વેર

કુંડલાના થડમાું અરઠીલા1 ગામ છે . તેમાું સોનરા બાટી નામનો એક ચારણ રહે,
અને ક્ાુંકચ ગામમાું વેસ ૂર ગેલવો નામે સોનરા બાટીનો સાળો રહે. બન્નેનો સારો
ગરાસ હતો. સાળા-બનેવીને હેતપ્રીત પણ રૂડી હતી.
એક વાર સોનરા બાટીએ પોતાના સાળાને ગોઠ કરવા બોલાવ્યો. વેસ ૂર
ગેલવાને ચાર વરસનો એક દીકરો હતો. નામ પીઠાશ. પીઠાશે બાપની સાથે
ફુઈને ઘેર જવા હઠ લીધી. બાપે પીઠાશને સાથે લીધો. નાના પીઠાશે પોતાના
પાળે લા સસલાનેયે લીધો, કારણ કે સસલે પણ પોતાની મગ
ું ૂ ી ભાષામાું હઠ
લીધી કે ‘હું યે આવ ું!’ બાપને મન પણ સસલો તો બીજા દીકરા જેવો જ હતો.
ગળે બાુંધેલી ઘ ૂઘરીઓના મીઠા રણકાર કરતો સસલો ગોઠમાું ચાલ્યો.
ૂ ાું કણ
ૂ ાું તરણાું ચરતો ખેલતો
કોઈ બગીચામાું ગોઠ થતી હતી. સસલો કણ
હતો; નાનો પીઠાશ અને એનો બાપ ક્ાુંઈક આડાઅવળા થયા હશે, એટલે
પીઠાશના ફુઆની જીભમાું એ સસલો જોઈને એવ ું પાણી છૂટ્ ું કે એને હલાલ
કરાવીને મસાલેદાર શાક તૈયાર કરાવી નાખ્.ું બધા જમ્યા.
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આજે તયાું ગામ નથી, માત્ર ઉજ્જડ ટીંબો છે .
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સાુંજરે જદા પડવાનો સમય થયો, તે વખતે નાના પીઠાશને એનો
સસલો સાુંભયો. એ કહે : “બાપ, ભાઈ ક્ાું?” બાપએ ભાઈને ગોતયો પણ ભાઈ
તો બધાુંનાું પેટમાું હતો; ભાઈના ઘ ૂઘરા ક્ાુંથી સુંભળાય?
પીઠાશે સોનરાને પ ૂછ્ ું : “ફુઆ, ભાઈ ક્ાું?”
“ભાઈ વળી કોણ?”
“અમારો સસલો.” વેસ ૂર ગેલવે કહ્.ું
“સસલો તો પડયો આપણા પેટમાું!” ફુઆએ વાત સમજાવી.
પીઠાશ રડવા લાગ્યો. વેસ ૂર ગેલવો ગળગળો થઈ ગયો. એણે કહ્ ું :
“અરે ભડું ૂ ા, પેટના દીકરા જેવા સસલાને મારી નાખયો! અને એની માટી મને
ખવરાવી? બનેવી છો એટલે શ ું કરું ? બીજો હોત તો ભારોભાર લોહી-માુંસ વસ ૂલ
કરત.”
સાળો-બનેવી ચડભડયા. વેસ ૂર ગેલવાન ું ડોકું ઉડાવી દઈને સોનરો બાટી
ઘેર ચાલ્યો ગયો. જઈને ઘરવાળીને કહે : “ચારણ્ય, તારા ભાઈને મારીને આવ્યો
છું.”
“એમાું શ?
ું એ તો મરદના ખેલ છે .” એટલ ું બોલીને ચારણીએ પોતાના
હૈયામાું કુંઈક લખી લીધ.ું પછી મોં વાળીને જે વવવધ કરવાની હતી તે કરી.
*
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નાનો પીઠાશ ફુઆની બીકથી ભાગીને પોતાની મા સાથે ચચતોડ2 આવ્યો
છે ; નાનો મટીને જવાન બન્યો છે . રાણાના રાજદરબારમાું કવવરાજની પદવી
પામ્યો છે . ચચતોડનો રાજદરબાર એની કવવતા ઉપર, મોરલી ઉપર નાગ ડોલે
તેમ, ડોલી રહ્યો છે . તે વખતે માની આંખમાું દડ દડ પાણી પડતાું જોયાું.
“મા, કેમ રોવ ું આવ્્ ું?” દીકરે પ ૂછ્.ું
“તને સખી જોઈને હરખનાું આંસ આવ્યાું, બાપ!”
“ના માડી! આ આંસ હરખનાું નથી, સાચ ું બોલો.”
“બસ, બાપ, ભ ૂલી ગયો? સખ બધ ું ભલાવી દે છે .”
“શ?
ું ”
“તારા બાપન ું વેર.”
રાણાની પાસેથી બે રજપ ૂત લઈને પીઠાશ કાઠઠયાવાડ આવ્યો. અરઠીલા
ગામને માથે બરાબર અધરાત, કાળી ઓઢણે કોઈ ગોરી ગોરી વવધવા બેઠી હોય
તેમ, બેઠી હતી. એના વલોવાતા અંતર સરીખ ું વાદળ જાણે ઊંડી ઊંડી વેદનાને
ભારે ભાુંગી પડત ું હોય તેવ ું લાગત ું હત ું, અને ઓલવાતી અનેક આશાઓ જેવા
તારાઓ ચમક ચમક થતા હતા.
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કોઈ કહે છે કે જામનગર.
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સોનરા બાટીના ઘરમાું પીઠાશ એકલો જ ગયો. બઢ્ઢો ફુઓ અને બઢ્ઢી ફુઈ
એક જ ઓરડામાું સ ૂતેલાું. પીઠાશને મનમાું થ્ ું : આમ જ મારીને ચાલ્યો જઈશ
તો કોણ જાણશે? અંગ ૂઠો દાબીને એણે ફુઈને જગાડયાું. ચારણીએ ભત્રીજાને
જોયો, હાથમાું ખડગ જો્,ું ઓળખયો.
“આવી પહોંચ્યો, બાપ!” જાણે આટલા ઠદવસ વાટ જોતી હોય એવે સ્વરે
બોલી; ત્રીજો કાન સાુંભળી ન શકે તેવ ું ધીમેથી બોલી. ચારણ ચઠકત થઈ ગયો.
“લે, હવે વાટ કોની જએ છે ? લગાવ. એ જ તારા બાપનો મારતલ છે .”
ચારણીએ આંગળી ચીંધી.
“ફુઈ! તમારો…”
“મારો ચ ૂડલો? ચચિંતા નઠહ, બાપ!”
એક જ ઘાએ પીઠાશે પતાવ્્.ું
“હવે? તને ખબર છે , બાપ, કે એને માથે કોણ બેઠા છે ? હમીર અને
નાગાજણ ─ બે : મારા બે સાવજ! એના બાપન ું લોહી ભાળશે એટલી જ વાર છે ;
માટે ભાગવા માુંડ.”
પીઠાશ ગયો. ચારણી એ ભેંકાર ઓરડામાું, દીવાને ઝાુંખે અજવાળે ,
ધણીન ું લોહી-તરબોળ ધડ-માથ ું જોતી જોતી ભળકડા સધી અબોલ બેઠી રહી.
હવે પીઠાશ ઘણો દૂર નીકળી ગયો હશે એમ ખાતરી થઈ એ વખતે મોં ઢાુંક્ ું,
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રોવા લાગી. ચારણીન ું રોણ ું તો ઝાડવાુંનેય રોવરાવે. સાુંભળીને આખો પાડોશ
ૂ રાું વવલાપ કરવા મુંડયાું. રડવ ું સાુંભળતાું તો પડખેના
જાગ્યો. ગાયો ભાુંભરી. કત
ઓરડામાું સ ૂતેલા બેય દીકરા – હમીર અને નાગાજણ – દોડયા આવ્યા. બે
પહોરન ું થીજેલ ું લોહી જોઈને નાગાજણ બોલ્યો : “લે, માડી, હવે સમજાઈ ગ્ ું :
હવે ઢોંગ રે ’વા દે ! હમીર, આ જામેલ ું લોહી જો. આ કાળો કામો કરનારો નક્કી
પીઠાશ. અને બાપને માડીએ જ ઉપર રહીને મરાવ્યો લાગે છે ! પીઠાશને
ભાગવાનો વખત એની ફુઈ વવના બીજ ું કોણ આપે? રું ગ છે મા!”
માએ જવાબ દીધો : “દીકરા, એક દી એનોય બાપ આમ મ ૂવો’તો હો!
ચાર વરસનો એનો બાળકો તે દી’ ઉજ્જડ વગડે બાપના મડદા ઉપર પડયો
પડયો, ગાય વન્યાના વાછરની જેમ વલવલતો હતો એ ભ ૂલી ગયા, મારા પેટ?
બાપ તો સહના સરખા. અને હવે બળ હોય તો ચચતોડ ક્ાું આઘ ું છે , મારા
બાપ?”
*
રાવળનો વેશ કાઢીને હમીર-નાગાજણ ચચતોડમાું આવ્યા છે . સાથે છે
વુંશાવળીના ચોપડા અને બીજ ું રવાજ. પીઠાશના જ કળના વહીવુંચા બનીને
આવ્યા છે . પીઠાશની ડેલીએ જ ઉતારો છે . રોજ ગઢમાુંથી બે ભરચક થાળીઓ
આવે છે . ‘ભલ્યે પ્રથીનાથ! ભલ્યે અન્નદાતા!’ કરતા કરતા દશ્મનો વમષ્ટાન્નો જમે
છે .
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એમ કરતાું તો ઘણા ઠદવસો ગયા. ‘કાલે નામ મુંડાવશ’ું એમ કાલ કાલ
કરતાું પીઠાશ પોતાના આ દે વોને રોકી રાખતો હતો. દે વો રોકાય છે , પણ
ચોપડામાું નામ નોંધવા માટે નઠહ, વેર લેવાનો લાગ ગોતવા. એ લાગ નથી
મળતો. પીઠાશ મહેલમાુંથી જ્યારે દરબારમાું જાય છે , અને દરબારમાુંથી પાછો
ઘેર આવે છે તયારે સાથે આરબોની બેરખ હોય છે . એકલો ક્ાુંય મળતો નથી.
એક ઠદવસ એવો આવી ગયો : રાતનો બીજો પહોર જામતો આવે છે .
વેશધારી રાવળો ડેલીએ બેઠા બેઠા રવાજ ઉપર સ ૂર જમાવી રહ્યા છે ; આવડ,
ખોડલ, બેચરાજી વગેરે જોગણીઓના છુંદો રવાજના સ ૂરની સાથે ઘોર નાદે
લલકારી રહ્યા છે . બીજી બાજ ઝરખામાું પીઠાશ અને એની જોબનભરી ચારણીની
વચ્ચે મીઠી મીઠી મસ્તી જામતી આવે છે . સખી વર-વહ સામસામાું ઠકલ્લોલ કરી
રહ્યાું છે . એ બેલડીના જગતમાું અતયારે જાણે ત્રીજ ું કોઈ માનવી જીવત ું જ ન
હોય એવી બાદશાહી જામી છે . ઝરૂખો ધણધણે છે . ચારણ પોતાની બધી કવવતા
ને બધા અલુંકારો ઘરની નારી ઉપર ઢોળી રહ્યો છે . સખ જાણે કે સમાત ું નથી!
તયાું તડ…તડ… કરતી ચારણીના હાથની ચ ૂડલી નુંદવાણી. મસ્તી થુંભી
ગઈ. બન્ને હાથમાું ફક્ત એકેક જ ચ ૂડી : રાતીચોળ ચ ૂડી : તે ફૂટી. ચારણી થડકતે
હૈયે બોલી : “મારો હાથ અડવો નઠહ રાખ.ું અતયારે જ ચ ૂડી લાવી આપો.”
“અતયારે મધરાતે ચ ૂડલી ક્ાુંથી મુંગાવ ું?” ચારણ હાુંસીમાું બોલ્યો : “એક
રાત હાથ અડવો રહેશે તો મને કોઈ મારી નઠહ નાખે!”
“ચારણ! ચ ૂડલીની ઠેકડી ન હોય. લાવી આપો.”
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“લ્યો, માણસ મોકલ.ું ”
“ના; માણસને મચણયારા હોંકારો ન આપે. તમે પોતે જ લઈ આવો.”
પીઠાશ ચ ૂડલી લાવવા ચાલ્યો. બીજાું માણસો સ ૂઈ ગયેલાું. એકલો જ
ચાલ્યો. ડેલીએ રાવળ ભાઈઓ બેઠા હતા તે બોલ્યા :
“અન્નદાતા! અટાણે એકલા? સાથે આવીએ!”
“ભલે, દે વ, ચાલો.”
બન્નેની ભેટમાું કટારી તો હતી. ત્રણે જણા ચાલ્યા. એવે ટાણે મચણયારાન ું
ઘર ઉઘડાવ્્.ું ચ ૂડી ખરીદીને પાછા ચાલ્યા. રસ્તો ઉજ્જડ હતો.
પીઠાશ પ ૂછે છે : “જઓ છો, દે વ, ચ ૂડી કેવી?”
નાગાજણ જવાબ વાળે છે :

ચ ૂડી ચચત્રોડા, મ ૂલવતાું મોંઘી પડી,
(હવે) નાખીશ વનત્રોડા, પેલા ભવની પીઠવા!
હે ચચતોડના વાસી બનેલ પીઠાશ, ચ ૂડી તો તને બહ મોંઘી પડી ગઈ.
હવે તો આવતા અવતારનાું સૌભાગ્ય સાચવવા જ એ પહેરી શકાશે.
પીઠાશ ચોંક્ો. આ મમમવાણીમાું જાણે કુંઈક ભણકારા તો વાગ્યા… પણ
સમજ્યો નઠહ. પ ૂછ્ ું : “દે વ, મરવશયા જેવો દહો કાું કહ્યો?”
7

હમીરે ઉત્તર દીધો : “લ્યો બાપ, રૂડો દહો કહીએ.”

મેળવતાું મચળયાું નઠહ, જળ જાુંખીર તણાું,
અંગ અરૂડ થયાું, પારે ઠરયાું પીઠવા!
હે પીઠવા, ઝાુંઝવાનાું જળ મેળવવા તેં બહ મહેનત કરી, પણ તે મળયાું
નઠહ. અંગ થાકી ગયાું અને પાણી પીધા વવનાના તમે કાુંઠે જ રહી ગયા.
પીઠાશન ું લોહી જાણે થુંભવા લાગ્્ ું : કોઈ ઓળખીતો સ ૂર લાગે છે :
કાુંઈક ઝાુંખ ું ઝાુંખ ું હૈયે ચડે છે . તયાું તો ત્રીજો દહો કહ્યો :

પથારી પાનુંગ તણે, જી છીનકું ચડાય,
(એને) જાય તો ઘઠડ્ ું જાય, (પણ) પો’ર નો જાય પીઠવા.
હે પીઠાશ, સપમની પથારી ઉપર જે દે ડકું ચડે એને પછી મરતાું બહ તો
એકાદ-બે ઘડીની વાર લાગે. પછી કાુંઈ એક પહોર સધી એને જીવવાન ું ન હોય.
પીઠાશ સમજ્યો કે આ સાદ તો કાળનો. તયાું ચોથો દહો ચાલ્યો :

સખ, પાલવ, કુંજ ું સરસ, વેલ્્ ું રથને વાજ,
રે ઢાું મેલીને રાજ, (તારે ) પાળું જાવ ું પીઠવા!
હે પીઠાશ, આ સુંસારનાું સખ, વસ્ત્રાભ ૂષણ, બાગબગીચા, ગાડીઓ અને
ઘોડાઓ, અરે , આખ ું રાજ ─ આ બધાુંને સ ૂનાું મેલીને તારે પગે ચાલતાું નીકળવ ું
પડશે.
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જી છીનકું ચારાય, પાનલ પથારી તણાું,
જાય તો ઘઠડ્ ું જાય, પો’ર નો જાય પીઠવા!
ખાટકી લોકો બકરાુંને પાુંદડાુંની પથારી કરી આપે છે . એ પાુંદડાું
ચરનારાું બકરાુંને બહ તો ઘડી-બેઘડી જીવવાન ું હોય, પહોર સધી એના પ્રાણ ન
રહે.
ચોંકીને પીઠાશ બોલ્યો : “તમે કોણ?”
બનાવટી દાઢી ઉતારીને બે ભાઈઓ બોલ્યા : “ભેર!”
પીઠાશે ઓળખયા; હેતને સ્વરે પ ૂછ્ ું : “પહોંચ્યા તમે!”
બેય જણાએ કટારો કાઢી. પીઠાશને તો અંઈ ડરવાન ું રહ્ ું નથી. એ તો
સ્સ્થર ઊભો રહ્યો, ફક્ત એટલ ું જ બોલ્યો : “ભાઈ, ચારણ્ય ચ ૂડીની વાટ જોતી
બેસશે, ઝૂરી ઝૂરીને પ્રાણ દે શે. ભરોસો પડતો હોય તો ચ ૂડી દઈને ચાલ્યો આવ ું.”
હમીરે નાગાજણની સામે નજર નોંધી. નાગાજણ કહે : “હવે રામરામ!
અમે તને ઓળખીએ છીએ.”
હમીર બોલ્યો : “ના, ના, નાગાજણ, ત ું પીઠાશને નથી ઓળખતો; જાવા
દે .”
“અરે ! હવે જાવા દઈએ? અને ગયો પીઠાશ પાછો આવે?”
“હા, હા, પાછો આવે. જાવા દે .”
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“ભાઈ, ચીંથઠરયા મહાદે વ પાસે તમે ઊભા રહેજો. તયાું એકાુંત છે . આંહીં
તમે પકડાઈ જશો. જાઓ, હું હમણાું જ પહોંચ ું છું.” એમ બોલીને પીઠાશ
ઝપાટાભેર ઘેર ગયો, ચારણીના હાથમાું ચ ૂડી મ ૂકીને મોં મલકાવતો બોલ્યો : “લે
આ ચ ૂડી ─ સવાર સધી જ તારે પહેરવી પડશે.”
“કેમ?”
“ભાઈબુંધ પહોંચી ગયા છે . એ રાવળ નથી ─ હમીર અને નાગાજણ છે .
તને મળવા જેટલી જ રજા લઈને આવ્યો છું. લ્યો, રામરામ! ઓલ્યા અવતારે
મળશ!ું ”
પીઠાશ ચાલ્યો કે તરત ચારણી નીચે ઊતરી. ઘોડારમાુંથી બે પાણીપુંથા
ઘોડા ઉપર સામાન માુંડયો. બે હાથમાું ઘોડા દોરીને પીઠાશની પાછળ ચાલી.
ચીંથઠરયા મહાદે વ ઉપર વાટ જોવાતી હતી. આઘેથી પીઠાશ દે ખાયો.
હમીરે કહ્ ું : “નાગાજણ, પીઠાશ આવ્યો. મરદનાું વચન!”
નાગાજણે હસીને કહ્ ું : “પણ જરા આઘેરો તો જો! પીઠાશ મ ૂરખો નથી
તે એકલો આવે. બીજો આદમી અને બે ઘોડાું! તારા ને મારા કટકા.”
પીઠાશને ખબર નથી કે પછવાડે કોણ ચાલ્્ ું આવે છે . આવીને એણે તો
કહ્ ું : “લ્યો ભાઈ, હવે સખેથી કામ પતાવી લ્યો.”
“પીઠાશ! વવશ્વાસઘાતી! આ પછવાડે કોણ?” હમીર બોલ્યો.
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તયાું તો ચારણી લગોલગ આવી પહોંચી. પીઠાશે પછવાડે જો્.ું દું ગ
થઈને બોલી ઊઠયો : “ચારણ્ય, આ શ ું સ ૂઝ્?ું ”
ચારણી મરક મરક મખડે બોલી : “ચારણ, આન ું નામ કાુંઈ વેર
કહેવાય? સાુંભરે છે , ચારણ? ત ું એના બાપાને મારવા ગ્યો તયારે ભેળાું ત્રણ-ત્રણ
ઘોડાું હતા; અને ફુઈએ તને ભાગવા દીધો’તો. ને આંહીં! આ બાપડા તારા પ્રાણ
લઈને કેટલેક ભાગશે? હમણાું ખબર પડતાું જ રાણાની સાુંઢ્ ું છૂટશે. દશ્મનને
આમ કમૉતે મરવા નથી દે વા. તને ભાગવાનો સમો મળયો હતો તેમ એમનેય
મળવો જોઈએ; માટે આ બે ઘોડાું આણ્યાું છે . લ્યો બાપ, કામ પતાવીને ચડી
જાઓ. વીજળી જેવી ચચતોડની સાુંઢ્ન
ું ેય આ ઘોડા નઠહ આંબવા દે .”
પીઠાશ, હમીર અને નાગાજણ : ત્રણેય પથ્થરનાું પ ૂતળાું જેવાું સજ્જડ
બની ગયા. બોલવાની શસ્ક્ત ન રહી. શ ું બોલે? આવી જોગમાયાની પાસે શ ું
બોલે? અધરાતનાું ચાુંદરડાુંનાું અજવાળાું ચારણીના મખને પખાળી રહ્યાું છે .
સદે હે સ્વગમમાું વવચરવાની જાણે કે એને વેળા થઈ છે .
બેય જણ કટાર મ ૂકીને ચારણીનાું ચરણમાું પડી ગયા. પીઠાશને બાથમાું
ઘાલીને છાતીએ ભીંસ્યો.
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