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‘�ખૂઃ’ �ખૂને કારણે એક �ુ�ંુબવ�સલ દ�લત નાયકને સહ�વી પડતી �યથા-પીડા�ું ક�ુણ �ચ�ણ

રાઘવ� માધડ �ૃત  ‘�ખૂઃ’વાતા�માં સવણ� �ારા દ�લત વાસનો બ�હ�કાર કરવામાં આવતા �ખૂને કારણે એક �ુ�ંુબવ�સલ દ�લત
નાયકને સહ�વી પડતી �યથા-પીડા અને આખર� મોતના �ખુમાં ધક�લાતાં દ�લત નાયકની ક�ુણતા�ું ક�ુણ આલેખન થ�ું છે.  

વાતા�નાયક દ�લત ‘મેઘો’ �ધાર� રાિ�એ ગામના કોઈ ખે�તૂનો બળદ મર� ગયો હતો એ�ું માસ લેવા માટ� નીક�યો છે. પણ તેના
મનમાં ડર લા�યા કર� છે. “છર� અને બક�ડયાને � ૂઠંની પાછળ સઘંર�ને મેઘો, માથાઢંક થો�રયાનંી વાડ અડતોઅડત દબાતા પગલે
ચાલવા લા�યો. �ધા�ંુ થવા આ��ું હ� ું નજરનો દો�રયો આગળ લબંાતો ન હતો. તેથી મેધાને ભાળ� ક� ઓળખી જવાને કોઈ કારણ
નહો� ુ.ં છતાં પણ મેઘો ડરતો હતો. આ ડર તેના શર�રમાં પાક�લા �મૂડાની �મ સતત લવકતો હતો.” મેઘાના મનમાં ડખંતા ડરથી
વાતા�નો આરંભ થાય છે. આમ કરવા�ું કારણ પણ સાવ અકારણ નથી... ગામ લોકોને કોઈ કારણવશ હ�રજનોનો બ�હ�કાર કય� છે.

�યારથી હ�રજન વાસ સાથનેો તમામ �યવહાર કાપી ના�યો છે. મર��ું ઢોર પણ ગામવાળા �તે જ સીમમાં ફ�ક� આવે છે. �ધાર�
રાિ�એ મેઘાને ‘મ�્ ર� મ�્ !’ પગમાં થોરનો � ૂકં �વો કાટંો ભાગંી ગયો. મેઘો �હકારા કરતો નીચે બેસી ગયો. થોરનો કાટંો પાક લીધા
િસવાય ન�હ નીકળે. કાટંો વાગવા કરતાં આ બાબત વ�ુ પીડાદાયક લાગી. કાળ�ઝાણ પીડાથી મ� બગાડતા મેઘાએ ગામ તરફ જો� ુ.ં
લાઈટના ઉ�શ િસવાય ગામ આ�ું કા�ધ�્ લાગ� ું હ� ુ.ં મેઘો �ખ�ું મટ�ંુય માયા� વગર ગામ સામે જોઈ ર�ો. પછ� �યાલ આ�યો
હોય તેમ હાશ, હવે કોઈ પોતાને ભાળશે ન�હ એ વાતે િનરાતં અ�ભુવતો મેઘો ઊભો થયો. તેનાથી માડં માડં ઊભા થવા� ુ.ં  કાટંો
વાગવાના લીધે પગ સાવ અટકાઈ ગયો હતો. કાટંાની જ�યાએ કોઈએ મોટોમ�છ ખીલો ધરબી દ�ધો હોય તે� ું મેઘાને લાગ� ું હ� ુ.ં”
મનમાં �� થાય છે. ‘�ું કર�ુ ં?’ પગની સખત hhrHHRપીડા આ બાબત મેઘાને વધાર� પીડાદાયક લાગી. પગમાં સખત પીડા ઉપડ�
તે પછ� અડધેથી, ખાલી હાથે પાછા ફર�ું પડ� તેના કરતાં અ�યાર� જ મેઘાને પાછા ફરવા�ું મન થઈ આ��ુ.ં  “પાછો જ વ�ં....

ભગવાન � કાયં કરતો આ�્ � હારા હા�ંુ કરતો Aઓ�્.” મેઘો પાછા ફરવાનો િનણ�ય પર આવી ગયો. પણ ઘરમા ં‘�ખૂ’�ું સા�ા�ય
હ� ુ.ં છોકરા ઘરમાં �ખૂે ટળવળતાં હતા. ‘મા મા મા�્ ખાવો �.્ બો�્ �ખૂ લાગી �.્..’ ‘એ એ તમણ કતીસા. હાભંળતા સો�  ્? આ
સોકરા �ખૂે મ�ંુ જ�્. હધંાય પ�્ �ડા ભા�ંડયામા,ં તમે કા’ક કરો !!’ પ�ની મ�ંનુો અવાજ મેઘાના કાનમાં ફળફળતાં પાણીની �મ
ભરાયો અને ફર� બક�ડ�ું અને છર� હાથમાં લઈ લગંડાતા પગે સીમ ભણી ચાલવા લા�યો.

ગામમાં ના�ું ક� મો�ંુ ઢોર મર� �ય તો ઢોરધણી વાસમાં આવીને હ�રજનોને ઢસડવા� ું કહ� �ય. વાસમાથંી �નો વારો હોય એ ઢોર
ઢસડ� આવ-ેમાથ,ે ઢોરધણીના ગ� કહ� �ય. વાસમાથંી �નો વારો હોય એ ઢોર ઢસડ� આવે-માથ,ે ઢોરધણીના ગ� સપં� અનાજ
થોડાકં �િપયા મળે. પછ� ઢોર મો�ંુ ને મતાયાર હોય તો ઢોરને વાસમાં જ ઉખેળાય ને, પચંના � ઘર જોડાયા હોય એના ભાગ પડ�.
વાસમાથંી ઢોર ઢસડવા બાબતે બ�ુ ઓછાને રસ હતો. બાક� તો શરમે-ધરમે ઢોર ઢસડવા� ું ચાલ� ું હ� ુ.ં પણ મેઘો તેમાથંી બાકાત
હતો. ચામ�ુ,ં હાડકાનંે બે-પાચં �દવસની �કૂવણી. તેમાથંી મેઘાના પ�રવાર�ું �જુરાન ચાલ� ું પણ �ાર�ક વાસમાં મેઘાને ચડસાચડસી
થઈ જતી. “ ‘એલા તમંણા બાપા, મડદાનંા � ૂસંડા ઢહ�ુ.ં ઢહ�ુ�ં્ મ�ંુ ગા...�્ તમે અટા�્ સાવકારના સોકરાં થાતા સો !??’ થાવ...પણ
�મણ તો અમણો ધધંો કરવા �ો !” પણ હવે મેઘાને ચડસાચડસીમાં પડવા� ું કોઈ કારણ નહો� ુ.ં  આખા ગામે જ દ�લતવાસનો
બ�હ�કાર કય� હતો. વાસના એક બટકબોલાએ મેઘાને સભંળાવતાં ક� ું પણ હ� ુ:ં “મેઘલા હાહરા, વાહન � ૂ�ંડ�ું ગા��ું દ�તો’તો તે હ�્
ગામ�્ ગા��ું દ�વા �ની....! ઓ�યા બાપા, પરબાર� �ુધંણ બબડા�ું નાખં !” આમ મેઘાને વાસમાં કોઈની સાથે તણખા ઝર� જતા.ં
મર�લો બળદ �ાં ના�યો છે તેની, મેઘો �દવસે આવીને નજર કર� આ�યો હતો. ઠ�કાણાની �ધાણી તેના મનમાં પાક� હતી એટલે વાધંો
નહોતો. � ૂઝંવણ અ�ભુવતો મેઘો પગની પીડા �લૂીને પડં�ની પીડાને કણસતો ચાલતો થયો. મર�લા બળદ પાસે આવીને ઊભો ર�ો.
બળદ ગધંાઈને � ૂથંાઈ ગયો હતો. એ વખત�ું �ુ��ુસા�ેરક વણ�ન �ુઓઃ “તેણે ઝીણી નજર� જો�ું તો બળદ આખો � ૂથંાઈ ગયો હતો.
� ૂઠંનો ભાગ ખવાઈને તેમાથંી �તરડાનંા લોચાં બહાર નીકળ� ગયાં હતા.ં �ધારાના લીધે મેઘાએ સાવ પાસેથી જો� ું તો �ુગ�ધનો એક
જ�થો તેના �ાસમાં ઊતર� ગયો ને ઉબ�ું આવી ગ�ુ.ં પણ ખાલી પેટ હ� ું એટલે ઊલટ�મા,ં િપ�ના કોગળા િસવાય ક�ું જ નીક��ું
ન�હ” િવચારવા લા�યોઃ ‘બળદનો સો�્ ક�મ પાડવો તે !’  ઢોર ઉખેળવામાં મેઘો kkકાર�ગર હતો. મો�ું ઢોર હોય તો પણ દોઢ-બે
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કલાકમાં ઉખેડ�ને મેઘો ઢોરના સરખા ભાગ પાડ� દ� ચામડામાં ન તો ટોચાં પડ� ક� ન તો હાડકાનંે ભાગંવા પડ�. પણ અહ� મેઘો � ૂઝંાયો.
એક તો �ધા�ંુ અને વળ� �તૂરાઓંએ � ૂથં�ે ું હ� ું અને ડર પણ લાગતો હતો. છર� ધાર કાઢ�ા વગરની હતી. “મેઘલા કાડંામાં કહ હોય
તો ધાર કાઢવાની કાયં જ�ર નથી.” બ�ંકા �યાસે ચામડાનો સોડ પાડ�ો અને માસંનો લોચો કાપીને બક�ડયામાં ના�યો. પણ મનમાં
છવાયેલો ડર તેને સતાવે છે. સ�ક� મેઘાની મનઃ��થિતને � ુદંર ર�તે શ�દ�થ કર� છે. �ુઓઃ “કોઈ આવ�ું તો ન�હ હોય ને ? ! ન�હતર,
ઉઘાડ� � ૂઠંમાં જ... ઘાવ માથે મીઠા� ું પો� ું ક�ુ� હોય તેવી પીડા અ�ભુવતો મેઘો હાફંળ�-ફાફંળ� નજર� �ધારાને ફંફોસવા લા�યો.
નજરની અડફ�ટમાં તો પરદ�શી બાવળના �વૂા િસવાય કંઈ જ આવ�ું નહો� ુ.ં તેનો �ાસ હ�ઠો બેઠો. bVવળ� તેનો વળતો િવચાર આ�યો
‘કો’ક આ�્ તો.... આ સર� જ �લુાવી દ�વી !’ પણ મેઘાની � ૂઠંના બધં આ વાતને �વીકારવા તૈયાર નહોતો. તે લ�ઢુ�ુ થાતી હતી.”
બળદના પગની ખર�ને લોહ�વાળા હાથે પકડ�ને મેઘો ઊભો ર�ો. થાકને લીધે થોડ�વાર ઊભો-ઊભો િવચારવા લા�યો: “હાહરંો ક�વો
વખત આદો.... પેટ ભરવાય સૉર� કરવી.... �્ એય આવા મડદાલની !.... �જ�દગીમાં પહ�લી જ વખત મેઘાને પોતાના પર ભારોભાર
નફરત ઉપ�. થ�ું ક� ‘આ સઘ�ં પેટ ખાતર જ છે !? ને છર� જ પેટમાં પરોવી દ�. સઘલી વાતને �ત...” મેઘાને બ� ું છોડ� ચાલતાં
થવા�ું મન થઈ આવે છે. ‘પણ �ાં !??’ એમ િવચાર� માથાને ખજંવાળતો ર�ો. મેઘાને �તૂકાળ યાદ આવે છે. “આ�ું સા�ંુ ને
મિતયાર ઢોર ઉખેાળા� ું હોય �યાર� વાસના છોકરા-છાબંરાં મડદાં ફરતે વ�ટળાઈને બેઠા હોય.  �તૂરાનંે હડકારતા હોય.  ચા-પાણી
�બાવતા હોય. વાસમાં ઉ�ણી ��ું લાગે !” મેઘાને છોકરાઓની �ખૂે િવહવળ કર� દ�ધો હતો. મેઘાને ગામવાળાને બદલે વાસવાળા
પર જ ખીજ ચડતી.

“‘હાહર�ના �ટલ �્ �ટૂલ એટલે જ રાત માથે લેવી પડ� ્!?’ મેઘો એકલો બબડ�ો: ‘ગામવાળા તો �રૂાયા �યા જ �.્ પણ હાહર�ના,
વાસની વા� ું �યાં �ગુાડતાં �્ એટલે � ્!??’

‘બે �િપયા હા�ંુ વસેાવ �તા �’્

‘�ખૂ બોવ � ૂડં� �.્.. એટલી વાતમાં હધંોય હમ�ુ ં � ની !’” મેઘો લગંડા ઢોરની માફક ઢ�કૂ... ઢ�કૂ કરતો �ધારામાં ચાલવા
લા�યો. રાિ�ના �ધકાર�ું �ચ� પણ સ�ક� �ુદંર ર�તે શ�દ�થ ક�ુ� છે. “�ધારાની ઘ�ાશના લીધે, બાવ�ળયાનંા �ૂંવા િસવાય સઘ�ં
સમધારણ લાગ� ું હ� ુ.ં પગદંડ�નો સફ�દ લીસોટો જ તબકતો હતો. કોઈ માણસ સામે મળે તો બીકનો માય� ફાટ� પડ� તેમ હતો. છતાયં
મેઘો ડરતો હતો. પણ મેઘાને �તૂ-પલીતનો ડર નહોતો. ડર હતો એ બે પગપાળા ને બે માથાવાળા માણસોનો !” �ધારામાં મેઘો છ��ું
Yt��ૂયો. બેબાકળો થઈને દોડ�ો. મેઘાને � ભય હતો તે આખર� થઈને રહ� છે. “કંઈ િવચાર� એ પહ�લાં તો વાસમાં બોથડ પદાથ� ��ું
કંઈક જોરથી અફળા�ું ને મેઘો, ઓય મા.... કરતો, મ�ભરા�ય પડ� ગયો. માથા પર� ું બક�ડ�ું �ૂર ફંગોળાઈ ગ�ુ.ં... નેફામાં ભરાવલેી
છર�નો ખાલી હાથો જ બહાર હતો. બાક�નો ભાગ પેટમાં ઘર� ગયો હતો.” અહ� સ�ક� પા�ની ક�ુણતાને ઘરે� બનાવી છે. મેઘાના આવા
ક�ુણ મોતમાં સવણ��ું આ�યિંતક ને �ર વલણ �વયં ��ટ થઈ રહ� છે.

ભય, �ખૂ અને ભયાનક રાિ�-�ણેય�ું સાિંન�ય પા�ને નવી �ચાઈ બ�ે છે. એમાથંી જ દ�લત પા��ું મનોજગત ��ુેર� હાથવ�ું થાય
છે. ��ુી છર�, �ુઃખાતો પગ, પેટમાં �ખૂ, ભય, �ધાર� રાિ�, શર�રનો થાક છતાં માસંના લોચા કાપતો મેઘો. �મ-�મ વાતા�માં
આગળ વધતા જઈએ છ�એ તેમ-તેમ આપણા મન પર છવાતો �ય છે.

વાતા�� ુ ં‘�ખૂ’ના કારણે સ��યેલી પ�ર��થિત ‘માનવીની ભવાઈ’ની �ચિ�ત વાતાવરણની અ��ુિૂત કરાવે છે. ‘�ખૂ બોવ � ૂડં� સઅ્’ની
મેઘાની આ�મા��ુિૂતથી આગળ ‘હાહરો ક�વો વખત આદો....પેટ ભરવાય સૉર� કરવી �્ ઈય આવા મડદાલની !’ મેઘાની �વગતો��ત
સિંવત ‘કા�’ના ગો��ું જ છે. છતાં ‘માનવીની ભવાઈ’માં �ુદરત િનિમ�ત પ�ર��થિત છે. �યાર� અહ� માનવિનિમ�ત આપિ� છે. વળ�
મેઘાની લાચાર� અને પરવશતામાં દ�લત સવંદેનની િન� ��ુા છે. તો વાતા�ની શ�આતથી ‘ઢોર ઢસડવા બાબતે બ�ુ ઓછાને રસ
હતો’થી માડં� વ�ચે સકં�તોથી �ુથંાતો �તરકલહ અને ‘કો’ક આ�્ તો આ સર� જ �લુાવી દ�વી...’ માં દ�લત સવંદેનની ભીતર� ચેતના
તણખા �પે દ�ખા દ� છે. આ બ�ું આ વાતા�ને ધર�ળૂથી ‘દ�લતચેતના’ની વાતા� કહ�વા �ેર� છે.
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