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લેખક: ઝવેરચંદ મેઘાણી
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પહલી આ ૃિ

ંુ િનવેદન

નાયક નિહ, નાિયકા નિહ; પ્રેમનો િત્રકોણ નિહ: એવી આ સોરઠી જીવનની જન-કથા
છે . એ કથાનો નાયક આખો જનસમાજ છે . ગયા બે દાયકા ઓળંગીને તમે સોરઠના સીમાડા
પર ઊભા રહેશો તો તે પ ૂવેર્નાં વીશેક વષ ને પોતાના પ્રવાહમાં ઝીલીને વહેત,ું આ કથાનુ ં
વહેણ તમે વ છ જોઈ શકશો.
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નામિનદશ કરવાની જ ર નથી એવી કેટલીએક જીવતી યિક્તઓ આ કથાનાં
પાત્રોમાં પોતાની છાયા પાડે છે . બીજાં કેટલાંક એવાં પાત્રો છે કે મને કોઈ યિક્તિવશેષ
પરથી નિહ પણ સોરઠી સમ ૂહજીવનની સાચી માટીમાંથી ઘડી કાઢવાનો મારો પ્રય ન છે . આ
કથાને મેં તો ઈિતહાસ-કથા લેખે જ આલેખી છે . એ ઈિતહાસ યિક્તઓનો છે અને નથીયે;
પણ સમિ ટનો ઈિતહાસ તો એ છે જ છે . કેમ કે ઈિતહાસ મ િવગતોનો હોય છે , તેમ
વાતાવરણનો પણ હોઈ શકે છે . અથવા િવગતો કરતાં પણ વાતાવરણની જ ર ઈિતહાસમાં
િવશેષ છે - જો એ જનસમ ૂહનો ઈિતહાસ બનવા માગતો હોય તો જ, બેશક.
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કથાની શ આત તો િવગતો નક્કી કયાર્ પ ૂવેર્ જ એક િદવસ અચાનક 'જ મભ ૂિમ'ના
મારી છાતી પર ઊભેલા એક શિનવારને માટે કરી નાખેલી. તે પછી તો કથા પોતાનાં વહેતાં
પાણીને વા તે પોતાની જ જાણે સોરઠની તાસીર અનુસાર પોતાનો માગર્ કરતી ગઈ.
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માગેર્ આ પ્રય નના કેટલાક અનુરાગી નેહીઓ મળતા ગયા. તેમણે પણ આ કથાનાં
પાણીને જોઈતાં કેટલાંક નાનાંમોટાં ઝરણાં પ ૂરાં પાડયાં. તેમના સંગાથમાં આ વહેતાં
પાણીને આરે આરે કરે લી આ લાંબી મજલ વધુ મીઠી બની છે .
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એજ સી-પોલીસના એક જૂના કાળના અમલદારના પુત્ર તરીકે મેં પોતે પીધેલા
વાતાવરણની આ કથામાં ઊંડી છાયા પડી છે . નાજાવાળા, હીપાવાળા, ઝવેરભાઈ ફોજદાર,
સ ૂટર સાહેબ, હરજીવનદાસ ફોજદાર અને બીજા કેટલાક, તેમને િવશે બનેલી ઘટનાઓના
વહેળા આ 'વહેતાં પાણી'માં મ યા છે .
દરબાર ી ગોપાળદાસ અને પારે વડાના ખેડુ શેઠ ી છગનભાઈ મોદીના જીવનમાંથી
સ ૂચન મેળવીને સર લી િવભ ૂિતઓ ઘણા ઘણા સોરઠવાસીઓએ આ કથામાં ઓળખી કાઢી
છે .
એક િમત્ર લખે છે : 'પ્રેમિત્રકોણના હંમેશના પંથ કરતાં આ નવલકથા જુદા પ્રકારની
હોઈ, વહેતા જનપ્રવાહની આ કથા હોઈ, સપારણના પાત્રને તેમજ િપનાકીને શેઠને આગળ
ચલાવી છે ક અસહકારના જુવાનો સુધી આવી શકો તો બીજો ભાગ લખી શકાય તેવી
તાકાત આમાં છે .'
આ સલાહને હુ ં શુભાિશષ સમજુ ં .ં
બોટાદ: ૧૫-૫-'૩૭
ઝવેરચંદ મેઘાણી
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અ ુ મ
નવી ખુમારી
બ્રા તેજ
બહાદુરી
વાતાવરણ ભણાવે છે
અમલદારની પ ની
કોઈ મેળનો નિહ
પ્રેરણામ ૂિતર્

ચુડલ
ે થઈશ
લોઢુ ં ઘડાય છે
ટપાથ પરનો ટ્રાિફક
ચકાચક!
લ કરી ભરતી
વટ રાખી જા યું
ઓટા ઉપર
વાવાઝોડાં શ થાય છે
બધાં એના દુ મનો
ઉજિળયાતોનાં રુદન
એ બહાદુરો ક્યાં છે ?
એક જ દીવાસળી?
િવધાતાએ ફકેલો
નવો ખેડુ
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૨૯.
૩૦.
૩૧.
૩૨.
૩૩.
૩૪.
૩૫.
૩૬.
૩૭.
૩૮.
૩૯.
૪૦.
૪૧.
૪૨.
૪૩.
૪૪.
૪૫.
૪૬.
૪૭.
૪૮.
૪૯.
૫૦.
૫૧.
૫૨.
૫૩.
૫૪.
૫૫.
૫૬.
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૧. અમલદાર આ યા
૨. થાણાને ર તે
૩. પહાડનું ધાવણ
૪. વાઘજી ફોજદાર
૫. લ મણભાઈ
૬. િસપારણ
૭. કોનું બીજક?
૮. માિલકની ફોરમ
૯. શુકન
૧૦. ગંગોત્રીને કાંઠે
૧૧. જીવનની ખાઈ
૧૨. દૂ ધપાક બગડયો
૧૩. દે વલબા સાંભરી
૧૪. વેિઠયાં
૧૫. ખબરદાર રે 'ના
૧૬. મીઠો પુલાવ
૧૭. સાહેબના મનોરથો
૧૮. ખડની િવધવા
૧૯. મારી રાણક!
૨૦. લેખાને જોઈ આ યો
૨૧. બહેનની શોધમાં
૨૨. મરદનું વચન
૨૩. વેરની સજાવટ
૨૪. સુરે દ્રદે વ
૨૫. તાકાતનું માપ
૨૬. જિત-સતીને પંથે
૨૭. બાપુજીનું ત વજ્ઞાન
૨૮. પાછા જવાશે નિહ
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એક િવ ાપીઠ
ૂ ની ખુમારી
ખેડત
પુ પા ક્યાં ગઈ?
એ મારી છે
કલમની દુિનયાનો માનવ
ધરતીને ખોળે
ઉપસંહાર
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1. અમલદાર આ યા

ગરના નાકા પર એક સરકારી થાણુ ં હત.ું

અમલદારી ભાષામાં એ 'આઉટ-પો ટ' તરીકે ઓળખાતુ.ં પંદર પેદલ િસપાહી તથા
પાંચ ઘોડેસવારોની પોલીસ-ફોજ રહેતી. ત્રીજા દર જાના અિધકારનો મેિજ ટ્રે ટ રહેતો.
નાનુ ં એક દવાખાનુ ં સંભાળવા દાક્તર રહેતો. તેને કોઈ ક પાઉ ડર ન મળતો. મેિજ ટ્રે ટ
'થાણાદાર સાહેબ' કહેવાતા. પોલીસ-અમલદારનુ ં લોક-નામ 'જમાદાર સાહેબ' હત.ું
થાણાદારના હાથમાં ઈ સાફી ઉપરાંત વસ ૂલાતની પણ સ ા હતી.
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ખરંુ જોતાં આવી બેવડી સ ાવાળો થાણદાર જ મુખ્ય હાકેમ ગણાય. છતાં
પોલીસના ચકચિકત પોશાક, કારત ૂસ વગરની છતાં બ ૂઠાં સંગીનો વડે ઝગારા મારતી
'બ્રીિજલોડ' બંદૂકો, હંમેશા પ્રભાતની કવાયતના ધમધમાટ, અને મેિજ ટ્રે ટની કચેરી પર રોજ
બદલાતી ગાડર્ -ટુકડીના ખડે પગે પહેરા, કલાકે કલાકે બજતી ઝાલરના ડંકા, રાતના દસથી
ચાર સુધીની લાંબા સ ૂરોની ત્રેવડી આલબેલો, ઘોડેસવારો રોજ સાંજની બબે ગાઉ સુધીની
ઘોડેસવારોની રોજ સાંજની બબે ગાઉની 'રૉન' (રાઉ ડ) - એ બધાંનો પ્રભાવ લોકો પર
િવશેષ પડતો. આથી થાણાદાર અને જમાદાર વ ચે સ ાની સરસાઈ એક ધધવાતા
ંૂ
છાણાની મ અહિનર્શ ખુ લી-અણખુ લી, ચા યા જ કરતી.
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આ આઉટ-પો ટ પર બદલી થઈ આવનાર દરે ક માણસ પોતાને કાળા પાણીની
સજા થઈ સમજતો. અહીંની બદલી અટકાવવા માટે એ રાજકોટની ઉપરી-ઑિફસમાં
લાગવગ, ફળમેવાના કરં િડયા તેમ જ રોકડ નાણાંના પણ પ્રયોગ અજમાવતો.

pu
s

ta

ઉપરી ઑિફસના િશર તેદારો
નોકરો પોતપોતાની યાતના ન હોય તે બધાને કાં
તો ત ુ છ અથવા િવરોધી લેખતા. ઉપરી ઑિફસમાં નાગર, બ્રા ણ ને વાિણયા - એમ ત્રણ
કોમોની ખટપટ ચાલતી. ને સામી કોમના માણસને હેરાન કરવો હોય યારે િશર તેદાર
પોતાના ગોરા અિધકારીની સમક્ષ ઘણે ભાગે એ રીતની જ દારખા ત મ ૂકતો કે, અમુક
આઉટ-પો ટ પર કડક આદમીને મ ૂકવાની જ ર છે : તાબાની વ તી અિતશય ફાટી ગઈ છે ,
માટે ફલાણા બાહોશ અમલદારને યાં મ ૂકવો જોઈએ.
અંગ્રેજ અિધકારીઓ તે કાળમાં ઘણુખ
ં રંુ લ કરી ખાતામાંથી જ આવતા તેઓને કડક
બંદોબ તની વાત જલદી ગળે ઊતરી જતી. િશર તેદારનુ ં િનશાન ખાલી જત ું નિહ.
શીતળ નામના ટે શન પર બે િદવસોથી બળદ-ગાડાં ટે લા હતાં. બેકાર બળદો
કંટાળી ઊભા થતા, ને પાછા બેસતા, કાબરા બળદનુ ં છોલાયેલ ું કાંધ ઠોલતો કાગડો
જોરાવરીથી પૈસા ઉઘરાવનાર ફકીરની યાદ આપતો હતો. બળદનુ ં પ ૂછડું ભગ્ન દયથી
પ્રેિમકની પેઠે િનરુ સાહે ઊપડતું હત,ું તેથી કાગડો બે-ચાર વાર ઊડી ઊડી િનભર્ય બ યો
હતો. બ ે ગાડા-ખેદુ કણબીઓએ પોતાના બળદ પાસે નીરે લી કડબ ખાવા આવતી બાડી
ગાયને 'હો હો ગાવડી!' કહી હોકારવાનુય
ં છોડી દીધુ ં હત.ું ચલમમાં પીવા માટે ગોળના
પાણીમાં કેળવેલી ગડાકુ ખ ૂટી ગઈ હતી, તેથી બીડીનાં ખાલી ખોખાંનો ચ ૂરો કરી એક
ગાડાવાળો ગડાકુની ચામડાની કોથળીમાં રહેલો કસ લ ૂછતો હતો. સાથે આવેલા બે
પસાયતા (ગ્રામ ચોિકયાત) પૈકીનો એક જણ બાજુના વડ નીચે બેઠેલા એક બાવા પાસે જઈ
4
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પોતાના િપત્રાઈનુ ં મોત થાય એવુ ં કંઈક મંત્રતંત્ર કરાવતો હતો. બીજો જુવાન પસાયતો
નાના આભલામાં જોઈ વારે વારે પોતાના ઑિડયાં (ઑડય - ગરદન સુધીના લાંબા વાળ)
ઓળતો હતો.
ટેશનના ગોદામ પરથી મરચાંના કોથલા એક કાળા વેગનમાં પછડાતા હતા. તેથી
ઝીણી રજ ઊડવાથી ચોપાસ 'ખ -ખ ' થઈ ર ું હત.ું
ટેશન-મા તરની સગભાર્ ી એક વરસના છોકરાને તેડીને પોતાના ઘરને ઓટે
ઊભી ઊભી બ ૂમો પાડતી હતી: "ખબરદાર - એઈ ગાડાવાળાઓ, કોઈને છાણના પોદળા
લેવા ન દે શો."
"એ હો બેન." કહીને ગાડા-ખેડુ એક સાંધાવાળાને છાને
"મા તરાણી છે ને?"

વરે મમર્ કરતો હતો:

"તે છાણ છાણ કાં કૂટી રહી છે ?"
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"નિહ યારે ?" સાંધાવાળો સામા સવાલથી ગાડાવાનોના આવા અજ્ઞાનની નવાઈ
દાખવતો હતો.
"શું કરીએ, ભઈ?" સાંધાવાળો કશીક ફિરયાદ કરવા જતો હતો.

"આ વાિણયાબામણાંને ભારે વગાં થાય યારે શુ ં છાણાંનાય ભાવ થાતા હશે?" બીજા
ગાડા-ખેડુએ આંખ ફાંગી કરી ર .ું

la

નહોતો.

"શી આ વાતો કરો છો તમે?" લાંબા વાળવાળો જુવાન પસાયતો કાંઈ સમજતો

ka

"ઈ સમજવાની તમારે હજી વાર છે , સુરગભાઈ!"
"તમે ઑિડયાં તો ઠીકઠાક કરી યો! પછેં સમજાશે!"

ta

કેડ-ભાંગલો ટે શનનો કાયમી િભખારી પણ હસવામાં ભ યો. એને કમરથી નીચેન ુ ં
અંગ ઘવાયેલ સારસ પક્ષીના ટાંિટયાની પેઠે લબડતું હત.ું

pu
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સાંધાવાળાએ એ માનવ-કીડા તરફ ફરીને ક :ું "ત ું તો દાંત કાઢય જ ને મારા બાપ!
તેંય કસબ કરી જા યું દુિનયામાં. બે હજાર ભેગા કરી લીધા ભીખમાંથી ને ભીખમાંથી."
"સાચેસાચ?" ગામિડયા ચમક્યા.
"પ ૂછો મોટા મા તરને."
"ક્યાં સાચવે છે ?"
"મામદ ખાટકીને ચોપડે યાજ ચડાવે છે લ ૂિલયો."
"હ, એલા?"
"હવે, ભઈ વાત મ ૂકો ને!" એમ કહેતો પગ-ભાંગલો િભખારી બેઠક ઘસડાતો-ઘસડતો
મોટી ખડમાંકડીની માફક ચા યો ગયો. દૂ ર બેસીને એ િહંસક નજરે સાંધાવાળા તરફ તાકી
ર ો.
સાંધાવાળાએ ફાંગી આંખ કરીને ગાડાવાળાઓને ક :ું "ખબર છે ? કમ નથી, હો! શી
વેતરણ કરે છે - જાણો છો?"
5
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સાંભળનારાઓના કામ ચમક્યા.
"એને પરણવુ ં છે : હે- હે-હે-હે..."
અને પાંચ જણા િનચોવાતા કપડાની માફક મરડાઈને હ યા.
દૂ રથી શંકાશીલ બનેલી
દાંત કાઢો છો?"

ટેશન-મા તરની વહએ
ુ તીણી ચીસે પ ૂછ :ું "અ યા, કેમ

"એકાદ દી આંહી આવીએ તો દાંતેય ન કાઢવા અમારે ?"
ને બીજાએ ઉમેય:ર્ં ુ "ઘરે પોગ્યા પછી તો રોવાનુ ં છે જ ને, બાઈ!"
"રહો તમે રોયાઓ! એલા, સાહેબને બોલાવી લાવ. એને સીધા કરે ." મા તર-પ નીએ
સાંધાવાળાને હક
ુ મ કય .
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"એ યો બોલાવુ.ં " કહી સાંધાવાળો આ વાભાિવક ભાઈબંધો પ્ર યે આંખ મારતો
ટેશન તરફ ચા યો ગયો.
"ગાડી ટી... છે ..." એવો મા તરનો પુકાર પડયો. ડંકા બજાવીને થોડી વારે
સાંધાવાળો સાંધાનો હૅ ડલ દબાવી, ઉપર ઘોડો પલાણીને બેસી ગયો. મડદા વા ટે શનમાં
નવસ ૃિ ટ સળવળી ઊઠી. ગાડી આવી યારે ચારે ય ગામિડયા દરવાજાની બહાર 'રે િલંગ'ની
પડઘી ઉપર પાંજરાપોળની પીંજરગાડીમાંથી ડોિકયુ ં કરી જોતાં ઓિશયાળા કૂતરાંની માફક
તાકી ર ા.

ka

la

હાંફતી-હાંફતી ગાડી ઊભી રહી. કેટલાંક ઉતારુઓ ઊતરતાં હતાં, તેમાં અમલદાર
કયો તે આ ચાર જણ એકદમ નક્કી ન કરી શક્યા. ભ ૂલભ ૂલમાં ભળતા પોશાકવાળા બેચારે કને સલામો પણ કરી નાખી.

pu
s

ta

આખરે એક આધેડ આદમી દરવાજા પર આ યો. એના હાથમાં પાતળી, રાતા, પીળા
પડી ગયેલ જસતના ટોપકાવાળી સોટી હતી. સોટીને એ પોતાની ખાખી િબ્રચીઝના, થીગડું
મારે લ િપંડીના ભાગ ઉપર પટકાવતો હતો. એની ભરાવદાર કાબરી મ ૂછોના થોિભયાએ
પાકી ખાતરી કરાવી આપી કે, આ જ આપણા સાહેબ.
ચારે ય જણાએ "મે'રબાન!" એમ બોલી સલામ કરવા કપાળ પર ચતો હાથ મ ૂક્યો કેમ જાણે ખેતરમાં કામ કરતા કરતા પરસેવો લ ૂછતા હોય.
સોટી વતી સલામો ઝીલીને પ્રભાવશાળી બનવા મથતા એ પુરુષે ભરાવદાર અવા
પ ૂછ :ું "એલા, ભેખડગઢથી કોણ તમે જ આ યા છો કે?"
"હા, મે'રબાન, બે દીથી બેઠા છીએ." મોટેરો પસાયતો બો યો.
અમલદારે પ્રસ તા બતાવી, એથી ઉમંગમાં આવી જઈ એક ગાડાવાળાને ક :ું
"આપ સાહેબની બહુ વાટ જોઈ. કાં'ક કામ આવી ગયુ ં હશે ને! નીકર તો કાંઈ ડાયુ ં માણહ
ગાડી ચ ૂકે?"
અમલદારે પસાયતાને ક :ું "સામાન લઈ યો આપણો."
લૅટફોમર્ પર અમલદારની ી ગાડીમાંથી સમાન ફગાવતી હતી, ને અમલદારની
પુખ્ત દીકરી સવાએક મિહનાના નાના બ ચાને તેડી બાજુએ ઊભી હતી. દસ વષર્નો એક
છોકરો અમલદારની કીરીચ (િવલાયતી તલવાર) ઉપાડીને ઊભો હતો.
6

સોરઠ તારાં વહતાં પાણી 7
સામાન ઊતરી ર ો. સહુ નીચે આવી ગયાં. ગાડી ઊપડી અને 'ખ -ખ ' ખાંસી ખાતી
શહેરી શેઠાણી વી મહામહેનતે ચાલી ગઈ.
એક બુઢો પુરુષ પણ અમલદારની જોડે હતો. તેણે ક :ું "અરે વહ!ુ સહુ હાલો, એક
એક દાગીનો ઉઠાવી લઈશુ.ં "
હમાલનુ ં કામ કરતી સાંધાવાળાની ીઓ િનરાશ થઈને યાં ઊભેલી હતી. તેઓની
હાથની ઈંઢોણીઓ િભખારીઓના રામપાત્ર વી દે ખાતી હતી.

2. થાણાને ર તે
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"પણ તમને કોણે ક ું કે ઉપાડો!" એવા ઉગ્ર પણ ચ ૂપ અવા , કચકચતા દાંતે
બોલીને અમલદારે પોતાના વ ૃ િપતાના હાથમાંથી ટ્રંક નીચે પછાડી નાખીને ડોળા ફાડીને
ક :ું "મારી ફ તી કાં કરી?"
ડોસા સડક થઈ ગયા.

અમલદારનાં દૂ બળાં પ નીથી ન રહેવાયુ.ં થોડી લાજ કાઢીને પણ એણે ક :ું
"આકળા કેમ થઈ જાવ છો? બાપુને..."

la

"તમે બધાંય મારાં દુ મનો છો." એટલું કહીને અમલદારે પીઠ ફેરવી સમાન
ઉપડા યો. એક ગાડું સામાનનુ ં ભરા યુ.ં બીજામાં કુટુંબ બેઠું.
અમલદારે પ ૂછ :ું "એ યા દરબારી િસગરામ કેમ નથી લા યો?"

ka

"િસગરામ હાલે એવો મારગ નથી, મે'રબાન"

ta

"ભેખડગઢ કેટલું થાય અહીંથી?"
"વીસ ગાઉ પાકા."

પાણી! ખરે ખર કા

pu
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"કા

પાણી! .....ર તે રાત ક્યાં રહેવાનુ ં છે ?"

"દે વકીગામ."

"તૈયારી રખાવી છે ?"
"બે ઠેકાણે."
"ક્યાં-ક્યાં?"

"દરબાર અમારો પટગર કહે કે , જમાદાર સા'બ મારા મે'માન થાશે: સામી પાટીમાંથી
ખડ શેઠે હઠ કરી છે કે મારે યાં જ ઉતારીશ."
" ખડ શેઠ કોણ છે ?"
"વાિણયા છે . પણ કાઠીયુનો
ં પીર છે : હા, મે'રબાન!"
"એણે દીપડો ચીરી નાખ્યો એ વાત સાચી?"
"સાચી."

7
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ધારોડ ધરતી ઉપર અ ધર ચડી નીચે પછડાયે જતા એ ગાડામાં બીજાં સવેર્
ચ ૂપચાપ ધાકમાં બેઠાં હતાં. દીકરીનુ ં નાનુ ં બાળ બફાત ું હત.ું ગાડામાં છાંયાના લાકડે માએ
એક ખોયુ ં બાંધી આ યુ ં તેમાં બાળક ફંગોળાતું ફંગોળાતું પણ ઊંઘવા લાગ્યુ.ં ડોસા-દોસી બેઉ
સંકોડાઈને ખ ૂણા તરફ લપાઈ ગયાં હતાં. કાચી સુવાવડે ઉઠાડવી પડેલી દીકરીને આરામ
આપવા મથતી અમલદારની પ ની કંઈક ને કંઈક હેરફેર કયાર્ કરતી હતી. તેમાં કોઈને
ખબર ન પડે તેવી અદબથી લપાઈ બેઠેલા દીકરીના મોટા પુત્ર 'ભાણા'ના કાન ચમક્યા.
એણે પોતાના અમલદાર-િપતામહથી ફાળ ખાતે ખાતે પણ હામ ભીડી પ ૂછ :ું "શુ ં દાદા!
દીપડો - શુ ં કરી નાખ્યો?"

y.
co
m

પસાયતાએ ગાડાની નજીક આવીને ક :ું "હા, ભાઈ, દીપડો એટલે વાઘ, તેને - સે
ને- તે એક માણસે બાથંબાથા કુ તી કરીને - સે ને વગર હિથયારે હેઠો પસાડયો, ને
દીપડાના માથે સડી બેઠો. દીપડાને ગ ં ૂ ો, ગ ં ૂ ો, મરણતોલ ગ ં ૂ ો, ને પસે બે હાથે દીપડાનાં
બે ઝડબાં ઝાલી, આ તમે મ દાતણની સીર ફાડી નાખો ને - એમ એણે દીપડાને આખો
ઠેઠ પસડા
ંૂ
લગણ સીરી નાખ્યો."
બાલકનુ ં મ ફાટી ર .ું એનો િવચારો ભમવા માંડયા. બ ે બાજુએ ડુગ
ં રાની ખોપો
પણ હેબત પામીને પાષાણ બની ગયેલા પ્રેક્ષકો વી ઊભેલી હતી.
બાળકે પછ
ં ૂ :ું "કોણે ફાડી નાખ્યો?"

la

" ણે ફાડી નાખેલ તેને આપણે રાતે મળશુ,ં હો ભાણાભાઈ!" અમલદાર પણ ઝોલાં
ખાવા લાગ્યા: ગાડાખેડુને પસાયતાએ ભગ
ં ૂ ળી ભરવા સ ૂચ યુ.ં જવાબમાં પેલાએ સાફ
કોથળી બતાવી દીધી.
મ કરં િડયામાં પ ૂરે તેમ અંધકાર િદવસને રાિત્રના

ka

ખેલ કરી રહેલા સાપને મદારી
ટોપલામાં પ ૂરવા લાગ્યો.

ta

બેઉ પસાયતા બીડી ચેતાવીને જરા પાછળ ર ા. વાત શ
"જમાદાર નાતે કેવા છે ?"

કરી જુવાને પ ૂછ :ું

pu
s

"બામણ લાગે છે , નામ મેપતરામ છે - ખરંુ ને!"
"આમની પહેલાં કોણ હતો?"
"વાિણયો."

અંધારંુ ખરલમાં ઘટાતા
ંૂ
સુરમાની પેઠે ઘાટું બની ર ું હત.ું
"વાિણયાબામણ કેટલાક?"
"અરે , હુ ં તો પચીસ વરશથી જોતો આવુ ં :ં એક રજપ ૂત અને એક િમયાણા િસવાય
તમામ વાિણયાબામણ જ આપણા જમાદારો બનીને આવી ગયા."
"ફટય!"
"કેમ, સુરગ, ફટકાર કોને આ યો?"
"આપણી જાતને જ."
"મને િવચાર આવે છે , આ વાિણયાંબામણાં શી તાકતને જોરે ઠેઠ ગરકાંઠો ખેડે છે ?
લેખણને જ જોરે ?"
8

સોરઠ તારાં વહતાં પાણી 9
"છાતીને જોરે , સુરગ, કલેજાંને જોરે . લેખણ એકલી હોય તો આ કાઠી
વા કાંિટયા મુલકમાં એ ઢૂંકે કે? આવી અઘોર એકાંતમાં ફાટી ન પડે!"

વા અને જટ

"મારા મનમાં પાપ ઉપડે છે ?"
"શું છે ?"
"આની પાસે પાંચસો-હજાર તો હશે જ ને?"
"છાનો મર, સુરગ, વા ગાડાઢાળો છે ."
"આ ડુગ
ં રાઓમાં હાથતાળી દઈને જાતાં શી વાર!"
"કેમ બહુ તલપાપડ થયો છે , લાડા?"
"ન થાઉં?"

y.
co
m

"કાં?"
"મારે મામે ચાંપે કોટીલે ચોખ્ખું કે'વરા યુ ં છે ....."
"-કે?"

"- કે કાઠીનો દીકરો એકાદ લ ટોઝાંટો ન કરી આવે યાં લગી કાઠીની ક યા ફેરો
કોની હારે ફરે ? - બકાલની હારે ?"
"તમે હારે છો એટલે શું કરંુ ?"

la

"હા; ઈ વાત સાચી, સુરગ, હવે તું મનસ ૂબા કર છ એ સમજાણુ.ં "

ka

મોટો પસાયતો મગ
ં ૂ ો ર ો. અંધારંુ પણ એની સાથે જાણે કશોક સંતલસ કરત ું હત.ું

ta

સાંભળો છો આપા મામૈયા! કે ઝોલે આ યા?" જુવાને બુઢાને પ ૂછ :ું "આમ પગઢરડા
ક્યાં લગી કરવા છે ? સરકારી ટપાલના બીડા ખેં યે અવતાર નિહ નીકળે ."
"કરને ઝપટ...."

pu
s

"સાચેસાચ? જરીક પાછળ પડી જાશો? આ બામણુ ં થોિભયા વધારીને બેઠું છે , પણ
હમણાં એક હાક ભેગ ું એનુ ં પેડું ઝીંક નિહ ઝીલે."
"ઠેકડી કરછ કે સાચું કે'છ, સુરગ?"
"ઠેકડી તો મારી કરો છો, આપા!"
"કેટલો ભાગ?"
"અરધો અરધ."
"અજમાવ યારે ."
"તમે હાકોટા કરશો? આપણે ઝાઝા જણ છીએ એમ દે ખાડીએ."
"ભલે. પણ મારા હાથ-પગ મારા ફટાથી બાંધતો જા."
"સુરગ પસાયતાએ મોટે રાના શરીરને જકડી લીધુ.ં પછી પોતાના હાથમાંની કાળી
લાંબી ડાંગને એક સળગતી દોરી બાંધી બંદૂકનો દે ખાવ કય , ને પોતે તલવાર ખેંચીને
ઉપડયો - મામાની દીકરીને પરણવાની લાયકાત પ્રા ત કરવા!
9
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3. પહાડ ંુ ધાવણ
જકડાયેલા બ ૂઢા સાથીએ પાછળથી અવાજ કય : "સ ૂરગ, ગાડાંને ભેરવના નહેરામાં
ઊતરવા દે , અધીરાઈ કરીશ મા."
જુવાન પસાયતાએ આ િશખામણ સાંભળીને પોતાનો વેગ ઓછો કય . પણ 'મામાની
દીકરી'ને અને પોતાને પડી રહેલ ું અંતર તેનાથી સહેવાત ું નહોતુ.ં

"તને ઊંઘ નથી આવતી, ભાણા?"
"ના."
"કાં?"
"શેની? દીપડાની ને દીપડા

વા માણસોની?"

"હા."

la

"વાતો સાંભળવી છે ."

y.
co
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આગળ ચા યા જતા ગાડામાં સહુ ઝોલે ગયાં હતાં યારે બ્રા ણ અમલદાર અને
એનો બાળ ભાણો જાગતા હતા.

ka

"અરે પસાયતા! શુ ં તારંુ નામ?" અમલદારે હાક મારી. જવાબ ન મ યો. જોડાનો
સંચાર પણ ન સાંભ યો. રોજની આદત બોલી ઊઠી: "ક્યાં મરી ગયા બેય જણ?"

ta

"હે-હે-હે - ખુટલ!" એવા સુરીલા શ દો સાથે એકતાલ કરીને ગાડાવાળો પોતાની
જમણી બાજુના બળદનુ ં પ ૂછડુ,ં રાંઢવાને વળ ચડાવે તે રીતે, મરડી ર ો હતો.

pu
s

"એ હેઈ હેવાન!" અમલદારે ગાડાવાળાને પ ૂછ :ું "પસાયતા ક્યાં રોકાઈ ગયા?"
"કાંઈ સરત નથી રહી સા'બ! કાં'ક કામ આવી પડ ું હશે."
"શેન ુ ં કામ આંહીં મારગમાં? - અને આ અસ ૂરી વેળાએ?"
"કાઠી છે ખરાને, સા'બ! એટલે પછેં મારગ, ને વળી અસ ૂરી વેળા - બેય વાતે ફાવત ું
આવે ને?"
ગાડાવાળો ઠંડે કલે , પછવાડે જોયા વગર, બળદોનાં પ ૂછડાંને કૂણાં કરતો કરતો
અરધું અ પ ટ એવુ ં કશુકં બો યે જતો હતો.
અમલદારે ગાડાવાળાનો કાન પકડયો અને જક્શનનો
ં
'ફાયરમેન'
રીતે 'ટનર્ટેબલ'ના સંચા પર એિ જનને ફેરવે તે રીતે એનુ ં માથુ ં પોતાના તરફ ફેરવી ક્રોધમાં ક :ું
"ગોટા શુ ં વાળી ર ો છો, રોચા? અડબોત ઠોકું?"
પહાડ વડા મોટા ખ ૂની ખટડાને
ંૂ
એક પાળે લ કુ ાની પેઠે શાસનમાં રાખવાની
ૂ પોતાનાથીય નીચા કદના આ માનવીની હાક પાસે મેંઢું બ યો,
િહંમત ધરાવનાર ખેડત
બો યો: "સા'બ, આ જગ્યા વંકી છે , પાંચ િપયાના પગારમાં કાઠીને ન પરવડે. કોઈક
અભાિગયું મુસાફર સામું મ યું હશે તેને ખંખેરતા હશે બેય જણા."
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"શુ?ં -શુ,ં મોટાબાપુ?" ભાણો નવી વાતાર્ નો મમર્ પકડાવા આતરુ બ યો.
"છાનોમાનો બેસ, છોકરા. આ લે - આ મારી કીરીચ સાચવ." એટલું કહેતો
અમલદાર ચાલતે ગાડે નીચે ઠેક્યો, ને એણે ગાડાની પછવાડે આંટો માય . ગાડું તે વખતે
'ભેરવનુ ં નેરંુ ' નામની એક સાંકડી, ઊંડી નદીનો ઢાળ ઊતરતું હત.ું
"હં -હં!" ગાડામાંથી મહીપતરામ જમાદારની પ નીએ સસરાની અદબ સાચવતેસાચવતે બ ૂમ મારી: "તમે એકલા ક્યાં ચા યા? નથી જવુ,ં પાછા ગાડે ચડી જાઓ."
"લે - બેસ-બેસ હવે, વેવલી!" ગાડાની પાછળથી બેપરવા જવાબ મ યો.
જુવાન પુત્રી હેબતાઈ ગઈ. તાજી સુવાવડી હતી, તેથી એની ચીસ વધુ દયાજનક
હતી. "બાપુ! પાછા વળો. મારા -"
પુત્રીને 'સોગંદ'

y.
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"હત ગાંડી! મારી છોકરી કે?" ગાડા પાછળના દૂ ર-દૂ ર પડતા અવા
શ દ પ ૂરો કરવા ન દીધો.

એ બ ેને િહંમત આપતા ડોસા ગાડામાંથી ઊતરવાનો પ્રયાસ કરતાં ફક્ત આટલું જ
બો યા: "વહ,ુ મહીપત તો મારો દીકરો છે , જાણો છો ને?"
યાં તો ભેરવના નેરાના સામા કાંઠાના ચડાવ પરથી એક કદાવર આદમી દોડતો
આ યો, ને ઉપરાઉપરી હાકલા પડકારા કરવા લાગ્યો: "ખબરદાર, જો ગાડું હ યુ ં ચ યુ ં છે તો
ંકી દઉં .ં કાઢો, ઝટ ઘરે ણાં કાઢો: હો-હો-હો-હો...."

ka

la

ને એ હોકારાના સંખ્યાબંધ પડછંદા નેરાની ભેખડોના પોલાણે પોલાણમાંથી ઊઠયા,
એટલે યાં દસ-વીસ આદમીઓ હોવાનો ભાસ થયો, ને પાછલે કાંઠેથી બીજા િવશેષ મરદોનુ ં
જૂથ ચા યુ ં આવત ું હોય તેવો પ્રભાવ પાડતી િવિવધ વરી હાકો સંભળાઈ.

ta

"ઓ - મારી બા!" કરતી એક ઝીણી ચીસે ગાડાના જાણે બે ટુકડા કરી નાખ્યા, ને
'દીકરી! દીકરી!' કરતી માતાએ એ કાળચીસ પાડનાર પુત્રીને ખોળામાં લપેટી.
વુ ં કશુકં હત.ું એક રસીનો છે ડો તાજા
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સામે ઊભેલા માણસના હાથમાં બંદૂક
લોહીના ટીપા વો સળગતો હતો.

"કોણ છે , કોણ છે , એ હેઈ!" એ અવાજ ભાણાનો હતો. ભાણો ગાડાવાળાની બાજુમાં
ઊભો થઈ કીરીચ ખેંચતો ગયો.
"હવે કોણના દીકરા! તારી માને કહે કે ઝટ દાગીના નાખી દે નીચે."
એટલું કહેતાં તો એ બોલનારના કંઠમાં પાછળથી ઓિચંતો કશીક રસીનો ગાિળયો
પડયો, ને નીચેથી ખેંચાતા એ ગાિળયાને જોરે પહાડ
વડા એ આદમીની ગરદન
મય ૂરાસનને પંથે પાછળ બંકી બની; ને એની કમર પર એક જોરાવર લાતનો પ્રહાર પડતાં
એ લટં ૂ ારાનુ ં મય ૂરાસન આગળ વ યુ.ં
રસી સખ્ત બનતી બનતી એના ગળાને પાપડના લોટના ગોરણાની પેઠે કાપવા
લાગી હતી.
"બેટા," રસીને વધુવધુ ભીંસતો એ ઠીગણો પુરુષ કહેતો હતો: "દાગીના તો અમારી
ભામણની પાસે બીજા શા હોય? તારા ગળાને શોભે તેવી માત્ર આ જનોઈ જ અમારો
દાગીનો: લે, બેટા, પરણવા ચડ!"
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મહીપતરામ જનોઈને હંમેશાં શૌચાિદની સગવડ માટે ખભાને બદલે ગળામાં જ
વીંટી રાખતા હતા, તેથી તે એને ત કાલ કામ આવી ગઈ.
"મોટાબાપુ! મોટાબાપુ!" ભાણાએ અવાજ ઓળખ્યો; એનો વર હષર્થી ફાટી ગયો:
"મોટાબાપુ!"
"કોણ - મહીપત!" બ ૂ ા નીચે કૂ ા. "રં ગ! મેં ક ું નહોતુ,ં વહ,ુ કે મહીપત કોનો
દીકરો છે ? મારો છે - મારો."
પડેલા જુવાનની છાતી પર મહીપતરામ ચડી બેઠા, ને પેલાના ગળા પર જનોઈ
કસકસતી રાખી, એની બંદૂક ટં વી બો યા: "જોઉં તારી.... ઓહો! રં ગ! કરામત જબરી!
બાપુ, જુઓ - જુઓ - આણે બંદૂક કેવી બનાવી છે તે."
"હવે, મહીપત!" બ ૂ ાએ ક :ું "ત ું શુ ં જનોઈ વગરનો છો ને?"

y.
co
m

"હા તો ; જનોઈ બાપડી િપ તાળીશ વષેર્ આજ લેખે લાગી! ત્રાગડા બદલી-બદલી હુ ં
તો કંટા યો હતો. પણ માતાજીએ ખરો જવાબ દીધો."
"તે ઋિષમુિનઓ કાંઈ ઓછા દીઘર્દૃિ ટ હશે, મહીપત? પણ, ભાઈ, હવે તું ઊઠતો નિહ
ને ઊઠવુ ં હોય તો પછી બોલતો નિહ. તારે ગળે જનોઈ નથી તે પાપ લાગે - ખબર છે ?"
"તમારી કને બીજી છે , બાપુ?"

la

"હા, લે કાઢી આપુ."
ં એમ કહી ડોસા પોતાની જનોઈના જોટામાંથી એક જુદી પાડવા
લાગ્યા, ને બોલતા ગયા: "આયે કેટલું ડહાપણનુ ં કામ છે ! બાયડીની જનોઈ પુરુષોને
પહેરવાની ઠરાવી તેનો હેત ુ પણ આ જ હશે ને?"

ka

ૂ ાતો આદમી નીચે પડયો બોલવા પ્રય ન કરતો હતો: "હુ ં - હુ ં - ઉ - ઉ પસાયતો."
ટંપ
"ત ું પસાયતો?" તારાઓના તેજમાં ઝીણી નજરે જોતાં લટં ૂ ારો ઓળખાયો.

pu
s

ta

ૂ ો કાઢી લીધો. એ અધમ ૂઆને ઊભો કય ,
અમલદાર નીચે ઊતરી ગયો. પેલાનો ટંપ
ને એક તમાચો ઠોકીને ક :ું "ધ ૂળ પડી આ િધંગાણામાં; મેં તો ગવર્ કય 'તો કે કોઈક મીર
માય મેં આજ. હટ, બેવકૂફ!"
પેલો હજુ ઊભો નહોતો રહી શકતો. એને ઉપાડીને ગાડાની ઊંધ ઉપર નાખ્યો,
ગાડાનાં આડાં જોડે જકડી બાં યો ને પછી ગાડું હંકા યુ.ં
ર તે એ અધમ ૂઆને મહીપતરામ વાતો સંભળાવતા આ યા: "ગાંિડયા! તેં મા યુ ં કે ત ું
કાિઠયાણીને ધા યો છો ને મેં તો કોઈ વડ બામણીનુ ં જ દૂ ધ પીધુ ં છે ! પણ, બ ચા, તું ને હુ ં
બેય, આ જો, આ પહાડને જ ધા યા છીએ. તું ગીરને ધા યો, તો હુ ં ઈડિરયા ડુગ
ં રને ધા યો.
નીકર ગુજરાત છોડીને આંહીં હુ ં કાઠીઓને માથે જમાદારંુ કરવા ન આ યો હોત, દીકરા
મારા! પહાડને ખોળે બામણ, કાઠી અને હીંગતોળ - એવા ભેદ નથી હોતા, હો કાઠીભાઈ!"

4. વાઘ

ફોજદાર

ભાણો મોટાબાપુની ગોદમાં લપાયો હતો. એના હાથ મહીપતરામ જમાદારના
હાથના પ ચા પરના મોટા મોટા ઘાટા વાળને પંપાળવા લાગ્યા હતા. મોટાબાપુન ુ ં શરીર હજુ
પણ તાજા ઓલવી નાખેલા વરાળ-સંચાની માફક ગરમ-ગરમ હત.ું
12
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ે ારા બંધ કયાર્ હતા. બળદની ગિત ધીરી
ગાડાવાળાની જબાન ચ ૂપ હતી. એણે હેહક
પડી હતી, તેન ુ ં પણ એણે ભાન ગુમા યુ ં હત.ું
એ ચ ૂપકીદીએ જ મહીપતરામનુ ં યાન ખેં યુ.ં એણે પ ૂછ :ું "એ યા એય બેવકૂફ!
ઝોલાં તો ખાતો નથી ને?"
"ના, સા'બ."
"આ લટં ૂ વા આ યો યારે તું શુ ં કરતો હતો, હેવાન?"
"હુ ં શુ ં કરંુ , સા'બ? બેશી િરયો'તો."
"કાં બેશી િરયો'તો?"
ગાડાવાળો કશુ ં ન બો યો.
ું ગીરનો ખેડુ ખરો કે?"
"તય

y.
co
m

"હા, સા'બ!"

" યારે તુય
ં શું પહાડની ભોમને નથી ધા યો? શુ ં કાઠીનો એકલાનો જ ઈજારો છે ?
આડું લઈને ઊભો ન થઈ ગયો?"
ગાડાખેડુ કણબી દોરી િવનાના ભમરડા
લોટમગા બ્રા ણની બહાદુરી દીઠી હતી.

મહીપતરામે ક :ું "મારો ગુરો કોણ છે , કહ?
ુ ં મારો ગુરુ તારી જાતનો, એક કણબી જ

la

છે ."

વો સ ૂનમ ૂન હતો. એણે એક જનોઈધારી

ka

"એ કોણ હ મોટાબાપુ?" ભાણાને નવી વાતાર્ નો ત્રાગડો મ યો.

ta

"એ મારા વાઘજી ફોજદાર - એજ સી પોલીસની થાપના થઈ યાર પહેલાંના પ્રથમ
પોલીસ-અમલદાર. હાથમાં હળ ઝાલેલ,ું કલમ તો એને પ્રથમ પહેલી મેં ઝલાવી: ને
મકોડાનાં ટાંગા વી સહી ઘટં ૂ ાવી."

pu
s

"એણે શું કયુર્ં હત,ું હ મોટાબાપુ?"
"એણે શું શું કયુર્ં તે બધું તો સાંભ યું જાય તેમ નથી, દીકરા! પણ એણે એક વાત તો
કરી બતાવી. િશકારો કરીને સાવજદીપડા માયાર્ . દાઢીમ ૂછોના કાતરા ખેંચીખેંચીને કાઠીઓને
ને ગરાિસયાઓને, જતો ને િમયાણાઓને, અપરાધીને ને િનરપરાધીને, કાંિટયા વરણનો
કોઈ લાગમાં આ યો તેને - તમામને બેફાટ માર માય ; ને માર ખાતા
ખલાસ થઈ ગયા
તેનો પ ોય ન લાગવા દીધો."
"અરર!" ભાણો દયાદ્રર્ બ યો.
"અરે રાટી કર મા, દીકરા. વાિણયા-બ્રા ણોએ સોરઠને સહે નથી કડે કરી. આપણે
આ કમજાતને ગાડે બેસારી ઉપાડી જઈએ છીએ; પણ મારો ગુરુ વાઘજી ફોજદાર કેમ લઈ
જાત - ખબર છે ? બતાવુ?"
ં
"એ-એ-એ, ભાઈસા'બ!" સુરગની જીભમાંથી હાય નીકળી ગઈ.
"નિહ? કાંઈ નિહ."
"કેવી રીતે, હ મોટાબાપુ?"
13
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"પછી તું અરે રાટી કરીશ તો?"
"પણ કહી તો બતાવો, કેવી રીતે?"
"કહી બતાવતાં તો આવડે ભાટચારણોને ને આપણા સતનારાયણની કથા
કહેનારાઓને. તુય,
ં ભાણા, ભણીગણીને કથાઓ જ લખ , મારા બાપ! કહેણી શીખ ; કરણી
તને નિહ આવડે."
"પણ કહો તો, કેમ? હ કેમ?" ભાણાએ હઠ પકડી.
"એ જો, આમ: અમારા વાઘજી ફોજદાર આ બદમાસને આ ગાડાની મોખરે ઊંટડા
જોડે બાંધીને ભ ય પર અરધો ઘસડતો લઈ જાય - ગામની વ ચોવચથી લઈ જાય,
છીંડીએથી નિહ. ને માથેથી કોરડા પડતા જાય, બળદોનાં ઠેબાં વાગતાં જાય, અને...."
"હવે બસ કરો ને!" અંદરથી પ નીનો ઠપકો આ યો.

y.
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"કેમ? કોઈ આવે છે પાછળ?"
"ના-ના."
" યારે ?"
"આંહીં તો જુઓ જરાક."
"શું છે ?"

"હા."

ka

"કોણ - નંદુ?"

la

"આ જુઓ, ટાઢીબોળ થઈને પડી છે ."

ta

સુવાવડી પુત્રીને િપતાએ પશર્ કય . બરફમાંથી કાઢેલ સોડાની બાટલી સરખું એનુ ં
શરીર હત.ું

pu
s

"આ અભાિગયાની ફાળ ખાઈને પડી છે દીકરી."
"- ને મેં આને જીવતો રાખ્યો! આ ભેરવને?" દાંત ભીંસીને બોલતા મહીપતરામે
પસાયતા સુરગ ઉપર ગડદાપાટુના મ ૂઢ માર શ કયાર્ .
"હં-હં-હં, બાપુ, તમે એને વારો, એનો હાથ ઝાલો. મારા ખોળામાં આનો દે હ છે . એને
વારો." વહએ
ુ સસરાને પોતાની લાજમાંથી વીન યા.
"મહીપત!" વ ૃ ે પોતાનો દે હ સુરગની આડો પાથરીને પુત્રની રતા અટકાવી.
"દીકરા! બ્રા ણ છો? સં કાર િવનાનુ ં શ ૂરાતન બ્રા ણને શોભે? ખબરદાર, હેવાન, જો એ
શરણાગતને હાથ લગાડયો છે તો."
"મારી દીકરી...!" મહીપતનો કંઠ શેકેલી સોપારીની પેઠે ફાટયો.
ડૂસકાં ખાતી પ ની બોલી: "એમાં આ બચારાનો શો દોષ! આપણને આંહીં ફગાવનાર
તો બીજા છે ."
"કોઈને દોષ ન દે શો, વહ!ુ " ડોસાએ હસીને ક :ું "આપણુ ં તો ક્ષિત્રયનુ ં જીવન ઠયુ.ર્ં
ખભે બંદૂક ઉપાડયા પછી વળી મરવા-મારવાનો ને પહાડે-સમુદ્ર ે ફકાવાનો શો ઉચાટ, શો
14
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ઓરતો! આ તો રજપ ૂતી છે . િહંમત રાખો. હમણાં સામુ ં ગામ આવશે, ને યાં બધી િક્રયા કરી
લઈશુ.ં "
ભાણાને પ ૂરી ગમ નહોતી પડી. પ્ર પ ૂછવાની એની િહંમત નહોતી. ગામ પાદરની
પોચી ધ ૂળમાં મગ
ં ૂ ો ચીલો આંકતાં પૈડાં માતાના માંસલ શરીર પર ઘ ૂમતા બાળક વાં
લાગતાં હતાં.

5. લ મણભાઈ
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ગામપાદર નજીકનો ર તો બે ઊંચા ખેતરોની વ ચે થઈને જતો હતો. ઊંટ ચાલે તો
માથું જ દે ખાય એટલી ઊંચી હાિથયા થોરની વાડ બેઉ ખેતરને ઢાંકતી હતી; એટલે ર તો
બંદૂકની નળી વો સાંકડો બની ગયો હતો. હાિથયા થોરના હજારો પંજા સાંજના ઘેરાતા
અંધારામાં મગ
ં ૂ ો કોઈ માનવ સમુદાય યાં લપાઈને બેસી ગયો હોય તેવી યાદ દે તા હતા.
"હો-હો-હો." એવા નેળની અધવ ચેથી હાકલા સંભળાયા.

સામે કોઈક ગાડાં આવતાં હતા. આ નેળમાં સામસામાં ગાડાંને તારવાનુ ં અશક્ય
હત.ું ગાડાં થંભાવીને એક ગાડાવાળો સામે દોડયો.

la

થોડીવારે એણે પાછા આવીને ક ું કે, " નાં ધોકડાંનાં ભરિતયાંની પચીસ ગાડાંની
લાંબે હેડય છે . એ આખી હેડયને પાછી સામે છે ડે કાઢવા માટે બળદો છોડી નાખવા પડે, ને
ગાડાં ધકેલી લઈ જવાં જોવે."

ka

ૂ પ ૂછ .ું
"આપણાં ગાડાં પાછાં લઈએ તો કેમ, સાબ?" ગાડાખેડએ
"નિહ બને. કહી દે ધોકડાંવાળાને કે અમલદારનાં ગાડાં છે ."
વુ ં કોઈક
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"અમલદારનાં ગાડાં શું ટીલાં લા યાં છે !" સામી બાજુથી ગોધાના ગળા
ગ ં ગાંગયુ.ર્ં
"કોણ બોલે છે ?" અમલદારે પોતાના કણબીને પ ૂછ .ું
"ગીરના મકરાણી છે , સાબ. એનો માલ ઠેસણે જાય છે ."
મકરાણીનુ ં નામ સાંભળીને મહીપતરામ ધીમા પડયા.
તેટલામાં પછવાડેથી કશીક ધમાચકડી સંભળાઈ, ને કોઈક મરદનો
ઠાકર ારની ઝાલર વો મીઠો, ગંભીર વર - સંભળાયો:
હશે."

વર -

"ને યમાં ગાડાં કાં થોભા યાં, ભાઈ? માતાજીયુ ં ને ર તો આપો. ઘેર વાછરંુ રોતાં
"કોણ - લ મણભાઈ!" ગાડાખેડુએ અવાજ પારખ્યો.
"હા, કરસન, કેમ રોક્યાં છે ગાડાં?" કહેતો એક પુરુષ આગળ આ યો.

એના માથા પર પાઘડી નહોતી; નાનુ ં ફાિળયુ ં લપેટેલ ું હત.ું એના શરીરનો કમર
પરનો ભાગ ખુ લો હતો. એની છાતી પર કા ં, પહો ં એક કૂંડા ં હત.ું ગાડાની નજીક એ
આ યો યારે નાનો ભાણો િનહાળી શક્યો કે એ તો છાતીના ઘાટા વાળનો જ થો છે . કમર
ૂ ી પછે ડીનુ ં ધોિતયું પહેયર્ં ુ હત.ું પાતળી હાંઠીના એ દે હનો ઘાટ દે રાસરની
પર એણે ટંક
15
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પ્રિતમાઓના ઘાટને મળતો આવતો હતો. મ પર થોડી થોડી દાઢી-મ ૂછ હતી, હાથમાં એક
ફરસી હતી ને ખભે દોરડું તથા ચામડાની બોખ (ડોલ) લટકતી હતી. ગળામાં ત ુલસીના
પારાની એક માળા લતી હતી.
ગાડાખેડુએ ક :ું "ભેખડગઢના અમલદારનુ ં કુટુંબ છે , ને સામે મકરાણીનાં પચીસ
ગાડાંની હેડય છે ."
" યારે તો આપણે જ પાછાં લઈ જવાં પડશે."
"પણ ભાઈ," અંદરથી ડોસા બો યા: "આંહીં અમારી દીકરી મડું થઈને પડી છે ."
'મડુ'ં શ દ ભાણાના કાન પર સીસાના રસ

વો રે ડાયો.

y.
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"એમ છે ?" લ મણભાઈ નામે પેલો જુવાન બો યો: "ખમો, હુ ં આવુ ં .ં " કહેતો એ
સામાં ગાડાં પાસે ગયો. થોડી વારે સામેથી પેલા સાંઢ વા કંઠમાંથી ઉદ્ ગાર સંભળાયો કે
"મૈયત છે ? તો તો અમારી ફરજ છે . અમે ચાહે એટલી તકલીફ વેઠીને પણ અમારાં ગાડાં
તારવશુ.ં "
"ઊભા રો," એમ કહીને એ જુવાને પોતાના ખભા પરથી બોખ-સીંચિણયુ ં નીચે મ ૂક્યાં,
ને ડાબી ગમના ખેતર પર ચડી પોતાની ફરસી ઉઠાવી. એ ફરસીના ઘા માનવીના
ાસો છ્ વાસની માફક ઉપરાઉપરી અખંડ ધારે થોરની વાડ પર વરસવા લાગ્યા, ને થોડી
વારે એક ગાડું પેસી શકે તેટલા અવકાશમાં કદાવર હાિથયા થોર ઢળી પડયા.

ka

la

" યો, તારવો હવે." કહીને એ જુવાન હેડયના પહેલા ગાડાનાં પૈડાં પાછળ પોતાના
ભુજ-બળનુ ં જોશ મ ૂ .ું પચીસે ગાડાં એક પછી એક ગયાં; ને જુવાને અવાજ કય કે, સામી
બાજુ ઓતરાદું છીંડું છે , હો જમાદાર!"
"એ હો ભાઈ, અહેસાન!" સામે જવાબ મ યો.
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અમલદારનાં ગાડાં નેળની બહાર નીક યાં ને તેની પછવાડે સાઠેક ગાયોનુ ં ધણ
દોરતો આ જુવાન નીક યો. ગાયો એ જુવાનના ખભા ઉપર ગળાંબાથો લેવા માટે પર પર
જાણે કે સરસાઈ કરતી હતી.
"તમે કોણ છો, ભાઈ?" મહીપતરામે પ ૂછ .ું
"ગોવાળ
બાજુ દોરી.

ૂ ોટચ જવાબ દઈ ક :ું " યો રામરામ!" ને ગાયોને જમણી
.ં " જુવાન ટંક

"ગોવાળ ન લાગ્યો." મહીપતરામના ડોસાને ક .ું
"ગોવાળ પણ હોય."
"આ ગાડાખેડુને ખબર હશે."
ૂ ે તડકા યો.
"એલા પલીત, કેમ બોલતો નથી?" જમાદારે ગાડાખેડન
ું શીદ પડીએ, સા'બ?"
"પ ૂછયા વગર મોટા માણસની વાતમાં
"જાણી તારી િવવેકશિક્ત. કહે તો ખરો, કોણ છે એ?"
"અમારા પટગરના દીકરા લખમણભાઈ છે . અડવાણે પગે ગાયો ચારવાના
નીમધારી છે . સાઠેય ગાયોને પોતાના હાથે જ કૂવા સીંચીને પાણી પાય છે . િશવના ઉપાસક
છે . બાપુ હારે બનતું નથી. ક્યાંથી બને? એકને મલક બધાનો ચોરાઉ માલ સંતાડવો,
16
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માળવા લગી પારકાં ઢોર તગડવાં, ખ ૂનો... દબવવાં, ને..." ગાડાવાળાને ઓિચંત ું જાણે ભાન
આવી ગયુ ં કે પોતે વધુ પડત ું બકી ગયો છે . એટલે પછી નવાં વાક્યોને, સાપ ઉંદરડાં ગળે
તેવી રીતે ગળી જઈ, એણે બળદો ડચકાયાર્ . ગામની ભાગોળ આવી.
ચોખંડા કાચે જડયા એક કાળા ફાનસની અંદર ધુમાડાની રે ખાઓ આંકતો એક દીવો
પાદરમાં દે ખાયો. એ ફાનસની પાસે એક નાનુ ં ટો ં ઊભુ ં હત.ું મુખ્ય માણસના હાથમાં
બળતો હોકો હતો. હોકાની નાળીનો પે મઢયો છે ડો એ પુરુષના બે હોઠમાં તીર ં પોલાણ
પાડતો હતો. એના માથા પર ચોય ફરતી આંટીઓ પાડીને બાંધેલ ું માથાથી પાંચગણુ ં મોટું
પાઘડું હત.ું એની મ ૂછો પરથી કાળો જાંબિુ ડયો કલપ થોડોથોડો ઊખડી જઈને ધોળા વાળને
વધુ ખરાબ રીતે ખુ લા પાડતો હતો. એની આંખો આગગાડીના એિ જનમાં અંધારે દે ખાતા
ભડકા વી સળગતી હતી.
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"એ પધારો!" કહીને એણે અમલદારને પહેલા જ બોલ વડે પિરિચત બનાવી લીધા.
મહીપતરામ નીચે ઊતયાર્. હોકાવાળાએ સામે ધસી જઈને જમણો ખાલી હાથ જમાદારના
ખભા પર મ ૂક્યો, ને જાણે કોઈ વહાલા વાલેશરીને ઘણે દહાડે દીઠા હોય તેવી લાડભરી
બોલી કરીને ક :ું "પધારો, પધારો મારા બાપ! બાપ! ખુશી મજામાં? માગેર્ કાંઈ વસમાણ તો
નથી પડી ને? એલા, જાવ દોડો; મકન ગામોટને કહીએ કે ઉતારે પાણીબાણી ભરી
સીધુસામાન
ં
લઈ આવી ઝટ રસોઈનો આદર કરો, ને લાડવા કરી નાખે, હો કે!"
મહીપતરામ જમાદારે જાણી લીધુ ં કે હજુ ઉતારે પાણીપગરણ પણ પહ યાં નથી.

6. િસપારણ
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"ના, દરબાર, એ બધું પછી. પ્રથમ તો અમારી દીકરી અંતકાળ છે . તેની સારવાર
કરી જોવી છે . રસોઈને માટે માફ રાખો."
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એ વખતે દૂ ર એક ખ ૂણામાં ગામઝાંપાની ડેલી ઉપર ઊભેલા આદમીએ ધીરે ધીરે
અમલદાર તરફ પગલાં ભયાર્ં . એના ખભા પર દે શી બંદૂક હતી. એનુ ં બદન ખુ લું હત,ું
માથા પર પાઘડી હતી, ને ક મરે કાછડી હતી.
એણે નવા અમલદારને સાદી ઢબે રામરામ કયાર્ .
"દીકરીને બહુ કોશીર છે ? અંતકાળ છે ?" દરબાર નામે ઓળખાયેલા કાઠી અમરા
પટગરે િવ મય બતા યુ.ં " યારે - મા ં શુ ં થાય?" પટગર િવમાસણમાં પડયા.
નવા આવનારે િવવકિવિધ કયાર્ વગર જ પ ૂછ :ું "કોને કોશીર છે ?"
ૂ એની બાજુમાં ચડીને આખી વાત સમજાવી.
ગાડાખેડએ
દરિમયાન પટગર દરબાર િચંતા કરતા હતા: "દાક્તર તેડાવવા ઘોડું મોકલશુ?ં "
ઘોડું મોકલીએ તો ઠીક? રોઝડો તો જાણે કે પછાડે એવો છે ને -"
ૂ ો સવાલ કય .
"ગાડાં આપણે ફિળયે હાંકી જાશુ?ં " નવા આવનાર બંદૂકધારીએ ટંક
"કેમ? તમે કોણ?" અમલદારે પ ૂછ .ું
ૂ ુ ં પતા યુ.ં
"શેઠ છે આંહીના." દરબારે ટંક
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"મારી ઓળખાણ પછી આપીશ. હમણાં બાઈની બીમારીનો તો ઉપાય કરીએ. ચાલો,
હાંકો, એલા ગાડાખેડુઓ."
"ભલે," પટગર દરબારે ક :ું "તેય આપણુ ં ઘર છે ને? શેઠ અને હુ ં કાંઈ નોખાં નથી."
"નોખા તો છીએ, પણ આખરે ભેળા થયે જ ટકો છે , આપા!" એટલું કહીને એ
બંદૂકધારી શેઠ ગાડાંને દોરી આગળ ચા યા ને એણે ગાડાવાળાઓને પડકાયુ:ર્ં "ઝટ હાંકો,
એય મડાઓ!"
મોટું ચોગાન વડું આંગણુ ં હત.ું આંગણાની એક બાજુએ ઊંચી પડથારના ઓરડા
હતા. મોટા દરવાજા ઉપર માઢમેડી હતી.
"આપણે મદ અહીં ઊતરી જાયેં," કહી બંદૂકધારીએ અમલદારના િપતાને હાથનો
ટેકો આપી નીચે ઊતાયાર્ં.
"કોણ છે ?" બંદૂકધારીએ પ ૂછ .ું
"પસાયતો છે ."
"કેમ?"
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"આ એક છે હજી અંદર." ગાડાવાળાએ યાદ આપી.

તરત ડોસાએ જવાબ દીધો: "બાપડો તાવે ભરાયો'તો એટલે અહીં ગાડામાં લીધો'તો"

la

એને કોથળા વાને ઉઠાવીને ડેલીના ઓટા ઉપર સુવરા યો. ગાડું આગળ ગયુ.ં
બંદૂકધારીએ ફળીમાં જઈ સાદ કય : "કાં, ક્યાં ગઈ?"
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ઊંચી ઓસરી ઉપર એક ી દે ખાઈ. ભાણાએ એને દીઠી, પણ એ કોઈ શેઠાણી
નહોતી. હિરકેન ફાનસને અજવાળે એના સોટા વો દે હ ઘેરદાર મોટા ઘાઘરાને મોજાં
ચડાવતો હતો. એના હાથમાં કાચની બંગડીઓ બોલી ઉઠી, બંગડીઓ જાડી હતી. એને
ફરતા, કૂંડાળે , ગંજીપાની 'ચોકડી' આકારના પીળા હીરા હતા. જૂના કાળમાં આ ઝગમિગયા
કાચ 'હીરા' ના નામે ઓળખાતા.
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અટલસનુ ં તસતસત ું કાપડુ,ં ઉપર આછી ચદડી
ંૂ
ને ઘેર લાવતો ઘાઘરો તેની વ ચે
સહેજ ભીનાવરણું સુડોલ મ જોતાં જ લાગે કે કાં તો ઈદ રમીને કાં તો તાિજયાના ચોકરા
કૂટીને સીધેસીધી કોઈ િસપારણ અહીં ચાલી આવેલ છે .
ઓસરીની કોર સુધી જઈને બંદૂકધારીએ આ

ૂ ા બોલ કહી દીધા.
ીને હળવેથી ટંક

તુરત એ ી મહેમાનોને મળવા નીચે ફળીમાં ઊતરી. ઊતરતી વેળા એના દે હને
ઘાઘરા-ઓઢણીની સાગર-છોળો વીંટતી હતી.
"સજુ, આંહીં આવ." કહીને એણે એક બીજી ીને ઘરમાંથી બોલાવી ને થોડી વારમાં
તો મહીપતરામના પ ની પોતાની શબવત પુત્રી તથા ભાણા-ભાણી સિહત ઓરડામાં
પહ યા. ઢોિલયા પર ગાદલું પથરાયુ,ં તે પર બીમાર પુત્રીને સુવાડવામાં આવી ને એક
નાનો મજુ (કબાટ) ઉઘાડયો. એક સીસો બહાર આ યો ને બ ૂચ ઊઘાડતાં માદક સોડમ
હવામાં જાણે કે કેફના થર પર થર ચડાવવા લાગી.
"બોનના કપડાં ખોલી નાખો." ઘરની

ીએ આદે શ આ યો.

"એ શું છે ?" મહીપતરામનાં પ નીનુ ં નાક ફાટત ું હત.ું
18
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"દવા છે ."
"શું નામ?"
"નામનુ ં અ યારે કામ નિહ બા!" કહેતી જુવાન ઘર-નારી એ અચેત શરીર પર શરીર
પર પ્રવાહીની અંજલીઓ ઠાલવતી માિલસ કરવા માંડી.
ભાણો યાં ત ધ ઊભો પોતાની મ ૂિછર્ત માને લેપ કરી રહેલ મનુ યાકૃિતનુ ં દશર્ન
કરતો હતો.
“છોકરી સજુડી!” લેપ કરતી
ભરી આવ.”

ીએ ક :ું “જા, કૂવામાંથી ચોખ્ખા પાણીનો એક ઘડો

પાણી આ યુ.ં ચોખ્ખા યાલામાં પાણે ભરી, તેમાં દશ ટીપાં દવાના રે ડીને એણે
યાલો મ ૂિછર્તમાં મ એ માંડયો.
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“અરે અરે બેન!” પુત્રીની માએ હાથ માંડયો.
“કાં?”

“દા ! નિહ, મારી દીકરીનુ ં ઉજજવળ ખોિળયુ ં ના અભડાવો.”
“ચ ૂપ રહો, મા! ચ ૂપ! અ યારે એને શુિ
એને બચાવવાની જ એક વાત કરો.”

નથી. પછી તીરથ કરાવજો ! અ યારે તો

la

પેઢાનપેઢીથી મિદરાને આસુરી પીણું માનતી આવેલી ને મિદરાના પશર્ માત્રમાં
પણ નરકવાસની અધોગિત સમાજનારી માતા ચ ૂપ બેસી રહી.
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ને આંહીં પુત્રીના શરીરમાં ગરમ શોિણતનો સંચાર થયો. નાનો ભાણો ચકળવકળ
જોતો જ ર ો. પોતાની બા આવાચક પડી હતી, પણ આસપાસની દુિનયામાં સ ૂરો ભયાર્
હતા. ઘેરદાર પહેરવેશવાળીનુ ં પ બોલતું હત,ું રં ગોમાંથીય માયા વ ટતી હતી. બ્રા ડીના
મધમધાટનાં જાણે ઢોલ ધડૂકતાં હતાં, ને ફિળયામાં ઘોડાની લાદ પણ એની એક પ્રકારની
લહેજતદાર સુવાસ રાતના અંધકાર પર તરતી મ ૂકતી હતી.
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દશા-અિગયાર વષર્નો ભાણો એટલું તો સમજી શકતો હતો કે આજ સુધી તેણે
જોયેલી તમામ ીઓ જાણે કે પોશાક પિરધાનના જીવતા કોથળાઓ હતી: યારે આ એક
ીનો લેબાસ એના બદનને ઢાંકતો નહોતો. ઊલટાનો અળગાં અળગાં પને એનુ ં
પોતપોતાનુ ં પહાડી ગાન ગાવા દે તો હતો.
આવી સજીવન અને પ્રાણ ધબકતી દુિનયામાં બાએ આંખો ઉઘાડી એમાં નવાઈ?
અહીં બાને ભાન ન આવે તે તો ન બનવાજોગ હત.ું ભાણાએ દોટ મ ૂકી. ઊંચી પરસાળે થી
ઊતરતાં એ ઊંચા ઊંચા પગિથયાં ઉપર ડગલાં માંડવાનુ ં માપ ભ ૂ યો, કેમ કે મુબ
ં ઈમાં
ૂ ા અંતરના પગિથયાંવાળા દાદરથી ટે વાયેલો હતો. એક ગડથોિલયુ ં
રહેતો, એટલે એ ટંક
ખાઈને એ ડેલી તરફ ધ યો, નીચે ઘોડીના પાછલા પગને બાંધેલી પછાડી હડફેટમાં આવતાં
યાં પણ ભાણાએ અડબિડયુ ં ખાધુ.ં એનુ ં રડવુ ં અંધારામાં નજીક બાંધેલી વાછડીઓ િસવાય
કોઈ ન જોઈ ગયુ.ં ને એણે ડેલી પર પહ ચી ખબર આ યા કે, “બાને સારંુ થયુ ં છે .”
કપાળે હાથ ટે કવી માઠા ખબરની તૈયારી િવચારતા બેઠેલા િપતાને એમ લાગ્યુ ં કે
જાણે મશાનેથી પુત્રીને જમરાજાએ પાછી મોકલી છે .
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ડેલીથી સામી ચોપાટ પર બંદૂકધારી ઘર-ધણી ઘડીવાર બેસતા ઘડીભર ઊઠીને
પોતાના માણસોને ટપાયાર્ કરતાં: “ છોકરાં, ઘોડીના પથા કરી? ઊંટનો ચારો વાઢી આ યા,
ઢેડાઓ? સાંિઢયો હજી કેમ નથી આ યો એલા, જો તપાસ, ઈ કુ ો સામી પાટીના લીંબડા ન
કરડતો હોય હજી.“ વગેરે.
ભાણાના મોટા દાદાજી રુદ્રાક્ષનો ગંઠો બે હાથમાં લઈને રાવણે રચેલ િશવનુ ં તોત્ર
જાપતા હતા. એ તોત્રનો પ્ર યેક બોલ આ બ ૂઢા ઈડિરયા બ્રા ણના કંઠમાં અષાઢી વીજના
કડાકા રચતો હતો.
મહીપતરામે દોિહત્રને ક :ું “ભાણા, આમને જોયા? એ કોણ – ખબર છે ?”
"કોણ?"
“એ જ પેલા દીપડો ચીરી નાખનાર ખડ શેઠ.”
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ભાણો નવી નજરે િનહાળી ર ો. એની પ્રથમ-પહેલી નજરા હંમેશા માણસના
શરીરના ખુ લા ભાગો પર ઉગેલા વાળના જ થા પર પડતી. મોટા બાપુજીના પંજા ઉપર
લાંબા રોમ હતા, તેથીયે વધુ ઘાટી, લાંબી રોમવાળી એણે ખડ શેઠના હાથના પ ચા પર
દીઠી. ને પાદરની નેળમાં ગાયો વાળા જુવાના લખમણભાઈ મળે લા, તેમની છાતી ઉપર
પણ આટલી બધી ઘાટી રોમા-ઘટા નહોતી.
“ને હ, મોટાબાપુજી, યાં અંદરના ઘરમાં કોણ છે ?”

la

“કોણ છે ?”

ka

“બાને એણે જ બોલતાં કયાર્ . એની બંગડીઓ વગડે છે તે મને બહુ ગમે છે . એવા
સરસ કપડાં મારી બા પહેરેને તો કેવાં સુદર
ં
લાગે! આપણને બહુ જ ઓળખતા હોય ને,
તેવી રીતે એ તો હસીને બોલે છે .”
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ta

ખડા શેઠનુ ં મ ૂછે ભયુર્ં મ પોતાના શરિમંદા મલકાટને દાઢી-મ ૂછના કેશ હેઠળ
પાવત ું હત.ું એની ઉંમર હજુ ત્રીસેક વષર્ની હશે, પણ ચાળીસની પ ૂરી મરદાનગીએ એ
જુવાનને એક દસકો વહેલેરો પોતાનો કરી લીધો હતો. એણે યાંથી ઉઠી ગમાણ તરફ
પ્રયાણ કયુ:ર્ં “એલા છોકરા, કાંગલી દોવાઈ રહી કે નિહ?” એનુ ં જવાનુ ં બહાનુ ં હત.ું એનાં
ઓખાઈ પગરખાં, ધાબો કૂટતી પોરબંદરી ખારવાણના ધોકાની પેઠે ધરતી પર પડતાં હતાં.
“કોણ હશે?” અમલદારે નજીક બેઠેલા કોઈ આદમીને પ્ર

કય .

આદમીએ ધીમેથી ક :ું “શેઠના ઘરમાંથી બાઈ પોતે જ છે . જાતે સપારણ છે . ડાયું
માણસ છે , આમ હજી અવ થા છોટી છે .”

7. કો ંુ બીજક?
ૂનાળી નદીના કાંઠા પરથી ભાણાભાઈએ સામા િકનારાની ટોચ પર ચ ૂનો ધોળે લાં,
સરખા ઘાટનાં મકાનોનુ ં મખું જોયુ,ં યારે એનુ ં મન પહેલી વાદળીને જોતા મોરલાની
માફક નાચી ઊઠ .ું એ જ આઉટ-પો ટ, એ જ ભેખડગઢનુ ં થાણુ.ં
પ ૂરા દોઢ ગાઉ ઉપરથી આ મકાનો હસતાં હતાં. આ િકનારો એટલે સપાટ મેદાનો સોનાના મોટા ખ ૂમચા સરીખુ:ં ને સામો િકનારો જાણે રમકડાંનો દે શ હોય એવો ડુગ
ં િરયાળ.
20
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ઘ ૂનાળી નદીના ઢોળાવમાં ગાડાં ઊતયાર્ં તે પહેલેથી જ એકલવાયુ ં કોઈ ઊંટ ગાંગરતું હોય
તેવો િવલાપ-ભરપ ૂર, ઘેરો ઘ ૂનાળીનો પ્રવાહ ઘોરતો સંભળાતો હતો. તે નદીનો કુદરતે
વાઢેલો અણઘડ ગાળો પાર કરી સામે કાંઠે ચડવા માટે યાં એકેએક ભરિતયા ગાડાને
ચોિકયા - એટલે કે બબે જોડી - બળદ જોતરવા પડતા. મહીપતરામનો રસાલો યાં ઊતય
યારે એક ત ૂટી ગયેલો, પગ ભાંગેલો ઊંટ ધણીધોરી િવનાનો એક બાજુ પડયો પડયો
પોતાનાં નસકોરાં બે-ત્રણ કાગડાઓ પાસે ઠોલાવતો હતો.
એ ઉંટના વો જ નધિણયાતો જાણે કે આખો મુલક આંહીં પડયો હતો. પાંચ-સાત
ભરિતયાં ગાડાં સામા પારથી આ કાંઠે ચડવા માટે પણ નદીના ચીલા શોધતાં શોધતાં,
સાથળબ ૂડ પ્રવાહના પેટમાં પડેલી પાષાણી િચરાડોમાં પોતાના બળદોની ખરીઓ અને પૈડાં
ભંગાવતાં હતા. ભાણાને થયું કે, ક્યારે અહીં હુ ં એક વાર મોટી વયે અમલદાર બનીને આવુ ં
અને નદી પર પાંચ માથોડાં ઊંચો પુલ બનાવુ!ં
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"કાં, આયો કે નવો સાબ! બાલબ ચાં તેરાં ખુશીમજામેં સે ને? હારી પેરે સે ને
બ ચા?" એવી વાચા વાપરતો એક જટાધારી બાવો ફક્ત લંગોટીભર સામા કાંઠાની નજીક
ઢોરા ઉપર ઊભો હતો. એના હાથમાં ચલમ હતી. એની પછવાડે એક ખડખડી ગયેલ ખોરડું
હત ું ને યાં એક વાછડી બાંબરડા નાખતી હતી. ચોતરફ કાંટાની વાડ અને લીંબડાની ઘટા
હતી. ખોરડા ઉપર રાતી ધજા ઊડતી હતી.
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"હા બાવાજી, આ યા છીએ તમારી સેવામાં." મહીપતરામે િવવેકભય જવાબ
આ યો. ને ભાણેજને લાગ્યું કે અમલદારોનેય બ ચા કહી બોલાવનારી કોઈ નાગડી સ ા
અહીં દુિનયાની િકનારી પર પડી છે ખરી.

ka

“હડમાનજી તેરો સબ ભલો કરસે, બ ચા! એક નાલીએરની માનતા રાખ . તેરો
બેડો પાર હોઈ જાસે." એમ કહેતો નાગડો બાવો ચલમના ભડકા ચેતાવતો ર ો. ગાડાં
ગામ-ટીંબે ચડવા લાગ્યાં.
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"આ લોકો મ ૂળમાં બાવા-સાધુ નથી હો, બાપુ!"મહીપતરામે િપતાને સમજ પાડીઃ
"અસલ કેટલાક તો બળવાના કાળમાં ઉ રમાંથી ભાગી અહીં ભરાઈ ગયેલા, ને તે પછી
કેટલાક િફત ૂરીઓ બંગાળમાંથી
પા નીકળી ગયેલા: મતલબ કે સરકાર િવરોધી
કાવતરાખોરોની જમાતવાળા આ બધા."
"એને પકડવાનો હક
ુ મ ખરો કે ભાઈ?" ડોસાએ ધીરે થી પ ૂછ .ું
“હક
ુ મ તો ખરો. પણ એમાં કોણ હાથ કાળા કરે ? ગમે તેમ તોય દે શને માટે માથુ ં ડૂલ
કરનારા તો ખરા જ ને!"
"સાચું છે ભાઈ! માઈના પ ૂત તો ખરા જ ને!"
ભાંગેલી જૂની દે રી, કલાલનુ ં પીઠુ,ં લુહાણાની પાંચ દુકાનો, લીંબડીઆ બજરં ગ,
ઠાકર ાર અને પંદરે ક ખંિડયેરોનાં અધઊભાં ભીંતડાં પાર કરીને નવા અિધકારીએ થાણાની
થાણદારી ગેટના ત્રણ પહેરેગીરોની તથા એક નાયકની 'ગાટ! ટ..ચન!' એવા બોલથી
ગાજતી સલામી લીધી.
ત્રી િદવસે ખબર આ યા કે દે વકીગામમાં સુનકાર છવાઈ ગયો છે . બ યુ ં હત ું એમ
કે આગલા િદવસે જ પગઢના મહારાજાની મોટર નીકળી. મોટર મહારાજાએ લાવીને છે ક
ખડભાઈ શેઠની ડેલીએ ઊભી રાખી. મહારાજ કહે કે ચાલો િશકારે જવુ ં છે . ભેળા ગામના
કુંભાર મુખી પટે લ કાનાભાઈને પણ લીધા, કારણ કે કાનાભાઈને બંદૂકનો શોખ, બંદૂક
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બરાબર હાથ બેસી ગયેલી. તે પછી મોટર છે ક ખાંભાના ડુગ
ં રામાં પહ ચી. યાં મહારાજાની
ગોળીએ 'ભભ ૂિતયા' નામે ઓળખાતા િસંહને ઘાયલ કય . જખમી સાવજ સંતાઈ ગયો. સાંજ
સુધી એના સગડ ન મ યા. સાં પાછા ફરતી વેળા માગર્ની બાજુમાં સાદા કુ ાની માફક
બેઠેલો ભભ ૂિતયો છલાંગ્યો, પણ જો ખડ શેઠે બંદૂક સિહત પોતાનો પ ચો ભભ ૂિતયાની દાઢો
વ ચે ન પેસાડી દીધો હોત તો મહારાજા અને મોતને ઘડીકનુ ં છે ટું હત.ું ખડ શેઠે
ભભ ૂિતયાને પાછો પછાડયો. ને પછી જ મહારાજાની બંદૂકના એક બહારે એને પ ૂરો કય .
મહારાજા પ્રસ થઈ ખડ શેઠની પીઠ થાબડવા લાગ્યા, એ અઢારસો પાદરના ધણીને વધુ
તો મોજ ન આવી, ફક્ત શાબાશીના જ શ દો ટી શક્યાઃ "વાહ વાિણયો! વાહ શેઠ! રં ગ
તારી માતને!"
યાં તો બાજુમાં ચડીને મહારાજાને કાના પટે લે ક :ું "બાપા ! આ જવાંમદ નુ ં બીજક
કા...કા...."

y.
co
m

એટલું બોલવા જાય છે યાં તો ખડ શેઠ પોતાનો ભભ ૂિતયાએ ચાવી ખાધેલો હાથ
બીજા હાથમાં ઝાલીને મોટરમાંથી ઊઠયા ને બો યા: "કાના પટે લ! જો હુ ં કાઠીનુ ં બીજક હોઉં
તો તો જાણે કે તું સતવાદી રાજા હિર દ્રં . પણ જો આજથી છ મિહનામાં તને ઠાર મારંુ , તો
જાણ કે ખડ અણીશુ ધ વાિણયાનુ ં બીજક હતો. ને મહારાજ! આપને પણ કહી દઉં ,ં કે
આજથી છ મિહનામાં અમારા બેમાંથી એક મરે તો ખ ૂનીને ગોતવાની જ ર જોશો મા:
બેમાંથી
જીવતો હોય તેને જ હાથ કરજો!"
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પછી તો યાં પોતાના માટે રોટલાપાણી લઈ આવનારને ચાર ચાર આનાની બિક્ષસ
આપી મહારાજા ચાલી નીક યા, ને આ બે જણાની વ ચે જીવનમોતનુ ં વેર બંધાયુ.ં કાનો
પટેલ એના પાંચ દીકરાઓની ખડી ચોકી નીચે રહે છે , ને રાતે પાંચ વાર સ ૂવાના ઓરડા
બદલે છે . એવી એક વાતનુ ં મરણ લઈને જમાદારનો ભાણેજ િપનાકી યાંથી બાર ગાઉ પર
આવેલા એક નાના શહેરની િનશાળમાં અંગ્રેજી ભણતર ભણવા ગયો.
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8. મા લકની ફોરમ

છ મિહને િપનાકી િદવાળીની રજા ભોગવવા પાછો ફય યારે પહેલાં પાંચ ગાઉ
સુધીમાં તો એને વચગાળાના પ્ર યેક ગામડે વાહન બદલવુ ં પડ .ું અમલદારના દીકરાની
વેઠ માટે પ્ર યેક ગામ સામા ગામડા સુધીનુ ં જ ગાડું કાઢત.ું સામા ગામે પહ યા પછી
ગામનો પોલીસ-પટેલ પોતાને ઘરને ઓટે ઊભો રહી પસાયતાઓને હાકોટા પાડી ચોરે થી
બોલાવતો. પસાયતા પટેલને શોધી પાડતા. પટે લ વેઠના વારાની િચ ીઓ તપાસતો. તે
ૂ ને જાણ પહ ચાડવામાં આવતી. પછી ખેડુ પોતાના સાંતીએ જોતરે લા
પછી વારાવાળા ખેડત
બળદોને એક ગાઉ પરના ખેતરે થી ગામમાં લાવવા જતો. તે પછી અમલદારનો પ ૂત્ર
આગળ પ્રયાણ કરતો.
પરં ત ુ મહીડા ગામથી િપનાકીને એક ઘોડીનુ ં વાહન આપવામાં આ યુ.ં
મ યમ ઊંચાઈની, કેસરવરણી, બાંધી ગરદન પર ભ ૂરી કેશવાળી લાવતી ને
કાનોટી માંડતી ઘોડીને િનહાળતાંની વાર જ િપનાકીના િદલમાં કશોક સળવળાટ ઊઠયો.
ઘોડીનાં લાદ-પેશાબની સોડમ પણ એને સુખદાયક લાગી.
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ઘોડીની પીઠ બાજઠ વી હતી. તે પર ચારજામાનુ ં પહો ં પલાણ હત.ું ચારજામા
ઉપર પોચી ગાદી હતી. બાર વષર્ના િપનાકીને જાણે કે ઘોડીએ ક્રીડા રમાડવા પીઠ પર
લીધો. રે વળ ચાલમાં ચાલતી ઘોડી સરોવરનાં બા યાં નીર પર વહેતી નાવડીની ચાલમાં
ચાલતી હતી. પસાયતાને તો ક્યાંનો ક્યાં પાછળ છોડી દઈ ઘોડીએ થોડી જ વારમાં
િપનાકીને પેલાં હસતાં સફેદ ચ ૂનાબંધ મકાનો દે ખાડયાં: ને છૈ યાને તેડીને મા ઊતરે તેવાં
સાવચેત ડગલાં ભરતી ઘોડી ઘ ૂનાળી નદીના ઘ ૂઘવતા પ્રવાહને પાર કરી ગઈ.
વટે માગુર્ઓ ઘોડીને િનહાળી રહેતા, ઓળખી લેતા ને િનઃ ાસ છોડી અધર્ પ ટ
ઉદ્ ગારો કાઢતાઃ "વાહ તકદીર! આ ઘોડી કેવી પરગંધીલી હતી! મ ૂછાળો છે લ શેિઠયો
એકલો જ એનો ચડનારો, અને ખેલવનારો હતો. આજ એ જ રાંડ ટારડી બનીને વેઠે નીકળી.
હટ િનમકહરામ!"
"અરે , લ ડી કાંથી આઈ?" હડમાનજીની જગ્યાના બાવાએ ફરી એક વાર ઢોરા ચડી
ચલમના દમ દે તાદે તાં જોયું ને િતર કારથી હસતાંહસતાં ક ,ું
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“હે-હે ગધાડી!" કલાલ રં ગલાલ પણ પીઠાના ઓરશામાંથી બો યો,
"મર રે મર, નુગરી!" ઠાકર ારના પ ૂજારીએ ઘોડીને િફટકાર આ યો.
"એને માથે કોઈ પીરાણું નિહ હોય." જલામશા પીરના તિકયામાંથી ગોદિડયા
સાંઈએ ઉદ્ ગાર કાઢયા.

ka
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ને થાણામાં પહોચેલી ઘોડીએ પોલીસ ગાડર્ ની દરવાજાની નજીક આવતાં એકાએક
કશીક ફોરમ આવી હોય તેમ નસકોરાં લાવી અિત કરુણ સ ૂરે હીંકોટા ઉપર હીંકોટા કરવા
માંડયા, યારે લૉક-અપમાંથી સામા ઓિચંતા હ કાર ઊઠયાઃ "બાપો કેસર! બેટા કેસર! મા
મારી! આંહી .ં "
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ટે લતો સંત્રી થં યો. નાયક અને બીજા બે પોલીસો આરામ લેતા ઊભા થઈ ગયા
અને કમર પટા બાંધતા 'લૉક-અપ' તરફ દોડયા. નાયકે એવા બોલ બોલનાર કેદી પ્ર યે
ઠપકાનાં વચનો ક ાં: "હાં હાં શેઠ! અહીં
લખાનામાંથી હ કારા કરાય? અમલદારો
સાંભળશે તો અમને તો ઠપકો મળશે."
તેટલામાં તો ઘોડીની હણહણાટીએ એકધારા અખંડ સ ૂરો બાંધી દીધા હતા. ઘોડીના
પગ તળે પ ૃ વીનુ ં પેટાળ કોઈ અિગ્ન રસે ઊભરાઈ ર ું હોય એવી આકુલતા ઘોડીના
ડાબલાને છબ છબ પછડાવી રહી હતી. ઘોડીના ગળામાં આહ હતી, આંખોમાં આંસુ હતાં,
અંગે પસીનો ટપકતો હતો. એ જાણે હવામાંથી કોઈક સુગધ
ં ને પકડવા મથતી હતી.
થાણાનાં માણસોનો આખો બેડો (જ થો) યાં જમા થઈ ગયો. સહુ મળીને ઘોડીને
ઠંડી પાડનારા બોલ બોલવા લાગ્યા. કેટલાકે ઘોડીને થાબડી, લલાટે હાથ ફેરવી પંપાળી,
માણેકલટમાં ખંજવાળ કરી, ને િપનાકીને ઘોડી પરથી ઉતારી લેવામાં આ યો.
ભમરાને સુગધ
ં આવે છે કે નિહ તે તો ખબર નથી, પણ ઘોડાંને માનવીની ઘ્રાણ
આવે છે . કેસર ઘોડી પોતાને ઝાલનાર ચાર લ િસપાઈઓને ઘસડતી ઘસડતી લૉક-અપ
તરફ ખેંચાવા લાગી.
થાણદાર સાહેબનુ ં મકાન કચેરીના ડાબે છે ડે હત,ું જમણા છે ડા પર િતજોરી તેમ જ
લૉક-અપ હતાં. કાચા કામના કે સજા પામેલા કેદીને રાંધવાનુ ં એક છાપરંુ હત.ું
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કચેરી બાજુની ખડકીનુ ં કમાડ જરા ટલું જ ઊઘડ .ું બ ે બારણાની પાતળી
િચરાડમાંથી ગોરા ગોરા ઊંચા ભરાવદાર શરીરનો વચલો ભાગ, પગથી માથા સુધીના એક
ચીરા વો દે ખાયો.
"શી ધમાલ છે ?" એમણે પ ૂરા બહાર આ યા િવના જ પ ૂછ .ું
નાયકે ક :ું "સાહેબ, ખ ૂનના કેદીની ઘોડી તોફાન મચાવી રહી છે ."
"શા માટે ?"
"એના ધણીને મળવા માટે."
"એવી મુલાકાત તે કાંઈ અપાતી હશે? આ તે શુ ં બજાર છે ? આ તો કહેવાય
કૅ ટોનમે ટ." આટલું કહીને સાહેબે બારણાં બીડયાં.
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પણ તેટલામાં તો થાણદાર સાહેબની ત્રણ નાની-મોટી દીકરીઓ બહાર નીકળી પડી
હતી, ને િપનાકી પણ ગાડર્ - મના દરવાજા બહાર થોભીને દીદાર જોવા ડોકું તાણતો હતો.
"આ જમાદાર સાહેબ આ યા." નાયકે ત્રણ પોલીસને "ટં......ચન" ફરમા યુ.ં 'ટંચન"
એટલે 'એટે શન'; આ આપણી યાયામ-તાલીમમાં એને માટે વપરાતો આદે શ-બોલ છે
'હો યાર."
મહીપતરામના મ પર ગામડાંના ર તાઓની પડસદીના
ંૂ
લોટ
ધ ૂળ છંટકોરાઈ ગઈ ફતી. એણે પ ૂછ :ું "શુ ં છે ?"

વી મુલાયમ બારીક
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નાયકે એમને વાકેફ કયાર્ . કેદીની કેસર ઘોડી હજી જપી
ં નહોતી. એની અને એના
ઝાલનારાઓ વ ચે ગજગ્રાહ ચાલુ હતો, ને ઝાડુ કાઢેલા કચરાના જુદા જુદા ઢગલાઓને
સળગાવતા ભંગી વો િશયાળાનો સ ૂરજ આભનાં ભ ૂખરાં વાદળાંને આગ મ ૂકતો ઊંચે ચડતો
હતો.

ta

સુધી."

"તે શું વાંધો છે ?" જમાદારે ક :ું "િફકર નિહ, લઈ જાવ ઘોડીને લૉક-અપના સિળયા
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"પણ થાણદાર સાહેબે..."

"હવે ઠીક ઠીક: વેવલા થાઓ મા, નાયક. હુ ં કહુ ં

ં ને કે લઈ જાવ."

" સા હક
ુ મ!" નાયકે સલામ કરી. િસપાઈઓનો સારો બેડો ઉ લાસમાં આવી ગયો.

ને ચ ૂપ ઊભેલા િપનાકીને ખબર પણ ન પડી, કે ક્યારે પોતે અંદર ચા યો ગયો અને
ક્યારે એનો હાથ થાણદાર સાહેબની વચેટ પુત્રી પુ પાના હાથમાં પરોવાઈ ગયો.
સહુ છોકરાં ને િસપાઈઓ જોઈ ર ાં: ઘોડી 'હં-હં-હં, હં-હં-હં, હં-હં-હં' એવા હણહણાટો
કાઢતી છે ક પરસાળ પર ચડી, પરસાળના કાળા પ થરોની લાદી પર એના પોલા ડાબલા
વેરાગીના હાથમાં બજતા ડફ વા ગું યાં, ને એના હોઠ કેદખાનાના કાળા સિળયા ઉપર
રમવા લાગ્યા.
કેદી પોતાનુ ં મ પાછલી બાજુ ફેરવી ગયો હતો.
નાયકે ક :ું " યો શેઠ, હવે તો મળો."
પુ પાને ખેંચતો િપનાકી આગળ વ યો.
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કેદીનુ ં મ આ તરફ ફયુ,ર્ં એટલે િપનાકીએ કે દીને ઓળખ્યો. દે વકીગામ વાળા
ખડભાઈ - ને ઘેર બા જીવતી થઈ હતી.
કેદીએ ઘોડીને બોલાવીઃ"બાપ! કેસર! મજામાં?"
કેદીની આંખો તાજી લ ૂછે લી હતી, પણ ગાલ ઉપર ઓસનાં મોિતયાં ભ ૂલથી બાઝેલાં
રહી ગયાં હતાં. એના હાથ કેસર ઘોડીની માણેક-લટ ઉપર કાંસકીની માફક ફયાર્ . ઘોડીના
કપાળ પર માણેકલટમાં એણે પાંથી પાડી. ઘોડીના લલાટમાં લાંબ ુ ં સફેદ ટીલું હત.ું તેની
ઝીણી ઝીણી રંુ વાટીમાંથી કેદીએ એક નાની ઈતરડી ખેંચી કાઢી.
"ક્યાંથી - રાજકોટથી આવી લાગે છે !"નાયકે પ ૂછ .ું
ભારે અવા

કેદીએ ક :ું "હા, હુ ં યાં રજૂ થયો'તો."
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કેદીએ ઘોડીને ક :ું "કેસર, બાપ, હવે તો ત ું ઘેર જઈશ ને? ડાહીડમરી થઈને રે ' ,
પછાડી બાંધવા દે રોજ. ને, જો હો, સીમમાં છોડે તો કોઈ ટારડા ઘોડાને પડખેય ચડવા
દે તી નિહ. ને - ને ખુશીખબર દે !"
બધા જ બોલ કેદી ફક્ત ઘોડી સાંભળી શકે તેવી જ હળવાશથી બો યો.
એકઠા થયેલા િસપાઈઓ ત ન ચ ૂપ હતા. યાં જાણે કે કોઈ પીર અથવા દે વ પ્રગટ
થયા હતા.

la

ઘોડીએ માથુ ં નીચે નમાવી નાખ્યુ.ં કેદીએ છે લી વાર પંપાળીને ક :ું "જા બ ચા
હવે! હવે આને લઈ જાવ, ભાઈ!"
બ યું તેટલા બધાએ ઘોડીની રે શમી પઠં ૂ પર હાથ ફેર યા. માણસો િવખરાયા.

ka

પુ પાના હાથમાં હાથ જોડી િપનાકી હજુ પણ ઊભો હતો. એ લની કોટડીના
દરવાજા સુધી ગયો. એણે કેદીને બોલા યો: "તમે દીપડો મારે લો તે જ ને?"

ta

કેદીએ ક :ું "ઓહો, ભાણાભાઈ, તમે તો ખ ૂબ ગજુ ં કરી ગયા ને શુ!ં "
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પુ પાએ િપનાકી તરફ ખાસ િનહાળીને નજર કરી. છ-આઠ મિહનાના ગાળામાં
િપનાકી જ બર બની ગયો હતો. એ વાત પુ પાને સાચી લાગી.
"હુ ં તમારી ઘોડી પર ચડીને આ યો."
"સારંુ કયુ,ર્ં ભાણાભાઈ!"
"મને બહુ ગ યુ."
ં

"હુ ં બહાર હોત તો તમને ખ ૂબ સવારી કરાવત."
"હવે બહાર નીકળો યારે ."
"હવે નીકળવાનુ ં નથી."
"કેમ?"
"મને ફાંસી જડશે. મેં ખ ૂન કયુર્ં છે ."
િપનાકીની યાદદા ત ઊઘડતા પ્રભાત
- તમને કાઠીના દીકરા ક ા'તા તેને."
25
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"મને કાઠીનો દીકરો ર ો હોત તો - તો બહુ વાંધો ન હતો પણ એ ગાળ તો મારી
વાિણયણ માને પડી. મા અ યારે જીવતી પણ નથી. મરે લી માને ગાળ પડે તે તો શે
ખમાય!"
આ દલીલોમાં િપનાકીને કંઈ સમજ ન પડી. એને હજુ ભણકારા તો ખડ શેઠની
ઘોડીના જ વાગી ર ા હતા. ખડ શેઠની ઘોડી પર પોતે સવાર થયો હતો, એ ગવર્ પોતે
અલ ય રીતે પુ પા પર છાંટતો હતો.
“હુ ં હવે તમારી ઘોડીને ખડ-પાણી િનરાવવા જાઉં
હો!" એમ કહી િપનાકી ચા યો.

.ં હુ ં એને બાજરો પણ આપીશ,

"આવજો, ભાણાભાઈ!"
"હ, તમે ક્યારે આ યા, િપનાકીભાઈ?" પુ પાએ હવે િનરાંતે પ ૂછ .ું
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"પછી કહીશ. પહેલાં ઘોડીને જોઈ આવુ"ં એમ કહી િપનાકી દોડયો ગયો.
દરિમયાનમાં થાણદાર સાહેબની ઘર-કચેરીમાંથી ઉગ્ર બ ૂમો ઉઠતી હતી: "થાણાનો
ઉપરી કોણ? એ કે હ?
ુ ં આ તો ઠીક છે , પણ કોક દી આમાંથી ખ ૂન થઈ જશે – ખ ૂન!
તહોમતદારોને ફટવી મ ૂકે છે !"

la

ને જમાદારની ઑિફસ યાંથી બહુ દૂ ર નહોતી. આ બરાડા યાં સાંગોપાંગ પહ ચતા
હતા. એના જવાબમાં મહીપતરામ પોતાના માણસોને કહેતા હતા: "જોયુ?ં મેિજ ટ્રે ટ ઊઠીને
કહે છે કે, ખ ૂન થઈ જાશે-ખ ૂન! છે અક્કલ! જો, માિજ ટરી ઉકાળે છે કૉડો! જો, સરકારનાં
માટલાં ઊંધાં વળી ગયા!"

ુ ન
ક

ta
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- ને ઘરમાં િપનાકી મોટીબાથી છાનો-છાનો કેસર ઘોડીને માટે એક મોટી તાસકમાં
બાજરાનો આખો ડબો ઠાલવતો હતો.
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દ પડીઓ વ કળો થાણાની ભેખડને ધસીને વહેતો હતો. પાણીનો પ્રવાહ સાંકડો ને
છીછરો, છતાં કાંઠાની ઊંચાઈ કારમી હતી. તાજુ ં જ મેલ ું હરણુ ં જો માને ચાર-પાંચ વાર
ધા યું હોય તો જાણે કે વ કળો ટપી જવાના કોડથી થનગની ઊઠે.
પ્રભાતનાં તીરછાં િકરણો દીપડીઆના ઊંચા એક ધોધ ઉપર પડતાં યારે ધોધના
પછાડામાંથી લાખો જળ-કણોની ફરફર ઊઠીને પ્રભાત સામે ત્રણ થરાં મેઘધનુ યોની થાળી
ધરતાં.
થાણું નહોતું યારે યાં વાઘ-દીપડા મારણ કરીને ધરાઈ ગયા પછી પરોિઢયે છે લું
પાણી પીવા ઊતરતા, તે ઉપરથી એ વોકળાનુ ં નામ દીપડીઓ પડ ું હત.ું
રાતભર દીપડીઓ જાણે રોયા કરતો. એનુ ં રોવુ ં ગીરના કોઈ ગાંડા થઈ ગયેલા
રબારીના રોવા વુ ં હત.ું
સામે કાંઠે િશયાળોની દુ ી ટોળી રોવાનો ડોળ કરી, કોણ જાણે કેવીય જીવનમોજો
માણતી: કેમ કે હવાલદાર તથા ઘોડેસવાર-નાયકનાં કૂકડામાંથી હંમેશનાં એક - બે ઊપડી
જતાં. હડકાઈ થયેલી એક િશયાળે હમણાં હમણાં આખો વગડો ફફડાવી મ ૂક્યો હતો.
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આઘે-આઘે ઘ ૂનાળી નદી રોતી. રાતના કલાકે કલાકે સંધાતી પોલીસોની ત્રણ ત્રણ
આલબેલો ઝીલતાં કૂતરાં રોતાં.
આવી 'ખાઉ-ખાઉ' કરતી રાત, િપનાકીને એકને જ કદાચ, થાણાના સો-પોણોસો
લોકોમાં, મીઠી લાગતી.
પ્રભાતે ઊઠીને િપનાકી ઓટલા ઉપર દાતણ કરવા બેઠો યારે કચેરીના દરવાજા
ઉપર પહો ં એક ગાડું જોતરે લ બળદે ઊભુ ં હત,ું ને વ ચોવ ચ ખડ વાિણયો પાણકોરાની
ચોતારી પછે ડી ઓઢીને બેઠો હતો. એના માથા પર કાળા રં ગની પાઘડી હતી. ઘણા
િદવસથી નિહ ધોવાયેલી પાઘડીના ઉપલા વળ ઉખેડી માયલા ઊજળા પડની ઘડી બહાર
આણી જણાતી હતી. પાઘ બાંધવાનો કસબ તો ખડનો એટલો બધો સાધેલો હતો કે
માથાની ત્રણ બાજુએ એણે આંટીઓ પાડી હતી. ગરદન ઉપર વાળના ઑિડયાં જાણે
દુ મનના ઝાટકા ઝીલવા માટે જૂથ બાંધીને બેઠાં હતાં.
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"ક્યાં લઈ જશે?" િપનાકીએ િપતાને પ ૂછ .ું
"રાજકોટ."

ખડ શેઠ પહેરેગીરોને કહેતા હતા: “બો યુ ં ચા યુ ં માફ કરજો."

પહેરેગીરોના મોમાં ફક્ત એટલા જ બોલ હતા: "એક િદન સૌને યાં મળવાનુ ં જ છે ,
ભાઈ! કોઈ વે'લા, તો કોઈ બે વરસ મોડા."

la

પોલીસોની આંગળીઓ આકાશ તરફ ન ધાતી હતી.

ka

ગાડામાં બેઠે બેઠે ખડ શેઠ આ તરફ ફયાર્ ને મગ
ં ૂ ે મ એ એણે મહીપતરામને બે
હાથની સલામો ભરી: છે લી સલામ િપનાકીને પણ કરી.
ભાણેજ અને મોટાબાપુ - બેઉના હાથમાં દાતણ થંભી ગયાં.

ta

ત્રણ પોલીસની ટુકડીએ આવીને જમાદાર પાસે 'હૉ ટ'ના કદમો પછાડયા. નાયકે
ક :ું "સા'બ! એક કેદી ને કાગળનો બીડો બરાબર મ યા છે ."
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"બરાબર? ઠીક; ર તે ખબરદાર રહેજો. ને જુઓ: તોફાન કરે તેમ તો નથી ને?"
"ના રે ના, સાહેબ! એને શેનો ભો છે ?"
"તો પછી ગામ વ ચે રસીબસી ન રાખશો."
"મહેરબાની આપણી. અમનેય એ બાબત મનમાં બહુ લાગત ુ'ત,ું સાહેબ."
લેજો."

"જોઈએ તો ગામ બહાર બાંધજો, પણ પા ં વ ચે દે વકીગામ આવે છે , યાં છોડી

"સારંુ , સાહેબ!.. ગાટ! લોપ-હા સ! આબોટ ટનર્! ક્વીક માચર્!" કરતો નાયક
પોલીસ-પાટ ને કૂચ કરાવી ગાડા પાછળ ચલાવી ગયો. તે જ વખતે સંત્રીએ રે તીની કલાકશીશી ખલાસ થતી જોઈ. 'ગાટ'માં લતી ઝાલર પર નવના ડંકા લગા યા. ને તરત
મહીપતરામના વ ૃ ધ િપતાએ િનઃ ાસ નાખ્યો: "અરે રામ!"
"કેમ દાદા!" િપનાકીએ પ ૂછ .ું
"નક્કી ખડ શેઠને લટકાવી દે શે. આ તો કાળડંકાનુ ં શુકન."
" યાં રાજકોટમાં શુ ં થશે?"
27
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"કેસ ચલાવશે."
"કોણ?"
"સેશન જડજ."
"પણ એમાં આમનો શો વાંક? પેલા પટેલે તો આમની મરી ગયેલી માને ગાળ આપી
હતી ને?"
"આ ભાણોય પણ, બાપુ. જડજ જ જ યો દે ખાય છે ." મહીપતરામે ટોળ કયુ.ર્ં
"હા, ભાઈ, ભાણો જડજ થાશે તે દી કાયદાકલમોની જ ર જ નિહ રહે!" દાદા હ યા.
બાપ-દીકરો બહુ હ યા. આ હાંસી િપનાકીને ન ગમી. એણે એક પણ વધુ પ્ર
િવના ચ ૂપચાપ દાતણ કરી લીધુ.ં

પછ
્ ૂ યા

"આજ હુ ં કશુ ં જ િમ ટા
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ગળામાંથી જાિલમ ઉબકા કરતે કરતે ઊલ ઉતારીને મહીપતરામે બે ચીરો ચોકમાં
ફગાવી.બ ે ચીરો ચોકડીના આકારે એકબીજાની ઉપર પડી. એ જોઈને મહીપતરામે ક :ું
"આ કંઈક િમ ટા મળવાનુ ં હોવું જોઈએ."
નથી ખાવાનો, બાપુજી!" િપનાકીએ દુભાયેલા વરે ક .ું

"પણ તને કોણે ક ?ું હુ ં તો મારી વાત કરંુ

.ં "

ka
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થોડીવાર થઈ યાં જ બે ગાઉ નજીકના ગાયકવાડી ગામડેથી એક પીળી પાટલ ૂન
અને કાળાં કોટ-ટોપીવાળા પોલીસ-સવારે આવી પોતાનો તાડ વો ઊંચો, પેટની પ્ર યેક
પાંસળી ગણી શકાય તેવો ઘોડો લાવીને ઊભો રાખ્યો. જમાદારને િલફાફો આ યો. કવર
ફોડીને અંદરનો કાગળ વાંચી મહીપતરામ જમાદારે મ મલકા યુ.ં
બાપે પ ૂછ :ું "કાં? વળી કાંઈ દં ગલ જાગ્યુ ં કે શુ?ં "
"ક્યાં?"

ta

"હા, ચ ૂરમે રનુ."
ં
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"રુદ્ર ે ર મહાદે વમાં."
"કોણ?"

"ગાયકવાડી મોટા ફોજદાર અને ઈ પેક્ટર પેલા ભીમાવાળાની ડાકાઈટીની તપાસ
માટે આવેલ છે , તે ગોઠય ઊડવાની છે ."
"ઠીક કરો ફ ે! તમને તો દાતણની ચીર-માતા ફળી."
ને એક કલાકમાં તો મહીપતરામ જમાદાર ઘોડે બેસી ઉપડી ગયા.
લાડુ અને 'ડાકાઈટી' વ ચે તે સમયમાં આટલું જ છે ટું હત.ું

10. ગંગો ીને કાંઠ
બા મુબઈ
ં
ચાલી ગઈ હતી. બાની બીજી વાતો િપનાકીને ગમતી; પણ રોટલી અને
રોટલા ઉપર હર વખતે લ દો લ દો ઘી 'ખા ને ખા જ!' એવી િજકર એને કડવી ઝેર વી
લાગતી. િશયાળાની રજામાં મ ૂસળીપાક ને સાલમપાકના મસાલેદાર લાડુ ભાણાને
28
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જોરાવરીથી ખાવા પડતા. ખારે કનો આથો અને દુગર્ંધ દે તો, અને વારં વાર એને બોલાવવા
આવતી થાણદારની પુત્રી પુ પા પણ આ આગ્રહભેર અપાતા પાકના લાડુ
વી જ
અણગમતી થઈ ગઈ હતી.
છીંટની ઝાલરવાળો ચિણયો પુ પાને કેવો ખરાબ લાગે છે ! એની રાજકોટની જ
િનશાળમાંથી શીખેલી ચટક-ચટક ચાલ શુ ં સારી કહેવાય! ને એના કાનમાં એિરંગો તો
િચરાઈ ઉતરડાઈ ગયેલી ચામડી વાં લબડે છે !
ખડ શેઠની ઘોડી બે િદવસ રોકાવી રાખી પોતે સવાર-સાંજ ગંગોત્રીના ઘ ૂનામાં
પાણી પીવા જતો. ગંગોત્રીનો કૂવો આખા ગામને માટે પીવાનુ ં હળવુ ં પાણી પ ૂરંુ પાડતો.
નદીઓ યાં ત્રણ ત્રણ છતાં પીવાને માટે અણખપની હતીઃ કેમ કે એ તો હતી ગીરની
વન પિતનાં મ ૂિળયાંના અનેક રોગો ચ ૂસીને ચાલી આવતી નદીઓ.
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ગંગોત્રીનો કૂવો નમતા બપોરથી ગાજવા લાગતો. એની ગરે ડીઓ પર તસુતસુ ઊંડા
કાપા પડી રહેતા. પાિણયારીઓની કતાર ગંગોત્રીના આંબાવાિડયાને ગામ તેમજ થાણાની
જોડે તાંબા-િપ ળની હે યોની સાંકળીએ બાંધી લેતી. બધાં જ યાં આવતાં, તો પછી
પુ પાને એકાદ ગાગર માથે માંડી યાં આવતાં શુ ં થઈ જત ું હત!ું અમલદારની દીકરીને માટે
શુ ં એ મજાની મનાઈ હતી?
ગંગોત્રીના કુંડ ઉપર તે િદવસે બપોરે ધો ય ધોનારાઓનો ડાયરો મ યો હતો.
પોલીસોના ધીંગા પોશાકની ધો ય, ગામડાંનાં કોળી શકદારો વી, ધોકાના માર વગર
માનતી નહોતી. ધોતાં ધોતાં વ ચે વાતો ચાલતી હતીઃ

ka

"કાં?

la

"દાદુ િસપાઈની બાયડી તો ગજબ જોરાવર, ભાઈ!"

"શી રીતે?"

ta

"ગંગોત્રીને ઘ ૂને એણે તો મગરને મીણ કહેવરા યુ."
ં
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"બકરી લઈને ધોવા આવી'તી. પોતાનુ ં યાન ધોવામાં ને આંહીં બકરીએ બેંકારા
દીધા. જોવે તો બકરીના પાછલા પગ ઘ ૂનાની મોટી મગરના ડાચામાં, ને મગર ખેંચવા જાય
છે પાણીમાં, યાં તો દાદુની વહુ પ ચી ગઈ. 'અરે તારાં વાલાં મરે રે મરે , નભાઈ!' એમ
કરતી ઈ તો બકરીના આગલા પગ લઈને મંડી ખેંચવા. યાં તો મગરની હારે રસાકસીનુ ં
જુ મંડાઈ ગયુ.ં આખરે મગરે થાકીને બકરી મેલી દીધી. એવી લ ઠકી દાદુની વહ!ુ "
"એવો જ એક પાઠ આવે છે અમારે પાંચમી ચોપડીમાં." ગંગોત્રીને કાંઠે કપડાં
ચોળતાં બેઠેલા ગામના કૂલ-મા તર બો યા.
ુ જારામ બો યો: "છોકરાંના લ ૂગડાં તો ઠીક,
"પણ મા તર," થાણદારનો પટાવાળો તળ
પણ તમે મા તરાણીનાં લ ૂગડાંય શીદ ધોવા લાવો છો?"
"ન ધોયે યા જાય ક્યાં? મા તરાણીની એક હાક પડે તે ભે ં તો..." જમાદારનો
'ઓડર્ રલી' કહેતો અટક્યો.
"હવે ઠીક..." મા તર ઝંખવાણા પડયા.
"વાઘજી ફોજદારનો મામલો સાંભ યો?"
"ના ભઈ; શો મામલો?
29
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"વઢવાણ જકશને
ં
લોમાપરના જાલમસંગ જોડે િધંગાણુ ં ર યો વાઘડો."
"જાલમસંગજી! વાઘ ફોજદારના િદલોજાન દો ત?"
"દો ત તો હતા તે દી, બાકી તો એ દો તીએ જ દાટ વા યો ને!"
"કાં?"
"વાઘ ફોજદાર જાણે કે વેશ કાઢવાનો અિત શોખીન. આજ પઠાણ બને, તો કાલ
વળી બાવો બને; પરમ દા'ડે પુરિબયો બને. બને તો બને પણ ભેળાં છોકરાંઓને પણ વેશ
કઢાવે. પ્રાંત સા'બ, સુપરીટન સા'બ કોઈ સા'બની સવારી હોય તે-તે વખતે વગડામાં
વેશ કાઢીને સાહેબોની જોડે મુલાકાત કરે . સાહેબો થાય રાજી, ને ઘેરે દરબારો પણ આવતા
જતા થયા. જાલમસંગજીનો કાંઈક વધુ પગરવ, ને એમાં પ ૂરજુવાન દીકરી હોય ઘરમાં:
લાજમાલાજો રાખ્યો નિહ: પછી જાલમસંગ કાંઈ ઘા ભ ૂલે?"
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"કેમ ભ ૂલે! ગરાિશયા ભાઈ..."

"હવે, ભાઈ, ગરાિશયાનુ ં નામ િદયો મા ને! એક રજપ ૂત િસપાઈએ આંખ ફાડીને
વાંધો લીધો.
"ઠીક, મેલો નામ પડત,ું મેલો ગરાિશયાના નામમાં ટાંડી!"
“હા, પછી?"

ka
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“પછી તો જાલમસંગ વાઘ ફોજદારની દીકરીને લઈને ભાગ્યો. વાઘડો કહે કે ફિરયાદ
નિહ કરંુ : ભુજાઓથી ભરી પીશ. એમાં પરમ દા'ડે જાલમસંગ રાજકોટ જાય; વાઘ વઢવાણ
ટેશન આવે. ટેશન પર જ જામી. વાઘ વગર હિથયારે દોડયો. જાલમસંગ પાયખાનામાં
સંતાણો."
"પાયખાનામાં!" ધોનારા રજપ ૂતે િવ મય ઉ ચાયુ.ર્ં

ta

"હા, હા, દરબાર!" વાત કહેનારે પેલા રજપ ૂત િસપાઈને શ દોના ડામ આ યા.
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"હવે સંડાસને તો બેય બાજુ બારણાં. એક બાજુથી જાલમસંગ નીકળી જાય તો?
ટેશનની ગાડીઓ થંભી ગઈ. માણસોની હકૂ ળ મચી. પણ વાઘ તો વાઘ હતો; વીફરે લો
ુ ા
વાઘ! કોણ રોકે? ચડયો જાજ માથે. માથેથી અંદર જાલમસંગને માથે ત્રાટક્યો. શ ન
હાથમાં ખુ લો છરો: આંચકવા જતાં વાઘનાં ત્રણ આંગળાં ભીંડાનાં ફોડવાં માફક સમારાઈ
ગયાં. ને વાઘ ફોજદાર આંગળાં સંભાળે , યાં જાલમસંગ ર થઈ ગયો."
"ક્યાં ગયો?"
"હિર જાણે."
"પતો જ નિહ?"
"ના."
આગગાડીથી વીસ ગાઉના અંતરે પડેલા કાળા પાણીના િટબા ઉપર આઘેના બનાવો
આટલા વેગથી પહ ચી જતા. ગંગોત્રીના કુંડને કાંઠે િપનાકી પણ નહાવા જતો. આ વાતો
એને વાતાવરણ પાતી. રાતે એ િસપાઈઓની 'ગાટ' પર જઈ બેસતો. નાનકડો ખાટલો
રોકીને યાં વાતો સાંભળતાં ઊંઘી જતો.
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વળતા િદવસે સાં એક નાનો-સો બનાવ બ યો. ગામડેથી ભેંસના દૂ ધનાં બે બોઘરાં
ભરીને પસાયતા ઘરે આ યા. જમાદારે ક :ું "લઈ જાવ ઘરમાં."
ગરીબડા લાગતા પસાયતા બહાર આ યા યારે જમાદારે પ ૂછ :ું "એલા તમામ
ઘેરેથી દૂ ધ ઉઘરા યું છે કે?"
"હા સાબ. બધેથી. એક ઘેર ધાવણા છોકરાને પાવા

ટલુય
ં નથી રહેવા દીધુ."
ં

"ઠીક, જાવ."

11.
રાતે વા
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પસાયતાઓના છે લા શ દો િપનાકીને કાને પડયા, ને એ બહાર ઓટલા પર જઈ
ઊભો. આભનાં ચાંદરણાં, કોઈ મધપ ૂડા ઉપર ચ ટી ગયેલ પતંિગયા વાં, પાંખો ફટફટાવતાં
હતાં.

વનની ખાઈ

થઈ ગયા પછી આંગણામાં પ થરોને મંગાળે દૂ ધનો તાવડો ચડયો.
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મહીપતરામ બહુ પોરસીલા આદમી હતા, અને થાણદાર સાથે સરસાઈ કરવાનો એક
પણ અવસર ન ચ ૂકવાની એની િજ હતી. વળી આગલે જ અઠવાિડયે થાણદારને ઘેર
પચીસેક માણસોના ચ ૂરમાના લાડૂ ઊડયા હતા. તેન ુ ં વેર લેવા એણે આ વખતે ચાલીસ
જણાની તૈયારી માંડી દીધી. ને આ તૈયારીનુ ં બહાનુ ં બ યો ભાણેજ િપનાકી.

નોતરા દે વા કારકૂન પાસે ટીપ કરાવવા માટે તેમણે કારકૂનને ક :ું "એક નોટ કરી
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લાવો."

ta

"ભાણો ચારમી અંગ્રેજીમાં પડયો છે . ને બાપડો બોિડર્ંગનાં કાચાં-દાઝયાં બાફણાં ચાવી
ચાવી ઘેર આ યો છે , એટલે આજ તો ભાણાને મોજ કરાવવી છે ."

કારકુન કોરા કાગળની એક જાડી નોટ-બ ૂક સીવીને લા યો.
"આ શુ?ં "
"નોટ".

"શા માટે ?"
"આપે ક ું તું ને....નોટ કરી લાવવાનુ?"
ં
ું કે માણસોની ન ધ કરવા?"
"અરે ડફોળ! મેં તુને
ં આવી નોટ બાંધી લાવવા ક 'ું ત?કારકૂન મગો
ંૂ
ઊભો ર ો. અમલદારે માથુ ં કૂટ :ું "આ ગધેડાને બદલવા મેં દસ
િરપોટ કયાર્ , પણ કમજાતના પેટના ઑિફસવાળાઓ....."
પછી પોતે જ ટીપ કરવા માંડી. એ વખતે અંદરથી પ નીએ આવીને વચલા કમાડ
પર ઊભા રહી, સસરાની સહેજ લાજ કાઢીને વામી પ્ર યે ધીમે વરે ક :ું "સાંભ યુ?"
ં
"શું છે ?"
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" યાં - એમને પણ કહેવરાવજો."
"કોને!"
"ઓને!" બાઈએ હાથ પહોળાવીને કોઠી

વી વ ત ુને ઈશારત કરી.

"કોને? એ ઓપાને! લે, હવે જા, વલકૂડી! તું તારંુ કામ કર."
"અરે , પણ - કહેવ ું જોવે."
"કહેશ ુ ં - તારો બાપ મરી જાય તેના કારજ વખતે!"
"હવે તમે સમજો નિહ ને!!!" બાઈએ ડોળા ફાડયા. "તમારે ને એને કિજયો કરવો
હોય તો બહાર કરી લેજો. આંહી મારા ઘરમાં તો મારે વહેવાર સાચવવો પડશે. ઘર મારંુ
છે ."
"અને મારંુ ?"
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"તમારો વગડો ; જાવ, ધોડાં તગડયા કરો."

"સાચું કહે છે , ગગા! - વહુ સાચુ ં કહે છે ." બ ૂઢાએ પહેલી જ વાર લાગ જોઈને વચન
કાઢ .ું ડોસો યવહારમાં બડો તીરં દાજ હતો. "સાચી વાત. ઘર તારંુ નિહ! હો ગગા! ઘર તો
ીનુ."
ં

ka
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િપનાકી તો બેઠો બેઠો ચોપડીમાં મ ઢાંકવાનાં પ્રયાસ કરતો હતો. કોણ જાણે કેમ
પણ 'ઘર મારંુ છે ' એ મોટીબાનુ ં વાક્ય અને, બીજુ,ં મોટા બાપુને પચાસ વષર્ની વયે પણ
'ગગા' 'મહીપત' વગેરે તોછડા શ દોથી બોલાવતા દાદાની હંમેશની મોટીબાની તરફદારી એ બ ે વાતો િપનાકીને ગમી ગઈ.

ta

તરત જ િપનાકી જોઈ શક્યો કે મહીપતરામના મ પરથી રે ખાઓ,
તપેલા
ત્રાંબાના સિળયા સરખી હતી, તે કપાળમાં ને કપાળમાં કોણ અણદીઠ ભ ીની આંચ થકી
ઓગળીને કપાળ જોડે એકરસ બની ગઈ.
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"બાળો યારે એનુય
ં નામ નોટમાં." એણે કઠોર રીતે હસીને ક .ું
િપનાકીનાં મોટાબાએ નાની-શી લાજમાંથી સસરા પ્ર યે માયા
નજર નાખતાં
નાખતાં ધીરે અવા પિતને કહી દીધુ:ં "બાપુ બેઠા છે યાં સુધી તો મારા સારા નસીબ છે ;
પણ
દા'ડે બાપુ..."
ું ય તે દા'ડે બાપુ ભેળી ચેહમાં ક
ં ી દે શ;ુ ં લે, પછી છે કાંઈ?" મહીપતરામના એ
"તને
બોલમાં ઊંડી વહાલપ હતી એ ફક્ત એની પ ની અને દાદા બે જ જણથી સમજી શકાય.
સાવજ -દીપડાના મમતા ઘુરકાટનો મમર્ તો રખેવાળો જ પારખી શકે, બીજાંને તો એ
બધી ત્રાડોમાં એકસરખું ખુ સ જ ભાસે. ને સાવજ-દીપડાનુ ં તેમ જ કેટલાંક માનવીઓનુ ં
એવુ ં દુભાર્ગ્ય હોય છે કે એની વાણી હર એક વાતમાં િહંસક વ પે જ બહાર આવે.
"અરે વહ!ુ " ડોસો પણ ઠેકડીમાં ભ યા: "તમે શીદ િચંતા કરો છો? હુ ં તો હજી બાર
વરસનો બેઠો .ં એમ તમને રઝળાવીને કયાં જઈશ!"
"લે, બાપુ તો જમનેય પાછો વાળશે!" મહીપતરામે ટોળ કરી.
"અરે ગગા, મસાણખડીમાંથીય ઠાઠડીઓ સળવળીને પાછી આવી છે - જાણછ?"
" યારે તો તમારી વહન
ુ ેય બાળીને પછી જવાના, ખરંુ !"
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"તો તો હુ ં બહુ નસીબદાર થઈ જાઉં." વહએ
ુ ધીરે થી ક ,ું એની આંખોમાં પાણી હતાં.
એના અવાજમાં કાંચકી પડતી હતી.
"ના રે , મારી દીકરી!"ડોસાનો અવાજ કંઠમાં કોઈ ખ ૂતેલા લાકડાની પેઠે સલવાઈ
જતો હતો. "ઈ ર ઈ ર કરો. સૌ આબ ભેર સાથરે સ ૂઈએ એવુ ં જ મારો શંભ ુ પાર ઉતારશે
આપણુ.ં "
"આ એક ભાણો ભડવીર બની જાય ને, એટલે પછી બસ." મહીપતરામે ઉમેય.ર્ં ુ

દૂ ધપાકના તાવડાને પાિણયારાની ઠંડકમાં ઢાંકીને
યારે રાતના એક વાગ્યાની આલબેલ પોકારાતી હતી.

યારે અમલદારની

ી સ ૂવા ગઈ

y.
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ચાળીસ વષર્ની એ ીનો મજબ ૂત તો ન કહેવાય પણ મનોબળને કારણે ખડતલ
રહી શકેલો બાંધો હતો. ધણીની જોડે રઝળપાટમાં એના વાળ પાંથીની બેય બાજુ એ
મ ૂળમાંથી જ સફેદ બ યા હતા. એટલે કાળા આકાશમાં ત
ે આકાશ-ગંગા ખેંચાઈ ગયા વી
એના માથાની પાંથી લાગતી હતી. મોટો પુત્ર મરી ગયા પછી એણે ગ ૂઢા રં ગના જ સાડલા
પહેયાર્ હતા; નાકમાં ચકં ૂ અને પગમાં કડલાં નહોતા ધારણ કયાર્ં .

la

બારે ક મિહને પહેલી જ વાર એ આજ રાતે પિતના ઢોિલયા પાસે જઈ ચડી. ગઈ
હતી ચોફાળ ઓઢાળવા ભાણાને. બીજા ઓરડામાં જઈ ઓઢાડ ,ું ને ધણી પણ કોણ જાણે
કેવી દશામાં સ ૂતો હશે તે સાંભરી આવતાં યાં ગઈ. નમતી રાતનો પવન વધુ ઠંડક પકડતો
હતો.

"કોઈ નથી; હુ ં જ

.ં "

ka

જરીક પશર્ થતાંની વાર પોલીસ-ધંધો કરનાર પિત જાગી ગયો. બેબાકળા બની
એણે પ ૂછ :ું "કોણ છે ?"

ta

"બેશ ને!" ધણી એ જગ્યા કરી આપી.
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"કેટલા દૂ બળા પડી ગયા છો!" પ નીએ છએક મિહને ધણીના દે હ પર હાથ
લગાડયો.
"તારો હાથ ફરતો નથી તેથી જ તો!"
"ઘેર સ ૂતા છો કેટલી રાત? યાદ છે ?"
"ક્યાંથી સ ૂઉં? વીસ રાત તો મિહનામાં િડ ટ્રીકટ કરવાનો હક
ુ મ છે ."
"એ તો હુ ં જાણું

.ં "

"ને બાકીની દસ રાતે તો કોઈને કોઈક અક માત બ યો જ હોય."
"આ

કંઈ નિહ બને."

"સાચે જ?" કહીને મહીપતરામે પ નીને છાતી પર ખેંચી. ઝાડની કોળાંબેલી ડાળ
નાના છોકરાના હાથમાં નમે એમ એ નમી. છાતી પરથી પડખામાં પણ એ એટલી જ
સહેલાઈથી ઊતરી ગઈ. એના ઊના િનસાસાએ પડખાનુ ં ર ું સ ું પોલાણ પણ ભરી નાખ્યુ.ં
"કેમ?" પિતએ પ ૂછ .ું
"કાંઈ નિહ."
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"ના; મારા સોગંદ."
"ના, એ તો વહુ િબચારી યાદ આવી ગઈ."
"એ કમનસીબનુ ં અ યારે નામ ન લે."
"એનો િબચારીનો શો અપરાધ? દીકરો મ ૂવો યારે વીસ વરસની જુવાનજોધ: ખરાબે
ચડતાં શી વાર લાગે!"
"છોડ એની વાત." ઘણા િદવસ પછીની આવી રાિત્રમાં, કોઈ વખંભર ખાઈ ઉપર
તકલાદી પાિટયાંનો જૂનો સેત ુ પાર કરતાં કરતાં કડેડાડી બોલતી હોય ભય મહીપતરામે
અનુભ યો. જીવનની ખાઈ ઉપર પ નીને એ કોઈ આખરી ટે કાની માફક બાઝી ર ા.
યાં તો બહારથી અવાજ પડયો: "સા'બ...."
"કેમ?"
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"લાશ આવી છે ."
"ક્યાંથી?"
"ગાલોળે થી."
"કોની છે ?"
"કોળીની."

la

ka

પહેયાર્.

"ઠીક, ભા! બોલાવો કારકુનને. સળગાવો ઑિફસમાં બ ી." ઊઠીને એણે કપડા

ta

12. ૂ ધપાક બગડ ો

pu
s

ઑિફસે જતાં જ ઘોડી ઝાલીને ઊભેલા એક માણસે અવાજ દીધો: “સાહેબ મે’રબાન.
હે....હે.” ‘હં’ અને ‘સ’ એ બે અક્ષરની વ ચે અણલખાયેલો ને અણપકડાયેલો એ ‘હ-હ’
ઉ ચાર મહીપતરામને કાને પડતાં જ બોલનાર આદમી પણ અંધારે થી પકડાયો. નરકમાંથી
ફણા પરખાય તેવો એ ઉ ચાર હતો.
“કોણ – મોડભા દરબાર?“
“ હ-હ....હા, મે’રબાન.“
“તમે અ યારે ?“
“હ - હ....હા જી, ગાલોળે થી.“
“કેમ?“
“આપને મોઢે જરીક...“
“બોલો.“
“હ - હ.... આ રામલા કોળીએ અફીણ ખાધુ ં ને?“
“તે તમારે શું છે ?“
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“હ-હ.... છે તો એવુ ં કંઈ નિહ. પણ એ મ ૂરખે આપઘાત કય છે . હવે આપને કોક
ઊંધુચતુ
ં ...
ં ભરાવી જાય... તો એ બચાડાની બાયડી હેરાન થાશે... એટલા માટે ...“
મોડભા દરબારે અંધારામાં અમલદારના હાથમાં એક કોથળી મ ૂકી. કોથળી નાની
હતી, પણ વજનદાર હતી. અંદર પાંચસો ટલા િપયા હતા.
“ઠીક, ઠીક, મોડભા દરબાર,“ અમલદારે જરા ધીમાશથી ક :ું “તમે એ બોજને ઘોડીએ
નાખીને પાછો જ લઈ જાવ, ને ઝટ ગાલોળે પહ ચી જાવ.”
“હ-હ....કાં મે’રબાન?“
“ઉપાડવાનુ ં મારંુ ગજુ ં નથી.”
“આ તો હુ ં એક મહોબત દાખલ... “
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“ હા, હા, દરબાર! હુ ં મહોબત કરી જાણું ં ને રુશવત પણ લઈ જાણુ ં .ં હુ ં િસ ની
પ ૂછડી નથી. મારે િપયા ખંખેરવા હોય છે ને યારે િનદ ષમાં િનદ ષને પણ અડબોત
મારીને ખંખેરંુ .ં પણ મોડભા દરબાર, આ ખપે તો તો મારે ગાનુ ં રગત ખપે: સમ યા? ને
ઝટ પાછા ફરો“
“પણ - પણ -“

ka

મોડભા દાજી ચ ૂપ ર ા.

la

“ગેં - ગેં, ફ – ફ કરો મા, દરબાર; હુ ં જાણુ ં .ં ઘરની ગરાસણીના દે વતાઈ પ
રગદોળી નાખીને તમે બધા આ ડાકણ વી કોળણો પાછળ હડકાયા થયા છો – એમાં જ આ
કોળીને અફીણ ઘોળવુ ં પડ ું ને! એવાં તમારાં કામાં પાવવાની િકંમત આપો છો તમે મને
બ્રા ણને?“

ta

“જાવ, દરબાર; મને મારંુ પેટ નિહ ભરાય તે દા’ડે વટલોઈ લઈ ઈડરની બજારમાં
ફરતાં આવડશે, જાઓ, નીકર નાહક થાણામાં ગોકીરો કરાવશો.”

pu
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મોડજી ગયા. થાણાના ચોગાનમાં ગાડું ઊભુ ં હત.ું તેમાં સ ૂતેલા શબની સફેદ પછે ડી
અંધારામાં કાળ-રાિત્રના એક દાંત વી દે ખાતી હતી.
ઑિફસમાં િરપોટ , પંચનામુ,ં દાક્તર પરની યાદી વગેરેની ધમાલ મચી ગઈ, ને
સવારે પાંચ વાગતાં જમાદારે કારકુનને ક ું કે, “ધકેલ આ યાદી ને આ લાશ દાકતર પાસે.
ભલે ચથે
ં ૂ , ને રળી ખાય બાપડો એ ભ ૂખ્યો વાઘ! હા ય, દે હાિફસને તા ં. ને ઝટ નોતરાં
દઈ આવ સૌને.”
પ્રભાતે ખબર પડી કે ગામમાં શાક કશું જ નથી મળતુ.ં ગામમાં કોઈ શાકભાજીની
વાડી કરતાં નિહ. સરકારી થાણાં જીવતાં િહમ વાં હતાં. એ િહમ યાં યાં પડે યાં યાં
શાકપાંદડું ઊગે નિહ.
ભાિણયા વાઘરીએ પાંચ વષર્ ઉપર નદીના પટમાં સાકરટે ટીનો વાડો કરે લો.
જમાદાર-થાણદારનાં નામ લઈને િસપાઈઓ, પટાવાળાઓ એની ટે ટીઓ વીણી ગયા; ને
પછી વેપારીને કરજા ચ ૂકવવા માટે ભાિણયાને પોતાની બાયડી વેચી નાખવી પડી હતી.
થાણાં હોય યાં મોચી, સુતાર, કુંભાર વગેરે કારીગર વગર્ પણ ન જામે. એને
વેઠયમાંથી જ નવરાશ ન મળે .
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“આ ચંડાળને પ્રતાપે શાક પણ સળગી ગયા!” કહી મહીપતરામે થાણદારના જ િશર
પર બધો દોષ ઢો યો.
“પણ મારે તો એ ડફોળને બતાવી દે વ ુ ં છે કે આજ!” એવા ઉમંગથી એણે બે ગાઉ પર
તાબાના ગામે ઘોડેસવારને શાક લેવા મોક યો.
ડોકટરે કશીક િવિધનો દોષ કાઢી શબને પા ં કાઢ .ું એ ઊણપ ઉપર ડોકટરજમાદાર વ ચે લડાઈ લાગી પડી; ને છે વટે , સાંજ સુધી રઝળતી લાશના ઓછાયા નીચે જ
જમણવાર ઊજવવો પડયો.
થાણદાર સાહેબને સંભળાય તે રીતે મહીપતારામ પોતાના માણસોને ઉલટાવી
ઉલટાવી જુદી જુદી ચાલાકીથી કહેતા હતા: “એલા ચાળીસ પાટલા ઢા યા છે કે? જોજો હો,
વધુ પાંચ ઢાળી મ ૂકજો. વખત છે , ભાઈ, કોઈક મહેમાન આવી ચડે. આવે, કેમ ન આવે?
ચાળીસ માણસને રસોડે પાંચ વધુ જમી જાય એમાં શી નવાઈ?”
યાન ખેં યુ ં કે, “ભાણાભાઈનો

y.
co
m

જમણ પોણા ભાગનુ ં પ ૂરંુ થવા આ યું યારે કોઈકે
દૂ ધપાકનો વાટકો તો હજુ ભય ને ભય પડેલો છે .”
“કેમ ભાણા! ત્રીજો વાટકો કે?”

પીરસનારે ક :ું “નાં, જી; પે’લો જ વાટકો છે .”
“એમ કેમ?”

la

“અડયા જ નથી.”
“ મને ભ ૂખ નથી.”
“પછી કહીશ.”

ta

“જૂઠું. બોલ – શું છે ?”

ka

“કેમ ભાણા?”

pu
s

“પછી શીદ? આંહી કોની શરમ છે ? મારી તો સરકારી ટાપાલોય ઉઘાડેછોગ
તો તારે વળી ખાનગી શુ ં છે - સરકારથીય વધારે !”

ટે છે ,

“મારંુ મન નથી.”
“કાં?”

“પેલાએ ક ’ું તું ને?”
“કોણે? ક્યારે ? શુ?ં ”
“કાલ રાતે દૂ ધ લઈને આવેલા તે કહેતા’તા કે, નાનાં છોકરાંને પાવા માટે પણ
રાખ્યા િવના દૂ ધ અહીં લઈ આ યા છે .” એટલું કહીને ભાણાનો ચહેરો ઉનાળામાં મ યા ના
બાફમાં બફાઈ વરાળો કાઢતા ચીભડાની ફાડ વો ગરમ, લાલ ને પીળો બની ગયો.
જમાનારા સહુ થોડી પળ ચ ૂપ ર ા. મહીપતરામના એક થોિભયાવાળા િમત્રે ક :ું
“અરે ગાંિડયા! એ મારા બેટાઓ પસાયતાઓને ત ું ઓળખતો નથી. એ તો પાજી છે – પાજી!”
“હવે કંઈ નિહ; બાજી બગડી ગઈ.“ થાણદારે લાગ સાધીને ઠંડો ચમકો ચોડયો.
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નિહ.

પછી તો આખા જમણના કળશ પ
મહીપતરામનુ ં મ ઉ જડ વગડા

કઢી પીરસાઈ તેનો વાદ બરાબર જા યો

વુ ં બ યુ.ં

13. દવલબા સાંભર
િપનાકીની રજા પ ૂરી થઈ. વળતા પ્રભાતે એને ઘોડા પર ચડવાનુ ં હત.ું એની ટ્રંક
એક વેિઠયો ઉપાડવાનો હતો.

y.
co
m

આગલી રાતે મોટીબાએ એના માટે પેંડા વાળી આ યા. એ પેંડાનો માવો ઉતારવાનુ ં
દૂ ધ આ વખતે મહીપતરામે રોકડ પૈસાથી મંગા યુ ં હત.ું ભાણાના દે ખતાં જ િપયો ચ ૂક યો.
ભાણો કોઈ પણ રીતે દૂ ધપાકનો પ્રસંગ િવસારે પાડે એવુ ં કરવાની એમની નેમ હતી.
પ નીને એ કહેતા કે, “મેં તો ઘણાયના િનસાસા ને પૈસા લીધા છે ; પણ આ દૂ ધપાકના દૂ ધનો
સાવ નજીવો બનાવ મને ટલો ખટકે છે એટલા બીજા પૈસા નથી ખટકતા.”

ka

la

િપનાકી જાય છે તેની યથા મોટાબાપુને અને મોટીબાને ઊંડે ઊંડે થતી હતી.
મોટીબા પેંડાનો ડબો ભરીને એ યથાને મટાડવા મથતાં હતાં. રખે ક્યાંક રોઈ પડાય એવી
બીકે એ િપનાકીને તાડૂકી-તાડૂકીને ચેતવણી આપતાં હતાં કે, “રોજ અકેકો પેંડો ખા .
ભાઈબંધ-દો તારોને રોજ રોજ ભેગા કરીને ખવરાવી દે તો નિહ. કોઈ કોઈ વાર જ બીજાને
આપ . દાને રી કરણ થતો નિહ.”
ને િપનાકીએ બરાબર પેક કરી લીધેલી ટ્રંક પણ મોટાબાપુએ ફરી વાર ઉખેળી છે ક
તિળયેથી બધી ચીજો નવેસર ગોઠવી આપી.

pu
s

ta

ધ ૂનાળી નદીને સામે કાંઠે ચડીને િપનાકીએ પાછળ નજર માંડી. સફેદ મકાનો દૂ ર ને
દૂ ર પડતાં હતા.. .. મોટીબાને કામ કરવાનુ ં સ ૂઝતું નિહ હોય. દાદાને, ભગવાન, ઘણાં વષર્
જીવાડજો! નિહતર મોટા-બાપુનો ગરમ વભાવ મોટીબાને બાળી નાખશે!
-ને ઘ ૂનાળીના શીતળ વાયરાએ એની આંખનુ ં એક આસુ ં લ ૂછયુ.ં
પહેલ ું ગામ વટાવી પોતે આગળા વ યો. તે પછી થોડી વારે એણે પોતાની પાછળ
સાદ સાંભ યો. સાથે આવતો પસાયતો ભાણાભાઈને ટ્રંક માટે વેિઠયો બદલાવવા રોકાઈ
ગયો હતો. આ વખતે એ ટ્રંકને ઊંચકનાર કોઈ બાઈ માણસ જણાયુ.ં િપનાકીએ ઘોડીને ચાલ
ધીરી પાડી.
પસાયતાની અને એ બાઈની વ ચે કશીક ગરમાગરમ વડછડ ચાલતી હતી.
માગર્માં બેઉ બાજુએ લેલાં પક્ષીઓને પણ અંદર અંદરની એવી જ કોઈ તકરાર મચી ગઈ
હતી. સેંકડો લેલાં યાં ને યાં, બસ, સામસામાં ‘તેં-તેં-તેં’ અવાજ કરીને એક જૂની
લોકકથાને તાજી કરતાં હતા: ઘણે િદવસે મળવા આવનાર એકના એક ભાઈને પોતપોતાના
ઘેર ખેંચી જવા મથતી સાત બહેનોએ એ ખેંચાખેંચીથી ભાઈનુ ં મોત નીપજા યુ,ં અને પછી
‘તેં માય ......તેં માય ...તેં-તેં-તેં’ કરી એકબીજીનો દોષ કાઢતી એ બહેનો મરીને લેલી
પંખણીઓ સરજાઈ છે .
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‘આ પસાયતો અને આ વેિઠયાણી પણ એવો જ કોઈ અવતાર પામશે!’ એવુ ં ક પતો
િપનાકી મનમાં રમ ૂજ પામતો હતો. કેરડાંનાં ગુલાબી નાનાં લ ર તાની બેઉ કાંઠેથી એની
સામે હસતાં હતાં. કાઠીઓનાં પડતર ખેતરો વ ચે બોરડીનાં જાળાં લાલ ટબા-ટબા
ચણીબોર દે ખાડીને િપનાકીને રમવા આવવા લલચાવતા હતાં. એ િવચારે ચડયો:
આ ચણીબોર વીણવા માટે મોટીબા અને બાપુજીની ચોરી પીથી હુ ં દીપડીઆને સામે
પાર કોઈકની જોડે જતો હતો.
કોની જોડે?

y.
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સાંભયુ:ર્ં દાનિસંહ હવાલદારની દીકરી દે વાલબા જોડે. આ વખતની રજામાં મેં
દે વાલબાને બહુ થોડી જ દીઠી. એની કોટડીની ઓસરીમાં ખપાટની
જાળી છે , તેના આડા
કંતાનના પડદા ચોડી નાખેલ છે . હુ ં એક-બે વાર યાં ગયેલો; પણ દાનિસંહ હવાલદારના
દીકરા-વહન
ુ ે મેં ‘ભાભી’ શ દે બોલાવી તે દે વાલબાની માને ના ગ યુ,ં એણે મને ક ું કે,
અમારામાં ‘ભાભી’ કહેવાની મનાઈ છે . સગો િદયર પણ ભાઈની વહન
ુ ે ‘બોન’ કહીને બોલાવે.
આવું બ યા પછી મને યાં જવાનુ ં િદલ નથી થયુ.ં પણ દે વલબા મારાથી નથી ભ ૂલાતાં. આ
વખતે તો મેં સાંભ યુ ં કે એના ફોટોગ્રાફ પણ પાડવામાં આ યા છે , ને એને લઈને એના
માબાપ િવક્રમપુર શહેરમાં પણ જઈ આ યાં. એને માટે શી દોડાદોડી થઈ રહી છે !

la

બે વષર્ પર તો હુ ં અને દે વાલબા બેઉ એનાં માબાપની જોડે દિરયાકાંઠે નાગનાથને
મેળે ગયા હતાં. પ ૂનમની રાતે ગાડું ચાલતા ધોિળયા વુ ં લાગત,ું ને કાગાનીંદરમાં હુ ં
દે વાલબાની માનાં ગાણાં સાંભળતો. દાનિસંહ ે ના કહેવા છતાં એની વહુ ‘મારાથી ગાયા
િવના નિહ રહેવાય - આજ તો નિહ જ રહેવાય!’ એવો જવાબ દઈને સીમાડાને લીપી
નાખતાં સ ૂરે ગાતાં હતાં કે –

ka

ચાંદા પ ૂનમ – રાત અગરચંદરણ રાત: અણસા યાં અજવાળાં ક્યાંથી ઊભરે ?

ta

આકાશની ઝાલાર વો ચાંદો દે ખી મને એના ઉપર ડંકા બજાવવાનુ ં િદલ થયેલ.ું
નાગનાથ પહ ચી બાકીની રાત અમે બેઉ જણાં ગાડાની નીચે એક જ છાપરે સ ૂતેલાં.
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ચણીબોરના ગોળા રાતા ટબામાંથી ઉપડેલા િવચારો બે વષ ના ભ ૂતકાળ પર કૂંડા ં
દોરીને પાછા વ યા યારે પસાયતા ને વેિઠયાણી તેને આંબી ગયાં હતાં.

14. વે ઠયાં

બાઈની એક બગલમાં બેઠું-બેઠું- નિહ, લબડતું - એક દસેક મિહનાનુ ં છોકરંુ , બાઈના
સુકાઈ ચીમળાઈ ગયેલાં, કોઈ િબલાડાએ ચથ
ં ૂ ી નાખેલ હોલા પક્ષી વા તન ઉપર ધાવત ું
હત.ું બીજા હાથે બાઈએ ટ્રંકનો બોજો પોતાના માથા પરની ઈંઢોણીની બેઠકે ટે ક યો હતો.
બાઈનુ ં બીજુ ં તન પણ જાણે કે શરીર જોડેના કશા જ કુદરતી સંબધ
ં િવના કેવળ ગુદ
ં રથી
જ ચોડેલી મેલી કોથળી વુ,ં બીજી બાજુ લબડતું હત.ું ભેખડગઢ થાણાની થાણદાર કચેરીની
ચ ૂનો ઉખડેલી અને ઉંદરોએ ગાભા-ગાભા કરી નાખેલી છત વુ ં બાઈનુ ં કપડું હત.ું એના
ગાભા જાણે કે જીભ કાઢી કાઢીને કહેતા હતા કે એક િદવસ અમેય ભાઈ, રાતી અટલસના
સ ૂરતી કારીગરોએ ઠાંસી ઠાંસી વણેલા ત્રાગડા હતા. એ તો આ અમારો આવો િદનમાન
બની ગયો છે .
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બાઈનો ઘાઘરો, ઘટં ૂ ણ ઉપરવટ ખોસેલો, બાઈના ઝટપટ ઊપડતા પગના ઠ સા
ખાતો હતો. ને માથે ઓઢવાનુ ં બાઈને હત ું કે નિહ તે ખાસ યાદ કરવા બેસવુ ં પડે.
એ ઘાઘરાને અઢાર હાથનો ઘેર હતો, ને એ ઘેર નાગનાથના મેળામાં રાસડાની
સાગર-લહેરો લેતો, તે કોઈ પ્રાચીન ભ ૂતકાળની વાતો - લોકભાષામાં 'વે'લાની વાત'ું - કહીને
યાદ કરી શકાય. ને પ્રખર પુરાત વનો િવજ્ઞાની પણ કદી એમ કહેવાની હામ ન ભીડી શકે
કે એક વખત નાગનાથને મેળે,
દે તા જાજો રે તમે દે તા જાજો!
મારી સગી નણંદના વીરા!
માલ મારો દે તા જજો!

y.
co
m

- એ રાસડો ગવરાવીને પુરાનપુરના આધેડ કારભારીની પથારીમાં િ થિત પામવા
ટલી આકષર્ક આ વેિઠયાણી કદાિપ હોઈ શકે.
િપનાકીએ જોયુ ં તો પસાયતો પણ બદલાયો હતો. આ નવા પસાયતાએ પોતાની
તલવાર ચામડાના પટા વડે ખભા પર નહોતી લટકાવી, પણ પછે ડી લપેટીને બગલમાં
દબાવી હતી. એનો અવાજ પ ટ હતો: "તમારા ઢઢુના તો બરડા જ ફાડી નાખવા જોવે.
ઢેઢાં ફાટયાં: કોઈ નિહ ને ઢઢાં ફાટયાં!"

la

"ફાટયાં છે - અમારાં લ ૂગડાં ને અમારાં કાળાજાં! હવે એક ચામડાં બાકી ર ાં છે , તે
ફાડી નાખો, દાદા!"

ka

પગના વેગને લીધે હાંફતા-હાંફતા ટે કો લેતા-લેતા એ બાઈનો જવાબ સીમના
કલેજામાં કોઈ સ લી કટાર વો ખતતો
ંૂ
હતો.

ta

"ચામડાંય ફાટશે - જો એક હાંક ભેળાં હવે વાસમાંથી બહાર નિહ નીકળો તો."
પસાયતો પણ ખાસડાં ઘસડતો ઘસડતો એવા જ ઘસડાતા અવા બો યો હતો.
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"શું કરીએ બાપા? બીજા કોઈ હોત તો નોખી વાત હતી; પણ તમે તો ગામના
ગરાિશયા રીયા."
"બીજાને જવાબ આપો એવા તમે ઢેઢાં નથી, એટલે જ સરકાર અમને ગામેતીઓને
પસાયત ું આપે છે ને!"
'તમે તો, આપા આલેક, બધુય
ં જાણો છો." બાઈ િવરોધ છોડીને ક ણા ઉ પ કરવા
લાગી. "મેં તો આ મારી છોડી પેટમાં આઠમો મિહનો હતો તોય મારો વારો ખેં યે રાખ્યો'તો.
હુ ં કાંઈ ગોમતી વી દગડી ન'તી. એણે તો ચારમે મિહનેથી જ હાડકાં હરામનાં કયાર્ં હતાં.
એક વાર એક લેસ બદલીએ જાય: એનુ ં બચકું વહેવાનો વારો આ યો. ગોમતીએ એના
દસ વરસની છોકરીને કાઢી. હવે છોડી તો છે રાંડ ખડમાંકડી વી: બે ગાઉ કાંઈ બોજ ખેંચી
શકે? ર તામાં મારે પીટયે લેસે પણ કાંઈનાં કાંઈ વાનાં કયાર્ં . છોડી આજ લગણ કરગિઠયા
વીણવા વીય નથી થઈ."
"તમે તો, ઢેઢાં, લેસ પાસે જ પાંસરાં દોર: બંદૂકનો કંદો દે ખ્યો કે સીધાં સોટા વાં!"
પછી એણે અવાજ ધીરો પાડીને, િપનાકી ન સાંભળે તેમ ઉમેય:ર્ં ુ "અમારી ભલમનસાઈને તમે
ન માનો..."
"હવે જાવ, જાવ: ગધેિડયું તગડો - ગધેિડયુ,ં આપા!" બાઈ હસી પડી.
39
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આ બધી વાતચીત િપનાકીના ગળા ફરતી કોઈ રસીના ગાિળયા વી બનતી હતી.
એ રસીને બી છે ડે આ ગામડાનુ ં લોકજીવન બાંધેલ ું હત.ું િપનાકી પોતાના પ્ર યેક ડગલે આ
રસી ખેંચતો હતો, ને લોકજીવન એની પાછળ પાછળ ઘસડાયે આવત ું હત.ું
અજબ વી વાત: આ ચોપડીઓના ને કપડાના ને પાંચ શેર પેંડાના બોજાને ખેંચતું
હાડિપંજર હસત ું હત:ું ઠેકડી પણ કરી શકત ું હત.ું બાળકને ધવરાવી ર ું હત.ું ગામના કાઠી
પસાયતાને પોતાના નયાર્ હાડચામની લાલચમાં પણ લપેટી ર ું હત.ું
બીજા ગામના ઢેઢવાડાને ઊંચે િટંબે ટ્રંક ઉતારીને એ બાઈ બાળક સિહત પાછી વળી
નીકળી. અંદરથી કોઈકે સાદ કય : "નંદુ, રોટલા ખાતી જા!"
"ના, મામી, આ તો રોજનુ ં િથયુ,ં " કહેતી એ નંદુ ઢેઢડીએ પોતાના ગામને માગેર્ ઝપટ
કરી કેમકે એને આપા આલેકની જોડે પાછા વળવાની બીક હતી.
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એ ગામના પાદરમાં િપનાકીએ ઘોડી થંભાવી. ગામનો પસાયતો એક ખેડુને અને બે
બળદોને લઈને યાં ઊભો હતો.
"રામ રામ, આપા આલેક."
"રામ." બેઉ મ યા.
"કેમ આંહી બેઠાં છો?"

"ભાઈ આ ત્રણે ઢાંઢાની ચોકી કરંુ
બતા યા.

la

"ં ગામના પસાયતાએ ખેડુ તથા બળદો

"કાં?"

ta

" ક્યારે નીકળશે?"

ka

"થાણદાર સા'બ નીકળવાના છે . તે આંહી એના ગાડાની જોડ બદલવાનો હકૂ મ છે ."
"ભગવાન જાણે. કોઈક વાર તો ઠેઠ સાંજરે જાતા નીકળે છે ."
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"હા, ભાઈ, હા; એ તો એની સગવડે નીકળે !"
"પણ આ ભ ૂત કાંઈ અમલદા ની બાબ તા થોડો સમ છે ? હજી તો ભળકડે એને
આંહી ઢાંઢાં લઈ ઊભો રાખ્યો છે , તે આટલી વારમાં થાકી ગયો!"
ૂ ક :ું "હવે ન ૂરભાઈ, થાકબાક વળી શાનો? મારે વાડીમાં રજકો સ ૂકાય છે ."
ખેડએ
"તો પછી, બાપા, મોટા સાંગા રાણા, વેઠય કરવા નોખી બળદ જોડ વસાવીએ! ને કાં
તો પછી સરકારમાં લખાણ કરીને વેઠમાંથી કાયમી ફારગતી કરાવી લઈએ!"
"હા, પછેં બીજુ ં તો શું થાય?" આપા આલેકે પાઘડીમાંથી બીડી શોધવા માંડી. "ક્યાં
મરી ગઈ? ગધાડીની એક હતી ને?" એમ કહીને બીડીને પણ એણે સજીવારોપણ કયુ.ર્ં
યાં તો માિલયો ઢેઢ ટ્રંક ઉપાડીને ઢેઢવાડેથી આવતો દે ખાયો. ગામ પસાયતાએ
ક :ું "કાંઈ નિહ, દાખડો કરો મા, આ માિલયા પાસે હશે. એલા, એક બીડી હેઠ ફગાવ તો.
યો, હુ ં છાંટી લઉં."
સામે અવેડો હતો. છાપવું અંજલી ભરીને પસાયતો પાણી લઈ આ યો. છાંટીને બે
બીડી લઈ લીધી. બે -ચાર ઘટં ૂ તાણી લીધા પછી આપા આલેક પાછા વ યા: ને િપનાકી
માટે નવા પસાયતાની શોધ ચાલી.
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15. ખબરદાર ર’ના
ભદ્રાપુર ગામના કાઠી દરબાર ગોદડવાળાએ પોતાની બે બાઈઓનાં ખ ૂનો કયાર્ં .
ત્રીજી પટારા નીચે પેસી ગઈ તેથી એનો જીવ બ યો. દા ના નશામાં ચકચ ૂર ગોદડવાળાએ
ત્રીજી ી હજુ જીવતી છે એટલી શુિ રહી નિહ.
એ મામલાની તપાસ માટે અંગ્રેજ પોલીસ ઊપરી જાતે ઊતયાર્ . તપાસના પ્રારં ભમાં
જ એણે પોતાના નાગર િશર તેદારને ઓિફસરનુ ં કામ છોડાવી બીજા કામ પર ચડા યો.
ઓિફસનો કબજો નવા માણસોએ લીધો. જાણે કોઈ દે શનુ ં પ્રધાનમંડળ પલટાયુ.ં
“ગોદડવાળા ખ ૂનના મામલામાં ઊંડા ઉતારવા માટે તમારી પાસે કોણ કોણ ત્રણ
સારા માણસો છે ?” નવા સાહેબે નવા બ્રા ણ િશર તેદારને પ ૂછ .ું
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િશર તેદાર રજૂ કરે લાં ત્રણા નામોમાં મહીપતરામનુ ં પણ નામ હત.ું
ત્રણે જણાને સાહેબે બ તેડા યા. િહ દુ તાની ભાષા સૌ પહેલી પકડનાર આ પહેલો
ૂ ોના
ગોરો હતો. મ ૂછના થોભા રાખતો, ઘોડે ચડી કાિઠયાવાડ ઘ ૂમતો, વગડામાં ખેડત
ૂ ોની ભંભલીમાંથી પાણી પીતો, ખાઈ – કરીને પછી
ભાતમાંથી માગીને રોટલો ખાતો, ખેડત
ૂ ની ભાથવારી વહ-ુ દીકરીના હાથમાં દસ િપયા મ ૂકી દે તો.
પોતાને ખવરાવનાર ખેડત

la

“સ ૂનો – ટુમ ગરીબ લોક.” એણે આ ત્રણે અમલદારોને ક .ું “ટુમ બચરવાલ! અમ
ભી બચરવાલ! મઢમ સાબ કો દો બાબાલોગ હય, તીસરા આનેવાલા હય સુના?”

ka

અમલદારો પોતાનુ ં હસવું માંડમાંડ ખાળી શક્યા. તેઓએ માથાં ધુણા યાં.

“હા સાબ.”

ta

“મગર ટુમ રુશવત નિહ લેના, હમ રુશવત નિહ લેનાં. નેકીસે કામ કરના. દરબારા
કા લોક બડમાસ. માલ ૂમ?”

હંય!”

સ’ (બેવકૂફના સરદારો)!! “ સાહેબે િસગાર ખંખેરી.
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“ક્યાં ‘હા સાબ’! ‘

“ટુમ ખબરડાર રે ’નાં. હમ ખબરડાર રે ’નાં. ટુમકો સરકાર િરવોડર્ (ઈનામ) દે ગા ;
“જાઓ, આપને કામ પર લગ જાઓ! અબાઉટ ટનર્! િક્વક માચર્! િડસિમસ!”

મહીપતરામે પોતાનુ ં મથક રાજકોટમાં બદલી નાંખ્યુ.ં એની બદલી થઈ યારે
ભેખડગઢમાં બે-ત્રણ નાના બનાવો બની ગયા: એકા તો, દૂ ધવાળા, શાકવાળા અને ગામનો
મોદી અકેક વારસા પ ૂવેર્ની ઉઘરાણી કાઢીને પૈસા માગવા ઊભા થયા. અગાઉ આ ને આ જ
મોદીએ વારસો વારસા એમ જ ક ા કરે લ ું કે, “અરે , મે’રબાન, આપના તે પૈસા હોય! એમાં
શી મામલત છે ?”
બીજુ,ં ગામના લોકો – ખાસ કરીને ગરાિસયાઓ – કાંઈક પહેરામણી કરશે એવી
આશાથી મહીપતરામે બસોએક માણસોને ચા પીવા બોલા યા પણ એની િવદાયા વેળાએ
બે-ત્રણ સાકરના પડા અને બેત્રણ નાિરયેળ િસવાય કશુ ં ઉ પ ન થયુ.ં ત્રીજુ,ં એણે
િદવસે સવારે િવદાય લીધી તે િદવસે સાં થાણદારે રુદ્ર ે રની જગ્યામાં મોટી મહેિફલ રાખી
હતી.
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આ બધાંનો બદલો એણે પોતાની પ ની પર ને પોતાના બ ૂઢા બાપ ઉપર લીધો
હતો; પરં ત ુ આ તો પોતાની બદલી કોઈક અ યુદયનો માગર્ ઉઘાડનારી હતી, તેથી ટે શન
સુધીનો ર તો શાંિતથી કપાયો.
િપનાકીને પણ રાજકોટ તેડાવી લેવામાં આ યો. છએક મિહના વીતી ગયા હતા.
બીજો જ િદવસે ખડ વાિણયાની ફાંસીના િદન મુકરર થયો હતો.
રાજકોટ શહેર રાિત્રએ ગુલતાનમાં આવી ગયુ ં હત,ું કેમકે તે િદવસોમાં ફાંસી જાહેરમાં
અપાતી. ગુનેગારનુ ં મોત તો એક મોટા મેળાનો અવસર ઊભો કરત.ું
“કાં, બિગયો
ંૂ
ઢોલ સાંભ યોને?” પાન-બીડીની દુકાનવાળો ચાંદિમયાંને એક પૈસાનુ ં
મસાલેદાર બીડું કરી આપતો-આપતો પ ૂછતો હતો. એના કાનમાંથી અ રનુ ં પ ૂમડું મહેકમહેક દે ત ું દે ત ું પાનના શોખીનોને ખુશબોનાં ઈજન આપત ું હત.ું
“કેમ છે લી?”
“બાતાં ચાલતી હૈ કે અબ તો ફાંસી
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ચાંદિમયાંએ ક ,ું “હા, યાર, અબ તો યે છે લી- છે લી ફાંસી દે ખ લેવે.”
લ કી અંદર જ દે નેવાલી.”

“હા, કેટલાક ડરપોક જોનારાંઓની આંખે ત મર આવી જાય છે .”

“તો એસે નામરદ કુ ઉધર આના નિહ ચાઈએ. લેિકન જાહેર ફાંસી તો આદમી કી
મદાર્ઈ કું માપનેવાલી હૈ.”

la

પાનની પ ી તૈયાર થઈ ગઈ હતી. તે ચાવતો ચાવતો િમયાં ચાંદભાઈ પોતાના
દો તોને ખબર આપવા ચા યો.

ka

નાના છોકરા વહેલે મળસકે ઊઠીને એકબીજાને જગાડવા જવાની તૈયારી કરતા
હતા. પગે ના ચાલી શકે તેવા પ્રજાજનો ઘોડાગાડીઓની વરદી દે તા હતા.

ta

“ખબરદાર, ભાણાને જવા દે શો નિહ.” એવુ ં કહી મહીપતરામ આગલી સાં
ભદ્રાપુરના મામલાની તપાસે ઉપડી ગયા હતા.

pu
s

િપનાકી સવારે છાનોમાનો બહાર નીકળી ગયો, ને લોકોના ટોળામાં સામેલ થયો.
આગળ પોલીસ: પાછળ પોલીસ: ડાબી ને જમણી બેઉ બાજુએ પણ પોલીસ.
પોલીસોની બંદૂકો ઉપર સંગીનો ચકચકતાં હતાં. ઘોડા પર સવારી કરીને આગળ ચાલનાર
પોલીસ અમલદાર અવારનવાર હક
ુ મો છોડતો હતો. લોકોના ધસી પડતાં ટોળાંને હટાવવા
માટે બજારની પોલીસ પોતાના ચાબુકવાળા ધોકા વીંઝતી હતી.
પોલીસોના ચોથરાં બંદોબ ત વ ચે એક ગાડું ચાલતું હત.ું ચોમાસામાં ધોવાઈ
ધોવાઈ બહાર નીકળે લા પ થરો એ ગાડાને પોતાના માથા પર ચડાવી ચડાવી પાછા નીચે
પછાડતા હતા.
ગાડામાં બે માણસ બેઠેલા હતા. બેઉના હાથ હાથકડીમાં જકડેલા હતા. બેઉ પગોમાં
પણ બેડી પહેરાવી હતી.
એક છોકરો િપનાકીની બાજુમાં ચા યો આવતો હતો. તેણે ક :ું ” શાબાશ: જોયો
અમારો સુમાિરયો! જોયું – મ ૂછોને કેવો વળ ચડાવી ર ો છે !”
િપનાકી જોતો હતો કે બેમાંનો એક કેદી પોતાના કડી જડેલા બે હાથને નવરા,
નકામા ના રાખતાં પોતાની લાંબી મ ૂછોને બેઉ બાજુએ વળ ચડાવતો હતો. ને બબે તસુ મ ૂછ
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તો એના પંજામાં બેવડથી બહાર ડોિકયાં કરતી હતી. િપનાકીએ યાદ આ યુ ં કે પ ૂજામાં
બેસેતાં દાદા બરાબર આવી જ રીતે ને વળ દઈ દે વની દીવી માટે વાટો વણતા હોય છે .
“જોયુ?”
ં પેલા છોકરાએ ફરીથી ક :ું “આજ જ નિહ હો; પણ દરરોજ એને કોરટમાં
લઈ જતા ને, યારે ર તે ગાડામાં બેઠો બેઠો અમારો સુમાિરયો દો ત, બસ આમાં મ ૂછો જ
વ યા કરતો. આજ મરવા જાય છે તો પણ મ ૂછો વણવી છોડતો નથી.”
“તમારો સુમાિરયો?” િપનાકીએ વધુ ને વધુ નીરખવા માટે પોલીસોની નજીક ને
નજીક ભીંસાતે ભીંસાતે પ ૂછ .ું
“હા,” બીજો છોકરો ધીમેથી બો યો: “અમે રો રોજ એના ગાડાની પાછળ ચાલતા.”
“ને એ અમને રોજ રામરામ કરતો. ‘શુ ં ભણો છો?’ એમ પ ૂછતો. ‘કાંઈક કિવતા
સંભળાવોને!’ એમ પણ કહેતો.”
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“અમે પ ૂછતાં કે, મ ૂછો કેમ વણો છો? તો કહે કે બાંધેલા હાથ બીજુ ં શુ ં કરી શકે? –
મરદો તો મ ૂછો જ વણે ને!”
યારે િપનાકીએ ક :ું “આ બીજા છે તે ને, તે અમારા ખડ શેઠ છે .”
“તારા શી રીતે?”

“હુ ં એને ઘેર રાત રહેલો. એને ઘોડી પર ચડેલો. ને એણે મને ઘોડી પર ખ ૂબ ખ ૂબ
બેસાડવાનુ ં વચન આપેલ.ું ”

ta

ka

la

આ શ દો િપનાકી કંઈક વધુ પડતા અવા બોલી ગયો. એના અવા ગાડામાંથી
બીજા કેદીની આંખો ઊંચી કરાવી. બેઉ આંખોએ એ અવાજ શોધી કાઢયો. િપનાકીને જોઈ
ખડ કેદી સહેજ હ યો. એણે બેડીબંધ હાથના જોડેલા પંજા િપનાકી તરફ ઊંચા કયાર્ .
િપનાકી પોલીસ-પહેરાનુ ં ભાન ભ ૂલી ગયો ને ખડ શેઠને રામરામ કરવા ગાડાની નજીક
ધ યો. પહેરેગીરોએ એને પાછો ધકે યો. અને પછવાડેથી કોઈકે ઝીલી ના લીધો હોટ તો એ
નીચે પટકાઈને થોકથોક ઉભરામતા લોક-વદના
ંૃ
પગમાં હડફેટે ચડયો હતો.
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નીચે પડી ગયેલી ટોપી એ શોધે તે પહેલાં તો એનુ ં યાન એને ઝીલનાર હાથ પર
ચ ટયુ.ં એ બેઉ હાથનાં કાંડા બંગડીથી ભરપ ૂર હતાં.
િનસરણીનાં પગિથયાં સમી એ બંગડીઓ પર થઈને િપનાકીની નજર દોટમદોટ
પોતાને ઝીલનાર માનવીના મ પર ગઈ, ને એ મ બોલી ઊઠ :ું “ભાણાભાઈ, તમે આંહી
છો?”
એ મ ખડ શેઠની િસપારણ ીનુ ં હત.ું એને જોતાંની વાર પ્રથમ તો િપનાકી ત ધ
બ યો: પગથી માથા સુધી નવોનકોર પોશાક: ભરપ ૂર ઘરે ણાં: અ રની સુગધ
ં મઘમઘે.
પોતાના ધણીને ફાંસી થવાની છે તે સમયે આ ઓરત આટલો ભભકો કરીને કાં આવી હશે?”
પછી તો િપનાકીના ખભા પર હાથ મ ૂકીને જ એ ઓરત ચાલવા લાગી અને ર તામાં
વખતોવખત એણે પડકાર કરીને ક :ું “હોિશયાર રે ’જો! ખબરદાર રે ’જો! માિલકનુ ં નામ
લેજો. હો ખાવંદ!”
એ પ્ર યેક પડકાર લોકમેદનીને કોઈ મસીદ પરથી ઊઠતી બાંગના પુકાર સમો
જણાતો. ટો ં ચુપકીદી ધારણ કરત.ું પડકાર દે નારી ઓરતની આજુબાજુ માગર્ પહોળો બની
જતો. પોલીસોની કરડાકી ઓસરી જતી. િસપાઈઓ પોતે કોઈક ઘોર નામોશીનુ ં કૃ ય કરવા
જઈ ર ા હોય તેવા યામ ચહેરા કરી, ભ ય પરા નજર ખુતાડીને ચાલતા હતા.
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ને સુમાિરયો કેદી તો, બસ, મ ૂછોને વળ ચડા યા જ કરતો ર ો. લોકોના ટોળામાંથી
છાનીમાની હાકલો પડતી જ રહી: “દો ત સુમાિરયા! શાબાશ, દો ત સુમાિરયા!” હાકલ
સાંભળતો સુમાિરયો બે હાથના પંજા વ ચે મ ૂછના વાળનુ ં વણાટકામ વધુ જોશથી ચલાવતો
હતો. એના ખ ખારા અને એનો કસબ એની બાજુમાં શાંત બેઠેલા કેદી ખડના મ પર પણ
મલકાટ ઉપજાવતા હતા.
મામાના ખીજાડા પાસે ઊપસેલી ધરતી હતી. લોકો એને ‘ખ પર ટે કરી’ કહેતા. એ
ધરતી પર ફાંસીના માચડા ખડા થયા હતા. માચડાને ફરતી ઘોડેસવારોની તેમજ પાયદળપોલીસની સાતથરી ચોકી હતી. એ ચોકીને ફરત ું લોકોનુ ં ટો ં હત.ું આસપાસના ઝાડોને
જાણે કે પાંદડે પાંદડે માનવી ટયાં હતાં. પણ માચડા પાસે શુ ં શુ ં બ યુ ં તેનો સાક્ષી રહેનાર
િપનાકી પેલી ઓરતની હોડે જ છે લી િવિધઓના સમયમાં નજીક ઊભો હતો.
સરકારી હાકેમે ખડ કેદીને પ ૂછ :ું “તારી કાંઈ આખરી ઈ છા છે ?”
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“હા, એક વાર મારી ઓરતને મળી લેવાની.”

રાજા આપવામાં આવી. િસપારણ ઓરત નજીક આવી. કેદી એની સામે જોઈ ર ો.
ઓરતે ક :ું ”ધરાઈ ધરાઈ ને જોઈ લેજો હો કે!”
“મ તાન રે ’જો.” ઓરતે ભલામણ કરી. કેદીએ પગલાં આગળ ભયાર્ં ધીમેથી ક :ું
ું તુ...”
“ત...
ં

“એટલે?”

ka

“તું દુઃખી થાતી નિહ.”

la

“કહો, કહો, શુ ં છે ?”

“તું ફરીને ફાવે યાં...”

ta

િસપારણની આંખોમાં પહેલીવાર આંસુ દે ખાયાં. એણે આંખો મીંચીને પોતાને કલે
હાથના પંજા ચાંપી દીધાં.

pu
s

“બો યું ચા યુ ં માફ કરજો...” કહીને કેદી ફરી ગયો.
“ભાઈ સુમાિરયા! તારે કાંઈ મન છે ?” હાકેમે બીજા કેદીને પ ૂછ .ું
"હા સાબ." કહીને એ માચડા પર ચડયો પછી એણે ગીત લલકાયુ:ર્ં
અરે શુ ં માનવનો અિભમાન પલકમાં પડી જશે રે .
જૂના સમયમાં ભજવતા 'વીણાવેલી' નામના નાટકનુ ં ગાયન દસ જણાંના ખ ૂન
કરનારો સુમાિરયો કેદી ફાંસીના માચડા ઉપરથી એટલા બુલદ
ં સ ૂરે બો યો કે સાતથરી
ચોકીની બહારના પ્રક્ષકોના કૂંડાળાએ પણ એ ગીત સાંભ યુ.ં
ગીત પુરંુ કરીને તરત જ એણે ક :ું "હવે લાવો, સાબ, ટોપી." કાળી ટોપી પહેરાવી.
ગળામાં રસી ગોઠવાઈ. હજુ તો મુકાદમ પાિટયુ ં પાડવા જાય છે , યાં તો સુમાિરયો િમયાણો
પાિટયાની બહાર છલાંગ મારી િટંગાઈ પડયો.
ખડ કેદીને યારે કાળી ટોપી પહેરાવી યારે અને પછી પાિટયુ ં પડ ું યાં સુધી
'હોિશયાર રે 'જો!', 'ખબરદાર રે 'ના' - એવા સુકોમળ વીરતાથી ભરે લા વરો ઊઠયા.

44

સોરઠ તારાં વહતાં પાણી 45
થોડીક જ વાર તરફડીને બંને લાશો
જોઈ કેટલાકોએ મ ૂછાર્ ખાધી.

લવા લાગી. દૂ રદૂ રથી એ

લણ - ગિતને જ

બંનેના શબોને અવલમંજલ પહ ચાડવા સરકારી પોલીસના 'હેડક્વાટસર્'માંથી જ
િસપાઈઓ આ યા. સુમાિરયાને દફનાવીને પાછા સહુ ખડ શેઠની િચ ા પાસે બેઠા.
એ િચતામાં ખડ શેઠની િસપારણ પોતે પગથી માથા સુધી કાળા લેબાસે દૂ ર એકલી
બેઠી હતી. એ કાળાં કપડાંને પોતે ઉપલા સોહાગી શણગારની નીચે જ અંગ પર પા યાં
હતાં.

16. મીઠો

ુ ાવ
લ
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બનાવો ઝડપથી બનતા જતા હતા. અષાઢ- ાવણનાં વાદળાંને રમાડતી લીલા
વી એ ઝડપ હતી. ભદ્રાપુરના દરબાર ગોદડને એના ગઢમાંથી કોઈ જીવતો ઝાલી શકે
તેવી િ થિત નહોતી રહી. સરકારની આજ્ઞા એના ઉપર કેસ ચલાવીને એને જીવતો કેદ
કરવાની હતી. એજ સીનો કારભાર બેસતી અવ થાનો હતો. રાજાઓને એક ઝપાટે સાફ કરી
નાખવાની એની ગણતરી નહોતી. એને તો લાંબી અને બહર
ુ ં ગી લીલા રમવી હતી. વૉકર
સાહેબના અટપટા કોલ-કરારો એજ સીના હાકેમોને ડગલે ને પગલે ગચ
ં ૂ પડાવતા હતા.

ka

la

જાય તેને તમંચા વડે ઠાર મારવાનો તોર પકડીને ભદ્રાપુરનો ગોદડ દરબાર બેઠો
હતો. એને જીવતો ઝાલવા માટે જાનનુ ં જોખમ ઉઠાવે એવા એક માનવી ઉપર એજ સીના
ગોરા પોલીસ-ઉપરીની નજર પડી: સાત વષર્ની સજામાંથી ટીને એક ભાવર બહાર આ યો
હતો. અમલદારે એ ભાવરની જોડે િગરનારના બોિરયા ગાળામાં મુલાકાત ગોઠવી. જોડે
મહીપતરામ હાજર ર ા.

pu
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ભાવર અંબાઈ રં ગનાં ઈજાર અને પહેરણ પહેરીને પ થર પર બેઠો હતો. એની
આંખોમાં િસંહ-દીપડાનાં લોચનની લાલશ હતી. સાહેબે પ ૂછ :ું "સાત વરસ પર કાંથડ
કામદારને ગામની બજારમાં ઝટકા કોણે મારે લા?"
"અમે."

"દરબાર એ ખ ૂનમાં સામેલ હતા તે વાત ખોટી?"
"તે િદવસે કોટર્ માં ખોટી હતી, આ

સાચી છે ."

"એ ખ ૂન તમે જ ત્રણ જણાએ માથે લઈ લીધાં તેન ુ ં શુ ં કારણ?"
"દરબારને બચાવવા હતા."
"એનો બદલો દરબાર તમને શુ ં દે વાના હતા?"
"અમને ફાંસી થાય તો અમારાં બાલબ ચાંને પાળત."
"કેવાંક પા યાં તે તો તેં જોઈ લીધું ને!"
ભાવરે કશો જવાબ ન આ યો, પણ તેની લાલ આંખો વધુ લાલ બની. પછી એ
આંખોમાં ઝળઝિળયાં ભરાયાં. એ આંસુના પડદા ઉપર એને એક તમાશો દે ખાતો હતો...
એની પચીસેક વષર્ની જુવાન ઓરત લેખા ઘરમાં મીઠા પુલાવની હાંડી પકાવતી બેઠી છે :
દીકરાની સાત વષર્ની ગેરહાજરી દરિમયાન માતાિપતા પોતાના અ દાતા દરબારને
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પોતાને ઘેર પરોણલા નોતરે છે : "એ મીઠપ તો, બાપુ, તમારી દીકરીના હાથની છે ." ને એ
મીઠપના ઝરા - એ બે હાથ - દરબારની નજરે પડે છે : લેખાનુ ં મોઢુંય દરબારી આંખોની
હડફેટમાં આવી જાય છે : લેખાને દરબાર પોતાની કરી લે છે : માબાપ પુલાવની હાંડીનાં
કાછલાં કરીને દરબારની હદ છોડીને ભાગે છે : કેદમાં પડયો પડયો ભાવર
લેખાના
ઝળકતા તકદીરની કથા સાંભળે છે : ને ટીને પહેલ ું કામ શુ ં કરવુ ં તેનો િન ય ભાવર
પોતાની હાથકડી ઉપર ઠીકરંુ ઘસીને ન ધી લે છે .
"હવે?" મહીપતરામે ક :ું "નામદર્ થઈને રોવુ ં છે ? - કે દરબારનો િહસાબ ચોખ્ખો
કરવો છે ? તારંુ કોઈ નામ ન લે: સાહેબ બહાદુરનુ ં વચન છે ."
સાહેબે આ વચનના પાલનની કબ ૂલત સ ૂચવતો પોતાનો પંજો ભાવર તરફ
લંબા યો.
ભાવરે જવાબ આ યો: "સાહેબ, હવે તો મોડું થઈ ગયુ.ં મારો િહસાબ પતી ગયો."
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"કેમ?"

"આજ સવારે જ દરબાર તરફથી સંદેશો હતો, ને સમાધાનીનાં નાણાં હતાં."
"કેટલાં?"

"એ તો મને ખબર નથી; સાહેબ, હુ ં ભાડખાયો નથી."
"તેં નાણાં ન લીધાં?"

la

"ના, એણે મારી માફી માગી. થવાનુ ં હત ું તે થઈ ગયુ.ં મારે એટલું જ બસ છે ."

ka

"ને તારી બાયડી રાખીને બેઠા છે તેન ુ ં શુ?ં "

ta

"મેં બધુય
ં જા યુ ં છે , સાહેબ. એને ગ યુ ં ને એ ગઈ છે . એને અને મારે જમીનઆસમાનનુ ં અંતર પડ .ું "
"એટલે તેં વેર મ ૂકી દીધુ?"
ં

pu
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"તમંચો ચોરીને લા યો'તો, તેને આજ બપોરે જ ઓ યા ભાિડયા કૂવામાં નાખી દીધો
છે , સાહેબ."
એટલું કહીને ભાવર ઊઠયો.
" યારે હવે તું શુ ં કરીશ?" સાહેબે ભાવરને પ ૂછ .ું
"મારાં માવતર ભેગો જઈને ખેડ કરીશ, લાકડાં વાઢીને ભારી વેચીશ. કંઈક ધંધો તો
કરીશ જ ને!"
કરો."

સાહેબે એના તરફ હાથ લંબાવી કશુકં આપવા ધાયુ.ર્ં "લો, યે લે કર ત ુમારા ધંધા

એ એક પડીકું હત.ું ઉપર િપયાનાં ગોળ ચગદાંની છાપ પડી હતી. ભાવરે છે ટેથી જ
સલામ કરી.
"માફી માગું

.ં "

"કેમ?"
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"ધંધો કરવાનો
નિહ, સાહેબ."

ં તે તો બાકીની િજંદગાની ખેંચી કાઢવા માટે - તાલેવર થવા માટે

"લે, લે, બેવકૂફ!" સાહેબે િજદ પકડી.
"સાહેબ બહાદુરની બડી મહેરબાની. હુ ં તો હવે ખાઈ ખ ૂટયો .ં " કહીને ભાવર
અંબાઈ રં ગની પછે ડીને છે ડે આંખો લ ૂછતો બહાર નીક યો. મહીપતરામ એને વળાવવા
ગયા.
જુવાન ભાવરે આંખો લ ૂછતે લ ૂછતે ક :ું "એક મહેરબાની માગુ?ં "
આ માગણીથી મહીપતરામ રાજી થયા. એણે જુવાનની પીઠ ઉપર પ્રેમભય હાથ
મ ૂક્યો, ને ક :ું "બેટા, આમ જો: હય
ુ ં તારી જાતનો જ :ં િસપાઈ .ં જનોઈ તો મારંુ જૂન ુ ં
બરદામું છે . તું ડરીશ ના. તું ને હુ ં બેય િસપાઈઓ."
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"તો
દી તમે દરબારને ઝાલો, તે દી ફક્ત એટલું જ કરજો: મારી... મારી
કોઈનુ ં નામ આ યા િવના પ ૂછી જોજો, કે એ યાં છે યાં સુખી તો છે ને?"

લેખાને

મહીપતરામ થોડી વારે હ યા, ને એણે ભાવર જુવાનને પ ૂછ :ું ‘‘ત ું તો કહેતો હતો ને
ું
કે તારે ને એને હવે જમીન-આસમાનનુ ં છે ટું થઈ પડ ."
"કહેતો'તો ખરો, પણ સાહેબ, વળી વખતે માયલી કોરથી
ચડતો હોય ને, તેમ એ બધુ ં યાદ ચડે છે ."

મ કોઈ વાયુનો ગોળો

la

"તારે એનાં સુખ-દુઃખના ખબર જાણવા છે ને? જા, છોકરા; આઠમે િદવસ આવ . હુ ં
પોતે જઈને ખબર કાઢી ન આવુ ં તો હુ ં બ્રા ણના પેટનો નિહ."

ka

એમ કહીને એણે પોતાના મુકામનુ ં ઠામઠેકાણુ ં આ યુ.ં ભાવરે મહીપતરામના પગ
ઝાલી લીધા.
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"ઊઠ." મહીપતરામે એને ઊભો કય . "મરદ બની જા. ને ખેતીબેતી કે મજૂરીધંધો ત ું
હવે કરી ર ો. મારંુ માને તો જા ગાયકવાડની પલટનમાં, ધારી ગામે; ને નોકરી માગી
લે . નીકર આ ઝાડવેઝાડવાં ને આ ભદ્રાપરની સીમના ડુગ
ં રે ડુગ
ં રા િદવસ-રાત તને એ-ના
એ જ અજપા
ં કરાવશે, ગાંિડયા!"

17. સાહબના મનોરથો
ૂબખ ૂબ ભાવરની પીઠ થાબડીને મહીપતરામે તેને ડુગ
ં રા બહાર વળા યો, ને પછી
પોતે પણ સાહેબની જોડે ઘોડેસવાર બ યા.
સ ૂર પોતાના ઘોડલાની રાશ ગગનમાં ઢીલી મ ૂકી હતી. અ ધર આભના શ ૂ યમાં
ફરતાં એનાં રથ-પૈડાંની ને ઘોડાના ડાબલાની અબોલ ગિત ચાલતી હતી. રે વતાચળના
ગળા ફરતાં વાદળીઓના વણેલા ખેસ વીંટળાતા હતા. ગરવો િગિર સોરઠની ધરા ઉપર
ગાદીએ બેઠેલા મોટા મહાજન વો - નગરશેઠ વો - દે ખાતો હતો.
"મહીપટરામ!" સાહેબે પોતાની પાછળ પાછળ ઘોડો હાંક્યે આવતા અિધકારીને
દમામભેર હાક દીધી.
મહીપતરામે ઘોડો નજીક લઈને પ ૂછ :ું "સાહેબ બહાદુર!"
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"હુ ં િવચાર કરંુ

.ં " સાહેબે િહ દીમાં વાતાર્ લાપ કરવા માંડયો.

"ફરમાવો."
"અજબ વી છે આ કાિઠયાવાડી કોમો. હુ ં એ ભાવર જુવાનનો િવચાર કરંુ .ં હુ ં
ફાંસી પર લટકેલ સુમાિરયાનો ને ખડનો િવચાર કરંુ .ં સચ ફાઈન ટાઈ સ ઑફ િશવ ી
ફા ટ િડકેઈંગ: હાં?"
સાહેબ વીસરી ગયા કે મહીપતરામને અંગ્રેજીનુ ં જ્ઞાન સાહેબની િસગારે ટના
ગોટામાંથી પેટમાં ખેંચવા પડતા ધુમાડા ટલું પણ નહોતુ.ં
"કેમ બોલતો નથી તુ?"
ં સાહેબે રોષ કરીને મહીપતરામ તરફ જોયુ.ં
મહીપતરામ કહેવા લાગ્યા: "સાહેબ બહાદુર, આઈ ડો ટ નો ઈંિગ્લશ (હુ ં અંગ્રેજી નથી
જાણતો)."
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ચાહુ ં

"ઓહો!" સાહેબ હસી પડયા. "હમ ભ ૂલ ગયા, બાબા! બેગ યૉર પાડર્ ન (દરગુજર
)ં !"
પછી સાહેબે પોતાના કથનનુ ં ભાષા તર કરી સંભળા યુ:ં

"અફસોસ! આ નેકબહાદુર લોકનો નાશ થતો જાય છે , મહીપતરામ! હુ ં િહંદી સૈ યમાં
મોટો અફસર હોઉં, તો એક સોરઠી રે િજમે ટ બનાવવાનો સવાલ ઉઠાવુ:ં કોઈ એક કોમની
નિહ, પણ તમામ સોરઠની રે િજમે ટ."

la

"સાહેબ બહાદુર જ ર મોટા લ કરી હો ા પર જવાના."

ka

"ઐસા?" સાહેબનુ ં મ ફળફળતા ભાતની તપેલી

વુ ં હરખાયુ.ં

ta

"જી હા, મારા બાપ જૂના યોિતષી છે . એમણે મને ક ું છે કે, સાહેબ બહાદુર
આંહીંથી ઘણા મોટા હો ા પર જવાના."
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યોિતષની આગાહી જાણીને ગોરો સાહેબ ટટાર થઈ ગયો. લોખંડી અણીવાળા,
ઘટણ
ંૂ
સુધીના બ ૂટ ઘોડાનાં પેગડાંમાં ચાંપીને પોતે જીન પર ખડો થયો. ઘોડાએ દોટ દીધી.
પછવાડે મહીપતરામની ઘોડી, કોઈ ગરાિશયાની માગેલી, વારકુ ચા યમાં નટવીની માફક
નાચતી ચાલી.
સાહેબે પોતાનો મુકામ એજ સી-થાણાના એક ગામની વાડીમાં વડલાને છાંયે કય
હતો. એક નાનો તંબ ુ ને નાની રાવટી - સાહેબનો મુકામ - તે િદવસમાં નાનાંમોટાં લોકોનુ ં
મન હરનારાં બની ગયાં હતાં.
રાવટી પર આવી ઘોડેથી ઊતરતાં જ સાહેબે થોડે દૂ ર લોકોનાં ટોળાં જોયાં.
અરજદારોને બોલાવવામાં આ યાં. એક તો 'ધ ૂપ પીપળા'ની જગ્યાનો બાવો હતો. તેણે
અરજ ગુજારી: "અમારા થાનકની જગ્યા ફરતા પાંચ-પાંચ ગાઉમાં કોઈ િશકાર નથી થાતો.
માટે સાહેબ બહાદુરને િવનંતી કરવાની કે કાલ હરણકું માયુર્ં તેન ુ ં પ્રાછત કરે , એટલે
સાહેબનાં બાળબ ચાંને ગુરુદ અખંડ આયખું બક્ષશે."
બીજા ગામના વાિણયા હતા. તેમણે હાથ જોડીને િવનંતી ગુજારી: "કૂતરાંને ઝેરનાં
પડીકાં ખવરાવીને આજ ગામના થાણાના પોલીસે અમારી લાજઆબ લીધી છે ."
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ું નિહ મારગા! રૅ િબડ
"ઓ! કુ ા - કુ ા કો મારગા; હમ હક
ુ મ દે કર મારગા.
ુ
(હડકાયા) હો જાતા તબ ક ા સબકો કાટતા. તબ તુમ માજન લોગ ક્યા કરતા! ગાય કો
કાટતા, બેલ કો કાટતા, ઓરત કો કાટતા, બ ચા કો કાટતા: હંય? તબ ત ુમ ક્યા કરતા હંય?"
"ઈ ઠીક! સાહેબ બહદુરનુ ં કહેવ ુ ં સોળ વાલ ને એક રતી છે ." મહાજનના આગેવાન
દસેય આંગળીએ વેઢ પહેરેલા પંજા પહોળા કરતા કરતા બોલતા હતા. "પણ આ તો
ધરમની વાત છે , સાહેબ."
"નિહ નિહ, ઢરમ નિહ." સાહેબે ટોપો પછાડયો, એટલે વિણકો બે ડગલાં પછવાડે
હતી ગયા, ને સાહેબે ક :ું "જાઓ."
સાહેબે બાવાને ક :ું "ઑલ રાઈટ! હમ અફસોસ કરતા હૈ. માલ ૂમ નિહ થા. અબ
િશકાર નિહ કરગે, યોર હોલીનેસ!"
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ધ ૂપ પીપળાના બાવાએ 'અહા...લેક... તેરે બાલબ ચે કો ગુરુદ આબાદ રખે! તેરા
રાજ અમર તપે!' વગેરે શ દોના મંત્ર-રટણની સાથોસાથ પોતાની પાસેના ઝગતા ધ ૂિપયા
ઉપર ધ ૂપની ભ ૂકી ભભરાવી સાહેબનાં મ સુધી ધ ૂિપયુ ં ફેર યુ.ં બે હાથ વતી ધ ૂપ લેવાની
િવિધથી સાહેબ િબનમાિહતગાર હોઈ આ િક્રયા જોઈ ડર પા યા. યાં તો મહીપતરામે
સાહેબની આગળ આવી ધ ૂપ લઈ બાવાજીને િવદાય કયાર્ . ' હો! ગોરે કા રાજ કા
હો!'
એવી બાંગો દે તો દે તો, ક મરે બાંધેલ દોરડામાંથી લટકતા પાંચેક ટોકરાના ધમકાર કરતો
ચા યો જતો બાવો છે ક ગામઝાંપા સુધી સંભળાયો.

ka

la

એ બધાંને પતાવી લીધા પછી સાહેબે છે ટે એક કાળા પોશાકવાળી ઓરતને દે ખી.
ઓરતના મ પર એક બાજુ લાજનો ઘ ૂમટો હતો. એની પાસે એક પંદર વષર્નો છોકરો ઊભો
હતો.

ta

"કોણ છે ? શુ ં છે ? ઈધર લાવ." સાહેબે સાદ કય . ને મહીપતરામે નજીક આવતા તેને
ઓળખ્યો. એ તો િપનાકી હતો.
મહીપતરામે ધીરે થી ક :ું "તું આંહીં ક્યાંથી? શુ ં છે આ કાગળમાં?"
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િપનાકીએ એ ઘ ૂમટાવાળી બાઈના હાથમાંથી કાગળ લઈને િશર તેદારને આ યો.
િશર તેદારે કાગળ ફોડી વાં યો. ભાંગીત ૂટી િશખાઉ અંગ્રેજીમાં લખેલી એ અરજી
હતી. નીચે અંગ ૂઠાની છાપ હતી. છાપ નીચે અંગ્રેજીમાં લખ્યુ ં હત ું કે, 'ફાંસીએ ચડનાર શેઠ
ખડની િવધવા ઓરત ફાતમાબાઈ.'

18. ખડની િવધવા
"શેઠ ખડની િવધવા ફાતમા?" િશર તેદારે આ સમ યાનો ઉકેલ કરવા મહેનત લેવા
માંડી હતી. એ તો િપનાકીએ િશર તેદારના કપાળ પર સળગતી કરચલીઓ જોઈને ક પી
લીધુ.ં
અરજીમાં એવી મતલબનુ ં લખ્યુ ં હત ું કે, "હુ ં મરનાર ખડ શેઠની ઓરત .ં એનો
ઘર-સંસાર મેં દશ વષર્ સુધી ચલા યો છે , છતાં મને આ શા માટે એની માલિમલકત
તેમજ જાગીરોનો કબજો-ભોગવટો કરવા દે વાની ના પડવામાં આવે છે ?" વગેરે વગેરે.
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"આ તો ઓ યા ખિડયાની રાંડ ને?" િશર તેદારે મહીપતરામને પ ૂછી જોયુ.ં પ્ર માં
િતર કાર ભય હતો.
'રાંડ' શ દ મહીપતરામ પણ સો સો વાર વાપરતા હતા. એમણે હા પાડી.
તમે -"

િપનાકી લાલપીળો થઈ ગયો. એના હોઠ ફફડવા લાગ્યા: "મોટા બાપુજી!" તમે -

"ચ ૂપ મર." મહીપતરામે િપનાકીને દબડા યો: "આને આંહી કોણ - ત ું જ લઈ
આ યો કે?"
"હા; એને બીજુ ં કોણ લઈ આવે?"
ગયો!"

"નાલાયક! " મહીપતરામે ડોળા ફાડયા. "ભણી ઊતય એટલે પરદુ:ખભંજન થઈ
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િશર તેદારે રાવટીમાં જઈ સાહેબને અરજીનો કાગળ આ યો; અને અરજદારને 'ફાસી
ખાનાર ખડ વાિણયાની વંઠેલ રાંડ' તરીકે ઓળખાવી.
" ખડ!" સાહેબના કાન ચમક્યા. એ ખ ૂની વાિણયાની ઓરત હોવાનો દાવો કરનાર
એક વટલેલી િસપારણને જોવાનુ ં સાહેબના દયમાં કુત ૂહલ જાગ્યુ.ં
"સાહેબ, પોલીસ ખાતાનો આ િક સો નથી. ઓરતે રે વ યુ ખાતે જવુ ં જોઈએ."
"છતાં, મારે એને મળવું છે ."

ka

la

સાહેબ રાવટીની બહાર આ યા. કાળા ઓઢણાની લાજના ઘ ૂમટા પછવાડે એણે
કદાવર નારીદે હ દીઠો. મહીપતરામની પણ સૌ પહેલી નજર આ બાઈ ઉપર તે જ િદવસે
પડી. ને એને પોતાની મરતી પુત્રીનુ ં એ િચંતાભરી સાંજનુ ં મરણ થયુ.ં મરણ થતાં જ
મહીપતરામની મુખરે ખાઓ સખ્તાઈના મરોડ છોડવા લાગી.
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આ ઓરતના દે હ ઉપર વૈધ યના વેશ જોયા. ચ ૂડીઓ બંગડીઓ િવનાના અડવા
હાથનાં કાંડાં તેમજ પંજા ક્ષીણ થયા હતા. જાણે એને કોઈક તાજી કબરમાંથી કફન સોતી
ખડી કરવામાં આવેલી હોય તેવ ું ભાસતું હત.ું
"કેમ કંઈ બોલતી નથી? મ ઢાંકીને કેમ ઊભી છે ?" સાહેબે િશર તેદારને પ ૂછ .ું
િશર તેદારે જવાબ આ યો: "એ તો િવધવાનો વેશ પાળતી હોવાનો દે ખાવ કરી રહી છે ."
"એને કહો કે પ્રાંતના સાહેબ પાસે જાય."
બાઈએ ઘઘ
ં ૂ ટમાંથી ક :ું "હુ ં કોની પાસે જાઉં? હુ ં કોઈને નથી ઓળખતી. બધા મારી
મ કરી કરે છે . હુ ં તો આ ભાણાભાઈ મને લા યા તેથી મહીપતરામ બાપુ પાસે આવી .ં "
"આ છોકરો કોણ છે ?" સાહેબે પ્ર

કય .

મહીપતરામ જવાબ ન આપી શક્યા. િપનાકીએ જ ક :ું "એક િવ યાથીર્."
"તારે ને એને શો સબંધ છે ?"
"એણે મારી બાને મરતી બચાવેલી."
તે પછી તો આખો સંબધ
ં યાં પ્રગટ થયો.
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પોલીસના સાહેબે પોિલિટકલ એજ ટ પર એક િચ ી લખી આપી. િચ ીઓનો એ
જમાનો હતો. કાયદા અને ઈ સાફ િચ ીઓની પાસે કમજોર બનતા.
િવધવાએ દૂ ર એક ઝાડને છાંયે એક માણસને ઘોડું દોરીને ઊભેલો દીઠો. ઘોડીની
હણહણાટી વજનના બોલડા વી ઓળખાતી લાગી.
" યો ભાણાભાઈ" િવધવાઈ ક :ું "તમારા કોડ અધ ૂરા હતા ને?"
"શેના, મામી?" િપનાકીએ આ િસપારણને માટે સગપણ શોધી લીધુ ં હત.ું
"તમારા મામાની ઘોડીએ ચડવું હત ું ને?"
"હા."
"તો આ ઊભી."
"આંહીં ક્યાંથી?"
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"ઘેરેથી મેં ધજાળા હનુમાનની જગ્યામાં મોકલી દીધી હતી. એને આહીં લાવવા મેં
વરધી આપી હતી."
"તમે હવે એને ક્યાં રાખશો?"

"મારી સંગાથે જ. ઘોડીએ ચડીને ગામતરાં કરીશ."

ka

િવધવાએ પ ૂછ :ું "શું થયુ?"
ં

la

એક ખાંભા પાસે ઘોડીને ઊભી રાખી િવધવાએ િપનાકીને ચડવા ક .ું ઘોડીની પાસે
ગયેલો િપનાકી પાછો વળી ગયો.

"કેમ?"

ta

"નિહ, મામી, હુ ં નિહ ચડુ.ં "

"મને એના ઉપર કોઈક અસવાર બેઠેલો ભા યો."
વો?"

pu
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"કોના

"નિહ કહ.ુ ં "

"કેવાં કપડા હતાં?"

"માથા પર કાળી કાનટોપી હતી, ને ગળામાં ગાિળયો ઊડતો હતો, ટોપીને પોતે ફેકી
દે વા મથતો હતો."
આટલું કહેતાં િપનાકીને ત મર ચડી ગયાં. એ ઝાડના થર ઉપર ઢળી ગયો.
"ડરશો મા. ભાઈ; એ તો નક્કી તમારા મામા જ હશે."
"શું થશે?"
"બસ, હવે આ ઘોડીને મારી પાસેથી કોઈ પડાવી શકશે નિહ. મારંુ બીજુ ં બધુ ં ભલે
લઈ જાય: આ ઘોડી તો મારી છે ને?" એમ કહેની એ ઘોડીને પગે લાગીને બોલવા લાગી:
"હવે તો, માડી ત ું મારી પીરાણી થઈ ચ ૂકી. તારે માથે પીર પ્રગટયા! તમે... હવે એ ગાિળયો
કાઢી નાખો. યો... મારા શેઠને હુ ં તલવાર બંધાવુ...
ં ને... તમારે તો હવે... નીલો નેજો ને
લીલુડી ધજા! રણુજાના રામદે પીર વા બન , હો! ને કોઈને ભીડ પડે તેની વારે ધાજો!
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હા....હા... તમારે તો યાં જયાં લખાનાં, ફાંસીખાનાં, યાં જ સહાય દે વા દોડવાનુ.ં
કેદખાનાનાં તાળાં તોડવાં - ભીતું ભાંગવી - શાબાશ શેઠ! તમે પાછા આ યા મારા -"
એટલું બોલતી બોલતી એ ઘોડીના દે હ ઉપર ટે કો લઈ ઢળી: જાણે એ અંતરીક્ષમાં
કોઈકને ભેટતી હતી.
"હાલો ભાણાભાઈ! આજ આપણે ઘોડીને દોરીને જ હા યા જઈએ. તમને
મ ૂકીને પછી હુ ં રજા લઈશ."

ટે શન

"પાછાં ક્યારે આવશો?"
"આવીશ, તમને ઘોડીની સવારી કરાવવા."
ટેશને િપનાકીથી
હનુમાનનુ ં ધમર્ થાનક હત.ું

ટી પડીને એણે ઘોડી ડુગ
ં રા તરફ દોરી. તે તરફ ધજાળા
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િપનાકીએ આ રે લગાડીના ચાર-પાંચ ડબા આસોપાલવનાં તોરણ અને લના હાર
વડે શણગારાયેલા દે ખ્યા. તેના મનમાં કુત ૂહલ જાગ્યુ:ં 'કોણ હશે એ ડબામાં?'

19. માર રાણક!

la

ટશન જકશન
ં
હત.ું ગાડી ઊભી રહી કે તરત જ એક શણગારાયેલા સફેદી - સોનેરી
ડબા સામે બરકંદાજો ગોઠવાઈ ગયા.
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સામા લેટફોમર્ પર એક બીજી ગાડી ઊભી રહી. તેમાંથી પ્રથમ તો મોરબી-ઘાટની
ચપટી પાલી વી ગોળ સુદર
ં
પાઘડીઓથી શોભતા કદાવર પુરુષો ઊતયાર્ . તેમની દાઢીના
ૂ ા કોટની નીચે લાંબે છે ડે પછે ડીઓ બાંધેલી હતી.
વાળ વ ચે સેંથા પડેલા હતા. તેમના ટંક
તેની ચપોચપ સુરવાળો હરણ સરખા પાતળા પગોની મજબ ૂત િપંડીઓ બતાવતી હતી.
તેઓના પગમાં રાણીછાપના ચામડાના મુલાયમ કાળા ચકચિકત બ ૂટ હતા. મ
કાંઠાનો
જાડેજો તે વખતે નવા જમાનાની રિસકતામાં તેમજ રીતરસમમાં પ્રવેશ કરનાર સૌ પહેલો
રજપ ૂત હતો.
આ સફેદ બા તા વાં ને ગળીની આસમાની ઝાંય પાડતાં વ ો એક પ્રકારની મીઠી
સુગધ
ં વતાર્ વીને સામા લેટફોમર્ પર ચા યાં ગયાં. તે પછી નવુ ં દૃ ય નજરે પડ .ું ડબાનાં
બારણાં સામે લાલ મધરાસીના ઘઘટવાળા
ંૂ
ને સફેદ જગ ાથીની દીવાલવાળા ડેરા
ગોઠવાઈ ગયા. તેમાં કોઈકને પ ૂરવાનો કશોક મામલો મચી ર ો. ડેરા પણ બારણાંને ઢાંકવા
માટે પ ૂરા ન પડતા હોય તે રીતે બીજા પણ પડદા બારણાંની બેઉ બાજુ પાડી દે વામાં
આ યા. પાંચ - સાત માણસો આ ડેરાને ઘરી આકુલ યાકુલ દશા દાખવતા હતા, યારે
ચાર-છ ઘેરદાર ઘાઘરાવાળી બાઈઓ એ ડેરાની ફડક ઊંચી કરતી, ડેરો પકડી ઊભેલાઓને
ટપારતી, ઠપકો દે તી, સ ૂચના આપતી, ડબામાંથી કોઈક રહ યભયુ,ર્ં કોઈ ભેદી ને િનગ ૂઢ
કશુકં , ડેરાના પડદા વ ચેથી ઉતારતી હતી.
આવા દે ખાવો અગાઉ કદી ન જોયા હોવાથી િપનાકીને આ દે ખીને કોઈ મોટું માછલું
પકડનારા માછીમારો અથવા કોઈ એકાદ ભાગેડુ કે િહંસક પશુને ફાંસલામાં આણવા
ઉ કેરાટભયાર્ મથનાર િશકારીઓ સાંભરતા હતા.
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આખરે ડેરાની અંદર કશુકં સહીસલામત ઊતયુર્ં લાગ્યુ,ં ને ડેરો ગિતમાં મ ૂકાયો. છઆઠ ી-પુરુષોએ પકડેલા એના પડદા ઘ હોવાથી અંદર ફકત ઊચાં-નીચાં થતાં એક-બે
માથાં હોવાનુ ં અનુમાન થઈ શકત ું હત.ું
એવા તો ત્રણ-ચાર ડેરા જુદા જુદા ડબાઓમાંથી નીકળી પડયા, ને સહુ મળી પેલા
શણગારે લા ડબાઓ પાસે પહ યા. ફરીથી પાછી ડબાના દરવાજા ઉપર ડેરાઓ ખાલી
કરવાની ગડમથલ મંડાઈ, અને બે આગગાડીઓનાં ઉતારુઓની યાં મળે લી ઠઠ વ ચે પણ
ડેરામાંથી નીકળીને કોઈક માનવીઓ ડબામાં વણદે ખાયાં પ્રવેશ કરી ગયાં. તેનો િવજય-ગવર્
પેલી આઠ-દસ ઘેરદાર પોશાકવાળી વડારણોના ચહેરા પર િવ તરી ગયો.
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આંટીદાર પાઘડીઓ, પાનીઢક
લતી કમર-પછે ડી અને ચપોચપ ચ ટેલી
સુરવાળોનો યાં સુમાર ન ર ો, તમાશો મચી ગયો. ને એ ઘાટી તેમજ આછી દાઢીવાળા,
દાઢી વ ચે કાપવાળા તેમ જ કાપ વગરના, કાતરાવાળા તેમજ થોિભયાં રાખનારા,
બાલાબંધી તેમજ છ-બગલાં કેિડયાવાળા, ફાસરાવાળી તેમજ ફાસરા વગરની બાંયોવાળા,
કાંડે ચપોચપ કરચલીઓ પાડેલી બાંયોવાળા તેમજ ચાર કાંડા એક સાથે નાખી શકાય
તેટલી પહોળી બાંયોવાળા, બ ૂટ, િ લપર અને બીલખા બાજુનાં હળવા ઓખાઈ પગરખાં
પહેનારા, તરવારવાળા તેમજ તરવારનો બોજો ન સહી શકે તેવા નાજુક સોટીએ શોભતા
હાથવાળા -એ રજપ ૂતોની વ ચે એક પુરુષ સવર્નાં સ માન પામતો ઊભો હતો. સહુ તેને
બાથમાં ઘાલી મળતા ને ભલકારા દે તા હતા.
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પણ એ આદમીની િ થિત કેવી હતી! ઓિચંતો ધરતીકંપ થવાથી કોઈ સપાટ રે તાળ
જમીનનો ટુકડો પણ અણધાય ઊપસી આ યો હોય ને ઘાટઘ ૂટ વગરનો ડુગ
ં ર બની ગયો
હોય, તેવી એ િ થિત હતી. નવી િ થિતની અકળામણ એનાં મ ઉપર દે ખાતી હતી. પહાડી
પ્રદે શની વાભાિવક રે ખાઓ ને મરોડ એમાં નહોતાં. ઓિચંતા ને ધડા વગર ઉપર ધસી
આવેલા ખડકની કકર્ શતા દશાર્વતો એ માનવી હતો.

ta

િપનાકીને થતું હત ું કે આ માણસને પોતે કયાંક જોયો છે , ને સારી પેઠે સમાગમ પણ
એની જોડે પોતે પા યો છે . પણ એની યાદદા ત ઉપર આ ભભકાનુ ં ઢાંકણ વળી ગયુ ં હત.ું
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બે પ્રેક્ષકો િપનાકીની નજીક ઊભા ઊભા વાતો કરતા હતા: "નસીબ આડે પાંદડું જ
હત ું ને!"
"હા; નીકર એની વેરે મારંુ માગું દાનસંગે કેટલી વાર મારા જીજી કને નાખેલ ું ખબયર્ છે નાં?"
આ બોલનાર માણસને અમથી અમથી પણ આંખોના ખ ૂણા દબાવવાની તેમજ ભવાં
વાંકાં કરી કરી ઉછાળવાની ને ભાંગવાની ટે વ હતી.
"ને એમાં પ પણ શું બ યું છે કે રાવલજી અંજાયા?"
" પ નો'ત ું એટલે જ મારા જીજીએ મારી વેરે વેશવાળ કરવાની ના પાડી'તી ને?'
એમ કહીને ફરી પાછા એ બોલનારે ભમર ભાંગ્યાં ને જમણી આંખનો ખ ૂણો દા યો.
"અરે , આજ સુધી એજ સીનાં થાણાંની પોલીસ-લેનોમાં દે દા કૂટતી ને ઘોલિકયુ ં
રમતી'તી આ બચાડી."
"હા, ને આજ તો બેસી ગઈ િવક્રમપુરને પાટઠકરાણે."
"પણ રાવલજી મો ા શી રીતે?"
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"પોટુગરાપો જોઈ જોઈને. પોટુગરાપમાં તો પ ન હોય તોયે પ દે ખાય છે ને?"
"હા, ને મારો પોટુગરાપ મારા જીજીએ પડા યો'તો તેમાં પ આ યુ ં જ નિહ! પાળાં
ન હોય ઈ પોટુગરાપમાં પાળાં વરતાય, ને પાળાં હોય ઈનાં મ પોટુગરાપમાં વરહાં
આવે, એવી કરામત કરી છે મારે દીકરે સરકારે !"
િપનાકીને થોડું થોડું ઓસાણ આ યુ:ં પેલા સહન
ુ ી વ ચે દે ખાતા આદમી દાનિસંહકાકા
તો નિહં? એ જ; હા, હા, એ જ.
એટલા િનણર્ય પછી એકાએક િપનાકીના દય પર એક ધ્રાસકો પડયો. એને શરીરે
ુ ા? દે વ ુ કોને જાણે શરદીનો ટાઢો વા વાયો. બે જણા
ક યાની વાત કરે છે તે કોણ? દે વબ
ુ ાની પેલી છબીઓ પડાવી-પડાવીને શુ ં
િવક્રમપુરના રાજ રાવલજીને વરી? દે વબ
ુ ાની જોડે મને છે લેછે લે મળવા નહોતા
દાનિસંહજીકાકા િવક્રમપુર મોકલતા હતા? દે વબ
દે તા તે શુ ં આ કારણે?
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એ પડછંદ કાયાધારીઓનો સમુહ ભેદતો ભેદતો િપનાકી પેલા ઓળખાણવાળા
પુરુષની પાસે પહ યો, ને એનો હાથ ઝાલી હલા યો; બો યો: "દાનસંગજીકાકા! મને
ઓળખ્યો?"
ઊંચા આદમીએ હાથ પાછો ખેંચી લઈને છોકરા તરફ નજર કરી; એટલું જ ક :ું "કેમ
છે , એલા? કયાં છે તારો બાપુજી? ત ું અહીં કયાંથી આવી ચડયો? હમણાં જતો રહે, હો; પછી પછી -"
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ુ ાબહેન અહીં જોડે
છોભીલો પડવા છતાં િપનાકી પ ૂછયા વગર ન રહી શક્યો; "દે વબ
છે ?" કયાં જાઓ છો તમે? મને યાદ કરે છે ..."
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આ બધા સવાલોમાં હસવા વું કશુ ં નહોતુ,ં છતાં આજુબાજુના લોકોએ ઠેકડી માંડી.
કોઈ એક માણસે એના હાથ ઝાલીને મહેમાનોની વ ચેથી બહાર કાઢયો, ને સમજ પાડી:
"રાંડ વેવલીના! િવક્રમપુરની પટરાણી શુ ં તારા ગામની કોળણ છે તે આવુ ં પ ૂછવા બેઠો'તો?
ભાગી જા ."
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પણ િપનાકીને માટે ભાગી જવું સહેલ ું નહોતુ.ં એ આસમાની સલ ૂનની ઘાટી ઝીણી
ુ ા બેઠેલી હતી તેની પોતાને ખાતરી મળી. એ દે વબ
ુ ા હતી. પોતાની
જાળીઓ પાછળ દે વબ
આ રીતે હતી: બ ેએ દીપડીઆ નાળાની સામી ભેખળે જઈ સિહયારાં બોર વી યાં હતાં:
બાવળને છાંયે બેસીને એ બોરનાં બેઉએ જોડે જ જમણભાતાં કરે લાં હતાં: પોતાને પાકું પોચુ ં
ુ ાના મ માં મ ૂકીને ખવરાવતો: રા'ખેંગાર અને રાણકદે વડીનુ ં
રસભયુર્ં બોર જડત ું તે પોતે દે વબ
નાટક થાણાના છોકરાઓને એકઠા કરી િપનાકી પોતાને ઘેર બાપુજીની ગેરહાજરીમાં
ભજવતો: ડામિચયાનો ઉપરકોટ અને ઊંચી બારીનો િગરનાર ઠરાવતો. પોતે ખેંગાર બનતો,
ુ ાને રાણક બનાવતો.
ને દે વબ
ુ ાએ જ ચોખ્ખું સંભળાવી દીધેલ ું
રા'ખેંગારનો પાઠ માગનાર એક બીજા છોકરાને દે વબ
કે, ભાણાભાઈ િસવાય બીજા કોઈની રાણકદે વડી હુ ં નિહ બનુ:ં ને પોતે રા'ખેંગાર તરીકે
રણસંગ્રામમાંથી મરીને યારે શબ વો બની પડેલો યારે પોતાનુ ં માથુ ં ખોળામાં લઈ
ુ ા સાચેસાચ રોવા લાગતી: ને છે લું મરણ પેલી
'ગોઝારા ગરનાર'ના દુહા ગાતી દે વબ
મેશની મ ૂછોનુ:ં રા'ખેંગારના પાઠમાં િપનાકીએ તાવડીની તળે થી મેશ લ ૂછી આવી પોતાની
ુ ાએ રાણકના પાઠમાં પોતાનુ ં મોઢું િપનાકીના મોઢાને અડકાડેલ ું
મ ૂછો ચીતરે લી; પછી દે વબ
એટલે એને પણ હોઠ ઉપર મ ૂછો છપાઈ ગઈ હતી: સહુ કેટલું હ યાં હતાં!
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તે િદવસે સમજણ નહોતી કે આ એક રમત છે અને રમતનો અંત આવવાનો છે .
ુ ા ખાતી
િપનાકી રજાના િદવસો પ ૂરા કરીને ભણવા જતો યારે તે િદવસોમાં તો દે વબ
નહોતી; ખાવુ ં એને ભાવત ું નહોતુ.ં એ રડતી. તે રડવાનુ ં કારણ બતાવી શકતી નિહ.
િપનાકીને જતો જોતી છતાં ઘુનાળી નદીની ભેખડ સુધી વળાવવા જઈ શકતી નિહ. હૈયામાં
ઊઠતા 'મારા રા'! મારા ખેંગાર!' એવા ભણકારા હોઠ સુધી આવતા, અને ગુલાબના લના
કાંટામાં પરોવાઈ ગયેલી પાંખે તરફડતા પતંિગયાની પેઠે એ ભણકારા હોઠ ઉપર જ ફફડતા
હતા.
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તેર અને સોળ વષર્ની વ ચેની વયમાં રમનાર િકશોર લેખે િપનાકીની મનોવ થા તે
વખતે કેટલી િવકલ બની ગઈ! એ અવ થાની કઢંગી દશા નથી સમજાવી શકાતી, નથી
કોઈ સમજવાની પરવા પણ કરત.ું િપનાકી તો પોતાની માની લીધેલી કેરી પોતાની
હાથમાંથી ટં વીને બીજો ચ ૂસતો હોય ને પોતે એ ચ ૂસનારની સામે દયાજનક, ભયાનક,
િહંસામય તેમજ લાચાર નજરે ટાંપી ર ો હોય તેમ પેલી ઘાટા ઝીણા તારોની બનેલી
સલ ૂન-જાળી તરફ જોઈ ર ો.
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બીજી બાજુના લેટફોમર્ ઉપર પોતાની ગાડીનો પાવો વાગ્યો. એ પાવાએ િપનાકીના
અંતરમાં જાણે કે ધગધગતા કોઈ ધાત-ુ રસની ધાર કરી. પોતે યાં ન પહ ચી શકયો. પછી
થોડી જ વારે આ સલ ૂને શોભતી ગાડી પણ યારે ચાલતી થઈ યારે એના જીવની એવી
દશા થઈ, વી દશા કોઈક શીતળ મકાનની અંદર બાંધેલો પોતાનો માળો ખેરી નાખતા એ
મકાનવાળાની લાકડીને ચાંચોના પ્રહારો કરી કરી તરફડતા, પુકારતા ચૈત્ર-વૈશાખના નાના
ચકલાની થઈ પડે છે .
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િપનાકીને અરધી રાત સુધી બીજી ગાડીની રાહ જોતા બેસવુ ં પડ .ું બેઠાં બેઠાં એણે
ભયંકર મનોરથોને ભાંગ્યા: મામીની પીરાણી ઘોડી પર એક િદવસ હુ ં િવક્રમપુરમાં પેસીશ:
ે ી ચંદન ઘો જો કયાંકથી જડી જાય, તો પછી રાવલજીના દરબારગઢની
જૂની લોકકથા માંહલ
િદવાલ ચડતાં શી વાર છે ! ઉનાળાની અંધારી રાત હશે. ઝ ખા ઉઘાડા મ ૂકીને દરબાર તથા
દે વલબા સ ૂતાં હશે: દરબારની ખુદની જ તલવાર ખેંચી લઈને એની છાતી પર ચડી બેસીશ,
ને પછી જાગેલી દે વલબાને પ ૂછી જોઈશ કે 'ત ું અહીં સુખી છે ? આ બ ૂઢો તને દુ:ખ તો દે તો
નથી ને? આ ત્રણ રાણીઓ ઉપર તને ચોથીને લાવનાર તને શી રીતે િપ્રય થઈ પડયો?
મારી રાણક એના બા ડા ખેંગારને કેમ િવસારી શકી?'
ુ ાને એક કાપડું આપીને હુ ં પેલા દુ ટને કહી રાખીશ:
ને પછી કંઈ નિહ, પણ દે વબ
‘જો , હ ! આ મારી બહેન થઈ. હવે-હવે એ મને જો કદાિપ એવો સંદેશો મોકલશે કે વીરા,
હુ ં દુઃખી ,ં તો મારી મામીની પીરાણી ઘોડીને પાંખો પ્રગટશે, ને આંહીં આવી હુ ં આમ કરીને
તારી છાતીમાં તલવાર પરોવી લઈશ...'
આ વખતે "કટ" વો કોઈક અવાજ થયો. િપનાકીના તરં ગપડદા વીખરાઈ ગયા.
એણે ભાનમાં આવીને જોયુ,ં તો પોતાના હાથમાંની પેિ સલને રે લવે ટે શનની લાદી ઉપર
પોતે જોર કરી દબાવી હતી, તેથી તેની અણી ભાંગી ગયાનો જ એ નાનો કડાકો થયો હતો.

20.

લેખાને જોઈ આ યો

"એવડી બધી સ ા સરકારની - કે મારે મારી બાયિડયુ ં ને કેમ રાખવી કેમ ન
ું ઈ માથુ ં મારે ! ના,
રાખવી, મારી નાખવી કે જીવતી રાખવી, એ બધી મારા ઘરની વાતમાં
ના; ઈ નિહ બને."
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વડલા-મેડીના રાજગઢના ગોદડ દરબારનુ ં આ પ્રકારનુ ં ત વાલોચન ચાલતું હત.ું
"પણ આપણે શા માટે એમ કહેવ ુ ં પડે-" વાિણયા કારભારી દરબારને સમજાવતા
હતા: "કે બાઈઓને કોઈએ માયાર્ં છે ?"
" યારે શુ ં મારે સગે હાથે ઝાટકા નથી માયાર્ ? હુ ં શુ ં નામદર્

?
ં "

કામદારને જાણ હતી કે આ મરદ નશાની અસરમાં બોલે છે . એણે ક :ું
"રાણીસાહેબને માયાર્ તો છે તમે જ, વીરતા તો તમે જ કરી છે ; પણ આપણે આપણી વીરતા
આપણે મોઢેથી શા માટે ગાવી? શ ૂરવીર તરીકે આપણે તો શરમાવુ ં જોઈએ."
"શાબાશ!" દરબારે હવામાં હાથનો પંજો થાબડયો. કામદાર ત ન બીજી જ બાજુએ
બેઠા હતા. "મેં કોઈ અમથો ત ું વો કારભારી રાખ્યો હશે? નવાનગરને ઘેરેય તારંુ
દીવાનપદું દીવડા કરે . મહારાજ ભાવસંગજી માગણી કરે તોય તને હુ ં ન છોડુ.ં "

y.
co
m

"હવે જુઓ, બાપુ, આપણે તો એમ જ કહેવાનુ ં કે બેઉ બાઈઓ સામસામા કપાઈ
મ ૂઆ, કેમકે બેઉ વ ચે ખાર અને ઈ યાર્ હતા."

"બસ, બરાબર છે . એ સલાહ લાખ િપયાની છે . એ સલાહ બદલ તમને, કામદાર, હુ ં
ુ
રાજવડં ગામ પેઢાનપેઢી માંડી આપુ ં .ં "
"એ હવે સવારે વાત." કામદારને ખબર હતી કે અ યારે બોલનાર પ્રભાતે પાળનાર
બે જણા આ એક જ માનવ-શરીરની અંદર િનરાળા છે .

ka

la

વડલા-મેડી ગામની રાજદે વડીમાં તે વખતે એક ફકીર દાખલ થતો હતો, આટલો
બ ૂઢો સાંઈ દે વડી પરના આરબોએ િજંદગીભર કદી દે ખ્યો નહોતો. એ ફકીર લાંબા વાળ
પાનાં પતરાં વા સફેદ અને ચળકતા હતા. મ બોખું હત.ું હાડકાં ખખળે લાં હતાં.
ગલોફામાં ખાડા હતા. ક મરની કમન વળી ગઈ હતી. હાથમાં લોબાનની ભભક દે ત ું ધ ૂિપયુ ં
હત,ું ને બીજા હાથમાં મોર-પીંછાની સાવરણી હતી.

pu
s
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આરબોની સલામોને 'બાપુ! બાપુ! જીતે રહો!" એવા ગંભીર અને સુકોમલ બોલોથી
ઝીલતો સાંઈ, કોઈ જગમ
ં
વડલા વો, દે વડી પછી દે વડી વટાવતો અંદર ચા યો ગયો.
પાછળ એક ગોલી ચાલી આવતી હતી. દરવાનોએ મા યુ ં કે સાંઈબાપુને અંદર ભાવરાણી
માએ જ તેડાવેલ હશે. દરબારને માથે સરકારી તહોમતનામાની તલવાર કાચા સ ૂતરની
તાંતણે લટકી રહી હોવાથી નવાં ભાવરણી મા અનેક જાતની ખેરાતો, માનતાઓ તેમજ
બંદગીઓ-તપ યાઓ કયાર્ જ કરતાં હતાં.
ભાવરાણી લેખા વીસેક વષર્ની હોવા છતાં, ને એક ભ્ર ટ મનાતી રખાત હોવાં
છતાં, દરબારગઢની અંદરના એંશી-એંશી વષર્ના બુ ગ ના મ થી પણ 'મા' શ દે સંબોધાતી.
બુઢો સાંઈ યારે અંદરના ગાળામાં ગયો યારે એણે ત્રણ ડેલીઓ વટાવી હતી.
ત્રીજી દે વડીના ઘાવાખાનામાં તો સો વષર્ના ફ આરબો ચોકીદાર હતા. તેઓ ઝીણી નજરે
જુએ તે પહેલાં તો 'બાપુ! બાપુ! જીતે રહો! નેકી-ઈમાન તુમારા સલામત રહો!' એવા ગંભીર
બોલ લલકારતો ફકીર અંદર દાખલ થઈ ગયો.
અંદરનુ ં દૃ ય દે ખીને ફકીરે તાજુબી અનુભવી. પરસાળ ઉપર થાંભલીને અઢેલી એક
ચાકળા ઉપર વીશ વષર્ની લેખા અદલ કાિઠયાણી વેશે, પુિનત દીદારે બેઠી છે . સામે ત્રણ
પુરુષ-વેશધારી બાળકો શાંત મુખમુદ્રા ધારણ કરીને બેઠા છે . તેમના વેશ સુરવાલ તેમજ
પહેરણના છે : માથા પર ઝીક ભરે લી ટોપીઓ છે , પણ કેશના મોટા અંબોડા છે : હાથમાં
ચ ૂડીઓ - બંગડીઓ છે , ને પગમાં ઝાંઝર-ત્રોડા છે : નાકમાં ચ ૂકો ને છે લકડીઓ છે . એક છ
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વષર્ની, બીજી આઠેક વષર્ની ને ત્રીજી નવ વષર્ની - એ ત્રણે ગોદડ દરબારની મ ૂએલી
ીઓની પુત્રીઓ છે . સામે એક બ્રા ણી ી બેઠી બેઠી મહાભારત લલકારે છે .
તાજુબ ફકીર પોતાની ચે ટાઓ ચ ૂકી ગયો. મોરિપ છનો ડં તેમ જ લોબાનનુ ં
ધ ૂપદાન એના હાથમાં જ થંભી ર ાં. સાંભળે લી વાત સાચી પડી: આ લબાડ ગણાતી ઓરત
પોતાની શોક્યોની પુત્રીઓને તાલીમ આપે છે . માતાઓ જીવતી હતી યારથી જ પુત્રીઓએ
અહીં રહેવાનુ ં પસંદ કયુર્ં છે .
બ્રા ણી િવધવાને માથે મુડં ન હત.ું સફેદ વ ો એના ગંભીર, ગમગીન, તોયે તાજા
મુડને
ં
તેજ વી લાગતા મ ને િવના વાળ-લટોએ પણ શોભાવતાં હતાં. મહાદે વને મ તકે
ચૈત્ર-વૈશાખની જળાધરી ગળે તેમ એના ગળામાંથી મહાભારતના લોકો ટપકતા હતા. એનુ ં
રસપાન કરતી ભાવરાણીનાં નેત્રો મીટ પણ નહોતાં ભાંગતાં. વ ચે વ ચે યારે દ્રૌપદીના
ધા-પોકારવાળા લોકો આવતા યારે એનુ ં મ ધીરે રહીને પેલી પુરુષવેશધારી ત્રણ ક યાઓ
તરફ ઢળત ું ને મલકાત.ું
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ફકીર તરફ લેખાનુ ં યાન થોડી વાર પછી ગયુ.ં એક મુિ લમ પંથના ધમર્પરુ ુ ષને
આવી અદબ રાખી િહ દુ ગ્રંથ સાંભળતો દે ખી લેખા પણ ચિકત થઈ. એને મહાભારત
વાંચનારી િવધવાને હાથની ઈશારત કરી. વાજાની ધમણ ધીમે ધીમે પડે તે રીતે બાઈના
લલકાર ધીમા પડયા.
લેખાએ ઊઠીને ફકીરને બે હાથની કુરનસ કરી: "પધારો સાંઈબાપુ!"

la

પોકારી.

"દાતાર આબાદ રખે, બ ચા!" ફકીરે સ મુખ જોયા વગર જ પંજો ઊંચો કરી દુવા

ka

"દાતારને ડુગ
ં રે થી પધારો છો, બાપુ?"

"હાં બેટી! જિમયલશા કા હક
ુ મ હવ
ુ ા. આના પડા."
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ફકીરની આંખો ધરતી પરથી ઊખડતી નહોતી. આટલી વ ૃ ાવ થાએ પણ સાંઈ ઊંચી
નજર નથી કરતો, એટલે હોવો જોઈએ કોઈક પરમ સંત, એમ સમજી લેખાએ િવશેષ
સ માનની લાગની અનુભવી ક :ું
"ફરમાવો સાંઈબાપુ!"

થોડીવાર થઈ, એટલે ચતુર લેખાએ યાંથી સવર્ને રજા આપી. નાની ક યાઓએ
એક પછી એક અપરમાના ખોળા સુધી વાંકા વળી હાથજોડ કરી ક :ું "મા, રામરામ!"
"રામરામ બેટા! માલુબા! રામરામ! જાવ, હવે ઘોિડયુ ં કઢાવો સામાન મંડાવો."
લેખાએ એમ કહી મોટી ક યાના મ એ હાથ પસાય .
વચેટે આવીને ક :ું "મા, રામરામ!"
ત્રીજી સહથ
ુ ી નાનીએ કશો જ બોલ બો યા વગર ઝટપટ

મ તેમ હાથ જોડી લીધા.

"કેમ બેટા જસુબા!" કહેતાં કહેતાં લેખાએ નાની ક યાને પોતાના હૈયા પાસે
ચાંપવા નજીક ખેંચી, પણ નાની ક યા કોઈ જડબાં ફાડીને બેઠેલ અજગરથી ડરી ભાગે તેમ
જોર કરી ટી થઈ નાસી ગઈ.
"માલુબા!" લેખાએ પછવાડેથી ભલામણ કરી: "જોજો હો, આજ રે ડીનુ ં ચોકડું
ડ ચશો નિહ. નીકર ઈ ઘોડી સાંકળની ઝ ટ મારશે તો ડફ દે તાં પડશો હેઠાં."
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"એ હો, મા."
"ને બાલુ." લેખાએ વચેટ ક યાને ક :ું "ત ું ચીભડાંની ફાંટની
ન ખડકાતી હો! ઘોડે સવારીમાં તો િડલને ટટાર રાખીએ."

મ બાવળા ઉપર

"જી હો, મા!" વચેટ ક યા વધુ િવનયશીલ હતી.
"ને જસુને આજ હરણ-ગાડી હાંકવાની છે . બહુ તગડાવે નિહ, હો કે!"
એ િદવસોમાં કાઠી રજવાડા બોકડા-ગાડી, હરણ-ગાડી, કૂતરાં-ગાડી
જાતજાતના પ્રાણીઓ જોતરે લાં વાહનો પોતાનાં બાળકો માટે વાપરતાં હતાં.

વગેરે
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સવર્ને વળાવી પોતાના મલીરને ભરાવદાર છાતીનાં ડોક નીચેનાં બનેલાં દ
ં ણા
ઉપર ઓઢાડી દે તી દે તી લેખા સાંઈની પાસે આવી. પોતે ચાકળા પર બેઠી. સાંઈએ
ચાકળા પર બેસવાની ના પાડી: "નિહ બેટા! ફકીરો કું તો જમી કા જલેસા જ ખપે, મેરા
બાપ!"
એટલું કહીને ફકીરે પહેલી વાર નેત્રો ઊંચાં કયાર્ં , ને લેખાની મુખમુદ્રા સામે ન યાં.
એની ઝાંખી આંખોનાં કોિડયાંમાં કોઈએ નવુ ં િદવેલ પ ૂયુર્ં હોય તેમ ડોળાની િદવેટ-કીકીઓ
સતેજ થઈ. ફકીર બો યો: "એક જ સવાલ ફકીર પ ૂછે ગા. જવાબ દે ગી, બેટા?"
ભાવરાણી સામો ઉ ર આપે તે પહેલાં તો ફકીરે પોતાનો સવાલ છોડી નાખ્યો: "ત ું
સુખી છે ?"
"એક આદમીએ પ ૂછા યું છે ."

ીએ પોતાની મોટી આંખોનાં ભવાં ચડા યાં: "તમે જોગી છો, કે દલાલ છો

ka

"બાપુ!"
કોઈના?"

la

"કેમ?" ઓરતે ગુજરાતી વેણ સાંભળીને ત્રાઠી હરણીની પેઠે કાન ઊંચા કયાર્ં .

pu
s

ta

"હુ ં િસપાઈ .ં " એટલું કહેતાં ફકીરે પ ૂરાં હોડ ઉઘાડયા, ને બત્રીસે દાંતની હાર એ
બોખા મ માં ડોિકયાં કરી ઊઠી. ગલોફાના ખાડા ઓિચંતી કોઈ સરવાણી ટી હોય તેમ
ઉપસી આ યા, ને ભાવરણી ચમકે તે પહેલાં તો એણે ક :ું "િસપાઈ ,ં ને િસપાઈ બ ચાનો
સંદેશ પ ૂછવા આવેલ ં - એવો િસપાઈ બ ચો, નુ ં કલેજુ ં િચરાય છે ને ણે પોતાનુ ં
સ યાનાશ કરનારને પણ માફી બક્ષી છે ."
લેખા નરમ પડી. એનુ ં મ ભ ઠામણના ભારે િફક્કું પડ .ું એની સ ૂરત લોહી
િવનાની થઈ પડી.
ફકીરે મક્કમ સ ૂરે ક :ું "તને ભોળવવા નથી આ યો. તારો છાંટોય લેવા એ તૈયાર
નથી. પણ એને જાણવુ ં હત ું - મુખોમુખ જાણવુ ં હત ું - કે ત ું સુખી છો કે નિહ?"
"એ બાયલો મને પુછાવે છે ?"

લેખાએ તુ છકારભયુર્ં હા ય કયુ.ર્ં

"બાયલો! તમને માફી આપનાર બાયલો કે?"
"સાંઈસાબ!" ભાવરાણીએ ઠેકડી કરી: "તમે ક્યાંથી સમજી શકો એ મરમ? હુ ં તો વાટ
જોતી'તી કે ભાવર મને ને દરબારને - બેયને બંદૂકે દે શે; પણ હુ ં તો નાહકની એ નામદર્ ની
વાટ જોતી'તી."
ફકીર ચ ૂપ થયો.
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"એને કેમ છે ? - એ િદલાવરીના દાતારને?" ઓરતે મમાર્ ઘાતો ચાલુ જ રાખ્યા. પણ
ુ રી ખાવા લાગ્યો.
લેખાનો અવાજ હવે જૂના જામેલા તંબ ૂરાના તારોની પેઠે જરીક જા
"તેની તને હવે શી િન બત છે ?"
"અને, મારાં સુખદુઃખ પુછાવીને એ શું કરશે?"
કરશે."

"સુખી સાંભળીને સળગી જશે; ને દુઃખી જાણશે તો દરબારને ગ ૂડી નાખી તને

ટી

"સાંઈબાપુ, એને ફકીરી જ વધુ શોભશે. એણે કાંિટયા વરણને લજ યુ ં છે ."
"એને હુ ં િસપાઈ બનાવીશ."
"િસપાઈ! હા! હા!" કહીને ઓરતે િનસાસો નાખ્યો. એ િનઃ ાસનો અવાજ કોઈ
ઓિરયાની ખાડના ધસી પડતા ગંજાવર થરના પછડાટ વો બોદો હતો.
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ગઈ

"કહેજો એને - કે સુખદુઃખના િહસાબ હવે નથી ર ા; કડવામીઠાનો વાદ જ હારી
.ં "
"શાબાશ!" કહીને ફકીરવેશધારી ઊઠયો. "હવે હુ ં રજા લઈશ, દીકરી!"

"તમે કોણ છો?"
"તારા નવા ચ ૂડલાનો કાળ
લેખાના મ માંથી

.ં "

ાસ નીકળી ગયો.

ka

"હ!!!"

વા િનમર્ળ

la

ફકીર તરીકે બનાવટીય નક્કી થઈ ચ ૂકેલો છતાં આ આદમી "દીકરી"
લાડ-શ દે બોલાવે છે , તેન ુ ં શુ ં કારણ હશે?

ta

"ચ ૂપદીદી રાખ ." ફકીરે નાક પર આંગળી મ ૂકી. "મારી પછવાડે આખી શહેનશાહત
ુ
છે . મારં વ
ં ાડુય
ં ખાંડું થયે તારો દરબાર માંડલેના કાળાં પાણી સુધી પણ નિહ પહ ચે. રાઈરાઈ વડા એના ટુકડા વહચાઈ જશે."

pu
s

એમ બોલીને ફકીરે પાછા હોઠ લાંબા કયાર્ , આંખોના પડદા ઢીલા મ ૂકી દીધા. કમરથી
ઉપરનો ભાગ કાવીને એ ચાલતો થયો.
લેખા ઊંચી પરસાળની એક થાંભલી જોડે, એ થાંભલીના લાકડામાંથી કોતરામણ
કરી કાઢેલી પ ૂતળી હોય તેવી ઊભી થઈ રહી, ને એના ચીસ પાડવા આત ુર મનને કોઈ
ચેતાવત ું ર :ું 'મારી પછવાડે આખી શહેનશાહત છે !'
'મારી પછવાડે આખી શહેનશાહત છે !' એવી ખુમારી જ મ પા યાનો એ જમાનો હતો.
પ્રથમ પહેલા સરકારી પોલીસની નોકરીમાં જોડાનારા બ્રા ણ-વાિણયાઓને એ ખુમારી ગોરા
અિધકારીઓએ આપી હતી. નાનાં - મોટાં રજવાડાંની જ વસતીમાંથી પેદા થયેલા આ નવા
અમલદારોએ જીવનમાં પહેલી જ વાર આ ઠકરાતોના ઠાકોરો તાલુકદારોને 'અ દાતા' શ દ
કહેવો બંધ કય . એજ સીની નોકરી કરનાર અનેકના દયમાં એક જ પ્રકારની ઉમેદ જાગી
કે ફલાણા ફલાણા દરબારને ક્યારે હાથક્ડી પહેરાવીએ!
રાજકોટના િસિવલ ટેશનમાં શહેરની નોકરી કરનાર સહુ કોઈ િસપાઈને ખબર પડી
કે પોતાનો એક હાથ ઊંચો થયે જામ, બાબી કે જાડેજા નરે શોની આઠ-આઠ ઘોડાળી
ગાડીઓને ખડી થઈ રહેવ ુ ં પડે છે . રાતની રૉન (રાઉ ડ) ના 'હૉ ટ, હુ કમ જ ધૅર'નો પ્ર યેક
પડકારો મોટા ચમરબંધીને મ એથી પણ 'રૈ યત!' કહેવરાવનારો બની ગયો. અને યુિબલી
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બાગના હૉલમાં એક િદવસ ગવનર્ર સાહેબનો દરબાર હતો તે િદવસે મુકરર કરે લ વખતથી
એક િમિનટ પણ મોડા આવનાર દરબારની ગાડીને ન પેસવા દે વી એવો હક
ુ મ લઈ ઊભેલા
એક પોલીસે દાજીગઢના ઠાકોર સાહેબની ગાડી પાછી વાળી હતી.
સપાઈ-બેડાનાં નાનાં-નાનાં છોકરાં થાણે થાણે આવી વીરકથાઓ રટતાં, ને આ
જાતની ખુમારીમાં ઊછરતાં એ ખુમારીનો લલચા યો જ વઢવાણ-લીંબડીનો બ્રા ણ જુવાન,
ધારી-અમરે લીનો વેપારી વાિણયો, કે હરકોઈ ગામડાનો કાંિટયો જુવાન રાજકોટની સડકે
ચાલી નીકળતો, સોળ શેરની બંદૂક ખભા પર ઉઠાવતો, શરીર કસતો, પરે ડ શીખવનાર
સ ૂબેદારના ઠ સાને પણ વહાલા ગણી યુિબલીને દરવા કોઈક વાર- કોઈક ગવનર્રની
સવારી વખતે - કોઈક એકાદ ઠાકોરની ગાડી પાછી કાઢવાનાં વ નાં સેવતો. લ કરી તૉર
પેદા થયાનો એ જમાનો હતો. એ જમાનાએ કાંિટયા તેમ જ બ્રા ણ-વાિણયાના ભેદ જ
ભાંગી નાખ્યા.
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એ જમાનાનો યાલો પીનાર મહીપતરામે વડલા-મેડીના ઝાડવાંને વટાવી જઈ
રાતના બીજા પહોરે એક નાના ગામડાની અંદર એક ઘર ઊઘડા યુ.ં ફકીરનો વેશ ઉતારી
પોતાના કપડાં ચડા યા. ભાવર જુવાન નીચે બેસીને મહીપતરામના પગની િપંડીઓ ઉપર
કાળા 'બાંિડસ' (બે ડેજ) લપેટી ર ો હતો, ને મહીપતરામ લેખાના શા સમાચાર લા યા છે
તે જાણવા તલપાપડ થઈ ર ો હતો.
મહીપતરામે પ ૂછ :ું "અ યા, તારા વંશમાં કોઈ પીર ઓિલયો પાકેલો ખરો કે?"

la

"હા જી; મારો દાદો ભરજુવાનીમાં કફની ચડાવી ચાલી નીકળે લા." જુવાન ભાવરે
છાતી લાવીને જવાબ દીધો.

ka

"શા કારણે?"

"મારી દાદીની જુવાનીમાં એક ભ ૂલ થઈ ગયેલી તેને કારણે."
"શું સાહેબ?"

ta

"હવે હુ ં સમજી શક્યો."

pu
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"આજની મારી હાર."
"હાર? કોનાથી?"
"તારી રાંડથી."
"શી રીતે?"

"મેં તારી િસપઈગીરી ને િદલાવરી ગાઈ. એણે તને 'બાયલો' ક ો."
ભાવરે િનઃ ાસ નાખ્યો. મહીપતરામે ક :ું "ને મનેય હવે ઘડય બેસે છે ."
"શાની?"
"તને ઝન ૂન ન ચડ ું તે વાતની."
ભાવર ભય પા યો. એના િદલના ઊંડા ઊંડા કૂવાને કાંઠે ઊભીને મહીપતરામ જાણે
પાણી પારખતા હતા.
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"ને એને હવે સુખદુઃખની લાગણી નથી રહી. દરબારના દીકરીઓને કેળવે છે , ને
ુ
િહંદનાં શા ો સાંભળે છે . એની િચંતા કરીશ મા. ને હવે કોઈક મીરાં-દાતાર જગ્યાએ ચા યો
જ ."
"દરબારને દીઠા?"
"ના; હાથક્ડી લઈને જઈશ યારે જોઈ લઈશ."
" આ કાળી નાગણથી ચેતજો."
"એની દાઢ તો મેં િનચોવી લીધી છે ."
ઘોડીએ ચડીને ચાલી નીકળે લા મહીપતરામના મનમાં એક વાતનો વલોપાત રહી
ગયો: સા ં, લેખાને એટલું સંભાળવુ ં રહી ગયુ ં કે, 'તારા દરબારને પહેરેલ હાથકડીએ
ભદ્રાપુરની બજાર સ સરો કાઢું તો તો કહે કે બ્રા ણ હતો; નીક તને પાલવે તે કહે .’
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ઘણાં માણસોને આવા વસવસા રહી જાય છે - કહેવ ુ ં હોય તે ન કહી શકાયાના.

21. બહનની શોધમાં
"ઉઘાડો!"

કોકે પાછલી રાતે સાદ પાડયો.

la

ધજાળા હનુમાનની જગ્યાને ડેલીબંધ દરવા

ડુગ
ં રાની વ ચે ટાઢો પવન ઘ ૂમરી ખાતો હતો.

ka

"ઉઘાડો, બાપ, ઝટ ઉઘાડો. ટાઢયે દાંત ડાકિલયુ ં વગાડે છે ." બીજી વાર કોઈ બો યુ.ં

ત્રણ જણા દરવાજો ઠોકતા ઊભા હતા. ત્રણમાં એકે ક :ું "છોકરંુ મારંુ ક્યાંય સ ૂતું

pu
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હશે."

ta

નદીના પાણીમાં બગલાની ચાંચો 'ચપ ્ ચપ'્ અવાજો કરતી હતી. ટીટોડીના બોલ
તોતળા નાનાં છૈ યાંના ' યા- યા- યા' એવા ખુશહાલ વરોને યાદ કરાવતા હતા.

"ત ું આવુ ં બોલ છ એટલે જ મને બીક લાગે છે ." બીજાનો પોલો વર નીક યો.
"કાં?" પહેલાએ પ ૂછ .ું

"છોકરાં સાંભરશે, ને તારાથી નિહ રે 'વાય; ત ું મને દગો દઈશ."
"જોયુ,ં લખમણભાઈ?" પહેલાએ ત્રીજાને સંબોધીને ફિરયાદ કરી: "તમને- હુ ં
વાિશયાંગ ઊઠીને તમને, લખમણભાઈને દગો દઈશ? આ શુ ં બોલે છે પુનોભાઈ?"
જવાબમાં એક મીઠા હસવાનો અવાજ ઊઠયો. એ હસવામાં, હીરાનુ ં પાણી
અંધારે પણ પરખાય, હસનારનુ ં મ પરખાત ું હત.ું એ મોઢું પા ં હોવુ ં જોઈએ.

મ

"હસો કાં, લખમણભાઈ? જુઓ, આ ભેરવ બોલી." વાિશયાંગ નામનો એ કોચવાયેલો
જુવાન બો યો. ચીબરીના અવાજમાંથી એણે અપશુકન ઉકે યા.
'હવે ડેલી તો ઉઘડાવો, બાપા?" લખમણભાઈ નામના આદમીએ આનંદ ભરપ ૂર વરે
ક :ું "િશયા ય હાડકાંને ચાટે તેમ ટાઢય મોઢાં ચાટી રહી છે ."
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"ઉઘાડો...ઓ..ઓ...ઓ." પુનાભાઈ નામે ઓળખાયેલા ત્રીજા જણે એટલો બોલ
બોલવામાં માનવી, િશયાળ અને િબલાડી - એમ ત્રણ પશુઓની બોલીના લહેકા િમલા યા.
ૂ ા કયાર્ .
િશયા રાતના મ કરા પવને એ લહેકાને પાછા પોતાની રીતે લાંબા-ટંક
"કોણ છો, ભા?" અંદરથી કોઈક સુવાળો
ં
અવાજ આ યો. મ કરા પુિનયાએ ઉ ર
વા યોઃ "છઈયેં તો ચોર. શાહક
ાર
તો
યાં
અમારે
ગામ
રીયાઃ અખંડ નીંદરંુ કરે છે રોગા!’’
ુ
"ઠેકડી કરો છો દે વ થાનની?" અંદરથી તપેલો અવાજ આ યો.
"આ શુ?ં બાવે રામકી ગોતી?" અિત ધીરે વરે પુનો વાિશયાંગને પ ૂછવા લાગ્યો.
"બસ, બસ." લખમણભાઈ નામના માણસનો ગંભીર અવાજ ઊઠયો, એણે જવાબ
દીધો: "બાઈ, બોન, આંહીં જાણે કે વાય છે કાળી ટાઢ. ઓઢવા ધાબળોય નથી, એટલે હાંસી
કરતાં કરતાં ટાઢને થાપ દે તાં રાતભર હા યા આવીએ છીએ. ભલી થઈને ઉઘાડ તો
દે વ થાનુ ં છે . આશરો છે . નિહ તો તાપણુ ં કરીને બહાર પડયા છીએ."
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"હા, તો પછે બેક લાકડાં બહાર ફગાવ , બાઈ!" પુનોભાઈ ન રહી શક્યો: "આમેય
બાવા તો બ યા જ છઈયેં ને, એટલે ધ ૂણી ધખાવશુ.ં "
નાની ગડક-બારી ઉધાડનાર ી હતી. એણે એક પછી એક ત્રણે પુરુષોનો જોબનવેશ ઉકે યો. ખભે અકેક બંદૂક ચામડાના પટે લટકાવી હતી. બોકાના બાં યાં હતાં. સુરવાળો
ૂ ા ડગલા હતા. માથે પાઘડીઓ હતી.
પહેરી હતી. બદન પર ટંક

la

" ધજાળા!" કહેતા ત્રણે અંદરના નાના દહેરાના િશખર ઉપર ઊડતી ધોળી ધજાને
હાથ જોડયા.

ka

અંધાિરયા પક્ષની બારસ-તેરસનો કંગાલ ચંદ્રમા, ગરીબના ઘરના તેલ ખ ૂટે લા દીવા
વો, ક્ષયના રોગીના છે લા ચમકાટ વો, વસ ૂકતી ગાયના ર ાસ ા દૂ ધની વાટકી વો,
થોડીક વાર માટે ઉદય પા યો. ત્રણે મહેમાનોના ચહેરામોરા િવશેષ ઉકેલ પા યા.
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મ કરો પુનો બેઠી દડીનો, િશવનો પોિઠયો કોઈક િશવાલયમાંથી સજીવન થઈ ઊઠયો
હોય તેવો દે ખાતો હતો. એના માથા પરનુ ં ફાિળયુ ં પણ એના શીંગડાં વા બે ઊભા ખભા
સ ૂચવતું હત.ું એની ગરદન ગરે ડી વી હતી. પરોણાગત કરનાર ઓરતને સામી નજરે ન
જોતાં એ તીરછી નજરે જ જોતો હતો. એને જોતાં જ જણાઈ આવે કે દુિનયાની લગભગ
ે ો એ એક છે . એના મ પર માયા
તમામ વાતો તરફ ત્રાંસી નજરે જ જોનારાં માણસો માંહલ
મમતાની કોઈ સુવાળી
ં
લીટી નહોતી. એની મ ૂછો, બે વીંછીને હોઠ પર સામસામા ચ ટાડયા
હોય તેવી વાંકડી ને જોવી ભયાનક લાગે તેવી હતી.
વાિશયાંગ, પુનાથી નાનેરો, બાવીસેક વષર્નો માંડ હશે. એને જોતાં જ ઓરતે ક :ું
"ભાઈ, િશખાઉ દે ખાઓ છો." એના િદદાર િશખાઉને જ શોભે તેવા હતા.
"વાહ, ભલો પારખ્યો! અંજળી ટલાં અજવાળાંમાં શો સરસ પારખ્યો!" પુનો આ
બાઈની સામે જોયા િવના બોલી ઊઠયો. બાઈએ એની સામે નજર કરી, તેટલામાં તો પુનો
હનુમાનની મ ૂિતર્ સામે એક પગે ઊભો ઊભો ગાવા મંડી પડયો હતો:
જનીના લાલા!
હરદમ બાલા!
દોઢ પગાળા!
સમદર ટપવાવાળા વામી!
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વજર કછોટાવાળા વામી!
જશનામી! વરદાની!
હનુમાનનુ ં તોત્ર ગાતો ગાતો એ તીરછી નજરે પોતાની બગલ નીચેથી બાઈને
જોતો હતો.
વાિશયાંગ કશો જવાબ ન આપી શક્યો, છતાં િદલમાં તો પામી ગયો કે બાઈએ
પોતાને િશખાઉ ચોરની ઉપમા આપી છે .
"કોઈ પુરુષ માણસ કેમ નથી જણાત ું આંહીં?" એવુ ં પ ૂછનાર લખમણભાઈ નામના
ત્રીજા પુરુષને ઓરતે નીરખ્યો. સીધો સોટા સરખો, સવા પાંચ હાથનો ઊંચો એ જુવાન
અંધારામાં વો ડો ક પેલો હતો તેના કરતાં વધુ સોહામણો દે ખાયો.
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એણે ધોતીયુ ં પહેરી તે ઉપર િપછોડી લપેટી હતી. એક સફેદ અરધો ડગલો એની
કમર સુધી ખુ લે બુતાને પડયો હતો. એની પાઘડી એના હાથમાં હતી. એટલે ઉઘાડે માથે
અધાર્ ગોળની તાળ કોઈ લીસા પ થરની ખરલ વી ચમકતી હતી. ચંદ્રનુ ં િબંબ એ ટાલથી
ભ ય લાગતા ભાલમાં જળ-રમતી કોઈ માછલી વુ ં ઝળકતું હત.ું પછવાડે લાંબી કેશવાળી
હતી.
"કેમ? પુરુષ િવનાની પ ૃ વી સ ૂનકાર બની જશે એવી બીક લાગે છે કે, ભાઈ?"
"એમ તો નિહ, બેન!" પેલા પુરુષે કટાક્ષની સામે કટાક્ષ ન અફળા યો, પણ ગંભીર
ભાવે ક :ું "પણ માનવી િવનાનાં એકલાં તો આ દે વલાં નથી શોભતાં."

la

ું
"તમારે કોનુ ં કામ હત?"

ka

"બાવાજી પ્રતાપગરનુ."
ં
"કાં?"

ta

"એ તો ચા યા ગયા છે ."

pu
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"આંહીં કોઈ બહારવિટયો આશરો લેવા આવશે એ બીકે."
"બીક શાની?"

"સરકારે એના ઉપર તવાઈ કરી છે ."
"ક્યારે ગયા?"
"કાલે સાં ."
"તમે આંહીં એકલાં?"
"હુ ં દુિનયામાં એકલી જ

.ં "

"આંહીં કેમ ર ાં?"
"બહારવિટયાને મળવા."
"તમારો સાદ મને જાણીતો લાગે છે ."
"તમારોય મને કોઈ જૂના ભણકારા જગાવે છે . મને તો તમે જોઈ પણ હશે."
"ના, નથી લાગતુ."
ં
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"દે વકીગામના છો ને?"
"હા; તમને ક્યાંથી ખબર?"
"લખમણભાઈ પટગર તો નિહ?"
બેન!"

"હશે." પુરુષ ચમકતો હતો. તેને આ કોઈક બાતમીદાર બાઈ લાગી. "ધીમે બોલો,
"તમે ભગત થઈને - ગાયોના ટે લવા થઈને - થાણદાર ગ ૂડયો?"

"પણ, બાઈ આ તો કાઠી ભગત કેવા'ય." પુના નામના બાંિઠયા સાથીએ બજરં ગતોત્ર ગાતાં-ગાતાં વ ચે આટલો િવસામો લીધો, ને પા ં એનુ ં તોત્ર આગળ ચા યુ.ં
"બાપને પણ ન મ ૂક્યો? ગોત્રહ યા કરી!" બાઈએ બધી જ વાતનુ ં જ્ઞાન બતા યુ.ં
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પુરુષના મ માંથી ફક્ત આટલો જ ઉ ચાર નીક યોઃ "છ ીના લેખ, બોન! તમે અહીં
ડરતાં નથી?"
"શાનાથી ડરંુ ?"

"આ થાનક અને આ રાત - એકલાને માટે અિત ભેંકાર છે ."

"તો હુ ં એથીય વધુ ભેંકાર ક્યાં નથી? મને જોઈને તો િન નતાય ફાટી પડે."
"તમે કોણ છો? આવું કયા દુઃખે બોલાય છે ?"

la

"તમે કોના ગૌચર ધીંગાણે ઊતયાર્ 'તા, ભાઈ!"
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" ખડ શેઠ - ને ફાંસી થઈ - તેની રં ડવાળ બાઈએ પોતાના ધણીની િમલકત
પોતાની ગણી બસો વીઘા ગૌચરના કાઢયા. તે માથે હુ ં ગાયુ ં ચારતો. એક સૈયદનો છોકરો
પણ પોતાની ગાયને ચારવા આવતો. ખડ શેઠના િપત્રાઈઓએ આ ગૌચરનુ ં દાન થાણદાર
પાસે જઈ રદ કરા યુ.ં થાણદાર અમને ગૌચર ખાલી કરવા કહેવા આ યા. સૈયદની ગાવડી
ઉપર થાણદારના મુસલમાન ફોજદારે સીસાના ગ ાવાળી સોટી ઝાપટી, ને ગાયના યાં જ
પ્રાણ ટયા. સૈયદના છોકરાએ યાં ને યાં પાણકો લઈ પોતાનુ ં માથુ ં વધેરી નાખ્યુ;ં એટલે
મારાથી ન રહેવાયુ.ં બેન! રાત વી રાત છે : પ્રાગડના દોરા ટતા આવે છે ; ખોટું નિહ
બોલુ.ં બેન! મેં હાથ પે'લો નહોતો ઉપાડયો."
"ને એ બાઈ કયાં ગઈ?’’

"કહે છે મલક ઉતરી ગઈ."
એક ઘોડીની હણહણાટી સંભળાઈ. એટલે લખમણભાઈ નામના પુરુષને યાદ આ યુ:ં
"આવી જ હાવળ દે તી."
"કોણ?"
"એની ઘોડી."
"એને ખુદને નો'તી દે ખી?"
"ના. ધણી ફાંસીએ ગયો તે પછી ગામ બહાર ચ ૂડલા ભાંગતી'તી યારે ગામ જોવા
ગયેલ.ું હુ ં નહોતો ગયો."
"કેમ?"
64
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"ચ ૂડીકરમ નથી જોવાતાં મારાથી."
" યારે બા'રવટું કેમ કરી શકાશે!"
"પક્ડાઈ જવાનુ ં મન થાય છે ; માટે તો તમારી પાસે જાહેર થઈ જાઉં

ં ને?"

"ફાંસીએ ચડશો તો?"
"તો કોઈને ચ ૂડીકરમ કરવું પડે તેમ નથી."
"બેય વાતો બગાડવી છે ?"
"બગડી તો ગઈ ક્યારની."
ુ ં સ યાનાશ કાં વાળો?"
"પણ આ ભેગા બે સાથીઓ છે તેનય
"એને માફી અપાવીશ."
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"અ યારે તો સરકારની બેસતી બાદશાહી છે . માફી નિહ આપે."

"મારે માફી નથી જોતી.” વાિશયાંગ નામનો બાળો જુવાન બો યો: "મારે તો હજી
ગોદડીવાળાનુ ં નાક કાપવુ ં છે ."
"શા માટે ?"

"એણે એક ભાવરનો ભવ બગાડયો છે ."

la

"પારકા કિજયા શીદ ઉછીના યો છો, ભીયા?"

ka

"પારકો કિજયો શીનો? પર-અસતરીને ફસાવનારો પુરુષ તો હરએક મરદનો
અપરાધી છે ; દે વનો દ્રોહી છે ."
"રં ગ મારા વીરા! તમે ત્રણ ભેળી મને ચોથી ગણજો."

ta

"તમે?" વાિશયાંગ ચમક્યો.

pu
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"તમે કોણ છો?" લખમણે ફરીથી પ ૂછ .ું
એ સવાલનો જવાબ દે તી હો ફાટી. ડુગ
ં રાની આડે ઊભેલો બાલસ ૂયર્ કેસ ૂડાનાં
પાણીની િપચકારીઓ ભરી ભરી કોઈ અજાણી અનામી વાદળી-ભાભીનાં ચીર ભીંજવતો
લપાઈ ર ો હતો. પોતાનો પહેરો પ ૂરો કરીને ચા યા જતા ચંદ્રમાનો તેજ-પટો દૂ રથી દે ખાતો
હતો.
ત્રણે જણાએ બાઈનુ ં મ િનહા યુ.ં અંધારામાં સાંભળે લો અવાજ જાડો હતો; તે પરથી
બાંધેલ ું અનુમાન જૂઠું પડ .ું બાઈના ઝાંખા પડેલા ચહેરા પર લાવ ય હજુયે બેઠું હત:ું સાપે
ચથે
ં ૂ લા માળા પર ચકલું બેઠું હોય તેવી કરુણતાએ ભયુ.ર્ં
ઓરતના ઓઢણા નીચેથી ડાબી બાજૂ કમરના ભાગ ઉપર કશુકં ઊપસી આવત ું હત.ું
તેના ઉપર ત્રણે દો તોની નજર ઠરી. ક્ષણ પછી એ છયે આંખો બેઅદબીના અપરાધથી
ડરીને ખસી ગઈ.
“તમે ડરશો નિહ, વીરા મારા!"
એટલું કહી બાઈએ કમર નીચે હાથ નાખ્યો. ઘડી પછી એના હાથમાં એક નાનો
તમંચો, પાળે લા બાજ પક્ષી વો, રમતો થયો, ને બાઈ એને હાથમાં બેિફકરપણે િહલોળતી65
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િહલોળતી, હસતી-હસતી કહેવા લાગી: "આવડો નાનકડો એક ભાઈ ભેળો હોય, પછી આવી
એકાંતનો ને બા'રવિટયાનો શો ભો? આ ભરે લો છે હો કે?"
પ ૂનાને યાંથી ખસવાનુ ં મન થયુ:ં હમણાં જ જાણે ભડાકો થશે.
પ્રભાત પડ .ું તેને રામરામ કરતી હોય તેમ ઘોડી હણહણી. લખમણભાઈએ ઘોડીને
દૂ ર બાંધેલી િનહાળી. િનહાળતાં જ એ બોલવા ગયોઃ "તમે - તમે -"
"હુ ં ભાઈની બહેન
મેં સાંભ યા હતા."

.ં તમને તો મેં અવા

પારખ્યા; કેમ કે એક િદવસ તમારા બોલ

"ક્યાં? કયા િદવસે?"
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"મહીપતરામ જમાદાર નવા બદલીને આ યા, અમારે ઘેર ઉતયાર્ , તેને વળતે િદવસે
તમે અમારી ડેલીએ આવેલા. આગલી રાતે ગાડામારગને કાંઠે અમારા ખેતરની થોરની વાડ
તમે ગ ૂડી'તી - ખુલાસો કરતા'તા તમે."
" યારે તો શુકન થયાં. બેન જડી." લખમણભાઈએ બંદૂક પર હાથ દીધો.
"બેન જ જડી માનજો, ભાઈ! ને એક વાતની ગાંઠ વાળજો: સ પાજો મા! ગમે તેવાં
વચન આપે તોય ન સ પાજો! દગલબાજ છે બધા."
"ને કાયદાએ ઘાણ કાઢી નાખ્યો છે આપણો." પુનો ત્રાંસી આંખે બો યો. એણે હવે
બેઠાં-બેઠાં માળાના જાપ માંડયા હતા.

la

"કાયદો શેનો? હુ ં તમને - અરે , તમારી મરે લી માને હીણપ દઉં, ને તમે મને મારી
નાખો - છડેચોક ચેતવણી દઈને ઠાર મારો - એમાં કાયદો ક્યાં વ ચે આ યો?"

ta
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"હા જ તો!" લખમણભાઈએ પોતાના મનો યાપાર પ્રગટ કયાર્ ઃ "મને એમાં કાંઈ ગમ
નથી પડતી કે બેન, તમારા ધણીની કાઢેલી િમલકત, એમાંથી તમે ગૌચરની ખેરાત કાઢો છો
- એમાં કાયદાનો બાપ કોણે માય ?"
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"કેમ, કાયદાનો બાપ થાણદાર છે . ઈ થાણદારને તો તમે માય !" અણસમજુ
વાિશયાંગે મુ ો પકડયો.
"મેં તો માય , કારણ કે એણે સૈયદના છોકરાને મરવા વો મામલો ઊભો કય , ને
ગાય મારી. ગૌચર ટં વી લીધુ.ં છતાંય હુ ં ન મારંુ ? તો પછી ક્યારે મારંુ ? કોને મારંુ ?"
લખમણભાઈની આ દલીલ-સરણી હતી. જૂના સોરઠની એ િવચાર-પ ધિત હતી.
એણે ઉમેય:ર્ં ુ "ને એમ હોય તો થાણદારનો દીકરો ભલે ને મને કોક દી ઠાર મારે . િહસાબ તો
એમ જ પતે છે . એમાં વ ચે કાયદાનુ ં પોથુ ં શેન ુ ં ઘોડો કુદાવે છે ?"
"કાયદો ઈંદ્રજાળ છે ; એક ફાંસલો છે . ખરો કાયદો તો કોઈ પાળતું જ નથી. જુઓ ને,
વાઘેરો ઉપર સરકારી મનવારોએ ગલોલા છોડયા તે ગલોલા તરબ ૂચ-તરબ ૂચ વડા; ને
વાઘેરોની ગોળીઓ તો હતી સોપારી સોપારી વડીઃ એનુ ં નામ જુ ? એનુ ં નામ કાયદો?
ઈ સાફ ક્યાં ર ો'તો યાં?"
પુનાએ ક :ું "હવે, ભાઈ, તમે આ ભણતર મેલી દીયો, ને ઝટ ક્યાંઈક આશરો
લેવાની વાત પર આવો, નીકર જૂનાગઢની િગ ત આવી જાણો!"
"આવે તો શુ?ં " લખમણે ક :ું "આહીં મંિદરમાં જોઈ ઝાલે તેવી મગદૂ ર નથી."
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"હાલો, તમને આશરો બતાવુ,ં " કહીને એ ઓરત ત્રણે જણાને દોરી ગઈ. દે વપ્રિતમાને પછવાડે એક પ થરને જમણી બાજૂના ખ ૂણા ઉપર દાબતાં જ પ થર ખ યો:
ભોયરંુ ઊઘડ .ું
"તમને હુ ં ફસાવતી હોઉં એમ તો નથી લાગતું ને?" એટલું કહી હસતી-હસતી એ
પોતે જ ભ યરામાં ઊતરી ગઈ, ને નીચેથી એણે પ થર બંધ કરી દીધો.
ત્રણે મુસાફરોએ ધરતી

વી ધરતી ભાળી. થોડી વારે ઓરત પાછી બહાર આવી.

"હવે ચાલો."
"ક્યાં?"
"ધજાલા દે વની સ મુખે.”
"શા માટે ?"
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"સોગંદ લેવા કે, ચારમાંથી કોઈ જાન જાતાં પણ ખુટામણ નિહ કરીએ. ખુટામણ કરે
તેને ધજાળો પહ ચે. ને મરવા સુધી આપણુ ં બા'રવટું ચાલે. તેમાં
દુિખયાઓ ભળવા
આવે તેને જાણી-તપાસી ભેળવવા. તે તમામનાં વેરની વસુલાત સહએ
સાથે મળીને
ુ
કરવી."

ka
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બલોયાં, બંગડી કે ચ ૂડાિવહોણા આ ઓરતના હાથ પ્ર યેક બોલના તાલમાં હવા જોડે
અફળાતા હતા. એ અડવા હાથની તાકાત એના પંજામાં પ્રસરતી હતી. પંજો મ ૂઠો ભીડતો
યારે હથોડો બની જતો. મુ ીના આધાતે આધાતે જાણે કે હવામાં તરતી કોઈ એરણ પર એ
કશો ઘાટ ઘડતી હતી. પ્ર યેક ઘાટ એના અંતરમાં એકાદ મનસ ૂબો સરજાવતો હતો. ઠોિળયાં
િવનાની એની કાનની બ ૂટો મોટાં મોટાં િછદ્રો સિહત લતી હતી. એ લતી કાન-બ ૂટો એ
ઓરતને કોઈ કાનફટા જોગીનો સીનો આપતી હતી.
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એણે જ ચારે ને પ્રિતજ્ઞા લેવરાવી. ત્રણ પુરુષો એની સામે તાલીમ લેનારા કોઈ
ચેલકાઓ વા મગ
ં ૂ ા ને રાંક બની ગયા. પ્રિતજ્ઞા લેવામાં ચારે જણાંએ પોતાનાં હિથયારો
પલાંઠી પાસે જ રાખ્યાં હતાં; ને પ્ર યેકે પ્રિતજ્ઞાના બોલ બોલવા સાથે પોતપોતાનુ ં હિથયાર
આંખોને અડકાડવાનુ ં હત.ું
િદવસ ચડયો યારે ઊના ઊના રોટલા અને તાજી છાશ, તાજાં માખણ શાકની દોણકી
વગેરે લઈને જગ્યાએ દરવા બે વનક યાઓ આવી પહ ચી. આવીને ક :ું " યો,મા, આ
િશરામણ."
"લા યાં, બેટા?"
ઓરત આંહીં ર ા પછી થોડા જ મિહનામાં આજુબાજુના માલધારીઓના નેસડાની
'મા' થઈ પડી હતી.
"હા,મા! કાલથી હુ ં તેજુ એકલી જ આવીશ. હીરબાઈ તો જાશે."
"ક્યાં?"
"સાસરે ."
"સાસરે જવુ ં ગમે છે ? હ હીરબાઈ!"
મોટી ક યા નીચું જોઈ ગઈ.
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"આહીંના

વું રમવા-કૂદવાનુ ં નિહ મળે યાં."

હીરબાઈની આંખમાં આંસુ આ યાં.
"તારંુ સાસરંુ કયે ગામ?"
"દોણ-ગઢડા."
નામ સાંભળીને ઓરતે ઊનો િનઃ ાસ નાખ્યો; પછી ક :ું "આવ

બેટા."

બેઉને વળાવી પાછા દરવાજા ભીડી ઓરતે બહારવટીયાને રોટલા પીર યા.
પુનો ચકળવકળ આંખે હજુ ડેલા તરફ જોઈ ર ો હતો. વાિશયાંગની જીભ પણ પ ૂ -ં
પ ૂ ં કરતી તલપાપડ થઈ રહી હતી. લખમણભાઈએ તો પ ૂ ં પણ ખરંુ : "એ બાઈઓ કોણ
હતી?"
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"વગડાની હર યું હતી, ભાઈ! બહારવિટયાએ બહમ
ુ ાં બહુ ચેતવાનુ ં હોય તો આ
ભોળી છોકરીયુથી.
ં
ડુગ
ં રામાં નદીને ઝરણાંનો પાર નથી, તેમ આવી ક યાઓનાય ફાલ
ઊભરાયા છે . સીધી સં યાની વાદળીઓમાંથી ઊતરી આવી હોય એવી તો એની મુખકાંિત
છે . મકરાણીઓ એના કાળ બ યા છે . છોકરીઓ પણ ભોળી ભટાક, દીવા માથે ંદાં ઝંપલાવે
તેમ, િમંયાઓના મોહમાં લેવાય છે . એનો કોઈ રક્ષણહાર ન મળે ."
સાંભળતાં જ ત્રણે પુરુષોનાં દે હમાં લાગણીઓ દબાઈ ગઈ. તેઓનાં
ભાવ ચેતાયો.

દયમાં રક્ષાનો

ka

"કેમ?" લખમણભાઈએ પ ૂછ .ું

la

"આ છોકરીઓમાંથી એક હવે જીવતી નિહ આવે," ઓરતે પરોણાઓને ચમકા યા.

"ક્યાં?"

ta

"એ હરણી હાલી છે દીપડાની બોડમાં."

'દોણ-ગઢડે. મકરાણીઓ એને ચ ૂથી નાખશે. આઠેક િદવસમાં સાંભળશુ.ં "
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"એટલે? શુ ં સાંભળવા વાટ જોવી છે ?" વાિશયાંગનો િમજાજ ફાટયો. એ બાવોજી
આ યા." ઓરતે કાન માંડયા. "આ ગ ં જ અમરા શાદુળાનુ."
ં ઓરતે કૂતરાના ડાઉ-ડાઉ
અવાજને પારખ્યો. એ ઉઘાડવા ઊઠી.
"હવે મારો ાસ હેઠો બેઠો." લખમણભાઈએ સાથીઓને ક .ું હજુ સુધી બાંધી રાખેલાં
હિથયાર ત્રણે જણાએ છોડી નાંખી ખીટી પર લટકા યાં.
ધજાળા થાનકની ડેલી થોડે છે ટે હતી. ઓરત બે સાંકળ અને ત્રણ આગિળયારી
ઉઘાડતાં-ઉઘાડતાં પ ૂછતી જતી હતી: "શાદુળા! કેમ બહુ ભસે છે , ભાઈ? બાપ કેમ બોલતા
નથી? અમથા તો કાળી રાતે આવે યારે ય 'આદે શ!' 'આદે શ!' 'આદે શ!' જપતા હોય છે ."
'આદે શ' એ દસનામ સાધુઓનો િમલન-બોલ છે .
છે લો આગિળયારો ખસેડી દરવાજો ખુ લો કય યારે યાં બે ઘોડા જોડેલી એક
ઘોડાગાડી ઊભી હતી. હાંકવાની ગાદીવાળી બેઠક ઉપર એક િશકારીના લેબાસવાળો પુરુષ
બેઠો હતો. એના હાથના પંજામાં લગામ રમતી હતી. આગળ ઊભો ઊભો એક ખાસદાર
ઘોડાની માણેકલટ પંપાળતો હતો. ગાડીની પાછલી બેઠકો પરથી ચારે ક જણાએ ઠેક મારી
ડેલીમાં પ્રવેશ કય . નાની બારીને બદલે મોટા દરવાજા ખોલવા મડયા.
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કૂતરો એ સવર્ની સામે ઝન ૂનભયાર્ ડાઉકારા ફરી છલાંગો ભરતો હતો. બે જણના
પગની પીંડીંઓમાંથી લોહી ચાલી ર ાં હતાં.
કૂતરાએ છે લી તરાપ એ હાંકનાર િશકારી પર કરી. િશકારીના કલેજા સુધી કૂતરો
પહોચે તે પ ૂવેર્ તો િશકારીનો બંદૂકનો કુંદો ઊંચો થયો. બરાબર લમણાં પર ફટકો ખાઈને
કૂતરો જમીન પર ઝીંકાયો.
"કોણ છો, તમે?" હાક મારતી ઓરત બહાર ધસી. જગ્યાના દરવાજા તરફ ગાડીને
ખેંચી જવાનુ ં જોશ કરી રહેલ ઘોડાઓને એણે લગામો ડ ચીને પાછા ધકે યા. પ ૂછ :ું "ઊભા
રો’, કોણ છો? આ દે વતાના કૂતરાને ઠાર મારનાર કોણ છો તમે?"
"ત ું તો નવી ચેલી ને? દાબેલા પાસામાંથી વાજુ ં વા સ ૂર કાઢે તેવા સ ૂરે િશકારી
આગેવાન ગાડીની ઊંચી બેઠક પરથી બો યો. બોલતી વેળા એની આંખો ઘેનમાં ઘેરાયેલ
હોય તેવી અરધી મીંચેલી હતી. માથા પર ટે ડી પડેલી ખાખી હૅટને એણે વધુ ટે ડી ગોઠવી.
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નીચે ઊભેલી ઓરતની આંખો તરફિડયાં મારતા કૂતરા તરફ હતી. માથુ ં ઊંચુ ં કરી
કરીને કૂતરાએ નેત્રો ધજા ઉપર ઠેર યાં. એના મ માંથી ફીણ ઝરતાં હતાં. ઘરતીનુ ં
ધાવણ પીધેલ ું તે પા ં ચ ૂકવીને કૂતરો િજંદગીના કરજમાંથી ફારે ગ થઈ ગયો.
બાઈનુ ં હૈય ુ ં ભેદીને બોલ નીક યો: "આ ધજાની છાંયડીમાં તમે જીવ માય ?"
ઘોડાગાડી તરફ આગળ વધતી ઓરતને અટકાવવાની મગી
ંૂ
ઈશારત કરતો
િશકારીનો હાથ ઊચો થયો. પાસવાનોએ ઓરતના કદમો ં યાં.

ka
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"ઊભી રહે." િશકારીએ માંજરી અધમીંચી આંખોની પાપણો પટપટાવી. "બીજોય
જીવ માય છે . જોતી જા."

ta

એટલું કહીને એણે ગાડીને મોખરે પોતાના પગ પાસે પડેલા િશકાર પર નજર
ચીંધાડી. પણ એની આંખો ઓિચંતી કોઈ તણખો પડતાં દાઝી હોય તેમ ચમકી ઊઠી. એની
જીભ પણ જરાક બહાર નીકળી.
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પોતાનો માિલક ચમકી ઊઠવાની િનબર્ળતા ધરાવે છે , એવો આ પહેલો જ અનુભવ
સાથીદારોને થયો. તેઓ નજીક ગયા. ઓરતને પણ અચંબો લાગ્યો.
િશકારીએ િશકાર પરથી આંખો બીજી તરફ સેરવી લીધી. ડાબી બાજુના આકાશને એ
જોઈ ર ો. િશયા આકાશની કૂણી કૂણી તડકીમાં વેંત-વેંત-વા ઊંડી ઘાટી ઊનથી ભરે લાં
હજારો ઘેટાં વાં સફેદ નાનકડાં વાદળી-ધાબાં એકબીજાની ગોદમાં લપાઈ ઊભા હતાં. એક
મોટી વાદળી, એ મેંઢાને ચારતી ગોવાળણ-શી, સીધી, પાતળી, સુડોલ અને લહેરાતી થોડીક
વેગળી ઊભી હતી.
યાંથી ધકેલાઈ હોય તેમ િશકારીની આંખો ફરી એક વાર પોતાના પગ તળે પડેલા
િશકાર તરફ ફરી. એણે તાં .ું એનુ ં મ ફાટ .ું બીજાઓ એને ડરી ગયેલા ન માને તેવી
િસફતથી એણે પોતાની આંખો પર પંજો ઢાંક્યો: જાણે પોતે સ ૂરજનાં િકરણોને ખાળવા માગે
છે .
"ઉતારી નાખો." એણે આજ્ઞા આપી.
સાથીદારોએ મ ૂએલા પ્રાણીને નીચે ઊતાયુ.ર્ં ધીરે રહીને ધરતી પર મ ૂ .ું બાઈ એ
ઓળખ્યુ.ં
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એ એક સસલીનુ ં મડદું હત.ું એનુ ં પેટ કોઈ ચીભડાની ગાંસડી ફસકી પડે તેમ િચરાઈ
ગયુ ં હત.ું એના નીકળી પડેલા ગભાર્શયમાં બે બ ચાં જાણે કે નીદર કરતાં હતાં. િશકાર
કરીને સસલીને ગાડીમાં નાખતી વખતે આ બનાવ તેને નહોતો દે ખાયો.
િશકારી કાંપતે પગે ગાડીથી નીચે ઊતય . એક િશલા પડી હતી, તેના પર એણે
બંદૂકને નાળી વતી ઝાલીને પછાડી. એના હાથ જોરદાર હતા. પહેલા જ પ્રહારે બંદૂકના
લાકડાના હાથાના છોિડયાં ઊડી પડયાં.
એક ઘોડેસવાર તરફ ફરીને િશકારીએ પ ૂછ :ું "નજીકમાં

ું શહેર છે ?"

"આપણુ.ં "
"આ યો: આ દસ
સાંજ સુધીમાં."

િપયા. બે સાચી અટલસની સોડયો લાવીને અહીં આપી જજો

ઓરતે મગ
ં ૂ ી હા કહી. પાંચ
"હનુમાનજીને ધરી આવ."
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ઘોડેસવારે ઘોડો દોડાવી મ ૂક્યો, ને િશકારી ઓરત સામે ફય ઃ "આ બેય જીવને
દટાવી દે શો તમે?"
િપયા એણે એક બીજા સાથીના હાથમાં મ ૂક્યા; ક :ું

ફરીને ફરીને એણે મ ૂએલી સસલીના ચથ
ં ૂ ાઈ ગયેલ આઉની અંદર બે સ ૂતેલાં બાલ
દીઠાં. 'આવું - આવુ ં તો કોઈ દી નહોતું બ યુ'ં એ વાક્ય િશકારી ત્રણ વાર બો યો.

la

ઘોડાગાડી પાછી વળી ગઈ. િશકારીએ લગામ બીજા જણના હાથમાં સ પી. પોતે
પાછળની ગાદી ઉપર ઢીલો થઈ પડયો. ર તામાં એક-બે વાર એણે પૈડા નીચે નજર નાખી.

ka

"કેમ બાપુ?" કોચમેન પ ૂછતો હતો: "કાંઈ જોઈએ છે ?’’
"ના, એ તો મને પૈડા હેઠળ કંઈક ચંપાત ું હોય એવો વહેમ આ યો."
હતી."

ta

"ના, ના; એ તો નદીની વે
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ડેલીના ધીંગા દરવાજા ફરીથી બંધ કરીને ઓરત અંદર ગઈ. મહેમાનોને ન દીઠા.
'ગોકીરો સાંભળીને ભાગી ગયા કે શુ?ં ' એવુ ં િવચારતી એ મંિદરમાં પેઠી.
મંિદર તો એનુ ં માત્ર નામ હત.ું એ તો હતો એક પુરાતન કોઠો. કાળાંતરના
ઈિતહાસને કલેજામાં સંધરતો એ કોઠો યાં ઊભો હતો.
એ કોઠાની અંદર સાફસ ૂફી કરીને કરી બાવાએ એક પ થર પધરા યો હતો, ને ઉપર
રાતી ધજા બાંધી હતી.
ઓરત અંદર ગઈ. જૂએ છે તો વાિશયાંગના ખભા ઉપર પુનો ઊભો હતો. ને પુનાને
માથે લખમણભાઈ ચડયો હતો. કોઠાની દીવાલને ઓથે આ ત્રણે ઉપરાઉપરી ઊભા હતા.
લખમણભાઈના હાથમાં બંદૂક હતી. બંદૂકની નાળી એક ઊંચા મોરચા (બાકોરા)ની આરપાર
રાખીને લખમણભાઈ કોઠાની ટોચે એક ઝીણા જાિળયા વાટે જોઈ ર ો હતો.
"ગયા." કહીને લખમણે બંદૂક પુનાના હાથમાં આપી, પુનાએ વાિશયાંગને દીધી.
જીવતા ત્રણ જણાની રચાયેલી િનસરણી િવખેરાઈ ગઈ.
" યાં ઊંચે ચડીને શું કરતા'તા, ભાઈ?"
"િનશાન માંડતો'તો." લખમણે ક :ું "તમે અમને હાકલ કેમ ન કરી?"
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"મારે તમને છતા નહોતા કરવા. એ બચાડા મને શુ ં કરત? નાનેરો ભાઈ તો મારી
પાસે જ છે ને?" એમ બોલીને એણે ક મર પરના તમંચાને હાથ અડકાડયો.
"ઓળખ્યો એને?" લખમણભાઈએ પ ૂછ .ું
"કોણ?"
"મારો બનેવી. કૉલેજમાં ભણેલોગણેલો રામગઢનો કુંવરડો."
"તમારો બનેવી?"
"નિહ યારે ? બેનનો ચ ૂડો આ બંદૂકની ના ય આડે ન આ યો હોત તો એ બાપડો
કાંઈ આજ ધજાળાને કોઠેથી જીવતો પાછો વળી શકત?"
"પાછો વ યો - ભલે વ યો: માણસાઈ લઈને વ યો દીસે છે ."
"કેમ વળી ગયો?"
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"ગાભણી સસલીનો પ ૂરે માસે િશકાર કય . ફાટી ગયેલ ગાભમાં બે બ ચાં જોયાં.
તેથી કંઈક થઈ ગયુ."
"અરે રાખો રાખો બેન!" પુનાઈએ ક :ું "રાજકોટની કૉલેજમાં ભણેલ રાજકુંવરડાને
ગાભણી સસલી જોયે માણસાઈ આવે? શુ ં બોલો છો તમે? તો તો ઈલમ શીખવનારા
સાહેબોના પ ય જાય ને!"

la

"કંઈક થાનકનુ ં સત." લખમણે ક .ું

ka

"બેનનો પોતાનો જ દે વતાઈ અંશ એને સ ૂઝી ગયો." વાિશયાંગે ટીકીટીકીને
ઓરતની સામે જોયુ.ં
"કેમ?"

ta

"બેનના સતના પ્રતાપે તો અમે ઉગરી ગયા. અમે તો આશા મેલી દીધી હતી."
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"હનુમાનજીને િપયા ધરવા આવનારો આદમી ભે ખાઈને બહારથી જ િપયા
ફગાવી ભાગી નીક યો. અંદર આ યો હોત તો એને જ અમારે ઠાર રાખવો પડત ને!"
એ જ પળે કોઠાની િચરાડમાંથી ઘુવડ ઘ ૂઘ યુ.ં તોપના ગોળાને છાતી પર
ઝીલનારાઓ નાના-શા અપશુકનને નથી સહી શકતા. ઘુવડની વાણી એ ચારે જણાને
કાળવાણી લાગી: હમણાં જાણે કોઠો ખળભળી જઈ ચારે ના ઉપર કબર ચણી દે શે.
ઓરતે જોયુ ં કે ત્રણ મરદનાં કલેજાં પારે વાંની મ ફફડે છે . એણે ક :ું "ભાઈ, તમે
આજ રાતમાં જ બીજો કોઈ આશરો ગોતી લો. માલધારીઓની દીકરીઓને સનસ આવી
ગયેલ છે , ને આ િશકારીનુ ં ટો ં પણ ગંધ લીધા વગર નિહ ગયુ ં હોય."
"અમે પણ, બેન, એક દા'ડાની જ ઓથ લેવા આ યા હતા. અમારંુ પગેરંુ ઊલટી
િદશામાં નીકળે , એટલે, સરકારી િગ તો એક િદવસ તો આ દૃ યે આવે જ નિહ, એવો
બંદોબ ત કરીને અમે આવેલા. હવે ખુશીથી જશુ.ં "
"ને તે પછી તમારા મુકામની મને જાણ કરી દે જો. હુ ં ચાલી આવીશ."
"ને જો પકડાઈ જઈએ તો?"
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"તો લમાં મળશુ.ં એક વાર લને માથે વાવટો ચડાવીને પછી મરશુ.ં પણ મરવા
અગાઉ મારંુ એક કામ બાકી રહી જાય છે ."
"કહો, બેન."
"માણેકવાડાના ગોરા પોિલિટકલ સા'બ સાથે િહસાબ પતાવવાનો."
"શાનો િહસાબ?"
"એ પછી કહીશ. એક વાર તમે ઠરીને ઠામ થાઓ."
રાતે ત્રણ જણાએ તૈયારી કરવા માંડી. લ મણભાઈ અને પુનો દા ગોળાની તજવીજ
કરતા હતા, યારે જુવાન વાિશયાંગ ડેલીના ચોપાટમાં બેઠો હતો. ઓરત ડેલીનો દરવાજો
તપાસવા જતી હતી. એના હાથમાં જૂનવાણી ફાનસ હત.ું

વાિશયાંગે દયામણુ ં મ હલા યુ.ં
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"કેમ, ભાઈ!" ઓરતે બંદુકની નાળી પર ટે કવેલ ું વાિશયાંગનુ ં મ જોઈને પ ૂછ :ું
"તમારે તો ઘેરે બાળબ ચાં છે , ખરંુ ?"
"હવે તો એને વીસરવાનાં." બાઈએ ટાઢો ડામ ડીધો.

વાિશયાંગ મ ફેરવી ગયો. ઓરત વધુ કઠોર બની: "કલેજુ ં વજરનુ ં કરવાનુ."
ં

la

"મને આંહીં તમારી પાસે રહેવા દે શો?" વાિશયાંગનુ ં પા ં મ સહેજ જળે ભરે લી
આંખોએ કરી વધુ સોહામણું બનેલ ું હત.ું
"શા માટે ?"
"પણ વગર જ રે ?"

ka

"તમારે માટે મરવાનુ ં મન થાય છે ."

ta

"મરવું તો છે જ. તો પછી મોતનો કસુબો
ં મીઠો કેમ ન કરી દઉં?"
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એની આંખ કસુબલ
ં
ચટકી પકડી રહી હતી.
"ભાઈ, તુને
ં મોહ થયો છે . એવા મોહ તો પગલે પગલે થાશે. ચેત . ભાઈ, બેય
બગાડીશ મા."
"મને એકવાર દુઃખણાં દે શો?"
"ભાઈ, રહેવા દે . ભીતરના ભોિરંગને પડયો રહેવા દે . તારા િદલના રાફડાને વધુ
ધ કાવીશ નિહ."
એટલું કહેતી જ ઓરત દીવો લઈને અંદર ચાલી ગઈ. પાછળ એક ભડાકો થયો.
કોઠો ધણધ યો. સ ૂતાં પક્ષીઓએ િકિકયારીઓ પાડી. ત્રણે જણાં ડેલીમાં આવીને જૂએ છે તો
વાિશયાંગને પોતાની બંદૂક ખાઈને બેઠેલો દીઠો.
"આ શો ગજબ!" લખમણભાઈ આભો બ યો.
"એ ગજબની વાત હુ ં સમજુ ં .ં " બાઈએ ક ,ું "પણ તમે બેઈ હવે નીકળી જાવ.
ૂ
બંદકનો ભડાકો આંહીં હમણાં ટો ં ભે ં કરશે. તમારે નાહક ભીંત હેઠળ ભીંસાઈ જવુ ં પડશે.
ભાગવા માંડો."
"લાશને અવલમંજલ -"
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"હુ ં પહ ચાડીશ. ભરોસો રાખો."

વાિશયાંગનાં હિથયારો ઉઠાવી લઈ બેઉ જણા કોઠાની પાછલી બાજુથી નીકળી ગયા.
ઓરત મંિદરમાં દોડી.
હનુમાનના કોઠાની ઝીણીઝીણી ખીલીઓ ઊપર બાવાએ ઘણી ઘણી ચીથરીઓ
લટકાવી હતી. તેમાંથી 'ઘા-બાજિરયા'નામની વન પિતની ચીથરી છોડીને ઓરતે ચારે ક
બાજિરયાં બાળી નાખ્યાં. તેની રાખ વાિશયાંગના જખમ ઉપર દાબી પાટો કસકસાવીને
બાંધી લીધો. જખમ એક બાજુ થયો હતો.
બેહોશ પડેલા એ જખમીનુ ં મ ઓરત જોઈ રહી, ને બોલી: "આખરે તેં તો ધાયુર્ં જ
કયુ:ર્ં તું મારી પાસે જ ર ો."
એના કલેજા ઉપર બાઈએ પંજો મ ૂક્યો. સામે બળતું ફાનસ એને કોઈ ચ ૂપચાપ જોઈ
રહેલ ું જીવતું માનવી લાગ્યુ.ં
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થોડી ઘડી હાથ ખચકાયો. પછી એ હાથ જખમીની છાતી પર ચોરની
મ,
અપરાધીની મ મડાયો. જખમીના હૈયાના ધબકારાની ગિતએ એને ગભરાવી. એને ફાળ
પડીઃ "આ તો જીવે એવું જણાય છે . શી વીતી? શી વીતશે?"

ka

22. મરદ ંુ વચન
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વાિશયાંગ જીવે તેનો ભય? શા માટે? ઓરત પોતાના અંતરના અટપટા ભોયરામાં
જાણે કે દીવા વગરની ભટકતી હતી.
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તે પછીના મિહનાની બી , ત્રી , ચોથે,..પ ૂનમે - પંદરે પંદર અજવાિળયાંએ
રોમાંચક બનાવો દીઠા. ભદ્રાપુરનો કાઠી દરબાર ગોદડવાળો વીફરીને પ્રગટ િધંગાણે
ઊતય . એના જૂથની બંદૂકોએ ગોળીબારોની ધાણી ફોડી. તેની સામે મહીપતરામની પોલીસ
ુ ી ગોળીથી સળગી ઊથતાં ધોકડાં પર પાણી
ટુકડીએ નાં ધોકડાંના ઓડા લીધા. શ ન
છંટાવતો, ધોકડાં રોડવી-રોડવી, તેની પછવાડેથી તાસીરો ચલાવતો મહીપતરામ
ગોદડવાળાના મોરચાની લગોલગ જઈ પહ યો; ને એણે સાદ પાડયો: "ગોદડવાળા!
જીવતો સ પાઈ જા. મારંુ બ્રા ણનુ ં વચન છે કે, તને સાચવી લઈશ."
ગોદડવાળાએ લાકડી ઉપર ફાિળયુ ં ચડાવીને ધોળી ઝંડી ઊંચી કરી. ગઢની રાંગ
આડેથી નીકળીને એ સ મુખ આ યો. બંદૂક એણે ફગાવી નાખી.
મહીપતરામને ધોકડાની આડેથી નીકળતા દે ખી િસપાઈઓએ એને પકડી રાખ્યા:
"અરે સાહેબ! એ કાઠીનો ભરોસો હોય? મા જાવ; હમણાં એ દગો દે શે."
"દગાથી ડરીને હુ ં જૂઠો ઠરંુ , તે કરતાં તો દગલબાજીથી મરંુ તે જ બહેતર છે ." એટલું
કહીને મહીપતરામ સામે ચા યા. ગોદડવાળાની જોડે હાથ િમલા યા. "દરબાર સાહેબ,
શાબાશ છે તમને!" કહી પીઠ થાબડી, પછી પ ૂછ :ું "એકલા તો શરમાશો ને, દરબાર?"
"શી બાબત?"
"હાથકડીનો હક
ુ મ છે ."
"હવે હાથમાં આ યો

,ં પછી ચાહે તે કરો ને!"
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"ના, હુ ં ને તમે જોડીદાર બનશુ:ં નામોશીની પણ વહચણ કરશુ.ં "
"કેવી રીતે?"
"બતાવુ ં

.ં "

હાથકડી પોતે પોતાના જમણા કાંડામાં અને ગોદડવાળાનાં ડાબાં કાંડામાં પહેરાવી.
હાથની ભુજાઓ - રસીને બે છે ડે બાંધવા પોતે હવાલદારને હક
ુ મ આ યો.
"ને હવે હુ ં ને તમે ભાઈબંધો છીએ એવુ ં તમારી વસતીને પણ જોવા દો."
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એમ કહી પોતે દરબારને લઈ ભદ્રાપુરની બજારમાં નીક યા. પાછળ બેઉની ભુજાઓ
સાથે બાંધેલી રસી ઝાલીને હવાલદાર ચાલતો હતો. તેની પાછળ પંદર પોલીસો હતા. પંદર
બંદૂકો ઉપર સંગીનો ચમકતાં હતાં. ગામલોકોને ગમ ન પડે તેવ ુ ં ગ ૂઢાથર્ભયુર્ં આ દૃ ય હત.ું
કાિઠયાવાડમાંથી એક રાજા-દર જાના દરબારને હાથકડી પહેરાવી કેદીનો જાહેર તમાશો
કરવાનો એ પહેલો બનાવ હતો. ઘડી પ ૂવેર્ના 'અ દાતા'ની આવી અનાથતા દે ખનાર વ તી
આંધળી નહોતી, અબુધ નહોતી. એક િવપ્ર એને પકડી જતો હતો. એક જનોઈધારીએ
બડકંદાજી કરી હતી. વસતીની દૃિ ટએ મહીપતરામ નવા જુગનો પરશુરામ લાગ્યો.
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'કાંિટયું વરણ' એ નામથી મ ૂછોના આક્ડા ચડાવનાર મરદો, સંધીઓ, િમંયાણા,
ખાંટ,ગધઈ, સપાઈ મકરાણીઓ - ઓ દરબારને આશરે ભદ્રાપુરમાં આવી ર ા હતા તે સહુ
ડેલીઓમાં ચોરા માથે, નવીસવી થયેલી પાંચેક હૉટે લોમાં ને ગામ-ઝાંપે ત ધ બની ગયા
હતા. તેઓની કડીયાળી ડાંગો ને મિકયાળી રીઓ લવુ ં પણ વીસરી ગઈ. દરબારને
પણ ગમ ન પડી કે વસતીની આજની સલામો પોતાની સામે નીચી કવાનુ ં ભ ૂલીને આવી
તોછડી કેમ બની ગઈ! ને ઊભી બજારે થઈ રહેલી સલામોને મહીપતરામ કેમ ઝીલી ર ા
હતા? શુ ં આ બધી સલામો પોતાને ભરાતી હતી? - કે મહીપતરામને?
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રાજકોટ પોલીસ હેડક્વાટર્ સર્માં (મથકમાં) મોટો મેળાવડો ભરાયો. એજ સીએ
મહીપતરામને સોનાની મ ૂઠી વાળી કીરીચ બંધાવી. મેળાવડામાં હાજર રહેલા પોલીસઉપરી, આિસ ટંટ ઉપરી અને ત્રીજા ઘોડેસવારોના ઉપરી - એ ત્રણે ગોરાઓએ ભાષણો કયાર્ં.
તેનો જવાબ આપવા ઊભા થનારા મહીપતરામને કશુ ં બોલતાં જ ન આવડ .ું એણે ફક્ત
એટલું જ માગ્યં કે 'ગોદડવાળા દરબારને જીવતા રહેવા દે વાનુ ં મેં વચન આપેલ છે તે
સરકાર બહાદુર પાળશે તો મારો બ્રા ણનો બોલ ર ો ગણાશે."
પછી સાહેબોએ િસપાઈઓને ક :ું "હર એક આદમી કૂછ બોલો." પાલન પે
િસપાઈઓમાંથી કોઈકે રગ કાઢીને ગાયુ,ં
છજાં જાિળયાં માિળયાં ખ ૂબ છા
-એ જૂની ગુજરાતી ચોપડીનુ ં દલપત-ગીત. બીજાએ 'ભેખ ઉતારો, રાજા ભરથરી!'
વા ં 'ભતહ
ર્ ૃ િર' નાટકનુ ં ગીત લલકાયુ.ર્ં કોઈક બ્રા ણ હતો તે રડયોખડયો લોક બો યો. દસ
િપયાનો દરમાયો પામનાર પોલીસની અને સવર્સ ાધીશ ગોરા સુપિર ટે ડે ટની વ ચે
ભેદભાવ ટળી ગયો. ગોરાઓ હ યા. િસપાઈઓએ પેટ ભરીને રમ ૂજ માણી. મહીપતરામને
ફોજદારી મળી ને નવા વષર્ના પ્રભાતે 'રાવસાહેબ'નો િખતાબ મ યો.
'રાવસાહેબ'નો િખતાબ મેળવનાર એક સાધારણ પોલીસ જમાદાર, તે તો સોરઠના
જૂના િદવસોમાં અદ્ ભુતની બીના લેખાતી. આ િક સાની ભભક િવશેષ હતી, કેમકે એ
િખતાબ જીતનાર સીધીદોર મરિણયા િસપાઈગીરી હતી. રાવસાહેબ મહીપતરામને પોતાની
સામે ખડા રાખીને ગઈ કાલ સુધી ખુરશીએથી હક
ુ મો કરનાર ફોજદારો એને ઘેર જઈ
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મુબારકબાદી આપવા લાગ્યા. અને રાવસાહેબે ફોજદારીનો પોષાક ક્યાંથી ખરીદવો, કેટલી
િબ્રચીઝ અને કેટલા કોટ કરાવવા, કયા દરજીની કારીગરી રાવસાહેબને શોભશે, તે િવષે
વણમાગી સલાહો મળવા માંડી.
પણ મહીપતરામને હૈયે હોશ નહોતા. એના ાસ ઊચા થઈ ગયેલા. સરકારી
િખતાબ તેમ જ િકરીચના કરતાં પોતાના નેકીના બોલની િકંમત એને વધારે હતી. એ
વળતા જ િદવસે ગોરા ઉપરી પાસે જઈ સલામ કરી ઊભા ર ા.
"ક્ય િન તેજ હંઈ? રાવસાહેબ!"
"અરજ છે ."
"અ છા!"

y.
co
m

"ગોદડવાળાને મેં બોલ આપીને જીવતો પકડાવેલ છે . એ બોલ મેં સાહેબ બહાદુરના
િવ ાસે આ યો હતો."
"હમારા િવ ાસ! કાયકો હમારા િવ ાસ? હંઈ?"

"એ પ્ર પ ૂછતી વખતે ગોરા પોલીસ-ઉપરીના દયપટ પર ઈ ટ ઈિ ડયા કંપનીના
કારભારની બેઈમાનીની કાળી કથા િચત્રપટની માફક સરતી હતી. ક્લાઈવથી માંડીને
સ ાવનની એ કાળ-સં યા સુધીનાં જૂઠાણાં, દગલબાજ આચરણો ને નાપાકીની પરં પરા
એની ક પના પર ચમકી ઊઠી.
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"હા જી. મને સાહેબ બહાદુરની નેકીમાં િવ ાસ હતો."
ૂ ઉસકો ઉધર ઠાર
"નિહ-નિહ. ટમ

ું નિહ િકયા?"

"તો અબ?"
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"ઠાર કરત તો એ પાપનુ ં પ ૂત ં મ ૂઆ પછી સોરઠનો શ ૂરોપ ૂરો દે વ બનત. આપણે
તો એને જીવતો પકડીને ભરબજારે એની ઈ જત લીધી. એની એકની જ નિહ, તમામ
રજવાડાંની પ્રિત ઠાની દાઢો ખેંચી કાઢી. ગોદડવાળો એક તરણુ ં બની ગયો."
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"હવે એને િજવાડો. એ સરકારનો િભખારી બની રહેશે, ને તે દે ખી સોરઠના સવર્
રાજાલોક આપોઆપ હીનતા અનુભશે."
"મઈ વો પોિલિટકલ િવઝડમ (રાજદ્રારી ડહાપણ) ટુમારે પાસ નિહ સીખને મંગટા."
સાહેબે ભવાંને ભેગાં કરતાં કરતાં ક :ું "એક જ બાટ હમેરા િદલમેં ઊટર ગઈ હય: ટુમને
હમારી નેકી પર િવ ાસ રખ્ખા. બસ, અબ હમ દે ખેંગે."
મહીપતરામના મ પર આ જવાબે એક ગવર્િમિ ત આનંદની લાગણી છાવરી દીધી.
એની છાતી ટટાર થઈ.
"ઔર કુછ?" સાહેબે પ ૂછ .ું "ટુમારી બદલી કે િલયે તૈયાર રહેના."
મહીપતરામ અબોલ ર ા.
"ક્ય ! નારાજ?"
"સાહેબ બહાદુરને વાંધો ન હોય તો પ ૂ .ં "
"હાં."
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"ક્યાં બદલી કરશો?"
"પાંચાલમેં. ઠાનદારકા ખ ૂની લોક ઠાંગા િહ સ (ડુગ
ં રા) મેં છીપે હય. પકડ કર
લાઓ."
મહીપતરામ કશુ ં બો યા િવના સાહેબની સામે તાકી ર ા.
"ક્ય ચ ૂપ! ડર ગયા?"
"નિહ." મહીપતરામના મ પર સાહેબના આક્ષેપે વેદનાનો લેખ લખ્યો. "મારો
ભાણેજ હાઈ કૂલમાં ભણે છે . તેન ુ ં ભણતર રઝળી પડશે. એ એક જ વાતથી હુ ં અચકાયો,
સાહેબ."
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"ટબ ક્ય બોલટા નિહ? હંઈ! દે ખો: િહઝ હાઈનેસ િવક્રમપુર ઠાકોર સા'બ ઈઢર આટા
હૈ. ટુમારા ભાનેજ કે િલયે હમ કોલરિશપ મંગેગા ઉસકે પાસ. ડો ટ વરી (િફકર ન કરો),
રાવ સા'બ!"

23. વેરની સ વટ

ઘરે આવીને મહીપતરામે પ નીને વાત કરી. પ નીએ િપનાકીને આ હષર્ના સમાચાર
આ યા. િપનાકીએ ફરીથી પ ૂછ :ું "ક્યાંના ઠાકોર સાહેબ?"
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"િવક્રમપુરના. ન ઓળક્યા, ભાણા? આપણી જોડે ભેખડગઢ થાણામાં દાનસંગજીકાકા
ુ ા નહોતી? તેની વેરે લગ્ન કરનારા રાજા."
હવાલદાર નહોતા? તેની દીકરી દે વબ
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િપનાકી યાંથી ઊઠીને ચાલતો થયો. 'મારે એ કોલરિશપ નથી જોઈતી' એવુ ં કશુકં
એ બડબડતો હતો.
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વળતા િદવસે રાતના અિગયાર વાગે હાઈ કૂલના હેડમા તર મહીપતરામને ઘેર
આ યા. િપનાકી સ ૂઈ ગયો હતો તેને જગાડવામાં આ યો.

pu
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છે ?"

હેડમા તરે પ ૂછ :ું "તને ગયા મેળાવડા વખતનો 'િસકંદર ને ડાકુ'નો સંવાદ મ એ
"ફરી જરા ગોખી જવો જોઈએ. કેમ?"
"આ

રાતોરાત મ એ કરી જઈશ?"

"ખુશીથી."
"તો કરી કાઢ. કાલે હાઈ કૂલમાં િવક્રમપુરના ઠાકોર સાહેબ પધારે છે ; આપણે
સમારં ભ કરવાનો છે ."
િપનાકીએ બગાસુ ં આ યુ.ં એનુ ં મ ઉતરી ગયુ.ં
"હવે સુ તી ન કર. જા, પાણી પી લે: અથવા માને કહે કે ચા કરી આપે. સંવાદમાં
તારો ડાકુનો પાઠ પાકો કરી નાખ. ઠાકોર સાહેબનાં નવાં રાણીને હાથે જ તમારાં ઈનામો
વહચાવવાનાં છે . તું પહેલ ું ઈનામ જીતવા પ્રય ન કર."
છે લી વાત સાંભળીને િપનાકી ઝાંખો પડયો. એનાં ઊંધબગાસાં તો ઊડી ગયાં, પણ
એના મ પણ કોઈ તમાચો પડયો હોય તેવી ઊિમર્ તરવરી નીકળી.
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"ઊઠ, ભાઈ; મને તારા પર
ધા છે . ત ું કાલે મેળાવડાને રઝળાવતો નિહ. ને મારે
ુ
હજ બીજા છોકરાઓને પણ કહેવા જવુ ં છે . થઈ જા હ િશયાર જોઉં? મારી આબ તારે
રાખવાની છે , હ કે!" એમ બોલી હેડમા તર બહાર નીક યા. િપનાકીને મન એ દૃ ય અિત
દયામણું હત.ું હેડમા તર વાઘ વા ગણાતા. એનો આબ એક લર વો ઉગ્ર હતો. એની
પ્રતાપી કારકીદ નુ ં માપ એણે િવ ાથીર્ઓના વાંસામાં ભાંગેલી સોટીઓની સંખ્યા પરથી
નીકળત.ું એની સામે છોકરાઓ આંખ ઊંચકી ન શકે એ હતી એની મહ ા. અિગયારના
ટકોરા પછી કોઈ િવ ાથીર્ શાળાના ક પાઉ ડમાં પ્રવેશ પણ ન કરી શકે. એનો આદે શ એટલે
લ કરી હક
ુ મ.

y.
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હાઈ કૂલના ચોગાનમાં તો શુ ં પણ ચોગાન ફરતી વંડીની નજીક પણ શહેરનો કોઈ
રઝ ઠેરી શકતો નિહ. વંડી પરથી િસસોટી મારનાર ત્રણ ગુડં ાઓને હેડમા તરની સોટીની
ફડાફડીએ રાડ પડાવી હતી. પોલીસ પણ એની શેહમાં દબાતી. આવા કડપદાર હેડમા તરનુ ં
મોડી રાતે િપનાકી પાસે આવવુ,ં એ િપનાકીના ગવર્ની વાત બની. એની આબ િપનાકીની
મ ૂઠીમાં આવી ગઈ. બ ી તેજ કરીને તે ડાકુનો પાઠ કંઠે કરવા લાગ્યો.
આવતી કાલ િપનાકીના િકરણ-ચમકાટની કાલ હતી. એ િવચારે મહીપતરામને અને
એમનાં પ નીને પણ ઊંઘ ન આવી. આધેડ વયનાં ધણી-ધિણયાણી ધીરે સાદે વાતોએ
વળગ્યાં.
'કેવો કડકડાટ અંગરે જી બોલે છે ભાણો? બાિલ ટર બનશે."
"ના, મારે તો એને દાક્તર બનાવવો છે ."

la

"એ મડદાં ચીરવાનો નરક-ધંધો મારા ભાણાને નથી કરવા દે વો."

ka

ુ ા એને ઓળખશે, એટલે કદાચ પોતાના રાજમાં જ
"કોને ખબર છે , એ તો કાલે દે વબ
એને કોઈ મોટો હાકેમ બનાવી લેશે."

ta

ુ ા જુદી હતી: આજની દે વબ
ુ ા જુદી હશે."
"ગાંડી રે ગાંડી! એ દે વબ
"હ! ભેગાં રમતાં'તાં તે વીસરી જશે."

pu
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"એવાં તો કૈ ક છોકરાં ભેળાં રમતાં હતાં."
"પણ ભાણાની જોડે એની માયા તો અનોખી જ હતી."
આવા વાતાર્ લાપને પોતાના કાનથી વેગળા રાખવા િપનાકી મોટા હાકોરા પાડીને
પાઠ ગોખવા લાગ્યો. તેના શ દો ચારો દીવાલોને સજીવન કરતા હતા. એનો સીનો, એની
હાથકડીમાં જડેલા હાથનો અિભનય, એનુ ં પડકારત ું મ , એની પહોળાતી અને ઊપસતી
છાતી - તમામના પડછાયા ચ ૂનાબંધ દીવાલ પર િવગતવાર અંકાતા હતા. પેરી પડદા
પર જાણે નાટક રચાત ું હત.ું અધ ૂકડાં બીડેલાં બારણાંની આરપાર ધણી-ધિણયાણી બાજુના
ઓરડાની ભીંતો પર િપનાકીના દે હ-મરોડો િનહાળતાં-િનહાળતાં ઊંઘી ગયાં. ને મોડી રાત
ુ ા પર ક ર બદલો લેવાની સજાવટ કરી, પછી એ ઊંઘવા મ યો; પણ
સુધી િપનાકીએ દે વબ
ઊંઘ ન આવી.
મેળાવડામાં જવા િપનાકી ઘેરથી િનક યો યારે મોટીબાએ એની વાંકિડયા વાળની
લટો સમારતાં સમારતાં ક :ું "ભાણા, રાણીસા'બ તને બોલાવે તો પ ૂછ હો - કે, મારાં
મોટીબાને આપની પાસે બેસવા આવવું છે , તો ક્યારે આવે? ને જો આપણે ઘેર પધરામણી
કરવાનુ ં માને તો તો રં ગ રહી જાય, હો દીકરા! બધી વાત તારા હાથમાં છે ."
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'એવી નપાવટ ીને આપણે ઘેર લાવીને શુ ં કરવુ ં છે ?' આવુ ં કશુકં બબડતો બબડતો
ભાણો સાઈકલ પર છલાંગ્યો. મોટીબાએ પોતાના ઘરના ઊંચા ઓટા પર ઊભીને ભાણાને
જતો િનહા યો. કાળી કાળી ઘોડાગાડીઓના મગા
ં ૂ પૈડાંની વ ચે થઈને સફેદ કોટપાટલ ૂનમાં
સજજ થયેલ ું એ ટત ું જોબન સાઈકલને છટાથી રમાડત ું સરત ું હત.ું રાજકોટ શહેરની
સોહામણી બાંધણીમાં એ પ રમત ું જત ું હત.ું યુિબલી બાગને નાકે ટટાર ઊભેલો પોલીસ
િપનાકીને સલામ કરતો હતો. રાવસાહેબ મહીપતરામની વીરતાએ એજ સીના િસપાઈઓને
એક નવી જ ખુમારીનો યાલો પાયો હતો. િસપાઈઓ વાતો કરતા હતા કે , 'ભાણાભાઈ તો
રાવસાહેબથી સવાયા થવાના. નાશક જઈને પોલીસ-પરીક્ષા આપે, તો હાલ ઘડી ફોજદારની
જગા મળે .'
"હમણાં હમણાં છ મિહનામાં તો ઠીકઠીકનુ ં ગજુ ં કાઢી ગયો છે જુવાન!"
"એને માથે પંજો છે ."
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"કોનો?"
" ખિડયા દે વનો."
" ખિડયો દે વ?"

"હા, ઓ યો ખડ શેઠ ફાંસીએ ગયો ને, તે દે વ સર યા છે . રાવસાહેબના ભાણાભાઈ
ઉપર એને માયા રહી ગઈ'તી. સાંભ યુ ં છે કે એની પીરાણી ઘોડી લઈને ખડદે વ આંહીં
'ગાડા વડ' પાસે આવે છે ને ભાણાભાઈને સવારી શીખવે છે ."

ka

la

"એ તો ગપાટા. પણ ખડની ઓરત એક બે વાર આંહીં આવી ભાણાભાઈને મળી
ગયેલી, ને ક્યાંક તેડી પણ ગયેલી.
"એ તો બાર'વટે નીકળી ગઈ છે ને?"

ta

"હા, ને ખુદ પ્રાંત-સાબને જાસા કહેવરાવે છે કે, જાગતો રે ' , છાતીએ ચડીને
મારીશ."

pu
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"એ જ લાગનો છે ભ ૂિરયો. સવારીમાં ધંધો જ એનો એક હોય છે ને?"
"આ બાઈની પણ છે ડતી કરી હશે?"
"સાંભ યું તો છે ."
"શુ?ં "

"બાઈ આપણા સુપરીટન સા'બની ચી ી લઈ રાવે ગયેલી. ભ ૂિરયે હદ-બેહદ પ
દીઠું; ચક્કર ખાઈ ગયો. એકલી અર બોલાવી હશે. નધિણયાતી જાણીને બેઅદબ બ યો
હશે. એટલે બાઈ કાળી નાગણ બની છે . લાગ ગોતી રહેલ છે ."
"ભ ૂિરયાનોય દી ફય છે ને? કુ ાઓ ભ ૂતખાનુ ં ખોલીને બેઠા છે , તોય શા સારુ ઓખર
કરવા નીકળે છે ?"
"ચ ૂપ! ચ ૂપ!"
'ભ ૂતખાનુ'ં શ દ રાજકોટના વાતાવરણમાં એક ભયાનક, ભેદી, અકળ, ભાવની, ગંધ
પ્રસરાવતો હતો. 'િફમેસન'નો લૉજ 'ભ ૂતખાનુ'ં નામે ઓળખાતો. ઘણુ ં કરીને એ વષ માં આવો
લૉજ કાિઠયાવાડમાં એ એક જ હતો. યાં મિહના અમુક અમુક િદવસે
િક્રયાઓ થતી, તેની
ચોપાસ ગુ તાની ચોકીદારી રહેતી. એજ સીના મોટા મોટા અિધકારીઓ, ગોરા સાહેબો ને
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કેટલાક રાજાઓ તેના સ યો હતા; એટલે િક્રયાની રાિત્રએ યાં પોલીસોના કડક પહેરા
મુકાતા. આ અણસમજુ પહેરેગીરોની ક પના અને વહેમવ ૃિ આવી િક્રયાની હરએક રાિત્રએ
સળગી ઊઠતી. ભ ૂતખાનામાં મેલા પ્રકારના િવલાસો રમાય છે , ને એનુ ં રહ ય બહાર
પાડનારની ગરદન કાપવાનો આદે શ છે ; તેની પાછળ પણ આવો જ કોઈ ભેદ હોવો જોઈએ,
એવા તકર્ િવતક પોલીસો કરતા. વાતો કરતાં કરતાં પણ થથરી ઊઠતા.
વાતો કરતા પોલીસ હોિશયાર બ યા, કેમકે ઘોડાઘાડીના વિન ગું યા. ચાર ઘોડા
જોડેલી ખુ લી ગાડી રબરનાં પૈડાં પર રમતી આવી. ઘોડાના ડાબલાએ પાકી સડક ઉપર
મ ૃદં ગો બજા યાં. આગળ ઘોડે વારો, પાછળ ઘોડે વારો, સવારોના રં ગબેરંગી પોશાક, ગળા
પર સાંકળીઓ, ચકચિકત લોખંડની એડીઓ, બાહુ પર ખણખણતી લાંબી કીરીચો ને હાથમાં
નેજાળા ભાલા: એવી રાજસવારીઓ રાજકોટને સિવશેષ સોહામણુ ં બનાવતી હતી.

"નવુ ં પરણેતર."
"મલાજો આજથી કાઢી નાખ્યો."
ુ ાનાં તો પ જ બદલી ગયાં."
"દે વબ
"રાજનુ ં સુખ કોને કે' છે ?"

la

"આ બ ૂઢાની સાથે રાજનુ ં સુખ?"

y.
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આ 'ફેટન' પસાર થઈ ગયા પછી પોલીસનુ ં મંડળ ફરીથી બંધાયુ.ં ને ચચાર્ ચાલીઃ
"િવક્રમપુરના ઠાકોર સાહેબ."

ka

"માનવી! આ-હા-હા-હા!" એક પોલીસે ત વજ્ઞાન છોડ :ું "માનવી પોતે તો ચીંથરંુ
જ છે ના! શી આ છોકરીની સ ૂરત બની ગઈ! ભીનો વાન હતો, તેને ઠેકાણે ગુલાબની
પાંદિડયું પથરાઈ ગઈ, મારા બાપ! હા!હા!હા!"

ta

"એમાં િનસાપા શીના નાંખો છો, દાજી!"

"તાલકું! તાલકું!" કહીને ત વજ્ઞાનીએ લલાટ ઉપર આંગળી ભટકાવી.

pu
s

ખાધુ.ં

ને રાજસવારી હાઈ કૂલના ચોગાનમાં વળી ગઈ. ઘોડાઓએ અજબ િસફતથી કૂંડા ં
પોશાક પહેરતાં ખંડની અંદર િપનાકીના કલેજામાં તે વખતે ધરતીકંપ ચાલતો હતો.

24.

રુ દવ

હાઈ કૂલના મ ય ખંડને એક છે ડે ઊચું ચણેલ ું યાસપીઠ હત.ું તેના ઉપર રં ગાલય
ગોઠવાયુ ં હત.ું શહેરની નાટક કંપની પાસેથી માગી લીધેલો એક પડદો યાં લતો હતો.
ખંડની જમણી બાજુએ બીજી એક ઊંચી બેઠક બનાવી હતી. તેના પર માનવંતા
મહેમાનોની ખુરશીઓ હતી.
વચલી બે ખુરશી જરા વધુ ઠ સાદાર બની હતી. તેના ઉપર ઠાકોર સાહેબ અને
રાણી સાહેબ બેસી ગયાં.
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એ જોઈને હેડમા તર આકુલ યાકુલ બનવા લાગ્યા. વચલી બે પૈકીની એક ખુરસી
પોતે ખાલી રખાવવા માગતા હતા.
ધીરે ધીરે એ બેઠકો પાસે જઈને હેડ-મા તરે મીઠો મ -મલકાટ ધારણ કય , ને ક :ું
”મહેરબાન પ્રાંત-સાહેબ પણ પધારવાના છે ."
"ઓહો!" ઠાકોર સાહેબ રાજી થયા કે ગભરાટ પા યા તે તો એમની મુખમુદ્રા પ ટ ન
કહી શકી; પણ પોતે રાણી સાહેબની જમણી બાજુ હતા યાંથી ડાબી બાજુએ જઈ બેઠા.
ભરપ ૂર દાઢી અને મ ૂછોના વાંકડા વળ ચડાવનાર આ ડાંખરો દે ખાતો રજપુત પ્રાંતસાહેબના નામમાત્રથી ઝંખવાણો પડયો.
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ખુરસીઓની પાછલી હારમાં બેઠેલા બીજા એક પુરુષે આ ગભરાટ પર આ ં િ મત
વેય.ર્ં ુ એ પુરુષનો પોશાક સાદો પાણકોરોનો ને સાવ સફેદ હતો. એના માથા પર સફેદ
લાંબી ટોપી હતી. એના જોડા ઓખાઈ ઘાટના પણ હળવા અને કુમાશદાર હતા. એની
ગુલાબી ચામડી પર ખુ લાં ટાઢ-તડકાનુ ં મહેનત ુ જીવન આછી છાયા પાડત ું હત.ું
એનુ ં હસવુ ં જરી જોરદાર બ યું ને જોડાજોડ એના અંતરમાંથી િનઃ ાસ પણ ઢ યો.
ઊંડા કૂવામાંથી ખેંચાઈને મંડાણ પર આવી થાળામાં ઠલવાતા કોસનો વો અવાજ થાય છે ,
તેવો જ અવાજ એ િનઃ ાસનો હતો.
કયાર્.

ઠાકોર સાહેબે પછવાડે નજર કરી. પેલા પુરુષે ઊભા થઈને બે હાથ જોડી રામરામ

ka

"હા, જી, એ જ."

la

"ઓહો!" ઠાકોર સાહેબ ઓળખવા મ યાઃ "આપ સુરે દ્રદે વજી તો નિહ?"
ઠાકોર સાહેબે પંજો લંબા યો.

pu
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સુરે દ્રદે વે સામો પંજો આ યો. બ ેના પંજા મ યા યારે બ ેના વેશ-પિરધાનનો
તફાવત પણ વધુ તી દે ખાયો. ઠાકોર સાહેબના દે હ પર રે શમના ઠઠારા હતા. ખભા પર
જનોઈ-પ ે ઝિરયાની હમેલ લપેટાઈ હતી. પગમાં રાણી છાપનાં કાળાં બ ૂટ હતાં. સાફો
સોના-સળીનો ગુલાબરં ગી હતો.
એ ઠાઠમાઠ જોડે તકરાર કરનાર દાઢી-મ ૂછના
લગાવી ચ ૂપ કયાર્ હતા.

ત
ે કેશને ઠાકોર સાહેબે કાળો કલપ

આ તફાવતની હાંસીને રોળીટોળી નાખવા માટે ઠાકોર સાહેબે ક :ું "સુરે દ્રદે વજી,
આપ તો ત ન બદલી ગયા! શુ ં ભેખ લીધો!"
"નિહ ઠાકોર સાહેબ! જોબનના રં ગો હુ ં હવે જ માણી ર ો

.ં "

આવા શ દો ચાર તરફ રાણી સાહેબ ખેંચાયાં. એમણે પણ પાછળ જોયુ.ં ઠાકોર
સાહેબે િપછાન દીધીઃ "રાણી સાહેબ, આ કડી-બેડીના દરબાર સાહેબ સુરે દ્રદે વજી."
"હુ ં એમને ઓળખું

.ં " સુરે દ્રદે વે ઠાકોર સાહેબને ચમકા યા.

"ઓળખો છો! ક્યાંથી?"
"એમના િપતા ભેખડગઢમાં પોલીસ-હવાલદાર હતા. યાંથી બદલી થઈને ગયા
યારે એમને મારા ગામ રં ગપુરની પાટીમાંથી ગાડાં જોઈતાં હતાં: પણ વેઠના દર મુજબના
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પૈસા નહોતા ચ ૂકવવા. વરસાદ પણ અનરાધાર પડતો હતો, એટલે આપણા ઉતારામાં જ
સહન
ુ ે ત્રણ િદવસ સુધી રોકાવું પડેલ.ું "
રાણી સાહેબ બીજી બાજુ જોઈ ગયાં.

આ સંકડામણમાંથી નીકળવા માટે ઠાકોર સાહેબે વાત પલટાવી. યાં તો
ગણગણાટનો એક સંયક્ુ ત જનરવ ઊઠયો. ગોરા પ્રાંત સાહેબનો રુઆબી દે હ પગિથયાં પર
દે ખાયો: જાણે સામ્રા ય ચા યું આવત ું હત.ું મેજરની લ કરી પદવી પામેલો એ પડછંદ
અંગ્રેજ હતો. અધેર્ માથે એને ટાલ હતી.
એને દે ખી ઠાકોર સાહેબ ઊઠયા. બે ડગલાં આગળ ધરી હાથ િમલા યો. ક મરમાં
જાણે કમાન નાખેલી તેવી અદાથી ઠાકોર સાહેબની છાતી સહેજ નમી પડી. ગોરો અક્કડ જ
ર ો.

y.
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ુ ા તરફ વ યો,
"હ લો! યોર હાઈનેસ રાની સાહેબ!" કહેતો ગોરો અઢાર વષર્ની દે વબ
ને એણે પંજો લંબા યો ને ક :ું "તમે પરદો કાઢી નાખ્યો તે બદલ અિભનંદન!"
િનરુપાયે રાણી સાહેબે પોતાનો નાનો-શો હાથ કાઢીને પ્રાંત સાહેબના હાથમાં મ ૂક્યો.
ગોરાએ રાણી સાહેબની જમણી બાજુએ આસન લીધુ.ં ઠાકોર સાહેબ અને પ્રાંત
સાહેબ વ ચેનો તફાવત યાં પોતાની ભાત પાડી ર ો. બેઉ કદાવર છતાં એક હરીઝિરયાનની ઢીલી-વીલી કોથળીને, બીજો શાસન-સ ાનો સીધો સુ ઢ સુવણર્- તંભ.

la

ગોરાની આંખ પછવાડે ત્રાંસી થઈ, તેણે સુરે દ્રદે વને દીઠા. ગોરાના ચહેરા પર
કરચલીઓનાં બે અળિશયાં આલેખાઈ ગયાં.

ka

રં ગાલય ઊઘડ .ું ગુજરાતના મહાકિવએ રચેલ ું 'રા
લાગ્યુ.ં ઠાકોર સાહેબના હાથ આપોઆપ જોડાઈ ગયા.

દ્રદે વ' નામે ગીત બોલાવા
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આખી પ્રાથર્ના ચાલુ રહી યાં સુધી ટેડી ગરદને પછવાડે કેલા એ ગોરા અફસરને
અને સુરે દ્રદે વનો કશોક વાતાર્લાપ થતો ર ો. ગોરાના મુખ પર ઉગ્રતાનાં ગુચ
ં ળાં વળતાં
હતાં, એના ધીરા વાતાર્ લાપમાંથી 'કેકટસ' 'કેકટસ' એવા શ દો ધમણો ધમાતી ભ ીમાંથી
િતખારા ટે તેમ ટતા હતા.
‘કેકટસ' એ હાિથયા થોરનુ ં અંગ્રેજી નામ છે . સોરઠમાં તે વખતે દુ કાળ ચાલતો હતો.
ઘાસચારા વગર દુઃખી થતાં ઢોરને થોરનાં ડીડલાં કાપીને ખવરાવવાની ધ ૂન કોઈએ
અંગ્રેજનાં ભેજામાં બેસાડી હતી. સુરે દ્રદે વજીને સાહેબ દમદાટી દઈ રહેલ હતા કે, "તમારે
ઘાસ હો યા ન હો, મને તેની પરવા નથી. તમારે કેકટસ ઢોરને ખવરાવવાં ન હોય તો કંઈ
નિહ; પણ તમારે પત્રક તો રો રોજનાં ભરી મોકલવાં જ પડશે. "
"હુ ં એવુ ં જૂઠું નિહ કરી શકું."

" ટુિપડ (બેવકૂફ)..." વગેરે પ્રયોગો સાહેબના વાતાર્ લાપમાં િવરામિચહ્નો વાં હતાં.
સુરે દ્રદે વ એને મચક નહોતા આપતા. એના ચહેરા પર પણ લાચાર મગ રીના ગુલાબી
અંગારા ધગતા હતા.
હાિથયા થોરની વાત પરથી સાહેબ સુરે દ્રદે વજીના એક બીજા અપરાધ પર ઊતરી
પડયા: "તમારો છોકરો ક્યાં ભણે છે ?"
"મારા ગામની જ િનશાળમા."
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"રાજકુમારોની કૂલમાં કેમ નથી મોકલતા?"
" યાં
િશક્ષણ આપવામાં આવે છે તેને માટે મારો છોકરો હજુ ઉંમરલાયક નથી."
કહીને સુરે દ્રદે વે મ પર રમ ૂજ ધારણ કરી. એ જવાબમાં પ્રકટ ઘ ૃણા હતી.
"જોઈ લઈશ." સાહેબે દાંત ભીં યા.
ઠાકોર સાહેબ સુરે દ્રદે વ તરફ ઠંડા બનવાની ઈશારતો કરતા હતા.
રાણીસાહેબને ગમ નહોતી પડતી કે આ શો મામલો મ યો છે .
એકાએક ગોરા સાહેબના કાન પર શ દો પડયાઃ
"આઈ એમ થેિશયન એ ડ એ સો જર (હુ ં એક રા ટ્રપુત્ર

,ં અને િસપાઈબ ચો

)ં ."
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સાહેબની ટેડી ગરદન સીધી બની. િવ મયની અને ગભરાટની એક પલ વીતી ગઈ.
સાહેબે જોયુ ં કે આ તો રં ગાલય પરના બોલ છે . તાબેદાર દે શનાં છોકરાં આ તો વેશ ભજવી
ર ાં છે . આ સ ૃિ ટ સાચી નથી.

la

રં ગાલય પર શાહિસકંદર અને ડાકુ સરદારની વ ચેનો પ્રસંગ ચાલતો હતો. િસકંદર
િસંહાસન પર બેઠો છે . આઠ છોકરાઓ એના સાયાની લતી િકનાર પકડી છે . તખ્તની
સ મુખે જજીરે
ં
પકડાયેલ એક ચીંથરે હાલ જુવાન ઊભો છે . એનો એક ક્દમ આગળ છે . તેની
છાતી આગળ ધસવા છલંગ મારી રહી હોય તેવી ભાસે છે . ને 'ત ું જ પેલો ડાકુ કે?' એવા
િસંકદરના સવાલનો એ છોકરો રુઆબીથી જબાબ વાળે છે કે," હુ ં રા ટ્રપુત્ર
ં ને
િસપાઈબ ચો .ં '

ka

પાઠ ભજવનારાઓએ સભાજનોને એકતાન બનાવી નાખ્યા. યાં બેઠેલા સવર્
કલેજાંની મગ રી જાણે કે મ ૂિતર્માન રં ગભ ૂિમ પર ખડી થઈ ગઈ હતી. સવર્ કોઈના સીના
તળે સ ૂતેલા શ દો જ જાણે કે ઉ ચારાયા હતા: 'આઈ એમ એ થેશીયન એ ડ એ સો જર.'

pu
s

ta

ગોરો અફસર મલકાઈ ર ો. એણે અંગ્રેજી શ દોની સચોટતા દે ખી, એણે અંગ્રેજી
જબાનની સંજીવની િનહાળી. આ મુડદાલ કાળાં બાળકોને પણ અમારી જબાન કેવી ખુમારી
િપવાડી રહી છે ! એ વાણીના છંટકાવે આ શબો બેઠાં થાય છે . વાહ જબાન! વાહ સાિહ ય!
પણ એનો આનંદ-ઝરો થંભી ગયો. એને આ તમાશો ન ગ યો. આ ડાકુ-પાત્રના
હક
ુ ં ારમાં એણે ભિવ યના ભણકાર સાંભ યા. િનશાળોમાં નાટક કરતી આ પ્રજા ભિવ યમાં
કોઈક િદવસ જીવનમાં તો નાટક નિહ ઉતારી બેસે ને! આપણી જ ખુમારી આપણા સામી
નિહ પ્રયો ને!
એ િવચારે ગોરો ચડી ગયો. ડાકુની તુમાખી એને ન ગમી. એ જો િસફર્ લ કરી
અમલદાર હોત તો એને નવો િવચાર ન સ ૂઝત. પણ એ પાછો રાજ ારી અિધકારી હતો.
એનો િવચાર આગળ ચા યો. ભિવ યમાં ભમવા લાગ્યો. એને યાંથી ચા યા જવાનુ ં મન
થયુ.ં સંવાદ અટકાવવાની ઈ છા થઈ. પોતાની પ ૂવેર્ અહીં આવી ગયેલા પોિલિટકલ
અફસરોએ જ પડાવેલી આ આદતો હતી. આવા તમાશા વડે પ્રાંતના હાકેમોનુ ં વાગત
કરનારા ગામગામની િનશાળોના હેડ-મા તરો આવી કરામત ક્યાં જઈ શીખી આ યા છે ?
કોણે એમણે ચડા યા છે ?.... બીજા કોણે? - અસલ કાળમાં નોકરી કરી ગયેલ પોિલિટકલ
એજ ટોએ. એમણે જ આ કેફ કરા યો છે . આ ધાંધલ જવુ ં જોઈએ.
ગોરો અધવ ચેથી ઊઠીને જવા જ માગતો હતો, યાં કોઈએ આવીને એના હાથમાં
ચી ી આપી. વાંચીને ગોરાને મુખમુદ્રા બદલી. 'બદલી' એમ કરતાં પોતાની જાતે જ
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'બદલાઈ ગઈ' કહેવ ુ ં વધુ ઉિચત થશે. એના મ પર પ્રસ તા રમવા માંડી. એણે વારં વાર
પાછળ ફરીને દરબાર સુરે દ્રદે વ જોડે પણ મીઠા શ દોની આપ-લે કરી. ઠાકોર સાહેબ પ્ર યે
પણ લટુ બનવા લાગ્યો. સ ૂયર્ન ુ ં ગ્રહણ ટે ને જગત વુ ં ઝાકમઝોળ બની જાય, તેવ ુ ં
તેજોમય એનુ ં મ બની ગયુ.ં
આ પિરવતર્નનો મમર્ ન ઠાકોર સાહેબ પારખી શક્યા કે ન સુરે દ્રદે વજીને સમજાયો.
રાણીસાહેબ તો જાણે વાતમાંથી નીકળી ગયાં હતાં. એની મીટ રં ગાલય પર જ જડાઈ ગઈ
હતી. ડાકુ પાઠ કરનાર છોકરાના દે હમાં તેમ જ શ દોમાં
ઠંડી િવભ ૂિત ધખધખતી હતી,
તેન ુ ં એ રજપ ૂત સુદરીને
ં
ઘેલ ું લાગ્યું હત.ું
"માફ કરજો, ઠાકોર સાહેબ!" કહેતા સાહેબ ઊઠયા. "મારે તાકીદનુ ં કામ આવી પડ ું
છે , એટલે હુ ં આપના તેમ જ રાણીસાહેબના સુખદ સમાગમને છોડી જાઉં .ં
ઠાકોર સાહેબે ઊઠીને તેમને િવદાય આપી.
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વેય.ર્ં ુ

"ફરી મળીશું યારે આનંદ થાશે," કહેતાં કહેતાં સાહેબે સુરે દ્રદે વ તરફ એક િ મત

"જરુર." સુરે દ્રદે વ ઊઠવા - ન ઊઠવા વુ ં કરીને બેસી ર ા. એમના પહોળા વરદ
પર એની એ પ્રસ તા રમતી રહી. ભલભલી ીઓને પણ ઈ યાર્ કરાવે તેવો સુરે દ્રદે વના
ભાલનો કંકુ-ચાંદલો સોરઠની સપાટ અને અસીમ ભોમકા વ ચે એકલવાયા લચી પડતા
કોઈ ચણોઠીના છોડ વો સોહામણો લાગતો હતો.
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ઈનામોની લહાણી શ થઈ. હેડ-મા તરે સહન
ુ ે કહી રાખ્યુ ં હત ું કે ઈનામ લેતાં પહેલાં
અને લીધા પછી બ ે વાર, રાણી સાહેબને નમન કરવાનુ ં ન ભ ૂલશો હો!
ભ ૂ યા તેણે આ
સોટીને સારુ પોતાનો બરડો સ જ રાખવાનો છે .
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પહેલ ું જ નામ િપનાકીનુ ં બોલાયુ.ં િપનાકી કશા ઉ સાહ વગર આગળ વ યો. એણે
નમન ન કયુ.ર્ં એ કોઈ બાઘાની માફક રાણી સાહેબની સામે ઊભો ર ો. સાહેબ લોકોનાં
છોકરાંને હાથે જીવતાં ઝલાઈને ટાંકણી વતી પઠાં
ં ૂ પર ચોડાતાં સુદર
ં
પતંિગયાં વી એની
ૃ
દિ ટ રાણી સાહેબના મ પર ચ ટી રહી. ઈનામ આપવા માટે એ સુદર
ં
હાથ લંબાયા પણ
િપનાકી ગભરાયો. ઈનામ લેવા જતાં કદાચ પોતે એ હાથને પકડી બેસશે એવી એને ધા તી
લાગી. ઈનામ લીધા િવના જ એ પાછો વળી ગયો.
સભાનો રં ગ વણ યો. હેડમા તરના હાથમાં સોટી ગમગમી રહી. બીજાં ઈનામો
વહચાઈ ગયાં પછી બહુ આગ્રહને વશ થઈ સુરે દ્રદે વ થોડું પ્રવચન કરવા ઊઠયા.
તેમણે ક :ું "અહીં એક શહેનશાહ અને એક ડાકુ-સરદારનો પ્રવેશ ભજવાયો છે .
િવ ાથીર્ઓ! એ એક જ પાઠ તમારે ન વીસરવા વો છે . શહેનશાહતો તો સદા એવી જ છે .
વીર નરોને ડાકુ બનાવનાર તો જુલમો જ છે . અમે રાજાઓ, નાનામોટા સહુ જ રાજાઓ - એ
શહેનશાહ િસકંદરની જ નાની-મોટી આવ ૃિ ઓ છીએ. માટે તમે પણ તમારો અવસર યારે
આવે યારે એમને એ જ જવાબ આપજો કે , અમે હરામખોર નથી, અમે અમારા રા ટ્રના
પુત્રો છીએ, ને સાચા િસપાઈઓ છીએ."

છોકરાઓએ આવાં સંભાષણ પર તાળીઓના ગગડાટ કયાર્ . હેડમા તર રાતાપીળા
બ યા. ઠાકોર સાહેબે કશું બોલવાની ના કહી. મેળાવડો ભારે ખમ હૈયે િવસ ન થયો.
હેડમા તરે ગાડી પાસે જઈને રાણી સાહેબ તરફ બેઅદબી થયા બદલની ક્ષમા માગી ક :ું
"છોકરો ગભરાઈ ગયો હતો."
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"કોણ છે એ?" રાણીએ પ્ર કય . પોતે તે ક્ષણે પોતાના િવખ ૂટા પડેલા વરને શોધતી
કબ ૂતરી વી મનોવ થામાં પડી હતી.
"એક પોલીસ-અફસરનો ભાણેજ છે . આમ તો ઘણો શાણો િવ ાથીર્ છે ."
વધુ કશો પ્ર ન કરતાં રાણીએ ગાડી ચલાવવાનો આદે શ આ યો. શાળાના સાંકડા
દરવાજામાંથી પાણીના રે લા પેઠે નીકળી જનારા ઘોડાઓ ગાડીને ક્યાં લઈ જાય છે તેન ુ ં
ભાન રાણીએ ગુમા યું હત.ું
ઠાકોર સાહેબ શી વાત કરી ર ા હતા તેની તેને ગમ નહોતી.
હેડમા તરનાં પગલાં લાદીના પ થરોને કચડતા અંદરના ખાંડમાં ધ યા, યાં જઈ ન
કાંઈ પ ૂછ ,ું ન ગાછ .ું િપનાકીના શરીર પર એણે સપાટા જ ખેંચવા માંડયા.
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25. તાકાત ંુ માપ
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સોટી ઉપાડવામાં થોડો આંચકો હતો તે એક બે સપાટા ખેં યા પછી હેડમા તરના
દયમાંથી જતો ર ો. પછી તો એમાં ઉિમર્ દાખલ થઈ. વેગે ચડેલી આગગાડી વધુ ને વધુ
વેગ મ આપોઆપ પકડતી જાય છે , તેમ હેડમા તરના હાથની નેતર પણ પિત પકડતી
ગઈ. ને પછી એને એટલી તો સબોડવાની લહેર પડી કે ફટકો શરીરના કયા ભાગ પર પડે
છે તેની ખુદ મારનારને જ શુિ ન રહી.

ka

િપનાકી પ્રથમ તો ખચકાયો પહેલો પ્રહાર પડયો યારે જરા નમી ગયો; આડા હાથ
પણ દીધા. પછી એનામાં લોખંડ પ્રકટ થયુ.ં એ અક્કડ બની ઊભો ર ો. કેટલી સોટી ખામી
શકાય તે જોવાની કેમ જાણે પોતે હોડ વ ો હોય ને, એવા તોરથી એણે ફટકા ઝીલવા
માંડયા.
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િવ ાથીર્ઓનુ ં ટો ં યાં જમા થઈ ગયુ.ં હેડમા તર એ ટોળાને દે ખી વધુ આવેશમાં
આવતા ગયા. િવ ાથીર્ઓની સહાનુભ ૂિત િપનાકી પર ઢળી પડી. સહુ છોકરાની આંખમાં જાણે
ખ ૂન ટપક્યાં. પ્ર યેકના ગાલ પર ઝન ૂનના ટિશયા ટયા. હેડમા તરના શરીરના ટુકડે ટુકડા
કરી નાખવા નાનકડાં િદલો તલાસી ઊઠયાં. પ્રહારો ઝીલતો મગો
ં ૂ ને અ ુ ધ િપનાકી તેમને
યોગી ભા યો. ને ઓિચંતાનુ ં સોટીના સબોડાટ જોડે જાણે કે તાલ લેવા માટે બોલાયુ ં હોય
એવુ ં એક વચન સંભળાયુ:ં “શાબાશ!”
હેડમા તર એ શ દની િદશામાં વ યાં; પ ૂછ :ું “કોણે ક ું ‘શાબાશા’?”
“મેં.” એક છોકરો ધ યો.
“મેં.” બીજાએ આગળ પગલાં મ ૂક્યાં.
“મેં.” ત્રીજાએ એ બંનેના પાછા હઠા યા.
યાં તો ‘મેં’-‘મેં’-‘મેં’ ના વરો તમરાંના લહેકારની પેઠે બંધાઈ ગયાં. ‘મેં’કારાની જાણે
મોતન-માળા પરોવાઈ ગઈ.
“હરામખોરો!” એવો િસંહનાદ કરીને હેડમા તરે યારે આખા ટોળાં પર ત ૂટી પાડવા
ધસારો કય , યારે િપનાકી ના રહી શક્યો. એણે ઝડપ કરીને ટોળાની તેમજ મારનારની
વ ચે પોતાના દે હનો થાંભલો કય . પડતી સોટીને એણે પોતાની મ ૂઠીમાં પકડી લીધી.
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હેડમા તરે તેને ધક્કો મારી સોટીને ઝ ટ દીધી.
ફાટેલા નેતરે િપનાકીના હથેળીમાં ચીરા પાડયા, રુિધર રે લા યુ.ં
બીજા પંજાની ઝડપ કરે તેમ સોટીના બે ફાિડયાં કરી િપનાકીએ તેને ફકી દીધાં ને
પછી પહોળી છાતી પર અદભ ભીડીને એ હેડમા તરના ધગધગતા સીના સામે ઊભો ર ો.
તમામ છોકરા એની આજુબાજુ ગોઠવાઈ ગયા. િશક્ષકો પણ યાં આવી પહ યા.
એક ગુડં ા વા છોકરાએ િશક્ષકોને કહી દીધુ:ં "સાહેબ, આબ ભેર દૂ ર ઊભા રહેજો."
ચારસો છોકરાઓના વીફરે લ ટોળાને દબડાવવા માટે
ઝન ૂન તેમ જ સ ાવાન
મનોદશા જોઈએ તે મા તરોમાં નહોતાં. બે ચહેરા બીડીઓના યસની હતા. બે-ત્રણ બીજા
મોઢાં પછવાડે ઊભાં રહી હેડમા તરની વધુ બ ૂરી વલે કરવા માટે િવ ાથીર્ઓને આંખોના
િમચકારા મારતા હતા. અને એ સવર્ િશક્ષકોના ચહેરાઓ ઉપર ટ ૂશનોની ગરજ વાંચી
શકાતી હતી.

y.
co
m

હેડમા તરના ખાલી હાથ ફરીથી િપનાકીના ગાલ પર ઊપડયા. િપનાકીએ શાંિતથી
ગાલ ધરી રાખ્યા, અને ધસી આવતા છોકરાઓ તરફ હાથ પહોળા કરી દીવાલ રચી એ
આટલું જ બો યો: "મને એકલાને ખુશીથી મારો, સાહેબ!"

la

હેડમા તરના મ પરથી આ શ દોએ તમામ લોહી શોષી લીધુ.ં િબ લી
મ
વાસણમાંથી ઘી ચાટી લે, તેવી રીતે હેડમા તરની હીણપ એમની તમામ િવભ ૂિતને ચાટી
ગઈ. એમણે પોતાની ઑિફસ તરફ પગલાં ભયાર્ં . પછવાડે જત ું િશક્ષકોનુ ં ટો ં કોઈ શબની
પાછળ જતા ડાઘુઓની યાદ દે ત ું હત.ું
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છોકરાના ટોળા વ ચે વીંટળાયેલો િપનાકી પોતાના લડથિડયાં લેતા દે હને મોટા
મનોબળથી િ થર કરતો સાઈકલ પકડીને બહાર નીક યો. કોઈ છોકરો એના માથા પરના
વાળમાં વળગેલી નેતરની છોઈ ચટં ૂ ી લેતો હતો. બે-ત્રણ છોકરા એના કોટના કૉલરની
બગડેલી ઘડી બેસાડતા હતા, ચાર-પાંચ પંજા એના ખભા પર ને એની પીઠનાં ઊપસેલા
નાયુઓ પર થબડાતા હતા.

pu
s

"પણ થયું શુ?ં " એક િવ ાથીર્ પ ૂછતો હતો: "હ િપનાકી, ત ું કેમ યાં ઊભો-ઊભો થીજી
ગયો હતો?"
"મને ખબર નથી." િપનાકી હસીને જવાબ દે તો.
"પણ હવે તારે ફિરયાદ માંડવી જોઈએ હેડમા તર પર."
"શા માટે ?"
"ફિરયાદ શુ?ં તારા દાદા તો ફોજદાર છે . બે-ચાર પોલીસોને મોકલી સાલાને
ઠમઠોરાવ તો ખરો, દો ત!"
"આપણી બધાની દાઝ તું જ ઉતરાવ ને યાર!"
"પણ તું સોટી ખાતો-ખાતો જ શુ ં ઊભો'તો? કંઈ કહેતો કેમ નહોતો?"
"પ ૂછયા િવના શુ ં કહ?
ું "

"તારે તો પ ૂછવુ ં હત ું કે શા માટે મારો છો?"
ું
"પ ૂછી ને શું કરવું હત?"
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"હુ ં જો યાયાધીશ હોઉં, તો હેડમા તરને વીણીને કેદમાં પ ૂરી દઉં."

"હુ ં તો હેડમા તરોના શરીર પર ગોળનુ ં પાણી ચોપડીને મકોડાની કોઠીમાં પ ૂરી દઉં."
લખી શકાય અને ન પણ લખી શકાય એવી અનેક લાગણીઓની મ તીભરી આપલે કરતા છોકરા ચા યા જતા હતા, યારે એક બાજુના ટપાથ પર સુરે દ્રદે વ ઊભા હતા.
તેન ુ ં મ હસત ું હત.ું તે કોઈની જોડે વાત કરતા હતા.
"છોકરાઓ!" તેમણે ક :ું "લડાઈ શ થઈ."
"ક્યાં?"
"વાંદરાઓના ઘરમાં."
છોકરા ન સમ યા. સુરે દ્રદે વે ક :ું "યુરોપમાં"
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"એની રજા પડશે?" એક છોકરાએ પ ૂછી જોયુ.ં હરએક સારોમાઠો બનાવ િવ ાથીર્ની
દય-તુલામાં એક જ રીતે તોળાય છે : બનાવની િકંમત રજાના િદવસો પરથી અંકાય છે .
"એ તો પડશે, લડાઈમાં ઇંગ્લ ડનો કોઈક મહાન વાંદરો ખપી જશે યારે ."
સુરે દ્રદે વ જોડેના બીજા માણસે ક :ું "હવે તો જમર્ન કૈ સરની છાપ આંહીનાં િપયાપૈસા પર આવી સમજો!"
"સરસ લાગશે," એક છોકરાએ ક :ું "એની મ ૂછોના આંકડા ફક્કડ દે ખાશે."

la

"બસ કે!" સુરે દ્રદે વજીના મ પર િતર કાર દે ખાયો. "તમારે તો િસક્કા પર પરદે શી
રાજાની જ મ ૂછો જોઈએ છે ને? િહ દ માતાનુ ં િચ - ગાયનુ ં મોઢું - નથી જોઈત ું કે?"

ka

"હવે ચાલો-ચાલો, સુરે દ્રદે વજી!" કહી પેલા સાથીએ એમને બાજુમાં ઊભેલ
ઘોડાગાડી તરફ ખેં યાં. "નકામું કંઈક બાફી મારશો."
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જતા જતા સુરે દ્રદે વજીએ સાથીને ક :ું "મને તો ખરે ખર અજબ લાગેલ ું કે, આ
વાંદરો મારા પર આટલો બધો રાતોપીળો થયા પછી પાછો ઓિચંતો એવા શા હેતે ઊભરાઈ
ગયો! પણ હવે મમર્ સમજાયો: "વાંદરાને
િચ ી મળી તેમાં લડાઈ સળગ્યાના જ સમાચાર
હોવા જોઈએ. વાંદરો ચેતી ગયો; કેમકે હવે પૈસા કઢાવવા છે ખરા ને! એટલે અમારી પાસે
પ ૂછડી પટપટાવશે. એમને કલાકો સુધી બહાર બેસાડતા તેને બદલે હવે ક પાઉ ડ સુધી
હસીને સામા લેવા આવશે બ ચાઓ!"

26. જિત-સિતને પંથે
છોકરાઓ ધીરે -ધીરે , આથમતા તારાઓની મ, વીખરાતા ગયા. એકલો પડેલો
િપનાકી સાઈકલ પર ના ચડી શક્યો. એને આરામ લેવા ર તા પર બેસવાની પણ શરમ
લાગી. એણે લથડતે પગે સડક પર ચા યા કયુ.ર્ં
ર તામાં એક બેઠા ઘાટના બંગલાના ચોગાનમાં હોજ હતો. સં યાનાં કેસ ૂડાં એ
હોજના પાણીમાં ઝબકોળાઈ કેસરી રં ગની તશરો મેળતાં હતાં. બે જુવાના છોકરીઓ કાંઠે
બેઠી બેઠી પગ ઝબોળતી હતી. િપનાકી એમને િપછાનતો હતો. પોલીસખાતાના ’ડીપોટી
સાહેબ’ની એ ક યા હતી. પણ આ િપનાકીએ તે તરફ ના િનહા યુ.ં
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કોઈ કોઈ નાળા પાસેના ઓઠા ઉપર દૂ ધ વેચનાર ગવાલીઓ નવકૂંકરીની રમત
રમતા હતા, અને રમનારાઓની વ ચે વાતાર્ લાપ થતો હતો:
“આ એક ભરત ભયુ.ર્ં ને તારો જરમન ઉપાડયો.”
“તો એક ભરત ભયુ.ર્ં ને તારો અંગ્રેજ ખાધો.”
િપનાકીના કાનેથી એ શ દો પાછા ન વળી ગયા. એણે જોયુ ં કે યુરોપની લડાઈને
ઝડપથી લોકોએ પોતાની કરી લીધી છે . સોગઠીઓનાં પણ તેમણે લડાયક નામ પાડયાં છે .
એ બજાર તફર વ યો. બજારમાં રોનક જામી પડ ું હત.ું વેપારીઓનાં મોઢાં પર
દીવડા પેટાયા હતા. ખ ૂણે ને ખાંચરે બ બે દળ વહચાઈ ગયાં હતાં. એક દળમાંથી અવાજ
ઊઠતો હતો: “ જુઓ તો ખરા, જમર્ન કૈ સર અંગ્રેજના ભ ૂક્કા કાઢી નાખશે ભ ૂક્કા છ મિહનામાં.”
“અરે અમારો ત ુક નો સુલતાન તો જોજો, અંગ્રેજને

ર કરી નાખશે.”
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“કૈ સરની તો મ ૂછો જ બોડી નખાવશું અમે.”

સાઈકલ ઘેર મ ૂકીને િપનાકી ઘર છોડ .ું મોટાબાપુજીના ઉ કેરાટનો એને ગભરાટ
લાગ્યો. માનભંગ થયેલા હેડમા તર મોટા બાપુજીને કોણ જાણે કેવાય વ પમાં વાત રજૂ
ુ ા સામેના મારા વતાર્વમાં મોટાબાપુજીને મારી હલકટ મનોવ ૃિ ની ગંધ આવશે
કરશે! દે વબ
તો!

la

એવી ગંધ મોટા બાપુજીને વધુમાં વધુ ભયાનક બનાવનારી છે . મારા પર એ મારની
ઝાડી વરસાવશે. હુ ં જવાબ નિહ આપુ ં તો ઝન ૂનમાં ને ઝન ૂનમાં એ બંદૂક ઉપાડશે.

ta
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એવા ડરનો માય િપનાકી ટે શનને પંથે વા યો. િટિકટ કઢાવવા ગયો. “ક્યાંથી
િટિકટ?” િપનાકી પાસે જવાબ નહોતો. “ યારે િમ તર, પ્રથમથી િવચાર કરીને કાં નથી
આવતા?” એમ કહી િટિકટમા તરે એને ખસી જવા ક .ું ટે શનના પોલીસ કો ટે બલનુ ં
યાન ચ ૂકવવા માટે િપનાકીએ
નામ મ એ ચઢ ું તે નામના ટે શનની િટિકટ માગી.
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પસાર થતું પ્ર યેક ટેશન એને કોઈક અ તતા તરફ ધકેલતું હત.ું ઘર છોડવાનો
સંતાપ હજુ એણે અનુભ યો નહોતો. રાતની ગાડીમાં ઉતારુઓ વ ચે અનેક જાતની વાતો
થતી હતી. તપુરના બે મેમણો પાડા ઘાસ વાગોળે તેમ પાનનાં બીડાંને બત્રીશે ખુ લા
દાંતો વ ચે કચડતા ત ુક ના પાટનગર કો ટા ટીનોપલ અને આડ્રીઆનોપલ િવષે સમજણ
કરતા હતા. એકે પ ૂછ :ું "હી લડાઈ મેં પાજી તુરકી જો કી મામલો આય, હ ભા? છાપા મેં
યારે લ આય?"
"તડ? યાયાર્ વગર તો કાફર હોય ઈ રીયે."
"તડ ઘાલ કી આય!"
"ઘાલ હી આય કે પાંજી તુરકીહા બો પુલ: હકડો કન ટી જો પુલ; ને યો આદ્રીપાજો
પુલ: હણે િશયા યે કે હકડોપુલ પાં ખપે, ને અંગ્રેજ યે કે, બોય પુલ અસાં ખપે. પાંજી
તુરકીએ જવાબ ડનો કે..."
તે પછી તો બેઉ મેમણ ભાઈઓએ પોતાની એવી વાભાિવક બોલી ફકવા માંડી કે
એ બોલીનુ ં કલા મક ઉ ચારણ પુ તકો લખવાની બનાવટી ભાષામાં કોઈ િવરલા જ કરાવી
શકે. િપનાકી તો એક જ વાત નીરખતો ર ો હતો, કે િહંદુ તાનના એક અંધારા ખ ૂણામાં
પડેલા મેમણો દૂ ર દૂ રને દુિનયામાં પડેલ ત ુક ને 'પાંજી (આપણી) તકુ ' કહી ર ા હતા ને
એવી વહાર કરવા માટે અ યારથી જ ઉઘરાણાંની ધ ૂને ચડયા હતા.
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તલસર ટે શને િપનાકીની િટિકટ ખતમ થતી હતી, એ ઉતય , 'ક્યાં જવુ?'
ં પાછા જ
જવું બહેતર નહોતુ?ં મોટાબાપુજી અને મોટીબા કેટલા ફફડયા હશે આખી રાત? બ હોત તો
કદાચ રોષ કરત; પણ અ યારે મારી કેવી કેવી દુગર્િત ક પીને મોટાબાપુજી કોમલ બ યા
હશે! બહુ અકળાતા હશે. પાછો જ જાઉં.'
પરોિઢયાના પહોરમાં લૅટફોમર્ ઓળંગવા જતા જ ટે શનની હોટે લમાંથી કોઈકનો
લલકાર કાને પડયો"
ગરજ ને જરમન આફળે : બ ળયા જો ા બે;
એ ંુ ી ુ ં લખમણ ત ગરમાં રણ ગગડાિવ .ંુ
કોઈક મીર પોતાના સતારની ઝણઝણાટીને તાલે તાલે દુહા ગાઈ ર ો હતો, િપનાકી
ટેશનની સીડી ઉપર થં યો, એણે વધુ દુઆ સાંભ યા:
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થાણદાર થથરી ગયા, લલના વેશે લપાય;
રાજીનામાં જાય, લાખું મોઢે, લખમણા!
અને વળીલખમણીયા ભેળી ભળી, ભગની ભગવે વેશ;
પીરાની પગ લગી, ( ના) લે જોગન-કેશ.
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િપનાકીના કાન ખડા થયા. 'પીરાણી', 'જોગણ' અને 'ભિગની' વગેરે શ દો સજીવન
બ યા. એને મામી યાદ આ યા. 'મામી' બહારવિટયામાં જઈ ભ યાં હતાં એની િપનાકીને
ખબર હતી. દુહાએ 'મામી'ની સુદરતા
ં
કંડારી નાખી. ઊગતા પ્રભાતમાંથી 'મામી' જાણે કે
સ તા સ ૂયર્ને જોડાજોડ પીરાણી પર સવાર બની ચા યાં આવતાં હતાં. ઊંચા રે લવે પુલ
પરથી ધોરાજીની ધાર પાછળનો સ ૂરજભાણ દે ખાતો હતો. સીમાડે જ જાણે એના સાત અને
મામીની એક - એમ આઠ ઘોડલાંની હમચી ખદાતી
ંૂ
હતી.

ta

મીરે ત્રીજો દુહો બેસાડયો:
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ંુ બીજો લખમણ જિત; ભડ! રમ ભારાથ;
જિત-સતીના સાથ સરગ પાર શોભાવજો!
"વાહ, દુલા મીર, વાહ! " સાંભળનારાઓના હાથમાં ઝગતી બીડીઓ થંભી ગઈ. "આ
ુદહા લઈને જો એક વાર ગરના ગાળામાં જઈ પહ ચ ને, તો તારંુ પાકી જાય, બ ૂઢા!"
"અરે મારા બાપ!" બ ૂઢો મીર ડોકું ડગમગાવતો હતો. ગરના ગાળામાં તો હવે જઈ
િરયા ને લખમણભાઈની મોજ તો લઈ િરયા. આ તો િદલડામાં અક્કે ક દુહો, વે માં
મગરમ છ લોચે ને, તેમ લોચતો હતો, તે આજ તમ વા પાસે ઠાલવી જાઉં .ં "
િપનાકી પાસે આ યો. એણે મીરના ખોળા પર એક આઠ-આની મ ૂકી, બ ૂઢા મીરે
આંખો પર નેજવું કરીને નજર માંડી.
"કોણ છો, ભાઈ?"
"િવ ાથીર્

.ં "

મીર ન સમ યો. બીજાઓએ સમજ પાડી.
"િનશાિળયો છે િનશાિળયો. મોતી મીર!"
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"ભણો છો?" મોતી મીરની અરધી જીભ ઓિચંતા િવ મય અને આનંદને લીધે બહાર
લબડવા લાગી.
"હા જી..."
મીરને કોઈકે આ જીવનમાં પહેલી વાર 'જી' કાર ક ો. એની જીભ વધુ લાંબી થઈ.
જીભમાંથી સુખાનુભવની લાળો પણ ઝરી.
"કિવરાજ!" િપનાકીએ પ ૂછ :ું "જિત ને સતી ક્યાં છે ? મને કહેશો?"
"એક જ ઠેકાણાની ખબર છે ."
"કયુ?"
ં
ગઈ.

"મારા અંતરમાં રહે છે ." એમ કહીને મીર એટલું બધુ ં હ યો કે એને ખાંસી ઉપડી

y.
co
m

બીજા એક જણે ક :ું " ભાઈ, ત ું બાતમી લેવા તો નથી આ યો ને?"
િપનાકીને હજુ આ આક્ષેપ સમજાતો નહોતો. બહારવિટયા સરકારના ઘોર ગુનેગારો
છે તે વાતનો ખ્યાલ જ એ ચ ૂકી ગયો હતો. એ તો જાણે કોઈ જૂના યુગનો ઈિતહાસ ભણી
ર ો હતો એટલે એ જવાબ ન આપતાં મગ
ં ૂ ો ર ો. એના મૌને િમજલસમાં િવશેષ શંકા
ઉપજાવી. કોઈકે ક :ું 'ભાઈ, જાળવજો હો, અમારાં હાંડલાં ક્યાંક અભળાવી દે તા નિહ. અમે
તો, મારા બાપા, મોટી માલણના તરફના માલધાિરયુ ં છીએ. બે ગડી સુગલ કરીએ છીએ."

ta
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બધા િપનાકીને હાથ જોડવા લાગ્યા. િપનાકી શરિમંદો બ યો. આ કૉડા વડી મોટી
આંખો: આંખોમાં ગાંજાની ખુમારીનુ ં અંજન: બાજઠ વી આ છાતીઓ: બંદૂકો વી આ બબે
ભુજાઓ: િધંગી આ દાઢીઓ: ને થાંભલા વા આ પગ: એ જ આ લોકો, આ િસંહોને
તગડનરાઓ, આટલા બધા ગભરુ! આટલા બધા રાંકડા! િપનાકી ખસી ગયો. ભયભીત
માલધારીઓ એક પછી એક સરકી ગયા. બેસી ર ો ફક્ત એક મોતી મીર, એણે સતાર ચાલુ
રાખી. નવો દુહો મનમાં બેસાય :

pu
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ગરજ ! ન
ંુ ે અકલ ન હ; ડાયા તણો દકાળ;
(નકર) તેડાવત ત કાળ લાજ રખાવણ લખમણો.
કમ ક અર

ગરજ!

ુ તનો વીર;
તમે માંજરા મરકટાં: એ ર પ
જરમર(જમન) વાંદરડાં નમત, એને બની અધીર.
િપનાકી નજીક આ યો; પ ૂછ :ું "કિવરાજ, તમે તો બીતા નથી ને!"
"બીઉ કોનાથી? બીવા

વું કાંઈ િરયું જ નથી ને દુિનયામાં!"

"તો મને સમાચાર દે શો?"
"કોના?"
"લખમણ બહારવિટયાના અને ભિગની જોગણના."
"શું કરીશ?"
" યાં જઈશ."
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"મારા આ દુહા હાથો હાથ દઈશ."
"જ ર."

27. બા ુ

ંુ ત વ ાન

“ યારે એ યો આ મારો ખરડો.” એમાં કહીને એ બ ૂઢા લોક-કિવએ િપનાકીના હાથમાં
એક કાગળ મ ૂક્યો. કાગળ તેલથી ખરડાયેલો ને ગંદો હતો. તેમાં બોિડયા અક્ષરોથી કા ય
ટપકાવેલાં હતાં.
“કે’જો લખમણ બા’રવાિટયાને –“ મીરનો અવાજ અષાઢના મોરલાની માફક ગહેક્યો:
“કે’જો કે કિવ મોટી મીરે તમને રામરામ ક ા છે . કે’જો કે –
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મીતર ક મંગણાં; અવરામ આળપંપાળ;
ુ ાં લડાવણહાર.
વતડાં જશ ગાવશે, વ

“તું વીર નર છે . માગિણયાત મીરો-ભાટોની દો તી રાખ ; કારણ કે એ િમત્રો તારા
જીવતાં સુધી તો તારા જશડા ગાશે, પણ મ ૂવા પછીય તને કિવતામાં લાડ લડાવશે એ
કિવઓ. બીજાની પ્રીત તો તકલાદી છે , ભાઈ! મ ૂવા પછી તને કોઈ નિહ ગાય.”

la

“પણ મને એ ક્યાં મળશે?” િપનાકીએ મા યુ ં કે બહારવિટયાના મુકામ પર તો કોઈ
સીધી સડક જતી હશે.

ta
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“જુઓ ને ભાઈ!” મીરની આંખો ઘેરાવા લાગી. “આ અહીંથી ઊપડો તે નીકળો જમીને
ધડે. યાંથી તુળશી યામ. યાંથી નાંદીવેલે. યાં ના હોય તો પછી સાણે ડુગ
ં ર. યાંયે ન જડે
તો પછી ચાચઈ ને ગઢે, સાધારે , વેજળા કોઠે...” કહેતો કહેતો મીરા ઝોકાં ખાવા લાગ્યો.
બહારવિટયાનાં થાનોની નામાવલી સાંભળતો સાંભળતો િપનાકી મ ફાડી ર ો. એણે પ ૂછ :ું
“એ બધા ક્યાં આ યાં?”
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“એ કાંઈ મેં થોડાં જોયાં છે , બાપ!” મીર હ યો.
“ યારે તમને ચોકકસ ઠેકાણની જાણ નથી?”
“તો તો પછી હુ ં જ ન જાત? તમને શા માટે ત દી આપત?” મીરની આંખો દુ ી
બની ગઈ. એક આંખ ફાંગી થઈ; જાણે એ કોઈ િનશાનબાજની માફક બંદૂક તાકતો હતો.
િપનાકીને મીર પક્કો ધ ૂતર્ લાગ્યો.
“લાવો લાવો મારો ખરડો, તમે જઈ રીયા બહારવિટયાને મુકામે.” કહીને મીરે
પોતાનો કિવતાનો કાગળ પાછો ખેંચી લીધો. “િસકલ તો જુઓ િસકલ!” મીરની ગરદન ખડી
થઈ. એનુ ં માથુ,ં ફસાડી પડેલા કોળા વુ,ં છાતી પર કયુ.ં એ વધુ િવનોદે ચડયો: “િનશાળ
ભેળા થઈ જાવ, ભાઈ, િનશાળ ભેળા.“
િપનાકીએ પોતાની કમતાકાતનો મગ
ં ૂ ો વીકાર કરી લીધો. અને એને િનશાળનુ ં
મરણ થયુ ં એ ચમક્યો: ‘આ હેડમા તર કાળના તોફાનવાળા િવ ાથીર્ઓની શી વલે
કરશે? સદાના એ ગભરુ છોકરાઓને ગઈ કાલે કશાકથી પાણી ચડે ગયુ ં હત;ું પણ આ તો
રાતની નીંદે એમના જુ સાને શોષી લીધો હશે. મને નિહ દે ખે એટલે એ બધા મગા
ં ૂ મગા
ંૂ
ઊભા માર ખાશે, બરતરફ થાશે ને એમના માબાપો વડચકાં ભરશે તે તો જૂદું.’
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આખી દયાજનકતાનો િચતાર િપનાકીની ક પનામાં ભજવાવા લાગ્યો. પાછો જવા
એ તલપાપડ થયો. મોટા બાપુજીની બીકના માયાર્ નાસી ટવામાં પોતે પોતાની પામરતા
અનુભવી. હેડ-મા તરના જાલીમ વ પની એણે ઝાંખી કરી. એનાથી ના રહેવાયુ,ં ‘ થાય
તે કરી લે. મારે પાછા જઈ આ
કૂલમાં જ ખડા થવુ ં જોઈએ, નિહ તો િધક્કાર મને! મામી
જો સાંભળે તો જ ર િધક્કાર આપે.’
વળતી ગાડીમાં એ પાછો ચા યો. બારીમાંથી એ જોતો હતો. િગરનારની મ ૂછો ઉપર
વાદળીઓ ગેલ કરતી હતી. ત
ે દહેરાં બુ ગર્ િગરનારાના બોખા મ ના કોઈ કોઈ બાકી
રહેલાં દાંત વાં જણાતાં હતાં, એનીયે પાછળ, કેટલે આઘે, ગીરના કયા પહાડગાળા
બહારવિટયાઓને ગોદમાં લઈ બેઠા હશે!
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એ હાઈ કૂલના િવ ાથીર્ને ભમવાની ભાવના-પાંખો ટવા લાગી. નાના બાળક વા
બનીને એને ડુગ
ં રા પરથી વાદળીઓમાં બાચકા ભરવા મન થતું હત.ું સ ૂયર્નો ઊગતો ગોળો
નજીક રમતા િમત્ર વો ભાસતો હતો. નવાગઢ ટે શનના પુલ નીચે પડેલી ભાદર નદી, આ
રે લગાડી અક માત પડે તો તેથી ચોપઈ જવાના કશા ભય વગર, નાનાં છોકરાં માટે
પાંચીકા (કૂકા) ઘડતી હતી.
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િપનાકીના દયમાં ભાદર જીવતી હતી. એ ક્યાંથી આવી, એનુ ં ઘર ક્યાં, એનાં
માબાપ કોણ, એને ક્યાં જવું છે , આટલી ઉતાવળે કોને મળવુ ં છે , કેટલાં ગામડાં એના તનો
પર પડી ધાવે છે , કેટલી ક યાઓ એને કાંઠે વાતો કરે છે , કેટલી પિનહારીઓ એના પાણીની
હે યો ઉપાડી ભેખડો ચડે છે , વાઘરીઓના વાડામાં પાકતી સાકરટે ટીને અને તરબ ૂચોને આ
ૂ ી એક કરીને અમ ૃત પાય છે - આવા પ્ર ોની એના મ પર કતાર ને કતાર
ભાદરની વેકર
લખાઈ ગઈ. પ્રકૃિતના યાનમાં એ નીરવ બ યો. અંતરના ઘોડા પહાડો તરફ દોડવા
લાગ્યા. ઊલટી િદશામાં દોડતી ગાંડીત ૂર ગાડી ચીસાચીસ પાડતી હતી, કેમકે ર તામાં ઊંડું
કપાણ આ યું હત.ું એમ કરતાં રાજકોટ આ યુ.ં

ta

ઘરમાં દાખલ થતી વેળા િપનાકીએ પોતાની પીઠ અને છાતી સ જ રાખ્યાં હતાં.
મોટાબાપુજીની ગ ાદાર લાકડીને એ ઓળખતો હતો.
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બાપુજીને એણે જોયા. િરવો વોરની નાળીને એ સાફ કરતા હતા.
“તું આ યો?” બાપુજીએ સાદા અવા

પ ૂછ .ું િપનાકી જવાબ ના દીધો.

“તું ના આ યો હોત તો હુ ં તને નામદર્ માનત.” બાપુજી બોલતાં બોલતાં િરવો વરની
‘ચે બર’માં કારત ૂસો ભરતા હતા, “િવક્રમપ ૂરનાં રાણી સાહેબે...” એટલું બોલીને બાપુજી
ચે બર બંધ કરી અને િરવો વરની ‘સે ટી-કી’ (સલામતીની ઠેસી) જોર કરી બેસારી.
િપનાકીની છાતીમાં છે લા ધબકારા ઊઠયા. બાપુજી વાક્ય પ ૂરંુ કયુ:ર્ં “રાણી સાહેબે
તારા માટે પંદર િપયાની માિસક કોલરશીપ કરી આપી છે .”
િપનાકીને શંકા પડી કે પોતાના કાન ખોટા પડી ગયા છે .
“હુ ં તો અ યારે ઊપડું .ં ” બાપુજી િરવો વર ચામડાની ‘કેઈસ’માં નાખતાં નાખતાં
ક :ું “તું ને તારી ડોસી સાચવીને રહેજો. દાદાજીને બરાબર સાચવજો, હુ ં જાઉં
ં
બહારવિટયા પાછળ. પાછો આવું કે નયે આવુ.ં જા, નાહીધોઈ ઝટ િનશાળે પહ ચી જા.
મા તરે માયુર્ં એમાં નાસવા વું શુ ં હત!ું મારા બરડા પર તો હજુય નાનપણનાં સોળાં છે .”
િપનાકીને એવુ ં થયું કે બાપુજીના પગમાં પડી પડી રડી નાખુ.ં મોટીબા આવીને ઊભાં
ર ાં. એની પાંપણે આંસુના તારા ટમટમતા હતાં.
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બાપુજીએ એને દે ખી ભાણાને ક :ું “એ તો તારા નામનુ ં મ વાળીને બેઠી’તી ફકીર
પાસે દોડતી’તી કાજળી જોવરાવવા, ને જોષી પાસે જતી’તી ટીપણામાં તને ગોતવા. આખી
રાત મને ઊંઘવા ના દીધો. હુ ં તો ખુશ થયો કે તેં એકલા નીકળી પાડવાની હામ ભીડી.
આખરે તો સહન
ુ ે એકલા જ જવાનુ ં છે ને!”
“મોટા ત વજ્ઞાની!” મોટીબાના મ પર હષર્ અને વેદનાની ધ ૂપછાંય રમવા લાગી.

“મારંુ ત વજ્ઞાન તો, આ જો, આમાં ભયુર્ં છે .” મોટા બાપુજી િરવો વર બતાવી. “હુ ં
રોતલ નથી. મારા છોકરાને રોતલ બનાવવા નથી માગતો. પ ૂછી જો બાપુને; માર ખાઈને હુ ં
ઘેર આવતો યારે મને ઘરમાં પેસવા જ નહોતા દે તા. મા તર હતો જાિલમ. એને લેટ
મારીને હુ ં ભાગ્યો’તો. બાપુજીએ મને ગોતીને શાબાશી આપી હતી.”
બહારની પરશાળમાં એક ખ ખારો આ યો અને હસવુ ં સંભળાયુ.ં એ તો દાદાજી હતા.
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િપનાકી એ વાતાર્ લાપનો લાગ જોઈ બીજા ખંડમાં પેસી ગયો. ‘ઑરડરલી’ િસપાઈ
શેખ ફ કની જોડે કૂદાકૂદ કરવા લાગ્યો. શેખ ફ ક ખોટા િસક્કા પાડવા બાબત પકડાયો
હતો, ને પછી ગુનાની કબ ૂલાતને પિરણામે નોકરીમાં ભરતી પા યો હતો. એટલો નેકીદાર
હતો કે આ માણસ ખોટા િસક્કા પાડતો હતો એવુ,ં એ પોતે કહે તો પણ, ન માની શકાય.
મહીપતરામ કપડાં ચડાવીને બહાર નીક યા, પણ પોતે જીવ સટોસટના જગમાં
ં
જઈ
રહેલ છે એવી કશી જ ડંફાસ એના દીદારમાં ન દે ખાઈ.
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જાવ.”

મોટીબાએ આવીને ક :ું “અંબાજી માનો દીવો કય છે , તે જરા પગે તો લાગતા

ka

“હવે ઠઠારો મ ૂક ને, ઘેલી, એવી શી ધાડ મારી નાખી છે હજુ!” એમાં કહી ફરી પાછી
બ ૂટની વાધરી છોડી. અંદર જઈ પગે લાગી, વળી કંઈક બીજુ ં લફરંુ પ ની કાઢી બેસશે એ
બીકે વાધરી બાંધી – ન બાંધી ને ઊપડયા.
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“શુ?ં ”

ta

“એક વાત ના વીસરજો.” પ નીએ ક .ું

“ ની પાછાળ ચડો છો એના આપણાં માથે ઉપકાર છે .”
“હા, હા; સરકારને હુ ં કહેવાનો ં કે એને ઘીએ ઝબોળી રોટલી પહ ચાડવાનો
બંદોબ ત કરે ! ભલી થઈને ક્યાંય આવા બબડાટ કરતી ફરતી નિહ.”
રાવસાહેબના એ શ દોમાં તોછડાઈનો આડો આંક હતો.
પ નીએ અંદર જય દીવાને પ્રણામ કરતે કરતે ઉ ચાયુ:ર્ં
“ હે અંબાજી મા! વામીની આબ રાખજો, પેલાઓની પણ રક્ષા કરજો!”
બેવડી પ્રાથર્નાના આંચકા એના અંતરમાં લાગતા હતા.
િપનાકી કૂલે ગયો. અજાયબ થયો. વગ શ થઈ ગયા હતા. હંમેશની રસમ ચાલુ
હતી. છોકરામોનાં મ પર ગંભીરતાનુ ં વાદળ ઘેરાયુ ં હત,ું કંઈક થવાનુ ં છે , ઝટ નથી થતું એ
વધુ ભયાનક છે , હેડમા તર કોણ જાણે શા મનસ ૂબા ગોઠવી રહેલ હશે – એવા એવા
ભાવોનો મગો
ં ૂ ગભરાટ ઘેરો બ યો હતો. પણ કશુ ં જ ન થયુ.ં
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28. પાછા જવાશે નહ
સોરઠમાં બે થળોને ‘માનાં પેટ’ કહેવામાં આવતાં: એક જળવાસીઓ માટે ન ુ ં માનુ ં
પેટ અને બીજુ ં થળવાસીઓનુ.ં ‘બેટ તો માનુ ં પેટ છે ભાઈ!’ એ કહેવાય છે ારકાના બેટ
શંખો ારના દિરયાને માટે . ચોમાસાને દા િડયો સમુદ્રદે વ યારે હોડકાંને, મછવાને અને
સફારી વહાણને મોતના સંદેશા સંભળાવે છે , યારે સાગર ખેડતા વહાણવટીઓ પોતાનાં
નાવ લાવીને બેટની ખાડીમાં નાંગરે છે . મોટો મહાસાગર થોડે જ છે ટે પડયો ‘ખાઉ-ખાઉ’ નાં
હક
ુ ં ાટા કરે છે , પણ માતાના પેટમાં સચવાતાં બાળકો સમાં આ વહાણોને સાગરની એક
નાનકડી થપાટ પણ વાગતી નથી.
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બીજુ ં છે ‘િગર માનુ ં પેટ.’ ભયાનક િશશુઓ એ માના ઉદરનો આશરો લેતાં.
નદીઓની ખોપો, પહાડોના ગાળા, વનરાઈની ઘટાઓ, ઊંટ ઓરાય તેટલા ઊંચા ઘાસ અને
િગરવાસીઓનાં નેસડાં - એમાં એક વાર ગાયબ થનારંુ માનવી મોટી ફોજોને પણ થકવી
શકત.ું

“તમે રાખો તમારી પાસે.”
“ઈ ર આગળ.”

ka

“નિહ તો?”

la

લખમણભાઈ અને પુનરવ
ટા પડયા પછી ખડા શેઠની ઓરતે જખમી
વાિશયાંગનુ ં શરીર એક નેસડેથી બી નેસડે ખસેડી સંઘયુર્ં હત.ું એને પાણીઢોળ કયાર્ પછી
ઓરતે એકાંત શોધી વાિશયાંગને પ ૂછ :ું “કેમ જુવાન! ક્યાં જવુ ં છે હવે?”

ta

“તું શા માટે મારી પાછળ પડયો છે ?”
“ યારે કેની પાછળ જાઉં?”

pu
s

“તારે ને મારે હવે શુ ં ર ું છે ?”

“તમારે નથી ર :ું મારે તો રહી ગયુ ં છે .”
“આયરનો છોકરો આટલો નમાલો!”
“મને નમાલો કહીને તો તમે આપણાં લીધાં લગ્ને ભાંગ્યાં, ખરંુ ?”
“તને કહીને ભાગી’તીને – કે, મને તારા માથે હેત નથી

ું
ટત.”

“મેં તમારા પગ આંસુએ પખા યા તોય?”
“તેથી જ.”
“કાં?”
“મારે આંસુ પાડનાર નો’તો જોતો. હુ ં ભાગેડુ બની મારાં પ
મજૂરી કરતી રહી. મેં વીરને ગો યો.”

પાવવા માટે ઠેકઠેકાણે

“તો પણ મેં તમને ગોતી લીધાં.”
“છોડી દે એ વાતને. સાત વરસ થઈ ગયાં. મારો આ ભવ પ ૂરો થયો.”
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“નવો ભવ માંડીએ”
“તારી જીભ કપાય! નવુ ં ઘર માંડીશ કોઈક શેઠથી સવાયા મરદની સાથે
જાણે ને મરીયે જાણે. તમારી ત્રણેની તો હુ ં બેન .ં ”

મારીએ

મ એં ઓરત િવકરાળ બનતી ગઈ, તેમાં જુવાન વાિશયાંગ એના જૂના પને
ે વ ચે જાણે કોઈક પોલાણ રહી ગયુ ં હત;ું ને એ
ભાળવા લાગ્યો. પડી ગયેલા ખંડર
પોલાણમાં જાણે એક તેલની કૂંપી એવી ને એવી અનામત બેઠી હતી.
“મારંુ તો સ યાનાશ વ યુ ં છે .”
“શી રીતે? તારે ઘર સંસાર છે ને?”
“પણ એ તો બળજબરીથી સૌ એ મંડાવેલો સંસાર.”

y.
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“બળજબરીથી?” ઓરતે જાણે કે િતર કારવ ૃિ થી ઘ ૂમટો મ પર તાણી લીધો.
“બાયલો તો છો, પણ ઉપર જાતાં ઠગ પણ છો! પરણેલી ી સાથે આ સંસાર સે યો તે શુ ં
બધી લબાડી જ કરી!”
“હુ ં ક્યાંથી આંહી આ યો?”
“પાછા જવું છે ?”
“વાર છે વાર.”
“કાં?” વાિશયાંગને કૌતકુ થયુ.ં

la

“હા જ તો; બીજુ ં શું થાય?”

“કારણ?”

ka

“એક વાર આંહી આવેલને માટે પાછા જવાનો ર તો નથી.”

pu
s

ta

“કારણ! તારંુ િદલ પોચું છે . આંસુડાં પાડી શકછ ને? અમારાં ગળાં પણ એટલી જ
સહેલથી તું સ પી દે એવો છો.”
“જોરાવરીથી મને રોકશો?”
“જોરાવરીથી તને પરણાવી શકાણું તો જોરાવરીથી રોકવામાં શી મુ કેલી છે ?”
“ઠીક, હુ ં તો હસતો હતો. હવે મારે જઈને શુ ં કરવુ ં છે ? આંહી તમારી છાયામાં જ
મરવું મીઠું સમજીશ.”
વાિશયાંગે બોલ તો ગોઠ યા, પણ એ બોલમાં પોતે વ થતાના સ ૂર ના પ ૂરી શક્યો.
એના ઉ ારમાં ગભરામણ હતી. ઓરતની પાળી આંખોમાં એણે ભયાનકતા ભાળી, લાગ્યુ ં કે
પોતે કોઈ મગરનાં ડાચામાં પેઠો હતો.
“ધજાળાની જગ્યામાં તેં ક ‘ું તું ને, કે દોણ ગઢડાના મકરાણીને મારવો છે .” ઓરતે
ભગવા ઓઢાણાની ગાતરી પોતાનાં અંગ ઉપર ભીડતાં ભીડતાં પ ૂછ .ું
“હા.” વાિશયાંગે એ ગાતરીની ગાંઠ ઓરતના બે તનોની વ ચોવ ચ િભડાયેલી
જોઈ. માથાના કેશ પર ઓરતે લીલો માલ લપેટીને ગરદન સાથે બાંધી લીધો હતો તે
પણ જોયો.
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“તો ઉઠ વીરા! સાસરે ગયેલી ઓલી માલધારીની દીકરી ચથ
ં ૂ ાઈ ગઈ છે . ચથનાર
ંૂ
મકરાણી ઈ માઈલ છે .”
વાિશયાંગનુ ં પાણી મારી ગયુ ં હત.ું એના વ
ં ાડાં ફરક્યાં નિહ. મીઠા વજનની ગોદમાં
મળતી હફ
ં ૂ સમી
લાગતી હતી તે ઓરત હવે એને િત્રદોષના તાવ વી લાગી.
“ચાલો.” એણે બનાવટી જવાબ આ યો.

ધરતીનો તે વખતે િવધવા વેશ બ યો હતો. ભ ૂખરા ડુગ
ં રા ખાખી બાવાઓ
હતા. સ ૂરજ કોઈ વાટપાડુની પેઠે ડુગ
ં રા પાછળ સંતાઈ બેઠો હતો.

વા બેઠા
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હીરણ નદીને તીરે તીરે બેઉ જાણ જોડે ચા યાં. પુરુષ પછવાડે ચાલતો હતો. વધુ ને
વધુ આંતર એ પાડતો ગયો. ઓરતે પણ પતંગનો દોર ટો મુકનાર બાળકની પેઠે
વાિશયાંગને છે ટો ને છે ટો પડવા દીધો. એક નાની કેડી નોખી પડતી હતી. ઓરત એને
વટાવી ગઈ, પણ કેડીની ને ઓરતની વ ચે વાિશયાંગે એક ધાર આડી સ ૂતેલી દે ખી.
વાિશયાંગ કેડી ઉપર થં યો. પળવાર થરથય . પછી ભાગ્યો. પાછળથી એણે પોતાની પીઠ
સ સરો કંઈક સુવાળો
ં
સંચાર થતો અનુભ યો. ભડકો સંભળાયો. છાતી િચરાઈ ગઈ.
વાિશયાંગ ફરં ટી ખાઈને થોરના જ થા પર ઢળી પડયો.
ધાર ઉપર ઊભીને ઓરત હસતી હતી. એના હાથમાં બંદૂક હતી. બીડી પીને પછી
ઊંડાણમાંથી છે લા ધુમાડા કાઢતી હોય તેવી કોઈ વાઘરણ વુ ં એ બંદૂકનુ ં પ હત.ું
એ વાિશયાંગના શબની પાસે ગઈ. મુડદાના મ માંથી પાણી નીકળત ું હત.ું

ka

la

હજુ તો હમણાં જ આવીને માળામાં લપાયેલાં પક્ષીઓ ભડાકાના ગભરાટથી ઊડી
ઊડીને િકિકયાણ મચાવવા લાગ્યા. ફરી પાછાં ઝાડઝાંખરાં શાંત પડયાં. વનરાઈએ જાણે કે
કોઈને વઢી લીધુ.ં

pu
s

ta

ઓરતે પોતાની છાતી પર પંજો મ ૂકી જોયો. મનમાં કોઈક કારખાનાના ધડાકા
ચાલતા હતા. પણ આંખો ન ફાટી પડી. કંપારી એક વાર ટીને રહી ગઈ. હુ ં આટલી તો
ઘાતકી બની શકી .ં 'એક મોટી તૈયારી થઈ ચ ૂકી છે ' - એવી એક લાગણી લઈને એણે
પગને વહેતા મ ૂક્યા.
'પણ એનાં બાયડી-છોકરાં...' એ િવચાર ર તામાં એની કાંધ પર ચડયા.
'તેને પણ હુ ં રંુ ધી નાખીશ.' ઓરતે પોતાના જ એ િવચારનો જવાબ વા યો.
ડુગ
ં રાને પણ એ જવાબ ન સંભળાયો.

29. નવી

ુ ાર
મ

યુરોપનુ ં મહાયુ આગળ વધત ું હત.ું લોકોની અક્કલ પણ આગળ વધતી હતી.
નાનાં ગામોની ને મોટાં શહેરોની ટપાલ-ઑિફસોના ઓટા 'િવ ડો િડિલવરી'ના કાગળો
મેળવવા માટે આવનારાં લોકોથી ઠાંસોઠાંસ રહેતા. ચબ ૂતરાની પરસાળો અને દે વ મંિદરોની
ફરસબંધીઓ પર છાપાંનાં પાનાં પથરાતાં. અમદાવાદ પણ ન જોયુ ં હોય તેવા લોકો
યુરોપની જાદવા થળીના યુ ક્ષેત્ર પર પથરાયેલી લડાયક સડકોને નાનેથી યાં ર યાં હોય
તેવાં િપછાનદાર બની પકડતા.
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યુ ના મોરચામાં ક્યાં-કયાં ભ ૂલો થઈ રહી છે તેન ુ ં જ્ઞાન કાિઠયાવાડના નવરા
પે શનરો પાસે સરકારના સેનાપિતઓ કરતાં વધુ ં હત!ું લીજ, નામુર અને વડુર્નના િક લામાં
કેમ જાણે પોતે ઈજનેરી કામ કયુર્ં હોય, તેટલી બધી વાકેફગારી, આ વાતોિડયા દાખવતા
હતા.
પણ એજ સી સરકાર એ સોરઠી યુ -જ્ઞાનની અદે ખાઈ કરવા લાગી. પ્રાંતપ્રાંતના
ડે યુટી પોિલિટકલ એજ ટો ગામેગામ ભમવા લાગ્યા. જાહેર સભાઓમાં તેઓએ નક્શા
લટકા યા. સોટીની અણી વડે તેઓએ આ નક્શા પર લડાઈની મોરચા બંધી આલેખી
બતાવી. 'િમત્ર રા યો'ના અને અંગ્રેજી લ કરોના િદિગ્વજયો ોતાઓના ભેજામાં ઠસાવતા
તેઓએ સોટીના ધોકા બની શકે તેટલા જોરશોરથી માયાર્ . અને સભાએ સભાએ તેઓએ
પ્રજાજનોની દદર્ ભરી બાનીમાં હાકલ કરી કે, 'લડાઈના મોરચા પર ગયેલા આપણા િહ દી
સૈિનકોને ખાવા માટે લિવંગ એલચી ને સોપારી નથી. પીવા માટે બીડીઓ નથી. ચા નથી.
આપણો ધમર્ છે કે તેમને માટે ફાળો ઉઘરાવી આ મુખવાસો મોકલીએ.

y.
co
m

પછી લિવંગના, એલચીનાં ને સોપારીના ઉઘરાણાં શ થયાં. અરસપરસ આંખના
િમચકારા કરતા વેપારીઓ અરધા રતલથી માંડી મણ મણ તજ-એલચીની ભેટ ન ધાવવા
લાગ્યા. ગોરા-પ્રાંતસાહેબની હાજરીમાં આ િહ દી સૈિનકો પરની વિણક-પ્રીિત બેપ ૂર ઉછળી
પડી.

તા પીછ ટોપી આવસી બ ુ
અમલ કલમ ચલાવસી....

la

છતાં અંદરખાનેથી લોકો રાજ પલટો ચાહતા હતા. 'પ ૃ વીરાજ રાસો' વગેરે જૂના
પોથાંમાંથી ચારણ-ભાટો આગમના બોલ ટાંકી બતાવતા લાગ્યાં કે,

ka

વગેરે વગેરે િવગતો સાચી પડતી આવે છે , માટે નવો રાજપલટો થયા િવના
રહેવાનો નથી. પ ૃથુરાજ રાસામાં એમ લખ્યુ ં છે !
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એવી લોકધારણાએ વાતાવરણને ઘેયર્ં ુ હત.ું યારે સુરે દ્રદે વજીના બેડીગામ ખાતેના
બંગલામાં સુદરપુ
ં
રના ઠાકોર એક પી મસલત કરી ર ા હતા. બરકંદાજીમાં ની રાણીઓ,
બહેનો ને પુત્રીઓ પણ બાહોશી ધરાવતી હતી, બહારવિટયાને પાવવાનો સંદેહ-ડોળો ના
પર એજ સી સરકાર ઠેરવી રહી હતી, તે આ ઠાકોર હતા. તેમણે વાતનો પ્રારં ભ કય :
"રાજપલટો તો આ યો સમજો, સુરે દ્રદે વજી!"
"હા! મુબ
ં ઈને િકનારે ઊતય કે શુ?ં "
"મ કરીની વાત નથી. મ કરીનો વખત પણ નથી."
"આપણને ઠાકોરોને મ કરી િસવાયનો બીજો સમય કેવો!"
"હુ ં કહુ ં તે એક વાર સાંભળી લેશો? પછી હસી કાઢજો."
"સંભળાવો."
"મારા ભત્રીજા િકશોરિસંહ લડાઈમાં ગયા છે . યાંથી
દ
ં ા થવાને વાર નથી."

પો કાગળ છે : િમત્ર રા યોના

"તેથી શુ?ં આપણે તો
આવશે તેનો દરબાર ભરી રાજાવેશ ભજવીશુ,ં ને આજ
સુધી િસંહ-ઘોડાનાં અંગ્રેજી મોરવાળા ચાંદરડા પહેરતા તે હવે પછી ગરુડ-મૉરાનાં જમર્ન
ચગદાં છાતીએ લગાવીશું ને જમર્ન પોિલિટકલ એજ ટને ગમશે તેવા શણગાર સજીશુ.ં "
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"એ ઠીક વાત છે . એ િવના તો
આપણને કેવી િ થિતમાં મા ય રાખશે?"

ટકો નથી, પણ જમર્નો આવે યારે એની સ ા

"કેવી?"
"આપણે

વી િ થિત તૈયાર રાખી હશે તેવી."

"એટલે?"
"એટલે એમ કે તમારા કડીબેડીના તાલુકામાં આ બાજુનાં પચીસ ગામડાં દબાવી
દઈને તમે બેસી જાઓ, તો નવી રાજસ ા તમારો એ કબજો કબ ૂલ રાખશે. કિજયા
સાંભળવા નિહ બેસે."
"તમે તે આ શુ ં ધાયુર્ં છે , ઠાકોર સાહેબ?"
"હુ ં મારી વેતરણમાં જ

.ં આપણે બંને પંજા િમલાવી શકશુ?ં "

"મોકો ચ ૂકો છો. હુ ં તો કહુ ં
પરગણુ ં દબાવી બેસો."

ટલું વધુ તેટલી ગુલામી િવશેષ."

y.
co
m

"વધુ સાચવવાની મારી ત્રેવડ જ નથી.

ં કે છે લો કડાકો થાય કે ત કાળ એજ સીનુ ં વેજળ

"માફ કરો તો એક વાત કહ.ુ ં ..."
"કહો."

la

"પચીસ વષર્ પછી કોઈ લેખક જો આપના િવષેની સાચી વાત લખશે તો એ
દીવાનામાં ખપશે."

ka

"એની મતલબ તો એ ને કે મને આપ દીવાનો માનો છો?"

ુ ાવ થયો જ
"તમને તો, સુરે દ્રદે વજી," ઠાકોરે ખેદ બતા યો: "રાજાઓ જોડે કદી બંધભ
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નિહ."

.ં "

ta

"કારણ કે આપ કોઈ પ્રકારનો નશો તો કરતા નથી એ વાત હુ ં જાણુ ં
સુરે દ્રદે વજી બહુ મીઠાશથી ગાળો આપી શકતા હતા.

ુ ાવની વાત રાજાઓની સં થાને શોભશે નિહ. ભાઈઓને ઝેર દે વાનો તો
"બંધભ
આપણો પ્રાચીન સં કાર છે ."
"આપ કોની વાત કરો છો?" ઠાકોર સાહેબ ભડક્યા.
"હુ ં તો પાંડવ-કૈ રવોથી માંડી આજ સુધીના આપણા ઈિતહાસની વાત કરંુ

"ં

"તો પછી જીવવુ ં શી રીતે?"
"આપણા જીવવા પ ૂરતી જ જો ખેવના હોત તો આપણે િહંદ પર પી ં પોતું ફેરવી
શકત. પણ આપણે તો આપણા મ ૂવા પછી પેઢાનપેઢી આપણી ઓલાદને કપાળે ગુલામીનો
ભોજનથાળ ચોક્કસ ચોડી જવો છે . આપણે આપણા પોતાનાં ભ ૂત થઈને પ ૃ વી પર ભમવુ ં
છે ."
ઠાકોર સાહેબને આ બધી વાત અક્ષાત્રવટ લાગી, એમણે તો સુરે દ્રદે વને મ એ જ
ચોડી દીધુ:ં "દે વ! તમે તમારંુ તો ટાળશો, પણ છોકરાંનીય રાબનુ ં રામપાતર ફોડતા જશો."
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"હુ ં તો પેલા પુરિબયાની મનોદશા કેળવી ર ો :ં સબ સબકી સમાલના, મેં મેરી
ફોડતા હ.ુ ં મારંુ થાન તો િહ દની પ્રજા સાથે છે . હુ ં તો રાજા સાહેબોની સ ૃિ ટમાં િવધાતાની
કોઈ સરતચ ૂકથી મુકાઈ ગયો .ં "
"અધીરાઈ શી આવી ગઈ છે ?"
"શ ૂળીની અણીને માથે ધીરજ રાખે તેની બિલહારી છે ."
"ઠીક, આપણી વ ચે તો િવચારોનુ ં અંતર જમીન-આસમાન

ટલું ગયુ."
ં

"એ અંતર પણ સમય પોતે જ પાજ બાંધી ર ો છે ."
"ગમે તેમ, આપણે તો કૉલેજકાળના ગોિઠયા."
"એ મૈત્રી તો કાયમી છે .'

“ઓલો વાંદરો હજુ આવે યારે ને? “
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દરબારગઢની ઘિડયાળમાં રાતના નવના ડંકા પડયા, ને સુરે દ્રદે વજી ઊઠયા. ઠાકોર
સાહેબને એણે ક :ું "ચાલો યારે વા કરી લઈએ હવે."
“કોણ પ્રાંત – સાહેબ? હવે એ તો આવીને સ ૂઈ રહેશે.”
“એનુ ં ખાવાપીવાનુ?ં
“ભ ૂખ્યો સુવડાવવો છે એને?”

la

“મારે યાં તો ટાઈમ બહાર કોઈને ન મળે . મને પોતાને પણ નિહ.”

ka

“ખાશે: એને ઉતારે પાઉં-િબિ કટ તો મુકા યાં છે ને?” સુરે દ્રદે વજીના પેટનુ ં પાણી
હલતું નહોતુ.ં

ta

“હવે દીવાના બનવાનો તમારો વારો આ યો કે, દે વ!”
ઠાકોર સાહેબે મ કરી કરતાં કરતાં પણ દે હશત અનુભવી.
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“નિહ, નિહ; મારી અહીંની રસમ નિહ ત ૂટે .” સુરે દ્રદે વજી પોતાની કડકાઈ ન

પાવી.

બેઉ ઊઠયા.

એક જ કલાક પછી ગામના કૂતરાં ભ યાં. પાંચ ઘોડેસવારો સાથે પ્રાંત સાહેબ ઝાંપે
દાખલ થયા. ભસતાં કૂતરાને એણે અંગ્રેજીમાં બે ગાળો દીધી. કૂતરાં એ ગાળોને સમ યાં
હોવા જોઈએ; કેમકે તેઓ દૂ ર જઈને વધુ ભસવા લાગ્યાં.
ઉતારા સુધી પ્રાંત-સાહેબ જોતા ગયા. એણે આશા રાખી હતી કે ક્યાંઈક ને ક્યાંઈક
ર તે સુરે દ્રદે વજી સામા લેવા ઊભા હશે, એને બદલે તેણે તો ઉતારામાં પણ સ ૂનકાર જોયો.
પ ૂછતાં જમાદાર અમલદારે ક :ું “દરબાર સાહેબ તો રોજના િનયમ મુજબ સ ૂઈ ગયા
છે , સવારે મળશે.”
“હમેરા ખાના!” સાહેબે હક
ુ મ કય . જવાબમાં સ ૂકી અને ઠંડી ચીજો હાજર થઈ.
સાહેબને આ તમામ મામલો પોતાની જ નહીં પણ સમગ્ર િબ્રિટશ સામ્રા યની
બેઅદબીથી ભરે લો ભા યો. પણ એણે ગમ ખાધી. સોડા અને દા નુ ં િમ ણ પીને એ સ ૂઈ
ર ો. સવાર પડ .ું સુરે દ્રદે વજી આ યા નિહ.
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સાહેબ પોતે તેમને બંગલે જવા તૈયાર થયા. માણસ જવાબ લઈને આ યો કે
દરબાર સાહેબ રોિજંદી પ્રભુ-પ્રાથર્નામાં બેઠા છે . નવ વાગ્યે બહાર આવીને સાહેબને મળશે.
એજ સીની થાપના પછી અંગ્રેજ અમલદારોનાં કૂતરાં પણ આજ સુધી કદી આવી
સરભરા નહોતાં પા યાં. તુમાખી અને તોછડાઈની હદ વટાવી હતી. ગોરાને થાને કોઈ પણ
દે શી અમલદાર હોત તો રમખાણ મચાવીને ગામ છોડત.
પણ ગોરો હાકેમ અપમાનનો ઘટં ૂ ડો પી ગયો, આનંદ રાખીને પી ગયો; કારણ કે એ
પીવાનો હતો સામ્રા યની રક્ષાને કારણે. સામ્રા યની ભાવનાએ ગોરાના કલેજામાં પાષાણ
અને મીણ બંને મેળવીને મ ૂક્યાં હતાં.
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સુરે દ્રદે વજીને મ યો યારે ગોરો હાકેમ જરીકે દોર ચ ૂક્યો નિહ. માનપાનની
લાગણીને તો એણે દયના પાતાળમાં ઉતારી હતી. દરબાર ીના ઓરડાની દીવાલ પર
એક ટીડડું બેઠું હત ું તે જોઈને પણ એ બોલી ઊઠયો: “ઓહ, હોટ એ લ લી િલટલ ફેઈરી ય ૂ
હેવ મેઈડ યોર પેટ! (ઓહ! કેવી ર ય પરીને તમે પાળી છે !)"
પછી એણે લડાઈની લોન િવષે તેમજ થોડા રં ગ ટો(યુ
થનારાઓ) િવષે માગણી કરી.

માટે ફોજમાં ભરતી

સુરે દ્રદે વજીએ બેઉ વાતોની ઘસીને ના કહી.

la

છતાંય ગોરો હ યો. માણસમાં મનમાં અિગ્નરસના ઓંધ ચાલી ર ા હોય છતાં એ
હોઠ પર િ મત રમાડતો રહે, યારે એની પાસે એવુ ં યોગીપણુ ં સધાવનાર
કોઈ ભાવના
હોય તે આપણાં માથાંને નમાવે છે – ભલે એ ભાવના સામ્રા યવાદની હોય.

ka

“કંઈ નિહ દરબાર સાહેબ, હુ ં તમારી િ થિત સમજુ ં
કરી નાખીશ. તમે િચંતા ના કરશો.”

.ં હુ ં ‘એ. જી.‘ને યોગ્ય િરપોટર્

ta

એટલું કહીને એણે ઘોડા હંકાયાર્ .
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એ વખતે િગરના એક નાકા ઉપર િશકારનો એક કે પ નખાતો તો અને એ કે પમાં
રમખાણ બોલી ર ું હત.ું
“નિહ િમલેગા: બકરા હમેરી તરફસે નિહ િમલેગા તુમકો.“ એ અવાજ રાવસાહેબ
મહીપતરામનો હતો. એ જવાબ સાંભળનાર સાહેબ લોકોનો બબરચી હતો. બબરચી
ધ ૂઆંપ ૂઆં થઈ ર ો હતો. કેમકે પ્રાંત-સાહેબનાં બબરચીને આમ પોતાની કારકીદ માં પહેલી
જ વખત સાંભળવા મ યુ ં કે, ‘બકરો નિહ મળે ’
બેઠો.

“અ છા! તબ હમ સાબકા ખાના નિહ પકાયગા!” એમ કહીને બબરચી િરસામણે

રાવસાહેબ મહીપતરામનુ ં નવુ ં પોલીસ-થાણુ ં બે ગાઉ છે ટે હત,ું એમની તો િનમણકં ૂ
બહારવિટયાના હંગામને કાબ ૂમાં લેવા માટે થઈ હતી. ને હજુ તો ગઈ કાલે જ તાબાનુ ં
મોજણી ગામ ભાંગ્યું હત.ું છતાં, સાહેબલોકોનો િશકારનો કે પ ગોઠવવાની ફરજ બીજી સવર્
ફરજોથી અગ્રપદે ગણાતી હોવાથી, એમને અહીં આવવુ ં પડ ું હત.ું
એક તાબેદાર અમલદાર તરીકે એમની તો ફરજ હતી કે સાહેબના બબરચીની
પ ૂરે પ ૂરી તહેનાત એને ઉઠાવવી. પરં ત ુ રાવસાહેબની અંદર રહી ગયેલા 'બ્રા િણયા' સં કાર
રાવસાહેબને ભારે પડયા. પ્રમોશનો મેળવવાની સીડીનાં પગિથયાં સાહેબ લોકોની તે કાળની
99
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સ ૃિ ટમાં બે હતાં: એક પગિથયું સાહેબનો બબરચી; બીજુ ં પગિથયુ ં સાહેબનાં 'મેમ સા'બ'
બેઉમાં બબરચીનુ ં ચલણ સિવશેષ હત.ું
એવા મહ વના માણસને રાવસાહેબ મહીપતરામ ન સાચવી શક્યા. એમણે
પોતાના તરફથી બકરા-કૂકડાનો બંદોબ ત ન કરી આ યો. બબરચીએ તો કંઈ કંઈ આશાઓ
રાખી હતી, ને મહીપતરામ તો પહેલેથી જ પાણીમાં બેસી ગયા. બબરચીએ મહીપતરામને
ધોળા િદવસે તારા દે ખાડવાનો િન ય કય .
બપોર ધખ્યો ને સાહેબોના ઘોડાની પડઘી વાગી.
બબરચીને શ ૂરાતન ચડ .ું

30.

ા તેજ
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પસીને રે બઝેબ બે અસલ અરબી ઓલાદના ઘોડા તબડાટ કરતાં આવી પહ યા. બે
અંગ્રેજ અિધકારીઓએ છલાંગ મારી ઘોડાના જીન છોડયાં.

la

ું
તેઓનાં રે શમી ખમીસો રતબડા
શરીરો સાથે પસીને ચ ટી ગયા હતાં, ભ ૂખ અને
તરસની તેમના પેટમાં લાય લાગી હતી. છતાં સૌ પહેલાં તેમણે પોતપોતાના ઘોડાઓને
િજગર-જાનથી થાબડયા. ઘોડાના કપાળ પર, બેટાને સગો બાપ પંપાળે તેવા પ્રેમથી, તેમણે
હાથ પસાયાર્ ; અને ઘોડાના નસકોરાંનો
વધુમાં વધુ પોચો ભાગ, તે પર બેઉ જણાએ
બચીઓ ભરી.

ka

બેમાંનો એક પોિલિટકલ એજ ટ હતો, ને બીજો નવો આવેલ પોલીસ ઉપરી હતો.
જૂના ખાનદાન સાહેબની લડાઈના સબબે બદલી થઈ ગઈ હતી.
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ta

તે પછી બેઉ અફસરો ’ખાના! જલદી ખાના લાવ!’ના પુકારા કરતા એ જગલમાં
ં
િબચાવેલા રાવટીમાં મેજ પર ઢ યા, અને બટલર તેઓની સામે ફોજદારની તોછડાઈની
કથા લઈ ઊભો ર ો.
મ ની સીટીઓ બજાવી જગલમાં
ં
મંગલ કરી રહેલા ગોરા ત ધ બ યા. બેડીગામના
બંગલામાંથી ચેતાયેલા પ્રકોપનુ ં છાણુ ં અહીં ભડકો કરી ઊઠ .ું સુરે દ્રદે વજીના તુ છકારને
ુ ાની આગને ન સહી શક્યો. બદનને બહુ કસનારા, િવપિ ઓ ને
ગળી જનારા ગોરો ધ
મુસીબતો સહેવામાં પાવરધા આ અંગ્રેજો આહારની બાબતમાં બાળકો વા પરવશ હોય છે .
ખાણા ઉપર જ તેઓની ખરે ખરી િખલાવટ થાય છે . એટલે જ િહ દી ઉપવાસો તેમને હેરત
પમાડે છે . અને સુદર
ં ભાષણો તેઓ સુદર
ં ભોજનની સાથે જ કરી શકે છે .
ં વા લાગ્યા
તેઓ બ ે રાવસાહેબ મહીપતરામ પર ઊતરી પડયા. એટલી વરાળો ક
કે મહીપતરામ જો માણસ હોવાને બદલે પશુ હોત તો તેઓ એને જ શેકયા વગર ખાઈ
જાત!
ુ ારા થાના કે ગાંવસે મટન લેકર આવે.”
“અભી કે અભી ફોરન સવાર ભેજો; તમ
સાહેબે ફરમાન આ યુ.ં
“ યાં તો ખાટકીનુ ં કામ બંધ છે , હજૂર.” રાવસાહેબે જવાબ આ યો.
“કાયકો? િકસકા હક
ુ મસેં?” સાહેબનો દે હ કારખાનાના ફાટ ફાટ થતા બોયલરની યાદ
દે તો હતો.
100
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“મારા હક
ુ મથી.”
“ક્ય ?”
“ખાટકીના ફિળયામાંથી સમળીઓ માંસના લોચા ઉઠાવી િહંદુઓનાં ઘરોમાં નાખતી
હતી. મેં એને તાકીદ કરી હતી કે આયદે બંદોબ ત કરે , પણ એણે બેપરવાઈ બતાવી. કાલે
એક સમળીએ ગામના ઠાકર મંિદરમાં હાડકું પડત ું મ ૂ ,ું એટલે મારે મનાઈ કરવી પડી.”
“યુ ડેમ ગધા સુવર...”
“સાહેબ બહાદુરને હુ ં અરજ કરંુ ં કે જબાન સમાલો!” મહીપતરામ ટલા ટ ાર
ઊભા હતા તે કરતાં પણ બધુ અક્કડ બ યા. આ શ દો એ બો યા યારે એમની છાતી બે
તસુ વધુ ખેંચાઈ.
...” કહેતા બેઉ ગોરાઓ ઊભા થઈ ગયા, પણ નવુ ં િવશેષણ ઉમેરે તે પહેલાં
પોતાની કમર પરથી કીરીચ-પટો ખો યો. એ અણધારી િક્રયાએ બોલતા
યા, ને કીરીચ-પટોસાહેબની સ મુખ ધરીને મહીપતરામે જવાબ આ યો:
એક પણ અણછાજતો બોલા ઉ ચારે તે પહેલાં આ સંભાળી લે ને મને
) આપે.”
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“ક્યા! યુ
તો મહીપતરામે
સાહેબને હેબતા
“સાહેબ બહાદુર
‘િડચાર’ (િડ ચા

ખાખી કોટ, િબ્રચીઝ અને સાફામાં શોભતો આ બાવન વષર્નો બ્રા ણ સાહેબોની
જીભને જાણે કે કોઈ ખીલા જડીને ખડો ર ો.

la

સાહેબો ખમ યા. એ એક પળનો લાભ લઈને મહીપતરામે કહી નાખ્યુ:ં “આ કીરીચ
સરકારે મને બકરાં પ ૂરા પાડવાની તાબેદારી ઉઠાવવા બદલા નથી બિક્ષસ કરી.”

ka

“યુ આર એ શેઈમ ટુ યોર કીરીચ (તારી એ કીરીચની તેં નામોશી કરી છે .)”

ta

એટલું બોલનારા બીજા અંગ્રેજની સામે મહીપતરામે શાંિતથી કીરીચ-પટો છોડી દીધાં
ને ક :ું “સાહેબ બહાદુરનો હવે શો હક
ુ મ છે ?”
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“તમારી ફોજદારી તોડી નાખવામાં આવે છે . તમને સેક ડ ગ્રેડ જમાદારીમાં
ઉતારવામાં આવે છે .”
જવાબમાં મહીપતરામે પોતાને બઢતી મળી હોય તેવી અદાથી સલામ ભરી, અને
ઉપરી સાહેબે ફરમાન કયુ:ર્ં “એટે શન! એબાઉટ ટનર્! િક્વક માચર્!”
હક
ુ મ મુજબ હોિશયાર બની, પાછા ફરી, ઝડપી પગલે મહીપતરામ રાવટી બહાર
નીકળી ગયા. આ બધો શો ગજબ થઈ ગયો. તેન ુ ં હવે ભાન આ યુ.ં ફોજદારી ત ૂટી એ
એમને િજંદગી ત ૂટયા બરાબર લાગ્યુ.ં આવી બેઈ જતી કેમ લઈ જીવી શકાશે? જગતને મોઢું
શી રીતે બતાવી શકાશે? જૂનો જમાનો હંમેશા પોતાની ઈ જત િવષે જીવન-મ ૃ યુની લાગણી
અનુભવતો.
મહીપતરામ થાણામાં પાછા ફયાર્ યારે એકા સાદા પોશાકવાળો સવાર ઘોડું દોરીને
ઊભો હતો. તેને મહીપતરામના હાથમાં એક સીલ કરે લ િચ ી મ ૂકી. માણસે ધીમેથી ક :ું “એ
િચ ીમાં મરદનુ ં માથું છે , માટે જાળવજો.” કહીને એ ચા યો ગયો.
સમજુ મહીપતરામે એ િચ ી સંડાસમાં જઈને વાંચી. અંદર લખ્યુ ં હત:ું
બહાદુર િસપાઈ,
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આ દે શની દુદર્ શા છે કે એક બહાદુર બીજા બહાદુરનો િવનાકારણ પ્રાણ લેવા
નીકળે લ છે . સહુ બહાદુરોને સાચવનારો એક દે શવીર પરદે શથી પાછો ફય છે . તમે થોડા
િદવસ ઠંડા રહી શકશો? તો લખમણને અહીંથી સરકાવી લઈને બહાર રવાના કરી શકાય.
તમારી સેવા ફોગટ નિહ જાય.
નીચે સહી આ રીતે હતી:
આ ભ ૂિમની મદાર્ઈનો પ્રેમી એક ગુ ર.
મહીપતરામના અંતરમાં ઘોડાપ ૂર પ્રલોભન ધ યાં:
સુરે દ્રદે વજી િસવાય બીજા કોઈનો આ સંદેશો ન હોય. એજ ટ સાહેબ બે જ ગાઉ પર
છે . જઈને રોશન કરંુ ? ત ૂટેલી ફોજદારી હમણાં ને હમણાં પાછી વળશે. ટે લી કીરીચ પાછી
કમર પર િબરાજશે, કેમ કે એજ ટ વગેરે ગોરાઓને ઘેર તો આ િચ ી થકી ગોળના ગાડાં
આવશે. સુરે દ્રદે વની તુમાખી પર સહન
ુ ે હાડેહાડ દાઝ ચડી ગઈ છે .
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ને એમાં કરવામાં ખોટું પણ શુ ં છે ? એ તો મારી એક નોકર તરીકે પણ ફરજ છે .
મારી િનમકહલાલીને લાિજમ છે કે બહારવિટયાને નસાડવાની આવી પી ફેરવી મારે
પકડાવી દે વી.

કેટલી બધી નાલાયકી કહેવાય આ સુરે દ્રદે વજીની કે એણે મારી િસપાઈગીરીમાં
બાંકોરંુ પાડવાની હામ ભીડી! મને એ બહારવિટયાના પલાયનમાં ભાગીદાર બનાવવા માગે
છે !

la

ka

બનુ!ં

પણ આ બાપડાનો શો દોષ! એણે મારા પર િવ ાસ મ ૂક્યો. હુ ં િવ ાસઘાતી કેમ
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નિહ, નિહ; એમાં વળી િવ ાસઘાત શાનો? જાિલમ બહારવિટયાના સાથીનો વળી
િવ ાસઘાત શો? કોને ખબર – સુરે દ્રદે વને ઘેર બહારવિટયો લટં ૂ ની થેલીઓ ઠાલવી
આવતો નિહ હોય? આ બધા રાજા-મહારાજાઓ શુ ં સારા ધંધા કરે છે ? સુરે દ્રદે વ અને
સુદરપુ
ં
રના ઠાકોર હજુ ગઈ કાલે જ ભેગા થયા’તા, તેનો ભેદ પણ ક્યાં નથી ક પી શકાતો?
તેઓ બધા સરકાર િવરુ કાવતરંુ પકવી ર ા છે .
ને હુ ં રાજાઓનો કે સરકારનો? મારંુ સારંુ કરનાર તો સરકાર જ ને! ઉપરી સાહેબને
તો મારી ઉ તાઈથી ક્ષિણકા રોષ ચડયો. બહુ બહુ તો તેઓએ મારી ફોજદારી લઈ લીધી.
પણ આ ઠાકોર માયલો કોઈક હોત તો શુ ં કરત? શુ ં શુ ં ન કરત? મને બદનામ તો કરત,
ઉપરાંત િરબાવીને મારત.
સરકાર તો આવતી કાલે મારી ફોજદારી પાછી પણ આપશે. સરકાર હજાર દર
સારી છે . પાડ એના કે અદના િસપાઈને પણ એણે ઠાકોરો-ભ ૂપાલોનો ડારનાર બના યો, ને
વાંકી વળે લી અમારી કા મરોને કવાનુ ં વીસરાવી ટટાર છાતીએ ઊભા રહેતાં શીખ યુ.ં
આ કાવતરંુ ફેડવું જોઈએ. કંઈ નિહ. હુ ં સુરે દ્રદે વનુ ં નામ નિહ લઉં. મને ખબર જ
ક્યાં છે ? હુ ં તો િચ ી રજૂ કરી દઉં.
સંડાસમાંથી બહાર આવીને એણે ઘોડી પર ફરી સામાન નખા યો.
રકાબ પર એક પગ મ ૂકે છે તે જ ઘડીએ મહીપતરામે એક ટે િલયા બ્રા ણની ટે લ
સાંભળી. મોટા સાદે સવાસો િપયા ટે લ પુકારતો બ્રા ણ નજીક આ યો.
“એમ નિહ મા’રાજ!” મહીપતરામે પ ૂછ :ું "તમને
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“હા બાપુ કેમ ના આવડે?”
“હ તરે ખા?”
“એ પણ.”
“આવો યારે ઘરમાં.”
બ્રા ણને લઈ પોતે અંદર ગયા. જઈને પ ૂછ :ું “કાં, જગા પગી!”
બ્રા ણવેશધારીએ ક :ું ”ફતેહ કરો. ચાલો ઝટ ચડો.”
“શુ ં થયુ?”
ં
“એક પોતે ને બીજા નવ – દસેય જણા બેફામાં પડયા છે ચંદરવાની ખેપમાં.”
“કેમ શુ,ં પેટમાં લાડવા પડયા.”
“શેના લાડવા?”
“અમ ૃતના તો ના જ હોય ને?”
“એટલે?”
“કાંઈક ઝેરની ભ ૂકી મળી’તી.”
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“કોના તરફથી?”
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“બેફામ કેમ?”

ka

“હવે ઈ તમારે શુ ં કામ? મેં મારા હાથે જ લાડવા ખવરાવી, લથિડયા લેતા જોઈકરીને આંહી દોટાવી છે .”

ta

“જગુડા!” મહીપતરામનુ ં મ ઊતરી ગયુ.ં “ઝેર દીધુ?”
ં
“નીકર શું ઝાટકે ને ગોળીએ મારવો’તો તમારે લખમણને?”

pu
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“હા, જગુ.”

“રામરામ કરો! ને હવે તમારે વાત ું કરવી છે કે ઝટ પહ ચવુ ં છે ?”
“શુ ં કરવા?”

“બહારવિટયા પર શ ૂરાતન કરવા?”
“જગુ પગી, તમે નામરદાઈ કરી.”
“સાત વાર. પણ હવે હાલો છો? કોઈ બીજો પોગી જાશે તો તમે રહેશો હાથ ઘસતા.”
“જગુ પગી. મારે એ પરાક્રમ નથી જોતુ.”ં
“શુ ં બોલો છો, સા’બ?”
“લખમણને ઝેર? બહાદુર લખમણને ઝેર? મારે તો એને પડકારીને પંડમાં
ઉતારવો’તો. હા! હા! િશવ િશવ!”
જગુ પગીને આ બ્રા ણ પર કંટાળો ટયો. એણે એ કંટાળાની એંધાણી પે પ ૃ વી પર
થકં ૂ નાખ્યુ ં ને પ ૂછ :ું “ યારે મને નાહકનો દાખડો કરા યો ને, સા’બ?”
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“ના, ના, જગુ, જા તું ઘાંઘાલીને ધ ૂને. યાં સાહેબો પોતે જ બેઠા છે , એને સમાચાર દે .
ઝેર દીધેલા બહારવિટયાનો જીતવાનો જશ ભલે એમને જાતો. મને ખબર આ યા છે એવુ ં
કહેતો જ નિહ.”
“બામણું કેવ ુ ં ઘેલસાગરંુ ! આ મોકો જાવા દીધો!” એમાં િવચારતો એ ટે િલયો વેશધારી
ઘાંઘલી-ધ ૂના તરફ દોડયો.
મહીપરામે ઘોડી પરથી જીન ઉતરા યુ.ં સાંજનો સમય હતો. સવારની બાકી રહેલી
સં યા-પ ૂજા માટે એણે નાન કયુ.ર્ં નાન કરતાં કરતાં એણે શાંિતના લોકો રટયા. કોઈક
મરતા આદમીની સદગિત માટે એણે આ શાંિતપાઠ કય , ને પાટલા પર ઘીની ઝીણી દીવી
બળતી હતી તેની યોિતમાં એણે પેલી સુરે દ્રદે વવાળી િચ ી ઝબોળી.

સાચા બ્રા ણની એ પરમ કમાઈ!
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31. બહા ુ ર
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સળગી ગયેલા કાગળ પર અક્ષરો ઉકેલી શકાય તેવા ને તેવા રહે છે એ વાત
પોલીસ-અમલદાર જાણતો હતો. કાગળને એણે ચોળી રાખ કરી નાખ્યો. એનો અંતરા મા
વકીલોની દલીલબાજીમાંથી મોકળા થયેલા દે હાંત-સજાના કે દી વી દશા પા યો. આ સારંુ
કે તે સારંુ ? આ કતર્ ય કે બીજુ?ં – એ પ્ર ો જ ન ર ા. પ ૂજાના બાજોઠ પર જ બ્રા ણનુ ં
બ્રા તેજ સાહેબોના ખાણાના મેજની સામે પ્રકાશેલ બ્રા તેજથી જુદી તરે હ ે દે દી યમાના થઈ
ર .ું પોતાનાં અંબાજીમાએ આ એને એક મહાપાપમાંથી બચા યો.

ka

અહીં ચંદરવાની ખોપમાં – એટલે કે જુગા તર-જૂની કોઈ વીજળી ત્રાટકવાથી ગરની
છાતી વીંધાઈ ગઈ હતી, તેના પોલાણમાં ઘેઘ ૂર આંખે લખમણ પડયો હતો.
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એ હવે પાંચ-સાત વરસો પ ૂવેર્નો ગૌચારક લખમણ નહોતો ર ો. બે વષર્ પ ૂવેર્ની
બહેનનો ડા ોડમરો ને પોચો પોચો ભાઈ પણ નહોતો ર ો. લખમણની છાતીમાં મરદાઈના
મહોર ટયા હતા. એનો અવાજ રણિશંગાના રણકાર જગવતો હતો. એનો સંગાથ અડીખમ
આઠ િમયાણાઓનો હતો. ભાષા પણ લખમણની ચોપાસ મરદોની જાડેજી ભાષા હતી. મોળો
બોલ ઉ ચારનાર પણ કોઈ નહોતુ,ં લખમણની પાસે.
જગુ પગી લખમણનો િવ ાસુ કોળી: જગુને ખોળે લખમણ ઓશીકું કરીને િનરાંતે
ઊંઘનાર. એ જ જગુએ લખમણને ને એના સાથીઓને ઝેર ભેળવેલ લાડવા જમાડી આ
પારે વાંને બાફી નાખે તેવા ઉનાળાને મ યાહને છે લી ઊંઘના ઝોલાં લેવરા યાં.
સહુ ઢળી પડયા પણ એકલા લખમણને દગાની સનસ આવી. લડથિડયાં લેતે-લેતે
એણે ગળાની અંદર આંગળીઓ ઉતારી વમન કયુ.ર્ં લાડવાનુ ં ઝેર પાયેલ લીલું અ એના
જઠરમાંથી થોડુક
ં નીક યુ.ં થોડીક આંખો ઊઘડી. તે વખતે લખમણે સામી ઊંચી ધાર ઉપર
સાહેબ લોકોની બંદૂકો દીઠી. પછવાડે પચીસેક બીજા ખાખી પોશાક િનહા યા.
લખમણ ખસી તો શકતો નહોતો. અંગ લગભગ ખોટું પડી ગયુ ં હત.ું ફકત બે હાથ
સળવ યા. પણ એના હાથમાં બંદૂક િ થર કરી શકતી નહોતી.
“ઓ હો હો!” લખમણે ધા નાખી: “એક વાર એક ભડાકો પણ કયાર્ િવના મારી જવુ ં
પડશે? હુ ં જીવતો ં એટલુય
ં જણાવી નિહ શકું? કોઈ- આઠમાંથી કોઈ મને મારી બંદૂક
આપવા નિહ ઊઠો! કોઈક તો ઊઠો! કોઈક તો બંદૂક િદયો.”
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ચમ કાર બ યો હોય તેવ ું લાગ્યુ.ં કોઈકે પછવાડેથી એના હાથમાં ભરે લી બંદૂક મ ૂકી.
લખમણે પાછળ જોવા ફાંફાં માયાર્ં . પણ આંખોએ એક માનવીનો દે હ જ દીઠો.
મુખમુદ્રા ન પારખી શકાઈ.
“કો-કો-કો-કોણ છો?” લખમણ માંડ માંડ પ ૂછી શક્યો.
“બેન

ં – બેન.” જવાબ મ યો.

પણ લખમણ જવાબ ન ઝીલી શક્યો. શ દો ન પકડાયા. એણે બંદૂકના ઘોડા ઉપર
આંગળા િ થર કરવા માંડયા, એને કોઈકે િનશાન લેવારા યુ ં ને ક :ું “ઉડાડ, ઉડાડ બેનની
ઠેકડી કરનાર ગોરાને!”
લખમણની બંદૂક
પડ ું નિહ

ટી. ટોળીએ સામી ધાર પર ક્યાંઈક ઠણકારો કય , પણ કોઈ
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એક પછી એક બંદૂક ભરતી ભરતી એ આવેલી
ી લખમણને દે તી ગઈ.
બહારવિટયો ભડાકા કરતો ગયો, ને છે વટે એ પડયો યારે એટલું બોલી શક્યો: “બેન, હાલો
ને, ગૌધન ચારીએ! આ ગોરખ ધંધો કાંઈ લખમણનો હોય?”
સામી ધાર સળવળી ઉઠી. દે કારો બોલતો હતો. ને આંહી સૌને મ ૂવેલા સમજનાર
સાહેબો તાજુબ થતા હતા કે ગોળીઓ ક્યાંથી વરસે છે .

la

ધાણી ટ ગોળીઓ છોડતા સરકારી અમલદારો નજીક આ યા યારે લખમણનો દે હ
ખોળામાં લઈને બેઠેલી એક ી દીઠી.

ka

ઢળે લા બહારવિટયા લખમણને એ ભગવા વેશધારી ઓરતે પોતાના ખોળાનુ ં ટે કણ
આપી બેઠેલો રાખ્યો હતો, ને એના ખભા પર બંદૂકા તોળી રાખી હતી.
“હજુ જીવતો છે . શ ૂટ!” દોડતો આવતા એક સાહેબે તમંચો તાક્યો.

ta

“રહો! ન ચાંપજો!” બીજા સાહેબે એનો હાથ ઝા યો. “પછવાડે એક
વીંધાઈ જશે.”

ી બેઠી છે તે
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“છોડ, છોડ,! એક નાચીઝ ડાકણનુ ં સંમાન! મોતની પળે ?” એમ બોલતા બોલતા એ
સાહેબે િરવો વરને ફરી વાર તોળી. પણ તેનો ભડકો થાય તે પ ૂવેર્ જ બીજા જુવાન સાહેબે
એના હાથને ઠેલો માય . ગોળી ધુમાડાના ભ ૂખરાં િપ છ ફરકાવતી કોઈ દે વચકલી વી
આકાશ વીંધીને રમતી ગઈ.
આટલો વખત જવા છતાં સામેથી બહારવિટયાની તાકી રહેલી બંદૂક ના વ ટી.
બહારવિટયો બેઠો હતો તેવો જ િ થર કોઈ યાનધારી વો બેસી ર ો. ઓરત પણ નજીક
પહ ચતાં પ ૂરે પ ૂરી પ્રગટ થઈ. દૂ રથી ડરામણો દે ખાતો ડાકુ ખતમ થયેલો જ માલ ૂમ પડયો.
ગોળીઓ વડે વીંધાઈને એનો દે હ નવરાત્રના ગરબા વો જાળીદાર બ યો હતો. િછદ્રોમાંથી
રાતાં રુિધરના અજવાળાં નીતરતાં હતાં.
ડુગ
ં રના કાળમીઢ પ થરોને ચગદી ચગદી પોતાની બ ૂટની એડીના િચ કાર
બોલાવતો મોટો સાહેબ ઠેકીને નીચે છલાંગ્યો, ને એને બ ૂટનો ધક્કો મારી લખમણનુ ં કલેવર
જમીનદો ત કયુર્ં દાંત ભીં યા. ઓરતે પોતાની રાતી આંખો તાકી, સાહેબે જાણે કે એની
દે વપ ૂજાનો પ ૂજાપો પીંખી નાખ્યો હતો.
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“શુ ં કરો છો તમે? ઈસુને ખાતર અટકો.” નાનેરા સાહેબે મોટાને યાંથી ધકેલવા
પ્રય ન કય .
ઓરત બહારવિટયાનુ ં રોળાતું માથુ ં સરખું કરવા ચાલી. સાહેબના ઘુરકાટ હજુ શ યા
નિહ. એ ઓરત સામે ધ યો. ઓરતે એક બાજુ ઊભેલી િસપાઈઓની િગ ત સામે દયામણી
નજર ન ધી.
“સા’બ બહાદુર!” િસપાઈઓના હવાલદારે સાદ કય .
છંછેડાયેલો ગોરો થંભીને ઘ ૂરક્યો.
હવાલદારે ક :ું ”સાહેબ બહાદુરને હાથ જોડી છીએ લાશને ના અપમાનો!”
લીધી.

નાનેરા સાહેબે – એટલે કે પોલીસ અિધકારીએ – પોતાની ખાખી હેટ ઉતારી હાથમાં
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“ચ ૂપ રહો!” ગોરાએ પોતાની માનહાિન ના સહી.

la

ઘોડેસવાર પોલીસો થોડે છે ટે ઘોડાં દોરીને ઊભા હતા, તેઓ એકાએક ઊતરી આ યા.
તેમાંના એક સફેદ દાઢીવાળા નાયકે ક :ું “સાહેબ બહાદુર સૈયદ ,ં મેં સરકારની ચાકરીમાં
મોવરના, વાલાના, રાયદે ના વગેરેના હંગામો ખેડયા છે . સાહેબ લોકો પણ અમારી સાથે
ુ ી લાશ પ્ર યે કોઈએ બેઅદબી કરી નથી. અમારો મજહબ અમને માના
સામેલા હતા. શ ન
ધાવણમાંથી પણ મોટામાં મોટી એક જ વાત િપલાવે છે , કે આદમી ઝી દો છે યાં સુધી
દુ મન: મ ૂવા બાદ એનુ ં િબછાનુ ં માલેકને ખોળે થાય છે . એને અદબ સાથે અવલમંજલ
પહ ચાડવાની અમારી ફરજ છે .”

ka

“આ ઓરત તમને ઉ કેરે છે , કેમ?“ સાહેબે ખમચી જઈને ક .ું

ta

“એ ઓરતે લાશને બેઠક કરાવી હતી,” સૈયદ સવારે સમજા યુ:ં “તે તો મોતની
મદાર્ઈ બતાવવા જીવતો ઈ સાન કુ ો થઈને ભલે ભમે, પણ એના શબને કોઈ ધ ૂળ ના
ચટાવી શકે.”

pu
s

“બાબા લોગ!” નાનેરા સાહેબે િગ તના ઉ કેરાટ િનહાળીને શાંિતના શ દો છાંટયા:
“તમારંુ કહેવ ુ ં ખરંુ છે . એક બેલગાડી મેળવી લાવો. આપણે લાશને રાજકોટ લઈ જશુ.ં
અહીંથી તો લાશને ઝોળી કરીને ઉઠાવી લઈએ."
પ્રાંત-સાહેબને પોતાનો પરાજય સમજાયો. નાકની અંદર ઊતરી જતા અવા એણે
નાના સાહેબને ક :ું "િવિલય સ, આ કુ ાઓ જો અહીં ન હોત હો તો મારે આ ભયંકર
ઓરતને એક - ફક્ત એક જ લાત મારી લેવી હતી. મને ત ૃિ ત થઈ જાત."
ુ ા જ તમારી પાસે આવુ ં બોલાવે છે , હૉટસન! નિહ તો થોડા જ કલાકોમાં
"તારી ધ
તું આપણા મહાન એ પાયર (સામ્રા ય)ની આબાદીનો પ્ર કેમ ભ ૂલી જાત?"
'આપણા મહાન એ પાયર' એ ત્રણ શ દોએ યાં ગાયત્રીના મંત્રની િસિ સાિબત
કરી, ખરી વાત એ હતી કે સાહેબનાં છે લાં બે ખાણાં બગડયાં હતાં. ભ ૂખ વભાવને
બગાડાનારી હતી. િસપાઈઓએ યારે લાશને અદબભેર એક ઝોળીમાં ઉઠાવી યારે પ્રાંતસાહેબે પણ મ ૃ યુના માનમાં પોતાની ટોપી ઉતારી.
ઝોળીને પડખે પડખે લાશના માથાને ટે કો આપતી ઓરત ચાલી. કેટલાક
િસપાઈઓએ બીજી લાશને પણ ઉઠાવી. પછવાડે ગોરાઓ ઘોડા દોરતા ચા યા. આખું ટો ં
ડુગ
ં રાની બહાર નીકળત ું હત ું યારે ઘણાંખરાં પક્ષી માળામાં પેસી ગયા હતાં. પણ મ ૂવેલા
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ે ા એકાદનો કોઈ રખડતો કાળો માલ પગના વળે લા નખમાં ભરાઈ
બહારવિટયા માંહલ
ગયેલો તે ન નીકળતો હોવાથી એક કાગડો એને લઈ લઈ ઊડયાઊડય કરતો હતો, ને એનો
વાંકગુનો તપા યા વગર જ બીજા કાગડાઓ એને ચાંચો મારી મારી કકળાટ મચાવતા
ઘ ૂમતા હતા.

32. વાતાવરણ ભણાવે છે
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િવક્રમપુરના દિરયાને આલેશાન બારંુ હત.ું એ બારાની દખણાદી િદશામાં ભેંસોનુ ં
ખાડું માંદણે પડી મહાલત ું હોય તેવા કાળા, જીવતાજાગતા ખડકો હતા. લોકવાણીએ એનુ ં
'ભેંસલા' નામ પાડ ું હત.ું યાં આઠે પહોર આફળતાં મોજાં ફીણ મ ૂકતાં હતાં. િવરાટ
મિહષાસુર વાિરિધ જાણે કે વાગો યા કરતો હતો. પાડાઓનુ ં એકાદ ધણ ચા યુ ં જતું હશે
તેમાં એકાએક જાણે દિરયાના પાણી તેના ઉપર ફરી વ યાં હશે! કેટલાક નાસીને બહાર
નીક યા હશે, કેટલાક ગગ
ં ૂ ળાઈને અંદર ર ાં હશે; એટલે જ, આ બહાર દે ખાતા ખડકોની
પાધરી કતારમાં
કેટલાક ખડકો અઢી-ત્રણ ગાઉ સુધી પાણીની નીચે પથરાયેલા હતા.
'વીજળી' આગબોટ ગરક થઈ ગયાનુ ં પણ આ એક ઠેકાણુ ં મનાત.ું

la

િપનાકીની મીટ સં યાના ભ ૂખરા ઉજાસમાં એ ભેંસલા ખડકો પર ઠરે લી હતી. રાજના
એક અિધકારી એને બંદર િવષેની વાતો કરતા હતા. એક ખારવો પોતાની જળચર વી
આંખો તગતગાવતો 'વીજળી' આગબોટના ભ ૂત િવષેની વાતો હાંકતો હતો. દૂ ર એક દરબારી
ઘોડાગાડી ઊભી હતી.

ta

ka

પ્રૌઢ વયના ઠાકોર સાહેબ ચોથીવારના લગ્નનુ ં એક રહ ય બરાબર પકડી શક્યા
હતા, કે યુવાન રાણીના નાનામોટા કોડ વા જાગે તેવા પ ૂરવા જોઈએ, નિહ તો લગ્નરસ
ખાટો થઈ જાય. પ્રથમનાં લગ્નોમાંથી જડેલો આવો અનુભવ અ યારે ઉપયોગમાં આવતો
હતો.
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એટલે જ તેમણે નવા રાણી સાહેબની ઈ છા થવાથી િપનાકીને િવક્રમપુર તેડા યો
હતો. િપનાકી રા યનો માનીતો મહેમાન હતો. અિતિથગૃહમાં એને માટે રોજ ચાર-ચાર મોટી
આ સ કેરીના ફળો આવતા.
ઠાકોર સાહેબની અને રાણી સાહેબની જોડે એની પહેલી મુલાકાત થઈ ચ ૂકી હતી.
રાણી સાહેબે િપનાકીને બેિર ટર થવાનો આગ્રહ કય ; કેમ કે વકીલાતના કામમાં
વાચાની
કળા તેમ જ અિભનયના મરોડ જોઈએ તે િપનાકીમાં એમને શાળાના મેળાવડાને પ્રસંગે
દે ખાયા હતા.
"રાજ તમને મદદ કરશે," રાણી સાહેબે બોલ પણ આપી દીધો. "કેમ નિહ, ઠાકોર
સાહેબ?" રાણીએ પિતને પ ૂછ .ું
"આપનુ ં દાન સુપાત્રે જ છે ." ઠાકોરસાહેબે પ નીનો બોલ ઝી યો.
"પછી અહીંયા જ વકીલાત કરશે ને? રાણી સાહેબે પ ૂછ .ું
"વકીલાત શા માટે?" ઠાકોરે માગ્યા પહેલાં જ ઢગલો ધય : "એમનામાં દૈ વત દે ખશુ ં
તો યાયાધીશી જ નિહ આપીએ?"
િપનાકીના દયમાંથી તો મનોરથોના ગબારા ચડયા. જીવનનુ ં ગગન જાણે કે
િસિ ઓના તારામંડળ વડે દે દી યમાન બની ઊઠ .ું
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"પાંચેક વષર્નો ગાળો છે તમારે તૈયાર થવાનો." એમ યારે સાહેબે યાદ કરા યુ ં
યારે િપનાકી પાછો પછડાયો. િશક્ષણની તાિલમમાં હનુમાન-કૂદકો હોતો નથી.
"પણ બાિર ટર થવાની જ ર ખરી? રાજના યાયાધીશને માટે અહીંનુ ં જ ભણતર ન
ચાલે?" રાણીએ પ ૂછ .ું
"શા માટે ન ચાલે? રાજ તો મારંુ છે ને!
િવ ા પણ ઊઘડે."

ના માથે આપણે હાથ મ ૂકીએ એની તો

"તો આને અહીં જ તાલીમ આપીશુ?ં "
"જ ર મેિટ્રક થઈ જવા દો."
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ઠાકોર સાહેબે રાણી પાસેથી િપનાકી પ્ર યેની મમતાનુ ં કારણ ક્યારનુ ં જાણી લીધું
હત.ું ભાંડરડાંની માફક ઓ ભેળાં ર યા-ઊછયાર્ં હતાં. તેમનો અ યો ય ઉપકારભાવ ઠાકોર
સાહેબને અંતરે વ યો હતો. ઠાકોર પ્રૌઢ વમાં પાકટ થઈ ગયા હતા. એમનામાં ઈ યાર્ ની
આગ નહોતી એ એનો મોટામાં મોટો ગુણ હતો. પડદાનો યાગ કરવાની તેમની િહંમત આ
વાતને આભારી હતી. િપનાકીના આચરણની છાપ પણ એમના િદલ પર ચોખ્ખી પડી હતી:
એની આંખો ગંભીર હતી, તેના હાવભાવમાં કુમાશ હતી: તનમનાટ નહોતો.
ુ ા સુખી છે . એને જોઈએ તે જડે છે . એની સુવાળી
'અહીં દે વબ
ં
ઊિમર્ઓ પણ સચવાય
છે . હુ ં એને સુખમાં જોયા કરંુ તો મને બીજી કોઈ મને છા નથી.' એ હતો િપનાકીનો
મનોભાવ.
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તે િદવસે રાતે િવક્રમપુરન દિરયાનો કંદેિલયો બુઝાયો. દીવાદાંડીઓના દીવાઓ ન
ચેતાવવાનો સરકારી હક
ુ મ બંદરે બંદરે ફરી વ યો હતો.
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કંદેિલયો ઠય ! ઘેર ઘેર વાત ફરી વળી. ગામડાને ફાળ પડી. કંદેિલયો ઠય ! થઈ
ર .ું જરમર આ યા! અંગ્રેજની ધરતી ડોલી. કંદેિલયો ઓલવાયો. આ બનાવ અ ત બ યો.
જમાના ગયા, પણ કંદેિલયો ઝગતો હતો. રાજા પછી રાજા દે વ પા યા, છતાં કંદેિલયાને
કોઈએ શોક નહોતો પડા યો. કંદેિલયાને ઓલવવાવાળી આફત કોઈ આસપાસ હોવી
જોઈએ.
'એમડન' નામની એક જમર્ન જળ-નાગણી ઉ કાપાત મચાવી રહી છે . અંગ્રેજ
જહાજોના મોટા માતંગોને એ ભાંગી ભુક્કા કરે છે . બંદરો અને બારામાં પેસી જઈને એ
સ યાનાશ વાળે છે , મુબ
ં ઈના કંદેિલયા પણ ઓલવી નાખેલ છે . રાતભર 'એડમન'ના
ભણકારા વાગે છે . દિરયાની મહારાણી ગણાતી િબ્રટાિનયા પોતાના િહ દ વા સામ્રા યને
િકનારે સંતાકૂકડી રમતી આ નાચીજ નાવડીને પણ નથી ઝાલી શકતી! સરકારની ગજબ
ઠેકડી મંડાઈ ગઈ સોરઠને તીરે તીરે જમર્નીનો સાથ લઈને નવકૂકરી રમનારાઓએ પોતાની
મ ૂછે તાવ દીધા અને સ ૂયર્પ ૂરના ઠાકોરે પોતાના પાડોશી પરગણાને બથાવી પાડવાનો કાળ
પાકેલો દે ખ્યો.
િપનાકીનુ ં અજ્ઞાની મગજ આટલી વાત તો વણસમ યે પણ પામી ગયુ ં કે અંગ્રેજ
સરકાર અ ય નથી: જગતને છાવરી નાખીને પડેલો અંગ્રેજ પણ ત્રાજુડીમાં ડોલી ર ો છે :
શેરને માથે સવા શેર: અંગ્રેજનુ ં માથુ ં ભાંગનાર સ ાઓ દુિનયામાં પડી છે . ચૌટે ને ચોતરે
બેસતાં, અંગ્રેજ ટોપીને ભાળતા વાર જ ભાગવા ટે વાયેલાં લોક આજ અંગ્રેજ સ ાના દોઢ
સૈકાને અંતે એટલું તો િવચારતા થઈ ગયાં કે અંગ્રેજ અપરાિજત બિળયો જો ો નથી.
િપનાકી એ પ્રકારના લોકમતનુ ં બ ચુ ં બ યો. કોણ જાણે આ કારણથી એને અંગ્રેજ શહેનશાહ
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તેમ જ મહારાણીના મોરાં િનશાળોમાં ટંગાતા હતાં તેના તરફ નફરત આવી. ઈંગ્લ ડના
ઈિતહાસની ચોપડીમાં
િચત્રો હતા તેમાંના પુરુષ-િચત્રોને એણે કાળાં કરી નાખ્યાં, એકાદ
ી-િચત્રને એણે મ ૂછો આલેખી!
બીજો કંટાળો એણે વળતા જ િદવસે િવક્રમપુરના રે લવે ટે શને અનુભ યો. દરબારી
'લે સસર્'ની એક ટુકડી લડાઈના યુરોપી મોરચા પર જવાને ઊપડતી હતી. તેમનાં કપાળમાં
કંકુના ચાંદલા હતા. લેટફોમર્ની અંદર તેઓના નાનાં-મોટાં બાળબ ચાં રડતાં હતાં. બહાર
થોડે છે ટે તેમની પ નીઓ પરદામાં પુરાઈ ઊભી હતી. મોરચા પર જઈ રહેલ આ રજપ ૂતોના
મ પર અિવભ ૂિત નહોતી. પોતે કઈ દે શ રક્ષા, જાિતરક્ષા કે કુળ રક્ષાને કારણે કોની સામે
લડવા જઈ રહેલ છે તેની તેમને ગમ નહોતી.
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પડઘમના શ ૂરાતન- વરો અને જગના આયુધો તેમના આ માની અંદર જોમ નહોતા
પ ૂરી શકતાં. એમના ગળામાંથી કોઈ હાકલ ઊઠતી નહોતી. તેમની મુખમુદ્રા પરનો મરોડ
વીરરસના વેશ ભજવનાર નાટકીય પાત્રોનો હોય તેમ દીસી આવત ું હત.ું ને આગગાડી
યારે તેમને ઉઠાવી ચાલી યારે એ કલાક-બે કલાકનો તમાશો પોતાની પછવાડે કોઈ
અકારણ િન પ્રયોજનતાની શ ૂ યતા પાથરતો ગયો. એક અવા તિવક લીલા ખતમ થઈ
ગઈ. ને પાછા વળતાં લોકોએ વાતો કરી કે, 'િબચારા ઘેટાંની માફક રસાશે.'

la

ત્રીજા િદવસે િવક્રમપુરમાં બીજી ઝલક છાઈ ગઈ. િમિસસ એની બેસ ટનુ ં આગમન
થયુ.ં 'હોમ લ' નામનો મંત્ર પઢાવનારી એ િસ ેર વષર્ની િવદે શી ડોશી ભારતવાસી
જુવાનોની મૈયા થઈ પડી હતી. ગોરી ડોશી િહંદી સાડી ને ચંપલો પહેરતી હતી. ગળામાં
માળા ધારણ કરતી ને 'ભગવદગીતા' ના ઘોષ ગજાવતી; સરકારને મુક્કો ઉગામી ડારતી, ને
િહ દુ ધમર્ના રહ યો ઉકેલતી.
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ત્રણ મિહનાની નજર કેદ ભોગવીને 'મૈયા' દે શ ઘ ૂમવા નીકળી હતી. મુકામે મુકામે
એની ગાડીના ઘોડા છોડી નાખવામાં આવતા ને યુવાનો ગાડી ખેંચતા. એની સભાઓ
ભરાતી યારે એની ચંપલો પાસે બેસવામાં પણ એક લહાણ લેખાતી.
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િવક્રમપુરે પણ એને અછો અછો વાનાં કયાર્ં . એની ભૈરવ-વાણ સાંભળવા મેદની
મળી, ને એ મેદની સમક્ષ પોતાની પ્રભુ પ્રેિરત
ાને જોરે એણે જાહેર કયુ:ર્ં "યુરોપનુ ં યુ
એ અંતરીક્ષમાં લડાતી દૈ વી તેમજ આસુરી શિક્તઓની લડાઈનુ ં પ્રિતિબંબ છે . ઇંગ્લ ડ,
ુ
રિશયા અને ફ્રાંસ છે દૈ વી શિક્તઓના પ્રિતિનિધઓ, ને જમર્ની, તકુ ર્ વગેરે શ ઓ
છે
અસુરોના પક્ષકારો. આખરે િવજય છે દૈ વી સ વનો - એટલે કે ઇંગ્લ ડનો, ફ્રાંસનો,
રિશયાનો."
સાંભળતાંની વાર િપનાકી ત ધ બ યો. એની વીર પ ૂજા પર કોઈ યામ છાયા
પડી. એનુ ં િદલ રસભયાર્ કટોરા વુ ં ધરતી પર પટકાઈને ત ૂટી પડ .ું અંગ્રેજી સાતમુ ં ધોરણ
ભણનારો િવ ાથીર્ આવી કોઈ વહેમની દુિનયામાં દાખલ થવા તૈયાર નહોતો. નિહ નિહ:
કોઈ પણ દે શનેતાને ક ે નિહ: પ્રભુ પોતે નીચે ઊતરીને કહે તો પણ નિહ! ભાંગી ગયેલી
પ ૂતળીના કકડાને બેઘડે હાથમાં ઝાલી રાખીને પછી પડતા મ ૂકતા બાળક વો િપનાકી
સભામાંથી પાછો વ યો, ને વળતે દહાડે રાજકોટ ચા યો.
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33. અમલદારની પ ની
લખમણ બહારવિટયાનો અંજામ િપનાકીએ આગગાડીમાં જ જાણી લીધો. 'મામી'
પકડાઈને રાજકોટ ગયાની પણ ખબર પડી. ડુગ
ં રામાં બનેલો મામલો મુસાફરોની જીભ પર
હતો.
"પણ આ તો ગોરા બે સાહેબોની જવાંમદ , હો ભાઈ! એક મુસાફર કહેતો: "દે શી
અમલદાર તો, કે' છે કે, ડરીને પ ૂજામાં બેસી િગયો તો!'
િપનાકીને ફાળ પડી: મોટાબાપુજીની વાત તો નથી થતી ને? મોટા બાપુજી કદી ડરે ?
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"ગોરાના કશાં જ પરાક્રમ નો'તા, ભાઈ!" એક ડોશીએ સમજ પાડી: "અફીણ ભેળવી
લાડવા ખવાયાર્ લાડવા! મીણો ચડયો ને બહવિટયા મ ૂવા."
'અરર! મોટા બાપુજીએ આવો કાળો કામો કય હશે?' િપનાકીનો આ મા વલોવાયો.
મુસાફરોની વાત આગળ ચાલી.
'ને કાળાં કામાંની ખરી કરનારી ઓલી વેરાગણ ઉપર તો હવે શી શી નિહ થાય?
જ મટીપ દે શે."
"એને ફાંસી કાં નથી દે તા?"

લ તોડશે."

la

"તો વળી પાછી એ જોગટી, યાંથી

ka

"એને ફાંસી નયે િદયે. કેને ખબર, કદાચ એના પેટમાં તો લટં ૂ ારાનુ ં ઓધાન હોય."

ta

"કાળી નાગણી છે , હો ભાઈ! એક જુવાન આ યો એને ઈ ક કરવા, એને બંદૂકે દીધો
ઈ સાપણે."
"ઈ બધુ ં જ હવે એના મુકડદમામાં નીકળશે."
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મુકદર્ મો ચાલશે એવું જાણીને િપનાકીને હોશ આ યા. 'મામી'નો મેળાપ થવાનુ ં ઠેકાણુ ં
સાંપડ .ું મામી બહારવટાની આગમાં ભજાઈને
ંૂ
કોણે જાણે કેવીય થઈ ગઈ હશે. એના
દે વતાઈ શીલ ઉપર બદનામી ચડાવનાર લોકો કેટલાં બધાં દોિષત હતાં! એક બસો વીઘાં
ગૌચરની જમીનમાંથી આ િવનાશ જાગ્યો, કેટલાં જીવતરો રોળાયાં! ને મામીને પણ શી
વીતી ને શી વીતવી બાકી હશે!
ઘેર પહ ચીને એણે મોટા બાપુજીની તલાશ કરી. કોઈ ન કહી શ ું કે બહારવિટયા
પરની ચડાઈમાં એ શા માટે શાિમલ ન થયા. એટલું જ જા યુ ં કે સાહેબના તોછડા બોલ ન
સહેવાથી એમણે કીરીચ-પટો છોડી દીધાં છે ને સાહેબોને મટન ન મળી શકવાને કારણે
એમની ફોજદારી ત ૂટી છે .
મોટીબાની આંખોમાં િદનરાત આંસુ દડાતાં ર ાં. અંબાજીની છબી પાસે અખંડ દીવા
બાળતી એ ી બેઠી રહી. એણે ઉપવાસો આદયાર્ . બેઠી બેઠી એ બોલતી હતી કે, 'અંબાજી
મા, તમારા દીવાનાં દશર્ન કરીને તો એ ગયા'તા. એની નીિતનુ ં પાણી પણ મરે નિહ. એ તો
સાવજ સરીખા છે , ડરીને ભાગે નિહ. નક્કી આમાં કશોક ભેદ છે . તમારી તો મને પ ૂરી
આ થા છે . મા! તમે અમારંુ અક યાણ કદાિપ ન થવા દો.'
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દરિમયાન તો મહીપતરામને પાછા આવવાનુ ં ફરમાન ગયુ ં હત.ું પોતાની ગફલતનો
જવાબ આપવા એ હાજર થયા. રાતના ત્રણ વાગ્યાની ગાડીમાં એ આ યા. આવીને પહેલી
ભેટ એણે જાગરણ ખેંચતી પ નીની કરી. એણે કબ ૂલ કયુ:ર્ં "તારાં અંબાજીમાએ આપણી રક્ષા
કરી છે ."
"બધું જૂઠું?"
"ના બધુ ં જ સાચુ,ં ને કાલે તો ર તે પડવાનુ ં થશે. પણ મને બીજા ધણીની નોકરી
જડી ગઈ છે ."
"કોની?"
"પ્રભુની. એણે મારી ચાકરી ન ન ધી હોત તો હુ ં મારે પોતાને જોરે થોડી જ આ ટક્કર
ઝીલી શક્યો હોત."

y.
co
m

પ ની ચ ૂપ રહી. ધણીના નૈિતક િવજયનુ ં મ ૂ ય એને ન સમજાયુ,ં અંબાજી માનુ ં સત
ક્યાં ગયુ?ં ઘીના દીવા શું ફોગટ ગયા? વાટયો વણી વણી શુ ં હથેળી અને સાથળ નાહક
ઘ યાં?
પિતએ કોઈ દૈ વી અવસર જતો કય છે , એવુ ં આ ીને લાગ્યુ:ં "જગતમાં આવડી
બધી નીિત અને સ ચાઈ પાળવાની શી જ ર હતી? એવી સાચુકલાઈને આવતી કાલે કોઈ
કરતાં કોઈ વખાણવાનુ ં નથી. બધા તમને વેવલા ગણશે. કોઈ પાઘડી નિહ બંધાવે !"

la

"ત ું પણ નિહ?" મહીપતરામે હસીને પ ૂછ .ું

ka

"હુ ં પણ જગત માંયલી જ એક ં ને? તમારંુ મોઢું જગતને િવષે ઊજ ં રહે એ જ
મને તો ગમે ને? કાલ સવારે તો અહીં ચાર ચાર ઑડર્ રલી પોલીસમાંથી એકેય નિહ હોય.
કાલે આહીં િસપાઈઓની બાયડીઓ બેસવા નિહ આવે, સેવપાપડ વણાવવા નિહ આવે, મારાં
કેરીનાં અથાણા કરાવવા પણ નિહ આવે."
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"આપણે અહીં રહીશું જ નિહ ને ?" પિતએ ખળભળી પડેલી પ નીના કાનની બ ૂટો
પંપાળી.
"આપણી ઊતરતી અવ થા બગડી. હવે યાં જશુ ં યાં નામોશી પણ ભેળી જ માથા
પર ભમશે. મારો ભાણો હવે ઠેકાણે પણ ઝટ નિહ પડે."
ધણીની સંસારી ચડતીમાં જ ના હૈયાની તમામ મહ વાકાંક્ષા અને અિભલાષાઓ
સમા ત થતી હતી, ધણીના નોકરી-જીવનની બહાર ને કોઈ પણ જાતનુ ં િનરા ં જીવન
નહોતુ.ં જીવનના કોડ નહોતા, અશાિનરાશા નહોતાં, ઓઢવા-પહેરવાના કે માણવાના
મનોરથ નહોતા, અક્કલ નહોતી, નજર નહોતી, વાંછના નહોતી, હર ઉનાળે કેરીનુ ં 'સોના વુ ં
પી ં ધમરક' અથાણું ભરવુ ં અને િસપાઈઓની ઓરતો વાટકી ભરી એ અથાણુ ં ચાખવા
આપવું એ ઉપરાંત ને કોઈ વષ સવ નહોતો, અને ધણીના ઢોિલયામાંથી રોજ રોજ માંકડ
વીણવાની તેમજ ધોયેલી ચાદર િબછાવવા માટે ઑડર્ રલી જોડે લમણાઝીક કરવાની ને
આદત પડી ગઈ હતી - તેવી ી પિતની 'હાકેમી'ના આ વંસની નૈિતક બાજુ ન જોઈ શકે
તેમાં નવાઈ નહોતી.
સવાર પડવાને હજુ તો વાર હતી, પણ પ નીએ પથારી છોડી હતી: તે વખતે િપનાકી
આવીને મોટાબાપુને ઢોલીએ બેઠો. એના હૈયામાં ઉમળકા સમાતા નહોતા. મોટાબાપુજીનાં
ન કોરાં કોઈ 'શિ ટંગ' કરતા એિ જનનો આભાસ આપતાં હતાં. એ શિ ટંગ જરાક બંધ પડતાં
જ િપનાકી મોટાબાપુજીના પડખામાં બેઠો. નાનપણની એ ટે વ હજુ ટી નહોતી.
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"કેમ ભાણા? ક્યારે આ યો?" મોટાબાપુજીએ ભાણેજના બરડા ઉપર હાથ પસાય .
ુ
જવાનીએ ગથ
ં ૂ વા માંડેલા ગ ા અને પેશીઓ ભાણેજના ખભા ને પીઠ ઉપરથી વીણી શકાય
તેટલાં ઘાટીલાં લાગ્યાં.
"બાપુજી," િપનાકીએ પ ૂછ :ું " બહારવિટયાને અફીણ તમે તો નથી ખવરા યુ ં ને?"
"ના, બેટા."
"તો ઠીક; મેં મા યુ ં જ નહોતુ."
ં
" યારે તું તો મારી ભેરે છો ને?"
"કેમ નિહ?"
"તારી ડોશી તો મ વાળવા બેઠી છે ."
"હુ ં એની સામે સ યાગ્રહ કરીશ."
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"શું કરીશ?"
"સ યાગ્રહ."
"એટલે?"
"હુ ં ઘી-દૂ ધ ખાવુ ં બંધ કરીશ."

la

"આ કોણે શીખ યુ?"
ં
"ગાંધીજીએ."

ka

"એ ઠીક. ગાંધીજી હજુ તો ચા યા આવે છે યાં છોકરાંને બગાડવાય લાગી પડયા!"
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િપનાકીએ ઓ ં આ યુ.ં ગાંધીજીના આવવાની સાથે જ દે શમાં નવી લહરીઓ વાઈ
હતી. 'સ યાગ્રહ શ દ ઘર-ઘરને ઉંબરે અફળાતો થતો હતો. પ્ર યેક ઘરમાં એકાદ છોકરો તો
મડાતો
ંૂ
હતો. કોઈ પણ વાતમાં પોતનુ ં ધાયુર્ં ન થતાં અગાઉ છોકરાં િરસાતાં, તેને બદલે હવે
ઘી-દૂ ધ યજતાં ને કાં ઉપવાસ કરતા, 'સ યાગ્રહ' એ 'િરસામણા'નુ ં નવુ ં સં કાર-નામ બ યુ ં
હત.ું
મોટીબા સાંભળી ગયાં. એ ભેંસની ગમાણમાંથી જ આવતાં હતાં. એણે ક :ું "તારે
ઘી-દૂ ધનો સ યાગ્રહ કરવો જ નિહ પડે, આપોઆપ થશે."
"કેમ?" ઊઠેલા મહીપતરામે પ ૂછ .ું
"મારી મોરલા

વી ભેંસ તો જશે ને?"

"લે બેસ બેસ ઘેલી!" મહીપતરામે જવાબ આ યો: "આમાંથી એક પણ ઢોર
વેચાવાનુ ં નથી. એ ભેંસ, બેઉ ગાયો અને મારી ઘોડી - ચાર જીવ મારા ઘરમાં પહેલા; ને
પછી ત,ું ભાણો પણ પછી. ખબર છે ?"
"ચારનાં પેટ ક્યાંથી ભરશો?"
"ચોરી કરીને! તારે તેન ુ ં કાંઈ કામ?"
"ખરે ટાણે તો મોટા સાધુ પુરુષ થવા બેઠા, ને હવે ઢોરોને માટે ચોરી કરવા
નીકળશો! જોયા ન હોય તો!"
112

સોરઠ તારાં વહતાં પાણી 113

34. કોઈ મેળનો નહ
તે િદવસે બપોરે મહીપતરામનો ખુલાસો લેવા માટે પોલીસ-ઉપરીએ ખાનગી
ઑિફસ ભરી. એમને પ ૂછવામાં આ યુ:ં
"બહારવિટયાના ખબર મ યા પછી તમે કેમ ન ગયા?"
મહીપતરામે પ્ર યુ ર ન દીધો.
"ડર ગયા?"
"નિહ સા'બ!" મહીપતરામે સીનો બતા યો.
"નિહ સા'બ!" સાહેબે એનાં ચાંદુિડયાં પાડયાં. "બમન ડર ગયા."
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"કભી નિહ!" મહીપતરામે શાંિતથી સંભળા યુ.ં

"બહારવિટયા પાસેથી કેટલી રુશવતો ખાધી છે ?"

"સાહેબ બહાદુર તપાસ કરે ને સાચું નીકળે તો હાથકડી નાખે."
"નિહ સા'બ."

la

"સુરે દ્રદે વની ભલામણથી જતા અટક્યા'તા?"
"સુરે દ્રદે વની ભલામણ આવી હતી ખરી?"

"અ છા!" સાહેબ પગ પછાડયા. "બ ૂઢા હો ગયા. ત ૂમ કો સરકાર નોકરીસે કમી કરતી

ta

હે."
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મહીપતરામે મૌન સાચ યુ.ં

મહીપતરામે સલામ ભરી રુખસદ લીધી.
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મહીપતરામ ત ૂટી ગયા, એ સમચાર સોરઠમાં પવન પલાણીને પહ ચી ગયા.
મહીપતરામને યાદ આ યુ ં કે આજ સુધી અનેક નાનાં રજવાડાઓએ પોતાના પોલીસ-ઉપરી
તરીકે એની માગણી કરી હતી પણ એણે જ ના પાડયા કરી હતી. એજ સીએ પણ હંગામી
સમયમાં એક બાહોશ આદમીને ખોવાની નારાજી બતાવી હતી. અ યારે મહીપતરામની
નજર એ રજવાડાં પર પડી. એણે કાગળો લખ્યા. જવાબમાં અમુક દરબારોએ કહેવરા યુ ં કે
એજ સીનો સંદેહપાત્ર પોલીસ-ઉપરી અમે રાખીએ તેમાં અમને જોખમ છે , બીજા કેટલાકે
જવાબ ન મોક યા. એક ફક્ત સુરે દ્રદે વજીનુ ં કહેણ આ યુ:ં "મારે યાં રહો. વાટકીનુ ં
િશરામણ છે , પણ રોટલો આપી શકીશ."
મહીપતરામે સામે કહેવરા યુ:ં "આપને સરકાર ખરાબ કરતાં વાર નિહ લગાડે."
"સરકારડી બાપડી કરી કરીને શું કરશે?" સુરે દ્રદે વે મહીપતરામને રાજકોટમાં બ
તેડાવી ક .ું
"નિહ નિહ, દરબાર સાહેબ, હુ ં જાણી જોઈને આપિ નુ ં કારણ નિહ બનુ."
ં

રાજકોટના મોરબી ટેશનની બાજુએ ખોરડું ભાડે રાખીને મહીપતરામ પોતાનાં
ઢોરઢાંખરા લઈ રહેવા લાગ્યા. િપનાકીને ભણાવવાના લોભથી રાજકોટ છોડી ના શકાયુ.ં
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હાથમાં એ-નો એ દં ડો રાખતા અને ધોિતયા પર ખાખી લાંબો ડગલો તેમજ ખાખી સાફો
પહેરીને એ ગામમાં ફરવા લાગ્યા. થોડા િદવસ તો એમને કેટલીક બેઠકમાં ને ઑિફસોમાં
સ કાર મ યો. પણ નોકરીથી – તેમાંય પોલીસની નોકરીથી - પરવારી જનાર ભાગ્યે જ
કોઈ બેઠકમાં પોતાનો સ ૂર િમલાવી શકે છે . એની પાસે વાતાર્લાપનો પ્રદે શ એકનો એક જ
હોય છે . એ વાતોમાંથી કોથળીમાંથી ઝંડુિરયો, કાસ ૂડો, ખોટા િપયા પાડનારો દ તગીર, પેધો
અને લધો મીયાણો, ઝીણકી વાઘરણ અને િમયાં મેરાણી વગેરે પાત્રોના ખજાના ઝટ ઝટ
ખ ૂટી ગયા. પોતે જગલમાં
ં
બે-પાંચ વખત િશકાર કયાર્ હતા તેની રોમાંચક વાતો પણ
ચુસાઈ ચુસાઈને છોતાં
વી થઈ ગઈ. કંટાળે લા વકીલો, િશક્ષકો અને કામદારો
મહીપતરામભાઈને આવવાનો વખત થાય એટલે બહાર જવા લાગ્યા.
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કોઈ કોઈ વેપારી દો તોની દુકાને બેસી બેસી મહીપતરામે અનાજ, પ થર, કપાસ
વગેરેના વેપારમાં નજર ખચ
ં ૂ ાડવા પ્રય ન કય પણ થોડા જ િદવસોમાં એને ખાતરી થઈ કે
શકદારો, ગુનેગારો વગેરેનાં ઝીણાંમાં ઝીણાં ચહેરાિનશાનોને વીસ વીસ વષ સુધી ના ભ ૂલી
જનારી પોતાની યાદદા ત ઘઉંના ગઈકાલના ભાવોને પણ સંઘરવા તૈયાર નહોતી.
ભદ્રાસરની ડાકાયટી કરાવનાર રાણકી કોળણને ડાબે ગાલે તલ હતો તેની સંભારણ રોજ
તાજી રાખવી સહેલી હતી; પણ ખાવામાં તલની કઈ વાનગી કાલે આવી હતી તે સંભારી
રાખવું અશક્ય હત.ું
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મહીપતરામે પોતાની બેકારીને યાપાર-ધંધાથી પ ૂરવાની આશા છોડી. કોઈની
અરજીઓ લખી દે વાનુ ં કામ સ ૂઝયુ.ં પણ બંદૂક-તલવારોની મહોબતે રમેલાં આંગળાએ
તુમારી કામ ક્યે દહાડે કયુર્ં હત!ું અક્ષરો ભાળીને જ માણસો દૂ ર ભાગ્યા.
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આખરે મહીપતરામને એક બ ૂરી મઝ
ં ૂ વણનો િદવસ આવી પહ યો. ચાર ઢોરને માટે
ઘાસના ભરોિટયા લેવાના પૈસા નથી ર ા. ઘોડીની ઓંગઠનુ ં પણ તરણુ ં નથી ર .ું પ ની
રસોડામાં બેઠી બેઠી રડે છે . ઢોરને પાણી પાવા લઈ જનાર નોકર પણ સ ૂનમ ૂન બેઠો છે .
િવક્રમપ ૂરથી િપનાકીની કોલરશીપનો મનીઓડર્ ર આ યો હતો તે પણ ઘાસની મ ઘી મ ઘી
ભારીઓ લેવામાં ખરચાઈ ગયેલ છે . મહીપતરામને એ વાતનુ ં ભાન નહોતુ.ં
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ઘરમાં દાખલ થતાં જ પહેલ ું કામ પોતે પશુઓ પાસે જવાનુ ં કરતા. તે િદવસ જઈને
ચારે ને કપાળે – બરડે હાથ ફેર યો. ઢોરનાં નેત્રોમાં ક ણતા િનહાળી. પશુઓએ ઘાંઘાં થયાં
હોય એમ ફરકડા નાખી હાથ ચાટયા. મહીપતરામે હાક મારી: “એલા, આ ચારે ય ખાલી
ખાલી કેમ છે ? આઠમનો ઉપવાસ તો નથી કરા યો ને! ક્યાં ગઈ ધરમની મ ૂિતર્?”
કોઈએ જવાબ ના આ યો. મહીપતરામ ઘાસની ઓરડીમાં જાતે ગયા. યાં કશુ ં ન
હત.ું પોતે બ ૂમ પાડી: “ઘાસ ક્યાં ભયુર્ં છે ?”
જવાબ ન મ યો. પોતે અંદર ગયા. પ નીને રડતી જોઈને પ ૂછ :ું “ઘાસ ક્યાં?”
પ નીએ આ

પહેલી જ વાર જમણા હાથની આંગળી ઊંચે આસમાન તરફ િચંધાડી.

પશુઓ ઘરની આજ સુધીની આંતરદશા ઉપર એક ઢાંકણ વાં હતાં. પશુઓની
બ ૂમો નહોતી ઊઠી યાં સુધી મહીપતરામને ભાન પણ નહોતું ર ું કે રોજ પોતાની થાળીમાં
કયું અ િપરસાય છે કે પોતાનાં કપડાં કેટલે ઠેકાણે જ િરત છે . દૂ ધનો વાટકો બંધ થઈને
છાશ ક્યારથી પોતાને પીરસાવા લાગેલી તેનીય એને ગમ નહોતી. ઘરની સજાવટ પણ
એણે આ જ સભાન િનહાળી. ફાટેલાં ગાદલાં ના ગાભા બતાવી બતાવી જાણે ડામિચયા
પરથી એની સામે ઠઠા કરતાં હતાં. ભાંગેલી ખુરશી, ઘરની કોઈ િચરરોગી પુત્રી વી,
ખ ૂણામાં ઊભી હતી.
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વધુ િવગતોને નીરખી જોવાની હાલત ન રહી. મહીપતરામે ફટો ને ડગલો ઉતાયાર્ં.
ચારે ઢોરને છોડી પોતે બહાર હાંકી ગયા; અવાડે પાણી પાયુ,ં ને પછી નજીકમાં ચિરયાણ
જગ્યા હતી યાં જઈ ગાય ભેંસને મોકળાં મ ૂક્યાં. ઘોડીની સરકનો છે ડો પકડી રાખી એને
ચરતી છોડી.
ચરતાં ચાર પશુઓનો આનંદ દે ખી મહીપતરામનુ ં િપત ૃ દય કેટલું પ્રસ થયુ!ં
પશુઓ ચારતાં ચારતાં એને નાનપણમાં પગ તળે ખદ
ં ૂ ે લા ઈડિરયા ડુગ
ં રા યાદ આ યા.
શામળજીના મેળાની મ ૃિતઓ જાગી. ઢોરાં ચારીને લાંબા બાળ રં ડાપા વેઠતી પોતાની
યાતની િત્રવેણી, જડાવ અને ગોરની છોકરી ગંગા સાંભરી. ગંગાની વેરે પહેલાં પોતાનો
સંબધ
ં થવાનો હતો તે યાદ આ યુ.ં
‘ના, ના, હવે તો યાદ કરીને પાપમાં ના પડવુ.ં મારી ડોસલી બાપડી દુભાશે ક્યાંક!’
એમ િવચારીને પોતે ઈડરના મરણો પર પરદો નાખ્યો.
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પછી છે વટે એને લખમણ બહારવિટયો યાદ આ યો. લખમણ પણ ગાયોને ચારનારો
જ હતો ને! ગાયોની જોડે પ્રાણ પરોવનાર લખમણ મારા અ યારના સુખ કરતાં કેટલા મોટા
સુખનો વાદ લેનારો હતો! ગૌચર ખાતર ખ ૂન કરનારાનુ ં િદલ કેટલું ખદખ ુ હોવુ ં જોઈએ!
બે-ત્રણ કલાક ચારીને પોતે પાછા ફરતા હતા યારે ઘરને આંગણે ટપાલી દીઠો.
“આપનુ ં રજી ટર છે , સાહેબ!” ટપાલી હજુ પણ મહીપતરામને ‘સાહેબ’ શ દે
સંબોધતો હતો.
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“ભાણા!” પોતે હાક મારી: “ આ તો કશોક અંગ્રેજી કાગળ છે . ને અંદર સો િપયાની
નોટો છે . કોનુ ં છે આ? આ નીચે સહી તો પિરિચત લાગે છે . કોની – અરે – મા ં જો ને...
હૈયે છે પણ હોઠે નથી. કોની...”
“આ તો બાપુજી, સાહેબ બહાદૂ રનો કાગળ છે .”
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“હાં, હાં, સાહેબ બહાદૂ રની જ આ સહી. જોને, ઈનો અક્ષરોની મરોડ તો જોઈ લે!
વાહ! કેવી ફાંકડી સહી. શું લખે છે ? “ મહીપતરામનો હષર્ મેઘને જોનાર મોર માફક ઉછળવા
લાગ્યો. િપનાકી વાંચવા લાગ્યો. લખે છે કે:
મારા વહાલા મહીપતરામ,
મેં ઊડતી વાતો જાણી કે તમને બરતરફ કયાર્ છે . તમારી કાંઈ કસ ૂર થાય એ હુ ં
માની શકતો જ નથી. નામદાર્ ઈ તો તમે કરો જ નિહ! કશીક ગેરસમજ લાગે છે . હુ ં તો
લાચાર ,ં કે નવા સાહેબોને િપછાનતો નથી. નવો જમાનો નાજુક છે . દુઃખી ના થશો, આ
મરણિચ
વીકારજો. યારે યારે મારા તરફથી કાંઈ મળે યારે ઈનકાર ન કરશો ને
ભાણાને બરાબર ભણાવજો.
કાગળ સાંભળીને મહીપતરામનુ ં હા ય પાગલ બ યુ.ં હસતાં હસતાં એ ગદગિદત
બ યા: “ગોરો, આંહીથી બદલી થઈને ચા યો ગયેલ ગોરો સાહેબ મારી આટલી હદે ખબર લે
છે ! વાહ સાહેબ, તારી ખાનદાની! કેટલી રખાવટ!”
“પણ બાપુજી, હજુ ‘તા.ક.‘ કરીને એણે લખ્યુ ં છે .”
“શુ ં છે ?”
“કે-“
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તમારા બાપનો જોષ સાચો પડતો જણાય છે . મને થોડાં વખતમાં જ મુબ
ં ઈના
કિમ રનો હો ો મળશે. તમારા િપતા મહાન યોિતષી હોવા જોઈએ.
એ સાંભળીને તો મહીપતરામનુ ં હસવું પાંસળીઓને ભેદવા લાગ્યુ.ં
“એ શુ?ં હ બાપુજી?“ િપનાકીએ પ ૂછ .ું
“બાપડાને મેં એક વાર બના યો’તો.
મેં તો મારી ગપ, ને પડી ગયું સાચુ.”
ં

યોિતષ-ફોિતષ તે મારો ક્યો ડોસો જાણતો’તો!

ઘરમાં જઈ એણે પ નીને બોલાવી ક :ું “આમ તો જો જૂના જમાનાના સાહેબ
લોકોની મહો બત! ક્યાં એ પડયા છે ! ક્યાં હ!ુ ં પણ ભ ૂ યા મને? ને હવે? જો ત ું એક કામ કર.
સરસ મજાનાં સેવ, પાપડ અને વડી કર. આપણે સાહેબ બહાદુરને મોકલશુ.ં એને બહુ
ભાવતાં: યાદ છે ને?”
“તું બધું એકલે હાથે કરી શકીશ?”

વુ ં ધમરક અથાણુ!ં ”
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“ભે ં મારંુ અથાણુય
ં ે મોકલીશ: પા ં સોના

“ યારે ? હવે િસપાઈઓની વહન
ુ ે ક્યાંથી લાવીએ?”

la

“હવે તો ભાણાની વહુ આવે યારે કરાવવા લાગે, ખરંુ ને?” મોટાબાપુજીએ આ
પહેલી વાર ભાણેજની હાંસી કરી. િપનાકી ચમકી ગયો. કોઈ અણસમાતા આનંદને કોઈક જ
પ્રસંગે બાપુજી આટલા આછકલા બનતા. છતાં આવી હાંસીનો તો આ પ્રથમ જ ઉ ચાર
હતો.

ેરણા ૂિત

લતું કોઈક ચાવ ં કાબર પક્ષી
દયમાંથી એ પાડવા લાગ્યુ.ં

ta

35.

ka

િપનાકી યાંથી ખસી ગયો પણ હૈયાની આંબા-ડાળે
ન રહી શ .ું ‘ભાણાની વહુ આવશે!’ એવા ચાંદુિડયાં એના
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િપનાકી િનશાળે ગયો. ર તામાં ઝીણાં પાંખાળાં જતં ુઓનુ ં મખું હોય તેવો આ
િવચાર તેના મ ને વીંટળાતો ર ો. ‘વહ’ુ એ શ દનો ઉ ચાર પણ એને ખરાબ લાગ્યો. એના
આખા શરીરની ચામડી પણ ખાજવણીનાં પાંદ કોઈએ મસ યાં જાણે! ચેન પડત ું જ નહોતુ.ં
વગર્માં સવાલો પ ૂછાય તેના જવાબો આપવામાં પણ િપનાકીને ફા યુ ં નિહ. પરણવુ ં અને
વહુ લાવવી? આંબાના નાનકડા રોપણી ડાળીએ કોઈ બનાવટી કેરી લટકાવે તો કેવ ુ ં િવિચત્ર
લાગે! કેવ ું કૃિત્રમ, બેડોળ અને બેહદ
ુ ો િવચાર આ સ ર વષર્ના જુવાનને એટલો જ
ૂ ુ ં ! વહન
નામુનસબ લાગ્યો. આ મ કરી એને ગમી નિહ.
સાં િક્રકેટની રમતમાં એ દાઝેભય ર યો. બેટને પ્ર યેક ફટકે એ ‘વહ’ુ ના િવચારને
ડતો હતો. પસીનાનાં પાણી વાટે જાણે બદનના પ્ર યેક બાકોરામાંથી ‘વહ’ુ ને એણે િનચોવી
નાખી.
આટલી બધી તકલીફ એને શા માટે લેવી પડી? સ ર વષર્ના િકશોરને અંતરે વહન
ુ ી
વાત જોર કરીને કેમ પેસી ગઈ?
કારણ કે િપનાકીનુ ં દય આટલી કાચી ઉંમરે પણ સાફ નહોતુ.ં કૂંપળોની ટીશી વુ ં
ુ ાને એ તા તરમાં જ જોઈ મળી આ યો હતો. ને દીપડાને
કપટહીન એનુ ં મન નહોતુ.ં દે વબ
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પશુની ગંધ આવે તેમ એને કોઈ એક માદક સોડમ તલસાવતી હતી. સ ર વષર્નો િકશોર
– વીસમી સદીના ચડતા પહોરની દુિનયામાં િવહરતો િકશોર - વેદકાળના તપોવનોને
સામની ઋચાઓથી દૂ ર કરતો, િવકારી ભાવોને કડકડતી ટાઢના તારા નાનમાં ગંગા-પ્રવાહે
િવસ ન દે તો બ્ર ચારી બટુક તો થોડો જ હોઈ શકે છે !
યાં તો ગંગાના વહેણ રાજકોટ મુકામે જ વહેતાં થયાં. બહારવટું જગાવનારી એ
જોગણનો, ખડ શેઠની એ ‘રાંડ’નો, ભાણાભાઈની ‘મામી’નો મુકદમો મંડાયો.
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અદાલતમાં જવા માટે િપનાકી િનશાળના વગ છોડયા. અદાલતમાં ઓરડો ઠાંસોઠાંસ
દીઠો. પ્રથમ વાર જોતાં તો િપનાકીને ભ્રાંિત થઈ કે આ તે શુ ં સોરાઠની મ ૂછોનુ ં પ્રદશર્ન છે ?
દાઢી-મ ૂછના યાં કક કાતરા હતા, કક થોિભયાં હતાં, કક વળી વીંછીની પછડી-શા
ંૂ
આંકડા
વાળે લી મ ૂછો હતી, કેટલાક હોઠ ઉપર િખસકોલીની કાબરી પછડીઓ
ંૂ
જાણે કે કાપીને ગુદ
ં ર
વતી ચોડી હતી. કેટલાક જાણે કે લોઢાના લાંબા સોયા હતા. કેટલાક બ ૂઢાઓએ પોતાની
સફેદ લાંબી મ ૂછોના છે ડા મરોડીને જાણેકે ગાલ સાથે પાનાં ચગદાં ચોડયાં હતાં. કેટલીક
દાઢીઓ યાં પંખીને માળા કરવા વી હતી. કેટલીક ઓળે લી, સેંથા પાડેલી હતી. કેટલીક
પડતર ખેતરો વી હતી.

la

ગીરકાંઠાનો સોરઠ અદાલતમાં આ રીતે રજૂ થયો હતો. ફાંદાળા ફોજદારો નાકા ઉપર
ભાંગેલી દાંડલીનાં ગામઠી ચ માં ચડાવીને મેલાં કાગિળયાં વાંચતા હતા. ગામડાંના ગાભરા
લોકોનુ ં એક એક ટો ં વળીને ડાિઘયા ‘બુલ-ડોગ’ વા લાગતા અમલદારો સાક્ષી-પુરાવાની
સજાવટ કરતા હતા. જુદાં-જુદાં ટોળાની વ ચેથી એ ફોજદારો જમાદારો ને મુખી પટેલોના
ચોખ્ખા બોલ ઊઠતા હતા: “જો, પાંિચયા, તારે કહેવ ુ ં કે ભાણગઢની ડાકાયટીમાં ભેળી હતી તે
આ જ રાંડ છે .”

ka

“પણ પણ...” ગામડીયો પોપટ પઢાવેલ ું પઢતાં અચકાતો હતો: ”સાબ, ઈ બાઈએ તો
ુ
તેદની લટં ૂ બંધ પડાવી’તી ને!”

ta

“અરે બોતડા!” અમલદારના શ દો એની ફાંદમાંથી ભીંજાઈને નીકળતા હતા: “તારંુ
ડા’પણ તારી પાસે જ રાખ, ને હુ ં કહુ ં ં તેમ બોલ .”
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આપે.”

“પણ એની વાંસે ગીરના પાંચસે માલધારીઓ છે , અને સા’બ, એ અમને જપવા
ં
નિહ

“ઠીક યારે , બોલીશ મા, ને પછી જોઈ લે , બેટા મારા!” કહેતો અમલદાર
આંખો બતાવતો હતો તે આંખોમાં ગુ ત વાંછનાનો અિગ્ન હતો.

બે

ઊનની લોબડીઓ ઓઢેલ ગામિડયાણ
ીઓ – બ ૂઢીઓ ને તરુણીઓ –
અમલદારોની પાસે ગવાહીનુ ં ભણતર ભણતી હતી. ગામડાંના ઊભા પાકને તર યા સુકાતા
ૂ ો અહીં પુરાવા આપવા હાજર થયા હતા. આગલી-પાછલી અદાવતોનાં
છોડીને ખેડત
લેણદે ણાં ની ની જોડે ચોખ્ખાં કરવાનાં હતાં. તે તમામ લોકોને લખમણ બહારવિટયાની
ડાકાયટીઓમાં સંડોવનારી સાહેદીઓ આ થોભીયાધારીઓએ રચી રાખી હતી. અદાલતની
પરસાળમાં તેમ જ ચોગાનમાં સેંકડો મોઢાં ગંભીર, ભયિવ લ અને સ ૂનમ ૂન હતાં.
કોઈ કોઈ પ્ર કરતાં કે ‘કેટલા દા’ડા અહીં ભાંગશે?’ કોઈ વળી અમલદારોને
કરગરતા હતા: “એ મેરબાન! તમારે પગે પાઘડી ઉતારંુ : મને ઘેર જવા દો. મારા ઢોરાં
રઝળતાં રાખીને આ યો .ં ”
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કોઈ કકળાટ કરતાં હતાં કે ગોળ ને દાિળયા ફાંકી ફાંકીને કેટલાક િદવસ ખેંચાશે?
એમાંય રોજના બે આના ભાંગવાં પડે છે .
“ને પાછાં અમલદારંુ નાં સીધાં પણ આપણે જ નાખવાનાં!”
“આ કરતાં કોરાટું સમ ૂળી જ નો’તી તે દાં’ડા શાં ખોટા હતા? બા’રવાિટયાની સામે
પણ લોક જીવતું – પોતાના બળજોરથી. નીકર સમાધાની કરી લેત.ું આ કોરટુવાળી હાલાકી
તો નો’તી!”
“હળવો બો ય ડા! કો’ક સાંભળશે તો ડફ દઈને હાથકડી પેરાવી
દે શે! અહીં સાસરાનુ ં ઘર નથી.“

લખાનામાં ઘાલી
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કઈ બાબત બોલવાથી કેમ કરવાથી કેદ મળે છે . તેના આ બધા ખ્યાલો િવ મયકારી
હતા. છતાં એક વાત તો ચોખ્ખી હતી: આ ગામિડયાઓ ઈ સાફની વેઠે પકડી આણેલા
ગમારો હતા. આ દુિનયામાં તેઓ ભ ૂલા પડયા હતા. તેમના ર તા જુદા જુદા હતા. તેમનુ ં
જતાં છે ટે પડ ું હત.ું તેમને પીરસાતો યાયનો ભોજનથાળ તેમને માટે ઝેર સમાન હતો. ને
વાત બે હજાર િપયાનો દરમાયો ખાનાર ગોરા યુિડિશયલ આિસ ટંટને નહોતી સ ૂઝી, તે
સ ર વષર્ના છોકરા િપનાકીના મગજ વ ચે, એક જ મામલો જોતાં, ઊગી નીકળી. તેણે
િવચાયુ:ર્ં ‘શા માટે આ કેસ અહીં ચલાવાય છે ? યાં ગામડાઓમાં ક્યાંક વચગાળાના થળમાં
અદાલત ના બેસાડી શકાત! સેંકડો ઉ મી લોકોને એના ધંધા રઝળતા મુકાવી અહીં
તેડા યા તે કરતાં પાંચ યાય કરનારાઓ જ યાં ગયા હોત તો?’

ka
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એકાએક ગણગણાટ અટકી ગયો. તમામ આંખો દરવાજા પર દોડી. પોલીસોની
સંગીનો ઝબ ૂકી. બે-ત્રણ જજીરા
ં
બાં યા, બાઘા મ વાળા ગામિડયાઓની જોડે એક ઓરત
ચાલતી હતી, ને તેમની પછવાડે પંદર પહેરેગીરોનાં કાળા ચમકતા તોિતંગ બ ૂટ કોટર્ ના
પ થરોને તાલબંધ ચગદતા ચા યા આવતા હતા.

ta

જોનારાંઓ જોઈ ર ાં અને ઘડીભર ભ ૂલાવામાં પડી ગયાં કે આ પોલીસની પેદલ
ટુકડી પેલી બાઈનો જા તો રાખતી હતી કે ઈનો મલાજો સાચવતી હતી.
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એવી ભ્રમણા સકારણ હતી. ઓરતનો કદાવર દે હ દે વ મંિદરે સંચારતી કોઈ
રાજવણને ઝાંખી પાડતો હતો. એના મોઢા ઉપર, એની ગિતમાં, પ્ર યેક પગલામાં, નજરમાં,
ડોલનમાં વાણી હતી – મગ
ં ૂ ા અભયની. અભયનુ ં એ નાટક નહોતી કરતી. વી વાત તેવી
જ એ ચાલી આવતી હતી. એના મ પર ગમગીનીએ જાણે માળો ગ ં ૂ યો હતો. મેલ ું ભગવુ ં
એના માથાના ઘાટા કેશ-જૂથને અદબમાં રાખત ું હત.ું હાથ એના એવી તોલદાર રીતથી
લતા હતા કે જાણે અ યારે પણ એના પંજામાં બંદૂકો હીંચતી હોય એવો વહેમ આવે.
કેટલાય િપછાનદાર ચહેરાને પકડતી એની આંખો ટોળામાં આંટા લઈ વળી. એની
ઓળખાણમાં ના આવવામાં જ સાર સમાજનારા ગામિડયાં નજર સરકાવી જતાં હતાં, એની
મીટ જોડે મીટ િમલાવનાર યાં કોઈક જ હત.ું
સાંકડી પરસાળમાં િગરદીની વ ચે કેડી રચાઈ ગઈ. એ કેડી વ ચે આ બાઈ
ચાલતી. યાં એક બાજુથી િપનાકી સંચાના પ ૂતળા પેઠે ઊઠયોને બો યો: “મામી!”
“કોણ?” બાઈએ ઉઠનારની સામે જોયુ.ં ઓળખ્યો; “અરે કોણ – ભાણાભાઈ!
ધજાળાની, બાપ! આવડા મોટા ક્યારના થઈ ગ્યા! સાદે બદલી ગયો. ખમા તમને.”
એમ કરતી એ તો િનરાંતે ઓવારણાં લેવા ગઈ. પોલીસના નાયકની મઝ
ં ૂ વણનો
પાર ન ર ો. ધીરે થી કહી ર ો: “નિહ , નિહ, નિહ, બાઈ! બોન! નિહ, ભાણાભાઈ! અહીં નિહ!”
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નાયક એકને બહારવિટયાણી જાણી સ માનતો હતો ને બીજાને પોતાના જવાંમદર્
અમલદાર મહીપતરામભાઈના ભાણેજ તરીકે રમાડી ચ ૂક્યો હતો.
“થોડીક વાર, ભાઈ થોડીક જ વાર.” ઓરતે હસતે હસતે િપનાકીની ગરદન પર હાથ
ફેર યો અને નાયકને સમજા યુ:ં “આ મારો બ ચો છે . ઘણે વરસે જોયો.”
બોલતાં બોલતાં એની આંખો ગંભીર ને ગંભીર જ રહી પણ િપનાકીને તો ‘બ ચો’
શ દે ઓગાળી નાખ્યો. મામીના હાથનુ ં અમી એની ગરાદાનમાં પ્રવેશીને એની રગે રગે
ઊતયુ.ર્ં
મામીને િપનાકી પડખોપડખ િનહા યાં. એક વખતનાં નીલરં ગી પને માથે દાઝયો
પડી ગઈ હતી. ભયાર્ ભયાર્ જોબનમાં ઝન ૂન અને જહેમતનાં હળ ખેડાયાં હતાં. મામીની કૂખ
નહોતી ફાટી તે છતાંય મામી માતા થવાને યોગ્ય શોભા મેળવી ચ ૂક્યાં હતાં.
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તમાશો વધી પડયો. ગામિડયાં ખડાં થઈ ગયાં. ઉજિળયાત કોમનો આ સોહામણો
કુમાર કયા સગપણને દાવે બહારવિટયાણીને ‘મામી’ કહી બોલાવી ર ો છે ? કેમ નેત્રો
િનઝર્રાવે છે ? શી ખોવાયેલી વ ત ુ ગોતી ર ો છે એ મ ની કરચલીઓમાંથી? સમ યાઓ થઈ
પડી.
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અદાલતની અંદરથી પણ બીજા અમલદારો દોડયા આ યા. પિ લક પ્રોિસ ૂટર એક
મુિ લમ હતા. એ તો હજુ બીજા પોલીસ-અમલદારો જોડે ચચાર્ જ કરી ર ા હતાં કે આ
ઓરતને જો ફાંસીની ટીપ જડે, તો પછી એને વટલેલી મુસલમાનણ તરીકે દફનાવવાની કે
િહ દુ વાિણયાની ‘રાંડ’ તરીકે દે ન પાડવાની?

“એમાં તાપી જવા

ka

યાં તો એમણે પરસાળમાં ઉ પાત સાંભ યો ને યાં જઈ દૂ રથી નાયક પ્ર યે હાકલ
ુ ?”
મારી: “ઓ બેવકૂફ! ક્યાં કર રહે હો તમ
વું શું છે , મારા વીરા!” બહારવિટયાણીએ પ્રોિસ

ૂટરને ક .ું

ta

“નાયક,” મુસલમાન પ્રોિસ ૂટરે બાઈને આપવાનો જવાબ નાયક મારફત આ યો:
“તહોમતદારણને આરોપીના પાંજરામાં ખડી કરો. – ‘વીરા’ કોને કહે છે એ?”
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“ યારે ?” બહારવિટયાણી પાછી ફરી. ઈનો દીદાર બદલી ગયો. ઉ ચારમાંય આગ
ઊઠી: “ યારે શુ ં તને મારો ધણી કહીને બોલાવુ,ં હ િમંયા? આમ તો જો મારી સામે! એક મીટ
તો માંડ! બોલ તો ખરો: કયુ ં સગપણ ગમે છે તને? હ સગી બેનને પરણવાવાળા!”
ં ે ંકાતા દે વતાની મ ઊંચો થયો. એણે આગળ ડગલાં
ઓરતનો અવાજ સરખી ક
માંડયાં. પ્રોિસ ૂટર જાણે કોઈ સાંકડી ગલીમાં સપડાઈ ગયા. એણે ચોગમ નજર કરી. એ
નજરમાં મદદની યાચના હતી.
આખલા વા, સાહેબ લોકોના બુલ-ડૉગ વા ને વૈતરાં ખેંચનારા ઘાણીના બેલ
વા ફોજદારો દૂ ર ઊભા હતા, તે ડગલું ભરી ન શક્યા. પણ ગામડેથી પુરાવા આપવા માટે
એકઠી કરે લી ડોશીઓ અને દીકરીઓ બધી ધસી આવી વ ચોવ ચ ઊભી રહી. પોતાનાં
ફાટેલાં ઓઢણાંનાં ખોળા પાથરતી પાથરતી એ બહારવિટયાણીને વીનવી રહી: “આઈ!
માડી! આ પ સમાવો. અબુધોના બો યાના ઓરતા શા? તમે તો સમરથ છો, માતાજી!”
બહાવિટયાણીનો ક્રોધ ઊતય ને હાંસી ચડી. આ ગામિડયાણીઓ શુ ં ક પે છે ? મને
કોઈ સતી કે કોઈ દે વી સમ છે ? મને ત્રીસ વષર્ની જુવાનને એ બ ૂઢીઓ ખોળા પાથરી
‘આઈ-આઈ’ કરે છે ! શુ ં સાચેસાચ હુ ં પ ૂજવા વી ?
ં
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આ િવમાસણે એના મ પર ગંભીરતાની લાગણી ઢોળી. એના મનમાં કોઈ ન
સમજાય તેવી જવાબદારીનો ભય ભરાયો.
પોલીસનો નાયક આવી પગે લાગ્યો. ઓરત પાળે લા સાવજની પેઠે આરોપીને
પાંજરે પ્રવેશી. આધેડ ઉમરના પોલીસ-પ્રોિસ ૂટર તો આ દરિમયાન ક્યારના પોતાની
બેઠક સુધી પહ ચી ગયા હતા. કોઈક એને ધકેલી લઈ ગયુ ં હત.ું
મ ૂછોની અણીઓને વળ ચડાવતાં એણે તીરછી નજરે આરોપીના પાંજરા તરફ
નીરખ્યા કયુ.ર્ં આંખો જોડે આંખો મેળવવાની મગદૂ ર નહોતી.
“તમે સમ યા ને, ખાનસાહેબ?“ એક નાગર વકીલે એની પાસે આવીને હથેળીમાં
તમાકુ સાથે ચ ૂનો ચોળતાં ચોળતાં પ ૂછ .ું
“શુ?ં ” પ્રોિસ

ૂટર એ અણગમતા વાતાર્લાપમાં ઊતરવા નારાજ હતા.

“જવા દો ને યાર! બેવકૂફ વાઘરણ
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“ઓ યું – તહોમતદારણે તમને ક ું ને – કે સગી બેનને પરણવાવાળા!”
વી છે એ તો. એને કાંઈ ભાન છે ?”

“ટુ લેઈટ એ િડ કીશન, ખાન સાહેબ (અિત મોડું આ ડહાપણ, ખાનસાહેબ)!” એક
બાજુએ એક મુિ લમ વકીલ બો યા િવના ના રહી શક્યા.

la

યાં તો પેલા વકીલે તમાકુ ઉપર તાળોટા દે તે દે તે ક :ું “એમ નિહ, ખાન સાહેબ! એ
ઓરતનુ ં બોલવું સ ૂચક હત.ું તમારા મુસલમાન ભાઈઓમાં તો િપતરાઈ ભાઈ-બેનની વ ચે
પણ શાદી થઈ શકે છે ને? એ િરવાજ પર તહોમતદારણનો કટાક્ષ હતો.

ka

“તમારી મદદની જ ર નથી મને.” ખાનસાહેબ પ્રોિસકય ૂટરે પોતાની સમજ અને
અક્કલ ઉપર આ એક મોટો અ યાચાર થતો મા યો.

ta

“ યારે તો આપ સમજી શકેલા, એમ ને?” પેલા વકીલે હજુ આ ભાઈનો પીછો ન
છોડયો. તમાકુની ચપટી મ માં ચંપાઈ ગઈ હતી.
ૂટરે છણકો કય : “તમારી તમાકુ અહીં આંખોમાં કાં
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“ખસો ને યાર!” પિ લક પ્રોિસ
ઉડાડો?’

યાં તો યુિડિશયલ ઓિફસરની અક્કડ ગૌરમ ૂિતર્એ પ્રવેશ કય . પાંજરામાં ઊભેલી
કદાવર ઓરતે પોતાના માથા પરનો છે ડો અરધા કપાળ ટલો હેઠો ઉતાય .
એ અદબની િક્રયા તરફ યાયમ ૂિતર્ની નજર ચ ટી રહી. િશર તેદારને એણે પ ૂછી
જોયુ.ં એને જાણ પડી કે બદમાસ ટોળીની
આગેવાન બાઈ, તે જ આ ઓરત પોતે.
આ ગોરા યાયાિધકારીને િહ દી ીઓ પર પુ તકો લખવાં હતાં. સોરઠની લડાયક
કોમો, ભેંસો અને ઘોડીઓ પરનુ ં લોકસાિહ ય એ તારવી ર ો હતો. એ તારવણી અહીં
જીવતી થઈ. લટં ૂ ારુ ટોળીની સરદાર ઓરતમાં એણે અદબ દીઠી. એ અદબમાં ભયભીતતા
નહોતી, નહોતાં કયાર્ં –કાર યાં કામોનો કોઈ અનુતાપ, નહોતી કોઈ અણછાજતા આચરણની
શરમ, નહોતો આ અદાલતની સ ાનો વીકાર. હૈયાના અંતરતમ ઝરણ-તીરે નારીનુ ં
પ્રકૃિત-પંખી શરમની પાંખો હલાવત ું ઊભુ ં હોય છે , તે જ પાંખોનો આ સંચાર હતો.
‘હુ ં એને મારી એક વાતાર્ ની નાિયકા બનાવીશ!’ યાયાધીકારીની આ ધ ૂને એને
તહોમતદાર પ્ર યે પહેલેથી જ કોમળ કરી મ ૂક્યો.
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‘ને હુ ં એને મારી મદાર્ઈની એક હાજરાહજૂર ભાવના બનાવીશ... એવાં વ નો સેવતો
િપનાકી પાછલી બેઠકોમાં બેઠો હતો. િનશાળને ખાલી કરી છોકરાની ટોળી પછી ટોળી યાં
દાખલ થઈ ગઈ હતી. મા તરોના માંડલા ઈિતહાસ-પાઠોને સાટે અહીં એ છોકરાઓ પોતાની
જનેતા ધરતીના પોપડા નીરખતા હતા. થોડી વાર થઈ યારે બે િશક્ષકો પણ ચ ૂપચાપ એ
લોક િગરદીની અંદર પેસી જઈ કોઈ ન કળી જાય તેવી િસફતથી નીચા વળી બેસી ગયા.
કામકાજ શ થયુ.ં પહેલી જુબાની આપવા દાનિસંહ ફોજદાર ઊભા થયા. એના
માથાના ખાખી ફટાકાનુ ં લાંબ ુ ં છોગું આથમણા પવનની લહેરખીઓ જોડે ગેલ કરી ર ું હત.ું
એની મ ૂછો અને રાણા પ્રતાપની મ ૂછો મળતી આવતી હતી. એ પોતે િસસોિદયાના વંશજ
કહેવાતા હતા. એના અદાવતીયા રાજપ ૂતો નકામી વાતો હાંકતા કે દાનસંગ તો ખવાસનો
છોરો છે .
જુબાની લેતે લેતે પિ લક પ્રોિસ
સંભળાયો: “દાનસંગ દરબાર!”

ૂટરે પોરો ખાધો. એટલે આરોપી ઓરતનો સાદ
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ફોજદારની સાથે આખી મેદનીની આંખો એ ઓરત પર મંડાઈ.

“મને ઓળખો છો કે દરબાર?” બાઈ મ મલકાવતી પ ૂછવા લાગી.
“ઓળખું

.ં તું લટં ૂ નો માલ સંઘરતી.”

“એ નિહ, બીજી એક ઓળખાણ છે આપણી યાદ આવે છે ? જીંથરકીના નેરામાં
આપણે મ યાં’તાં: યાદ છે ?”
યાયમ ૂિતર્ને અરજ કરી: “નામદાર, હુ ં

પોલીસ-પ્રોિસ

ૂટરે િવનંિત કરી: “આ ઓરતને બકબક કરતી રોકો, નામદાર.”

“હુ ં બકબક નથી કરતી. યાયના હાકેમ! હુ ં આ દાનસંગજી બહાદરને એમ પ ૂછવા
ં કે દોલુભા નામના કોઈક બહારવિટયા જુવાનનો એમને ભેટો થયેલો કે નિહ?”

ta

માંગ ું
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દાનિસંહનુ ં મ રાત ું પી ં થઈ ગયુ.ં એણે
આપનુ ં રક્ષણ માંગ ુ .ં ”

pu
s

“દોલુભા...” દાનિસંહજીએ પ્રય ન કરીને વાક્ય ગોઠ યુ:ં “દોલુભા નામનો શખ્સ આ
ટોળીમાંથી ગુમ થયો છે , નામદાર! એના વાવડ કરાંચી તરફના સંભળાયા છે .”
“ભ ૂલી જાવ છો, દાનસંગજી બહાદુર! કરાંચી તરફ તો જૂના કાળમાં કાદુ વગેરે
મકરાણીઓ ભાગતા’તા, કેમકે એ મકરાણીઓ હતા. એની ભોમકા આંઈ નો’તી. એ હતા
પરદે શીઓ. એને આ ભ ૂિમની માટી ભાવે નિહ. પણ અમે તો સોરઠમાં જલ યાં, સોરઠને
ધાવી મોટાં થયાં, સોરઠને ખોળે જ સ ૂવાનાં. એટલે, દાનસંગ બહાદુર, દોલુભા આ દે શનાં
મસાણ મેલીને પારકી ભોમમાં મરવા ન જાય. દોલુભા નથી ભાગી ગયો. જીંથરકીને વ કળે
તમે ને એ મ યા'તા, સં યાટાણે તમને એણે પરોણો મારી ઘોડીએથી પછાડયા'તા, તમારો
તલવાર-પટોને ને બંદૂક યાં વેરાઈ િગયા'તાં ને તમે બહુ રગરગ્યા, કે દોલુભા, મારાં છોકરાં
રઝળશે ને મને કોઈ ટોયોય નિહ રાખે. યાર પછી દોલુભાએ તમારાં હિથયાર પાછાં દઈ
તમને િવદાય દીધેલી. એ વાત તમારી કોઈ ડાયરીમાં તમે સરકારને જણાવી છે , દાનસંગજી
બહાદર? આ ઊભો એ-નો એ જ દોલુભા."
એમ કહીને બહારવિટયાણીએ પોતાની છાતી પર હાથ થાબડયો.
"બટ સર, બટ સર," એમ બોલતા પિ લક પ્રોિસ ૂટર તહોમતદારણની ધર ધર
વહેતી વાગ્ધારાને ધ
ં વા ફોગટ મથતા ર ા. યાયમ ૂિતર્એ એના સામે મ મલકાવી હાથની
121

સોરઠ તારાં વહતાં પાણી 122
ઈશારતથી બેસી જવા ક .ું ઓરતના એકએક બોલને, મોરલો દાણા ચણી લે તેવી
મીઠાશથી યાયાિધકારીએ ઝીલી લીધો. ને એ હ યા એટલે આખી મેદનીનુ ં હા ય કોઈ
દડતા ઘ ૂઘરાને પેઠે ઝણઝણી ઊઠ .ું
બાઈનાં વચનોએ નવી અસર પાડી. એક પછી એક સાહેદ ઊભુ ં થઈ થઈ બોલી ગયુ ં
કે દોલુભા નામના બહારવિટયાએ તો દરે ક ડાકાયટી વખતે ગામની ીઓની રક્ષા કરી છે ,
છોકરાંને રોતાં રાખ્યાં છે , અને
ડાકાયટીમાં દોલુભા શાિમલ થયો હતો તે દરે ક
િક સામાં લટં ૂ ાયેલા ખોરડાંની કોઈક ને કોઈક િવધવા િપત્રાઈઓને હાથે અ યાય પામતી
હતી. ને દોલુભા બહારવિટયો એ િનરાધાર િવધવાનો ધમર્ભાઈ બની ત્રાટકતો. િસતમગર
સગાંઓને લટં ૂ ીને પાછો દોલુભા બહારવિટયો તો આવી ધમર્બહેનોને આપતો.
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હાજર થયેલી ગ્રા ય ીઓમાંથી ણે ણે દોલુભાને દીઠો હતો, તેણે એ ઝાંખા
રાત્રી-તેજમાં દીઠેલી સ ૂરત આ ઓરતના ચહેરામાં દે ખી. 'આ પંડે જ દોલુભા?' એવા ઉ ારો
કાઢતા બ ૂઢી બાઈઓનાં ડાચા ફાટી ર ાં. પુત્રવતીઓ હતી તેમાંથી કેટલીકે હેતની ઘેલછામાં
ધાવણાં છોકરાને ક :ું "આ આપણા દોલુભા મામા!"
કોઈ કોઈએ દૂ રથી બાઈના ઓવારણાં લીધાં.

'મરદનો લેબાસ પણ શો ઓપતો'તો આને!' કેટલીક

ીઓના પ્રાણ બોલી ઊઠયા.

la

યાયાિધકારી અંગ્રેજને એ વીસમી સદીનો યુગ હોવા – ન હોવા િવષે જ સંભ્રમ
થયો. નવી સદીના ઝગમગતા પ્રભાતમાં સોરઠ આ ગેબી બનાવોનુ ં ધામ હત,ું એમાં કોણ
માનશે? એના અંતરમાં તો મ યયુગની એક રોમાંચક કથા ગથ
ં ૂ ાતી હતી.
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રોજ રોજ લોક-ભીડ વધતી ચાલી. પિ લક પ્રોિસ ૂટરની તપાસ-ઊલટતપાસ ઊંઘી
જ ગમ પોતાનુ ં જોર પ ૂરાવા લાગી. ફોજદારો
બાજી ગોઠવી લા યા હતા તે તો બગડી
ગઈ.
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ત્રી કે ચોથે િદવસે અદાલતમાં ઠઠ જામી હતી. તહોમતદારણના પ્ર યેક સવાલમાં
સાક્ષીઓ થોથરાતા હતા. અમલદારોએ હરએક હંગામા વખતે ડાકટાઈવાળા ગામે જઈ ખુદ
લટં ૂ ાનર વગર્ને જ કેવા ખંખેયાર્ હતા તે વાતો ટવા લાગી. બાઈ પ ૂછતી: “િત્રભોવન
ફોજદાર, તે તમે રોકડી ગામ ભાંગ્યા પછી કેટલી વારે પોગ્યા? દૂ ધપાક માટે દૂ ધ મંગા યુ’તુ
ં ં
કે નિહ? અમારા ભરવાડ અને ટપુડી રબારણના ભયાર્ં બોધરાં ઉપાડયા’તા કે નિહ? દૂ ધપાક
કરવા ગોમટી ગામના કંદોઈને તેડા યો’તો કે નિહ? ને છે લે મકનજી શેઠ પાસેથી દિક્ષણા
કેટલી કોથળીની લીધી’તી? વળી બહાવાિટયાએ સામેથી કહેણ મોકલેલ ું કે, સરોદડની
કાંટયમાં અમે તમારી વાટ જોઈએ છીએ, છતાં તમે નો’તા ચડયા એ ખરંુ કે નિહ?
જવાબમાં ફોજદાર મગ
ં ૂ ા મરી ર ા. ઈનકાર કરવાથી ભવાડો વધવાની દહેશત હતી
કેમ કે એક-બે વાર યાયાિધકારીએ ઈ છા બતાવી હતી કે આ ડાકાયટીઓનાં ‘ફ ૂનરલ
ફી ટસ’ (કારજો) વધુ સમજી લેવાની પોતાને પોતાના પુ તક-લેખનમાં જ ર છે ; માટે
બોલાવીએ તે શખ્શોને, ઓનાં આ ઓરત નામ આપે છે .
તડાકાબંધ મુક મો ચાલે છે . તહોમતદારણ આ ત્રાસકથાઓનાં ઝડપી િચત્રો દોરી
રહી છે . ગોરાસાહેબના મ પરથી મરક મરક કરતો મલકાટ ઊતરતો જ નથી. બાઈના
વાણીવેગે બાઈને એટલી તો ઉ ેજીત કરી મ ૂકી છે કે માથા પરથી છે ક ખભે ઢળે લા
ઓઢણાંન ુ ં પણ એને ભાન નથી. તેવામાં ઓિચંતી એની નજર સામા ખ ૂણા પર પડી. એણે
એક પુરુષ ને જોયો, ઓળખ્યો અને એકાએક એ બોલતી અટકી ગઈ.
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એણે ઓઢણુ ં સરખું ઓઢયુ.ં એટલું જ નિહ પણ એક બાજુ લાંબો ઘ ૂમટો ખેંચી લીધો.
એના બોલ પણ ધીમા અવાજની લાજ પાછળ ઢંકાયા. એની આંખો યાયાિધકારી તરફ
હતી, આંખોના પોપચાં ન યાં હતાં. કોઈ એવા માણસની યાં હાજરી હતી, ણે આ ન ફટ
બહારવિટયાણીને નાની, શરમાળ િવષાદભરી વહુ બનાવી નાખી.
હેરત પામેલા અિધકારીએ બાઈની સામે ટગર ટગર તાક્યા કયુ.ર્ં બાઈને લાગ્યું કે
સાહેબ જાણવા માગે છે .
“સા’બ” એણે ક :ું ”મારા ભાણાભાઈના દાદા યાં બેઠેલા છે . એ અમારે પ ૂજવા ઠેકાણુ ં
છે . અમ કારણે તો એના બ ૂરા હાલ બ યા છે . મને બધીય ખબર છે , સા’બ!” એમ કહેતી
કંઠવાણી જાણે કોઈ ભેજમાં ભીંજાઈ ગઈ.
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લોકોએ પેલા ખ ૂણામાં જોયુ.ં એક બ ૂઢો માનવી બેઠો છે . એની આંખો ખીલના જોરે
લાલાશ પકડી ગઈ છે . કપડાં એનાં સહેજ મેલાં છે . ગાલ એના લબડેલા છે . દાઢીની
હડપચી હેઠળ ચામડી લે છે . એની નજર ભ ય તરફ છે .
ઘણાંએ એમને િપછા યા. રાવસાહેબ મહીપતરામનો જાણે એ એક ક ણ અવશેષ
હતો. એના રાઠોડી હાથની કેવળ આંગળીઓ જ જાણે હજુ બંદૂકોનાં બેનપણાં ભ ૂલી ન હોય
તેવી જણાતી હતી.
છે .

ૂ માં સમજા યુ ં કે એ આદમી કોણ છે ને એની શી ગિત થઈ
િશર તેદારે સાહેબને ટંક

ka

la

મહીપતરામે પાંચેક િમિનટ જવા દીધી. એણે જોયુ ં કે એની હાજરીએ વધુ પડત ું
યાન ખેં યુ ં છે . વધુમાં વધુ નાજુક અવ થા એણે બહારવિટયાણીની દીઠી. એ ધીરે રહીને
ઊભા થયા. ધીરાં ડગલાં દે તા એ બહાર નીકળી ગયા.
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અદાલતમાં ગણગણાટ ઊઠયો હતો. શ દો પકડાતા હતા: ઝેર – બહારવિટયાને –
બહાદુર – ન સહી શક્યો - ઘેર બેઠો – નામદર્ નથી – કાઠી દરબારને એકલો હાથકડી
પહેરાવીને લા યો હતો – વગેરે વગેરે.

36.

ૂડલ થઈશ

વીસમા િદવસે અદાલતે ફસલો સંભળા યો. એમાંનો એક ભાગ આ હતો:
"મરી જતા પુરાતન કાિઠયાવાડનુ ં આ બાઈ એક રોમાંચક પાત્ર છે . અસલ કુંછડી
નામના બરડા પ્રદે શની આ મેર-ક યા હતી. એનુ ં નામ ઢેલી હત.ું માવતરે િનમાર્ ય ધણી
જોડે પરણાવવા ધારે લી, તેથી એ નાસી ટી. ભાગેડૂ બની. પાવા માટે િસપારણનો વેશ
લીધો. જગલી
ં
દફેર કોમના દં ગામાં સપડાયેલી, તેમાંથી એને દે વકીગઢના ભારાડી વાિણયા
ુ ં નદીનાં કોતરોમાંથી બે દફેરોની લાશ નીકળી હતી, તેના ખ ૂનીનો
ખડ શેઠે બચાવી. શે જી
પ ો નહોતો લાગ્યો, પણ બાઈ ઢેલી પોતે જ એકરાર કરે છે કે એ બ ેને ઠાર કરનાર
વાિણયો ખડ જ હતો. ખડે આ ઓરતને છોડાવવા માટે કાયદે સર પગલાં ન લેતાં બે
ુ ન લાઈફ' અથાર્ ત
દફેરોનાં ખ ૂન કયાર્ં તે અંગ્રેજી 'સે સ ઓફ જ ટીસ એ ડ સેંક્ટીટી ઑફ મ
યાયબુિ તેમ જ માનવ િજંદગીની પિવત્રતાના અંગ્રેજ આદશર્ને ન શોભે તેવ ુ ં કૃ ય
કહેવાય. એ ખ ૂનોની તલ પશીર્ તપાસ ન કરનાર આપણુ ં પોલીસ ખાત ું ઠપકાને પાત્ર
ગણાય.
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"પછી ખડ તો ઢેલીને બેન તરીકે પાળવા તૈયાર હતો, છતાં ઢેલી એના ઉપર
મોિહત થઈ એના ઘરમાં બેઠી. અહીં પડેલા સાક્ષી પુરાવા પરથી એમ જણાય છે કે આ
ભાગેડુ બાઈએ ખડની ઓરત તરીકે પ ૂરતાં લાજ-મલાજો પા યાં હતાં ને પોતાનાં િહ દુ
સગાંથી બચવા માટે મુસલમાની નામઠામ ધારણ કયાર્ં હતાં.
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"પછી મજકૂર ખડને એક બીજા ખ ૂન બદલ ફાંસી થઈ. મજકૂર ઓરત ઢેલી ચાહે
તેવી પિતપરાયણ ઓરત છતાં, ને વૈધ ય પાળવા તૈયાર હોવા છતાં, કાયદો એને - એક
મેરાણીને - કોઈ વાિણયાની ઓરત ઠરાવી શકે નિહ. પણ મજકૂર ઓરત ઢેલીએ તો કાયદો
પોતાના હાથમાં લીધો, ઘરખેતરનો કબજો - ભોગવટો ન છોડયો અને ગેરમુનસફીથી
પોતાનુ ં એક ખેતર ગૌચર ખાતે વેડફી દીધુ.ં ગાયો પ્ર યેના આવા 'અનઈકોનોિમક
સે ટીમે ટ'થી - નુકસાનકારક દયાવેશથી - િહંદને ઘણુ ં નુકસાન થયુ ં છે . ને સરકારી ફરજ
આવા બેકાયદે આચરણને એ જમીનના સાચા હકદારો એટલે ખડના િપતરાઈ
વાિણયાઓની િહતરક્ષાથેર્ અટકાવવાની જ ર હતી. તેથી સરકારી થાણદાર થાિનક જગ્યા
પર પોલીસ ટુકડી લઈને હાજર થતાં, બાઈ મજકૂરની ઉ કેરણીથી મજકૂર ગામના એક
લખમણ નામના રઝ કાઠી જુવાને થાણદારનુ ં ખ ૂન કયુ.ર્ં

la

"મજકૂર લખમણે મજકૂર ઓરતની ઉ કેરણીથી હરામખોરોની ટોળી બાંધી, અને
કાયદો હાથમાં લઈ કેટલાક આબ દાર જમીનદારોના કુટુંબની કોઈ રાંડીરાંડ બાઈઓને
બારોબાર ઈ સાફ અપાવવાના તોરમાં હરામખોરોની ટોળીએ ત્રણ જમીનદારોને ઠાર માયાર્ .
પણ છે વટે તો મહાન અંગ્રેજ સ ાના લાંબા હાથ તેમને પણ પહ ચી વ યા, ટોળીનો ફેજ
થયો અને ઓરત ઢેલીને બે અંગ્રેજ ઑિફસરોએ બહાદુરીથી હાથ કરી.

ka

"મજકૂર ઓરત ઢેલી આ ટોળી પાછળનુ ં મુખ્ય બળ હતી તે તો અહીં પડેલી
જુબાનીઓથી પ ટ થાય છે . પરં ત ુ એકેય સાહેદ એમ નથી કહી શ ું કે એક પણ ખ ૂન
બાઈ મજકૂરે વહ તે કયુર્ં છે .

ta

"આથી કરીને ઓરત મજકૂરને અમે સાત વષર્ની જ સખત કેદ આપીએ છીએ."
ફસલાનો એ શેષ ભાગ પ ૂરો વંચાઈ ર ો.
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"તારે કાંઈ કહેવ ું છે ?" યાયમ ૂિતર્ના સ ૂચનથી િશર તેદારે બાઈને પ્ર

કય .

"હા."

"બોલ."

"મારે કહેવાનુ ં એટલું જ છે , કે
ખેતરની ધરતીમાં ભેખડગઢનો થાણદાર મ ૂઓ, ઈ
ખેતર સરકાર ગૌચરમાં કઢાવે અને તેની વ ચોવ ચ એક દે રી ચણાવે. ઈ દે રીમાં બે
ખાંિભયું મેલાવે: એક ખાંભી ઈ થાણદારની ને બીજી ખાંભી મારા ભાઈ લખમણ પટગરની."
"એનો ભાઈ લખમણ! હા-હા-હા!" દાઢીવાળા પિ લક પ્રોિસ ૂટર એવી િસફતથી
બોલી ગયા કે એ વરો કદડાની ધાર મ ગળણીમાં રે ડાઈ જાય તેમ દાઢીમાં ઊતરી ગયા.
પણ ઓરતની આંખોમાંથી તો કોઈએ જાણે ચીિપયા વતી કીકીઓ ખેંચી કાઢી. એણે
પ્રોિસ ૂટરથી નજીક હોવાથી આ બોલ પ ટ પકડયા હતા. એણે સંભળા યુ:ં "સાંભળી યો,
િમયાં! સાત વરસને વીતતાં વાર કેટલી!"
િશર તેદારે િસસકારા કયાર્. ઓરતને પહેરેગીરોએ ચ ૂપ રહેવા ફરમા યુ.ં યાયમ ૂિતર્
પણ તપી ગયા. એમણે ક :ું "ઓરત, તારી માગણીઓ સાથે આ કોટર્ ને કશી િન બત નથી."
"તો પછી પ ૂછો છો િશયા માટે કે બાઈ, તારે કાંઈ કહેવ ુ ં છે ?"
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"અદાલતનો એ યવહાર છે ."
"સારંુ , બાપા! વે'વાર માતર કરી લીધા હોય તો હવે મને મારંુ સાત વરસનુ ં મુકામ
બતાવી િદયો. પણ ઊભા રો'. હુ ં કહેતી જાઉં .ં આંહીં બેઠેલાં તમામને, સરકારને, સરકારના
હાકેમોને, અને િત્રભુવનના નાથને પણ કહેતી જાઉં ,ં કે સાત વરસે જો જીવતી નીકળીશ
તોય દે વકીગામનુ ં ઈવડું ઈ ખેતર ગાયુને
ં મોઢે મુકાવીશ, અને જો મરીશ તો ચ ૂડેલ થઈને
યાં બેસીશ. બે કરતાં ત્રીજા કોઈ હાલની આશા રાખતા હો તો મેલી દે જો."
એમ કહીને એ પોલીસ-ચોકી વ ચે ચાલી નીકળી.

"બો યાંચા યાં માફ કરજો, માતાજી!"
"આવજો, ભાઈયુ-બો
ં
યુ!ં મારાય અવગણ માફ કરજો! ઘણાંને સંતાપવા પડયાં છે ."
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"બોલો મા, બોલો મા એવુ,ં આઈ! કાંઈ હક
ુ મ?"

"હક
ં રામાં મારા ભાઈ લખમણની અને બીજા
ુ મ તો શુ?ં સૌને વીનવુ ં ં કે યાં ડુગ
નવેયની ખાંિભયુ ં બેસાડજો, અને એની ત યે ગાયુને
ં કપાિસયા નીરજો."
બાઈને અંદર લેવા માટે યારે લના દરવાજા ઊઘડયા યારે એને વળવવા
આવેલાં ગામિડયાં જોડે આટલી વાતો થઈ. બાઈ અદૃ ય બની, લોકો બધાં ઊભાં થઈ ર ાં.
માંહોમાંહ તેમણે વાતો કરી લીધી:

la

"છે ને કાંઈ ભેંકાર ઊંચો કોટ: કાળો અજગર જાણે મ માં પછડ
ં ૂ ુ ં નાખીને ગોળ કૂંડાળે
બેઠો છે !"

ka

"બરાબર આપણી હીપાપાટની મગર જોઈ યો!"

ta

બીજી ડોશી બોખા દાંત માથે હાથ ઢાંકીને બોલી: "આ દરવાજા ઊઘડયા: જાણે ઈવડી
ઈ આપણી માણસમાર મગરનાં ડાચાં જોઈ યો."

pu
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"થઈ ગઈ ઈ તો ગારદ."

"જીવતી નીકળે યારે સાચી."
"નીક યા િવના રે ' નિહ. જાસો દઈને ગઈ છે . જોગમાયા છે ."
"બાપડો ઓ યો િમયાં, હવે સાત વરસ લગી સખની નીંદર કરી િરયો!"
લના િક લાની રાંગેરાંગે ગામિડયાં ચાલતાં ગયાં અને જૂનાગઢ વગેરે જુનવાણી
નગરોની પુરાતન લો જોડે રાજકોટની નવી લને સરખાવતાં ચા યાં. પાછલી દીવાલનાં
કોઈકોઈ બાંકોરાંમાં ભૈરવ પક્ષીઓ પોતાનુ ં માનવી વુ ં મ ડોલાવતાં જાણે કશીક ખાનગી
વાત કરવા બોલાવતાં હતાં. પાછળના ભાગમાં એક પ થર ઉપર િસંદૂરનુ ં લેપન કરે લ હત.ું
આજુબાજુ કોઈ કારમા કાળમાં િન ળાં રહીને ઠૂંઠાં બની ગયેલાં ઝાડ ઊભાં હતાં. થોડાં વષ
પર યાં એક પરદે શી (ઉ ર િહંદુ તાની) રજપ ૂત િસપાઈએ આપઘાત કય હતો. યારથી
યાંથી પાછલી ગુ ત બારીનો પહેરો નીકળી ગયો હતો.
"મ ૂવેલો િસપાઈ ભ ૂત િથયો છે ." ટોળામાંના એકે ક :ું "ને આંહીંથી એક-બે કેદીને
ભગાડી િગયો છે ."
"કુંવારો ને કુંવારો જ મ ૂવો હશે."
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"હા, ને એનુ ં મન સરકારના એક ગોરા હાકમની જ દીકરી માથે મોહેલ.ું "

37. લો ંુ ઘડાય છે
અદાલત ચાલી યાં સુધી િપનાકી મ ત હતો. પળે પળ એને આસવની યાલી સમી
હતી. મામીના શ દો અમલદારોને અને વકીલોને હંફાવનારા હતા. િપનાકીની તો રગરગમાં
એ નવરુિધર સીંચનારા હતા: ને
િદવસે મામીએ ભરઅદાલતમાં બાપુજીની અદબ કરી
હતી તે િદવસથી ભાણેજ મામીને પોતાનુ ં વહાલામાં વહાલું વજન ગણતો થયો હતો.

y.
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એણે વ નો સે યાં હતાં આવાં: આવી બહાદુર સોરઠયાણીને કદરબાજ યાયાિધકારી
છોડી મ ૂકશે. ને છોડી મ ૂકશે તો તો હુ ં એને આપણા ઘેરે લઈ જઈશ, ઘેરે જ રાખીશ.
મોટીબાનો એને સહવાસ મળશે. અથાણાં અને પાપડ-સેવ કરવામાં મોટીબાને
સાથ
જોઈએ છે તે આ મામી જ પ ૂરો પાડશે.

la

પણ ચૌદથી વીસ વષર્ સુધીની અવ થા અબુધ છે . િપનાકીને સાન નહોતી કે દરે ક
અંગ્રેજ દે હમાં એક કરતાં બધુ માનવીઓ વસે છે : એક હોય છે કળા-સાિહ યનો અને
અદ્ ભ ૂતતાનો આશક માનવી; બીજો હોય છે કાયદાપાલક યાપારી અથવા અમલદાર
માનવી. મામીના યાયાિધકારીની અંદર પણ બે જણા ગોઠવાઈ સમાયા હતા: અમલદાર
માનવી મામીને તહોમતદાર હરામખોર ગણી સાત વષર્ની ટીપ ફરમાવે છે , ને એનામાંનો
એ સાિહ યપ્રેમી માનવી મામીનાં શ ૂરાતનોની રોમાંચક વાતાર્ ઓ પણ ઘેર જઈ રાતે લખે છે .
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લ જતી મામી ભાણાભાઈને મળતી ન ગઈ. િપનાકીને એની બાઈિસકલ પાછી ઘેર
લઈ આવી. બી િદવસે એ કૂલે ગયો યારે એને અ યાસ પર કંટાળો ટયો. અંગમાં
આળસ ને મ માં બગાસાં આ યાં. પણ યાં તો એને એક રોનક સાંપડ .ું કુલ ત્રીસ છોકરાના
વગર્માંથી પાંચ ડા ાડમરા છોકરા અદાલતના ઉધામે ચડયા નહોતા, તેથી તેમને હેડ
મા તરે વચન આ યું હત ું કે આ વષર્ના મેળાવડામાં પ્રામાિણકતા, િવનય, ચાિર ય, ચોખ્ખાઈ
અને ધાિમર્કતાનાં પાંચેય ઈનામો હુ ં તમને પાંચને જ મીંઢોળગઢના નામદાર મહારાણા ીને
હાથે અપાવવાનો .ં એવી આશા મ યા પછી તો એ પાંચેય છોકરાંઓ યોગી વા બ યા
હતા. આંખો લગભગ અરધી મીંચેલી જ રાખતા. ચાલતા એટલી સંભાળથી કે મેજ, ખુરશી
અને બાંકડાના મન ઉપર પણ તેમની સારી ચાલચલગતની છાપ પડે. પટાવાળાને પણ
તેઓ 'ભાઈ ી દે વજી' કહીને તેડવા જતા. કહેતા કે "ભાઈ ી દે વજીભાઈ, વગર્માં એક મરે લી
િખસકોલી પડી છે તેને ઉપાડવા આવશો?"
ઈનામ મેળવવાની આવી તૈયારી કરી રહેલા હિરકૃ ણને િપનાકીએ ખભો ઝાલી
ઢંઢો યો: "એલા એય મુડદાલ!"
"કહે." હિરકૃ ણે િવનય ન છોડયો. ઈનામનો મેળાવડો એની નજરમાં જ રમતો હતો.
"ઢ ગ કરતો હવે આંખો તો ઉઘાડ!

ુ જીના અવતારી!"
વ

"હુ ં હેડ મા તરને કહી આવીશ."
"જો કહેવા ગયો છે , તો બે અડબોત ખાધી જાણ ! નાલાયક, મામીનો મુક મો જોવા
પણ ન આ યો? આ યો હોત તો મુડદાલ મટીને કંઈક મરદ તો બનત!"
"વારુ!" હિરકૃ ણે પાછાં પોતાનાં િવનીત લોચન અધબીડયાં કરી લીધાં.
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"હવે ડા ો થા, ને મને ચાલી ગયેલા પાઠ જરા બતાવી દે ."
"હેડ મા તર સાહેબે બતાવવાની ના પાડી છે ."
હિરકૃ ણ વગેરે પાંચેય ઈનામ-સાધના કરવાવાળાઓએ ના કહી. બાકીના ઓ
િપનાકીની જોડે રઝ બ યા હતા તેમણે પણ બ ૂમાબ ૂમ કરી મ ૂકી: "િપનાકી, સાહેબને કહીએ:
પાઠ ફરીથી ચલાવે."
"ચલાવવા જ પડશે. નિહ ચલાવે તો ક્યાં જશે?"
"ને નિહ ચલાવે તો?"
"તો આખો ક્લાસ મળીને કહેશ.ુ ં "
ને!"

"પણ એ તો આ પાંચ િવનયનાં પ ૂતળાં જો આપણી જોડે કહેવા લાગે તો જ બને
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"એ બરાબર છે ." કહેતો િપનાકી પાંચેય જણાની પાસે ગયો, એકની બગલમાં
ચાંપીને એક હળવો ઠ સો લગા યો, ને ડોળા ફાડી ક :ું "કાં, અમારી જોડે સામેલ થવુ ં છે કે
નિહ?"
િવનયમ ૂિતર્ િવ ાથીર્એ િપનાકી સામે દૃિ ટ કરી. હસતાં હસતાં િપનાકીએ બીજો ઠ સો
લગા યો; ક :ું "બોલોજી!"

la

એ િવનયવંતાએ પોતાના ચાર સાથીઓ તરફ નજર કરી, એટલે િપનાકીએ પોતાના
ુ ે હુ ં િવનવુ ં ,ં તેવી રીતે તમે
સહરઝ છોકરાઓને ઈશારો કરી ક ું કે આ મુર બી બંધન
સવેર્ પણ અ ય ચારે યને િવનંિત કરશોજી!
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પિરણામે પાંચેય િવનયવંતોની બંને બાજુમાં તોફાની છોકરા ચડી બેઠા, ને તેમના
પડખાં દબાવી બારીક ચટીઓ
ંૂ
લેવા લાગ્યા. કોઈ કલાપ્રેમી ી પોતાના કાપડ પર
છટાથી ભરતગથ
ં ૂ ણની સોયનો ટેભો યે, તેવી જ િસફતવાળી એ ચટીઓ
ંૂ
પાંચેય
િવનયવંતોની ક મર પર લોહીના ટિશયાનુ ં ભરતકામ કરવા લાગી. પાંચેય િવનયવંતોની
ટોપીઓ યાં ટબોલો બની ગઈ. ઠ સા ખાતાખાતા પણ તેઓ, ઈનામને લાયક રહેવાના
મક્કમ િન યી હતા એથી, ચોપડીઓ જ વાંચતા ર ા. એટલે િપનાકીએ તેમના હાથમાંથી
ચોપડીઓ ટં વી લીધી.
હેડમા તર ઓિચંતા કોઈ વંટોિળયાની વા આવી ચડયા. તેમણે આ ગુડં ાશાહી નજરે
દીઠી. તેના ભ મર ચડી ગયાં. તેમણે હાથમાં સોટી લીધી.
પહોળા બરડાનુ ં રુિધર નાન
કરવા તેમની સોટી ગયા મેળાવડાથી આજ સુધી તલસી રહી હતી, તે બરડો આ વધુ
પહોળો ને ભાદરવાના તળાવ-શો છલકતો બ યો હતો.
ું
હેડ મા તરે પાંચ િવનયવંતો તરફ જોઈ પ ૂછ :ું "હિરકૃ ણ, શુ ં હત?"
તોફાન કરનારા છોકરાઓએ પાંચેય સુશીલો પર સામટી આંખોનુ ં ત્રાટક કયુ.ર્ં
"કંઈ નહોતુ,ં સાહેબ!" હિરકૃ ણે ચોપડીમાં મ ઢાંકી રાખીને જ જવાબ આ યો.
"કંઈ નહોતુ?"
ં હેડ મા તરે િસંહ-ગ ના કરી: "નાલાયક! અસ ય? બોલો તમે,
ું
િકરપારામ: શુ ં હત?"
"કાંઈ જ નહોતુ,ં સાહેબ!" પાંચેય જણ સરકસનાં પારે વા પેઠે પઢી ગયા: "કાંઈ
નહોતુ,ં િવનોદ કરતા હતા."
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બહુ ભ ૂખ ખેં યા પછી માણસની ભ ૂખ મરી જાય છે , ખાવાની વ ૃિ
સોટીબાઈની પણ નાન-ઝંખના શમી ગઈ.

જતી રહે છે .

"કેમ ગેરહાજર ર ો'તો મારા સમયમાં છે લા પંદર િદવસોથી?" હેડ મા તરે િપનાકી
પ્ર યે જોઈ નવુ ં પ્રકરણ ઉપાડ .ું
"બહારવિટયા-કેસ સાંભળવા જતો'તો."
"કેમ? યાં કોઈ તારી કાકી-માસી થતી'તી?"
"મારી મામી થતાં'તાં એ."
"મ કરી કરે છે , એમ?"
"મ કરી નથી કરતો."
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હેડ મા તર શા માટે આ બધી લપ કરતા હતા? પોતાની કરડાઈ માટે આખા
કાિઠયાવાડની જાણીતી હાઈ કૂલોમાં ધાકભયુર્ં વાતાવરણ મ ૂકી આવનાર આ સરમુખ યાર
સરીખો, જૂના યુગના ગામડાના ફોજદાર વો માણસ સીધી સોટાબાજી કરતાં કેમ ખચકાતો
હતો?
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કારણ કે ગયા મેળાવડામાં િપનાકીએ એની સોટીને ઝાલી હતી; બીજુ ં તો કશુ ં નહોત ું
કયુ.ર્ં ફક્ત અ ય િવ ાથીર્ઓ ઉપર પડતી સોટીને િહંમત કરી પકડી હતી. હેડ મા તર કંટા
હતા તે સાથે દે શી રા યોની જ શાળાઓમાં નોકરી કરનાર તરીકે વધુ ચકોર હતા. ચેતી
ગયા હતા કે કાલે
હાથે એની નેતર ઝાલી હતી, તે હાથે તે જ નેતરને આંચકી લેતાં વાર
નિહ લગાડે; સામી સબોડતાં પણ એ હાથને આંચકો નિહ આવે. શરમનો પડદો આશકોના
પ્રણયમંિદરમાં કે શાસકોના સ ાભુવનમાં, માખીની પાંખ થકી પણ વધુ પાતળો હોય છે :
એક વાર િચરાયા પછી એની અદબ સદાને માટે જતી રહે છે . િપનાકીની આંખના ખ ૂણામાં
ઈશાન ખ ૂણાની વીજળી સળગવા લાગી હતી, તેટલું આ િવ ાગુરુ જોઈ શક્યો હતો ને એને
ખબર હતી કે કોઈ િવ ાથીર્નો હાથ
િદવસે એના ઉપર ઊપડશે, તે િદવસથી એની
હેડમા તરી ખતમ થઈ જશે. અને તે િદવસથી કાિઠયાવાડની કેળવણી તો એને નિહ જ
સંઘરે . તે િદવસથી એને કાં ટ ૂશનો રાખવાં પડશે, ને કાં રજવાડાની બીજી કોઈ નોકરી
શોધવી પડશે.
એટલે એણે મારપીટની પ િત છોડી દઈ બીજા જ માગેર્ પોતાનુ ં ખુ સ વાળી દીધુ ં
અને િપનાકીને કહી લીધુ ં કે અંગ્રેજીના વગ ગુમાવનારને મેિટ્રકનુ ં ફોમર્ નિહ મળી શકે.
"િપ્રિલમનરીમાં પાસ માકર્ મેળવે તો પણ નિહ?" િપનાકીએ સામુ ં પ ૂછ .ું
"એ તો જોવાશે - કેવી રીતે િપ્રિલમનરીમાં પાસ થશો તે."
િપનાકી માંડમાંડ પોતાના મનને રોકીને કહેતો રહી ગયો: ‘‘તમે તો, સાહેબ, પહેલેથી
નક્કી જ કરી રાખ્યું છે કે કોને કોને પાસ-નપાસ કરવા.’’
બીજા જ િદવસે પાણી પાનાર બ્રા ણ પટવાળાએ હેડ મા તર પાસે જઈને ફિરયાદ
કરી કે િપનાકીએ પાણીની ઓરડી પર ટંટો મચા યો છે . પોતાની િપ્રય સહચરી સોટીને
ઉઠાવતા હેડ મા તર પાણીની ઓરડી પર દોડયા. િપનાકીના હાથમાં યાલો હતો. યાલો
એણે હેડ મા તર તરફ ધય . પાણીમાં લીલની પાંદડીઓ તરતી હતી અને ત્રણ પોરા
તરફડતા હતા.
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છોકરાનુ ં ટો ં તર યાં હરણાં વું ચકળવકળ આંખે ઊભુ ં હત.ું આખું દૃ ય જ એક
મમ ચાર વુ ં હત.ું કહેવાની
વાત હતી તે તો પાણીનો યાલો જ કહી ર ો હતો.
"તારે કશુકં બહાનુ ં જોઈત ું હત,ું ખરંુ ને?" હેડ મા તરે ' ડૂબતો તરણુ ં ઝાલે'ની કહેવત
તાજી કરી.
"આ બહાનુ ં છે ?" િપનાકી હસવા લાગ્યો.
યાં તો બ્રા ણ બરાડી ઊઠયો: "પણ અહીં તો જુઓ, સાહેબ!"
પાણીની ઓરડીમાં માટલાંનાં કાછલાં વેરણછે રણ પડયાં હતાં.
"કોણે ભાંગ્યો ગોળો?"
"મેં." િપનાકી જૂઠું બો યો. કોઈ બીજા જ છોકરાએ ભાંગફોડ કરી હતી.
"શા માટે ?"
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"કાછલાં જુઓ ને!"

સાપના ઝેર સરખી લીલ એ કાછલાંએ પહેરી હતી.

la

હેડ મા તરે અ ય છોકરાઓ તરફ હાંક મારી: "એને તો બહારવટું કરવુ ં છે , પણ
તમારો બધાનો શો િવચાર છે ? બાપના પૈસા કેમ બગાડો છો? પાણી િવના શુ ં મરી જાવ
છો? પાણી ઘેર પીને કાં નથી આવતા? એક કલાકમાં તર યા મરી ગયા શુ?ં િપવરાવી દઉં
પાણી? કે પહ ચો છો ક્લાસમાં?"

ka

તરસે ટળવળતા છોકરા, કેટલાક તો દસ-દસ જ વષર્ના, ભારે ડગલાં ભરતાં પાછા
વ યા. એકલો િપનાકી જ યારે ઊભો ર ો.

ta

ને એને ભાસવા લાગ્યું કે જાણે એ લોઢાનો બનતો હતો. જાણે કોઈક અદૃ ય
શિક્તનો હથોડો એના પ્રાણને જીવનની એરણ ઉપર ઘડી ર ો હતો.
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38. ટપાથ પરનો ા ફક
"શું કરંુ ?" હેડ મા તરે ચ ૂલે ચડેલા હાંડલાની મ વરાળ ંકી: "તારા વયોવ ૃ દાદાની
મને દયા આવે છે . તને કાઢી મ ૂકીશ તો એ ડોસો રઝળી પડશે, નિહ તો તને... શુ ં કહ?
ુ ં બધુ ં
અ યાહાર જ રાખુ ં હવે તો!"
એક એક શ દ િપનાકીના પ્રાણ ઉપર તેજાબના છાંટા વો પડયો. એથી પણ
અિધક, શીળીનો એકેક દાણો બગડી બગડીને કાળી બળતરા લગાડતો સમાઈ જાય તેવા
વસમા તો હેડ મા તરના અણબોલાયેલા, અ યાહાર રહેલા શ દો બ યા. અ યાહાર શ દો
હમેશાં વધુ વસમા હોય છે .
એની આંખો ડોળા ઘુમાવી ઘુમાવી હેડ મા તર તરફ િનહાળી રહી. અઢાર વષર્નો
છોકરો આંસુ પાડવાનો શોખીન નથી હોતો. એનાં િવરલાં આંસુ સમજવાં પણ મુ કેલ હોય
છે . િપનાકીનાં આંસુ ગુલાબની પાંદડીઓ પરનાં ઝાકળ-ટીપાં નહોતાં. હેડ મા તર એ સમજી
ન શક્યા. એણે મા યું કે આ છોકરાને પોતાનો ઠપકો અસર કરી ર ો છે . એટલે એણે ઉમેય:ર્ં ુ
"યાદ તો કર: તું મારો કેટલો માનીતો િવ ાથીર્ હતો! આ તને આ શુ ં થઈ ગયુ?ં તારા
િનરાધાર દાદાની પણ દયા નથી આવતી, ગાંડા?"
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એટલું કહેતાં હેડમા તર િપનાકીને પ તાયેલો ગણી પંપાળવા માટે નજીક ગયા, પણ
વો એ િપનાકીના ખભા પર પંજો મ ૂકવા ગયા તેવા જ િપનાકીએ ધગાવેલા સિળયા વા
એ હાથને ઝટકોરી નાખી, એક ઉ ચાર પણ કયાર્ િવના, યાંથી ચાલવા માંડ .ું ને એનાં મગાં
ંૂ
હીબકાં છે ક દરવાજા બહારથી પણ સંભળાતાં ગયાં.
બીજુ ં બધું જ સાંખી લેવા એ તૈયાર હતો, પણ એને અસ હત ું એક મોટાબાપુજીનુ ં
અપમાન. ને હેડમા તરની મોટા બાપુજી પ્ર યેની અનુકંપાનો એકેએક શ દ અપમાનના
અકેક ડામ વો હતો.
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મારા મોટા બાપુજી... રઝળી પડયા છે ? કોણે ક ું કે એ રઝળી પડયા છે ? એની દયા
ખાનારો આ દાતાર કોણ આ યો? મારા મોટાબાપુજી કયે દહાડે એની પાસે િદલસોજી
ભીખવા ગયા હતા? મેં શું નથી જોયું કે રસાલાના નાળા ઉપર
માણસો ફરવા જાય છે
તે બધા મારા મોટાબાપુજીને પહેલાં '
' કરે છે ! પ ૃ વીપુરના પેલા િરટાયર થયેલા દીવાન
સાહેબ તે મારા મોટાબાપુજી પાસે રોજ એ ગરનાળા ઉપર બેસી સોરઠના ગામડાના તકરારી
સીમાડા િવષે માિહતી માગે છે . જોરાવરગઢના િશકારી દરબાર િગરનો લ ૂિલયો સાવજ કઈ
બોડમાં રહે છે તેની પ ૂછપરછ કરવા તો મારા બાપુજીને ઘેરે મળવા આવે છે ને બાપુજી
હજામત કરાવતા હોય તો એટલી વાર ગાડી બહાર થોભાવી વાટ જુએ છે . એવા મારા
બાપુજીને રઝળી પડેલ કહેનાર કોણ છે આ કંગાલ? એને ઘેર મારા બાપુજી ક્યારે ચા
પીવાનો સમય જોઈને પેઠા હતા! કયે દા'ડે ઉછીના પૈસા માગ્યા છે ! મારી ફી ભરવામાં એક
િદવસનુ ં પણ મોડું બાપુજીએ ક્યારે કયુર્ં છે !
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યારે ? - યારે - યારે - આ શુ ં બોલી ગયો એ માણસ? એને મેં બોલતાં ચ ૂપ કાં ન
કરી નાખ્યો? મેં એની યાં ને યાં પટકી કાં ન પાડી નાખી? હુ ં અઢાર વષર્નો જુવાન કેમ ન
કકળી ઊઠયો? મેં એની બોચી જ કાં ન પકડી? મેં આ શરીરના ગ ા શા માટે જમા યા છે ? હુ ં
તે શું નયાર્ લોહીમાંસનો કોથળો જ નીવડયો?
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ર તાની એક બાજુએ ઘસાઈને એ ચા યો જતો હતો. પ્ર યેક િવચાર એનાં હીબકાંમાં
ુ કાં નાંખતો કોઈ જોઈ કે સાંભળી જશે તો ઊલટાની નામોશી
જોર પ ૂરતો હતો. પોતાને સ
વધશે એ બીકે પોતે હીબકાંને ધ
ં વા પ્રય ન કરતો હતો, પણ હેડમા તરને કશુ ં કરી ન
શકાયું એ પોતાની કંગાિલયત એના દયને વધુ ને વધુ ભેદતી હતી. આંસુ લુછવા માટે ને
હીબકાં દાબવાને માટે એ મ આડે વારં વાર હાથ દે તો હતો. માલ ઘેર ભ ૂલી ગયેલ હોવાથી
આપિ થઈ પડી! અને નાક લ ૂછવાનો દે ખાવ કરી એ આંસુ લ ૂછતો હતો.
પણ ચોરી કરવા નીકળનાર માણસ કદી ન ક પેલા હોય એવા કોઈ સાક્ષીની નજરે
પકડાય છે . િપનાકીને ભાન ન ર ું કે ર તાની પગથી ઉપર એક અથડામણ થતી થતી રહી
ગઈ. એના હાથ એની આંખો આડે હતા. એનુ ં મોઢું ર તાની ઊલટી બાજુએ હત.ું
ઓિચંત ું જાણે કે કોઈકની જોડે એનુ ં પડખું ઘસાયુ.ં કોઈક પછવાડેથી બો યુ ં પણ ખરંુ
કે 'જરા જોઈને તો ચાલતો જા, ભાઈ!'
પોતે જોઈને નથી ચાલતો એવી ચેતવણીનો વર યારે કોઈ પણ જુવાન માણસને
કોઈ નારી કંઠમાંથી સંભળાય, યારે એણે જ ર સમજવુ ં કે ટ્રાિફકના િનયમનો કોઈક મહાન
ભંગ પોતાને હાથે થયો હોવો જોઈએ, અને ટપાયરી ઉપર તો ટ્રાિફકની દોરવણી કરનારો
કોઈ પોલીસ રાખવામાં આવતો નથી, તેથી, ખાસ કરીને બપોર વેળાના બળબળતા રાજકોટ
શહેરના અમુક અમુક િન ન પડતા ર તાઓ પર, આવા ી-કંઠો જરા સિવશેષ કડક રહેતા
હોય છે .
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ુ : આંધળો કહી અપમાનનાર આ
વીફરે લા િમજાજની આ ક્ષણોમાં પોતાને વ તત
અજા યા કંઠ પ્ર યે િપનાકી બેદરકાર ન રહી શક્યો. હેડમા તરને ચ ૂપ કરવાની એણે જવા
દીધેલી તક એને અ યારે ઉપકારક નીવડી. એણે િમજાજથી પાછળ જોયુ.ં પણ એના પગ
આપોઆપ અટક્યા. એની આંખો ખબરદાર બની. િવફરાટ ઊતરી ગયો. નરમાશે આંખોનાં
િકરણોમાં શીતળતા મ ૂકી. એની નજર જાણે કોઈ વૈશાખ મિહનાના લીલુડા છાસિટયાની
નાનકડી એક વાડી ઉપર ઊતરી.

y.
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બે જણાંને એણે જોયાં. બંને ીઓ હતી. એક દૂ બળા દે હની, કાળા વેશની, કંકણ
િવનાનાં કાંડાં, આંખો પર દાક્તરી પાટો. બીજી સોળ-સ ર વષર્ની: આજથી બે'ક દાયકા
પહેલાંના સોરઠને સહજ એવી જુવાનીના લાલ વેલા જાણે કે ચડતા હતા, ઝાલરદાર છીંટના
લતા ચિણયા પર એક પાટલીએ પોમચાનો પહેરવેશ તે કાળમાં હજુ અિવવાિહત
ક યાઓને આપોઆપ ઓળખાવી આપતો હતો. ને લેલ બાંયનાં આછાં ગુલાબી પોલકાંનો
શોખ હજુ રાજકોટને છોડી નહોતો ગયો. બંગડીઓ અને કાંડાં, એકબીજાનાં વેરી વાં,
િદવસ-રાત ઝઘડ ઝઘડ કયાર્ કરે - અથવા બંગડીઓ, કોઈ વાંદરીઓ વી, કાંડાની ઉપરનીચે ચડઊતર જ કયાર્ કરે - એવી નાજુક હાંઠી પણ હજુ સોરઠની ક યાઓને નહોતી
સાંપડી. એવી ચપોચપ બંગડીમાં રાજીખુશીથી બંધાયેલ બે કાંડાં પર થઈને િપનાકીની
નજર વનમાં રમતી િખસકોલી સમી, યારે આ સ ર વષર્ની ક યાનાં નેત્રોને મળી, યારે
બ ે ચહેરા પરના ધગધગાટ ઊતરી ગયા.
ીએ ક યાને પ ૂછ .ું

la

"કેમ થંભી રહી? કોણ છે એ?" આંખે પાટા બંધાયેલ આધેડ
"હાલવા માંડો, બેટા! એવા તો ઘણાય મવાલીઓ હા યા જાતા હોય."

ka

"રહો - રહો, બા! કોઈક આપણી ઓળખાણવાળા લાગે છે ." દીકરીએ જવાબ દઈને
િપનાકીને, કોઈ િસપાઈ કેદીની જડતી લેતો હોય તેટલી બધી ઝીણવટથી તપા યો.

ta

િપનાકીનાં હીબકાં કોણ જાણે ક્યાં શમી ગયા. ક યાએ પ ૂછ :ું "તમે અહીંના છો?
તમારંુ નામ શુ ં છે ?"

pu
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"હુ ં તમને ઓળખતો હોઉં એવુ ં લાગે છે ." િપનાકીએ નામ પ્રકટ કરવાને બદલે
પોતાની મરણ-શિક્ત પ્રકટ કરી.
બરાબર તે જ અરસામાં િપનાકીનો અવાજ ફાટતો હતો - એટલે કે િકશોરી
અવ થાનો કોકોલ કંઠ જાણે માંડમાંડ, કોઈક ભીંસામણમાંથી નીકળીને જુવાનીના ભયાર્
રણકારમાં પ્રવેશ કરતો હતો. ઘંટીનાં બે પડ વ ચે જાણે કે ગ ં ભરડાત ું હત.ું એટલે જ એ
િકશોરાવ થાના સ ૂર, હજુ પારખી શકાય તેવા, કોઈ કોઈ વાર દે ખાતા હતા.
"તમે - તમે ભાણભાઈ તો નિહ!"
"ઓહોહો, પુ પાબેન! તમે અહીં?"
ક યાએ આધેડ
ભાણાભાઈ છે ."

ીને ક :ું "બા, આપણા ભેખડગઢવાળા જમાદાર સાહેબના

"ઓહો! ભાણો! ભાણા બેટા, હા જ તો! અમે તો હવે અહીં જ હોઈએ ને બેટા! પુ પાના
બાપનુ ં તો ઢીમ ઢાળી નાખ્યુ ં રોયા કાઠીઓએ. તે પછી બી ક્યાં જઈએ? આંહીં અમારાં
ઘરખોરડાં છે ."
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િપનાકી મગ
ં ૂ ો ર ો. પુ પાના િપતા, ભેખડગઢના થાણદાર સાહેબ, જાડા જાડા કોઠી
વા, મોટીબા મનુ ં નામ લેવાને બદલે હમેશાં બે હાથ પહોળા કરી ઈશારે િનદશ કરતાં તે થાણદારનુ ં મરણ મામીએ અદાલતમાં કરા યુ ં હત.ું
"તમારાય બાપુજીની નોકરી ગઈ: કાં ને, ભાણા?" પેલી િવધવાએ ક :ું "નોકરી તો
આખર નોકરી જ, ઈ કાંઈ ખોટું ક ું છે ? અમારે ય એવુ ં થયુ ં ને તમારે ય એવુ ં થયુ.ં સરકારે
બેમાંથી કોઈને યાલ ન કરી દીધાં, ભાણા! નોકરી તે નોકરી: કરી તોય છે વટ જાતાં નો જ
કરી!"
નોકરી શ દનો આવો િનગ ૂઢાથર્ તે વખતે સોરઠમાં ખ ૂબ જ પ્રચિલત હતો. પે શનરો,
સાધુઓ, શા ીઓ વગેરે લોકોની તે વખતમાં એ એક ખાિસયત જ હતી કે બધા શ દોના
આવા અથ બંધ બેસાડયા.
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"પણ એમ તો એનુય
ં મારા પીટયાનુ ં સ યનાશ થઈ ગયુ ં ને? જુઓ ને, ઈ રાંડ ચુડેલ
પણ િટપાઈ ગઈ ને? હજાર હાથવાળો ઈ ર કાંઈ લેખાં લીધા િવના રે ' છે ? પુ પાના બાપ
તો દે વ હતા દે વ. એને મારીને તે સુખી થાય કે'દી કોઈ?"

ka

la

આંખે પાટા બાંધેલી એ ી યારે ઈ રી જ્ઞાન રે લાવી રહી હતી યારે એને પ ૃ વીનુ ં
જ્ઞાન નહોતું કે પોતાની આંખોના આંગણામાં જ શી લીલા ચાલતી હતી. નહોતો િપનાકી
બોલતો, નહોતી પુ પા બોલતી, છતાં બેમાંથી એકે યના કાન, પીઠ ફેરવીને ઊભા રહી ચોરી
થવા દે નાર િસપાઈઓની પેઠે, પોતાનુ ં કાયર્ જ બંધ કરીને બેઠા હતા. સ ર-અઢાર વષર્નાં
બે છોકરાંની આંખો જ એકબીજીને જાણે કે સામસામી નવરાવી રહી હતી. થોડુક
ં બીજુ ં કામ
નાિસકેિ દ્રય કરી રહી હતી - એટલે કે બેઉને નજીક નજીક ઊભવાથી પર પરનાં શરીરોની
એક એવી ઘેરી, ધીરી, ખટમીઠી અને માદક ગંધ આવતી, ગંધ અમુક ચોક્કસ અવ થાએ,
અમુક ચોક્કસ લોહચુબ
ં કતાનો અનુભવ કરનારાં ી-પુરુષોને જ સામસામી આવી શકે છે .
"કેમ, શું થયુ ં છે બાને?" િપનાકીએ પ ૂછ .ું
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ઝીણા, છોકરી વા, ને ઘેરા પુરુષ વા: એ બે વરોની ભરડાભરડ િપનાકીના
ગળામાં ચાલતી જોઈને પુ પાને ખ ૂબ રમ ૂજ થઈ. એનાથી હસી જવાયુ.ં એટલે બાએ જ
જવાબ આ યો: "મારી તો આંખો જવા એઠી છે , ભાણા! ઈિ પતાલે ગયાં'તાં. પુ પી બાપડી
મને રોજ દોરીને લઈ જાય છે ."
િપનાકી જો જરાક મોટી વયનો હોત તો િવવેક કરત - કંઈક આવા શ દોમાં: 'અરે રે!
આવું શાથી થયુ?'
ં તેને બદલે િપનાકીએ તો પુ પાની બાના વાક્યનો એક જ શ દ પકડયો:
"રોજ?"
પુ પાએ િપનાકી સામે મ હલાવીને હા પાડી. એનુ ં પણ યાન એ એક જ બોલ પર
િ થર થયુ.ં
"આ જ ર તેથી?" િપનાકી અંતરના કશા વાંકધોક િવના સીધુ ં પ ૂછી ઊઠયો.
પુ પાએ ડોકું ધુણા યુ.ં આંધળી ીનો બોલ એણે તે પછી જ સાંભ યો: "હા ભાઈ,
નજીકમાં જ અમે રહીએ છીએ. સદરમાં જ અમારો ડેલો છે ."
"આ જ વખતે?" િપનાકીએ પાકી ખાતરી કરી લીધી. બાએ મા યુ ં કે પુ પા દીકરી
શરમાતી હશે તેથી જ કશા જવાબો દે તી નથી.
"તારાં મોટાંબાને કેમ છે , ભાણા? એ બાપડાં હવે તો મારી
પુ પાની બાએ લાગણીપ ૂવર્ક પ ૂછ .ું
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"હુ ં મોટાંબાને વાત કરીશ."
"જ ર કર , ને એક વાર અમારે ઘેર લઈ આવ , હો!"
"જ ર." િપનાકીને નોતરંુ ગ યુ.ં પણ પુ પાએ મ મચકોડ .ું િપનાકી જોઈ શક્યો કે
પુ પા નાનપણમાં છે ક િનમાર્ ય હતી તેને બદલે હવે ટીખળી અને ધ ૃ ટ બની છે .
"ને, ભાણા." પુ પાની બાએ ક :ું "મોટાબાપુજીને અમારા ખબર દે . અમારી વતી
ખબર પ ૂછ . કે' , હો ભાઈ, કે પુ પાની બાનુ ં અંતર એમને માટે બહુ બળે છે . ઓહો! કેવા
હાકેમ વા! પુ પીના બાપુજી સાથે થોડી બનતી, છતાં અમારી સહન
ુ ી તો શી ખબર રાખતા!
મારો ચંપક ઘોડેથી પડયો'તો યારે દવાદા માટે પોતે જાતે કેટલી દોડાદોડ કરી મ ૂકેલી!
એવા લાખેણા માણસ માથે પણ કેવી કરી! ઓહોહો! હે િવ ભ
ં ર! નોકરી એટલે તો કરીકરી
તોય નો જ કરી!"

"ત ું અ યારે આંહીં ક્યાંથી?"

ka

"િનશાળે થી."

la

"હો, હુ ં મોટાબાપુજીને પણ કહીશ."
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પુ પાની બાએ દાખવેલી િદલસોજીને િપનાકી હેડમા તરના બોલ જોડે સરખાવતો
ગયો. પણ આમાંનો એકેય શ દ એને અળખામણો ન લાગ્યો. મોટાબાપુજીના લગભગ શ ુ
સરખા એક અમલદારની ી,
ીને વૈધ ય પણ કંઈક અંશે મોટાબાપુજીની આડાઈને
પિરણામે મ યુ,ં તે ીના શ દો ને હેડ મા તરના શ દો વ ચે ફેર હતો. હેડમા તરના શ દો
ભેખડગઢના દીપિડયા વ કળાને સામે કાંઠે ઊગતી દા ડીનાં ઝેરીલા ફળો વા હતા:
ુ ે ચસણીમાં ઝબોળી ઝબોળી ખવરાવતાં હતાં.
પુ પાની બા જાણે માવાદાર જાંબન

"ના, ના...."

ta

" ટી થઈ ગઈ? અ યારમાં? કોઈક સા'બ-બા'બ મરી ગયો હશે કાં તો."

pu
s

િપનાકીએ પ ૂરો જવાબ ન આ યો. પણ પુ પાના મ મચકોડેલા મલકાટ બતાવી
દે તા હતા કે પુ પા સમજી ગઈ છે : હાથલા થોરનાં ઘોલાં વી રાતીચોળ આંખો લઈને
કૂવેળાની િનશાળ છોડનાર છોકરો ઉપરથી વો દે ખાય તેવો ડા ોડમરો તો અંદરખાનેથી ન
જ હોય! એ વાતની પાકી ખાતરી જુવાન છોકરીઓને નિહ તો કોને હોય!
િપનાકી ચાલતો થયો. તે પછી તેની પીઠ પર પુ પાએ પણ પાછા ફરી કેટલીય
નજર નાખી; અને એવી છલકતી પીઠ પર ધ બા લગાવવાનુ ં મન એને વારં વાર થતું ગયુ.ં

39. ચકાચક!
જકશન
ં
ટે શનમાં એક પણ ગાડીની વેળા નહોતી, તે છતાં યાં ઊભુ ં ઊભુ ં એક
ચકચિકત મોટું 'પી. ક્લાસ' એિ જન હાંફત ું હત.ું હાથીનાં નાનાં મદિનયાં વા ત્રણ ડબા એ
એિ જનને વળગ્યા હતા. પોલીસોની ટુકડી એક ડબામાં બ્રીજલોડ બંદૂકો સિહત ગોઠવાઈ
ગઈ હતી.
"ક્ય ચકાચક કરને કો ચલે, હવાલદાર!" જકશનનો
ં
હેડ કો ટે બલ પોતાના બે પંજા
વ ચે ચ ૂરમાનો લાડુ વાળતો હોય તેવી ચે ટા કરતો કરતો પ ૂછતો હતો.
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ગયે."

"હાં હાં, તકદીર કી બાત બડી હે, ભાઈ, આજ ફજીર કો જ હમ કોટર ગ્યાટ સેં

ટ

પોલીસ પાટ નો હવાલદાર એ હરે ક ઉ ચારને ઉ ર િહ દુ તાની બોલીની હલકમાં
લડાવતો હતો.
ફ ટર્ ક્લાસના ડબામાં નેતરની પેટીઓ ને ચામડાની ઠ સાદાર પટારીઓ ભરાતી
હતી. એ પેટીઓ ઉપરથી િવલાયતની કોઈ આગબોટની છાપેલ િચ ીઓ પણ હજુ ઊતરી
નહોતી. મ ૂળ િહ દુ તાનમાં જ બનેલી એ પેટીઓનો આ છાપેલ પતાકડાનો મદ યુરોપ જઈ
આવતા તે વખતના દે શીઓના પદવી-મદને આબેહબ
ૂ મળતો આવતો હતો.
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એક િશર તેદાર, એક 'રાઈટર', બે કારકુનો ને એક પોલીસ ઈ પેક્ટર મગા
ંૂ
અવાજમાં કશીક ગંભીર વાતો કરી ર ા હતા. પણ તેમાંના
િશર તેદાર હતા, તેમના મ
પરનો મલકાટ ગંભીરતાના પડને ભેદીને બહાર આવતો હતો. એમને આ પ્રસંગ કોઈક
ભાિવકને તીથર્યાત્રાનો પ્રસંગ હોય તેટલો િપ્રય લાગતો હતો.
ખબ, ખબ, ખબ: રબર-ટાયરની ગાડીના ઘોડાની પડઘી
વાગી. સૌ હોિશયાર બ યા: "પ્રાંત-સાહેબ આ યા."

ટે શનની કમાન નીચે

la

એિ જનની વરાળે જોશ પકડ .ું નીચે ઊભેલો કાળો દે શી િખ્ર તી ડ્રાઈવર એિ
પર ચડયો. ગોરા પોિલિટકલ એજ ટ લાંબી, ધીરી ડાંફો ભરીને આવી પહ યા, નાની
બંસી બજાવીને એિ જને ત્રણ ડબા ઉપાડયા. િન ન જકશન
ં
પર કોઈ પા કાવતરાની
ગાડી પછવાડે રહી ગઈ. નાનકડી એ પે યલ આગગાડીએ દે દી યમાન િદવસને
અંધારી રાત્રીનો પોશાક પહેરાવી દીધો.

જન
એક
હવા
પણ

ka

"પ્રાંત-સાહેબની એ પે યલ ટ્રેન ક્યાં જતી હતી? િપનાકીએ જકશનની
ં
તારની વાડય
પર રમતાં છોકરાંને પ ૂછ .ું

ta

"કોઈક રાજો મરી ગયો છે , ઈયાં ગીયો છે મારો પે." કોઈક િમયાણા પોલીસના
છોકરાએ ક .ું
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થોડી વાર પછી દુિનયાને જાણ થઈ ગઈ: િવક્રમપુરના ઠાકોર સાહેબ ગુજરી ગયા.
થઈ તો ગયા હતા બે િદવસ, પણ એજ સીને ખબર આ જ પહ યા. શબને પથારીમાં જ
સાચવી રાખી, માંદગી ચાલુ છે એવી વાત જ રાજમહેલમાંથી જાહેર કયાર્ કરી હતી.
રાજાઓનાં અવસાનો તે વખતમાં રોમાંચકારી બનાવો હતા. મ ૃ યુ શક્ય તેટલું ગુ ત
રખાત.ું અને તે દરિમયાન જામદારખાનાનાં જવાિહરો અને ખજાનાનાં દ્ર ય અનેક અણદીઠ
હાથોની આંગળીઓ વડે હેરફેર પામતાં. રાજભંડારોને સીલ મારવા પોિલિટકલ એજ ટોની
પે યલો દોટાદોટ કરતી. કૈ ક યાલ થતા. કૈ ક નીિતમાન નોકરો ઝડપમાં આવી પાયમાલ
થતા.
ુ ા અ યારે કેવી દુદર્ શામાં પડી હશે! એ સ
ુ કાં મ ૂકીને
અઢાર વષર્ની બાલસખી દે વબ
ુ
રોતી હશે. એને િદલાસો દે નાર કોણ હશે? એના શ ઓ
એને લટં ૂ ી લેશ?
ે શુ ં કરશે?
એવાં વલોપાતનાં વમળો િપનાકીને જક્શનની
ં
સડક ઉપર અહીંતહીં હડસેલતાં ર ાં.
એમ કરતાં કરતાં એનુ ં મનપંખી પાંખો ફફડાવીને િવક્રમપુરના આભ-કેડે ઊડવા માંડ .ું
ત્રણ જ કલાક પછી િવક્રમપુરના દરબારગઢને ઓરડે ઓરડે પ્રાંત-સાહેબનુ ં ટાિલયું
માથું નીચું વળી વળી દાખલ થત ું હત.ું કડીઓ લગાવવા માટે ની દીવાની કાકડી અને
લાખનો ટુકડો પેટીએ પેટીએ ભમતાં હતાં. દસ વષર્ના એકના એક વારસદાર કુંવરને
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ચોકીપહેરામાં સાચવીને જૂનાં રાજમાતા ચ ૂપચાપ બેઠાં હતાં. એને િટલાવી તો લીધો હતો
સવારમાં જ. એને શા માટે િટલાવવામાં આ યો. તે વાંધો ઊઠાવીને ગોરો અિધકારી
ધમપછાડા કરી ર ો હતો. કુંવરના મામાએ ઠંડા કલે જવાબ વા યો કે પ્રથમ ગાદીવારસને િટલાવવો પડે; પછી જ મરહમ
ૂ રાજવીની નનામી કાઢી શકાય.
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િટલાવેલ કુંવર બનાવટી છે , રાણીના પેટનો નથી, એવી ખટપટની ંકો પ્રાંતં ાતી ગઈ. તેની બીજી બાજુ ડાબા કાનમાં બીજી વાત રજૂ કરવામાં
સાહેબને જમણે કાને ક
ુ ાને બે મિહના ચડેલા છે . એ આખી વાત જ મોટું ત ૂત છે તેવા પણ
આવી કે નવાં રાણી દે વબ
અવાજો આવી પહ યા. ભાતભાતની ભંભેરણીઓ વ ચે ગોરો ભવાં ખેંચતો બેઠો હતો. કડી
જડેલા જામદારખાનાને ખોલાવીને પછી તેની તમામ સામગ્રીની ન ધ ગોરો લેવરાવવા
લાગ્યો. દરે ક પેટીનાં નંગ-દાગીના ગણાવા લાગ્યાં. એમાં એક પેટી જરા છે ટેરી, એક
કમાડની ઓથે પડી હતી, કોઈક સાહેબે જામદારખાનાના મુખ્ય અમલદાર સામે સ ૂચક દૃિ ટ
કરી. એ અિધકારી પોતે જ હજુ તો િવ મયની લાગણીમાંથી મોકળો થાય તે પ ૂવેર્ સાહેબે
એને યાં ને યાં હક
ુ મ ફરમા યો: "િનકલ જાવ."
સાહેબનો છાકો બેસી ગયો. પહેલા દર જાનો અિધકારી ચોર ગણાઈ બરતરફ થયો.
એ અમલદારની લાંબી, ટાઈપ કરે લી, ખુલાસાવાર અરજીને સાહેબે ફગાવી દીધી. એને બ
અર આવવા પણ રજા ન આપી. સાહેબનો એક મહાન હેત ુ સધાઈ ગયો! પોતાના નામનો
છાકો બેસી ગયો: એ છાકો બેસાયાર્ થી રાજવહીવટની અરધી િશિથલતા આપોઆપ ઓછી
થઈ ગઈ.

ta
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ધાક બેસારવી, જતાં વેંત થરથરાટી ફેલાવી દે વી, એકાદ િક સામાં દારુણ અ યાય
થતો હોય તો તેને ભોગે પણ કડપ બેસારી દે વો - એવી એકાદ ચાવીએ જ અનેક અંગ્રેજ
અફસરોને કાબેલ કહેવરા યા છે . ટાિલયા પ્રાંત-સાહેબને પણ એ ચાવી હાથ આવી ગઈ.
વળતા જ િદવસથી એણે રાજના સહકારી વહીવટકતાર્ તરીકેનો ચા સંભાળી લીધો, અને
તેલ પ ૂરે લાં પૈડાંની પેઠે રાજના નોકરો કામ કરવા લાગી પડયા.
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40. લ કર ભરતી
"હુ ં હાથ જોડીને કહુ ં

ં કે મને આમાં ન નાખો."

"પણ, દીકરી, તું રાજરાણી છો. તારે એવું કયેર્ જ સારાવાટ છે ."
"શી સારાવાટ?"
"ગાંડી, છોકરો હશે તો ચાર ગામનાં ઝાળાં પણ મળશે. નીકર તને એકલીને સુખનો
રોટલોય ખાવા નૈ દીયે. જાણછ?"
"નિહ ખાવા દીયે? શુ ં બોલો છો આ?"
"સાચું બોલું

.ં તને કલંક લગાડીને કાઢી મેલશે."

"એવી ગાંડી વાતો કરો મા. મને કોઈ નહીં કાઢી મ ૂકે. હુ ં ક્યાં રખાત !ં મને, ભલા
થઈને, આ ઢ ગમાં ન ઉતારો. મારાથી ઢ ગ નિહ ચાલુ રહી શકે. ને પ્રભુએ મને દીકરો
દે વાનુ ં સર યુ ં હોત તો તો દીધો જ ન હોત?"
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એવુ ં કહેતી એ જુવાન રજપ ૂતાણી દાંત કચરડીને રોતી હતી. એ િવક્રમપુરની માનેતી
ુ ા હતી. એની આંખો પોતાના ઓરડાની ભીંતો પર ઠાંસોઠાંસ ભરે લી
િવધવા રાણી દે વબ
તસવીરોમાં ર તો કરતી હતી. પોતાની ને પોતાના મરહમ
ૂ ખાિવંદની એ તરે હતરે હ ભાતની
ુ ા: દા ની યાલી પાતી દે વબ
ુ ા:
તસવીરો હતી: ઠાકોર સાહેબને ચાનો યાલો પીરસતી દે વબ
ુ ા: દે વબ
ુ ાના નામની ગૌશાળા ઊઘડે છે : 'દે વબ
ુ ા
ડગલાનાં બટનો બીડી દે તી દે વબ
સેનેટોિરયમ'ની ઉદ્ ઘાટનિક્રયા થાય છે : દે વે ર મહાદે વના મંિદરનુ ં ખાતમુહત
ૂ ર્ ચાલે છે :
ુ ા: ક યાઓને ઈનામો વહચતી દે વબ
ુ ા પુરુષવેશે િશકારમાં ર નાકરને પ ૂજતી દે વબ
ુ ાએ છાતી ધડૂસી, માથાં પટક્યાં, કપાળ કૂટ .ું
અપરં પાર છબીઓ: દે ખી દે ખીને દે વબ
'વહાલાજી મારા! ઠાકોર સાહેબ!'ને યાદ કરતી એ રવા લાગી.

તમે?"
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એની મા એને બનાવટી દીકરો ધારણ કરાવવા આવી છે . અઢાર-વીસ વષર્ની
ુ ાને એ પ્રપંચજાળ જાળવી રાખતાં આવડવાનુ ં નથી. પણ એનાં સગાં, એના પાસવાનો,
દે વબ
ુ ાને પોતાની
એના ખવાસો, એના કામદારો અને રા યના કૈ ક મુ સ ીઓ-મહેતાઓ દે વબ
ુ ાને હાથે આ નાટક કરાવવાની હતી. એ
સોગઠી સમજી બેઠા હતા. તેઓની મતલબ દે વબ
ુ ામાં ર ું નહોતુ.ં
નાટક ભજવવાનુ ં જોમ દે વબ
"મને રોઈ લેવાનો તો વખત આપો! અને ચુડેલો વીંટળી વળી હોય તેમ કાં વીંટી છે

ka
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એવા ધગધગતા બોલ બોલતી એ બાળા એકા તનો િવસામો માગતી હતી. પણ
ુ ાની મેડી િદવસરાત ભરપ ૂર રહેતી. અંગ્રેજ
રાજમહેલમાં એકા ત નથી હોતી. દે વબ
ઑિફસરના ફરમાનથી છે ક એની દે વડી સુધી પહેરેગીરો બેઠા હતા. શોક કરવા આવનાર
માણસોમાંથી પણ કોણ હેત ુ છે ને કોણ શ ુ છે તે કળાત ું નહોતુ.ં રાણી સાહેબનાં જવાિહર
ુ ાને ભાગી
અને દાગીના પણ યારે ગોરા હાકેમના હક
ં ૂ ાવા લાગ્યાં યારે દે વબ
ુ મથી ચથ
જવાનુ ં િદલ થયુ.ં
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ભાગતું ભાગતું એનુ ં હૈયાહરણુ ં સીમાડા ઓળંગતું હત.ું ઝાંઝવાનાં જળ સ સરંુ ધીખતી
બાફમાં બફાત ું જતું હત.ું એની પાછળ જાણે કે ગોરો હાકેમ િશકારી કુ ાઓનુ ં અને
િશકારગંધીલા માણસોનુ ં જૂથ લઈને પગેરંુ લેતો આવતો હતો. બોરડીનાં જાળાં અને થબડા
ંૂ
થોરની લાંબી કતાર એક પછી એક એના દયવેગને રોધતી હતી. જો પોતે ગરીબ ઘરની
કોઈ બ્રા ણી હોત તો રં ડાપો પાળવામાં પણ એને એક જાતનુ ં સુખ સાંપડત. ભરી ભરી
દુિનયાના ખોળામાં એ બેસી શકત, સીમમાં જઈ ખડની ભારી લઈ આવત, છાણાંની ગાંસડી
ુ સીનો ક્યારો રોપત, આડોશીપાડોશીનાં
વીણી આવત, આંગણે ગાયનો ખીલો પાળત ને તલ
બાળકો રમાડીને મન ખીલે બાંધત.
પણ આ તો રાજ-રં ડાપો! એના છે ડા સંકોડીને હુ ં શી રીતે બેસીશ? હુ ં હવે કોઈની
રાણી નથી, કોઈની માતા નથી, કોઈની પુત્રી કે બહેન નથી; હુ ં તો સવર્ની શકદાર ,ં કેદી
,ં ખટપટનુ ં કે દ્ર
,ં ચુગલીખોરનુ ં રમકડું
.ં મારા પ્ર યેક હલનચલનમાં કોઈક
કાર તાનનો વહેમ પોતાના ઓળા પાડશે. મારે ઘેર કોઈ રાજકુટુંબી જન ભાણુ ં નિહ માંડે,
ૂ ણ કરતી મનાઈશ.
કેમકે એને ઝેરની બીક લાગશે. હુ ં તપ ૂજા કરીશ તો કોઈ કામણટમ
ુ
ુ
મારં આંખ-માથુ ં દઃખશે તો કોઈ ગુ ત રોગનો સંશય ફેલાશે. ક્યાં જાઉં? કોને યાં જાઉં?
ુ ા બહુ મઝ
દે વબ
ં ૂ ાઈ. એને પણ િપનાકી યાદ આ યો. બાળપણનો એ ભાંડુ મને રાજપ્રપંચની
જાળમાંથી નિહ છોડાવે? કેમ કરીને છોડાવી શકે? એની હજુ ઉમર શી? એને ગતાગમ
કેટલી? ક્યાં લઈ જઈને એ મને સંઘરે ?
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ઢળતી પાંપણોનાં અધબીડયાં બારણાંની વ ચે પોતાનાં ને િપનાકીનાં અનેક સોણાં
ુ ાને દીવાલને ટે કે ઝોલું આવી ગયુ.ં
જોતી જોતી દે વબ
આઠ જ િદવસમાં તો ગોરા હાકેમે વ તીનાં હૈયાં વશ કરી લીધાં. રાજના
અિધકારીઓને પણ ગોરો િપ્રય થઈ પડયો. મરહમ
ૂ ઠાકોર સાહેબના ધમાર્ દાઓ તમામ એણે
ચાલુ રાખ્યા, નવા વધારી દીધા. નહાવાનો ઘાટ બંધા યો, ઠાકોર સાહેબના નામ પર નવું
સમાિધ-મંિદર બંધા યુ,ં બુલદ
ં કારજ કયુ,ર્ં નોકરોને રજા-પગારનાં ધોરણ કરી આ યાં,
પોલીસની અને કારકૂનોની લાઈનો બંધાવવા હક
ુ મ કય .
અને એ લોકપ્રેમના પાયા ઉપર ગોરાએ યુરોપના મહાયુ માં મોકલવા માટે
રં ગ ટોને ભરતી કરવાની એક ઑિફસ ઉઘાડી. રાજના લગભગ તમામ અિધકારીઓને એણે
'િર િટંગ' અફસરો બનાવી પગાર વધારી આ યા ને નવા વષર્ના ચાંદ-િખતાબોની લહાણીની
લાલચો આપી.
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એક મિહનાની અંદર તો રાજના બેકાર પડેલા કાંિટયા વણર્ના જુવાનો, માથામાંથી
ટોલા પકડાય તેમ, હાજર થવા લાગ્યા ને દે શી અમલદારો પોતાની મીઠી જબાનથી એમનાં
કલેજાંને વેતરવા લાગ્યા.
"જો, સાંભળ, ઓઢા ખુમા, દે વરાજીઆ, પીથલ, હોથી, વીરમ - તમે સૌ સાંભળો.
તમતમારે બેિફકર રે 'જો. ઉવાં તમને કાંઈ લડવા લઈ જાવાના નથી. લડે છે તો ગોરી
પલટણો. તમારે તો એ...ય ને લીલાલે'ર કરવાની છે ."
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માંડી.

જુવાન વીરમે માથુ ં ઊંચું કરીને આ ભાષણ કરનાર અમલદાર સામે સંદેહભરી મીટ
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બીજા બધા શ ૂ યમાં જોતા બેઠા હતા.

ta

"ઉવાં તમારે બીિડયુ,ં સોપાિરયુ,ં િસગરે ટું, ખાવાનાં, પીવાનાં, ને વળી દા ના પણ
ટેસ. તે ઉપરાંત -"
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ઑિફસરે આમતેમ જોઈને આંખ ફાંગી કરી. પછી વીરમની પીઠ થાબડતે-થાબડતે
ધીમેથી ક :ું "તમને ઘર સાંભરે ઈ શુ ં સરકાર નથી સમજતી? આ લાખમલાખ ગોરા
જુવાનો શુ ં ઠાલા મફતના લડવા આવે છે ? શુ ં સમ યા? સમ યો મારંુ કહેવ?ુ ં સૌ સમ યા?"
સૌએ ઊંચે જોયુ.ં અમલદારે પ ટ કરીને ક :ું "આરબોની ને યહદ
ૂ ીઓની છોકરીઓ
દીઠી છે કોઈ દી જનમ ધરીને?"
બધા રી ટોએ ડોકાં ધુણા યાં.
"તયેં પછી ઈ ટદે વનુ ં નામ લઈને ઝટ ચડી જાવ આગબોટમાં. આંહીં શીદ અવતાર
ધ ૂળ મેળવો છો?"
"તયેં તુય
ં હાલને, સા'બ, અમ ભેળો!" પેથાએ રમ ૂજ કરી.
"અરે ગાંિડયા! મને વાિણયાને જો ભરતીમાં લેતા હોત તો હુ ં શુ ં તારા કે 'વાની વાટ
જોઈ બેસત! હુ ં તો ઘરનાં માણસોને ખબરે ય ન પડવા દે ત, ભ ૂત!"

લ કરી લોહીના બનેલા આ સોરઠી જુવાનોનાં મન સ ૂનાં હતાં. િબનરોજગારી તેમને
િદવસરાત ખાઈ જતી હતી. િવક્રમપુરનો દિરયાકાંઠો ઓની આજ સુધીની જીવનસ ૃિ ટનો
છે ડો હતો, તેમની સામે આગબોટ, દિરયાની અનંત છાતી પર પ્રયાણ, બગદાદ-બસરાના
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અદીઠ પ્રદે શો અને પેલે ટાઈનની ગોરી લલનાઓ તરવરી ઊઠયાં. વશીકરણ પ્રબલ બ યુ.ં
તેમાં અમલદારે છે લો મંત્ર મ ૂક્યો.
"આ યો!" કહીને પોતાની ગાદી ઉપર એણે િપયા બસો-બસોની ઢગલી કરી. "આ
તમારાં બાળબ ચાંનો પ્રથમથી જ બંદોબ ત. યો, હવે છે કાંઈ?"
િપયાની ઢગલી દે ખ્યા પછી આ સોરઠી િસપાઈગીર જુવાનોનાં મનને આંચકા
મારતી
છે લી વાત હતી તે પતી ગઈ. પોતાની પછવાડે બાલબ ચાંની શી વલે થાય!
એ એમની છે લી વળગણ હતી. સાવજ વા પણ એ બાળબ ચાંની િફકર સામે બકરા બની
જતા.
"કે'દી ઊપડવાનુ,ં સા'બ?" રણવીરે પ ૂછ .ું
"પરમ િદવસ."
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"ઠીક." કહીને તેઓ ઊઠયા.

"ને આ યો." અિધકારીએ બીડીઓનાં મોટાં મોટાં બંડલો તેમની સામે ફગા યાં.
"ઉપાડો, ઉપાડો જોઈએ તેટલી."
સોરઠી જુવાનોનાં િદલ ભરચક બ યાં. તેમને લાગ્યુ ં કે કોઈક વાલે ી અમારા ઉપર
અથાક વહાલપ ઠલવી રહેલ છે . સામે તેઓ કહેવા લાગ્યા: "હાઉ હાઉ; હવે બસ, સા'બ!
ઢગ્ય થઈ ગઈ!"

la

"લઈ જાઓ. લઈ જાઓ ઘેર. સૌને પીવા દે જો." એમ આગ્રહ કરી કરીને
અિધકારીઓએ બીડીઓ બંધાવી.
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ત્રીજા િદવસે બસરાની આગબોટમાં પહ ચવા માટે યારે જાલી-બોટ ઊપડી ગઈ
યારે પચાસેક ઓરતો અને પચીસ-ત્રીસ બાળકોનુ ં જૂથ સમુદ્રના હૈયા પર પડતા જતા
પાવરણા પટા પર પોતાની આંખોને દોડાવત ું મગ
ં ૂ ું મગ
ં ૂ ું ઊભુ ં હત.ું

યો

pu
s

41. વટ રાખી

"ભાણા મહીપતરામ ડોસાએ પથારીમાં પડયાંપડયાં ક :ું "ઘોડીને લઈ જા. દરબાર
સુરે દ્રદે વજીને સ પી આવ. હવે એ પશુ આપણા ઘરને ખીલે દુઃખી થશે."
ુ ત
ુ ુ' રમતાં એણે
મહીપતરામના જીવનમાં આ પ્રથમ-પહેલી હાર હતી. સંસારની 'હત
ુ ત
ુ
ુ
ુ
ુની
પહેલી વાર 'મીણ' ક .ું સોરઠના છોકરા હત
ત
ત
રમતમાં
સામી
બાજ
ન
ો
પટ
ખદ
ં ૂ ે છે , અને
ુ
ઝલાઈ ગયા પછી મરણતોલ થયે જ 'મીણ' કહે છે .
આજી નદી સોરઠયાણી છે . વંકી અને િવકરાળ છે . મરદ મહીપતરામના પગ કમજોર
પડયા પછી એક િદવસ યાં ઘોડીને ધરાભર પાણીમાં ધમારતાં ધમારતાં પ થર પરથી
લચક્યા હતા. એની છાતીના જમણા પડખામાં એક સટાકો નીક યો હતો. વષ પહેલાં ગોરા
સાહેબ સાથે િશકારે ગયેલ યારે વછોડેલી બંદૂક અક માત પાછી પડી હતી: ફેફસાં પર કંદો
ભટકાયો હતો. દગલબાજ દીપડાની પેઠે લપાઈ રહેલ ું એ દદર્ અ યારે મહીપતરામના દે હના
નાયુઓ ખળભળતાં તરાપ મારી ઊઠ .ું એનો દે હ પથારીવશ બ યો. એણે જીવનની
સાથેના જુ માં હાર કબ ૂલી. પોતાનાં યારાં પશુઓને ઠેકાણે પાડવાનો િવચાર એણે સૌપહેલો કય .
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સુરે દ્રદે વજી રાજકોટમાં હતા. મેડીએથી એણે રે શમ ઘોડીનો અસવાર નીરખ્યો.
ટતી જુવાની ઘોડાની પીઠ પર વી ડી લાગે છે તેવાં ડાં જગત પર ઘણાં ઓછાં દૃ યો
જડે છે .
"મારા બાપુજીએ આ ઘોડી આપને સ પવા મોકલેલ છે ." િપનાકી વધુ કશુ ં સમજાવી
ન શક્યો.
કાિઠયાવાડની એ રસમ સુરે દ્રદે વજીને માલ ૂમ હતી. બદલી પર જતા અમલદારો
પોતાનાં પશુઓ લાગતાવળગતા દરબારોને ભેટ દાખલ મોકલતા. એવી ભેટનાં મ ૂલ
બજારભાવ કરતાં ઘણાં વધારે મળતાં. પણ મહીપતરામની એ રસમ ન હોય. એ આજ
છે લે પાટલે હોવો જોઈએ!
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સુરે દ્રદે વજીએ પ ૂરા ચારસો િપયા િપનાકીને ગજવે ઘા યા. સુરે દ્રદે વજીના સુવાળા
ં
પંજા નીચે પોતાની રે શમી રંુ વાટી થરથરાવતી ઘોડી દરબારી તબેલામાં ચાલી અને િપનાકી
હષર્ પામતો પામતો ઘેર પહ યો.
" યો આ," કહીને એણે બાપુજીની પથારી પર નોટોની ઢગલી કરી ઉમેયર્ં ુ કે , "દરબાર
સાહેબ તો ઊલટાના બહુ રાજી થયા."
મહીપતરામ જોતા હતા કે ભાણાના મ પર આનંદની ફાળો ચાલી રહી છે - વી
ફાળ પાંચાળના આષાઢ-ઝરતા ડુગ
ં રા પર પોતાની રે શમ ઘોડીના પગડા રમતા હતા એક
િદન.
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એ સ ૂતા હતા તેમાંથી ક ટાતા ક ટાતા ઊઠયા. િપનાકી ટે કો આપવા ગયો તે એણે ન
લીધો. ઊઠીને એણે બેઠક રચી, આંખો ફાડી પ ૂછ :ું "મેં તને ઘોડી વેચવા મોક યો હતો?"
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િપનાકીના મ માંથી જવાબ તો શું ટવાનો હતો? - મહીપતરામના હાથની એક
અડબોત ટી. િપનાકીના ગાલ ઉપર લોહી ધસમ યુ ં - નવા ઘાસની મોકળી ચાર ચરીને
ડામણ સોતા વછે રા ઊભી વાટે ધસે છે એવી રીતે.
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એ અડબોતના મે મહીપતરામને ગાદલામાં પાછા પછાડયા. એની આંખોએ ભાગ્યે
જ કદી આંસુ ભા યાં હતાં. ઘણાં વષ પછી પ્રથમ વાર ફક્ત એક જ રે લો એની પાંપણોના
વાળ પલાળીને એના કાનને કોઈ છાની કથા સંભળાવવા ચા યો ગયો. છાતી પર હાથ
દબાવીને એ પડખું ફરી ગયા. રડતા િપનાકીએ એના પગોને અડકીને ક :ું "બાપુજી, મારી
ભ ૂલ થઈ."
એનો જવાબ મહીપતરામે પગના ધીરા ધક્કાથી વા યો. ખાટલા પરથી ઊઠી
જવાનો એ મગ
ં ૂ ો આદે શ હતો.
લબડેલ કાયાવાળાં મોટીબા યાં આવીને ચ ૂપચાપ ઊભાં ર ાં. એણે િપનાકીને
ઓરડાની બહાર લીધો.
થોડી જ વાર પછી ખડકીની બહાર એક 'ડૉગ-કાટર્ ' (નાની ઘોડાગાડી) રણઝણી.
હાથમાં ચમરી લઈને સુરે દ્રદે વજીનો કોચમેન અંદર આ યો; ક :ું "દરબાર સાહેબ તિબયત
જોવા આવે?"
િપનાકીની તો પ ૂછવા જવાની તાકાત નહોતી. મોટીબાએ પથારી પર જઈને પ ૂછ :ું
"દરબાર સાહેબ આ યા છે ."
"ભે ં કોઈ છે ?"
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"ડીપોટી સુિપ્ર ટન સાહેબ લાગે છે ."
"હાં - હાં? મારો વાલેશરી આ યો છે ? મને ટાંિટયા ઢસરડતો જોવા કે ? ઊભા રહો.
મારો ડગલો લાવો. મારો ફટો લાવો ને મારી લાકડી લાવો. મને-મને ઝટ ઝટ પ ૂરાં કપડાં
પહેરાવો."
કોણ જાણે ક્યાંથી શરીરમાં કાંટો આ યો. ગળાની હાંફણને એણે હોઠ અને દાંતની
ભીંસ પછવાડે દબાવી રાખી. પ ૂરા પોશાકે એ ખુરસી પર ચડીને બેઠા. ઢોિલયા પર નવી
ચાદર િબછાવરાવીને તે પર પરોણાનુ ં આસન રખા યુ.ં પોતે હાથમાં ડંડો ઝાલીને બેઠા.
"કાં!" ભાદરવાના મોરલાના ભરપ ૂર કંઠીલા કેકારવ
બોલ આ યો.

વો સુરે દ્રદે વજીનો ભય ભય
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મહીપતરામ ખુરસી પરથી ખડા થવા ગયા. "બેઠા રો', બેઠા રો' હવે." કહેતા
સુરે દ્રદે વજી સામા દોડી ગયા, ક :ું "અરે વાહ! રં ગ છે ! આમાં મંદવાડ જ ક્યાં છે ? અમને
નાહક આંટો થયો. કેમ શુક્લ સાહેબ!" એમ કહેતાં સુરે દ્રદે વજી ખાખી િબ્રચીઝ અને કાબરા
હાફકોટવાળા પોતાના સાથી તરફ ફયાર્ .
"આપને...તો...ઠીક...પણ...સાહેબને...તો...સાચે...સાચ આંટો થયો!" મહીપત- રામ
હાંફતાં હાંફતાં બો યા. ને બોલતાં બોલતાં એ ડે યુટી પોલીસ-અિધકારી તરફ ખ ૂબ કતરાતા
ગયા.
વો ચહેરો
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"મારી તો ફરજ છે ને!" પોલીસ-અિધકારીએ શેરડીના ચુસાયેલા છોતા
રાખીને ક .ું
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પા કલાક, અરધો કલાક, કલાક સુધી સુરે દ્રદે વજી બેઠા. એ તો કંઈ કંઈ વાતોએ
ઊખ યા. એમને લાગત ું હત ું કે મહીપતરામને સુવાણ થઈ રહેલ છે . એની પ્ર યેક
વાતચીતનો મુખ્ય મુ ો એક જ હતો કે "આ રાજનુ ં હવે આવી બ યુ ં છે . શહેનશાહત
ત ૂટવાની તૈયારી છે . એનાં કાળ-ઘિડયાળાં વાગી રહેલ છે . એના પાપ-ભારે જ એ ડૂબશે."
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પોલીસ-ઑિફસર એ પ્ર યેક બોલને પોતાના મનની મરણપોથીમાં ટપકાવતો હતો.
કાળી શાહીના અખ ૂટ બે ખિડયા વી એની આંખો હતી.
ઊઠીને પરોણા ચા યા. સુરે દ્રદે વજીના મ માંથી ઘોડીના સંબધ
ં માં જો શ દસરખો
પણ પડશે તો પોતાનુ ં શુ ં થશે તેનો મહીપતરામને મોટો ભય હતો. પણ બીજી સવર્ વાતોમાં
ભખભિખયા બનનાર સુરે દ્રદે વે ઘોડીને િવષે ઈશારો સરખોય ન કય . એણે ઊઠતાં ઊઠતાં
ફક્ત એટલું જ ક ું કે, "કોઈ પ્રકારની જુદાઈ જાણશો નિહ."
ડૉગ-કાટર્ ના ઘોડાના ડાબલા ઊપડીને થોડે દૂ ર ગયા પછી જ મહીપતરામનો શરીર
પરનો કાબ ૂ વ ટી ગયો. એ પટકાયા. તે પછી બી િદવસે એમનુ ં અવસાન થયુ.ં પણ
છે લી ઘડી સુધી એમણે િપનાકીની સામે ન જોયુ.ં આઠ-દસ બ્રા ણો જઈને એમને બાળી
આ યા. એમનુ ં લૌિકક કરવા પણ બહુ લોકો ન આ યાં.

42. ઓટા ઉપર
િવક્રમપુર શહેર વધુ રિળયામણુ ં શાથી લાગતું હત?ું તેના ઊંચા ટાવરને લીધે? એના
કનેરીબંધ, પહોળા 'અમરુ ચોક'ને લીધે? ચાંદની રાતોમાં ધાબે કુટેલી અને ખારવણોના
રાસડાનો ફળફળતો રસ પાયેલી એની છોબંધ અગાસીઓને લીધે?
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ના,ના; જરાક િનહાળીને જોશો તો િવક્રમપુરનુ ં ખરે ખરંુ પ તમને એનાં મકાનોના
ઊંચા ઓટલામાંથી ઊઠત ું લાગશે ઓટા માથે બેસીને હર પ્રભાતે ઘર-માિલકો
પલ ઠીભર દાતણ કરતા હોય છે , ને સ ૂરજ બે'ક નાડા-વા ઊંચો ચડે યાં સુધી સામસામા
ઓટા પરથી વકીલો-અિધકારીઓ વાતોના ફડાકા મારતા હોય છે .

y.
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એ ઓટા પરથી ઊઠવું ગમે નિહ. એ ઓટાને કશુ ં પાથરણુ ં પાથરવાની જ ર નિહ.
રાજના મોટા અિધકારીઓ પ્રભાતે એક બાંિડયા પહેરણભર એ ઓટા પર વા દમામદાર
અને ડા ા લાગે છે , તેવા એ કચેરીઓની ખુરશીઓ પર નથી લાગતા. એ ઓટા પર માણસ
હાથી વાં દીપે છે . પાણીભયાર્ પેરી લોટાઓ એ ઓટાની િવભ ૂિતમાં વધારો કરે છે . ને
દાતણ કરનારાઓ એ ઓટા પરથી
પ ૂણર્ શા ીય, બુલદ
ં સુરીલી ઊલ ઉતારે છે , તેનો
જોટો તો કદાચ જગતભરમાં નિહ જડે! છે ક અરધા ગળા સુધી પેસતી એ લીલા દાતણની
સુવાળી
ં
સરખી ચીર પ્રચંડ ઊબકાના િસંહનાદો મચાવે છે . વાઘરણો યાં
દાતણ નાખવા
ુ
આવે છે તે અકેક છડીના બ બેજ ટકડા કરે લાં દાતણો હોય છે . વળી એ પ્ર યેક ઓટાની
નીચે ઈિતહાસનુ ં અક્કે ક પાનુ ં પડેલ ું હોય છે . પાડોશીની કે જાહેર પ્રજાની ટ અરધો ટ
જમીન દબાવી લેવી, એ બીના ઐિતહાિસક નથી શુ?ં એની લડતનાં દ તરો િવક્રમપુર
શહેરની સુધરાઈ-ઑિફસના ઘોડાઓ પર તવારીખના થરો પર થરો ચડાવતાં આ પણ
ઊભાં હશે.

la

એવા એક ઐિતહાિસક ઊંચા ઓટા પર હજુ સ ૂયર્ન ુ ં િકરણ નહોતું ઊતયુ.ર્ં ઘરધણી યાં
ુ
હજ આંખો ચોળતા જ બેઠા હતા. એમની બાજુમાં પાણીનો લોટો, દાતણ અને મીઠાની
વાટકી ગોઠવાતાં હતાં.

ka

નજીકમાં એક પીપર હતી. પીપરના થડ પાસે એક ત્રણ વષર્ના નાના છોકરાને સડક
પર જતો રોકી એક જુવાન ઓરત ઊભી હતી. ઓરતનો પોશાક આિહરો-કાઠીઓની જાતનો
હતો. સાથે બીજી એક ઓરત સાઠેક વષર્ની બુ ી હતી. એના મ માં પીપરનુ ં દાતણ હત.ું

ta

"આમ આવ, ગગા; જો અપણા સાબ બેઠા: એને સલામ ભર." એમ કહેતી એ બુ ી
નાનકડા છોકરાના હાથને જોરાવરીથી એના કપાળ પર મુકાવતી હતી.

pu
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એનો અથર્ સય . દાતણ કરનારનુ ં ઘ્યાન એ તરફ ગયુ.ં બાઈઓ બહુ િપછાનદાર
હોય તે રીતે સાહેબની સામે હસી; અમલદારની પાસે ગઈ; ક ઃુ "કેમ, બાપા, આનંદ-મજામાં
છે ને!"
"આવો,"સાહેબે અરધીપરધી ઓળખાણ પામીને ક :ું "શુ ં છે અ યારમાં?"
“ઈ તો ઈમ આવેલ છીએ, સાબ, કે અમારા વીરમના હજી કેમ કાંઈ સમાચાર નથી?"
"વીરમ કોણ?"
"આ નઈ - તેં ફાંટ ભરી ભરીને બીિડયુ ં બંધાવી'તી ને પાળા ઢગલો ઢગલો િપયા
દીધા'તા, ને ઈ ને પીળો દરે સ પેરાવીને આગબુટમાં સડા યો'તો? મારો વીરમ નથી ઈયાદ
આવતો? શીળીના ઘોબાવાળો જવાન ઈ વીરમ, લડાઈમાં મે યો છે ને રા ?"
"મોઢે મને થોડું યાદ રહે, ડોશી? બપોરે કચેરીએ આવજો, ને એનો નંબર તમને
આ યો હોય ને, એ લેતા આવજો. નંબર હશે તો એનો પ ો મળશે: નામથી પ ો નિહ
મળે ."
આ પણ એક અકળ કોયડો હતો: માણસ વો માણસ - જીવતો જાગતો ને બોલતોચાલતો શીળીના ઘોબાવાળો જુવાન માણસ - પોતાના વીરમ એવા નામથી ન ઓળખાતાં
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સંખ્યાવાચક કોઈ આંકડા વડે ઓળખી શકાય, એવી તે રચના કોની હશે? એ દુિનયા કઈ
હશે?
ડોશીને કશી ગમ ન પડી. એટલામાં તો ડોશી જોડેની જુવાન ઓરતે પોતાના રાતા
રં ગના ઓઢણાનો એક છે ડો ક મરમાં ખોસેલ હતો તેને બહાર કાઢી તેની ગાંઠ વાળી હતી તે
છોડવા માંડી. હાથની આંગળીઓ ન છોડી શકી એથી પોતાના દાંત વડે ગાંઠ છોડી. એ
છોડતી હતી યારે ઓટા પર બેઠેલ અમલદારની નજર એના આગલા દાંત પર પડી. આવી
ગંદી ીના દાંત આટલા બધા સફેદ! આટલા ચકચકતા! એ પણ સમ યા જ હતી. લીલુછ
ં મ
દાતણ નિહ પણ િનરોગી હોજરી જ દાંતને સફેદી આપનાર છે એ વાતને વીસરી નવયુગનો
અધર્દગ્ધ બનેલો એ અમલદાર હતો.
ઓઢણાના છે ડાની ચીંથરીમાંથી એક બીજી ચીંથરી નીકળી. એની અંદર મેલી એક
કાગળની કટકી હતી. તેમાં સંખ્યા લખેલી હતી. બાઈએ કટકી ડોશીને દીધી.
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" યાં કચેરીમાં લાવજો, ડોશી." અમલદારે આ બાઈના લંબાયેલા હાથને પાછો
કાઢતાં ક .ું
"ભલે બાપા, પણ હવે તો મારા વીરમના વાવડ મ શે ને?"
"કેમ નિહ મળે ?"

"ના, ઈ તો ઓ યો પેથાપરવાળો અમરો પાછો આ યો છે ને, એણે અમને ફડકો
પડા યો."

la

"અમરો કોણ?"

ka

"ગાંડો થઈને પાછો આવેલ છે ને?" તી ગમે તેવ ુ ં લ યા કરે છે ."

ta

અમલદાર ચ ૂપ ર ા, ડોશીએ પ ૂછ :ું "તી, હ સાબ, ઉંવાં માણસ ગાંડાં શેં થઈ જાય
છે ? મારો વીરમ નર યો તો હશે ને?"
"એ બધી ખબર કચેરીમાં પડશે."

pu
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"પણ તયેં, હ સાબ, આપણા દિરયામાં અંધારંુ કીમ કરી નાખ્યુ?ં હુ ં તો અણગોતરા
કાળમાં જલમી .ં ને ચાર વષર્ની ધાવણી હતી તેદુથી મને સાંભરે છે કે આપણા દિરયામાં
કે’દી અંધારંુ નો'તું થયુ.ં આપણો કંદેિલયો તો ડો દિરયાપીરની આંખ્યુ ં વો આટલા
વરસથી ઝગતો ને ઝગતો રીયો'તો. મોટા રોગચાળા આ યા, સાત તો કાળ પડયા - તોય
આપણા દિરયાલાલના દીવા કે'દી નો'તા ઓલવાણા. આ વખતે જ એવડું બધુ ં શીયુ ં દં ગલ
ું
થીયું કે દિરયે અંધારંુ કરવું પડ ?"
"પા-પ-પા-પ" ડોશીનો નાનો પોતરો જીભ ના ગોટા વાળતો કાંકરો વીણતો હતો.
ને?"

"આવી કઈ આફત આવી પડી છે , સાબ? મારા વીરમને તો કાંઈ વપ ય નથી પડી

"અરે ગાંડી!" અમલદારને હવે ખુલાસો કરવાની જ ર પડી. "તને શી ખબર પડે!
દિરયામાં અંધારંુ તો આપણે એટલા સારુ કયુર્ં છે કે દુ મનોને ખબર પડી જાય કે આપણે શી
રમત રમીએ છીએ. ભલી થઈને આ વાત પેટમાં રાખ . તારો વીરમ તો એ..ઈને અ યારે
અમનચમન કરતો હશે કોક આરબાણી-"
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અમલદાર પ ૂરી વાત કરતાં અટકી ગયા. એને ભાન આ યુ ં કે આરબાણીઓ અને
યહદ
ૂ ણોની વાત સાંભળીને ધાન નિહ ખાય એવી એક ી યાં હાજર હતી.

એણે વાત બદલી: "તારા વીરમને માટે તો અહીંથી કોથળા ને કોથળા ભરી બીડીસોપારી મોકલાય છે ; એલચી, લિવંગ ને તજ મોકલાય છે ; ચાની પેટીઓ અને - "
"તો તમ વો ઈ રે નિહ. પણ જો હો, સાબ; મારા વીરમને ઉંવાં દારુ પીવા નો દે .
એને દારુ વધુ પડતો ચડી જાય છે ; ને ચડયા પછી આ વહન
ુ ે કાંક વધુ પડતી મારે છે ."

"અરે ડોશી, વીરમ પાછો આવે યારે તો ત ું જો ! એની આખી છાતી સોનાને ચાંદે
મઢી હશે. ને આંહીં તો મોટા મોટા હાકેમો એને લેવા સામા જાશે. એને રાજની મોટી નોકરી
આપશે. પછી આ તારો છોકરો ધ ૂળ નહીં ચથ
ં ૂ ે: બગીમાં ફરશે."
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"તો તો તારા મોમાં સાકર, મારા બાપ!" કહેતા વેવલી ડોશી હસવા લાગી. જુવાન
ઓરત સામા મકાનોની હાર પાછળ પડેલા દિરયાના કેડિવહોણા અનંત વેરાન ઉપર મનને
દોડાવવા લાગી. અને સાક્ષાત જાણે વીરમનો મેળાપ થતો હોય એવા ભાવને લઈને એ
બાઈઓ પાછી વળી.
વળતાં વળતાં ડોશીએ પાછા આવીને અમલદારની યાં બેઠેલી છોકરીના હાથમાં
કંઈક સેર યુ,ં ને અમલદારની સામે હાથ જોડીને ક :ું "અમારી ભાણીબાને.. તારે એમાં કંઈ
કે'વું નિહ, સાબ! બોલે એને મારા વીરમના સમ છે ."

la

અને અમલદારે એ આકરા સોગંદ પા યા.

ka

43. વાવાઝોડાં શ થાય છે

pu
s

ta

વીરમ નામના લડાઈમાં ગયેલા રં ગ ટની આ બે સગી બાઈઓ યાંથી પાછી વળી.
અને આંહીં ઓટાવાળા અમલદારના ઘરમાં બધાં છોકરાં વ ચે કિજયો મ યો કે ડોશીએ
આપેલા અરધા િપયામાં કોનો કેટલો ભાગ. અમલદાર પોતે ઓટલા પર હજામત કરાવવા
બેઠા. એમના હાથનુ ં આભલું સ ૂરજનાં િકરણોને ઝીલી લઈ, કોઈક કટારની માફક, ર તે જતી
આવતી પિનહારીઓનાં શરીરો પર રમાડત ું હત.ું
" ઈ," ડોશીની દીકરાવહએ
ક :ું "આટલે આ યાં છીએ
ુ
નાળીયેર નાખી આવીએ."

યારે હાલોને દિરયે

"હાલો, માડી; આ ગગાને પણ રતનાકરને પગે લગાડી આવીએ."
એક દુકાનદારને હાટડે નાિળયેરનાં પાણી ખખડાવીને કાને
ઊભી હતી. પ ૂરે પ ૂરંુ
ીફળ હજુ જડ ું નહોત.ું પાસે ઊભેલ
ટોપલીઓમાંથી અડધા અડદનો મ ૂઠો ભરી ર ો હતો. તે વખતે
ે ા એકે ક :ું "ડોશી, નાિળયેર
િસપાઈઓ દોડતા આ યા. અને એ માંહલ
હાલો ઝટ બેય જણીયું ટેશને."

માંડતી બંને જણીઓ
બાળક દુકાનદારની
ત્રણ-ચાર પોલીસના
પછી લે , હાલો હાલો

"કાં ભાઈ? શીદ હાલીએ?"
"હવે તારે 'કાં' ને 'શીદ' કરવાનુ ં શું કામ છે ? યાં કોઈ તારી પ ૂજા તો થોડી જ
કરવાની છે , મારી મા!" પોલીસે એના હાથમાંથી નાિળયેર મુકાવી દીધાં.
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છીએ."

"પણ, ભાઈ," જુવાન બાઈએ ક :ું "અમે અહીંના શે'રના નથીઃ ગામડેથી આવેલ

"એટલુય
ં હુ ં તારા મ પરથી નિહ વરતી શકતો હોઉં?" પોલીસે જુવાન બાઈને
પોતાની અક્કલની ખાતરી આપી. "માટે તો તમને તેડવા આવેલ .ં "
એમ કહીને િસપાઈએ છોકરાને ઉપાડી લીધો, એટલે પછી બંને બાઈઓ વાછરંુ
પાછળ ગાય જાય તેમ, ચાલી. છે ટેથી તેમણે ટે શન પરનો શોરબકોર દે ખ્યો. ખ ચરગાડીના
પીળા રકડા યાં એક પછી એક આવી આવીને મુસાફરીનાં બી તર વગેરે સામાન ઠાલવતા
હતા. અંદર એક ટ્રેન તૈયાર ઊભી હતી.
બાઈઓ સમજી ગઈ કે આ સરકારી-દરબારી સામાન સારી સારી ગાડીમાં મ ૂકવા
માટે જ િસપાઈ તેમને પકડી લાવેલ છે .

y.
co
m

બીજા બે-ત્રણ માગ પરથી એકેક પોલીસ બબે, ત્રણ-ત્રણ ગામિડયાં મુસાફરોને
ધકેલી ધકેલી ટેશન તરફ લાવતો હતો.
દિરયાનો ખારો યાંથી દે ખાતો હતો. ખારામાં ભેંસનુ ં એક મડદું પડ ું હત.ું એના પર
ગીધડાનાં થર જામી પડયા હતા. વ ચે પેસવા માટે થોડા કાગડા અને એક-બે કૂતરાં
મહેનત કરતાં હતાં. "બે જણીયુ ં વાળો કછોટા અને ઉપાડો જોઈએ આ સામાન!” પોલીસ
હલ
ુ ાવાવા- લાવવા લાગ્યો.

la

"ના,ભાઈ;" જુવાન બાઈએ ક :ું "મારી સાસુ નિહ ઉપાડે. એને છે દમનો રોગ. મારંુ
ુ
છોકરં એને દઈ દીયો."

ka

"હા, જમાદાર;" ડોશીએ પોતાના દમનો ઈિતહાસ કહેવાનુ ં શ કયુ:ર્ં "પરારની સાલ
સુધી તો મને નખમાંય રોગ નો'તો, પણ મારા વીરમના બાપ પાછા થયા -"
.ં " િસપાઈ

ta

"પણ, ડોશી, દિરયાકાંઠે તો દમ મે'નત કયેર્ જ મટે . હય
ુ ં વૈદું જાણુ ં
જાતનો વાણંદ હતો.

pu
s

"પણ અમારે તમારંુ વૈદું નથી કરવુ.ં છોકરો મારી સાસુને દઈ દીયોને ઝટ! લાવો, હુ ં
તમારા બે ફેરા ફગાવી દઉં." વહુ એ રકઝક કરવા માંડી.
ડોશી છોકરાને લેવા ગઈ, એટલે પોલીસ પાછો ખસી ગયો ને બો યો: "છોકરો તારો
નિહ મરી જાય. છાનીમાની ઉપાડવા માડ સામાન."
છોકરાએ આ વખતે સમજી લીધુ ં કે પોતે કોઈ પરાયા પુરુષના હાથમાં છે . કોઈ પણ
પરાયા માણસને પોતાના પર હક હોઈ શકે નિહ. એ હોય છે પ્ર યેક બાળકની ઈ રદ
ખુમારી. એ પછાડા મારવા લાગ્યો.
િસપાઈની એ ડોશીની રકઝક ચાલુ થઈ. તે અરસામાં તો યાં ત્રણ-ચાર અમલદારો
ઉપરાછાપરી આવી ગયા, ને િસપાઈને ઠપકો દઈ ગયા.
હવાલદારે ક :ું "હવે કેટલી વાર છે ? ગફલત કરશો યાં સાહેબ આવી પહ ચશે."
જમાદાર આ યા યારે બ ૂટના ચમચમાટ બો યા; ઝીની સોટી એમની જમણી જાંઘની
િબ્રચીઝ પર 'પટ-પટ' થઈ. એણે પોતાની ટોપીનો કાળો પટો બરાબર દાઢીની ધાર પર
ફેરવતે ફેરવતે ક :ું "નોકરો કરો છો િમ તર? આંહીં છોકરાંની િનશાળ ભણાવવા આ યા
નથી. ઝટ સામાન ઉપડાવી જાઓ."
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દરિમયાન ફોજદારની પણ ઘોડાગાડી આવી પહ ચી. છોકરો તે વખતે પોલીસની
બગલમાં ચેપાઈને લબડતો હતો, તેને તેણે જમીન પર પડતો મ ૂક્યો. ડોશીના માથા પર
એણે એક કાળી િમિલટરી ટ્રંક મુકી. ડોશીથી એ બોજો ન ઉપડયો. એક બાજુ ટ્રંક પડયો: બીજી
બાજુ ડોશી પટકાઈ ગઈ.
ફોજદારે આવીને હવાલદાર જમાદાર બેઉને ક :ું "આંહીં શુ ં હજામત કરો છો તમે?
કોઈ મજબ ૂત વેિઠયા નથી મળતા, તે આવા મુડદાલોને લઈ આવો છો? વખત કયો છે તે
તો સમજો! નિહ તો રાજીનામું આપો. હમણાં કાકો આવીને ઊભો રહેશે."
થોડાં કદમો આગળ જઈને ફોજદાર પાછા ફયાર્ ; તેમણે ક :ું "આ પ્રદશર્નને દૂ ર તો
કરો હવે. નાહક લોકો કાં ભેળાં કરો?"
એ પ્રદશર્ન ડોશીના વેરાઈ ગયેલા શરીરનુ ં હત.ું નાનુ ં છોકરંુ ડોશીની છાતીએ ઢળી
ચીસો પાડત ું હત.ું

y.
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રાતની મોડી ગાડીમાં આવેલો એક મુસાફર મ ધોઈને ચા યો આવતો હતો, તેણે આ
મામલો જોયો. તેણે યાં આવીને ડોશીના દે હ પરથી બાળકને તેડવા માંડ .ું દરિમયાન
બાળકની મા પોતાનો ફેરો નાખીને આવી.
"આ કેણે કયુ?
ર્ં કેણે રોયાએ મારી સાસુને ભ ભેળાં કયાર્ં?" જુવાન બાઈ રાડો પાડી
ઊઠી: "એનાં મરે રે મરે એનાં માણસુ!"
ં

la

પોલીસ અમલદારો દૂ ર ઊભા હતા, તેમણે જોયુ ં કે, કોઈ ઊજિળયાત જુવાન આ
વેિઠયાઓની મદદમાં આવી પહ યો છે : એણે પાટલ ૂન અને કોટ પહેરેલ છે , ને એનુ ં બદન
જોબનના વજ વુ ં છે .

ka

"એય િમ તર," એક અમલદારે વાભાિવક હક
ુ મદારની ઢબે ક :ું "એ ડોશીને લઈ
જાવ, લઈ જાવ. મા'જનમાંથી કંઈક મદદ મેળવી આપો, વયંસેવક છો ને?"

ta

જવાબમાં જુવાન થોડી વાર ધગધગતી નજરે તાકી ર ો. ને પછી એણે બેઉ
ીઓને ક :ું “ચાલો હુ ં તમને રાજમાં લઈ જાઉં."

pu
s

"કોણ છો તમે, િમ તર?"

સોરઠનાં પોલીસખાતાં તે કાળમાં 'િમ તર' શ દ વાપરતાં થઈ ગયાં હતાં. એ
પ્રયોગનો લાભ પોલીસો સહેજસહાજ ઉજિળયાત જવાનોને જ આપતા. એ પ્રયોગ કરતી
વખતે પોલીસનુ ં જીભનુ ં ટે રવુ ં વીંછીના આકડાની ટોચે રહેલી આગનુ ં એકાદ ફોરંુ પકડતી
હતી.
"માણસ

.ં " સોરઠી જુવાન પણ આડોડાઈથી ઉ ર દે તાં શીખતો હતો.

"એ તો હવે જા યું અમે કે તમે જાનવર નથી; પણ તમારંુ નામ શુ?ં "
"િપનાકીદે વ."
"અહીં કેને યાં જાવાના છો?"
ુ ા સાહેબને યાં."
"દે વબ
પોલીસના માણસોએ એકબીજાની સામે પછી ફોજદારે ક :ું "જવા દો એમને."
"આ બાઈઓને પણ હુ ં સાથે લઈ જાઉં
145
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"ડોશી ભલે આવે. બીજી બાઈને તો કામ કરવા રોકવાની છે ."
"મારે મારે ગામડે પોગવુ ં છે . બપોરે કચેરીમાં જાવુ ં છે . મને છોડો." જુવાન બાઈએ
ગાતરી છોડી નાખીને ક .ું
"જાવા દીયો." મોટા અમલદારે કોઈ ડાઘા બુલ-ડૉગ

વો અવાજ કાઢયો.

"અમારી મજૂરી?" જુવાન બાઈએ પૈસા માગ્યા.
"મજૂરી?" અમલદારો હ યા: "તને વહેલી છોડીએ છીએ એ જ તમારી મજૂરી."
પ ૂછ .ું

"કેમ? કરે લ કામની મજૂરી નિહ મળે આ બાઈઓને?" િપનાકીએ ચિકત બનીને
ધુણા યો: "કાંઈક સમજો તો
કોઈને કોઈની દયા ખાવાનો
લેવા પડે. અમારો એકેએક
નાથી ર ચક્કર થઈ જવાય
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"હવે િમ તર," ફોજદારે નજીક આવીને િપનાકીનો ખભો
ખરા! આ તો લડાઈમાં જનાર રસાલાનુ ં બધુ ં દં ગલ છે . અ યારે
વખત નથી. તમે વધુ વાર ઊભા રહો તો તમને પણ વેઠે
િસપાઈ અને એકેએક અમલદાર રાત િદવસ હેરાન થાય છે .
એટલા ઊગરી ગયા. સમજોને મારા ભાઈ!"
"ના-ના, એમ કેમ સમજુ?ં આને મજૂરી ચુકાવો."

"ભણો છો કે હજી?" અમલદારે આંખ ફાંગી કરીને પ ૂછ .ું
"હા જી."

la

"વણના યો વાછડો વધુ કૂદકા મારે : ખરંુ ને?"

ka

"એ વાત પછી કરીશુ.ં આને મજુરી ચ ૂકાવો."

"બેસો યારે આંહીં. તેજુરી ખ ૂલે ને, યારે આપીએ!"

ta

રક્ઝક થતી રહી. ને થોડીક વેળા વીતી પછી પોલીસ-અમલદારે પ ૂછ :ું "તમે કોને
મજૂરી અપાવવાની વાત કરો છો, િમ તર?"

pu
s

"આ બાઈઓને..." કહી િપનાકી પાછળ જોવા ફય .
- યાં કોઈ નહોતુ.ં ગામિડયણો ચ ૂપચાપ સરી ગઈ હતી. નવી કમબખતીનો તેઓને
ડર હતો. પોતાના મદદગારને તેઓ ઓળખતાં નહોતાં. અજા યા ફસાવનારાઓ
રે લગાડીઓમાં ઘ ૂમતા હોય છે , અને તેમને નવી ભાષામાં 'મુબ
ં ઈના સફેદ ઠગ' કહેવામાં
આવે છે , એટલું આ બાઈઓ જાણતી હતી. 'મુબઈનો
ં
સફેદ ઠગ' એ શ દોમાં ધાક ભરી હતી:
ગુ તી-લાકડીમાં તલવાર ભરી હોય છે તે પ્રકારની ધાક.
િપનાકીનુ ં મ ઊતરે લ ધાનના હાંડલા વુ ં બ યુ.ં અમલદારે એને આ ાસન આ યુ:ં
"કાંઈ િફકર નિહ, િમ તર! એ બચાડાંઓને રાતિદવસ રહેવ ુ ં જાણે કે અમારી સાથે. તમે તો
આવી ચડયા પરોણા દાખલ. તમને િરઝવે કે અમને? તમે જ કહો."
ગઈ.

રસાલો આ યો. બૅ ડ-વાજાંના વીર- વરો ધણધ યા અને ટેશન પર િગરદી મચી

એ િગરદીમાં િપનાકીએ ચહેરાઓ જોયા: એક સોહામણા, દૂ ધમલ છોકરાઓનુ;ં ને
બીજા નાનાં નાનાં મખાં કુિટલ કાવાદાવાદાર, કરડી કરચલીઓવાળાં મોઢાંનાં. એ મોઢાં
હતાં રં ગ ટોની ભરતી-અમલદારોનાં. જુદાં જુદાં અનેક રા યોની નોકરીઓમાં ડામીજ થઈને
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રાત લઈ નાસેલા
કાળાં કામના કરવાવાળા અમલદારો, તેઓ લડાઈના ટાણાનો લાભ
લઈને સરકારને ઉંબરે પહ ચી ગયા હતા, ને 'િર ટીંગ' ઑિફસરોનાં ચગદાં ધારણ કરી સવર્
ગુનાઓથી પાવન થઈ ચ ૂક્યા હતા. એમાંના બે-ત્રણ ચહેરાઓની તો િપનાકીને અણસાર
આવતી હતી. મોટાબાપુજીની નોકરી દરિમયાન એ બે-ત્રણ જણા એજ સીમાંથી બરતરફ
થયા હતા. અ યારે તો તેઓ ગોરા અને કાળા મોટા મોટા હાકેમોની જોડે હાથ િમલાવી ર ા
છે ! ને મોટાબાપુ મારા... એને કાળ ખાઈ ગયો.
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ઘોડાગાડી કરીને િપનાકી ર તે પડયો. પણ યારે ગાડીવાળાએ એને જવાનુ ં ઠેકાણુ ં
ુ ાની દે વડી પર જઈને િબ તર શી રીતે
પ ૂછ ું યારે જ િપનાકીની આંખ ઊઘડી કે પોતે દે વબ
ઉતારી શકવાનો હતો? પોતે યાં પરોણો બનવા જઈ ર ો હતો એ કાંઈ દસ વષર્ પ ૂવર્ના
દાનસંગકાકાની દીકરીનુ ં ઘર થોડું હત?ું એ તો હતો રાજમહેલ. ને મહેલોને મહેમાનો
ખખડાવી શકે એવી સાંકળો નથી હોતી. રાજમહેલોને આંગણાં પણ નથી હોતાં. રસોડામાં
રોટલા કરતી બાને 'મે'માન આ યા! મે'માન' એવી વધાઈ દે નારાં
છોકરાઓ સાધારણ
ઘરને આંગણે રમે છે , તે છોકરાં રાજમહેલોમાં રમતાં નથી. ખડકી ઉપર ઊતરનારો અજા યો
અિતિથ અંદરના ઊંબરા સુધી પહ ચે તેટલી વારમાં તો પોતાનુ ં થાન ઘરની ધરતી ઉપર
આપોઆપ કરી બેસે છે . રાજમહેલો આવા અિતિથભાવને ઓળખતા નથી.
ુ ા સાહેબને યાં જવું છે , ભાઈ તમારે ?" ગાડીવાળો નવાઈ પા યો: "ગાડી
"દે વબ
સામેથી નો'તી આવી?"
"ઊભા રો'ને!" િપનાકી મુઝવણમાં
ં
પડયો.

ka

િપનાકી ન બો યો.

la

"પ્રથમ જ વાર પધારતા લાગો છો."

pu
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"રાજના મેમાન થવું હોય ને, ભાઈ, યારે આગલે જક્શનથી
ં
એક અ ટ તાર
ઠોકરડી દે વો ને બે'ક ટેશન બાકી હોય યાંથી સેક ડ ક્લાસની િટિકટ કઢાવી લેવી: સુ ં
સમ યા, સાહેબ? પછી ભલે ને આપ છ મિહના ઉતારામાં પડયા રહો, કોઈ ખાસ ન કહે. સુ ં
સમ યા, મે'રબાન? હુ ં તો કહુ ં ં કે હજી પાછા જઈને આ ઈલાજ અજમાવો. પછે મને અહીં
મળો યારે સુનકારો કરજો - કે,ના, કાંથડ, તારંુ કે'વુ ં સોળે સોળ આના સાચુ ં પડ !ું "
ને કાંથડ ગાડીવાળો ધીરે ધીરે ઘોડાગાડી આગળ લેતો લેતો એક ઝપાટે કહેવા
મડયો: "હમણાં જ અમારે રાજમાં એક રોનક બ યુ'ત
ં :ું કોઈક ઉ ર િહ દુ તાનની ફ ત
કીલાસ િરયાસતના પાટવી સા'બ પધાયાર્ 'તા. નિહ નિહ ને બે વરસ મેમાન િરયા. મરહમ
ૂ
ુ ા
બાપુ ભેળા ખાણાં ખાધાં, િશકારંુ કયાર્ , એ..યને તમે જુઓ તો, સેલગાઉં કિરયુ,ં ને દે વબ
સાબના હાથની પણ રસોઈયું જ યા; ને છોકિરયુની
ં િનશાળ પણ ખુ લી મ ૂકી. પછે અમારા
દોલતસંગજી સાહેબે ભોપા ં પકડ :ું એ નામની કોઈ િરયાસત જ ન મળે ! બનાવટી કુંવર
પોપટની મ બધી બનાવટ કબ ૂલ કરી ગયા. તે પછી એમને ઠેઠ વઢવાણ જક્શન
ં
સુધી
ફ ટ ક્લાસની િટિકટ કઢાવીને વળાવી આ યા. આ એવુ ં છે રાજનુ ં તો!"
“હુ ં તો િવ ાથીર્
િપનાકીએ ક .ું

ુ ા સાહેબ મદદ આપે છે , તેની બાબતમાં મળવુછ
.ં ને મને દે વબ
ં ે ."

" યારે તો મળી ર ા. એ તો આજ સાંજની ગાડીમાં જાત્રાએ નીકળનાર છે . અ યારે
તો તમારો ભાવ પુછાય તો મારંુ નામ કાંથડ નિહ!"
"તો કોઈ ધમર્શાળામાં હાંકશો, ભાઈ?"
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ુ ા સાહેબને એની જાત્રાયુ ં ને એની હજાર જાતની
"હા, ખાસી વાત. બાકી, અટાણે દે વબ
ુ ા એટલે
જજા
ં
ં. એમાં તમ વો િનશાિળયો તો સંજવારીમાં જ નીકળી જાય ને! દે વબ
અટાણે શી બાબ તા!"
"શી વાત?"
"ઈ ઠાકોર સાહેબની વેળા જુદી!"
"કઈ રીતે જુદી?"
"જુદી, ભાઈ જુદી! તમે ન સમજો. અમે પ્રથમથી જ સમજતા'તા કે જાત્રાએ જવુ ં જ
પડશે બા સાહેબને!"

y.
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ઘોડાગાડીવાળો કાંથડ કશીક કથા કહેવા માગતો હતો. કશીક મમર્ની કથા એના
મનમાં સંધરી જાણે કે સંધરાતી નહોતી. કોઈકને પણ કહી નાખવા એ તલખતો હતો. પણ
રાજ થાની જબાનો હંમેશા ચક્કર ખાઈને ચાલે છે : સીધા ચાલવાનો એને ડર હોય છે .
ુ ા સાહેબને દે હનુ ં કોઈ એવુ ં પાપ ધોવા
ગાડીવાળાએ ધીરે ધીરે કબ ૂલ કરી નાખ્યુ ં કે, દે વબ
જાત્રાએ નીકળવુ ં પડે છે કે, નુ ં બીજી કોઈ રીતે િનવારણ કરવાનુ ં શક્ય નથી.
િપનાકીના જીવનમાં આ પહેલી છાયા પડી. એ સ ૂનસાન બનીને ધમર્શાળામાં ઊતરી
પડયો. એક ખ ૂણામાં િબ તર પટ .ું પછી િબ તર પર મ દબાવીને ઘણી વાર પડી ર ો.

la

44. બધાં એનાં ુ મનો

ka

િબ તરા પર પડયાં પડયાં િપનાકીની આંખો ધમર્શાળાની દીવાલ પર ચોટેલી
આરસની તકતી પર પડી. અંદર લખ્યું હત ું કે -

ta

ુ ાના વ. કુમાર બલવંતિસંહજીની યાદગીરીમાં.
દે વબ

pu
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લેખના એકએક અક્ષરે પલ પછી અક્કે ક બાળકનુ ં પ ધયુ.ર્ં પંદર િદવસની આવરદા
એ પ્ર યેક બાળકમાં ઊછળી રહી. લાલી અને કુમાશનો નાટારં ભ કરતી એ બાલમંડળી
તકતીના આરસ પર લોટપોટ થતી લપસી ગઈ. અને િપનાકીની આંખો પણ એ બાળકોની
ટોળીની જોડે લસરતી લસરતી નીચે ઊતરી. એ આંખોએ દીવાલ પર બીજાય લેખો ઉકે યા.
ઉકેલતી ઉકે લતી એ એ આંખો દીપડાની આંખો વી બની. આંખોમાંથી અિગ્નના દોિરયા
ફીટયા.
ૂ ડાના અક્ષરે , બ ૂઠી
ધમર્શાળાની દીવાલો પરના એ લેખ, કોલસા અક્ષરે , ઈંટના ટક
પેનિસલોના અક્ષરે , ચ ૂનાની પડતરી પર ચીરા પાડતા નયાર્ં કોઈ અણીદાર લોઢા-લાક્ડાના
અક્ષરે , કાતર, સોયા અને બાવા ફકીરોની રીની અણી વતી લખાયેલા અક્ષરે , અનંત લાગે
તેવી ભાત પાડીને ચીતરાયા હતા. ને એ િચતરામણ ગઈ કાલની રાજરાણીની આ મચેલી
ચકચારનુ ં િચતરામણ હત.ું લોકોએ ઈિતહાસ લખ્યો હતો. દોહરા ને સોરઠા જોડી જોડી
કંડાયાર્ હતા. કોઈ િવ ાન મુસાફરે તો વળી મુસાફરખાનાને એક કા ય યપ્રસંગથી પણ
શણગાયુર્ં હત.ું એક સુદર
ં
મ અને એની સામે એક કદ પ મ - એવાં બે ીનાં મોરાં
ચીતરીને નીચે એક્કે ક લેખ લખ્યો હતોઃ 'લ ૂક એટ િધસ ફેસ એ ડ લ ૂક એટ ધેટ (આ મ
િનહાળો, ને પછી પેલ ું મ િનહાળો)!'
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થોડીવારે યાં એક માણસ આ યો. એના હાથમાં એક કૂચડો હતો. ડબામાં કૂચડો
બોળીબોળીને એ દીવાલ પરના લોક-લેખોને ભસ
ં ૂ વા લાગ્યો.
એક પોલીસ યાં ચોકી કરતો હતો. તેણે ચ ૂનાવાળાની પાસે આવીને ક :ું "ભગત!
ખડી જરા ઘાટી કરવી'તી ને! આ તો એકોએક અક્ષર માલીપાથી ડોિકયુ ં કરે છે !"
જવાબમાં ધોયાં ન ધોવાય,
યાંબા યાં જ

ુ ાં વ
ુ ાય ન હ;
ય
ય પાતક તારાં પા ણયા!

- એવા આપજોડીયા સોરઠાને ચ ૂનો છાંટનાર પોતાના ઘંટલા
ભરડવા લાગ્યો.

વા ગળા વ ચે
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"રં ગ રે કિવ! રં ગ દુવાગીર! તું તો ભાવેશરના મેળામાં ભલભલાને ભ ૂ પાઈ દઈશ."
એવુ ં કહીને પોલીસે પોતાની છાતીમાંથી ઈયળ વો બળખો કાઢયો યારે ધમર્શાળાની
કૂંપળદાર નાની લીંબડી ઉપર પીરોજી રં ગનુ ં એક જાંબડુ ાં વડું પક્ષી હીંચકત ું હીંચકત ું ગાતું
હત.ું એના ગાનમાં ઝરણનાં નીર હતાં, વાદળની નીલપ હતી.

la

િપનાકીએ એવું પંખી ઘણાં વષ પછી જોયુ.ં આઠ-દસ વષ પહેલાં જોયુ ં હત ું ુ ા ભમતાં હતાં
દીપિડયા વોકળાને િકનારે , બોરડીના ઝાળામાં બોર વીણવા પોતે ને દે વબ
યારે . ભેખડગઢ થાણાની ઊંચાઈ પરથી યારે સાંજની નમતી વેળાએ દસ-પંદર ગાઉ
માથેથી િગરના ડુગ
ં રાની ધારો પર લાગતી લાંપડા ઘાસની આગ દે ખાતી. એ વગડાઉ
દાવાનળ રાતી-પીળી રોશની વો લાગતો હતો. આ િસપાઈ પી ર ો છે એવી કોઈક
બીડીનુ ં ઝગતું ખોખું જ એ ડુગ
ં રાઈ દવનુ ં િનિમ બ યુ ં હશે.

ta
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અિગયારના ટકોરા વાગ્યા. ભ ૂખ્યો િપનાકી ગોરા રાજશાસકની ઑિફસે ગયો.
િશર તેદારની પાસે જઈ એણે હકીકત મ ૂકી કે , "મને મળતી કૉલરિશપ આ વખતથી બંધ
થઈ છે , તો શું કારણ?"

pu
s

િશર તેદારે એને પટાવાળાઓને બેસવાના બાંકડા પર રાહ જોવાનુ ં ક ,ું ને પોતે
િપનાકીનુ ં િનવેદન લઈ, કોટનાં બટન બરાબર બીડેલાં હતાં તેમ છતાં પણ ચાર વાર બટનો
પર હાથ ફેરવી, ગ ં સાફ કરી સાહેબની 'ચે બર'માં ગયો. િપનાકીને કાને શ દો તો ન
પડયા પણ વરો અફળાયા. એ વરોમાં નરમાશ તો નહોતી જ.
બહાર આવીને િશર તેદારે િપનાકીને સંભળા યુ:ં "સાહેબ બહાદુર તમને મુલાકાત
આપવાની તો ના પાડે છે . પણ કહે છે કે તમારે લખી આપવુ ં પડશે."
"શુ?ં "
"કે હુ ં આ
જોડાઈશ નિહ."

અથવા ભિવ યમાં રા

કે શહેનશાહ િવરુ ની કોઈ પણ ચળવળમાં

"આનુ ં કારણ?"
"તમારા હેડમા તર તરફથી િરપોટર્ થઈ આવેલ છે કે તમે એક ભયંકર બનો તેવા
િવ ાથીર્ છો."
"શા પરથી?"
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"રાજકોટની યુિબલીમાં આંહીંના રાજ તરફથી
સોનાનાં એરો લેન મ ૂકવામાં
આવેલ છે . તેને લડાઈમાં ગયેલા આપણા િસપાઈઓના લાભાથેર્ પ્રદશર્ન તરીકે મ ૂકવામાં
આવેલ છે , તેની એકેક આનો ફી લઈને િવ ાથીર્ઓને બતાવવાની તજવીજ થતી હતી યારે
તમે િવ ાથીર્ઓને હેડમા તરની સામે ઉ કેયાર્ હતા."
"પણ એમાં ઉ કેરવાનુ ં શું હત?ું હેડમા તર સાહેબની જ નોિટસમાં લખ્યુ ં હત ું કે જોવા
જવું કે ન જવું તે મરિજયાત છે ."
"તમે િવ ાથીર્ઓમાં એ જોવા જવા િવરુ

ચળવળ તો કરી હતી ને?"

"ના; મેં તો ક ું કે હુ ં નથી જવાનો."
"પણ તમે છોકરાઓનાં મન ઉપર ખોટી અસર કરી તે તો ખરી વાત ને?"
િપનાકી મ ૂઢ

વો ઊભો ર ો. િશર તેદારે ક :ું "બોલો, સહી કરી આપશો?"
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જવાબમાં 'ના-હા-ના' એવા ઉ ચરો, કોઈ ભ ૂતગલીમાં દોડયા ગયેલાં નાનાં નાનાં
છોકરાંની પેઠે, ગળાની અંદર જ દોડી ગચ
ં ૂ વાઈ ગયા.
િપનાકીને દયામણુ ં મ કરતા આવડત ું નિહ, એ રોષ પણ સળગાવી શક્યો નિહ.
અઢાર વરસની અંદરના છોકરાઓને અકળાવતી
િવિચત્રતાઓ, તેમાંથી િપનાકીએ
પોતાનો ર તો ન જોયો. એ ફક્ત આટલું જ વાક્ય લાંબે ગાળે બોલી શક્યો: "ઠીક યારે , હુ ં
પછી િવચાર કરીને આવીશ."

pu
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ta

ka

la

એને હેડમા તર પર દાઝ ચડી. ગોરા સાહેબ પર એણે દાંત કચકચા યા. િશર તેદાર
ુ ાએ
પણ કેવા ઠંડાગાર કલે વાત કરતો હતો તે યાદ આવતાં તેને િખજવાટ આ યો. દે વબ
પોતાને રઝળા યો છે , એવી જાતની ધ ૃણા ઊપજી. મોટાબાપુજીને આટલો બધો િમજાજ
કરીને મરી જવાની શી જ ર હતી, એ સવાલ પણ એના િદલનો કાંટો બની ગયો. આખી
દુિનયા એની દુ મન ભાસવા લાગી. સવેર્ જાણે કે સંપ કરીને પોતાનો ભુક્કો બોલાવવા
માગતા હોય એવો એને ભાસ થયો. એણે પોતાના હાથ હવામાં વીંઝયા. પછી તો મ પર
માખી બેસવા આવી તે પણ તેને કાવતરાખોર લાગી. એને ર તે ચાલતાં ઠોકર લાગી તેમાં
ુ ાયર્ ક યુ.ં માણસની - ખાસ કરીને
પણ એને પોતાના પ્ર યેન ુ ં કોઈ ઈરાદાપ ૂવર્કનુ ં શ ક
કાચેરી વયના જુવાનની - ક પના યારે આવે ચકડોળે ચડે છે યારે એને આખું બ્ર ાંડ
પોતાની આસપાસ ચક્કર ફરત ું લાગે છે .

45. ઉજ ળયાતોનાં દન
િપનાકી પ્રભાતે પાછો રાજકોટ પહ યો યારે ઘરના આંગણે એક ગવલણ ઊભી
હતી. એના હાથમાં ખોળનો કાળો ટુકડો અને કપાિસયાની ટોપલી હતાં. મોટીબા ખીલેથી
ગાયને છોડતાં હતા, પણ ગાય મોટીબાને છોડતી નહોતી. ઊભેલી ગવાલણના ખોળકપાિસયા ગાયને આકષીર્ શક્યા નહોતા. ગવલણ 'આવ! આવ! બા..પો! બા...પો! આલે !
આલે!' એવા મીઠા મીઠા બોલે ગાયને બોલાવતી હતી.
"કેમ મોટીબા! આ શુ?ં " િપનાકીએ પ ૂછ .ું
"ગાય વેચી નાખી આ ગવલણને, ભાણા! મોટીબાનુ ં બોખું મ જાણે કે ડાકલી
બજાવત ું હત.ું
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"કોઈ જાતની િચંતા ન કરજો, બા!" ગવલણે ક :ું "મારે ઘેર એક ગાદલા ને ખાટલા
િસવાય આ ગાય સારુ બધી જ વાતની જોગવાઈ છે . કોઈ વાતે તમારી ગાયને હુ ં દુઃખી નિહ
થવા દઉં."
"એ તો હુ ં આઠ-આઠ દા'ડે જઈને જોઈ આવીશ ને, બેટા!" મોટીબાએ િપનાકીનુ ં પડી
ગયેલ ું મોઢું જોઈ િદલાસો દીધો.
"ને તમે મારંુ જ દૂ ધ બંધાવજો ને, બા; એટલે ભાઈને દૂ ધ પણ ઈ-ની ઈ જ ગા'નુ ં
ખાવુ ં ભાવે." ગવલણે પણ ભાણાની ઊિમર્ઓ ઓળખી લીધી.
મારી.

"ભલે-ભલે; જાવ, માતાજી! હવે સુખેથી જાવ!" એમ કહીને મોટીબાએ ગાયને થાબડ
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પણ ગાય ન ખસી. કપાિસયાની સડીમાં
ંૂ
એણે મોઢું પણ ન નાખ્યુ.ં આખરે ગવલણે
યારે એક મિહનાની નાની વાછડીને હાથમાં ઉઠાવી તેડી લીધી, યારે પછી ગાય 'ભાં-ભાં'
કરતી પછવાડે ચાલી ગઈ.
ઘરમાં બેસીને િપનાકીએ નાના બાળકની માફક રડવા માંડ .ું એણે પોકો મ ૂકી.
મોટાબાપુજી ગયા. એની પોતાની બા પણ ગઈ. ઘોડી ગઈ - તેમાંના કોઈ પણ પ્રસંગે એને
એટલું નહોતું લાગ્યું - ટલું આજ ગાય જતાં લાગ્યુ.ં

la

ૂ ખંપાળી લઈને ખડકીએ
"એલા, આ ભેંકડા કોણ તાણે છે ?" કરતો એક પડોશી ખેડત
ડોકાયો. એ ગાડામાં બહારનો ઉકરડો ભરતો હતો. એને મ એ મોહિરયુ ં બાંધી લીધુ ં હત.ું
એના ફાટેલા કપડાં વાંદરાને શરીરે રંુ છા હોય છે તેના કરતાં જરી પણ વધુ રક્ષણ શરીરને
આપતાં નહોતાં.
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ૂ ને કોઈક સગુવ
"કેમ રોવો છો ભાઈ? કોણ - કોઈ..." ખેડત
ં હાલું મરી ગયુ ં હોવાનો
ૂ ને રોવા ટલો િવસામો આપતો
વહેમ આ યો, કેમકે તે િસવાયનો કોઈ જીવન-પ્રસંગ ખેડત
નથી.
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"ના રે , નરસીભાઈ," મોટીબા પણ ભીની પાપણે જ બો યાં: " એ તો ગાય વેચી ખરી
ને, તે.. એમ કે ભાણાને ગાય જરા વા'લી હતી."
ૂ ને આ ઉજિળયાત આપિ માં રમ ૂજ લાગી. "સગી બાયડી
"ઓય ભાણાભાઈ!" ખેડત
અને છોકરાં વેચી નાખનારાને કે'દી જોયાં કે સાંભ યાં નથી લાગતાં! રોવે જ ને!"
ભણેલા િપનાકીને આ ચીંથરે હાલ માણસની મ કરી લ જાપદ લાગી. બાયડી અને
છોકરાંના વેચાણની કોઈક પરીકથા સાંભળવા એના કાન ઊંચા થયા.
"શું કહો છો, નરસીભાઈ?" મોટીબાએ વાત કઢાવવાનુ ં બહાનુ ં ઊભુ ં કયુ.ર્ં એનો શોકનો
કાળો સાડલો આગમાંથી સળગીને ઊભી થયેલી ીના શરીરની ખોળ સરખો લાગતો હતો.
કણબીએ લાંબા હાથ કરીને ક :ું "શુ ં કહો છો, શુ ં કહો છો' શુ?ં આ પરમ દા'ડે જ અમારા
દે વરાજીયાની બાયડીને ઉપાડીને કબાલાવાળા સંધીઓ હા યા ગયા. ને મારી જ દસ
વરસની છોકરીને વીરચંદ શેઠના મારી કનેના લેણા પેટે શેઠને ઘેર મારે મ ૂકવી પડી છે .
મળવા જાઉં .ં તો મોઢુંય જોવા નથી પામતો."
"કેમ?"

151

સોરઠ તારાં વહતાં પાણી 152
"શેઠાણી કામમાંથી માથું ઊંચુ ં કરવા જ દીયે નિહ. મારો છોકરો માંદો હતો યારે ય ન
મોકલી ને!" એમ કહેતાં નરસી પટેલે પોતાના કાંડા વતી નાકનાં પાણી લાંબે લસરકે
લ ૂછયાં.
િપનાકી જોતો હતો કે આવી વાતો કરનાર માણસના કંઠમાં કોઈ વેદનાનો ઝંકાર
પણ નહોતો: એ જાણે મેથી અને રીગણાંની વાતો કરતો હતો.
"છોકરી ગજાદાર છે ?" મોટીબાએ પ ૂછ .ું
"ગજાદાર તો ક્યાંથી હોય? એની માને મ ૂએ ને મારી ભેંસને મ ૂએ આ પાંચ વરસ
થયાં. પણ દસ વરસની છોકરી ગજાદાર હોય કે ન હોય, કાંઈ નાની ન કહેવાય, બા? એનો
સસરો રાડયેરાડ ું દીયે છે , કે ઝટ િવવા કર! - િવવા કર!"
"િવવા? અ યારથી?"
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"તયે નહીં? એમાં એના સસરાનોય શુ ં વાંક? દસ વરસની વહુ ઘરમાં હોય તો
રોટલા ટી યા કરે ને! વાસીદાંબાસીદાંય કરવા લાગે ને! એની બચાડાની દૂ બળી ખેડયમાં
દસ વરસની વહુ સો રુિપયા બચાવી દીયે ને! પણ આંહીંથી એને વીરચંદ વાિણયો શેનો
છોડે? એને છોડાવુ ં તો વીરચંદ લેણ ુ ં વસુલ કરવા કોરટે ધોડે. દઃખ કાંઈ થોડાં છે ?"
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એમ બોલીને ખેડુત હ યો. િપનાકીના િ થર બનેલા મ પરથી આંસુ સુકાઈને લપેડા
ર ા હતા. વહાલી ગાયની જુદાઈ એને સતાવતી ઓછી થઈ હતી, કેમકે એણે વહાલી વહુ દીકરીઓનાં વેચાણોની કથા સાંભળી. એવી કથાનો કહેનારો ઊલટાનો હસતો હ તો પાછો
ચા યો ગયો. એની વેદના ઉકરડાની ધ ૂળ ભેગી ધ ૂળ થઈ ગઈ.

46. એ બહા ુ રો

ાં છે ?
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1918મું વષર્: અિગયારમો મિહનો: અિગયારમી તારીખ: અિગયારના આંકડા પર
ઘિડયાળના કાંટા ચડયા: અને તારનાં દોરડાં ગુજી
ં
ઊઠયાં. તોપોના અિગયાર-અિગયાર
ધુબાકાએ હવાને ધુણાવી મ ૂકી.
જગતનાં હિથયાર હેઠાં મુકાયાં. તલવારો યાન બની. જીવતા હતા તે જુવાનો
પડઘમોના પ્રેમ- વરો જોડે તાલ પાડતાં, પગલાં દે તાં ઘેર ચા યા. મ ૂઆ હતા તેમનાં
માતાિપતાઓને ખોળે લ કરી ચાંદ અને ચગદાં ર યાં. લાખો અનામી લડવૈયાઓનાં નામ
પર એક એક ખાંભો ખડો થયો હતો. એવા ખાંભા તે િદવસે લોના હારો તળે ઢંકાયા.
યુ િવરામનો િદવસ હતો. ગામડે રમાતી નવકૂકરીઓની રમતો તે િદવસે ઊઠી ગઈ.
જમર્નીનો પક્ષ તાણનારા અને કૈ સરની મ ૂછો ઉપર મુગ્ધ બનેલા ગામિડયા ડોસાઓ તે
િદવસે જાણે કશુ ં જાણતા પણ નથી એવા ગંભીર મોઢે કામગીરીમાં ચડી ગયા; અને નાના
ગામડાની િનશાળોના મા તરોને આવા આવા જમર્નપક્ષી નવકૂકરી રમનારાઓ િવરુ
સરકાર પર નનામા કાગળો લખવાનુ ં કામ જડી ગયુ.ં
સભાઓ ભરાઈ. સરકારી ઓિફસરો પ્રમુખો બ યા. વકીલોએ વફાદારીનાં યાખ્યાનો
કયાર્ં. ગોરા પ્રમુખોએ યુ માં જનાર બહાદુર િહંદી જુવાનોની તારીફના હોજ પછી હોજ ટા
મ ૂકી દીધા. એવી એક દબદબાદાર સભામાં એજ ટ સાહેબ પોતે પ્રમુખ હતા. રાજામહારાજાઓ પૈકી પણ કેટલાકોની હાજરી હતી, અને હાઈ કૂલના હેડમા તરે ગજગજ છાતી
લાવી ઉછાળા મારતે મારતે ઘોષણા કરી કે,
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"આપણા બંકા બહાદુરો,

પોતાના પ્રાણ આપવા ગયા હતા તેને..."

"તેને કોઈને આંહીં હાજર તો કરો; અમારે તેમને જોવા છે ." આવો એક અવાજ
સભામાંથી ઊઠયો.
બાજુ દરબાર સાહેબો બેઠા હતા તે બાજુથી ઊઠેલો આ અરધો રમ ૂજી
અને અરધો ગંભીર ઘોષ હતો.
બધા ચકળવકળ જોઈ ર ા. એજ ટ સાહેબે થોડો ગભરાટ અનુભ યો. હેડમા તરની
વાણી-ધારાને જાણે કોઈક ભાિડયો ખાડો ગળી ગયો.
કોણે આ પ્ર પ ૂછયો? પાણીમાં નાનો પ થર પડે ને લાખલાખ કૂંડાળાં દોરાય, એમ
'ક્યાં છે એ બહાદુરો?'નો ધીરો બોલ પડયો, ને સભાજનોનાં હૈયાંમાં ચક્રો છવાયાં - િચંતાનાં,
ધાકનાં, િદગ્મ ૂઢતાનાં.

"એ તો હુ ં પ ૂ ં
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હેડમા તર હાંફળાંફાંફળા થઈ ઊભા. એજ ટ સાહેબે દરબારોના વદ
ંૃ તરફ ત્રાંસી
આંખ નાખી. દરબારો એ ગોરાની દૃિ ટનાં ભાલાં ચ ૂકાવવા પછવાડે જોઈ ગયા. કોઈ છ દ
ં ર
ું
યાં જાણે ફરતી હોય તેવો ગુસપુસ અવાજ એક મ એથી બી મ એ પેઠો: 'કોણે પ ૂછ ?'
.ં " કહેતા એક દરબાર પછવાડેની ખુરશી પરથી ઊઠયા.

la

એ સુરે દ્રદે વજી હતા. એમનો વેશ આગળ હતો તે કરતાં વધુ િવિચત્ર બ યો હતો.
ૂ ને મળતા આવતા હતા. કપડાંન ુ ં કાપડ પાણકોરંુ હત ું એ વેશના ઘાટઘ ૂટ કાિઠયાવાડી ખેડત
ૂ ા
જાડું પણ ધોઈને લ વું કરે લ ું પાણકોરંુ હત.ું વહાણને મ શઢ ચગાવે છે તેમ ખેડન
દે હને ચગાવનાર પવન- લતા ઘેરદાર કેિડયાને બદલે સુરે દ્રદે વજીએ લાંબો ડગલો પહેય
હતો.
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"હુ ં સાહેબ બહાદુરને િવનંતી કરંુ ં -" એમણે એજ ટ સાહેબ તરફ મલકાતે મ એ
જોતાંજોતાં ચલા યુ:ં "કે-કે-કે-" આંહીં સુરે દ્રદે વજીનો અવાજ, બેશક, જરા થોથવાયો. એક
પલ એના હાથપગ પાણીપાણી થયા. એજ ટ સાહેબની આંખો કરતાં પણ બીજી બે આંખો
એની છાતીને જાણે કે પરોવી લેવા ધસતી હતી. એ આંખોને એણે ઓળખી લીધી. ને
સુરે દ્રદે વજીએ આંખોની જ તલવાર-ધારનો ટે કો લીધો. એણે વાક્ય પ ૂરંુ કયુ:ર્ં "-કે સરકાર
બહાદુર પ્ર યેની ભિક્ત કરનાર એ સોરિઠયા દે શવીરોનાં અમને સહન
ુ ે દશર્ન કરાવો, થી
અમો આંહીં બેઠેલા સહુ પાવન થઈએ."

'થઈએ' શ દનો એ ઉ ચાર વીંછીને પછડે
ંૂ
વળે લા કાંટા વો કારમો હતો. સોરઠનાં
રજવાડાંને
વખતે મ ૂછના આંકડા િસવાય બીજો કોઈ મરોડ ર ો નહોતો, યારે સોરઠનાં
આઠ-દસ ગામડા ખાતો આ ગામધણી અવળવાણીનો એક્કો લાગ્યો સવર્ને.
તમામ દરબારોનાં મ પર માંખો બેસી ગઈ, કેમકે એજ ટ સાહેબ પોતે જ પ્રમુખની
ખુરસી પરથી ખડા થયા, પણ જાણે કશો જ ઉ પાત યાં બ યો નથી, સુરે દ્રદે વજીનો પ્રલાપ
કેમ જાણે કોઈ પાગલના મ માંથી નીક યો હોય, એવી શાંત લાપરવાઈ ધારણ કરીને
એજ ટે સભાને સમેટવા બોલ ઉ ચાયાર્ . એ બોલવા દરિમયાન એણે એક પણ વાર
સુરે દ્રદે વજી બેઠા હતા તે બાજુએ નજર સરખીય ન નાખી. એણે વારં વાર પોતાની તારીફની
લઝડીઓ પોતાની ડાબી બાજુએ બેઠેલા એક ગોરા પર વરસાવી. એણે ક ું કે 'સામ્રા યની
સેવા કરનારા બહાદુર રાજભક્તોનો મોટામાં મોટો ફાળો તો િવક્રમપુર રાજને નામે ચડે છે , કે
રા યનુ ં ભાગ્યિવધાન મારા આ બાહોશ સાથીના સલામત હાથોમાં સુપરત થયુ ં છે ' વગેરે
વગેરે.
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એ ઉ ચારો નીકળતા હતા તે જ વખતે િવક્રમપુરના એ ગોરા ભાગ્યિવધાતાની
આંખોમાં અિગ્નચક્ર સુરે દ્રદે વની આંખો જોડે અફળાતાં હતાં. એજ ટ સાહેબની તારીફમાં
િવક્રમપુરના હાકેમને રસ નહોતો ર ો. એ રસમાં માખી પડી હતી - સુરે દ્રદે વજીના પેલા
પ્ર ની: ક્યાં છે એ બહાદુરો?
પ્રમુખના મ માં હજુ તો 'સામ્રા યનાં સવર્ એકસરખાં બાળકો' એવો સખુન રમતો
હતો, એ શ દો પર વકીલોના 'હીઅર હીઅર' ઘોષ ગાજતા હતા. તાળીઓના તો હવે આંતરા
જ નહોતા ર ા તે વખતે સભાજનોને લાગ્યુ ં કે બહાર ચોગાનમાં કશીક ધડાપીટનો મામલો
મ યો છે .

47. એક જ દ વાસળ ?

y.
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m

રીિડયા અ પ ટ હતા, તે ઘડી પછી પ ટ બ યા. ચાબુકોના ફડાકા સંભળાયા, ને
િવચાર કરવાનો સમય રહે તે પહેલાં તો ચોગાનમાં પગિથયાં પરથી ચસકા પડયા કે
"ગરીબ પરવર, અમારે માથે ચાબુકો પડે! અમારંુ સાંભળનાર કોઈ છે કે નિહ? સરકાર
જીવતી છે કે મરી ગઈ છે ?"

la

બીજી જ પલ - અને આખું દં ગલ યુિબલી બાગના કૉનોટ હૉલને દરવા આવી
પહ યુ.ં પોલીસના હાથમાંથી વ ટીને પંદર-વીસ ગામિડયા હૉલની અંદર ધસારો કરતા
હતા.

ka

તમામ સભાજનો - એજ ટ સાહેબ સુ ધાં - ખડાં થઈ ગયાં, અને એ ગામિડયાની
કાગારોળ મચી રહી. પ ટ અવાજો પણ સંભળાયા: "ગરીબપરવર! અમને મોક યા તે ટાણે
અમારા ખોળામાં ખજૂર નાખ્યો! ને હવે અમે પાછા આ યા તે ટાણે આ શુ ં થઈ ગયુ?"
ં

ta

"ક્યા હય?" કોઈ તોિતંગ ઝાડને વેરતા કરવત વો અવાજ કાઢતા િવક્રમપુરના
ગોરા હાકેમ આગળ ધસી આ યા: "ક્યા, હુ લડ મચાના હય? કોન હય?"

pu
s

"ગરીબપરવર!" એ વીસ માણસોનો આગેવાન ફાટે લાં ખાખી કપડાં પહેરીને ટટાર
ઊભો ર ો. બાંયના લબડતા ચીરાને લાવતો એનો જમણો હાથ તાજી શીખેલી લ કરી
સલામીની છટાથી લમણા પર મુકાયો, ને એણે ક :ું "ગરીબપરવર! અમે તમને જ ગોતીએ
છીએ. આ તે સરકારને થઈ શું ગયુ?ં અમને બસરે મોક યા તયેં અમે સરકારના લાડકા
દીકરા હતા, ને આજ પાછા યાંથી અમને કોઈ ચોર-લબાડની મ ધકે લી શા માટે મ ૂક્યા?
યા વા તે અમારી આંહીં કોઈ સાર નથ લેત?ું આ ત્રણ-ત્રણ મિહનાનાં અમારાં પે શન પણ
કેમ અટકીને ઊભાં છે ?"
પાગલની પેઠે એ બોલતો ર ો, ને એજ ટ સાહેબ, દરબાર સાહેબો, અ ય સભાસદો
વગેરેને પોલીસે પાછલે બારણેથી પસાર કરી દીધા.
"અ ચા! અ ચા! બાબાલોગ!" ગોરો હાકેમ પ્રલાપને
કીડરસે આટે હો?"

ધ
ં તો એકલો ઊભો. "ટુમ

"આપણે ગામથી, સા'બ; િવક્રમપુરથી. અમને ન ઓળખ્યા? હુ ં વીરમ, આ ભાણો,
પેથો..." બોલનાર આગેવાને ઓળખાણ કરાવવાનો પ્રય ન માંડયો.
ગોરા હાકેમે પોતાની આજુબાજુ જોયુ.ં ડાબી બાજુ જરા દૂ ર સુરે દ્રદે વજીને ઊભેલા
જોયા. પોતાના હાથ વ ચે સુરે દ્રદે વની ગરદન ચીપીને કેરીના છોતરાની માફક ફગાવી
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દે વાનુ ં એને િદલ થયુ ં પણ એણે િમજાજને યાન રાખ્યો. એણે પેલાઓને ક :ું "બાબાલોગ!
ઉપર ચલો! હમારે પાસ આઓ! અપને ગામ ચલો. ઈડર ગરબડ મટ મચાવો."
એમ કહીને એ બહાર ચા યા ગયા, યારે સુરે દ્રદે વજીએ પેલા ચીંથરે હાલ વીસ
ખાખી પોશાકધારીઓ પ્ર યે હાથ જોડીને ક :ું "કાિઠયાવાડી બહાદુરો, મારે તમારાં જ દશર્ન
કરવાં હતાં."
ચા યા જતા ગોરાને કાને એ વાક્ય પહ ચી શકે તેટલી કાળજી તો સુરે દ્રદે વના કંઠે
ઈરાદાપ ૂવર્ક રાખી જ હોવી જોઈએ, કેમકે ગોરા હાકેમે એક વાર પછવાડે જોયુ.ં
"અરે , મ કરી કાં કરો, બાપુ?" વીસ જણામાંથી એક જુવાનના એ શ દોમાં કચવાટના
સ ૂર હતા: "અમે જાણી લીધું છે કે હવે તો અમે કાળમુખા બની ગયા."
"અમને ગાડીએ ને આગબોટુંમાં બેસાયાર્'તા તે દી જોવા આવવુ'ત
ં ું ને. ભાઈ મારા!"
બીજાએ પણ િમજાજ ખોયો.

y.
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"હાલો હાલો હવે પાછા." ત્રીજાએ પોતાની સામેના ખંડમાં સ ૂનકાર જોઈ ક :ું "આંહીં
કોની પાસે - આ મ ૂએલા દાિઢયાળાની છબીયુ ં પાસે રાવ કરો છો?"
સહન
ુ ુ ં યાન ગયુ.ં સોરઠના જૂના રાજાઓની છબીઓ યાં પ્રેતો
આખું સભાગૃહ ખાલી હત.ું પટાવાળો ઝાડુ કાઢતો હતો.

વી ચ ટી હતી.

"ના ના, બેસોને!" એક પહેરેગીર પોલીસે આંખના ખ ૂણા તીરછા કયાર્ .

la

"તમને સહુને મોક યા હોત તો ખબર પડત કે આવાં વેણ અમારાં હૈયાંમાં કેવાં
ખચતાં
ંૂ
હશે."

ka

ઝંખાયુ.ં

આગેવાનનો આટલો ઠપકો પોલીસ પર ઝડપી અસર કરી ગયો. પોલીસનુ ં મ

ta

પેલા વીસમાંથી એકે ઉમેય:ર્ં ુ "તમે ને અમે - સૌ ભોળા ભોટ છીએ, સૌ ગામિડયા!
ચડાઉ ધનેડાં! કોઈક વાંસો થાબડે યાં તો કટકા થઈ જવા તૈયાર!"

pu
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"સાચું ક .ું " પોલીસને પોતાને િવષે પણ પોરસ ચડયો.
" યો, બીડી પીશો?" વીસ રં ગ ટો માંયલા એકે પોતાના ખાખી સાફામાંથી એક
થોકડી બીડીની કાઢીને પોલીસની સામે ધરી.
પોલીસ એ બીડી લઈ શક્યો નિહ. એણે પા જ કલાક પર આ જ જુવાનને
દરવાજામાં દાખલ થતો રોકતાં રોકતાં પોતે ચાબુક ફટકા યો હતો. ચાબુકની શેડય ઓિચંતી
એના ગાલ ઉપર ચ ટી ગઈ હતી. જુવાન જરા ગોરવાણ હતો. એવા ઊજળા ગાલ ઉપર
ચાબુકની શેડયનો ડાઘ લીલો કીડો જાણે કે ચામડી નીચે પેસી ગયો હોય તેવો દે ખાતો હતો.
" યો- યો, પીવો-પીવો; બસરાની બીડી છે ." જુવાને પોલીસને આગ્રહ કરીને બીડી
આપી. પોતે જ દીવાસળી ઘસી. તેની એક જ યોતમાંથી પોતે, એ પોલીસે ને બીજા ત્રણચાર જણાએ બીડીઓ ચેતાવી લીધી.
પોતાના શ દોથી દુભાયેલા આ રં ગ ટોને છોડી સુરે દ્રદે વજી થોડે દૂ ર ગયા હતા.
બગીચાની લવેલીઓ પર હાથ ફેરવતા ફેરવતા એ હજુ આ લોકોને દૂ રથી નીરખતા હતા.
તેમણે આ લોકોને પોલીસની જોડે એક જ િદવાસળીની યોતમાંથી બીડીઓ પેટાવતા જોયા
યારે એનુ ં િદલ િવચારે ચડ :ું આ નાનુ ં અને રો રોજનુ ં દૃ ય શુ ં પોતાના હૈયામાં કોઈ
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આગાહી સંઘરી ર ું હત?ું એક જ દીવાસળીએ બીડીઓ ચેતાય છે , તે શુ ં ફક્ત બીડીઓ જ
ૂ ો યુિબલી જોવા નીક યા. એ પણ, જુઓ,
છે ? હૈયાં પણ નથી ચેતાતાં? ઓ પેલા ખેડત
રં ગ ટોના જૂથની પાસે થં યા. દીવાસળી માગી. ચલમો ચેતાવી. ચલમ એક પછી એક
પંદર હાથમાં ફરી રહી છે . પ્ર યેક મ એ એકની એક નળીમાંથી કલેજામાં તમાકુના
ધુમાડાની ંકો ભરે છે . નાની એવી ચલમની ભગ
ં ૂ ળી આ સવર્ની ઉપરછ લી િવિવધતાને
ભુલાવી અંદરનુ ં એક પણુ ં જગાવે છે . ધુમાડાની અક્કે ક સટ તેમના ભેદોને ભસ
ં ૂ ે છે . જો જો:
ચાબુક મારનારનો ચહેરો અને ચાબુકના ફટકા ઝીલનારનો ચહેરો, અજા યા બીજા બધા
ચહેરા - સવર્ ચહેરા- પર એક જ જાતની રે ખાઓ અંકાય છે ; એક જ ધ ૂમ્રલેખા છવાય છે ;
એક જ લાગણીઓનુ ં વાતાવરણ વણાય છે . તેઓ કોણ જાણે શી વાતો કરતા હશે!
એવાં િચંતનોની નાવ આ એકલિવહારી દરબારને ભાિવના અસીમ સાગર પર
રમાડતી ગઈ. સુરે દ્રદે વજી દરવાજા તરફ ચાલતા થયા.

ક .ું
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"કોણ છે આ ધોબો?" એક રં ગ ટે પ ૂછ .ું પોલીસની એને હવે બીક નહોતી રહી.
"વકીલ છે ?"
"દરબાર છે ." િસપાઈએ બસરાની બીડીઓનો અણધાય લહાવ પેટ ભરીભરીને લેતે
"ઠેકડી કરવા આ યો'તો મામો!"

"ના, ના; તમે જાણતા નથી. ઊંધી ખોપરી છે . સરકારને ગાંઠતો નથી."

la

"રાજા થઈને શીદ આવા ગામિડયા વેશ કાઢે છે ? માનતો કાં નથી?"

ka

"રાજા ને રૈ યત - એવા ભેદને એ માનતો નથી. સહન
ુ ે સરખા ગણે છે ."

ta

"ગ યાંગ યાં સૌને સરખા! મારો બેટો મખીચ ૂસ હશે. મ ૂડી ભેળી કરતો હશે. અહીંથી
મ ૂડી જમાવીને મારા દીકરા બધા વ યાતે જઈ વાિડયુ ં ને બંગલાની જમાવટ કરી િરયા છે .
ભાઈના સમ! અમને આગબોટમાં બધીય ખબરંુ પડી."

pu
s

"પણ આમનુ ં એવું નથી."

"ગરાિસયો છે ને? એનાં ઊડાં પેટ તમે ન સમજો." બોલનાર જુવાન પોતાને બડો
અનુભવી માનતો હતો.
" યો, હવે હાલોહાલો; ધાન ભેળા તો થાયેં." એક ભ ૂખ્યા થયેલાએ યાદ કરા યુ.ં
"જવાય નિહ," પોલીસે ક :ું "હાલો, હોટલમાં ચા િપયે."
"પણ, ભાઈ, અમે ઝાઝા જણ છયેં."
" ના રામ રાજી હોય તેને જ ઝાઝા જણ હોય. હાલો."
ખેંચીતાણીને પોલીસ આ પંદર-વીસ જણને હોટલમાં લઈ ગયો. 'એકવીસ ડબલ
કોપ'નો ઓડર્ ર દીધો. પછી હજામત િવનાની પોતાની ઝીણીઝીણી વધેલી દાઢીને કાતરા
મનાવવા માટે પોતે વારે વારે દાઢી ઉપર હાથ નાખવા લાગ્યો.

48. િવધાતાએ ફકલો
"બહુ ખોટું કયુ.ર્ં આપ ઉતાવિળયા છો. આ લોકોને ઓળખતા નથી. કોના જોરે
ૂ ા કરો છો?"
કૂદંકદ
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આવા ઠપકા તે રાિત્રએ સુરે દ્રદે વજીના ઉતારાના ઉંબરામાંથી ઉપરાઉપરી શ થયા.
વકીલ િમત્રો તેમ જ અમલદાર નેહીઓ પગરખાં ઉતારતાં ઉતારતાં જ એમના
ઉપર વાક્યોની ઝડી વરસાવવા લાગ્યા. સૌની જોડે પોલીસના નાના ઉપરી સાહેબ પણ
િશખામણ દે વા આ યા. સહન
ુ ી વતી તેમણે ક :ું "આપને શુ ં એમ લાગે છે કે અમે આંહીં
બેઠેલા બધા દે શાિભમાનથી પરવારી ગયેલા છીએ?"
"પણ શુ છે આટલુ બધુ?" અનુ વારો વગરનાં ઉ ચારણોવા ં આ વાક્ય
સુરે દ્રદે વજીના મ ના મલકાટની વ ચે મઢેલ કોઈ તસવીર વુ ં લાગતું હત.ું એમના મ માં
હક્ક
ુ ાની પેરી નળી હતી.
"બીજુ ં તો શુ?ં તમે રાજ ારી બનવા સજાર્યેલ જ નથી." એક વકીલે એમ કહીને નવો
મમરો મ ૂક્યો કે પોતાનામાં રાજનૈિતક ડહાપણ ભાિવના કોઈ મોકાની રાહ જોતું ભરાઈ બેઠું
છે .

y.
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"આમાં રાજ ારી લાયકી-નાલાયકીની વાત ક્યાં આવી?" સુરે દ્રદે વજીએ ક :ું "મારંુ
લોહી ઊકળે છે કે એક જ વાત માટે કે િવધાતા મને આંહીં સોરઠમાં તેડી લાવેલ છે . તમારા
લોકો અને ઈિતહાસકારો સોરઠી શ ૂરાતનોની વાતો લખે છે . પણ આ બહાદુરોને હાથમાં
લેનાર કોઈ ક્યાં છે ?"
"તમે હાથમાં લેશો?" પોલીસ અિધકારીએ પ ૂછ .ું

"પણ - અરે - આ -" પોલીસ ઑિફસરે પોતાની સ જનતાનો પરપોટો

ટી જતો

ta

જોયો.

ka

la

"શા માટે નિહ? જુઓ, તમારાથી કશુ ં અજા યુ ં નથી. તમે મારે યાં આવીને
આડીઅવળી, ત્રાંસી નજર કરો તે કરતાં તો હુ ં જ તમને હમેશાં મારી પ્રવ ૃિ ખુલાસાવાર
કહેતો ર ો .ં હજુ પણ હુ ં તમને વીનવુ ં ં કે ત્રાંસી નજરે તમે મને પ ૂરે પ ૂરો નિહ જોઈ
શકો: મને સામોસામ િનહાળો."

pu
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"હુ ં તમને પ્રહારો નથી કરતો. હુ ં તમને પણ મારા નેહી ગણી, એક કાિઠયાવાડી
ગણી ઠપકો આપુ ં ં કે મને સીધી િનગાહમાં િનહાળો. જુઓ, જામનગરની સીમના
રાજરિક્ષત દીપડાને બથોબથ લડી મારનાર આ વખતુભા: જુઓ, એ મારી સામે જ બેઠો છે .
એને દરબારે સીમનો દીપડો મારવાના અપરાધ બદલ દં ડયો ને કેદમાં પ ૂય . એ અ યારે
ૂ ોના ખેતરોની ચોકી કરવા રોકેલ છે .
મારી પાસે આવેલ છે ને મેં એને મારી સીમમાં ખેડત
લખી યો તમારી ડાયરીમાં, ને એનો ફોટો પણ પાડવો હોય તો પાડી યો."
એ વખતુભા નામનો જુવાન એક ખ ૂણામાં ઊભો હતો. એના એક હાથના પંજા પર
પાટો હતો. એ પંજાને દીપડો ચાવી ગયો હતો.
"શાબાશ!" પોલીસ-અિધકારીએ વખતુભાની સામે જોઈ આંખો એકાગ્ર કરી: "ત ું
ક્યાંનો છે , છોકરા?"
"ક્યાંના છો તમે, વખતુભા?" સુરે દ્રદે વજીએ પેલાના તોછડા વાક્યને િવનયવંત ું
કરીને ઈરાદાપ ૂવર્ક્લ સુધાયુર્ં છે , તે વ ત ુ પોલીસ-અિધકારી જોઈ શક્યા.
"સડોદરનો

.ં " વખતુભાએ સુરે દ્રદે વજી સામે જોઈને જવાબ વા યો.

"અને ઓ યો રઘુવીર પણ આપને યાં રહીને ર તે ચડી ગયો, હો!" પોલીસઅિધકારીએ પોતાની ગરુડ-દૃિ ટ પુરવાર કરી.
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"શા માટે ન બને? એનો પ ૂવર્-ઈિતહાસ હુ ં પ ૂછતો નથી. કોઈ કહે છે કે એ સરકારી
જાસ ૂસ છે ને કોઈના પ્રમાણે એ નાસી ટે લો રાજદ્રોહી જ મટીિપયો છે . મેં તો એને
ૂ ો એક વષર્ પ ૂવેર્ તમારા આવતાગામેગામ અખાડાની જ કામગીરી સ પી છે . મારા ખેડત
જતા પોલીસોની વેઠય કરતાં વટાવમાં ગાળો ખાતા. તેઓ આ બળદનાં જોતર છોડી
નાખીને જવાબ આપે છે . તે મારા આ રઘુવીરને પ્રતાપે."
"મને ખેદ એક જ વાતનો થાય છે ." પોલીસ-અિધકારી ચાલતી વાતને રે લગાડીના
ડબાની માફક પાછલા પાટા પર ધકેલી નવી વાતનુ ં વેગન મ ૂળ લાઈન પર ખેંચી લા યા:
"કે રાવસાહેબ મહીપતરામ િનરુપયોગી થઈને મ ૂઆ. તે જો આપના હાથમાં પડયા હોત તો
તો પ ૂરાં એંશી વષર્ની આવરદા ભોગવીને જ જાત."
"હા, ઠીક સંભાયુ.ર્ં વખતુભા, સવારે આપણે રજવાડે જતાં જતાં મહીપતરામભાઈને
ખોરડે થતા જવું છે હ કે! ભાણાની ખબર કાઢવી છે ."

y.
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"હા જી."

"એ છોકરો પણ ઊંધી ખોપરીનો છે . આપ ઠેકાણે પાડશો તો પડશે." પોલીસઅિધકારી િદલસોજીના હોજ ઠાલવતા હતા.
"જોઈ લેવાશે."

"આપના આખા તાલુકાને જ 'ઊંધી ખોપરી ઍ ડ કં.'નુ ં નામ આપવા
વકીલે ક .ું

વુ ં છે ." એક

"હા; એની પાસે હતો ખોટા િસક્કા પાડવાનો કસબ, એટલે અમને એ કામ આવી

ta

ગયો."

ka

la

"મહીપતરામભાઈની પાસે અમારો પેલો મોપલો િસપાઈ દ તગીર હતો, તેને તો
પછી આપે જ રાખી લીધો છે ને?" પોલીસ-અિધકારી જાણે કે કોઈના ખુશીખબર પ ૂછતા
હતા.
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"દરબારી ટંકશાળ તો શ નથી કરી ને!" વકીલ-િમત્રે મમર્ કય .
"પ ૂછો ને આ સાહેબને!" સુરે દ્રદે વજીએ પોલીસ-અિધકારી તરફ આંખ ન ધી. "મને
નિહ હોય તેટલી જાણ મારે યાંની પ્રવ ૃિ ઓ િવષે એમને તો હશે જ ને?"
"મને આપ એટલો નીચ ગણો છો?"
"ના, કાબેલ ગણું
હુ ં દુઃખ પામુ ં .ં "

.ં એ કાબેિલયત આ

નીચ માણસોના હાથમાં પડી છે એટલું જ

"એ દુઃખનો અંત આપના આવા ઉધામાથી આવવાનો છે ?" વકીલે પ ૂછ .ું

"મને તો મોટો ડર હવે પછીના મામલાનો લાગે છે ." પોલીસ-ઉપરીએ જાણીબ ૂઝીને
એક પ્રસંગની યાદ કરાવી.
"શો મામલો?"
"વાઈસરોય સાહેબનો દરબાર."
"ને ભય શાનો?"
"વાઈસરોયના દરબારમાં પધારવુ ં તો પડશે જ ને!"
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"હા. આવીશુ.ં "
"કયા પોશાકમાં?"
હુ ં પહેરંુ

"બીજા કયા વળી? -

ં તે જ પોશાકમાં!"

"સાંભળો!" પોલીસ-ઉપરીએ વકીલને એવી તરે હથી ક ું કે પોતાને અંતરમાં ઊંડું
લાગી આવે છે .
" યારે શુ ં ભવૈયાનો વેશ કાઢીને જાઉં દરબારમાં?"
"અરે બાપુ!" વકીલે ટેબલ પર થપાટ લગાવીને ક :ું "રિશયાના લેિનને એના
સાથીઓને હમણાં હમણાં શું ક ું છે , જાણો છો?"
"શુ?ં "
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"ઘાઘરા પહેરી જવુ ં પડે ને, તોપણ જવુ,ં બેલાશક જવુ ં - જો એમ કયેર્ આપણો અથર્
સરતો હોય તો!"
"હા, એ એક વાત હવે બાકી રહી છે ! વારુ! પણ અથર્ સરતો હોય તો ને? કયો અથર્?"
"આ સોરિઠયા શ ૂરવીરોની જમાત બાંધવાનો." પોલીસ-ઉપરીએ ક :ું "આપનો
તાલુકો હાથમાં હશે તો બધું જ કરી શકશો."
"તાલુકો! તાલુકો વળી હાથમાંથી ક્યાં જવાનો છે ?"

"હા, મહેરબાન!"

ka

"એમ? એટલી બધી વાત?"

ૂ
.ં કહો કે મોટો ખેડત

ta

ૂ
"પણ હુ ં તો એક ખેડત

"ઠીક, હુ ં તો એટલું જ કહુ ં

ૂ ના પોશાક ખેડત
ૂ ન પહેરે?"
.ં ખેડત

ં કે પહેલેથી લખી પુછાવજો, નીકર આપને દરવા

pu
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રોકશે."

la

"રીતસરનો પોશાક પહેરીને દરબારમાં નિહ જાઓ તો તાલુકો જશે."

"વારુ! આવવા દો િનમંત્રણ."
"કાિઠયાવાડમાં આપ બે'ક વષર્ વહેલા આ યા હોત?"
"તો?"

"તો ચારે ક બહાદુરોની બ ૂરી વલે થતી રોકી શકાત."
"કોણ ચાર?"
"આ તો એમાંન ુ ં કોઈ હાથ આવે તેમ નથી. એક ખડ વાિણયો, બીજો સુમાિરયો,
ત્રીજો લખમણ પટગર, ને ચોથી ખડ શેઠની બાયડી."
"એ બાઈ તો જ મટીપમાં છે ને?"
"હા - એટલે જીવતે મુરદું."
"જોઈશુ.ં " કહીને સુરે દ્રદે વજીએ કોઈક અંતરીક્ષમાં ગુણાકાર-ભાગાકાર કરનાર
યોિતષીના વો ચહેરો ધારણ કય . એ ચહેરા ઉપર અંકાતી ને ભસ
ં ૂ ાતી એકએક રે ખામાં
પોલીસ-અિધકારી કશુકં પગેરંુ લેતો હતો.
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"મને બતા યા પહેલાં કોઈ પણ જવાબ નથી લખી નાખવાનો, હો કે! સાફ કહી રાખું
.ં " વકીલ િમત્રે ઊઠતાં ઊઠતાં સુરે દ્રદે વજીનો હાથ ઝા યો.
"ને હુ ં પણ ઉપયોગનો લાગું તો મને બેલાશક બોલાવજો, બાપુ." પોલીસઅિધકારીએ લ કરી સલામ કરી.
"હવે એ પંચાત અ યારથી શી કરવી? થશે
થવુ ં હશે તે!" કહીને સુરે દ્રદે વજીએ
નેહીઓને િવદાય આપી. એક ઢોિલયા પર ફક્ત ધડકી િબછાવીને સ ૂઈ જવાની ટે વ હતી તે
પ્રમાણે એ સ ૂઈ ગયા. નાના બાળક વા એ પુરુષનાં પોપચાં પર નીંદર એક જ િમિનટમાં
તો પોતાનાં સસલાં ચરાવવા લાગી.

49. નવો ખે ુ
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ત્રીજી ચોથી વારકી િવંયાતલ કોઈ આિહરાણી વી હાલારી નદી પહોળાવેલ દે હ ે
પડી હતી. પાએક ગાઉના ઘેરાવમાં એનાં વાંસજાળ પાણી, કોઈ હઠીલા ઘરધણીને ઘેર
અસ ૂરંુ રોકાણ પામેલા પરોણલાઓની માફક મગ
ં ૂ ા બનીને ઊભાં હતાં. ખોરડાં ખોરડાં વડાં
જગી
ં કાળમીંઢોના િબહામણા ગદે ડાની વ ચે ભ ૂલાં પડીને એકબીજાંને ગોતતાં છોકરાં વા
હાલારીનાં પાણીનુ ં અહીં જાણે કોઈ ધણ ધોળાતું હત.ું

la

ઓતરાદી હેઠવાશે એક ઉંચો પ થર-બંધ ઉગમણી-આથમણી ચોકી બાંધીને પડયો
હતો. બંધની ટોચને ઓળંગી હાલારીનાં પાણી ધોળાં ઘેટાં ઠેકી પડે એમ ઠેકતાં હતાં. ફરી
પાછા કાળમીંઢોની મગ
ં ૂ ી ભેરવ-સેના વ ચે બીતાં-બીતાં એ નીર દિરયા ભણી ધાતાં હતાં.

ka

ભ ૂિતયા કાળમીંઢોને જોતા ઊભેલો બંધ, કોઈ પહાડની જાંઘ વો, આ ભાગતાં,
પાણીને ભાળીભાળી અઘોર હાકોટા પાડતો: 'જાવ મા, જાવ મા, તમારી મા મારે ઘેર મહેમાન
છે .'
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બંધની પાણી વગરની એક ટોચ ઉપર એક આદમી ઊભો હતો. એનો પોશાક િશકારી
વો, રં ગે ખાખી હતો. એના માથા પર વાિણયાશાહી આંટી પાડેલી હતી. ઊંચા એના બ ૂટ
હતા. ખભે એને બે-જોટાળી બંદૂક હતી. હજુ તો પરોઢ હત.ું ફાટતી હો એની િવગતવાર
આકૃિતને રજૂ કરી શકે તેટલી જોરાવર ન હતી. કોઈ િચતારાએ આંકેલી છાયા-છબી વો એ
માનવી ઊભો હતો.
એ માનવીના ડાબા હાથની બાજુ ત્રણેક ગાઉનો લીલુડો ને ઘટાદાર ઘેરાવ પથરાયો
હતો. પાંચાળની આછી પાંખી ડુગ
ં િરયાળ ભ ચોપાસ થોડાં થોડાં જુવાર બાજરાનાં લીલાં
બાટાંને પાવતી હતી - જાણે કોઈ સમ ૃિ માંથી સંકટમાં આવી પડેલી
ી પોતાના
સાડલાની ચીરાડો ઢાંકતી હતી; યારે ત્રણેક ગાઉનો આ એક જ ભ ય ટુકડો વહેવાિરયા
વેપારી સમો સજીવન ઊભો હતો.
થોડીવાર થઈ. પરોઢનાં અજવાળાં સતેજ થયાં. ને ઊંચે ઊભેલા આદમીની બંદૂક
ખભેથી ઊતરી છાતીસરસી ઠેરવાતી ગઈ. પાણીમાં પડતા પ થરને જોરે મ હજાર કૂંડાળા
દોરાય તેમ એના ગોળીબારથી વગડાની હવામાં ચક્કરો પડી ગયાં. પંખીઓની િકિકયારી
ઊઠી, અને શેરડીના વાઢની કાંટાળા તારથી કરે લી વાડયની પાસે એક દાતરદીવાળો સ ૂવર
ઢળી પડયો. ઊઠીને સ ૂવર પાણીના વહેણ પાસે પહ ચે તે પહેલાં તો બીજી ગોળી પાળા પર
ઊભેલા પુરુષની બંદુકમાંથી ટી. સ ૂવરડો પોતાનાં જખમને ઝવનાર પાણીથી અનંત
યોજન અંતરે રહી ગયો.
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પાળા પરથી એ માનવીએ બંદૂકભેર દોટ દીધી. શેરડીના વાઢ પછવાડેથી થોરની
વાડેવાડે એણે હડી મ ૂકી. એની મોખરે એક શાહડ
ુ ી નાસતી હતી.

"હો-હો-હો-" એવી એક કારમી ડણક આ બંદૂકધારી માનવીના ગળામાંથી
ગડૂિદયાના ગડડાટની પેઠે વ ટી. દોડતી શાહડ
ુ ીને એ અવા હેબતાવી નાખી; કોઈક મોટું
કટક જાણે પોતાની ચોગરદમ ફરી વ યુ ં છે . હેતબાઈને પશુ ઊભુ ં ર .ું પછવાડે ફયુ.ર્ં એનાં
અનીદાર િપછોિડયાં ઊભાં થઈ ગયાં. 'સમમમમ' એવા વરો એ િપછોિળયાના રોમાંચમાંથી
ભેદાઈ ઊઠયા. સહ સહ તીણાં તાતાં તીરની બાંધેલી કોઈ ભારી વી શાહડ
ુ ી પોતાની
પીળી-પીળી આંખોના ડાકણયા ડોળાને ઘુમાવતી ને લાલ લાલ મોઢાનાં દાંત કચકચાવતી
યારે સામી મંડાઈ યારે ભલભલા િશકારીઓનાં રોમે રોમે વેદ બાઝી જાય તેવો એ
મુકાબલો બ યો.
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બ ે ભડકાને ખાલી કરી નાખનાર એ િશકારી પાસે નવો કારત ૂસ ભરવાનો સમય
નહોતો. એણે સામી દોટ દઈ, બંદૂકને નાળીથી ઝાલી શાહડ
ુ ીના ડાચા ઉપર કંદે કંદે પ્રહાર
કરી યાં ને યાં એને પીટી નાખી.
મ ૂએલાં બેઉ જાનવરો તરફ ત ુ છકાર ભરી આંખ નાખીને બંદૂકધારી ફરી પાછો
નદીના પાળા પર ચડયો. ભરવાડો ડાંગ ટે કવે છે તે રીતે એણે ગરદન પર બંદૂક ટેકવી.
ટેક યા પ ૂવેર્ એણે બંદૂક ભરી લીધી હતી. કારત ૂસનો પટો એના જમણા ખભા પરથી છાતી
પર પથરાયો હતો.
સાણસામાં માણસ

મ સાપ પકડે તેમ એની નજર ચોમેરના સીમાડાઓને પકડતી

la

હતી.

ka

"કુ ો બાિડયો દાતરડીવાળો ને!" એ પોતાની જાણે જ બડબડયો. "એક વાર આંહી
પાણી પીવા આવે તો ખબર પાડું કુ ાને, કે હુ ં બીજાઓની મ વેિઠયો નથી: હુ ં ઊભડ પણ
ૂ : ધરતીનાં આંતરડાં ખેંચીને પાક લઉં ં હ.ુ ં "
નથી: હુ ં તો ં ખેડત

ta

પોતાના બેઉ પંજાઓનાં દસ આંગળાં પર દૃિ ટ કરીને એ બબડયો: "વાિણયાઈના
રં ગનો ક્યાંય છાંટોય ન ર ો."
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પછી એણે નજર િવ તારી: પાળના પડછંદ બાંધકામ ઉપર સરોવર-શા ઝીલતા
નદીપટ ઉપર, અને તેનીયે ઉપરવાસ કાળમીંઢોના ગદે ડા સ સરી ચાલી આવતી હાલારી
નદીની વાંકીચકં ૂ ી નીક ઉપર.
વળાંક લઈને એ નજરે પોતાની સીમને માથે પાંખો પસારી: આંબાનુ ં એક હજાર
થડવા ં આંબેરણ: પચાસ વીઘામાં હેલે ચડેલો શેરડીનો વાઢ: આંગળીઓએ કેટકેટલી
કલમોનાં આંતરલગ્નો ઊજવી સોરઠભરમાં ક્યાંય ન જડે તેવા નવીન રસ-સુગધ
ં નાં તેમજ
ઘાટઘાટનાં ફળોની સુવાવડ કરાવી હતી.
નદીને એક બાજુ આવી વસુધરા,
ં
ને સામે કાંઠે એવા જ સજીવન કૂવા-વાડીઓ.
બંદૂકધારીએ િનહાળીને વાડીઓના ઊંચા વડપીપળા પર મીટ માંડી. એ હ યો ને બબડયો:
"આ વાિડયુના
ં માિલકો મને મારવા આવનારા! 'બચાડું વાિણયુ ં શુ ં અમારે નદીકાંઠે ઠરશે?'
એમ ડાઢીને મારા પાળાનુ ં ચણતરકામ ચથ
ં ૂ નારા: મારાં હાથ-હાથ-વા લાંબા મરચાંની
મરિચયું ગ ૂડી જનારા: આજ કેવી લીલાલહેર થઈ ગઈ છે એને! પાળો મેં બાં યો, પણ મારા
સંઘરે લાં પાણીએ નવાણ એમનાં સજીવન કયાર્ં . હવે પ ૂ છે મને! મારી તાકાત હોત, ને આ
રજવાડાંના ઘોલકાંઘોલકીને ભાંગી કરી મારા રાવળજી બાપુ વા એકને જ ઘેર આખી
161

સોરઠ તારાં વહતાં પાણી 162
સોરઠ ધરા પધરાવી શકત, તો તો કાિઠયાવાડની લઝપટ નદીયુને
ં નાથી લઈ કુ ા ખારાધુધવા દિરયાને ડાચેથી તો આ બધાં પાણીને પાછાં વાળી લેત."
એની નજરમાં આખી ધરા તરવરતી થઈ. એ બબડતો ર ો: "ભાલ બાપડો! ભાલ
શા માટે પાણી વગરનો સળગે? રાંકાં એનાં માનવીઓ ધમાર્ દાના લોટકા પી પી જીવે? હેઠ
નામદર્ કાિઠયાવાડ! ડુગ
ં રે ડુગ
ં રનાં પાણી ન સંઘરાવી લેત હ?
ું "
સ ૂયર્ ચડતો હતો. એનો જમણો ગાલ વધુ ને વધુ કાળપ ઘટતો
ંૂ
હતો. એણે બંદૂકનો
પટો ગળામાં નાખ્યો. એ બબ યો: "આ મારી જનોઈ!"

પાળા ઉપર થઈને એ નદીની ઉપરવાસ ચા યો, આંખો પર હાથની છાજલી કરી
જોયુ:ં "કોની ઘોડાગાડી તબકે છે ? મામા નિહ હોય? આવીને વળી પાછા પરડ હાંકશે - જીવ
હ યાની ને છકાયના જીવની, અઢાર પાપ થાનાંની ને પજોસણની મોટી પાંચમનુ ં પડકમણુ ં
કરવા રાજકોટ આવવાની!"
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જમણી બાજુ કઈંક સંચાર થયો. બંદૂકધારીએ ગળે થી પટો કાઢીને ક્યારે બંદૂક
હાથમાં લીધી, ક્યારે તાકી, ક્યારે ભડકો કય ને કયુ ં પ્રાણી ઢળી પડ ું તેની વખત-વહચણી
કરવી દો લી હતી એણે ફક્ત પોતાના ફળ-બાગની બહાર પટકાઈ પડેલ કાિળયારને એટલું
જ ક :ું "કાં, જાને મારા મીઠાં મરચાં અને મારી દરાખ ચરવા! રોજ હ યો'તો! બાપે વાવી
મ ૂ ું હશે!"

ka

la

બંદૂકની નાળ વતી એ તોિતંગ કાિળયારના મડદાને ખાડામાં રોડવતો-રોડવતો એ
િશકારી હ યો: "ગોળીબાર સાંભળતા મામા મારાં પાપનુ ં પોટલું નજરોનજર જોતા હશે. મારો
ઉ ાર કરવા માટે કોઈ સાધુ-મુિન મહારાજને અહીં લઈ આવશે તો ભોગ મળી જશે મારી
ખેતીના!"

ta

કાિળયારના શબ ઉપર થોડો વખત માટી વાળી દે વાની એને જ ર લાગી. "મામાને
ખાવુ ં નિહ ભાવે - જો આ નજરે ચડશે તો." એમ બડબડતો બંદૂકધારી મહેમાન ગાડીની
સામે ચા યો.

pu
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"એ..... જવાર છે , શેિઠયા જવાર!" દૂ ર ઘોડાગાડીમાંથી કોઈ ગોવાળ અથવા ખેડુના
વો રણકાર સંભળાયો.
'મામા ન જ હોય.' િવચારીને બંદૂકધારીએ સામા 'જુવાર'નો ટહક
ુ ો દીધો. "આ તો
દરબાર સુરે દ્રદે વજી," િશકારીને મહેમાન ઓળખાયો. "વાહ! સોનાનો સ ૂરજ ઊગ્યો."
િશકારીએ સામે દોટ દીધી. દોડતો એ પુરુષ બાળક

વો લાગ્યો.

"આપ આંહી ક્યાંથી, મારા બાપા! ને આ પોશાક!..." એમ બોલતો બંદૂકધારી
સુરે દ્રદે વજીને બાથમાં ભીંસીને મ યો, ને પછી હસતે મ એ દરબારના દીદાર જોઈ ર ો.
"છે લી વારકીનો તમારો ગોળ ચાખવા."
"ગોળ ને? હા, હવે તમને કાળો કીટોડો નિહ પીરસુ,ં બાપુ! હવે તો આખા
કાિઠયાવાડને મ એ સોના વા ભીલાં પોગાડીશ, હવે હુ ં જીતી ગયો .ં "
"ને ચીકુડીના શા હાલ છે ?"

"ચીકુડીઓને તો સાસરંુ ગોઠી ગયુ ં હવે. હાલો હાલો. એના બ ચાં દે ખાડુ.ં

162

સોરઠ તારાં વહતાં પાણી 163
મહેમાનના હાથ ઝાલીને બંદૂકધારી પોતાની વાડી તરફ ચા યો. સુરે દ્રદે વજીએ
પોતાની જોડેના જુવાનાને ક :ું "ચાલ, ભાણા."
"કોણ છે ?" બંદૂકધરીનુ ં યાન પડ .ું
"મારો ભાિણયો છે : મહીપતરામનો પોતરો. તમને સુપરત કરવા લા યો

.ં "

"અરે માબાપ, એ હુ ં માનુ ં જ કેમ? કાિઠયાવાડાનો જુવાન તો મુબ
ં ઈ-અમદાવાદની
કૉલેજોના ઝરુખે જ શોભે."
બંદૂકધારીએ એમ કહેતાં કહેતાં િપનાકીના દે હ પર પગથી માથા સુધી નજર કરી.
એની આંખોમાં િતર કાર નહતો.
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િપનાકીનુ ં િદલ પું પુ ં આ બંદૂકધારીની સ ૂરતને કોઈક બીજી આકૃિત જોડે
મેળવવા લાગી પડ .ું કોની આકૃિત! હૈયે છે પણ હોઠે નથી. કોણ... ખડ મામાની આકૃિત
તો નિહ? હાં હાં, એની જૉડે મળે છે . આ વાિણયો! આ નગરશેઠનો પુત્ર! સોરઠની આ
ઓલાદમાં કુદરતે શું લોઢાનો રસ રે ડયો હશે!

50. એક િવ ાપીઠ

la

રાજ- સામૈયામાં ચાલતા કો' ચપળ રે વતની મ એ કદાવર બંદૂકધારી ઘડીવાર
પોતાની જમણી બાજુ સુરે દ્રદે વજીને, તો ઘડીક પોતાની ડાબી બાજુ જરાક પાછળ ચા યા
આવતા િપનાકીને પોતાની વંકી નજરમાં લેતો.

ka

"આપે તો સંચોડો જનમ -પલટો કરી નાખ્યો, બાપા!" બંદૂકધારીએ તાજા તલના
તેલ-શી ઝલકતી આંખે સુરે દ્રદે વજીના દીદાર ફરી ફરી િનહા યા.

ta

"છે લો મને કયારે દીઠેલો, શેઠ?" સુરે દ્રદે વજીએ શરમાતે પ ૂછયુ.ં
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"રાજકોટની નાટકશાળામાં રાજિસંહનો ખેલ હતો. તમે તે રાતે, બાપા રાણીપાઠ
કરનાર છોકરાને પોશાકનુ ં ઈનામ આપેલ:ું યાદ છે ?"
"બહુ વહેલાંની વાત!"

"સાત સાલ પહેલાંની વાત. આપનો લેબાસ પણ તે દી તો..."
બંદૂકધારીએ જોયુ ં કે સુરે દ્રદે વજીને આ મરણો ગમતાં નહોતાં. એટલે એણે વાત
પડતી મ ૂકીને ક :ું "જાણે વાસુકીએ કાંચળી ઉતારી નાખી."
"બસ?" સુરે દ્રદે વજી હ યા: "અંદરખાને તો સાપનો સાપ જ ર ો
ુ ના. હુ ં તો વગડાનો વાસી
"સાપ તો હજો આપના શ ઓ
વાદીના મ ૂઠને ન માને એવા િવષધર મને ગમે છે ."

ં ને?"

.ં સાપ જોડે ભમુ ં

.ં

‘‘મ ૂઠ તો પડી ચ ૂકી છે , શેઠ!" સુરે દ્રદે વજીએ ક .ું
"હાં. આંહી બધીય વાત ું મારે કાને પડે છે . જાણુ ં

.ં "

"માટે જ ક ું ને મેં કે છે લી વારકો શેઠની શેરડીનો વાદ લેવા આવેલ
કહેતાં સુરે દ્રદે વજીની લાલચટક મુખમુદ્રા ઉપર વાદળીઓ ભમવા માંડી.
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"શા માટે બિલદાનના બકરા બનો છો?"
"શું કરંુ ? કાળી ટીલી કરાવું તો જ સોરઠમાં જીવી શકાય તેવ ુ ં છે ."
"ના, બાપા!" 'ટીલી' શ દ સાંભળતાની વાર જ બંદૂકધારીની મીટ મહેમાનના લલાટ
પરના નાજુક લાલચટક ચાંદલા પર લાગી. આવેશમાં આવીને એ બોલી ઉઠયો: "વાહ!
લલાટની એ લાલ ટીલડી તો નથી જ ગઈને શુ!ં " વા છે લ છબીલા જોયા'તા તેવા ને તેવા
આજ જોઉં .ં બે જુગના સીમાડા ઉપર આ એક લાલ ટીલી જ અનામત રહી છે , ને રે 'વાની
છે ."
વાડીની વ ૃક્ષ-ઘટા નીચે ત્રણ જણાનાં મ પર ઊગતા સ ૂયર્નાં તીરછાં િકરણો સોનારસ રે લાવતાં હતાં. વાઢમાંથી શેરડીની અને વાડીમાંથી બકાલાની, પપૈયાંની, દ્રાક્ષ, કેળાં
અને ચીકુ વગેરેની સુવાસ ઘટં ૂ ી-કરીને કોઈ એક માદક િમ ણની યાલીઓ ભરી ભરી
હવાની લહેરો ચાલી આવતી હતી.
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"એલા, આ ઢોિલયો ન પાથરતો." બંદૂકધારી શેઠે બંદૂક નીચે ઉતારીને મ ધોતે
ધોતે પોતાના નોકરને ક .ું પથરાયેલ ું િબછાનુ ં સંકેલાવા લાગ્યુ.ં
"કેમ? અ યારે પથારી કોને માટે ?' સુરે દ્રદે વજીએ પ ૂછ .ું

"મારા માટે" શેઠે જવાબ આ યો: "મારંુ તો જાનવર વુ ં જીવતર છે ને બાપા! સહુ
સ ૂએ યારે મારે બંદૂક ખભે ઉપાડી આખી રાત સીમ ભમવાની, ને આખું જગત જાગે યારે
મારે થોડી વાર જપી
ં લેવાનુ ં ."
વું નિહ, મુિનવર

વુ!ં આખી રાત ચોકી કરો છો?"

la

"જાનવર

ka

"બીજો શો ઈલાજ? નિહ તો આ મારાં બચળાંને કોણ જીવવા આપે?"
લતી શેરડી

ta

એમ કહેતાં કહેતાં બંદૂકધારી શેઠની, નજર બ બે માથોડાં ઊંચાઈએ
પર અને વાડીનાં ફળઝાડો પર, માના હોઠ ફરતા હોય તેવી રીતે, ફરી વળી.
"શેરડીનો સાંઠો કેવડો કય , શેઠ?"
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"કાલ જોખી જોયો: ત્રેવીસ રતલ પાકા ઊતય ."
"મરચુ?ં "

"અિગયાર તોલા.'
"શું બોલો છો?"

"ભોમકાની તાકાત છે , મારી નિહ." શેઠે ધરતી તરફ આંગળી ચીંધી. "પણ શુ ં કરંુ ?
અભાગણી ભોમકાને માથે - માફ કરજો, બાપા!-તમારા વા પોણોસોના પગ ખુદાય
ં
છે .
આમ જુઓ: એક લાખ બાવળનાં થડ મેં નાખ્યાં છે . ને રાજગઢ વુ ં નગર સાત જ ગાઉને
પ લે પડયુ ં છે . પણ શુ ં કરંુ ?" િન ાસ નીકળી પડયો.
"કેમ?"
રાજની ટ્રામે રાજગઢનો કુલ વહેવાર પોતાને કબ લીધો છે . મારો માલ હુ ં મારાં
વાહનોમાં ન લઈ જઈ શકું! મારી જ જનમભ ૂિમ! મારા જ રાજવી! મારી જ પોતાની જાંઘ
ઉઘાડી કરવી ને? ચ ૂપ થઈને બેઠો .ં "
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ડગલો ઉતારીને શેઠે ગરદન પર હાથ ફેર યો, મહેમાનનુ ં
દે હભાગ પર ગયુ:ં પ ૂછયુ:ં "આ શુ?ં "

ાન પણ એ ચથાયે
ંૂ
લા

"બહારવિટયાની આપેલ ભેટ." શેઠની મ ૂછોના વાળ ફરક ફરક થઈ ર ા. "બાપડા
રાંક હતા. એક દી ભળકડે મારી ઊંઘનો લાગ લીધો. બાપડાઓની ગોળી જરાક
આગરદનનો લોચો ચાખી ગઈ. ખેર! થયા કરે ."
શેરડીના રસનાં રામપાતર ભરાઈને આ યાં. દ્રાક્ષ, ચીકુ વગેરે કાિઠયાવાડમાં મળવાં
દુલર્ભ એવાં કક ફળો કેળનાં પાંદડાંમાં પીરસાયાં.
િપનાકી તો આ માનવીની એકેએક છટાને નીરખવામાં ત લીન બ યો હતો. એનુ ં
બેસવુ,ં બાજુમાં બંદૂક રાખવી, પાઘડીને નીચે મ ૂકવી, ચાકુ કાઢીને શેરડીને છોલવી, વગેરે
દરે ક િક્રયામાં રસ હતો: શેરડીના સાંઠામાં ભય હતો તેવો જ જીવન-રસ.

"ના, બાપુ." શેઠે જવાબ વા યો.
"કાં!"
"નથી ભાવતી. વાયુ ઊપડે છે ."

y.
co
m

રસનુ ં રામપાતર શેઠની સામે પડ ું જ રહેલ ું જોઈને સુરે દ્રદે વજીએ યાદ કરા યુ:ં
"તમે તો પીઓ!"

la

બાગાયત વાવેતરમાં બે કલાક ઘ ૂ યા પછી સુરે દ્રદે વજીએ િપનાકીની ગરદન પર
હાથ થાબડતે પ ૂછયુ:ં "કાં ભાણા, ગમે છે અહીં?"
"બહુ જ ગમે છે ."

ka

"શું ગમે છે ? વધુમાં વધુ કઈ વાત ગમે છે ?"

ta

િપનાકી શરિમંદો બ યો. શેઠ પણ જાણે કે એના જવાબની રાહ જોતા તાકી ર ા.
"ખચકાય છે શીદ? કહે, સહથ
ુ ી વધુ શુ ં યારંુ લાગે છે ?"

pu
s

"ભરી બંદૂકે રાતભરની ચોકી."

"તારો બાપુજી યાદ આ યો કે શુ!ં "
"આ છોકરો ટકશે." શેઠે હસીને ક :ું "ચાર આવી ગયા. સોરઠભરમાં મેં કહેવરાવેલ ું
કે જુવાનો મોકલો: મારી ગાંઠના રોટલા ખવરાવી તૈયાર કરંુ . ચાર આ યા. પણ રોજ છાપાં
માટે વલવલે, ટપાલના હલકારા માથે ટાંપ માંડીને બેઠા રહે. નોવેલ ું વાંચે. પંદર િદવસમાં
તો ભાગ્યા."
"આ નિહ ભાગે?"
છે ."

"બનતાં સુધી તો નિહ ભાગે. એનુ ં યાન આ િજંદગાનીની ખરી ખુમારી ઉપર ઠયુર્ં
" યારે સ પી જાઉં

.ં "

"સુખેથી"
બપોર સુધી સુરે દ્રદે વજી અને શેઠ વ ચે શાંિતભર વાતાર્ લાપ ચા યો. િપનાકીના
ુ
રિધરમાં તરવરાટ મચી ગયો. હાલારી નદીના પાણી-બંધ ઉપર ચડીને એણે પણ
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પાંચાળના જોગંદરો વા ડુગ
ં રાઓને િનહા યા કયાર્ . એના પ્રાણમાં બાપુજીનો માનિસક તોર
જાગી ઊઠયો. એણે પોતાની નજીકમાં પીરાણી ઘોડીનો અસવાર ખડ શેઠ ઊભેલો જોયો.
એની આંખોમાં પહાડો પીને આવતા વાયરાનો મદભય સુરમો અંજાયો. એ હવાની વ ચે
ુ ા કયાં
એકાદ-બે લહેરખીઓ જુદેરી પણ વાઈ જતી હતી: મોટીબા એકલાં થઈ પડશે: દે વબ
હશે? પુ પાને તો હવે નિહ મળાય ને! એનો જીવ ઊંડેઊંડે બળતો રહયો.
સાં સુરે દ્રદે વજીએ િવદાય લીધી. કહેતા ગયા કે "ભાણા, તારાં દાદીમાની િચંતા
કરતો ના. હુ ં એને સંભાળીશ. તું જીવ હેઠો મેલીને આંહીં શીખ . આંહીં જ તારી યુિનવિસર્ટી,
ને આ જ તારો મુશર્દ. બીજુ ં તો તારંુ ચાહે તે થાવ, પણ ત ું ગુલામ તો નિહ જ થાય એ
નક્કી સમજજ.

ુ ાર
મ

y.
co
m

51. ખે ૂતની

એ જ રાતથી િપનાકીનુ ં યુિનવિસર્ટીનુ ં િશક્ષણ શ થઈ ગયુ.ં લ અને લોહીભરપ ૂર
એનુ ં બદન આ મરદ ખેતીકારના દયમાં વસી ગયુ.ં રાત્રીએ એણે િપનાકીને પોતાની સાથે
રાતભરને રખોપે ચડા યો.

la

પહેલો પાઠ િપનાકીને પહેલી જ રાતે મ યો. પોતાના માિલકનો બોજ કમતી
કરવાના ઈરાદાથી એ ખીંતી પરથી માિલકની બંદૂક ઉતારવા ગયો. એના હાથ પહ ચે તે
પ ૂવેર્ તો માિલકે બંદૂકને હાથ કરી લીધી. ઠપકાનો એક શ દ પણ ક ા વગર જ શેઠ ચા યા,
ને િપનાકીને ક :ું "ચાલો!"

ka

િપનાકીએ જોઈ લીધુ.ં મુશર્દની મુશર્દી મૌનમાં રહી હતી.

ta

બી િદવસે િપનાકીનાં અંગો પર બીજુ ં શેર લોહી ચડ .ું બપોર વેળાએ રાજવાડા
ગામની પછવાડે ગોટંગોટ ધુમાડા ઊઠયા, ને ઠાંગા ડુગ
ં રની હાલારી ધાર પર ઘાસની એક
ગાઉ ફરતી વીડી સળગી ઊઠી.

pu
s

"એલા, કોની વીડીને દા લાગ્યો?" શેઠે રીિડયા સાંભળીને જાગી જઈ પ ૂછ .ું
"આપણી નથી." માણસોએ આવીને ક .ું
"આપણી નથી. પણ કોની છે ? કયા ગામની?"
"રણખળાના કોળીની, ઈજારાની વીડી. "
"આપણી નિહ, આપણા પાડોશીની તો ખરી ને?"
એમ કહીને શેઠે ખભે બંદૂક નાખી િપનાકીને જોડે લીધો. ર તામાં માણસો,
ઘોડેસવારો, પગપાળા પોલીસો, ખાખી પોશાકવાળા િશકારીઓ વગેરેની તડબડાટી સાંભળી.
એ બધાના રીિડયા અને ચસકા પહાડી ભોમના કોઈ અકાળ ગભર્પાતની ક પના કરાવતા
હતા.
એક બાઈ અને બે છોકરાં દોડયા આવતા હતા. ત્રણે જણાંનાં ગળામાંથી કાળી ચીસો
ઊઠતી હતી.
"શું છે એલાં?" શેઠે પ ૂછ .ું
"અમારી વીડી સળગાવી મ ૂકી."
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" કોણે?"
"બાપુએ પોતે જ."
"આપણા બાપુએ? રાવલજી બાપુએ?"
" હા."
"શા માટે ?"
"એના િશકારનો સુવરડો વીડીમાં જઈ ભરાણો એટલા માટે ."
"એમ છે ?" થોડી વાર તો બંદૂકધારીએ ગમ ખાધી. પાછા ફરી જવા એના પગ
લલચાઈ ર ા. થોડી વાર પછી પોતાના ફરતા પગને એણે િ થર કરીને આગળ ચલા યા.
ને એની કસોટીનો કાળ આઘો ન ર ો. નવલખા નગરથી િશકારે ચડેલ રાજા રાવલજીની
મોટર એને ર તામાં જ સામી મળી. શેઠે રાજાને રામરામ કયાર્ .
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ગુલતાનમાં આવી ગયેલ રાવલજી પોતાના િવિશ ટ આિ ત ખેતીકારને શોભીતો
જોઈ મલકતા ઊભા.
"િશકાર- િશકાર તો આપે બહુ ભારી કય હો બાપુ!" ખેતીકારની જબાન બીજી
કોઈપણ જાતની િવિધ કરવાનુ ં વીસરી બેઠી.

ka

"કેમ? તમે આ કોની -"

la

"હા ખ ૂબ મુ કેલી -" આવુ ં બોલતા જતા રાવલજીની જીભ થોથરાઈ ગઈ; કેમ કે
પોતાના ખેતીકારની મુખમુદ્રા પર એણે પેલા શ દોનો ઉજાસી ભાવ ભા યો નિહ. ને
રાવલજીના થોથરાતાની જ વાર ખેતીકારે િહ મત કરી ક :ું "નવલખા ધણીને શોભે તેવો
િશકાર કય , બાપુ!"

ta

"હુ ં જાણું ં કે હુ ં કોની સામે બોલું .ં હુ ં રાવલજીનો જ આિ ત ખેડુ, ગાદીના ધણીની
જ સામે, ઓગણીસસો ને વીસની સાલમાં આ બોલી ર ો .ં "

છો."

pu
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"તમારે શું કહેવ ુ ં છે ?"

"એટલું જ કે બાપુ! તમે આજ એક જાનવર ઉપરાંત ત્રણ માણસોનાય િશકાર ખે યા

રાવલજીના મ પર રુિધરનો ધમધમાટ થઈ ર ો, એટલે વાિણયો ખેડુ વધુ ગરમ
બ યો: "તમે ની વીડી સળગાવી મ ૂકી એ ત્રણ જણાં આ ચા યા જાય ધા દે તા. જરા
ગાડીને વેગથી ઉપાડો, તો બતાવુ.ં "
રાવલજીનુ ં મોઢું પડી ગયુ.ં એ ગાડીમાંથી નીચે ઉતયાર્ . એણે નરમ બનીને ક :ું
"આખી વીડી સળગી ગઈ?"
"પાંચાલનુ ં લાંપડું સળગતા શી વાર?"
રાવલજીએ ધુમાડાના થાંભલા ગગને અડતા જોયા. વીડીના ઘાસમાંથી નીકળતા
ભડકા િદક્પાળના વ ટેલા દીપડાઓ વા દી યા.
"કેટલી નુકશાની થઈ હશે?"રાવલજીએ પ તાવાભયાર્ વરે પુછ .ું
"એ મને ખબર નથી બાપુ."
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"અ યારે આટલું કરશો તમે, શેઠ? નુકશાની નક્કી કરજો. તમારી જીભે
પડશે, તે ચ ૂકવી અપાશે."

આંકડો

પછી કોઈ કશુ ં બોલી ન શ .ું મશાનયાત્રા વી રાજસવારી શેઠની વાડીએ ગઈ.
યાં રાવલજી એકાદ કલાક ર ા. આખો વખત એના મ ઉપર અપરાધીપણુ ં તરવયાર્ કરત ું
હત.ું
એ અનુભવે િપનાકીએ પુ તકોનાં પુ તકો પઢા યાં. એને લાગ્યુ ં કે ફાંસીએ લટકેલ
ખડ મામો નવા યુગના નવસં કાર પામીને આંહી ઊતરી આ યો છે .
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રાતે
આંગળીઓ મોત વરસાવતી, તેમાંથી િદવસે જીવન ઝરત.ું ચીકુડીના રોપ,
દ્રાક્ષના માંડવા, અને સીધા સોટા સમા છોડવા ઉપર િખસકોલી -શા પગ ભરાવીને ઊંચે
ઊંચે ચડતી નાગરવેલડીઓ િશકારી શેઠનાં ટે રવાંમાંથી અમ ૃતનુ ં પાન કરતી. અને શેઠના
પ્ર યેક વેણમાં પણ િપનાકીએ કદી ન સાંભળે લી એવી નવી ભાષા સાંભળી. સાથીઓ જોડે
વાતો કરતાં શેઠ જીવનભરી જ વાણી વાપરતા: "કુંકણી કેળનાં બચળાં રમવા નીક યા કે?
માંડ માંડ િવયાણી છે િબચારી!" - "ચીકુડીને આ જમીન ભાવતી નથી, સીમમાંથી હાડકા
ભેળાં કરાવો, ખાંડીને એનુ ં ખાતર નીરશુ"ં - "આ બદામડીની ડોક કેમ ખડી ગઈ છે ?" "જમાદારીઆ આંબાની કલમને ને િસંદૂિરયાને પરણા યા તો ખરા, પણ એનો સંસાર હાલશે
ખરો? લાગત ું નથી, વાંધો શેનો પડે છે ? ગોતી તો કાઢવુ ં પડશે ભાઈ, કોઈનુ ં ઘર કાંઈ
ભાંગતું જોવાશે?"
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"આ ભાષાએ િપનાકીના મનમાં વન પિતની દુિનયા જીવતી કરી. સચરાચરનાં ગેબી
ાર ઊઘડી ગયાં. ખપેડી, ખડમાંકડી અને જીવાતને ખાઈ જનારી ચીબરી ચકલીથી લઈ
વાઘદીપડા સુધીની પ્રાણીસ ૃિ ટના એણે કડીબંધ સંબધ
ં ો જોયા. એ બધા સંબધ
ં ોની ચાવીઓ
પોતે િનહાળતો ગયો તેમ તેમ સારંુ ય સચેતન જગત એને માનવીનુ ં મુિક્ત-રા ય દે ખાયુ.ં
માનવી એને મરદ દે ખાયો. મરદાઈની બધી સ ૂરત એની સામે િવચરતી હતી. િશયાળાનાં
કરવતો આ માનવીનાં લોહ-માંસ પર ફરતાં હતાં, પણ કટકીય કાપી શકતાં નહોતાં.
ઉનાળાની આગ એને શેકી, રાંધી ખાઈ જવા માંગતી હતી, પણ ઉલટો આ માનવીનો દે હ
તાત ું ત્રાંબ ુ બની ગયો હતો. રોજ પ્રભાતે, વહી જતી રાતને ડારો દે તો માનવી ઊભો હતો પાણીબંધની ઊંચી પાળ ઉપર: અણભાંગ્યો ને અણભેદાયો.
હવે િપનાકીને એનુ ં ભણતર રગદોળી નાખનાર હેડમા તરની ગરદન ચ ૂસી જવાની
મને છા રહી નિહ.
છ મિહના ગયા છતાં એણે એકે વાર રાજકોટ જવાનુ ં યાદ ન કરા યુ.ં
એમાં એક િદવસ મોટીબાનુ ં પત ું આ યુ.ં
ઢળતો સ ૂરજ જગલનાં
ં
જડ-ચેતનને લાંબે પડછાયે ડરાવતો હતો યારે િપનાકીએ
શેઠની રજા માંગી.
"ટ્રામ તો વહેલી ઊપડી ગઈ હશે. કાલે જાજો."
"અ યારે જ ઊપડું તો?"
"શી રીતે?"
"પગપાળો. "
"િહંમત છે ? પાકા સાત ગાઉનો પંથ છે ."
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"મારાં મોટીબાને કોણ જાણે શું શું થયુ ં હશે. હુ ં જાઉં જ." િપનાકીએ પોતાની આંખોને
બીજી બાજુ ફેરવી લીધી ને ગ ં ખ ખારી સાફ કયુ.ર્ં
"ઊપડો યારે , લાકડી લેતા જજો."
િપનાકીને શેઠના વરમાં લાગણી જ ન લાગી. પાસે આટલા માણસો છે , ગાડાં ને
બળદો છે , ઘોડી ને ઊંટ પણ છે . એક પણ વાહનની દયા કરવાનુ ં િદલ કેમ આ એની પાસે
નથી ર ?ું
ખાખી િનકર અને કાબરા ડગલાભેર એ બહાર નીક યો.
"ત્રી

િદવસે પાછા આવી પહ ચજો." શેઠના સ ૂકા ગળામાંથી બોલ પડયા.

િપનાકીના ગયા પછી શેઠે પોતાની ઘોડી પર પલાણ મંડા યુ.ં
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"તમાચી," એણે બ ૂઢા િમયાણા ચોકીદારને બોલાવીને ક :ું "તમે ચડી જાઓ. આપણો
જુવાન હમણાં ગયો ને, એનાથી ખેતરવા -બે ખેતરવા પછવાડે હાંક્યે જજો. ઠેઠ એના ઘરમાં
દાખલ થઈ જાય યાં સુધી સાચવતા રહેજો. એને ખબર ન પડવા દે જો. ને જુઓ: ભેળાં
પચાસ કટકા આપણી િબયારણની શેરડીનાં, થોડું થોડું શાક અને ચીકુ એક ફાંટમાં બાંધી
યો. ઘોડીને માથે નાખતા જાવ. સવારે જઈને એની ડોશીમાને દે જો. છાનામાના કહી
આવજો કે ખાસ કહેવરાવેલ છે મેં, કે તમારા ભાણાની િચંતા ન કરજો."
"ને જો!" શેઠને કંઈક સાંભયુ:ર્ં "ર તે એકાદ વાર એનુ ં પાણી પણ માપી લેજો ને!"

la

ધણીનુ ં એ છે લું ફરમાન બ ૂઢા તમાચીને બહુ મીઠું લાગ્યુ.ં એ ચડી ગયો.

ta

"ક્યાં?"

ka

"વજાભાઈ," શેઠે સાં વા કરીને હોકો પીતે પીતે પોતાના વહીવટકતાર્ ને ભલામણ
કરી: "નવા ઘઉંનુ ં ખ ં થાય, તેમાંથી એક ગાડી નોખી ભરાવજો. એક ઘીનો ડ બો જુદો
કઢાવજો, ને એક માટલું ગોળનુ.ં આપણે રાજકોટ મોકલવુ ં છે ."
"હુ ં ઠેકાણુ ં પછીથી કહીશ. પણ કોઈને ખબર ન પડવી જોઈએ."

pu
s

રાતે શેઠ રખોપુ ં કરવા ચા યા યારે એને પહેલી જ વાર એક પ્રકારની એકલતા
ખટકી. એને ઉચાટ પણ થયો: "મેં ભ ૂલ કરી. િમયાણો કયાંઈક છોકરાને હેબતાવી ન બેસે.
બ ૂઢો કાંઈ કમ નથી! મેં પણ કાંઈ ઓછા નંગ એકઠાં કયાર્ં છે ! ચોરી-ડાકાયટીમાં ભાગ
લીધેલા ભારાડીઓનો હુ ં આશરો બ યો .ં પણ હુ ં હક
ં આશરો તો સહન
ુ ં ાર શેનો કરંુ ?
ુ ે આ
ધરતીનો છે . એક િદવસ ધરતીનો ખોળો મ ૂકીને ભાગી નીકળે લા આ બધા થાકીને એ ખોળે
પછા વ યા છે . ઠરીને ઠામ થઈ ગયા બચાડા. શા માટે ન થાય? આંહી એની તમામ ઉમેદો
સંતોષાય છે . તમાચીનો જીવ િશકારનો ભ ૂખ્યો હતો. એના ગામની સીમમાં એણે કાિળયાર
માય , એટલે જીવદયા મા'જનનો એ પોતે જ િશકાર થઈ પડયો. મારપીટ કરીને કેદમાં
ગયો. આંહી તો એને કોણ ના પાડે છે ! માર ને, બ ચા, ખેડુનાં ખેતરો સચવાય છે !
"એક-એક બંદૂક!" રાતના સીમ-રક્ષક પોતાની બંદૂકને હાથમાં લઈને બો યો:
ૂ ના પંજામાં આવી બે-જોટાળી એક્કે ક બંદૂક હુ ં
"હરએક ખેડત
દી ઝલાવી શકીશ તે દી હુ ં
ધરાઈને ધાન ખાઈશ. આજ તો હુ ં એકલો મરદ બનીને આ માયકાંગલાઓની વ ચે જીવતો
સળગી મરંુ .ં
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52.

ુ પા

ાં ગઈ?

રાજકોટના સીમાડા પરથી િપનાકીએ પહેલા ડંકા સંભ યા ને પછી લાંબા સાદની
એક પછી એક પાંચેક 'આ...લ...બે...લ!' સાંભળી.
'દસ બજી ગયા!' એ િવચારની સાથસાથ એણે મશાનની છાપરી દે ખી. એ છાપરીની
પાછળ એણે એક ઘોડેસવારનો અચલ, મગો
ં ૂ આકાર ભા યો. ઘોડો જાણે કે ઊંચો ઊંચો બની
આકાશે ચડતો થયો. અસવારના પગ લાંબા ખેંચાઈને જમીન સુધી લટકવા લાગ્યા. એક જ
પલ િપનાકીનાં ગાત્રોને ઓગાળી રહી. પણ એને યાદ આ યુ ં કે, આંહી મારા મોટાબાપુને
સુવરા યા છે . આંહી ખડ મામાનો દે હ બ યો છે એ િવચારે મશાન એનુ ં પિરિચત થાન
બની ગયુ.ં એ પસાર થઈ ગયો. ને એણે જોયુ ં કે એ સાદો ઘોડે સવાર કાફી ગાતો ગાતો
પોતાનાથી દૂ ર ચા યો આવે છે .
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એ હતો બ ૂઢો તમાચી. તમાચીએ મગા
ં ૂ મ એ છોકરાનુ ં પાણી માપી લીધુ ં હત.ું
"મોટીબા, ઉઘાડો!" એમ કહીને એણે પોતાની નાની ડેલી પર બ ૂમ પાડી તે વખતે
એક આદમીને િપનાકીએ મકાનના ખ ૂણાની પાછળ સરકી જતો જોયો.
ડોશીએ બાળકને બારણાની અંદર લઈ પહેલો જ હાથ એના આખા મ
પસવાય . એ પશર્માં જીભ ન કથી શકે તેવી વાણી હતી.

પર
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"મોઢે શું ગ ૂમડાં થયાં'તા, ભાઈ?" ડોશીએ પ ૂછ .ું એણે બાળકનો ચહેરો
િદવસ
છે લે પંપાળીને વળા યો હતો તે િદવસની કુમાશ એની આંગળો નહોતી વીસરી શકી. કેમ
જાણે નવા પહેરેગીરો િતજોરીનાં તાળાં તપાસી ર ા હોય તેવી અદાથી ડોશીનાં આંગળાં છ
મિહના પરના બાલકનુ ં કૌમાર-ધન તપાસતાં હતાં.
"ખીલના ઢીમણાં હશે એ તો." િપનાકીએ જવા દીધો.

ta

ખીલનાં ઢીમણા એટલે ફાટતા જોબનનાં પગલાં. ડોશી સમજી ગઈ. પૌત્રના ચહેરાં
પર જુવાની જાણે ગાર ખદતી
ંૂ
હતી.
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"મોટી બા!" િપનાકીએ ધીમે વરે પ ૂછ :ું "કોઈ હત ું આંહી?"
"કયાં?"

"બહારને ઓટે ."
"તેં શુ ં જોયુ?"
ં

"એક આદમીને."
"પોલીસ હશે."
"શા માટે ?"
"તને ખબર પડયા?"
"શાના?"
" લ તોડીને તારી મામી ગઈ તેના."
"ક્યારે ?"
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"પરમ દા'ડે રાતે. અને કાલ સવારથી આપણા ઘર ઉપર પોલીસની આવજા થાય
છે . મને પણ પ ૂછપરછ કરવા પોલીસનાં માણસો આવવા માંડયા એટલે મેં સંદેશો મોક યો,
ભાઈ! હુ ં પોતે ઘરડી આખી ઊઠીને ટ્રામના ટે શને જઈ કાગળ આપી આવી'તી."

િપનાકી ચ ૂપ થઈ ગયો. ડોશીએ ક :ું "તારા બાપુજીની હાકેમી હતી યારે પોલીસ
આપણે ઘેર આવતો ને આજ આવે છે , એમાં બહુ ફેર પડી ગયો છે , ભાઈ! મને જૂના િદવસો
સાંભયાર્ને મારાથી ન રહેવાયુ.ં આપણા ઘરને માથે હવે શુ ં છે તે પોલીસ ચોકીપે'રા!
શરમાતા નથી રોયાઓ?"
ડોશી રડવા વાં થઈ જતાં હતાં ને વ ચે પાછાં રોષ કરી ઊઠતાં હતાં. તપેલી
લોઢી જાણે પાણીના છાંટા રમાડતી હતી. પછી ડોશીએ િપનાકીને ઓરડામાં લીધો. અંધારંુ
હત ું ને બારી બંધ હતી તો પણ ચોમેર તાકી તાકીને જોયુ,ં અને હવા પણ ન સાંભળે તેવી
ધીમાશથી ક :ું "થાણાદારની છોકરી પુ પા તને કાગળો લખતી'તી?"
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"ના." િપનાકી આભો બ યો.

"એ ક્યાં છે ?" ડોશીએ િપનાકીને વધુ ચ કા યો.

"મને કેમ પ ૂછો છો? કેમ, ક્યાં છે ? પુ પા ક્યાં ગઈ? નથી?"
ડોશીએ ડોકું હલા યુ.ં

la

"કાલ રાતથી નથી. એની બા આંહી શોધવા આવેલાં. મને છાને ખ ૂણે લઈ જઈ કંઈક
વેણ સંભળાવી ગયાં. છોકરી તારી પાછળ આવી હશે એવો એને વહેમ છે ."
"શા પરથી?"

ka

"તારા માથે લખેલો એનો કાગળ પકડાઈ ગયો."
"પછી?"

ta

"એના ભાઈએ ને એની બાએ એને પુ કળ માર માય . પોલીસમાં પણ તારંુ નામ
ગયુ ં લાગે છે ."
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િપનાકીને ભાસ થયો કે પોતે કોઈક અજાણી પ ૃ વી પર માગર્ ભ ૂલીને આવી ચડયો
લાગે છે . એ પોતાના હાથની ડાંગ પણ નીચે મ ૂકવાનુ ં ભ ૂલી ગયો. એને પાણી પીવુ ં હત ું તે
વાતની સરતચ ૂક થઈ ગઈ.
"મોટીબા!" એણે ક :ું "હુ ં અ યારે જ જાઉં."
"ક્યાં?"
"પુ પાને ઘેર."
"ના. અ યારે નિહ. એ રોષે સળગતા ઘરમાં તારંુ જવુ ં સારંુ નિહ, બેટા!"
ડોશી એમ કહેતાં ર ાં, ને િપનાકી ડાંગ લઈને ઘરની બહાર નીક યો.
મગા
ં ૂ તારાઓ આ પહેલી જ વાર એને પુ પાની આંખો વા લાગ્યા. એ તારાઓના
ઝળકાટમાં કાકલ ૂદી હતી, ઠપકો હતો, ઘણુ ં ઘણુ ં હત.ું પોતે ઓિચંતો જ
પ્રભાતે
સુરે દ્રદે વજીને જોડે રજવાડે ઊપડી ગયો હતો, તે પ્રભાતે તો પુ પાને મળવાનુ ં વચન આ યુ ં
હત.ું તે પછીથી આજ સુધી પુ પા એના અંતરની એકા તે જ પુરાઈ રહી હતી. ખરે ખર શુ ં
આ છોકરીએ મારા સારુ થઈને માર ખાધો હશે? રજવાડાને માગેર્ નીકળી પડી હશે? તો
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આવી કાં નિહ? સામે કાં ન મળી? યાં ગઈ હોય, યાં ગુમ થઈ હોય, યાં એનુ ં અિ ત વ
હોય યા તો મડદું હોય, યાં અને તે વ પે પુ પા મારી કહેવાય.
"માશી!" િપનાકીએ પુ પાની બાને ઘેર જઈ સાદ દીધો.
"કોણ - ભાણોભાઈ?" બા દોડતાં આ યાં. "ભાઈ ત ું લા યો છો પુ પાને? ક્યાં? ક્યાં
છે ? ક્યાં મળી તને?"
"માશી, મને કશી જ ખબર નથી."
"એવું ન બો ય, મારા દીકરા!" કહેતી એ પુત્રીની માતાએ િપનાકીને મ એ હાથ
મ ૂક્યો. "મને આમ કહીને ન મારી નાખતો, બેટા! હુ ં તને કહુ ં ં કે હવે તારે કશો જ વાંધો
નથી. મારી પુ પા તારી જ છે . તને જ હુ ં આપી ચ ૂકી .ં પણ ત ું મને એક વાર મારી પુ પા
જીવતી દે ખાડ: બસ, એક વાર."
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ગાભરી બનેલી માતાનુ ં એવુ ં દશર્ન અધીર્ રાતનાં કલેજાં ભેદી નાખનારંુ હત.ું
િપનાકીની જીભમાં જવાબ નહોતો.

la

"મને જવાબ તો આપ, બ ચા!" પુ પાની બાએ લગભગ પાગલના વી ચે ટાઓ
આદરી: "તેં એને તારા કોટમાં તો નથી સંતાડીને? ત ું એને બહાર ઊભી રાખીને આવેલ છો?
એ મને ઓિચંતી જ આવીને બાઝી પડે એવુ ં શીખવીને તું એકલો આવેલ છો? તને એ મળી
યારે ભ ૂખી કેવીક હતી? ભ ૂખી તો હશે જ ને, ભાઈ! એને મારંુ ધાવણ ધવરા યાં ઘણાં વરસ
થઈ ગયા તે પછી હુ ં એને છાતીએ લેવાનુ ં જ ભ ૂલી ગઈ. હુ ં પણ કેવી ભુલકણી! હી-હી-હીહી-"

ka

એમ હસીને એ આધેડ નારી હેઠે બેસે ગઈ, અને પોતાની છાતી પરથી સાડલાનો
છે ડો ઊંચો કરતી બહારના દરવાજા પાસેના નાના બાળકને બોલાવી રહી હોય તેમ સાદ
દે વા લાગી: "પપુડી... એ પપુડી! હા ય હા ય ઝટ દૂ -દૂ ...ઉં પીવા."
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વધુ વાર િપનાકી ઊભો ન રહી શક્યો. એને પોતાની બા સાંભરી. દીકરીની માના
િદલમાં પડેલી દુિનયાઓ આજ સુધી એને અકિલત હતી. એ દુિનયાઓનુ ં દશર્ન ટલું કરુણ
હત ું તેથી િવશેષ ભયાનક હત.ું
એ પાછો ફય યારે પુ પાની બાએ એની પછવાડે દોડીને એને ઝાલી લીધો;
કરગરવા લાગી: "જો ભાઈ, ભલે તું જુદી નાતનો ર ો. નાતજાત જાય ને ચ ૂલામાં! દીકરીની
માને વળી નાતજાત શી જોવી રહી? હુ ં તો તને આપી જ ચ ૂકી ,ં હો કે! મને સુધારો ગમે
છે , હો માડી! હુ ં કાંઈ જૂના િવચારની નથી. ફક્ત આટલું જો , ભાઈ, ત ું એક દા ને, બીજી
પરમાટીને - બે ચીજને ન અડ . પુ પાના બાપા હતા, તે એ લતે ચડી ગયા'તા ભાઈ! આ
તો તને એકને જ કહુ ં ,ં હો કે!"

આ બધી કાકલ ૂદીઓમાંથી િપનાકીના પુરુષ વે પોતાની નપાવટ હાંસી સાંભળી.
પોતની જાતને જોડા મારતો એ બહાર નીકળી ગયો.
બહાર પોલીસના બે માણસો બેઠા હતા. તેમાંના એક બુ ા શંકર બારોટ હતા. તેણે
િપનાકીને ઓળખીને બોલા યો.
િપનાકીને એક બાજુ લઈ જઈને એણે ક :ું "છોકરી તમારી કને આવવા નીકળે લી તે
વાતની કડીઓ મળી છે . હાલારીના નાગ-ધરા સુધીના એના વાવડ છે . યાંથી પછી બાતમી
આગળ નથી ચાલતી. એટલે અમને સૌને તો ફાળ પડી ગઈ છે ."
172

સોરઠ તારાં વહતાં પાણી 173
"શેની?"
"પ્રવીણગઢના પાટવી કુંવરની. યાં બાજુમાં જ છે . ને એનાં કામાં મશહરૂ છે ."
"પોલીસ તપાસ નિહ કરે ?"
"રામ રામ કરો."
"કાં?"
"સૌનાં મ માં કાગળોના ડૂચા માયાર્ છે ." શંકર બારોટે નોટોની રુશવત માટે
ગામિડયો શ દ વાપય . "ને પા ં ઓલી મેરાણી લ તોડી ભાગી છે ને એટલે એની પાછળ
જ બધા રોકાઈ ગયા છે ."
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"ઠીક," એટલું કહી િપનાકી ઊપડયો. એના માથાની ખોપરીમાં કપાસ પીલવાના
ચરખાઓનુ ં આખું કારખાનુ ં સમાઈ ગયું હોય એટલો ધમધમાટ ઊઠયો. એ બાળકના અજ્ઞાત
અંતરમાં પહેલો જ પ્ર ઊઠયો કે, 'આ - આ આ, આ વીસમી સદીના વીસમાં વષર્માં શુ ં
ું
રાજ થાનનો રાજકુંવર ર તે ચાલતી છોકરીનુ ં હરણ કરી જઈ શકે? આ તે ક્યો જમાનો?
શાસન? ક્યા કાયદાનુ ં રાજ? આવી એક છોકરી ઉપાડી જાય છે , છતાં હજુ રાજકોટ શહેર સ ૂત ું
છે ? એજ સીની બ ીઓ બળે છે ? એજ ટ સાહેબના િબછાનામાં નીંદ પેસી શકે છે ? વાયરા
વાય છે ? વકીલો પ્રેિક્ટસ કરે છે ? દુિનયા શુ ં એમ ને એમ જ ચાલે છે ?'
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53. એ માર છે
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ત્રણ લાગણીઓનુ ં ત્રેવડ કૌવત િપનાકીની રગરગમાં છલબલી ઉઠ :ું એક તો, પુ પા
મારી થવાને માટે સગી જનેતાને પણ યજીને અગમ પંથે નીકળી પડી છે તે વાતનો
પોરસ: બીજુ ં મારી પુ પાને ભીડ પડી હશે તેની વેદના: ને ત્રીજુ ં મારા બરડા પર
સુરે દ્રદે વજી, રાજવાડાના શેઠ, મ ૂએલા મોટાબાપુજી અને ખડ મામાની જોગમાયા શી ીના
પંજા પડયા છે .
એવાં જુદાં જુદાં જોમ અનુભવતો િપનાકી યાંથી પરબારો જ ઉપડયો. મોટીબાની
રજા લેવા એ ન રોકાયો. એનાં અંગેઅંગ ત ૂટી પડતાં હતાં. પણ વાયુ િવમાનને ઉપાડી ચાલે
તેમ અંતરનો વેગ એના દે હને અ ધર લેવા માંડયો.
શહેરમાં પાનવાળાની દુકાનો છે લી બંધ થતી હતી. પુ પાના ઘરવાળી શેરીને નાકે
ભ ૂતનાથ મહાદે વના મંિદરમાંથી હિરકથાનો ોતાસમ ૂહ િવસ ન પામીને બહાર નીકળતો
હતો. તેમની નાની નાની મંડળીઓ વેરાઈને ચાલી આવતી હતી. િપનાકીને કાને બોલ
પડતા હતા: "મદો મત બની'તી હો સારાકાકા! રાજીખુશીથી જ પલાયન કરી ગઈ જણાય
છે ."
"પણ કોની સાથે?"
"બીજો કોણ હશે - કાં બંગડીવાળો, ને કાં પલટનીઓ પઠાણ!"
"સા ં કંઈ ગમ નથી પડતી કે આવાની જોડે ભાગવામાં કયો રસ ર ો છે !"
" યારે શુ ં તમારી જોડે ભગાડવી'તી, ગુલાબશંકરભાઈ!"
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"આ....હા!" આધેડ ઉંમરના ગુલાબશંકરે િનઃ ાસ નાખી ઊંડી વેદનાઓભયાર્ અવા
ક :ું "અમારા પણ િદવસો હતા, ભાઈ, હતા!"
પાછળ
હાથમાં લાકડી
પંજો લાક્ડીના
આંગળીઓમાં
ઉપાડયા.

પાછળ ચા યા જતા, િપનાકીના કાન એના પગને હળવા પાડતા હતા.
હતી. એના યૌવને આ શ દો સાંભળી પોતાની જ હીનતા અનુભવી.
કા ઠ ફરતો 'ત્રમ-ત્રમ' થઈ ર ો. એમાનાં એક્નો બરડો ફાડવાની ઊિમર્
છલાંગી ઊઠી. પણ એવા કિજયાની એ વેળા ન હતી. િપનાકીએ

એના
એનો
એની
પગ
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ફરી એજ મશાન, રાખના ઢગલા, સ ૂમસામ રાત્રી, અનંત લાગતી ઉ જડ સડક,
ઓખર કરતી કોઈ ગાય, ઝાડના ઠૂંઠા પર એકલવાયા બેઠેલ ઘુવડની િબહામણી વાણી, અને
ઊંચા ઊંચા ઘાસની અંદર કેમ જાણે કોઈ મોટાં જાનવરો ભમતાં હોય તેવો ભાસ આપનારા
ઝીણા જીવડાની કૂદા કૂદ! પકડેલા ઉંદરને જરા ટો મ ૂકતી ને પાછી ઝપટ કરી ચાલતી
િબલાડી વી કાળી વાદળીયો આકાશમાં અજવાળી આઠમના ચંદ્રને વારં વાર ઉઘાડઢાંકઉઘાડઢાંક કરતી હતી. અથવા તો ચંદ્રમા થોડાએક કાગડાઓની ચાંચો વ ચે ચથાઈ
ંૂ
રહેલ
ુ
દહીંથરા
વો દીસતો હતો. અધર્-દકાળમાં ઉપરાઉપરી વષ ખેંચતો પવન ખેતરાઉ
ધરતીમાંથી કોઈ ભ્ર ટ થયેલી ીના શરમ દા યા કંઠ- વર વો રોતો હતો.
પછી ાન વુ ં કાબરંુ અને ભુખરંુ સવાર આ યુ ં અને વાદળીયો તેમજ ચંદ્રનાં જાણે
ચથાયે
ંૂ
લાં શબો જ સુયર્ પી ભંિગયાની વાટ જોતાં આકાશે સડતાં પડયાં.

ta
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િપનાકીએ સીમમાં કોઈ કોઈ માણસો મ યા, તેને એણે પ્ર ો કયાર્ . કોઈ કોઈ
પ
ં ડીઓ એણે ખેતરોમાં જોઈ, યાં જઈ ખબર પુછયા. સીમમાં લોકે એકબીજા સામે
સનકારા કરીને વહેમના તાંતણા સાં યા: કોઈક બાતમીદાર લેસવાળો હશે! આપી દો
જવાબ: અમને ખબર નથી ભા! એટલું કહીને સહુ પોતપોતાના કામે લાગી ગયાં. આગળ
ચાલતા િપનાકીની પાછળ ટીકા સંભળાતી હતી કે, "આમ કહે કે, અમે ઉંચાં વરણ. માંહીં તો
સડી ગયેલાં! આપણી છોકરીયું એમ કે'દી ભાગી છે ! કામધંધા વગરના ઉજિળયાતોનુ ં પછે
એમ જ હોય ને, બાપા!"

pu
s

સરખા પવનની પાંખો ઉપર ચડતા એ ટીકાના ટહક
ુ ા વધુ વધુ ચોખ્ખા થયા: "એ
ભાઈ, મારી ડકી ભાગી ગઈ'તી. ખતા ખાઈને આવી પાછી. મંડી આંસુ પાડવા. અમે એકેય
બોલ પણ ન ક ો. ભડક્ળે એની જાતે જ બેસી ગઈ ઘંટી તાણવા. સવારે મેં પકડાવી
દાતરડી. ક ું કે - જા બાઈ, નીંદવા. આખા ગામની ભેળી એ તો મંડી નીંદણુ કરવા. આજની
ઘડી ને કા યનો દી: કોઈ હવે સાંભરત ું નથી. પરણી-પશટીયે ગઈ. ઘોિડયે બે છોકરાંય એ
રમી રીયાં!"
"ને આ તો આબ દાર માણસ! હવે એ છોકરીને કોઈ સંઘરશે નિહ, એના માવતર
સોત નાત-બહાર મુકાશે, ને એનો ભાયડો સગપણ જ મ ૂકી દે શે."
"પછેં તો છોકરી ને કૂવો જ બ ૂરવો રીયો ને!"
ઊંધાં માથાં નાખી કપાસના જીંડવામાંથી ત્રીજી વારનો ફાલ વીણતું આ ટો ં ભ ૂલી
ગયુ ં હત ું કે તેમના સ ૂર સારી પેઠે ઊંચા બ યા હતા.
બે વાતો િપનાકીના દય-નગારા પર દાંડીની પેઠે પડી. દયમાં ઘોષ જાગ્યા. બે
વાતના એ ઘોષ હતા: એક હવે એ છોકરીને કોઈ સંઘરશેય નિહ; ને બીજુ ં એનો ભાયડો હશે
એય સગપણ તોડી નાખશે: પછી તો છોકરીને કૂવો જ બુરવો રહેશે ને?
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આજ સુધીના અ યાસમાં કોઈ ચોપડીએ એને આવુ ં સુઝાડ ું નહોતુ:ં પુ પા કૂવો
પ ૂરશે કેમ કે કોઈ એને સંઘરશે નિહ! એને કોઈ સંઘરશે નિહ, કેમકે આ ઉજિળયાતોને કામ
ધંધાની કંઈ પડી નથી ને આબરુની જ પેટીઓ ઉપર બેઠાં બેઠાં ખાવુ ં છે !
પુ પા કુવો પ ૂરશે એ વાતનુ ં મરણ એને સતાવવા લાગ્યુ.ં પુ પાએ કંઈ ન કરવાનુ ં
કામ કરી નાખ્યું હશે એ ક પના એને દં શવા લાગી. એ કુવા-વાડીઓ તપાસવા આડમાગેર્
ખેતરો ખુદ
ં વા લાગ્યો.
થોડી વારમાં એના કાન પર ઊંચા અવા શ દો પડવા લાગ્યા. એ શ દો મોટી
સડક પરથી આવતા હતા. પોતે સડક તરફ વ યો. પહેલા તો ખાખી પોશાકો અને ત્રણ
બંદૂકો દે ખાયાં. પછી ગાડું દે ખાયુ.ં ગાડું નજીક આ યુ.ં િપનાકીના માથાની નસો ફાટવા
લાગી. ગાડીમાં પુ પા હતી? - કે પુ પાનુ ં પ્રેત હત?ું િપનાકીને દે ખતાંની વાર પુ પાની છાતી
ફાટી પડી; એના મોમાંથી ચીસો ઉઠી. એણે મ પોતાની લીરે લીરા બનેલી સાડીમાં પાવી
દીધુ.ં િપનાકીના ઈશારા પર ગાડું ઊભું ર .ું
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"ક્યાં લઈ જાઓ છો?" િપનાકીએ પોલીસની ટુકડીને પ ૂછ .ું

"રાજકોટ. આ તમારંુ માણસ છે ? આમ રે ઢી મ ૂકો છો કુંવારી છોકરીને? આ બાઈને
હરામના હમેલ ર ા છે . કૂવે પડતી'તી યાંથી ઝાલી છે ."
"કયા રાજના છો તમે?"
"પ્રવીણગઢના."

" યારે કેમ?"

ka

"એમ ન છોડાય."

la

"છોડી દો એને. હુ ં તેડી જઈશ."

ta

"રાજકોટની પોલીસમાં સ પવી જોશે."

pu
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િપનાકી થોડી ક્ષણ ચ ૂપ ર ો. એના અંતરમાં એક લાંબા અને લોહીલુહાણ સંગ્રામની
રણભેરીઓ બજી ઊઠી.
"તમારે શું સગપણ છે આ બાઈ જોડે." પોલીસના નાયકે બીડી સળગાવી પ ૂછ .ું
િપનાકીને માટે આ સંગ્રામની પ્રથમ પહેલી હાકલ હતી. પુ પાના દે હનુ,ં નોિળયાએ
લોહીલોહાણ કરે લા સાપના વું િનજીર્વ ગચ
ં ૂ ં એને ગાળા પર જોયુ.ં બીજીબાજુ પોતાની
મોટીબા, પોતાનો મુશર્દ શેઠ, સુરે દ્રદે વજી, આખો સમાજ અને પોલીસ-અદાલત, લ, ઘંટી,
મુકાદામોના માર અને - એને કોઈક િદવસે પણ આ કલંક કથા ને કાને જવાની છે તે
"મામી"ના મગા
ં ૂ િફટકાર એની આંખ સામે વીજળીવેગે સરકી ર ા.
આ પુ પા કોણ? કેવી ચાલની? કેવા િવકારોથી ભરે લી? કેનાં કરત ૂકોની આ સજા
પોતાના િશર પર આવી પડવાની છે ? જવા દે ! એ નીચને એની નીચાતાનો દં ડ ભરપાઈ
કરવા દે ! મારી કારિકદ , મારંુ ઉઘડત ું જીવન-પ્રભાત, મારી મુરાદનાં પુ પો...
નિહ નિહ એ કશુ ં જ નિહ. પુ પાનુ ં મ મારી સામે જોઈ ર ું છે . એ મ પર મારી
િચતા ખડકી છે કે મારી લગ્ન-ચોરી? ગમે તે - ગમે તે "એનો મારી જોડે િવવાહ થવાનો છે . છોડો એને." િપનાકીએ જવાબ દે તાં છાતીને
સવા ગજ પહોળાવી. એની ગરદન ટટાર થઈ ગઈ. ને પુ પાએ પોતાનુ ં મ પ ૂરે પરુ ંુ િપનાકી
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તરફ ફેર યુ.ં ઝાડ પરથી પક્ષી બો યું તેમાં જાણે શ દોની રચના હતી કે, "સાચુ ં ક ,ું સાચુ ં
ક .ું "
"ચાલો યારે તમે પણ રાજકોટ. યાં તમને એજ સી પોલીસ સ પે તો સંભાળી
લેજો." પોઈસ નાયકે ક .ું
"ચાલો."
"આ કોની - તમારીજ મરદાઈ હશે: ખરંુ કે િમ તર?" ર તે ચાલતા નાયકે ટકોર કરી.
અને પછી તો વટેમાગુર્ઓનો પણ ઠીક ઠીક મેળો ગાડા ફરતો ઘેરી વ યો, એટલે િવનોદનુ ં
યાં રોનક જામી ગયુ.ં ટોળાની વાતચીતનો મુખ્ય બોલ એક જ હતો: "આબ દાર વરણના
પણ કેવા ભવાડા છે , બોન!"
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ગાઉ-બે ગાઉ ગયા પછી ગાડાની પાછળ છે ટે ચાલતો િપનાકી ધીરે ધીરે ગાડાની
નજીક આવતો ગયો. તે પછી ધીમે રહી એણે ગાડાનુ ં ઠાઠું પકડી ચાલવા માંડ .ું તે પછી
રાજકોટના બંગલા ડોકાવા લાગ્યા અને પુ પાના કંઠની ચીસ પણ બંગલાઓના કરતાંય
વધુ ઉંચે ચડી યારે િપનાકીના મ માંથી પહેલો બોલ પડયો: "પુ પા ગભરાટ છોડ. તું મારી
થવા કબુલ કરે છે ? તો આપણે મરશું છતાં િવખ ૂટાં નિહ પડીએ. હુ ં તને આગલું પાછલું કશુ ં
જ પ ૂછવાનો નથી."
જવાબમાં પુ પાએ ફક્ત પોતાની આંખના આંસુ જ લુછયાં.
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"હવે બહાદુર બની જા, પુ પા! રાજકોટ આવી પહ યુ.ં હુ ં તારી જોડે જ .ં એટલું
કહી િપનાકી ગાડાની એક બાજુએ થઈ ગયો. ને એણે ટલું બની શકયુ ં તેટલું પોતાની ને
પુ પાની વ ચેન ુ ં અંતર ઓ ં કયુ.ર્ં
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સરઘસપ્રેમી શહેરી જનોમાં તે સવારે આનંદ આનંદ વતીર્ ર ો. પોલીસોને હંમેશના
કઠોર રસહીન જીવનમાં આવુ ં કોઈ રમકડું હાથમાં આવે છે યારે એની પ ૂરી મજા લેવાનો
લોભ સહજ હોય છે . તેમણે ગાડું ગામની વ ચે થઈને હંકાયુ.ર્ં પોતાનુ ં જી યુ ં અને મા યું
તેમણે સફળ લાગ્યુ.ં પોલીસ થયા તેને બદલે જો દે શના વયંસેવકો થયા હોત, તો આ જ
મોજ તેઓ લોકનેતાઓનાં સરઘસોમાં નેતાઓની મોટરોના 'મડ-ગાડર્ ' ઉપર ઊભા રહીને
મેળવી લેત.
એજ સીની પોલીસ-કચેરીમાં પુછાયેલા સવાલોના પ્ર યુ ર િપનાકીએ સંતોષકારક
આ યા: પુ પાની જોડે મારે સંબધ
ં હતો: અમે પરણવાનો સંક પ કય છે : અમે મનથી તો
પરણી જ ચ ૂક્યા હતાં.
"શી રીતે? ચાંદા-સુરજની સાખે? સદે વત
ં સાવળીંગાના અવતારી લાગો છો!"
પોલીસ-અિધકારીએ એમ કહી આનંદ મેળ યો.
અને કચેરીથી થોડેક દુર કીકીયારી સંભળાઈ: "એ તારા છાજીયા લઉં! ત ું કાળો
નાગ! તારંુ ધનોત પનોત નીકળજો!"
એ શાપ પુ પાની માતાના મ માંથી ઉઠતા હતા. અને ભાંગી પડું પડું થતી પુ પાને
િપનાકી ધીરજ દે તો હતો કે, "જરાય ગભરાઈશ નિહ."
ઝાઝી વાર નહોતી થઈ યાં બીજાં પણ એક ડોશી દે ખાયાં. એમના મ માં શ દો ચાર
નહોતો. એના શ દો એની આંખોમાં હતા, એના બોખા મ ની ડાકલી બોલતી હતી. એની
કરચલીઓના ચીરા ઊંડા હતા. એણે ઓળખનાર પોલીસોએ એને "બા" કહીને બહારના
બાંકડા ઉપર બેઠક આપી. એણે ગમ નહોતી પડતી કે િપનાકી દીકરાએ આ શુ ં આદયુર્ં છે .
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"છોકરી, તારે ક્યાં - તારી માને ઘેર જવું છે કે?" અમલદારે પ ૂછ .ું
"નિહ, નિહ, મારી સાથે આવશે એ." કહીને િપનાકીએ પુ પાનુ ં કાંડું પકડ .ું
"જબરો િહંમતબાજ!" પોલીસોને રોનક વધત ું જત ું હત.ું " યારે તો આ હમેલ તમારા
જ છે િમ તર?" અમલદારે ફરી વાર એ િપ્રય સવાલ પ ૂછયો.
"હા જ તો".
"સાચવીને સુવાવડ કરજો. દુિનયા પર દે વ ઉતરશે."
"આપની દુઆ." એટલું કહીને િપનાકીએ પુ પાને પોતાની જોડે દોરી.
પુ પાનાં કાંડાની નસોમાં એવું થત ું હત ું કે જાણે કોઈ ઊંડી-લાંબી રે લવે-ટનલમાં એક
પછી એક આગગાડીઓ માર માર વેગે ચાલી જતી હતી.
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પાછળ અવાજ આવતા હતા:
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સોરઠના સંસાર-જીવનમાં આવો બનાવ સૌ-પહેલો હતો. આટલી નફટાઈ કોઈ
જુવાનના જોબને નહોતી રમી દે ખાડી. બહાર નીકળે લા પુ પા-િપનાકીને જોઈ પુ પાની
માતા અને તેનો ભાઈ બોલાય તેવી ગાળો બોલતાં નાસવા લાગ્યાં. અને એ ઊંચી જ્ઞાિતના
કેટલાક રક્ષપાલો ર તામાં તોફાન કરવાની નેમથી ખડા થયા હતા. તેમણે િપનાકીના
હાથમાં જુ પડકારતો ધોકો જોયો. તેઓ પણ 'બદમાશ', 'સેતાન', 'નાગો' વગેરે શ દોનાં
શરો વરસાવતા પછવાડે રહી ગયા. છાયાવા ં એક ગાડું ભાડે કરી બંને જણા રાજવાડાને
માગેર્ પડયા.
"ભાણા! ભાણા! ભાઈ! વાત કહ!ુ ં "

ka

ગામની બહાર મોટીબા દોડતાં દોડતાં આવતાં હતાં. ગાડું ઉભુ ં રાખી આવી પહ ચેલા
મોટીબાને િપનાકી પગે પડયો. પુ પાને એણે ક :ું "પુ પા, પગે પડ!"
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એક ક્ષણ ડોશી આઘી ખસી ગઈ. પછી તરત નજીક આવી. નમેલી પુ પાની પીઠ
ઉપર એણે હાથ પસવાય . ઊઠતી પુ પાના મ પર એ હાથ સરતો સરતો આ યો. ડોશીથી
કશું બોલાયુ ં નિહ. ડોશીએ ધીરે રહીને પુ પાને હૈયાસરસી લીધી. સાડલા નીચે ઢાંકી રાખેલી
વાટકી કાઢીને ડોશીએ ગોળધાણા લીધા. "ભાઈ, બેય જણા એક એક કાંકરી ચાખશો? બીજુ ં
તો શું કરંુ આહીં? મને કશીય સુઝ પડતી નથી."
"કશુ ં જ કરવું નથી મોટીબા, તમારા પુત્રને આિશષો જ દે જો; બીજુ ં કશુ ં જ નિહ. હુ ં
પાછો આવુ ં ં તમને તેડવા."
ડોશીનુ ં મ જરા ઓિશયા ં બ યુ.ં ગાડું આગળ ચા યુ.ં િપનાકીએ પ ૂછ :ું "મોટીબા,
લોકોનો ડર લાગે છે ?"
"કોને? મને? ડર? લોકોનો? કાચાં ને કાચાં ખાઈ નિહ જાઉં લોકોને? જા ત ું તારે , મારી
ફકર કરીશ નિહ."
મેણાની મારી ડોશી પડકારા કરીને પાછી વળી. ધગધગતા આંસુ એના ગાલે અને
ગળા સુધી જાણે ચોમાસાના ધોધવા પેઠે ચરારા પાડતાં હતાં.
િપનાકીએ પહેલી જ વાર પુ પાની સામે િનહાળીને જોયુ.ં પ ૂછ :ું "ત ું મારી પાસે
આવવા નીકળી હતી?"
પુ પાએ મ ધુણા યુ.ં
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"બહુ મઝાઈ
ંૂ
ગઈ હતી?"

પુ પા ભયની મારી બીજી બાજુ જોઈ ગઈ. એણે ફાળ હતી કે હમણા જ ત્રીજો પ્ર
થશે: કેમ કરીને, કોના હાથમાં ફસાઈ પડી હતી, પ્રવીણગઢમાં શી-શી વલે થઈ- તે વાત નો.
એવુ ં કશુજ િપનાકી ન બો યો. "બહુ થાક્યો .ં " એટલું કહીને એણે શરીર ઢાળી
દીધુ.ં અક માત જ એનુ ં માથું પુ પાના ખોળાની નજીક ઢ યુ.ં પુ પાએ એ માથાને ઊંચકીને
પોતાની ભરાવદાર જમણી જાંઘ પર ટકા યુ.ં િપનાકીને ગાઢી ઊંઘ ચઢી ગઈ.

54. કલમની ુ િનયાનો માનવ
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કેટલી િનરાંત કરીને આ માથુ ં મારે ખોળે ઊંઘે છે ! એને કોઈ ભય નથી શુ?ં એને મને
કલંિકતને લઈ પોતાના કપાળમાં િતલકને થાને ચડાવી. એને મારી જોડે જોઈને કોઈ
સંઘરશે નિહ તો? મારો ભાઈ એના પ્રાણ લેવાનુ ં કાવતરંુ કયાર્ વગર કંઈ થોડો રહેવાનો છે ?
હજી પોલીસે થોડાં જ અમને છોડી દીધાં છે ? આટલી બધી ગાંઠડીઓના બોજ ફગાવીને આ
માથું નીંદર કરે છે !
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પુ પાને એ માથુ ં જરા તોછડું લાગ્યુ.ં એણે એને ખોળામાં નજીક ખેં યુ.ં ખેંચતી વેળા
એના બે હાથની વ ચે એ માથું કોઈ લીલા ીફળ વુ ં લાગ્યુ.ં સ ૂતેલી આંખોના ગોખલામાં
ભરાયેલી ધ ૂળને પુ પા ઓઢણના છે ડા વડે લ ૂછવા લાગી. કાનનાં પોલાણોને પણ દે વતાના
થાનક પેઠે વ છ કયાર્ં . પોતે નવી પરણીને આવેલી જાણે કે પોતાનો ખંડ શણગારતી હતી.
ચાલી જતી બેલગાડીના પછડાટ િપનાકીને પુ પાના ખોળામાં વધુ ને વધુ મુકાવવા મદદ
કરી ર ા હતા.
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ગાડીવાન વોરો બેવકૂફ હતો, તેથી થોડો ઈનામપ્રેમી પણ હતો. વગર કામે પોતાની
ગાડાની અંદર બેઠેલ મુસાફરોની ચે ટા ન જોવી એવો એનો િનયમ બંધાઈ ગયો હતો. આ
એ િનયમ એને વધુમાં વધુ સાલવા લાગ્યો. આખા રાજકોટને ચકડોળે ચડાવનાર આ બે
જુવાિનયાંનાં પ ૂરાં મોઢાં જોયાં નથી, બેઉ આટલાં બધાં નજીક હોવાં છતાં પણ પોતે એ
લાભથી વંિચત ર ો છે , તેમ સમજી પોતે દાઝમાં ને દાઝમાં બળદના પછડાં
ં ૂ ને વળ
ચડાવતો હતો. આખરે એ પોતાના કૌતકુ ને રોકી ન શક્યો, તેમ એને કારણ પણ જડ .ું
"એ... મોટો રોદો આવે છે હો ભાઈ, યાન રાખજો." કહેતા એણે પછવાડે જોયું કે
ત કાળ પુ પાના હોઠ છે ક િપનાકીના ગાલને અડું અડું થવા ટલા નીચા નમેલા; પણ
િશકારીનો સંચાર થતાં નવાણને કાંઠેથી મ પ ૂરંુ પલા યા વગર જ નાસી ટતાં હરણાંની
પેઠે એ હોઠ પાછા વળી નીક યા.
બીજી જ ક્ષણે ગાડાનાં પૈડાં નીચે ઊંડો રોદો આ યો. ગાડું પટકાયુ.ં પુ પાના હોઠ
અનાયાસે િપનાકીના ગાલને મ યા.
બેત્રણ મોટરો ધ ૂળના ગોટા ઉરાડતી ગાડા પાસેથી ઘસાઈને આગળ નીકળી ગઈ, તો
પણ િપનાકી જાગ્યો નિહ. ને ગાડું હજુ ચારે ક ગાઉ પછવાડે હશે યારે - એટલે કે હાલારી
નદીનાં પાણીમાં નમતા સ ૂરજની ભગવી િપછોડી બોળાતી હતી તે ટાણે - મોટર રાજવાડાના
ૂ શેઠને ઝાંપે ભેંસોને ભડકાવતી હતી. ભકં ૂ ણગાડીનુ ં કૌતક હજુ ગામડાંનાં લોકોમાંથી
ખેડત
ગયુ ં નહોતુ.ં માણસો ટોળે વળીને એ આ યર્ને િનહાળતાં હતાં.
ને વડલાના છાયડામાં શેઠ આ પરોણાઓને લઈ બેઠા હતા.
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"અમે તો એવી ખાતરીથી જ આવેલ છીએ કે આ ઢેઢવાડાને તમે તો નિહ જ
સંઘરો." મહેમાનોમાંથી એક જણે ક .ું
બીજાઓએ પણ બીજુ ં ઘણું બધુ ં કહી નાખ્યુ ં હત.ું અને શેઠ જાણે કે એ તમામ
વાતોમાં મળતા થતા હોય તે રીતે મોઢું હલાવતા, જરા મલકાયા કરતા બેઠા હતા.
"છોકરીની ઉંમર કેટલી છે ?" આખરે શેઠે પ્ર

કય .

"અઢાર વરસની, પણ સાવ પશુડુ!ં "
"તો તો પછી પ યુ,ં એને ફાવે એમ કરવા દો ને!" શેઠે જાણે કે કોઈ કાદવના
ખાડામાં પ થર પછાડયો. સવર્ મહેમાનો ચમકી ઊઠયા.
"તમે ઊઠીને આમ બોલો છો? હાંઉ! ધરતીનુ ં સરંુ આવી ર .ું "
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"ધરતીના સરાં એમ ન આવે. ને, ભાઈ, તમે આવતા િદવસની એંધાણી ઓળખો.
જુવાનોને છંછેડો મા. હશે, બેય ઠેકાણે પડયાં."
શેઠ બોલતા હતા યારે એના પેટમાં પાણી પણ હાલતું નહોતુ.ં
" યારે તો તમે એને આંહી સંઘરશો, એમ ને?"

"મારે યાં તો ડાકાયટીઓ ને ખ ૂનો કરનારાઓ પણ સચવાયા છે ."
"ડાકાયટી અને ખ ૂનને પણ લજવે એવો આ અપરાધ - "

"સાંભળો શેઠ: મારી સામે જુઓ," એક વકીલ

વા જણાતા માણસે વાચાને અક્કડ
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કરી.
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"જુઓ ભાઈ," શેઠે ક :ું " મારે યાં તો વન પિતનુ ં જગત છે . મારા આ બે હાથે કક
કલમોને આંહીથી યાં ને યાંથી આંહી લાગુ કરી નવાનવા રસ, રં ગ, અને ગંધના મેળ
િનપજાવેલ છે . હુ ં અખતરાથી ડરતો નથી. મારી દુિનયા િનરાળી છે . હુ ં માનવીના સમાજનો
માણસ નથી. મારી દુિનયા ઝાડવાંની છે . હય
ુ ં ઝાડવુ ં .ં ઝાડવુ ં બનીને અહીં આવનારનો હુ ં
ુ
યાતભાઈ .ં હવે ઝાઝી માથાકટ ન કરાવો."

શેઠે ક :ું "આ જોયુ.ં યો ફરમાવો."
"આ અરધું રાજકોટ

શાક - પાંદડું ઉપાડે છે ને - "

"હા."

"તેની વખારો નિહ ભરી શકાય: ખબર છે ?"
"તો સીમમાં જાનવરોને ચારી દઈશ. રાજકોટને કહી દે જો કે આ વાિણયાની દયા ન
ખાય. જાવ, કરી દો, મારા શાકનો બિહ કાર."
બોલતાં બોલતાં શેઠની આંખોએ મહેમાનની સામે જ જોવુ ં બંધ કયુ.ર્ં એ આંખો ઊંચે
લતી શેરડી તરફ જોઈ રહી.
નાખ્યો.

"સારંુ યારે , શેઠ; બીજી તો એમાં શી આશા રાખી શકાય!" એક નગરજને િનઃ ાસ

"ધ ૂળના ઢેફાં સાથેનો સહવાસ છે તમારો ભાઈ!" બીજાએ પ ટીકરણ માંડ :ું "એટલે
મિત પણ જાડી બની જાય. નીકર રાજકોટના ફરજદને
ં ...."
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"ભ ૂલો છો તમે." શેઠે ક :ું "રાજકોટનાં ફરજદો
ં જમાનાને િપછાનવામાં પહેલે મોરચે
ર ાં છે . આખા સોરઠે રાજકોટની દીકરીઓને માથે માછલાં ધોયાં છે , કેમ કે એ ભણવા માટે
પહેલી ચાલી. રાજકોટના મોહનદાસે દિરયો ઓળંગ્યો એટલે એનાં પીંછડાં પીંખ્યા'તા સોરઠે.
આજ એ દુિનયાનો 'મહા મા' બનીને આ યો, એટલે એના ખોરડાની ધ ૂળ મ તકે ચડાવો છો
બધા! રાજકોટને હુ ં નિહ લજવુ,ં ને મોટા થોિભયા કરનારા, દીવાનપદાં ઠોકનારા, કોરટોની
ભીંતો ફાટી જાય તેટલા અવાજ કરનાર તમે સહ,ુ તમારામાંથી એક તો ઊઠો. આ યો: હુ ં
મારી બે-જોટાળી ભરીને હાથમાં આપુ,ં જાય છે કોઈ પ્રિવણગઢના રાજ-ચોક વ ચે? છે
કોઈની છાતી આ રાજકોટની કુંવારકાનુ ં િશયળ રોળનારાના મોઢામાં ચપટી ધ ૂળ નાખી
આવવાની? છે કોઈ તમારો માંયલો તૈયાર એ રાજકુંવરડે ચથ
ં ૂ ેલ રાજકોટની દીકરીને
ુ
પોતાના દીકરાની કળવધ ૂ કરવા માટે ? બોલો, કઈ મ ૂછોનાં ગચ
ં ૂ ળાં માથે લીંબુડાં લટકાવીને
તમે મને કહેવા આ યા છો કે તમારાથી કોઈથી ન સંઘરી શકાઈ તેવી એક બાળકીને શરણ
આપનાર એક જુવાનની સામે મારે મારાં ઘરબાર બંધ કરવાં, ભાઈ? કઈ મ ૂછોમાંથી એટલું
પાણી ટપકે છે ? પાણી હોય તો પહ ચો પરબારા પ્રવીણગઢ: આ યો આ બે-જોટાળી. ઉપર
મારંુ નામ કોતરે લ ું છે . કોરટમાં આવીને કહીશ કે , 'હા, હા, મેં જ દીધી'તી એ બંદૂક! મેં મ ૂકી
હતી એને મારા બહાદિરયા રાજકોટીઆના હાથમાં, ને મારી છાતી ફાટે છે એ જોઈને કે મારી
બે-જોટાળીનો રં ગ રહી ગયો છે . છે કોઈ માટીમાર? તો આ યો."
એમ કહેતાં કહેતાં શેઠે પોતાની બાજુમાં પડેલ બંદૂકને ઊઠાવી હાથ મહેમાનો તરફ
લાંબો કય . સામે એક હાથ ન લંબાયો. એકાએક મહેમાને મ બગાડી શેઠની નજર ચુકાવી.
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બાગમાંથી અને વાડીમાંથી શેઠના સાથીદારો ટોળે વળગી ગયા હતા. તેઓ યાં
ઊભા હતા યાં થીજી ગયા. છે લા મિહનામાં શેઠ નિહ બો યા હોય તેટલા બોલ તે વખતે
એકસામટા બોલી ગયા હતા.
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ધીરે રહીને એણે બંદૂક પોતાના ખોળામાં ધરી દીધી. એણે પોતાનો અવાજ ધીરો
પડવા દીધો. એની આંખોમાં ભીનાશ છવાઈ ગઈ. એણે દુપ ા વડે મ લ ૂછીને ક :ું "મને તો
યાનત છે કે હુ ં આ બધો મામલો જાણતો જાણતો પણ અહીં સમસમીને બેસી ર ો .ં મેં
મારા હિથયારને લજ યાં છે . મેં મારા પ ૂવર્જોને આજ પાણી િવના 'પાણી!પાણી!' પોકારતા
કયાર્ હશે. પણ શુ ં કરંુ ? મેં આજ આંહીં એટલો પથારો કય છે , મેં પારકાના - મારી બહેનોના,
ને ફઈઓના, મારા ભાઈબંધોની રાંડીરાંડોના િપયા લઈ લઈને આ ધરતીમાં રે ડયા છે . એ
સૌ નાણાં દૂ ધે ધોઈને હુ ં પાછાં પહ ચતાં ન કરંુ યાં સુધી મારી આ શેરડી ભયાર્ સાંઠામાં
કળોયાનુ ં લોહી ભા ં .ં મેં મારી શેરડીએ હજુ મ માં નથી નાખી. હુ ં તો કેદી .ં મારી
ઈ જત-આબ નો, ને મારાં િવ ાસુ માણસોનો એટલે કે હુ ં અ યારે કંગાલ ,ં મરદ નથી
ર ો. કંગાલ ં તેથી જ હુ ં એ બે છોકરાંને માટે આથી વધુ કાંઈ કરી શકીશ નિહ. બાકી તો
આ ધરતી મારા એકલાની મા નથી. એનામાં ટલી પહોળાશ હશે તેટલી તો એ એનાં
બ ચાંને છાંયડી કાઢી જ આપશે."
"આ તો બધી આડી વાતે ઊતરી ગયા તમે, શેઠ! કાંઈ નિહ ખેર! અમે રજા લઈએ
છીએ." કહીને મુખ્ય મહેમાન ઊઠયા. તેમની પછવાડે બીજા સહુ ઊઠયા. સહન
ુ ે શેઠે હાથ
જોડયા.
બહારથી કંઈક નવી સંતલસના ગુસપુસ અવાજો આ યા. શેઠે એ સ ૂર પકડયા.
એમણે બહાર નીકળીને મોટરોને વળાવતાં-વળાવતાં પ ૂણર્ ગંભીર ચહેરે ક :ું "જો આપ હવે
રાવળજી બાપુને મળવા જવાનો િવચાર કરતા હો તો નવલખાનો મારગ આ સામે ર ો.
અહીંથી ત્રીસ ગાઉ થાય છે . ર તો લાંબો છે ને વાંકો પણ છે . ઉતાવળ હોય તો મારા
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ચોિકયાતને ભેળો મોકલુ.ં રાત રોકાઈને સવારે નીકળવુ ં હોય તો વા પાણીને તૈયાર થતા
વાર નિહ લાગે. પથારીઓ પણ તૈયાર છે ."
"ના. ના. રાજકોટ જ જશુ.ં "
"મારી દયા ન ખાતા હો કે! રાવળજી બાપુ મને દબાવી તો નિહ જ શકે. બાકી હાં,
કાઢી મ ૂકી શકશે."
એ શ દોમાં ધગધગતા ડામ અનુભવતા મહેમાનો વધુ વાતનો પ્રસંગ શેઠને ન દે તાં
પાછા વ યા.
"આ ચા યા આવે બેય જણાં." ચાલતી મોટરે મહેમાનોએ ર તામાં બળદગાડીમાં
િપનાકી-પુ પાને આવતાં દીઠાં.
"સાલાંને આંહીં ઠમઠોરવાં જોઈએ."
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"થોડાંક પાણકા લઈ લીધા હોત, તો દોડતી મોટરે એનાં માથાં રં ગી શકાત."
"બહુ થયુ ં હવે, ભાઈ!" અંદરથી એક વ ૃ ના શ દો જુદા તરી નીક યા.
"કેમ કાકા?"

"આપણે નામદ છીએ. મને શેઠના બોલના ભણકારા વાગે છે : આપણે નામદ છીએ.
આ છોકરા સામે તો જુઓ!! સાચો મદર્ તો એ છે . હવે આપણે આપણા બબડાટ બંધ કરો."
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તે પછી કોઈ કશું બો યુ ં જ નિહ. મોટરો ગાડાને વટાવી ગઈ.
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"હુ ં ઊંઘતો'તો યારે આ મોટરો નીકળી હતી?" ગાડામાં જાગીને િપનાકીએ પુ પાને
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અબોલ પુ પાએ માથુ ં હલા યુ.ં

િપનાકી આખી વાતનો ભેદ પામી ગયો. થોડી વાર એ મગો
ંૂ
ર ો. પછી એણે
પુ પાને પ ૂછ :ું "કદાચ આંહીંથી જાકારો મળશે તો?"
પુ પા મગ
ં ૂ ી મગી
ં ૂ હસી.

"તો ક્યાં જશુ?ં " િપનાકીએ પ ૂછ .ું પુ પાએ ફરી વાર મ મલકા યુ.ં
"કેમ હસે છે ? જવાબ કેમ નથી આપતી?"
"મને કેમ પ ૂછો છો?" મારે ક્યાં ક્યાંય જવાની િચંતા છે ?"
"એટલે?"
"એટલે કે હુ ં તો તમારી પાસે ગયેલી જ
ુ
શા સાર િચંતા કરો છો અ યારથી?"

.ં હવે મારે બી

ક્યાં જવાનુ ં છે ? તમે પણ

"અ યારથી! આ સામે ગામ છે . પેલા લોકો પાકું કરીને જ પાછા વ યા લાગે છે ."
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"તમને મેં ફસામણમાં નાખ્યા યારે તો." પુ પા થંભીને ચારે િદશે જોવા લાગી. "હુ ં
આંહીં ઊભી રહ?
ુ ં તમે જઈને પ ૂછી જુઓ. એ હા પાડે તો જ હુ ં આવીશ."
"નિહતર?"
એ પ્ર નો જવાબ પુ પા દશે િદશાઓના સ ૂનકારમાંથી શોધતી હતી.
િપનાકીને ભ ઠામણ આ યુ:ં આ છોકરીને હુ ં અટવાવુ ં ં શા માટે ? એ મારે શરણે
આવી છે એટલા માટે ? એને શું કોઈ મુસલમાન નિહ મળી રહે? હુ ં એક જ શુ ં એનો
તારણહાર ?
ં અમને શેઠ નિહ સંઘરે તો પણ મારંુ ને પુ પાનુ ં અંજળ હવે ન ટી શકે.
"પુ પા, આ ખેડુ-સંસાર તારાથી સહેવાશે?" એણે બીજો સવાલ કય .
"અ યારે સહેવ ું પડ ું છે તે કરતાં તો ખેડુ-સંસાર વસમો નથી ને?"
"વખત જતાં કંટાળી તો?"

y.
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"તે બધી વાતોની જજાળ
ં
અ યારથી કાં કરો? તમે આવડી બધી આફતને ઉપાડી
લીધા પછી 'શું થશે શું થશે?' કરી કેમ ડરો છો?"
"પુ પા તું તો કઠણ બની ગઈ! મનેય ખ ૂબ િહંમત આપે છે ત ું તો."
"તો બસ."

િપનાકીના કાળજામાં કબ ૂતરો ફફડવા લાગ્યાં. પુ પા પછવાડે પછવાડે ચાલવા
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લાગી.
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બેઉ જણાં આવળની લંબાયેલી ડાળીઓને હીંચોળતાં ચાલતાં હતાં. ઓિચંતી
બાવળની નમેલી ડાળીઓ બેઉના ગાલને ઉઝરડા કરતી જતી હતી. હાલારી નદીનુ ં વહેણ
જરીક દૂ ર સંતાઈ પા ં તેમની જોડાજોડ થઈને ચા યુ ં આવત ું હત.ું ને થોડે છે ટે સામા
બંદૂકધારી શેઠ ચા યા આવતા હતા.
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પડી ગયેલ ું મ લઈને િપનાકી ઊભો થઈ ર ો. શેઠે આવીને પહેલો સવાલ એ
પ ૂછયો: "ઓ યા મોટરવાળાઓએ ર તામાં કાંઈ ઉ પાત તો નહોતો કય ને?"
"મને તો એટલી જ બીક હતી."
આથી િવશેષ એક બોલ પણ ઉમેયાર્ િવના શેઠે ક :ું "ચાલો યારે ."
બંદૂકને ખભે ચડાવી શેઠ આગળ ચા યા યારે આકાશમાં ત્રીજનો ચંદ્ર લલાટની કંકુટીલડી વો તબકી ર ો. હરણાંના ટોળાને લઈ એક ઉ ચશીંગો કાિળયાર બંકી-ટે ડી મુખછટા કરીને ગરદન મરોડતો નદીને સામે તીરે ચા યો ગયો. થાકીને લોથ થયેલ કોઈ
નાસેલ કેદી વુ ં અંધારંુ ધરતીને ખોળે ઢળત ું હત.ું

56. ઉપસંહાર
"ટીડા, મા'રાજ!" શેઠે પોતાના બ ૂઢા રસોઈયાને તેડા યો, ક :ું "મ ૂરતબ ૂરત નથી
જોવાં, ઘિડયાં લગન લેવાં છે . મારે ક યાદાન દે વ ુ ં છે . કાલ સવારે અહીં રાજનુ ં કે સરકારનુ ં
બુમરાણ મચે તે પહેલાં પતાવવું છે . છે િહંમત?"
"હવે િહંમત જ છે ના, ભાઈ!" ટીડાએ બોખા મ માથી થકં ૂ ઉરાડતે ઉરાડતે ક .ું
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"તમારે ય

લમાં જવુ ં પડે કદાચ!"

"પણ તમ ભે ં ને?"
"હા, મને તો પે'લો જ ઝાલે ને!"
દઈશ."

" યારે િફકર નિહ, હુ ં અનુભવી

ં એટલે તમને

લમાં વાનાં માત્રની સોઈ કરી

"સાચુ.ં તમે કેમ ન ડરો તે તો હવે યાદ આ યુ."
ં
ટીડો મહારાજ સાત વષર્ની ટીપમાં જઈ આવેલ હતો.
એના હાથે ચોરી રોપાઈ. આખા રાજવાડામાં ધામધ ૂમ મચાવીને ધડૂકતે ઢોલે શેઠે
પુ પાનુ ં ક યાદાન દીધુ.ં
.ં આ મારી ક યા ઠરી. એને
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"જો, જુવાન!" શેઠે ચોરી પાસે બેઠાબેઠા ક :ું "ચેતાવુ ં
સંતાપનારો જમાઈ જીવી ન શકે, હો બેટા!"

િપનાકીએ નીચે જોયુ ં પુ પાનુ ં મ તો ઘ ૂમટામાં હત.ું એનો ઘ ૂમટો સળવળી ઊઠયો.


la

િદવસો એકબીજાને તાળી દઈ-દઈ ચા યા જતા હતા. બેસતા િશયાળાને વાયરે
વન પિતનાં પાંદડાં ફરફરે તેમ પુ પાના પેટનુ ં પાંચેક મિહનાનુ ં બાળ સળવળતું હત.ું
િપનાકીની હથેળી એ સળવળાટનો પશર્ પામતી વાગત દે તી હતી. પુ પાનાં નયન
પ્રભાતની તડકીમાં આસુએ ધોવાઈ સાફ થતાં હતાં.
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શેઠ િપનાકીને વાડીની વાડયે-વાડયે રમતા જાતજાતના વેલાની અને ભ ય પર
પથરાયેલી તરે હવાર વન પિતઓની િપછાન આપતા હતા: "જો, હાથપગના સોજા ઉપર,
અથવા તો મ ની થેથર ઉપર આ વાટીને ચોપડાય. સાંધા ત ૂટતા હોય તો આને પાણીમાં
ખદખદાવી નવરાવાય." વગેરે વગેરે.
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િપનાકી સાંભળી સાંભળીને સમજતો હતો કે આ બધા વન પિત-િશક્ષણનુ ં લ ય હતી
ગિભર્ણી કમર્ક યા પુ પા. મુશર્દે બતાવેલી તે તમામ ઔષિધઓને િપનાકી ઉપાડી લેતો હતો.
"અરે રામ!" શેઠ અફસોસ પણ કરતા જતા હતા: "સોરઠમાંથી કૃ ણ વો ઓિલયો
ક છમાં ધકેલાણો. આવડી મોટી વસુધરા
ં
એક કૃ ણને ન સાચવી શકી. કોણ એને પાછા
લાવશે? કોણ એના ઈલમનો વારસ થશે? આ ઝાડવાંને કોણ હ કારો દે તાં કરશે?
ફરીને પાછા આ યા યારે પાણકોરાના મોટા બગલથેલાવાળા ત્રણેક મહેમાનો આવી
પહ યા હતા. મગફળીની િશંગો, ખજૂર અને કાજુનો તેઓ ના તો કરતા હતા.
"હો! હો! હા! હા! હા!" એક ચકચિકત મ વાળા પડછંદ અિતિથનો ખંજરી વો
રણઝણતો અવાજ આ યો: "શુભ સમાચાર! શુ બિલદાન ચડી ગયુ ં છે . દુ ટોના િદવસો
ભરાઈ ચ ૂક્યા છે ."
"શું છે પણ?"
"પરમ આનંદ! મંગલ ઉ સવ! સુરે દ્રદે વજીએ ગાદી યાગ કય . શુ ં પત્ર લખ્યો છે
સરકાર પર! ઓહ! વાહ ક્ષિત્રવટ! આ તો સોરઠનો રાણો પ્રતાપ પાક્યો!"
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ું શેઠે ગંભીર, ઊંડા અવા
"હં! થઈ પણ ચ ૂ ?"
હૈયેથી હેઠે ઉતાય .

બંદૂક ખભેથી હેઠી ઉતારી એને

ાસ

"બસ!" મહેમાને અલકારવા માંડ :ું " વાલા પ્રગટી સમજો હવે!"
શેઠને આ શ દોમાં વાદ ન ર ો. એણે પોતાની આંખો ચોળી: જાણે કશુકં ન દે ખાતું
િનહાળવું હત ું એને.
"કહો." મહેમાને ક :ું "હુ ં તો ઝોળી ધરવા આ યો
છો? મને વચન ન આપો યાં સુધી હુ ં જમનાર નથી."

.ં તમે હવે ક્યારે આ બધુ ં છોડો

શેઠ ચ ૂપ ર ા. મહેમાને બગલથેલીમાંથી છાપુ ં કાઢીને ફગા યુ:ં
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ુ ાને યાંથી
"આ વાંચો: શો જુલમાટ ચાલી ર ો છે ! િવક્રમપુરનાં દે વમાતા દે વબ
હડ
ુ ેહડ
ુ ે કરી કાઢયાં, ને રાજમાતા છાિજયાં લેતાં લેતાં, છાતી કૂટતાં કૂટતાં એક અદના
િસગરામમાં ટે શને પહ યા! આટલું થયા પછી પણ તમારાં વ
ં ાડાં ખડાં થતાં નથી?"
મહેમાનની વાગ્ધારા વહેતી રહી, અને શેઠની આંખો છાપાનાં એક-બે બીજા જ
સમાચારો પર ટકી ગઈ:
પ્રવીણગઢના દરબાર ીને 'સર'નો ઈલકાબ મળે છે !
"વાં યુ ં આ?" શેઠે પાનુ ં િપનાકી તરફ ફ

.ું

વાંચીને િપનાકી યાંથી ઊઠી ચા યો ગયો.
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ધોળી ટોપી અને ખાદીના બગલથેલાવાળા મહેમાનો ખાવાપીવામાં ભાતભાતના છંદ
કરીને પછી િનરાશ થઈ ચા યા ગયા. શેઠે
એમ ક ું કે "મારે રાંડીરાંડોને ભેગી કરી
'આ મ'ના મહંત નથી બનવુ.ં .." એથી મહેમાનો િચડાયા હતા.
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રાત 'ઝમ-ઝમ' કરતી હતી. તારાઓ આકાશની છાતીમાં ખ ૂતેલાં ખંજર
હતા. િપનાકી પાણીબંધ પર એકલો બેઠો હતો. એને ચેન નહોતુ.ં
"શું છે ?" શેઠે શાંિતથી આવીને એનો ખભો પંપા યો.
િપનાકીએ સામે જોયું એના મ પર ઉ ાપ હતો.
"વહન
ુ ે કેમ છે ?" શેઠે પ ૂછ .ું
"બહુ ક ટાય છે ." જવાબ ટપાલીએ ફકેલા કાગળ
"અહીં કેમ બેસવું પડ ું છે ? ચાલો ઘેર."
"એ નિહ જીવે તો?"
"તો?"
"તો હુ ં શુ ં કરીશ, કહ?
ું "
"કહો."
"પ્રવીણગઢ જઈને િહસાબ પતાવીશ."
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વો ઝડપી હતો.

વા દીસતા
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"તે િદવસ હુ ં તને નિહ રોકું. પણ એ િદવસને
તારી મરતી વહન
ુ ે બચાવીશ. ચાલ, ઊઠ."

ટલો બને તેટલો છે ટો રાખવા માટે હુ ં

િપનાકીને પોતે આગળ કય . નદી-બંધ ઉપર ચંદ્ર-તારા ફરસબંધી કરતાં હતાં. એ
ફરસબંધી પર ચા યા જતા શેઠની પ્રચંડ છાયા િપનાકી ઉપર પડતી હતી. નદીનાં વહેતાં
પાણી ઉપર ચંદ્રમા જલતરં ગ બજાવતો હતો.
"ત ું મારે ઘેર સુરે દ્રદે વજીની થાપણ છો, એ તને યાદ છે , બેટા?" બંદૂકધારીએ
િપનાકીને એક વાર નદી-બંધ પર થોભા યો.
િપનાકી સામે જોયુ.ં શેઠે ફરીથી ક :ું "એ તો ગયા."
"મારાં તો ઘણાં ઘણાં ગયાં."
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"એ પાછા આવે યાં સુધી વાટ જોવાની." િપનાકીના મ પર ત્રાટક કરતાં હોય તેવી
તરે હથી આંખો ચોડીને શેઠ છે લો શ દ બો યા: "વાટ જોતાં શીખ . હુ ં શીખ્યો .ં "
- ને પછી બેઉ ચા યા ગયા. નદી-બંધના હૈયામાં તેમનાં પગલાં િવરમી ગયાં.
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