ઓળીપો
પરણીને આવી છે તે ઘડીથી રૂપીને જપ
ં નથી. એને તો બસ એક જ રઢ લાગી
ગઈ છે . બાપોદર ગામના આઘા આઘા ઓરરયામાંથી જ્યારે રૂપી ધોળી માટીના
થર ખોદી રહી હોય છે , ત્યારે એને ભાન નથી રહેત ં કે ઓરરયાની ભેખડમાં પોતે
કેટલી ઊંડી ઊંડી ચાલી જાય છે . વટેમાર્ુ જોતાં જોતાં ચેતવતાં જાય છે : “રૂપી,
ભેખડ પડશે ને ત ંને દાટી દે શ,ે હો બેટા!”
પણ રૂપી તો મેરની દીકરી. એને તો એનાં ઘરખોરડાં આભલાં જેવાં
ઊજળાં કરવાં છે . ઓરડામાં કમાનો વાળવી છે . દાણા ભરવાની મોટી મોટી
કોઠીઓ ઘડીને તેના ઉપર નકશી કરવી છે . ગોખલા કંડારવા છે . ભીંત ઉપર
ચચતરામણ આલેખવાં છે . રૂપીને ઠાવકી, ચીકણી, માખણના પપિંડા જેવી ધોળી
માટી વગર કેમ ચાલે? દટાઈ જાય તોયે શ?ં
માટીના સ ંડલા પોતાને માથે મેલીને, મલપતી મલપતી, રૂપી ચાલી
આવે છે . ધોમધખતા તાપમાં એન ં રૂપાળં મોં રાત ંચોળ થાત ં આવે છે . મોતીની
સેર વીખરાણી હોય તેવાં પરસેવાનાં ટીપાં ટપકતાં આવે છે . કવાને કાંઠેય
મેરાણીઓ મોઢાં મચકોડી વાતો કરે છે :
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“નવાઈ, આ તો નવી નવાઈની આવી છે ! કવામાં પાણી જ રે ’વા દે તી
નથી. કણ જાણે અધરાતથી બેડાં તાણવા માંડે છે .”
પનસરણી ઉપર ચડીને રૂપી જ્યારે પોતાના ઘરની પછીતને અને ઊંચા
ઊંચા કરાને ઓળીપા કરે છે , ત્યારે પાડોશણો આશીવાુદ દે તી જાય છે કે ,
“વાલામઈ, પડે તો ઠીક થાય!”
ભખી-તરસી વહને આખો રદવસ ઓળીપો કરતી પનહાળીને સાસ-સસરો
હેતાળ ઠપકો આપે છે કે, “અરે રૂપી, ખાધાનીયે ખબર ન પડે, બેટા?”
એને માથે ચારે છે ડે છૂટં ઓઢણ ં ઢળકે છે . એના ઘઉંવરણા ગાલ ઉપર
ગોરમટીના છાંટા ટંકાઈ ગયા છે . એના દે હના દાગીના ધળમાં રોળાણા છે .
શરણાઈ-શી એના હાથની કળાઈઓ કોણી સધી ગારામાં ગરકાવ છે . તોય
રૂપીનાં રૂપ કાંઈ અછતાં રહે?
રૂપીનો વર નથ રોટલો ખાવા આવે છે . એકલા બેસીને ખાવ ં એને ભાવત ં
નથી.
“રૂપી!” નથ બહાર નીકળીને એને સાદ કરે છે : “રૂપી, આવડી બધી
કેવાની અધીરાઈ આવી છે ઘર શણગારવાની? કાંઈ મરી બરી તો જાવાની નથ
ના!”
“લે, જો તો બાઈ! નથ કેવી વાણી કાઢી રરયો છે ! મેરની દીકરી ખોરડં ન
શણગારે ત્યારે એનો જન્મારો કાંઉ ખપનો, નથ?”
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“હે ભગવાન! આ મેરની છોકરી તો નવી નવાઈની! કવરાવ્યો મને!
ભગવાન કરે ને પનસરણી લસરે જાય!” એટલ ં કહીને નથ હસે છે .
“તો તો, પીટયા, તારે જ મારી ચાકરી કરવી પડશે. સાજી થાઉં તોયે
તારા ખોળામાંથી ઊઠાં જ નરહ ને! ખોટી ખોટી માંદી પડેને સતી જ રાં!”
રૂપી અને એનો વર નથ ખોરડાની પછીતે ઊભાં ઊભાં આવી મીઠડી
વાતો કરીને અંતર ભરી લેતાં, ને પેટ ભરવાની વાતો ભલી જતાં હતાં. ઈશ્વરે
પોતાની વહને થોડા જ સમયમાં ઘરની આવી મમતા લગાડી દીધેલી દે ખીને
નથડો પોતાના અંતરમાં સ્વગુન ં સખ અનભવી રહ્યો છે . પનસરણીની ટોચે
ઊભીને કરો લીંપતી સ્ત્રી જાણે આભની અટારીમાં ઊભેલી અપ્સરા હોય એવ ં એવ ં
એને લાગ્યા કરત ં. ગોરમટીના છાંટણાંમાં ભીંજાયેલી એ જવાન મેરાણી નથને
મન તો કોઈ નવલખાં રત્ને મઢેલી પ્રપતમા જેવી દે ખાતી. એના હૈયામાંથી
ઉદ્ ગાર નીકળી જતો કે, ‘ઓહોહો! બાપોદર ગામના જવાપનયામાં મારા સરખો
સખી મેર બીજો કોઈ ન મળે .’
એમ કરતાં કરતાં અષાઢ ઊતરીને શ્રાવણ બેઠો. જોતજોતામાં તો
બાપોદર ગામ હરરયાળી કંજ જેવ ં બની ગય ં. નદી અને નહેરાં છલોછલ હાલયાં
જાય છે . ધરતીનાં ઢોરઢાંખર અને પંખીડાં હરખમાં રહલોળા મારે છે , ને રૂપી યે
વારતહેવાર રહેવા મંડી છે . સવાર પડે છે ને હાથમાં ચોખા-કંકાવટી લઈ રૂપી
બાપોદરનાં દે વસ્થાનો ગોતે છે , પીપળાને અને ગાયોને ચાંદલા કરી કરી ચોખા
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ચડાવે છે , નાગદે વતાના રાફડા ઉપર દધ રે ડે છે . રૂપીને મન તો આ સ ૃષ્ટટ શી
રચળયામણી હતી! ઓહોહો, શી રચળયામણી હતી!
શીતળા-સાતમ અને ગોકળ-આઠમના તહેવાર ઢકડા આવ્યા. સાતમઆઠમ ઉપર તો મેરાણીઓ ગાંડીતર બને. પરણેલી જવાનડીઓને પપયરથી તેડાં
આવે. રૂપીને ય માવતરથી સંદેશા આવ્યા કે, ‘સાતમ કરવા વહેલી પહોંચજે.’
સાસ-સસરાએ

રાજીખશીથી

પોતાની

લાડકવાયી

વહને

મરહયર

મહાલવાની રજા આપી. નવી જોડ લગડાં પહેરી, ઘરે ણાંગાંઠાં ઠાંસી, સવા
વાંભનો ચોરસ ચોટલો ર્થ
ં ી, સેંથે રહિંગળો પરી ને આંખે કાજળ આંજી રૂપી પપયર
જવા નીકળી. માથે લગડાની નાની બચકી લીધી.
પરણ્યા પછી આજ પહેલી જ વાર નથએ રૂપીને એના ખરા રૂપમાં
નીરખી. નથ પાસે રૂપી રજા લેવા ગઈ. નથથી ન રહેવાય:ં
“રૂપી! આ બધ ં પપયરરયામાં મા’લવા રાખી મક્ ં’ત ં ને? ‘નથ! નથ!’
બોલેને તો ઓછી ઓછી થે જા’છ! તંઈ આ શણગાર તો નથ માટે કોઈ દી નતા
સજ્યા!”
“લે, જો તો બાઈ! આડં કાં બોલતો હઈશ, નથ! કામકાજ આડે મને વેશ
કરવાની વેળા જ કે દી હતી? અને આજ પે’યું છે એય તારા જ કાજે ને! ત ં હાલય
મારી હારે . મને ત્યાં કાંઈ એકલ ં થોડં ગમશે?” એટલ ં બોલતાં તો રૂપીની આંખમાં
ઝળઝચળયાં આવી ગયાં.
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“અરે , ગાંડી! એમાં કોચવાઈ ગી? અને મા-બાપની રજા પવના મારાથી
અવાય ખરં કે?”
“હ ં ફુઈને ને મામાને બેયને કે’તી જાઉં છં ને! ત ં જરૂર આવજે, હો! તારા
વન્યા મારી સાતમ નૈ સધરે , હો નથડા!”
એટલ ં કહીને રૂપી સાસરા કને ગઈ. પોતાની તોછડી, મીઠી વાણીમાં
મેરની કન્યાએ ત ંકારા દઈને કાલ ં કાલ ં વેણ કહ્:ં
“મામા, નથને ચોકસ મેલજે, હો! નીકર મારી સાતમ નૈ સધરે .’
સાસને પગે પડીને રૂપી બોલી, “ફુઈ! નથને ચોકસ મેલજે, હો! નીકર
મારી સાતમ નૈ સધરે .”
“માડી, મેલશ ં તો ખરા; પણ તારા માવતરન ં સાચે-ખોટે ય તેડં તો જોવે
ને!” બઢ્ઢી સાસએ જવાબ દીધો.
“અરે , ફુઈ, એનો ધોખો ત ં કરીશ નૈ. હ ં ત્યાં પહોંચ્યા ભેરી જ તેડં
મોકલાવીશ ને!”
એમ કહીને રૂપી બચકં ઉપાડીને બહાર નીકળી ─ કેમ જાણે ફરી કોઈ
રદવસ પાછં આવવાન ં જ ન હોય એવી આંસડેભરી આંખે ખોરડા સામે ટાંપી રહી.
ખડકીમાંથી નીકળતાં પગ ભારે થઈ ગયા. છાનોમાનો નથ પાદર સધી
વળાવવા ગયો. છલાંગો મારતી મ ૃગલી જાણે પાછં વાળીને જોતી, લાકડીના
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છે ડા પર ટેકવેલા નથના ગરીબડા મોં સામે તાકતી ગઈ. એનો છે લલો બોલ એક
જ હતો:
“નથડા, આવજે હો! નીકર મારી સાતમ નૈ સધરે .”
આઘે આઘે રૂપીના ઓઢણાનો છે ડો પણ ઊડતો અલોપ થયો, ત્યારે એક
પનસાસો મેલીને નથ ગામમાં ગયો, કામકાજમાં એન ં ચચત્ત પરોવાઈ ગય ં.
*
“અરર, માડી! દીકરીને પીટયાંઓએ કામ કરાવે કરાવેને અધમઈ કરે
નાખી. માથેથી મોરડયો ઉતાયાુ પહેલાં તો મવાં રાખહ જેવાંએ પાણીની હેલય ં
ખેંચાવવા માંડી.”
“પણ માડી, તને કહ્ ં કણે?”
“કણે શ,ં તારી પાડોશણએ
ં . સવારથી સાંજ લગે દીકરીને ઓળીપામાં જ
દાટે દીધી, માડી! આમ તો જો! મોં માથે નરનો છાંટોય ન મળે . અને પદમ જેવી
મારી રૂપીની હથેચળય ં તો જો ─ રોગી ઉતરડાઈ જ ગી.”
“માડી, તને કોઈ ભંભેરે ર્ ં (ગય ં) છે , હો! અમારાં પાડોશી ભારે ઝેરીલાં
છે . ત ં કોઈન ં માનીશ મા, હો! અને તેં મને તેડં મોકલય ં, તારે નથને કીમ ન
તેડાવ્યો? ઈ તો રરસાઈ ને બેઠો છે . ઝટ દે ને ખેપપયો મેલય.”
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“ચલામાં જાય તારો નથડો! મારે એ ભતને તેડાવવો જ નથ, અને લાખ
વાતેંય તને પાછી ઈ ઘરને ઉંબરે ચડવા દે વી નથ. ઘણાય મેર મળી રહેશે;
એકની એક દીકરીને આખો જનમારો ઓળીપામાં નથ દાટેં દે વી!”
દડ! દડ! દડ! રૂપીની કાળી કાળી બે મોટી આંખોમાંથી પાણી દડી
પડ્ાં. એના હૈયામાં ધ્રાસકો પડી ગયો. એન ં બોલવ ં માવતરને ગળે ઊતરત ં જ
નથી. અદે ખી પાડોશણોએ પપયરરયાંના કાનમાં પનિંદાન ં ઝેર રે ડી દીધ ં હત ં. રૂપી
શ ં બોલે, કોને સમજાવે? સાસરરયાંન ં સારં બોલનારી એ છોકરીને સહએ
શરમાળ, ર્ચણયલ અને આબરૂરખી ગણી હસી કાઢી. જેમ જેમ એ બોલતી ગઈ,
તેમ તેમ સહને એને માટે વધ ને વધ અનકંપા ઊપજતી ગઈ. અબોલ બનીને
એ છાનીમાની ઓરડામાં બેસી ગઈ. રોવા જેટલ ં તો ત્યાં એકાંત પણ ક્ાંથી
હોય?
રૂપીનો બાપ બાપોદર ગયો. વેવાઈઓને વસમાં વેણ સંભળાવ્યાં.
ચબચારાં બઢ્ઢાં માવતર અને નથ ─ એ ત્રણે જણાંને તો ધરતી માગુ આપે તો
સમાઈ જવા જેવ ં થઈ ગય ં. ત્રણેને એમ લાગ્ય ં કે રૂપીએ માવતરની આગળ
પોતાન ં દુઃખ ગાય ં હશે. રૂપીના બાપે નથને ર્જે
ં થોડા રૂપપયા ઘાલયા, અને
છૂટાછે ડાન ં લખણ ં કરાવી લીધ ં. તે રદવસના નથના ઘરબારમાંથી રામ ઊડી
ગયા. ધાનનો કોચળયો કોઈને ભાવતો નથી. નથને મનસબા ઊપડે છે .
*
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સારા સખી ઘરનો એક જવાન મેર ગોતીને માબાપે રૂપીન ં નાતરં કય.ું
રૂપીને તો રૂંવે રૂંવે આગ ઊપડી, પણ ગભરૂડી દીકરી માવતરની ધાક અને
શરમમાં દબાઈ ગઈ. એની છાતી ઉપર કોઈ મોટી પશલા ચંપાઈ ગઈ.
પપિંજરમાં પરાતી સારરકા થોડી વાર જે ચચચચયારી કરે તેમ રૂપીએ
પવલાપ કયો કે “મને નથ પાસ જાવા રદયો. મારે નાતરે નથ જાવ ં.”
એન ં કલપાંત કોઈએ ન સાંભળય ં. એ મરખી છોકરીને માવતરે સખન ં
થાનક ગોતી દઈ એના હાથ ઝાલયા, અને ગાડે નાખી. રૂપી કેમ કરીને રોવા
ે ઘમટા વગર સ્ત્રી ચબચારી પોતાન ં રોણ ં સંતાડે શી રીતે? મેરની દીકરીને
મંડ?
ઘમટો ન હોય.
ચોથે રદવસે રૂપી ભાગીને પાછી આવી, અને ચીસ પાડી ઊઠી કે, “નૈં
જાઉં! નૈં જાઉં! મારા કટકા કરી નાખશો તોયે બીજે નહીં જાઉં. મને નથ પાસે
મેલો.”
માવતરે માન્ય ં કે બે રદવસ પછી દીકરીન ં મન જપી
ં જશે.
રૂપી પાણી ભરવા જાય છે . પાદર થઈને કંઈક વટેમાર્ુ નીકળે છે . કયો
માણસ કયે ગામ જાય છે એટલય
ં પછયા વગર રૂપી સહને કહે છે :
“ભાઈ, બાપોદરમાં નથ મેરને મારો સંદેશો દે જો ને કે સોમવારે સાંજે
મને નદીની પાળ પાસે આવીને તેડે જાય; ત્યાં ઊભી ઊભી હ ં એની વાટય
જોઈશ.”
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વટેમાર્ુ બે ઘડી ટાંપીને હાલયા જાય છે . બોલતાં જાય છે કે “ફટક્ ં
લાગે છે !”
સોમવારે બપોરે રૂપીએ લગડાંનો ગાંસડો લીધો. “મા, હ ં ધોવા જાઉં છ.”
માએ માન્ય ં, ભલે મન જરી મોકળં કરી આવે.
ફૂલ જેવાં ઊજળાં લગડાં ધોઈ, માથાબોળ નાહી, લટો મોકળી મેલી,
ધોયેલ લગડાં પહેરી, ઘનાને કાંઠે લાંબી ડોક કરી કરીને મારગ માથે જોતી રૂપી
થંભી છે . ક્ાંય નથડો આવે છે ? ક્ાંય નથની મપતિ દે ખાય છે ? એની તો હાલય
જ અછતી નહીં રહે; એ તો હાથી જેવો ધળના ગોટા ઉડાડતો ને દહા ગાતો ગાતો
આવશે!
નહીં આવે? અરે , ન આવે કેમ? સંદેશા મોકલયા છે ન!ે કેટલા બધા
સંદેશા!
સરજ નમવા મંડ્ો, પણ નથડો ન આવ્યો. સાંજના લાંબા ઓછાયા
ઊતરવા લાગ્યા, તોય નથડો ન આવ્યો. પંખી માળામાં પોઢયાં, ગૌધન ગામમાં
પહોંચ્ય ં, ઘનાનાં નીર ઊંઘવા લાગ્યાં, ઝાડ-પાંદડાંને જપવાની
ં
વેળા થઈ, તોય
નથડો ન આવ્યો. ઘોર અંધારં થઈ ગય ં તોય નથડો ન જ આવ્યો. અરે રે,
નથડાન ં હૈય ં તે કેવ ં વજ્જર જેવ ં! એને મારી જરાય દયા ન આવી?
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“રૂપી! રૂપી! રૂપી!” એવા સાદ સંભળાણા. રૂપી ચમકી : કોના સાદ?
નથના? ના, ના. આ સાદ તો ગામ ભણીથી આવે છે . સાદ ઢકડા આવ્યા. “આ
સાદ તો મારી માના. મારી મા મને ગોતવા આવે છે .”
“નથ, તેં તો મારી સાતમ બગાડી! અરે ભડં ા, સંદેશા ય ન ગણકાયાુ!
પણ હ ં હવે પાછી ક્ાં જાઉં? હવે જો આવ્ય તો ઘનો ડખોરી જોજે. હ ં જીવતી
હઈશ તો આપણે એકબીજાના આંકડા ભીડીને ભાગે નીકરશ.ં ”
“રૂપી! રૂપી! રૂપી!” ગામને માગેથી માતાના સાદ આવ્યા. જવાબમાં
‘ધબબાંગ!’ દે તી રૂપી ઘનામાં કદી પડી. ઓઢણામાં બાંધેલા પથ્થરોએ એને
તચળયે સંતાડી રાખી. પણ નથડો તો ન જ આવ્યો.
“રૂપી! રૂપી! રૂપી!” પોકારતી મા ઘનાના કાંઠે આવી. રાતનાં નીર
બડબરડયાં બોલાવતાં જણે હાંસી કરતાં હતાં કે, ‘રૂપીની મા! દીકરીને ઓળીપાના
દુઃખમાંથી બરાબર ઉગારી, હો!’
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