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‘કાકડો’ સાાંપ્રદાયિક સાંઘર્ષને પડકારતી વાતાષ 

(લાતાાવગં્રશ-‘કાકડો’ , રે.-ડો.બયત વોરકંી, ડડલાઈન બ્લરકેળન, પ્ર.આ.૨૦૧૭, 

મલૂ્મ.૧૦૦) 

ટેર જમેળકુભાય નટલયરાર 

(એભ.એ(ગોલ્ડ ભેડારીસ્ટ), ફી.એડ,એભ.ડપર.,યજુીવી નેટ) ીએચ.ડી. સ્કોરય 

મ-ુફાજીયુા, ો-કુલાવણા, તા-વલવનગય, જજ-ભશવેાણા, ભો-9909527138 

વાપં્રત ગજુયાતી વાડશત્મભા ંનલોડદત લાતાાકાય તયીકે ઝડથી પ્રળસ્સ્ત ભેલી 

યશરેા ડો.બયત વોરકંી ‘રૂાતંય’ (૨૦૧૧) છી ફીજો લાતાાવગં્રશ ‘કાકડો’ (૨૦૧૭) 

રઈને આલે છે. તેભણે વર્જનની વાથે વાથે વળંોધન-વંાદન અને વલલેચન ક્ષેતે્ર ણ 

ોતાની કરભને લશતેી યાખી છે. તેભની લાતાાકાય તયીકે નોંધાત્ર વવધ્ધધ તેભનુ ં

અનબુલવલશ્વ-વલેંદન અને તેની વલવળષ્ટ અભબવ્મસ્તત છે. અશીં તેભની વભગ્ર ળીાકયતુત 

લાતાાવગં્રશલાી ટૂંકી લાતાા ‘કાકડો’ને આસ્લાદલાનો ઉક્રભ છે.  

લાતાાકાય પ્રસ્તાલનાભા ં નોંધે છે તેભ તેભને ‘કાકડો’ લાતાા ભાટે ‘કભાળકંય 

ડંયા પાઉન્ડેળન’નો દ્વિતીમ યુસ્કાય ભેરો છે તે વદંબે ણ આ લાતાા વલળે 

ધમાનાકાક છે. 

‘કાકડો’ નામકના સ્લમખેુ પ્રગટ થમેરી લાતાા છે. લાતાાનો આયંબ અભદાલાદની 

શોસ્સ્ટરભા ં ‘ડશેટાઈવ-ફી’ ની ફીભાયીભા વાયલાય રેતા નામકથી થામ છે. વાયલાય 

દયવભમાન તેભની ટ્રીટભેન્ટ કયતા ડોતટય વાથે તેભનો સ્ટાપ ણ ખડેગે યશ ેછે, તેભા 

વરભાન નાભનો મસુ્સ્રભ લોડાફોમ ણ છે જે વતત નામકની ાવે ખડેગે યશ ે છે. 
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ગ્લકુોઝના ફાટરા વાથે લગેરી વોમ ણ નામકને દુ:ખ ન શોંચાડે, ીડા ન આ ે

તેની કાજી યાખી નામકને ડશિંભત આે છે ને બાદયલી નૂભે ગણવત રઈ જલાતા 

પ્રવગંે ફશાયથી નીકતા ‘ગણવત ફાા ભોડયમા’ના નાયા ણ રગાલે છે. અશીં 

કશલેાતા અબણ ને લોડાફોમ તયીકે નોકયી કયતા વરભાનના ાત્રને લાતાાકાય નાત-

જાતના બેદથી ઉય ઉઠત ુ ં ફતાલી ળક્યા છે. યંત,ુ થોડી જ લાયભા ં છી લાતાા 

ભતૂકાભા ં પ્રલેળતા ં ફીજા મસુ્સ્રભ ચશયેાનો ડયચમ રેખક કયાલે છે. જે ચશયેો છે 

સરેુભાનનો. કેટરો બમાનક છે આ ચશયેો! પ્રાચીનને વલલાદાસ્દ યુાતત્લનો ઢાચંો 

ટટૂતા વભગ્ર બાયતભા ંજે કોભી હુલ્રડો થમા તેભા ંઅભદાલાદ ણ ફચી ળક્ુ ંનશોત ુ.ં 

નામક ળાશયુ ફશાઈ વેન્ટયભા ં લવલાટ કયતો શતો, ત્માયે કયપર ુ ન ે તોપાન ને 

ભાયાભાયીના ફનાલોનો નામક વાક્ષી છે. ફ્રેટની નીચે જ સરેુભાનનુ ંકશો કે, નામકના 

ડયલાયનો એક વભ્મ જ ફની ગમેરો. યંત,ુ આજે તેનો ચશયેો વાલ જુદો જ શતો. 

જલાનોની ફ્રેગભાચા ચારતી શતી. કયપર ુડતો ને ઉઠતો શતો. છભકરા ચાલ ુયશતેા ં

શતા.ં ડશન્દુ-મસુ્સ્રભ એકાફીજાના રોશીના તયસ્મા ફન્મા શતા. ફદરાની બાલના લધ ુને 

લધ ુ ફલત્તય ફનતી શતી. તેલાભા ં સરેુભાન મસુ્સ્રભ ટોાની આગેલાની રઈને 

ડશન્દુઓને ભાયલા ફ્રેટ નીચે આલી ચડ ેછે. શાથભા ંવગાલેરો કાકડો નામકના ઘયની 

ગેરેયીભા ં પેંકી આગ રગાડે છે. નામકનુ ં ઘય વગે છે ને વાથે એકફીજાના વફધંો 

(નામક અને સરેુભાનના) ણ વગે છે. તો ફીજી તયપ ભોટંુ ટોળં શાથભા ંખલુ્રા છયા-

ખજંય રઈ ભાયલા ફાયણુ ંઠોકે છે. નામકનો ડયલાય શાથ-લેતભા ંભોતનો અનબુલ કયે 

છે. જેને ોતાનો ભાની ખલડાવ્યુ-ં ીલડાવ્યુ ંએજ આજે વૌથી ભોટો દુશ્ભન ફન્મો શતો. 

તેના જ અલાજો ભોટે-ભોટેથી વબંાતા શતા –‘ભાય ડારો, કાટ-ડારો-વાર-ેકો....’ જે 

નામકન,ે ડયલાયને કંાલતા શતા. વાક્ષાત મભનો અનબુલ કયાલતા શતા. ફયાફય 

તેજ લખતે જલાનોની ફ્રેગભાચાની વામયન લાગતા ંટોળં બાગી જામ છે, ને નામકના 

ડયલાયભા ંજીલનનો વચંાય થામ છે ફચી ગમાની રાગણી જન્ભી છે, જીલભા ંજીલ આલ ે

છે ને છી તો તોપાનો શલા થતા ંળાવંત થયામ છે.  

યંત ુ આ ઘટનાથી નામકના ભચત્તભા ં મસુ્સ્રભ જાવત પ્રત્મે નપયતની રાગણી 

જન્ભે છે. વભગ્ર મસુ્સ્રભ જાવત પ્રત્મે નપયતની રાગણી જન્ભે છે. વભગ્ર મસુ્સ્રભ જાવત 
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પ્રત્મે નામકને ધ્રણુાની રાગણી થામ છે જાણે કે સરેુભાને વગાલેરો આગનો કાકડો 

લેય-નપયતનો કાકડો ફની નામકના ભચત્તભા-ંભનભા ંરાફંા વભમ સધુી વગ્મા કયે છે.  

   છી તો નામકને સ્લસ્થ થતા શોસ્સ્ટરભાથંી યજા ભે છે. નુ:લાતાા 

લતાભાનભા ંપ્રલેળ કયે છે. ડદલાસ્લપ્નવમ ુદુ:સ્લપ્ન જોઈ નામક આંખો ખોરે છે, વાયલાય 

યૂી થામ છે ને નામક ડડસ્ચાર્જ થઈ ઓડપવભા ંશાજય થામ છે. કોરેજભા ંઅધમાકની 

નોકયી કયતા નામકને નુ: જોઈ વલધાથી આરભભા ંઆનદં વ્માી જામ છે, ને ફીજા-

ત્રીજા ડદલવે ત્રીજુ ંમસુ્સ્રભ ાત્ર ભે છે જેનુ ંનાભ છે વવાશી શાજીવભમા. જે ગજુયાતી 

વલમનો વલધાથી શતો. તેણે તરાવ ણૂા થતા ંનામકને યસ્તાભા ંઊબા યાખી તભફમતના 

ખફય-અંતય છૂી ોતે વય ભાટે આ યભઝાનભા ંાચં યોજા યાખલાની ભન્નત ભાની છે 

તે જણાલે છે. લાતાાનામક ત્મા ંજ સ્તલધ થઈ જામ છે, ોતાના ભાટે આટરો ફધો પે્રભ, 

રગાલ ને સ્નેશ. ને છેલટે જોતજોતાભા ંયભઝાન આલતા ંવવાશી શાજીવભમાના યોજા ળરૂ 

થામ છે. કોરેજ આલલાનુ ંફધં થામ છે ને નામકને ખફય ડે છે કે વવાશીની તભફમત 

ફગડી છે. યોજા અઘયા ડયા છે. તે છોડી ળકે તેભ નથી. છેલટે છેલ્રા યોજાના ડદલવે 

નામક વવાશીનુ ંઘય ળોધતો તેભના ઘેય શોંચી જામ છે. ાચં-છ લાગ્માનો વભમગાો 

છે. ોતાના ભાનીતા વયને જોઈ વવાશીની આંખો ચભકી ઉઠે છે. તે ફેઠો થામ છે ને 

ોતાના ડયલાયનો ડયચમ કયાલે છે ને નામક ફધાને શાથ જોડતો જોડતો ડયચમ 

રેતો જામ છે. નામકના શાથભા ં સ્લાગત ભાટે ળયફતનો ગ્રાવ ધયલાભા ંઆવ્મો છે. 

યંત,ુ ડયલાય ભચિંવતત છે ફયાફય તેજ લખતે ફાજુની ભસ્સ્જદભાથંી ‘ઈપતાયી કયનેકા 

લખત શો ગમા શૈ’ જેલો અલાજ વબંાતા ફધાના જીલભા ંજીલ આલે છે. ને નામક 

ોતાના શાથભા ં યશરે ળયફતનો ગ્રાવ વવાશી શાજીવભમાના શોઠે અડાડી યોજો યૂો 

કયાલે છે, ફધાની આંખોભા ંશાના, બાઇચાયાના આંસ ુલશી યહ્યા છે ત્માયે લાતાાકાય અંતે 

રખે છે-“વવાશી શાજીવભમાના ંઆંસ ુજાણે કામભને ભાટે ઠાયી યહ્યા શતા લો શરેા એ 

વગાલેરા સરેુભાનના કાકડાને!!”(પ્ર-ુ૧૫)  

આભ, વભગ્ર યીતે જોતા ંઆઝાદીકાથી કે યગુોથી ડશિંદુ- મસુ્સ્રભ લચ્ચે યશરેી 

કોભી લૈભનસ્મતા ઘય કયી ગઈ છે જે વભમાતંયે પાટી નીકે છે ત્માયે વનદો રોકોનો 

બોગ રે છે. એ વભમે ભાણવ-ભાણવથી બમબીત થામ છે. તેલા વજંોગોભા ંઆ લાતાાભા 
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ત્રણ મસુ્સ્રભ ાત્રોનુ ં વવંનવધકયણ યચી લાતાાકાયે લેયની યાકાષ્ઠા ફતાલીને અંતે જે 

એકતા ફતાલી તે ખયેખય કાભફરેદાદ છે.ડશિંદુ-મસુ્સ્રભ ધભા ઉય ણ એક ધભા છે તે છે 

ભાનલધભા. અશીં સરેુભાનની વાભે વરભાન અને વવાશી શાજીવભમાનુ ંાત્ર વલયોધાઈને 

ોતાની ભાનલતાની ભશેંક પ્રવયાલે છે.  

આભ, વભગ્ર યીતે જોતા ંઆ લાતાાન ુ ં વલમલસ્ત ુવાલ-નવુ-ંતાજુ ંને વલવળષ્ટ છે. 

લી ાત્રસષૃ્ષ્ટ, બાા, યવ, લણાનો ને અંત લગેયેની દ્ર્ષ્્ષ્ટએ ણ આ લાતાા બાલકને 

વતત જકડી યાખ ે છે. આ યીતે આ લાતાા ‘વાપં્રદાવમક વઘંાને ડકાયતી નોંધાત્ર 

લાતાા’ ફની ળકી છે. 


