
તરસ્યો કાગડો 

 

એક કાગડો શતો. ઉનાાનો દદલવ શતો. કાગડાને ખફૂ જ તયવ રાગી શતી. ગાભના કલેૂ , તાલે, 

ખાફોચિમે ાણીની ળોધભાાં પમો ણ ભળયયાં નશીં. અગાઉની જેભ અગાળીભાાં ઉનાાની યાતે સતૂા 
રોકોનો અધયૂો કયાંજો ણ ના ભળમો કે જેભાાં કાાંકયા નાાંખી ાણી ઊંચયાં રાલી તયવ છીાલી ળકે. 
કાગડો તયવનો ભામો ઊડા ઊડ કયલા રાગ્મો કા...કા કયતો થાકી ગમો. ાણી ક્ાાં ભળે તેની 
ચિિંતા કયલા રાગ્મો. દૂ....યથી આલતી િકરી . નનશાયીઓને કાગડાએ જોતાાં તેભની તયપ ઊડલા 
રાગ્મો. ફેડાાં ઢાાંકેરાાં શતાાં. ફેડે ફેવી ફેવી ાણી ી ળકામ તેભ ન શત યાં. 
 િકીફેન , તયવ રાગી  છે થોડયાં ાણી ીલડાલળો.” કાગડો ફોલ્મો. 

“કાગડાબાઈ, ાણી ીલડાલલાની ના નથી. અધયેૂ ફેડે ભાયે ઘેય જવયાં ડે. અધયૂો ઘડો 
છરકામ ઘણો. આટરે આવ્મા છો તો થોડેક જ દૂય શોરાબગતની લાલ છે તમાાં જઈ ધયાઈને ાણી 
ીજો.” િકીફશને ફોલ્માાં. 

 કાગડો ઝડબેય લાલે શોંચ્મો. શોરાબગતની ભઢયરીએ ફાાંધેરી ઠીફે ાંખીઓ ાણી ીતાાં 
શતાાં. કાગડાએ ઠીફે ાણી ીધયાં. આનાંદથી કા...કા... કયલા રાગ્મો. કાગડાનો અલાજ વાાંબીને 
શોરાબગતે કાગડાને આલકામો. “આલો કાગઋન આ ફાજય કમાાંથી ?” 

“બગત લાત એભ છે કે કલેૂ , તાલે ાણી ખટૂમાાં છે , કમાાંમ ાણી નથી. દૂયથી 
નનશાયીઓને જોતાાં આ તયપ આવ્મો છાં.” કાગડો ફોલ્મો. 

“અદશિંમા જ યશો, કાગઋન” શોરોબક્ત ફોરી ઊઠમો. 



“બગત, ાણી ીલા તો અશીંમા જ આલવયાં ડળે. ફાય ગાઉ સયધી ાણી નથી. િોભાસયાં છેટયાં 
છે. શેં...બગત....ાણી કેભ ખટૂી ડમાાં શળે ?” કાગડાએ છૂયયાં. 

આ લાતિીત િારતી શતી તમાાં ગાભના મયખી , ફેિાય ગાભના આગેલાનો શોરાબગતની 
લાલે આલી શોંચ્મા. શોરાબગતે વૌને આલકાયી ાણી ાયયાં ને કેભ આલવયાં થયયાં તેની છૂયછ 
કયી. 

 “બગત, લાત એભ છે કે ગાભના કલેૂ, તાલે ાણી નથી, તભાયી લાલનયાં ાણી ગાભ 
રોકોને ભાટે રેલા દેળો. એને ભાટે ગાભ રોકો તભે કશળેો તે લતય આલા તૈમાય છે. ” ગાભના 
મયખી ફોલ્મા. 

“મયખી તભે આ શયાં ફોલ્મા ! ાણી ભાટે ભાયે ૈવા રેલાના ? ભારયાં  જીલતય રાજે , ૈવા તો 
નશીં રઉં ણ એક લિન આો ને તે છી લાલનયાં ાણી જેટલયાં જોઈએ તેટલયાં વીંિી જાલ એની ના 
નથી.” શોરોબગત ફોલ્મો. 

„ફો....રો...ફોરો બગત, કેવયાં લિન આલાનયાં છે ?” મયખી અધીયાઈથી ફોલ્મા.  
“મયખી ! અલાયનલાય દય કા ડે છે. ાણીની ખેંિ ડે છે. તે ખરયાં  ને ? શોરા બગતે કહ્યાં. 
 “તભાયી લાત વાિી, બગત.” મયખી એ કહ્યાં 
 “તેને ભાટે તભાયે િોભાસયાં આલે તમાયે , ગાભભાાં જેટરાાં ઘય છે , તેટરા ઝાડના યોા , 

આંગણે, ખેતયે, ગાભને પયતે યોલાના અને ઉછેયલાના. યોાને નાભ ણ આલાનયાં કે આ 
ભયઘાબાઈનયાં, આ કોમરફેનનયાં. નાભ વાથે વાંફાંધ જોડાળે. વૌ રાગણીથી યોા ઉછેયળે, આભને આભ 
લયવોલયવ કયલાનયાં ને નવયાં જ ાંગર ઊભયાં કયલાનયાં.” શોરાબગતે સિૂન કયયું. 

 “બગત, આ તો નાની લાત છે. તે પ્રભાણે થળે.” મયખીએ જલાફ લાળમો. 
 “મયખી, ફીજી ણ એક લાત છે. ગાભના કલૂા તાલને ઊંડા કયાલો. જૂના કલૂાની 

ફાજયભાાં એક ઊંડો ખાડો કયી લયવાદનયાં લશી જત યાં ાણી અટકાલી જૂના કલૂાભાાં ઉતાયો. કલૂાભાાં 
આલતી નદીઓ ફાયેભાવ તયફતય યશતેાાં કમાયેમ કલૂાનયાં ાણી સયકાળે નશીં. નલા કલૂા ખોદાલો. 
ાંિામત તભાયી છે. તેનો લશીલટ ણ તભાયે શસ્તક  છે જ... જો..મયખી...કલૂો કાગ ય જ ના 
ખોદામ, એનયાં ધ્માન યાખજો.” શોરાબગત ફોલ્મા. 

“શોરાબગત, ઝાડ લાલલાની લાત ભને ના વભજાઈ.” કાગડો લચ્િે ફોલ્મો. 
 “કાગઋન તભને રોકો િત યય કશ ેબરે , ણ ભાયી આ નાની અભથી લાત ના 

વભજાઈ તભને ? ખફય છે ઝાડથી લાતાલયણ ઠાંડયાં યશ.ે ઝાડના મચૂમાાં જભીનના ધોલાણને 
અટકાલે. કલૂા-તાલભાાં ાણીની વયલાણી િાલય યશે , છી ાણીની કમાાં તાંગી યશ.ે ‟ શોરાબગતે 
સ્ષ્ટતા કયી. 



 “બગત, તભે અભાયી આંખ ઊઘાડી. કાદયકાે અભે ૈવા ખાતય ઝાડને કાલી 
નાખતાાં. અભે જ અભાયા દય શ્ભન ફનતાાં. નનદદમ શતાાં. જે ઝાડ ઉકાય કયતાાં તેનો નાળ કયી 
અભાયી જ ફયફાદીને આભાંત્રણ આતાાં શતાાં. શલે ગાભ રોકો ઝાડનયાં યક્ષણ કયળે. નલા ઝાડ 
ઊગાડળે.” આ અભારયાં  લિન છે.” મયખી ફોલ્માાં. 

શોરાબગત અને મયખીની લાતને અધલચ્િે છોડતાાં કાગડો ગાભ બણી ઊડલા રાગ્મો. 
મયખીએ લાલનયાં ાણી ગાભ રોકોને ભળે તે લાતે શોરાબગતને  ભનાલી રીધા છે. તે લાતની 
જાશયેાત કયી. વાથે વાથે ઝાડ લાલલાની , ઝાડ નશીં કાલાની તેભજ નલા કલૂા ખોદલાની લાત 
ણ કયી. 

આભ લયવોલયવ નલાાં ઝાડ તૈમાય થતાાં જ ાંગર જેવયાં ગાભને પયતે થયયાં. કલેૂ તાલે ાણી 
ના ખટૂયયાં. ાણી ને કાયણે ગાભ “ગોકયચયયાં ગાભ” ફનયયાં. લડને છાાંમડે ગામ-ગોલા ગૌયી , ગોયવ 
લશેંિી ોયો ખાલા રાગ્માાં. 

 ને કાગડો....  

કાગડો આંફા આંફરીને ડા 

કાગડો ઊડમા કયે ડા ડા.  

                                                                
રેખક: યળીદ મયનળી 

 


