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હવે તો ઊત્તર આપો, કષૃ્ણ ! 
( દુર્યોધનની પતુ્રી - કૃષ્ણની પતુ્રવધ ૂલક્ષ્મણાનાાં પ્રશ્નો) 
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લેખકન ું નિવેદિ...  

નિય વાચકનિત્રો, 

િહાભારત આપણ ું િનિદ્ધ િહાકાવ્ય છે. તેિાુંથી જીવિ જીવવા િાટેિા 

અિેક રસ્તા િળે છે. તેિાું જીવિિે લગતા િશ્નો અપરુંપાર છે અિે 

તેિાુંથી આપણિે અિેક િશ્નોિા જવાબો પણ િળે છે.  

િહાભારતિી પરૂી વાત કદાચ બહ  ઓછા લોકોિે ખબર હશે અિે તેથી યે 

ઓછા લોકોિે ખબર િ હોય તેવી અગણણત બાબતો તેિાું જણાવવાિાું 

આવી છે. તેન ું કારણ િોટાભાગિા લોકોએ િહાભારતિો ઊંડાણપવૂવક 

તલસ્પશી અભ્યાિ િથી કયો તે છે. િહાભારત એક કાલ્પનિક િહાકાવ્ય 

છે.  

િારી પાિે પરૂતો િિય હતો અિે િહાભારતિા કથાવસ્ત  િાું ઊંડા 

ઉતારવાિાું િિે રિ પણ હતો. હ ું તેિાું ઊતરતો ગયો. ત્યારે િારા િિિાું 

ઘણા િશ્નો ઉદભવ્યા. આ િશ્નોિે િેં િહાભારતિા િશક્ત પાત્રો દ્વારા રજૂ 

કયાવ છે. િારી િસ્ત  નતિાું એક-બે પાત્રો નિવાયિા લગભગ બધા પાત્રો 

િહાભારતિાું દશાવવવાિાું આવેલા પાત્રો જ છે. આ તિાિ પાત્રો 

િહાભારતિાું આવતા િિુંગોિાું ક્ાુંક િે ક્ાુંક અવશ્ય જોવા િળે છે. 
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આજે પણ આવાું પાત્રો અસ્સ્તત્વ ધરાવે છે. િેં એવાું અિોખા પાત્રોિે આ 

કથા  દ્વારા તિારી િિક્ષ રજૂ કયાવ છે.  

સ જ્ઞ પાઠકો િિક્ષ નવિમ્રભાવે એક સ્પષ્ટતા કરવાિી કે િારા આ લખાણ 

પાછળિો આશય કોઈિી ધાનિિક લાગણીિે દૂભવવાિો કે કોઈપણ પાત્રિી 

ટીકા કરવાિો અથવા તેિે નિમ્િ કક્ષાિી બતાવવાિો ણબલક લ િથી. િારી 

ભાવિા એ છે કે આપણી િુંસ્કૃનતિો આ િહાિ વારિો જળવાઈ રહ ેઅિે 

લોકો ય ગો ય ગો સ ધી તેિાુંથી િેરણા િેળવી પોતાિા જીવિિે સ ખિય 

બિાવી તેિે ઉન્નત કરતા રહ.ે 

'કૃષ્ણ' િહાભારતન ું અદભ ત, દદવ્ય અિે િજ્ઞાવાિ પાત્ર છે. કૃષ્ણ નવષ્ણ િો 

આઠિો અવતાર છે. તેઓ જાણે િારી િાિે જ છે એિ િાિીિે િારા પરિ 

નિત્ર કૃષ્ણ પાિે જજજ્ઞાિાભાવે િેં િારી દ્વદ્વધા, િુંશયો અિે િશ્નો તેિિી 

આિપાિિા નવનવધ પાત્રોિા િાધ્યિથી રજૂ કયાવ છે. નિખાલિપણે કહ ું 

તો કેવળ જજજ્ઞાિાથી િિિાું ઉદભવેલા િશ્નોિે હ ું શબ્દદેહ આપી શક્ો તે 

તેિિી જ કૃપા છે. િિે આશા છે કે વાચકો પણ િારી િાથે આ 

િશ્નયાત્રાિાું જોડાશે.  

િવાઈ લાગે એવી વાત એ છે કે ભારતવર્વિી એ િાચીિ ધાનિિક િુંસ્કૃનત 

નવશેિી અિેકાિેક બાબતો નવરે્ આજિી પેઢી ણબલક લ અજાણ છે. તેિિ ે

પછૂીએ તો તેઓ બી.આર.ચોપરાિાું િહાભારતિી વાત કરે છે. વ્યાિજી 
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કોણ હતા તેિી પણ તેિિે  ખબર િથી. તેઓ િહાભારતિા છૂટાછવાયા 

િિુંગોિે ટીવી દ્વારા જ જાણે છે! દ નિયાિાું શે્રષ્ઠ િહાકાવ્યિી આ કેવી 

દશા કહવેાય કે જે િહાકાવ્ય આપણે જ નવશ્વિે તે આપય ું છે તે આપણી 

પેઢી સ ધી જ પરૂ ું પહોંચય ું િથી!   

ઘણા વાચકો િિે િશ્ન પછેૂ છે: 'શ ું લક્ષ્િણા ખરેખર દ યોધિિી પ ત્રી અિે 

કૃષ્ણિી પ ત્રવધ ૂહતી?' િારી કથાિી િાનયકા 'લક્ષ્િણા' છે. કૃષ્ણિે તે જ 

િહ થી વધારે િશ્નો પછેૂ છે. િારા િશ્નોિે વાચા આપતા િહાભારતિા સ્ત્રી-

પાત્રો લક્ષ્િણા અિે રાધા, દ્રૌપદી, ર ક્ષ્િણી વગેરેિો હાદદિક આભાર! 

કૃષ્ણિે િશ્નો પછૂયા બાદ કૃષ્ણ િુંદ િધ ર સ્સ્િત કરતા િૌિ જ રહ ે છે. 

છેવટે કહવે  ું જ પડે કે 'હવે તો ઉત્તર આપો કૃષ્ણ!'. વેદિા-વ્યથાિો િાદ્યુંત 

િવાહ પાઠકોિે િારી જેિ વ્યનથત કરી દે તો િવાઈ િહીં.  

'િાયક' હોય ત્યાું 'િનતિાયક' હોય જ. 'િનતિાયક' ન ું પાત્ર કથાિકિાું 

એટલ ું જ િહત્વન ું હોય છે. કથાિાું એવાું પાત્રો હોવાું જરૂરી હોય છે. 

આપણે તેિિે પણ યોગ્ય પદરિેક્ષ્યિાું િિજવા જોઈએ. િારા તજજ્ઞ 

િાદહત્યકાર વડીલ નિત્ર શ્રી દદિકરભાઈ જોશીએ િિે સચૂવ્ય ું કે લક્ષ્િણા 

કરતા પણ વધ  અન્યાય દ્રૌપદીિે થયો છે. અિે તેથી જ તેિા િશ્નોિે પણ 

િેં રજૂ કયાવ છે. ખર ું કહ ું તો કૃષ્ણિી જેિ 'દ્રૌપદી' િારી પણ સ્વપિસ ુંદરી 

છે. 'ગગૂલ' પરથી અથાગ િયાિે િેળવેલી િાદહતીિે િેં પ સ્તકિે અંતે 



5 

 

પદરનશષ્ટિાું દશાવવી છે જે નવશેર્ અભ્યાિ કરવા ઈચછતા લોકોિે િહાયક 

બિશ.ે આ આપણો ભવ્ય વારિો છે અિે તે િચવાવો જોઈએ. જો આપણ ે

તેિે િહીં િાચવીએ તો બીજ ું કોણ િાચવશે? 

વાચકો જયારે િિે િશ્નો પછેૂ, તકવ રજૂ કરે કે ક તહૂલ દશાવવે ત્યારે િિે 

તેથી આિુંદ થાય છે કે ચાલો, િશ્નો દ્વારા થતી િારી અભ્યાિ-યાત્રાિાું 

તેઓ િહર્વ જોડાય તો છે!  નિત્રો િાથે ચચાવ કરતા તેિિાું તરીથી બબૂ 

િારો િનતિાદ િળ્યો. એટલે તેિિા સચૂિોિે િાન્ય રાખી આ કથાિે 

ગ્રુંથસ્થ કરી.  

આ પ સ્તક લખવાિાું િારા નિત્રો િવવશ્રી જયુંતી ચૌહાણ, વસ્ત  પાલ શાહ, 

િશાુંત ચૌહાણ વગેરેિો િાથ િળ્યો છે. તે જ િિાણે િવવશ્રી જીત  પુંડયા, 

રાજ ભાઈ પાઠક, પુંકજ જાિી, રાજેન્દ્ર વ્યાિ તરીથી પણ િિે િતત 

િોત્િાહિ િળત ું રહ્ ું છે. તે િહ એ આ કથા વાુંચી તેિો આિુંદ તો હોય જ 

પરુંત   તેિિી િેરણાથી જ આ ગ્રુંથ-નત્રવેણી રચાઈ છે તેિો િિે નવશેર્ 

આિુંદ છે. હ ું આ િહ િો ઋણી છું.  

િારા વડીલ નિત્ર શ્રી હર્વદભાઈ દવેએ આ પ સ્તકિી હસ્તિતિાું રહલેી 

તિાિ ભાર્ાકીય ક્ષનતઓિે દૂર કરી તેિે સ ગમ્ય બિાવ્ય ું છે જે િાટે હ ું 

તેિિો આભારી છું. 
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િારા ગ ર બ ુંધ   ડૉ. િદીપભાઈ પુંડયા, ડો. ભરત િહતેા, ડો.ગ ણવુંત વ્યાિ, 

શ્રી અનશ્વિ િહતેા, અિે નવશેર્પણે શ્રી દદિકરભાઈ જોશી તથા સ્વાિી શ્રી 

િચચીદાિુંદજી િત્યે હ ું હૃદયપવૂવક કૃતજ્ઞતા વ્યક્ત કર ું છું. આ િહ િાું િેં 

ગ ર  'દ્રોણ'િે જોયા છે. તેિિી મનૂતિ િિિાું સ્થાપી હ ું િ ુંકલ્પબળે 

એકલવ્યિી જેિ શીખતો રહ્યો, જાણતો રહ્યો અિે અન ભવતો રહ્યો! િેં 

તેિિે ગ ર  દ્રોણ કરતા પણ એક વેંત ઊંચા આિિે એટલા િાટે સ્થાપયા છે 

કે તેિિાિાુંથી કોઈએ િારી પાિે ગ ર -દણક્ષણારૂપે 'અંગઠૂો' િાુંગ્યો િથી! 

િહ િે િારા જય શ્રીકૃષ્ણ!  

વડોદરા.               -પ્રકાશ પાંડયા. 
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ડૉ. િદીપ પુંડયા 
      ‘હવે તો ઉત્તર આપો. કૃષ્ણ!’ 

પ્રકાશ પાંડયાએ આ નવલક્થા લખીને આપણને સૌને વવચાર કરતા કરી 
દીધા છે. મહાભારતમાાં કેટલાર્ય એવા પ્રશ્નો છે જેના ઉત્તર સાંતોષકારક રીતે 
મળતા નથી, મહાભારતમાાં ધમમ કોને પકે્ષ હતો તેના વવષે કેટલીર્ય 
ચચામઓ થઇ છે. મોટાભાગને વ્ર્યક્ક્તઓ માને છે કે શ્રી કૃષ્ણ પાાંડવોના પકે્ષ 
હતા એટલે ધમમ પાાંડવ પકે્ષ હતો, પણ આપણે મહાભારત યદુ્ધ વવષે 
વાાંચીઓ તો ખબર પડે કે કૌરવોએ ધમમથી યદુ્ધ કયુું હત ુાં, (તેમણે એક માત્ર 
અભભમન્યનુો વધ અધમમથી કર્યો હતો) જ્ર્યારે પાાંડવોએ તો ભભષ્મ, દ્રોણ, 
કણમ અને બીજાઓની હત્ર્યા અધમમથી કરી હતી. તેમ છતાાં પાાંડવો પ્રત્રે્ય 
બધાને સહાનભુવુત છે. 
આ નવલકથામાાં પ્રકાશ પાંડયાએ, દૂર્યોધનની એક માત્ર પતુ્રી લક્ષ્મણા, જે 
શ્રી કૃષ્ણના પતુ્ર શાાંબની પત્ની છે તેની મારેતે પ્રશ્નો પછુ ા છે અને 
કેટલીર્ય વખત કૃષ્ણે કહવે ુાં પડ્ુાં છે કે: 'મને ઉત્તર ખબર નથી', અને તેઓ 
વવચારે છે કે કદાચ તેમની કોઇ ભલૂ થઇ હશે. લક્ષ્મણાના પ્રશ્નો એટલા 
વેધક અને સચોટ છે કે નવલકથા પરૂી થાર્ય ત્ર્યારે તે આપણા વવચારોને 
જડમળૂથી બદલી નાખે તે શક્ય છે, અને આ જ વાત નવલકથાને રસપ્રદ 
બનાવે છે. લેખકે એક પછી એક પાત્રને એવી રીતે રજૂ  કર્યામ છે અને 
છણાવટ કરી છે અને તેમને ન્ર્યાર્ય આપવાના પ્રર્યત્નો કર્યામ છે, ભલે તે 
પછી કણમ હોર્ય, દ્રોપદી હોર્ય કે એકલવ્ર્ય હોર્ય.  
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બધી જ રીતે અલગ દેખાતી આ નવલકથા ગજુરાતી સાહહત્ર્યમાાં એક 
ન ભલુાર્ય એવી છાપ મકૂી જશે તેમાાં તો કોઇ શક નથી. 
પ્રકાશ પાંડયાને અભભનાંદન. 
 
ડો.િદીપ પુંડયા. 

રેિકોિવ િકવલ, દણક્ષણ 

વડોદરા.390007 

09376216246 
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ડૉ. ગ ણવુંત વ્યાિ  

  'કૃષ્ણ ૧૦૦ વષમના થર્યા' મળયુાં. એકી બેઠકે વાાંચી ગર્યો. 
પરુાણો કે મહાભારતમાાં કૃષ્ણનો આવો શતાય ુજન્મોત્સવનો ઉલ્લેખ નથી; 
પણ આપની આ કલ્પના ભવ્ર્ય છે, તેમ નવ્ર્ય પણ છે. આવો ઉત્સવ 
ઉજવાર્યો જ હશે ; કૃષ્ણે નહીં તોરે્ય સમાજે કૃષ્ણનાાં કાર્યોની કદર અથેર્ય 
આવો ઉત્સવ ઉજવ્ર્યો હશે. એ પ્રસાંગે સદુામા, એકલવ્ર્ય અને રાધાના પવત 
આર્યનને પણ આપે ઉપક્થથત રાખ્ર્યા છે. આ ત્રણેર્ય થરે્યલાાં અન્ર્યાર્ય 
ઉપરાાંત, દુર્યોધનની પતુ્રી અને કૃષ્ણના પતુ્ર શામ્બની પત્ની લક્ષ્મણાના 
વેધક પ્રશ્નો વનવમતે્ત આપે મહામાનવ કૃષ્ણના ચાહરત્ર્ર્યને, મહામના 
વ્ર્યક્ક્તત્વને પડકાયુું છે ; હહિંમતભેર, સાહસભેર, વનિવ ભકતાથી. 

'આમ તો હુાં નાક્થતક, ઇશ્વરનો ઇન્કાર કરનાર' કહનેાર આપે વાક્યના 
પ્રારાંભે 'આમ તો' મકૂીને જ બીજી હદશા (અનોખી આક્થતકતા)નો સાંકેત કરી 
આપ્ર્યો છે. એ સાંકેત જ અનેક સાંભાવનાઓ/શક્યતાઓ તરે તમને લઇ 
ગર્યો છે. એ સાંકેતે જ તમને મહાભારતમાાં રસ લેતા કર્યાું છે, એ સાંકેતે જ 
તમને કૃષ્ણના જીવનમાાં / અંગત જીવનમાાં ડોહકયુાં કરવા પે્રર્યામ છે. 
પહરણામે, આ પથુતક પ્રાપ્ત થયુાં છે; અનેક પ્રશ્નો કરત ુાં, અનેક પ્રશ્નો 
જન્માવત ુાં, અનેક ગ ૂાંચો ઉકેલવા મથતુાં ને ગ ૂાંચવત ુાં. 

આપે સાહહત્ર્યનુાં કોઇ ચોક્કસ થવરૃપ નથી થવીકાયુું, નવલકથા, નાટક 
કે નવભલકા જેવુાં; આપને જરૃર પણ નથી વતામઇ. જે લાગયુાં તે સીધુાં જ 
ભાવક સધુી પહોંચાડય ુુ ાં છે. આથી, કથાનુાં માધ્ર્યમ આપને અનકુળૂ 
આવ્યુાં છે. વનવમત્ત તો કશુાંક જોઇએ ને! આપે લક્ષ્મણાને વનવમત્ત બનાવી. 
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કૃષ્ણને વપ્રર્ય એવા પાાંડવોને સૌથી વધ ુપરેશાન કરનાર દુર્યોધનની પતુ્રી! 
વપતાને થરે્યલા અન્ર્યાર્યની વાત શ્રોતીર્ય બ્રાહ્મણ - કે જેને સાાંભળેલુાં તમામ 
ર્યાદ રહવેાના આશીવામદ પ્રાપ્ત થર્યા છે - પાસે સાાંભળીને લક્ષ્મણા કૃષ્ણને 
જે વેધક સવાલો કરે છે તે મળેૂ તો આપના મનમાાં ઉદ્ભવેલા પ્રશ્નો જ છે ! 
લાગયુાં તેવુાં લખ્યુાં - એ આપની પ્રકૃવત છે, જે અહીં, આ પ્રશ્નોમાાં પ્રવતભબિંભબત 
થઇ છે. રાજસરૂ્યમ ર્યજ્ઞામાાં દુર્યોધનનુાં અપમાન કરતી દ્રૌપદીને કેમ કોઇએ 
ન વારી? શા માટે ક્ષમા માગવા ન પે્રરી? શા માટે યવુધષ્ષ્ઠરે દ્રૌપદીને 
જુગારમાાં મકૂી? શા માટે દ્રૌપદીને પાાંચ પવત સાથે વરવા મજબરૂ થવુાં 
પડયુાં? - વગેરે વગેરે પ્રશ્નો કૃષ્ણ સામે બેધડક કરતી લક્ષ્મણા અહીં એક 
સ્ત્રી તરીકે, ને વવશેષે પતુ્રી તરીકે પ્રગટી છે. વપતા પ્રત્રે્યનો અનહદ પે્રમ આ 
પ્રશ્નોમાાં છલકે છે. આઘાતગ્રથત કૃષ્ણનુાં મનોમાંથન/ આંતરમાંથન પણ આપે 
આલેખ્યુાં છે. લક્ષ્મણાએ પછેૂલા કેટલાક પ્રશ્નો સનાતન છે, કેટલાક નવા છે 
ને કેટલાક વવવાદાથપદ પણ! મહાભારતમાાંથી જન્મતા પ્રશ્નોના જવાબ 
મહાભારતમાાં જ મળી રહ/ેમળી શકે એ જોવુાં રહ્ુાં. કોઇ- કોઇ પ્રશ્નો સાંભવવત 
કે કલ્લ્પત છે; તોરે્ય વાચકને તો જરૃર એ હદશામાાં વવચારતા કરી શકે 
એટલા તાજા ને વેધક છે. વેદવ્ર્યાસે જે કહ્ુાં તેનાથી જરા જુદુાં વવચારવુાં ને 
જરા જુદી રીતે રજૂ કરવુાં - લોકોને ર્ય વવચારતા કરી દે એ રીતે રજૂ કરવુાં 
એ આ પથુતકની વવશેષતા છે. રાધા કે દ્રૌપદી સાથેના કૃષ્ણ સાંબાંધોને ર્ય, 
થોડો પરુાણીર્ય/મહાભારતીર્ય આધાર લઇ, આપે નોખી રીતે રજૂ કર્યામ છે. 
એમાાં કૃષ્ણનુાં માનવીર્ય રૃપ તો ભાગ ભજવે જ છે ; પહરક્થથવતની બીજી 
બાજુને જોવા-તપાસવાની આપની શોધવવૃત્ત પણ વનવમત્ત બને છે ; ને 



11 

 

એમાાં ભળે છે પેલો ઇશ્વરીર્ય-તત્વનો ઇન્કાર ! પહરણામે કૃષ્ણ અહીં 
કલ્ર્યાણકારી પરમવપતા પરમાત્મા રૃપે નહીં; પણ વનબમળતા અને 
મર્યામદામકુ્ત સામાન્ર્ય માણસ રૃપે પ્રગટર્યા છે. આથી, એ વ્ર્યથા-ભચિંતાથી 
ઘેરારે્યલા છે, હતાશા-વનરાશાયકુ્ત છે, આંચકા-આઘાત-પ્રત્ર્યાઘાત ઝીલતાાં 
થાકેલાાં છે. ગીતાજ્ઞા ાન વીસરી ગરે્યલા છે; ને છતાાં, ેરીને વવશ્વ રૃપ 
દેખાડવાના સામર્થર્યમવાળા પણ છે! બધાની વવનાંતીથી એ બધાની હાજરીમાાં 
ેરી વવરાટરૃપ પણ ધરે એમાાં કૃષ્ણના વવરોધ પછીરે્ય થવીકારનો ભાવ 
સમારે્યલો છે. 

એક વવગતદોષ તરે ધ્ર્યાન દોરુાં  તો, આપે કૃષ્ણના ત્રણ વવશ્વદશમનનો 
ઉલ્લેખ કર્યો છે:  જશોદા માતાને, કુરુસભામાાં અને કુરુકે્ષત્ર મધ્રે્ય. બે રહી 
ગર્યા- કૃષ્ણને મથરુા તેડી જતા અક્રૂરને જળમધ્રે્ય અને યદુ્ધ પછી દ્વારકા 
જતા ઉત્ુાંક ઋવષને રણમધ્રે્ય.  

એકલવ્ર્ય અને અંતે આવતા કરશનના પ્રશ્નો વેધક, એટલા જ 
વાથતવવકતાની વનકટના છે. કલ્પના ત્ર્યાાં કલાનુાં રૃપ ધરીને આવી છે, માટે 
આવકાર્યમ પણ છે. જોકે, 'ધમમ કૌરવપકે્ષ હતો' કહતેો એકલવ્ર્ય એકાાંગી 
બની રહ ેછે. 

અંતે, 'હવે તો ઉત્તર આપો, કૃષ્ણ' માાં આપની આરત, કૃષ્ણઝાંખના 
બનીને પ્રગટી છે. ધમાુંધ જનતાને છેતરતા/લ ૂાંટતા ભગવાધારી વતમમાન 
લ ૂાંટારા/ધતુારાઓને પાઠ ભણાવવા પણ કૃષ્ણને ઝાંખતા આપની કહવેાતી 
પેલી 'નાક્થતકતા' આપના આંતરમનને ઉઘાડી આપી 'આક્થતકતા'નુાં જ 
દશમન કરાવે છે. નાહરરે્યલ પાક જેવા આપના વ્ર્યક્ક્તત્વનો અહીં જુદો જ 
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પહરચર્ય થાર્ય છે. ઉપરથી બરછટ, રુક્ષ, જડને સખત જણાત ુાં નાહરરે્યલ 
અંદર તો મધ,ુ મદુૃ, મીઠુાં ેળ છુપાવી બેઠુાં હોર્ય છે એવુાં જ આપનુાં 
વ્ર્યક્ક્તત્વ આ પ્રકરણથી પમાર્ય છે. આપનો આક્રોશ વાજબી પણ છે આવા 
આક્રોશમાાંથી જ જન્મેલી પેલી 'નાષ્થકતકતા' આપને નવા અથમમાાં ેળો 
એવી શભુકામના. 

       -ગણુવાંતવ્ર્યાસ.  

આણાંદ. 
તા. ૧૯-૧૦-૨૦૧૪ 
મો. ૯૪૨૬૩૧૭૯૧૩ 
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।। વક્ર દૃષ્ષ્ટિો િાણિ, િકાશ ! ।। 

 

મહાભારતના અનેક પાત્રો પૈકી શ્રીકૃષ્ણનુાં પાત્ર રાંગરુપછટાઓની 
વવશાળ શે્રભણ ધરાવનારુાં  છે. એક પણૂમ પરુુષમાાં જે જે લક્ષણો હોવાાં ઘટે 
તે સવમ ધરાવતાાં બહુરુપી, બહુરાંગી, બહુઆર્યામી વ્ર્યક્ક્તત્વના થવામી 
શ્રીકૃષ્ણ પણૂમ પરુુષોત્તમ કહેવાર્યા. તેમનો સમગ્ર જીવનકાળ કૃષ્ણલીલા 
તરીકે વવધવવધ પ્રકારે રુપે - થવરુપે કહેવાર્યો, લખાર્યો, ગવાર્યો, 
ચીતરાર્યો... . તેમણે જે કાંઇ કયુું કે તેમને જે કાંઇ કરવુાં પડયુાં તે 
સવમથા ર્યોગર્ય ગણાયુાં. ને તે કેવળ ને કેવળ ધમમની રક્ષા હેત ુજ તેમણે 
કયુું તેવી પ્રબળ માન્ર્યતા આજે પણ જનમાનસ દ્દઢપણે ધરાવે છે. 
પ્રાચીન ગ્રાંથકારોથી માાંડી અવામચીન સાહહત્ર્યકારો, કલાકારો, 
કથાકારોએ આ માન્ર્યતાને પષુ્ષ્ટ આપી છે. 

કૃષ્ણકમમને તો સાંપણૂમ શરણગવતના ભાવ સહહત નતમથતકે 
થવીકારવાનુાં જ હોર્ય તે આપણા સાંથકાર છે. પણૂામવતારનાાં સવમ કમોનો 
એક જ હેત ુ હોર્ય, ને તે ધમમની સાંથથાપનાનો. એટલે ક્યારેક 
માનવબદુ્ધદ્ધ દ્વારા ન સમજી શકાતાાં તેમનાાં કમો આથથા-શ્રધ્ધાના ટેકે 
થવીકારી લેવાર્યાાં. પણ ધમમથથાપના હેતનુી પતૂમતા માટે કૃષ્ણ દ્વારા 
મહાભારતના યધુ્ધપવેૂ કે યધુ્ધકે્ષતે્ર જે કાંઇ થયુાં તે શુાં સવમથા ર્યોગર્ય 
હત ુાં તેવો પ્રશ્ન કોઇ વવચારશીલ મનમાાં ક્યારેક ઉદ્ભવે ખરો. 
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આ એક જ પ્રશ્નથી કૃષ્ણના વવરાટ વ્ર્યક્ક્તત્વ સામે એક ટચકૂડીશી 
આંગળી ચીંધાર્ય છે. ત્ર્યાર બાદ ઉદ્ભવે છે એક પછી સાંતોષજનક ઉત્તર 
તેમની પાસે ન હતા. 

પ્રકાશ પાંડર્યાએ મહાભારતમાાંથી પોતાની પસાંદગીનુાં કથાવથત ુ
લઇ તેમાાં મનના તરાંગોનુાં મેળવણ નાખી  એક અલગ અંદાજમાાં 
આગવી રીતે કથાની જે જમાવટ કરી છે તેનો ખ્ર્યાલ તેને પરેૂપરૂી 
વાાંચ્ર્યા વગર આવે જ નહહ. વ્ર્યાસરભચત  મહાભારતનાાં કેટલાાંક ઉદાત્ત 
પાત્રોને પ્રકાશ પાંડર્યા જે રીતે મલૂવે છે તે એક સામાન્ર્ય, 
સાંવેદનશીલ, શ્રધ્ધાવાન, આથથાળુ ભાવકના સમગ્ર ભચત્તતાંત્રને 
ખળભળાવી મકેૂ તેવુાં છે. તેનાાં બે જ પહરણામ આવે. ક્યાાં તો બૌદ્ધદ્ધક, 
વવચારશીલ વાચકને મહાભારતનુાં એક અલગ નવા પહરપે્રક્ષ્ર્યમાાં 
દશમન થાર્ય. ક્યાાં તો શ્રધ્ધાવાન કૃષ્ણભક્ત ભાવકના મનમાાં આવી 
વવકૃત (તેમની દ્દષ્ષ્ટએઃ પ્રકાશની દ્દષ્ષ્ટએ નહહ!) ચેષ્ટા બદલ 
શ્રધ્ધાભાંજક પ્રકાશ માટે ભર્યાંકર આક્રોશ પેદા થાર્ય. 

તેમ છતાાં એટલુાં તો કહેવ ુાં જ ઘટે કે બદુ્ધદ્ધના પ્રદેશને પ્રકાં વપત 
કરી, મનને અલગ રીતે વવચારવા પે્રરે તેવુાં ઘણુાં બધુાં આ કથામાાં 
આરપાર નીકળતાાં, મહાભારત કથામાાં વણારે્યલી, આપણી જાણીતી 
ઘણી બધી ઘટનાઓનુાં પનુઃમલૂ્ર્યાાંકન કરવાનુાં પણ મન થાર્ય. 

ભારતીર્ય સમહૂચેતના સાથે જડાઇ ગરે્યલાાં મહાભારતમાાં કેટલાાંક 
પાત્રોનુાં ભચત્રણ એ રીતે થયુાં છે કે તેમના પ્રત્રે્ય સદૈવ ધણૃાનો જ ભાવ 
રહે. વ્ર્યક્ક્તમાાં રહેલી દુષ્ટતા ક્યારેર્ય આદરને પાત્ર ન ગણાર્ય. પણ 
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દ્દષ્ષ્ટકોણને જરાક જ બદલવામાાં આવે તો તરત જ તે દુષ્ટતા 
પાછળનાાં કારણો-પહરણામો નજરે પડે. પહરણામે દુષ્ટતા માટે કેવળ 
વ્ર્યક્ક્તને કે તેના ચહરત્રને જ જવાબદાર ન ગણાર્ય તેવુાં સાદુાં  ગભણત 
માંડાર્ય. દુષ્ટતા પ્રત્રે્ય ક્રોધ પ્રગટવાને બદલે સહાનભુવૂત પેદા થાર્ય તેવુાં 
પણ બને. પ્રકાશનુાં પાત્રભચત્રણ કાંઇક એવી રીતે થયુાં છે કે તેનાથી 
વીરનાર્યકોની મર્યામદાઓ પ્રત્રે્ય તો અંગભુલવનદેશ થર્યો જ, સાથે સાથે 
પ્રવતનાર્યકોના પકે્ષ રહેલ ઉજળી બાજુઓ પણ ઉજાગર થઇ છે. 

આ કથા લક્ષ્મણાની છે એટલે તેના વપતા દુર્યોધનની વાત કરવી 
ઘટે. આપણે જે કથા જાણીએ છીએ તે મજુબ તેના દ્વારા સદાર્ય અધમમ 
આચરી પાાંડવોને અન્ર્યાર્ય કરવામાાં આવ્ર્યો. સામે પાાંડવપકે્ષ ધમમ-
ન્ર્યાર્ય હોઇ તેમને ન્ર્યાર્ય મળે તે માટે મહાભારતનુાં યદુ્ધ થયુાં. જેમાાં 
દુર્યોધન, તેના વીર ર્યોધ્ધાઓ તથા સમગ્ર સેનાનો નાશ થર્યો. 
કૌરવવાંશનુાં વનકાંદન નીકળી ગયુાં. અત્ર્યાંત મહત્વની વાત હવે આવે 
છે. જે યધુ્ધ થયુાં તે ખરેખર ધમમયધુ્ધ હત ુાં - અને જે કોઇ હણાર્યા તે 
સાંપણૂમપણે ધમામચરણથી જ હણાર્યા - તેવો લક્ષ્મણાનો પ્રશ્ન કથાને 
અંતે વાચકનો પણ બની રહે છે તે પ્રકાશ પાંડર્યાની કલમની કમાલ 
છે. ભાવક એક વાર તો વવચારતો જરૃર થઇ જાર્યકે ભલે કૃષ્મે 
ધમમસાંથથાપના અથે અવતાર લીધો હોર્ય, પણ જે રીતે અવતારકાર્યમ 
વસધ્ધ થયુાં, તેમાાં અનેકવાર થવર્યાં તેમના દ્વારા જ ધમમનુાં ઉલ્લાંઘન 
થયુાં છે. 
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લક્ષ્મણા પોતાના વપતાને થરે્યલ અન્ર્યાર્યની સાથે સાથે કણમને 
થરે્યલ અન્ર્યાર્યની વાત પણ કરે છે. કુાં વતના કણમ પ્રત્રે્યના વતમન માટે 
તેના મનમાાં ભારોભાર ભર્ય છે. માતા સત્ર્યવતીને પરાશરમવુન સાથેના 
સાંબાંધથી કોમાર્યામવથથામાાં જન્મેલ પોતાના પતુ્ર દ્વૈપાર્યન વ્ર્યાસની વાત 
કરવામાાં કુલધમમ લજ્જજા આડે ન આવ્ર્યાાં. તો કુાં વતએ કણમજન્મની વાત 
શા માટે ન કરી ? સત્ર્યવતીની વાતનો થવીકાર થર્યો તો કુાં વતની 
વાતનો થવીકાર પણ થર્યો જ હોત. કણમ દ્રૌપદીના થવર્યાંવરમાાં વવજર્યી 
વનવડવા માટે સાંપણૂમપણે સક્ષમ હતો તેમ છતાાં, તે સતૂપતુ્ર તરીકે 
અપમાનીત થર્યો. ભલે દ્રૌપદીએ''આંધળાના આંધળા'' કહી પોતાના 
વપતા દુર્યોધનનુાં અપમાન કયુું પણ એક સ્ત્રી તરીકે તેને થરે્યલ 
અન્ર્યાર્ય પણ લક્ષ્મણાને પીડે છે. એક ધધકતી અક્ગનવશખા જેવી 
તેજથવી સ્ત્રીનુાં તેજ રાજસભામાાં પાાંચ પાાંચ પવતઓની ઉપક્થથવત હોવા 
છતાાં ઝાંખવાઇ ગયુાં. વથતનુી જેમ પાાંચ પવતઓ વચ્ચે તે આજીવન 
વહેંચાતી રહી. વહેરાતી રહી. 

એક લવ્ર્યના પાત્રને થરે્યલ અન્ર્યાર્યની વાત કરવાનુાં પણ 
લક્ષ્મણા ચકૂતી નથી. પાાંડવો વસવાર્ય પણ અનેક પાત્રોને અન્ર્યાર્ય 
થર્યો હોવા છતાાં કૃષ્ણ તેમને ન્ર્યાર્ય આપવા ઉત્સકુ દેખાતા નથી. 
યધુ્ધ પછી જરે્યષ્ઠ પાાંડુપતુ્ર કણમનો જીવવત પતુ્ર વષૃતેત ુાં જ ગાદીનો 
ઉત્તરાવધકારી ગણાર્ય. તેમ છતાાં ગાાંદી અભભમન્યનુા પતુ્ર પહરભક્ષતને 
પ્રાપ્ત થઇ. કારણ લક્ષ્મણાના મતે એટલુાં જ કે તે અજુ મન અને તેમની 
બહેન સભુદ્રાનો પૌત્ર તથા તેમનો ભાણેજ હતો. લક્ષ્મણા પછેૂ છે - 
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ધતૃરાષ્રના મામકા ગણાર્યા તો હે કૃષ્ણ આ તમારા કોણ ગણાર્ય ! 
લક્ષ્મણાના તકમમાાં વીંધી નાખે તેવી ધાર છે. 

પ્રકાશના પાત્રભચત્રણમાાં વનવિત પ્રસાંગને ટાાંકીને પછૂાતા 
લક્ષ્મણાના પ્રશ્નનો કોઇ કૃષ્ણ પાસે કોઇ ઉત્તર નથી. કૃષ્ણ તટથથ રહી 
શક્યા નથી. અને પાાંડવો પ્રત્રે્યની વવશેષ લાગણી તથા પક્ષપાતના 
કારણે જ તેમણે કૌરવોને - દુર્યોધનને અન્ર્યાર્ય કર્યો છે તે વાત 
લક્ષ્મણાએ વારાંવાર વસધ્ધ કરી છે. જે કૃષ્ણે પ્રત્યતુ્તર આપ્ર્યા વગર 
થવીકારી છે. 

પ્રકાશે અચાંભબત કરે તેવા કાલ્પવનક પાત્રો સજી મહાભારતની 
કથામાાં ઉમેરો કરવાની હહિંમત (કે ધષૃ્ટતા-ઉદ્દડાંતા) પણ કરી છે. આમ 
તો રાધાના પાત્રને પણ મહાભારતનુાં સમથમન નથી. તેમ છતાાં 
પ્રકે્ષવપત આ પાત્ર કૃષ્ણના જીવન સાથે એવુાં જડાઇ જાર્ય કે કૃષ્ણ સાથે 
સાંકળારે્યલી તમામ સ્ત્રીઓને વળોટી તે માંહદરોમાાં કૃષ્ણની સાથે જ નહહ, 
કૃષ્ણભક્તોના હૃદર્ય પર પણ આસનથથ થાર્ય તે ભારતીર્ય રૃહઢચથુત 
સમાજમાાં કઇ રીતે શક્ય બન્યુાં હશે! કોઇ પણ સમીકરણથી તે સમજવુાં 
શક્ય નથી. આ જ વાતનો આધાર લઇ એમ કહી શકાર્ય કે જે રીતે 
એક કલ્લ્પત પાત્રની માંહદરોમાાં પજૂા થાર્ય, આરાધના થાર્ય, 
નામસાંહકતમન થાર્ય. તો પ્રકાશે સજલે કૃષ્ણ-રાધાના સાંબાંધથી જન્મેલ 
પતુ્રી ઉષાને પણ ભવવષ્ર્યમાાં સામાજજક થવીકૃવત મળી રહે. જે સમાજે 
કૃષ્ણ રાધાનો સહજ થવીકાર કર્યો તે જ સમાજ એક એવા જ પ્રકાશ 
પાંડર્યા રભચત કાલ્પવનક પાત્ર રાધા-કૃષ્ણ પતુ્રી ઉષાનો સહજ થવીકાર 
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કરશે જ એવુાં માનવુાં કે તેમ કહેવ ુાં તે માટેનો સમર્ય પાક્યો નથી. પણ 
કથાપ્રવાહ સ-રસ વહેતો રહે તે માટે સાહહત્ર્યસર્જકો કોઇ વવશેષ 
પાત્રોનુાં સર્જન કરે તે થવાભાવવક ગણાર્ય. એટલે પ્રકાશને પણ તે 
અવધકારથી વાંભચત રાખી શકાર્ય નહહ. 

એવુાં જ નવવસિજત એક પાત્ર છે. કરસનનુાં. જેના દ્વારા યધુ્ધની 
વવભભવષકાનુાં અત્ર્યાંત હૃદર્યદ્રાવક ભચત્રણ થયુાં છે. વછન્નભભન્ન થઇ જતા 
યધુ્ધોત્તર સમાજની કમકમાટીભરી રજૂઆત કરસન દ્વારા થઇ છે. 

એક વનવિત અવતારકાર્યમ-ધમમની સાંથથાપના  અથે અવતાર 
ધારણ કરેલ અવતારી પરુુષ કૃષ્ણના અંતને મહાભારતનુાં સમથમન 
હોવા છતાાં ભાવકો માટે તેનો થવીકાર કરવો કહઠન છે. જરા નામના 
પારધીને હાથે મતૃ્ય ુપામેલા કૃષ્ણનો મતૃદેહ ચાળીસ ચાળીસ હદવસો 
સધુી ભવૂમ પર અસાંરભક્ષત પડર્યો રહે. તેને ગીધ, સમડી જ ાંગલી 
પશઓુથી બચાવવા પર્થથરની વાડ કરવી પડે. પામ વ થવ શરીર ગળી 
જાર્ય. તેમાાંથી દુગુંધ ઉત્પન્ન થાર્ય. કાણા પડી ગરે્યલા દેહમાાંથી હાડકાાં 
દેખાતાાં હોર્ય તે વાત જ ગળે ઉતરે તેવી નથી. અવતારી પરુુષનો 
આવો કરુણ અંત! પણ જે સત્ર્ય છે તે સત્ર્ય જ છે. પ્રકાશે તો તેને 
કલમનુાં માધ્ર્યમ જ આપ્યુાં છે.  

પ્રકાશે વનરૃપેલ કૃષ્ણની અંવતમ વવદાર્યના પ્રસાંગ પર અછડતી 
નજર કરીએ. કૃષ્ણના ભગલત દેહને અક્ગનદાહ દેવાર્યો ત્ર્યારે તેમની 
પટરાણીઓ, રાણીઓ, સાથે દ્રૌપદી-રાધા, રાધાકૃષ્ણની પતુ્રી ઉષા, 
રાધાનો પવત આર્યન ઉપક્થથત હતાાં. કૃષ્ણના પ્રપૌત્ર વજ્ર તથા 
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રાધાકૃષ્ણની પતુ્રી ઉષા દ્વારા મખુાક્ગન અપાર્યો. ત્ર્યાાં જ રાધાનુાં પણ 
મતૃ્ય ુ થયુાં. કૃષ્ણની ભચતાની બાજુમાાં જ ભચતા રચાઇ. તેને પણ વજ્ર 
અને ઉષા દ્વારા મખુાક્ગન અપાર્યો.  

દ્વાહરકાના અંત સાથે પ્રકાશ રભચત કથાનો અંત આવે છે પણ એ 
અંત અનેક પ્રશ્નોનો જન્મદાતા બની રહ્યો છે. એ પ્રશ્નોના પડઘા આજે 
પણ પડી રહ્યા છે. ર્યોગર્ય-અર્યોગર્ય, ધમમ-અધમમ, ન્ર્યાર્ય-અન્ર્યાર્ય સામ 
સામે ઝૂલતાાં આ બાંને પલ્લાાં પ્રશ્નો અને ઉત્તરોથી ઉપર નીચે થર્યા જ 
કરે છે. આજે પ્રકાશના પ્રશ્નો લક્ષ્મણાના મખેુ પછૂાર્યા છે. કાલે કોઇ 
અન્ર્ય પછૂનાર હશે. કોઇ અન્ર્ય લખનાર હશે. પણ કૃષ્ણને પછૂાનારા 
પ્રશ્નો તો અનાંતકાળ સધુી રહેશે જ. 

આમ તો મારુાં  કથન અહીં પરુુાં  થાર્ય. પણ પ્રકાશ વવષે કશુાં ન કહુાં 
તો તે અધરુુાં  લાગે. પ્રકાશના પહરવાર સાથેનો સાંબાંધ દાર્યકાઓથી છે. 
મારો જન્મ ઉછેર છોટાઉદેપરુમાાં અને મોસાળપકે્ષ પાંડર્યા પહરવારના 
તાંત ુ પણ ત્ર્યાાં સધુી લાંબારે્યલા એટલે પહરચર્ય ઘણો જૂનો ગણાર્ય. 
સરેુન સાથે કમળાશાંકરકાકાને મળવાનુાં મારે પણ અવાર-નવાર 
બનતુાં. બાળપણમાાં ગીતાનો અભ્ર્યાસ છોટાઉદેપરુમાાં થરે્યલો એટલે 
ગીતા પ્રદીપ સાથે પણ સાંબાંધ. 

૧૯૭૫માાં અમે છોટાઉદેપરુથી વડોદરા આવ્ર્યાાં ત્ર્યાર પછી અમારા 
ેતેગાંજના ઘરમાાં પ્રકાશ પાંડર્યા અને પ્રકાશ બ્રહ્મભટ્ટ(કોકો)ની 
અવરજવર શરુ થઇ. બાંને તરવરતા તોખાર. ને તે પણ લગામ 
વગરના. અમારે ઘેર ગમે ત્ર્યારે તેઓ આવી શકતા. એમનાાં 
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તોેાનોનો પાર નહહ. તોેાનોને લીધે તેમની ''નામના'' પણ ઘણી. 
વઢ નહહ તો વઢનાર દે. પણ સરેુન સાથે એમને સારુાં  ેાવત ુાં. એને 
માનતા. સાાંભળતા. 

સમર્યના વહેણમાાં ઘણુાં બધુાં વહી ગયુાં. કોકો ન રહ્યો. સરેુને પણ 
અણધારી વવદાર્ય લીધી. પ્રકાશને કર્યારેક પ્રસાંગોપાત મળવાનુાં બનત ુાં. 
પ્રવતવષમ ર્યોજાતી સરેુન ચોક્સી થમવૃત વ્ર્યાખ્ર્યાનમાળા માટે થવામી શ્રી 
સચ્ચ્ચદાનાંદજીને મળવા માટે તેની સાથે જવાનુાં થયુાં ત્ર્યારે તેના 
શબ્દપે્રમ તથા વાાંચનપ્રીવતનો પ્રથમવાર પહરચર્ય થર્યો. પ્રકાશના આ 
પાસા વવષે ત્ર્યાાં સધુી કશી ખબર ન હતી. કમળાશાંકર પાંડર્યા 
પહરવારમાાં શબ્દ ઠર્યો છે. કમળાશાંકર કાકા (વેરાન જીવન), ડૉ. 
પ્રદીપ પાંડર્યા અને હવે પ્રકાશ પાંડર્યા. 

પ્રકાશકોનો ગણુધમમ સીધી લીટીમાાં ગવત કરવાનો છે. પણ આ 
પ્રકાશ ક્યારેર્ય સીધી લીટીમાાં ચાલનારો નથી. એને કોઇએ આંકેલ 
રથતે ચાલવાનુાં ેાવ્યુાં નથી. ેાવત ુાં પણ નથી. ભવવષ્ર્યમાાં એ બદલાર્ય 
એવી કોઇ સાંભાવના- શક્યતા નથી. એ તેની પ્રકૃવત જ નથી. એને જે 
પ્રથથાવપત છે, સવમ થવીકૃત છે, સવમમાન્ર્ય છે, તે થવીકારવાનુાં કબલૂ 
નથી. આંખ મીંચીને કોઇને અનસુરવુાં. એ આ પ્રકાશના રાંગસતૂ્રો કે 
કુાંડળીમાાં જ નહહ. એ કોઇથી ડરતો કે અંજાતો નથી. 

ભલભલાની ભલભલી માન્ર્યતાઓનુાં ખાંડન કરતાાં એનુાં રૃવાડુાં 
ેરકત ુાં નથી. એને માંડન કરવુાં ગમે પણ ખાંડન કરવાની પવૂમશરતે! 
''હવે તો ઉત્તર આપો, કૃષ્ણ!'' માાં તેણે એ જ કયુું છે. આપણાાં 



21 

 

મહાકાવ્ર્યો રામાર્યણ - મહાભારતનાાં કેટલાાંક ઉપેભક્ષત - વતરથકૃત પાત્રો 
વવશેષ કરીને સ્ત્રીપાત્રો પ્રત્રે્ય એને ખાસ પક્ષપાત છે. તેના હૃદર્યનો 
એક ખણૂો તેમને માટે હાંમેશા આરભક્ષત રહ્યો છે. મહાભારતનુાં એક 
એવુાં જ પાત્ર લક્ષ્મણા. દુર્યોધનપતુ્રી લક્ષ્મણાને ન્ર્યાર્ય મળે તે માટે 
એણે લક્ષ્મણા નામની સ્ત્રીમાાં કાર્યાપ્રવેશ કરી એના મનમાાં ઘોળાતો 
સઘળો આક્રોશ કૃષ્ણને પછેૂલા પ્રશ્નોરૃપે ઉલેચી નાાંખ્ર્યો છે. 

તેની આંખો કદાચ સહેજ સાજ આછુાં - ઓછુાં ભાળતી હશે. પણ 
તેની દ્દષ્ષ્ટ સોંસરી ભતૂકાળને વીંધી વક્રકોણે ભવવષ્ર્યને ભાળનારી-
તાગનારી છે. જે પ્રજા ર્યોગર્ય સમરે્ય, ર્યોગર્ય રીતે, ર્યોગર્ય વ્ર્યક્ક્તને, 
ર્યોગર્ય પ્રશ્ન પછૂતી નથી તે પ્રજાની ચેતના બવધર-બાંવધર્યાર થઇ જાર્ય 
છે. આંખ મીંચીને થવીકારી લેતી, વવચાર કર્યામ વગર જ ઘેટાવવૃત્તનુાં 
અનસુરણ કરતી પ્રજાને આ કથા વાાંચતા, વીજળીના જીવાંત તારને 
અડર્યાની અનભુવૂત થશે. પણ ''ઝટકો'' જરૃરી છે. 

 

    - અરુણા ચોકસી 

૨, પીતુંબર િોિાયટી, 
જ િા પાદરા રોડ, વડોદરા - ૩૯૦ ૦૨૦ 
ીોિ ઃ  (૦૨૬૫) ૨૩૧૨૨૦૭ 
િોબાઇલ ઃ  ૯૮૨૫૦ ૩૧૫૨૦ 
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િકાશ પુંડયાિા પ સ્તકિા કેન્દ્રિાું છે... 

અવશ્વન મેહતા  

 વેદવ્ર્યાસ રભચત મહાભારત, મહાભારતનાાં પાત્રો, મહાભારતમાાં 
આકાર લેતી ઘટનાઓ - પ્રસાંગો- સાંવાદોના કેન્દ્રમાાં માણસ છે, માનવ છે. 
લોકમાનસમાાં કૃષ્ણ ભલે અવતાર હોર્ય, પણ કૃષ્ણ કહ ેછે:  દરેક પોતાના 
કમમેળ ભોગવે છે, મારે પણ ભોગવવાનુાં છે. 

કારણ, કૃષ્ણે માનવદેહ ધારણ કર્યો છે - માટે. 

 ભાગવત ગીતા સમજાવતાાં થવામી પરમહાંસ ર્યોગાનાંદે વૈર્યક્ક્તક કમમ 
અને સામહૂહક કમમને સમજાવતાાં લખ્યુાં - 

The word Karma signifies any intelligent qulitity issuing out of 
the cosmic vibraing being or of any intelligent gesture in cosmos. 
Each cosmic or human entity according to its specific nature 
produces good, worldy or evil Results. 

પ્રકાશે જે લખ્યુાં તેને આ સમજણથી જોઇએ તો પ્રકાશનુાં આ કમમ, આ 
કામવ મક ર્યાત્રા આપણને તેની ર્યાત્રામાાં જોડાઇ જવા, સામહૂહક કમમમાાં 
જોડાઇ જવાનુાં ભાવભીનુાં ઇજન માત્ર છે. 

વેદવ્ર્યાસે મહાભારતના શબ્દે શબ્દે ઘટનાઓ પ્રસાંગોની કરેલી 
ગ ૂાંથણીના કેન્દ્રમાાં તે સમર્યના સમાજ અને તે સમર્યનાાં માનવમનનાાં 
વવવવધ થવરૃપો માત્ર છે. અને છતાાં આંતરપ્રવાહ તો કમમના અકરૂ વનર્યમ 
માત્રનો છે. માનવદેહ ધારણ કર્યો અને કમમ સાથે જોડાણ. એમાાં કમમમાાં 
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પસાંદગીનો વવકલ્પ હોવા છતાાં માનવપ્રકૃવત્ત કે ગણુ પ્રમાણે એ સારા-નરસા 
કમમમાાં પડી જાર્ય છે અને અંતે ભોગવે છે. 

ેરી પ્રકાશના પથુતકમાાં જે લખાયુાં છે તેને જોઇએ એ કમમ માત્ર છે, 
વળગણ નથી. એક સારૃાં  કમમ છે. મહાભારતના કેટલાક પાત્રો અવાજ 
ઉઠાવે છે. અન્ર્યાર્યની વાત કરે છે. લોકમાનસમાાં સમગ્ર ગ્રાંથે ન્ર્યાર્યના પકે્ષ 
કોણ અને અન્ર્યાર્યને માટે જવાબદાર કોણ તેની ચોક્કસ છાપ ઊભી કરી 
છે તેમ છતાાં મહાભારતના જ લક્ષ્મણા, દ્રૌપદી, ઉધ્ધવ, આર્યન જેવાાં 
પાત્રો પોતાની ન્ર્યાર્ય-અન્ર્યાર્યની સમજ કૃષ્ણને વળતાાં સવાલો કરી જુદી 
રીતે રજૂ કરે છે. 

પ્રકાશે પોતાના પથુતકમાાં, પથુતકના ભાગોમાાં 'કૃષ્ણ જવાબ આપો- 
ન્ર્યાર્ય ક્યાાં?' એ વાતને પાત્રોના પ્રશ્નો દ્વારા છતી કરી છે. વવવેક છે, છતાાં 
સવાલ અણીર્યાળા છે. 

બસ, આવુાં જ ત્ર્યારે ચાલત ુાં અને આજના સમાજમાાં પણ ચાલે છે. જે 
દેખાર્ય છે તે તે નથી અને જે છે તે દેખાત ુાં નથી. મહાભારત ત્ર્યારે પણ 
સમાજના વવરોધાભાસને રજૂ કરે છે તેમ એજ મહાભારત આપણી ચોતરે 
આકાર લેતા રોજે રોજના મહાભારતને પણ છત ુાં કરે છે. 

જાણે અજાણે પ્રકાશે એક સત્ર્ય છત ુાં કયુું છે અને તે છે માનવદેહ પોતે 
જ કુરૃકે્ષત્ર છે અને સૌની ભીતરમાાં એક દ્વાંદ્વ ચાલત ુાં જ રહ ે છે. કમમથી 
આપણે મકુ્ત નથી, પણ તેને 'પોભઝહટવ' બનાવવા શક્ય છે. 
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વેદવ્ર્યાસે આ રહથર્ય છત ુાં કયુું છે. ગીતા ઊકેલ છે, માથટર કી છે, પણ 
અંતે તો વનણમર્ય કરવાનો અવધકાર દરેકનો પોતાનો છે. 

ેરી પ્રકાશના પથુતકને જોઇએ. તેણે પાત્રો અને પ્રસાંગોને સરસ રીતે 
પસાંદ કરી સૌને વળતો સવાલ કર્યો છે. મહાભારત વાાંચો છો. વવચારો છો 
ખરા? પ્રકાશે લક્ષ્મણાની, દ્રૌપદીની વ્ર્યથામાાં જે જોયુાં તે આપણને સવાલ 
કરી જાર્ય છે. આપણે કેમ ન જોયુાં ? કૃષ્ણ અવતાર હોઇ શકે પણ 
માનવદેહ ધારણ કર્યો એટલે કમમ સાથે જોડાર્યા, સામહૂહક કમમમાાં જોડાર્યા. 
પણ વળગણ નહોત ુાં આ વાત પ્રકાશ દોહરાવે છે. લક્ષ્મણાનુાં દુર્યોધનની 
પતુ્રી હોવુાં એ પણ... આર્યાનનુાં રાધાના પવત હોવુાં એ પણ... દ્રૌપદીના 
જીવનમાાં પાાંચ પવત હોવા... શુાં વેદવ્ર્યાસ વનર્યવતની વાતને વાતામમાાં  
સપાટી પર લાવ્ર્યા છે? 

અને અંતે કૃષ્ણનો દેહત્ર્યાગ - વનવમત્ત શ્રાપ, પણ તીરથી દેહનો અંત 
આવે છે. એ તીર તો કમમના વળગણને છેદત ુાં વનવમત્ત માત્ર... અને એટલે 
જ અંતે આત્મા છૂટો પડર્યો અને તેજભલસોટો ઊઠર્યો અને સમી ગર્યો, 
આત્મા પરમમાાં... 

પ્રકાશને અભભનાંદન આપવા જોઇએ. એણે આપણને સાંકેત કર્યો. 
વવચારો, વવચારીને સત્વને કેન્દ્રમાાં રાખી કમમ કરો, કમમ અવનવાર્યમ છે, પણ 
તેને પ્રકાશમાાં ેેરવો અંધકારમાાં નહીં, નહીંતર ગોથા ખાતા રહીશુાં. પ્રકાશ 
તો એમ પણ સાંકેત આપે છે કે આપણી આજુબાજુ વસ્ત્રાહરણ થાર્ય , થતુાં 
રહ ેઅને આપણે ભીષ્મ બનીને જોતા રહવે ુાં છે? ક્યાાં સધુી? આ સવાલ 
સાાંપ્રત છે, આપણા માનસને દેખાડતો, છતો કરતો અરીસો છે.... 
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હવે તો ઉત્તર આપો કષૃ્ણ ! 

પ્રકાશ પાંડયા 

૧   

સહનુા આરાધ્ર્ય, તેમના રક્ષક, દેવ, સહનુા તારણહાર આજે ૧૦૦ 
વષમના થર્યા. પાછલા એક અઠવાદડયાથી દ્વારકામાાં ઉત્સવ ચાલતો હતો. 
ચારે બાજુ ઉત્સાહ, ઉમાંગ, ઉલ્લાસ, આખુાં દ્વારકા શણગારથી સજ્જજ હત ુાં. 
ઘેર - ઘેર આસોપાલવ, આંબાના પાનનાાં તોરણો લટકતાું જોવા િળતાું 
હતાું. આજે કૃષ્ણને ૧૦૦ વષમ પરૂા થર્યાાં. આજે કૃષ્ણ શતાબ્દી મહોત્સવ છે. 

આખુાં દ્વારકા આજ સવારથી જ ઘેલુાં બન્યુાં છે. 

દરેક દરવાજા પર રાંગીન તોરણો લટકતાું હતાાં, આંગણે રાંગોળી અને  
ઘરનાાં પશઓુ પણ રાંગબેરાંગી ભચતર્યાું હતાાં. ગાર્યના ગળામાાં નવી ઘાંટડી, 
વશિંગડામાાં કોતરેલી ખોલી, અને આખા શરીર પર શણગાર, ઘોડા 
આંગણામાાં થનગનતા હતા. આવતા જતા લોકોને જોઇને ગેલમાાં આવતા 
હતા. ઘરના આંગણે પાણી, છાસ અને સોમરસના માટલાાં સવમ નાગહરકો 
માટે ખલુ્લાાં હતા. કેટલાકે સરસ મજાનાાં વ્ર્યાંજનો પણ રાહદારીઓ માટે 
ગોઠવ્ર્યા હતાાં. દ્વારકાના પાંથકના આજુબાજુના ગામના લોકો પણ જાણે 



26 

 

તહવેાર હોર્ય તેમ નવા વસ્ત્રો પહરેી પોતાના કુટુાંબ સાથે, પગપાળા કે 
ગાડામાાં દ્વારકા તરે આવતા હતા. 

 ગાડામાાં ઘરડા, જુવાવનર્યા ઘોડા ઉપર, શ્રીમાંતો રથમાાં કે હાથી ઉપર, 
હતા. દરેકના મોં પર કૃષ્ણના જન્મ હદવસનો આનાંદ હતો. ચારે બાજુ 
વનરાજી, વવશાળ રાજમાગમ, બાંને બાજુ ઘટાદાર વકૃ્ષો, વવશાળ નાભળરે્યરના 
ઝાંડ, ઘઘૂવતો દહરર્યા સામે સહએુ ઠેર ઠેર તાંબ ુ બાાંધ્ર્યા હતા. વવશાળ 
જગર્યાનો હકનારો નાનો પડતો હતો. 
 

જેને જ્ર્યાાં જગર્યા મળી ત્ર્યાાં ધામા નાખ્ર્યા હતા. દ્વારકામાાં બધાને તો 
ઉતારી ન શકાર્ય. દ્વારકા ભરચક થઇ ગયુાં હત ુાં. માટે નગર બહાર આ 
વ્ર્યવથથા ગોઠવાઇ હતી અને દ્વારકાની તમામ પ્રજાએ બધા જ મહમેાનની 
જમવાની વ્ર્યવથથા થવેચ્છાએ ઉપાડી લીધી હતી. નાની મોટી તકલીેને 
કોઇ ગણકારત ુાં નહોત ુાં. તેમના ઉધ્ધારક યગુપરૃુષ કૃષ્ણ વાસદેુવને ૧૦૦ 
વષમ પરૂા થવાના હતા. તેમને સોનાથી તોલવાના હતા અને તેટલુાં જ 
બીજુ ાં સોનુાં ઉમેરીને ગરીબોને અને બ્રાહ્મણને વહેંચવાના હતા. દેશ-
દેશાવરથી બ્રાહ્મણો અને ર્યાચકો આવતા હતા. જાણે પરૃ્થવીની બધી જ 
વથતી દ્વારકામાાં ઠલવાઇ ગઇ હતી. જ્ર્યાાં જુઓ ત્ર્યાાં માનવ મહરેામણ 
ઉભરાતો હતો. 

કૃષ્ણના કુલ ૮૦ પતુ્રો, બલરામ, પાાંડવો, યયુતુ્સ,ુ પરીભક્ષત, નાનો 
જન્મેજર્ય બધાએ જ પોતપોતાની જવાબદારી લઇને મહમેાનોને સાચવતા 
હતા અને અચાનક ગગનભેદી અવાજ થવા માાંડર્યો. દુાં દુભભ વાગવા માાંડી, 
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ચાર બળદ જોડેલા ભવ્ર્ય ગાડાનુાં આગમન થયુાં. આવુાં સાધન સજ્જજ ચાર 
બળદવાળુાં ભવ્્સ ્ ગાડુ કોઇએ જોયુાં નહોત ુાં. કૃષ્ણને પણ નવાઇ લાગી. 
પડદા પાછળથી ધીરે રહીને ગાડામાાંથી એક વધૃ્ધ દાંપવત એકબીજાનો હાથ 
પકડી એકબીજાને ટેકો આપતુાં નીચે ઉતયુું અને તેમને જોતાાં જ કૃષ્ણે  દોટ 
મકૂી પીતાાંબર સરખુાં કરવા પણ ન રોકાર્યા માાંડ-માાંડ પડતા પડતા 
રોકાર્યા. પ્રદ્યમુ્ન પાછળ હતો તેણે ટેકો આપ્ર્યો એટલે શ્રી ક્ર્ષષ્ણ પડતા 
બચ્ચા અને જઇને આવનાર આગાંતકુને ભેટર્યા આંખમાાં ચર આસુાં ગદ્ગહદત 
ચહરેો મોં પર આિર્યમ ભાવવવભોર થઇ ગર્યા. ગળગળા થઇ ગર્યા, બોલી 
ન શક્યા ગળે ડમૂો બાઝી ગર્યો સામે પકે્ષ પણ આ જ ક્થથવત હતી. બાજુમાાં 
ઊભેલા બધા અવાચક થઇને આ વમલનને જોર્યા કરતા હતા. કૃષ્ણ બોલ્ર્યા 
'વમત્ર, મને માે કર મેં તારી બહ ુકાળજી ન રાખી'. 

તો સામે પકે્ષ પણ એ ક્થથવત હતી, તે પણ બોલ્ર્યા 'આટલા નજીક 
હોવા છતાાં કેટલા દૂર'.  

કૃષ્ણે પાછળ જોયુાં તો રૃક્ષ્મણી, સત્ર્યભામા સાથે બીજી પટરાણી આવી. 
બધા આવનાર વધૃ્ધને પગે લાગવા માાંડર્યા, તે બધી પણ ચહકત હતી, 
પોતાના ભરથારનો આ પે્રમ, આ સત્કાર, સામેવાળો ચોધાર આંસ ુરડતો 
હતો, રડતાાં-રડતાાં બોલતો હતો, 'સખા બહ ુથયુાં. હુાં એને લાર્યક નથી, આ 
બ્રહ્માાંડ તારી કૃપાથી જ જીવે છે' 
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 એટલામાાં ભીડ ચીરતી એક અધેડ જાજરમાન મહહલાએ પ્રવેશ કર્યો. 
આવીને કૃષ્ણને પ્રણામ કર્યામ અને કહ્ુાં: 'વપતાશ્રી, મને આવતા મોડુાં થયુાં. 
માે કરશો.'  

કૃષ્ણ કશુાં બોલી ના શક્યા. આ ઘડી તેમને બોલવાની નહોતી, તે 
તેમની ૮૦ પતુ્રોની વચ્ચે એકમાત્ર, રૃકમણીથી જન્મેલી પતુ્રી ચારૃમતી 
હતી, તે જમાઇ અને પોતાના બાળકો સાથે આ પ્રસાંગમાાં ભાગ લેવા આવી 
હતી. કૃષ્ણે આશીવામદ આપ્ર્યા. ભાણા,ભાણીને ઉંચકીને ખબૂ વ્હાલ કયુું. 
અને પછી ેરીથી તે વધૃ્ધ તરે જોયુાં. તે સદુામા હતા. સદુામા તેમના 
પરમ વમત્ર બાળ સખા, સખુ-દુઃખનો ભેરૃ. તે પણ તેના કુટુાંબ બાળકો પૌત્ર 
સાથે આવ્ર્યા હતા. 

આજે તેમની પાસે બધુાં હત ુાં. કૃષ્ણની કૃપા તેમની સાથે હતી. કૃષ્ણ 
બોલ્ર્યા, 'મને ખાત્રી જ હતી કે તુાં આવીશ. વમત્રને આમાંત્રણ ન હોર્ય. તુાં ન 
આવ્ર્યો હોત તો મારો ભવ બગડત. શુાં લાવ્ર્યો મારે માટે ?' 

જ્ર્યાાં ચારે બાજુ લક્ષ્મી, વૈભવ, અન્નપણૂામ જાતે જ હાજર હોર્ય. 
દ્વારકાના બધા જ બધાથી તપૃ્ત હોર્ય ત્ર્યાાં કૃષ્ણ ભાવના ભખૂ્ર્યા હતા. બધુાં 
જ હોવા છતાાં રાંક હતા. અને સદુામાએ  જ પોટલીમાાંથી પૌંઆ કાઢર્યા અને 
કૃષ્ણ સાંકોચ વગર મઠુ્ઠીવાળી મોં ભરવા લાગર્યા. ખાધા પછી એક સાંતોષનો 
મોટો ઓડકાર ખાધો અને ગગનભેદી ગર્જનાથી આકાશ સામે જોઇને 
બોલ્ર્યા,' આજે ૧૦૦ મા વષે હુાં દેવો પાસે ઇન્દ્ર પાસે માગુાં છુાં. મને જે 
મળયુાં તે આર્યામવતમની પ્રજાને મળતુાં રહ.ે' અને ચમત્કાર થર્યો હોર્ય એમ 
હવા થાંભી ગઇ. વાતાવરણમાાં ઠાંડક પ્રસરી ગઇ, સગુાંવધત લહરે આવવા 
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લાગી અને દેવોએ આ વવનાંતી થવીકારી હોર્ય તેમ બ્રહ્માાંડમાાંથી તથાથત,ુ 
તથાથતનુા પડઘા પડવા લાગર્યા. દેવદૂત, દક્ષો, વસઓુ પરૃ્થવી પર ઊતરી 
આવ્ર્યા. સાથે થવગમની અપ્સરા પણ હતી. અને તેમની માાંગણીને 
અનમુોદન મળયુાં હોર્ય તેમ તેઓએ પષુ્પવષૃ્ષ્ટ કરી. દ્વારકા ચહકત થઇ ગયુાં. 
નીરવ શાાંવત, ડઘારે્યલુાં, દ્વારકા, કૃષ્ણ વાસદેુવનો જર્યજર્યકાર કરવા લાગયુાં. 
અને કૃષ્ણે પ્રદ્યમુ્ન, શમ્બ, ચારૃમતી અને જમાઇને સદુામા કાકાને શાહી 
ઉતારામાાં લઇ જવા આજ્ઞા કરી. 

તેઓ ત્રણે આદર, સત્કાર વવવેકથી સદુામા અને તેમના પહરવારને 
લઇને ચાલવા લાગર્યા. 

આજે આિર્યમનો હદવસ હતો. સો મી વષમગાાંઠે કશુાં પણ બાકી નહોત ુાં. 
પણ કૃષ્ણના મનમાાં કાંઇ ખટૂત ુાં હતાં. તેમને રાંજ હતો, તે વારાંવાર 
વવચારોમાાં ખોવાઇ જતા હતા. આજુબાજુનુાં કાાંઇ ભાન ન રહતે ુાં. કોઇ 
આવીને ખલેલ પહોંચાડે ત્ર્યારે તે તાંદ્રામાાંથી જાગતા. એક મીઠો છતાાં 
વવરહનો વસમો વનસાસો નીકળી જતો શુાં નહોત ુાં ....? વસદેુવ-દેવકી, ચૌદ-
પાંદર અપર માતા, સો ઉપરાાંત ભાઇ-બહનેો બલરામ સભુદ્રા બાળકો પતુ્ર-
પતુ્રવધ ૂપૌત્ર-પૌત્રી તેમની ઘેર પતુ્ર-પતુ્રી વમત્ર ઉધ્ધવ સાસ-ુસસરા સાળા-
સાળી તેમનો પહરવાર. આર્યામવતમનુાં સૌથી મોટો વવશાળ પહરવાર અને તેમ 
છતાાં તેના અવધપવત મોભીને, એક પ્રકારનો રાંજ કોરી ખાતો હતો. ઉંમરને 
લીધે દીઘમદ્રષ્ષ્ટ ઓછી થતી જતી હતી પણ કોઇને આજે તે શોધતી હતી 
અને તે હતી, દ્રૌપદી અને રાધા, બાંનેનુાં પોતાની જજિંદગીમાાં આગવુાં થથાન 
ધરાવતી હતી તેવી બે સ્ત્રીઓ, જેના વગર તેમની જજિંદગી અધરૂી હતી, 
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બને્ન પારકી હતી. બને્નની સાથે પોતાના સાંબાંધ એક મર્યામદામાાં,તેમ છતાાં 
પણ મર્યામદાની બહાર ન હતા. બાંનેને પોતાના વગર નહોત ુાં ચાલતુાં તેવી 
જ પોતાની પણ તે જ ક્થથવત હતી. બને્ન વગર પોતે અધરૂા હતા, અને 
તેઓ પણ અધરૂા હતાાં. એકની સાથે શધુ્ધ અને સકૂ્ષ્મ પે્રમ, બીજાની સાથે 
લગનેતર સાંબાંધ, આજે પાછળ જોતાાં પોતાની જજિંદગીમાાં આવેલી ૧૦ 
સ્ત્રીઓ વગર પોતે કેટલા વામણાાં છે તેનો અનભુવ થર્યો. રૃક્ષ્મણી, 
સત્ર્યભામા, કાભલન્દી, જામવતી, લક્ષ્મણા, ભદ્રા, નાગવતી, વવશાખા, રાધા 
અને દ્રૌપદી. 

આજે આ સ્ત્રીઓ હાજર હતી, બે નહોતી. દ્રૌપદી પાાંડવ સાથે આવી 
નહોતી શકી. તેના સાસ,ુ કાકા વવદુર, ધતૃરાષ્ર ગાાંધારી વનમાાં જવાની 
તૈર્યારી કરતા હતા. તેમની વ્ર્યવથથા, વવદાર્ય માટે તેની હાજરી જરૃરી 
હતી. 

બીજી હતી રાધા તે તો રીસાઇને બેઠી હતી, કૃષ્ણે ખાસ ઉધ્ધવને 
વનૃ્દ્રાવન સમજાવવા મોકલ્ર્યો હતો, પણ તે ટસ ની મસ ન થઇ. તેણે તો 
કૃષ્ણનો જ આગ્રહ રાખ્ર્યો, રાધાએ કહ્ુાં:  '' તે આવે તો જ હુાં આવુાં, તે મને 
મનાવે, મને વીનવે, મને ખશુ કરે, મારી માેી માાંગે તો હુાં વવચારુાં . મારો 
શુાં વાાંક, મને છોડી ગર્યા પછી ન કોઇ વખત મળવાનો પ્રર્યાસ, ન 
બોલાવી, ન સાંદેશ, ન ખબર, આખુાં ગામ મને ગાાંડી ઘેલી કહી, તરછોડી 
હાાંસી ઉડાવત ુાં હત ુાં. મારી દીકરીને પણ બોલાવતા નહોતા, મેં શુાં ગનુ્હો કર્યો 
હતો ? મેં તો મારુાં  તન-મન સવમથવ તેને અપમણ કયુું હત ુાં. અપમણ કરતી 
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વખતે મેં આગળ-પાછળનો વવચાર પણ નહોતો કર્યો, લોકોએ વનિંદા કરી, 
ટીકા કરી. 

તે કુાંવારો હતો પણ હુાં તો પરણેલી હતી. હહિંમત મેં કરી કહવેાર્ય, તેણે 
નહીં, જ્ર્યાાં સધુી તે વ ૃાંદાવનમાાં રહ્યા ત્ર્યાાં સધુી હુાં તેની, પછી નહીં,કેમ? મેં 
મારી આખી યવુાની, મારુાં  આર્યખુાં તેની રાહ જોવામાાં વીતાવી દીધુાં. મારા 
પર મારા સમાજનુાં ખબૂ દબાણ હત ુાં કે મારે સાસરે પાછા જવુાં જોઇએ. ેરી 
પાછો સાંસાર માાંડવો જોઇએ, પણ જ્ર્યારે એક ભવમાાં જ બીજો ભવ કર્યો 
હતો, સવમિપત થઇ હતી અને ત ુાં ! ગર્યો તે ગર્યો તે જ્ર્યારે નાંદગાવ, 
વ ૃાંદાવન છોડયુાં ત્ર્યારે આખુાં ગામ તને વળાવવા પાદરે આવ્યુાં હત ુાં. ેક્ત હુાં 
જ નહોતી, ગોપીઓ ગાર્ય ગોવાળ નગરજનો બધાને ત ુાં જાર્ય એનુાં  દુઃખ 
હત ુાં. પણ ત ુાં એક ધ્રે્યર્ય લઇને જતો હતો,  બધાની આંખ તારા તરે હતી. 
ત ુાં સમાજના ભલા માટે જતો હતો. બધાને એવુાં હત ુાં કે કામ પતશે એટલે 
ત ુાં પાછો આવીશ, પણ તે બધા ભ્રમમાાં હતા. મને એકલીને જ ખબર હતી 
કે ત ુાં કદાવપ પાછો નહીં આવે, તારી સાથેના સાંબાંધ સહવાસ પે્રમ, તારા 
આચાર-વવચાર, તારી આંખની ચમક, તારી પ્રવતભા, તારી દૈવી શક્ક્ત, 
તારૃાં  વ્ર્યક્ક્તત્વ, લોભામણુાં ક્થમત, તારો વાન, ધગશ, હહિંમત, બળ બધુાં જ 
અનેરૃાં  હત ુાં. તારા માટે કશુાં અશક્ય નહોત ુાં. ત ુાં ગોવધમન ઊંચકી શક્યો, તેં 
પતૂનાનો વધ કર્યો, કીચકનો નાશ કર્યો, પ્રજામાાં એક નવો જોમ જુથસો 
લાવ્ર્યો. તારી પાછળ ગોપીઓ વ ૃાંદાવનની સ્ત્રીઓ, પરણેલી હોવા છતાાં બધુાં 
સવમિપત કરવા તૈર્યાર થતી. ત ુાં વાાંસળી વગાડતો અને તેઓ પવતને મકૂીને 
તારો સહવાસ માણવા, રાસલીલા કરવા દોડી આવતી હુાં પણ તેમાાં 
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બાકાત નહોતી. પણ મેં તો તમને સવમિપત હતી. મેં તો ઘર-કાંકાસથી 
કાંટાળીને ર્યમનુામાાં ઝાંપલાવ્યુાં જ હત ુાં. કોઇ જજજીવવષા નહોતી. કોઇ આશ ન 
હતી. કોના માટે જીવવુાં? શા માટે જીવવુાં ? હુાં તો અભાગણ હતી. તેં મને 
બચાવી, છાતી-સરસી ચાાંપી. હુાં તો બેભાન હતી, ભાનમાાં ત ુાં લાવ્ર્યો. જ્ર્યારે 
આંખ ઉઘાડી ત્ર્યારે સામે તારો ચહરેો જોર્યો. તારી આંખમાાં શુાં હત ુાં તેની 
સમજ મને હજુ સધુી નથી પડી. પણ એ ચમક જોઇને જ મને ેરી 
જીવવાની ઇચ્છા થઇ, તેં મને ખભો આપ્ર્યો. હુાં તારી થઇને રહી. 

તે હદવસે ત ુાં જ્ર્યારે મથરુા જઇ રહ્યો હતો   ત્ર્યારે મારે તને વવચભલત 
નહતો કરવો. મને જોઇને ત ુાં  કદાચ રોકાઇ જાત પણ મારે એવુાં નહોત ુાં 
કરવુાં. જ્ર્યારે ગામ પાછુાં વળયુાં, ત્ર્યારે હુાં બહાર નીકળી. તારાાં પગલાાં 
આગળ અટકી ગઇ. અને સામે ત ુાં હતો. હુાં તારા પગમાાં ઢળી પડી. મને 
ખબર હતી કે ત ુાં પાછા નથી આવવાનો અને મારે તને મન ભરીને જોઇ 
લેવા હતા. મારુાં  હૃદર્ય ેાટ-ેાટ થત ુાં હત ુાં. શ્વાસ ફૂલેલો હતો. મારી આંખમાાં 
ચોધાર આંસ ુ હતા. હુાં મનમાાં ને મનમાાં બબડતી હતી. મને શા માટે 
જીવાડી, મરવા દીધી હોત તો આ હદવસ જોવા ન પડત.'' 

 આ દ્દશ્ર્ય જોવા પક્ષીઓ પણ શાાંત થઇ ગરે્યલાાં. વમલનમાાં ખલેલ ન 
પડે તે માટે હવા પણ મૌન થઇ ગરે્યલી. પાાંદડાાં પણ ક્થથર થઇ ગરે્યલાાં. 
તેમણે ખરવાનુાં પણ થથભગત રાખેલુાં. કદાચ તેમના અવાજથી વવકે્ષપ પડે. 

‘મને ર્યાદ છે કે તમે મને આભલિંગનમાાં લઇને એક ગાઢ ચુાંબન કયુું 
હત ુાં અને ક્યાાંર્ય સધુી મારા કેશને પર હાથ ેેરવતા રહ્યા હતા. તમે કહ્ુાં 
હત ુાં:’ ''તારા વગર હુાં પણ જીવી નથી શકવાનો પણ હુાં એક યગુદ્રષ્ટા 
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તરીકે, યગુનુાં વનમામણ કરવા જઇ રહ્યો છુાં. ત ુાં મને તારા મોહમાાંથી જવા દે. 
નહહ તો હુાં જઇ નહીં શકુાં.''  

સાંધ્ર્યા ઢળી ચકૂી હતી.  તે હદવસે મેં  બળજબરીથી તને મારી સોડમાાં 
લઇ લીધો હતો અને બબડી  હતી :''મને જીવવા માટે કોઇક વનશાની તો 
આપી જા. જેથી હુાં તારા વગર જીવી શકુાં.''  

 અને કૃષ્ણે તેની માાંગણી પરૂી કરી હતી. ઘડીઓ વીતી ગઇ. સવારે 
કોર્યલે ટહકુો કર્યો. રાધા અને કૃષ્ણ જાગી ગર્યા. કૃષ્ણે જવાની તૈર્યારી કરી. 
રાધા કૃષ્ણને પગે લાગી અને કૃષ્ણે રાધાને વચન આપ્યુાં કે, ''આજથી 
મારા નામની આગળ તારુાં  નામ બોલાશે. જેને ભવ-સાગર તરવો હશે, 
વૈકુાંઠમાાં મારી પાસે આવવુાં હશે, તેઓએ મારા અને તારામાાં લીન થવુાં 
પડશે. તારો જન્મ ભાદરવા સદુ આઠમ અને મારો જન્મ શ્રાવણની આઠમ. 
મારો જન્મ જન્માષ્ટમી તરીકે અને તારો જન્મ રાધા અષ્ટમી તરીકે 
ઓળખાશે. જે જન આ લોકમાાં આપણો જર્ય કરશે તેને હુાં ચોક્કસ મળીશ.'' 

''જીવશુાં પણ સાથે અને મરીશુાં પણ સાથે.જજિંદગીમાાં એક વખત 
મળવાનો પ્રર્યત્ન કરશુાં. તને અનભુવૂત થશે કે જે ગઇ રાતની ઘટના 
તારામાાં મારુાં  બીજ રોપાઇ ચકૂયુાં છે, તેને ઉછેરજે, તે હુાં જ છુાં. સમર્ય જતા 
હુાં તને વારેઘડીએ મારી અનભુવૂત કરાવતો રહીશ. કદાચ હુાં તારા કરતા 
વહલેો જઉં તો જ્ર્યાાં હોઉ ત્ર્યાાં મને ર્યમનુા પીવડાવજે.'' 

અને ઉધ્ધવે કહ્ુાં, ''રાધા ન આવી. એણે તમને ેરીથી જોવાની આશ 
ગમુાવી દીધી છે. પળ-પળ એક જ શબ્દ વષોથી તેના મોઢામાાંથી નીકળર્યા 
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કરે છે. હ ે કૃષ્ણ, હ ેવાસદેુવ, હરે મરુારી, મને ત ુાં તારા ચરણોમાાં સમાવી 
લે.''  

કૃષ્ણની આંખમાાંથી પણ ચોધાર આંસ ુપડર્યા. 

' મને ખબર જ હતી કે તે નહીં આવે.જજિંદગીમાાં એકવાર ઉધ્ધવ 
આપણે બાંને એને મળશુાં. મારે મારો અંશ પણ જોવો છે. ઉધ્ધવ ત ુાં રાધાને 
લેવા ગર્યો ત્ર્યારે ઘરમાાં કોણ હત ુાં.?'' ઉધ્ધવ બોલ્ર્યા કોઇ નહીં.  

''તમારા વગર શધુ-બધુ ગમુાવેલી રાધા જડ ચેતન હીન બબડતી 
સતૂી હતી. બાજુમાાં પછૂતાાં ખબર પડી, તમારી હદકરી ઉષા સાસરે રહ ેછે. 
તેને પણ બાળકો છે. આબેહબૂ તમારુાં  અને રાધાનુાં વમશ્રણ છે. ખબૂ સખુી 
છે. તેને ખબર છે કે તમે તેના વપતા છો. પણ રાધાએ તમને મળવાની ના 
પાડી છે. તમે આવશો તો તમને મળશે. કૃષ્ણ વવચભલત થઇ ગર્યા. 
પોતાની આઠ રાણીઓ થકી ૮૦ પતુ્રો, રૃકમણીથી ચારૃમતી અને રાધાથી 
ઉષા. ચાંદ્ર ઊગી ચકૂ્યો હતો અને પોતે ગવાક્ષમાાં ઊભેલા હતા. દ્રા રકા 
ધીરે ધીરે ઠેકાણે પડત ુાં જત ુાં હત ુાં અને અચાનક ક્યાાંકથી બસો-પાાંચસોનુાં 
મશાલધારી ટોળુાં  સામે આવીને ઊભુાં રહી ગયુાં. ટોળુાં બમૂો પાડત ુાં હત ુાં : 
''કૃષ્ણ નીચે આવો '' ચાકરે આવીને સમાચાર આપ્ર્યા કે, નીચે જે ટોળુાં 
આવ્યુાં છે તે આહદવાસી જન-જાવતનુાં ટોળુાં છે તમારા ૧૦૦મા જન્મ હદવસે 
તમને પોંખવા આવ્યુાં છે. તેમની સાથે ગાડાાં ભરીને જ ાંગલી પેદાશ-આડ 
પેદાશ જડી-બટુ્ટીઓ અને ઢોર-ગાર્યો તમને અપમણ કરવા માાંગે છે. તમે 
તેનો થવીકાર કરો તેવી તેમની ઇચ્છા છે.'' 
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 કૃષ્ણને નવાઇ લાગી કે દ્વારકા કે આજુબાજુના પાંથકમાાં કોઇ આવી 
આહદવાસી વસાહત ન હતી? તો આ આવ્ર્યા ક્યાાંથી. કૃષ્ણ નીચે ઉતર્યામ. 
ટોળાનો સરદાર આગળ આવ્ર્યો. એક મોટી ફૂલમાળા, કૃષ્ણને પહરેાવી. 
કૃષ્ણ ચોંકી ગર્યા. તેના જમણા હાથનો એક અંગઠુો ન હતો. મનમાાં વવચાયુું 
કે આ એકલવ્ર્ય તો નથી ને ? અને તેમનુાં મન વાાંચતો હોર્ય તેમ 
સામાવાળા આગાંતકેુ કહ્ુાં:'' હા દેવ, હુાં એકલવ્ર્ય છુાં. તમારા ૧૦૦મા 
જન્મહદવસની શભેુચ્છા આપવા મારા કબીલા સાથે આવ્ર્યો છુાં. મારી ભેટ 
થવીકારશો’ 

 કૃષ્ણે કહ્ુાં, ''આપ આટલે દૂરથી આવ્ર્યા છો, જમો, આરામ કરો, કાલે 
વધ ુવાત કરશુાં.'' તેમણે ઉધ્ધવને બધી વ્ર્યવથથા કરવા કહ્ુાં અને બધા 
વવખરાર્યા. બે હદવસ પછી અષ્ટમી, કૃષ્ણ પક્ષની અષ્ટમી, કૃષ્ણનો જન્મ, 
૧૦૦ વષમ ક્યાાં થઇ ગર્યા તે ખબર જ ન પડી, પોતાના કક્ષમાાં આવ્ર્યા. 
લોકોનો પે્રમ, આદર, સત્કાર જોઇ તેઓ ગભરાઇ ગર્યા હતા. મેં શુાં કયુું છે? 
તેઓ આટલો બધા કેમ ગભરાઇ ગર્યા તેની સમજ પડતી ન હતી. હજુ 
ઘણીવાર તે વપતા-વાસદેુવ, માતા દેવકી પાસે જઈને ખોળામાાં માથુાં મકૂી 
સઈૂ જતા. ઘણીવાર દેવકી માથે તેલ પણ ઘસી આપતી, ત્રણ જણ 
ભતૂકાળની ખબૂ વાત કરતા થાકતા નહીં. પાલક માતા-વપતા નાંદ-જશોદા, 
અક્રૂર કાકા, મામા કાંસ, નાના ઉગ્રસેન, રાજાભોજ, વપતા વસદેુવના માનેલા 
બેન કુાંતી, વગેરે, પાાંડવો, દ્રૌપદી સાથેનો સમર્ય, કુરુકે્ષત્ર યદુ્ધ, ગાાંધારીનો 
શ્રાપ યધુ્ધ પરુૂાં  થયુાં તેને ૧૦ વષમ વીતી ગર્યા હતા અને તેના ખરાબ 
દૂરોગામી પહરણામોમાાંથી આર્યામવતમ ધીરે ધીરે થવથથ થત ુાં હત ુાં. સમાજમાાં 
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આજે પણ પરુુષોની સાંખ્ર્યા ઓછી હતી. સ્ત્રીઓ વધારે હતી. આ અસમતોલ 
પ્રમાણને લીધે વવકટ પ્રશ્નો ઊભા થતા હતા. જાણે આર્યામવતમનો તમામ 
ભાર, ભચિંતા તેઓ પર ન હોર્ય, અને કેમ ન હોર્ય, તે તો યગુ પરૃુષ હતા. 
યગુદ્દષ્ટા હતા. આર્યામવતમ તેઓને ભગવાન માનત ુાં, સહનેુ તેમની ઉપર 
અપાર શ્રધ્ધા પે્રમ અને ભરોસો હતો. તે છે ત્ર્યાાં સધુી વસ ુસલામત હતી. 
છેલ્લાાં ૧૦ વષમથી એક પણ યધુ્ધ થયુાં નહોત ુાં. થાર્ય પણ ક્યાાંથી, 
લડવાવાળા રહ્યા જ ક્યાાં હતા ? 

થોડીવારમાાં જ રૃક્ષ્મણી કક્ષમાાં આવી. કમાડ બાંધ કર્યામ. તેના 
આવવાથી કૃષ્ણને હાશ થઇ. એક શાાંવત મનમાાં વ્ર્યાપી ગઇ. એક શીતળતા 
અનભુવવા લાગર્યા.  તેમને જાણે તેનુાં વ્ર્યસન થઇ ગયુાં હત ુાં. વ્ર્યસન તો 
ભદ્રા, વમત્રાવ ૃાંદ, નાગવન્તીનુાં પણ હત ુાં. પણ તે જ્ર્યારે રૃક્ષ્મણી કે સત્ર્યભામા 
સાથે હોર્ય ત્ર્યારે સવવશેષ રાહત અનભુવતા, સત્ર્યભામા ઘણી નાની હતી. 
હજુ તેનામાાં ચાંચલતા હતી. જે તેને બહ ુગમતી. આમ તો તે ચારૃમતી 
કરતાાં પણ નાની હતી. અને પ્રદ્યમુ્ન, પૌત્ર અવનરૃધ્ધ કરતાાં પણ ઘણી 
નાની. પણ તેની જજિંદગીમાાં તે આગવુાં થથાન ધરાવતી હતી. તેની સામે 
કોઇ ેહરર્યાદ ન કરે પણ તે  બધાની ેરીર્યાદ હક્કથી કરે, માાંગે પણ ખરી 
અને રીસાર્ય પણ ખરી, અને કહી પણ દે કે ' આ તમે ખોટુાં કરો છો.' અને 
માટે જ તે ગમતી. બધા તેની પજૂા કરતા ત્ર્યારે તે એકલી જ હક્ક કરતી. 
અને ખરેખર તે અવધકાર જમાવતી. તે તેટલી પે્રમાળ અને વાચાળ હતી કે 
આટલા મોટા વવશાળ કુટુાંબમાાં સૌને વપ્રર્ય થઇ પડી હતી. તે દેવકી-વસદેુવ, 
બલરામ અને બીજાની પણ વ્હાલી થઇ ગઇ હતી. 
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રૃક્ષ્મણી આવીને કૃષ્ણ પાસે બેઠી, તેમને માથે હાથ ેેરવ્ર્યો અને કહ્ુાં: 
 '' કેશવ થાકી ગર્યા છો? ઉંમર-ઉંમરનુાં કામ કરે. બધુાં જ જાતે કરવાનુાં 
છોડી દો. થોડી જવાબદારી ઉધ્ધવને પણ આપો. આટલા બધા પતુ્ર-પૌત્ર 
તે આખો હદવસ દ્વારકામાાં રખડર્યા કરે છે. તેમની જજિંદગીમાાં તોેાન-મથતી 
વસવાર્ય કશુાં નથી વ્ર્યસની થઇ ગર્યા છે. કેટલાક તમારુાં  માનતા પણ નથી. 
શમ્બની સૌથી વધ ુ ેહરર્યાદ આવે છે. તમે તેને કશુાં કહતેા નથી.  તે 
ેાટીને ધમુાડે ગર્યો છે સારુાં  છે કે લક્ષ્મણા જેવી સશુીલ પત્ની તેને મળી 
છે. ભાનમુતીએ તેને બરાબર કેળવી છે. સારા સાંથકાર આપ્ર્યા છે. ઘરની 
બધી જ જવાબદારી અને રસોડુાં તેણે સાંભાળી લીધુાં છે. આટલા મોટા 
અન્નકે્ષત્રને તે એકલે હાથે સાંભાળે છે. તેના અને બાકીના બધાના પૌત્રના 
વશક્ષણની પણ પરૂતી કાળજી રાખે છે. મને તે સૌથી વપ્રર્ય છે. વવવેકી છે. 
ડાહી છે. કહતેા પહલેાાં સમજી જાર્ય છે. કહવેાની જરૃર જ નથી પડતી, 
આખા કુટુાંબને પોતાના કરી રાખ્ર્યા છે. તે બધાાંની વહાલી થઇ પડી છે. 
શમ્બ જેવો છે તેને લીધે તે આજ સધુી  તે વપર્યર પણ ગઇ નથી. તેના 
વપતાનુાં જે રીતે મતૃ્ય ુ થયુાં તેનાથી તે વવચભલત છે પણ તે વવશે કદીર્ય 
બોલી નથી. તેના વપતા દુર્યોધન, ભાનમુતી તેની માતા,તેઓ વવષે પણ 
કાંઇ નહહ’ 

કૃષ્ણ તેની વાત એકભચતે્ત, સાાંભળતા હતા. આ રોજનુાં હત ુાં. રોજ રાતે્ર 
રૃક્ષ્મણી કુટુાંબનો અહવેાલ તેને આપતી. તેને પણ સાંતોષ થતો અને 
પોતાને પણ બધુાં બરાબર લાગત ુાં હત ુાં. ''અચ્યતુ'' રૃક્ષ્મણી બોલી,''પરમ 
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હદવસ તમને ૧૦૦ પરૂા થવાના. કેટલો લાાંબો સાથ, કે કેવ ુાં અતટુ બાંધન ! 
'' 

 મોં પર ક્થમત લાવી રૃક્ષ્મણી થોડી શરમાઇ. કૃષ્ણે  તે ક્થમત જોયુાં 
અને પછૂયુાં, ''તે બધી ભેટ સોગાદ તૈર્યાર કરી રાખી છે ને ? બધાને  છૂટા 
હાથે ભેટ, દાન, દભક્ષણા આપવાની છે. જે કોઇ જે માાંગે તે આપજે, કાંજૂસાઇ 
ન કરતી. આ બધુાં તેમના જ પ્રતાપે છે. દ્રારકાની સાંપવત્ત સહજે પણ ઓછી 
થવાની નથી. તને તો ખબર છે કે આપણી પાસે પારસમભણ છે. તે મારા 
સસરા જાાંબવુાને મને ભેટ આપેલો છે.'' 

''અને હા કાલે સવારે બધાને સતકમ કરી રાખજે. દૂતે સાંદેશો આપ્ર્યો છે. 
હહમાલર્યથી અને દેશ-દેશાવરથી બધા જ ઋવષઓ કાલે ભગૃ ુ ઋવષના 
નેતતૃ્વમાાં અહીં આવે છે. સલ્પ્તમષમ તો ખરા, અને હા દુવામસાનુાં ખાસ ધ્ર્યાન 
રાખજે, અત્રી પતુ્ર દુવામસા પહલેેથી જ દ્રારકા પર નારાજ છે. અને ખાસ 
કરીને શમ્બને દૂર જ રાખજે. તેનુાં નવુાં તોેાન હવે પોષાર્ય તેમ નથી. ત ુાં 
તો જાણે છે કે દુવામસા કેવા ક્રોધી છે. પે્રમાળ પણ છે, માર્યાળુ પણ છે. 
મારી સાથે તારી પણ કેટલી કાળજી રાખે છે ?'' 

બન્યુાં એવુાં હત ુાં કે દુવામસા દ્રારકા આવ્ર્યા હતા. રુક્ષ્મણીની સેવાથી 
પ્રસન્ન થઇને તેમણે બીજે હદવસે આજ્ઞા  કરી કે ત ુાં અને કૃષ્ણ સાંપણૂમ 
વનવમસ્ત્ર થઇને ઘી ચોપડીને મારી પાસે આવજો, આ મારી આજ્ઞા છે. કૃષ્ણ 
સમજી ગર્યા હતા કે ઋવષના મનમાાં શુાં હત ુાં. રૃક્ષ્મણી સમજી ન શકી, સવારે 
રુક્ષ્મણી ન આવી પણ તેને કૃષ્ણને આખા શરીરે ઘી ચોપડી આપ્યુાં. હા, 
તેને કૃષ્ણના પગના તભળરે્ય ઘી લગાડવાની જરૃર ન લાગી. કૃષ્ણ તો 
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ચાલતા જવાના હતા. ઘી તો જમીન પી જશે, અને અહીં જ તેની ભલૂ 
થઇ, કૃષ્ણને જોઇ દુવામસાએ વરદાન આપ્યુાં : ''જ્ર્યાાં તે ઘી ચોપડયુાં છે ત્ર્યાાં 
ત ુાં અવધ્ર્ય થઇશ.'' તે હદવસે જ કૃષ્ણ પોતાનુાં ભાવવ સમજી ગર્યા હતા. 

કૃષ્ણ થાકેલા હતા. આજે આખો હદવસ આરામ નહોતો મળર્યો પણ 
આજે રુક્ષ્મણી નક્કી કરી બેઠી હતી કે તેમને સવૂા નથી દેવા.  

જજિંદગીના ઘણા ખલુાસા કરવાના બાકી હતા. વષોથી દબાવી રાખેલ 
લાગણી આજે વાચા બનીને બહાર નીકળતી હતી. તે અચાનક ધ્રસૂકે ચઢી. 
કૃષ્ણને નવાઇ લાગી, શુાં થયુાં અચાનક, વાત તો સરસ ચાલતી હતી. 
કુટુાંબમાાં શુાં કલહ થર્યો ? આટલા મોટા વવશાળ સાંયકુ્ત કુટુાંબમાાં નાનુાં મોટુાં 
કાંઇને કાંઇ રોજ થર્યા કરે. પણ રૃક્ષ્મણી ધ્રસૂકે ચઢે તેવુાં બન્યુાં નહોત ુાં. કૃષ્ણને 
નવાઇ લાગી, ઊભા થઇને તેમણે તેને છાતી સરસી ચાાંપી તેની પીઠ પર 
હાથ ેેરવવા માાંડર્યા. ‘શુાં થયુાં ? આમ કેમ ? શુાં લાગી આવ્યુાં ?  

''ગોવવિંદ આજે મારે મારુાં  હૃદર્ય હળવુાં કરવુાં છે, તમારી પાસે નહીં કરુાં  
તો બીજા કોની પાસે કરીશ?  

‘હા, હા બોલ’ 
 કૃષ્ણની ઊંઘ ઊડી ગઇ. ઉંમરની ઢળતી સાંધ્ર્યાએ તે કોઇને દુભાવવા 
માાંગતા નહોતા. અને આ તો પટરાણી, પોતાની વપ્રર્ય, પોતાની અધામભગની 
તેને બરડે હાથ ેેરવતા જાર્ય ને તેને શાાંત કરતા રહ.ે 

 ''ગોવવિંદ  આજે રાત ટૂાંકી પડશે. જજિંદગી ટૂાંકી થાર્ય તે પહલેાાં મને 
થોડા જવાબ આપો.''  
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‘બોલ શુાં પછુવુાં છે, તારાથી કશુાં છૂપુાં નથી અને મારુાં  જીવન તો 
જગજાહરે છે. મારી સાથે મારો પડછાર્યા જેવા દારૃક અને ઉધ્ધવ મારી 
સાથે જ હોર્ય છે. અને મારી કાાંઇ ભલૂ થઇ હશે તો હુાં માેી પણ માાંગી 
લઇશ. પોતાના પાસે ભલૂ થવીકારવી તેમાાં કાંઇ ખોટુાં નથી. બોલ-બોલ શુાં 
કહવે ુાં છે. તારી વાત છે, કે કુટુાંબની, કે પછી બાકીની રાણીઓ વતી તારે 
વાત કરવી છે ?''  

''ના,ના, ગોવવિંદ મારે મારી જ વાત કરવી છે. હુાં આજે તમારો આભાર 
માનવા માાંગુાં છુાં અને ેહરર્યાદ પણ કરવા માગુાં છુાં. ખોટુાં ન લગાડતા. હુાં 
તમારી પત્ની છુાં, તમે તો ભગવાન છો. તમે માનવથી ઉપર એવા 
મહામાનવ છો, પણ હુાં નથી. મારામાાં સામાન્ર્ય સ્ત્રીની માેક ઇષામ, લાગણી, 
અદેખાઇ, કાંકાસ, કકળાટ, કામ, ઇચ્છા, અભભમાન, થવમાન, શધુ્ધ ચાહરત્ર, 
માની લાગણી, વેાદારી, ચાપલસુી, બધા જ ગણુ અને અવગણુ છે.અને 
'કેશવ, જજિંદગીમાાં તમે ેક્ત મારી બે વાત માની છે.'' 

કૃષ્ણે પછૂયુાં ''કઇ,કઇ ?'' 

રુક્ષ્મણી બોલી. ''મારા વપતાશ્રી અને ભાઇ મારા લગન બળજબરીથી 
શીશપુાલ સાથે કરાવતા હતા પણ મારે નહોતા કરવા. વાસદેુવ તમારા 
ગણુ, તમારા ચમત્કાર, તમારી વાતો મેં સાાંભળેલી, અછડતા મેં તમને 
જોર્યા હતા. ત્ર્યારથી જ હુાં તમને વરી ચકુી હતી, માટે જ મેં અબળાએ 
શીશપુાલ અને મારા કુટુાંબથી બચવા તમને મેં પે્રમપત્ર લખ્ર્યો અને મને 
બચાવી લેવા વવનાંતી કરી હતી. જેનો તમે થવીકાર કર્યો અને મારુાં  પાભણ 
ગ્રહણ કયુું, મારો ઉધ્ધાર કર્યોં.'' 
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''હા, રૃક્ષ્મણી, આર્યામવતમમાાં આ પહલેાાં થવર્યાંવર થતા, બભળર્યો જીતતો 
અને વવજેતા બની પાત્રને થવીકારતો પણ આર્યામવતમમાાં એક રાજકુમારીને 
પોતાના મનગમતા પવતને પસાંદ કરી ખલુ્લામાાં પે્રમનો એકરાર કરી 
પે્રમપત્ર લખી આહ્વાન આપી પોતાને લઇ જવા, ઉપાડી જવા, અપહરણ 
કરી લઇ જવાનુાં કહવેાની હહિંમત તેં જ કરી. આ પહલેાાં જગતમાાં આવો 
કોઇ પે્રમપત્ર લખાર્યો હોર્ય તેવુાં મને ર્યાદ નથી, અને તેં શુાં શુાં લખ્યુાં હત ુાં તે 
તને ર્યાદ છે?'' 

''હા,મને પણ ર્યાદ છે.'' રૃક્ષ્મણી બોલી, 

''તુાં આટલી હહિંમતવાળી હોઇશ તે મને ખબર નહોતી,અને અંતે બધુાં 
સારુાં  થયુાં. શીશપુાલ પણ ગર્યો, ભલે આજે પણ તારા વપતાશ્રી અને ભાઇ 
મારો થવીકાર ન કરે, વાાંધો નહીં. બોલ બીજુ ાં મેં શુાં માન્યુાં તારુાં?'' કૃષ્ણ 
બોલ્ર્યા અને ઉમેયુું  ''મને ર્યાદ નથી.'' 

 ''હા કદાચ ભલૂી ગર્યા હશો, પણ પાાંડવો વનવાસમાાંથી બહાર આવ્ર્યા 
ત્ર્યારે યધુ્ધના નગારા વાગતા હતા. તમારી હાજરી ત્ર્યાાં જરૃરી હતી. તમે 
ભચિંતામાાં હતા. તમે વેવાઇ દુર્યોધનનો થવભાવ જાણતા હતા. યધુ્ધ 
અવનવાર્યમ હત ુ તેવુાં તમે થવીકારી લીધુાં, તમે તો તમારી નારાર્યણી સેના 
તેમને આપી દીધી હતી. તમે હથતીનાપરુ જવા નીકળર્યા ત્ર્યારે મને બીક 
હતી. તમને કશુાં ના થાર્ય તેની. મને મારા ભાઇ પર વવશ્વાસ નહોતો, તે 
તેના અપમાનનો બદલો લેવાનો પ્રર્યત્ન કરશે, તેણે આજ સધુી મને માે 
નથી કરી કે નથી તમારો થવીકાર કર્યો.'' 
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બીજી બીક તમારા જૂના દુશ્મન જરાસાંઘના પતુ્ર સહદેવની હતી, તે 
પણ બભળર્યો, પાાંડવોનો વવરોધી. ત્રીજી બીક હતી શીશપુાલના પતુ્ર 
તરેથી. આ ત્રણે તમારા લોહી તરથર્યા હતા. મને બીક લાગતી હતી. 
કદાચ તમને કાંઇ થઇ જાર્ય તો, અમારુાં  શુાં ? તે કલ્પનાથી જ હુાં ધ્રજૂી જતી 
હતી. જ્ર્યારે તમે પ્રર્યાણ કરતા હતા ત્ર્યારે મને મળવા આવ્ર્યા હતા અને 
મેં તમારી પાસે એક ખાત્રી માાંગી હતી કે તમે યધુ્ધથી અભલપ્ત રહશેો. 
હવથર્યાર નહીં ઉપાડો, તટથથ રહશેો. ેક્ત થવબચાવમાાં જ હવથર્યાર 
ઉપાડશો, અને તમે મારુાં  લાચાર મોં જોઇ મારી માાંગણી માની મને વચન 
આપ્યુાં અને તે પ્રમાણે તમે વત્ર્યામ '' 

 તે હદવસ કૃષ્ણને ર્યાદ હતો, જ્ર્યારે તેઓ કવપધ્વજ પર ચઢર્યા ત્ર્યારે 
દૂર ખણૂામાાં લક્ષ્મણા ઊભી હતી. તેને જોઇ કૃષ્ણે રથ ઊભો રાખ્ર્યો. તેને 
કાંઇક કહવે ુાં હત ુાં. તે નજીક આવી કૃષ્ણે તેની સામે આદરથી જોયુાં. તેની 
આંખમાાં ચમક હતી અને તેની એક માાંગણી હતી કે:''શ્વસરુજી આર્યામવતમમાાં 
યધુ્ધના ભણકારા વાગે છે. સમગ્ર ભારત વષમમાાંથી લશ્કરો હથતીનાપરુ 
તરે પ્રર્યાણ કરી રહ્યા છે. આપણી નારાર્યણી સેના પણ હથતીનાપરુ જવા 
નીકળી ગઇ. દ્રારકામાાં હવે જુજ પરુુષો રહ્યા છે. મને લાગે છે કે ભીષણ 
યદુ્ધ થશે. મને બીક છે કે સવમનાશ ના થાર્ય. શ્વસરુજી તમે ધારો તો તેને 
અટકાવી શકશો. પાાંડવો તમારુાં  માને છે. તેમનુાં આંતહરક બળ તમે છો. 
તમારા વગર તેઓ અધરૂા છે. તમારા વગર તેમની કોઇ તાકાત નથી કે 
તેઓ યધુ્ધ કરી શકે. તમે સાથે હો તો જ તેમનો આત્મવવશ્વાસ વધે. 
તમારી ગેરહાજરીમાાં તેઓ લાચાર છે. ેરી, હુાં વવનાંતી કરુાં  છુાં કે યધુ્ધ 
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અટકાવી દો. એક પતુ્રવધ ૂતરીકે મેં તમને મારા બાપ ગણ્ર્યા છે. હુાં તમને 
વવનાંતી કરુાં  છુાં મારા વપતાશ્રી દુર્યોધનનુાં અહહત ના થવા દેતા. અને તેમનુાં 
રક્ષણ કરશો. તેઓ ભોળા છે. સામેવાળાના પ્રપાંચ તેઓ સમજી શકતા 
નથી. આવેગમાાં આવી વનણમર્યો લે છે. મારો જ દાખલો લો. તમારો પતુ્ર 
શમ્બ હથતીનાપરુ આવીને મારુાં  અપહરણ કરી ગર્યો. હુાં તેના પે્રમમાાં પડી 
હતી.વપતાની ઇચ્છા ન હતી તેમ છતાાં તેઓ મારા લગન થવા દીધા હતા. 
હવે મને ખબર છે કે શમ્બ ર્યદુવાંશ માટે જોખમી છે. હુાં ઘણુાં સમજાવુાં છુાં 
પણ તે સમજતો નથી. તેવુાં જ મારા વપતાજીનુાં છે. ેરીથી મારા વપતાશ્રીનુાં 
રક્ષણ કરશો. આટલુાં કહીને લક્ષ્મણા કૃષ્ણને પગે લાગીને ડસૂકુાં ભરીને 
હવેલી તરે દોડી ગઇ.''  

કૃષ્ણ ચહકત થઇને જોઇ રહ્યા છે. મોટુાં ધમમ સાંકટ આવી પડયુાં અને 
દારૃકને કહ્ુાં. ચાલ હથતીનાપરુ તરે. વાતાવરણમાાં પડઘા પડવા લાગર્યા. 

ર્યદા ર્યદા હી ધમમથર્ય, 

ર્યદા ર્યદા હી ધમમથર્ય, 

પહરત્રાણા સાધ ુભવઃ 

આ પ્રસાંગ રૃક્ષ્મણીએ કૃષ્ણ સામે આભારવશ થઇ વાગોળર્યો. 

''હ ે નાથ તમે મારી બે વાત માની. હવે છેલ્લી ત્રીજી બાકીની હુાં 
માાંગણી કરુાં  છુાં. મારે તમારી પાસે કાંઇ જ જોઇત ુાં નથી. તમે તો જગતનુાં 
ભલુાં કરવા અવતર્યામ છો. પરમ હદવસે અષ્ટમી છે. ભારત વષમમાાંથી હજારો 
લોકો તમારો ૧૦૦મો જન્મ હદવસ ઉજવવા દ્વારકા આવ્ર્યા છે. સાાંભળયુાં છે 
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કે વેદ-મનુી વ્ર્યાસજી, નારદ મનુી, અને દેવો પણ હહમાલર્યમાાંથી 
આવવાના છે. આ બધાની સેવા અને પ્રસાંગથી મારો ભવ તો સધુરી જ 
ગર્યો. પહલેો ભવ તમે સધુાર્યો. બાકીનો ભવ મારી આ છેલ્લી માાંગણી 
પરૂી કરી થવીકારશો. તમે અત્ર્યાર સધુી ગાંગાધર શ્રોવત બ્રાહ્મણના કહ્યા 
પ્રમાણે પાાંચ વખત બ્રહ્માાંડના દશમન કરાવ્ર્યા. પહલે ુાં જશોદા માને, બીજુ ાં 
જ્ર્યારે અક્રુર તમને લેવા વદૃાવન આવ્ર્યા હતા ત્ર્યારે,ત્રીજુ ાં કુરુસભામાાં, 
ચોથુાં કુરુકે્ષત્રમાાં અને પાાંચમુાં તમે અમને કરાવો, અમે શુાં ગનુો કર્યો છે ? 
પહલેો હક્ક તો મારો લાગે. તમારા જન્મની અષ્ટમીને હદવસે દ્રારકામાાં જે 
કોઇ હાજર હોર્ય તેની સામે તમે અમને થવેચ્છાએ બ્રહ્માાંડના દશમન કરાવશો 
તો અમે ધન્ર્ય ધન્ર્ય થઇ જઇશુાં.'' 

 અને કૃષ્ણએ હા પાડવી પડી:'' રૃક્ષ્મણી, હુાં ર્યોગી, હુાં ભોગી, હુાં ત્ર્યાગી, 
હુાં ર્યોગેશ્વર છુાં  મેં જ ગીતા કહી હતી અને આજે તેમાાંન ુાં મને કશુાં જ ર્યાદ 
નથી. આજે હુાં સાંપણૂમ રીતે તારા પર અવલાંભબત છુાં. ધન્ર્ય છે દેવી તમે.'' 

રુક્ષ્મણીને થોડી રાહત મળી, પણ તે આજે નક્કી કરીને બેઠી હતી કે 
કશુાં બાકી નથી રાખવુાં. વષોથી લાગણી કાબમૂાાં રાખી હતી. ''હ ેઅચ્યતુ, 
મારે હજુ બે સવાલ પછૂવા છે. એક તમારા અને રાધાના પે્રમ સાંબાંધ વવશે. 
તમે મારી સાથે હોવ, હુાં વનદ્રામાાં હોઉં તો પણ ઘણી વખત રાતે્ર તમે 
વનદ્રામાાં પણ 'રાધા-રાધા' એમ બબડો છો. અને ઊંઘમાાં ેક્ત મારી સાથે 
નહીં પણ બાકીની બધી રાણીઓ સાથે પણ આવુાં જ થત ુાં હોર્ય છે.'' 
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રુક્ષ્મણીના આ ખલુાસાથી કૃષ્ણ ચોંકી ગર્યા, શુાં હુાં રાતે્ર ઊંઘમાાં રાધા - 
રાધા બબડુાં છુાં અને બાકીની રાવત્ર જ્ર્યાાં હોઉં છુાં ત્ર્યાાં પણ આ જ દશા. 
તેમણે રુક્ષ્મણીને પછૂયુાં ''શુાં ખરેખર આ વાત સાચી છે?''  

''હા, અમે બધા આ જાણીએ છીએ. તમને ખબર નહીં હોર્ય, આ વાત 
ઉધ્ધવ ને દારૃક પણ જાણે છે. તેમણે જ મને આ વાત કરી હતી.'' કૃષ્ણ 
ડઘાઇ ગર્યા. રાધાને છોડર્યાને વષો વીતી ગર્યા, કેટલીરે્ય વખત તો તેની 
ર્યાદ પણ નહોતી આવતી, શુાં પોતાના મનના સષુપુ્ત ખણૂામાાં તે ઘર કરી 
ગઇ હતી ? હા, કેમ ન કરે? આનાંદએ અલગ વાત છે, પણ આ ભાવ ? 
જેની સાથે આત્મીર્યતાની વાત હતી. વ ૃાંદાવન છોડયુાં ત્ર્યારે ગોપીઓ આવી 
પણ રાધા ના આવી. પાછળથી તે આવી અને અચાનક ! 

ઉધ્ધવે આવીને રાધાને પોતાની હદકરીના સમાચાર આપ્ર્યા ત્ર્યારે 
તેઓ ભાવવવભોર થઇ ગર્યા હતા. તે બોલી, ''આખુાં આર્યમવતમ તમારા અને 
રાધાના પે્રમની ચચામ કરે છે. હુાં તમને વવનાંતી કરવાની હતી કે તમારી 
૧૦૦મી અષ્ટમીને હદવસે તેને બોલાવો, હુાં તેનો થવીકાર કરીશ. મેં તો 
બાકીની સાતનો પણ થવીકાર કર્યો છે ને ?'' 

''જ્ર્યારે ઉધ્ધવે મને કહ્ુાં કે તે રાધાને બોલાવવા વ ૃાંદાવન જાર્ય છે 
ત્ર્યારે મને ખબૂ આનાંદ થર્યો. મેં કહ્ુાં કે,' મારા વતી પણ તેને આગ્રહ 
કરજે,' ઉધ્ધવે કહ્ુાં, 'હુાં બે કામે વ ૃાંદાવન જાઉં છુાં.' બીજુ ાં કારણ મને તેણે 
કહ્ુાં નહીં. શુાં હત ુાં ? તે તમને ખબર જ હશે પણ મારે તે જાણવાની ઇચ્છા 
નથી. ઉધ્ધવ આવી ગર્યા પણ તે ના આવી, મને ખાતરી હતી કે તે નહીં 
આવે, તેણે તમને ખબૂ અન્ર્યાર્ય કર્યો છે. આવી હોત તો તમારા વતી હુાં 
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માેી માાંગી લેત. અમારા બધાને લીધે તમે તેને વીસરી ગર્યાને ? તમે 
છેલ્લે ક્યારે મળર્યા હતા? તેના પછી તેણે તમને મળવાની કોવશશ જ ના 
કરી, ઉધ્ધવે આવીને મને બધી વાત કરી, તે ઉષાને સાથે લાવ્ર્યો હોત તો 
સારુાં  થાત તે તેના વપતાશ્રીને જુએ તો ખરીને? તમે કોઇ હદવસ તેને પણ 
મળવા ન ગર્યા.'' 

કૃષ્ણ, રુક્ષ્મણીની આ વાત સાાંભળી ચોંકી ગર્યા, રુક્ષ્મણી બધુાં સમજતી 
અને જાણીતી હતી. ઉધ્ધવ પોતાનો વમત્ર, સખો, વવશ્વાસ,ુ બાળ સખો, શુાં 
પોતાની બધી જ વાત તે રુક્ષ્મણીને કરતો હશે? ભલે કરી. હવે ૧૦૦ વષે 
શુાં છાનુાં? અને આ તો આર્યામવતમની જાણીતી વાત છે. કૃષ્ણને રુક્ષ્મણીની 
ઉદારતા, તેની લાગણી, તેની ભલાઇ માટે માન થયુાં. ખરેખર રુક્ષ્મણીએ 
તેની સાથે લગન કરી તેની ઉપર ઉપકાર કર્યો હતો. તે તેની સામે 
અહોભાવથી જોતો રહ્યો, રુક્ષ્મણી ત ુાં મહાન છે. તેં મને નભાવી લીધો. મને 
સાચવી લીધો, મારુાં  જીવન સાથમક કયુું. હુાં તારો ઋણી છુાં. કૃષ્ણ રુક્ષ્મણીનુાં 
આ રુપ પહલેીવાર જોઇ રહ્યા હતા. અને તે પણ જીવનકાળની સાંધ્ર્યાએ 
અને વાતનો અંત આવે તે પહલેાાં તે બોલી: 
'' કેશવ વાત ચાલી છે તો તમે હા પાડતા હો તો એક વાત સત્ર્યભામા 
તરેથી પણ કરવી છે. સત્ર્યભામા  અમારા આઠેર્યમાાં સૌથી નાની છે. હજુ 
પણ મગુધા છે. તોેાની છે. હજુ તે પહરપક્વ નથી થઇ. ભલે તે તમારા 
સાંતાનોની માતા બની હોર્ય અને હા મને પણ તે આ થવરૃપે જ ગમે છે. તે 
બદલાવી પણ ન જોઇએ, તે ખબૂ ભોળી છે. તેનો તમારી તરેનો હક્ક 
બીજા કોઇ લે તો તેનાથી સહન નથી થત ુાં.'' 
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 ''પાછુાં શુાં થયુાં ?'' કૃષ્ણે પછૂયુાં, ''શુાં સત્ર્યા નારાજ છે?''  

‘ના ''મેં તેને સમજાવી લીધી તે સમજી ગઇ અને માની પણ ગઇ, પણ 
એવુાં શુાં થરે્યલુાં તેને? કુરુકે્ષત્રનુાં યધુ્ધ પરુૂાં  થઇ ગયુાં હત ુાં. અશ્વથામાએ 
બ્રહ્માસ્ત્ર ઉત્તરાના ગભમ પર છોડયુાં, ઉત્તરાનો ગભમ મતૃ પેદા થર્યો, તમે 
ઉત્તરાને વચન આપ્યુાં હત ુાં કે તમે પહરભક્ષતને જીવવત કરશો, તમારા બોલ 
ઉપર બધાને વવશ્વાસ હતો કે પહરભક્ષત જીવવત થશે જ. અને તમે જ્ર્યારે 
છેલ્લો માંત્ર બોલ્ર્યા ત્ર્યારે દ્રૌપદી વસવાર્ય બધા જ ચોંકી ગર્યા હતા. તમે કહ્ુાં 
કે હુાં આજીવન બ્રહ્મચારી હોઉં તો પહરભક્ષતનો ગભમ સજીવ થાર્ય. અને ગભમ 
સજીવ થર્યો, સત્ર્યભામા ત્ર્યાાં હાજર હતી તે ચોંકી ગઇ, તે આજુબાજુ જોવા 
લાગી. આઠ પત્નીઓ, તેના થકી ૮૦ પતુ્રો, એક પતુ્રી, રાધાથી લઇને 
સત્ર્યભામા. શુાં બોલતા હતા તમે. તેના મનમાાં ગડમથલ ચાલતી હતી. જો 
આ માંત્રથી ગભમ સજીવ થતો હોર્ય તો તેઓ સાચા હતા. તો અમે બધા કેવી 
રીતે તમારી સાથે સાંસાર માાંડર્યો, વનભાવ્ર્યો, બાળકો જન્મ્ર્યા?  શુાં બધા 
હવામાાંથી આવ્ર્યા હતા ? તમારા સાથેના દેહ સાંબાંધથી જ આવ્ર્યા હતા 
અને એક નહીં પરૂા ૮૧, અને છતાાં આ ભગવાન તેમના ચાહરત્ર ઉપર ઘા 
કરે છે. અને પોતે બ્રહ્મચારી હોવાનો દાવો કરે છે. આ તો બધાનુાં અપમાન 
ગણાર્ય ને, તેણે તમારી સખી દ્રૌપદી સામે જોયુાં. દ્રૌપદીને તો ગભમ જીવાંત 
થર્યો તેનો આનાંદ હતો. તે અને કૃષ્ણ આ ખબર આપવા ઉત્તરાની પાસે 
ગર્યા. દ્રૌપદીએ તમને ઉંબરા પાસે રોકી એકલી અંદર જઇને તમારા 
ચમત્કારની વાત કરી. બાંને બહાર આવ્ર્યા અને દ્રૌપદી સત્ર્યભામાની 
મ ૂાંઝવણ સમજી હોર્ય તેમ તેની નજીક આવી સત્ર્યાને ખભે હાથ મકૂી બાજુ 
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ઉપર લઇ ગઇ. સત્ર્યાનો ગથુસો સાતમા આસમાને હતો, તે ધ્રજૂતી હતી. 
આંખમાાં આંસ ુહતા. તેના સ્ત્રીત્વ ઉપર ઘા વાગર્યો હતો. તે તમને સમજી 
શકતી નહોતી એવુાં નહોત ુાં કે તે નાની હતી. થવભાવે ચાંચળ પણ ગાંભીર 
પણ હતી. તે કશુાં ના બોલી, પણ દ્રૌપદીની એક વાતથી તે ચોંકી ગઇ. 
દ્રૌપદી બોલી 'તમારી સાથે તેમણે દેહથી લગન કર્યાું હતાાં. આત્માથી નહીં,' 

‘ આ શુાં કહતેી હતી દ્રૌપદી ? આ દેહનો પે્રમ, સકૂ્ષ્મ પે્રમ નહીં બાંનેનો 
તેાવત આત્મા અને શરીરનો પે્રમ તેને સમજ ના પડી, તે મ ૂાંઝાઇ ગઇ, 
ડઘાઇ ગઇ, તે તો આઠેની સાથે સાંપીને રહતેી હતી, કોઇ એ વધ ુહક્ક કર્યો 
નહોતો’ 
 કૃષ્ણ પોતે જ સાંતલુન જાળવી આઠેર્ય પત્નીઓની જરૃહરર્યાત, તેમનો 
થવભાવ, તેમની અનકુળૂતા મજુબ બધીને વહેંચી આપ્યુાં હત ુાં. કોઇને તેની 
ેહરર્યાદ નહોતી, અને આમ પણ કૃષ્ણ ક્યાાં વધ ુ સમર્ય દ્રારકામાાં રહતેા 
હતા? જ્ર્યારથી પાાંડવો દ્રૌપદીને પરણ્ર્યા ત્ર્યારથી તેઓ હથતીનાપરુ વધારે 
રહતેા હતા. સત્ર્યભામા ઘણી વખત પછૂતી કે,'' એવુાં તો શુાં છે 
હથતીનાપરુમાાં કે ગોવવિંદ તમારે ત્ર્યાાં વધ ુરહવે ુાં પડે છે? અને શુાં તમે ત્ર્યાાં 
નહીં હોવ તો ખરેખર આર્યમવતમમાાં અધમમ ેેલાઇ જશે ? અને અધમમ એટલે 
શુાં ? આ તો કુટુાંબનો તેમનો પ્રશ્ન છે ? તો મધ્ર્યથથી થઇને પ્રશ્ન ઉકેલી 
આપોને અને વમલકતના ઝઘડામાાં કોઇને વધ,ુ કોઇને ઓછુાં મળે તેમાાં 
અનીવત હોઇ શકે, અધમમ ક્યાાંથી ?'' 

 ગોવવિંદ જવાબ ન આપતા. રુક્ષ્મણીની આ વાતથી કૃષ્ણને એવુાં લાગયુાં 
કે સત્ર્યાને તેના અને દ્રૌપદીના સખા-સખીના સાંબાંધોથી આગળ તે 
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વવચારતી હતી, તેની શાંકાને સમથમન પણ મળતુાં હત ુાં. દ્રૌપદી માટે તેમને 
અને દ્રૌપદીને પોતા માટે વવશેષ લાગણી હતી  જ,પણ તે લાગણીની એક 
મર્યામદા રેખા હતી, બાંને એ નક્કી નહોતી કરી તે આપોઆપ આવી ગઇ 
હતી. કૃષ્ણ વવચારોમાાં ખોવાઇ ગર્યા. રુક્ષ્મણીએ  ઉઠાવેલો સવાલ, 
સત્ર્યભામાની શાંકા, આ બધામાાં દ્રૌપદી તેમને અમારા કરતા વધ ુ સારી 
રીતે સમજતી, ઓળખતી હતી. શા કારણ અમને સમજ નહોતી પડતી. 
કેટલી વખત દ્રૌપદીના વતમનથી તેઓ મ ૂાંઝાતા હતા. તે કેમ આવુાં વતમન તે 
કરતી હશે ? ઇન્દ્રપ્રથથનો વસવાટ, રાજસરૂ્યમ ર્યજ્ઞા, શીશપુાલનો વધ, 
સદુશમન ચક્ર પાછુાં આપવા તેમની ટચલી આંગળી કપાઇને લોહી નીકળયુાં, 
ત્ર્યાાં બધા જ ઉભા હતા. રુક્ષ્મણી અને બીજી રાણી પણ હાજર હતી. તેમાાંથી 
કોઇએ નહીં અને દ્રૌપદીએ જ પોતાની સાડી ેાડી આંગળી ઉપર પાટો 
બાાંધ્ર્યો હતો, તે વખતે બધાને સહજ એવુાં લાગયુાં પણ પોતે તેની નોંધ 
અલગ રીતે લીધી. દ્રૌપદીનુાં આ વતમન ભલભલાને શાંકા કરાવે તેવુાં હત ુાં. 
સત્ર્યભામાની શાંકા તેને સાચી લાગતી હતી. ઘણી વખત તેમને પોતાને 
પણ નવાઇ લાગતી હતી. તેમની હાજરીમાાં તેનુાં વ્ર્યક્ક્તત્વ અલગ થઇ 
જત ુાં. મોં પરનો રાંગ બદલાઇ જતો, અહોભાવ છલકાતો હતો. સ્ત્રી પોતાના 
ચાહરત્ર્ર્યનુાં રક્ષણ જાતે નથી કરી શકતી. તેને માટે તેને વપતા-ભાઇ-પતુ્ર કે 
પવતની જરૃર પડતી હોર્ય છે. તેનાથી તે સરુભક્ષત ના હોર્ય તેવુાં માનતા તે 
વમત્ર ઉપર ભરોસો રાખતી થઇ જાર્ય. પોતાના ચાહરત્ર્ર્યનુાં રક્ષણ પવત નહીં 
કરી શકે શુાં એવુાં દ્રૌપદી માનતી થઇ ગઇ હતી. તેના ચીરહરણ પછી તે 
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અસલામતી અનભુવતી હતી. તેને પાાંડવો ઉપર ભરોસો નહોતો. માટે તે 
માનવસક શાાંવત અને સલામતી કૃષ્ણમાાં જોતી હતી. 

કૃષ્ણે આગળ વવચાયુું કે જ્ર્યારે જ્ર્યારે તેનુાં આગમન પાાંડવો પાસે થત ુાં 
ત્ર્યારે દ્રૌપદી તેના ચરણથપશમ કરતી. ચીરહરણ પછી તેના થપશમમાાં એક 
અલગ તરાંગો તરી આવતા. તેનો થપશમ પણ હુાંેાળો અને લાચારીનો હતો. 
અને જાણે કહતેી હોર્ય કે મારો થવીકાર કરો. એક જાતનુાં આહ્વાન હત ુાં ? શુાં 
વવચારતી હશે તે કે કૃષ્ણ આજ સધુી કળી શક્યા નહોતા ? આટલી બધી 
સ્ત્રીઓના સાંપકમ , સાંસગમ અને સહવાસ છતાાં પણ કોઇ તેમને સકૂ્ષ્મ રીતે 
તેના વસવાર્ય ઓળખી ના શક્યા ? કદાચ એટલે જ રાધા અને દ્રૌપદી પણ 
ના આવી. ગમે તે કારણ હોઇ શકે. આજની રાત શુાં લઇને આવી ? શાાંત 
પાણીમાાં સત્ર્યભામાએ અને રુક્ષ્મણીએ ઘણાાં વમળો ઊભાાં કરી દીધાાં હતાાં. 
તેઓની પાસે કોઇ જવાબ નહોતો, અને હોર્ય તો આપે પણ શુાં ? મનના 
એક ખણૂામાાં રાધા, બીજામાાં દ્રૌપદી બાકીનામાાં આઠ પત્ની. છતાાં તે મને 
સમજી નથી શકતી. કૃષ્ણની આખી રાત અજ ાંપામાાં વીતી. સવારે બ્રહ્મ 
મહુતૂમ થવા આવ્યુાં હત.ુ ખબૂ થાક લાગર્યો હતો અને હવે રુક્ષ્મણી પણ થાકી 
ગઇ હતી, પણ તેણે તેનો ભાર હળવો કર્યો પણ કૃષ્ણ કોની પાસે પોતાનો 
ભાર હળવો કરે ? બગાસા આવતા હતા. તેમની આંખો ઢળી ગઇ અને 
બાંને સઇૂ ગર્યા. 

આખી રાતનો ઉજાગરો હતો. બાંનેથી મોડુાં ઉઠાયુાં, દરવાજો ખોલ્ર્યો તો 
બહાર બધા ભચિંતામાાં ઊભા હતા. બાંનેને જોઇ હાશ થઇ, સત્ર્યભામા આવીને 
બાઝી પડી.  
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''શુાં થયુાં ગોવવિંદ? તબીર્યત સારી નથી, આજ સધુી તમે કોઇ હદવસ 
આટલુાં સતૂા નથી.'' 

કૃષ્ણ બોલ્ર્યા, ''સત્ર્યા, આ બધુાં તારા લીધે, મારી વ્હાલી ત ુાં ખબૂ 
જીજ્ઞાસ ુ છે અને નાની પણ છે મને ગમે છે. ચાલ ેરી કોઇ વખત વાત 
કરીશુાં.'' 

''હુાં તૈર્યાર થઇને આવુાં છુાં. આજે તો બધા ઋવષગણ આવવાના છે. 
તેમની સરભરામાાં કોઇ કસર ના રહ ેતેની ખાસ કાળજી રાખશો. કદાચ વેદ 
વ્ર્યાસ, શકુદેવ પણ સહકુટુાંબ આવવાના છે.'' 

''અને ઉધ્ધવ આજે બધી વ્ર્યવથથા જોવા જાતે જઇશુાં, દારૃકને રથ 
તૈર્યાર કરવાનુાં કહ્ુાં છે. અને હા મારો પાાંચજન્ર્ય શાંખ, સદુશમન ચક્ર મકૂવાનુાં 
ભલૂતો નહીં.''  

પરવારીને કૃષ્ણ, ઉધ્ધવ, પાાંચજન્ર્ય, પાાંચ ઘોડાના કવપધ્વજ રથના 
સારથી દારૃકની સાથે ઉધ્ધવ અને કૃષ્ણ આવતી કાલની વવવધના થથળ 
ઉપર જવા નીકળર્યા. ચારે બાજુ ભીડ, ભીડ. અચાનક દ્રારકાની વથતી ૪-૫ 
ગણી વધી ગઇ હતી. જ્ર્યાાં જુઓ ત્ર્યાાં માનવ કીહડર્યારુાં , રાંગબેરાંગી પતાકા, 
ધજા, દરેક ઘરને નવેસરથી રાંગવામાાં આવ્યુાં હતાં. રાંગોળી, ફૂલોના 
સાવથર્યા, સશુોભનના તોરણો, જાતજાતનાાં વાજીંત્રો, આખુાં દ્રારકા સવારથી 
હહલોળે ચઢયુાં હત ુાં. વચ્ચે આહદવાસી માંડળીઓ પરાંપરાગત નતૃ્ર્ય કરતી 
હતી. આ બધા એકસાથે આવ્ર્યા હતા. કૃષ્ણે આજે જોયુાં, તેમણે કદાચ કોઇ 
હદવસ કલ્પના નહીં કરેલા પાત્રો આવતા હતા. સદુામા, એકલવ્ર્ય અને 
બીજા કેટલા ? જેની હાજરી અવનવાર્યમ હતી તે જ નહીં, રાધા અને દ્રૌપદી. 
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એક ઉદાસી છવાઇ ગઇ, ગલાવન ખાંખેરી નાખી, તે આગળ ગર્યા તો 
રાંગબેરાંગી વસ્ત્રો પહરેી, જુવાન અને વધૃ્ધ ગોપીઓ થનગનતી જતી હતી, 
જાણે જમીન ઉપર તેમના પગ  જ ન પડતા હોર્ય, કૃષ્ણે મથરુા છોડય.ુ 
પછી તરત જ વ ૃાંદાવનથી બધી ગોપીઓ અને ગોપો, દ્વારકા આવીને 
વસેલા. ભીડ પસાર કરતાાં દારૃક, ઉધ્ધવ, કૃષ્ણ જ્ર્યાાં ગોમતી નદી અને 
દહરર્યો મળતો હતો ત્ર્યાાં વત્રભેટે પહોંચી ગર્યા. ચારે બાજુ વવશાળ, ઘઘૂવતો 
ખાઇ જવા આતરુ, વવકરાળ વસિંધ ુસમદુ્ર હકનારે આવતાાં જ જાણે કૃષ્ણના 
ચરણથપશમ કરતો હોર્ય તેમ શાાંત થઇ જતો. આ એ જ વસિંધ ુસમદુ્ર છે જેણે 
તેમને જગપ્રવસદ્ધ પાાંચજન્ર્ય શાંખ આપ્ર્યો હતો. આ પાાંચજન્ર્ય શાંખ કૃષ્ણની 
ઓળખ હતો. 

કૃષ્ણ જ્ર્યારે તેને વગાડતા ત્ર્યારે તે પહલેાાં એક કલાક પ્રાણાર્યામ, 
ર્યોગાસન કરતા, ેેંેસાાંમાાં શ્વાસ ભરતા અને બહાર કાઢતા અને તેનામાાં 
બીજ પરેૂ, વવધી કરે, પજૂા કરે, અને પછી જ્ર્યારે તે શાંખનાદ કરે ત્ર્યારે 
આકાશમાાંથી જતાાં વાદળો તેના ઘોષથી વરસી પડતા, તેના પ્રચાંડ 
ધ્વવનથી ધળૂની ડમરી ઉડતી, સમદુ્ર થાંભી જતો, તેનો પ્રચાંડ અવાજ 
સાાંભળી પક્ષીઓ ેેડતા, પ્રાણીઓ આજુબાજુ સાંતાઇ જતા. હહિંસક પ્રાણી 
પોતાની ગુે ામાાંથી બહાર ન વનકળતા. આકાશમાાંથી દેવદૂત ઉતરી આવી. 
'શાાંવત, શાાંવત, સાધ,ુ સાધ'ુ બોલતા. તેમણે ભાગરે્ય જ બે-ત્રણ વાર તેનો 
ઉપર્યોગ કર્યો હતો. પણ આ તેમની ઓળખાણ હતી.  

સેેદ દૂધ જેવા પાણીદાર રેવાલ ચાલે ચાલતા, ક્થથવત, પહરક્થથવતની 
ગાંભીરતા પારખતાાં, ઉધ્ધવની અને કૃષ્ણની વાત સમજતા અને ઇશારાથી 



53 

 

દારૃકને સમજતા પાાંચ અશ્વો કૃષ્ણને જીવ જેવા હતા. શોધી શોધીને ઉંચી 
નથલના આવા ૧૦૦ ઘોડા કૃષ્ણની સેવામાાં તત્પર રહતેા. દરરોજ સવારે 
કૃષ્ણ દારૃકને લઇને તોખાર ખાનામાાં જતા. બધા જ અશ્વો અશ્વપવતને બાજુ 
ઉપર રાખી, કૃષ્ણની આજુબાજુ વીંટળાઇ જતા, કૃષ્ણને વ્હાલ કરતા અને 
ઉધ્ધવ હાંમેશાાં મજાક કરતો.' મને તો આ અશ્વો ગર્યા જન્મની ગોપીઓ 
લાગે છે. તમને જોતાાં જ કેવા ઉત્સાહહત થઇ જાર્ય છે!' અને કૃષ્ણ પોતે 
તેમાાંથી શે્રષ્ઠ પાાંચ અશ્વો દારૃકને રથમાાં જોડવા કહતેા, દારૃક અશ્વ જોડતા 
પહલેાાં ચારે બાજુથી રથની તપાસ કરી લેતા. તેમની પાસે આટલી જ 
સાંખ્ર્યામાાં બીજા રથો હતા. સાગના લાકડામાાંથી બનાવેલા બધા રથ પરૂતી 
માવજતથી બનાવેલા હતા. રથતામાાં કોઇ હદવસ દગો ન આપે. સાગનુાં 
લાકડુાં આશરે ૧૦ વષમ સધુી શધુ્ધ ગોમતૂ્રમાાં પલાળવામાાં આવતુાં. તેનાથી 
મજબતૂ કરવામાાં આવતુાં. પછી જ તેને ઉપર્યોગમાાં લેવાત ુાં. આ પધ્ધવતથી 
આજ સધુી દારૃકને કોઇ તકલીે પડી નથી, તેમના અશ્વો પણ ઓછામાાં 
ઓછા ચાલીસ ગાઉ થાક્યા વગર દોડી શકતા. 

અષ્ટમીને બે હદવસ બાકી રહ્યા હતા. દ્વારકાથી થોડે દૂર સેંકડો 
જોજનમાાં પથરારે્યલુાં નવુાં વૈકુાંઠ ઊભુાં થઇ રહ્ુાં હત ુાં. આખરી ઓપ અપાતો 
હતો. કૃષ્ણની વવનાંતીથી જૂના વમત્ર મર્યદાનવ વવશ્વકમામએ આ જવાબદારી 
થવીકારી હતી. થવગમને પણ ઝાાંખ ુાં પાડે તેવુાં વૈકુાંઠ, ચારે બાજુ ધોધ, ફૂવારા, 
બગીચા, વનરાજી એક એકથી ચહડર્યાતી કરામત, તેણે બનાવેલુાં ઇન્દ્રપ્રથથ 
પણ ઝાાંખ ુાં પડે, એક વવશાળ ગોળાકાર માંચ. તેની ચારે બાજુ બેઠકો. 
આવનાર તમામ અવતવથ માંચ ઉપર સરળતાથી જોઇ શકે. સાાંભળી શકે. 
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અહીં પણ જળ ત્ર્યાાં થથળ અને થથળ ત્ર્યાાં જળ રચારે્યલા ઇન્દ્રપ્રથથના 
પાછલા અનભુવથી દરેક થથળે સેવક માગમદશમન આપવા ઊભા રહતેા. 
જેથી કોઇ અઘહટત વાત ન બને. રહઠેાણ વ્ર્યવથથામાાં પહલેા દેવોની 
છાવણી, બીજી ઋવષઓની, ત્રીજે અપ્સરાની, ચોથી ગાાંધવોની, પાાંચમી 
ર્યક્ષ, છઠ્ઠી રાજાઓ, સાતમી બ્રાહ્મણોની, દરેકને એક વવશાળ છાવણી 
તેમના રસાલા સાથે. રાતે્ર પણ પણૂમ પ્રકાશ, હદવસ રાત વૈકુાંઠ ઝળહળતુાં 
રહતે ુાં. હવે વારો આવ્ર્યો રસોડાનો. રસોડાની તમામ જવાબદારી પાાંડવોને 
માથે હતી. વવશેષ કરી ભીમે(પલ્લવ) જવાબદારી થવીકારી હતી. વૈકુાંઠમાાં 
પીરસાતા તમામ વ્ર્યાંજનો અહીં હાજર હતા. દૂધ, દહીં, ઘી, માવા, મધ, 
સકૂો મેવો, મરી-મસાલા ઘણાાં હદવસ પહલેાાં આવી ગર્યા હતા. કોઇ ભખૂ્ર્યો 
ના જાર્ય. બધાને સરખુાં જ ખાવાનુાં મળે. આ તો સામાજજક વ્ર્યવથથાનો 
ભાગ હતો. કોઇ ઊંચનીંચ નહીં. વવશ્વકમામએ રચેલી નગરીમાાં સૌ કોઇ 
આવતા જતા હતા. વાતવાતમાાં કૃષ્ણનો જર્ય બોલાવતા. આશીવામદ 
આપતા, શભેુચ્છા આપતા. કૃષ્ણ ઉધ્ધવ ેરતા ેરતા મખુ્ર્ય માંચ પાસે 
પહોંચ્ર્યા. આટલો વવશાળ માંચ આ પહલેા કૃષ્ણ કે ઉધ્ધવે પણ જોર્યો 
નહોતો. ચારે બાજુ કુદરતી સૌંદર્યમના ભચત્રો, પડદા, ઝાલરો, ઝૂમરો, 
મશાલ, ઘાંટ, નતૃ્ર્ય માટેનુાં અલગ માંચ, વાદક વ ૃાંદની અલગ બેઠક, કપડાાં 
બદલવા માટેની અલગ વ્ર્યવથથા. ફૂલો, પજૂાપાનો સામાન, નારીરે્યળ, 
પાંચામતૃ વગેરે થોકબાંધ જર્થથામાાં રાખવામાાં આવ્યુાં હત ુાં. કૃષ્ણ હોર્ય એટલે 
પાંજરી તો હોર્ય જ. 
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માંચની વચ્ચેવચ કૃષ્ણના માતા-વપતાને બેસવાનુાં આસન. હા ! 
વાસદેુવ-દેવકી જીવતા હતા. આશરે ૧૩૦ વષમની તેમની ઉંમર હતી. 
તેમની બાજુમાાં ગરૃુ સાંદીપની ઋવષનુાં થથાન. આ બાંને થથાનની જવાબદારી 
વમત્ર સદુામાને આપવામાાં આવી હતી. ત્ર્યાર પછી બ્રહ્મા, વવષ્ણ,ુ મહશે, 
ઇન્દ્ર, આહદનુાં ભવ્ર્ય થથાન. આ આસનની જવાબદારી મવુન નારદને સોંપાઇ 
હતી. નારદ તેમની વીણા સાથે અહીં તહીં દેવોની પાસે રહશેે. ત્ર્યાર પછી 
ઋવષગણ, બ્રાહ્મણો અને કુટુાંબના ઘરડા લોકો. તેની જવાબદારી ભાઇ 
બલરામને આપવામાાં આવી હતી. બધી વ્ર્યવથથા જોઇને કૃષ્ણને ખબૂ 
આનાંદ સાંતોષ થર્યો.  રાતનો થાક, ઉજાગરો જાણે વતામતો જ નહોતો. 
પાછા ેરતાાં રસોડામાાં નજર નાખી. ભીમની કાર્યમકુશળતા માટે તેને કોઇ 
શાંકા નહોતી. જાણે જગતમાાં તેનો જેવો વનષ્ણાત પાકશાસ્ત્રી કોઇ બીજો 
નહોતો. અજુ મનને સાથે લીધો, ત્રણે જણ પોતાની હવેલી તરે જવા લાગર્યા. 
રથતો માણસોથી ભરચક. અજુ મનને હથતીનાપરુના ખબર અંતર પછૂર્યા. 
મહાત્મા યયુતુ્સનુી અને કુટુાંબની ખબર પછૂી. આ બધી વાત જાણે 
ઔપચાહરકતા ન હોર્ય ! કુરુકે્ષત્રનુાં યધુ્ધને પરુુ થરે્ય આજે ૧૦ વષમ થઇ 
ગર્યા હતા.  આ દહરર્યામ્ર્યાન ન તો કૃષ્ણ હથતીનાપરુ ગર્યા હતા કે ન 
પાાંડવો દ્રારકા આવ્ર્યા હતા. આટલા વષો પર જાણે ધ ૂાંધળુાં પટલ આવી 
ગયુાં હત ુાં. કૃષ્ણ જ્ર્યારે હથતીનાપરુથી નીકળર્યા ત્ર્યારે થોડા ગમગીન હતા. 
હવે તેમનુાં કાર્યમ સમાપ્ત થઇ ગયુાં હત ુાં. શુાં ધમમ થથપાઇ ગર્યો હતો ? 
ધમમની રચના થઇ ગઇ હતી ? અને ક્યો ધમમ ? પણ કૃષ્ણનો અવતાર જે 
કામ માટે થર્યો હતો તે પરૂો થર્યો હતો. પાાંડવો અને કૃષ્ણ વચ્ચેનુાં 
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આકષમણ અચાનક ઓછુાં થઇ ગયુાં હત ુાં. કદાચ દ્રૌપદી જ સેત ુ હતી. પણ 
છેલ્લાાં ૧૦ વષમથી તેનો પણ સાંપકમ નહોતો. ર્યાદ આવતી પણ મળવાનુાં 
શક્ય ન બનતુાં. આજની રાત શાાંવતથી પસાર થઇ ગઇ, સવારે દ્રારકા સતૂી 
જ ના હોર્ય તેમ તેઓ સવારથી જ ગોમતી જવા નીકળીને પહોંચવાની 
ઉતાવળ કરતા હતા. કોઇ ભીડ ના થાર્ય તેની દ્રારકાના ચોકીદારો પરૂતી 
કાળજી રાખતા હતા. ૧૧.૦૦ વાગર્યાનો સમર્ય હતો. પણ સવારથી જગર્યા 
ભરાઇ ગઇ હતી. પરૃ્થવી ઉપર આવો કોઇ પ્રસાંગ ભવવષ્ર્યમાાં આવવાનો ન 
હતો, પોતાના જીવનમાાં આવો પ્રસાંગ એક અમલૂ્ર્ય લહાવો હતો. એક સાથે 
આટલા બધા દેવ, ભગવાન, ઋવષ-બ્રાહ્મણો બધા જ એક ઠેકાણે, જજિંદગી 
પાવન થઇ ગઇ. બધા ગદ્ગહદત હતા. દશમન કરી તપૃ્ત થઇ જીવનનો ભવ 
સાથમક કરવાની વાત હતી. 

૧૧.૦૦ વાગર્યા સધુીમાાં એક પણ જગર્યા ખાલી ન રહી. ગોમતી પાસે 
ઊભી કરેલી વવશ્વકમામએ રચેલી નગરી છલકાઇ ગઇ હતી. ઋવષઓ અને 
બ્રાહ્મણોએ વેદોની ઋચાથી, માંત્રોચ્ચારથી બધાનુાં ભવ્ર્ય થવાગત કયુું. ક્યાર્ય 
સધુી ઋચા વાયમુાંડળમાાં ગુાંજતી રહી. સમર્ય થતાાં વેદગાન પરૂાાં થર્યાાં, સૌ 
પ્રથમ કૃષ્ણ ઊભા થર્યા. મા-બાપ, ગરૃુ સાંદીપની, દેવો, ઋવષને અને 
બ્રાહ્મણને દાંડવત પગે લાગર્યા. આખી જનમેદની કૃષ્ણ વાસદેુવની 
ભચભચર્યારી કરવા લાગી. કૃષ્ણ નીચે ઉતરી ભીડમાાં જોડાઇ ગર્યા. જ્ર્યાાં જ્ર્યાાં 
જનમેદની હતી ત્ર્યાાં જઇને બધાને દશમન આપ્ર્યા. જન ધન્ર્ય ધન્ર્ય થઇ 
ગયુાં. ેરી પાછા માંચ પર આવ્ર્યા. દરેક દેવ-ઋવષઓએ પ્રજાને આશીવામદ 
આપ્ર્યા. અપ્સરાઓ એ નતૃ્ર્યગાન કયુું. આ બધુાં કૃષ્ણની થતવુતમાાં થયુાં. 
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લોકો ભાવવવભોર થઇ ચહકત થઇને નાચગાન જોતા રહ્યા. એમણે 
જજિંદગીમાાં વાત સાાંભળી હતી. પ્રત્ર્યક્ષ આજે જોયુાં. નતૃ્ર્યગાન પરૃૂાં  થર્યા 
પછી કૃષ્ણ પોતાના કુટુાંબી જ્ર્યાાં બેઠા હતા તે તરે આગળ વધ્ર્યા. પોતાની 
આઠેર્ય પત્નીઓ બધા જ પતુ્રો, પતુ્રવધઓુ, પૌત્રો-પૌત્રીઓ ત્ર્યાાં હતા. જાણે 
થવગમ ઉતરી આવ્યુાં હોર્ય તેમ સોના, ચાાંદી, હીરા મોતી માણેકથી સહ ુ
રાંગબેરાંગી વસ્ત્રો પહરેી થનગનતા હતા. કૃષ્ણ દરેકને મળર્યા. બધા કૃષ્ણને 
પગે લાગર્યા. કૃષ્ણે કોઇની ગેરહાજરીની નોંધ લીધી. પણ અત્ર્યારે તેઓ 
આગળ નીકળી ગર્યા. બધાને મળી આવીને જ્ર્યાાં બ્રહ્મા, વવષ્ણ,ુ મહાદેવ, 
ઇન્દ્ર બેઠા હતા ત્ર્યાાં આવીને તે વાતોએ વળગર્યા. મેદની ભોજન કરવા જઇ 
રહી હતી. તેઓ વાત કરતા હતા ત્ર્યાાં અચાનક રુક્ષ્મણીએ પ્રવેશ કર્યો. તે 
કૃષ્ણ પાસે આવીને ઊભી રહી. દેવોને પ્રણામ કર્યામ. અને કૃષ્ણને કહ્ુાં કે,'' 
તમે મને વચન આપ્યુાં છે કે તમે આજે બ્રહ્મથવરૃપ, બ્રહ્માાંડના દશમન 
કરાવશો.'' 

''અત્ર્યાર સધુી તમે ચાર વખત બ્રહ્માાંડના દશમન કરાવ્ર્યા. એક જશોદા 
માતાને, જેણે તમને દુવનર્યા બતાવી, બીજી  અક્રુ જ્ર્યારે તમેન વદૃ્રાવન 
લેવા આવ્ર્યોહતો ત્ર્યારે અને પછી કુરુસભામાાં પણ ત્ર્યાાં ેક્ત ૭ જ જણાને 
ભરી સભાને નહીં. ભીષ્ણ, દ્રોણ, ધતૃરાષ્ર, કૃપાચાર્યમ, દુર્યોધન, ગાાંધારી, 
વવદુર. પછી  કુરુકે્ષત્રના મેદાનમાાં અજુ મનના વવશાદ વખતે, ગીતા કહતેા 
પહલેાાં. ેક્ત અજુ મનને જ બ્રહ્માાંડના દશમન કરાવ્ર્યા હતા. જ્ર્યારે આજે આખુાં 
વવશ્વ દ્રારકામાાં હાજર છે. દેવગણ, ઋવષગણ, બ્રાહ્મણો, વાસદેુવ, દેવકી અને 
સમગ્ર કુટુાંબ જ્ર્યારે હાજર છે ત્ર્યારે તમે અમને વવશ્વરૃપ બતાવો અને 
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અમારુાં  જીવતર સેળ કરો. આ મારી નમ્ર વવનાંતી પણ છે અને સ્ત્રી હઠ કે 
પત્ની હઠ પણ છે.'' 

દેવોએ પણ રુક્ષ્મણીની વાતને ટેકો આપ્ર્યો. હાજર રહલેા બધાને 
આનાંદ થઇ ગર્યો. સોપો પડી ગર્યો, આજે ચમત્કાર થશે. પોતાના કૃષ્ણ 
આજે બ્રહ્મ થવરૃપ બતાડવાના છે. બ્રહ્મા, વવષ્ણ,ુ મહશે, બાજુ ઉપર ઊભા 
થઇ ગર્યા. આખી મેદની ઊભી થઇ ગઇ. કૃષ્ણ આગળ વધ્ર્યા. માતા-
વપતાને પગે લાગર્યા, આશીવામદ લીધા. ચારે બાજુ નજર કરી, મરક મરક 
હસવા લાગર્યા, અને પછી ગાંભીર થઇ, મન ક્થથર કરી, થોડા માંત્રો બોલી, 
આંખો બાંધ કરી, ઊંડો સાંકલ્પ કર્યો, અને ધીરે ધીરે તેમની આકૃવત મોટી 
થવા લાગી. ચારે બાજુ ધમુ્મસ છવાત ુાં ગયુાં. વાતાવરણ સગુાંવધત થત ુાં 
ગયુાં. પવન ઠાંડો આવવા લાગર્યો. વનરવ શાાંવત અને ધીરે-ધીરે ધમુ્મસ ઓછુાં 
થત ુાં ગયુાં અને કલ્પી ના શકાર્ય તેવી વવશાળ છાર્યા નજર સમક્ષ દેખાઇ. 
આ હત ુાં કૃષ્ણનુાં બ્રહ્મથવરૃપ ! પગમાાં હીરાજહડત, સોને મઢેલા પગરખાાં, 
આખુાં કેસરી પણ વધ ુ સોનેરી પીતાાંબર, સરસ ઘડી વાળેલી પાટલી, 
પાટલીની ઉપર રત્નજહડત કમર પટ્ટો, વવશાલ ભાલ, ખભેથી કમર સધુીની 
જનોઇ. જનોઇ પણ સતૂરની અને ચમકતી. તેના પરની ત્રણ ગાાંઠ પણ 
તલુસીના મણકાથી શોભતી. કાને કુાંડળ, ગળે નવલખા હાર, સરસ બારીક 
કામ કરેલા હાથના બાજુબાંધ હાથમાાં નીલમની વીંટી, ખલૂ્લુાં કપાળ, કુાંતલ 
લટ, માથે સાદી દોરીથી વીંટળારે્યલુાં મોરવપચ્છ. એક હાથમાાં સદુશમન, 
બીજા હાથમાાં કમળ અને મોહક ચમકત ુાં વદન, જાણે કોઇ વશલ્પીએ ઘડેલી 
પ્રવતમા ન હોર્ય.તેઓના મોઢામાાં સમગ્ર બ્રાંહ્માડ દેખાત ુાં હત ુાં. 
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બધા ચક્ક્ત થઇને આ દશમન કરતા રહ્યા. આ ભ્રમ હતો કે 
વાથતવવકતા?  મોટા ભાગના એ પોતાના શરીર પર ચ ૂાંટી લીધી. આ સાચુાં 
છે કે ખોટુાં ? આજે વસ ુ ઉપર વાસદેુવના સાક્ષાત દશમન કરીને લોકો 
પાવન થઇ ગર્યા. રુક્ષ્મણીએ ચહકત થઇને જોર્યા કયુમ. શુાં આ જ વાસદેુવની 
તે પટરાણી હતી? તેમનાાં બાળકોની મા હતી. તેમનુાં જ પડખુાં સેવ્યુાં હત ુાં. 
તે આ રૃપ જોઇ પોતાની જાતને હીણી માનવા લાગી. અત્ર્યાર સધુી તે 
પોતાને રૃપાળી ગણતી હતી પણ આજે આ રૃપને જોર્યા પછી તે ઝાંખવાઇ 
ગઇ હતી. અને હાજર રહલેા એ થવરૃપની ઝાાંખી કરી તપૃ્ત થઇ ગર્યા, 
તેમણે બધાએ ભગવાનને સાક્ષાત જોર્યા હતા. એથી પણ એક વધ ુ
ચમત્કાર જોવા મળર્યો, બ્રહ્મા-વવષ્ણ-ુમહશે જ્ર્યાાં બેઠા હતા, ત્ર્યાાં ેક્ત બ્રહ્મા-
મહશે જ હતા, વવષ્ણ ુન હતા. તો શુાં કૃષ્ણ વવષ્ણનુા અવતાર હતા ? શુાં 
અવતાર ધારણ કરવા માટે તેઓ અદ્રશ્ર્ય થર્યા હતા? ધીરે - ધીરે એ 
આકૃવત ઓઝલ થઇને ઓગળી ગઇ. લોકો ચહકત થઇને જોતા જ રહ્યા. 
અને થોડી વાર પછી લોકો તાંદ્રામાાંથી જાગર્યા હોર્ય તેમ સચેત થઇને સામે 
જોયુાં તો બ્રહ્મા-વવષ્ણ-ુમહાદેવ ! 

અને હવે આવ્ર્યો, દાનનો સમર્ય ચારે બાજુ કૃષ્ણના પતુ્રો, ધનનાાં 
ઢગલાાં લઇ બેઠા હતા. બધાને પેટભરી દાન-દભક્ષણા આપતા હતા. બધા જ 
કૃષ્ણની લાાંબી આવરદાના આશીવામદ આપી વવદાર્ય થતા. છેલ્લે દેવ, 
નારદ, ઋવષ, બ્રાહ્મણ અને કુટુાંબીજનો જ રહ્યા હતા. તેઓ આ બધાને કાંઇ 
આપવા લાવ્ર્યા નહોતા. છતાાં પણ પે્રમના પ્રતીક તરીકે કૃષ્ણે બધાને 
નારદ મારેતે સોનાના દોરે બાાંધેલી તલુસીમાળા આપી જે બધાએ 



60 

 

થવીકારી. બધા ધીરે-ધીરે વવદાર્ય થવા લાગર્યા. છેલ્લે નારદ અને વ્ર્યાસજી 
રહ્યા. વ્ર્યાસજીએ જતાાં જતાાં કહ્ુાં, વાસદેુવ હવે ૨૬ વષમ રહ્યાાં. તમારી 
લીલાને, સમાજને ઉપર્યોગી થાર્ય તેમ કરજો. પણ ભાવવ કાંઇક જુદુાં જ હત ુાં. 
નારદ રોકાર્યા, સરૂ્યમનુાં છેલ્લુાં હકરણ જેવુાં દ્રારકા ઉપર પથરાયુાં ત્ર્યાાં તો 
વવશ્વકમામએ ઊભી કરેલ માર્યાનગરી સાંકેલાઇ ગઇ. ેરી એ જ ગોમતી અને 
વસિંધ ુ સમદુ્રનુાં વમલન થથળ દેખાવા લાગયુાં. જાણે અહીં કશુાં જ હત ુાં નહીં. 
માર્યાનગરીના કોઇ નામોવનશાન નહીં. ેક્ત વધેલા ખોરાક માટે કતૂરા, 
પક્ષીઓ, અને બીજાાં પ્રાણીઓ ખેંચાખેંચ કરતા હતા. બસ આ જ એક....... 

હવે અવતવથઓમાાંથી સદુામા, પાાંડવો અને નારદ જ રહ્યા હતા. કૃષ્ણે 
જગત આખાને દાન દભક્ષણા ભેટસોગાદ આપી તપૃ્ત કર્યામ હતા. હવે વારો 
ઘરનો હતો. કૃષ્ણના ૮૦ પતુ્રો-પતુ્રવધઓૂ, એક પતુ્રી ચારુમતી, જમાઇ 
બાલી તેના પતુ્રો અને પૌત્રો, ભાઇઓ-બહનેો અને મોટો વથતાર. સોનાની 
દ્રારકાનો ખજાનો કુટુાંબ માટે ખોલી દીધેલો. જેને જે જોઇએ તે લઇ લે. 
રુક્ષ્મણી અને તેમ બાકીની રાણીઓ એ મન મકૂીને કુટુાંબીજનોને ભેટ 
આપી. ેક્ત એક જ પતુ્રવધએૂ ભેટ ન થવીકારી. તે હતી 'લક્ષ્મણા'. કૃષ્ણ 
અને જાાંબવતીના પતુ્ર શમ્બની પત્ની, દુર્યોધન અને ભાનમુવતની અપહરણ 
કરીને લાવેલી કન્ર્યા. 

આમ કૃષ્ણ અને દુર્યોધન સગા વેવાઇ થર્યા. અને આ એ જ લક્ષ્મણા 
હતી, જેના સાંથકાર, કેળવણી અને માની વશખામણથી આખુાં ર્યદુ વાંશ એક 
હત ુાં. તે ન હોત તો ર્યદુ વાંશની દશા પણ કુરૃવાંશ કરતા પણ ખરાબ હોત. 



61 

 

હવે ધમમ-અધમમની વાત. કાશીનરેશની બે રાજકુમારી, રૃપમાાં 
અપ્રવતમ, સુાંદરતામાાં, બલુ્ધ્ધમાાં, હવથર્યાર ચલાવવામાાં, પાકશાસ્ત્રમાાં, 
કામશાસ્ત્રમાાં, વશક્ષણમાાં વનપણુ. તે બાંનેમાાંથી મોટી તે દુર્યોધનની પટરાણી 
ભાનમુતી અને નાની જલાાંધરા ભીમની પટરાણી. જો દુર્યોધન દુષ્ટ હોત, 
પ્રજાને રાંજાડતો હોત, અવપ્રર્ય હોત, ઘાતકી હોત, તો કાશી જેવા મોટા 
રાજ્ર્યની મોટી રાજકુમારી કાશીનરેશ દુર્યોધનને પરણાવે ખરા ? અરે કોઇ 
પણ મા-બાપ દુષ્ટ, અધમી સાથે પોતાની પતુ્રીને પરણાવે નહીં. જેની 
હદકરી કૃષ્ણના ઘરમાાં સમાઇ ગઇ, વપ્રર્ય થઇ પડી. ગહૃલક્ષ્મી થઇને રહી, 
માના સાંથકાર, વશક્ષણથી વાંશનુાં નામ રોશન કયુું. ઉલ્ટુાં તે લક્ષ્મણાનો પવત 
શમ્બ ર્યદુવાંશનો વનકાંદન કાઢનાર સાભબત થર્યો. દુવામસાનુાં અપમાન, 
તેમની મશ્કરી અને ઠઠ્ઠાથી ર્યદુવાંશનો નાશ કરવામાાં વનવમત્ત બન્ર્યો શમ્બ. 
આખુાં દ્રારકા દારૃહડયુાં હત ુાં. પરૃ્થવી પરના એક પણ એવા વ્ર્યસન કે અવગણુ 
એવા નહોતા કે જે દ્રારકામાાં ના હોર્ય. અને આ જ લક્ષ્મણા કૃષ્ણના આખા 
સમારાંભમાાં ગેરહાજર રહી, આશીવામદ લેવા પણ ન આવી કે કૃષ્ણ કુટુાંબમાાં 
આપતી ભેટ વખતે પણ ગેરહાજર રહી. કૃષ્ણે આ નોંધ લીધી પણ 
જાહરેમાાં કોઇને અણસાર આવવા દીધો નહીં. રાત પડી. નારદ પોતાને 
ઉતારે ગર્યા. પાાંડવો અને તેમનુાં વવશાળ કુટુાંબ અલકાપરુીના વૈભવી 
વનવાસથથાને  હત ુાં. ત્ર્યાાં તેમના રહવેાની વ્ર્યવથથા કરી હતી. 

પોતાની હવેલીમાાં જ સદુામા અને ઉધ્ધવને પોતાની સાથે રહવેાની 
વ્ર્યવથથા કૃષ્ણે કરી હતી. ઘણા વષે સદુામા મળર્યા હતા. માટે રુકમણી 
અલગ કક્ષમાાં હતી અને તેનુાં અલગ કક્ષમાાં રહવેાનુાં કારણ પણ જુદુાં હત ુાં. 
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તેણે  લક્ષ્મણાને ર્યાદ કરી. જે વાતની કૃષ્ણે નોંધ લીધી હતી તે વાતની 
રુકમણીએ પણ નોંધ લીધી હતી. વાંશને એક તાાંતણે બાાંધનાર લક્ષ્મણા 
કૃષ્ણના આટલા મોટા પ્રસાંગમાાં જાણી જોઇને ગેરહાજર રહ.ે કોઇ ખલુાસો 
પણ નહીં, કુટુાંબની વહેંચણીનો પણ બહહષ્કાર, રુક્ષ્મણીને નવાઇ લાગી. 
પણ રૃબરૃ ન મળે ત્ર્યાાં સધુી ખલુાસો શક્ય નહોતો. અને ખલુાસો કરવો 
જરૃરી પણ હતો, અવનવાર્યમ પણ હતો. લક્ષ્મણાની નારાજગી કુટુાંબને 
પોષાર્ય તેમ નહોતી. તે સૌની લાડકી હતી. હા ! કદાચ એવુાં બન્યુાં હોર્ય કે 
પાાંડવોના રસાલા સાથે તેની માતશુ્રી ભાનમુવત આવી હોર્ય અને તેમાાં તે 
રોકારે્યલી હોર્ય. પણ ભાનમુવત તો બધા જ પ્રસાંગમાાં હાજર હતી. તેણે 
ઉમાંગથી પ્રસાંગમાાં ભાગ લીધો હતો. કૃષ્ણે તેને સુાંદર હાથીદાાંત જડેલો રથ 
ભેટમાાં આપ્ર્યો. તેણે તે થવીકાર્યો હતો. કૃષ્ણ આમ તો ભાનમુવતના હદર્યર 
થાર્ય. દુર્યોધનથી તે નાના હતા. અને કૃષ્ણ પણ ભાનમુવતને ભાભી જ 
કહતેા. 

કક્ષમાાં સદુામા, ઉધ્ધવ, કૃષ્ણ ત્રણ જ જણ હતા. એક ચાકરે આવી 
કૃષ્ણ પાસે ગરમ પાણી મકૂ્ુાં. તાાંબાકુાંડીમાાં પગ મકૂી તેઓ શેક લેવા 
લાગર્યા. ચાકર હળવે હાથે માલીશ કરવા લાગર્યો. ''મધસુદુન થાકી ગર્યા.?'' 
ઉધ્ધવે પછુ્ુાં 
 ''હા થાક્યો છુાં, ઉંમર પણ થઇ જો ને હુાં અને સદુામા સરખાાં છીએ. છતાાં 
મારા કરતાાં તે વધ ુઘરડો લાગે છે.'' 

 ''હા કેશવ તમારી ઉપર સમર્યની થાપટ ઓછી પડી, જ્ર્યારે મારી પર 
વધ.ુ'' 
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 સદુામાએ કહ્ુાં અને ઉમેયુું:’જજિંદગીના બે છેડા ભેગા કરતાાં જજિંદગી 
ક્યાાં ખચામઇ ગઇ તે ખબર જ ન પડી’ 

અને કૃષ્ણ અચાનક ઊભા થઇને સદુામા પાસે ગર્યા. તે સદુામાને નીચે 
નમી પગે લાગર્યા, ''વમત્ર મને માે કરી દે. મેં તને ખબૂ દુઃખ આપ્યુાં છે. 
મારુાં  ધ્ર્યાન તારા તરેથી ખસી ગયુાં હત.ુ થમવૃતમાાંથી ત ુાં વવસરાઇ ગર્યો 
હતો. હુાં તો ત્રણે કાળનો જ્ઞાતા. હુાં તને કેમ જોઇ ન શક્યો ? વાાંક મારો 
હતો. તારો નહીં, હુાં જ્ર્યારથી જગતને જોતો થર્યો ત્ર્યારથી માનવ 
થવભાવનો અનભુવ લેતો થર્યો. મેં મારી જજિંદગીમાાં હજારો સ્ત્રીઓ, હજારો 
પરૃુષો, રાજા, મહારાજા, રાણી, રાજકુમારી, લગનજીવન, પ્રણર્ય, પે્રર્યસી, 
પે્રમ બધાનો અનભુવ કરી લીધો પણ બાળ થવભાવનો અનભુવ મને ન 
થર્યો.'' 

''તે હદવસે જ ાંગલમાાં લાકડાાં વવણતા આપણે ભલૂા પડી ગર્યા. ઝાડ 
ઉપર રાત વવતાવી, તારી પાસે થોડા ચણા-પૌંઆ હતા. તે મને ન આપ્ર્યા 
અને તેં એકલાએ ખાધા હુાં પણ ભખૂ્ર્યો હતો. તે મને ન આપ્ર્યા. તેનો 
ગથુસો, તારી ઉપર ઉતાર્યો અને તને દુઃખી કર્યો. પણ પાછળથી મોટા 
થઇને વવચાયુું કે ત ુાં તો આગમચેતીવાળો હતો. તે અગાઉથી જ તારા 
ભોજનની વ્ર્યવથથા કરી રાખી હતી, જે મેં મખૂામએ ન કરી. અને તારી 
જગર્યાએ હુાં હોત તો પણ બાળબદુ્ધદ્ધ પ્રમાણે મારી પાસેથી હુાં તને ન આપત. 
કોઇનો વાાંક કાઢવો સહલેો છે. તેમાાંથી શીખવુાં, સમજવુાં અને પનુરાવતમન 
ન થાર્ય તેની શીખ બહ ુ ઓછા લે છે. ઉધ્ધવ, આપણે ઘરની બહાર 
નીકળીએ છીએ ત્ર્યારે શુાં શુાં લઇને નીકળીએ છીએ. સદુામાને કહ ેતેં મને 
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ઉગારી લીધો, હુાં જ્ર્યારે બહાર નીકળુાં છુાં. ત્ર્યારે મારી સાથે ઉધ્ધવ હોર્ય 
જ.'' અને કૃષ્ણે આગળ ચલાવ્યુાં. ''૧૦-૧૫ હદવસ સધુી ચાલે તેટલો 
ખોરાક, સામગ્રી, પાણી, દવા, હવથર્યાર, શસ્ત્રો, આરામ કરવાની સગવડ, 
આ બધુાં જ મારા રથમાાં હોર્ય જેથી તે રાત જેવી ભલૂ ેરીથી મારાથી ન 
થાર્ય, તુાં તો મારો ગરૃુ નીકળર્યો. તારામાાંથી હુાં ઘણુાં શીખ્ર્યો વમત્ર.  અને 
આજે ત ુાં આવ્ર્યો ત્ર્યારે મારે તને ગરૃુદભક્ષણા આપવી છે.''  

સદુામા બોલ્ર્યા, ''કેશવ, આજે મારી સમલૃ્ધ્ધ છે તે તમારા જ પ્રતાપે 
છે. મારે તમારી પાસે પ્રીત-દોથતી વસવાર્ય કાંઇ નથી જોઇત ુાં.''  

કૃષ્ણ બોલ્ર્યા,'' તારી પાસે હુાં રાંક છુાં. ત ુાં બ્રાહ્મણ છે. તેં કોઇ હદવસ મારી 
પાસે માાંગયુાં જ નથી, હુાં તો તારો દોષી છુાં, કેટલાાં વષો તેં મારે લીધે 
દહરદ્રતામાાં ગાળર્યા પણ આજે હુાં તને બદલો આપી દઉં છુાં. હુાં યગુદ્દષ્ટા, 
ર્યોગેશ્વર, ર્યોગી છુાં. જ્ર્યાાં સધુી આ ધરા રહશેે ત્ર્યાાં સધુી જ્ર્યારે જ્ર્યારે 
વમત્રતાની વાત નીકળશે ત્ર્યારે ત્ર્યારે મારીને તારી વમત્રતાના દાખલા 
આપવામાાં આવશે અને મને અને તને સાથે ર્યાદ કરશે, આ મારુાં  વચન 
છે. અને આમાાં તારી મહાનતા છે. અને પહલેા સદુામા, પછી કૃષ્ણ 
બોલાશે.'' સદુામાની આંખમાાંથી ચોધાર આંસ ુ નીકળવા લાગર્યા. આટલુાં 
બોલતા બોલતા કૃષ્ણના મોં પર એક તેજની આભા, ચમકતો ચહરેો અને 
મોહક ક્થમત તરી આવ્યુાં. ત્રણે જણ મૌન રહ્યા, આજે કૃષ્ણ બીજા જ રૃપમાાં 
હતા, તેમની આંખોમાાં ઊંઘ નહોતી. 

કૃષ્ણના મનમાાં મોટી ગડમથલ ચાલતી હતી. વેદમવુન વ્ર્યાસ જતાાં 
જતાાં ગાાંધારીનો શ્રાપ ર્યાદ અપાવતા ગર્યા હતા. હવે ૨૬ વષમ બાકી. જે 
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માણસને પોતાની મતૃ્ય ુ વતવથ એ જ જન્મ વતવથ હોર્ય તે કેવી નવાઇની 
વાત કહવેાર્યને ! 

દુવનર્યાનો તારણહાર, ૧૦૦૦ નામધારી, સદુશમનને ધારણ કરનાર, 
આર્યમવતમને એક રાખનાર કૃષ્ણ, હવે પોતાની લીલાને ૨૬ વષમ બાકી છે તે 
તેઓ જાણતા હતા. હજુ ઘણા પ્રશ્નો ઉકેલવાના છે. વવકાસ અને વવનાશ 
જોવાના હતા. આજથી શરૃઆત થઇ હતી. આજે એક મોટુાં ઋણ ચકૂવ્યુાં. 
થોડા હળવા થર્યા. 

''ઉધ્ધવ થોડા હદવસથી હુાં જોઉં છુાં ! હવેલીમાાં કોઇ શ્રવુત બ્રાહ્મણની 
અવર-જવર વધી છે કોણ છે તે ?''  

ઉધ્ધવે કહ્ુાં,'' તે ગાંગાધર શ્રવુત બ્રાહ્મણ છે.''  

શ્રવુત બ્રાહ્મણ ઉપર દેવોની કૃપા હતી, વરદાન હત ુાં તેઓ તેમને કશુાં 
પણ જોરે્યલુાં કે સાાંભળેલુાં ભલૂી નહીં શકે અને તે જાતે તે પોતાના વાંશ-
વારસો, વાલીઓને આપી જતા. આટલી મોટી કૃપા બીજા કોઇને દેવોએે 
આપી નહોતી. તેઓ ગામ-ગામ ેરી રાજા પ્રજાને તેમના પવૂમજોનો 
ઇવતહાસ કહી બતાવતા. તેમને દેવનો એક શ્રાપ પણ હતો. જો હકીકતમાાં 
સત્ર્યનો અભાવ કે કોઇ જુઠાણુાં કે કશુાં ખોટુાં બોલે તો તેમની થમવૃત વવસરાઇ 
જાર્ય. અને તેની પોતાની ભાવવ પેઢીને વારસામાાં કશુાં આપી ન શકે. આ 
તેમની આજજવવકા હતી. 

હા, આ જ ગાંગાધર શ્રવુત બ્રાહ્મણ ઘણા વખતથી દ્વારકા, કૃષ્ણની 
હવેલીમાાં આવ-જા કરતા હતા.  
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''પણ ઉધ્ધવ આપણી હવેલીમાાં એવુાં કોણ છે જેને ભતૂકાળ જાણવામાાં 
રસ હોર્ય? 

‘આમ તો કોઇ નહીં, પણ મને લાગે છે, મનોરાંજન ખાતર પણ 
હવેલીની સ્ત્રીવ ૃાંદ કુરુકે્ષત્રની વાતો સાાંભળતી જોવા મળે છે. અને ગાંગાધર 
બહ ુરસપવૂમક આ બધી વાતો કરે છે’ 
 અને કૃષ્ણ ચોંકી ગર્યા. ''કોણ-કોણ જાર્ય છે? વધ ુ કોણ સાાંભળે છે. કોણ 
સવાલ-જવાબ કરે છે.''  

અને ઉધ્ધવે જવાબ આપ્ર્યો, ''શમ્બની ધમમપત્ની, દુર્યોધનની પતુ્રી 
અને તમારા વાંશની સવમશે્રષ્ઠ, સાંથકારી, ખાનદાની, પતુ્રવધ ૂલક્ષ્મણા’ 
 અને ેરી કૃષ્ણને ધ્રાથકો પડર્યો. ભર્યની ઘાંટડી વાગવા માાંડી. કશુાં અનથમ 
થવાના એંધાણ દેખાવા લાગર્યા. આજ સધુી કુરુકે્ષત્રના યધુ્ધની ચચામ આ 
હવેલીમાાં કોઇ હદવસ થઇ નહોતી. આ કૌરવો હાર્યામ, માર્યામ ગર્યા, પાાંડવો 
જીત્ર્યા, રાજ મેળવ્યુાં. તે બધુાં કૃષ્ણને લીધે. તેમના આભારથી, તેમની 
આવડતથી, કુનેહથી. કૃષ્ણ જાણતા હતા. જો તેઓ તેઓ પાાંડવ પકે્ષ ન 
હોત તો પાાંડવો જીતી શકે તેમ હતા જ નહીં. અને કૃષ્ણ જાણતા હતા કે 
તેઓ કેવી રીતે જીત્ર્યા. પોતાની ઉપર પાપનો બોજો હતો. 

કક્ષમાાં અજવાળુાં જોઇ ધીમે દબાતા પગલે નારદે પ્રવેશ કર્યો. તેમને 
નવાઇ લાગી. સદુામા, ઉધ્ધવ અને નારાર્યણ જાગતા હતા. દરેકના મોં 
પર ગલાવન હતી. દુઃખ હત ુાં. શુાં કૃષ્ણને ભતૂકાળ સતાવતો હતો ? નારદ 
પામી ગર્યા, ઉધ્ધવના બાળસખાની કોઇ વાત તેનાથી અજાણ કે છૂપી 
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નહોતી. તે તો અચ્યતુનો પડછાર્યો હતો. પડછાર્યો અલોપ થાર્ય પણ 
ઉધ્ધવ નહીં. 

 ''શુાં થયુાં ગોવવિંદ?'' નારદે પછૂી જ લીધુાં. 

 કૃષ્ણે કહ્ુાં:,'' કશુાં નહીં, પણ ભાવવની ભચિંતા છે. આવનાર હદવસો સારા 
લાગતા નથી. મારા કાર્યો હવે મને સતાવે છે. અને બધા ન્ર્યાર્ય માાંગે છે. 
તેમનો હક્ક પણ છે. ક્યાાં સધુી મારી ખરીખોટી માન્ર્યતાની આમન્ર્યા રાખે? 
તેમની ધીરજનો અંત પણ હોર્યને ? તેઓ પણ મારી પાસે જવાબ માગે છે 
. મારે આપવા જ જોઇએ. મારી ૧૦૦મી વષમગાાંઠ ધામધમૂથી ઉજવાઇ. 
દેવોથી લઇ પ્રજા સધુી બધાએ ખબૂ આનાંદ કર્યો. મને આશીવામદ પણ 
મળર્યા. આ આશીવામદથી શુાં હુાં વધ ુજીવવાનો છુાં ? ના, નહીં, આજે જ મેં 
મારા બાળવમત્ર સદુામાની માેી માાંગી ભાર હળવો કર્યો છે. મેં જોયુાં કે 
ઉધ્ધવ, પાાંડવો સાથે બધી જ પતુ્રવધ,ૂ પૌત્ર, પતુ્રો આવ્ર્યા છે. અને સૌથી 
સારી વાત ભાનમુવત આવી છે તે છે. તે ભતૂકાળ ભલૂી ગઇ લાગે છે. મારે 
તેની પણ માેી માાંગવી છે. આખરે તે લક્ષ્મણાની માતા છે. અને લક્ષ્મણા 
મારી સૌથી વપ્રર્ય પતુ્રવધ ૂછે.'' 

 રાત જાણે ઘટતી જ નહોતી અને અચાનક તેમની વાતમાાં ભાંગ 
પડર્યો. આ સમરે્ય રુક્ષ્મણી અંદર આવી, બધા ચોંકી ગર્યા. આ સમરે્ય 
રુક્ષ્મણી ?  

''શુાં થયુાં ?'' ''કૃષ્ણ ચહકત થઇને પછૂયુાં, તભબર્યત સારી છે ને ? વૈદ્યને 
બોલાવુાં?'' રુક્ષ્મણીએ કહ્ુાં,''ના... ના.... હજુ પણ તમારા કક્ષમાાં અજવાળુાં? 
મેં નારદને તમારા કક્ષમાાં આવતા જોર્યા. નવાઇ લાગી. આજે મેં પણ 
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મારી સાથે સવૂા માટે લક્ષ્મણાને બોલાવી હતી. તે આવી પણ ખરી. પણ 
તે તમારાથી નારાજ અને દુઃખી હોર્ય તેમ લાગે છે. કશુાં બોલતી નથી પણ 
ડઘાઇ ગઇ છે. તેને મ ૂાંઝારો  સતાવે છે. મન ખોલતી નથી. બહ ુકહ્ુાં કે તો 
તેણે કહ્ુાં તે તમારી સાથે જ વાત કરવા માાંગે છે અને ભાર હળવો કરવા 
માાંગે છે.'' 

કૃષ્ણનુાં એવુાં માનવુાં હત ુાં કે જે રીતે લક્ષ્મણા છેલ્લા ઘણા પ્રસાંગોમાાં 
તેના પરથી ગેરહાજર રહી હતી.  તે કદાચ તેઓથી કે તેઓના કે પતુ્ર 
શમ્બની સાથે કોઇ મનદુઃખ થયુાં હશે. શમ્બ વ્ર્યસની, તોેાની અને 
પરસ્ત્રીગામી હતો. શમ્બ અને લક્ષ્મણાને ૧૦ પતુ્ર-પતુ્રી હતા. હવે તો મોટી 
સવુમત્રા પરણાવવા ર્યોગર્ય થઇ હતી. લક્ષ્મણાને તેની ભચિંતા હશે, શમ્બ તેને 
ગણકારતો નહીં હોર્ય. કદાચ ભાનમુતી પણ પૌત્ર-પૌત્રીને જોવા આવી 
હોર્ય. પણ લક્ષ્મણાને ભચિંતા કરવાની જરૃર નહોતી. ર્યદુવાંશની કોઇપણ 
દીકરી માટે ભારતવષમનો કોઇ પણ રાજા દીકરી લેવા તત્પર જ હોર્ય અને 
તે પણ લક્ષ્મણાની! દીકરી મોરના ઇંડા ભચતરવાના ન હોર્ય પણ તેઓ 
ભલૂતા હતા. તેઓ ખોટા પડવાના હતા. ભાવવના એંધાણ જુદા જ હતા. 

શ્રવુત ગાંગાધર શાસ્ત્રી આવ્ર્યા હતા. અને લક્ષ્મણા તેમને તેના 
વપતાશ્રીની વાત પછૂી બેઠી, શાસ્ત્રીજીએ માાંડીને બધી વાત કરી. 

તેમણે ઇન્દ્રપ્રથથથી વાત શરુ કરી,અને દુર્યોધનના અંત સધુીની બધી 
વાતો માાંડીને કરી હતી. હવે ચોંકવાનો વારો બધાનો હતો. લક્ષ્મણા 
દુર્યોધન અંગેનો ખલુાસો કરવા માાંગતી હતી. હવે, કૃષ્ણના હાથ ભીના 
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થર્યા. તેમને પણ થોડો મ ૂાંઝારો થર્યો. તેઓ માથે હાથ મકૂીને બેસી ગર્યા. 
તેમણે ઉધ્ધવ પાસે પાણી માાંગયુાં. 

'માણસ આખી દુવનર્યાનો સામનો કરી શકે, પણ પોતાના આપ્તજન, 
પોતાના પેટનો સામનો ન કરી શકે, તે ઊક્ક્ત આજે સાચી લાગી.  ક્ર્ષષ્ણે 
વવચાયુું કે લક્ષ્મણાને  હુાં સામે ચાલીને કાલે બોલાવીશ અને તેને 
આશ્વાસન આપી સમજાવી લઇશ. પણ અહીં પણ તે ખોટા પડવાના હતા. 

બધા વવખરાર્યા, ખબૂ થાકેલા કૃષ્ણ આડા પડર્યા અને સઇૂ ગર્યા . 

બીજે હદવસે સવારે ભારે વરસાદ હતો. વાતાવરણ નીરસ, ચારે બાજુ 
વરસાદથી પાણી ભરારે્યલા હતા. ચારે બાજુ તમરાાં અને દેડકાાં બોલતાાં 
હતાાં, કોર્યલ ટહકુા કરતી હતી. મોર ટેહુાં ટેહુાં કરતા હતા. કૃષ્ણ પ્રફુલ્લ્લત 
મદુ્રામાાં જાગર્યા. કક્ષમાાં કોઇ નહોત ુાં. તેમણે ચારે બાજુ જોયુાં, સદુશમન તેની 
જગર્યાએ ક્થથર હત ુાં, તેઓ તેને જોતા જ રહી ગર્યા. આ શસ્ત્ર  તેમણે થવર્યાં 
બનાવેલુાં હત ુાં. અને તેનો ઉપર્યોગ તેઓ જ કરી શકતા, બીજુ ાં કોઇ નહીં. 
આજ સધુી તેનો એક જ વખત ઉપર્યોગ થર્યો હતો, તે પણ વશશપુાલના 
વધ માટે. અને તેમને અચાનક ર્યાદ આવ્યુાં. એક હદવસ અશ્વત્થામા 
દ્રારકાનો મહમેાન બનેલો દરરોજ કૃષ્ણને મળવા આવે. આવે એટલે તેની 
નજર ચક્ર પર પડે અને તેને જોર્યા જ કરે. એક હદવસ કૃષ્ણે પછૂી લીધુાં, 
''શુાં વવચારે છે ?''  

અશ્વત્થામાએ કહ્ુાં કે, ''દ્વારકાધીશ સાચુાં કહુાં ?'' 
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 હા, ''સાચુાં કહ,ે તુાં તો બ્રાહ્મણ છે. સાચુાં બોલવુાં તારુાં  વ્રત છે. તારા 
લોહીમાાં છે. તારા ગણુમાાં છે. મને ખરાબ નહીં લાગે અને ત ુાં તો મારો 
મહમેાન છે.'' 

 અને અશ્વત્થામાએ કહ્ુાં કે,'' હ ે ેાલ્ગનુ વમત્ર, દ્રૌપદીના સખા, જે 
પાાંડવો તમારાથી ઉજળા છે. તમારી હુાંેે જીવે છે. જેનુાં અક્થતત્વ તમારા 
થકી છે, તમારુાં  કવચ છે. હુાં આ સદુશમનથી તે કૃષ્ણનુાં શીશ કાપવા માાંગુાં 
છુાં.'' 

 અને કૃષ્ણ ચોંકી ગર્યા, આટલી બધી કટુતા આ બ્રહ્મપતુ્રમાાં ? જો કે 
તેણે કરેલી બધી વાત સાચી હતી અને તેમણે હસીને વાત ટાળી દીધી 
અને સાચુાં બોલવા માટે અશ્વત્થામાને અભભનાંદન આપ્ર્યા અને કહ્ુાં ''હુાં બધુાં 
સમજુ ાં છુાં, જાણુાં છુાં.'' 

અને આજે તેમણે એ પ્રસાંગ ર્યાદ કરી વવચાયુું, શુાં ખરેખર પોતે 
બધાના માટે એટલા નડતરરૃપ છે ? એક વગમ પે્રમ કરે અને બીજો વગમ 
વતરથકાર. શુાં  તેમનુાં ચાહરત્ર્ર્ય બે ભાગમાાં વહેંચારે્યલુાં છે ? શુાં પોતે એટલા 
બધા ખરાબ હતા ? તેમનો અવતાર તો ધમમની થથાપના માટે થર્યો હતો. 
અને આજે જીવનના સાંધ્ર્યાકાળે તેનુાં મલૂ્ર્યાાંકન કરતા તે વ્ર્યથમ લાગતો 
હતો. શુાં આવુાં ઘણાાં બધા વવચારતા હશે ? તેમની તો કોઇની સાથે શત્રતુા 
નહોતી. છતાાં આટલી બધી કટુતા દરેકમાાં ? અને તેમને તેમની જજિંદગીનુાં 
વવશ્લેષણ કરવાની જરૃર લાગી. શુાં ધમમ થથાપનાની તેમની ઘેલછાએ 
,તેમની વ્ર્યગ્રતાએ બધાનુાં અહહત તો નથી કયુમ ને ? આજે ઉધ્ધવ અને 
નારદ આવે ત્ર્યારે પછૂવુાં પડશે. રુક્ષ્મણીએ તો પોતાનો બળાપો કાઢર્યો, તે 



71 

 

સાચી પણ હતી. પોતે ભલે અવતારી પરુુષ હતા પણ છેવટે તો માનવી જ 
હતા ને ?. 

તેઓ તૈર્યાર થર્યા, પજૂા કરી, ર્યોગ કર્યામ, શસ્ત્રોની પજૂા કરી, દેવકી-
વાસદેુવના આશીવામદ લેવા ગર્યા. જ્ર્યારે તેઓ દ્રારકામાાં હોર્ય ત્ર્યારે તેઓ 
તેમને મળવા અચકૂ જતા. તેઓ હવે વધૃ્ધ થર્યા હતા પણ વનરોગી હતા. 
કૃષ્ણ તેમને મળીને પાછા આવ્ર્યા. તેમણે આજે પોતાના કક્ષમાાં જ ભોજન 
લેવાનુાં નક્કી કયુમ અને તેમની નવાઇ વચ્ચે તેમનુાં ભોજન આજે લક્ષ્મણા 
લઇને આવી. મોટાભાગની રસોઇ  લક્ષ્મણાની સચૂનાથી જ બનતી. તે 
પાકશાસ્ત્રમાાં વનષ્ણાત હતી. તેના હાથની રસોઇ જમનાર ખાર્યા જ કરે. 
કૃષ્ણને તેના હાથની રસોઇથી અનેરો લ્હાવો મળતો હતો. લક્ષ્મણાએ 
તેમને પે્રમથી જમાડર્યા. જમાડીને જતાાં જતાાં કહતેી ગઇ. 

'' તમે આરામ કરી લો, પછી હુાં આવીશ. મને રુક્ષ્મણી તરેથી 
સમાચાર મળર્યા છે.'' કૃષ્ણ આડા પડી વામકુક્ષીમાાં ગરક થઇ ગર્યા. જાગર્યા 
ત્ર્યારે તાજગીમાાં ઉઠર્યા, ઘણા હદવસે બપોરે સારી ઊંઘ આવી હતી. હવે 
તેઓ લક્ષ્મણા સાથે વાત કરવા તૈર્યાર હતા. તેમણે તેને બોલાવી, તેના 
આવતા પહલેાાં તેમણે સદુામા, નારદ, રુક્ષ્મણી, ઉધ્ધવ અને સત્ર્યભામાને 
બોલાવી રાખેલા, તેઓ શમ્બને આ બધાથી દૂર જ રાખતા. 

થોડીવારમાાં લક્ષ્મણા, રૃક્ષ્મણી અને સત્ર્યભામા કક્ષમાાં આવ્ર્યા. અને 
કોઇ જ ઔપચાહરકતા વગર લક્ષ્મણાએ સીધો જ સવાલ કર્યો, ''શ્વસરુજી 
ખોટુાં ન લગાડતા પણ સવાલ પછૂવાનો મારો હક્ક છે. હુાં તમારી પતુ્રવધ ૂ
છુાં. તમારી પાસે હુાં મારી મુાંઝવણ નહીં કહુાં તો હુાં કોને કહીશ ?'' 
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 કૃષ્ણએ પણ તેને પ્રોત્સાહહત કરતા કહ્ુાં,'' તારો હક્ક છે. હુાં તારા 
વપતાશ્રીની ગેરહાજરીમાાં તારો વપતા અને શ્વસરુ પણ છુાં. વનસાંકોચ કહ ે
આજે ત ુાં પણ વનભમર્ય થઇને કહ.ે'' 

 અને લક્ષ્મણાએ વનભમર્ય થઇને સીધો જ કૃષ્ણ ઉપર આકે્ષપ કર્યો, ''હ ે
શ્વસરુજી, મેં તો શ્રવુત પાસે સાાંભળયુાં છે અને તે સત્ર્ય છે તેવુાં માની લઉં છુાં. 
તમને તો બધી ખબર જ હશે. તમારી હાજરીમાાં જ આ બનાવ બનેલો 
હતો. પાાંડવોએ ઇન્દ્રપ્રથથ બાાંધ્યુાં. તમારા કહવેાથી જ રાજસરૂ્યમ ર્યજ્ઞ થર્યો, 
કૌરવોને મહમેાન તરીકે બોલાવ્ર્યા હતા. તેઓ મહમેાન થઇને આવ્ર્યા. 
ર્યજ્ઞની સમાલ્પ્ત પછી બધા મહલે જોવા નીકળર્યા અને મારા વપતાશ્રીનુાં 
અપમાન થયુાં. દ્રૌપદીએ મારા વપતાની હાાંસી કરી કહ્ુાં આંધળાનો દીકરો 
આંધળો જ હોર્ય ને !'' તમે ઇન્દ્રપ્રથથમાાં હાજર હતા. ધતૃરાષ્ર તો જન્મથી 
જ અંધ હતા. તેમનો કોઇ વાાંક ગનુ્હો ખરો ? તેમનુાં અંધત્વ તેમના 
માતશૃ્રીને આભારી હત ુાં. હથતીનાપરુના રાજા ભારતવષમના સવમશે્રષ્ઠ 
રાજવાંશના માભલક, અને મહમેાન બનીને આવેલા દુર્યોધનનુાં આટલુાં મોટુાં 
અપમાન ? મને લાગે છે કે કુરુકે્ષત્રના યધુ્ધનો પાર્યો આ શબ્દથી જ 
નખાર્યો હતો. મારા વપતાશ્રી સમજુ હતા અણસમજુ નહીં. તે પારકા 
પ્રસાંગની મર્યામદા સમજતા હતા. જ્ર્યારે દ્રૌપદીએ તેમનુાં અપમાન કયુું, 
ત્ર્યારે તેઓ તે અપમાનનો જવાબ આપી શકત, તેઓ બળવાન હતા. સેના 
સાથે લઇને આવ્ર્યા હતા. કાાંઇ નહીં તો દ્રૌપદીને બે કડવા વેણ તો કહી જ 
શક્યા હોત કે ત ુાં તો મા-બાપ વગરની છોકરી છે, તારા મા-બાપનુાં તો કોઇ 
નામ જ નથી, અમારુાં  તો કુળ છે. ત ુાં તો ર્યજ્ઞમાાંથી પેદા કરવામાાં આવી છે. 
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તને કેળવણી, સાંથકાર કે ખાનદાન શુાં છે તેની તને ખબર જ ન હોર્ય. અને 
તે વખતે મારા વપતાશ્રી પણ શસ્ત્ર કાઢી શક્યા હોત પણ એક સ્ત્રી સામે 
તેઓ અપમાન ગળી ગર્યા. વાાંક તમારા બધાનો હતો. ત્ર્યાાં તમે, ભીષ્મ 
વપતા, દ્રૌણ, કૃપાચાર્યમ, વવદુર, ધતૃરાષ્ર, કુાંતી, ગાંધારી, કૃપાચાર્યમ. તેના 
પાાંચ પવત અને તેમાાં સૌથી મોટા તો પોતાની જાતને ધમમરાજ કહવેડાવતા 
યવુધષ્ષ્ઠર. તેમાાંથી કોઇએ દ્રૌપદીને ઠપકો આપ્ર્યો નહીં. તેને વઢર્યા પણ 
નહીં. તેને મારા વપતાશ્રીની માેી માાંગવાનુાં કે ભલૂ થવીકારવાનુાં કહ્ુાં નહીં 
અને તમારા સહહત બધા જાણે દ્રૌપદીએ અપમાન કયુું તેનુાં સમથમન કરતા 
હોર્ય તેમ કશુાં બોલ્ર્યા નહીં. આમ કેમ ? શ્વસરુજી જવાબ આપો. તમે તો 
પાાંડવોના પથદશમક હતા. પાાંડવોની ઢાલ હતા. દ્રૌપદીના સખા હતા. શુાં 
તમારી સોબતમાાં તે આવુાં શીખી ? પોતાનાથી મોટા, ઘર આંગણે આવેલા 
અવતવથનુાં પોતાના જ ઘરમાાં તેમનુાં અને તેમના વપતાશ્રીનુાં હડહડત ુાં 
અપમાન કયુું. કોઇ કેમ કશુાં બોલ્યુાં નહીં ? તમારામાાંથી કોઇએ પણ તેને 
ઠપકો આપ્ર્યો હોત તો વાત ત્ર્યાાં જ પતી ગઇ હોત. આગળ ના વધત અને 
સવમનાશ ન થાત પણ તમે બધા તે ક્ષણ ચકૂી ગર્યા કે જાણી જોઇને ચકૂી 
જવા દીધી?'' 

''અને શ્વસરુજી સૌથી મોટો વાાંક તમારો છે. કારણ કે તમે પ્રસાંગની 
મર્યામદા તોડી હતી. મારા વપતાશ્રીએ નહીં અને તમે બધા તેને ગનુ્હગેાર 
ગણો છે. તેમણે તો પારકો પ્રસાંગ સાચવી લીધો જ્ર્યારે તમે તો આગલા 
હદવસે જ પારકા પ્રસાંગના રાંગમાાં ભાંગ કર્યો હતો. તમે વશશપુાલનો વધ 
કર્યો, તેણે તમને ગોવાભળર્યા કહ્યા. મામાના હત્ર્યારા કહ્યા, પ્રપાંચી, કપટી 
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કહ્યા અને તમે તમારો ગથુસો કાબમૂાાં રાખી ન શક્યા. તમે તરત જ 
અપમાનનો બદલો લઇ લીધો. તે તો તમારા ેોઇનો જ દીકરો હતો ને ? 
છતાાં તમે તેને મારી નાખ્ર્યો, તમે તે અપમાનનો બદલો બીજે હદવસે કે 
પછી પણ લઇ શક્યા હોત અથવા પ્રસાંગથી બહાર જઇને લડી શક્યા હોત. 
પણ આ વધથી ત્ર્યાાં હાજર રહલેા રાજાઓને તમે તમારી બીક બતાવવાનો 
મોકો જવા દેવા માાંગતા નહીં હો તે વખતે પણ કોઇએ તમને ઠપકો ન 
આપ્ર્યો અને રોક્યા કે ટોક્યા નહીં.'' 

‘ત્ર્યાાં હાજર રાજાઓ તો તમારી વવરૃધ્ધમાાં હતા. ત્ર્યાાં જ યધુ્ધ કરી 
શકત પણ તેઓ ેપણ ર્યજ્ઞામાાં હાડકાાં નાખવા આવ્ર્યા ન હતા. તેઓ તમારા 
કરતાાં સમજુ હતા. માટે ચપૂ રહ્યા. આ બધા પ્રસાંગ પછી પણ ના તો 
દ્રૌપદીને કોઇ ઠપકો આપ્ર્યો કે ન કોઇએ તેને સમજાવી.પરુુષ આખરે પરુુષ 
છે. તમે પણ પરુુષ છો. તમે તો તમારા અપમાનનો બદલો લઇ લીધો, 
મારા વપતાશ્રીએ કોઇ બદલો ના લીધો તેનો તેમને વસવસો રહ્યો 
હશે,ક્ષવત્રર્યકુળમાાં અપમાનનો બદલો અપમાનથી લેવાનો હોર્ય? 

અંબાભલકાએ પણ ભીષ્મ સામે બદલો લીધો, તમે લીધો, પરશરુામે 
કણમ સામે લીધો. અને મારા વપતાશ્રીએ લીધો તે અધમમ ? તમે બધાએ 
લીધો તે ધમમ ? અને મને ધમમની વ્ર્યાખ્ર્યા તો સમજાવો. એક કુળની 
વમલકતનો પ્રશ્ન, વહેંચણીનો પ્રશ્ન. એકને થોડુાં વધારે મળે ત્ર્યારે બીજાને 
થોડો અસાંતોષ થાર્ય જ. આ પરૃ્થવીની પ્રણાભલકા છે. જે વકૃ્ષ ેળ આપે છે 
તેને કોઇ હદવસ તેનો થવાદ કેવો હોર્ય તે ખબર હોતી નથી, શુાં આ તેને 
અન્ર્યાર્ય થર્યો ગણાર્ય ? પોતે તડકો વેઠી બીજાને છાાંર્યડો આપે તો તે 
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અધમમ કહવેાર્ય ? જેના નસીબમાાં જે હોર્ય તે મળે. દ્રૌપદીને પરણવુાં હત ુાં 
તમારી સાથે અને પરણવુાં પડયુાં પાાંચ પવતને, તેનુાં નસીબ. હુાં તો  
કહવેાતા અધમી વપતાની પતુ્રી પણ આર્યામવતમના સવમશે્રષ્ઠ કૃષ્ણ 
વાસદેુવના કુટુાંબમાાં પરણી, આ પણ નસીબના જ ખેલ ગણાર્ય ને ? તમારે 
૮ - ૮ પત્ની, બીજી સેંકડો પે્રવમકા છતાાં તમે કહી શકો કે તે બધા સાથે 
તમારા દેહના સાંબાંધ, આત્માના નહીં અને તમે બ્રહ્મચારી ગણાઓ. શુાં આ 
જ ધમમ ? અને તમે કહો તે ધમમ, બીજા કહ ે તે નહીં, તમારી ધમમની 
વ્ર્યાખ્ર્યા શુાં ? હવે તો તમે પાનખરના હકનારે આવ્ર્યા છો. શ્વસરુજી આજે 
મને ધમમનુાં હદવ્ર્યજ્ઞાન આપો, મારી આંખ ઉઘાડો, હુાં ધામવમિક થવા માાંગુાં છુાં. 
હુાં પણ ધમમના માગમ પર ચાલવા માાંગુાં છુાં. આજથી હુાં તમારી પતુ્રવધ ૂનહીં 
તમારી વશષ્ર્યા, તમે મને જ્ઞાન આપો, મને બોધ આપો, હુાં પણ વૈકુાંઠ જવા 
માાંગુાં છુાં. હુાં પણ મારી ૭૧ પેઢી તારવા માાંગુાં છુાં. વપતપૃક્ષ અને શ્વસરુ પક્ષ 
બાંને બાજુથી.'' 

તે હાાેં તી હતી, હાાેં તા હાાેં તા તે ધ્રથૂકે ચઢી ગઇ, વાતાવરણમાાં 
થતબ્ધતા છવાઇ ગઇ હતી. કૃષ્ણ અવાચક થઇ ગર્યા. સદુામા આઘાતથી 
મઢૂ થઇ ગર્યા, નારદ કશુાં બોલી ના શક્યા. આ પ્રસાંગ, રુક્ષ્મણી અને 
ઉધ્ધવની હાજરીમાાં બન્ર્યો હતો. તેઓ પણ ચપૂ રહ્યા, લક્ષ્મણાની વાત 
મહદ અંશે સાચી લાગતી હતી. જો દ્રૌપદીએ તે હદવસે લક્ષ્મણાના વપતા 
દુર્યોધનનુાં અપમાન ન કયુું હોત તો આ સવમનાશ થાત જ નહીં કોઇ મળૂ 
સધુી જવા તૈર્યાર નહોત ુાં. લક્ષ્મણા મળૂ સધુી ગઇ, રૃક્ષ્મણીને તેની વાતમાાં 
તર્થર્ય લાગયુાં. આજે લક્ષ્મણા જ્વાળામખુી બનીને પ્રગટી હતી. તેનો આક્રોશ 
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સાચો હતો. તેની પાસે તેના સવાલોનો કોઇ જવાબ નહોતો. કૃષ્ણ પણ 
અવાચક થઇને સાાંભળર્યા કરતા હતા. તે પણ ચક્કરમાાં પડી ગર્યા. આજ 
સધુી લક્ષ્મણા પોતાને ત્ર્યાાં આવ્ર્યા પછી કશુાં જ બોલી નહોતી અને આજે 
તેણે આખુાં પ્રકરણ ખોલી કાઢયુાં. શુાં તે એટલી બધી વવચક્ષણ હતી કે તેના 
તેનો તકમ -વવતકમ અને તેના સવાલોનો તેમની પાસે જવાબ નહોતો ? 

થોડી ક્ષણ બધા ચપૂ રહ્યા, લક્ષ્મણાએ આગળ ચલાવ્યુાં.  

''શ્વસરુજી મને માે કરશો, મારા માટે તમે શ્વસરુ છો. તમારા સરૂમાાં 
મારો સરૂ, અને રુક્ષ્મણી તરે જોતાાં બોલી, તમે મારા સાસ ુછો, એટલે 
તમે મારા પ્રાણવાય ુછો. તમારા વગર હુાં અધરૂી, તમારા પતુ્ર સાથે જ હુાં 
પણૂમ થાઉં. મારે પણ તમારા પતુ્ર થકી ૧૦ પતુ્ર-પતુ્રી છે, મારે તેમને 
સાંથકાર આપવાના છે, ઠેકાણે પાડવાના છે. કુળવાન બનાવવાના છે. 
સમાજમાાં થથાવપત કરવાના છે. તમારા કુળમાાં આવી માટે મારી ઓળખ 
ઢાંકાઇ ગઇ. નહીં તો હુાં દુષ્ટ, અધમી, વમલ્કત પચાવી પાડનારની દીકરી 
તરીકે ખપી ગઇ હોત, ના પણ હુાં આજે ખમુારીથી કહુાં છુાં કે હુાં દુર્યોધનની 
પતુ્રી છુાં. મને મારા વપતાશ્રી ઉપર ગૌરવ છે. માન છે. હુાં અબળા નથી, 
સબળા છુાં. તમારો પતુ્ર મારુાં  અપહરણ કરી લઇ આવ્ર્યો, મને પણ તેના 
તોેાન ગમ્ર્યા, મેં તેમને થવીકારી લીધા. જો તે મને ન ગમતા હોત તો હુાં 
પાછી જતી રહતે. પણ આ વાંશે મને સન્માન આપ્યુાં. હવે આ જ વાંશનો 
આશરો લઇ હુાં મારા વપતાશ્રીને ન્ર્યાર્ય અપાવવા માગુાં છુાં’ 
 ેરીથી તે હાાેં ી ગઇ હતી. ચારેમાાંથી કોઇ કશુાં બોલી શકે તેમ નહત ુાં, 
તેમની પાસે કોઇ ઉત્તર જ  નહોતો. 
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અને લક્ષ્મણાએ આગળ ચલાવ્યુાં, ''હુાં આભાર માનુાં છુાં, શ્રવૃત ગાંગાધર 
શાસ્ત્રીનો, કે જેણે મને બધી હકીકત કહીને મારી આંખ ઉઘાડી નાાંખી. 
પરણીને આવ્ર્યા પછી હુાં કોઇ હદવસ હથતીનાપરુ પાછી નથી ગઇ, પણ 
ગાંગાધર શ્રવુત પાસે ભતૂકાળનો ઇવતહાસ જાણી ચોંકી ગઇ. આર્યામવતમમાાં 
એકપણ પરુુષ એવો બતાવો કે જેણે પોતાના વ્ર્યસનો સાંતોષવા પોતાની 
પત્નીને જુગારમાાં મકૂી હોર્ય, શુાં આને ધમમ કહવેાર્ય, રાજપાટ, ભાઇઓને, 
પત્નીને પણ હારી ગર્યા. આ તમારા સખા, આ તમારા વપતરાઇ, તમારી 
આટલી સોબતે પણ ધમમ ન શીખ્ર્યા, તક મળે તો સામેવાળાનુાં પડાવી 
લેવાના થવાથમમાાં કમનસીબ યવુધષ્ષ્ઠરે બધુાં ગમુાવી દીધુાં અને બધાની 
સમજાવટથી મારા દાદા ધતૃરાષ્રની દખલગીરીથી તેમણે હારેલુાં બધુાં પાછુાં 
આપ્યુાં. પણ અમારુાં  પડાવી લેવાની લાલસામાાં ેરી પાછુાં બધુાં હારી ગર્યા, 
અમે તો હારેલુાં પાછુાં આવ્યુાં અને ધમમ વનભાવ્ર્યો, સાંબાંધ વનભાવ્ર્યો, કોઇ 
હદવસ જીતેલુાં કોઇ પાછુાં આપે ? જીતેલી વથત ુઉપર માભલકનો હક્ક હોર્ય 
છે. શ્વસરુજી તમે કહશેો કે હુાં પણ મારા વપતાશ્રીની માેક જ વવચારુાં  છુાં 
અને બોલુાં છુાં. તમારા પતુ્ર મારુાં  અપહરણ કરીને લાવ્ર્યા, એક સ્ત્રીને 
બળજબરીથી તેની ઇચ્છા વવરૃધ્ધ લઇ આવે તે શુાં ધમમ? સ્ત્રી લાચાર છે. 
એક વખત ઘરનો ઉંબરો ઓગળર્યા પછી તેનો હાથ ઝાલનાર બીજો કોણ 
હોર્ય ? તેણે સમાધાન કરી લેવુાં પડે છે. દ્રૌપદી થવર્યાંવરમાાં તો અજુ મનને 
વરેલી હતી છતાાં તમે વચ્ચે પડીને બાકીના ચાર ભાઇ સાથે તેના પણ 
બળજબરીથી લગન કરાવ્ર્યા. આ શુાં ધમમ? તમે કોઇ હદવસ દ્રૌપદીની ઇચ્છા 
પછૂી ખરી ? કોઇ સ્ત્રી પોતાના ભવમાાં એક જ પરુુષનુાં પડખુાં સેવવા 
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માાંગતી હોર્ય તો ? અંતે તો તમે આખા સમાજના વનર્યમો તોડી તેને મારી 
મચડી ભાંગ કરી નવો વશરથતો બેસાડર્યો. કોઇ હદવસ તેની વેદના પછૂી 
ખરી ? તે આ પ્રથાથી સખુી છે ખરી ? તેના પાાંચેર્ય પવતની ભલૂથી તે 
આખી જજિં ાંદગી શોવષત અને દુઃખી રહી. તે માત્ર તમારી હાજરીમાાં જ 
પોતાની સલામતી અનભુવતી હતી. એક સ્ત્રી જો પોતાના પાાંચ પવત હોવા 
છતાાં પારકા પરુુષને વમત્ર કેમ બનાવવો પડે? હુાં પછૂવા માાંગ ુ છુાં કે આજે 
હુાં કોઇ પારકા પરુુષને વમત્ર બનાવુાં તો શમ્બ કે તમે થવીકારશો ખરા ? તમે 
મને ચાહરત્ર્ર્યહીન, બાંધકુી (વેશ્ર્યા) કહી કાઢી મકૂશો. જ્ર્યારે તેના પાાંચે 
પવતને તમારી ગરજ હતી. તેમને તમારા થકી પોતાની વમલકત પાછી 
મેળવી લેવી હતી માટે તમારી સાથે દ્રૌપદીની વમત્રતા ચલાવી લીધી. 

વનમાાં અમારા બનેવી જર્યદ્રથે દ્રૌપદીનુાં અપહરણ કયુું ત્ર્યારે તેમને 
પકડર્યા પછી પણ યવુધષ્ષ્ઠરે જવા દીધા, કારણ કે તે તેમના બનેવી છે. તો 
માની લો કે તેમના ભાઇ મારા વપતા દુર્યોધન પાસેથી જે તેનુાં લઇ લીધુાં તે 
પણ તેમણે જવા દેવુાં જોઇત ુાં હત ુાં. અહીં તો પાાંડવોની પત્નીનુાં અપહરણ 
થયુાં તે તેમની ઇજ્જજત, આબરૃનો સવાલ હતો છતાાં જવા દીધા, કારણ કે 
તમે તે વખતે ત્ર્યાાં નહોતા. જો તમે ત્ર્યાાં હોત તો તેઓ જર્યદ્રથનો જરૃર 
વધ કરત.'' 

કૃષ્ણ વવચારવા લાગર્યા પોતે જે કાંઇ કરે છે તે ધમમ છે તેમ માનીને 
બધા થવીકારી લે છે તેવુાં તે માનતા હતા. પણ પોતાના ઘરમાાં જ કોઇ જુદુાં 
વવચારી શકે તેવુાં તેમણે કર્યારેર્ય વવચાયુું જ નહોત ુાં. શુાં તેમણે કોઇ ભલૂ કરી 
હતી? આ તો પોતાની નીવત સામે ખલુ્લો બળવો હતો. 
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રુક્ષ્મણી પણ વવચારવા લાગી. શુાં લક્ષ્મણા સાચી છે ? તેને આ બધી 
વાતની ખબર જ નહોતી. ઉધ્ધવ કશુાં બોલી ના શક્યા, સત્ર્યભામા લક્ષ્મણા 
માટે પાણી લઇ આવી અને ખભે હાથ ેેરવી તેને આશ્વાસન આપ્યુાં. જાણે 
તેની વાતને તે સમથમન આપી રહી હોર્ય તેમ નારદ ચપૂ રહ્યા. તેમનાથી 
બીજુ ાં કશુાં બોલાર્ય તેમ નહોત ુાં. 

અને લક્ષ્મણાએ આગળ ચલાવ્યુાં, કૃષ્ણે તેને ઊભરો કાઢવા દીધો, જો 
તે તેનો ઉભરો કાઢી લેશે તો જ તે આ કુટુાંબમાાં ક્થથર થઇ શકશે. પોતાની 
જવાબદારી, ેરજ વનભાવી શકશે. શમ્બ જેવા તોેાની પતુ્રને કાબમૂાાં રાખી 
શકશે અને તે બોલે તેમાાં તેમનો પણ થવાથમ હતો. કુટુાંબને અકબાંધ અતટૂ 
રાખી શકે તેવી એકમાત્ર લક્ષ્મણા જ હતી. 

બધાાંની લાડકી અને હા પોતાની પણ લાડકી. શ્રવુત બ્રાહ્મણે તેને 
અકબાંધ ઇવતહાસ કહ્યો લાગે છે. એકપણ પ્રસાંગ બાકી નહોતો રાખ્ર્યો. અને 
તે આજે જે બોલતી હતી તે એક દીકરી તરીકે બાપને થરે્યલા અન્ર્યાર્ય માટે 
બોલતી હતી. કોઇ પણ સાંતાન પોતાના મા-બાપને સાચવે, તેમનુાં હહત 
જુએ તે તો સમાજ માટે ગૌરવ જ ગણાર્યને, અને તે આટલી ઉગ્રતાથી 
પોતાના વપતાશ્રીનો બચાવ કરતી હતી. તકમબધ્ધ રીતે પોતાનો પક્ષ રજૂ 
કરતી હતી. તેના સવાલની સામે તેમની પાસે કોઇ જવાબ નહોતો. જો તે 
પાાંડવ પકે્ષ ન હોત તો લક્ષ્મણાની બધી દલીલ સાચી લાગત. બહ ુ
પાછલી ઉંમરે પાાંડવો સાથે તેમની મલુાકાત અને પાાંડવો નબળા હતા તે 
વાત તેઓ જાણતા હતા. માટે જ તેઓ તેમની પડખે હતા. ધમમની વાત તો 
બાજુ પર રહી. ધમમની લીટી પોતે દોરેલી હતી. અને એ લીટી પર 
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ચાલવાનો પ્રર્યત્ન કરતા હતા. તેઓ તો કુટુાંબમાાં સાંપ ઇચ્છતા હતા. 
રાજવાંશમાાં જો સાંપ હોર્ય તો જ પ્રજા શાાંત-સખુી રહી શકે. નહીં તો કાંકાસ-
કલેશની અસરથી સમાજ જીવન વછન્ન-ભભન્ન થઇ જાર્ય. શાાંવત જ શે્રષ્ઠ 
ઉપાર્ય છે તેવુાં તેઓ માનતા હતા અને તને માટે તેઓ લડતા હતા પણ 
આજે તેમને લાગયુાં કે જ્ર્યાાં સધુી સ્ત્રીનુાં મન શાાંત ન હોર્ય ત્ર્યાાં સધુી આ 
વાત શક્ય જ નહોતી. બધા પ્રશ્નોનુાં મળૂ સ્ત્રીનુાં મન જ ગણાર્ય. તેના મનમાાં 
જે યધુ્ધ ચાલે તેની જ સમાજ, સાંથકૃવત ઉપર અને આગામી વાંશ ઉપર 
અસર પડે. જો દ્રૌપદીએ 'આંધળાના હદકરા આંધળા' બોલી ન હોત તો? 
આ જ કડવી જીભ આ બધાનુાં મળૂ - સ્ત્રીની જીભ, અને સ્ત્રીના ચાહરત્ર્ર્યને 
કોઇ ઓળખી શક્ુાં નથી. પોતે પણ નહીં, પોતે તો યગુપરુુષ હતા. 
યગુદ્દષ્ટા હતા શુાં તેમનો આ અવતાર એક કુટુાંબની માલ-વમલ્કત માટે 
ન્ર્યાર્ય અપાવવા માટે થર્યો હતો. અંગત પ્રશ્ન સાથે સમાજને શુાં લેવા-દેવા, 
આવા પ્રશ્નો તો ઘેર-ઘેર હોર્ય. 

પોતાના ઘરમાાં પણ ક્યાાં નથી. આ તો પોતાની આમન્ર્યાને કારણે 
વાત બહાર નહોતી આવતી. શુાં કુરુકે્ષત્રના યધુ્ધ પછી, કૌરવોના નાશ પછી 
ધમમની થથાપના થઇ ગઇ હતી? ના, ના, બધુાં  અધરુૂાં અધરુૂાં   લાગત ુાં હત ુાં. 
યધુ્ધમાાં તો યવુધષ્ષ્ઠર પણ ખોટુાં બોલ્ર્યા, તેઓનો રથ જમીનમાાં ઉતરી ગર્યો 
હતો. કૃષ્ણને એક પ્રસાંગ ર્યાદ આવી ગર્યો. રાજ્ર્યાભભષેક સમરે્ય ચવામક( 
મળૂ ચવાકમ  નહહ પણ તેઓના વાંશજ) નામના એક બ્રાહ્મણે આવીને 
યવુધષ્ષ્ઠરને યધુ્ધ માટેના આકરા વેણ કહ્યા. તો યવુધષ્ષ્ઠરે તેમને મારી 
નાખ્ર્યા હતા અને બ્રહ્મહત્ર્યા કરી હતી. લોહીથી કલાંહકત મહુતેૂ તેઓ ગાદી 
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ઉપર બેઠા હતા. પણ તેઓ ત્ર્યાાં હાજર હતા માટે આ વાત પણ ધમમમાાં 
ખપી ગઇ હતી. કૃષ્ણને લાગયુાં કે કોઇ ઠેકાણે તેમનાથી કોઇને અન્ર્યાર્ય 
જરૃર થર્યો લાગે છે. હવે જજિંદગીમાાં શુાં બાકી રહ્ુાં હત ુાં ? હવે તો પથતાવો 
પણ શક્ય નહોતો તેઓ તો ગીતા પણ ભલૂી ગર્યા હતા. 

પોતે જ રચેલી ગીતામાાંથી એક પણ શબ્દ તેમને ર્યાદ નહોતો, તો 
તેમણે આપેલી વશખામણ પણ તેમને ર્યાદ નહોતી, ભીષ્મનુાં શાાંવતપવમ કે 
અનશુાસન પવમ પણ ર્યાદ નહોત ુાં. ર્યાદ હત ુાં ેક્ત દ્રારકા, મથરુા, વ ૃાંદાવન, 
પોતાનુાં કુટુાંબ અને રાધા અને દ્રૌપદી. તેમણે પોતાની લીલા એટલા પરૂતી 
મર્યામહદત રાખી હતી. હવે તો દ્રારકામાાં તેમનુાં કોઇ માનત ુાં પણ નહોત ુાં. જાણે 
બધા થવચ્છાંદી થઇ ગર્યા હતા. બલરામ પણ માનતા નહોતા. તેમણે ઊંડો 
વનસાસો નાખ્ર્યો, અને ભારે શ્વાસે બોલ્ર્યા: '' હા, લક્ષ્મણા ત ુાં કદાચ સાચી 
પણ હોઇ શકે અને હા હજુ તારુાં  બાકી હોર્ય તો કહ.ે તારે તારો ઉભરો કાઢી 
હળવી થઇ જા. હુાં પણ ત ુાં હળવી થાર્ય તેમ ઇચ્છુાં છુાં.'' 

લક્ષ્મણા બોલી: '' હુાં ભલૂી ગઇ હતી. દ્રૌપદીના ચીરહરણની વાત કોઇ 
પણ સ્ત્રીની લાજ લેવાનો સમાજને કોઇ હક્ક નથી. તે કોઇ પણ હોર્ય, રાજા 
કે રાંક તેઓથી ચલાવી ન લેવાર્ય. પણ તેની બાબતમાાં વાાંક તેના પવતનો 
જ ગણાર્ય ને. તેને જુગારમાાં કેમ ગીરવે મકૂી ? તેમનો એ થવાથમ હતો કે 
સામાવાળાનુાં હુાં બધુાં લઇ લઉં? 

''હા. મેં સાાંભળયુાં કે તેણે રાજસભામાાં વધૃ્ધો પાસે સવાલ કર્યામ. 
ન્ર્યાર્યની માાંગણી કરી. પોતે લજ્જિત અને અપમાવનત થઇ છે તેવી ધા 
નાખી,પણ કોઇએ મદદ કરી નહહ.કેમ?  તેની સાથે જે કાંઇ થયુાં તે ખોટુાં 
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થયુાં. હુાં પણ એક સ્ત્રી છુાં. સ્ત્રી લજ્જિત ન થવી જોઇએ  તેણે પણ પોતાની 
આબરૃ સાચવવાની જવાબદારી હોર્ય છે તેમ સામેવાળાને કોઇની આબરૃ 
લેવાનો કોઇ હક્ક નથી. તે જ્ર્યારે વવકટ પહરક્થથવતમાાં આવી ત્ર્યારે પણ 
તેના પવત તેને બચાવી ન શક્યા. એણે તેના વમત્ર એટલે કે તમને ર્યાદ 
કરવા પડર્યા અને હા તેણે મારા વપતાશ્રીનુાં પણ અપમાન કરી લજ્જિત 
કર્યામ હતા. તેની ેહરર્યાદ સામે વધૃ્ધ ચપૂ રહ્યા. તેમ મારા વપતાના 
અપમાન વખતે પણ તમારા સહહત બધા વધૃ્ધો ચપૂ જ રહ્યા હતા. તેને 
કોઇએ ઠપકો આપ્ર્યો નહોતો પછી તેણે વધૃ્ધો પાસે અપેક્ષા ના રાખવી 
જોઇએ. 

કૃષ્ણને ર્યાદ આવ્યુાં. એક વખત વનમાાં દ્રૌપદી બેઠી હતી અને કૃષ્ણ 
જઇ ચઢર્યા. તે મકૂ હતી, કૃષ્ણની હાજરીની નોંધ પણ ન લીધી. ઢાંઢોળતા 
દ્રૌપદી જાગી, કૃષ્ણે પછૂયુાં, શુાં વવચારી રહી છે સખી ?  ત્ર્યારનો દ્રૌપદીનો 
જવાબ હતો કે,'' સ્ત્રીઓ પોતાની મનોભાવના અનેક પ્રકારે વ્ર્યક્ત કરે છે. 
કૃષ્ણ સ્ત્રીઓની લાગણી અને મનોભાવના કહ્યા વગર જ સમજી જાર્ય છે. 
તેમાાં તે પહલેાાં છે. તે દરેક સ્ત્રી માટે તેના મનના માણીગર જેવા છે. હુાં 
તમારો જ વવચાર કરતી હતી.'' 

 ''શુાં વવચારતી હતી ? '' તેણે જવાબ આપ્ર્યો.  

''કાશ, તમે મારા છઠ્ઠા પવત હોત તો મારે આટલી બધી હાડમારી 
ભોગવવી ન પડત અને હુાં રભક્ષત અને સરુભક્ષત હોત,સ્ત્રીને બીજુ ાં શુાં જોઇએ 
તેના શીલની રક્ષા, સ્ત્રીઓ હાંમેશાાં અસરુભક્ષત હોર્ય છે. તેઓ ગભરુ સસલા 
જેવી હોર્ય છે. તે કાર્યમ પોતાના શીલ માટે ભચિંતાતરુ હોર્ય છે. તેના 
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ચાહરત્ર્ર્ય ઉપર કોઇ પણ આકે્ષપ લગાડીને તેની જજિંદગી ધળૂધાણી કરી 
નાખે તે ન ચલાવી લે. બધુાં ચલાવી લે પણ પોતાના પવતથી તે રભક્ષત ન 
હોર્ય તે ન ચલાવી લે’ 

 કૃષ્ણ  વવચારતા  હતા કે શુાં તેઓથી કોઇ ભલૂ થઇ હતી ? ના, પણ 
તેમના વ્ર્યક્ક્તત્વમાાં સમગ્ર સ્ત્રી જાવત તેમના સાંમોહનમાાં ખેંચાતી હતી. 
તેમનામાાં એવુાં કાંઇક હત ુાં કે જે સ્ત્રીઓને મોહહત કરત ુાં હત ુાં. હવે કૃષ્ણ, 
સત્ર્યભામા, રુક્ષ્મણી, સદુામા, ઉધ્ધવ લક્ષ્મણાની વાતથી થાક્યા હતા. 
તેમનુાં મન ચકડોળે ચઢયુાં હત ુાં. 

તેઓની પાસે કોઇ જવાબ નહોતો. લક્ષ્મણા પણ ચોધાર આંસએુ 
રડતી હતી. સત્ર્યભામાએ આગળ આવીને તેને બાથમાાં લીધી, બેસાડી અને 
ધીરે ધીરે તેને માથે હાથ ેેરવવા લાગી. અને તે કૃષ્ણના કક્ષમાાં જ આંખ 
ઢાળી સઇૂ ગઇ. બીજા બધા કક્ષમાાંથી બહાર ગર્યા. ેક્ત સત્ર્યભામા અને 
લક્ષ્મણા જ કૃષ્ણના કક્ષમાાં રહ્યા, બાકીના બધા બીજા કક્ષમાાં જઇને સતૂા. 

બધાને આખી રાતનો ઉજાગરો હતો. સવાર ક્યારે પડી તેની કોઇને 
ખબર ન પડી. મધ્ર્યાહે્ન લક્ષ્મણાએ ઉઠીને જોયુાં તો તે કૃષ્ણના કક્ષમાાં હતી, 
બાજુમાાં સત્ર્યભામા સતેૂલી હતી. સરૂ્યમ મધ્ર્યાહે્ન આવી ગર્યો હતો. એક 
અજબ માનવસક, શારીહરક થાક તેને લાગર્યો હતો. રાતનો વવચાર આવતા 
તે કાાંપી ગઇ. શુાં તેણે એટલુાં બધુાં કહી નાખ્યુાં હત ુ? પણ પછી તેને લાગયુાં 
કે તેણે તો પોતાની લાગણી વ્ર્યકત કરી છે. તે પહરણામ માટે તૈર્યાર હતી. 
કદાચ ન ગમે તો તેની માતા ભાનમુતી, બીજી માતા ઉરભાંગા અને તેનો 
નાનો ભાઇ ઉરજ્ર્યની સાથે હથતીનાપરુ જવા તૈર્યાર હતી. પોતાનાાં ૧૦ 
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બાળકો તે અહીં જ મકૂીને પણ જવા તૈર્યાર હતી. તેના મગજમાાં કૃષ્ણની 
ધમમની વ્ર્યાખ્ર્યા ગળે ઉતરતી નહોતી. ધમમ એટલે શુાં ? અને શુાં યધુ્ધ તેનો 
ઉકેલ છે ? સવમનાશ તેનો વવકલ્પ છે ? શ્રવુત ગાંગાધરે કહ્ુાં, આ યધુ્ધમાાં 
આશરે સવા કરોડ જીવનો સાંહાર થર્યો. આશરે ૫૦ લાખ સ્ત્રીઓ વવધવા 
થઇ. અથવા વપતા, પવત, પતુ્ર વગરની થઇ. આ કેવો ધમમ ? જો તેના 
વપતા અધમમ આચરતા હોર્ય તો તેમને વ્ર્યક્ક્તગતપણે મારવા જોઇતા હતા. 
બધાનુાં મળૂ જો એક વ્ર્યક્ક્ત હોર્ય તો સમગ્ર આર્યામવતમને તેમાાં સાંડોવવાની 
શુાં જરૃર હતી ? અને શ્વસરુ તો ચમત્કારી અવતાર હતા. તો તેઓ કાંઇ પણ 
કરી શક્યા હોત. તેને આ વાત ગળે નહોતી ઉતરતી. તેના વપતાશ્રીનુાં મતૃ્ય ુ
જે ઘાતકી રીતે પાાંડવો અને કૃષ્ણના સહકારથી થયુાં હત ુાં તે જાણીને તે 
ધ્રજૂી ગઇ હતી. 

શુાં કોઇ પરુુષ પોતાના વપતાશ્રીનુાં લોહી પી શકે ? શુાં કોઇ સ્ત્રી લોહીથી 
પોતાના વાળ ધોઇ શકે ? આ તો વપશાચી વવૃત્ત થઇ. દુવનર્યાના ઇવતહાસમાાં 
આ પ્રકારની આ પહલેી અને છેલ્લી ઘટના ગણાશે. અને ત વવચારતી હતી 
કે શ્વસરુજી મારા વપતાશ્રીએ તમારો એવો કોઇ ગનુ્હો કર્યો હતો ? તમારી 
સાથે શુાં દુશ્મની હતી ? કઇ નહીં, ઉલ્ટુાં તમે તો દ્રારકાની નારાર્યણી સેના 
તેમને આપી હતી. અને તમારી તૈર્યાર કરેલી સેના તમે તેમને આપો 
એટલે તમે તેમનુાં સમથમન જ કયુું કહવેાર્ય. તો પછી તેમને કાવતરુાં કરીને 
શા માટે માર્યામ ? કૃષ્ણ તમારી જ હાજરીમાાં યધુ્ધના નીવત વનર્યમો બાંને 
પકે્ષ નક્કી કર્યામ હતા. વનશસ્ત્ર, રણભવૂમ છોડીને જનારનો વધ ન હોર્ય છતાાં 
પણ તમે અને પાાંડવોએ તેમનો ઘાતકી રીતે વધ કર્યો. આખા યધુ્ધને તમે 
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ધમમયધુ્ધ નામ આપ્યુાં. આ હત્ર્યા હતી અને તમે બધા હત્ર્યારા હતા. આ 
યધુ્ધ નહોત ુાં. વનર્યમ વવરુધ્ધનુાં યધુ્ધ હત ુાં. શ્રવુત ગાંગાધર શાસ્ત્રીએ મને કહ્ુાં 
કે મારા વપતાશ્રીના પક્ષમાાંથી કોઇ મન મકૂીને લડયુાં નહોત ુાં. તમે બધાને 
ેોડી નાખ્ર્યા હતા. ેક્ત કણમ મન મકૂીને લડર્યા હતા. ૧૦ હદવસ ભીષ્મે 
બગાડર્યા. ત્ર્યાર પછી દ્રૌણ, ત્ર્યાર પછી શલ્ર્ય. યધુ્ધનો ભાંગ તમારા 
તરેથી વારાંવાર થર્યો. તેવો એક દાખલો બતાવો કે ૧૮ હદવસના આ 
કહવેાતા ધમમયધુ્ધમાાં મારા વપતાએ અનીવત કરી હોર્ય. તમે હવથર્યાર નહીં 
ઉપાડવાની પ્રવતજ્ઞા લીધી હતી, તમે હવથર્યાર ઉપાડર્યા. યવુધષ્ષ્ઠરએ જુઠ્ઠાં  
બોલી દ્રૌણની હત્ર્યા કરી. ભીષ્મની આગળ સ્ત્રી શીખાંડીને ઊભી રાખી, 
તેમને માર્યામ. સ્ત્રીનો રણભવૂમ પર આવવાનો પ્રવતબાંધ હોર્ય છે. તમે જ્ર્યારે 
હથતીનાપરુ જતા હતા ત્ર્યારે મેં તમને વવનાંતી કરી હતી કે મારા વપતાશ્રીનુાં 
રક્ષણ કરજો. તમે જવાબ નહોતો આપ્ર્યો. ત્ર્યારે જ હુાં સમજી ગઇ હતી કે હુાં 
આજથી અનાથ છુાં. અને આજે આ અનાથ દીકરી, તમારી પતુ્રવધ ૂતમારી 
પર આકે્ષપ કરે છે. તમે અને તમારા પકે્ષ અધમમ હતો. મારા વપતાજીના 
પકે્ષ ધમમ અને ન્ર્યાર્ય હતો. તમારી પાસે આનો કોઇ જવાબ હોર્ય કે ખલુાસો 
કરવો હોર્ય તો કહો. નહીંતર, મેં મારા વપતાશ્રીને નજીકથી જોર્યા છે. મારી 
બાંને માતાઓએ કોઇ ેહરર્યાદ કરી નથી. તેમણે અમને હાંમેશાાં સારા 
સાંથકાર, વશક્ષણ આપ્ર્યા છે. અમારા હથતીનાપરુમાાં કોઇ હદવસ દુકાળ નથી 
પડર્યો. પ્રજા સખુી અને આનાંહદત હતી. રાજ્ર્યમાાં કોઇ રોગચાળો કે 
ભખૂમરો નહતો. રાજની પ્રજામાાં કોઇ અસાંતોષ ન હતો.ન્ર્યાર્યતાંત્ર મજબતૂ 
હત ુાં અને બધા નીવત વનર્યમોથી રહ ે હતા. રાજની કન્ર્યાઓ બીજાને ત્ર્યાાં 
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જઇને કુટુાંબનુાં નામ ઉજળુાં કરે છે. મદ્યપાન ઓછામાાં ઓછુાં હત ુાં. દ્રારકામાાં 
જે રીતે મદ્યપાન થાર્ય છે તેના પ્રમાણમાાં ત્ર્યાાં કશુાં જ ન હત ુાં. પ્રજાએ આજ 
સધુી કોઇ ેહરર્યાદ કરી ન હતી અને જ્ર્યારે જ્ર્યારે પાાંડવો વનમાાં કે બીજા 
થથળે ગર્યા ત્ર્યારે કુાંતી મા ને અમારા ભરોસે મકૂીને ગર્યા હતા. અમે જો 
અધમી હોત તો તેઓ અમારે ત્ર્યાાં મકુ્ત જ રહ ેજ નહહ ને ? અને છેલ્લે 
શ્વસરુજી આખા સવમનાશના મળૂમાાં માત્ર એક જ વ્ર્યક્ક્ત છે.'' 

કૃષ્ણએ અવધરાઇથી પછૂયુાં,'' કોણ ?'' 
 અને લક્ષ્મણાએ બહ ુ હહિંમત કરી, ધ્રસૂકે ચઢતાાં બોલી, ''મને માે 

કરશો, પણ તમે જ આ સવમનાશ માટે જવાબદાર છો. દોષી છો. તમે ધાયુું 
હોત તો આ સવમનાશ અટકાવી શક્યા હોત. 

અને લક્ષ્મણા અધમબેભાન અવથથામાાં ઢળી પડી. સત્ર્યભામાએ તેને 
સાચવી લીધી. 

છેલ્લાાં ઘણા હદવસથી હવેલીમાાં સોંપો પડી ગર્યો હતો. આખા કુટુાંબમાાં 
અંદર અંદર ગણગણાટ હતો, શુાં લક્ષ્મણા આટલુાં બધુાં કૃષ્ણ સામે વનઃસાંકોચ 
વાત કરી શકી ? તેની વાતમાાં તેની દ્રષ્ષ્ટએ તર્થર્ય હત ુાં. પોતાના વપતાશ્રીને 
ન્ર્યાર્ય અપાવવા તે કૃષ્ણને આટલુાં બધુાં કહી શકી. તેની બાંને માતા 
ભાનમુતી અને ઉરભાંગા ત્ર્યાાં જ હતા. બાંનેએ તેને સમજાવી કે જે થવાનુાં તે 
થઇ ગયુાં, હવે શુાં ? તેનો ભાઇ લક્ષ્મણ પણ યધુ્ધમાાં અભભમન્યનુા હાથે 
હણાર્યો હતો. હવે તેમનો વાંશ માના ભાઇ ઉરજ્ર્યના ભરોસે જ હતો. તે 
ડાહ્યો, શાણો અને સમજુ હતો. કોઇએ એકબીજા સાથે વાત નહોતી કરી. 
માસી જલાંધરા જે ભીમની પત્ની હતી તે પણ દુઃખી હતી. તેમણે પણ બધુાં 



87 

 

જ ગમુાવ્યુાં હત ુાં. વસવસો બધાાંને હતો, શુાં મળયુાં ? કશુાં જ નહીં, ેક્ત લાખો 
અનાથ બાળકોના, વવધવા સ્ત્રીઓના વનઃસાસા, તેમની ર્યાતના, ભખૂમરો, 
રોગચાળો, ખરાબ વવચારો. આ બધી યધુ્ધ પછીની કરૃણ ક્થથવત હતી. 

કૃષ્ણ પાસે આ સવાલોનો કોઇ જવાબ નહોતો. તેમણે પણ મૌન 
થવીકારી લીધુાં હત ુાં. 

નારદજી જવાની ઉતાવળમાાં હતા. ઘરમાાં કલેશ થર્યો, પણ તેઓ શુાં 
કરે ? આખો હદવસ કૃષ્ણ પણ મૌન, ઉધ્ધવ પણ મૌન. સદુામા તો રથ 
લઇને પોતાના ઘરે જવા નીકળી ગર્યા હતા તે પણ દુઃખી થઇને ગર્યા. 
હવેલીમાાં કોઇને કુરુકે્ષત્રમાાં શુાં થયુાં તેની બહ ુ ખબર નહોતી. લક્ષ્મણા 
મારેતે થોડી માહહતી મળી. બધા દુઃખી હતા. પાાંડવો અને તેમના 
કુટુાંબીઓ પણ રજા લઇ હથતીનાપરુ જવા નીકળર્યા, જતી વખતે ભીમ 
લક્ષ્મણાને મળર્યો. બાંનેમાાંથી કોઇ કશુાં ન બોલ્ર્યા પણ જતી વખતે ભીમ 
એટલુાં જ બોલીને ગર્યા. 'હુાં ભાર લઇને જઊં છુાં. ત ુાં મારી દીકરી જેવી છે. 
સખુી રહજેે અને સખુી કરજે. તેં તો પારકા પોતાના કર્યામ અને અમે 
પોતાના પારકાાં કર્યામ’ 

 હથતીનાપરુ જતાાં પહલેાાં અજુ મન, લક્ષ્મણાને મળવા આવ્ર્યો. કૃષ્ણની 
હાજરીમાાં તેણે અજુ મન અને કૃષ્ણને એક સવાલ કર્યો:''મને ધમમ, હરવાજની 
વ્ર્યાખ્ર્યા સમજાવો. હુાં એક સવાલ પછૂવા માાંગુાં છુાં. જ્ર્યારે તમે જુગારમાાં 
હાર્યામ ત્ર્યારે વધૃ્ધોના કહવેાથી મારા દાદાએ તમને રાજપાટ, દ્રૌપદી પરત 
કરી. જે તમે ેરીથી હારી ગર્યા તે વખતે મારા વપતાશ્રીએ દ્રૌપદીને 
પોતાની દાસી ન બનાવતાાં તમે વનવાસમાાં શરત પ્રમાણે ગર્યા. 



88 

 

હવે જ્ર્યારે કૌરવો યધુ્ધ હારી ગર્યા ત્ર્યારે અમારા કુળના ેક્ત બે જ 
વારસદાર બચ્ર્યા હતા. એક યયુતુ્સ ુ કાકા અને બીજા મારી બીજી માતા 
ઉરભાંગાનો પતુ્ર ઉરજર્ય. તમે કે તમારા ધમે વવવેક પણ નથી કર્યો કે યધુ્ધ 
તો અમે જીત્ર્યા પણ તેમાાંથી થોડો હહથસો જે કાર્યદેસરના ભાગ પડે તે 
પ્રમાણે અમે તમને આપીએ છીએ. તમે આમ કેમ ન કયુું ? બીજો સવાલ 
શ્વસરુજી, પાાંડવોના કુળનો નાશ થર્યો. આખો જ કુળ વનવુંશ થર્યો, તમે 
પરીભક્ષતને ગાદીએ બેસાડર્યા પણ તે વખતે યવુધષ્ષ્ઠરનો તેની બીજી રાણી 
દેવકીથી જન્મેલો ર્યોધ્ધા જીવતો હતો. યવુધષ્ષ્ઠર રાજા બન્ર્યા ત્ર્યાર પછી 
ભવવષ્ર્યની ગાદી તેના પતુ્રને જ મળવી જોઇતી હતી, નહીં કે પરીભક્ષતને, 
પણ તે તમારા પૌત્ર અને કૃષ્ણનો ભાણેજ હતો માટે તેને મળી શા માટે ? 

જે ઝઘડાએ મહાભારત ઊભુાં કયુું, સજાુંયુાં તે પ્રશ્ન પ્રત્રે્ય તમે આંખ 
આડા કાન કર્યામ હતા’ 
     આિા કોઇ ઉત્તર કૃષ્ણ કે અજ વિ પાિે િ હતા.અજ વિ આશીવાવદ 
આપીિે િીકળી ગયો. 

 

 એક હદવસ નારદજી નગરચર્યામ કરવા ગર્યા, ઉધ્ધવ હુંિેશાું તેઓની 
સાથે રહતેો. તેઓ કૃતવિાવ, િાત્યકી, ચારૃિતી, જિાઇ બાલી, અક્રુરિે 
િળતા. બલરામને પણ મળવા જતા પણ તે તો કાર્યમ નશામાાં જ રહતેા. 
દ્રારકામાાં વ્ર્યસન, દુરાચાર વધ્ર્યો હતો, સામાન્ર્ય જીવન વછન્ન-ભભન્ન થઇ 
ગયુાં હત ુાં. કોઇને એકબીજા માટે માન નહોત ુાં. વ્ર્યભભચાર વધી ગર્યો હતો. 
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રથતા ઉપર પણ લોકો નશામાાં બેહાલ થઇને રખડતા, સ્ત્રીઓ પણ 
થવૈરવવહારી થઇ હતી, તેઓ પણ મદ્યપાન કરતી હતી.  

નારદજી ેરતા ેરતા ગામના પાદરે પહોંચ્ર્યા. ઉધ્ધવે તેમને રોક્યા 
અને કહ્ુાં: ''આ જગર્યાએ જવાની જરૃર નથી.'' 

 નારદજીને નવાઇ લાગી અને પછુ્ુાં  કેમ ? 

 ' કારણ કે આ વવથતાર પવતત સ્ત્રીઓ ભરેલો છે. તમારુાં  ત્ર્યાાં કામ 
નથી.'' 

 છતાાં નારદ આગળ વધ્ર્યા. એક નાની ઝાંપડીની બહાર એક વધૃ્ધ 
બેઠો હતો. તેના મોં પર કોઇ તેજ નહીં, ભખૂ્ર્યો-તરથર્યો, નરૂ વગરનો, ડાચુાં 
બેસી ગયુાં હત ુાં. પાાંસળીઓ ગણાતી હતી. તેમણે પછૂયુાં, ''શુાં નામ છે ?'' 
જવાબ મળર્યો, ''કરશન'' અરે આ તો કૃષ્ણના નામે નામ, અને આ દશા ?  

''પણ ભાઇ ત ુાં બહાર કેમ બેઠો છે ?'' 

 ''શુાં કરુાં? પાપી પેટ માટે.''  

''તારે કોઇ છોકરા નથી?'' 

 ''હતા ને. એક દીકરો, એક દીકરી. દીકરો અને જમાઇ બાંને 
ધમમયધુ્ધમાાં હોમાઇ ગર્યા. બાંને દ્રારકાધીશની  નારાર્યણ સેનામાાં સૈવનક 
હતા’ 
’ પણ પછી શુાં ? તેની તમને ખબર છે, બને્ન માર્યામ ગર્યા અને હવે દીકરી 
અને વહ ુ છે, તે બે અને હુાં ત્રણ જણનુાં પરુુાં  કેમ થાર્ય ? હુાં તો વધૃ્ધ થર્યો. 
મારાથી કશુાં કામ નથી થત ુાં તો પછી ઘર કેવી રીતે ચાલે ? બે જુવાનજોધ 
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દીકરી અને વહ ુછે. બાંને જણ પોતાના દેહ વેચે છે. ત્ર્યારે અમારુાં  પરુુાં  થાર્ય 
છે. બાપ થઇને આ બધુાં જોવાનુાં મારા નસીબમાાં છે. બાંને જણ કરે પણ શુાં 
? જે કાંઇ મળે તેમાાં ચાલે છે. હુાં બહાર બેસી રહુાં છુાં, અંદર તેમનો વેપલો 
ચાલે. નવરા પડે ત્ર્યારે રસોઇ બનાવે અને અમે જમીએ છીએ. આ રીતે 
અમારૃાં  જીવન ચાલે છે.’ 
 ‘પણ તમે કોણ છો? 
 નારદે અને ઉધ્ધવે પોતાની ઓળખાણ આપી. તે વધૃ્ધે બાંનેના નામ 
સાાંભળર્યા હતા. તેણે ઊભા થઇને બાંનેને પ્રણામ કર્યામ. નીચે પોતાના 
શરીરનો ખેસ પાથરી આપ્ર્યો. બાંને બેઠા અને તે વધૃ્ધ કરસન બોલ્ર્યો, ''હ ે
ઉધ્ધવ, હવે હુાં વધૃ્ધ થર્યો છુાં. મારાથી ચલાત ુાં નથી, વષોથી મારે કૃષ્ણને 
મળવુાં છે. મારે તેમને કેટલાક સવાલો પછૂવા છે.'' 

નારદને લાગયુાં શુાં થયુાં છે બધાને ? બધાને કૃષ્ણ માટે આટલી 
નારાજગી, બધા જ કૃષ્ણને સવાલ કરવા માાંગે છે. 

''હા, ભાઇ પછૂ. હુાં તારા પ્રશ્નો કૃષ્ણ પાસે પહોંચાડીશ.''  

અને વધૃ્ધ બોલવા લાગર્યો,'' હુાં પણ એક જમાનામાાં કૃષ્ણની નારાર્યણી 
સેનામાાં સૈવનક હતો. હુાં ઘોડાર સાચવતો હતો. તેઓ મને જોશે તો 
ઓળખશે પણ ખરા, મેં મારો દીકરો અને જમાઇ બાંને ધમમયધુ્ધમાાં ગમુાવ્ર્યા 
છે. તેઓ વીરગવત પામ્ર્યા છે. પણ એક પ્રશ્ન મારે પછૂવો છે. આ તો મેં 
સાાંભળેલી વાત છે. ધમમયધુ્ધમાાં દરેક રાજા પોતાની સેના લઇને ગર્યા. 
જેમણે જે પકે્ષ જવાત ુાં હત ુાં ત્ર્યાાં ગર્યા તે પોતાની સેના સાથે પોતાના પતુ્રને 
પણ લઇ ગર્યા હતા.'' 
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''કૃષ્ણ તો જ્ર્યારે પોતે પાાંડવ પકે્ષ હતા ત્ર્યારે તેમણે પોતાની સેના 
સામે પકે્ષ શુાં કરવા આપી? એમને તો ખાત્રી જ હતી કે જ્ર્યાાં હુાં છુાં ત્ર્યાાં જ 
વવજર્ય છે. તો પછી આખી નારાર્યણી સેનાનો નાશ કેમ થવા દીધો. સામે 
ચાલીને દુર્યોધને સેના માાંગીને તેમણે આપી દીધી. કૃષ્ણ જ્ર્યારે અહીંથી 
કુરુકે્ષત્રમાાં ગર્યા ત્ર્યારે તેમના ૮૦ પતુ્રોમાાંથી એક પણ પતુ્રને તેઓ સાથે 
નહોતા લઇ ગર્યા. જ્ર્યારે નારાર્યણી સેનાના ઘણા વવભાગના વડા તેમના 
ઘણા પતુ્રો સાથે હતા. તેમણે પોતાનો વાંશ અકબાંધ રાખ્ર્યો, અને પારકાને 
હોમી દીધા. શુાં આ ધમમ કહવેાર્ય ? આજે મારા જેવા સમગ્ર દ્રારકામાાં,જેઓ 
નારાર્યણી સેનામાાં હતા તે તમામને ઘરે વનઃસાસાનો ચલૂો સળગે છે. 
કમાનારા ગર્યા પછી શુાં તેની કોઇ ભચિંતા કોઇએ કરી છે ખરી ? શુાં કૃષ્ણેએ 
અમારી કાળજી લીધી છે ખરી? કૃષ્ણ કેમ આવા થઇ ગર્યા.તેઓતો વવશ્વના 
પાલનહાર છે.અમે દ્રારકામાાં છે તો પણ અમારી આ દશા? કેમ?’ 

તેણે આગળ ચલાવ્યુાં. ''ઘરમાાં જુવાન દીકરી હોર્ય, વવધવા હોર્ય તેની 
સમથર્યા કૃષ્ણ કેવી રીતે જાણે? સ્ત્રીની જુવાનીની સમથર્યા અલગ હોર્ય છે. 
તેના પરૃુષના વવરહને જીરવી શકતી નથી, તેને પોતાની જરૃહરર્યાત હોર્ય 
છે. વધૃ્ધોની સમથર્યા અલગ હોર્ય છે. આ બાંને સમથર્યાને થાળે પાડવા 
કૃષ્ણે શુાં કયુું ? હવેલીમાાં બેસીને ધમમની થથાપના ન થાર્ય. જ્ર્યાાં કોઇ દુઃખી 
ન હોર્ય, માણસ સાંતોષથી જીવી શકે, શાાંવતથી રહી શકે, નીવતથી ચાલે, 
દેવોનુ્ ાં નામ લે, પોતાનો સાંસાર હર્યો-ભર્યો હોર્ય તે ધમમ કહવેાર્ય તેવ ુ હુાં 
માનુાં છુાં. તેમણે બીજી જગર્યાએ કદાચ ધમમની થથાપના કરી હશે પણ અહીં 
દ્રારકામાાં પોતાના જ રાજ્ર્યમાાં તેઓ ધમમની થથાપના કરી સશુાસન થથાપી 
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શક્યા નથી. ચારે બાજુ વ્ર્યસનથી ઘેરારે્યલી દ્રારકા, વ્ર્યભભચાર વગર ચાલી 
ન શકે તેવા નગરજનો. મદ્યપાન, જુગાર, વ્ર્યભભચાર રાત-હદવસ દ્વારકાના  
નગરજનો માણતા થઇ ગર્યા છે. તેમને સધુારવાનો કોઇ પ્રર્યત્ન થતો 
નથી. ખદુ બલરામ, કૃષ્ણના સાંતાનો, તેમના પૌત્ર, જમાઇ બધા જ 
મદ્યપાનમાાં રચ્ર્યાપચ્ર્યા રહ ે છે. આ નગર નથી, નકમમાાં ખદબદતુાં દ્રારકા 
છે. કૃષ્ણના ૧૦૦ વષમ ઉજવાર્યા. બધે વાહવાહ થઇ પણ પ્રશ્નો ત્ર્યાાંના ત્ર્યાાં 
જ રહ્યા. પોતાના એક પણ પ્રશ્ન હલ ન કરી શક્યા. તે તો અવતારી પરુુષ 
છે. નારદજી તમને ખબર નહીં હોર્ય પણ લાખો સૈવનકો અપાંગ છે. કોઇના 
હાથ, કોઇના પગ કપાઇ ગર્યા છે. બધા જ લાચારીમાાં જીવે છે. ભખેૂ મરે 
છે. બાળકો અનાથ છે, તેમની કાળજી રાખનારુાં  કોઇ નથી. શુાં આને 
ધમમયધુ્ધ કહવેાર્ય? અને યધુ્ધ પછી ધમમની થથાપના થઇ હોર્ય તો આ 
બધા સખુી હોવા જોઇતા હતા. સખુી કોણ થયુાં ? પાાંડવો ેક્ત પાાંડવો અને 
તેમનુાં કુટુાંબ. અને હુાં તમને પછૂુાં છુાં, કૃષ્ણને શુાં મળયુાં ? કશુાં જ નહીં. તેમની 
ગેરહાજરીમાાં દ્રારકા તો વધ ુબગડયુાં. તેમનો ર્યાદવો ઉપર કોઇ અંકુશ રહ્યો 
નહીં, ઉલ્ટાના તેમના પતુ્રો, પૌત્રો, થવચ્છાંદી થઇ ગર્યા છે. તેમાાંના ઘણાાં 
અહીં પણ આવે છે. શુાં આ જ ધમમની તેમણે થથાપના કરી ? મારી નજરે 
તેમનો અવતાર વનષ્ેળ ગર્યો હોર્ય તેવુાં મને લાગે છે. હુાં પણ લાચાર છુાં. 
બહાર બેઠો બેઠો હુાં અનીવત જોર્યા કરુાં  છુાં. મોત પણ નથી આવતુાં.'' નારદ 
અને ઉધ્ધવ વવચારમાાં પડી ગર્યા. ઉધ્ધવે તે વધૃ્ધને આશ્વાસન આપ્યુાં. 
થોડા નાણાાં આપ્ર્યા. આનુાં તો ભલુાં થશે પણ બાકીનાનુાં શુાં ? તેણે નક્કી 
કયુું કે તે કૃષ્ણને આ વાત કરશે. તેણે કૃષ્ણને આ વાત કરી, કૃષ્ણ બધુાં જ 
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જાણતા હતા પણ તેઓ લાચાર હતા. કશુાં કરી શકે તેમ ન હતા. કૃષ્ણને 
કુરુકે્ષત્ર યધુ્ધનો છેલ્લો હદવસ ર્યાદ આવી ગર્યો. દુર્યોધને મરતાાં મરતાાં 
તેઓને કહલે ુાં: ‘ કેશવ આમાાં તમને શુાં મળયુાં ? કશુાં જ નહીં. આ બોજો તમે 
સહન નહીં કરી શકો, હુાં તો જઉં છુાં. પણ મારા કરતાાં તમારે બધુાં જોઇને 
મારા કરતાાં વધ ુરીબાવાનુાં છે.તમારા જ તમને ભારે પડશે, મને મારા જ 
ભારે પડર્યા. મારી દ્દષ્ષ્ટએ હુાં સાચો હતો, તમારી દ્દષ્ષ્ટએ પાાંડવો, હુાં પણ 
તમારો જ ભાઇ હતો, પણ તમે ેક્ત એક જ દ્દષ્ષ્ટ રાખતા કે હુાં ખોટુાં કરુાં  છુાં. 
કોઇ હદવસ નવરા પડીને ભતૂકાળ વવચારજો તો લાગશે તમે પણ ઘણુાં 
ખોટુાં કયુું છે’ 

આજે કૃષ્ણને આ વાત ર્યાદ આવી ગઇ. યધુ્ધના બીજે હદવસે 
રણમેદાન ઉપર ગર્યા હતા અને તેઓએ જે  જોયુાં તો તે કાંપી ગરે્યલા. 
હજારો સ્ત્રી-બાળકો પરૃુષો પોતાનાાં લાગતા-વળગતાને શોધતા હતા. કેટલુાં 
કરૃણ દ્દશ્ર્ય, રુદનથી કુરુકે્ષત્ર મેદાન, બ્રહ્માાંડ પણ કાાંપત ુાં હત ુાં. ચારે બાજુ 
કાગડા, સમડી, ગીધ, કતૂરા, વશર્યાળ મડદાાં ચ ૂાંથતાાં હતાાં. ટોળાાં વારાંવાર 
તેમને દૂર કરતા હતા પણ પાછા આવી જતા. તેમના માટે તો આ ઉજાણી 
હતી. અને અચાનક એક જુવાન સ્ત્રી તેમની પાસે આવી હાથ પકડીને 
આક્રાંદ કરતા કહ્ુાં,'' હ ેવાસદેુવ તમે આ શુાં કયુું ? હવે મારુાં  કોણ ? મેં તો 
હજુ મારો સાંસાર શરૃ જ નહોતો કર્યો, મારે બાળકો જોઇએ છે, મારે બાળકો 
જોઇએ છે.'' 

કૃષ્ણ અહીં પણ લાચાર હતા. આ હતી યધુ્ધ પછીની કરુણ ક્થથવત. 
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થોડા હદવસ પછી નારદજીએ દુઃખી અવથથામાાં નારાર્યણની વવદાર્ય 
લીધી, તેઓ ભખન્ન હતા. પણ તેઓ શુાં કરી શકે ? કૃષ્ણની ઉંમર થઇ ગઇ 
હતી અને તેઓ કાંઇ પણ કરવા અસમથમ હતા. 

એક હદવસ ઉધ્ધવે આવીને કૃષ્ણને સમાચાર આપ્ર્યા કે તમારી સચૂના 
પ્રમાણે હુાં જ્ર્યારે રાધાને લેવા વ ૃાંદાવન ગર્યો હતો ત્ર્યારે ત્ર્યાાંથી તમે જે 
વ્ર્યવથથા કરવાનુાં કહ્ુાં હત ુાં તે પ્રમાણે વ્ર્યવથથા થઇ ગઇ છે. વ ૃાંદાવનથી 
ગાર્યના છાણનાાં સકુવેલાાં છાણાાં ભરી ૫૦ ગાડાાં આવી પહોંચ્ર્યા છે. તમારા 
કહવેા પ્રમાણે ગાંગા, જમનુા, સરથવતી, બ્રહ્મપતુ્રા, નમમદા-તાપી, ગોદાવરી, 
કાવેરીના પાણી ભરેલી ગાગરો પણ આવી ગઇ છે. શુાં પ્રર્યોજન છે તેની 
મને ખબર નથી. શા માટે આ બધુાં માંગાવ્યુાં છે ? કોઇ હવન ર્યજ્ઞા કરવા 
માાંગો છો ? કૃષ્ણ ઉધ્ધવને બાજુ ઉપર લઇ ગર્યા અને કહ્ુાં, ''હુાં આ 
વાતાવરણથી ત્રાસી ગર્યો છુાં. મારી જજિંદગી વનષ્ેળ ગઇ હોર્ય એમ લાગે 
છે. મને મારુાં  ભાવવ ધ ૂાંધળુાં દેખાર્ય છે. આજે હુાં તને મારી અંવતમ ઇચ્છા કહુાં 
છુાં. તેં અને મેં આખી જજિંદગી સાથે ગાળી, તુાં મારો બાળસખો. તારાથી કોઇ 
વાત અજાણી નથી. તારુાં  અને મારુાં  મન મળેલ છે. હુાં જે વવચારુાં  છુાં તેનો તેં 
પહલેેથી જ અમલ કરી લીધો હોર્ય છે. આજ સધુીની મારી જજિંદગી સરળ 
ગઇ તેમાાં તારુાં  ર્યોગદાન મોટુાં છે. તેં મારી બધી લીલાઓ જોઇ છે. છેલ્લાાં 
ઘણા હદવસથી બધા મને પ્રશ્નો પછેૂ છે. આમ કેમ ? તેમાાં પણ લક્ષ્મણાના 
સવાલ, કરસનના સવાલોએ મને ધ્રજૂાવી દીધો છે’  

‘હુાં હતપ્રત થઇ ગર્યો છુાં. એક વનરાશા મને ઘેરી  છે. શુાં હુાં એટલો બધો 
ખરાબ માણસ છુાં ? શુાં મારે લીધે સવમનાશ થર્યો ? મેં તો લોકોને પે્રમ 
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કરતાાં શીખવ્યુાં. નીરસ જજિંદગીમાાં રસ ભર્યામ. સ્ત્રીઓના અસાંતોષને વાચા 
આપી. મેં કોઇની સાથે બળજબરી નથી કરી. મેં તો બધાને પે્રમથી વશ 
કર્યામ છે. મેં તો વકૃ્ષો, પ્રાણી, પક્ષી બધાને ગુાંજતા કર્યામ. મેં જ ગૌમાાંસ 
ખાવાનુાં બાંધ કરાવ્યુાં. ગાર્ય તમારી કામધેનુાં છે તે બતાવ્યુાં. તેને ખાવાને 
બદલે તેમાાંથી કાંઇ મેળવો અને તેનો ઉપર્યોગ કરતા શીખવ્યુાં.  

મેં લોકોને કાંસના ત્રાસમાાંથી બચાવ્ર્યા, કાંસને માર્યો. વ ૃાંદાવન, મથરુા 
સખુી થયુાં. પ્રજા જીવન ધબકત ુાં થયુાં. લોકો કચડારે્યલા, હોમારે્યલા, શોવષત 
હતા. તેમનો ઉધ્ધાર કર્યો. માનથી જીવતા કર્યામ. કાભલર્યા નાગનુાં દમન 
કરી જમનાને શધુ્ધ કરી. મને લાગયુાં કે પાાંડવોને અન્ર્યાર્ય થાર્ય છે. મેં 
ન્ર્યાર્ય અપાવવાનો પ્રર્યત્ન કર્યો. જો પાાંડવોને બદલે કૌરવોને અન્ર્યાર્ય 
થર્યો હોત તો હુાં તેમના પડખે હોત. જરાસાંઘના ત્રાસમાાંથી રાજાઓને મકુ્ત 
કરાવ્ર્યા. મેં પાાંચાલને બચાવ્યુાં, નવુાં ઇન્દ્રપ્રથથ થથાપવાનુાં બીડુાં ઝડપ્યુાં. 
વશશપુાલનો વધ કરી સમાજમાાં સાંથકારની વાત કરી.  

મારી કામગીરીથી દેવો પણ ખશુ છે. તેં જોયુાં નહીં ચાર હદવસ પહલેાાં 
પરૃ્થવી પરનો સૌથી મોટો મેળવડો થર્યો, તેમાાં બ્રહ્મા, વવષ્ણ,ુ મહશે, વસ,ુ 
ઇન્દ્ર, વ્ર્યાસજી, ઋવષગણ, બ્રાહ્મણો, વધૃ્ધો સૌ હાજર રહ્યા. અને છેલ્લે 
કમમની વાત. દરેક જણે પોતાનાાં કમમ અને તેના ેળ  ભોગવવાના જ હોર્ય 
છે. તેમાાં હુાં કશુાં કરી ન શકુાં. હુાં તો માત્ર વનવમત્ત જ છુાં. દરેક પોતાનાાં 
કમમના ેળ ભોગવે છે. તેમના નસીબમાાં આ જ લખાયુાં હત ુાં. જે તેમણે 
ભોગવવાનુાં છે. મારા નસીબમાાં પણ જે લખાયુાં છે તે હુાં ભોગવવાનો જ છુાં. 
મારુાં  મોત કેવી રીતે થવાનુાં છે તે હુાં જાણુાં છુાં. પણ તે મારાથી કહવેાર્ય તેમ 
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નથી. જો ઉધ્ધવ આ છાણાાં મારા અંવતમ સાંથકાર માટે મેં માંગાવી રાખ્ર્યા 
છે. જે ગાગરો આવી છે તેમાાં નદીઓના જળ છે, તે જળમાાં જ મને 
નવડાવીને સાંથકાર કરજે. મેં મારી અંવતમ ઇચ્છા તને કહી દીધી.''  

કુષ્ણ થોભ્ર્યા.તેઓના ચહરેા પર વવશાદ હતો. 

''હા, મને હજુ એક વખત દ્રૌપદી, રાધા અને મારી પતુ્રી ઉષાને 
મળવાની ઇચ્છા છે. મેં તેમને બહ ુઅન્ર્યાર્ય કર્યો છે. દ્રૌપદી તો મારા માટે 
જ સજામઇ હતી. મારી હઠને કારણે તેણે પાાંડવો સાથે લગન કર્યામ. તેનો રાંજ, 
વસવસો તેને જજિંદગીભર રહ્યો છે. હા હુાં થવીકાર કરુાં  છુાં, જો તે મારી સાથે 
હોત તો ભાવવ જુદુાં હોત, પણ મેં તેના માટે જુદુાં જ વવચાયુું હત ુાં, પણ તેમાાં 
હુાં થાપ ખાઇ ગર્યો. વવધાતાની રચનામાાં હુાં પણ એક સોગઠુાં જ છુાં ને! મને 
મારા પર બહ ુ વવશ્વાસ હતો. મારાથી એક વધ ુ અન્ર્યાર્ય થઇ ગર્યો છે. 
મરતાાં પહલેાાં મારે વષૃાલીને પણ મળવુાં છે. વષૃાલી એટલે કણમની પત્ની. 
મારાથી જાણી જોઇને તેને ખબૂ અન્ર્યાર્ય થઇ ગર્યો છે. જો કોઇના મોત 
માટે મને જવાબદાર ઠેરવવો હોર્ય તો તે કણમનુાં મતૃ્ય ુછે. હા, હુાં તેના માટે 
જરૃર પથતાઉં છુાં, પણ શુાં કરુાં  ? તેના નસીબમાાં આ જ લખારે્યલુાં 
હત ુાં.પરશરુામનો શ્રાપ હતો ને? 

''ઉધ્ધવ, આ એ કમમ છે કે જ્ર્યાાં સ્ત્રીઓની મરજી ચાલતી નથી. તે જોયુાં 
હશે કે ગાાંધારીને ખબર જ નહોતી કે તેમના પવત અંધ છે. કુાંતીને ખબર જ 
નહોતી કે તેના પવત પાાંડુરોગથી પીડાર્ય છે. માદ્રીને તો પાાંડુ માટે ખરીદીને 
લાવવામાાં આવી હતી. દરેક મગુધા   પોતેના માટે  એક થવપ્ન જુએ છે. 
પોતાના હૃદર્યમાાં એક જગર્યા ખાલી રાખે છે. જે તેના ગમતા, મનના 
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માણીગર  માટે હોર્ય છે અને જ્ર્યારે તેને તક મળે ત્ર્યારે તેને ત્ર્યાાં બેસાડી દે 
છે. દ્રૌપદીએ ત્ર્યાાં બેસાડેલા કોઇ બીજાને, અને તેને આખી જજિંદગી 
બીજાઓની સાથે રહવે ુાં પડયુાં. આખા મહાભારતમાાં બે જ પાત્ર વતરથકૃત 
રહ્યા. જરૃર કરતાાં વધારે શોવષત રહ્યા. ખબૂ દુઃખ ભોગવ્યુાં. આ બધુાં હોવા 
છતાાં પણ તેમાાં કણમ સૌથી વધ ુકમનસીબ રહ્યો. હુાં તેનો ભતૂકાળ જાણતો 
હતો. સામહુદ્રક શાસ્ત્રના મારા અનભુવે મેં જાણ્યુાં તેની અને યવુધષ્ષ્ઠરની 
રેખા ઘણી મળતી હતી. કણમમાાં મને યવુધષ્ષ્ઠર દેખાતા હતા અને હુાં પામી 
ગર્યો હતો. આ રહથર્ય મેં બહુાં મોડુાં જાણ્યુાં. જ્ર્યારે મેં તેને તના જ્જન્મનુાં 
રહથર્ય કહ્ુાં ત્ર્યારે સમર્ય વીતી ગર્યો હતો. કણમ જેવો વમત્ર અને વ્ર્યક્ક્ત આ 
વવશ્વમાાં ેરી આવે નહહ’  

ઉધ્ધવથી વધ ુ સહન ન થયુાં,ઉભા થર્યા અને આવેલી સામગ્રીની 
વ્ર્યવથથા કરવા ગર્યા. 

બીજે હદવસે કૃષ્ણે ઉધ્ધવને પછૂયુાં બધી ગોઠવણ કરી નાખી?  

''હા,'' ઉધ્ધવે ટૂાંકો જવાબ આપ્ર્યો.  

''કેમ આજે કાંઇ થયુાં છે?'' '' ના ઉધ્ધવે જવાબ આપ્ર્યો: ''પણ..’ 
 ''પણ શુાં?'' 

 ''પણ,'' ઉધ્ધવ બોલ્ર્યા: ''તુાં તો વનભમર્ય છે. વ ૃાંદાવનથી આવેલા 
સામાન સાથે એક વધૃ્ધ આવ્ર્યો છે. તે આ ગાડાાંમાાં સાથે બેસી ગર્યો, થોડો 
ભખૂ્ર્યો લાગે છે. પણ અહીં આવ્ર્યા પછી તેને હાશ થઇ. તેને તમને મળવુાં 
છે.'' 
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 ''મને?'' 

 ''હા, તમને મળવુાં છે.'' 

 ''મારુાં  શુાં કામ છે? મેં તો વ ૃાંદાવન છોડયુાં ૮૫ વષમ થઇ ગર્યા. મને 
ર્યાદ છે કે હુાં મથરુા ગર્યો ત્ર્યારે પાંદરનો હતો. ત્ર્યાર પછી હુાં કોઇ હદવસ 
વ ૃાંદાવન ગર્યો જ નથી. અને આજ સધુી હુાં કોઇ વ ૃાંદાવનવાળાને મળર્યો 
નથી. જે હતા તે બધા જ વ ૃાંદાવનથી મથરુા અને મથરુાથી દ્રારકા મારી 
સાથે જ આવી ગર્યા હતા. ત ુાં જ પછૂી લે, તેને શુાં કામ છે. કોઇ જરૃહરર્યાત 
હોર્ય તો ત ુાં પરૂી કરજે.'' 

 ઉધ્ધવે કહ્ુાં,'' મેં બધા જ પ્રર્યત્ન કરી લીધા. તેની એક જ જીદ છે કે 
કૃષ્ણને મળવુાં છે.' અને  એને તમારી પાસે કાંઇક માાંગવુાં છે,કદાચ કોઇ 
ગરીબ હશે, લાચાર હશે’ 
’ પણ મારી પાસે માાંગવા છેક વ ૃાંદાવનથી અહીં આવ્ર્યો ? સમજ નથી 
પડતી. હા, કદાચ તેણે સાાંભળયુાં  હશે કે મારી ૧૦૦મી વષમગાાંઠ વનવમતે્ત હુાં 
બધાને બધુાં આપીશ. કદાચ તેની જરૃહરર્યાત વધારે મોટી હશે. સારુાં , 
ઉધ્ધવે કાલે સવારે પજૂા પછી તેને બોલાવજે. તેને પણ મળી લઇશુાં. 
આંગણે આવનાર કોઇ દુઃખી જવો ના જોઇએ. દ્રારકા તો સોનાની છે. અને 
હુાં છુાં ત્ર્યાાં સધુી આ બધો વૈભવ ટકવાનો જ છે. તેને પેટ ભરીને આપવુાં. તે 
પાછો વ ૃાંદાવન જાર્ય ત્ર્યારે મારે કાંઇક તેની સાથે મોકલવુાં છે. હવે મને નથી 
લાગત ુાં કે મારાથી વ ૃાંદાવન ેરી જવાર્ય. ઉધ્ધવ, તેં જ મને કહ્ુાં હત ુાં કે 
મારી અને રાધાની પતુ્રી ઉષા ત્ર્યાાં છે. મારે તેના મારે કહરર્યાવર મોકલવો 
છે. તેના પવત, તેના પતુ્ર, મારા પૌત્ર માટે તેની સાથે થોડા ર્યદુ સૈવનક ને 
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પણ મોકલજે. જેથી તેમને રથતામાાં કોઇ તકલીે ન થાર્ય, રુક્ષ્મણીને પણ 
પછૂી લેજે કે તેને રાધા માટે કાંઇ મોકલવુાં છે. ઉધ્ધવ તને ખબર નહહ હોર્ય 
પણ હવેલીની બધી જ રાણીઓને મારા અને રાધાના સાંબાંધોની જાણ હતી, 
ેક્ત તેમને એટલી ખબર નહોતી કે મને એક પતુ્રી છે. કોઇને કોઇ વાાંધો 
નહોતો. આ તો સમાજમાાં થવીકૃત છે’ 

બીજે હદવસે કૃષ્ણ ઉઠર્યા. રુક્ષ્મણી બાજુમાાં જ હતી. હવે તે મોટે ભાગે 
રુક્ષ્મણી સાથે જ રહતેા. તેમની બધી જ સગવડો તે સાચવી લેતી. બધા જ 
વારાેરતી આવીને મળતા. પોતાના તમામ પતુ્રો તેમને ઘરે પૌત્રો, પતુ્રો, 
પૌત્રો બધા જ આવતા. બધા જ, હા બધા જ આવતા, અને પોતાના આશરે 
૧૦૦ ભાઇ-બહને પણ આવતા. તેમના વપતાને રોહહણી-દેવકી વસવાર્ય પણ 
બીજી અનેક પત્નીઓ હતી અને તેમના થકી તેમને ઘણાાં પતુ્ર-પતુ્રીઓ 
હતા. તેમનો પણ વવશાળ સાંસાર હતો. તે બધા જ દ્રારકામાાં વસતા હતા. 
તે બધાને પે્રમથી મળતા અને સાચવતા હતા. 

''રુક્ષ્મણી,આજે વ ૃાંદાવનથી એક વધૃ્ધ મળવા આવ્ર્યા છે.'' કૃષ્ણે કહ્ુાં,  

''તે ભલે આવ્ર્યા.'' રુક્ષ્મણી બોલી, ' અને  તેને પણ મારી પાસેથી કાંઇ 
જોઇત ુાં હોર્ય તો આપજો ને. તમે બધાને બધુાં જ આપ્યુાં છે. મને કોઇ હદવસ 
પછૂયુાં છે ખરૃાં? એ તો તમારો હક્ક છે. જો મને પછૂયુાં હોત તો બાકીની આ 
સાત ન હોત?'' રુક્ષ્મણીએ સ્ત્રી થવભાવ છતો કર્યો. 

કૃષ્ણ થોડા નારાજ થર્યા. ''આ બધી તને પછૂીને લાવ્ર્યો છુાં.'' 
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 રુક્ષ્મણીએ કહ્ુાં, ''હા,પહલેાાં તમે નક્કી કયુું. પછી મને પછૂયુાં. ચાલો 
હવે કાંઇ ેરક પડવાનો નથી અને હવે શુાં? તમ તમારે એ વધૃ્ધને મળી 
લેજો. ઉધ્ધવ તો છે ને, મારે લક્ષ્મણાને મદદ કરવા જવુાં છે.'' 

કૃષ્ણ પોતે ગવાક્ષમાાં આવીને ઊભા રહ્યા, દૂરથી ઉધ્ધવ એક વધૃ્ધને 
લઇને રથમાાંથી ઉતરતો હતો. 

કૃષ્ણે તે વધૃ્ધને જોર્યો, ઝાાંખ ુાં ઝાાંખ ુાં પણ કાંઇ જોર્યાનુાં ર્યાદ નહોત ુાં 
આવતુાં. આવવા દો. ધીરે રહીને ઉધ્ધવે અને વધૃ્ધે કક્ષમાાં પ્રવેશ કર્યો, 
કૃષ્ણે તેને બેસવા કહ્ુાં. તે બેઠો, કૃષ્ણએ ધ્ર્યાનથી તેને જોર્યો. કોઇ હદવસ 
મળર્યાનુાં ર્યાદ ન હત ુાં.  

''બોલ ભાઇ શુાં કામ છે? અને હા તારુાં  શુાં નામ છે? આટલે દૂરથી મને 
જ મળવા આવ્ર્યો? કોઇ મસુીબત? અને મન મકૂીને માાંગજે, તુાં તો મારા 
ગામનો, અને ત્ર્યાાં બધાાં મઝામાાં છે? કોઇ દુઃખી તો નથી ને?''  

પેલો વધૃ્ધ ધીરેથી બોલ્ર્યો, ''ગામ સખુી છે. દૂધ-દહીં, ઘીની નદીઓ 
વહ ેછે અને મારા વસવાર્ય સૌ કોઇ સખુી છે. ેક્ત હુાં નહીં.''  

''કેમ એવુાં બોલે છે?'' કૃષ્ણે પછૂય,ુ ''ચાલ આજે તારુાં  દુઃખ પણ દૂર 
કરીશુાં, પણ હા ભાઇ તારુાં  નામ શુાં? તુાં ક્યા ગોત્રનો,(ગોત્ર એટલે 
વ ૃાંદાવનમાાં જેટલા ગોપ હતા તે દરેકની પાસે ગાર્યોનુાં મોટુાં ધણ હત ુઅને 
તે ધણ અલગ-અલગ નામથી ઓળખાત ુાં. જેથી ગોધભૂલક સમરે્ય દરેક ગાર્ય 
જે તે ગોત્રમાાં પહોંચી જતી. ભલૂથી કોઇના ધણમાાં આવે તો તેને તેના 
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ગોત્રમાાં પહોંચાડી દેવામાાં આવે.) મારુાં  કોઇ ગોત્ર રહ્ુાં જ નથી. કોઇકે મારુાં  
બધુાં જ છીનવી લીધુાં છે.'' 

 ''શુાં વાત કરે છે? હુાં તને પાછુાં અપાવીશ. ભચિંતા ન કરતો. હુાં બેઠો છુાં 
ને, અને હા ભાઇ તારુાં  નામ શુાં?''  

વધૃ્ધ ધ્રજૂતા અવાજે બોલ્ર્યો, ''આર્યન મારુાં  નામ, તમે સાાંભળયુાં જ હશે 
ને,'' 

 ''મને કાંઇ ર્યાદ નથી આવતુાં. હુાં પણ તારી માેક વધૃ્ધ થર્યો છુાં. હા 
બોલ, આર્યન તારે શુાં જોઇએ છે. મારાથી બધુાં જ આપી શકાશે. હુાં તો 
આપનાર છુાં. આ જગતમાાં આપવા જ આવ્ર્યો છુાં.'' 

આર્યન બોલ્ર્યો, ''વાસદેુવ તે આપવુાં તમારા ગજા બહાર છે. હુાં માાંગીશ 
તે તમે આપી નહીં શકો. માટે જ માાંગતા અચકાઉં છુાં.'' 

 ઉધ્ધવ ચોંકી ગર્યો, તેને કાંઇ ર્યાદ આવ્યુાં હોર્ય તેમ લાગયુાં પણ તે કાંઇ 
બોલ્ર્યો નહીં. 

 ''હુાં તને નહીં આપી શકુાં?'' કૃષ્ણ આિર્યમથી બોલ્ર્યા. 

 ''હા તમે નહીં આપી શકો, માટે જ બોલતા માાંગતા ગભરાઉં છુાં,અને 
મને પહલેાાં અભર્યદાન આપો પછી જ હુાં માાંગીશ.  

''હા,હા,તને અભર્યદાન છે. ત ુાં વનસાંકોચ માાંગ, ગભરાતો નહીં.'' 

 કૃષ્ણને હત ુાં. માાંગી માાંગીને શુાં માાંગશે. જરૃર કરતા વધારે ધન 
માાંગશે ને? અને તેમાાં તેમને કોઇ વાાંધો જ નહોતો. જજિંદગીમાાં પહલેી 
વખત વ ૃાંદાવનથી કોઇ માાંગવા છેક દ્રારકા સધુી આવ્યુાં હત ુાં. 
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વધૃ્ધ ''આર્યન'' ેરી બોલ્ર્યો, ''કૃષ્ણ વવચારી લેજો હુાં માાંગુાં ને મને તે 
નહીં મળે તો હુાં તો પાછો જઇશ. પણ તમને ડાંખ આખી જજિંદગી રહી જશે.''   

''શુાં વાત કરે છે?'' કૃષ્ણએ કહ્ુાં, ''આર્યન, તુાં માાંગ તો ખરો, હુાં 
ઉધ્ધવની હાજરીમાાં તને વચન આપુાં છુાં. હુાં જગતનો નાથ, દ્રારકાધીશ, ત ુાં 
માાંગીશ તે આપીશ'' 

 અને વધૃ્ધ આર્યને ઊભા થઇને બે હાથ જોડી ખોળો કૃષ્ણની સામે 
ધર્યો. 

''મને મારી પત્ની, હા મારી પત્ની રાધા પાછી આપી દો...''  

અને હવે ચોંકવાનો વારો જગતના નાથ દ્રારકાધીશનો હતો, આ 
આર્યન શુાં તે રાધાનો પવત હતો અને કૃષ્ણને ર્યાદ આવ્યુાં. સાાંભળયુાં હત ુાં, 
રાધા પરણેલ હતી. તેના પવતનુાં નામ ''આર્યન'' હત ુાં. 
’શુાં કહ્ુાં તેં? કૃષ્ણે ેરી પછૂયુાં. 

 આર્યન બોલ્ર્યો, ''હા, દ્રારકાધીશ જગતના નાથ, મેં તો મારી પત્ની 
તમારી પાસેથી પાછી માાંગી છે. હુાં નહોતો કહતેો તમારાથી નહીં અપાર્ય. હુાં 
અહીં બેઠો છુાં, તમારી પાસેથી રાધાને લઇને જઇશ, અથવા તો દ્રારકાધીશ 
પોતાના વચનનો ભાંગ કરશે.'' 

ઉધ્ધવને હવે ર્યાદ આવ્યુાં. આ રાધાનો પવત હતો. ''આર્યન'' હા ખરેખર 
રાધાનો પવત! કૃષ્ણને થવપ્ને પણ ખબર નહીં કે તે જીવતો હશે અને 
જજિંદગીમાાં તે આવશે, માાંગશે અને પોતે ધમમસાંકટમાાં મકૂાઇ જશે. પોતે 
વચન આપીને બેઠા છે. ઉધ્ધવ ગભરાઇ ગર્યો, કૃષ્ણ આસન ઉપર બેસી 
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ગર્યા, વાતાવરણમાાં નીરવ શાાંવત, કોઇ કશુાં બોલ્યુાં નહીં. આ શુાં થઇ ગયુાં ? 
અને કૃષ્ણની ર્યાદ તાજી થઇ, તેઓ ભતૂકાળમાાં સરી પડર્યા. તેમને રાધા 
સાથે માણેલી, ગાળેલી એક-એક પળ ર્યાદ આવવા લાગી. તેમની 
જજિંદગીમાાં આવેલી બધી સ્ત્રીઓમાાં સવમશે્રષ્ઠ, વનઃથવાથમ અને જેણે આત્માથી 
પે્રમ કર્યો છે તે રાધા. તેનો આવેગ, તેનો આવેશ, તેની સમપમણની 
ભાવના, તેના રોમરોમમાાં કૃષ્ણ. તે કૃષ્ણમર્ય, થવપ્નમાાં પણ કૃષ્ણ, જાગતાાં 
પણ કૃષ્ણ, તેની જજિંદગીમાાં પણ કૃષ્ણ વસવાર્ય કશુાં નહોત ુાં. તેનુાં દરેક વાક્ય 
કૃષ્ણથી શરૃ થઇ કૃષ્ણથી પરુુાં  થત ુાં. તેનો જન્મ જ જાણે કૃષ્ણ માટે થર્યો 
હતો. તે તેમના વગર જીવી જ ન શકે. શ્વાસમાાં કૃષ્ણ, ઉચ્છવાસમાાં કૃષ્ણ. 
તે તો પરણેલી હતી. કુટુાંબના કાંકાસમાાં આપઘાત કરવા ગઇ હતી. કૃષ્ણે 
તેને બચાવી ત્ર્યારથી તેના તારણહાર, તેના આત્મા, તેના પરમાત્મા બધુાં 
જ કૃષ્ણ હતા. ઘરનો ખણૂો ખણૂો તેનાથી ધબકતો હતો. ક્રરષમના  આવવાથી 
તેની જજિંદગીમાાં વસાંત આવી ગઇ હતી. તેના પગ ઘરમાાં નહોતા ટકતા. તે 
આખો હદવસ ઘેલી થઇને ગલીમાાં ેર્યામ કરતી. દરેકની સાથે તે કૃષ્ણની જ 
વાતો કરતી. આખુાં વ ૃાંદાવન તેની ઘેલછા જાણી ગયુાં હત ુાં. કોઇ તેને ગાાંડી 
કહતે ુાં, કોઇ તેને ઘેલી તો કોઇ તેને બહાવરી કહતે ુાં, તે ઝાડ-પાન સાથે 
કૃષ્ણની વાત કરતી. કદમના ઝાડ નીચે કલાકો સધુી બેસી રહતેી. વારાંવાર 
કૃષ્ણ કૃષ્ણ બોલ્ર્યા કરતી. કૃષ્ણે તેને ર્યમનુામાાંથી બચાવી ત્ર્યારે તે બેભાન 
હતી. તે ભાનમાાં આવી ત્ર્યારથી ભાન ભલૂીને કૃષ્ણમર્ય ેર્યામ કરતી. 

આ એ જ રાધા હતી  કે જેને કૃષ્ણ છોડીને આવ્ર્યા હતા. દશકાઓ 
વીતી ગર્યા તેને જોરે્ય, પણ તેઓ પણ તેના માટે ઝૂરતા હતા. તેમના 
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મનમાાંથી પણ રાધા ખસતી નહોતી. તેની સાથેનો સહવાસ ભાગરે્ય જ થોડાાં 
વષમનો હતો, પણ તે થોડાાં વષમની જજિંદગીમાાં તેઓ એકબીજા સાથે 
ઓતપ્રોત થઇ ગર્યા હતા. તેમણે ગાળેલી એક-એક પળ અવવથમરણીર્ય 
હતી. તેનો સહવાસ કૃષ્ણને પલુહકત કરી દેતો હતો. હવે આટલાાં વષે 
''આર્યન'' રાધાને પાછી માાંગવા આવ્ર્યો હતો. રાધા તેઓની પાસે ક્યાાં 
હતી? તે તો વ ૃાંદાવનમાાં હતી. શુાં તે હજુ પણ કૃષ્ણમર્ય હતી ? તેઓ વગર 
ઝૂરતી હતી ? તેની, તે છેલ્લી મલુાકાત ર્યાદ આવી, ખબૂ રડી હતી. તે 
પગે લાગીને તેમને ન જવા માટે વવનાંતી કરતી હતી. પણ તેમને તો 
યગુવનમામણ માટે જવાનુાં હત ુાં. એજ તેની સાથેની તેમની છેલ્લી મલુાકાત, 
છેલ્લો સહવાસ, રાધાને જીવવા માટે પોતાનુાં બીજ તેને આપીને આવ્ર્યા 
હતા. 

આજે કૃષ્ણને લાગયુાં કે તેણે રાધાની વાત માની હોત તો સારુાં  થાત, 
તેઓને રોકાઇ જવાની જરૃર હતી. આજે તેમને જજિંદગી વનરથમક લાગતી 
હતી. બધા જ તેને પ્રશ્નો પછૂતા હતા અને તેનો જવાબ માાંગતા હતા. 
પરાંત ુતેમની પાસે કોઇ ઉત્તર નહોતો. અતીતમાાં પાછા વળીને જુએ છે તો 
વનષ્ેળતા જ દેખાર્યા કરે છે. બધા પોતપોતાના સાંસારમાાં વ્ર્યથત અને 
મથત છે. કોઇને તેમની જરૃર જ નહોતી. જજિંદગી રસહીન થઇ ગઇ હતી. જે 
કૃષ્ણને માણવા તે વાાંસળી વગાડે ત્ર્યારે ગોપીઓ પોતાના પવત, ધાવણાાં 
બાળકોને છોડી તેની સાથે લીલા કરવા, રાસલીલા કરવા, ભાન ભલૂીને 
દોડી આવતી તે ર્યાદ આવ્યુાં, કોઇ ગોપે ેહરર્યાદ પણ નહોતી કરી. તેમણે 
સહનુા જીવનમાાં રાંગ ભરી દીધા હતા. બધા જ થનગનતા હતા. આખુાં 
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વ ૃાંદાવન તન્મર્ય થઇ તેમનામાાં મગન રહતે ુાં. તેમની એક એક હક્રર્યા વ ૃાંદાવન 
માણત ુાં. તેમનુાં તોેાન બધાને ગમતુાં અને આજે એમાાંન ુાં કશુાં નથી. રાધાએ 
તો તેઓની સાથે પે્રમ કર્યો હતો. એક ઉમદા ઉદાહરણ આપ્યુાં હત ુાં, પે્રમ 
કોને કહવેાર્ય તે શીખવાડયુાં હત ુાં. સ્ત્રી પોતાનુાં સવમથવ અપમણ કરે એટલે 
શરીર નહીં પણ તેની સાથે મનથી પણ ઓતપ્રોત થતી હોર્ય છે. સવમથવ 
એટલે સાંપણૂમ સવમિપત, તેમાાં કોઇ કચાશ નહીં, કોઇ એકબીજાની ભલૂો ન 
શોધે, શાંકાને થથાન ન હોર્ય, તે બધાથી ઉપર હોર્ય. એકબીજાના શ્વાસ એક 
જ સરૂમાાં હોર્ય. આ બધુાં રાધામાાં હત ુાં, તે તો પરણેલી હતી. સાંસારમાાં 
ગહૃહણી હતી પણ તેમાાં કોઇ કચાશ રહી ગઇ હશે, તેને પે્રમ નહીં મળર્યો 
હોર્ય કે સાંતોષ નહીં મળર્યો હોર્ય, ગમે તે કારણ હોર્ય તે તો આપઘાત કરવા 
જતી હતી. કૃષ્ણને થોડી કળ વળી, ''આર્યન''ના આકે્ષપથી તેઓ ધ્રજૂી ગર્યા 
હતા. પાછુાં તેણે વચન પણ લઇ લીધુાં હત.ુ  

હવે શુાં? 

નીરવ શાાંવતનો ભાંગ કરતાાં આર્યન બોલ્ર્યો, ''શુાં વવચાયુું, દ્વારકાધીશ, 
રાધા પાછી આપો છો ને? મને તો ખાત્રી છે કે તમે નહીં આપી શકો. પણ 
મારે તમને થોડી વાત સાંભળાવવી છે. આટલુાં સાાંભળી લો પછી વનણમર્ય 
કરજો. અને જો તમે નહીં આપો તો હુાં મારા ગજા પ્રમાણે તમને આપતો 
જઇશ. કૃષ્ણ તમે આખી દુવનર્યાને ધમમ શીખવ્ર્યો. આજે હુાં તમને ધમમ 
શીખવુાં છુાં. ધમમ કોને કહવેાર્ય? હુાં તમારા જેટલો અનભુવી નથી, અવતારી 
પરુુષ નથી. મને ચમત્કાર કરતા આવડતુાં નથી પણ હુાં તો અભણ, માણસ 
છુાં અને મને જે લાગે છે તે કહુાં છુાં. 
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''પહલેુાં તો મારે તમારો ખબૂ-ખબૂ આભાર માનવાનો છે. હુાં અંતરથી 
તમારો આભાર માનુાં છુાં કે મારી રાધાને તમે આપઘાતમાાંથી બચાવી. ભલે 
તે મારી ન થઇ પણ તે જીવે છે તે લાગણીએ હુાં પણ જીવુાં છુાં. હુાં તો તેની 
ર્યાદમાાં જીવી ગર્યો, કોઇ હદવસ તે પાછી આવશે અને મારી થઇ જશે એ 
આશામાાં હુાં જીવુાં છુાં. તે તો મારી પરણેતર છે. મારાથી તેને ખોટુાં લાગયુાં છે. 
તેનાથી મને નહીં. અને હ ેવાસદેુવ મને બતાવો કે સાંસારમાાં કર્યા કુટુાંબમાાં 
પવત-પત્ની વચ્ચે ઝઘડા નથી થતા? તે હદવસે હુાં ખેતરમાાં મજૂરી કરીને 
પાછો આવ્ર્યો. સ્ત્રીની એક ેરજ પવત કામેથી પાછો આવે ત્ર્યારે તે ઘેર રહ ે
અને તેના ભોજનની વ્ર્યવથથા કરે. તે હદવસે ન તો તે ઘેર હતી કે ન 
ઘરમાાં કશુાં જમવાનુાં હત ુાં. હુાં ખબૂ ગથુસે થર્યો પણ કોની ઉપર ગથુસો કાંુાં? 
ઘરમાાં કોઇ નહોત ુાં, બહાર વરસાદ પડતો હતો. થોડીવાર પછી તે આવી મેં 
ત્ર્યારે ગથુસાથી પછૂયુાં, ''ક્યાાં ગઇ હતી?'' અને તેણે છણકો કરી જવાબ 
આપ્ર્યો. ''મારી સખીને ત્ર્યાાં'' એક તો ભખૂ્ર્યો, અને તેની ેરજનુાં તેને ભાન 
નહીં. જમવાનુાં તૈર્યાર હોત તો વાાંધો ન આવત અને અમારા બાંને વચ્ચે 
બોલાચાલી થઇ. રકઝક થઇ અને મેં ગથુસામાાં તેની ઉપર હાથ ઉપાડર્યો 
અને તે ઘર છોડી જતી રહી. હવે કૃષ્ણ હવે મને સમજાવો, મારી જગર્યાએ 
તમે હોત તો શુાં કરત? આ જ કરત ને? થોડી વાર પછી ગામમાાં હો હા 
થઇ. લોકો બમૂો પડવા લાગર્યા, 'આર્યન, આર્યન રાધાએ જમનુામાાં 
ઝાંપલાવ્ય ુછે.' હુાં દોડતો ત્ર્યાાં ગર્યો પણ તે ન મળી. તે તણાઇ ગઇ હતી. 
વરસાદ હતો, નદીમાાં ઘોડાપરૂ આવ્યુાં હત ુાં. આવામાાં તેને ક્યાાં શોધવી? 
છતાાં મારા વમત્રોને લઇને શોધવા વનકળર્યો, ન મળી. બીજે હદવસે મેં નક્કી 
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કયુું, 'ટોળી બનાવીને આજુબાજુના ગામમાાં તપાસ કરીશ' પણ બીજે હદવસે 
વરસાદે માઝા મકૂવાથી બહાર નીકળાર્ય તેમ નહોત ુાં. અને તે તમારા 
હાથમાાં આવી, તમે તેનો જીવ બચાવ્ર્યો. અને કૃષ્ણ અહીંથી જ તમારો ધમમ 
શરૃ થાર્ય છે. તમે ધમમ ચકૂી ગર્યા. હુાં તમને દોષી ગણુાં છુાં. રથતામાાં કોઇ 
વથત ુમળે તો તેને તેના માભલકને શોધી તે પરત પહોંચાડવાની હોર્ય, તેને 
રાખી લેવાની ન હોર્ય, જ્ર્યારે આ તો જીવતી વ્ર્યક્ક્ત હતી. સાંસાર તો 
ખાટો-મીઠો હોર્ય. તમને મળી, તમે તેનો જીવ બચાવ્ર્યો તે માટે  ેરી 
આભાર. તે ભાનમાાં આવી પછી તેને તમે પછૂયુાં હોત કે ત ુાં ક્યાાંની છો ? 
તને શુાં થયુાં છે વગેરે તેને તમે  સમજાવીને પરત મોકલી હોત તો મારો 
સાંસાર અધરૂો ન રહતે. તમારો સાંસાર મધરુો કરવામાાં મારો સાંસાર અધરૂો 
રહી ગર્યો. તમે તો અવતારી પરુુષ છો. તેને સમજાવી પાછી મોકલી 
શકત. ત્ર્યાાં સધુી મારો ગથુસો પણ ઓગળી ગર્યો હતો. તેની માેી માાંગત 
અને હુાં તેને પાછી થવીકારી લેત. પણ નહીં તમે એવુાં ન કયુું. તે તમને 
ગમી ગઇ, મારી રાધા ગમી જાર્ય તેવી જ છે. મીઠડી, કામણગારી, રવસક, 
સુાંદર કાર્યા, મારકણી આંખો, કોઇ પણ વ્ર્યક્ક્ત તેને જોઇને મોહહત થર્યા 
વગર ન રહ.ે તેનાથી અંજાઇ જાર્ય. મારી રાધા સાક્ષાત રવત હતી - અને 
હાંમેશાાં કામદેવને આમાંત્રણ આપતી હોર્ય તેમ લાગે. તે હતી તો મારાથી 
નીચા ગોત્રની પણ તેનુાં આ રૃપ મને મોહી ગયુાં અને મેં હા પાડેલી. ઘણાાં 
વષો અમે સાથે સાંસાર માણ્ર્યો, અમે બાંને એકબીજાથી સાંતષુ્ટ હતા. પણ 
મારા ગથુસાએ અને તેની વતમણુાંકે, તેની બેકાળજીએ અમારા સાંસારને 
બેસરૂો કર્યો. અને તમને મળી ત્ર્યારથી હુાં તેને ખોઇ બેઠો. તમે જો 
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સમજાવીને તેને પાછી મકૂી ગર્યા હોત તો તે પાછી મારા સાંસારમાાં સમાઇ 
ગઇ હોત, પણ નહીં, એ તમારામાાં અને તમે તેની ઉપર મોહી પડર્યા. તમે 
તેના કરતાાં નાના અને તે મોટી. તમે વધારે કામણગારા, વધારે 
તાજગીવાળા. તમે તેને પાછી આવવા ન દીધી અને તે પાછી ન આવી. 
અહીં કામ કરવુાં પડત ુાં હત ુાં, તમારે ત્ર્યાાં વૈભવ. સ્ત્રીને બીજુ ાં શુાં જોઇએ. 
પોતાનાથી નાનો પે્રમી, વૈભવ, સખુ અને સાંતોષ આપનારા તમે. 

મને જ્ર્યારે ખબર પડી કે તે તમારી પાસે છે, ત્ર્યારથી મેં માની લીધુાં 
કે મેં રાધાને ગમુાવી દીધી હતી. ગોપીઓનેે તમે રાતે્ર વાાંસળી વગાડીને 
બોલાવી શકો. તે પોતાના ગોપની સાથે સતૂી હોર્ય તો પણ તે ઊભી થઇને 
તમને મળવા આવી જાર્ય. તો રાધા તો કઇ મોટી હથતી ? તમે તેને મોહ્યા 
કે તે તમારા પર મોહી પડી તે તમે જ નક્કી કરી શકો. પણ મેં તો મારી 
રાધા ખોઇ, તમે વ ૃાંદાવન છોડયુાં, પણ તેને સાથે ન લઇ ગર્યા, તે ખોટુાં કયુું. 
તમે તેને સાથે લઇને ગર્યા હોત તો હુાં તેને ભલૂી જાત પણ તમે ન લઇ 
ગર્યા. કેમ? શા માટે ન લઇ ગર્યા? તે તમે જાણો. હ ે કૃષ્ણ, તમને ખબર 
નહીં હોર્ય કે હુાં રોજ તમારા અને રાધાની આસપાસ જ રહતેો. કારણ કે 
મારી રાધા તમારી પાસે હતી. 

તમે જ્ર્યારે રાધા પાસે હતા ત્ર્યારે હુાં બહાર ઊભો ઊભો વનસાસા 
નાખતો હતો. તમે તો તેની સાથે આનાંદ કરતાાં, તેને પે્રમ કરતા, 
વાતામલાપ કરતા, હસતા. આ બધુાં જ મારા કાળજે લાગત ુાં. મારુાં  કાળજુ ાં 
કપાઇ જત ુાં, ઘણી વાર તમને મારી કાઢવાનુાં મન થત ુાં પણ અટકી જતો. 
કારણ કે હુાં હત્ર્યારો બનુાં તો રાધા મને પાછી ન મળે. ભલે હુાં દુઃખી રહુાં 
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પણ તે તો તમારી સાથે સખુી રહતેી અને આનાંદમાાં રહતેી હતી. મેં ધીરે 
ધીરે તેનો મોહ ઓછો કર્યો પણ ઘડપણે મને ેરી સતકમ કર્યો, મને તેની 
ર્યાદ આવવા લાગી. જ્ર્યારે રાધા અને તમારી દીકરીનાાં લગન લેવાર્યા 
ત્ર્યારે હુાં કન્ર્યાદાન કરવા ગર્યો હતો પણ મને કોઇએ તેની પાસે જવા ન 
દીધો. હુાં દૂરથી તેને આશીવામદ આપીને વળી ગર્યો. મારી નહીં પણ તે 
રાધાની હદકરી તો હતી ? ને તમે પણ કેવા વનષ્ઠુર પે્રમી, વપતા, રાધાને 
ઉષાની ભેટ તો આપી પણ પાછુાં વળીને કોઇ હદવસ ન રાધાને જોઇ કે ન 
ઉષાને. હુાં તો સરૂજમખુી, રાધાને જોઇને ખીલતો અને રાતે કરમાઇ જતો, 
પણ તમે તો કમનસીબ છો. હુાં તો તેને રોજ જોતો, તમે તો છેલ્લાાં ઘણાાં 
વષોથી તેને જોઇ પણ નથી. તે તો રોજ હજુરે્ય સાાંજે શ્ર ૃાંગાર સજીને બેસે છે. 
હજુ પણ તેને આશા છે કે તમે ક્યારેક ક્યાાંથી આવશો. ઉષા રોજ તેને 
સમજાવે છે કે તમે નથી આવવાના પણ તે માનતી નથી. તેનો વવશ્વાસ, 
તેની શ્રધ્ધા હજુ પણ અતટૂ છે. ચાલો એ થવપ્નમાાં પણ તેને જીવવા દો. 
તમે જીવતા છો એટલે તે જીવે છે. નહીંતર તે તો ક્યારની મરી ગઇ હોત, 
અને હા કૃષ્ણ મારા માટે પણ તમે જીવજો. હુાં રાધાને દૂરથી જોઉં છુાં તો 
ખરો. ભલે ને તે મારી ન થઇ શકી, ભલે તે તમારી છે. પણ તેની પાછળ 
મારુાં  નામ છે.''રાધાઆર્યન'' અને તમારી સાથે ''રાધા-કૃષ્ણ'' જે તમારી 
નથી છતાાં...'' 

 એક ઊંડો વનસાસો નાખી આર્યન બોલતો બાંધ થર્યો. ઉધ્ધવે તેને 
શાાંવતથી બેસાડર્યો.  
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''બોલો કૃષ્ણ હવે તમારે બોલવાનુાં છે?.તમારો ધમમ શુાં કહ ેછે ? પારકી 
પરણેતરને ઘરમાાં રાખી, મને પાછી આપશો ?'' 

કૃષ્ણ હદગમઢૂ થઇ ગર્યા. તેમણે ઉધ્ધવને કહ્ુાં: ‘અત્ર્યારે ત ુાં આર્યનને 
અહીંથી લઇ જા. કાલે આપણે ેરી મળીશુાં.''  

અને ઉધ્ધવ તેને લઇને ગર્યા. કૃષ્ણ પોતાના આસન ઉપર બેસી ગર્યા, 
રુકમણી અંદર પ્રવેશી. 

 તેણે કહ્ુાં, ''હુાં ક્યારની બહાર ઊભી ઊભી આર્યનને સાાંભળતી હતી. 
મને તમારી અને આર્યનની ખબૂ દર્યા આવે છે. તમને બાંનેને થોડા સમર્ય 
માટે મળી, પણ રાધાનુાં શુાં? તમે આટલા નઠોર હશો તે મને ખબર નહીં. 
તે ભબચારી તમારી રાહ જોઇને બેસી રહી. અને તમે પારકી પાંચાતમાાંથી 
ઊંચા ન આવ્ર્યા. તમે તે ભબચારીને કેટલો અન્ર્યાર્ય કર્યો. મને જો રાધા 
પહલેેથી મળી હોત તો હુાં તેને અહીં લઇ આવત, મને તેના માટે લાગણી 
થઇ છે. કૃષ્ણ તમારે જવુાં જોઇએ. એક પત્ની તરીકે તમને હુાં આગ્રહ કરુાં  
છુાં.'' 

 ''પણ રુક્ષ્મણી તને ખબર નહીં પડે, જો હુાં જઇશ તો તે જ ક્ષણે તે 
મરી જશે, અત્ર્યારે તો મારી આશામાાં તે જીવે છે. મને જોશે તેનો શ્વાસ 
થાંભી જશે, મારે તેને જીવાડવી છે.'' 

 ''તો તમે તેને દૂરથી જોઇને પાછા આવો.''  

‘રુક્ષ્મણી હુાં રાધાને ઓળખુાં છુાં. હુાં તેને મળવા જવાનુાં વવચારુાં  તો પણ 
તેની ખબર પડી જાર્ય. દ્રારકાથી નીકળુાં અને તે વ ૃાંદાવનમાાં મરી જશે, તેને 
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ઝૂરવા દો.રુક્ષ્મણી તને ખબર નહીં હોર્ય કે જ્ર્યાાં સધુી હુાં જીવીશ ત્ર્યાાં સધુી 
હુાં બે સ્ત્રીઓને નહીં મળી શકુાં. એક દ્રૌપદી, બીજી રાધા. આ જ વવધાતાએ 
ભાખ્યુાં છે, અને રુક્ષ્મણી મને થોડો સમર્ય એકલો રહવેા દે.'' રુક્ષ્મણી ગઇ. 
જતાાં જતાાં બબડતી હતી. તમે શાના જગતના તાત. શાના દ્રારકાધીશ ?'' 

કૃષ્ણ એકલા પડર્યા. 

જેને અઢાર અક્ષોહહણી સેનાને પોતાની સામે મરતી જોઇ તે રાધાને 
ઝૂરતી જોઇ શકતા નહોતા. કેવી લાચારી ? કેટલી મર્યામદા? 

છેલ્લાાં ઘણા હદવસથી તેઓ ઘેરારે્યલા જ રહ્યા. બધા વારાેરતી પ્રશ્નો 
પછૂતા હતા. 

કૃષ્ણ વવચારવા લાગર્યા : પહલેી રુક્ષ્મણી, તેણે બહ ુગહન પ્રશ્નો પછૂર્યા, 
માાંગણી કરી, સકૂ્ષ્મ ભેદની વાત કરી. માણસને અમકુ વ્ર્યક્ક્ત ઉપર વવશેષ 
લાગણી હોર્ય. ઘરમાાં પણ તેવુાં બનત ુાં હોર્ય. સ્ત્રીઓમાાં ખાસ વવશેષ રાગ-
અનરુાગ હોર્ય છે. બાગમાાં માળીને જોઇને ફૂલો ખીલે છે. તેમ અમકુ પાત્રને 
જોઇને કૃષ્ણ રોમાાંભચત થઇ જતા. તેમને પે્રમ બધાની સાથે હતો, પણ 
વવશેષ અનરુાગ, રુક્ષ્મણી, સત્ર્યભામા, દ્રૌપદી અને રાધા સાથે હતો. આ 
ચાર પાત્રો તેની જજિંદગીમાાં અલગ-અલગ હતા. સત્ર્યભામાની વાત સાચી 
લાગી. સદુામા તો વમત્ર હતો, પણ તે વમત્રતા વનભાવવા આવી ગર્યો, તેણે 
મને વમત્ર થવીકાર્યો હતો. પણ મેં બહ ુમોડુાં કયુું. તેની બાબતમાાં હુાં ખોટો છુાં, 
લક્ષ્મણા, તેના માટે માન થયુાં. આટલા ઉંચા તકમ -વવતકમ , દલીલો, સચ્ચાઇ, 
નીડર, વનભમર્ય થઇને કોઇએ આજ સધુી તેમની સામે કોઇએ વાત કરી ન 
હતી, તે માનનુી, વવદુષી નારી નીકળી. દુર્યોધન અને ભાનમુવતની દીકરી. 
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પોતે આર્યામવતમમાાં દુર્યોધનના પક્ષમાાં અધમમ છે. એવુાં કહતેા રહ્યા પણ 
આજે મને પણ તે ખોટુાં લાગે છે. દુર્યોધન અને ભાનમુવતની કેળવણીએ 
તેને સાંથકારી બનાવી. મારા પતુ્રને પરણીને તે દ્રારકા આવી. મારા આખા 
કુળને તારે તેવી. મારા આટલા બધા પતુ્રો, પૌત્રો-પૌત્રીઓમાાં સૌથી દર્યાળુ, 
શાણા, સમજુ, ચકોર, ચતરુ, વવવેકી, વવનર્યી, સાંથકારી કોઇ હોર્ય તો તે 
શમ્બ અને લક્ષ્મણાના દસ પતુ્રો છે. મને લાગે છે કે હુાં નહીં હોઉં ત્ર્યારે 
ર્યદુકુળની તમામ જવાબદારી મારે લક્ષ્મણાને સોંપીને જવી પડશે. તે જ 
એક આશા છે.' 

 આ રીતે તેમનો પતુ્રવધ ૂમોહ છતો થર્યો. 

એક હદવસ લક્ષ્મણા અને કૃષ્ણ બગીચામાાં બેઠા-બેઠા વાતો કરતા હતા 
અને અચાનક કૃષ્ણ ઊભા થર્યા અને આંબાના ઝાડ નીચે જઇને ઊભા 
રહ્યા. ઘણો સમર્ય તાકી તાકીને પે્રમથી જોર્યા પછી એક કેરી તોડીને 
લક્ષ્મણાને આપીને કહ્ુાં, ''લક્ષ્મણા, હુાં દ્રારકામાાં પહલે-વહલેો આવ્ર્યો ત્ર્યારે 
મેં આ આંબો રોપેલો. તેને છોકરાની જેમ જતન કરી પાળર્યો, પોષ્ર્યો, અને 
મોટો કર્યો. આ આંબાને જોઉં છુાં ત્ર્યારે તે મને મારા સર્જનનો માભલકી હક 
લાગે છે. રાજમહલેમાાં થપષ્ટ સચૂના છે કે આ આંબાને મારા વસવાર્ય કોઇએ 
અડકવુાં નહીં. તેમાાંથી આવતાાં ેળ મારા વસવાર્ય કોઇને પીરસવા નહીં.''  

અને લક્ષ્મણા ચોંકી ગઇ. તેને આ વાતની ખબર નહોતી. 

''તો પછી શ્વસરુજી હુાં એક સવાલ પછૂુાં?  એક વકૃ્ષનુાં સર્જન કરવા માટે 
તમે તેને ઉછેર્યો. તેનો તમને કેટલો મોહ છે. તમને તેના વગર ચાલત ુાં 
નથી તે ેળ ેક્ત તમારા માટે જ પીરસાર્ય છે, તો તમે ને તમારા 
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સાથીદારો મારા દાદા ધતૃરાષ્રને આખી જજિંદગી આર્યામવતમમાાં કેમ બદનામ 
કરતા રહ્યા. તે પતુ્ર મોહમાાં મોહાન્ધ છે. હવે તમે જ કહો, એક અંધ રાજા કે 
જેણે પોતાનુાં આટલુાં મોટુાં સામ્રાજ્ર્ય ચલાવવાનુાં હોર્ય તે પોતાના પતુ્રની 
વાત માને કે બીજાની ? તે તો પરાવલાંબી હતા. તેમના માટે લાકડી 
તેમના પતુ્રો જ હતા. કોઇ પણ વપતા પોતાના પતુ્રના ભરોસે જ જીવનરૃપી 
નાવડી પાર પાડે છે. તેમાાં દ્રોણાચાર્યમ હોર્ય કે અશ્વત્થામા. અજુ મન હોર્ય કે 
અભભમન્ય ુઅને તેમાાં તમારો પણ સમાવેશ થઇ જાર્ય છે. તમે તમારા ઘણાાં 
વાંઠેલ પતુ્રોને કાબમૂાાં રાખી નથી શકતા. તેમને કશુાં કહી પણ નથી શકતા 
અને છતાાં પણ તમે તેમને પોષો છો. આ પતુ્ર મોહ નહીં ? આને શુાં ગણવુાં 
? આખા યધુ્ધમાાં અમારા અને તમારા બાંને પકે્ષ આખા કુટુાંબમાાં બધાના જ 
પતુ્ર પૌત્રો મરાર્યા પણ તમે છેવટ સધુી દ્રૌપદીના પાાંચ પતુ્રોને યધુ્ધમાાં ન 
ઉતાર્યામ.તમે સભુદ્રાપતુ્ર અભભમન્યનેુ યધુ્ધમાાં ઉતાર્યો અને મને લાગે છે કે 
તમે જ તેના મતૃ્યનુ ુાં કારણ છો. દ્રોપદીના પતુ્ર કેમ યધુ્ધમાાં ન ઉતર્યામ? આ 
પતુ્ર મોહ નહીં તો શુાં ? હુાં તમારી જ વાત કરુાં . તમે આખી દુવનર્યાને 
યધુ્ધમાાં ઉતારી. વનશસ્ત્ર રહી તમે બચ્ર્યા. તમારા એંસી પતુ્રોમાાંથી કોઇને 
પણ કુરુકે્ષત્રના ધમમયધુ્ધમાાં કેમ ન લઇ ગર્યા? આ તો ધમમયધુ્ધ હત ુાં. તેમાાં 
તમારા કોણ મરવાના હતા? છતાાં પણ તમે તમારા  પતુ્રોને લઇ ન ગર્યા. 
આમ કેમ? એક વધ ુ સવાલ જે લોકો જીવતા રહ્યા તે બધા વનવુંશ છે. 
યવુધષ્ષ્ઠર, ભીમ, અજુ મન, સહદેવ, નકુલ પોતે જીવતા રહ્યા. પોતાના પતુ્રો 
પર આવતા બાણ પોતે કેમ ના ઝીલ્ર્યા અને પતુ્રો મરવા દીધા? તેમને 
પણ પોતાના જીવનો મોહ હતો. અને સૌથી મોટો મોહ કુરુકે્ષત્રમાાં તમે 
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પરુવાર કર્યો છે. પાાંડવ પક્ષનો છેલ્લો ગભમ પરીભક્ષત મતૃ હતો. તેને તમે 
જીવવત કર્યો. તમારા ર્યોગ ચમત્કાર તમારુાં  સત્ર્ય, તમારી કારહકદી પરૃ્થવી 
પરનો અવતાર. આ બધુાં જ તમે હોડમાાં મકૂ્ુાં. એક વાંશ ચાલ ુરહ ેતે માટે 
તેને જીવવત કરવા માટે તમારી લાગણી છતી કરી. સારુાં  કયુું. કોઇ પણ 
આવનાર બાળક આવતાાં પહલેાાં અકાળે મરવુાં ન જોઇએ. પણ આવી 
ગરે્યલા પણ અકાળે મરવા ન જોઇએ. તમે આ શક્ક્તનો ઉપર્યોગ પરૃ્થવીને 
નાંદનવન બનાવવા, ઓજથવી, તેજથવી, સમદૃ્ધ કરવા કે  તાંદુરથત પેઢીને 
સારા સાંથકાર, વશક્ષણ મળે તે માટે ખચી હોત તો તમે ખરા અથમમાાં 
ર્યોગેશ્વર ગણાત, પણ મારી દ્દષ્ષ્ટએ તમે ઊણા ઉતર્યામ છો. તમે ધમમયધુ્ધ 
કરવા નીકળર્યા ત્ર્યારે તેમાાં ભાગ લેનાર સૈવનકોને જીવાડવા માટે આખા 
દેશમાાંથી અનાજ, કપડાાં, વાસણો, ગાડાાં, હવથર્યારો, ઘોડા, ગધેડાાં, લાકડાાં, 
બીજી જીવન જરૃહરર્યાતવાળી ચીજવથતઓુ લ ૂાંટીને મેળવીને કુરુકે્ષત્ર 
પહોંચાડવામાાં આવેલી. કેટલીક સ્ત્રીઓ પાસે તો પહરેવા માટે કપડાાં પણ 
નહોતા. આખા દેશમાાં દુકાળ જેવી ક્થથવત હતી. હજારો સ્ત્રીઓને સૈવનકોના 
ઉપર્યોગ એના ઉપભોગ માટે લઇ જવાઇ હતી. સ્ત્રીઓના વશર્યળ ભ્રષ્ટ 
થર્યા. શુાં આ જ ધમમયધુ્ધ કહવેાર્ય ? અને શ્વસરુજી, મેં તો બધુાં ગમુાવ્યુાં છે, 
પણ તમે  તો કશુાં પણ મેળવ્યુાં નથી.'' 

 અને વનસાસા નાખીને તે ઊભી થઇ. કૃષ્ણ ત્ર્યાાં સધુી મઢૂ થઇને આ 
વાતો વાગોળતા રહ્યા. 

હજુ એક પાત્ર કૃષ્ણના જીવનમાાં આવવાનુાં બાકી છે. અને થોડા હદવસ 
પછી ઉધ્ધવને બોલાવી કહ્ુાં, 
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  '' બધા અવતવથઓ ગર્યા લાગે છે.? 
 '' ઉધ્ધવે કહ્ુાં, ''હા મોટાભાગના ગર્યા’ 

  ‘ ચાલ હવે શાાંવત ગઇ.’ 
 પણ એમના નસીબમાાં શાાંવત ક્યાાં હતી ?  

ઉધ્ધવ બોલ્ર્યો, ''હજુ એક મોટા સવાલનો જવાબ તમારે આપવાનો 
બાકી છે.’ 
'કોણ રહી ગયુાં?'' 

 ઉધ્ધવે કહ્ુાં, ''એકલવ્ર્ય.'' 

 અને કૃષ્ણ માથે હાથ દઇને બેઠા. આજે બધા જ પાપ-પણુ્ર્યનો હહસાબ 
થતો હતો, કૃષ્ણનુાં હૃદર્ય ેાટેાટ થત ુાં હત ુાં, શુાં આ ધમમયધુ્ધનો બોજો 
પોતાના એકલા ઉપર જ છે ? શુાં એમણે પોતાના એકલા માટે ધમમયધુ્ધ 
કરેલુાં ? જે પાાંડવો માટે ધમમયધુ્ધ કયુું, તેઓ તો યધુ્ધ પતી ગર્યા પછી 
એકેર્ય વખત તેમને મળવા દ્રારકા આવ્ર્યા નહોતા. આ તો તેમની ૧૦૦મી 
જન્મ વતવથએ તેઓે આવ્ર્યા. જૂની વાતો  અને ર્યાદો તાજી કરી ગર્યા. કોઇ 
લાગણી નહીં, કોઇ આત્મીર્યતા નહીં, કોઇ ભાવ નહીં, આવ્ર્યા તેવા ગર્યા. 
એવુાં તો નહીં બન્યુાં નહીં હોર્યને કે તેમને આ બધી ખોટ દેખાઇ હોર્ય ? 
દ્રૌપદી નહોતી આવી માટે ? દ્રૌપદીનુાં ખેંચાણ, તેનો થપશમ તેની હાજરી, 
તેની વાતો, તેની સગુાંધ, તેનુાં લાવણ્ર્ય તેની ર્યાદમાાં તેઓ  સતત જાગતા 
રહતેા. તે ન આવી તે તેમને ન ગમ્યુાં અને મગજમાાં એક ખરાબ વવચાર 
આવી ગર્યો. મારી પતુ્રવધ ૂલક્ષ્મણા આટલી ચતરુ, સતેજ અને સતકમ હોવા 
છતાાં તેણે એક પ્રશ્ન પછૂવાનુાં બાકી રાખ્યુાં હત.ુ અને જો તેણે એ પ્રશ્ન 
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પછૂર્યો હોત તો મારે આપઘાત કરવો પડર્યો હોત. તેના મગજમાાં આ પ્રશ્ન 
હશે જ, પણ તેણે મર્યામદા રાખી હશે ! પણ જો તેણે એ પ્રશ્ન પછૂર્યો હોત તો 
હુાં સાચો જવાબ ન આપી શક્યો હોત, અને કૃષ્ણને ભાસ થર્યો અને તેઓએ 
નજર ેેરવી તો બાજુમાાં જ લક્ષ્મણા ઊભેલી હતી. મીઠા ટહકેુ તે બોલી, 
''શ્વસરુજી, ભલે તમને આજે સો વષમ થર્યા, પરાંત ુતમારી ક્રાાંવત આજે પણ 
પચાસ વષમની વ્ર્યક્ક્ત જેવી દેખાર્ય છે. શરીરમાાં એક પણ કરચલી દેખાતી 
નથી, તમે આજે પણ જુવાન લાગો છો. તમે આજે મને સાચ્ચુાં કહજેો, 
આજ પછી તમને પ્રશ્ન નહીં પછૂુાં, આ મારો છેલ્લો પ્રશ્ન છે. તમે... ખરેખર... 
દ્રૌપદી માટે તો... ધમમયધુ્ધ નહોત ુાં કયુું ને ?'' 

અને કૃષ્ણનુાં મોંુાં લાલઘમૂ થઇ ગયુાં. વનસાસો નાખી તેઓ બોલ્ર્યા, 
''લક્ષ્મણા ત ુાં સાચે જ મને સમજી શકી છે. હા હુાં કૃષ્ણ, વાસદેુવ, અચ્યતુ, 
પટવધમન, નારાર્યણ, દ્વારકાધીશ, માધવ, મોહન, ગીરધર મેં એક માત્ર 
દ્રૌપદીના માટે જ યધુ્ધ કરેલુાં. જ્ર્યારે તેણે મારી સામે લગનનો પ્રથતાવ 
મકૂ્યો ત્ર્યારે હુાં ગભરારે્યલો હતો, ત્ર્યારે તે પ્રથતાવ મારે થવીકારી લેવા જેવો 
હતો, તે ન થવીકાર્યો તે મારી ભલૂ હતી, હુાં સતત તેને ઝાંખતો, હુાં તેના 
સહવાસમાાં રહવેા પ્રર્યત્ન કરતો. અમે બાંને એકબીજાના હોવા છતાાં પણ 
દૂર રહ્યા. તેનો તેને અને મને અેસોસ છે.’ 
 કૃષ્ણે જોયુાં. તો ત્ર્યાાં કોઇ નહોત ુાં, ન હતી લક્ષ્મણા. આ તો એક આભાસ 
હતો, પણ આ આભાસ સત્ર્ય હતો.  

એકલવ્ર્ય આવ્ર્યો, તેનો કપારે્યલ અંગઠૂો જોઇને લાગે કે વણમ 
વ્ર્યવથથાનો તે સૌથી વધારે એક મેઘાવી પ્રવતભા, ગરૃુવશષ્ર્ય પરાંપરા, 
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છેતરપીંડીનો ભોગ બન્ર્યો છે. જેવી રીતે લોકોને પતુ્ર મોહ હોર્ય છે તેમ 
ગરુુને વશષ્ર્ય મોહ હોર્ય છે. તેમણે પણ પોતાની વવદ્યાનુાં અભભમાન, દાંભ, 
મોટાઇ હોર્ય છે. ઇવતહાસનુાં સૌથી ઉપેભક્ષત પાત્ર, સમાજનુાં સૌથી 
તરછોડારે્યલ પાત્ર, જેની કોઇએ નોંધ ના લીધી. આંધળો ગરૃુભક્ત એવો 
એકલવ્ર્ય. દ્રોણાચારે્ય તો  તેનો અંગઠૂો માાંગીને કાપી લીધો. પણ એ થવાથી 
બ્રાહ્મણે કોઇ હદવસ વવચારેલુાં કે તેઓએ તેને કર્યારે ભણાવેલો હતો કે 
ગરૃુદભક્ષણા માાંગી ? તેણે તો તેની પોતાની કુશળતા બતાવેલી. દ્રોણની 
વશક્ષામાાં ભાંગ ન પડે તે માટે કતૂરાનુાં મોં તીરોથી ભરી દીધુાં. તીર પાછા 
બહાર કાઢતી વખતે પણ કતૂરાના મોઢામાાંથી લોહી ન નીકળયુાં. અને 
બીજો બનાવ કવૂામાાં બોલ પડી ગર્યો, દ્રોણના રાક્ષસી મગજમાાં બહ ુગાંદો 
અને ખરાબ વવચાર આવ્ર્યો. 

 'આ જો જીવતો રહશેે તો મારી વવદ્યાને પડકારનાર ઊભો થશે, અને 
અજુ મનની વવદ્યાનુાં મહત્વ નહીં રહ.ે માટે અંગઠૂો માગીને કાપી લીધો.’  

વાત અહીં પરૂી નથી થતી. વવદ્યાનો કોઇ હદવસ નાશ નથી થતો. 
એકલવ્ર્ય અંગઠુા વગર પણ, પોતાની બલુ્ધ્ધથી એટલો જ સક્ષમ તીરાંદાજ 
બન્ર્યો કે તેની સામે પરૃ્થવી પર કોઇ પણ તેના જેટલો સમથમ ન હોર્ય. 

એકલવ્રે્ય કહ્ુાં, ''હ ેકૃષ્ણ, તમારા ધમમયધુ્ધ વખતે હુાં કૌરવ પકે્ષ લડવા 
આવ્ર્યો. આ તો ધમમયધુ્ધ હત ુાં. મને શદૂ્ર ગણી, પાાંડવ પકે્ષ મને કૌરવ પકે્ષ 
જવા જ ન દીધો. જે શલ્ર્ય કૌરવ પક્ષનો સેનાની હતો, તેણે પાાંડવ પક્ષનુાં 
ઉપરાણુાં લઇને મને કૌરવ પક્ષમાાં જવા ન દીધો. મને શદૂ્ર કહીને યધુ્ધથી 
અભલપ્ત રાખ્ર્યો. જો હુાં કૌરવ પકે્ષ હોત તો હુાં એકલો તમારી સાતેર્ય 
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અક્ષોણી સેનાનો તમારા સહહત બધાનો હુાં નાશ કરત અને નાશ એટલા 
માટે કરત કે ધમમ કૌરવ પકે્ષ હતો, નહીં કે તમારી પકે્ષ. કૌરવે તમારા 
યધુ્ધો નીવત-વનર્યમ મજુબ કરેલા છે. જ્ર્યારે તમે જુઠ્ઠાં બોલી, અનીવત 
આચરી, પ્રપાંચ કરી, વનસહાર્ય પર, હવથર્યાર ઉપાડી, યધુ્ધભવૂમમાાં પજૂા 
કરતા ? ભરુીશ્વનો પણ વધ કર્યો. ભીષ્ણ, દ્રોણ, કણમ, શલ્ર્ય, દુર્યોધનને 
અનીવતથી માર્યામ. હુાં આ બધુાં જોતો હતો. પણ મને કોઇએ યધુ્ધમાાં અંદર 
આવવા ન દીધો. હુાં ચપુચાપ સહન કરતો રહ્યો, પણ આજે હુાં અહીં આવ્ર્યો 
છુાં. કૃષ્ણ તમે તો અવતારી પરુુષ છો અને હુાં શદૂ્ર છુાં. તમે એકલા છો અને 
હુાં એકલો છુાં. થઇ જાર્ય ેરી એક વખત ધમમયધુ્ધ'' અને કૃષ્ણએ ના પાડવી 
પડી, ખરેખર ત ુાં જીત્ર્યો ને હુાં હાર્યો અને કૃષ્ણએ એકલવ્ર્યને કહ્ુાં,:   હવે 
કયુાં ધમમયધુ્ધ ? હવે તો હુાં ગીતા પણ વવસરી ગર્યો છુાં અને ધમમયધુ્ધ મને 
ર્યાદ પણ નથી. તને અન્ર્યાર્ય થર્યો હોર્ય તો મને માે કરજે.’ 

 અને એકલવ્ર્ય ચાલી નીકળર્યો. 

વૈકુાંઠવાસી કૃષ્ણ વસદેુવ ર્યાદવ ક્યાાં છે તે કોઇને ખબર નથી. નામ-
ઠામ વગરનુાં તમારુાં  સરનામુાં. આમ તમે અત્ર્યાર સધુીમાાં દશ અવતાર 
લીધા, ચાર સતયગુમાાં, ચાર તે્રતાયગુમાાં, અને બે દ્રાપરયગુમાાં, અમને તો 
સમજ નથી પડતી કે શુાં તમારે આટલા નાના કારણસર પરૃ્થવી પર 
અવતાર લેવો પડે છે? તમારે ભક્ત પ્રહલાદને બચાવવા માટે, 
હહરણ્ર્યકશ્ર્યપનો વધ કરવા નરવસિંહ અવતાર લેવો પડર્યો ? માછલી 
અવતાર શાના માટે લેવો પડર્યો ? કાચબાનો અને વરાહનો અવતાર 
લીધો શા માટે તેની  સમજ નથી પડતી. શુાં તમને પણ પરૃ્થવી પર 
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આવવાનુાં અને ેરવાનુાં મન થત ુાં હશે ? બહ ુજ નાના ક્ષલુ્લક કારણોસર 
તમારે અવતાર લેવા પડર્યા છે, એવુાં લાગે છે. રાવણને મારવા રામનો, કે 
જરાસાંઘને મારવા કૃષ્ણનો ! 

'ર્યદા ર્યદા હહ ધમમથર્ય,' જ્ર્યારે જ્ર્યારે પરૃ્થવી પર અનીવત દુરાચાર 
વ્ર્યભભચાર, અસત્ર્ય ધમમનો લોપ થાર્ય, પણુ્ર્ય કરતા પાપ વધી જાર્ય ત્ર્યારે 
ધમમનુાં અને પરૃ્થવીનુાં રક્ષણ કરવા 'હુાં' વારાંવાર જન્મ લઇશ અને અધમમ 
થતો અટકાવીશ.’ એવુાં તમે ગીતામાાં કહ્ુાં છે પણ  તમારા દશે અવતાર 
જોતાાં લાગે છે કે ત્ર્યાર પછી પણ કોઇ ધમમની થથાપના થઇ નથી. ઉલટુાં 
તમારા નામે આજે ઠેકઠેકાણે તમારા નામની હાટડીઓ ખલૂી ગઇ છે. 
બત્રીસ પકવાન, છપ્પનભોગ, ઠાકોરજી માટે કેસર ઇલાઇચીયકુ્ત દૂધ. તમે 
કેટલા પરાવલાંબી થઇ ગર્યા છો ? તમે તમારી દૈવનક હક્રર્યા પણ જાતે નથી 
કરી શકતા. સવારે તમને કોઇ ઉઠાડે, તમને કોઇ નવડાવે, તમને કોઇ 
ભોગ ધરે, તમને શર્યન કરાવડાવે, ેરી તમને કોઇ ઉઠાડે, ેરી તમને કોઇ 
સવુડાવે, કોઇ તમારા પગ દાબે, કોઇ ચાંપી કરે. પડદા પાછળ ધકેલી દે. 
તમારા આ ભક્તો સાથેનો સાંવાદ પરૂો થઇ ગર્યો છે. તમે એકબીજા સાથે 
આંખ વમલાવી નથી શકતા, ઘાંટડી તમને જગાડે અને ઘાંટડી તમને સવુાડે. 
તમે જીવતા હતા ત્ર્યારે આમાાંન ુાં કશુાં હત ુાં ? ના, કેટલી સરળ અને સહજ 
જજિંદગી જીવેલા તમે ? લોકોને મળતા પે્રમ કરતા અને વહાલ કરતા, 
કુબજાને બેઠી કરી સામાજજક ન્ર્યાર્યનુાં આ ઉત્તમ ઉદાહરણ છે. ભલે તમારી 
દ્રારકા સોનાની રહી પણ આજે તમારા નામે ચરી ખાનારા પાસે એટલી 
માલ-વમલ્કત છે કે તમે કાંગાળ લાગો. તમે તો પૈસા કમાવવાનુાં સાધન 
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બની ગર્યા છો. તમારી અને ભક્તો વચ્ચે દલાલોની એક મોટી ટોળી ઊભી 
થઇ ગઇ. તમારે કાંઇ કરવુાં હોર્ય તો દલાલની જરૃર પડે. ભક્તોએ કાંઇ કરવુાં 
હોર્ય તો દલાલની જરૃર પડે? તમારા નામે આ શુાં માંડાયુાં છે. ભોગ વવલાસ, 
ઠગ વવદ્યા, ધતૂારા, ખોટા ખોટા ચમત્કારો. ભોળી પ્રજાને તમારા નામે 
આવા લોકો ક્યાાં સધુી મરૂખ બનાવ્ર્યા કરશે ? મારુાં  જે કાંઇ છે તે કૃષ્ણને 
અપમણ, હજારો માતાઓ, બહનેો અને દીકરીનાાં વશર્યળ લુાંટાર્ય છે. કોઇ 
રોકનાર નથી કોઇ કહનેાર નથી કે કોઇ ટોકનાર નથી. તમારા નામે રોજ 
અનેક નવાાં ગપ્પાાં આવે છે. લોકો ભોળવાઇને તેને  સાચી વાતો માનવા 
લાગે છે. 

 

 

 

 

તમે અત્ર્યાર સધુીમાાં જે દશ અવતાર લીધા તે ન લીધા હોત તો 
ચાલત પણ હવે છેલ્લો અવતાર લઇને એક વખત જાતે આવી સત્ર્ય શોધી 
સાચુાં શુાં બન્ય ુહત ુાં તે કહો. ખરેખર આ જ ધમમની થથાપના ગણાશે. લોકો 
ભ્રમમાાંથી મકુ્ક્ત મેળવશે. ેરીથી હ ેકૃષ્ણ ! વાસદેુવ ! ર્યાદવ આવો અમને 
મકુ્ક્ત અપાવો અમે પણ મોક્ષ પ્રાપ્ત કરવા માાંગીએ છીએ. 
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૨ 

દ્રારકાના વવશાળ મહલેમાાં કૃષ્ણ સખુાસન નાખી આંબાવાહડર્યામાાં બેઠા 
હતા. ઉધ્ધવને પણ ગરે્ય ૧૫-૧૬ વષમ થઇ ગર્યા હતા. તેની ખોટ પરૂાતી 
નહોતી, એકલા પડી ગર્યા, કાળજી રાખવા માટે દારુકને ચોવીસ કલાક 
સાથે રાખતા, પણ દારુકની એક મર્યામદા હતી તેની સાથે શુાં વાત કરવી, 
એવુાં નહોત ુાં  કે દારુક સમજતો નહોતો તે તો પહલેેથી જ કેશવનો સારવથ 
હતો અને સારવથ જ બેડો પાર ઉતારતા હોર્ય છે. જો પાાંડવના સારવથ પોતે 
ના હોત તો પાાંડવો તો હારેલા જ હતા. દારુકની સઝૂબઝૂ, પોતાની 
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જરૃહરર્યાત, અશ્વની પસાંદગી અશ્વોનો ખોરાક, પાણી, હવા, ઔષધનુાં ઊંડુ 
જ્ઞાન, સાથે સાથે પોતાની અને તેમની સગવડ પણ સાચવવાની આવડત. 
અંગત વેાદારી, વવશ્વાસ,ુ હહિંમતવાળો, લડવૈર્યો કુશળ સારવથ મળવો 
મશુ્કેલ હતો. 

શાાંવતમાાં ખલેલ પાડતો દારુક કેશવ પાસે આવીને બે હાથ જોડી ઊભો 
રહ્યો. 
’કેશવ,મને  કેમ ર્યાદ કર્યામ?’ 
’દારુકક, કાલે સવારે નાગેશ્વરના દશમને જવુાં છે. મને ભોળાનાથની ર્યાદ 
આવે છે. સવારે આવી જજે, અને હા, સાથે કોઇ જોઇશે, માટે લક્ષ્મણાને 
કહી દેજે. તે પણ સાથે આવે, ભલે તે પણ દશમન કરી લે’ 
 હવે કૃષ્ણને લક્ષ્મણા વગર ચાલત ુાં નહોત ુાં હવે કશુાં કામ ના હોર્ય તો પણ 
તેને બોલાવે તેની વાતો સાાંભળે, સવાલ જવાબ કરે, તે તેમની સૌથી વપ્રર્ય 
પતુ્રવધ ૂ હતી. દુર્યોધનની પતુ્રી મહલેની સૌથી લાડકી, મીઠડી, કામગરી 
બધાાંને વ્હાલી હતી. અને જ્ર્યારથી ૧૦૦ વષમની ઉજવણીમાાં તેને તેમની 
સાથે તેની વ્ર્યથા કહી ત્ર્યારથી તો તે તેને માની ગર્યા હતા, આટલી 
વવચક્ષણ, ચતરુ, ચકોર, કામગરી, કામણગારી તેની ગેરહાજરીમાાં 
દ્રારકાધીશનો મહલે અધરૂો હતો, તે હોર્ય તો પણૂમ થાર્ય અને મધરુો થાર્ય.  
થોડી વારમાાં લક્ષ્મણા આવી કૃષ્ણએ તેની સામે જોયુાં. 
’કાલે સવારે તારે મારી સાથે નાગેશ્વર આવવાનુાં છે. કાલે હુાં એક વવવશષ્ઠ 
પજૂા કરવાનો છુાં તેમાાં ત ુાં ભાગ લે તેવુાં હુાં ઇચ્છુાં છુાં કદાચ તારી હાજરીથી 
આ પજૂા ેળે અને કુટુાંબમાાં શાાંવત થાર્ય, હુાં દ્રારકાધીશ, જગતનો તાત, 
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વત્રભવુન, વત્રકાળને વશ કરનાર, મહાકાળનો વશષ્ર્ય, તેમનો ભક્ત મારે ત્ર્યાાં 
દેવોની અવર જવર, નારદ મારા વગર જીવી ના શકે, તેનુાં સવાર 
નારાર્યણથી થાર્ય, પરૃૂાં  નારાર્યણથી થાર્ય, ત્રણે કાળના લોકો મારી પજૂા, 
અચમના કરે છે,પણ અત્ર્યારે મને આ બધાથી સાંતોષ નથી.મારે 
દેવાધીદેવની પજુા કરવા જવુાં છે અને તારે મારી સાથે આવવાનુાં છે’ 

આટલા વષોમાાં લક્ષ્મણાએ કૃષ્ણને પે્રમ કરતાાં ઘણી વાર જોર્યા હતા. 
થવર્યાં પોતે અવતાર અને તેમને પજૂા કરવી પડે તેની તેને નવાઇ લાગતી 
તેઓ વનર્યવમત રીતે આ ઉંમરે પણ ર્યોગ, વ્ર્યાર્યામ, વાયનુી ઉપર અંકુશ, 
પ્રભાવ, આ બધુાં તેમના માટે રોજીંદુાં હત ુાં. તેઓ વહલેા ઊઠે, પછી હક્રર્યા 
કરતાાં બે થી ત્રણ કલાક લાગે, માટે જ ઘણા લોકો તેમને ર્યોગેશ્વર કહતેા, 
પછી બ્રાહ્મણો, શાસ્ત્રી સાથે,ઋવષ સાથે શાસ્ત્રાથમ કરતાાં નવુાં જાણવાની ઇચ્છા 
બહ ુપ્રબળ. કાંઇ જાણે એટલે તેના પ્રર્યોગ પણ કરે અને સેળ થાર્ય એટલે 
સમાજમાાં પ્રચાર કરે લોકોને સખુી કરે, તેમને ત્ર્યાાં દેશ-પરદેશથી વૈદ્યો, 
દવા, ઔષધ, જડીબટુ્ટી લઇને આવતા. દ્રારકાનુાં ઓષધ તાંત્ર ઘણુાં વવશાળ 
હત ુાં અને ત્ર્યાાંના વૈદ્યરાજ પોતાની વનપણુતાનો પરચો વારાંવાર બતાવતા 
હતા. પણ આજ સધુી કૃષ્ણ કોઇ હદવસ ભબમાર પડર્યા નહોતા, હા, 
નબળાઇ આવે.  

સવારના પહલેા પ્રહરે દારૃક રથ લઇને તૈર્યાર થઇને આવી ગર્યા, 
લક્ષ્મણા પણ તૈર્યાર હતી, થોડી જ પળમાાં વાસદેુવ આવ્ર્યા. લક્ષ્મણાને 
જોઇ કેશવ આનાંહદત થઇ ગર્યા. બીજી બધી પતુ્રવધઓૂનુાં હજી સવાર 
પડયુાં નહોત ુાં ત્ર્યારે લક્ષ્મણા નાહી ધોઇ તૈર્યાર થઇને આવી હતી. તેમને 
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જાણ હતી કે આજે સાાંજ પડવાની છે. પણ લક્ષ્મણા છે એટલે કાંઇ 
સચૂનાની જરૃર જ નહોતી. આગલી રાતથી જ રસોડુાં ત્ર્યાાં પહોંચી ગયુાં હત ુાં 
કૃષ્ણને શુાં વપ્રર્ય છે તેની કાળજી લક્ષ્મણા હાંમેશાાં રાખતી માટે જ તે વધ ુ
વપ્રર્ય હતી. 

 રથ પર સવાર થર્યા અને દારુકે રથને હદશા આપી, એક કલાક થર્યો 
હશે અને તેઓ નાગેશ્વર જ્ર્યોવતિભલિંગ પહોંચી ગર્યા, ઉષા હજુ પોતાનુાં પોત 
પ્રકાવશત કરતી હતી. કદૂરત પોતાનુાં કામ કરતી હતી. વાતાવરણમાાં ઠાંડો 
પવન, સુાંગધી વાતાવરણ, પક્ષીનો કલરવ, ભવ્ર્ય ઘાંટનાદ, બ્રાહ્મણોના 
માંત્રોચ્ચાર, વેદોની ઋચા કણમવપ્રર્ય રાગમાાં ગવાતી હતી. કૃષ્ણ રથમાાંથી 
નીચે ઉતર્યામ અને  દરેક બ્રાહ્મણોને પગે લાગર્યા. બ્રાહ્મણોએ આશીવામદ 
આપ્ર્યા, કે્ષમકુશળના સમાચાર પછૂર્યા. અને બ્રાહ્મણ જર્યોવતિભલિંગ 
ગભમગહૃમાાં વાસદેુવને લઇ ગર્યા અને બધાાં તેઓને એકલા મકૂીને વવવેકથી 
બહાર નીકળી ગર્યા, દારૃકે અશ્વોને છૂટા કર્યામ, ચણા ને તાજા ઘાસનો ચારો 
નાખ્ર્યો, દારૃક લક્ષ્મણાને તાત્કાલીક ઊભી કરેલી છાવણીમાાં લઇ ગર્યો, 
જ્ર્યાાં બધી સગવડો હતી, નોકર, ચાકર, દાસ, દાસી, પાણી, જમવાની 
બધી જ વ્ર્યવથથા હતી. લક્ષ્મણાએ થોડો આરામ કર્યો વહલેી ઊઠી હતી 
હવે તો તેની પણ ઉંમર થઇ હતી તે પણ ૬૦,૬૫ પહોંચી હતી કદાચ 
વધારે પણ હોર્ય. પતુ્રીની ઘેર પૌત્ર અને તેના ઘેર પણ પતુ્ર હતા, ખબૂ 
સખુી દાાંપત્ર્ય જીવન, કુશળતાથી ઘરસાંસાર ચલાવતી હતી. વપર્યર તરેથી 
કોઇ સમાચાર નહોતા પણ બધુાં હમેખેમ હશે તેવુાં માની લેતી.  તેણે 
સાાંભળયુાં હત ુાં કે બાજુમાાં જ ગોપી તળાવ છે. શ્વસરુ મથરુાથી આવ્ર્યા 
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ત્ર્યારથી કેટલી ગોપીઓ કે મરજાદી થઇ ગઇ હતી તે ત્ર્યાાં વસતી હતી, 
તેમાાંની કેટલીએ સખી સાંપ્રદાર્ય પણ ચાલ ુકર્યો હતો, આખો હદવસ કૃષ્ણ, 
કૃષ્ણ તે વસવાર્ય બીજો કોઇ વવચાર નહીં, એક પછી એક બધી જ પેઢી 
કૃષ્ણમર્ય, થઇને જીવતી, થવપ્ના પણ કૃષ્ણનાાં જ જોતી. આ ગોપીઓનો 
કૃષ્ણ માટેનો પે્રમ જોઇ લક્ષ્મણા ચોંકી જતી જેઓને કોઇ હદવસ મળી નથી, 
મળવાની નથી, તેઓ માટે આખી જજિંદગી અપમણ, કેવો પે્રમ? કેવી ઘેલછા? 
કેવ ુાં સમમપણ? અને આ થવર્યાં કૃષ્ણના ઘરમાાં?  તે ઘરમાાં કેટલો કલેશ, 
કાંકાસ, અવગણના બધાાં તેમનાથી દૂર રહ ેકેવી વવસાંગતતા, કેટલી નાની 
નાની હદકરીઓ ત્ર્યાાં રમતી હતી. બધાાંને પાસે બોલાવી, પોતાની પાસેની 
વમઠાઇ આપી બધાાં ખશુ ખશુ થઇ ગર્યા. આશરે ત્રણેક કલાક લક્ષ્મણા ત્ર્યાાં 
રોકાઇ છાવણીમાાં જઇને શુાં કરે ? જવાનુાં વવચારતી જ હતી અને કૃષ્ણ 
બહાર આવ્ર્યા, મોં પર તાજગી તેજસ, ઓજસ, જાણે હમણાાં જ મહાદેવ 
સાથે સત્સાંગ કરીને બહાર આવ્ર્યા હોર્ય તેવી રેખા મોં પર ચાડી ખાતી 
હતી. 

તે પણ લક્ષ્મણાની સાથે જોડાર્યા પછી નાની બાળ ગોપીઓને 
પોતાની પાસે બોલાવી. બધાાંના નામ પછૂર્યા, તેમના વપતા શુાં કરે છે તેની 
માહહતી લીધી, બધાાં ગોપ ખેતી કરતા હતા. છેલ્લે એક સૌથી નાની 
બાળગોપી દૂર ઊભી હતી. કૃષ્ણએ તેને નજીક બોલાવી, તે ભાવકુ થઇને 
આવી વાસદેુવે તેનુાં નામ પછૂયુાં. નાનકડી ગોપીએ કાલી કાલી ભાષામાાં 
બોલી મારૃાં  નામ ''લલીતા'' છે નામ સાાંભળતા જ કૃષ્ણ બેસી પડર્યા અને 
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બોલ્ર્યા:’શુાં કહ્ુાં બેટા ત ુાં લલીતા?’ 
 ‘હા’ લલીતા બોલી, 

‘તારૃાં  નામ  કોણે પાડયુાં ?’ 
’મને શુાં ખબર મારા વપતાજી હોર્ય કે મારી માતાએ’ 
’બાંને ક્યાાં છે ? અહીં જ છે. બોલાવુાં? 
’ના ના તારા વપતાનુાં નામ શુાં ? માતાનુાં નામ શુાં ? 

‘બાપજુીનુાં નામ લાભ ુ ગોપ, માતાનુાં નામ વનૃ્દ’ પછી લલીતાએ 
પછૂયુાં:’ હ ેદાદા મારૃાં  નામ તમને ના ગમ્યુાં ? તમે કહો તો હુાં બદલી નાખુાં 
તમને જે ગમે તે હુાં રાખુાં. અને તમે કૃષ્ણ છો ?’ 
 ‘તને કેવી રીતે ખબર પડી?’ 
’હુાં તમારૃાં  વણમન આખો હદવસ બધાાં પાસેથી સાાંભળી સાાંભળી કાંટાળી ગઇ 
છુાં. આજે જોર્યા તો ર્યાદ આવી ગર્યા, વણમન પ્રમાણે તમે તેવા જ દેખાવ 
છે’ 

લલીતા બોલી:’ દાદા મને એ સમજાવો કે હુાં તો બહ ુનાની છુાં. પણ 
આ આખુાં ગામ તમારી જ વાતો કેમ કર્યામ કરે છે. દાદીને કહુાં રાજા-રાણીની 
વાત કરો તો તે તમારી જ વાત કરે છે આ બધાાં તો ગાાંડા થઇ ગર્યા છે. 
ક્યારે ડાહ્યા થશે અને મને રાજા-રાણીની વાત કહશેે, તમે મને રાજા-
રાણીની વાત કહો’ 
 હવે ચોંકવાનો વારો કૃષ્ણ અને લક્ષ્મણાનો હતો. શુાં આ ગામ, આ લોકો, 
તેમની ભક્ક્ત તેમની લીનતા ? લક્ષ્મણા અભભભતૂ થઇ ગઇ, લલીતા તો 
રમતી રમતી જતી રહી, કેટલી ગોપીઓ ગોપીતળાવ પરથી પાણી ભરીને 
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આવતી હતી તેમણે કૃષ્ણને પહલે-વહલેા જોર્યા, દોડતી આવી, ભેટી પડી, 
પગે પડી, રડવા લાગી, થોડી વારમાાં ગામ આખુાં ભેગુાં થઇ ગયુાં. 

બધાાં જ કૃષ્ણમર્ય, ભક્ક્તમાાં તરબોળ, શુાં વશીકરણ કયુું હત ુાં શ્વસરેુ? 
તેની સમજ ના પડી. ક્યાાં સધુી કૃષ્ણ રોકાર્યા, પછી બધાાંને મળી નીકળર્યા 
દારૃકને કહ્ુાં સીધા દ્રારકા જ જઇએ. રથમાાં લક્ષ્મણા અને કૃષ્ણ ચપૂ જ 
રહ્યા બાંનેમાાંથી કોઇ બોલ્યુાં નહીં, બાંને ચપૂ જ રહ્યા, લક્ષ્મણા વવચારતી 
હતી કે લલીતા નામમાાં શુાં છે કે કૃષ્ણ ેસડાઇ પડર્યા, લલીતા તો બહ ુ
સામાન્ર્ય નામ છે. જરૃર કૃષ્ણની જજિંદગીનુાં કોઇ રહથર્ય છે. શોધવુાં પડશે 
વધૃ્ધ સસરાનો ભાર ઉતારવો જ રહ્યો. પણ અત્ર્યારે સમર્ય જશે તો તેઓ 
તેના જ વવચાર કરતા હતા તે મોં પરથી લાગત ુાં હત ુાં. 

મહલે આવી ગર્યો તેની ખબર પણ ના પડી. બાંને પોત પોતાના 
કક્ષમાાં ગર્યા. રાત પડી ગઇ, વનિંદ્રાદેવી સવારી લઇને આવી પહોંચ્ર્યા હતા 
પણ બે જણની આંખમાાં ઊંઘ નહોતી એક કૃષ્ણમાાં બીજી લક્ષ્મણામાાં, દાસ 
પાસે તપાસ કરાવી કે કૃષ્ણ આજે કર્યાાં છે, કોની પાસે છે ? 

વળતો જવાબ મળર્યો, ભદ્રા પાસે કૃષ્ણની આઠ પટરાણીમાાંની એક, 
ખબૂ સશુીલ, સુાંદર, મળતાવડી, તેના થકી કૃષ્ણને દશ બાળકો હતા. બધાાં 
જ ખબૂ સુાંદર, દેખાવડા, માના સાંથકાર, બાપની લાક્ષભણકતા, વવનર્યી, 
વવવેકી, ભદ્રા કોઇ હદવસ પારકી મગજમારી, પાંચાતમાાં પડતી નહીં. તેને 
તેમના માટે માન હત ુાં. તેની પોતાની સાસ ુ જાાંબવતી, અને બાકીના ૯ 
હદર્યર જેઠ સાથે પણ ખબૂ સારૃાં  બનત ુાં. તે વધારે વપ્રર્ય હતી, આમ જોવા 
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જઇએ તો તેને કુલ ૬૯ હદર્યર જેઠ હતા. એક નણાંદ અને એક બનેવી 
બધાાંની તે કાળજી રાખતી કોઇને ઓછુાં ના આવવા દે. 

જવુાં કે ના જવુાં તેની મુાંઝવણમાાં હતી ત્ર્યાાં જ દાસીએ આવીને કહ્ુાં, 
કૃષ્ણ તમને બોલાવે છે શુાં અગમ-વનગમની વાત હતી તેને પણ મળવુાં હત ુાં 
અને સામેથી કહણે આવ્યુાં તે ભદ્રાના કક્ષમાાં પ્રવેશી માતા ભદ્રા  સમજીને 
બીજા કક્ષમાાં જતા રહ્યા હતા.  

‘આવ લક્ષ્મણા’ 
 શ્વસરુ બોલ્ર્યા:’તને ચેન નહીં પડે તેની મને ખાત્રી હતી અને મને પણ 
તને વાત કર્યામ વસવાર્ય ચેન નહીં પડે હા, હવે હુાં વધૃ્ધ થર્યો છુાં થોડા જ 
હદવસમાાં આવતી અષ્ટમીએ હુાં ૧૨૫નો થવાનો, ૧૦૦મી વષમગાઠ તો તેં 
ભવ્ર્ય રીતે ઉજવી, બીજુ ાં બધુાં તો હુાં ભલૂવા માાંગુાં છુાં પણ તારા વેધક 
સવાલો હુાં ભલૂી શકતો નથી, આજે ૨૫ વષમ થઇ ગર્યા ત ુાં આવી ને આવી 
જ રહી. બદલાઇ જ નહીં, ના બદલાઇ તે જ સારૃાં , તારી વનભમર્યતા મને 
ગમે છે. ત ુાં પછેૂ તે પહલેાાં જ તને કહુાં, કે લલીતા મેં પાડેલુાં રાધાનુાં પહલે ુાં 
નામ. અમારી વચ્ચેની ગપુ્તતાનુાં નામ, રાધા તો મા-બાપે આપેલુાં નામ 
પણ મેં આપેલુાં પ્રથમ નામ લલીતા. એનામાાં જે લાભલત્ર્ય હત ુાં જે લાવણ્ર્ય 
હત ુાં જે રૃપ હત ુાં જે કામણ હત ુાં તેનાથી અંજાઇને મેં તેનુાં નામ લલીતા 
રાખ્યુાં હત ુાં અને આજે વષો વીતી ગર્યાાં, વષો પછી કોઇ ગોપીએ તે નામનો 
ઉલ્લેખ કર્યો હુાં ડઘાઇ ગર્યો, કોઇક આવીને મને ધક્કો ના માર્યો હોર્ય તેમ 
લાગયુાં,જાણે કે કોઇ બોલત ુાં સાંભળાત ુાં હત ુાં કે હજી હુાં તેવી જ છુાં ને, તમારી 
જ લલીતા. લક્ષ્મણા,તને ખબર છે કે હુાં જ્ર્યારે રાધાને પ્રથમ વખત  
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મળર્યા ત્ર્યારથી અમે બાંનેએ નક્કી કયુું હત ુાં કે રાધા રોજ મારા માટે નવો 
શ્ર ૃાંગાર કરશે, અને હુાં રાધાને રોજ નવા નામે બોલાવીશ,લક્ષ્મણા આવતી 
અષ્ટમી હુાં ૧૨૫નો થઇશ, મને લાગે છે કે આ મારી છેલ્લી અષ્ટમી હશે, હુાં 
લીલા સાંકેલવા માાંગુાં છુાં. હુાં પણ બોજ લઇને થાક્યો છુાં. કેટલુાં મોટુાં મારૃાં  
સર્જન ? કેટલી મોટી જટીલ, માર્યાથી પર થવાનો સમર્ય આવ્ર્યો છે.આ 
લલીતા તે મારી જજિંદગીની પહલેી લાગણી, પહલેો પે્રમ જજિંદગીમાાં ઘણી 
સ્ત્રી આવી પણ લલીતા જેવી કોઇ નહીં. અને આજે નાની લલીતા જોઇ 
મને રાધાની આબેહબૂ પ્રવતકૃવત લાગી આ જ દીકરી જો મોટી હોત તો તે 
રાધા જ હોત, માટે જ હુાં ેસડાઇ ગર્યો.લક્ષ્મણા હવે તો મારી ઉમર થઇ છે 
પણ જો ત ુાં લખી શક્તી હોર્ય તો કોઇ હદવસ નવરાશે મારી પાસે આવજે હુાં 
રાધાના ૧૦૦૦ નામ તને લખાવીશ’ 
’શુાં વાત કરો છે ! શ્વસરુ ? તમને રાધાજીના ૧૦૦૦ નામ પાડર્યા હતા? 
’હા, મેં રાધાના ૧૦૦૦ નામ પાડર્યાાં હતાાં. મારી જજિંદગીમાાં રાધા ેક્ત ૩ - 
વષમ જ રહી છે. પણ શુાં વાત કરૃાં  તને, મારા રોમે રોમમાાં આજે પણ રાધા 
છે. મેં તેનુાં પહલે ુાં નામ લલીતા પાડેલુાં અને રોજ હુાં તેને મળવા જતો ત્ર્યારે 
નવા નામે બોલાવતો. મને લાગે છે કે હુાં ઘણુાં બધુાં વવસરી ગર્યો છુાં પણ એ 
૧૦૦૦ નામ આજે પણ હુાં કડકડાટ બોલી જઉં ભલૂ વગર, કોઇક હદવસ 
ગણી લેજે’ 
 લક્ષ્મણા અચાંબો પામી ગઇ શુાં કોઇ વ્ર્યક્ક્ત આવો પે્રમ કરી શકે. તેને 
માન્ર્યામાાં આવતુાં નહોત ુાં, જ્ર્યારે તેમણે રાધાજીને છોડર્યા ત્ર્યારે તેઓ આશરે 
૧૬-૧૭ના હશે, અને રાધાજી ૨૪ - ૨૫ ના હશે, પે્રમને કોઇ ઉંમર, સમર્ય, 
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સાંબાંધ નથી. જ્ર્યારે વનૃ્દાવન છોડયુાં ત્ર્યારે છેલ્લી મલુાકાતમાાં તેમણે 
રાધાને ઉષાની ભેટ આપી હતી. તેમણે તેમની પતુ્રીનુાં કોઇ હદવસ મોં પણ 
જોયુાં નહોત ુાં. કેવો લાગણીહીન વપતા! પોતાનુાં પ્રથમ સર્જન, પોતાનો પ્રથમ 
પે્રમની પ્રસાદી, લોક કલ્ર્યાણ કરવા જતાાં પોતાના ભલૂી ગર્યા, પારકા 
પોતાના થઇ ના શક્યા, અને પોતાના પણ ના થર્યા, કેવો ધમમ ? શુાં તેઓ 
ધમમ ચકૂી ગર્યા હતા? 

‘હા, લક્ષ્મણા આજે મને લાગે છે કે જે ધમમ માટેની મારી ઘેલછા 
અસહ્ય રહી, મારાથી ઘણા પ્રશ્નો ઊભા થર્યા, તેનો જવાબ મારી પાસે નથી 
કરશન હજુ મને ભલુાતો નથી, સારૃાં  થયુાં તે મેં હદકરીઓને આપણે ત્ર્યાાં 
રાખી લીધી નહહતો ઘણો અનથમ થઇ જાત અને તારા પ્રશ્નોએ મારૃાં  મગજ 
ભમાવી દીધુાં છે. હક્થતનાપરુથી આવે આજે ૩૫ વષમ થર્યા, મેં શુાં કયુમ આ 
૩૫ વષમમાાં? ખાધુાં પીધુાં, હુાં દ્રારકાધીશ, દ્રારકાને ના સધુારી શક્યો, મારા 
પતુ્ર, પૌત્ર, મોટાભાઇ બલરામ, બધાાં જ વ્ર્યસની, સારૃાં   છે કે દ્રારકાની 
બીજી સ્ત્રીઓની માેક મારા ઘરમાાં વ્ર્યસન આવ્યુાં નથી, ઘણા ઘરની સ્ત્રીઓ 
પણ મદ્યપાન કરતી થઇ ગઇ છે. મહનેત વગરનો પૈસો, પ્રમાદ અને 
વ્ર્યસન તરે ખેંચી જતો હોર્ય છે. દ્રારકાની પ્રજાને સખુી કરવા જે મહનેત 
કરી તે વનષ્ેળ ગઇ, દીવા તળે અંધારૃાં  અને લક્ષ્મણા એક કામ કર મારૃાં  
મન હજુ બેચેન રહ ે છે. ભદેૂવ શ્રવુત બ્રાહ્મણ ગાંગાધર અહીં છે, હા તેમને 
બોલાવ મારે તેની સાથે વાત કરવી છે. મારે મનને શાાંત કરવુાં છે. હુાં બહ ુ
વ્ર્યગ્ર છુાં મને શાાંવત જોઇએ છે,અને લક્ષ્મણા જો તારી બધી મુાંઝવણ 
ગાંગાધરે સત્ર્ય કહીને દૂર કરી હતી.તેઓને કાલે બોલાવજે મારે પણ 
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તેમની પાસેથી વધ ુવવગત જાણવી છે’ 
 બીજા હદવસે સવારે ગાંગાધર કૃષ્ણના અંગત ઉપવનમાાં આવી પહોંચ્ર્યા, 
કૃષ્ણ એ પ્રણામ કર્યામ,શ્રવુત ગાંગાધરે આશીવામદ આપ્ર્યા, બ્રાહ્મણ એટલે 
બ્રહ્માાંડને જાણનાર બાહ્મણ એટલે સમજનાર, અને ભ્રમમાાં પણ નાખનાર તે 
એટલે સમાજમાાં સવોચ્ચ છે. રહશેે.  

‘બેસો ભદેૂવ’ 
 લક્ષ્મણા ઊભી રહી. ‘ 

શાસ્ત્રીજી, તમારાાં ખબૂ વખાણ  લક્ષ્મણા પાસેથી સાાંભળર્યાાં છે. છેલ્લા ઘણાાં 
વષોથી અમારા અવતવથ રહી અમારી ઉપર ઉપકાર કર્યો છે. અમને સાંથકાર 
આપ્ર્યા છે. કલવુષત વાતાવરણમાાં પણ તમારા જેવા બ્રાહ્મણોનો સાંસગમ, 
સાંપકમથી જ અમે ઉજળા છીએ. લક્ષ્મણાએ તમારી પાસેથી ઘણુાં જાણી, અને 
મારી સાથે ચચામઓ કરી, મને પણ મુાંઝવણમાાં મકૂ્યો છે. પણ પ્રશ્નાથમ, 
શાસ્ત્રાથમ, એ સનાતન ધમમનુાં મળૂ છે. આ પ્રહક્રર્યાથી જ ધમમ ઉપર આવે છે. 
લોકોની શ્રધ્ધા, જ્ઞાન વધે છે. આવી ચચામમાાં સ્ત્રીઓ પણ સામેલ થાર્ય તે 
જરૃરી છે તેમને પણ ઘણી મુાંઝવણો હોર્ય છે. તે દૂર કરવાની આપણી ેરજ 
છે. મારા કુટુાંબમાાં લક્ષ્મણા આવી તેનુાં મને ગૌરવ છે. ભાવવ ઇવતહાસ તેની 
બલુ્ધ્ધની નોંધ લેશે. તેના તકમ -વવતકમ , તેની તેના વપતા તરેની લાગણી, 
થનેહ, આદર, અન્ર્યાર્ય સામે મારી સામે પણ લડવાની તેની તીવ્રતા, 
કોઇની પણ શરમ રાખ્ર્યા વગર સત્ર્ય અને પોતાની વાતને વળગી રહવે ુાં, 
તેની દલીલો, હુાં પણ અંજારે્યલો છુાં. આજે મને ૧૨૫ વષમ થર્યા છે. અને હા, 
લક્ષ્મણા તેં મને થોડા હદવસ ઉપર એક પ્રશ્ન કર્યો હતો કે ગાાંધારીનો શ્રાપ 
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ક્યો હતો?, ૩૬ વષમ પહલેાાં હક્થતનાપરુ છોડયુાં. આજે ૩૫ વષમ થઇ ગર્યા.તેં 
મને પ્રશ્ન કર્યો હતો કે શુાં તમારૃાં  ધમમ થથાપવાનુાં થવપ્નુાં પરૃૂાં  થઇ ગયુાં? ધમમ 
થથાપના થઇ ગઇ, ેક્ત કૌરવને હરાવવાથી ધમમની થથાપના થઇ ગઇ, 
અને આટલા નાના કામ માટે આટલો મોટો સાંહાર, તમારે પોતે જન્મ લેવો 
પડર્યો, માનવીર્ય ર્યાતના ભોગવવી પડી. અને સૌથી વેધક સવાલ તો 
તારો એ હતો કે છેલ્લા ૩૫ વષમથી તમે દ્રારકા છોડી ભાગરે્યજ બહાર ગર્યા 
છો, તો દ્રારકાના ધણી, દ્રારકાને કેમ સધુારી ના શક્યા ? અહીં ધમમની 
થથાપના કેમ ના થઇ ? કેમ ના કરી ? ઘરમાાં પણ ક્યાાં સશુાસન છે. ચારે 
બાજુ ાં ગુાંગળામણ, કાંકાસ, કલેશ, કાવત્રા, ચડસા ચડસી, અપમાનો, પ્રપાંચ, 
આ બધુાં તમારી નજર સમક્ષ જ થાર્ય છે. તમે રોકી શકતા નથી. કેવા 
લાચાર છો ? શાની લાચારી છે ?’ 
 ગાંગાધર હવે બોલ્ર્યા, '' હ ેઅચ્યતુ, હ ેકેશવ, આખુાં મહાભારત મારા દાદા, 
વપતાએ અને મેં જોયુાં અને સાાંભળયુાં છે. મારી સમજ અને ર્યાદશક્ક્તના 
પ્રતાપે હુાં સત્ર્ય બોલીશ, તમે તો જાણો છો કે અમને દેવોનુાં વરદાન છે’ 

 તમે મહાબારતમાાં પ્રવેશ્ર્યા તે પહલેાાં,ભારત અને મહાભારતમાાં 
પ્રપાંચની શરુઆત તમારી સખી દ્રૌપદીના થવર્યાંવર વખતે થઇ હતી. પણ 
તે પહલેાાં નાની મોટી ૩૪ ઘટના બની હતી. તમે જાણતા જ હશો તમારા 
ફૂવા પાાંડુની સાથે ક્રૂર મશ્કરી, ઋવષનો શ્રાપ, દાાંપત્ર્યજીવનથી વાંભચત, 
કુાંતીના વરદાન, પાાંચ પતુ્રોનો જન્મ, અને આશરે ૧૬ ૧૭ વષમની ઉંમરે 
પાાંચ પતુ્રોનુાં હક્થતનાપરુમાાં વવદુર સાથે, અને ઋવષ સાથે આગમન, ર્યાદ 
રાખો તેમની ઉંમર ૧૬-૧૭ વષમ હતી. આશરે પખુ્ત ઉંમર ગણાર્ય. તમારા 
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આગમન પહલેાાંના જે બનાવ બન્ર્યા તે આ પ્રમાણે ગણી શકાર્ય. દુર્યોધન 
દ્રારા ભીમને લાડુમાાં ઘેન નાખી આપવામાાં આવ્યુાં ને પાણીમાાં ડબૂી ગર્યા. 
પણ જીવતા રહ્યો અને બહાર આવ્ર્યો. 

આ એક બનાવ વસવાર્ય કૌરવ પકે્ષ એક પણ અઘહટત વાત બની હોર્ય 
તેમ લાગત ુાં નથી. નાનાાં મોટાાં કાવત્રાાં, પ્રપાંચ, કાંકાસ, વેરઝેર, ઝેર આપવુાં 
એ તો દુવનર્યાના તમામ રાજા રજવાડામાાં સામાન્ર્ય હોર્ય, આ પ્રહકર્યાથી 
કોઇ વાંશ બાકાત ના હોર્ય. 

આ તો એક સામાન્ર્ય ઘટના ગણાર્ય, સત્તા, સ્ત્રી અને ધન આના 
મળૂમાાં રહ્યા છે. સેંકડો રાણીઓ, તેમના વાંશજ, ગાદીની માર્યા, સત્તા 
મેળવવાની લાલચ, અસાંખ્ર્યા રાણીઓ, ભેદ, સોગાદ મેળવવાની લાલચ 
પોતાનો જ પતુ્ર સત્તા ઉપર આવે તેવા પેંતરા,  કારભારીની ચઢવણી, 
ઉશ્કેરણી, વ્ર્યભભચાર,  એ સમર્યમાાં આવી બાબતો સામાન્ર્ય હતી: વપતાની 
હત્ર્યા કરાવી, જેલમાાં પરૂવા, ભાઇઓનો વધ કરવો, ખનૂખરાબી કરી સત્તા 
મેળવવી, બેેામ ખચમ કરવા, ઝેર આપવુાં વગેરે. આમાાં કાાંઇ અજુગતુાં 
નહોત ુાં ગણવામાાં આવતુાં. આની ઇવતહાસમાાં વવશેષ નોંધ પણ નહોતી 
લેવાતી. રાજમહલેના કાવત્રામાાં કેટલી  વખત સત્તા પક્ષ તરેથી પણ 
પ્રોત્સાહન મળતુાં. ઘરકાંકાસ ચાલ ુરહ ેતે પણ કેટલી વખત જરૃરી હોર્ય છે. 
અને કાંકાસ ક્યા ઘરમાાં નથી હોતો. કૃષ્ણ તમારૃાં  ઘર પણ કર્યાાં બાકાત છે. 
જ્ર્યાાં એક કરતા વધારે  સ્ત્રીઓ કાર્યમ સાથે રહતેી હોર્ય ત્ર્યારે તો આ 
ક્થથવત તો ખાસ જોવા મળતી અને તેમાાં કુરૃવાંશ પણ દૂર રહ્યો નહોતો. 
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પણ અહીં તો પારકી વમલ્કતમાાં ઝઘડો હતો. અને પછી રાજ્ર્ય સાથે 
કોઇ ન્હાવા નીચોવવાનો સાંબાંધો હતો જ નહહ, ધમમ અને સમાજ વ્ર્યવથથા 
હાંમેશાાં રાજસત્તાને આધીન હોર્ય છે, તેમાાં ધમમ તો ખાસ.પાાંડવો 
હક્થતનાપરુમાાં આવી ગર્યા હતા. અહીં તેઓને વવદુર તરેથી, ભીષ્મ 
તરેથી તેમને જે પ્રોત્સાહન મળતુાં હત ુાં તે દુર્યોધનને અકળાવનારૃાં  હત ુાં. 
બાંનેનો એકતરેી પે્રમ તેને સમજ નહોતી પડતી અને તેમાાં પણ ખાસ તો 
વવદુર એક પક્ષીર્ય રીતે વતમતા. આમ પણ પાાંડુ, કુાંતી અને માદ્રીના 
વનવાસ દરમ્ર્યાન વવદુર જ વારાંવાર વનમાાં જઇ તેમની બધી સગવડ 
સાચવતા, દરેકનો જન્મ તેમની સામે તેમની હાજરીમાાં જ થર્યો હતો, માદ્રી 
અને પાાંડુ પણ ગર્યા, તે તેમની ગેરહાજરીમાાં ત્ર્યાર પછી કુાંતી અને પાાંચે 
પાાંડવો એકલા પડી ગર્યા, માટે વવદુરને બધાાંની કાળજી રાખવાની 
જવાબદારી આવી ગઇ હતી. અને મહલેમાાં એક કાવત્રુાં રચાયુાં. મહલેના 
કાવાદાવાના ભાગરૃપે, લાક્ષાગહૃની વાત આવી. ગાંગાધર શાસ્ત્રી અટકીને 
બોલ્ર્યા, વાસદેુવ મારા કરતાાં તમે વધારે અનભુવી છો. વધારે ેરેલા છો, 
ભ્રમણ કયુું છે. લાખ એટલો પોચો પદાથમ અને જવલનશીલ છે. તે બરડ 
હોર્ય છે. વાળતી વખતે તટૂી જતી હોર્ય છે. મને સમજ નથી પડતી કે 
લાખનો મહલે હોર્ય જ કેવી રીતે શકે ? છતાાં પણ માની લઇએ પણ ત્ર્યાાં 
મહલેમાાં બેઠેલા કોઇને વવચાર ના આવ્ર્યો, પાાંડવો, કુાંતી, છ જણ વરણાવતૃ 
વનમાાં વવહાર કરવા નીકળર્યા, વવદુરને કાવત્રાની ગાંધ આવી ગઇ હતી કે 
પાાંડવોને મારવા માટેની આ ચાલ છે. જતી વખતે તેણે કુાંતી અને 
પાાંચેવને ચેતવ્ર્યા હતા’ 
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 ેરી ગાંગાધર બોલ્ર્યા ''વવદુરને જો ખાત્રી જ હતી કે પાાંચ પાાંડવ અને 
કુાંતીને મારવાનુાં આ કાવત્રુાં છે. તો જવા જ શુાં કરવા દીધા ? રોકી રાખવા 
હતા. જવા દેવા ન હતા, અને જવાનુાં જ હોત તો ત્ર્યાાં ઉતરવાની ના પાડી 
હોત ? અથવા બીજે જવાનુાં કહ્ુાં હોત, પણ જો વવદુર બધુાં જાણતા હોત તો 
કહવે ુાં હત ુાં કે લાક્ષાગહૃમાાં રહતેા નહીં કે સતૂા નહીં. અને છ જણ જાણે 
ઉજાણી કરવા વરણાવતૃમાાં લાક્ષાગહૃમાાં ગર્યા. 

વવદુરના કહવેા પ્રમાણે તે સામે ચાલીને મોતનુાં આમાંત્રણ થવીકાયુું હત ુાં 
પણ એક વાત નોંધવા જેવી છે કહીને ગાંગાધર અટક્યા, કુાંતી તેમની સાથે 
હતી. અનભુવી, ઘડારે્યલી, મીંઢી, મતુ્સદી, ભેદી, પેટમાાં વાત ટકાવી 
રાખનારી, અને એક હદવસ એક ઘરડા આહદવાસી સ્ત્રી પોતાના પાાંચ 
પતુ્રોને લઇ ભીખ માાંગવા આશરો લેવા લાક્ષાગહૃ પહોંચ્ર્યા અને કુાંતીના 
મનમાાં એક ભર્યાંકર વવચારે જન્મ લીધો, તેના મનમાાં ષડર્યાંત્ર ઘડાયુાં. તેનુાં 
ગનુાહહત મગજ સક્રીર્ય થયુાં કે જો આ છ જણને લાક્ષાગહૃમાાં આશરો આપુાં 
અને બહાર જતા રહીએ તો અને જતાાં જતાાં સળગાવતા જઇએ તો બીજે 
હદવસ છ મડદાાં મળશે અને અમે મરેલા જાહરે થઇશુાં. અને દુર્યોધન 
માનશે કે અમે મરી ગર્યા. અને તેણે આ ર્યોજનાનો અમલ કર્યો જાતે જ 
લાક્ષાગહૃ સળગાવ્યુાં છે આહદવાસી મરી ગર્યા તે લોકો બચી ગર્યા’ 

‘શુાં વાત કરો છે ? ગાંગાધર શાસ્ત્રી? 
 લક્ષ્મણા થર થર કાાંપતી ગભરાઇને બોલી, કૃષ્ણ પણ અવાચક થઇ ગર્યા, 
અને લક્ષ્મણા પાછી બેઠી.  
’શ્વસરુજી, તમને આ વાત ખબર નહોતી ? અને જો ખબર હતી તો તમે 
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આવા ઘાતકી, હત્ર્યારાના પડખે રહ્યા, હા, મારા વપતાએ તેમના મારવાની 
ર્યોજના બનાવી હશે પણ એમને તો બીજાને મારી પોતાની જાત બચાવવા 
છ વનદોષ માણસોનો વધ કર્યો. શુાં ગરીબી, એજ તેઓનો વાાંક, કુાંતીના 
વાત ઉપર તેમણે ભરોસો રાખી લાક્ષાગહૃમાાં રોકાર્યા, વવશ્વાસઘાત કર્યો, 
ભચત્રગપુ્તના ચોપડામાાં પાપ-પણુ્ર્યનો હહસાબ થશે ત્ર્યારે હુાં પછૂવા માાંગુાં છુાં 
કે પાપ કોના પકે્ષ વધ ુહશે, મારા વપતા કે કુાંતી અને પાાંડવોના પકે્ષ? 
 લક્ષ્મણાએ આગળ ચલાવ્યુાં:’ એ છ જણને મારવા કરતાાં લાક્ષાગહૃને 
સળગાવીને જતા રહ્યા હોત તો તેમને કોણ શોધવા નીકળવાનુાં હત ુાં ? અને 
લાાંબુાં વવચારો તો કોઇક ને કોઇક હદવસ તેમણે છત ુાં થવાનુાં હત ુાં તે અને તે 
સમરે્ય એ છ આહદવાસીનો આત્મા જવાબ માાંગશે તેવી બીક નહીં હોર્ય, આ 
પાપનો ભાર છ જણ જાણે રમત હોર્ય તેમ માની લઇ આગળ વધ્ર્યા, કર્યાાં 
ગર્યા ધમમરાજ, વાયદેુવતા, ઇન્દ્ર, અવશ્વનકુમાર, શુાં ભગવાને આવા ક્રૂર 
પાપ કરવા જ કુાંતીએ દેવો પાસે તેમણે માાંગર્યા હતા. કોઇને દુઃખ નહીં, કોઇ 
રાંજ નહીં, કોઇ અરેરાટી નહીં, શુાં આને ધમમ કહવેાર્ય ? શુાં આ તમારા 
ધમમની વ્ર્યાખ્ર્યા ? મારા વપતાએ તો આવી રીતે કોઇની હત્ર્યા તો નથી 
કરી’  

કૃષ્ણ આ વાત જાણતા હતા પણ લક્ષ્મણાએ જે રીતે રજુઆત કરી 
પ્રશ્નો ઊભા કર્યામ, અને ગાંગાધર શાસ્ત્રીએ જે રીતે બનાવનુાં વણમન કયુું 
તેનાથી તેઓ વવચારમાાં પડી ગર્યા, શ્રવુત બ્રાહ્મણ બનાવની સત્ર્યતા કહ ે
ન્ર્યાર્ય નહોતા કરતાાં. તેમને તે હક્ક પણ નહોતો, જેને જે રીતે અથમ લેવા 
હોર્ય તે રીતે લઇ શકે, તેઓ બનાવ, વાત તર્થર્યને વેાદાર રહતેા. શુાં ૨૫ 
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વષમ પછી પણ લક્ષ્મણા પોતાના વપતાની હત્ર્યાની વાત ભલૂી શકી નહોતી, 
આ પતુ્રવધ ૂમાટે સૌથી વધ ુભચિંતા હતી, આટલી સશુીલ સાંથકારી હદકરીનુાં 
ભવવષ્ર્ય ધુાંધળુાં અને કષ્ટદાર્યક હત ુાં. તેના માથે કોઇ છત્રછાર્યા રહવેાની 
નહોતી, તેમાાં તેના પવત અને પોતે વનવમત બનવાના હતા, શમ્બે 
દુવામસાની મશ્કરી કરી હતી અને તે તારાજીનુાં વનવમત બનવાનુાં હત ુાં અને 
સમગ્ર ર્યદુવાંશનો, પોતાની સાથે નાશ થવાનો હતો. અને ગાાંધારીનો શ્રાપ? 
હવે એક જ ધમમ બાકી હત ુાં ૧ વષમ પછી બધી જ ર્યાદવ સ્ત્રીઓ વવધવા થઇ 
ગઇ હશે. મા પતુ્રી વગર, બહને ભાઇ વગર, પત્ની પવત વગર, કોઇ પરૃુષ 
જીવતો નહીં હોર્ય સવમનાશ નક્કી જ છે. અને અધરૂામાાં પરુૂાં  દ્રારકા નગરી 
પણ દહરર્યામાાં ડબૂી જવાની હતી. 

 આ બધુાં તેમની નજર સમક્ષ તરવરત ુાં હત ુાં કોઇને આ વાત કહવેી 
જરૃરી હતી પણ કોઇની ઉપર તેમને વવશ્વાસ પડતો નહોતો. હા એક પાત્ર 
ઉપર વવશ્વાસ પડે તેમ હતો અને તે હતી લક્ષ્મણા પણ અત્ર્યારથી જ આ 
વાત કરીને બાકીની જજિંદગી ત્રાસદાર્યક બનાવવી નહોતી, અંતના થોડા 
હદવસ પહલેાાં વવશ્વાસમાાં લઇ તેને બધી જવાબદારી સોંપી અને પછી 
જઇશ. 

પરૃ્થવી ઉપરનો તેમનો અવતાર સમાપ્ત થવાની તૈર્યારી કરતો હતો 
તેમના વવચારમાાં ખલેલ પાડતા લક્ષ્મણા બોલી: 
’શાસ્ત્રીજી! એક વાત ેરીથી તમારે કહવેી પડશે, તમે વાત ચાલ ુકરી ને 
દાસી મને બોલાવવા આવી શામ્બને કોઇ કામ હત ુાં તે હુાં ગઇ તમારા થોડા 
શબ્દો સાાંભળેલા તમે વશક્ષણ પછીની બધાાં જ કુમારોની કસોટીનો જાહરે 
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કાર્યમક્રમ રાખ્ર્યો હતો તેની વાત કરતા હતા અને ગાંગાધરે તે વાત કૃષ્ણને 
કરી હતી. ેરીથી કહવેાની તૈર્યારી કરતા કહ્ુાં, તુાં કૃષ્ણ પાસેથી સાાંભળે તો 
મારા કરતાાં વધારે સારી રીતે કહશેે અને કૃષ્ણ ચહકત થઇ ગર્યા. તેઓએ 
ગાંગાધરને કહ્ુાં કે હુાં જાણુાં છુાં પણ તમે તો શ્રવુત, તારા વડવા ત્ર્યાાં હાજર 
હતા તમારી પાસે રજ, રજની માહહતી હશે, જે મારી પાસે ના હોર્ય. 

‘કૌરવ - પાાંડવ કુમારોનુાં વશક્ષણ કૃપાચાર્યમ એ દ્રૌણ પાસે પરૃૂાં  કરાવ્યુાં. 
બધાાં જ ઉવતણમ થર્યા હતા પણ શે્રષ્ઠ કોણ તેની કસોટી બાકી હતી. મહુતૂમ 
જોઇ કસોટી નક્કી થઇ મોટા ચોગાનમાાં છાવણીઓ ઊભી થઇ, કુથતી માટે 
અખાડા, તીરબાજી માટે અંતર અને એંધાણી, વનશાની, ગદા યધુ્ધ, ઘોડાની 
પરખ, ગાર્યની પરખ, નાના મોટા બીજા હવથર્યારો, શીખેલુાં તેને પ્રહદિશત 
કરવાની તક હતી.  એક પછી એક થપધામ થતી ગઇ, મોટા ભાગની 
થપધામમાાં બધાાં જ કુમારો ઓછા વતે્ત અંશે સેળ રહ્યા. હવે છેલ્લે, તીર, 
વનશાન અને અલગ અલગ તીરની ખાવસર્યત નો વારો  હતો, અને અજુ મને 
શરૃઆત કરી, તેણે એક તીર છોડયુાં તેમાાંથી અનેક તીર નીકળર્યાાં, અને 
બીજી અનેક તીરની તરકીબ બતાવી, પ્રજા ચહકત થઇને જોતી રહી ગઇ, 
ભીષ્મ, દ્રોણ, કૃપાચાર્યમ, વવદુર, ગાાંધારી, કુાંતી, કનીક, ધતૃરાષ્ર બધાાં જ 
હાજર હતા. કુરૃવાંશના આ શે્રષ્ઠ ર્યોધ્ધાઓ હતા, અને અજુ મનની વાહ વાહ 
થતી હતી. દુર્યોધન પણ ચહકત થઇ આ ખેલ જોતો રહ્યો તેના પેટમાાં તેલ 
રેડાયુાં તેનો કોઇ પ્રવતથપધી આવી ગર્યો હતો, અને આ કસોટી હતી. તેણે 
વવચાયુમ કે આજથી કૌરવોએ પાાંડવોથી સચેત રહવે ુાં પડશે.  બાંને 
એકબીજાથી ચહઢર્યાતા સાભબત કરવાના પ્રર્યત્ન કરવાના હતા. અને 
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અહીંથી બાંને પકે્ષ ઇષામ અને અદેખાઇની ખાઇ વધતી જવાની હતી. અને 
અજુ મને તેની વવદ્યાના શે્રષ્ઠ પ્રર્યોગો જાહરે કર્યામ, પહલેુાં અક્ગનવષામ, બીજુ ાં 
વાંટોભળર્યો, ત્રીજુ ાં પવન રોકવા, ચોથુાં ગગનભેદી, અને છેલ્લુાં નારાર્યણ 
શસ્ત્ર, આ શસ્ત્ર એટલે વાતાવરણમાાંથી પ્રાણવાય ુઓછો થઇ જાર્ય અને 
અંગારવાય ુવધી જાર્ય જેથી મોટી જાનની હોનારત થાર્ય પણ આ શસ્ત્રની 
અસર ક્ષભણક જ હોર્ય, પાણી, હવા કલવુષત થાર્ય. અને અજુ મને બધાાં 
શસ્ત્રોનો વારાેરતી ઉપર્યોગ કરવા લાગર્યો, તેણે એક તીર છોડયુાં, તેમાાંથી 
હજારો તીર નીકળર્યા અને ઓગળી ગર્યા, અને ત્ર્યાાં જ ક્યાાંકથી બીજુ ાં એક 
તીર આવ્યુાં અને આખુાં આકાશ ઢાંકાઇ ગયુાં, બધાાંને લાગયુાં કે આ તીર પણ 
અજુ મને છોડયુાં છે પણ અજુ મન ગભરાઇ ગર્યો, પોતાના તીર કરતાાં સવમશે્રષ્ઠ 
આ તીર કોણે છોડયુાં ? થોડી કળ વળતાાં તેને બીજુ ાં તીર અક્ગન તીર 
છોડયુાં લોકો દાંગ થઇને જોતા રહી ગર્યા. ચારે બાજુ ગરમી જ ગરમી, 
અગનગોળા દેખાવા લાગર્યા. તાળીઓના ગડગડાટ થર્યા પણ ેરી અક્ગન 
શસ્ત્રની સામે ઠાંડી હવા છોડતા તીરોની વષામ થવા માાંડી, વાતાવરણમાાં 
શીતળતા છવાઇ ગઇ બધાાં દાંગ રહી ગર્યા, તાળીઓના ગડગડાટ, માંચ 
ઉપર બેઠેલા રાજવાંશ ઊભા થઇને ચારે બાજુ જોવા લાગર્યા, દ્રૌણ પણ 
ગભરાઇ ગર્યા, કૃપાચાર્યમ માંચ ઉપરથી નીચે આવી ભીડમાાં તપાસ કરવા 
લાગર્યા કોણ હતો આ ધનધુમર જે દ્રૌણ, અજુ મન કરતા સવાર્યો હોર્ય. પણ 
કોઇ દેખાયુાં નહીં, અને અજુ મન ત્રીજુ ાં તીર છોડયુાં  ચારે બાજુથી આંધી 
ધળૂની ગોટે ગોટા દેખાવા લાગર્યા, અને ેરી તેની સામે ક્યાાંકથી એક તીર 
આવ્યુાં આકાશમાાં વવજળી ચમકવા લાગી, પવન ફૂાંકાતો બાંધ થઇ ગર્યો 
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અને ધળૂની ડમરીઓ બેસી ગઇ, અને અજુ મન કાાંઇ સમજે તે પહલેાાં જ એક 
જ તીર આકાશમાાં જત ુાં જોયુાં, તે ક્યાાં ગયુાં તેની કોઇને ખબર ના પડી, પણ 
થોડા સમર્ય પછી વાતાવરણમાાં સગુાંધ ેેલાઇ ગઇ ચારે બાજુથી ઠાંડો 
પવન ફૂાંકાર્યા લાગર્યો, અને ભીડ ચીરતો એક યવુક માંચ પાસે આવીને 
ઊભો રહ્યો, વવશાળ પડછાંદ કાર્યા, કસારે્યલુાં શરીર મોં પર લલાટ હવામાાં 
ઉડતા વાળ કમર ઉપર કસીને બાાંધેલુાં પીતામ્બર, હાથમાાં વવશાળ ધનષુ્ર્ય 
ભાથામાાં દશ-પાંદર ભચત્ર-વવભચત્ર તીર. દરેક તીરની એક ખાવસર્યત લાગતી 
હતી. આખી જનમેદની તેના ગણુોનાાં વખાણ કરતાાં  થાકતા નહોતા તેને 
શાબાશી આપતા હતા, જેઓની પાસે શાંખ હતા તેઓએ શાંખ ફૂાંકી તેનુાં 
થવાગત કયુું. હા, તે કણમ હતો, અવધરથ અને રાધાનો પતુ્ર’ 

અવધરથ હક્થતનાપરુના રાજા ધતૃરાષ્રનો સારવથ તેમજ તેમનો વમત્ર 
હતો. અહીં તેમની અને દુર્યોધનની આણ ચાલતી હતી. અને જેવો કણમ 
માંચ ઉપર આવ્ર્યો અને દ્રોણે પછૂયુાં કે કોણ છે ? તારી કઇ જાત ? અને 
બધાાં ચોંકી ગર્યા, થપધામને જાત-પાત શાની ? પણ દ્રોણે વાત પકડી રાખી. 
આ કુમારોની થપધામ છે. અહીં કોઇ સામાન્ર્ય માણસ ભાગ લઇ ના શકે અને 
કણમ નીચે ઉતરી ગર્યો. મેદનીમાાંથી લોકોએ શરમ, શરમની બમૂો પાડવા 
લાગર્યા. તેઓ કણમને ઘેરી લઇ તેની પાછળ ચાલવા લાગર્યા, અને એટલામાાં 
જ દુર્યોધન માંચ ઉપરથી આગળ આવી મોટેથી બોલ્ર્યો: ‘ કણમ ઉપર આવ 
મારે તારૃાં  કામ છે’ 

 કણમ ધીરે રહીને ઉપર ગર્યો દુર્યોધન કણમને ભેટર્યા, અને બોલ્ર્યા અહીં 
જાતપાત વગર શૌર્યમની કદર થાર્ય છે. તારી વવદ્યા ઉપર અમે આેરીન છે. 
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તારી આ વવદ્યા અજુ મન અને દ્રૌણ કરતાાં ચઢીર્યાતી છે. તારી પાસે કઇ કઇ 
વવદ્યા અને તીર છે અને કણમ પોતાનુાં ભાથુાં નીચે મકૂ્ુાં તો તેનુાં શરીર થપષ્ટ 
દેખાવા લાગયુાં. તેના શરીર ઉપર સોનાનુાં કવચ કુાંડળ દેખાવા લાગર્યા જાણે 
કોઇ રાજકુમાર ના હોર્ય અને એક પછી એક તીર બતાવતો ગર્યો અને તેનુાં 
વણમન કરતો જતો હતો અજુ મન,દ્રૌણ, રાજવાંશ દાંગ થઇ ગર્યા આમાાંન ુાં એક 
પણ શસ્ત્ર હક્થતનાપરુ પાસે નહોત ુાં હક્થતનાપરુ ખાલી ખાલી લાગયુાં જે શસ્ત્ર 
વવશે દ્રોણે વવચાયુમ નહોત ુાં તેવા શસ્ત્ર કણમ પાસે હતા અને સરળતાથી 
ચલાવી શકતો હતો. બધાાં ભોંઠા પડી ગર્યા અને કણમ બોલ્ર્યો, હા હુાં કણમ 
અવધરથ અને રાધાનો પતુ્ર, સતૂપતુ્ર છુાં મને મારા મા-બાપ ઉપર મારી 
વવદ્યા ઉપર ગૌરવ છે. પણ હુાં સતૂપતુ્ર ના હોત તો તમારા વપ્રર્ય વશષ્ર્ય 
અજુ મન કરતાાં સવાર્યો છુાં. તમે જે હજુ સધુી શીખ્ર્યા નથી કે શીખવ્યુાં નથી 
તેમાાં હુાં પારાંગત છુાં. મારી પાસે બે દૈવવક શસ્ત્ર છે જેનો ઉપર્યોગ હુાં વવચારી 
જ નથી શકતો પ્રલર્ય, સવમનાશ. આ વવદ્યા શબ્દો તેની પાસે નાના લાગે, 
પણ હુાં સતૂપતુ્ર છુાં મારે જવુાં જોઇએ અહીં મારૃાં  કોઇ કામ નથી આ તો મોટા 
લોકોની વાત છે મારે અહીંથી જવુાં જોઇએ’ 
 અને તે પગવથર્યાાં ઉતરવા જતો હતો અને દુર્યોધને ત્રાડ પાડી અને 
બોલ્ર્યા: 
’ ઊભા રહો વમત્ર, હુાં હક્થતનાપરુનો યવુરાજ આ ઘડીએ જાહરે કરૃાં  છુાં મારી 
સત્તાનો અને મારા પદનો હોદ્દાની રૃએ જાહરે કરૃાં  છુાં કે આજથી કણમ 
અંગદેશનો રાજા છે. અને તે રાજાના સવમ હક્ક હુાં તેને આપુાં છુાં સભામાાં 
સોંપો પડી ગર્યો અને તે બોલ્ર્યો, આવ દોથત કણમ. આજથી ત ુાં અંગદેશનો 
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રાજા અને પોતાના ગળામાાં શોભતો સોનાનો હાર તેને પહરેાવ્ર્યો અને 
બાજુમાાં ઊભેલા સભાના મહામાંત્રી વવદુરકાકાને સત્તાવાર આદેશ આપતાાં 
કહ્ુાં કે કાલની સભામાાં અંગદેશ અંગેનો ખતપત્ર કણમને અપમણ થશે. વવદુર  
મકૂવાક કોઇ કશુાં બોલી ના શક્યા. બધાાંએ સાંમવતથી આ વાત થવીકારી 
લીધી. અને ગાંગાધર બોલ્ર્યા અને આમ કરીને દુર્યોધને દૂરદાંશી વાપરી 
એક સબળ વમત્ર ઊભો કરી લીધો અને તેને કાર્યમ માટે પોતાનો વમત્ર 
બનાવી દીધો, રાજકારણની આ કટૂનીવતમાાં દુર્યોધન ઉવતણમ થર્યા હતા’ 

પણ અચાનક લક્ષ્મણા વચમાાં બોલી પડી: 
 ‘મારા વપતા વવદ્યાના કદરદાન હતા પણ મતુ્સદી નહોતા તેમણે 

કણમની માેક દ્રોણે અંગઠુો કાપેલા એકલવ્ર્યને પણ પોતાનો વમત્ર બનાવી 
લેવાની જરૃર હતી’ 
 અને કૃષ્ણ લક્ષ્મણાની વાત સમજી ગર્યા તેમને લક્ષ્મણા આજે ખતરનાક 
લાગી. વષો વીતી ગર્યાાં હતાાં. આજે આ વાત અપ્રથતતુ હતી પણ લક્ષ્મણા 
આટલુાં વવચારી શકે છે આ છોકરીમાાં શુાં નહોત ુાં ? વષો સધુી તે ઢાંકારે્યલી જ 
રહી. તેની બલુ્ધ્ધનો કોઇ ઉપર્યોગ જ ના થર્યો, જો થર્યો હોત તો ? કૃષ્ણની 
મોટાભાગની ભચિંતા ઓછી થઇ ગઇ હોત પણ હવે બહ ુમોડુાં થઇ ગયુાં હત ુાં. 
ભાવવ તેમને દેખાત ુાં હત ુાં.  

 ગાંગાધારે વાત આગળ ચલાવી: ‘અને બીજે હદવસે સત્તાવાર રીતે 
ભરી સભામાાં કણમ અંગદેશનો રાજા ઘોવષત થઇ ગર્યો’ 

ગાંગાધર બોલ્ર્યા, આટલી લાાંબી વાત એટલા માટે કરી કારણ કે 
ભીષ્મ, દ્રોણ, કૃપાચાર્યમ, વવદુર, કુાંતી, પાાંચ પાાંડવો અને બધાાંની હાજરીમાાં 
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દુર્યોધને સાભબત કયુું કે હક્થતનાપરુમાાં તેની સત્તા ચાલે છે, તે સવોપરી છે 
અહીં તેના જ હકુમનુાં પાલન થાર્ય છે તે જે કાંઇ બોલે કે કહ ે તેનો 
રાજસભાએ થવીકાર કરવો પડે છે. અહીં પોતાની સત્તા દુર્યોધન સાભબત 
કરી, પાાંડવોનુાં અહીં કાંઇ નથી તે તો અમારી દર્યા ઉપર જ જીવે છે. 

અને એમ કહી ધતૃરાષ્રની સાથેના આસાન ઉપર બેઠો અને ેરી ઊભો 
થર્યો અને બોલ્ર્યો, વવદુર કાકા, આ તમારૃાં  કાવત્રુાં છે. હા હુાં તમારી પર 
આકે્ષપ કરૃાં  છુાં કે આ પાાંડવોને અહીં લાવવાનુાં કાવત્રુાં છે. આશરે ૨૫ વષમ 
પહલેાાં પાાંડુ કાકા વનમાાં ગર્યા ત્ર્યાર પછી કોઇ હદવસ કાકા હક્થતનાપરુ 
આવ્ર્યા નથી, અહીંથી ત્ર્યાાં કોઇ ગયુાં નથી, જનાર ેક્ત તમે જ બીજુ ાં કોઇ 
નહીં. તમે જ ખાધા ખોરાકીની વ્ર્યવથથા કરતા અને દર વખતે તમે 
આવીને જ સમાચાર આપતા અને નવી વાતામ કરતા. પાાંડુકાકા શારીહરક 
અશક્ત હતા બાળકો આવ્ર્યા ક્યાાંથી? તમે જ વાત ઘડી કાઢી, દેવોના 
વરદાનની, શુાં દેવો એટલા નવરા કામ વગરના દેવલોકમાાં બેઠા હતા કે 
કુાંતી બોલાવે ને આવી જાર્ય. અને ગભમધાન કરીને જતા રહ.ે એવી તો શી 
લાચારી દેવોને હતી કે એક સામાન્ર્ય સ્ત્રીના આહવાનથી દેવો આવે, અને 
એવી તો શી સેવા દુવામસાની કરી કે તેમણે આવા અઘહટત વરદાન કુાંતીને 
આપ્યુાં ? તમે જ ૧૮ વષમ પછી ગર્યા. સાથે થોડા બ્રાહ્મણને લઇને આવ્ર્યા 
અને કહ્ુાં કે આ પાાંડુના પતુ્ર છે પણ આમાાંથી પાાંડુકાકાના કોઇ પતુ્ર જ ક્યાાં 
છે ? આ તો અલગ અલગ તમારા કહવેા પ્રમાણે દેવોના પતુ્ર છે તેઓ 
સાથે અમારે શુાં લેવાદેવા? માટે આ પાાંડવોને રાખો તમારી સાથે, પાસે, 
તેને રાજવાંશ સાથે કોઇ લેવા દેવા નથી. સભા થતબ્ધ થઇને સાાંભળર્યા કરી 



144 

 

કોઇ કશુાં બોલી ના શક્ુાં. કુાંતી રડતી રહી, પાાંડવો ચપૂ રહ્યા, વવદુર કશુાં 
બોલી ના શક્યા, સભા વવચારમાાં પડી ગઇ દુર્યોધને ર્યોગર્ય સમરે્ય વાત 
ઉપાડી હતી. વવદુર, કુાંતી, પાાંડવો ઊભા થઇને જતા રહ્યા, જો તે ખોટો હોત 
તો ડાહ્યાઓની, જ્ઞાનીની સભા હતી કોઇએ તેને ટોક્યો નહીં કે રોક્યો નહીં. 
અને અહીં ગાંગાધર રોકાર્યા અને બોલ્ર્યા, દુર્યોધન પોતાની સવોપહરતા 
સાભબત કરી. 

લક્ષ્મણા આ બધુાં આિર્યમથી સાાંભળતી જ રહી તેને હવે લાગવા માાંડયુાં 
કે કોઇ કારણસર સસરાને મારા વપતા સાથે કાંઇ અણબનાવ હશે અને 
તેમણે બદલો લીધો. 

થોડા હદવસ પહલેાાં ગાંગાધરે તેને એક વાત કરી હતી તેને આજે ર્યાદ 
આવી. શાસ્ત્રીજીએ તેને કહ્ુાં હત ુાં કે હુાં તારી વાંશાવલી જોતો હતો. કર્યાાં કોઇ 
ગરબડ થઇ લાગે છે, સમજ નથી પડતી પણ ખરાઇ કરવી જરૃરી છે. ત ુાં 
તારા સસરાને જ વાત કરી  પવૂતિ કરીશ, આટલુાં શધુ્ધ ધમમજ્ઞાન મારી 
પાસે નથી પણ તેમની પાસે છે અને વાત આગળ ચલાવતા કહ્ુાં હત ુાં કે ત ુાં 
તારૃાં  કુળ જાણ. અને તેઆના કહ્યા, સમજાવ્ર્યા પછી તેણે કૃષ્ણ-વાસદેુવને 
પછૂયુાં હત ુાં કે સસરાજી સાંસારના પ્રશ્નો, જન્મ, મરણની પ્રહક્રર્યા મારે 
સમજવી છે. અને કૃષ્ણએ કહ્ુાં હત ુાં કે લક્ષ્મણા ત ુાં ૭૦-૭૫ની થઇ હુાં ૧૨૫ 
નો થર્યો અને હવે તારે જન્મ મરણની પ્રહક્રર્યા સમજવી છે. ભલે, બોલ શુાં 
છે ? અને લક્ષ્મણા બોલી, હુાં કુરૃવાંશની, પણ તમારે ત્ર્યાાં પરણીને આવી 
અને તમારા પતુ્રની પત્ની બની અને અમારા જે બાળકો થર્યા તે કુરૃ 
ગણાર્ય કે ર્યદુ તમે મને થપષ્ટ જવાબ આપશો જેથી મને સાંતોષ થાર્ય. 
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અને કૃષ્ણએ જવાબ આપ્ર્યો કે ત ુાં ભલે કુરૃ વાંશની પણ તારા બાળકો ર્યદુ 
વાંશના જ ગણાર્ય. સ્ત્રી પરણીને આવે એટલે તેની પાછળ પવતનો જ વાંશ 
લાગે, હા, હવે મારા મનની શાંકા દૂર થઇ. તમે સાચા છો પણ  તારે આ 
પ્રશ્ન શા માટે પછૂવો પડર્યો ? અને લક્ષ્મણાએ ધડાકો કર્યો તો આ સમજ 
પ્રમાણે હુાં ક્ષત્રીર્ય નહીં પણ શધુ્ધ બ્રાહ્મણ છુાં અને મને હુાં મારા વપતાને, 
કોઇને કુરૃવાંશ સાથે કોઇ લેવાદેવા નથી. અમે અમારા વાંશ બ્રાહ્મણ છે. 
શધુ્ધ બ્રાહ્મણ, ઉચ્ચ બ્રાહ્મણ’ 
 ગાંગાધર બોલ્ર્યા: ‘હ ેઅચ્યતુ, તમે તો જ્ઞાતા છો મારે આ બાબતમાાં કાંઇ 
કહવેાનુાં ના હોર્ય. પણ લક્ષ્મણાનુાં થોડુાં ગોત્ર હુાં જાણુાં છુાં તે કહુાં: 
 ''વવષષ્ઠ ઋવષ તેમનો પતુ્ર શક્ક્ત, તેમનો પતુ્ર પરાશર, શદુ્ર મત્થર્યગાંધાથી 
થરે્યલો પતુ્ર કૃષ્ણ દે્દપાર્યન વેદ મવુન વ્ર્યાસ તેમનાથી થરે્યલા પતુ્રો 
ધતૃરાષ્ર, પાાંડુ, વવદુર, ધતૃરાષ્રથી દુર્યોધન અને દુર્યોધનથી હુાં અને મારો 
ભાઇ લક્ષ્મણ, અને તેનો પતુ્ર, ........? 

બીજી બાજુ પાાંડુને કોઇ સાંતાન નહીં એટલે તેમનો વાંશ ત્ર્યાાં જ અટકી 
ગર્યો. કુાંતી માદ્રીને  જે પતુ્રો થર્યા તે કુાંતી પતુ્ર, માદ્રી પતુ્રો તરીકે  
ઓળખાર્યા અને  નહહ કે પાાંડુ પતુ્ર, અને વવદુરને કોઇ નહીં. માટે મારૃાં  ગોત્ર 
વવશષ્ઠ, હુાં તેમની ગોત્ર જ કહવેા ર્યોગર્ય છુાં. કૃષ્ણ બધુાં જાણતા સમજતા 
હતા પણ લક્ષ્મણા આટલી ઊંડી ઉતરશે તેની તેમને ખબર નહોતી. તેની 
બલુ્ધ્ધ માટે માન થયુાં. હા તારી વાત બરાબર છે અમારા ર્યદુવાંશમાાં ત ુાં 
બ્રાહ્મણ કુળની દીકરી આવી તેવુાં મનાર્ય’ 
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લક્ષ્મણા ઊભી થઇ પગે લાગી. કૃષ્ણએ આશીવામદ આપ્ર્યા તો વધુાં 
એક પ્રશ્ન પછૂુાં ? ‘હા પછૂ, હુાં જીવુાં છુાં ત્ર્યાાં સધુી તારી બધી જ જીજ્ઞાસા હુાં 
સાંતોવશષ, મને પણ તારા સવાલ-જવાબથી આનાંદ આવે છે’ 
 લક્ષ્મણાના મોં પર થોડી વ્ર્યથા આવતી જતી હતી, અને અચાનક બોલી: 
‘તો શુાં શ્વસરુજી તો પછી પાાંડવોએ મારા વપતા, મારા કાકાઓનો જે વધ 
કર્યો તે શાસ્ત્ર પ્રમાણે તો બ્રહ્મહત્ર્યા જ ગણાર્ય ને અને બ્રહ્મ હત્ર્યારા તો 
નકમના અવધકારી ગણાર્ય ને અને જો તેમને નકમ મળયુાં હશે તો મારા જીવને 
શાાંવત થશે, ઉપર તો બધાાં હહસાબ બરાબર જ થાર્ય છે ને,? 
અને કૃષ્ણ ેરી હથર્યા:  ત ુાં તાંત ુમકૂતી નથી. ત ુાં એ જ સાભબત કરવા માાંગે 
છે ને કે તારો પક્ષ સાચો અને પાાંડવ પક્ષ અને હુાં ખોટો, ચાલ તારી વાત 
પ્રમાણે ત ુાં સાચી’  

 
‘શાાંવત નથી થઇ. પણ એમ કહવેાર્ય છે કે યધુ્ધમાાં બધાાં જ વીરગવત 

પામે છે અને થવગમના હક્કદાર હોર્ય છે. પાાંડવો તો હજુ જીવે છે’ લક્ષ્મણાએ 
દલીલ કરી:’હજુ તો તે જીવે છે.ભવવષ્ર્ય કોને જોયુાં છે? 

કૃષ્ણે કહ્ુાં, હુાં ગાંગાધરને વરદાન આપુાં છુાં કે મારા અને પાાંડવોના 
વનવામણની વવગત પણ તારા મરતાાં પહલેાાં તને આપશે. અને વધમુાાં 
કહ્ુાં:’મેં જ ઊભા કરેલા ધમમ, વનર્યમ પ્રમાણે કરેલા કમમના ેળ અહીં જ 
ભોગવવાના હોર્ય છે.ચાલ આજે હુાં થાક્યો છુાં વધ ુકાલે, મારે તો મારો ભાર 
ઉતારવો છે. અને ગાંગાધર હવે તો લક્ષ્મણા તો તમારી ધમમની બહને થઇ 
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ગણાર્ય તમે બાંને બ્રાહ્મણોએ મને હચમચાવી નાાંખ્ર્યો છે પણ મને તેનો 
આનાંદ છે’ 

      ----- 
 

છેલ્લા ૩૬ વષમથી કૃષ્ણ પાસે કોઇ જ કામ નહોત ુાં દ્રારકામાાં સખુ, સખુ 
અને સખુ, હા વ્ર્યસની થઇ ગયુાં હત ુાં દ્રારકા આ રોગ દરેકના ઘરમાાં ઘર 
કરી ગર્યો હતો, સામાન્ર્ય, માન, વવવેક, લજ્જજા બધુાં જ હકનારા ઉપર ઊભુાં 
હત ુાં. કૃષ્ણ વનરાશ થરે્યલા હતા અને તેમાાં સમર્ય પસાર કરવા લક્ષ્મણા 
અને ગાંગાધર ર્યોગર્ય સાથી હતા. એવુાં નહોત ુાં કે લક્ષ્મણાને ગાંગાધર ેક્ત 
મહાભારતની જ વાત કરતા તેનો બીજા રાજવાંશ અને તેની ખટપટ, 
કાવત્રા, પ્રપાંચની પણ રસપ્રદ વાત કરતા, સરસ રીતે સમર્ય જતો રહતેો 
તે મનમાાં એવુાં ઇચ્છતા કે આ ભદેૂવ અને લક્ષ્મણા ઉપર ભરોસો મકૂી 
તેમને લીલા સાંકેલવી જોઇએ પણ શ્રાપ પરૂો થવાને હજુ સાત આઠ 
મહહના બાકી હતા તેની તેમની ભચિંતા નહોતી પણ ધીરે રહીને લક્ષ્મણાને 
માનવસક રીતે તૈર્યાર કરવી જરૃરી છે. કારણ કે તે જ ર્યદુવાંશનો નહીં પણ 
બચી ગરે્યલા વધૃ્ધોને, બાળકો, સ્ત્રીઓને બચાવી શકશે, નહીં તો તેમનુાં શુાં 
થશે તે વવચારી કૃષ્ણ કાંપી જતા. ધીરે ધીરે તે બાંને ઉપર વધારે ભરોસો 
મકૂતા જતા હતા. પણ તેમણે જોયુાં કે બાંનેના મનમાાં મુાંઝવણ વધારે હતી, 
અને કૃષ્ણ મરતાાં પહલેાાં તે પરૂી કરવા માાંગતા હતા તેમનાથી કોઇ દુઃખી 
ના હોવા જોઇએ મરતાાં પહલેાાં દરેકની માેી માાંગીશ આ જ તો મોટા 
માણસની સજ્જજનતા હોર્ય છે નમ્ર બનો, સખુી કરો, અને ઉંજળુાં ભવવષ્ર્યનો 
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રથતો તૈર્યાર કરી આપીએ. બધાાં પરવારીને ત્રણે જણ ઉપવનમાાં ભેગા 
થર્યા નવાઇની વાત એવી બની કે આ ચચામની ચચામ  મહલેમાાં થતી. 
બધાાંને રસ પડતો જતો, માટે આજે જાાંબવતી, રૃકમણી, સત્ર્યભામા અને 
થોડા પતુ્રો અને પૌત્ર પણ આવ્ર્યા હતા. બધાાં શાાંવતથી બેઠા, ગાંગાધરે વાત 
શરુ કરી: ‘બોલો લક્ષ્મણા, શુાં શુાં જાણવુાં છે?’ 
 કૃષ્ણએ પણ લક્ષ્મણાને પ્રોત્સાહન આપ્યુાં: ‘હા દીકરી, તારે જો આપણા 
કુળને સલામત રાખવુાં હશે તો તારે બધુાં જ જાણવુાં પડશે, સમજવુાં પડશે, 
હા ગઇકાલે તેં તારા ગોત્ર, તારા વાંશની વાત કરી મને પણ આ સમીકરણ 
તો ર્યોગર્ય જ લાગર્યા, હા લક્ષ્મણા, તારા બધાાં જ સવાલ-જવાબ સાચા છે. 
આનો ભોગ સૌથી વધારે કોઇ બન્યુાં હોર્ય તો તે કણમ છે. અહીં હાજર બધી 
જ રાણીઓ, પતુ્ર, પૌત્રને ધ્ર્યાનમાાં લઇ કહુાં છુાં કે હુાં ના હોઉં ત્ર્યારે તમારો 
બચી ગરે્યલો વાંશ, વ્ર્યવહાર, ચલાવવાની જવાબદારી  લક્ષ્મણા અને 
ગાંગાધરને સોપુાં છુાં. બાંને લાગણીશીલ છે, પે્રમાળ છે, પ્રશ્નો સમજશે અને 
કોઇને તકલીે નહીં પડવા દે, તમે છત્રછાર્યા તરીકે થવીકારશો, તેનુાં 
માનશો તો દુઃખી નહીં થાવ’ 
 બધી રાણીઓ ચોંકી ગઇ કૃષ્ણએ નોંધ પણ લીધી પણ ગણકારી નહીં. 
તેમને તો આજ સધુી સલામતી, સખુસાહબેી, વૈભવ અને તેમની નાની 
મોટી જરૃહરર્યાતોમાાં જ જજિંદગી પરૂી કરી હતી, પોતાના ર્યજ્ઞામાાં કોઇએ 
આહતુી આપી નહોતી. એકલા હાથે જ લડર્યા કોઇનો ટેકો નહીં. આશા પણ 
રાખી ના શકાર્ય, છતાાં આટલે સધુી બહાર લાવ્ર્યા ક્યારે ડબૂી જશે તેની 
તેમને ખબર નહોતી. લક્ષ્મણા પણ પોતાના ઉપર આપેલી જવાબદારીથી 
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ગદ્ગહદત થઇ ગઇ. કૃષ્ણના એક માત્ર દુશ્મન દુર્યોધન અને ધમમ થથાપનાની 
વાત, કમમના વસધ્ધાાંત તેમણે રચેલી વ્ર્યાખ્ર્યા, નીવત-વનર્યમો, આદશમ, 
મર્યામદા, સાંથકાર કશુાં કામ ના લાગયુાં અને દુર્યોધનની હદકરીને ઉત્તરાવધકારી 
વારસદાર બનાવી પડે તે લાર્યક પણ હતી. ગાંગાધર તેના ટેકામાાં હશે 
પછી કોઇ તકલીે નહીં રહ.ે શુાં પોતે રચેલી માર્યામાાં-લીલામાાં આટલી 
મોટી ખામી હતી. ક્યાાં ભલૂ થઇ ગઇ, કે લક્ષ્મણા આટલા સચોટ સવાલ 
કરી શકતી અને પોતાની પાસે તેના જવાબ જ નહોતા. ઘણી વખત 
મુાંઝવાતા, માથુાં ખાંજવાળતા, ક્યારે ક્યાાંથી લક્ષ્મણા કોઇ સવાલ પછૂી બેસે 
તેની તેમમે ખબર જ નહોતી પડતી, તે કશુાં ભલૂતી નહીં, ભલૂવા દેતી 
નહીં, તેની ર્યાદશક્ક્ત સારી હતી.  

 તે બોલી: ‘ગાંગાધર ર્યાદ રાખજો ભવવષ્ર્યમાાં આપણે જગતના તાત 
પાસે રાધાના ૧૦૦૦ નામો સાાંભળવાના છે. તેઓને ર્યાદ છે. મોંઢે પણ છે. 
ભવવષ્ર્ય માટે આ મોટો ઇવતહાસ સાભબત થશે તેમનો પે્રમ અજર-અમર 
રહશેે, ગણાશે, બધી રાણીઓ  આ સાંબાંધ થવીકાર્યો જ હતો. બધાાંના આ 
સાંબાંધમાાં કોઇ અજૂગતુાં નહોત ુાં લાગત ુાં અને આજે રાધા ક્યાાં તેમની 
જજિંદગીમાાં છે? આવવાની પણ નથી માટે તેઓને માટે ભચિંતાની કોઇ વાત 
નહોતી. 

બધી રાણીઓને લક્ષ્મણાની વાતોમાાં રસ પડતો હતો. તેની વાતો 
સાાંભળી પોતે હીનતા પણ અનભુવતી અમને આવો વવચાર કેમ નથી 
આવતો ? ક્યાાંથી આવે ? લક્ષ્મણા એ પોતાના વપતાને ગમુાવ્ર્યા છે. 
તેમની હત્ર્યા થઇ હતી અને આ બધાાંમાાં સીધી જ રીતે સસરા કૃષ્ણ સામેલ 
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હતા માટે જ તેનો આક્રોશ જાહરે કરતી એક રીતે જોઇએ તો તે કૃષ્ણને 
આરોપીના પાાંજરામાાં ઊભા કર્યામ હતા અને તેના સવાલના કોઇ 
સાંતોષકારક જવાબ નહોતા. 

શાાંવતનો ભાંગ કરતાાં લક્ષ્મણા બોલી:’હ ે શ્વસરુજી મને સમજાવો હુાં જે 
કુળમાાંથી આવી છુાં તે વવશષ્ઠ કુળની હુાં એક વાત પછૂવા માાંગુાં છુાં તમે 
તમારો અભભપ્રાર્ય આપી મને સાથ આપશો’ 
 કૃષ્ણને નવાઇ લાગી પોતાના પવૂમજો વવશે પણ તે આટલુાં બધુાં વવચારે છે 
તેમને રાંજ થર્યો આટલા મોટા કુટુાંબમાાં આજ એક ચતરુ સ્ત્રી હતી અને 
બીજી બધી શરીરના રમકડાાં, કામવાસના માટે જ શુાં જજિંદગી જીવી તે 
બધાાંએ, કોઇ જીજ્ઞાસા નહીં કતૂહુલ નહીં, સવાલ, જવાબ નહીં, ખાધુાં, પીધુાં, 
બાળકો પેદા કરવા મઝા કરવી આ જ તેમની જજિંદગી જ્ર્યારે લક્ષ્મણા તો 
માનનુી સાભબત થઇ. 

‘હા બોલ તારૃાં  કે કુળ પણ શા માટે બાકી રહી જવુાં જોઇએ ભલૂ હશે તો 
થવીકારીશ નહીં તો તારી ભલૂ સધુારીશ’ 

 લક્ષ્મણાએ પછુ્ુાં:’પરાશર મારા પ્રવપતામહ, લગન કર્યામ વગર કામના 
આવેગ, આવેશમાાં શદુ્ર મત્થર્યગાંધા સાથે સાંબાંધ બાાંધ્ર્યો, તેનાથી તેમને એક 
અનૈવતક પતુ્ર થર્યો, અને ત્ર્યાર પછી પણ તેઓએ  કોઇ લગન કર્યામ નહોતા, 
અને તે મોટા થર્યાને બાદ પ્રવપતામહ થર્યા, જ્ર્યારે અમારા વાંશમાાં કોઇ 
પરૃુષ ના રહ્યા ત્ર્યારે ભીષ્મે ક્યાાંકથી ધમમનો સહારો લઇ ગતકડુાં કાઢયુાં કે 
પરુાના સમર્યમાાં રાજા મરી જાર્ય, રાણી વનઃસાંતાન હોર્ય તો શધુ્ધ બ્રાહ્મણ 
પાસે વનર્યોગથી  સાંબાંધ બાંધાવી પતુ્ર પેદા કરી શકાર્ય. તે ધમમથી પેદા 
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થરે્યલા બાળકો ગણાર્ય. સારો રથતો કાઢર્યો, વવભચત્રવીર્યમની બે પત્નીને 
બાળકોની જરૃર હતી અને પ્રવપતામહ વેદમવુન વ્ર્યાસે બે રાણી અને એક 
દાસીને બાળક પેદા કરી આપ્ર્યા આ તો જાણીતી વાત છે પણ મારો 
સવાલ એ છે કે દાસી સાથેના સાંબાંધથી વવદુરકાકા થર્યા અને તે આખી 
જજિંદગી તરછોડારે્યલા રહ્યા, દાસીપતુ્ર કહવેાર્ય, કારણ કે તેમની માતા 
દાસી, શદુ્ર હતી માટે વવદુર દાસીપતુ્ર ગણાર્ય, તો પરાશર મવુનની પે્રવમકા, 
લગન કર્યામ વગરની શદુ્ર, મત્ર્યથર્યગાંધા સાથેના સાંબાંધથી વ્ર્યાસમવુન થર્યા 
તો તે બ્રાહ્મણ, વેદવ્ર્યાસ કહવેાર્ય અને આજ વ્ર્યાસજીએ શદુ્ર માતાના કખેૂ 
જન્મ લીધો હતો બાપ બ્રાહ્મણ તો પોતે બ્રાહ્મણ જ્ર્યારે દાસી સાથેના 
સાંબાંધથી વવદુર તો બાપનો પોતે હતા તે મા શદુ્ર હતાાં તે વ્ર્યાસપતુ્ર નહીં 
પણ દાસપતુ્ર કેમ ? આ તો વવદુર કાકાને અન્ર્યાર્ય જ ગણાર્ય, જો 
વવદુરકાકા શદુ્ર તો વ્ર્યાસમવુન પણ શદુ્ર જ ગણાર્ય મા પકે્ષ બાંનેની માતા 
શદુ્ર હતી’ 

ગાંગાધર અને કૃષ્ણ જોતા જ રહી ગર્યા આ સ્ત્રીના મગજમાાં શુાં તોેાન 
ચાલે છે તેની સમજ પડતી નથી ક્યાાંથી સવાલ ઊભા કરે છે તેની પાસે 
જવાબ નથી. 

કૃષ્ણને ઘણી વખત લાગત ુાં શુાં ઉપર ભચત્રગપુ્ત આ જ રીતે હહસાબ 
કરતા હશે. કેટલી નાની વાત કેટલા અનથમ સજ ે છે. અને આ અનથમ 
માનવીની આખી જજિંદગી પાર્યમાલ કરી શકે છે. વવદુર આખી જજિંદગી દાસી 
પતુ્ર રહ્યા, તરછોડારે્યલા, અપમાવનત, શોવષત, માનપાન વગર, પત્ની પણ 
દાસીપતુ્રી જ મળી. ભલે તે ગમે તેટલા જ્ઞાની હોર્ય પણ છેલ્લે તો 
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દાસીપતુ્ર જ ગણાર્ય, કારણ કે તે વખતે કોઇ લક્ષ્મણા નહોતી. કાશ, 
યગેુયગેુ ઘર ઘર આવી લક્ષ્મણા હોવી જોઇએ તો કુટુાંબના પ્રશ્નો રહતે જ 
નહીં.  

 ‘ગાંગાધર, આટલા બધાાં પ્રશ્નો, આટલા બધાાં મારા પર આકે્ષપ? 
કેટલાના જવાબ પણ નથી પણ ગાંગાધર એટલુાં કહુાં કે આ બધાાં કમમના 
ેળ છે. તેમાાં હુાં, તમે કે લક્ષ્મણા કે પરૃ્થવીનો કોઇ જીવ બાકી નથી. કમમ જ 
સવમશે્રષ્ઠ ઉપાર્ય છે’ 
 ગાંગાધર, લક્ષ્મણા બાંને ઘણા સમર્યથી વવચારતા હતા કે ઘણા સમર્યથી 
કૃષ્ણ કમમની વાતો કરતા હતા, શુાં તેઓ કોઇ સાંદેશો આપવા માાંગે છે ? જો 
આ વાત હોર્ય તો તેમાાં કોઇ સાંકેત હશે અને સાંકેત સમજવાની જરૃર છે. 
કૃષ્ણ પોતે કાંઇ બોલતા નથી પણ મુાંઝારે્યલા જ રહતેા. પણ કળી શકાત ુાં 
નહોત ુાં.  

 લક્ષ્મણાએ ેરીથી પ્રશ્ન કર્યો: ’શ્વસરુજી મને માે કરશો પણ તમારી 
ગેરહાજરીમાાં તમારી એક ઇચ્છા પરૂી કરવાનો પ્રર્યત્ન કર્યો છે’  

‘મારી કાંઇ ઇચ્છાને પરૂી કરી. અને જો તેં મારી ઇચ્છા પરૂી કરી તો 
માેી માાંગવાની શુાં જરૃર ?  

‘છેલ્લા ઘણા વષોથી હુાં તમારા ભતૂકાળ ઉખાડીને તમને દુઃખી કરૃાં  છુાં’ 
’ના ના લક્ષ્મણા હુાં તો તારો આભારી છુાં જો આ ના થયુાં હોત તો કેટલી 
ગેરસમજ થકી કેવી કેવી વાતો સમાજમાાં ેેલાતી રહતેી હોત જાણે અજાણે 
કેટલાને મારે હાથે અન્ર્યાર્ય થઇ જાત ઉલ્ટો હુાં તો તારો આભારી છુાં તે 
મારો ભાર હળવો કર્યો નહીં તો બોજાના ભાર નીચે કચડાઇ જાત, અને આ 
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ભાર લઇને જાત તો હુાં ક્યાાં હોત ? કોને બોલાવ્ર્યા છે તને જે ર્યોગર્ય લાગે 
તેને બોલાવજે હુાં હળવો થઇ ને જ જવા માાંગુાં છુાં’ 
’તમારાથી જેને સૌથી મોટો અન્ર્યાર્ય થર્યો છે. તે કણમની બે પત્ની, વશૃાલી, 
સવુપ્રર્યા અને તેમના ૯ બાળકોમાાંથી ૮ યધુ્ધમાાં માર્યામ ગર્યા માત્ર એક જ 
બચ્ર્યો હતો, કારણ કે તે નાનો હતો યધુ્ધમાાં ભાગ નહોતો લીધો તે હવે 
મોટો થઇ ગર્યો છે તેના લગન દભક્ષણના રાજાની  દીકરી સાથે થર્યાાં છે તે 
વષૃકેત.ુ' 

 કૃષ્ણ હસી પડર્યા: ‘લક્ષ્મણા ત ુાં પણ હવે ગાંગાધર શ્રવુત બ્રાહ્મણની 
માેક ઇવતહાસ, ભગૂોળ સાથે વાત થઇ અભભનાંદનને પાત્ર છે તે, ક્યારે 
આવવાના છે ? મારે તેમની માેી માાંગવી છે સારૃાં  કયુું તે બોલાવી લીધા 
જો તે મારી આ ઇચ્છા પરૂી કરી તો બાકીની બે ઇચ્છા પણ પરૂી કરજે મને 
તારી પર વવશ્વાસ છે ત ુાં પરૂી કરી શકીશ’ 
 લક્ષ્મણાએ કહ્ુાં:’ હુાં વચન આપુાં છુાં, બોલો કોણ છે તેઓ ? કોને લાવવાના 
છે? 
 કૃષ્ણ સાંકોચ સાથે બોલ્ર્યા: ‘દ્રોપદી અને રાધા, મારી જજિંદગીમાાં આ બે 
પાત્રોની જરૃર છે. મરતાાં પહલેાાં મારે તેને મળવુાં છે’ 
 લક્ષ્મણા સમજી ગઇ તેમનો જીવ મુાંઝાતો હતો તેને પ્રર્યત્ન કરવો જ 
પડશે, અને તે વચન આપી બેઠી શ્વસરુજી હુાં તમારી પતુ્રવધ ૂ લક્ષ્મણા 
તમને વચન આપુાં છુાં કે આ બાંને તમારી પાસે આવશે અને તમારા દશમન 
કરશે ત્ર્યાર પછી જ  તમે થવગામરોહન કરશો. તે મારી જવાબદારી પણ 
ભાવવનુાં એંધાણ ઉપર મારૃાં  કોઇ વનર્યાંત્રણ નથી જો કોઇ કારણસર ના આવે 
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તો મને માે કરશો. કાલથી જ હુાં પ્રર્યત્ન ચાલ ુકરીશ. ૩-૪ હદવસ પછી 
વશૃાલી, સવુપ્રર્યા અને વશૃકેત ુાં આવી પહોંચ્ર્યા. ત્રણેએ કૃષ્ણને પ્રણામ કર્યામ.  

કૃષ્ણએ એક વનર્યમ ઊભો કર્યો હતો પત્ની વસવાર્ય કોઇ પણ બીજી 
સ્ત્રીએ તેમને ેક્ત પ્રણામ જ કરવાના, નીચે નમીને પગે નહીં લાગવાનુાં 
તેનુાં કારણ શુાં ? કૃષ્ણની આ વાતનો ઘણાએ વાાંધો લીધો હતો. પણ કૃષ્ણ 
માન્ર્યા નહીં, ઉધ્ધવે પણ પછૂયુાં હત ુાં પણ કૃષ્ણ જવાબ આપતા નહીં, કૃષ્ણ 
તેનો જવાબ મનમાાં જ આપતા, ગીતામાાં તેમણે જીવનના રહથર્યો, 
સમજાવ્ર્યા પણ કેટલી વાતો સમાજ માટે જોખમી હોવાથી તેની છણાવટ 
નહોતી કરી તેમાાંની એક વાત સ્ત્રીઓ કે દીકરીઓ પાસે પગે નહીં 
લગાવવુાં. જ્ર્યારે સ્ત્રી, હદકરી પરૃુષને પગે લાગવા નીચે નમે છે ત્ર્યારે તેને 
સામેવાળા માટે માન, લાગણી, અહોભાવ હોર્ય છે પણ પરૃુષના મનમાાં શુાં 
હોર્ય છે તેની તેને ખબર નથી હોતી, ગમે તે સાંબાંધથી જોડારે્યલ સ્ત્રી હોર્ય 
તો પણ આટલી વનકટતા જરૃરી નહીં, તેમાાંથી કોઇ અઘહટત વવચાર આવી 
જતો હોર્ય છે. તેનો અનભુવ તેમને પોતાને પણ થર્યો હતો, અનભુવ્ર્યો 
હતો. માટે જ તેમણે પોતે જ વનર્યમ ઘડર્યો હતો. 

ત્રણે જણના ખબર પછૂર્યા, પાાંડવોના પણ ખબર પછૂર્યા અને છેલ્લે 
વવદુર, ધતૃરાષ્ર ગાાંધારી, કુાંતીના ખબર પછૂર્યા. વશૃાલી બોલી, વડીલો તો 
વનવવૃત્ત લઇ વનમાાં જતા રહ્યા છે અને કૃષ્ણ વવચારમાાં પડર્યા, વનમાાં ચાર 
જણ સાથે ગર્યા, જુવાનીમાાં સાથે રહ્યા, ઘડપણમાાં સાથે ગર્યા એકબીજાના 
સહારે વૈતરણી પાર કરવાના છે ઢળતી ઉંમરે સાથે જીવ્ર્યા તો જુવાનીમાાં 
આમ કેમ ના કરી શકર્યા તેમને વવદુર માટે નારાજગી વ્ર્યક્ત કરી, જો 
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વવદુરે ધાયુમ હોત તો આ પ્રશ્ન તેના ડહાપણથી ઉકેલી શકત પણ તે ના કરી 
શક્યા. 

ડાહ્યા હોવુાં એ એક વાત છે. ડહાપણનો ઉપર્યોગ કરી પ્રશ્નો ઉકેલવા તે 
જુદી વાત છે. સારૃાં  સારૃાં  બોલવુાં એ સારી વાત છે. પણ પ્રશ્ન સારી વાતથી 
નથી ઉકેલાતા, પ્રશ્ન ડહાપણથી અનભુવથી અને સમજાવટથી ઉકલે. વવદુરે 
આખા જીવનકાળમાાં પોતાની વવદુર નીવતને વળગી રહ્યા પણ ભાઇઓ 
વચ્ચે કોઇ સમાધાન કરાવી ના શક્યા. કલેશ, કલેહ, વેર ઝેર શમાવી ના 
શક્યા.  

કૃષ્ણ વવદુરને લક્ષ્મણાની નજરે જોવા લાગર્યા પહલેેથી છેલ્લે સધુી 
તેમનુાં શુાં ર્યોગદાન જ્ર્યારે જ્ર્યારે તેમની હાજરીમાાં કોઇ અઘહટત બનાવ 
બન્ર્યો ત્ર્યારે મકૂ બનીને બેસી રહ્યા. જેમ કે ચીરહરણ, ઇન્દ્રપ્રથથમાાં 
દુર્યોધનનુાં અપમાન, કુરૃસભામાાં સાંવધ સમરે્ય, કુરૃકે્ષત્રનુાં યધુ્ધમાાં બધાાંમાાં જ 
મકૂ અને અલીપ્ત  રહ્યા હક્થતનાપરુના મહામાંત્રી તરીકે તેમના ભાગે 
વનષ્ેળતા વસવાર્ય કશુાં જ ગણી ના શકાર્ય. ખરા પ્રસાંગે ન્ર્યાર્ય કે 
અન્ર્યાર્યનો પક્ષ જરૃર લેવો જોઇએ તે આખી જજિંદગી અવનણામર્યક રહ્યા. 
માની લો કે હુાં પાાંડવ પકે્ષ રહ્યો હતો કારણ કે હુાં તેમની સાથે રહ્યો ને 
કૌરવ પકે્ષ અધમમ હતો કારણ કે હુાં તેમની સાથે ન હતો. છતાાં પણ કૌરવ 
પકે્ષ મારા કરતા વધારે જ્ઞાની, શાણા, સક્ષમ લોકો વધારે હતા. અને 
તેમને તેમની ેરજ બજાવીને વીરગવત પામ્ર્યા. ભભષ્મ, દ્રોણ, કણમ, 
કૃપાચાર્યમ, કૃતવમામ, અશ્વથથામા અને ખદુ દેવ જેવો મારો પોતાનો ભાઇ 
બલરામ તેમના પકે્ષ હતા. 
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મને કેટલીક વખત લક્ષ્મણાના તકમ સાચા લાગે છે. નીવત ઘડવી 
અલગ છે અને તેનો અમલ કરવો જુદી વથત ુછે. સત્ર્ય બોલવુાં એ નીવતએ 
પણ એ નીવત વ્ર્યવહારમાાં કેટલી ટકી શકે. ચોરી કરવુાં પાપ છે પણ ભખૂ 
ચોરી કરાવે તો ? અને એમને પ્રસાંગ ર્યાદ આવી ગર્યો. કરશનના 
ઘરમાાંથી બે વીરગવત પામ્ર્યા (હદકરો અને જમાઇ) પણ આખરે પહરણામ શુાં 
આવ્યુાં. બાંને હદકરીઓને વેશ્ર્યા બનવુાં પડયુાં. કૃષ્ણ જાગર્યા, વશૃાલીની સામે 
જોઇને બોલ્ર્યા: 

 ‘જો ત ુાં ના આવી હોત તો હુાં એક ભર્યાંકર બોજા નીચે દબારે્યલો રહતેો. 
મારે તમારા ત્રણેની માેી માાંગવી છે. જો હુાં વવદુર નીવતની ટીકા કરી શકુાં 
તો તેના જેટલુાં હુાં પણ ગનેુગાર છુાં હુાં પણ કણમને ના સમજાવી શક્યો. મેં 
કણમને સમજાવ્ર્યો, ના માન્ર્યો,જો શરુઆતમાાં તેના   જન્મનુાં રહથર્ય જાહરે 
કયુું હોત તો આ મહાવવનાશ અટકી ગર્યો હોત અને કોઇ રથતો નીકળત. 
વશૃાલી કણમ મારા પ્રપાંચથી જ મરાર્યો હતો. તેની જજિંદગીનો એક જ ધ્રે્યર્ય 
હતો કે અજુ મન મરવો જોઇએ પણ મેં તેને ડગલે ને પગલે તેમ કરતા 
રોક્યો. તે પોતે પણ સમજી ગરે્યલો કે હુાં તેને ેાવવા નહીં દઉ. મારી 
લચુ્ચાઇથી તેની પાસેનુાં અમોઘ શક્ક્ત શસ્ત્ર મેં વનરથમક ઘટોતક્ચના વધમાાં 
વપરાવી કાઢયુાં. ઘટોત્કચ ગર્યો મારે લીધે જ તે વીરગવત પામ્ર્યો. પણ જો 
મેં ઘટોત્કચને ના મરાર્યો હોત તો બીજે હદવસે તે શસ્ત્ર અજુ મન અને 
પાાંડવોનો વવનાશ કરત. મારા આ જ પગલાથી બીજે હદવસે કણમ મરાર્યો’ 
 વાતાવરણ થોડુાં ગમગીન થઇ ગયુાં. વશૃાલી બોલી: ‘હ ેદ્રારકાધીશ હુાં તો 
લક્ષ્મણાના બોલાવવાથી આવી છુાં. મારે તમને ગનેુગાર નથી ઠેરવવા. 
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અમારા કમમમાાં જે લખેલુાં હત ુાં તે અમે ત્રણેએ ભોગવ્યુાં’ 
 અને વાતની વચ્ચે સવુપ્રર્યા બોલી: ‘અમે તો તમારો આભાર માનવા 
આવ્ર્યા છે. અમારો પવત તો વીરગતી પામ્ર્યો. દુવનર્યામાાં કોઇ માનવીને ના 
મળે તેવુાં માન તમે તેને આપ્યુાં છે. કણમની અંવતમ ઇચ્છા તેનો અક્ગન 
સાંથકાર તમે કરો ને તમે કર્યો. ખદુ તમારા હાથે તેને અક્ગન પ્રાપ્ત થર્યો. 
આવુાં મોત કોને મળે પણ કૃષ્ણ તમે ઘણુાં ખોટુાં કયુું. તમને તેનાથી શુાં 
મળયુાં તે અમને ખબર નથી. યધુ્ધ પરૃૂાં  થયુાં વશૃકેત ુ ખબૂ નાનો હતો. 
કણમના મોત સમરે્ય અમે બાંનેએ તેના છેલ્લા વારસને સાંતાડી દીધો હતો 
કારણ કે પાાંડવો જન્મથી, વેરથી તેનો પણ વધ ના કરી કાઢે. જ્ર્યારે 
પાાંડવો પોતાનાાં સગાાં વ્હાલાની સરવણી કરવા માટે પહોંચ્ર્યા, જે પ્રસાંગ 
બન્ર્યો અને તમે જ કણમની સાચી ઓળખ જાહરે કરી તે અમને ગમી. જો 
બીજા કોઇ મારેતે તેની ઓળખ છતી થાત તેનો ડાંખ અમારી જજિંદગીમાાં 
રહી જાત. આજે તો અમે ત્રણે કણમના નામની પ્રવતષ્ઠા ભોગવીએ છીએ 
પણ અમને માે કરજો અમે તમારી ેોઇને (કુાંતી) હજુ સધુી માે નથી 
કર્યામ. કણમના ગર્યા પછી આજ હદન સધુી અમે તેમની સાથે અબોલા રાખ્ર્યા 
છે. તેમના તરેથી ઘણા પ્રર્યત્ન થાર્ય છે અમારી સાથે સાંબાંધ વધારવા 
પણ અમે તેમનુાં મોં જોવા નથી માાંગતા.વત્રલોકમાાં આ સ્ત્રી જેટલી વનષ્ઠુર 
માાં, પાપણી પ્રપાંચી માાં અમે જોઇ નથી’ 

કણમ એક હદવસ .......... અમારી પાસે આવ્ર્યા ખબૂ વનરાશ હતા. 
ગમગીન હતા પોતાની જાત ઉપર ગથુસો કરતા હતા અને બબડતા હતા. 
એક માાં પણ આટલી વનષ્ઠુર હોઇ શકે જેને પોતાના બાળકની પણ ભચિંતા 
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ના હોર્ય અને તેમને એક વાતામ કહી. એક ગરીબ માાંનો પતુ્ર યધુ્ધમાાં જતો 
હતો. માાં ને હદકરા બાંનેને ખબર હતી પોતાના સાંબાંધોની પણ માાંએ કુાંવારી 
અવથથામાાં હદકરાને જન્મ આપેલો ને તરછોડેલો. હદકરો આશીવામદ લેવા 
ગર્યો ત્ર્યારે યધુ્ધમાાં વવજર્યી ભવોના આશીવાદને બદલે તભબર્યત સાચવજે 
એટલા જ આશીવામદ આપ્ર્યા અને અમે બાંનેએ કણમને કહલે ુાં આવા બનાવો 
તો બનતા રહ ેપારકા મા-હદકરાને  જોઇને તમે શુાં કરવા દુઃખી થાવ છો. 
પણ પાછળથી ખબર પડી માાં તે કુાંતી અને હદકરો તે કણમ. આવા 
આશીવામદ કણમને આપીને કુાંતીએ પોતાના પાાંચ પતુ્રોની સલામતી ભીખમાાં 
માાંગી લીધી’ 

સાંધ્ર્યાકાળ થવા આવી બધાાં વવખરાર્યા લક્ષ્મણા, વશૃાલી, સવુપ્રર્યા, 
વષૃકેતનેુ લઇને અવતવથ આવાસમાાં દોરી ગર્યા. લક્ષ્મણાએ પોતાની બાંને 
માતાઓના ખબર પછૂર્યા, હાલ જાણ્ર્યા. 

બીજે હદવસે કૃષ્ણ, રૃકમણીને લઇને સામે ચાલીને અવતવથવાસમાાં 
વશૃાલીને મળવા ગર્યા. કૃષ્ણ કરતા કણમ ૧૮ વષમ મોટા હતા. તેઓએ બાંને 
ભાભીને પ્રણામ કર્યામ. રૃકમણી તેમની સાથે વાતે વળગીને કૃષ્ણ ઊભા 
થઇને જતા હતા ત્ર્યારે સવુપ્રર્યા ઉભી થઇને પોતાના સામાનમાાંથી એક પત્ર 
કાઢીને કૃષ્ણને આપ્ર્યો. આ પત્ર તમારા માટે અમારા બાંનેની દેરાણી 
દ્રૌપદીએ તમને હાથોહાથ આપવા કહ્ુાં છે અને કૃષ્ણ પાછા ેર્યામ બાંનેની 
સામે જોઇને પછૂ્ુાં:’ કેમ છે દ્રૌપદી ? 

‘આમ તો તેની તભબર્યત બરાબર છે પણ તમને ખાસ ટકોર કરુાં  
તમારાથી ખબૂ નારાજ છે. તમારાથી ખબુ દુઃખી છે. ભલુથી પણ કોઇ 
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તમારી વાતનો ઉલ્લેખ કરે તો તેની નારાજગી છતી થઇ જાર્ય છે’ 
 કૃષ્ણ ધીરે અવાજે બોલ્ર્યા: ‘તેને નારાજ થવાનો હક્ક છે. હુાં તેનો પણ 
ગનેુગાર છુાં’ અને  કૃષ્ણ બહાર નીકળી ગર્યા. 

કેટલાર્ય હદવસો સધુી કૃષ્ણ પત્ર વાાંચવાની હીંમત ના કરી શક્યા 
તેમણે વશૃાલી, સવુપ્રર્યાને વષૃકેત ુાંને રોકી રાખ્ર્યા. હુાં તમને રજા ના આપુાં 
ત્ર્યાાં સધુી તમે મારા અવતવથ છો. મહલેમાાં દ્રૌપદીના પત્રની વાત ચચામન ુાં 
મખુ્ર્ય કેન્દ્ર હત ુાં. શુાં લખ્યુાં હશે પત્રમાાં ? ૩૬ વષમ થઇ ગર્યા વાસદેુવ 
હક્થતનાપરુ ના ગર્યાને દ્રૌપદી દ્રારકા ના આવી. આર્યમવતમાાં તેમની 
વમત્રતા, તેમના સાંબાંધો તેમના વ્ર્યવહારો આજે પણ ચચામના કેન્દ્રમાાં હતા. 

એક હદવસ લક્ષ્મણા હહિંમત કરીને પછૂી લીધુાં સસરુજી દ્રૌપદીનો પત્ર 
વાાંચ્ર્યો. કૃષ્ણએ વનસાસો નાખતા કહ્ુાં:  

‘ના નથી વાાંચ્ર્યો. વાાંચવાની હહિંમત પણ નથી. વાાંચીને શુાં કરૃાં  ? ેરી 
તેમા કોઇ નવી વાત હશે. હુાં જવાબ આપતા થાકી ગર્યો છુાં, આજે હુાં મારા 
નસીબનો દોષ કાંુાં છુાં મે એવા તે શુાં કમો કર્યામ કે મારે આ બધુાં જોવુાં પડે 
છે ને મેં જ રચેલા કમોના વસધ્ધાાંતો મને અથડાર્યા કરે છે’ 
 લક્ષ્મણાએ હીંમત કરીને કહ્ુાં: ‘આ ઉંમરે તો બીજી કોઇ વાત નહીં હોર્ય તે 
હુાં જાણુાં છુાં કાાં તો તેનો બળાપો હશે કાાં તો તે આવવા માાંગતી હશે કાાં તો 
તે તમને બોલાવા માગતી હશે. તમારે તમારી વમત્રનુાં ધ્ર્યાન રાખવુાં જ 
જોઇએ. તમે પત્ર ખોલવામાાં મોડુાં કરશો તો દરમ્ર્યાન કોઇ અઘટીત થઇ 
જશે તો તમને કલાંક લાગશે માટે તમે વાાંચી જ લો’ 
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‘સારૃાં , કાલે ત ુાં આવજે ને ત ુાં જ વાાંચી સાંભળાવજે. મને થોડી  ઝાાંખપ 
પણ આપી છે ને હા લક્ષ્મણા ત ુાં આવે ત્ર્યારે ગાંગાધરને લેતી આવજે મારે 
એ શ્રવુત બ્રાહ્મણને રાધાના ૧૦૦૦ નામ લખાવના છે, ગોખવવાના છે’ 

વશૃાલી, સવુપ્રર્યા કૃષ્ણને મળવા આવ્ર્યા. 
બાંને્ન એ હવે કણમના મતૃ્ય ુ થવીકારી લઇ રાબેતા મજુબની જજિંદગી 

થવીકારી લીધી હતી બાંને સમજુ હતી, આટલા વષે પછી પણ બાંને સાંપીને 
રહતેા હતા, વશૃકેત ુાંને ર્યોગર્ય કેળવણી આપી, સાંથકાર સીંચી ઉછેર્યો હતો. 
કૃષ્ણને લાગયુાં કે મને ....  જોતા માન થયુાં. પોતાના કરતાાં બાંને ઘણી મોટી 
હતી. તેમના માટે તેને આદરભાવ હતો. તેમની માેી માાંગવાથી તેઓનો 
ભાર હળવો થર્યો હતો. 

‘હ ેઅચ્યતુ મારે થોડી વાત કરવી છે તેમાાં મારી પણ વાત છે અને 
મારી દેરાણી દ્રૌપદીની પણ વાત છે, તમે તેનો પત્ર વાાંચ્ર્યો? 
’ના મેં નથી વાાંચ્ર્યો. મારી વાાંચવાની હીંમત નથી, લક્ષ્મણા પાસે 
વાંચાવીશ’ 
’શુાં વાત કરો છો ? એક વનરાશ સ્ત્રીની લાગણી, તેની ભીની લાગણી તમે 
બીજા પાસે વાંચાવશો ? 

 ‘હા, લક્ષ્મણા મારી સૌથી વપ્રર્ય પતુ્રવધ ૂછે તેની સાથેની વાતોથી હુાં 
હળવો થર્યો છુાં. મારી ભલૂો, દોષો, મારા પાપ, બધુાં જ તેણે મને ભાન 
કરાવ્યુાં છે. મારી મોટા ભાગની જજિંદગી તેની પાસે ખલુ્લી છે. અને 
દ્રોપદીની આ ઉંમર ઊમીની વાત તો ના જ હોર્ય ને, તેને પણ મારી પાસે 
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કોઇ ઉભરો કાઢર્યો હશે, આટલા વષમથી હુાં તેને મળર્યો નથી તે નારાજ હોર્ય 
તે થવીકાર્યમ છે. અમારી બાંનેની વમત્રતાની વાત એક સાંબાંધથી ઉપર હતી’ 

તમને જે લખ્યુાં છે તેના કરતાાં મારી સાથે રૃબરૃ વધ ુકહ્ુાં છે પહલેાાં 
પત્ર વાંચાવી લો પછી આપણે મળીશુાં. 

એક લાાંબો વનસાસો નાાંખી કૃષ્ણ વવચારોમાાં ખોવાઇ ગર્યા જજિંદગીના 
ઉત્તરાધે આ શુાં થઇ રહ્ુાં છે. દરેક પોતાના પ્રશ્નો, નારાજગી તેમની પાસે 
લઇ આવતા અને ના કેમ આવે તે તો જગતનો તારણહાર હતા. લોકો 
પોતાના પ્રશ્નો, દુઃખ કોની પાસે લઇ જાર્ય ? તેમની પાસે જ આવે ને, પણ 
પોતે કોની પાસે જાર્ય અને આ પણ કમમનો જ વસધ્ધાાંત છે ને, લોકો 
પોતાનાાં કમમના ેળની વાત પોતાની સામે જ કરે ને. આંખ ઢળતી હતી 
ભતૂકાળમાાં સરી પડર્યા. અને અચાનક ફુબ્જા ર્યાદ આવી ગઇ, તે જીવે છે 
કે નહીં તેની પણ ખબર નહોતી મોટે ભાગે તે નહીં જીવતી હોર્ય તેના 
કરતાાં ઘણી મોટી હતી. કૃષ્ણ હથર્યા, છેલ્લાાં ઘણાાં વષોથી તેમની સામે જે 
ભતૂકાળના પ્રશ્નોની લક્ષ્મણાએ જે હારમાળ સજી હતી તેમાાં ફુબ્જાની કોઇ 
વાત નહોતી આવી. કદાચ તેને ખ્ર્યાલ નહીં હોર્ય કૃષ્ણે જજિંદગીમાાં સૌથી 
પહલેો પોતાના થવાથમ માટે જો કોઇનો ઉપર્યોગ કર્યો હોર્ય તો તે ફુબ્જા 
હતી. મામા કાંસને મારવા, તેમની પાસે પહોંચવા તેનો જ ઉપર્યોગ જરૃરી 
હતો. પણ સાંતોષ એક જ વાતનો હતો કે તેમને તેનો બદલો ચકૂવી 
આપ્ર્યો હતો. ફુબ્જા અષ્ટવક્રા હતી તેના બધાાં જ અંગ વાાંકાાં હતાાં. 
બદલામાાં તેમણે તેના બધાાં જ અંગ સીધા કરી આપ્ર્યાાં અને કદરૃપી હતી 
તેમાાંથી સુાંદર યવુતી બનાવી હતી. વવચારતા હતા માણસ ઘરડો થાર્ય 
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એટલે તેનુાં બચપણ ર્યાદ આવતુાં જાર્ય, વમત્રો, સગાાં, સાંબાંધી, પે્રવમકા, પે્રમ, 
ગમતી વાત, ગમતો થવાદ, ગમતી જગર્યા અને ભતૂકાળ વાગોળતા જ 
પાછલી જજિંદગી પરૂી થાર્ય. 

તેમણે કરેલી લીલા, પતુના માસી, કાભલર્યાદમન, કદમના વકૃ્ષો, 
પાવો, રાસલીલા, ગોપી, ગોપ અને અચાનક રાધા ર્યાદ આવી ગઇ 
જજિંદગીમાાં ચાર પાાંચ વષમનો તેનો સહવાસ, તેની ઉપરનો હક્ક, સાંબાંધ, 
જજિંદગીનો તમામ આનાંદ તે બાંનેએ ભોગવ્ર્યો હતો, ત્ર્યાર પછી આવો 
આનાંદ તેમને બીજે ક્યાાંર્યથી મળર્યો નહોતો, અને અચાનક આંખ ઊઘડી 
ગઇ જોયુાં તો સામે લક્ષ્મણા હતી.  

‘ત ુાં ક્યારની આવી છે? 
‘થોડી વાર પહલેાાં તમે સતૂા હતા પણ મને લાગયુાં કે તમે જાગશો જ, 

દરેક થવપ્નાાંનો અંત બહ ુઝડપીને તરત જ હોર્ય, હુાં એક વાત કહુાં? 
 ‘હા, બોલને’ 

 ‘તમે થવપ્નામાાં રાધાના વવચાર કરતા હતાને? 
 અને કૃષ્ણ ચોંક્યા, મનની વાત તો પોતે કળી શકતા સામેની નબળાઇ 
પોતે વાાંચી શકતા. અને અહીં લક્ષ્મણાએ તેને વાાંચી લીધો, વનખાલસતાથી 
તેમને થવીકારી લીધુાં હા, હુાં રાધાના જ વવચાર કરતો હતો.  

‘હુાં જાણુાં છુાં તમે તેના વગર ઝૂરો છો. મને કેમ બોલાવી ? 
 ‘વશૃાલી દ્રૌપદીનો પત્ર લાવી છે ત ુાં વાાંચી સાંભળાવ’ 

 ‘પણ આ તો તમારો અંગત પત્ર છે. મારાથી ના વાંચાર્ય. તમારી અંગત 
વાતમાાં મારાથી ના પડાર્ય’ 
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કૃષ્ણ બોલ્ર્યા: ‘જો અંગત જ હોત તો તેને બીજા સાથે ના મોકલ્ર્યો 
હોત. જરૃર વાત જુદી છે. હમણાાં જ વશૃાલી આવીને ગઇ તેની સાથે પણ 
થોડી વાત મોકલાવી છે. અને અંવતમ સમરે્ય ઊમીની વાત તો હોર્ય જ 
નહીં, અને તેવી વાત તો રૃબરૃ જ સારી લાગે, વાાંચ વાાંચ કશુાં નહીં હોર્ય 
અને હુાં છુપાવીશ તો પણ ત ુાં મારૃાં  મન વાાંચી લઇશ. હવે મારી જજિંદગીમાાં 
તારી દખલગીરી જે રીતે તેં વધારી છે. તેમાાં મને કોઇ વાાંધો નથી કદાચ 
મને મોક્ષ તારી મારેતે જ મળશે’  

લક્ષ્મણા એ બાજુમાાં પડેલા રત્નજહડત ડબ્બામાાંથી નાનો પત્ર કાઢર્યો. 

 

િુંબોધિ વગરિો પત્ર 
‘તમને ગરે્ય ૩૫ વષમ થર્યા, જજિંદગીનો બહ ુમોટો ગાળો કહવેાર્ય, ર્યાદ 

કરતા હશો. હુાં પણ ર્યાદ કરૃાં  છુાં . આભાર માનુાં છુાં મારા વેરની તલૃ્પ્તમાાં 
મદદ કરવા બદલ, મારા તો પાાંચે (પવત) નક્કામાાં તમે જ તેઓને પોરસ 
ચઢાવી યધુ્ધ કરાવ્યુાં. તમે ના હોત તો તે તો હારેલા જ હતા મારા વેરની 
તલૃ્પ્ત ના થાત વેર અધરૃુાં  જ રહતે. કેશવ મળવુાં છે પણ અટકી જઊં છુાં. 
તમને ઇચ્છા થઇ હશે પણ તમે આવી ના શક્યા હુાં કહવેા માાંગુાં છુાં કે હુાં 
તમારાથી નારાજ છુાં. મારે તમારી સાથે લડવુાં છે. પણ સબાંધ વચ્ચે આવે 
છે. તમારી જજિંદગી ભરી ભરી છે અને મારી જજિંદગી ખાલી, ખાલી, ખાલીપો 
સહન નથી થતો. બધાાં પોતપોતાના કામમાાં, યધુ્ધ પછી ઉલ્ટુાં રાજમહલેની 
ક્થથવત વધ ુખરાબ છે. પહલેાાં કલેશ હતો, કાંકાસ હતો. હવે થમશાન શાાંવત 
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છે. કોઇને એકબીજામાાં કોઇ રસ નથી. વશૃાલી બધી વાત કરશે, કદાચ 
પત્ર કોઇના હાથમાાં જાર્ય તો નાહક તમારી બદનામી થાર્ય, તેવુાં હુાં ઇચ્છતી 
નથી, વનરોગી રહશેો. 

તમારી સવમિપત 
નીચે કોઇ સહી નહોતી પણ, લક્ષ્મણાની આંખો ભીની થઇ ગઇ. 
કૃષ્ણએ પછૂયુાં:’શુાં થયુાં, કશુાં નહીં ‘ 

’કશુાં નહીં પણ સસરાજી વાાંક તમારો જ છે. હા તમારો જ વાાંક તમે 
કેટલાને દુઃખી કર્યામ છે તમને લોકો સમજે તેવી તમે અપેક્ષા રાખો છો પણ 
શુાં તમારે કોઇને સમજવાના નથી. સામેવાળાની લાગણીનો વવચાર નહીં 
કરવાનો ૩૫ વષે જ્ર્યારે એક સવમિપત સ્ત્રી તમને પત્ર લખે છે. તમે તેની 
જજિંદગીમાાં ખાલીપો ભર્યો છે. તેને જીવવાનો કોઇ ધ્રે્યર્ય નથી તે જીવતી 
લાશ જ છે. તેમને તમારી પાસે અપેક્ષા હતી પણ તમે તે પરૂી ના કરી 
તમારી સવમિપત કોઇ સ્ત્રી ગમે ત્ર્યારે સાંબાંધોની ઉંચાઇ પરાકાષ્ટાએ પહોંચી 
ગણાર્ય તેને  પત્રમાાં સહી કરવાને બદલે તે જગર્યામાાં તેની આંખમાાંથી 
પડેલા બે આંસ ુ છે. પત્ર પર પડેલાાં આંસનુાાં ડાઘા દેખાર્ય છે. આ આંસ ુ
ઘણુાં બધુાં કહી જાર્ય છે,અને હા હુાં તમને વવનાંતી કરૃાં  છુાં. વશૃાલી જ્ર્યારે 
તમારી પાસે આવે ત્ર્યારે તમે મને હાજર ના રાખતા. હુાં એક સ્ત્રીની વેદના 
સહન નહીં કરૃાં , આ ભાર તમારા ભાગમાાં રાખશો’ 
 અને ઝડપથી જતી રહી. કેટલુાં બધુાં લક્ષ્મણા કહી ગઇ, આમ જોવા જઇએ 
તો તેના આખા વાંશનો નાશ દ્રૌપદીની હઠને કારણે થર્યો છતાાં પણ એક 
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સ્ત્રી બીજી સ્ત્રીની વેદના સમજીને પોતાને ગનુ્હગેાર ઠેરવતી ગઇ. કમાલનુાં 
છે આ સ્ત્રીચાહરત્ર! પોતે અવતાર હોવા છતાાં સમજી ના શક્યા. 

વશૃાલી ને સવુપ્રર્યા આવ્ર્યા. કૃષ્ણે સહાનભુવુતથી કહ્ુાં:’તમે બાંને મારા 
ભાભી છો. હુાં તમારો હદરે્યર, હુાં તમારો ગનેુગાર છુાં. હા, કણમને મેં જ 
મરાવ્ર્યો હતો. હા મેં અનીવતથી જ તેનો વધ કરાવ્ર્યો પણ મારી પાસે કોઇ 
વવકલ્પ ન હતો. હુાં પાાંડવ પકે્ષ હતો. મારો ધમમ તેમને બચાવવાનો હતો. 
જો હુાં તેમને ના બચાવ્ર્યા તો ઘડીના છઠ્ઠા ભાગમાાં કણમ પાાંડવ સેનાને ને 
પાાંડવોને મસળી નાખત. ધમમની રક્ષા માટે મારા માટે અવનવાર્યમ હત ુાં. પણ 
મેં મારો પથતાવો તેના અંવતમ સમરે્ય વ્ર્યક્ત કર્યો હતો. મેં માેી પણ 
માાંગી લીધી હતી અને તેને મને માે પણ કરેલો હતો. તેમના અંવતમ 
સાંથકાર પણ મે જ કરેલા. પણ  હા વશૃાલી મેં હક્થતનાપરુ છોડયુાં ત્ર્યારે 
તમને બાંનેને મળવાનુાં મારાથી ચકૂી જવાયુાં હત ુાં. શુાં થયુાં ત્ર્યાર પછી 
વવગતે મને કહો’    સવુપ્રર્યા બોલી કણમ કુાંતી પતુ્ર હોવાની વાત જાહરે થતા 
સમગ્ર હક્થતનાપરુ (કુાંતી) તેની પર વતરથકાર કર્યામ. ેીટકાર વરસાવ્ર્યો. 
લોકોની નજરમાાંથી તે ઉતરી ગઇ. હક્થતનાપરુમાાં તેનુાં માન ના રહ્ુાં. કોઇ 
માાં આટલી વનદર્યમ હોઇ શકે તેની કલ્પના કરતા લોકો ધ્રજૂી ઉઠર્યા. ભલે તે 
યધુ્ધ ના અટકાવી શકે પણ પોતાના પતુ્ર કણમને તો બચાવી શકે. લોકોએ 
આગળ પાછળની બીના જાણી, કણમ પાસે ેકત અજુ મન વસવાર્ય કોઇને નહીં 
મારવા અભર્યદાન લીધુાં પણ તેની લચુ્ચાઇની પરાકાષ્ઠા લોકોએ જોઇ. 
તેને પાાંચ પાાંડવો પાસે કણમને નહીં મારવાનુાં અભર્યદાન ના લીધુાં. તેને 
શાની બદનામીની બીક હતી. જેની જેની સાથે તેના વ્ર્યવહાર હતા તે તો 
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ભતુકાળ હતો. તેના મૌનથી કેટલા અનથો ઊભા થર્યા. તે બીકણ ન હતો. 
...નહોતી તેવ ુ પણ નહોત ુાં. પાાંડુની નબળાઇ સામે પોતાને મળેલા 
વરદાનની વાત વનઃસાંકોચ પાાંડુને કરી હતી તો કણમના જન્મની વાત પણ 
કરી શકી હોત. તેની પાસે પોતાની જ સાસનુો જીવતો દાખલો નજર સમક્ષ 
હતો. પરાસર મવુન અને શદુ્ર મત્થર્યગાંધાના અનૈવતક સાંબાંધોથી વેદ મવુન 
વ્ર્યાસજીનો જન્મ થરે્યલો હતો તે વાત સત્ર્યવતીએ છુપાવી હતી. અને 
જ્ર્યારે વવભચત્રવીર્યમ વનઃસાંતાન મર્યામ ત્ર્યારે આજ સત્ર્યવતીએ ભીષ્મની પાસે 
પોતાને ભતુકાળમાાં પતુ્ર હોવાનુાં થવીકારી વ્ર્યાસજી પાસે વનર્યોગ કરાવી 
લેતા પવત(કુાંતીના પવત) પાાંડુનો જન્મ કરાવ્ર્યો હતો. સત્ર્યવતીને કોઇ વનિંદા 
કે ટીકાનો ભોગ નહોત ુાં બનવુાં પડયુાં તો તેને શાની બીક હતી. હ ેવાસદેુવ, 
તેની તરેના વતરથકારની પરાકાષ્ઠા ત્ર્યારે આવે કે કણમની વીરગતી પછી 
મહલેમાાં બ્રહ્મ ભોજન ને પ્રજા ભોજનનો વનમાંત્રણ હક્થતનાપરુમાાં ેેરવ્યુાં એક 
રાજમાતા તરીકે આ આમાંત્રણ આપવામાાં આવ્યુાં પણ નવાઇ લાગશે તમને 
આ કાર્યમક્રમમાાં પાાંચ પાાંડવોને છઠ્ઠી કુાંતી વસવાર્ય કોઇ હાજર ના રહ્ુાં. 
સમાજે તેનો બહહષ્કાર કરેલો હતો. અમારા માટે સૌથી આિર્યમની વાત એ 
હતી કે દ્રૌપદી પણ આ ભોજન કાર્યમક્રમમાાં ગેરહાજર રહલેી. શા માટે ? 
અમને ખબર નથી. સમાજે આ રીતે કુાંતીના કૃત્ર્યને વખોડયુાં. અને અમે 
જ્ર્યાાં સતુ વવથતારમાાં રહતેા હતા ત્ર્યાાં હજારોના ટોળાાં દરરોજ અમને 
આશ્વાસન આપવા આવતા. લોકો ચોધાર આંસએુ રડતા કણમના દાનની  
તેમજ ઉદારતાની તેની ખેલદીલીના વખાણ કરતા થાકતા નહોતા. 
સાાંભળયુાં હત ુાં કે દેવો ને ગાાંધવો પણ આ ટોળામાાં દાખલ થઇ અમને 



167 

 

આશ્વાસન આપી ગરે્યલા.કૃષ્ણ તમને નવાઇ લાગશે આ દૈવી ચમત્કાર જ 
ગણવો રહ્યો. હક્થતનાપરુમાાં સામાન્ર્ય રીતે સરૂ્યમ બ્રહ્મ મહુતૂમ પછી ઉગતો 
હતો અને ગોધલૂ સમરે્ય અથત થતો પણ તેની ધાવમિક હક્રર્યા જ્ર્યાાં સધુી ના 
પતી ત્ર્યાાં સધુી લોકોના આશ્વર્યમ વચ્ચે સરૂ્યમ ૨૪ કલાક ઉગેલો રહ્યો. કણમ 
સરૂ્યમ પતુ્ર હતો એ વાતની સાભબવત રૃપે સરૂ્યમ દેવતાએ પ્રજવભલત રહીને 
તેને અંજભલ આપી હતી’ 

સવુપ્રર્યાએ કહ્ુાં:’મારા મગજમાાંથી દ્રૌપદી ખસતી નહોતી ભોજન 
કાર્યમક્રમમાાં તે શા માટે ગેરહાજર હતી ? હવે તો તે હક્થતનાપરુની પટરાણી 
હતી તે પટરાણી તરીકે તે ગેરહાજર રહી ? થોડા હદવસ વીતી ગર્યા અને 
ધીરે ધીરે શોકમાાંથી બહાર આવતા હતા. અમારા બાંનેનુાં ધ્ર્યાન વષૃકેત ુાં પર 
કેષ્ન્દ્રત હત ુાં. તેનો ઉછેર, તેની કેળવણી, તેના સાંથકાર અમારે તેને બીજો 
કણમ બનાવવાનો હતો. નાનપણથી જ અમે તેને દાનનો મહહમા 
શીખવાડતા. એક હદવસ સાાંજે એક ભવ્ર્ય પાલખી મારા ઘર પાસે આવીને 
ઊભી રહી ગઇ. શોક તો પરૂો થઇ ગરે્યલો હતો. આ કોણ ? અત્ર્યારે શા 
માટે ? પાલખીના એક ભોઇએ આવીને માહહતી આપી હક્થતનાપરુની 
મહારાણી તમને મળવા આવ્ર્યા છે. એ આગળ કાાંઇ બોલે એ પહલેાાં જ 
દ્રૌપદીએ કક્ષમાાં પ્રવેશ કર્યો તેની આંખો રડીને સજૂી ગઇ હતી. મોઢા પર 
વેદના હતી. કાંઇક ગમુાવ્ર્યાનો રાંજ હતો. અમને બાંનેને ખબૂ નવાઇ લાગી. 
અત્ર્યારે આ સમરે્ય તે અમારે ઘેર અને તે પણ સતુ વવથતારમાાં. એને 
આવીને અમને બાંનેને ભેટી, ધ્રસૂકે ચડી ગઇ તેના ધ્રસૂકા શાાંત જ ના થાર્ય’ 
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 અહીં સવુપ્રર્યા અટકી. કૃષ્ણની સામે જોયુાં. 
 કૃષ્ણ બોલ્ર્યા:’દ્રૌપદીનુાં આ બીજુ રૃપ. સ્ત્રીઓ પોતાની લાગણી અનેક 
પ્રકારે વ્ર્યક્ત કરે છે ને કેટલીક વખત લાગણીઓ દબાવી પણ રાખે છે.  

જો વશૃાલી આજે આપણે ૩ એવા વત્રભેટે આવીને ઊભા  છીએ   
જ્ર્યાાં જજિંદગીની પરોઢ આવવાની નથી. યધુ્ધના ઘણા સમર્ય પહલેાાં દ્રૌપદી 
કણમના પે્રમમાાં પડી હતી. પણ કણમ તેના પે્રમમાાં ન હતો. દ્રૌપદીને પોતાના 
પાાંચે પાાંડવોથી અસલામતી, વનરાશા, હતાશા, આઘાતમાાંથી પસાર થવુાં 
પડત ુાં અને હુાં તેની સાથે હોઉં ત્ર્યારે જ તે સલામતી હતી તેવુાં તે માનતી 
થઇ ગઇ હતી તે મારી સખી હતી. અમારા સાંબાંધો, સાંબાંધોથી પણ વધારે 
હતા. મારા કહવેાથી જ તે પાાંડવોને પરણી હતી પણ તેમાાં હુાં ખોટો પડર્યો 
અને તેને કણમમાાં સલામતી દેખાવા લાગી હતી. તેણે તો કણમને પ્રથતાવ 
પણ આપ્ર્યો હતો. પે્રમસાંબાંધ થવીકારવાના, પણ કણમ મહાન હતો. તેને 
ખબર હતી પાાંડવો તેના ભાઇ થતા હતા. તે પોતે પોતાના ભાઇઓને 
દગોના આપી શકે તે ધમમનો મોટો જ્ઞાતા હતો, તે માનવ નહીં મહામાનવ 
હતો તેના જેવુાં ઉંચુાં ચાહરત્ર, વેાદારી, વસધ્ધાાંત દાનવીર, મલૂ્ર્યોવાળી 
જજિંદગી આમા ભારત વષમમાાં કોઇ વ્ર્યક્ક્ત ધરાવત ુાં નહોત ુાં. તેણે જીવના 
ત્ર્યાગે પણ વમત્રતા સાચવી, વેાદારીનો  તે ઉમદા દાખલો છે તેણે 
દ્રૌપદીની સાથે વમત્રતાનો સાંબાંધ સાચવ્ર્યો પણ આગળ ના વધ્ર્યો, ઉલ્ટુાં મેં 
તેને દ્રૌપદી આપવાની પ્રથતાવના આપી હતી. પણ તેને મને ધમમ 
શીખવ્ર્યો, મને પણ મારી મર્યામદાનુાં ભાન કરાવ્યુાં હત ુાં તે મારી ભલૂ હતી. 
જો તેણે દ્રૌપદીની વાત થવીકારી હોત તો આ યધુ્ધ ટળી શક્ુાં હોત મારો 
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તો ધ્રે્યર્ય તે જ હતો. પણ તે વનષ્ેળ નીવડી પણ તે તો મનથી કણમને વરી 
ચકૂી હતી. તેણે મને એક વખત કહ્ુાં હત ુાં કે હ ેનાથ તમારી વાત માનીને 
મેં કણમનુાં અપમાન કયુું. કાશ, તમારી વાત ના માની હોત તો આજે હુાં 
સખુી હોત, તે હદવસે માછલી નહોતી વવિંધાઇ પણ કણમ વવિંધાર્યો હતો’ 
 બાંને જણ આ સાાંભળતા રહ્યા. કૃષ્ણે વાત પરૂી કરી, અને વશૃાલી 
બોલી:’દ્રૌપદીને શાાંત કરતાાં ઘણો સમર્ય લાગર્યો, તે અમને લેવા આવી 
હતી. તેણે આવીને કહ્ુાં, ભાભી હુાં તમને લેવા આવી છુાં તમારા બાંને ઉપર 
મારો હક્ક લાગે છે.મારાથી ભલૂ થઇ ગઇ છે. પણ કણે મને બચાવી લીધી 
હતી. હુાં આજે તમારી પાસે એટલે જ ઉભી રહી શકુાં છુાં. આ હક્થતનાપરુ 
રાજગાદી ઉપર તમારો હક્ક છે. તમે ચાલો, રાજગાદી તમારી રાહ જોઇ 
રહી છે. ભાભી પાાંચ પાાંડવોને માે કરી દો, તે તો અણસમજુ છે, ખરો વાાંક 
તો કુાંતીનો છે. જ્ર્યારથી મને કણમના જન્મ રહથર્યની વાતની ખબર પડી છે 
ત્ર્યારથી હુાં તેમની સાથે બોલતી નથી, મેં સાસ ુ વહનુા વ્ર્યવહાર તોડી 
નાાંખ્ર્યા છે. પાાંડવો પણ તેમનાથી દૂર રહ ે છે પણ કેટલી વખત માની 
લાગણીમાાં આવી જાર્ય, કહવેા માટે હુાં પટરાણી પણ રાજવસિંહાસન મને 
ખ ૂાંચે છે. મને ખાવા દોડે છે. મારો હક્ક પણ નથી તમારો જ હક્ક છે. અને 
હા હુાં તમને વધ ુ વાત કહુાં છુાં હુાં તમારી દાસી તરીકે વતીશ. તમારા 
આદેશનુાં પાલન કરીશ. આટલુાં થવીકારો તો હુાં પાપના બોજામાાંથી મકુ્ત 
થઉં અને વશૃાલી એ ચહકત થઇ જોર્યા જ કયુમ.  શુાં આ વાત માનવા ર્યોગર્ય 
હતી. 
  કૃષ્ણ બોલ્ર્યા:’હા આ વાતને હુાં સમથમન આપુાં છુાં, તે વાત સાચી હતી 
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દ્રૌપદી સાચી છે. પણ પછી શુાં બન્યુાં સવુપ્રર્યા? કૃષ્ણે પછૂયુાં. 
 સવુપ્રર્યા બોલી તેના આગ્રહથી એક વાર અમે મહલેમાાં ગર્યા, પણ 
વસિંહાસન ઉપર ના બેઠા, પાાંચે પાાંડવોએ આવીને અમે પ્રણામ કર્યામ, ખબૂ 
રડર્યા અજાણતાાં જ તેમનાથી કણમનો વધ થર્યો તે કુાંતીને બહ ુકોસતા હતા. 
કુાંતી પોતાના કક્ષમાાંથી બહાર આવ્ર્યા જ નહીં. વવદુર કાકા પણ ના આવ્ર્યા 
કોઇ ઠેકાણે તે પણ ગનુ્હગેાર હતા. ર્યાચક દ્રૌપદીની વવનાંતી ઠુકરાવીને 
અમે નીકળી ગર્યા, અમે સતૂ કન્ર્યા હતા. કણમ ક્ષત્રીર્ય પણ અમે તો સતૂ 
કોઇ પણ કોઇ હદવસ ટકોર કરે તે સહન ના થાર્ય, અમે રામાર્યણ સાાંભળેલુાં 
અને ેરી હક્થતનાપરુમાાં કોઇ ધોબી પેદા થઇ જાર્ય તો ? અને અમે નીકળી 
ગર્યા અમે હક્થતનાપરુ પણ છોડી દેવાનુાં નક્કી કયુું. 

વશૃાલી, સવુપ્રર્યા કે વશૃકેત ુાં ક્યાાં પણ જાર્ય ત્ર્યાાં તેમને ખબૂ માન 
મળતુાં. ભલે પાાંડવો જીત્ર્યા પણ લોકહૃદર્યનો નાર્યક તો કણમ હતો. ભલે 
પાાંડવો રાજ કરતા પણ દુર્યોધનના માટે કોઇ ખરાબ નહોત ુાં બોલત ુાં ઉલ્ટાનુાં 
તેના શાસનના વખાણ થતા. પાાંડવો વનણમર્ય લેતા ખચકાતા અને વવદુર 
દરેક વનણમર્યમાાં તેની નીવતથી દખલગીરીથી લોકો કાંટાળી ગર્યા હતા. દરેક 
જણ મનમાાં વવચારતા કે આ બધુાં કોના માટે થયુાં ? શા માટે થયુાં ? 
કુરૃકે્ષત્રનુાં યધુ્ધ મેદાન સાે કરવા મોટા પ્રમાણમાાં અક્ગનની જરૃર પડી 
ઘણા મહહના પછી અક્ગનની મદદથી મતૃદેહો, ઢોરો અને બીજી ગાંદકી સાે 
થઇ હજુ પણ ભબહામણુાં ભચત્ર ત્ર્યાાં પ્રવતમત ુાં હત ુાં. કોઇ ત્ર્યાાં જવાની હીંમત 
નહોત ુાં કરત ુાં જ્ર્યારે બીજી બાજુ રોગચાળો, આટલી મોટી ખવુારી ઉપરથી 
રોગચાળો શુાં પરૃ્થવી ઉપર પ્રલર્ય આવશે, અને એક રાતે્ર એક પાલખી 
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કણમના ઘર પાસે આવીને ઉભી રહી ગઇ, પાલખી ખાલી હતી દૂત સાંદેશો 
લઇને આવ્ર્યો હતો કે બાંને જણને તરત જ મહલેમાાં બોલાવવામાાં આવે છે. 
વશૃકેતનેુ લેવાની જરૃર નથી. શુાં થયુાં ? અમને બોલવાની છૂટ નહોતી. 
ખબૂ પ્રર્યત્ન કર્યામ પછી દૂત કહ્ુાં કે રાજમહલેમાાં કાંકાસ ચાલે છે કાંકાસ ખબૂ  
હીંતર અનથમ થશે. પણ અમારે શુાં ? અમે ક્યાાં રાજકુળના સભ્ર્ય છે ? અને 
નથી અમને કોઇ સત્તાનો મોહ અને જો મોહ હોત તો અમે કૌરવ પકે્ષ ના 
હોત. બાંને જણ સાંકોચ સાથે રાજમહલેમાાં ગર્યા મોટા સભાખાંડમાાં પાાંચ 
પાાંડવો છઠ્ઠી દ્રૌપદી, સાતમા વવદુર, આઠમા યયુતુ્સ ુ કાકા હાજર હતા. 
કૌરવોના વવનાશ પછી ધતૃરાષ્રના એક માત્ર જજવવત વારસદાર તેમનો 
પતુ્ર યયુતુ્સનુી ગણત્રી સજ્જજન અને ડાહ્યા માણસમાાં થતી તે વ્ર્યવહારુ ને 
જ્ઞાની હતા. તે સાચુાં જીવન જીવતા અને સત્ર્યને વરેલા હતા તેમના 
પ્રવેશથી બધા ચપૂ થઇ ગર્યા વાતાવરણ ગમગીન અને ગાંભીર હત ુાં. 
બધાાંનાાં મોં પર ભચિંતાની રેખા હતી. ેક્ત દ્રૌપદી પોતાનુાં રૌદ્ર થવરૃપ  
ધારણ કરી ઉભી હતી. કોઇ મોટો ઝઘડો થર્યો હોર્ય તેવી વાત હતી. દ્રૌપદી 
બાંનેની નજીક આવી પ્રણામ કર્યામ ને ર્યોગર્ય આસન પર બેસાડર્યા. બાંનેને 
અહીં શુાં ચાલત ુાં હત ુાં તેની ગતાગમ ના પડી.  

દ્રોપદીએ કહ્ુાં:’ભાભી મેં તમને અહીં બોલાવ્ર્યાાં છે. હુાં આજે આ મહલે 
છોડીને જઇ રહી છુાં અને કદાચ હુાં તમારા સાથે રહવેા આવીશ. મારે 
તમારી માંજુરીની અપેક્ષા નથી પરાંત ુાં આ હુાં મારો હક્ક ગણ ુછુાં. યધુ્ધ પછી 
મહલેમાાં ડગલે ને પગલે અન્ર્યાર્ય, કપટ અને સત્તાનાાં સોગઠાાં રમાર્ય છે. 
મને તેમાાં સમજ નથી પડતી પણ મારા જ સખા મારા વમત્ર કૃષ્ણ અહીં 
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મારા માટે કાંકાસ છોડીને ગર્યા છે. મને લાગે છે કે જો અત્ર્યારે વનણમર્ય નહીં 
લેવાર્ય તો ભવવષ્ર્યની આપણા બધાાંની પેઢી આપણને માે નહીં કરે તે 
ભવવષ્ર્યમાાં ેરી આપણે કુરૃકે્ષત્રનુાં યધુ્ધ જોવુાં પડશે. ેરી ધતૃરાષ્ર, પાાંડુ, 
દુર્યોધન ને આ પાાંચ ેરી એવી પહરક્થથત ઉભી થશે. અહીં હાજર રહલેામાાં 
૩ જણ શાણા, ડાહ્યા, બલુ્ધ્ધશાળી વધૃ્ધો છે. તેમની પાસે ઉંડી સમજ છે. આ 
ત્રણ  એટલે વવદુરકાકા, જેઠ યયુતુ્સ ુઅને કહવેાતા ધમમરાજ મારા પવત  હ ે
યવુધષ્ષ્ઠર, હુાં તમને સવાલ પછૂવા માગુાં છુાં આ હક્થતનાપરુની રાજગાદીનો 
ખરો વારસદાર કોને ગણવો ? ભલે તમારો રાજ્ર્યાભભષેક થર્યો.  પણ 
ેરીથી ધતૃરાષ્રને દુર્યોધનની વાત આવે છે. જે ગર્યા ને જે બચ્ર્યા તેમા છ 
પાાંડવોમાાંથી જરે્યષ્ઠ કુાંતીપતુ્ર કણમ ગણાર્ય બાકીના બધાાં ભાર્યાત ગણાર્ય. 
તો ખરો હક્ક કણમનો અથવા તેના સાંતાનનો ગણાર્ય. જો તે વનઃસાંતાન હોર્ય 
તો ત્ર્યાર પછી કણમથી નાના ભાઇનો અથવા તેના પતુ્રનો હક્ક લાગે. જ્ર્યારે 
અહીં તો વષૃકેત ુ જીવે છે. યવુધષ્ષ્ઠર જીવે છે. યવુધષ્ષ્ઠરનો જરે્યષ્ઠ પતુ્ર 
થોધ્ર્યા જીવે છે. આ બાંનેના હક્કની ઉપર તરાપ મારી અજુ મનના પતુ્ર 
અભભમન્ય ુને તેની ગેરહાજરીમાાં પરીભક્ષતને રાજા ઘોવષત કરવામાાં આવ્ર્યો. 
તેનુાં એક માત્ર કારણ તે કૃષ્ણનો ભાણો હતો.ેક્ત એટલા માટે? કૃષ્ણે આમ 
શા માટે બધાાં ઉપર પ્રથા વવરૃધ્ધ જઇ રાજવાંશની વ્ર્યવથથાને વવખેરી 
નાખી. તમે ત્રણે જ્ઞાની જવાબ આપો, તેમાાં સૌથી હલકો જવાબ વવદુરે 
આપ્ર્યો.  

‘હા ખરો હક્ક કણમનો લાગે  અને તે ના હોર્ય તો તેના પતુ્ર વષૃકેત ુાંનો 
લાગે પણ, પણ રાજવસિંહાસનનો હક્ક ક્ષવત્રર્યનો હોર્ય કણમ ક્ષવત્રર્ય પણ 
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વશૃાલી સતૂ એટલે વષૃકેત ુાંન ુાં અડધ ૂાં લોહી સતૂ એમ કહી તેમણે પોતાનો 
દાખલો આપ્ર્યો હુાં બ્રાહ્મણ વપતાનો પતુ્ર પણ મા સતૂ હુાં આખી જજિંદગી 
રાજવાંશથી વાંભચત રહ્યો. મારા જેવો જ હકથસો વષૃકેત ુાંનો ગણાર્ય’ 
 સવુપ્રર્યા, વશૃાલી બાંનેએ અપમાન સહન કરી લીધુાં પણ દ્રોપદી સહન ના 
કરી શકી. 

‘હુાં દ્રૌપદી તમને પછૂવા માગ ુછુાં કે તમે હક્થતનાપરુમાાં આખી જજિંદગી 
આ જ કયુમ, કર્યા શાસ્ત્ર, ધમમમાાં આ લખ્યુાં છે તે બતાવો, અને વવદુર તમે 
એ ના ભલુતા તમે શ્રાવપત છો. અને શ્રાપ ભોગવવા આવ્ર્યા છો, ભોગવો 
અને સહન કરો બીજાની જજિંદગી ના બગાડો’ અને હવે વારો યયુતુ્સનુો હતો 
તેણે પણ વવદુરનો વવરોધ કર્યો અને આટલી હલકી વાત માટે વધક્કાર કર્યો 
વાતને ઠાંડી પાડતા અજુ મને રથતો કાઢર્યો દ્રૌપદીની વાત સાચી છે. ક્યાાંક 
કૃષ્ણની ભલૂ થઇ ગઇ છે આજે હુાં ેાલ્ગનુ, જાહરે કરૃાં  છુાં કે હક્થતનાપરુનો 
ખરો હક્ક વષૃકેતનુો છે. અને હુાં વવદ્યા શીખવવામાાં તેને પ્રવવણ કરવામાાં હુાં 
તેને દત્તક લઉં છુાં અને જ્ર્યારે હક્થતનાપરુમાાં અશ્વમેઘ ર્યજ્ઞ થશે તો ઘોડા 
સાથે વશૃકેત ુજશે અને હક્થતનાપરુની આણ વધારશે’ 
 અને આમ મામલો થાળે પડર્યો. કુાંતીએ આ પ્રશ્નમાાં મકૂ રહી જોર્યા કયુું, 
પોતાની જાતને કોસતી પોતાની એક ભલૂ, કપટથી કેટલા બધાાં પ્રશ્નો ઊભા 
છે. આજે પણ તે પ્રશ્નો ઉભા છે. 

વશૃાલી, સવુપ્રર્યા એ વાત પરૂી કરી, કૃષ્ણ ડઘાઇ ગર્યા. આ વાતથી તે 
અજાણ જ હતા કારણ કે પાાંડવો સાથે તેમનો સાંબાંધ તટૂી ગર્યો હતો. તેમને 
દ્રૌપદીની વાત ઉપર માન થયુાં અક્ગનની જ્વાળા ઉપર બેઠેલી, વેરથી 
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પીડાતી, બદલાની ભાવનાથી ઝૂરતી કણમ માટે, તેના પતુ્ર માટે, વશૃાલી, 
સવુપ્રર્યા માટે લડતી ઝઝમતી, પોતાનો હક્ક જતો કરવો. તેમાાં પાાંચ પવત 
સામેનો ઉભરો, અસાંતોષ, કણમ જન્મ રહથર્ય છત ુાં થર્યા પછી કુાંતી સાથે 
ત્રણેના અબોલા પાાંડવોનુાં કુાંતી સાથે ઉપેભક્ષત વલણ, વવદુરની ભવૂમકા, 
માણસ પોતાની હીનતાનો પહરચર્ય આપી દેતો હોર્ય છે. વવદુર તેનો 
દાખલો હતા. પોતે વતરથકૃત થર્યા એટલે દવનર્યાને તે જ નજરે જોવા 
લાગર્યા, તેમને લડવુાં હત ુાં તો વ્ર્યાસજી સામે, પોતાની સામે નહીં. પોતાને 
અન્ર્યાર્ય થર્યો માટે બીજાને પણ અન્ર્યાર્ય થવો જ જોઇએ તેવુાં કોઇ 
નીવતમાાં લખ્યુાં નથી. તેઓ તો નીવતના ઘડવૈર્યા હતા. અચાનક કૃષ્ણને 
ધતૃરાષ્ર અને કનીક બ્રાહ્મણની વમત્રતા ર્યાદ આવી ગઇ, વ્ર્યગ્રતાની સાથે 
અને જે ઉભરો દુઃખ કાઢી શકે તે વમત્ર ગણાર્ય, રાજાનો વમત્ર થઇ કનીકે 
રાજાને શાાંવત આપી શાાંત કર્યામ હતા. વમત્રોને સાચી સલાહ આપી વેરાક્ગન 
શાાંત પાડવો તે વધૃ્ધ અને વમત્રની જવાબદારી હોવી જોઇએ, 

અને વશૃાલી, સવુપ્રર્યા એ અચકાઇને વાત અધરૂી છોડતા કહ્ુાં:   
‘હ ે હદર્યરજી, હ ેગોવવિંદ મળૂ વાત જે પત્રમાાં નથી તે અમારે તમને 

રૃબરુ પહોંચાડવાની છે. પણ અમે આ વાત ગળી જવા માાંગીએ છે. કહવેા 
માાંગતા નથી, તમે મને ૩૫ વષમથી મળર્યા જ નથી પછી નાહક વ્ર્યગ્રતા, 
કલેશ ઊભા કરાવવાની અમારી ઇચ્છા નથી અમે બાંને તમારા બાંનેનુાં ભલુાં 
ઇચ્છીએ છે. પણ મને સમ આપી આ વાત કહવેાની ેરજ પાડી છે તમે 
ખોટુાં ના લગાડતા અમે જે કાંઇ વાત કરીએ છે તેમાાં અમારુાં  કશુાં ર્યોગદાન 
નથી. અમે કોઇ શબ્દ  આઘો પાછો કર્યો નથી. તમને જો અમારી ઉપર 
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વવશ્વાસ હોર્ય તો જ વાત કરીશુાં. તમે ના પાડશો તો વાત અહીં જ દટાઇ 
જશે. અને અમે ઇચ્છીએ કે દબાઇ જાર્ય તે વધ ુસારૃાં . 
 ‘તમે વધ ુ રહથર્ય ઊભુાં કરવાને બદલે વનભમર્ય થઇને વાત કરો, ખોટુાં 
લાગશે તો દ્રૌપદી તરેથી તમારે તો દૂત તરીકેની જ ેરજ બજાવવાની 
છે’ 
 અને સવુપ્રર્યા હહિંમત કરી બોલી: ‘કેશવ, દ્રૌપદી તમને દોષી ગણે છે. તે 
તમારી સાથે સાંબાંધ રાખવા માાંગતી નથી. તમારા બાંનેનો કેવો સાંબાંધ હશે 
તેની વાત તેણે અમને મોટી બહને તરીકે કરી છે. અમે તેને બહ ુસમજાવી 
પણ તે માનતી નથી. તમે અત્ર્યાર સધુી તેને સાચવી, તેને હુાંે આપી તે 
માટે તમારી આભારી છે. પણ તે હવે તમને ર્યાદ નથી કરતી, તેની 
જજિંદગીની પ્રકૃવત, પ્રવવૃત્ત બદલી નાખી છે તે હવે ઘણી સમજુ ાં, ઠરેલ થઇ 
ગઇ છે. તે બધાાં જ વેરઝેર ભલૂી શાાંત થઇ ગઇ છે’ 
 ‘પણ તે મારી સાથે કેમ સાંબાંધ રાખવા માાંગતી નથી ? તેની અને મારી 
વમત્રતાનો તેના પવતઓને પણ ખબર હતી, તેમને કશો વાાંધો પણ નહોતો, 
ના પાાંડવો તરેથી કોઇ અડચણ હતી’ 
’તેની નારાજગી તો ેક્ત તમારી સાથે, તમારી સામે જ છે. પણ એવુાં શુાં 
થયુાં ? 

‘યધુ્ધના ૧૮માાં હદવસે તેના પાાંચ પતુ્ર અને પોતાનો ભાઇ મરાર્યો, જે 
રીતે તેના પતુ્રની ઘાતકી હત્ર્યા થઇ તેનાથી તે દ્રવવત હતી. તેની 
જજિંદગીમાાં ખાલીપો છવાઇ ગર્યો. મનમાાં ને મનમાાં ભાાંગી ગઇ દુવનર્યામાાં 
એવી કઇ માાં હોર્ય જેને પોતાનુાં સવમથવ ગમુાવ્યુાં હોર્ય. પોતાના વેરનો 
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બદલો, પ્રવતજ્ઞાની એક જ વસલ્ધ્ધ વવશ્વવવજેતા ગવમ, ભાવવના થવપ્ન બધુાં જ 
એક જ ક્ષણમાાં રોળાઇ જાર્ય કેવુાં આભ ેાટી નીકળયુાં પવતઓથી થોડા 
અસાંતોષ થોડી ઉપેક્ષા, અસલામતી અને આ બધાાંની ઉપર જીત્ર્યાનો 
આનાંદ, કૃષ્ણ તમારી સાથેની નારાજગી એ છે કે યધુ્ધ પરૃૂાં  થય ુ સૌ 
પોતપોતાની છાવણીમાાં ગર્યા તમે અગમચેતી વાપરીને પાાંડવોને બીજે 
સવૂા કહ્ુાં પણ એ ના કહ્ુાં કે દ્રૌપદી તારા પાાંચ પતુ્રને પણ બીજે સવૂાડ. 
તમે આ ના કહ્ુાં અને તેમાાં તેના પાાંચ પતુ્ર અને ભાઇની હત્ર્યા થઇ. તમે 
પાાંડવો માટે અગમચેતીરાખી તે જ વાત પાાંડવપતુ્રમાાં રાખી હોત તો 
બધાાંનો જીવ બચી ગર્યો હતો. 

‘હા, વશૃાલી તારી વાત સાચી છે’ 
 ેરી સવુપ્રર્યા બોલી:’વાસદેુવ બે-ત્રણ સવાલ પછૂવા માાંગ ુછુાં જવાબ 

આપશો? કૃષ્ણ જે રીતે તેના પાાંચ પતુ્ર મરાવાના છે, તેની માહહતી તમારી 
પાસે ના હોર્ય એવુાં બને જ નહીં તેમાાં પણ તમારો કોઇ સાંકેત હશે, મારો 
પ્રશ્ન એ છે. શા માટે તમે આટલા શાણા, મતુ્સદી ત્રણે કાળના થવામી તમે 
આવી ભલૂ કરો જ નહીં. અમે તો કણમ સાથે રહી મકૂ ભાવે ઘણુાં શીખ્ર્યા છે. 
જોયુાં છે, યધુ્ધભવૂમ પર દ્રૌપદીની હાજરી શા માટે હોવી જોઇએ ? જો તેને 
તેની પ્રવતજ્ઞા પરૂી કરવી હતી તો યધુ્ધ પછી પણ આવી શકી હોત’ 

વશૃાલીએ આગળ વાત કરતાાં કહ્ુાં કે અમે ત્રણેર્ય તો કુાંતી માટે 
અણગમો વ્ર્યકત કર્યો જ હતો, પણ દ્રૌપદીએ પણ અબોલા લીધા હતા 
અમે કાંઇ તેની સાથે રહતેા નહોતા. જ્ર્યારે દ્રૌપદી તો કુાંતી સાથે મહલેમાાં જ 
રહતેી હતી અને તેના અબોલા કુાંતીને  ભારે લાગતા હતા. અને લાગે જ ને 
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એક રાજમાતા, એક મહારાણી, પાાંચ પવત સાથે રહવેાનુાં થોડો થોડો 
અણગમો દરેક પતુ્ર તરેથી દેખાઇ આવતો. કુાંતી અકળાઇ ગઇ હતી શુાં 
પોતાના પતુ્રોને દ્રૌપદી ચઢાવતી હતી. એક રાતે્ર કુાંતી દ્રૌપદીના કક્ષમાાં 
પહોંચી ગઇ, દ્રૌપદી કશુાં ના બોલી, વાતની શરૃઆત કુાંતીએ કરી. 
 ‘તને મારા તરેથી શુાં તકલીે છે મેં એવુાં તો શુાં કયુું છે કે ત ુાં મને આટલો 
વતરથકાર કરે છે? દ્રૌપદી કહ્ુાં ‘હુાં જવાબ આપવા માાંગતી નથી. હુાં બોલીશ 
તો ધરતીકાંપ ેાટી નીકળશે’ 
 ‘હુાં તને તારા પાાંચ પવતના સમ આપુાં છુાં, શુાં છે તે ત ુાં કહ’ે 
 દ્રૌપદી કશુાં ના બોલી. 
 ‘તને સમ આપુાં છુાં છતાાં બોલતી નથી, શા માટે? 
  ‘હુાં બોલતી નથી. પણ જો તમારે સાાંભળવુાં હોર્ય તો છે તમારામાાં હહિંમત 
? નહીં સાંભળાર્ય, કાનમાાં કીડા પડશે, જેટલુાં અંતર છે, જેટલુાં માન છે 
તેટલુાં મળે છે તે પણ બહ ુ છે. એકબીજાની એટલી નેરત ના કરો કે 
બેમાાંથી એકને આત્મહત્ર્યા કરવી પડે’ 
 ‘તને શાની નારાજગી છે? 
 દ્રૌપદી બોલી: ‘તમારે તે વાત સાાંભળવી છે તો કહુાં છુાં. હુાં તમારી પાસે 
નથી આવી પણ તમે મારી પાસે આવ્ર્યાાં છો. તમે આ પ્રલર્ય માટે 
જવાબદાર છો’ 
 ‘ના હુાં નહીં’ કુાંતી બોલી ‘જવાબદાર ત ુાં છે’ 
 ‘ના હુાં પણ નહીં, જવાબદાર એકલા તમારા કહવેાતા ધમમરાજ પતુ્ર 
યવુધષ્ષ્ઠર જ, તેમને જ વેર વાળયુાં છે, તમારી હાજરીમાાં જ મને બેઆબરૃ 
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કરવામાાં આવી તે વખતે તમે ચપૂ રહ્યા મને આશ્વાસનના બે શબ્દો પણ 
કહ્યા નથી, શુાં તમારી પતુ્રવધનૂા કપડાાં ઉતરે અને તમે તે જ રાજમાાં 
સખુીથી રહતેા હતા. અમે વન, વન ભટકતા હતા અને તમે વવદુરને ત્ર્યાાં 
હક્થતનાપરુમાાં શાાંવતથી રહતેા હતા. ચાલો તેનો પણ વાાંધો નહીં. તમે 
દુવામસાની સેવા કરી તમને પાાંચ વરદાન મળર્યા. શા માટે ? એવી તો કઇ 
સેવા કરી હતી કે તે ખશુ થઇને તમને વરદાન આપે અને એ ઋવષ મને 
મળર્યા નથી નહીં તો હુાં તેમને પણ પછૂત કોઇ કુાંવારી કન્ર્યાને વરદાન 
આપવુાં હોર્ય તો સારો પવત મળે, સખુી થજે, સારા પતુ્રની માતા બનજે, 
તેમણે તો ભવવષ્ર્ય જોઇને તમને વરદાન આપ્ર્યાાં તેમને ક્યાાં ખબર હતી કે 
તમારા પવત પાાંડુ બાળકો પેદા કરવામાાં અસમથમ હશે ? અને જ્ર્યારે તમને 
જરૃર પડી ત્ર્યારે તમે પાાંડુને આ વરદાનની વાત કરી, પાાંડુને કોઇ વાાંધો 
નહોતો તે તો લાચાર હતા. તો તે વખતે તેમની લાચારીનો લાભ લઇને 
તમે કહી શકર્યા હોત કે લગન પહલેાાં પણ તમારે એક પતુ્ર છે. તેમને ક્યાાં 
વાાંધો હતો, જો આ વાત તમે કરી હોત તો તેમને કદાચ બીજા વરદાનનો 
ઉપર્યોગ કરવાની જ ના પાડી હોત પણ તમારા મૌને કેટલી મોટી હાવન 
પહોંચાડી તમે ચોંકશો નહીં મને કણે ઘણી વાત કરી છે તમે દુવનર્યામાાં 
માતાના નામ ઉપર કલાંક છો એક માતા આટલી વનષ્ઠુર હોઇ શકે તે તમને 
જોર્યા પછી લાગયુાં. મને જવાબ આપો તમને ખબર હતી કે કણમ તમારી 
કુાંવારી અવથથાનો પતુ્ર છે. તો પાાંડુના મોત પછી જાહરે કરવામાાં તમને 
શાની બીક લાગે, તેમના વગર પણ તમે ત્રણ પતુ્ર પેદા કરી શકો તો 
હક્થતનાપરુ આવીને કહવે ુાં હત ુાં કે મારે ચાર પતુ્ર છે. કોઇને ક્યાાં વાાંધો હતો, 
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અને વાાંધો હોત તો ત્રણને બદલે ચારની સામે હોત. પણ તમે ચપૂ રહ્યા 
શા માટે ? એવી તો કાંઇ લાચારી હતી ? શુાં કોઇ બીજુ ાં કારણ તો નહોત ુાં ને? 
તમે મારી જજિંદગી બદથી બદતર કરી નાાંખી છે. અજુ મન થવર્યાંવરમાાંથી મને 
લઇને ઘરે આવ્ર્યો અને હરખપદુડા થઇને બહારથી બમુ પાડી. જો અમે શુાં 
લાવ્ર્યા અને કહ્ુાં તમે પાાંચેર્ય વ્હેંચી લો. એ લોકોએ મને પછૂર્યા વગર 
માતાની આજ્ઞા માની લીધી. તમે કહી શક્યા હોત કે હુાં આજ્ઞા પાછી લઇ 
લઉં છુાં યવુધષ્ષ્ઠરે મને પહલેી વખત જુગારમાાં મકૂી ત્ર્યારે તમે જુગાર બાંધ 
કરવાની આજ્ઞા કેમ ના કરી ? હારેલુાં પાછુાં મેળવ્યુાં ેરીથી જુગાર રમવા 
ગર્યા ત્ર્યારે તમે માતા તરીકે જુગાર ના રમવાની આજ્ઞા કેમ ના કરી, મને 
કણમએ પાછળથી વાત કહી કે કણમ જ્ર્યારે સવારે દાન કરવા બેસતા ત્ર્યારે 
તેમની પાસે જે કોઇ આવે તેને તેમની માાંગણી પ્રમાણે દાન આપતો. તમે 
તેની પાસે ગર્યા અને પાાંચ પાાંડવો માટે અભર્યદાન માાંગયુાં અને તેણે તમને 
અભર્યદાન આપ્યુાં તમે કેટલા વનષ્ઠુર કે પાાંચ માટે અભર્યદાન માાંગયુાં. પણ 
પાાંચેર્યને પાસે કણમ માટે અભર્યદાન ના માાંગયુાં. તમારા આજ્ઞાાંહકત પતુ્રો 
હતા. તમે કહી દીધુાં હોત કે કણમ તમારો પતુ્ર છે તો આ યધુ્ધ ના થાત. 
અને કણમ જીવતો હોત અને તમને કલાંક ના લાગયુાં હોત પણ તમે તો તેમ 
જન્મ આપીને રખડતો - છૂટો મકૂી દીધો. કણમ ધ્રવમષ્ઠ હતા. મહામાનવ 
હતા એને તો ખબર જ હતી કે તમે તેની માાઁ છો. પણ તેણે કોઇ હદવસ 
રહથર્ય છત ુાં ના કયુું, દુવનર્યા સમક્ષ પોતાના બાળકને રજુ કરવાની 
જવાબદારી માાઁ-બાપની હોર્ય છે. જેમાાં તમે ચકૂી ગર્યા. આખા મહાભારતમાાં 
બતાવો કે મારા માટે જ પાાંચ ભાઇઓને વહેંચવાની વાત કરી પછી તમે 
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પાાંચેર્યને કોઇ આજ્ઞા કરી છે ખરી ? તમે તો સમજ્ર્યા વગર બોલીને મારી 
જજિંદગી બગાડી પછી ભરી સભામાાં કણમએ મને વેશ્ર્યા કહી ''બાંધકુી'' કહી, 
ત્ર્યારે તમારી પાસે તક હતી. કણમને કહી શક્યા હોત કે આ તારા ભાઇઓની 
પત્ની છે. આ શબ્દો મારે તમારે લીધે સાાંભળવા પડર્યા. 

જો મને પાાંચ પવત હતા તો હુાં વેશ્ર્યા હુાં બાંધકુી અને તમે જજિંદગીમાાં 
પાાંચ પવત કર્યામ. પહલેા સરૂ્યમ, બીજા ધમમરાજ (ર્યમરાજ), ત્રીજા વાય,ુ ચોથા 
ઇન્દ્ર અને પાાંચમા પાાંડુ અને બીજા કોણ તે મને ખબર નથી, મારી 
જજિંદગીમાાં પણ પાાંચ અને છઠ્ઠો ? હુાં કહવેા માાંગતી નથી તો દુવનર્યા તમને 
અને મારા અને તમારામાાં શા માટે ભેદ રાખે છે ? ચારમાાંથી તમારો એક 
ગર્યો (કણમ) અને મારા યધુ્ધમાાં પાાંચેર્ય પતૂ્રો ગર્યા. શુાં મેળવ્યુાં તમે? તમારે 
તો આજ્ઞા જ કરવાની હતી કે યધુ્ધ ના કરો. કણમએ તો તમને કહ્ુાં જ હત ુાં 
કે છ માાંથી એક જણ જશે અને પાાંચ રહશેે અને કણમ ગર્યા અને સાાંભળો 
ઘરની વાત ઘરમાાં કહુાં. અત્ર્યારના જીવતા પાાંચ પતુ્રો કરતાાં પણ સૌથી 
શે્રષ્ઠ કોઇ હોર્ય તો તે કણમ હતા. હુાં તેના તરે આકષામઇ હતી’ 
 દ્રૌપદીએ જોયુાં તો કુાંતી ચોધાર આંસએુ રડીને ેસડાઇ પડી હતી. અહીંર્યા 
દ્રૌપદીએ કુાંતી સાથેનો પોતાનો હહસાબ ચકૂતે કર્યો. કારણ કે તેનો જન્મ 
વેર લેવા માટે થર્યો હતો. વશૃાલીએ વાત પરૂી કરી:  

‘હ ે વાસદેુવ દ્રૌપદીને તમારી સામેની નારાજગી એ જ છે કે તેની 
જજિંદગીના પહલેા પરૃુષ તમે. સ્ત્રીઓ જ્ર્યારે તેમની જજિંદગીમાાં તેમનુાં સવમથવ 
આપી દે છે ત્ર્યારે પહલેા મન આપે છે પછી તન આપે છે તમને બાંને 
આપ્યુાં. સ્ત્રીનો પહલેો પરૃુષ, એક વચન અને બીજો પરૃુષ બહવુચન, હ ે
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વાસદેુવ જ્ર્યારે તે તમને સવમિપત થઇ ત્ર્યારે પહલેો શબ્દ શુાં બોલેલી. તેણે 
કહ્ુાં હતાં કે હ ેગોવવિંદ મારો થવીકાર કરો. જ્ર્યાાં આત્મીર્યતા હોર્ય તો ત્ર્યાાં 
ભક્ક્ત હોર્ય. અને જ્ર્યાાં માન હોર્ય ત્ર્યાાં બહવુચન હોર્ય. તમે એક વચન અને 
પાાંડવો બહવુચન. પાાંડવોના  પાાંચ પતુ્રો મરાર્યા. તમે મતૃ પહરભક્ષતને 
જીવતો કર્યો. મામા તરીકે ેરજ બજાવી,તમે ધાયુમ હોત તો તે પાાંચેર્યને 
સજીવ કર્યામ હોત! એક માતાના પાાંચ પતુ્રો ગર્યા પછી શુાં બાકી રહ,ે તેના 
તો શ્વાસોશ્વાસમાાં વાસદેુવ તમે જ હતા. બસ આજ એની નારાજગી. આ જ 
તમારી સાથેના નારાજગીનુાં કારણ અને આ જ કારણના લીધે તે તમને 
મળવા માાંગતી નથી’ 
 કૃષ્ણએ માન્યુાં હત ુાં  કે દ્રૌપદીએ બધ ુજ થવીકારી લીધુાં છે. પણ તેઓ અહીં 
પણ દોષી અને ખોટા હતા. 

અને સવુપ્રર્યા બોલી: ‘હ ેવાસદેુવ, દ્રૌપદીએ છેલ્લી વાત કહવેાનુાં મને 
કહ્ુાં છે કે તે તો અક્ગનમાાંથી જન્મી, પખુ્ત જન્મી જન્મતાની સાથે જ 
જજિંદગીમાાં કોઇનુાં પણ માન્યુાં હોર્ય તે તમે જ હતા. તેનુાં શરીર તો 
જવાળાઓથી  ઘેરારે્યલુાં છે તેને શાાંત ેક્ત બે જણ કરી શકે એક તેના 
વપતા અક્ગન અને બીજા તમે. તેણે એક હદવસ પોતાના વપતાને પછૂયુાં મને 
શાાંવત ક્યારે મળશે? હુાં વેરની અક્ગનમાાંથી શાાંત ક્યારે થઇશ અને ર્યજ્ઞ 
દેવતાએ જવાબ આપ્ર્યો. આ પરૃ્થવી પર તમામ જીવન અક્ગનને થવાહા 
થશે. પણ ત ુાં નહીં થાર્ય. ત ુાં નહીં હોર્ય ત્ર્યારે એવી શીતળતામાાં ગકમ  થઇશ 
ત્ર્યારે જ તને શાાંવત મળશે. અને ત્ર્યારે તારી આંખમાાં અને તારા છેલ્લા 
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શ્વાસમાાં એક જ વ્ર્યક્ક્ત હશે. તારી જજિંદગીનો પહલેો પરૃુષ અને છેલ્લો 
પરૃુષ હશે કૃષ્ણ હરે મરુાહર. અચ્યતુ, માધવ, મોહન, મરુલીધર’ 

વશૃાલી, સવુપ્રર્યા ઊભા થર્યા, બાંનેએ દ્રોપદી અને કુષ્ણને જોર્યા હતા. 
દ્રૌપદીની આંખમાાં ેહરર્યાદ હતી દ્રૌપદીની આંખમાાં લાચારી, ઉદાસીનતા, 
વનરાશા હતી. કૃષ્ણ માટે મોટી ેહરર્યાદ જ્ર્યારે કૃષ્ણની આંખમાાં પે્રમ, 
દીલાસો, રાંજ, બાંને જણ એકબીજા માટે પણ, છેલ્લા ૩૫ વષમથી અલગ, 
અલગ. બાંને રજા લઇને ગર્યા જતાાં જતાાં કૃષ્ણ બોલ્ર્યા: ‘હુાં કહુાં ના ત્ર્યાાં 
સધુી તમે અહીં જ રોકાશો” 
 બાંનેને સમજ ના પડી પણ આ સાંકેત હતો. થોડા હદવસ વીતી ગર્યા, 
લક્ષ્મણા કે ગાંગાધર દેખાતા નહોતા, કામમાાં હશે, કૃષ્ણ થોડા બેચેન થર્યા 
આ બાંને વગર વાત કોની સાથે કરે બધાાં પોતપોતાનામાાં વ્ર્યથત હા, સેવક 
પાસે બાંનેને બોલાવવા સચૂના આપી, બાંને જણ આવ્ર્યા ‘બહ ુ હદવસથી 
દેખાર્યા નહીં, ચેન નથી પડત ુાં તમારા વગર, લક્ષ્મણા હજુ ાં કાંઇક ખટેૂ છે, 
તારે અને ગાંગાધરે કાંઇ પછૂવાનુાં બાકી છે તેવુાં મને લાગે છે. મને અંદરથી 
એવુાં લાગે છે કે હજુ તમારા મનમાાં ભાર છે. બોલી નાખો, પછૂી લો, સમર્ય 
ઓછો છે’ 
 કૃષ્ણે સાંકેત આપતા ગભીત વાત કરી. પણ બાંનેને સમજ ન પડી. ‘ 
’શ્વસરુજી હુાં પ્રશ્નો પછૂતાાં થાકી ગઇ મેં તો હક્ક કરી પછૂી લીધુાં મારી પણ 
કોઇ ેરજ છે. તમારા પ્રત્રે્ય મારી કોઇ જવાબદારી છે. મેં તમને બહ ુ
થકાવ્ર્યા. પણ હુાં શાાંત થઇ, વ્ર્યગ્રતા ઓછી થઇ, ેક્ત મેં વાત તમારાથી 
છુપાવી છે. જે આજે કહી દઉં છુાં બોલ, બોલ મારે સાાંભળવી જ છે. આજથી 
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૨૫ વષમ પહલેા રાધાનો પવત આર્યન તમારી પાસેથી મળીને બહાર 
નીકળર્યો ત્ર્યારે મેં તેને રોક્યો હતો. તમને કહલેી બધી જ વાત તેણે મને 
કરી, ેક્ત તમારાથી જ નારાજ હતો તે તો ર્યાચક બનીને આવ્ર્યો હતો, 
બબડતો હતો શાનો અવતાર, શાના ભગવાન, શાના વચન પાળનાર, મને 
વચન આપ્યુાં હત ુાં માાંગ માાંગ માાંગે તે આપીશ, અને મેં માાંગયુાં તો ના 
આપ્યુાં મારી પત્ની મારે પાછી જોઇતી હતી, વચનભાંગ કરનારા તરીકે 
વનસાસા નાખી. બબડતો બબડતો નીકળી ગર્યો, બોલતો ગર્યો કે એક 
હદવસ પાછો આવીશ અને સાંભળાવી દઇશ, દગાખોર વચનભાંગ કરનાર 
અને જતો રહ્યો, મને ખબૂ દુઃખ થયુાં. મેં મનાવવાનો બહ ુપ્રર્યત્ન કર્યો પણ 
તે ના માન્ર્યો, જાણે શ્રાપ આપતો હોર્ય તેમ બોલતો હતો મારી ના થઇ તો 
તમને પણ નહીં મળે મારી રાધા’ 

કૃષ્ણ વવચારમાાં પડી ગર્યા બોલ્ર્યા આજે ૨૫ વષે ત ુાં આ વાત મને કહ ે
છે. 

 ‘હા ૨૫ વષે કારણ કે મારે તમારી રાધાને જીવાડવી હતી. તમે 
આર્યનની વાત સાાંભળી વનૃ્દાવન જાત અને તમારા કહવેા પ્રમાણે તમે 
જાત તો તમારા ભણકારા સાાંભળી તે મરી જાત, તે અને તમે બાંને જીવો 
છો, માટે જ તમને બાંનેને જીવાડવા માટે આ વાત ના કરી, મને માે 
કરશો, અને બીજી કઇ વાત હા તેને પણ તમારી સામેની નારાજગીની જ 
છે. એકલવ્ર્ય પણ મને મળતો ગર્યો હતો. તમારી મર્યામદાને લીધે તે ૨૫ 
વષમ પહલેાાંના પ્રસાંગોમાાં ચપૂ રહ્યો તેને અહીં પાાંડવોને જોર્યા હતા પણ તે 
શાાંત રહ્યો. તેમને કોઇ હાવન પહોંચાડી નહોતી તે તો બધી તૈર્યારી કરી 
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આવ્ર્યો હતો. પણ જતા જતા સાંભળાવતો ગર્યો કે વાસદેુવ જે પાાંડવોને 
લીધે તમે યધુ્ધ કયુું તે તમારા કોઇ હદવસ થવાના નથી, જે દ્રોણે પોતાના 
વપ્રર્ય વશષ્ર્યને લીધે મારો અંગઠૂો કપાવ્ર્યો તે જ ગરૃુની તમે ક્રૂરતાપવૂમક 
હત્ર્યા કરાવી. તે જ પાાંડવોના ધમમરાજ  પાસે જુઠુાં બોલીને મરાવ્ર્યા, 
બ્રહ્મહત્ર્યા કરી, તેઓને તો ગાદી જ જોઇતી હતી. તે મેળવવા તમારો 
ઉપર્યોગ, ગેરઉપર્યોગ કર્યો. કામ પતી ગર્યા પછી કોઇ હદવસ તમારી 
ખબર પણ પછૂી નહોતી આજે ૧૦ વષે તમારૃાં  કોઇ કામ હશે માટે આવ્ર્યા 
હશે, તમે ખોટા માણસનો પક્ષ લીધો’ 

 કૃષ્ણને વાતમાાં દમ લાગર્યો ૧૦ વષમથી તેમના તરેથી કોઇ વ્ર્યવહાર 
કે સાંબાંધ હતો જ નહીં પોતાની બેન આપી હતી તે પણ તેઓ ભલુી ગર્યા 
હતા. શુાં ખરેખર પાાંડવોએ પોતાનો લાભ જ લીધો હતો ? ગુાંચવાઇ ગર્યા, 
ચાલો મારા કમમમાાં જે લખાયુાં હશે તેમ માની હસી લીધુાં.  

‘બોલો ગાંગાધર તમારે શુાં કરવુાં છે. મારી આજ સધુીની જજિંદગીથી તમે 
વાકેે જ છો કાંઇ બાકી રહી જાર્ય છે’ 
 ‘હા વાસદેુવ, તમારા બે અલગ રૃપ મેં જોર્યા છે. એકમાાં તમે ઘાતકી 
હત્ર્યારા, કુદરતનો નાશ કરનાર, પ્રકૃવતનુાં વનકાંદન કાઢનારા અને બીજામાાં 
પ્રકૃવત પે્રમી, તે કેવી રીતે ? 

 ‘તમે મારી ઉપર બહ ુમોટો આકે્ષપ મકૂ્યો ? મને હત્ર્યારા સધુી કહી 
નાાંખ્યુાં માાંડીને વાત કરો’  

 ‘હા, વાત કહવેા જ આવ્ર્યો છુાં. તમે આમ શા માટે કયુું ? ગાંગાધર 
બોલ્ર્યા: ‘હ ેવાસદેુવ તમે સતયગુ, તે્રતા, દ્રાપર ત્રણે યગુના તમે દેવ છો, 
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પણ તમે પાાંડવોના લાભાથે ખાંડવા દહન કયુું, કરાવ્યુાં, કોઇને રોક્યા નહીં. 
ટોક્યા નહીં, હજારો માઇલના જ ાંગલો તમે અક્ગનને અપમણ કર્યામ, તમને તો 
ખબર જ હશે કે ઇન્દ્રપ્રથથ બાાંધવા તમે કુદરતનુાં કેટલુાં મોટુાં નકુસાન કયુું. 
હજારો આહદવાસી આ દાવાનળમાાં બળી ભથમ થઇ ગર્યા, હજારો પ્રાણી, 
પક્ષી, નાગ, વન્ર્ય જીવન, ઔષધ, જટીબટુ્ટી, વકૃ્ષો, ઋવષના આશ્રમો, નાગ 
વવથતાર, તળાવો, નદી સકુાઇ ગર્યા, જીવવા માટેની ખેતી, અનાજ ેળ ફૂલ 
બધુાં કરમાઇ ગયુાં આટલો મોટો કુદરતનો વવનાશ શુાં ેક્ત છ જણને રહવેા 
માટે લાખોને ઘર બહાર કર્યામ. શુાં મળયુાં તમને? તેઓને ઘર બહાર કરીને 
વષો સધુી અક્ગન શાાંત જ ના થર્યો તેની ભખૂ ઓછી જ ના થઇ ને એક 
પછી એક જ ાંગલોનો નાશ કરતા જતા હતા. ચારે બાજુ વવનાશ વવનાશ, 
તમે આ સષૃ્ષ્ટના રચવર્યતા અને તમે જ ભક્ષક, મરનાર ન્ર્યાર્ય માાંગવા 
જાર્ય તો કોની પાસે, તમે તો તમારા વમત્રની મદદમાાં હતા’ 
 કૃષ્ણ વવચારમાાં પડર્યા વાત તો સાચી હતી. છ જણ માટે આટલી મોટી 
હોનારત શુાં તેઓ પાાંડવોમાાં આટલા બધાાં અંધ થઇ ગર્યા હતા પોતે જ 
રચેલી સષૃ્ટીનો નાશ કર્યો. અને આ સષૃ્ષ્ટ ઊભી કરતાાં હજારો વષમ વીતી 
જશે. માનવ સમાજને કેટલુાં મોટુાં નકુસાન પોતાનાથી થઇ ગયુાં. શુાં મળયુાં? 
કૃષ્ણને સદુશમન ચક્ર અને અજુ મનને ગાાંડીવ.’ 

 ગાંગાધરે આગળ ચલાવ્યુાં ‘ 
હજારો સસલાાં, હજારો હરણ, વશર્યાળ, વરૃ, સાપ, વાઘ, વસિંહ, ભચત્તા, હાથી 
બધાાં જ નાશ પામ્ર્યા, જમીનમાાં વતરાડો પડી ગઇ, જમીન તપીને પર્થથર 
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જેવી થઇ ગઇ બીજા હજારો વષમ ત્ર્યાાં ખેતી શક્ય જ નહોતી. શા માટે તમે 
કુદરત સામે આટલો ભર્ય ઊભો કર્યો?  

દુવનર્યાને તમારી પ્રવવૃત્ત અને પ્રકૃવત સમજાતી નથી કેશવ ? મેં તો 
આખુાં મહાભારત નજરે જોયુાં છે તમારૃાં  બીજુ ાં રૃપ પણ મેં જોયુાં છે. બેમાાંથી 
તમારૃાં  કયુાં રૃપ સાચુાં માનવુાં કે ક્યાાં તો તમે સધુરી ગર્યા. ગીતાના ૧૦માાં 
અધ્ર્યાર્યમાાં તમે પ્રકૃવત પે્રમ અને ક્યાાં ક્યાાં તમારો વાસ છે તેની વાત 
અજુ મનને અને દુવનર્યાને કહી છે. તે સાાંભળો તમે તો ગીતા ભલૂી ગર્યા છો 
તેવુાં વારાંવાર કહો છે તો હુાં તમને ર્યાદ કરાવુાં તમે શુાં બોલ્ર્યા હતા. 

જે ખાંડવા દહનમાાં તમે પ્રકૃવતનો નાશ કર્યો તે જ ગીતામાાં તમે પ્રકૃવત 
પે્રમી પ્રકૃવતના ગણુગાન ગાર્યા છે. પ્રકૃવતમાાં તમારો વાસ છે સમજ નથી 
પડતી ખાંડવા દહન વખતે શુાં એ પ્રકૃવતમાાં તમારો વાસ નહોતો અને 
ગીતામાાં કહ્યા પ્રમાણે તમારો વાસ આવી ગર્યો? 
 ‘ગાંગાધર, સાચુાં કહુાં મને કશુાં ર્યાદ નથી’ 
 કૃષ્ણ બોલ્ર્યા:’પણ મેં ગીતામાાં શુાં કહ્ુાં તે કહ ેમને આનાંદ થશે મારે જાણવુાં 
છે અને ગાંગાધર બોલ્ર્યા ગીતાના ૧૦માાં અધ્ર્યાર્યમાાં તમે અજુ મનને કહ્ુાં હત ુાં 
કે વકૃ્ષોમાાં હુાં પીપળો છુાં. (પીપળો એટલા માટે કે તે ૨૪ કલાક પ્રાણવાય ુ
આપે છે) દેવવિષમાાં હુાં નારદ છુાં (નારદ એટલે શધુ્ધ, શધુ્ધતા) પવમતમાાં હુાં 
મેરૃાં  છુાં જળાશર્યમાાં હુાં મગર છુાં. ઋવષઓમાાં હુાં ભગૃુાં છુાં. પશઓુમાાં હુાં વસિંહ છુાં 
જનમાાં હુાં અજુ મન છુાં. ગાર્યોમાાં કામધેનુાં છુાં, પક્ષીમાાં હુાં ગરૃડ છુાં  વગેરે. 
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આ બાંને પ્રસાંગોમાાં તમે ક્યાાં ધમમની થથાપના થઇ તે સમજાવો, અને 
આ મને પ્રસાંગમાાં ધમમની થથાપના થઇ જતી હોર્ય તો સારૃાં  જ ગણાર્ય, 
પણ, પણ...’ 

કૃષ્ણ વવચારમાાં પડી ગર્યા. શુાં તેમને આ વાત ધ્ર્યાનમાાં નહોતી લીધી 
? અને ગાંગાધરે વાત પરૂી કરી. 

**** 

કુરૃકે્ષત્રનુાં યધુ્ધ શરૃ થઇ ગયુાં હત ુાં ધમમ અને અધમમનુાં યધુ્ધ નામ 
આપવામાાં આવ્યુાં હત ુાં બધાાં જ ધમમ માટે લડતા હતા, લડવાના હતા સમર્ય 
જ નક્કી કરવાનો હતો કર્યાાં ધમમ, કર્યાાં અધમમ? ભીષ્મે ૧૦ હદવસ 
બગાડર્યા, એક રીતે જોવા જઇએ તો આ ૧૦ હદવસ દુર્યોધનના પકે્ષ 
લડીને દુર્યોદનને સૌથી વધ ુ નકુસાન પહોંચાડયુાં. લડવાનો ઢોંગ કરી 
દુર્યોધનને દગો દીધો. ઈચ્છામતૃ્યનુા વરદાન ધારક તેઓ નક્કી કરી શક્યા 
હોત હુાં જ્ર્યાાં સધુી જીતુાં નહીં ત્ર્યાાં સધુી મરૃાં  નહીં. ઉલ્ટાનુાં કૃષ્ણના કહવેાથી 
પોતાના મતૃ્યનુ ુાં રહથર્ય કહી મોત સામે ચાલીને નોંતયુું. 

બીજા ર્યોધ્ધા દ્રૌણ તેને પાાંચ હદવસ બગાડર્યા મનથી તેઓ પણ 
લડર્યા નહીં. વશષ્ર્ય સામે લડવાનુાં હત ુાં. મનથી પાાંડવો સાથે થથળુ કૌરવ 
સાથે, 

વાત એવી બની હતી કે ૧૪ હદવસનો યદુ્ધ સમાલ્પ્ત પછી બધાાં 
પોતપોતાની છાવણીમાાં હતા. આરામ કરતા હતા. દ્રૌણની છાવણીની 
બાજુમાાં જ કણમની છાવણી હતી. કણમનો યધુ્ધમાાં જવાનો વારો આવ્ર્યો 
નહોતો તે આરામ કરતો હતો, રાતે્ર બીજે હદવસની વ્યહુમાાં તે ભાગ લેતો, 
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તે સભા પરૂી કરી પાછા ેરતા એક માનવની હીલચાલ તેને શાંકાશીલ 
લાગી, તે દ્રૌણની છાવણીની આગળ પાછળ ેર્યો કરતો, તેને એવુાં લાગયુાં 
કે તે દ્રૌણને મળવા માાંગે છે. પણ તક નથી મળતી. તે વ્ર્યક્ક્તને તેણે 
નજીક બોલાવી, તે આવ્ર્યો. 

 ‘કોણ છે ભાઇ ? શુાં કામ છે ? 
 તેણે પોતાના જમણા હાથનો અંગઠુો બતાવ્ર્યો. 

 ‘હુાં એકલવ્ર્ય’ 
 કણમ ચોંકી ગર્યો શુાં આ જ એકલવ્ર્ય તે પહલાાં મળર્યા નહોતા,તેનુાં નામ 
સાાંભળયુાં હત ુાં પણ જોર્યા પણ નહોતા. તેની સાથે જે રીતે અવ્ર્યવહાર, 
અન્ર્યાર્ય થર્યો હતો તેનાથી તે પણ દ્રવવત હતો દુઃખી હતો, અત્ર્યારે, આ 
યધુ્ધના મધ્ર્યાાંતરે એવુાં તો શુાં કામ પડયુાં દ્રૌણનુાં ? 

 એકલવ્ર્યએ કહ્ુાં: ‘હુાં દ્રૌણને મારવા આવ્ર્યો છુાં, હુાં તો દુર્યોધનના પકે્ષ 
લડવા આવ્ર્યો હતો, મારી સાથે મારી સેના પણ છે પણ મને શદુ્ર સમજી, 
મને યધુ્ધમાાં ભાગ ના લેવા દીધો અને આ વનણમર્યમાાં દ્રૌણ અગે્રસર હતા. 
મને ખબર નથી પડતી કે હુાં તો સહાર્ય કરવા આવ્ર્યો હતો તેમને શુાં વાાંધો 
હોઇ શકે ત્ર્યારથી મને શાંકા પડી કે  આ દુર્યોધનને હરાવશે માટે જ હુાં 
તેમને મારવા આવ્ર્યો છુાં’ 
 કણમ વવગત સાાંભળી વવચારમાાં પડી ગર્યા એકલવ્ર્ય કેટલો ઉંચો માણસ છે, 
સત્ર્ય બોલે છે. દુર્યોધને તો બોલાવ્ર્યો નહોતો છતાાં પણ પોતાના 
અપમાનનો બદલો લેવા તેના પક્ષમાાં લડવા તૈર્યારી કરીને આવ્ર્યો હતો. 
કણમ તેને સમજાવીને પોતાના કક્ષમાાં લઇ ગર્યા. 
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 ‘ભાઇ બેસ તારી વાત કર આમ જોઇએ તો આપણે બાંને સરખા શોવષત 
છીએ. પણ મારા કરતા તમે વધારે’ 

એકલવ્રે્ય પોતાની આપવીતી કહી, કણમની તમામ વાત તે જાણતો 
હતો, ેક્ત જન્મનુાં રહથર્ય નહીં. તેનો ગથુસો વતમમાન ક્થથવત  ઉપર હતો, 
વ્ર્યવથથા ઉપર હતો, ઉંચ-નીચના ભેદ ઉપર હતો. છૂત-અછૂત ઉપર હતો, 
તેણે કણમને પછૂયુાં શુાં મારા જન્મનો અવધકાર મારો છે? મારે ક્યાાં જન્મવુાં તે 
શુાં? હુાં નક્કી કરૃાં  છુાં? અને જો આ બધુાં મારા હાથમાાં ના હોર્ય તો મારો શુાં 
વાાંક, મેં સાાંભળયુાં છે કે આ ભારત વષમના મળૂમાભલક અમે હતા પણ અમે 
નબળા થોડી અંધશ્રધ્ધામાાં સપડારે્યલા, વણે થોડા કાળા, તમે બહારથી 
આવેલા, સારા હવથર્યાર, સારી ભાષા, સારો ખોરાક, સારા ઘોડા, સારા રથ, 
ઉંચા પહોળા, તમારી સ્ત્રીઓ અમારા કરતાાં સુાંદર, ઘાટીલી, નર્યનગમ્ર્ય, 
પણ તેમાાં અમારો શો વાાંક? 

આ તો કુદરતની કરામત છે. જો જન્મથી જ સાંથકાર, કેળવણી મળતી 
હોર્ય તો બધાાંને સરખા ના બનાવ્ર્યો હોત? ભગવાને તો ભેદ-ભાવ પાડર્યા 
નથી. અમારામાાં પણ બલુ્ધ્ધ છે. હા, વવદ્યા ઓછી છે. મારો ગનુ્હો શુાં? શુાં હુાં 
સત્ર્ય બોલ્ર્યો તો ગનુ્હો? મને ગરૃુ દ્રૌણે પછૂયુાં તારા ગરૃુ કોણ? મેં તેમને 
નામ આપ્યુાં અને મારી ગરૃુદભક્ષણામાાં તેમણે અંગઠુો માગી લીધો, હુાં નાનો 
હતો, લાગણીમાાં આવી આ પગલુાં લઇ લીધુાં. આજે એ અંગઠુો માાંગર્યો હોત 
તો ના આપત કહતે કે થપધામ કરો કે જે જીતે તે સવોચ્ચ અને હારે તે 
અંગઠુો આપે, મને ખાતરી જ છે અને હતી કે થપધામ તો હુાં જ જીતી જાત. 
આ કેવો વશષ્ર્યપે્રમ? જ્ર્યાાં વવદ્યા, જ્ઞાન અને શોર્યમનુાં માન નથી તે ભવૂમ તો 
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વાાંઝીર્યણ ગણાર્ય. મારી વવદ્યા, મારી શક્ક્તનો ઉપર્યોગ કરત તો હુાં તેમનુાં 
ઘરેણુાં બની ગર્યો હોત. અજુ મન ડાબો તો હુાં જમણો હાથ બનત, તમે એક 
ક્ષણ માટે બહાર આવો’ 
 ચારે બાજુ અંધકારે સામ્રાજ્ર્ય જમાવ્યુાં હત ુાં. થોડા ઝાાંખા ઓજસમાાં 
એકલવ્ર્ય બહાર આવી પછી પોતાનો અંગઠુો બતાવ્ર્યો, જમણો હાથનો 
અંગઠુો કપારે્યલો હતો કણમ કાંપી ગર્યો કેટલો થવાથી આ સમાજ? પોતાના 
ગૌરવ માટે પોતાના વમર્થર્યાભભમાન માટે કેટલી મોટી હકિંમત માાંગી.  

‘શુાં હજારો વષમથી શુાં અમારે જન્મના આધારે શોવષત જ રહવેાનુાં? શુાં 
અમારી વવદ્યાની કોઇ હકિંમત નહીં? અમારૃાં  કોઇ માન ગૌરવ નહીં અમારા 
બાળકો, વાંશને ત ુાંચ્છકારથી બોલાવાના? અમારી ગણના માણસમાાં જ 
નહીં? અમારૃાં  કોઇ થવમાન નહીં? એકલવ્ર્યનો આક્રોશ કણમને થપશી ગર્યો. 
શુાં ચાલી રહ્ુાં છે આ બધુાં શુાં? આને ધમમ કહવેાર્ય? આની સામે લડવુાં તે 
ધમે કહવેાર્ય, અને તેને ધમમયધુ્ધ કહવેાર્ય જ્ર્યારે અહીં તો બધુાં જ ઉંધ ુ
ચાલે છે. અન્ર્યાર્ય ક્યાાં સધુી?  

‘એકલવ્ર્ય, કાલે સવારે જ હુાં દુર્યોધનને કહી હુાં દ્રૌણને વનવતૃ કરી 
સેનાપવત બની જઇશ અને તરત તારી સેનાને હુાં કૌરવ પકે્ષ સમાવી 
લઇશ, મારા અને તારા દુશ્મન એક છે કદાચ કોઇ તકલીે પડશે તો એવુાં 
માની લેજે કે તારો ગથુસો અજુ મન સામે છે, ભલે દ્રૌણ એકાદ હદવસ લડી લે 
જે ૨૦૦-૫૦૦ પાાંડુસેના મરે હુાં જે હદવસ સેનાપવત થઇશ તે હદવસે ત ુાં 
મારી સેનામાાં મારો અને તારો દુશ્મન એક જ છે. માટે ત ુાં આજની રાત 
મારી સાથે રહ ેઆપણે ઘણી વાત કરવી છે. આ લોકો કેટલા થવાથી છે. 
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તેનો એક દાખલો આપુાં. હુાં કૌરવપક્ષ છોડી પાાંડવપક્ષમાાં જઉં તો દ્રૌપદીની 
લાલચ મને આપી હતી જે દ્રૌપદીએ મારૃાં  અપમાન કયુું તે જ દ્રૌપદી મારા 
બાળકોની માતા બનશે તેવી વાત કરી હતી’ 
 કણે જાણી જોઇને કૃષ્ણનુાં નામ લીધુાં તેઓને તો બચાવી લીધા, આ વાત 
પોતે જ જગતમાાં જાહરે કરે તેવુાં તે ઇચ્છતો હતો. કેવા અમે શોવષત 
પાત્રો? કણમ વવચારતો હતો કે અમારા વસવાર્ય બીજુ ાં એક પાત્ર પણ 
જજિંદગીમાાં શોવષત હત ુાં પણ તે સ્ત્રી હતી બોલી શક્તી નહોતી તે હતી 
દ્રૌપદી પરણી અને દુઃખી થઇ. 

‘સામાજજક હરવાજ, કુહરવાજ, વ્ર્યવથથાનો ભોગ આપણે બનતા આવ્ર્યા 
છીએ.’ 
 એકલવ્ર્યએ આકાશ બાજુ જોઇને કણમને કહ્ુાં: ‘મારો અંગઠુો કપાર્યો છે પણ 
મેં મારી આગવી રીતથી વવદ્યાના અભ્ર્યાસ કરી ેરી અંગઠુાને બદલે બીજી 
આંગળીનો ઉપર્યોગ કરી તીર ચલાવી શકુાં છુાં તેણે કણમને કહ્ુાં આકાશમાાં 
ચમકતો કોઇ તારો તમે નક્કી કરો મને બતાડો અને પછી જુઓ કણમ 
નવાઇ પામ્ર્યો શુાં બોલી રહ્યો છે આ એકલવ્ર્ય, અને કણમ એ દૂરનો એક 
સલ્પ્તમષમાાંનો એક રાવત્ર તારો બતાવ્ર્યો, અને એકલવ્રે્ય એક ખાસ તીર 
ભાથામાાંથી કાઢયુાં અને કહ્ુાં જુઓ. એમ કહી તીર આકાશ તરે છોડયુાં 
બીજી ક્ષણે કણમએ જોયુાં તો જે તારો ચમકતો હતો તે હવે દેખાતો જ 
નહોતો, ક્યાાં ગર્યો? એકલવ્ર્યએ તેને તીરથીં ઢાાંકી દીધી હતો, કણમ થતબ્ધ 
થઇ ગર્યો એક તીરથી નભમાાં ચમકતા તારાને ઢાાંકી દીધો આટલી શક્ક્ત 
આટલી પ્રવીણતા અંગઠુા વગર ચલાવેલુાં તીર જે ઝડપે નભમાાં ગયુાં તેની 



192 

 

ખબર જ ન પડી, ન અવાજ આવ્ર્યો કણે તેની પીઠ થાબડી. બોલો કણમ 
મને જો તક મળી હોત તો મારા દુશ્મનની શી હાલત થાત, પણ હુાં 
આહદવાસી, શદુ્ર મારી કોઇ હકિંમત નહીં ન મારો કોઇ ગરૃુ જે મને સમાજ 
પાસે રજૂ કરે અહી તો ગરૃુ અંગઠૂો કાપી લીધો શુાં કરૃાં  ? અને કણમથી ઊંડો 
વનસાસો નખાઇ ગર્યો, પોતાની પણ આ જ દશા હતી. પરશરુામ પાસે પોતે 
પણ શ્રાવપત થઇને પાછો આવ્ર્યો, શ્રાપનો ભોગ બનતો આવ્ર્યો, એક 
બ્રાહ્મણની ગાર્ય મારાથી અકથમાતે મરી ગઇ ત્ર્યારે એ બ્રાહ્મણે શ્રાપ 
આપ્ર્યો: જેમ  પૈંડા નીચે તે મારી ગાર્યને કચડી છે તે જ રીતે રથના પૈંડા 
પાસે ત ુાં પૈડાને કાઢતી વખતે મરીશ. 

પરશરુામની સેવા કરતી વખતે મારી સહનશક્ક્તની કસોટી થઇ હુાં 
ઉવતણમ થર્યો તેના બદલમાાં મને શ્રાપ મળર્યો ખરી વખતે મેં શીખેલી વવદ્યા 
ભલૂી જઇશ. શુાં આ બ્રાહ્મણ કહવેાર્ય, શુાં આ ગરૃુ કહવેાર્ય ? ગરૃુનો શુાં વાાંધો 
હોર્ય જે પોતે શીખવેલ વવદ્યાની પરીક્ષા લે અને ઉવતણમ થાર્ય તો છાતી ગજ 
ગજ ફૂલે, ગૌરવ લે, ગવમ થાર્ય, અને શીખવેલી વવદ્યા સેળ થઇ ને આ 
વવદ્યા સમાજમાાં આગળ વધશે તેનો સાંતોષ લે. પોતે શીખેલી વવદ્યા ર્યોગર્ય 
વારસદારને આપી છે તેનો આનાંદ હોવો જોઇએ. તેનુાં જીવન સાથમક 
ગણાર્ય, પણ અહીં તો બાંનેનુાં જીવન વવપરીત પસાર થયુાં. તે ઉપેભક્ષત જ 
રહ્યા. કણે જોયુાં તો આકાશમાાં ેરીથી અમી તારો ધીરે ધીરે દેખાવા લાગર્યો. 
પોતે પણ આટલો મોટો ધનધુમર હતો પણ આવી શક્ક્ત તો તેનામાાં પણ 
નહોતી. તેને એકલવ્ર્યને કહ્ુાં:  
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‘હુાં તારાથી મોટો છુાં પણ વવદ્યામાાં ત ુાં મારાથી આગળ, હુાં તને પ્રણામ 
કરૃાં  છુાં અને મળૂ વાત દ્રોણને મારવાની જરૃર નથી. તેમને તેમના કમે જ 
મરવા દે કે જીવવા દે. તેમને તો પોતાનુાં જીવન ધળૂમાાં મેળવ્યુાં છે ગરૃુ 
તરીકે, બ્રાહ્મણ તરીકે તે કલાંહકત છે. તે કલાંહકત રીતે જ ઓળખાશે, અમર 
તો ત ુાં થઇશ, તારી અને તેમની સરખામણી યગુો સધુી થતી રહશેે. અને 
તારી સાથે સમાજની સહાનભુવૂત હશે. જે પાાંડવો પોતાના ના થઇ શક્યા તે 
બીજા કોના થશે ? જન્મથી ધમમપતુ્ર તરીકે ગણાર્યા પાાંડુ પતુ્ર તરીકે, આ 
તેમની બેવડી પ્રવતભા, બેવડી ઓળખાણ ભરોસાલાર્યક નથી. કામ પતે તે 
કોઇની સાથે સાંબાંધ રાખશે નહીં, રાખતા પણ નથી’ 

 બાંનેની વાત પરૂી થઇ સહજે અવાજ થર્યો, જોયુાં તો દ્રૌણ ઉભેલા 
હતા. બાંને ચોંકી ગર્યા. બાંનેએ પ્રણામ કર્યામ દ્રૌણે આશીવામદ આપ્ર્યા.  

હુાં તમારા બાંનેની વાત પહલેેથી જ સાાંભળતો હતો મને  કોઇ અવાજ 
આવ્ર્યો, યદુ્ધ ચાલે છે. સચેત રહવે ુાં જરૃરી હુાં બહાર આવ્ર્યો ત્ર્યાાં તમને જોવા 
હુાં શાાંત રહ્યો. તમારા બાંનેની વાત સાાંભળી હુાં મારી જાતને ગનુ્હગેાર 
માનવા લાગર્યો, શુાં મારાથી આટલી મોટી ભલૂ થઇ ગઇ. શુાં હુાં વશષ્ર્ય અજુ મન 
પાછળ આટલો આંધળો થઇ ગર્યો હતો એક ઉન્નત, કાબેલ, કે ર્યોગર્ય 
વશષ્ર્યને મેં અન્ર્યાર્ય કર્યો ? હુાં વમર્થર્યાભભમાનમાાં કેટલો ગવવિત થઇને 
અભભમાનથી છકી ગર્યો હતો, એક બ્રાહ્મણ, એક ગરૃુએ જે કતમવ્ર્ય 
બજાવવાનુાં હત ુાં પણ તે ચકુી ગર્યો, મારી ેરજ ભલૂી ગર્યો હતો, થવાથમમાાં 
આંધળા થઇ ગર્યો હતો. મારા જન્મનુાં અભભમાન, ઉચ્ચ જ્ઞાવતનુાં ગૌરવ, આ 
અહાંમમાાં જે મને એકલવ્ર્ય માટે વતરથકાર અને અણગમો થર્યો હતો, હુાં તે 
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વખતે ભલૂી ગર્યા હતો કે મેં તો કોઇ હદવસ એકલવ્ર્યને ભણાવ્ર્યો જ 
નહોતો, તેને કોઇ વશક્ષણ આપ્યુાં જ નહોત ુાં. તેની કારકીહદિમાાં મારુાં  કોઇ 
ર્યોગદાન જ નહોત ુાં મેં તો તેને જોર્યો પણ નહોતો, પણ તે કલા અને 
કુશળતાથી હુાં ભર્યભીત થઇ ગર્યા હતા મેં એકલા અજુ મનની સલામતી નહીં 
પણ  મારી પોતાની પણ સલામતી, મારા નામની પડેલી હતી, 
આર્યમવતમાાં કોઇ મારાથી સવોચ્ચ હોર્ય તે મને પોષાર્ય નહીં, અહાંમ 
ઘવાર્ય’ 

અને અચાનક દ્રૌણ થોડી વાર ચપૂ રહ્યા પછી બોલ્ર્યા: ‘એકલવ્ર્ય 
ખરેખર ત ુાં આ વવદ્યા મને લક્ષમાાં રાખીને શીખ્ર્યો હતો ?  

‘હા મારા આરાધ્ર્ય ગરૃુ તમે જ હતા. મેં જ તમને આદશમ માન્ર્યા હતા 
મારે તો આર્યમવતમમાાં નામ કમાવવુાં હત ુાં એક શદૂ્ર થઇને પણ પારાંગત થઇ 
શકાર્ય છે. વવદ્યા ઉપર કોઇનો ઇજારો હોતો નથી મારે સાભબત કરવુાં હત ુાં 
અને મેં સાભબત કયુું. ભલે તમે મારો અંગઠુો માાંગી લીધો મને કોઇ રાંજ 
નથી  ઉલ્ટુાં હુાં તો તમારો આભારી છુાં. જો તમે મારો જીવ પણ માાંગર્યો હોત 
તો પણ આપી દેત, આ તો સથતામાાં પત્યુાં હુાં તો આજે પણ તમને ગરૃુ જ 
ગણુાં છુાં. તમારી જ પે્રરણાથી આગળ વધુાં છુાં. ભલે અંગઠુો ગર્યો તો પણ મેં 
મારી શક્ક્તથી નવી વવદ્યા પ્રાપ્ત કરી લીધી છે. તમે તો ક્યારના અહીં 
ઊભા છો મેં છોડેલુાં તીર હજુ આકાશમાાં જ ભ્રમણ કરે છે, ઊભા રહો હુાં તેને 
પાછુાં બોલાવુાં છુાં. તેણે બીજુ ાં એક તીર છોડયુાં થોડી વારમાાં પહલેા તીરની 
સાથે ચોંટીને બીજુ ાં તીર પરૃ્થવી પર પાછુાં આવ્યુાં દ્રૌણ અને કણમ બાંને જોતા 
જ રહી ગર્યા.  બાંને આટલા મોટા ધનધુમર પણ એકલવ્ર્ય પાસે વામણા 
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લાગતા હતા. તેમાાં પણ ખાસ તો દ્રૌણ, ગરૃુદેવ ! એકલવ્ર્ય બોલ્ર્યો, કાલનો 
હદવસ તમે આરામ કરો કાલે ૧૫મો હદવસ છે સાાંજ પહલેાાં પહરણામ આવી 
જશે ેરી પછી તમારે લડવાની જરૃર જ નહીં પડે, સાાંજે બધાાં જ પાાંડવ 
પક્ષના બધાાં રડતા હશે, વવલાપ કરતા હશે મારા માટે આ ડાબા હાથનો 
ખેલ છે’ 
 હવે ેરી ચોંકવાનો વારો દ્રૌણનો હતો શુાં એકલવ્ર્ય પાસે એવા શસ્ત્ર હશે કે 
જે સવમનાશ કરી શકે તેમનુાં શેતાની મગજ સહક્રર્ય થઇ ગયુાં. પાાંડવો હારે 
તો પોતે હાર્યામ બરાબર. ભલે તે દુર્યોધન પકે્ષ લડતા હતા પણ તે બધાાં જ 
ભીષ્મ, દ્રૌણ, ભવવષ્ર્યમાાં કણમ વસવાર્યના બધાાં જ સેનાપવત પાાંડવ તરેી જ 
હતા તેઓ તો નક્કી કરીને જ બેઠા હતા. 
 તેઓ બોલ્ર્યા: ‘ એકલવ્ર્ય શુાં હજુ ત ુાં મને તારો ગરૃુ માને છે? 
’ હા, હા.’ 
 એકલવ્રે્ય જવાબ આપ્ર્યો. 
 ‘તો પછી એક વધ ુવખત મને ગરૃુદભક્ષણા આપ હુાં માગુાં છુાં’ 
 એકલવ્ર્ય બોલતાાં બોલી ગર્યો, ેસાઇ ગર્યો, કણમ આ શેતાની પ્રપાંચી 
બ્રાહ્મણ ઉપર ક્રોધે ભરાર્યો. શુાં હતો તેનો તેની પાસે ગરૃુદભક્ષણા માાંગવાનો 
હક્ક ? 

કણે કહ્ુાં:’એકલવ્ર્ય, કોઇ પણ ગરૃુદભક્ષણા આપવાની જરૃર નથી. આ 
બ્રાહ્મણ નથી બ્રહ્મરાક્ષસ છે. આજે પોતે ગરૃુ થઇ ગર્યા, આવા લોકો જ 
સમાજના અપરાધી છે’ 
 એકલવ્ર્ય બોલ્ર્યો: કણમ મેં તો તેઓને ગરૃુ માનેલા છે. બહ ુ બહ ુ તો શુાં 
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માાંગશે પહલેાાં અંગઠુો માાંગીને મને મારી જ નાાંખ્ર્યો છે. હવે વધ ુશુાં માાંગશે 
? આમ પણ દુવનર્યા તેઓને મારા માટે વતરથકાર કરે જ છે, હવે વધ ુ
કરશે,તેઓનો જીવ અવગવતએ જશે અને હુાં કોઇ અમર નથી પણ 
ઇવતહાસમાાં હુાં અમર થઇ જઇશ, કોઇ ગરૃુ ઉપર ભરોસો નહીં મકેૂ, માાંગો 
માાંગો જે માાંગવુાંહોર્ય તે માગો ગરૃુજી’ 

  દ્રૌણ ગાંભીર થઇને બોલ્ર્યા ‘હુાં આજે કઇ વધારે નથી માાંગતો પણ 
તારી વાત સાાંભળી હુાં ધ્રજૂી ગર્યો છુાં. તારો અંગઠુો કપાઇ ગર્યો છતાાં તારી 
ધનુમવવદ્યા જોઇને હુાં દાંગ થઇ ગર્યો છુાં. આવી વવદ્યા મેં વવચારી પણ નહોતી  
જ્ર્યારે  ત ુાં તેમાાં પારાંગત છે. ત ુાં એક જ હદવસમાાં તારી વવદ્યાના જોરે ત ુાં 
સમગ્ર પાાંડવ સેનાનો નાશ કરી શકીશ. એમાાં કોઇ શાંકા નથી. અને હુાં તારી 
પાસે એ જ માાંગુાં છુાં આ કુરૃકે્ષત્રના યધુ્ધમાાં ત ુાં કોઇ પણ શસ્ત્ર પાાંડવો સામે 
ઉપાડીશ નહીં’ કણમ, એકલવ્ર્ય બાંને આ બ્રહ્મરાક્ષસને જોતા રહી ગર્યા 
આટલો પ્રપાંચ, આટલો થવાથમ, આટલી લચુ્ચાઇ શુાં થયુાં છે, આ બ્રાહ્મણને ! 
થોડી વાર ત્રણે ચપૂ રહ્યા. 
 એકલવ્ર્ય  દ્રોણ સામે તાકી રહ્યો અને કહ્ુાં:’ હુાં તમારી માાંગણી થવીકારૃાં  છુાં 
અને ગરૃુદભક્ષણાથી તમને વચન આપુાં છુાં આ યધુ્ધથી હુાં અલીપ્ત રહીશ’ 
       --- 
 જે પાાંડવો માટે દ્રૌણે પોતાની વવદ્યા લજવી, એક વનદોષને વધેરી નાાંખ્ર્યો. 
પોતે વવદ્યાને દગો દીધો પોતાનુાં બ્રહ્મતત્વ ખોયુાં  તે જ પાાંડવો તેના મોતનુાં 
કારમ બન્ર્યા તે જ વપ્રર્ય વશષ્ર્યએ તેમનો વધ કર્યો, તે જ ધમમરાજ જુઠ્ઠ 
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બોલ્ર્યા, અને દ્રૌણ ગર્યા. ગાંગાધરે વાત પરૂી કરી. કૃષ્ણનુાં મગજ બહરે 
મારી ગયુાં હત ુાં, આ વાતથી તેઓ અજાણ હતા.  

ગાંગાધરે આગળ ચલાવ્યુાં: ‘વાસદેુવ, યધુ્ધ પહલેાાં બાંને પકે્ષ તમારા 
હાજરીમાાં જ નીવત વનર્યમો ઘડાર્યા હતા. મને બતાવો કે કૌરવ પકે્ષ એક 
પણ વખત વનર્યમનો ભાંગ થર્યો છે ખરો ? ના, ના, જર્યારે તમારી બાજુ 
અન્ર્યાર્ય, હત્ર્યા, અધમમ, અધમમ જ હતો, તમે પોતે જ પ્રવતજ્ઞા લીધી હતી કે 
હુાં વનઃશસ્ત્ર રહીશ, હવથર્યાર નહીં ઉપાડુાં અને તમે જાતે જ ભીષ્મને મારવા 
ધસી ગર્યા, અને ભીષ્મે હવથર્યાર મકૂી દીધા, તમે તમારા અવતારની એક 
મોટી અસર ઉભી કરી તેમને આંજી દીધા હતા. ભીષ્મ પછી દ્રૌણનો વારો 
પણ જુઠાણા ેેલાવીને જ વધ કર્યો, કણમના રથના પૈંડા જમીનમાાં ખપૂી 
ગર્યા હતા તે વનઃશસ્ત્ર હતો  તેમજ રથની નીચે ઉતરેલો હતો અને વનર્યમ 
મજુબ તેના ઉપર શસ્ત્ર ના ચલાવાર્ય અને તમે અજુ મનને વારાંવાર કણમને 
મારવાનો આદેશ આપ્ર્યા કરતા અને અજુ મને કણમને માર્યો શુાં આ ધમમયધુ્ધ 
હત ુાં ? આને ધમમયધુ્ધ કહવેાર્ય ? 

જે કણમને તમે થોડા હદવસ પહલેાાં જ હક્થતનાપરુના રાજા બનાવવા, 
પાાંડવોને તેમના ચાકર બનાવવા, દ્રૌપદીને તેની પટરાણી બનાવવા, 
કણમના બાળકોની માતા બનાવવા નીકળર્યા હતા તે જ કણમને આટલો 
ઝડપથી કર્યા કારણસર અજુ મનને વનર્યમનો ભાંગ કરી વારાંવાર મારવા 
ઉશ્કેર્યો ? શુાં કણમ પાસે એવુાં તમારૃાં  કોઇ રહથય ુહત ુાં કે જેનાથી કણમ તરેથી 
એ વાત જાહરે થાર્ય તો તમને નકુસાન થાર્ય ? 

કૃષ્ણ કશુાં બોલ્ર્યા વગર ચપૂ જ રહ્યા:  
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‘હા ગાંગાધર તારી વાત સાચી છે. મારે કોઇ જવાબ આપવો નથી’ 
 લક્ષ્મણા પણ મઢૂ થઇ ગઇ. શુાં ચાલી રહ્ુાં છે તેની તેને સમજ ના પડી. 
આ કેવો ધમમ ? આ કેવુાં ધમમયધુ્ધ ? શા માટે આ યધુ્ધ લડાયુાં, શા માટે 
આટલો મોટો નરસાંહાર, આટલુાં મોટુાં પર્યામવરણનુાં નકુસાન અને શુાં મળયુાં ? 
કૃષ્ણ પણ છેલ્લા ૩૫ વષમથી અજાણ્ર્યા થઇને જ જીવ્ર્યા, ના તો તેઓ 
દ્રારકાની બહાર ગર્યા કે ના તો પાાંડવોની પ્રીત તેમને મળી.  તેમને ઘણી 
વખત લાગત ુાં. શુાં તેઓએ ખાલી ખાલી જ અવતાર લીધો છે ! 
આકાશવાણી તો કાંસનો નાશ કરવાની હતી તો પછી આ બધુાં આવી પડેલુાં 
બખડજ ાંતર શા માટે ? કાંસને મારી અવતાર સમેટી લેવાનો હતો. પ્રહલાદ 
અને હહરણ્ર્યાકશ્ર્યપ, વામન અવતાર અને તેમના બીજા અવતારો એક 
ધ્રે્યર્ય, એક વ્ર્યક્ક્ત માટે જ હતા જ્ર્યારે અહીં તો કાંસના વધ પછી શા માટે 
નવી જવાબદારી આવી પડી અને તેમને થવીકારી પણ ખરી. કોઇ હદવસ 
પાાંડવોએ કોઇ   અસાંતોષની ેહરર્યાદ ક્યારે તેમની પાસે કરી નહોતી. આ 
તો આવ પથરા પગમાાં પડ તેવો ઘાટ હતો. લક્ષ્મણા ગાંગાધર ઊભા થર્યા, 
કૃષ્ણએ બાંનેને આશીવામદ આપ્ર્યા, 

રાતે્ર ભચિંતા વગર સતૂા રાતે્ર તેમને રાધાની જરૃર લાગી. તે ઘણી 
વખત રાધાને થવપ્નામાાં બોલાવતા. તે આવતી પણ ખરી અને ઘણી વાત 
કરતા, જજિંદગી જીવતા, માણતા, અને સવારે તે આભાસમાાંથી જતી રહતેી. 
આમ તો ઉંમરને લીધે ઘણી  વખત વવથમવૃત થતી હતી. ઘણી વખત 
ઝબકીને જાગી જતા, ગભરાઇ જતા પોતાની સાથે જ વાત કરતા, 
બાળપણ ર્યાદ આવી જત ુાં વારાંવાર ખોવાઇ જતા, બીક લાગતી હતી, શાની 
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તેની ખબર નહોતી પડતી. જેણે ૧૮ અક્ષોહહણી સેનાને પોતાની સામે 
મરતી જોઇ તે આજે ગભરારે્યલા હતા કે શુાં ? તેઓ બધાાં ભતૂ થઇને તેમને 
કહતેા તો નહોતા ને કે શા માટે અમને મરાવ્ર્યા ? અમારૃાં  કુટુાંબ, આર્યમવતમ 
પાર્યમાલ કયુું કોઇ તેમનો પીછો કરત ુાં હોર્ય તેમ લાગર્યા કરત ુાં. ઘણી વાર 
વષો ગણતા ગાંધારીનો શ્રાપ સાચો પડે તેની રાહ જોતા સમૂસામ બેસી 
રહતેા, વારાંવાર ગણ્ર્યા કરતા ઘણી મથામણ પછી નક્કી શકતા આજે 
૧૨૫મુાં વષમ તેમને ચાલે છે. હવે સમર્ય બહ ુઓછો છે. ભાગરે્ય જ ચાર પાાંચ 
મહહના જવાના બાકી છે. બીક નહોતી લાગતી,મતૃ્ય ુ જલ્દી આવે તેવી 
ઇચ્છા કરતા. વારાંવાર શુાં બાકી રહી ગયુાં તે વવચારતા, ર્યાદી બનાવતા, 
કોનો વવશ્વાસ કરવો? 

નામ નક્કી કરવામાાં મહહનાઓ નીકળી ગર્યા અંતે છેલ્લે બે નામ ઉપર 
પસાંદગી ઉતારી, બાંને પારકા હતા. ઘરના ૮૦ પતુ્રો, ઘણા પૌત્રો, ૧૦૦ 
ઉપર ભાઇ-બહને, ૮ પત્ની, ૮૦ પતુ્રવધ ૂ આટલુાં ભયુમ ભયુમ કુટુાંબ અને 
કોઇની પર વવશ્વાસ નહીં છેલ્લે તેમને લક્ષ્મણા અને ગાંગાધર નક્કી કર્યામ. 

સત્ર્ય અને રહથર્ય કહવેાનુાં નક્કી કયુમ પોતાના મતૃ્યનુ ુાં, ૮ રાણી, દ્રૌપદી, 
રાધાના સાંબાંધ તેમને બોલાવવાનો, તેમની હાજરીમાાં વનવામણ કરવુાં. પણ 
કૃષ્ણ બધાાંના નસીબ ઘડતા પણ પોતાના નસીબમાાં શુાં છે ? તે જાણતા 
નહોતા આખરે અવતાર પણ મનષુ્ર્યનો લીધો હતો, જન્મ મતૃ્ય ુ
ઉપરવાળાના હાથમાાં હતા. વવવધની વક્રતા પણ જુઓ, આટલા બધાાં ! પણ 
કોઇને પોતાના ના કરી શક્યા, એક હદવસ લક્ષ્મણાને બોલાવીને કહ્ુાં:  
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‘હદકરી મેં તને વચન આપ્યુાં હત ુાં કે મારા ને રાધાના સાંબાંધમાાં થોડી 
વધ ુવાત કરીશ ગાંગાધરને બોલાવ તે શ્રવુત, શ્રવુત બ્રાહ્મણ છે ભવવષ્ર્યમાાં 
આ બધી વાત જગત સમક્ષ તેને જ કરવાની છે તે ર્યાદ રાખશે તો જ 
વાત જીવશે’ 
 તે આવ્ર્યા અને કેશવે  કહ્ુાં:’ ગાંગાધર આ મારી જજિંદગીની અંગત વાત 
આજે કરૃાં છુાં તારે આ વાત હુાં કે ત ુાં જીવતો હોઉં તો કરવાની નથી પણ 
તારો વાંશ કરશે તો વાાંધો નથી. હુાં ને રાધા મળર્યા. હુાં તેના અને તે મારા 
પે્રમમાાં હતી. અમે બાંને શરીરથી અલગ પણ મનથી એક. હુાં અને તે 
એકબીજા વગર જીવી શકતા નથી. મારો અને તેનો સાંબાંધ ેક્ત ચાર વષમ 
ચાલ્ર્યો હુાં રોજ તેને મળતો અમે બાંને ખબૂ પે્રમ કરતા તે કરવામાાં અમને 
આનાંદ મળતો.  અમે બાંને એ નક્કી કયુું હત ુાં કે મારે રોજ તેને એક નવા 
નામથી બોલાવવી. હુાં રોજ તેને જ્ર્યારે પે્રમ કરતો ત્ર્યારે નવા નામથી 
બોલાવતો હુાં નવુાં નામ આપતો અને તે તે પહલેાનાાં બધાાં નામો કડકડાટ 
બોલતી. તેણે પણ મારા અનેક નામો પાડેલા જે આજે પણ પ્રચભલત છે. 
લક્ષ્મણા, સાચુાં કહુાં  ? આર્યન રોજ બહાર ઊભો રહતેો હતો તેની અમને 
બાંનેને ખબર નહીં, નહીં તો આજે ક્થથવત જુદી હોત પણ હુાં ખોટુાં બોલુાં છુાં હુાં 
રાધાને છોડી શક્યો ના હતો. 

મારે તમને બાંનેને એક જવાબદારી સોંપવી છે તમે વનભાવશો તેવી 
મને ખાત્રી છે. તમારે બાંનેએ દ્રારકા છોડીને એક માસ માટે બહાર જવુાં 
પડશે, તૈર્યાર છો ?  
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‘શુાં વાત છે ?’ 
 ગાંગાધરે પછુ્ુાં ‘વાસદેુવ કેમ અધીરા થર્યા છે ? શુાં થાર્ય છે ?  

‘ગાંગાધર, મારો સમર્ય આવી ગર્યો છે’ 
 ‘શુાં વાત કરો છો ? 

 ‘હા અને લક્ષ્મણા તૈર્યાર થાવ તારે માથે મોટી જવાબદારી સોંપુાં છુાં 
ઝડપ કરજે બે-ત્રણ હદવસમાાં જ જવુાં પડશે. નહીં તો મોડુાં થઇ જશે’ 
 ‘પણ શુાં હુાં આ જવાબદારી સાંભાળી શકીશ હુાં તેમને મનાવી શકીશ’ 
 ‘ત ુાં કોની વાત કરે છે ?  

‘શ્વસરુજી હુાં જાણુાં છુાં કે તમે ધીરે ધીરે લીલા સાંકેલતા જાવ છો હુાં એજ 
કુરૃવાંશમાાંથી આવી છુાં જ્ર્યારે મારી દાદી ગાંધારીએ તમને ૩૬ વષમનો શ્રાપ 
આપ્ર્યો હતો ત્ર્યારે હુાં ૮ - ૧૦ વષમની હતી આજે ૭૦-૭૫ ની થઇ છુાં. આ 
૩૬ વષમ મને ર્યાદ છે. ટૂાંક સમર્યમાાં ૩૬ વષમ પરૂા થવાના છે ક્યારે તે મને 
ખબર નથી. પણ હુાં સમજી ગઇ છુાં તમે કોને બોલાવવા માાંગો છો ? 
બાંનેને, બેમાાંથી એકને મારે સમજાવીને લાવવાની છે. બોલો રાધા કે 
દ્રૌપદી મારે કોની પાસે જવાનુાં છે?’ 
 કૃષ્ણ ચોંકી ગર્યા અને કહ્ુાં ‘લક્ષ્મણા ત ુાં આટલી ચતરુ તેં મારૃાં  મન કળી 
લીધુાં મને થવપ્ને પણ ખ્ર્યાલ નહીં કે ત ુાં આટલી વવચક્ષણ હોઇશ પણ હુાં  
જે તને ઓળખી ના શક્યો, હા લક્ષ્મણા, તારે રાધાને બોલાવવા જવાનુાં છે’ 
 ‘તે, નહીં આવે પણ સમજાવીશ, બળજબરી પણ કરીશ’ 
’જો આર્યન જીવતો હોર્ય તો તેને મારી પતુ્રી ઉષા તેના પવત, મને નામ 
પણ ખબર નથી તેનાાં બાળકો, તેનાાં બાળકો બધાાંને લઇ આવજે ઝડપથી, 
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રાધાને કહજેે કે હુાં જવાની તૈર્યારીમાાં છુાં અને એક નામ આપજે તેને આ 
નામ ર્યાદ કરાવજે શુાં છે આ નામમાાં? લક્ષ્મણાએ પછૂયુાં. કૃષ્ણ એ સહજે 
સાંકોચ સાથે કહ્ુાં આ નામ મારા છેલ્લા વમલન વખતે તેને બોલાવી હતી 
અને તે નામની સાથે જ ઉષાનો વપિંડ રચાર્યો હતો શુાં કહુાં  તેને ''કાભલન્દી'' 
કહીને બોલાવજે. પણ તે તને જવાબ નહીં આપે આપે તો વાાંધો નહીં પણ 
જો જવાબ ના આપે તો કહજેે કે રાધાકૃષ્ણ તેને પહલે ુાં નામ નહોત ુાં ગમ્યુાં 
મને એવુાં નામ આપો કે તેમાાં હુાં ને તમે બાંને સાંકળારે્યલા હોર્ય અને મેં તેને 
રાધાકૃષ્ણ નામ આપ્યુાં આ મારૃાં  છેલ્લ ુપ્રત્ર્યક્ષ અને દૈહહક વમલનનુાં નામ 
હત ુાં. અને હુાં તેને છોડીને નીકળી ગર્યો તે આજ સધુી મળર્યો નથી તે તારી 
વાત નહીં જ માને પણ લાગણીમાાં લેજે, છેલ્લાાં દશમન, છેલ્લી મલુાકાત છે. 
જરૃરથી લાવજે, નહીં તો મને અને તેને આખી બાકી જજિંદગી રાંજ રહી જશે’ 
       ---  

 ત્રીજે હદવસે લક્ષ્મણા રાજ વ્ર્યવથથા સાથે વનૃ્દાવન જવા નીકળી 
ગઇ. તે જ હદવસે ગાંગાધર પણ દ્રૌપદીને સમાચાર આપવા, તેને 
બોલાવવા નીકળી ગર્યો કૃષ્ણને આશા હતી કે બાંને દોઢેક માસમાાં પાછા 
આવી જશે પણ નસીબ બે ડગલા હાંમેશાાં આગળ ચાલત ુાં હોર્ય છે. કૃષ્ણ 
તેમાાંથી અલગ ન હતા. દ્રારકાની પહરક્થથવત રોજ બગડતી જતી હતી, પ્રજા 
આઝાદ અને થવછાંદી થઇ ગઇ હતી. વૈશ્ર્યાવવૃત અને મદ્યપાન એટલુાં વધી 
ગયુાં હત ુાં પ્રજા આ પ્રવવૃતમાાં જ ધતૂમ થઇ ગઇ હતી. કોઇ આદર, માન, 
થવમાન રહ્ુાં જ નહોત ુાં રોજ ર્યાદવાથથળી થતી. 
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કૃષ્ણ પોતે ત્રથત થઇ ગર્યા હતા. છેલ્લા ઉપાર્ય તરીકે તેમણે દ્રારકામાાં 
મદ્યપાન ઉપર પ્રવતબાંધ મકૂ્યો. પણ કૃષ્ણનુાં કોણ સાાંભળે? જ્ર્યાાં બલરામ 
જ નશામાાં ધતૂમ હોર્ય પછી શુાં ? બળજબરીથી કશુાં થત ુાં નથી. સમજાવટથી 
કોઇ માનત ુાં નહીં, વનરાશ થરે્યલા કૃષ્ણે સોમનાથ મહાદેવના દશમને જવાનો 
સાંઘ કાઢર્યો. 

લગભગ ૫૧૧૫ વષમ પહલેા ૧ ફે્રબઆુરીએ દ્રારકાથી સાંઘ નીકળર્યો, 
કૃષ્ણના આદેશથી દ્રારકામાાં રહતેા તમામ પરૃુષો, બાળક, જુવાન, વધૃ્ધો 
સાથે સાંઘ નીકળર્યો.દ્રારકા આખુાં ખાલી. દ્રારકામાાં ેક્ત બે જ પરૃુષો રહ્યા 
એક કૃષ્ણના વપતા વાસદેુવ અને બીજો બાળવ્રજ જે પોતાના પૌત્રનો પતુ્ર 
હતા. શુાં આ પણ કોઇ સાંકેત હતો  ભાવવ જોઇ ર્યાદવોની વવનાંતીથી કૃષ્ણએ 
આ પ્રવાસ દરમ્ર્યાન મદ્યપાનની છૂટ આપી હતી. ેરી પાછા દ્રારકા 
પહોંચ્ર્યા પછી કડક રીતે સાંપણૂમ વનષેધ, બધાએ થવીકાયુમ હત ુાં. ધીરે ધીરે 
સાંઘ સોમનાથથી નજીક પહોંચતો હતો ેરી પીવાનુાં મળવાનુાં નથી તેમ 
સમજી સવાર, બપોર, સાાંજ, રાત , ર્યાદવો પી પી કરતા તોેાનો કરતા 
રથતામાાં આવતા આજુબાજુના ગામમાાં ઘસૂી જઇ બળજબરીથી વ્ર્યભભચાર 
કરતા, કોઇને એવુાં નહોત ુાં કે સોમનાથ મહાદેવના દશમન માટે જઇ રહ્યા છે 
માટે આવુાં ના કરાર્ય. પણ કોઇ ક્યાાં માનત ુાં ? બધાાં જ વનરાં કુશ થઇ ગર્યા. 
રોજ કૃષ્ણ વનસાસા નાખતા દ્રવવત થતા. દુઃખી થતા અને કેમ ના થાર્ય 
પોતાના જ પોતાના ના રહ્યા, ના થર્યા, જે કૃષ્ણ પતુ્ર પે્રમમાાં પોતાના ૮૦ 
પતુ્રોને ધમમયધુ્ધમાાં ના લઇ ગર્યા અને તેમને બચાવી લીધા હતા.  તેમને 
અત્ર્યારે, તેમના પતુ્ર, પૌત્રને આટલો નશો વ્ર્યભભચાર કરતા જોઇ પોતાને 
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મોત વહલેુાં આવે તેવી પ્રાથમના રોજ કરતા પણ પછી મન વાળી બોલતા. 
દરેક પોતાના કમમ ભોગવવાના જ છે અને મેં પણ માનવ અવતાર લીધો 
છે મેં પણ જે કમમ કર્યામ છે તેના જ ેળ હુાં અત્ર્યારે ભોગવુાં છુાં ેક્ત તેમને 
રાહત ત્ર્યારે જ થતી જ્ર્યારે તે દ્રૌપદી કે રાધાના વવચારોમાાં ખોવાઇ જતા 
જીવવા માટે હવે બે જ પાત્રો તેમની જજિંદગીમાાં બચ્ર્યા હતા તેમને મળી 
લે, બાંનેની માેી માાંગી લે એટલે જીવતર પરૃૂાં  પણ ેરી ભાવવના ગતમમાાં 
કોણ છે ? તેનુાં તેમને પણ ક્યાાં ખબર હતી લક્ષ્મણા, ગાંગાધર ગરે્ય ૨૦ -
૨૫ હદવસ થઇ ગર્યા હતા ગમે ત્ર્યારે આવવા જોઇએ શુાં રાધા અને દ્રૌપદી 
આવશે ખરા ? હા જરૃર આવશે તેમને તે બાંને ઉપર વવશ્વાસ હતો સાંદેશો 
જ એવો હતો કે છેલ્લા દશમન છેલ્લી મલુાકાત બસ પછી ખાલી, ખાલી 
લક્ષ્મણા તો કોઇ પણ ભોગે બધાાંને લઇ જ આવશે ગાંગાધર પણ દ્રૌપદીને 
લઇને આવશે કદાચ પાાંચે સાથે આવે, વશૃાલી, સવુપ્રર્યા તો અહીં જ છે. 
એક વાત કહવેાનુાં રહી ગયુાં દુર્યોધનની બાંને પત્ની ભાનમુતી, ઉરભાંગાને 
સાથે લાવજે.  

તેમને એજ શાંકા પડતી કે પોતાનુાં ધાયુું થશે કે નહીં એક હદવસ 
દારૃકને બોલાવ્ર્યો: 
 ‘દારૃક તારા અશ્વશાળામાાંથી શે્રષ્ઠ અશ્વો લઇને નીકળ જલ્દી પહોંચ, 
પહલેાાં વનૃ્દાવન પછી હક્થતનાપરુ’ 

 પણ દારૃક ના ગર્યા તેમને કૃષ્ણનો સાથ છોડવો નહોતો જજિંદગીમાાં 
પહલેી વખત તેણે કૃષ્ણનુાં માન્યુાં નહોત ુાં તેણે સાંઘ તો છોડી દીધો, દ્રારકા 
જતા રહ્યા અને આખરે સાંઘ સોમનાથ પહોંચ્ર્યા, ભોળાનાથના દશમન કર્યામ. 
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ભાંડારો કર્યો ચારે બાજુથી ઉમટેલી પ્રજાને ખબૂ દાન આપ્યુાં. બ્રાહ્મણોના 
આશીવામદ લીધા. અને દ્રારકા પાછા ેરવા સાંઘને આદેશ આપ્ર્યો. હજુ રાધા 
કે દ્રૌપદી કેમ ના આવ્ર્યા? અને ર્યાદવો સોમનાથથી થોડે દૂર પ્રભાસ કે્ષત્ર 
ભાલકા વન પાસે પહોંચ્ર્યા જ્ર્યાાં વત્રવેણી સાંગમ થતો હતો ત્રણ પવવત્ર નદી 
હીરણ, કવપલા અને કુવારી સરથવતીનો મરુલી સાંગમ થતો હતો અને ત્રણે 
વસિંધ ુસમદુ્રમાાં સમાઇ જતી. કૃષ્ણ વવચારતા હતા કે આ જ રીતે અત્ર્યારે 
રાધા દ્રૌપદી અને રૃકણી તેની પાસે હોત તો ત્રણેને પોતે સમાવી લેત 
પણ, પણ શુાં ? 

અહીં ેરીથી વવધાતા, મહાકાલને આવશ્રત હતા. અને બધાાં દહરર્યામાાં 
નશામાાં નહાવાપડર્યા. રસાલો દહરર્યા હકનારે વવસામા માટે બેઠો. પોતાને 
નાહવુાં નહોત ુાં, થાક લાગતો હતો પોતે એક પીપળાના ઝાડ નીચે આરામ 
કરવા પગ ઉપર પગ ચઢાવીને બેઠા બધાાંએ પષુ્કળ મદ્યપાન કયુું હત ુાં 
અને ત્ર્યાાં જ મોટા ઝઘડાનો અવાજ આવ્ર્યો, મારામારી થઇ હોર્ય એવુાં 
લાગયુાં જોયુાં તો બધાાં જ ર્યાદવો એકબીજા સાથે ઝઘડતા હતા. ઝઘડાનુાં 
કારણ સાત્ર્યકી અને કૃતવમામથી શરૃ થયુાં કૃતવમામએ સાત્ર્યકીને ગાળો 
આપી, ગમે તેવા અપશબ્દો બોલ્ર્યા અને યધુ્ધ દરમ્ર્યાન તેણે ભરૂીશ્રવાને 
ખોટી રીતે માર્યામનો આકે્ષપ મકૂ્યો આ બાજુ સાત્ર્યકીએ પોતાના ૧૦ પતુ્રોને 
ભરૂીશ્રવાને માર્યામ તેને વાત કરી બાંને ઉશ્કેરાર્યા પછી બાંને બાજુ પક્ષ પડી 
ગર્યા એકબીજા સાથે લડવા લાગર્યા, એકબીજાને મારવા લાગર્યા, વાત 
વધતી ગઇ અને બધાાં મતૃ્ય ુબાકી રહ્યા કૃષ્ણ એકલા અટલૂા બેસી રહ્યા. 
લક્ષ્મણા અને ગાંગાધરને ગરે્ય આશરે ૪૦ હદવસ થઇ ગર્યા હતા હજુ 



206 

 

આવ્ર્યા નહોતા. શુાં થયુાં હશે કૃષ્ણે આશા છોડી દીધી પોતાના જીવતાાં 
આવશે કે નહીં ? ચારે બાજુ લાશ, મડદાાં, વરૃ, વશર્યાળ, ગીધ, સમડી, 
બાજ, કતૂરાાં લાશોને ચુાંથતાાં હતાાં તેમને તો ઉજાણી થઇ ગઇ હતી. 
પોતાના જ પતુ્ર, પૌત્ર, ભાઇ, ભાાંડુ, નગરજનો, સગાાં-વ્હાલાાં અને મોટાભાઇ 
બલરામ ચુાંથાતા હતા, પોતે એટલા અશક્ત થઇ ગર્યા હતા કે ઊભા 
થવાની હહિંમત નહોતી. કોઇ કોઇ કતૂરૃાં  તેમને પણ ચુાંથવા આવી જત ુાં પણ 
તે જીવતા હતા માટે દૂરથી જોર્યા કરત ુાં પોતાની સામે જ ગાંધારીનો શ્રાપ 
સાચો પડર્યો. ગાંધારીનુાં સત ેળયુાં. શુાં કૌરવ પકે્ષ ધમમ હતો, પાાંડવ પકે્ષ 
કોઇ પણ શ્રાપ કે વરદાન આપવાને સમથમ નહોતા, વનસાસા નાખતા બેસી 
રહ્યા. ધીરે ધીરે સાંધ્ર્યા ઢળતી હતી. રાધા, દ્રૌપદી, મગજમાાંથી ખસતી 
નહોતી પાછલી જજિંદગીનુાં વવહાંગાલોકન કરતા રહ્યા કેટલાાં પાત્રો, કેટલા 
તેમના પહરચર્યમાાં આવેલા, તમામ વારાેરતી આવવા લાગર્યા. સૌથી 
છેલ્લે આવ્ર્યા રાધાનો પવત આર્યન, અને દ્રારકાનો દુઃખી કરસન, બાંનેને 
માટે સહાનભુવૂત થઇ. વવચારોની તાંદ્રામાાં પડી ગર્યા ભખૂ પણ લાગી હતી 
પણ ચારે બાજુ કશુાં હત ુાં નહીં. કેવી લાચારી પોતાના માટે છપ્પન ભોગ 
તૈર્યાર થતા હતા અને આજે અન્નનો દાણો પણ નહીં. કેવી કરૃણતા પણ 
ઊંડે ઊંડે વવચારતા મારા જ ઊભા કરેલા વસધ્ધાાંત કરેલાાં કમમના ેળ 
ભોગવવાના છે. મેં કોઇનુાં અન્ન છીનવ્યુાં હશે આ જન્મે કે ગર્યા જન્મે, માટે 
જ મારે ભખૂ્ર્યા રહવે ુાં પડે છે ચાલો આ પણ જોવાનુાં જોઇ લીધુાં ચારે બાજુ 
મચ્છર, તમરા, જીવ જ ાંત ુાં ેરવા લાગર્યા હતા. હાથ હલાવીને ઉડાડવાની 
હહિંમત પણ નહોતી. અને અચાનક થોડો દુઃખાવો થર્યો કોઇ તીક્ષ્ણ વથત ુ
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પગમાાં લાગી તેવુાં લાગયુાં ઢળેલી આંખો ખોલતાાં વાર લાગી. દુખાવો થતો 
હતો જોયુાં તો એક તીર પગમાાં ખ ૂાંપી ગયુાં હત ુાં તેને બહાર કાઢવાની પણ 
હહિંમત નહોતી. લોહી વહવેા માાંડયુાં. લોહીની ધાર શરીરને અડી ગરમ 
લોહીનો અનભુવ થવા લાગર્યો. અને ગાંધારી ર્યાદ આવી ગઇ હ ેગોવવિંદ 
આજથી બરાબર ૩૬ વષે મારી માેક તમે વનવમશ થઇને મરશો તમારો 
ર્યદુવાંશનો સવમનાશ થશે. પરૃ્થવી બે કુરૃકે્ષત્ર જોશે. 

એક મારૃાં , એક તમારૃાં  અને બાંનેના વનર્યત તમે જ હશો. દુવનર્યામાાં 
તમારા જેવા દુઃખી કોઇ નહીં હોર્ય મારા પતુ્રોને તો અક્ગનદાહ આપવા 
યયુતુ્સ ુછે. પણ તમારા નસીબમાાં તો બીજુ ાં જો લખાયુાં છે ? કદાચ તમને 
તે પણ નસીબ નહીં હોર્ય જે રીતે હુાં રીબાઉ છુાં તેનાથી વધ ુતમે રીબાશો, 
ગોવવિંદ શુાં મેળવ્યુાં, તમે વવચારી લેજો. તમારા કરેલા કમોનો ભોગ તમે 
જાતે જ ભોગવશો ત્રણે લોકનુાં સૌથી કરૃણ મોત તમને મળશે તમે કમોતે 
મરશો. અને આ પાાંડવો તો અક્ગન પણ નહીં પામી શકે તે તો અવગવતએ 
જશે. 

કૃષ્ણ હથર્યા. હા, ગાંધારી તમે સાચા હતા. તમારા શ્રાપની જ રાહ હુાં 
જોતો હતો. મારી લીલા તમારા શ્રાપથી પરૂી થતી હતી તમે તો મારા 
તારણહાર છો. મને મોક્ષ તમારા જ હાથે લખાયુાં છે. આ જ મારૃાં  કમમ અને 
આ જ મારૃાં  નસીબ છે. તમે કેટલા તપથવી કે મારા જેવા ર્યોગેશ્વરને પણ 
તમે શ્રાપ આપી શકો અને તે સાચો પણ પડયો.   

તીર મારનાર જરા સામે આવ્ર્યો કૃષ્ણએ તેને માે કર્યો તેને 
અભર્યદાન આપ્યુાં. તેને થવગમ મળશે તેવુાં વચન આપ્યુાં. ત ુાં તો વનવમત છે 
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તારો કોઇ વાાંક નથી ભાઇ, તારો પહરવાર તારી રાહ જોતો હશે, મારો 
પહરવાર તો સાથે મરેલો પડર્યો છે. જરા ખબૂ રડર્યો તેને ખબર નહોતી 
પણ પોતે માનવ વધ કર્યો છે તેવુાં માનતો હતો. ને વનરાશ થઇને ગર્યો 
થોડી વારમાાં પાછો આવ્ર્યો, કૃષ્ણે ેરી આંખ ખોલી જોયુાં તો જરા ધ્રજૂતો 
હતો.  

‘એક વાત પછૂુાં ? તેણે કૃષ્ણને પછૂયુાં  
 ‘હા પછૂ શુાં તમે કૃષ્ણ વાસદેુવ છો? 
 ‘તને કેવી રીતે ખબર પડી ?  
‘મેં તમારા માથા પર મોરવપચ્છનો સાદો મગુટ જોર્યો એટલે. 
 ‘હા હુાં જ કૃષ્ણ વાસદેુવ’ 
 તે પગમાાં પડર્યો. કૃષ્ણે એ કહ્ુાં લે ,મેં તેને માે કર્યો છે, તે વવદાર્ય 

થર્યો.તેના ગર્યા પછી ર્યાદ આવ્યુાં તેને રોકવા જેવો હતો ભખૂ લાગી હતી 
પણ નસીબમાાં અન્ન નહીં હોર્ય, છેલ્લુાં ક્યારે ખાધુાં હત ુાં ર્યાદ કરવાનો પ્રર્યત્ન 
કર્યો. ર્યાદ ના આવ્યુાં પણ સવારે નીકળતી વખતે સોમનાથના ભાંડારામાાંથી 
પ્રસાદ લીધો હતો. રાત તેન ુ સામ્રાજ્ર્ય જમાવતી હતી. હહિંસક પ્રાણીના 
અવાજો આવતા હતા સારૃાં  હત ુાં કોઇ નજીક નહોત ુાં આવતુાં તેમને તો 
ખાવાનો મોટો જર્થથો મળી ગર્યો હતો.  પછી અહીં શુાં કરવા આવે ? 

ઠાંડી હવા, ખલુ્લુાં વાતાવરણ, તમરાનો અવાજ જ ાંગલી પશનુી ત્રાડ, 
કતૂરા ભોંકવાનો અવાજ આ ભોંકવાનો અવાજ જાણે નાત જમવા 
બોલાવતો હોર્ય તેમ લાગત ુાં ક્યારે ઊંઘી ગર્યા તે સમજ ના પડી. સવારે 
જાગર્યા તો ખબૂ નબળાઇ આવી ગઇ હતી ભખૂ પણ લાગી હતી પણ ઊભા 
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થવાની તાકાત નહોતી. હવે જ ાંગલી પશ ુ તેમની પાછા નજીક આવતા 
આજુબાજુના પર્થથરો મારી ભગાવતા આકાશમાાં કાગડા, સમડી, ગીધ 
ચક્કર મારતા થઇ ગર્યા હતા. તેમને ક્યાાં ખબર હતી કે આ કૃષ્ણ છે અને 
હોર્ય તો પણ શુાં ? તેમને કર્યાાં ભગવાનની જરૃર હોર્ય છે. ભગવાનની જરૃર 
તો માણસને હોર્ય છે. ભક્તોને હોર્ય છે. ધીરે ધીરે ભાન ગમુાવતા જતા 
હતા અને થોડી વારમાાં જરા આવ્ર્યો તેમને ઢાંઢોળર્યા જગાડર્યા હથર્યા જરાએ 
ધીરે રહીને તીર ખેંચી લીધુાં લોહી થીંજી ગયુાં હત ુાં. થોડી રાહત થઇ 
દુવામસાનુાં વરદાન ર્યાદ આવી ગયુાં રૃકમણીએ અહીં જ તભળરે્ય ઘી નહોત ુાં 
લગાડયુાં અને ત્ર્યાાં જ તીર વાગયુાં બાકીનુાં શરીર તોઅભેદ હત ુાં. ધીરા 
અવાજે બોલ્ર્યા: 
 ‘આવ ભાઇ, બેસ મારૃાં  ધ્ર્યાન રાખ. કોઇ આવતુાં જ હશે મારે દ્રારકા જવુાં 
છે. ત ુાં મને લઇ જઇશ? 
 ‘હા, જરૃર લઇ જઇશ પણ મારી પાસે કોઇ વાહન નથી કેવી રીતે લઇ 
જઇશ ?  

‘હા તારી વાત બરાબર છે. સાાંભળ મારી વાત ધ્ર્યાનથી સાાંભળ હુાં તો 
મરવાનો જ છુાં. મારો અંત નજીક જ છે’ 
 ‘એવુાં ના બોલો’ જરા બોલ્ર્યો, 

‘જરા ત ુાં તો મારો ''મોક્ષ દાતા'' છે. અહીં કોઇ પણ આવે હુાં જીવતો હોઉં 
કે મરેલો મારી પતુ્રવધ ૂ લક્ષ્મણાને કહજેે કે મારા અક્ગન સાંથકાર પછી 
સાતમે હદવસે દ્રારકામાાં જે કોઇ રહતેા હોર્ય તે અને બીજા જીવોને લઇને 
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દ્રારકા કોઇ પણ હહસાબે છોડી દે, ખાલી કરી દે કદાચ દ્રોપદી-પાાંડવો 
આવશે તો તેમની સાથે જતા રહ.ે 

જેવી પ્રજા અને મારા વાંશજ દ્રારકા છોડશે તે જ ક્ષણે દ્રારકામાાં સનુામી 
આવશે અને દ્રારકા ડબૂી જશે દ્રારકા રસાતાળ થઇ જશે દ્રારકા હદરર્યામાાં 
ડબૂી જશે. ગાંધારીનો શ્રાપથી ર્યદુવાંશનો નાશ તો થશે જ પણ મેં તો તેમને 
જ્ર્યાાં અનીવત આચરી હતી તે જ ભવૂમ રસાતાળ કરવાનુાં ઠેરવ્યુાં છે મેં વરૃણ 
દેવતાને વવનાંતી કરી છે સ્ત્રી, બાળકો, વધૃ્ધોને નીકળી જવા દેજો તેમનો 
કોઇ વાાંક ગનુ્હો નહોતો. આટલી વાત જરા, તુાં લક્ષ્મણાને કરી દેજે. અને 
જો કોઇ ના આવે ત્ર્યાાં સધુી ત ુાં અહીં જ રહજે’ 
 કૃષ્ણની આંખો ઊંડી ઉતરતી જતી હતી મનમાાં બબડતા જતા. રાધા, 
રાધા ત ુાં આવી જા હુાં તારી રાહ જોઉં છુાં. મને માે કરજે હુાં તારો થઇ ના 
શક્યો. તેમણે સમદુ્ર બાજુ નજર કરી એક બહ ુ મોટુાં મોજુ ાં આવ્યુાં હકનારે 
પડેલા મોટાભાગના ર્યાદવોને પોતાનામાાં સમાવી પાછુાં જત ુાં રહ્ુાં. થોડી 
વાર પછી જોયુાં તો ત્ર્યાાં બગલા અને બીજા પક્ષીઓ પટમાાંથી જીવડાાં 
ખાતાાં હતાાં ર્યાદવોના શરીર જે સડી ગર્યા હતા તેમાાં પડેલા જીવ-જીવડાાં 
ખાતાાં હતાાં. શી કરૃણતા? બધાાંને જ તેમના કરેલા કમમના ેળ ભોગવવા જ 
પડે છે. અને જરાની હાજરીમાાં કૃષ્ણએ જીવ છોડર્યો. સમર્ય હતો બપોરના 
૨ વાગે ૨૮ મીનીટ, ૩૦ સેકન્ડ ઇ.સ. પવેૂ ૩૧૦૧, અને આજના હદવસે 
૧૮ ેેબ્રઆુરી  ૨૦૧૫ (એટલે કે આજથી ૫૧૧૫ વષમ) વષમ પહલેા 
પ્રભાસકે્ષતે્ર, ભાલકાવન. સોમનાથ, કપીલા, હીરણ, સરથવતી નદીઓના 
વત્રભેટે સરૂ્યમ નારાર્યણની હાજરીમાાં નારાર્યણે જીવ છોડર્યો, ત્ર્યારે આકાશમાાં 
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ભરબપોરે એક ઠાંડીલહરે અને તેજ આભામાંડળની રચના થઇને એક 
લીસોટો આંખમાાંથી નીકળી બ્રહ્મલોકમાાં વવલીન થઇ ગર્યો. આ હતો કૃષ્ણનો 
કરૃણ અંત. હવે પછી બે ત્રણ હદવસ જરા ત્ર્યાાં બેસી રહ્યો. કોઇ નહોત ુાં 
દેખાત ુાં કોઇ આવતુાં નહીં. શુાં કરવુાં તેની સમજ પડતી નહોતી. આખો હદવસ 
પશ-ુપક્ષીને શબથી દૂર રાખવાનો પ્રર્યત્ન કરતો રહતેો. છેક ચોથે હદવસે 
શોધતા શોધતા બે ઘોડેસવાર ત્ર્યાાં આવ્ર્યા હતા, છેલ્લા બે મહહનાથી દ્રારકા 
ખાલી હતી બધાાંને ભચિંતા થતી હતી. શોધખોળ ચાલ ુથઇ અને અહીં સધુી 
આવ્ર્યા. તેમની પાછળ દૂરથી એક રસાલો આવતો જોર્યો. બધાાં નજીક 
આવ્ર્યા. જરાએ બધી હકીકત કહી. બધાાં આંસમુાાં ગરકાવ થઇ ગર્યા. શુાં 
વત્રભવુનની આ દશા? આ મોત? આ તો કમોત જ ગણાર્ય મતૃ્ય ુસમરે્ય, 
છેલ્લી ક્ષણે એક સતૂ. કેવી વાત અને તેમનો મોક્ષ પણ તેના જ હાથે? 
રસાલામાાં પાાંડવો, દ્રૌપદી, ભાનમુતી, ઉરભાંગા, યયુતુ્સ હતા આ રસાલો 
ગાંગાધર સાથે આવ્ર્યો હતો, જ્ર્યારે બીજો રસાલો લક્ષ્મણા સાથે આવ્ર્યો 
હતો તેમાાં વશૃાલી, સવુપ્રર્યા, કૃષ્ણની આઠે પટરાણી, તેમની પતુ્રવધ,ૂ 
તેમની પણ પતુ્રવધઓૂ અને થોડી વધૃ્ધા દ્રારકાથી આવી હતી. 

છેલ્લા રસાલામાાંથી એક વધૃ્ધ જાજરમાન સ્ત્રી ઉતરી આ રાધા હતી. 
તેની સાથે તેનો પવત આર્યન, કૃષ્ણની પતુ્રી ઉષા, તેનો પવત, તેનાાં બાળકો 
તેનાાં પતુ્ર-પતુ્રી ઉતર્યામ. શુાં કરવુાં તે નક્કી ના કરી શક્યા, વવલાપ, આક્રાંદ, 
ધ્રસૂકા વાતાવરણમાાં ગુાંજતા હતા. હજુ બે હદવસ રાહ જોવાનુાં લક્ષ્મણાએ 
કહ્ુાં. કેમ? કૃષ્ણની અંવતમ ઇચ્છા હતી તેમને મતૃ્ય ુપછી ર્યમનુાના પાણીથી 
નવડાવવાના હતા અને વનૃ્દાવનની ગાર્યોના છાણામાાંથી અક્ગનસાંથકાર 
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કરવાનો હતો, સાથે ત્ર્યાાંની જ ગાર્યોના ઘીમાાં જ બધી વવવધ કરવાની હતી. 
બધાાં ચોંકી ગર્યા પણ લક્ષ્મણાએ કૃષ્ણની અંવતમ ઇચ્છા આ હતી તેમ કહ્ુાં 
તાબડતોબ દ્રારકા દૂતને મોકલી બધી વ્ર્યવથથા કરવાનુાં કહ્ુાં. દારૃક સાથે 
ગર્યો. 

બે હદવસ સધુી રસાલાએ ર્યાદવોના અવશેષ શોધવાનો પ્રર્યત્ન કર્યો 
પણ કશુાં ન મળયુાં જરાએ બધી વાત કહી, સમદુ્ર ે તેમને સમાવધ આપી 
દીધી હતી. બધાાં જ શોકમાાં હતા બધી સાધન સામગ્રી આવી ગઇ ત્રણે 
નદીના વત્રભેટે વચ્ચોવચ કૃષ્ણને રાખવામાાં આવ્ર્યા તે પહલેાાં તેમની 
અંવતમ ઇચ્છા પ્રમાણે પાાંડવોએ તેમને નવડાવ્ર્યા, ઘી ચોપડયુાં અને પીઠ 
ઉપર છાણનાાં ઔછાણાાં ગોઠવ્ર્યાાં.  

કૃષ્ણને તેમની ઉપર સવુાડર્યા માથા પાસે રાધા ઉભી હતી. જર્જહરત, 
ક્ષીણ માથા ઉપર હાથ ેેરવતી હતી. ડાબા પગ પાસે દ્રૌપદી, જમણા પગ 
પાસે રૃકમણી અને કૃષ્ણની બીજી રાણીઓ તેમના કુટુાંબી ઊભા હતા, આજે 
રાધાએ જે શ્ર ૃાંગાર કર્યો હતો તે જોઇ બધાાં થતબ્ધ થઇ ગર્યા. બધી જ રાણી-
પટરાણી, દ્રૌપદી રાજમહલેમાાં વસતી હતી બધુાં જ હત ુાં પણ રાધા પાસે જે 
હત ુાં તે તેમની પાસે તેમાાંન ુાં કશુાં જ નહોત ુાં એક સરસ સાદો ગોપીનો 
પહરેવેશ. આ કૃષ્ણએ તેને જ્ર્યારે બચાવેલી ત્ર્યારનો, તે હદવસનો પહરેવેશ 
હતો. કૃષ્ણની રાહ જોઇને સાચવી રાખ્ર્યો હતો, કૃષ્ણની ઘણી રાહ જોઇ પણ 
ના આવ્ર્યા. આજે તેની સમીપ હતા પણ વનજીવ હતા. ેક્ત એક જ વાત 
બોલતી હતી  ।। શ્રી કૃષ્ણ શરણમ ્મમ ।। ।। શ્રી કૃષ્ણ શરણમ ્મમ ।। હુાં 
તમારી પાસે આવુાં છુાં, તમે મને દગો આપ્ર્યો. કોલ તો સાથે સાથે 
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જીવવાનો અને મરવાની વાત હતી. બધાાંની નજર રાધા સામે હતી તેની 
બાજુમાાં ઉષા ઊભી ઊભી હીબકાાં  લેતી હતી. તે વપત-ૃવાંદના બોલતી હતી. 

 
 
 
|| ઓમ વપતભૃ્ર્ય: થવાવમભ્ર્ય: થવધા નમઃ || 
  સમાહવરે્ય હદવ્ર્ય વપતનૃ કુલેશાન,  
  રક્તૌત્ર્યલાભાવનહ રક્તનેત્રાન. 
   સરુક્તમાલ્ર્યામ્બર ભવૃષતાાંિ  
   નમાવમ પીઠે કુલ વદૃ્ધદ્ધ હતેો:||  

 (અથમ :- હ ે હદવ્ર્ય વપતઓૃ મારા કુળના દેવ મળૂ રૃપે છો. તમારા રક્ત 
(લાલ શકુન રૃપ) નેત્રો છે એવા જ વસ્ત્રો માળાઓથી ભષૂણ પામેલા છો તે 
સદાર્ય પીઠ પર ભબરાજમાન રહો કુળ વદૃ્ધદ્ધના હતેરૃુપ છે.) 

વારાં વાર ઉષા ધ્રસૂકે ચઢતી હતી. તેના વપતાશ્રી દુવનર્યાના તાત. 
સર્જનહાર, દ્વારકાધીશ, ર્યોગેશ્વર છતાાં જન્મ, પછી તેણે કોઇ હદવસ તેમને 
જોર્યા નહોતા. તે રાધાને  કહતેી મારે વપતાને મળવા જવુાં છે. પણ રાધા 
હાંમેશાાં સમ આપીને જવા દેતી નહોતી. આશરે ૨૫ વષમ પહલેાાં કહરર્યાવર 
આવ્યુાં હત ુાં. તેણે બાપની ઇચ્છા થવીકારી હતી તે વખતે પણ તેને જીદ કરી 
હતી પણ રાધા માની નહીં આવશે, મારી જરૃર હશે તો આવશે, તેઓ ના 
આવ્ર્યા રાધા ગઇ નહીં બાંને વચ્ચે તે અટવાઇ ગઇ અને આવી ત્ર્યારે 
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ઔખબૂ મોડુાં થઇ ગયુાં દ્રારકાના કૃષ્ણના કુટુાંબે તેનો અને રાધાનો તરત 
થવીકાર કરી લીધો હતો. બધાાંએ તેને ખબૂ વહાલ આપ્યુાં રાધાને પણ 
ઔખબૂ આદર પે્રમ-ભાવથી થવીકારી લીધી, રાધાના પવત આર્યનને પણ 
સૌએ માન આપ્યુાં. 

ગમગીન વાતાવરણ વચ્ચે રાધા બોલતી જ રહી ને અટકતી જ 
નહોતી. ચારે બાજુ હવામાાં રાધાના શબ્દો ગુાંજતા હતા.  

જ્ર્યાાં અક્ગન આત્માને બાળી શકતો નથી ને અજર અમર છે. અને આ 
બધાાં વચ્ચે લક્ષ્મણા નાના વ્રજને લઇને આવી. કૃષ્ણના ૮૦ પતુ્રમાાં સૌથી 
જરે્યષ્ઠ પ્રદ્યમુનનો પતુ્ર અવનરૃધ્ધ. તેનો પતુ્ર વ્રજના હાથમાાં અક્ગન 
પકડાવ્ર્યો. તેનો સાથ ઉષાએ આપ્ર્યો. કૃષ્ણના છેલ્લા બે હર્યાત વાંશે તેમના 
મખુાક્ગન કરી અક્ગનદાહ આપ્ર્યો, વાતાવરણમાાં વનરવ શાાંવત, ઘીની 
આકાશમાાં જતી સુાંગવધત ધમૂાડો બ્રાહ્મણો  માંત્રોચ્ચાર કરતા હતા અને 
બધાાંએ પાછળ જોયુાં રાધાએ બોલવાનુાં કર્યારનુાં બાંધ કરી દીધુાં હત ુાં તેણે 
કૃષ્ણના મખુારવવિંદ વખતે જ પોતાનો જીવ છોડી દીધો હતો. 

તેના છેલ્લા શબ્દો હતા, મને માે કરશો મારો જ વાાંક છે. હુાં જ 
હઠીલી, તમારી પાસે ના આવી. અને કૃષ્ણએ રાધાને કહલેો શ્લોક તેને 
ર્યાદ કર્યો 

।।ઓમ વષૃભાનજુ્રૈ્ય વવધ્નહ ેકૃક્ષ્ણપ્રર્યારૈ્ય ધીમહહ તન્નો 
રાધા પ્રચોદર્યાત ।। 

કૃષ્ણની ભચતા અડધી બળી ગઇ હતી. અને ત્ર્યાાં જ રાધાની બીજી 
ભચતા તૈર્યાર થઇ ેરી વ્રજ અને ઉષાએ મખુાક્ગન કયુું બાંનેના આત્મા 
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પરમાનાંદમાાં વવલર્ય થઇ ગર્યા, બધાાં જ શાાંત, મૌન હતા એકલી લક્ષ્મણા 
દૂર ઊભી ઊભી પોતાની પતુ્રી સમુીત્રાનો હાથ પકડી બોલતી હતી વપતાજી 
મેં તમને મારી શક્ક્ત પ્રમાણે ન્ર્યાર્ય અપાવ્ર્યો, મને તમારી હદકરી હોવાનો 
ગૌરવ છે. અને તેણે કૃષ્ણની ભચતા સામે જોયુાં અને બબડી હ ે કૃષ્ણ તમે 
પણ તમારા કમમના જ ેળ ભોગવ્ર્યાાં, તમારી જ ગીતા તમને અપમણ કરૃાં  
છુાં. આત્મા અજર્ય, અમર છે તેને અક્ગન થપશમ નથી કરતો. 

બધાાંજ ભેગા થઇને રાધા અને કૃષ્ણનાાં અથથી મરુલી સાંગમ થથળે 
પધરાવ્ર્યા બાંને ભતૂકાળ થઇ ગર્યા, 

શુાં મેળવ્યુાં ઉષાએ ? શુાં મેળવ્યુાં આર્યને ?  બાંને પોતાના કુટુાંબ સાથે 
મથરુા જવા નીકળર્યા. વશૃાલી, સવુપ્રર્યા, પાાંડવો, દ્રૌપદી, કૃષ્ણનુાં સ્ત્રી કુટુાંબ 
એક માત્ર વારસદાર વ્રજ દ્વારકા જવા નીકળર્યા. જરાએ કહલેા કથન 
પ્રમાણે હવે ેક્ત છ હદવસ રહ્યા હતા બધાાં જ ઝડપથી દ્રારકા પહોંચ્ર્યા. 
દેવકી વસદેુવ અને ઉગ્રસેનને ર્યાદવાથથળીની વાત કરી વાતનો આઘાત 
તેઓ જીરવી ના શક્યા તે દેવલોક થર્યા દ્રારકામાાં રહલેા વધૃ્ધો, સ્ત્રી, 
બાળકો અને તમામ પોતાનાથી થાર્ય તેટલી માલ વમલકત લઇને બહાર 
નીકળર્યા આજે સાતમો હદવસ હતો બધાાં જ બહાર નીકળી ચાલવા લાગર્યા 
છેલ્લે બે રહ્યા. લક્ષ્મણા અને ગાંગાધાર, દ્વારકાની સરહદ બહાર નાગેશ્વર 
મહાદેવ પાસે ઊભા રહ્યા અને અચાનક સનુામી આવી આખુાં દ્રારકા 
સમદુ્રમાાં ગકમ  થઇ ગયુાં સાંપણૂમ વવનાશ. દૂર કૃષ્ણના મહલેમાાં ૭૦ ફૂટ ઉંચી 
ધજાની ટોચ દેખાતી હતી. આ જ કૃષ્ણનો અંત  હતા તેની સાભબતી હતી. 
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અને ધીરે ધીરે આગળ જતા રસાલા સાથે બધાાં હક્થતનાપરુ તરે જવા 
નીકળર્યા. લક્ષ્મણા બોલી શુાં મળયુાં વાસદેુવ તમને ? 

**** 

થોડી વધ ુવાત, થોડા વધ ુપ્રશ્ન 
 (૧) સાંબાંધોના સરવાળા સમજાતા નથી, સમજવા પણ નથી પણ 

આપને ધ્ર્યાન દોરૃાં  છુાં. 
* કૃષ્ણ સાંવધ માટે કુરૃસભામાાં ગર્યા, દુર્યોધન તેમને પકડીને વધ 

કરવાની તૈર્યારીમાાં હતા. કૃષ્ણએ વવરાટ દશમન કરાવ્ર્યા. કણમ સાથે 
નીકળી ગર્યા થોડા જ હદવસમાાં દુર્યોધન કૃષ્ણ પાસે યધુ્ધમાાં સહાર્ય 
માાંગવા ગર્યા તો કૃષ્ણએ તેને નારાર્યણી સેના આપી આમ કેમ ?? 

* ૯૩ વષમના બલરામની સગી બહને સભુદ્રા, અજુ મનની પત્ની તેમનો 
હદકરો અભભમન્ય,ુ બલરામની દીકરી શશીરેખા ેક્ત ૧૬ વષમની, તેને 
અભભમન્ય ુસાથે પરણાવી હતી ?? ઉત્તરા તેની બીજી પત્ની 

* દુર્યોધન અને ભીમ બાંને એકબીજાના સગા સાટુ ભાઇ થાર્ય, 
દુર્યોધનની પત્ની ભાનમુતી, ભીમની પત્ની જલાંધારા બાંને સગી 
બહનેો કાશી નરેશની હદકરીઓ. તે જ કાશી જ્ર્યાાંથી અંબે, અંબાભલકા, 
અને અંબાનુાં ભીષ્મે અપહરણ કયુું હત ુાં. 

* કાંસ અને દેવકી સગા ભાઇ બહને નહોતા કાંસ એકલા જ હતા દેવકી 
તેના કાકાની દીકરી હતી. ઉગ્રસેનના ભાઇ દેવકની તે હદકરી હતી. 
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* મહાત્મા યયુતુ્સ ુ ધતૃરાષ્ર દ્વારા વૈશ્ર્યાથી થરે્યલો પતુ્ર હતા તે કૌરવ 
ગણાર્યા હતા. કુલ ૧૦૨ કૌરવ ગણાર્ય. સગુાંધા તેની માતાનુાં નામ 
હત ુાં. એવુાં મનાર્ય છે કે પાાંડવો થવગમમાાં ગર્યા ત્ર્યારે પરીભક્ષતની 
જવાબદારી કૌરવ મહાત્મા યયુતુ્સનેુ સોંપતા ગરે્યલા. 
કૃષ્ણના અંતની મળૂ વાત. હવે મળૂ મૌશલ પવમ સોમનાથના દશમન 

કરી બધાાં જ ર્યાદવો બહાર નીકળર્યા ખબૂ ઝઘડો થર્યો ઝઘડાના મળૂમાાં 
ભરૂીશ્રવાનો વધ અને સાત્ર્યકીના ૧૦ પતુ્રોના વધની ખબૂ ઉગ્રતા વચ્ચે, 
ગાળાગાળી વચ્ચે મામલો વકર્યો. હાથાપાઇ ઉપર, આવી ગર્યા, હકનારે 
ઉગેલુાં તીક્ષ્ણ ઘાસથી લડવા લાગર્યા. બધાાં જ અંદર અંદર કપાઇ ગર્યા 
કૃષ્ણે પોતાની જ સામે તમામને મરતા જોર્યા કૃષ્ણને ગીતા ર્યાદ આવી 
અહીં કોઇ ભાઇ નથી, બહને નથી, બધાાં જ મારા સજલેા છે તેમના કમમ જ 
તેમને જીવાડે છે મારે છે. જોત જોતામાાં હાજર રહલેા ર્યાદવો અંદર અંદર 
લડીને ખતમ થઇ ગર્યા કૃષ્ણ એકલા જ રહ્યા. દૂર પીપળાના ઝાડની નીચે 
આરામ કરતા બેઠા હતા. પગની ઉપર પગ ચઢાવી થાક ઉતારતા હતા. 
જરાએ તીર છોડયુાં પગમાાં વાગયુાં જરાને માેી આપી મોકલી દીધો. જો 
કોઇ આવી જાર્ય તો તેને દાંડ આપે માટે જવા કહ્ુાં અને કૃષ્ણે એકાાંતમાાં 
એકલા જીવ છોડર્યો, બે ત્રણ હદવસ પછી દારૃક તેમને શોધતો આવ્ર્યો, 
કૃષ્ણના શબની પાસે જ ાંગલી પશ,ુ હહિંસક પશઓુ, કીડા-માંકોડા, જીવજ ાંત ુાં 
તેમના શરીર પર ેરતા હતા. તે ગભરાઇ ગર્યો શુાં કરવુાં દ્રારકામાાં તો કોઇ 
ર્યાદવ હત ુાં જ નહીં પોતે શદુ્ર, પોતે અક્ગનસાંથકાર કરી ના શકે તેણે નક્કી 
કયુું પાાંડવોને બોલાવવા શબની આજુબાજુ ઝાડી ઔઝાાંખરા, પર્થથરો, 
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ગોઠવી તે હક્થતનાપરુ જવા નીકળર્યો. કૃષ્ણને કૃષ્ણના જ ભરોસે છોડી 
દીધા. 

હક્થતનાપરુ જઇને પાછા આવતા આશરે ચાલીસ -વપથતાલીસ હદવસ 
થર્યા હશે. ત્ર્યાાં સધુી કૃષ્ણનુાં વનજીવ શરીર એકલુાં, અટુલુાં પડી રહી જેને 
પામવા, જેને મળવા દરેક જીવ તલપાપડ થતો તે આજે હદવસોથી 
નધભણર્યાતો એકલો પડર્યો હતો. જાનવર તેના ખોરાક માટે ખેંચી જાર્ય તો 
નવાઇ નહીં. માટે જ ચારે બાજુ પર્થથરો મકેૂલા હતા. પાાંડવોને લઇને દારૃક 
પાછો આવ્ર્યો બધાાં ખબૂ જ ગલાવનમાાં હતા તેમાાં ખાસ તો દ્રૌપદી, દ્રારકાથી 
બધાાં આવ્ર્યા હતા. આશરે ૪૦ થી ૪૫ હદવસ પછી તેમના શરીરને 
અક્ગનસાંથકાર મળર્યા પામવથવ શરીર દુગુંધ મારત ુાં હત ુાં. ગરમીમાાં બળીને 
કાળુ થઇ ગયુાં હત ુાં. શરીરમાાં હાડકાાં દેખાતાાં હતાાં. આવી અવદશામાાં તેમનો 
અક્ગનસાંથકાર થર્યો. 

હહિંદુ ધમમના હરવાજ પ્રમાણે સરૂ્યામથત પહલેાાં મરનારનો અક્ગનદાહ 
સરૂ્યામથત પહલેાાં થાર્ય તો સારૃાં . અહીં આશરે ૪૫ હદવસ થર્યા હતા. પામવથિવ 
શરીર ચુાંથાઇ ગયુાં હત ુાં. ઓળખાત ુાં નહોત ુાં. આવી દશા જગતના તાતની 
થઇ હતી તેઓ કમોતે મર્યામ. કોઇ તેમને પાણી પીવડાવનારૃાં  પણ નહોત ુાં ન 
તો તેમને ચાર જણ ઉંચકનાર મળર્યા. ના ચાર ખભાનો આશરો માટે જ 
કહ્ુાં છે ને '' જ્ર્યાાં નામ હોર્ય ત્ર્યાાં નાશ હોર્ય.'' 

અને આ વાતની શરૃઆત ગોપી તળાવથી નાની દીકરી લલીતાના 
નામથી ચોંકેલા કૃષ્ણથી થઈ હતી અને વાતનો અંત તેજ થથળે આવે છે. 
લક્ષ્મણા, ગાંગાધરે દ્રારકા છોડી દીધુાં, નાગેશ્વર જ્ર્યોવતિભલિંગ દ્વારકાની 
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સરહદની બહાર હત ુાં. માંહદરની નજીક જ નવુાં નાનુાં વનૃ્દાવન બન્યુાં હત ુાં 
જ્ર્યાાં કૃષ્ણની સાથે વનૃ્દાવન અને મથરુાથી આવેલા ગોપ પહરવાર રહતેા 
હતા કૃષ્ણના ગર્યાના ખબર મળર્યા, સાાંભળર્યા. પાાંચ છ પેઢીથી આ પહરવાર 
અહીં રહતેો હતો. ગોપાલની પજૂા અને કૃષ્ણ ભક્ક્ત તે જ તેમની જજિંદગી. 
હવે કૃષ્ણ રહ્યા નથી. માનવા તૈર્યાર નહોતા, કૃષ્ણ વગર જજિંદગી હોઇ જ 
ના શકે નાની ગોપ કન્ર્યાથી લઇને તમામ ગોપીઓએ સામહુીક 
ગોપીતળાવમાાં આત્મહત્ર્યા કરી તેમાાં લલીતા પણ હતી. આ તો કેવો 
શધુ્ધ, વનમમલ પે્રમ, આત્માનો પે્રમ કેટલી ગોપીએ તો કૃષ્ણને જોર્યા પણ 
નહોતા. એક આખો વમત્ર, સખી સાંપ્રદાર્ય પે્રમ માટે પોતાનુાં અક્થતત્વ 
મીટાવી દેનારી ગોપીઓને ભાવાાંજભલ. 

વવચારો કેવી ખમુારીવાળી પ્રજા હતી કૃષ્ણ ઘણી સ્ત્રીઓના પહરચર્યમાાં 
હતા પણ તેમની પાછળ મર્યામ ગોપીવનૃ્દ, રાધા, બીજુ ાં કોઇ નહીં, જે રાણી, 
પટરાણી જેમણે આખી જજિંદગી સખુ-શાાંવત, વૈભવ, છપ્પનભોગ, શ્ર ૃાંગાર, 
નોકર, ચાકર અને ખદુ કૃષ્ણ સાથે જજિંદગી વવતાવી પણ તેની પાછળ 
જનારા કોઇ નહીં. કૃષ્ણને રાધાના સાંબાંધ ૪ થી ૫ વષમના જ હતા. શુાં એક 
સ્ત્રી આખુાં આયષુ્ર્ય કોઇની ર્યાદમાાં બાળી શકે ખરી ? માટે જ આજે રૃકમણી 
કૃષ્ણ નથી બોલાત ુાં, ગોપીઓને ર્યાદ કરાર્ય છે. અને રાધા કૃષ્ણ બોલાર્ય છે. 
તેમાાં પણ રાધા પહલેી દુવનર્યાનો પહલેો પે્રમ, તેમને આપણને પે્રમ કરતા 
શીખવ્યુાં તે પહલેા વવશ્વના પહલેાાં વવશ્વપે્રમી. 
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દ્રૌપદીની વ્ર્યથા અને કથા 
કૃષ્ણની ૧૨૫મી વષમગાાંઠ ધામ-ધમૂથી ઉજવાર્ય. તેમાાં થોડો કુટુાંબ 

કલેશ થર્યો. થોડી વ્ર્યગ્રતા થોડી ઉગ્રતા, દુઃખ, અણગમો, નેરત અને 
અજ ાંપો આ બધાાંનો ભોગ કૃષ્ણએ બનવ ુ પડયુાં. કૃષ્ણ લાચાર હતા. 
જીવનભર પોતે કરેલા કાર્યોનો પોતાના સગાાં જ હહસાબ માાંગશે અને પોતે 
તેનો તેઓ જવાબ આપી નહહ શકે તેનો રાંજ તેમને કોરી ખાતો હતો. અડધુાં 
દ્રારકા પોતાના વપતા વસદેુવ ભોજના વાંશજોથી ઘેરારે્યલુાં હત ુાં. સાત - સાત 
પેઢી, અસાંખ્ર્ય ભાઇ-બહનેો, પતુ્ર-પૌત્રી, મામા-મામી, માસી-માસા, કાકા-
કાકી, વેવાઇઓ, વપત્રાઇઓ, તેમના બાળકો અને તેમના કુટુાંબો. કૃષ્ણ હવે 
તેમને ઓળખી પણ નહોતા શકતા. છતાાં પણ એકબીજાની લોહીની 
સગાઇથી તેઓ સાંકળારે્યલા હતા. વવવધની વક્રતા એવી હતી કે જગતનો 
નાથ ર્યોગેશ્વર, સહસ્ત્રનામ ધારી, આર્યામવતમ જેની પજૂા કરે દેવો તેમને 
મળવા નીચે આવે. ઋવષઓ તેમના ગણુગાન ગાર્ય. બ્રાહ્મણો તેમને સતત 
આશીવામદ આપતા રહ.ે મહલેના પ્રાગણમાાં બારે મહહના ર્યજ્ઞાના હવનો 
થતા રહ,ે આર્યમવતમનો એક પણ ઉત્સવ એવો ન હોર્ય જે રાંગેચાંગે પ્રજાએ 
ઉજવ્ર્યો ના હોર્ય. પણ બેચેની તેમને ઘેરી વળેલી. ર્યાદ-શક્ક્ત સારી હતી. 
શરીર જવાબ આપતુાં હત.ુ વૈદ્યને વારેઘડીએ બોલાવવા પડતા. પોતાની 
નહીં પણ કુટુાંબની દ્રારકાની ભચિંતા ઘેરી વળેલી. મથરુાથી ભાગર્યા. આખા 
દેશમાાં ભ્રમણ કયુું. અને છેલ્લે દ્રારકા પર નજર ઠેરવી ત્રણે બાજુ દહરર્યો 
અને ચોથી બાજુ વવશાળ રૈવતક પવમત, ેળદ્રપુ જમીન સારો વરસાદ, 
ચારે બાજુ વનરાજી અને સૌથી મોટુાં આકષમણ સપાટ મેદાન અને દ્વારકાની 
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રક્ષા કરતા જ્ર્યોવતિભલિંગ એક સોમનાથ, બીજુ નાગેશ્વર. દ્વારકાથી નાગેશ્વર 
રથ મારેતે પાંદર વમવનટમાાં પહોંચી જવાત ુાં. વશવભલિંગ બાજુમાાં વવશાળ 
તળાવ (ગોપી). બહારના હમુલાની સામે ભૌગોભલક રીતે આના જેવી 
સલામત જગર્યા આર્યામવતમમાાં બીજી એકેર્ય નહોતી. જ્ર્યાાં ખેતી સમધૃ્ધ 
ત્ર્યાાંની પ્રજા ઉજળી, ત્ર્યાાં લક્ષ્મીનો વાસ. અને દ્વારકાના મધ્રે્ય પોતાનો 
મહલે. મહલે ઉપર ૭૧ ફૂટ ઊંચી ધજા, સો ગાઉ દૂરથી પણ મહલેની ધજા 
વટેમાગુમઓ જોઇ શકતા. હવે કૃષ્ણે અને લક્ષ્મણાએ માનવસક સમાધાન 
કેળવી લીધેલુાં. લક્ષ્મણા કૃષ્ણની સૌથી લાડકી પતુ્રવધ ૂહતી. આખો હદવસ 
લક્ષ્મણા, લક્ષ્મણાાં બોલતાાં તેમની જીભ સકુાતી નહોતી. કૃષ્ણની તમામ 
નાની-મોટી જરૃહરર્યાતો, લક્ષ્મણા હસતાાં હસતાાં પરૂી કરતી. કૃષ્ણની આઠે 
રાણીઓને પણ લક્ષ્મણા વપ્રર્ય હતી. તેમનો પણ ઘણો બોજો લક્ષ્મણાએ 
સહજ થવીકારી લીધેલો હતો. દાસી, દાસ ચાકરો તેનો આદેશ ઉપાડવામાાં 
આનાંદ અનભુવતા.  

ર્યાદ રહ ેઆ લક્ષ્મણા એટલે દુર્યોધન અને ભાનમુવતની એકમાત્ર પતુ્રી 
તેનો બાપ દુષ્ટ છે એવી વાત સમગ્ર આર્યામવતમમાાં વાત ેેલાવીને તેને 
બદનામ કરવામાાં આવેલો. તેને જ નામે ધમમયધુ્ધ કરી આર્યામવતમનો  
વવનાશ નોતરેલો. તે મા-બાપની સાંથકારી દીકરી લક્ષ્મણા મહલેમાાં બીજી 
એક વ્ર્યક્ક્ત, શ્રવુત બ્રાહ્મણ ગાંગાધરની બહ ુબોલબાલા હતી. દ્રારકામાાં તેઓ 
કૃષ્ણની ૧૦૦મી જન્મજર્યાંવતએ આવેલા. લક્ષ્મણાએ તેની પાસે ભતૂકાળ 
સાાંભળર્યો અને તેણે જ કહલેી વાતોથી કૃષ્ણ અને લક્ષ્મણા વચ્ચે સાંઘષમ 
થરે્યલો. ગાંગાધરના વપતાશ્રી ગાંગા પાંહડત અને તેના વપતા રામદાસ આ 
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ત્રણેને મહાભારતના ઉદ્ભવથી તે અંત સધુી અને આજ સધુી મહાભારતના 
એકેએક પ્રસાંગો, બીનાઓ, કથાઓ. શબ્દે-શબ્દ ર્યાદ હતા. દુવામસાએ કુાંતીને 
આપેલા વરદાનથી સ્ત્રોતી રામદાસ ઇન્દ્રપ્રથથ સધુી જીવવત હતા. ત્ર્યાર 
પછી ઇન્દ્રપ્રથથ લઇને કુરુકે્ષત્રના યધુ્ધ સધુી ગાંગા પાંહડત અને ત્ર્યાર પછી 
તેમના પતુ્ર ગાંગાધર શાસ્ત્રી આ ત્રણે પેઢીઓએ મહાભારતની મર્યામદા અને 
વવગત ર્યથાતથ સાચવી. કોઇને અન્ર્યાર્ય ન થાર્ય તે રીતે ર્યાદ રાખેલુાં અને 
જે પછેૂ તેને તેનો સચોટ જવાબ આપે. કોઇ તેમનો ખરો અભભપ્રાર્ય પછેૂ તો 
તે ટાળે. પણ ન છૂટકે વવશ્લેષણ કરવુાં પડે તો સત્ર્યને આધાર રાખી 
દેવોના વરદાનને અનકુળૂ અથમઘટન કરી આપે. માનવુાં ન માનવુાં એ 
ર્યજમાનનો હક્ક છે. 

લક્ષ્મણાના આગ્રહથી ગાંગાધર શાસ્ત્રી અવતવથ તરીકે રોકારે્યલા હતા. 
તમામ સ્ત્રીવ ૃાંદ અને બાળકોને કથા કહીને મનોરાંજન પરુુાં  પાડતા. ર્યજ્ઞા-
હવનની વવવધમાાં પણ તેઓ સહક્રર્ય હતા. જાણે દ્વારકાના રાજ પરુોહહત ન 
હોર્ય! 

લક્ષ્મણા શ્વસરુ કૃષ્ણને કાર્યમ કહ્યા કરતી, તમે તો મહાભારતમાાં 
દ્રૌપદીના થવર્યાંવર વખતે પ્રવેશેલા છો. તે પહલેાાં તમે વ ૃાંદાવન, મથરુા 
અને દ્રારકામાાં ક્થથત હતા. તમારે મારી હાજરીમાાં મહાભારતનો પવૂામધમ 
જાણવો જોઇએ, સમજવો જોઇએ, ન્ર્યાર્ય કરવો જોઇએ અને મલૂ્ર્યાાંકન કરી 
કોઇને દોષ મકુ્ત કરવા જોઇએ. કૃષ્ણ આ વાત કાર્યમ ટાળતા અને હસી 
કાઢતા. અને લક્ષ્મણા પણ હસતાાં હસતાાં કહતેી હુાં તમને એક હદવસ 
મનાવી લઇશ અને શાસ્ત્રી પાસે સાંભળાવીશ પણ તમારે ગભરાવાની શુાં 
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જરૃર છે ? તે સમરે્ય તમે સહક્રર્ય નહોતા. પાાંડવો કે કૌરવો તમારા જીવનમાાં 
આવ્ર્યા નહોતા. પછી કોઇની તરેેણમાાં મૌન રહવે ુાં તે પણ મોટો ગનુો 
ગણાર્ય. મારે તો તમારી પાસે મારા વપતાશ્રી વનદોષ હતા એ સાભબત કરવુાં 
છે અને દુવનર્યાનો ભ્રમ અને વવચભલત વાતો ખાંહડત કરવી છે. અને એક 
દીકરી આ સાભબત કરીને સમાજને બતાવશે તે જ મારૃાં  સાચુાં તપમણ હશે. 
અને કૃષ્ણ તેને આશીવામદ પણ આપતા. આ આશીવામદ તેમની સાંમવત છે 
તેવુાં તે થવીકારતા પણ સમર્ય નથી આવ્ર્યો તેમ કહતેા. 

લક્ષ્મણા પાકી ગણતરીબાજ હતી. ૧૦૦મી વષમગાાંઠ ઉજવ્ર્યાને ૨૪ 
વષમ થઇ ગરે્યલા. પોતે પણ દાદી-પરદાદી થઇ ગરે્યલી. પણ તેના 
મગજમાાંથી તેના બાપનો અન્ર્યાર્ય નીકળતો નહોતો. તે હાંમેશાાં કૃષ્ણને 
કહતેી મેં તમારી જ કહલેી ગીતા અને આખી ગીતા સાાંભળેલી છે. તેમાાં 
જન્મ, સ્ત્રી અને ધન નસીબથી મળતુાં હોર્ય છે. હુાં દુર્યોધનને ત્ર્યાાં જન્મી તે 
મારા હાથની વાત ન હતી. મારૃાં  નામ પણ મારા હાથની વાત ન હતી. 
મારૃાં  ભાગર્ય મને ત્ર્યાાં લઇ જશે તે પણ મારા હાથની વાત ન હતી, મારો તો 
હક્થતનાપરુમાાં થવર્યાંવર રચાર્યો હતો. હુાં કોઇકને નક્કી કરૃાં  તે પહલેાાં મારૃાં  
ભાગર્ય શામ્બે ઘડી કાઢેલુાં. થવર્યાંવરમાાંથી જ યધુ્ધ કરી મને ઉપાડી ગર્યો. 
અને હુાં તેને વરી. આર્યમવતમના શે્રષ્ઠ કુળમાાં હુાં પતુ્રવધ ૂતરીકે આવી મને 
તેનુાં ગૌરવ છે. તમારી સાથે તમારા અનભુવ વતમણુાંકમાાંથી હુાં ઘણ ુશીખી હુાં 
પણ એકલવ્ર્યની માેક દ્રોણની મવુતિ બનાવી, તેવી રીતે તમારી મવુતિ 
બનાવી તમને ગરૃુ બનાવી. પજૂા કરી તમને થથાવપત કર્યામ. દુવનર્યાની માટે 
તમે યગુપરૃુષ છો, યગુદ્રષ્ટા છો, યગુવનમામતા છો. ર્યોગી અને સાંસારી બાંને 
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છો. પણ મારા માટે મારા સસરા મારા આદશમ છો. ગત વષોમાાં મારો મારા 
વપતાશ્રી બાબતનો આક્રોશ મેં તમારી સામે વ્ર્યક્ત કર્યો. તમે સસરાની 
માેક મને રાહત કરી મારી વાત થવીકારી. હુાં તમને ખોટા ઠેરવવા નહોતી 
માાંગતી. પણ તમે જે વવચારો છો અને અમલ કરો છો તેમાાં તમારી 
લાગણીઓ ેક્ત અને ેક્ત પાાંડવો તરેી જ, એકતરેી છે. તે કર્યા 
કારણોસર છે તે ખબર પડતી નથી. 

પહરભક્ષતનો ગભમ સજીવ કરતી વખતે તમે જે સાંકલ્પ લઇને ૬ શ્લોક 
ઉચ્ચાર્યામ તેમાાં પાાંડવ તરેી પક્ષપાત દેખાઇ આવે છે. પહલેા શ્લોકમાાં 
બોલ્ર્યા કે  મેં કાંસ, કેશી, અને વશશપુાલનો વધ અર્યોગર્ય નથી કર્યો તો ગભમ 
સજીવ થાર્ય. બીજો શ્લોક મેં આખી જજિંદગી પાાંડવોનો કાંઇ અહહત ના કયુું 
હોર્ય અને તેમના કે્ષમ માટે આ બધુાં કયુું છે. 

બસ અહહિં જ તમારી વવૃત્ત અને પ્રવવૃત્ત છતી થઇ જાર્ય છે. મારા વપતા 
દુર્યોધન અને બાકીના કૌરવોએ તમારૃાં  અંગત શુાં બગાડયુાં હત ુાં છે તેનો 
જવાબ તમારી પાસે ? 

વકૃ્ષણી વાંશના રાજા ભોજ તેમજ હદકરો વસદેુવ અને તેમના હદકરા 
તમે તેમના પોતાના ભાઇની હદકરી કુાંતીને ભોજે દત્તક લીધેલી. તે સાંબાંધે 
તે તમારા ેોઇ થાર્ય તમે મામા ેોઇનાાં થર્યા. પણ તમે આશરે ૫૦ વષમ 
થર્યા અને યવુધષ્ષ્ઠર ૫૦ વષમના થર્યા ત્ર્યાાં સધુી તમે મામા ેોઇનાાં સાંતાનો 
કોઇ હદવસ એકબીજાને મળર્યા નહોતા કે ખબર અંતર પછૂર્યા નહોતા. 
અચાનક દ્રોપદીના થવર્યાંવર વખતે પાાંડવો ગપુ્ત વેશમાાં આવી પહોંચ્ર્યા. 
અને તમે અનમુાન કરી તે પાાંડવ જ છે તેવુાં કલ્પી લીધુાં. જે દ્રોપદી 
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આગલા હદવસ સધુી તમને વરવા તમારી સાથે જજદાંગી જીવવા, કાલા-
વાલા કરતી હતી. તે અવગણીને તમારા કહવેાથી વતરથકૃત કણમ કાકાનુાં 
અપમાન કરાવડાવ્યુાં અને દ્રોપદીએ  અનમુાન કરી તમારા ઇશારે અજુ મનને 
વરી. 

તમારા મનમાાં ત્ર્યાર પછી પાાંડવોને અન્ર્યાર્ય થર્યો છે. તે થવીકારી, 
પવૂમગ્રહથી વપડાર્ય ને મનમાાં ગાાંઠ વાળી તેમને દુશ્મન ગણી લીધા. તમારા 
ેોઇના હદકરા છે. તે અસરુભક્ષત છે. તે અનાથ છે. તે નબળા છે. અને 
ભબનસલામત છે. હક્થતનાપરુમાાં તેમની સાથે કોઇ નહોત ુાં તે તમે થવીકારી 
લીધુાં અને આખી જજિંદગી તેમને સાચવવા પ્રર્યત્નશીલ રહ્યા. સસરુજી, 
ખરેખર પાાંડવો નબળા જ હતા. હુાં પણ થવીકારૃાં  છુાં. તેમની જીવન રેખા 
જુઓ. તેમણે ભરેલા બધા જ પગલામાાં તમારી ગેરહાજરી સમરે્ય તેઓ 
નબળા અને હારેલા હતા. તમારી હાજરી તમારી બલુ્ધ્ધ, તમારા દાવપેચ 
અને કુટીલતા જ તેમને જીતાડતા હતા. 

તમારા ેોઇના હદકરા છે. તેમ સમજી તેમને મદદ કરી. હવે મારે 
તમને સવાલ પછૂવો છે. તમે તમારા ભાઇઓને મદદ કરી તે ર્યોગર્ય જ હત ુાં 
તે હુાં થવીકારૃાં  છુાં. કરવી પણ જોઇએ. અને તમે જો ના કરી હોત તો તમે 
તેમને અન્ર્યાર્ય કર્યો ગણાત. તમે અભભનાંદનને પાત્ર છો. પણ મારા અંધ 
દાદા દાદી થવેચ્છાએ આંખે પાટા બાાંધનારી દાદી ગાંધારીને મદદ કરવા. 
મારા વપતાશ્રીના મામા, જેમ તમે તમારૃાં  દ્રારકાનુાં રાજપાટ છોડી 
હક્થતનાપરુમાાં આવ્ર્યા. તેમ શકુનીમામા, પોતાનુાં રાજપાટ છોડી. પોતાની 
અંધ બહને અને બનેવીની અને તેમના દૂધ વપતા ૧૦૧ ભાણાાંઓની 
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કાળજી લેવા હક્થતનાપરુ આવ્ર્યા. તે શકુનીમામાને આખી દુવનર્યામાાં 
બદનામ કર્યામ. ઘણૃાથપદ ઠેરવ્ર્યા. તમે પાાંડવોનુાં હહત સાચવ્યુાં તેમ 
શકુનીમામાએ પોતાના અંધ બહને-બનેવી અને ૧૦૧ ભાભણર્યાઓનુાં હહત 
સાચવ્યુાં. તેમાાં ખોટુાં શુાં કયુું તમે તમારા સગાઓને અને પાાંડવોને સાચવવા 
દાવપેચ રમ્ર્યા તેમ શકુની મામાએ પોતાના ભાભણર્યા સાચવવા સામે 
દાવપેચ રમ્ર્યા, હહસાબ સરખો. 

મેં ગાંગાધર શાસ્ત્રી પાસેથી સાાંભળયુાં છે કે ઇન્દ્રપ્રથથમાાં મારા વપતાશ્રીના 
અપમાન આંધળાનો છોકરો તે આંધળો. તે મારા વપતાશ્રી અપમાનનો 
ઘ ૂાંટડો પીને મન મનાવી લીધેલુાં. બધા એવુાં માને છે કે આ અપમાનનો 
બદલો મારા વપતાશ્રી અને શકુની મામાએ જુગાર મારેતે લીધો. પણ ના 
એવુાં નથી. ઇન્દ્રપ્રથથની થથાપના થર્યા પછી, ૧૬ વષમ સધુી પાાંડવોએ 
પોતાના રાજમાાં રાજ કયુું છે. તે વખતે પણ કુાંતી હક્થતનાપરુમાાં જ હતા. 
વેર વાળવુાં હોત તો બીજે હદવસે કે ટૂાંક સમર્યમાાં યધુ્ધ કરી શકતે. પણ 
૧૬- ૧૬ વષમનો સમર્ય વતી ગર્યા પછી જુગાર રમવાનુાં આમાંત્રણ આપ્યુાં 
અને તેમણે થવીકારી લીધુાં. તેઓને તો ખબર હતી અને તેઓ માનતા હતા 
કે મારા વપતાશ્રી એ મારા મામા દુષ્ટ છે. ઇષામથી વપડાર્ય છે. તો જુગારનુાં 
આમાંત્રણ થવીકાયુમ શા માટે ? જુગાર રમવા આવ્ર્યા ત્ર્યારે પણ તેમની 
દાનત પણ ખોટી હતી. તેમને હક્થતનાપરુ પડાવી લેવુાં હત ુાં. જુગાર રમતાાં 
પહલેા યવુધષ્ષ્ઠર અને શકુની વચ્ચે જુગારની બાબતમાાં બધી જ થપષ્ટતા 
થઇ હતી. પછી જ જુગાર રમવાના હતા. યવુધષ્ષ્ઠરે થવીકાયુમ કે આમાંત્રણ 
આપનારા મારા વપતાશ્રીને બદલે શકુનીમામા. પાસા ેેંકશે તે ચાલશે. બે-
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ચાર દાવ રમ્ર્યા પછી અને હાર્યામ પછી પણ શકુની મામાએ કહ્ુાં કે લો આ 
પાસા અને હવે તમે નાાંખો. પણ યવુધષ્ષ્ઠરે આ વાત થવીકારી નહીં. અને 
મામાને સોગઠાાં નાાંખવાાં કહ્ુાં. ક્યાાં અમારો પ્રપાંચ હતો, ક્યાાં દગો હતો. 
અને જુગાર નશો જ એવો છે કે તમારી બલુ્ધ્ધ બહરે મારી જાર્ય છે, સહદેવ 
તો વત્રકાળજ્ઞાની હતા. તે તો ભવવષ્ર્ય જોઇ શકતા હતા. આવનાર  
વવનાશને સમજતા હતા. તેમણે ઊભા થઇને તેમને રોક્યા કેમ નહીં ? અને 
મકૂ બનીને બેસી રહ્યા. આ તેમની વવનાશ કાળે વવપરીત બદુ્ધદ્ધ હતી. 
રાજકારણ એવુાં કહ ેછે કે દુશ્મન પક્ષનો ગમે તેવુાં લોભામણુાં આમાંત્રણ હોર્ય 
તો જવુાં ના જોઇએ. અને જાવ તો શાણા-ડાહ્યા માંત્રી અને વધૃ્ધોને લઇને 
જવુાં જોઇએ. ઉલ્ટાનુાં અમારી કુરૃ સભામાાં તેમના જ હહતેચ્છુ, વપતામહ 
ભીષ્મ, વવદુર કાકા, ગરૃુ દ્રૌણ અને મારા કાકા વવકણમ હાજર હતા. આ 
બધાએ પણ તેમને રોક્યા નથી. બધા મકૂ બનીને કોણ જીતશે - કોણ 
હારશે તેની રાહ જોતા બેઠા રહ્યા. બીજો રાજકારણનો વનર્યમ છે, દુશ્મનના 
ઘરે કુટુાંબ કબીલા સાથે ના જવાર્ય. કોઇ વ્ર્યક્ક્તને દારૃનુાં વ્ર્યસન હોર્ય તો 
દારૃ પીવા પીઠા ઉપર પોતાની પત્નીને લઇને ના જાર્ય. તેઓ હક્થતનાપરુ 
આવ્ર્યા ત્ર્યારે દ્રોપદી અને બીજી પત્નીઓને સાથે લઇને આવ્ર્યા હતા. જાણે 
મેળામાાં ના આવ્ર્યા હોર્ય પણ તેમની દાનત ચોખ્ખી નહોતી. યવુધષ્ષ્ઠર તો 
છલોછલ વવશ્વાસથી ભરેલા હતા કે તેઓ હક્થતનાપરુ જીતીને જશે. શકુનીને 
વારાંવાર યવુધષ્ષ્ઠરને પાસા ેેંકવાની વવનાંતી કરી પણ યવુધષ્ષ્ઠરે તેનો 
થવીકાર ના કર્યો. સામાન્ર્ય રીતે જે લોકો જુગાર રમતા હોર્ય છે. તેઓ 
રમતની શરૃઆતના પહલેા વનર્યમો ઘડતા હોર્ય છે અને તે વનર્યમને 
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આધાર રાખી રમત રમાતી હોર્ય છે. જેવી કે તમે પત્તા રમતા હોર્ય તો 
વીસ બાજીએ પત્તાની કેટ બદલી કાઢવી પડતી હોર્ય છે. એક દાવ પોતે 
લે, બીજો દાવ સામેવાળાને આપે અહહિંર્યાાં કોઇ એવા વનર્યમો નક્કી થર્યા ન 
હતા. જુગારમાાં શુાં મકુવુાં તેનો પણ વનર્યમ હોર્ય છે. અહહિં તેનો પણ ભાંગ 
થર્યો છે. યવુધષ્ષ્ઠરને શુાં ચળ ઉપડેલી કે હક્થતનાપરુ પડાવી જ લઉં 
આર્યમવતમમાાં  યવુધષ્ષ્ઠરનુાં નામ જીતતા અઠાંગ ખેલાડી તરીકે જાણીત ુાં હત ુાં. 
દર પાાંચ દાવે પાંદર વમવનટનો વવરામ હોર્ય સામેવાળાની ચાલનો અભ્ર્યાસ 
કરી પોતાની નીવત બદલી શકે. પણ અહહિંર્યાાં એવુાં કશુાં થયુાં નથી. દાવ 
રમતો ગર્યો, પાાંડવો હારતા ગર્યા. બધુાં ગમુાવી દીધ.ુ છેલ્લે દ્રૌપદીને પણ 
હારી ગર્યા. દુવનર્યામાાં એક એવો દાખલો બતાવો, પરૃુષ પોતાની સ્ત્રીને 
ભગરવે મકેૂ. અહીં પહલેાાં એ નક્કી કરવાની જરૃર છે કે આ સમરે્ય દ્રૌપદી 
કોની પત્ની હતી? જો તે યવુધષ્ષ્ઠરની હોર્ય તો તે મકૂી શકે પણ જો બાકીના 
ચારની હોર્ય તો તેનો હક્ક નથી લાગતો. પાાંડવોના વવદુર કાકા, દ્રૌણાચાર્યમ, 
કૃપાચાર્યમ વગેરે સભામાાં હાજર હતા. વવદુરનુાં માન પાાંચેર્ય પાાંડવો 
થવીકારતા હતા. તો વવદુરે, દ્રૌણે, ભીષ્મએ કોઇને રોક્યા કેમ નહીં ? 
અજુગત ુનથી લાગત ુાં ? પાાંડવો વરણાવતૃમાાં ગર્યા. ત્ર્યારે પાાંડવોનુાં અહહત 
ના થાર્ય તે માટે વવદુરે તેમને ચેતવ્ર્યા હતા. જ્ર્યારે અહીંર્યા તો સવમનાશ 
થવાનો હતો. તે સૌ જાણતા હતા. (નોંધ :- મળુ મહાભારતમાાં દ્રૌપદી 
ચીરહરણની કોઇ વાત નથી. પાછળથી તે ઉમેરવામાાં આવી છે પણ જેણે 
ઉમેરી તે રસપરૃ છે. અને આ જ મહાભારતનો ટનીંગ પોઇન્ટ છે.) 
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બધાાંની સમજાવટથી ધતૃરાષ્ર, યવુધષ્ષ્ઠરને હારેલુાં પાછુાં આપ્યુાં, 
શાાંવતથી દરેક પોત પોતાને ઘરે પાછા ગર્યા. (નોંધ :- સમજુ અને વહવેારૃ 
સ્ત્રી પોતે આગામી ક્યા હદવસે માવસક ધમમમાાં બેસતી હોર્ય છે. તે જાણતી 
હોર્ય છે. દ્રૌપદી આ વાત કેમ ના સમજી ? અને જુગાર રમવા આવા 
પ્રસાંગે પાાંડવો સાથે જતી રહી. ના જવુાં જોઇએ, ગઇ તો જાહરે કરવુાં પડયુાં 
કે હુાં રજથવલા છુાં. એક કપડે છુાં. આ બધી વથતનેુ તે અટકાવી શકી હોત. 
સ્ત્રીઓ સામાન્ર્યપણે રજથવલા હોર્ય તો કેટલીક વખત ઘરમાાં કે પોતાના 
પવતને ખબર નથી આપતી. અહહિંર્યા તેણે કુરૃસભામાાં બમુો પાડી કહવે ુાં 
પડયુાં કે હુાં રજથવલા છુાં, એક વસે્ત્ર છુાં.  

તો શુાં? દાવમાાં મકૂનારનો વાાંક કે જીતનારનો વાાંક? 

આ જ સમરે્ય ેરી ધતૃરાષ્ર તરેથી ેરી જુગાર રમવાનુાં આમાંત્રણ 
મળયુાં અને યવુધષ્ષ્ઠરે થવીકાયુું. હવે જો યવુધષ્ષ્ઠર શાણા હોત તો, ડાહ્યા હોત 
તો, ચાર પાાંડવો અને દ્રૌપદીને ઇન્દ્રપ્રથથ મોકલી દીધા હોત,્ પણ અહહિંર્યા 
ેરી સરઘસ કાઢી રજથવલા દ્રૌપદીને સાથે લઇ જઇને જુગાર રમવા બેઠા. 
આ વખતે ેક્ત એક જ દાવ રમવાનો હતો. આરપાર કે પેલે પાર 
યવુધષ્ષ્ઠર બેવકુે, મરુખના સરદાર, ભાન ભલેૂલા વ્ર્યસની અને સ્ત્રીઓની 
કોઇ હકિંમત તેમનામાાં ન હતી. તેઓ પોતાની જાતને ચારેર્ય ભાઇઓને, 
ઇન્દ્રપ્રથથને, તેમની તમામ સાંપવત્તને દાવમાાં મકેૂ છે. દ્રૌપદીને બાજુમાાં રાખે 
છે. અને છેલ્લે દ્રૌપદીને નજીક બોલાવે છે. અને યવુધષ્ષ્ઠર ઉભા થઇને જે 
વાક્યો દ્રૌપદી માટે બોલે છે. તે વાક્યોથી દ્રૌપદી જો થવમાની હોત તો 
ત્ર્યાાંથી નીકળી ગઇ હોત. તેને પણ આ લોકો શુાં કરવા માાંગે છે તેની ખબર 
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નહોતી. અને યવુધષ્ષ્ઠરે બોલવા માાંડી. ના ઊંચી કે ના નીચી, ના જાડી કે 
પાતળી. ભરાવદાર સાથળવાળી પષુ્ટ વનતાંબોવાળી તેના થતનો ઉવમશી 
જેવા, જે કદી વશમાાં ન રહ,ે તેની મખુાકૃવત કામી સાંતોષ આપનારી, કાળી-
અભણર્યાળી આંખો. તેની આંખમાાં કામ કાર્યમ પ્રજવલ્લ્લત હોર્ય . પાછળ 
માથાના વાળ જાણે નાગણ હોર્ય તેમ  સાથળ સધુી પ્રસરેલા હોર્ય, ચાલે 
તો મગૃનર્યની, ઉભી રહ ેતો ગજગાવમની. એવી પાાંચેર્ય ભાઇઓની પત્ની 
અને  ે મારી વપ્રર્ય દ્રૌપદીને હુાં દાવ પર શકુાં છુાં. મામા પાસા ેેંકો અને 
યવુધષ્ષ્ઠર કાંઇ વવચારે તે પહલેાાં જ દુર્યોધન, દુશાસન અને શકુની હવે 
ઉલ્લાસથી મોટેથી બમૂ પાડી તમે હાર્યામ અને અમે જીત્ર્યા. વચ્ચેનો રથતો 
કાઢર્યો. તમારે બધુાં છોડી વનવાસ જવાનુાં તેરમુાં વષમ અજ્ઞાતવાસ. જો તે 
દરમ્ર્યાન પકડાઇ જાવ તો ેરી બાર વરસ વનમાાં અને ના પકડાવ તો 
ઇન્દ્રપ્રથથ પાછુાં તમારૃાં . પાાંચે ભાઇઓ અને દ્રૌપદી દુઃખી કલ્પાાંત કરતા. 
યવુધષ્ષ્ઠરને મ્હણેાાં-ટોણાાં મારતા નીકળી ગર્યા. આ દુવનર્યાનો પહલેો રાજા 
હતો કે જેણે પોતાની પત્ની અને બીજાની પત્ની ભગરવે મકૂી અને હારી 
ગર્યો. વવનાશ કાળે વવપહરત બલુ્ધ્ધ. 

હવે એ વાસદેુવ ધમમ કોની પાસે? જે ધમમરાજ કહવેાર્ય છે તે પોતાના 
ભાઇ ભાભી, પત્ની પોતાની તમામ માલ વમલકત જુગારમાાં મકૂીને હારી 
જાર્ય અને સૌથી નીચ વાત દ્રૌપદીને બધાાંએ જોરે્યલી હતી. બધા 
થવર્યાંવરમાાં પામવા પણ ગરે્યલા કે નથી ત્ર્યાાં શકુની કે દુઃશાસને પછૂયુાં કે 
દ્રૌપદી કેવી લાગે છે? વગર પછેૂ, વગર કહે્ય, તેમણે દ્રૌપદીનુાં જે 
કામકુતાથી તેના શરીરનુાં વણમન કયુું. તે જ ધમમ અને ધમમરાજ અને જેને 
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પકે્ષ અધમમ છે. જીતેલી વમલકત પાછી આપી. ગમે તેટલુાં બીજુ ાં પ્રલોભન 
આપે તો પણ ભાન ભલેૂલા, થવાથી અને લાલચુાં યવુધષ્ષ્ઠર ેરીથી રમવા 
શા માટે ગર્યા ? દુવનર્યામાાં એવો એક દાખલો બતાવો કે જીતેલુાં કોઇ પાછુાં 
આપે ? શ્વસરુજી શુાં તમે આપો ખરા ? અમે તે આપીને બતાવ્યુાં કોઇના 
કહવેાથી પણ અમે ધમમનુાં રક્ષણ કયુું ગાંગાધર શાસ્ત્રીએ તેને ટેકો આપ્ર્યો. 

ગાંગાધર શાસ્ત્રીએ કૃષ્ણની સામે જોઇને કહ્ુાં કે તમારા મહાભારતમાાં 
પ્રવેશતાાં પહલેાાં આ ચાર પાાંચ પ્રસાંગોથી સાભબત થાર્ય છે કે ધમમ કૌરવ 
પકે્ષ હતો. 

**** 
દ્રૌપદી કણમ ને મળવા ગઇ 

યધુ્ધના ભણકારા  વાગતા હતા ચારે બાજુ યધુ્ધ, યધુ્ધની  વાતો 
સાંભળાતી હતી. હુાં, દ્રૌપદી માનતી હતી કે યધુ્ધ મારી જીદને લીધે જ થાર્ય 
છે. થવાનુાં છે. કોઇને યધુ્ધ જોઇત ુાં નથી. યધુ્ધની અને ત્ર્યાર પછીની 
તારાજી પોતે સમજતી હતી અને જાણતી પણ હતી. તે તો ર્યજ્ઞાસેની હતી, 
જવાળામાાંથી ર્યજ્ઞામાાંથી પેદા થરે્યલી. તેના રોમ રોમમાાં ઇષામના બીજ 
હતા. જન્મેલી જ પખુ્ત, જ્વાળાઓ કોઇ હદવસ શાાંત નહોતી થતી. ઘણા 
હદવસથી ઊંઘ નહોતી આવતી. પાસા બદલ્ર્યા કરતી, કેટલી વખત ડસૂકુાં 
પણ ભરાઇ જત ુાં આંખ પણ ભીની થઇ જતી. પણ શુાં કરે ? લાચારી હતી 
દર બે મહહને પવત બદલાર્ય, એક નવા થવપ્નના દશમન થાર્ય, એજ મીઠી 
મીઠી કાલી કાલી વાતો દરેક પવત તેને પાંપાળર્યા- ેોસલાવા કર્યામ કરે પણ 
પોતાના ઉપર શુાં વીતે છે તેની કોઇએ કલ્પના નહોતી કરી. પોતે તો દરેક 
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પવત માટે કામક્રીડા કરવાનુાં રમકડુાં હોર્ય તેમ તે માનવા લાગી હતી. એક 
પવતનો વારો ૧૦મે મહહને આવે એટલે તેમનામાાં રહલેા તમામ તાકાતનો 
ઉપર્યોગ તેની ઉપર કરતા તે થાકી જતી, હુાં ેરી મળવાની જ ના હોર્ય 
તેમ રોજ રાતે્ર હુાં વવકૃત રીતે ચુાંથાતી, મ ૂાંગે મોઢે એ સહન કરતી, 
જજિંદગીથી કાંટાળી, થાકી ગઇ હતી. પાાંચમાાંથી કોઇ સમજવા તૈર્યાર જ 
નહોતા, તેને પણ આરામની જરૃર હતી. પહલેાાં ગમત ુાં પણ હવે તે આકરૃાં 
લાગત ુાં, તેમના તરે અણગમો પણ થતો, વતરથકાર પણ થતો, દૂર 
રહવેાનો પ્રર્યત્ન કરતી પણ તે પોતે પરૃુષ છે તેવુાં દરેક સમરે્ય સાભબત 
કરવા મથતા તેમને તો પાશવી આનાંદ મળતો પણ મારૃાં  શુાં ? તેનો કદી 
વવચાર કર્યો નહોતો. 

હુાં તો ર્યજ્ઞામાાંથી જુવાન થઇને જ જન્મી હતી, તે બધા પાાંચેર્ય પવત 
મારાથી ૨૦-૨૫ વષમ મોટા હતા. તેમાાં ભીમ વસવાર્ય બધાએ પોતાની 
જજિંદગીમાાં સ્ત્રી એ શુાં  છે તેનો અનભુવ પહલેી જ વખત કર્યો હતો. દર ૨ 
મહીને મારા સાંબાંધો બદલાઇ જતા. જ્ર્યારે હુાં સૌથી નાના નકુલની સાથે 
હોઉં ત્ર્યારે બાકીના ચારેર્ય મારા જેઠ થતાાં અને જ્ર્યારે યવુધષ્ષ્ઠર સાથે હોઉં 
તો બાકીના બધા મારા હદર્યર થતા. હુાં અજુ મન સાથે હોઉં તો યવુધષ્ષ્ઠર અને 
ભીમ મારા જેઠ અને સહદેવ, નકુલ મારા હદર્યર થાર્ય, વવવધની વવસામણ 
કઇ જુદી જ હત ુાં. હદર્યર, જેઠ, પવતના સાંબાંધમાાં મારૃાં  દાાંપત્ર્યજીવન 
અટવારે્યલુાં હત ુાં, હુાં કોઇ એક પાસે હોઉં તો બાકીના ચાર ઇષામ અને વનસાસા 
નાખતા મેં જોર્યા છે. અનભુવ્ર્યા છે. અને તેમનો વારો આવે ત્ર્યારે બીજા 
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સાથે પોતાની સરખામણીની ચચામ પણ કરતા, મારી પાસે તેનો કોઇ 
જવાબ નહોતો. 

દ્રૌપદી વવચારતી કે દરેક પરૃુષ આવા જ હશે. પોતે બીજા કરતાાં 
સવમશે્રષ્ઠ પરૂવાર કરવાનો પ્રર્યત્ન કરતા હશે. તે મનમાાં આ બધા ઉપર 
હસતી કેવા થવપ્નાાં જોર્યાાં હતાાં અને શુાં ચાલી રહ્ુાં છે. પોતાની કોઇ હકિંમત 
નહીં. પાાંચે ને સાચવતાાં તે નીચોવાઇ જતી. એક જ ઘરમાાં રહવેાનુાં અને 
છતાાં દર્યાની, લાચારીની ક્થથવત. આ ક્થથવતનો જવાબદાર કોણ ? અને 
મનમાાં પહલે ુાં નામ આવતુાં ''કૃષ્ણ''ને ેક્ત કૃષ્ણ જ તે કૃષ્ણ પાછળ ઘેલી 
હતી અને તે ઘેલછામાાં તેમણે જે કહ્ુાં, તે વગર વવચાર કરે કરી બેઠી શુાં 
થવપ્ના જોર્યા હતા તેમની સાથે જજિંદગી જીવવાનાાં અને આજે તે કર્યાાં હતી. 

પ્રકરણ-૨ 

માાંડ ૧૯ની થઇ હશે ને દ્રપુદે રાજ પરુોહહતને બોલાવ્ર્યા, દ્રૌપદીના 
લગનનુાં મહુતૂમ કાઢવાનુાં કહ્ુાં, મહુતૂમ નીકળે થવર્યાંવરની વાત આવી, કૃષ્ણની 
મરજી પછૂી કે શુાં કરવુાં તે સમરે્ય રાજકુળમાાં  થવર્યાંવરનુાં મહત્વ હત ુાં, 
વળતા જવાબમાાં તે બોલી મારે આર્યમવતમનો શે્રષ્ઠ પરૃુષ જોઇએ છે. જે 
મારા ગૌરવ, મારી ઇચ્છા, મારૃાં  રક્ષણ અને મને માન આપે, મને ખબર છે 
કે મારૃાં  શરીર અને રૃપ મને ખાઇ જશે, તે ભાર નીચે હુાં દબાઇ જઇશ એવુાં 
ના થાર્ય, મારા થવમાન, શીલનુાં રક્ષણ કરે તેવો ભડવીર મારે જોઇએ છે. 
છે કોઇ એવો પરૃુષ જે મારી બધી જ ઇચ્છા સાંતોષે, અને રાજપરુોહહતના 
મનમાાં બે નામ આવ્ર્યા એક કૃષ્ણ, બીજુ ાં અજુ મન પણ તરત જ અજુ મનના 
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નામ પર પથતાવો થર્યો તે તો ખાડવવનમાાં લાક્ષાગહૃમાાં મોત વનપજ્યુાં 
હત ુાં. 

એટલે છેલ્લે કૃષ્ણ જ રહ્યા આમ પણ આર્યમવતમમાાં તેમનુાં નામ ગુાંજત ુાં 
હત ુાં તેમના ચમત્કાર અને ચતરુાઇની ચચામ-અેવા ચાલતી જ હતી. 
દ્રૌપદીએ આ બધી વાત સાાંભળી હતી. તે મનથી તેમને વરી ચકૂી હતી. 
તેમનાાં થવપ્નાાં જોતી, રાજ્ર્યના ભચત્રકાર પાસે તેને કૃષ્ણનુાં કાલ્પવનક ભચત્ર 
પણ બનાવડાવ્યુાં હત ુાં. પોતાના શર્યનખાંડમાાં પોતાના ખાટલા નીચે 
સાંતાડીને રાખ્યુાં હત ુાં. રોજ રાતે્ર તે ભચત્રને કાઢી કલાકો સધુી તેની સાથે 
વાતો કર્યામ કરતી તેને સાથે લઇને સઇૂ જતી, તે ભચત્રને પે્રમ કરતી, તે 
સાંકોચ વગર કૃષ્ણની નજીક જતી રહતેી. આ પે્રમ કહવેાર્ય કે ઘેલછા તેની 
તેને ખબર નહોતી પણ તે મનથી તનથી કૃષ્ણની થઇ ગઇ હતી. હજુ સધુી 
તેણે કૃષ્ણને જોર્યા પણ નહોતા પણ બાંને વચ્ચે એક સામ્ર્ય હત ુાં તે કૃષ્ણા 
હતી અને તે કૃષ્ણ. 

થવર્યાંવરનુાં મહુતૂમ નીકળી ગયુાં. શુાં થપધામ રાખવી તે ભાઇ ઉપર છોડી 
દીધુાં હત ુાં. શીખાંડી તેમાાં મદદરૃપ થવાનો હતો, ત્રણે એક જ હદવસ એક જ 
ઘડીએ ર્યજ્ઞામાાંથી જન્મ્ર્યા હતા. કોઇ નાના કે મોટા નહીં. ત્રણેમાાં સાંપ પણ 
હતો. તેનુાં બધાાં માનતા કાંકોત્રી લખવાની ર્યાદી બનવા લાગી. દ્રપુદ અને 
રાજપરુોહહત ર્યાદી તૈર્યાર કરતા હતા. ભારત વષમના રાજા-રજવાડાના 
નામો લખાતાાં જતાાં હતાાં. તેમ તેમ દ્રૌપદી બેચેન થતી જતી હતી. હજુ 
કૃષ્ણનુાં નામ ર્યાદીમાાં આવતુાં નહોત ુાં. તે ઊંચી નીચી થતી હતી. આતરુતા 
તેને કોરી ખાતી હતી. હજુ નામ ના આવ્યુાં કદાચ તેમને ના પણ બોલાવે, 
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ના કેમ બોલાવે કેવી રીતે ચાલે, ધીરજ ખટૂતાાં તેણે વચ્ચે પછૂી જ લીધુાં 
કૃષ્ણ વાસદેુવનુાં નામ કેમ નથી લખતા ? રાજપરુોહહત ચોંકી ગર્યા, જવાબ 
તૈર્યાર હતો તેમની જરૃર નથી, કહ્ુાં કે આપણે એવા રાજા, મહારાજાને 
આમાંત્રણ આપીએ છે તેમાાં કૃષ્ણ ના હોર્ય તે ર્યાદવ છે. તે નાના દ્રારકાનો 
રાજા છે. આવા નાના રાજાઓને બોલાવીએ તો લગનનુાં મહત્વ જ ના રહ,ે 
અને પાછા જરાસાંઘ પણ આવવાના છે. રાજાના રાજા, મહારાજ જરાસાંઘ 
અને કૃષ્ણની દુશ્મની જાણીતી હતી ના કરે અને બાંને વચ્ચે સાંઘષમ થાર્ય તો 
થવર્યાંવર બાજુ પર રહી જાર્ય અને યધુ્ધ થઇ જાર્ય અને પછી દ્રપુદની 
આબરૃ, તેની ખુાંવારીથી રાજનો નાશ થાર્ય, અને શુાં જરૃર છે. એક કૃષ્ણ 
નહીં આવે તો ? 

દ્રૌપદી તારા માટે એક એકથી ચહઢર્યાતા રાજાઓ હાજર રહશેે અને 
આ તો થપધામ છે તારી ઇચ્છાને જે માન અપાશે, પણ દ્રૌપદ તેની ઇચ્છા 
સમજી ગર્યા તે મુાંઝાર્યા, રાજપરુોહહતની વાત સાચી હતી પણ દીકરીની 
ઇચ્છા પણ સમજતા હતા. તેના નસીબમાાં જે હશે તે, તે વવચારીને તેમણે 
પરુોહહતને કહ્ુાં, કૃષ્ણને પણ લખો અને આમ થવર્યાંવરની ર્યાદીમાાં ૬૨માાં 
ક્રમાાંકે કૃષ્ણનુાં નામ ઉમેરાયુાં અને આમ પહલેી વખત કૃષ્ણનો મહાભારતમાાં 
સત્તાવાર પહલેો પ્રવેશ થર્યો. અત્ર્યાર સધુી તે ભારત વષમના વવશાળ ેલક 
ઉપર પહલેાાં કદી આવ્ર્યા નહોતા, પાાંડવોને કોઇ હદવસ મળર્યા નહોતા, 
જોર્યા નહોતા અને દ્રૌપદીની ઉંમર ૧૯ વષમ અને કૃષ્ણની ઉંમર આશરે ૫૦ 
વષમની હશે. 
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દ્રૌપદીના આગ્રહથી દ્રારકાના કૃષ્ણને પણ આમાંત્રણ મળયુાં. આમાંત્રણનો 
અથવીકાર કોઇ રાજા કરી ના શકે ભલે તે વધૃ્ધ હોર્ય. વનસાંતાન હોર્ય, 
હારેલો હોર્ય કે નબળો હોર્ય દરેક હાજર રહતેા. થવર્યાંવરની થપધામ તે જ 
હદવસ જાહરે થતી. ઘણી વખત એક પણ ઉમેદવાર ના મળતાાં, થપધામ ેરી 
ગોઠવવી પડતી. થવર્યાંવર, તેમાાં બળવાન રાજા રાજકુમારીનુાં અપહરણ 
કરી જતા, યધુ્ધો થતાાં જાનહાવન થતી. અને હદકરી રહેંસાઇ જતી. દ્રપુદને 
ેક્ત એક જ ડર હતો ચક્રવતી મગધનરેશ જરાસાંઘનો અને તેની 
તાકાતનો તેણે ભારતવષમના ૧૦૦ નાના મોટા રાજાને હરાવી તેમના 
રાજનો કબજો લીધો હતો, બાંદી પણ બનાવ્ર્યા હતા, તેની સામે કોઇ હરીે 
નહોતો, કૃષ્ણ પણ તેના ડરથી મથરુા છોડી સલામત જગર્યા સધુી દ્રારકા 
જતા રહ્યા હતા. 

(૫) 

આખુાં  પાાંચાલ રમણે ચઢયુાં હત ુાં, દ્રૌપદીનો થવર્યાંવર જોવો હતો. 
કોઇનો પગ ઘરમાાં રહતેો નહોતો. કોઇની પાસે ેાજલ સમર્ય નહોતો બધા 
પોતાની રીતે પાાંચાલને સજાવવામાાં લાગી ગર્યા હતા. ખજાનો ખલુ્લો મકૂી 
દેવામાાં આવ્ર્યો હતો. એકની એક હદકરી દ્રૌપદીના લગન છે. હદવસો નજીક 
આવતાાં ઉતે્તજના વધતી જતી હતી. વનર્યમ પ્રમાણે ૪ હદવસ પહલેા 
રાજાઓએ આવવાની શરૃઆત કરી. દ્રૌપદી ઝરુખામાાં પોતાની સખીઓ 
સાથે ઊભી રહતેી, આવનાર રાજા ઝરુખા પાસે આવીને ઊભા રહ,ે પાંહડત 
એ રાજાના ગણુગાન કહ.ે વાંશાવેલી કહ.ે કર્યા રાજના થવામી છે તે જણાવે 
અને પછી રથ તેમના ઉતારે લઇ જવાર્ય, ત્ર્યાાં તેમના મનોરાંજન માટે શે્રષ્ઠ 
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ભોજન, સાંગીત, શે્રષ્ઠ વૈશ્ર્યા, વશકાર માટેના રથ, નોકર, ચાકર, સેવવકા, 
બધુાં જ તૈર્યાર રહતે ુાં. તે સમર્યમાાં વૈશ્ર્યાગમન સરળ હત ુાં તેનો કોઇને છોછ 
નહોતો સમાજમાાં આ બધુાં થવીકૃત હત ુાં. જેવો રાજા તેવી શે્રષ્ઠ રૃપસુાંદરી 
તેમના માટે તૈર્યાર રહતેી. વૈશ્ર્યાનુાં રાજ દરબારમાાં પણ થથાન હત ુાં કુમાર 
કે કુાંવરી બાલ્ર્યાવથથા ઓળાંગે ત્ર્યારે રાજમાાં આવશ્રત વૈશ્ર્યા, રાજકુમાર, 
રાજકુમારીને કામની માહહતી આપે, ચરમસીમા અને આનાંદના વવવવધ 
પાઠ શીખવાડે, અને આ કુદરતી, સહજ છે તેમ મનાવી તેમાાં પારાંગત 
બનાવે, દ્રૌપદી પણ તેનાથી દૂર નહોતી તે પણ આ અનભુવ લઇ ચકૂી 
હતી. આ થવીકૃત વનર્યમ હતો. કેટલી વખત રાજકુમાર કે રાજકુમારી 
થાકેલી હોર્ય તો તેમાના વનવાસ, પ્રવાસણ આ જવાબદારી થવીકારતા. આ 
બધુાં ેરજીર્યાત હત ુાં કારણે દરેક રાજા બહ ુ પત્ની ધરાવતા હતા, 
કામક્રીડામાાં પારાંગત રાણીની પાસે રાજા વારાંવાર જતા બીજી પાસે ઓછા 
જતા. એટલે રાણીઓમાાં પણ અંદર અંદર થપધામ, પ્રપાંચ, કાવત્રાાં, 
કાવાદાવા, સવોશે્રષ્ઠ, સવોપરી રહવેાની ઇચ્છા તેનાથી તે રાણી મટી 
માનીતી કે પટરાણી, ખજાનાની ચાવી, સત્તા અને ઐર્યાસી પ્રાપ્ત કરતી, 
થતી. 

(૬) 
થવર્યાંવરને બે હદવસ બાકી હતા મોટા ભાગના રાજા મહારાજા આવી 

ગર્યા'તા, પણ જેના માટે તે તલપાપડ હતી તે કૃષ્ણ હજુ આવ્ર્યા નહોતા 
ભચિંતાતરુ થઇને વવચારતી કે શુાં નહીં આવે ? નહીં આવે તો ? હુાં થવર્યાંવર 
બાંધ રખાવીશ, મનથી તનથી વરી ચકૂી છુાં, પવત તરીકે થવીકારી લીધા છે. 
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મનમાાં સારા ખરાબ વવચારો આવવા લાગર્યા, અધીરી થઇ ગઇ, દાસીને  
ચાર પાાંચ વખત તેમના ઉતારે મોકલી આપી, કદાચ બારોબાર જતા રહ્યા 
હોર્ય તો દરેક વખત ખાલી હાથે પાછી આવતી, કોઇ સમાચાર નહોતા 
સાાંજ પડવા લાગી હતી. થોડા જ સમર્યમાાં સરૂ્યમ આથમવાનો હતો, વનર્યમ 
પ્રમાણે કોઇ રાજા સરૂ્યામથત પછી ના આવી શકે, 

દ્રૌપદીના આંખમાાંથી ચોધાર આંસ ુનીકળવા લાગર્યા, મુાંઝાઇ ગઇ, ધ્રથૂકે 
ચડી ગઇ, તેનુાં ભાગર્ય ફૂટેલુાં છે. જે ને માન્ર્યા તેને બદલે બીજાનુાં પડખુાં 
સેવવુાં પડશે, વવચારોથી ધ્રજૂી ગઇ કાંપારી છૂટવા લાગી, આપઘાતના 
વવચારો આવતા. 

અને દૂરથી થોડો કોલાહલ થતો સાંભળાર્યો, કૃષ્ણ વાસદેુવની જર્ય, આ 
ઉચ્ચાર વારે ઘડીએ વાતાવરણમાાં ગુાંજતા, ટોળુાં ધીરે ધીરે નજીક આવતુાં 
ગય.ુ અને તેને હાશ થઇ કોઇકે આવી કહ્ુાં આ રસાલો દ્રારકાશીધ કૃષ્ણનો 
છે, તેને હાશ થઇ શાાંવત વળી, શુાં હુાં તેમને જોઇ શકીશ છે? તેનામાાં તેટલી 
હીંમત? ભાવવ ભરથાર, જોરે્યલા દાાંપત્ર્યજીવનના થવપ્ન, મોં પર શરમ ના 
સેરડા, મોં લાલચોળ શ્વાસની ગતી વધતી ગઇ, તેને ટેકાની જરૃર પડી 
અને થોડી વારમાાં તેમનો રથ તેના ઝરૃખા પાસે આવીને ઉભો રહ્યો, 
દ્રૌપદીની આંખો નીચે ઢળેલી હતી.  પરૂોહહતે આવી કૃષ્ણના વખાણ કરવા 
લાગર્યા, દ્રારકાના રાજા યગુપરૃુષ, યગુદ્રારા, ર્યોગી, ર્યોગેશ્વર, ભોગી, 
સ્ત્રીઓને જીતનાર, મનના માભણગર, આર્યમવતમના શે્રષ્ઠ પરૃુષ કૃષ્ણ 
વાસદેુવ. જર્યગોષ પરુો થર્યો. હવે દ્રૌપદીમાાં ઉંચે જોવાની હહિંમત આવી, 
થોડી ક્ષણ માટે સદુબધુ ખોઇ બેઠી તે કૃષ્ણને જોતી જ રહી. તેની કલ્પના 
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સાચી પડી ભચત્રકાર પાસે દોરારે્યલા તેમના ભચત્ર આબેહબુ દ્દશ્ર્યનુાં ભચત્ર 
હત ુાં શુાં આ ભાવવનો સાંકેત હતો. મનમાાં તેમની છબી એન તેને આપેલી 
સચૂના પ્રમાણે ભચત્રકારે છબી બનાવી હતી અને તે કૃષ્ણની જ નીકળે, 
સખીએ આવીને ઢાંઢોળી, વવવેક કરવા કહ્ુાં દ્રૌપદી જાણે નમી તેમને પ્રણામ 
કર્યો. કૃષ્ણ મારકણુાં હથર્યા હાથર્યમાાં આમાંત્રણ હતા મળવાની ઇચ્છા હતી. 
અને અચાનક પરુોહીત આ વાતાવરણમાાં ભાંગ પાડવા આગળ બોલવા 
લાગર્યા, તેમની સાથે છે તેમનો શે્રષ્ઠ પતુ્ર પ્રદ્યમુન અને તેની સાથે 
પ્રદ્યમુનનો જરે્યષ્ઠ પતુ્ર અવનરૃધ્ધ, કૃષ્ણ પતુ્ર, પૌત્રને લઇ દાદાની 
જવાબદારીએ આવ્ર્યા હતા, ેરી દ્રૌપદી ધ્રજૂી ગઇ કૃષ્ણ થપધામમાાં ભાગ નહીં 
લેં, પોતાના પતુ્ર કે પૌત્રને ઉતારશે. શુાં મારે તેમની પતુ્રવધ ૂબનવાનુાં છે. 
કાંપી ગઇ આવુાં ના બને, આવુાં ના થવા દેવાર્ય, હુાં હાર પહરેાવી દઇશ, 
ભલે મને કૃષ્ણ ના મળે પણ હુાં તેમની પતુ્રવધ ૂ તો નહીં જ થઉં, જેને 
થવપ્નમાાં માણ્ર્યો હતો, ભોગવ્ર્યા હતા તેને છોડીને તેના પતુ્રની પત્ની, આ 
તો વવકૃવત ગણાર્ય હુાં તો એની થઇ ચકૂી છે અને મનોમન તેણે કાંઇક નક્કી 
કરી લીધુાં. રથ તો આગળ વધી ગર્યો. પાછળ રહી ગર્યા દ્રૌપદીના 
વનસાસા, હાર્ય, દુઃખ, પણ દ્રૌપદી પણ પીછો છોડે તેવી નહોતી. 

સાંધ્ર્યાકાળ શરૃ થઇ ગર્યો હતો ચારે બાજુ પાાંચાલ નગર ઝળહળી 
ઉઠયુાં હત ુાં ેરી હદવસ ઉગી નીકળર્યો, ચારે બાજુ હદવસ જેટલો પ્રકાશ, 
ગામમાાં હજુ પણ હવન, મનોરાંજન, સાંગીત, પકવાનના જલ્સા ચાલતા 
હતા. પણ દ્રૌપદી બેચેન હતી. રાત પડી પોતના અંગત ખવાસને બોલાવી 
પાલખી તૈર્યાર કરવા કહ્ુાં. તે પહલેાાં કૃષ્ણની છાવણી ક્યાાં છે તેની તપાસ 
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કરવાની સચૂના આપી. ખવાસ આવી સચૂના આપી કે બધુાં બરાબર છે. 
અને દ્રૌપદી હાથમાાં કોઇ ચીજ લઇને સાવચેતી રાખી પાલખીમાાં બેઠી. 
થોડી જ વારમાાં પણૂમ પ્રકાવશત છાવણી પાસે પાલખી આવીને ઊભી રહી. 
ચારે બાજુ ચોકીદારનો કડક પહરેો હતો. તેને નવાઇ લાગી બીજા કોઇ 
રાજાની છાવણીમાાં આવુાં નહોત ુાં અને અહીં જ કેમ ? તેણે ખવાસને કારણ 
પછૂયુાં ટૂાંકો જવાબ મળર્યો જરાસાંઘની દુશ્મનીને લીધે, તે ચોંકી ગઇ. તેણે 
અંદર જવાનો પ્રર્યત્ન કર્યો ચોકીદારે તેને ઓળખી નહીં, સારૃાં  જ કહવેાર્ય 
ના પાડી, ખવાસે ઓળખાણ આપીને અંદર સાંદેશ મોકલ્ર્યો. તરત જ આદર 
સાથે તેને અંદર લઇ જવામાાં આવી, વવશાળ સશુોભભત છાવણીમાાં તે 
પ્રવેશી ચારે બાજુ સરસ આછો પ્રકાશ ેેલારે્યલો હતો, મશાલમાાંથી સરસ 
મીઠી મારક સગુાંધ આવતી હતી. વવશાળ હદવાન ખાંડ અંદર સરસ ગાદી-
તહકર્યા સમક્ષ ઝલવાળા મોટા પડદા જે એકબીજાના કક્ષને અલગ પાડતા 
હતા. તે નવાઇ પામી આટલી વવશાળ છાવણી તેને આ પહલેાાં જોઇ 
નહોતી. બહાર નજર કરી તો આશરે ૫૦ ઘોડા, હાથી, રથ વગેરે સજ્જજ 
તૈર્યાર થઇને ઊભા હતા. પોતાના પતુ્ર અને પૌત્રના કક્ષ જુદા હતા. અહીં 
કૃષ્ણ એકલા જ હતા, ચારે બાજુ ઝમ્મરો લટકતા હતા. સમર્ય અનસુાર તે 
પ્રકાશ પાડતા હતા. તેણે થવગમ જોયુાં નહોત ુાં પણ અહીં તેને થવગમનો 
અનભુવ થતો જોર્યો, તે ચહકત થઇ ગઇ હતી, બઘવાઇ ગઇ હતી. અત્ર્યાર 
સધુી કૃષ્ણ ચપૂ જ હતા, દ્રૌપદી પણ ચપૂ હતી ને બધ ુજોર્યા કરતી અને 
કૃષ્ણ દ્રૌપદીનુાં બારીક અવલોકન કરતા હતા તે તેનાથી પ્રભાવવત થર્યા, 
પણ કશુાં બોલ્ર્યા નહીં, તે જાણતા કે હવે તે શુાં બોલશે તેની પાસે જ 
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બોલવા દેવી, સ્ત્રી પોતાની લાગણી છુપાવી નથી શકતી તે અહી આવી 
તેનો અથમ બહ ુસાે હતો કે તે સવમિપત થવા આવી હતી. અને શાાંવતનો 
ભાંગ કરતા દ્રૌપદી બોલી:  

‘ગોવવિંદ હુાં મર્યામદા તોડીને તમારી પાસે આવી છુાં. બે હદવસ પછી 
મારો થવર્યાંવર છે કોઇને ખબર પડે તો યધુ્ધ ેાટી નીકળે, પણ મને તેનો 
કોઇ ડર નથી. હુાં એક સ્ત્રી થઇને હહિંમતથી તમારી પાસે કબલૂ કરૃાં  છુાં. હુાં 
તમને પે્રમ કરૃાં  છુાં, મનથી હુાં તમને વરી ચકૂી છુાં. મેં તમારા જ થવપ્ના 
જોર્યા છે, મારે તમારી સાથે જ જીવન જીવવુાં છે. મારો થવીકાર કરો’ 
 કૃષ્ણ દ્રૌપદીની હહિંમત જોઇને વધ ુપ્રભાવવત થર્યા, એક રાજકુમારીના બે 
હદવસ પછી લગન છે. આખુાં ભારત વષમ ભેગુાં થયુાં છે તેને મેળવવા, 
પામવા, હજુ તેનુાં રૃપ નજીકથી જોયુાં નથી પરૃ્થવી પર આવ ુસૌંદર્યમ, સરસ 
કામણગારી, મારકણી, ભરાવદાર અંગ, પષૃ્ઠ સાથળ, સપ્રમાણ વનતાંબ, ના 
ઉંચી ના નીચી, ના કાળી ના ગોરી, ચાલે તો મગૃનર્યની, બોલે તો 
માંહદરની ઘાંટડી રણકે, દાંતાવલી જાણે કમલની પાાંખડી, સરસ 
કાાંચકુીબાંધ,બહાર આવવા મથતા સપ્રમાણ પાર્યોધરા, પળ માટે તે રૃપમાાં 
ખોવાઇ ગર્યા, સમૂ થઇ ગર્યા અને અનાર્યાસે બાંનેની સરખામણી કરવા 
લાગર્યા તેમને સમજ ના પડી કે કોણ વધ ુસુાંદર, મગજમાાંથી આ વવચાર 
હડસેલી દીધો, દ્રૌપદી ભીની થઇ ગઇ હતી. મનમાાં ગડમથલ ચાલતી હતી 
આગળ શુાં બોલવુાં? શુાં કહવે ુાં કૃષ્ણે જ પહલેાાં કરી દ્રૌપદીની પાસે આવ્ર્યા 
હાથ પકડી ધીરે રહીને તેને ગાદી પાસે લઇ ગર્યા, તેને આસન ઉપર 
બેસાડી. જ્ર્યારે તેમણે દ્રૌપદીનો હાથ પકડર્યો, ત્ર્યારે બાંનેનો હૃદર્યનો એક 
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ધબકારો ચકૂી ગર્યો તેની નોંધ બાંનેએ લીધી. અને ેરી દ્રૌપદી બોલી, હુાં 
તમારા વગર રહી નહીં શકાં, નહહ જીવી શકીશ, ગોવવિંદ હુાં બધ ુ કરવા 
તૈર્યાર છુાં. તમને જોર્યા પછી હુાં કામમાાં વવહવળ થઇ ગઇ છુાં. મારૃાં  મન 
મારા કાબમૂાાં નથી તમે મને તમારામાાં સમાવી લો. તે ઊભી થઇને કૃષ્ણ 
પાસે આવી નીચે નમી, ચરણ થપશમ કર્યામ. આંખમાાં ગરમ આંસ ુ કૃષ્ણના 
પગ ભીંજવતા હતા કૃષ્ણ હદગમઢૂ થઇ બોલ્ર્યા વગર આ અનભુવ લેતા 
રહ્યા, દ્રૌપદી તેમના પગમાાં ેસડાઇ પડી ગઇ હતી. સભાન અવથથામાાં 
બોલતી, બબડતી હતી, ગોવવિંદ મારો થવીકાર કરો, હુાં તમારી જ છુાં. કર્યાાં 
સધુી મૌન ખામોશીમાાં ? દ્રૌપદી બબડતી રહી, રડતી રહી. કૃષ્ણને પણ 
તેની તરે ખેંચાણ થયુાં આ કામ હતો કે પે્રમ ? તેની બાંનેમાાંથી કોઇને પણ 
ખબર નહોતી. જો કામ હોત તો ક્ષણની વાત હતી પણ જો પે્રમ હોર્ય તો 
જન્મોની વાત હતી. બાંનેમાાં આતરુતા હતી, ઉન્માદ હતો, આવેગ હતો પણ 
મર્યામદા પણ હતી કલાકો સધુી બાંને કશુાં બોલ્ર્યા વગર સામ સામે હાથ 
પકડીને બેસી રહ્યા, સવારે કકૂડો બોલ્ર્યો, બાંને તાંદ્રામાાંથી જાગર્યા રાત વહી 
ગઇ હતી, ધીરે ધીરે ચહલપહલ થતી જતી, માંહદરમાાં ઘાંટ વાગર્યા, બ્રાહ્મણો 
માંત્ર બોલતા વત્રકાળ સાંધ્ર્યા માટે નદી તરે જતા હતા. બાંને આળસ 
મરડીને બેઠા થર્યા, હજુ પણ દ્રૌપદી કૃષ્ણના સાાંવનધ્ર્યમાાં થોડી ધ્રજૂતી હતી. 
આ શરમ હતી, કે હાજરીનો પ્રભાવ તે નક્કી નહોત ુાં થત ુાં. પ્રભાતના 
અજવાળામાાં દ્રૌપદીની કાર્યા વધારે તેજથવી, ઓજથવી લાગતી હતી તેણે 
પહરેેલા કપડાાં, ઘરેણાાં, પગરખાાં, આજ સધુી કૃષ્ણે કોઇ હદવસ કોઇ સ્ત્રી 
ઉપર જોર્યા નહોતા.  
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‘શુાં વવચાયુું ગોવવિંદ, હુાં તો જવાની નથી, હુાં તો આવી જ ગઇ છુાં. મેં તો 
તમને નાથ, થવામી તરીકે થવીકારી લીધા છે તેનો દાખલો આ રહ્યો’ તેમ  
કહીને દ્રૌપદી પોતાની સાથે લાવેલુાં ભચત્ર ખોલ્યુાં જો તમારી ગેરહાજરીમાાં 
મારી કલ્પના પ્રમાણે મેં તમને ભચતરાર્યા છે જોઇ લો હુાં સાચી છુાં કે નહીં ? 
અને ભચત્ર ઉપરથી કપડુાં હટાવ્યુાં કૃષ્ણએ જોયુાં તો જાણે પોતાનુાં પ્રવતભબિંબ 
સામે હત ુાં. બાંને એકબીજાને મળર્યા નથી તો આ ભચત્ર તેણે કેવી રીતે તૈર્યાર 
કરાવ્યુાં. કૃષ્ણ દાંગ થઇને દ્રૌપદી અને ભચત્રને જોતા રહ્યા, શુાં આ છોકરી 
ગાાંડી થઇ ગઇ છે. પોતાના વસવાર્ય બીજુ ાં વવચારતી ન હતી. હવે 
ગભરાવવાનો વારો કૃષ્ણનો હતો જો તેનો તે અત્ર્યારે થવીકાર કરે તો અહીં 
આવેલા તમામ રાજા દ્રપુદના અને તેના દુશ્મન થઇ જાર્ય યધુ્ધ થાર્ય, 
પાાંચાલનો નાશ થાર્ય તેમાાંથી કોઇ બળવાન દ્રૌપદીનુાં અપહરણ પણ કરી 
જાર્ય સવમનાશ થાર્ય. આ વવચાર આવતાાં તે ગભરાર્યા, આવેગ, પે્રમ, 
આવેશ, કામ તે જુદી વાત છે અને હકીકત જુદી વાત.  

દ્રૌપદી બોલી કેશવ આ ભચત્ર સાથે મેં તમારી સાથે દાાંપત્ર્યસખુ માણ્યુાં 
છે, હુાં તો તમારી થઇ જ ગઇ છુાં જો તમે મારો થવીકાર નહીં કરો તો હુાં 
આત્મહત્ર્યા કરી લઇશ આ ભવમાાં તો હુાં તમારી જ, તમારી સાથે જ રહીશ, 
તમારી દાસી થઇને પણ રહીશ. મારા તરેથી તમને કોઇ ેહરર્યાદ નહીં 
મળે અને હુાં તમને પ્રતાપી પતુ્ર ભેટમાાં આપીશ. કૃષ્ણ સાાંભળતા જ રહ્યા 
અને ધ્રસૂકે ચઢી અચાનક છાવણીમાાંથી બહાર નીકળી ગઇ, જતાાં પહલાાં 
કહતેી ગઇ આજે રાતે્ર હુાં ેરી આવીશ તમારો જવાબ હા માાં જ હોવો 
જોઇએ, 
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અને તે પાલખીમાાં બેસીને સડસડાટ જતી રહી, કૃષ્ણ ઉપર એક ઊંડી 
છાપ પાથરી ગઇ. તેમને પણ આખી રાતનો ઉજાગરો હતો, તે પણ આડા 
પડર્યા ને ઉંઘી ગર્યા. 

(૭) 

આખો હદવસ થવર્યાંવરની જગર્યાએ રાજાઓની અવર જવર થતી રહી 
થપધામ શાની થવાની હતી તેનુાં વનરીક્ષણ કયુમ જેણે રચના કરી હતી તે 
તેમના માટે અશક્ય હત ુાં કેટલા તો મનથી જ થપધામમાાંથી ખસી ગર્યા હતા. 
હાજર રહવેા ખાતર હાજરી આપશે, દુર્યોધન પણ કણમ સાથે આવ્ર્યા હતા. 
તેમણે થથળ થપધામ જોઇ, તેમના માટે પણ અશક્ય હત ુાં મનમાાં ખશુ થર્યા 
આ થપધામમાાં ેક્ત બે જણ ભાગ લઇ શકશે. એક અજુ મન બીજા કણમ, અજુ મન 
તો મરી પરવાર્યો છે તો રહ્યો કણમ અને કણમ જેવાના હાથમાાં દ્રૌપદી આવે 
તો પાાંચાલ જેવુાં મોટુાં રાજ્ર્ય હક્થતનાપરુની તાકાત વધારનારુાં  થઇ પડે. 
અહીં તેની દુરાં દેશી કામે લાગી ગઇ પણ વવધાતાએ કાંઇ બીજા જ ખેલ કર્યામ 
હતા. તેને ઊંડે ઊંડે ડર હતો કે જરાસાંઘ અથવા કૃષ્ણ કોઇ ખેલ ના કરે તો 
સારૃાં  આ બાંને પરપીશ્ર્યા બધી બાજી બગાડી નાખતા, પોતાને ના મળે પણ 
બીજાને ના મળવા દે તેવા વવઘ્નસાંતોષી હતા. ખાર્ય ના અને ખાવા દે 
નહીં તેવા હતા. પણ કૃષ્ણ તો પોતાના પતુ્ર, પૌત્રને લઇને આવ્ર્યા હતા. 
પ્રદ્યમુન અને અવનરૃધ્ધ બાંને પરણેલા હતા હવે આ ક્થથવતમાાં તે પોતે 
થપધામમાાં આવ્ર્યા હતા કે પતુ્ર-પૌત્ર માટે તે હજુ જાહરે નહોત ુાં થયુાં. તે 
દરમ્ર્યાન દુર્યોધન બીજા રાજાઓ સાથે સાંપકમ  અને વમત્રતા વધારવાનો 
પ્રર્યત્ન કર્યો. કૃષ્ણને મળવા આવ્ર્યો પણ તે ઉંઘતા હતા. તેને નવાઇ લાગી 
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બપોરે કૃષ્ણ સતૂા હોર્ય બને નહીં, પોતાના ગપુ્તચરને બોલાવી માહહતી 
મેળવવાનો આદેશ આપ્ર્યો, થોડા સમર્ય પછી ગપુ્તચરે ેક્ત એટલા જ 
સમાચાર આપ્ર્યા આખી રાત છાવણીમાાં શાાંવત હતી પ્રકાશ ઓછો હતો કોઇ 
આવ્યુાં નહોત ુાં, પણ દુર્યોધન માનવા તૈર્યાર નહોતો તેને શાંકા ચાલ ુરાખી, 
દુર્યોધન મુાંઝારે્યલો જ રહ્યો, સાાંજ પડે દ્રૌપદી શણગાર કરવા લાગી તેને 
શ્ર ૃાંગાર ગમતો તેનામાાં સુાંદર દેખાવાની આવડત હતી. તે એવી આકમષક 
હતી કે જોતા જ ગમી જાર્ય, તેનુાં શરીર તેનો બાાંધો સામેવાળામાાં કામ પેદા 
કરતો, કૃષ્ણને ત્ર્યાાંથી દૂત આવ્ર્યો કે આજે સાાંજે તે આવે તો આગળથી 
નહીં પાછળથી આવે અને પાલખી દૂર ઊભી રાખે ને થોડુાં ચાલીને રસોડા 
મારેતે અંદર આવે, કૃષ્ણ અગમચેતી વાળા હતા, તેમને જરાસાંઘ, 
શીશપુાલ અને દુર્યોધનની પ્રવવૃત્ત જાણતા હતા, ર્યોજના પ્રમાણે જ દ્રૌપદી 
આવી, કૃષ્ણ આભા બની ગર્યા, ભાન ભલૂી ગર્યા, આજે દ્રૌપદી સોળ  
શણગાર કરી આવી હતી જાણે આજે તેના લગન ના હોર્ય, પરૂતી તૈર્યારી 
કરીને સજ્જજ થઇને આવી હતી તેનામાાં આતરુતા હતી, ધીરજ નહોતી, 
જાણે કૃષ્ણ હા જ પાડવાના છે તેવો વવશ્વાસ હતો, આજે તે લગન કર્યામ 
વગર લગનેતર સાંબાંધ બાાંધવા તૈર્યારી કરીને આવી હતી. ગઇ કાલ કરતા 
આજે તેના શરીરનો ઉભાર અલગ હતો, તે પણૂમ સવમિપત થવા જ આવી 
હતી. 

આવતાની સાથે કૃષ્ણને પગે લાગી કાલે રડતી હતી આજ તે 
આનાંહદત હતી. નજર નાખી ને કૃષ્ણને કાનમાાં કહ્ુાં થોડા હદવસમાાં હુાં 
તમને સારા સમાચાર આપીશ, એક તાંદુરથત, પ્રતાપી બાળક તમારા 
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ખોળામાાં રમતો હશે, નામ નક્કી કરી રાખશો. કૃષ્ણ ચોંકી ગર્યા, બે 
હદવસથી દ્રૌપદીની દરેક વતમણુાંક તેમને ચોંકાવી દેતી હતી. આજે તો 
પરાકાષ્ઠા હતી. તે તો પછી તૈર્યારી કરીને આવી હતી, જે રીતે તેણે હક્ક 
જમાવવાનો ચાલ ુકર્યો હતો, તે વારાંવાર થપશમ કરતી હતી, કૃષ્ણને ગમતુાં 
પણ આ શા માટે? 

હવે કૃષ્ણે થપષ્ટ થવાની જરૃર હતી. તેમને પણ દ્રૌપદી ગમતી તેનો 
થપશમ ગમતો તેને પામવા તે પણ ઇચ્છતા હતા, પણ, તેમની દુરદાંશી ના 
પાડતી હતી એક ભલૂ, તેમણે સેવેલા ધમમરાજ તેમનાાં થવપ્નાાં, તેમનો 
અવતાર, અધમમનો નાશ, પાપીનો ધ્વાંશ, મલૂ્ર્યો, સત્ર્ય, તાંદુરથત સમાજ આ 
બધુાં જ ખત્મ જે ક્ષણે ખબર પડશે કે દ્રૌપદી કૃષ્ણ સાથે પરણી ગઇ તે કૃષ્ણ 
પાંચાલ નગરીનો નાશ, દ્રપુદ તેના બે પતુ્ર, નગરજનોનો સવમનાશ, તેના 
વમત્રપક્ષો, રાજાઓ પણ તેનાથી વવરૃધ્ધ અને આ બધાાંની નેતાગીરી 
જરાસાંઘ લેશે તેની સામે વેર વાળવા કદાચ પોતાનો પણ નાશ કરે, સવારે 
જ અગમચેતી વાપરી, પ્રદ્યમુન અને અવનરૃધ્ધને તેણે દ્વારકા પાછા રવાના 
કરી દીધા હતા. ભાવવની કલ્પના તેમની સામે તરવરતી હતી. દ્રૌપદીને 
કાંઇ રીતે સમજાવી, તે માનશે ખરી ?, આત્મહત્ર્યા તો નહીં કરે ? શુાં 
કહવેાથી તે સમજશે, માનશે ? કળથી કામ લેવુાં પડશે, નાટક કરવુાં પડશે, 
લાગણીમાાં ખેંચવી પડશે કોઇ વચન આપવુાં પડશે, આમ તો તે સમજુ છે 
અત્ર્યારે તેની સામે પોતે અને અજુ મન, અને કણમ પણ જ વવકલ્પ હતા. 
અજુ મન મર્યો છે તેવુાં જાહરે થયુાં હત ુાં પણ તેનુાં મન માનત ુાં નહોત ુાં. કણમની 
અત્ર્યારે ઉંમર અત્ર્યારે આશરે ૬૬-૬૮ વષમની હતી, કજોડુાં ગણાર્ય, 
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સ્ત્રીઓના પ્રશ્ન હોર્ય જેમ તેમની ઉંમર વધે તેમ કામ વધે, અને પરૃુષની 
ઉંમર થાર્ય તેમ કામ ઘટે, દ્રૌપદીની ભચિંતા કોરી ખાતી હતી કણમની ઉંમર 
બાધારૃપ હતી. નહીં તો તેના જેવો શે્રષ્ઠ પરૃુષ આર્યમવતમમાાં બીજો કોઇ 
નહોતો. 

કૃષ્ણને સમજ નહોતી પડતી તેને ના કેવી રીતે કહવેી આ તો આજે 
મધરુરજનીની તૈર્યારી કરી આવી હતી. તેની આંખમાાં વાસનાના 
સાપોભલર્યા રમતા દેખાતાાં હતાાં. તેમની જીંદગીમાાં આટલો જટીલ પ્રશ્ન કોઇ 
વાર આવ્ર્યો નહોતો. એક ગમતી સ્ત્રી અભભસાહરકા માટે તૈર્યાર હતી અને 
પોતે ના પાડવાના હતા, શેનો ભર્ય હતો, આ ભચનગારી સમગ્ર આર્યમવતમને 
સવમનાશ તરે ખેંચી જતી, તેમણે ઉંડો, ઉનો વનસાસો નાાંખ્ર્યો, દ્રૌપદી ધીરે 
ધીરે કૃષ્ણની નજીક આવતી જતી હતી. તેણે તો દ્દઢ વનણમર્ય લઇ જ લીધો 
હતો આજે તે સવમિપત થવા જ આવી હતી અને દ્રૌપદી આગળ વધે તે 
પહલેાાં કૃષ્ણ ઊભા થઇ ગર્યા અને તેનાથી દૂર થઇ દૂર ઊભા રહી ગર્યા 
દ્રૌપદીને નવાઇ લાગી અને કૃષ્ણ મૌન થઇ ગર્યા, ઉંચે જોવા લાગર્યા, 
દ્રૌપદીની કોઇ નોંધ જ ના લીધી હોર્ય તેમ ક્થથર ઊભા રહી ગર્યા, મોં પર 
નકારના ભાવ દેખાઇ આવતાાં હતા. શાાંત ભચતે્ત બોલ્ર્યા:  

‘દ્રૌપદી ભાનમાાં આવ, વાત સમજ હુાં પરણેલો છુાં હદકરાના ઘેર હદકરા 
છે. મારે ઘણી પત્નીઓ છે. હુાં તારા માટે ર્યોગર્ય નથી હુાં તારા માટે લાર્યક 
નથી. મારા અને તારા સાંબાંધ છતા થશે તો પરૃ્થવી ઉપર ભચૂાલ આવી 
જશે, સવમનાશ થશે, જરાસાંઘ, પાાંચાલનો તારા વપતા, તારા ભાઇઓનો 
નાશ કરશે, તેને હુાં સમજુ ાં છુાં, ઓળખુાં છુાં તારી અને મારી અને આર્યમવતમની 
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ભલાઇ તેમાાં છે આપણે દૂર રહીએ. આ વમલન આ સાંબાંધ શક્ય જ નથી. 
મને માે કર, તારા જેવીને પરણવા આખી દુવનર્યા રાહ જોઇને બેઠી જ છે. 
અને હુાં અભાગીર્યો ત ુાં સામેથી આવે છે ને હુાં ના પાડુાં છુાં. નસીબ મારૃાં , 
વનસાસા નાખતાાં કહ્ુાં’ 
 દ્રૌપદી ેસડાઇ ગઇ તેને પણ ભવવષ્ર્યમાાં આવનાર આંધીની દહશેત હતી. 
ક્યાાં કૃષ્ણનો થવીકાર ? ક્યાાં સવમનાશ, હવે તેણે નક્કી કરવાનુાં હત ુાં. પરૃુષ 
મગજથી વવચારે છે. સ્ત્રીઓ હૃદર્યથી, આ જ ેરક કૃષ્ણ અને દ્રૌપદી વચ્ચે 
હતો, એક સ્ત્રી હૃદર્ય આપીને બેઠી છે. સવમિપત થવા આવી છે. બીજાની 
પણ હા છે પણ ભવવષ્ર્ય અંધકારમર્ય છે. ના તો તેની પાસે અત્ર્યારે મોટુાં 
લશ્કર હત ુાં કે ના તો વમત્રો, ઉલ્ટુ દ્રૌપદી તેની થર્યા પછી બધા ભેગા થઇને 
તેને પકડી લે કે વધ પણ કરી નાાંખે, તે તો યગુપહરવતમન કરવા અવતર્યામ 
હતા. દ્રૌપદી તેમનો વનણમર્ય સાાંભળી ચોધાર આસુાંએ રડવા લાગી દોડીને 
આવીને તેને વળગી પડી મેં શુાં ગનુ્હો કર્યો છે. તમે તો નારાર્યણ છો, શુાં 
તમે આ બધાથી ગભરાવ છો, તો ચાલો આપણે ભાગી જઇએ, તમે મારૃાં  
અપહરણ કરો હુાં વવરોધ નહીં કરૃાં , હુાં ખલુ્લામાાં આપણા સબાંધનો થવીકાર 
કરીશ. શાસ્ત્રોમાાં લખ્યુાં છે તમે તો જ્ઞાતા છો કામાતરુ સ્ત્રીની માાંગણીનો 
ઇન્કાર કરે તે પરૃુષ નકમનો અવધકારી થાર્ય. અત્ર્યારે હુાં આજ મનોદશામાાં 
છુાં, હુાં કામથી વપડાઉં છુાં, મારો અથવીકાર એ અપરાધ છે. હુાં તો તમને પે્રમ 
કરૃાં  છુાં તમે પણ કરો છો તો પછી કોની ભચિંતા, આમ કહી દ્રૌપદી રડમસ 
થઇ કૃષ્ણના ખભે માથુાં નાખી દીધુાં . સ્ત્રી પાસે પોતાનુાં દુઃખ દૂર કરવા 
પરૃુષના ખભા વસવાર્ય બીજો કોઇ વવકલ્પ હોતો નથી. માટે જ લગનમાાં 
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પરૃુષ કરતાાં સ્ત્રીની પસાંદગી ઉંચાઇમાાં નીચે રાખવાનો હરવાજ છે. કૃષ્ણ 
ધીરે ધીરે દ્રૌપદીના ખભા ઉપર હાથ પ્રસરતા તેને આશ્વાસન આપતા 
વવચારે ચડી ગર્યા. શુાં કરવુાં ? ધમામત્માને મોટુાં ધમમસાંકટ આવી ગયુાં. એવુાં 
નહોત ુાં કે તેમને દ્રૌપદી નહોતી ગમી, તેમનુાં હૃદર્ય પણ તેને થવીકારત ુાં પણ 
ભાવવ તેમને જૂદુાં જ કરવા પે્રરતા હતા, આ સ્ત્રીનો ઉપર્યોગ જો યગુવનમામણ 
માટે થાર્ય તો વધ ુસારૃાં  જો પોતે તેનો થવીકાર કરે તો આ પ્રવતભા ઘરમાાં 
પરુાઇ જાર્ય તે તેવુાં ઇચ્છતા નહોતા. મનમાાં નક્કી કયુમ કે તે ભાવવ માટે 
પોતે દ્રૌપદીનો અથવીકાર કરશે, દ્રૌપદીને હાથ પ્રસરતા અનભુવ કરતાાં તે 
સમજતા હતા કે આ સ્ત્રી અક્ગન કન્ર્યા છે. તેના વપતાની વેરની ભાવના 
પરૂી કરવા તે જન્મી છે. તેનુાં શરીર અક્ગનથી સળગતુાં હત ુાં અને માથા પર 
કામ સવાર હતો આ ઘડી એવી નહોતી કે પોતે પોતાના વનણમર્ય તેને કહ.ે 
હજુ તો રાત બાકી હતી. થવર્યાંવર તો કાલે મધ્ર્યાહન પછી હતો. સમર્ય 
હતો મહાકાળ ઉપર છોડયુાં. નસીબમાાં જે હશે તે બાંનેવે થવીકારવુાં જ રહ્ુાં. 
રાત ધીરે ધીરે વધતી જતી હતી. દ્રૌપદીનો ડુમો ઓછો થતો જતો પણ 
હજુ તે તેને વળગીને ઉભી હતી, અને તેની સાથેના આભલિંગનની પક્કડ 
વધતી જતી હતી. તેમને પણ ગમતુાં પણ ધમમ વચ્ચે આવતો હતો અને 
ધીરે રહીને તેને જુદી કરી પાટ ઉપર બેસાડી, તે હજુ પણ વળગતી હતી, 
ગોવવિંદ મારો થવીકાર કરો હુાં તમારા વગર નહીં જીવુાં. હુાં મરી જઇશ. એક 
મગુધાનો આતમનાદ કૃષ્ણને દઝાડતો હતો. તે પણ તેની બાજુમાાં બેઠા, 
ખોળામાાં તેનુાં માથુાં લઇ વાળમાાં આંગળીઓ ેેરવવા લાગર્યા મનમાાં 
બોલતા જતા, દ્રૌપદી મને માે કર હુાં તારો જ છુાં, તારો જ રહીશ, હુાં તમને 
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મારાથી અળગી નહીં કરૃાં  પણ હુાં લાચાર છુાં. તે એવુાં માનતા હતા કે 
મનમાાં બોલે છે પણ તે સભાન બોલતા હતા. અને દ્રૌપદી આ વાત 
સાાંભળતા હતા ને સેાળી બેઠી થઇ ગઇ. શુાં લાચારી છે તમારી, અને કૃષ્ણે 
બધી ક્થથવત સમજાવી દ્રૌપદી માનવા તૈર્યાર નહોતી, પણ કૃષ્ણે એ તેને 
સમજાવતા કહ્ુાં હુાં તારી સાથે પડછાર્યાની માેક રહીશ. હુાં તને એવા વીર 
સાથે પરણાવીશ કે ત ુાં મને ભલૂી જઇશ. હુાં એવુાં ઇચ્છતો નથી પણ તને તે 
વાતનો રાંજ નહીં રહ ેઆર્યમવતમમાાં મારા જેવા જ શે્રષ્ઠ આર્યમ સાથે ત ુાં હોઇશ, 
દ્રૌપદી ના પાડતી રહીને કૃષ્ણ તેને સમજાવતા રહ્યા, દ્રૌપદીને લાગયુાં કે 
આ માણસના મગજમાાં બીજુ કાંઇ રાંધાર્ય છે. તેમની વાતમાાં સાંમોહન હત ુાં 
ધીરે ધીરે તે કૃષ્ણની વાતમાાં આવતી ગઇ અને છેવટે તેણે એક શરત મકૂી 
હ ેગોવવિંદ, હુાં તમારી વાત એક શરતે માનીશ આજે પહલેી ને છેલ્લી વાર 
મને પે્રમ કરો, તમારા માટે આ રોજીંદુાં છે મારા માટે આ પ્રથમ છે અને હુાં 
ઇચ્છીશ કે તે કાર્યમ ટકે અને આટલુાં કહતેાાં તેણે કૃષ્ણને જોરથી 
આભલિંગનમાાં લઇ પોતાના ધગતા હોઠ કૃષ્ણના અધર ઉપર મકૂી દીધા, 
કૃષ્ણએ ઉંડો શ્વાસ લઇ તેનો થવીકાર કર્યો કર્યાાંર્ય સધુી તે આ ક્થથવતમાાં 
ઓતપ્રોત રહ્યા પછી અળગા થર્યા, બાંનેના મોં પર ગલાવન હતી પણ કાળ 
અને કામ પાસે મહાકાલ પણ વવવશ હોર્ય છે. હજુ દ્રૌપદીને સાંતોષ નહોતો 
તે વળગીને ખેંચી રહી અને એકબીજામાાં ખોવાઇ ગર્યા, ભાન ભલૂી ગર્યા, 
ેરી સવારના કકૂડાએ તેમને જગાડર્યા, દ્રૌપદી સેાળી બેઠી થઇ ગઇ કૃષ્ણ 
પણ થવથથ થર્યા, દ્રૌપદીના મોં પર સાંતોષ હતો આંસથુી તેનુાં મોં સજૂી ગયુાં 
હત ુાં તેના મોં પર, ગાલ પર આંસનુા રેલાના ડાઘ દેખાતા હતા, તેણે તે 
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સાે કર્યામ. કેશવ મારે જવુાં જોઇએ હુાં તમારી આભારી છુાં. તમે આપેલુાં 
વચન તમે પાળશો હુાં તો તમારી જ છુાં. અને કૃષ્ણ બોલ્ર્યા હ ે કૃષ્ણા! હુાં 
કૃષ્ણ તને વચન આપુાં છુાં કે હુાં યગુવનમામતા તો ત ુાં યગુ વનમામત્રી, તારુાં  અને 
મારૃાં  નામ ઇવતહાસમાાં યગેુ યગેુ માનથી લેવાશે, આપણા વ્ર્યવહાર 
સાંબાંધની ઇવતહાસ નોંધ લેશે અને તારી આબરૃ, તારા શીલની રક્ષાની 
જવાબદારી આજથી મારી, તને કોઇ બીજો થપશમ નહીં કરી શકે. 

જે તને કનડશે તેને ખબર નથી કે ત ુાં જ્વાળા છે, તારો જન્મ 
અક્ગનમાાંથી થર્યો છે. મારે તને ના પાડવાનુાં કારણ પણ તે જ છે. ત ુાં વેરની 
ભાવનાથી જન્મી છે. તારા વપતઋૃણ ચકૂવવાનુાં છે. તેમાાં હુાં ભાગ ના લઇ 
શકુ મારે તો યગુવનમામણ કરવાનુાં છે. તારે તો બદલો લેવાનો છે. 

મને ખબર છે તારો જન્મ જ મહાવવનાશ માટે થર્યો છે. તેમાાં મારો 
સહર્યોગ રહશેે, આર્યમવતમમાાં ધમમની થથાપનામાાં ત ુાં વનવમત બનીશ. જો કે 
તારા વતમનથી જ કુટુાંબમાાં કલેશ થશે જે આગળ જતાાં મહાવવનાશમાાં 
ેેરવાશે. 

કૃષ્ણએ તેને નજીક લઇને અને માથુાં સ ૂાંઘ્યુાં અને કપાળ ઉપર ચુાંબન 
કયુું, જા, કાલે તારૃાં  ભાવવ ઘડાયુાં છે. ત્ર્યાાં જઇશ. એક વાત ધ્ર્યાનમાાં રાખજે 
હુાં તને જે ઇશારો કરૃાં  ત્ર્યાાં જ વરમાળા પહરેાવજે. મારા તને આશીવામદ છે. 
અને ભરારે્યલા હૃદરે્ય બાંને છૂટા પડર્યા. બાંનેની આંખમાાં આંસ ુહતા. કૃષ્ણને 
પ્રવતશોધ માટેનુાં પાત્ર મળર્યાનો આનાંદ હતો  તો દ્રૌપદીને પે્રમ ગમુાવ્ર્યાનો 
રાંજ હતો. પણ તેને કૃષ્ણની વાતમાાં વવશ્વાસ હતો તે તેની સાથે જ રહશેે. 
તેની રક્ષા કરશે. સ્ત્રીને જજિંદગીમાાં શુાં જોઇએ? તેના ચાહરત્રનુાં રક્ષણ 
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કરનાર, તેને ગૌરવ આપે, તેને માન આપે અને સલામતી આપે બીજુ ાં શુાં 
જોઇએ ? 

થવર્યાંવર તો પતી ગર્યો, જે બન્યુાં તેનો તેને ખેદ હતો પણ કૃષ્ણના 
ઇશારાએ જ કણમનુાં અપમાન કયુું હત ુાં. અપમાન તો કરી નાખ્યુાં પણ તેને 
ખબૂ દુઃખ થયુાં પણ તે શુાં કરે જેના ઉપર તેણે ભરોસો મકૂ્યો અને જેના 
સહારે જજિંદગી જીવવાની હતી તેનુાં ના માને તો? ભવવષ્ર્યમાાં કોઇ હદવસ 
તક મળશે તો માેી માાંગી લઇશ, અને બ્રાહ્મણના વેશમાાં આવેલા અજુ મને 
લક્ષ્ર્યવેધ કરીને મને જીતી લીધી, હુાં વરમાળા પહરેાવી તેની થઇ ગઇ. 
હજુ સધુી મને ખબર નહોતી કે તેઓ પાાંડવ છે અને આ પાાંડવ પક્ષના 
અજુ મન છે. ેક્ત કૃષ્ણના બીજા ઇશારે જ હુાં વરી બેઠી, જે પ્રજાપવતની ઘેર 
ઉતરેલા ત્ર્યાાં તેઓ મને લઇ ગર્યા તેમની માતા કુાંતીએ ભલૂ કરી અને મારે 
આખી જીંદગી ભોગવવુાં પડયુાં. જ્ર્યારે હુાં ઝાંપડીની બહાર ઊભી હતી ત્ર્યારે 
મેં જોય ુતો બાકીના ચાર પાાંડવો મારી તરે લાલચ ુકામકુ નજરે જોતા 
હતા, મને ખાઇ જવા તૈર્યાર હતા. તેમાાં પણ સૌથી વધારે લાલચ,ુ કામકુ 
નજર યવુધષ્ષ્ઠરની હતી. દ્રૌપદી ક્થથવત સમજી શકતી નહોતી આટલી મોટી 
ઉંમર છતાાં બધા કુાંવારા? કૃષ્ણાએે વ્ર્યાસજીના કહવેાથી પાાંચે પવતનો 
થવીકાર કર્યો દાાંપત્ર્યજીવનની વ્ર્યવથથા ગોઠવી આપી જેથી તેને પણ 
રાહત રહ ે અને તેના માટે બધા પડાપડી ના કરે અને શાાંવતથી 
દાાંપત્ર્યજીવન ભોગવી શકે. થવર્યાંવરમાાં અજુ મન જીતેલો એટલે તેની 
જજિંદગીમાાં પ્રથમ હક્કદાર અજુ મન જ હોર્ય. દ્રૌપદીને ઊંડે ઊંડે અનકુળૂ 
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લાગર્યો, અને જ્ર્યારે વમત્ર કૃષ્ણનો ઇશારો તેમની પસાંદ કદાચ ર્યોગર્ય જ 
હશે, અને વ્ર્યાસજી અને કૃષ્ણે રથતો કાઢી આપ્ર્યો. 

દ્રૌપદીને જીત્ર્યો અજુ મન એટલે તે પહલેો ત્ર્યાર પછી દર ૬૦ હદવસ 
એટલે બે મહહને વારો બદલાર્ય. બીજો પવત યવુધષ્ષ્ઠર, ત્રીજો ભીમ, ચોથો 
નકુલ, પાાંચમો સહદેવ, કુલ ૧૦ મહીના વારાેરતી પાાંચે ભાઇની પત્ની 
તરીકે રહવેાનુાં અને દાાંપત્ર્ય જીવન ભોગવવાનુાં  બાકીના ૨ મહહના 
પોતાના અંગત ધમમ માટે અલગ. આ વ્ર્યવથથા ગોઠવાઇ ગઇ. શુાં ધારેલ ુ? 
શુાં થયુાં, અત્ર્યારે તો તે કૃષ્ણથી અંજારે્યલી હતી તેમનો સહવાસ, તેમની 
હાજરી બધુાં સારૃાં  સારૃાં  લાગત ુાં હત ુાં. પણ ભવવષ્ર્ય અંધકારમર્ય હત ુાં. ર્યાતના, 
દુઃખ, વતરથકૃત, શોષણ, શરમ આ બધુાં તેના નસીબમાાં હત ુાં શુાં આ 
બધામાાંથી કૃષ્ણ તેને ઉગારી શકશે, તે જ્ર્યારે બીજે હદવસ કૃષ્ણની 
છાવણીમાાં હતી અને કૃષ્ણની વાત માની તેમને બદલે બીજાના વવચાર 
થવીકાર કર્યો ત્ર્યારે કૃષ્ણે દ્રૌપદીનો હાથ પોતાના હાથમાાં લઇ કહ્ુાં હત ુાં કે 
સખી, મારી આ સલાહ છે. મેં તને ના પાડી છે પણ હુાં તારી જીંદગીમાાં છુાં 
જ, તુાં જેને પરણીશ ત્ર્યારે તારા દાાંપત્ર્ય સાંબાંધ વખતે ત ુાં કોઇ દીવસ મારો 
વવચાર ના કરતી. સ્ત્રીઓની એક આદત હોર્ય છે હાંમેશા આવા સાંબાંધો 
પોતાના આદશમને ર્યાદ કરતી હોર્ય છે. સરખામણી કરતી હોર્ય છે અને જીવ 
પામતી હોર્ય છે. અને તેને લીધે તેનુાં દાાંપત્ર્ય જીવન અધરૃુાં  અને અસાંતોષી 
રહતે ુાં હોર્ય છે. ભવવષ્ર્યમાાં આ વશખામણ દ્રૌપદી વારાંવાર ર્યાદ કરતી હતી. 

ઇન્દ્રપ્રથથનો બનાવ બની ગર્યો પોતાનાથી ભલૂથી જે વાક્ય નીકળર્યા 
હતા તે ભારે પડવાના હતા તેને તે ખબર હતી. વેરનો પાર્યો નાંખાઇ ગર્યો 
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હતો. મહલેના દાસ દાસીઓ અંદર અંદર વાત કરતા હતા, તે જ્ર્યારથી 
આવી છે ત્ર્યારથી મહલેમાાં કાંકાસ, કલેશ વધી ગર્યો છે. આજ સધુી પાાંડવો 
કોઇ હદવસ પોતાનો હક્ક માાંગતા નહોતા હુાં જુદા થવાની વાત કરતા 
નહોતા કે ભાગ માગતા નહોતા, તેના આવ્ર્યા પછી આ વાત આવી. જો કે 
દ્રૌપદીએ આવી કોઇ વાત પાાંચે પવતને કોઇ વખત કરી નહોતી પણ તે 
ચડાવતી હતી. તેનુાં રૃપ, તેનુાં શરીર તેનુાં દુશ્મન બનતુાં જત ુાં હત ુાં. પોતાના 
પાાંચ કામકુ પવત અને કૌરવના પકે્ષ ૧૦૦ યવુરાજ આવતા જતા બધા જ 
તેને કામકુ નજરે જોતા, આરપાર જોતા. તેને મેળવવા, પામવા માટેના 
ગાંદા વવચારો મોં પર રેલાઇ આવતા. આ પ્રકૃવત અને દુધમતી હતી પણ 
તેનો શુાં વાાંક, અને છેલ્લે રાજના ભાગલા પડર્યા, તેના ભાગે ઇન્દ્રપ્રથથ 
આવ્યુાં. ચાલો હવે શાાંવતથી જીવાશે. ઇન્દ્રપ્રથથમાાં આવે ૧૬ વષમ થઇ ગર્યા, 
સખુ-શાાંવત, વૈભવ, કૃષ્ણનો સાથ, હુાંે જજિંદગી સરળતાથી જતી હતી. પણ 
આ નસીબને કબલુ નહોત ુાં. માણસના મગજમાાં વેર-વેણ કોઇ હદવસ 
વનકળતા નહોતા અને અચાનક એક હદવસ કાકા વવદુર જુગારનુાં આમાંત્રણ 
લઇને આવી પહોંચ્ર્યા. મારા પાાંચે પવતમાાં સૌથી નબળા, લાલચ,ુ લોભી, 
અવવચારી વનણમર્ય, વ્ર્યસની, તેવા ધમમરાજ યવુધષ્ષ્ઠર હતા, અને તેમણે 
જુગારનુાં આમાંત્રણ કોઇને પછૂર્યા વગર થવીકારી લીધુાં અને અમે હાર્યામ, 
બીજી વખત પણ હાર્યામ, અને અમારી પનોવત શરૃ થઇ. આ ૧૬ વષમમાાં 
પાચ પતુ્રની માતા બની ચકૂી હતી. અને અમારા ભાગે ૧૩ વષમનો 
વનવાસ આવ્ર્યો, પણ એક વાત મને સવુા દેતી નહોતી અને કણમ માટે 
માન હત ુાં પણ જ્ર્યારે જુગારમાાં મને મકુવામાાં આવી ત્ર્યારે તેમણે મને 
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બાંધકુી (વૈશ્ર્યા) કહી આ મારા ચાહરત્ર્ર્ય ઉપર ઘા હતો સ્ત્રીની આત્મા, 
થવમાન ઉપર ઘા હતો પણ અમે લાચાર હતા આના માટે હુાં કણમને 
જવાબદાર નહોતી ગણતી પણ ગનુ્હગેાર હોર્ય તો લાલચ,ુ લોભી યવુધષ્ષ્ઠર 
હતા. જ્ર્યારે તેમણે બધુાં મકૂવા લાગર્યા ત્ર્યારે તેમના મનમાાં કૌરવનુાં પણ 
બધુાં પડાવી લેવાની જ ભાવના હતી.  કારણ કે જુગારમાાં કોણ જીતે કોણ 
હારે તે નક્કી નહોત ુાં અને તેમની વાતમાાં બધા મકૂ રહ્યા તેનો અથમ એ પણ 
થાર્ય કે પાાંચે લોભભર્યા લાલચ ુ હતા. એક પક્ષી વાાંક કાઢવો ર્યોગર્ય નથી 
જ્ર્યારે તમારા દુશ્મન બોલાવે ત્ર્યારે આવવાની શુાં જરૃર ? અને આવ્ર્યા તો 
તેને સાથે લાવવાની શુાં જરૃર હતી. પહલેી વખત દાવમાાં મકુી, મકુ્ત થર્યા 
પછી ેરી રમવા બેઠા ત્ર્યારે પહલેી શરત કરવાની હતી કે આ વખતના 
દાવમાાં મારા ભાઇઓ અને પત્નીને હુાં દાવ ઉપર નહીં લગાવુાં. પણ 
વવનાશ કાળે વવપરીત બલુ્ધ્ધ, લાલચ, લોભ માણસને કેટલી નીચ અને 
અધમમ કર્યાાંરે્ય પહોંચાડે છે.  

ઇવતહાસમાાં એક  પત્ની પાાંચ પવત, જુગારમાાં પત્ની થથળૂ વમલકત 
ગણી એક નહીં બબ્બે વખત દાવ પર મકૂવી અને દાવ પર મકૂતા જે 
શબ્દો યવુધષ્ષ્ઠરે વાપર્યામ તે નીચ અને હલકી કક્ષાના હતા. કોઇ પવત 
પોતાની પત્ની માટે આવા શબ્દો વાપરે નહીં અને ત્ર્યારથી જ મને તેમના 
તરે નેરત, અણગમો થઇ ગર્યો, હુાં કૃષ્ણ અને વ્ર્યાસજીનો અને મારા 
નસીબનો વાાંક કાઢતી હતી. મેં શુાં કૃષ્ણની વાત માની ભલૂ કરી હતી.  
તેમણે પોતાના થવાથમ સાધવા મને રમકડુાં બનાવ્યુાં હત ુાં મને વનવમત 
બનાવી હતી મેં તો બધુાં તેમને આપ્યુાં હત ુાં અને જુગારમાાં મને દાવ પર 
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મકૂતા મારા જે રીતે વખાણ કર્યામ તેમાાં તેમને શરમ ના આવી કે ના 
બાકીના ભાઇઓએ તેનો વવરોધ કર્યો કે રોક્યા, એક પવત પોતાની પત્ની 
સાથે શર્યનખાંડમાાં પત્નીને જે રીતે જુએ છે તે વખાણ જાહરેમાાં ભરી 
સભામાાં કરે તે વનલમજ નહીં તો શુાં ગણાર્ય, અને તેમને તે હદ પણ ઓળાંગી 
નાખી હતી. અને ધમમરાજ બોલ્ર્યા, હુાં મારી અને અમારી પત્ની દ્રૌપદીને 
દાવ પર મકુુાં છુાં આ એવી દ્રૌપદી છે '' જે ઉંચી નથી કે નથી નીચી, 
સપ્રમાણ છે. તે નથી કાળી કે નથી ગોરી તે ઘઉવણી છે. તેના વાળ 
નાગણ જેટલા લાાંબા અને વનતાંબ સધુી પહોંચે તેવા કાળા છે. તેની ભ્રમર, 
તેની આંખો કામણગારી, મારકણી અને ગહન છે. તેના હોઠ પષુ્પની કળી 
જેવા છે. તે શરીરે ભરાવદાર પષુ્ઠ સાથળ, અને પષુ્ઠ વનતાંબ ધરાવતી છે. 
તે ચાલે છે તો જાણે મગૃનર્યની માેક તેવી અમારી વપ્રર્ય પત્નીને હુાં દાવ 
ઉપર લગાડુાં છુાં, મકુૂાં છુાં. 

આ હતી વનલમજતાની પરાકાષ્ઠા અને મને આજે લાગે છે કે કણમમાાં 
મને વૈશ્ર્યા કહવેાની જે હીંમત આવીને કદાચ આ વાત પછી જ આવી હશે. 

**** 

બધુાં ગમુાવી અમે ૧૩ વષમ માટે જ ાંગલમાાં ગર્યા ૧૬ વષમ ઇન્દ્રપ્રથથનુાં 
સખુ ઘડીના છઠ્ઠા ભાગમાાં છીનવાઇ ગયુાં. આજે મને મારા પાાંચે પવત ઉપર 
નેરત થઇ શુાં આ જ ધમમરાજ, આજ ઇન્દ્રપ્રથથ ગાાંડીવધારી અજુ મન, 
વાયપુતુ્ર ભીમ, સહદેવ, નકુલ, ઘરની અંદર કે બહાર જતી આવતી વખતે 
કુાંતીએ તેમને રોક્યા કેમ નહીં? જાણ વગર જ પાાંચે ભાઇઓ વહેંચીને ભાગ 
પાડી લો, ખાલી બોલ્ર્યા, બોલેલુાં પાછુાં પણ ખેંચી લેવાર્ય ? કોઇ વખત 
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બોલવાથી જીભ કચડાઇ જાર્ય, નવેસરથી કહી શક્યા હોત કે બોલેલુાં બધુાં 
પાછુાં એવા તો ઘણા દાખલા હતા કે મારા આવ્ર્યા પછી ઘણા પ્રસાંગ એવા 
બન્ર્યા હતા કે કુાંતીની વાતને લોકોએ અવગણી હતી. ખરેખર તો તેઓ 
પાાંડુ પતુ્ર નહોતા તેઓ તો ેક્ત કુાંતી પતુ્ર જ હતા. 

જ્ર્યારે ૧૩ વષમના વનવાસ જતી વખત વનમાાં પ્રવેશ કર્યો ત્ર્યારે ત્ર્યાાં 
થવાગત કરવા ર્યજ્ઞાઋવષની કુટીર હતી, ત્ર્યાાં તેઓ પત્ની અને વશષ્ર્યો સાથે 
રહતેા હતા, બટુકોને ભણાવતા હતા, સમાજ માટે તૈર્યાર કરતા હતા. 
તેમણે અમારી કથા જાણતા હતા. તેમના મને પણ યવુધષ્ષ્ઠરનો જ વાાંક 
હતો, અને બીજી વખત રમવાની તો બહ ુ મોટી ભલૂ કરી હતી. પણ 
નસીબની બભલહારી. થોડા હદવસ રોકાર્યા, ત્ર્યાાં સધુી ભીમ, સહદેવ, નકુલ, 
અજુ મન, યવુધષ્ષ્ઠર નજીકમાાં સુાંદર તળાવ, ઝરણા પાસે સરુભક્ષત જગર્યા 
શોધી પણમકુટીર બાાંધી દીધી અહીં એમ પાાંચ કુટીર બાાંધી હતી, તેણે 
ર્યજ્ઞાઋવષ સાથે ઘણી વાત કરી હતી. આમ જોવા જઇએ તો ઋવષની તે 
માનસપતુ્રી થાર્ય તે ર્યજ્ઞામાાંથી જન્મી હતી. તેનુાં કોઇ જ નામ જ નહોત ુાં 
દ્રપુદને ત્ર્યાાં જન્મી એટલે દ્રૌપદી, પાાંચાલ દેશમાાં જન્મી હતી એટલે 
પાાંચાલી, થોડી કાળી ઘઉંવણી હતી એટલે કૃષ્ણા, ર્યજ્ઞામાાંથી જન્મી એટલે 
ર્યજ્ઞા ાસેની, નામ વગરની હુાં આજે પણ નામ વગર નામ શોધતી ેરૃાં  છુાં. 
હવે મને પાાંડુ પત્ની કહવેામાાં પણ શરમ આવતી હતી. 

ભતૂકાળની વાત કરતા કરતા એક પ્રસાંગ ઋવષએ પછૂર્યો અને તારા 
પવતઓ સાથે ેાવે છે ને આ વ્ર્યવથથા ગળે ઉતરે તેવી નથી. અને તેણે 
ઋવષપત્નીની હાજરીમાાં આપવીતી કહી. બન્યુાં એવુાં કે અજુ મનને ૧૨ વષમ 
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વનમાાં જવુાં પડયુાં. વનમાાં બ્રહ્મચર્યમ પાળવાનુાં હત ુાં પણ તે પણ.... વનર્યમ 
પ્રમાણે ગર્યા તો ખરા પણ બ્રહ્માચારી રહ્યા નહીં, તેમણે તો વચનભાંગ કર્યો 
અને મારા સાથે દ્રૌહ કર્યો, હા તે વખતે સ્ત્રીની કોઇ કીંમત નહોતી. 
માણસની પ્રકૃવત પ્રમાણે તે તરત જ ઉલપૂી, ભચત્રગાંદા અને સભુદ્રાના 
પે્રમમાાં પડી ગર્યા અને લગન કરી લીધા હતા. પણ તે જ્ર્યારે ૧૨ વષમ માટે 
વનમાાં ગર્યા ત્ર્યારે વ્ર્યાસજી અમારા દાાંપત્ર્ય જીવન માટે જે વ્ર્યવથથા 
ગોઠવી આપેલી તેમાાં અજુ મનની ગેરહાજરીમાાં ૨ મહીના ખાલી પડર્યા, ચાર 
મહહના માટે ચારે ભાઇઓ ખબૂ ઝઘડર્યા હતા. અને વધેલા ૨ મહહના પણ 
મારે વચ્ચે પડીને ચાર ભાગમાાં વહેંચી આપ્ર્યા હતા. આ પે્રમ હતો કે 
કામાાંધપણ,ુ કે વાસના મને આજ સધુી સમજ પડી નથી અને હુાં મારા 
પવતના હાથે જ શોવષત થતી રહી. 

મારે આ વાત તમને કહવેી ના જોઇએ પણ આજે મારે એક ધમમનો 
પ્રશ્ન પછૂવો છે. તમે મારા માતા-વપતા સમાન છો. 

હા પછૂ, પછૂ ત ુાં અમારી પતુ્રી જ છે. વવવધએ આપણને વવપરીત 
સાંજોગોમાાં ભેગા કર્યામ છે. આ તારૃાં  વપર્યર જ છે. ત ુાં આ વનવાસ દરમ્ર્યાન 
કાર્યમ અહીં રહી શકે છે. તને કોઇ તકલીે નહીં પડે, તુાં અહીં સરુભક્ષત છે. 

આ બધા બટુકો તારા પતુ્ર જેવા છે. ત ુાં તો તારા પાાંચ પતુ્રોને કુાંતી 
પાસે મકૂી આવી છે તે સારૃાં  કયુું. વનમાાં તેઓ દુઃખી થાત અને તે પતુ્રનો 
શુાં વાક, સારૃાં  છે કે ધમમપતુ્રએ કુાંતી કે તારા પાાંચ પતુ્રને દાવ પર નહોતા 
લગાવ્ર્યા. અને દ્રૌપદીની આંખમાાં આંસ ુઆવી ગર્યા, બાળકો વગર તે 
દુઃખી હતી. બાળકો પણ મા-બાપ વગર ઝૂરતા હશે, ેરી તેને ધમમપતુ્ર 
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ઉપર ગથુસો આવ્ર્યો પણ શુાં થાર્ય ? શુાં કરે ? તે લાચાર હતી. ઋવષએ 
પછૂયુાં ત ુાં કોઇ પ્રશ્ન પછૂવા માાંગતી હતી, હા પ્રશ્ન એવો છે કે મારા થવમાન, 
થવાભભમાન ઉપર કારમો ઘા પડર્યો છે. મારી પર આકે્ષપ થર્યો છે જુગાર 
સમરે્ય કણે મને વૈશ્ર્યા કહી, તે વેણ મને સવૂા દેતા નથી. 

કણમ જ્ઞાની, ધમમનો જ્ઞાત માણસ છે. કદાચ મારા થવર્યાંવરમાાં મેં કરેલા 
અપમાનનો બદલો લેવા તે બોલ્ર્યા હશે. 

ઋવષ ચપૂ રહ્યા, ગહન વવચારમાાં પડી ગર્યા. કશુાં બોલી ના શક્યા, 
ગુાંચવાઇ ગર્યા હતા. શુાં બોલવુાં ધમમની વાત કરવી કે પોતાના વવચાર 
કરવા, કે ધામવમક દાખલા આપવા, અને ર્યોગર્ય જવાબ આપવો. 

હુાં એવુાં માનુાં છુાં ઋવષ બોલ્ર્યા કદાચ હુાં ખોટો હોઉં પણ આ પ્રશ્ન પછૂીને 
મને ત ુાં ધમમસાંકટમાાં મકેુ છે જો હુાં જે જવાબ આપીશ તે મારી માનસપતુ્રી 
તરીકે તને ગળે નહીં ઉતરે, અને ઉતરશે તો તને આઘાતી લાગશે. ત ુાં પણ 
એવી જગર્યાએ ઊભી છે કે એક બાજુ ખાણ છે. સામે વાઘ છે. હુાં તને 
જવાબ આપવાની ના પાડુાં છુાં. અને કણમના મનમાાં શુાં હત ુાં તે તો તે જ 
જાણે તેને કેવા સાંદભમમાાં આ વાત કરી છે તે મને ખબર નથી અને કેટલા 
પ્રશ્નના ખલુાસા ના હોર્ય, સત્ર્યને પણ કેટલી વખત ઢાાંકી રાખવુાં પડે નહીં 
તો જીવન, દાાંપત્ર્ય જીવન, શાંકા કુશાંકામાાં શેકાઇ જાર્ય. માટે જ દાાંપત્ર્ય 
જીવનમાાં સ્ત્રીની ભગુોળ કે ઇવતહાસ ના જોવાર્ય, જોવા બેસો તો વનરાશા જ 
હાથ આવે પરૃુષ તો બધામાાંથી છટકી શકે છે. તે તે અકાંચન છે. સ્ત્રીએ 
પોતાનુાં ચાહરત્ર પોતે જ સાચવવાનુાં છે. તેનાથી જો કોઇ ભલૂ થઇ જાર્ય તો 
તે પણ તેને રાંજ કર્યામ વગર મકૂ મન સાચવી લેવાની હોર્ય છે. આ જ 
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દેવોનુાં વરદાન છે. દ્રૌપદી વવચારમાાં પડી ગઇ, થવર્યાંવરના આગળના બે 
હદવસ તેને ર્યાદ આવી ગર્યા. શુાં તે અર્યોગર્ય હત ુાં તેનુાં મન ના પાડત ુાં હત ુાં 
તે ઘટના બરાબર જ હતી. આ આખી પહરક્થથવતના જવાબદાર કેશવ હતા. 
નહીં કે પોતે તે તો તેને સવમિપત હતી. આજે પણ હતી તે તો તેમને દેવ 
ગણતી. કદાચ એટલે જ તેમની વનકટ રહવેા માટે જ પાાંચ પવતની આ 
ર્યાતના સહન કરતી હતી. તેમની એક ઝાાંખીથી, એક દશમનથી તેના દુઃખ 
દૂર થઇ જતા હતા, અને છેલ્લા વમલન વખતે તેમણે આપેલી સોનેરી 
સલાહ તેને હાંમેશાાં ર્યાદ આવતી પણ સલાહનો અમલ કરી નહોતી શકતી, 
મન માકડુાં છે. અને કેશવે કદાચ જાણી જોઇને જ આ સલાહ આપી હશે 
તેવુાં ુ તે માનતી હતી. જેથી તેવા દાાંપત્ર્ય સાંબાંધ સમરે્ય સ્ત્રીનો આદશમ 
પરૃુષ પોતાનો પહલેો પે્રમ, પહલેો સાંબાંધ ભલૂી નથી શકાતો પોતાની આ 
દશા છે તો કદાચ તેમની પણ આ દશા નહીં હોર્ય ને? પણ પાછો વવચાર 
આવતો કે ના, ના તેમને તો આઠ પત્ની છે. રાધા છે. ગોપીઓ છે તેમના 
માટે આ સાંબાંધો, પે્રમ રોજીંદો છે. જીવનનો એક ભાગ છે. કદાચ 
યગુવનમામણમાાં આ ઘટના જરૃરી પણ હોર્ય. તે તો અવતાર છે. કૃષ્ણ કરે તે 
લીલા જ કહવેાર્ય, તેના વવચારોમાાં ખલેલ પાડતાાં ઋવષએ કહ્ુાં ચાલ 
આપણે જમી લઇએ ઋવષએ જવાબ ના આપ્ર્યો, અને કહ્ુાં રાતે્ર ેરી 
વવચારી જ જે જીંદગીમાાં મનની કેટલીક ઘટનાનો કોઇ જવાબ ના હોર્ય 
તેણે થવીકારી લેવી, ભલૂ ગણવી નહીં, રાંજ રાખવો નહીં કોઇને કહવે ુાં નહીં 
કે કોઇને પછૂવુાં નહીં, જો હૃદર્ય પર બોજો હોર્ય તો પણ તે મનમાાં જ 
રાખવો, સ્ત્રી પવતત થાર્ય પછી તેનુાં કોઇ હોત ુાં નથી. તે એકલી પડી જાર્ય 
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છે. તેનો કોઇ આશરો નથી હોતો, મા-બાપ, ભાઇ-બહને, પતુ્ર-પત્ની બધા જ 
સાથ છોડી દેતા હોર્ય છે. માટે કાલે વધારે વાત કરીશુાં. 

આખી રાત દ્રૌપદી પાસા ેેરવતી રહી, પારકા ઘરમાાં હતી, તે ઋવષ 
પત્ની સાથે સતૂી હતી. કેટલી વખત ધ્રસૂકે ચડતી અને શાાંત થતી, તેના 
ચાહરત્ર ઉપર પ્રહાર થર્યો હતો, તેને આઘાત તો એ વાતનો લાગર્યો, કે 
પાાંચે પવત શાાંત રહ્યા. તેને વૈશ્ર્યા કહી પછી પણ તેમના મોં પર કોઇ 
ગલાવન નહોતી, દુશાસન અને દુર્યોધનને મારવાની, લોહી પીવાની પ્રવતજ્ઞા 
લીધી પણ કણમની બાબતમાાં તેમનો કોઇ આક્રોશ નહોતો, જાણે તે બોલ્ર્યો 
તે તેમને થવીકારી ના લીધુાં હોર્ય, એક તબકે્ક તે દુર્યોધન કે દુશાસનને 
ભલૂી જાર્ય પણ કણમને માે ના કરી શકાર્ય તેવા શબ્દો તેણે સાાંભળર્યા હતા. 
અને સહન કર્યામ હતા. 

સવાર પડયુાં તેની તેને ખબર ના પડી, ઋવષ પત્નીને ખબર હતી 
આખી રાત તેણે પાસા ેેરવ્ર્યા છે. વત્રકાળ સાંધ્ર્યા કરી ઋવષ પાછા આવીને 
બટુકોને માંત્રોચ્ચાર કરાવતા હતા. કોઇ ગહન વવષર્ય ઉપર  પ્રવચન 
આપતા હતા તેમના શબ્દો કાનમાાં અથડાતા હતા પણ તેનુાં મન તેમાાં 
નહોત ુાં તેને એક જ શબ્દ ખુાંચ્ર્યા કરતો હતો, વેશ્ર્યા, વેશ્ર્યા. 

ઋવષ પોતાની વશક્ષાની જવાબદારીમાાંથી મકુ્ત થઇને તેની પાસે 
આવ્ર્યા, છેલ્લો શબ્દ તેણે સાાંભળર્યો હતો, ''વવદ્યાથી જ મકુ્ક્ત મળે છે.'' ક્ષમા 
વીરોનુાં આભષુણ છે. ઋવષના બાંને વાક્યો મનમાાં ગુાંજ્ર્યા કર્યામ પહલે ુાં તો 
ઠીક પણ બીજુ ાં વાક્ય તેને ગણકાયુમ નહીં તેને તો એવુાં લાગયુાં કે જો આ 
વાક્ય ધમમરાજ સાાંભળે તો તે કણમ, દુશાસન, દુર્યોધનને માે કરી દે, તેને 
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તે થવા દેવુાં નહોત ુાં, તેને તો બદલો લેવો હતો, ગોવવિંદને તેની જરૃર હતી 
તેવી તેને પણ ગોવવિંદની જરૃર હતી આ બાબતમાાં તેણે જો ભોગ આપ્ર્યો 
હતો તે ગોવવિંદને ખબર હતી. તેણે ઋવષને વવનાંતી કરી કે ગમે તેટલુાં કડવુાં 
સત્ર્ય કહો તે પચાવી લેશે, થવીકારી લેશે, તેને દુઃખ નહીં લાગે કે બદલો 
નહીં લે હુાં કણમને પણ માે કરી દઇશ, કદાચ અપમાનના બદલામાાં તે 
આવેશમાાં આવીને બોલી ગર્યા હશે અને ઋવષ અચાનક બોલ્ર્યા સાાંભળ, જો 
તારામાાં સાાંભળવાની હહિંમત હોર્ય તો હુાં માન્ર્યતા અને પ્રણાલીને ધ્ર્યાનમાાં 
રાખી તને કહુાં છુાં તેનો કહવેાનો મતલબ તારૃાં  અભભમાન તોડવાનો, તારા 
અપમાનનો બદલો લેવાનો અને તેણે વવચારીને આ શબ્દો બોલ્ર્યા છે અને 
તે સાચો છે. 

દ્રૌપદીના માથે આભ પડયુાં તેમ મકૂ થઇ ગઇ, શુાં કહો છે તમે ? હુાં 
વેશ્ર્યા, હુાં પીંછુડી, શુાં હુાં વેશ્ર્યા? 

ના, ના, તુાં વૈશ્ર્યા નથી પણ તેની પાછળનો ભાવાથમ જુદો છે. કૃષ્ણ 
અને વેદવ્ર્યાસે જે રીતે તારા દાાંપત્ર્યજીવનની વ્ર્યવથથા કરી તેમાાં તેમણે 
ઉતાવળ કરી, ભવવષ્ર્યનો વવચાર નથી કર્યો અને આટલી જટીલ સમથર્યા 
થશે તેની કલ્પના પણ તેમને કરી નહીં હોર્ય, હુાં તને પછૂુાં છુાં વવચારીને 
જવાબ આપજે, તેમાાંથી જ તારા પ્રશ્નોનો જવાબ મળી જશે, સ્ત્રીઓને 
પોતાના દાાંપત્ર્યજીવન, અંગત પ્રશ્નો પ્રમખુ હોર્ય છે. અને સ્ત્રીને જ આ પ્રશ્નો 
ખબર હોર્ય છે. દર ર મહહને તારે તારા પવત બદવાના હોર્ય છે. તને આ 
વાતની ખબર પણ નહીં હોર્ય તેં નોંધ પણ નહીં લીધી હોર્ય, સ્ત્રીને માતા 
બનવાનો આનાંદ અનેરો હોર્ય છે. એક નવુાં બાળક પરૃ્થવી ઉપર આવે છે તો 
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એવુાં સમજવુાં કે ભગવાનને આ માનવજાત ઉપર ભરોસો છે કે તે તેને 
પોષશે, માટે જ મોકલે છે મળૂ વાત ઉપર આવીએ ત ુાં જ્ર્યારે ગભમધારણ 
કરતી હતી ત્ર્યારે તને ખબર હતી કે પડતી હતી કે તે ગભમ કર્યા પવતનો છે 
? તને ખબર પડે તે પહલેાાં જ તારા પવત બદલાઇ જતા હશે. 

તુાં જેની સાથે રહી અને જેની સાથે પછી રહતેી બેમાાંથી કોનાથી તને 
ગભમ રહ્યો ત ુાં તેનાથી ત ુાં જ્ઞાત હતી? ના નહીં હોર્ય એટલે તારા પાાંચે 
સાંતાનનો વપતા કોણ છે તે કદાચ તને ખબર નહીં હોર્ય. 

 અને દ્રૌપદી વવચારમાાં પડી ગઇ આવુાં તો તેણે કોઇ હદવસ વવચાયુું 
નહોત ુાં, તેને ધ્ર્યાન પણ નહોત ુાં રાખ્યુાં, તેને આ વાતની ખબર જ નહોતી 
અને તેને ઋવષની વાત કદાચ સાચી પણ હોર્ય તેવુાં માન્યુાં. આટલો બધો 
અનથમ થશે તેણે કે તેમના પવતએ વવચાયુમ જ નહોત ુાં જે પહલેાાં જન્મ્ર્યો તે 
યવુધષ્ષ્ઠરને ત્ર્યાર પછી ભીમ, અજુ મન, સહદેવ, નકુલના ગણી લીધી, દરેક 
સાથે દાાંપત્ર્ય ગાળવાનો વનર્યમ પણ આ જ રીતે ગોઠવારે્યલો હતો. તે 
ચોંકી ગઇ, જવાબ આપી ના શકી, શ્વાસ રૃાંધાવા લાગર્યો, પણ ેરી ઋવષ 
બોલ્ર્યા ભચિંતા ના કર, તને ખબર નથી કે બાળકોના વપતા કોણ છે ? પણ 
તને તો ખબર છે ને કે ત ુાં તેમની જનેતા છે. તે તારાાં બાળકો છે. માટે મેં 
કહલે વાત ધ્ર્યાનમાાં જ રાખજે, અમકુ વાત સત્ર્ય હોર્ય પણ તેને સાંકેલી જ 
રાખવાની, નહીં તો અનથમ સજામર્ય. 

અને હા, હજુ વધ ુસાાંભળ, કૃષ્ણ, વ્ર્યાસજી એ તારી વ્ર્યવથથામાાં ઘણી 
વાતનો ખ્ર્યાલ રાખ્ર્યો નહોતો. કણમ સાચો છે. તેણે આવુાં બોલવુાં નહોત ુાં 
જોઇત ુાં અને વધ ુઆંચકો લાગે તેમ ઋવષએ કહ્ુાં, આપણે ત્ર્યાાં ધમમની એક 
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વ્ર્યાખ્ર્યા છે. ત ુાં જ્ર્યારે એક પરૃુષથી ગભમધારણ કરે તે પરૃુષનુાં વપિંડ તારા 
ગભમમાાં પોષાર્ય છે. ત્ર્યારે જ્ર્યાાં સધુી તે બાળકનો પ્રસવ ના થાર્ય ત્ર્યાાં સધુી 
બીજા કોઇ પણ પરૃુષનો વવચાર, તેનો સાંપકમ , સાંસગમ કે તેનુાં થખલન તારે 
થવીકારવુાં ના જોઇએ, તેં તો પાાંચમાાંથી ગમે તે પવતનો ગભમધારણ કર્યો 
પણ પ્રસવ દરમ્ર્યાન તેં બાકીના પવત સાથે દાાંપત્ર્ય ભોગવ્યુાં. તેમનુાં 
થખલન થવીકાયુું ભલે તે વનરથમક હોર્ય પણ તે અર્યોગર્ય ગણાર્ય, આ શધુ્ધ 
ધમમની વ્ર્યાખ્ર્યા છે. જેમ કે ભીષ્મ એ નીર્યોગની વાત કરી તારા સામે પકે્ષ 
સાંસાર વધાર્યો તે જ પરીણામે તારા પાાંચ પવત છે. તે જ રીતે આ પણ 
ધમમની એક વાત છે. મારા આ  જવાબ ઉપર ત ુાં વવચારજે. જો હુાં ખોટો હોઉં 
તો મને આનાંદ થશે નહીં તો ત ુાં કણમને માે કરી દેજે, તેણે તારો અભ્ર્યાસ 
કરી તેણે આ શબ્દ ઉચ્ચાર્યામ હશે એવુાં હુાં માનુાં છુાં. પણ આ પ્રશ્નથી તારે 
ભચિંતા કરવાની જરૃર નથી, કારણ કે ત ુાં પવતત નથી. ત ુાં આજે પણ પવવત્ર 
છે અને સતી છે. 

પણ તેને મનમાાં એક વવચાર ઝળકી ગર્યો. 

થવર્યાંવરના આગલા બે હદવસ.... 

કોનો વાાંક કાઢવો, પોતાનો કે ગોવવિંદનો ? ના પોતાનો જ વાાંક તે તો 
કેશવને માથે પડી હતી. પણ તે વવચાર તેને હડસેલી દીધો, સ્ત્રીના 
જીવનમાાં આવુાં બનત ુાં જ હોર્ય તેને ભલુ ના કહવેાર્ય તે આવેશ-આવેગ 
કહવેાર્ય, આ તો મગુધા અવથથાની જરૃરીર્યાત હોર્ય છે તેમાાંથી કોઇ બાકાત 
રહી શકત ુાં નથી. 

અક્ગન કન્ર્યા 
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એક હદવસ પાાંચ પાાંડવો અને દ્રૌપદી વનવાસમાાં બેઠા હતા. 
દેશાટન  માટે નીકળેલા કૃષ્ણ અચાનક તેમને શોધતા શોધતા તેમના 

થથાને આવી પહોંચ્ર્યા. છ એ જણ પોતાના નસીબને કોંસતા મ ૂાંગા મોંઢે 
વવચારોમાાં ખોવારે્યલા બેઠા હતા, બધા આ દુઃખ પીડાથી સમૂ મારી ગર્યા 
હતા ૧૬ વષમ ઇન્દ્રપ્રથથ ઉપર રાજ કર્યામ પછી અચાનક સામે ચાલીને 
ઉપાવધ નોતરી લીધી હતી. આવ પથરા પગમાાં પડ તેવી દશા થઇ હતી. 
બધા જ એકબીજાને દોષતા હતા. બધો વાાંક યવુધષ્ષ્ઠરનો હતો. યવુધષ્ષ્ઠર  
શેખી મારતા કહતેા મને કેમ રોક્યો નહીં, ટોક્યો નહીં, નહીં તો હુાં ના 
રમત, હુાં તો લાલચ ુઅને લોભભર્યો છુાં. હુાં તો ભાન ભલૂી કૌરવોનુાં બધુાં 
પડાવી લેવા માાંગતો હતો અને પડાવી લીધો હોત તો આપણે બધા જ 
સખુી થાત ચક્રવતી થાત. આખા ભારત વષમમાાં આપણી સત્તા હોત, 
આપણી આણ નીચે પ્રજા સખુી થાત, વગેરે વગેરે, 

કૃષ્ણએ વારાેરતી બધાને ઢાંઢોળર્યા, પણ કોઇ તાંદ્રામાાંથી બહાર 
નીકળયુાં નહીં, કૃષ્ણના આવવાની નોંધ પણ ના લીધી છેલ્લે દ્રૌપદી પાસે 
ગર્યા તેને પણ હચમચાવી પણ તે પણ ખોવારે્યલી જ હતી. અને કૃષ્ણ 
જોરથી તેની પીઠ પર ધબાકો માર્યો ત્ર્યારે તે સેાળી જાગી. સામે કૃષ્ણને 
જોર્યા ઊભી થઇ ગઇ, માનથી ચરણથપશમ કર્યામ. હજુ પાાંડવો તો ખોવારે્યલા 
જ હતા.  

શુાં થઇ ગયુાં છે તને દ્રૌપદી, કૃષ્ણએ પછુયુાં કશુાં નહીં, ના ત ુાં કોઇ ગહન 
વવચારમાાં ખોવારે્યલી હતી. તેમણે સત્ર્ય બોલવાનો આગ્રહ કર્યો તો દ્રૌપદી 
બોલી. 
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''તમે મારૃાં  માન્યુાં નહીં હુાં તો તમને જ વરી હતી આજે વવચારતી હતી 
કે કાશ, તમે મારા છઠ્ઠા પવત હોત તો, હવે પાાંડવોનો વારો કૃષ્ણનો હતો 
આ દ્રપુદ હત્ર્યા હજુ પણ મને મનમાાંથી કાઢી નથી શકી, શુાં મારી ભલૂ તો 
નથી થઇ ગઇ ને મારી ભલૂને લીધે જ આ ર્યાતનામાાં સળગતી હતી. 
ચાલ, બધુાં સરખુાં થઇ જશે, આશ્વાસન આપ્યુાં. દ્રૌપદીએ જ બાકીના પાાંચેને 
ઢાંઢોળર્યા, અને જાગતૃ કર્યામ બધાએ કૃષ્ણને આવકાર્યામ, માન, આદર સાથે 
બેસાડર્યા. 

દ્રૌપદીની આ અવદશા જોઇ કૃષ્ણ કાંપી ગર્યા, શુાં આજ દ્રૌપદી છે ? 
જેણે તેમને પે્રમ કર્યો હતો, વનનો ઘસારો, પોષણના અભાવે પીળી પડેલી, 
ભરાવદાર શરીરમાાંથી આજે પાતળી, જર્જહરત શરીર, મોં પર નરૂ નહીં, 
ચમક નહીં, તેજ નહીં, જજિંદગીથી થાકી ગરે્યલી નારાજ, વનઃસાસા નાખતી 
મોં પર આનાંદ ના કોઇ ભાવ નહીં, વેઠ લાગતી જીંદગી, સકુાઇ ગરે્યલી 
ભાવના, થનગનાટ કર્યાાંર્ય ગાર્યબ થઇ ગર્યો હતો, મરવાના વાાંકે જીવતી 
હાલતી ચાલતી લાશ, શોષીત, અપમાનીત, પીડીત, દ્રૌપદી, 

રાત પડી કૃષ્ણને ઊંઘ નહોતી આવતી, દ્રૌપદીના જ વવચાર, તે 
વવચારે તેમની ઊંઘ ઉડાડી દીધી હતી. તેમણે આ મગુધાને જોઇ હતી, 
કૌમાર્યમની સગુાંધ, જુવાનીનો તરવરાટ, કામણગારી કાર્યા, આંખમાાં પે્રમનુાં 
ઊંડાણ, લાગણીશીલ, ઊમીઓથી ભરપરૂ, આવેગ, આવેશની માભલક, અને 
આજે આ દશા કોઇ જવાબદાર, ેક્ત એક જ વ્ર્યક્ક્ત પોતાને ધમમરાજ 
કહનેારા, વનમાાં ૧૩ વષમ તો પાાંચ પાાંડવોએ જવાનુાં હત ુાં દ્રૌપદીને નહીં, 
તેને કુાંતી પાસે મકૂીને આવ્ર્યા હોત તો ચાલત, ક્યાાં તો પાાંચાલ મોકલી 
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હોત પણ પાાંચે જણ પોતાના જરૃહરર્યાત, વાસના, ભખૂ માટે તેને સાથે 
લાવ્ર્યા હતા. તેમને સ્ત્રી વગર ચાલત ુાં નહોત ુાં. તેમને તો એક સ્ત્રી જ જોઇતી 
હતી અને આ તેમની પાાંચેની સાંયકુ્ત પત્ની હતી. બધાને ચાલે, કૃષ્ણની 
કુટીર બહાર અવાજ આવ્ર્યો, કૃષ્ણ સેાળા બેઠા થઇ ગર્યા, અત્ર્યારે કોણ ? 
બહાર આવીને જોયુાં તો ધ્રજૂતી દ્રૌપદી ઊભી હતી આંખમાાં પાણી હતા 
સાંકોચ, શરમ, ક્ષોભ સાથે ઊભી હતી. મને માે કરો કેશવ. મેં તમને 
ખલેલ પહોંચાડી, પણ તમે જાગતા હતા તેવુાં લાગે છે. હુાં તમારા મોંની 
લાગણી વાાંચી શકુાં છુાં. ગોવવિંદ મારી જ ભચિંતા કરતા હતા ને ? હા, તારી જ 
ભચિંતા મને સવુા ના દીધો, કૃષ્ણ બોલ્ર્યા, શુાં દશા તારી થઇ છે. મને વાાંધો 
નથી કેટલી વખત મને મરવાના વવચાર આવે છે. પણ પતુ્રોને લીધે હહિંમત 
નથી કરતી. હુાં તો લાચારીમાાં જીવુાં છુાં ત્ર્યાર પછી તેમને પણ લાચારીમાાં 
જ જીવવાનુાં. 

‘કેશવ તમારા આગ્રહથી, તમારા કહવેાથી મેં પાાંડવો સાથે લગન કર્યામ. 
આજે મને તમારી વાત માન્ર્યાનો રાંજ છે. તમારી વાત ના માની હોત તો 
હુાં વધારે સખુી હોત, મારી જજિંદગીની મોટી ભલૂ કે તમારૃાં  માન્યુાં. જો કણમને 
વેધ કરવા દીધો હોત અને તે મને જીતી હોત તો અને હુાં તેને સાથે વધારે 
સખુી હોત, હુાં સલામત હોત, મારૃાં  માન થવમાન સચવાતા હોત, મારે 
જ ાંગલ, જ ાંગલ રખડવુાં ના પડયુાં હોત, મારૃાં  શીલ, મારૃાં  ચાહરત્ર આજે 
સરુભક્ષત હોત, આજે આ પાાંચે નપુાંસક પવતથી હુાં અસલામતી ભોગવુાં છુાં. 
કોઇ પણ વ્ર્યક્ક્ત મારી આબરૃ લઇ શકે તેવી ક્થથવતમાાં હુાં આજે મકૂારે્યલી 
છુાં’ 
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 કૃષ્ણ નજીક આવ્ર્યા તેને છાતીસરસી ચાાંપી ખભા પર હાથ ેેરવ્ર્યો, 
આશ્વાસન આપ્યુાં, શુાં થયુાં ? દ્રૌપદી તે બોલી ના શકી, કૃષ્ણના ખભા પર 
માથુાં મકૂી રડવા લાગી. કૃષ્ણએ તેને રડવા દીધી. ક્યાાં સધુી તે ધીમા 
ધ્રસૂકા સાથે કણસતી રહી. અને વવચારોમાાં ખોવાઇ ગઇ. 

તેને તેનો જન્મ પ્રસાંગ ર્યાદ આવ્ર્યો, દ્રપુદ અને દ્રોણના ઝઘડો, વેર, 
બદલો લેવા માટે તેને જન્માવી હતી. દ્રૌપદ પોતે બાળકો પેદા કરવા 
અસમથમ હતા. તેણે કણમ સામે વેર લેવુાં હત ુાં. એક હદવસ થવપ્નામાાં 
ર્યજ્ઞાદેવતાએ આવીને કહ્ુાં કે ર્યજ્ઞા કર બ્રાહ્મણ, ઋવષને દાન આપ, ર્યજ્ઞા 
ને સેળ થરે્ય તને ર્યજ્ઞાદેવતા વરદાન આપશે. જેથી તારૃાં  વેર લઇ શકાશે, 
તેણે ર્યજ્ઞા રચ્ર્યો, ર્યજમાન તરીકે તેણે સાંકલ્પ લીધો હુાં દ્રોણનો વધ કરવા 
પતુ્ર માાંગીશ, ર્યજ્ઞામાાં આહવુત આપતી પણ તેના મનમાાં વવચારો ચાલતા 
હતા, પતુ્ર, પતુ્રી કે નાન્ર્યતર કોઇ પણ પેદા થાર્ય મારે તો બદલો લેવો છે. 
ર્યજ્ઞાએ માન્યુાં તેણે ૩ સાંતાન જોઇએ છે. અને ર્યજ્ઞામાાં ૩ પીંડ થથપાર્યા, 
એક પતુ્ર, એક પતુ્રી, એક નાન્ર્યતર અનકુ્રમે ધ્રષ્ટધમુ્ન, દ્રૌપદી, શીખાંડી, 
ર્યજ્ઞામાાં ધ્ર્યાન નહોત ુાં પણ મનમાાં ેક્ત વેર, બદલો, અપમાન, 
અપમાનનો બદલો.  

દ્રૌપદીનુાં પીંડ થોડી ક્ષણ મોટુાં હત ુાં. તેણે આ ગમ-ખશુીમાાં સાાંભળયુાં, 
અપમાન, બદલો, વેરનો બદલો, અને તે ર્યજ્ઞામાાં  જ મોટી થઇ, તેને 
કાનમાાં તેના પીંડમાાં તેના લોહીમાાં આ શબ્દો ગુાંચાઇ ગર્યા હતા. તેનો 
જન્મ તો ેક્ત વેર લેવા માટે જ થર્યો હતો, જજિંદગીનુાં વવહાંગાવલોકન 
કરતા જોયુાં કે તેને તો બધાએ ઉપર્યોગ કર્યો, વનવમત્ત બનાવી ઉપર્યોગ, 
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દુરુપર્યોગ જ કર્યો છે. પતુ્રી પે્રમ હોર્ય, દાાંપત્ર્યજીવન હોર્ય, દોથતી હોર્ય, 
વમત્રતા હોર્ય સાંબાંધ હોર્ય કે વાત્સલ્ર્ય હોર્ય. ભાવવમાાં શુાં હત ુાં તેને ખબર 
નહોતી જેને ખબર હતી તેના ખભે તો તે માથુાં રાખીને થવપ્નાાં જોતી હતી. 
તેનો પે્રમ, તેનુાં સવમથવ, તેની સવમિપત થવાની તૈર્યારી. માટે જ તેને 
સથવારો હતો કે ગોવવિંદ છે ને કેટલી વખત તેને ગોવવિંદ ઉપર પણ શાંકા 
જતી કે તે તો મારો દૂરુપર્યોગ કરીને મારી મારેતે પોતાનો થવાથમ તો 
સાધતા નથી ને, તેને વનવમત બનાવી, યગુદ્દષ્ટા, યગુવનમામણની વાતો તો 
કરતા નથીને. તે ધીરે ધીરે સભાન થતી ગઇ, તે કૃષ્ણથી અળગી થઇ દૂર 
ઊભી રહી. તે એક ઝાડના ઓટલા ઉપર બેઠી, કૃષ્ણ પણ ત્ર્યાાં આવીને 
બેઠા, 

શુાં વવચારતી હતી દ્રૌપદી અને દ્રૌપદી બોલી, મારો જન્મ, અપમાન, 
વેર, બદલો, તેનો ઉપર્યોગ, વનર્યત, બધાની વાતો તેને કૃષ્ણને કરી, પણ 
તારા મનમાાં શાનો અજ ાંપો છે, તારે કોની સામે વેર, બદલો લેવો છે, તારૃાં  
અપમાન કોણે કયુું, અને દ્રૌપદીએ જર્યદ્રથની વાત કરી, કૃષ્ણ આ વાતથી 
અજાણ હતી, તેઓ પણ ડઘાઇ ગર્યા, શુાં જર્યદ્રથની આટલી હહિંમત! અને 
આ પાાંચ નમાલા પવત, તેણે તો અજુ મન માટે પણ નેરત થઇ ગઇ હતી. 
અને યવુધષ્ષ્ઠર માટે તો ખાસ ધમમરાજ પોતાની નીવત માટે પોતે મહાન 
બન્ર્યા, પોતાની મહાનતા બતાવવા, આટલી બધી બેવકુેી, પોતાની પત્ની 
ઉપર બળાત્કારનો પ્રર્યાસ કરનારને જવા દીધો.''દ્રૌપદી'' કૃષ્ણ બોલ્ર્યા તે 
બમૂો પાડીને મદદ નહોતી માાંગી? માાંગી હતી માટે જ અજુ મન અને ભીમ 
દોડી આવ્ર્યા ને મને બચાવી, નહીં તો મારૃાં  શુાં થાત? હુાં તો ભોગ બનતા 
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રહી ગઇ. અને કૃષ્ણના મોં પર ભાવ બદલાર્યા, દ્રૌપદી તારાથી ભલૂ થઇ 
ગઇ તેં તારા ચીરહરણ વખતે મને ર્યાદ કર્યામ ને હુાં તારી લાજ બચાવવા 
આવી ગર્યો હતો ને, આ વખતે તે મને કેમ ર્યાદ ના કર્યો, અને દ્રૌપદીને 
પોતાની ભલૂ સમજાઇ, કૃષ્ણએ તેને વચન આપ્યુાં હત ુાં કે તે ર્યાદ કરશે ને 
તે તેની લાજ બચાવવા આવી જશે કેશવ હજુ ાં મોડુાં નથી થયુાં તમારી 
દ્રૌપદીનો બદલો, તેના વધથી જ હોર્ય, મારા કોઇ પવતની તાકાત નથી કે 
તેની સામે બદલો લઇ શકે, તુાં વનરાશ ના થા, જરૃર કાંઇ રથતો નીકળશે, 
મારે રથતો નથી કાઢવો કેશવ મારે બદલો લેવો છે. હુાં તો તેના માટે જ 
જન્મી છુાં તમે મને વચન આપો કે તમે તેનો વધ કરશો, હા શાાંવત રાખ, 
તારૃાં  ગૌરવ સચવાર્ય તેવુાં હુાં કરીશ, અને તારા પવતથી આટલી બધી 
નારાજ ના થા, તને નારાજ થવાનો, નેરત કરવાનો હક્ક છે. પણ હુાં તને 
વચન આપુાં છુાં કે અને ખબૂ ધીમા અવાજે બોલ્ર્યા, જે ેક્ત દ્રૌપદી જ 
સાાંભળી શકે કે કોઇ પાાંડવ ર્યોધ્ધો તેનો વધ કરશે પણ દ્રૌપદી તારે એક 
પાાંડવ ર્યોધ્ધો ગમુાવવા પડશે, છે તારી તૈર્યારી, તુાં સહન કરી શકીશ.  

હા હુાં એકનો ભોગ થવીકારવા તૈર્યાર છુાં મારે તો બદલો લેવો છે અને 
ત્ર્યારે જ મને શાાંવત થશે, અને ગોવવિંદ તમે તો મારૃાં  ભાવવ કહ્ુાં છે. હુાં 
મહાવવનાશક છુાં વવનાશ માટે જ સજામઇ છુાં તો આ તો ેક્ત એકનો જ ભોગ 
છે. અને હવે લેવાનુાં કે આપવાનુાં શુાં બાકી છે. બધુાં તો બધાને આપી દીધુાં 
મને શુાં મળયુાં ેક્ત અપમાન જ ને, હુાં તૈર્યાર છુાં ભલે એક પાાંડવ ઓછો 
થાર્ય, અને હા તમે તો પાાંડવ નથી એટલે મને શાાંવત છે, તમે છો તો પછી 
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મારે કોઇની કર્યાાં જરૃર છે. હુાં તો તમારામાાં જ સમારે્યલી છુાં, મારૃાં  અક્થતત્વ 
તો તમારી ઉપર જ ટક્ુાં છે. 

કૃષ્ણ બોલ્ર્યા, દ્રૌપદી ત ુાં મારી છે, હુાં તારો છુાં કર્યો પાાંડવ તારા 
મગજમાાં છે. મેં તો ભાવવ જોઇ લીધુાં છે. અત્ર્યારે તને હુાં વચન આપુાં છુાં કે 
ત ુાં જે નામ વવચારતી હોઇશ, તે નામ કદી બહાર નહીં જાર્ય, અને દ્રૌપદી 
વવચારમાાં પડી ગઇ કર્યાાં સધુી તે ચપુ રહી, મનમાાં મોટી ગડમથલ 
ચાલતી રહી, કોઇક એક પાાંડવ ર્યોધ્ધાને ગમુાવવા, પણ આમાાંથી કોણ 
તેના કોઇ કામમાાં આવ્ર્યા નથી. અજુ મન તેને વપ્રર્ય હતો પણ જ્ર્યારથી સભુદ્રા 
આવી છે ત્ર્યારથી તે મારામાાં રસ લેતો નથી, બીજા બધા તો લટકણીર્યા 
છે. બળજબરીથી લટકેલા છે. અને લાાંબા વવચાર, મનોમાંથન પછી ધીરે 
રહીને બોલી મેં વવચાયુું કેશવ, નકુલ, સહદેવ ભલે મારા કહવેાતા પવત 
હોર્ય પણ મારી પાસે જ્ર્યારે હોર્ય છે ત્ર્યારની વાત અલગ છે. બાકીનો 
સમર્ય તો તે મા ના આજ્ઞા ાહકિંત પતુ્ર, બાળકો જેવા છે. મારાથી ઉંમરમાાં 
પણ નાના છે. મારા કહ્યાગરા પણ છે નાદાન બાળકો છે માટે તે નહીં રહ્યા 
હવે ત્રણ હુાં અજુ મનને તો કાર્યદેસર વરેલી છુાં. મને ઘણી વાર તેનામાાં 
તમારા દશમન થાર્ય છે તે તમારો પડછાર્યો છે માટે તે નહીં જ ભલેને આજે 
મારો રહ્યો નથી. અને બીજુ ાં સભુદ્રા તમારી બહને છે. તે વવધવા થાર્ય તેવુાં 
તમે ને હુાં ના વવચારૃાં  હવે રહ્યા ભીમ, ધમમરાજ આજ સધુી મારી કોઇએ 
પણ મારી લાજ બચાવવાનો પ્રર્યત્ન કર્યો હોર્ય તો તે છે ભીમ, તે આજે 
પણ મને ખબૂ પે્રમ કરે છે. 
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ભલે તે દુર્યોધનની પત્ની ભાનમુતીની બહને કાશીનરેશ કન્ર્યા 
જલાાંધરાને પરણ્ર્યો છે, પાાંચ પાાંડવોમાાં હુાં સૌથી વધારે સલામતી ભીમ 
પાસે જ અનભુવ.ુ 

હવે રહ્યા ધમમરાજ, પોતાની જાતને ધમમરાજ કહતેા મારા જરે્યષ્ઠ 
પવતનુાં શુાં કહવે ુદુવનર્યા તેમને શાના માટે ધમમરાજ કહ ેછે તેની મને આજ 
સધુી સમજ પડી નથી. ડાહી ડાહી વાતો ધમમના નામે કોઇ પણ પવૂામ પર 
સબાંધ વગર કહલેી. કેટલી વખત ગહન વવષર્ય પર ના બોલવુાં તે તેમની 
મતુ્સદીગીરીમાાં ખપી જત ુાં અવનણામર્યક, અવઢવમાાં રહતેા, કામી, લાલચ,ુ 
લોભીર્યા, સમર્ય સચૂકતાનો અભાવ, ઉદારતા પણ ભર્યની જ એક પ્રકૃવત 
હોર્ય તે તેમને પાસેથી શીખવી જોઇએ, દુશ્મનને પણ જવા દેવાની 
ઉદારતા ને કાર્યરતા ગણાર્ય, તેમનુાં જમા પાાંસ ુેક્ત પાાંચમાાંથી તે સૌથી 
મોટા, હષામળુ, તેમનો થવભાવ, બીજાના જજિંદગીમાાં હાંમેશાાં ડોકીર્યા કરનાર 
તેમને અને વવદુર કાકાને ખરૃ ેાવે બાંનેની પ્રકૃવત્ત પ્રવવૃત્ત સરખી. માટે જ 
અનથો સર્જર્યા કરતા. જે રીતે એક નહીં બે વખત મને જુગારમાાં મકૂી, જે 
રીતે હુાં થથળુ ચીજ હોઉ તે રીતે મારા વખાણ કરી મને જુગારમાાં મકૂી હારી 
ગર્યા, મારી ઇજ્જજત લેવાનો પ્રર્યત્ન થર્યો પણ તે ચપૂ રહ્યા, પોતાની 
પત્નીની ઇજ્જજત જ્ર્યારે લુાંટાતી હોર્ય ત્ર્યારે કોઇ પણ નામદમ  માણસ પણ 
વચ્ચે કદૂીને ઇજ્જજત બચાવે જ્ર્યારે અહી બધા ચપૂ હતા. તેવુાં જ 
જર્યદ્રથના પ્રસાંગમાાં થયુાં. 

અને હા કેશવ મારે મારા વેરનો બદલો, પ્રવતશોધ લેવાનો હોર્ય અને 
તમારી મદદ હોર્ય તો એક પાાંડવો ર્યોધ્ધો ગમુાવવા તૈર્યાર છુાં અને તે 
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મારા મનમાાં ધમમરાજ છે. મારો જરે્યષ્ઠ પવત જે મારા કોઇ કામના નથી, 
અસમથમ ક્ષવત્રર્ય રહ ેકે ના રહ ેતેની મને કે સમાજને કોઇ જરૃર નથી. હા હુાં 
આ જ વવચારૃાં  છુાં અને સાથે તે નહીં હોર્ય તો હુાં કાંઇ વવધવા તો થવાની 
નથી, તમે છો અને બાકીના ૪ તો રહશેે તે અને હવે બોલવાનો વારો 
કૃષ્ણનો હતો શુાં આ સ્ત્રી વેર, બદલો, અપમાનના પ્રવતશોધમાાં જીવતી 
બળતી હતી. નજીકથી અનભુવ્યુાં તેના શ્વાસ પણ ગરમ આવતા હતા, 
કેટલી તેજથવી, ઓજથવી, આ અક્ગન કન્ર્યા કૃષ્ણને તેમને વપ્રર્યતાથી ધ્રજુારી 
આવી ગઇ, અને બોલ્ર્યા નારી ત ુાં નારાર્યણી છે. ત ુાં દ્રૌપદી હુાં નારાર્યણ, 
અને મનમાાં બોલ્ર્યા, તારૃાં  વેર લેવાશે, જીવશે કોઇને મરશે કોઇ પણ 
જર્યદ્રથ જશે, જશેને જશે જ. 

તેમણે દ્રૌપદીને ગાઢ આભલિંગનમાાં લઇને માથા ઉપર એક ચુાંબન કયુું 
હા, હુાં તારો કેશવ તને વચન આપુાં છુાં તારૃાં  ધાયુમ થશે, ઉધ્વેગ ઓછો કર, 
શાાંવતથી સઇૂ જા, કાલ તારી છે. ત ુાં દેવી છે ત ુાં મહાદેવી છે. અને કૃષ્ણ 
પોતાની કુટીર તરે જતા રહ્યા દ્રૌપદી ક્યાાં સધુી આભલિંગનનો થપશમ 
અનભુવતી ઊભી રહી. 
       **** 

કુરૃકે્ષત્રનુાં યધુ્ધ પરૃૂાં  થઇ ગયુાં, ૧૮ સશક્ત સેનાનો નાશ થર્યો, કુલ 
પાાંડવ પાસે પાાંચ પાાંડવ છઠ્ઠા સાત્ર્યકી, સાતમા કૃષ્ણ, કૌરવ પકે્ષ, 
અશ્વત્થામા, કૃપાચાર્યમ અને કૃતવમામ આટલા મોટા યધુ્ધમાાં એકલી દ્રૌપદી 
જ એવી હતી કે જે યદુ્ધ મેદાન ઉપર છાવણી નાખીને રહતેી હતી. અને 
જ્ર્યારે કૌરવનો નાશ થતો ત્ર્યારે ત્ર્યારે વપશાચી આનાંદ લેતી. કણમને તો 



274 

 

માે કરી દીધો હતો. તેની ધમમની પોતાની માટે વ્ર્યાખ્ર્યા તે પ્રભાવવત થઇ 
હતી તેના માટે તેને માન થરે્યલુાં. તે ઘણી વખત કણમને મળતી. પાાંડવોથી 
અજાણ હતા. કલાકો સધુી બાંને વાત કરતાાં તેની ઉદારતા, કુટુાંબ પે્રમ, 
વેાદારી, શોર્યમ, શરુવીરતા જાનની પરવા કર્યામ વગર ધમમની રક્ષાની 
ખેવના, ટાંકીલો, તે વવચારતી કે બાંનેનો જન્મ વવભચત્ર પહરક્થથતમાાં થર્યો, 
આખા જીવનકાળ દરમ્ર્યાન તે બાંને શોવષત રહ્યા. તે સમાજથી સતૂપતુ્ર 
તરીકે અને તે સમાજથી વતરથકૃત રહી, પાાંચ પાાંડવને પરણીને. પાાંડવો 
ેક્ત તેનુાં રૃપ જોઇને જ સાચવતા, ના તેઓ તેનો વેાદાર રહ્યા ના તે, તે 
હાંમેશાાં કૃષ્ણની સલાહ દાાંપત્ર્ય જીવનમાાં સરખામણી કરતી રહી, તેને ધીરે 
ધીરે કણમ ગમવા લાગર્યો હતો, પણ બાંનેમાાંથી કોઇએ મર્યામદા ઓળાંગી 
નહોતી. તે હાંમેશા તેની સાથે માનથી આદરથી વાત કરતી. 

બાંને એક-બીજાની પોતાના શબ્દ ઉપર માેી માાંગી હળવાશ 
અનભુવતા, અને કણે જ્ર્યારે યધુ્ધ શરૃ થતાાં મને બે વાત કહી તેનાથી હુાં 
ચોંકી ગઇ, પાાંડવો તરે મારા પવત તરે મને નેરત થવા લાગી શુાં 
આવા નમાલા પવત સાથે મેં જજિંદગી વવતાવી. 

કોઇ પણ માનવ ઉપર, થવમાન ઉપર આરોપ મકેૂ તે કેવી રીતે 
ચલાવી શકાર્ય. બન્યુાં એવુાં કે ૧૩ વષમના વનવાસ દરમ્ર્યાન કૌરવના 
બનેવી, દુઃશાલાના પવત જર્યદ્રથે તેની એકલતાનો લાભ લઇ તેનુાં 
અપહરણ કયુું અને બળાત્કારની કોવશશ કરી, પણ તેટલામાાં ભીમ આવી 
ગર્યા, નાનુાં યધુ્ધ થયુાં, જર્યદ્રથને પકડી લીધો, અને ધમમરાજ યવુધષ્ષ્ઠર  
બહનેનો પવત થાર્ય તેમ કહીને દાંડ આપ્ર્યા વગર છોડી દીધો. પોતાની 
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પત્નીની આબરૃનુાં કાંઇ નહીં. ભીમ આવી ગર્યા, નહીં તો તે બળાત્કારમાાં 
સેળ પણ થાત. આવા નીચ હલકટ માણસને તેમને પોતાના દુશ્મન 
કૌરવની બહનેના પવત, એટલે પોતાના પણ બનેવી તેમ કહી છોડી દીધો, 
અને યધુ્ધ પરૃુાં  થર્યા પછી મેં જોયુાં તો અભભમન્યનુા વધના માટે જર્યદ્રથને 
દોષી ગણી અજુ મન પ્રવતજ્ઞા લીધી આત્મહત્ર્યાની,  કૃષ્ણે પણ મદદ કરી, 
તેનો વધ કર્યો. પોતાના પતુ્રનો બદલો લીધો પણ મારી સાથે બળજબરી  
કરી ત્ર્યારે જવા દીધો, અને પાાંચે પવતમાાંથી કોઇએ તેને દાંડ ના દીધો, 
પત્નીની ઉપર અત્ર્યાચાર ચાલવા દીધો તેમને મારી કોઇ હકિંમત નહોતી 
તેમને તો મારૃાં  શરીર જ જોઇત ુાં હત ુાં મન નહીં મારી પર ગમે થાર્ય ત્ર્યારે 
ધમમ વચ્ચે આવી જતો, ધમમરાજ તો ધમમનો આંચળો ઓઢીને ેરતા હતા. 
અને વાહ, વાહ કરાવતા તેની સરખામણીમાાં કણમને જે રીતે ચથુત ધમમ 
સમજતા હતા તેનો જોટો નહોતો, તેણે મારી સાથે જે મર્યામદા રાખી હતી 
તેથી હુાં તેની તરે ખેંચાઇ હતી, સ્ત્રી નાજુક, નમણી વેલ જેવી હોર્ય છે. 
તેને હ ૂાંે, ટેકો જોઇએ તે તરત વીંટળાઇ જતી હોર્ય છે. 

**** 
બીજો બનાવ આના કરતાાં પણ ભર્યાંકર છે. શુાં હુાં કૃષ્ણને ઝાંખતી હતી, 

પે્રમ કરતી હતી. સવમિપત હતી અને તેમણે આવી વાત કરવાની હહિંમત 
કેમ કરી તે સમજાતુાં નથી. શુાં દરેક પરૃુષ સ્ત્રીને થથળૂ વથત ુજ ગણે છે. 
સ્ત્રીની કોઇ હકિંમત જ નહીં તેના મારે કોઇ લાગણી નથી, હુાં તો તેમની 
હતી, તો આવી વાત તેમના મોંથી કેવી રીતે નીકળે? 
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યધુ્ધ પહલેાાં સાંવધ માટે કૃષ્ણ કુરૃસભામાાં ગર્યા છેલ્લો પ્રર્યાસ હતો, મેં 
ના પાડેલી સાંવધની જરૃર નથી યધુ્ધ જ વવકલ્પ છે. પણ યવુધષ્ષ્ઠર ના 
માન્ર્યા, રાજને બદલે પાાંચ ગામ લઇને આપશો તો ચલાવી લઇશ. આ 
ધમમરાજ હતા, મારા અપમાનની તેમની હાલાકીને લીધે પડેલી તકલીેની 
કોઇ ભચિંતા નહોતી. તે શોર્યમ વવનાના હતા. હતવીર્યમ હતા, લડવાની હહિંમત 
નહોતી, જીવ વહાલો હતો, થવમાન જેવુાં કશુાં હત ુાં નહીં. 

પણ ગોવવિંદ અને મારા આગ્રહથી જ આ વાત શક્ય બની હતી.   

કણે મને કહ્ુાં કે કૃષ્ણ સાંવધની વાત પછી કુરૃસભામાાંથી બહાર નીકળર્યા 
ત્ર્યારે તમે કણમને તમારી સાથે લેતા ગર્યા, હક્થતનાપરુથી દૂર ગર્યા, રથ 
ઊભો રાખ્ર્યો, અને કૃષ્ણે કણમને જે કહ્ુાં તે ''કણે મને .... કહ્ુાં, કૃષ્ણે મને કહ્ુાં 
તારૃાં  એક રહથર્ય હુાં જાણુાં છુાં. કણમએ જવાબ આપ્ર્યો મને ખબર છે પણ કણે 
તે રહથર્ય મને ના કહ્ુાં. મેં તેને બહ ુકહ્ુાં પણ તેણે પે્રમથી ના પાડી. કૃષ્ણએ 
કણમને દ્રૌપદી તારી તેમ કહી પ્રથતાવ મકુ્યો, તુાં અને દ્રૌપદી મળો છો તે 
મને ખબર છે તમારા બાંનેની મનોદશા સરખી છે. તે તેના પવતઓથી 
નારાજ છે. ત ુાં સમાજથી. તમને બાંનેને એકબીજા માટે  લાગણી થઇ છે તે 
હુાં જોઇ શકુાં છુાં. દ્રૌપદીને તેમાાં વાાંધો નહીં હોર્ય. ેક્ત એક જ વાત મારી 
માન ત ુાં દુર્યોધનનો સાથ છોડી દે, તારો સાથ જતાાં યધુ્ધ અટકી જશે. 

દ્રૌપદી તારી થઇ જશે, એક રીતે તારા અપમાનનો બદલો પણ લેવાઇ 
જશે. કણે કૃષ્ણને કહ્ુાં એક બાજુ તમે મને દ્રૌપદી આપવાનુાં કહો છો બીજી 
બાજુ હુાં તેની લાગણીની આદર કરૃાં  છુાં તો બદલો કેવો? તમે ધમમ ભલૂો 
છો, ધમમ વવરૃધ્ધની વાત કરો છે. મને પણ ખબર છે. તમારૃાં  નામ પડતાાં 
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તેની આંખમાાં જે ચમક આવે છે તે તમારી તરેનો પે્રમ જ દેખાર્ય છે. 
આખી ચમક જે તન-મનથી સવમિપત હોર્ય તેની આંખમાાં જ હોર્ય. બીજુ ાં 
ઉંમરમાાં હુાં મોટો છુાં. મારી ઘેર પૌત્રની કાંકોત્રી લખવાના સમર્ય છે મારી 
થાર્ય તે મને ગમે, પણ...અનૈવતક આડાસાંબાંધમાાં હુાં માનતો નથી. તેની 
તકલીેમાાં હુાં તેના વમત્ર તરીકે ઊભો રહુાં તે શોભે, તેનો ગેરેાર્યદો ના 
લેવાર્ય, તેણે કૃષ્ણને ઝાટકો આપ્ર્યો, સ્ત્રી દુઃખ હોર્ય તો સાથે સહાનભુવૂતની 
જ જરૃર હોર્ય છે. તે તમારી થઇ જાર્ય. બીજા આ વાતનો લાભ લે પણ હુાં 
રાધાપતુ્ર, સતૂપતુ્ર આવો લાભ ના લઉં હા તેને મારી મદદની જરૃર હોર્ય 
તો હુાં ઊભો છુાં. જો તેને દૂર્યોધન સામે વાાંધો હોર્ય તો તેને સાથે હુાં વચ્ચે 
પડીને સમાધાન કરાવી દેત. અને હ ે વમત્ર તમે જો કૃષ્ણની વાત માની 
હોત તો હુાં મારા નપુાંસક પવતને છોડીને તમારી પાસે આવી જાત, અને 
લાાંછન લાગત, માન-પાન જાત, પણ મારી સલામતી સરુક્ષા, મારા શીલનુાં 
રક્ષણ કરવા તમે સક્ષમ છો. આ પાાંચે તો આ વાતમાાં વનષ્ેળ છે. કૃષ્ણ 
વગર તે હમેશા મોટા વનણમર્યો લે છે. તેમની પોતાની કોઇ આવડત નથી. 
મને આ બધામાાં થોડો અજુ મન માટે લાગણી-પે્રમ હતો. પણ તે પણ 
જ્ર્યારથી સભુદ્રાને પરણી લાવ્ર્યો છે ત્ર્યારથી તેને મારામાાંથી રસ ઉડી ગર્યો 
છે. સભુદ્રાને લાવ્ર્યા પછી હુાં જાણે તેની કશી છુાં જ નહીં તેવો તેનો 
વ્ર્યવહાર છે. 

મારી જજિંદગીની દશમન કરતાાં લાગે છે કે હુાં તો દર વખતે બીજાનુાં 
રમકડુાં જ છુાં મારૃાં  કોઇ થવમાન અક્થતત્વ જ નથી. હા તમને એક માહીતી 
આપુાં જજિંદગીમાાં એક વખત વનમાાં રહતેા ર્યજ્ઞાઋવષને જરૃર મળશો. તેમને 
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મારી આંખ ખોલી નાાંખી છે. તમારી સામેની મારી ઉગ્રતા ઝેર તેમણે 
ધમમનો સહારો લઇને મને સમજાવીને હુાં તેમની વાત થવીકારવા તૈર્યાર 
થઇ, તમારૃાં  ધમમનુાં જ્ઞા ાન, ઊંડાણથી પ્રભાવવત થઇને જ હુાં તમારી પ્રીત 
પ્રાપ્ત કરવા પ્રર્યત્ન કર્યો.  

**** 

કણમ મરાર્યો 
દગાથી મરાર્યો મારવાની પે્રરણા કૃષ્ણએ અજુ મનને આપી. ભલે કૃષ્ણ 

તેમના માટે સવોપરી હતા, કૃષ્ણની આ ચાલ માટે તેને દુઃખ થયુાં પણ શુાં 
કરે ? કૃષ્ણને તે સવમિપત હતી. તે તન-મનથી તેમને વરેલી હતી. કણમ 
મરાર્યો, તેની જજિંદગીમાાં એક ખાલીપો આવી ગર્યો, કણમ હતા ત્ર્યાાં સધુી 
તેને મનમાાં સલામતીની ભાવના હતી. તેને હવે પાાંડવો ઉપર ભરોસો 
નહોતો રહ્યો. પોતાનો બદલો લેશે કે નહીં ? તેને એવુાં લાગયુાં કે કણમના 
જવાથી બે જણની આંખમાાં આંસ ુઆવશે એક વશૃાલી કણમની પત્ની, અને 
બીજી પોતે, સ્ત્રી જ એક પરૃુષની ખોટ સમજી શકે, ધમામત્મા કણમ. તેની 
પાછળ રડનારૃાં  પણ કોઇ નથી. આ વશૃકેત ુ તેના નવ પતુ્રમાાંથી બચેલો 
એક માત્ર પતુ્ર. અને રડવાવાળુાં પણ કોઇ કર્યાાં બચ્યુાં હત ુાં, દ્રૌપદીએ તેને 
એક વાત કહી હતી.  

દુવનર્યામાાં કેટલા કેટલા લોકોએ તેને દગો દીધો હતો તેને છેતર્યામ હતા 
તેની વાત તેને કહી, ઇન્દ્ર આવીને અજુ મન માટે કવચ, કુાંડળ માાંગી ગર્યા, 
પોતાના દાનની પ્રણાલી તોડી, તે જાણતો હતો કે તે પોતાનુાં મોત આપી 
રહ્યો છે. પણ ઇન્દ્ર ખદુ ર્યાચક બનીને આવ્ર્યો પછી જોઇએ શુાં ? ઇન્દ્રને 
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ભીખ આપી દીધી દુવનર્યામાાં તેના દાનનો જોટો જડે તેમ નથી. પોતાનો 
પ્રાણ આપી દીધો. 

અધરૂામાાં પરૃૂાં  કુાંતી આવીને પાાંચ પાાંડવ માટે કણમ પાસે અભર્યદાન 
માાંગી ગઇ, કણમ મરે તેમાાં તેને કોઇ વાાંધો નહોતો. તે પણ માાંગી ગઇ કણમ 
આશીવામદ માટે પગે લાગર્યો તો કુાંતીએ તેને અભર્યદાન પાાંડવો તરેથી 
આપવાને બદલે ેક્ત ''નીરોગી રહજેે'' તેવા આશીવામદ આપ્ર્યા, પાાંડવો તો 
તેના કહ્યાગરા હતા. તે પાાંડવોને કહી શકત કે કણમને ના મારતા, પણ 
કણમને લાગણીથી છેતર્યો, અને કણમને મોત આપ્યુાં. 

વધમુાાં સાાંભળયુાં કે કણમ સામે લડતા હતા અને પોતાની અમલૂ્ર્ય 
શક્ક્તથી અજુ મન સામે તીર છોડવાની તૈર્યારી કરી ત્ર્યારે અજુ મનના દુશ્મન 
નાગરાજ તક્ષક તેના તીર ઉપર આવીને બેસી ગર્યા અને કણમને કહ્ુાં તીર 
છોડ, આ તીર વનષ્ેળ નહીં જાર્ય, પણ  કૃષ્ણએ રથને નીચો નમાવીને 
અજુ મનને બચાવી લીધો. 

દ્રૌપદીને પોતાના જીવનમાાં ખાલીપો લાગતો હતો, જીવન વનરથમક 
લાગત ુાં, આપઘાત કરવાનુાં મન થત ુાં પણ પાાંચ પતુ્ર અને કૃષ્ણ તરેની 
અને છેલ્લે કણમ તરેની લાગણી, હવે તો કણમ રહ્યો નથી, કૃષ્ણના ચાહરત્ર 
બચે તે અપેક્ષા એકતરેી વવચારતી, તેને વવચાર આપતો તે જેટલી કૃષ્ણ 
તરે સવમિપત છે તેવી રીતે કૃષ્ણ તેને સવમિપત છે ખરા ? તેમની 
હાજરીમાાં તેને એવુાં લાગત ુાં, સાથે તેમની ગેરહાજરીમાાં મન ના પાડત ુાં, શુાં 
આખી જજિંદગી આ સાંબાંધ અધ્ધરતાલ જ રહવેાના હવે તો તેનામાાં હહિંમત 
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હતી ને કોઇની ભચિંતા કર્યામ વગર તેના ગોવવિંદ સાથેના સાંબાંધ જાહરે કરવા 
તૈર્યાર હતી, પણ વનર્યવત જુદી જ હતી. 

તેમનુાં વેર લેવાઇ ગયુાં હત ુાં કર્યા ભોગે, પોતાના પાાંચ પતુ્રનો ભોગ 
લેવાર્યો હતો, બાપ-ભાઇ ગર્યા,વમત્ર ગર્યો, પાાંચે પવતને હવે કોઇ રસ 
નહોતો. તેની રાજ માટેની તરસ, સત્તા માટેની ભખૂ, પ્રવસલ્ધ્ધની ભખૂ પરુી 
થઇ ગઇ હતી. એક રાજ માટે આટલી મોટી ખવુારી ભલે તે વનવમત્ત બની 
હતી. કૃષ્ણ એ તેને વનવમત બનાવી હતી. તેનો વેર-અગની જવલાંત રાખ્ર્યો 
હતો. 

પણ હવે શુાં? યધુ્ધ પરૃુાં  થયુાં, કૃષ્ણ દ્રારકા ગર્યા પછી કોઇ હદવસ 
હક્થતનાપરુ પાછા આવ્ર્યા નથી, તેનાથી કોઇ હદવસ દ્રારકા જવાયુાં નહીં. જે 
પાાંડવો માટે તેમણે ત્ર્યાગ આપ્ર્યો તે પાાંડવોએ પણ યધુ્ધ પછી કોઇ દીવસ 
કૃષ્ણની દરકાર રાખી નહીં, તેમણે તો પોતાનો ધ્રે્યર્ય કૃષ્ણ મારેતે વસધ્ધ 
કરી લીધો હતો. હવે મને લાગત ુાં હત ુાં કે કૃષ્ણ મારી નજીક રહવેા માટે 
મારી સાથેના સાંબાંધ તાજા રહ ેતે માટે તે પાાંડવપકે્ષ સાથે આપ્ર્યો, વાતને 
૩૬ વષમ વીતી ગર્યા, કૃષ્ણ પણ ગર્યા, હુાં અંતીમ સમરે્ય તેમની પાસે 
નહોતી, શુાં તેઓ મને ર્યાદ કરતા હશે? ઘણી વખત ઉંઘમાાંથી જાગી જતી 
શુાં કૃષ્ણ મારી પાસે આવ્ર્યા, મને પાંપાળતા હોર્ય તેવો અનભુવ થતો, પણ 
તે મારો ભ્રમ હતો. 

આજે હુાં વવચારૃાં  છુાં કે ઘણી વખત મારા પવત સાથે જ્ર્યારે 
દાાંપત્ર્યજીવન ભોગવતી હોર્ય ત્ર્યાર સાથે કોઇ પવત હોર્ય પણ મારા 
વવચારોમાાં ભાસ-આભાષમાાં તો, સમીપ તો કૃષ્ણ જ હોર્ય. 



281 

 

મેં મારી લાગણી, ઉવમિ, આવેગ, આવેશ બધુાં જ કૃષ્ણ માટે સાચવી 
રાખ્યુાં હત ુાં અને જ્ર્યારે જ્ર્યારે તક મળતી ત્ર્યાર ત્ર્યારે તેની અનભુવૂત 
મેળવી લેતી, કૃષ્ણ મને કાર્યમ પછૂતા, તુાં હુાં આવુાં છુાં ત્ર્યારે પગે કેમ લાગે 
છે અને પગે લાગતી વખતે તારી આંખમાાંથી ગરમ આંસ ુમારા પગ પર 
પડે છે. હુાં ચોંકી જઉં છુાં. ત ુાં તો ર્યજ્ઞાસેની છે. તારૃાં  શરીર અક્ગનથી ભરેલુાં 
છે. તારામાાં વેરની અક્ગન, કામની અક્ગન છે. આ આંસ ુકર્યા પ્રકારના છે તે 
હુાં નક્કી નથી કરી શક્યો, જો આ આંસ ુકામના હોર્ય તો હુાં તેનો થવીકાર 
કરૃાં  પણ જો વેરના હોર્ય તો મને કહવેા દે. બહ ુથયુાં પાાંચાલી હવે શાાંત થા, 
અને હવે તારે કોની સામે વેર લેવાનુાં બાકી છે. તારી દ્રષ્ષ્ટએ હવે પછીના 
ગનુ્હગેાર પાાંડવો છે. તેવુાં તે માને છે તે હુાં જોઇ શકુાં છુાં. પણ તે તારા પવત 
છે. ત ુાં તેમના બાળકોની મા હતી. ના ના કૃષ્ણ મારો ગથુસો તેમની ઉપર 
તો છે જ પણ તેથી પણ વધારે ગથુસો તમારી ઉપર છે. હવે તો યદુ્ધ પરૃૂાં  
થઇ ગયુાં. પહરણામો જોઇ લીધા મારી દ્દષ્ટીએ સૌથી મોટા ગનુ્હગેારોમાાં 
તમે અને કુાંતી છો, બીજા નાંબર ભીષ્મ અને વવદુર કાકા છો ? મારી ઇચ્છા 
વવરૃધ્ધ કણમને તમે જે પ્રથતાવ આપ્ર્યો તે જ વખતે તેના જન્મનુાં રહથર્ય 
મને કહ્ુાં હોત તો આજે મારો કણમ જીવતો હતો, મને તમારી જેટલી જરૃર 
છે, તેટલી કણમની પણ હોત મેં તો મારા પાાંચે પવતને અજમાવી ચકૂી છે. 
થવર્યાંવરમાાં તમે મને તેમની સાથે પરણાવી તમે મોટી ભલૂ કરી બેઠા હતા. 

એક સ્ત્રી જજિંદગીમાાં જેને પ્રથમવાર પે્રમ કરે તન-મન અપમણ કરે તે 
પાત્ર છેલ્લા શ્વાસ સધુી ભલૂાર્ય નહીં, જ્ર્યારે એકબીજાના શ્વાસ અથડાતા 
હોર્ય, મન,તન મળતાાં હોર્ય તે ક્ષણ બાંનેમાાંથી કોઇ ભલૂી શકત ુાં નથી. 
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દ્રૌપદી આ ઉંમરે પણ શરમાઇ ગઇ મોં લાલચોળ થઇ ગયુાં અને આજે 
જીવન સાંધ્ર્યાએ જ સાંથમરણ વાગોળીને જીવવાનુાં હત ુાં બાંને માટે જીવે છે જ 
જીવાડત ુાં હત ુાં. ગાાંધારીનો શ્રાપ સાચો પડર્યો, કૃષ્ણ ગર્યા, ર્યદુવાંશ પરૂો થઇ 
ગર્યો, હવે વારો તેમનો હતો. રાજ પાટ બધુાં પરીભક્ષતને આપીને હહમાલર્ય 
ગાળવા નીકળર્યા, પાાંચ પાાંડવ અને પોતે અમકુ અંતર સધુી રથમાાં ગર્યા 
પછી ચાલતા નીકળર્યા, એક સાાંજે દ્રૌપદી બદ્યાની સાથે જમવા ભેગા બેઠા 
ત્ર્યારે તે બોલી તમને પાાંચેને એક સવાલ પછૂવા માાંગુાં છુાં. કાંઇક કબલૂવા 
પણ માાંગુાં છુાં. બધા અધીરા થઇ ગર્યા તે શુાં કહવેા માાંગતી હતી તેની 
કોઇને ખબર નહોતી, પણ તેને બધાની દુઃખતી નસ ઉપર હાથ મકૂ્યો.  
પવતરાજ, કુરૃકે્ષત્રના યધુ્ધ પછી કૃષ્ણ દ્રારકા ગર્યા પછી કોઇ હદવસ તેઓ 
પાછા હક્થતનાપરુ કેમ ના આવ્ર્યા? અને તમે ત્ર્યાાં ગર્યા નથી ? આમ કેમ 
? શુાં થયુાં છે ? મેં તો મર્યામદા થવીકારીને તમને પછૂયુાં નહીં ? પણ એવુાં તો 
છેલ્લે હદવસે શુાં થયુાં હત ુાં જે તમે મને કહતેા નથી ? ન તો જતી વખતે 
મને મળવા આવ્ર્યા ત્ર્યારે તે બોલ્ર્યા, મ ૂાંગે મોં એ વવદાર્ય લીધી તેઓ કોઇ 
ભાર લઇને ગર્યો, પણ હા, કૃષ્ણ મારા વમત્ર હતા. મેં તો વમત્રતા વનભાવી 
છે. એક રેખા કરતાાં પણ અમારા સાંબાંધ મર્યામદાથી પણ પર હતા. તમારી 
સાથેના લગન પહલેાાં હુાં તેમની સાથે પરણવા માાંગતી હતી, પણ તે શક્ય 
ના બન્યુાં. હુાં તો તેમની સાથે જતી રહવેા પણ તૈર્યાર હતી. તમારી 
વનરસતા, દુલમક્ષતા, મને મોટાભાઇ કણમ તરે પણ આકષમણ થરે્યલુાં તેઓ 
મર્યામ ત્ર્યારે હુાં રડેલી. પણ મારા સાંબાંધ ગાંગા જેવા હતા. કૃષ્ણ જેવા નહીં. 
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હા, જતાાં પહલેાાં મેં કૃષ્ણને એક સવાલ જરૃર કર્યો હતો, હ ેગોવવિંદ, હ ે
કેશવ, હુાં... હુાં તો તમારી છુાં હતી, પણ તમે જ મારી સાથે અન્ર્યાર્ય કર્યો 
તમે થવાથી પરૂવાર થર્યા, આજે મને લાગે છે કે તમે મારો ઉપર્યોગ, 
દુરુપર્યોગ કર્યો અને હુાં તમારો હાથો બની ગઇ મારા સમપમણની કોઇ 
હકિંમત તમે રાખી નહીં. હુાં તમને સવમિપત હતી અને છેલ્લે છેલ્લે તમે મને 
પણ? તમને આશાંકા હતી કે અમારી છાવણી ઉપર હમુલો થશે, હીંસક 
બનાવ બનશે, તમે અમને છ ને ખસેડી દીધા, પણ મારા પાાંચ પતુ્ર અને 
મારા ભાઇને તમે મરવા દીધા હુાં અનાથ થઇ ગઇ. મેં તો બધુાં ગમુાવ્યુાં 
યધુ્ધમાાં યવુધષ્ષ્ઠરનો એક પતુ્ર...બચ્ર્યો, ભીમના બધા ગર્યા, અજુ મનના ચારે 
ગર્યા, સહદેવ, નકુળના બધા ગર્યા, મારા બધા ગર્યા, મારા કુળનુાં વનકાંદન 
નીકળયુાં ેક્ત બચ્યુાં, કહુાં કે બચાવ્ય ુસભુદ્રાનો અંશ અને વાંશ જે તમારો છે, 
જે પ્રવતજ્ઞા ાથી પરીભક્ષતને જીવતો કર્યો તે પ્રવતજ્ઞા ા મારા પતુ્ર માટે ના 
કરી શક્યા હોત તો આજે હુાં વનરાધાર ન હોત, તમે તમારા ચમત્કારથી 
બ્રહ્મદશમન કરાવી શકો, અંધ ધતૃરાષ્રને દેખતો થવાનુાં વરદાન આપી 
શકો, અને મારા પતુ્રને જીવવત ના કરી શકો, હુાં વાસદેુવ મારા વમત્ર, મારા 
સખા, મારા બાંધ ુજ હોવા છતાાં હુાં તમને માે નથી કરી શકતી, આ રાંજ 
મને આખી જજિંદગી ડાંખશે, અને હુાં તેમને પગે પડી પણ આજે મારી 
આંખમાાંથી આંસ ુ ના નીકળર્યા, મારા આંસ ુ સકુાઇ ગર્યા હતા મારા પતુ્ર 
પાછળ, હા હુાં આજે પણ તમારી છુાં મેં કોઇ હદવસ તમારા માટે કચાશ 
રાખી નથી, પણ તમે રાખી અને કૃષ્ણના પગ ભીના ના થર્યા પણ હથેળી 
ભીની થઇ ગઇ, તેમની આંખમાાં પણ એક આંસ ુઆવી ગયુાં. મનમાાં જ 
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બોલ્ર્યા હુાં તારો ગનુ્હગેાર છુાં, પણ વનર્યવતએ આજ નક્કી કયુું હત ુાં મારી 
પાસે આ જ કરાવવા માાંગતી હતી. માટે હુાં કોઇ હદવસ દ્રારકા ના ગઇ પણ 
તમે કેમ ના ગર્યા? અને પાાંચે એક સાથે બોલ્ર્યા તારી અને કેશવની આ 
વાત અમે સાાંભળતા હતા. તને તેની ખબર નહોતી. આખી જજિંદગી અમે 
તને દુઃખી કરી પણ છેલ્લે તારા આકરા સમર્યમાાં અમારા પણ પતુ્ર તો 
ગર્યા જ છે તે અમે પણ વનરાધાર થર્યા છે તને ટેકો આપવા, તારી હહિંમત 
વધારવા દ્રારકા ન ગર્યા. 

સ્ત્રી કેવી રીતે પોતાની લાગણી વ્ર્યકત કરી શકે છે. કબલૂાત કરી શકે 
છે. તેનો આ ઉત્તમ દાખલો. 

**** 
 દ્રૌપદી અને પાાંચ પાાંડવો થવગે જવા નીકળર્યા દ્રૌપદી આજ સધુી 

આટલો વવશાળ હહમાલર્ય કોઇ હદવસ જોર્યો નહોતો. ેક્ત સાાંભળેલ ુ
હહમાલર્યને ઋવષઓએ અને બ્રાહ્મણોએ નાથેલો છે. તેની લાખો ગુે ાઓમાાં 
ઋવષ અને બ્રાહ્મણો વસે છે અને તપ કરે છે પણ તેને કોઇ દેખાયુાં નહીં. 
હક્થતનાપરુથી હરદ્વાર થઇને ઉપર જવા નીકળર્યા. ઠાંડો બરેીલો પવન, 
હાડકાાં ગાળી દેતી ઠાંડી, ભર્યાંકર સસુવાટા મારતો અવાજ. ેક્ત પહરેેલાાં 
કપડાાં અને થોડુાં ખાવાનુાં શુાં આ જ રથતે થવગે જવાત ુાં હશે. તે ધ્રજૂી ગઇ. 
તેણે આખી જજિંદગી સાંઘષમ કર્યો હતો. વનમાાં મશુ્કેલીઓ ભોગવી હતી. 
કેટલીક વખત અન્ન-જળ પણ મળતાાં ન હતાાં. ેળ અને કાંદમળુ ખાઇને 
જજિંદગી જીવેલી હતી. તેને અઘરૃાં નહોત ુાં લાગત ુાં. પણ છેલ્લા છત્રીસ વષમથી 
સખુ-સાહ્યબીમાાં ટેવાઇ ગરે્યલી હતી. થવગે જવાનો આનાંદ હતો. તેને એવુાં 
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હત ુાં કે થવગમ નજીક છે. પણ જેમ - જેમ આગળ વધતા ગર્યા તેમ તેમ 
પ્રશ્નો  વવકટ થતા ગર્યા. ગાંગા-જમના, અલકનાંદા, માંદાહકની, સેંકડો 
નદીઓ ઓળાંગતા ઓળાંગતા આગળ વધતા ગર્યા. સાાંકડી પગદાંડી. ચારે 
બાજુ બરેના પહાડો પણ એક  દ્દઢ સાંકલ્પ જે મળે તે ખાઇ લેવાનુાં. શુાં 
પાવમતીએ આ જ હહમાલર્યમાાં મહાદેવને રીઝવેલા? શુાં આ જ હહમાલર્યમાાં 
શાંકર-પાવમતી વસતા હતા? ઉપર આભ નીચે બરે જ્ર્યાાં જ્ર્યાાં જુઓ ત્ર્યાાં 
સેેદ બરેની ચાદરો. અને સરૂ્યમના પહલેા હકરણે તેઓ જાગી જતા. આખો 
હદવસ ભતૂકાળના સાંથમરણો વાગોળતા આગળ વધતા. એક-બીજાનો વાાંક 
પણ કાઢતા બધા જ ઘરડા હતા. સહન-શક્ક્તનો અભાવ હતો. વાત-
વાતમાાં ઝઘડી પડતા. મારે વચમાાં પડવુાં પડત ુાં. એક હદવસ જ્ર્યાાં 
રાતવાસો કરેલો. ત્ર્યાાં સવારે ઉઠીને જોયુાં તો ચારે બાજુ લાખો-કરોડો 
રાંગબેરાંગી પતાંભગર્યા શુાં આ જ થવગમ છે? શુાં થવગમ આવી ગયુાં? ના ના આ 
તો તેનુાં પ્રથમ ચરણ હત ુાં. જેણે હહમાલર્ય નથી જોર્યો. તેણે કશુાં નથી જોયુાં. 
આટલી ઊંચાઇએ પણ માાંકડાાં કે વાાંદરા કદૂમ કદૂ કરે. હવે ભાગરે્ય જે થોડા 
ઝાડ દેખાતાાં હતાાં. એક ટેકરી ચડો અને ઉતરો ત્ર્યાાં સધુી ટેકરી અલોપ થઇ 
ગરે્યલી હોર્ય હવે કોઇ જીવ દેખાતો ન હતો. સપાટ મેદાનો આવ્ર્યા. હવા 
પાતળી થતી ગઇ. નીચે બરે પણ ભકૂ્કો થઇને ચરૂો હતો. એક પગલુાં 
ઉપાડવામાાં આખુાં શરીર નીચોવાઇ જત ુાં હત ુાં. અને માાંડ માાંડ ડગ ભરતા 
હતા. શ્વાસ રૃાંધાતો એક-બીજાનો સાથ અને સહારો છૂટી ગર્યો. સૌથી પહલેા 
યવુધષ્ષ્ઠર, ભીમ, અજુ મન, નકુલ અને સહદેવ અને તેની પાછળ છેલ્લે હુાં 
(દ્રૌપદી) મને લાગત ુાં હત ુાં કે હવે હુાં ચાલી નહહ શકુાં હુાં બરેમાાં ઢસડાઇ 
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પડી. શ્વાસો રૃાંધાવા માાંડર્યા. બધા આગળ ચાલતા હતા. હુાં અને મારૃાં  મોત 
નજીક આવતુાં હત ુાં. મારી આ દશા જોઇ નકુલ દોડતો મારી પાસે આવતો 
હતો થોડા અંતર સધુી તેને હુાં જોઇ શકી અને પછી તે મારી આંખો સામેથી 
ઓઝલ થઇ ગર્યો. હુાં બેભાન થઇ. અને તેઓ એ માની લીધુાં કે હુાં મરી 
ગઇ. નકુલે ચારે જણને નજીક બોલાવ્ર્યા. બધાએ માની લીધુાં કે હુાં (દ્રૌપદી) 
મરી ગઇ. મને આ જ દશામાાં મકૂીને તેઓ આગળ વધતા હતા. અને 
અચાનક હુાં થોડી ભાનમાાં આવી. તેમનો ધીરો અવાજ મને સાંભળાતો હતો. 
તેમને મારી કોઇ પડેલી નહોતી. હુાં જીવુાં છુાં કે મરી ગઇ છુાં. તેની ખાતરી 
પણ તેમણે નહોતી કરી. મને વનરાધાર છોડી દીધેલી. શુાં મેં આજ પાાંચ 
પવતઓના પડખા સેવેલા? શુાં આખી મારી જજિંદગી તેમની વાસના માટે 
સજામએલી હતી ? તે પાાંચે મને જે રીતે ચ ૂાંથેલી છે, તે મને અત્ર્યારે ર્યાદ 
આવતુાં હત ુાં. જીવનનો ેેરો વનષ્ેળ લાગર્યો. શુાં મહાદેવ પાસે ભલૂથી 
મારાથી પાાંચ વખત પવત જોઇએ છે. તેવુાં બોલાઇ ગયુાં હત ુાં. અને તેમણે 
'તથાથત'ુ કહી દીધેલુાં હત ુાં. અને મારા નસીબમાાં આ પાાંચ પાાંડવો લખાર્યા, 
હુાં તો કૃષ્ણને પે્રમ કરતી હતી. તન-મનથી સવમિપત હતી. હવે તો તેઓ 
પણ ક્યાાં હતા. અને મને નકુળનો અવાજ સાંભળાર્યો તે યવુધષ્ષ્ઠરને પછુતો 
હતો કે આપણા બધામાાંથી દ્રૌપદી પહલેી કેમ ગઇ અને યવુધષ્ષ્ઠરે હલકટ 
જવાબ આપ્ર્યો કે તે આપણા બધામાાં અજુ મનને સૌથી વધારે પે્રમ કરતી 
હતી. દ્રૌપદી વવચારવા લાગી હા, હુાં અજુ મનને પે્રમ કરતી હતી. કારણ કે 
તેણે મને જજતેલી હતી. અને બાકીના ચાર તો મારા માથે પડેલા હતા. 
દ્રૌપદી રૃાંધાતા અવાજે બમુો પાડતી તેમ બોલી ના યવુધષ્ષ્ઠર તમે ખોટા 
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છો. કોઇએ અવાજ સાાંભળર્યો નહીં. મારો પહલેો પે્રમ તો કૃષ્ણ-વાસદેુવ અને 
બીજો પે્રમ તે કણમ આટલુાં વવચારતા તે થાકી ગઇ. 

ગળે શોષ પડતો હતો. બાજુમાાં ગાંગા વહતેી હતી. ધસડાતી ત્ર્યાાં 
જવાનો પ્રર્યત્ન કર્યો. પણ જઇ ના શકી. આંખોમાાં બે ભચત્ર તરી આવ્ર્યા 
એક કૃષ્ણનુાં મોહક મોહહની થવરૃપ અને બીજુ ાં અજાણવાડુ, દાનવીર, 
શરુવીર, કવચ-કુાંડળ ધારી કણમ આજ તેના પે્રમની સાભબતી હતી. કણમ તો 
ધીરે ધીરે ઓઝલ થઇ ગર્યો. પણ કૃષ્ણ તરતા જ રહ્યા. મોંએથી બોલાત ુાં 
નહોત ુાં. ગળામાાં અને ગળામાાં બોલતી રહી. હ ે કૃષ્ણ વાંદે હરે મરુારી, વારે 
ઘડીએ આ શબ્દો બોલતી ગઇ અને કૃષ્ણનુાં મોહક ક્થમત ધીરે ધીરે દૂર થત ુાં 
ગયુાં અને છેલ્લો શબ્દ બોલી કૃષ્ણ તમે તમારી પાસે બોલાવી લ્ર્યો. હુાં 
તમારા વગર નહીં જીવી શકુાં. અને દ્રૌપદીનો પ્રાણ ઉડી ગર્યો. 

આટલા મોટા વવશાલ હહમાલર્યમાાં આર્યમવતમની મહારાણી કૃષ્ણની 
સખી, કણમ વમત્ર, પાાંચ પાાંડવોની પત્ની ર્યજ્ઞમાાંથી પેદા થરે્યલી ર્યાજ્ઞસેની 
ગાંગા હકનારે પણ પાણી વગર તડપતી ગઇ  
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