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નીલમ કે કાચનો કટકો ! 

 
 ‘બાઈ, આણે આ નીરભને શભણાાં નથી લેચવ ાં. ’ ાનાચાંદ ળેઠ ફોલ્મા અને નાની 
એલી એક સ ાંદય ેટી નલીનને આતાાં આતાાં ઉભેય ું : ‘શભણાાં આ નીરભને ેટીભાાં યાખી 
મકૂ અને ેટી તાયી ફા વાચલી યાખે.ફજાય વાર  થળે ત્માયે આણે એને લેચી દેશ ાં.’ 
 નલીન ભાણેકચાંદનો એકનો એક દીકયો. ભાણેકચાંદ યાજનગયના ભોટા ઝલેયી. 
ભાણેકચાંદ ળેઠે ોતાની ભશનેતથી જ આખી ેઢીને ઊબી કયેરી અને ાનાચાંદ ળેઠને ચાય 
આની બાગ આપ્મો ત્માયે ાનાચાંદ ળેઠને દય લે બાગભાાં જ ચાય રાખ રૂપમા ભતા. 
 આલી ધીકતી ેઢીના ભાલરક ભાણેકચાંદ ળેઠ એકાએક હ્રદમ ફાંધ ડલાથી ગ જયી 
ગમા, એટરે લવાંતફશને અને નલીન પનયાધાય ફની ગમાાં. છેલ્રે તો લવાંતફશનેનો 
દાગીના ણ ભાણેકચાંદ કોઈને ઘેય મકૂી આવ્મા શતા. આલી સ્થથપતના બાયથી ળેઠ એકાએક 
દફાઈ ગમા એભ વૌ કશતે  ાં. 
 ળેઠને ગ જયી ગમે એકાદ ભાવ થમો ત્માય છી એક દદલવ નલીન ેઢી ય 
આલીને ાનાચાંદ ળેઠને કશલેા રાગ્મો : ‘કાકા !ભાયી ફાએ આ નીરભ ભોકરાવ્ય ાં છે,લેચલા 
ભાટે.ભાયી ફા કશ ેછે કે આના રાખેક રૂપમા આલળે એટરે આણે એનાથી ગ જયાન 
ચરાલશ ાં.ત્માાંતો લી બગલાન ેઢીના વાયા દી દેખાડળે.’ 
 ‘રાલ જોઈએ,ક્ ાં નીરભ છે,ભને જોલા દે.’ ાનાચાંદ ળેઠ ફોલ્મા. 
 નલીને કાગના ડીકાભાાંથી નીરભ ાનાચાંદ ળેઠના શાથભાાં મકૂય ાં.ાનાચાંદે 
નીરભને શથેીભાાં રીધ ાં,લી ચશભાાં ચડાલીને પયીથી જોય ાં અને પલચાયભાાં ડી ગમા : ‘આ 
નીરભના રાખ રૂપમા ? નીરભ છે જ ક્ાાં ? ખાથવો કાચનો કટકો છે !’ 
 નલીને કાકાને પલચાયભાાંડેરા જોઈને છૂય ાં: ‘કાકા, કેભ પલચાયભાાંડી ગમા ?આવ ાં 
બાયે નીરભ આજે કોણ રેળે એભ રાગે છે ?’ 
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 ‘બાઈ, આ નીરભને શભણાાં આણે નથી લેચવ ાં.ફજાય વાર ાં  થલા દે. ’ ાનાચાંદ ળેઠ 
ફોલ્મા.અને નાની એલી એક સ ાંદય ેટી નલીનને આતાાં આતાાં કહ્ ાં : ‘શભણાાં આ 
નીરભને ેટીભાાં યાખી મકૂ અને ેટી તાયી ફા વાચલી યાખે. ફજાય વાર ાં થળે ત્માયે આણે 
એને લેચી દેશ ાં.’ 
 ‘ણ કાકા...’નલીન ફોલ્મો અને આંખભાાં ફે આંસ  આવ્માાં. 
 ‘નલીન, મ ૂાંઝામ છે ળા ભાટે ?’ાનાચાંદે તેને ાવે રીધો. 
 ‘કાકા, આને લેચીએ તો ઘયખચચ ચારે. બરેને ફે શજાય ઓછા આલે. ’ નલીને 
જણાવ્ય ાં. 
 ‘બાઈ, આણે એભ નથી કયવ ાં. ઘયખચચ ભાટે તો તાયે દય ભદશને ાાંચવો રૂપમા 
ેઢીભાાંથી ઉાડલાના છે.’ ાનાચાંદ ફોલ્મા. 
 ‘ણ ભશતેાજી તો ફાને કશતેા શતા કે શભણાાં દય ભાવે દવ શજાયની ખોટ આલે છે. ’ 
નલીન ફોલ્મો. 
 એ ભશતેાજી ચોડાભાાં આંકડા ાડી જાણે. બાઈ, કેટરોક વ્મલશાય ેઢીના ચોડાભાાં 
રખામ છે અને તેના વયલાા-ફાદફાકી થામ છે. ણ કેટરોક વ્મલશાય ચોડાની ફશાય 
રખામ છે અને તેના વયલાા-ફાદફાકી કયલાની ભશતેાની કરભભાાં તાકત નથી. 
ભાણેકચાંદ ળેઠની પલધલા અને તૂ્રને આલતી કારનો પલચાય કયલો ડે તો મ ેઢી 
નપાતોટાની ગ ૂાંચભાાંથી ફશાય ન આલી ળકે તો તો ભેં જીલી શ ાં જાણય ાં ?નલીન, હ ાં આજે 
પયીથી તાયી ફા ાવે આલીળ.ેઢીના નપાતોટાનો પલચાય તાયે કયલાનો નથી. એ કયલા 
ભાટે તો હ ાં ક્ાાં નથી ફેઠો ?લી કાયજ શલે ઊકરી ગય ાં છે, એટરે કારથી તાયે ેઢી ય 
આલલાન ાં છે, ને આ ફેઠક વાંબાલાની છે.’ 
 ‘ણ કાકા, ભને ક્ાાં શીયાભાાં ખફય ડે છે ?’ નલીન ફોલ્મો. 
 ‘બાઈ, એક દદલવ આ ાનચાંદને ણ કમાાં ખફય ડતી શતી ? ણ ભને ભોટા ળેઠે 
ડખાભાાં રીધો અને ળીખવ્ય ાં ત્માયે આટલ ાંમ આલડે છે. તને ખફય નથી;  ભાણેકચાંદ ળેઠે 
ભાયા ય જે ઉકાય કમો છે તેનો ફદરો ભાયાથી લે તેભ નથી. તને શીયાની યખ 
ળીખલીને હ ાં ભાર ાં થોડ ાં ણ ઋણ લાળાં તો ભાયી જાત ધન્મ થામ. ’ ાનાચાંદ ળેઠ ગગા 
થઈ ગમા. 
 નલીન તો આજે ેઢીનો ભોટો ળેઠ ફની ગમો છે. તેને શીયાની કોઈ અજફ યખ 
આલી ગઈ છે. ાનાચાંદ ળેઠે ેઢીનો ફધો લશીલટ તેના શાથભાાં મકૂી દીધો છે. અને જે ેઢી 
થોડાાં લો ઉય દય ભાવે રૂપમા દવ શજાયની ખોટભાાં ચારતી શતી, તે આજે દય લે 
ત્રણચાય રાખનો નપો કયતી થઈ ગઈ છે. ાનાચાંદ ળેઠે પક્ત વાાંજે એક કરાક ેઢી ય 
આલે છે ને ફીજા વદૃ્ધ ઝલેયીઓ વાથે ચાાણી રઈ ચાલ્મા જામ છે. પતજોયીની ચાલી ણ 
શલે તો નલીન ોતાની વાથે રેતો જામ છે. 
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એક લાય વાાંજે ાનાચાંદ ળેઠે ેઢી ય આવ્મા ને નલીનને ફોરાલીને કશ:ે 
‘નલીનબાઈ, આણે ેલ ાં તાયી ફાન ાં નીરભ તો વાલ ભરૂી ગમા ! શલે ફજાય વાર  છે 
એટરે ેટી ભાંગાલ તો લેચી દેલામ.’ 
 નલીને તયત જ ભાણવને ભોકરીને ફા ાવેથી ેટી ભાંગાલી.ેટી ઉઘાડીને નીરભને 
શાથભાાં રઈને જોય ાં અને ફાયીએથી યથતા ય ઘા કમોં. 
 ‘શાં, શાં, નલીન, એ શ ાં પેંકી દીધ  ?’ 
 ‘કાકા, એ તો ેલ ાં નીરભ જ તો !’ 
 ‘પેકી ળા  ભાટે દીધ ાં ?’ 
 ‘એ નીરભ જ ક્ાાં શત  ાં ? એ તો શતો રીરા કાચનો કટકો.’ 
 ‘શોમ નદશ, શોમ !’ કાકા શવતા શવતા ફોલ્મા. 
 ‘ન શોમ શ ાં ? નીરભ શોમ તો શ ાં પેંકી દઉં  ? ’ નલીન ફોલ્મો : ‘ણ કાકા, તભે મ 
એને ાયખી ન ળકમા ?  આલા કટકા ભાટે તભે ભને ભખભરની આલી વયવ  
ેટી આી ?’ 

 ‘બાઈ, ભાયી આંખે નદશ જ દેખાય ાં શોમ એભ ઓછાં  છે ?” 
 ‘તો છી કાકા, તે દદલવે તભે ભને કેભ ન કહ્ ાં કે આ નીરભ નથી ણ કાચનો 
કટકો છે ?’ નલીન ફોલ્મો. 
 ‘બાઈ, કશલેા કશલેાના મ લખત શોમ છે. ક-લખતે કશલે  ાં વો આના વાચ ાં શોમ તો 
ણ નકામ ાં જામ છે; મોગ્મ લખતે કશલે  ાં રાબ કયે છે. ’ ાનાચાંદ ળેઠે જણાવ્ય ાં ને લી 
ખોંખાયો ખાઈને ફોલ્મા : ‘તે દદલવે જો ભેં તને કહ્ ાં શોત, તો રોકો કશતે કે ભાણેકચાંદ ગમા 
એટરે  ાનાચાંદને આંખની ણ ળયભ ન આલી અને અણવભજ  છોકયાને છેતમો. રોકો તો 
કશતે, ણ તાયી ફાને ણ ભાયા ભાટે ઓછાં આલત અને બાઈ, તાયા દદરભાાં ણ ઝેય 
લવત. આ ફધ ાં હ ાં એક ભાાં જોઈ ગમો એટરે ભેં તે દદલવે તને ન કહ્ ાં. આજે તને 
ોતાને થષ્ટ દેખાય ાં એટરે ભને પનયાાંત લી છે.’ 
 ણ કાકા, તભે ભને અને ભાયી ફાને કેટરાાં ફધાાં લો ભ્રભભાાં યાખમાાં ? ’ નલીન 
ફોલ્મો, ‘તભે ફહ  ધીયજ યાખી.’ 
 ‘બાઈ, તને ભ્રભભાાં યાખમો ને ત  ાં જાતે એને ાયખી રે ત્માાં સ  ધી ધીયજ યાખી, એના 
દયણાભ હ ાં આજે જોઉં છાં ના ? ભેં ધીયજ ન યાખી શોત તો આ નલીન આજે ભાયો છે તેલો 
ભાયો ન શોત અને ભાણેકચાંદ ળેઠનો ઉકાય લાલાનો લખત ભને ન ભત. નલીન, તાયો 
ભ્રભ હ ાં કાઢ ાં એના કયતાાં તાયો ભ્રભ ત  ાં જાતે જ કાઢે એ લધાયે વાર ાં નદશ ? ’ ાનાચાંદ ળેઠે 
કહ્ ાં : ‘રોકો ફીજાઓને ભરૂો ફતાલલાની ભશનેત કયે છે તેના કયતાાં ફીજાને ોતાની ભરૂ 
વભજામ એ ભાટે ભશનેત કયતા શોમ તો દ પનમા બાયે સ ખી થામ.’ 



 4 

 ાનાચાંદ ળેઠે ભનભાાં ગલચ અને આનાંદ ભાણતા ઘેય ગમા અને નલીન આ ખડતર 
ડોવાની બાલબીની ક નેશનાાં ભનભાાં લખાણ કયતો નીરભની વાચી શકીકત ફાને જણાલલા 
ભાટે ેઢીભાાંથી લશરેો ઘેય ગમો. 
 

રેખક: નાનાબાઈ બટ્ટ  


