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અસ્પશૃ્યતાને સ્ર્શતી વાતાશ ‘દૂધ કા દામ’     

 
  

‘કામાકલ્’, ‘વેલાવદન’, ‘પ્રેભાશ્રભ’, ‘ગફન’, ‘કભમભમૂભ’, ‘ગોદાન’ જેલી નલરકથાઓ તેભજ 
‘ફડ ે ઘય કી ફેટી’, ‘નભક કા દાયોગા’, ‘યાની વાયંધા’, ‘કપન’, ‘વલા ળેય ગેંહ ૂૂઁ’, ‘યાજા શયદૌર’. 
’વદગમત’, ‘ળતયંજ કે ખિરાડી’, ‘વૂ કી યાત’, ‘ઠાકુય કા  કુઆઁ’ જેલી ઈત્તભ લાતામઓના કતામ ને જેભન ે
લાચકોએ ‘ઈન્માવ-વમ્રાટ’ તયીકે નલાજેર એલા હશન્દી વાહશત્મના ખ્માતનાભ વર્જક પે્રભચદંનો 
વભમગાો ઇ.વ.૧૮૮૦ થી ૧૯૩૬ સધુીનો. અ વભમગાો બાયતના ઇમતશાવભા ંઘણો ભશત્લનો યહ્યો. 
૧૮૫૭ના ફલા છી બાયતે લામચીનતા તયપ ગયણ ભાડંયા. યેલ્લે, તાય, ળાાઓનો અયંબ થમો. 
અ પ્રગમતની અડ ે ગ્રાભીણ મલસ્તાયની વાભતંળાશી તથા નગયજીલનભા ં જ્ઞામતલાદ, સ્શૃ્મતા ને 
કોભલાદી ભનોદળા લયોધરૂ શતી. અવુ ંતત્કારીન બાયતીમ જીલન પે્રભચદંની કૃમતઓભા ંઅફેહફૂ 
ઝીરાયુ ંછે. 

 ‘નલાફયામ’ ઈનાભથી એભની શરેી લાતામ ‘દુમનમા કા વફવે નભોર યતન’ ઇ.વ.૧૯૦૭ભા ં
પ્રગટ થઇ. પે્રભચદંનુ ં િરંુ નાભ તો ધનતયામ. વયકાયી નોકયી કયતા ં કયતા ં તેભણ ે ‘નલાફયામ’ 
ઈનાભથી રિેરો શરેો લાતામવગં્રશ ‘વોઝે લતન’ ઇ.વ.૧૯૦૯ભા ં વયકાયે જપ્ત કયતા ં તેઓએ તે 
ઈનાભ છોડી દીધુ.ં એ છીનુ ંફધુ ંવાહશત્મ ‘પે્રભચદં’ ઈનાભથી રખ્યુ.ં ‘પ્રેભચદં’ ઈનાભથી પ્રગટ 
થનાય એભની શરેી લાતામ શતી-‘ફડ ેઘય કી ફેટી’. 

 પે્રભચદેં એભની લાતામઓભા ં ીહડત, ળોમત, દખરત તેભજ શ્રમભક લગમના મલમલધ પ્રશ્નો ન ે
એભના વલંેદનોને લાચા અી છે. ‘ વદગમત’, ‘ઠાકુય કા કુઆઁ’, ‘દૂધ કા દાભ’, ‘ભહંદય’ લગેયે લાતામઓભા ં
શહયજનોની દીન-શીન દળાનુ ંકરુણ ખચત્ર યજૂ કયુું છે. જોઇએ ‘દૂધ કા દાભ’ લાતામ મલળે –  

 ફાબ ુભશળેનાથ, જે ગાભના જભીનદાય છે. તેભની ત્નીને ત્રણ તુ્રીઓ છી ચોથો તુ્ર જન્ભે 
છે. અ લિતે ણ ગદૂડની લહ ુભ ૂગંીએ જ પ્રસમૂત કયાલી. જે બગંી શોમ છે. ગદૂડને ફીક શોમ છે કે અ 
લિતે દીકયી ના જન્ભે તો વારંુ, નશીં તો ળેઠ તયપથી ભાત્ર એક રૂમમો ને એક વાડી જ ભળે. ગદૂડ ેતો 
ભ ૂગંી વાથે ળયત ણ રગાડી શતી કે , ‘જો અ લિતે ળેઠાણીને છોકયો ન જન્ભે તો હુ ં મ ૂછં મ ૂડંાલી 
રઆળ.’(.ૃ૭૬ ) – રેિકે શીં તત્કારીન વભાજભા ંપ્રલતમભાન દીકયા-દીકયી લચ્ચેના બેદ તયપ વકેંત 
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કમો છે. તુ્રીજન્ભ કયતા ંતુ્રજન્ભની ખળુી લધાયે શતી. એથી જ ભશળેનાથને ત્મા ંતુ્રજન્ભ થતા ંગદૂડ 
ને એની લહનુ ુ ંસ્લાગત કયલાભા ંઅલે છે, તેભને જભાડલાભા ંઅલે છે. 

 તુ્રજન્ભ તો થમો યંત ુળેઠાણી અ લિતે ોતાના ફાકને ધલડાલી નથી ળકતા. એટ્રે ભ ૂગંી 
ોતાના ધાલણથી ળેઠાણીના ફાકને ઈછેયે છે. જેના હયણાભે ભ ૂગંીને ોતાના ફાક ભાટે ફશાયના 
દૂધની વ્મલસ્થા કયલી ડ ેછે. ણ ભ ૂગંીનુ ંફાક એ દૂધ ચાલી ન ળકતા તે હદલવે ને હદલવે સકૂાતો 
જામ છે. અિા ઘયભા ં ળેઠાણી છી ભ ૂગંીનુ ંયાજ શત ુ.ં તેના હકુભનુ ંક્ષયળઃ ારન કયલાભા ંઅલતુ.ં 
રગબગ લયવ સધુી અ ફધુ ંચાલ્યુ.ં છી એકાએક અ હયસ્સ્થમતભા ંલાકં અલે છે. ભોટેયાભ ળાસ્ત્રીએ 
ભ ૂગંી બખંગમણ શોલાથી તેની વાભે લાધંો ઈઠાવ્મો ને પ્રામમિતનો પ્રસ્તાલ મકૂ્યો. પ્રામમિત તો નથી 
થઇ ળકતુ ંણ ભ ૂગંીને ભશળેનાથના ઘયેથી જવુ ંડ ેછે. 

 અ જ લે પ્રગે પાટી નીકતા ંગદુડ પ્રેગનો બોગ ફને છે. ભ ૂગંી શલે એકરી ડી જામ છે. 
તેનો ભાદંરો-દૂફો-ાતો છોકયો ભગંર ાચં લયવનો થઇ ગમો છતા ંએ ળેઠાણીના  છોકયા, સયેુળની 
વાભે ચકરી જેલો રાગતો શતો. મલમધની લક્રતા કેલી કે ભગંરને શલે ભાતાનો મલયશ ણ વશન કયલો 
ડ ેછે !  

 એક હદલવ ભ ૂગંી ભશળેનાથના ઘયની ભોયી કાદલ જાભ થઇ ગમો શોલાથી વાપ કયતી શોમ છે. 
તેનો ડાફો શાથ અિો ભોયીની અંદય શોમ છે ને એ શાથ ય એકાએક ઝેયી નાગના દંળથી તે મતૃ્ય ુ
ાભે છે. ભગંર શલે નાથ ફની જામ છે. ભશળેફાબનુા ઘયના ફધા ંરોકો વાયા-ંવાયા ંલાવણોભા ંજભતા ં
, જ્માયે ભગંરને ભાટીના ળકોયાભા ંઊંચેથી િાલાનુ ંઅલાભા ંઅલતુ,ં ત્માયે એને ફહ ુજ િયાફ રાગતુ.ં 
એને તો છૂત-છૂતનો બેદબાલ શુ ં છે એ િફય ણ નથી. જ્માયે ગાભના ંછોકયાઓ એને ચીડલે છે, 
કોઇ એને ોતાની વાથે યભાડત ુ ંનથી, એ જે કંતાન ય સતૂો એને ણ કોઇ ડતુ ંનથી, ત્માયે એને અ 
છૂત-છૂતનો બેદબાલ વભજામ છે. ભગંરનુ ં ઘય તો ડી ગયુ ં શત ુ.ં તેથી એ ભશળેનાથના ભકાનની 
વાભેના રીભડાના ઝાડ નીચે ડી યશતેો. તેની વાથે ભાટીના ં ફે ળકોયા,ં કંતાનનો ટુકડો ને 
સયેુળફાબનુી ઉતયેરી ચાદય શતી. અ દુમનમાભા ંભગંરનુ ંકોઇ જ નશોત ુ.ં એક ભાત્ર ટોભી કતૂયો જ એનુ ં
સ્લજન શતો. ફનેં વાથે જ યશતેા.ં 

 ભશળેફાબનુા ભકાનની વાભે ભગંરનુ ંડી યશવે ુ ંગાભના ધમભિષ્ઠ રોકોને ધભમ મલરુધ્ધ રાગતુ.ં 
િયેિય તો ધભમ એ છે જે ભાણવને ભાણવની નજીક રાલે ણ શીં તો એ ધભમ છે જે ભાણવને ભાણવથી 
દૂય રઇ જામ છે. 

 એક હદલવ કેટરાક છોકયાઓ યભતા ંશોમ છે, ત્મા ંભગંર દૂયથી એભને જોતા ંઉબો યશ ેછે. સયેુળ 
એને યભલા ફોરાલે છે. ભગંર  ય દમા અલી શળે એટરા ભાટે કે છી યભનાયાની જોડી યૂી નશીં 
થઇ શોમ. સયેુળ ભગંરને યભતભા ંઘોડો ફનલાનુ ંકશ ેછે ને ોતે એના ય વલાયી કયે. ભગંરને રાગ ે
છે કે ોતે ણ કોઇના ય વલાયી કયે . એટર ેએ કશ ેછે-‘ હુ ંઘોડો જ યશીળ કે વલાયી ણ કયીળ એ 
કશી દો.’ ત્માયે સયેુળ એભ કશીને ભગંરનુ ંભાન કયે છે કે – ‘ મલચાય તો કય. તને કોણ ોતાની ીઠ 
ય ફેવાડ?ે છેલટે તો ત ુ ં બગંી િયો કે, નશીં?’(.ૃ૮૧) ભગંરની આચ્છા ન શોલા છતા ં સયેુળ તેને 
જફયદસ્તીથી ઘોડો ફનાલે છે. સયેુળનો બાય વશન ન થતા ંભગંર ધીભેથી વયકી જામ છે ને  સયેુળ 
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ડી જલાથી યડલા રાગે છે. સયેુળ ભા ાવે જઇ યડતા-ંયડતા ંભગંર ડી ગમો શોલાની જૂઠ્ઠી પહયમાદ 
કયે છે. ળેઠાણી ભગંર ય ગસુ્વે થામ છે ને એને ત્માથંી ચાલ્મા જલાનો હકુભ કયે છે. ભગંરને ણ 
થામ છે કે હુ ંભિૂે ભયી જઇળ એટલુ ંજ ને ! ણ અ યીતે જીલલાભા ંળો પામદો? અભ મલચાયીને એ 
ોતાના િડંયે જેલા ઘયભા ંજઇ ખફૂ યડ ેછે. ટોભી કતૂયો ણ એની ાછ ાછ ત્મા ંઅલે છે. 

 ભગંરને કકડીને ભિૂ રાગી શતી. તેથી એની નજય લાયંલાય િારી ળકોયા ં તયપ જતી. તેને 
રાગે છે કે ત્માયે જો એ ભશળેફાબનુા ઘયની વાભેના રીભડાના ઝાડ નીચે શોત તો સયેુળની એંઠી 
ભીઠાઆ તો ભી ગઇ શોત! 

 ટોભી કતૂયાની ને ભગંરની સ્સ્થમતભા ંવભાન્તયીકયણ જોલા ભે છે. જેભ કે – ટોભીએ કૂં-કૂં 
કયીને કદાચ કીધુ ં: ‘ અવુ ંભાન તો જજિંદગીબય વશલેાનુ ંછે. અભ હશભતં શામે કેભ ચારળે ? ભાયા 
તયપ જુઓ ને ! ક્યાયેક કોઇએ રાકડી ભાયી, બભૂો ાડી, તો મ પયી ાછો  ૂછંડી ટટાલતો એની 
ાવે શોંચી જાઉં છ.ં હુ ંને ત ુ ંઅટરા ભાટે જ વયજામા છીએ, બાઇ ! ' (.ૃ૮૩) કેટરો કરુણ વ્મગં છે 
શીં ! 

 ભગંરને એટરી ફધી ભિૂ રાગી શોમ છે કે આચ્છા ન શોલા છતા ંએ ટોભીને રઇને ભશળેાફાબનુા 
ઘય ાવે જામ છે. યંત ુજતા ંશરેા ંએ મલચાયે છે કે જો કોઇ ભારંુ નાભ રઇને બભૂ નશીં ાડ ેતો હુ ં
ાછો અલતો યશીળ. શીં એ ફાકનુ ંસ્લભાની વ્મસ્તતત્લ ઈવી અલતુ ંદેિામ છે. ભગંર અંધાયાભા ં
વતંાઇને ઉબો યશ ેછે ને નોકયોભા ંથતી લાતચીત વાબંે છે  

 એક નોકય કશ ે છે – ‘અજ ભગંર દેિાતો નથી. ળેઠાણીએ ધભકાવ્મો શતો એટરે કદાચ બાગી ગમો 
શળે.’(.ૃ૮૪ ) 

ત્મા ંફીજા નોકયે કહ્ુ ં- ‘કાઢી મકૂ્યો તે વારંુ કયુું. વલાયના શોયભા ંબગંીનુ ંભોં જોવુ ંડત ુ ંશત ુ.ં’ (.ૃ૮૪) 

 અ વાબંીને એ ફાકનુ ંહૃદમ કેવુ ંદુ:િ નબુલતુ ંશળે એ તો એ જ જાણી ળકે ! 

 ક્યાયે ભગંરના નાભની બભૂ ડ ેને ક્યાયે એની ભિૂ વતંોામ? – ભગંર અ ક્ષણની યાશ જોતો 
શોમ છે. યંત ુ જ્માયે કોઇ ભગંરના નાભની બભૂ નથી ાડત ુ ં ત્માયે એની ફધી અળા મનયાળાભા ં
રટાઇ જામ છે. ળેઠના ઘયના ફધા ંજભી યહ્યા છી નોકય થાીનુ ંએઠંુ એક તયાાભા ંરઇ પેંકલા 
જતો શોમ છે. ભગંરથી શલે ભખૂ્મા ેટે લધ ુન યશલેાતા તે અંધાયાભાથંી ફશાય અલે છે. નોકયને તેના 
ય દમા અલતા ંતેના પેરામેરા શાથભા ંએઠંુ તયાળં િાલા ભાટે પેંકે છે. એ એઠંુ તયાળં રઇ ભગંર 
રીભડાના ઝાડ નીચ ેફેવી ટોભી વાથે િાલા રાગ ેછે. 

 ભિૂ ભાણવના સ્લભાનને ણ શણી નાિતી શોમ છે. તેનુ ં મનદળમન શીં રિેકે ભગંરના ાત્ર 
દ્વાયા કયાલી અપ્યુ ંછે. તેથી જ ભગંર ટોભીને ંાતા કશ ેછે – ‘જો ેટની અગ અલી શોમ છે. અ 
રાતથી ભાયેરી યોટરી ણ ન ભત તો શુ ંકયત?’(.ૃ૮૫) 

 લાતામના અંતે એક લાક્ય છે – ‘રોકો કશ ેછે કે દૂધની હકિંભત કોઇ ચકૂલી ળકતુ ંનથી ને ભને 
દૂધની હકિંભત અ ભે છે.’(.ૃ૮૫ ) 
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 શીં લાતામ ફોરકી ફની ગઇ શોમ એભ રાગે છે. રેિકે અ ન રખ્યુ ંશોત તો ણ લાતામભાથંી 
એ અોઅ લાચક વભક્ષ સ્ૂટ થઇ યશ ેછે. અ ભમામદાને ધ્માનભા ંન રઇએ તો રેિકે વભગ્ર લાતામભા ં
એક સ્શૃ્મ એલા ફાકની વ્મથાનુ ંમનરૂણ વાદી ને વય બાાભા ંહૃદમને સ્ળી જામ એલી યીતે 
કયુું છે. 

 ક્યાયેક એભ રાગે છે કે ભાણવ કયતા ંશ ુલધાયે વાયા ંશોમ છે. થોડુકં અગ જઇને કશવે ુ ંશોમ 
તો, ભાણવ ફનલા કયતા ંશ ુફનવુ ંલધાયે ફશતેય છે. એભનાભા ંછૂત-છૂતના બદેબાલ તો નથી શોતા 
ને ! 

  પે્રભચદંના વભમની તરુનાભા ંઅજે તો ઘણી ફધી પ્રગમત થઇ છે. છતા ંઅ છૂત-છૂતનો 
કોમડો શજી ણ જડમૂથી ઈકેરામો નથી. તેથી જ અ લાતામ અજે ણ પ્રસ્તતુ ફની યશ ેછે. 

( ‘પ્રેભચદંની નલખરકાઓ’ – વંા. યાધાકૃષ્ણ , ન.ુ રાભફુને ભશતેા, ફીજી અવમૃત્ત ૨૦૦૦, નેળનર 
બકુ ટ્રસ્ટ, ઇન્ન્ડમા ) 

 
 
બીના વીર 
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