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ઓળીપો 
 

પરણીને આવી છે તે ઘડીથી રૂપીને જપં નથી. એન ેતો બસ એક જ રઢ લાગી 

ગઈ છે. બાપોદર ગામના આઘા આઘા ઓરરયામાથંી જ્યારે રૂપી ધોળી માટીના 

થર ખોદી રહી હોય છે, ત્યારે એન ેભાન નથી રહતે   ંકે ઓરરયાની ભેખડમા ંપોત ે

કેટલી ઊંડી ઊંડી ચાલી જાય છે. વટેમાર્  ુજોતા ંજોતા ંચેતવતા ંજાય છે : “રૂપી, 

ભેખડ પડશ ેને ત નેં દાટી દેશે, હો બેટા!” 

પણ રૂપી તો મેરની દીકરી. એન ેતો એના ંઘરખોરડા ંઆભલા ંજેવા ં

ઊજળા ં કરવા ં છે. ઓરડામા ં કમાનો વાળવી છે. દાણા ભરવાની મોટી મોટી 

કોઠીઓ ઘડીને તેના ઉપર નકશી કરવી છે. ગોખલા કંડારવા છે. ભીંત ઉપર 

ચચતરામણ આલખેવા ં છે. રૂપીને ઠાવકી, ચીકણી, માખણના પપિંડા જેવી ધોળી 

માટી વગર કેમ ચાલ?ે દટાઈ જાય તોય ેશ ?ં 

માટીના સ  ડંલા પોતાન ેમાથ ેમેલીને, મલપતી મલપતી, રૂપી ચાલી 

આવ ેછે. ધોમધખતા તાપમા ંએન  ંરૂપાળં મોં રાત  ચંોળ થાત   ંઆવે છે. મોતીની 

સેર વીખરાણી હોય તેવા ં પરસેવાના ં ટીપા ં ટપકતા ં આવ ે છે. ક વાને કાઠેંય 

મેરાણીઓ મોઢા ંમચકોડી વાતો કરે છે : 
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“નવાઈ, આ તો નવી નવાઈની આવી છે! ક વામા ંપાણી જ રે’વા દેતી 

નથી. ક ણ જાણ ેઅધરાતથી બેડા ંતાણવા માડં ેછે.” 

પનસરણી ઉપર ચડીને રૂપી જ્યારે પોતાના ઘરની પછીતને અન ેઊંચા 

ઊંચા કરાને ઓળીપા કરે છે, ત્યારે પાડોશણો આશીવાુદ દેતી જાય છે કે, 

“વાલામ  ઈ, પડ ેતો ઠીક થાય!” 

ભ  ખી-તરસી વહ ને આખો રદવસ ઓળીપો કરતી પનહાળીન ેસાસ -સસરો 

હતેાળ ઠપકો આપે છે કે, “અરે રૂપી, ખાધાનીય ેખબર ન પડે, બેટા?” 

એન ેમાથ ેચારે છેડ ેછૂટ ં ઓઢણ  ંઢળકે છે. એના ઘઉંવરણા ગાલ ઉપર 

ગોરમટીના છાટંા ટંકાઈ ગયા છે. એના દેહના દાગીના ધ  ળમા ં રોળાણા છે. 

શરણાઈ-શી એના હાથની કળાઈઓ કોણી સ ધી ગારામા ં ગરકાવ છે. તોય 

રૂપીના ંરૂપ કાઈં અછતા ંરહ?ે 

રૂપીનો વર નથ  રોટલો ખાવા આવ ેછે. એકલા બેસીને ખાવ  ંએન ેભાવત  ં

નથી. 

“રૂપી!” નથ  બહાર નીકળીન ેએન ેસાદ કરે છે : “રૂપી, આવડી બધી 

કેવાની અધીરાઈ આવી છે ઘર શણગારવાની? કાઈં મરી બરી તો જાવાની નથ 

ના!” 

“લ,ે જો તો બાઈ! નથ  કેવી વાણી કાઢી રરયો છે! મેરની દીકરી ખોરડ  ંન 

શણગારે ત્યારે એનો જન્મારો કાઉં ખપનો, નથ ?” 
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“હ ે ભગવાન! આ મેરની છોકરી તો નવી નવાઈની! કવરાવ્યો મને! 

ભગવાન કરે ને પનસરણી લસરે જાય!” એટલ  ંકહીને નથ  હસ ેછે. 

“તો તો, પીટયા, તારે જ મારી ચાકરી કરવી પડશ.ે સાજી થાઉં તોય ે

તારા ખોળામાથંી ઊઠા ંજ નરહ ને! ખોટી ખોટી માદંી પડનેે સ  તી જ રા!ં” 

રૂપી અન ેએનો વર નથ  ખોરડાની પછીતે ઊભા ંઊભા ંઆવી મીઠડી 

વાતો કરીને અંતર ભરી લેતા,ં ને પેટ ભરવાની વાતો ભ  લી જતા ંહતા.ં ઈશ્વરે 

પોતાની વહ ને થોડા જ સમયમા ંઘરની આવી મમતા લગાડી દીધેલી દેખીને 

નથ ડો પોતાના અંતરમા ં સ્વગુન  ં સ ખ અન ભવી રહ્યો છે. પનસરણીની ટોચ ે

ઊભીને કરો લીંપતી સ્ત્રી જાણે આભની અટારીમા ંઊભેલી અપ્સરા હોય એવ  ંએવ  ં

એને લાગ્યા કરત .ં ગોરમટીના છાટંણામંા ંભીંજાયલેી એ જ વાન મેરાણી નથ ને 

મન તો કોઈ નવલખા ં રત્ને મઢેલી પ્રપતમા જેવી દેખાતી. એના હૈયામાથંી 

ઉદ્ગાર નીકળી જતો કે, ‘ઓહોહો! બાપોદર ગામના જ વાપનયામા ંમારા સરખો 

સ ખી મેર બીજો કોઈ ન મળે.’ 

એમ કરતા ં કરતા ં અષાઢ ઊતરીને શ્રાવણ બેઠો. જોતજોતામા ં તો 

બાપોદર ગામ હરરયાળી ક ંજ જેવ  ંબની ગય .ં નદી અન ેનહરેા ંછલોછલ હાલયા ં

જાય છે. ધરતીના ંઢોરઢાખંર અન ેપખંીડા ંહરખમા ં રહલોળા મારે છે, ને રૂપી યે 

વારતહવેાર રહવેા મડંી છે. સવાર પડ ે છે ને હાથમા ંચોખા-કંકાવટી લઈ રૂપી 

બાપોદરના ંદેવસ્થાનો ગોત ેછે, પીપળાને અને ગાયોન ેચાદંલા કરી કરી ચોખા 
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ચડાવે છે, નાગદેવતાના રાફડા ઉપર દ ધ રેડે છે. રૂપીને મન તો આ સષૃ્ટટ શી 

રચળયામણી હતી! ઓહોહો, શી રચળયામણી હતી! 

શીતળા-સાતમ અન ેગોકળ-આઠમના તહવેાર ઢ કડા આવ્યા. સાતમ-

આઠમ ઉપર તો મેરાણીઓ ગાડંીત  ર બને. પરણેલી જ વાનડીઓને પપયરથી તેડા ં

આવ.ે રૂપીને ય માવતરથી સદેંશા આવ્યા કે, ‘સાતમ કરવા વહલેી પહોંચજે.’ 

સાસ -સસરાએ રાજીખ શીથી પોતાની લાડકવાયી વહ ને મરહયર 

મહાલવાની રજા આપી. નવી જોડ લ  ગડા ં પહરેી, ઘરેણાગંાઠંા ં ઠાસંી, સવા 

વાભંનો ચોરસ ચોટલો ર્  થંી, સેંથ ેરહિંગળો પ  રી ને આંખ ેકાજળ આંજી રૂપી પપયર 

જવા નીકળી. માથ ેલ  ગડાની નાની બચકી લીધી. 

પરણ્યા પછી આજ પહલેી જ વાર નથ એ રૂપીને એના ખરા રૂપમા ં

નીરખી. નથ  પાસ ેરૂપી રજા લેવા ગઈ. નથ થી ન રહવેાય :ં 

“રૂપી! આ બધ  ં પપયરરયામા ંમા’લવા રાખી મ  ક્ ’ંત  ં ને? ‘નથ ! નથ !’ 

બોલેન ેતો ઓછી ઓછી થે જા’છ! તઈં આ શણગાર તો નથ  માટે કોઈ દી ન તા 

સજ્યા!” 

“લ,ે જો તો બાઈ! આડ  ંકા ંબોલતો હઈશ, નથ ! કામકાજ આડ ેમને વેશ 

કરવાની વેળા જ કે દી હ તી? અન ેઆજ પે’ય ું છે એય તારા જ કાજે ને! ત  ંહાલય 

મારી હારે. મને ત્યા ંકાઈં એકલ  ંથોડ  ંગમશ?ે” એટલ  ંબોલતા ંતો રૂપીની આંખમા ં
ઝળઝચળયા ંઆવી ગયા.ં 
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“અરે, ગાડંી! એમા ંકોચવાઈ ગી? અને મા-બાપની રજા પવના મારાથી 

અવાય ખર ં કે?” 

“હ  ંફુઈન ેને મામાન ેબેયન ેકે’તી જાઉં છ ંને! ત  ંજરૂર આવજે, હો! તારા 

વન્યા મારી સાતમ નૈ સ ધરે, હો નથ ડા!” 

એટલ  ં કહીને રૂપી સાસરા કન ેગઈ. પોતાની તોછડી, મીઠી વાણીમા ં

મેરની કન્યાએ ત કંારા દઈને કાલ  ંકાલ  ંવેણ કહ્ :ં 

“મામા, નથ ને ચોકસ મેલજે, હો! નીકર મારી સાતમ નૈ સ ધરે.’ 

સાસ ને પગ ેપડીને રૂપી બોલી, “ફુઈ! નથ ને ચોકસ મેલજે, હો! નીકર 

મારી સાતમ નૈ સ ધરે.” 

“માડી, મેલશ  ંતો ખરા; પણ તારા માવતરન  ંસાચ-ેખોટે ય તેડ  ંતો જોવ ે

ને!” બ ઢ્ઢી સાસ એ જવાબ દીધો. 

“અરે, ફુઈ, એનો ધોખો ત  ં કરીશ નૈ. હ  ં ત્યા ં પહોંચ્યા ભેરી જ તેડ  ં

મોકલાવીશ ને!” 

એમ કહીને રૂપી બચક ં ઉપાડીને બહાર નીકળી ─ કેમ જાણ ેફરી કોઈ 

રદવસ પાછ ંઆવવાન  ંજ ન હોય એવી આંસ ડભેરી આંખે ખોરડા સામે ટાપંી રહી. 

ખડકીમાથંી નીકળતા ં પગ ભારે થઈ ગયા. છાનોમાનો નથ  પાદર સ ધી 

વળાવવા ગયો. છલાગંો મારતી મગૃલી જાણ ેપાછ ંવાળીન ેજોતી, લાકડીના 
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છેડા પર ટેકવેલા નથ ના ગરીબડા મોં સામ ેતાકતી ગઈ. એનો છેલલો બોલ એક 

જ હતો: 

“નથ ડા, આવજે હો! નીકર મારી સાતમ નૈ સ ધરે.” 

આઘ ેઆઘ ેરૂપીના ઓઢણાનો છેડો પણ ઊડતો અલોપ થયો, ત્યારે એક 

પનસાસો મેલીને નથ  ગામમા ંગયો, કામકાજમા ંએન  ંચચત્ત પરોવાઈ ગય .ં 

* 

“અરર, માડી! દીકરીને પીટયાઓંએ કામ કરાવે કરાવેન ેઅધમ  ઈ કરે 

નાખી. માથેથી મોરડયો ઉતાયાુ પહલેા ંતો મ  વા ં રાખહ જેવાએં પાણીની હલેય  ં

ખેંચાવવા માડંી.” 

“પણ માડી, તને કહ્  ંક ણ?ે” 

“ક ણે શ ,ં તારી પાડોશણ એં. સવારથી સાજં લગ ેદીકરીને ઓળીપામા ંજ 

દાટે દીધી, માડી! આમ તો જો! મોં માથ ેન  રનો છાટંોય ન મળે. અને પદમ જેવી 

મારી રૂપીની હથેચળય  ંતો જો ─ રોગી ઉતરડાઈ જ ગી.” 

“માડી, તને કોઈ ભભંેરે ર્  ં(ગય )ં છે, હો! અમારા ંપાડોશી ભારે ઝેરીલા ં

છે. ત  ંકોઈન  ંમાનીશ મા, હો! અન ેતેં મને તેડ  ંમોકલય ,ં તારે નથ ને કીમ ન 

તેડાવ્યો? ઈ તો રરસાઈ ને બેઠો છે. ઝટ દેને ખેપપયો મલેય.” 
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“ચ  લામા ંજાય તારો નથ ડો! મારે એ ભ  તને તેડાવવો જ નથ, અન ેલાખ 

વાતેંય તને પાછી ઈ ઘરને ઉંબરે ચડવા દેવી નથ. ઘણાય મેર મળી રહશેે; 

એકની એક દીકરીને આખો જનમારો ઓળીપામા ંનથ દાટેં દેવી!” 

દડ! દડ! દડ! રૂપીની કાળી કાળી બ ે મોટી આંખોમાથંી પાણી દડી 

પડ્ા.ં એના હૈયામા ંધ્રાસકો પડી ગયો. એન  ંબોલવ  ંમાવતરન ેગળે ઊતરત  ંજ 

નથી. અદેખી પાડોશણોએ પપયરરયાનંા કાનમા ં પનિંદાન  ંઝેર રેડી દીધ  ંહત .ં રૂપી 

શ  ં બોલ,ે કોન ે સમજાવ?ે સાસરરયાનં   ં સાર ં બોલનારી એ છોકરીને સહ એ 

શરમાળ, ર્ ચણયલ અન ેઆબરૂરખી ગણી હસી કાઢી. જેમ જેમ એ બોલતી ગઈ, 

તેમ તેમ સહ ને એન ેમાટે વધ  ને વધ  અન કંપા ઊપજતી ગઈ. અબોલ બનીને 

એ છાનીમાની ઓરડામા ંબેસી ગઈ. રોવા જેટલ  ંતો ત્યા ંએકાતં પણ ક્ાથંી 

હોય? 

રૂપીનો બાપ બાપોદર ગયો. વેવાઈઓન ે વસમા ં વેણ સભંળાવ્યા.ં 

ચબચારા ંબ ઢ્ઢા ંમાવતર અને નથ  ─ એ ત્રણે જણાનંે તો ધરતી માગુ આપે તો 

સમાઈ જવા જેવ  ંથઈ ગય .ં ત્રણેન ેએમ લાગ્ય  ં કે રૂપીએ માવતરની આગળ 

પોતાન  ં દ ુઃખ ગાય  ં હશ.ે રૂપીના બાપ ેનથ ને ર્  જંે થોડા રૂપપયા ઘાલયા, અન ે

છૂટાછેડાન  ંલખણ  ં કરાવી લીધ .ં તે રદવસના નથ ના ઘરબારમાથંી રામ ઊડી 

ગયા. ધાનનો કોચળયો કોઈને ભાવતો નથી. નથ ને મનસ  બા ઊપડે છે. 

* 
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સારા સ ખી ઘરનો એક જ વાન મેર ગોતીન ેમાબાપ ેરૂપીન  ંનાતર ં કય ું. 

રૂપીને તો રૂવંે રૂવંે આગ ઊપડી, પણ ગભરૂડી દીકરી માવતરની ધાક અન ે

શરમમા ંદબાઈ ગઈ. એની છાતી ઉપર કોઈ મોટી પશલા ચપંાઈ ગઈ. 

પપિંજરમા ં પ રાતી સારરકા થોડી વાર જે ચચચચયારી કરે તેમ રૂપીએ 

પવલાપ કયો કે “મને નથ  પાસ જાવા રદયો. મારે નાતરે નથ જાવ .ં” 

એન  ં કલપાતં કોઈએ ન સાભંળય .ં એ મ  રખી છોકરીને માવતરે સ ખન  ં

થાનક ગોતી દઈ એના હાથ ઝાલયા, અન ેગાડ ેનાખી. રૂપી કેમ કરીને રોવા 

મડં?ે ઘ  મટા વગર સ્ત્રી ચબચારી પોતાન  ંરોણ  ંસતંાડ ેશી રીતે? મેરની દીકરીને 

ઘ  મટો ન હોય. 

ચોથ ે રદવસ ે રૂપી ભાગીને પાછી આવી, અન ેચીસ પાડી ઊઠી કે, “નૈં 

જાઉં! નૈં જાઉં! મારા કટકા કરી નાખશો તોયે બીજે નહીં જાઉં. મને નથ  પાસ ે

મેલો.” 

માવતરે માન્ય  ંકે બ ેરદવસ પછી દીકરીન  ંમન જપંી જશે. 

રૂપી પાણી ભરવા જાય છે. પાદર થઈને કંઈક વટેમાર્ ુ નીકળે છે. કયો 

માણસ કય ેગામ જાય છે એટલ યં પ  છયા વગર રૂપી સહ ને કહ ેછે: 

“ભાઈ, બાપોદરમા ંનથ  મેરન ેમારો સદેંશો દેજો ને કે સોમવારે સાજંે 

મને નદીની પાળ પાસ ેઆવીન ે તેડ ેજાય; ત્યા ંઊભી ઊભી હ  ંએની વાટય 

જોઈશ.” 
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વટેમાર્  ુબ ેઘડી ટાપંીન ે હાલયા જાય છે. બોલતા ંજાય છે કે “ફટક્  ં

લાગ ેછે!” 

સોમવારે બપોરે રૂપીએ લ  ગડાનંો ગાસંડો લીધો. “મા, હ  ંધોવા જાઉં છ.” 

માએ માન્ય ,ં ભલ ેમન જરી મોકળં કરી આવે. 

ફૂલ જેવા ંઊજળા ંલ  ગડા ંધોઈ, માથાબોળ નાહી, લટો મોકળી મેલી, 

ધોયેલ લ  ગડા ંપહરેી, ઘ  નાને કાઠેં લાબંી ડોક કરી કરીને મારગ માથ ેજોતી રૂપી 

થભંી છે. ક્ાયં નથ ડો આવ ેછે? ક્ાયં નથ ની મ  પતિ દેખાય છે? એની તો હાલય 

જ અછતી નહીં રહ;ે એ તો હાથી જેવો ધ  ળના ગોટા ઉડાડતો ને દ હા ગાતો ગાતો 

આવશ!ે 

નહીં આવ?ે અરે, ન આવ ે કેમ? સદેંશા મોકલયા છેને! કેટલા બધા 

સદેંશા! 

સ  રજ નમવા મડં્ો, પણ નથ ડો ન આવ્યો. સાજંના લાબંા ઓછાયા 

ઊતરવા લાગ્યા, તોય નથ ડો ન આવ્યો. પખંી માળામા ંપોઢયા,ં ગૌધન ગામમા ં

પહોંચ્ય ,ં ઘ  નાના ંનીર ઊંઘવા લાગ્યા,ં ઝાડ-પાદંડાનંે જપંવાની વેળા થઈ, તોય 

નથ ડો ન આવ્યો. ઘોર અંધાર ં થઈ ગય  ં તોય નથ ડો ન જ આવ્યો. અરેરે, 

નથ ડાન  ંહૈય  ંતે કેવ  ંવજ્જર જેવ !ં એન ેમારી જરાય દયા ન આવી? 
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“રૂપી! રૂપી! રૂપી!” એવા સાદ સભંળાણા. રૂપી ચમકી : કોના સાદ? 

નથ ના? ના, ના. આ સાદ તો ગામ ભણીથી આવ ેછે. સાદ ઢ કડા આવ્યા. “આ 

સાદ તો મારી માના. મારી મા મને ગોતવા આવ ેછે.” 

“નથ , તેં તો મારી સાતમ બગાડી! અરે ભ  ડંા, સદેંશા ય ન ગણકાયાુ! 

પણ હ  ંહવે પાછી ક્ા ંજાઉં? હવ ેજો આવ્ય તો ઘ  નો ડખોરી જોજે. હ  ંજીવતી 

હઈશ તો આપણ ેએકબીજાના આંકડા ભીડીને ભાગ ેનીકરશ .ં” 

“રૂપી! રૂપી! રૂપી!” ગામને માગેથી માતાના સાદ આવ્યા. જવાબમા ં

‘ધ બબાગં!’ દેતી રૂપી ઘ  નામા ં ક દી પડી. ઓઢણામા ં બાધંેલા પથ્થરોએ એન ે

તચળય ેસતંાડી રાખી. પણ નથ ડો તો ન જ આવ્યો. 

“રૂપી! રૂપી! રૂપી!” પોકારતી મા ઘ  નાના કાઠેં આવી. રાતના ંનીર 

બડબરડયા ંબોલાવતા ંજણે હાસંી કરતા ંહતા ંકે, ‘રૂપીની મા! દીકરીને ઓળીપાના 

દ ુઃખમાથંી બરાબર ઉગારી, હો!’ 


