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લેખક ંુ િનવેદન
[ બી

આ ૃિ

વેળા]

મારી ઉપ યાસ-રચનાઓના ક્રમામાં 'વસુધરાનાં
ં
વહાલાં-દવલાં' ચોથી આવે છે . પહેલી
'સ યની શોધમાં', બીજી 'િનરં જન', ત્રીજી 'સોરઠ, તારાં વહેતાં પાણી' ને ચોથી આ.
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૧૯૩૭માં ' લછાબ' સા તાિહકનુ ં સંચાલન કરતે કરતે, એની વાિષર્ક ભેટ માટે , આ વાતાર્
લખી હતી. વીસથી પચીશ િદવસોના ગાળામાં એ પ ૂરી કરી હતી. એનો રચનાકાળ, આ રીતે, મારી
ૂ ામાં ટંક
ૂ ો કહેવાય.
કૃિતઓમઆં ટંક
આની પહેલી આવ ૃિ માં નીચે મુજબ નાનકડું િનવેદન જોડેલ ું :
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‘ આ વાતાર્ નો રસ સૌરા ટ્રના મ યમ તેમ જ નીચલા થર વ ચેના પડમાંથી ખેંચવાનો એક
ુ ોના 'ધ લાિફંગ મૅન'માંથી પ્રયો લ
વતંત્ર પ્રય ન છે . એના આલેખનમાં એક જ િવચાર િવક્ટર ગ
છે : મદારી, હોઠકટો બાળક, અને અંધી છોકરી - એ િત્રપુટી સ વાનો. ત્રણે પાત્રોનુ ં ખેડાણ તો મેં
મારી રીતે જ કયુર્ં છે . વાતાર્કાળ પચીસ ત્રીસ વષ પરના સૌરા ટ્રનો લેશો તો ચાલશે.’
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ઉપલા િનવેદનને કેટલાક સમીક્ષકોમાં એવી ગેરસમજ પેદા કરાવી જણાય છે કે , આ કૃિત
ુ ોની વાતાર્ પરથી પ્રયોિજત અગર અનુવાિદત છે . આ ગેરસમજને ટાળવા માટે ફરી વાર પ ટ
ગ
ુ ોનાં પુ તક
કરવું પડે છે કે , આ કૃિતને પેલાં ત્રણ પાત્રોના સ ૂચન કરતાં િવશેષ કશી જ િન બત ગ
સાથે નથી. આ તો છે તેજબાઈ, લખડી, પ્રતપ શેઠ, અમરચંદ શેઠ, કામે ર ગોર ઇ યાિદ પાત્રોની
ૂ -બદલીની લગરીક ટલી
પ્રધાનપણે બનેલી વાતાર્ સ ૃિ ટ. અને વાતાર્ લેખનનુ ં યેય પણ, ઝંડર
'રોમા સ' વડે રસ પ ૂરીને, મુખ્ય કથા તો પેલાં પાત્રોની જ કહેવાનુ ં ર ું છે .
ુ ો-કૃિતનો
તેમ છતાં કોઈ શંકાશીલ િવવેચક જો 'ધ લાિફંગ મૅન'ને તપાસી જશે, તો એ ગ
અનેરો આ વાદ એને સાંપડશે - અને આ બાબતનો િવભ્રમ ભાંગશે. બાકી તો, ઋણ વીકારની
પ્રમાિણક રસમ કંઈક જોખમી છે તેવો અનુભવ મને એક કરતાં વધુ વાર ર ો છે .
શકું

મારી આ વાતાર્ પર કેટલાય વાચકોને િવશેષ પક્ષપાત છે તે જા યુ ં છે . અને તેમને હુ ં કહી
ં કે એ િવિશ ટ પક્ષપાતમાં હુ ં પણ સહભાગી .ં

pu

એટલે જ, આ કૃિતના કરુણ અંત પ્ર યેનો અ ય વાચકોનો અણગમો પાછળથી મારા
અંતરમાંયે ઊગ્યો હતો; અને, એ કારણથી, આ આવ ૃિ માં બીજુ ં ત્રીજુ ં ટોચણટીચણ કરવા ઉપરાંત
સમાિ તને પણ કરુણ છતાં મંગળ બનાવી છે .
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1.

ાજવડાં

ોફાવો

‘ત્રાજવડાં ત્રોફાવો, ત્રાજવડાં...આં ’
એવો મીઠો લહેકો કરતી એક જુવાન બાઈ ગામડાની શેરીએ શેરીએ ફરતી હતી. બપોર
વખતનુ ં બળબળતું ગામ એના સુદર
ં બોલથી શીતળ બનતું હત.ું

'કોઈ દ
ં ણાં ત્રોફાવો
ત્રાજવડાં...આં!'

om

પણ ગામડાના જુવાનોને અને કૂતરાંને આ પ પાલવતું નહોતુ.ં તેજુડીની પછવાડે કૂતરાંએ
ડાઉડાઉકારા મચાવી મ ૂક્યા હતા અને જુવાનો કિડયાળી ડાંગો પછાડતા ફરતા હતા.
દ
ં ણાં! કોઈ હાથે, પગે ને હૈયા વચાળે ટંકાવો ત્રાજવડાં: લીલી દા યનાં
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ભમતાં કૂતરાં તરફ કોઈ કોઈ વાર ફરીને તેજુ તીણી નજર ન ધતી. એ આંખોમાં અદૃ ય
સોટા હતા. થોડી વાર કૂતરાં ભાગતાં.
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નાની છોકરીઓ ખડકીએ ખડકીએ દોડી આવતી, દ
ં ણાં ત્રોફાવનારી તેજુડીનુ ં હસત ું મ
ુ
એમને જોવા મળતુ.ં તેજના ગાલ પર દ
ં ણાંની અક્કે ક લીલી ટીબકી હતી. તેજુના ગાલમાં એ
ટીબકીને ઠેકાણે જ ગલ પડી રહેતા. વગડાંના કોઈ જાંબિુ ડયાં બે લો ઉપર જાણે અક્કે ક લીલી
મધમાખી બેસીને જોબન-મધનાં ટીપાં ચ ૂસતી હતી. એના હાથની કલાઈઓ ઉપર કોણી કોણી સુધી
દ
ં ણાંની લ વેલડીઓ ચડી હતી. વ ચે મોરલા આકરનાં પણ દ
ં ણાં હતાં. સ ૂરજ ને ચાંદો હતાં.
ુ
કપાળે બીજ અને બીજ ઉપર પાછી એક ટીબકી ટાંકી હતી. તેજ દ
ં ણાવાળીએ લલાટમાં જાણે કે
અજવાળી ચોથ-પાંચમનો ચાંદો અને શુક્રનો તારલો ઝી યાં હતાં.
એનો ઘેરદાર ઘાઘરો મેલો અને થીગડાંવાળો છતાં પાતળી કેડને બંધ બેસતો એટલે મેલો ને
થીગડાંવાળો દે ખાતો જ નિહ. દે ખાતો ફક્ત તેઓને જ, ઓ તેજુના દે હની પ્ર યેક રે ખાને અને પ્ર યેક
મરોડને િનહાળી િનહાળીને જોવાની ટેવ રાખતા. એના મ તકે ઇંઢોણી ઉપર નાની નાની બે ત્રણ
કુરડીઓ હતી. હાથમાં દ
ં ણાં ત્રોફવાની સોય પ ૂરે લી લાકડાની ભ ૂગળી હતી.
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બે પાળી ક યાઓ એક ખડકીમાં ઊભી રહી હતી. તેમના પોશાક ગામડાના નહોતા. 'અમને
દ
ં ણાં, મોટી બા અમને દ
ં ણાં!' કહી એ બેઉ જણીઓ ગામડાને ન શોભે તેવા કૂદકા મારવા લાગી.
“ત્રોફાવવાં છે ?” તેજુડીએ પ ૂછ :ું “આવડાં મોટાં થઈને ત્રાજવાં ત્રોફા યાં નથી તમે?”
“ત્રાજવાં શુ?ં ”

“જુઓને આ િરયાં.” કહી તેજુએ પોતાના હાથ, પગ ને છાતી બતા યાં.
“અંદર આવ. અમનેય ચીતરી આપ.”

અમરચંદ શેઠની ઓશરી પર તેજુએ કુરડીઓ ઉતારી અને ઘાઘરાનો ઘેર પાથરીને તેજુ બેઠી.
શેઠની એ બે ભાણેજો મુબઈની
ં
હતી. દીકરી મરી ગઈ હતી. જમાઈને ફોસલાવીને બેઉને લઈ આ યા
હતા. ઊજળા તેમના દે હના વાન હતા. સીસમ-વરણા અમરચંદની અને ઘોડા-મુખી ઝમકુ શેઠાણીની
જોડલીમાંથી આવી દે વતાઈ પની ભાણીઓને સજાર્વનારંુ િવધાતાનુ ં રસાયણ કેટલું બધુ ં મિત
મઝવનાર
ંૂ
ંુ હત ું ! કદ પાં માબાપની કૂખે પ પના અવતાર મ ૂકનારી કુદરત કેટલી મનમોજીલી અને
ધ ૂની હોવી જોઈએ !
3

“આંહી આવો, ક્યાં ગયાં?” અમરચંદ શેઠ પોતાનાં વહન
ુ ે એકા તમાં ગધાડી અને રાંડ-ભડં ૂ ણ
કહી બોલાવતા, પણ જાહેરમાં એ ચીંથરા વી પ નીનુ ં પણ બહમ
ુ ાન કરતા.
“શું કો' છો?”
“ત્રાજવાં ત્રોફાવનારી આવી છે ને? શાંતા અને સુશીલાને નિહ બહુ મોટા, નિહ બહુ ઘાટાં, નિહ
બહુ આછાં, એવાં પાંખાં પાંખાં પણ સમી ભા યનાં િચતરામણ ત્રોફાવજો હો કે!”
“તમારે એમાં ન કે'વુ ં પડે”
“કે'વાની જ ર તો નથી, પણ અભાિગયો જીવ રે 'તો નથી. આપણે બધી બાબ તાનો િવચાર
કરવો િરયો. હવે હવેમાં તો નવા વ ચારના વાયરા વાયા છે . જમાઈઓને ગમે ને નયે ગમે. આપણે
તો પાછી નાખી દે વી નથી ને ભાિણયુને
ં ? બધી બાબ તાનો ભેળો િવચાર રાખ , ભડણ!”
ંૂ
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“તમારા કરતાં ઈ બાબ તનો વ ચાર મને વધુ છે . તાળા ડાયા થાવ મા. તમે તો આજ છો ને
કાળની કોને ખબયર્ છે ? જનમારો તો મારે મારે જ ખેંચવાનો છે ના!”
“તે ત ું શુ ં મને તારી મોઢા આગળ કરવા માગછ?' અમરચંદ શેઠે પંચાવન વષર્ની ઉંમરે પણ
જમણી આંખ ફાંગી કરી.
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“તમારા મ મા બાવળનો ખીલો!” શેઠાણીએ પોતાના સૌભાગ્યની ચ ૂડલીઓ - ચ ૂડલીઓ કહેવા
કરતાં એને બલોયાં કહીએ - ઉપર હાથ ફેર યા. “આ તો હુ ં એક વાત કરંુ .ં તમે બેઠે હુ ં રાજરાણી
,ં તમે તો મારા હાક્યમ વા છો. પણ પછે - વખત છે ને તમારી આંખ્ય માથુ ં દુખ્યાં, તે દી'- તમે
તો જાણો છો - પરતાપનો કામી ભરંુ સો!”
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એટલું કહીને શેઠાણીએ પાંપણો પટપટાવી ને શેઠે એના મ પર હાથ પસવાયાર્ : “જા-જાગાંડી! મારંુ મન કોચવાઈ જાશે નાહક પ-” એટલું કહેતાં અમરચંદ શેઠનો સાદ ગળગળો બ યો, ને
શેઠાણીએ ઓશરીમાં જઈ સાદ કય : ‘સુશીલા, શાંતા!’
પણ છોકરીઓ તો ત્રાજવાં ત્રોફાવનારી તેજુ પાસે ક્યારનીયે બેસી ગઈ હતી. સુશીલાના ગાલ
પર સળી ભરીને નીલવરણુ ં એક એક ટીપુ ં મ ૂકી તેજુ હળવા હળવા હાથે સોય ત્રોફી રહી હતી. નીલા
પ્રવાહીમાંથી પાંદડી ટતી હતી. સુશીલાના ધીરા ધીરા વોયકારા અને અરે રાટો ઉપર તેજુના હોઠ
ઝીણી ંકો છાંટતા હતા. અને શાંતા તેજુની છાતી પર આલેખાયેલા એક પક્ષીને ધીરીધીરી િનહાળતી
હતી.
‘આ કયુ ં પંખી છે ?’ એ તેજુને પ ૂછતી હતી.

pu

‘અષાઢ મિહનાનુ ં જુજડ
ં ુ ં છે ઈ, બા!’
‘ઊડે છે ને શુ?ં ’

‘તયેં? કુંજડું તો ઊડત ું જ ડું લાગે ને?’
‘ક્યાં જાય છે ?’
‘દિરયા ઢા ં.’
‘ચાંચ ઉઘાડી છે ને શુ!ં ’
‘કુંજડું તો, બા, િકલોલતું િકલોલતું જ ઊડે.’
‘શું િકલોલે?’
‘મી...ઠો મેરામણ ! મી...ઠો મેરામણ.’
‘મેરામણ કોણ?’
4

‘હૈયામાં હોય છે !’ તેજુએ હાથ કલેજા પર મ ૂક્યો.
શાંતા શરમાઈ ગઈ.
‘તમે ક્યાંના? ક્યાંથી આ યાં?’
‘અમારે ગામ-મુકામ ન હોય.’
‘ઘર?’
‘અમ ભે ં ને ભે ં.

યાં નાનકડી છાંય જડી જાય યાં.’

‘એકલાં છો?’
‘બાપ છે ભેળો.’

om

‘ક્યાં ઊતયાર્ં છો?’
‘ગામ બા'ર, ખીજડા-તળાવડીએ.’
‘અમને લેસ નો ઊભવા
‘કેમ?’
‘અમે ચોરટાં ઠયાર્ં.’

ે .’
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‘ગામમાં ધમર્શાળા નથી?’
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ુ રી ફરી વળી. તેમણે તેજુડીની આંખોમાં તાકી
‘ઓ મા!’ શાંતા ને સુશીલાનાં શરીરોમાં જા
તાકી જોયુ.ં િવ ાસ ન આ યો. કેમ કરીને િવ ાસ બેસ?
ે આટલી પાળી અને મધુરી છોકરી ચોર શી
રીતે હોઈ શકે?
‘સાચે જ?’

‘માતાના સમ.’

એવી વાતો વ ચે યારે શાંતા-સુશીલાનાં ગોરાં શરીરો પર દ
ં ણાંની પાંદડીઓ, લ વેલીઓ
અને પંખીડાં પથરાઈ ર ાં હતાં, યારે ગામનાં તમામ કૂતરાં અમરચંદ શેઠની ખડકી પાસે ટો ં
વળીને ભસતાં હતાં. ગામના દસ પંદર જુવાનો પણ યાંથી લાકડીઓ લાવતા નીક યા, તેમાંથી
કોઈ કોઈએ શેઠની દુકાનેથી બીડી બાકસ ખરીદવાનો પણ લહાવ લીધો.
‘તમારી વાંસે કૂતરાં કેમ ભસે છે ?’ સુશીલાએ પ ૂછ .ું

pu

‘ઈને ઘ્રાણ આવે છે .’
‘શાની?’

‘અમારાં શરીરની ને અમારાં હૈયાંની.’

શાંતા-સુશીલાનાં નાક સહેજ પહોળાં થયાં. બેઉ જણીઓ જાણે કશીક ગંધ ખેંચવા પ્રય ન
કરતી હતી. તેમને ખાતરી પણ થઈ કે તેજુનો દે હ કોઈક ન સમજી શકાય તેવી માદક સુગધ
ં મ ૂકતો
હતો. આવા સફેદ દાંત તો શાંતા-સુશીલાએ અગાઉ કોઈના મોઢામાં દીઠા નહોતા.
’હ, તમે શુ ં ખાવ?’
‘રોટલો ને લસણનો મસાલો. મળે તો ડુગ
ં ળી.’
લસણ અને ડુગ
ં ળીનુ ં નામ પડતાં શેઠાણી ઓશરીની કોર પર ઊભાં હતાં યાંથી સુગાઈ ને
'એ...ખ' અવા થક્યાં
ં ૂ . એણે છોકરીઓને ક :ું ‘રાંડુ,ં આપણે શરાવક કે'વાઈએ. એવુ ં પ ૂછાય?’
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‘અરે બે યુ!’ં તેજુએ ક :ું ‘અમારાં તો ખાવા અખાજ જ હોય. ઈ તો તમે સારાં માણસ સુગાવ
એટલે મેં નામ લીધાં જ નથી.’
ભાવે.’

‘લે હવે મગ
ં ૂ ી મર, બઈ! તારંુ કામ પતાવ, ને જા અહીંથી, માતાજી! આજ અમને ખાવુય
ં નિહ

શેઠાણીના એ શ દો પ્ર યે જરાયે રોષ બતા યા વગર તેજુએ મ મલકા યુ.ં એ મ માંથી
આટલો બધો આનંદ, આટલું સુખ શેં ઝરતાં હતાં? શાંતા ને સુશીલા વ ન જોતાં હતાં. તેજુના
મ માંથી લેશ પણ દુગર્ંધ નહોતી નીકળતી. આહાર તેવો ઓડકાર. એ કહેવતને તેજુ જૂઠી પાડતી
હતી.
તેજુ યારે દ
ં ણાં ત્રોફી ઊઠી, અને શેઠાણી આગલા િદવસનો એક સુકાઈ ગયેલો અજીઠો
રોટલો એના ખોળામાં છે ટેથી પડતો મ ૂકવા ગયાં, યારે તેજુડી બોલી ઊઠી: ‘નિહ મા, રોટલો નિહ.’

om

‘તયેં?’
‘દાણા આલો.’

‘કેમ? તૈયાર ઘડેલો રોટલો મ ૂકીને દાણાની કડાકૂટ કરીશ?’
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‘હા, મા! મારો બાપ મને પારકું ખાવા તો નથી આલતો, પણ પોતેય મને અજીઠી હોઉં તયેં
અભડાવતો નથી.’
‘કાંઈ મરડા ! કાં....ઈ મરડ વ યો છે માડી આ હલકાં વરણનો!’
એમ બોલતાં શેઠાણીએ સળે લા દાણા આપીને બાઈને વળાવી.

ફરીથી પાછા શેરીએ શેરીએ સાદ ઘ ૂમી વ યા: 'ત્રાજવડાં ત્રોફાવો ત્રાજવડાં...આં! એ કોઈ
ડ
ં ાવો. કોઈ હાથે, પગે, હૈયે ને હોઠે ડા મોરલા ટંકાવો; મોરલા પોપટડા!'
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દ
ં ણાં

ાનના ડાઉકારાની વ ચે એ લાંબા લાંબા સાદનુ ં સંગીત ગથ
ં ૂ ાત ું ગયુ.ં મરે લ ું ને મરે લ ું
રહેનારંુ ગામડું તે િદવસ સજીવન બ યુ.ં સાંજ પડી યારે ગામનાં કૂતરાં તેજુને ખીજડા-તળાવડીની
આ પા ય સુધી વળાવીને પાછાં વ યાં.

2. કડ મળ ગઈ

pu

તળાવડી િન ળી હતી. મરે લાં કૂતરાંને ઢસરડી ભંિગયા યાં નાખી આવતા ને પછી ગીધસમળીઓનુ ં ટો ં વળીને યાં જમણ કરત.ું દસ વષર્ પ ૂવેર્ એ તળાવડીને કાંઠે એક ડોસીએ આપઘાત
કય હતો ને પછી યાં 'ચળીતર ભ ૂત' થવાના ભણકારા આવતા એટલે કૂઈ બ ૂરી નાખવામાં આવી
હતી. રાત પડયે એકલદોકલ વટેમાગુર્ઓ યાંથી ન નીકળતાં. ગામની પેલી બાજુએથી ફેર ખાઈને
આવજા કરતાં. આ
યાં આડોિડયાંનો પડાવ હતો. આડોિડયાં પડયાં છે એ વાતની ખબર પડતાં
આખા ગામની છાતી બેસી ગઈ હતી. અમરચંદ શેઠને આ ખબર પાછળથી પડી. ત્રાજવાં ત્રોફવાનુ ં
બહાનુ ં કાઢીને એ બાઈ પોતાનુ ં ઘર તપાસી ગઈ છે એવો એને અંદે શો પેઠો. તુરત જ એણે ગામના
પોલીસ-પટેલને બોલા યા. આખી રાત પોતાના મકાન પર ચોકી બેસાડી. વળતા પ્રભાતે તો
આડોિડયાનો પડાવ ઉપડી ગયો, છતાં અમરચંદ શેઠનો જીવ ન ર ો. એણે જાતે જ ખીજડાતળાવડી
નજીક એક આંટો માય . ઊપડી ગયેલા પડાવનાં સંભારણાં પડયાં હતાં. પથરાના માંડેલા મગાળા
(ચ ૂલા) અને એની રાખના ઢગલા દે ખાતા હતા. બળદના પોદળા પડયા હતા. આડોિડયાંની ભયાનક
બાયડીઓએ માથું ઓળીને ફકેલી ત ૂટેલા વાળની ચીંથરીઓ આમતેમ હવામાં દોડતી હતી.
તેની વ ચે એક નાનકડી તંબડુ ી હજુ રહી હતી. સફેદ કપડાને બે લાકડીઓ પર ટે કાવીને
ુ ીથી
ઘોલકી ટલું ઊભું કરે લ ું એ ઘર હત.ું એની અંદર ફક્ત અરધુ ં શરીર છાંયે ને અરધુ ં શરીર તંબડ
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બહાર ઢાળીને એક જુવાન ી પડી હતી. એ તેજુ હતી. બહાર એક બુ ો અને એનુ ં ગધેડું હતાં.
ગધેડાને પગે ડામણ નાખીને બુ ો ચરવા છોડતો હતો. એક મંગાળા પર કા ં દોણકું ચડાવીને બુ ાએ
કશુકં ખબબદવા મ ૂ ું હત.ું બુ ાનો રં ગ કાળો હતો. એની દાઢી પક્ષીઓને માળા બાંધવાનુ ં મન થાય
તેવી હતી. એની ઘેરદારર સુરવાળમાં બે મણ કપાસ માય તેટલું પોલાણ હત.ું એના શરીર પર
તપતો સુયર્ જાણે કે કોઈક સીસમના સામાન પર વાિનર્શના ચકચકાટ ઉઠાડતો હતો. એના માથા પર
મેલો માલ બાંધેલો હતો.
‘કેમ તમે એકલા રોકાઈ ગયા?’ અમરચંદ શેઠે દૂ ર ઊભીને પ ૂછવાની િહંમત કરી.
‘દીકરી તાવમાં ભજા
ં ૂ ઈ રહી છે , બાપા! અને મારે વળી જરાક ટંટો થયો તો અમારા પડાવમાં.’
‘ટંટો?’

om

‘ટંટો તો થાય જ ને, બાપા! જુવાન છોકરીને એની મા િવનાની લઈને રહેવ,ુ ં એટલે ટંટો તો
થયા જ કરે ને! ને વળી હુ ં ઈ દં ગાવાળાની નાતનો નથી.’
‘હા, ઈ સાચું છે . જર, જમીન ને જો , ઈ ત્રણે કિજયાનાં છોરંુ ! હ-હ-હ.’ અમરચંદ શેઠને
કહેવતો ટાંકવાનો બહુ શોખ હતો.
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‘હા યા કરે , બાપા! અમને અવતાર એવો દીધો છે ને માલકે. જરા ચલમ પીઉં તો તમને
વાંધો નથી ને, બાપા?’
‘કાંઈ નિહ. એમાં શીઓ વાંધો? કરે એ ભોગવે!’

‘જરા દીકરીને પીલાવુ?ં બદનમાં તાકાત આવી જાય હો, બાપા! તમને વાંધો નથી ને?’
‘ખુશીથી પીવાડોને. આમાં શીનુ ં આંધણ ચડા યુ ં છે ?’
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‘આંધણ નથી. વન પિતના વેલા છે . બાફીને એનુ ં િબછાનુ ં કરી દઈશ. દીકરીને એમાં
સુવાડીશ; એટલે શરીરની તમામ ગરમી રગરગમાંથી શોષી લેશે આ વન પિત.’
‘ઈલમી લાગો છો. ઓસિડયાં જાણો કે?’

‘જીવવું છે એટલે જાણવુ ં તો જોવે જ ને, બાપા! કુદરત તો વડી કીિમયાગર છે ને, બાપા!’
‘પછી શુ,ં ઉપડી જાશો?’

‘હા, દીકરીને સુવાણ િથયે હાલી નીકળશુ.ં ’
‘ક્યાં જશો?’

pu

‘મલકમાં િજયાં...’ બુ ો હસી પડયો.
‘કેમ હ યા?’

‘કાંઈ નિહ, બાપા! અમને તો માલેકે અવતાર જ એવો આ યો છે ને?’
‘શીનો અવતાર?’
‘શાવકારનો થોડો?’
‘હા-હ-હ-હ, સમજાણુ.ં ’ અમરચંદ શેઠને બુ ાનો િનગ ૂઢાથર્ પામી જતાં વાત ન લાગી.
‘અવતાર બ યો છે ને, બાપા!’
‘કશુય
ં નિહ ડોસા! એવો અફસોસ રાખવો જ નિહ. એ તો ખાતો ખાય ને ભરતો ભરે .’
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‘તમારે ગામડે પણ ઓણ સાલ કપાસ ભારી પાક્યો છે હો!’ એમ કહેતાં કહેતાં બુ ાએ ચોમેર
સીમમાં પથરાયેલા ઈ સફેદ પાક તરફ લોલુપ અને લાચારીભરી નજર ઠેરવી. વસુધરાનુ
ં
ં એ જાણે
મહાહા ય હત.ું એ હા ય બુ ાથી સ ું જાત ું નહોતુ.ં
‘તમારી િવ ા બડી છે , હો ભાઈ !’ અમરચંદ શેઠે આંખ ફાંગી કરી.
‘કોઈ મ ૂલવનારો ન મળે ને, બાપા?’
‘ના, એવું નથી, મ ૂલ તો મ ૂલવી જાણનારા પડયા છે . ધરતી કાંઈ વાંઝણી નથી.’
‘પણ કડી મળવી જોવે ને, બાપા!’
‘મેળવીએ તો મળી જાય, ન કેમ મળે ?’
‘તો તો યાલ કરી દઈયેં હો, બાપા!’
‘ લેસ નિહ ટકવા આપે તો?’
‘ઈ ફકયર્ નિહ તમારે . આવજો, જોઈ જજો દુકાન.’
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‘આપણી દુકાન જોઈ જજોને એક વાર, બીડી લેવા તો આવશો ને?’

.ં ’

ay
.c

‘ઠીક બાપા, આ છોકરીને શેક આપીને અબઘડીએ જ પહ ચુ ં

‘ને જોવો, પછી કાંઈ કે'વાપણુ,ં ન કે'વાપણુ,ં હમણાં જ સમજાવી દઉં. રાતનો ત્રીજો પો'ર
સાધવો. દુકાનના ડાબે જ પડખે અડોઅડના ઓરડામાં મારી પથારી રે ' છે . યાં ખોરડાં માથે નાનકી
એવી કાંકરી મારશો ને, તોય બસ. મારી નીંદર કૂતરા વી જ છે . બીજી કાંકરી નિહ મારવી પડે.’
‘હાંઉં, બાપા!’
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‘નાનકી જ કાંકરી હો કે ? પાછાં નિળયાને નુકસાન કરતા નિહ.’

‘તમારે કે'વુ ં પડે કે?’ ડોસો પોતાની િવ ાનુ ં અપમાન થતું જોઈ દુભાતું હા ય હ યો.
‘ખા સુ.’ં

pu

અમરચંદ શેઠ પાછા વ યા. ગામમાં આવીને હાટડીએ બેઠા. હાટડીમાં ખજૂર, ગોળ, ખોખાં,
જૂના દાિળયા ને બટાઈ ગયેલી રે વડી િસવાય કશુ ં જ નહોતું રહેત;ું કેમ કે અમરચંદ શેઠે પોતાના
જીવન-મંત્ર તરીકે આ શ દો જ રાખેલાઃ 'ચીંથરે વીટ ું રતન.' માણસને ઊભવા થાય એવી મેલી,
માખીઓ બણબણતી બટાઈ ગયેલી વ ત ુઓની બદબો મારતી એ દુકાન હતી. ઈષાર્ ને વહેમીલો
ધણી પોતાની ીને મ વડના દીદારમાં જ રાખવી પસંદ કરે છે તેમ અમરચંદ શેઠ પોતાની
સંપિ ને આ ભડં ૂ ી વખારના જ પોષાક પહેરાવી જીવન જીવતા હતા.
‘કાં, આવોને, હમીરભાઈ!’ અમરચંદ શેઠે હાટડી પાસેથી નીકળે લા પોલીસ-મુખીનો સ કાર
કય . સોપારી આપી. ‘એલા પરતાપ!’ એણે છોકરાને હાક મારીઃ ‘જા તો ખરો, પૉર શેર બદામ
લાવેલા. એમાં કોઈ મીંજ સારાં િરયાં હોય તો લાવ ને, હમીરભાઈને સોપારી ભેળાં ખવડાવીએ,
બદામ ને સોપારીનો ચ ૂરો ભેળો કરીએ તો ભારી સવાદ આપે છે હો, હમીરભાઈ !’ પાંચેક િમિનટે
પ્રતાપ બદામનાં મીંજ લઈને ઘરમાંથી પાછો ફય ને હમીરભાઈએ સોપારીનો નવીન જ વાદ
ચાખ્યો.
‘ઓ યાં તો ઉપડી ગયાં, હમીરભાઈ ! તમારી સમજાવટ ઝટ ફળી. નીકર આડોિડયાંને કાઢવા
અને જમને કાઢવા, બેય બરાબર છે .’
‘ગયાં ને ?’
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‘હા, હુ ં પંડે જોઈ આ યો ને ! એક બાપડો ડોસો પડયો ર ો છે . એની દીકરી તાવમાં ભજાય
ંૂ
છે ; ને બાપડો દં ગામાં ન રહી શક્યો. એ બોલવે-ચાલવે આડોિડયો તો લાગ્યો જ નિહ. ગરીબડો લાગે
છે . એને કરવો ધંધો ને બીજાને સૌને કરવી ચોરી, એટલે બને ક્યાંથી? હુ ં જઈને થોડો ધમાર્ દો કરી
આ યો. ક ું છે કે કાંઈક સાંડસી-ચીિપયા ઘડીને લાવ , રાખી લેશ.ુ ં તમથી ડરતો'તો બાપડો! પછી
મેં એને વશવાસ આ યો કે હમીરભાઈ શુ ં તારા એકથી બીએ, માળા તીતાલી? હમીરભાઈના ગામમાં
એક કાલુય
ં કોઈ ઉપાડે, તો એનાં આંગળાં જ હમીરભાઈ ખેંચી કાઢે ને! પડયો રે 'તો હો ને ધંધો કરી
ખાતો હો તો તારંુ કોઈ નામ ન યે. વળી એની છોકરીયે છે બહુ જીવરી, આંટોફેરો મારતા રે 'જો ને!’
ફરીથી શેઠે આંખ ફાંગી કરી, પણ એ એ એની ડાબી આંખ હતી. જમણી તે તો પોતે ફકત એકલાં
શેઠાણીને સારુ જ સુવાંગ રાખેલી.
‘હવે રાખો રાખો, અમરચંદભાઈ!’ હમીર બોરીચો હ યા.
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‘કાંઈ રાખવા વું નથી, હમીરભાઈ! તમે તો બાપા ગામ-બારા જ તમારો ભક્ષ કરો ઈ સારંુ .
નીકર પા ં ગામને તમારંુ પેટ પ ૂરવુ ં ભારે પડે. તમારી જુવાનીના દી કાંઈ અમે ભ ૂલી નથી ગયા હો,
હમીરભાઈ! મારી જાનમાં આ યા'તા યાદ છે ને? મારો સસરો બાપડો હાથે પગે લાગીને કહે કે જાન
ઝટ શીખ દઈ ો નીકર વાત હાથમાં નિહ રે '! યાદ છે ને બધુ ં ? હ-હ-હે.’
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પોલીસ મુખી હમીરભાઈના, િપ તાલીસ વષેર્ પણ એકેય કરચલીથી ન ખરડાયેલા મ પર
અમરચંદ શેઠની જાનના વોળાિવયા તરીકેનાં સંખ્યાબંધ સુવાળાં
ં
સં મરણો આલેખાઈ ર ાં. આ
શ દો કરતાં કાયર્ની જ વધુ ઉપાસના કરનાર એ કાઠીએ મગ
ં ૂ ો મલકાટ જ વેય .
પછી તો સઘ ં ર તે ચડી ગયુ,ં અને બે-ચાર િદવસ જવા દઈને તેજુના બુ ા બાપે એક
અંધારી રાતના બેક બ યાને સુમારે યારે શેઠના ખોરડા પર નિળયુ ં ન ટે તેવી રીતે કાંકરીનો
ઠણકાર કય , યારે અમરચંદ શેઠે હાક મારી.
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‘એલા પરતાપ ! એ હેઈ માડી વાળે લ ! ક્યાં મ ૂઓ છો?’

સ ૂતેલા પ્રતાપે કડકડતી ઠંડીમાં ગોઠવાઈ ગયેલા ગરમ િબછાનામાંથી જવાબ વા યોઃ ‘પણ
શું છે તે ચ કા પાડો છો?’
‘હાટડીમાં ગૉળ ને ખોખાં ઢાંક્યાં છે કે નિહ, ઓટી વાળે લ?’
‘કાં?’

pu

‘ઓ યા તારા ડોસા ઉંદરડા દાટ વાળી િરયા છે . જા મર ને ઢાંકોઢુંબો કરી આવ. વાિણયાનો
છોકરો છો કે ગરાિસયાનો? હુ ં નિહ હોઉં તે દી હાથમાં શકોરંુ રે 'શે શકોરંુ . અને માગવા જાઈશ તો
માગતાંય નિહ આવડે ને મરીશ ભ ૂખ્યો.’
આ ચસકાઓએ િપત્રાઈ પાડોશીઓની પણ ઊંઘ ઉડાડી મ ૂકી. તેઓ છોકરાની દયા ખાવા
લાગ્યા. ‘ડોસો તો છોકરાનો જીવ લેવા ફય છે . આવી ટાઢમાં લેવા દે વા વગરનો છોકરાને ઉઠાડે છે .’
િપત્રાઈ પાડોશીને પોતાની િનરથર્ક દયા ખાતાં મ ૂકીને પ્રતાપ હાટડીમાં ગયો. એને ખબર
હતી કે કાળી કડકડતી રાતે હાટડીમાં કયો ઢાંકોઢુંબો કરવાનો હતો. એણે ધીરે હાથે બારણુ ં ઉઘાડ .ું
ઉઘાડતાંની વાર જ એક મોટી ગાંસડી અંદર ફગાવીને કોઈક ઊપડતે પગલે ચા યુ ં ગયુ.ં પ્રતાપે બે
મણ ટલા એ ચોરાઉ કપાસની ગાંસડીને ઠેકાણે પાડી. પાછો જઈને એ િનરાંતે નીંદરમાં પડયો.
એ જ રીતે તેજુનો બુ ો બાપ િદવસભર લોઢાની છરીઓ, તાવેથા ને સાણસીનાં ટીપણાં
ટીપતો ર ો, અંધાિરયા પખવાિડયાની અનેક રાત્રીઓના ત્રીજા પહોરે શેઠના ખોરડા પર કાંકરીઓના
ઠણકાર થતા ર ા. ઉંદરડાની રં જાડો; અમરચંદ શેઠની ગાળો અને પ્રતાપના ઢાકાઢુંબાવા ં નાટક
વારં વાર ભજવાત ું ર ;ું ને અમરચંદ શેઠનાં બદામ-સોપારી કરતાં પણ વધુ મધુરી મ કરીઓ
માણતા પોલીસ-મુખી હમીર બોરીચો પણ આ નાટકના પ ૂરા પિરચયગામી છતાં ચ ૂપ ર ા; કેમ કે
તેમની પણ આવી નફાદારીની અંદર વગર જહેમતની ભાગીદારી હતી. 'ચીંથરે વીંટ ું રતન'
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રાખવાની સ જડ નીિત પાળનારા અમરચંદ શેઠ સલામત હતા. પ્રભાતના પાંચ વાગે ઊઠી એ મ એ
મુહપ ી બાંધી ાવક ધમર્ની સામાિયક-િવિધ કરતા. એ િવિધએ એમના પ ૂરા બે કલાક લેતી. રાતના
અંધકારે થતાં થઈ ગયેલી ભ ૂલોનુ ં એ આ રીતે ઈ ર પાસેથી પ્રાયિ ત મેળવતા.

om

પણ શેઠનો પુત્ર પ્રતાપ એવા ઢ ગમાં રાજીખુશીથી શાિમલ નહોતો થયો. પ્રતાપ આ નાટકનુ ં
એક કુશળ છતાં નારાજ પાત્ર હતો. પ્રતાપને ચીંથરે વીંટયાં રતનની િપત ૃભાવના પસંદ નહોતી.
પ્રતાપનો જમાનો હવે કાંડાભરપ ૂર કરચિલયાળા બગલા અંગરખામાંથી નીકળીને ખમીસ-હાફકોટ
પર ચા યો ગયો હતો. પ્રતાપને િપતાજીની ઉપાિ ત સંપિ માનો માત્ર માિલકી પ ૂરતો જ વાદ
નહોતો. એને એ સોનાની સુગધ
ં પણ જોઈતી હતી. િપતા એનુ ં િદવસમાં દસ વખત નાક કાપતા
હતા છતાં એ નાક પા ં પોતાને અસલ થાને આપોઆપ જ ચોટી જત.ું પરણેલ નિહ છતાં પ્રતાપે
ધીરે ધીરે િપતાને પોતાના સારુ િદવસ-રાતનો સુવાંગ અલાયદો ઓરડો કાઢી આપવાની ફરજ પાડી
હતી. પરણવાની સજાવટનાં એક પછી એક સાધનો, સુગિં ધત દ્ર યો, હીકોની અને અ રની શીશીઓ,
ક્રીમ- નો વગેરે સુવાળપ
ં
બક્ષનારા કીિમયા, અને પ નીના કોડ પ ૂરવા માટે નાં વાિનર્શ કરે લાં કબાટો
પણ પ્રતાપ વસાવી ર ો હતો.
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એવી ભભ ૂકતી મનોવ ૃિતઓ વ ચે પ્રતાપે તેજુ ત્રાજવા ત્રોફનારીનો સાદ સાંભ યો. એ સ ૂરે
એના અધર્િનિદ્રત યૌવનને જાગ! જાગ! ક .ું પ્રતાપે તેજુને શાંતા-સુશીલા જોડે વાતો કરતી પણ
સાંભળી. તેજુના દે હ પર દ
ં ણાંના વે યબ ૂટા, પંખીડાં, ને પાંદડીઓ ફા યાં હતાં તે પણ પ્રતાપ તે
િદવસ જોયા િવના હાટમાં નહોતો બેઠો ર ો. યાપારના વેચાણ, ખરીદી અને ઉઘરાણી માટે પ્રતાપે
ઘોડી વસાવી હતી. ઘોડેસવાર પ્રતાપે ખીજડા- તળાવડીની ભ ૂિતયા કૂઈ પાસે ગીધડાંને કૂતરાં ઠેલવા
થળ પર ઊભેલી નાજુક તંબડુ ી તરફ ઘણી ઘણી વાર ઘોડીને વાળી હતી. ઉઘરાણીએ જવાના
ુ ી વળોટયા િવના સ ૂઝતો નિહ. એની રિસકતા આ
હરકોઈ િદશાનાં ગામડાનો કેડો પ્રતાપને એ તંબડ
પ્રકારે િવચાર કરતીઃ ‘ વાિણયણ મારા ઘરમાં આવવાની છે તે આવી જ તો નિહ જ હોય. ક્યાંથી
હોય? કોઈક વડની જ છોકરી હશે, વડની. એના મ માંથી લહેકા કદી જ નિહ નીકળે . એને સો સો
િપયાની જોડ કપડાં પણ આની માફક પહેરતાં નહીં આવડે. એને આવા ગલ ક્યાંથી પડશે?’
બજાિણયાં છારાં, ચામઠાં, લુવારાં અને આડોિડયાનાં ચીંથરે હાલ દં ગાઓએ પરાપ ૂવર્થી શહેરો
અને ગામડાંઓના એકસુરીલા જીવનની િ થરતાને ચલાયમાન કરી મ ૂકી છે . બાપનાં બીબાંમાં
ઢળાતી જતી એકસરખી ઢાળકીઓ વી બેટાઓની ઓલાદોની િજંદગીઓ આ રઝળપાટ રમતી
માનવ-ટોળીઓને દે ખી અનંત અથાક િવ -ભ્રમણોના આવેગો અનુભવતી રહી છે . યવિ થત
જીવનનાં ચોકઠાં ભેદીને મોકળાશ મેળવવાના મનોરથો અનેક હૈયાંઓમાં આ ભમતી જાિતઓએ
સળવળા યા છે . પ્રતાપ એમાં અપવાદ નહોતો. પ્રતાપ તેજુના પ્રેમમાં પડયો. તેજુએ પ્રતાપને ક ું કદી કોઈને નહોતું ક ું તે ક :ું ‘મારંુ નામ તેજબા છે , તેજુડી નથી.’

pu

પ્રતાપે પ્રેમની પ્ર તાવના િદલસોજીથી કરી: ‘હુ ં મારા બાપનાં પાપ ધોવા આવેલ .ં તારા
બાપ પાસે એ ચોરીકમર્ કરાવે છે . તારા બાપના જીવ સાટે ના જોખમનો એ નામનો પણ બદલો નથી
આપતા. સાચો કસ તો એનો અમે જ કાઢીએ છીએ. મારંુ અંતર બળે છે . આ યો, આ બાપનાં
પાપની દરગુજરી.’
એમ અક્કે ક ટાણે િપયાની અક્કે ક નાની ઢગલી પ્રતાપ તેજબા પાસે જઈને કરી આવતો.
બાપ મલકને ચોરતો. બાપ પોલીસ-મુખીને પોતાની દ્ર યચોરી પાવવાની લાંચ આપતો, તો દીકરો
એને પોતાની પ્રણયચોરી ઢાંકવાનુ ં મહેનતાણુ ં દે તો. તેજબાના બાપને તો અંદે શો જ કદી શી રીતે
હોઈ શકે, કે આવો ઊજળાં લ ૂગડાંવાળો આબ દાર જુવાન પોતાની મેલીઘેલી દીકરી પર મુગ્ધ બની
ર ો હશે?
પ્રતાપ તરફથી મળતા તમામ િપયા તેજબા બુ ાને આપી દે તી, બુ ાને ઉકરડા ઉપરથી એક
ફાટે લ ું મોજુ ં જડ ું હત,ું એ મોજુ ં આ તમામ િપયાની કોથળી બ યુ.ં
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3. બાજર

ૂટ

આઠ-દસ મિહને બુ ાએ એક િદવસે મોતનુ ં િબછાનુ ં કયુ.ર્ં બુ ાએ કોઈને ક ું નિહ, પણ તેજબા
કળી ગઈ. બુ ાને આખે શરીરે મ ૂઢ માર પડયો હતો. કણબીનાં ખેતરોમાં કાલાંની ચોરી કરવાનો એ
બદલો હતો.

,ં શેઠ ! માવતરનુ ં તેડું આવી ગયુ ં છે .’

‘શું થયુ?ં ’
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‘હવે તો રજા માગું

om

આઠેક િદવસ સુધી ખોરડાનાં નિળયાંમાં ઠણકાર થયો નિહ તેમ કોઈ બીડી લેવા પણ ફર ું
નિહ યારે તે િદવસે અમરચંદ શેઠે ફરી એક વાર ખીજડા-તળાવડીની પા યે આંટો માય . નાનકડી
તંબડુ ીની અંદર બુ ાનુ ં માથું હત.ું બાકીનુ ં શરીર બહાર ઉધાડા આકાશ નીચે ઓસ ઝીલત ું પડ ું હત.ું
આકાશને ધરતીનો ઘરબારહીન એ બાળક આકાશનાં આંસુએ ભીંજાતો હતો કે ધરતીનાં આંસુએ, એ
તો ખબર નથી, પણ માનવી દુિનયાનો તો એ બિહ કૃત બેટો હતો તે વાત નક્કી હતી; કેમ કે
અમરચંદ શેઠની ને એની વ ચે આવી જાતનો વાતાર્ લાપ થયોઃ ‘કાં બુ ા, કાળી રાતે દૂ ધે ઝબોળે લા
િપયા કાઢી આ યા એટલે હવે ગરજ પતી ગઈ કે? કે કોઈ બીજો વાિણયો-લુવાણો પડખે ચડી ગયો
કે શુ?ં ’

‘આ જુઓ ને.’ બુ ે શરીર પરના સોળા બતા યા.

‘ક્યાં કિજયો કરી આ યો? દા બા પીધો છે કે શુ?ં ’
‘ના શેઠ, રોજને કામે જ ગયો'તો.’
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‘જરા યાન રાખીએ ને? મેં ક્યાં ગફલત કરવાનુ ં ક ’ું તુ?’
ં
‘ના શેઠ, તમારો વાંક હુ ં નથી કાઢતો.’

‘તમારાં ઓસડીયાંએ કાંઈ કાર ન કય આ વખતે?’

‘અમારી બાજરી ખ ૂટી ગયા પછી ધરતી અમને અણહક્કનુ ં ખાવા રાખતી નથી.’
‘પણ અમારા અણહક્કનુ ં ખાઈ ગયા ઈ? એનુ ં શુ?ં અમારે તો રાતોની રાતો ફડકે ાસ ગયા
છે . પોલીસનો ડોળો અમારી વાંસે ફરે છે , તમને સાચવીને તો ઊલટા અમે સલવાઈ ગયા.’
‘હશે, બાપા!’ બુ ાએ ધરતી પરથી ચપટી ધ ૂળ લઈને, હોઠે અડાડી નાખી દીધી.
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તેજબા બુ ાનાં ઓસિડયાં વાટતી હતી. તેની બંગડીઓ
અંદર તેજબાનાં એકાદ-બે ડૂસકાં ડૂબી ગયાં.
ને?’

મ મતી હતી. એ

મ માટની

અમરચંદ શેઠે બુ ાની પથારી પર ટ ણો માય ઃ ‘અમારો તો છોકરોય અમારે હાથથી ગયો
બુ ો કાંઈ બોલી ન શક્યો.
‘એણેય આવીને તમારંુ ઘર ભયુર્ં ને?’

‘મારે ય બાપા,’ બુ ાએ ક :ું ‘ લેસ-પટે લને ચ ૂપ રાખવા પડયા છે . મારે ય આખા ગામના
ચોિકયાતોનાં મ માં તમારા આપેલા િપયાના જ માલ દે વા પડયા છે . મારી કને કાંઈ જ નથી િરયુ.’ં
‘પણ અમારો છોકરો બગડયો ઈ?’
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તેજબાને સપર્ દં શતા હતા. હમણાં જાણે ઊઠીને વાિણયાના મ માં ધ ૂળનો ખોબો ધરબી આવુ!ં
પણ એ સમસમીને બેસી રહી. પ થરની િશલા પર એના હાથ દવા લઢતા ર ા. બંગડીઓ બોલતી
રહી.
શેઠથી ન રહેવાયુ:ં ‘આ મ માટ બધા કેની કેડય માથે હોય ? બીજો કોણ હૈયા ટો હોય?
ખેર! હવે ભલો થઈને બુ ા, થોડા દી જીભ સીવેલી રાખ . તમારી તો ઠીક પણ અમારી ખાનદાની
સામે જોઈને મગ
ં ૂ ો રે 'જો. વધુ કહેવ ું મારાં મ માં શોભતું નથી. વાિણયાનો અવતાર તો ઠાકર કોઈ
મહાપાપીને જ આપતો હોય છે . તમારે છે કાંઈ? આગળ હાથ, પાછળ હાથ - ’
‘બાપા, છોકરીને સાચવતા રે 'જો.’ બુ ો વ ચે બો યો.
‘હવે બધો ઢેઢવાડો ગામમાં કાયમ જ મેલી જવો છે કે શુ?ં ભાઈ, આમાં કોકનુ ં મોત-કમોત
કરાવશો તમે તો. િકરપા કરીને થોડા દી જીભ મોઢામાં રાખજો.’

‘ યારે તમે તો આગળ પણ પરાક્રમ કયાર્ં છે , એમ ને?’

om

‘ન બોલું બાપા, હુ ં બે બુદનો
ં
નથી. મને જતરડામાં ખેંચે તોય ન બોલુ.ં મારે કાંઈ આ નવી
નવાઈની વાત નથી. મેંય મારી જુવાનીમાં ત્રણ-ત્રણ વરસની લ ભોગવી છે . મને રામાયણગઢમાં
ઊંચે લટકાવીને હેઠ બળતું કયુ’ર્ં તું લેસે, તોય મેં મારા અ દાતા વાિણયાનુ ં નામ નો’તું પાડ .ું ’

ay
.c

‘ધરમ તો સૌને માથે એક છે , બાપા! અનંત ધરતીને અમે ધાવનારાં. અમારે બીજો કયો ઓથ
છે ? ભીંત નથી, નથી ભીંતડુ.ં ’
શેઠને હસવુ ં આ યુ.ં આ પેઢાનપેઢીથી ચોરી કરનારો આડોિડયો ધરમની વાત કરે છે !
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‘એ વાત સાચી છે , ભાઈ!’ શેઠ એકાએક કૂણા પડયા. એ કૂણપનુ ં કારણ હત.ું એ કારણ તેમના
આ પ્ર માંથી જડે છે ઃ ‘આંહીં ભો વુ ં લાગે તો લાવો આપણે ઘેરે પટારામાં તમારી થાપણ મ ૂકી
દઉં?’
‘એવડું કાંઈ છે જ નિહ ને
અમારા ધનનો ને અમારા દે હનો.’

છે તેને સંધરનારી ધરતી જ પડી છે . ધરતી જ અમારો પટારો,

‘તો ભલે, બાકી મઝ
ં ૂ ાશો નિહ. આ બાળકીને મઝ
ં ૂ ાવા દે શો નિહ. એયને અમારે પણ તમારી
માફક જ માથે ધરમ છે . અમારા દાદાએ તો ભાઈ, ખબર છે તમને, પંદર વરસ સુધી કોઈ ધણી
નો'ત ું થાત ું એવી થાપણ ચોપડે હરવરસના યાજ સીખે ખેં યા જ કરી'તી. પંદરમે વરસે એક
રાંડીરાંડ આવી. ફોરન નાણાં કાઢી આ યાં અમારે દાદે . અમારંુ ય અમારાં સત માથે નભે છે ને,
ભાઈ!’

pu

‘સાચુ,ં કાકા! આભને કાંઈ થાંભલા થોડા છે ? સતને ટે કે આભ થોભાઈ િરયુ ં છે . તમારા
થાંભલા, તો અમારી પરોિણયુ.ં તમામના ટે કા છે , શેઠ. હાંઉ, હવે મને લાગે છે કે મારે ઝાઝી વાર
નથી. દીકરી, તેજુ, મને પગે ઝાલીને જરા બહાર ઢસડી લે. મારે આભને જોતાં જોતાં જ િવદાય થવુ ં
છે .’
‘હા રે ગાંિડયા, હા!’ શેઠે મ કરી કરીઃ ‘એમ તે કાંઈ મોત રે ઢું પડ ું છે ? ટાંિટયા ઢસરડીને તો
મોટા મોટા સંત મા માઓને પણ મરવુ ં પડ ું છે .’
‘ના ના, શેઠ.’ બુ ાનો અવાજ દૂ ર દૂ ર ચાલી ગયેલી આગગાડીના વો ઊંડો ઊતરતો હતોઃ
‘અમારી જનેતાઓએ અમને ઊભા વગડે જ યા’તા, જણીને અમને દિરયે-ખાબોિચયે ધોઈ કરી પાછી
ઊભે વગડે ચાલી નીકળી હતી અમારી જણનાિરયુ.ં અમારાં મોત પણ એવાં જ સહેલાં છે . અમારો
ૂ ાતો. બેટા તેજબા, હાલો મા, ટાણુ ં થઈ ગયુ.ં ધરણીની જીવાત
જીવ ખાંપણના ટુકડા વા તેય નથી ટંપ
ભ ૂખી થઈ છે . મને આભનાં દશર્ન કરી લેવા દે .’
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તેજબા ઊઠી. એણે િપતાના પગ પકડયા, એ શરીર સગા સંતાનના હાથે ભંગી
ઘસડે તેમ ઢસરડાયુ.ં બુ ાનો દે હ પ ૂરે પ ૂરો બહાર આ યો.

ાનનુ ં શબ

‘મારાં સાળાં િનરદયા !’ એવા શ દોના ગોટા વાળતા અમરચંદ શેઠે છે વટે ‘ઝાંપડાંના
આચાર’ એટલો બોલ ઉમેરીને યાંથી પાછા વ યા.
અને ખીજડા-તળાવડીની પાળે બેઠેલી સમળીઓના કારમા િકળે ળાટ સાંભળતે સાંભળતે
ડોસાએ પ્રાણ-પંખીને પાંજરામાંથી ટું મ ૂકી દીધુ.ં

om

4. ુ િનયાના અણમાનેતા
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મ ૂએલા ડોસાના મુદાર્ પાસે તેજબા બેસી રહી, છીપર અને લઢિણયા પ થરની વ ચે
ઓસિડયા વેલાનાં અરધાં દ
ં ાયેલાં પાંદ જાણે કે તેજબાનાં સમદુઃખી વજનો હોય ને તેવાં પડયાં
ર ાં, તેજબાનાં બીજાં સાથી તે વખતે તંબડુ ી પર ટીંગાતાં ત્રાજવડાં ત્રોફવાનાં સોય, કુરડી અને
િબયાંનો રં ગ હતાં તેજબાને સંસારની અસારતાનો ઉપદે શ આપતા કાગડાઓએ યાં તળાવની પાળે
કાગારોળ આદરી. ગીધડાં અને સમળીઓને બુ ાના શબની સુગધ
ં યાં ખેંચી લાવી હતી.
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એ મગાં
ં ૂ પક્ષીઓ જાણે કે તેજબાને ઠપકો દે તાં હતાં: ઘેલી રે ઘેલી, મુદાર્ નો મોહ ન રાખીએ.
શબોને નવાં વ ો અને સુગધ
ં ી સુખડને લાકડે તો શણગારે એ લોકો, મણે િજંદગીભર પાપકમ
કરતાં પા ં ન જોયુ ં હોય, એ લોકો જ મોતની બદબોને ઢાંકવા મથે છે . આપણે તો જગલનાં
ં
છોરુ,
મોતનુ ં પરમ ત વજ્ઞાન સમજનારાં, મ ૃ યુને ખચાર્ળ ન બનાવીએ, શબ ઠોલીને પણ પેટ ભરી લઈએ.
ભલી કુદરતે આપણને તો મ ૃ યુને ભક્ષીને પણ જીવન જીવવાની િફલસ ૂફી આપી છે . ખસી જા બાઈ,
તારે ખાંપણનુ ં કે બળતણનુ ં કશું જ ખરચ ન કરવુ ં પડે અને અમારાં ભ ૂખ્યાં પેટ ભરાય એવો બેવડો
લાભ અમે તને કરી આપીએ.
પણ તેજબાની છાતી ચાલી નિહ. શબને ઠેકાણે પાડવાની વેતરણ એ કરવા લાગી. બપોર
સુધી એ કોઈ માનવી આવશે તેવી આશાએ બેઠી. શેઠના પુત્ર પ્રતાપની ઘોડીના મ માટ સાંભળવા
એણે સીમાડા સુધી કાન માંડયા. એ આવે તો બીજુ ં તો કાંઈ નિહ એક ડબો ગ્યાસલેટ મોકલે ને, તોય
હુ ં શબને છાંટી સળગાવી નાખુ.ં
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પ્રતાપ તો ન આ યો, પણ ગામના પોલીસ-પસાયતા આ યા. તેમણે પણ દૂ ર ઊભે ઊભે થ ૂ
થ ૂ કયુર્ં ને તાકીદ કરીઃ ‘છોડી, મરદું ક્યાં સુધી ગામને પાદર પડ ું રાખીશ? આમાંથી તો મરકી
ફાટશે.’
‘શું કરંુ ?’

‘ઇંધણાં મંગાવ. પૈસા દબાવીને કેમ બેઠી છો? લાવ, અમે તજવીજ કરી દઈએ.’

તેજબાને ખબર હતી કે બાપે િપયાનુ ં ભરે લ ું જૂન ુ ં એ મોજુ ં ક્યાં મ ૂ ું છે . પણ જીવતા જીવને
માટે
પૈસા વાપરી નથી શકાતા તે મુદાર્ પર ખરચવાની નાદાની એના િદલને ન અડકી શકી, અને
એને આખર સુધી સમજાવટ, ધમકી, ગાળોની રમઝટ તેમ જ મારવાનો ડર પણ ન ચળાવી શક્યો.
તે જોઈ િનરાશ પસાયતા પાછા ગયા.
આખરે ગામમાંથી વાઘરીઓ આ યા. તેમણે પ્રથમ તો થોડે છે ટે બેસીને બીડીઓ સળગાવી
િનરાંતે પીધી. પછી એકે ક :ું ‘હવે રાત પડી જાવા ો.’
‘કાં?’
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‘લાકડાં કાંઈ ચોયાર્ વગર મળવાનાં છે ?’
‘તો પછી ખાઈ કરીને આવીએ.’
‘આ બાઈ આપણને નો ખવરાવે?’
‘ભાઈ, તમે બેસો તો હુ ં આંહીં રાંધી દઉં. લોટ પડયો છે .’ તેજુએ ક .ું
‘તો બેઠા છીએ.’
પછી તો ડોસાની વાતો ચાલીઃ ‘ડોસો પણ ઠાકરના ઘરનુ ં માણસ હતો હો! આપણા
કેટલાયને િનયાલ કયાર્.’

વા
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‘કસબ તો એણે કાંઈ વો તેવો સા યો'તો!’ તેઓ ચોરીના કસબને વખાણી ર ા હતાઃ ‘કાળી
રાતે કસબ કરવા, રાતના વો જ રં ગ કરી નાખવો જોવે, નીકર પકડાઈ જાય, તે ડોસો કડકડતી
ટાઢયમાંય નાગો નાગો કાલાં વીણતો.’
‘તમુને શાથી ખબર?’

‘ખબર કેમ નો'ય? પોતપોતાના કસબનુ ં ભણતર તો આપણે ભણવુ ં જ જોવે ને! કસબીના
દીકરા છીએ ને! આપણાથી કાંઈ થોડો લોટ માગવા નીકળાશે?’
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બુ ાનુ ં શબ તંબડુ ીમાં ગોઠવીને બાકીના અરધા ભાગમાં તેજબા તંબડુ ી પાછળ રોટલા કરવા
બેઠી હતી. બહારની વાતોનો રવ એની કાનમાં તેલની ધાર સરીખો રે ડાતો હતો.
‘એલા, લ ૂખા રોટલા ખાશુ?ં કે છે કોઈને ઘરે ચટણી-બટણી?’
‘આ આંબલી રહી. ઉતારોને કાતયાર્!’

ને!’
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‘જા, ગેલી, ચડ આંબલી માથે !’

‘આંબલીએ તો વેરડો ભાભો ભ ૂત થાય છે . હુ ં ચડું કે પછી પછાડીને મારા ફોદા જ કાઢી નાખે
‘હા, સાચુ,ં આંહીં જ ગળાફાંસો ખાધો'તો વેરડાએ, ખરંુ ?’
‘એની છોકરી ક્યાં છે ?’

‘ લેસ મોટે થાણે લઈ ગયા'તા પછી પાછી ફરી જ નિહ રાંડ.’
‘એને ઓધાન િરયુ'તુ
ં ં ઈ પાપમાં તો ડોસાએ ગળાફાંસો બાં યો ને?’
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‘ના, એટલા જ સારંુ નિહ ભૈ નિહ. લેસ છોકરીને લઈ ગ્યા, મારી મારી તે ઠીકાઠીકની મારી,
કે કબ ૂલ કર આ હમલ મને મારા બાપથી જ િરયા છે . છોકરીથી માર નો ખમાણો, એટલે બાપને કીધુ ં
કે ડોસા, તું ઝટ તારે ર તે પડી જા, હુ ં લેસને રાતે જુવાબ દે વાની ,ં ને તારંુ નામ ખોટે ખોટું પણ
લેવાની ,ં કેમ કે મારા ઓદરમાં જ યું છે તેની મુને દયા આવે છે . એટલે હુ ં ખોટેખોટું પણ માની
લઈશ. પણ ડોસા, તું તારે ર તે પડી જા! આ એમ ક ું એટલે ડોસે આંહીં આંબલીની ડાળનો ર તો
લીધો.’
‘સાચો ર તો તો ઈ એક જ છે ને, બાપા!’ એક બુ ો સોપારીની ચપતરી મ માં નાખતો બો યોઃ
‘ર તો તો એક જ છે ઃ ઈનાં પ યારાં યારાં કોઈ ઊિનયા-ટાિઢયા તાવે મરે , કોઈ કોગિળયે, કોઈ
બગાસું ખાતે ખાતે, ને કોઈ ગળાફાંસો ખાઈનેઃ કોઈ રાબશીરા ખાતું ને કોઈ લાંઘણ ખેંચતુ.’
‘એલા યો આ કાતય . વેરડે ભાભે મને ક ું કે લઈ જા.’ એક છોકરો ખોઈ ભરી લા યો.
‘તને મ યો?’
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‘તયેં? આંબલીની પોલમાં બેઠેલો મેં નજરોનજર ભા યો ને!’
‘કેવો હતો?’
‘એના ગળામાં ગાિળયો હતો.’
‘ત ું બીનો નિહ?’
‘એણે ક ું કે તમે મારાં વાં છો તેને નિહ િબવારંુ . તમે નાનાં છોકરાં છો. મારી દીકરીનેય
ુ
આવડં બાળક રમત ું હશે, માટે માંનાં જ યાંને હુ ં નથી િબવરાવતો. તેટલાં છોકરાં હો ઈ આંહીં
આંબલીએ રમવા ખુશી ખાતે આવજો.’
‘એલા, તેં ચળીતર જોયુ!’ં
‘તે શું છે ?’

om

‘ખાટી ગયો!’
‘કેમ?’
‘શી રીતે?’
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‘ભાભો તને માયા દે શે.’

‘હવે તો ધોળે દા'ડે પણ સ ૂઝે એના ઘરમાં ખાતર પાડીશ ને તોય તને કોઈ ભાળશે જ નિહ.’
‘તો તો મોટો થાઉં યારે ...’
‘ યારે શુ?ં ’

st
ak
al

‘અમરચંદ બાપાની જ મેડી ફાડુ.ં ’
‘ખરો બહાદર!’

‘ને તને આ છોકરી હારે વીવા કરાવશે.’
‘હુ ં તો ગરાસણી લાવીશ.’

‘એલા આ છોકરી કોણ હશે?’ વાતાર્લાપ ધીમો પડયો.
‘કેમ?’

‘વગડાઉ માનવી કાંઈ આવું હોય?’

pu

‘કોણ હશે?’

‘આ ડોસાએ કોક ઉજિળયાત જ યુ ં ચોયુર્ં હોવુ ં જોવે.’
‘મગા
ં ૂ મરો મગા
ં ૂ હવે.’

ું
બધા ચ ૂપ બ યા અને એ બોલ તબડીની
પછવાડેથી સાંભળતી તેજુબા ચ ૂલા ઉપર
િચતરામણ સરીખી થઈ ગઈ.
એને યાદ આ યુ:ં મ ૂએલો િપતા એક વાર તાવમાં પડયો પડયો લવતો હતો તે િદવસ યાદ
આ યો. શું લવતો હતો એ? - ‘બાઈ, તું તારા જીવને ગત કર. તારંુ જ યુ ં મારી પાસે દઃખી નિહ થાય.
દઃખી કરંુ તો મને મેખાસુર ભરખે. ઊભે વગડે તારે એને જણવુ ં પડ ું છે . વગડાને ખોળે તેં એને મ ૂ ું
છે . વગડો જ એનો પાળક છે . અરે , બાઈ, મને દુઃખ તો આટલું થાય છે કે તારા ઉ ચ વરણના
જ યાની દે ઈ મારા ભેળી વટલાશે. પણ બાઈ, ત ું હવે તારા જીવને ગત કર. તારો જીવ કેમ રોકાય
છે ? શા કારણે ક ટાય છે ? તારે કાંઈ કે’વુ ં છે ? તો કહી લે. હય
ુ ં વનરાઈનો બેટો ,ં મને વન થાતાં
આવડે છે . વનના હૈયામાં લાખમલાખ સ ૂર સમાય છે . વનના હૈયામાં વાત ન જાય. અરે વન તો
15

વાયે પણ હલે. હુ ં તો પાણકો થઈને રહીશ. તારી વાત ક્યાંય નિહ કહ.ુ ં બોલી દે બાઈ તારી છે લી
ઘડી બગાડ મા - હાં, તારા સગા સસરાનુ ં જ પાપ? વાંધો નિહ. પાપ પાપીને િરયુ.ં આ તો છે
પુ યનો પાટો... હવે ગત કર. લે આ મેરામણ પડખે જ પડયો છે . એના ટાઢાિહમ ખોળામાં હુ ં તને
સુવાડી દઈશ.’
આટલા બોલ ડોસો બેભાન અવ થામાં બો યો હતો, તેજુબાએ બાપ શુ ં બો યો એ પ ૂછી જોયુ ં
હત.ું બુ ાએ ખુલાસો નહોતો કય . ખુલાસો જડી ગયો. આ ડાઘુઓનુ ં અનુમાન ખરંુ લાગે છે . હુ ં આ
ભટકતા માનવીઓના સમ ૂહમાં એકરસ નથી થઈ શકી એનુ ં કારણ મને હાથ લાગ્યુ ં છે . ડોસો પોતાના
દં ગા છોડીને એકલવાયો પ ૃ વી ભમતો ર ો છે તે પણ મારી રક્ષાને માટે જ લાગે છે . યારે યારે
મને પરણવાની વાત દં ગાઓમાં ચચાર્ ઈ છે યારે યારે ડોસો મને લઈને ભાગી નીક યો છે . નથી
બો યો ડોસો એક પ્રતાપના અવરજવરની બાબતમાં.
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પ્રતાપને ડોસો વારં વાર કહેતો કે મારે તમને એક વાત કરવી છે ઃ મારા મનની એક ખાનગી
ખોલવી છે ઃ પણ આજ નિહ, કાલ વાતઃ આજ નિહ, મારા અંતકાળે કહીશ. મારો અંતકાળ હવે ઢૂકડો
છે ઃ મારી છે લી ઘડીએ, શેઠ, તમે હાજર રે ’જોઃ મારી છાતીએથી મારે આખા વગડાનો હૈયાભાર છોડી
નાખવો છે . એ ગાંસડી છોડવાનો સુયોગ ડોસાને મ યો નિહ. એ ગાંસડીમાં બીજી કઈ વાત હોઈ
શકે?
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ડાઘુઓને તેજુબાએ ખવડા યુ,ં શબની નજીક બેસીને જ સહુ ધરાઈ ધરાઈને જ યા. પછી
આખી રાત તેઓ બળતણ મેળવવા આથડયા. પણ ગામ ચેતી ગયુ ં હત.ું પોતપોતાના ઉકરડા પર
ૂ ોએ ચોકી બેસાડી હતી. આખરે એ ખીજડા-તળાવડીમાં જ ખાડો ખોડીને ડોસાનુ ં શબ
પણ ખેડત
દાટવામાં આ યુ ં ને ડાઘુઓએ તેજુબાને િદલાસો દીધો: ‘બાઈ, આપણે તો નીચ વરણ ઠયાર્ં . આપણે
નથી િહ દવાણ, નથી મુસલમાન. આપણે તો ચાર છે ડે ટા. બાળવુ-દાટવુ
ં
ં
કાંઈ કરવુ ં હોય તે
આપણે કરી શકીએ. આયે માટી, ને ઓયે માટી! આ કાચી ધરતીય માટી છે , ને લાકડાંય માટી છે ,
સૌએ માટીમાં જ મળવાનુ ં છે .’
‘આ છોકરીનુ ં શુ ં કરવુ ં હવે?’ ડાઘુઓએ મસલત કરી.
‘આંહીં મરને પડી.’

‘આંહીં એકલી ફાટી મરશે. આપણા કૂબામાં લઈ જાશુ?ં ’
‘ઈ ચોરવણ. એનો શો ભરોસો?’
‘એને લઈ ગયે લાભ છે .’

pu

‘િશયો લાભ?’

‘ક ત ૂરી મ ૃગ હશે તો િશકારી આવશે.’
‘કોણ?’

‘અમરચંદ બાપાનો પરતાપ.’
‘એમાં આપણે શુ?ં ’
‘મા'જનના જમણવારામાં આપણી એંઠય.’
‘હા, ખરંુ કે'છે જીવણો.’
‘લઈ હાલો યારે .’
‘આપણા કૂબાની ઝાંપડાના વાસની વ ચે એક કૂબો ચણી દે શ.ુ ં ’
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‘અને ચાય તેમ તોય આપણી કોમ. ઢળત ું વરણ તો છે જ ને? એને બીજુ ં કોઈ ઓ ં
સંઘરવાનુ ં છે ?’
વાઘરાંઓએ અને ઝાંપડાઓએ તેજુબાની પાસે વાત મ ૂકી.
તેજુએ ક :ું ‘હુ ં હમણાં તો નિહ આવુ,ં બે દી પછી વાત.’
‘એકલી રહીશ?’
‘શો ભો’ છે ? ’
‘માડી!’ વાઘરાં જતાં જતાં વાતો કરતાં હતાં: “ભ ૂતાવળનેય ભરખી જાય એવુ ં પ છે આ તો.’
‘એનો દે વ મેખાસુર છે . એણે સા યો હોવો જ જોવે.’

5.

તાપ ડા ો થયો
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‘ડોસો માયા સંઘરીને ગયો હશે, ઈ મેલીને નિહ આવે.’

om

‘મંતરતંતર જાણનારી જ હશે ને?’

પ્રતાપને શેઠે મોટી ઉઘરાણીએ મોક યો હતો. છોકરો હાથમાંથી જાય તે બીકે શેઠે ઘોડીએ
ચડી વેવાઈના ગામનો મારગ લીધો અને લગ્નની તાકીદ કરી. વેવાઈએ ઊતરે લ ધાનના હાંડલા
વુ ં મ કરીને સંભળા યુ:ં ‘મારે હજી કાંઈ ઉતાવળ નથી. મારી લીલુ હજી છોકરંુ છે . તમારા મોટા
ઘરનો ભાર એ હજી ખેંચી શકે નિહ, પોત વાત, પોર.’
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વેવાઈનો એવો જવાબ અમરચંદ શેઠને માટે નવીન નહોતો. પોતે પણ આગમચ પરણાવેલી
પોતાની બે ક યાઓનો અનુભવ લીધો હતો. વેવાઈના શ દોની ઊંડી મતલબ પોતે પામી ગયા.
‘એમ ગોટા વાળો મા, શેઠ. આમ આવો, ઓરા આવો.’ એમ કહી અમરચંદ શેઠે પોતાનો ખેસ
પહોળો કય , ને એ ખેસની નીચે વેવાઈનો હાથ ખેં યો. પોતાનો હાથ ને વેવાઈનો હાથ વાતો કરવા
લા યા. આપ્રકારની હ ત-વાણી એ વેપારની વાણી છે . ને વિણકો લગ્નને પણ વેપારનો એક પ્રકાર
માને છે . આંગળીઓ મસલત કરતી ગઈ, તેમ તેમ બેઉ જણા મોઘમ બોલતા ર ા.
‘ના, બોલશો જ મા.’

‘હવે ઠીક ઠીક, યો હાઉં?’

pu

‘વાત મ ૂકો ને, ક ું નિહ કે મારી લીલુ હજી છોકરંુ છે ?’
‘ યો હવે બસ!’ અમરાચંદ શેઠે વેવાઈને હઠેળીમાં ત્રણેક મીંડા ચડવી દીધાં.
‘ધડય ન કરો, શેઠ! મારી નાની બાળ છોકરી ભાંગી જાય.’
‘ઠીક યો, હવે?’

વેવાઈએ કુમાશથી હાથ ખેંચી લીધો. પણ મ ઉપરનો કચવાટ તો એને ન જ ઉતાય , જવાબ
આ યો: ‘તમારંુ વેણ લોપતાં મને જ શરમ આવે છે . પ યુ.ં તમે મ રાજી રો’ એમ. મારે તો વળી
હશે તે થાશે.’
‘કહો બીજી ચોખવટ કરી લઈએ. વાંસેથી કિજયો નિહ. જાનમાં કેટલાં માણસ લાવુ?’
ં
‘મારી ત્રેવડ તો તમે જાણો છો ને, શેથ? તમે ક્યાં અજા યા છો?’
‘પણ મારી આબ ના પ્રમાણમાં તો લાવું ને?’
‘કેટલાં?’
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‘સાત ગાડાં’
‘એટલે પચાસ?’
‘બસ.’
ૂ ો જ ખાવો પડે ને?’
‘અરે મારે ગળાટંપ
‘આટલું આટલું કયાર્ પછીયે?’
‘તે શુ?ં લીલુ વા ક યા લેવા તો જાવ શેઠ! ખોરદે ઝકોળ દીવા કરે એવી છોકિરયુ ં ર તામાં
નથી પડી. તમે જ િવચાર કરો ને, તમે જ અમારી નવી વેવાણની કેટલી કોથિળયુ ં ચ ૂકવી’તી? અને
લાવી લાવીને લા યા તે સીસમનુ ં લાકડું કે બીજુ ં કાંઈ હી-હી-હી-હી.’

om

‘સીસમ કહો કે કે’વુ ં હોય ઈ કહો. સારા પ્રતાપ તો મારે ઈ સીસમનાં પગલાંનાં જ ને? આજ
એણે અમારા ઘરનો દી વા યો.’
‘હા, અને પાછી કસદાર ભ . બબે દીકિરયુ ં દે વના ચકર વી એણે જ દીધી! એનીય પાછી
ભાિણયું બે હાથ આવી પડી ઈ ખાસી વાત! એકએકની પાંચ પાંચ કોથિળયુ ં તો તમે ઊભી કરશો જ
ને?’
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‘ વાં ભાગ્ય.’

‘ના, પણ મને પ ૂછયા વગર ક્યાંઈ ભેખડાઈ જાતા નિહ. હા, તમે છો જાણે ભોળા. અને મુબઈ
ં
-કલક ાના માિહતગાર નિહ. ચકીબાઈ નાઈ િરયાં એના વુ ં ઉતાવિળયુ ં ન કરી લેવ.ુ ં લેવા લેવા તો
પાછી ઓછા શીદ લેવા? છાશ લેવા જાવુ ં ને દ ણી શીદ સંતાડવી? ઈ કામ મને સ પજો હો, પાછા
ભોળા થાતા નિહ.’
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‘તમને પ ૂછયા વગર પાણી ન પીઉં એની ખાતરી રાખજો. યાનમાં છે કોઈ?’
‘છે શુ?ં મારા ગુજા
ં માં છે ગુજા
ં માં.’
છો?’

‘ઠીક, તો આ વીવા ઉકે લીને પછે િનરાંતે નક્કી કરીએ. કહો, હવે જાનના માણસનુ ં શુ ં કહો

‘બસ એટલું જ કે મને વાિણયાને મારવા
ટકોરો જ બસ છે .’
‘પણ આખી ફાંટ ભરાવુ ં

વુ ં ના કરતાં. તમને સમજુને વધુ શુ ં કહેવ?ુ ં તેજીને

ં તોય?’

pu

‘ઈ ફાંટ કાંઈ પટારામાં થોડી મ ૂકવાની છે ? મારે ત્રણ છોકરા વરાવવા છે ને.’

‘તમારે તો લીલાં નાિળયેર આવે ને, ભા?’ અમરચંદ શેઠે ડાબી આંખ ફાંગી કરી. એને ખબર
હતી કે વેવાઈને ઘેર અગાઉ આવેલાં લીલાં નાિળયેરની ચાર-ચાર કોથળીઓ ચ ૂકવવી પડી હતી.
‘લીલાં આવે, સ ૂકાં આવે, ખોરાંય આવે.’

‘આવે ભાઈ, આવે. બાકી તો ધંધા પાણી જ ના િરયાં મલકમાં, એમાં વાિણયાનો દીકરો મ ઘા
ભાવના દૂ ધ પાઈને ઉછે રેલી દીકરીઓના દાન તે કરવા ક્યાંથી બેસે? એને જનમારો કાઢવો કે વી
રીતે? વાિણયાના દીકરાથી કાંઈ કોળી-કણબીની મ મજૂરી કરવા થોડું જવાય છે ? ઊજળો અવતાર
આ યો ઈ રે , એ તો સાચવવો જ ર ો ના!’
‘તમે તો બધું સમજો છો,. એટલે મારી ત્રેવડનુ ં પારખું કરશો મા, માબાપ!’
‘ઠીક, ચાળીશ જાનૈયા લાવીશ.’
‘ના પંદર ઉપરાંત સોળમો લાવો તો મારંુ ગ ં વાઢી ખાવ.’
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‘ઠીક, ત્રીશ.’
‘અરે શેઠ, આપણી યાતમાં કાંઈક સુધારો કરો સુધારો. હવે રાજકોટ-જૂનાગઢમાં તો વર
એકલો જઈને ચાનો વાટકો પી કરી પાછો વાયો આવે છે .’
‘સુધારો આ યો પણ આબ તો ગઈ ને? ઠીક મ ૂકો ધડ. પચીશ લાવીશ.’
‘ને હુ ં પાંચ ટંક જમાડીશ.’
‘ના, તો તો પછી આબ ક્યાં રહી?’
‘તો પંદર લાવો. હુ ં પ ૂરા સાત ટંક જમાડુ.ં ’
‘ઠીક કબ ૂલ છે , લીલુને શરીરે ઠેક છે ને?’

om

‘અરે ઠીક શુ?ં ખ ૂબ હાડેતી થઈ છે . ઘણું ગજુ ં કરી ગઈ છે . તમારે ઘેરે આ યા ભેગી તો ઘરનો
તમામ ભાર ઉપાડી લેવાની.’
‘કેસરના કઢા બઢા પાટા રે ’જો હમણાં. કમીક વાનનો ઉઘાડ થાય.’
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‘લીલુના સારંુ તો ઘેરે ભેંસો બાંધી છે , શેઠ! એના િપયા પણ તમારી વેવાણ તો તમારી
પાસેથી જ વસ ૂલ લેવાનાં છે , જોઈ રાખજો જાન લઈને આવો યારે .’
‘અરે વેવાણને લોભ હશે ને, તો ભેંશના શુ ં પાડાનાય ભલે યે. આપનારો તો હુ ં બેઠો ં ને
બાર વરસનો.’ ને બાજુના રસોડામાંથી કાન માંડીને આ શ દો સાંભળનાર લીલુની બાએ ગરવભય
ખ ખારો ખાધો. મયાર્ દા સચવાય અને કહેવાનુ ં કહી દે વાય એવા ઝીણા અવા એણે પોતાના
છોકરાને ક :ું ‘ગાગા, વેવાઈને કહે કે હજુ તો અમારી લીલુને તમારા ખોળામાં લાડ કરવા બેસાડવી
છે .’
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નાની ક યાને સાસરાના ખોળામાં બેસાડી િપતા-પુત્રીની લાગણી જ માવવાને માટે રચાયેલો
આ જૂનો િરવાજ પણ વટાવીને િપયા કઢાવવાની કીિમયા તરીકે વાપરવાનુ ં લીલુની બાનુ ં મન
વાંચીને અમરચંદ શેઠે િફક્કું હા ય કયુ.ર્ં તેણે ક :ું ‘હવે તો લીલુને સારી િશખામણ આપજો. વેવાણ!
પ્રતાપને સાચવીને લેવાનુ ં કપરંુ કામ લીલુના હાથમાં છે .’
આવી અથર્સ ૂચક વાણી સાંભળીને વેવાણે અમરચંદ શેઠની સામે જોયુ:ં ‘કેમ, છે કાંઈ?’
જવાબમાં અમરચંદ શેઠે એવી તો ગડબડગોટાળી વાણી વાપરી કે પોતે ને વેવાઈ િસવાય
બીજા કોઈની મગડોર નહોતી એ કોઠાળા માયાળી પાંચશેરી પરખવાની.

pu

‘જુવાની છે , લફરામ વળગી જતાં વાર લાગે છે કાંઈ? લીલું મ તમારી તેમ મારી પણ
દીકરી છે ને? ઈનો જનમારો ના વણસી જાય તે માટે તો હુ ં મારતે ઘોડે આ યો .ં ’
‘તેની િફકર નહીં.’ લીલુના બાપને આ વાત બહુ વસમી ન લાગી, કેમ કે દૂ પ ાની નીચે એની
હથેળીમાં રકમ લખાઈ હતી તે રકમ ગુમાવીને લીલુનો હેરફેર કરવાની એની િહંમત નહોતી.’
‘િફકર તો એટલી કે અમરચંદ શેઠે ક :ું ‘કંકોતરી લખી આપો એટલે હુ ં ગુજા
ં માં જ ઘાલતો
જાઉં. મારે ચાર ઉપર પાંચમો િદવસ થવા દે વો નથી.’
‘તમારી ખુશી રહે એમ કરંુ .’
અને તે જ િદવસે બપોરે બાજઠ મંડાયો. તે પર કંકોત્રી લખાવા લાગી, તેની સાથે
કંઠમાંથી લગ્ન-ગીતના વરો વ ટયા:
ઘડીએ ઘડીએ વહુ કાગળ મોકલે
રાયવર વેલેરો આવ! સુદર
ં વર વેલોરો આવ!
તારાં ઘિડયાં લગન રાયવર બહી જશે.
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ીઓના

કંકોત્રીને ગજવામાં નાખીને ખડતલ શરીરવાળા અમરચંદ શેઠે પોતાની ઘોડીને પ્રતાપ
ઉઘરાણીએ ગયેલો તે ગામડાં તરફ વહેતી મ ૂકી. પોતાની ઘોડીને પેંઘડે પગ નાખીને ખીજડાુ ીનુ ં યાન ધરતો પ્રતાપ રાંગ વાળતો હતો તે જ ઘડીએ િપતાએ પુત્રની
તળાવડીની નાની તંબડ
સાથે ઘોડી ભેટાડી દીધી. પ્રતાપને િપતા તે ક્ષણે ઝેરકોચલા વો કડવો લાગ્યો.
બાપ-બેટો ર તે પદડયા અને િપતાએ વાત ઉ ચારી: ‘લગન લખાવી ચા યો આ યો

.ં ’

‘પણ તમને કોણે ક ’ું તુ?’
ં પુત્રનુ ં મ ઊતરી ગયુ.ં
‘તારી જુવાનીએ.’
‘મારે નથી પરણવુ.’ં

om

‘એ તો સુધરે લાની બોલી થઈ, બેટા! તારે પરણવાનુ ં છે , વહેવાર ચલાવવાનો છે , આવતા
દીને ઉજાળવાનો છે . આપણે કાંઈ કોળી-વાઘરી ઓછા છીએ? તે પણ ઠીક, આજ સુધી ક્યાં હુ ં બો યો
તો?’
‘તમે નો'તા બોલતા કેમ કે તમારે કસ કાઢવો’તો.’ પ્રતાપ મ ફેરવી ગયો.
‘

થવું િનમાર્ ણ હત ું તે થઈ ગયુ.ં હવે તો વેળા વતર્વી જોવે ને, ભાઈ!’
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પ્રતાપે બાપ તરફની દાઝ ઘોડીનુ ં ચોકડું ડ ચી ડ ચીને ઉતારી.

‘ત ું બાળક છો, તને ભાન નથી, પણ આમાંથી કામીક બીજુ,ં ત્રીજુ ં પિરણામ આવે તો આપણા
બાર વાગી જાય. ખોરાકી-પોશાકી તો યાં સુધી એક માણસની આપવાની હોય યાં સુધી ભારી ન
પડે. પણ જામતી ઈ કામતનો કોઈક વારસદાર-’
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‘વારસદાર!’ એ શ દે પ્રતાપની આંખ-કાનનાં પડળ ઉઘાડી નાખ્યાં. ગમાર લાગતો િપતા
પ્રતાપને તે ક્ષણે કેટલો બધો શાણો ને દીઘર્દ્ર ટીવાળો લાગ્યો! પોતે એ વાતનો કેમ આજ સુધી
િવચાર કય જ નહોતો?
‘ને ભાઈ,’ િપતાએ ખીલો વધુને વધુ ઊંડો ઠોક્યો: ‘આપણા દાઈ-દુ મન કાંઈ ઓછા છે ? તારી
ચડતી કળાને કોણ સાંખી શકે છે ? તારા િવવા થઈ ગયા પછી તો જગતની આંખોમાં ખોબો ભરીને
ધ ૂળ નાખતાં મને આવડે છે , પણ આજ હુ ં લાચાર બનીને આ ઉતાવળ કરી આવેલ .ં ’

pu

થોડી વારમાં પ્રતાપ ઠંડો પડેલો લાગતાં જ બાપે ક :ું ‘હુ ં તો લીલુને પણ જોઈ આ યો .ં
તારે કાંઈ કહેવાપણુ ં રહે એવી ક યા નથી તેની મેં ખાતરી કરી છે . લીલુ તો રાંકને ઘેર રતન પા ું
છે . એ ચીંથરે વીંટ ું રતન છે .’ શેઠે પોતાનો મુદ્રાલેખ આંહી બંધબેસતો બના યો. ‘ને હમણાં આઠ
િદવસ તું સાચવી લે. એક અઠવાિડયું જો તેં ખીજડા-તળાવડીનો મારગ લીધો છે ને, તો તું મને ને
તારી બાને જીવતાં નિહ જોવા પામ. તને લીલુમાં લીલું કાંઈ ન લાગે તો તારા યાનમાં આવે તે
કર . પણ ઓલી વાત ભ ૂલતો નિહ: કોઈ હલકી જાતમાંથી આ જામતી ઈ કામતનો વારસદાર ઊભો
કરતો નિહ.’

6. મા ને દ કરો

તેજુને પ્રતાપની રાહ હતી. પ્રતાપ મળે ને એ કહે તેમ કરંુ . એણે પ્રતાપની રાહ જોઈ, પણ
કોઈ ન ડોકાયુ,ં કોઈ સંદેશો ન લા યુ.ં ચાર િદવસ પછી તો પ્રતાપની જાનનાં ઢોલ વાગ્યાં. સાતમે
િદવસે ફરીથી ઢોલ સંભળાયાં. પ્રતાપ પરણીને આવતો હતો.
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તળાવડીની પાળે ચડીને તેજુબાએ પ્રતાપનુ ં સમી સાંજનુ ં સામૈય ુ ં િનહા યુ.ં ને પછી એ
તંબડુ ીમાં આવીને પેટ ભરી ભરી હસી. પોતે કોણ? પ્રતાપ કોણ? કેવી ગમાર! વાિણયાના છોકરાની
પોતે કયા િહસાબે વાટ જોઈ? દ
ં ણાં ત્રોફાવનારી અસુર જાત પણ શો અહંકાર કરી બેઠી?
વળતા િદવસે વાઘરીઓ આવીને એને તેડી ગયા.
પોતે કોઈ અપરાધ કય હતો. પોતાનાથી જગતમાં ઊંચે મ એ ન ચાલી શકાય. હવે ત્રાજવાં
ત્રોફાવવા કેમ જઈ શકાય?
તેજુ વાઘરણોની જોડે સીમમાં કામ કરવા સંતાતી સંતાતી નીકળતી હતી. અને એક કે બીજા
કૂબાવાળાને મદદ કરવામાંથી
દાણા મળે તેનો રોટલો ઘડી ખાઈને કૂબામાં એ સમાઈ રહેતી હતી.
જ ર વગર જીભ પણ ન ચલાવતી. હસવુ ં એને આવત ું નિહ.

પાળી તેજુ િબહામણી ડાકણ

om

એની છે ડતી કરવા આવનારા મરદોએ એની આંખમાં કશુકં િબહામણુ ં પ જોયુ.ં અક માત
એવું બ યું કે એની પાસે જનારાઓમાંથી બે જુવાન ઝાડા-ઊલટી કરી કરી મ ૂઆ એટલે બધાંને વહેમ
પેસી ગયો કે આ કોઈક મેલી દે વીની ઉપાસના કરનારી બાઈ છે .
વી બની ગઈ. માનવીનુ ં મૌન એવુ ં ભયાનક છે .
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વાઘરણોની આંખો ચપળ હોય છે . એ આંખોએ િદન પર િદન તેજુબાનાં દે હના બેઉ પડખાં
જોયાં ને વાતો થઈ: ‘દી ચડતા લાગે છે .’
‘એ તો ઠેકાણે પાડી નાખશે.’ વાઘરણોએ એક-બીજીને ખાતરી આપી.
જઈશ.

પરં ત ુ તેજુના શરીરે િદન પર િદન સાદ કરી કરી સંભળા યુ:ં હુ ં હવે કાબ ૂ બહાર નીકળી
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‘માડી રે !’ વાઘરણો િવ મય પામી.

‘કોઈ એને ર તો તો ચીંધાડો? નાની બાળ જાણતી નિહ હોય તો?’
તેજુબાની પાસે ચતુર વાઘરણનુ ં એક ડે યુટેશન ગયુ.ં તેજુએ જવાબ આ યો: ‘હય
ુ ં દં ગાઓમાં
ભમી .ં કસબ-કીિમયા શીખી તો નથી, પણ સાંભળી શકી .ં પણ મારે તો એક કરતાં લાખ વાતેય
એ વાત કરવી નથી.’
‘માડી રે ! નાક વઢાઈ જશે!’ એમ બોલતી બોલતી વાઘરાણોએ મ સંતાડયાં. વાઘરણોને પણ
આબ હતી!

pu

નવ મિહને તેજુએ બાળક જ યુ.ં જણાવનારી તો વાઘરણો જ હતી. તેજુનો દીકરો જી યો.
પણ ગભાર્ શયમાં કોઈ રોગ રહી ગયો. એના મનની નસો ઉપર પણ પ્રસવકાળની વેદનાએ કાયમી
ૂ ુ ં કરી નાખીએ.
અસર મ ૂકી દીધી. ઓછામાં પ ૂરંુ બાળકનો જ મ થતાંની વારે જ વાઘરણોએ ક :ું ‘ટંક
આ જુવાન બાઈ બાપડી જગ બત્રાશીએ ચડશે.’
પણ તેજુએ તો છોકરાને જોવાની હઠ લીધી હતી: ‘મને મારંુ
થાનોલે લાવો.’

લ બતાવો, મારંુ બાળ મારે

‘અરે બાઈ, તારંુ લ નથી. તારંુ કલંક છે .’
‘કલંકનેય હુ ં કપાળની કાળી ટીલડી કરી ચોડીશ. મને મારંુ જ યુ ં સુઘાડો.
ં
મારે એની સુવાસ
લેવી છે .’
‘મરવા ો ને એને? વળી ક્યાંક કોકનુ ં નખોદ કાઢશે. આપણાં છોકરાંને ભરખી જાશે. એને તો
રાજી રાખ્યે જ સારાવટ છે .’ એમ િવચારીને વાઘરાંઓએ તેજુબાના હયા પર ગોરો ગોરો બાળક
મ ૂક્યો. તે વખતે તેજુના અંતરના ઊભરાઓ એનુ ં િચ ભ્રિમત કરી મ ૂ .ું એ હતી તે કરતાં વધારે
અબોલ બની ગઈ.
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તેજુ છોકરાને મોટો કરતી હતી, તેની સાથોસાથ અમરચંદ શેઠના પુત્ર પ્રતાપના મકાન પર
મેડી ચણાતી હતી. નવા મકાનની એ વા તુિક્રયાનો ‘મીઠો કોિળયો’ ખોઈમાં લઈને ગામનાં વાઘરાંઝાંપડા ગીતો લલકારતાં પાછાં આવતાં, ને વાતો કરતાં કે તેજબાઈને તો પી પી મીઠાઈઓ
આવશે. એ શા માટે એંઠ માગવા જાય?
અને રાતના ટાઢા પહોરે કૂબાના મોટા પર માણસો મળતા યારે વાતો ચાલતી: ‘પરતાપ
શેઠે તખુભા દરબારની જમીન મંડાણમાં રાખી લીધી.’
‘એક મિહના મોયર્ તો અમરસંગ જીજીની જમીન રાખી'તી ને?’
‘રાખે, ગામ આખું ઘેરે કરશે. સ પત છે ને, ભાઈ? આવતો છે .’

om

‘પણ આટલા બધા િપયાનો મે ક્યાંથી વર યો? હાટડામાં તો સળે લાં ખોખાં ઈ ંવાળો ગોળ
જ છે હજી.’
‘બે ભાિણયુ ં વટાવીને!’
‘એના કેટલા ઊપ યા હશે?’
‘છોિડયુના
ં
પ તો અનોખાં હતાં, ભાઈ!’
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‘એમાંય આ તેજુબાનાં ત્રાજવડાએ કોઈ અલૌિકક મીઠપ મ ૂકી દીધેલી.’

‘અમે સાવરની-સજયાં
ંૂ
વેચવા જાિતયુ,ં યારે બેય છોકિરયુ.ં ને ધોડાધોડ ઓરડામાં પ ૂરી
દે તી'તી શેઠાણી. ફણીધરના માથાની મિણ જોઈ યો બે.”
‘વીવા ક્યારે કયાર્ં ?’

જ ને?’

વી મંબીની સાયબી મળી છે .
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‘આંહી નો કયાર્ , નાશક જઈને કરી આ યા. બેયને રજવાડાના
િમલના શેઠીઆ છે બેય.’

‘તયેં તો સારંુ . વાિણયાને રં ડાપો ખેંચવાની વસમાણ ખરી ને, એટલે ઘર તો ભયુર્ં ભયુર્ં ગોતે

‘શેઠાણી કહેતાં'તાં ને, કે મારે વરને જોઈને શુ ં કરવુ ં છે ? મેં તો ઘર જ જોયુ ં છે . જુવાન
ગોતીશ તો જુવાનેય અમરપટો લઈને આ યો છે ? મરકી થાય ને ઊડી પડે. પછી શુ ં જુવાનના
મડદાને બચકાં ભરાય છે , માડી?’
‘વાિણયાં અકલવાન તો ખરાં, નીકર વાઘરામાં ને વાિણયામાં ફેર શાનો?’

pu

‘અમરચંદ બાપાના કરતાં પરતાપ શેઠની અક્કલ વશેક પ કે હ કે! અમરચંદ બાપો જરાક
ગરમ તો ખરા ને, એટલે આજ લગી ગરાિશયાની જમીનુ ં ન વાળી શક્યા. એની અક્કલ બહુ બહુ તો
કાલાં કપાસ ચોરાવવામાં જ ફાવી. પણ પરતાપે તો બેવડે દોરે કામ ઉપાડ ું છે . એક કોરથી મોટા
થાણાના અમલદારની તમામ ચોટી હાથમાં રાખે, ને બીજી કોરથી ગરાિશયાઓને હલ
ુ ાવી લાવી
જમીન મંડાવી લેતો જાય છે . વળી અગરસંગ જીજીને અને તખુભા બાપુને તો એમ જ કરી મ ૂ ું છે
કે પરતાપ શેઠ હોય તો જ અમારી આબ િરયે નીકર અમારે ઝેર પીવા ટાણુ ં હત.’ું
‘પરતાપ શેઠ વાિડયુના
ં કૂવા માથે અંિજન મેલવાના છે .’
‘પછેં તો ઈ પડતર ખેતરમાં ચાહટીઆના ને કે યુ ં પપૈયાના ઝકોળા બોલશે, બાપા!’
‘આપણા કૂબા ઢાળી જ ઈ બધી ટાઢી હીમ

વી લેરિખયુ ં આવવાની છે .’

સ ૂઈ ગયેલા બાળકને શરીરે હાથ પંપાળતી પંપાળતી તેજબાઈ પોતાના કૂબામાં એકલી બેઠી
હોય યારે આ બધી વાતોના શ દો તો નિહ પણ વરો હવામાં ગળાઈ ગળાઈને એના કાન સુધી
પહ ચતા હતા. પોતે મ મ અબોલ બનતી ગઈ તેમ તેમ એને કૌતકુ જ થત ું ગયુ ં કે દુિનયાને
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આટલી બધી વાતો કરવાનુ ં શું બની ર ું હશે? વાતોને કોઈ િવસામો જ નથી શુ?ં પરાઈ લ મી અને
સમ ૃિ માંથી િદલના અ મસંતોષને ત ૃ ત ન કરી લેત તો આ વાઘરીઓની લાલસા કાં રી રીને
એમને ખપાવી નાખત અને નિહ તો રોજ રોજ એમને ચોરીઓ કરવા ઘસડી જાત, તે વાત તેજબા
નહોતી સમજતી. એનુ ં અંતર એક બાળકમાંથી જ પોતાની ભરપ ૂરતા મેળવી ચ ૂ ું હત,ું પ્રેિમકા મટી
તે પ ૂવેર્ જ મા બની ગઈ હતી. અને માતા થનારના ભયંકર મોહ જગત પરથી ઊતરી ગયા છે .
માતાપણું મૌનમાં જ પોતાના એકલપણાની જાહોજલાલી જુએ છે .
શક્યો, તેમ ન
બાપનો બોલ
કેટલાક કુિટલ
એના દયના
યાન એક જ
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પરણેલો પ્રતાપ પરણીને શુ ં જ પી ગયો હતો? ના, એ તેજુને િવસારે ન પાડી
એણે તેજુની પાસે જવાની િહંમત કરી. એને તેજુના બાળકની જાણ થઈ ચ ૂકી હતી.
'હલકી કોમમાંથી વારસદાર જગાડીશ મા' એના મગજની નસો તોડતો હતો. એને પણ
િવચારો નહોતા આ યા એમ એ ન કહી શકે. એ વારસદારને ખતમ કરવાના મનસ ૂબા
ઉંબરા ખદી
ં ૂ ગયા હતા. પણ એ િવચારો ઉપર વા સ યભાવે જીત મેળવી હતી. એનુ ં
વાત પર ઠરત ું હત.ું તેજુને કોઈ રીતે ચ ૂપ કરી શકાય?
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તેજુ તો ચ ૂપ જ હતી. મિહના પછી મિહના વીતતા હતા. પણ તેજુનો િચ કાર બહાર પડતો
નિહ. તેજુનો ભય પ્રતાપને હૈયે િદન પર િદન કમતી થયો, તેમ તેમ તેજુની ને એ છોકરાની સુવાળી
ં
િચંતા વધતી ચાલી. તેજુને માટે મારે કાંઈ કરવુ ં જ જોઈએ: પણ હુ ં તેજુની ને મારે વ ચે કોને અંકોડો
બનાવુ?ં
હમીરભાઈ મુખી: હમીરભાઈ જ ઠીક છે . હમીરભાઈ મારા જીવન-રહ યના જાણભેદુ છે .
હમીરભાઈને એણે એકાંતે તેડા યા.
‘હમીરભાઈ, મિહને મિહને તેજુને સાત િપયા પહ ચાડશો?’

ને હોય તેને આમ જ
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હમીર બોરીચાએ પ્રતાપને રં ગ દીધા: ‘રં ગ છે વાિણયા. ઈ રનો ડર
ઘટે. ખુશીથી પહ ચાડીશ.’

અને તે િદવસથી હમીર બોરીચો એ સાત િપયાનો વાહક બ યો. તેમાંથી પાંચ પોતાના
મહેનતાણા લેખે મનમાં ને મનમાં નક્કી કરીને એણે તેજુને િપયા બબે પ્રિત માસ પહ ચાડવાનો
િનયમ રાખ્યો. હમીરભાઈ થોડા થોડા િદવસને આંતરે પ્રતાપ પાસે બીજો પણ તકાદો લઈ આવતા.
તેજુ કહે છે કે છોકરાને ઓરી નીક યાં’તાં તેની ટાઢક કરવી છે : તેજુને માંદગી ઘર કરી ગઈ છે માટે
દવાદા નો પણ ખરચો મગાવે છે : અને તેજુ આજ તો બોલી ગઈ કે શેઠ મારો વાજબી િવચાર નથી
કરતા તો પછી હુ ં પણ એમની આબ ઢાંકીને ક્યાં સુધી બેસી રહ?
ું

pu

જવાબમાં પ્રતાપ હમીરભાઈની સલાહ મુજબ જ તેજુની સગવડો કાઢતો ગયો. પણ કહેવાની
જ ર નથી કે એ સગવડો તેજુને બદલે હમીરભાઈના જ ઘરનો ર તો પકડતી રહી.

મિહના મિહનાની અમાસની અધરાતે તેજુ ખીજડા-તળાવડીમાં કોઈ ચોરી કરવા જનરા
ચોરની પેઠે જતી હતી, અને એક ઠેકાણેથી ધ ૂળ કાઢીને તેમાંથી િપયે ભરે લ ું મોજુ ં બહાર કાઢતી. એ
મોજામાં માિસક મળતા િપયા બે મ ૂકીને પાછા મોજાવાળા ખાડા પર ધ ૂળ વાળી પોતાના કૂબામાં
કોઈ ન ભાળે તેવી ચોરગિતથી પહ ચી જતી.
છોકરાની ઉંમર અઢીક વષર્ની થઈ ગઈ, યારે તેજુએ છોકરાની ખેતરની મજૂરીએ સાથે
લેવાનુ ં બંધ કયુ.ર્ં કૂબાને સાંકળ વાસીને જતી, તેજુ છોકરાને એટલું જ કહેતી: ‘જો બચા! રમવા કરવા
જા ને, તો યાન રાખ હો. આપણું ઘર બીજા સૌથી નોખું છે , ને આપણા ઘરને નેવે જો આ
ચક યાંને પાણી પીવાની ઠીબ ટાંગી છે . ઠીબ જોઈને પાછો હા યો આવ . ર તો ભ ૂલીશ નિહ ને?’
ભાંગ્યુ ં ત ૂટ ું બોલી શકતો છોકરો માની ભાષાનો સમજદાર તો પ ૂરો હતો, ને એ બધુ ં સમજી
જઈને 'હો.’ કહેતો.
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તર યાં પક્ષીઓને પાણી પીવાની ઠીબ તેજુના કૂબાની સાચી એંધાણી હતી. એ એંધાણીએ
નાનો બાળક ઘરની ભાળ મેળવતો ને ભમતો.
એક વાર ગામના કાઠીગરાિસયાના છોકરા ટ-દડે રમતા હતા. તેજુનો બાળક આઘે ઊભો
ઊભો જોતો હતો. થોડે દૂ ર એક કૂતરી રઘવાઈ બનીને દોડતી હતી. કૂતરીના માથામાં ઘારંુ હત,ું
ઘારામાં કીડા પડયાં હતા. માથાના માંસમાં ઠોલતા કીડાને શોધવા કૂતરી ચકર ચકર ફરતી હતી.
ધડી દોડતી, ઘડી પોતાના પગ ને પોતાના શરીરને બટકાં ભરતી ભરતી એ કૂતરી ઘ ૂમરીઓ ખાતી
હતી.
‘એલા કૂતરી ગાંડી થઈ.” એક છોકરાએ રોનક કયુ.ર્ં
પોતાની માનુ ં નામ કાને પડતાં બાલક ચમક્યો.
‘એલા, ઈવડી ઈ તેજુડીએ કૂતરીનુ ં પ ધયુર્ં છે .’
‘એલા મારો એને.’

om

‘એલા, ના, ના, ઈ તો તેજુડી વાઘરણ.’
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‘મારો, તેજુડીને મારો!’ એવા રીિડયા બો યા ને છોકરાઓએ પથારા ઉપાડી ઉપાડી કૂતરીનો
પીછો લીધો.
પોતાના માથાની જીવાતને કારણે બહાવરી બનેલી કૂતરી પ થરોની રમઝટમાંથી બચવા
ભાગી. તેજુડીને મારો! મારો તેજુડી ડાકણને! એવા હાકલાની મોખરે ભાનભ ૂલી ભાગતી કૂતરીની
પછવાડે છોકરાઓએ ડાઘા વા બીજા ગામ-કૂતરાઓને હડૂ કા યા.
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તેજુનો બાલક ખરે ખર એમ માની બેઠો કે કૂતરી જ મારી મા તેજુડી છે . એના નાનકડા
પગોએ દોટ કાઢી. એ કૂતરીની ને છોકરાઓની આડે દોડયો. ચીસો પાડતો કહેવા લાગ્યો: ‘માલી
ભાગ ! મા ભાગ ! માલીને માલે છે . માને માલે છે .’
હમ
ુ લા કરનારા છોકરાઓ અને કૂતરાઓની આડા આવેલી બાલકે કૂતરીને પોતાના
હમ
ુ લાખોરોના ઝપાટામાંથી સલામત બચી નીકળવાનો વખત કરી આ યો: એણે રડતાં રડતાં રાજી
થઈ જઈને ક :ું ’મા ભાગી! મા ગઈ! માને કોઈએ માલીને!’ ને પછી છોકરો ચકલાંને પાની પીવાની
ઠીબની એંધાણીએ પાછો કૂબાને ઓટે જઈ માની વાટા જોતો સાંજ સુધી પાણી પીધા વગર બેઠો
ર ો. સાં મા આવી યારે છોકરાએ માને મ એ ને હાથે પગે હાથ ફેર યા: માની સામે ટીકી ટીકીને
જોઈ ર ો. ‘મા, વાગ્યુ ં થે? મા, ભાગી ગઈ’તી? મા, છોકલા પાણકા માલતા’તા!’
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બાળક કયા પાણકાની ને કયા ભાગવાની વાત પ ૂછતો હતો તે ન સમજનારી મા માત્ર
બાલકને ખોળે બેસાડી મલકતી જ રહી.

7. ર તો નીકળે છે

અમરચંદ બાપા અને પોલીસ-મુખી એક વાર પાછા મ યા. તેમનુ ં િમલન થાન એ જૂને
હાટડી જ હતી. પ્રતાપે કરાવેલી નવી દુકાનનુ ં અમરચંદ શેઠને કશુ ં જ આકષર્ણ નહોતુ.ં એ તો
સમજતા ને કહેતા: સારા પ્રતાપ આ હાટડીના, આ હાટડીએ જ આપણો દી' વા યો છે . આ હાટડી
એકેય દી' બંધબારણે ન રહેવી જોઈએ. પોતે આમ બહાર ગયા હોય યારે પણ આ હાટડીમાં પ્રભાતે
ને સાં દીવો સૌ પહેલો થવો જોઈએ એ એમનો િનયમ હતો.
ફરીવાર સોપારી અને બદામના ચ ૂરા ભેગા મ યા ને પોલીસ-મુખીએ એનુ ં પ્રાશન કરવાની
સાથે જ જુવાનીનાં સં મરણોનો રસા વાદ મા યો. પણ અમરચંદ શેઠના અંતરમાં હોળી બળતી હતી:
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પ્રતાપ દૂ ધે ધોયા િપયા કાઢીને હજુય એ બાઈને શાનો લટં ૂ ાવી દઈ રહેલ છે ? એ કમાણી બધી મારી
છે . મેં પારકાં લોહી પી પીને મેળવી છે . પ્રતાપ એને આમ ઉડાવશે?
અમરચંદ શેઠે થોડી ઘડીના િવનોદ બાદ વાત છે ડી: “તમે તો આપા, અમારા ઘરની સામુ ં
આંગળીચીંધણુ ં ન ટા યુ ં તે ન જ ટા યુ.”ં
“શી વાતનુ?”
ં
“ઓલી ત્રાજવળાંવાળી તેજુડી આંહીની આંહી પડી છે , ને બસ, હવે તો છોકરો જ સૌને
દે ખાડતી ફરે છે .”

“કોઈ ચડ ું છે પડખે, હ? મારા સોગંદ ન કહો તો.”

om

“આંહી પડી એ જ ઠીક છે . આપણી નજર બહાર તો નથી. નિહ ને કોઈક પડખે પડી જશે તો,
શેઠ, આ મેિડયુમાં
ં ભાગ પડાવશે. અમે દા યુદ
ં ુ યુ ં રાખીએ છીએ એટલો પાડ માનો.”
કાઠી પટે લની ચુપકીદી અમરચંદ શેઠને હૈયે ચડી બેઠી. એના મ પરથી લોહી શોષાઈ ગયુ.ં
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“હવે જૂિનયુ ં વાિરયુ ં વહી ગઈ છે , શેઠ.” કાઠી કરોિળયો બનીને પોતાની જ ક પનામાંથી
લાળનો ત્રાગડો ખેંચવા માંડયો: “હવે તો નવા રાજા ને નવા કાયદા થયા. પછાત વરણને
ચડાવનારા વકીલ-બાિલ ટરો નીકળી પડયા છે હવે. નીચ જાતનાં માનપાન વ યાં છે આજ તો.”
“હા, હવે ખાનદાનીનો સમો ગયો છે ભાઈ!”

“આજ તો અમલદાર તમારા કાબ ૂમાં છે , પણ કા ય કોઈક ભડં ૂ ો અમલદાર આવશે ને, તો કક
ખાટસવાદીઆ ઈ તેજુડીને પડખે ચડી જઈને તમારી આબ ને માથે હાથ નાખશે; અમે તો સંબધ
ં ીને
દાવે ચ ૂપ બેઠા છીએ.”

તે!”
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“કાંઈ મારગ બતાવશો?”

“મારગ મફત થઈ જાય છે , હ અમરચંદભાઈ? તમે પણ રાજા માણસના
“પણ હુ ં ક્યાં મફત મારગ કાઢવાની વાત કરંુ

વીયુ ં વાત ું કરો છો

?
ં ”

“તો પછી હાંઉં. ઘીના ઠામમાં ઘી પડી રે ;શે.”

તે પછી સારી એવી એક રકમ અમરચંદ શેઠના મીઠાના માટલાને તિળયેથી મહાક ટે બહાર
નીકળીને પોલીસ-મુખીના ગજવામાં પેઠી.

pu

“હજુ એક મોટો પહાડ છે આડો,” મુખીએ શેઠને ક .ું
“કોણ?”

“પ્રતાપભાઈ. એને પંદરે ક દી' ક્યાંય બહાર મોકલો.”
“કાં?”

“એનુ ં હૈય ું કૂણ ુ ં છે . અમારા ઈલાજ તમને કારગત કરે , શેઠ, તમારી મજબ ૂતાઈ નોખી કે'વાય.
પણ પ્રતાપ અમથો ફાટી મરે .”
બે-ત્રણ િદવસમાં શેઠે પ્રતાપને અજબ વી િજંદગીમાં પહેલી જ વારકી આ વાત કરી:
“ભાઈ, પર યાંને આટલાં વરસ ગયાં. ક્યાંય બા'ર નીક યા નથી. વહુ પણ મઝાય.
ંૂ
મુબઈની
ં
એક
સેલ કરી આવો બેય જણાં. નાટક િસનેમા જોઈ આવો.”
પ્રતાપ અને લીલુ િપતાના

દયપલટાનો જાણે કે ઉ સવ કરવા મુબ
ં ઈ ઊપડયાં.
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ચારે ક િદવસ પછી એ જ હાટડી ઉપર એ જ પ્રમાણે મુખી બેઠા હતા યારે બેપાંચ પટે િલયા
ને બીજા લોકે આવીને મુખી પાસે બ ૂમાબ ૂમ બોલાવી.
ૂ િણયાં ભેળાં કયાર્ં છે ને બાપુ, તે અમારાં ઢોરમાં
“ગામડાંમાં વાઘરાં ને ઝાપડાં ને કામણટંમ
રોગચાળો ફાટયો છે અને છે લા ત્રણચાર મિહનાથી મરકીના ધોળા ઉંદર પડે છે . હવે તો અમે ગામ
ખાલી કરીએ, ને અમારે બદલે ખુશીથી ઈ નીચ વરણનો વસાવો.”
“ઉંદર પડે છે ! મરકીના ઉંદર! “ મુખીએ અજાયબી બતાવી.
“મરકીના ઉંદર, આપા, મરકીના ધોળા ઉંદર. આજ પચાસ વરસથી ગામમાં મરકી નો'તી
આવી, ને હવે ગામમાં બલા પેઠી છે એટલે નિહ થાય તેટલું થોડુ.ં ”
“કોણ બલા?”

om

“પ ૂછો જઈને ઝાંપડાઓને ને વાઘરીઓને.”

“હાલો, ડાંગો, લાકડીઓ લઈને પંદરે ક જણ મારી ભેળા હાલો, મને નજરોનજર દે ખાડો તો હુ ં
એને ટીપી જ નાખુ.”ં
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પછી તો તે િદવસે વાધરીઓના ઉપર અને ભંિગયાઓ ઉપર સાદી તેમ જ કિડયાળી
લાકડીઓની અને ગોળા ગોળીઓની ઝડી વરસી. ઓરતોનાં પણ માથાં ટયાં. છોકરાંને ઉપાડી
ઉપાડીએ ગામલોકોએ ઘા કય , પણ કોઈની િહંમત એ અલાયદા ઊભેલા એકલવાયા કૂબાની નજીક
જવાની ન ચાલી. મુખીએ ત્રાડ પાડી: “ઈ તેજલી ક્યાં ગઈ? એને તો કોઈક થોડીક લાકિડયુ ં ચખાડો.
એનાં તો આ કામાં નથી ને?”
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“એને - એને નિહ.” વાઘરીઓ વ ચે આવીને ઊભા: “આ યો માબાપ, અમારા બરડા ફાડી
નાખો ફાવે તો, પણ એને ન અડજો. પાઘડી ઉતારીએ.” એમ કહીને વાઘરીઓએ પોતાનાં માથાં પર
વીંટે લા લીરા હાથમાં ધરીને માથાં કા યાં - વાં માથાં ખાટકી વાડામાં બકરાં નમાવીને ઊભાં રહે
છે .
તેજબાએ આ અપશ દોનો શોરબકોર અને ીઓ બાળકોની કાગારોળ સાંભળી. એનુ ં શરીર
તાવની વરાળો નાખતું નાખતું બહાર નીક યુ.ં તાવની ગરમીએ એના દે હને ધગાવી લગુલાબી
બના યો હતો. પણ એની આંખોમાંથી ઊની વાળાઓ નીકળતી હતી.
“એલી, ખોલ તારો કૂબો.”
“શા માટે ?”

pu

“અંદર ત ું અડદનુ ં પ ૂત ં મંતરી રહી છો. કેમ ને? ગામનાં છોકરાં ભરખી જવા મરકીને
બોલાવી છે તેં, હ ને?”
“તમે આવુ ં બોલો છો? દાદા, તમારી દીકરીનાં તો મેં ત્રાજવડાં ત્રોફી દીધાં છે , ભ ૂલી ગયા?”

“ત્રાજવડાનાં શોખે જ ગામનો ઘાણ કાઢયો છે ને? તને પરદે શીને આંહી નીકર પગ મ ૂકવા
દઈએ અમે?”
“દાદા, હુ ં કાંઈ નથી જાણતી.”

“કૂબો ઉઘાડ. અંદર અડદનુ ં પ ૂત ં છે .”
“પ ૃ વીને ફાટવું પડે એવા બોલ બોલો મા, અંદર તો મારો છોકરો સ ૂતો છે . તમને સૌને ભાળી
એની રાડ નીકળી જશે.” તેજબા હાથ જોડી કરગરવા લાગી.
“ઈ છોકરા સારંુ જ ત ું ભડં ૂ ુ ં કરી રહી છો ને ગામનુ?ં તારે તો આઈ છોકરામાંથી હજી કામી
કમાવુ ં છે કેમ કામણ-ટુંમણી? ખોલ ઝટ!” એકાએક ઉપરવાડેથી પ્રચંડ માનવ-ઘોષણા ઘોરતી
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સંભળાઈ. ચંડીપાઠની ઉગ્ર ઢબે કોઈક લોકોના તેજાબી લલકાર થતા હતા. થોડી જ વારમાં તો
પચાસેક જણા લાકડીઓ લઈને િકિકયારી કરતા દોડયા આવતા દે ખાયા. તમામે કછોટા ભીડયા હતા.
તેઓના ગાળામાં જનોઈઓના ત્રાગડા વીંટળાયેલ હતા. તેમના માથા પર નાની મોટી ચોટલીઓ
ફગફગતી હતી, ‘મારો, મારો સાલાં એ અધરમીઓને!’ એવો દે કારો બોલાવતા તેઓ વેરાનના
વંટોિળયાનુ ં પ ધરી ધસી આ યા. ‘ક્યાં ગઈ એ ઝાંપડી! એણે તો ત્રાજવાં ત્રોફાવનારીનો વેશ ધરીને
અમારા ઘરે ઘરના તુળસીના ક્યારા અભડાવી માયાર્ છે . મારો, મારો એ કાળમુખીને.’
તેજબા ફફડીને ઊભી થઈ રહી. એણે ઊંચા હાથ કરી પોતાના દે હને આડશ કરી. એના પર
પ્રહારો થતાં ગયા તેમ તેમ એ કૂબાના ાર પાસે ખસતી ગઈ.
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“હાં, કૂબામાં પેસો કોઈ!’ એવા હાકલા સાંભળીને એણે કૂબાના બારણાં આડો પોતાનો દે હ મોટી
િશલાની માફક ખોડી નાખ્યો. એને ધકેલી, બારણુ ં ઉઘાડી ટો ં અંદર પેઠું. પેઠેલાઓ પૈકીના એક
માણસે અવાજ દીધો: “આ િરયુ ં અડદનુ ં પ ૂત ં. જો આ રીયા રાંડનાં કામાં. મારો, મારો એને મારીને
કટકા કરો. એ ઝાંપડી છે , નક્કીએ ભંગડી છે .”
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‘મા! મા! માડી!’ એવી ચીસ એ ભાંગેલા કૂબાની અંદરથી ઊઠતી હતી. એક બાળક પચીસ
પચાસની હડફેટે ચડ ું હત.ું માડી ત ું ક્યાં છો? માડી! માડી, આ રહી! માડી આંહીં-આંહીં બાપ આંહીં
મારા લ - એ શ દો ‘મારો મારો’નાં દે કારાની નીચે ચોપાઈ ચોપાઈને જાણે કે એકબીજાને શોધતા
હતા.
“બોલ, હવે તારે શુ ં કહેવ ું છે રાંડ માનવ-ભક્ષીણી!” એક આધેડ ઉંમરના બ્રા ણે તેજબાની
સામે ડોળા ફાડયા.
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“તમને - તમને તમારામાંથી પાંચ સાતને હુ ં ઓળખું .ં ” તેજબા કરાળ અવા , નાના
બાળકની ચીસો શા કારણથી શમી ગઈ હતી તે સમજી કરીને ક :ું “તમે ખીજાડા-તળાવડીની મારી
તંબડુ ીએ બહુ િદ આંટાફેરા માયાર્તા, નહીં, ગોર? તે દી હુ ં ઝાંપડી નો’તી, માનવભરખણી નો’તી, પણ
તમારા ફેરાફોગટ ગયા એટલે જ આજ...”
“મારો! મારો! મારો રાંડને! બદનામ કરે છે બ્રા ણના દીકરાને! સોમયજ્ઞનાં ઉપાસકોને! મારો!
મંત્ર ભણો, બાળી ભ મ કરો એને!”
“આ બધાં નામ તું બાઈ, હવે થાણામાં જ લે .” મુખીએ કાઠીને ગળથ ૂથીમાં પાયેલી માિમર્ક
વાણી ચલાવી: “મારંુ , અમરચંદ શેઠનુ,ં એના છોકરાનુ,ં આ એંશી વરસના ધને ર બાપાનુ,ં ટલાં
નામ હૈયે રહે એટલાં નામ લે ને! તારે કોઈ પણ વાતે નાણાં જોઈતાં’તાં-” શેઠના પુત્રનુ ં નામ પડતાં
જ તેજબાનાં પોપચાં નીચાં ઢ યાં. એણે ઓઢણીને કપાળ નીચે ખેંચી લીધી.
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“હં-અં!” ધને ર ગોર બોલી ઊઠયા યારે એના બોખા મ માંથી થકં ૂ ઊડયુ:ં “હવે મુ ાની વાત
કરી નાખી મુખીએ. નાણાં કઢાવવાં’તાં એને.”
“અરે કોઈ ઠાકનો ભો રાખો!” એક અવાજ આ યો.
“ક્યો છે ઈ!” ધને રે ત્રાડ નાખી તે સાથે જ તમામની આંખોએ એ બોલનારને વીણી લીધો.

“ત!ું તું વાઘરો! તારા મ માં ઠાકરનુ ં નામ! એલા ઈ રનુ ં નામ પણ અભડાવછ! એને કોઈક
બોલતાં તો શીખવો?”
એ શ દોની સાથે જ વાઘરી પર ગડદાપાટુના મેહ વર યા. એની રહી સહી ચોરણી પણ
ચીરાઈને ચથાયે
ંૂ
લી ચામડી સાથે ચાડી ખાવા લાગી.
“બાંધો આ બધાને,” મુખીએ ક :ું એની પોતાની જ પાઘડીએ બાંધો, ને લઈ હાલો
િવજયગઢને થાણે.”
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ભંગીઓ અને વાઘરીઓના જુવાનો ને બુ ાઓનુ ં બંદીવાન જૂથ હરાયાં ઢોરના ટોળાની પેઠે
એકબીજાની ભે ં પોતાનાં જ કપડાંને ગાળીએ બંધાઈને િવજયગઢને માગેર્ હંકાયુ.ર્ં સાથે સાક્ષીઓ
ુ રોના દમામથી ચા યા. બંદીવાનોના
તરીકે બ્રા ણો, લુહાણા, કાઠીઓ પૈકી થોડા થોડા જણ જગબહાદ
ં
ટોળાની મોખરે તેજબા ચાલી. એની છાતીએ એનો દ
ં ાયેલો છોકરો હતો.
વ ચે આવતા પ્ર યેક ગામને પાદર બ્રા ણો રજપ ૂતોએ ગામલોકને પોકાર પાડયા: 'ચેતજો
ભાઈઓ, ઝાંપડાએ અડદનાં પ ૂતળાં આરા યાં છે . ગામે ગામ મરકી'ના વા વહેતા મે યા છે .
ઢોરઢાંખરોમાં પણ તેમણે રોગચાળા ઉતાયાર્ છે . ચેતજો, ઝાંપડાઓને ને વાઘરાંઓને રે ઢાં મ ૂકશો મા.”
એ સંદેશો ગામેગામ ફરી વ યો. ગામડે ગામડે વાઘરીઓ અને ભંગીઓ પર માર પડયા. ન
કોઈ ઊંડી તપાસ કરવા અટ ,ું ન કોઈ અડદનાં પ ૂતળાંનો નજરે જોનાર સાક્ષી હતો. હત ું એકલું
આંધ ં ઝન ૂન.
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ઝન ૂન યારે એક જ ભેજામાં જ મે છે , યારે તો એને કિ પત પણ કોઈ કારણ, કોઈ શંકા,
કોઈ ભીિત કે ભ્રાંિત હોય છે . પણ ઝન ૂન યારે સેંકડો-હજારો ભેજાંનો કબજો યે છે , યારે એને
પ્રયોજનની ખેવના રહેતી જ નથી. એ પોતે જ કાયર્ અને કારણનો એકાકાર બની બેસે છે . જનતા
િન પ્રયોજન અને િનરુ ે શ જીવતી હોય છે . પણ જીવનનુ ં તો એને પણ કોઈ ને કોઈ પ્રયોજન જોઈએ
છે . એ પ્રયોજન જડી ગયા પછી જનતા પોતાને કૃતાથર્ માને છે . િન ત
ે નમાં જીવતી જનતાને
ુ
ુ
ચેતનવંત બનવાનુ ં હરકોઈ એક ઓઠં જોઈએ છે , એ ઓઠં ગામડાની જનતાને આવા કોઈ
આંદોલનમાં પ્રા ત થાય છે . અને એ ચેતનવંતી અવ થામાં બુિ વાપરવાનુ ં કહી ટાઢી પાડવાનો
પ્રય ન એનુ ં અપમાન કરવા બરોબર ગણાય છે . પચીસ-ત્રીસ ગામડાંને સચેતન બનવાનો આ
અવસર સાંપડયો હતો. િનિ ક્રય બનેલા હાથને ચડેલી ચળ જનતાએ પ ૂરા શૌયર્ સાથે નીચ વરણો
પર ઉતારી કાઢી.

8. િવજયગઢની અદાલતમાં
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િવજયગઢની બજારમાં સ સરંુ આ બંદીવાનોનુ ં સરઘસ નીક યુ,ં અને શહેરનો સ ૂતેલો પ્રાણ
જાગી ઊઠયો. િવજયગઢની વ તી જોરાવર હતી. િવજયગઢના બ્રા ણો સનાતનના અણન યા
ઉપાસકો હતા. સમયનાં પ ૂરને તેમણે પોતાના ઉંબર પરથી પાછાં વા યાં હતાં. ીઓની કેળવણીના
એ ક ર શ ુ હતા, િસવાય
જ્ઞાિતની કેટલીક રાંડીરાંડો મહેતીજી થઈ પોતાનો ગુજારો મેળવી લેતી
તેથી કરીને તેમને માિસક બે િપયાની િજવાઈ આપવાના જુલમાટમાંથી બ્રા ણ સસરાઓ બચી
જતા. તે િસવાય િવજયગઢના પાટનગર ઈંદ્રપુરના િન પ્રાણ રાજકારોબારનો કબજો લેવા પ્રપંચો
લડતા કેટલાક
પક્ષો એ ઇંદ્રપુરને મ ૂએલા ઢોરપર ગીધડાંના ભોજન-સંગ્રામનુ ં લીલા થાન બનાવી
મ ૂ ું હત,ું તે પક્ષોનો િવજયગઢના િવપ્રોને સારો એવો લાભ મળતો. સામા પક્ષના માણસો માટે
મ ૃ યુના જાપ જપવાનુ ં મ ઘું કામ તેમને મળી રહેત.ું તેઓ સં કૃતમાં ગાળો ભાંડી જાણતા, ને
મંિદરોમાં ગાંજો પી જાણતા. તેઓ વૈદું પણ કરી જાણતા, ને દાકતરીને જ્ઞાનને ગાળો દે તા દે તા પણ
રાજની કોલરિશપો મેળવી પોતાના છોકરાઓને મેિડકલ કૉલેજમાં દે ડકાં-અળિશયાં ચીરવા
મોકલતા. તેઓને સભા પણ ભરતાં આવડતી હતી - રાજાને આશીવાર્ દ આપવા માટે અને ગાંધીને
શાપવા માટે . તેઓ િત્રપુડો
ં તાણતા હતા - જ્ઞાિતભોજનમાં જમવા જતી વખતે વળી વધુ પાળા
દે ખાવાને માટે. તેઓ હડતાલ પણ પાડી શકતા - યજમાનોના ઘરના વરા પ્રસંગે બાજી બગાડવાને
માટે . તેઓ શહેર સુધરાઈના સ યો બનતા - ભંગીઓના પગારવધારા રોકવા માટે , ને પોતાનાં
સંડાસો મફત સાફ કરાવવા માટે . તેઓનો સુધારો હૉટલોનાં અને સેંકડે દસેક ટકા પ ૂરતો પીઠાંનાં
પાછલા ાર સુધી પહ યો હતો. તેઓ સમાજવાદી હતા, મ ૂએલાં સગાંની િમ કતના વારસાની સરખા
ભાગે વહચણ સાધવા માટે. તેઓ શુ ં શુ ં હતા ને શુ ં શુ ં ન હતા! બધુ ં જ હતા, કંઈ જ ન હતા.
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એ બ્રા ણોના ભક્ત િવજયગઢના વિણકો હતા. તેઓ જીવતી વહઓ
ુ ને હવા તેમ જ દવા
વગર મારતા, ને મરે લી વહઓ
પાછળ ત્રેવડી િમઠાઈનાં ભાગીદાર કારજો કરતા. તેઓ ઉંદરને
ુ
ખાતર િબલાડાં મારતા, િબલાડાંને ખાતર કૂતરાં મારતા ને કૂતરાંનાં કુરકુિરયાંને ખાતર ગામિડયા
ગાડાખેડુઓને ભરબજારે મારતા. તેઓ પ્રભાતે પ ૂજા કરતા, પહોર દી' ચડયે સારાને સળે લા માલની
ભેળસેળ કરતા, મ યા ે ઊંઘતા ને મધરાતે ઊજાગરા ખેંચી માંકડ વીણતા. માંકડો ઊંઘવા ન દે તો
પછી તેઓ બનાવટી ચોપડા લખતા. તેઓની પધાર્ અમલદારોની મહેરબાની મેળવવામાં ખીલતી.
તેઓનાં પગતિળયાં કચેરીઓના લાદીના પ થરો લીસા કરી ચ ૂક્યા હતા. યાયમંિદરની દે વડી સામે
તેઓ સગા ભાઈનુ ં પણ સગપણ નહોતા રાખતા. તેઓ પોતાના પુત્રોને મુખ્ય વે વકીલો જ કરતા.
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શાકપીઠનાં બકરાં કરતાં ઘણી વધુ િસફતથી તેઓ બકાલીનો મ ૂળો ખેંચી શકતા, ને શાકનો
પૈસો માંગનારી કોળણને 'રાંડ ગળે પડછ' કહી શરિમંદી બનાવતા. તેઓ કાઠીઓનો િવ ાસ ન કરતા,
કોળીઓને 'ચોરટા' કહેતા, ઝાંપડાં-વાઘરીને વેચાતું ન આપતા, કેમ કે ઝાંપડાનો પૈસો નરકની પેદાશ
છે , ને વાઘરીઓ ઝીણા મોટા જીવ ખાઈને જીવે છે . કલાલ, કસાઈ કે વે યાના પૈસાને તેઓ અ પ ૃ ય
નહોતા ગણતા. તેમ ઝાંપડાં-વાઘરીના દાગીના તો તેઓ મોટું િદલ રાખીને ચોથા ભાગના ભાવે ખંડી
લેતા. તેઓ 'ગાંડી માના ડા ા દીકરા' હતા.
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પોલીસમાં કે કોરટમાં જઈ સાક્ષી આપવી પડે એવા કોઈ મામલામાં ઊભા રહેતા નિહ. તેઓ
ડરતા ફક્ત બાવા ફકીરના સોયા અને ચાકાં થકી. એટલે પગમાં પૈસો ફગાવી દે તા.
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ં ાએલા છોકરાએ િવજયગઢ શહેરની એવી હવામાં વાઘરીઓના
સરઘસ વ ચે પ્રવેશ કય . એના સમાચાર એનુ ં વાગત ગોઠવવાને માટે જાણે કે અગાઉથી જ આંહીં
આવી પહ યા હતા. થાણાનો માગર્ ગામ-બજાર સ સરો નીકળતો હતો એટલે પ્રચારકામ િબનજ રી
બ યુ.ં કેટલીક દુકાનો પરથી મુખીને વાહવાહ મળી. કેટલાક હાટના ઊંચા ઓટા પર સં યાના ઘીદીવા પેટાવતા પેટાવતા કોઈ કોઈ વેપારી બો યા: 'બે-પાંચને તો પ ૂરા કરવા'તા મુખી, બીજાં પચાસ
વરસની િનરાંત થઈ જાત ને!'
િવજયગઢની થાણા-કચેરીઓની ઈમારતો ભ ય હતી. કેમ કે અંદરની યિક્તઓ દ્રુ હતી.
યાયાધીશને પ ૂડલા બહુ ભાવતા, મહાલકારીને પેંડામાં મીઠાશ પડતી, ફોજદાર હરકોઈ સારંુ
રાચરચીલું વસાવવાના શોખીન હતા. પણ સગભાર્ ીઓની પેઠે તેમના બધા “ભાવો” પરાયે ઘેર
ગયા િસવાય ત ૃિ ત ન મેળવી શકતા. ભૈરવનાથની ડુગ
ં રાળ જગ્યાએ તેઓને આ
લશંકર
વકીલની ત્રીજી વારની લગ્ન-ગોઠનુ ં ઈજન હત,ું અને તેઓ ગાડીઓમાં ગોઠવાયા હતા તે જ ક્ષણે
હમીરભાઈ પોલીસ-મુખીએ આ “લપ” લાવીને ઊભી રાખી.
“એટલી બધી ઉતાવળ શી હતી?” ફોજદાર સાહેબે રોષ દે ખાડયો
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“આખા મહાલયમાં દે કારો બો યો છે સા'બ.” મુખીએ િચત્રમાં ઘાટી કાળાશ ઘટી.
ં ૂ “અને આપને
રસદ હોય તો બે િમલટમાં વાત કહી દઉં.”
ફોજદારને એકાંતે લઈ જઈને મુખીએ અમરચંદ શેઠ અને પ્રતાપરાય આમાં સંડોયાની વાત
કરી; “સોનાનાં ઝાડ ખંખેરવાનો સમો અટાણે છે સા'બ. પછી નિહ હોય; બાકી તો આપની મરજી.”
“મરજી તો ભગવાનની કહેવાય, ગાંડા!” એમ કહી ફોજદાર સાહેબે યાયાધીશને એકાંતે
બોલા યા. પિરણામે લશંકર વકીલની ભૈરવનાથવાળી મહેિફલ તે િદવસ મુલતવી રહી. અમરચંદ
શેઠને તેડવા અસવારે ઘોડો દોડા યો.
બીજા િદવસની અદાલતમાં ગયા પહેલાં યાયાધીશે પોતાની પ ૂજામાં આ કેસનાં કાગિળયાં
પણ ઈ ટદે વને થાળમાં ધયાર્ં , એમને ટપાલ પણ પ ૂજામાં ધરવાનો ધાિમર્ક િનયમ હતો, અને પોતાને
સ મિત આપવા ઈ ટદે વો પાસે એણે કાકલ ૂદી કરતાં કરતાં પોતાને બેઉ ગાલે થાપડ મારી ક :ું
“ઘેલો ,ં મા! ગાંડો ,ં દાદા! કાયદાનુ ં જ્ઞાન તો પ્રપંચ છે , સાચી તો છે તમારી પ્રેરણા, િપતરૌ!”
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ઈ ટદે વતા એમની પ ૂરી વહારે આ યા, મરકીનો રોગ ફેલાવવા માટે મંત્રેલા અડદના
પ ૂતળાનુ ં તહોમતનામું કાયદામાં કોઈ રીતે ટકી શકે તેમ નહોત,ું પણ નીચ વણર્નાં મેલાં લોકો વ તી
પાસેથી પૈસા કઢાવવાની કરામત પે આ ભયાનક કરામત વાપરે છે એને તો કાયદામાં અપરાધ
ઠરાવી શકાય છે .
યાયાધીશે બાઈ તેજલીને પ ૂછી જોયુ:ં “તારે કાંઈ કહેવ ુ ં છે ?”
તેજબાએ નકારમાં મ તક ધુણા યુ.ં
એને અને બીજા શાિમલ બનેલા કહેવાતાઓને તેમણે છ છ મિહનાની ટીપ આપી.
બાઈને પહેરેગીરો પાટનગર ઈ દ્રપુરની
“તારો છોકરો કેટલી ઉંમરનો છે ?”

લમાં લઈ ચા યા યારે એને પ ૂછવામાં આ યુ:ં

om

“મને નથી યાદ.”

યાયાધીશે ફોજદારને પ ૂછ :ું “તમને કેવડોક લાગે છે ? દે ખાવે તો જ બર છે .”
ફોજદારે અમરચંદ શેઠને પ ૂછ :ું

“શેઠ ડાયુ ં માણસ છે . એનુ ં યાન વધુ પહ ચે. કેવડીક ઉંમર, હ શેઠ?”
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“ચાર વરસ તો દે ખાય જ છે . પછેં એક વધુ કે એક ઘટુ, પણ છોકરો છે જબરો - સમજણો
બહુ છે .”
“હ બાઈ, છોકરો સમજી શકે છે બધુ?”
ં

તેજુને આ પ્ર ોના પાછલા રહ યની સમજ નહોતી, છોકરાની તારીફ સાંભળીને તે અટવાઈ
ગઈ. એણે ક :ું “ઘણો સમજણો છે , સા'બ! હજી બોલતો નથી બહ,ુ પણ સમ છે બધુય.”
ં
લમાં લઈ જવાની જ ર નથી, બસ.”
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“ યારે એને

“ક્યાં સ પુ?”
ં ફોજદારે પ ૂછ .ું

“એના બાપને.” યાયાધીશ જાણીબ ૂજીને જ બો યા. અમરચંદ શેઠે એના 'પ ૂડલા'નો કશો જોગ
કય નહોતો. એણે જોયું કે અમરચંદ શેઠના ચહેરા પરથી િવભ ૂિત ઊડી ગઈ.
“એનો બાપ છે કે?”

ૂ ા જવાબે અમરચંદ શેઠનુ ં કલેજુ ં લગભગ બહાર ખેંચી કાઢ .ું
“છે .” તેજબાઈના એ ટંક

pu

“કોણ? ક્યાં છે ?” યાયાધીશે એ શેઠના કલેજા પર
યાયાધીશ પ્ર યે હાથ જોડયા.

રી ઉગામી. શેઠે કોઈ ન ભાળે એ રીતે

“ધરતી એની મા છે ,ને આભ એનો બાપ.” તેજબાઈના જવાબે ડૂબતા શેઠને િકનારે કાઢયા.

“આ નીચ વરણ છે , સાહેબ!” ફોજદારે ખુલાસો કય . “એને છોકરાં આભમાંથી વરસે. એનાં
બાળકોને બાપની જ ર ન હોય. એ લોક મંત્ર જાણે.”
“ખરંુ છે , ફોજદાર સાહેબ, ખરંુ છે હે-હે-હે!” યાયાધીશે દાંત કાઢયા એટલે અમરચંદ શેઠને
મ એ પણ પાકા જમ ખ વો મલકાટ લવા લાગ્યો.
પણ અમરચંદ શેઠની ફાંગી આંખ એ બાઈની આંગળીએ વળગેલા હેબતાઈ ગયેલા છોકરા
તરફ હતી. એના અંતરની પાળે થી અવાજ ઊઠયો, લઈ લે, તારા સાચા વારસદારને વીકારી લે.
વાિણયાના પેટે આવો ગોરો, આવો પાળો દૂ ધમિલયો બાળક નિહ પાકી શકે.
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“એને ઈ દ્રનગરનાં અનાથા મમાં મુકાવશુ.ં આ બાઈની 'િક્રિમનલ ટે ડ સીથી' -ગુનાિહત
ૃ
પ્રકિતથી - એને બચાવવાની યાયની ફરજ છે .” એટલું કહીને યાયાિધકારીએ કચેરીનુ ં િવસ ન
કયુ.ર્ં અને આ નાનકડી પ ૃ વીમાંથી સ ૂયર્ અ તાચળે સય યારે એ આલીશાન રા યાલયને પણ દ્રુ
માનવીઓ ખાલી કરીને પ ૂડલા, પેંડા અને ચાના પરાયા-પરાણે માગી લીધેલા રસા વાદ તરફ ચાલી
નીક યા. ને એ મહેિફલમાં મુખ્ય વાતાર્ લાપ આ હતોઃ 'બાઈ પણ ભારે પૅક નીકળી, ભાઈ!”
અમરચંદ શેઠની ઘોડી પાછળ વળી યારે સાઠ વષર્ન ુ ં એનુ ં કસાયેલ ું શરીર પશુને વધુ
બોજાદાર લાગ્યુ.ં શેઠ ઘોડીની પીઠ પર ચીભડાંની ફાંટની માફક લદાયા હતા - બેઠા નહોતા.
બ્રા ણો સનાતન ધમર્ની િવજય-પતાકા
સાહેબે ઘોડાગાડી લઈ ગામડામાં ફેરો માય .

વાં ફાિળયાં ફરકાવતા પાછા ફયાર્ ને ફોજદાર

om

9. સલામ કર
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ઇંદ્રનગરની લને દરવા તેજબાએ પોતાના બાળકને લરના હાથમાં સહેલાઈથી સ પી
દીધો એમ જોનારાઓ કહે છે , પણ જોનારાઓ યાં જોઈ નથી શકતા તે આંતર-સ ૃિ ટનો એક પરમ
દૃ ટા તો જુદી જ વાતનો સાક્ષી બ યો. છોકરાને માએ છાતીમાંથી ઉતરડીને ટો કય હતો. મા કે
છોકરો બેમાંથી કોઈ રડ ું નિહ, કેમ કે તેમને ખબર નહોતી કે ક્યારે રડાય-ક્યારે હસાય. તેઓ બંને
ભ ૂલાં પડયાં હતાં.
અનાથા મમાં ચાર વષર્ના એ બાળકનો સંચાલકે યારે કબજો લીધો યારે એની પહેલી
તાલીમ સલામથી શ થઈ. સંચાલકે એને પોતાની સામે ઊભો રાખીને હાકોટો દીધો: “બોલ,
'સાહેબજી, સલામ'!”
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છોકરો કંઈ સમ યો નિહ. સંચાલકે છોકરાનો જમણો હાથ ઝાલીને એના કપાળ પર મંડાવવા
પ્રય ન કય ને એ િક્રયાની સાથોસાથ ઉ ચાયુ:ર્ં “સ લામ!”
છોકરાએ મગ
ં ૂ ે મ એ િજ લીધી. એનો હાથ આ િનગ ૂઢ િક્રયાને આધીન ન થયો. એણે ક :ું
“મા! નિહ, સ- લા- મ.” બીજી વાર સંચાલકે છોકરાના હાથને ઝાડની માફક કપાળ બાજુ મરોડવા
મહેનત કરી.
“મા, મા, મા.” છોકરાના એ માકારામાં નવુ ં જોર ને ઝન ૂન ઉમેરાયાં.
સંચાલકે રોટલાનુ ં બટકું હાથમાં લઈને બતા યુ.ં છોકરાએ હાથ ધય ઃ “નિહ, શ - લા - મ.”
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ૂ ડા સામે ખ ૂનની
“નૈ, નૈ, નૈ, મા.” છોકરો રોટલાના ટક

વી નજરે તાકી ર ો.

“અ યા છોકરાઓ!” સંચાલકે બે વષર્થી બાર વષર્ સુધીના તમામ અનાથોને બોલાવી હારબંધ
ઊભા કયાર્, ક :ું “સ - લા- મ!”
'સલામ' કહીને બીજા તમામ છોકરાઓએ કોઈ અજબ ચપળતા અને ખુમારીથી કપાળે હાથ
મ ૂક્યા. નવા બાળકે આ દૃ ય દીઠું.
સંચાલક લાયા ને ફોસલામણા નવા બાળક સામે બો યા: “સ - લા - મ.”
“નૈ...ઈ-ઈ-ઈ! મા!” નવો છોકરો િજ છોડતો નહોતો.
“એને કકડીને ભ ૂખ લાગવા દઈએ. પછી એ માની જશે. બીજા સૌ પોતપોતાનાં શકોરાં લઈને
બેસી જાઓ.”
પ્રભાતનુ ં ભોજન હત.ું પ્ર યેક બાળક શકોરંુ ધરી ધરી આવતો ગયો તેમ તેમ રસોઈયો
દરે કના શકોરામાં એક મોટી દે ગમાંથી કડછી કડછી ખીચડી નાખતો ગયો. પીરસનારની ઝડપ
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એટલી બધી પ્રશંસનીય હતી કે કોઈના શકોરામાં મોટો લચકો તો કોઈનામાં નાનો લચકો ચટ ચટ
પડતો હતો. પ્ર યેકના પ્રાર ધમાં માડયા મુજબ સવર્ને નાનો મોટો લચકો મળતો હતો. િવધાતા અને
તકદીર પરની આ થાના અંકુરો પ્ર યેક બાળકના મનમાં આ રીતે વવાતા અને પોષાતા હતા.
શકોરામાંથી છોકરા ખાતા યારે તે સામે ટાંપી રહેલા નવા બાળકને સંચાલકે બાવડું ઝાલીને
ઑિફસમાં લીધો. યાં જઈ પાછી તાલીમ શ કરીઃ “ખીચડી ખાવી છે ?”
“હં - અ!”
“પીળી પીળી કેવી મજાની છે ! લચકો, લચકો, મીઠી મીઠી. વાવા વાવા, નૈ!”
“હં - અ!” કહીને બાળક પોતાના સ ૂકા હોઠ પર જીભ ફેરવવા લાગ્યો.
“તારે જોઈએ?”
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“હં - અ!”
“તો બોલ, સ - લા - મ.”

“નૈ, નૈ, નૈ, મા!” કહીને છોકરાએ જોરાવરીથી કપાળે મ ૂકાવેલો હાથ ઝટકાવી લીધો.
“તો... ખીચડી પણ નૈ,નૈ, નૈ!”સંચાલકે બાલકની તોતળી બોલીમાં બાળકનાં ચાંદૂિડયાં પાડયાં.

“કેમ? શું છે ?”
“લ ૂિલયો ફરી વાર માગે છે .”
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છોકરો થોડી વાર ઊભો થઈ ર ો. પછી એ બેસી ગયો. દરિમયાનમાં િપરસિણયો દોડતો
આ યો. યગ્ર અને ઉ કેરાયેલા અવા એણે સંચાલકને ક :ું “તમે જરા પધારો ને!”
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“ફરી વાર માગે છે ? લ ૂિલયો?” ચ કીને સંચાલક ભોજનગૃહમાં ધસી ગયા. લ ૂિલયો નામે બીજો
નવો છોકરો ખીચડીના ચરુ પાસે ખાલી શકોરંુ લઈને ઊભો હતો. શકોરામાં એક પણ દાણો બાકી
નહોતો. લુિલયાએ શકોરંુ ચાટીને સાફ કયુર્ં હત.ું
ઘડીક િપરસિણયાની તો ઘડીક સંચાલકની સામે ભ ૂખી આંખો માંડતો લ ૂિલયો માગતો હતોઃ
“વધુ આપો.”
સંચાલકની આંખ ફાટી ગઈ. િપરસિણયો િદગ્મુઢ બની ગયો.
“લે વધુ-લે-લે-લે! જોઈએ વધુ? “કહેતાં સંચાલકે ચાર વષર્ના છોકરા લ ૂિલયાને ત્રણ તમાચા
ચૉડયા. “જા, બેસી જા, બીજા છોકરાઓને બગાડવા મગે છે ત,ું એમ ને?”
યાં હતો યાં પાછો બેસી ગયો.
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લ ૂિલયો

“હવે ફરી વાર વધુ માગીશ?” સંચાલકે ફરીથી થ ટ ઉગામી.
“નૈ માગુ.ં ” લ ૂિલયાએ બે હાથ આડા દીધા.

અને પછી લ ૂિલયો યારે પોતાની એક ટાંગ ઉલાળતો ઉલાળતો સૌની સાથે શકોરંુ ધોવા
ગયો યારે એક પછી એક તમામ છોકરાઓએ એના ચાળા પાડયા. 'વધુ આપો! વધુ આ...પો! આ
યો વધુ! આ યો!' એમ કહેતા કેટલાક તો લ ૂિલયાને ધ પો મારતા ગયા.
ભ ૂખ્યો પડેલો નવો બાળક આખરે એ શ ૂ ય ખંડમાં ચોમેરે નજર કરવા લાગ્યો. એણે ભીંતો
પર આરસની તકતીઓ દીઠી. પ્ર યેક તકતીમાં દાતાનાં નામ-ઠામ અને િપયાની રકમ કોતરે લી
હતી. એના ખાડામાં એણે પોતાની આંગળીઓ ફેરવી. એ સુવાળા
ં
સંગેમરમર પર એના હાથ લસરવા
લાગ્યા. એ કેટલા મુલાયમ હતા! કઠણ પ થરો છતાં મુલાયમ - કેવા મુલાયમ! મારી માનાં તનો
કરતાં તો મુલાયમ નથી ના! તોય ઠીક છે . આવડા મોટા મકાનમાં આટલી તો સુવાળપ
ં
જડી ગઈ!
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હાથ ફેરવતો ફેરવતો એ ભીંતને આધારે ઝોલાં ખાવા લાગ્યો. એનાં મ અને નાકમાંથી લીંટ ઝરવા
લાગી. એને મોઢે માખીઓના બણબણાટ મ યા. કેટલી વાર એમ ને એમ પડયો ર ો તે તો કોણ
જાણે, પણ ઊંઘમાં ને ઊંઘમાં એને કાને દૂ રથી વરો આવતા હતા. શ દો તો એ નહોતો સમજી
શકતો, પણ ઓને કુત ૂહલ હોય તેઓને એ શ દો કહેવા જોઈએઃ
નાનપણથી કોઈનાં માતાિપતા મરશો ન...ઈં...ઈં...ઈં...ઈં

om

વ ચે વ ચે ગીત અટકી જત ું ને ધમકીઓના હાકોટા ઊઠતા. 'એ ભાિલયા, આ ગીત ગાતાં
હસાય કે રોવાય? મોઢું રોવા વુ ં કરતો જા, નીકર તારા બાપ કોઈ આ મને પૈસા નિહ આપે. તારી
મા મરી ગઈ છે કે નિહ? મરી ગઈ છે ને? તો એને યાદ કરીને ગાતો કેમ નથી? ખીચડીનો લચકો
કેમ ગળે ઝટ ઊતરી જાય છે ?' વગેરે વગેરે શ દો વડે તાલીમ અપાઈ રહી હતી. પણ િનદ્રા કરતાં
નવાં બાળકોને એના આછા આછા ભણકારા આવવા ઉપરાંત કશી ગમ હતી નિહ. દાતારોની
તકતીઓના ફરસા સંગેમરમરે એનુ ં માથુ ં જાણે કે છાતીએ લીધુ ં હત.ું એ માથુ ં થોડી વારે નીચે ઢળી
પડ .ું એ સ ૂતો નહોતો પણ જાણે કરમાઈ ગયેલ મ ૂળાની મ પડયો હતો. થોડી વાર પછી માથુ ં
ગોઠણની જોડે બેવડે વળીને લબડતું હત.ું
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ખીચડીનો એઠવાડ ચાટીને એક કૂતરી ઓસરી પર ચડી. ઓસરીમાં કોઈ માણસ નથી તેની
ખાતરી કરીને કૂતરી ઓરડામાં આવી. આવીને એણે નવા બાળકને ગોતી કાઢયો. ભ ૂખી કૂતરીએ
બાળકનાં મ પાસે બણબણતી માખીઓ પકડવા ડાિચયાં નાખ્યા. બાળકના મ ની લાળ અને નાકની
લીંટ ચાટી. બીજુ ં કશું ચાટવા વુ ં નહોતું ર ,ું પણ લાળ વહેશે એ રાહ જોઈને કૂતરી યાં ઊભી રહી.
ફરસબંધી ઠંડી લાગવાથી કૂતરીએ યાં આસન વા યુ ં અને બાળકને વારં વાર ચાટયો. બાળકને
લાગ્યું કે કોઈકનો સુવાળો
ં
હાથ પોતાનુ ં મ પંપાળી રહેલ છે . માતાથી તાજા િવખ ૂટા પડેલા બાળકને
ઊંઘમાં મા પાછી વળે લી લાગી. એણે માની ગોદમાં પેસવા મ સરખું કયુ.ર્ં એણે ધાવણ તો વહેલ ું
છોડ ું હત ું પણ તેની સાન નહોતી ગ ૂમાવી. જૂની આદતને આધીન એના હોઠે કશીક શોધ કરી.
ઓિચંતા એ હોઠ કૂતરીના આંચળ પર ગયા. તાજાં મ ૂએલાં કુરકુિરયાંની એ માને આંચળ પર નાના
હોઠ મીઠા લાગ્યા. ને એમ બંનેની કુદરતી સમજણના પિરણામે કુતરીનુ ં ધાવણ માનવીના બાળે
ધાવવા માંડ .ું કૂતરી લાંબી થઈ ને પડી. એની પછડી
ંૂ
પટપટ થઈ. એણે બાળકનો દે હ ચાટયો. એ
પછી એની લાંબી જીભ લસલસ કરતી વા સ ય-સુખની પાછી વળે લી લહેરમાં લી રહી.
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એકાએક કૂતરીના ડેબામાં એક િધંગો ધોકો પછડાયો અને એ ભ ૂલમાં ને ભ ૂલમાં પોતે ને
ધવરાવતી હતી તેજ બાળકનો અપરાધ સમજીને તેને એક બચકું ભરતી, 'વૉય વૉય' વરે યાંથી
નાસી ગઈ. કૂતરીએ બરાબર હોઠ પર જ કરડેલો બાળક ઝબકીને ઊઠયો. એણે કૂતરીને તો ન દીઠી,
પણ પોતાના ઉપર ધોકો ઊગામીને ઊભેલા પડછંદકાય સંચાલકને તેમ જ બારીઓમાંથી િખિખયાટા
કરતાં બાળકોને જોયાં. એને ઘઘલાવીને સંચાલકે ખડો કય યારે એના હોઠ પર કૂતરીના ધાવણનાં
બે ટીપાં બાજી ર ાં હતાં. બાળકે ચીસ પાડતાં પાડતાં હોઠ પર જીભ ફેરવી. જીભ પર કાંઈક ખારંુ
ખારંુ લાગ્યુ.ં હોઠમાંથી કોઈ ખારાશ ઝરતી હતી. બાળકને એનો વાદ આ યો. બાળકએ ખારંુ લોહી
પણ ચાટવા લગ્યો. લોહી ચટાયુ ં તેમ વધુ આ યુ.ં નીચે ટપટપ ટીપાં પડયાં ને હોઠમાં બળતરા
હાલી. બાળકના બેઉ હોઠ પર કૂતરીના તીણા દાંતે ઊંડા દં શ મ ૂક્યા હતા.
એ દં શો દે ખીને સંચાલક ડયાર્ . એણે બાળકને બાવડે હડબડાવીને દવાખાને લીધો.
દવાખાનુ ં ને અનાથા મ એકબીજાનાં પાડોશી હતાં ત્રણે જાણે સમાનધમીર્ વજનો હતા.

લ,

“હોઠની આટર્ રીઝ (નસો) કપાઈ ગઈ છે .” નવા આવેલા જુવાન દાક્તરે એ હોઠને ચીિપયા
વગેરે ઓજારો વતી ચથ
ં ૂ ી ચથ
ં ૂ ીને િનરાંતે િનરીક્ષણ કયુ.ર્ં દરિમયાન બાળકની ચીસો ચાલુ હતી. બીજા
પણ બે દાક્તરો આવી ચડયા, એટલે ત્રણે જણાએ આ બાળકના હોઠનુ ં બારીક પ ૃ થકરણ કરતે કરતે
'િડ કશન' (િવવેચન) જારી રાખ્યુ.ં
નો નાનો એવો પોલ ઊઠતો હોય તેના

વી ઊડ ઊડ ગિતએ એક નસર્ આવી પહ ચી.
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“શું છે , ડૉક્ટર?”
“ ીઓને માટે અિત કીમતી ગણાય એવી એક ચીજ જોખમમાં છે .” ડૉક્ટરે કાતર અને
ચીિપયા, લોશન અને આયોડીન વગેરે ચલાવતાં ચલાવતાં નસર્ સામે હસીને ક .ું
બાળકના હોઠમાંથી લોહી વધુ ને વધુ નાસત ું હત ું
“યુ, ડેિવલ.....!” નસેર્ મધુરી ખીજ બતાવી. યાં બીજા દાક્તરે ક :ું “હોઠ તો પુરુષોના જ વધુ
કીમતી કહેવાય!”
“માટે જ આટલી મહેનત કરવા લાગો છો!” નસેર્ ક .ું
“હોઠની આટર્ રી લોહી િવનાની બની જાય છે કે નિહ, ડૉક્ટર?”
“બને પણ ખરી ને ન પણ બને!” સવર્ જ્ઞાનની સીમાનુ ં િચહ્ન આ અિભપ્રાય છે .

om

“તો હોઠ સુકાઈ જાય કે નિહ?”

“જોઈએ, હવે આમાં એવુ ં જ કાંઈક કરવુ ં પડશે ને? આટર્ રીઝ વધુ ને વધુ ત ૂટતી જાય છે .
“એમ કહી બાળકને જરા ક્લૉરોફોમર્ આપી કાતર િવશેષ ઊંચે ચલાવીને દાકતરે બાળકના હોઠ ટુંકા
કયાર્ . ઉપર પાટાિપંડી કરીને બાળકને અંદરના દરદી તરીકે લીધો.
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“ફક્ત એક-બે િદવસ જ લાગશે, વધુ નિહ લાગે. કાંઈ િચંતા કરશો નિહ.” એમ કહી દાક્તરે
સંચાલકને િવદાય આપી ને પછી પોતે ચા-પાઉં ખાતે ખાતે પોતાના સાથી સાથે આની ચચાર્ આદરી.
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એ ચચાર્ હોઠ િવષેની હતી. એમાં પોતે આ બાળકના હોઠ વધુ પડતા ચથ
ં ૂ ી નાખ્યા છે તે
વાતનો ચોખ્ખો ઈનકાર હતો. સાથીઓની ઉમેદ એવુ ં ઠરાવવાની હતી કે આ દાક્તરે હોઠ કાપવાનો
' પે યલ ટડી' નથી કય . દરિમયાન ક્લૉરોફોમર્ની મીઠી અસરમાંથી પોતાની ઈ છા િવરુ બાળક
બહાર આવી ર ો હતો. એને મીઠું ક્લૉરોફોમર્ િવ મ ૃિતની લહેરોમાં રમવા તેડી ગયુ ં હત.ું લહેર ત ૂટી
ને બાળક શુિ માં આ યો. એના દાંતે એને ક ું કે અમારી પાસેથી અમારા િમત્ર હોઠ આઘા ખસી
ગયા વું કાંઈક થયુ ં છે .
સં યા પણ તે વખતે ધરતીને પોતાના તેજનાં છે લાં ધાવણ-ટીપાં ચુસાવતી ચુસાવતી
અંધકારના દં ડાની દહેશતે નાસતી હતી. ફરી વાર ખીચડી-રોટલાનુ ં ટાણુ ં થયુ ં હત.ું ફરી વાર શકોરાં
તૈયાર થતાં હતાં. લ ૂિલયા છોકરાને ફરી વાર બાળકો ખીજવતાં હતાં કે “વધુ આપો!” વધુ માગવુ ં છે
ને અટાણે પણ, હ લ ૂિલયા?”
“લ ૂિલયાની બીજી ટાંગ પણ તોડી નાખવી જોવે.”

pu

“હુ ં જો 'સાહેબજી બાપુ' હોત ને, તો ડંડે ડંડે લ ૂિલયાની ટાંગ ઉડાવી દે ત!” 'સાહેબજી બાપુ' એ
સંચાલક માટેન ુ ં સંબોધન હત.ું
“ભાિલયો ઘંટીમાંથી લોટ ચાટતો'તો આજ. 'સાહેબજી બાપુ'ને કહી દે વ ુ ં છે ?”

“અને ઓલી ગુલાબડી જોઈ ગુલાબડી?” ચોથાએ એક પાંચ વષર્ની છોકરી બતાવી ક :ું
“ડુગ
ં ળીનુ ં પાંદડું તોડીને સંડાસમાં સંતાઈ ગઈ'તી.”
“બધાંની વાત હુ ં 'સાહેબજી બાપુ'ને કહી દે વાનો

.ં ”

“અને તું કાચી ખીચડી બુકડાવતો'તો તેન ુ ં શુ?ં ” ગુલાબડી બોલી.
“એ બધી વાતમાં કાંઈ નિહ. ઓ યો નવો છોકરો તો કૂતરીને ધાવતો'તો!”
“હ અલી ગુલાબડી, કૂતરીનુ ં દૂ ધ કેવ ુ ં હોય?”
“મેં નથી પીધુ,ં મને શેનો પ ૂછછ, બાડા!”
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“તેં તારી માનુ ં દૂ ધ પીધુ ં છે ?”
“કોને ખબર?”
“મને સાંભરે છે . મારી મા મરી ગઈ'તી તોય હુ ં એને ધાવતો'તો.”
“બહુ મીઠું હોય, હ?”

“મીઠું તો હોય, પણ આવે નિહ ને!”
“એક જ દીમાં મારી માનુ ં ધાવણ તો ખારંુ ખારંુ થઈ ગયુ'ત
ં .”ું
“શાથી?”
લેસવાળા છોડી ગ્યા'તા ને માનુ ં ધાવણ

om

“કોણ જાણે! તે દી અમારી ગાય હતી ને, ઈ કો'ક
ખારંુ થઈ ગ્યુ'તુ
ં ં એટલું મને સાંભરે છે .”

“ગાયને છોડી ગ્યા એમાં તારી માનુ ં ધાવણ ખારંુ થઈ જાય? ઈ તો ગાયનુ ં ધાવણ ખારંુ થઈ
જાય. આ દે વલોય ગાંડો થઈ ગ્યો લાગે છે હે-હે-હે!” એમ કહી ગુલાબડીએ દાંત કાઢયા એટલે તમામે
દાંત કાઢયા.
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“હવે તમે કોઈ સમજતાં નથી ને શીદ હસતાં હશો? ગાય લઈ ગ્યા એટલે એમ કે કડી કરી
ગ્યા, અમારંુ ઘર વાસી ગ્યા, તા ં દઈ ગ્યા, ને દીવાનો કાકડો સળગાવીને તાળાને માથે દોરી નાખી
ગ્યા, રાતો રાતો ધગધગતો રસ નાખી ગ્યા ને ઈ રસને માથે કાંઈક છાપ દાબી ગયા. એવુ ં કાં'ક કરી
ગ્યા કે મારી માએ રોયુ-કૂ
ં ટ ું એટલે ધાવણ ખારંુ થઈ ગયુ.ં પછી મારો બાપો ને મારી મા બેય જણાં
રાતે સ ૂતાં તે સ ૂતાં. સવારે બીજા બધા જ ઊઠયા, હય
ુ ં ઊઠયો, પણ ઈ બે જણાં તો સ ૂતાં જ િરયાં.”
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“કેવી મજા!” ગુલાબડી ક :ું “આંહીં તો સ ૂતાંય રે 'વાત ું નથી, નીકર ખીચડી ખાવાય કોણ ઊઠે?
ભ ૂખ લાગે જ નિહ ને.”
“મારી માને મારા બાપને ભ ૂખ નિહ જ લાગતી હોય?”
“એને તો બેય વાતે મજો, ભ ૂખેય ન લાગે, ઊંઘતાંય કોઈ ન ઊઠાડે!”
“અને ઈ ઊંઘી ગયાં એટલે મને આંહીં રાખી લીધો ને? હ ભૈ? ખરંુ ને ભૈ?”
“ને મારા બાપનેય ઊંઘાડી દીધો છે .” ગુલબડી રાજી થઈ.
“ક્યાં?”

pu

“દાગતરખાને.”

“મોટે દાગતરખાને?”

“તયેં નૈ? એનો પગ રે લગાડીમાં આવી ગ્યો'તો.”
“કેમ કરતાં?”

“મારા બાપનેય બહુ ઊંઘ આવતી'તી. ઊંઘમાંને ઊંઘમાં મારો બાપો અંજીરને લીલાં-રાતાં
ું .ં રાતને દી
ફાનસ દે ખાડતો'તો. ઈ સાંધાવાળો હતો. ઈને રાતીપીળી ધજા દે ખાડતાં આવડત'તુ
ગાિડયુ,ં ગાિડયુ ં ને ગાિડયુ!ં ગાિડયુના
ં અંજીર તો મારા બાપ વગર કોઈને ગણકારે જ નૈ. એમાં એક
અંજીર હત ું ગાંડુ.ં એણે મારા બાપાને ઝોલું આ યુ ં તે ભેળો જ ઠેલો માય . પછાડી નાખ્યો. પગ પીલી
નાખ્યો. પછી તો એને મોટે દાગતરખાને ધોળાધોળા લ વાં ગાદલામાં સુવાડયો તોય મારા
બાપને ઊંઘ આવી નિહ, ને રાડેરાડું પાડે કે મને ઝટ ઊંઘાડી ો-ઊંઘાડી ો. પછેં એને ખ ૂબ દવા
સુઘાડી.
ં
પછેં એને એવી ઊંઘ ચડી ગઈ કે પગ વાઢયો ને, તોય એને ખબર ન પડી. માંડ માંડ ધોળી
પથારીમાં સ ૂવાનુ ં મ યુ ં ને, એટલે પછેં મારો બાપો કાંઈ જાગે! મેં, મારી માએ , સૌએ હડબડા યો કે
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બાપા જાગ, બાપા જાગ, પણ એ તો જાગે જ શીનો? એને મસાણમાં લઈ જઈ બળતાને માથે મે યો
તોય ન જાગ્યો.”
“પછી તુને
ં આંહીં લા યા?”
“મારી મા ક્યાંક વઈ ગઈ એટલે મને આહીં લઈ આ યા.”
“તયેં તું ડુગ
ં ળીનુ ં પાંદડું કેમ લઈ ગઈ'તી સંડાસમાં?” ભાવલાએ ગુલાબડીનો કાન આમ યો.
ગુલાબડીએ ચીસ નાખી. રુદન ચાલી ર .ું પણ એ રુદન એકાએક રોકાઈ ગયુ.ં “આ શુ?ં આ
નવો છોકરો તો જુઓ! એલા, આજ તો એ દાંત કાઢતો કાઢતો હા યો આવે છે . એનો પાટો આજ
છોડયો એમાં દાંત શું કાઢતો હશે?”

om

નવો બાળક સમજતો નહોતો કે આ બધા આમ કેમ કહે છે ? હુ ં હસુ ં ?
ં કોણ કહે છે હુ ં હસુ ં ?
ં
એણે મ એ હાથ દીધા. એને પોતાના દાંત ઉઘાડા લાગ્યા. એ ખિસયાણો પડી ગયો. એ મ પર હાથ
ઢાંકતો ઊભો ર ો - ને બધા જ છોકરા હસવા લાગી પડયા. બધાને નવો છોકરો ગાંડો થઈ ગયો
લાગ્યોઃ “લે, લે, જો તો પણ. આ તો દાંત જ કાઢી િરયો છે : થાકતો જ નથીઃ શેના માથે દાંત કાઢે છે ?
આપણી ઠેકડી કરે છે ?” હસાહસ અને આનંદની રે લમછે લ ચાલી.
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બાળકના બે હોઠ ભેળા થઈ જ ન શક્યા. એને ટીખળ ગ યુ ં નિહ. એની આંખોમાં પાણી આવી
પડયાં તોપણ મોઢા પરથી દાક્તરની કાતરે ચોડેલ ું આ િચર-હા ય ઊતયુર્ં નિહ.એ યાંથી નાસી ગયો.
એટલામાં તો સંચાલકે આવીને સૌને ખબર આ યાઃ “હમણાં શકોરાં મ ૂકી ો. મે'માન પધારે
છે . ગુલાબડી, તમે છોકિરયું એનાં છે ટેથી ઓવારણાં લેજો ને લ ૂિલયા, તમે સૌ 'સાહેબજી, સલામ'
કરીને પછી 'નાનપણમાં કોઈનાં માતાિપતા'વા ં ગીત ગાજો. ને સોમેશર, જો ગાતાં ગાતાં મોઢું
મલ ું છે ને, તો આજનાં ખીચડી-શાક મળી ર ાં તને, હો કે?”
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મહેમાનને માગર્ બતાવતા સંચાલક બાળકોની પાસે તેમને લઈ આ યા. સૌએ 'સાહેબજી,
સલામ' કયુ.ર્ં
નવો બાળક બધાથી દૂ ર ઊભો હતો. તેને સંચાલકે ફોસલાવીને ક :ું “મે'માનને સલામ કર,
બ ચા! ખાઉ ખાઉ આપુ.”ં
બાળકે િખજાયેલ ું મ કરીને જવાબ આ યોઃ “નૈ,મા!” એ મા કહેવા ગયો પણ પ ૂરો “મા” એવો
ઉ ચાર એનાથી થઈ શક્યો નિહ.
“નવો આ યો છે .”

pu

“હ યા જ કેમ કરે છે ?”

“રીતભાત સમજતો નથી.”
“હજુ સાવ નાનો છે .” મહેમાને બચાવ કય .
“અમે નાનેથી જ િવનય શીખવીએ છીએ. કૂંણી ડાળ જ વળી શકે છે .”
સંચાલક અિતિથને લઈ એક બંધ બારણા તરફ ચા યા.

“આ તરફ પધારશો?” એક કહીને એણે બારણુ ં ખો યુ ં અને ક ું “આંહીં અમે કોઈને દાખલ
કરતા નથી. આપને માટે જ અપવાદ કરંુ .ં ”
ખરી વાતે પ્ર યેક અિતિથને એમ જ કહીને અંદર લઈ જવામાં આવતો.
“આહીં એવા કુટુંબની ીઓને રખાય છે કે મનાં નામ હુ ં નથી લઈ શકતો. ઇંદ્રનગરના
અગ્રગ ય આબ દારનુ ં કલંક જોવું છે ? સામેના ખંડમાં સંતાડેલ છે .”
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એક ાર, અંદર બીજુ ં ાર, તેની અંદરનો ખંડ ઊઘડયો ને યાં બેઠેલી
ઘ ૂમટો કાઢી ગઈ.

ી પાછળ ફરીને

“િવધવા છે . સગા કાકાથી......”
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10 મદાર મળે છે

om

અ યાહાર શ દોએ પ ટ શ દો કહી શકે તે કરતાં િવશેષ યક્ત કયુ.ર્ં અ યાહાર વાણી
ભયંકર હોય છે . બંદીવાન ીની હાજરીમાં જ આ સંચાલકે આ 'અ યાહાર' િપછાન પ ૂરી કરી. બે-ચાર
અપંગો અને ગાંડાઓ બતાવીને એણે પરોણા પાસે િવિઝટબુક અને શાહી-હૉ ડર ધરી દીધાં.
આ મનાં અનાથોને કેવ ું સાફ અનાજ અપાય છે તેની ખાતરી કોઠારમાં લઈ જઈને કરાવી.
દાળ
ુ ઃ અનાથોના રસોઈનો ર તો
અને ભાતની ગ ૂણીઓમાંથી તેણે મ ૂઠી ભરીને દાણા દે ખાડયા તે વ તત
ભ ૂલીને સંચાલકના પોતાના ઘરમાં ચા યા જવાના શોખીન હતા.
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આકાશના અનંત ગોળમાં નક્ષત્રો અરધુ ં ચક્કર ઘ ૂમી વ યાં હતાં યારે અનાથા મનો નવો
બાળક જાગ્યો. ઊંઘ અને ભ ૂખનુ ં
રો રોજનુ ં યુ ા છે લા છ મિહનાથી એના શરીરમાં મચી ગયુ ં
હત ું તેમાં ઊંઘ પરાજય પામી. ભ ૂખે એને બેઠો કય . ભ ૂખ એને પથારીમાંથી બહાર દોરી ગઈ. એ કોને
ગોતવા જાય છે તેની પ્રથમ તો એને ખબર પડી નિહ. એણે પોતાની જીભ ફરી ફરીને હોઠ પર
ફેરવી. એના હોઠ અને જીભ પોતાની યાદદા તને તાજી કરતા હતા. માણસનુ ં મગજ ક્યાં હોય છે તે
તો દે હના િવજ્ઞાનીનો જાણે છે ને જણાવે છે . એટલે જ બાળક પોતાને ધાવણ દે તી બંધ પાડનાર
જનેતાને ભ ૂલી જઈ પોતાને ધવરાવનાર કૂતરીને િવશેષ યાદ કરે છે . નવા બાળકનાં હોઠ ને જીભ છ
મિહના પરના પહેલા િદવસના બપોરની કૂતરી તો યાદ ન આવી, પણ મોમાં અડકે લ એના સુવાળાં
ં
આંચળ સાંભયાર્ . એ આંકળની સુવાળપ
ં
શોધતો બાળક દરવા આ યો. દરવાજાની અંદર ફાનસ
હત ું ને બહાર અજવા ં હત.ું અજવાળાની િબહામણી સ ૃિ ટમાં
નહોત ું તેને અંધારાની દુિનયા
સંધરીને બેઠી હશે તો? દરવાજા પર બાળકે હાથ પસાયાર્ , દરબાજો બંધ હતો. હાથ છે ક નીચે સુધી
ગયા યારે ભ ય અને દરવાજાનાં કમાડને વ ચે એને ગાળો લાગ્યો. બીડેલાં બારણાંની ઝીણી
િચરાડમાંથી પણ બહાર નીકળવાનો બેવકૂફ પ્રયાસ માનવી કરતો આ યો છે . માના ગભાર્ શયની
સંપ ૂણર્ સલામતી પણ માનવીને મુક્તા જીવનની ઝંખના પાસે ત ુ છ લાગી છે . જીવનનો એ અનાહત
નાદ છે . એ જ પ્રકૃિતનુ ં ત વ છે . બીજી તમામ િવકૃિત છે . નાનો બાળક કોઈના પણ શીખ યા વગર
દરવાજા હેઠળના સાંકડા અને આણી દર સિળયાવાળા ગાળામાંથી બહાર નીક યો. સિળયાના ગરજા
(અણીઓ)એ એના શરીર પરની ચામડી ઉતરડીને લોહી ચાખ્યુ.ં પણ મોકળાપણાનુ ં એ મ ૂલ શી
િવસાતમાં છે ?
બાળક ભાંખોિડયાભર હતો. તેમાંથી ઊઠયો અને ચાલતો થયો. નવો પ્રદે શ એને આકાષર્ક
લાગ્યો. અંધારાનો ભય માતાના ઉદરમાં સાડા નવ માસ પુરનાર માણવા-પ્રાણીની પ્રકૃિતનુ ં ત વ
નથી. એ ભય તો દુિનયાએ ભણાવેલ ું ભણતર છે . આ બાળકની આજ સુધીની સ ૃિ ટમાં એ ભય
નહોતો પ્રવે યો. અંધારંુ જાણે એને આંગળીએ વળગાડીને ચા યુ.ં પવન ંકાતો હતો. પવને એના
શરીરને નાની નાવ કરી નાખી ને અંધારંુ જાણે કે દિરયાનુ ં અનંત કા ં જળ બની ગયુ.ં મોકળી
િજંદગીના તલસાટને ધ
ં નાર યાં કોઈ નહોતુ.ં આ મના ઉંબરામાં જ વેરાના ઊભુ ં હત.ું સમાજની
સમ ત કાળાશ યાં પાવવામાં આવતી હોય યાં સફેદ પોશાકનો પહેરનારો સમાજ પાડોશીપણુ ં
રાખતો નથી હોતો. આ મની બહાર બીજુ ં કોઈ મકાન નહોતુ.ં
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િમલના મેલા પાણીની નીક મોટા અજગરનુ ં પ ધરીને આડી પડી હતી. એના કમર સુધીના
વહેણમાં થઈને બાળક પાર નીકળી ગયો. પણ હજુ એનાં હોઠ-જીભની શોધ પ ૂરી નહોતી થતી.
અંધારામાં ખાડા-ખબાિડયાં આવતા ને બાળકને એક-બે ગુલ
ં ાટો ખવરાવતા. પણ થોડા િદવસા પર
માતાના કૂબામાં ગામ – ટોળાના ઝન ૂની પગની હડફેટે ચડવા વી કશી જ ભયાનકતા એ ખાડાટેકરાના મારગના ઋધામણમાં નહોતી. ટે કરાઓ ગાળો નહોતા દે તા. હાકોટા નહોતા પાડતા. પકડી
નહોતા રાખતા. પોતાની છાતી પર થઈને ચાલવા દે તા. ટે કરા ને ખાડા માયા હતા. તેમણે ‘સાહેબ,
સલામ’ કરવાની ફરજ પાડી નિહ. પવન જાણે કે ટે કરા-ખાડાઓના પોલાણમાં પેસીને લપડાકો
મારતો હતો.
ખેતરને શેઢે કોઈક કાળા આકારો દે ખાયા. તારાઓએ પ્રકાિશતા કરે લ ું અંધારંુ
નહોતું એટલા એ આકારો હતા. બાળકે એ િદશા પકડી.

ટલું કા ં
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બે-ત્રણ નાના નાના ભડકા થયા, અને તે પછી જાણે કોઈ નાનો-શો અિગ્ન થોડે થોડે અંતરે
ઝબ ૂક ઝબ ૂક કરતો ર ો. આકાશમાંથી પ ૃ વી પર પડેલો એ શુ ં તારો ઝગતો હતો? બાળકની ક પના
સ ૃિ ટમાં બીજી કોઈ ઉપમા જડવી અશક્ય હતી. બાળકની જીભને પહેલ ું પોષણ આપનાર માતા છે .
બાળકની ક પનાને પહેલ ું ધાવણ ધરાવનાર આકાશ છે . એટલે જ બાળ રામચંદ્રજીનો સૌ પહેલો
કજીયો 'મા મને ચાંદિલયો વા'લો'નો જ હતો. એટલે જ દુિનયાએ એને ચાટલામાં ચંદ્રનુ ં પ્રિતિબ બ
બનાવીને ફોસલાવી લીધા હતા.
બાળકની જીભ લબકારા કરવા લાગી. ઝબ ૂકતો અિગ્ન કોઈક ખાવાની ચીજ હોવી જોઈએ.
તારાઓના દશર્ન પછીની પહેલી સંજ્ઞા કદાચ બાળકને આ જ હશે કે માનાં તનોની એ કોટાનકોિટ
ડીંટડીઓ છે . આમ ન હોત તો બાળક કોઈ સુદરીના
ં
અંબોડાના શોભાવ માટે સજાર્યેલા મનાતા લને
કે રાજાના તાજમાં જડાવા નક્કી થયેલ હીરાને જ હોઠ વ ચે જ સૌ પહેલ ું શા માટે ન પકડત?
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આવી ક પનાઓમાં ભમવાને ટલો કાળક્ષેપ કિવજનો કરે છે તેટલો કાળક્ષેપ બાલકે નહોતો
કય . એના પગ એને એ ઝબ ૂક ઝબ ૂક થતા અિગ્નની છે ક જ નજીક પહ ચાડી ચ ૂક્યા હતા. એને
દે ખીને પ ૃ વી પર લાંબો થઈ ને પડેલો એક આકાર સળવળી ઊઠયો ને એમાંથી ઉપરાઉપરી ઘુરકાટ
ઊઠયો. એક પલમાં જ એક આદમીની હાક ઊઠી: “હે હે તને ઓઘડનાથ ખાય, હડમાન તારા બત્રીસે
દાંત પાડે, તને છ પન જોગણીઓ ભરખે, પીર ઓિલયા પોગે તને, ખબરદાર રે ' , ભ ૂતડા! તને
ભ ૂતનાથની દુવાઈ!”
બાળકને આ શ દોની સાન નહોતી. એ ચ ૂપચાપ થંભી ગયો. અને બોલનાર આદમીની ચારે
ુ
બાજ, નિહ પશુ-નિહ માનવી એવા ત્રણ-ચાર આકરો તીણી ચીસો પાડતા કૂદાકૂદ કરી ર ા.

pu

“કુણ છો રે ?” માનવીએ પોતાનો ભય અથર્ વગરનો જોઈને જરા િનહાળી િનહાળી જોયુ.ં
“મા.” બાળકને એ એક જ શ દ જ મ પછી પહેલો જીભે ચડે છે ને એ એક જ શ દમાં
માનવની અંતઘડીની - આખરી વાણી ખતમ થાય છે .
'થા...મ!” એવો એક હળવો બોલ બોલીને એ માનવી ઈભો થયો ને એની ચોપાસ ફરતી
કૂદાકૂદ બંધ પડી. ચારે ક આકરો લપાઈને બેસી ગયા.
ઊભા થનાર આદમીના હાથમાં ચલમ હતી. આઘેથી ઝબ ૂકતો અિગ્નએ ચલમનો હતો.
આદમી બાળકની નજીક આ યો યારે એ બાળકના કરતાં સાતેક ગણો ઊંચો લાગ્યો. બાળકે
એની સામે જોયુ,ં પણ ચહેરા સુધી નજર પહ ચી નિહ.
કદાવર આદમી નીચો વ યો. એના કાળા મ ફરતી સફેદ દાઢી હતી. એનુ ં શરીર ફક્ત કમર
ફરતા લપેટેલા જીણર્ કપડા િસવાય આખું જ ઉઘાડું હત.ું એના માથા પર જટા વા લાંબા વાળ હતા.
એ મનુ ય દે ખાતો હતો તે કરતાં સુકાઈ ગયેલા તાડ વો વધુ દે ખાતો હતો.
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“કુણને ગોતછે રે ?” એ પ ૂછતું એનુ ં મ
િવકરાળતામાં સુવાળપ
ં
મ ૂકી.

િવકરાળ હત,ું પણ એના નમેલા શરીરે એ

“મા.” બાળકે ફરીવાર મહામહેનતે એ શ દ ઉ ચાય .
“તારી મા! આંહીં? મદારીના લબાચામાં? તારી માને મેં થોડી સંતાડી છે ? હુ ં ચોરંુ તો છોકરાં
ચોરંુ . તારી મા વડી માને ચોરીને ક્યાં પાવુ,ં ગમાર?”
“મા.”
“તારી મા? આ મારી રતનબાઈ તારી મા છે ? તું તો વાંદરંુ નથી, ભાઈ! તેમ તું રીંછડુય
ં નથી!
આ મારી હેડ બા રીંછણ તારી મા છે ? હ હેડબ
ં ા?”

om

એમ કહેતો એ માણસ પોતાની પાસે લપાઈને બેઠેલી કાળી આકૃિત તરફ વ યો. “તું વળી
કારે માણસનુ ં ઘર માંડવા પોગી ગઈ'તી? આ તારો છોકરો છે ?”
“ઘે-ઘે-ઘે-ઘે-” એ લાંબી પડેલી કાળી આકૃિતએ પોતાના આ અપમાન સામે વાંધો ઉઠા યો.

“મા-આ-આ-” છોકરો રડયો.
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“હે-હે-હે-!” માનવી હ યો...”લે, સાંભળ ટાબિરયા! રીંછણ પણ કહે છે કે એ તારી મા નથી.
યારે કુણ તારી મા છે આંહી?”

“મા.”
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“કુણ...હ?
ુ ં હુ ં તારી મા? મારી કૂખ વળી ક્યારે ફાટી'થી, છોરા? મને થાપ દે વા આયે સે થુ?ં હુ ં
કાંઈ બેવકૂફ નથી. હુ ં પાગલ નથી. હાં, હુ ં તો હકીમ ં હકીમો તો બીજાને પાગલ બનાવે. તારા
બાપને, તારા બાપના બાપને, તારી સાત પેઢી માયલા કોઈને કોઈ હકીમે -વૈદે પાગલ નથી
બના યો કે?”
“આહીં આવ. તું મારી જડતી લેવા આ યો છો ને, ટાબર? ત ુમ ્ શુ ં લેશ છો? શાવકાર છો?
આંહીં આવ.”
બુ ાએ બાળકને પોતાના સરં જામ પાસે લીધો. એક કાવડ હતી. કાવડને બંને છે ડે બે
ઝોળીઓ હતી. કરં િડયા ખોલીને બુ ાએ ક :ું “લે, જોઈ લે મારા લબાચા. આ મારી એક ડીકરીનુ ં ઘર
છે .” એમ કહી એક કાળી ડાબલી લીધી, “ આમાં ડીકરી સ ૂતી છે ઈ તો તારી મા નિહ ને? ઊઠ એય
ડીકરી, તારંુ પ દે ખાડ. તારે િડલે લ ૂગડાં તો નથી, એટલે તને નાગી ને નાગી જોઈ યે આ
ટાબિરયો.”
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એમ કહીને દાબડી ઉઘાડી એને કાળી ભ મર વીંછણ કાઢી. વીંછણનો આંકડો પકડી એને
અ ધર લટકાવી: “લે, આ તારી મા છે ?”
“નિહ? ઠીક લે, બીજી છોકરી બતાવુ.ં ” એમ કહીને એણે એક નાના કરં િડયામાંની ચંદનઘો
કાઢી. “આ તારી મા? નિહ? ઠીક, હાં, હાં , મારી કને એક-બે માણસની છોકિરયુ ં પણ છે . એને પ ૂિછયેં.”
થેલીમાંથી એણે બે-ત્રણ ઢીંગલાં કાઢયાં. “આમાં છે કોઈ તારી મા? હવે તો મારી જડતી લઈ
લીધી ને? હવે મને લેસમાં નથી સ પવો ને?”
“મા.”
આંહી.”
ગયો.

“હવે તો હુ ં એક િરયો

,ં ભા! હુ ં તારી મા

?
ં હુ ં તે કેટલાકની મા થાઉં? ઠીક, આવ, બેસી જા,

બાળકને આટલા બધાં જીવતાં-મરે લાં રમકડાંમાં અજબ રસ પડી ગયો. એ ભય વગર બેસી
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“તારી નજર ક્યાં ટપી રહી છે ?” એમ કહીને એણે એક વાટાકો ને તેના પર પડેલો ટુકડો
રોટલો બતા યો. “આની ગંધ આવી કે તને? ઈ સાન છો ને! કોઈ ભ ૂખ્યા માણસને અધરાતેય ખાતો
ભાળી શકતો નથી કે? આ વાટકામાં દૂ ધ છે એ કાંઈ તારી મા નથી મ ૂકી ગઈ આંહીં. આ મારી ડીકરી
ચંદનઘોએ અને મારી કાળવી નાગણીએ ન પીધુ ં તેટલું એઠું લઈને હુ ં ટુકડો રોટલો ખાવા બેસતો'તો,
મારે બુ ાને દાંત ક્યાંથી કાઢવા? તારંુ મ ફાડ તો!”
એમ કહીને એણે બાળકના મ માં પોતાની આંગળી ચોપાસ ફેરવી.
બાળકની જીભ હોઠને મમળાવી રહી હતી. એની નજર ઘડીક બુ ા સામે ને ઘડીક દૂ ધના
વાટલા સામે ટળવળતી હતી.
ટ યુ,ં ને ત ું હવે મારામાંથી

“ઠીક ભા, મેં આ ઝેરી જાનવરોનાં મ માંથી
દૂ ધ કમતી છે . રોટલો ચોળી દઉં.”

ટં વી જા. ઊભો રે ',
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દૂ ધમાં રોટાલો ચોળતો ચોળતો બુ ો બાળકને ઝીણી નજરે તપાસતો હતો ને કહેતો હતો:
“ખાઈ-કરીને ભાગી જઈશ નિહ ને? ખાઈને ખુટામણ કરવાનો તો આપણા બાપદાદાનો ધંધો છે , ખરંુ
ને? ખાઈને નથી ખ ૂટતાં આ જાનવરો. માટે તો હુ ં જાનવરોનો સંગાથ ગોતીને પડયો ં ને? ત ું
ઈ સાન, મારો પીછો લેવા પ ' યો, તે મેં એવુ ં કયુ ં ધરમ કરી નાખ્યુ'ત
ં ું એલા? મને કોઈઊ દી ધરમ
કયાર્ન ુ ં સાંભરતું નથી. મેં તો આ વાંદરનાં મ માંથી પણ મ ૂળો આંચકીને ખાધો છે .”
બુ ો મદારી ચોળે લાં દૂ ધ-રોટલો બાળકને મ એ કોિળયે કોિળયે મ ૂકવા લાગ્યો. આખા
િદવસની ભ ૂખે બળતો બાળક ખાવા લાગ્યો. બીજા હાથે બુ ાએ એ ચોલેલ દૂ ધ-રોટલાનો અરધો ભાગ
દબાવી રાખ્યો. બાળકે એના હાથને ઉખેડી નાખીને માગ્યુ:ં “મા-મા-”
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“એટલો મારો ભાગ છે . મને ભ ૂખ લાગી છે છોડ!” બુ ાએ બાળની સામેથી વાટકો લઈ લીધો.
બાળક ઊઠીને વાટકો હાથ કરવા ગયો. બુ ાએ બાળકને રોકવા મહેનત કરી. બાળકે બુ ાના જીણર્ દે હ
સાથે જુ માંડ .ું આક ે એકાએક બુ ાના ઉધાડા દે હની છાતીની લબડેલી ચામડી પર યારે બાળકે
તન માની લઈ બચકો ભય યારે બુ ાએ પોતાનો પરાજય કબ ૂલ કરી લઈને િખજાયેલા હાથે
વાટકો બાલ સામે પછાડયો: “ લે ખાઈ જા. ખાઈ જા.” ને તમામ ધાન એણે બાળકના મ માં ઓરી
દીધુ.ં ખાલી વાટકામાં થોડું ઘનુ ં
કામી ચ ટી ર ું હત ું તે પોતે ચાટી જઈને પછી ખીજમાં વાટકો
પછાડયો.
“લે, પાની લઈ આવુ!ં ” એમ બોલી ડોસો વાટકો લઈ ઊઠયો. બાજુમાં વરસાદના પાણીનુ ં
ુ .્ યાં પોતે ત્રણ-ચાર વાટકા પાણી પીને પોતાના ભ ૂખ્યા પેટને
ત્રણેક મિહનાનુ ં જૂન ુ ં ખાબોિચયું હતમ
ઠગી લીધું ને એક વાટકો છોકરાને માટે ભરી લઈ આ યો.
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છોકરો ઝોલે ગયો હતો. એણે અરધી ઊંઘમાં ને ઊંઘમાં પાણી પીધુ ં ને પછી એ ઢળી પડયો.

ટાઢો પવન ઝપાટા મારતો હતો. પાછલી રાત રોગોયલ ઠંડીના માનવભક્ષી મંત્રો જાણે કે
જગત પર છાંટતી હતી. ગામનાં કૂતરાંના રુદન- વરો પવનમાંથી ગળાઈને આવતા હતા. એ વરો
સાંભળીને મદારીનાં વાંદરાં ને રીંછણ વારે વારે ચમકતાં હતાં. બે ખેતરવા આઘી પડેલી કાપડિમલના ચોિકયાતો ખ ખારા મારતા ચોકીનો ડોળ કરી િમલનુ ં કાપડ ચોરતા હતા.
ડોસાએ શરીર લંબા યુ.ં પા ં કાંઈક સાંભરી આ યુ ં એટલે એ ઊઠયો. છોકરાનાં ઊંઘતા
શરીરને ઉઠાવીને એ રીંછણ પાસે લઈ ગયો. ક :ું “હેડબ
ં ા!”
રીંછણે જવાબમાં ઘુરકાટ કય .
“જાગછ?”
બીજો ઘુરકાટ.
“આ આફતને તું તારી ગોદમાં સાચવ ને, બાઈ! આ ટાઢમાં ઠૂંઠવાઈ રે 'શે.”
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ત્રીજો પ્રેમાળ ઘુરકાટ.
ડોસાએ છોકરાને રીંછણની ગોદમાં મ ૂક્યો.
ફરી સ ૂઈને ફરી પાછો ડોસો ઊઠયો.
“હેડબ
ં ા!”
હેડબ
ં ા ઘ ૂરકી.
“મને બેવકૂફને યાદ આ યુ.ં આપણાથી આંહીં પડી ન રે 'વાય. સવાર પડશે તો કમબખ્ત
છોકરાની ગોત થશે ને મને લેસ ઊંચો ટાંગી હેઠ બળતું કરશે. હાલો, આ કમબખ્તે એક તો મને
લાંઘણ કરાવી છે , ને ઉપર જાતો હવે મને પંથ કરાવશે.”

11. ખારા પાટને ખોળે
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કાવડની એક ઝોળીમાં પોતાનો બીજા તમામ સરં જામ ભરીને સામી ઝોળીમાં ફાટે લ ગાભો
પાથરીને તેમાં છોકરાને નાખ્યો. કાવડ બીજા ખભા પર ઉપાડીને ડોસાએ કાળી રાતે ખેતરો ચીરતો
ખારાપાટનો ર તો લીધો. વાંદરાંને રીંછણ પાછળ ચા યાં આવતાં શા શા િવચારો કરતાં હતાં તે તો
કોઈથી ન કહી શકાય, પણ સૌની િચંતા આ નવા આવેલ માનવબળ પર એકાગ્ર બની હતી એટલું
કેવામાં અમે મા વી હોવા છતાં પણ અસ ય આક્ષેપ નથી કરતા એટલું તો એ પશુઓ પણ કહેશે.
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ખારાપટની સપાટ ભો યને ખદ
ં ૂ તો ખદતો
ંૂ
િવચારહીન વ ૃ મદારી આગળ આગળ ચા યો
જતો હતો ને પાછળ પાછળ જોતો જતો હતો. એના પગ કમજોર છતાં જોર કરી કરીને ઊપડતા
હતા, કેમ કે એ ચોર હતો. એ કોનો ચોર હતો? સારી દુિનયાનો જ એ ચોર હતો - મદારીએ માનવી
વુ ં માનવી ચોયુર્ં હત.ું એ માનવીએ આવતાંની વાર જ મદારીના મ માંથી રોટલો ટં યો હતો.
પોતાના રોટલામાં ભાગ પડાવનાર માનવી મદારીને પોતાના એક વાંદરા કે વીંછી ટલો પણ
ખપતો નહોતો.
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સાપ અને નોિળયાને લોહીલોહાણ સંગ્રામ કરાવીને મદારી માનવીઓની બવકૂફીને રીઝવી
શકે છે , પણ માનવી અને નોિળયાની લડાઈ દે ખીને એની ચાદર પર કોણ એક દુકાની પણ ફકવાનુ ં
હત?ું મદારી મનમાં ને મનમાં બબડાતો હતો; સાપને ટો મ ૂકી દઈશ તો દે ડકાં ખાઈને પણ પોતાનો
ગુજારો કરશે, પણ આ માનવીનો બાળ નિહ દે ડકાં ખાઈ શકે, નિહ એક જીવડું પણ જઠરમાં જીરવી
શકે, નિહ જગલાનાં
ં
પાંદડાં પણ ચાવી શકે એને તો જોશે રોટાલો ને દૂ ધ, રોટાલો ને મીઠાની કાંકરી,
દૂ ધ પાઈને સાપ ઉ રવો સારો છે , કેમ કે એના ડંખ ઉપર નોળવેલનાં પાંદડાં ઘસી શકાય છે , પણ
આ માનવીનો બાલ મોટો થઈને કાળી રાતે મારંુ ગ ં ચીપી નાખશે તેનો કોઈ ઈલાજ નિહ રહે.
માનવીના દાંત ભીંસાશે તેના પર ઓસડ નિહ રહે.
મદારીની કમબખ્તી બેસી ગઈ. પ્રભાતની આંખ લાલ થઈ અને છોકરો ઝોળીની અંદર
સળવ યો. ઝોળીમાંથી છોકરાએ ડોિકયુ ં કયુર્ં યારે એણે મદારીની ગરદન મરડાયેલી દે ખી. ચાર
થાક્યાંપાક્યાં પશુઓને પગ ઘસડતાં દીઠાં. બુ ા મદારીની કાંધ ઉપર પોતાનો લો ભાળીને એ
બાળકે મગ બીની લાગણી માણી કે નિહ તે તો એ જાણે. પણ એનુ ં મ દાંત કાઢી ર ું હત.ું
“મનેય ખબર છે , કમબખ્ત!” મદારી આંખોની ભમર ખેંચીને બો યો: “ઈ સાન ઈ સાનની
ગરદન પર ચડે છે યારે જ એને સુખ વળે છે . એટલા માટે તો મેં જાનવરોનો સંગ લીધો હતો.
માબપને મેં નાનેથી જ સલામ ભરી હતી. ચાલીશ સાલ ગુજરી ગઈ. પણ કોને ખબર છે - તું મારો
બાપ જ હોવો જોઈએ. મારા બાપે એના પાળે લા સાપનો જાન કાઢયો હતો એ પાપે જ એ પાછો કોઈ
વાિણયાણી-બામનીના ઓદરમાં પડયો હશે. જાનવરની હ યા કરનારો જ મા વી અવતરે છે . પણ
ૂ ો કરી ન
માનવીનો માર કાંઈ સાપ થોડા સર છે ? મને તો એ િવ ાની ગમ નથી ને, નીકર તુને
ં ટંક
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નાખત હ?
ુ ં સાપનો અવતાર પામત તો હજાર વરસની આવરદા લઈ આવત. દે ડકાં ને ઉંદરનો તો
અખ ૂટા ભરખ ભય છે ને માલેકે, દુકાળ તો દાણાનો પડે, દે ડકાંનો દુકાળ સાંભ યો છે કે'દીયે, ગમાર?
પણ મને એવડીયે િવ ા માલ ૂમ નથી એટલે તારો ટોટો પીસીને પણ શુ ં કરંુ ? પાછો એ
ું મારવાની હામ
પાપનો માય હુ ં ઈ સાનને પેટ પડું તો મારો ટકારો ક્યારે થાય? એટલે જ તને
ચાલતી નથી. ત ુ માનતો મા બેવકૂફ કે મને તારી રહેમ આવે છે . ત ું ક્યાં વીં કે ચંદનઘો છો કે મને
તારી દયા આવે? તું તો મારો રોટલો ટં વીને કાલી રાતે ખાઈ જનારો જુલમી ઈ સાન છો. તું દાંત
કાઢી િરયો છો ને? કાઢ, કાઢ ભા!”
“ખાવુ-ખાવુ
ં
ં છે .” બાળકે પોતાના કાંધ પર ઉઠાવનારા મદારીને જાણે કે હક
ુ મ કય .

om

“શાવકાર! શાવકાર!” મદારીની ડોકમાંથી જવાબ નીક યો: “તને શુ ં એમ થાય છે કે મેં તને
સ ૂતો રાખી મારંુ પેટ ભરી લીધુ ં છે ? શાવકારના વુ ં કીમ બોલી તિરયો છો, હ ભા? આ ચાર જીવ
મારી ભેળાં પાંચ ને દસ સાલથી રહે છે , પણ એણે મને આવી શાવકારીવાળો સવાલ નથી કય . એને
તો ઈતબાર છે કે પ્રથમ-પે'લું અનાજ હુ ં એના મ માં જ મ ૂકીશ. એટલે તો હુ ં ઈ સાન ં તોયે મારે
ઈમાન છે , હો શાવકાર! મારા માથે નવનાથનો પંજો છે / અઘોર િપયાલો મેં નથી પીધો એ વાત
સાચી છે . નીકર હુ ં તને જ ખાઈ જાત. પણમારે ઈમાન વી જાત છે . તું દાંત શેનો કાઢછ?”
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“ખાવું છે , ખાવું છે ,” બાળક રડવા લાગ્યો.
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“અરે ! ઈતબાર રાખ, જરાક તો ઈતબાર રાખ, ટાબર! મારા માથે ઈતબાર ન આવે તે તો ઠીક,
ઈ સાન ઈ સાનનો ઈતબાર ન કરે - મને માલ ૂમ છે - પણ આ જનાવરોની તો કંઈક અદબ કર! આ
હેડબ
ં ા રીંછડીએ ક્યાં ખાધુ ં છે ? આ રતનડોસી વાંદરીએ ક્યાં ખાધુ ં છે ? આ રતિનયો વાંદરો પણ
ભ ૂખ્યો છે . કોઈ ગામ આવવા દે . આ તો વગડો છે . અહીં તો ઊભે વગડે ખારોપાટ છે . આંહીં આઘે
આઘે માણસો મીઠું ચોરે છે એ કાંઈ મારો તમાશો જોવાં થોડાં થોભશે? કોઈક રસદવાળાં લોકોની
વસિત આવવા દે , આપાઆપસની લડાઈ કરીને થાકી ગયાં હોય તેવાં લોક જ મારી ને આ
ડોસલીની કુ તી માથે મોજ આપશે, હો ભાઈ! માણસ અને રીંછણનો જગ
ં જોનારાઓ મને ભેટે યારે
હુ ં તમાશો બતાવું ને? જો સાંભળ...”

મદારીના મ માં વહાલ ભરાત ું હત.ું એની સ ૂકી કરચલીઓ ચમકતી હતી. ઝોળીમાં બેઠેલો
બાળક થોડીઘણી ભ ૂખ ભ ૂલીને સાંભળી ર ો.
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“જો, આ રતનડોસી છે ને- આ મારી રતનવાંદરી - એણે આપણે ઘાઘરી પે'રાવીશુ ં ઘાધરી, ને
એનેમાથે ઓઢણી ઓઢાડશુ,ં ને એ પછી આ રતિનયો ડોસો છે ને, એ ડોસો માથા પર પાઘડી બાંધીને
એનો વર બનશે. પછી હુ ં ં ને- હુ ં એ વરવહુ વ ચે કિજયો જલાવીશ. હુ ં રતિનયાને કહીશ કે તારી
બાયડી તો બીજો ધણી કરવાની છે . એમ બોલીને રતિનયાના હાથમાં હુ ં લાકડી આપીશ. બાયડીને
માર મારવાની હુ ં એને ચાનક ચડાવીશ. હુ ં એના કાન ભંભેરીશ એટાલે રતિનયો રતનબાઈને
લાકડીએ લાકડીએ પીટશે. પછી રતનબાઈ એના વરને ઘણુ ં ઘણુ ં મનાવશે. પણ રતિનયો તો
ઈ સાનનો બ ચો બનશે ખરો ને, એટલે એને બાયડીનાં મનામણાંમાં ઈતબાર જ નિહ આવે. એ તો
વહન
ુ ે લાકડીએ લાકડીએ ઢીબી નાખશે ને પછી મ ૂએલી બાયડીના મડદા સાથે રોવા બેસશે. કેમ,
રતિનયા ભાભા?”
એમ કહીને એણે દોરી ખેંચી કે ત ુરત પાછળ ચા યો આવતો વાંદરો બે પગે ઊભો થઈને
ચાલવા લાગ્યો.
“હાં, હાં, વાહ વા જી! ઈ સાનને એવો તમાશો કરીને રીઝવી શકાય. ઈ સાન વો અક્કલવાન
જીવડો તને કે મને એમ ને એમ ફોગટનો રોટલા ખાઈ પૈસા આપવાનો હતો? ઈ સાનની મોજ
મળવી મુ કેલ છે , ટાબર! ઈ સાનનાં તો આપણે ચાંદૂિડયાં પાડીએ, ને જાનવરોને પણ ઈ સાન વાં
બનાવીએ યારે ઈ સાન રીઝે છે . માલ ૂમ છે તને? હ - હ - હ માલ ૂમ છે ?”
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એક યાન થઈને આટલું બધું સાંભ યા પછી એ પ્રવચનમાંથી રોટીનો એક ટુકડો પણ ન
નીક યો, અને બાળક પામી ગયો કે બુ ો પોતાની ઉડામણી કરે છે . એણે મોટો એક ઠૂઠવો મ ૂકીને
ચીસ પાડી: “ભ ૂખ લાગી છે , ખાવુ ં છે ... હો-હો-હો.”
મદારીને વગડા વ ચે વચાળે ના આ બાળ-પુકારે મઝવણમાં
ંૂ
નાખ્યો. એની પાસે દાિળયાનો
દાણો પણ નહોતો. એને આખી દુિનયાનો ભય લાગ્યો. એની સામે બાળક જાણે કોઈ ભયાનક
ઠગાઈનો આરોપ મ ૂકતો હતો.

om

િવમાસણ િવમાસણ થઈ પડી. એણે ઊભા રહીને પોતાનાં એક પછી એક જાનવરની સામે
નજર કરી. રીંછણી, રતિનયો અને રતન ડોસી ત્રણે પશુઓ િનવેર્દમય જ્ઞાનીઓ વાં ઊભાં હતાં.
તેઓએ કાંઈ જવાબ ન દીધો, પણ તેઓનુ ં મૌન મદારીની મઝ
ં ૂ વામાં જાણે કે પ ૂરંુ સહભાગી બ યુ ં
હત.ું દૂ ર દૂ ર કૂતરાના ડાઉ ડાઉ વરોના ભણકારા આવતા હતા તેની સામે કાન ઊંચા કરીને ગ્રણ
પશુઓ પછડી
ંૂ
સંકોડતં હતાં.
મદારીએ કાંધ પરની કાવડ ઉતારીને આ તેથી નીચે મ ૂકી.
“ખાવુ-”
ં બાળકે બીજી ધા નાખી.
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ગાવુ-”
ં મદારીને એકાએક સમશ દ સ ૂઝયો અને એના મ પર ઉ લાસની ઝલક ઊઠી. એણે
ચપટીઓ વગડતે વગાડતે પગનો થૈકાર કય . એને ઈલમ સ ૂઝી આ યો. એને કાવડમાંથી ડુગડુગી
અને બંસી કાઢયાં. ડડક ડડક ડક ડડક એવા અવાજ કરતી બે નાની દોરીઓ એના હાથમાં ફરતી
ડુગડુગીનાં બેઉ મ પર તમાચા ચોડવા લાગી તે સાંભળી બાળક ઝોળીમાંથી બહાર નીક યો. ડોસાએ
પગે ઘ ૂઘરા બાં યા. બીજા હાથમાં બંસી લઈને હોઠ પર અડકાડી. બંસીનુ ં બાજન, ડુગડુગીના ડડકાર
અને ઘ ૂઘરાના ઘમકાર વ ચે ઘમકાર સાઠ વષર્ના મદારીએ ન ૃ ય માંડ .ું
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આટલાં વષ સુધી એણે પેટ ખાતર ના યુ ં - બજા યુ ં હત.ું આ એને એક બાળકને ભ ૂખનુ ં
ભાન ભુલાવવા ત્રણથરો નટારં બભ મચા યો. ફાટે લ લગ
ં ૂ ીમાંથી ઘટં ૂ ણ સુધી દે ખાતા એ ફ જ િરત
જગ બધાંની ર જોડાયેલા ડામરરં ગી લાંબા નળા ન ૃ યનાં નીરમાં નાહવા લાગ્યા. એના પગમાં
લોહી નહોતું પણ ન ૃ ય - નયુર્ં ન ૃ ય જ - ભયુર્ં હત.ું એના બુઢાપાએ આ નાટારં ભી જુવાનીને શુ ં
આટલાં વષર્ આ અજા યા બાળકને માટે સંઘરી મ ૂકી હતી!
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બાળક એના પગની છટા પર યાનમુગ્ધ બની ગયો. બાળક એ પગલાંની ન ૃ ય-વાણીના
અક્ષરો ઘટવા
ંૂ
લાગ્યો. બાલકનુ ં શરીર માત્ર પ્રેક્ષક ન બની ર ું - બાલકે પગલીઓ માંડી. મદારીની
ડુગડુગીને તાલ તાલે એ નાના પગનાં મોર-પગલાં ગથ
ં ૂ વા લાગ્યાં. બાળક તે ઘડીએ િવ ની કોઈ
શાળામાં ભણવા બેસી ગયો. બાળકના મગજમાં મોટે રાઓના મુદ્રાલેખો લખાતા નથી. મુદ્રાલેખો તો
માણસ એ વાતના લખતો ર ો છે , વાતનો એનામાં સવર્થા અભાવ હોય છે . પણ બાળકે પોતાના
ભેજામાં મુદ્રાલેખના ડૂચા ઘ ચવાનો એક પણ પ્રય ન કયાર્ િવના પોતાનુ ં જીવન-િનમાર્ ણ જાણી લીધુ;ં
એણે ન ૃ ય, સંગીત અને ડમરુ-બાજનના ત્રેવડા સામે છાના હૈયા-હ કારા દીધા. ભ ૂખ્યો બાળ 'ખાવુ'ં
ુ ા એને ત ુ છ લાગી. મદારીએ એની માનુ ં
ભ ૂલીને 'ગાવુ'ં વડે જઠરનો ખાડો પ ૂરવા લાગ્યો. પેટની ધ
થાન પ ૂરી લીધુ.ં જગલનો
ં
જાયો જગલને
ં
ખોળે જીવનની જડીબુ ી પા યો.
મદારીના ન ૃ યમાં ક્યા ક્યા નાચના તાંતણા ગથ
ં ૂ ાતા ગયા? મુરલીધર કૃ ણ ગોપાલના?
પરમના પણ પરમે ર મહાદે વના? મિહયારી રાિધકાના? અમર નિતર્કા મેનકાના? બંસી-મુગ્ધ
ગોપીના? નામો એ નહોતો જાણતો. પ્રકારો એને ખબર નહોતી. તાલીમ એણે કોઈ ઉ તાદ પાસે
લીધી નહોતી. િજંદગીમાં પહેલી જ વાર એને િદલ હરનાર બાળક જડયો હતો. માબાપની ગોદ એને
નજીવી જ મળી હતી. જગલના
ં
જાયાઓ માનો ખોળો ખાલી ક્યારે ભાળી શકે? એ ખોળામાં જીવનના
જુ બેઠા હોય છે . એ ખોળાની મદારીને આજ સાઠ વષેર્ આછી આછી પણ યાદ નહોતી.
બીજો ખોળો વહન
ુ ો. મદારીએ વહુ દીઠી નહોતી. નારીના ભુજપાશમાં એ શરીર સમાયુ ં નહોતુ.ં
રીંછણ અને વાંદરી િસવાયના ી- નેહથી એ વંિચત હતો. એવા અસીમ વેરાન પટમાં ઘ ૂમેલા
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ડોસાને બાળકના લીલા યારની એક રણ લીંબડી આ આછો છાંયડો આપવા મળી ગઈ. ઈ સાનથી
ભાગી ટેલા, પોલીસથી ભયગ્ર ત, માનવ-જગતના કુ ાઓને પણ કાળ સમી લાગતી દુગર્ંધ છોડતા
આ વ ૃ શરીરને બાળક સાંપડ ,ું એના રોમ રોમમાંથી ન ૃ યનાં પંદન નીતયાર્ં . સુકાઈ ગયેલી
સાવરણીઓ કોઈ ભાડ પડેલા કૂવામાંથી બડબિડયાં બોલાવતી બહાર ધસી.
એણે બંસી ને ઘ ૂઘરા નીચે મ ૂક્યા.
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“હવે કાંઈ જોવુ ં છે ? બીજુ ં કાંઈક? બીશ નૈને ટાબર?” એમ કહી એણે રીંછણની રસી ખેંચી અને
એ કા ં ભૈરવ પ્રાણી, અ યાર સુધી પોતાના મ પર બેસતી એક માખીને પણ નહોતું ઉડાડત,ું તે
ઘેઘેકાર કરત ું બેઠું થયુ ં એણે પોતાના ચાર પગમાંથી બે પગને બે હાથ કરી નાખ્યા. એ ઊઠે એટલી
વારમાં તો મદારીએ પોતાનો ડગલો ને ફટો ઉતારી દૂ ર ફગાવી નાખ્યા હતા, એના હાથની ડુગડુગી
ન ૃ યના તાલને યજી બેઠી હતી. તાલ બદલે ગયા, ઘોર સંગ્રામની હાકઓ પાડાતાં ડુગડુગીનાં બેઉ
મોઢાં દોરડીની થાપટો ખાવા લાગ્યાં. ડોસો પોતાના જ પંજાની ડુગડુગીમાંથી મોતનાં સ વોને સાદ
પાડતો હતો. ડમરુના ઘોષ કરતાં કરતાં ડોસાએ લુગ
ં ીની લંગોટી ભીડી. અના અંગેઅંગમાં
ુ રીઓ રમવા લાગી. એણે ડુગડુગી ફગાવી દીધી. એ અને રીંછડી બાથમાં બાથ
ભ ૂતાવળની જા
ઘાલી જગમાં
ં
દાખલ થયાં. સામસામા ઘેઘેકારા અને મરણ-પડકારા: સામસામા ઘુરકાટો અને
બહબહાટા: બાથંબાથ. એ યુ ને ભાળી બાળકને ચીસ પાડવા મન થયુ,ં પણ ચીસનો સમય નહોતો.
િચ ના આખા જ તંત્રને જકડી રાખનારી એ દારુણ મ ૃ યુલીલા હતી. માનવી િહં બ યો હતો અને
પશુ માનવીના વું રક્ત િપપાસું બ યુ ં હત.ું પાળનાર અને પાળે લાં વ ચેની આ લડાઈ જગતના
માનવસમ ૂહમાં અહોરાત સહજ હશે, પણ જગલમાં
ં
એ એક િવકૃિત હતી પાળનારા-પાળે લાં વ ચે
આવું ઝન ૂન વગડો નથી જાગવા દે તો. જગલનાં
ં
પ્રાણીઓ ભ ૂખ્યાં થાય તે ટાણે જ ર પોતાનાં પેટનાં
બાળકોને પણ ખાઈ જતાં હશે; વગર ભ ૂખે, વગર જ રે , કોઈ બ ૂરાઈ પણ કયાર્ં ન ુ ં બહાનુ ં આ યા િવના
પાલક પાિલતને અથવા પાિલત પાલકને ખતમ કરી નાખે એ તો માનવીનો સમાજ!
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બાળકે પ્રકૃિતની વ ચે િવકૃિત જોઈ. એ િવકૃિત કોને માટે હતી? માનવીને રં િજત કરવા માટે
- ભ ૂખ્યા એક બાળકની લાગણી ભુલાવવાને માટે . માનવી એ િવના રીઝતો નથી એ મદારીનો
ચાલીસ વષ નો અનુભવ હતો. પોતે અને રીંછ યારે પર પર લોહીના કોગળા કરાવતા હતા યારે
જ એની ચાદર પર પાઈ-પૈસાના વરસાદ પડતા. નોિળયો અને સાપ લડી લડી રુધીરે રં ગાતા યારે
યારે જ માનવ-પ્રેક્ષકોનાં મ પર હષર્ની સુરખી છોળો મારતી.
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ચાલીસ વષર્ તો પેટની લાય પુકારતી હતી તે માટે આ રુિધરભીના તમાશા મદારીએ
બતા યા હતા. આજ િદલના ઊંડા યારને રીઝવવો હતો તે માટે માનવી પશુ- ં
કાવી પડયો.
આજનુ ં ઝન ૂન પોતે ને જીવનમાં પહેલા જ વાર ચાહી શક્યો છે તેને પોતાની તાકાત તેમજ યાર
પુરવાર કરવા માટે જાગ્યું હત.ું
મદારીએ અવિધ કરી. ઘડી રીંછણ એને માથે ચડી બેસતી, ઘડી એ રીંછણની છાતી પર ચડી
ખદતો
ંૂ
હતો. ઘડી રીંછણ એને નહોર-દાંતના ઉઝરડા પાડયા, ધડી એણે રીંછણના ડાચા પર વજ્રમુક્કા મારી મારી લોહી ઓકા યુ:ં આખરે બંને જણાં પોતાનુ ં કૌવત ગુવામી બેઠાં યારે બેહોશ બનીને
એક જ ઠેકાણે મા-દીકરાની માફક દીનભાવ ધારણ કરી બંને દે હ ઢળી પડયા. થોડી વારે માનવીએ
ઊઠીને રીંછણના મ પર પાણી છંટકોયુ,ર્ં અને પોતે ને મંત્રો માનતો હતો એવા કોઈ શ દ-ગોટાળા
ઉ ચારતે ઉ ચારતે એણે રીંછણના દે હ પર હાથ ફેર યો. પોતાની કોથળીમાંથી િવિચત્ર િબહામણા
આકારના મ ૂિળયાં કાઢીને પોતાને શરીરે ઊઠેલા ઉઝરડા પર એણે પશર્ કય .
“હવે?” એણે બાળકને પ ૂછ :ું “હવે તો ચાલશુ ં ને?”
ને પછી આખી કુટુંબ-મંડળીના એક આ મજન વો બાલક પોતાના જ પગે સૌ સાથે ચા યો.
થોડી વાર પછી એ જ રીંછણની છ
ં ાળી પીઠની ગાદી પર મદારીએ બાળકને સવાર કય . રીંછણ
થાકી યારે મદારીએ બાળકને પોતાના ખભા પર બેસાડયો.
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ધોમ ધખતા મ ાહ્ને ખારાપાટનુ ં પહેલ ું ગામડું આ યુ ં યારે મદારી-કુટુંબનુ ં પહેલ ું વાગત
કરનારાં કૂતરાં હતાં. કૂતરાંના ભસવાએ ગામના છોકરાંને ખબર આ યા કે કામીક જોવા વુ ં ચેટક
ગામમાં આવી પહ યું છે . ઘરઘરના બારણાંમાંથી નાનાં-મોટાં છોકરાં નીકળી પડયાં અને કૂતરાંના
કટકમાં દાખલ થયાં. કૂતરાં યાં
ટપુ ટ હતાં કેમ કે પશુઓ યાં ઘાસ અને પાણી િવના ઝાઝા
પ્રમાણમાં મરી જઈને કૂતરાંને જોઈએ તે કરતાં વધુ ખોરાક પ ૂરો પાડતાં. બાળકો યાં િબહામણાં હતાં
- જાણે જમીનમાંથી દાટયા પછી પાછાં સળવળીને બહાર નીક યાં હતાં. તેઓનાં પેટમાં બરલની
ગાંઠો જામતી એથી કરીને અનાજની અછત આપિ પ નહોતી. એમના પેટના દં દૂડા ચડેલા જ
રહેતા. પોસીસ-પસાયતાની એ ગામડામાં જ ર નહોતી, કેમ કે ચોરી-મારામારી કરવાની એ ભ ૂખ્યાં
લોકોમાં શિક્ત નહોતી. છોકરાંઓએ ટો ં બાંધીને મહેમાનોનો પીછો લીધો.”
“એલા...રીંછડાને માથે છોકરો!”
“છોકરો દાંત કાઢે છે !”
“દાંત કાઢતો બંધ જ થતો નથી!”
“એલા...કાળવા કૂતરાએ મદારીને પગે વડચકું ભયુ!ર્ં ”
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“તોય છોકરો તો દાંત જ કાઢી િરયો છે !”
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“એલા...રીંછડુ!ં ”

“એ...એ છોકરાના તોલામાં મારો પાણકો આંટી ગયો!”

“તોય એ તો દાંત જ કાઢી િરયો છે , એને વાગતુ-બાગતુ
ં
ં નથી લાગતુ!”ં
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મદારીના પગમાંથી કૂતરાએ માંસનો લોચો કાઢી નાખ્યો હતો. એ પીડાતો પીડાતો નીચે
બેસી ગયો, ગામનાં છોકરાઓના બોલ પરથી એણે પછવાડે નજર કરી. રીંછણ ઉપર બેઠેલા
બાળકની દાંતની ઉપર-નીચેની બંને પંિક્તઓ એણે બહાર દે ખી.
“કેમ દાંત કાઢી િરયો છે રે ?” કૂતરાના કરડની વેદનાને માથે આ બાળકનુ ં હસવુ ં બુ ાથી
સહન ન થઈ શ .ું એણે બાળક સામે ડોળા કાઢયા. બાળકનુ ં મ િનહાળીને જોવુ ં એ ભ ૂલી ગયેલો.
“અં - હં - “ એટાલું જ બોલીને બાળકે ડોકું હલા યુ;ં છતાં એનુ ં દાંત કાઢવુ ં અટકત ું નહોત.ું
બુ ાએ જઈ એને એક તમાચો ચોડયો, છતાં છોકરાનુ ં દાંત કાઢવુ ં તો ચાલુ જ ર .ું એ
તમાચાએ એની આંખોમાંથી આંસુ વહા યાં પણ વહેતાં આંસુના રે લા ઝીલતું એનુ ં મ દાંત જ કાઢત ું
ર .ું
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મદારીએ છોકરાના મ ને િનહાળી િનહાળીને તપા યુ ં ને એનો રોષ સમાઈ ગયો “એના હોઠ
કોઈએ કાટયા લાગે છે .”
“હં - અં-” બોલીને બાળક દાંતની દં તાવળ બતાવતો અ ર ો અને ગામડાનાં છોકરાંઓએ
કૌત ુકની કથા ઘેર ઘેર પહ ચતી કરી: એક છોકરો રીંછડાને માથે બેઠો બેઠો બસ દાંત જ કાઢયા કરે
છે . એનુ ં હસવુ ં અટકત ું જ નથી. એને પથરા લગાવીએ છીએ તોયે એ તો હસી જ ર ો છે . બધાંને
િબવરાવે છે .
તમાશાની ીઓ નીકળી, ને ઉ મહીન મરદોનાં ગળે લાં ગાત્રો પણ સળવ યાં. બાળકના
એક અનંત હા યનો તમશો દે ખવા તમામ ગામલોક એકઠું થયુ,ં અને દાિરદ્રમાં ડૂબાડૂબ એ જીવત
મસાણ વા ગામ ઉપર રમ ૂજનુ ં હા ય પથરાઈ પડ .ું રુદન યાં રોિજંદી િજંદગી વુ ં હત ું યાં
અનખંડ ું હા ય તમાશા પ બ યુ.ં કોઈ િવચાર કરવા ન થો યુ ં કે આવુ ં અણરંુ યુ ં બાહ-હા ય અનંત
સુધી સુઝનો આિવ કાર છે કે કોઈ િવકૃિત છે ? કોઈને ક પના ન જાગી કે નમાયા નબાપા ને કાલ
અધરાત સુધીના િનરાધાર એક પશુ આિ ત બાળના હોઠ પર આ અખ ૂટ હા ય ચોડી દે નાર એક
િશખાઉ દાક્તરની બેજવાબદાર રી હતી.
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મદારી રાજી થયો. એનાં પશુના તમાશા જોવા માટે લોકોના થોક ઊમટયા. ભલો ભેટયો આ
હોઠકટો ઝંડિૂ રયો! ભલું કરજો ભગવાન એના હોઠ કાટનારનુ!ં એના આકષર્ણે મારો મરતો કાંધો
સજીવન કય , ભલે એણે કાલ રાતે મારો ટુકડો ટં વી ખાધો. મદારીને તો યારનુ ં પાત્ર મ યુ ં અને
પા ં કમાણીનુ ં સાધન જડ .ું
ખારાપાટનાં ગામડાં 'હસતા છોકરા'ના સમાચાર જા યા પછી મદારીના આવવાની વાટ જોતાં
બેઠાં. પાદરે પાદરે એના આવવાના સંદેશા પહ યા. નાટકો, પેરી િચત્રપટો, સરકસો અને ક જનોગૌહરો યાં સોણલામાં પણ સાંપડવાં અશક્ય છે તેવાં ગામડાંમાં અખ ૂટ હા ય વેરતા બાળક
ઝંડિૂ રયાનુ ં િબહામણુ ં જોણું કેટલા ગજબ મ ૂલનુ ં બની ગયુ!ં
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12. નવીનતાને ાર
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મદારીનુ ં િવલક્ષણ કુટુંબ-મડળ યારે ઉગમણા મુલક તરફ ઊપડતે પગલે મજલ કાપતું હત ું
યારે ઇંદ્રનગરના અનાથ-આ મમાં હજુ કોઈ શોરબકોર નહોતો ઊઠયો. નવો બાળક ઊંધી ખોપરીનો
છે એટલે આ મમાં જ ક્યાંક આંટાફેરા મારતો હશે એમ સમજીને િદનચયાર્ ચાલુ હતી. અનાથાલયનુ ં
મકાન ઘણું આલેશાન હત ું અને િદવસે િદવસે એની ભ યતા-િવશાળતામાં ઉમેરો થયા જ કરતો. કેમ
કે એ જીવતાં બાળકોને ઉછે રવા કરતાં મરતાં માણસોને અમર કરવાના જ ખપમાં િવશેષ લાગી
પડ ું હત.ું એની જાહેરખબરોમાં સૌથી વધુ મોટી અપીલ ' . ૫૦૦ આપીને તમારાં નામ અમર
કરો'ની હતી. શેઠ લીલાધર લ લુભાઈનાં
'સદ્ ગત પ ની પ્રેમબાઈનાં સં મરણાથેર્' યાં ઓરડો
ચણાયો હતો તેના પ થરોને બાપડાને જીભ નહોતી, નિહતર હસી હસીને એવુ ં પેટ ફાટી પડત. 'શેઠ
રઘા બધા'ના
વગર્ થ બાળકની તકતી યાં ચોડાઈ હતી તે બાળકની કુમળી વયે વગર્નો પંથક
પકડાવનાર એની સાવકી મા જ હતી. 'પેથાભાઈ પદમશી બાળક્રીડામંિદર' પેથાભાઈએ પોતાની
બહેનની થાપણ ઓળવીને હ તગત કરે લાં નાણાંમાંથી બંધા યુ ં હત.ું એવી ઝડપી સદ્ ગિત અને
સ તી અમરતા આપનારાં આ બહોળાં મારકો એક જિટલ અટવી રચીને ઊભાં હતાં એમાં નવો
છોકરો ક્યાંક ભ ૂલો ભ ૂલો પડયો હશે એમ લાગવાથી થોડાક કલાક પછી એની શોધ ચાલી, ને બીજા
થોડા કલાકો પછી પોલીસખાતાને ખબર અપાઈ.
“પણ આનો સબબ શુ?ં ” પોલીસ-અમલદારો હંમેશાં 'સબબ' શ દથી જ વાત શ
“બીજા કોઈ બાળકનુ ં નિહ ને મજકૂર છોકરાનુ ં અપહરણ કરવામાં આવે એનો સબબ શુ?ં ”

કરે છે .

pu

એ સબબની ચાવી પોલીસને આપોઆપ આવી પડી. તેજુની િગરફતારીના છ મિહના એ જ
પ્રભાતે પ ૂરા થયા હતા. તેજુડી અનાથાલયને દરવા પોતાનો બાળ પાછો લેવા આવીને ખડી થઈ
હતી.
“તારો બાળક ગુમ થયો છે ,” એ જવાબ સાંભળીને તેજુ યારે યાં થંભી રહી યારે એની
છાતી ન ભેદાઈ. એણે ચીસ ન પાડી. સંસારની સાવરણીમાં વળાઈ જનારાં કીડી-મકોડાં કશી
અજાયબી અનુભવતાં નથી. એવા માનવીનુ ં બાળક ટલી આસાનીથી દવા વગર મરી જઈ શકે છે
તેટલી જ સરળતાથી ગુમ પણ થઈ શકે છે . એનાં આંસુને એની મ ૂઢતા શોષી ગઈ. અનાથાલયના
સંચાલક પાસેથી આખા જ ઈિતહાસના અંકોડા મેળવી લઈને પોલીસે અનુમાન બાં યુ ં કે આમાં
કાંઈક કાવતરંુ છે .
“તારા છોકરાનાં કોઈ ચહેરા-િનશાન છે , અલી વાઘરણ?” અમલદારે તેજુડીને પ ૂછ .ું
“મારે એને ગોતવો નથી.”
“તારે એને ગોતવો નથી પણ મનુ ય-અપહરણનો ગુનો ઠય એટલે અમારે તો ગોતવો જ
પડશે ને?”
46

“એના જમણા હાથે ત્રાજવા ત્રોફીને મેં આકાર કાઢયો છે .”
“શેનો આકાર - અડદનાં પ ૂતળાંનો?”
“ના, એક તળાવડીની પા યે ખીજડી છે .”
“તને કોઈને માથે શક છે ?” પોલીસનો આ સવાલ ખજાનાની ચાવી પ હોય છે . એ ચાવી બેઉ
બાજુ ફરે છે , બેઉ બાજુથી તાળાં ઊઘડે છે , ને ખજાના પગમાં આવી વેરાય છે . “ના, મને પરભુ
કોઈના માથે શક ન કરાવે!”
“તેં પોતે તો લપને કાઢી નથી ને, છોકરી?”
“હુ ં શું કામ કાઢું?”

“ યાં જવું હોય યાં જવાય તો ખરંુ ને? તમારે વાઘરીને અને છોકરાંને શી લેવાદે વા છે ?”

om

ૂ ો જ જવાબ વા યો.
“હા, ઈ વાત સાચી છે .” તેજુડીએ ટંક

“એવું નિહ કહ.ુ ં પરભુ દુભાય.”
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“તને અમરચંદ શેઠને માથે કે પ્રતાપ શેઠને માથે વહેમ આવે છે ? એણે તો કાસળ નિહ
કઢાવી નાખ્યુ ં હોય ને?”
“પણ એટલું કહેવાથી પરભુના તારે માથે ચારે હાથ વરસે તો?”
“તોય નિહ, મને હવે જાવા

ો.”

“વાર છે વાર! હવે જાવાની વાત છોડી દે , લુ ચી? માળી બડી પહ ચેલી છે છોકરી! છોકરાને
ભગવીને હવે કહે છે મને છોડો!”
લમાં હતી, સા'બ!”
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‘‘હુ ં આજ સવાર લગી

“ લને ક્યાં બાકોરાં થોડાં છે ? ત ું મને ભણતર ભણાવી જા એટલો બધો હુ ં િબનઅનુભવી
નથી, હો રાંડ!”
“મને રાંડ શા સારુ કહો છો?”

“ યારે તને શુ ં 'કુમાિરકા તેજબા' કહ?
ુ ં કે

ીમતી પ્રતાપરાય કહ?
ું ”

“સા'બ એમ હોય તો તમે ધોકા મારી યો, પણ મને બદનામુ ં ન આપો.”
“તો કહુ ં

ં એમ કર.”

pu

“શું કહો છો?” તેજુ કોઈ અકળ તૈયારીનો િન ય કરતી હતી.
“ત ું પીપરડીના શેઠ ઉપર શક ન ધાવ.”
“ના સા'બ, ધરતી માતા દુભાય!”
“છે ને રાંડની શાવકારી! શાવકારી ફાટી પડે છે ને રાંડની!”

“રાંડ રાંડ ન કરો કહુ ં !ં મને બીજી સો ગા યુ ં કાઢી યો - હુ ં ના નિહ પાડુ.ં મારે મારો છોકરો
નથી જોતો. એ યાં હશે યાં એને પ ૃ વીનો ખોળો હશે. એ મરી ગયો હશે તોય ધરતીની સોડયમાં
સ ૂતો હશે. પણ એ જડે તો એને એટલું કે'જો કે એના કાંડાને માથે તળાવડી છે . તળાવડીને પાળે
ખીજડી છે . તળાવડીને ને ખીજડીને ભ ૂલીશ મા. એ આપણને સંઘરનારી ધરતી છે . એ તને જલમ
દે નારી માટી છે . આથી વધુ મારે એની હારે કોઈ લેણદે ણ નથી. ને હુ ં હવે જાઉં .ં તમે મને રોકશો
નિહ. તમે રોકશો તો વળતે દી સવારે મારંુ મડદું જ રહેશે. અમને તો સા'બ, બીજાને ગળાફાંસો
દે તાંય આવડે છે તેમ ફાંસી લટકી પડતાંય આવડે છે . તમે નાહક ઊંડા પાણીમાં ઊતરવુ ં રે 'વા ો.”
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“જાવા
કરી.

ો પાપને... નાહક આપણને ખ ૂનમાં સંડોવશે,” કહીને પોલીસ-અમલદારે એને રવાના

તેજુ અનાથા મની બહાર નીકળતી હતી યારે એણે છોકરાંને રમતાં જોયાં. છોકરામાંથી
કોઈક ધીરે સાદે બો યુ:ં “આ...પેલો ભાગી ગ્યો ને... એની મા!”
“ઓ યો...કૂતરીને ધા યો'તો એની મા?”
એ બે જણાં લ ૂિલયો ને ગુલાબડી હતાં. એની પાસે તેજુ પળભર થંભી ગઈ. પ ૂ ં કે ન પ ૂ ં
એવી થોડી વારની િવમાસણ પછી એણે વરવાની વાત કરવાની હામ ભીડી.
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“હં-અં! એને 'સાહેબજીબાપુ'એ લાપોટું મારી'તી. ઈ સલામ નો'તો ભરતો. દાગતરખાનેથી
આ યા પછી ઈ તો દાંત જ કાઢયા કરતો. 'સાહેબજીબાપુ', અમારો રસોઈયો અને બીજાં છોકરાં મારે કૂટે તોય ઈના દાંત તો બંધ જ ન પડે.”
એટલું કહીને પછી બીકનાં માયાર્ં લુિલયો ને ગુલાબડી યાંથી પલાયન કરી ગયાં.
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જઈને તેજુ એક લીંબડાની છાંયે બેઠી. બેસીને એણે ધરાઈને રોઈ લીધુ.ં રોવાનો સમય એનો
ૂ ો હતો. એને પોતાનુ ં પિરયાણ કરવાનુ ં હત.ું સાથીઓ એની વાટ જોતાં હશે. વંટોિળયો ટે તેવા
ટંક
વેગ પકડતી તેજુ ઇંદ્રનગર શહેરની લ સામે ફરી પાછી આવી. યાં એની સાથે જ ટે લ વાઘરીઓ
તો નહોતા, પણ એને લેવા આવેલા વાઘરીઓ બેઠા બેઠા ધ ૂળમાં લીંટા કરતા હતા.
“હવે મને કહો, શુ ં કે'તા'તા તમે?” એમ પ ૂછતી તેજુના મ પર કોઈ નવા િન યની ગાંઠ હતી.
“છોકરાને જોઈ આવી?”
“જોઈ આવી.”
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“ઠેકાણાસર છે ના?”

“હા, હવે આપણી વાત કરો.”

“ત ું બાઈ, પાછી સુગાળવી થઈશ નિહ ને?”

“તો પરથમ મેલડીના સમ યો આપણે ચાર જણાં. આપણી ચરચાની જો કોઈ ચાડી કરે તો
એને માતા જીવતું ભરખે!”
સૌએ સોગંદ ખાધા. તે પછી એક બુ ા વાઘરીએ વાત કાઢીઃ
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“તને હવે પીપરડીમાં જાણે કે કોઈ સંઘરશે નિહ, બાઈ! તારંુ તો મોત જ છે , બાપા! કેમ કે
પરતાપ શેઠને ઘેર ઝાઝે વરસે દીકરો આ યો છે . હવે ત ું યાં ગઈ ને જો એ છોકરાનાં આંખ્ય-માથુય
ં
દુખ્યાં, તો ફરીને તારી રામકા'ણી રહી જવાની!”
તેજુ મગ
ં ૂ ી રહી. એના મગ
ં ૂ ા મ ઉપર ઘડી વાર આંખો િમચાયેલી રહી. એ પ્રાથર્ના કરતી હતી
કે શરાપતી હતી - કોણ જાણે! પ્રાથર્ના અને શાપની િવિધ વ ચે ઝાઝો ફેર નથી પડતો. પણ એની
આંખો મીંચાઈ યારે બેઉ વાઘરીઓ સનકારા કરતા શાંત ર ા. પછી બુ ાએ આગળ વાત ચલાવીઃ
“અમારે તો, બાઈ, તને ઠેકાણે પાડવી છે . ત ું જો કાં'ક જાતરા-બાતરા તીરથ- નાન કરી આ ય તો
પછેં અમે તને અમારી નાતમાં ભેળવી લઈએ. તારા માથે મોટું પાપ છે . આગળ મ હત ું તેમ ઠીક
હત,ું પણ અમારે ને તારે જનમારો કાઢવો આ ઊંચ વરણ હારે . એના ધારાધોરણમાં તો આપણે રે 'વુ ં
જોવે ને? એટલે મારંુ યાન એમ પોકે છે કે એક વાર તારે તીરથ નાઈ આવવુ.ં વાિણયા-બામણ
નાય છે ને? એ કાંઈ અકરમ નથી કરતાં એમ થોડું છે ને? પણ પાછા દે ઈના મેલ ધોવા પણ ઈવડા
ઈં પોકી જાય છે ને? આપણેય એને પગલે ચાલીએ નો સારાં લાગીએં. આપણેય મનખા-અવતાર છે .
એના વા નિહ થાયેં યાં લગણ એના ભેળાં રહી પણ કેમ શકાશે? એટલે તારે માથે કલંક છે ઈ તું
એક વાર ધોઈ આવ, બાઈ, તો પછેં તને ના યમાં ભેળવી લઈએ.”
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“પણ મારે જાવું શી રીતે?”
“હં - અં! એય હુ ં તને કહુ ં ,ં બાઈ, કહુ ં .ં એનો બંદોબ ત કયાર્ િવના તને હુ ં કે'વા નથી
બેઠો. તું ગઈ ને યારે જ એક ધરમી જીવ આંહીં આવેલો. તને એણે દીઠેલી. અમને એણે પ ૂછ ું કે
ભાઈ, કોઈને પાપ પ્રાછત કરવાં હોય તો હુ ં કરાવવા રાજી .ં અમે જઈને ક ું કે 'આ અમારી બાઈ
છે એને એક તો લ જાવાનુ ં પાપ લાગ્યુ,ં ઈ તો ઠીક - અમારે ઈ વાતનુ ં કાંઈ નિહ, પણ બીજુ ં મોટું
પાપ થતાં થઈ ગયુ ં છે એનાથી.' તો એ બચાડા ધરમી જીવે ક ું કે 'એવુ ં હોય તો અમે
ધિણધિણયાણી આજ રાતે જ ડાકોરજી જાયેં છયેં. અમારે નથી છોકરંુ - નથી છૈ ય.ુ ં અમારે તો એક
બાઈમાણસ ભે ં હશે તો સે'ઠે આવશે. ને અમારે પ્રભુની પુ યાઈ છે . પચી પરડી ભાંગ્યે જો એવી
જુવાન બાઈનો અવતાર ઊજળો થાતો હોય તો ઠાકર લેખે! માટે એને મારે ઘેર આજ રાતે ને રાતે
લાવજો.' દીએ તો એણે લાવવાની ના પાડી છે કેમ કે એને જાતરાએ ઊપડવુ ં છે એટલે ઓછવ હાલી
િરયો છે ; વા તે રાતે એને આપણે હવેલીના નાકા આગળ એનુ ં ઘર છે યાં મળવાનુ છે .”
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તેજુને આ સમાચારે ખાતરી કરાવી કે પ ૃ વીને માથે પ્રભુ વડો ધણી છે . તીરથ ના ાનુ ં
પુ ય લાખો નરનારીઓ લેતાં હતાં અને બાપની સાથે તેજુ એક વાર જૂનાગઢ શહેરના દામા-કુંડને
કાંઠે નીકળી હતી. પણ એ પાણીમાં નાન કરવાના પૈસા બેસતા હતા. એ પૈસા બાપની પાસે નહોતા.
રાતે ચોરી પી નાહવા જતાં ગોરનુ ં ટો ં ડંગોરા લઈને નીક યુ ં હત.ું આ તો છે ક દૂ ર ગુજરાતના
તીરથ ડાકોરજીના ચરણે પહ ચવાનો અણધાય સમો મ યો. આ તો શુકન મા યુ.ં પોતે દુિનયા
એટલી ઓછી દીઠી હતી કે ક પના અને અનુમાનો ગિત કરી શક્યાં નિહ, પોતે કોઈ બીજી જ
નવીનતાના ાર પર ઊભી હતી. ાર ઊઘડું ઊઘડું થત ું હત,ું અને એ ધીરે ધીરે જ પોતાની રહ યસ ૃિ ટનો ઉઘાડ કરે એમાં પણ ઉ કંઠાનો, રહ ય-મોિહનીનો આનંદ હતો.
રાત પડી યારે ચારે જણાં પેલા અગ ય ધમીર્ને મળવાનાં સંકેત થાને દાખલ થયાં.
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“આ પંડયે જ!” કહીને બુ ા વાઘરીએ હીંડોળે બેઠેલો આધેડ આદમી બતા યો. એણે શરીર પર
વૈ વો પહેરે તેવી કસોવાળી લાંબી પાસાબંડી પહેરી હતી. એના પહોળા ઊંચા કપાળમાં અંગ્રેજી U
(યુ) માકાર્ન ુ ં લા્લચોળ િતલક હત.ું એના બેઠકના ઓરડામાં ચારે િદવાલે અનેક દે વ-તીથ ની દે વમ ૂિતર્ઓની છબીઓ લટકતી હતી. તેજુને યાદ આ યુ:ં આ માણસને આ પ્રભાતે લના દરવાજા
નજીક ઊભેલો હોયો હતો. ટેલા કેદીઓને - ખાસ કરીને ઓરતોને - એ પરોપકાર ભાવે પ ૂછતો
હતો: 'તમારે ક્યાં જવુ ં છે ? તમારે કોઈ પૈસાટકાની મદદ જોવે છે ? તમે રઝળી પડો એમ તો નથી
ના? તમારે આશરા- થાન જોતું હોય તો મ ૂઝાશો નિહ. હિરનો ટહેલવો તમારી સામે હાજર છે .'
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તે વખતે તેણે ઊંધી વાળે લ પાલીના આકારની રે શમી પાઘડી માથા પર માંડી હતી ને
અંગરખો પહેય હતો. એની મુખમુદ્રા ભ ય હતી. તેજુની મનોવાણીમાં કહીએ તો એમ કહી શકાય કે,
'અહોહો, તાલકું કેવા ઝગારા મારે છે !”
“બેસો બેસો, ભાઈઓ બેસો! બેસ, બેટા! ગભરાઈશ નિહ. તું મારી દીકરી બરોબર છો!”
જાજમનો છે ડો જરા અળગો કરીને બુ ા વાઘરીએ સૌને જમીન પર બેસાયાર્ં .

“આ પોતે જ કે?” િતલકધારી અને તેજ વી તાલકાવાળા પુરુષે તેજબાના પોતાની બે
આંખોના િચિપયામાં ઝવેરી મ હીરાને િનહાળવા ઉપાડે તેમ ઉપાડી.
તેજુ નીચુ ં મ નાખી ગઈ.
“વાહ!” િતલકધારીએ અહોભાવ ઉ ચાયાર્ ઃ “દીકરી કેટલી લ જા છે ને! આમાં કોઈ યાતજાત જોવાની નથી. જોવાની ફક્ત લ જાઃ કૃ ણગોપાળે ગીતામાં પણ એ જ રહ ય ઉચા યુર્ં છે .
ભાગવતો એ જ વાતે કરી ભરે લાં છે .”
વાઘરીઓ આમાંન ુ ં કશુ ં સમજતાં નહોતાં તેથી તેમનો અહોભાવ આ શા જ્ઞ પ્ર યે વધતો ને
વધતો જ ગયો.
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“તારંુ નામ શુ,ં બાળકી?”
“તેજબા.”તેજુએ નખ ખોતરતાં ખોતરતાં ધીરે થી ક .ું
“સરસ નામ! પણ ભગવદ્ ઈ છા એવી છે ને કે હુ ં તો તને હવેથી 'ચંપા' કહીને બોલાવીશ.
અમારી ગગીનુ ં નામ પણ 'ચંપા' જ હત.ું બોલ બેટા, ત ું ચંપા બનવા તૈયાર છો ને? ત ું અધમ ઘરમાં
અવતરી છો એ િવચાર માત્ર યજી દે . તારંુ ખોિળયુ ં ઉ ાર પામી શકે છે . ઈ ર પોતે જ અધમો ારણ
કહેવાય છે ને? હુ ં તો બેઠો બેઠો ઈ રની ટહેલ કરંુ .ં આપણા અધમ વણ ને િખ્ર તીઓ-મુસલમાનો
વટલાવી વટલાવી લઈ જાય છે . આમાંથી બચવાની આ વાત છે . એમાં કાંઈ શરમાવા વુ ં નથી.
એમાં કોઈ પાપ નથી. કેમ, બેટા ચંપા?”
ને તેજુએ તરત જ ઊંચે જોયુ ં એટલે િતલકધારીએ હસીને ક :ું “ધ ય છે ! નામનો પલટો તો
તને મનમાં બેસી પણ ગયો!”

om

એટલું કહીને પછી એણે અંદરથી એક બાઈને બોલા યાં: “અરે ...ચંપાની બા!”

“આ આવી...!” કહેતીક એક આધેડ બાઈ અંદરના બાર પાસે દે ખાઈ. એના ઉપર પણ
ભક્તાણીના વેશ હતા. ગળામાં માળા હતી. આંખો ઉપર ચંદનની આડ હતી. એના એક હાથમાં માળા
પણ હતી.

“એ જ મ ! એ જ અણસાર!”
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નાખ્યો.

“ યો, આ આપણી ચંપલી પાછી આવી.” એમ કહેતાં એ િતલકધારીએ કંઠ ગદ્ ગદ કરી
ીએ નીરખી નીરખીને જોયુ.ં

“એને ઘરમાં લઈ જ ઈને કાંઈક કપડાં તો રીતસરનાં પહેરાવો? બાપડીને માથે િવપિ ઓનાં
ઝાડ ઊગી નીક યાં છે !”
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તેજુને અંદર લઈ જવામાં આવી. થોડી વારે એ યારે બહાર આવી યારે એનો પોશાક
સુિશિક્ષત વાિણયણ છોકરીને ટક્કર લગાવે તેવો હતો. એના વાળનો સેંથો મ યભાગમાંથી ખસીને
એક બાજુ ખેંચાયો હતો. એના હાથમાં બંગડીઓ હતી, કાનમાં એિરંગ હતાં, પગે ઘ ૂઘિરયાળા છડા
હતા.
“કેવી ડાહી દીકરી લાગે છે !” િતલકધારી જોઈ ર ા. “હવે અમારો બગડયો અવતાર સુધરી
ગયો. આ ઘર ને આ સમ ૃિ અમને કાળ વાં લાગતાં'તાં - ખાવા ધાતાં'તાં. આજ અમારાં
ખોળીયામાં જીવ આ યો.”

pu

“એને ડાકોરજીની છબી પાસે પગે લગાડી?” િતલકધારીએ શેઠાણીને ક :ું “જાવ, લગાડો!”
તેજુને ફરી વાર અંદર લઈ જવામાં આવી યારે િતલકધારીએ ક :ું “હવે તમારે ચા યા
જવાનુ ં છે .”
“અમારંુ મહેનતાણુ?ં ” બુ ા વાઘરીએ ઉઘરાણી કરી.
“હા, આ... યો, ઉધારની વાત નિહ.”
તેજુ પાછી આવી યારે વાઘરી બો યોઃ “ઠીક બોન, અમે હવે રજા લઈએ છીએ.”
રે 'શો?”

“ભલે!” કહી તેજુ એમને બહાર સુધી વળાવવા ગઈ, યાં જઈ એણે ક :ું “કાકા જરી ઊભા
“કેમ? ડરીશ મા. તું ઠેકાણે પડી છો.”

તેજુએ પોતાને છે ડેથી એક પાવલી કાઢીઃ “આ...આ...શેઠના છોકરાના હાથમાં મારા વતી દઈ
આવશો?”
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એમ બોલતાં બોલતાં એ મ ફેરવી ગઈ. નવી સાડીનો છે ડો એની આંખો લ ૂછી ર ો હતો.
સાડીમાંથી મીઠી ખુ બો આવતી હતી.
“લા ય બોન, લા ય. એમાં શુ?ં અમે કાંઈ ઘસાઈ જાયેં છયેં? આલી આવશુ.ં ”
“કે'જો ને, કે એની માદળડી કરીને ગગાની ડોકમાં નાખે!”
“કે'શુ.ં ” વાઘરીઓએ

પા િમચકારા માયાર્ .

“ને બીજુ ં - “
“હા.”

“કરશુ,ં એમ કરશુ.ં ”
“ને...બીજી વાત કહ?
ું ”
“કહી દે ને બાઈ, હૈયામાં પાણા ભરી રાખીશ મા હવે.”

om

“મારે કૂબે ચક યાંના પાણીની ઠીબ િટંગાય છે ને, એમાં રોજ પાણી રે ડતા રે 'શો? ચક યાં રોજ
ઈ એંધાણીએ યાં આવીને તર યાં પાછાં જાતાં હશે.”
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“કો'ક દીય...” તેજુ બોલી શકતી નહોતી. “છોકરો ક્યાંય જડે તો મને...ખબર...બીડશો?”
“અરે બાઈ, હવે તું ગઈ ગુજરી સંભાર મા, ને રો મા. ડી જાતરા કરવાનુ ં ટાણુ ં મ યુ ં છે .
કાયાનુ ં ક યાણ કરી આવશે તારો છોકરો આવશે તો અમે એને -”
“એને કૂબો ઉઘાડી દે જો, ને ચક યાંની ઠીબનુ ં એંધાણ ન ભ ૂલે એટલું કે'જો.”
“કે'શુ ં કે'શુ,ં પણ હવે ત ું વલોપાત મ ૂકી દે .”
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“ના, ઈ તો મને મારો રુદો સાખ પ ૂરે છે કે મેં ચક યાંને પાણી નીયુર્ં છે એટલે છોકરો યાં હશે
યાં સુખમાં પડયો હશે. ને બીજુ,ં મેં મ ૂઈએ એનુ ં કાંઈ નામ જ નો'ત ું પાડ ,ું તે હવે ઈને લોક કયે નામે
ઓળખતાં હશે? બાપડો નામ વગરનો ગ્યો!”
“બાઈ, મન કઠણ કર, ને હવે ઈ જૂના જ મારાને તારે શુ?ં ત ું તારે જાત્રાએ જઈ આવ ને! નવો
અવતાર મ યો છે એને ઊજળો રાખ ને!”
એટલું કહીને આ છોકરીના માત ૃ-િવલાપનો ત્રાસ ન સહી શકનારા વાઘરીઓ ચા યા ગયા.
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“ટાઢે પાણીએ ખસ ગઈ!” વાઘરી ડોસાએ આ વાક્ય બોલતાં બોલતાં પોતાની ક મરે ચડાવેલ
િપયા ૨૫ સંભા યા.


“ક્યાં ગયાં? ભગવતી!” એ િતલકધારીએ ઘરની અંદરથી બાઈને બોલા યાં.
“આ રહી, શી આજ્ઞા છે , ભગત?” ભરાવદાર

ી-શરીર પા ં ારમાં દે ખાયુ.ં

“જાણે કે આપણે આજ રાતના ત્રણ વાગ્યાની ટ્રે ન લેવી છે , માટે દીકરી ચંપીને એટલી વાર
નીંદર કરાવો. હુ ં જ ઈને જાત્રાની બાકીની સામગ્રી લઈ આવુ ં .ં ”
“જી, ભલે ભગત!” બાઈએ હાથ જોડીને િવનયશીલ જવાબ વા યો.
પુરુષે ગામમાં જ ઈ તાર ઑિફસની બારી પર તાર લખીને આ યો. તાર ડાકોરના એક
સંબધ
ં ી જન પર રવાના થયો. તારમાં ખબર હતાઃ “આવીએ છીએ. 'પાટ 'ને તૈયાર રાખો.”
પુરુષ ઘેર પાછો આ યો યારે તેજુબાઈ ઘાડી નીંદરનાં નસકોરાં બોલાવતી હતી. યાદ ન
આવી શકે એટલા મિહનાની નીંદરે એકઠી થઈને એના અંતર ઉપર કટક ચલા યુ ં હત.ું એ નીંદરમાં
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વ નાં પણ નહોતાં સતાવતાં. એને આ થા હતી કે, ચકલાંની ઠીબમાં મેં પાણી રે ડ ું છે : મારો છોકરો
યાં હશે યાં સુખી હશેઃ ને હુ ં ડાકોરજી જઈને એક જ યાચના કરી લ ઈશ - મારા છોકરાને ઊનો વા
ૂ ી હોય, તો મારે કાંઈ
વાશો મા! તેમ છતાંય હે પરભુ! એની આવરદાની દોરી જ તમારે ચોપડે ટંક
તમારી જોડે કિજયો કરવો નથી. એને ધરતીમાં ત્રણ હાથની જગ્યા તો કાઢી આપશો ને? એને માથે
સમી માટી ઓઢાડજો. બીજુ ં તો કાંઈ નિહ, પણ એના દે હને સમળીઓ ઠોલે નિહ!

13. તીથ ે ે

om

આટલી જ પ્રાથર્ના કરીને સ ૂતેલ ું મન નીંદરના ખોળામાં હળવું લ બની ઢ યુ ં હત.ું
ઘરની બાઈ એ સ ૂતેલા લ-દે હ ઉપર રમતા દીવાના િકરણો જાણે કે ગણતી હતી. એની
આખો એક કાંટાના બે ત્રાજવા વી બની હતી – એક છાબડામાં આ સ ૂતેલ ું શરીર હત ું ને
બીજા પ લામાં જાણે કે િપયાની થેલી પછી થેલી ઠલવાતી હતી. સ ૂતેલ ું શરીર બહુ બહુ તો
એક સો રતલ હશે, ને સામા પ લાની અંદર ચાર હજાર િપયાનુ ં વજન થઈ ચ ૂ ું હત,ું છતાં
હજુ આ શરીરવા ં પ લું ધરતીથી ઉંચું આવત ું નહોત.ું બાઈ જાણે કે એ દે હને ખરીદવા
આવનાર ઘરાકને કહેતી હતી: “નાખો હજુ નાખો, હજુ તો ઘણી વાર છે .”
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િતલકધારી પુરુષે િબ લી-પગે આવીને આ સ ૂતેલા શરીરને નીરખતી ઊભેલી બાઈ
િનહાળી, બનેએ એકબીજાની નજરનુ ં ત્રાટક બાં યુ.ં બંને બીજા ઓરડામાં જઈને બેઠા. ભીતો
પણ ન સાંભળી જાય એવી ધીરી વાત ચલાવી:
“પાછળથી કિજયો-ટટો નિહ, અ યારથી જ નક્કી કરો”
“તને

મ ગમે તેમ કરી આપવા તૈયાર

.ં ”
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“ના, ગયે વખતે ડકીના કામમાં તે મને મોટો રે સ આપેલ છે .”
“અરધોઅરધ”

“બહુ વધુ પડતી વાત કરો છો.”
“ચાલાકી કર માં.”

“તારી જીભે કબ ૂલ, બસ?”

“ઉતાવળ કરવી નથી. જોઈ તો છે ને બરાબર? સ તી નથી કાઢી નાખવી.”
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“ના, તમે ઝાઝો વખત પણ નથી જવા દે વો. ક્યાંક મરી રે ’શુ?

“હા, ને આને કાઈ ડકી-કંકુડીની મ કેસિરયા દૂધના કઢા પાવામાં પંદર દી – મિહનો
િવતાવાનીય જ ર નથી. વાન જ ઉજળો છે .”
“આ મકાનવાળા વકીલનુ ં કેટલું ઠરા યુ ં છે .?”
“

આપશુ ં તે લઈ લેશ,ે બોલે એવો નથી. ધંધાપાણી વગરનો બેઠો છે .”

“ઠીક યારે , આ છિબયુ ં તો ઉતારી લે.”

“હા, ઠીક યાદ કયુ.ર્ં હુ ં તો ભ ૂલી જ જાત ને પુરાવો કોઈકના હાથમાં પડત.”

િતલાક્ધારી પુરુષે એ મેડીની દીવાલો પરથી દે વમ ૂિતર્ઓનો ને છબીઓનો બધો
સરં જામ સમેટી લીધો, અને એની જગ્યાએ એક સનંદી વકીલની સનંદ જ ફ્રેમમાં મઢેલી
લટકતી રહી. વાઘરીઓએ નહોતો જોયો, ને જોયો હોત તો પણ ન ઓળખી શકત, એવો એક
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કબાટ યાં પડયો હતો, ને એમાં કાયદાની પચીસેક ચોપડીઓ સોનેરી પીઠની પાછળ કાળા
અક્ષરોને સંતાડતી વે યાઓ સમી બેઠી હતી.

છબીઓ સમેટતે પુરુષ ીને કહેતો હતો: “નંદુડી, તારા જૂના ને જૂના ધંધામાં પડી રહી
હોત તો કદીએ ઊંચે આવી શકત આટલી?”

“પણ એ કસબમાં તાલીમ લીધી એટલે તો આ નવા પાઠ કરવામાં ક્યાંય ચ ૂક પડતી
નથી ને, િશવલા! ખાનદાન કુળની શેઠાણીનો, ને તેમાંય પાછો ભગતરાણીનો વેશ કાઢવો તો
કાઢવો, પણ િદવસના િદવસ ટકાવી રાખવો સહેલ નથી – િશવલા, સહેલ નથી! પરખાઈ
જતાં વાર ન લાગે!”
“તારે ક્યાં વેશ કરવાપણું છે ? ત ું તો ખાનદાનનુ ં છોરંુ હતી ને?”
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“હતી, વરસો વ ા ગયાં. ભ ૂલી પણ ગઈ. કાકાએ બટકું રોટલોય બાંધી દીધો હોત તો
રં ડાપો પાળતી શા માટે ન બેઠી રે ’ત?”
“એવો અફસોસ હવે આટલાં વષેર્?”
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“કોઈ કોઈ વાર યાદ આવી જાય છે . િશવા! કાકાને યાદ આવી હોત છો અ યારે નરસ
બની ને ને કે મેં’તીજીનુ ં ભણીને પારકી બેન-દીકરીઓની આિશષો લેતી હોત – આજ િનસાસા
લેવા પડે છે .”

“સૌનુ ં એમ જ છે , નંદુ! મનેય આ ધંધે ચડાવનાર મારા યાતીલા જ છે ને? માં
બાપના કારજ કરવા બેનને વેચવી પડી અને પાંચ કોથળી છોડયા વગર જ મારો આખો
કુંવારો રહેવાની અવદશા દે ખી એટલે જ ઊંડી દાઝનો માય આ માગેર્ વ યો ં ને?”
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“ઠીક છે , મારા ભાઈ, આ જ ઠીક છે . આપણા બેના કસબમાંથી બીજાં પાચ-સાતનો
પેટગુજારો તો થાય છે ને? વાઘરીથી લઈ વકીલ સુધી સૌને ધંધો તો પકડા યો ને આપણે!”

“બસ, બસ! ઉ મ કરીને ખાવું છે ને? મારે ય જૂનાં કરજ ભરપાઈ કરતાં આરોવારો
નથી આવતો. દીનદયાળ શેઠનુ ં લેણ ું એ તો પઠાણનુ ં લેણ ું છે , બાઈ! પ ૂરંુ કયેર્ જ ઉગાર છે .”
“ને વળી આપણે તો એક અચ ૂક નીિત રાખી છે ને, કે વે યાને હાથે આ બચાડી
વાઘરણને ને વેચવી. આપણે પણ ઈ રને માથે જ રાખ્યો છે , ભાઈ!”

એવી વાતોએ આ નંદુ અને િશવલાની જીવન-કથા તાજી કરાવી. બંનેના અંતરમાં
જલતાં જૂનાં સામાિજક વૈર યાદ કરા યાં. ત્રણ વાગ્યાની ટ્રે નમાં સોનાની પ ૂતળી તેજુને
ડાકોરની યાત્રા કરાવવા બંને ભાગીદારોએ રણછોડરાયના ઈ રી ધામનો ર તો લીધો.

pu

‘રણછોડ.....રાયકી...... ! ‘ એવા લહેકાદાર જયકારોએ ડાકોરની ગાડીનો ડ બો
ગુજા
ં વી મ ૂક્યો હતો. યાત્રા ઓના ટોળા ઉછળી ઉછળી ગાતા હતા –
રણછોડરાય; રણછોડરાય બીજુ ં નૈ નૈ નૈ નૈ!

કાગડા ઢેઢગરોળીઓને ચાંચમાં પકડે એવા પ્રકારે તીથર્ગોરો યજમાનોનાં કાંડા ઝાલી
ર ા હતા. ગોમતીના પાણી પર માનવશરીરોના મેલ તરતા હતા. ગોમતીના ઘાટ ઉપર
વ ૃ ાઓ અને યુવતીઓના માથામાંથી હજામના પુનીત અ તરાઓ લાંબા વાળનુ ં છે લું સ દયર્
પણ ઉતારી લઈને પરલોકગામી પિતઓને જપવા
ં
ન દે તી ઈ યાર્-ઝાળોનુ ં શમન કરતા હતા.
તેમની વ ચે િવચરતી આ િત્રપુટી સવર્ની નજરબંધી સાધી રહી. તેજબાના પ-ઢગલા
પર શંકાઓના ટોળા વી યાત્રા -આંખો રમખાણ મચાવી રહી. તારના સંદેશાથી હાજર
રહેલો એક ઝાઝાંમાં ઝાઝાં ટીલાંટપકાંવાળો તીથર્ગોર આ ત્રણેને પોતાના મુકામ પર લઈ
ચા યો યારે બેકાર રઝળતા કેટલાય ગોરો પર એના પ્રતાપની શેહ પથરાતી ગઈ.
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ગોરને ઘેર એક બીજા પણ યાત્રા નો ઉતારો પડયો હતો. પેટીઓ, ટ્રંકો અને બેગોના
એ અસબાબ ઉપર અંગ્રેજી અક્ષરે સફેદ નામો લખાયા હતા. તેની વ ચે એક ધમર્ ા
સ જનતાની સદે હ ભાવના સમો પચાસેક વષર્નો પુરુષ લલાટે િતલકોની છાપો ચોડતો હતો.
વિણકપુત્રીના વાંગમાં શોભતી તેજુને અણે તીરછી નજરે નખિશખ િનહાળી લીધી. એના મ
પર તેજુન ુ ં પ ગલીપચીનો મીઠો િસતમ ગુજારવા લાગ્યુ.ં તેજુને તો આ સવર્ સ ૃિ ટનો એક
પણ એક જોવા વો અંશ હતો. એથી વધુ એ પુરુષની મીઠી આંખો ને પોતાની જગનીખરતી નજર વ ચેના તાર કોઈ ભાિવ કસબનો વણાટ કરનારાં હતા તેવ ું જરીકે ભાન એને
નહોત.ું પછી તીથર્ગોર જયારે તેજુનાં બનાવટી માતા-િપતાને આ યાત્રા પાસે િમલાપ માટે
લઈ આ યા યારે યાત્રા સ જનની સમક્ષ એક ઉઘાડી નાની પેટી પડી હતી. પેટીમાં
નાની-મોટી દાબડીઓ ખોલી ખોલીને એ યાત્રા સ જન સોના- પા તેમ જ હીરા-મોતીના
સુદર
ં દગીનાઓનો પોતાની ન ધ-પોથીની ટીપ જોડે નંગમેલ મેળવતા હતા.
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“આવો, પધારો, શેિઠયા!” એવો એને તેજુના ‘િપતા’ને આદર આ યો. ‘
ઉ ચારી એણે તેજુનાં ‘માતા’ પ્ર યે હાથજોડ કરી.

રણછોડ!’
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તીથર્ગોરનુ ં કામ ભક્ત ને સંત વ ચે, પિતત અને પ્રભુ વ ચે, તેમ ભાિવકો ભાિવકો
વ ચે માત્ર મેળાપની કડી મેળવી દે વાનુ ં છે . એટલું કરીને ગોર િવનયભાવે ઉઠી ગયા. તે
પછી બંને પક્ષો વ ચે લાંબો વાતાર્લાપ થયો. વાતાર્લાપને અંતે પ્રસ વદને તેજુના િપતા
બો યા: “બીજુ ં તો બધું ઠીક છે , શેિઠયા! અમારે તો અમારી ચંપા સુખમાં પડે છે એ જ મોટો
સંતોષ છે !”
“મારી પણ એ જ અિભલાષા છે , ભાઈ!” યાત્રા સ જને મુખ-રે ખાઓમાં કોઈ અદભ ૂત
માદર્ વ મ ૂકીને ક :ું “ત્રણ-ત્રણ પ નીઓના પ્રાર ધમાંથી ખાદી પડેલી મારી સંપિત સુપાત્રના
હાથમાં સોપાય, તે તમને વાંધો ન હોય તો આ જ ઉકેલી લઈએ.”
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“અમારી પણ એ જ મનકામના છે . ફક્ત જરા કુનેહથી કામ લેવ ું પડશે આપને.”
“કહો.”

pu

“અમારો જુવાનજોધ દીકરો એક વષર્ પર અમને રડતાં મ ૂકીને વૈકુંઠ વ યો છે . અમે
તો દીકરીની સામે દે ખીને આંખોનાં પાણી સમાવી લીધાં છે , પણ ચંપાને એનો ભાઈ અિતશય
વહાલો હતો. વળી એ એક જુવાન િવધવાને મ ૂકીને ગયો છે એટલે ચંપા દીકરીના
વલોપાતનો કોઈ પાર નથી ર ો. એણે તો િવધવા ભાભીની જોડે કુવારંુ વૈધ ય ખેંચવાનો
િન ય કરી લીધો હતો. એણે બાપડીએ દુિનયાની મીઠાશ ચાખી નથી ને યાં સુધી જ આ
હઠાગ્રહ પકડીને બેઠી છે . માંડમાંડ માનવી છે . એટલે એને આઘાત ન લાગી જાય એવી
સરળતાથી લગ્ન ઉકેલવાં પડશે.”
“કહો, કેવી રીતે?”

“અમે એને જાત્રાને બહાને જ ખેંચી લાવેલ છીએ, એટલે લગ્નિવિધ પણ યાત્રિક્રયાની
સાથે જ સમેટી લઈએ.”
“સુખેથી!”

“ને પછી અમે છાનામાના િવખ ૂટા પડી જઈએ તો આપ એને સાચવી લેજો. અમારે
ઘેર જુવાન િવધવા છે , શેઠ! સાપનો ભારો સાચવવાનો છે .”
“કઈ મોટી વાત છે ? “

“કશો જ આડંબર કરવો નથી.”

“મને પણ હવે ચોથી વારના લગ્નનો ઢોલ િપટાવવો ગમે તેમ નથી. “
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“ યારે તો આપણે સમાન િવચારોવાળા સંબધી બનીએ છીએ! ભગવતી!” તેજુના
‘િપતા’ નંદુડી પ્ર યે વ યા: “પાડ માનીએ રણછોડરાય દે વનો!”

“મારે તો એ જ એક િવસામો છે !” નંદુએ ગાળામાં ડૂમો આ યો. “એટલું જ વીનવું ં
જમાઈ ને કે, બેટા, મારી ચંપાના ખુશખબરનો કાગળ હમણા તો રોજ ને રોજ નાખતા રે જો.”
“આ અમારંુ સરનામુ.ં ” ‘િપતા’ એ કાગળમાં નામઠામ ટપકાવી આ યા.

પછી ગોમતીના તટની હેઠેવાશને એક એકાંત ખ ૂણે તેજુની જોડમાં એ યાત્રા ને તેમજ
ચંપાના ‘માતાિપતા’ને બેસાડી તીથર્ગોરે
િક્રયાઓ કરાવી તેને તેજુએ માની પ્રાયિ તની
ધમર્િક્રયા, યાિત્રકે ગણી લગ્નની િક્રયા, અને િશવલા-નંદુની જોડેલી તેમ જ તીથર્ગોરે ત્રણએ
સાચી પીછાણી પારકી છોકરીની િવક્રય-િક્રયા.
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જગલની
ં
જાઈ તેજુને લગ્ન અને સરાવણાના લેબાસો તેમ જ િવિધ વ ચેનો તફાવત
અજા યો હતો.
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રાતે ફરીવાર રે લગાડીની સવારી થઈ યારે સેક ડ ક્લાસના ડબામાં યાત્રા પોતાની
કાયદે સર પ નીની સાથે ચડી બેઠો. તેજુને એના માવતરે કહી રાખ્યુ ં હત ું કે આહીથી આ
યાિત્રકની સંગાથે આપણે નાશકના તીથર્માં જઈ ર ા છીએ. “બધો સામાન આવી ગયો,
ભગવતી? તમે નંગમેળ ગણી લીધા?”
“હા જી” ‘દીકરીનો સામાન, ઓ યો દાબડો વગેરે બધું ગોઠવાઈ ગયુ?”
ં
‘‘હા જો, આ ર ું બધું જ.”
“આપણો સામાન?”
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“એ પડયો ર ો છે , ચાલો લઈ આવીએ.”
“પણ ગાડી ઉપડશે તો?”

“તો પાછલે ડબે ચડી બેસશુ, િચંતા કરશો નિહ.’’ વગેરે વાતો કરીને બેઉ ઊતરી ગયા
ને ગાડી ઉપડી યારે આભી બને તેજુએ ટે શનના દીવાને એક પછી એક કોઈ
કાવતરાખોરોની માફક મ ૂગેમ એ ને કુિટલ નેત્રે સરી જતા જોયા. બીજી ક્ષણે એ ચકચિકત
ગાદિલયાળા અરીસાભયાર્ ખાનામાં યાિત્રકની સગાથે પોતે એકલી જ હતી તેન ુ ં ભાન આ યુ.ં
“બીજુ ં ટે શન એક કલાકે આ યુ.ં પુરુષ તપાસ કરીને પાછો આ યો.
“ક્યાં ગયા?” તેજુએ પ ૂછ .ું

pu

“ગાડી ચ ૂક્યા જણાય છે . આપણે બીજા જ ટેશનથી તાર દે શ.ુ ં ”
“આવી પહ ચશે?”

“ચોક્કસ. તેમણે આપેલા દાગીનાની પેટી લાવ, આપને મ ૂકી દઈએ.”
“દાગીના? દાગીના શેના?”
“તારા લગનના.”

“મારંુ લગન? શુ ં બોલો છો?”

“લગન નિહ યારે ગોરે શુ કરા યુ,ં ગાંડી! ભાઈ મ ૂઓ છે એમાં ભરથારને પણ ભ ૂલી
જઈશ? એ વલોપાત હવે તો છોડ. તને લગનની મીઠાશ સમજાઈ નથી યાં સુધી જ
ું
ગભરાય છે ત!’’
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ગયાં?”

“તેમે કોણે કહો છો, શેઠ? મારે ભાઈ કેવો? કોનો ભાઈ મરી ગયો? એ બે જણાં ક્યાં
“દાગીના ક્યાં ગયા? તારા માબાપને શા માટે આપતી આવી?”
“મારાં માબાપ કોણ?”

“ત ું ભાન ભ ૂલી ગઈ છે , કે મને લગ્નની પ્રથમ રાિત્રએ ટળવળાવે છે ? ગામડાનાં
બૈરાંની ગુ રજની-િવ ા મને નથી આવડતી, હો બાપુ!”
“તમે શેઠ ... કેફ કય છે કે શુ?ં ”

“કેફ તો કય જ કહેવાય ને? ચાર હજારની રોકડી નોટો ગણી આપીને તારા સમી
િવજયા-કટોરી હાથ કરી, નુ ં પાન તો દૂર ર ું – નયુર્ં દશર્ન જ કેફમાં ડોલાવનારંુ છે !”

om

“શેઠ, એ મારાં માવતર નહોતાં, હુ ં એમની દીકરી નથી.”

“જ્ઞાનદ્રિ ટ તો યાત્રાધામમાં હોઈએ યાં સુધી જ શોભે. પાછા આપણે સંસારમાં આ યા,
હવે પ્રેમદ્રિ ટની વાતો કરીએ.”
“ભાઈ...”
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“હા, એક દ્રિ ટએ તો પ્ર યેક પિત-પ ની ભાઈ-બહેન જ છે .”

“તમને એ છે તરી ગયા. એ મારા માં-બાપ નથી. હુ ં તો, શેઠ હલકા કુલની અ ી
મને તો એ જાત્રા કરવા લાવેલા. હુ ં તો હજી પરમ િદવસે ઈ દ્રનગરની લમાંથી ટી.”

.ં

આગગાડીનાં પૈડાં યાત્રા ના કલેજા પરથી પસાર થતાં હોય તેવી અસર તેજુના આ
સમાચારે તેના અંતર પર પાડી. એનુ ં ચાલત તો એ ટ્રે ન ઊભી રખાવત.
લમાંથી

ટી?”
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“ત ું

“હા હા, હુ ં તેજુડી, અસલ તો અડોડીયાંના દં ગામાં ભમનારી, પછી વાઘરીઓના વાસમાં
રહેનારી, મારે એક છોકરો હતો. મારા પાતક ધોવા આ બે જણા મને ઈ દ્રનગરથી આહીં
લાવેલા.”
“ઈ દ્રનગર?” યાત્રા એ પોતાની પાસેન ુ ં િશવલા ગોરે આપેલ ું સરનામું કાઢીને વાં યુ.ં
નામ લખ્યુ ં હત:ું શેઠ ચત ુભુજ
ર્ દાસ ારકાદાસ, નવાનગર.
“એનુ ં નામ શુ ં છે ?” વરરાજાએ આભા બની જઈને પ ૂછ .ું

pu

“મને ખબર નથી. મેં નામ પ ૂછ ું નથી.”
“ત ું વાિણયાની દીકરી નથી?”

“ના શેઠ, મારાં પ્રાર ધ એવાં નથી!”
“બધી જ વાત બનાવટ છે ?”

“મને કાંઈ ખબર નથી. મને પ્રાછત કરાવવા આણી’તી. મને હવે છોડો.”
“ત ું ક્યાં રહે છે ? ક્યાં જઈશ?”

“મારે ઘર નથી, સગુવ
ં હાલું કોઈ નથી.”

સંસાર-જીવનના ભીતડાને પહેલી-છે લી વાર ઊભા કરવાનો અિભલાષુ ં આ વરલાડો
આગગાડીના વધતા જતા વેગે વેગે િવચાર વંટોળે ચડયો. એ ધનવાન નહોતો. એણે આજ
પચાસ વષર્ની ઉમર સુધી પરણવાની – ફક્ત એક વાર લગ્ન કરવાની – શિક્તનો ટીપે ટીપે
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ૂ , દગો,
સંચય કય હતો. એણે અરધો રોટલો ખાઈને આનો-બે આના બચા યા હતા. કડ
છે તરપીંડી અને પ્રપંચ કરવાની યાં પાઈ પાઈની કમાણી માટે પણ જ ર પડી રહી છે તેવા
સમાજનો એ માનવી હતો. ગુજરાતનો એ ગ્રામ-વેપારી હતો. એને એક વાર લગ્ન-સુખ લેવ ું
હત.ું એના બે મોટા ભાઈઓ પર યા િવના અરધા અરધા સૈકાનાં જીવન-જોતરાં ખેંચીને
ખતમ થઈ ગયા હતા. પણ એનો ગુનો ઊજળા વણર્માં અવતાર લીધાનો હતો. ત્રણ-ત્રણ
અપરિણત ભાઈઓના ઘરમાં દામ ચ ૂકવવા છતાં પણ કોઈ જ્ઞાિતજન પોતાની ક યાને
મોકલવા હામ ભીડતો નહોતો. એ ભાઈઓનાં નામ ચેરાઈ ગયાં હતાં.

એક
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નામનુ ં ચેરાવું એ એક ભયંકર વ ત ુ હતી. સમાજ વાંદરાના કટક વો હતો: એક
વાંદરાને શરીરે એક જ નાનો ઉઝરડો પડે છે , ને એક પછી એક વાંદરંુ બાંધવતાની લાગણી
લઈને એને મળવા આવે છે . એક પછી એક એ પ્રાણીઓના નહોર મ ૂળ નાનકડા ઉઝરાડાને
સહાનુભ ૂિતના ભાવે વધુ ને વધુ પહોળો કરતા પાછા વળે છે . માનવ-સમા આ ત્રણ
ભાઈઓનાં નામ પરના કોઈ નાનકડા ચેરા પર પણ એવી જ સહાનુભ ૂિતના નહોર-પ્રયોગ
કાયાર્ હતા. એ નામોમાંથી આબ ના ત્રાગડાને એક પછી એક ગણી ગણી દુિનયાએ ખેંચી
કાઢયા હતા. મારનારા બે ભાઈઓની છે લી પળનો એક જ પ્રકાર હતો: નાનેરા ભાઈનુ ં કોઈ
પણ વાતે ઘર બંધાય! તે પછી દસ વષેર્ નાનેરો ત્રણેની કમાણીના સમ ત સરવાળાની
એકસામટી બાદબાકી રમીને આ ગોમતીજીના તટે થી પાછો વળતો હતો. ગુ સો કરી
લેવાની એ પણ એક જીવન-ઘડી હતી. ચાર-છ હજાર િપયાનુ ં મુ ય માગનારી એ ગુ સાની
ઘડીએ આ માણસને ઉકાળી નાખ્યો. એણે તેજુને ધમકાવી: “હુ ં તને પોલીસમાં સોપીશ. ત ું
પણ આ કાવતરામાં સામેલ છો.’’
“સુખેથી સોપો, ભાઈ!” તેજુએ એ વાતની નવાઈ નહોતી. “મારે જાવા ઠેકાણું તો હવે
લ જ રહી છે – ચાય તોય એ ઘરતી તો મને સંઘરશે!”
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વરરાજાને બીજો િવચાર આ યો. હવે આને લમાં મોક યે પણ શો સાર કાઢવાનો
.ં ? આને રવાના જ કરી દઉં? ના, ના, એ િસવાય પણ બીજો માગર્ છે એ કાં ન લઉં?

એને તેજુને પ ૂછ :ું “ત ું વાિણયાણી બની શકીશ? મારંુ ઘર ચલાવીશ? મારે પણ
ધરતીમાં કોઈ નથી.”

“કાકા, તમે પૈસાદાર અને આબ દાર છો. તમારા કુળનુ ં કલંક બનવા મારે નથી
આવવુ.ં તમે મારા બાપ વા લાગો છો.”

pu

“ત ું સમજી લે – મારે આબ નથી. પૈસા હતા તે તમામથી નાહી પરવાય
.ં
દુિનયામાં હુ ં એકલો .ં હુ ં તને ને ત ું મને – એમ બેઉ એકબીજાને ઢાંકીને રહેશ.ુ ં ત ું વાઘરણ
હો, હલકી હો,
હો તે હો, પણ તારા બોલ પર મને ભરોસો બેસે છે . ત ું એકલી છો. એકવાર
મારે સંસાર ચલાવવાની અબળખા હતી. અમે ત્રણ ભાઈઓ હતા – બે તો ઘર ઘર ઝંખતા
મઆ
ં ૂ , હુ ં ત્રીજો. મારી દયા નથી આવતી?”

તેજુના કાને આખા જીવનની અંદર આજ પહેલી જ વાર ‘દયાની યાચના’ પડી. સેક ડ
ક્લાસની રોશનીમાં મુસાફરી કરતો એક માણસ તેજુ વી દીન-ઉતાર અનાથીની પાસે દયા
માગીને નેત્રોમાં જલજિલયાં ઉભરાવતો હતો. પારકા પર અહેસાન કરવાની હજારો દયોમાં
પડેલી, વાંઝણી ને વાંઝણી અવસાન પામી જતી વ ૃિત પોતાની સાથર્કતાની એકાદ ગવર્ઘડીને માટે તલસાટ કરતી હોય છે , ભર દુિનયામાં આવી દયામણી રીતે લટં ૂ ાયેલો
ઉજિળયાત આદમી તેજુ વી નપાવટ ઠરે લી છોકરીની દીલોસોજી માંગતો હતો. એ એક
મોટો બનાવ બની ગયો. નાના માનવીના જીવનમાં બનતો એ મહાન અવસર: સમાજ ને
લલચાવવા, ફસાવવા, બગાડવા, ગાળો ને મારપીટ કરવા સોદાસાટા કરવાનો સહજ જ હક્ક
સમ છે , ને બહુ બહુ તો ની પામરતા પર દયા ખાય છે ને સુદરતા
ં
પર ગુ ત િહંસાવ ૃિત
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મોકળી મ ૂકે છે , ‘રાંડ’ કહીને જ ના જોબનની મીઠાશ મેળવવા માગે છે , તે જ સમાજનો એક
માનવી તેજુની દયા માગતો પોતાનુ ં ઘર ચલાવવા વીનવતો હતો.

“કાકા!” તેજુએ એની સામે ટીકી ટીકીને ઘણી વારે એની ઉ સુકતા પર પ્રહાર કય : “હુ ં
તમારી દીકરી થઈને રહેવા જોગ .ં તમને દે ખીને મને મારો બાપ સાંભરે છે , કાકા!”

“તારો બાપ મારા
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‘કાકા’ ના મો પરથી છે લી અિભલાષા રજા લઈ ગઈ. એ અિભલાષા તો દુિનયાની
એકાદ કોઈ ીના દાંપ ય-ભાવની રાહ જોતી જલતી હતી. િવિધસર લગ્ન કરીને આણેલી
એક રઝ ં ઓરત, જગતની ફેકી દીઠેલી એઠ આ ઓરત, તે પણ એને વામી તરીકેના હક્ક
આપવા તૈયાર નહોતી. વેદનાની જીવાત એના કલેજાને ખ ૂણેખ ૂણેથી સળવળી ઉઠી. પણ હવે
બીજો માગર્ નહોતો. હવે તો મ ૃ યુન ુ ં તેડું આવતાં સુધીની એકલતાને જ ખેંચી કાઢવાની વાત
હતી. તાવ આવે યારે કોઈ પથારી કરી પાણીનો યાલો મ એ ધરનાર, દુખતા માથા પર
લિવંગ વાટીને ચોપડનાર, પગના કળતરને કોઈક ચાંપી દે નાર અને બીજુ ં તો કાઈ નિહ પણ
સ ૂનકાર ઘરમાં સાંજનો એક દીવો પેટાવીને પાટલા ઢાળી વાટ જોનાર પુત્રીનાં જ ફાંફાં
મારવા ર ાં હતાં.
વો જ દખીયારો અને એકલવાયો હતો?”

“તારી માં?”
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ું
તેજુએ ડોકુ હલા યુ:ં “એનેય સંસારમાં કોઈ નહોત.”

“ મારી માની વાત એણે મને કહી જ નથી. તાવમાં પડયો પડયો બાપ એક વાર
લવતો હતો: મારી માના ને એના મેળા તો માના મોતટાણે જ થયા’તા.”
પુરુષને કઈ સમજ ન પડી.
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“એ મારો બાપ નિહ હોય એમ મને લાગે છે . એણે મને ઉ રી મોટી કરી’તી.”
“તારો બાપ કોણ?”

“હુ ં જાણતી નથી. મેં તો એને જ બાપ કરી મા યો, ને એ મારો દીકરો હોય તેવી રીતે
મારા ખોળાને ઓશીકે જ મુઓ.’’

“ તો હય
ુ ં તારા ખોળાનુ ં મરણ-ઓશીકું માગું .ં બીજુ ં કશુય તારી કને નિહ માગુ.ં મારંુ
ઘર સાચવીને રે ’ , ને જગતની નજરે જ ફક્ત મારી આ નાટક-લીલા ચાલુ રે ’વા દે , બાઈ,
કે ટું મારી પરણેતર વાણીયણ છો.”

pu

“મને દગો તો નિહ

ો ને, કાકા?”

“દગો શીદ દે ત? આગલે જ ટે શને પોલીસમાં ન સોપી દે ત?”
તેજુને ગળે ઘ ૂટડો ઊતય .

“સવાલ તો મારો છે , બાઈ, કે ત ું મને દગો દઈને ચાલી નિહ જા ને કોઈ દા’ડો?”

“હુ ં ચાલી જઈ શકી હોત તો મારી આ દશા ન થાત, કાકા! મારંુ અંતર જૂની ગાંઠ ન
છે ડી શ ું તેનાં જ આ ફળ ભોગવું .ં “ બોલતાં બોલતાં તેજુની આંખો ચકળવકળ થઈ રહી.

બાકીનો ર તો તેજુની જીવનકથાના અથ-ઈિત વ ૃતાતે જયારે પ ૂરો કય યારે
બુઢાપાના ‘વન’ના પ્રવેશ કરનાર પચાસ વષર્ના પુરુષને િવ ાસ બેસી ગયો કે તેજુ એને
દગો નથી દે વાની.
આગગાડી છોડીને લાડા-લાડીનો ઢ ગ કરતા એ કાકો-ભત્રીજી ઘરની ધરતીની કોર
િનહાળતા હતા ને સ ૂયર્ એ ધરતીની કોર પરથી િસદૂરવરણું ડોકું કાઢતો હતો.
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તીથર્-િવિધનુ ં બહાનુ ં આપીને તેજુને
લગ્ન-શણગાર પહેરાવેલા હતા તેની ઝલક
ુ
સ ૂયેર્ િનદર્ યપણે ઉઘાડી પાડી દીધી. તેજના કપાળમાં કંકુની
પીળ કાઢેલી હતી તે આખી
રાતના જાગરણને પ્રતાપે અખંિડત હતી. તેજુ નહોતી જાણતી કે પોતાનુ ં પ એ પ્રાત:કાળની
એક સુરજ-પાંદડી સમું પ્રકૃિતના અરુણ-ઉઘાડમાં કેટલું એકરસ બની ર ું હત.ું પોતાનો તો
પ્રાયિ તનો પહેરવેશ છે એવી મીઠી ભ્રાંિત એને આટલા બધા પના મદમાંથી બચાવી રહી
હતી.

પુરુષે પોતાને ગામ તાર તો આગલા િદવસે જ દઈ રાખ્યો હતો. ટે શન પર એનાં બેત્રણ સગાં હાજર હતા. એમણે ‘લાલાકાકા’ ને કોણ જાણે કેવીય વાંદરી જોડે ઊતરતા જોવાની
ઉમેદ સેવી હતી. તેજુન ુ ં પ અને એની મુખમુદ્રાએ ભત્રીજાઓને ચકરી ખવરાવી: કુળવાનનુ ં
ફરજદ જણાય છે : મ પર સં કારની વે યો ચડી છે : આવું બૈરંુ લાલાકાકાના ઘરમાં? મારો
બેટો, યોથી ઉઠાઈ લાયો?

om

ભત્રીજાઓને ઈશારે એક મોટર આગળ ગાજતી ગઈ ને આખી બજારને એણે
ખુશખબર આ યા: લાલોકાકો પરણીને આયો! મારો બેટો, બૈરંુ લાયો તો લાયો, પણ ગામ
આખા પર આટલા વરસનુ ં વેર વાળે તેવ ું લાયો!
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લાલકાકાએ પણ તે િદવસ ગામના ઉપર પ ૂરી દાઝ કાઢી, એને બજાર સ સરી જ
મોટરગાડીની સવારી કાઢી.

દુકાને દુકાને ને હાટડે હાટડે વકરા-ખરીદી થંભી ર ા. લાલકાકાના તો લગભગ બધા
જ વેપારીઓ ભત્રીજાઓ હતા, એટલે તેજુને લાજ કાઢવાની જ ર નહોતી.
પ્ર યેક દુકાનેથી યાપારીઓએ લાલકાકાને પ ૂછ :ું “આવી ગયા? વારુ! વારુ! શુભ ય
શીઘ્રમ ભલુ!ં ”
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સૌની સામે લાલકાકાએ હાથ જોડયા: “ભાઈઓના આશીવાર્દે! તમારા સૌના
પ્રતાપે!”

ડા

એ શ દો હાથીદાંત-શા હતા. પ્ર યેક ભત્રીજાને નજરમાં સોયમાં પરોવતા લાલકાકા
યાદ કરતા હતા કે –

pu

“હા, બ ચાઓ! તમને એકએકને ઓળખું !ં તમે મારી ઉમર ચાલીસ હતી તે િદવસથી
છાપામાં મારી ઉમર પચાસની ઠેરવીને મારા થઉં થઉં થઈ રહેલા વેિવશાળને તોડા યા છે !
આજ તમારા ઘરે ઘરને અભડાવી મારીશ – સગવડ કરીને આયો !ં ’

14. એ

ાં છે ?

િપતાનુ ં નામ પ્રતાપભાઈએ જોતજોતામાં ભ ૂસી નાખ્યુ.ં િપત્રાઈઓનાં ખોરડાં ખરીદી લઈને
શેઠે ફિળયું સુવાંગ કયુર્ં હત.ું ભાંગેલી ખડકી ઉતરાવીને પ્રતાપ શેઠે યાં ડેલો પડા યો. ડાબી બાજુ
ઓરડા, જમણી બાજુ તબેલા, ડેલાની અંદર ીઓને રહેવાળી નાની ડેલી, નાની ડેલીને નાનો ચોક,
નાના ચોકને પણ કોર ઓટા, ઓટાને માથે ચાંદની રાતે તિકયા મ ૂકીને પ્રતાપરાય પ નીના ખોળામાં
પગ દબાવરાવે અને લીલાછમ તાજા રજકા બટકાવતી બે ઘોડીઓની લાદ પણ એક પ્રકારની
સમ ૃિ દશર્ક સુગધ
ં ે આખી ડેલીને ફોરાવી મ ૂકે.
શેિઠયો શોખીન નીક યો. િપતાની નાનકડી હાટડી પણ પડાવી નાખવાનાં એણે ઘણાં માથાં
માયાર્ં, પણ અમરચંદ શેઠે ક ું કે હુ ં જીવતો ં યાં સુધી મારંુ એ જ બેસણુ,ં ને મ ૂઆ પછીયે જો
પડાવશો તો ભોરીંગ સર ને હુ ં યાં ભમીશ એટલે એ એક ખ ૂણાનો ખાંચો મ ૂકીને પ્રતાપ શેઠે એક
માળ ઉપર લેવરા યો. એ માળ તેમ જ ડેલી માથેની એ માઢમેડી પર ચડીને દિરયાકાંઠાની
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ખારવાણો જયારે ટીપણી ટીપી યારે ફરતાં ગામોના સીમાડામાં એના રાસડા સંભળાયા.
િવજયગઢથી આણેલી કીટસન લાઈટો મેડીને માથે આખી રાત ઝાગતી રહી પણ ટીપણી બંધ ન
પડી. અને છ મહીને
િદવસ વા તુના અવસર પર ઈ દ્રનગરના અિધકારીમંડળની એંઠમાંથી
ગામનો ઢેઢ, ઢાઢી, મીર, વાઘરી ને ઝાંપડાં પેટપ ૂરત ું મ યુ ં ધાન પા યાં તે િદવસથી પીપરડી ગામ
‘આઈ સોઢીબાઈની પીપરડી’ એ જૂની નામથી ઓળખાતું બંધ પડ ું – મલકમાં નવુ ં નામ ફરી વ યુ:ં
‘પરતાપ અમરાની પીપરડી.’

om

તે િદવસથી પ્રતાપ શેઠે દાતણપાણી કરવા માટે ડેલીના ઓટા ઉપર બેઠક રાખી. તે
િદવસથી ગામની પિનહારીઓએ પ્રતાપ શેઠની ડેલી પાસે થઈ ને નીકળવામાં જીવનનો મિહમા
મા યો. તે દીવસથી પાણી ભરનારીઓના ડગલાને દોઢય વળી, ઘ ૂમટાની લંબાઈ વધી, બેડાને ચકચકાટ ચડયા, ઈઢોણીએ મોતીઓ જડાયા, ચરણીએ હીર ડોકાયા. મને પોતાની વહદ
ુ ીકરીઓના
આવા શણગાર કરવાની ત્રેવડ નહોતી તેમની બાયડીઓએ નવાણે જવાના નોખા લાંબા પંથ
પકડયા. કોળી, વાઘરી ને વાણંદની વહવ
ુ ારુઓએ શેઠની ડેલી પાસે નીકળવાની િહમંત છોડી, કેમકે
પ્રતાપ શેઠનુ ં દાતણ એટલે તો પંદર-વીસ પરોણાનો દાયરો; ફરતાં પાંચ ગામડાનો મોભો, મલાજો,
ઢાંકણ.
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ઘોડે ચડીને ગામમાં આવતો કોળી પાદરમાંથી જ નીચે ઊતરીને ઘોડું દોય આવતો; ને ઘોડે
ચડયો ગરાિસયો ગામનાં છીડાં ગોતીને પોતાને મુકામે પેસી જતો.
‘હક્ મ વો બેઠો છે , બાઈ! ‘ ગામ-નારીઓ વાતો કરતી. ‘દી વ યો છે એમ િડલેય કેવ ુ ં વ યુ ં
છે , બાઈ! પેટે તો વાટા પડે છે પરતાપ શેઠને! ‘
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સાંજ પડતી યાં ઉઘરાણીની થેલી ઉપાડીને ગામમાં આવતો શેઠનો સંઘી ગોડેસવાર ગામના
દરબારોને િન તેજ બનાવી દે તો. એનો તરવાર-પતો પાવલીઓના રણકારો કરતો ને એના હાથની
બંદૂક દુ મનોના હૈયા ડારતી. રજપ ૂતોની એક પછી એક જમીન પોતાના બંધાણી ધણીઓથી
િરસાઈને શેઠને ચોપડે બેસણુ ં શોધવા લાગી. પ્રતાપના ચોપડાએ જમીનોને ખાતરી આપી કે આ
દ તાવેજોનાં ારમાંથી તમને કઢાવી જાય એવો ગરાિસયો હવે જનમ લેવાનો નથી.
વાદના શોખીનો ‘પ્રતાપ અમરાની પીપરડી’ પર મીટ માંડે છે . પ ૂડલા ખાવાની તલબથી
ૂ ોના રોટલાથી થાકી
ત્રાસતા યાયાધીશ પીપરડીનો કેડો સાંધે છે . લાડુના ભ ૂખ્યા લોકસેવકો ખેડત
પ્રતાપ શેઠની પીપરડીને પોતાના માગર્માં યે છે . સવા િપયાથી માંડી સવાસો િપયાની ટહેલ
નાખનાર િવપ્રને સૌ કોઈ પ્રતાપ શેઠની પીપરડી જ ચીધાડે છે .
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પ્રતાપે નાનકડા પીપરડી ગામમાં સવર્ પ્રકારના શહેરી નેહીઓને આકષર્ણ કરનારી સામગ્રી
વસાવી હતી.
‘મારી નવલકથા કોઈ સુદર
ં
વાતાવરણમાં બેસીને મારે લખવી છે . પીપરડીની બંગલી સાફ
છે કે?’ પ્રતાપ પર કોઈ ગ્રંથકાર નેહીનો કાગળ આવતો.
‘િહંદભરમાં વરાજ-ફાળો ઉઘરાવીને િવસામો શોધુ ં .ં માથેરાન-મહાબળે ર તો હવે જૂનાં
બની ગયાં છે . બોલો, બીજા િમત્રો તરફથી તાકીદના તારો આવી પડયા છે , તમારા પર કળશ ઢો ં
કે?’ એવો એક દે શસેવકનો કાગળ નિહ પણ તાર જ આવતો.
ઈ દ્રનગરની કોટર્ માં મારા એક નેહીને માથે રાજની આફત આવી છે . તમારા િવના બચાવ
નથી. કાલે ટ્રેન પર જોડાશો? ‘દે શી રા યના ઈ સ ને જાહેર સભામાં ‘બાપુ શાહી’ કહી વગોવનારા
કોઈ રા ટ્રવીર પોતાના ખોટા દ તાવેજ કરનાર સાળાને ઉગારવાની મેલી રમતમાં પણ પ્રતાપ
શેઠની આ પ્રમાણે મદદ લેતા, ને લેતા એટલે, બસ, ફાવતા.
નાનકડા પીપરડી ગામમાં પ્રતાપ શેઠ હોય તો જ દે રાસર ગણાય અને સાધુ સા વીઓને
ઉતારવા ઉપ ય બંધાય અને એક ગાઉંના ફેરમાં જઈને રાજની રે લગાડીના પાનાં પીપરડીને પાદર
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પડે એવું વ ન પણ યાં બેવકૂફીમાં ખપે યાં પ્રતાપ શેઠે સાચુ ં કરી બતા યુ.ં જમીનો મપાઈ, સડક
દોરાઈ, માટીના સડલા
ંૂ
ધમધોકાર પડવા લાગ્યા એ ખબર પડતાં તો મુિન ી મોહિવજયજીએ
પીપરડીના વિણકોના દસ ઘરોએ પોતાને ઘેર તીથર્ંકર ઊતયાર્ ગ યા.
“એક જ વચન લેવા આ યો

,ં શેઠ! “ મુિન ીએ એકાંતે વાત ઉ ચારી.

“ફરમાવો!”
“ ટેશનનુ ં નામ શુ રાખવાના છો?’’
“પીપરડી.’’
“ન બને.’’
“ યારે ?’’
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“તમારા ગામથી ત્રણ જ ગાઉં પર ગૌતમિગિરની પ્રિત ઠા મેં કરી છે એ કેમ ભ ૂલી ગયા? એ
નવીન તીથર્ને મારે આબાદ બનાવવું છે . તમારે એ પુ ય જોઈએ છે કે નિહ? ટે શનનુ ં નામ
ગૌતમિગિર ન પડાવો તો પીપરડીનુ ં પાણી મારે ને મારા સાધુઓને ખપશે નિહ.’’
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અને મુિન ી મોહિવજયજી પ્રતાપ શેઠનો જમણો હાથ પોતાના પગને અંગ ૂઠે મુકાવીને કોલ
લઈ ગયા.
પચીસ ગાઉના ઘેરાવામાં ‘પ્રતાપ શેઠ, પ્રતાપ શેઠ’ થઈ ર ,ું અને પહેલી જ વાર યાં
આવતી રે લગાડીમાં પ્રતાપ શેઠ ખુદ ઠાકોર સાહેબના સલ ૂનો લઈ આ યા. યાર પછી એ જુવાનના
પ્રતાપી કીિતર્-મંિદર પર સોનાનુ ં ઈંડું ચડી ગયુ.ં
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આવી દોમદોમ સાિહબીની ઉપર એક િચંતાની વાદળી તોળાઈ રહી હતી. પ્રતાપ શેઠનો સાત
વષર્નો લાડકો પુત્ર ગાળે લું શરીર લઈને મઢ
ં ૂ ાં હાથની સેજને માથે લોચતો હતો. એની પહેલાનો
બાળક ત્રણ વષર્ની ઉમર લગભગ પથારીમાં જ િવતાવીને મ ૃ યુ પા યો હતો. દાકતરોની દોડાદોડ
થતી હતી. મોસંબીના કરં િડયા છે ક મુબ
ં ઈથી ઊતરતા હતા. મહેમાનોની ભીડ ચોવીસ કલાક ચાલુ
રહેતી. ઈ દ્રનગરથી અિધકારીઓ પણ આટો ખાઈ જતા હતા. એક રીતે એ માંદગી હતી, બી
વ પે
એ ઉ સવ હતો. દુિનયાની િદલસોજી માનવીના આગણામાં છોળો મારે એ અવસર ઉ સવ નામને
લાયક છે .
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દસ વષર્: ગામની સ ૂરત બદલાઈ ગઈ હતી? ના, ના, એક પ્રતાપ શેઠનાં મેડી-માિળયાં જ એ
વધુ ભાંગેલા ગામની બરબાદીને આબાદી અને ઉજાસનો પોશાક પહેરાવતાં ઊભાં હતાં. િચતામાં
બળતું શબ ઘણી ઘણી વાર બેઠું થઈ જાય છે , પણ એ બેઠા થવામાં પ્રાણ નથી હોતા. પીપરડી
ગામનાં થોડાંક ખોરડાંનાં િવલાયતી નિળયાં એટલે એ ગામના િચતા-ચડેલા શબનુ ં બેઠા થવુ:ં
ગરાિસયાના ઘરો ખંડેરો બ યા હતા. બ્રા ણોને આંગણેથી ગાયોના ખીલા બળતણમાં ગયા હતા.
ૂ ોના બળદને કાગડા થોલતા તેને ઉડાડવા માટે પ ૂછડાની તાકાત ત ૂટી ગઈ હતી.
ખેડત
સજીવન હતો ફક્ત વાઘરીવાડો. કૂબાનુ ં લીપણ એવુ ં ને એવુ ં ચોખ્ખું લ હત.ું એક િદવસ
કૂબાના ફિળયામાં પડેલા અજીઠા હાંડલાને કૂતરાઓની ઔષિધમાય જીભો જયારે દાણોદાણો ચાટી
લઈને ફરી ખીચડી ચડાવવા માટે તૈયાર માં લા વા બનાવી રહી હતી યારે સાંજનો સમય હતો.
અલોપ બની ગયેલી તેજુના ખંડેર વા કૂબાને છાપરે લા ખાઈ રહેલ ઠીબમાં એક આધેડ વાઘરી
પાણી રે ડતો હતો. એ વાઘરી એ જ હતો, ણે દસ વરસ પરની એક સં યાએ તેજુની આડે પાડીને
ગામલોકોનો લોિહયાળ માર ખાધો હતો. વાઘરીઓ બેઠા બેઠા વાતો કરતા હતા:
“ફરી વાર પાછી ઝાપડાઓને લે’ર થવાની!’’
“કેમ?’’
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ને!’’
ગ્યા?’

“શેઠનો છોકરો હવે ઘડી-બે ઘડીનો મેં’માં છે . ખાપણમાં તો રોગા રે શમના રે ટા જ ઓઢાડશે
“ઝાંપડાં બાઝી મારવાનાં. ઓ યો પે’લ વારકીનો મ ૂઓ યારે કેવી બઘડાતી બોલેલી, ભ ૂલી

“આપણે તો હમણાં ઊલટાના ભારી એક દાતણ રોજ નાખવા પડે છે શેઠને ઘરે . આપણને
કાઈ લાભ? મેં’માનોનો કાઈ પાર છે ?’
“ને હવે તો દાગતરુ મલક બધામાં હાલી મ યા છે .’’ બોલનાર વાઘરી ભ ૂવો હતો: “એટલે
ું લોક મટી ગયુ ં છે . માતાના નામની માદળડી એક વાર તો બાંધી જોવે –
માતાના દાન જોવરાવતય
પણ હવે એને કે’વા કોણ જાય?’’

“ માં!’’ વાઘરીએ ક .ું
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‘માદળડી’ શ દ સાંભળીને એક િસતેર વરસનો ડોસો ઊભો થયો. એ પોતાના કૂબામાં ગયો.
બે-ચાર માટલાં પડયાં હતાં તેમાં તેણે ખાંખાખોળા કયાર્ . એક નાનો િસક્કો એના હાથમાં આ યો. દસ
વરસની કાટ ખાઈ ગયેલી એ એક ચારઆનીને એણે માંજીને ચળકતી કરી, લઈને એ શેઠના ઘર
ભણી ચા યો. બે વાર તો નાઉમેદ બનીને પાછો વ યો, ત્રીજી વાર ‘ થાય તે ખરી’ એમ બોલીને
એણે પગ ઉપાડયા. દાતણ નાખવાને િનિમતે એ પ્રતાપ શેઠના અંદરના ઓરડાઓ સુધી પહો યો.
ઓરડાની અંદર ઢોિલયાને વીંટળાઈ વળી પુરુષો ને બૈરાનુ ં ટો ં બેઠું હત.ું અ ાવીસ-ત્રીસ વષર્ની
એક યુવતી ઓસરીની થાંભલીએ અઢેલીને આંસુ પાડતી હતી. એ પ્રતાપ શેઠની પ ની હતી.
“અ યારે નિહ, ચા યો જા, ભાઈ!’’ બાઈએ એને તરછોડયો.
“હુ ં કશું માગવા નથી આ યો – આપવા આ યો
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“શું છે ?’’

.ં ’’

“માં, હુ ં અક્કલહીણો .ં મારી પાંતીનુ ં દખ ન લગાડજો. પણ જો એક વાર, હૈયે બેસે ન બેસે
તોયે, જો એક વાર, આ પયલીમાં દોરો પરોવી ભાઈને ગળે બાંધો તો બીજુ ં તો કાઈ નિહ, માં,
ભાઈના િવવા’ થશે તે દી અમેય ગ યો કોિળયો પામશુ ં – એટલી જ મારી તો અબળખા છે , માડી!’’
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શેઠ-પ નીએ પાવલી સામે જોયુ.ં િવક્રમ વા ત વજ્ઞાનીએ પણ વહેમને વશ થઈ અમરતાની
આશાએ કાગડો ખાધો હતો. શેઠ-પ ની
ધા ને વહેમથી દવાદા અને ઈ કશનોને પણ
અજમાવી ચ ૂકી હતી, તેવા જ વહેમથી પાવલીને પણ અંતકાળના એક લ ૂલા-પાંગળા ઈલાજ લેખે
લઈ બેઠી. એને કોઈને જાણ થવા જ દીધી. પાવલીમાં છાનુમાનુ
ં
ં છે દ પડાવીને એણે તે િદવસ રાતે,
જયારે સૌ જમવા ઊઠયા હતા યારે બાળને કંઠે બાંધી દીધી.
જગતમાં ઘણા અક માતો બને છે . એકસાથે બનતી ઘણી ઘટનાઓ કાયર્-કારણની કડીઓનાં
પ ધારણ કરે છે . પ્રતાપ શેઠના પુત્રની બીમારીનાં વળતાં પાણી થયાં. વૈદોએ, દાક્તરોએ, સારવાર
કરનારાઓએ – પ્ર યેકે પોતપોતાના િશર ઉપર આ માહમ ૂલી િજંદગી બચા યાની જશ-પાઘડી પહેરી
લીધી, ને પ્રતાપ શેઠે પોતે પણ યવહારજ્ઞ માણસ તરીકે પ્ર યેકને પોતાના પુત્રનો જીવનદાતા કહી
કહી પાઘડી બંધાવી.
છોકરા માથે પાણી ઢોળવાને િદવસે પ્રતાપનુ ં યાન ગાળામાં પડેલી ચારઆનીની માદળડી
પર ગયુ.ં એણે પ નીની સામે જોઈ ક :ું “આ તમારી િવ ા હશે!’’
“રે ’વા દે જો, એ કાઢશો નિહ.’’
“તમે આટલે વષેર્ પણ િપયરના સં કાર ન ભ ૂ યાં કે? સારંુ થયુ ં કે મને વશ કરવાની કોઈ
આવી માદળડી મારી ડો’કે નાખવા નહોતાં લઈ આ યાં!’’
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“લાવી’તી!’’ એટલું કહીને એણે બે હાથના પંજાના આકડા ભીડીને પ્રેમ-માદળડીનો આકાર
ર યો અને ઉમેય:ર્ં ુ “નીકર તમે પણ ક્યાં બચવાના હતા? ખીજડા-તલાવડીની પાળ ઉપરથી ઝોડ
વળગ્યું ’ત,ું િવસરી ગયા!’’
“તને કોણે ક ?ું ’’ પ્રતાપ શેઠ અપરાધીના પમાં આવી ગયો.
“હવે....એ વાત જવા દઈએ.’’
“પણ આ માદળડી ક્યારે નાંખી’તી?’’
‘‘પછી કહીશ.’’
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પાણીઢો યે પ ૂણર્ િતર્માં આવેલા બાળક ઉપર જયારે વષ ની ઊંઘનુ ં ધારણ વ યુ ં હત ું યારે
શેઠ-પ નીએ ગવર્ભેર બડાશ હાંકી કે તમારા વૈદ-દાકતરની માત્રા પાછળ બે હજાર િપયાનુ ં ખરચ
કયુર્ં તો મને પણ એ માદળડીના બે હજાર ચ ૂકવો.
“કોણે આપી?’’

“નામ કહીશ એટલે ટેલ કોડીની પણ કીંમત નિહ રહે!’’
“ િલયા વાઘરીએ.’’
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“તોપણ કહો.”

ફરીથી પા વાઘરીઓનુ ં કામણ-ટુમણ શ થઈ ચુ ું છે ને એનુ ં મ ૂરત પોતાને ઘેરથી થયુ ં
છે એ વાત શેઠના દયમાં ખટકી. એણે થોડા િદવસ રહીને િલયા વાઘરીને એકાંતે તેડા યો ને
ધમકા યો: “ગામ છોડવું છે ? શા દોરધાગા ચલાવવા માંડયા છે ? ડેબા ભાગી ગયા’તા એ ભ ૂલી ગયો?
હરામખોર, મારા જ ઘરમાં?’’
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“માફ કરો, બાપા!’’ શેઠની મોજ લેવાની આશાએ આવેલ શેઠની ચંપલ પડી હતી તે મ માં
લઈને કરગરવા લાગ્યો: “દસ વરસ લગી દલમાં સંઘરી રાખેલી લાલચમાં મારો પગ ભ ૂલથી પડી
ગયો છે . હવે માફ કરો!’’
“દસ વરસની શી વાત? હજી મારો ખેધ છોડતા નથી કે તમે વાઘરા?”
“બાપા સા’બ, મારો ગનો નથી. મેં તો સોપેલી વાતનો મારા દલ માથેથી ભાર ઉતાય છે .
મારા સોણામાં આવી આવીને રોજ રગરગતું ને રોત ું મો હુ ં તે દી ન સંઘરી શક્યો. મને કહે છે કે:
િલયા ભાભા, પાવલી આજ નૈ આપ તો પંછે કે’દી આપીશ?’’

pu

ું ?ં કોનુ ં મ રોત ું તુ?’’
“કોણ કહેત’તુ
ં

“ભાઈસા’બ, મને ભઠશો માં, હો? મેં આજ લાગી કોઈને નથી ક .ું ”
“નિહ ભઠુ,ં કહે.’’
“તેજુડીનુ ં મ .’’

પ્રતાપની આંખો નીચી ઢળી.
“એની દીધેલ જ એ પા લી: મને હાલતી વખતે સમ ખરાવી ખરાવી કીધુ ં તું કે માદળડી
ઘડાવીને ડોકમાં પે’રાવવાનુ ં કે’ , હો લાભાભા? શરીરે નર યા રે ’શે ભાઈ! પણ હુ ં આંહી એ વાત
લઈને શી રીતે આવુ?ં મારા પગ શે ઊપડે? નીકર મોટા ભાઈ માંદા ને માંદા રે તા’તા યારે મને કાઈ
થોડું મન થયું હશે?’’ વાઘરીએ ક .ું
“ત ું આ બધુ ં શુ બબડી ર ો છે , ઘેલા? તને ક્યારે આપી’તી પાવલી? ક્યારે આ બધુ ં ક ’ું ત?ું કે
જોડી કાઢ છ ને મને ઉઠા ભણાવ છ?’’
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“માતા યે મને, જો હુ ં ઉઠા ભણાવતો હોઈશ તો! જાતરાએ જાતી જાતી ઈ મને કે’તી ગઈ’તી,
બેય વાત કે’તી ગઈ’તી તે. અમે એની જૂની ઠીબમાં ચકલાને પાણી નાખવાનુ ં તો ક્યારે ય વીસયાર્
નથી પણ આ બીજી વાત પાળવાના પગ નો’તા ઉપડયા, બાપુ!’’
“જાત્રાએ?’’ પ્રતાપ પોતાની મ ૃિત તાજી કરવા લાગ્યો. ‘‘કોની જાત્રાએ?’’
“ઈ.....ભાઈ....ભગત માણસ કે’તો’તો તે તેજુને અમારી દીકરી કરીને ડાકોરની જાતરાએ લઈ
જાશુ.ં અમનેય તે ઈમ યુ ં કે પ્રાછત કરી આવતી હોય તો અમારી નાતમાં ભેળવી લઈએ. માથે
બદનામું હોય યાં સુધી તો.....”
લો બોલતો બોલતો બંધ પડી ગયો. એને મોડું મોડું ભાન આ યુ ં કે પોતે જુના જખમના
ટેભા ઉતરડયા હતા.
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“ લા ભાભા!’’ પ્રતાપ શેઠ પોચા પડયા: “ત ૂટક તટુ ક વાત છોડીને મને કડીબંધ આખી વાત
કહીશ?’’
“કઉં, ભાઈસા’બ! કે’વામાં મને શો વાંધો છે ? પણ તમે મને...”
લાએ માંડીને વાત કહી.
“અ યારે એ ક્યાં છે ?’’
“કોઈ પ ો નથી.’’
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“હુ ં તને કાઈ નિહ કરંુ , ભાભા! મારે એ આખી વાત સાંભળવી છે .”

“ઈ દ્રનાગરના એ મકાનની તને ખબર છે ?’’
“મેં ફરી કે’દી જોયુ ં નથી.’’
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“મારી સાથે આવીશ? આપણે ત્રાગડો મેળવવો છે .’’

ુ ઉઠયો: “હવે ઈ ઈને ર તે ચાલી ગઈ. મરી ખ ૂટી હશે. જીવતી
“પણ બાપા!’’ લો ભયથી જી
હોય તોય તમને વતાવતી નથી. હવે ઈના મ ૂિળયાં ખોદવાથી શો સાર? ખમાં, ભાઈ બેઠા થયા છે !
એની માદળડીનુ ં બા’નુ ં તો બા’નુય જાળવી રાખો, બાપા! એ દટાઈ ગઈ છે તેમાંથી ખોદવાની શી
જ ર છે ?’’

pu

પ્રતાપની આંખોમાં જળ ઉભરાયાં: “ભાભા, મારે એના મ ૂિળયાં પણ નથી ખોદવાં. એના
મ ૂિળયાં ખોદનાર મારા બાપ અને હમીરભાઈ તો મારી ખ ૂટયા છે . મારે ફક્ત આટલો ત્રાગડો મેળવવો
છે કે એ અને એનો છોકરો ક્યાં છે ? જીવે છે કે મ ૂએલાં છે ?”

15. નવી લપ

પાંચાલ દે શના ડુગ
ં રા પ્રમાિણક છે . વા છે તેવા જ દે ખાય છે . પણ એ ડુગ
ં રમાળામાંથી
નીકળીને વહેતી એક નદીનુ ં િદલ દગલબાજ છે . એ નદીનુ ં નામ ભોગાવો છે . એનાં પેટમાં ફોડાં છે .
ચોમાસાના પહેલા વરસાદનુ ં પાણી ડુગ
ં રાઓનાં હૈયાંમાંથી અમ ૃત સરીખું િનઝર્રીને યારે
ભોગવાના પેટમાં પડે છે યારી પુ ઝેર બને છે . એની સપાટી ઉપર સ ૂકી માટીની પતરીઓ વળી
જાય છે . જમીન વી એ જમીન નીચે બ બે-ત્રણત્રણ મથોડાં ઊંડી રાબ સંતઈ રહે છે . કેટલાંય ઘોડાં
અને ઊંિટયા. અસવાર સિહત કે અસવાર વગરનાં, સીધી વાટે ચા યાં જતાં, એ રાબડના ગુ ત કૂપો
પર પગ પડતાંની સાથે જ અંદર ગાયબ બની ગયાના દાખલા છે . બહાર નીકળવા જોર કરનાર
પ્રાણી એ ફોડાંની ચ ૂડમાં વધુ જલદી સપડાય છે .
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એ મ ૃ યુ ભયાનક છે , કેમ કે પોતાના ભક્ષને ગળી જતાં ફોડાં નથી પોતે કોઈ અવાજ કરતાં કે
નથી પોતાના િશકારને, 'દોડજો! દોડજો!' ની બ ૂમો પાડવાનો સમય આપતાં. ભોગવાનાં ફોડાં અને
દગલબાજ મા વી, બે વ ચે ફેર આટલો જ પડે છે કે ફોડાં ખાસ કોઈને ફસાવી પાડવા નીકળતાં
નથી, તેમ પોતાનુ ં કામ એ બે-પાંચ પળમાં જ પતાવી નાખે છે . માનવીની દગલબાજી ધીરે ધીરે
અજગરની માફક ગળે છે , એટલે િશકારને તરફિડયાં મારવા ટલો સમય લેવો જ પડે છે .
એવા ભોગવાને િકનારે એક િદવસ બપોર ટાણે મદારીનુ ં કુટુંબ આવી પહ યુ.ં એ જમાતમાં
એક નવો ત વજ્ઞાની વ યો હતો. એ ગધેડો હતો. બીજા સવર્ના િવચાર-ભાર પોતાનાં ભેજામાં
ભરનારા માનવ-િફલસ ૂફ વો આ ગધેડો મદારીના તમામ સરં જામને પોતાની પીઠ પર ખેંચતો
હતો. અને િફલસ ૂફના માથાના જ્ઞાન-ગાંસડા પર કોઈ કોઈ વાર કિવતા ચડી બેસે તેમ મદારીના
નવા સાથીને માથે વાંદરી રતનબાઈ પણ સવાર બનતી. વાંદરાનો વારો નહોતો આવતો.
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થાવર સરં જામમાં બે મોટા વાંસડા ઉમેરાયા હતા, ને તે વાંસડા ગધેડાની પીઠ પર આડા
બંધાતા હતા. લાંબી લાંબી ચચાર્ ને આડી નાખીને ત વજ્ઞો મ જનસમ ૂહને પોતાના માગર્માંથી તરી
જવાની ફરજ પાડે છે તેમ આ ગધેડો પણ પંથે ચાલતા વાટે માગુર્ઓને વાંસડાના બ ે છે ડાની બહાર
તરીને જ ચાલવાની ફરજ પાડતો. ગધેડાની પાછળ પાછળ ચા યાં આવતાં રીંછણ અને વાંદરો,
િફલસ ૂફની બુિ ના કાયમી અનુચરો, જડત વ અને અિ થરતા વાં ભાસતાં.
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િસ ેર વષર્ના કાળને ખાઈ જનારો મદારી, હતો તેથી વધુ વાંકો વ યો હતો. એનો એક હાથ
ડાંગ પર ને બીજો હાથ અખ ૂટ હા યાના ભંડાર છોકરા ઝંડિૂ રયાના ખભા પર ટે કો લેતો. ઝંડિૂ રયાના
ખભા ઊંચા થયા હતા કેમ કે એની ઉંમર તે િદવસે તેર વષર્ની હતી. એના દુિધયા દાંતને થાને
આવી બેઠેલા મોટા દાંત એના કપાયેલા હોઠ વ ચેથી વધુ મોટા દે ખાતા હતા. એટલે કે ઝંડિૂ રયાનુ ં
ૂ નુ ં શરીર સોટાની માં સીધુ ં વ યુ ં હત.ું ઋતુએ ઋતુ
‘અમર હા ય’ પણ લંબાયું ને પહોળાયુ ં હત.ું ઝંડર
એ શરીર પર પોતાપોતાના રં ગોની પીંછીઓ ફેરવી જતી હતી એ સવર્ પીંછીઓના ઉપરાછાપરી
પુટમાંથી ઝંડિૂ રયાના શરીરે યામલ વણર્ ધારણ કય હતો.
વાંસની ટોચે એ િખસકોલી પેઠે ચડી જતો હતો. એનાં લાંબા લટિૂ રયાં પર ટોપી નિહ પણ
કાંસાની થાળીઓ ઓઢી હતી. એના ઘ ૂઘિરયાળા પગ ઊંચા દોરાને માથે એ થાળીમાં ચડી લસરી
શકતા હતા. એના મ પરનુ ં હસવું સવર્ મનોવેદનાને પાર કરી ગયેલ ું હત.ું તસતસતી બંદીમાંથી
બહાર પડતા એના ખભા સુધીના હાથ સંઘેિડયાના સંઘેડા પર ઊતરે લા સરીખા ઘાટીલા હતા. પણ
એનુ ં અખ ૂટ હા ય ભયાનક હત.ું

pu

મદારી-કુટુંબમાં બીજી પણ એક વ ૃિ થઈ હતી. રાતનબાઈ વાંદરીને આઠ વાસાનુ ં બ ચુ ં હત.ું
એ બ ચું ઘણુ ં ખરંુ ઝંડિૂ રયાના ખંધોલે જ બેઠું બેઠું એના માથા પરની થાળીમાં મ ૃદં ગના
બજવૈયા વી થાપીઓ મારત ું હત.ું બ ચાના મ માંથી પડી જતાં જમ ખનો ટુકડો ઝંડિૂ રયો મદારીની
નજર ચુકાવીને આરોગી જતો.
એ આખી જમાત ભોગવા નદીને િકનારે અષાઢ મિહનાના એક વ છ િદવસે ચાલી આવતી
હતી. ઊતરવાનો આરો થોડા ફેરમાં હતો. આરો આવી પહ યો. સામી ભેખડે હજુ આ મદારી-કુટુંબ
નહોતું ઊતયુર્ં યાં ઝંડિૂ રયાએ નદીના પટમાં સામેથી ચાલી આવતી એક ીને દે ખી. ીની પછવાડે
એક સાતેક વષર્ની છોકરી ચાલી આવતી હતી. ીને માથે લાકડાનો ગંજાવર ભારો હતો. ભારો જાણે
કે એને માથે ઉપાડેલ હોય તે કરતાં એને માથે ચડી બેઠેલા હોય એવો િહંસક લાગતો. એના ઘટણ
ંૂ
સુધી પગ ઉઘાડા હતા, ને ઘટં ૂ ણથી ઊંચે છાતી સુધીના દે હની ચાડી ખાતા લ ૂગડાંના લીરા લબડતા
ૂ ી
હતા. છોકરી ‘માં માં’ ના િકિકયારા પાડતી હતી, કેમકે એના પગ તળે ભોગવાની થાપા-ભ ં ૂ લી વેકર
છમ છમ ઊના દામ દે તી હતી.
“ યાં ઊભી રે ’ , ઊભી રે ’, હુ ં સામે કાંઠે ઉતારીને તને તેડી જાઉં ”ં , એટલું બોલતી બાઈએ
વેગ કરીને ઊંટ ખ ૂમડે તેમાં વેકરો ખ ં ૂ ો, પણ કાંઠાને પહ ચવાનુ ં પંદર કદમનુ ં જ યારે અંતર ર ું
યારે એના પગ સરક્યા. પગ નીચે ફોડાનુ ં જડબુ ં આ યુ.ં માથા પર લાકડાના ભારાએ ભીમસા કરીને
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ફોડાને યારી આપી. ઓ ગઈ! ઓ ગઈ! ક્યાં ગઈ એટલું મનમાં મનમાં પણ િવચાર કરવાનો સમયા
રહેવા દીધા વગર ભોગવાએ એ બાઈને આખી ને આખી પોતાના ઉદરમાં ઉતારી. ઝંડિૂ રયો વાંદરીના
બ ચાને નીચે પછાડીને ડોટ કાઢીને યાં પહ યો. યાં નદીની રે ત પર બસ લાકડાનો ભારો પડયો
હતો ને બાઈની ઓઢણીનો છે ડો જારી જારી ડોિકયાં કરતો હતો તે પણ અદ્ર ય થયો. ફોડાની સપાટી
પર ફક્ત થોડાં બડબિડયાં બો યાં.
નાની છોકરી સામા િકનારા પાસે ઘડીક એક પગ પર બીજો પગ ચડાવતી, ઘડીક બેસતી,
ઘડીક ઊઠતી, ને બળતા પગ પછાડતી પછાડતી એ ધગેલી રે તીમાં ઊભી ઊભી બોલતી હતી: “મા,
બ ં !ં મા હા ય! મા, બ ં !ં ”

om

એક અજાયબીમાંથી ઊંચે આવે તે પ ૂવેર્ તો એ ઘાતકી મ ૃ યુનો સાક્ષી ઝંડિૂ રયો બીજા
અચંબામાં ગરક થયો. આ છોકરી સામે ઊભી ઊભી જ પોતાની માને ધરતીના પેટાળમાં ગારદ થતી
જુએ છે , છતાં હજુ યાંથી ખસતી નથી ને માને પાછી આવવા બોલાવે છે .
ફરી વાર સાદ આ યો: “મા, ત ું કેમ નથી આવતી? મા, હુ ં બલું

,ં મા, મા, એ...હેઈ...માડી!”
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વાંદરાને, રીંછણને અને ગધેડાને છોડી ડોસાએ પણ નદીના પટમાં દોડ દીધી, ઘડી પહેલાંની
જીવતી એક ઓરતનુ ં યાં નામ િનશાન નહોતુ.ં ફક્ત લાકડાંનો ભારો ડૂબેલા વહાણના ડાંડા વો યાં
દે ખાતો હતો. નદીના મ માં કોઈ જવાબ નહોતો. નદીની રે ત િહંસક હા ય કરતી હતી: ધરતી પરનાં
ખદબદતાં માનવીમાંથી એકને મેં ઓ ં કયુર્ં તેથી દુિનયાને શી હાિન આવી ગઈ? િવ ની ઘટમાળને
એક િવપળ પણ ક્યાં થંભવું પડ ?ું મીંદડાં, કૂતરાં ને માનવી - તમામ પોતાનો આહાર આરોગે છે તો
ફોડાએ એનો ભક્ષ શા માટે ન મેળવી લેવો? નદીના મગ
ં ૂ ા હા યની એ ઘાતકી રમ ૂજ હતી. એ
રમ ૂજનાં િનરપરાધી પાત્રો ડોસો અને ઝંડિૂ રયો સાત વષર્ની છોકરી પાસે જઈ ઊભાં ર ાં યારે
છોકરીએ લાંબા હાથ કયાર્ ને ક :ું “મા, બ ં ,ં બૌ બ ં ં મા, તેડી લે.”
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ૂ અજાયબ બ યો. એણે મદારીની સામે જોયુ.ં મદારીએ નીચા વળીને છોકરીને તેડી
ઝંડર
લીધી. એની આંખો તપાસી ચપટી વગાડી, આંખોની કીકીઓનુ ં હલનચલન યાં હ તી ધરાવત ું
નહોતુ.ં
ૂ ને ક .ું
“અંધી છે , અંધી!” મદારીએ ઝંડર

છોકરીને સમજ પડી કે પોતાને તેડનાર મા નથી, પન કોઈક િબહામણા અવાજવાળો પુરુષ
છે . એણે પોકર પાડયો: “મા, મા, માડી!”

pu

“બસ,” મદારીએ જીભ મોકળી મ ૂકી: “દુિનયાભરમાં મા વગર બીજો કોઈ બોલ સંભળાતો
નથી. આખી દુિનયાની મા મરી ગઈ લાગે છે . 'મા, મા' કરવા બેસો છો પછેં માને પેટ અવતાર શા
માટે યો છો? મા મ ૂકીને ભાગી જાય છે યારે તમને બધાંને મા માથે એવો યાર ઊભરાઈ હા યો
છે ? એટલા સાટુ તો હુ ં પર યો જ નથી. હુ ં પરણુ ં તો જ મારે છોકરંુ થાય ને? ને છોકરંુ થાય તો એની
મ ૂએલી કાં ભાંગી ગયેલી મા વાંસે એ રીિડયા પાડે ને?”
એવા થોડા બબડાટાએ એ ત્રણેને પાછાં સામી ભેખડે પહ ચાડી દીધાં - યાં ગધેડો
અિવચિલત જ્ઞાનભાવે આ ઘટનાનો સાક્ષી બની વીતરાગની દશામાં ઊભો હતો, ને યાં વાંદરાએ
વળી કોઈક નવા માનવીનો વધારો થઈ ર ો છે એ બીકે કૂદાકૂદ કરી મ ૂકી, યાં રીંછણને નવા
માનવ-માંસની તાજગીભરી સુગધ
ં આવવાથી એનુ ં નાક હવા સામે ફાટી ર ું હત.ું
“હવે?” મદારીએ તેડેલી છોકરીને પંપાળતા પંપાળત ક :ું “આ લપને ક્યાં નાખવી?”
“એનો બાપ નિહ હોય?” ઝંડિૂ રયાએ તપાસમાં ઊતરવા ઇંતેજારી બતાવી.
“એના બાપને ગોતવાય આપણે જાવુ?”
ં
“આહીં બીજુ ં કોઈ નથી.”
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“એટલે? આપણે આંહી નીક યા એ શુ ં આપણો ગુનો? ત ું બેવકૂફ થઈ ને દોડયો ગયો, નીકર
આપણને ખબરે ય પડત કે એની મા ક્યાં ગઈ. આપણે જોયુ ં એટલે ફસાઈ ગયા ને? જોવાનુ ં જ ઝેર
છે ને? દયા ઈ પણ એક ઝેર જ છે ને? દુિનયામાં દયાએ જ દાટ વા યો છે ને?”
છોકરીને આ સંભાષણનો િનગ ૂઢાથર્ સમજાતો નહોતો. એ કોઈ બે જુદા જ માનવીઓના બોલ
સાંભળતી હતી. એણે આંતરે આંતરે પ ૂછયે જ રાખ્યુ:ં “મા ક્યાં ગઈ? મા, મા, મા!”
“લે હવે, રાખ છાની આને.” ડોસો પોતાના િદલની વરાળ ઠાલવતો છતાં છોકરીના નજ્ઞ શરીરે
હાથ ફેરવતો હતો.
“ઢોલક બજાવુ?ં ”

“તો હુ ં જ બજાવીશ.” ઝંડિૂ રયો ઢોલક તરફ ચા યો.
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“ઢોલક કાંઈ મે કો’ક મ ૂએલી માનાં છોકરાં છાનાં રાખવા લીધી છે ? પેટનો ખાડો પ ૂરનારી
ઢોલક વધારાની છે ? તને છાનો રાખવા ઘ ૂઘરા બાં યા તે દીથી જ મારી તો અક્કલ ગુમ થઈ છે ને?
એક હોઠકટો બસ નો'તો તે હવે બીજી આંધળી કમબખ્ત િક મતમાં આવી પડી!”
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“તને એ ઈલમ સીમના આંધળાં છોકરાં રીઝવવા મેં નથી શીખ યો, એ તો બેવકૂફોની મોજ
લેવાનો કસબ છે . રે 'વા દે , ગમાર ન બન. કસબને કઠેકાણે ન વાપર. ગવૈયા-બજવૈયા જાણશે તો
તારી બેવકૂફી માથે થકશે
ં ૂ .”
ૂ િવચારમાં પડયો. બુ ાએ સીમમાં દૃિ ટ કરી.
ઝંડર

“ઊભો રે , ઊભો રે . સામે શેઢે આદમી કળાય છે . એને પ ૂછી જોઉં - આ છોડી કોને સ પવી?”
“એ...હેઈ...હેઈ.” એણે એક સાદ દીધો.
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ને ફક્ત સ યતાને ખાતર 'ખેતર' કહી શકાય એવા એક ભ ૂખરા વેરાન ટુકડામાં એક સાંતી
પડ ું હત.ું સાંતીને જોતરે લ બે બળદ પૈકીનો એક બળદ ઊભો હતો. તે બળદ કૂતરા વડો જ
દે ખાતો હતો. ને બીજો બળદ બેસી ગયો હતો તેને પરોણાની, પાટુની ને હાથની ત્રમઝટ બોલાવીને
ૂ આ સાદ સાંભળવાની એટલી પણ ખેવના કરતો નહોતો - ટલી એ
ઊભો કરવા મથતો એક ખેડત
ખેવના ખુદ ભોગાવાને હૈયે હતી. નદી તો સામો પડછંદો પણ પાડતી હતી.
“એ...હેઈ...જુવાન!” ડોસાએ બીજી બુમ પાડી.

ૂ ે સામે જોઈને આવવનો ઈશારો કય . જર હાથ હલાવીને પાછો એ બળદને લાતો
ખેડત
મારવા મંડી પડયો. ભોગવા નદીની ભેખડો એ લાતોના પડઘા ઝીલતી હતી.

pu

“લે, જો, ઝંડિૂ રયા” મદારીએ છોકરાને મહેણ ુ ં દીધુ:ં “એને કેટલી અક્કલ છે ! પારકી પંચાતમાં એ
પડે છે ? તારી જ અક્કલ કીડા ખાઈ ગયા છે . રાખ અંધીને અહીં, હુ ં જઈ આવુ.ં તારે તો ખીખી દાંત જ
કાઢવા છે ને?”
ૂ ને મળવા ચા યો યારે ઝંડર
ૂ ે રડતી છોકરીને ઝોળી પર બેસાડી, હાથમાં ઘ ૂઘરા
મદારી ખેડત
બાં યા, ને ઢોલક બજાવવા માંડ .ું મા િવનાની છોકરીને કાને ઢોલક-ઘ ૂઘરાના ગથ
ં ૂ ેલા ધમકાર
પડયા. એ છાની રહી. એને મા મરી ગયાની સાન નહોતી. મા હજુ લાકડા વીણતી હશે.
ત વજ્ઞાની ગધેડો તો લિલતકળાઓથી અિલ ત રહીને િચંતન કરતો ર ો. રીંછણ એનાં
કાળાં વ
ં ાંમાં દાંત પેસાડીને ગીંગોડા કરડવા લાગી. રતનબાઈ બ ચાને છાતીએ વળગાડીને એના
માથાની જૂઓ જોવા બેઠી. રતિનયો ભાભો કલાનો પ્રેમી હતો એટલે ઊઠીને બે પગે ચક્કર મારવા
લાગ્યો.
મદારી ખેડુ પાસે પહ યો કે તરુ ત ખેડુએ પ ૂછ :ું “બીડી છે ?”
“અરે ભલા આદમી, તારા ગામની એક બાઈ ફોડામાં ગારદ થઈ ગઈ. એની છોકરી રુએ છે .”
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ૂ ે િનમર્મતા કેળવી હતી. “આ ઢાંઢાને ઊભો કરવા
“તેમાં આપણે શું કરશુ,ં ભાભા?” ખેડત
લાગશો?”
“પણ છોકરીનુ ં શું કરવુ?ં એ અંધી મ ૂઈ છે . “
“આંધળી છોકરી છે ને? ઓળખી! એના મા અમારા ગામની નો'તી. આંહી છ મિહનાથી
આવી'તી, પણ સીમમાં એક કરગિઠયું નો'તું રે 'વા દીધુ ં રાંડે!”
“પણ એ તો ફોડામાં ગારદ થઈ.”
“ઠીક થયુ.ં નીકર ખાંપણ િવનાની રે 'ત, ને એને કાગડા-કૂતરા ઠોલત.”
“એ તો બરાબર, પણ આ આંધીને ક્યાં નાંખ?ું ”
“એનો કોઈ બાપ, ભાઈ, કાકો, મામો છે કે નિહ?”

om

“નાખો ને ઈ જ ફોડામાં, નીકર ભડં ૂ ે હાલે મરશે.”
“કોઈ નો'તો, ને હોય તોય ન વેઠત. દાણા ક્યાં છે મલકમાં? ચાર દા'ડા અમારા ગામની
કાિઠયાણી બે છોકરાંને ગળે બાંધી કૂવે પડી. એ િરયો કૂવો, હજી ગંધાય છે . બીડી હશે બીડી એકાદી?”

“પીધેલી છે , હાલશે તમારે ?”

ay
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ૂ આ દાણાના દુકાળની ને મા-બાળકોના આપઘાતની
એક િનલેર્પ વતર્માનપત્રની રીત ખેડત
વાત કહી ગયો. એનુ ં મુખ્ય િનશાન બીડી હત.ું
કહીને મદારીએ કાળા મ વાળા વાંદરા

વુ ં ખોખું પોતાના કાન પરથી કાઢ .ું
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ુ હાલે. ગામમાં વળી ન પીયેં. આને મારી મારીને થાક લાગ્યો છે એટલે
“હાલે, વગડામાં સંધય
જરા િડલે કાંટે કરી લેવ ુ ં છે . બે ંક ટલો જડદો હશે તોય બસ છે .”
ૂ ે ક :ું “તમે દીઠી ઈ બાઈને ફોડામાં ઊતરતી?”
બીડીનો દમ ખેંચતા ખેંચતા ખેડત
“મેં તો એની ઓઢણીનો છે ડો જ દીઠો.” મદારી અપરાધીની રીતે બો યો: “પણ મારા ભેલો
એક કપાતર છે , એણે ઓ ઓલી રાંડ કેડ સુધી હતી યાં જ દોડીને જોઈ લીધી.”
“બડબિડયાં બો યાં'તાં?” ખેદૂતને ધુમાડાનો નશો નવીન જ તૉર આપી ર ો હતો.
“બો યાં તો હશે જ ને? મને આંખે કમ કળાય છે .”
“પણ કાને તો સાંભ યાં'તાં ને?”

pu

“કાનની વાત કાન જાણે, મારે શુ?ં યો હાલો.”

“આ ઢાંઢો ઊભો કરાવતા જાવને, ભાભા? આ યા છો તો એટલું કહેવાય છે . તેડવા કાંઈ થોડું
અવાત?”
બળદને ઊંચકવાની એ િક્રયા નકામી નીવડી. બળદ કાંઈ િનજીર્વ કબાટ થોડો હતો કે ઊંચો
કયેર્ ચાર પાયે ઊભો થઈ રહે? બળદ તો જીવતો જીવ હતો. એ પ ૂરો ઊંચકાઈને પાછો નીચે
પછડાયો.
“આમ કેમ કરે છે ?”
નથી.”
પડ .ું

“ના, બીજુ ં તો કાંઈ નથી. નખમાંય રોગ નથી. થાક્યો છે ને પાછો ભ ૂખ્યો છે . બીજુ ં કાંઈ
મદારી

ૂ ના આ ખુશ ખબરથી જરા મ મલકાવવુ ં
વા િનરાશાવાદી િવચારકને પણ ખેડત
68

“ યારે ખવડાવીને પછેં જ હાંકો ને?”
“કાંક તો ગોલો છે . પેટનો જરા મેલો છે . ચાર દીથી અમલદારની વેઠે ગ્યો'તો ને, એટલે
માથામાં અમલદારનો પવન ભરાણો છે , બીજુ ં કાંઈ નથી. વેચાતો રાખવો છે ? માથે વાંદરાં-બાંદરા
બેઠે જાય, ભાર ભરાય, તમે પણ થાકો તયેં ચડો ને? એ મ ૂળ તો પોિઠયો જ હતો. ટે વાયેલો છે . આ
તો અમલદારંુ ની વેઠ કરવામાં જ અમલદારીનો વા વાયો છે ગધાને, લઈ જાવ; ઠીક પડશે.”
“ના ભાઈ, મારે તો હવે જાડાં જણ થઈ ગયાં છે . યો યારે , હવે રામરામ! છોકરીને હુ ં તો
મેલી દઉં .ં ”

ટી

“મેલી દે જો. આઈ તો આંધળી છે , પણ પહ ચેલી છે . ગામની ગંધે ગંધે જ ગામમાં પોગી
જાશે. જીવશે એનાં નસીબ હશે તો, ને મારશે તોય મહાસુખ પામશે.”
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“થાવુ ં હોય તે થાવ અંધીનુ!ં આપણે તે કેટ લાક ગળે વળગાડશુ,ં ભાઈ!” મદારીએ ચાલતાં
ચાલતાં ક .ું
“બસ! બસ!” ખેડુએ બળદનુ ં પ ૂછડું ખેંચતે ખેંચતે ક ,ું “ધરતીમાં એટલો બધો સમાસ જ ક્યાં
છે ? ઢોરને ને માણસને બેયને ક્યાં સમાડવાં? પરમ ડી જ મારો છોકરો ધાણી ટ તાવમાં ઊડી ગ્યો.
આઈ તો જલ યાં એટલાં જીવે નઈં ઈ જ સારંુ . ભગવાના કામી અણસમજુ હશે!”
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ૂ નો પરોણો પછાડાયો. તે
એ વાકયના િવરામિચહ`ના પે બળદના દે બા ઉપર ખેડત
સાંભળીને મદારીથી ફરી એક વાર પછવાડે જોવાઈ ગયુ.ં

“હો.”
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ૂ ના ખોળામાં બેઠી બેઠી ઝંડર
ૂ ના હોઠ પર
દૂ રથી એણે જીણી નજરે જોયુ.ં અંધી છોકરી ઝંડર
ૂ એને કશુકં પ ૂછતો ને કહેતો હતો: “તારી માં છે ને, હ ને, તે આઈ લાકડાં
હાથ ફેરવતી હતી. ઝંડર
વીણવા ગઈ છે , ને મને કે’ટી ગઈ છે કે મારી છોડીને ઘેર લેતા આવજો, હો?”

pu

ૂ ના હોઠ પરથી જાણે શ દો વીણતાં હતાં. આ પ ૂવેર્ છોકરીના દૂ ધાળા
છોકરીના આંગળાં ઝંડર
ને ગામડાના હાથ માના મ િસવાય કોઈના મ નો પશર્ નહોતા પા યા. અંધાને હમેશાં આંગળી
આંખો ટે છે . અંધાઓ પ્રેમ, પ્રકોપ અને મમતા- િન ઠુરતાની વાચાને સામા માનવીના પશર્ વડે
ઉકેલતાં હોય છે . પોતાને મળનાર માનવીની આંખો અમીભરી છે કે રોષ-રાતી છે , એવી અંધાંને
ખબર નથી પડતી. એટલે પાકી ખાતરી કરવા સારુ એ અડ અડ કરે છે . લાકડાંના ભારા ખેંચનારી
કજાત ઓરતને છોકરીનો એવો પશર્ સહેવા એની મા િસવાય બીજુ ં કોઈ તૈયાર નહોતુ.ં છોકરીને
ૂ ીમાંથી ઊઠતી ભડ ભડ વરાળોમાં ભજાતા
એવો પરાયો માનવી આ પહેલો જ મ યો. ભોગવાની વેકર
ંૂ
બે માત ૃહીન બાળકો અ યો યનાં ઉપકારકો ને આિ તો બની ર ાં હતાં.
ૂ ને પણ આજ પ્રથમ-પહેલી એક શાતા વળી. એના ફાટે લા હોઠને જોનારાં તમામ આજ
ઝંડર
સુધી એની સામે દાંિતયાં કરતાં, અને ખીજવતાં, એને કાંકરીઓ મારતાં, ને એનાથી બીને ચીસ
પાડીને વેગળાં ભાગતાં. પોતાને જગતની ઠકડીનો ભોગ બનાવત ું એનુ ં મ આજ િપ્રય થઈ પડ ું આ
આંધીની દસ નાની આંગળીઓને. એ મ ની બીભ સતાથી આ ના ડરનાર ને ના નાસી જનાર આ
પહેલ-વહેલ ું બાળક મ યુ.ં આજ સુધી એના તમાશા જોવા મેદનીઓ ઊમટતી, પણ એના દીદાર
માત્રથી નાનાં છોકરાં ઘરના ઊંડા ઓરડામાં નાસી જતાં, માતાઓની સોડમાં સંતાતાં. અંધી છોકરી
એના ખોળામાં ચડી અણબીતી બેઠી હતી. એ કાળમુખા હોઠ પર પોતાની આંખો અડકાડતી હતી.
ૂ ના જીવનમાં કોમળ યારનો એ પ્રથમ જ મ હતો. મદારીની લાગણી પર કઠોરતાનુ ં પડ,
ઝંડર
ીફળના ગોટા પરના દુભેર્ છાલા વુ ં બાઝેલ ું હત.ું એ નેહની લીલી ડાંખળી કાળમીંઢ પ થરોની
કરાડમાંથી ચીરો પાડીને નીકળે લી હતી. અંધી છોકરીનો નેહ એનાથી જુદો પડયો. ઝંડિૂ રયાને
મદારીની જોડે બરાડાથી કામ લેવ ુ ં પડતું – આજ આ અંધીએ એના મ પર વાણીની મ ૃદુ તા જ માવી.
ૂ ે આવી પહ ચેલા મદારીને સુખ સમાચાર આ યા.
“છાની રહી ગઈ છે .” ઝંડર
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“એને છોડ; ચાલો, ર તે પડીએ.”
“એ ક્યાં જશે?”
“એને તો એ

યાં પગ મ ૂકશે યાં ર તો જ છે ને!”

ૂ ઊઠયો નહોતો. એ મદારીની
એમ કહીને એણે રીંછણ અને વાંદરાની રસી હાથમાં લીધી, ઝંડર
સામે જોઈ ર ો. પણ એના મ પર અનંત હા યે એની મનોવેદનાને દગો દીધો.
“ખી ખી શુ ં કરછ, ભા. ઊઠ, આ જીવડાં ભ ૂખ્યાં છે . તારે હમેંશાં મારી મ કરી જ કરવી છે કે
બીજુ ં કાંઈ છે ?”
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ૂ ે છોકરીને પોતાના ખોળામાંથી ઉતારીને નીચે મ ૂકી. જરીક લીલા ઘાસમાં બેઠેલી છોકરી
ઝંડર
ૂ ના
હાથ લંબાવીને પશર્ માટે ઝંખતી હતી. મદારીના બોલવાનો અથર્ એને અગમ જ ર ો. પણ ઝંડર
પશર્ની સરગમ બજતી શા માટે બંધ પડી? એકાએક હાથમાંન ુ ં વાિજંત્ર ક્યાં સરી આ યુ?ં અંધીએ
ચા યાં જતાં પગલાંના વિન પકડયા. અંધીનુ ં નાક ચાલી જતી કોઈ સુગધ
ં ને શોધવા સતેજ બ યુ.ં
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ૂ પછવાડે ચા યો. તેની પછવાડે સુગધ
મદારીએ પશુઓને નદીમાં ઉતાયાર્ં . ઝંડર
ં ના અને
ચરણ વિનના દોર પકડીને જાણે કે અંધીએ પગલાં ભયાર્ં, સુગધ
ં અને પદ વિનના દોર સાત વષર્ની
આંધળીના નાના નબળા હાથમાંથી સરવા લાગ્યા, તણાવા લાગ્યા, ત ૂટું ત ૂટું થયા, અને એણે બ ૂમ
પાડી: “મા, મા, મા.”
ૂ ઊભો થઈ ર ો. મદારી આગળ ને આગળ સળગતી રે તને પાર કરતો હતો. પાછળ
ઝંડર
ૂ અંધીને
પશુઓ હાય જાણે પેલી અંધીની નવી લપ ચ ટશે એવી બીકે ના યે જતાં હતાં પાછળ ઝંડર
પોતાની પીઠ પર ઉઠાવીને ચા યો આવતો હતો. િબ લી વાં શ દહીન એનાં કદમો સાચવીને
પડતાં હતાં.
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સમી ભેખડે ચડીને મદારીએ તીરછી નજરે જોઈ લીધુ.ં મગા
ં ૂ મગ
ં ૂ ા એણે ડોકું ધુણા યુ.ં પોતાને
ૂ જો ન લા યો હોત તો છોકરીને તેડી લાવવા પોતાને જખ મારીને જવુ ં પડત.
ખાતરી હતી કે ઝંડર
ુ
'કલેજ ં સડી ગયુ!ં મારામાં આવી દયા!' એવુ ં વાક્ય એના મનમાં ઘોળાઈ ર .ું અરધોક ગાઉ સુધી
એણે જોયુ-ન
ં જોયુ ં કરીને ચા યે જ રાખ્યુ.ં
ૂ ના હોઠ પર ફરતા ર ા. અંધીની આંગળીને ટે રવે એ હોઠ
અંધી બાિલકાના હાથ ઝંડર
કંપાયમાન બની ગયા. મગ
ં ૂ ા તાર બજતા હતા. જગતની િવદૂ ષકી કરવા િનમાર્ યેલો આ હોઠકટો
કોમળ લાગણીઓના પ્રદે શમાં પશુઓ િસવાય કોને બીજાને િપછાણતો હતો! એના કાપેલા એ હોઠ પર
મા િવનાની અંધી વાિજંત્ર બજવતી હતી.
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મા કેવી હોય? એને યાદ નહોતુ.ં કોઈક હત ું એવો એક ઝાંખો ભણકાર રહી ગયો હતો.
પોતાના બાળપણની બધી જ ઘટનાઓ, સં યાકાળના પવનમાં કોઈ દૂ ર ગામની ઝાલર બજતી હોય
તેના વર-િહ લોલ સરીખી, કે ભયાર્ં ભયાર્ં ઝાંઝવા-જળની અંદર પડછાયા દાખવતી કોણ જાણે કયા
ૂ ની મ ૃિતમાં બની રહી હતી. ફક્ત હોઠ એના િચરાયા હતા, ને નાનાં
મુલકની નગરીઓ વી, ઝંડર
છોકરાં ભેળો પોતે છ મિહના ર ો હતો યાં સલામ કયાર્ િવના ખાવા નહોતું જડત,ું ને પોતે એક
રાિત્રએ ભાગી ટયો હતો, એટલી જ યાદ અનામત હતી. તે પ ૂવેર્ની વાતો આગલા જ મના
મ ૃિતઝંકાર સમી કેવળ અવા તિવક ક પનાઓ જ હતી.
એકાએક એના અંતરમાં એક ફાળ પડી. અંધી છોકરી પોતાના હોઠમાં આંગળીઓ નાખીને
પોતાની કદ પ િસકલ તો પારખી નિહ જાય ને? એની આંખો એકાએક દે ખતી થઈને મારંુ કુ પ જોઈ
નિહ જાય ને? ગરીબોની ગયેલી આંખ પાછી નથી આવતી તેટલી પણ એને ગમ નહોતી.
ુ ાર ગપાટા લોકોની સામે હાંકતો: આ જડીબુ ી ખાય
બુ ો મદારી તમાશા કરતો કરતો બેસમ
તો બુ ો જુવાન બની જાય: આ મારો સોયરો આં તો સાઠ વષર્ની અંધીની આંખનાં પણ પડળ
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ઊઘડી જાય: આ ભ ૂકી છાંટું તો િબલાડીને બાયડી કરી દઉં ને બાયડીને હડકાઈ િશયાળ બનાવી દઉં!
આ મારા ઝંડિૂ રયાને જગલનો
ં
તેતર બનાવીને ઉડાડી મ ૂકું વગેરે વગેરે.
ૂ ને િદલ
આજ સુધી બુ ાની એ વાતોનો ભય નહોતો. ઘણી વાર તો તેતર બની જવાનુ ં ઝંડર
પણ થત.ું પણ હવે એક જીવન-પલટો થયો. એક મમતા જાગી. હવે ડોસો તેતર-બેતર બનાવી
નાંખશે તો આ અંધીનુ ં શું થશે? પણ અંધીને ક્યાંક દે ખતી કરી દે શે તો? ભગવાન, હુ ં તેતર બનુ ં તે
બહેતર છે . એ દે ખતી બનશે તો મારા હોઠ ભાળી અસ ૂરી સાં ને કાળી રાતે ફાટી મરશે. ડોસો એવી
કોઈ ઈલમી વન પિત વાપરે તે પહેલાં ડોસાની ગરદન જ ચીપી નાખવાનો એણે મનસ ૂબો કરી
લીધો.
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હજુ અરધી જ કલાક પર એ ગરદન િચપાઈ હતી. એક હાલતી ચાલતી ઉ મવંત આખી
ૂ ની આંખો સામે
ીને ધરતી ઢેઢગરોળીની માફક આરોગી ગઈ હતી. એ દે ખાવનાં કૂંડાળાં ઝંડર
દોરાતાં ર ાં.
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એ દે ખાવ દીઠા પછી પોતે આ અંધીની સામે ઢોલક-ઘ ૂઘરા કેમ કરી બજાવી શક્યો, ને સામા
ૂ ઓરતનુ ં કમોત સાંભળીને સાંતી છોડી ગામ ભણી ભાગી કાં ન ગયો?
ખેતરમાં સા તી હાંકતો ખેડત
એ વગડામાં એકલવાયા ઊભા રહી શકાય? ફોડાની અંદર ઓરત કેટલી ઘડી જીવી હશે? પોતાની
દીકરીને સાદ કરવા એણે મ ફાડ ું હશે? ગળાકાટુની માફક નદીએ એના મ માં ડૂચા દઈને મારી.
આંધળી છોકરીનો દે હ પણ ન ઢાંકી શકનારી એ ીએ લાકડાની ભારી લેવા જતાં પહેલાં ખાધુ ં હત ું કે
ભ ૂખી હતી? ફોડમાં ખાલી પેટે જલદી જીવ નીકળી જાય કે ભયેર્ પેટે? કદાચ ભ ૂખ્યા શરીરનો િનકાલ
વહેલો આવી જતો હશે એવા િવચારે ચડીને એનાથી છોકરીને પ ૂછાઈ ગયુ:ં “તેં ખાધુ'તુ
ં ?ં મા એ
ું
ખાધુ'ત
ં ?”
ૂ ો પ્ર ય ૂ ર દઈને ક :ું “મા ખાવા ગઈ? મને ખાવા નૈ? હ?”
“અં-હં!” છોકરીએ ટંક
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સવાલ-જવાબ સાંભળીને મદારીએ પાછળ જોયુ.ં એ ઊભો ર ો. િફલસ ૂફ ગધેડો પણ ઊભો
ૂ ને ક :ું “આને તેં પીઠ પર બેસાડી છે , પણ એ
ર ો. પછી પાછાં ચાલતાં ચાલતાં મદારીએ ઝંડર
ખાઉંખાઉં કરે છે . ભ ૂખ એ ડાકણ છે . તારા બરડામાંથી લોચા કાઢીને ખાઈ જશે. એ ભ ૂખી છે , ને પાછી
અંધી છે . દે ખતી ભ ૂખ ભલી છે , ખાજ-અખાજનો તફાવત ગણે છે . આંખો વગરની ભ ૂખનો ઈતબાર ન
કર. જમાનો આંધળી ભ ૂખનો આ યો છે . આ ગધેડાનુ ં પેટ ખાલી હશે તો એ ધરતીનો ખાર ચાટીને
પણ ધરવ કરી લેશે છે . આ રીંછણ ભ ૂખી હશે તો એ પોતાનાં જ છ
ં ામાંથી ગીંગોડાં વીણશે. પણ આ
ભ ૂખી આંધળી છે , ને પાછી ઓરત જાત છે , એ તારી ગરદન પર જ દાંત ભરાવશે. ત ું આગાળ ચાલ.
મને પછવાડે ચાલવા દે . એનો ઈતબાર ન કરવો. રાજાઓ તારા વા બેવકૂફ છે . એણે ભ ૂખને પીઠ
પર બેસાડી છે . એ ખાઉં ખાઉં કરે છે . એનો ઈતબાર ન કરવો. હુ ં આ પાંચાળનો રાજા હોત તો
ૂ ને ફોડામાં નાખીને જાનથી મારી નાખત. એની ભ ૂખ આંધળી છે . એ એના બળદને
ઓ યા ખેડત
ખખડા યા વગર પરોણા ઝીંકે છે . એનુ ં છોકરંુ પરમ દી મરી ગયુ ં તેથી એ ખુશાલી કરે છે . એ સાચુ ં
કહેતો'તો - હવે ધરતીને માથે સમાસ નથી. ધરતી આ ગધેડા વી છે . ને ગધેડો મારા વો છે . તુય
ં
ધરતી વો છો, સમાસ નથી તોય આપણે બધં આપની પીઠ પર ભ ૂખને ભેળી કરીએ છીએ. હુ ં હકીમ
,ં એટલે મોટો ગધેડો .ં મારી કને ઊંચા માયલું ઝેર નથી. પણ કાચની ભ ૂકી કરીને તમારી બેયની
ખીચડીમાં િમલાવી દે વાની મારી પાસે િવ ા છે , છતાં હુ ં એ િવ ાને વાપરતો નથી. શા માટે નથી
વાપરતો? તો કહુ ં ં કે હુ ં રાજહકીમ નથી. હુ ં મુફિલસ હકીમીમાં જ રહી ગયો. હુ ં ગામડાં ભ યો ,ં
મારી કને કેટલી ગરાસણીઓએ ઝેર માગ્યુ ં છે , ખબર છે ? મેં દીધુ ં હોત તો હુ ં યાલ થઈ જાત, ને હુ ં
રાજહકીમ બની જાત. પણ ગ ધો ં ને મેં ગ ધાં જ ભેગાં કયાર્ં છે . નીકર મ ૂએલી માંનાં છોકરાંને
લઈ ગામપરગામ શીદ ભટકત!”
વ ચે રીંછણે ઘુરકાટા કય .
“હુ ં તને નથી કહેતો, હેડ બા! તું ગ ધી નથી. ત ું અંધી પણ નથી, ત ું કોઈની મા પણ નથી.
છોકરાં રઝળાવીને ભાગી જવાનુ ં તારા વી ખાનદાન બાઈને નથી કરવુ ં પડ ું એ જ મને તો નવાઈ
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છે . આ તો બધાં ખાનદાનોનાં કામ છે , ને મારંુ કામ ખાનદાનોના કામનુ ં ફળ ભોગવવાનુ ં છે . લાવ,
ૂ ! ને તું મારી પાછળ હાલ. મને અંધીનો ડર લાગે
લાવ, હવે અંધીને મારે ખંધોલે. ત ું થાકે જઈશ, ઝંડર
છે . સમાલ , મારી ગરદન પર એ દાંત ન પીસે. આ લે આ રાણકોકડી દે એને. વાંદરી માટે આવતે
ગામ વળી કાં'ક મળી રે 'શે.”
ૂ ે ડોસાનુ ં ઢોલક ખભે ભરા યુ.ં છોકરીને
ડોસાએ અંધી છોકરીને પોતાના ખભા પર લીધી. ઝંડર
ધીરંુ ધીરંુ ઢોલક સંભળાવતો એ પછવાડે ચા યો ને અષાઢ મિહનાનાં વાદળાં ઈશાન ખ ૂણાના
રાજમહેલમાં કરી રહેલાં હતાં તે કાવતરંુ પોતાના પહેલા છાંટા પાડવા લાગ્યુ ં યાં તો આ કુટુંબે એક
નવા ગામનાં કૂતરાંના ભસભસાટ સાંભળીને જોરથી પગ ઉપાડયા.
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16. એ આજ કવડો હોત!
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લા વાઘરી સાથેની વાતચીતે પ્રતાપ શેઠના વભાવમાં પહેલો પલટો આ યો. ડેલી
બહારના ઓટા પર બેસીને દાતણ કરવાનુ ં એણે છોડી દીધુ.ં ડોકમાં સોનાની સાંકળી, બાવડા પર
સોના-કડું અને બે આંગળીઓ પરથી સ ૂયર્નાં િકરણો સામે તેજની કટારો ખેલતી હીરાની વીંટી: એ
ત્રણે ચીજોનુ ં દે વ-મંિદર જાણે કે અદૃ ય બ યુ.ં ગામલોકોની આંખોમાં ગલીપચી કરતા પ્રતાપ શેઠના
પેટ પરની વાટા પણ િવદાય લઈ ગયા.
ગામમાં કયા કયા ગરાિસયાને ઘેર દાણાની અછત છે ? તપાસ કરાવી કરાવીને એણે બ બે
મણ બાજરો છાનોછપનો પહ ચાડવા માંડયો. કોઈ િદવસ નિહ ને પહેલી જ વાર એણે પોતાને ઘેર
પંખીનાં પાણી-કૂંડાં બંધા યાં.
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“શું થયું તે શેિઠયો મોળો પડતો જાય છે ?’’ ગામ-ચોરે અફીણ િવના ટાંિટયા ઘસતા
ગરાસદારોમાં ચણભણાટ ચા યો.
“રાજ સાથે બગડી લાગે છે .’’

“વાિણયાઓને માથે રાજની ભીંસ થાતી આવે છે ને?’’
“બ બે મણ બાજરો ખવડાવીને આપણી જમીનો કાયમને માટે ખાધા કરવાની દાનત છે
ભાઈ, વાિણયાને આપણે ઓળખતા નથી!’’

pu

જૂની બટાઈ ગયેલી ગંજીઓ વા આ ગરાિસયાઓ: કીડાઓએ કરકોલી ખાધેલો એ જમાનાજૂનો સામાિજક કાટવળો- એની અંદર આ ઊંધી ક પનાએ એક િતખારો ચાંપી દીધો. પહેલી જ વાર
એમની નજર પોતાની જમીનો પર પડી. ખેતરો
િદવસ શેઠને ઘેરે માંડી આપેલાં તે િદવસ યાદ
આવવો મુ કેલ હતો. તે િદવસે એ ખેતરો નહોતાં, બોરડીનાં જાળાં જ હતાં. આ એ જ જમીન ઉપર
કેડ સમાણા કપાસનાં ને દોઢ માથોડું લીલવણી છાસિટયાનાં ઝકોળ બોલતાં હતાં. ભાંગેલી ગરે ડીઓ
બળદોનાં કાંધમાં ઊંડાં ચીર નહોતી પાડતી, કાળા હાથી વાં ઓઈલ-એિ જન પોતાની લાંબી સઢો
ંૂ
પાતાળમાં ઉતારીને કુવામાંથી પાંચ-દસ ધોિરયાનુ ં સામટું પાણી ખેંચતાં હતાં.
એ બધી સમ ૃિ નો પ્રતાપ શેઠ જાણે કે ચોર હતો. ગરાિસયાઓની આંખો ફાટી ગઈ. આ
વસુધરા
ં
કોની? અમારી; અમારા બાપદાદાની તરવારે હાથ કરે લી; ને અમારા વીર વડવાઓનાં રુિધરે
તરબોળ બનેલી.
ગરાિસયાઓનાં ભેજાંમાં જૂની એક કહેણી રમતી થઈ: લીલાં માથાં વાઢીને ખાતર તો આ
જમીનમાં અમે પ ૂયુર્ં છે - અમે એટલે અમારા વડવાઓએ, ને આજ હવે વાિણયુ ં એની નીપ યુ ં લેશે?
આપણાથી બીનો છે શેિઠયો, નીકર ઓટે બેસીને દાતણ કરતો કેમ મટી ગયો? બહાર જ ક્યાં નીકળે
છે ? પછડી
ંૂ
પગ વચાળે નાખીને લપાઈ ગયો છે . જરાક જોર કરીએ તો જમીનુ ં ઓકાવી નાખીએ.
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ઇંદ્રનગરની િનશાળોમાંથી નાસી આવેલા ગરાિસયા છોકરાઓ રાવળો અને કુંભારોનાં ગધેડાંને
પકડી પકડી ડબામાં પ ૂરવાનો ઉ મ કરતા હતા. હાથલા થોરના ડોડા ફોલી ફોલી ખાતા, તેતર અને
હોલાંના માળામાંથી ઈંડાં ચોરી ચોરીને ચ ૂસતા હતા. િનશાળો તેમણે છોડી દીધી હતી; કારણ કે
શે'રના છોકરા એમને 'તખુભા તમે' કહેવાને બદલે 'તખતસંગ ત'ું એવી તોછડાઈથી સંબોધતા હતા.
એ છોકરાઓની જુવાનીમાં ઘરડા બંધાણી વડીલોએ ઝન ૂન ફ .ું પહેલી વાર પ્રતાપ શેઠની કડબની
ગંજીમાં આગ મુકાઈ. બીજી વાર શેઠનો ઊભો કપાસ ભેળાયો. ત્રીજી વાર શેઠના ખેડુનાં નાનાં નાનાં
છોકરાં પર લાકડીઓનો માર વર યો અને એક વાર બ બે મિહનાની ટીપ ભોગવીને પાછા ફરે લા
જુવાનોની અદબ ત ૂટી ગઈ. લ જવામાં તો આબ નો ઉમેરો છે : આપણેય આપણા હક માટે લ
જાયેં છયેં ને? એ િવપરીત િવચારસરણી ગરાિસયાના છોકરાઓનાં મનમાં ઘર ઘાલી બેઠી. ધીરે ધીરે
પ્રતાપ શેઠે ગામ છોડવાનાં પગલાં ભયાર્ં . ભાિવ એને કા ં ભા યુ.ં
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ઇંદ્રનગરના મરહમ
ૂ ઠાકોર સાહેબે એક અમ ૃતફળનુ ં બી વા યુ ં હત.ું અધોગામી ગરાિસયાઓને
એણે ભણાવી ભણાવી રાજની નોકરીમાં ભરવા માંડયા હતા. ઉપલાં વરણોએ સેંકડો વષર્થી લગભગ
ઈજારે જ કરી કાઢેલો રાજવહીવટ એણે િન ત
ે ન અને સડેલો બની ગયેલો િનહા યો હતો. નાગર
કારભારીઓ સૌને નાગરાણીને જ પેટે અવતાર લઈને નોકરી માગવા આવવાનુ ં કહેતા. બ્રા ણોના
કારભારામાં પ ૂજારીઓનાં જ વષાર્ સનો અને દે વ થાનોનાં જ ' િદવેિલયાં ' વ યાં હતાં. વાિણયા
પ્રધાનો, લુહાણા પ્રધાનો, ગુજરાતના પાટીદાર કારભારીઓ-પ્ર યેક રાજને કોમી ઈજારાનુ ં ખાતું કરી
મ ૂકેલ. બહારથી આવનારા એ મહેમાનોએ રાજની ધરતી સાથે કદી દયોને સાંક યાં નહોતાં. તેઓ
'પરદે શીઓ' હતા. ઘર ભરી ભરીને ચાલતા થયા. તેઓએ સરકારી શસકોને રાજની કોથળીઓ વડે
સા યા, છતાં રાજાની તો માટીની પ્રિતમા જ બનાવી નાખી. તેઓ બાપુને એક જ દલીલથી ચ ૂપ
કરતા ર ા: 'રાજ ખોઈ બેસશો. સરકારી પ્રપંચોનો પાર આપ શુ ં પામવાના હતા? કુંવર સાહેબને
િવલાયત ઉપાડી જતાં વાર નિહ લગાડે, ને યાં મઢમના પ્રેમમાં નાખી દે શે તો રાજનો વારસ બનવા
ગોરો છોકરો ઊતરશે. તે દી તમે તો નિહ હો બાપુ, ને અમેય નિહ હોઈએ, પણ વ તીના િનસાસા
આપણી િચતાઓને માથે વરસતા હશે.'
એવાં િવચાર-ચક્રોમાં બહક
ુ ાળ સુધી ચગદાતો ચગદાતો રાજા એક િદવસ ચક્રો ભેદવાનુ ં જોર
વાપરી શક્યો. એણે િનરુ મી ગરાિસયા બાળકોને અપનાવવા માંડયાં.
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એટલામાં એનુ ં મ ૃ યુ થયુ.ં પછવાડે પાંચ વષર્ના કુંવર ર ા ને પચીસ વષર્ની િવધવા
રાજમાતા રહી. મરહમ
ૂ ઠાકોરના િમત્ર અને પ્રશંસક અંગ્રેજોએ રાજને વાિણયા, બ્રા ણ કે નાગરોના
હાથમાંથી સેરવી લઈને રાણી સાહેબની િરજ સી-કાઉિ સલ નીમી. પ્રમુખ રાણી સાહેબ ને ઉપપ્રમુખ
એક અંગ્રેજ. અંગ્રેજ ટૉડનુ ં રાજ થાન વાંચીને આ યો હતો ને ફારબસ સાહેબની રાસમાળા ભ યો
હતો. ક્ષિત્રયોનાં પ્રેમશૌયર્ની પ્રાચીન તવારીખને સજીવન કરવાના એના કોડ હતા? કે ઉજિળયાત
મુસ ીગીરીનાં મ ૂિળયાં જ ખેંચી કાઢવાની એની મતલબ હતી? એ િવષે મતભેદો હતા, રાજના
દિરયામાં મોતી પાકતાં ને મુગલ શાહજાદા દારાના આગમનકાળે આંહીં એક સોનાની ખાણ હતી એ બે વાતોનાં જૂનાં દફતરોની એણે ફદાફદ માંડી ને દિરયો સુધરાવવાની માતબર યોજના એણે
રાણી સાહેબ પાસે મ ૂકી. એ ત્રણે સાહસોના િન ણાતો, સાધનો ને યંત્રો એક ઇંગ્લે ડની ધરતી િસવાય
કોઈને પેટે પાકતાં નથી એવી દૃઢ મા યતા એણે રાણી સાહેબના િદલ પર ઠસાવી દીધી. ગામમાં
વાતો ચાલી કે ગોરાનાં બુલદ
ં કિમશનો મુકરર થયાં છે . જૂના િદવાન સાહેબોએ જાહેરમાં રાજના
બરબાદ ભાિવ પર િન ાસ ઠાલ યા, ને ખાનગીમાં એકબીજાનાં હૈયાં ખો યાં કે આપણેય ખાધુ ં છે ,
એય ખાશે, કોઈએ કોઈનાં િછદ્રો તપાસવાની જ ર નથી.
ગોરાનો ઈ ટ પ્રદે શ િનરં તરાય બ યો, પછી ગોરાને રાણીસાહેબના પ્રદે શમાં માથુ ં મારવામાં
પોતાનો અધમર્ સરજાઈ ગયો. રાણી સાહેબનો પ્રદે શ કુંવરના મોસાળને હાથ પડયો. 'મામા સાહેબો'એ
મરહમ
ૂ ઠાકોર સાહેબની શાણી નીિતનો સવાયો અમલ આદય . રાજની નોકરીઓમાં નયાર્ં સાફાનાં
પચરં ગી છોગાં ફરકવા લાગ્યાં. એ રજપ ૂતીની પતાકાઓએ ગામગામના ીમંત શેિઠયાઓને પોતાના
િદવસ પણ પ ૂરા થયાની લાલ ઝંડી દે ખાડી. પીપરડી ગામના રજપ ૂત-રમખાણોમાં પ્રતાપ શેઠે એ
73

રાતી ધજાનુ ં દશર્ન કયુ.ર્ં આ સાહેબી ત ૂટશે: ત ૂટતાં ત ૂટતાં બેશક એકાદ દસકો તો લાગવાનો. એ દસ
વષર્ નવી તૈયારીની પ ૂરતી મહેતલ આપી રહે છે . એ મહેતલ વાિણયાના પુત્ર માટે પ ૂરતી કહેવાય.
ઈિતહાસના કારમા યુગ-પલટાને પાર કરતો કરતો વૈ ય આજ સુધી મોજૂદ ર ો છે , કેમ કે એણે
પિરવતર્નોને િપછા યાં છે , ને પિરવતર્નોમાં બંધબેસત ું ચક્ર બની જવાની બુિ એની જીવતી રહી છે .

ખરો.
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પ્રતાપ શેઠે એક બાજુથી પોતાની નબળી દશા પર વાટો કરી લીધો. ઓરડા ઓઢી ઓઢીને
વ હીન હાલતમાં બેઠેલી ગરાસણીઓને બાજરો પહ ચતો કરવાની ગલતી એણે વખતસર સુધારી
લીધી. એની કોમળ આંખે ફરી એક વાર કરડાઈ ધારણ કરી લીધી, ને બીજી તરફ એણે પોતાના બાર
વષર્ના િકશોરનુ ં ભણતર સંભાળવા ઇંદ્રનગરમાં વસવાટ લીધો. િકશોર હાઈ કૂલમાં બેઠો ને િપતાએ
કાઉિ સલના ગોરા ઉપપ્રમુખની નવી યોજનાઓમાં પોતાની યાપારી કુનેહનુ ં થાન શોધી લીધુ.ં
ઇંદ્રનગરની પેઢી એણે જમાવી નાખી. પીપરડીમાં એણે આરબોના પહેરા ગોઠ યા. બાર િપયાનો
દરમાયો ખાનાર આરબ, અફીણ ખાનાર રજપ ૂતોનાં માથાં ભાંગી જાણે છે . ને બાપુકી જમીનને માટે
જીવન કાઢી આપવાનુ ં ક ા કરનાર ગરાિસયાનો તો શો ડર હોઈ શકે આ બાર િપયામાં પોતાની
જાનફેસાની કરી દે ખાડનારી આરબી િનમકહલાલીને? રોજ સાંજરે કોશોર િનશાળે થી પાછો ફરતો
યારે પ્રતાપ શેઠ પ્રથમ પહેલી તો એની ડોક તપાસતા. ડોકમાં પાવલીની માદળડી પહેરેલી છે કે
નિહ! ને માદળડીને હાથમાં રમાડી પ્રતાપ િહસાબ ગણતો: નવ ને ત્રણ બાર, બાર ને ત્રણ પંદર-આજ
એ પંદર વષર્નો જુવાનજોધ હોત. આજ એ કોલેજનુ ં એક વષર્ વટાવી ગયો હોત. એને હુ ં દાક્તર
બનાવત? ઈજનેરીમાં મોકલત? આઈ. સી. એસ. થઈ શકે તેવો એ તેજ વી હોત કે નિહ? કેમ ન
હોત? મારંુ પ્રથમ યૌવન જ એના શિક્ત-કણો બાંધનારંુ હત.ું તે િદવસ હુ ં મુબઈથી
ં
પાછો આ યો
યારે લોકો નહોતાં વાતો કરતાં કે અદાલતમાં એ ચાર વષર્નો પણ સવર્ને સાત વષર્ના વડો
લાગેલો? હમીર બોરીચો જ મને કોઈ કોઈ વાર નહોતો કહેતો કે એની મા વગર એ આખો િદવસ
ઘરને ઓટે એકલો ભ ૂખ્યો ને તર યો બેઠો રહેતો? બ્રા ણો નહોતા બોલતા કે તે િદવસની રમઝટમાં
એ છોકરો નવી નવાઈનો જીવતો ર ો? િપતા પોતે જ એક વાર માની જોડે નહોતા વાતો કરતા કે
છોકરો વાિણયણને પેટે પડયો હોત તો પીપરડી વાં પાંચ ગામનો ગરાસ પોતાને ઘેર બાંધી
લાવત.
આજ એ ક્યાં હશે? હશે જ શેનો? અનાથાલયના બુ ા સંચાલક જીવે છે કે નિહ?- પ ૂ ં તો

િકશોરના શરીર પર હાથ ફેરવતાં ફેરવતાં એણે કોઈ ભક્તજનની માળાના મણકા વી
મ ૃિતઓના જાપ જ યા. પંદર વષર્: જોબનજોધ હોત! કૉલેજમાં - ઈજનેરીમાં - દાક્તરીમાંઆઈ.સી.એસ.માં-ક્યાં હોત! કાઉિ સલના ઉપપ્રમુખની પાસે અંગ્રેજી વાતો કરવાની મને મઝવણ
ંૂ
જ
શાની રહી હોત? એને જ ગોરા પોશાકમાં સજાવીને ન મોકલત? આંખો ફરી એક વાર ભીની બની.

pu

કોશોર િપતાને ક્લાસની વાતો કરી ર ો હતો: “બાપુજી, આ િચતોડના રાણા સંગ ને એના
ભાઈ મલ પ ૃથુરાજની વાતાર્ ચાલી હતી. સંગ સૌથી મોટો- એને દે શવટો મ યો'તો. મલ ને
પ ૃથુરાજ કેવા ર! સંગ વા મોટા ભાઈને દે શવટે કઢા યો, બાપુજી!’’
બાપુજીની આંખમાંથી દડ દડ ચાર ટીપાં દડયાં.

છે ?’’

“બાપુજી, એ તો ચોપડીઓની વાત. ખોટી વાત. જોડી કાઢેલી વાત. તમને રડવુ ં કે મ આવે
“તારો મોટોભાઈ આ

પંદર વષર્નો...”

એટલું કહી પ્રતાપ શેઠ ઊઠયા. એણે ગાડી જોડાવી.
એ કપડાં પહેરતા હતા યારે િકશોરની બા આ યાં. એણે ક :ું “િહસાબ ગણવામાં તમે ભ ૂલ
કરી છે .”
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“શેનો િહસાબ?’’
“િકશોરે મને ક ,ું આપણો મોટો આ
ત્રણ વષર્નો ફેર-ભ ૂલી ગયા?’’

પંદરનો ક્યાંથી હોત? બારનો હોત. િકશોરને ને એને

“મારી ભ ૂલ થઈ ગઈ.’’
“એવી ગઈ-ગુજરી યાદ કરવાનુ ં હમણાં રહી રહીને ક્યાંથી સ ૂઝ ું છે ? િકશોર મારો હેમખેમ રહે
તો ઘણું છે . માદળડી નાખ્યા પછી નખમાંય રોગ ર ો છે ? કેવો િડલ કાઢી ર ો છે ! તમે મને મ ૂરખી
ને વહેમીલી કહેતા હતા. આજ તો રાતા પાણીએ રોતા હોત - જો હુ ં મ ૂરખી ન થઈ હોત તો!’’
“સાચું છે .” કહીને પ્રતાપ શેઠ ઘરના વાતાવરણમાંથી વેગભર બહાર નીકળી ગયા.

om

અનાથાલયના દરવા એણે ગાડી ઊભી રાખી યારે અંદરથી હાકોટા સંભળાતા હતા:
“ખબરદાર, એય બાડા, ફરી વાર ખીચડી માંગવાની નથી. નિહતર ચામડું ચીરી નાખીશ.”

“તમે કોણ છો?”
“આંહીંનો આિસ ટંટ

ay
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ગાડીનો ધબકાર સંભળાયો એટલે એક આદમી બહાર આ યો. એની ઉંમર ઓગણીસ-વીસ
વષર્ની હતી. એની જમણી કાખમાં લાકડાની ઘોડી હતી. એનો ડાબો પગ લ ૂલો હતો. એનુ ં મ જાણે કે
કોઈ વતંત્ર ઘાટ નહોતું ધરાવત.ું કોઈ ચોક્કસ બીબામાં ઢાળે લી ઢાળકી વી એની િસકલ હતી.
એણે ખબર આ યા: જૂના સંચાલક ગઈ કાલે જ ગુજરી ગયા.
.ં અંદર પધારો ને? છોકરાં ખાઈ ર ાં છે . આપને ગીતો સંભળાવીએ.”

પ્રતાપ શેઠ અંદર ગયા અને છોકરાંઓએ આ લાકડાની ઘોડી પર ઠેકતા માણસનો ઈશારો
થતાં અરધું ખાધેલ ું પડત ું મ ૂકીને ઝટપટ હાથ ધોઈ હારબંધ ગોઠવાઈ ગીત ઉપાડ :ું
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નાનપણમાં કોઈના માતાિપતા મરશો નઈં...ઈં...ઈં...ઈં.

પ્રતાપ શેઠનુ ં યાન એ ગીતમાં નહોતુ.ં છોકરાં પોતપોતાનાં શકોરાંને ચાંચોના પ્રહાર કરતા
કાગડા તરફ ઘાતકી નજર કરીને કાગડા ઊડે તે માટે વરોને વધુ કકર્ શ બનાવતાં હતાં.
“તમે આંહીંના છો?’’
“કેટલાં વષર્થી?’’
“બાર.’’

“તમારા વખતમાં કોઈ બાળક આંહીંથી ગુમ થયેલો?’’

pu

“હા, એક હોઠકટો હતો.’’
“કેવડો હતો?’’

“ચારે ક વષર્નો, પણ હઠીલો હતો. સલામ નહોતો ભરતો.’’
“ભાગી ગયો છે ?’’
“શું થયુ ં તે ખબર નથી.’’
“હોઠકટો હતો?’’
“હા, એના હોઠને દવાખાને ન તર મુકાવવુ ં પડેલ.ું ’’
“કેમ?’’
“કૂતરીએ વડચકું ભરે લ.ું ’’
“કેમ કરતાં?’’
75

“કૂતરીને ધાવવા વળગેલો.’’ લાકડાની ઘોડીવાળા માણસે હસવુ ં ખાળવા મ આડે હાથ દીધા.
“તમે આંહીં શુ ં કરો છો?’’
“મને આિસ ટંટ કાયર્કતાર્ તરીકે િનમણ ૂક મળવાની છે . જૂના ' સાહેબજી બાપુ ' મરી ગયા
તેમણે એક સીલબંધ કવર રાણી સાહેબને સ પવા મ ૂકેલ ું છે . એમાં બધુ ં લખ્યુ ં હશે.’’
“ ઠીક.’’ કહીને પ્રતાપ શેઠ ચાલવા લાગ્યા.
“આ તકતીઓ જોઈ આપે? િપયા ૫૦૦માં અમર નામ થઈ શકે છે . અહીં આપના કોઈ
સદ્ ગત બાળકના મરણાથેર્...’’
લ ૂલો જુવાન એવુ ં બધું બોલતો ર ો, ને ગાડી ચાલી ગઈ.
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17. સે ટર
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લાલકાકા ' બૈરંુ ' લા યા તે વાતને ત્રંબોડા ગામમાં એક દસકો વી યો છે , પણ ગામમાં પ્રવેશ
કરતી વેળાની લાલકાકાની મનકામના ફળી નથી. ' જોઈ રાખો દીકરાઓ; તમારા ઘરે ઘરને વટલાવી
મારંુ !' એ હતી લાલકાકાની વૈર-વાંછના.
આજ દસ વષર્થી 'ચંપાભાભુ' અથવા 'ચંપાકાકી'નુ ં વડીલપદ પામેલી જુવાન તેજુ કોઈ સગાને
ઘેર જમવા કે રાંધવા ગઈ નથી. યાતના જમણવારા એણે ય યા છે . આ યાની પહેલી જ સાં
એણે સંબધ
ં ીઓનુ ં નોતરંુ એમ કહી પા ં ઠે યુ ં હત:ું ‘‘હુ ં મરજાદી માબાપને ઘેર ઊછરી ,ં ને આટલી
મરજાદ પાળવા માગું ં કે મારી ખીચડી મારે હાથે જ ચડાવી લઈશ. તમારા કાકાને સુખેથી જમવા
લઈ જાવ.’’
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“રમવા-જમવા વડી કોડભરી વહવ
ુ ારુને વળી આવા મરજાદ શા, ભાભુ?’’ ભત્રીજાઓએ અને
ભત્રીજા-વહઓ
ુ એ આવીને પગે હાથ નાખ્યા.
“ના બેટા, માબાપના ઘરનુ ં નીમ તો નિહ છોડુ.ં સંસાર વામીનો ને ધરમ માવતરનો.’’

લાલકાકા તો આભા જ બની ગયા. રાત પડી. એણે તેજુને એકાંતે પ ૂછ :ું “આ શુ ં આદયુ?
ર્ં ક્યાં
માવતરનો કુળધરમ?’’

pu

“બાપે પોતે જ પાળે લો ને પળાવેલો. એણે મને તો નથી ક ,ું પણ એ તાવમાં લવેલો, કે
બાઈ, તારા બાળનુ ં ઓતમ ખોિળયુ ં હુ ં નિહ અભડાવુ.ં કોઈક મરણના ાસ લેતી ીને એણે આ કોલ
દઈને મ એ પાણી આ યું હશે એમ મને લાગે છે . વાત તો સાંભરતી નથી, પણ હુ ં મોટી થઈ યારથી
એણે મારો ચ ૂલો અભડા યો નથી. મારા લગ્નની વાત નીકળતી કે તુરત એ દં ગાઓમાંથી રાત
લઈને ભાગતો. એનુ ં શીખ યુ ં હુ ં આજ શીખતી નથી, પણ મારા લોહીમાં એ વાત મળી ગઈ છે , કોઈને
હુ ં છતી આંખે અભડાવીશ નિહ. તમને રાંધણુ ં કરી દઈશ, શાક-દાળમાં મીઠું તમે તમારે હાથે જ
નાખજો.’’
“એક જ વાતે તારંુ
'નીમ'ને સ કાયુ.ર્ં

ત પાળવા દઉં.’’ લાલકાકાએ વધુ િજકર કરાવવાનુ ં યથર્ સમજીને એ

“કહો.’’
“કે મારી થાળી તો તારે જ કરવાની છે . મીઠું નાખતાં મને આવડત ું હોત તો િજંદગી જ કેમ
મીઠા વગરની રહી જાત? ને હુ ં વટલાયે હવે કોને નાહવા-િનચોવવાનુ ં છે ? મારી પાછળ કોણ
રહેવાનો છે ?’’
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તેજુ આ છે લા વાક્યમાં રહેલી ઊંડી મનોવેદના માપી શકી. લાલકાકાની એકની રસોઈનુ ં
ુ
મીઠં એને જ હાથ ર .ું
ને પછી મોડી રાતે તેજુને ઓરડો ભળાવી પોતે સ ૂસવતી ટાઢમાં પણ પાછલા વાડામાં પથારી
કરી. રોજરોજ કરતાં એ વાતને એ તોને આ દસ વરસ વહી ગયાં છે , ને ગામમાં એનો કુળધમર્
દાખલા પે દે વાય છે : ' ારકાધીશની પડોધમાં એના માવતરનુ ં ગામ છે . ને બાઈ, આપણે ગુજરાતમાં
એકાદ તીરથ, યારે કાિઠયાવાડયને આંગણે તો હિરનાં ધામ પારં પાર. કુળધરમ તો કાિઠયાવાડનો જ,
હ બા!’’
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ત્રંબોડા ગામ નહોતું ગામડું તેમ નહોત ું શહેર. ગામડાનો ગુણ નહોતો ર ો, ને શહેરના તમામ
અવગુણો રગરગમાં પ્રવેશી ગયા હતા. દૂ ધના હાંડા ભરી ભરીને ગામિડયાં આવતાં ને હૉટે લોના
તાવડામાં ને ડેરીનાં પીપોમાં ઠાલવી પાછા વળતાં. તેજુ બારીએથી જોયા કરતી ને પાણીનો લોટો
પીવા આંગણે અવતી મિહયારીઓને વાતો પ ૂછતી.: 'અમારાં છોકરાંને માટે છાશ ટલુય
ં ન રાખીએ,
બા! દૂ ધ-છાશનો કિજયો કરે તો ચોખાનો લોટ ડોઈને ચપટી મીઠું કાં ખાંડ ભેળવી ભોળવી લઈએ.'
મિહયારીઓ વહી જતી ને તેજુના અંતરમાં એક જ યથા મ ૂકી જતી, કે સગા પેટનાંનેય છાશ
ન પાનારાં લોક મારો છોકરો આ ઉનાળાની બળબળતી લ ૂનો માય છાશ છાશ કરતો હશે તેને તો
ક્યાંથી આપતાં હશે? એને મ એ છાશ કેવી રીતે પહ ચાડુ?
ં
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તેજુની િવ ા ખોટી હશે કે સાચી? પણ એ િવ ા આ હતી: ગામપરગામનાં તર યાંઓને હુ ં જ
છાશ પાઉં, એ વાટે મારાને મ એ પરભુ પહ ચાડશે, ને નિહ પહ ચાડે તોપણ મારંુ શુ ં જવાનુ ં છે ?
જનારંુ તો ગયું જ છે ના! દૂ ઝણાની પળોજણમાં દા'ડો તો નીકળશે.
“એક ભેંસ બાંધશો આંગણે?’’ એણે લાલકાકાની પાસે વાત મ ૂકી.
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નથી.’’

“ િપયા ક્યાંથી લાવુ?ં એકાદ દાગીનોય જો ર ો હોત તો વટાવી કાઢત. ધંધામાં તો કસ

તેજુએ પોતાની િવ ા યાદ કરી જોઈ. યાતની નાનકડી છોકરીઓ તો આવી આવીને માથુ ં
ખાઈ જતી કે, ભાભુમા, તમારી છાતીએ છે એવાં દ
ં ણાં ક્યાં દ
ં ાવીએ? પણ એ કસબ ઉપર તો
ુ
પાણી મ ૂકેલ છે . વાિણયાની કળવધ ૂ એ કસબ કરે તો ક્યાંક ઉઘાડી પડી જાય.
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બીજો કસબ એને યાદ આ યો. એ પણ સોયનો જ કસબ હતો.
સોય જીવતાં માણસોના
દે હ ઉપર લ-વે યો ને મોરલા-પોપટ ચડાવી શકતી તે સોય કાપડનાં િનજીર્વ કટકા માથે પણ
જીવતું જગત હીરને દોરે સરજાવી શકતી. હીર ન હોય તો ઊતરે લાં લ ૂગડાંની કટકીઓ પણ કામ
આપી શકે. બ્ર ા વો દે વ માટીના લોચામાંથી ડાં હાલતાં-બોલતાં માનવી િનપજાવવા બેઠો છે ,
એને કાંઈ ઓછી વપત પડતી હશે? નાક, કાન ને હોઠના કટકા માપીને માપીને કેવાં ચ ટાડે છે બેઠો!
પ પની પ ૂતળીઓ મેલે છે માતાઓના ઉદરમાં. લાંબા દા'ડા અમ થા ખેંચતો હશે બાપડો એ
સદાકાળનો રાંડેલો!
ઘરમાં તપા યુ.ં ત્રીસ-ચાળીસ વષર્થી
ઘરમાં ી વુ ં કોઈકુટુંબીજન નહોતું તે ઘરમાં
રં ગીન કપડાંના લીરા પણ ક્યાંથી હોય? તેજુએ દૂ ધ વેચવા આવનારી મિહયારીઓ પાસેથી બે-પાંચ
ગાભા મગાવી લીધા.
ચાર િદવસ પછી એણે લાલકાકાની સામે એક ચંદરવો ગાદલાં પર ઢાંકેલો ધરી દીધો.
“અરે !’’ લાલકાકાએ યાદ કયુ:ર્ં ‘‘આવા પુરાતન કસબ પર તો આંહીં શે'રના સરૈ યા અવાયા
પડે છે .’’
“તો હીરનાં આંટલાં અને રાતાં આસમાની ચોિળયાંના કટકા લાવી આપશો?’’
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એ સોય, એ હીરદોરા, ને ચોિળયાંના ટુકડાએ એક દસકાના સમયપટ પર ગુજરાતણોએ કદી
ન જોયેલી ને ન જાણેલી લ-સ ૃિ ટ ઉતારી છે , ને તેમાંથી એક ભેંસનો ખીલો બંધાયો છે . મહીં
વલોવીને પરાયાં બાળકોને કંઠે તેજુ છાશ રે ડે છે . પારકા કંઠનો એ ધોિરયો પોતાના બાલકને મ એ
પહ ચશે એવી આ થા ભલે મ ૂરખાઈભરી હો, પણ હસવા યોગ્ય ન હજો, કેમ કે આ આ થાની
સરવાણી એક માના હૈયામાંથી ટે લી હતી.
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સાઠ વષર્ના લાલકાકાની દુકાને તેજુની કારીગરીની થ પીઓ પડી છે . એમાંથી અક્કે ક અક્કે ક
કરીને નંગ લાલકાકા ઠેકાણે પાડે છે . ખરીદી જનારાઓ આવા જરીપુરાણા ભરતકામનાં મ -માગ્યાં
દામ કેમ આપી જાય છે એની લાલકાકાને ગમ નથી. એ નમ ૂના પનગરની મહેલાતોમાં શોભાશણગારો બનવા જાય છે . િજ લાની રાજધાની
પનગરની કલામુગ્ધ અથવા કલાદં ભી
લ મીનંિદનીઓ તેજુની સોયમાંથી ટપકતાં આ ભરત બતાવી પરદે શી પરોણાઓના અહોભાવ
મેળવતી હતી. મુબ
ં ઈ-અમદાવાદના કલા-િશક્ષકો તેજુની કારીગરીમાંથી અજતા-યુ
ં
ગની કે િજ સી
ુ
જીવનની રં ગરે ખાઓ પકડવા મથતા હતા. તે વાત જો કોઈએ તેજને કે લાલકાકાને કહી હોત તો
તેઓ પોતાની મ કરી માનત. ખરીદી કરી જનારા કોઈએ લાલકાકાને આ કીિમયો બતા યો નિહ.
દલાલી એ એકમાત્ર
દે શનો ધંધો બનેલ છે તે દે શના મ ૂઠીભર મ ૂળ સ કોને-શોધકોને સીધાં
બજારો સાથે સંબધ
ં ન બાંધવા દે વાં એ જ પેટગુજારાનો કરુણ કીિમયો બ યો હતો.
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“કેમ, લાલકાકા!’’ કહેતાં એક જુવાને આવીને એક િદવસ ટે કણ માંડ .ું

“ઓળખો છો કે?’’ મ વકાસી રહેલા લાલકાકાની સામે એની આંખો નાચી રહી.
એની િસગારે ટના ધુમાડાએ એની ને લાલકાકાની વ ચે એક પડદો કરી નાખ્યો હતો. એ
ધુમાડાના પડદાને પોતાના હાથ વતી બાજુએ કરી નાખવા મથતાં મથતાં લાલકાકાએ િનહાળી જોયુ.ં
“ક્યાંઈક દીઠો તો જણાય છે . આપ...મામલતદાર સાહેબ...”
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છટાદાર અને ચમકદાર પ્ર યેક પુરુષ અમલદાર જ હોઈ શકે એવી મઝ
ં ૂ ાયેલી મિતવાળા
ુ
લાલકાકાને જવાને પોતાની ઓળખ આપી.: “હુ ં રિસકચંદ્ર, તમે મને ભ ૂલી ગયા છો-ભ ૂલી જ જાઓ
ને!’’
“ક્યાં હતા, ભાઈ?’’

“હુ ં પાંચ વષર્થી પરદે શ હતો.’’
“શા કામ માથે?’’

“હુ ં સેક્રેટરીનુ ં જ કામ કરંુ

pu

“સારંુ ભાઈ, હુ ં રાજી થાઉં

.ં એ મારી પે યાિલટી- એટલે કે મારી ખાસ તાલીમ છે .’’
,ં બેસો ને!’’

“અમારંુ કામ, કાકા, પ ૂજારીનુ ં છે . તમારાં દે વ થાનોમાં દે વ હોય, હજાર વષર્ સુધી પ થર પે
પડી રહેવાના. પણ પ ૂજારી જડે તો? તો યાં તીથર્ થાન ખડું કરી આપે કે નિહ?’’
'તીથર્ થાન' શ દ લાલકાકાને હવે બહુ િપ્રય નહોતો ર ો.

“આ નમ ૂનો તમારી દુકાનનો?’’ કહેતાં એણે લાલકાકાની સામે એક કાગળ પરનુ ં િચત્ર ધયુ,ર્ં
એ કાગળમાં એક ભરતકામની આકૃિત હતી.
“હા, લાગે છે તો અમારો જ.’’
“હો! હો.’’ જુવાને િનઃ ાસ નાખ્યો: “શી વાત કરવી દે શના હુ ર-ઉ ોગની! દે વ થાનો છે , પણ
પ ૂજારીઓ ક્યાં છે ?’’
“પ ૂજારીની શી વાત કરો છો, ભાઈ?’’
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“તમે જાણો છો, આ નમ ૂનો મને ક્યાંથી મ યો છે ?’’
“હુ ં શી રીતે જાણુ?ં ’’

“આ નમ ૂનાના ભરતકામની આજ કેટલી જ ર પડી છે તે તમે શુ ં જાણો? શા માટે પાણીને
મ ૂલે કાઢી નાખો છો? કારણ કે તમારી પાસે કોઈ સેક્રેટરી નથી. આ જુઓ પેલો જોગી પાંચ પગાળી
દે વ-ગાયને લઈ હાટડે હાટડેથી આ પ ૂજાના પૈસા ઉઘરાવે છે . એનુ ં નામ સેક્રેટરી. પાંચ પગ એ તો
ગાયનુ ં કુલક્ષણ ગણાય, પણ સેક્રેટરીએ એ અપલક્ષણને ઈ રનો ખાસ ચમ કાર મના યો છે .’’
લાલકાઅ તો આ વાક્ છટાથી ચિકત બની ર ા.
“આ દુકાનનો ફોટો પાડી લઉં તો તમને વાંધો નથી ને? મારે તમને સુપ્રિસ

કરવા છે .’’

“નિહ નિહ,

વા બેઠા છો તેવા જ બેસી રહો.’’

om

“રે 'જો, હુ ં લગાર કપડાં પહેરી લઉં.’’

વ ૃ ાવ

થાની હિરયાિળ ક પના કરી. આ જુવાન પર એનુ ં િદલ
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.ું

લાલકાકાએ એક સમ ૃ

ay
.c

ને રિસકચંદ્ર ે ક્યારે કેમેરો કાઢયો, ક્યારે ચાંપ દબાવી તે સમ યા િવના લાલકાએ ફક્ત
રિસકચંદ્રનુ ં 'થેં 'ુ અને રિસકચંદ્રનુ ં બંકી મરોડવા ં કવુ ં જ જોયુ.ં રિસકચંદ્ર ે વાગ્ધારા ચલાવી:
“આપણા લોકોને ધંધો કરતાં આવડતો નથી. બહુ બહુ તો તે છાપામાં જાહેરાતો છપાવે છે . આપણને
આપણી જ િકંમત કરાવતાં આવડતી નથી. આપણી ીઓ ધ ૂળમાંથી ધાન કરીને બતાવતી તે
આપણે ભ ૂલી ગયા માટે જ આ કંગાિલયત ફાટી નીકળી છે . અમેિરકાના જગત-પ્રદશર્નમાં હુ ં આપણા
િચત્રોડા ગામના ભરવાડને તેડી જઈ એની બાર બાર ફીટ લાંબી મ ૂછો બતાવી આ યો. એમાં મેં એને
યાલ કરી નાખ્યો. એ બેઠો િચત્રોડામાં. જોઈ આવો, ગાયો, ભેંસો ને ઘેટાંની લપ જ જતી રહી એની
િજંદગીમાંથી!’’

“તમારા કસબનુ ં આ 'પ્રોપર િપ્રઝે ટે શન' નથી, એટલે કે એને કોઈ સફાઈથી રજૂ કરનાર
સેક્રેટરી નથી. તમારા એક બે નમ ૂના મારા હાથમાં આ યા યારથી હુ ં એ જ િચંતા કરંુ .ં ’’
“કેમ કરીએ તો સારંુ થાય, હ ભાઈ?’’ લાલકાકાએ વધુ જીવ પરો યો.

pu

“નો હમબિગં
ગ! મારે કાંઈ લોકોને આ પરભુની ગાયવાળા બાવાની પેઠે ઇંદ્રજાળમાં નથી
્
ઉતારવા. દે શની સમ ૃિ ને સં કારમયતા જ હુ ં અજવાળે આણવા માગું .ં મને તમે જો આટલી
મંજૂરી આપો, મારાં કાકીની તેમ જ એ
સોયદોરાથી કામ કરે છે એની પણ એક છબી પાડવાની,
તો હુ ં તમારંુ કામ હાથ ધરંુ .’’
“પણ એ માનશે નિહ.’’ લાલકાકાએ મુ કેલી ધરી.
“તમારે એને કશુ ં જ કહેવાનુ ં નિહ. હુ ં એને સમજાવી લઈશ.’’

પહેલાં તો લાલકાકાના દયે આંચકો ખાધો. પણ લાલચ જબરી હતી. વળી આજ સુધી
અંધકારમાં જ પડી રહેલ તેજુને મુલક-મશહરૂ બનાવવાનો આ સુયોગ હતો. લાલકાકા રિસકચંદ્રને
પોતાના ઘરે લઈ ગયા.
“જુઓ, બહેન!’’ રિસકચંદ્ર ે કેમેરો કાઢતાં ક :ું “તમે ગભરાશો નિહ. હુ ં તમારી કરીગરીને યોગ્ય
યાય અપાવવા માગું .ં અમે તામારી છબી પાડવા આપશો? ને તમે આ કસબ કયા પ્રદે શમાંથી,
ૂ ી જ હકીકત લખાવશો?’’
કોની પાસેથી, કેવી રીતે હાથમાં કય તેની મને એક ટંક
તેજુને ગભરાટ ટયો. આ કોઈ નવુ ં તકર્ ટ રચાત ું લાગે છે . મારો પ ો મેળવવાની કોઈ
પેરવી ચાલી રહી છે કે શુ?ં
“ભાઈ, મારી પાસે કાંઈ કહેવા

વું નથી, ને મારા મ માં શુ ં બ યુ ં છે ?’’
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“તમે ભ ૂલો છો, બહેન!’’ સેક્રેટરી રિસકચંદ્ર ે સમજ પાડી: “પાંચ જ મિહના થયા, બહેન પાંચ જ
મિહના. જગલમાં
ં
હેરાન હેરાન ફરતાં'તાં, ને રોટલાના ટુકડા વા તે ગજબ જાનજોખમી રમતો
કરતાં'તાં એ બે છોકરાં: આપણી જ ગામ-ભાગોળે એ ડોસો ઘેલાં કાઢતો કાઢતો પોતાનાં બે છોકરાંને
ઊંચા દોરડા પર નાચ નચાવતો હતો. પંદર વરસનો છોકરો ને દસ વરસની છોકરી દોર ઉપર શી
કમાલ કરતાં'તાં! છોકરી બેઉ આંખે આંધળી ગાતી ગાતી હાથમાં લાંબો વાંસ અ ધર રાખીને દોર પર
નાચે, છોકરો સામી બાજુએ ઊભો ઊભો દોરને ભયાનક જોરથી ધુણાવે, અને એંસી વષર્નો મદારી
મોટી રીંછણ સાથે લોહીલુહાણ બાથંબાથી કરે , અરે , છોકરાનાં નોઢા માથે અખ ૂટ હા યનો ઝરો ચા યો
જાય, એ એક હસવાની િસિ એ જ પનગરનાં કલાપ્રેમીઓને ગાંડાત ૂર કરી મ ૂક્યાં છે . આંહીં એ
છોકરાને બેફાટ હસતો દે ખીને લોક દાંિતયાં કરતાં હતાં. એનુ ં સાચુ ં મ ૂલ અમે પનગરમાં કરા યુ ં છે .
હજુ પાંચ જ મિહના પહેલાંની વાત છે .’’
તેજુ એકાગ્ર બનીને સાંભળી રહી.
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“એ છોકએરા-છોકરીના પોશાક પર પનગર ઓ ં ઓ ં થઈ ગયુ ં છે . એનાં વ ોની ભાત
યાં જડતી નથી. એનાં એ વ ો અમે ની પાસેથી લીધાં તેને ગો યો. તેણે બીજાને ગો યો. એમ
ગોતતાં ગોતતાં મેં તમારો પ ો મેળ યો છે . એ તમારી કારીગરીને શોધતો શોધતો આંહીં પહ યો
.ં પનગરનાં િથયેટરમાં મારે તો જાહેરાત કરવી છે કે 'હસતા કુમાર અને અંધ કુમારી'ના પોશાક
મેં ક્યાંથી મેળ યા છે .’’
“છોકરો હસતો'તો, હ ભાઈ?’’ તેજુએ ગળતે મ એ આ પ્ર

પ ૂછયો.
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“અહોરાત એ તો હ યા જ કરે છે . એક વાર દોર ત ૂટયો ને પોતે પડયો તોપણ મ પર તો
મલકાટનો મલકાટ. ઈ રી જ બિક્ષસ. પનગર ગાંડું ત ૂર: િચત્રકારો એના કેચ દોરે , જુવાન છોકરાછોકરીઓ પોતાની સોનેરી ચોપડીઓમાં એના અક્ષરો લખાવવા આવે. બાપડો િનરક્ષર, લખે તે શુ?ં
પોતાના હોઠ ચાંપીને છાપ પાડી આપે, ને અંધી છોકરી પોતાની આંસુભરી આંખો કાગળ પર ચાંપી
આપે. પનગરને ઘેલ ું બના યું છે . પણ મારે તો હજુ રાજ-રજવાડામાં એને લઈ જવાં છે . મોટામાં
મોટી એક નાઈટ પંદર િદવસ પછી પનગરને આપવાની છે . આંધળાં છોકરાંના િવ ાલયના
લાભાથેર્ એ બેિનિફટ નાઈટ થવાની છે . કદાચ કલેક્ટર સાહેબ પણ પધારશે. માટે તમારી પાસેથી
આ ભરત ખરીદવા આ યો ,ં ને સાથોસાથ તમને પણ સુપ્રિસ કરવાં છે , બહેન! તમારી ચીજોની
માંગના ઢગલા થશે.’’
“એ હ યા જ કરતો'તો? કેટલાં વરસનો લાગ્યો, ભાઈ?’’
“પંદર

ટલાં.’’
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અજા યા રિસકચંદ્રને આવા પ્ર ો પ ૂછતી બાઈ િવિચત્ર લાગતી.
“ને છોકરી કેમ રોતી'તી?’’

“રોવાના જ પૈસા મળે છે ને! પેલાના ન િબડાતા હોઠ પર હાથ ફેરવતી છોકરી ઊંચા દોર પર
નાચે, ગાય ને રડે, યારે તો મેદની આખી રડવા લાગે છે , બહેન! તમને જોવાનુ ં િદલ હોય તો હુ ં લઈ
જવા તૈયાર .ં યાં કલેક્ટર સાહેબની પાસે હુ ં તમને રજૂ કરવા પણ શિક્તમાન ,ં કેમ કે તમે
તમારા ભરતકામમાં
પશુપક્ષીઓ ને માણસોની આકૃિતઓ ઉતારો છો તે બધાંની જાત જ જુદી છે .
એ તો 'િજ સી'ઓનુ ં જ જગત. એ ઓલાદ જ આપણા દે શમાં જડતી નથી. ની ઓલાદ જડે નિહ
તેની જ આકૃિતનાં મ ૂલ મોઘાં છે .’’
તેજુન ુ ં મ િવચારના અકિલત અંધકારમાં કશુકં શોધત ું હત.ું રિસકચંદ્ર ે એ મ ને કે મેરામાં
ઉતાયુ.ર્ં પછી એણે િવદાય લીધી.
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18. છે

ં ુ કરજ

ૂકવવા

તેજુ અબોલ બની ગઈ હતી. એની આંખોમાં આકાશની વાદળ-વરણી શ ૂ યતા ઊઘડી ગઈ.
માનવીની કોડી કોડી વડી નાની આંખોમાં કોઈ કોઈ વાર અનંતાં ગગન આવીને સમાઈ જાય છે ,
આકાશની નીિલમાએ જાણે કોઈ ઝાડની ડાળે માળો બાં યો. એના હોઠ પર વીતેલાં વષ નાનાં
ગુલાબો વાં નાચતાં હતાં. છાતીનાં દ
ં ણાં ઊડ ઊડ થતાં નીલ-પંખી બની ર ાં, કેમ કે હૈય ુ ં ધીરંુ
ધીરંુ થરથરાટી કરત ું હત.ું
“તને શુ ં થાય છે ?’’ પ ૂછતો વ ૃ પોતાના ફાિળયાના છે ડાથી એને પવન વીંઝવા લાગ્યો. એણે
દસ વષર્ના ગાળામાં તેજુને આટલી આકુળ કદી િનહાળી નહોતી.
“એને પ ૂછતાં ભ ૂલી ગઈ.’’
“છોકરાને કાંડે ઝાડવુ ં ને તળાવડી
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ું
“શું પ ૂછવુ ં હત?’’

દ
ં ે લાં હતાં કે નિહ?’’

“ત ું ઘેલી બની ગઈ?’’
“વૈદને બોલાવી લાવુ?’’
ં
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“હજુ પ ૂછી આવશો?’’

“એણે ક ું ને કે છોકરો હ યા જ કરતો હતો, દોર ત ૂટયો ને એ પડી ગયો તોય દાંત કાઢયા
કરતો હતો?’’
“આ શું ચેન ઊપડ ું છે ?’’
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“એ તો નિહ હોય?’’

“કોણ?’’ લાલકાકાને દસ વષર્ પ ૂવેર્ આગગાડીના ડબામાં તેજુએ
તમામની યાદદા ત રહી નહોતી.

િવગતો સંભળાવી હતી તે

“મારો ખોવાયેલો છોકરો.”
લાલકાકાને હાંસી આવી.

“ક્યાં તારો છોકરો - ક્યાં પનગરનો નટડો! શાં ઘેલાં કાઢી રહી છે !’’

pu

પણ તેજુ ઘેલાં નહોતી કાઢી રહી. એણે ખાતરી આપી: “એ હસતો જ હતો. એને આ મવાળા
મારતા તોપણ એ આંસુ ખેરતો ખેરતો હસતો હતો. બે નાનાં છોકરાંએ મને વાત કરી હતી. એ વાત
મેં તમને નહોતી કરી? નિહ કરી હોય. એ જીવતો છે . એના અંગને માથે મારાં ભરત-કામ ચડયાં હશે!
ખરી વાત? મારી આંગળીઓમાં ઘણી ઘણી વાર સોય ભ કાણી છે . લોહીના ટિશયા આ યા છે . એટલું
બધું લાલચટક લોહી કેમ નીકળત ું હત?ું મારા હાથ શાક સમારતાં સમારતાં ચાકુએ વઢાયા છે યારે
આવું લાલચોળ લોહી કેમ નથી નીક યુ ં - એ જ િવચારી જુઓ ને?’’
લાલકાકા મઝ
ં ૂ વણમાં પડયા.
શરીરને પશર્ સરખોય ન કરવાનુ ં નીમ એણે એક જ ઘરની
અંદર આજ પ ૂરા એક દાયકા સુધી અિણશુ પાર ઉતાયુર્ં હત ું તે શરીરને એણે ભ ય પર ઢળી પડત ું
જોયુ.ં તેજુની છાતીનાં નીલાં દ
ં ણાં ફરતો, રાતાચોળ રુિધરના ધમધમાટને પિરણામે લાલ લાલ ભ
છવાઈ ગઈ. વ ૃ દૂ ર બેઠો બેઠો ફક્ત પાણીની ઝાલક છાંટવા ઉપરાંત બીજુ ં કશુ ં જ ન કરી શક્યો.
એણે પવન ઢો યે રાખ્યો.
તેજુએ ફરીથી આંખો ઉઘાડી. વ ૃ વિણકને આઘેરો જ બેઠેલો દીઠો. દસ વષર્ની અવધને આ
ગામિડયાએ આમ ને આમ જ ખેંચી કાઢી હતી. ી-સુખની છે તરિપંડીનો એણે પોતાની જાત ઉપર જ
જુલમ ગુજાય હતો.
પ ની પોતાના ઘરની એક આરસની પ ૂતળી કરતાં પણ વધુ માયાવી- વધુ
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અવા તિવક હતી, તે જ પ નીને આણવાનો રાયજગ
ં એ જગતની આંખોમાં સળગતો રાખતો હતો.
ુકશકં ા એણે કરી નહોતી. ચોકીદારી એણે રાખી નહોતી. ઘણી ઘણી વાર તેજુએ રાતમાં જાગી જાગી
છાની નજરે િનહા યું હત:ું પોતાના દુખતા પગની એ પોતાને જ હાથે ચંપી કરતો; બહારની પથારી
પર બેઠેલો હોય, માથામાં ઊપડતા ચસકાને દાબવા માટે એણે મેલ ું ઓશીકું કપાળ પર દબાવી
રાખ્યું હોય. પોતે યારે યારે કહેલ ું કે માથુ-પગ
ં
દાબી દઉં, કાકા? યારે યારે એણે જુનવાણી
વાતાર્માંથી જવાબ ટાંકેલો કે, ના દીકરી, બ્ર ા વો સરજનહાર પણ સગી દીકરીના દે હ માથે
લપટાઈ ગયો હતો. હુ ં ક્યાં બ્ર ા ?
ં આપણી દે હના આપણને શા ભરોસા?
થાકીપાકીને લોથ થઈ જવાને માટે તો એણે આ ઉંમરે પણ ભરતકામ વેચવાનુ ં િનિમ
બતાવી ફરતાં ગામોમાં ફેરી કયાર્ કીધી હતી.

લાગ્યુ.ં

om

આ બધુ ં શા માટે ? સમાજમાં પોતાને આબ દાર ગૃહ થી તરીકે ઓળખાવુ ં છે ને પોતાને 'બૈરંુ '
ન જ મળે એવી તકેદારી રાખનારી ગામની ચંડાળ-ચોકડીની આંખમાં રાઈ આંજવી છે - બસ તેટલા
જ માટે!
એ જ માણસને પડતો મ ૂકીને તેજુન ુ ં મન પનગરની કોઈ અજાણી રં ગભ ૂિમની વાટે દોડવા
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“તારા મનને ખાતરી કરાવવી છે ? તો ચાલ, હુ ં તારી જોડે આવુ,”
ં બુ ા ગામિડયાના દયમાં
પ્રભુતા સોળે કળાએ પ્રકાશી ઊઠી. “ પનગર આંહીંથી ક્યાં છે ટું છે ? આપણે બેઉ જણાં જઈ આવીએ.
એ તારો જ હોય, ને જો સુખસાયબીમાં પડયો હોય, તો પછી તને શો વલોપાત રહેવાનો છે ? ચાલ,
આપણે એનો ખેલ જોઈશુ.ં પેલો કહી ગયો કે વૈશાખી પ ૂિણર્માનો એનો મોટામાં મોટો ખેલ છે .’’
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પનગર નજીક જ છે ? તેજુને એ વાતનો આનંદ ઊછ યો. આનંદનો એ જુવાળ વળતી જ
પળે પાછો વ યો ને ધા તીના અગાધ સાગરમાં એનાં ફીણ ભટકાઈને ભાંગી ગયાં. ગામિડયો
યાપારી જનેતાના પાગલ કલેજાને િપછાનતો નહોતો. છોકરો પોતાનો જ છે એવી ભ્રાંિત માત્ર પણ
દસ વષર્ના સંયમની ભેખડોને ભાંગી-ફોડી બહાવરી બનશે, લોકોની મેદની વ ચે માત ૃ- દયની
ઘેલછાના તરં ગો ભુક્કો કરી નાખશે, યારે આ વાિણયો ત્રંબોડા ગામમાં પગ મ ૂકતાં પહેલાં મરવુ ં
ભલેરંુ માનશે. મરજાદના તિનયમો ઉપાસત ું લાલકાકાનુ ં બૈરંુ તો મારંુ દીચરંુ સંસારમાં એક પંદર
વરસનો દીકરો ફેરવી ર 'ું ત ું એવી લોક-હાંસી વાિણયાને આટલાં વષેર્ િજંદગીમાંથી રદબાતલ કરી
મ ૂકશે.
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તેજુની નજર સામે સરખામણી ઊગી; પ્રતાપ શેઠે મારંુ ખોિળયુ ં અભડાવીને આબ ને ખાતર
નરકમાં ફગા યુ.ં આ વાિણયાએ મારા આ માને પોતાની લોક-આબરુન ુ ં િનમર્ળ ઢાંકણ કરી સાચ યુ.ં
આજ મારંુ માત ૃ- દય એની નાની-શી આબ ને પોતાના ગાંડાત ૂર પ ૂરમાં ઘસડી જતાં વાર નિહ
લગાડે. પનગરની હવાનાં પરમાણુઓ પણ ન પહ ચે તેટલા દૂ ર નીકળી પડો. ચંપા વાિણયાણનુ ં
નામિનશાન પણ ન રહે. મારો બાળ જીવતો છે . ચકલાંને પાયેલ ું પાણી એને મ એ પહ ચી ગયુ ં છે .
ઈ જત અને આબ ના િસંહાસન પર એની પ્રિત ઠા થઈ ચ ૂકી છે . એ પ્રિત ઠાના તખ્તને આબ હીન
માતાના અિધકારની માટી ન લાગજો.
ના, ના, જઈને એક વાર જોઈ તો લઉં. મારો હશે તોય ઓળખાણ નિહ આપુ.ં મારો નિહ હોય
તોય મારો સમજી મનને છે તરી લઈશ. હવે મન ધીરજ નિહ માને.
“ના...રે ના!’’ એણે પ ૂણર્ શાંિતથી બુ ાને ક :ું “ઠાલો મફતનો ઉધામો ચડયો હતો એ તો. તમે
ગભરાશો નિહ. તમે સાચુ ં જ કહો છો. પનગરનો એ નટરાજ મારો છોકરો ન હોય- કદી ન હોય. હુ ં
તો ઘેલી થઈ ગઈ'તી.”
પછી તે રાિત્રએ યારે પોતે ચાલી નીકળી યારે એણે જોઈ લીધુ:ં વાિણયો પથારીમાં બેઠો
બેઠો પોતાના જ પગની ચંપી કરતો હતો. એની પોતાની જ મુક્કીઓ એના સુકાયેલા પગની િપંડીઓ
ઉપર ટપાકા બોલાવતી હતી.
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ચાલી નીકળતાં પહેલાં એણે ઓસરીની કોર પર એક પાણી ભય લોટો, લોટામાં લીલું દાતણ
અને દાંતે દે વાની છીંકણીની નાની શીશી ગોઠવી દીધાં. પાથરણુ ં પણ પાથયુ.ર્ં ચોગાનમાં નાહવાનો
બાજઠ અને પાણીનુ ં દે ગડું ધયુ,ર્ં પાથરણાની બાજુમાં માળા મ ૂકી દીધી.
એક સફેદ સાડી પહેરીને જ એણે ઘર છોડ ,ું ને ઘરમાંથી પોતે ચાર ચીજોની ચોરી કરી:
લાલકાકાનુ ં લંબી બાંયવા ં પહેરણ પહેરી લીધુ:ં ને એ ગળાઢક, કાંડાઢક પેરણ પર બે માળાઓ
પહેરી લીધી. પ ૂજાના સામનમાંથી ટીલું કરવાનુ ં કંકુ લઈ લીધુ.ં
ભેંસ એને જતી જોઈ. ભેંસ રણકી. ભેંસને ખીલે ઘાસ નહોતુ.ં ઘાસ પોતે નીરતી ગઈ.
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સવારે વાિણયો જાગ્યો અને િનયમ મુજબ દાતણ-નાવણ આટોપવા લાગ્યો. આટલું વહેલ ું
બધું ગોઠવી દઈને ફરી સ ૂઈ ગઈ જણાય છે . સ ૂવા દો. કાલે કરે લા વલોપાતનો િવસામો ખેંચતી હશે.
ભલે ખેંચે. લાલકાકાએ િનરાંતે દાતણ ડોયુ.ં ઘસીને ન ા. લાલકાકાએ રોજ કરતાં બેવડી માળા
ફેરવી. છો ઊંઘતી. જીવને જપ
ં વળશે, ભેંસ હજુ દોહી નહોતી, દૂ ધ પીને દુકાને જવાનો િન ય િનયમ
હતો. કાંઈ નિહ, નથી જગાડવી. થોડી વાર રહીને પી જઈશ.
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દૂ ધ પીવા પાછા આવેલા લાલકાકાની સામે ભેંસે ફરડકો માય ને માથુ ં ધુણા યુ.ં પાડી
ૂ ાતી હતી, ફળીમાં દે ગડું ને ધોતી, પરશાળની કોરે લોટો ને છીંકણી, ખ ૂણામાં
ખીલેથી ખેંચાઈને ટંપ
પાથરણુ ં ને માળા મનાં તેમ પડયાં હતાં. ઓરડામાં પથારી ખાલી હતી. રસોડામાં ચ ૂલા ઠંડા પડયા
ુ રી ટી અને વળતી
હતા. પિણયારે બેડું ને માટલાં ઠાલાં રણક્યાં. લાલકાકાના શરીરમાં એક જા
પળે વેદ બાઝયાં.
છાશના લોટા લઈને કેડયે છોકરાં તેડેલ બાઈઓ આવી. લાલકાકાએ ઝટપટ જવાબ વાળી
દીધો: “આજ છાશ નથી કરી. કાલે ભેંસ વટકી હતી. દોવા નથી દીધુ.”ં
નક્કી એ પનગર ચાલી ગઈ. એની ધારણા ઊલટી િદશામાં દોડધામ કરી ઊઠી.
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“ચંપાભાભુ, શુ ં કરવા માંડ ?ું ક્યાં ગયાં? આ છોકરાને પગે લગાડવા આવી .ં અણઉતાર
તાવ હતો, લાલકાકા! દવાદા ના તો બાટલા ને બાટલા ઠાલ યા આ ગભ ના પેટમાં, પણ તાવ
ઊતરે ! મ મ દવા રે ડી તેમ તેમ રોયો તાવ ભોિરંગ વો સામો જ થતો ગયો. છે ક પરમદા'ડે
ચંપાભાભુ આયાં ને એક જાપ િશખાડયો. શો જાપ, જાણો છો?: જગ આખાના બેટા-બેટી એની સૌની
અલાબલા મારે માથે! મારે માથે! મારે માથે.”
“આ બસ, એ જાપ માંડી જપવા હુ ં તો, ને મારા છોકરાનો તાવ ઊતય . તે હુ ં ચંપાભાભુને પગે
લગાડવા આવી ,ં ક્યાં ગયાં?’’
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“એ તો કાલે રાતે મિહયર ગયાં.” લાલકાકાએ જીભે ચડયો જવાબ વા યો.
“કેમ એકાએક? મિહયરમાં તો કોઈ કરતાં કોઈ નહોતું કહેતાં'તાં ને?”
“એના માવતરની ઘરવખરી એને રાજ પાછી સ પે છે એવો તાર આવેલો.”

“વારુ, હવે તો ક્યારે આવે ને ક્યારે પાય લગાડુ.ં અરે ... રે ! પારકા છોકરાની અલબલા
ઉતારનારાં બાપડાં ચંપાભાભુનો ખોળો જ ના ભરાયો તે ના જ ભરાયો? ઈ ર પણ ઘેલો છે ને કાકા!
ન જોઈતાં હોય એને આંગણે ઢગલા કરે , પણ આવા ભગવતીનો ખોળો જુઓ તો ખાલી ને ખાલી!’’
કહેતી કહેતી પાડોશણ ચાલી ગઈ યારે લાલકાકાની આંખો સામે બ્ર ાંડ ચકર ચકર ફરત ું
હત.ું એણે પનગરની વાટ લીધી.

19. ભાગી નીકળો!

પનગરની દીવાલે દીવાલ પર અક્ષરો પુકારતા હતા:
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'હજારો વષર્ પરની િજ સી ઓલાદ.'
...
'યુગા તરોથી ચાલી આવતી િજ સી જાત.'
...
'અગિણત સદીઓ પ ૂવેર્ હસાત ું હત ું તે હા ય.'

'હજારો વષર્ પ ૂવેર્ની ઓલાદનો વંશજ ગધેડો.'

'સ ૃજન-જૂના એના ભકં ૂ ાંણ-સ ૂરો.'
...
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...
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...

'કલાપ્રેમી ને સં કૃિતપ્રેમી નગરજનો! આપણા કીિતર્વત
ં અને કાળલુ ત ભ ૂતકાળના આ
વારસદારોને જોવા, સુણવા, સ કારવાની આ સોનેરી તક ચ ૂકશો નિહ. '
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પનગરના બંગલાઓ સળવળી ઊઠયા હતા. પચીશ િપયાની િટિકટો ખપાવવા સ ારીઓની
મોટરો ખરે બપોરે દોટ કાઢી રહી હતી. એક િપયાની િટિકટ-ઑિફસો પર સં કૃિતના ગરીબ
પ્રેમીજનોએ દરોડા પાડયા હતા, એક રિસકચંદ્ર વા તો ચાર સેક્રેટરીઓ પ્રચારકામમાં લાગી પડયા
હતા. જમવાનો સમય ન હોવાથી તેઓ કલાના ઉ ાર ખાતર શરબતો અને આઈ ક્રીમની
રકાબીઓથી ચલાવી લેતા હતા. એ ચારનાં માથાં ભાંગે તેવા પાંચ કલાકારો રં ગભ ૂિમની સજાવટમાં,
પ્રકાશની જૂજવી રં ગબ ીઓ ગોઠવવામાં ને હસતા કુમારના હોઠની તેમ જ અંધકુમારીની નયનકીકીઓની િચત્રરે ખાઓ દોરવામાં િદવસ-રાત મશગ ૂલ હતા. ગધેડાને કે વા શણગારો સજાવવા તે
સમજવાને માટે પુરાત વનાં પુ તકાલયોની ફદાફદ ચાલી રહી હતી. અંધ બાિલકાનાં ' િજ સી '
ગીતો ઝીલવા એક સમ ૂહ-વા (ઓરકે ટ્રા) પોતાના સ ૂરો સાફ કરત ું હત.ું
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પનગરનુ ં વતર્માન જીવન િમલોના ધુમાડાથી અને જીવતાં માનવોને શેકી નાખનાર તાપથી
ભરપ ૂર હત.ું પનગર જીવનમાં મરત ું હત ું ને કલામાં જીવતું હત.ું કલા એ જ જીવન છે ને રોટી એ જ
કલા છે : કલા રાજકારણનો આ મા છે ને ક્રાંિતની જનેતા છે : કલા તે પ્રચાર છે ને પ્રચાર તે કલા છે :
સાચી કલા પીિડતોની છે ને સાચી પીડા કલાહીન કલેજાંઓની છે : અવાં આવાં સ ૂત્રો પનગરને
જીવતા રહેવાનો હક્ક પ ૂરો પાડતાં. પનગર સાચેસાચુ ં જીવતું હત ું કાં ભાિવમાં ને કાં ભ ૂતકાળમાં.
વતર્માનકાળ પનગરને માટે ગેરહાજર હતો.
ૂ ને, અંધીને, વાંદરાને, રીંછણને અને ગધેડાને પનગરથી પાંચેક માઈલ છે ટે
મદારીને, ઝંડર
એક અજા યા થાનમાં રાખવામાં આ યાં હતાં, કેમકે નગરમાં એની મુલાકાત શોધનાર અખબારનવેશો તેમ જ એના હ તાક્ષરો માટે ટોળે વળતા જુવાન કલારિસકો એનો જીવ કાઢી નાખે તેવાં
હતાં. નાટકની વાતાર્ રચાઈ ગઈ હતી, એના પહેલાં જ દૃ યમાં િજ સી સં કૃિતનો પ્રિતિનિધ ગધેડો
લાવીને ઊભો રાખવાનો હતો. પણ એ ગધેડો અવાર્ ચીન ઓલાદનો ન ભાસે તેની ચોકસાઈ
રાખવાની હતી. એના કાન કેટલી પહોળાઈએ રાખવા જોઈએ? એનુ ં પછડ
ં ૂ ુ ં વળે લું રાખવુ ં કે સીધુ ં
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સોટી સરખુ?ં એના ભકં ૂ ણની સાથે કયા વાિજંત્રના સ ૂર બંધબેસતા બનશે? આવા જિટલ પ્ર ોનો
િનકાલ લાવવા કલાકારોની સિમિત થપાઈ ગઈ હતી.
'આમાં અજટાની
ં
કલાવાળાઓનુ ં કામ નથી.' એક કલાકાર બીજાની સામે વાંધો લેતા હતા.
'િજ સીઓની કલા અને અજટાની
ં
કલામાં મળતાપણુ ં છે .' અજટા-પ્રે
ં
મી પોતાનો હક્ક જતો
કરવા તૈયાર નહોતો.
'મ હ-જો-ડેરોમાંથી નીકળે લી મ ૂિતર્ઓ િજ સીજીવનને વધુ મળતી આવે છે .' એક નવા
ખોદાયેલા પ્રાચીન નગરનુ ં નામ મ હ-જો-ડેરો હત,ું ને એ નામ લેવ ુ ં તે સં કૃિતના ઊંડા અવગાહનની
અચ ૂક એંધાણી વું હત ું એમ સમજનાર બીજાએ ક .ું
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પનગરના રં ગાલયમાં
રાતે આ િજકર મચી હતી તે રાતે વૈશાખી પ ૂિણર્માની આગલી
ુ
ુ
ચૌદશની રાત હતી. મદારી-કટંબને સુખસગવડમાં આળોટતું મ ૂકીને જગ્યાના રખેવાળો ઊંઘવા
ચા યા ગયા હતા. બુ ા મદારીને સુગધ
ં ી િસગારે ટો અવતાર ધરીને પહેલી જ વાર પીવા મળી હતી.
િસગારે ટના ધુમાડામાંથી નીકળતી ખુશબોનુ ં પોતાના દે હ પર ને મ ૂછ-દાઢીમાં લેપન કરી લેવા માટે
મદારી ધુમાડામાં હાથ ઝબકોળતો હતો.
ૂ ક્યાં ગયાં?’’ એણે બે છોકરાંને બ ૂમ મારી.
“બદલી-ઝંડર
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અંધી છોકરીનુ ં નામ એણે 'બદલી' પાડ ું હત.ું બદલી એટલે વાદળી. વાદળી અને બદલી
વ ચે એક સમાનતા હતી. અંધી બદલીનાં નેત્રોમાંથી પણ પાણીની ધાર ટયા કરતી હતી.
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છોકરાં થાનમાં નહોતાં. મદારીએ બહાર નજર નાખી. નદીનાં ઊંડાં કોતરો ચાંદની પીને
પડયાં હતાં. કોતરો ડાકુઓ વાં હતાં. વ ચે થઈને વહી જતી નદીનો પાતળો છીછરો પ્રવાહ
ડાકુઓના પણ િદલ વ ચે ક્ષીણ વહેતી લાગાણી વો હતો. ઊડી જત ું કોઈ કોઈ બગલું હવામાં
તરતા ના પોલ વુ ં લાગતુ.ં યારભરી ગૃિહણી-શી ચાંદની બહુ બો યા વગર જ જગતના દયમાં
ઓતપ્રોત બનતી હતી.
“ઓ બેઠાં.” મદારીએ નજીકની એક ભેખડ ઉપર બેઉ બાળકોને જોયાં. એમને જોઈને એ
ઝાડના કાળા પડછાયામાં બેઠો. યાં એ પાન-સોપારી ચાવતો હતો. ઝાડની ડાળખી હલતી હતી,
ચાંદનીનાં િકરણો એ સોપારી ચાવતા દાંતની પીળાશને બહાર પાડી પાછાં ડાળીના હલવાથી ચા યા
જતાં, જતાં ને આવતાં. મદારીનુ ં જ ચાવવુ ં બહુ ખરાબ કકડાટી કરત ું હત.ું માથુ ં ઊંધુ ં ઘાલીને પડેલી
'હેડ બા' એ અવાજ બંધ કરાવવા માટે જ જાણે ઘ ૂરકતી હતી.
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ભોગાવાના પટમાં નજ્ઞ ઊભી ઊભી 'મા! મા' પુકારતી અંધી આ જુવાન 'બદલી' બની હતી.
એના માથા પર છાતી નીચે ઢળતા વાળ હતા. એનુ ં શરીર ભરાત ું આવત ું હત.ું કોઈક મુસલમાન
કુટુંબે ખેરાત કરે લી લીલી ઈજાર હતી. તે ઉપરનુ ં કુડત ું એના શરીરને માત્ર ઢાંકત ું નહોત,ું િક તીના
ૂ ના હોઠ પર આંગળીનાં ટે રવાં મ ૂકીને એ વાતો સાંભળતી હતી.
શઢની પેઠે લહેરાત ું હત.ું બોલતા ઝંડર
“બદલી, રાત મીઠી છે . બયાન કર જોઉં.’’
“રાત મીઠી છે , ચાંદ ચડયો છે . નદી વહી જાય છે .”
“ત ું જૂઠી છે . કાં તારી પાસે

પી આંખો છે , ને કાં ત ું પઢા યુ ં પઢે છે . તને ચાંદ દે ખાય છે ?”

“હા.”
“કેવો દે ખાય છે ?”
“તારા મ

વો.”

“નદી કેવી?”
“તારા બોલ

વી.”
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“મા યાદ આવે છે ?”
“માને તેં

પાવી છે .”

“બદલી, તું આંખો વગર કેમ આટલું બધુ ં સમ
“આંખો છે . તને જોઉં

છે ?”

;ં નદીને, ચાંદને, બધાને જોઉં

.ં ”

ચાંદનીના પ્રકાશમાં બદલીનાં નેત્રોના તારા ટમ ટમ થતા હતા.
“કાલ તો મોટો તમાશો છે , બદલી!”
“મને નથી ગમતુ.”ં
“લોકો તારાં ગીતો ને આપણા નાચ જોવા તલપે છે .”
“આટલી વાર ગાયાં છતાં પણ?”
“મારી આંખો પર ગરમ ગરમ રસ રે ડતા'તા આ .”
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“ગાંડી, એ તો રં ગબેરંગી રોશની હતી.”

om

“કાલે હુ ં ગીતો ભ ૂલી જવાની, એવું લાગે છે . અ યારથી જ મને યાદ રહેતાં નથી.”

“મારે તો એ અંધારંુ હત.ું તને જોઈ નહોતી શકતી. મારા પગ તાલ ભ ૂલતા હતા. હુ ં તાલ
ભ ૂલીશ તો તું દોર પરથી પડી જવાનો.”
“આપણે ભાગી જશુ,ં બદલી?”
“કેમ?”
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“બુ ો આપણને છોડી તો નિહ જાય?”
“શા માટે ?”

“બુ ાએ આજ વાંદરીનુ ં બ ચુ ં વેચી નાખ્યુ.ં મને બીક લાગે છે . આપણને પણ એ વેચે તો?”
ું .”ું
“આજ કોઈ બુ ા જોડે વાત કરત'ત
“શાની?”

બદલી ચારે બાજુ મ ફેરવી નાકની હવામાં ગંધ સઘવા
ંૂ
લાગી.

pu

ૂ ે ક .ું
“આંહીં કોઈ નથી.” ઝંડર

“કોઈક આપણને જુએ છે . મને ગંધ આવે છે .”
ું ?”
ું
“ધીમે ધીમે કહે - કહી દે . શાની વાત કરત'ત
“મને આપી દે વાની.”

“કોને આપી દે વાની?”
“કોઈક તમાશાવાળાને.”
“બુ ાએ હા પાડી?”
“ઘડીક ના ને ઘડીક હા પાડતો હતો. િસનેમાવાળો ઘણા બધા પેલા દે વાનુ ં કહેતો હતો.”
“તને જવા િદલ હોય તો સારી વાત છે , બદલી!”
ૂ ના હોઠ પર ફરી વાર આંગળાં ફેર યાં, ને ક :ું “મને મેલી જા!”
બદલીએ ઝંડર
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“ક્યાં?”
“ યાંથી મને તેડી લીધી'તી યાં.”
“ યાં શું કરીશ?”
“માને સાદ પાડતી ઊભી રહીશ.”
ૂ ના મ પરથી આંગળાં લસરાવી લીધાં.
એટલું કહીને ધીરે ધીરે એણે ઝંડર
ૂ નો અવાજ પલટી ગયો: “હુ ં બુ ા પાસે જઈને જવાબ માગીશ.”
“ઊઠ, બદલી.” ઝંડર
“એ તને મારી નાખશે.”
“હુ ં એની ગરદન પીસી નાખીશ. આ જો મારાં આંગળાં.”
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એટલું કહીને એણે પોતાનો ગરમ બનેલો પંજો બદલીના હાથમાં મ ૂક્યો. એનાં આંગળાંમાં
બદલીએ માણસ મારવાનુ ં ઝન ૂન અનુભ યુ.ં એ બ ે મુકામ પર પાછાં ગયાં. મદારી બુ ો તે વખતે
ગધેડા પર સામાન ભરતો હતો.
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ૂ , ચાલો બદલી.” એણે બેઉના કાન પાસે જઈને ક :ું “ભાગી નીકળો જલદી.
“ચાલો ઝંડર
ૂ .”
રીંછણની રસી છોડી લે, ઝંડર
ૂ ને બદલી આ તૈયારીનો મમર્ ન પકડી શક્યાં.
ઝંડર

“ચાલો તાકીદે . આ ધરતીમાં મારંુ દીલ ઠેરત ું નથી.”
ૂ ે યાદ આ યુ.ં
“પણ કાલે તમાશો છે .” ઝંડર
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“તમાશો? તમાશા િવના દુિનયા અટકી જવાની છે ? બધો જ આ તમાશો છે . હુ ં પોતે જ
તમાશો બની ગયો .ં મારંુ ડાચું તો જો, તને બદલી ગયુ ં નથી દે ખાતુ?ં આમ આવ બદલી, મારે
કલે હાથ મ ૂક.”
એમ કહીને એણે બદલીનો હાથ હૈયે લીધો.

pu

“ત ું અંધી છે . તુને
ં મારા ડાચાથી ઠગી નિહ શકાય. મારા કલેજાની વાત ત ું પકડ, ક્યો ઈરાદો
ૂ . તારા કાનમાં કહેવા દે , મારે બદલીને
ઊપડયો છે મારામાં, ત ું સમજી લે. આહીં આવ ઝંડર
વેચવી'તી. મારી સામે િપયા િપયા િપયા નાચતા'તા. ભાગો ભાગો જલદી. આ ધરતી સળવળીને
આપણને એના પંજામાં પકડી લેશે. ભાગો, આ ધરતીનો ઈતબાર નિહ. યાદ કરો, આ ધરતી જ
બદલીની માને પેટમાં ઉતારી ગઈ, આ ધરતી મગરની મા છે . ઢેઢગરોળીની દાદી છે , અજગરની
સાસુ છે , જલદી ઉપાડો પગ, ધરતીને માથે જબરી ડાફો ભરતા ચાલો. એકેય કદમે એનો ઈતબાર ન
ૂ , મારે તમને હજી કેટલાંય
કરો. એ ફાટે તે પહેલાં જ કદમ ઉઠાવી યો. ચાલો બદલી, ચાલો ઝંડર
ગાન ને કેટલાય નાચ-ઠેકા ભણાવવાનુ ં બાકી છે . ઈલમને પેટમાં રાખીને મારે નથી મરવુ.ં ચાલો, આ
હવા ઝેર છે .”
એક નાના માંકડા િસવાયનુ ં આખું મદારી-કુટુંબ શહેરની ધરતીમાંથી સરી ગયુ.ં તેમણે રાત
લીધી. ગામડાંની વાટ છોડીને નદીનાં કોતરો સ સરી આડી વાટ ઝાલી. ફરી વાર એ ચોર બ યો.
એણે શહેરી કલાસમારં ભની થોડી િસગારે ટો ંકી હતી. એ રીંછણ જોડે બાથંબાથી કરીને થાક્યો યારે
એણે દા ની એક એક એક યાલી માગી હતી. એ દા નાં ને ધુમાડાનાં રજકણો પણ પેટમાંથી ઓકી
કાઢવાનુ ં એને િદલ થયુ.ં નદીનાં નીરમાં ચાંદનીના ભયાર્ દિરયા પર તરતાં માછલાં વાં એ
ૂ ના ખભા માથે હતો. એ
વજનો ક્યાં સરી ગયાં તેની ભાળ કોઈને લાગી નિહ. બદલીનો હાથ ઝંડર
ખભો જ જાણે એની આંખ હોય તેમ બદલી પ થરો પર ને ભેખડોમાં દોડતી હતી. એને જરીક શંકા
ૂ ને હોઠે હાથ ફેરવી લેતી.
પડતી તો એ ઝંડર

87

વળતા પ્રભાતે વૈશાખી પ ૂિણર્માના સમારં ભકોની એને િટિકટો પાછી આપી પૈસા માગવા
આવનારાઓની વ ચે સંગ્રામ થયો, ને વૈશાખી પ ૂિણર્માનો ચંદ્ર સોળે કળાએ ઉદય પા યો.
ૂ અને અંધી બદલીનાં પો ટર
તેજુ પનગરમાં પહ ચી યારે માત્ર દીવાલો પર હસતા ઝંડર
પણ અરધાં ઊખડી ગયાં હતાં. નટમંડળીનો કોઈ પ ો નહોતો. વાતો સાંભળી લીધી. ફરી એ ચાલી
નીકળી. સીમાડે બેસીને એણે એક વાર િવચાર કય . આ જીવતર પાનખરના પાંદડાં વુ ં ખરી પડે તે
પ ૂવેર્ એક પણ લેણદે ણ બાકી ન રહી જાય તો જ મારો છોકરો નરવો રહેશે. જીવતરનો ચોપડો
તપા યો. એ ચોપડાને એક પાને એક કરજનો આંકડો હતો. પીપરડી ગામની ખીજડા-તળાવડીની
પાળે એક ઝાડની પોલમાં એક ડબલું હત ું એમાં િપયા હતા. એ ધન પારકું હત.ું જતને સંઘયુર્ં હત,ું
જઈને પા ં સ પવુ ં જોઈએ. નિહતર જીવ બ્ર ાંડની ઊની લ ૂક ફાકતો ફાકતો જ યા કરશે.
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20. લખડ

એક થાન એવું છે કે યાં ધરતીનો છે ડો આવે છે . એ થાને બેઠેલ ું માનવી બ્ર ાંડ આખાને
કડડભ ૂસ થતું સહી લેવા પણ તૈયાર રહે છે . એ થળ તે ઘર.
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તેજુ ઘર છોડીને જતી હતી? ના, ના, એણે તો ધમર્શાળા ખાલી કરી હતી. િવસામો ખાવાની
છાંયડી િ થર નથી હોતી. સ ૂયર્ ફરે છે , ને છાંયડી થાન-બદલો કરે છે .
બુ ો વાિણયો નવાણો શોધતો હશે? ઉધામે ચડેલો બનાવટી બાયડીની લપ ટળી લેખતો હશે?
જવા દઉં એ સાંભરણને, પહેલી વારનો પ્રેમ-સંબધ
ં , ભાંગીને ભુક્કો થઈ ગયો છે છતાં, વધુ ખેંચાણ
કરતો ર ો છે . સ ૂયર્ની ગગનભરમાં અગન લગાડતી ઘ ૂમાઘ ૂમ જોઈ જોઈને પણ યાદ તો આવે છે ,
ઊગમણી િદશાની એકાદ નાની ટેકરી અને એ ટે કરીને માથે નીકળે લું સ ૂયર્ન ુ ં પ્રભાતછોગુ.ં
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તેજુ પગપાળો પંથ કાપતી હતી. માગેર્ મળતાં કોઈને પોતે બામણી નામે ઓળખાવતી તો
કોઈને બાવણ નામે. ગુજરાતના આંધીઘેયાર્ ગાડા-માગેર્ ધ યે જાતાં કપાસનાં ગાડાં કારખાને
પહ ચવાની ઉતાવળમાં હતાં. સૌ તો થોડાં જ તેજુને પ ૂછવા થોભતાં હતાં! કોઈક વધુ રસ લેનારા
વટેમાગુર્ને એમ પણ કહી લેતી: 'છે ટા રે 'જો ભાઈ, મારે શરીરે કોઢ છે .'
કોઢનુ ં નામ કાળમુખ ું હત.ું કોઢ શ દ તેજુને મોકળો ર તો અપાવવા શિક્તમાન હતો.
બે િસપાહી વોળાિવયા ને એક જુવાન બાઈ: ત્રણેનો તેજુને પ્રભાતે સથવારો સાંપડયો. બાઈ
િસપાહીઓ સાથે તડાકા કરતી આવતી હતી. એક નાની સીમાડા-ચોકી આવી ગઈ હતી. યાં ઊભા
રહીને િસપાઈઓએ પોતાની કેદી ઓરતને ટી કરી.
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“અમારી હદ પ ૂરી થઈ, ને હવે ત ું તારે મલક આખો ખદવા
ંૂ
માંડ, બાઈ. પણ હવે ત્રીજી વાર
ભલી થઈને આ હદમાં પગ મ ૂકતી નિહ. બે પાટીદાર વટલા યા એટલેથી ખમા કર .’’
“આવીશ આવીશ.” ઓરતે હાથ ઉછાળીને પોલીસને ઉડા યા: “ઓલી ફાતમાને ને મણકીને
કહી રાખજો કે મેરા ચંબ ુ અને મેરંુ તસલું એક કોર મેલી રખના.” એ બોલી લજીવનની હતી.
“હવે આવ તો તો સાત વરસની!” પોલીસે જતે જતે સજા સ ૂચવી: “ઔર વાંસામેં પંદર ફટકા,
ટાટકપડાં ઓર અંધારી ખોલી.”
“અંધારાથી કોણ બીએ છે ? અંધારંુ જ રોયુ ં ફાટી પડશે. મારે શુ?ં હજી ઈ ફાતમા જમાદારણીને
માથે મારે બરાબરની િવતાડવી છે . કહી રાખજો એને કાિઠયાવાડનુ ં પાણી પરખ્યુ ં નથી હજી એણે.”
“આવ , ખુશીથી આવ , બીજી પણ બે-ચારને લેતી આવ .” કહેતા કહેતા રોનકી િસપાઈઓ
પાછા વ યા.
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“આવવુ ં તો જોશે જ ના.” કંઈક પોતાની જાતે બબડતી ને કંઈક પોતાની મોખરે ઊપડતે
પગલે ચાલી જતી તેજુને વાતોએ વળગાડવાને બહાને ઓરત બોલતી રહી: ‘‘બે-ત્રણ વરસના દાણા
તો છોકરીના પેટમાં પેલેથી પડી િગયા! બી ય મેનત-મજૂરી ક્યાં નથી કરવી પડતી? ખેતરમાં
સાંિઠયું વીણવી ને કાળે ઉનાળે નદીના વેકરામાં પારકાં પેટ ઠારવા તરબ ૂચ પકવવાં, તે કરતાં આ શુ ં
ખોટું છે ? સાચું કે'જો બા!”
સાં યા.

તેજુન ુ ં મૌન તો ત ૂટ ું નિહ. પણ કાિઠયાવાડી બોલીએ એના િદલના દોર આ બોલનાર સાથે

“અમરચંદ બાપો ગ્યા, તો કામેશર કાકો જડી રયો. કામશેર કાકાને
ગોર ક્યાં નો'તો?”

લ મળી તો િશવલો
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અમરચંદ બાપા અને કામેશર કાકાનાં નામ તેજુના કાન પર કોઈ ઊંડા ઓરીઆની ભેખડ
ફસકી હોય એવી રીતે ધસી પડયાં.
“ક્યાંથી આવો છો, બેન?” એણે અજાણી ઓરતને પ ૂછ .ું
“જાવું છે ક્યાં?”
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“ લમંથી. લેસને નો ભા યા?” ઓરતના એ જવાબમાં ખુમારી હતી.

ે ે
“ઘેર. ત્રણ વરસ વીતી ગયાં. હવે તો મારી ઢેફલી અવડી અવડી થઈ ગઈ હશે.” એમ કેહત
કહેતે બાઈએ જમીનથી ત્રણ ટ ઊંચે હાથ બતા યા. ગામિડયા પોતાના ખેતરના પાકની અને પેટનાં
સંતાનોની ઊંચાઈ આ એક રીતે બતાવે છે .
ું
“ લમાં કેમ જાવું પડ 'ું ત?”
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“પેલી વાર તો નો'ત ું જાવુ ં પડ .ું બીજી વાર છતી થઈ. કોઈનુ ં ક યુય
ં લીધુ ં નથી. કોઈ કરતાં
કોઈની વાલની વાળીય ઉપાડી નથી. કાંઈ એબવા ં કામ કયુર્ં નથી. કોઈ આબ દાર માણસનુ ં નામ
શીદ લેવ!ું પણ મને િરયા'તા મિહના લેસે ભીંસ કરી. મારા બાપે ફોજદારને તરબ ૂચ નોતાં દીધાં ઈ
વાતની ફોજદારે ખટક રાખેલી. મને કહે કે રાંડ, તારા બાપનુ ં જ ઓધાન િરયુ ં છે એમ નામ લે.
બાપનુ ં નામ કાંઈ લેવાય છે , બાઈ? જીભ જ કટકા થઈ જાયને. પણ શો ઉપાય? પેટમાં છોરંુ , પ ૂરા
મિહના, ને મારે ચોટલે દોરડું બાંધીને લેસે મને ઘડો સીંચે એમ સીંચી, એટલે ઝીંક નો ઝલાણી.
બાપને ક ,ું ભાભા, તું મલક મેલી દે , મારે તારંુ નામ મ ધા યે જ આરોવારો છે . પણ બાપ મલક
મેલી ન શક્યો, ગળાફાંસો ખાઈ મ ૂવો, ને પછી હુ ં મોકળી થઈ. છોરુ જણવાનો સમય થયો, પણ
પડખેય કોણ ઢૂંકે? સૌને લાજ આબ વાલાં. મેં વગડે જઈ છોરંુ જ યુ,ં મારે જ દાંતે કરીને છોરુન ુ ં
નાળ વધેયર્ં ુ . આ મારે જ હાથે ઓર દાટી. ન દાટું તો કોક પશુડું મરે . એક દી એમ ને એમ પડી
રહી. ને છ બાર મિહને પાછી હતી તેવી થઈ રહી, પણ મને કોણ સંઘરે ? યારે અમારા ગામનો
અમરચંદ બાપો ભેટયા, કહે કે રાંડ આંહીં શે જનમારો નીકળશે? તારી મરજી હોય તો કહુ ં કામશેર
મા'રાજને. મેં ક ,ું કહો. કામશેર ગોર મને વગડે મ યા. મને સમજ પાડી: લખડી, શીદ વગડે
સળગછ? દીવાસળી મ ૂકને વાઘરીના નામ માથે! હા યને પંદર દી' કેસિરયા દૂ ધના કઢા પાઉં,
ઘંઉવરણી ડી કાયા થઈ જાય, ને પછી શે'ર ગામના કોક શેિઠયાને ઘેર મઢો
ં ૂ હાથ ધીંગી પથારીમાં
સ ૂતી લીલા લેર કર ને? મેં ક ,ું બાપા, મારે છોકરંુ મ ૂકીને મઢ
ં ૂ ા હાથની પથારીમાં શેં સુખે નીંદરા
ું વાઘરણ છો એમ છતી થઈ
કરવી? તો કહે કે વધુ સારંુ , વીવા કરીને અમે િવદાય લઈએ એટલે તય
ુ
ુ
જા ને? આ ડા તને કાઢી મ ૂકશે. ચાર દી તારં છોકરં અમારે ઓટે સ ૂઈ રે 'શે, દૂ ધ િવના નિહ રાખીએ
તારી છોકરીને. અમારે તો એટલુય
ં પુ ય મળે છે ને. મેં ક ું ભલે હાલો. પંદર દી મને કેસરકઢું દૂ ધ
િપવાડ .ું પણ બોન, શુ ં કહ?
વું તમારંુ પ છે ને, એનાથી સવાયા પે મારી કોયાંમાંથી િકર યુ ં
ું
કાઢી. અમરચંદ બાપો, કામશેર ગોર ને હુ ં ત્રણે નોખાનોખા નીકળીને ડાકોરમાં યાં ભેળાં. અમરચંદ
બાપો મારા બાપ બ યા, હુ ં વાિણયાની દીકરી બની, કામેશર ગોર તો ગોર જ હતા. ગુજરાતને ગામડે
મારાં ઘિડયાં લગન ઉકેલીને કોથિળયુ ં બાંધી બેય ચા યા ગયા. પછી મેં વાિણયાના ઘરમાં ચોખા
89
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“ગામનુ ં નામ શુ?ં ”
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રાં યા. રાંધી કરીને સૌને ખાવા બેસાયાર્ . અને કથરોટમાં ચોખા ઠાલ યા કે તરત ઘરનુ ં માણસ
ચણભણી હા યુ.ં આ િરવાજ વાિણયાના ઘરનો નિહ, આમાં કાંઈક દગો લાગે છે . મને કરી ભીંસ.
નીકર તો મારે આઠ-પંદર દાડા રહીને ઘરાણુગ
ં ાંઠું લઈ કરી ભાગવુ'ત
ં ,ું પણ પછી તો હાથ જોડીને મેં
માની નાખ્યુ ં કે છઉં તો, દાદા, વાઘરણ. કરનારા કરી ગયા. પ ૂછ ું કે ઓ યા બે કોણ હતા?
આપણાથી નામ દે વાય કાંઈ, બોન! મેં તો ખોટાં નામ બતા યાં ને ખોટું ગામ ચીં યુ.ં મને બે ધોલ
મારીને તગડી મ ૂકી. પછી પા ં ત્રણેક વરસે બીજી વાર અમરચંદ બાપે ને કામેશર ગોરે મારંુ કાંડું
ઝા યુ.ં આ તે વખત અમરચંદ બાપો તો નીકળી ગયા. કામેશર ગોરને ત્રણ વરસની ને મને છ જ
મિહનાની ટીપ પડી. પણ મેં સાચાં નામ ન દીધાં, પછી ત્રીજી વાર મને િશવલા ગોરે ને નંદુડી
બામણીએ હાથ કરી. એમાં અમે ત્રણે પકડાઈ ગયાં. એને તો ત્રણ જ મિહને છોડી મે યાં. કેમ કે એણે
વકીલ મોટો બાિલ ટર રોકેલો, મને એકલીને સપડાવી દીધી એમ સાબ ૂત કરી ને, કે મેં ઈ બેયને
છે તયાર્ં છે . મને બે વરસની પડી'તી પણ છોકરી મારી ગદરી ગઈ. હવે તો જઈને મારા બાપની
આંબલીએ િનવેદનો ખીચડો જુવારવો છે . છોકરીએ મને એક કાગળ લખા યો'તો લમાં, કે દાદો
આંબલીએ મને મળે છે , બોલાવે છે , ને રોયા કરે છે : આ અસરગિત હવે એનાથી ખમાતી નથી.
પાણીની તર યે જીવ જાય છે પલેપલ. ને વાત પણ સાચી ને બોન! અસરગિતવાળાઓને તમામને
તો કેરડાના કાંટાની અણી હોયને અણી, એના ટલું જ ઝીણુ ં ગ ં હોય છે . એમાં પાણી રે ડ રે ડ
કરીએ તોય કેટલુકં પોગે? હુ ં તો હવે પાંચ-દસ િપયાનુ ં બાફણુ ં બાફી નાખીશ.”
“પીપરડી, પરતાપ શેઠની. એનાંય પાપ યાં ચડી બેઠાં છે ; તળાવડીની પાળે .”
“શાં પાપ?”
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“હુ ં તો યારે નો'તી પણ લોકો વાત કરે છે કે યાં એક બીજો બુ ોય દટાણો છે . એને એક
છોકરી હતી. કહે છે કે પરતાપ શેઠને ગામ છોડવુ ં પડ ું છે ઈ બાઈના શરાપે. કોક કાળમુખી
કુંવારકાનુ ં શરાપેલ ખોરડુ,ં ને પહેલો છોકરો ભરખાઈ ગયો. બીજો નર યો િરયો જ નિહ. હવે
ગામલોકોનેય ઊંડો ઓરતો થાય છે .”
“શી બાબતનો?”
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“અમરચંદ બાપાની બિક્ષસનો લોભ જાગ્યો, કામેશર ગોર મોવડી યા, ને મા-દીકરાને
મારીકૂટી કેદમાં પુરાવેલાં. હવે સૌ કહે છે કે તરકટ કયુ.ર્ં તળાવડીના મારગે માણસ ધોળે દી'એય
માઠું નીકળે એવી ભે લાગે. બાઈનો ને છોકરાનો ક્યાંય પ ો મળતો નથી, હશે અભાગણી પોચા
કાળજાની, હુ ં વી થઈ હોત તો એનો એ કામેશર કાકો જ એના પગ ધોઈ પ ૂજત. આટલાં બધાં
તીરથ છે . પરભાશ છે , દુવારકા છે , ડાકોર છે , નાશક છે , ચારક ઠેકાણે એક એક વાર ઊંચ વરણનુ ં
ઘર માંડી આવી હોત તો જનમારો આખો બેઠી બેઠી ખાત. હતી બહુ પાળી ને ચતુરાઈનો તો કે' છે
પાર નહોતો. મારંુ લાંબ ુ ં ન હા યું ઈ ચતુરાઈને વાંકે જ ને! મને વેશ તો પેરાવે કામેશર કાકો, પણ
વેશ ભજવી દે વા ઈ કાંઈ થોડો આવે? ઈ બાઈ વી હોય તો સરખો વેશ ભજવીને સોના પાં
તફડાવી આવત. પણ કોણ જાણે ક્યાં મા-દીકરો ગપત થઈ ગયાં. ધરતી જાણે ગળી જ ગઈ. ને
ું ં કે તળાવડીએ
અમારા ગામને ટીંબે એના િનશાપા રહી ગયા. હવે તો ગામલોક િવચાર કરત'તુ
દે રીની થાપના કરીએ. બે-ચાર બાવા સાધુઓને પ ૂછી પણ જોયુ'ત
ં ું પણ યાં રે 'વાની કોઈએ હામ જ
ન ભીડી.”
“એમાં શી હામ ભીડવાની છે ?” તેજુએ ક ું .
“તમે કેવાં છો?”
“સાધુ છીએ.”
“માતાજી છો? એકલાં છો?”
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“એકલી જ.”
“ક્યાંય થાનક છે ?”
“ના, ગોતું

.ં ”

‘‘બા ડાં જોગણ જણાવ છો. માતાજી, મારાથી આટલું ભખ ભખ બોલાઈ ગ્યુ,ં ને મેં તો
તમને જા યાં નિહ.”
“પેટની વાત કરી એ કાંઈ અપરાધ છે , બોન?”
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“તમે હાલોને મારી ભેળાં. ગામલોકને જાણે કે નાણુ ં ખરચવુ ં નથી. મારા માથે જ ગનો ઓઢાડે
છે : કે લખડી, તારો બાપ તારા પાપે લટક્યો, ને અમારી તળાવડી ગોઝારી કરી. હવે તું જ યાં થાનક
બેસાડ. મારી કને નાણાં ક્યાંથી હોય? તો િશવલો ગોર કહે કે નાણાં તો હુ ં કરી આપુ ં . તને વટાવીએ
એટલે નાણાં નાણાં. આ છે લી વાર તો હુ ં એ સાટુ જ આ ધંધામાં પડી. હવે તો તમ સરીખું કોઈ જડી
જાય ને, તો હુ ં અમરચંદ બાપા આગળથી મારા આ વખતના ભાગના િપયા લઈને ઘરમાંય નિહ
ઘાલુ.ં મારે તો બારોબાર મારા ભાભાનુ ં થાનક કરવામાં આ વખતની કમાઈ ખરચી નાખવી છે . આ
વખત બાપડા એક ગરીબ બામણનુ ં ઘર ભાંગી આવી ં ને, એટલે મારે એ િનસાસાનાં નાણાં ઘરમાં
નથી આણવાં.”
“કેટલાક િપયા છે તમારા ભાગના?”
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“સો તો આવશે જ ને? હુ ં ને છોકરી હાથોહાથ મજૂરી કરશુ.ં મારી છોડી આજ દસ વરસની-આવડી, વાછડી વડી થઈ હશે. તમારંુ થાનક બાંધી આપશુ.ં એટલે પછી હુ ં ટી. મારે હજી એક
વાર લમાં પ છયે જ રે 'વું છે . મારે જમાદરણી ફાતમાનાં ઝિટયાં એક વાર પીંખવાં છે .”
એમ બોલતાં બોલતાં એ ઓરતે દાંત કચકચા યા અને હવામાં જોરથી બાચકાં ભયાર્ં . એની
બીકે ખેતરની વાડ પરથી ચાર લલેડાં પક્ષીઓ ઊડયાં. હવામાં ભરે રાટી ઊઠી.
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“ફાતમા જમાદારણીનાં ઝંિટયાં ન ખેંચી કાઢું તો હુ ં લખડી વાઘરણ નિહ, ને વરે ડો ભાભો
મારો બાપ નિહ. તરવેણી બામણી છે એક કેદણ. ખાવાનુ ં ખ ૂટ ું હશે, મજૂરી નિહ મળી હોય. ભીખ
માગવા ગઈ નહીં, ઝેરકોશલાં વાટયાં. નાના બે છોકરાને પાઈને પોતાને પીવાતાં. એક છોકરંુ તો
પીગ્યુ,ં પણ બીજુ ં ઝા યુ'ત
ં ું તેમાંથી છોડાવીને ભાગ્યુ,ં લોક દોડ ું આ યુ.ં પકડી તરવેણીને. સાત
વરસની રોયાઓએ ટીપ આપી છે . એને યારે ને યારે , આ વાતમાં ને તે વાતમાં, ફાતમા
જમાદારણી ટોણો જ મારતી ફરે : છોરાંની ખ ૂની! બામણી, છોકરાંની ખ ૂની! તરવેણીનુ ં ખાવુ ં ઝેર કરી
નાખે. મેં ક ,ું ઝંિટયાં ખેંચી કાઢીશ, જો તરવેણીને ફરી ટોણુ ં માયુઓ
ર્
છે તો. મને સાબ આગળ ઊભી
કરી. મારી બે મિહનાની માફી કપાણી. પણ ફાતમા તે ને તે દા'ડે રજા માથે ઊતરી ગઈ. ઊતરી તે
ઊતરી, પાછી આવી જ નિહ. મારી મનની મનમાં રહી ગઈ. ફરી ન પ ચુ ં યાં લગી જીવડો જપે
ં
નિહ. ને ક્યાં ઠાલો ફેરો ખાવો છે ? િશવલા ગોરનો કસબ મને તો ફાવી ગ્યો છે . એમાં ક્યાં ચોરી
લબાડી કરવી છે ? ઊંચ વરણનાં ઘર અભડાવવાં કાંઈ જોખમ િવના જવાય છે ? આંહીં મજૂરી-દા'ડી
મળે તેમ નથી. એકાદ હૈયા ટો મળી રે 'શે. પરણીને ઘરમાં રાખશે તો રે 'વાનો ક્યાં ના છે ? ને ન રાખે
તો આપણો શો ગનો? ઊંચ વરણ તો વટલા યાં જ ભલાં. આપણને જ એ તો અભડાવે તેવાં છે .”
લખડી મળી, એટલે તેજુને જીવતી તવારીખ જડી. લખડીના મ પર એણે વષાર્ કાળના નદીતટ પર પડી જાય છે તેવા ઊંડા ચરે રા પડેલા જોયા. આ શુ ં એ જ લખડી, ની ને ના બાપના
ગળાફાંસાની વાત પીપરડીનાં વાઘરાં તેજુના બાપના શબ માથે બેઠાં બેઠાં કરતા હતા? આ એ જ
ગભર્વતી, ના 'હરામના હમલ' ઉપર પોલીસે કાળો કેર ગુજાય હતો! બાપના ગળાફાંસાની વાત
લખડી આટલે ઠંડે કલે કરતી હતી! માત્ર જાણે પોતાનો સાડલો ફાટી ગયો ન હોય! અમરચંદ શેઠ
અને કામે ર મહારાજ તેજુના કૂબા ઉપર લાકડીઓ લઈ ત ૂટી પડનાર, એ જ શુ ં આ વાઘરણને
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વેચનારા હતા! ને છતાં લખડી પીપરડી ગામના ભાંગેલા દસકા ઉપર વલોપાત વરસાવતી હતી!
વરાળોમાંથી જ ગગન વાદળીઓ બાંધે છે . જુલમાટોમાંથી જીવન માનવતાની લાગણીઓ ઘડત ું હત.ું
ઠનાં દનૈયાં નથી તપતાં તો અષાઢને આરે પણ પાણી પીવા નથી મળતાં.
જાજરમાન તેજુને લખડી જોયા જ કરતી હતી. ખીજડાતળાવડીની પાળે થાનકની 'માતા'
બનીને બેસવા લાયક કેવ ુ ં મોરંુ છે ! આને તો લોક હ શે હ શે માથાં નમાવશે.
‘‘હાલોને માતા, ટાંિટયા ઢસરડવા કરતાં ગાડીમાં જ ચડી બેસીએ. ગાડી ક્યાં કોઈના બાપની
છે ? સરકારી ખાતું છે . વાપરે તેના બાપનુ.”ં
ક ો. પણ તેજુને એમાં રહેલા કટાક્ષની સમજ ન
જાયેંને બેન, તો મુકલ જોતા જવાય. ને વગર
લમાં ખોસી ઘાલતાં શી વાર! તમારા વો સાથ
વાર નિહ લાગે.”

om

લખડીએ જાણે કે એક એક શ દ િવચારીને
પડી. એણે તો પાધરો જવાબ વા યો: “પગપાળા
િટિકટે ક્યાંક પકડાઈએ કરીએ તો આપણ વાને
મ યો છે . એક કરતાં બે ભલેરાં બ યાં. વાટ ખ ૂટતાં

21. લખમી કહવાઈ
“એ આ યો છઉં.’’
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તેજુને ટ્રેનમાં પકડાઈ જવાની બીક હતી. વાિણયો લાલકાકો ધા નાખતો દોડયો હશે.
જીવતરના પટકૂળમાં અજબ ભાત પાડી જનારો તાણો ખ ૂટી ગયો, ભાત રહી ગઈ. પાછળ જાણે સાદ
આવતા હતા: 'પાછી વળ, પાછી વળ.' આગળ અવાજ બોલતા હતા: ' લેણદે ણની ચોખવટ કરી જા.'
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એવા શ દ બોલીને કામે ર ગોરે યારે પોતાના આંગણામાં પગ મ ૂક્યો યારે પીપરડીનો
આખો બ્રા ણવાડો એને ઘેરે મેળે મ યો. કામે ર ગોર ત્રણ વરસની લ ખેંચીને ગુજરાતમાંથી
પાછા વ યા હતા.
“પે'લાં પરથમ તો મને ગોબર ને ગૌમ ૂતર આપો.” એમ કહીને એણે ઓશરીને પણ ન
અડકતાં ફળીમાં જ એક બાજુ આસન લીધુ.ં ગોબર ને ગૌમ ૂત્ર આ યાં તેના પ્રાશન વડે એણે દે હની
િવશુિ કરી નાખી.
આ યો:

“કાં દાદા, પ ચાડયા? ફ ે કરી આ યા? ક્ષેમકુશળ?” એમ પ ૂછતાં જ્ઞાિતજનોને એણે જવાબ
“હોવે ભાઈઓ, ધુબાકા!”

pu

“ઘંટી તાણવી પડેલી કે કાકા?”

“અરે હિર હિર કરો મારા બાપ!” કામે ર દાદાએ અિભમાન ધારણ કયુ:ર્ં “બ્રા ણના દીકરાને
ઘંટી તણાવનાર પાપીઆ તો સરકારની લમાંય ન હોય. હા, બ્રા ણપણુ ં પાળતાં આવડવુ ં જોવે.”
“ યાં િન યિનયમ તો સચવાતો હશે.”
“સાચવવાની ટે ક હોય તો તોડાવવાની કોની મગદૂ ર છે , બેટા?”
ઘરમાં તે િદવસે કંસાર રં ધાયો, અરધી રાત સુધી કામે ર દાદાએ આનંદની વાતો કરી. અને
પછી પોતે એકલા પડયા યારે એણે પ નીને પ ૂછ :ું “અમરચંદ શેઠ તરફથી આપણા િપયા મળી
ગયા'તા ને?”
“ના, અમને કશી ખબર નો'તી, એ કશુ ં બો યા પણ નો'તા ને એમણે મરતાં મરતાં પણ કોઈને
સંદેશો ક ો જણાયો નથી. પ્રતાપ શેઠ તો તે પછી ઇંદ્રનગર રહેવા ચા યા ગયા છે .”
“આંહીં આવે છે તો ખરા ને?”
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“હા.”
“તો એની પાસેથી જ લેવા રહેશે! िशवोङ्हं ! िशवोङ्हं ! िशवोङ्हं !”
“આપશે તો ખરા ને?” ગોરાણીએ િચંતા દશાર્ વી.
“ન આપે તો ક્યાં જાય? હરે હરે કરો. કઢાવવાની ચાવીઉં તો આપણી પાસે હોય ને?” કામે ર
ગોરે િ થતપ્રજ્ઞ વી મુખમુદ્રા કરી નાખી. પછી પ ૂછ :ું “લખડી આવી ગઈ કે નિહ?”
“હજુ આવી જણાઈ નથી.”
“આવે ને ઉઘરાણી-પાઘરાણી કરે તો જવાબ ન આપશો. કહેવ ુ ં કે જા પ્રતાપ શેઠની પાસે.”
વળતે જ િદવસે વાઘરીવાડામાં મેળો મ યો. લખડી આવી! લખડી આવી! દસ વરસની
છોકરી માને બાઝી પડી.

om

“આ વખતે લખડી કાંક ઓસરી ગઈ.” વાઘરણોએ લખડીના સુકાયેલા મ પર હાથ ફેર યો.
“આગળ જઈ આવી'તી યારે તો રાતી રાણ વી થઈ આવી'તી.”
“આ વખત લની જમાદારણી બેક કંટી હતી. ને મારે મ ૂઈને પારકા કિજયા ઉછીના લેવાનો
વભાવ પડી િગયો! એટલે મને બેક વધુ સંતાપતા.”
લેસે પણ મારી'તી, ખરંુ ?”
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“ને આ વખતે છતી થઈ યારે

“ઈ માર કાંઈ બેઠો થોડો રે ' છે ?” લખડીનુ ં અિભમાની મ ચકચકી ઊઠ .ું “મારે લી ખરી, પણ
મઢ
ં ૂ માર મારે લો. લોઈ બોઈ નત ું નીક યુ.”ં
“હ મા, શું મારે લ?ું કહે ને માડી?” છોકરી પ ૂછવા લાગી: “મઢ
ં ૂ માર કેવો હોય?”
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“ માયુર્ં કળાય નિહ એ કહેવાય મઢ
ં ૂ માર, માડી!” મા દીકરીને પોતાના જીવન-તાળાની
જ્ઞાન-ચાવીઓ આપતી હતી: ગડદા, પાટુ, ઢીંકા, ઠ સા, લાકડીઓના ગોદા. હાથ મરડે, ચોટલો ઝાલીને
ઢરડે, ઊંચે કડામાં દોરડું બાંધીને સીંચે, એ બધો મઢ
ં ૂ માર.”
છોકરી માના દે હ પર હાથ ફેરવતી ફેરવતી સાંભળી રહી. “આંહીં બધેય તને મર પડયો'તો હ
મા? દાદો મને ખબર દે તો'તો.”
“દાદો મળતો'તો તને? તે વાત સાચી લખી'તી હ દીકરી ફોતરી?” લખડીએ પોતાના મરે લા
બાપના પ્રેતની વાત પ ૂછી.
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“હુ ં મરંુ મા, આંબલીએ મને ઝાલર-ટાણે મ યો'તો. પોતે આંબલીની પોલમાંથી મને બોલાવી.
કહે કે દીકરી, માને અટાણે લેસ કાંઈ મારે છે , કાંઈ મારે છે , કાંઈ મારે છે ! એમ કહેતો દાદો ચીસ
પાડીને પોલમાં મોઢું પાવી ગ્યો. માડી! મેં નજરોનજર ભા યો.”
“એની અવગતનુ ં ટાળણ કરવા પણ હુ ં ઈલાજ લેતી આવી

.ં ”

એમ કહીને એણે આખો વાઘરીવાડો એકઠો કય અને પોતે
થાનકમાં શાંિત કરવા લાવી છે તેના ખબર આ યા.

'માતા'ને પોતાના બાપના

“ક્યાં છે ?”
“તળાવડીએ જ બેસાડેલ છે મેં. આપણે સૌ એને સામૈય ુ ં કરીને લાવવાં છે . હાલો સંધા.
ઢોલીને તેડાવો. વાણીઆ-બામણ પોતાના સાધુસત
ં ને
ઠાઠથી આણે છે એ જ ઠાઠથી આપણે શીદ
આપણી માતાને ન લાવવાં? હાલો, હુ ં બધુ ં ખરચ આપીશ.”
સામૈયાનો થાળ અને ઢોલનગારાં સ જ થયાં તે અરસામાં તળાવની પાળે આંટો મારીને
થોડાક જણ પાછા વ યા. એમણે વાઘરીવાડામાં ઘેર ઘેર કહી દીધુ:ં “કોઈ અજબ પ્રતાપી માતાજી
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આ યાં છે . તાલકું તો તેજ તેજના અંબાર કાઢે છે . આવુ ં પ આ કાઠી-ગરાિસયામાં કે વાિણયાનાં
સંત, પ ૂજ કે સિતયુમાં
ં નથી જોયુ.”ં
વાઘરીઓના સમારં ભમાં કોળીઓ ને રાવિળયાઓ ભ યા. ખોબો ખોબો પૈસાની દિક્ષણા વેરવી
છે મારે , એવો સંદેશો પહ ચાડીને લખડીએ ગામના બ્રા ણવાડામાંથી પણ બ્રા ણોને બેઠા કયાર્ .
ગરાિસયા ને વાિણયા પણ એ ' પ પના ઢગલા' જોગણના પ્રતાપમાં અંજાવા પહ ચી ગયા. િન પ્રાણ
ગામમાં નવું ચેતન પ્રક્ટ .ું આ સાધવી આંહીં કાયમી થાનક બાંધીને બેસવાની છે એ જાણીને સૌએ
પોતાનો કાળ િનગર્મવાનુ ં એક નવું થાન મળે લું મા યુ.ં
“આંકફરક જોઈ દે તાં હોય ને આ માતાજી?” બેકારોએ નજર ઠેરવી, “તો રં ગ રહી જાય
ગામનો.”
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“એ તો કાંઈક ગાંજો બાંજો પાશુ.ં ચપટી ભાંગનો લોટો લઈ જાશુ.ં દે વતાઈ િવભ ૂિત છે ,
મ તીમાં ડોલશે, યારે આ રડી એની વાણી ટશે.”
ગામના દુકાનદારોએ લખડીને કહી દીધુ:ં ‘‘તારે એકથી સો િપયા સુધીની ચીજ મંગાવી
લેવી. તારા પૈસાની ઉતાવળ નથી. તું તો તીરથ નાઈને આવી છો, લખમી!”
લખડીએ પોતાનાં બે લગ્નોમાંથી લાટાને લાટા મેળ યા હતા, એ નવી લોક-પ્રિત ઠા હતી.
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લખડીનો રં ગ રહી ગયો; કેમ કે એણે એક ચાલાકી કરી. પોતાનો 'ભરમ' એણે સાચવી રાખ્યો.
એણે કોઈને ન ક ું કે પોતાના ભાગનાં નાણાં તો હજી કામે ર દાદાની પાસે છે .
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લખડીએ બાપના પ્રેતના બાકળા જમાડયા. બ્રા ણોએ લખડીને નાનો-શો યજ્ઞ પણ કરી
દઈને એ જ તળાવડીની પાળે , યાં ગીધ ને સમળીઓની મુદાર્ -ઠોલણ પંિક્તઓ બેઠી હતી યાં બેસી
કૂતરા હાંકતે હાંકતે લાડુ આરોગ્યા. લખડી ગામની લખમી ગણાઈ ગઈ. કામે ર દાદાએ એનુ ં
'લખમી' નામ કાયમ કરી નાખ્યુ.ં
“પાપ ક્યાંય પ્રમાણ છે ભાઈ, પ્રમાણ છે .” કામે ર દાદાએ બ્રા ણોને પણ સંભળા યુ:ં “બાપના
જીવને ગત કરવા એક વાઘરણ નીકળી પડી છે , યારે આપણા ગામના વાિણયા-ગરાિસયાને તો
તપાસો. કેટલાના પ ૂવર્જો પાણી િવના ટળવળે છે !”
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એમ લખડીએ બ્રા ણોને ને બ્રા ણોએ લખડીને નવપ્રિત ઠા પહેરાવી. સૌને જમાડી-જુઠાડી
રાતે લખડી એકલી આંબલીએ જઈને બેઠી. પગે લાગી બોલી: ‘‘ભાભા, હવે તો તારા જીવને મોકળો
કય કે નિહ પરભુએ? મારાથી થાય એટલું મેં કયુર્ં છે , ડોસા! બહુ ભડં ૂ ે હાલે મેં તારા પ્રાણ કઢા યા'તા,
બાપા! તું દસ વરસ આંઈ સળગ્યા કય . હુ ં તારી કજાત દીકરી, તારો ટકબારો વહેલો ન કરી શકી.
ત ું જોતો'તો ને ભાભા, મેં કાંઈ માર ખમવામાં બાકી રાખી છે ? મેં ઉંકારોય કય છે ? મેં મારી
છોકરીનેય યાદ કરી છે કે'દી? તને ગ યે કરવા સારુ મેં મારંુ રોવાનુય
ં બધુ ં દસ-દસ વરસથી સંઘરી
રાખ્યું છે , બાપા! આજ લોક મને ડાહીને ગાંડી ઠેરવે એ બીકે હુ ં બી ક્યાં જઈ અંતર ઠાલવુ,ં ડોસા?
તારી આંબલીની પોલમાં...”
એમ બોલતાં બોઅલતાં લખડીનુ ં રુદન ફાટી નીક યુ.ં

ુ કે સ
ુ કા સાંભળી સમજી લીધુ ં કે વેરડા ભાભાનુ ં ભ ૂત મહાક ટ પામત ું
સીમના લોકોએ એ સ
પામત ું આંબલીનો યાગ કરી રહેલ છે . મનમાં મનમાં તેમણે 'રામ! રામ!' ના જાપ યા.
આંબલીના પોલાણ પર દે હ ઢાળીને કંઠ ધ
ં વા મથતી લખડીને અધરાતે જઈ તેજુએ
ખોળામાં લીધી. પોતાના ઉઘાડા દે હ પર તેજુનાં ગરમ આંસુઓ છાનાં છાનાં ટપકતાં લાગ્યાં યારે
ચમકીને લખડી બેઠી થઈ ગઈ.
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“માતાજી! માતાજી!” એણે તેજુના પગ ઝા યા: “તમે શીદ મારે દુઃખે દુઃખી યાં? આવુ ં પ
રોવા નથી સરજાણુ,ં માતા! હાલો, મેં તો મારો ભાર હળવો કરી લીધો. હવે મને કાંઈ નથી, હવે મારા
મનમાં એક જ અબળખા છે , ઓલી ફાતમા જમાદારણીને--”
તેજુએ લખડીના મ આડે હાથ દીધો ને ક :ું “અધરાત છે . તારા બાપુનો જીવ ગ યે જઈ ર ો
હશે. એનો ર તો રોક મા.”
બ્રા ણોના પેટમાં હજુ લાડુ હજમ નહોતા થયા યાં જ દુકાનદાર લખડીની પાસે લેણાનો
આંકડો લઈ ઊભો ર ો. રાત પડવા દઈને લખડી કામે ર દાદા પાસે ગઈ. દી'એ ન જવાય, માડી,
સાઠ વરસના બામણની આબ શી? લોક કહેશે કે ગોર વા ગોરને ઘેર વાઘરણની ઉઘરાણી વળી
શી નીકળી પડી?
“કામેશર દાદા ઓ!”
ો, દાદા ગામ ગ્યા છે .” અંદરથી કામે ર છોકરાંને કહેતો હતો.

“અરે દાદા, હુ ં સાંભ ં

om

“કહી

.ં કાળી રાતે ગામ શા વા તે જાવુ ં પડે છે ?” લખડીએ હાંસી કરી.
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“પુજાપાઠમાં બેઠા હોઈએ યારે તમે વાઘરાં લપ કરવા આવો, તમારા ઓછાયા દે વને ન
પડવા જોવે, પછી ખોટું કહેવ ુ ં જ જોઈએ ને?” બોલતા બોલતા કામે ર બહાર આ યા. “શુ ં છે બાઈ?”
“મારા ભાગના િપયા: મારે ઘરમાં ઘાલવા નથી. તમે જ તમારે હાથે ચ ૂકવી આપો વેપારીને,
દાદા! ઈ રીતનો પૈસો ઘરમાં ઘાલું તો મારી છોડીને માથેય ઓછાયો પડે. મારંુ તો થવાનુ ં હત ું તે
થઈ ગયુ.”ં
“ િપયા તો અમરચંદ શેઠ પાસે હતા, બાઈ! પ્રતાપ શેઠ પાસે જઈને ઉઘરાણી કર.”
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“તમે ઇંદરનગર જઈને લઈ પણ આ યા છો ને ઊડામણી શીદ કરો છો?”
“મારા હતા તે હુ ં લઈ આ યો.”

“ને મારા? હુ ં પરતાપ શેઠને ઓળખું

ં કે તમને? િપયાની ફાંટ બાંધી આ યુ'ત
ં ું કોણ?”

“આબ નુ ં જોખમ ખેડ 'ું ત ું કોણે? હુ ં બામણ ઊઠીને લ ભોગવી આ યો. ગાંડી, તું તો ફરી
જઈનેય કામી આવીશ. મારો તો હવે જનમારો ખાલી હાથે જ ખેંચવો િરયો ના?”
“તમે નથી લા યા મારા ભાગના િપયા?”
“ના.”

pu

“તો તમારામાંથી આલો, મારા બાપને અવગ યમાંથી છોડાવવો છે આ ને આ ટાણે. વેપારીના
માગણા હોય યાં લગી બાપ મારો તર યો ને તર યો સળગ્યા કરશે.”
“મારા ભાગમાંથી? માગછ ઓ યા ભવનુ?”
ં
“ઓ યા નિહ, આ ભવનુ.”ં
“તો લઈ લે .” એમ ખીને કામે ર ડોસાએ ખડકીમાં પેસવા પગ ઉપડયા.
“વાર છે વાર,” કહેતી લખડીએ ધસારો કય . ડોસાની કાછડીનો છે ડો ઝાલી લીધો. ડોસાની
ચોટી હાથ કરી, “ભાભા, બામણા, હા ય, મે ય મારી માતાજીને પગે હાથ. હાથ મે ય ઈ જોગણને
પગે, એટલે તારા િપયાને માથે થકી
ં ૂ નાખુ.ં હાથ મે ય એને પગે, એટલે હુ ં ફરીથી મારી કાયાને
ક્યાંક વેચી આવુ.ં મારે મારા બાપની તરસ ટાઢી કરવી છે . બાપ કહેતો હશે કે રાંડ દીકરીએ પરભુને
છે તય , પારકું ધાન ખવરા યુ!ં હા ય, મારી શોક્યના મામા!”
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બ્રા ણના ઘરમાં કોઈને જાણ થાય તે પ ૂવેર્ તો કામે રની કાછડી ઝાલીને લખડીએ દોટ
કઢાવી, ગામની છીંડીએથી ખીજડા-તળાવની પાળે ઉપાડી ગઈ. રાતના ઠંડા પહોરે જોગણ વેશધારી
તેજુ પોતે કરે લા કૂંટીઆમાંથી પાણી ખેંચી ખેંચી નવાં રોપેલાં ઝાડના છોડને પાતી હતી.
“મે ય આને પગે હાથ.” લખડી ડણકી.
કામે રે તેજુના પગે પશર્ કય .
“થ ૂ તારા િપયાને માથે.” કહી કામે રને લખડીએ છોડી દીધો. કાછડી બાંધતા કામે ર ગોર
જીવ લઈ નાઠા.
“જાઉં

ં હવે પ્રતાપ શેઠ પાસે,” લખીએ ક .ું

om

“ લખી!” તેજુએ કોમળ વરે ક :ું “બોન, માણસને ફ ત કરાય? પરતાપ શેઠનાંય આમ
લ ૂગડાં ઉતરાવીશ?” તેજુએ લખીને બદલી ગયેલી િનહાળી, એણે કામે ર ગોરની દશા થયેલી દીઠી
હતી.
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“લ ૂગડાં!” લખીએ ક :ું “માતાજી, પરતાપ શેઠ બે દી'થી આવેલ છે . એણે શો કામો કય છે
જાણો છો? એણે પડખેના ગામના એક ખેડુના ઘર માથે એના બસો િપયાના લેણા સારુ કડી
ૂ ના ઘેરે સુવાવડી બાઈ છે . સુવાવડીનો ખાટલો બહાર કઢા યો છે .”
દે વરાવી છે . ખેડત
“આપણે સવારે એની પાસે જાયેં લખી, બોન, હુ ં તારી જોડે આવુ.ં હય
ુ ં સમજાવવા લાગીશ.
અ યારે આંહીં સ ૂઈ રહે.”
“મને નીંદર નિહ આવે. સવારે વેપારીને મોઢું શુ ં બતાવીશ? બીજા હજાર લેણદારોના વેચી
ડાળીઆ કરી જાઉં. હુ ં લખડી .ં પણ આ તો બાપની અવગત કાઢવાનો મીઠો કોિળયો. એનાં દામ
ખોટાં ન કરંુ , હુ ં લખડી.”
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“તને નીંદર નિહ આવે તો આપણે બેઠાં બેઠાં વાતો કરશુ,ં લખમી તારા બાપના નામે
ઈ રનાં ગાંડાઘેલાં ગાશુ.ં ”
વાતો કરી કરીને લખીને જપાવી
ં
દીધી. ચંદ્રમા નમી ગયો હતો. તમરાં બોલતાં હતાં.
િશયાળોની લાળી સંભળાતી હતી. તેજુ ચાલી, તળાવાડીની પાળે . ખીજડાના પોલાણ ઉપરથી માટી
ને પ થરો ઊંચક્યાં. પોતાની થાપણ અનામત હતી. ડબલું જ િરત બની ગયુ ં હત.ું િપયાને મઢીમાં
લાવીને એણે આંબલીના કાતરાનુ ં ખાટું પાણી કરીને માં યા. કાળા કીટોડા વા એ િસક્કામાં થોડો
ઉજાસ આ યો.
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પ્રતાપ શેઠ આ યા હતા. પોતે જા યુ ં હત.ું છોકરો કોશોર તો મઢીએ આંટો પણ મારી ગયો
હતો. તેજુએ એને પોતાની પાસે બેસારી માથે હાથ મ ૂક્યો હતો. ડોકમાં પડેલી પાવલીની માદળડી
દે ખીને એના અંતરમાં આંસુ ઊભરાયાં હતાં. પાવલીને પોતે પંપાળતી હતી યારે િકશોર બીકથી
આઘો ખસી ગયો હતો 'મારા બાપાએ ના પાડી છે કોઈને અડવા દે વાની!' સાંભળીને તેજુએ મ
મલકા યું હત.ું
બે વષર્ પ ૂવેર્ની કૂણાશ પ્રતાપના દયને હવે ખાલી કરી ગઈ હતી. એ કૂણપનાં સાચાં કારણ
તો પોતાના છોકરાની માંદગી અને પોતાની અક માતનો વારસદાર ખોઈ બેસવાની બીક જ હતાં.
િકશોરની તે પછીની િનરોગીતાએ પ્રતાપ શેઠની કડકાઈને ફરીથી નવો પટો કરી આ યો હતો.
પીપરડી ગામના ગરાસના ડગમગતા પાયા પ્રતાપે ઇંદ્રનગરમાં પૈસા પાથરી પાછા િ થર કરી દીધા
હતા. લોકોના ઊગતા િવફરાટને એણે દરબારી સીલ-કડીઓ વડે ડાંભી દીધો હતો. પોતાના ક્ષિણક
વૈરાગ્ય પર પ્રતાપે દાંત કાઢયા હતા. રાણીજીનો એ રાજમા ય ઝવેરી બ યો હતો. બૅ કમાં ફક્ત
એની િચ ીની જ જ ર પડતી હતી. સોનાની ખાણમાં એણે પોતાનુ ં િહત પેસાડી દીધુ ં હત.ું દીકરાની
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ડોકની માદળડીનો સાચો મમર્ એ સહેલાઈથી વીસરી ગયો હતો. માદળડી િકશોરની ડોકમાં રહેવી
જોઈએ, તે ઉપરાંતની કોઈ જૂની ભાવના એણે િબનજ રી માની હતી.
પ્રભાતે આરબ દરવાનોએ લખડીને ને તેજુને ત ુ છકારી પાછાં કાઢયાં. સાં પ્રતાપ ગાડી લઈ
ચક્કર મારવા નીક યો યારે મઢી પાસે તેજુ બે હાથ પહોળા કરીને બરાબર માગર્ વ ચે ઊભી રહી.
“મઢીમાં આવશો, શેઠ? એક બે વાતો કરવી છે . એકલા જ પધારો.”
પ્રતાપ કમને ઊતય , ને મઢીની પરશાળે આ યો.

“તમે કોણ છો? કોણ તમારો બાપ?”
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“ઓલી વાઘરણ બેઠેલી જોઈ, શેઠ?” તેજુએ દૂ ર બેઠેલી લખડીને દે ખાડી. “એનુ ં માગણુ ં તમારા
બાપની પાસે ર ું છે . ને તમારંુ માંગણુ ં મારા બાપની પાસે બાકી છે . આજ આપણે એ બેય
લેણદે ણનો િહસાબ કરવાનો છે .”
“એ પછી વાત. પહેલાં આ છોકરીનો મામલો પતાવશો?”
તેજુએ અમરચંદ શેઠના પરાક્રમની વાત કરી.

“મારી આબ લેવા માંગો છો? જોઈએ તો સો-બસો િપયા ધરમાદો કરંુ .”
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“ધરમાદો તો બીજા હજારંુ નો કરજો. અ યારે તો બાપનુ ં કરજ ચ ૂકવો. આ યો ઘરમાંથી ન
કાઢવા હોય તો આ હુ ં ચ ૂકવું ં તેમાંથી આપો.”

કાળા િપયાની પોટલી તેજુએ પ્રતાપની પાસે છોડી નાખી. એ બોલી: “અમે ર ાં વહેમી લોક,
શેઠ, મ ૂવાં માવતરની અવગ ય ન ખમી શકીએ અમે.”
“તમે કોણ છો?”
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“મારી ઓળખાણની બીજી તો કોઈ એંધાણી રહી નથી. ર ા છે એકલા આ દે હ પરના ડામ.”
એમ કહીને તેજુએ પોતાના ગળાનુ ં બુતાન ખોલી નાખી દ
ં ણાંના વે યબુ ા ને મોરલા પ્રગટ કયાર્ં .
“હવે તો સાંભરશે ને?”
“મારંુ મોત-” પ્રતાપ ચ કી ઊઠ :ું “તેજબાઈ!”

“ના રે ના, કોઈ બીજુ ં જાણશે નિહ. હુ ં તો ચાલી નીકળવાની .ં ગભરાશો નિહ, સુખેથી
સાયબી ભોગવજો. પણ એક વેણ માગું .ં લોકોના િનસાસા લેશો મા. બાપના પાપની વરાળ બેટાને
એ યાં હશે યાં ગોતીને બાળશે, એને કોઈ પાણી નિહ પાય.”

pu

“એ જીવે છે ?”

“સાંભ યું છે , જોયો નથી. જોવા પામીશ પણ નિહ. જોવોય નથી. જોઈને કરવુય
ં શુ?ં ”
“ત ું પાછી આવી, મને ફ ત કરવા, મારા વારસામાં ભાગ પડાવવા?”
“બોલો મા, આ લીલાં ઝાડવાં બળી જાશે.”
પ્રતાપ શેઠ ઊઠીને ચા યા યારે એની મુખ-રે ખાઓએ સંકોડાઈને કાનખજુરાનો આકાર ધય .
“આ નિહ લેતા જાવ?”
પ્રતાપ ન બો યો.
“ઠીક યારે , બેય ખાતાં સરભર કરજો.”

ગાડી પાણીના રે લા પેઠે ચાલી ગઈ. પછી લખડીને બોલાવીને તેજુએ ક :ું “લે બોન, શેઠ
આપી ગયા છે . આિશષ દે એને!”
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િપયા દે ખીને લખડીએ ક :ું “હાશ પરભુ, એની વાડી લીલી રાખજો. મારો બાપ - મારો
ભાભો અવગ યેથી ટયો.”
સીધી એ દુકાનદાર પાસે ગઈ. િપયા જરા કાળા હતા.
“ભાઈ, તારે એમ હોય તો સવાયા લે. પણ મારો

ટકો કર.”

દુકાનદારે ચોખી છાપ અને પ ૂરો રણકો સાંભ યા પછી સવાયા
ગુમા યો નિહ.

વીકારી લેવાનો લાગ

એક-બે મિહના ગયા. પછી એક િદવસે-

22. ચાલો પીયા
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વળતે િદવસે પ્રભાતે તેજુની મઢી ખાલી હતી.
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“લખી, બોન.” તેજુએ તે સાં ભલામણ કરી: “કાયાનો કુંભ ક્યારે ટી જાય, તેનો ભરોસો નિહ.
હુ ં હોઉં ન હોઉં, યારે આ પંદર-વીસ રોપા વા યા છે તેને પાણી વગર ન રે 'વા દે . ધરતીનાં જ યાં
છે . આપણે ઉગાડયાં, એટલી આપણને વળગણ.”
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દ્રનગર રાજની એક ખ ૂબી હતી. ગુના બને કે તરત એને પકડવાની ઉતાવળ નિહ. જૂનામાં
જૂનો ગુનો ઝલાય તેમાં જ પોલીસખાતાની િવશેષતા હતી. એવો એક ગુનો આ સારી પેઠે પુરાતન
બ યો હતો. એ ગુનો અનાથા મમાંથી છોકરો ઊપડી ગયાનો હતો. રાણી સાહેબને ખુદને જ એમાં
રસ હતો. એમની પાસે અનાથા મના મહર્ મ
ૂ સંચાલકનો ગુ ત કાગળ હતો. 'ઊપડી ગયેલ હોઠફટો
છોકરો આ રાજના એક ઈ જતદાર ીમંતના ગેરવતર્નમાંથી નીપ લો હતો. એના માથે મેં ત્રાસ
વતાર્ યો હતો. આજ એક વષર્થી એ મારા વ નમાં આવીને મારી છાતી ખદ
ં ૂ ે છે . હુ ં સુખની નીંદર
કરી શક્યો નથી. એ મને વ નામાં આવી કહે છે કે હુ ં રાજનુ ં સ યાનાશ કાઢી નાખીશ, મારો ઈ સાફ
થવો જોઈએ. એના હોઠ દાક્તરે ફાડયા છે . એના હાથે અમુક પ્રકારનાં દ
ં ણાં છે એની ગોત કરાવવા
હુ ં રાણીમાતાને વીનવી જાઉં .ં '
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રાણીજી બડાં રોનકી હતાં. પોતે આડો ચક નાખીને રાજના મોટા અિધકારીઓને મળવા
બોલાવતાં, ને નેતર િવનાની ખુરસીઓ પર ગાદલી ઢંકાવીને તેના પર બેસતા અિધકારીને ખુરસીના
ચોકઠામાં સલવાઈ જતો જોતાં યારે એમને બડો રસ પડતો. રાણીજી વરુની ઓલાદના કદાવર
કુ ાઓ પાળતાં અને ગામની શેઠાણીઓને બેસવા તેડાવી એ કુ ાઓને મહેલમાં મોકળા મ ૂકતાં. કુતા
કરડતા નિહ પણ ખાઉં ખાઉં કરી મહેમાનોને
લાચાર દશામાં મ ૂકતાં તેથી રાણીજીનો શોખ
સંતોષાતો. રાણીજીના મ ૃત પિત એને પુત્ર આપવાની િ થિતમાં નહોતા, એટલે રાણીજીએ સમાજ
પાસેથી સંતાન મેળવી લીધું હત.ું કુમાર સાહેબ ખધાળા
ંૂ
હતા, એટલે રાણી સાહેબને જગતનાં ખોટીલાં
બાળકો જ ગમતાં હતાં. રસોળીવાળા, હડપચી િવનાના, ચપટા-ચીબલા મ વાળા, ને બહુ લાંબા
અથવા િબલકુલ બુિચયા કાનવાળા, કમરથી ખડી પડેલા અને ઠીંગુજી લોકોને માથે એમની ખાસ
કૃપા ઊતરતી. વાંદરમુખા, વાઘમુખા, રીંછ વી રુવાંટીવાળા, લ કડી વી લાળી કરી જાણનારા પણ
તેમણે ગો યા હતા, પણ હોઠફટો છોકરો હજુ એમના જોવામાં આ યો નહોતો. પોલીસ ખાતાને એણે
તાકીદ કરી હતી કે હોઠફટાને શોધી કાઢો.
પ્રતાપ શેઠના મામલામાં રાણી સાહેબને રસ લેવાનુ ં એક બીજુ ં કારણ પણ બ યુ ં હત.ું
એક િદવસ રાણીજીના પ્રમુખપદે મિહલાઓનો મેળાવડો હતો એ મેળાવડામાં રાણીજી એક
મહામ ૂલા હીરાની વીંટી પહેરીને પધાયાર્ં . રાિત્રના દીપકો એ હીરાને ચ ૂમીઓ કરી ર ા. નગરનારીઓનાં નયનો પર આ હીરાનાં િકરણો તેજ-ખંજરની લીલા ખેલવા લાગ્યાં. એ જ વખતે એવા જ
એક બીજા હીરાની િકરણ-કટારો રાણીજીની આંખો પર ખત
ં ૂ ી ગઈ. એ કોની આંગળી પરથી કટારો
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ટે છે ? રાણીજીનુ ં અિભમાન જખ્મી બ યુ.ં એ બીજો હીરો એક નગર-નારીના હાથ પર બેઠો હતો. એ
હાથ રાણીજીને મિણધર નાગ વો કરડવા લાગ્યો. એ હાથ પ્રતાપ શેઠનાં પ નીનો હતો. શેઠે
હીરા આણેલા તેમાંનો એક રાજને જમદારખાને વે યો હતો, ને બીજો પોતાની પ નીની કોડીલી
આંગળીએ પહેરા યો હતો.
'મારી પધાર્ વાિણયાની બાયડી ઊઠીને કરે છે !'
સભાનુ ં િવસ ન થયે રાણીજી રાતાંચોળ નયનો લઈને મહેલે પ યાં.
તપાસનાં ચક્રો ચાલુ થયાં. સાંધા મળતા ગયા. પ્રતાપ શેઠ પરની દાઝનુ ં માયુર્ં પીપરડીનુ ં
ગામલોક જુબાનીઓ લખાવી ર :ું છોકરો પ્રતાપ શેઠથી જ પેદા થયો હતો. વારસદારને િવ માંથી
ભસી
ં ૂ નાખવાના જ અમરચંદ શેઠે અખાડા કયાર્ હતા. અંકોડાબંધ ઈિતહાસ આવીને મ યો.
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અનાથાલયની નજીકના એ વેરાન ટુકડામાં કોણ કોણ ઉતારા કરતાં! બજાિણયા, મદારીઓ,
વેડવા વાઘરાં, છારાં, ફકીરો, બાવાઓ.
મુલક ઢંઢોળો!
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ત્રીસ વષર્ની જુવાન રાજ-િવધવા ઉનાળે ચોમાસે પોતાના દિરયા-તીરના બંગલાઓમાં
લપાઈ જતી ને સમુદ્રનાં પાણીના ઉ મ ઉછાળા િનહાળતી. દિરયો એને મિદરા િપવાડતો. પછી એ
પોતે મને સ ૂરાની યાલીઓ પાઈ શેકે તેવા મરદોની શોધ કરાવતી.
ાવણી મેળાઓને સમય હતો. બંગલાથી અધાર્ ક ગાઉ ઉપર તંબ ૂડીઓ ખેંચાતી હતી. થંભો
ઊભા થતા હતા. વેરાન સીમોના સ ૂકા શોક-વેશ ઉતરીને નીલાં પટકૂળોની સજાવટ થઈ ચીકી હતી.
ગોિડયાના ઢોલ અને વાદીની મોરલીઓ ગામગામને કેડેથી કસુબલરં
ં
ગી 'મનખ્યા'ને સાદ કરતી
હતી. રાણીની આગમાં ઘી રે ડાયુ ં હત.ું
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રાણી મેળો જોવા ગયાં.

કનાત ભીડેલી ગાડીમાં બેઠે બેઠે રાણીજીએ ઊંચા દોર પર છલંગો મારત ું એક િબહામણુ ં
યૌવન દે ખ્યુ.ં પથી થાકેલીએ કદ પતા ભાળી. કદ પતાને કામદે વ કરી હ કારા આપતી અંધતા
ૂ અને બદલી યાં નટિવ ા બતાવતાં હતાં.
દે ખી. બુ ો, ઝંડર
પગે ઘ ૂઘરા બાંધીને બે જુવાિનયાં ઊંચા દોર પર નાચતાં હતાં. દોર પર નાચતી નાચતી
ગાતી હતી:
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અંધારી રાત ને બાદલ છાયા,
બાદલીને છાંયે મારી આંખ તો મળી.
ચાલો િપયા! સુખની રાત મળી
ચાલો િપયા! સુખની રાત મળી.
ચાલો...... િપયા! સુખની... ...

ૂ દે હ ઢાળતો હતો, અને અંધીનાં નેત્રોમાંથી
એ દોર ઉપર, આંધળીની હાથ-ગાદલીએ ઝંડર
નીર વહેતાં હતાં. એ આંસુને શુ ં બદલીની આંખોમાંથી આથમતા સ ૂરજનાં સીધા િકરણો ખેંચતાં હતાં?
ૂ ક્યાંક પડશે તે બીકે બદલી રડતી હતી?
કે ઝંડર
ૂ ના નાચ ઉપર હસતી હતી શા માટે ? બદલીને કાને લોકબોલ પડતા હતા: 'માડી
મેદની ઝંડર
રે , નટવો તે કાંઈ હસે છે ! કાંઈ હસે છે ! દે વતાનેય દુલર્ભ એવા દાંત કાઢે છે .'
ૂ હસે છે ? જગતને હસાવે છે ? બદલી એ હા યની માિલક હતી. ઝંડર
ૂ પોતાના સાથમાં
ઝંડર
ૂ હોઠકટો હોવાથી હસતો લાગે છે .
આવડો બધો સુખી હતો શુ?ં બદલીને ખબર નહોતી કે ઝંડર
“દાંત કાઢો, દુિનયા તમા રે ! દાંત કાઢો.” બુ ો મદારી કેડમાં ઢોલકું નાખીને લોકવદ
ંૃ ને કહેતો
ૂ ને હાકલ દે તો હતો: “બ ચા ઝંડિૂ રયા, હસાવ બધાને. આ બધાં મસાિણયાં છે . એને હસતાં
હતો, ઝંડર
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શીખવ. એને રોતાં શીખવવાની જ ર નથી, અંધી! રોતાં તો એને આવડે છે . હસવુ ં એ ભ ૂલી ગયાં છે .
આલમના લોક! િહ દુ ને મુસલમાન! તમે પેટ માટે રુઓ છો. ઝંડિૂ રયો પેટ માટે હસે છે . તમને
ૂ નુ ં પેટ એકલા હસવાથી ભરાત ું નથી. ઝંડર
ૂ ની યાસ
હસાવીને એ રોટીનો ટુકડો માગે છે . ઝંડર
ૂ મારી પાસે આ યો યારે ય એ આવુ ં ને આવુ ં
બદલીનાં એકલાં આંસુથી છીપતી નથી. એક રાતે ઝંડર
હસતો હતો, પણ એનુ ં પેટ ખાલી હત.ું એ મને ખાઈ જાત. ભોગાવો બદલીની માને ખાઈ ગયો.
ૂ ને ખાઈ
ભ ૂખ્યાં ખાય નિહ યારે બીજુ ં કરે શુ?ં રોવુ ં ખ ૂટે યારે ખાય શુ?ં ખાય પારકાનુ ં હસવુ.ં ઝંડર
ૂ ના હોઠ કોઈએ ખાધેલા છે . હજમ થયા ખાનારને, ને હસે છે ઝંડિૂ રયો. તમારાં ખેતરો
જાશો મા, ઝંડર
કોક ખાય છે , ને હસો છો તમે. તમામ હસો હસો હસો--”
લોકો હસી પડે છે ને બદલી ગાય છે :

om

અંધારી રાત ને બાદલ છાયા,
બાદલીને છાંયે મારી આંખ તો મળી.
ચાલો િપયા! સુખની રાત મળી
ચાલો િપયા! સુખની રાત મળી.
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સં યાની લહેરો પર બદલીન ગાનની તર વળી રહી હતી. સુખની રાત કોને મળી હતી? દોર
પર મોતનાં પગલાં નચવતી એક નાચીજ અંધીને? અંધી છોકરીની િચરઅંધારી રાત, શુ ં સુખની કોઈ
અજાણી ઊંડી કંદરા હતી? આ િબહામણો જુવાન, આ િવ નો િવદૂ ષક, આ િદિનયાનો ડાગળો શુ ં
સુખની રાતનો ભોક્તા!
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રાજ-રાણીને કલે
ષ
ે ના એવા દં શ લાગ્યા કે િન ાસની ઝાળો ઊઠી. અંધી બદલીની સારી
દુિનયા એણે એક સ ૂતરના દોર પર, આસમાનના તારાઓની પાડોશમાં દીઠી. બદલીની ઝીણી
ઓઢણી કોઈ મસાણે બળે લી શેઠ-વધ ૂની ખાંપણ લેખે વપરાયેલી, મદારીએ કોઈ ભંગીની પાસેથી
વેચાતી લીધેલી; એ ઓઢણીની નીચે સોળ વષર્ની અંધી બદલીની િનદ ષ જુવાની તસતસતી હતી.
તનો ધડકતાં હતાં. વસુધરાનાં
ં
ટાઢ-તડકાએ ટાંકણાં મારીને એ ઓઢણી હેઠળનો આરસ-દે હ કંડાય
હતો. અંધીની દુિનયામાં ષ
ે નહોતો, ઈ યાર્ નહોતી, એના કદ પા િપયુને હા યે હસતાં ને ન ૃ ય કરતાં
હજારો યૌવનોની એને જાણ નહોતી. આ અંધકારભયાર્ જીવનમાં 'િપયુ' નામનો
હીરો ચળકતો હતો,
એને ચોરી જનારંુ એની દુિનયામાં કોઈ નહોતુ.ં
રાજ-રાણીની આંખો ગાડીની બારીના ચકની પાછળ લસલસતી રહી. અંધીનો યાર એક
રાજ-િવધવાના શ ૂ ય યૌવનને માટે ખટકત ું ખંજર બ યો. પ કદ પને માટે પુકાર કરી ઊઠ .ું
િચરરુદન િચરહા યને મેળવવા હાહાકાર કરવા લાગ્યુ.ં

pu

રાણીએ રોમાંચકારી દૃ ય દીઠું. ઊંચા દોરને પ્રથમ પગની આંગળીઓમાં પકડી; ટે કણનો
ૂ
વાંસડો નીચે ફગાવી દઈ, ગજબ ફંગોળા ખાતો ને છલાંગો મારી મારી પાછો દોર પર ઠેરાતો ઝંડર
બે હાથે સલામો ભરતો હતો.
ૂ કોને સલામો ભરતો હતો?
ઝંડર

“બેટા ઝંડિૂ રયા!” હેઠે ઊભીને ઢોલક પર થાપી દે તો બુ ો હાકલ મારતો હતો: “પેલી સલામ
આપણા માલકને, િહ દુ મુસલમીનોના સરજનહારને, અલાને, ઈ રને!”
ુ ાંગ, બ
ુ ાંગ બ
ુ ાંગ: ઢોલ પર બુ ાએ દાંડી લગાવી, ને ઝડૂરે આસમાનને બબે હાથો વડે
બ
સલામી આપી. ગગન એના મ પર છાઈ ર .ું
“બીજી સલામ હોય ધરતી માતાને, પોતાનાં ધાવણ િપલાવનારીને, ચકલાંને ચણ અને
માનવીને કણ પ ૂરનારીને, આપણા કા પોતાનાં કલેજાં ચીરનારીને.”
ુ ાંગ,
બ

ુ ાંગ,
બ

ૂ ના બે હાથ દસે િદશાના ગોળ િસમાડાનાં વારણાં લઈ ર ાં.
ુ ાંગ: ઝંડર
બ
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ૂ !”
“બેટા ઝંડર
“હો બુ ા!”
“ત્રીજી સલામ આખી આલમને: િહ દુને, મુસલમાનને; નાનાંને, મોટાંને, બુ ાંને; આંહીં ઊભેલાં
એકએકને; િદયે તેને, ને ન િદયે તેને; તારા આ નઘાતના તમાશા પર મોજનો મહાસાગર વહેતો
મ ૂકનારને. સાત સાત સલામો આપણાં અધમ પેટમાં રોટી પ ૂરનાર આલમને!”
ુ ાંગ, બ
ુ ાંગ, બ
ુ ાંગ, અને હસતા જુવાને ડાબી ને જમણી ગમ,
બ
પાછળ લળી લળી સલામો વરસાવી.

કી

કી, આગળ તેમ જ

om

“ઝંડિૂ રયા બેટા! પાપી પેટને કા સાલામ, બુ ા અને અંધીને કા સલામ, આ બુ ી મારી
બીબી હેડ બાને માટે સલામ, આ દુિનયાના ખાનદાન આપણા ગધેડાને એક પ ૂળો ઘાસને સારુ
સલામ!”
ૂ ે અનાથાલયના સંચાલકને છ મિહનાની ધ
ુ ા વેઠીને પણ ન આપેલી સલામો તે
ને ઝંડર
િદવસ આકાશ ુ વીને આપી, માનવોને, મેદનીને આપી, ભરીભરીને આપી, ઊમટતા અંતરે આપી.

રાજરાણીએ ગાડી પાછી વાળી.
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ન આપી એક રાજ-રાણીને: આ ધરતીની માિલક કહેવરાવનાર રં ભાને. ચક પાછળ બેઠેલ ું એ
રાજવણનુ ં હૈય ુ ં 'હાય હાય' પુકારી ઊઠ .ું
'ચાલો િપયા સુખની રાત મળી' એ સ ૂર એનુ ં કાંડું પકડતો હતો. એ શ દોની મધમાખોએ
રાજરાણીને કલે પોડું બાં યુ.ં
'બદલીને છાંયે મારી આંખ તો મળી!'
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એ આંખ કેવી સુભાગી હશે! બંગલાને છાંયે સળગતી આંખ એ મીઠાશને માટે તલખી રહી.
રાજ-પોલીસે આવીને ખબર આ યા: “બા સાહેબ, એ જ છોકરો, એને કાંડે

દ
ં ણુ ં છે .”

“ બુ ાને અને અંધીને અટકમાં યો, જુવાનને આંહીં લઈ આવો.”
એ આજ્ઞા લઈને ફોજદારે મેળાના રં ગ રે લાવતા એ નટતમાશામાં ભંગાણ પાડ .ું ફક્ત
ૂ ને નીચે ઉતાય . સામે ઊભેલ ગાડીનુ ં ખુ લું ાર ચીં યુ.ં “ક્યાં-”
સોટીની અણી દે ખાડીને એણે ઝંડર
એટલો પ્ર મદારીના મ માં ખંિડત રહી ગયો.
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ૂ , ક્યાં છો?” બદલીએ કોઈક સુગધ
“ઝંડર
ં નો તાંતણો ગુમાવી બેસીને આજુબાજુ હાથ વીંઝયા,
લોકમેદનીના હા ય પર પોલીસની છડીએ ત ધતા પાથરી દીધી.
મેદાન ખાલી પડ ું યારે બદલી હજુ દોર પર વાંસને અઢેલીને બેઠી હતી. ઢોલક પર બુ ાના
હાથની થાપી થંભી હતી. હેડ બા બદલીની સામે જોતી હતી, ગધેડો પાસેના ખાડામાં ચરતો હતો.


પછી તે રાિત્રએ એક એકાંત ઘરમાં પોલીસની ચોકસીનાં ચક્રો ચાલુ થયાં. ' એને જરા અંદર
લઈ જઈને સમજાવો.' એ હત ું પહેલ ું ચક્ર. પોલીસને યારો એ મઢ
ં ૂ માર હતો. બુ ા મદારીનાં દાઢી
અને મ ૂછની ખેંચાખેંચ ચાલી. 'બોલ આ કોણ છે તારો ઝંડિૂ રયો?'
બુ ો ન બો યો એટલે એની છાતી પર મોટી િશલા મ ૂકવામાં આવી, બાર કલાક સુધી
મદારીએ મ ન ખો યુ,ં છે લો વારો બુ ાને ઊંચા કડામાં લટકાવીને નીચે તાપ કરવાની િક્રયાનો
હતો. લટકતા બુ ાએ ચીસ નાખી: “ભાઈસાબ, બોલી નાખું .ં ”
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નીચે ઊતયાર્ પછી પાછી બુ ાને િહંમત આવી. ન બો યો, એટલે ફરી લટકાવી સીં યો. બાર
કલાકે બુ ાએ નીકળતા પ્રાણે કબ ૂલાત આપી: “ઇંદ્રનગરની લ પાછળના મેદાનમાંથી ચૌદ વષર્ પ ૂવેર્
અંધારી મધરાતે મને એક બાળક મ યું હત:ું અનાથા મ કોને કહેવાય તે હુ ં જાણતો નથી. મને તો
લ પાછળથી છોકરો જડયો હતો.”
એવાઓની સાચી િનશાની
ઝ્ ડં િૂ રયાને એ
યાદ આવે છે ?”

લ છે !

લ પછવાડે વેરાનમાં અરધી રાતે લઈ જઈ ઊભો રાખ્યો. પ ૂછ :ું “તને કાંઈ

“ક્યાંથી આ યો હતો તુ?ં ર તો યાદ આવે છે ?”

om

હસતા બાળકને હૈયે બા યાવ થા પાછી આવતી હતી. એણે યાદ કરી કરી ક :ું “મા, મા,
એવા બોલ આંહીં હુ ં બો યો હતો એવુ ં લાગ્યા કરે છે .”
ૂ ચા યો. અનાથાલયને ારે આવી ઊભો ર ો. યાં તો નવાં અમરતા-મંિદરોના ઉઠાવ
ઝંડર
થયા હતા. એને અસલ ાર યાદ આ યુ ં પણ જડ ું નિહ. આખરે એણે લ ૂિલયાને જોયો. એણે થાન
ઓળખ્યુ.ં એણે એક ચીસ નાખી, એ ચકળવકળ જોતો ર ો.
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લ ૂિલયાએ ઘણાં વષ પર સલામ નિહ ભરનારા બાળકનુ ં જુવાન પ ઓળખ્યુ,ં હોઠ પારખ્યા.
હજુય એ િબહામણા ચહેરા પર મા! મા! શ દનો સ ૂનકાર છવાયો હતો. 'મા, મા,'નો પુકાર એ
મ પર થીજી ગયો હતો જાણે.
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એને અંદર લઈ જવામાં આ યો. બાળકો સ ૂતાં હતાં. ખીચડીનુ ં અદીઠું તપેલ ું પડ ું હત.ું કડછી
હતી. શકોરાં હતાં. અને મોટામાં મોટી િનશાની િપયા ૫૦૦માં નામ અમર કરી આપનારી આરસની
તકતીઓ હતી. પોતાનુ ં ભ ૂખ્યુ,ં રોત.ું માખી બણબણતુ,ં માિવહોણુ ં મ લીસી છાતીએ લેનારી એ
ૂ ની મ ૃિતમાં પ ટ ને વ છ નહોતી.
તકતીઓની િપછાન સમી અ ય એકેય ઓળખાણ ઝંડર
“ મને આંહીં શા માટે આ યો છે ? મને જલદી બહાર લઈ જાવ. હુ ં સલામ ભરવાનો નથી.” એ
બોલી ઊઠયો.
એને પાછો રાણી઼જીના હવાઈ મહેલે દિરયાને તીરે લઈ જવામાં આ યો. એના આવાસમાં
પલંગો, િહંડોળા ને સુવાળી
ં
બેઠકો હતી. બહર
ુ ં ગી દીપકો હતા. નાનાગારની તેલ ખુશબોએ એનાં
નસકોરાં ભરી દીધાં. એને નોકરોએ તેલનાં મદર્ ન કરીને નવરા યો. એને નવા પોશાક પહેરાવવામાં
આ યા.
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“તમે કોણ છો? આ શું કરો છો?” એણે પોતાની સેવા ઉઠાવનારાઓને પ્ર ો પર પ્ર ો કયાર્ .
“મારો બુ ો ક્યાં છે ? બદલી ક્યાં છે ? અમારાં જાનવર ક્યાં છે ?”
કોઈ જ નોકરે જવાબ આ યો નિહ. ગોલી અને ગોલાં એની થાળી પીરસી, પીરસીને ચ ૂપચાપ
ચા યાં ગયાં. એ કેદી હતો? એ શુ ં લ હતી? સાંભ યુ ં હત ું કે ફાંસીએ ચઢાવવાની આગલી રાતે
કેદીને મનગમત ું ખાવાનુ ં આપે છે . મને શુ ં ફાંસીએ લટકાવવાનો છે ? મેં શુ ં ગુનો કય છે ? બદલીની
માને મેં મરતી જોઈ છે એ શું મારો અપરાધ હશે? પનગરમાંથી અમે ભાગી નીક યાં તેથી શુ ં
તમાશાવાળાઓએ મને આંહીં પકડા યો હશે? બદલી ક્યાં ગઈ?
'બદલી! બદલી! ઓ બદલી! ક્યાં છો ત'ું એવા પોકાર એણે પાછળની અટારી પર જઈને બીતે
બીતે પાડયા. એ પોકારનાં પડઘાને દિરયાની ગ નાઓ ગળી ગઈ. દિરયાના મલકાટ િકનારે પડેલા
ખડકો પર ભાંગી જતા હતા. અટારીનુ ં ઊંચાણ નીચે જોઈએ તો આંખે ત મર આવે તેટલું ભયાનક
હત.ું એણે બારીએ બારીએ ચક્કર લગા યાં. ચીિડયાખાનુ ં જાણે કે જગત બની ગયુ ં હત ું ને એક
પાંજરાના સિળયા પકડીને ઊભેલો, આમતેમ આંટા મારતો પશુ જાણે કે માનવ-અવતાર પા યો
હતો.
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ૂ ને સલામ ભરી. હસતા જુવાનનો ાસ
મોડી રાત્રે એક રા યાિધકારી અંદર આ યો. એણે ઝંડર
ઊડી ગયો. જગતમાં ક્યાંય, કોઈ ઠેકાણે જ શુ ં એના ચહેરાની હાંસી અટકવાની નથી? અધર્રાત્રે પણ
આ ટીખળ ચાલુ? મદારી અને બજાિણયાની દુિનયા તો એનો િદનભરનો જ તમાશો માગતી. આ
નવી રાજ-દુિનયા શું એને રાિત્રનો પણ તમાશબીન બનાવવા માગે છે ?
“શેઠ સાહેબ,” આવનારે તાબેદારીના અવા ક ,ું “વધામણી આપવા આ યો .ં વીલ થઈ
ચ ૂ ું છે . પ્રતાપ શેઠે -આપના િપતાએ-અરધી િમલકત આપના નામ પર કરી આપી છે . રાણી
સાહેબે આપને યાય અપા યો છે , શેઠ સાહેબ!”
“હુ ં ઝંડિૂ રયો છેં . તમે કોણ છો? મારી હાંસી કેમ કરો છો? હુ ં બેવકૂફ નથી. બોલો. મારી બદલી
ક્યાં છે ? ક્યાં ગયો મારો બુ ો બાપ? હેડ બાને કોણ પાણી પાવા લઈ જશે? અંધી બદલીને દોરતું
કોણ હશે?”

om

“એ તમામને ભ ૂલી જાવ, શેઠ સાહેબ! એ છોકરાં-ચોરને ક્યારનો કાઢી મ ૂક્યો છે . હવે એ તમારંુ
નામ ન લઈ શકે. તાબેદાર પર િનગેહબાની રાખજો, શેઠ સાહેબ!”
એટલું કહીને અિધકારી ફરી ન યો, ને પાછો વળી ગયો અને દીવાની આસપાસ
ુ
ૂ ના મ પર અફળાયુ.ં
એક દં ઝંડર

દડી ફરત ું
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બદલીને કાઢી મ ૂકી? આ શુ ં કાર તાન છે ? પ્રતાપ શેઠ કોણ છે ? વીલ શાનુ?ં િમલકત કોની?
ૂ ના
મને િમલકત આપીને બદલામાં કોઈ મારી બદલીને ઊઠાવી ગયુ?ં આવેશોના પછાડાએ ઝંડર
મનોરા યને ચ ૂરે ચ ૂરા કરી નાખ્યુ.ં અરીસાઓની પંિક્તઓ એની સામે ઊભી ઊભી એનુ ં ટીખળ કરતી
હતી. હુ ં કદ પ ,ં ભયંકર બદશકલ .ં ઓહ! ઓહ! આ ચહેરાની સામે કોઈ ઓરતની દે ખતી આંખો
મીટ માંડયા ભેગી જ ફાટી પડશે. આ હોઠને અંધી બદલી િસવાય કોઈ આંગળી નિહ અડકાડે.
બદલીના હોઠ બીજા કોના વદન પર મળશે? દે ખતી આંખો એ મારી કદ પની દુિનયા નથી. મારંુ
વતન અંધકાર છે . મારો િપતા પ્રતાપ નામનો શેઠ ન હોય, મારો બાપ તો બુ ો મદારી છે . મને કોઈ
વારસો આપે છે ? કે મારો વારસો ખચવી
ંૂ
યે છે ? મારાથી આ ખુશબો સહેવાતી નથી, ઓહ! ઓહ!
દીવાના તેજમાં હુ ં સળગી મરંુ .ં મને ચાંદરણાં ગમે છે , મને બદલીની આંખોના તારા જોઈએ
તેટલો પ્રકાશ આપી રહે છે . મારે વધુ અજવાળાં નથી જોઈતાં.
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એકાએક દીવા ઝાંખા પડયા. દયના પછાડાઓએ એને થકવીને કાગાનીંદરમાં ઢા યો. અને
થોડીવારે બીજા ખંડની અંદર ઓિચંતી એક બ ી ઊઘડી, ધરતીએ પોતાનુ ં ચોસલું કાઢી આ યુ ં હોય
ૂ
એમ એક ખ ૂણાની ફરસબંધી ખુ લી થઈ, ઝાંખા આસમાની અજવાળે પ ૃ વી પર ઢળી પડેલો ઝંડર
તંદ્રાને વશ થઈ ગયો હતો, એના હોઠ પરનુ ં િહંસક હા ય જાણે એના દાંતના દાણા ચણતુ,ં કોઈ
ઘુવડપંખી હોય તેવ ુ ં લાગત ું હત.ું
ધરતીના પેટાળમાં ડગળી પાડીને એક માનવી નીક યુ ં હત.ું એનો પ્રવેશ થતાં જ ખંડે ખંડમાં
ફોરમ પ્રસરી. એ ફોરમમાં જલદ સુરાની યાલીઓ છલકતી હતી.
એણે પલંગોને પથારીઓ શો યાં, સોફાને ખુરશીઓ જોયાં, ગાદીઓ ને ગાલીચા તપા યાં.
બેબાકળી એ બીજા ખંડમાં આવી. જુવાન જમીનને ખોળે ઢળે લો નજરે પડયો.
'ઓ નાદાન!' એ ઓરત હતી તેથી જ પુરુષને એણે આવા શ દે નવા યો.
ૂ
નાદાન ઝંડર
વ નમાં હતો. બદલીને શોધતો હતો. ઝાંખા પડેલા પ્રકાશે એને એના
અંધકારના જીવન-સંસાર તરફ જાણે કે રવાના કરી દીધો હતો.
'અધમ જ ત!ુ ' એ મનથી જ બોલી, 'તારી બદસ ૂરતને જ હુ ં ચાહુ ં ,ં કારણ કે હુ ં પોતે પાળી
.ં પ અને કદ પના જ મેળ હોઈ શકે. પ તારા મ પર નથી, ઊંચા દોર પર ન ૃ યના િહ લોલ
ચગાવતી તારી જવાંમદ માં છે . એક અંધી િભખારણના નયન-દાબડામાં િબડાયેલ તારી જુવાનીએ
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મને િહંસક બનાવી દીધી છે . હુ ં તને ખાઈ જવા આવી
અવતારમાં વગર્ સજીર્ ર ો હતો.'

.ં ત ું મારો ભક્ષ છે ; કેમ કે તું એક અંધીના

ૂ ના દે હ ઉપર વીંઝણો બની ગયો. એણે સ ૂતેલા
નીચે વળે લી એ રાજ-રાણીનો પાલવ ઝંડર
ુ
ૂ ના પગનાં આંગળાં પર એનો મોહ ઢ યો, એ દે હમાં કોઈ
જવાનના દોર-ચડતા પગ િનહા યા, ઝંડર
ૂ ના સમ ત યૌવનને સંઘરી
પી પાંખો િબડાયેલી રહી છે એવી મીઠી એને ભ્રાંિત ઊપજી. એણે ઝંડર
બેઠેલા એ પગો પર હાથ ફેર યો, ને પછી તો એની આંખો એ હોઠ પર ઢળી. એણે ક પના દોડાવી:
આ હોઠ અણફાડયા ને અણચ ં ૂ યા હોત તો મ કેવ ુ ં ર ું હોત? કેવ ુ ં લાગત? કોને હાથ પડ ું હોત?
પોતાના કલેજાનુ ં રુિધરમાંસ કાઢી કાઢી એને જાણે કે ક પનામાં ને ક્ પનામાં હોઠને ચાંદવા લાગી.
મ અજબ પા ં બની ગયુ.ં જતં ુ હતો તે અિ નીકુમાર બની ગયો. એ ન રહી શકી. છે ક મ પર
લળીને એણે એ માથાને હાથમાં લઈ હોઠને હોઠ અડકાડયા.
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'બદલી! બદલી! આમ?' બોલતા જુવાને વ નમાં આ નવ પશર્ન ુ ં સુખ અનુભ યુ.ં પણ માદક
સુગધ
ં ની મિદરા- યાલીઓએ એના નાકને પાગલ, યાકુળ, વેદનામય કરી ગગ
ં ૂ ળા યુ.ં એ ગંધ
બદલીની ન હોય. વનવગડાના વાિસની બદલી કોઈ અન ય ફોરમે જ ફોરી ઊઠતી. કોઈએ મ
પકડીને શરાબનો સીસો ઠાલવત ું હોય એવી ગભરામણ અનુભવતો જુવાન 'બદલી! દુ ટ!' કહેતો
જાગી ઊઠયો, ને પોતે
જોયુ ં તેથી જડ બ યો.
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“બદલી સાથેનો સંસાર તારો પ ૂરો થયો, જુવાન! આ તો તારો નવો જ મ છે . તુ,ં મારા
નગરનો ધનપિત છે . મેં તને તારી અંધી બદલી પાસેથી વેચાતો લીધો છે . ત ું નગરનુ ં ગુલાબ છે ,
વગડાનુ ં લ નથી. હુ ં તારી મધમાખ .ં ”
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વ નાવ થા ચાલતી હતી? કોઈએ શરાબનો કેફ કરા યો હતો? કે આ શુ ં મ ૃ યુ પછીની
ૂ ને ગમ ન પડી. એ તાકીને િનહાળી ર ો. એનામાં બોલવાના કે હલવા
અવ યા હતી? ઝંડર
ચલવાના હોશ નહોતા. એનુ ં કૌમારમય જોબન તે રાિત્રએ પહેલી જ વાર ીનો આવો સંગ અને
પશર્ પા યુ.ં એના મગજમાં ચકડોળ ફરવા લાગ્યા.
“ચમકીશ મા.” રાજ-રાણીએ ધીરજ સેવી: “તારી નવી અવ થા તને ધીરે ધીરે સહેવાઈ જશે.”
ૂ ને વધુ મઝ
િદગ્મ ૂઢ બનેલા ઝંડર
ં ૂ વવાનુ ં બીજા િદન પર મુલતવી રાખીને રાજ-રાણી પાછી
વળી. એક ચાંપ દબાવતાં ભ યરાનુ ં ાર ફરી વાર ખુ લું થઈને એ ઓરતને પોતાના પેટમાં ઉતારી
ગયુ.ં સામા રાજમહેલમાં એ પહ ચી ગઈ.
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ૂ એકલો પડયો. આ શું બની ગયુ!ં કોના હોઠ પોતાના હોઠ પર ચંપાયા! કોની ખુશબો
ઝંડર
ુ
અહીં હજ કાવતરંુ કરી રહી છે ! મીઠી ખુશબો, મીઠો પશર્, મીઠા શ દો: પણ એ મીઠાશમાં બદલી
નથી. મીઠાશ તો કોઈએ બદલીના કલેજાને િનચોવીને કાઢી લાગે છે . આ જોબન મને શેરડીના
સાંઠાની માફક ચ ૂસવા આ યુ.ં ચ ૂસી ચ ૂસીને-પછી? પછી મને ફકી દે શે. હુ ં કોણ હતો? કોણ બ યો!
જગલનો
ં
બેટો રાજમહેલે બંદીવાન! પંખીડાંનો સાથી, આ મશ ની સેજપલંગોમાં કેદ! આકાશે અડતા
દોર પરથી પટકાઈને આ ભ યરાની કોઈ લાલસાભરી નારીના િવલાસ-કીચડમાં! દુિનયાએ ફગાવી
દીધેલો, પાછો દુિનયાના પંજામાં!
હુ ં શેઠનો દીકરો! મારે કોઈ બીજો બાપ હતો! બાપે િજંદગીમાંથી ઉખાડી નાખેલો! એ હરામ
જાહોજલાલીનો હુ ં ધણી! શું કરવી છે એ સાયબીને કે માં બદલી નિહ હોય, બુ ો નિહ હોય, સોળ
વરસનાં મારાં પાલનહાર પશુડાં નિહ હોય.
ફરી પાછો િવ છે દ? કોઈક એક રાજ-રાણીના ઘડીક તોરને માટે મારો જીવન-દોર ત ૂટયો છે .
નિહ રે નિહ. દુિનયાનાં લોક કાલે મારા હસતા હોઠની વાટ જોશે, ને આંહીંના લોક, કોમે
માલ ૂમ, મારા એ હોઠ પર નવી ચામડી કોઈકના હોઠ માથેથી ઉતરડીને ચોડશે. નિહ મારે નથી રહેવ.ુ ં
બદલી! બદલી! બદલી! હુ ં ક્યાંક પાગલ બની જઈશ. પછી મને ર તો નિહ જડે. હુ ં ભાગી ટું. તે
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દરવા દોડયો. તાળાં હતાં. એ િદશા દુિનયાની હતી. દુિનયા! દગલબાજ! દરવાજા બંધ કરીને યાર
માગનારી!
એ દિરયાની બાજુએ દોડયો; ભયાનક ઊંડાણ. કાળા ખડકોની ભ ૂતાવળ. એ જમણી બાજુ
ગયો. બીજો રાજમહેલ. ડાબી બાજુ પર નજર કરી. નજીકમાં રાજ-રાણીનો વાવટો ફરકતો હતો. એ
ૂ ે દે હનો ઘા
વાવટાને પકડી રાખનાર એક તાર-દોરડું અગાસી પર જકડેલ ું હત.ું શરીરને માપીને ઝંડર
કય . તાર ઝાલી લીધો. લટકતો લટકતો થાંભલે પહ યો. યાંથી લસય . ધરતી પર એના પગ ઠેયાર્
યારે જાણે એને મા મળી.
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બે િદવસ પર
માગેર્થી એને લાવવામાં હતો આ યો તે માગેર્ એણે અંધકારમાં ચાલવા
માંડ .ું યાં મેળો ભરાયો હતો તે મેદાન પર એ આવી પહ યો. મેદાન સ ૂનકાર હત.ું હાટડીઓ,
રાવટીઓ, તમાશાઓ, તમામ જાણે પ ૃ વીમાં સમાઈ ગયાં હતાં. 'બદલી! બદલી! બદલી!' એણે ધીમા
પોકાર કયાર્.
એક ઝાડના થડ ઉપરથી એને કોઈએ જવાબ આ યો “હક
ુ , હક
ુ , હક
ુ .”

અને એ પછી તરત એક કાળો આકાર લપાતો લપાતો પાસે આ યો.
વાંદરાએ એનો હાથ ઝાલી લીધો.
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ૂ ે પોતાના િન યસાથી વાંદરાને િપછા યો.
‘‘રતિનયા! રતિનયા ભાભા!” ઝંડર
“રતિનયા, બદલી ક્યાં? બુ ો ક્યાં?”
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ૂ આવતો હતો. વાંદરો એનો
વાંદરો એનો હાથ છોડી આગળ થયો. એણે પાછળ જોયુ.ં ઝંડર
ભોિમયો બ યો. ખાડીને કાંઠે પહ યાં. નજીક એક મછવો તરતો હતો. કોઈક ફાનસવાળો ધમકાવીને
બોલતો હતો: “ખાડીને સામે કાંઠે આ બેઈને ઉતારી આવ હો માછી! નીકર ચામડી ઉતરડાઈ જશે.
રાણીસાહેબનો ખુદનો હક
ુ મ છે .”
“એ હો, બાપુ!” હોડીવાળો જવાબ દે તો હતો. “આ ભરતીનાં પાણી ચડે કે તરત હંકારી મ ૂકીશ.”

ૂ ને ઝાલી રાખ્યો. પેલો ફાનસવાળો ચા યો ગયો પછી વાંદરાએ ઝંડર
ૂ ને એ
વાંદરાએ ઝંડર
મછવા ભણી દોય .
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મછવામાં તે વખતે બદલી લવતી હતી: “મેં કપડાં સજી લીધાં છે . બુ ા જો તો ખરો, આજ હુ ં
બહુ પાળી નથી લાગતી? આજ મારાં કપડાં બદન પર કેવાં બંધબેસતાં લાગે છે ? દોર બાંધી લીધો
ૂ કપડાં પહેરી િરયો હશે. દે ખ તો ખરો બુ ા, કેટલું બધુ ં માણસ
બુ ા? હવે જલદી ઢોલક બજાવને! ઝંડર
ભે ં થયું છે ! એ બધા તલસે છે . એને હસવુ ં છે . જલદી દોર પર ચડાવ મને.”
ૂ આવતો હશે. એ નિહ રોકાય. આજ તો છે લો તમાશો છે . મારા પગને મેં મેંદી લગાવી
“ઝંડર
ૂ કહે છે કે મેંદીનો રં ગ રાતો હોય છે , બુ ા! હુ ં શુ ં જાણુ ં રાતો એટલે કેવો? હુ ં તો જાણુ ં કે રાતો
છે . ઝંડર
ૂ ના મ ના વો, ઝંડર
ૂ ના હોઠની ખુશબો વો.”
રં ગ એટલે ઝંડર
“ત ું સ ૂતી રહે.” બુ ો માનતો હતો કે બદલી સનેપાતમાં બોલે છે . બદલીનુ ં શરીર સળગતું હત.ું

“એંહ! આજ સુવાય કે ? અરે રે બુ ા, આ કાંઈ સ ૂવાનો દન છે ? આજના મેળામાંથી તો બાર
મિહનાની રોટી લેવી છે . આપણે આ તો થાળી પણ નિહ ફેરવવી પડે. લોકો પૈસાના મે વરસાવશે.
ત ું ઢોલકના તાલમાં ભ ૂલ કરીશ મા હો, બુ ા! જો હુ ં ગાઉં .ં તું તાલીમ લઈ લે.” એમ કહી બદલી
ગાવા લાગી:
અંધારી રાત ને બાદલ છાયા,
બાદલીને છાંયે મારી આંખ તો મળી,
ચાલો િપયા...ચાલો િપયા...સુખની....રાત મળી.
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ૂ ને રતિનયો મછવા પર કૂ ા. ઝંડર
ૂ ે કશુ ં બો યા વગર બદલીનો હાથ ઉપાડી પોતાના
ઝંડર
હોઠ પર અડકાડયો. એ હાથ હોઠ પર ફરીને પછી શરીર પર લસરી પડયો.
ૂ આ યો, બુ ા.” બદલીએ હષ માદના બોલ કાઢયા: “ઝંડર
ૂ , આ શુ ં પહેયર્ં ુ છે તેં? આ
“ઝંડર
ૂ ? મને આ
કપડાં ક્યાંથી? આટલાં બધાં મુલાયમ! મને કાંટા વાં ખચ
ં ૂ ે છે . આ ભભક શેની ઝંડર
ૂ ! મારી ગરદન પર ચડી બેસે છે આ ખુશબો.
ખુશબો નવી લાગે છે . મારાથી દમ નથી લેવાતો, ઝંડર
ૂ ! યારા ભાઈ! મા!
તને કોઈએ મારપીટ કરી છે ! તને કોઈએ ગાલી દીધી છે ? આંહીં પાસે આવ ઝંડર
તને સુવાડી દઉં.”
ૂ ને ગળે બાઝી પડી અને મછવો ચાલી નીક યો.
એટલું કહીને એ ઝંડર
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