
જલપરી 

દરિયા રિનાિે માછીમાિોન ું એિ નાનિડ ું ગામ હત  ું. મામદ અને તેની વદૃ્ધ માતા આ ગામમાું 
િહતેા હતાું. મામદ મછવો લઈ િોજ દરિયાની ખેપ િિતો. ખપ પિૂતાું માછલાું પિડતો ને ગ જિાન 
ચલાવતો. મામદ િદી માની વાત ટાળતો નરહ. 
એિ રદવસની વાત છે : રદ’ આખો દરિયામાું િહવેા છતાું તેની ખેપ ભિાઈ ન હતી. જાળને આમથી 
તેમ દરિયામાું ફુંગોળતો હતો પણ જાળ ભાિે થતી ન હતી. મામદ તો વવચાિતો વનિાશ બેસી િહ્યો 
હતો. એટલામાું જાળમાું મોટી માછલી સપડાઈ છે તમે લાગતાું ધીમે ધીમે જાળને ઉપિની તિફ 
ખેંચવા લાગ્યો. મોટી માછલીને જોતાું ખ શ થયો. માછલી પાણી બહાિ આવતાું તે મન ષ્યની 
વાણીમાું બોલી ઊઠી : 
‘‘હ ેનવજ વાન મછવાિા, માિી વાત ધ્યાનથી સાુંભળ....’’ 
મામદન ેઅચુંબો થયો. માછલી મન ષ્યની ભાષા બોલી શિે છે ! આશ્વયય વ્યક્ત િિતાું તે માછલીને 
પ્રશ્ન િિે છે, ‘હ ેમાછલી, ત ું મન ષ્યની જેમ બોલી શિે છે ?’ 

‘હા. તમાિી જેમ જ માિી મા સખત બીમાિ છે. ઔષધની શોધમાું નીિળી છું. તમાિી જાળમાું ફસાઈ 
ગઈ. ઔષધ લઈ સમયસિ નરહ પહોંચ  તો ઓષધના અભાવે માિી મા મિી જશે. પછી માિા નાના 
ભાઈ-ભાુંડ ઓન ું શ ું થશે એ તો ઉપિવાળો જાણે ! મને ઘિે જવા દે. િાલે ચોક્કસ આ જગ્યાએ 

આવજે. હ ું સામે ચાલી તાિી 
જાળમાું આવીશ; માિી માને 
ખાતિ જવા દે...’ 
‘‘માિે પણ મા છે. અને માિે 
પણ ખાવાન ું લઈ જવાન ું છે. 
તને વેચ્યા પછી જ આ શક્ય 
બનશે.’’ મામદે માછલીને 
જણાવ્્ ું. 
‘‘એની ના નથી. આજે નરહ, િાલે 

ત  ું વેચજે. માિી મા સખત બીમાિ છે. દયા િિ...’’ માછલીએ િાલાવાલા િયાય. 
માછલીની આ વાત સાુંભળી મામદ વવચાિવા લાગ્યો ને બોલ્યો : ‘‘આઝાદ થયેલ માછલી ફિી 
પાછી પોતાની મેળે જાળમાું આવતી હશે ? જીવ િોને વહાલો નથી ? તાિો વવશ્વાસ િેવી િીતે િર ું ?’’ 

‘‘દયા, િિ ભાઈ દયા ! મને જવા દે મોડ ું થતાું અમાિો સુંસાિ ઊજડી જશે. માિો વવશ્વાસ િિ. િાલે 
જરૂિ આ જગ્યાએ આવીશ. માર ું વચન છે.’’ મામદને માછલી એ આજીજી િિી. 
માછલીની આજીજી ભિેલી વાણી ને મા તિફનો પે્રમ જોઈ મામદન ું હ્રદય દ્રવી ઊઠ્ ું. મામદ 
માછલીને દરિયામાું સિિાવતાું સ્વગત બોલી ઊઠયો : ‘‘એને પણ મા છે.’’ 
માછલીએ મામદનો આભાિ માન્યો, આવતી િાલે ફિી આવવાના વચનને તેણે દોહિાવ્્ ું. 
સાુંજ થવા આવી હતી. આજે બનેલ ઘટનાની વાત માને િહવેા મામદ ઉતાવળો હતો. 
મામદની વાત સાુંભળી તેની મા ખ શ થતાું બોલી : ‘‘બેટા ! આજે તેં ઘણ ું સ ુંદિ િામ િ્ ું. એિ 
માની ખાતિ તેં દીિિીને જવા દીધી. હ ું ખ શ છું.’’ 
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બીજે રદવસે મામદ તે જ જગ્યાએ પહોંચી ગયો. જાળ દરિયામાું ફુંગોળી. જાળ ભાિે થવાની િાહ 
જોવા લાગ્યો. જાળ ભાિે થતાું ખેંચી. ને તેના આશ્વયય વચ્ચે ગઈ િાલે વચન આપી ગયેલ માછલીને 
જોઈ. માછલી પાણી બહાિ આવતાું તે મામદને સુંબોધીને બોલી : 
‘‘હ ેમછવાભાઈ, માર ું વચન મેં પાળ્ ું છે. માિી મા સાજી થઈ ગઈ. તે માિા નાનાું ભાુંડ ઓન ું 
ભિણપોષણ અને િક્ષણ િિી શિે તેમ છે. મને વેચી તાિી મા માટે ખાવાન ું ખિીદી શિે છે. તાિે 
પણ માિી મા જેવી મા છે ને ! એની સેવા િિવી તાિી પણ ફિજ છે.’’ 
આ સુંવાદ ચાલતો હતો તયાું બીજી એિ નાની માછલી પાણી બહાિ આવી ઊંચા સ્વિે બોલી ઊઠી : 
‘‘હ ેમછવાભાઈ, માિી મોટી બહનેને છોડી મિૂ. હ ું તાિી સાથે આવ ું છું. અમાિા ઘિની સઘળી 
જવાબદાિી તેના માથે છે. માિી મા સુંપણૂય સાજી થઈ નથી....’’ 
‘‘બહને, આ શક્ય નથી. બલલદાન દેવાનો માિો અવધિાિ ને ફિજ છે.’’ 
‘‘ના ... દીદી... િોઈ વાતે હ ું માનવાની નથી.’’ 
‘‘માર ું માન, ઘિે પાછી વળ, આપણા બુંનેને એિીસાથે બહાિ જોઈ મા લચિંતા િિતી હશે...’’ 
મામદ માછલીઓની વાત સાુંભળી િહ્યો હતો : વવચાિતો હતો ઘિ-પરિવાિ માટે િેટલો પ્રેમ છે. માિે 
પણ આવી બહને હોત તો...’’ મામદન ું મન ભિાઈ આવ્્ ું. ‘‘લડો નરહ, પ્રેમ અને બલલ થવાની 
તમાિી ઈચ્છા જોઈ હ ું તમને વેચી શક ું તેમ નથી. માિે પણ ઘિ છે, મા છે, માિા સ્વાથય ખાતિ 
તમાિો ભોગ લઉં તે યોગ્ય નથી. તમને આઝાદ િિીને છોડી મકૂ ું છું.’’ 
મામદની લાગણીસભિ વાત સાુંભળી માછલીઓએ પોતાન ું અસલ જલપિી સ્વરૂપ ધાિણ િિીને 
મછવાભાઈને સુંબોધતાું િહ્ ું ‘‘હ ેમછવાભાઈ, અમે દરિયાદેવની માનીતી જલપિીઓ છીએ. 
દરિયાદેવને ખોળે આનુંદ-રિલ્લોલ િિતાું િહીએ છીએ. અમાિી મિતી માને બચાવવા તમે તમાિો 
સ્વાથય જોયો નથી. અમે ખ શ છીએ. દરિયાદેવ ન સ િાય તયાું સ ધી માછલી માનવક ળને પોષતી 
િહશેે. એનો ક્યાિેય દ િાળ નરહ પડે. જરૂિ પડે દરિયાદેવને ખોળે આવી સાદ પાડજો એટલે 

જલપિીઓ તમાિી મદદે આવશે.’’ 
આ સાુંભળી મામદ ખ શ થયો. 

 

- િશીદ મનૂશી  
 


