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શેત્રુંજીને ક ુંઠે 
 

શેત્રુંજીના કાુંઠા બારે માસ લીલાછમ રહતેા. ગોઠણ ગોઠણ-વા ઊંચરું ખેડવાનરું ખડ 

આઠે પહોર પવનમાું લહરેરયાું ખાત રું, અને બેય કાુંઠાની ભેંસો, ડર ુંગરાના ટ ુંકને 

તોડી નાખે તેવાું જાજરમાન માથાું હલાવી, પ  ુંછડાું ફુંગોળી ફુંગોળી ઊભે કાુંઠે 

ચારો ચરતી. પાસેની ગીરમાુંથી સાવઝની ડણકો સુંભળાતી. 

બેય કાુંઠે પારેવાુંના માળા જેવા આહીરોના બે નેસડા પડયા છે. 

સવારસાુંજ ભેંસોના આંચળની શેડયોને ધમોડે અને છાશને વલોણે બેય નેસડા 

સીમ બધીને ગજવી મેલે છે. અંદર સળી ઊભી રહી જાય એવા ઘાટાું દ ધ 

દોણાુંમાું સમાતાું નથી. વલોણ ાં ઘરમાવતી આહીરાણીઓ નેતરાું ઉપર આખા 

અંગને એવી તો છટાથી નીંડોળે છે કે જાણે શરીરમાુંથી રૂપની છોળો છલકાઈ 

ઊઠે છે. કાયાનાું સરોવર જાણે હલેે ચડે છે. 

પહોર રદવસ ચડતાું બેય નેસડામાુંથી ભેંસો ઘોળીને બે છોકરાું નીકળે છે 

: એક છોકરો ને એક છોકરી : બેયની દસબાર વરસની અવસ્થા વહી જાય છે. 

છોકરાને ઊઘાડ ેમાથે વેંતવેંતના ઓરડયાું ઓળેલાું હોય છે. ને છોકરીનો મીંડલા 

લઈને વાળેલ મોટો અંબોડો ભાતીગળ લ  ગડાની કરચલીમાું બુંધાયેલો હોય છે. 

બેયના હાથમાું લાકડી : બેય આંબલીના પાકા પાકા કાતરા ગોતી કાઢી, 

લાકડીને ઘાએ મનધાયાાં નનશાન આંટીને પાડી નાખ,ે અને વહેંચી વહેંચી ખાય. 
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વાુંદરાું જેવાું રમનતયાળ બે છોકરાું ગોદરાનાું ઝાડની ઘટામાું ઓળકોળાુંબો રમે 

છે. ઘણી વ ર છોકરી એ છોકર ને ઝ લી લે છે, પણ ઘણી વાર તો છોકરો 

જાણીબ  ઝીને જ પોતાને ઝાલવા દે છે. આણલદેને ઝાલવી તે કરતાું એના હાથે 

ઝલાવરું એમાું દેવરાને વધર આનુંદ પડતો. ઘણી વાર તો આ જાણીજોઈને ઝલાઈ 

જવાની દેવરાની દાનત દેખાઈ આવતી. આણલદે ખખજાઈને કહતેી કે “તો કાુંઈ 

નરહ, બાઈ! આવી રમતમાું શી મઝા પડે? સાચરકલો તો તરું દોડતો નથી ને!” 

“તો તો સવારથી સાુંજ સરધીય તારે માથેથી દાવ નરહ ઊતરે, ખબર છે?” 

માુંહી મોતી પડ્રું હોય તોયે વીણી લેવાય, એવાું નનમમળ શેતલનાું પાણી 

ખળખળ નાદે ચાલયાું જતાું, અને આણલદે ને દેવરો બને્ન ભેખડ ઉપર બેસીને 

પાણીમાું પગ બોળતાું. બેય જણાુંની દસે આંગળીએ માછલીઓ ટોળે વળતી અને 

બેમાુંથી કોના પગ ઊજળા તે વાતનો વાદ ચાલતો. 

“આમ જો, દેવરા, મારા મગ ઊજળા.” 

“એમાું શરું? કોરઢયાુંના પગ તારાથીયે ઊજળા હોય છે. ઊજળાું એટલાું 

કોરઢયાું!” 

“ના, આયરથી ઊજળાું એટલાું કોરઢયાું.” 

“એમ તો આપણા ગામનાું ગધેડાુંય ધોળાું હોય છે!” 

ઉનાળાના બપોર થતા ત્યારે આંબલી અને વડલાની છાુંયડીમાું નદીની 

લહરેીઓથી દેવરાની આંખો મળી જતી, વાગોળતી ભેંસના શરીરનો તરકયો 
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કરીને દેવરો પોઢી જતો, અને આણલદે એકલી ઊભી ઊભી ડોબાુંન રું ધ્યાન 

રાખતી, કોઈ કોઈ વાર સમળીઓનાું પીંછાું લઈને દેવરાનાું ઓરડયાુંમાું ઊભાું 

કરતી. કોઈ વાર દેવરાની પછેડીની ફાુંટે બાુંધેલ બાજરાનો લીલોછમ રોટલો 

માછલીઓને ખવરાવી દઈ, પછી એ ભ  ખ્યા છોકરાને પોતાના હાથનો ઘડલેો 

રોટલો ખવરાવવા બેસતી. ખાતો ખાતો દેવરો બોલતો : “અરેરે, આણલદે! મારી 

મા ખબચારી ગલઢી થઈ ગઈ; એને હાથે હવે તારા જેવા રોટલા થાતા નથી.” 

“તો હરું તને દા’ડી રોટલા ઘડીને લાવી દઈશ.” 

“કેટલા દી? જોજે હો, બોલયે પળીશ ને? ખ  ટલ નરહ થા?” 

“હાું! સમજી ગઈ! તો તો આ લે!” એમ કહીને આણલદે અંગ ઠો 

બતાવતી. 

સાુંજે ખાડર ું ઘોળીને દેવરો પોતાને નેસડે જાતો ત્યારે જાણી-જોઈને એકાદ 

પાડરરુંને હાુંકવ રું ભ  લી જાતો. પાછળથી આણલદે પાડરરું હાુંકીને દેવરાને ઘેર જાતી 

અને હાકલ કરીને કહતેી કે “એલા દેવરા, રોજ પાડરરું હાુંકવ રું ભ  લી જાછ, તે ભાન 

ક્ાું બળ્રું છે? આયરનો છોકરો થઈને આવો ભરલકણો કાું નથયો? આ લે, હવે જો 

ભ  લીશ તો હરું મારાું ડોબાું ભેળું હાકી જઈશ.” 

દેવરાની રુંડવાળ મા આ કરુંજના બચ્ચા જેવી છોકરીને ટીકી ટીકીને જોઈ 

રહતેી, અને એને ઊભી રાખીન ેધોળા તલનરું ગ  ુંજર ું ભરાવી કહતેી : “લે, માડી 

આણલદે, તરું રોજ પાડરરું મેલવા આવછ તેન રું આ મહનેતાણરું.” 
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તરત દેવરો બોલતો : “મા, દા’ડી દા’ડી તમે એને તલનાું ગ  ુંજાું કાું 

ભરાવો? ઈ તો હવેાઈ થઈ જાશે હો! પછી નત્ય ઊઠીને ઉંબરા ટોચશે.” 

દાુંત કાઢીને છોકરી પોતાને નેસડે ચાલી જતી. 

ડોશી પાડોશીના ઘરમાું જઈને વગર બોલાવી, વગર સાુંભળયે, વેવલી 

બનીને કહતેી : “જો તો ખરી, બાઈ! કેવી જોડય મળી જાય છે : આવી છોડી 

આંગણે આવ ેતો મારે ભવની ભ  ખ ભાુંગી જાય ને?” 

“પણ, ડોશી! તમે રાજા માણસ કાું થાવ? ક્ાું હરસ  ર આયરનરું ખોરડ ાં ને 

ક્ાું તમારો ક બો!” 

“ઠીક, માડી! નથ્રું ત્યારે!” એમ બોલી ડોશી ડર ુંગર જેવડો નનસાસો મ  કતી. 

* 

આણલદેના અંગ ઉપર બાળપણ ઊતરીને હવે તો જોબનના રુંગ ચડતા 

થયા છે. માથા ઉપરથી મોશલો ઊતરીને હવે તો ચ  ુંદડી ઓઢાઈ ગઈ છે. હવે 

આણલદે ભેંસો ચારવા આવતી બુંધ થઈ છે. પણ સવારસાુંજ માથે પીતળની 

હલેય મેલી નદીએ પાણી ભરવા નીકળે છે : તે વખતે જ એકબીજાની સાથે ચાર 

આંખોના મેળાપ થાય છે; અને એમાુંય તે, આંખો હજર મળી ન મળી હોય ત્યાું તો 

બેય જણાુંની પાુંપણો, કુંજ સ માણસના પટારા જેવી, તરત નીચી ઢળી પડે છે. 

બાળપણની એટલી છૂટી જીભ પણ જાણે આજ કોઈ અદીઠ કારણથી ઝલાઈ ગઈ 

છે ને મોંમાુંથી વાચા ફૂટતી નથી. વીરડાને કાુંઠે બેસીને પાણી ઉલેચતી પોતાની 
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બાળપણની ભેરરડીની ચ  ુંદડીના છેડા નદીના વાયરાની અંદર ફરકતા હોય અને 

એમ થાતાું માથાનો સવા ગજ ચોટલો બહાર ડોરકયાું કરી જાતો હોય તે જોવામાું 

પણ એબ છે એવરું માનનારો દેવરો આયર, નીચે ઢળેલ પોપચે, ભેખડ ઉપર 

સ  નમ  ન બેઠો રહતેો. 

આણલદેનો બાપ માનશે, એ આશા હજર દેવરે ખોઈ નથી. બરાબર એ જ 

વખતે હરસ  ર આયરના ઘરમાું ધણી-ધખણયાણી વચ્ચ ેઆવી વાતો ચાલી રહી 

છે: 

“ના, ના, મારી સાત ખોટયની દીકરીને એ ડોસલીનાું ગોલાપાું કરવા 

સારર ઢોરની જેમ દોરી નથી દેવી. માવતરમાું ખાધાનરું ને પહયેામઓઢયાનરું અઢળક 

સરખ લીધરું, અને હવે એને રાુંકના ઘરમાું જઈ થીગડાું પેરવાું, ખરરું ને?” 

“અરે, આયરાણી, બેય જણાુંને નાનપણની પ્રીત્્રું છે અને શરું દીકરીને એ 

દખી થવા દેશે? વળી આપણને કરરયાવર કરવાને ક્ાું તેવડ નથી?” 

“આપણે સોને મઢીએ તોયે પીટયાું ઉતારી લેશે. એને બે તો છોરડ્રું છે. 

આંકેલ સાુંઢ જેવી ઈ બેય નણુંદર ું બાપડી દીકરીનાું ઘરાણાું-લ  ગડાું પેરી ફાડશે. 

મારે ઈ નથી કરવરું. હરું તો અછોઅછો સાયબીમાું દીકરીને દેવાની છું. અને આપણે 

ક્ાું ખચિંતા છે? સો ઠેકાણેથી આયરો અવાયા પડ ેછે.” 

“પણ છોડીનરું મન…..” 
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“ઈ તો અણસમજર કહવેાય. બે દી આંસરડાું પાડશે. પછી વૈભવ ભાળશે 

ત્યાું બધરુંય નવસારે પડી જાશે.” 

“ઠીક ત્યારે!” કહીને આણલદેનો બાપ ડલેીએ ચાલયો ગયો..  

* 

નેસને પાદર પરગામની બુંદ કો વછૂટી. ઢોલત્ાુંસાું ધડ ક્ાું. 

શરણાઈઓના મીઠા સ  ર મુંડાણા. પરદેશી આયરની જાન વાજતે-ગાજતે સામૈયે 

ગામમાું ગઈ, અને તલવારધારી મોડબુંધાએ પોતાના ગોઠણ સરધી ઢળકતા 

લાુંબા હાથે સાસરાની ઊંચી ઊંચી ડલેીએ ઊભા રહીને તોરણનરું પાુંદડર ું તોડ્રું. 

વરરાજાના તો બબ્બ ેમોઢે વખાણ થવાું લાગયાું, અને આયરોની દીકરીઓએ 

ઓરડ ે જઈને આણલદેને વાત કરી : “બેન, આવો આયર કોઈ દી’ ગામમાું 

પરણવા આવ્યો નો’તો. તરું તો બહર ભાગયશાળી!” 

રાુંદલમાના અખુંડ બળતા બે દીવલડાની સામે બેઠેલી, રડલ ભાુંગી પડ ે

એટલાું સોનાુંરૂપામાું શોભતી આણલદેનાું બેય નેત્ોમાુંથી ડળક ડળક આંસરડાું 

ચાલવાું લાગયાું. દીવાની જ્યોત એ પાણીવાળી આંખોમાું ઝળહળી ઊઠી, અને 

રાુંદલમાની મલકાતી મ  નતિ સામે બે હાથ જોડીને મનમાું મનમાું આણલદે બોલી : 

‘હ ેમા! તરું સ  રજદાદાની રાણી થઈને મારી આ ફજેતી થવા દઈશ? તારા સતના 

દીવડા બળે છે, ને શરું હરું ગાય ખાટકીવાડે દોરાય તેમ દોરાઈ જઈશ?’ 

માુંડવા નીચ ે ગામોગામના આયરો એકઠા મળયા છે. નનખારેલ 

પાણકોરાનાું નવાું લ  ગડાું અને માથે પછેડીઓ પહરેી કૈંક જરવાનો કરડયાળી ડાુંગ 
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પછ ડતા ટલલા મારે છે. વરલાડડો ઢોલરો દસે આંગળીએ વેઢ પહરેીને બાજઠ 

ઉપર વીરભદ્ર જેવો શોભે છે. સહર ફૂલગરલાબી થઈ ફરે છે. ફક્ત એક દેવરાના 

અંગ ઉપર ઊજળાું લ  ગડાું નથી, કે નથી મોં પર જરીકે તેજી. દેવરો ભાનભ  લયો 

થઈને ભમે છે. બારી ઉઘાડીને આણલદે પછીતે નજર કરે છે, ત્યાું દેવરાને નીચ ે

ઢળેલ માથે ચાલયો જતો દેખે છે. આણલદે કહ ેછે કે ─ 

આ ભાઠાળા ભમે, (ઈ) રૂપાળાસ રું રાચ રું નરહ, 
(ત રું) ડોલરરયો થઈને, માણ ને માુંડવ દેવરા! 

“અરે દેવરા, આંહીં ભમનારા આયરો રૂપાળા છે, પણ એ નાદાનોનાું 

રૂપથી હરું રાજી નથી. તરું મારા માુંડવા નીચ ેશીદ નથી મહાલતો?” 

“આણલદે, હવે તો ડોલરરયો થઈને ફરવાના દી’ વયા ગયા. હવે 

બળતાને શીદ બાળો છો, બાઈ! હવે તો ભ  લી જાવ ને અંજળ-દાણોપાણી લખ્યાું 

છે તેની સાથે ફેરા ફરો, કુંસાર જમો, સુંસાર માુંડો.” 

“અરે દેવરા!” 

મખળયા મ  ઢ ઘણાય, મનસાગર મખળયા નરહ, 
(તેની) તરસ્્રું રહી તનમાુંય, દલ અમારે દેવરો. 

“ને તરું મને આજ શે દાવે ઠપકો દઈ રરયો છો? બોલય! બોલી નાખ! છે 

તારી રહિંમત? છે છાતીમાું જોર? અબઘડી જ આ મીંઢળ તોડીને ચાલી નીકળું!” 

દેવરાએ ડોકરું ધરણાવ્્રું. 
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“હાઉં ત્યારે. તરું જ ઊઠીને મને દોરી દેછ ને!” 

ટોળામાુંથી તારવ્યે, ઢાઢરું રદયે ઢોર, 
(એમ) ખચત અમારરું ચોર, દોરી દીધરું દેવરે! 

“દેવરા, ચોર જેમ પારકા પશરના ટોળામાુંથી એક ઢોરને તારવી જઈને 

બરાડા પાડત રું કોઈકને સસ્તે ભાવે વેચી નાખે છે, તેમ તરું પણ આજ મને 

પશરત રલય ગણેને પરાયાને હવાલ ે કરી રહ્યો છો; રડતી-કકળતીને દોરીને દઈ 

રહ્યો છો.” 

વરઘોરડયાુંને માયરે પધરાવ્યાું, ચૉરીએ ચડી ચાર આંટા ફરવાનો સમય 

થયો પણ આણલદેની કાયા સ્સ્થર નથી રહતેી. 

ફરતા ચડ ેમરું ફરે, મુંગળ આંટા મન વન્યા, 
(મારી) કેમ આંખ્્રુંમાું અંધેર, ખચતડર ું ચગડોળે ચડ્રું. 

વરકન્યા કુંસાર જમવા બેઠાું. પણ એ કુંસાર તો કન્યાને મન નવષ જેવો 

છે : 

ચૉરી આંટા ચાર, (હરું) ફડફડતે દલડ ેફરી, 
(પણ) કેમ જમરું કુંસાર, દઃખ માને મરું દેવરો.  

‘શેત્રુંજી કાુંઠે ઝાડવાની ને જળની માછલીઓની સાખે મેં જેની સાથે એક 

ભાણ ેબેસીને રોટલા ઘડવાના મીઠા કોલ દીધા, એ પરરરષને ત્યજી હરું આજ કોની 

સાથે કુંસારના કોખળયા ભરવા બેઠી છું? અરેરે, આયરાણીના બોલનરું શરું આટલરું જ 
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મ  લ!’ નવચારી નવચારીને કન્યા ઝૂરે છે. કરળમરજાદનાું લુંગર જેને પગે પડી 

ગયાું, તેનાથી નાસી છટાત રું નથી. 

જાન ઊઘલવાની વેળા થઈ છે. પાનેતરનો ઘ  મટો તાણીન ેઓરડાની 

પાછલી પરસાળે થાુંભલી ઝાલીને ઊભી છે. શરું કરરું? જીભ કરડીને મરરું? કે 

છેડાછેડીની ગાુંઠ છોડીને વનરાવનના મારગ લઉં? એવા મનસ  બા કરે છે ત્યાું 

દેવરો આવીને ઊભો રહ્યો. 

“આણલદે! બાળપણનો ભેરરબુંધ આજ છેલલી આનશષ દેવા આવ્યો છે.” 

નસધાવો ભલે સજણાું, ખલયો લાખેણા લાવ, 
દેવરા કેરા દાવ, અમ કરમે અવળા પડયા. 

અંતર વલોવાઈ જતરું હત રું તેને દબાવીને દેવરો કોઈ પે્રત હસે તેમ હસ્યો. 

“હાું! હાું! દેવરા, જાળવી જા!” 

દેવરા, દાુંત મ કાઢય, દોખી તારા દેખશે, 
હસવરું ને બીજી હાણ્ય, વાત રું બેયની વુંઠશે. 

“આણલદે! હવે વળી વાત વુંઠીને શી થવાની હતી? હવે હત રું એટલરું તો 

બધરું હારી ગયાું. મારાું નાનપણથી સાચવેલાું રતન આજ રોળાઈ ગયાું. હવે શેની 

બીક છે? નસધાવો, આણલદે! અને હવે ભ  લી જજો.” 

“થ્રું હવે તો દેવરા!” 
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કોથળ કાુંધ કરે, વાલમ થાજે વેદ, 
આવજે ત રું આરહર, દેશ અમારે દેવરા. 

“કોઈ રદવસ મારી માુંદગી તપાસવા વૈદને વેશે, ઓસરડયાુંની કોથળી 

ખુંભ ેનાખીને અમારે દેશ આવજે, દેવરા!” 

સામનવ્રું સગા, (કે’ તો) પાલખખ્રું પરગારડયે, 
આવ્યે આષાઢા, ડમ્મર કરીને દેવરા! 

“હ ે સ્વજન, તરું કહ ેતો તને લેવા માટે હરું સામી પાલખી પહોંચાડીશ. 

આષાઢીલા મેઘ સમ નપ્ર, તારો મેઘાડુંબર કરીને પ્રીતનાું નીર વરસાવવા 

આવજે!” 

આણલદે વેલયમાું બેઠી. પૈડાું નસિંચાણાું; નાખળયેર વધેરાયાું અને 

જોતજોતામાું તો વેલડર ું શેત્રુંજી-કાુંઠાનાું ઝાડવાું વળોટી ગ્રું. ઘ  ઘરમાળના 

રણકાર, આઘ ેઆઘેના વગડામાું આણલદે રોતી હોય તેના રરદનસ્વર જેવા, 

પાદર ઊભેલો દેવરો સાુંભળતો રહ્યો. 

સાજણ હાલયાું સાસરે, આંસરડાું ઝેરી, 
પાડોશી હાલયાું વોળામણે, માવતર થયાું વેરી. 

માવતર થયાું વેરી તે રકયો, 
સરખદર ઃખ મનમાું સમજી ખલયો, 

કે, તમાચી સરમરો ખગયાું સાુંજણને તજીએ શેરી, 
સાજણ હાલયાું સાસરે, આંસરડાું ઝેરી. 
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* 

નદીને તીરે ઝાડ ઊભાું છે. વેલયમાું બેઠેલી આણલદે એ ઘટામાું પણ 

પોતાના વાલમના સુંભારણાું ભાળે છે. આહાહા! આંહીં આવીને દેવરો રોજ સવારે 

દાતણ કરતો. હરું એને તાજાું દોહીને ફીણાળાું દ ધ પાતી : 

(આ) તરવરણીને તીર, (અમે) સાગ-વનેય સરજ્યાું નરહ, 
(નીકર) આવતડો આરહર, દાતણ કરવા દેવરો. 

‘અરેરે! હરું માનવીનો અવતાર પામી, તે કરતાું આ નદીને કાુંઠે વનનરું 

ઝાડવરું સરજાઈ હોત તો કેવ રું સરખ થાત! રોજ મારો પ્રીતમ દેવરો મારી ડાળખી 

તોડીને દાતણ કરત. હરું મ  ુંગરું મ  ુંગરું ઝાડવરું થઈને એનાું દશમન તો કરત! મારી 

ડાળીઓ ઝુલાવીને એને  વીંઝણો તો ઢોળત! મારી છાુંયડી કરીને એનો તડકો તો 

ખાળત! પણ કમમની કઠણાઈએ હરું તો સ્ત્રીનો અવતાર પામી.’ 

બપોરના તડકા થયા. વૈશાખની લ   વરસવા લાગી. જાનૈયા ભ  ખ્યા 

થયા. નદીકાુંઠો આવ્યો એટલ ેટીમણ કરવા માટે ગાડાું છોડવામાું આવ્યાું. સહરએ 

ખાધરું. તે પછી નદીને વીરડ ેજાનડીઓએ વીરડો ઉલેચ્યો, પણ પાણી આછરે 

નરહ. જાનડીઓ અરસપરસ હોડ વદી : “એલી બાઈ્રું, જેને પોતાનો વર વા’લો 

હશે, એને હાથે પાણી આછરશે.” 

રૂપાળાું છૂુંદણાુંવાળા હાથની સરુંવાળી થપાટો વીરડાનાું ડોળાું પાણીને 

વાગવા લાગી, પણ પાણી તો એકેય આહીરાણીના અંતરની સાક્ષી પ  રત રું નથી. 

થાકીને જાનડીઓ સામસામી તાળીઓ દેવા લાગી ત્યાું બેચાર જણી બોલી : 
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“એલી એય, પેલી વહરલાડડીને ઉતારો વેલયમાુંથી હાથ ઝાલીને હઠેી. જોઈએ તો 

ખરાું ઈ નવી પરણીને આવ ેછે તે વર પર કેવ રુંક હતે છે?” 

મનની વરાળને પાણી કરીને પાુંપણ ેટપકાવતી આણલદે વીરડાને કાુંઠે 

આવી. આવીને મુંત્ બોલ ેતે રીતે મનમાું બોલી : 

(આ) વેળમાું વીરડો, ખ  ાંદ્યો ન ખમે વીર, 
(પણ) આછાું આવજો નીર, જે દશ્ય ઊભો દેવરો. 

‘આ મારો વીર વીરડો, બીજી સ્ત્રીઓનાું ખ  ુંદણ ખમી શક્ો નરહ, એનાું 

પાણીન ેચોખ્ખા કરવાનરું કોઈથી ન બન્્રું. અને હવે એને કેટલોક ખ  ુંદવો! હવે તો, 

હ ે નવધાતા, જે રદશામાું મારો નપ્રયતમ દેવરો ઊભો હોય તે રદશામાુંથી આછાું 

નીરની સરવાણીઓ ચાલી આવજો.’ 

એટલરું કહીને જ્યાું આણલદેએ એક જ છાપવરું ભરીને વીરડો ઉલેચ્યો, 

ત્યાુંતો પોતાના નપયરની રદશામાુંથી વીરડ માું આછી સેયો આવવા લાગી. 

દેવરાનો સુંદેશો દેતી હોય તેમ સરવાણીઓ બડબરડયાું બોલાવી દેવરાના અંતર 

સરીખા ચોખ્ખા પરપોટા પાણી ઉપર ચડાવવા લાગી. ઘડીક વારમાું તો વીરડો 

જાણે મોતીએ ભયો હોય તેવી કાળી, વાદળી, લીલી, પીળી ને ધોળી કાુંકરીઓ 

પાણીન ેતખળયે ચળકી રહી. આખી જાને આછું પાણી પીધરું. જાનડીઓમાું વાતો 

ચાલી કે ‘વાહ રે વહરવારરનાું હતે! ઢોલરો કેવો નસીબદાર!’ 

* 
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વરઘોરડયાુંનાું સામૈયાું થાય છે. ઢોલરાનરું કળશી કરટરુંબ કરળવહરવારરનાું 

પગલાું થયા જાણીને કોડે ઊભરાય છે, પણ વહરને તો એ હતેપ્રીતમાું ક્ાુંય જ ુંપ 

નથી : 

સામૈયાના સ  ર, ફૂલદડો ફાવે નરહ, 
દેવરો મારે દ ર, ઢોલરે મન ઢળે નરહ. 

વરઘોરડયાુંને ફૂલદડે રમાડો : ગલાલની કોથળીઓ ભરાવો : ઢોલરાને 

લગનનો પ  રેપ  રો લહાવો લેવરાવો : કોડભરી લાડકીને ઓછું ન આવવા દેજો : 

પણ ─ 

મ  ઠી ભરીને માર, ગલાલનો ગોઠે નરહ, 
અંતરમાું અંગાર, દેવરા વણ દાઝ્રું પડ.ે 

આણલદેનરું શરીર ઢોલરાના હાથના ગલાલના માર શી રીતે ખમી શકે! 

એને તો એ ગલાલની મ  ઠીઓ સળગતા અંગારા સરખી લાગતી હતી. દેવરા 

નવના બીજાના હાથનો ગલાલ શે સહવેાય?  

* 

થુંભ થડકે, મેડી હસે, ખેલણ લગગી ખાટ, 
સો સજણાું ભલે આનવયાું, જેની જોતાું વાટ. 

એવા ઉછાળા મારતા અંતરે ઢોલરો અધરાતે દાયરામાુંથી છૂટો પડીને 

પોતાના ઓરડા તરફ ચાલયો આવ ે છે. ચારેય ભીંત ેચોડલે ચાકળા-ચદરવાનાું 
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આભલાું ઉપર દીવાનરું તેજ ચળકારા કરત રું હોવાથી ઓરડામાું કેમ જાણે નાનકડર ું 

આભામુંડળ ગોઠવાઈ ગ્રું હોય તેવ રું દેખાય છે. મારાું પગલાુંના અવાજ ઉપર 

કાન માુંડીને આયરાણી ક્ારની આતરર હૈયે ઓરડાને બારણે ટોડલા ઝાલીને 

ઊભી હશે, એવરું ખચિંતવતો ઢોલરો જ્યારે ઓશરીએ ચડ ે છે, ત્યાું તો ઊલટરું 

પોતાની નવી વહર મશ-ઢળેલા મોઢે ઓરડામાું બેઠેલી દેખીને એના ઉત વળે 

ડગલાું દેતા પગ ઢીલા પડી ગયા. માતાએ ઉલટથી શણગારેલ ઓરડામાું 

આણલદેને શરું કાુંઈ ઊણપ લાગી હશે? હસીને સામાું ડગલાું માુંડવાને બદલે 

સ  નકાર હૈયે બેઠી કેમ રહી છે? માવતરની લાડકવાયી દીકરીને મરહયર સાુંભરત રું 

હશે? કે હરું એને મનગમતો નરહ હોઉં? 

એવી ખચિંતાએ ચડીને, સ્ત્રી જેમ પોતાના સ્વામીને મનાવવા કોમળ 

ઇલાજો કરે તેમ, પરરરષ પોતાની પરણેતરને રીઝવવા માટે મહનેત કરવા મુંડયો 

: “ચાલ આણલદે! તારો ચોટલો ગ  ુંથી દઉં. તારા માથામાું ફૂલેલ તેલનાું કચોળાું 

ઠલવરું. ચાલ, મન ઉપરથી ભાર ઉતારી નાખ.” 

એમ કહીને ઢોલરો અડકવા આવ્યો, ત્યાું તો હરણી પારધીને દેખી ફાળ 

ભરે તે રીતે આયરાણી ખસીને આઘ ેજઈ બેઠી. 

“કાું?” 

“કાું શરું?” 

ચોટો ચાર જ હાથ, ગ  ુંથયો ગોરે માણસે, 
(એના) ગરણની વાળેલ ગાુંઠ, દોરો છોડ ેદેવરો. 
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“આયર, આ ચોટલામાું તો બીજાના હાથનો દોરો ગ  ુંથાઈ ગયો, અને 

ક્ારની એ ગાુંઠ વળી ગઈ. હવે તરું આઘેરો રે’જે. સુંસારને સુંબુંધે હરું તારી 

પરણેતર ઠરી છૂું ખરી, ને મરીશ ત્યાું સરધી તારા ઘરમાું રહી તારાું ગોલાપાું 

કરીશ, પણ તારો ને મારો છેડોય અડવાના રામરામ જાણજે.” 

ઢોલરો સમજી ગયો, ઘ  ુંટડો ગળી ગયો, પણ માન્્રું કે થોડી પુંપાળીશ 

ત્યાું જ ની પ્રીત ભ  લીને નવા નેહ બાુંધશે. એવરું ખચિંતવીને ફરી વાર ફોસલામણાું 

આદયાાં : “આણલદે! મ  ુંઝા મા, ઉતાવળી થા મા. એમ કાુંઈ આખો ભવ 

નીકળવાનો છે? આપણો તો આયર વરણ : જ ની વાતો ભ  લી જાવામાું આપણને 

એબ નથી. આવ, આપણે ચોપાટ રમીએ.” 

“ઢોલરા! તરું જેવો ખાનદાન આયર આજ શીદ ચીંથરાું ફાડી રહ્યો છે? તરુંને 

ખબર નથી, આયર, પણ ─” 

સાવ સોનાને સોગઠે, પરથમ રનમયલ પાટ, 
(તે દી’) હૈ્ રું ને જમણો હાથ, દા’માું જીતેલ દેવરો. 

“કાંઈ નરહ, આણલદે, તારરું ખચત્ત ચકડોળે ચડ્રું છે. આજની રાત તરું નીંદર 

કરી જા. મનના ઉકળાટ હઠેા બેસી જશે. લે, તને ઢોખલયો ઢાળી દઉં. સરખેથી સ  ઈ 

જા. બીશ મા, હરું મરજાદ નરહ લોપરું.” 

એમ કહીને ઢોલરાએ ઢોખલયો ઢાળીન ેતે પર મશરૂની તળાઈ ખબછાવી. 

પણ આણલદે ને તો એ ગોખરરની પથારી બરાબર છે : 

 



16 
 

રકમ સોઉં સજણા, મરું સ  તેય સખ નરહ, 
પાુંપણનાું પરરયાણ, ભાળયાું પણ ભાુંગ ેનરહ. 

“મારે શી રીતે સ  વ રું? મારી બે પાુંપણો નોખી પડી ગઈ છે, એ દેવરાનાું 

દશમન કયામ નવના તો ભેળી જ થાય તેમ નથી. પોપચાું ખબડાવાની જ ના પાડે છે. 

જે દી’ એને જોશરું તે દી” જ હવે તો જ ુંપીને સ  શરું. નીકર જીવતર આખરુંય 

જાગવાનરું છે.” 

મનાવી મનાવીને ઢોલરાની જીભના ક ચા વળી ગયા. મનોરથ જેનાું 

મનમાું માતા નથી એવો ફાટતી જરવાનીવાળો આહીર આજ પરણ્યાની પહલેી 

રાતે પોતાની પરણેતરના આવા આચાર દેખીને અંતરમાું વલોવાઈ ગયો. એનાું 

રૂુંવાડાું બેઠાું થઈ ગયાું. એના શરીરમાું થરેરાટી છૂટી અને હોઠ કુંપવા લાગયા. 

ધીરેધીરે ક્રોધ ઊપડવા લાગયો, આંખો તાુંબાવરણી થઈ ગઈ. 

‘અરરર! એક સ્ત્રીની જાત ઊઠીને આટલી હદ સરધી મને તરછોડે? 

પરણ્યા પછી પારકા પરરરષનરું નામ ન છોડે? એમ હત રું તો મને પ્રથમથી કાું ન 

ચેતવ્યો? મારી ફજેતી શીદ બોલાવી? મને ટળવળતો કાું કરી મેલયો? બળાત્કાર 

કરરું? ચોટલે ઝાલીને બહાર કાઢરું? કે આંહીં કટકા કરરું?’ થર! થર! થર! થર! આખરું 

અંગ ધ્ર  જી ઊઠ્રું. ધગધગતા શબ્દો હોઠે આવીને પાછા વળી ગયા. 

‘ના, ના, જીતવા! એમાું એનો શો ગરનો? જન્મનો જે સુંગાથી હતો એના 

પરથી સ્ત્રીનરું હતે શી રીતે ખસે? આખો ભવ બાળીને પણ આંહીં કરળમરજાદને 

કાજે મારાું વાસીદાું વાળવા જે તૈયાર થઈ રહી છે એ શરું મારવા લાયક, કે 
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પ  જવા લાયક? હરું ભ  લયો. મારા સ્વાથે મને ભાન ભરલાવ્્રું. આવી જોગમાયાને મેં 

દ ભવી!’ 

અંતરમાું ઊછળેલરું બધરુંય નવષ પી જઈને ઢોલરો બહાર નીકળયો, 

ઓશરીમાું પથારી નાખીને ઊંઘી ગયો. આણલદેએ આખી રાતનરું જાગરણ ક્રાં 

ભળક્ડર ું થાતાું તો આણલદે ઘરના કામકાજમાું સહરની સાથે વળગી પડી. 

છાણના સ  ુંડા ભરીભરીને ભેળા કરવા માુંડી, વાળવા લાગી અને તેવતેવડી 

નણુંદોની સાથે છાશનરું વલોણરું ઘરમાવવા લાગી. સાસરજીએ ઊઠીને નવી વહરને 

ધ  ળરાખમાું રોળાતી દેખી. 

“અરે દીકરા, આવીને તરત તે કાુંઈ વાસીદાું હોય? મેલી દે સાવરણી. 

હમણાું તો બેટા, તારે ખાવાપીવાના ને હરવાફરવાના દી’ કે’વાય.” 

“ના ફુઈ, મને કામ વગર ગોઠે નરહ. પાુંચ દી’ વે’લરું કે મોડર ું કરવરું તો છે 

જ ને?” 

વહરના હાથ અડયા ત્યાું ત્યાું જાણે મોતીડાું વરસ્યાું, સાસર ને નણુંદો તો 

હોઠે આંગળાું મેલીન ેટગર ટગર જોઈ જ રહી કે કેવી ચતરર વહર આવી છે! 

પણ વચ્ચ ેવચ્ચે વહરના હાથમાું સાવરણી ને નેતરાું થુંભી જાય છે, વહરને 

કોઈ બોલાવે તો એ સાુંભળતી નથી, આંખો જાણે ક્ાું ફાટી રહ ે છે; એ વાતનરું 

ધ્યાન કોઈને નથી રહ્રું. 
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જમવાનરું ટાણરું થ્રું છે, સાસરએ હોંશેહોંશે જ ઈના ફૂલ જેવા ચોખા રાુંધ્યા 

છે. “વહર, દીકરા, થાકી ગઈ હઈશ, માટે બેસી જા ફળફળતા ચોખા ખાવા.” 

ચોખામાું તપેલી ભરીને ઘી રેડ્રું, દળેલી સાકર છાુંટી, પણ કોણ જમે! 

વહર તો બેઠી બેઠી લવે છે કે : 

ઊનાું ફળફળતાુંય, ભોજનનયાું ભાવે નરહ, 
હતે ર હૈયામાુંય, દાઝે સ  તેલ દેવરો. 

  ‘અરેરે, ઊનાું ભોજન તો હરું શી રીતે જમરું? મારા અંતરમાું દેવરો સ  તો 

છે, તેની કોમળ કાયા એ ઊના કોખળયાથી દાઝી જાય તો?’ 

એવી વહાલાની નવજોગણ એક બાજરથી ખાતીપીતી નથી, ને બીજી બાજર 

કરળધમમન રું જતન કરવાનરું ક્ાુંયે ચ  કતી નથી. પણ રદવસ પછી રદવસ વીતતા 

ગયા. અંતરના ઉત્પાત સુંતાડવા આણલદે બહર બહર મથી, તો યે એનો ખચત્તભ્રમ 

ઉઘાડો પડવા લાગયો. મોતીની ઇંઢોણી ઉપર ત્ાુંબાની હલેય મેલી સૈયરોના 

સાથમાું પાદરને ક વે પાણી ભરવા જાય છે. બધી સૈયરો આઠ-આઠ બેડાું ભરીને 

જાય છે તોયે આણલદેની એક પણ હલેય હજી ભરાતી નથી. પાણીમાું જાણે 

દેવરાનો પડછાયો પડયો હોય, એવી કલપના કરતી આણલદે ઊભી રહ ે છે. 

સીંચણ હાથમાું થુંભી રહ ે છે. એમ ને એમ રદવસ આથમે છે. ક વામાું પડછાયો 

દેખાતો બુંધ થાય છે, પારેવાું ઘરઘવાટા છોડીને માળામાું લપાય છે, વાદળાું 

વીખરાય છે, ને રદશાઓ ઉપર અંધારાના પડદા ઊતરે છે, ત્યારે આણલદે ઠાલ ે

બેડ ેઘેર આવ ેછે અને સાસરના ઠપકાને સાુંભળીને લવે છે : 
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સીંચણ ચાળીસ હાથ, પાણીમાું પ  ગ્રું નરહ, 
વાલયમની જોતાું વાટ, દી’ અથમાવ્યો દેવરા. 

“હ ેબ ઈજી, સીંચણ તો ઘણ ાંય ચ ળીસ હ થ લ ાંબ ાં હત  ાં, પણ પ ણીન ે

પહોંચ્ ાં જ નહહ. મ રો હદવસ તો દેવર ની વ ટ જોવ મ ાં જ આથમી ગયો.” 

નનસ સો ન ખીને સ સ  બોલય ાં કે “અરેરે! આ હર ્ ાં ઢોર આંહી ક્ ાંથી 

આવ્ ાં? આન ાં તો ફટકી ગ્ ાં લ ગ ેછે! આ તો મ ર ાં ક ળ બોળવ ની થઈ!” 

* 

સ જણ ચ લય ાં સ સરે, આડ ાં દઈને વન, 
ર તે ન આવે નીંદર , દીન ાં ન ભ વ ેઅન્ન. 

દીન ાં ન ભ વ ેઅન્ન તે કોને કહીએં? 
વ લ ાં સજણ ાંને વેણે વળગય ાં રહીએં. 

સ ાંજન ાં ટ ણ ાં છે. દેવરો પોત ન  ઘરની ઓશરીએ બેઠો છે. ડોશી આવીને 

પ  છે છે કે “ગગ , આજ તો ત ર  સ ર  જારનો ખીચડો મેલ ાં છાં, ભ વશે ને?” 

“મ ડી, મને ભ  ખ નથી લ ગી.” 

“ભ  ખ કેમ ન લ ગે, બેટ ? ફડશ રોટલો લઈને સીમમ ાં ગયો’તો, એમ ાં શ ાં 

પેટ ભર ઈ ગ્ ાં?” 

“પણ, મ ડી, હમણ ાં મને પેટમ ાં ઠીક નથી રે’ત  ાં.” 
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“બ પ , ગઈ વ તને પછેં ભવ બધો સાંભ ય ા જ કર ય? હવે તથ્ય  મેલી 

દે ને એ વ તની!” 

“ન , મ , એવ ાં ક ાંઈ નથી.” એટલ ાં બોલત  દેવર ને ગળે ડ મો ભર ઈ 

આવયો. 

દેવર ની બે જ વ ન બહનેો ઓશરીન  ખ રણણય મ ાં ખીચડો ખ ાંડતી હતી; 

તેમની આંખમ ાં પણ ભ ઈન ાં ગળેલ ાં શરીર જોઈ જોઈને ઝળઝણળય ાં આવી ગય ાં. 

“ઠીક, મ ડી, ખીચડો કરજો, સહ  ભેળ ાં બેસીને આજ તો ખ શ ાં.” 

“બસ, મ ર  બ પ!” ડોશીને તો જાણે બ રે મેઘ ખ ાંગ  થઈ ગય . 

બર બર એ ટ ણે એક બ વો ને બ વણ એકત રો વગ ડત ાં ચ લય ાં આવે 

છે, ને ભજનન ાં વેણ સ ાંભળીને દેવર ન  ક ન ચમકે છે : 

પે’લ  પે’લ  જ ગમ ાં, ર ણી, ત  ાં હતી પોપટી ને 
અમે રે પોપટ ર ય, ર જા ર મન . 

ઓતર  તે ખાંડમ ાં આંબલો પ ક્ો ત્ય રે, 
સ  ડલે મ રી મને ચ ાંચ, ર ણી પીંગલ ! 

ઈ રે પ પીડ ેમ ર  પ્ર ણ જ હહરય ને, 
તોય નો હ લી ત  ાં મોરી સ થ, પીંગલ ! 

દનડ  સાંભ રો ખમ્મ , પ  રવ જલમન  સે’વ સન . 

દેવર ને ભજન બહ  પ્ય ર ાં લ ગ્ ાં. એણ ેબ વ -બ વણને બોલ વી પોત ની 

ઓશરીએ બેસ ડ્ ાં; ભજન આગળ ચ લ્ ાં. 
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બીજા બીજા જ ગમ ાં રે ત  ાં હતી મગૃલીને, 
અમે મગેૃશર ર ય, ર જા ર મન . 

વનર  રે વનમ ાં સ ાંધ્યો પ ર ધીડ ેફ ાંસલો ને, 
પડત ાં છ ાંડ્ ાં મેં મ ર  પ્ર ણ, ર ણી પીંગલ ! 

ઈ રી પ પીડ ેમ ર  પ્ર ણ જ હહરય  ને, 
તોય નો આવી ત  ાં મોરી પ સ, પીંગલ ! 

દનડ  સાંભ રો ખમ્મ , પ  રવ જલમન  સે’વ સન . 

સ ાંભળી સ ાંભળીને દેવર ની છ તી વીંધ વ  લ ગી. 

ત્રીજા ત્રીજા જ ગમ ાં રે ત  ાં ર ણી, બ મણી ને, 
અમે હત  તપેસર ર ય, ર જા ર મન . 

કાંડણળક વનમ ાં રે ફૂલ વીણવ  ગય ’ત ાં મ ને, 
ડનસયલ ક ળુડો ન ગ, ર ણી પીંગલ ! 

ઈ રી પ પીડ ેમ ર  પ્ર ણ જ હહરય  ને, 
તોય નો આવી ત  ાં મોરી પ સ, પીંગલ ! 

દનડ  સાંભ રો ખમ્મ , પ  રવ જલમન  સે’વ સન . 
 
ચોથ  ચોથ  જ ગમ ાં રે ત  ાં ર ણી પીંગલ  ને, 

અમે ભરથરી ર ય રે, ર જા ર મન . 
ચ ર ચ ર જ ગનો ઘરવ સ હતો જી રે, 

તોય નો હ લી ત  ાં મ રી સ થ, ર ણી પીંગલ ! 
દનડ  સાંભ રો ખમ્મ , પ  રવ જલમન  સે’વ સન . 
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આડોશી પ ડોશી તમ મ ભજન ઉપર થાંભી ગય ાં છે. દેવર  જેવો વજ્રની 

છ તીવ ળો જ વ ન પણ આંસ ડ ાં વહ વી રહ્યો છે, ઘરમ ાં ઘરડી મ  રડે છે, 

ઓશરીમ ાં જ વ ન બે બહનેો ર એ છે, પ લવડે આંસ ડ ાં લ  છત ાં જાય છે, ‘તોય નો 

આવી ત ાં મોરી પ સ ─’ન  પડઘ  ગ જી રહ્ય  છે. 

તે વખતે વેલયની ઘ  ઘરમ ળ રણકી, અને ડલેીએ જાણે કોઈએ પ  છ્ ાં કે 

“દેવર  આયરન ાં ઘર આ કે?” 

પોત ન ાં ન મ બોલ ત ાં તરત દેવરો ડલેીએ દોડ્ો, અને કોઈ પરદેશી 

પરોણ ને દેખીને, ઓળખ ણ નહોતી છત ાં, વહ લ ાં સગ ાં આવ્ ાં હોય તેવે અવ જે 

કહ્ ાં : “આવો, બ , આવો. આ ઘર ર મધણીન ાં. ઊતરો.” 

ઠેકડો મ રીને ગ ડ ખેડ  નીચે ઊતયો. બેય જણ  ખભે હ થ દઈને ભેટય . 

બળદન ાં જોતર છોડી ન ખય ાં. મહ દેવન  પોહઠય  જેવ  રૂડ , ગર ડન ાં ઈંડ ાં જેવ  

ધોળ  અને હરણ જેવ  થનગનત  બે બળદોને અમ લખ ભરત ભરેલી ઝૂલયો 

ઉત રી લઈને દેવરે ગમ ણમ ાં બ ાંધી દીધ . ન ગરવેલ જેવ ાં અષ ઢ મહહન ન ાં 

લીલ ાં ઘ સ ની્ ું. ગળે ઘ  ઘરમ ળ બ ાંધેલી તે બજાવત  બેય બળદ ખડ 

બટક વવ  માંડ્ . 

અને પછી, હહિંગળોહકય  મ ફ નો પડદો ઊંચો કરીને કાંક ની ઢગલીઓ 

થ તી આવ ે તેવી પ નીઓવ ળી એક જોબનવાંતી સ્ત્રી નીચે ઊતરી. વેલયનો 

ગ ડ ખેડ  મોખરે ચ લયો, સ્ત્રીએ પ છળ પગલ ાં દીધ ાં. અજાણ્યો ગ ડ ખેડ  

ઓશરીએ ચડ્ો અને ડોશીને ટૌકો કયો : “આઈ, આ અમ રી બે’નને પોંખી લયો.” 
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ચહકત થત ાં ડોશી બહ ર આવય ાં. આ બે’ન કોણ? પોંખણ ાં શ ન ાં? આ 

ગ ડ ખેડ  ક્ ાંનો? ક ાંઈ સમજાત ાં નથી. ગ ડ ખેડ એ પોત ની સ થેની સ્ત્રીને કહ્ ાં : 

“બોન, બ પ, સ સ ને પગે પડ.” 

્ વતીએ ડોશીન  પગમ ાં મ થ ાં ઢ ળી દીધ ાં. વગર ઓળખયે ડોશીએ 

વ રણ ાં લીધ ાં. દેવર ની બને્ન બહનેો મહમે નને ઘરમ ાં લઈ ગઈ, અને દેવરો તો 

ઓશરીએ આવીને ઢોલર  સ મે ચકળવકળ ત કી જ રહ્યો. 

“ઓળખ ણ પડે છે?” ઢોલર એ પ  છ્ ાં. 

“થોડી થોડી! ત જા જ જોય  હોય એવી અણસ ર છે.” 

“હ ાં ઢોલરો, દેવર ! ત ર ાં હત  ાં તેને હ ાં ચોરી ગયેલો, તે આજ પ છાં દેવ  

આવયો છાં.” 

“શ ાં, ભ ઈ?” 

“ત ર ાં જીવતર : ત રી પરણેતર.” 

“મ રી પરણેતર?” 

“હ , બ પ, ત રી પરણેતર. હૈય ન  હતેથી તને વરેલી ઈ ત રી પરણેતર, 

મેં ભ  લથી વેચ ણ લીધેલી. વહવે રને હ ટડે મ નવી વેચ ત ાં મળે છે; પણ 

મ નવીએ મ નવીએ ફેર છે, એની મને જાણ નહોતી, દેવર !” 

“આયર! ભ ઈ!” એટલ ાં જ બોલ ્ ાં. દેવર ની છ તી ફ ટવ  લ ગી. 
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“દેવર , જર ય અચક ઈશ મ , હ ાં પરણ્યો ત્ય રથી જ એ તો મ -જણી 

બોન રહી છે.” 

કપ ળ ઉપર પરસેવ ન ાં ટીપ ાં બ ઝ્ ાં હત ાં તેને લ  છતો લ  છતો દેવરો 

કાંઈક નવચ રે ચડી ગયો. પછી મનમ ાં નક્કી ક્ ું હોય એવ  અવ જે પોત ની 

મ ને સ દ પ ડ્ો : “મ ડી! બેય બોન ાંને પ નેતર પહરે વો, અને કટાંબને બોલ વો; 

ઝટ કરો, સમો જાય છે.” 

ઢોલરો ચેત્યો. “અરે ભ ઈ, આ ત ાં શ ાં કરછ? હ ાં આટલ  સ ર  આવયો’તો?” 

“ઢોલર , તેં તો એવી કરી છે કે મ ર ાં ચ મડ ાં ઊતરડી ત રી સગતણળ્ ાં 

નખ વ ાં તોય ત રો ગણ ન જાય! અને ત ર  જેવ  આયરને મ રી બોન ાં ન દઉં તો 

હ ાં કોને દઈશ?” 

“પણ, ભ ઈ, બે ─” 

“બોલ મ !” 

દીકરી્ ાં દેવ ય, વઉવ ાં દેવ ય નહહ, 
એક સ ટે બે જાય, ઢ લ મ ગ ેતોય ઢોલરો. 

“ઢોલર , ભ ઈ, દીકરીઓ તો દેવ ય, પણ પોત ની પરણેતર પ છી 

આણીને સોંપી દેવી, એ તો મોટ  જોગીજનતથીયે નથી બન્ ાં. હ ાં બે આપ ાં છાં, તો 

પણ ત રી ઢ લ (ત ર ાં લેણ ાં) તો મ ર  ઉપર બ કી જ રહલેી જાણજે.” 
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ઘહડય ાં લગન લેવ ય ાં. થડોથડ બે મ ાંડવ  નખ ય . એકમ ાં દેવર  અને 

આણલદેની જોડ બેઠી. બીજામ ાં ઢોલરો અને દેવર ની બે બહનેોની નત્રપ ટી બેઠી. 

જોડ જોડ નવવ હ થય . અને પછી તો પ ાંચ છોકર ાં ને છઠ્ઠી ડોશી છયે મ નવીની 

છ તીઓમ ાં સ ખ ક્ ાંય સમ ય ાં નહી, છલક ઈ ગય ાં. 

સહ એ સ થે બેસીને જ વ રનો ખીચડો ખ ધો. 


