
મોટા મન 

નાનડિયા ગામમાાં ચોરાની જમણી બાજુ એ બ ે મકાન મકુીને મારુાં ઘર. ચોરો એટલે રામજી માંડિર પણ એનાથી 

વિશેષ એનુાં મહત્િ ગામના માડહતીકેન્દ્ર તરીકે, ડિિસ પરૂત ુાં ઘરિા ઘર તરીકે ને િાર તહિેારે કે જાહરે સભાના 

સ્થળ તરીકે.  નાનિીયાન ુરામજી માંડિર સૈકા જૂનુાં હશે, િશકા પહલેા જીણોદ્ધાર કયો તે પિેૂ નુાં જુન ુમાંડિર 

જેને અમ ેચોરો કહતેા તે ગામની મધ્ય ેઊંચા ઓટલા અને ગોખલા િાળુ હતુાં. માંડિરના ગભભમાાં રામ, 

સીતાની મવુતિ હતી. દ્વારકાિાસ બાપ ુને એનુાં પરીિાર ચોરામાાં સિાર સાાંજ પજૂા આરતી કરે. અમ ેસાાંજન ુ

િાળુ આરતી પછી જ કરતા. સિારે આઠ િાગ ેએટલે 45-50 િરસની ઉપરના પરુુષો ચોરાને ઓટલ ે

બેસિા માાંિ.ે ભાતભાતની િાતો ને ગામ ગપાટા બપોરે જમિા જાય ત્યાાં સધુી ચાલે. કેટલાક જમીન ેતરત 

ચોરે આિીન ેપાઘિીનુાં ઓશીકુાં કરીને સઈુ જાય ને બાકીના 3-4 િાગે ચા પાણી પી ને આિે તે અંધારુાં થાય 

ત્યાાં સધુી બેસે ને આરતી પછી ઘરે જાય. નિરાત્રીના ગરબા, નાટક ને જાહરે સભા ચોરા આસપાસ થાય. 

 

ચોરાની િાબી બાજુએ એક ગલીમાાં સિાબાપા પટેલ રહ.ે સાત િીઘા પાાંણી કુિા િગરની ખેતીની જમીન, છ - 

સાત જણ નુાં કુાંટુાંબ એટલે પેટનો ખાિો પરુિા બીજાન ેખેતર િાિીયે મજુરી કરે ને થોડુાં ઘણુાં શાક બકાલુાં િેંચી 

ગજુરાન ચલાિ ેએટલે બાપા બકાલાાં િાળા તરીખ ેઓળખાય. સિાબાપાની એક િીકરી કાાંતા મારી જોિ ેભણ ે

એટલે ઘરના બધા સભ્યોન ેનામથી ઓળખુાં, એની નાની બેન માંજુ અમારી ઘણી પાછળ ભણ.ે સિાબાપાની  

સામેના મકાનમાાં જગો કરી ને  મારી ઉંમરનો  એક છોકરો રહ.ે જગો અમારી પાછળ ત્રણ ચાર િરસ પાછળ 

ભણ.ે એના બાપાનુાં નામ છનાબાપા. અમન ેએટલી ખબર કે જગો નાનડિયાનો િતની નહીં પણ એની બા 

જોિ ેઆંગળીયાત આિેલ.  છનાબાપા ઘરભાંગ થયા એટલે બીજુ ાં ઘર કર્ુું એટલે મણીબા આગલા ઘરના 

િીકરા જગાને આંગળીયાત  નાનડિયા લાિેલ. 

મેં િતન છોિય ેલગભગ પચાસ િરસ થઇ ગયા એટલે ગામની સાથ ેસીધો કોઈ નાતો નહીં. િરસમાાં ડિિાળી એ 

ઘરે જિાનુાં ને એકાિ િાર રજા માાં જિાનુાં . બા બાપજુી એ પચીસેક િરસ થી ગામ છોિી િીધુાં. િારેતહિેારે કે પ્રસાંગ ે

ગામ જિાનુાં પણ ત્રીસેક િરસથી બાંધ થઇ ગર્ુાં. ગામ જિાનુાં થાય કે ઘરનુાં કે ગામનુાં કોઈ સભ્ય મળે એટલે 

ગામની પાછલા િરસો ની વિગત િાર િાત થતી રહ.ે સમય જતા એમાાં ખબુ જ ઓટ આિતી જાય છે. 

મોબાઈલ, િૉટ્સઅપ ને ફેસબકુ ના જમાનાની પેઢી ને ગામની િાતો કરિાનો ટાઇમ પણ નહીં ને રસ પણ 

નહીં.  



નેવુાં િરસ વિતાિી ચકેુલા મારા બા જયારે પણ મળે એટલે છેલ્લા િરસોની ગામની રજેરજ િાત કરી ને મને 

આશ્રયભચડકત કરી મકેૂ. કોણ ક્ાાં ભણિા ગર્ુાં ને કોણ ક્ાાં નોકરીએ ચિ્ુાં થી માાંિી જન્દ્મ મરણના ડહસાબ શેરીએ 

શેરીના આપ,ે ઉંમર, જ્ઞાવત કે ધમભ ના ભેિભાિ  િગર ઝીણી ઝીણી િાતો ત્રણ ચાર ડિિસ ચાલ ે  ત્યારે એમ થાય કે 

આટલી વિગત બા ક્ાાં થી મેળિતા હશ ેને કેમ યાિ રાખતા હશે. મારા ધમભપત્ત્નએ ગઈ જન્દ્માષ્ટમી ગયા ત્યારે 

પછુય ુકે તમે આ િાતો બધા ને કરીને થાકતા નથી? એનો ઉત્તર સીધો ને સરળ હતો, આિી િાતો હુાં ખાલી મારા 

િીકરા માટેજ ભેગી કરી રાખુાં છાં. 

એમાાંય કોઈ િીકરા િીકરી ખબુ સારી જગ્યાએ ભણ ેતો એની િાત ખબુ ગિભથી કહ.ે બા એ માડહતી આપી કે માંજુની 

િીકરીને મેિીકલમાાં એિમીશન મળર્ુાં ને એના જન્દ્મ િખત ેએ જીિશ ેએિી કોઈન ેઆશા નહોતી.  આિી િાત આ 

િખત ેકોઈ ખબુ ગરીબ ઘરની ને શરીરથી ખબુ દુબળી િીકરી ને મેડિકલ માાં એિવમશન મળર્ુાં એની િાત કરી તો હુાં 

એની મા ગામની હોિા છતાાં ન ઓળખ્યો. બા કહ ેિીકરી ની મા  એ જગાની બહને થાય ને મને ગળે  ના 

ઉતરે કે જગાને કોઈ બહને હતી કે છે.  

મને એટલુાં યાિ કે સિાબાપા ની િીકરીનુાં નામ માંજુ હતુાં. બાએ ફોિ પાિયો કે છનાબાપા ઘરભાંગ થયા ત્યારે એક 

િીકરી હતી ને મા મરી ગઈ એટલે પિોશી ધમભ બજાિી સિાબાપા માંજુને પાાંચ સાત ડિિસ સાચિિાાં લાિેલ. 

થોિા ડિિસ પછી સગાસાંબાંધી માંજુ ને ઘરે લઇ ગયા પણ ઘરભાંગ સિાબાપા ઘર માાં એકલા ને જોિ ેઢોર 

ઢાાંખરનુાં અન ેખેતી નુાં કામ. એકલી પિ ેએટલે માંજુ સિાબાપાને ઘરે આિતી રહ ેને સિાબાપાના ધમભપત્ત્ન 

લાધીમા ખાિા ટાણ ેમાંજુને જમિા બોલાિી લાિ.ે માંજુને રાતે ઘરે સિુા લઈ જાય પણ કકળાટઃ કરે એટલે 

સિાબાપા ના ઘરના કોઈ બમૂ પાિ ેએટલે માંજુ રાહ જોઈન ેજ બેઠી હોય, કુિી ને સીધી આિતી રહ.ે આિો 

ક્રમ બ ેત્રણ િરસ ચાલ્યો એટલામાાં છનાબાપાએ  બીજુ ાં ઘર કર્ુું. નિી મા આિી જોિ ેઆંગળીયાત ભાઈ 

પણ લાિી. નિી મા ને શરમ આિે કે ગામના લોકો ટીકા કરશ ેકે પોતાની િીકરી નથી એટલે માંજુને 

સાચિતી નથી. ફોસલાિી ને લઈ જાય પણ એકાિ ડિિસમાાં હતા ત્યાાં ને ત્યાાં. માંજુને સિાબાપાનુાં ઘર 

પોતાનુાં લાગ ેને છનાબાપાનુાં ઘર પારકુાં લાગે. પાાંચ છ િરસની થઈ એટલે વનશાળે ભણિા બેસાિી. વનશાળે 

જાય છનાાંબાપાન ેઘરેથી પણ આિે સિાબાપાન ેઘરે. હારી થાકી ને કે પ્રેમથી સિાબાપાએ કહ્ુાં કે મારા 

પાાંચ ભેગા છ જણયાાં છે એમ માનશુાં એન ેરોિિાિો નહીં, મારા ઘરે રહિેા િો મોટી થાશે એટલે સમજશે. 

િરસ પરુૂાં થાય ને િેકેશન માાં છનાબાપા માંજુને ઘરે લઈ જાય, પણ બે ત્રણ ડિિસમાાં માંજુ પાછી 

સિાબાપાન ેને ત્યાાં આિતી રહ.ે ભણી રહલેી માંજુના લગ્નના પ્રસ્તાિ આિિાાં લાગ્યા એટલે પાછી માંજુને 

સમજાિાનુાં ચાલ ુકર્ુું, પણ એનુાં ડિલ ના લાગ ેએટલે સિાબાપાએ માંજુને પોતાની િીકરીની જેમ પરણાિી. 

માંજુને ને ગામ ના લોકોન ેમાંજુ સિાબાપા ની િીકરી એિી છાપ અકબાંધ રહી. આજે પોતાના પેટ ના િીકરા 



િીકરી ના પોસાય એિા સમય માાં પાિોશી ની િીકરી ને મોટી કરિામાાં કેટલુાં મોટુાં મન જોઈતુાં હશ?ે  જો કે 

સાંબધ અન ેવમત્રતા વનભાિિાનો તો ઇવતહાસ નાનિીયાથી 40 માઈલ દુર સિુામાપરુી ઉફભ પોરબાંિરના 

સિુામા અન ેક્રુષ્ણ ના નામ ેછે. એટલે તેજના લીસોટા સિુામા કૃષ્ણ જેટલા ના ઝળકે તો સાંબાંધન ેઉજાગર 

તો કરે જ.   

   

   

 


