“ગજલ ું જોડીશ મા!”
જેમ જેમ આગગાડી વતનના ગામની નજીક ને નજીક જઈ રહી હતી, તેમતેમ નનરું જન
માતાનિતાના મેળાિ માટે ચ િંતામાું િડયો હતો. રે વાનો શોક એના હૃદય િર ઘેરાતો હતો.
માબાિને જોતાું જ એ શોકનો ઘનઘોર ત ૂટી િડશે તો કેવી બ ૂરી દશા બનશે!
સ્ટેશન આવી િહોંચ્.ું ભારે હૈયે તે ઊતયો.
“કાું ભાઈ, આવ્યા ને?” કરતો એક બઢ્ ઢો ટપ્િાવાળો સ્ટેશનની રે ચ િંગ ઝા ીને બહારથી
ઊં ો થયો.
“હા, ઓસમાનકાકા!” નનરું જને જવાબ દીધો.
“ ાવો ભાઈ, િેટી.”
બીજા ટપ્િાવાળાઓ બ ૂમાબ ૂમ િાડતા ને હાથ

ાુંબા કરતા ભાડાની

ડસા ડસી કરવા

ાગ્યા. િણ નનરું જને શાુંનતથી સહને કહ્:ું “ભાઈઓ, મારે તો ઓસમાનકાકાના જ ટપ્િામાું બેસવ ું
િડશે; અ ારખનો સુંબધ
ું મારાથી ન ભ ાય.”
ઓસમાને ટપ્િો

ાવ્યો ત્યારે નનરું જને પ ૂછ્ ું: “કાકા, કેમ આજ તમે િોતે ઊઠીને ટપ્િો

જોડયો? અ ારખ નથી?”
“અ ારખો નથી, ભાઈ!”
“ક્ાું ગયો છે ?”
“બીજે ક્ાું? અલ્ ા કને.”
“શ ું બો ો છો? ક્ારે ?”
“ગઈ કા

િરોઢઢયે.” બો તાું બો તાું બઢ્ ઢા ઓસમાને ખોંખારા ખાધા; ઘોડાને જરા વધ

ડ કારા કયાા. નનરું જનને સમજાઈ ગ્ ું : બઢ્ ઢો ઓસમાન પત્રશોકના આવેશને દબાવી રાખવાન ું
છ

કરતો હતો.
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શો રોગ હતો વગેરે નવગતો ન પ ૂછવાન ું જ નનરું જને ઉચ ત માન્ ું. કા ે જ જેનો જવાન
દીકરો ફાટી િડયો છે તેને આજે તો મજૂરી િર

ડી ગયો દે ખી નનરું જનને િોતાની બાબતમાું શરમ

ઊિજી. રે વાના મ ૃત્્એ કેટ ાક ઢદવસ સધી એના વા નમાું નવક્ષેિ િાડયો હતો. આજે આ બઢ્ ઢાને
દીકરાની મૈયત િર બે ઢદવસનો િણ શોક ન િોસાય તેવી હા ત હતી. શોક, નવ ાિ, આંસ,
આપ્તસ્નેહનો ચ ત્તભ્રમ : નવશ્વના રસસાઢહત્યમાું જ્વ ત
ું ભાવે વણાવાતા એ સહ ભાવો, કાચ દાસનો
કીનતિક શ એ અજનવ ાિ, ભવભ ૂનતની કાવ્યક ગી એ રામનવરહની કનવતા – એ સવા તો
સમ ૃદ્ધિવુંતોના વૈભવો છે ; અમીરોનાું એ અમન મનો છે .
ઓસમાને ટપ્િો

ાવતાું કહ્:ું “નાનકડો છોકરો કે’ કે બાિા,

ાવો હ ું ગાડીએ જાઉં. િણ

મેં કહ્ ું કે, ના ભાઈ, તને હજી દસ જ વરસ થયાું છે , તારે હજી બે વરસની વાર છે . ને હ ું જાઉં તો
દુઃખ થોડક
ું નવસારે િડે, કેમ ખરું ન,ે ભાઈ?”
ડોસો નનરું જનનો ગર બનતો હતો.
“કામ છે ને ભાઈ, ઇ હરકોઈ વાતના દુઃખન ું મારણ છે . કામ તો દુઃખને ખાઈ જાય છે . હ ું તો
અ ારખાનેય કહ્યા જ કરતો કે ભાઈ, ત ું કામે

ાગી જા! િણ એ ઊંધે માગે ઊતરી ગયો.”

“શ ું થ્ ું હત ું, કાકા?”
“આ ભાઈ, અમારી નયાતમાું એક દે ખાવડી છોકરી હતી. એની સ ૂરતમાું અ ારખો ઝડિાઈ
ગયો. િે’ ાું પ્રથમ તો બાઈએ છોકરાને આંબાઆંબ ી બતાવ્યાું; િછી વળી બદ ી ગઈ, બીજા હારે
શાદી કરી ગઈ. આ તે દા’ડાથી હૈયાફૂટો અ ારખ ગળવા મુંડયો. ગાડીએ જાય, િણ ગજલ ું જોડયા
કરે . ભાડાબાડાન ું ધ્યાન આિે નહીં. ઓ ી ક્ાું છે ને ક્ાું નઈં તેના ખબર કઢાવ્યા કરે . એમ કરતાું
કરતાું છે લ્ ા એક મઢહનાથી તો મુંદવાડમાું ઘેરાઈ જ ગયો. મેં એને ઘણ ું કહ્ ું કે ભાઈ, હય
ું એક
દા’ડો તારા જેવડો જવાન હતો, મનેય ઇશકના ઘા

ાગ્યા’તા. િણ મેં તો બાઈને રોકડું િરખાવી

દીધ’ું ત ું કે ત ું તારે માગે ને હ ું મારે માગે! એક ઘડીય દ ને નવસામો દઉં તો મને સતાવે ને? િણ
નવસામો જ શેનો દઉં? કામ, કામ ને કામ માથે જ મુંડી િડે . ઘરમાું દસ જણાું ખાનારાું હતાું.
દસેયને મોઢે જાર-બાજરીની રોટી તો મ ૂકવી જ િડેન,ે ભાઈ? એમાું ગજલ ું જોડવી િોસાય
ક્ાુંથી?”
“ન િોસાય, કાકા! સા ી વાત.”
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નનરું જનને ભય િેઠો કે ઓસમાન ટપ્િાવાળાએ િોતાના નવશેની બસો ગાઉ દૂ ર બને ી
ગપ્ત વાત જાણી

ીધી જણાય છે . શ ું મારો મામ ો કોઈએ દે વકીગઢમાું ફે ાવ્યો હશે?

ઓસમાને ઉમે્:ું “નનરું જનભાઈ, બેટા! ત ુંનેય કહ ું છું, કે આવે કોઈ ફુંદે ન ફસાજે, બાિા!
સીધી

ીટીએ હાલ્યા જાવ ું, મારા બાિા! સુંસારની ઘટમાળ છે ; ખાવુંદની કરામત છે . મરદ અને

ઓરત તો મા ક
ે ે જ સરજે

છે ; એટ ે ઇશક ને વજોગ, શાદી ને નવવા, બા

ને બચ ાું, માુંદગી ને

મોત, એ તો હાલ્યા જ કરે . બાકી ગજલ ું જોડવાની વાતમાું સાર નથી ઢરયો, ભાઈ! વધ શ ું કહ?
ું ત ું
તો બડો ઇલ્મી છો, હજારું ઢકતાબન
ું ે ઘોળી િી ગ્યે

છો.”

“એ ઢકતાબોએ જ દાટ વાળ્યો છે ને, કાકા!” એટલ ું કહેતો કહેતો નનરું જન અટકી ગયો.
ઓસમાન ડોસાએ તો નનરું જનને ભારી ફફડાવી મ ૂક્ો. એનાથી કશ ું બો ી જ ન શકા્.ું
ઘર આવ્્ ું. ઓસમાને હેઠા ઊતરીને ખડકી િર ટહકો કયો: “એ ગુંગાવઉ, શ્રીિતરામભાઈ,
આ નનરું જનભાઈને

ાવ્યો છું.”

ખડકી ઊઘડી. અંધારે મા એક હઢરકે ન

ઈને બહાર આવી. માએ ઓસમાન જેઠનો ઘ ૂમટો

કાઢયો હતો, છતાું ઘ ૂમટામાુંથી મા બો ી શકતાું હતાું: “ભાઈને

ાવ્યાને, ઓસમાનભાઈજી!”

“તયેં નૈં!” ઓસમાનને એક બ્રાહ્મણ નારીના જેઠ હોવાનો િોરસ

ડયો, “મારી ગાડી મે ીને

બીજે બેસે જ નૈ ને!”
બઢ્ ઢો ઓસમાન નનરું જનના ટ્રુંક-ચબસ્તર ઊં કીને ખડકીમાું મ ૂકવા

ાલ્યો ત્યારે અંદરથી

શ્રીિતરામ માસ્તર બો ી ઊઠયા: “રું ગ છે , ઓસમાન! રું ગ છે તને, ભાઈ! રોવા ન બેસે એન ું જ
નામ મદા !”
“તમેય માસ્તરસાહેબ,” ઓસમાને સામી શાબાશી આિી, “તમેય જવાન બેટીને વળાવી
કેવા

ોખુંડના બની બેઠા! હ ું શ ું નથી જોતો? હરહુંમેશ શાસ્તર ઉિાડીને ઠેકઠેકાણે વાું વા જાઓ

છો. નીકર ટાુંઢટયા જ ભાુંગી િડે ને!”
ઘ ૂમટામાુંથી નનરું જનના બાએ કરણ અવાજે કહ્:ું “બેસે તો ખાય ક્ાુંથી, ભાઈજી? આંસથી
કાુંઈ આટો થોડો ભીંજાય છે ?”
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“બસ, બસ, મારી બોન!” ઓસમાન િડકારી ઊઠયો, “ત ુંય કાુંઈ ઓછી કઠણ છાતીની નથી.
સુંસારમાું ભડ બનયાની જ વાત ખરી છે . માટે જ હ ું તો નનરું જનભાઈનેય આખી વાટે કહેતો આવે
છું કે બાિ, ઇશ્કની ને નનસાસાની ગજલ ું જોડવા ન બેસતો!”
એમ કહેતો ઓસમાન િોતાના થાકે ા ઘોડાને દોરતો દોરતો જ ગાડી

ઈ ગયો ને એ

ત્રણ બઢ્ ઢાુંની જીવન-ઢફ સ ૂફી િર સ્તબ્ધ બની નવ ારતો નનરું જન ખડકી િર જ ઊભો થઈ રહ્યો.
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