
ઝેર વગરના વેર 

હ ું 12-13 વરસનો થયો તયયું સ ધી મયરય ગયમમયું વીજળી નહોતી. પૈસયપયત્ર ઘરનયું છોકરય ફયનસથી વયુંચે ને અમ ે

દીવેથી વયુંચીએ. વયુંચતય વયુંચતય સ ઈ જઈએ બય બમૂ પયડ ેતો ઝબકીન ેજાગી જઈએ પણ સ ઈ ગયય એમ 

મયનીએ નહીં. બયએ ય ક્તત ગોતી કયઢી, દીવો પોત ેદૂર લઇ ને બમૂ પયડ ેને અમ ેઊંઘતય ઝડપયય જઈએ. 

1969 મય નયનડડયય ગયમ મય વીજળી મયટેનો પ્રોજેતટ શર  થયો તયયરે અમ ેક ત  હલવશ રોજ બયુંટવય તરફ 

નજર મયરી નવય ઉભય થતયું થયુંભલય જોતય રહીયે. રોજ 2-3 થયુંભલય ઉભય થયય ને અમે ગણતરી મકૂીએ કે 

ગયમમયું વીજળી ક્યયરે આવશે. જેમ જેમ થયુંભલય ગયમ સ ધી પહોંચતય જાય ને અમયરી ખ શીનો પયર નય રહ.ે  

સરકયરે અમન ેઆ કયમની જવયબદયરી સોંપી હોય એટલી નનષ્ઠ1થી રોજ સયુંજનય છેલ્લો થયુંભલો ક્યયું પહોંચ્યો 

એ જોઈન ે ઘરે જઈએ. રયતે ઊંઘમયું ને સ્વપ્નમયું થયુંભલય જ દેખયય.  

 

2-3 ડદવસ થયુંભલયની લયઈન આગળ નહોતી ચયલતી તો અમન ેસરકયર કરતય પણ વધ  ટેન્શન થઈ ગય ું. 

એવયમયું ગયમનયું બહ  વયચયળ સુંતોકમય સમયચયર લયવ્યય કે લયઈટનય  થયુંભલયનય કોન્રયતટર સરદયરજી ને 

ખયડો ખોદતયું લયશ મળી. લયશ શબ્દ પહલેી વયર સયુંભળ્યો તો ને એનો અથથ ખબર નહોતી. લયશનો અથથ 

ખબર નહોતી પણ સરદયરજી પોલીસ સ્ટેશન ગયય ને કયમ બુંધ રખયવ્ય ું એનો અમન ેબહ  વસવસો હતો 

એટલે જાણવય કોનશશ કરી કે લયશ એટલે મરેલ ું મયણસ ને થોડય ડદવસ પછી ખબર પડી કે એ લયશ જેની 

હતી તે નયનડડયય ગયમનો જ હતો ને એન ું નયમ વેરશી જેલીઓ હત ું. વેરશીન ે જન્મટીપની સજા થઈ હતી ને 

15-20 વરસ જેલમયું રહીને આવ્યો એટલે એન ેજેલીઓ કહતેય હતય. ધીમ ેધીમ ેખબર પડી કે વેરશીન ેએનય 

સગય દીકરય અન ેભત્રીજાએ વયડીમયું મયરીને દયટી દીધો તો.  બીજા વરસ ેહ ું બહયરગયમ ભણવય જતો રહ્યો, 

વરસો વીતી ગયય ને ક ત  હલ વધત ું ગય ું કે કોઈ સગય બયપને કે કયકયને કેમ મયરી નયખતો હશ.ે ક ત  હલ 

તોડવય મયરય બયન ેપછૂ્ ું ને બયએ જે વયત કરી એનયથી મયરય હયજા તો ગગડી ગયય પણ એ પણ ખબર પડી 

કે ઝેર વગરનયું પણ વેર હોય શકે. 

બયની  વયતનો સયર કુંઇક એવો છે. ગયમમયું પટેલન ું એક ક ટ ુંબ રહ.ે ભયઈ-ભયઇમયું કઈંક વયુંધો પડી ગયો તે 

4-5 ભયઈ બીજા ભયઈનય  કોઈ સભ્ય જોડ ેબોલ ેનહીં,  કોઈ પ્રસુંગે આવ ેજાય નહીં કે કોઈ અંદરોઅંદર 

વહવેયર નહીં. એક ભયઈને બીજા ભયઈ કે એનય ઘરનયું સભ્ય સયમય મળે તો સયમ ું પણ જ એ નહીં જાણ ે

એકબીજાન ેઓળખતય જ નય હોય. મોટયું સભ્ય સયમ ેમળે તો જાણ ેદ શ્મન મળ્યો હોય એમ જ વે. બધય 



ભયઈઓનય ખેતર બયજ  બયજ મયું. એક તણખલયું મયટે અંદરોઅંદર બયઝી મરે. એવયમયું એક સમી સયુંજે 

વયડીમયુંથી તીણી ચીસ સુંભળયણી, બચયવો બચયવોની  બમૂથી ખેતર ગ ુંજી ઉઠ્ ું. ભગય બયપયને ખબર પડી 

ગઈ કે આ ચીસ પોતયનય ભયઈની દીકરીનો છે. ભયઈ જોડ ેબોલવયનો વહવેયર નહીં પણ તેન ું અંદરન ું હૃદય 

કકળી ઉઠ્ ું. ભયઈનય ખેતરમયું જવયમયું પણ જોખમ ને આતો કોઈન ે બચયવવય જવયન ું છે. હ મલો કરનયર 

બચયવનયરન ેપણ મયરી શકે. પણ ભગયબયપય દોડીને ચીસ તરફની દીશયમયું દોડયય. જ વે છે તો 12-13 

વરસની દીકરી ધ્ર જતી ધ્ર જતી રડ ેછે. જોતય જ અંદયજ આવી ગયો કે કૈંક અજ ગત ું બની ગય ું છે. દીકરીને 

પછૂ્ ું પણ બબચયરી કુંઈ બોલી શકી નહીં. 

ભગયબયપયન ેએમ કે કોઈ નરયધમે દીકરીની લયજ લ ુંટી લયગ ેછે. દીકરીને   સયુંતવન આપી બહ  પછૂ્ ું પણ 

છોકરી બબચયરી કઈં બોલી શકે નહીં પણ બયજ નય ખેતરમયું ઉભલેય છયસડટયયનય ઘરેય બયજ  હયથથી ઈશયરો 

બતયવે એનય ઉપરથી અન મયન કય ું કે નરયધમ તયયું સુંતયયો છે. પોત ેદીકરીને સયુંતવન આપતો ઘરનય બીજા 

સભ્યોન ેબોલયવ ેછે ને  છયસડટયયનય ઘરેયમયું તપયસ કરે છે તો તયયું તો દીકરીને પોતયનો કયકો દેખયયો. 

વેરશીકયકય ઉપર કોઈન ેશક પણ નય ગઈ. દીકરી વયરુંવયર એનય તરફ આંગળી ચીંધ ેએટલે બધયએ કયકયને 

પકડયો. કયકયને પકડી ને વયડીમયું લયવી પછૂપરછ કરે પણ કયકો તો રીઢો ગ નેગયર હતો. કયકો કહ ેમેં પણ 

કોઈકન ેહ મલો કરતય જોયય એટલે બીકથી દોડીને સુંતયય ગયો તો. બધયને એમ કે કયકયએ દીકરીની લયજ 

લ ૂુંટવયનો પ્રયયસ કયો લયગ ેછે. પણ કયકયએ તો એનયથી પણ ખતરનયક કયમન ેઅંજામ આપ્યો તો. દીકરીએ 

હયથથી નનશયની કરી બતયવ્ય ું કે વેરશીકયકયએ એનય ભયઈ ને ક વયમયું નયખી દીધો છે. ક વયમયું જ વે તો 

છોકરયની લયશ પયણી મયું તરે  છે.  પોલીસ તપયસમયું ખબર પડી કે છોકરયની કયનની સોનયની બ ટી ગયયબ 

છે. ચકોર પોલીસને તરત ડદમયગમયું લયઈટ થઈ ગઈ કે આવયું બીજા ઉકેલ વગરનય ગ નય આ મયણસ ેકયયથ 

હોય તો નય નહીં. પોલીસ ેચૌદમ ું રતન બતયવ્ય ું એટલે કયકો પોપટની જેમ ગ નયની હયર બતયવવય મુંડયો તે 

7-8 ખનૂ કરી લ ૂુંટ કયયથની સબતૂ આપી. દીકરીની ચીસ, ભગયબયપયની ઝેર વગરની દોટ ને પોલીસની બ દ્ધિ 

કેટલય બધય ખનૂનય ગ નેગયરને પકડયવે છે! વેર ભલૂીને ભગયબયપયએ દીકરીને બચયવી એનયથી નવશેષ એક 

નરયધમન ેપકડયવી બીજા કેટલય બયળકન ેવેરશીનય અધમથી ને મોતનય મ ખમયુંથી બચયવી લીધય. વેર હોય 

પણ મનમયું ઝેર નય હોય એવી પહલેી વયર ખબર પડી.    

વેરશીન ેજનમટીપ થઈને મયણયવદરની જેલમયું પયૂો, તયયું નય સચવયયો તે જૂનયગઢ જેલમયું મોકલવો પડયો. 

આઝયદી પહલેય નયનડીયય મયણયવદર  તયબયન ું ગયમ. મયણયવદર જૂનયગઢ નવયબની  સલયમી ભરે એટલે 

ભયરત  1947 ઓગષ્ટમયું આઝયદ થય ું પણ મયણયવદર ફેબ્ર આરી 1948 સ ધી પયડકસ્તયનનો ભયગ  રહી 

જનમત અન ેસરદયર પટેલની સઝૂબઝૂથી ભયરતનો ભયગ બન્ય ું 1948 ફેબ્ર આરીમયું. મયણયવદર દરબયર 



ડિકેટનય બહ  શોખીન. દરબયરનય ઘરનય 24 કલયક ડિકેટમયું રચ્યય પચ્યય રહ.ે પયડકસ્તયન ટેસ્ટ ડિકેટમયું 4 ને 

આંતરરયષ્રીય ડિકેટમયું 5 મહમદ બુંધ નો જન્મ આ  પુંથકમયું થયેલ. આટલય બધય ભયઈ એક સયથ ેડિકેટમય 

રમ્યય એ તો નવશ્વ નવિમ છે પણ મ સ્તયક મહુંમદ તો સૌથી નયની ઉંમરે ટેસ્ટમયું રમવયનો પણ નવિમ ધરયવે 

છે. ડિકેટર હનીફ, સયદીક  અને વઝીર મહમદ એનય ભયઈ.  જૂનયગઢ જેલમયુંથી છૂટયય પછી થોડય ડદવસમયું 

વેરશીન ું ઢીમ એનય દીકરય અને ભત્રીજાએ ઢયળી દીધ ું. બીજા મડહન ેનયનડડયય ગયમમયું વીજળીન ું કયમ પરૂ ું 

થય ું ને પહલેી વયર વીજળીનય ગોળય કેવય દેખયશે તે જોવય અમ ેબપોરથી સયુંજ સ ધી પયદર ઉભયરહ્યય. 

વેરશીન ું જવ ું ને વીજળીન ું આવવ ું યોગયન યોગ હોય એમ બને.  

 


