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અપ"ણઅપ"ણઅપ"ણઅપ"ણ 

 

$મની સાથેના$મની સાથેના$મની સાથેના$મની સાથેના    

સ'સગંને કારણેસ'સગંને કારણેસ'સગંને કારણેસ'સગંને કારણે    

મારા યૌવનકાળમા ંમારા યૌવનકાળમા ંમારા યૌવનકાળમા ંમારા યૌવનકાળમા ં    

-જુરાતી સાહ0'યનો રસ 2યો-જુરાતી સાહ0'યનો રસ 2યો-જુરાતી સાહ0'યનો રસ 2યો-જુરાતી સાહ0'યનો રસ 2યો    

તે મારાતે મારાતે મારાતે મારા    કાકાકાકાકાકાકાકા    
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સાદર અપ"ણસાદર અપ"ણસાદર અપ"ણસાદર અપ"ણ 
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કોપીરાઈટકોપીરાઈટકોપીરાઈટકોપીરાઈટ 

      આ 9�ુતક કોઈ તના આથ:ક લાભ ક
 નામના માટ
 લખા=ુ ંનથી. આથી $ કોઈ 
>ય?તી ક
 સ�ંથાને આમાનંા કોઈ લેખ �સી@ધ કરવાની ઈBછા હોય; તે આ 9�ુતક 
અને લેખકનો ઉEલેખ કર0ને; કોઈ પણ  તની મFુંર0 વીના અને $મ છે તેમ - 
કોઈ પણ ફ
રફાર વગર -  કર0 શક
 છે. આHુ ં9�ુતક �સી@ધ કર�ુ ંહોય તો, લેખકનો 
સJપક" કરવો -   

sbjani2006@gmail.com   
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અKLુમણીકા 

   નhધનhધનhધનhધ :  ઉપર જણાવેલ ÔઅKLુમણીકાÕની લીUક દર
ક લેખની નીચે પણ આપવામા ં

આવેલી છે. તેની ઉપર ÔકUVોલ+?લીક Ô કરવાથી પાછા અKLુમણીકા પર સરળતાથી 

આવી શકાશે. �યોગ ખાતર ઉપર આમ કરશો; તો અKLુમણીકાના પહ
લા પાને 

પહhચી જશો. જો તમારા વડ"ના વઝ"નના Ô>=Õુ મેKમુા ંÔ ડોuમુેUટ મેપÕ ની સવલત 

હોય તો, તે સગવડ વાપરવા ભલામણ છે. આમ કરવાથી તમ ેબી6 એક બાર0( 

વીUડો)મા ંઅKLુમણીકા પણ જોઈ શકશો.      
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લેખકKુ ંનીવેદનલેખકKુ ંનીવેદનલેખકKુ ંનીવેદનલેખકKુ ંનીવેદન 

   સાવ vુwહુલમાથંી શxુ થયેલ yલોગjગની યાYા mાર
 નીનદં, Ôગમતાનંો 

-લુાલÕ અન ેકા>યસzનમાથંી ગ{લેખનમા ંપર0ણમી તે ખબર જ ન પડ0. જો ક
, 

ગ{ તો શxુઆતથી જ લખતો હતો. પણ વધાર
 xુચી કવીતા �'યે હતી. વાતા"ઓ 

મને ખાસ ગમતી નહj Ð સીવાય ક
, સ'યકથાઓ.  

   મારા દ0કરા સાથે તેના વીસાના કામ |ગે મે?સીકો જતા ં અમને એક કાર 

અક�માતનો અKભુવ થયેલો. એને શyદદ
હ આiયો; તે માર0 પહ
લી �વાKભુવકથા. 

મારા yલોગ Ô ગ{�રુÕ પર લખતા ંલખતા ંઆવી ઘણી �વાKભુવ કથાઓ લખાતી 

ગઈ. |kે6 9�ુતકોના વાચંનમાથંી મળેલ રસ�દ સ'યકથાઓ પણ અવતરતી ગઈ. 

અને છેEલી સાવ કEપનાના તરંગે ચઢ0ને વાતા"ઓ પણ લખાણી.  

   આજ �ધુીમા ં સ"યેલી �વાKભુવકથાઓ અને ક
વળ કાEપનીક વાતા"ઓ અહj 

�સી@ધ કર0 છે. મીYોના અKભુવો પરથી રચાયેલી વાતા"ઓ પણ આમા ંછે. આશા 

રાHુ ંક
, આ સઘળ0 વાતા"ઓ વાચકને મનોરંજન સાથે �ેરણા પણ 9રુ0 પાડશે. 

   fખુ9~ૃઠ વીશે..... સીગલ પ�ી. ‘ Jonathan Livingston Seagull’ આ મને બlુ જ 

ગમwુ ં9�ુતક છે. એ 9�ુતક
 મને 6વનમા ંઘણી �ેરણા આપી છે. ઉ�યનમા ંસતત 

વ� ુ ને વ� ુ ઉ'vૃ~ઠતા લાવવા માટ
 �તીબ@ધ, એક સીગલ પ�ીની એ વાત 

કEપનાનો ખર
ખર અદ�તુ Ô�વૈરવીહારÕ છે. મારા વડ0લબ�ં ુ4ી, િપ=ષૂભાઈએ મન ે

એ 9�ુતક વાચંવા ખાસ ભલામણ કર0 હતી. અ'યાર
 �યાર
 આ બીFુ ં9�ુ�ક �ગટ 
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કર0 ર�ો �,ં 'યાર
 મને એ નખશીશ �ુદંર 9�ુતક વાચંવાની �ેરણા આપવા માટ
 

તેમનો અહj ઋણ�વીકાર કxંુ �.ં   

     માર0 કEપનાની ઉડાનKુ,ં 9�ુતકાકાર
 આ બીFુ ં ઉ�યન છે. આ �વૈરવીહારની 

યાYા મને mા ંલઈ જશે; તે તો ખબર નથી. વળ0 એ ણવાની ઉ'�કુતા, અભીiસા 

ક
 મહ'વાકા�ંા પણ નથી. માY �વૈરવીહારમા ં ઉડવાનો આનદં સૌની સાથ ે

વહ�ચવાનો ઉમગં અને અભરખો છે, એટeુ ંજ.    

      કાળ69વુ"ક આ 9�ુતકની ��તાવના લખી આપવા માટ
 ક
નેડાના ણીતા 

લેખક અને સામા6ક કાય"કર 4ી. જય ગ�જરનો lુ ંઅ'યતં ઋણી �.ં મારો પર0ચય 

�ેમ9વુ"ક લખી આપવા માટ
 મારા માનસ9Yુ $વા 4ી. ચીરાગ પટ
લનો પણ lુ ં

આભાર0 �.ં |તમા ં $ વાચકમીYોએ Ô ગ{�રુÕની અવારનવાર fલુાકાત લઈને, 

સાKvુુળ �તીભાવ 9રુા પાડ0ને આ સzન �L0યામા ં મારો ઉ'સાહ વધાય� છે; ત ે

સૌનો lુ ંઅહj �દય9વુ"ક આભાર માKુ ં�.ં  

   આ 9�ુતક -જુરાતી સાહ0'યમા ંએક કાળે, મારો રસ વધારવામા ંઉ�0પક બનલેા 

મારા કાકા �વ. 4ી. શકંરલાલ જગ6વનદાસ નીને આ 9�ુતક અપ"ણ ક=ુp છે. 

9�ુતકના |તે તેમનો પર0ચય પણ આપેલો છે. આ માટ
 જxુર0 વીગતો કાળ69વુ"ક 

9રુ0 પાડવા માટ
 vુ�ુJબીજનો ઈલાબેન, સોનલબેન અને f�ુાબનેનો  lુ ંઆભાર0 �.ં  

             

અKLુમણીકા 
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લેખક પર0ચયલેખક પર0ચયલેખક પર0ચયલેખક પર0ચય 

9Yુસમાન 4ી9Yુસમાન 4ી9Yુસમાન 4ી9Yુસમાન 4ી. . . . ચીરાગ પટ
લચીરાગ પટ
લચીરાગ પટ
લચીરાગ પટ
લ    ZારાZારાZારાZારા, , , , પી[સપી[સપી[સપી[સબગ" બગ" બગ" બગ" ÐÐÐÐ    =ુ=ુ=ુ=.ુ...એસએસએસએસ....એએએએ. . . .                      

    -જુરાતી yલોગજગત હ6 પા-પા પગલી માડં0 ર�ુ ં છે; 'યાર
 એને સf@ૃધ 

બનાવવા માટ
 કરોળ0યાની $મ ���ૃ એવા 4ી �રુ
શભાઈ નીથી કયો -જુરાતી 

yલોગર અ�યો હશ?ે 'ગર0બક0 જોxુ સબક0 ભાભી' ક
 પછ0 'ગલી કા દાદા સબ કા 

દાદા'એ Uયાયે નહj;પરંw ુ એક અKભુવ�@ૃધ વડ0લની Hમુાર0 ધરાવતા ં આ 65 

વષ"ના બાળક, -જુરાતી yલોગજગતમા ં 'દાદા'Kુ ં વીશેષણ પાJયા છે. દાદા $મ 

પૌYKુ ંવહાલથી સjચન કર
 અને તેને  સમાજમા ંઉભો રહ
વા સ�મ કર
; એ ર0તે જ 

આ �રુ
શદાદા ક
 �.ુદાદા -જુરાતી ભાષાને એક નવો આયામ આપવા �ય'નશીલ 

ર�ા ંછે. પાસંઠ વષ"ની ઉJમર
 પણ નવી ટ
કનોલો6 અપનાવી, જમાના સાથે કદમ 

માડંતા સતત �ય'નશીલ ર�ા છે. 

    �.ુદાદાએ �યાર
 છUદ અને કા>યોની �વરચનાની લખેન���ૃીમાથંી વીરામ 

લઈને, ગ{ પર હાથ અજમા>યો 'યાર
 'ગ{�રુ' yલોગનો જUમ થયો. આ yલોગ પર 

�.ુદાદા પોતાના અKભુવો fકુ
 છે. આ અKભુવKુ ં ભા�ુ ં પા� ં વીવીધ પકવાનોથી 

ભર
eુ ં હોય છે. આ ભાથામંા ં fખુવાસ પણ લાબંો સમય વાગોળવો ગમે એવો - 

6વનના એક �~ટ0કોણ ક
 વીચાર xુપે - હોય છે. ણે ક
, દ�ાYય નેટ પર અવતયાp 

હોય એમ આ દાદાના ંઅKભુવો એક -xુુની $મ 6વનની શીખ આપે તેવા છે!  
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    �.ુદાદાની ગ{�રુની શxુઆતથી આ ઈ-9�ુતક �ધુીની સફરનો lુ ંસા�ી ર�ો �.ં 

મોટ
ભાગે અ'યાર�ધુી �ગટ દર
ક લેખ મ� મા�યો છે. નાની અમથી ઘટનાની પાછળ, 

એક ઉપનીષદ0 શીખ આપનાર, ઋષીસમ, આ દાદા આવનાર0 પેઢ0 માટ
 

ઉદાહરણxુપ અને એક Lાતંીકાર0 ઘટનાના કાય"કતા" પણ હવે બUયા ંછે.  

     -જુરાતી વેપાર0 � દર
ક બાબતોમા ંનફો-Kકુશાન શોધતી હોય છે. -જુરાતી 

yલોગની વધતી સ�ંયાની પાછળ yલોગKુ ં હો�ટjગ 'મફત' હો�ુ ંએ જxુર0 બળતણ 

9રુવાર થ=ુ ં છે. આજના ‘Click- Searc-Get’ ના =ગુમા ં �યા ં પયા"વરણની �ુહાઈ 

દ
વાઈ રહ0 હોય; 'યા ંકાગળ પર છપાઈકામ ધરાવw ુ ં9�ુતક �ગટ કરવાને બદલ ે

ઈ-9�ુતક �ગટ કર�ુ ં-જુરાતી �ને જચે એવી બાબત છે. 100 xુપીયા ખચ:ને $ 

9�ુતક લેવાનો Eહાવો કોઈ ના લે; એ 9�ુતક નેટ પરથી '�0' ડાઉનલોડ કરવામા ં

કોઈને હ0ચક0ચાહટ ન જ થાય. અને વળ0, વાચંન�ખુ સતંોષાય એ છોગામા!ં 

ભવી~યના લેખકોને �ેરકબળ બને, એવી ઘટનામા ંઅહj એક એ�ુ ં9�ુતક આકાર લ ે

છે; $ના ં �કરણ લખેકની નીરાતંે નેટ પર �ગટ થાય છે. લેખકKુ ં વાચકો સાથ ે

કોમેUટxુપી તાદા'Jય સધાય છે; અને છેવટ
 આ �કરણો એક 9�ુતકxુપે નેટ પર જ 

જUમ લે છે. ભવી~યમા ંતે કદાચ છાપકામથી કાગળxુપી વાઘા પામે તો પણ નવાઈ 

નહj! oુ ંઆ -જુરાતી સાહ0'યમા ંએક Lાતંીથી કમ ઘટના છે? 

     �.ુદાદાKુ ંપહ
eુ ંઈ-9�ુતક થોડા સમય પહ
લા ં(3 Fુલાઈ, 2008) જ �ગટ થ=ુ ંÐ 

Ôઅવલોકન શતદલ!Õ �.ુદાદાની |તરની સફરની શxુઆત આ અવલોકનોથી થઈ. 
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અને હવે આવે છે Ð Ô�વૈરવીહારÕ. એકવાર 9રુw ુ ં અવલોકન કર0 લીધા બાદ 

મર6વો $મ �વૈરતરણ કર
 એમ, �.ુદાદાએ હવે તેમનો વીહાર શxુ કર0 દ0ધો છે. 

    અહj ��તાવનામા ં $ તે �કરણનો સાર ક
 મારા ગમા/અણગમાને બદલ ે

વાચકને સમk 9�ુતક અKભુવી જવાની ભલામણ કxંુ �.ં 

     દર
ક >ય?તીમા ંસલાહ આપવાની જUમત ��ૃી હોય છે. કદાચ, એ 'અહમ'ની 

જ એક ઉપ-પેદાશ હોય છે. આ ��ૃીKુ ંએક બદલાયeે ુ ં �વxુપ એટલે લેખનકાય". 

લખાણ ઘણીબધી તરાહથી આપણી સમ� ઉપ�થીત થાય છે, $મ ક
, કા>ય, નીબUધ, 

હા�યલેખ, ચjતન, વાતા", વગેર
. પણ, આ દર
કના fળુમા ંતો પેલી 'lુ ં કંઈક વીશષે 

gુ ં�'ં ��ૃી જ �ેરકબળ બને છે. �યાર
, એક અ�તી'વ �વૈરવીહારમા ંમ2ન હોય 

'યાર
 તે તને અને આવી ��ૃીને �લુીને સમk �~ૃટ0મય બની ય છે. તેK ુ ં'�વ' 

ઓગાળ0ને �ાણના અનતં મહાસાગરમા ં મહાલે છે. વાચકને '�વૈરવીહાર' વાચંતા ં

લેખકની આવી ભાવદશાનો ��ુમ પલટો જxુર અKભુવાશે. 

ચીરાગ પટ
લ 

લ�સડ
લ, =.ુએસ.એ. 
patel.chirag@yahoo.com 

yલોગyલોગyલોગyલોગ -  http://swaranjali.wordpress.com/  
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��તાવના��તાવના��તાવના��તાવના    
 

 

એક સા^હ'ય�ેમીનો �શસંક સા^હ_'યક અ`ભગમએક સા^હ'ય�ેમીનો �શસંક સા^હ_'યક અ`ભગમએક સા^હ'ય�ેમીનો �શસંક સા^હ_'યક અ`ભગમએક સા^હ'ય�ેમીનો �શસંક સા^હ_'યક અ`ભગમ 

જય ગજજરજય ગજજરજય ગજજરજય ગજજર, C.M., M.A. 

       �રુ
શ  નીKુ ં નામ -જુરાતી yલોગ જગતમા ં હવે અ�=ુ ં નથી. >યવસાય ે

િન��ૃ એ�Uજિનયર/ મેનેજર  હોવા છતા;ં એક �ખર સા^હ_'યક 6વ બની, િન�િૃ� 

મોજશોખમા ંક
 આળ� ુબની વેડફ0 દ
વાને બદલે -જુરાતી ભાષાના અ�િતમ  �મેન ે

કારણે; -જુરાતી સા^હ'યના િવકાસ અને �સાર માટ
 સાચા અથ"મા ંભેખ ધારણ કર0 

આ �યોગશીલ ડોસાએ અમે^રકામા ં આવી ચાર વષ"ના બનવાKુ ં વેણ લી�ુ ં છે. 

(એમની એક કિવતામા ં વણ">યા �માણ)ે એમની yલોગjગની યાYા િનનદં માટ
 

‘ગમતાનંો -લુાલÕ છે. 

      કોJi=ટુર અને ઈUટરનટે આવતા,ં Ôજયા ં ન પહhચે રિવ; 'યા ં પહhચે અદનો 

માનવીÕની $મ; $મને કદ0 મ�યા ન હોઇએ, એવા ક
ટલાય લોકો સમયના વહ
ણ 

સાથે આ'મીય �વજન બની ય છે. ઈ-મેઈલને કારણે ઘણા સાથે સબંધંોના તwં ુ

ગાઢ બધંાયા છે. 4ી. Fુગલ^કશોર >યાસની $મ જ �રુ
શભાઈ માર
 મન એમાનંા એક 

�વજન બUયા છે. એમની સાથે એમના yલોગ જગતને કારણ ે જ આ'મીય સબંધં 

બધંાઈ ગયો અને મન ેએમણે એમના આ નવા 9�ુતક  "�વૈરિવહાર" માટ
 ��તાવના 

લખવા, અચકાતા ં અચકાતા,ં િવનતંી કર0. એમના �દાનથી અને ભેખથી પ^ર`ચત 
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હોઈ; lુ ંએમને ના ન પાડ0 શકયો. માર
 મન એમની સા^હ_'યક સેવાના એક 9રૂક 

બની રહ
વાKુ ંઆ અહોભા2ય કહો, ક
 સદભા2ય છે. 

      Ôઈ-9�ુતકÕ �પ ે તેઓ -જુરાતી સા^હ'યમા ં એક નવી ^દશા ચjધી ર�ા છે. 

લેખકના કહ
વા �માણે, એમણે આજ�ધુીમા ં લખાયેલ �વાKભુવકથાઓ અન ે

કાEપિનક વાતા"ઓ આ સkંહમા ં સમાવી લીધી છે. મનોરંજન સાથે �રેણા 9રૂ0 

પાડવાનો લેખકનો આશય છે. લખેક
 સમk સમkી Yણ િવભાગમા ંવહ
ચી છે.  

1. �ા�તાિવક  

2. �વાKભુવ કથાઓ 

3. વાતા"ઓ   

   સ'ય ઘટનાઓને સરળ અને રસ�દ શૈલીમા ં રFૂ કરવાની લેખકની  vુશળતા 

એમના �'યેક લખેમા ંદ�~ટગોચર થાય છે. રોજબરોજના �સગંોને લેખક
 આબlેબૂ 

ર0તે આ 9�ુતકમા ંવણી લીધા છે. સ�દયી વાચકને લેખકની આ'મકથા વાચંતા હોય 

એવો આભાસ થાય તો નવાઈ ન^હ. લેખકના બહોળા વાચનના પણ દશ"ન થાય છે. 

હલેસા ંમારતા હોય 'યાર
 oUૂય પાલન9રૂ0ના શyદો યાદ કર
 અને લલકાર
 ‘અમાર0 અમાર0 અમાર0 અમાર0 

અદાથી સફર કોણ કઅદાથી સફર કોણ કઅદાથી સફર કોણ કઅદાથી સફર કોણ કરશેરશેરશેરશ’ે 'યાર
 લેખકKુ ં કિવહ�= ુ ં ડોલw ુ ં હોય એવો સા�ા'કાર થયા 

િવના રહ
તો નથી. વળ0 ÔબેફામÕની  પં̂ કત ‘સાથી િવનાસાથી િવનાસાથી િવનાસાથી િવના, સગંી િવના એકલા જવાનાસગંી િવના એકલા જવાનાસગંી િવના એકલા જવાનાસગંી િવના એકલા જવાના’ 

ટાકં0 6વનની ^ફલ�ફુ0 રFૂ કર
 છે. કારની ચાવીની વાતના |તે મે^કસકન ભાઈની 
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સલાહના શyદો ટાકં0 લેખક બlુ સરળ ર0તે 6વનમા ં ઉતારવા $વા શyદો ટાકં0; 

સાવ સામાUય ઘટનાને ક
� ુ ંમહાન �વ�પ આપે છે! 

    પરદ
શમા ંઆ>યા પછ0 પણ લેખક પ'નીKુ ંનામ બોલતા ંઅચકાય છે એમ માની 

લેવાની જ�ર નથી.‘માર0 એ’ શyદો વાપર0 ભારતીય પરંપરાના આkહ0 હોવાની 

છાપ ઊભી કર
 છે. Ôવહ
લી સવાર ક
નેડામાÕં એ લેખમા ંઆ�િુનક =વુાનની $મ સાઠ 

વષ"ની મહ0લામા ંસોળ વષ"ની �ુદંર0ના ંદશ"ન જોઈ હ�યાના �મેKુ ંડો^ક=ુ ંકરાવે છે! 

ક
નેડાની વા�તિવકતા રfજૂભર0 ર0તે આલેખી અહjની રહ
ણીકરણીનો સારો `ચતાર 

આiયો છે.  

      Ôજયની એકલ fસુાફર0Õની વાત હોય ક
 ^ટ^કટ મળ0 એ વાત હોય ક
 Ôન>વાg ુ

માક" Õની વાત હોય; પણ એ સૌમા ં કયાર
ક આપણા પોતાના અKભુવો પણ યાદ 

આવી ય છે. ન>વાg ુમાક"ના �સગં $વો જ �સગં મારા 6વનમા ંપણ બનેલો. 

અમદાવાદની સર�વતી હાઈ�vૂલની માર0 એસ.એસ.સી.ની િ�`લિમનર0 પર0�ામા ં

મારા ગ`ણત િશ�ક
 મને ન>વાg ુ માક" આપેલા. મને આ¡ય" થયeેુ.ં પ^રણામ 

આવતા ંlુ ંએમને મળવા ગયો. મ� સવાલ કય�, "સર, મ� આઠન ેબદલે બાર સવાલો 

કયા" છે. પહ
લા પાને મ� લ�=ુ ંછે ક
 ‘ગમે તે આઠ તપાસો.’ પછ0 તમે એક માક" કયા ં

કાiયો એ બતાવશો?’ એ વખત ે મારા િશ�ક
 મને જવાબ આપેલો, "તાર
 બોડ"ની 

પર0�ામા ં બસોમાથંી બસો ન^હ આવે એમ િવચાર0 મ� એક માક" કાiયો છે." મ� 

મકકમતાથી જવાબ આiયો, "એ�ુ ંકEપી તમે એક માક" કાપી ન શકો." એમણે જરા 

ઉભરો કાઢ0 સો 9રૂા માક" આiયા. જયાર
 એસ. એસ.સી. બોડ"મા ં ગ`ણતશા¢મા ં
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બસોમાથંી બસો માક" આ>યા; 'યાર
 માક"શીટ લઈ lુ ંએમને મળવા ગયો. એ Hશુ 

થઈ ગયા અને બરડો થાબડ0 સલાહ આપી, "6વનમા ંસદા આવી મકકમતા રાખજો 

અને @યેય £¤ુ ં રાખજો."માર0 આ ઘટના ૧૯૫૩ની સાલની છે. એમા ં કોઈ 

અ`ભમાનનો સવાલ નહોતો. આપણી હhિશયાર0ના ગવ"નો સવાલ હતો. 

     6વનમા ંવાટ
 ન ેઘાટ
 ક
વા કપરા અKભુવો થાય છે એ ‘iલ�Jબ©ગ કામ કરતા ં‘ 

લેખમા ં સરસ આલખેા=ુ ં છે. ખર
ખર તો લેખક ‘iલkેાઉUડ’મા ં કહ
 છે તેમ આ 

9�ુતકમા ં ‘મારા આખાય 6વનની િવિવધ અવ�થાઓની એક નાની શી ઝાખંી એક 

આડછેદ ખડા ંથઈ ય છે. આખાયે આયખાની બધીય યાદદા�તો સાગમટ
 ઉભર0 

આવે છે." આ ક
 કયાકં કોઈના fખુે સાભંળેલી વાત લેખક
 આલેખી છે. કયાકં ત 

અKભુવની વાત છે, કયાકં હા�યા�પદ ઘટના છે, કયાકં દદ"ભર0 ઘટના છે, કયાકં 

િશખામણની વાત છે, કયાકં માગ"દશ"નની વાત છે, કયાકં સલાહ�પે છે, તો કયાકં 

�ેરણા�પે છે, 

    Ôવોટર પાક"માÕં એ લેખમા ંકડવા અKભુવો વાગોળવા કોઈ કિવની પં̂ કતઓ ટાકં0 

ણે એમKુ ંકિવ હ�= ુ ંઠાલવે છે, Fુઓ કિવ4ી vૃ~ણ દવે ના આ શyદો, 

માર0 પાસે ઢગલો ર
તીમાર0 પાસે ઢગલો ર
તીમાર0 પાસે ઢગલો ર
તીમાર0 પાસે ઢગલો ર
તી,     

તાર0 પાસે ખોબો જળતાર0 પાસે ખોબો જળતાર0 પાસે ખોબો જળતાર0 પાસે ખોબો જળ,     

ચાલને રમીએ પળ બ ેપળચાલને રમીએ પળ બ ેપળચાલને રમીએ પળ બ ેપળચાલને રમીએ પળ બ ેપળ.... 

   તો કિવ 4ી. ભગવતીvુમાર શમા"ના શyદોમા ંએ પરમ ત'વ સાથે ક
વા લીન થઈ 

ય છે? -  
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"હ^રહ^રહ^રહ^ર, હવે આપણે સરખે સહવે આપણે સરખે સહવે આપણે સરખે સહવે આપણે સરખે સરખારખારખારખા,    

હ^ર તમે મેહ તો lુ ંય ેબરખાહ^ર તમે મેહ તો lુ ંય ેબરખાહ^ર તમે મેહ તો lુ ંય ેબરખાહ^ર તમે મેહ તો lુ ંય ેબરખા."."."." 

     આમ જ �ેરણાના ¢ોતના આ આkહ0 કોઇ મહા'માના ક
 ^ફલ�ફૂના શyદો ટાકં0 

એમના મનની ક
 હ�યાની વાત કહ0 ય છે. દા.ત. Ôસાઈકલ ચલાવતાÕં મા ં�વામી 

િવવેકાનદંના આ શyદો ક
ટલા �દયગંમ બની ય છે,  

    "જગતનો ઈિતહાસ એટલેજગતનો ઈિતહાસ એટલેજગતનો ઈિતહાસ એટલેજગતનો ઈિતહાસ એટલે    $ થોડા$ થોડા$ થોડા$ થોડા    મK~ુયોને પોતાની તમા ં4@ધા હતી એવા મK~ુયોને પોતાની તમા ં4@ધા હતી એવા મK~ુયોને પોતાની તમા ં4@ધા હતી એવા મK~ુયોને પોતાની તમા ં4@ધા હતી એવા 

મK~ુયોનો ઇિતહાસમK~ુયોનો ઇિતહાસમK~ુયોનો ઇિતહાસમK~ુયોનો ઇિતહાસ.. .. .. .. એવી 4@ધા મK~ુયની |દર રહ
લીએવી 4@ધા મK~ુયની |દર રહ
લીએવી 4@ધા મK~ુયની |દર રહ
લીએવી 4@ધા મK~ુયની |દર રહ
લી    ^દ>યતાને �ગટ કર
 છે^દ>યતાને �ગટ કર
 છે^દ>યતાને �ગટ કર
 છે^દ>યતાને �ગટ કર
 છે. . . . 

એવી 4@ધા વડ
 તમે ઈBછો તે કર0 શકોએવી 4@ધા વડ
 તમે ઈBછો તે કર0 શકોએવી 4@ધા વડ
 તમે ઈBછો તે કર0 શકોએવી 4@ધા વડ
 તમે ઈBછો તે કર0 શકો."."."." 

     9વુા"4મમા ં પાવર એU6નીયર હોવાના સબબે લેખક Ôએનજ: LાઈસીસÕના 

સદંભ"મા ં�વાKભુવની વાત લખતા ંએક fઠૂ0 Oચેરા ચાલતા હોવાનો અKભુવ કર
 છે. 

Ôઅમે^રકન હાઈવે પરની Yણ ઘટનાઓÕ મા ંએમને બlજુ િ�ય િવષયની �વiનકથા 

તેમણે  આપી છે. પ^રણામે એમKુ ં કિવ હ�= ુ ં ઝબક0 ઉઠ
 છે; અને એ બાબતમા ં

છદંોબ@ધ, �દય�પશ:, ઊિમ«સભર કિવતા પણ જUમાવ ે છે. આ બાબતમા ં

Ôશા�ૂ"લિવ^L^ડતÕ છદંમા ંલખેલ કા>યના ક
ટલાક શyદો માણો, 

લાખોલાખોલાખોલાખો નવરોનવરોનવરોનવરો     દબાઇદબાઇદબાઇદબાઇ,,,, ખડકોખડકોખડકોખડકો વBચે બUયા ં¬ધણોવBચે બUયા ં¬ધણોવBચે બUયા ં¬ધણોવBચે બUયા ં¬ધણો.    

ચાલેચાલેચાલેચાલે ચLચLચLચL બધાંબધાંબધાંબધાયંયયય વાહનવાહનવાહનવાહન અનેઅનેઅનેઅને ઉ{ોગના તેઉ{ોગના તેઉ{ોગના તેઉ{ોગના તે થક0થક0થક0થક0. 

mાmાmાmા �ધુી ટકશે�ધુી ટકશે�ધુી ટકશે�ધુી ટકશ ેબધાયં ઝરણા ંશ?તીબધાયં ઝરણા ંશ?તીબધાયં ઝરણા ંશ?તીબધાયં ઝરણા ંશ?તી તણા ંઆતણા ંઆતણા ંઆતણા ંઆ અર
અર
અર
અર
!    

સ�ંvૃતીસ�ંvૃતીસ�ંvૃતીસ�ંvૃતી અતીવેગમા ંસરકતીઅતીવેગમા ંસરકતીઅતીવેગમા ંસરકતીઅતીવેગમા ંસરકતી, વીનાશનાવીનાશનાવીનાશનાવીનાશના મામામામાગ"માંગ"માંગ"માંગ"મા.ં... 
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આશાઆશાઆશાઆશા એકએકએકએક જજજજ એએએએ રહ0રહ0રહ0રહ0 જગતનેજગતનેજગતનેજગતન ેઅ�તી'વની દોટમાંઅ�તી'વની દોટમાંઅ�તી'વની દોટમાંઅ�તી'વની દોટમા.ં...    

>હાલા>હાલા>હાલા>હાલા �રુજ દ
વ�રુજ દ
વ�રુજ દ
વ�રુજ દ
વ! આજઆજઆજઆજ જગવોજગવોજગવોજગવો     વી�ફોટવી�ફોટવી�ફોટવી�ફોટ નાનાનાનાનાનાનાના કણેકણેકણેકણે. 

     લેખક પાસે બહોળા અKભુવોનો એક મોટો પટારો છે. પછ0 પહ
લી fસુાફર0ની 

વાત હોય ક
 એક િવદ
શી �ોફ
સરની ભારતની fલૂાકાતની વાત હોય ક
 સkંહની કોઈ 

પણ vૃિત હોય; એ હ^કકત સવ"Y દ�~ટગોચર થાય છે. Ô�લમમા ંસફરÕના અનોખા 

અને સામા_જક, િવષાદમય અKભુવોની વાત પછ0 Ô�ુદંરમની સાથે fલુાકાતÕમા ંરFૂ 

કર
લ એક અનોખા અને ^દ>ય અKભુવની વાત કહ0; િવચારધારાના બે િવપર0ત 

વુો વBચે �ભુગ �યુોગ સા@યો છે. 

      લેખક
 આખા સkંહને Yણ ભાગમા ંવહ�ચીનાખેલ છે. મને આવી કોઈ જ�^રયાત 

જણાતી નથી. કારણ ક
,  િવભાગ Yણ ને ‘વાતા"ઓ’ શીષ"ક આi=ુ ંછે; તે કઠ
 એમ છે. 

�સગંકથાઓ ક
 �પકકથાઓ વ� ુ યો2ય લેખાય. લેખકને �ૂંક0 વાતા"ના ં લ�ણનો 

ઝાઝો પ^રચય ન હોવાથી, �ૂંક0 વાતા"ના ઢાચંામા ંઆ બધી વાતા"ઓ બેસે તેમ નથી, 

લેખક
 ચીની કથાનો ઉEલખે કયા" િવના U= ુજસ:મા ંએક લલી ક
 લીલા રહ
તી હતી 

એમ કહ0 એ વાતા" લખી હોત તો Ôઝેર તો પીવડા>યા ં ણી ણીÕ એક સરસ 

લ®કુથા બની હોત. એક બે વાતા"ઓમા ં�ૂંક0 વાતા"ના ંલ�ણો દ�~ટગોચર થાય છે. 

પણ આમ અલગ િવભાગ પાડવાની જ�ર નથી. આમ છતા ં ‘શીલા’, ‘સર0તા’, 

‘�યૂ"fખૂી’ , ‘નાઈVોજન’ િવ.  િવિશ~ટ �કારની, અનોખી વાતા"ઓ બને છે; $મા ં

6વન વીશે અનકે પાસાઓંને લેખક
 �પ¯યાp છે. આ વાતા"ઓમા ંકEપનાશ^કત, ભાષા, 

શૈલી અને કલા- ૂથંણી છતી થયા િવના રહ
તા ંનથી.  
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    ખxંુ 9છૂો તો આ આખાય 9�ુતકમા ં લેખક
 એમના  રો_જ°દા 6વનની િવિવધ 

ઘટનાઓને અલગ અલગ માહોલમા ંિન�પણ કરવા �યાસ કય� છે અને એ બધામા ં

6વનના િવિવધ અKભુવોKુ ં£ડાણ ઉલેચી એમાથંી સરળ માગ" કાઢ0 સાચી સમજ 

ક
ળવવાની રસભર0 મથામણ છે, લેખકના બહોળા અKભુવKુ ંઆબેlબૂ દશ"ન ઠ
ર ઠ
ર 

જોવા મળે છે. 

     એક
 એક વાતા" લઈ એની િવિશ~ટતાની અલગ છણાવટ કર0 માર0 ��તાવના 

લાબંી કરવાને બદલ ે વાચકોને એક જ િવનિંત છે ક
, Hબૂ @યાનથી એ વાતા"ઓ 

વાચંી, એનો મમ" અને એKુ ંહાદ"  સમજવા �ય'ન કરજો. મને  ખાYી છે ક
 6વન 

િવશે એક સાવ તરોતા દશ"ન અને �ૃ�~ટ`બ°�ુ મળશે, અને તમાxંુ મન±ુ ંમલક0ન ે

નાચી ઉઠ0 પોકારશ,ે ‘વાહ �રુ
શભાઈ, વાહ!Õ. 

     લેખકને �સગં- ૂથંણી પર સાર0 ફાવટ છે, સરસ `ચYો ખડા ંકરવાની આવડત 

અને કળા છે. પળે પળે એમનો  સા^હ'ય�મે અને લોકા`ભfખુ થવાની ઉ'કંઠા છતી 

થાય છે. વાચકના મનને હર0 એને વાચન તરફ દોરવાની એક અનોખી કળા એમન ે

સા@ય છે. આ 9�ુતકમા ંસ�દયી વાચક એમના કથનમા ં4@ધા અને ઉ'કંઠા ક
ળવે છે. 

પ^રણામે સૌ કોઈ સા^હ'ય�ેમી 4ી �રુ
શભાઈ નીના �શસંક બની, સા^હ_'યક 

અ`ભગમના �રેક બની ય છે. 

    �ુિનયાના Hણૂે Hણૂે તમારા yલોગ પહhચી; ‘જયા ંજયા ંવસ ેએક -જુરાતી 'યા ં

સદાકાળ -જુરાત’ એ ઘોષણાનો ઝડંો ફરકાવવામા ંતમને સાર0 સફળતા મળે, અન ે

તમે 6વનની ધUયતા અKભુવી vૃતાથ" થાઓ. તમારા  આ 9�ુતક માટ
 તમને મારા 
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Hબૂ Hબૂ અ`ભનદંન અને તમારા yલોગ સા^હ'યને વ� ુિવકસાવો એ મારા |તરની 

�ાથ"ના અને અનેક oભુેBછાઓ સાથે સાથે િશવા�w ુપથંાઃ 

નhધનhધનhધનhધ    :  :  :  :  4ી �રુ
શભાઈ £ઝા જોડણીના આkહ0 છે. lુ ંએના િવરોધમા ંનથી ક
, એનો 

પ�કાર નથી. Ôભાષાને oુ ંવળગે �રૂ, રણમા ં$ 6તે તે oરૂ.Õ ભાવ��ૃ~ટ જ સવ�Bચ 

છે. ભાષાKુ ંબધંારણ નહj.  

જય ગજજરજય ગજજરજય ગજજરજય ગજજર, C.M.; M.A.     

41 Palomino Drive, Mississauga, Ontario, Canada, L4Z 3H6 

Web: www.jaygajjar.com, 

email - gajjar@mail.com 

 

તેમની 6વનઝાખંી વાચંો -    

http://sureshbjani.wordpress.com/2007/02/14/jay_gajjar/ 

 

અKLુમણીકા 
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આતશઆતશઆતશઆતશ 

23 નવેJબર - 1978  

        રાતના અગીયાર વા2યા હતા. lુ ં અમારા નવા બનતા પાવર�ટ
શનના 

�વીચગીયર ¶લોર પર, માથે હાથ દઈને, થાકથી લોથપોથ થઈ, બેઠો હતો. આખો 

દ0વસ માY મhકાણના જ સમાચાર મારો �ટાફ લાવતો ર�ો હતો. 

      lુ ં ઈલે?V0કલ વીભાગના ચાzમા ં હતો. માર0 સાથે અઢાર અલગ અલગ ટ0મો 

કામ કર0 રહ0 હતી. બી દ0વસે તો અમાર0 કJપનીના 110 મ.ેવો. ના પહ
લા અન ે

નવા =નુીટKુ,ં કોલસાથી ચાલw ુ ંબોઈલર પહ
લી જ વાર ચાe ુકરવાKુ ંહw ુ.ં આખા 

પાવર હાઉસન ેચાe ુકરવાની જટ0લ �L0યાKુ ંઆ પહ
eુ ંસોપાન હw ુ ં ; આ પહ
લો 

અને બlજુ અગ'યનો માઈલ-�ટોન હતો. ક
ટલાય મહ0નાના સતત કામના પર0પાક 

$વો આ અવસર હતો. કJપનીના મેનજેjગ ડ0ર
?ટર Hદુ અમારો ઉ'સાહ વધારવા 

પધારવાના હતા; અને તેમના હ�તે ચાપં દબાવી, પહ
લવહ
લી વખત, ઓઈલ 

ફાયરjગ કરવાનો કાય"Lમ હતો. 

      અને અહj તો અમાર0 ઈલે?V0કલ મશીનર0ના Vાયલ-રનમા ં અમને બધે  જ 

સર0યામ ની~ફળતા મળ0 રહ0 હતી. mાકં કોઈ પખંો ચાe ુ થતો ન હતો. mાકં 

�વીચગીયરની કોઈલ બળ0 ગઈ હતી. mાકં પાવર સiલાય જ આવતો ન હતો. 

mાકં કUVોલ xુમમાથંી ઓઈલ-પJપ ચાe ુ કરવામા ં તકલીફ હતી. એર કોJ�ેસર 
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ચાe ુથવામા ં ધાધંીયા ં કરw ુ ં હw ુ.ં mાકં કંVોલ સરક0ટનો ફ·ઝુ ટકતો જ ન હતો. 

mાકં લાઈટો ચાe ુથતી  ન હતી; અને સાવ |ધાxંુ હw ુ.ં 

         મારા લી�ટ �માણે અમાર0 સી�ટમમા ં એ �ણે 26 ફોEટ હતા. આ બધા 

અવરોધો mાર
 �ુર થાય; અને mાર
 અમે ઘેર જઈને આરામ કર0એ? અને બી 

દ0વસની સવારના આઠ વાગે તો બધી સી�ટમો ચેક કર0ને ઓપર
ટjગ �ટાફને સફળ 

ર0તે બતાવવાની હતી; $થી દસ વા2યે મોટા સાહ
બ આવે; 'યાર
 સમય બગાડ¹ા 

વીના, માY નાળ0યેર વધેર0,  ઓઈલ ફાયરjગ ચાe ુકર0 શકાય. 

      હવે માર0 ધીરજનો |ત આવી ગયો. મ� માર0 આFુબાFુએ બેઠ
લા 

મારા મદદનીશ ઓફ0સરોને ક�ુ ં -  ”બધા ં કામ બધં કર0 દો.  બધાને કાલે સવાર
 

સાત વાગે આવવાKુ ંકહો. તા થઈને આવીoુ ંએટલે બધા ઉક
લ મળ0 જશે.” 

      મારા f�ુય મદદનીશ ચU�કાતંે મને ક�ુ,ં” સાહ
બ! આટલા બધા ફોEટ શી ર0ત ે

એક જ કલાકમા ં�ુર થશ?ે “ 

      મ� ક�ુ,ં” નહj થાય તો lુ ંહ
ર કર0શ ક
, બોઈલર લાઈટ અપ નહj થઈ શક
.” 

      મારા બધા મદદનીશો સાવ નીરાશ વદને માર0 સામે જોઈ ર�ા. બધાને મારા 

માટ
 બlુ જ �ેમ અને આદર હતા.ં માર
 નીચાજોgુ ંથાય; તે વીચાર માYથી તે સૌ 

�ુખી �ુખી થઈ ર�ા હતા. તેમના મh પરના હાવભાવ આ વેદનાની, આ બીરાદર0ની, 

સા�ી 9રુતા હતા. lુ ંતેમની યાતના સમ6 શmો. મને પણ તે સૌ માટ
 એટલો જ 

�ેમ હતો. એ બધા એમની તાકાતનો છેEલો �ુકડો વાપર0 ર�ા હતા; અને છતા ં
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નસીબ અમને યાર0 આપwુ ં ન હw ુ.ં બધા ણે એક અણકºયા, અનોખા સબંધંના 

તાતંણે બધંાયલેા હતા; સમ�ુખીયા હતા. . 

       મ� ક�ુ,ં “ તમે ચjતા ન કરો. સવારની મીટjગમા ંlુ ંપહhચી વળ0શ.“ 

       lુ ં ઉભો થઈ ગયો. બધાએ કામ બધં ક=ુp. $ ટ0મો �ુર કામ કરતી હતી, ત ે

બધાનેય પાટ0યા ંપાડ0 દ
વાની આલબેલ અપાઈ ગઈ. બધા Jલાન વદને ઘર ભણી 

રવાના થયા.    lુ ં માર0 રોજની આદત �માણે, ઘેર જતા ં પહ
લા,ં બે માળ ઉપર 

આવેલા, કUVોલ xુમ તરફ ગયો. 'યાનંો રાતનો ઓપર
ટjગ �ટાફ પણ માર0 વેદના 

સાથે સમ�ુખીયો બની; માર0 સામે Jલાન-વદને નીહાળ0 ર�ો. 'યાથંી lુ ંબોઈલરના 

ફાયરjગ ¶લોરનો »ટો માર0, રોજના Lમ �માણે સીડ0 વાટ
 નીચે ઉતરવા ગયો. 

         અને 'યા ં જ મને એક લોકલ કUVોલ પેનલની પાછળના ભાગના બારણાનંી 

તરડમાથંી લાઈટ આવતી દ
ખાઈ. lુ ં તે તરફ વ�યો. બારgુ ંખોલીને જો=ુ ં તો એ 

સાવ નાનકડ0 જ2યામા ં �ંુટ0=ુ ં વાળ0ને યિતન વાયરોKુ ં ટ
�ટjગ કર0 ર�ો હતો. ત ે

�યા ંકામ કરતો હતો; તે તો HEુલી જગા હતી. એક બાFુએ 12 મીટર નીચે, અમારા 

પાવરહાઉસની સરહદની બી6 બાFુએ, સાબરમતી નદ0 હતી. બી6 બાFુએ, બી6 

ટ0મોના ટ
�ટjગ કામ માટ
 vુલjગ ટાવર, અને તેને આKષુગંીક, એક મોટો પJપ ચાe ુ

હતા. બ¼ે બાFુથી �સુવાટા મારતો ઠંડો પવન ½ંકાઈ ર�ો હતો. આ બ¼ે ઠંડાગાર 

પવનથી ર�ણ મેળવવા તે પેનલ બધં કર0, |દર ભરાઈ,  કામ કર0 ર�ો હતો. 
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      માર0 »ખો તેની આ કત">યપરાયણતા જોઈને આ�" થઈ ગઈ. મ� યિતનને કામ 

બધં કરવા ક�ુ.ં સવાર
 સાત વા2યે આવી કામ ફર0 શxુ કરવાનો આદ
શ આiયો. ત ે

પણ નીરાશ વદને ઘર ભણી રવાના થયો. 

      lુ ંઘેર ગયો. પણ કલાક �ધુી Oઘ ન આવી. કાલે મીટjગમા ંક
વા ફ0યા�કાનો માર
 

સામનો કરવાનો છે; તેનો ખયાલ મનમા ંસતત ®મુરાયા કરતો હતો. પણ શર0રના 

થાક
 મનની >યથા ઉપર વીજય મેળ>યો અને lુ ંઘસઘસાટ Oઘી ગયો. સવાર
 ચા 

પીને બરાબર સાત વાગે મારા થડા પર lુ ંહાજર થઈ ગયો! બધા સાથીદારો પણ 

આવી ગયા હતા. રાત દરમીયાન મળ0 ગયેલા આરામના �તાપે, બધાના મh પર 

નવી તાજગી, અને નવી આશા દ
ખાતા ંહતા.ં સૌ સૌના કામે વળગી ગયા. 

       અને નહj ધાર
લી ઘટનાઓ બનવા માડં0. એક પછ0 એક સારા સમાચાર મળવા 

માડં¹ા. $ તકલીફો ગઈકાલે કલાકો �ધુી �લુઝતી ન હતી, તે એક એક કર0ન ે

મીનીટોમા ંઉકલવા માડં0. નવ વા2યા અને એક બે નાની બાબતો સીવાય બધા �¾ો 

ઉકલી ગયા હતા. 

       મ� મીટjગ માટ
 કUVોલ-xુમ તરફ �યાણ ક=ુp. મારા ઉપર0ઓ, પાવર �ટ
શન 

��ુીUટ
UડUટ 4ી. બા� ુઅને તેમના ડ
i=ટુ0 4ી. હષ"વાલન ે માર0 તકલીફોની ખબર 

હતી. તેમણે આwરુતાથી મને 9છુ¿,ુ” oુ ંની! સjહ ક
 શીયાળ? “ 

        અને મારા મhમાથંી અનાયાસે જ શyદો સર0 પડ¹ા,” સાહ
બ, ભગવાનની Àપાથી 

આપણે આ$ બોઈલર લાઈટ અપ કર0oુ ંજ. “ 
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        બાFુમા ંબેઠ
લા બી ખાતાના અધીકાર0ઓ પણ અમારા ઈલે?V0કલ વીભાગની 

ગઈકાલની >યથાઓથી માહ0તગાર હતા. બધાએ આક�મીક જ એક સાથે તાળ0ઓ 

પાડ0, મારા વ?ત>યને વધાવી લી�ુ.ં 'યા ં જ ઓપર
શનના ઈન ચાz અધીકાર0એ 

માxંુ @યાન બહાર ઉભેલા યિતન તરફ દો=ુp. તે મને કાઈંક કહ
વા માગંતો હતો. મ� 

તેને |દર બોલા>યો. તેણે મને કાનમા ંHશુખબર0 આપી. તે $ ઈ2નીશન સરક0ટ 

પર કામ કર0 ર�ો હતો; તે �ુર�ત થઈ ગઈ હતી. છેEલો અવરોધ પણ �ુર થઈ ગયો 

હતો. મ� આ માહ0તી મારા ઉપર0ઓને આપી. ��ુીUટ
UડUટ સાહ
બે અને મેનેજjગ 

ડ0ર
?ટર
 તેને અભીનદંન આiયા. હમણા ંજ ઓફ0સર તર0ક
 કાયમી થયેલા યિતનન ે

માટ
 તો આટલા મોટા સાહ
બોની દાદ મળે એ �વુણ"ચU�ક $�ુ ંબlુમાન હw ુ.ં 

         અને દસ વાગે મોટા સાહ
બના વરદ હ�ત,ે પહ
લી વાર અમારા બોઈલરમા ં

આતશ �ગટÁો. 

       અમારા |તરમા ં�ગટ
લી આશા, આનદં, આ'મવીÂાસ અન ે�વમાનની �યોતKુ ં

અને મહ
નત અને �વાપ"ણની ભાવનાKુ ંઆનાથી વધાર
 સાxંુ oુ ં�તીક હોઇ શક
? 

 

અKLુમણીકા 
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આઆઆઆિશષ િશષ િશષ િશષ માકંડમાકંડમાકંડમાકંડ 

પીતાપીતાપીતાપીતા -  દ0કરા, જરા કાતર લઈ આવન?ે 

• અન ેનવ વરસનો આિશષ કાતર લઈ આવી પીતાને આપે છે. 

તમે મીYો સાત તાળ0 રમી ર�ા છો. 

• આિશષ આવે છે અને તમાર0 સૌની સાથે જોડાઈ ય છે. 

નીશાળ ચાe ુથઈ ગઈ છે. 

• તમાર0 સાથે આિશષ પણ પાટલી પર બસેી શી�ક $ બોલે છે;  તે @યાનથી 

સાભંળે છે. 

તમે ગીરમા ંસjહ જોવા ઓ છો. 

• આઆઆઆિશષિશષિશષિશષ    - માર
 ય આવ�ુ ં છે. મને લઈ જશો?   

o અને તમે એને તમાર0 સાથે લઈ ઓ છો. 

સી.એ. Kુ ંછેEલા વીભાગKુ ંપર0ણામ હ
ર થ=ુ ં

• આિશષનો નબંર પહ
લા પચાસમા ંછે. 

ઘરાકઘરાકઘરાકઘરાક -  માર0 ઉપર ઈUકમટ
કસ ડ0પાટ"મેUટનો કાગળ આ>યો છે અને —–  માહ0તીની 

ચોખવટ માટ
 માગંણી કર0 છે. 
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• આઆઆઆિશષિશષિશષિશષ - તમારા બેલેUસ શીટના 50 મા પાને તે છે. 

આિશષના ઓફ0સની આસી�ટUટ તેના -ણુો જોઈ, તેના �ેમમા ંપડ0 ય છે. 

• અને બ¼ે લ2ન કર0 લે છે. 

તમે ગાધંીનગરના ‘રાજ4ી’ થીયેટરમા ંફ0Eમ જોવા ઓ છો. 

• આિશષ તમાર0 બાFુની Hરુશી પર બઠે
લો છે. અને પીકચરને 9ણુ"તાથી માણ ે

છે.   

• * * 

તમે કહ
શો : ” આમા ંoુ?ં આ�ુ ંતો હોય. “ 

         તો નhધી લો ક
 -    

         રાજકોટમા ંજUમલે આિશષ માકંડ જUમથી |ધ છે. તેનો ઉછેર સાર0 »ખવાળા 

બાળકની $મ જ કરવામા ંઆ>યો છે.  

 

અKLુમણીકા 
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એક અક�માત એક અક�માત એક અક�માત એક અક�માત ---- અમેર0કામાંઅમેર0કામાંઅમેર0કામાંઅમેર0કામા ં

           મારો 9Yુ  ઉમગં, અને lુ ં ટ
?સાસના પાટનગર ઓ�ટ0નથી થોડ
ક આગળ હાઈવ ે

ઉપરથી કલાકના 60 માઇલની ઝડપે 9રુપાટ પસાર થઈ ર�ા હતા. સાજંનો આઠ 

વા2યાનો સમય હતો; અને અમાર
 હFુ ચાર
ક કલાકKુ ંrાઇવjગ કર0ને ટ
?સાસના છેક 

નૈxુ'ય છેડ
 પહhચવાKુ ં હw ુ.ં અમાર0 આગળ બી6 ચાર કારો પણ, ર�તા ઉપર 

પાણીના ર
લાની $મ દોડ0 રહ0 હતી. અમાર0 ગાડ0ના ટ
પ ર
કોડ"રમાથંી  મનહર 

ઉધાસKુ ં મ�xંુુ ગીતો ર
લાઈ ર�ુ ંહw ુ.ં અમ ેઆ ગીતોને માણતા,ં આનદંથી fસુાફર0 

કર0 ર�ા હતા. 

          'યા ં જ ઉમગેં અચાનક ગાડ0ને Äેક માર0. lુ ં 2લવ કJપાટ"મેUટની સાથ ે

અથડાતા ંરહ0 ગયો. ઉમગં Äેકની ઉપર લગભગ ચhટ0 જ ગયો હતો. આગળવાળ0 

કાર ઘણી જ ઝડપે અમાર0 ન6ક અને ન6ક આવી રહ0 હતી.  lુ ંબોલી ઉઠ¹ો, “ 

ઉમગં ગાડ0 બધં કર … જલદ0… “.  પણ ઘડ0ના છÅા ભાગમા ંતો અમાર0 કારનો 

આગળનો ભાગ, આગળવાળ0 કાર સાથે અથડાયો અને અમાર0 કાર એકદમ થભંી 

ગઈ. 

  માxંુ @યાન ર�તા ઉપર હw ુ ંજ નહj; તેથી આમ ક
મ બU=ુ,ં તેની મને કાઇં જ 

ખબર પડ0 નહj. �દયના ધડકારા થોડાક શાતં પડ¹ા 'યાર
 ઉમગેં મને ક�ુ-ં “ પiપા, 

આપણે બચી ગયા. “ 

              મ� ક�ુ ં- “ અર
! પણ ત� આમ ક
મ ક=ુp?” 
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             તેણે જવાબ આiયો – “ એક કાર આપણી કાર કરતા ંઘણી વધાર
 ઝડપથી, 

આપણને ઓવરટ
ક કર0ને, આગળ જતી રહ0; અને બી6 બધી કારો કરતા ં પણ 

આગળ નીકળ0 ગઈ. પછ0 કાઇંક થ=ુ ંઅને આગળવાળ0 કારના rાઇવર
 Äકે મારતા,ં 

તે આપણી ઘણી ન6ક આવવા માડં0, એટલે મ� પણ તરત Äેક માર0, પણ આ ઝડપ ે

અથડામણ ટાળ0 શકાય તેમ જ ન હw ુ.ં” 

       મ� ક�ુ-ં“ ભગવાનનો પાડ માન ક
, આપણે સહ0સલામત બચી ગયા.” 

       ઉમગેં કાર ચાe ુ કરવા �ય'ન કય�, પણ કંઈક વાસ આવવા માડં0. મ� ક�ુ.ં” 

ઉમગં! આપણે કoુ ં જ કર�ુ ં નથી. ચાલ આપણે કારમાથી બહાર નીકળ0 જઈએ. 

આગ લાગવાની શmતા છે.“ 

       આથી અમે કાર બધં કર0 બહાર નીક�યા. અમાર0 કારનો આગળનો ભાગ ખા�સો 

દબાઈ ગયો હતો અને આગળ ચાર કારો પણ આડ0 અવળ0 થઇ ઊભી રહ0 ગઈ 

હતી. અમાર0 પાછળવાળ0 કાર થોડ0 આઘે હશે, અને ફંટાઇ શક0 હશ;ે એટલે અમ ે

પાછળથી માર ખાવામાથંી તો બચી ગયા હતા! અમાર0 કારના નીચેના ભાગમાથંી 

�વાહ0નો ર
લો �પ~ટ ર0તે વહ
તો દ
ખાતો હતો. બી6 કારોમાથંી પણ માણસો બહાર 

આવી ગયા હતા. 

           'યાર
 ખબર પડ0 ક
, પેલી કાર ક
, $ણે અમને બધાને ઓવરટ
ક કર0ને આગળ 

જવા �ય'ન કય� હતો, તે એક Fુવાનીયો ચલાવતો હતો.. તનેી કાર અમાર0 લેનમા ં

સૌથી આગળ દાખલ તો થઈ. પણ તેની થોડ
ક જ આગળ બી6 કાર જઈ રહ0 હતી. 

તેથી તેણ ેએકાએક Äકે મારવી પડ0. આથી બધી કારો એકબી સાથે અથડાય તેમ 
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થ=ુ.ં Yણકે સેકંડમા ંઆ બધી ઘટના બની ગઈ અને અમે ર�તા પરના એક મોટા 

અક�માતના ભાગીદાર બની ગયા. અમાર0 કારથી આગળની Yી6 કાર તો ર�તાની 

સાવ કાટHણુે થઈ ગઈ હતી. તમેાથંી બહાર નીકળેલી, એક મે?સીકન $વી લાગતી, 

બાઇને ગળાના ભાગમા ંઘણી ઈ થઈ હોય તેમ લાગw ુ ંહw ુ.ં 

             અમારામાથંી કોઈક
 સેલફોનમાથંી 911 નબંર લગાવી પોલીસન ેફોન કય� હશે; 

એટલે Yણકે મીનીટ પણ નહj થઈ હોય; અને  રંગબેરંગી લાઈટોના ઝબકારા મારતી 

બે પોલીસકારો 9રુઝડપે આવી પહhચી અને અમાર0 કારની પાછળ આવીને ઉભી 

રહ0  ગઈ. તેમાનંી એકમાથંી એક પોલીસમને બહાર આ>યો. તેણે સૌથી પહ
લા ંઅમને 

9છુ¿ ુ ં ક
, અમે સલામત છ0એ ક
 નહj? 'યાર બાદ એક પછ0 એક બધી કારના 

માણસોને તે 9છુ0 વ�યો ક
, કોઇને કાઈં ઈ થઇ છે ખર0? પેલી મે?સીકન બાઇન ે

તેણે આÂાસન આi=ુ ંઅને ક�ુ ંક
 ચjતા ન કર
. 

          આ દરJયાન તેની સાથેના બી પોલીસમેને Vાફ0ક કUVોલ કરવાના ંપગલા ં

લઈ લીધા ં હતા.ં નારંગી અને સફ
દ રંગના પટાવાળા ડઝન $ટલા શvું આકારના 

સાઈન બોડ� લગાવી, તેણે અમાર0 લને ઘણી આગળથી બધં કર0 દ0ધી હતી. બયે 

જણાએ કોઈ ખોટા ઉ¯ક
રાટ વગર પોતપોતાKુ ં કામ પતાવી દ0�ુ ં હw ુ.ં બી6 

પોલીસકાર
 ભાગી રહ
લા, પેલા -નુેગાર, Fુવાનીયાને પકડ0 લીધો હતો અને તેને 

હાથકડ0 લગાવી દ0ધી હતી. 

           આટલી વાત પાચેક મીનીટ માડં ચાલી હશે, 'યા ં તો 9રુઝડપે ઝબકારા 

મારતી બે એJy=લુUસ વાનો આવી પહhચી. સાથે એક Eહાયબબંો પણ 
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હતો. પોલીસની બી6 Yણ કારો પણ હતી. એકની ઉપર ‘શેર0ફ’ Kુ ં નામ ચીતર
eુ ં

હw ુ.ં તમેા ંકોઈ મોટો અમલદાર બઠે
લો હતો..અમાર0 કારની પાછળ આ બ�ુ ંહાઉસન 

ઉસન ખ±ુ ંથઈ ગ=ુ.ં 

           પહ
લી એJy=લુUસમાથંી �ાથમીક સારવારના ની~ણાત જણાતા, Yણ માણસો 

પેલી બાઈની પાસે તરત પહhચી ગયા અને તેને �ાથમીક સારવાર આપવાની 

શxુઆત કર0 દ0ધી. 

          હવે પલેા પોલીસ ઓફ0સર
 આ બનાવ શી ર0તે બUયો તેની વીગતવાર તપાસ 

કરવાની શxુઆત કર0. બધાને શાતંીથી સવાલો 9છુવા માડં¹ા અને કાગળોમા ં

લખવા માડંÆ ુ.ં 

       આટલામંા ં તો ઉપર એક હ
લીકોiટર આવી પહhB=ુ.ં અમે ઉભા હતા તેની 

આFુબાFુ આકાશમા ં ચકરાવા લેવા માડંÆ ુ.ં તેમાથંી અ'યતં તીÇ ઉસ વાળ0 

સચ"લાઈટ વડ
 તણેે અમારા આખા વી�તાર પર ણે ક
, મધરાતે �રુજ ઉ2યો હોય 

તેવો �કાશ પાથર0 દ0ધો. પણ નીચેની પેલી એJy=લુUસમાથંી કોઈએ તેને ખબર 

આપી હશે ક
, ઘવાયેલી >ય?તીની હાલત ખાસ ગભંીર નથી; એટલે ત ે

હ
લીકોiટર પા� ંજw ુ ંર�ુ.ં 

          પેલી બાઈને �V
ચર ઉપર �વુાડ0; તેને Âાસ લેવામા ંતકલીફ ન પડ
 તેવી,  

ઓ?સીજનના બાટલા અને  નાળચાની >યવ�થા કર0;  તેને એJy=લુUસમા ં લઈ 

ગયા. તેની સાથેના માણસોને પણ સાથે બેસાડ0 દ0ધા. તરત જ 9રુઝડપે ત ે

એJy=લુUસ હો�પીટલ જવા ઉપડ0 ગઈ. 
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           થોડ0ક વારમા ં તો Kકુશાન પામેલી કારોને પોલીસ �ટ
શન લઈ જવા માટ
 

Yણેક ટો કરવાની Vકો પણ આવી પહhચી. 'યાર બાદ બી6 બધી કાયદાક0ય વીધી 

પતાવતા ંકલાક
ક થયો હશે. અમને બધાનંે વીમા માટ
ના જxુર0 કાગળો અપાઇ ગયા. 

અમને કહ
વામા ંઆ>=ુ ંક
, $મની કારો ચાલી શક
 તેમ નથી; તમેને આપલેા કાગળો 

બતાવતા,ં કાર ર
Uટલ એજસંીમાથંી વીના fEુય,ે અને કોઈ તકલીફ વગર અવ6ેની 

કારો મળ0 જશે. 

        ઓ�ટ0નના ઉપનગરમા ંરહ
તા ઉમગંના સાળાને અમે ફોન કય� હતો. તે ઘટના 

�થળે આવી ગયા અને અમને ર
Uટલ એજUસી �ધુી લઈ ગયા. અમને નવી નÈોર 

કાર દસેક મીનીટની વીધી પતા>યા બાદ મળ0 ગઈ. 

* * * * * * * 

         સૌને થશે ક
 સfÉૃ દ
શમા ંઆ�ુ ંબ�ુ ંતો હોય - તેમા ંશી નવાઈ? 

       પણ આખી ટોળ0ની શી�તબÉતા, અને કોઇ તના ગભરાટ ક
 ઉ¯ક
રાટ વગરKુ ં

તેમના કામોKુ ંઆયોજન દાદ માગી લે તે�ુ ં હw ુ.ં અને પલેા સૌથી પહ
લા ંઆવેલા 

પોલીસમેને બીFુ ંકoુ ંણવાની પચંાત કયા" વગર, અમે સલામત તો છ0એ ક
 નહj 

- તે �યાર
 9છુ¿ ુ ં'યાર
 અમને એ દ
વ�ુત $વો લા2યો હતો. 

 

અKLુમણીકા 
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કનોbગકનોbગકનોbગકનોbગ 

       આમ તો આને નૌકાવીહાર નામ આપવા વીચાર થતો હતો. પણ કનોbગનો 

તેમા ંભાવ ન આવે. આપણી ભાશામા ંઆને માટ
 કોઈ શyદ હોય તો મને તેની ખબર 

નથી. 

       2004નો ઓગ�ટ મહ0નો હતો. lુ,ં મારા ં પ'ની, મારો દ0કરો ઉમગં અને મારો 

હJમેશનો સાથીદાર - બાળ ગોઠ0યો - અમાર0 દ0કર0નો દ0કરો  જય -  આમ અમ ે

Yણ જણ -  મારા બી દ0કરા, િવહગને 'યા ંથોડા દહાડા રહ
વા શીકાગો ગયા હતા.  

િવહગેં તેના દો�તદારો સાથે વી�કોUસીન રા�યમા ંઆવેલી એક જ2યાએ સહvુ�ુJબ 

ફરવા જવાKુ ંગોઠ>=ુ ંહw ુ.ં બે દ0વસKુ ંપય"ટન હw ુ.ં 

      અહj પહ
લા દ0વસનો કનોbગનો અKભુવ વણ"વીશ. 

*** 

      અમાર
  ‘ કનકાક0‘ નદ0 પરના બધંની,  નીચાણવાસની નદ0મા ંકનોbગ કરવાનો 

કાય"Lમ હતો. ‘કનો’  એ હલેસાથંી ચાલતી,  સાવ સાકંડ0, લાબંી, અને માY બે જ જણ 

માટ
ની હોડ0 હોય છે. પાણી બlુ O±ુ ંન હોય 'યા ંજ સામાUય જનતાને આ�ુ ંકનોbગ 

કરવા દ
વામા ંઆવે છે. 

    અમે બાર જણા હતા, માટ
 અમે છ કનો ભાડ
 લીધી હતી. lુ,ં મારો દ0કરો ઉમગં, 

અન ેજય  એક કનોમા ં હતા. ( જય ચાર વરસનો જ  હતો, માટ
 અમાર0 સાથે તેન ે
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રાખવા  દ0ધો હતો.) અમે તો બા9!ુ કનો હાકંવા માડં0. બાપ જUમારામા ં કોઈ દ0’ 

હલે�ુ ં હાથમા ં પકડÆુ ં હોય તો ફાવે ને? ચાર પાચં હલેસા ં નહj માયા" હોય અને,  

ઉમગં અને મારા હલેસવામા ં કાઈંક વીસવંાદ0તા સ"ઈ. કનોને માÊંુ લા2=ુ.ં એ  

એકબાFુ Ëક0. અમે સમતોલન ળવવા અણઘડ ફાફંા ંમાયા", અને કનો વળ0 Oધી! 

અમે Yણે ય પડ¹ા પાણીમા.ં મારો 6વ તો અ@ધર. જયને બચાવવા મ� હવાતીયા ં

માયા". તેને તે વખતે તરતા ંપણ આવડw ુ ંન હw ુ.ં પણ પાણી O±ુ ંન હોવાના કારણે, 

અને Ôબધાએ મને કમને પણ લાઈફ $ક
ટ પહ
રવા જ પડ
.Õ તેવો નીયમ હતો, એટલ ે

અમે બચી ગયા. બી ચાર
ક સાથીદારો ન6કમા ંજ હતા; તે ઉતર0ને અમાર0 મદદ
 

આવી ગયા. અમારા બચાવકારોમાનંા એક ઉવ:શનો તો સેલફોન પણ 

આમા ંઅવલમઝંીલ પહhચી ગયો!   

     બધાએ અમને લાÌં ુ ંભાશણ ઠોક0 દ0�ુ.ં થોડ0 V
નjગ પણ આપી. જય શીયાવંીયા ં

તો થઈ ગયો હતો, પણ ઈ બા9 ુતો અમેર0કન બB¤ુ.ં  તે ગભરાયો ક
 રડ¹ો નહj ક
 

પાછા ફરવાની 6દ પણ  ન કર0.  અમાર0 સવાર0 પાછ0 ઉપડ0. ધીર
 ધીર
 ચાલ 

પકડાઈ. હલેસવાનો લય પકડાયો - તાન9રુાના તારની $મ. 

      અમે થોડ
ક આગળ ગયા.  પેલા અમારા સહાયકો પણ અમાર0 કાય"�મતા માટ
 

Hશુ જણાયા. અને આપણે તો બા9!ુ તાનમા ંઆવી ગયા. મા�ંલો શાયર ગી ગયો 

અન ેઓEયાઓને શાયર0 �ણુાવી દ0ધી - 

નથી કોઈ પણ માગ"દશ"ક અમારોનથી કોઈ પણ માગ"દશ"ક અમારોનથી કોઈ પણ માગ"દશ"ક અમારોનથી કોઈ પણ માગ"દશ"ક અમારો,    

નથી mાયં પણ કોઈ મં̀ઝલ અમાર0નથી mાયં પણ કોઈ મં̀ઝલ અમાર0નથી mાયં પણ કોઈ મં̀ઝલ અમાર0નથી mાયં પણ કોઈ મં̀ઝલ અમાર0,    

fસુીબત ઉઠાવી ફકત મોજ ખાતરfસુીબત ઉઠાવી ફકત મોજ ખાતરfસુીબત ઉઠાવી ફકત મોજ ખાતરfસુીબત ઉઠાવી ફકત મોજ ખાતર,    
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અમાર0 અદાથી સફર કોણ કરશેઅમાર0 અદાથી સફર કોણ કરશેઅમાર0 અદાથી સફર કોણ કરશેઅમાર0 અદાથી સફર કોણ કરશે....    

----    ‘ oUૂયoUૂયoUૂયoUૂય’ પાલનપાલનપાલનપાલન9રુ09રુ09રુ09રુ0    

     અને સાહ
બ, oુ ંદાદ મળ0 છે!  ’oUુય’ને પણ fશુાયરામા ંનહj મળ0 હોય તેવી! 

અમે બે ય ઉ'સાહમા ંઆવી ગયા. જોરથી હલેસા ંમારવા લાગી ગયા, અને આગળ 

જતી રહ
લી કનોને પકડ0 પાડવા કમર કસી. ( ક
 બાવડા!ં) પણ કનો તો ડાબે ય 

અને જમણે ય; વાકં0 ¤ુકં0 લોટતી ય. ધીર
 ધીર
 દ0શાKુ ંઅને નીયમનKુ ંભાન 

થવા માડંÆ ુ.ં કનો-કળા હ�તગત થવા માડં0. ઉમગં અમાર0 કનોનો કiતાન નીમાયો, 

અને lુ ં ખલાસી. અન ેજય મહાfલુો પસેેUજર.   હવે તો અમાર0 6વન-કનો હાલી, 

બા9!ુ   

       બધા મીYો તો પોતપોતાની 6વનસખીઓના સાથમા ં એટલા મશ-લુ બની 

ગયા હતા ક
, અમે તમેનાથી ખા�સા છેટા પડ0 ગયા. અને ફર0 પાછ0 કાઈં ગડબડ 

થઈ. ઉમગંલાલાએ કiતાનીની Hમુાર0મા ંમને કાઈંક �ચુના આપી; અને lુ ં કાઈંક 

બીFુ ંજ સમ�યો. અખાના છiપા -  ‘ »ખKુ ંકાજળ ગાલે ઘ�=ુ.ં‘   $�ુ ંકાઈંક થ=ુ!ં 

અને ફર0 પાછ0 અમાર
 કનો ર0સાણી. અમે માડં �કુાયા હતા; તે ફર0 પાછા ભjણા. 

પણ નહj ±ુબવાની આવડત (!) અમારા Yણેમા ંઆવી ગયલેી;  તે ટiપાક દઈન ે

ઉભા થઈ ગયા. oુ ંઅમાર0 બહા�ુર0! ( પાણી Yણ ½ટ O±ુ ંહw ુ ં તોય, ઉભા થઈ ગયા 

હh!) પણ કનોKુ ં oુ ં કર�ુ?ં જયને સર0 જતા હલેસા ં પકડા>યા, અને અમે બે જણ 

V
નjગ fજુબ કનોમાથંી પાણી બહાર કાઢવાના �ુ¯કર કાય"મા ંપરોવાયા. એક બાFુથી 

કાઢ0એ; તો બી6 બાFુ ફર0 પાણી ભરાય.  6વન સઘંષ"મા ંfસુીબતો આવે એ ર0તે. 

એક સાધંીએ અને તેર wટુ
.        
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        અમને આ fસુીબત વહોરવા માટ
 �મશાન-વૈરા2ય આવવા માડં¹ો. ખરે! $મ 

તેમ કર0ન ેથોડાક જ ભરાયેલા(!)  પાણી સાથે કનો સીધી તો થઈ. અમ ેએકબીન ે

કસમ દ0ધા ક
, પાછા જઈએ 'યાર
 મારા ંપ'નીને આ કોઈ વાત કરવાની નથી. ( ત ે

શાણી બાઈ તો કનોbગKુ ંવણ"ન સાભંળ0ને જ, ‘ મને આ�ુ ંબ�ુ ંન ફાવે. ‘ તેવા શાણા 

નીણ"ય પર આવી; કાર પાકÍગની બાFુમા ંઆવેલા સરસ મના પાક"મા ંખા�સા દ
શી 

ના�તા અને પીણા ં સાથે રહ0 ગઈ  હતી! ). જયન ેપણ  ‘બા’ન ે આ બધી વાત ન 

કરવાKુ,ં બરાબર ઠસા>=ુ.ં ક
Uડ0ની લાલચ પણ આપી દ0ધી!      

          હવે અમાર0 કનો-હલેસણ-કલામા ં 9�ુતતા આવવા માડં0. નહj સમયેલા 

કનો-સ'યો સમવા માડં¹ા!   હલેસાનંી પછડાટ સાથે અમારા Âાસની Fુગલબધંી 

સધાવા માડં0. ક
વળÎાન લા@=ુ.ં અને અમાર0 કનો ડાહ0 ડમર0 બની; તીરવગેે 

ચાલવા માડં0. અડધોએક કલાક તો નીવ:Ïને પસાર થઈ ગયો. પણ બધા સાથીઓ 

તો mાનંા mાયં આગળ નીકળ0 ગયા હતા. અમે આખી Ôકનકાક0Õમા ં કાક0 વીના 

એકલા હતા.       

          'યા ં સાવ છ0છરો પટ આવી ગયો. કનો ફસાઈ. અમે તેને �વાહમા ંપાછ0 

લાવવા મરણીયા �ય'નો આદયા". અને બા9!ુ એ તો ફર0 Oધી વળ0. જયને ય ®ુટંણ 

�ધુી જ આવે તટેeુ ંપાણી હw ુ.ં હલેસા ંઅને સામાન અમારાથી કંટાળ0ને ફારગતી 

આપવાના fડુમા,ં વાર
 ઘડ0એ તણાવાની કોશીશ કરતા હતા.  આ બ�ુ ંસાચવવાKુ ં

અને કનોમાથંી પાણી કાઢવાKુ.ં વળ0 આ વખતે તો કનોમા ંખા��ુ ંપાણી પણ ભરા=ુ ં
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હw ુ.ં ક
મયે કર0ને પાણી ખાલી થાય જ નહj. ઉલટાKુ ંવધાર
 ભરાgુ!ં પટમા ંન6કમા ં

બીFુ ંકોઈ જ નહj. ઉપર આકાશ અને નીચ ેપાણી.  જો થઈ છે !     

’     કોઈ હમદમકોઈ હમદમકોઈ હમદમકોઈ હમદમ    ન મીલાન મીલાન મીલાન મીલા, કોઈ સહારા ન રહાકોઈ સહારા ન રહાકોઈ સહારા ન રહાકોઈ સહારા ન રહા....    

       હમ ક0હમ ક0હમ ક0હમ ક0સીક
 ન રહ
સીક
 ન રહ
સીક
 ન રહ
સીક
 ન રહ
; ; ; ; કોઈ હમારા ન રહા કોઈ હમારા ન રહા કોઈ હમારા ન રહા કોઈ હમારા ન રહા ‘ 

****************    

એકલા જ આ>યા મનવાએકલા જ આ>યા મનવાએકલા જ આ>યા મનવાએકલા જ આ>યા મનવા!!!!, એકલા જવાનાએકલા જવાનાએકલા જવાનાએકલા જવાના,    

      સાથી િવનાસાથી િવનાસાથી િવનાસાથી િવના,    સગંી િવનાસગંી િવનાસગંી િવનાસગંી િવના, એકલા જવાનાએકલા જવાનાએકલા જવાનાએકલા જવાના....    

     -    ‘ બેફામબેફામબેફામબેફામ’    

     અમે સાવ હતાશ થઈને, નદ0ની વચમા ં ઉભા હતા. પટ ખા�સો પહોળો હતો. 

ન6કમા ંકોઈ કનો દ
ખાતી ન હતી. પવન પણ સારો એવો હતો, અને અમારા ંકપડા ં

ભીના ંહોવાને કારણે ઠંડ0 પણ લાગતી હતી. બપોરના બે વાગી ગયા હતા. હલસેા ં

મારવાનો અને વારંવાર કનોને સીધી કરવાનો 4મ કર
લો હતો, એટલે કકડ0ને �ખુ 

પણ લાગી હતી. જોરદાર થાક પણ લાગેલો હતો. કોઈ તારણહાર મળ0 ય તેવી 

મનમા ં�ાથ"ના કરતા હતા. 

      અને છેવટ
 ઉપરવાળાએ અમાર0 આ વીનતંી સાભંળ0. �ુરથી એક કનો આવતી 

દ
ખાઈ. તેના ચાલકો તરવર0યા Fુવાનો હતા. તેમની કનો એક બાFુના ક0નારાની 

પાસેથી જતી હતી. અમે બની શક
 તટેલી મોટ0 Ìમુો પાડ0, પણ તેમના સાભંળવામા ં

ન આવી. અમાર0 તરફ તેમની નજર પણ ન હતી. એ કનો તો ર0સાયેલી રમણીની 

$મ જતી રહ0. થોડ0 વાર
 બી6 દ
ખાણી. પણ તે ય અમાર0 પાસે ન Ðંુક0. 
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પહ
લા પહ
લા Fુગમા ંરાણી પહ
લા પહ
લા Fુગમા ંરાણી પહ
લા પહ
લા Fુગમા ંરાણી પહ
લા પહ
લા Fુગમા ંરાણી !!!!     

w ુ ંહતી પોપટ0 નેw ુ ંહતી પોપટ0 નેw ુ ંહતી પોપટ0 નેw ુ ંહતી પોપટ0 ને,,,,    અમે ર
 પોપટ રારામનાઅમે ર
 પોપટ રારામનાઅમે ર
 પોપટ રારામનાઅમે ર
 પોપટ રારામના….    

      એ ગીતની $મ ચાર ચાર કનો આવી પણ …  

સાથે ન હાલીસાથે ન હાલીસાથે ન હાલીસાથે ન હાલી, માર0 સાથમાર0 સાથમાર0 સાથમાર0 સાથ, રાણી પjગળા રાણી પjગળા રાણી પjગળા રાણી પjગળા !!!! 

 ....  $�ુ ંથw ુ ંર�ુ.ં અમે છેEલા તબÈાના વીચારો કરવા લા2યા. lુ ંઅને જય એક 

ક0નાર
 નદ0 ઓળંગી બેસીએ;  અને ઉમગં નદ0ના પટમા ં ચાલતો ચાલતો, કોઈ 

કનોવાળાને બોલાવી  લાવે -  તેવો મહ'વનો નીણ"ય લેવાણો !  જય તો બીચારો ર±ુ ં

ર±ુ,ં પણ પાÈ0 કાઠ0નો; તે ¤પુ અને �નુfનુ થઈને ઉભલેો. તનેે ખાવા માટ
 સાથ ે

લાવેલા vુક0 તો ફ�ક0 દ
વા પડ¹ા હતા; માY પીવાના પાણીની Yણ બોટલો જ હતી. 

અમને જયની એટલી બધી દયા આવ,ે પણ oુ ંકર0 શક0એ? 

       અને 'યા ંબે કનો અમાર0 થોડ0 ન6કથી પસાર થઈ. તમેા ંએક ઉJમરલાયક 

માણસ, તેની પ'ની અને બે મોટ0 ઉJમરના ંબાળકો હતા.ં તેમની નજર અમાર0 ઉપર 

પડ0. એ સ�જન અમારાથી થોડ
 �ુર બ¼ે કનો પાક" કર0 અમાર0 પાસે આ>યા. તમેન ે

આ કનો-શા¢નો ઠ0ક ઠ0ક અKભુવ હશ,ે તે ક�ુ ં” આપણે તમાર0 કનોને કોઈ વજન 

રા�યા વીના ક0નાર
 હડસલેી જવી પડશે.”  ઉમગં અને તે ભાઈ આ મહાન કામમા ં

જોડાયા. અમારા હલસેા,ં અમારો થેલો અને જયને સાચવવાની કઠણ જવાબદાર0 

માર0 ઉપર આવી પડ0. અમે બે થરથરતા,  માડં સામાન સાચવતા, નદ0ની બરાબર 

વBચે ઉભા ર�ા. 
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       ઉમગં અને પલેા સ�જન અમાર0 કનોને સાચવીને, ક0નાર
 ખ�ચીને, લઈ 

ગયા. 'યા ં પહhચીન,ે હw ુ ં તેટeુ ં જોર વાપર0 તેમણે કનોને માથાથી યે ઉપર Oચી 

 કર0 અને ઉલટાવી. ભરાયેeુ ં બ�ુ ં પાણી નીકળ0 ગ=ુ.ં ખાલી અને તૈયાર થયેલી 

કનોને નીચે ઉતાર0, પકડ0ને પેલા સ�જન ઉભા ર�ા. ઉમગં અમાર0 પાસે આ>યો 

અને અમે Yણે સાચવીને કનો પાસે પહhBયા. દસેક ½ટ તો જયન ેતેડવો પણ પડ¹ો, 

કારણક
 પાણી તેના માથા $ટeુ ંહw ુ.ં 

    છેવટ
 અમે મઝધારમાથંી  ક0નાર
 આ>યા, અને કનો-નશીન થયા. પેલા સ�જનનો 

બlુ જ આભાર માUયો. તેમણે અમને શીખવાડÆુ ંક
,  કનો ચલાવવાની સાથે નદ0ના 

તળની Oડાઈ પણ જોતા રહ
�ુ,ં અને કદ0 છ0છરા પાણીમા ં કનોને જવા ન દ
વી. 

અમાર0 ન6કમા ંતેમણે તેમની બ¼ે કનો ઠ0ક ઠ0ક સમય માટ
 ચલા>યે રાખી. અમન ે

તો તે ભાઈ અને તેમKુ ંvુ�ુJબ સા�ાw ્ભગવાન $વા લા2યા. 

      અને છેવટ
 અમાર0 ટોળ0માનંી છેEલી કનોને અમે પકડ0 પાડ0. ત ેલોકોએ તો 

મ  કરતા ં કરતા ંવીહાર કય� હતો.  નદ0�નાન પણ ક=ુp હw ુ.ં અમાર
 તો Yણ વાર 

કમને �નાન કર�ુ ં પડÆુ ં હw ુ!ં અમે છેEલા fકુામે પહhBયા. કોલJબસન ેYણ મહ0ન ે

સાલ સાEવાડોરની જમીન દ
ખાઈ હશે;  'યાર
 તેને ક
વા ભાવ થયા હશ;ે તેની આછ0 

ઝાખંી અમને પણ થઈ ગઈ! ઉતર0ને સીધા ર
તમા ં ઢગલો થઈને પડ¹ા. અમારો 

6ગર0 દો�ત mાકંથી જય માટ
  ��ચ �ાઈ અને પેiસી લઈ આ>યો અને અમારા માટ
  

પણ. એ  સાવ ઠંડ0 �ાય પણ $ મ$દાર લાગી છે બા9!ુ અને પેiસી તો દ
વોના 

સોમરસ $વી. 
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     કનોની કJપનીવાળાની એક વાન આવી અને અમને પાછા અમારા fકુામે લઈ 

ગઈ. અમાર0 બી6 ટોળ0ઓ તો mારનીય 'યા ંપહhચી ગઈ હતી. કાક0ને બlુ જ મ 

કયા"નો ર0પોટ" આiયો! મનની વાત થોડ0 કહ
વાય છે? fકુામ ે ગરમાગરમ પીઝા 

ખાધા. અને સા$ં પાછા મોટલ પર. 

   આમ સૌ સારા ંવાના ંથયા ં……… પણ 

*** 

    Yણ વરસે, ઘરની બધી સવલતોની વBચે, ગરમ મસાલા ચાની ¤�ુક0 લેતા;ં  આ 

લખતા;ં  �વ-ઉપદ
શ �ઝુે છે ક
, 

       આ અKભુવ 6વનના અKભુવોની એક નાનીશી �તીvૃતી $વો નહોતો?  

6વનનૌકા ચલાવવામા ં ય ક
�ુ ં કૌશEય જોઈw ુ ં હોય છે?   એ નૌકાના બ¼ે માલમ 

એકવાmતા ન રાખ,ે સમFુતીથી કામ ન કર
 તો ?  

       વળ0 6વનમા ંય છ0છરા પાણીની ઘાચંથી, છ0છરા લોકોથી,  ફસાઈ જવાય તેવા 

સજંોગોથી �ુર જ રહ
�ુ ંહ0તાવહ  નથી? 

       નૌકામા ં $મ પાણી ભરાય અને આપ�ી આવી પડ
, તેમ ક
ટક
ટલી બીનજxુર0 

બાબતો, આપણી 6વનયાYાને ચગડોળે ચડાવતી હોય છે? એ તો બ�ુ ંફ�ક0 જ દ
�ુ ં

પડ
. તો જ કનો થનગને. 
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       $મ નૌકા મોટ0 તેમ તનેે વધાર
 O±ુ ંપાણી જોઈએ. મહાસાગર પાર કરવો હોય 

તો મોટ0 મનવાર જોઈએ - કનો ના ચાલે. આપણા મનોરથો તો બlુ મોટા હોય, પણ 

તે માટ
ના ગવાÑં આ'મબળ પણ જોઈએ. 

       અને સૌથી મોટ0 વાત તો એ ક
, fુ̄ ક
લીમા ંકોઈ તારણહાર, કોઈ હાથ પકડનાર, 

કોઈ ણકાર, કોઈ હમદદ"  જોઈએ. કોઈ ના હોય તો |દર બઠે
લો આતમરામ તો 

હરહJમશે આપણી સાથે જ હોય છે ને?  

 

અKLુમણીકા 
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કારકારકારકારનીનીનીની ચાવીચાવીચાવીચાવી 

        સવારના દસેક વા2યા હશે. lુ ં એક ભારતીય kોસર0 �ટોરના પાકÍગમા ં�ટોર 

Hલુવાની રાહ જોઇન ેબેઠો હતો. ગાડ0મા ંબેસીને મારા ગમતા 9�ુતક  ‘વીણેલા ં½લ’ 

 ના એક ભાગની વાતા" વાચંી ર�ો હતો. વાતા" બlુ જ કxુણ હતી. સમાજના કહ
વાતા 

ઉજળ0યાત અને ઉBચ લોકોની લ®તુાKુ ંવણ"ન હw ુ.ં અને સામા6ક ર0તે સાવ નાના 

માણસની માણસાઇ ઉગર થતી હતી. 

       વાતા"ના કથાવ�wથુી મન Òyુધ બની ગ=ુ ંહw ુ.ં 'યા ંમ� �ટોરના બારણે બે Yણ 

લોકોની હ0લચાલ થતી જોઇ. હવે �ટોર Hલુશે, એ આશાએ મ� ગાડ0Kુ ંબારgુ ંલોક 

ક=ુp અને �ટોર તરફ જવા નીક�યો. તરત જ ખબર પડ0 ક
, ચાવી તો ગાડ0ની |દર 

જ રહ0 ગઇ હતી. બધા બારણા ખટખટાવી જોયા. પણ બધા ંબરાબર બધં હતા.ં માxંુ 

રહ
ઠાણ 26 માઇલ �ુર હw ુ.ં હવ?ે     

     પેલા ઉભલેા ભાઇઓ પાસે પહhBયો. માર0 વીતક સમવી. તેમાનંા એક, 

મે?સીકન ડ
નીયલ ેક�ુ ં” ચjતા ન કરો. કદાચ lુ ંતમને મદદ કર0 શક0શ.” બાFુના 

એક નાના �ટોરમા ં જઇ કપડા ં લટકાવવાKુ,ં પાતળા વાયરવાÑં હ
Uગર અમે લઇ 

આ>યા. દસેક મીનીટની મથામણ બાદ ડ
નીયલે ચાવી કાઢ0 આપી. 

    કઇ ર0તે ચાવી નીકળ0 તે અગ'યKુ ં નથી, પણ ડ
નીયલ ે અમાર0 વાતચીત 

દરમીયાન કહ
લા શyદો મારા ચી�મા ં વÓલેપ થઇ ગયા છે. ડ
નીયલ ે અમરે0કન 

લ¯કરમા ંકામ કર
eુ ંહw ુ ંઅને વીયેટનામ =@ુધની ભયાનકતાઓ અKભુવલેી હતી.  
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    તેણે ક�ુ ં” fુ̄ ક
લી તો 6વનમા ંઆવે. પણ એ વખતે કદ0 આશા ન છોડવી; અને 

ધીરજ રાખવી. પર0�થીતી જ આપણને ઉક
લ બતાવી દ
તી હોય છે -  આપણે »ખ 

અને કાન HEુલા રાખીએ અને મનને વીÒyુધ ન થવા દઇએ તો.“ 

 

અKLુમણીકા 
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ઘોડા જોયા ઘોડા જોયા ઘોડા જોયા ઘોડા જોયા ÐÐÐÐ    130 130 130 130 ડોલરમા ંડોલરમા ંડોલરમા ંડોલરમા ં    

   આ વાત 2001ની સાલની છે. 

    માર
 અમરે0કા આ>યે છ એક મહ0ના થયા હશે. અમેર0કા પારકો દ
શ હોવા |ગેKુ ં

શxુઆતKુ ંવલણ vુgુ ંપડÆુ ં હw ુ,ં અને ધીમે ધીમે અહjની 6વન પ@ધતીથી માહ
ર 

થતો ગયો હતો. માર0 દ0કર0ને બે દ0કરા છે. એમની સેવા એ માર0 નવી નોકર0! પણ 

દ0કર0 અને જમાઈને સતત એમ લા2યા કર
 ક
, આખી જjદગી ઘરની બહાર રહ
લ આ 

6વ ઘરમા ં fુઝંાતો હશે. આથી lુ ંઅહj આ>યો ક
 તરત જ મને એની Fુની કાર 

આપી દ0ધેલી. નાના દ0કરાને એક બબેી સીટરને 'યા ંfmુો હતો, $થી મને ચાર
ક 

કલાક રાહત મળે. lુ ંજ બેબી-સીટરને ઘરે એને fકુ0 આ�ુ;ં અને પાછો લઈ આ�ુ.ં 

દ
શમા ંહતો 'યાર
 તો માર0 ગાડ0 ચલાવવા કJપનીએ rાઈવર આપેલો; અહj તો lુ ંજ 

rાઈવર! અને મનયે આ નોકર0 બlુ ગમતી. બાબલાને fકુ0ન ેથો±ુ ં ફર0 આવતો. 

કો’ક વાર લાયÄેર0મા ંતો કો’ક વાર ‘મોલ’મા.ં પગ ઠ0ક �ટો થતો અને ન�ુ ંન�ુ ં

ઘgુ ંણવા પણ મળwુ.ં માર0 પ'ની પણ કો’ક વાર માર0 સાથે આ સહ
લ માણવા 

આવતી. 

     એક દ0વસ એ બબેી-સીટર રહ
તી હતી, તેના ઘરથી આગળ જવા મન થ=ુ.ં અમ ે

રહ
તા હતા તે શહ
રનો 'યા ં |ત આવી જતો હતો. ર�તાની બ¼ે બાFુએ મોટા ં

કJપાઉUડવાળા ંમકાનો હતા.ં થોડ
ક આગળ તો મોટા ંર
Uચ આવી ગયા.ં અહj શોખીન 

માણસોના ઘોડાર હતા. ઘણા બધા ઘોડા હતા. એક બે ર
Uચમા ંઅલમ�ત ગાયો અને 
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ગોધા પણ હતા. મન ેમ આવી. મનમા ંથ=ુ ં, ‘કાલે બાબલાન ેઆ બતાવીશ. એન ે

મ આવશ.ે’ નહj તો આ સાફ �ધુરા શહ
રમા ંકારોની વણર જ જોવા મળે, �ાણી 

એક પણ નહj. 

    બી દ0વસે બાબલાને પાછો લઈન,ે lુ ં એને આ વી�તારમા ં લઈ ગયો. સાવ 

�નુકાર ર�તો હતો. ખાસ અવરજવર ન હતી. f�ુય ર�તાથી બાFુના ર�તે મ� ગાડ0 

લીધી , $થી ઉભી રાHુ ંતો વાધંો ન આવે. હવે તો અમે છેક |દરના ભાગે પહhચી 

ગયા હતા. ઘોડા દ0વાય બીFુ ંકોઈ માણસ દ
ખાw ુ ંન હw ુ.ં મ� ગાડ0 ર�તાની બાFુમા ં

પાક" કર0, અને બહાર નીક�યો. 

    અને… રોજની આદત �માણે મ� ગાડ0 લોક કર0 દ0ધી. એક જ સેકUડમા ંઆ L0યા 

પતી ગઈ. તરત મને �યાલ આ>યો ક
, ગાડ0ની ચાવી તો |દર રહ0 ગઈ છે. જો થઈ 

છે ! 

    મ� બધા દરવા ખટખટાવી જોયા. પાછળની ડ0ક0 પણ ખોલવા >યથ" �ય'ન 

કય�. પણ ગાડ0 તો જડબસેલાક બધં! બાબલો |દર 9રુાયો અને lુ ંબહાર. મ� એને 

ઘણા ઈશારા કર0 સમવવા �ય'ન કય� ક
, બાર0 ખોલી દ
. પણ એ માY બે જ 

વરસનો હતો. એ મને શી મદદ કર0 શક
? અને એને અહjના કાયદા fજુબ બેબી-

સીટમા ંબાધંીને બસેાડ
લો હતો. એ તે �ટ0 શક
 તેમ પણ ન હw ુ.ં માર0 પાસે તો 

કદ0 સેલ ફોન હોતો જ નથી. ર�તા પર એક ચકeુ ંપણ ન ફરક
. ચાર
 બાFુ મોટા ં

કJપાઉUડવાળા ંર
Uચ અને એમા ંઘોડા. પણ એક માણસ નજર ના આવે. મકાન પણ 

ર
Uચની |દર ઘણે �ુર હતા.ં અને 'યા ં જવામાયં બીક લાગે. બાબલાને ગાડ0મા ં
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એકલો fકુ0ને જ�ુ ંપણ શી ર0તે? એ રડ
 અને કો’ક ખરાબ જણ એને ઉપાડ0 ય તો? 

માર0 તો Ì@ુધી જ બહ
ર માર0 ગઈ. કoુ ં�ઝુે જ નહj. 

     ઉપર આભ અને નીચે ધરતી અને વBચે અમે બે ય �ટા પડ0 ગયેલા. વBચે એક 

જ bચKુ ં|તર; પણ એ |તરપટ શી ર0તે ઉતારવો? Hદુ બનાવેલી ક
દમા ંlુ ંક
દ0 

બની ગયો હતો. આમ તો બાબલો 9રુાયો હતો; પણ lુ ં વધાર
 9રુાયો હતો.HEુલી 

હવામા ંહતો તો પણ. lુ ંતો બા9 ુગજબનો હલવાણો. હવે કર�ુ ંoુ?ં 

    અને 'યા ંમને એક ફળÔપુ વીચાર આ>યો. ±ુબતો તરgુ ંશોધે તેમ મને એક જ 

માગ" દ
ખાયો. અને ત ેહતો – બાર0નો કાચ ફોડ0 નાખંવાનો. મન ેર�તાની બાFુએથી 

એક ઠ0ક ઠ0ક મોટો પºથર પણ મળ0 ગયો. મ� જોર કર0ને આગળની બાર0 ઉપર 

એને ઝjmો. બાબલો $ બાFુ હતો એની સામી બાFુએ. $થી કાચની કરચ એને ન 

વાગે. પહ
લાજ �ય'ન ેમ� આ $લ તોડ0. આગળની બ¼ે સીટ ઉપર તો કાચના �ુકડા 

છવાઈ ગયા હતા. બાબલાને તો આ નવી તનો ફટાકડો ½ટ
લો જોવાની મ 

આવી. એ તો માળો તાળ0ઓ પાડ0ને ખીલખીલાટ હસે. મને પણ હવે હસ�ુ ંઆવી 

ગ=ુ.ં લો! �ટÁા તો ખરા. 

     $ થવાK ુહw ુ ંતે થ=ુ;ં એમ માની મ� બાબલાને બહાર કાઢÁો અને ઘોડા બતા>યા. 

પછ0 પાછા ઘરે સીધા>યા, અને માર0 ઘરવાળ0ને આ મhકાણના સમાચાર આiયા. 

સા$ં બધા ં ઘેર પાછા આ>યા 'યાર
 મને સધીયારો અપાયો ક
, કશો વાધંો નહj. 

કારનો કાચ તો નવો નખંાવી દઈoુ.ં તરત જમાઈએ ફોન કય� અને કલાકમા ંતો 

આ�ુ ંકામ કરનાર કાર0ગર આવી ગયો; અને કાચ બદલાઈ ગયો. કાચની ક0Jમત 30 
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ડોલર અને મFુર0ના 100 ! fળુાના પતીકા $વા vુલ 130 ડોલરKુ ંમાર0 એક �લુના 

કારણે »ધણ થઈ ગ=ુ.ં 

     અને બોધપાઠ મળ0 ગયો ક
, ચાવી આપણી પાસે હોવી જ જોઈએ - ગાડ0ની હોય 

ક
 જjદગીની ! 

 

અKLુમણીકા 
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ચાe ુદ0વસની સવાર ચાe ુદ0વસની સવાર ચાe ુદ0વસની સવાર ચાe ુદ0વસની સવાર ÐÐÐÐ ક
નડેામાંક
નડેામાંક
નડેામાંક
નડેામા ં

     સવારના સાડા છનો �મુાર હતો.. બેબીને જોબ પર જતા ંપહ
લા ંના�તો કરવાની 

ઉતાવળ હતી ( માર0 દ0કર0 �તો!). જમાઈ બીચારા ચjતામા ં હતા, તેમના મો ં

જડતા ંન હતા. બાબલાKુ ં(બેબીનો જ તો!) રમક±ુ ંખોવા=ુ ંહw ુ;ં તે માટ
 તે ચjતાwરુ 

હતો. બાબલો આ બધી ધમાલથી છટકવાના ઈરાદ
 બોEયો ” નાના! તમે �ાણાયમKુ ં

કહ
તા હતા, તે મને શીખવાડો ને!”  હFુ ગઈ કાલે તો મારા ર0ટાયર થયા બાદ; અમ ે

અમદાવાદથી ઓટાવા બેબીને ઘરે આ>યા હતા. મને oરુ ચડÆુ.ં ચાલ 

બાબાન ેભારતીય સ�ંvૃતીનો પહ
લો પાઠ આપવાKુ ંઆજથી જ શxુ કર0 દઈએ. 

       મ� માર0 ‘એ’ ને ક�ુ ં– “ ચાલ ઘરની બહાર ઓટલા પર �ાણાયમ કર0એ. ચાલ, 

બાબલા! મઝા પડશે.” બાબલો આ નવા સાહસની શmતાથી ઉ'સાહમા ંઆવી તૈયાર 

થઇ ગયો. મારા ંપ'ની પણ બહાર આવી ગયા.ં અમે �ાણાયમ શxુ કયા". થોડ0 વાર
 

જમાઇ દરવામાથંી બહાર આ>યા અન ે બારgુ ંલોક કર0ને વીદાય થયા. પાચં 

મીનીટમા ંબેબી પણ ગેર
જમાથંી ગાડ0 કાઢ0ને અમને ‘બાય’ કહ0ન ેવીદાય થઈ ગઈ. 

          ક
નેડ0યન ઘરની બધંીયાર હવામા ં નહj; પણ  બહારની oÉુ Õ હવામા ં કસરત 

અને �ાણાયમ કર0એ, તો તબીયત ક
વી બને તે�ુ ંમાxંુ ભાષણ બાબલો @યાન9વુ"ક 

સાભંળતો હતો. માર0 ચાર મણની કાયાન,ે અને ખાસ તો તેના શણગાર xુપ પટે 

જોવાની મઝા માણતો હતો. મારા ં પ'ની એક ચી�ે, તેમની નમણી કાયા પાછલી 
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ઉJમરમા પણ સોળ વષ"ની કUયા $વી રહ0 શકશે; તેના ઉ'સાહમા,ં બરાબર કસરત-

ર�ત હતા. 

       “ હવે ચાલો ઘરમા ંજઈએ.” થાક
લા �વર
 lુ ંબોEયો. આખા લ¯કર
 ઘરના બારણા ં

ભણી વીજયયાYા આરંભી. પેeુ ંખોવાયેeુ ંરમક±ુ ંહવે પા� ંયાદ આ>=ુ ંહw ુ;ં  તે મળ0 

જશે એ આશાએ બાબલો સૌથી આગળ. હતો. 

        પણ, બારgુ ંતો બધં! વળ0 ઘરમા ંતો કોઈ જ નહj. આ સાવ અવનવા દ
શના ં

બારણા ંપણ ક
વા?ં ઓટોમટે0ક તાÑં વસાઈ ય. mા ંતો |દરથી ખોલો; અથવા 

ચાવી હોય તો ખોલીને |દર ઓ. 

        હવે 4ીમતી6ના સોળ સાલની �ુદંર0 થવાના સપનાઓં પર પાણી ર
ડાઈ ગ=ુ.ં 

” તમને આવા ચાળા �ઝુે છે.હવે oુ ંથશ?ે “ , તેઓ વ{ા.ં 

         lુ ંતો હત�ભ જ થઇ ગયો. નોકર0 કરતો હતો 'યાર
 ય, આવા ધમ"સકંટમા ંકદ0 

પડ¹ો ન હતો. મડેમનો કકળાટ ચાe ુજ હતો. હવે કર�ુ ંoુ?ં પાસે ફોન પણ નહj; 

અને કોઇ આડોશી પડોશી પણ દ
ખાય નહj. બધાના ં બારણા ં બધં. અને સાવ 

અ�યાના ઘેર જવાય પણ શી ર0તે? અને પાછ0 ધોળા લોકોની વધાર
 પડતી શી�ત! 

આપણે તો બા9 ુજબરા હલવાણા! 

           પણ આ ક
નડેામા ં ઉછરતી નવી પેઢ0 �માટ"  ઘણી હh ! પોયરાના તરોતા 

દ0માગમા ંઝબકારો થયો. તે કહ
 “ માર0 બેબી-સીટર સાવ ન6કમા ં રહ
 છે. ચાલો 

નાના! 'યા ંજઈને મJમીને ફોન કર0એ.” 
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          અમાxંુ લ¯કર તો ઉપડÆુ;ં બેબી-સીટરને ઘરે. બાબલો અને નાની તો કંઇક 

>યવ�થીત પોશાકમા ંહતા, પણ બદંા તો ચ�0– બનીયનધાર0! અમે Yણે ય Hદુાબ�ો 

અમદાવાદ0 હોલÌટુમા;ં એટલે ક
 સાવ HEુલા પગે!  બ�ુ ં હાઉસન ઉસન તો 

ચાE=ુ.ં આગળ. આ નવા સાહસથી ઉ'સાહમા ં આવી ગયલેો; અને આટલા મોÖા 

માણસોના ગાઈડ થવાની, અણધાર0, બઢતી મ�યાની તકથી ઉછળતો, બાબલો; 

પાછળ ચjતાk�ત વદને,  અને થોડા �ોભવાળા ચહ
ર
 lુ;ં અને સૌથી પાછળ ફ·ઝુ 

ઉડ0 ગયેલી નાની. 

        ર�તામા ં �વા�ºય માટ
 બlુ સભાન અને સવારના પહોરમા ંચાલવા નીકળેલા 

ક
નેડ0યનો, વી�ફાર0ત નજર
 અમને નીહાળ0 ર�ા ંહતા.ં અમે તો મjયાની મjદડ0ની 

$મ નજર નીચી કર0ને ધસમસતા હતા. mાર
 બેબી-સીટર બને4ીKુ ંઘર આવે અને 

અમારા આ ધમ"સકંટનો |ત આવ?ે 

         એટeુ ંસાxંુ હw ુ ંક
 બાબલો સૌથી વધાર
 fડુમા ંહતો . જો રડતો હોત તો, કોઇ 

શીo-ુસાથી, પરોપકાર0 સ�જનની vૃપાથી અમે પોલીસથાણે પણ પહhચી ગયા હોત – 

આ અવનવા દ
શમા!ં 

         છેવટ
 અમે 'યા ંપહhBયા. પલેા ંબહ
ન તો અમારા દ0દાર જોઇને ડઘાઈ જ ગયા.ં 

પણ મામલો સમવતા ં થાળે પડ¹ો. દ0કર0 સાથે વાત થઈ ગઈ; અને પદંર
ક 

મીનીટમા ંતે આવી ગઈ, અને અમને યથા�થાને પાછા �ખુxુપ ગોઠવી પણ દ0ધા.ં 

ઘટનાKુ ં9નુરાવત"ન ન થાય તે oભુાશયથી, સા$ં અમને ચાવીની બી6 કોપી પણ 

મળ0 ગઇ! 
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        પણ એ અડધોએક કલાકની ક
નેડાની પહ
લી સવાર જjદગીભર યાદ રહ0 જશે. 

[ એક મીYની આપવીતી પર આધાર0ત સ'યકથા ] 

 

અKLુમણીકા 
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જયની એકલ fસુાફર0જયની એકલ fસુાફર0જયની એકલ fસુાફર0જયની એકલ fસુાફર0    

       મને બlુ જ વહાલો જય તે વખત ેચાર વશ"નો હતો. 2003ની સાલ અન ે

નવેJબર મહ0નો. અમ ેભારત આવવા નીક�યા.ં માર0 પ'ની, જય અને lુ ં- ડલાસથી 

અમદાવાદ વાયા શીકાગો. 

       ઈમીkેશન ચકે શીકાગો થવાKુ ંહw ુ.ં એર ઇUડ0યાની ¶લાઈટ 'યાથંી પકડવાની 

હતી. માટ
 ડલાસમા ં તો અમે આનદં અને ઉ'સાહમા ં iલનેમા ં ચડ¹ા.ં mાર
 

અમદાવાદ આવે અને mાર
 બધાનંે મળ0એ?  દ
શ પાછા જવાની આwરુતા તો હોય 

જ ને? 

     શીકાગોમા ંમારો દ0કરો વીહગં અને તેની વlુ 6Îાસા અમન ેલેવા ંઆ>યા ંહતા.ં 

આખો દ0વસ તેમની સાથે આનદંથી વીતા>યો. તેમના લ2ન બાદ અમે પહ
લી જ 

વાર મળતા ંહતા.ં  આ જ તો અમેર0કાની તાસીર છે. હ�યા ંમીલન માટ
 આwરુ હોય, 

પણ વો નસીબ કહા.ં સા$ં 6Îાસાએ બનાવેલી સરસ મની રસોઈ  અમે જJયા ં

અને એરપોટ"  પહhચી ગયા.ં 

     ઘણા ંબધા ંદ
શી લોકો વતન જવા લાઈનમા ંઉભા ંહતા.ં ણે શીકાગોના ઓ’હ
ર 

એરપોટ"  પર -જુરાત ખ±ુ ંથઈ ગ=ુ ંહw ુ.ં mાર
ય અમારો નબંર આ>યો. ચેક કરનાર 

મહ0લાએ અમારા બેના પાસપોટ"  ચેક કયા". હવે જયનો વારો આ>યો. તેના મhઢા 

પરના હાવભાવ બદલાવા માડં¹ા. અમારા પેટમા ં તેલ ર
ડાવા માડંÆ ુ.ં તેણે છેવટ
 

ધડાકો કય�. 
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    ”  જય નહj જઈ શક
. તેનો પાસપોટ"  એક મહ0ના પહ
લા ંખલાસ (Expire) થઈ 

ગયો છે. ”    

    અમે તો મોટા ધમ" સકંટમા ંfકુાઈ ગયા.ં હવે oુ ંકર�ુ?ં પેલા ંબહ
નને ક�ુ ંક
, અમન ે

થોડ0 મીનીટો આપો, અમે નીણ"ય લઈને જણાવીએ છ0એ. અમારા બેનો  સામાન તો 

|દર પહhચી પણ ગયો હતો. અમાર
 બlુ જ ઝડપથી નીણ"ય લવેાનો હતો.  ચેક-ઈન 

કાઉUટરથી થોડ
 �ુર અમાર0 શીખર મYંણા યોઈ.   ડલાસ સાથે કોUફરUસ 

કોલ! પાચં  દસ મીનીટના, ઉBચ ક�ાના વીચાર વીમશ" બાદ એમ નÈ0 થ=ુ ંક
, મારા ં

પ'ની તો ભારત ય જ. માર0 ટ0ક0ટના નીણ"ય માટ
  બે Yણ દ0વસની મહ
તલ 

માગંવી. જયને તો પાછા ફયા" વીના �ટકો જ નહોતો. 

    અમે પેલા ંબહ
નન ેઆ માટ
 વીનતંી કર0. �પેશીયલ સજંોગો જોતા ંતેમણે માર0 

ટ0ક0ટ  ‘ઓપન’ કર0 આપી. હવ ેમાર0 બ ેમોટ0 પેટ0ઓ પાછ0 લેવાની હતી. બlુ જ 

માથાvુટ કર0ને, વીહગેં તે બેગો |દરથી કઢાવી. મJમીને વીદાય કરતા ં પહ
લા ં

એરપોટ"  પરની ર
�ટોરUટમા ં ફર0 પાછ0 લાબંી શીખર મYંણા. જય તો તેની 

બાળ�લુભ મ�તીમા ંમશ-લુ હતો. તેને માટ
 તો પાસપોટ"  મર0 ગયો; તે એક 6વ±ુ ં

મર0 ય એવી એક નાનીશી ઘટના જ હતી.  બા એકલા અમદાવાદ ય છે; તે તેને 

ગJ=ુ ંતો નહj.  પણ તેણે તરત સમાધાન કર0 લી�ુ,ં ’ તેના હJમશેના સાથી દાદા તો 

છે જ ને? ‘  અને તેના ંરમકડાનંી �ુનીયામા ંએ તો ફર0 ખોવાઈ ગયો. 

   પણ, અમારા બધાના ચહ
રા તો………  અઘાયેલી વાણીયણ $વા ! કાઈં �ઝુw ુ ંન 

હw ુ,ં હવે આગળ oુ ંકર�ુ.ં 
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   મારા ંપ'ની તો ભારત જવા ઉપડ0 ગયા.ં અમે વીહગંને ઘેર લીલા તોરણે પાછા ં

ગયા.ં આખી રાત અજપંામા ંકાઢ0. પણ મારો દ0કરો વીહગં ચાનકવાળો; તે ઈUટરનટે 

પર મચી પડ¹ો.  lુ ંસવાર
 ઉઠ¹ો 'યાર
 તેણે ક�ુ;ં  “બા9,ુ જય એકલો પાછો ડલાસ 

ય તો? એરલાઈનવાળા 50 ડોલર વધારાના લે - એ જવાબદાર0 માટ
. અન ે

જયની ર0ટન" ટ0ક0ટ તો છે જ.   

   lુ ંતો ફફડ0 જ ગયો. Ôઆ ચાર વરસના ½લને એકeુ ંશી ર0ત ેમોકલાય?Õ  હ0Jમત 

કર0ને વીહગેં માર0 દ0કર0 અને જમાઈ સાથે ડલાસ વાત કર0. આ નવા જમાનાના 

લોકો માળા ં ભાર
 હ0Jમતવાળા ં હh! એ બે જણા ં તરત જ  તૈયાર થઈ  ગયા.ં માર0 

ભારતયાYા સકં
લવી પડ
; તે કોઈને પસદં ન હw ુ.ં  lુ ંર�ો Fુના જમાનાનો માણસ. 

વળ0 અમદાવાદ પહh¤ુ;ં અને માર0 ઘરવાળ0ના ડોળા ક
વા મને ડારશે તનેો ભય પણ 

ખરો. lુ ંટસનો મસ ન થાO. lુ ંતો ડલાસ પાછા જવાKુ ંનÈ0 કર0ને જ બેઠો હતો. 

       અથાક �ય'નો પછ0, એ ચાર
 જણ મને સમવવામા ંસફળ ર�ા. આ બધી વાત 

પાછ0 જયથી છાની રાખીને જ કરવાની ને? નÈ0 થ=ુ ં એટલે વીહગં તો 

એરલાઈનની ઓફ0સે જવા ઉપડ¹ો. પહhBયા પછ0 એકાદ કલાકમા ંતેનો ફોન આ>યો 

; ” બ�ુ ંનÈ0 થઈ ગ=ુ ં છે. સા$ં પહ
લા ંજયન ેડલાસ પાછા જવાKુ ંઅને પછ0 એક 

કલાકમા ં તમાર
 અમદાવાદ જવાKુ ં નÈ0 ક=ુp છે. જયની બધી જવાબદાર0 એર 

લાઈનવાળા લેશે.” માર0 દ0કર0 અને જમાઈ 'યા ંએરપોટ"  પર જયને લેવા આવશ,ે તે 

પણ તેણે નÈ0 કર0 ના�ં=ુ ંહw ુ.ં 
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     હવે સૌથી કઠણ કામ માર
 ભાગે આ>=ુ.ં જયને માનસીક ર0ત,ે એકલા fસુાફર0 

કરવા માટ
 તયૈાર કરવાનો ને? મ� ધીર
 ધીર
 �મુીકા ઉભી કર0. 

     મ� ક�ુ ં : ” જય, બેટા! જો આ બ�ુ ંથ=ુ ંને, એટલે બાની તબીયત અમદાવાદમા ં

બlુ ખરાબ થઈ ગઈ છે. આપણા ¶લટેમા ંએ એકલા જ છે. તેમને દવા કોણ આપ?ે 

કોણ ચા પાણી આપ?ે ”   

      આ ય બા9,ુ નાનો નાનો પણ રાઈનો દાણોને? એ કહ
,” ક
મ માલતી-માશી તો છે 

ને?   

      આપણ ે આ બધી દલીલોની તૈયાર0 રાખી હતી. મ� ક�ુ ં , ” માલતીમાસીના 

માસા(!) પણ બીમાર છે.” તેને યાદ હતા ંતે બીં બધા ંનામો તેણે યાદ કયાp. મ� 

દર
ક માટ
 Fુ�ંુ Fુ�ંુ બહાKુ ંઆગળ ધર0 દ0�ુ.ં  

       છેવટ
 તેણે ÄÙા¢ છોડÆુ ં, ” દાદા, ચલો, આપણે બ¼ે જઈએ.” 

       માxંુ શ¢ પણ તયૈાર જ હw ુ ંન?ે   ”  પણ તારો પાસપોટ"  તો મર0 ગયો છે ન?ે “ 

       તે કહ
, ” દાદા! કોJ=ટુરમા ંનવો બનાવી દો ને? ! ” (જો=ુ,ં કોJi=ટુર0યા  બાળકો 

 ક
વા ંહોય છે? ) 

      મ� ક�ુ ં , ” અર
 દ0કરા! આ તો Ìશુકાકા(!)ના માણસોએ જ બનાવવો પડ
. તારા ં

મJમી-પiપાએ Ìશુકાકાવાળાઓની ઓફ0સમા ંજ�ુ ં પડ
 - અને સાથે તાર
 પણ. અન ે

પછ0 તારો નવો પાસપોટ"  મળે. આમા ંતો એક મહ0નો થઈ ય.” 
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      મને કમન,ે બેળે બળેે, એક કલાકની 6ભાજોડ0 પછ0, ભાઈ માUયા. તેનો ચહ
રો તો 

ર±ુ ંર±ુ ં . અમારા બયેથી તે કદ0 �ટો પડ¹ો ન હતો.  તેના નાનકડા દ0માગમા ંઆ 

અ�તુ9વુ" ઘટના હતી. પણ બાળક આપણા કરતા ંબlુ સરળ હોય છે. તે બદલાતા 

સજંોગો સાથે ઘણી ઝડપથી તાલમેલ મીલાવી લેw ુ ં હોય છે.  તેને મનાવ�ુ ંએટeુ ં

fુ̄ ક
લ નથી -  $ટeુ ં9વુ"kહોથી ભર
લા આપણા $વા માટ
 હોય. 

        તે કહ
 ,” પણ , મારા ંરમકડા?ં” 

         બસ હવે જગં 6તાઈ ગયો હતો. 

      મ� સહ
જ પણ સમય -મુા>યા વીના, અમારા આગwંકુ વીBછેદની તૈયાર0ઓ શxુ 

કર0 દ0ધી. ચાર પેટ0ઓમાથંી જયની બે પેટ0ઓ Fુદ0 અને માર0 બે Fુદ0 કરવાની 

જવાબદાર0મા ં તેને સહભાગી બનાવી દ0ધો.  આ બ�ુ ં પેકjગ મારા ં પ'નીએ કર
eુ.ં 

મને કશી સમજ ન પડ
 ક
, કયો સામાન કોને આપવા તેણે પેક કર
લો હતો. આપgુ ંએ 

ડ0પાટ"મેUટ નહj!  $ રમકડા ં સગાઓંના ંઅને મીYોના ં છોકરાઓંને આપવા  ભયાp 

હતા,ં તે બધા ંતેની પટે0મા ંfકુવા ંપડ¹ા.ં સદભા2યે આવી ચીજો એ પેટ0ઓમા ંઓછ0 

હતી;  કપડા,ં �વેટરો વી,  ભેટ આપવાની વ�wઓુ જ વધાર
 હતી. આથી બlુ તકલીફ 

ન પડ0. 

         છેવટ
 �ખુxુપ ભાગલા પડ0 ગયા! ભાઈ તો આટલા ંબધા ંરમકડા ંતેને મળશ,ે તે 

ખયાલમા ંHશુીમા ંઆવી ગયા હતા. �ટા પડવાKુ ં�ુખ વીસરાઈ ગ=ુ ંહw ુ.ં તેને એક 

નાની હ
Uડબેગ પણ બનાવી આપી, $મા ંiલેનની fસુાફર0 માટ
 થોડો ના�તો, બે ચાર 
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નાના ં રમકડા ંઅને ખાસ તો તેના ડોuમુUટ. તેને ખાસ સમ>=ુ ંક
, Fુનો પાસપોટ" 

ખોવાઈ જશે; તો નવો નહj મળે. માટ
 તે સાચવીને રાખે. 

         આ બધી પળોજણમા ંસમય mા ંગયો તે ખબર જ ન પડ0. થોડ0 વારમા ંજ 

અમારો એરપોટ"  જવાનો સમય આવી 92ુયો. ઘડ0 ઘડ0 જય કહ
,” દાદા, મારો નવો 

પાસપોટ"  બનશે ને;  પછ0 lુ ં તે iલને ઉડાડ0ને અમદાવાદ આવી જઈશ હh!”  

આપણે તો બા9!ુ પાવર½લ હhકારો ભણતા જ ગયા! Ôઆ અમેર0કન લ�ડોળ0=ુ ં હ6 

સાયકલ પણ ચલાવw ુ ંનથી; અને iલમે ઉડાડવાના �વાબ સેવે છે!Õ  

         આ છે બાળકની �ુનીયા. આશાઓથી, અરમાનોથી સભર. આ �ણમા ં જ 

6વવાKુ.ં  ગયેલી ક
 આવનાર0 કાલની કોઈ ચjતા નહj. મ�તી અને મ જ મ. 

દાદા-દાદ0નો આવનાર વીયોગ mાયં  વીસરાઈ ગયો હતો. તનેો ઉ'સાહ હવે વધતો 

જતો હતો. તે બહા�ુર થઈ ગયો હતો. ‘બીગ બોય’  બની ગયો હતો.  એકલો iલને 

ચલાવીને જવાનો છે, એવી કEપનાઓની �ુનીયામા ં તે ચક¤રુ અને મ�ત હતો. 

ક
ટલાયં રમકડાઓંના કાEપનીક iલનેો તેના હાથમા ંઅને મનોમય જગતમા ં ઉડ0 

ર�ા ંહતા.ં 

         તેના આ અમેર0કન �પીર0ટ પર વીહગં, 6Îાસા અને lુ ંતો વાર0 ગયા.ં આપણ ે

-જુરાતી/ ભારતીય લોકો બાળકોને આવો આ'મવીÂાસ ક
ળવવાની તક જ આપતા ં

નથી. 

         અમે એરપોટ"  પર પહhચી ગયા.ં અમને એમ ક
 'યા ંપહhચીને ભાઈ ઠંડા પડ0 

ય તો oુ ંકર�ુ?ં   પણ 'યા ંએક એરહો�ટ
સ ઠ0ક ઠ0ક સમય તનેી સાથે રહ0. ઘડ0ના 
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છÚા ભાગમા ંતો બ¼ે દો�ત બની ગયા.ં  હવ ેઅમને શાતંી થઈ.    તેના ગળામા ંતનેા 

�પેશીયલ ડોuમુ�ટ એક iલા�ટ0કની થેલીમા ંfકુ0 ભરવી દ0ધા હતા. તેને સમ>=ુ ં

ક
, આ થલેી તે શર0રથી જરાયે અળગી ન કર
. તેણે આ માટ
ની 9ણુ" જવાબદાર0 

ઉપાડ0 લેવા �ોમીસ આi=ુ ં-  અમેર0કન �ટાઈલમા ં‘હાઈ - ફાઈ’ કર0ને ! 

       એરલાઈનની આવી પર0�થીતી માટ
ની 9વુ"તૈયાર0 અને સી�ટમ બમેીસાલ હતા.ં 

આ જ તો આ લોકોની Hબુી છે ને.  દર
ક તની પર0�થીતીમા ંoુ ં કર�ુ ંતેK ુ ંબ�ુ ં

આયોજન પહ
લથેી તયૈાર જ હોય. કોઈ ગભરાટ, ધમાલ ક
 અ>યવ�થા નહj. અમન ે

છેક iલનેની તનેી સીટ �ધુી, ખાસ ક
સ તર0ક
 જવા દ
વા માટ
નો બોડÍગ પાસ પણ 

આiયો.   તેમા ં‘ચાઈEડ એ�કોટ"  ‘ એમ છાપેeુ ંતૈયાર હw ુ.ં 

      અમારા જયભાઈ તો રાપાઠમા ં હતા. ચાર જ વશ"ની ઉJમર
 એકલા iલનેની 

fસુાફર0 કરનાર �થમ (!) બાળક તર0ક
K ુ ંતેK ુ ંઆ'મગૌરવ અને �વાભીમાન ચહ
રા 

પર �તીબjબીત થતા ંહતા.ં તેનો ચાલવાનો ઠ�સો અનેરો હતો. તેની બાFુની સીટ 

ઉપર કોઈ કJપનીની મેનેજર બાઈ આવીને બેઠ0. અમારો હ0રો તો તેને પણ પોતાની 

ગૌરવ-કહાણી કહ
વા માડં¹ો. તે બાઈ પણ બlુ સાર0 અને મળતાવડ0 સ¼ાર0 હતી. 

તેને બાળમાનસનો સારો પર0ચય અને અKભુવ હતો. તે બ¼ેન ેવાતો કરતા ંજોઈ, 

અને એર હો�ટ
સની માયાÑતા અને ફરજ માટ
ની સભાનતા જોઈ અમને હ�યે ટાઢક 

થઈ. 

     અમે એરપોટ" પર પાછા ફયા";  તેKુ ં iલેન ટ
ક ઓફ થ=ુ;ં મ� પણ માર0 fસુાફર0 

માટ
 ��થાન ક=ુp.  
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    બે કલાક પછ0 �યાર
 માxંુ ભારત જવાKુ ંiલેન એરબોન" થ=ુ ંહશે 'યાર
, જયભાઇ 

 ડલાસના એરપોટ"  પર વીજયના ગૌરવથી ડગ fકુ0 ર�ા હતા. તેને લેનારો કાફલો 

તો mારનોય હાજર જ હતો. પછ0 એક અ9વુ" ઘટના બની. અઠવાડ0યા પછ0 પેલી 

મેનેજર બાઈએ જયની મJમીને સરસ મનો કાગળ લ�યો હતો.  જયની ચાલાક0, 

સમય�ચુકતા અને બહા�ુર0ના ંબlુ જ વખાણ કયાp હતા.ં આ અમેર0કન સ�જનતા 

અને વીવેક પર અમ ેસૌ વાર0 ગયા.ં એની ઈ�કોલમા ં તો એકલા iલેન fસુાફર0 

કરનાર, ચાર વરસના બાળક તર0ક
, એKુ ંનામ આખો દ0વસ ગાજw ુ ંર�ુ.ં   

    આમ તો આ �સગં સાવ નાનો જ છે, પણ જયના ચાર વશ"ના દ0માગમા ંઆ 

અKભુવે $ બીજ રોi=ુ,ં તેણે તેને ઘણો નીડર બનાવી દ0ધો. પછ0ના અમારા 

vુ�ુJબ6વનના નાના �સગંોમા ંતનેા >ય?તી'વમા ંઆવેeુ ંપર0વત"ન અમે બlુ �પ¯ટ 

ર0તે નીહાળ0 શmા છ0એ. 

     આમ છેવટ
 સૌ સારા ંવાના ંથયા.ં  

અKLુમણીકા 
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ઝાડ0ઓમા ંએકઝાડ0ઓમા ંએકઝાડ0ઓમા ંએકઝાડ0ઓમા ંએક સાહસસાહસસાહસસાહસ 

        ગઈકાલે માર0 દ0કર0, તેના દ0કરાઓ અને lુ ં બધા સાથે પાક"મા ં ગયા હતા. 

આમ તો સામાUય અને નાનો પાક" જ હતો. પણ HEુલી અને રમવાની જ2યાથી થોડ
 

�ુર ઠ0ક ઠ0ક મોટ0 ઝાડ0ઓ હતી. બધાનંે તનેી |દર જવાKુ ંમન થ=ુ.ં નવા અ�યા 

�દ
શોમા ં�વેશવાKુ ંvુwહુલ બાળકોના મનમા ંહw ુ.ં 

       અમે બધા ંતે તરફ ઉપડ¹ા. |દર પ�સવાનો કોઈ ર�તો દ
ખાતો ન હતો. નરદમ 

ઝાડ0 જ હતી. અમે તો આગળ અને આગળ તેની ક0નાર0 પર આવેલા જોગjગ V
ક 

પર આગળ ચાEયા. એક જ2યાએ છj±ુ ંદ
ખાgુ!ં કોઈએ થોડ0 ઝાડ0 કાપી એક જણ 

ચાલી શક
 તેવી ક
ડ0 બનાવી હતી. અમે તો |દર પ�ઠા. થોડ
ક આગળ ગયા અને એ 

ક
ડ0 તો બધં થઈ ગઈ. પણ કાટંાળ0 ઝાડ0ઓની વBચે વBચે �રે0 ઘાસ ઉગેeુ ંહw ુ.ં મ� 

હાથથી સાતેક ½ટ લાબંા �કુાયેલા ઘાસની એક સોટ0ને ખ�ચી જોઈ. તે તો તરત મારા 

હાથમા ંઆવી ગઈ, 

      હવે અમને અમાર0 પોતાની ક
ડ0 બનાવવાની ર0ત આવડ0 ગઈ. હવે તો બેય 

છોકરાવંન ેપણ સોટ0ઓ ખ�ચી કાઢવાની મ આવવા લાગી. mાકં ઝાડ0ની કાટંાળ0 

ડાળ0ઓ વBચે નડતરxુપ હતી. પણ તેન ે મ� સાચવીને વાળ0 લીધી. અથવા બlુ 

�કુાયેલી અને પાતળ0 હોય; તો તે કાપી પણ શmો. અથવા થોડા નીચા નમીને અમે 

તેને પાર કર0 શmા.ં બસ, અમાર0 ક
ડ0 અને અમાર0 ટોળ0 તો આગળ ધપતી રહ0. 

થોડ
ક આગળ આમ જવા=ુ.ં 
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      'યા ંઅમારો નાનકો જય, $ કોલJબસની અદાથી સૌથી આગળ ચાલતો હતો તે 

બરાડ0 ઉઠ¹ો,” દાદા! આગળ L0ક (વહ
ળો) છે.” અમે બેળે બળેે તેને કાઠં
 પહhચી 

ગયા. ગદંા પાણીની એ તો નાની શી નીક જ હતી. પણ અમન ેતો તે મોટ0 નદ0 

$વી લાગી. હવે આને ઓળંગવી એ અમારો =ગુધમ" બની ગયો! એક પડકાર 

અમાર0 સામે ઉભો થઈ ગયો હતો. 

      અમે તો આ નીકને કાઠં
 કાઠં
 આગળ આગળ ચાEયા. પાછા અમારા નાનકા 

નેતા6એ બાતમી આપી. આગળ એક 9લુ પણ છે. અમે જો=ુ ંતો એક �કુાયેeુ ંઝાડ 

નીકની ઉપર wટુ0 પડ
eુ ંહw ુ.ં ઉપરવાળાએ વBચે બે એક જગાએ પકડવા માટ
 ઠ0ક 

ઠ0ક ડ0 ડાળ0ઓ પણ અમાર0 પર મહ
રબાની કર0ને રહ
વા દ0ધી હતી. માર0 દ0કર0 

અને lુ ંએવા ની¯કષ" પર આ>યા ક
, આન ેઓળંગવામા ંમસ મો�ંુ જોખમ છે. નીક 

આમ તો ચાર પાચં ½ટ જ પહોળ0 હતી, અને ખાસ Oડ0 પણ ન હતી; પણ પાણી ગ�ંું 

હw ુ.ં આથી અમે નેતા6ને વાયા". પણ સાહસKુ ંઝKનુ તનેા દ0લોદ0માગ પર સવાર 

હw ુ.ં ઘેર ટ0.વી. પર જોયેલી કા�ુ"ન સીર0યલનો �તાપ જ ગણોને! 

      એ ભાઈ તો સાવચેતીથી આ મળ0 આવેલા vુદરતી 9લુ ઉપર ધીર
 ધીર
 આગળ 

વ@યા. ઓEયા કોલJબસનેય એટલાટં0ક ઓળંગતા ંઆવી જ અK�ુતુી થઈ હશ–ે થોડા 

મોટા પાયા પર! બે Yણ મીનીટ, અને નતેા6 નીક ઓળંગી ગયા. એના fખુ ઉપર 

એક ન�ુ ંસાહસ પાર પાડ¹ાની વીજયી f�ુા |કાઈ ગઈ. બેળે બળેે હવે અમે બાક0ના 

Yણ પણ આ 9લુ ઓળંગીને પેલે પાર પહhચી ગયા. 
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       આગળ ખાસ ઝાડ0 પણ ન હતી. મોટ
 ભાગે �ેર0 ઘાસ જ હw ુ.ં હવે ક
ડ0 પાડવી 

આસાન હતી. થોડ
ક આગળ ગયા અને પાક"નો છેડો દ
ખાણો. આગળ રહ
ઠાણના 

મકાનો અને પાકો ર�તો દ
ખાતા ંહતા.ં અમે હવે પાછા જવાKુ ંશxુ ક=ુp અને થોડ0ક 

મીનીટોમા ંજ પાક"મા ંપાછા આવી ગયા. 

       પણ નવી ક
ડ0 પાડવાKુ;ં અ�યા અવરોધો પર હાજર તે હથીયાર $વા 9લુો 

વાપરવાKુ ંઅને @યયે સી@ધ કરવાKુ ંગૌરવ સૌના મનને એક નવી જ તાજગી બ�ી 

ગ=ુ.ં 

 

અKLુમણીકા 
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ટ0ક0ટટ0ક0ટટ0ક0ટટ0ક0ટ મળ0મળ0મળ0મળ0 

      શીયાળાની સવારનો સમય છે. �રુ
શ! તમાર0 અમદાવાદ0 કાયાને અહjનો 

કડકડતો શીયાળો બlુ અKvુુળ નથી. તમારો નાનકડો દોહ0Y પણ ભલેને જUમે 

અમેર0કન હોય; તેની નાનકડ0 જjદગીનો મોટકડો ભાગ અમદાવાદમા ં જ પસાર 

થયેલો છે. એટલે બ¼ે ચી�Û�ુીએ તો અમદાવાદ0 જ! આ ઓવરકોટ અને Ìટુ 

મોંના ં ઠઠારા  વ�ઢારવા ં બ¼ેને બlુ આકરા ં લાગે છે. તમે બાબલાને માડં 

મનાવીન ેડ
-ક
રમા ંઉતાર0 જવા તૈયાર થઈ ગયેલા છો. માલીપા ગલગલીયાયં ખરા 

જ તો ક
, આ બાબeુ ં વીદાય થાય, એટલ ે તમે તમાર0 ગઈ કાલે અ�રુ0 fકુ
લી 

-જુરાતી ચોપડ0મા ંફર0 ±ુબી ઓ અને ઓEયા દ
શી નેટમીYોને ઈમેલીયા સલામ 

માર0 {ો. 

      પણ ઓEયો બાબલો? એને શી ર0તે ઈ�vુલ જવા સમવી શકાય? એનેય એના ં

મનગમતા ંકા�ુ"ન ના જોવા ંહોય? માડં માડં ક
ટક
ટલી લાલચ આપી તેને તૈયાર કય� 

છે. આ$ બપોર
 તો જxુર તમે વહ
લા તેને લેવા પહhચી જવાના છો; તેવી હ�યાધારણ 

દસમી વાર આપી ¤mુા છો. 'યા ંતમાર0 ‘ઈવડ0 એ’ તમાર0 >હાર
 ધાય છે. જમાઈ 

કાલે જ તેને મનગમતી ક
Uડ0 લાવેલા છે; તેમાનંી એક બાબલાના હાથમા ંતે પકડાવી 

દ
 છે; અને બાબલાને મસમો�ંુ �ોમીસ આપી દ
 છે ક
, �vુલેથી આવશે એટલે બી6 

મળશે. 
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       છેવટ
 તમાર0 અને બાબલાની સવાર0 ઉપડ
 છે. આમ તો ડ
-ક
ર ઘરથી એક 

માઈલ �ુર જ છે.  દ
શની ગલીvંુચીના માહ
ર એવા તમનેય, અમેર0કાની ગલીvંુચી 

$વા અહjના ર�તા વધાર
 ફાવે છે. કોલJબસે અમેર0કા શોધી ના�ંયો હતો, એ ક�ાની 

તમાર0 મહાન શોધના �તીક, એવા તમારા આ રોજના ર�તે તમે ગાડ0 હકંારો છો. 

બાબલાને તો ડ
ડ0 ઝાકઝમાળ ર�તે ગાડ0 9રુપાટ લઈ જતા હોય તે વધાર
 ગમw ુ ં

હોય છે; એટલે તેનો નવો કકળાટ ચાe ુજ. 

       ‘ દાદા! = ુઆર એ બેડ બોય. Ô 

      તમે આ રોજની ગાળ સમસમીને ખાળ0 લો છો; અને તમારા બાળપણમા ંતમ ે

ક
વા શીયાવંીયા ં થઈ, બાપના બધા Fુલમો(!) અને આપHદુ0 ખમી લેતા હતા; ત ે

વીચારોને હરમી વાર મમળાવો છો. અમેર0કન �ને રોજKુ ં �વ�તીવાચન પણ 

મનમા ંસર0 પડ
 છે. છેવટ
 �vુલ આવી 9ગેુ છે. ફર0 બાબલાનો રડમસ ચહ
રો તમાર0 

|દર દયાભાવ �ેર
 છે. ફર0 દસમી વાર તેને બપોર
 વહ
લા તડે0 જવાKુ ં ર
ડ0મડે 

�ોમીસ તમે આપી દો છો. આમ માડં માડં તમને આજના દ0વસની તમાર0 છ 

કલાકની નાનકડ0 અને મીઠ0 મધ $વી f?ુતીની મહાન ઉપલyધી થાય છે. 

        તમે એજ ગલીvંુચીના ર�તે પાછા જવા વળો છો. અને વીચારોના ંધણ તમન ે

ઘેર0 વળે છે. 

       ‘ દ
શમા ંઆવા ં vુમળા ંબાળકો પર આવો Fુલમ હોય? (જોક
, હવે તો 'યાયં �ી-

નસ"ર0ઓએ મJમીઓKુ ં કામ સરળ બનાવી દ0�ુ ં જ છે ને ?) તમાર0 દ0કર0 અન ે

જમાઈ ગાડાના પૈડા $વા ડોલર આ ડ
-ક
ર માટ
 ખચÜ છે – તમન ેઆ છ કલાક f?ુતી 
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મળે તે માટ
. અમરે0કામા ં તમારા $વા ં બીં ગલઢા ં આટલા ં Hશુનસીબ નથી. 

એમનો  બરાબર કસ તેમના ંદ0કરા-દ0કર0ઓ કાઢ0 નાખં ેછે. આખો દ0’ એમને પૌY-

પૌYી ક
 દોહ0Y-દોહ0Yી સાથેની મગજમાર0માથંી mા ંકશો સમય જ મળતો હોય છે?’ 

       આવા અનકેમી વાર કર
લ વીચારોથી તમે તમારા વતન-Ëરાપાને માડં માડં 

ખાળો છો. 

       ‘ દ
શમા ંબગીચાની પાટલી પર સમવય�ક કાકાઓ અને દાદાઓની સાથે દ
શના 

રાજકારણની ક
વી ચચા"ઓ ચાલતી હોય? ક
વી Îાન વીÎાનની અને પોતાના 

નોકર0કાળના અKભુવોની આપલે તેમની સાથે કરતા હો?’ 

        મન ફર0ને ખા�ંુ ખા�ંુ થઈ ય છે, અને દ
શની એ �ળુ0યા ગલીઓ માટ
 Ëરવા 

લાગી ય છે. 

       અને 'યાજં ર0યર >= ુમીરરમા ંલાલ, લીલી, પીળ0 બ�ીઓ ઝÌકુતી દ
ખાવા માડં
 

છે. તમે સફાળા વા�તવીકતાની ધરતી પર પાછા ફ�કાઈ ઓ છો. કોપની ગાડ0 

તમને હવે �¯ટ0ગોચર થાય છે. (અહj પોલીસને કૉપ કહ
 છે – એક તનો કોપ જ 

સમજોન?ે! ) કોઈ તની સાધના વગર તમને એ મહાન સ'યની તરત અK�ુતુી થઈ 

ય છે ક
, તમે �ટોપ સાઈન આગળ ‘થોભો, Fુઓ અને ઓ’ ( Stop, Look and Go) 

નો �વુણ" સીÉાતં ¤કુ0 ગયા છો. 

       અને એ ભયકંર દ0વા�વiન તમાર0 સામે હવે ન2ન સ'ય બનીને સાકાર બને છે. 

તમાર0 પાસે અહjKુ ંrાઈવjગ લાયસUસ નથી. હFુ �વગ"ના �વેશZાર $�ુ ંkીનકાડ" 
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પણ તમાર0 પાસે નથી. દ
શમાથંી છસો જ xુપીયા આપીને મેળવેeુ ં ±ુચા $વા 

સરકાર0 કાગળ પરKુ ંઈUટરનશેનલ લાયસUસ પણ તમે ખોઈ બેઠ
લા છો. અ'યાર
 

તમારા કબમા ં માY તેની ફોટોકોપી જ છે. ભરશીયાળામા ં તમે પસીને ર
બઝબે 

બની ઓ છો. 

       થોડ0વારમા ં તમાર0 જ ઉJમરનો, દ� 'ય $વો લાગતો પોલીસમેન તમાર0 પાસ ે

આવી ય છે. તેના હાથમા ંજમ�ુતના હાથમા ંપાડાની રાશ હોય, તેવી ટ0ક0ટની 

ચોપડ0 છે. તે તમાxંુ લાયસUસ માગેં છે. તમે જુતા હાથે પલેી ફોટોકોપી તેને ��ુત 

કરો છો. તેની ગોટપીટ $વી ભાશાનો એક પણ અ�ર તમાર0 સમજમા ં આવતો 

નથી. અથવા તમે અમદાવાદ0 ચાલાક0થી સમ�યા નથી તવેો ડોળ કર0 લો છો! તમે 

માડં માડં તેને સમવો છો, ‘નો b2લીશ, ઈUડ0યા.’ તમારા પોણા ભાગના બોડા માથા ં

પરના, થોડા ઘણા ધોળા વાળની દયા ખાઈને તે તમને ટ0ક0ટ પકડાવી દ
 છે. પાચં 

દ0વસ પછ0 કોરટમા ંહાજર થવાKુ ંછે. ઘર તો સાવ Ðંુક±ુ ંજ છે, પણ તમને તે જોજન 

�ુર લાગે છે. ઘેર તમાર0 ઉપર દાદ0 ક
વી પ�તાળ પાડશ;ે તેની 9વુ"ધારણા તમારા 

સમ�ત હોવાપણાને (!) કમકમાવી દ
 છે. પેલા કૉપનો કોપ તો એની oુ ંવીસાતમા?ં 

        ઘેર જઈ તમે તમાર0 કરમ કઠણાઈ તમાર0 ઈવડ0 એન ે સભંળાવો છો. પણ 

તમારા સદનસીબે તનેાયં હાં ગગડ0 ય છે. તેણે આપેલી ’હશ’ે ની હ�યાધારણ 

તમને મધમીઠ0 લાગે છે. સવંનન કાળનો તેની �'યેનો �ેમ ઉભરાઈ આવે છે. ત ે

આ$ દયાની દ
વી તમને લાગે છે. તે તરત આજની આ ભયકંર ઘટનાનો ર0પોટ" 

દ0કર0ને આપવા કાય"રત બને છે. અને તમે ઓવરકોટના ંઆવરણ ફગાવી f?ુત 
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બનો છો. પસીનો eછુ0, ટ
બલ પર પડ
લા દ
શી ફાફડાના ના�તાથી તમારા વીÒyુધ 

ચી�ને આશાયશે આપો છો. આખા ઘરમા ં ફર0 એક વાર, ખોવાઈ ગયેલા પેલા 

ઓર06નલ લાયસUસની >યથ" શોધ દસમી વાર આરંભી; આ �ુ�વiનને �લુવા તમ ે

�ય'ન આદરો છો. 

       પાચં દ0વસ પછ0 તમારા જમાઈની સાથે તમે કોટ"મા ંપહhચી ઓ છો. તમન ે

તો એમ જ ક
, પાચં દસ મીનીટમા ંઆ અમેર0કન સી�ટમ તમને �ટા કર0 દ
શે. પણ 

સરકાર0 દ¶તર એટલે સરકાર0 દ¶તર. બે કલાક
 તમારો નJબર લાગે છે. તમારા 

જમાઈ પેલી કાઉUટર પરની વીદ
શી જ¼તની lુરને માડં માડં સમવી શક
 છે ક
, 

તમાર0 પાસે લાયસUસ ક
મ નથી. તે ‘ ઓક
! ઓક
!’ કર0ને 111 ડોલરની દંડની રકમ 

વ�લુ કર
 છે. આ ગાડાના પૈડા $વી રકમ સાભંળ0 તમારા તો હાંં જ ગગડ0 ય 

છે. પણ તમારા દર0યાદ0લ જમાઈ તરત તમને સા'ંવના આપે છે, ‘બા9!ુ એ તો સાxંુ 

થ=ુ ં ક
, એ આ ફોટોકોપી પરથી માની ગઈ. હવે પદંર
ક દ0વસમા ં તમાxંુ અહjKુ ં

લાયસUસ આપણે કઢાવી લેoુ.ં‘ 

        સા$ં ઘરના ંબધાનંી સાથે આજની બાબત ચચા"ય છે. બધા તમને અભીનદંન 

આપે છે - સલામત �ટવા માટ
. 

         તમે તો બા9 ુ‘ દ
શ ભેગા થ�ુ ંપડશે ક
, થવા મળશે! ’ તેવી મીઠ0 કEપના પણ 

કર0 બેઠ
લા હતા! તમ ેદ0કર0ને કહો છો :  ” અર
, f¼ુી! એ મફતલાલને દસ ડોલરKુ ં

બીલ ( ડોલરની નોટ જ �તો !) પકડાવી દ0�ુ ંહોત, તો fળુાના પતીકા $વા આ 111 

ડોલર બચી ત. “ 
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      તરત f¼ુી તમન ેચીમક0 આપે છે :  ” બા9!ુ આ અમદાવાદ નથી. �લુે¤કુ
ય 

ભવી¯યમા ંએમ ન કરતા. પોલીસને કરiટ કરવાનો �ય'ન કરવા માટ
 બી6 ટ0ક0ટ 

મળત;  અને 500 ડોલર વગર પતત નહj.” 

       તમે વીચારતા થઈ ઓ છો :  “આપણી સી�ટમ આનાથી વધાર
 સાર0. નહj 

વાxુ ? �ાઈમ મીની�ટરથી પટાવાળા �ધુી ચાલે!“ 

(U=આુર0 - 2001 ના �વાKભુવ પર આધાર0ત)  

 

અKLુમણીકા 
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ન>વાgુંન>વાgુંન>વાgુંન>વાgુ ંમાક"માક"માક"માક"  

         lુ ંભણવામા ંઠ0ક ઠ0ક હhશીયાર હતો. ગણીત, વીÎાન, -જુરાતી, |kે6, સ�ંvૃત 

આ વીષયોની પર0�ામા ં હJમેશ મારા વગ"મા ં lુ ં સૌથી વધાર
 માક" લઈ આવતો. 

અમાર0 શાળામા ં દર
ક ધોરણમા ંચાર વગ" રહ
તા. દસમા ધોરણમા ંબધા હhશીયાર 

વી{ાથ:ઓને એકઠા કર0 એક અલાયદો વગ" ‘ક’ બનાવાતો; $થી અગીયારમા 

ધોરણની એસ.એસ.સી. બોડ"ની પર0�ામા ંઝળક0 શક
 તેવા હhશીયાર વી{ાથ:ઓ પર 

શી�કો @યાન ક
U�ીત કર0; તેમને એ મેર
થોન દોડ માટ
 તૈયાર કર0 શક
. 

        આ વાત દસમા ધોરણની વાશ:ક પર0�ાની છે. lુ ંઅલબ� ‘ક’ વગ"મા ંહતો અન ે

?લાસમા ં મારો પહ
લો નJબર આ>યો હતો. ગણીત સીવાય બધા વીશયમા ં આખા 

વગ"મા ંમારા  સૌથી વધાર
 માક" આ>યા હતા. આ�ુ ં કદ0 બU=ુ ંન હw ુ.ં સમાજશા¢ 

અને હ0Uદ0મા ંપણ મને સૌથી વધાર
 -ણુ મ�યા હતા; પણ ગણીતમા ંદર વખતે સો 

લાવનાર મને 99 માક" જ મ�યા હતા. આટલા સારા પર0ણામ છતા ં lુ ંખી¼ થઈ 

ગયો. મ� 12 માથંી આઠ સવાલ નહj, પણ Yણ કલાકના પેપરમા ં બાર
 બાર 

સવાલના જવાબ આiયા હતા. છતા ંપણ આમ ક
મ બU=ુ?ં 

          પર0ણામ મ�યા બાદ �ટ0ને lુ ંઅમારા ગણીતના શી�ક 4ી. ચીતાણીયા સાહ
બ 

પાસે રડમસ ચહ
ર
 ગયો. અને ડરતા ંડરતા ં9છુ¿ ુ,ં” મને 99 માક" આiયા છે તો માર0 

�લુ કયા �¾મા ંથઈ છે, તે મને જણાવશો? ” 
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            સાહ
બ બોEયા, “ ભાઈ, જો! ત� બાર
 બાર સવાલ સાચા ગ�યા, તે વખાણવા 

લાયક છે. ર0ત પણ બરાબર છે; અને અ�ર પણ સારા છે. એક �મુીતીની સાબીતી 

તો ત� બે ર0તે આપી છે. આટeુ ંબ�ુ ંકામ Yણ કલાકમા ંભા2યે જ કોઈ કર0 શક
.” 

           મ� ક�ુ,ં ” તો સાહ
બ! મારો એક માક" ક
મ કાiયો?” 

           સાહ
બ બોEયા,” wુ ંમને મળવા આવે તે માટ
 મ� આમ ક=ુp. મને ખબર જ હતી 

ક
 w ુ ંમને મળવા જxુર આવશે. ” 

            હવે મારાથી ન રહ
વા=ુ.ં lુ ંલગભગ રડ0 જ પડ¹ો અને બોEયો,” તો સાહ
બ ! 

મારો વાકં oુ?ં” 

            સાહ
બે છેવટ
 ક�ુ,ં” જો, ભાઈ! ત� ઉ�રવહ0 ઉપર પહ
લા જ પાને લ�=ુ ંછે ક
 – 

ગમે તે આઠ જવાબ તપાસો. આ તાxંુ અભીમાન બતાવે છે. એ તારા અભીમાનનો 

એક માક" મ� કાiયો.  એકાદ જવાબમા ંતાર0 �લુ થઈ હોત; અને મ� તેના માક" , vુલ 

માક"મા ં ગ�યા હોત તો તને દસેક માક"નો ઘાટો પડત. મેV0કમા ં બોડ"મા ં નJબર 

લાવનારાઓ વBચે એક એક માક" માટ
 રસાકસી હોય છે. તમેા ં આ�ુ ં થાય તો? 

એનાથીય વધાર
 અગ'યની વાત -  તાર0 હhશીયાર0 તને 6વનમા ં કામ લાગશ;ે 

તેના કરતા ંવધાર
 આ અભીમાન તને નડશ.ે ” 

          મ� કાનપÖી પકડ0 લીધી અને ચીતાણીયા સાહ
બને Þદય9વુ"ક નમ�કાર કયા". 

'યાર બાદ �યાર
 �યાર
 મારા 6વનમા ંગવ" લેવા $વા �સગંો આ>યા છે; 'યાર
 

'યાર
 મને એ ચીતાણીયા સાહ
બ અને એ 99 માક" યાદ આવી ય છે.  
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અKLુમણીકા 

          

નસકોરાંનસકોરાંનસકોરાંનસકોરા ંમાહા'Jયમાહા'Jયમાહા'Jયમાહા'Jય    

          રાતના અગીયાર
ક વા2યા હશે. તમે ની�ાદ
વીનો પહ
લો �સાદ ચેનથી માણી 

ર�ા છો. 'યા ંતમાર0 બાFુમા ં�તુેલી તમાર0 પ'ની તમને ગોદો માર0ને બડબડ
 છે –   

આ નસકોરા ંબધં કરો તો સાxંુ.  અને તમ ેએ �ખુની �ુનીયામાથંી તમાર0 કઠણાઈ 

ભર
લી �ુનીયામા ં પાછા આવી ઓ છો. ફર0 ત�ંાની એ અ�તીમ �ણો પાછ0 

મેળવવા તમે >યથ" �ય'નો કરો છો.  

            અડધો ?લાકના ફર0થી ની�ાદ
વીને શરણે જવાના >યથ" �ય'નોથી કંટાળ0, 

તમે રોજની $મ ઘરમા ંબેચાર »ટા માર0 લો છો. બેકયાડ"મા ચાદંની ક
વીક મી 

છે, તેK ુ ંઅવલોકન કર0 લો છો. અને છેવટ
 બધા ં�ુ:ખોના આધાર $વા કોJi=ટુરના 

ક0બોડ" અને fશુકના સહાર
 આવી 9ગુો છો. પાચંેક રમતો રમી, ઇમેલો જોઈ લો છો; 

મીYોને ‘જય 4ીvૃ~ણ’ કર0 દો છો.   તમાxંુ માડં જ વધw ુ ંબેUક બેલેUસ ફર0 એક વાર 

જોઈ લો છો. ગઈકાલે આવેલા એકાદ નવા નÈોર વીચારને અ�રદ
હ આપો છો. 

મીYોના yલોગ પર લટાર માર0 આવો છો. અને બે એક કલાક રહ0 ફર0 પથાર0મા ં

પાછા ફરો છો.  

             »ખો ઉઘમા ંથોડ0 ઘેરાય છે તો ખર0, પણ તમાર0 6વનસખીના ંનસકોરાKં ુ ં

4વણ કરતા ં તમન ે ÄÙÎાન લાધે છે ક
, નસકોરામંા ં જ નાદÄÙKુ ં સા¤ુ ં �ખુ 

સમાયેeુ ં   છે. તેને ઉઠાડ0 બદલો વાળવાની ભાવના તો mારની ન~ટ થયલેી છે;  



�વૈરવીહાર�વૈરવીહાર�વૈરવીહાર�વૈરવીહાર 

 

Page - 74 - of 224 

 

2008 

કારણક
 તમે ણો છો ક
 કોઈની Oઘ ઉડાડવાથી તેK ુ ં કEયાણ થશે ક
, તમને Oઘ 

મળશે તે માUયતા �લુભર
લી છે. તેના ં નસકોરાનંી વધી રહ
લી તીÇતા તમારામા ં

�ણીક ઈ~યા"ભાવ પણ જગાડ0 ય છે.  

           ફર0 થોડા ંપાસા ંફ
રવી, 6વનની >યથ"તા માટ
 ખરખરો કર0, તમે પાછા ઉઠો 

છો. ગઈકાલે વાચંવાKુ ંબાક0 રહ
eુ ંછા9ુ ં9xંુુ કરો છો. વાચંેલા સમાચાર ફર0 વાચંી 

ઓ છો. તેના સારા-નરસાપણા માટ
 તમારા ંપોતાના ંઆગવા ંઅને અતી fEુયવાન 

fEુયાકંનો બાધંી દો છો. અમેર0કાના �ેસીડ
Uટ અને ભારતના વડા�ધાન તમાર0 

સલાહ લેતા નથી; તે માટ
 �ુ:ખ અKભુવો છો. -ણુવતં શાહ અને �રુ
શ દલાલ 

તમારો અભી�ાય લ,ે તો તેમના લેખો ક
ટલા વ� ુઉ'vૃ~ટ બને તેવો મીºયા અહકંાર 

પણ સેવી લો છો. 9રુાત'વ અને ઈતીહાસ તમારા �ીય વીષયો છે. તે વીષયોની 

તમાર0 ગઈકાલની વચંાઈ રહ
લી ચાe ુચોપડ0ના ંથોડા ંવધાર
 પાનાનંી સફર પણ 

કર0 આવો છો. ઇ6iતના ‘wતુનખામન’ ક
 નીનીવેના ‘સે¼ાચર0બ’ની સાથે થોડ0 

વાતચીત કર0 લો છો.  

‘   �� ���� ��	
����� ��� ���� ��	
����� ��� ���� ��	
����� ��� ���� ��	
����� �, �ः��� � �����	�ः��� � �����	�ः��� � �����	�ः��� � �����	    ������������������������    ÔÔÔÔ 

            એ ¯લોક દરરોજની $મ યાદ કર0, તમાર0 આ સયંમી અને Îાની અવ�થા માટ
 

તમે ગવ" અKભુવો છો. માથે આવી પડ
લી -તૃાવ�થામા ં તમારા વધ"માન થઈ 

ગયેલા બlુßતુપણા માટ
 તમે સતંોષની લાગણી અKભુવો છો. �ઈુ રહ
લા સૌ 

અÎાન �ાણીઓ આ લાભથી   ક
વા વચંીત છે;  તેવો વીચાર રોજની $મ કર0 તમ ે

મન મનાવો છો. તેમના માટ
 તમે કxુણાનો ભાવ પણ રોજની $મ અKભુવો છો. 
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તેમને જગાડ0 આ અ�તીમ ધમ"લાભમા ં સહભાગી બનાવવાની �ુ~ટ ઈBછાને તમ ે

માડં માડં ખાળો છો.  

           હવે તો »ખો બરાબરની ઘેરાયેલી છે. પાચંેક વા2યાના �મુાર
 તમે પાછા 

ની�ાદ
વીને શરણે ઓ છો. પણ છ વા2યા ન વા2યા, અને તમે ઝબક0ને ગી 

ઓ છો. કોઈ મહાન વીચાર તમારા મનમદં0રના ંબારણા ંપર ટકોરા માર0 ર�ો છે. 

કોઈ નવી કવીતા �ાગટÁની રાહ જોઈ રહ0 છે. તમે હવે સાવ તરોતા થઈ ગયા 

છો. તમારો આજનો Oઘનો 9રુવઠો અ�રુો રહ0 ગયાનો અસતંોષ થઈ ય છે. છતા ં

આટલી તો આટલી, Oઘ પણ આ$ આપી; તે માટ
 તમે પરમ vૃપાÑ પરમા'માનો 

મનોમન આભાર માની લો છો.  

            ની'યકમ" પતાવી, થોડા ં આસનો કર0, તમે યોગસાધનામા ં ઉ�રો�ર થઈ 

રહ
લી તમાર0 �ગતી માટ
 સતંોષ અKભુવો છો.  ઘડ0યાળ સામે �~ટ0પાત કરતા,ં ચા 

બનાવવાનો સમય થઈ ગયો છે, તે ખબર પડ
 છે. અને દ
વોન ેય �ુલ"ભ એવા એ 

ગરમાગરમ પીણાનંી લી�જત માણવા અન ેમણાવવા તમે ���ૃ થાવ છો.  

            બપોરની વામvુ�ી જ હવે તો આગલી આશા છે. એ અડધો કલાકની મહાન 

પળોની આકા�ંામા,ં તમે નવા દ0વસની તમાર0 યાYા ફર0 એક વાર આરંભો છો. 

અને બપોર
ય નસકોરા ંબોલે તેટeુ,ં કોઈના ગોદા વીનાKુ ં Oઘી શકો એવી, તમાર0 

તને જ oભુBેછા પાઠવો છો.   

Ô Ô Ô Ô �ः��� �����	 
������ः��� �����	 
������ः��� �����	 
������ः��� �����	 
�����,  �� ���� ���� ���� ���� �ँ��� ������� �ँ��� ������� �ँ��� ������� �ँ��� ����� � � � � ‘ 
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વાળો ¯લોકનો બીજો ભાગ તમને બપોર
 Oઘવામા ંવ� ુબધંબેસતો લાગે છે. એટલે  

બધા ંઅÎાન (!) �ાણીઓ ગતા ંહોય 'યાર
; ભલે વામvુ�ીન ેબહાને પણ નસકોરા-ં

સભર એક નાનો શો Äેક લઈને (mા બાત હ� !)  તમ ે પથાર0મા ંલબંાવી દો છો!   

 

અKLુમણીકા 
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પહ
લોપહ
લોપહ
લોપહ
લો પગારપગારપગારપગાર 

����������������    ����������������������������     ! ! ! !��"�#��"�#��"�#��"�#    $%��$%��$%��$%��    &&&&    ����������������    

�%���%���%���%��    ���'(�����'(�����'(�����'(��    �%���%���%���%��    ����������������    &&&&    ����������������....    

    પગારદાર માણસ પહ
લી તાર0ખની ક
વી આwરુતાથી રાહ જોતો હોય છે? પે-�લીપ 

એ સામાUય માણસના 6વનનો સૌથી વ� ુગમતો કાગળ હોય છે. ઓફ0સના ટ
બલ 

પરના ઇન-બો?સમા ંઆવતો તે સૌથી વ� ુચી�ાકશ"ક કાગળ હોય છે. �ીયતમાના 

�ેમપYની $મ, તનેી આwરુતા9વુ"ક રાહ જોવાતી હોય છે. 

      પણ પહ
લો પગાર તો 6વનની સૌથી �ખુદ ઘટના હોય છે. અહj મારા પહ
લા 

પગારની વાત કરવાની છે. 

      માર0 બાવીસ વરસની એ ઉJમર �ધુી, મને xુપીયા મેળવવાનો  ખાસ અKભુવ ન 

હતો. બેસતા વરસની બહોણી ક
, જUમદ0ને ચાર આઠ આનાની બોણી ક
, મામાને ઘરે 

4ા@ધKુ ંજમવા ગયા હોઈએ 'યાર
 ભાણીયાને દાનમા ંઅપાતા ચાર આઠ આના.. આ 

સીવાય પોતાની આવક oુ ંકહ
વાય તેનો કોઈ �'ય� �યાલ મન ેન હતો. 

      lુ ં મારા ભણતરના છેEલા વષ"ની છેEલી પર0�ા આપીને મે વેક
શનની 

આરામદાયક પળોમા ં લાયÄેર0ની ચોપડ0 વાચંી ર�ો હતો; 'યા ં રાfUુ�ીથી 

મોટાભાઈનો તાર આ>યો ક
, ’પેપર મીલમા ં �રુ
શની નોકર0 પાÈ0 છે. તેને તરત 

અહj મોકલી આપો.’ અને આપણે તો બા9 ુઉપડ¹ા. ( એ fસુાફર0ની વાત Ô માર0 

પહ
લી f�ુસાફર0Õ નામના લેખમા ંકર
લી છે. ) 
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       પહ
લી નોકર0 મેળવવી ક
ટલી �ુ~કર હોય છે? પણ મને તો ભાઈની લાગવગથી,  

કોઈ અKભુવ ન હોવા છતા,ં અને કોઈ અર6 કયા" વીના, નોકર0 મળ0 ગઈ. આપણ ે

તો બા9 ુનોકર0યાત બની ગયા – અલબ� શીખાઉ તર0ક
 જ તો!  કoુ ંકામ કરવાKુ ં

હw ુ ં જ નહj. નવી મીલ બની રહ0 હતી, અને હFુ તો સીવીલ કામ ચાલw ુ ં હw ુ.ં 

મીક
નીકલ મશીનર0 ગોઠવવાKુ ંઅમાxંુ  કામ તો બે મહ0ના પછ0 શxુ થાય, તેવી 

વક0 હતી. એટલે અમે નવાસવા ચાર પાચં શીખાઉઓને ફ
?ટર0 અને મશીનર0ના 

rોbગનો અàયાસ કરવાKુ ંકહ
વામા ંઆ>=ુ ંહw ુ.ં  નવોસવો, ધસમસતો ઉ'સાહ; સરખ ે

સરખાની સગંતની રંગત અને વસતંમા ં -ુજંતા ભમરા $વો તરવરાટ અમારા 

હોવાપણામા ંછલકાતો હતો. વળ0 કંટાળ0એ એટલે એકબીને ભાષા શીખવવાKુ ંપણ 

માથે લી�ુ ંહw ુ.ં lુ ંઆUáવાસીઓને હ0Uદ0 શીખવતો, અને એ લોકો મને તેe-ુ.ુ 

       પણ બધાના દ0લમા ંખર
ખર0 આwરુતા હતી - પહ
લો પગાર મેળવવાની. lુ ંતો 

31મી મેના દ0વસે જોડાયો હતો. એટલે મન ેતો એમ ક
, ‘થોડોજ એક દ0વસનો પગાર 

મળે? આવતા મહ0ને જ મળશ’ે. એક બે ÔઅKભુવીÕ જણ બે Yણ મહ0નાથી જોડાયેલા 

હતા. છેવટ
 માર
 માટ
 નસીબદાર એ સાતમી તાર0ખ આવી પહhચી. હવે વાત ણે 

એમ છે ક
, અમાર0 એ મારવાડ0 કJપનીમા ંપગાર પહ
લી તાર0ખ ેનહj પણ પછ0ના 

મહ0નાની સાતમી તાર0ખે થતો. એટલે પહ
લી તાર0ખ નહj પણ સાતમી તાર0ખનો 

બધાને bતર રહ
તો. બી મીYો તો પગાર લેવા ઉપડ¹ા. lુ ંતો માર0 Hરુશી પર 

બેસી ર�ો હતો. 'યા ંએક અKભુવીએ ક�ુ ં,” અEયા, ની! ચાલ તનેય કદાચ પગાર 

મળશે.” 
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      આપણે તો બા9!ુ હરખમા ં અને નવીસવી ઉ'કંઠાથી તેમની સાથે જોડાયા હh! 

અમાxંુ બ�ુ ંહાઉસન ઉસન ચીફ ક
શીયર 4ી. લાહોટ06ની પનાહમા ંપહhચી ગ=ુ.ં 

અમે બધા લાઈનમા ંઉભા રહ0 ગયા. હવે 'યા ંએવી સી�ટમ ક
, બધાને પગાર રોકડો 

જ મળે. ગમે તેવો મોટો ઓફ0સર ના હોય! હા, જનરલ મેનજેર $વાને લાહોટ06 

તે તેમની ઓફ0સમા ંજઈને આપી આવે. પણ મારા ભાઈ $વા ચીફ એU6નીયરન ે

પણ એ લાઈનમા ંઉભા રહ
�ુ ંપડw ુ.ં 

       લાહોટ06ની �શસંા કરતા બધા લાઈનમા ંઉભા હતા. એક Fુના જોગી બોEયા,” 

અર
, ભાઈ, નોકર0 ભલે સોમાણી6ની કર0એ; પણ લ�મી તો લાહોટ06ની 

મહ
રબાનીથી જ મળે.” લાહોટ06ને પણ આ �શસંા બlુ જ ગમતી. અને ધીરજના 

|તે મારો વારો આ>યો. કપાળમા ંમોÖો ચાEંલો કર
લા લાહોટ06એ તેમના નાકની 

છેક ક0નાર
 ઉતર0 આવેલા ચ¯માની ઉપરથી ¤ુચંી »ખે માર0 તરફ નજર કર0; આ 

નવા નÈોર �ાણીને @યાનથી નીહા�યો અને વ{ા,  

“�� ����� )*������ ���� ��’$��  +�,� 
�) %��� %� ��?!” 

      મ� ગભરાતા ં ગભરાતા ં ડોvંુ �ણુાવી હા પાડ0. અને તરત લ�મીનારાયણ 

સોમાણીના એ સવેક
 પગાર પYકમા ં પહ
લા ં માર0 સહ0 લીધી, અને પછ0 એક 

દ0વસના પગારના બરાબર અઢાર xુપીયા પકડાવી દ0ધા. મારો એ પહ
લો પગાર 

હાથમા ંઆવતા ંવીજળ0ના તારને અડ¹ો હોO એવી ઝણઝણાટ0 મારા |ગ �'યગંમા ં

>યાપી ગઈ. એ નવી નÈોર નોટોનો �ુવંાળો �પશ" અન ેતેની મીÚી �ગુધં મનન ે
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તરબતર કર0 ગઈ. નોટો ગણવા $વી ધીરજ જ mા ંહતી? lુ ંતો લાઈનમાથંી બહાર 

જવા નીક�યો. તરત લાહોટ06એ ટપાય�, 

” -�, �.�� ! %��� /���� ����� ��(.”  

બાપાએ શીખવાડ
eુ ંએ અમદાવાદ0 Îાન લાહોટ06એ તાFુ ંકરાવી દ0�ુ.ં 

       અને મનમા ંનÈ0 કર0 રા�=ુ ંહw ુ ંતેમ;  પગારની આ માતબર રકમ ખી�સામા ં

ઘાલીને lુ ં તો મીલના કJપાઉUડની બહાર આવેલી પો�ટ ઓફ0સમા ં પહhચી ગયો. 

અમદાવાદથી નીક�યો 'યાર
 મારા બા96ુએ �ચુના આપી હતી ક
, પહ
લો પગાર 

આવે તમેાથંી થોડ0ક રકમ બહ
નો માટ
 મોકલ$. મ� પદંર xુપીયાનો મનીઓડ"ર માર0 

આ પહ
લી કમાણીમાથંી બહ
નોના નામે મોકલી આiયો. બાક0 રહ
લી રકમ ઘરે જઈ 

સીધી ભાભીના હાથમા ંfકુ0 દ0ધી. મને ખી�સાખચ" કરવાની કોઈ જ ટ
વ ન હતી. 

ઉલટાKુ ંહવે ઘરખચ"મા ંભાગીદાર થયાKુ ંમને ગૌરવ હw ુ.ં ભાભીએ ના લીધા અન ે

ક�ુ ં, “આમાથંી બર જઈ સા$ં આઈસL0મ લઈ આવજો.” અને એ જમાનામા ંYણ 

જણા ખાઈ શક
 એટલો આઈસL0મ મળતો પણ ખરો. 

      તમને થશે ક
, ‘લો, વાત 9રુ0 થઈ.’ પણ ખર0 મની વાત તો હવે મારા બી 

(!) પહ
લા પગારની કરવાની છે. 

      પેપર મીલમા ંછ માસ નોકર0 કયા" બાદ મને અમદાવાદમા ંજ નોકર0 મળ0 ગઈ 

- |kેજ કJપનીમા,ં ઘર »ગણે -  કોઈ તાલીમ માટ
 નહj, પણ સીધી નીમgુકં -  

અને લટકાના પાYંીસ xુપીયાના વધાર
 પગારથી.  'યા ં પણ lુ ં 30મી નવેJબર
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જોડાયો. પણ આ થોડ0 દ
શી મારવાડ0 પેઢ0 હતી? બધા ફટાફટ |kે6મા ંજ વાત 

કર
. અને મારા $વા મગન મા@યમમા ંભણેલાને તો બlુ લ®તુા લાગે. કોઈની જોડ
 

વાત કરવાની પણ હ0Jમત નહj. એક વાm |kે6મા ંબોલતા ંફ� ફ� થઈ ય. 

      અહj તો ડ0સેJબરની સાતમી તાર0ખ પસાર થઈ ગઈ; પણ પગારની કોઈ વાત જ 

નહj. કોઈને 9છુાય પણ શી ર0ત?ે lુ ં તો બા9!ુ મનમા ં ને મનમા ં fુઝંાO. માર0 

નીમgુકં કJપનીના મોટા સાહ
બો બેસતા હતા તે માળ ઉપર, ટ
?નીકલ આસી�ટUટ 

તર0ક
 થઈ હતી. મારા $વા નાના ંમગતરા ં 'યા ંકોઈ ન હતા.ં મને બlુ જ fુઝંારો 

થતો. 

      હવે તો છેક સ'યાવીસમી તાર0ખ પણ આવી ગઈ. મને મળતી ટપાલમા ંસરસ 

ટાઈપ કર
લી પ-ે�લીપ આવી ગઈ. પણ પગાર પYકમા ં સહ0 mાર
 કરાવશે અન ે

mાર
 નવી નÈોર નોટો મારા હાથમા ંમળશે, તે ઉચાટ. કોને 9�ુ?ં છેક U=આુર0ની 

સાતમી તાર0ખ આવી ગઈ; પણ માળા કોઈ પગાર આપવાની વાત ન કર
. મને થ=ુ,ં 

‘આના કરતા ંપલેા બાપની ગરજ સાર
 તેવા, દ
શી લાહોટ06 સારા.’ 

       છેવટ
 હ0Jમત કર0ને અમાર0 ઓફ0સનો પટાવાળો ચા આપવા આ>યો હતો, તેન ે

બીતા ંબીતા ંમાર0 હરકત જણાવી. એ તો બા9 ુહસી પડ¹ો. 

      તેણે મને ક�ુ,ં” અર
, સાહ
બ! તમે તો ઓફ0સર કહ
વાઓ. તમને થોડો અમાર0 $મ 

કવરમા ંરોકડો પગાર મળે? એ તો ગયા મહ0નાની પચીસમી તાર0ખે તમાર0 બેUકના 

ખાતામા ંજમા થઈ ગયો હશે.” 
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      lુ ંતો આ વાત માની જ ન શmો. પહ
લી તાર0ખની પહ
લા ંપગાર પચીસમીએ - 

પાચં દ0વસ વહ
લા?ં  મને તો ‘ન �તૂો ન ભિવ~યિત’  અથવા  ‘ કહ
તા ભી દ0વાના 

ઔર �નુતા ભી દ0વાના.’ $વી આ વાત લાગી. 

      $વી બપોરની ર0સેસ પડ0 ક
 તરત, ઓફ0સની બાFુમા ંઆવેલી માર0 બેU?મા ંlુ ં

તો પહhચી ગયો. તપાસ કર0 તો ખર
ખર પટાવાળાએ ક�ુ ં હw ુ ં તેમ, ડ0સેJબરની 

પચીસમી તાર0ખે મારો પગાર જમા બોલતો હતો. મનમા ંથ=ુ,ં ‘ ભઈ, વીલાયતી ઈ 

વીલાયતી!’   

       મને Hશુી તો થઈ. પણ લાહોટ06ના હાથેથી મળેલા એ અઢાર xુપીયાનો �પશ" 

mા;ં  એ �ગુધં mા;ં અને એ બાપની મમતા $વી સલાહ mા?ં પછ0 તો હરો 

xુપીયાના પગાર �ધુી પહhBયો પણ … એ પહ
લો પગાર તે પહ
લો પગાર. એની કોઈ 

મીસાલ જ નહj. 

 

અKLુમણીકા 
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પાજંરામાંપાજંરામાંપાજંરામાંપાજંરામા ં‘રોનરોનરોનરોન’ 

     અમે દોઢ
ક વરસથી એક બજર0ગર પા�=ુ ંછે.  એKુ ંનામ છે ‘ રોન’ . ઘરના બેય 

બાળકોને ત ેબl ુજ ગમે. અમને મોટાઓંને તો તેન ેઆમ પાજંરામા ંક
દ0 બનાવીન ે

રાખવાKુ ંજરાયે ન ગમે. પણ બાળકોને ખાતર તેને ળવ�ુ ંપડ
 છે. અ'યાર
 છે ત ે

પ�ીની પહ
લા ંપાજંરામા ંબીFુ ંપ�ી હw ુ.ં માર0 �લુને કારણે તે ઉડ0 ગયેeુ.ં પણ 

બાળકોની 6દને કારણે આને ખર0દ0 વસાવ�ુ ંપડ
eુ.ં  તેને ઠ0ક લાગે તે માટ
 અમ ે

તેને આખો દ0વસ બકેયાડ"મા ંરાખીએ છ0એ. 

    મને ઘણી વાર થાય ક
 પાજંરાની મયા"દ0ત જ2યામા ંતેને ક
� ુ ંલાગw ુ ંહશ?ે તે ક
� ુ ં

હ0જરાw ુ ંહશ?ે કોઈ સાથી નહj. કોઈ ���ૃી નહj. 

    પણ એક વાત અમે જોઈ. તે મોટ
 ભાગે આનદંમા ંરહ
 છે. વBચેના સળ0યા પર ત ે

ÊુJમક ÊુJમક ચાલે ચાલw ુ ંહોય; દ0વસમા ંઅનેક વાર પોતાના પjછા ંઠ0ક કરw ુ ંહોય; 

કોઈ પ�ી ક
 પડતા ંપાદંડાનંે જોઈ ઉ�ે6ત થઈ ચj ચj કરw ુ ંહોય. કોઈ મોટો અવાજ 

ક
 બાFુના મકાનના vુતરાના ભસવાથી થો±ુકં ગભરાw ુ ં પણ હોય. કદ0ક માર0 

બેદરકાર0ને કારણે તેના દાણા ખલાસ થઈ ગયા હોય તો પાજંરાની નીચેની સપાટ0 

પર ચાલી ઢોળાયેલા દાણાય ખાવા માડં
. પણ $�ુ ંમને Fુએ ક
 તરત, ચj ચj કર0 

માર0 ફરજની મને યાદ દ
વડાવે ! 

    રોજ રાતે માર
 તેને ઘરમા ંલઈ આવવાKુ ંઅને સવાર
 ઘરની બહાર કાઢવાKુ.ં  $�ુ ં

બહાર કાÐંુ ક
 તરત તેના હાવભાવ પરથી તેની Hશુી પારખી શકાય. દસ પદંર 
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દ0વસે તેK ુ ંપાજંxંુ માર
 સાફ કરવાKુ.ં એ કામ પતે 'યાર
 ચો�ખા થયેલા પાજંરામા ં

તેની Hશુી તરત વરતાય.  

       એક વખત અમે બધા બહાર ગયેલા અને �લુથી પાજંxંુ બહાર જ રહ0 ગયેeુ.ં 

પછ0 તો બlુ વરસાદ પડ¹ો. આ રામ તો પલળ0ને લોચા $વા બની ગયેલા. |દર 

લી�ુ ંઅને એમ થ=ુ ંક
, તે બચે તો સાxંુ. પણ બી દ0વસે �કુાઈને ફર0 પાછા કડકા 

$વા એ તો બની ગયા. પછ0 તો $વા વરસાદના છાટંા શxુ થાય ક
 વાદળ બl ુ

ઘેરાયા હોય ક
 તરત અમે તેને ઘરની |દર લઈ લઈએ. તેય પર0�થીતી સમ6ન,ે 

ઘરની |દર મને કમને ચલાવી લ!ે બેકયાડ"મા ં જવાના કાચના બારણા આગળ lુ ં

તેને fvંુુ , તેમાથંી તે તેની મનગમતી �ુનીયા જોયા કર
. પણ જો તડકો પધાર0 ય 

તો તરત ‘ચj ચj’ કર0 બહાર કાઢવાની આડાઈ કર
 !  

      આવા છે અમારા બજર0ગર vુમાર !!    

     એક વખત અમને તેને મયા"દ0ત �વતYંતા આપવા વીચાર થયો.  એક બધં 

ઓરડામા ંપાજંરાના Yણેય દરવા HEુલા fકુ0 દ0ધા. દસેક મીનીટ થઈ; પણ ત ે

બહાર નીકળવાKુ ંનામ જ ન લે. અમને થ=ુ ંક
, અમાર0 હાજર0થી તે ગભરાય છે. 

અમે બહાર નીકળ0 ગયા અને ઓરડાKુ ંબારgુ ંથો±ુ ંઅધખોeુ ંરાખી અવલોકન કરતા 

ર�ા. પણ આ રામ તો સાવ આળ�.ુ ‘અઠ
 Zારકા’ તેના સળ0યાના સjહાસન પરથી 

ત�યુે ખ�યા હોય તો!  અમે કંટાળ0ને પા� ંબ�ુ ંયથાવw ્કર0 દ0�ુ.ં 

     પછ0 અમ ેએક નવો અખતરો કય�. અમારા ઘરની એક બાથxુમ મોટ0 છે અન ે

તેમા ંપ�ી mાયં સતંાઈ શક
 તેવી શmતા નથી, 'યા ંઆ મહાશયને અમે લઈ ગયા. 
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પાજંરાની નીચનેી iલા�ટ0કની V
, ળ0 વી. કાઢ0 ના�ંયા; અને પાજંરાને સાવ O�ુ ં

કર0 દ0�ુ.ં હવે તો તેને ઉડ¹ા સીવાય �ટકો જ ન  હતો. તણેે xુમના Fુદા Fુદા 

ભાગોની �ંુક0 સફર કર0. તેને બlુ ગમતા, પણ મોÖા અર0સાઓની fલુાકાત લીધી. 

એકાદ કલાક પછ0 તનેે પકડ0ને પા� ં9રુ0 દ0�ુ.ં પણ અમાxંુ આ vૃ'ય તેને પસદં ન 

આ>=ુ.ં મને કરડવા �ય'ન પણ કય�. 

     બી દ0વસે ફર0 આ �L0યાKુ ં9નુરાવત"ન ક=ુp. આ  વખતે તો કલાક પછ0 તને ે

ખબર પડ0 ગઈ હોય તેમ; તે તેજ iલા�ટ0કની V
મા ંબીરા6ન ે9રુાવા તૈયાર થઈ 

બેસી ગ=ુ!ં કદાચ lુ ંતેને પકડ0ને �વ�થાને fvંુુ એ તેને પસદં ન હw ુ!ં મ� ઉપરથી 

પાજંxંુ સરકા>=ુ.ં  તણેે કોઈ અવરોધ ક
 ગભરાટ વીના એ બદં0 અવ�થા સહશ" 

�વીકાર0 લીધી! ફર0 અમારા બજર0ગર vુમાર તેમના મનગમતા �વદ
શ- બેક યાડ"મા ં

પહhચી ગયા.  

* * * 

    આપણા 6વનની બદં0 અવ�થા;  આપણી બીબાઢંાળ, ન બદલી શકાય તેવી 

માUયતાઓ;  આપણા ર0તર0વાજ; બ�ુયં આપણને ક
� ુ ંમાફક આવી ગ=ુ ં હોય છે, 

નહj? તેમા ંજરા $ટલોય ફ
ર આપણે સાખંી નથી શકતા.ં 

    f?ુત થવામા ંઅસલામતી હોય છે; તે આપણે સાર0 ર0તે ણી ગયા ંછ0એ. 

 

અKLુમણીકા 
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પhડ0ચેર0મા ંદ0>યપhડ0ચેર0મા ંદ0>યપhડ0ચેર0મા ંદ0>યપhડ0ચેર0મા ંદ0>ય �કાશ�કાશ�કાશ�કાશ 

      1955ની સાલની આ વાત છે. અમારા બા96ુ અમને બધાનંે પહ
લી જ વાર 

દ�ીણ ભારતની fલુાકાતે લઈ ગયા હતા. તેમને 4ી. અરવjદ ઘોષ અને માતા6 

ઉપર બlુ જ 4Éા. આથી અમે પહ
લા ંસીધા પhડ0ચેર0 ગયા હતા. ર�તામા ંfુબંાઈ 

થો±ુ ં ફયા" હતા. દર0યો પણ પહ
લી વાર 'યા ં જ જોયો હતો. પણ દર0યાક0નાર
 

રહ
વાKુ ંતો પહ
લવહ
eુ ંપhડ0ચેર0મા ંજ મા�=ુ.ં દરરોજ સા$ં આ4મના iલ-ેkાઉUડ 

ઉપર માતા6ની હાજર0મા ં�ાથ"ના થાય. માતા6 તે પીયાનો વગાડ
. છેEલે @યાન 

થાય. 

      Ïયાનનો વખત થાય, 'યા ં�ધુીમા ં|ધાxંુ થઈ ગ=ુ ંહોય. માતા6ના આ@યા'મીક 

�ભાવ વીશે એટeુ ં બ�ુ ંસાભંળેeુ ં ક
, તઓે સા�ાw ્ ભગવાન જ છે એવી મનમા ં

છાપ! પહ
લા દ0વસ ે તો શી�તમા,ં @યાન સમયે »ખો બધં કર
લી. પણ બી 

દ0વસ ેબાળકની �વાભાવીક ચચંળતાને કારણે, અમે બધા ંછોકરાવં છાનામાના »ખો 

ખોલી લઈએ! આ સમયે માર0 ચોર0�પીથી Hલુેલી »ખે એક અ�્ �તુ �¯ય જો=ુ.ં 

ઉપર આકાશમા ંતેજનો એક લાબંો લીસોટો ધીર0 ગતીથી ગોળ ફર0 ર�ો હતો. હવે 

તો �તીતી થઈ ગઈ ક
 આ ભગવાનનો જ �કાશ ઉપર ફર0 ર�ો છે. f2ુધ 

અહોભાવમા ં »ખો મjચી દ0ધી અને vૃતvૃ'યતા અKભુવી. થોડ0 વાર
 ફર0 »ખ 

ખોલી- તે �કાશને ફર0 જોવા માટ
. પણ તે દ
ખાયો નહj. »ખો ખોલીને ચોર0 કર0, 

@યાન તોડÆુ,ં તેવી અપરાધની લાગણી થઈ આવી. »ખ બધં કરવા જતો હતો 'યા ં
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તો તે તેજનો લીસોટો ફર0 મથંર ગતીએ પાછો આવતો દ
ખાયો. કર
લ પ¡ાતાપન ે

કારણે આ દશ"ન ફર0 લા@=ુ;ં તવેો આ'મવીÂાસ બેઠો. 

     બહાર નીકળ0ને તરત જ બા96ુ અને બહ
નને ( અમાર0 બાને અમે બહ
ન કહ
તા.ં) 

વાત કર0 ક
. ” મ� તો ભગવાનનો �કાશ જોયો. ”  બી ભાઈબહ
નોએ પણ ટાપશી 

9રુ0 અને ક�ુ ં ક
, તમેને પણ તે દ
ખાયો હતો. બા96ુ, બહ
ન તો વીચારમા ં પડ0 

ગયા.ં તેમને ન દ
ખાયો અને આ છોકરાવંને આ અK�ુતુી શી ર0તે થઈ?   'યા ંમાર0 

નાની બહ
ન બરાડ0 ઉઠ0. ” જો એ પાછો આ>યો…… “ 

     આકાશમા ંફર0 પાછો એ �કાશનો  લાબંો લીસોટો ચકરાવો લેતો આવી ર�ો હતો. 

     બહ
ન અને બા96ુ ખડખડાટ હસી પડ¹ા.ં 

    એ તો બાFુની દ0વાદાડં0નો ફરતો �કાશ હતો! અમને પછ0 દ0વાદાડં0 પાસે લઈ 

જવામા ંઆ>યા અને દ0વાદાડં0 બતાવી; અને તેK ુ ંકાય" સમ>=.ુ અમને ક
વળ Îાન 

લા@=ુ ંક
……… 

    બધા �કાશ દ0>ય�કાશ નથી હોતા, અને દ0>ય�કાશ જોવા માટ
 તો દ0>યચÒ ુ

જોઈએ!   

 

અKLુમણીકા 
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iલJબjગ કામiલJબjગ કામiલJબjગ કામiલJબjગ કામ કરતાંકરતાંકરતાંકરતા ં

       હમણા ંમારા મોટા દ0કરાને ઘેર મારા બ¼ે દ0કરા અને lુ ં iલJબjગ કામ કરતા 

હતા- અમેર0કન iલJબરના મhઘાદાટ સવ:સ ચાzના 60 ડોલર બચાવવાના ઉમદા 

અને o@ુધ દ
શી હ
wથુી! બાથxુમના કમોડની ઉપરની ¶લશ ટાકં0મા ં બધા 9ુ" 

બદલી નાખંવાના હતા; $થી પાણીK ુ $ સતત ગળતર, લીક
જ થઈ ર�ુ ં હw ુ ં ત ે

રોકાઈ ય. અને એક સગ નાગર0ક તર0ક
 ખોટો બગાડ અટકાવવાનો oભુ હ
w ુ

પણ ખરો જ ને! અલબ� પાણીના ટ
?સ બીલમા ં રાહત મેળવવાનો ગભ:ત હ
w ુ

વધાર
 �ાણવાન અન ે�ેરણાદાયી હતો!   

        આ માટ
 ટાકં0 નીચે ઉતારવી જxુર0 હતી. |દરના બધા ભાગ થોડા કળથી અન ે

થોડા બળથી અમે કાઢ0 શmા.  ટાકં0ને કમોડ સાથે જોડતા બ ેબોEટમાથંી એક તો 

બેળે બેળે અમે કાઢ0 ના�ંયો. પણ બીજો બોEટ સહ
જ પણ મચક આપતો ન હતો. 

કાટથી તેના »ટા ખવાયેલા હતા. અમ ે કાટ ઓગાળવા માટ
ના �વાહ0  WD-40 

નાખંી આ કાટ ઢ0લો કરવા એક કલાક તેન ેfકુ0 રા�યો. પછ0 ફર0 �ય'નો શxુ કયા".  

    માડં અડધો »ટો ફય� હશે અને  અમે તો ફર0થી ફસાણા! ચસકવાKુ ંનામ લે તો 

તે બોEટ શાનો? અને fુ̄ ક
લી તો એવી ક
, નટ છેક કમોડની નીચે હતો અને બોEટKુ ં

મા�ુ ં ટાકં0ના છેક |દરના ભાગમા.ં અમાર0 પાસે સાધનોમા ં એડજ�ટ
બલ પાKુ ં ( 

�પાનર) અને સામાUય પહોળાઈના ફણા વાÑં પેચકસ ( �Àrાઈવર ). બ¼ે સાધન 

સાવ પાણી વીનાના.ં પાKુ ંમાડં માડં ચાક0ની પહોળાઈને માફક આવે તે�ુ ંએડજ�ટ 
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કર0એ; એક જણ ઉપરથી બોEટને 9રુ0 તાકાતથી પકડ0 રાખે અને બરાબર પÈડ 

આવે અને પાKુ ંફ
રવીએ; 'યા ંતો બોEટ અને ચાક0 બ¼ે ફરવા માડં
. માડં માડં ચાક0 

ઉપર પાKુ ંફ0ટ ક=ુp હોય તે છટક0 ય. એક વાર તો આ છટકામણીથી નીચે પાKુ ં

પકડ0 બેઠ
લો મારો દ0કરો સહ
જ ઘવાણો પણ ખરો. 

       અમે કંટા�યા,  WD-40 વડ
 »ટાઓને તરબતર કર0ને અમે તો નÈ0 ક=ુp ક
. 

બી$ દ0વસે ગરમાગરમ -જુરાતી મસાલા ચા પી HશુKમુા સવારમા ં તામા 

થઈન ેઆ ભગીરથ �ય'ન ફર0થી આદરવો. આવો અવીચળ નીધા"ર કર0 અમે તો 

બા9,ુ  �તુા. પણ બી દ0વસે ફર0 એ જ હાલત. કોઈ �ધુારો જ નહ0. એ બોEટરામ 

અને ચાક0રાણી તો  એમની મ�ત Fુગલબધંીમા,ં એમના ં એમ જ મશ-લુ હતા.ં 

પવીY હ0U�ુ લ2ન $વી એ જોડ0 આ જUમે તો �ટ0 નહj જ પડ
; એમ લાગw ુ ંહw ુ!ં 

અને માÑં નટને એ અ'યતં fુ̄ ક
લીએ પહhચી શકાય, તવેી જ2યાએ કાપવો પણ શી 

ર0ત?ે અમે તો બા9!ુ ગજબના હલવાણા. 

       'યા ંમને વીચાર �ઝુ¹ો. મ� મારા દ0કરાને ક�ુ ં ,”મોટા ફણાવાÑં ડ0સમીસ અન ે

ફ0?સ પાKુ ં હોય તો કદાચ આ જોડ0 wટુ
.“ બધાને આ વાત વાજબી લાગી. મારા 

દ0કરાઓને લા2=ુ ંક
, પહ
લી જ વાર Ôબા9Õુને કોઈ કામનો વીચાર �ઝુ¹ો હતો! આથી 

બ¼ે દ0કરા તો હhશભરે ઉપડ¹ા અને ‘હોમ ડ0પો’ માથંી ( હાડ"વરેનો અમેર0કન �ટોર) 

28 ડોલરના ખચÜ બ¼ ેસાધન લઈ આ>યા. 

       આ નવી ટ
?નોલો6(!) વાપર0 અમારા આ ધમ"સકંટમાથંી f?ુતી મેળવવાના 

અડગ નીધા"ર સાથે, અમે અમારા �ય'નો નવા ઉ'સાહથી શxુ કયા". Ôપહ
લો ઘા 
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રાણાનોÕ એ Uયાયે બોEટ અને નટ બ¼ે ઉપર સરસ મની પકડ પણ આવી ગઈ. 

હવે એમની અડગ Fુગલબધંી wટુ0 જ સમજો! અને �યા ંફ0?સ પાKુ ંફ
ર>=ુ ં'યા?ં 

        માÑં ડ0સમીસ ફ=ુ", ભાયા! ડ0સમીસ ફ=ુp! મારા દ0કરાના પોલાદ0 હાથની પકડન ે

અવગણીનયે ઈ માÑં ડ0સમીસ જ ફ=ુp ! અમે ફર0 લમણે હાથ fmુો. આટલો ખચ" 

કયા" બાદ અને મહ
નતનો પસીનો વહા>યા બાદ, iલJબરના શરણે જ�ુ ંએમા ંઅમારા 

અમદાવાદ0 આ'માઓને નાનમ લાગી. બીજો વીકEપ આ ટાકં0 તોડ0 નાખંીને નવી 

ટાકં0 લાવવાનો હતો. પણ એ મોટા ખાડામા ંપડવા શી ર0તે 6વ થાય? 

      મારો બીજો દ0કરો ક
, $ણે ડ0સમીસ પકડÆુ ંહw ુ ંતનેે એક ફળÔપુ વીચાર આ>યો. 

વાદંર0 પાનાથંી  નવા ડ0સમીસના હાથાન ે પકડ0 રાખીએ તો? ±ુબતો તરgુ ં શોધ ે

એમ તેણે ‘ગ{�રુ’ના રોજjદા �વુીચાર $વા આ મહાન અને Lાતંીકાર0 વીચારન ે

ઝડપી લીધો.  ÔÔÔÔસ�તા ભાડ
 સી@ધ9રુ જવાયસ�તા ભાડ
 સી@ધ9રુ જવાયસ�તા ભાડ
 સી@ધ9રુ જવાયસ�તા ભાડ
 સી@ધ9રુ જવાય....ÕÕÕÕ એવો બીજો કોઈ વીકEપ પણ mા ં

હતો? ! અને તેણે નવા ડ0સમીસને વાદંર0 પાનાથી પકડÆુ.ં બીએ નટના પહ
લ 

ઉપર આ'મ4@ધાના છેવટના ટ0પા ં સાથ ે ફ0?સ પાKુ ં પરો>=ુ.ં lુ ં આwરુતાથી આ 

છેEલા �ય'નKુ ં ફ0લ�ફુ0થી સભર  ’અવલો?ન’ કર0 ર�ો! અને બા9 ુ ગઈકાલની 

સા$ં બનેલ અડધો »ટો ફરવાની એ અ�તીમ ઘટના  પછ0 પહ
લી જ વાર એક 

ચસકારો થયો. ણકે
, ÄÙનાદ �ગટÁો. અમે માની ન શmા ક
 oુ ંખ�=ુ?ં ક
 પછ0 

અમાxંુ ખસી ગ=ુ ંહw ુ?ં 

       નાનાએ વીજયના �મીત સાથે ચી'કાર પાડ¹ો ; “ ના, ના, બા9 ુઆ તો ચાક0 

ચસક0! “ 
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       મ�  ક�ુ,ં” અEયા, તાર0 ડાગળ0 તો ચસક0 નથી ને?’ 

      કoુ ંબોEયા વીના તેના હાથના ંપાનાએં બીજો અડધો »ટો સફળતાથી 9રુો કય�. 

અને પછ0 તો એ ચને-ર0એ?શન ચાe ુજ રહ0. હવે મોટા દ0કરાએ વાદંર0 પાનાનંી 

¤ુગંાલમાથંી નવા નÈોર, રાવળહºથાવાળા ડ0સમીસને f?ુત ક=ુp. વીજયી અદાથી તે 

તો ડ0સમીસના  હાથાને ફ
રવવા માડં¹ો. 

      $ �ાiત કરવા અમે કલાકો ઝËJયા હતા; ક
ટક
ટલી મનો>યથા અને હતાશાના 

શીકાર બUયા હતા; ક
ટક
ટલો ગંવર ખચ" કય� હતો; તે ઉમદા @યેય પાચં જ 

મીનીટમા ં હાસંલ થઈ ગ=ુ.ં અમે માની ન શક0એ તે ર0તે, ચાક0 નાના દ0કરાના 

હાથમાથંી ટiપાક દઈને ફશ" ઉપર પડ0. અમે વીજયના હશ�ãાર સાથે આ મહાન 

ઘટનાના સા�ી બની ર�ા. fળુાના પતીકા $વા અઠ¹ાવીસ ડોલર, Yણ કલાકની 

સતત મથામણ અને હ�યાવરાળ અને જધામણના ભોગે અમે iલJબરના સાઠ ડોલર 

બચાવવા કામીયાબ ર�ા હતા! એ તો ભાયા ઠ0ક; પણ એક અfલુખ અKભુવ 

મેળવવા અમે સદભાગી બUયા હતા અને  … 

     Ôગ{�રુÕ મા ંઆપલેા એ દ0વસના �વુીચાર
 નવો નÈોર અને તરોતા �Uમ 

લીધો હતો - 

   ” સાચા ંસાધનો હોય તો સી@ધી સરળતાથી હાથવગી બને છે. ” 

 

અKLુમણીકા 
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iલેkાઉUડiલેkાઉUડiલેkાઉUડiલેkાઉUડ 

       પાક"મા ંબાળકો માટ
ના iલkેાઉUડમા ંએક બાકંડા ઉપર lુ ંબેઠો �.ં 

      માર0 પાછળની બાFુએ નાના ં �લુકાઓં માટ
ની �વુીધા છે. તેમા ં એક મા 

પોતાના એકાદ વરસના બાળકને નાનકડ0 લપસણી ઉપરથી લપસાવી, તેની બીક 

ભાગંવા �ય'ન કર0 રહ0 છે. બાળકKુ ંfખુારવjદ આવી પડનાર પતનના ખયાલથી 

ચjતાwરુ છે. બાFુની બી6 લપસણી ઉપર બીFુ ંથો±ુ ંમો�ંુ અને અKભુવી બાળક આ 

લપસવાના આનદંને f?ુત હા�યથી માણી ર�ુ ંછે. તેની સામનેા બાકંડા ઉપર બી6 

એક ગભ:ણી મા પોતાને ફાળે આવનાર 9~ુપની આશામા ંમલકાતી બેઠ0 છે. તેના 

પેટમાયં એક નવો ઉછરતો 6વ તેના નાનકડા પગથી બહાર આવવા ધમાચકડ0 

મચાવી ર�ો છે. 

        માર0 સામ ેમોટા ંબાળકો માટ
ના ંસાધનો છે. અહj મોટ0 લપસણી, મોટા હjચકા, 

ગોળ ગોળ ફરવાના ચકડોળ, લ�મણËલા $વો રોપવ,ે ફાયરમને �લાઈડ રોડ, રોક 

?લાઈJબjગની નાની �તીÀતી $વી સગવડ - આમ તતના ંઆકષ"ણો છે. અહj 

બાળકો મન fકુ0ને રમી ર�ા ંછે - અને તેમના ંપરાLમો નીહાળ0, માબાપના ચહ
રા 

પર તો હરખ માતો નથી. અહj ક
વળ બાળ�લુભ અને નીભÜળ આનદં છે. 

        એનાથી થોડ
 �ુર બા�ક
ટબોલના મેદાન પર રસાકસી ભર0 રમત ચાલી રહ0 છે. 

મોટ0 ઉJમરના ક0શોર ક0શોર0ઓ 'યા ંહાર6તની બા6 રમી ર�ા ંછે. અહj 6વનના 

@યેય $વો ગોલ છે, 6વનની ગતીવીધીની $મ આમથી તેમ ફંગોળાતો બોલ છે. 
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ટ0મ છે. ટ0મવક" છે. �તી�પધ:ઓ છે. હાર અને 6તનો, ખરાખર0નો ખેલ ચાલી ર�ો 

છે. એક ર
ફર0 પણ કાયદાKુ ંપાલન કરાવી, તતના ¤કુાદાઓ આપી ર�ો છે. 

          મારાથી થોડ
ક �ુર એક બાકંડા ઉપર એક =વુતી તેનો પગ તેની બાFુમા ંબેઠ
લ 

તેના �ીયતમના પગની ઉપર નાખંીને બઠે
લી છે. બ¼ે નવા �મેીઓ તેમના �થમ 

�ણયની f2ુધ વાતોમા ં મશ-લુ છે. હ
ર �થળે માણી શકાય તેવા આ નાનકડા 

�પશ"ના રોમાચંનો આનદં બ¼ે માણી ર�ા ં છે. તમેની નાનકડ0 �ુનીયામા ં માY 

-લુાબ જ -લુાબ છે. હFુ તેમને સહ6વનના કાટંા દ
ખાયા લાગતા નથી!  

         માર0 પાછળથી ચાલવાનો એક ર�તો પસાર થાય છે. તેની ઉપર શર0ર સૌ~ઠવ 

માટ
 આwરુ =વુાનો અને =વુતીઓ જોગjગ કર0, ધસમસતા ચાલી/દોડ0 ર�ા ં છે; 

અને સä@ુધીએ આણલેી ચરબી ઓગાળ0 ર�ા ંછે! 

         માર0 જમણી બાFુના બાકંડા ઉપર આધેડ ઉJમરKુ ં એક દJપતી બેઠ
e ુ ં છે. 

સસંારની ખાટ0 મીઠ0ની, થોડાક કલહની, 6વનની નીåા"Uતીની, ન �ુસંાઈ શક
 તેવી 

તસવીર તમેના fખુારવjદ |કાયેલી સહજ જ જણાઈ આવે છે. 

         અને મારા $વા 6વનના આર
 આવલેા બે ચાર વડ0લો આખા 6વનનો થાક 

ઉતારતા, બાFુના બાકંડ
 પોરો ખાઈ ર�ા છે. તટ�થતા અને નીવÜદના ભાવથી આ 

બ�ુ ંતેમને માટ
 વીતી ગયેલા �તુકાળની સાર0 નરસી યાદ અપાવી ર�ુ ંછે. 



�વૈરવીહાર�વૈરવીહાર�વૈરવીહાર�વૈરવીહાર 

 

Page - 94 - of 224 

 

2008 

        અને માર0 સામ ેમારા આખાયે 6વનની વીવીધ અવ�થાઓની એક નાનીશી 

ઝાખંી, એક આડછેદ ખડા ં થઈ ય છે. આખાયે આયખાની બધીય યાદદા�તો 

સાગમટ
 ઉભર0 આવે છે. 

 

અKLુમણીકા 
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ફાઈલ અફાઈલ અફાઈલ અફાઈલ અનેનનેેન ેસાઈટસાઈટસાઈટસાઈટ 

       મારા મામા વે�ટન" ર
Eવેમા ંકોમશ:યલ b�પે?ટર હતા. દ�ીણ -જુરાતમા ંતમેણ ે

મોટાભાગે કામ કર
eુ.ં અમે પણ તેમને ઘેર �રુત, બીલીમોરા, વલસાડ વી. 

જ2યાઓએ વેક
શનમા ંરહ
વા જતા. ર
Eવેના kાહકો સાથે તેમને સતત સJપક"મા ંરહ
� ુ ં

પડw ુ ંહોવાને કારણે તેમને તતના અKભુવ થતા. તેમની બlુ જ રf6ુ શૈલીમા ં

અમને તેઓ આવા અKભુવો કહ
તા. સાભંળવાની બlુ જ મ આવતી. 

    આવો જ એક અKભુવ આ$ યાદ આવી ગયો. 

    વલસાડ �ટ
શન ઉપર kાહકોને પડતી કોઈ એક હાલાક0 માટ
 તેમની પાસે લોકો 

વારંવાર રFુઆત કરતા. પણ આ માટ
 કાઈં કર0 આપવાKુ ં તમેની સ�ા બહારKુ ં

હw ુ.ં આવી સ�ા તો વે. ર
Eવેની f�ુય કચેર0ના સાહ
બ લોકો જ લઈ શક
. આથી 

�યાર
 તેમના ઉપર0 અધીકાર0 એ �ટ
શને આ>યા 'યાર
 મામાએ આ બાબત તેમની 

સમ� રFુ કર0 અને માગંણીKુ ંવાજબીપgુ ંસમ>=ુ.ં સાહ
બન ેગળે પણ વાત તો 

ઉતર0. પણ સામાUય ર0તે નીણ"યો લે તો તે સાહ
બ શાના ? ! 

   સાહ
બ બોEયા, “ ����! &��� $�� �� �0 %1, �� )���  $����# �$ !�)�# $2$) %1æ 

&� �$ ��,'����  ���� $2$) &�#, �$ ��3� �% $�� $����æ �$ ��0#�� ��,  )���  

$����# 4�� �� ���� %5æ “ 

   સાહ
બે તો આમ કહ0 વીદાયગીર0 લીધી. 
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    પદંર
ક દ0વસ બાદ મામાને fબુાઈ જવાKુ ં થ=ુ.ં મીટjગ પ'યા બાદ મામાએ 

પટાવાળા પાસે જxુર0 ફાઈલ કઢાવી અને ‘ આશા ભયા" તે અમે આવીયા……‘ ; એ 

પ?ંતી યાદ કરતા ં મામાએ સાહ
બની ઓફ0સમા ં �વેશ કય�. સાહ
બને આ વાતની 

યાદ અપાવી. ફાઈલ પણ સામે ધર0 દ0ધી. અગાઉ પણ આવી માગંણી થયેલી હતી;  

તે દશા"વતો wમુાર કાઢ0ને સાહ
બને વચંા>યો. 

      હવે સાહ
બના પટેમા ંતેલ ર
ડા=ુ.ં માÑં આ રાવલ તો નીણ"ય લેવાની વાત કર
 

છે! મનમા ંગડમથલ થયા કર
 ક
, આ ધમ"સકંટ શી ર0તે ટાળ�ુ.ં  અને તેમના ફળÔપુ 

ભેમાથંી મહાન વીચાર
 અવતરણ ક=ુp ! 

   સાહ
બ ઉવાચ -” ����! &��� $�� �� ����� �%' %1| �� )� $���� 67��� 

�� ��), �� %' %� ���� %1 �? �$ %� 6��� $�� �%�� &�# �$ )��� ��0 

��#��! “ 

    હવે કરમની કઠણાઈ એ ક
,  ફાઈલ સાઈટ પર આવી ન શક
 , અને સાઈટ તો સાઈટ 

પર જ રહ
 ન!ે એ થોડ0 fુબંાઈ આવી શકવાની હતી? આમ નીણ"ય બlુ સરળતાથી 

ખોરંભાઈ શકાયો ! 

   પણ મામા કોKુ ં નામ? તેમણે ફાઈલનો કાગળ કાઢ0, તેની ટાઈપ નકલ કરાવી 

લીધી. ( તે જમાનામા ં mા ંઝેરો�ની સગવડ હતી?) મામા વીજયી f�ુામા ં પાછા 

આ>યા.    
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    મહ0ના પછ0, સાહ
બ સાઈટ પર પધારવાના હતા. મામા તેમની આwરુતા9વુ"ક રાહ 

જોઈ ર�ા હતા. 

    અને એ oભુ ઘડ0 આવી 9ગુી. fુબંાઈથી એ?સ�ેસ V
ન આવી પહhચી. બગલમા ં

wમુારની કોપી ધારણ કર0ને, મામા સફાળા સાહ
બના �વાગત માટ
 દોડ¹ા.  અને ફ�ટ" 

?લાસની ક
બીનKુ ંબારgુ ંછેવટ
 HEુ=ુ.ં 

   મામાના આ¡ય" વBચે એક નવો જ ચહ
રો નીચે ઉતય�. �પુર0Uટ
UડUટ સાહ
બની 

વરદ0 કાઈં થોડ0 છાની રહ
?  મામાને ધમ"Îાન લા@=ુ ંક
, પેલા સાહ
બની તો બદલી 

થઈ ગઈ છે; અને તેમણે આખો અ@યાય   એકડ
 એ?થી નવા સાહ
બને ભણાવવાનો 

છે! 

 

અKLુમણીકા 
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બરફ0લો �દ
શબરફ0લો �દ
શબરફ0લો �દ
શબરફ0લો �દ
શ 

 

          2004 નો U=આુર0 મહ0નો. lુ ં અમદાવાદથી પાછા ં વળતા ં મારા દ0કરા 

વીહગંને 'યા ંશીકાગો, બે અઠવાડ0યા માટ
 રોકાયો હતો. મારો બીજો દ0કરો ઉમગં 

પણ ડલાસથી ર લઈને આ>યો હતો. વીહગેં વી�કોUસીન રા�યમા ં�ક0-ર0ઝોટ"  પર 

જવાનો કાય"Lમ બના>યો હતો. મ� શીકાગોની આ અગાઉ ઘણી fલુાકાતો લીધી હતી, 

પણ કદ0 આવા કડકડતા શીયાળામા ંનહj. 

          વીહગંના ઘરની સામે જ �નોના ઢગલે ઢગલા પડ
લા હતા, અને ઓછા થવાન ે

બદલે વ@યે જ જતા હતા. આFુબાFુના ંબધા ંઝાડ જટાFુટ જોગી $વા,ં સાવ બોડા ં

બની ગયેલા ંહતા.ં આખી રાતની �નો-વષા" પછ0, �નોથી ભરચક તેમની ડાળ0ઓKુ ં

સçદય" પણ માર
 માટ
 એક નવો જ અKભુવ  હતો. જો �યુ" દ
ખાતો હોય તો, એ 

ડાળ0ઓ પરની હ0મકણીકાઓ (આઈસીકલ ) મોતીની $મ ચમકતી દ
ખાતી. આપણન ે

અમદાવાદ0ને માટ
 તો આ એક નવો જ અKભુવ હતો. 

         શનીવારની સવાર
 નવેક વાગે અમે શીકાગોથી નીક�યા.ં આખે ર�ત ે

ચાર
કોર ધોળ0 બ�ખ ચાદર. બીજો એક
ય રંગ જ જોવા ના મળે. કોટ ને �વટેરના 
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ઠઠારા કયા" હોય તો પણ દાતંની કડકડાટ0 કોઈ અ9વુ" સગંીત ર
લાવતી હોય! બે એક 

કલાક બાદ અમે �ક0 ર0ઝોટ"  પર પહhચી ગયા. આવા ર0ઝોટ"  ખાસ જ2યાએ જ હોય 

છે. ઠ0ક ઠ0ક Oચી ટ
કર0ઓથી, નીચેના વી�તાર �ધુી આછો ઢાળ હોય; 'યા ંજ આવા 

ર0ઝોટ"  બનાવવામા ંઆવે છે. જોક
, જવામંદ"  �ક0-વીરો માટ
 તો અમારો આ ર0ઝોટ" 

બBચાનંા ખલે $વો હતો. પણ આપણે તો બા9!ુ આ બધો તાશીરો જોઈને શીયાવંીયા ં

 જ થઈ ગયા. બરફમા ંલપસવાના �યાલે જ અFુ "નને થયલે નીવÜદની $મ, મારા ં

ગાYો શીથીલ બની ગયા ંઅને આટલી ઠંડ0મા ંય શર0ર
 પસીનો પસીનો થઈ ગયો!  

�ક0bગ કરવાની તો મ� ના જ પાડ0 દ0ધી. mાકં ઉભા ઉભા આવા ચાળા કરતા ંહ
ઠો 

પ±ુ,ં તો તો મારા ંઠાઠા ંજ રંગાઈ ય, અને Ìèુા,ં બરડ હાડકાનંો શો ભરોસો?  

           એટલે પહ
લા ંતો અમે બધા ંટ¿બુjગ કરવા ગયા. આમ તો આ રમત બાળકો 

અને મારા $વા oરુવીરો(!) માટ
 જ હતી. સાવ સરળ ઢાળ અન ેઓછ0 Oચાઈવાળ0 

તે જ2યા હતી. એક બાFુએ એક દોર±ુ ંસતત નીચેથી ઉપર જw ુ ંહw ુ.ં તેમા ંથોડ
 થોડ
 

|તર
 મસ મોટા lકુ રાખેલા હતા.   અમને દર
કને હવા ભર
લી અને વBચે ડા 

ર
?ઝીનથી બધં કર
લી એક રબરની ટ¿બુ આપી હતી. અમાર
 આ ટ¿બુમા ંબયે પગ 

બહાર લબંાવી, આરામHરુશીની $મ બસેવાKુ ંહw ુ.ં તનેી એક બાFુ એક ગાળ0યાવાÑં 

નાKુ ં દોર±ુ ં બાધંેe ુ ં હw ુ.ં  બlુ સરળતાથી આ ગાળ0યો આપણી ન6ક આવલેા 

એકાદ lુકમા ંઆપણે પરોવી દ
વાનો. એટલે આપણને પેલા દોરડાની ગાડ0મા ંસીટ 

અર
! �Eુયો, લી¶ટ (!) મળ0 ય. દોરડાભાઈ આપણી ટ¿બુન ેધીર
 ધીર
 પોતાની 

સાથે ખ�ચીને ઉપર લઈ ય.  
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      ઉપર પહhચીએ એટલે આપણી ટ¿બુને એક માણસ દોરડાના સકંમાથંી 

છોડાવી દ
.  આપણે એ નાનકડ0 ટ
કર0ની ટોચ ઉપર પહhચી જઈએ. પછ0 ટ¿બુન ે

થોડો હડસેલો માર0એ એટલે �નો/બરફ ઉપર ટ¿બુ સરકવા માડં
. ધીર0 ધીર
 

પતનની ગતી વધતી ય! નીચે પહhચતામા ં તો આપણે =Éુમા ં ધસમસતી ટ
Uક 

$વા બની જઈએ.   

            અમે બધાએ આ મોજ બlુ જ માણી. lુ ંય ગલઢો ગલઢો, દસ પદંર વાર આમ 

ચઢઉતર કર0 આ>યો. છેક ઉપરથી આ ર0ઝોટ"ની બાFુમાથંી પસાર થતા હાઈવેKુ ં

સરસ �¯ય પણ દ
ખાw ુ ં હw ુ.ં નીચે ઉતરાણ બાદ, સૌથી આઘે �ધુી કોણ પહhચે છે 

તેની Fુવાનીયાઓએ �પધા"ય આયો6. 

            માxંુ નાક તો કડકડતી ઠંડ0મા ંભરાઈ ગયેeુ.ં  lુ ંતો કંટાળ0ને બાFુમા ંપાટલી 

પર બસેી પડ¹ો. બધાનંે આનદં કરતા ં જોવાનો આનદં મા�યો!  કારમાથંી બહાર 

આ>યે બે એક કલાક વીતી ગયા હતા. �પેશીયલ કપડાયં ક
ટલી વખત �ધુી 

આપણને ગરમ રાખી શક
? ગરમ ગરમ મસાલા ચા પીવાની એવી તો તલપ લાગેલી 

ક
, ન 9છુો વાત ! પણ એ કડક મીઠ0, અમદાવાદ0 ચાની મ અહj mા?ં! 

            આ  જ2યાએથી fળુ �ક0bગના �થાનક
 જતા ં ર�તામા ં�નોનો એક મોટો ઢગલો 

જોવા મ�યો. �નો પીગળ0 ય 'યાર
 આ ઢગલામાથંી �નોને ડોઝ કર0, આ 

ટ¿બુીગની સહ
લ એકાદ મહ0ના માટ
 લબંાવી દ
વાતી હોય છે. ડોલર કમાવવાના 

અવનવા Kસુખામા ંઅહjના વેપાર0ઓ ભાર
 પાવરધા હh! 
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           પછ0 અમે તો �ક0bગ કરવાની f�ુય જ2યાએ ગયા. 'યા ં તો મોટો માનવ 

મહ
રામણ Jયો હતો. ઓછામા ંઓછા હર
ક માણસો હશે. સાજંના ચાર
ક વા2યા 

હશે. વીહગં અને ઉમગેં ટ0ક0ટ લીધી.  lુ ંઅને વીહગંની પ'ની 6Îાસા બધો તાસીરો 

જોતા, ક
Uટ0નના આગળના ભાગમા ં Êંુઠવાતા ં બેઠા.ં  બ¼ે ભાઈઓ અને બી 

શીખાઉઓને એક મહ0લાએ થોડ0 ઘણી તાલીમ અને �ચુનાઓ આપી;  અને પછ0 

પોતપોતાના નસીબ પર છોડ0 દ0ધા.  વીહગં બી મહાન �ક0-ધરોની ચાલના 

નીર0�ણમા ંપરોવાયો. 

         બ¼ે પગમા ં�ક0 પહ
ર0ન ેઅને બ¼ે હાથમા ંઠ
લવા માટ
ના સળ0યા રાખી, ઉમગં 

ઉભો થવા ગયો, અને ભફાf ્ દઈને પડ¹ો. બે Yણ વાર આમ થ=ુ.ં મને ‘éી 

મ�ક
ટ0યસ"’Kુ ંપી?ચર યાદ આવી ગ=ુ,ં $મા ંબ�તર પહ
ર
લો નાયક વારંવાર પડ0 

ય છે! lુ ંતો બા9,ુ ધોડ¹ો. દ0કરાને ટ
કો આપીને માડં ઉભો કય�. $વો પહ
લો દાવ 

અજમાવવા ગયો 'યા ંફર0 પડ¹ો. તે જ2યાએ �નો તાજો હતો, એટલે બlુ વા2=ુ ંનહj. 

બેચાર �ય'નો અન ે બી ખમતીધર અKભુવીઓKુ ં નીર0�ણ કર0ને છેવટ
 ઉમગેં 

Ëકા>=ુ.ં મને મારા �ક0bગ નહj કરવાના શાણપણભયા" નીણ"ય માટ
 �વમાન -તૃ 

થ=ુ!ં  

         માર ખાધેલા ડોહલાની $મ, તે ચાલતો ચાલતો રોપવે પાસે પહhBયો. 'યા ં

એક ફરતા દોરડા પર થોડા થોડા |તર
 સળ0યા પરથી રામભરોસ ે(!) $વી Hરુશીઓ 

લટકાવલેી હતી. એક Hરુશી બસેવાની જગાએ આવે એટલે બે Yણ સેકUડ રોપ બધં 

રહ
. તે દરમીયાન �ક0 કરનાર
 Hરુશી-નશીન થવાKુ ં . બરાબર સગંીત Hરુશીની 



�વૈરવીહાર�વૈરવીહાર�વૈરવીહાર�વૈરવીહાર 

 

Page - 102 - of 224 

 

2008 

રમત જ જોઈ લો ! જો ¤mુા તો Hરુશી તમાર0 શરમ રા�યા વગર હાલવા  માડં
. 

અહj પણ તેણે બે Yણ Hરુશી જવા દ
વી પડ0. પણ છેવટ
 Hરુશી�ેમી અમદાવાદ0 

મેનેજરનો  દ0કરો ખરોને! Hરુશી પર ચડ¹ો 'યાર
 જ જiંયો. પાછળવાળ0 એક 

અમેર0કન બાK ુકટાgુ ંમh કર0ને fછુમા(ં!) હસી રહ0  હતી. 

         રોપવે તો દ0કરાને લઈને છેક ઉપર ટ
કર0 પર બlુ જ �ુર લઈ ગયો. મને તો 

એની માને થાય તેવી ચjતા થવા માડં0. ‘ બચાડો મારો દ0કરો ઉપર પડશે, તો તેન ે

કોણ ઉભો કરશ?ે ’ હર હાથવાળાને ‘    |તરની વાણી|તરની વાણી|તરની વાણી|તરની વાણી    ’ થી �ાથ"ના કર0ને, lુ ં

તો ઉચાટભયા" ચી�ે ક
Uટ0ન તરફ પાછો વ�યો. 'યા ંતો  વીહગં અને 6Îાસા ગાયબ. 

આપણે તો બોસ! હલવાણા. પણ �મશાન-વૈરા2ય ક
ળવી, આ Fુવાનીયાઓને �� ુ

સદÌÉુ0 આપે તવેી �ાથ"ના કરતા;ં ઠંડ0 ઉડાડવા કોફ0 પીવાના >યથ" �ય'નમા ં���ૃ 

થયા. કડવી વખ $વી અમેર0કન કોફ0 માડં ગળે ઉતાર0, ફર0 બહાર આ>યો અને 

ઉમગંની રાહ જોવા માડં0. 

       'યા ં પાછળથી કોઈએ ધyબો માય�. અહj કયો Fુનો દો�તાર આવી 92ુયો ત ે

જોવા મh ફ
ર>=ુ ંતો ઉમગં! મh પર તો હરખ માય નહj. મને કહ
 - ” બા9!ુ મને �ક0 

આવડ0 ગ=ુ.ં ”  અને ખર
ખર તેણે પેલા ઠ
લવાના સળ0યાના સહાર
 સરક0 પણ 

બતા>=ુ.ં મન ેય હરખ હરખ થઈ ગયો.  તે નાનો હતો અને પહ
લી વાર બે ડગલા ં

ચાEયો હતો;  'યાર
 થયો હતો તેવો હરખ! મ� તેનો વાહંો થાબડ¹ો. 

        ભાઈ તો ફર0 બીજો રાઉUડ મારવા રોપવે તરફ ઉપડ¹ા. પહ
લે જ ધડાક
 Hરુશી 

પકડ0 લીધી. મને થ=ુ ંક
 Ô -જુરાતમા ં¤ુટંણીમા ંઉભો રહ
 તો દ0કરાને હવે Hરુશી 
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મેળવવામા ંવાધંો નહj આવે! Ô lુ ંહવે નીરાતંના Âાસે ક
Uટ0નમા ંબેઠો. હવે તો કોફ0ય 

માળ0 મ�ઠ0 લાગી હh! પેલી Fુગલજોડ0નો કોઈ જ પ�ો નહj. મને થ=ુ ં , ‘ મેEય 

ચjતા, એમના ય ફરવા હરવાના દા’ડા છે, તે  મજો માણતા ંહશ.ે’ 

       |ધાxંુ થઈ ગ=ુ ં હw ુ.ં માડં છ વા2યા હતા તોય. બધા ં �ક0-ચાલકો દોડદંોડ , 

સરકતા ં નીચે આવતા ં જતા ં હતા.ં આખો વી�તાર મોટ0 ¶લડ-લાઈટોથી ઝળાહંળા ં

થયેલો હતો.  સફ
દ બરફ તમેના �કાશમા ઝગમગતો હતો. આ અ�તીમ �¯ય 

માર0 જjદગીમા ંlુ ંપહ
લી જ વાર નીહાળ0 ર�ો હતો. mા ંઅમદાવાદની કહ
વા 9રુતી 

ઠંડ0; અને mા ં આ ગાYો થીવી દ
તી વી�કોUસીનની ઠંડ0? 'યા ં તો ફ
શનમા ં જ 

બાવલા $�ુ ં �વેટર પહ
રતા. અહj તો નીચે થમ"લ;  તેની ઉપર ચાe ુ કપડા;ં તેની 

ઉપર લાબંી બાયંKુ ં±ુ ંધો�ખા $�ુ ં�વેટર અને છેક ઉપર ડો ઓવરકોટ , ઉનની 

ટોપી અને ગરમ મફલર. અને છતા ંય ઠંડ0 તો Jહાલંીપા ગર0 ગયેલી ! 

      ઉમગેં તો દસ પદંર �ક0-»ટા માયા". 6Îાસા હવે માર0 બાFુમા ંઆવી બેસી ગઈ 

હતી. અમે Yણે વીહગંની રાહ જોઈ ર�ા. 'યા ંથોડ0 વાર પછ0 ઉમગેં ક�ુ ં” Fુઓ ! 

એ વીહગં આવે! “  એ ભાઈ તો �ુરથી બધોય સરંમ ખભ ેfકુ0 �નોમા ંચાલતા 

આવી ર�ા હતા. તેણ ેતો �ક0ને ‘$ 4ી vૃ~ણ’ કહ0 દ0ધા હતા! 

     અને અમે �ક0bગની કર
લી મ વાગોળતા,ં ખા�સા થાક અને નસનસમા ં

ભરાયેલી ઠંડ0 સાથે અમાર0 મોટલ પર રહ
વા ઉપડ0 ગયા.ં 

* * * 
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         વી�કોUસીનમા ંબીજો દ0વસ.  

     અમે ખાસ તો શીયાળાની મ માણવા જ આ>યા હતા, એટલે મેડ0સન શહ
રમા ં

જવાKુ ં રા�=ુ ં ન હw ુ.ં આ અગાઉ અમ ે 'યા ં ઉનાળામા ં જઈ આ>યા પણ હતા. 

�ક0bગનો શનીવાર0 થાક ઉતરતા ંવાર તો લાગે જ ન?ે ખા�સા મોડા ઉઠ¹ા. ના�તો 

કર0, પરવાર0 પાછા શીકાગો જવા નીક�યા. આખે ર�તે ફર0 પાછ0 બરફ0લી સફ
દાઈ. 

હવે તો આ બ�ુ ંધોÑં ધોÑં જોઈ કંટા�યા હતા. mાર
 ઘેર પહhચી કડક મીઠ0, મસાલા 

વાળ0 ઘરની ચા પીએ અને આપgુ ં-જુરાતી ભોજન જમીએ, તેવી જ �વાહ0શ થતી 

હતી. 6Îાસાએ બાજર0ના રોટલા અને વડ0વાળ0 કઢ0 ખવડાવવાKુ ં વચન પણ 

આi=ુ ંહw ુ ં- પાÈું કાઠ0યાવાડ0 ભોજન! 

      પણ એમ સીધા ઘેર પહhચે, તો ની ભાયડા શાના?  મારા દ0કરા વીહગંને એક 

નવો સણકો ઉપડ¹ો! તેણે એક રોડ સાઈન જોઈ અને ગાડ0 એક એ?ઝીટ પર લીધી. 

મને એમ ક
 પગ થોડા હળવા  કરવા તણેે આમ ક=ુp હશે. પણ બધા �ટોર અને ગેસ-

�ટ
શન વટાવી તેણે તો ગાડ0 કાઉUટ0ના (તાeકુા) નાના ર�તા પર લીધી. lુ ં9�ુ ંતેનો 

જવાબ જ ન આપ.ે  

    કાઈંક સર�ાઈઝ આકાર લઈ ર�ુ ંહw ુ.ં 

     આમ અડધોએક કલાક પસાર થઈ ગયો. એક નાના બરફના મેદાન પાસે તણે ે

ગાડ0 રોક0, અને ક�ુ ં ક
  તે એક તળાવ હw ુ!ં  શીકાગોમા ંમસ મો�ંુ મીશીગન લકે 

અનેક વાર જો=ુ ં હw ુ,ં અર
 અમાxંુ આલê2ટનKુ ંતળાવ પણ આનાથી મો�ંુ હw ુ.ં  lુ ં
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વીહગંને ‘ગiપા ં ન માર અને સીધો ઘેર પહhચાડ. ‘ ; એવો વડ0લશાહ0 ઠપકો 

આપવાKુ ંવીચાર0 ર�ો હતો 'યા ંતો તેણે ગાડ0 સીધી લેકની |દર જ હકંાર0! 

    મારા મhઢામાથંી ‘ઓય’ કારો નીકળ0 ગયો. lુ ંબરાડ0 ઉઠ¹ો. ” અર
, વીહગંડા! તાxંુ 

કાઈં ખસી ગ=ુ ંતો નથીને ? હમણા ંઅવલમઝંીલ પહhચી જઈoુ.ં “, 

   પણ માળા બીં બે જણ - ઉમગં અને 6Îાસા તો fછુમા ં $ હસ…ે… $ હસે!( 

6Îાસાય fઈુ fછુોમા ંહસે હh! ) 

    હવે વાત એમ છે ક
, શીયાળો બરાબર Jયો હોય 'યાર
, અહj મોટાભાગના ંતળાવો 

થી6 ય છે. $ નાના ંહોય તે વહ
લા ંથી6 ય અને બlુ Oડ
 �ધુી થી6 ય. 

મોટાનંે વાર લાગે. મીશીગન લેક $વા ંમોટાભાગે થી6 ન શક
. જો ક
, એમ કહ
 છે ક
, 

ક
નેડાના ઉ�ર ભાગમા ંઓ તો, તળાવ તો oુ ં દર0યો પણ થી6 જતો હોય છે-  

અલબ� ઉ�ર વુ પાસે!  હવે આ જવાનીયાઓંને આ બધી ખબર. તેમણે iલાન 

કર
લો ક
, Ôઆ ડોહાન ેથી�ુ ં oુ ં છે? તે બતાવીએ! Ô એટલે પહ
લેથી સતંલસ કર0 

દ0ધેલી! જો મને પહ
લેથી iલાનની વાત કર0 હોત; તો ઝગડો જ થાત અને આ 

અ�તીમ સફર આકાર જ ન લેત! 

    બધાએં ઉ�રના �દ
શKુ,ં બરફના �દ
શKુ ંઆ ધમ"Îાન મને કરા>=ુ.ં બાFુમા ંfકુ
લ, 

કામચલાઉ, સરકાર0 પાટ0=ુ ં પણ વચંા>=ુ.ં  જણાવેલ માહ0તી �માણે તળાવમાનંો 

બરફ આઠ ½ટ ડો ક
 Oડો હતો!  છતા ંઅમદાવાદ0 �વભાવ �માણે, અમે ગાડ0 બl ુ

|દર લઈ જવાKુ ંજોખમ, ન લી�ુ.ં તળાવની |દર, ક0નારાની ન6ક જ, ગાડ0 પાક" 

કર0. મને થોડો હાશકારો થયો અને Âાસ  નીચો બેઠો. 
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    હવે ભયના ઓથારમાથંી બહાર આવી મ� ચાર
 તરફ નજર ફ
રવી. પાચં છ ગાડ0ઓ 

અમાર0 $મ તળાવમા ંક0નારાની ન6ક, અમાર0 $મ, પાક" કર
લી હતી. બે Yણ તો 

છેક |દર! એને તળાવ કહ
વાય તમે જ ન હw ુ.ં તે તો બરફKુ ંમદેાન બની ગ=ુ ંહw ુ.ં 

અમે આ મેદાન પર ચાલવા માડંÆ ુ.ં સખત થઈ ગયલેા બરફની ઉપર પોચા �નોની 

ડ0 ચાદર પથરાયલેી હતી. અમે �નોના ગોળા ફ�કવાની રમત રJયા. 

    થોડા આગળ ગયા; 'યા ંકોઈ નીશાળના બાળકો આ>યા હશે;  તેમણે સરસ મનો 

ક0Eલો બના>યો હતો. અમે ય તેની ઉપર યથાશ?તી અમારો ફાળો ઉમેય�! ચાર
 બાFુ 

બરફના મેદાનની વBચે આ નાનકડો ક0Eલો શોભતો હતો. મને વીચાર આ>યો- ” oુ ં

આ ખર
ખર તળાવ જ હશે, ક
 માY બરફથી છવાયેeુ ંકોઈ ખતેર ક
 સપાટ મેદાન?”  

   વીહગં તરત  અમન ેબધાન ેથોડ
 �ુર બેસી, કાઈંક ���ૃી કર0 રહ
લા, એક માણસ 

પાસે લઈ ગયો. ન6ક ગયા 'યાર
 ખબર પડ0 ક
 તેણે એક ખાસ r0લ વડ
 આઠ
ક bચ 

>યાસKુ ંએક કાgુ ંપાડÆ ુ ં હw ુ ં - છેક નીચનેા પાણી �ધુી.  તેમા ંફ0શjગ lુક નાખંી, 

આઠ ½ટ નીચે આવલે, નહj થી$લ પાણીમાથંી માછલી પકડવા તે મથી ર�ો હતો. 

બાFુની ડોલમા ંપકડ
લી બે Yણ માછલીઓ તરતી પણ હતી. 

    હવે અમને �તીતી થઈ ક
 આ ખર
ખર તળાવ જ હw ુ!ં 

    હવે વીહગેં હ0Jમત કર0, ગાડ0 વધાર
 |દર લીધી. હવે આપણે ય બા9 ુઉ'સાહમા ં

આવી ગયા હતા. તળાવ પર ગાડ0 ચલાવવાની મ માણી, અમે આખર
 વીદાય 

લીધી, ક
 Ðંુક±ુ ંઆવે ઘર …. 
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    પણ માનસ�દ
શમા ંઆ અવણ"નીય, અ�તીમ, અનUય અKભુવ �થાયી ઘર કર0 

ગયો. 

 

અKLુમણીકા 
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બlુમાળ0બlુમાળ0બlુમાળ0બlુમાળ0 મકાનમાંમકાનમાંમકાનમાંમકાનમા ં

(   એક મીYના અKભુવ ઉપર આધાર0ત ) 

       તમે નવાસવા જ હFુ અમેર0કા આ>યા છો. તમારા |ગત સગાને ઘેર, 

શીકાગોના એક પરામા ંતમારો નીવાસ છે. તમારા આગમનને માY બે એક મહ0ના 

જ થયા છે. આટલા મોટા શહ
રની ઝળાહંળા ં રોશની અને ચહલપહલથી તમે 

|યેલા છો. તમારા સદભા2યે તમારા સગાના એક મીY �યા ં કામ કર
 છે; તે 

કાKનુી પેઢ0મા ં તમને કામચલાઉ નોકર0 પણ મળ0 ગઈ છે. તમે કામથી અન ે

શહ
રથી થોડા થોડા માહ0તગાર પણ થવા માડં¹ા છો. પણ આ અવનવા દ
શની 

અણી હરકતો તમન ેઅવારનવાર પજ>યા કર
 છે. 

      એક સલોણી સવાર
 તમને સhપાયેલા એક કામ માટ
 તમ ે નીકળ0 પડો છો.  

પેઢ0ના એક ઘરાકને તમાર
 શીકાગો ડાઉનટાઉનમા ંઆવેલી કોટ"મા ંલઈ જવાના છે, 

અને વક0લ પાસે પહhચાડ0 દ
વાના છે. ઘરાક પણ આવડા મોટા શહ
ર માટ
 તમાર0 

$મ બીનઅKભુવી છે. તમે સjદબાદની પહ
લી સફરની $મ આ મહાન કાય" પાર 

પાડવા vૃતની¡ય છો. ઘરાકની સાથે તમાર0 ણીતી લોકલ V
નમા ં ચડો છો. 

fુબંાઈની V
નની સાથે તમારા મનમા ંઆની સરખામણી થતી રહ
 છે. mા ંતે હ�યા 

સાથે હ�= ુ ંભjસાય તેવી હકડ
ઠઠ ભીડ; અને mા ંઆ રાજરાણી? તમને વતનની એ 

�ણોની યાદ તા6 થઈ આવે છે. fુબંાઈની એ fુ̄ ક
લીઓનો અભાવ(!) તમને સાલ ે
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છે પણ ખરો. અહj બ�ુ ં>યવ�થીત છે; અને છતાયં કાઈંક Hટુ
 છે. એ Hટુw ુ ંoુ ં છે;  

તેનો ઉક
લ હ6 તમન ેમ�યો નથી. 

        ગાડ0 9રુપાટ ડાઉનટાઉન તરફ ધસી રહ0 છે; તમારા વીચારોના ટોળાની $મ. 

છેવટ
 તમાર
 ઉતરવાKુ ં�ટ
શન આવી ગ=ુ.ં તમે બ¼ે ઉતર0ને �ટ
શનની બહાર આવો 

છો. તોતjગ ઈમારતોનો સfહુ તમને ઘેર0 વળે છે. ‘ વીUડ0 સીટ0 ‘ તર0ક
 vુ�યાત 

શીકાગોની એ કડકડતી ઠંડ0 હFુ તમારા કોઠાને સદ0 નથી. તમાxંુ એકમાY લ�ય છે 

- તમાર
 $ મકાનમા ંપહhચવાKુ ં છે તેની |દરની ઉ~મા! તમે બ¼ે fુગંા fુગંા એ 

દ0શા તરફ લગભગ દોડો છો. ઓવરકોટ અને Ìટુમોંના ઠઠારા તમને બlુ આકરા 

લાગે છે. 

         છેવટ
 તમે એ મકાનમા ંપહhચી ઓ છો. તમાર
 બ�તાળ0સમા માળે પહhચવાKુ ં

છે. આઠ દસ લી¶ટમાનંી કઈ લી¶ટ તમન ે'યા ં9ગુાડશ;ે તે અસમજંસમા ંતમે પહ
લી 

$ લી¶ટ આવે છે; તમેા ંચડ0 બેસો છો. |દર ગયા પછ0 તમને ખબર પડ
 છે ક
, 

આ તો એક0 નJબરના માળોએ પહhચાડતી લી¶ટ છે. તમે તો દ
શી ÌÉુ0 વાપર0 

એકતાળ0સમા માળે ઉતર0 ઓ છો. એક જ માળ ચઢવાKુ ંછે ને? તમે દાદર તરફ 

જવાનો ર�તો વી$તાની f�ુાથી શોધી કાઢો છો. પેલા ઘરાક તો તમારા $ટલા પણ 

ણીતા નથી. તમે બ¼ે એક દાદરો ચઢ0 કોટ"વાળા માળના બારણાને હડસલેો છો. 

       અને જો થઈ છે … એ બારgુ ંHલુw ુ ંનથી. 

      તમે અસમજંસમા ં પડ0 ઓ છો. તમારા બે સીવાય 'યા ં કોઈ જ નથી. તમ ે

બારgુ ંધમધમાવો છો. પણ  બારણાની બી6 તરફ કદાચ કોઈ જ નથી. હવે તમારા 
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હોશકોશ ઉડ0 ય છે. માY પદંર જ મીનીટ બાક0 છે. તમે બીજો એક દાદર ચઢ0 

ઓ છો. પણ 'યા ંય fઈુ આ જ સી�ટમ છે. હવે આ કડકડતા શીયાળામા ંતમને 

પસીનો �ટ0 ય છે. તમે પાછા દાદરા ઉતર0ને ફર0 બ�તાળ0સમા માળે આવી ઓ 

છો. કદાચ તમારા સદનસીબે બારણાને સદÌÉુ0 આવી હોય અને તે Hલુી ય. પણ 

પર0�થીતીમા ંકશો ફરક પડ¹ો નથી. 

         તમે હવે હાફંળા ફાફંળા બની ઓ છો. એક મહાન નીણ"ય તમારા 

ચી��દ
શમા ંજUમ લઈ ¤mુો છે.  છેક નીચે પહhચી જવાનો. માY  માળની ગણતર0 

ન �લુાય તેટલી જ oધુÌધુ રાખી, fઠુ0ઓ વાળ0, તમે બ¼ે સડસડાટ નીચે ઉતરવા 

માડંો છો. પતન માટ
 પણ આટલો �ય'ન કરવો પડ
; તેની સામે તમારા મનમા ં

આLોશ આકાર લેવા માડં
 છે! આખી સી�ટમ અને આજના તમારા fકુ�ર સામે 

તમારો -�ુસો ઠલવાતો ય છે. ઉતરવાનો �ય'ન, સમયસર નહj પહhચવાનો ડર 

અને આ નવો જUમેલો Lોધ તમારા પસીનાની માYાને ઓર વધાર0 fકુ
 છે. અને તમે 

તો  લાબંી બાયંKુ ં �વેટર, મફલર અને ઉપર ચઢાવેલો ઓવરકોટ કાઢવાKુ ંપણ �લુી 

ગયા છો! 

         નીચે ઉતરતા,ં કદાચ તમાxંુ નસીબ જોર કર0 ય તેમ, તમે બેચાર બારણા ં

ખોલવા ની~ફળ �ય'ન પણ કર0 Fુઓ છો. અડધે ર�તે માડં પહhચો છો, અને પગના 

ગોટલા ચઢવા માડં
 છે. ઉતરવાનો થાક પણ 6રવવો કઠણ થતો ય છે. પણ 

ઈÂરvૃપાએ, બેળે બળેે, તમે પતનના |તીમ ચરણxુપ, પહ
લ ેમાળે આવી પહhચો 

છો. મનમા ંડર તો છે જ ક
, જો એ બારgુ ંબધં મ�=ુ ંતો મરાણા! 
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       પણ તમાxંુ ર0સાયેeુ ંનસીબ આખર
 યાર0 આપે છે. એ �વગ"Kુ ંZાર Hલુી ય 

છે. તમારા બ¼નેા દ0લમા ં‘હાશ! �ટÁા.Õ નો મીઠો મધ $વો શyદ સર0 પડ
 છે. હવ ે

તમે Ôબlુ ચોકસાઈ9વુ"ક લી¶ટ કયા માળે જવાની છે; તેની ચકાસણી કયા" વીના 

લી¶ટમા ંચઢ�ુ ંનથી.Õ : તેવો oભુસકંEપ કર0 લો છો. તમાર0 દ
શી |kે6મા ંતમ ે

Yણ ચાર સહ�વાસીઓને 9છુ0 પણ લો છો. માડં માડં એ ગોટપીટમાથંી તમન ે

સધીયારો અને માગ"દશ"ન મળે છે ક
, કઈ લી¶ટ તમારા લ�ય�થાને તમને 

પહhચાડવા સ�મ છે. હવે તમને લી¶ટની |દર લખાઈને આવતી �ચુનાઓ પણ 

ધીમે ધીમે સમવા માડં
 છે. 

       અને છેવટ
 તમે એ બેતાળ0સમા માળે આવી 9ગુો છો. તમે પાચં મીનીટ મોડા 

પડ¹ા છો; તેનો અ'યતં રંજ અને -નુાની લાગણીથી તમે ઘેરાયેલા છો. લોબીમા ં

તમારા વક0લની શોધ તમે આદરો છો.  સદભા2યે તે મહાશય હFુ આ>યા લાગતા 

નથી. 

       અર
 બાપલા! કાગડા બધે કાળા જ હોય છે. અને કાળા ડગલા પહ
ર
લા વક0લો 

તો કાગડાથી પણ ચઢ0યાતા હોય છે! તમને એક �ુ~ટ વીચાર પણ આવી ય છે ક
, 

જજ અને વક0લ બ¼નેે ‘ અમ વીતી wજુ વીતશ…ે “ વાળ0 થાય તો ક
વી મ પડ0 

ય ?! 

        આમ તમાxંુ મહાભીની~Lમણ પાર પડ
 છે. 

      બપોર
 પાછા ઓફ0સ પહhચો છો; 'યાર
 તમારા સહકાય"કરો સહાK�ુતુીથી તમાર0 

કરમ કઠણાઈ સાભંળે છે. પછ0 તમને Îાન આપવામા ંઆવે છે ક
, દર
ક માળ પર 
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ગોખલા $વા કબાટમા ંએક �વીચ આપલેી હોય છે; $નાથી તમે માળની લોબીમા ં

ઉઘડw ુ ં બારgુ ં સહ
લાઈથી ખોલી શકો છો. તમને પણ આવા બ�તાળ0સ ગોખલા 

જોયાKુ ંહવે તરત યાદ આવી ય છે! 

       6વનમા ંઆવતી fુ̄ ક
લીઓની ચાવીઓ ધરાવતા આવા ગોખલા શોધી કાઢવાની 

�વીણતા �ાiત કરવા તમે હવે vૃતની¡ય બનો છો. આ વીચીY દ
શની અનકે 

વીચીYતાઓમા ંતમારો આ નવો અKભુવ, આ નવી હરકત, એક ઓર વધારો છે. 

        તમારા ઘડતરની એક ઓર પાયાની bટ તમને આ$ �ાiત થઈ છે. 

 

અKLુમણીકા 
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મનનીમનનીમનનીમનની ખjટ0ખjટ0ખjટ0ખjટ0 

 

     અમારા ં ઘરમા ં ર0પેરકામ માટ
 એક �થુારને બોલાવેલો. એના કામના પહ
લા 

દ0વસની આ વાત છે. 

    કામ પર આવતા ં ર�તામા ં ટાયર પ?ંચર થ=ુ.ં એમા ંએનો એક કલાક બગડ¹ો. 

કામ શxુ કયા" પછ0 અધવBચે એની ઈલે?V0ક કરવત બગડ0 ગઈ. દ0વસ 9રુો થયા 

પછ0, ઘર
 પાછા જતી વખત,ે એની નાની Vક ચાલી નહj. lુ ંએને માર0 ગાડ0મા ંએના 

ઘેર fકુવા ગયો. ર�તામા ંએ એક પણ શyદ બોEયો નહj. 

     અમે એના ઘેર પહhBયા 'યાર
 એણે ક�ુ ં : ‘ઘરમા ંથોડ0 વાર આવો ને ! મારા ં

પ'ની અને બાળકોને તમને મળ0ને આનદં થશે.’ 

     ઘરમા ંદાખલ થતા ંપહ
લા ંનાના ઝાડ પાસે એ રોકાયો. બ¼ ેહાથ એણે ઝાડ પર 

fmૂા. બારણામા ંદાખલ થતી વખતે મ� એનામા ંઅજબનો ફ
રફાર થતો જોયો. એના 

થાક
લા ચહ
રા પર �મીત ફર0 વ�=ુ.ં એના ંબે બાળકોને વહાલથી ભેટÁો અને પ'નીન ે

¤મુી આપી. મને એ કાર �ધુી fકુવા આ>યો. 

    અમે પેલા ઝાડ પાસેથી પસાર થયા; 'યાર
 માxંુ vુwહુલ lુ ં રોક0 શmો નહj. મ� 

એને 9છુ¿ ુ ં: ‘ઘરમા ંદાખલ થતા ંપહ
લા ંતમે ઝાડને શા માટ
 અડ¹ા ?’ 
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    ‘અર
, હા. આ ઝાડ તો મારા મનની ખjટ0 છે. lુ ંકામે O 'યા ંકોઈ ને કોઈ તકલીફ 

તો આવવાની; પણ એક વાત નÈ0 ક
, ઘર
 મારા ંપ'ની અને બાળકોને એની સાથે oુ ં

લેવાદ
વા? એટલ,ે  �યાર
 સા$ં કામ પરથી ઘર
 પાછો આ�ુ ં� ં'યાર
 તકલીફો આ ઝાડ 

પર લટકાવી દઈ ઘરમા ં દાખલ થાO �.ં સવાર
 કામ પર જતા ંઆ ઝાડ પરથી 

તકલીફો પાછ0 લઈ લO �.ં પણ નવાઈની વાત તો એ છે ક
, રાતે fકુ
લી 

તકલીફોમાથંી ઘણીખર0 સવાર
 'યા ંહોતી નથી. 

-   દોહા, કતારના ઓડ0ટર 4ી. િનલÜપ ભÖનો આ �ેરણાદાયી વાતા" લખીને મોકલવા 

માટ
 Hબુ Hબુ આભાર. 

 

અKLુમણીકા 

 



�વૈરવીહાર�વૈરવીહાર�વૈરવીહાર�વૈરવીહાર 

 

Page - 115 - of 224 

 

2008 

 

માર0 પહ
લી અને સૌથી લાબંી અટmા વગરનીમાર0 પહ
લી અને સૌથી લાબંી અટmા વગરનીમાર0 પહ
લી અને સૌથી લાબંી અટmા વગરનીમાર0 પહ
લી અને સૌથી લાબંી અટmા વગરની fસુાફર0fસુાફર0fસુાફર0fસુાફર0 

   oુ ંતમે અવલ મ6ંલની ધાર0 ? !!   

   દર0યામા ંઅડધો એક કલાકની fસુાફર0 તો કર0 હતી પણ 40 કલાક �ધુી જમીન 
પર ઉતયા" વીના મે?સીકોના એક બે �થળોએ  જવાની Àઝનો આ અKભુવ અજોડ 
હતો. V
નમા ંપણ 36 કલાકથી વધાર
 સળંગ fસુાફર0 કર0 નથી, અને તે પણ જમીન 
પર પગ fmુા વીના! અમદાવાદથી કલક�ા જતા ંપણ વBચે ઘણા �ટ
શનો પર ચા 
પાણી કરવા, ક
 કંઇ નહj તો પગ �ટો કરવાય નીચે ઉતયા" હોઇoુ.ં 

 

      અતી આ�નુીક આ જહાજમા ંપગ fકુતા ંજ આશકં0ત �દયને Ôટાઇટ
નીકÕ યાદ 
આવી ગઇ! અને “હા6 કાસમ ! તાર0 વીજળ0…“  પણ ! 
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      રોજ બે Yણ કલાક બાળકો સાથે ગરમ અને ઠંડા પાણી ભર
લા �પા અને 9લુમા ં
નહાવાનો અKભુવ, અને »તરરા~V0ય fસુાફરો સાથે 40 કલાક સાથે રહ0ન ે
6વવાનો અKભુવ કંઇક ઓર જ હતો. જહાજની વીશાળતાન ેકારણે અન ેFુદા Fુદા 
માળોએ જતી અનેક લી¶ટોને કારણે �લુ-�લુામણી મા ંઅથડાવાની, ‘Comedy of 
errors’ ની પણ, લી�જત કહો તો લી�જત, અને અકળામણ કહો તો અકળામણનો 
અKભુવ પણ લઇ જોયો! 
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        નીક�યા 'યાર
 જ આગાહ0 થયા �માણે, વાવાઝોડા જોડ
 ટÈર ઝીલવી પડશે ત ે
ભયનો ઓથાર તો હતો જ. પણ તે ભાઇ તો mાકં બી$ જ તોફાન કરવા ફંટાઇ ગયા; 
એટલે અમે બચી ગયા! ક
iટને લાઉડ �પીકર પર હ�યાધારણ આપી હતી ક
, તેમનો 
�ટાફ સતત હવામાનના વતા"રા અને 4ીમાન વાવાઝોડાની ચોક0મા ં છે અને જxુર 
પડ
 તો અમારો કાય"Lમ બદલી બી6 કોઇ સલામત જ2યાએ ફરવા લઇ જશે. પણ 
આપણા અમદાવાદ0 હ�યામા ંથોડો ફફડાટ અને ખચÜલા fળુાના પતીકા $વા ડોલર 
માટ
નો વલવલાટ તો ર�ા જ કય�!                         

        મે?સીકોના કાઠં
 �ોkેસો બીચ પર પહ
લી fલુાકાત હતી. ઉતરતા ંજ અમેર0કા 
સાથે સરખામણી થઇ ગઇ. કાઠં
થી વીસેક માઇલ �ુર આવેલા =કુાતાન �ાતંના 
પાટનગર ‘મેર0ડા’ શહ
રમા ંલઇ ગયા; 'યાર
 આપણા દ0વ ક
 દમણ યાદ આવી ગયા. 
વ�તી પણ ભારતની $મ ઘણી બધી – 10 લાખ!  
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           1642 ની સાલમા ં�પેનના લોકોએ મે?સીકોને 6તી લી�ુ ંતે પહ
લાનંી માયા 
સ�ંvૃતી તો ન~ટ થઇ ગઇ છે, પણ તેના થોડા ઘણા અવશેષો અને એક કલા'મક 
�મારક જોવા મ�યા. 6તી લીધેલી આ સ�ંvૃતીના પવીY �થળ સમા પીરામીડોને 
જમીનદો�ત કર0 તનેા પ'થરોમાથંી બનાવeે ુ ંદ
વળ પણ જો=ુ.ં અને 'યાર
 મહJમદ 
ઘોર0, સોમનાથKુ ં મદં0ર, ભીમદ
વ સોલકં0 અને ચૌલાદ
વી યાદ આવી ગયા.ં આમ 
છતા ં � 6વનમા ં Fુની સ�ંvૃતીના ર0ત-ર0વાજો અને હ�તકલા ધરબાઈને રહ0 
ગયા તો છે જ. ખર0દ0 કરવા માટ
 આwરુ બાKઓુને દોકડાના ભાવની ચીજો મસ-
મhઘા ડોલરમા ંહhશે હhશે ખર0દતી પણ જોઈ! kામીણ ક�ાના રમકડાઓંથી |ઇ 
ગયેલા,ં અને માબાપોને ખર0દવા મજÌરુ કરતા ંલેટ
�ટ વીડ0યો ગેમ રમવા ટ
વાયેલા ં
�લુકાઓં પણ જોયા! 

      અમાર0 આ પછ0ની fલુાકાત કોËમલ નામના એક મસ-મોટા ટા9 ુપર હતી. 'યા ં
નબાજ અમેર0કનો તો �નોકëલjગ અને �vુબા ડાઇવjગની જંળમા ંરત હતા, �યાર
 
આપણે સલામતી શોધતી �ના �તીનીધીઓ, મીની સબમર0નની મોજ લેવા 
ઉપડ¹ા. આ તો નામની જ સબમર0ન હતી! મોટરબોટના તળ0યામા ંદસેક ½ટ નીચે 
25-30 માણસોને બસેવાની સગવડ કર
લીહતી અને તનેી દ0વાલો મજÌતુ પણ 
પારદશ"ક કાચથી જડ
લી હતી. આથી દર0યાની નીચેની સપાટ0 પરની ર0ફ અન ે
માછલીઓ જોઈ શકાય - આ�0કાના સફાર0 પાક"ની $મ. આપણે માછલી ઘરમા ંઅન ે
માછલીઓને આપણને જોવાનો Eહાવો! અમને આશા હતી ક
 �ુદંર મઝાની કોરલ( 
પરવાળા) જોવા મળશે. પણ સમ ખાવા $ટલી એક પણ કોરલ ન દ
ખાઇ. ��ુષણન ે
કારણે બધી ન~ટ�ાય થઈ ગયેલી હતી. મન વા�=ુ ં ક
 નસીબમા ં હશે તો 
ઓ�V
લીયા/ U= ુઝીલUેડ જઇoુ ંઅને kેટ કોરલ ર0ફની મઝા માણીoુ ં! 
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        પણ ખર0 મઝા તો �vુબા ડાઇવjગ કરતા પેલા નબાજોને જોવાની આવી. મદં 
ગતીના સમાચારમા ં જોવા મળે તવેી તેમની હ0લચાલ જોવાની બાળકોને બlુ જ 
મઝા આવી.આવતા જUમે આવા ઠ
કડા પણ મારoુ ંએવો સકંEપ કર0 લીધો.  

       વળ0 પાછા વહાણમા ંઅને વહાણવટ0 જjદગી શ�; ફર0 40 કલાકની સોનેર0 $લ 
અને પાછા અમેર0કા. અહj તો ક�ટમ અન ેઇમીkેશન માટ
 જડબેસલાક ચેકjગ. એ 
પતાવી બહાર નીક�યા અને અમરે0કન ચહલ પહલની �ુનીયા. પાછો પાચં કલાકનો 
rાઇવ અને ર�તામા ંFુKુ ંઅને ણીw ુ ં$ક-ઇન-ધ-બો� અને ફા�ટ ìડ અને 9ºૃવીનો 
છેડો ઘર!  

fસુાફર0fસુાફર0fસુાફર0fસુાફર0ની વીગતો ની વીગતો ની વીગતો ની વીગતો        

26 ઓગ�ટ 2006 સવાર
 8-00 વાગે  

• આલ:U2ટનથી ગેEવે�ટન જવા �યાણ 

26 ઓગ�ટ 2006 સા$ં 4-00 વાગે 

• ગેEવે�ટનથી વહાણમા ં�યાણ 

28 ઓગ�ટ 2006 સવાર
 8-00 વાગે 

• �ોkેસો બીચ – મે?સીકોમા ંઉતરાણ , મેર0ડા શહ
રની fલુાકાત 

28 ઓગ�ટ 2006 સા$ં 5-00 વાગે 

• વહાણમા ં�યાણ 
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29 ઓગ�ટ 2006 સવાર
 8-00 વાગે 

• કોËમલ ટા9 ુ પર ઉતરાણ અને મીની સબમર0નમા ં દ^રયાના તળ0યાKુ ં
અવલોકન 

29 ઓગ�ટ 2006 સા$ં 5-00 વાગે 

• વહાણમા ંપાછા �યાણ 

31 ઓગ�ટ 2006 સવાર
 8-00 વાગે  

• ગેEવે�ટન ^કનાર
 પરત 

31 ઓગ�ટ 2006 બપોર
 3-00 વાગે 

• આલ:U2ટન પરત 

———————————————–  

વહાણવહાણવહાણવહાણની વીગતો ની વીગતો ની વીગતો ની વીગતો  

• બનાવટની સાલ - 1991 
· બનાવટKુ ં�થળ – હ
લસીUક0- ફ0UલેUડ 

• લબંાઈ             -  855 ફ0ટ 
• ક0લથી Oચાઈ    -  203 ફ0ટ 
• vુલ વજન        -  70,367  ટન 
• fસુાફરોના વપરાશ માટ
ના માળ Ð 11 
• અમાર0 સાથેના fસુાફરોની સ�ંયા – આશર
 2000 



�વૈરવીહાર�વૈરવીહાર�વૈરવીહાર�વૈરવીહાર 

 

Page - 121 - of 224 

 

2008 

• �સુ�જ �મો – આશર
 800 
• આHુ ંવહાણ વાતાKvુુલીત 
• અUય અUય અUય અUય સવલતો સવલતો સવલતો સવલતો  
· વીશાળ ર
�ટોરUટો – 3  
· ચાઈનીઝ ર
�ટોરUટ – 1 
· લીકર બાર – 4 
· wતુક પર ચોવીસ કલાક kીલ 

અને કાફ
 
· સાઇબર કાફ
 
· ઠંડા/ગરમ  પાણીના 9લુ – 7 
· y=ટુ0 પાલ"ર અને �પા 
· સેમીનાર હોલ 
· થીયેટરો – 2 
· લાયÄેર0 
· ક
સીનો 
· કાડ" xુમ 
· મીની ગોEફ 
· જોગjગ V
ક 
· બા�ક
ટ બોલ �ે?ટ0સ નેટ 

· ટ
બલ ટ
નીસ 
· વીડ0યો ગેમ સેUટર 
· પીયાનો xુમ 
· સન બેધjગ માટ
 >યવ�થા 
· શોપjગ સેUટર 
· આટ" ગેલરે0 
· નાના ં બાળકો માટ
 ડ
– ક
ર 

>યવ�થા 
· ટ0નેજસ" માટ
 ડાUસ xુમ 
· અ'યતં આ�નુીક લી¶ટો – 12 
· એV0યમમા ં �શુોભીત મીની 

ઓપન લી¶ટ – 2 
· લાઇફ બોટ – 12 
· આ�નુીક ઓશન રડાર, હવામાન 

રડાર અને કોJ=નુીક
શનની 
સગવડો 

 

અKLુમણીકા 
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માર0 પહ
લીમાર0 પહ
લીમાર0 પહ
લીમાર0 પહ
લી fસુાફર0fસુાફર0fસુાફર0fસુાફર0 

       આમ તો મારા બા96ુ ર
Eવમેા ંનોકર0 કરતા, એટલે ફ�ટ"  ?લાસનો પાસ તમેન ે

મળતો. આથી તેમણ ે અમને ઘણી બધી fસુાફર0ઓ કરાવેલી, પણ તે બધી તો 

બાદશાહ0. મારા બા96ુ Fુના જમાનાના અને ઘણા ચીવટવાળા, એટલે ઘેરથી 

નીકળ0એ 'યારથી જ પાછા આવવાKુ ં ર0ઝવÜશન થઈ ગયેeુ ં હોય.આખી fસુાફર0 

નીવ:Ïને અને તેમની છYછાયામા ંપસાર થાય. 

       પણ આ$ વાત કરવાની છે તે મારા 6વનમા,ં મ� પોતે કર
લ પહ
લી 

fસુાફર0ની… 

*** 

        મે મહ0નાની આનદંભર0 બપોર હતી. ભણતરના છેEલા વષ"ની પર0�ા હમણા ંજ 

પતી હતી. લાયÄેર0માથંી સવાર
 લાવેલી ચોપડ0 વચંાતી હતી. 'યાજં બhબધડાકા 

$વો એ તાર( ટ
લીkામ) આ>યો. મોટાભાઈ ( પી=ષુભાઈ) મને રાfUુ�ી ( 

આUá�દ
શ )  બોલાવતા હતા. તે 'યાનંી પેપર મીલમા ંચીફ એU6નીયર હતા અન ે

નોકર0Kુ ં નÈ0 થઈ જશ,ે તેવી હ�યાધારણ આપી હતી. અ'યારના =વુાનો $વી 

ક
ર0યરની કોઈ કEપના ક
 ચjતા ન હતી. મ�તીમા ંજ ભણાઈ ગ=ુ ંહw ુ.ં કોઈ અર6ઓ 

પણ હFુ કર0 ન હતી. આ તો સામે ચાલીને લા±ુ મhમા ંઆવી ગયો હતો. 
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          બા96ુ તરત �ટ
શને જઈ માર0 ટ0ક0ટ કઢાવી આ>યા. બહ
ને ( અમાર0 બાન ે

અમે બહ
ન કહ
તા.ં ) થોડો ના�તો બનાવી આiયો અને Yણેક કલાકમા ં તો બદંા 

ઉપડ¹ા. છેEલી ઘડ0એ ખર0દ
લ ટ0ક0ટમા ં ર0ઝવÜશન તો mાથંી હોય? પણ બા96ુ 

અમદાવાદ �ટ
શને કામ કર
; એટલે તમેની લાગવગથી vુલીએ બાર0 પાસેની સાર0 

સીટ પર જ2યા કર0 આપી. �રુત ઉતય�.  'યાથંી જ ઉપડતી ટાiટ0 લાઇનની ગાડ0 

હFુ fકુાઈ ન હતી. એટલે $વી ગાડ0 fકુાઈ ક
 તરત ચઢ0 ગયો, અને સાર0 જ2યા 

મળ0 ગઇ. �સુાવળ �ધુીની તો શાતંી થઈ. 

       બદંા તો રાપાઠમા!ં 

      �સુાવળ રાYે બે વાગે આવે. �ટ
શન જw ુ ંરહ
શે તો oુ;ં તેના ઉચાટમા ંગતો જ 

ર�ો. ચીÈાર ગીરદ0માથંી માડં ર�તો કર0 �સુાવળ �ટ
શને ઉતય�. રાYે Yણ વાગે 

fુબંાઇ–હાવરા વBચેની કો’ક મેલ ગાડ0 પકડવાની હતી. ગાડ0 આવી. ચીÈાર ડyબો. 

માડં માડં |દર ચઢÁો. ઉભા રહ
વાની જ2યા માડં મળ0. 

         બી દ0વસે બપોર
 બાર વાગે વધા". માર0 હાલત તો બેવડો પીધો હોય તેવી. 

દાતણ પણ કર
લ નહj અને ઉતરતા ંલાગેલા ઝટકાથી પેટ0Kુ ંહ
Uડલ પણ wટુ0 ગ=ુ.ં 

ઉતર0ને દોર0 બાધંી. પાછ0 અઢ0 વાગે ચોથી ગાડ0 પકડવાની હતી, અને તે પણ કઇ? 

kાUડ VUક એ?સ�ેસ - દ0Eહ0–મ�ાસ મને લાઈન પર! આ વખતે તો નÈ0 ક=ુp ક
, 

ર0ઝવÜશનવાળા ડબામા ંજ ચઢ�ુ ંછે. ઇÂરvૃપા ક
, ટ0.ટ0.ઈ. ના �દયમા ંરામ વ�યા, 

અને મન ે બેસવાની એક સીટ આપી. રાજસjહાસન મ�=ુ ં હોય તેવો આનદં થયો. 
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પણ Yી દ0વસની આગળની fસુાફર0નો કાEપનીક ઓથાર માથા પર સવાર હતો, 

એટલે fસુાફર0મા ંકાઈં J=ુ ંનહj! ઉચાટથી બેઠો ર�ો. 

        Yી દ0વસની વહ
લી સવાર! પાચં વાગે વીજયવાડા �ટ
શન પર ઉતય�. ‘-ડુ 

-ડુ’ ભાષા(તેe-ુ)ુ મા ંજ બધા બોલે!  આપણને ઉચાટવાળ0 fસુાફર0મા ં£ઘ તો શી 

ર0ત ે આવી હોય? કડવી વખ $વી અને સમ ખાવા માY જ �ુધ નાખંેલી કોફ0 પીધી, 

પણ તે તો અfતૃ $વી લાગી! ઘેરાયલેી »ખો, વીખરાયલેા વાળ, અને Yણ દ0વસથી 

નહj નહાયલેા શર0રમાથંી �સરતી, મહ
નતના પસીનાની સોડમ!  કાળા સીસમ $વા 

લોકો, આ પરદ
શી $વા લાગતા ગોરાવાનના છોકરા સામે જોયા જ કર
.  

    મારા મનમા ંતો બોસ! શકંા-vુશકંાઓના ં વાવાઝોડાનંા ં ધણના ં ધણ ધસી આવે. 

ણે ક
 ¶લોર0ડાKુ ં સાય?લોન. અશોકવાટ0કામા ં સીતા6ને ક
� ુ ં લાગw ુ ં હશે તેનો 

�યાલ આવી ગયો. માર0 ઉJમર આમ તો બાવીસ વષ"ની, પણ એકવડ0યા બાધંાન ે

કારણે સાવ નાનો લાગતો. મનમા ં તો lુ ં ખર
ખર Fુુ.ં આ રા�સ $વા દ
ખાતા 

લોકોના દ
શમા ંmાર
 ભાઈ-ભાભીને મÑં; એ જ તે �ણKુ ંએક માY 6વનલ�ય હw ુ!ં 

�ૌપદ0 �વયવંરમા ંઅFુ "ને કર
લા મ'�યવેધ $�ુ ં ! પણ માર0 �ૌપદ0 mા?ં! અને જો 

માર0 ઈવડ0-ઈએ મને એ વખતે જોયો હોત તો? આપણે તો બા9 ુÔર0$?ટÕ થઈ ગયા 

હોત અને આપણો સસંાર »áમા ંજ કોઈ ¯યામ�ુદંર0 સાથે જોડાયો હોત! 

          છ ક
 સાડા છ વાગે ગાડ0 આવી. કઇ? મ�ાસ-હાવરા મલે. ચીÈાર ગીરદ0. 

ર0ઝવÜશનનો ડyબો ઘણો �ુર હતો. 'યા ં�ધુી જવાની માનસીક હ0Jમત અન ે શાર0ર0ક 

તાકાત હોય; તો 'યા ં�ધુી જO ન?ે હ0Jમત કર0, વીર નમ"દને યાદ કર0, યાહોમ કર0ન ે
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ઝપંલા>=ુ.ં માડં ડyબામા ંપ�ઠો. મારામા ંએ અ�તુ9વુ" સામºય" mાથંી આ>=ુ;ં એ પણ 

એક મો�ંુ રહ�ય છે; $નો ઉક
લ હFુ �ધુી મને મ�યો નથી.  પટે0 fકુવાની જગા તો 

હોય જ mાથંી? પેટ0 ખભે ઝાલીને કલાક
ક �ધુી માY એક જ પગ પર કઈ ર0તે ઉભો 

ર�ો હોઈશ, તે કEપી જોજો.  થોડ0 વાર
 કોઈના દ0લમા ંરામ વ�યા, અને મન ેઉપરની 

બથ" પર પેટ0 fકુવાની જગા કર0 આપી. ધીર
 ધીર
 બે પગ fકુવાની જગા પણ થઈ 

ગઈ! 

         ઈÂર ક
ટલો દયાÑ હોય છે, તેની સા�ાત �તીતી થઈ ગઈ! 

          બપોરના બાર
ક વા2યાના �મુાર
 રાfUુ�ી �ટ
શન આવશ,ે તેના �હુાના 

દ0વા�વiનો જોતા ં સમય પસાર થતો ગયો. HEુલા બારણામાથંી vૃ~ણા–ગોદાવર0 

વBચનેા ફળÔપુ �દ
શના �દયગંમ �ૃ¯યોય મનને કોઇ શાતા આપતા ન હતા. 

ગોદાવર0 નદ0ના મહાન અને અતીશય લાબંા 9લુ પરથી ગાડ0 પસાર થઈ રહ0 

હતી; 'યા ંજ ઝબકારો થયો! મોટાભાઈ  �યાર
 છેEલી વાર અમદાવાદ આવેલા, 'યાર
 

એમ કહ
તા હતા ક
; ત ે‘ગોદાવર0’ �ટ
શને ઉતર
 છે. ગાડ0 ગોદાવર0 �ટ
શનનો  સી2નલ 

વટાવી iલટેફોમ" પર ઉભી રહ
વાની તૈયાર0 કર0 રહ0 હતી, 'યાર
 જ આ ક
વળ-Îાન 

લા@=ુ ં!  

        અ�તુ9વુ" સામºય" દાખવી, આગળવાળાને હડસેલી, બદંાએ ખર
ખર યાહોમ 

કર0ને બારણા ંતરફ મરણીયો �યાસ કર0ને ઝપંલા>=ુ!ં એક છલાગં અને અડબડ0=ુ ં

ખાતા ંબચીન,ે ગોદાવર0 �ટ
શન પર માxંુ �'ય� અવતરણ થ=ુ!ં 
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        ભાઈ હાજર હતા. તેમણે મારા દ0દાર જોઇને એક જ �¾ કય� : “ક
મ તને કોઇએ 

માય� હતો?” તમે નહj માનો – lુ ંર0તસર રડ0 પડ¹ો. ભાઈએ આÂાસન આi=ુ,ં ક
 

       “ એ તો એમ જ હોય! -  પોતાના પગ પર ઉભા રહ0એ 'યાર
 આમ પણ બન,ે 

એ�ુ ંપણ બન!ે “ 

       અમે ઘર તરફ �યાણ આદ=ુp. 'યા ં ગરમા-ગરમ પાણીથી નહાવાની $ મ 

આવી છે. ભાભીએ બનાવેલી -જુરાતી, મસાલાવાળ0 ચાની સાથે ગરમા ગરમ 

વઘાર
લી ઈડલી આરોગવાની  $ લી�જત આવી હતી, તે પછ0 ફાઇવ�ટાર હોટલમા ં

પણ કોઈ દ0વસ આવી નથી! 

        કાલે oુ ં ખા�ુ ં હw ુ,ં તેય મને યાદ રહ
w ુ ં નથી. પણ મ-ે1965 મા ં કર
લી આ 

fસુાફર0,  ગઈકાલે જ ણે બની હોય, તેવી યાદ છે. 'યાર બાદ તો ઘણી બધી 

fસુાફર0ઓ કર0 – ત તના વાહનોમા ં-  પણ આનો તો રંગ જ Uયારો હતો! 

         વો �લુી દા�તા ંફ0ર યાદ આ ગયી…… 

 

અKLુમણીકા 
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fુબંાઈમા ંરાતેfુબંાઈમા ંરાતેfુબંાઈમા ંરાતેfુબંાઈમા ંરાત ેચાચાચાચા!!!! 

     જયેશ, તમે fુબંાઈના તારદ
વ વી�તારમા ંરહો છો. દરરોજ સા$ં તમારા બી બે 

દ0લોન મીYો સાથે મળવાની તમને આદત છે. તમે Yણ ે મીYો ન મળો તો 

એક
યને ચને ન પડ
; એવી ગાઢ0 એ બીરાદર0 છે. બસ�ટ
Uડ ઉપર ક
, કોઈ બધં 

�ુકાનના ઓટલા ઉપર, તમાર0 Yણેની Fુગલબધંી રોજ મતી હોય છે. 

અલકમલકની વાતો અને ગપાટામા ંmા ંસમય પસાર  થઈ ય છે;  તેની એક
યન ે

ખબર પડતી નથી.   

     ભારતના �ધાનમYંી ક
 રા�યના f�ુય મYંી કારભાર ચલાવવામા ંoુ ં�લુ કર0 

ર�ા છે; એ તમે બlુ ગભંીરતાથી ચચ� છો. અથવા L0ક
ટની ટ
�ટમેચમા ંકોને ક
iટન 

બનાવવામા ંઆવે;  તો ભારતની ટ0મ કાઈંક ઉકાળ0 શક
;  તે તમારા એ લÌં ુમીYને 

બરાબર ખબર છે. વળ0 કો’ક વાર Ôમીનાvુમાર0, શમ:લા ટાગોર અને હ
મા માલીની  

એ Yણમાથંી વધાર
 સૌUદય"વાન કોણ?Õ એ બાબતમા ં તમારા Yણેના પોતપોતાના 

ખયાલો હોય છે! પણ કદ0 આ મતભેદોએ તમાર0 મીYતાને ઉની »ચ આવવા દ0ધી 

નથી. બધી બાબતમા ંઅ¤કુ મતભેદ હોવા છતા,ં મીYતા ટકાવવાની આ બાબતમા ં

તમે Yણે હJમશે એકમત હો છો! 

     અને તે દ0વસે આવી જ કોઈ ચચા"મા ં ગળા±ુબ તમે Yણેએ બસ �ટ
Uડ પર 

આવતી છેEલી બસન ેવીદાય આપી દ0ધી   છે. પણ તમાર0 ગભંીર ચચા"  એક એવા 

અગ'યના Yીભટે
 ક
 ચાર ર�તે આવીને ઉભેલી છે ક
, તેના મહ'વના નીણ"ય |ગે 
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એકવાકયતા સાધવાનો છેEલો �íતન કરવાKુ ંઅ'યતં જxુર0 બની ગયeેુ ંછે. આમ 

ન થાય તો વીÂશાતંી જોખમમા ંfકુાઈ શક
 છે!  કદાચ આવતીકાલ સવાર
 અg=ુ@ુધ 

પણ છેડાઈ ય એવી આ ગહન બાબત છે! રોજના નીયમ �માણે Yણમાથંી એક 

પણ, ‘ જવા દો ને યાર, હવે કાલે વાત.’ એમ આળસ મરડ0ને બોલવા તૈયાર નથી. 

ખર
ખર કોઈ ગભંીર બીના ઘટવાની છે. 

    અને એમ જ બને છે !!! 

    હવે રાતના એક વાગી ગયો છે. આ ગહન �¾નો ઉક
લ લાવવા;  ચાનો કપ તમને 

Yણેય જણને બlુ જxુર0 લાગે છે. તમે સામેની ½ટપાથ પરની એક દ
શી હોટલના 

સહાર
 જવાKુ ંસવા"Kમુતે નÈ0 કરો છો. કમ સે કમ આ એક બાબતમા ંતમાર0 Yણ ે

જણની વBચે એકવાmતા સધાઈ ગઈ છે! તમે Yણેય મીYો એ �ુકાન બધં થાય ત ે

પહ
લા,ં ચાનો  ઓડ"ર આપવા ઝડપથી એ તરફ પગલા ંમાડંો છો. 

   અને તમને આવતા જોઈ એ શાણો હોટલમાલીક �ુકાનKુ ંઅડ�ુ ંપાડ
e ુ ંશટર પા� ં

ખોલી દ
 છે. માY કાઉUટર પરની એક જ લાઈટ ચાલતી હતી, એની જ2યાએ આ 

Yણ મહાKભુાવો પાસેથી છેEલો વકરો કર0 લેવાની લાલચમા ં બી6 Yણ લાઈટો 

ચાe ુકર0;  એ તમારો ભાવભીનો સ'કાર કર
 છે. ચા બનાવવાનો �ાયમસ mારનોય 

ઠંડો પડ0 ગયેલો છે. ચા બનાવવાKુ ં તપેeુ ં પણ ઉડકાઈન ેચકચકાટ અભરાઈન ે

શોભાવી ર�ુ ં છે. ભ6યાની કઢાઈ પણ mારનીય  ઠંડ0 પડ0; કાલ સવાર �ધુીની 

નjદરમા ં �ંુટ0=ુ ં વાળ0ને �તુી છે.  બી�vુટના પડ0કા ં અને પાઉં કાચની પટે0મા ં

બધંબારણે આરામ ફરમાવી ર�ા ંછે. 
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    અને તમે Yણ ‘આશા ભયાp તે અમે આવીયા.ં‘ - એ fડુમા,ં હરખભેર, હોટલની 

પાટલી પર સામસામા બીરાજો છો. માલીક મહાશય »ખો ચોળતા રસોઈયાન ે

સાબદો કર
 છે; અને થડા પરથી ઓડ"ર લેનાર હોટલ-બોયને હાક માર0 બોલાવે છે;  

અને તમાર0 પાટલી તરફ મહાન આશા સાથે મોકલે છે. 

    એક મહાન �¾ની ચચા" કરનાર અતી-મહાન >ય?તીઓની ટોળ0ના fખુીયા તર0ક
 

ઓડ"ર આપવાની તમાર0 જવાબદાર0 અદા કરવા તમે �Û�ુ બનો છો. અને જયેશ! 

તમારા fખુમાથંી વાણી સર0 પડ
 છે,  ” Yણ કટjગ…” અને એક કટjગના દસીયા લખે ે

Yીસ પૈસા તમારા ખી�સામા ંછે ક
 નહj તેની ખાતર0 તમે કર0 લો છો. 

    અને 'યાજં  વીÂશાતંી તો નહj, પણ રાતના એક વાગે એ �મુસામ  હોટલની શાતંી 

તો જxુર જોખમાય છે. બોJબ ધડાકો થવાનો હોય એમ હોટલમાલીકના fખુમાથંી એક 

નોન-પાલા"મેUટર0 ગાળ સર0 પડવાની તયૈાર0મા ં છે. પણ કાયમ માટ
 આ બl ુ

fEુયવાન ઘરાક ન -મુાવવાની લાલચ અને ગરજમા,ં શાણા વેપાર0 તર0ક
 તે તમન ે

‘ Yીસ પૈસાની, Yણ કટjગ ચા રાતના એક વાગે’ બનાવવાની તનેી અશ?તી સમવ ે

છે; અને આવતીકાલે સવાર
 જxુર પધારવાKુ ં�ેમભ=ુp ઈજન આપે છે. 

    તમે Yણે પર0�થીતીની ગભંીરતા સમ6, ચા મેળવવાની લાલચ રોક0, આ 

બાબતમા ંઆગળ ચચા" કરવાKુ ંક
 હોટલમાલીક સાથે  6ભાજોડ0મા ંઉતરવાKુ ંટાળ0, 

�ુકાનના ંપગથીયા ંઉતર0 ઓ છો. ‘ કxંુ mા, આશ નીરાશ ભયી. ’  એમ મનમા ં

ગણગણતા ંતમે ઘર ભણી �યાણ આદરો છો. 
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   અને વશ� વીતી ગયા બાદ પણ, �યાર
 તમે Yણે મીYો મળો છો; 'યાર
 એક 

વા2યાની  એ Yણ કટjગ ચાના ઓડ"રને યાદ કર0 f?ુત મને હસી લો છો. પચંતારક 

હોટલમા ંરાYે એક તો oુ?ં બે ક
 Yણ વાગે પણ તમે કોફ0 શોપમા ંચા-કોફ0 પીવા હવે 

શ?તીમાન છો. પણ એ કટjગ ચાની મ�તી એમા ંmા?ં 

      એ હોટલમાથંી એક વાગે માનભેર વીદાયમાન પામવાની યાદ તા6 કર0ન ે

તમારા fખુમાથંી શેર અ¤કુ સર0 પડ
 છે ….    ’  ગાલીયા ંખાકર ભી બેમ ન lુઆ.  
‘  

અKLુમણીકા 
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લો લો લો લો …. લટmાલટmાલટmાલટmા 

      તે દ0વસે એક વીશી~ટ અKભુવ થયો. અમે અમારા શહ
રના પાક"મા ંગયા હતા. 

મને એમ ક
, હવે lુ ંબાકંડ
 બેસીશ અને બ¼ ેબાળ ગોપાળ iલેkાઉUડમા ંરમશ.ે સાથ ે

લાયÄેર0માથંી લાવેલી, મને બlુ ગમતી, પદંરમી સદ0ના સાગરખે±ુઓની, ચોપડ0 lુ ં

વાચંીશ. પણ મારા દોહ0Yોનો iલાન કાઈંક અલગ જ હતો. એમના ડ
ડ0 જોડ
 અગાઉ 

આવેલા; 'યાર
 તેમણે કર
લ પરાLમ મને બતાવવાનો તેમને ઉમગં હતો! lુ ં $ 

વાચંવા માગંતો હતો, એ સાહસ તો �તુકાળKુ ંઅને બી કો’કKુ ંહw ુ.ં આ તો ઠોસ 

વત"માનના, ની6 �વાKભુવની, રસસમાધી મળવાની હતી! માર0 અનીBછા એ ચઢતા 

લોહ0ના ધસમસતા �વાહની આગળ mા ંસફળ થવાની હતી? 

      એ બાળહઠ આગળ નમwુ ંજોખીને lુ ંતો એ બે જણાની સાથે પાક"ના V
ઈલ પર 

નીકળ0 પડ¹ો. પલેા બે તો ધસમસતા ઉ'સાહથી આગળ ઉછળતા અને vુદતા ય. 

પાછળ માxંુ રગશી=ુ ંગા±ુ ં– પાસંઠ વરહની Ëકતી, લબડતી ચાલમા,ં મથંર ગતીએ, 

હાહ લેw ુ,ં ખ�ચાw ુ ંય. પેલી એ?સ�ેસ V
ન વાર
 વાર
 મને ઝડપ વધારવા ટકોરતી 

ય. Ô કમ ઓન દાદા! Ô. ર�તે ચાલનાર બીં પણ આ ગલઢા ટાયડા અને પેલા 

તરવર0યા તોખાર વBચેનો મીઠો ગજkાહ જોતા ંય અને fછુમા ંમલકાતા ંય. 

      છેવટ
 અમાxંુ હાઉસન ઉસન એ મહાન જ2યાએ પહhચી ગ=ુ.ં ‘સમk વીÂમા ં

આનાથી વધાર
 ચમ'vૃતી અને સનસનાટ0વાળ0 બી6 કોઈ જગા હોઈ જ ન શક
.‘ ; 

એવો પરમ વીÂાસ એ �ુકડ0ને હતો! મને આખી પર0�થીતીનો ઝડપથી ચીતાર 
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આપવામા ં આ>યો; અને $ નવીન સાહસનો lુ ં સા�ી બનવાનો હતો તેK ુ ં

વીહગંાવલોકન મને કરાવવામા ંઆ>=ુ.ં આમ તો આ V
ઈલ પર આ જ2યાએથી અમે 

ઘણી વાર પસાર થયા હતા. પણ આજની વાત Fુદ0 હતી. lુ ંવી�ફાર0ત નેYો સાથે 

આ મહાન �ુ�સાહસની શmતા, અશકયતા, જોખમ (ર0�ક ફ
?ટર!) વીગેર
 વીશ ે

વીચારતો થઈ ગયો. મારા ગણતર0બાજ અમદાવાદ0 મગ$ આ બાલીશ ગાડંપણને 

તરત આગળ વધwુ ંરોક0 લેવાનો નીધા"ર કરવા માડં¹ો. 

       Eયો, તમે કહ
શો : “ વાતમા ંમોણ કા ંનાખંો? જલદ0 કહો ને, વાત શી હતી? “ 

       તો ચાલો fળુ f�ુા ઉપર આ�ુ.ં આ જ2યાએ ર�તાની બાFુમા ંબેસીને પીકનીક 

કરવાની લોખડંની એક પાટલી (બેUચ) હતી. તેની પાછળ દસેક ½ટ �ુર એક O¤ુ ં

ઝાડ હw ુ.ં લગભગ ચાળ0સેક ½ટ O¤ુ ંતો હશે જ. આ એક વીશી~ઠ ઝાડ હw ુ.ં આપણા 

દ
શી વડની યાદ અપાવે તે�ુ;ં પણ ઘgુ ં Fુ�ંુ. વડ કરતા ંએ ઘgુ ંવધાર
 O¤ુ ં હw ુ.ં 

એની ઉપરથી કો’ક જ2યાએ વડવાઈઓ $વા વેલા લબડતા હતા. બાFુના આવા 

બી ઝાડ પરથી લબડતા આવા વેલાઓએ તો જમીનમા ં fળુ નાખંીને પોતાની 

અલગ વીકાસયાYા પણ શxુ કર0 દ0ધેલી હતી. પણ આ વેલાને કોઈએ નીચેથી કાપી 

નાખંેલો હતો. આથી તે જમીનથી એકાદ ½ટ ઉપર રહ
 તેમ Ëલતો હતો. અને તેનો 

બીજો છેડો ઝાડની છેક ઉપરની મજÌતુ ડાળ0 પરથી લટક0 ર�ો હતો. ઝાડ આપણા 

વડ $ટeુ ંઘટાદાર ન હw ુ.ં પણ આ વેલો ખા�સો ડો હતો, એનો >યાસ ઓછામા ં

ઓછો દોઢ
ક bચ તો હશે જ. તે બરડ નહj, પણ ચીકાશવાળો અને મજÌતુ હતો. 
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Yીસેક ½ટ Oચેથી લબડતા આ મજÌતુ વલેાએ એક નવા જ સાહસને શm બના>=ુ ં

હw ુ.ં 

       અમારો નાનકડો વીર તો એ વેલો ઝાલીને પેલી પાટલીની ઉપર ચઢ0 ગયો. 

લગભગ દસેક ½ટ �ુર એ વેલાનો છેડો ખચેાયો હશે. lુ ંતેને વાxંુ તે પહ
લા ંતો તણે ે

એ વેલો પકડ0ને પાટલી પરથી Ëકા>=ુ.ં ટારઝનની યાદ અપાવે તેવી અદાથી તે તો 

વીસેક ½ટ �ુર ફંગોળાયો. $વો એ વેલો બી6 તરફ પહhBયો અન ેતેની વળતી યાYા 

ચાe ુથાય તે પહ
લા ંતરત અમારા oરુવીર
 તેને છોડ0 દ0ધો અને પોતાની ગતીની 

સાથે તાલ મીલાવી થો±ુકં દોડ0ને તે સફળતા9વુ"ક ખા�સો �ુર જઈ અટક0 ગયો. 

માર0 તરફ વીજયી f�ુાથી તેણે નીહા�=ુ.ં હવે મારા નમા ં ન આ>યો. પેલા 

અમદાવાદ0 નીધા"રન ે દબાવી મ� તેને આ નવા આવી~કાર અને સાહસ માટ
 

બીરદા>યો. પછ0 તો એ ભાઈ mાયં ઝાEયા રહ
? lુ ં‘ના-ના’ કરતો ર�ો અને તેણે આ 

નવી રમત પાચં છ વખત મને કર0 બતાવી;  અને મને પણ એ પરમ અન ે

અવણ"નીય અK�ુતુીનો દ0>ય આ�વાદ માણવા દબાણ કરવા માડંÆ ુ.ં 

      અને ખર0 વાત તો હવે આવે છે; ભા=ુ ંને બેU=ુ!ં બધી ગણતર0ઓ, ભય, ઉJમરની 

અશ?તીઓ અને મજÌરુ0ઓ બાFુએ મલેીને lુ ંપણ એ પાટલી પર આxુઢ થયો અન ે

વેલો પકડ0 લટmો અને સફળતા9વુ"ક બી6 બાFુ 9ગુી પણ ગયો – પડ¹ા કયા" 

વીના હh ! અને પછ0 આ નાનકડા સાહસના રંગ અને રસમા ંલીન બની Yણેક વખત 

મ� આ ટારઝની પરાLમની લી�જત માણી હh! દ0કરાઓ માર0 ઉપર ઓવાર0 ગયા. 

મ� પણ મારો પોતાનો બરડો થાબડ0 લીધો. 
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      ક.મા. fનુશીને યાદ કર0 લીધા - ‘વાહ, ર
 મ� વાહ!’ હવે આખા vુ�ુJબના મોÖા 

ઓડ0યUસ સમ� આ સરકસKુ ં mાર
 �દશ"ન કર�ુ ં અને તનેી વીડ0યો બનાવી 

ટ0.વી.વાળાઓને આપવી ક
 ક
મ, એની યોજનાઓ ઘડતા અમે iલેkાઉUડ તરફ પાછા 

જવા નીક�યા ! 

       આમ આ ડોહા 6વનમા ં પહ
લી વાર ટારઝનની કની અમેર0ક0 વેલા પરથી 

લટmા!           

અKLુમણીકા 
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વોટરપાક"માંવોટરપાક"માંવોટરપાક"માંવોટરપાક"મા ં

      રવીવાર
 અમારા vુ�ુJબના પાચં જણા અને નાના જયનો એક હબસી દો�ત, એમ 

છ જણા, ફોટ"વથ"ની ઉ�ર
 આવેલા એક વોટર પાક"મા ંગયા હતા. છેEલા ચાર વષ"થી 

માર0 દ0કર0 ઓગ�ટ મહ0નામા ં અ¤કુ, ભાવ9વુ"ક અમારા બધા માટ
 તેની ટ0ક0ટ 

લાવે છે; અને અમને બધાને બlુ જ મ અપાવે છે. 

      'યા ંએક ‘ઓશનવે>ઝ’ નામની રાઈડ છે, $ નાના ંમોટા ંબધાનંે બlુ જ ગમે છે. ‘ 

ટ¿બુ-રાઈડ ‘ની $મ તેમા ંપેટમા ંબlુ »ટ0 પડવાનો ભય નહj. આશર
 100 ½ટ 

લાબંા અને 50 ½ટ પહોળા હોજમા ંપાણી ભર
eુ ંહોય છે. Oડાઈ oUુયથી શxુ કર0 છેક 

|દર છ ½ટની હોય છે. તેમા ં તરનારા તર0 પણ શક
 અને બીઓ માટ
 ઘણી 

સ�ંયામા,ં લગભગ ચાર ½ટ >યાસવાળ0 અને બે મજÌતુ હ
Uડલવાળ0, iલા�ટ0કની 

ટ¿બુો પણ રાખેલી હોય છે. ખા�સો મોટો �વીમjગ9લુ હોય ત�ેુ ંલાગે. 

     પણ ખર0 મ તો એ ક
 તેની છેવાડાની દ0વાલની પાછળ, કદાચ ચાર ક
 પાચં 

બlુ જ  મજÌતુ, રબરની મોટ0 ધમણો રાખલેી હોય છે. (આપણને એ તો કાઈં દ
ખાય 

નહj - આ તો મારા ઈજનરે0 ભેKુ ં9થૃÈરણ છે!) આ ધમણોને ઈલે?V0ક મોટર વડ
 

ક
 બી6 કોઈ ર0ત,ે ધીર
 ધીર
 ½લાવવામા ંઅને સકંોચવામા ંઆવે. આ ધÈાથી હોજKુ ં

પાણી પણ ઉલાળે ચડ
. લગભગ Yણ ચાર ½ટ Oચા મોં પેદા થાય. આમા ંબધી 

પyલીક પણ ઉલાળા લેવાની મ માણે. કોઈ ક0નાર
 આવતા ં નાના ં મોંની, તો 
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કો’ક જણ દ0વાલ પાસે, જમીનને પગ પણ ન અડ
 તેવી જ2યાએ, મસ મોટા ંમોંની 

મ માણે. $ની $વી તાકાત અને હ0Jમત. 

     Fુવાનીયાઓ, બીક0નીધાર0 xુપ�ુદંર0ઓ, મારા $વા ગલઢા,ં અને બાળબBચા ં

બધા ંમ માણે. કોઈ નાતત, રંગxુપ, ધરમ, તી, ઉJમરના ભેદ નહj. બધાયં 

બાળકો જ બાળકો.  દસેક મીનીટ ઉલાળા ખાવાના. પછ0 વીરામ. ફર0 દર અડધા 

કલાક
 ખેલ ચાe.ુ આપણે ય બા9 ુઆમા ંતો પડ0એ હh ! 

       છોકરાવં તો ધરાઈ ધરાઈને અનકે વાર ઉલાળા ખાવા ય. મારો જય ભાર
 

હ0Jમતવાળો. lુ ં રાડÆ ુ ં પાડતો રlુ ં અન ે એ બા9 ુ તો ટ¿બુની એસી-તેસી કર0, 

±ુબક0ઓ માર0ને તર0 લે. પાછો નીચેથી ટ¿બુમા ં®સુીય ય. અને એની ઉમેદ હોય, 

છેક દ0વાલને અડ0 આવવાની - ણે ક
 કોઈ ઈડર0યો ગઢ 6તવાનો ના હોય! એ 

બા9 ુતો નેચરલ અમરે0કન, અહj જ જUમલેો!! 

       આપણે તો એક વાર મ માણી, ક0નાર
 આવીને બેઠા અને બધાનંો સામાન 

સાચવવાKુ ં 9�ુયકાય" ક=ુp! બાક0ના ં બધા ંટ¿બુની મ  માણવા ગયા.ં lુ ં તો લાબંી 

Hરુશીમા ંપગ લબંાવી, પેiસીના ®ુટં પીતો અને ચીiસ ચગંવાળતો હાહ ખાતો બેઠો. 

દર0યાઈ 9લુની પાછળના આકાશમા ંસ@ંયાદ
વી રwમુડા શણગાર સ6 સોળે કળાએ 

ખીEયા ંહતા.ં �રુજદ
વ તો દ
ખાતા નહોતા. પણ �¯ય બlુ મનહર હw ુ.ં 

*** 



�વૈરવીહાર�વૈરવીહાર�વૈરવીહાર�વૈરવીહાર 

 

Page 137 of 224 

 

2008 

    મન પણ હ0Eલોળે ચડÆુ.ં પદંર
ક દહાડા પહ
લા ં ગેEવે�ટનના દર0યાક0નારાની 

સહ
લગાહ અને સf�ુ�નાન દ0કરાએ કરા>=ુ ં હw ુ;ં તે યાદ આવી ગ=ુ.ં આ તો 

માનવસજ:ત દર0યાKુ ં ખાબોચી=ુ ં હw ુ.ં પેલો તો ગEફનો અખાત, એટલાટં0ક 

મહાસાગરનો વછેરો!  mા ંરા ભોજ ને mા ંગાગંો તેલી! આ તો અડધા કલાકમા ં

દસ જ મીનીટ હ0લોળા લે. ઓEયો તો લાખો વશ" સતત હાEયા ને ડોEયા જ કર
…..  

નહj થાક, નહj વીરામ 

    મહ
રામણ તે મહ
રામણ …. 

     પણ વધાર
 લાબંી વીચાર-તરંગમાળા ચાલી. આ દર0યાના ખાબોચીયાનો સzક 

મારા $વો ક
 મારાથી થોડો ચડ0યાતો, એક માનવજwં.ુ અને ઓEયાનો તો …  �~ૃટ0નો 

નાથ. પણ એનીય »ખ સહ
જ ઝોલે ચડ
 તો? આ વીÂ આHુ ંગાયબ; અને બી 

નવા વીÂનો  ચાકડો પાછો ચાe.ુ આ ખાબોચીયાની મોટર દસ મીનીટ પછ0 બધં 

થાય. ઓEયાની એક એક =ગુાતંર
 બધં. પણ એ ય કોક’દ0 બધં તો પડવાની જ ન?ે 

     $મા ં દસ મીનીટમાયં સો $ટલા સહ
લાણીઓ આનદંથી ક0Eલોલે છે; એવા આ 

નાનકડા સાગર $વો ભલેને lુ ંનથી. ભલે ને માxંુ સમk 6વન એક પરપોટા સમાન 

છે - આ જUJયો.. અને આ ½ટÁો. પણ એટલા ગાળામાયં તેમાથંી પરાવત:ત થતો 

�કાશ એક નીદ�શ બાળકને ખીલખીલાટ હસાવી શક
; તો મારા આ પરપોટા $વા 

6વનની સાથ"કતા છે. ઓEયા વીÂના નાથની અપાર કxુણાનો, તેના �ેમનો, તેના 

સ'ય, ચૈતUય અને આનદંનો એક પરમાg ુ $ટલો |શ પણ મારા 6વનમા ં
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પરાવત:ત થાય તો lુ ંઅને તે સરખા. બસ મારા નાનાશા 6વનને આટલો વળાકં 

તો આ9ુ ં … 

     અને તો? 

    અEયા એ ય ઉપરવાળા… આપણ બઉે તો ભેxુ. w ુ ંમોટો ભાઈ ને lુ ંનાનો… ચાલન ે

આ ફર0 હ0લોળો શxુ થયો છે, તેમા ંજરા છબછબીયા ંકર0 લઈએ, ઉલળ0 લઈએ …..  

હાલને મ આવશે. 

” માર0 પાસે ઢગલો ર
તીમાર0 પાસે ઢગલો ર
તીમાર0 પાસે ઢગલો ર
તીમાર0 પાસે ઢગલો ર
તી,     

તાર0 પાસે ખોબો જળતાર0 પાસે ખોબો જળતાર0 પાસે ખોબો જળતાર0 પાસે ખોબો જળ,    

ચાલને રમીએ પળ બ ેપળચાલને રમીએ પળ બ ેપળચાલને રમીએ પળ બ ેપળચાલને રમીએ પળ બ ેપળ....”    

----     vૃ~ણ દવેvૃ~ણ દવેvૃ~ણ દવેvૃ~ણ દવે    

હ^રહ^રહ^રહ^ર, હવે આપણે સરખે સરખાહવે આપણે સરખે સરખાહવે આપણે સરખે સરખાહવે આપણે સરખે સરખા,    

હ^રહ^રહ^રહ^ર, તમે મેહ તો lુ ંયે બરખાતમે મેહ તો lુ ંયે બરખાતમે મેહ તો lુ ંયે બરખાતમે મેહ તો lુ ંયે બરખા!!!!    

----     ભગવતીvુમાર શમા"ભગવતીvુમાર શમા"ભગવતીvુમાર શમા"ભગવતીvુમાર શમા"    

     અને બા9!ુ આપણ ેતો �સ¼ચી�ે, બધી લ®તુા ઓગાળ0ન,ે ઓEયા ભેxુને હ�યાની 

માલી’ પા રાખીને, ફર0થી હ0Eલોળાની મ લેવા ધોડ0 �યા.   

 

અKLુમણીકા 
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સેEસમેનસેEસમેનસેEસમેનસેEસમેન 

       અમાર0 ઓફ0સનો પટાવાળો એક વીઝીટjગ કાડ" મારા ટ
બલ પર fકુ0 ગયો. 

‘રરરર....ચીચીચીચી....પટ
લપટ
લપટ
લપટ
લ’. મને તેને મળવાKુ ંખાસ મન ન થ=ુ.ં માર
 બી ંઘણા ંકામ તે દ0વસે 

હતા.ં પણ તે છેક fુબંાઈથી આવેલો હતો. મ� ‘રચીપ’ને(!) માર0 ઓફ0સમા ંબોલા>યો. 

તે એક માઈLો-�ોસેસર વાળા, ટ
�ટjગ સાધન બનાવતી કJપનીનો સેEસમને હતો. ત ે

સાધન નવી જ સવલતો આપwુ ં હw ુ.ં અમને સમારકામના કામમા ંતે બlુ કામમા ં

લાગે તેમ હw ુ.ં આ વીષયના ઘણા �¾ો મ� તેને 9છુÁા. તેણે બlુ સરસ ર0તે માર0 

બધી શકંાઓKુ ં સમાધાન ક=ુp. હવે આ બાબતનો lુ ં ની~ણાત તો નહj; પણ મારા 

હાથ નીચે કામ કરતા એU6નીયરો પાસેથી શીખેલી ક
ટલીક બાબતો વીશે મ� તને ે

વધારાના �¾ો 9છુÁા. તેના પણ રચીપે બlુ સરસ જવાબ આiયા. 

        હવે મને થ=ુ ંક
 ‘આ તો બlુ કામKુ ંસાધન લાગે છે. લાવ અમારા આ બાબતના 

ની~ણાતને બોલા�ુ’ં.  મ� અમારા ઈU�îમેUટ ખાતાના ઉપર0 મેનેજરને બોલા>યા. 

તેમણે તો આવીને ઘણી જટ0લ અને વીષદ માહ0તી માગંી. મન ેતો એ અરબી, kીક 

અને લેટ0ન $વી લાગે!   તે બધાયંના પણ તેણે બlુ જ સરસ અને સતંોષકારક 

જવાબ આiયા. અમન ેબ¼ેને થ=ુ ંક
, આ સાધન તો જxુર ખર0દવા $�ુ ંછે. 

         પણ ખર0 રસ પડ
 તેવી વાત તો હવે આવે છે …. 

        રચીપ -જુરાતી હતો એટલે મને જરા |ગત સવાલ 9છુવાKુ ં મન થ=ુ.ં મ� 

રચીપને 9છુ¿ ુ ં,” અર
, રચીપ! તમે આ વીશયના �નાતક mાથંી થયા?’ 
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       રચીપ ,” સાહ
બ! lુ ંતો બી.કોમ. જ �.ં” 

       મને અને મારા મેનેજરને એકદમ »ચકો લા2યો અને સાનદંા4ય" થ=ુ.ં કોમસ" 

kે�=એુટ હોવા છતા ં તેની આ વીષયની ણકાર0 એક ની~ણાતને પણ શરમાવ ે

તેવી હતી. વધાર
 વાતો કરતા ંખબર પડ0 ક
, ઈજનેર0ની મા�ટરની પદવી ધરાવતા 

બી સેEસમેનો કરતા ં તે વ� ુવેચાણ કરતો હતો અને તેની કJપનીમા ં તેને બl ુ

ઝડપથી �મોશનો મળતા ંહતા.ં 

        મ� તેને છેEલો સવાલ કય�,” તમાર0 સફળતાKુ ંરહ�ય oુ?ં” 

        રચીપનો જવાબ »ચકો આપી દ
 તેવો હતો,” સાહ
બ! શરાબ! “ . lુ ંચમક0 ગયો. 

      તેણે ફોડ પાડ¹ો.“ સાહ
બ! કાઈં ખો�ંુ ધાર0 ન લેતા. માર0  6વાદોર0 $�ુ ં

આ કામ માર
 માટ
 શરાબ છે. તેમા ંlુ ં ±ુબી O �.ં આ સાધન અને તેના વીÎાનન ે

લગતી, માર
 જxુર0, બધી માહ0તી, મ� તેના ની~ણાતો પાસેથી મેળવીન ેમhઢ
 કર0 

લીધી છે. �યાર
 કોઈ નવી �ોડ?ટ અમાર0 કJપની બરમા ંfકુ
 છે; તે પહ
લા ંlુ ંતેનો 

આવો અàયાસ  કર0 લO �.ં તમને ણીને આનદં થશે ક
, અમારા માલીક
 મન ે

તેમના એક બી સાહસમા ંભાગીદાર બનાવવા મને આમYંણ પણ આi=ુ ંછે. ” 

        મનોમન મ� આ ‘શરાબી’ને નમન કર0 લીધા. 

 

અKLુમણીકા 
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4વણ યYં4વણ યYં4વણ યYં4વણ યYં    

        એક બથ"ડ
 પાટïની વાત છે. પાટïનો છેવટનો ભાગ હતો. ક
ક તો mારનીય 
કપાઈ ગઈ હતી. જમવાKુ ંપણ સમાiતીમા ંહw ુ.ં બધા પોતપોતાના ðપુમા ંવાતોમા ં
મશ-લુ હતા. અમે ચાર પાચં ઘૈડ0યાઓ ડાઈનjગ ટ
બલ પર બ�ુ ંપતાવીને ગપાટા 
મારતા બેઠા હતા. એક Fુવાનીયો પણ હતો. મને તેK ુ ંનામ અ'યાર
 યાદ નથી. 

        પણ તેણે કાઈંક વાત કહ0 અને તેની બાFુના એક કાકા ખડખડાટ હસી પડ¹ા. 
મને સમ=ુ ંનહj ક
, એ ક
મ હ�યા અને વાત શી હતી. 

       એટલે મ� ક�ુ,ં” અર
, ભાઈ! થો±ુ ં મોટ
થી બોલો, તો અમારા $વા સાભંળવાની 
તકલીફવાળા પણ લાભ લઈ શક
. “ 

        માર0 બાFુમા ંબેઠ
લા મારા $વા બી કાકાએ માર0 વાતમા ંટાપશી 9રુાવી. 

       હવે નરહર0ભાઈ vુદ0 પડ¹ા. તેમણે ક�ુ,ં” એમની વાત પછ0. Fુઓ, મ� બlુ 
ર0સચ" કર0ને એક સાભંળવાKુ ંયYં બના>=ુ ં છે. આપણા $વાની બધી તકલીફ �ુર 
થઈ ય. અને ખચ" પણ સાવ માfલુી. વ�ેટ $વી વ�wઓુમાથંી બનાવાય. “ 

       બધા તરત બોલી ઉઠ¹ા,” અર
 , હા! હા! માર
ય તે જોઈએ. $ ખચ" થાય, પણ 
અમને તે બનાવી આપો.” 

       નરહર0ભાઈ કહ
,” Fુઓન,ે તમે બધા સમ�ુખીયા મીYો જ છો. માર
 આમા ંકાઈં 
ખાનગી રાખવાની જxુર નથી. માર0 આખી ફોJ=ુ"લા જ તમને કહ0 દO. સૌ 
પોતપોતાની ર0તે બનાવી લે. “ 
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      અમે નરહર0ભાઈની ખાનદાની ઉપર ઓવાર0 ગયા.  મ� આwરુતાથી ક�ુ,ં” જxુર, 
જલદ0 કહો.” 

       નરહર0ભાઈએ બlુ જ ગભંીરતાથી આગળ ચલા>=ુ ં ,” Fુઓ આટલી સામkી 
જોઈએ. એક દ0વાસળ0Kુ ં બાકસ, બે વાપર0 ન હોય તેવી દ0વાસળ0, અને એક 
રબરબેUડ.” 

       માર0 »ખો આ¡ય"થી પહોળ0 થઈ ગઈ. મનમા ં થ=ુ;ં Ôનરહર0ભાઈKુ ં દ0માગ 
ઠ
કાણે તો છે ન?ે! કાઈં પી�ુ ંનથી, તો પણ આમને તો ચઢ0 હોય તેમ લાગે છે!Õ 

        મારા હાવભાવ તે સમ6 ગયા, “ તમે નહj માનો, પણ આ યYં ખર
ખર કામ 
કરશે. નીવડ
eુ ંઅને ચકાસણી કર
eુ ંછે.” 

        માર0 બાFુએ બેઠ
લા બી કાકાએ તો ખી�સામાથંી ડાયર0 અને પેન કાઢ0ન ે
લખવાની તયૈાર0 પણ કર0 લીધી. તે આwરુતાથી બોEયા,” અર
 નરહર0ભાઈ, જલદ0 
કહોને.” 

         હવે નરહર0ભાઈ આગળ વ@યા,” Fુઓ. બાકસની એક બાFુએ એક દ0વાસળ0 
લગાવવાની - તેK ુ ં કાÑં ટપvંુ અડધો bચ ઉપર રહ
 તે ર0તે. પછ0 તેની સામેની 
બાFુ બી6 દ0વાસળ0 આ જ ર0તે લગાડવાની. પણ તે થોડ0 Oચી રહ
 તેમ. પછ0 
રબર બેUડ બાકસની ઉપર લગાડવાKુ,ં અને $ કાનમા ં ઓ� ં સભંળાw ુ ં હોય ત ે
કાનની ઉપર બરાબર ફ0ટ થાય, તેમ લગાડ0 દ
વાKુ.ં જો બેય કાનમા ંતકલીફ હોય, 
તો આ�ુ ંબીFુ ંમશીન બનાવીને બી કાન પર લગાવી દ
વાKુ.ં” 

         હવે મારાથી ન રહ
વા=ુ,ં “ અર
 નરહર0ભાઈ, તમને અ'યાર
 આવી મક �ઝુ ે
છે? આ તે કાઈં કામ કરw ુ ંહશ?ે” 
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        નરહર0 ભાઈ બોEયા,” Fુઓ, ણે વાત એમ છે ક
, તમને વધાર
 સભંળાય ક
 ન 
પણ સભંળાય. એની કોઈ ગેરUટ0 નહj; પણ સામેની >ય?તીન ેખબર પડ0 જશે ક
, 
આમને સાભંળવાની તકલીફ છે, એટલે તમારા ક�ા વગર તે મોટ
થી બોલવા માડંશે. 
તમાxંુ કામ બોEયા વગર બની જશે.! “ 

       અને વીજયી f�ુાથી નરહર0ભાઈ �મીત કર0 ર�ા.  

    અને અમે બધા?ં હસી હસીને ગોટપોટ… 

     (નરહર0ભાઈ પટ
લ અમદાવાદમા ં ડ
i=ટુ0 પોલીસ કમી¾ર હતા, અને ની��ૃ 
થયા બાદ, ડલાસમા ંતેમની દ0કર0 અને જમાઈ સાથે �થાયી થયેલા છે. તઓે સરસ 
ચીYો પણ દોર
 છે.)   

 

અKLુમણીકા 
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સાઈકલ સાઈકલ સાઈકલ સાઈકલ ચલાવતાંચલાવતાંચલાવતાંચલાવતા ં

       “    જગતનો ઈતીહાસ એટલે $ થોડા મK~ુયોને પોતાની તમા ં 4@ધા હતી જગતનો ઈતીહાસ એટલે $ થોડા મK~ુયોને પોતાની તમા ં 4@ધા હતી જગતનો ઈતીહાસ એટલે $ થોડા મK~ુયોને પોતાની તમા ં 4@ધા હતી જગતનો ઈતીહાસ એટલે $ થોડા મK~ુયોને પોતાની તમા ં 4@ધા હતી 

એવા મK~ુયોનો ઈતીહાસએવા મK~ુયોનો ઈતીહાસએવા મK~ુયોનો ઈતીહાસએવા મK~ુયોનો ઈતીહાસ. . . . એવી 4@ધા મKુ̄ યની |દર રહ
લી દ0>યતાને �ગટ કર
 એવી 4@ધા મKુ̄ યની |દર રહ
લી દ0>યતાને �ગટ કર
 એવી 4@ધા મKુ̄ યની |દર રહ
લી દ0>યતાને �ગટ કર
 એવી 4@ધા મKુ̄ યની |દર રહ
લી દ0>યતાને �ગટ કર
 

છેછેછેછે. . . . એવી 4@ધા વડ
 તમે ઈBછો તે કર0 શકોએવી 4@ધા વડ
 તમે ઈBછો તે કર0 શકોએવી 4@ધા વડ
 તમે ઈBછો તે કર0 શકોએવી 4@ધા વડ
 તમે ઈBછો તે કર0 શકો....”....    

----    �વામી િવવેકાનદં�વામી િવવેકાનદં�વામી િવવેકાનદં�વામી િવવેકાનદં    

—————————————————————————- 

    દ0કરો સાયકલ ચલાવતા ંશીખી ગયો છે. 

       Yણ વષ" પહ
લા ંતે નાની સાઈકલ સરસ ચલાવતો હતો. પણ એક દ0વસ પાક"મા ં

કોUL0ટના ર�તા પર પડ0 ગયો હતો. નાકમાથંી લોહ0 નીક�=ુ ંહw ુ;ં અને હાથપગ પણ 

છોલાયા હતા. 'યારથી તેના મનમા ંસાઈકલ ચલાવવા માટ
 ભય પ�સી ગયો હતો. 

ક
ટક
ટeુ ંસમવવા છતા,ં તે સાઈકલને હાથ લગાવવા તૈયાર જ ન હતો. એ ભય 

તો તેણે પોતે જ કાઢવાનો હતો. 

       પણ Yણકે દ0વસ પહ
લા ં શેર0ના બી છોકરાઓંને સાઈકલ અને �vુટર 

ચલાવતા ંજોઈ તનેે પણ મન થ=ુ.ં તણેે �vુટર પર હાથ અજમાવવાKુ ંનÈ0 ક=ુp. બ ે

પાચં મીનીટમા ંતો ત ેરમરમાટ ચલાવતો થઈ ગયો. પછ0 તો બીં છોકરાવં  સાથ ે

ર
સ શxુ થઈ ગઈ; કોણ ઝડપી ચલાવે છે? �vુટરવાળા સાથે હોડ બકતો હતો 'યા ં

�ધુી તો ઠ0ક હw ુ.ં એ છોકરો તનેાથી નાનો હતો, એટલે અમારો દ0કરો તનેાથી 



�વૈરવીહાર�વૈરવીહાર�વૈરવીહાર�વૈરવીહાર 

 

Page 145 of 224 

 

2008 

આગળ નીકળ0 શકતો. પણ બે દ0વસ પર તો તેણે સાઈકલવાળા ‘એર0યન’ સાથ ે

હોડ બક0. એર0યન લગભગ તેની જ ઉJમરનો હતો. તેની સાઈકલ હોટ>હ0લની હતી 

(અમેર0કાના બાળકોની હોટ ફ
વર0ટ!) એટલે એર0યન જ આગળ નીકળ0 ય ન?ે 

ભાઈ તો માર0 પાસે મhÐંુ વકાસીને આ>યા. 

       મને કહ
, “ lુ એર0યનને હફંાવી શકતો નથી. હJમેશ તે જ આગળ નીકળ0 ય 

છે.” 

        મ� ક�ુ,ં” તાર
 એની બરાબર0 કરવી હોય તો, તાર
 પણ સાઈકલ જ હાથમા ંલેવી 

જોઈએ.” 

         તે કહ
,” પણ lુ ંપડ0 O, અને મને વાગે તો? “ 

        મ� ક�ુ,ં” લે, કર વાત ! હવે તો w ુ ં Ôબીગ બોયÕ થઈ ગયો છે. સાઈકલ પર w ુ ં

ચઢ0 તો જો. તારા પગ આરામથી જમીનને અડશે. અને lુ ં તને બચાવવા તાર0 

પાછળ જ દોડતો રહ0શ.” મ� એને પોલીટ0કલ �ોમીસ આપી દ0�ુ.ં  

        ભાઈ અનેક આશકંા અને vુશકંા સાથે સવાર થયા. પણ હવે તેના પગ ખર
ખર 

જમીન પર લબડતા હતા! હવે તનેે 4@ધા પડ0. તણેે પહ
eુ ં પેડલ લગા>=ુ ં અન ે

નાના મગ$ Fુની યાદ તા6 કર0 લીધી.  ભાઈની સાયકલ તો રમરમાટ ચાલી. મન ે

તો mાયં પાછો પાડ0 દ0ધો. અને સીધો એર0યન સાથે fકુાબલો. હવે તે એર0યનની 

થોડ0ક જ પાછળ રહ0 તેનો પીછો કર0 શકતો હતો. બે ચાર રાઉUડ માર0 તે માર0 

પાસે પાછો આ>યો. મ� તેની સાઈકલની સીટ બને તેટલી Oચી કર0 આપી. હવે તો 
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તેને ચલાવવાKુ ંવધાર
 સાxંુ ફા>=ુ.ં તે એર0યનને પાછો તો ન પાડ0 શmો, પણ તેનો 

આ'મવીÂાસ 9નુઃ�થાપીત થયો હતો. 

      આ$ lુ ંતેને પાક"મા ંલઈ આ>યો �.ં બે Yણ કસોટ0 નÈ0 કર0. તેણે ડરતા ંડરતા ં

તે પસાર કરવાનો નીધા"ર કય�. તેના ગઈકાલના દ
ખાવના �માણમા ંઆ કસોટ0ઓ 

થોડ0ક આકર0 હતી. પણ હવે તેના વીકાસનો આલેખ ઉ@વ"ગામી હતો. તેણે અડધા 

કલાકમા ંતો બધી કસોટ0ઓ પાર કર0 નાખંી છે. lુ ંબાકંડા પર બેસી તેને બીUધા�ત 

સાઈકલ ચલાવતો જોઈ ર�ો �.ં 

      દ0કરાનો આ'મવીÂાસ 9નુઃ �થાપીત થયેલો જોઈ માxંુ મન આનદંમા ંગરકાવ છે 

અને મારા પોતાના ક0શોરાવ�થાના કાળમા ં ±ુબક0 માર0 દ
 છે. અને મારો હાલનો 

આ'મવીÂાસ પણ 9નુઃ -તૃ થઈ ગયો છે.  

 

અKLુમણીકા 
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�ધુાકર
 oું�ધુાકર
 oું�ધુાકર
 oું�ધુાકર
 oુ ંક=ુpક=ુpક=ુpક=ુp? 

ભાગ ભાગ ભાગ ભાગ ----1111 

     �ોફ
સર હ
ñીચે નીરાતંનો દમ લીધો. 

     �વી[ઝરલેUડથી fુબંાઈની …… =નુી.મા ં એકાદ મહ0ના પહ
લા ં એ વીઝીટjગ 

�ોફ
સર તર0ક
 આ>યા હતા. એક જ વીષયના અàયાસી હોવાના નાતે અને 

�વભાવનો મેળ પડવાને કારણે, આટલા �ંુકા ગાળામાજં �ોફ
સર �ધુાકર સાથ ે

તેમની ગાઢ મીYતા થઈ ગઈ હતી. બ¼ે ઘણી વખત સાથે ફરવા જતા. પોતે એક 

સારા અને સાચા òી�તી હોવાનો હ
ñીચને ગવ" હતો. મધર ટ
ર
સાએ દર0�નારાયણની 

કર
લી સવેાથી તઓે ઘણા �ભાવીત હતા. ભારતમા ંગર0બોની હાલત જોઈ, તેમન ે

ઘgુ ં �ુખ થw ુ.ં પોતે આ બાબતમા ંoુ ં કર0 શક
 તનેા વીચાર હJમેશ તેમને આ>યા 

કરતા. 

      અને એક દ0વસ તેમને આ બાબતમા ંઆગળ ધપવાનો મોકો મળ0 ગયો. તે 

દ0વસે �ધુાકર સાથે તેઓ fુબંાઈના ….. વી�તારમા ંચાલવા નીક�યા હતા. 4ીમતં 

અને ઝાકઝમાળ વી�તારોની પાછળ આવલેી, એક Ëપંડપટ0 તરફ બ¼ેના પગ 

ઉપડ¹ા. ગદંક0ના ઢગલે ઢગલા ચાર
 બાFુ દ
ખાતા હતા. મા�ુ ં ફાડ0 નાખંે તેવી 

બદÌથુી બચવા બ¼એે નાક
 હાથ દઈ દ0ધા હતા. 
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      'યા ં એક બાઈનો Oચા સાદ
 અવાજ સભંળાયો. મરાઠ0મા ં તે પોતાની દ0કર0ન ે

વઢ0 રહ0 હતી. હ
ñીચને ણવાKુ ં મન થ=ુ ં ક
, શી બાબત હતી. તેણે �ધુાકરન ે

9છુ¿ ુ.ં �ધુાકર
 તેને જણા>=ુ ંક
, છોકર0થી પાણીની બાલદ0 ઢોળાઈ ગઈ હતી; માટ
 તે 

-�ુસે થઈ હતી. 

     હ
ñીચે ક�ુ ં:” એમા ંoુ?ં દ0કર0 હવે ઉJમર લાયક છે. નળ ઉપર જઈને ભર0 આવે.” 

     �ધુાકર : “ અર
! હ
ñીચ. અહj mા ંકોઈ નળ જ છે?” 

      હ
ñીચ : “ અર
! આટલી બધી વ�તી અને પાણીનો નળ જ નહj?” 

      �ધુાકર : “ આ બધી વ�તી ગેરકાયદ
સર છે. જમીનના માલીકને જ પાણીKુ ં

કને?શન મળે. અને ત ેપણ મોટ0 રકમ આગોતર0 ¤કુવે તો. ” 

       હ
ñીચ : “દો�ત, �ધુાકર! ચાલ આ માટ
 lુ ં રકમની >યવ�થા કર0શ. થોડા lુ ં

આપીશ અને બાક0ના �વી[ઝરલેUડના મારા $વા વીચારો ધરાવતા મીYો પાસેથી 

એ?ઠા કર0ને તને આપીશ. પણ આટલી બધી વ�તીને 9રુw ુ ંથાય એટeુ ંપાણી અન ે

એટલી સ�ંયામા ં નળ નખંાવા જોઈએ. આ બાઈ અને તેની દ0કર0 $વી બધી 

�ુખીયાર0ઓ માટ
 આટeુ ંનાKુ ંકામ થશે તો મને ટાઢક થશે.” 

        �ધુાકર તો તનેા આ ઉદા� વીચાર ઉપર ફ0દા થઈ ગયો. 

        બી દ0વસે �ધુાકર એક iલJબરન ે 'યા ં લઈ ગયો; અને J=નુીસીપાલીટ0ની 

મેઈન લાઈનથી પાણીનો પાઈપ અને Yણ ચાર ઠ
કાણે નળ નાખંવા માટ
ના ખચ"નો 

|દાજ આપવા ક�ુ.ં iલJબરભાઈ તો મચી પડ¹ા. આટeુ ં મો�ંુ કામ મળવાની 
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આશામા ંતેમKુ ંતો મh પહોÑં થઈ ગ=ુ.ં બધે ફર0ને સા$ં તેમણે �ધુાકરને ઘેર જઈ, 

50,000 xુપીયાનો |દાજ પણ આપી દ0ધો. બી દ0વસે સવાર
 કોલેજમા ંહ
ñીચન ે

આ માહ0તી આપશે 'યાર
 હ
ñીચ ક
ટલો Hશુ થઈ જશ;ે એ ખયાલથી �ધુાકરKુ ંમન 

�½Eલીત બની ગ=ુ.ં તેણે પોતાની પ'નીન ેઆ વાત કર0. પણ એ બાઈને આ વાત 

કાઈં મી નહj.  

     ¢ીની છÚી ઈU�ીય કોને કહ
વાય? એ કહ
, ” તમે બ¼ે �ોફ
સર છો, �ોફ
સર. આમા ં

તમાxંુ કામ નહj. કhkેસ, શીવસેના ક
 ભાજપના કાય"કરKુ ંઆ તો કામ. તમે એ કર0 

ર�ા.” 

      �ધુાકરને પ'ની પર -�ુસો આ>યો. અને 'યા ંજ ફોનની ઘટંડ0 રણક0. 

      �ધુાકર
 ફોન ઉઠા>યો. સામેથી તોછડ0 ભાષામા ં કોઈ બોE=ુ,ં” અબ,ે �ોફ
સર! 

અ9નુને �નુા હ� ક0 wમુ ચાલીમ� પાનીકા પાઈપ લાવણવેાળા હ�. mા યે બાત સચ 

હ�?” 

       �ધુાકર તો Hશુીમા ં vુદ0 પડ¹ો. વાહ! પyલીકને પણ આ મહાન કામની ખબર 

પડ0 ગઈ. તેને પ'નીની fખુ"તા પર હસ�ુ ં આ>=ુ ં અને પોતાની f�ુતાક0 પર 

ગવ". તેણે તો Hશુીના માયા" હા પાડ0. 

       અને 'યા ં સામેથી બોJબ ધડાકો થયો.“ તેર0 સાન ઠ0કાને હ� ક0, નહj? યે સબ 

ફાલw ુબકવાસ બદં કર, ઔર તેર0 ચોપડ0 સમાલક
 બઠે.” 

        �ધુાકર ,” અર
 , તમે કોણ છો? તમાર
 તો Hશુ થ�ુ ંજોઈએ. “ 
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        સામેથી ,” દ
ખ, �ોફ
સર ! મૈ …... દાદા lુ.ં વો સાર0 ચાલી મેર
 ટ
Uકરકા પાની 

પીતી હ�. અગર w ુયે પાઈપ લાયા તો મેરા ટ
Uકર બદં કરવાનેકા તેરા ઈરાદા હ� 

mા? તેરા થોબડા wડુવાનકે0 ઉJમીદ રખતા હ�? યા ફ0ર તેર
 શાહદ
ક0 ટાગં 

wડુવાની હ�? ” 

        �ધુાકર oુ ંબોલ?ે માY તેને પોતાની પ'નીની �ઝુ પર અનહદ માન ઉપ�=ુ ં

અને ચાલીવાળ0 પyલીક અને હ
ñીચ માટ
 દયા. 

……………….. 

        ટJપા-¶લોર0ડા પાસે આવલેા ગેઈUસવીલેના  ડો. ^દનેશ શાહ
  આપણા ચી�ન ે

હત�ભ કર0 નાખંે તવેી આ સ'યકથા �કાશીત કxંુ �.ં 

          ડો. ^દનેશભાઈ શાહ  મોલેuલુર બાયોલો6 ના તજÎ તો છે જ. પણ 

માનવતાથી, કxુણાથી છલકાતા નખશીશ સ�જન પણ છે. આ વાત તેમણે મને બl ુ

Þદય�ાવક એક સદં
શામા ંજણાવી હતી. આવી અગણીત કથાઓ ભારતમા ંદરરોજની 

ઘટના છે, તે આપણે ણીએ છ0એ? અને જો ણતા ંહોઈએ તો ક
મ આપણા પેટKુ ં

પાણીય હાલw ુ ંનથી? 

હવે તમે જ કહો. �ધુાકર
 oુ ંક=ુp હશ?ે   

 

અKLુમણીકા 
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ભાગ ભાગ ભાગ ભાગ ----2 2 2 2      

     �ધુાકર નીચેનામંાથંી એક, વધાર
, અથવા અUય કોઈ પગલા ંલઈ શmો હોત  

• ખર
ખર તપાસ કરવી ક
 એ ફોન કોણે કય� હતો. 

• પોલીસને ણ કરવી અને પોલીસ ર�ણ હ
ઠળ યોજનામા ંઆગળ વધ�ુ.ં 

• ટ
Uકરવાળા વેપાર0 અથવા આવા અનેક દાદાઓને આવી કામગીર0 આગળ 

ધપાવવા �ો'સાહન આપી; ટ
Uકરથી પાણી આપવાKુ ંf?ુત બર ઉ�ુ ંથવા 

દ
�ુ ંઅને પાણીના ભાવ નીચા લાવવા. 

• એ દાદાને ટ
Uકરની જ2યાએ પાઈપલાઈન અને નળ નખંાવવા સમવવો; 

$થી તેનો ખચ" ઓછો થઈ ય અને તે સ�તા દર
 ચાલીવાળાને પાણી 

આપવા માડં
. 

• ગાધંીચી@યા માગÜ સ'યાkહનો આશરો લેવો. ઉપવાસKુ,ં અસહકારKુ ં શ¢ 

અજમાવ�ુ.ં 

• એ ચાલીના લોકોને -તૃ કરવા અને પોતાના 6વનની પાયાની જxુર0યાતો 

માટ
 સઘંષ" આદરવા �ેરવા. 

• તેની પ'નીની સલાહ માનીને આખો �¾ રાજકારણની કોઈ કાબેલ >ય?તીન ે

સhપી દ
વો. 



�વૈરવીહાર�વૈરવીહાર�વૈરવીહાર�વૈરવીહાર 

 

Page 152 of 224 

 

2008 

• એ જમીનના માલીક અને એ દાદાને મh મા2ં= ુ ંવળતર આપી,  આખી ચાલીનો 

વી�તાર ડ
વલપરોને આપી દ
વો.  'યા ંબl ુસવલતવાળા, આ�નુીક, બlમુાળ0 

મકાનો બધંાવી, નાના આવાસો Ëપંડાવાળાને આપી, વધલેી જમીનમા ં

ઉપરના અને મ@યમવગ"ના આવાસો બનાવી, આખા વી�તારમા ં આfલુ 

પર0વત"ન લાવ�ુ.ં છતા ં વધેલી જમીનમા ં બાગ બગીચા, આનદં �મોદના ં

સાધનો, >યાપાર0 ધોરણે વસાવી, એક નવો જ =ગુ શxુ કરવો. 

• �ધુાકર કાઈં કર
 ક
 ન કર
; આપણે પણ આ સમ�યામા ં wટુ0 પડ�ુ,ં ટાટં0યા 

તોડાવવા ક
 માર ખાવો અને ��ુયા ંતર�યાનંી વહાર
 ધા�ુ.ં 

• અને બી અનેક શm ઉક
લ….. 

       હવે આપણે �ધુાકર
 ખર
ખર oુ ં ક=ુp તે ણીએ એ પહ
લા ં વાતા"ની છેEલી 

લીટ0મા ંતેનો ઈશારો આપી દ0ધો હતો તે તરફ @યાન દોxંુ É 

      “ �ધુાકર oુ ંબોલે? માY તેને પોતાની પ'નીની �ઝુ પર અનહદ માન ઉપ�=ુ ં

અને ચાલીવાળ0 પyલીક અને હ
ñીચ માટ
 દયા.” 

    વા�તવીકતાની �મુી પરની વાત.  

    �ધુાકર મારા $વો, તમારા $વો, 99% ટકા લોકો હોય છે, તેવો સામાUય માણસ 

હતો. તે પોતાનો આLોશ મનમા ં જ સમાવી, કડવી દવાની $મ આ vુxુપ 

વા�તવીકતાનો ®ુટંડો ગળ0 ગયો અને પોતાની �ોફ
સર0મા,ં પોતાના નીનદંમા ં±ુબી 
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ગયો. હ
ñીચ પણ ‘મધર ટ
ર
સા’ બન�ુ ંક
ટeુ ં�ુ~કર છે, એ સમ6 �વી[ઝરલેUડ પાછો 

સીધાવી ગયો. 

પણપણપણપણ…    

      રખે માની લતેા ક
, આ સ'યકથા માY અસ�ંકાર0, અભણ, તોછડ0 ભાષા બોલતા …  

દાદા 9રુતી જ મયા"દ0ત છે. આવા અનકે માફ0યા સમાજના દર
ક �Yેમા ં અ�ો 

જમાવીને બેઠા છે. એ એકદમ �શુી�ીત પણ હોઈ શક
 છે. ડો?ટર, વૈÎાનીક, 

ઉ{ોગપતી, પડં0ત, રા�યકતા" ક
 ધમ"-xુુ પણ હોઈ શક
 છે. આ સૌની સામાUય ઓળખ 

છે- ક
વળ �વાથ"��ૃી, અમયા"દ0ત મહ'વાકા�ંા, 6વનના ઉદા� fEુયો �'ય ે

ઉદાસીનતા અને પરપીડનનો દાનવી આનદં. 

    �ધુાકરન,ે હ
ñીચન,ે તમન,ે મને, સૌ સમજદાર >ય?તીઓને કાઈંક Hુચંw ુ,ં ખટકw ુ,ં 

¤ુથંાw ુ ં|દર રહ0 ગ=ુ ંને? બસ! �યા ં�ધુી આ તડફડાટ છે; આ વલવલાટ છે; આ 

આLોશ છે..... 'યા ં�ધુી આશા જxુર છે. 

      આજની તાર0ખમા ં$ ગ�યા ગાઠં¹ા લોકોએ એ પોતડ0ધાર0 ગાધંી, એ રવીશકંર 

મહારાજ, એ ઠÈરબાપા, એ Fુગતરામ દવે, એ મધર ટ
ર
સા વી. સતંો $�ુ ં6વન 

અને કવન ટકાવી રા�=ુ ં છે; તેમાનંા એક એવા, આદરણીય 4ી. નારાયણભાઈ 

દ
સાઈએ તેમની બlુ જ લોક�ીય થયેલી ગાધંીકથામા ં કહ
લા અને મ� 

સાભંળેલા શyદોમા ં- 
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     ”�યા ં�ધુી ભણેલા અને સf@ૃધ લોકોની સવંેદનશીલતા �ંુટ0=ુ ંવાળ0ને �ઈુ ગઈ 

છે; �યા ં�ધુી ક
વળ નીનદંમા ં Jહાલતો સમાજનો ઉપલો વગ" »ખો બધં કર0ન ે

સમાજની કોઈ vુxુપતાKુ ંઅ�તી'વ જ નથી; એમ બlુ સરળતા અને સલામતી9વુ"ક 

માની લે છે – 'યા ં�ધુી, આ એકવીસમી સદ0 જ નહj પણ આવનાર0 અનેક સદ0ઓ 

�ધુી - ગાધંી ��wતુ છે; અને રહ
શે.” 

       જxુર એક દ0’ કોઈ નવો ગાધંી ગશ;ે અને આપણા ચી�ના એ આLોશને વાચા 

આપશે. અને આવા કરોડ કરોડ આLોશ ભેગા કર0 એવી »ધી, એવો વડવાનળ, 

એવો �ભજંન �ગટાવશ;ે $મા ંઆવી અનેક સામા6ક નીJનતાઓ ભ�મી�તુ બની 

જશે. સદ0ઓથી સમાજના દર
ક �ેYના ઉપલા �તરની ચાચંીયાગીર0થી અUયાયી 

>યવ�થાઓ, સીમીત વાડાઓ, vુxુઢ0ઓ, પોકળ માUયતાઓ  અને અથ"હ0ન પરંપરાઓ 

કાયમી બUયા ંછે. આ સૌ મોભીઓ સમાજની �ખુાકાર0, સરળતા, Uયાય અને 6વન 

6વવાના પાયાના હÈોને ગળે �ંુપો દઈન,ે ખર
ખર કામ કરનારની પીઠ ઉપર સવાર 

થઈને પોતાની મગxુર0મા ં મહાલે છે - સમાજની લાગણીઓન ે,  વાચાને, ભાષાને, 

અભી>ય?તીન ે-ુગંળાવી ર�ા ંછે. એ oભુ દ0વસે આ સૌ મોભીઓ, તેમના ંસાõા�યો 

અને તેમની બધી ¯યામલતાઓ અને vુxુપતાઓ કડડ�સુ થઈન ેwટુ0 પડશે. 

      જxુર છે - માY આપણી |દર રહ
લા આતશની એ ચીનગાર0ને ઠjગરાવા નહj 

દ
વાની. જxુર છે - એ નવા ગાધંીના અવતરણની આwરુતાથી �તી�ા કરવાની - 

�ીયતમ ક
 �ીયતમાના આગમનની કર0એ એવી. આપણે કમ સે કમ આટeુ ં તો 

જxુર કર0 શક0એ છ0એ ને?         
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અKLુમણીકા 

 

�લમમાં�લમમાં�લમમાં�લમમા ંસફરસફરસફરસફર 

    1999 ની સાલની આ વાત છે. lુ ંતે વખત ેઈલે?V0સીટ0 કJપનીના એક ઝોનમા ં

કામ કરતો હતો. મોટા શહ
રોમા ં વીજળ0ના વીતરણના કામને પહhચી વળવા, 

શહ
રના Fુદા Fુદા વી�તારોના નાના ઝોન અથવા વીભાગ બનાવવામા ંઆવે છે. 

મારા ઝોનના ચાzમા ં lુ ં હતો એટલે, બધા મને ર0પોટ"  કરતા હતા. મારો ઝોન 

અમાર0 કJપનીમા ંસૌથી મોટો; એટલે બધી તના ઘરાકો અમારા વી�તારમા ંહતા. 

      આવા ઝોનમા ંતો તતના  અને ભાતભાતના કામો હોય. એક નાનકડ0 કJપની 

જ જોઈ લો. વીજળ0ની ચોર0 પકડવાKુ ંઅન ેઅટકાવવાKુ ં કામ પણ આના એક ભાગ 

xુપ;ે બlુ જ ગ�ંું અને fુ̄ ક
લ - પણ અ'યતં જxુર0 આ કામ.     

      એક દ0વસ અમારા મીટર ર0ડjગ ખાતાના અધીકાર0એ ચચા" દરમીયાન એવો 

ર0પોટ"  આiયો ક
,  શહ
રની છેવાડ
 આવલેા એક ગામ પાસે આવેલ …..નગર નામના 

�લમ વી�તારમા ં>યાપક �માણમા ંચોર0ઓ થાય છે. મ� મનોમન 'યા ંધાડ પાડવાKુ ં

નÈ0 ક=ુp. અમે આવા નીણ"યો અગાઉથી હ
ર નથી કરતા હોતા. બધી તૈયાર0ઓ 

પતે પછ0, છેEલી ઘડ0એ જ, જગાથી એકાદ માઈલ �ુર હોઈએ 'યાર
, �થળKુ ંનામ  

હ
ર કર0એ;  $થી -iુતતા જળવાય અને -નુેગારોને માહ0તી પહhચી ન ય. 
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     એ બlુ મોટો  વી�તાર હતો, અને મને પણ �લમ વી�તાર જોવાની ઈBછા હતી, 

માટ
 lુ ંપણ આ ધાડની કામગીર0મા ંજોડાયો. અમાર0 ફોજ બl ુ મોટ0 હતી. બી બે 

ખાતાઓંનો સહકાર પણ લીધેલો હતો. માર0 સાથે સોએક માણસોનો �ટાફ, વાહનો, 

બ�ુંકધાર0 સીmોર0ટ0 ગાડ" અને બી6 સામkી હતા.ં માર0 સરદાર0 નીચે બ�ુ ં

હાઉસન ઉસન 'યા ંપહhB=ુ.ં અમ ેકામગીર0 શxુ કર0. 

     આમ તો એ ËપંડપÖી ન હતી. સરકાર0 ખાતાએ બાધંેલા ંપાકા ંમકાનો હતા.ં પણ 

એક xુમ અને રસોડાના ંએ મકાનો, ËપડપÖીને પણ શરમાવે તેવા ંહતા.ં મકાનોની 

દર0�તાની સા�ી 9રુતા ંબધા ંચીöો ચાર
 બાFુ �~ટ0ગોચર થતા ંહતા.ં દર
ક મકાનન ે

એક ક
બલ  વડ
 પાવર આપવામા ંહતો. અમે  જો=ુ ંક
, મોટા ભાગના મકાનોમા ંઆવા 

ક
બલ પર એક જ2યાએ કાળ0 ટ
પ માર
લી હતી, અને તેમાથંી એક પાતળો વાયર 

ઘરમા ંજતો હતો. અમે ટ
પ ખોલીને જો=ુ,ં તો તેમા ંબે પાતળ0 ખીલીઓ ઠોક
લી હતી, 

અને તે ખીલીઓ સાથે પેલો પાતળો વાયર જોડ
લો હતો. આમ મીટરની આગળથી 

જ, સાવ અણઘડ ર0ત,ે પાવર ચોર0 લેવામા ંઆવતો હતો. 

   અમે તે બધી સામkી કાઢ0 નાખંી, અન ેતે મકાનને સiલાય આપતી �વીચમાથંી 

ફ·ઝુ કાઢ0 ના�ંયા.  આ |ગેની કાયદાક0ય નોટ0સ પણ તે મકાનમા ંહાજર બાઈન ે

આપી દ0ધી. તે બાઈ તો ઓશીયાળ0 નજર
 અમાર0 સામે જોઈ રહ0. ર±ુ ં ર±ુ ંથતી 

તેની »ખ કાઈંક કહ0 રહ0 હતી. મને જરા ઉ'કંઠા થઈ. 

      મ� તે બાઈને 9છુ¿ ુ ં-” તમાર
 કાઈં  કહ
�ુ ંછે?” 



�વૈરવીહાર�વૈરવીહાર�વૈરવીહાર�વૈરવીહાર 

 

Page 157 of 224 

 

2008 

      ±ુમાથી xંુધાયેલા અવા$ તે બોલી.” સાયેબ! હો xુપીયા દાદાને આપવાના Bયાથંી 

લાઈoુ?ં” 

     મને થ=ુ ં-’ આ કોની વાત કર
 છે?’ 

     માર0 સાથેના આ વી�તારના ણકાર ઈલે?V0શીયને મને ક�ુ ં-  ” આ વી�તારના 

નામચીન ….દાદાની તે વાત કર
 છે. આપણે જઈએ પછ0, સો xુપીયા લઈને ‘દાદા’નો 

માણસ ફર0 પાછો સiલાય આપી દ
શે! $ની પાસે xુપીયા હોય તે જલસા કર
. દર 

મહ0ને પચાસ xુપીયા ‘દાદા’ને આપવાના. આપણી કJપનીને ડ0Èો !” 

    lુ ંતો હ
બત જ ખાઈ ગયો. આHુ ંસમાતંર તYં ચાલે! અને અમારા પાવરના જોર
 

‘દાદા’ નો પાવર વધતો ય. ( એ વખતે મને કોઈ ‘દાદા’ નહોw ુ ં કહ
w ુ ં - મોÖો 

સાયેબ fઓુ ‘તો ને ! ) 

   હવે મને અમારા આખા ઓપર
શનની >યથ"તા સમઈ. કશો અથ" જ નહોતો. 

ઉલટાKુ ંઅમાર0 ધાડથી તો ‘દાદા’ને બી6 વધારાની આવક થવાની હતી! વધાર
 

�ુષણો પોષાવાના ંહતા.ં 

   >યk ચી�ે lુ ં તે મકાનથી આગળ જવા નીક�યો. બાFુના ઘરની બહાર, એક 

ખાટલા પર, ધોમધખતા તડકામા,ં એક દમીયલ ડોસો ખાસંતો પડ¹ો હતો. ઘરમા ં

તેના wટુ
લા ½ટ
લા ખાટલા માટ
 કોઈ જગા ન હતી. આ ‘એરકંડ0શન’ (!) જગા તેન ે

ફાવી ગઈ લાગતી હતી. �તુા ં�તુા ંજ તે આFુબાFુ ગળફા �ુકંતો   હતો. બાFુમા ંજ 

બે સાવ નાગા9ંગુા ંબાળકો �ળુમા ંમથી રમતા ંહતા.ં 
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   થોડ
ક આગળ ગયા. �ુરથી બીહામણા દ
ખાવવાળા, e�ુખા $વા બે Yણ માણસો 

અમાર0 ���ૃી નીહાળ0 ર�ા હતા. મ� પેલા ણકારને 9છુ¿ ુ ંક
, તે કોણ હતા. 

     તેણે ક�ુ ં - ” ‘દાદા’ના માણસો છે. આપણા જવાની રાહ જોઈ ર�ા છે. આપણ ે

જઈએ પછ0 તેમની ઉઘરાણી અને ર0પેરની(!) કાય"વાહ0   શxુ. આપણા પર એ લોકો 

વાર0 ગયેલા છે - વધારાની આવક થવાની ને! ”   

     થોડ
ક આગળ ગયા. 'યા ં એક મકાનના બારણામા ં આવા બી બે e�ુખાઓ 

બેઠ
લા હતા. મને કહ
વામા ંઆ>=ુ ંક
 તેઓ ‘બેવડા’Kુ ંવેચાણ કર
 છે. તેમણે મને પણ 

ક�ુ,ં”સાયેબ! દ
શીનો ‘ટ
સ’ કરવો સ? વીલાયતીય સ - તમને મફતમા ં‘ટ
સ’ કરાવlુ.ં” 

       આ હw ુ ંગાધંી6ના  -જુરાતના  f�ુય શહ
રમા ંદાxુબધંીKુ ંવર�ુ ંચીY ! 

      વળ0 આગળ ગયા. એક મકાનના બારણામંા ં »ખોના નીલ"�જ ઈશારા 

કરતી, સોળેક વરસની બે છોકર0ઓ ઉભલેી હતી. અડધી HEુલી છાતીમાથંી ખીલw ુ ં

જોબન eુટંાવા માટ
 લચક0 ર�ુ ં હw ુ.ં તમેણે સાવ નાની ચ�0 પહ
ર
લી હતી, અન ે

તેમનો એક હાથ પોતાની HEુલી સાથળ ઉપર �ચુક ર0તે ફર0 ર�ો હતો. 

      હવે તો માર0 ધીરજનો |ત આવી ગયો. lુ ંમાર0 તને બlુ જ અસહાય અન ે

અકાય"�મ થયલેી જોઈ શmો. lુ ં મોટ
થી મારા અધીકાર0ઓને બરાડ0ને બોEયો ” 

ચાલો પાછા. ઓપર
શન બધં. આ ધાડનો કોઈ અથ" જ નથી.” 

     અમે બધા >યk ચી�ે ઓફ0સે પાછા ફયા". 
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     પણ Yણ દ0વસ �ધુી મ� જોયેલા ંએ વરવા ં�¯યો �fતૃીપટલને કોરતા,ં આLોશતા ં

ર�ા.ં ચીસો પાડ0 પાડ0ને �લમની એ �ુનીયા માર0 સàયતાન ે પડકાર0 રહ0 હતી. 

આખા સમાજને પડકાર0 રહ0 હતી. �ફુ0યાણી પડં0તાઈની, �વiનીલ, xુડ0  અને 

xુપકડ0 આલમની હાસંી કર0 રહ0 હતી. મારા દંભના પડદા વીદાર0 રહ0 હતી. 

 

અKLુમણીકા 
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�ુદંરf ્સાથે એક�ુદંરf ્સાથે એક�ુદંરf ્સાથે એક�ુદંરf ્સાથે એક fલુાકાતfલુાકાતfલુાકાતfલુાકાત 

     6 ડ0સેJબર 1969ની સવાર. મારા ંપ'ની અને lુ ંપhડ0ચેર0 આ4મમા ંમાતા6ની 
ખાસ fલુાકાત માટ
 લાઇનમા ંઉભા ંછ0એ. અમારા લ2નની આ પહ
લી જયતંી છે.  
માતા6ના  આશીવા"દ લેવાની તીÇ ઇBછા છે.  ણે આ ઘટના હFુ હમણા ંજ બની 
હોય, તેટલી માનસપટ પર lુબlુ |કાયલેી છે.  

   તે દ0વસે માતા6ના પગમા ં મા�ુ ં fકુતા ં એક અજબ જ અKભુવ થયો; $Kુ ં
વણ"ન જ ન કર0 શકાય. અમે બ¼ે સાવ હળવા ં½લ $વા ંબની ગયા.ં 

     બહાર આ>યા 'યાર
, અમારા એક ણીતા વા�દુ
વભાઈ મ�યા; $મણે આ ખાસ 
fલુાકાત ગોઠવી આપી હતી. તેમણે ક�ુ ં,” તમે બlુ નસીબવાળા છો. આ$ સા$ં 4ી. 
�ુદંરf ્ના ઘેર તેમનો ÔસાિવYીÕ વાચંનનો કાય"Lમ છે. તમે જxુર આવજો.” 

       અમે તો સા$ં 'યા ંપહhચી ગયા. લગભગ Yીસેક -જુરાતીઓ આવેલા હતા. 4ી. 
�ુદંરf ્નો નીવાસ દર0યા ક0નાર
 હતો. શાતં �થાન, દર0યાનો શાતં ®ઘુવાટો, મદં 
મદં વાતો પવન અને સાવ સાદા ઓરડાની ગર0મા. 6વનમા ં આ�ુ ં દ0>ય 
વાતાવરણ ફર0 mાર
ય મા�=ુ ંનથી. 

           ‘આનદંમયી, ચૈતUયમયી, સ'યમયીÕ-  એ �wતુીના સfહુગાન પછ0, 4ી. 
�ુદંરf ્ Kુ ં >યા�યાન શxુ થ=ુ.ં મીઠો, સ�ંકાર0, ધીમો, પણ �પ~ટ અવાજ. 4ી. 
અરિવ°દની ‘સાિવYી’માથંી fળુ  |kે6મા ં બે Yણ પ?ંતીઓ બોલે; અને પછ0 ત ે
-જુરાતીમા ંસમવે. થોડ0ક પોતાના અKવુાદની પ?ંતીઓ પણ આવતી ય. 
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       �~ૃટ0મા ં�યાર
 �થમ સ6વ ત'વ �ગટ થ=ુ ંહશે; તે સમયની 4ી. અરિવ°દની 
પર0કEપના હતી. અને પછ0 ઉ'Lાતંીની �L0યાની કા>યા'મક અને આધીભૌતીક 
રFુઆત. (Evolution) શyદ તો વીÎાનમા ં ભ�યા હતા; પણ (Involution) શyદ 
ણવા મ�યો. આનો યથાથ" -જુરાતી પયા"ય પણ તેઓ બોલતા હતા; પણ મને તે 
યાદ નથી. પરમ ત'વ કઈ ર0તે આ સ6વ �~ૃટ0ની ઉ'LાUતીની સાથે સાથે |દર 
ઉતરw ુ ં ગ=ુ ં છે; અને ચેતના નવા નવા �તરોમા ં કઈ ર0તે પાગંરતી ગઈ છે; ત ે
તેમના કંઠ
 સાભં�=ુ;ં 'યાર
 ખબર પડ0 ક
, 4ી. અરિવ°દની આ કવીતામા ં ક
ટલી 
કા>યા'મકતા, ક
ટeુ ંસ'ય અને ક
ટeુ ંવીચાર-ગાJભીય" છે; અને 4ી �ુદંરમે તે સ'ય 
ક
ટeુ ંઆ'મસાw ્ક=ુp છે.  

       સવારના માતા6ની સાથેની fલુાકાતના આધીભૌતીક અKભુવ પછ0, અમારા 
માનસ ઉપર આ બીજો અમી-છટંકાવ થયો. >યા�યાન પતી ગયા પછ0, 4ી. �ુદંરf ્
સાથે થોડ0ક ઔપચાર0ક વાતો થઈ; 'યાર
 પણ તેમના >ય?તી'વની માદ"વતા,  
સરળતા અને વાણીની મીઠાશ |ગત ર0તે માણવા ંમ�યા.ં 

        આ અKભુવ પછ0, આ 37 વષ"મા ં6વનના અનેક અKભુવોમાથંી અને તડક0 
છાયંડ0માથંી પસાર થયા છ0એ; પણ આ અમી છાટંણા ંહFુ કાલે જ થયા હોય; તમે 
લાગે છે. 

          આવો હતો આપણા આ મહાકવી સાથનેો અમારો મેળાપ. 

 

અKLુમણીકા 
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વીભાગવીભાગવીભાગવીભાગ----3333    

    

    વાતા"ઓવાતા"ઓવાતા"ઓવાતા"ઓ    
 

અKLુમણીકા 
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અમેર0કન અમેર0કન અમેર0કન અમેર0કન હાઈવે પરની Yણહાઈવે પરની Yણહાઈવે પરની Yણહાઈવે પરની Yણ ઘટનાઓઘટનાઓઘટનાઓઘટનાઓ 

       ડલાસ અને ફોટ"વથ"ના મહાનગરોને વjધીને સhસરવા જતા, એટલેUટ0ક અન ે
પેસીફ0ક મહાસાગરોન ેજોડતા, રા~Vની અથ">યવ�થાની ધોર0 નસ $વા, ઈUટર�ટ
ટ 
હાઈવે (આઈ-20 ) ઉપરથી માર0 ગાડ0 કલાકના 60 માઈલની ઝડપે 9રુપાટ પસાર 
થઈ રહ0 છે. આ રશ-અવર છે. માર0 આFુબાFુ ર�તાની ચાર લેનો મારા $વી જ 
અસ�ંય ગાડ0ઓ, વાનો અને ખટારાઓથી ભરચક ભર
લી છે. વાહનોની વBચ ેબlુ જ 
ઓછ0 જ2યા છે. ગાડ0ઓનો સતત �વાહ ધસમસી ર�ો છે.  સામેની દ0શાની ચાર 
લેનોની પણ આ જ પર0�થીતી છે.  

    મને એમ �તીતી થઈ રહ0 છે ક
, lુ ંદ
શની ધોર0 નસ $વા આ હાઈવેમાથંી વહ0 
રહ
લા, અને દ
શના આથ:ક >યવહારને ધમધમwુ ંરાખતા, કરોડો ર?તકણો $વો એક 
ર?તકણ �.ં ગતીનો �ાણવા= ુઅને પેVોલKુ ંbધણ મને ½લાવીને ટ
ટા $વો બનાવી 
ર�ા ંછે. સતત ધસમસતા મારા $વા આ બધા ર?તકણો, તેમજ V
નો, $ટiલેનો અન ે
મહાકાય �ટ0મરોમા ંવહ0 રહ
લા, આવા જ અનેક ર?તકણો રા~Vની આથ:ક >યવ�થાન ે
ધમધમતી રાખી ર�ા ં છે. વીÂના આ સૌથી સäÉુ દ
શ $વા તગડા બનવા; 
�ુનીયાના �'યેક રા~V
 હોડ બક0 છે.  

    આHુ ંમાનવજગત એક ન અટકાવી શકાય તેવી દોડમા ં�Û�ુ છે; અને �'યેક 
�ણે આ દોડ $ટની ઝડપ,ે સતત વધ"માન થતી રહ
 છે. આ fષુકદોડનો કોઈ |ત 
નજર સમ� દ
ખાતો નથી. બધા ં વીનાશની, સવ"નાશની, �ુગ"મ ખીણ તરફ �ચડં 
ગતીએ, એકÂાસ,ે ધસમસી ર�ા ંછે. કોઈને Äેક લગાવવાની ½રસદ, ઈBછા ક
 સમય 
નથી. 
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          'યા ંજ આવી વીચારધારામા ંમારા ખી¼ માનસમા ંસ'યનો એક ઝબકારો થાય 
છે ક
, lુ ંએક એ?ઝીટ ¤કુ0 ગયો �;ં અને ખોટો એ?ઝીટ લઈ 9વુ"(!) દ0શામા ંજવાને 
બદલે પ¡ીમ(!) તરફ ધસી ર�ો �!ં 

*** 

       મારા આખા શર0ર
 પરસવેો વળ0 ગયો છે. lુ ં માર0 પથાર0મા ં સાવ શબવw ્
પડ
લો �.ં એક બીભીષણ �ુઃ�વiન હમણા ંજ પસાર થઈ ગ=ુ ંછે. એ �વiન ચાલીસ 
વરસ પછ0ના આ જ આઈ-20 હાઈવેKુ ંહw ુ.ં આખો ર�તો સવારના આઠ વાગે ભ�કાર, 

ખાલી પડ
લો હતો. એની ઉપરથી સમ ખાવા બરાબર, એક પણ વાહન ચાલી ર�ુ ં
નહોw ુ.ં એની ઉપર ઠ
કઠ
કાણે વનરા6એ સાõા�ય જમાવી દ0�ુ ં હw ુ.ં વીતેલી 
અથ">યવ�થાના મહાઅજગર $વો આ હાઈવે શબની $મ સડતો પડ
લો જણાતો હતો. 
�ુદ"શાની અસ�ંય ક0ડ0ઓ તેના દ
હKુ ંભ�ણ કર0 રહ0 હતી.  

    બધી જ ર
Eવે લાઈનો, બધાજ મહાસાગરો અને સમ�ત આકાશમા ંmાયં એક પણ 
વાહન સરક0 ર�ુ ં ન હw ુ.ં આખી �ુનીયામાથંી પેVોલીયમKુ ં છેEeુ ં ટ09ુ ં અન ે
કોલસાનો છેEલો �ુકડો વપરાઈ ગયાને પણ પાચં વષ" વીતી ગયા ંહતા.ં બોJબ વડ
 
તોડ0 નાખંવામા ં આવેલા બધંોને કારણે, બધા ં જળાશયો પણ ખાલી પડ
લા ં હતા.ં 
થોડા વરસો પહ
લા,ં પાણી અને શ?તી÷ોતો માટ
 ખલેાયેલા, Yી વીÂ=Éુમા ં ન�ે ુ ં
ટકાથીય વધાર
 માનવત નાશ પામી ¤કુ0 હતી. અg=ુÉુના કારણે પેદા થયલેી 
ગરમીથી પીગળેલા વુીય બરફ
 વીÂના ંબધા ંજ બદંરોને પાણી નીચે ગરકાવ કર0 
દ0ધા ંહતા.ં બધી સEતનતો તહસનહસ બની ¤કુ0 હતી. જગતની બધી અથ">યવ�થા, 
અર
! આHુ ંસમાજ6વન ભાગંીને �Èુો બની ગયા ંહતા.ં  
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   મારા $વા ંગ�યાગંાઠં¹ા ંકોક’જ �ુભા"ગી માનવ6વો આમતમે ખોરાક અને પાણી 
માટ
 જગંલોમા ંવલવલતા,ં આથડતા ં હતા.ં Fુના શહ
રના બlુમાળ0 મકાનોના બધા ં
ખડં
રો ભયાવહ વનરા6મા ં અર�યxુદન કર0 ર�ા ં હતા.ં સમ�ત માનવ6વન 
ખોડગંાw ુ,ં કણસwુ,ં આLંદw ુ ં-ફુા6વન તરફ મથંર ગતીએ, ક0ડ0વેગે સરક0 ર�ુ ંહw ુ.ં 
આFુબાFુના જગંલનો ભાગ બની ¤કુ
લા આઈ-20 ઉપર lુ ં��ુયો ને તર�યો, નીવ:ય" 
ને ની~�ાણ, હત�ભ ને હતાશ ઉભલેો હતો. કઈ ઘડ0એ, કોઈ રાની નવર આવીન ે
મારો કોળ0યો કર0 જશે, તેના ભયથી lુ ં થરથર0 ર�ો હતો. માxંુ આHુ ં શર0ર આ 
ભરશીયાળામા ંપણ પસીને ર
બઝબે બની ગયેeુ ંહw ુ.ં 

        અને મારા ખોટા એ?ઝીટ
(!) મન,ે માનવતને  mાથંી mા ંલાવી fmુા;ં તેની 
મરણપોક પાડ0ને lુ ંઝબક0ને ગી O �.ં 

*** 

       બાથxુમમાથંી પાછો આવી lુ ંપથાર0મા ં�ઈુ ગયો �.ં પેલી �ુદ"મ દશા તો એક 
�વiન જ હw ુ;ં  તેની �તીતી થતા ંlુ ંફર0 પાછો ની�ાદ
વીને શરણે O �.ં ઘસઘસાટ 
Oઘની વBચે એક ન�ુ ંપરોઢ ઉગી નીકળે છે. lુ ંફર0 પાછો એવા જ રશ-અવરમા,ં એ 
જ આઈ-20 હાઈવે પરથી, માર0 હાઈપાવર બટેર0થી સચંાલીત નાનકડ0 ગાડ0મા ં
9રુપાટ પસાર થઈ ર�ો �.ં પણ હવે પહ
લા ં$વો ધમધમાટ નથી.  

     હવે શહ
રમા ં ગણીગાઠં0 અને નાનકડ0 ઓફ0સો જ છે. સૌ પોતાના ઘેરથી જ 
ઈUટરનટે પર કામ કર0 લે છે. 6વનજxુર0 બધી વ�wઓુ હવે તેમને ઈ-ઓડ"ર 
�માણે ઘરે પહhચાડવામા ંઆવે છે. માY શોખની વ�wઓુ માટ
 જ લોકો માકëટમા ં
ય છે. અથવા આનદં�મોદ માટ
 ક
 મીYો અને સબંધંીઓને મળવા જવા, માર0 $મ 
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ગાડ0ઓ વાપર
 છે. અને તે ગાડ0ઓ પણ �વયસંચંાલીત વીજળ0ના ર
લ �ટ
શનો પર 
જ પાક" કરવામા ંઆવલેી હોય છે.  

      મોટા ભાગની યાતાયાત, �વયસંચંાલીત, અ'યા�નુીક અસ�ંય સ�ંયામા ંÌલુટે 
V
નથી પણ વધાર
 ઝડપી V
નો વડ
 જ થાય છે. બધા ંકારખાના ંરોબોટોથી ચાલે  છે. 
બધા સામાનની આપલે પણ �વયસંચંાલીત �ટોરોમા ં રોબોટો જ સભંાળે છે. હાઈવ ે
પર ચાલી રહ
લા મોટા ભાગના ંવાહનોમા ંપણ આવા રોબોટ ચાલકો જ છે! મારા 
$વા ં કો’ક જ સહ
લાણીઓ અથવા ઈલે?ટોનીક સાધનો, મહાકાય પાવરહાઉસો ક
 
કારખાનાઓંના તા'કાલીક મરામતકામ માટ
 જતા ં¢ી9xુુષો જ ગાડ0ઓમા ંબેઠ
લા ંછે. 
બાક0Kુ ંબ�ુ ંરોજj�ંુ ઉ'પાદન અને મરામતકામ તો રોબોટો જ સભંાળે છે.  

     આખા વીÂની શ?તીની જxુર0યાતો માટ
 હવે લાખો ‘ટોકોમેકો’( થમ�U=?ુલીયર 
પાવર પેદા કરવાKુ ં સાધન) વપરાઈ ર�ા ં છે. તેમા ં પેદા થતી વીજળ0, આખા 
વીÂની હરો વશ�ની જxુર0યાત માટ
 પયા"iત છે. �યુ"ના નાનકડા સતંાન $વા આ 
આદ0'યોએ આખાય વીÂની xુખ બદલી નાખંી છે. બધો >યવહાર તેમના થક0 પેદા 
થતી વીજળ0 વડ
 જ ચાલે છે. સf�ુના પાણીમાથંી આ જ વીજળ0 અમયા"દ0ત 
જºથામા ંoÉુ પાણી પણ બનાવી દ
 છે. �ટ0મરો અને વીમાનો પણ આવા ટોકોમેકો 
વડ
 જ ગતી કર0 ર�ા ંછે. ��ુષણ એ �તુકાળની, અને બીનજxુર0 ઘટના બની ¤કુ0 
છે. પાણી અને શ?તી÷ોતો માટ
ના દ
શ દ
શ વBચેના ઝગડા અને ભીષણ =Éુો, 
�તુકાળની ઘટનાઓ બની ¤કુ0 છે. એક જ ઝડંા નીચે સમ�ત વીÂમા ં માનવતKુ ં
એક જ રા~V બની ¤uુુ ંછે. 

            lુ ં‘શા�ુ"લવીL0ડ0ત’ મા ંગણગણી ર�ો � ં- 
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આશા એક જ એ રહ0 જગતને અ�તી'વની દોટમાંઆશા એક જ એ રહ0 જગતને અ�તી'વની દોટમાંઆશા એક જ એ રહ0 જગતને અ�તી'વની દોટમાંઆશા એક જ એ રહ0 જગતને અ�તી'વની દોટમા.ં...    
>હાલા �રુ>હાલા �રુ>હાલા �રુ>હાલા �રુજદ
વજદ
વજદ
વજદ
વ! ! ! ! આજ જગવો વી�ફોટ નાના કણેઆજ જગવો વી�ફોટ નાના કણેઆજ જગવો વી�ફોટ નાના કણેઆજ જગવો વી�ફોટ નાના કણે....    

        અને એ આશાભયા" વી�ફોટના �તાપે તો અ'યાર
 માર0 આ ગાડ0 ચાલી રહ0 છે. 
માનવતની બધી �ુÛુ"�ીઓ, દપ", ઈ~યા", સામºય" માટ
ની દોડ અને ખ�ચાખ�ચી પણ 
�તુકાળની બાબતો બની ¤કુ0 છે. માર0 ગાડ0ના ર
ડ0યો પરથી મગંળના kહ પરથી 
�સાર0ત થઈ રહ
લી, મ�રુ0 -જુરાતી ગઝલોની �રુાવલીઓ મારા ચી�ને દ0>ય 
આનદં આપી રહ0 છે. 

      આ નવા એ?ઝીટ
(!) તો મને નવી મહામાનવ તીનો એક |શ બના>યો છે. 

*** 

       અને નવી આશાના ��ુભાતમા,ં lુ ંઆળસ મરડ0ન,ે �સ¼ચી�ે, આઈ-20 હાઈવ ે
પરની પહ
લી સ'ય ઘટના અને પછ0ના ં બે �વiનોને મારા નોટÌકુ કોJi=ટુરમા ં
‘ફોUટબÉ’  કરવા માઉસની પહ
લી ‘?લીક’ લગાવવાનો એ?ઝીટ લવેા �યાણ કxંુ �!ં 

 

અKLુમણીકા 
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ઘાસઘાસઘાસઘાસ 

      સામે �ુર, »ખોને ઠંડક આપwુ,ં લીલીછJમ ધરતીKુ ં મનોહાર0 �¯ય છે. તમ ે

કEપનાની પાખંે ઉડ0ને તેની ન6ક ને ન6ક જતા ઓ છો. �તી�ણ તે લીલો પÖો 

મોટો ને મોટો થતો ય છે. તમાxંુ �ીતીજ આ લીલી ઝાયંથી ઘેરાવા માડં
 છે. હવે 

તમાર0 ચાર
 બાFુ આ લીલો રંગ છવાઈ ય છે. $મ $મ આ લીલાશ ન6ક 

આવતી ય છે; તમે તેમ તમે નાના ને નાના થતા ઓ છો. એ હર0યાળ0ની 

ઠંડકમા ંતમને તમારા સકંોચાતા કદનો �યાલ જ આવતો નથી.  

     હવે તમે ચાર
 બાFુ આ હર0યાળ0ની વBચે ઘરેાઈ ગયા છો. તમને હવે લીલા 

સીવાય બીજો કોઈ રંગ દ
ખાતો નથી. ઘાસના ંતણખલા ં હવે વીશાળ નાર0યેળ0ના ં

પાન $વા ંલાગી ર�ા ંછે. તમે એક જwંનુી $મ, તેની ઉપર બેસી, તેની ઠંડકનો �પશ" 

માણી ર�ા છો. તમાxંુ જગત હવે લીeુછંJમ બની ગ=ુ ં છે. પર0કથામા ંજ માણેલા 

મ�રુ વીÂની |દર તમે મહાલી ર�ા છો. ઈડનનો બગીચો તમાર0 ચાર
પાસ 

હ
Eલારા માર0 ર�ો છે. આ લીલા સાગરના  લીEલોળે  હ0Eલોળે તમારા દ0લમાયં 

અપરંપાર આનદંનો મહાસાગર ®-ુ® ુ કરતો ®ઘુવી ર�ો છે. તમે આ આનદંના 

સાગરમા ં ±ુબી જવા, તેની સાથે એકાકાર બની જવા, લાલાયીત બની ગયા છો.  

તમારા ઉ'સાહને �તી@વનીત કરતો, મદં મદં સમીર આ લીલા સાગરને હjચોળ0 

ર�ો છે. 
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      અને તમે એક ઠ
કડો ભર0ને એ લીલાછંJમ પાનની |દર vુદકો મારો છો. બાFુમા ં

એક વીશાળ નળ0માથંી પાનના કણકણને 6વન સjચતા પાણીની નદ0 વહ0 રહ0 છે. 

લીલા ંઅને ½ટબોલ $વા ંવીશાળ, અસ�ંય કણ �યુ"ના ક0રણોથી તiત બની,  ½લી 

ને સકંોચાઈ ર�ા ંછે : Âસી ર�ા ંછે. હર
ક Âાસે નળ0માથંી પાણી તેમની |દર �વેશ ે

છે. અને હર
ક ઉøાસે તે કણે બનાવેeુ ંમી~ટ પકવાન પાણીની સાથે પા� ંય છે. 

તમે પાનના હર
ક Âાસની સાથે તાદા'Jય અKભુવી ર�ા છો. 6વનનો એ ધડકતો, 

ફરકતો રાસ તમારા 6વનતાલની સાથે એ?તાલ બનવા માડં
 છે. 

      અને આ આનદંનો તીÇતમ અKભુવ કરવા તમે હવે બીજો ઠ
કડો માર0ને એક 

કણની |દર �વેશો છો. 

     અને આ oુ?ં  

   અહj તો કોઈ ઠંડક જ નથી, બધી શીતળતા વીદાય લઈ ¤કુ0 છે. ગરમ ગરમ 

ભÚીની |દર તમે શેકાઈ ર�ા છો. અહj તો બાળ0 નાખંે તેવા જલદ તેબ ધખધખી 

ર�ા છે. તમારા સમk હોવાપણાને kસીને ઓહ0યા ં કર
 તવેી, પાનના એ કણની 

હોવાપણાની ચીરંતન �ખુ, તમારો કોળ0યો કરવા આwરુતાથી તમાર0 તરફ ધસી 

રહ0 છે. એ તેબના સાગરની મ@યમાથંી કોઈક અ�=ુ ં6વન પોતાના અ�તી'વ 

સીવાયના બી કોઈ ખયાલ સીવાય, તમારા સમk હોવાપણાને ઝyબે કરવા 

આદ
શો આપી ર�ુ ંછે. 

      તમે એ?દમ ગભરાઈને પારોઠના ંપગલા ંભરવા માડંો છો. પણ તમે હવે સાવ 

અસહાય છો. નાના બનવાની આ �L0યા અપર0વત"નશીલ છે. તમે હવે પાછા 
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તમારા અસલી xુપમા ં નથી આવી શકતા. તમે આ ક
દમાથંી ભાગવાનો મરણીયો 

�ય'ન કરો છો. પણ બહારથી vુમળ0 અને હર0ત લાગતી એ કણની Àર દ0વાલ હવ ે

પોલાદ $વી બની ગઈ છે. તમે આ ક
દમા,ં થોડ0ક જ સેકંડો �ુર રહ
લા તમારા 

|તની ન6ક ને ન6ક ખસી ર�ા છો અન ેએ કાળઝાળ તેબ તમને ઘેર0 વળે છે. 

એક જ �ણ અને તમ ેપણ Ô?લોરોફ0લÕ ( પાનKુ ંહર0ત�>ય)  બની જવાના છો. 

*** 

      અને તમે પસીને ર
બઝેબ, આ દ0વા�વiનમાથંી સફાળા ઝબક0ને ગી ઓ છો.  

સામે �ુર એ જ હર0યાળ0 ફર0 પાછ0 વીલસી રહ0 છે. 

      6વનKુ ંસૌદય" oુ ંઅને 6વનની Àરતા oુ;ં એ બધા ંસ'યો તમને હવે સાવ ન2ન 

ર0તે સમઈ ગયા ંછે. સ'ય બlુ જ કડ�ુ ંહોય છેસ'ય બlુ જ કડ�ુ ંહોય છેસ'ય બlુ જ કડ�ુ ંહોય છેસ'ય બlુ જ કડ�ુ ંહોય છે; સ'ય બlુ જ અસ� હોય છેસ'ય બlુ જ અસ� હોય છેસ'ય બlુ જ અસ� હોય છેસ'ય બlુ જ અસ� હોય છે; સ'ય સ'ય સ'ય સ'ય 

બlુ જ કઠોર હોય છે બlુ જ કઠોર હોય છે બlુ જ કઠોર હોય છે બlુ જ કઠોર હોય છે - એ સ'ય સમ6 Ôતમારા સ'યશોધનના ધખારા પર 9ણુ" 

વીરામ fકુ�ુ ંક
 ક
મ?Õ એ�ુ ંતમે વીચારતા થઈ ઓ છો. 

     અને ….    આ મામલામા ંવ� ુOડા ઉતરવા કરતા ં‘ આજની ઘડ0 રળ0યામણીઆજની ઘડ0 રળ0યામણીઆજની ઘડ0 રળ0યામણીઆજની ઘડ0 રળ0યામણી’ ના 

તમને મળેલા ંમહાfEુય ર'ન $વા ં6વન�Yુ અને 6વનશલૈીમા ંતમારો વીÂાસ હવ ે

�ઢ બની ગયો છે. 

 

અKLુમણીકા 
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$લ$લ$લ$લ 

        પહ
લી U=આુર0ના સવારના આઠ વા2યા હતા. દ0પક તેના નવા અભીયાનના 

ઉ'સાહમા,ં તેની $લમા ંહસતે fખુે �વે¯યો. આગલો મહ0નો ક
વો રહ
શે તેની અનકે 

કEપનાઓ તેના મગજમા ંઆકાર લઈ રહ0 હતી. તેની કોટડ0મા ંચાર દ0વાલો હતી 

અને બે બારણા.ં એક પણ બાર0 આ ઓરડામા ં ન હતી. એક બારgુ ં બધી 

�વુીધાવાળ0 બાથxુમમા ં Hલુw ુ ં હw ુ.ં આ બાથxુમને પણ કોઈ બાર0 ન હતી. ત ે

�યાથંી આ>યો હતો, તે બીFુ ંબારgુ ંએક લોબીમા ંHલુw ુ ંહw ુ.ં લોબીમા ંપણ બહારનો 

�કાશ ન �વશેે તેની કાળ6 લેવામા ંઆવી હતી.   

    તેના ઓરડામા ંટ
બલ, Hરુશી અન ે�વુાની સરસ  પથાર0 હતા.ં  એક �0જ પણ 

હw ુ.ં  પીવા માટ
ના ંતનેા ંમનગમતા ંપીણા ંપણ �0જમા ંરાખલેા ંહતા.ં ટ
બલ પરના બ ે

Yણ ડyબામા ંતેને મનભાવતા ંના�તા પણ હતા. અર
, તેને ગમતા fખુવાસની બ ે

Yણ ચીજો પણ ટ
બલ પર મોFુદ હતી! આ ઉપરાતં ટ
બલ પર તેની પસદંગીના ં

9�ુતકો, એક ટ
પ ર
કોડ"ર, તેને મનગમતા ંગીતોની સીડ0ઓ અને એક ઘડ0યાળ હતા.ં 

દ0વાલ ઉપર સરસ vુદરતી �¯ય વાÑં એક ક
લેUડર હw ુ.ં એક સરસ �કાશ આપતી 

લાઈટ અને નાઈટ લેJપ પણ હતા.ં �ંુકમા ંતેને 6વન જxુર0યાતની બધી ચીજો 'યા ં

હાજર હતી.   

    દ0પકન ેહસ�ુ ંઆવી ગ=ુ.ં અહj તેણે પોતે જ પોતાનો દ0વસ અને પોતાની રાત 

સzવાના ંહતા.ં લાઈટ ચાe ુકર
 એટલે દ0વસ અને બધં કર
 એટલે |ધારઘેર0 રાત. 



�વૈરવીહાર�વૈરવીહાર�વૈરવીહાર�વૈરવીહાર 

 

Page 172 of 224 

 

2008 

ઘડ0યાળમા ં સમય જોઈ, ક
લેUડરની તાર0ખમા ં નીશાની કર0, તેણે પોતાનો નવો 

દ0વસ ચાe ુકરવાનો હતો.  

          હમણા ંજ તેણે Yીવેદ0 સાહ
બ સાથે ગરમાગરમ ના�તો અને ચા લીધા ંહતા.ં 

સાથે Yીવેદ0 સાહ
બના બે આસી�ટUટો પણ હતા. તેને આ નવા �યોગની બધી 

શરતો સમવવામા ંઆવી હતી. તે આ �યોગમા ંપોતાની રા6Hશુીથી  �વયસંેવક 

તર0ક
 જોડાયો હતો. તેણે 25 દ0વસ આ $લમા ંરહ
વાKુ ંહw ુ.ં તનેે બધી જ �વુીધાઓ 

'યા ં9રુ0 પાડવામા ંઆવશે તેમ કહ
વામા ંઆ>=ુ ં હw ુ.ં  બહારની �ુનીયા સાથે  તેનો 

કોઈ સJપક" રહ
વાનો ન હતો. કોઈ ટ0.વી., ર
ડ0યો ક
 છાપા ંતેન ેમળવાના ંન હતા.ં 

તેણે કોઈની સાથે મળવાKુ ંન હw ુ.ં  

    એક નોકર આવીને, દરરોજ ચાર વખત, તેને ચા, ના�તો અન ે જમણ આપી 

જવાનો હતો. તેના ંવાસી કપડા ંલઈ જઈ નવા ંકપડા ંપણ તે જ આપી જવાનો હતો. 

તેને ખાસ કહ
વામા ંઆ>=ુ ંહw ુ ંક
 તણેે આ નોકર સાથે કોઈ વાત કરવાની ન હતી. 

અને જો કર
 તો પણ નોકર કોઈ વાત તેની સાથે કરવાનો ન હતો. તેને કોઈ Hટુતી 

ચીજ હોય તો તેની ચીÚી તેણે નોકરને આપવાની હતી, અને તે તેને 9રુ0 પાડવામા ં

આવશે તે�ુ ં તેને કહ
વામા ંઆ>=ુ ં હw ુ.ં તેનો સેલ-ફોન Yીવેદ0 સાહ
બે માગંી લીધો 

હતો. $લની fદુત 9રુ0 થયે તે તેને પાછો મળશે; તમે તેને કહ
વામા ંઆ>=ુ ંહw ુ.ં  

     આ �યોગનો ઉ�ે¯ય તેનાથી ગોપીત રાખવામા ંઆ>યો હતો.  પણ Yીવેદ0 સાહ
બ ે

તેને હ�યાધારણ આપી ક
, �યોગના |તે, આ બ�ુ ંતેની સાથે f?ુત મને ચચ"વામા ં

આવશે. આ ગોપનીયતા �યોગની સફળતા માટ
 બl ુ જxુર0 છે; તેમ પણ તેને 
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કહ
વામા ંઆ>=ુ.ં  વીÎાનના એક વી{ાથ: તર0ક
 આ વાત તણેે શી�તભેર �વીકાર0 

લીધી. 

         આ પચીસ દ0વસ તો mાયં પસાર થઈ જશે; એવી આશામા ંદ0પક
 તેના પહ
લા 

દ0વસની શxુઆત કર0. સમયKુ ંભાન રહ
 તે માટ
 તેણે ક
લેUડરમા ં1લી U=આુર0ના 

દ0વસ પર Ôટ0કÕ કર0.  તે એક આ�નુીક =વુાન હતો. વળ0 હતો વીÎાનનો વી{ાથ:  

અને લગભગ ના�તીક કહ0 શકાય તેવી ધમ"ભાવનાવાળો. તે કદ0 મદં0રમા ં જતો 

નહj, ક
 �ાથ"ના ક
 ભજન પણ ન કરતો. તેને આ �યોગમા ંએક વીÎાની તર0ક
 રસ 

2યો હતો. આથી જ તે આમા ં �વેBછાએ જોડાયો હતો. તનેે ણવાની બlુ જ 

ઉ'કંઠા હતી ક
, Yીવેદ0 સાહ
બ આ �યોગથી oુ ંતારવવા માગેં છે. 

*** 

        આ$ સાતમો દ0વસ હતો. તેણે તે નÈ0 કર
લી દ0નચયા" �માણે, તેણે આ 

અઠવાડ0યામા ંકસરત,  9�ુતક વાચંન, સગંીત, અને દ0વસમા ંઅનેક વાર ઓરડાની 

એક બાFુથી બી6 બાFુ વીસ વીસ »ટા મારવાનો Lમ ળવી રા�યો હતો. Yણ 

ચોપડ0ઓ વચંાઈ ગઈ હતી. બી6 નવી Yણ તનેી ફરમાઈશ �માણે આવી ગઈ 

હતી. તેની સાથેની ગઝલો અને કવીતાની ચોપડ0ઓમાથંી તેણે છ નવી ગઝલો  અન ે

ગીતો મhઢ
 કર0 લીધા ંહતા.ં 

         પણ કંટાળો તેને ધીમે ધીમે ઘેરવા માડં¹ો હતો. �વજનો અને મીYોની ખોટ તેન ે

Ìરુ0 ર0તે સાલવા માડં0 હતી. અર
 કોઈક સાવ અ�=ુ ંજણ પણ કાઈંક વાત કરવા 
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મળ0 ય, તે માટ
 તેK ુ ં દ0લ તરસw ુ ં હw ુ.ં ભાતભાતના ં ભોજન હવે તેને અકારા ં

લાગવા ંમાડં¹ા ંહતા.ં ઓરડો તનેે ખાવા ધાતો હોય તેમ તેને લાગવા માડંÆ ુ ંહw ુ.ં 

*** 

         આ$ બે અઠવાડ0યા ંપસાર થઈ ગયા ંહતા.ં હવે તે 6વ ઉપર આવી ગયો હતો. 

આ $લની બધી �વુીધાઓ તેને અકાર0 લાગવા માડં0 હતી. બે દ0વસથી કોઈ 

ચોપડ0 તેણે વાચંી ન હતી.  હવે મનગમતા ંગીતો પણ અકારા ંલાગતા હતા.ં હFુ 

ગઈકાલે જ તેણે નોકર સાથે વાત કરવા ની~ફળ �ય'ન કય� હતો. તેણે નÈ0 ક=ુp ક
, 

આ$ ખાવાKુ ં લઈન ે તે આવે; 'યાર
 તેની સાથે જબરદ�તી કર0ને પણ તેKુ ં મh 

ખોલાવ�ુ.ં 

         અને તે આવી પહhBયો. ફર0 દ0પક
 તનેી સાથે વાત કરવા �ય'ન કય�. પણ એ 

રામ તો એના એ. દ0પક
 તનેે ધÈો માર0ને નીચે પાડ0 ના�ંયો. તેની ઉપર તે ચઢ0 

ગયો અને તેK ુ ંગÑં ભjસી, તે નહj બોલે તો તેનો Âાસ ®ુટં0 નાખંવાની ધમક0 આપી. 

પણ ઈશારાથી નોકર
 સમ>=ુ ં ક
 તે બહ
રો અને fુગંો હતો. દ0પક
 હતાશાથી તેન ે

છોડ0 દ0ધો. તેને આ �યોગમા ં �વયસંેવક થવાની પોતાની fખુા"મી પર અફસોસ 

થવા માડં¹ો. -�ુસાના આવેશમા ંતેણે ટ
પ ર
કોડ"ર અને ચોપડ0ઓ �Öા ઘા કર0ને ફ�ક0 

દ0ધા.ં હFુ દસ કાળઝાળ દ0વસો તેણે આ કાજળ કોટડ0મા ંપસાર કરવાના હતા. 

    તે રાYે તે �તુો અને બે એક કલાક પછ0 ઝબક0ને ગી ગયો. એરકUડ0શન ચાe ુ

હોવા છતા ંતે પસીન ેર
બેઝેબ થઈ ગયો હતો. એક �ુઃ�વiન હમણા ંજ પસાર થઈ 

ગ=ુ ંહw ુ.ં તેની ભયાનક યાદ હFુ તા6 હતી. તેણે નોકર પર કર
લા આLમણ માટ
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કોટ"મા ંતેની સામે ક
સ ચલાવવામા ંઆ>યો હતો; અને તેને દસ વરસની ક
દ આ જ 

ઓરડામા ં કરવામા ંઆવી હતી. તેણે આ �વiન જ હw ુ;ં તે માUયતા મનમા ંસતત 

દોહરા>યા કર0. 

*** 

     બી દ0વસે તે નોકર ફર0 આ>યો, પણ તેના ચહ
રા પર ભય અને અવીÂાસ 

ડોક0યા ં કરતા ં તેને જણાયા. તેને શકંા થવા માડં0 ક
, રાતની વાત �વiન હતી ક
 

સ'ય. પણ આ åમણા તેને દરરોજ પીડવા લાગી.   

*** 

          આ$ વીસમી U=આુર0નો દ0વસ ઉ2યો - ક
લેUડરમા!ં દ0પકને અસમજંસ 

થયો, ‘તે એક દ0વસ ટ0ક કરવાKુ ં�લુી તો નથી ગયોને?!’. તેને �યુ" અને ચ�ંની 

ખોટ, પોતાના ં�વજનો અને મીYો કરતા ંપણ વધાર
 સાલવા લાગી. ક
લેUડરના બાર
 

બાર પાનાના ં�¯યો તે અનેક વાર નીહાળ0 ¤mુો હતો. હવે ઘાસKુ ંએક તણખeુ ંપણ 

જોવા મળે તે માટ
 દ0પક લાલાયીત બની ગયો હતો. તણેે હવે |તરથી �ાથ"ના 

કરવા માડં0, ‘એ �વiન �વiન જ રહ
; અને એ આશાભર0 પચીસમી તાર0ખ આવી 

ય!  mાર
 માણસનો અવાજ તેને સાભંળવા મળે? ‘ 

           તે લગભગ ગાડંા $વો બની ગયો હતો. અઠવાડ0યાથી તેણે દાઢ0 પણ mા ં

કર0 હતી? અને છેEeુ ં �નાન કયા"ને આ$ Yીજો દ0વસ હતો. આવા અમાનવીય 

�યોગો કરવા માટ
 Yીવેદ0 સાહ
બનો ટોટો પીસી નાખંવાની રા�સી ઈBછા પણ તને ે
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થઈ આવી. દસ વરસની $લની åમણા હવે åમણા રહ0 ન હતી;  પણ તેના મનમા ં 

એક Àર અને નÈર વા�તવીકતા બની ¤કુ0 હતી. કોટ"ના જજની  સાથે પણ તેને એક 

નવી અદાવત ઉભી થઈ ગઈ  હતી. આખા જગતમા ં હવે કોઈ આશાKુ ં ચીö તેન ે

�~ટ0ગોચર થw ુ ંન હw ુ.ં અસહાયતાની લાગણી તેને ઘરે0 વળ0 હતી.  તેના �ુદùવ  માટ
 

તે પોતાને કોસી ર�ો હતો. 

 *** 

      અને તે �ભુગ દ0વસ આવી 92ુયો. દ0પક
 લાઈટ ચાe ુ કર0 અને ક
લેUડરમા ં

પચીસમી વાર તેણે નીરસ ભાવે ‘ટ0ક’ કર0.  આ ��તૃી તેને હવે સાવ નકામી લાગવા 

માડં0 હતી. તનેે બહાર લઈ જવામા ંઆવે તવેી કોઈ આશા તેના ચી�મા ંહવે રહ0 ન 

હતી. રોજની $મ ત ે નીરસ ર0તે સામેની દ0વાલ તરફ અથ"હ0ન ર0તે તાક0 ર�ો 

હતો.  સવારના આઠ વા2યા અને બારgુ ંHEુ=ુ.ં  

    Yીવેદ0 સાહ
બ તે તેમના મદદનીશો સાથે તેની કોટડ0મા ં�વે¯યા. 

    તેમણે દ0પકને ક�ુ,ં ” ચાલ, દ0પક! �સ�ાક દ0ને તન ેઆ $લમાથંી f?ુતી 

આપતા ંમને આનદં થાય છે.” 

    દ0પક વીચારમા ંપડ¹ો. તેને સમજ ન પડ0.તે માડં માડં બોલી શmો, ” સાહ
બ! 

માર0 સKુ ંoુ?ં ”   

   Yીવેદ0 સાહ
બ બોEયા,  ” શેની સ? તાxંુ મગજ ઠ
કાણે લાગw ુ ંનથી.” 
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     દ0પકને જjદગીમા ંપહ
લી વાર ભગવાન $�ુ ંકંઈક છે તેમ લા2=ુ.ં Yીવેદ0 સાહ
બ 

તો ભગવાનનો અવતાર જ તેને જણાયા. 

     ક
લેUડર સામે જોઈ તે બોEયો, ” પણ આ$ તો પચીસમી તાર0ખ જ થઈ છે ન?ે“ 

    Yીવેદ0 સાહ
બ બોEયા, ” ના,  આ$ છ>વીસમી થઈ છે. લે, આ તારા સેલફોનમા ં

જોઈને ખાતર0 કર0 લે.  તારા ઓરડાની ઘડ0યાળમા ંથોડ0 જ તાર0ખ આવે છે? તારો 

દ0વસ તો ત� જ નÈ0 કર
લો છે. આ ઓરડાનો દ0વસ! “ 

    'યાર
 મોડા મોડા દ0પકને ખબર પડ0 ક
 ‘સમય સાપે� હોય છે.‘  તે સાબીત કરવા 

માટ
 તેની અને તનેે સેવા આપતા નોકરની ઘડ0યાળો  દરરોજ એક કલાક મોડ0 પડ
 

તેમ સેટ કર
લી હતી! તેના 6વનમાથંી  આ�ખો એક દ0વસ, સાવ વપરાયા વગર 

વીતી ¤mુો હતો.  એકલતાને કારણે તેના મનોભાવોમા ંથયેલા ફ
રફારોને આKષુગંીક 

તેના વત"નની �પી વીડ0યો ફ0Eમ પણ Yીવેદ0 સાહ
બને મળ0 ગઈ હતી.  આ ફ0Eમ 

તેને પણ બતાવવામા ંઆવી; અને તે પોતે પોતાના વત"ન માટ
 વીચારતો થઈ ગયો. 

     $લ લેગના (!)  અને એકલતાના આ નવતર �યોગના �થમ ગીનીપીગ બUયાKુ ં

ગૌરવ હવે તે અKભુવી ર�ો હતો.   

 

અKLુમણીકા 
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ઝેરઝેરઝેરઝેર    તોતોતોતો    પીવડા>યાંપીવડા>યાંપીવડા>યાંપીવડા>યા ં   ણીણીણીણી    ણીણીણીણી 

    ઘણા સમય પહ
લા ંચીનના એક શહ
રમા ંલી-લી રહ
તી હતી. તનેા લ2ન થયા ંઅને 

તે સાસર
 રહ
વા ગઈ. તેને તરત જ ખબર પડ0 ક
, તેની સા� ુ શી�તની અન ે

>íવ�થીતતાની બlુ આkહ0 છે. તેણીની ટ
વો પણ લી-લી માટ
 અસ� હતી.  તેને તો 

સા�મુા સાથે સહ
જ પણ ફા>=ુ ંનહj. 

     દ0વસો અને અઠવાડ0યાઓં પસાર થઈ ગયા.ં લી-લી અને સા�મુા વBચ ે

ઝગડાઓ દ0ન �તીદ0ન વધવા માડં¹ા. લી-લીનો પતી આનાથી બlુ >યથીત રહ
તો. 

એ જમાનામા ં ચીનના vુ�ુJબોમા ં માતાની આમUયા ળવી રાખવી પડતી હતી. 

આથી લી-લી ક
 તેનો  વર આ બાબતમા ંકoુ ંકર0 તેમ ન હતા.ં 

      લી-લીના પતીએ તેને મદદ કરવાની ધરાર ના પાડ0 દ0ધી. હવે લી-લી એક 

દ0વસ પણ આ પર0�થીતી સાખંી શક
 તેમ ન હતી. સા�6ુની સરfખુ'યારશાહ0થી ત ે

વાજ આવી ગઈ હતી. તેને એક વીચાર આ>યો. તેના પીતાના એક મીY 4ી. l»ુગ 

સારા વૈદ હતા.  

    લી-લી  તેમની પાસે ગઈ. આખી પર0�થીતી સમવી અને ક�ુ ં ,” તમે મન ે

અકસીર ઝરે આપી દો. lુ ં સા�મુાને તે પીવડાવીશ. એક  જ ઝાટક
 આ વાતનો 

નીકાલ આવી ય. “ 
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      lુ»ગ મહાશયે બે ઘડ0 વીચાર કય� અને ક�ુ,ં” લી-લી , lુ ં તને જxુર મદદ 

કર0શ. w ુ ંતો માર0 દ0કર0 $વી જ છે. પણ આ ઝેરને કામીયાબ બનાવવા તાર
 માર0 

�ચુનાનો બરાબર અમલ કરવો પડશે. “ 

       લી-લીએ ક�ુ,ં ” કાકા, lુ ંચોÈસ તમે કહ
શો તેમ કર0શ.” 

        lુ»ગ તેમના બી ઓરડામા ંગયા અને કોઈક fળુ0યા ંલઈ આ>યા.  લી-લીને 

તે આપતા ંતેમણે ક�ુ,ં” જો. આ fળુ0યામા ંધીfુ ંઝેર છે. જો lુ ં તને હળાહળ ઝેર 

આ9ુ ંઅને તેણી તરત -જુર0 ય; તો તાર0 ઉપર તરત બધાનંે શકંા થાય; અને w ુ ં

$લભેગી થઈ ય. એના કરતા ંઆ fળુ0યાKુ ંઝેર ધીર
 ધીર
 તેના શર0રમા ં>યાપw ુ ં

જશે; અને તેણી છ મહ0નામા ં અવલ મઝંીલ પહhચી જશે. તાર
 રોજ સરસ અન ે

�વાદ0~ટ જમણ દરરોજ બનાવવાKુ ંઅને તેમા ંઆ fળુનો રસ કાઢ0 ભેળવી દ
વાનો. 

સા�નુે સહ
જ પણ શકંા ન પડ
 તે માટ
 તાર
 તેમની સાથેનો >યવહાર પણ એકદમ 

બદલી નાખંવાનો. તે કહ
 તેવો તેનો બોલ ઝીલી લેવાનો. ણે ક
 તેણી એક રાણી 

હોય, તે�ુ ંમાન તાર
 તેને આપવાKુ.ં તેણી મર0 ય 'યાર
, કોઈને પણ તારા માટ
 

શકંા જ ન ય ત�ેુ ંકરવાKુ.ં અને માY છ મહ0ના જ તાર
 આ સયંમ પાળવાનો છે 

ને? પછ0 તો w ુ ંઆઝાદ.” 

        લી-લીને ગળે આ વાત ઉતર0 ગઈ. તે તો lુ»ગનો આભાર માની, આ fળુ0યા 

લઈ ઘેર પાછ0 ગઈ. તેણે તો પહ
લા દ0વસથી  જ lુ»ગના ં�ચુનોનો અમલ કરવાKુ ં

શxુ કર0 દ0�ુ.ં તેણે ત ેદ0વસે સરસ ખાવાKુ ંબના>=ુ;ં અન ે સા� ુપોતાની મા જ હોય 

તેવા �ેમથી તેમને પખંો નાખંતા,ં આ જમણ જમાડÆુ.ં સા�6ુ તો વlુમા ંઆવeેુ ંઆ 
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પર0વત"ન જોઈ નવાઈ પામી ગયા.ં 'યારથી તે પણ લી-લીને �ેમ9વુ"ક બોલાવવા ં

લા2યા.ં  Yણ ચાર દ0વસમા ંજ બ¼ેની વચમા ંઉભી થયેલી દ0વાલ wટુ0 ગઈ. બ¼ ે

મા-દ0કર0 જ હોય તમે રહ
વા ં લા2યા.ં લી-લી નો પતી તો ઘરના વાતાવરણમા ં

આવેeુ ં આ પર0વત"ન જોઈ Hબુ Hશુ થયો. 

       આમ કરતા ંછ મહ0ના તો mાયં પસાર થઈ ગયા. લી-લીના સગા ંસબંધંીઓ 

પણ લી-લીના ં વખાણ એક આદશ" વlુ હોય તેમ કરવા ં લા2યા.ં લી-લી ને હવે 

ચટપટ0 થવા માડં0. Ôઅર
ર
! માર0 આવી સાર0 ને સ2ગી મા $વી, સા� ુહવે થોડા 

દ0વસોમા ંજ �વધામ પહhચી જશ?ે અર
ર
! મ� આ oુ ંક=ુp?Õ  

       તે તો તરત l»ુગ પાસે પહhચી ગઈ.  »ખમા ં»� ુસાથે તેúે ક�ુ.ં”તમે કાઈં 

પણ કરો, પણ આ ઝરે નીકળ0 ય તેમ કરો. માર0 મા મર0 જશ ેતો lુ ંoુ ંકર0શ?” 

     lુ»ગ હસીને બોEયા ;” લી-લી ! ઝેર તો mારKુ ંય નીકળ0 જ ગ=ુ ંછે.” 

     લી-લી - ” lુ ંસમ6 નહj.” 

     lુ»ગ : ” તાર0 સા�મુાની તબીયત ક
વી રહ
 છે? હવે તેનો >યવહાર તાર0 સાથ ે

ક
વો છે? “ 

    લી-લી : ” અર
 પહ
લા ંકરતા ંતો હવે સરસ રહ
 છે. મને તો તે માર0 મા $વા ંજ 

લાગે છે. “ 

    lુ»ગે Hલુાસો કય� :” ઝેર તો તાર0 નજરમા ંહw ુ.ં તારા બદલાયેલા અભીગમથી 

તે નીકળ0 ગ=ુ.ં “ 
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    લી-લી :” તમાર0 વાત તો સાચી; પણ દવાના ઝેરKુ ંoુ ંથશ?ે” 

    lુ»ગ ;” એમા ંતો ઝેર હw ુ ંજ નહj. એ તો આરો2ય �ધુારવાની દવા હતી.” 

     લી-લી ની »ખો હષા"ß ુઅને lુ»ગ માટ
 vૃતÎતાના ભાવથી ચમક0 ઉઠ0. 

 

અKLુમણીકા 
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સાચોસાચોસાચોસાચો    �ેમ�ેમ�ેમ�ેમ----    એકએકએકએક    ડોકટરનીડોકટરનીડોકટરનીડોકટરની ડાયર0માથંીડાયર0માથંીડાયર0માથંીડાયર0માથંી 

          સવારના આઠ
ક વા2યા હતા. એક �Éૃ -હૃ�થ તેમને થયેલ ઘાની સારવાર 

માટ
 મારા દવાખાનામા ંઆ>યા હતા. તેમણે મને જરા ઉતાવળમા ંતેમની સારવાર 

કરવા વીનતંી કર0.  તેમણે મને ક�ુ ંક
, નવ વાગે તેમને બી6 એપોઈUટમેUટ હતી. 

અગાઉ તેમને થયલે ઘા પર ટાકંા લીધેલા હતા.  મ� મારા  મદદનીશને બોલાવી 

તેમનો ઘા અને ટાકંા   તપાસવા ક�ુ.ં મદદનીશે બ�ુ ંતપાસીન ેક�ુ ં ક
, તેમનો ઘા 

xુઝાઈ ગયો હતો. હવે ટાકંા તોડ0 શકાય તેમ હતા. ટાકંા તોડવા માટ
ની સામkી 

લેવા મારો મદદનીશ ગયો તે દરમીયાન અમે વાતોએ વળ2યા.    

    મ� તેમને 9છુ¿ ુ,ં” તમાર
 બી કોઈ ડો?ટરની એપોઈUટમેUટ છે?” 

  તેમણે ક�ુ,ં ” હા! માર0 પ'નીની; તેને દાખલ કર0 છે, તે નસêગ હોમમા.ં” 

   મ� 9છુ¿ ુ,ં ” તેમને oુ ંદદ"  છે?” 

   તેમણે ક�ુ,ં” અEઝાઈમર”  

    મ� �વાભાવીક તેણીની ખબર 9છુ0. જો તઓે મોડા પડ
 તો તેણી નારાજ થાય તેમ 

હw ુ?ં 

   મને તેમનો જવાબ સાભંળ0 આઘાત લા2યો. 

  ” ના ર
 ના. છેEલા પાચં વરસથી તે મને ઓળખી પણ શકતી નથી.” 
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    મ� ક�ુ,ં ” જો તે તમને ઓળખી પણ શકતી  નથી, તો તમે થોડા મોડા પડો તો oુ ં

ફરક પડવાનો છે?” 

    તેમણે ક�ુ,ં’ ભલ ે તે મને ઓળખતી નથી, lુ ંતો તેને gુ ં� ંને? જો તે સા6 સમી 

હોત અન ેlુ ંમોડો પડ¹ો હોત, તો તે ક
ટલી નારાજ થાત? “ 

    આ �Éૃનો �ેમ નીહાળ0 માxંુ |તર તેને નમી પડÆુ.ં 

*** 

   ઈUટરનેટ પર  તતની રfજુ, �ેમની કવીતાઓ અન ેમનોરંજનના સદં
શા 

આવતા હોય છે. આ સ'યકથા મને કોઈક
 મોકલાવી અને મન ેથ=ુ ંક
 …. 

   ”આને કહ
વાય સાચો �ેમ.“    

 

અKLુમણીકા 



�વૈરવીહાર�વૈરવીહાર�વૈરવીહાર�વૈરવીહાર 

 

Page 184 of 224 

 

2008 

 

નાઈVોજનનાઈVોજનનાઈVોજનનાઈVોજન 

       ઘનઘોર કાળા ં વાદળ ઘેરાયેલા ં હતા.ં આભ ણે હમણા ં જ wટુ0 પડશે; તેવો 

માહોલ સ"યો હતો. કાઈંક અવન�ુ ં આ$ બનવાKુ ંછે, તેવો ભયજનક ઓથાર 

વાતાવરણમા ંઝÑંબી ર�ો હતો. 

       નાઈVોજન મહાશય પાણીની થયેલી �ુદ"શા જોઈ fખુમા ંમલકાતા હતા.‘ક
�ુ ંએ 

Ò�ુ! સહ
જ તાપ અડ¹ો અને બા¯પીભવન થઈ ય. વાયરો તેને mાયંથી mાયં 

ખ�ચી ય. બીચાxંુ પાણી! જો ને, ûºુવીના ¤ુબંક'વની પણ તનેી ઉપર અસર થઈ 

ય અને સાથે વીજભાર વ�ઢારવો પડ
. �ળુના રજકણ પણ તેને ચhટ0ને મલીન 

બનાવી દ
. બી વા=ઓુય પાણીમા ંભાડવાત તર0ક
 રહ0 ય. oુ ંવસવાયા ં$વી 

પાણીની જjદગી?’ 

      વાતાવરણમા ં નાઈVોજન મહાશયની બlુમતી હતી. બી બધા તો દસ પદંર 

ટકામા!ં કોઈ તેમને અવીચળ કર0 શક
 તેમ ન હw ુ.ં એ તો બધાથી અળગા અન ે

અતડા રહ
તા. કોઈ વીજભાર તેમની ન6ક ફરક0 શક
 તમે ન હw ુ.ં કોઈની પણ સાથ ે

તેમના $વા ઉBચ ખાનદાનવાળાથી કાઈં ભળાય? 

     ‘અમે તો જો આ કોલર Oચા રાખીને ફર0એ!’ નાઈVોજન મહાશય આમ પોતાની 

મગxુર0મા ંમહાલી ર�ા હતા. 
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        'યા ંજ કાન ફાડ0 નાખંે તેવો કડાકો અને ભડાકો થયો. બે વાદળા ંટકરાઈ ગયા ં

હતા ં અને વીüતુનો �ચડં કડાકો �ણાધ"મા ં �ગટ0 ગયો હતો. પાણીની બધી 

નીમા"Eયતાઓમાથંી તડ0તની તલવાર વjઝાઈ ¤કુ0 હતી. ઘડ0ના છÚા ભાગમા ંએક 

પાતળ0 ર
ખામા ંસપડાયેલા બધા વા=ઓુ લાખો |શ આગમા ંશેકાવા માડં¹ા હતા. 

        નાઈVોજન મહાશયે પણ આ બળબળતા અ2ની સામે Ëક0 જ�ુ ંપડÆુ.ં ઓરમાયા 

ઓ?સીજન સાથે ભળ0 જ�ુ ંપડÆુ.ં અને એજ Ò�ુ પાણીના ંટ0પાઓંમા ંઓગળ0 જ�ુ ં

પડÆુ.ં બળબળતા નાઈV0ક એસીડનો હવે તે એક |શ માY બની ગયા હતા. ઉýુગં 

ગગનમાથંી તે તો સીધા ભhય પર પટકાયા. ¤નુા અને માટ0 $વા બી Ò�ુ 6વો 

સાથે સયંોયા.  બે?ટ
ર0યા, અમીબા, લીલ, શેવાળ, કદxુપા 6વજwંનુા કોશે કોશમા ં

બીચારા ભરાઈ ગયા. અને એક 6વમાથંી બી 6વમા ંભ�ાતા ર�ા.  

     નાઈVોજન મહાશયની આ �ુગ"તીનો કોઈ |ત ન હતો. એક �ોટ0નમાથંી બી 

�ોટ0નમા ંબદલાતા રહ
વાKુ.ં એક 6વમાથંી બી 6વમા.ં કોઈ �ટકારો જ નહj. 

અનતં $લ. બધી ગગનયાYાઓ �તુકાળની ઘટના બની ¤કુ0 હતી. હવે તે કદ0 

પાછ0 આવવાની ન હતી. 

        આજ તો હવે તેK ુ ં6વન બની ગ=ુ ંહw ુ.ં પહ
લા ંતો અÈડ બનીને ઉડતા હતા. 

પણ $ Ò�ુ 6વોનો પહ
લા ંતીર�કાર કરતા ં હતા ંતેમનો જ તે આધાર બની બઠેા 

હતા. $ 6વનની (પાણી) હાસંી ઉડાવતા હતા; તે જ 6વનKુ ં પાયાKુ ં ત'વ 

બનવાKુ ંમહા'Jય તમેને સાપંડÆ ુ ંહw ુ.ં મો�ની દશામાથંી હવે તે અનેકાનકે જUમોની 

ભરમાળમા ંફસાયા હતા. 
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       હવે નાઈVોજનન ેમો�ની કોઈ ખવેના રહ0 ન હતી.  હવે જ તો નાઈVોજનKુ ં

6વન સાથ"ક બU=ુ ંહw ુ.ં              

અKLુમણીકા 
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શીલાશીલાશીલાશીલા 

         પવ"તના ઉýુગં શીખર ઉપર તે પોતાના ગવ"મા ંf�ુતાક મલક0 રહ0 હતી. �મુી 

પરના ંબધા ંત'વો �ુર તળેટ0મા ંસાવ વામણા લાગતા ંહતા.ં સૌથી ન6કના લીલા ં

શvુંÔમુ Û�ુો પણ નાના છોડવા $વા, ઘણ ે�ુર, નીચે, મગતરા ં$વા ંલાગતા ંહતા.ં એ 

કાળમjઢ ચÖાન આખા જગતની મહારાણી છYપતી $વો ભાવ ધારણ કર0, પોતાની 

એકલતાના સાõા�યમા ંરમમાણ હતી. તનેે કશાનો ડર ન હતો. કોઈ તેની પાસે Ðંુક0 

શક
 તેમ ન હw ુ.ં એક મહાન ઈÂર $વા તેના હોવાપણાના ગવ"મા ંતે શીલા મહાલી 

રહ0 હતી. કોની મગ�ુર છે; તેના એક કણન ેપણ ચળાવી શક
? ઓતરાદા પવન હોય 

ક
 દખણાદા; ધવલ બરફના વાઘા તે હJમેશ ધારણ કર0 રાખતી.   કોઈ ઉ~માની, 

�યુ"ના કોઈ ક0રણની મગ�ુર ન હતી; ક
 તેના આ વાઘાને લવલેશ ઉતાર0 શક
. 

ધવલગીર0Kુ ંઆ સૌથી O¤ુ ં શીખર સસંારKુ ંસવ�Bચ બીU�ુ હw ુ ંતેવો તેને દપ" હતો.  

        એક કાજળકાળ0, ઘનઘોર રાતે નભોમડંળમા ંકાળા ંડ0બાગં વાદળો આ શીખરથી 

ઘણે Oચે ઘરેાયેલા ંહતા.ં શીલા તેની એકલતામા ંએક નાનો શો ભય દ0લમા ંધારણ 

કર0ને બઠે0 હતી. કાઈંક �પો અણસાર તનેા દપ"ને પડકાર0 ર�ો હતો. આ પોચા,ં 

ગાભા ં$વા,ં વાદળ  તેનાથી ઘણે ઉપર ણે તેની હાસંી ઉડાવી ર�ા ંહોય; તવેો તને ે

આભાસ થતો હતો. તે ઘણે Oચે હતા ંઅને તેનાથી ઘણા ંમોટા ં હતા.ં પણ વાયરો 

તેમને હમણા ંતાણી જશે; તેની તેને ખાતર0 હતી. હJમેશ આમ જ બનwુ ંઆ>=ુ ંહw ુ.ં 

વાદળો વીખેરાઈ જતા;ં અને શીલા પોતાની મગxુર0મા ંપાછ0 મહાલવા માડંતી. પણ 
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આજની રાત વીલ�ણ હતી. કાઈંક અણધા=ુp બનવાKુ ંછે તેવા ભયનો ઓથાર તનેા 

ચી�ને ઘેર0 ર�ો હતો.  

         અને એ વાદળા ંટકરાયા.ં વીüwુ ્નો એક કડાકો થયો. પહ
લા ંપણ આમ ઘણી 

વાર બનw ુ ં હw ુ;ં અને શીલા થરથર0 ઉઠતી. એ વીજળ0ની Lોધભર0 નજર અ¤કુ 

પેલા ંવામણા ંÛ�ુો  ઉપર પડતી અને ત ેસળગી ઉઠતા.ં બસ એવા સમયે શીલાન ે

તેમના માટ
 ઘડ0 બે ઘડ0 કxુણા ઉપજતી. પણ આ$ આ વીજળ0બાઈના મગજમા ંoુ ં

થ=ુ ં ક
, તેણે પોતાનો -�ુસો ઠાલવવા આ શીલાને લ�ય બનાવી. આ$ એ કડાકો 

શીલાના મ�તક ઉપર તાટmો. પણ એ કાઈં થોડ0 જ પેલા ંનીમા"Eય Û�ુો $વી હતી? 

એક �ણ એ થથર0 અને પછ0 બ�ુ ંહw ુ ંતમેKુ ંતેમ.  

        બધા ં તોફાન શાતં થઈ ગયા.ં બી દ0વસના સવારના ઉસમા ં શીલાએ 

પોતાના દ
હ પર નજર કર0. એક નાનીશી તરડ તેના ઉýુગં શીખરની   એક ક0નાર0 

ઉપર સ"ઈ હતી. �ણ  બે �ણ માટ
 પોતાની અ$યતા ઉપર શીલાને શકંા પદેા 

થઈ. પણ તેણે તે વીચાર ખખંરે0 ના�ંયો. પણ ગઈ રાતના તોફાની વરસાદ
 એ 

તરડમા ંથો±ુ ંપાણી જમા કર0 દ0�ુ ંહw ુ.ં 

      ‘ ઠ0ક, હશ!ે આ Ò�ુ 6વડા ં$�ુ ંપાણી માxંુ oુ ંબગાડ0 દ
વાKુ ં હw ુ?ં’ – શીલાએ 

વીચા=ુp.   

       હવે દ0વસમા ંપા� ંઠંડ0Kુ ંમોFુ ંઆ>=ુ ંઅને બરફ વષા" શxુ થઈ ગઈ. પાણીના ં

એ થોડા ંટ0પા ંપણ બરફ બની ગયા.ં શીલાને અકળામણ થઈ. આ Ò�ુ જwંઓુ તને ે

દબાવી ર�ા ંહતા.ં Ôછ�્. આવાની તો એસી તેસી.Õ પણ તેણે જો=ુ ંક
, પેલી તરડ તો 
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થોડ0 લાબંી બની હતી. બીજો વરસાદ અને ‘ માન ન માન, પણ lુ ંતારો મહ
માન ‘ 

કર0ને થો±ુ ંવધાર
 પાણી આ તરડમા ં®સુી ગ=ુ.ં ફર0 બરફ અન ેફર0 એ અકળામણ. 

તરડ તો મોટ0 ને મોટ0 અને લાબંી ને લાબંી થતી જતી હતી.  

      અ$ય, અવીચળ એ શીલાનો દપ"ભગં �ારંભ થઈ ¤mુો હતો.  

      ફર0 વાદળ ઘેરાયા ંઅને ફર0 વીજળ0 તાટક0. આ વખતે તેની ટોચના બી પડખ ે

બી6 તરાડ ઉભર0 આવી. અને કાળLમ ે તે પણ વધતી ચાલી. ચાર પાચં વરસ 

વીતી ગયા ંઅને ઉýુગં શીલાને પહ
લી વાર ઘડપણ આ>=ુ ંહોય તેમ લાગવા માડંÆ ુ.ં 

તેના દ
હ પર પાચં છ તરાડો હવે ઘર કર0 બેઠ0 હતી; અને દ0ન �તીદ0ન તે વધતી 

જતી હતી. તેના દપ"ને �થાને હવે એક અÎાત ભય ઘર ઘાલી બેઠો હતો. કoુકં 

અમગંળ બનવાKુ ંછે; તેવી ધા�તી તેને લાગી રહ0 હતી.  

      અને એવા જ એક અમગંળ દ0વસે ધવલગીર0 ધણહણી ઉઠ¹ો. આખી ધરતી કંપી 

રહ0 હતી. એ કંપનો એક ઉલાળો અને શીલા તહસ નહસ થઈને ધવલગીર0થી �ટ0 

પડ0 ગઈ. પવ"તના ઢોળાવ પર તે ગબડવા લાગી. કોઈ તેને બચાવી શક
 તેમ ન 

હw ુ.ં પવ"તની કોર આગળ આવીને તે ઉભી. પેલા ંÒ�ુ Û�ુોએ તનેે ટ
કો આiયો અન ે

તેની અધઃપતનની ગતી રોકાણી. તે Û�ુોન ેચગદ0 શીલા અટક0 ગઈ હતી.  

     ભયમા ં બધં થયલેી તેની »ખો Hલુી. અને એક �ચડં ભય તેના સમk 

હોવાપણાને થરથરાવી ગયો. $Kુ ં Oડાણ કળ0 ન શકાય તેવી ભયાનક ખીણની 

ઉપર, પવ"તની એક કોર ઉપર, તેનો નવો fકુામ હવે થયો હતો. $ તળેટ0ઓની ત ે

હાસંી ઉડાવતી આવી હતી, તે તળેટ0ઓ તેન ેનીચે આવવા આમYંણ આપી રહ0 હતી.  
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      પોતાના વીતેલી ઉýુગંતાના મહાન દ0વસો યાદ કર0 શીલા પોશ પોશ »�ડુા ં

સાર0 રહ0 હતી.  

       કંઈ ક
ટલાય વષ� વીતી ગયા ં - આમ પવ"તની કોર
 લટકતા રહ0ને. શીલાન ે

આધાર આપી, પોતાના �ાણની આlુતી આપનારા ં��ૃો તો mારનાયં નામશષે થઈ 

ગયા ંહતા.ં શીખર પર બીરા$લી શીલા પવ"તની $ કોરને wBુછકારથી મગતરા $વી 

ગણતી હતી; તે જ કોર આ$ તેના અ�તી'વનો આધાર બની રહ0 હતી. પણ તેની 

નીચેની ધરતી દર સાલ વરસાદને કારણે ધોવાતી રહ0. $ આધાર પર શીલા 

ટ
કવાઈને બેઠ0 હતી; તે આધાર પણ હવે નીબ"ળ થવા માડં¹ો.  

    અને કોક �ુભા"ગી પળે એ ધરતીના કણ સરકવા માડં¹ા. મો�ંુ પોલાણ થઈ ગ=ુ.ં 

શીલાના વજનને અધાર આપી રહ
લી માટ0 જ ન રહ0. રહ0સહ0 માટ0 સાગમટ
 ધસી 

પડ0. શીલાએ પોતાKુ ંસમwલુન -મુા>=ુ.ં એક �ચડં ધડાકા સાથે શીલા હરો ½ટ 

Oડ0 ખીણમા ં ફંગોળાઈ ગઈ. હર �ણ તેના પતનનો, વીનીપાતનો વેગ વધવા 

માડં¹ો. છેવટ
 �યાર
 તે ખીણના �ુગ"મ પાતાળ સાથ ે અફળાઈ; 'યાર
 તેના સહ¢ 

�ુકડા થઈ ગયા. એક �ુકડો આમ પડ¹ો તો બીજો તેમ. 

        તેKુ ંશીખર પરKુ ં�તુકાળKુ ંગૌરવ નામશેષ થઈ ગ=ુ.ં એ સEતનત સકં
લાઈ 

ગઈ. એ દપ" સમયના વહ
ણમા ંmાયં ઓગળ0 ગયો.  એ ઉUમ�તાનો કોઈ અવશેષ 

ન બBયો.  તેનો કોઈ ઈતીહાસ ન લખાયો.   

        હવે તો તેના વારસ $વી ભેખડો પરથી ખળખળ વહ0 રહ
લા ંપવ"તના ંઝરણાથંી 

9~ુટ બનેલી જલધારાઓ �ચડં �પાત બનીને અફળાતી રહ0. શીલાના ફરજદં નાના 
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મોટા પºથરો આ �પાતમા ંઘસાતા ર�ા, આમથી તેમ અફળાતા ર�ા. $ કોઈ નાના 

�ુકડાઓ હતા; ત ે પાણીના �વેગમા ંખ�ચાઈ આગળ ધક
લાતા ગયા. હડસલેા ખાઈ 

ખાઈને તેમની તીÇ ધારો ઘસાતી રહ0. તેના fળુ �તાપના બધા અવશેષો નામશેષ 

થતા ર�ા. લાખો વષ"ની આ સતત �L0યાએ મોટાભાગના �ુકડાઓKુ ં xુપ જ ણ ે

બદલી ના�ં=.ુ એ સૌ ધવલગીર0ના શીખર
 બેઠા હતા તે યાદો પણ �લુાવા માડં0. 

પવનના �સુવાટા સીવાય �યા ં કોઈ અવાજ શીલાને સભંળાતો નહતો; 'યા ંસતત 

જલ�પાતનો ઘોર રવ દ0નરાત તેના 4વણને બધીર બનાવતો ર�ો. Àર વત"માનની 

થાપટો ખાતા ંખાતા ં�ુદ"શા જ તેમની દશા બનતી રહ0. 

‘સગા ંદ0ઠા ંમ� શાહઆલમનાંસગા ંદ0ઠા ંમ� શાહઆલમનાંસગા ંદ0ઠા ંમ� શાહઆલમનાંસગા ંદ0ઠા ંમ� શાહઆલમના,ં ભીખ માગંતા ંશેર0એભીખ માગંતા ંશેર0એભીખ માગંતા ંશેર0એભીખ માગંતા ંશેર0એ....‘    

       �યાર
 શીલાના આ સતંાનો નદ0ના �વાહની સાથે તણાતા ંમેદાનો �ધુી આવી 

92ુયા;ં 'યાર
 તે સૌ માહંોમાહં
 બાખડ0ને ચળકતી ર
તીના સાવ નાના ં કણ જ બની 

ગયા ંહતા.ં હવે તેનો �તાપ ઓસર0 ગયો હતો, $ શીલાની ઉપર એક તરgુ ંપણ 

ઉગવાની હ
સીયત કર0 શકw ુ ં ન હw ુ,ં તેની |દર ભાતભાતની વન�પતી ઉગવા 

લાગી. વીવીધ ક0ટકો તેમા ંપોતાનો આવાસ બનાવી ર�ા. તેમના ર
શમ $વા નાFુક 

પોતમા ં પo ુપખંીઓ ક0Eલોલ કરવા માડં¹ા. બાળકો ર
તીના ક0Eલા બનાવી મોજ 

માણવા લા2યા. તેના ઢગલાઓમા ંમાટ0 ક
 ¤નુો ભેળવી માણસો પોતાના નીવાસો 

બનાવવા લા2યા. $ શીલા ઉýુગં શીખર
 પોતાના એકલવાયા, એ?દંડ0યા મહ
લમા ં

મદમા ં ચક¤રુ બની મહાલતી હતી; તેના વારસોની વBચે માનવ6વન ધબકવા 

લા2=ુ.ં સ�ંvૃતીના પાયાની bટો શીલાના આ શત શત વીUયાસ પર ચણાવા લાગી. 
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        અને કોઈ �ભુગ પળે, નદ0ના ઉપરવાસમા ં રખડતા કોઈ માનવને હાથે, હFુ 

મેદાન �ધુી ન પહhચલેો, શીલાનો એક �ુકડો આવી ગયો. તનેી હ
રતભર0 »ખો આ 

ચળકતા, લી�સા પºથરને જોઈ રહ0. તેણે એ �ુકડાને ઉઠા>યો; અને વ�તીમા ંપોતાના 

મીYોને બતાવવા લઈ ગયો. અણીo@ુધ |ડાકાર, ચમકતા, અને નખશીશ કાળા આ 

પºથર માટ
 સૌને અહોભાવ ઉપ�યો. કદ0 કોઈએ આટલો મોટો અને અણીo@ુધ 

ગોળાકાર અને ચળકતા રંગનો પºથર જોયો ન હતો. 

       વ�તીના fખુીયા $વા વયો�@ૃધ >ય?તીએ ક�ુ,ં ‘અર
! આ તો ઉપરવાળાની 

મહ
રબાની છે. આ તો સા�ાત �� ુ �વય�ં ુ �ગટÁા. ચાલો, આપણે તેમKુ ં

અભીવાદન કર0એ.’ 

     અને એ ગોળમટોળ પºથર દ
વ બનીન ેગામના મદં0રમા ંબીરા�યો. મગંળ ગીત 

ગવાણા.ં તેની આગળ દ0પ, �પુ, �સાદ, નત"ન અને મગંળ �ભાતીયા ં ગવાવા ં

લા2યા.ં આબાલ�@ૃધ સૌ અહોભાવથી ઈÂરના આ અવતારને નમી ર�ા. 

      શીલાનો આ નવો અવતાર મનોમન વીચાર0 ર�ો,’ ક=ુ ંગૌરવ સ'ય?  પવ"તની 

ટોચ પરKુ,ં ર
તીKુ ંક
 આ સjહાસને બીરા$લા દ
વKુ?ં ‘ 

     અને ઉપરવાળો શીલાની, આ ગોળ પºથરની, ર
તીના કણોની અને માણસોની આ 

બાલીશતા પર મદં મદં �મીત કર0 ર�ો. 

 

અKLુમણીકા 
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સર0તાસર0તાસર0તાસર0તા 

      માxંુ નામ સર0તા. 

     મારા �વxુપ ઉપર ભલભલા ફ0દા છે. ક
ટક
ટલી કવીતાઓ મારા વીશે લખાઈ છે. 

માર0 ન6ક આવતા ં જ કોઈના પણ મનમા ં શીતળતા અન ે અવણ"નીય આનદં 

છવાઈ ય છે. ક
ટક
ટલા ં 6વો માર0 ઉપર નભે છે. મારાથી પોષાય છે. તેમના 

6વનનો આધાર મારા થક0 છે. 

      પણ lુ ંબlુ �@ૃધ � ંહh! તમે માર0 oુ ંઉJમર ધારો છો? જો ક
, સા¤ુ ંકlુ?ં મને પણ 

ખબર નથી! જો જો, હh, ¢ીની સાહ6કતાથી lુ ં ઉJમર �પાવવા નથી માગંતી. 

ખર
ખર, મને માર0 ઉJમર યાદ નથી. હા, પણ |દા$ લાખેક વરસ તો હશે જ! 

      ક
મ, ચhક0 ગયા? એમ સમ�યા ક
 આ બાઈ પાગલ છે? ના, lુ ંતો � ંસર0તા… 

નદ0… અર
, ખર
ખર0 નદ0. પાણીના શાતં જળ એ માર0 દ
હય~ટ0 છે. સામાUય ¢ીને 

તો બે જ યૌવન vંુભો હોય; અને થોડોક જ સમય એમાથંી સતંાન માટ
 ધાવણ ઝર
. 

મારા તો કણ કણમા ંએ �તનની �ુદંરતા છે અને એમાથંી સતત પોષણનો ઝરો વહ
 

છે. ક
ટક
ટલાય 6વ માર0 |દર જUમ લ ે છે અને એ ધાવણથી પોષાય છે. માxંુ 

સમk હોવાપgુ ં 9ણુ" નાર0'વથી છલકાય છે. એટલે જ તો બધા મારા સçદય" પર 

આટલા બધા ફ0દા છે. 
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      પણ મારા ઉ�્-ગમ �થળ પાસે તો lુ ં હ6ય સાવ નાનકડ0 બાલીકા જ � ંહh! 

પવ"તાળ �દ
શની વરસાદની હ
લીઓ માર0 જનેતા છે. ખડકોની ઉપરથી એ બધીઓ 

ટપક0 ટપક0ને એક Oડા ખાડામા ંભેગી થાય છે; એ સરોવર માxંુ જUમ �થાન. 'યાથંી 

મારો સતત �સવ થતો જ રહ
 છે! માડં ખાલી થવા આવે 'યા ંબી6 હ
લીઓ તેને 

ભરવા તૈયાર જ હોય છે ને? પણ 'યા ંમને નીહાળવા mા ં કોઈ આવે જ છે? બસ 

નીદ�ષ પખંીડા ંઅને રમતીયાળ ખીસકોલીઓ જ મારા ંબાલસાથી હોય છે ને?  

     તમાxંુ �ુભા"2ય ક
 તમે મને 'યા ં જોવા કદ0 આવતા ં નથી. નહj તો માર0 

બાળ�લુભ ચે~ટાઓ પર તમે આફર0ન થઈ ઓ. એ પવ"તાળ અને �ુગ"મ �થાનમા ં

તો માxંુ નામેય બદલાઈ ય છે ને? મને ય એ ‘ઝરણા’ નામ બlુ ગમે છે, હh! બસ 

સતત ખડકો ઉપર vુદતા રહ
વાની, મને બlુ જ મ આવે છે. અને 'યા ંમને �ુષીત 

કરવાય કોણ આવે છે? 'યા ંતો તળ0=ુ ંદ
ખાય એ�ુ ંપારદશ"ક માxંુ xુપ હોય છે, વાxુ. 

અને mાયં ને mાયંથી માર0 સહ
લીઓ પણ માર0 સાથે રમવા આવી ય છે. અમે 

બધા ંલીસા પºથરના પાચંીકા ઉછાળતા ંરહ0એ છ0એ. 

        રમતા ંરમતા ંઅમે mા ંએકબીમા ંભળ0 જઈએ છ0એ; એની અમને ખબર પણ 

mા ંપડ
 છે? એ બધીય સહ
લીઓ મારામા ંભળ0 ય છે. કોઈ ડાબેથી આવે છે તો 

કોઈ જમણેથી. પણ lુ ંએમની મોટ0 બહ
ન ખર0ન;ે એટલે માન આપી પોતાKુ ંસમk 

અ�તી'વ એ બધીઓ મને સમપ:ત કર0 દ
 છે. ખર
ખર Fુઓને તો; અમે અલગ 

હોઈએ છ0એ એટeુ ં જ. mા ં અમારા ં અલગ અલગ નામ તમે આપો છો? બધીય 

ઝરણા ં જ તો! અમને અમારા અલગ અ�તી'વKુ ં કોઈ -મુાન નથી. બસ રમતા ં
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રહ
વાKુ,ં ઉછળતા અને vુદતા રહ
વાKુ ંઅને એકમેકમા ંભળ0 જવાKુ.ં સાB¤ુ ંકlુ?ં મન ે

તો માર0 એ અવ�થા જ સૌથી વધાર
 ગમે છે હh ! 

       અને 9~ુટ બનેલી lુ ંયૌવનમા ં�વoેુ ં�.ં માxંુ xુપ બ¼ે કાઠં
 ખીલw ુ ંય છે. 

માર0 vુદંvુદ0 હવે mા?ં પણ ઢોળાવવાળા માગÜ તીÇ ગતીથી lુ ંઆગળ અને આગળ 

ધસમ�ુ ં�.ં હવે તો માર0 બઈ, Fુવાનીના મદમા ં lુ ં ઉછાછંળ0 અને ગાડં0wરુ બની 

O � ંહh! મારા ધસમસતા �વાહની કોઈ મીસાલ નથી. મારા એ નાચથી ભલભલા 

ખડક ઘસાઈ ય છે! તેમના દ
હ mાકં લી�સા તો mાકં લચક0લા તો mાકં 

લીસોટ
દાર બની ય છે. mાકં તો lુ ંતેમના ભાગંીને �Èુા બોલાવી દO �.ં  

     પણ માર
 એમની શી પચંાત? મને mા ં નવરાશ છે;  એમની જોડ
 ગપસપ 

કરવાની? lુ ંતો યૌવનના મદમા ંગાડં0wરુ બનીને દોડતી જ રlુ ં�.ં પાગલ બનલેા 

એમાનંા કોક Fુવાનીયા માર0 સાથે જોડાય છે ય ખરા. ભલે ને આવતા. પણ માર0 

ચાલે એમનાથી ના દોડાય હh! એમને તો અથડાતા, vુટાતા, હાફંતા ં માર0 પાછળ 

મથંરગતીએ જ ઘસડા�ુ ંપડ
. $�ુ ં$Kુ ંપોત. કઠણ અને જડ રહ
; તો એમ જ બને ન!ે 

માર0 $મ તરલ અન ેપારદશ"ક હોય તો કાઈં મેળ પડ
! નહj તો એ ઘસાતા જ રહ
, 

અફળાતા જ રહ
. અહj કોણે ક�ુ‘ંwુ ંક
 મારા xુપમા ંપાગલ બનો? 

        પણ મારા આ ગવ"નો પછ0 |મ પણ એવો જ આવે ને? માર0 ધસમસતી એ 

દોડમા ંmા ંlુ ંએક �ુગ"મ અને Oડ0 ખીણના નાક
 આવીન ેઉભી � ંતેK ુ ંમને ભાન જ 

નથી રહ
w ુ.ં અને પછ0 બીFુ ં oુ ં થાય? વીનીપાત જ અનીવાય" હોય ને? એ �ચડં 

�પાતના ® ુ® ુઘોશમા ંમાર0 ચીસ mા ંકોઈનેય સભંળાય છે? એ પછડાટ, એ ફ0ણ, 
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એ ®મુર0ઓ, એ અસ�ંય છટંકાવની હ
લીઓ, એ મારા શત શત �ુકડાઓ. સદ0ઓથી 

આ પતન ચાEયા જ કર
 છે; ચાEયા જ કર
 છે. બી6 Yણ ચાર જ2યાએથી મારા $વી 

બી6યો ય અહj �લુી પડ
લી છે. અને એય આ પતનમા ંમાર0 ભાગીદાર છે. Oચી 

નજર
 અમારા શૈશવની એ પવ"તાળ �મુીને યાદ કર0 કર0ને અમે શોકમ2ન બની 

ગયેલા ં છ0એ. અમારા એ પાગલપનની, અમાર0 એ મ�તીની ગૌરવગાથાઓ યાદ 

કરતા ં કરતા,ં અમે સમ�ુખીયા ં ખીણમા ં પડ¹ા ં પડ¹ા,ં પોશ પોશ »� ુ વહાવીએ 

છ0એ. એકમેકના ં»� ુeછુ0યે છ0યે. પણ…… 

��������     % % % %    ����     8��� 8��� 8��� 8���    ����������������ææææ    

     પણ mા ંકોઈને ય ઠર0ઠામ થઈને બેસવાનો સમય છે. પડ¹ા ંનથી ને પાછા ંહ�ડ 

મારા રામ. ફર0 ચાલતી પકડવી જ પડ
. બેસી રહ
વાKુ,ં બધંીયાર રહ
વાKુ,ં રડતા ં

રહ
વાKુ ંમારા �વભાવમા ંજ નથી. ભલે ને પાણીનો અHટુ ભડંાર માર0 પાસે હોય ને. 

»�ુ ંસારતા ંરહ
 તે બી! lુ ંતો પહાડ $વા સીપાઈની બBચી! હવે lુ ંસર0તા બની. 

હવે તો મને તમે કોઈ xુપાÑં નામેય આi=ુ.ં લપસણા અને ઢોળાવવાળા �દ
શો બધા 

પાછળ રહ0 ગયા. 

       હવે સપાટ મેદાનોમા ંlુ ં�વેoુ ં�.ં અહj મને ફાલવા ½લવાની બlુ મોકળાશ છે. 

માર0 દોડવાની એ રમતીયાળ ગતી હવે ધીમી પડ0 છે. માxંુ ન�ુ ંનÈોર ઘર બlુ 

મોþ ં છે હh ! ઉપર, પવ"ત બાપાના ઘરેથી લાવેલી, બધી સપંદા અહj lુ ં ઠાલવવા 

મા±ું ં �.ં બેય બાFુ mાકં મ� તોડ0 તોડ0ને એકઠ0 કર
લી xુ� શીલાઓ, ક
 mાકં 
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પાચંીકા $વા ગોળમટોળ અને લી�સાલસ પºથર, તો mાકં �ુવંાળ0 ર
તી. બસ 

ઢગલા ને ઢગલા lુ ંખડm ેજ O �.ં 

     ખાલી થવામા ંજ ખર0 મ છે ન?ે અને આ ખાલી થવાની �L0યા મારા ચી�ન ે

અતીતમા ંખ�ચી, ઢસડ0 ય છે.    

    અહj જ મ� મારા |કમા ં6વનની ઉ'પ�ી અને ઉ'LાUતી થતી નીહાળ0 છે. અહj જ 

મ� મહાકાય ડ0નોસોરને ધરતીને ધમરોળતા ંજોયા ં છે. અહj જ મ� �ચડં ઉEકાપાત, 

વાવાઝોડા ંઅને ધરતીકંપો થતા ંજોયા ંછે. આ પર0બળોએ મારા �વાહને ઘણીય વાર 

vુતરાની માફક આમથી તેમ ફંગો�યો છે. મ� એમના આ �કોપ એક હરફ પણ 

ઉBચાયા" વગર વેઠ¹ા છે. 

    અહj જ મ� વાનરને Ì@ુધીશાળ0 થતો, અન ે ખોરાક માટ
 પºથર અને ઝાડની 

ડાળ0ઓ વાપરતો જોયો છે. અહj જ મ� એKુ ંઆદ0માનવમા ં xુપાતંર થw ુ ંજો=ુ ં છે. 

-ફુામાથંી મારા તટ
, ઘાસના મેદાનોમા ંબહાર આવી, મ� તેને અહj જ ગોવાળ0યો અને 

ખે±ુ થતો જોયો છે. અહj જ, મારા ખોળામા ંતેના ંગામ, શહ
ર અને સ�ંvૃતીને મ� પો~યા ં

છે. અહj જ, માર0 શીતળ પનાહમા ંએના ંકળા અને સાહ0'ય, વીÎાન અને ફ0લ�ફુ0 

પાગંયાp છે. અહj ઋષીઓ પણ"vુટ0 બનાવીને ર�ા છે; અન ે વેદોની ઋચાઓ અન ે

મYંોના �~ટાઓ બUયા છે. મારા પાણીમા ંજ મ� ભાવવીભોર બનેલા જનોને પોતાના 

દ0વગંત વડવાઓKુ ંઋણ�વીકાર કર0, અÏય" આપતા જોયા છે. 

       અને અહj જ મારા તટ
 સJપતીKુ ંન2ન �દશ"ન કરતા ધનીકો અને રાઓના 

�ાસાદોને માનવ fEુયોની હાસંી ઉડાવતા જોયા છે. અહj જ મ� સ�ાની સાઠમાર0 
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થતી નીહાળ0 છે. અહj જ મ� નરને નરાધમ થતો નીહા�યો છે. અહj જ મ� માનવની 

મહ'વાકા�ંા, વાસના, અને સ�ાલાલસાને અમયા"દ જEલાદ બની Àરતમ અ'યાચારો 

આચરતી; >યથીત Þદયે જોઈ છે. અહj જ, આ જ ક0નાર
, અને ઠ
ર ઠ
ર, બીભીષણ 

=@ુધોમા ં મારા જળન,ે મારા ં સતંાનો $વા ં વહાલા ં નીદ�ષ માનવીઓના ં શોણીતથી 

લાલચોળ થતા ંઅKભુ>યા ંછે. અહj જ, મ� આકાશના ંવાદળોની $મ સાõા�યો અને 

સEતનતોને ઉગતા,ં પાગંરતા ંઅને તહસ નહસ થતા ંજોયા ંછે. 

   અને માર0 પાસે અß ુસારવાની -ુંઈશ પણ mા ં છે? માxંુ સમk પોત જ એ 

»�નુો સાગર તો છે. 

   અને lુ ંસફાળ0 આ દ0વા�વiનમાથંી ગી જO �.ં આ oુ?ં મારા �વાહને આ oુ ં

થ=ુ?ં ક
મ તે સાવ �ીણ બની ગયો? ઉપરવાસમા ંવરસાદ તો સારો એવો પડ¹ો હતો. 

    અને lુ ંજરા મારા એ �પાત ભણી પાÂ"�~ટ0 કર0 લO �.ં અને એ ગzના કરતો, 

આKબુાl,ુ ભડવીર - બાપડો, મીયાનંી મjદડ0 $વો, દ�ુડ0 ક
મ બની ગયો? lુ ંહFુ 

પાછળ નજર કxંુ �.ં તોતjગ પાષાણોને પણ મચક ન આપનાર મારા મદમ�ત 

�વાહને આ કાળા માથાના, માનવીએ નાથી દ0ધો છે. એ જ પºથરો વાપર0ને તેણ ે

તોતjગ આડબધં બનાવી દ0ધો છે, અને મારા ંપાતળ0 પરમાર $વા vંુવારકા xુપને 

જોજનો ફ
લાયેલા સરોવરમા ંxુપાતંર0ત કર0 દ0�ુ ંછે. 

    પણ માÑં આ માનવસજ:ત સરોવર લાગે છે તો xુ±ુ ંહh! મારા પાણીના ક
ટક
ટલા 

ફાયદા તેણે ઉઠા>યા છે? તેણે કર
લા ઘણા ંસ'કાય�માKં ુ ંઆ પણ એક છે. 
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    અને પર0તોષનો એક Oડો Âાસ ભર0 lુ ંમેદાનોમા ંપાછ0 ફxંુ � ં - આગળ અન ે

આગળ, �યા ં �ધુી મારો �વાહ વી�તરતો ય 'યા ં �ધુી. અને બધે આ 

માનવતની આ જ કહાણી સ"તી lુ ં જોઈ રlુ ં �.ં હવે મને માનવતનો આ 

>યવહાર, તેની આ પ@ધતી ઉબકાવી નાખંે છે. તેની બધી મલીનતા lુ ં મારામા ં

સમાવી લO �.ં મને મળેeુ ંસ�ંvૃતીની જનતેાKુ ંબીxુદ મને હવે અકાxંુ લાગw ુ ંય 

છે. 

     હવે તો માxંુ એક જ લ�ય છે. મારા |તીમ fળુમા ંમાxંુ સમપ"ણ.. 

   અને મારા fળુમા ંજવાના એ લ�યની �ાiતી માટ
 lુ ં�યાણ આદxંુ �.ં પણ હવ ે

mા ંlુ ંપાછ0 વળ0 શvંુ તેમ જ �?ં માર0 નીયતી મને વ� ુને વ� ુનીચે લઈ જઈ રહ0 

છે. મારો 6વનપથ એટલે - સતત વીનીપાત, સતત અધોગમન. 

ક
વા oકુનમા ંપવ"તેક
વા oકુનમા ંપવ"તેક
વા oકુનમા ંપવ"તેક
વા oકુનમા ંપવ"ત,ે    આપી હશે આપી હશે આપી હશે આપી હશે વીદાયવીદાયવીદાયવીદાય?    

નીજ ઘરથી નીકળ0 નદ0નીજ ઘરથી નીકળ0 નદ0નીજ ઘરથી નીકળ0 નદ0નીજ ઘરથી નીકળ0 નદ0, પાછ0 નથી વળ0પાછ0 નથી વળ0પાછ0 નથી વળ0પાછ0 નથી વળ0....    

---- ખલીલ ધનતેજવીખલીલ ધનતેજવીખલીલ ધનતેજવીખલીલ ધનતેજવી 

    અને મારા $વા જ અKભુવવાળ0, બી6 લોકમાતાઓ, આ 6વનપથમા ંમન ેસાથ 

આપવા દોડતી આવીને મળે છે. અમે �ખુ-�ુખની વાતો કર0ને એકબીમા ં મળ0 

જઈએ છ0એ; એકxુપ બની જઈએ છ0એ. 

   પણ પાછા ફરવાKુ ં મારા નસીબમા ં mા ં છે? lુ ં ફર0 ઝરણા ં નથી થઈ શકતી. 

�સવકાળની ન6ક આવી પહhચેલી નાર0ની $મ મારો પટ હવે વીશાળ બની ગયો 
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છે. માર0 ગતી હવે સાવ મથંર બની ગઈ છે. મારામા ંભળેલા ંબધા ંત'વો હવ ે�ટા ં

પડતા ંય છે. �સવતા ંય છે. બધો કાદવ, બધી મલીનતા, નીચે ને નીચે બેસતા ં

ય છે. અને એ નીચે ક
લાયેલો પકં મારા પટને છ0¼-વીBછ0¼ કર0 નાખંે છે. lુ ં

અનેક ફાટંાઓંમા ંવહ�ચાઈ O �.ં સ{��તુાના ચીમળાયેલા પટેની $મ. 

    અને મારા એ Yીકોણીય �દ
શમા ંસૌથી વ� ુહર0યાળ0 મહાલે છે. એ ફળÔપુ �દ
શ 

માર0 સૌથી મોટ0 દ
ણ બની રહ
 છે. મારો ફર0થી નીમ"ળ બનેલો દ
હ ગજગતીએ આ 

નવા ભવીત>યને અKભુવવા આગળ વધે છે – આગળ ને આગળ – �યા ંચરણ અટક
 

'યા ં�ધુી. 

   અને એક નવો જ રવ, એક Kતુન નીનાદ, હÑ હÑ, ગતો ય છે. કદ0 ન 

નીહા�યો હોય તેવો, એક �ચડં જળરાશી �ુરથી પોતાનો નરો ખડો કર
 છે. અને એ 

અગાધ અને ®ઘુવાટ કરતા દર0યાને જોઈ lુ ંડર0 O �.ં આટલી બધી સર0તાઓ? 

આટeુ ંબ�ુ ંપાણી? આ જ મારો ÷ોત? આની જ lુ ંદ0કર0? ક
 પછ0 ઓEયા આભને 

અડતા ગીર0વરની? ક
 પછ0 આ મારો કંથ, મારો �વામી? માર0 મતી fુઝંાઈ ય છે. 

આ અસમજંસમા ંlુ ંસાવ તક"હ0ન, વીચારવીહ0ન બની O �.ં 

   અને એ વીચારoUુયતામા ં »ધÑક0યા ં કર0ન,ે મારા આ નવા ભવીત>યને, 

શરણાગતીની ભાવનાથી lુ ં�વીકાર0 લO �.ં મારા સમk હોવાપણાને સમેટ0 લઈને lુ ં

એ મહોદધીમા ં સમાઈ O �;ં એની સાથે એકાકાર બની O �.ં એના તરંગે 

તરંગમા,ં એના ં ઉછળતા ં મોંઓમા,ં ઐmના એ પરમ આનદંની �iુતીની 

ભાવસમાધીમા ંlુ ંલીન બની O �.ં 
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   એના ઉછાળે ઉછાળે માxંુ સમk હોવાપgુ ંઓગળ0 ય છે. એ lુ ં� ંક
, lુ ંએ છે? 

કશો Zતૈ હવે સભંવીત જ નથી. બ�ુ ં એકાકાર. અગણીત કણોમાનંો �'યેક 

કણ, અનતં નાદÄÙ અન ેઅવીરત રાસમા ંરમમાણ બની ય છે – અનતંનો રાસ – 

=ગુથી ચાલી આવતો રાસ. �ચડં ®ઘુવાટ. હ0Eલોળે હ0Eલોળા.  

ક
વળ આનદંક
વળ આનદંક
વળ આનદંક
વળ આનદં,,,,    

ક
વળ ચૈતUયક
વળ ચૈતUયક
વળ ચૈતUયક
વળ ચૈતUય,,,,    

ક
વળ સ'યક
વળ સ'યક
વળ સ'યક
વળ સ'ય....    

ક
વળ પરÄÙક
વળ પરÄÙક
વળ પરÄÙક
વળ પરÄÙ....    

    અને 'યા ંજ એક 9રુાતન �fતૃી ðતુ થાય છે. મારા જUમની વેળાની �fતૃી. lુ ં

તો આ ઉદધીમાથંી ઉભર0 આવેeુ ંએક બj�ુ માY તો હતી. એક સાવ નાનક±ુ ંબj�ુ. 

mા ંએ અકળ-જળ-રાશી અને mા ંlુ?ં 

ર
લાઈ આવતી છો નેર
લાઈ આવતી છો નેર
લાઈ આવતી છો નેર
લાઈ આવતી છો ને, , , , બધી ખારાશબધી ખારાશબધી ખારાશબધી ખારાશ    9ºૃવીની9ºૃવીની9ºૃવીની9ºૃવીની,,,,    

ઉદિધને ઉરથી ઊઠશેઉદિધને ઉરથી ઊઠશેઉદિધને ઉરથી ઊઠશેઉદિધને ઉરથી ઊઠશે,,,,મીઠ0 કોમીઠ0 કોમીઠ0 કોમીઠ0 કો’ ’ ’ ’ એક વાદળ0એક વાદળ0એક વાદળ0એક વાદળ0....    

    મહાકાળનો તોફાની વાયરો મને mાનંો mા ંખ�ચી ગયો? મેઘમEહારની એક મહાન 

ગzના; એક �ચડં કડાકો; તડ0તની તોળાયેલી તાતી તલવાર; અને મારો �સવ એ 

ગીર0વરની એ ટોચ ઉપર. 

    ફર0 જUમ. ફર0 f'ૃ=.ુ ફર0 એ જ બધી ઘટમાળ. સતત ચાલતો આ 6વનનો 

ચરખો; અને તેમા ંઘડાતા,ં વીકસતા,ં પીસાતા,ં આથડતા,ં �સવતા ંઅનેક 6વન. 
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    lુ ંકોણ? બj�ુ? વાદળ? સર0તા? સf�ુ?   

   ના ના. lુ ંજ તો એ સમk 6વન. 

   ક
 પછ0 lુ ં કoુ ંજ નહj? બધો એક ખેલ? એક ચીરંતન ચાલw ુ ં �વiન? એક åમ? 

એકમાY વા�તવીકતા ઓEયો અકળ, અમાપ, 6વનજળરાશી? ક
 એ પણ કoુ ંનહj? 

બ�ુ ંક
વળ oUુય? બધો આભાસ? 

*** 

અને.............. 

6વન oુ ંછે? 6વ�ુ ંoુ ંછે? 

હોવાપgુ ંoુ ંછે? બન�ુ ંoુ ંછે? બદલ�ુ ંoુ ંછે? 

એ શોધ oુ ંછે? એ પર0ણામ oુ ંછે? 

એ પથ oુ ંછે? એ પથીક oુ ંછે? 

એ લ�ય oુ ંછે? એ fળુ oુ ંછે? 

ૐૐૐૐ    તત સw્તત સw્તત સw્તત સw ્   

 

અKLુમણીકા 
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�યુ"fખુી�યુ"fખુી�યુ"fખુી�યુ"fખુી 

     હFુ થોડા દ0વસ પહ
લા ંતો મારો જUમ થયો હતો. એક �ગાઢ ની�ામા ંlુ ંપોઢ
લી 

હતી. મારામા ં કoુયં સળવળwુ ંન હw ુ.ં કોઈ સચંાર ન હતો. કોઈ વીચાર ન હતો. 

બસ એક અનતં ની�ામા ં માxંુ સમk હોવાપgુ ં પયા"iત હw ુ.ં એ �ગાઢ ની�ામા ં

��ુiુત હોવાપણાના |તરતમ Hણુે કોઈ, �Bછ¼ અભીiસા �ંુટ0=ુ ં વાળ0ને �તુેલી 

હતી. તે અભીiસાને કોઈ દ
હ ન હતો; પણ કoુકં બનીને Jહાલવાની, વી�તરવાની, 

વીકસવાની એક કEપના માY હતી. એ તો એક �યાલ જ હતો. oુ ંથ�ુ ંછે, અને oુ ં

બન�ુ ં છે, તેની mા ંમને કશીય ણ જ હતી? એક લાબંા, �ની2ધ, Oડા બોગદાના 

તળ0યે ધરબાઈન,ે લપાઈને માxંુ ��ુમાતી��ુમ હોવાપgુ ંસોડ વાળ0ને �તુેe ુ ં હw ુ.ં 

માર0 બાFુમા ંમારા $વી ઘણીય સખીઓ પણ માર0 $મ જ �તુેલી હતી. અમાર0 

નીચે મી~ટ 6વનરસનો ઝરો વીલસી ર�ો હતો; અને અમને �ેમથી તરબતર કર0ન ે

એકમેક સાથે તે ચીપકાવી રહ
લો હતો. એ મી¯ટ જળની �ુવંાળ0 પથાર0મા ંઅમે બધા ં

એકમેકની lુફંમા ંઆમ પોઢ
લા ંહતા.ં 

           અને 'યા ંતો એ બધા આવી પહhBયા. અમારાથીય અતી ��ુમ એ બધા હતા. 

પણ તેમનો �વભાવ અમારાથી સાવ વીપર0ત હતો. એ સૌ તરવરાટથી ભર9રુ હતા. 

સાવ નાનકડા હતા પણ અ'યતં ચચંળ હતા. એક ઘડ0 શાતં બેસી રહ
 એવા એ ન 

હતા. �વુાKુ ંક
 આરામKુ ંતો નામ જ નહj. ચીકણા બોગદામાથંી સડસડાટ લપસીન,ે 

નીચે આવીને એ બધા અમને ઘેર0ને ઘhઘાટ કરવા લા2યા. એમના તરવરાટKુ ં
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-ુજંન માર0 અગાધ શાતંીના શાતં સરવરજળમા ંવમળો પેદા કરવા લા2=ુ.ં માર0 એ 

�ગાઢ ની�ામા ંકોઈના �વાગતનો ઢોલ ણે પીટાઈ ર�ો હતો. એક વીiલવ સ"ઈ 

ગયો. અને એ ઢોલના ધÌકુ
 મારા ��ુiુત હોવાપણામા ંકોઈક અણી ðતુી આવી 

ગઈ. આળસ મરડ0ને મારામા ં કoુકં સળવળાટ કરવા લા2=ુ.ં એ બધા 

ઘhઘાટ0યાઓએ કોઈકને મળવાની, તેની સાથે એકાકાર બની જવાની, કoુકં બનવાની, 

વી�તરવાની, મહાલવાની, મારામા ં�તુેલી અભીiસાને જગાડ0 દ0ધી. 

          એમાનંો એક તો ભાર
 બÑકો નીક�યો. માર0 દ0વાલને તેણે ભેદ0 નાખંી. આળસ 

મરડ0ને બેઠ
લા મારા હોવાપણાના ��ુમાતી��ુમ કણના બધાયે |શોમા ંતે તો ફર0 

વ�યો. એક �ભજંન $મ પાદંડાને ઉડાડ0 fકુ
 તેમ, મારો �'યકે કણ ગી ઉઠ¹ો. 

અને એ oભુ પળે એ તોફાની નાચણીયાની સાથે lુ ં એકાકાર બની ગઈ. વીÂના 

અનતં રાસની એક સાવ નાનકડ0 �તીÀતી માર0 |દર ગી ગઈ. માર0 �તુેલી 

ઇBછા આળસ મરડ0ન,ે પોતાની |ગભગંીઓને આ રાસના તાલે તાલે નત"ન કરાવી 

રહ0. કoુકં બનવાનો એ ખયાલ હવે fતુ" �વxુપ ધારણ કર0 ¤mુો હતો. 

         અને કદ0 નહોw ુ ંબU=ુ ંતે� ુ ં કાઈંક બનવા લા2=ુ.ં આ રાસના �ભાવે મારામા ં

Kતુન 6વનનો સચંાર થયો. ધીમે ધીમે મારા હોવાપણાએ વી�તરવાની શxુઆત 

કર0 દ0ધી. માર0 એ �Bછ¼ અભીiસા હવ ેગી ¤કુ0 હતી. કોઈક નવા ભવીત>યની 

એક xુપર
ખા મારામા ંઘડાવા લાગી. કોઈક નવા જ �વxુપવાળા 6વનો આકાર મારા 

કણકણમા ં ઘડાવા લા2યો. બીજો કોઈ આવો તોફાની આ વી�તરણમા ં ખલેલ ન 

પહhચાડ
; એ માટ
 માર0 દ0વાલ હવે સખત થવા માડં0. માxંુ કદ પણ સાથે સાથ ે
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વધવા લા2=ુ.ં મારા નીવાસ�થાન એ બોગદાના તળ0યેથી આવી રહ
લા 6વનરસના 

ઝરાના જળને lુ ંતર�યા હરણાનંી $મ ઘટક ઘટક પીવા લાગી. માર0 એ wષૃાનો 

ણે ક
, કોઈ |ત જ ન હતો. મ� જો=ુ ંક
, માર0 બાFુની સખીઓના પણ આ જ હાલ 

હતા. અમે બધીઓ આ રાસમા ંરમમાણ હતી. અને એ રાસની �'યેક હjચે અમે વ� ુ

ને વ� ુ9~ુટ થતા ંજતા ંહતા.ં 

        બધાનંી સતત વધ"માન એવી આ તરસ થક0 પલેો ઝરો તો ધીમે ધીમે �કુાવા 

લા2યો. અને કાળLમ ેઅમે એટલા ંબધા ંવધી ગયા ંઅને અમાર0 તરસ પણ એટલી 

બધી વધી ગઈ ક
, એ ઝરો અમાર0 તરસને સતંોષી શક
 તેમ ન ર�ુ.ં અને તે �કુાઈ 

ગયો. અમાર0 ન સતંોષાઈ શક
 એવી iયાસ માટ
 એ ઝરાKુ ંજળ હવે પયા"iત ન હw ુ.ં 

અને અમે બધા ં�કુા ંઅને ફર0 પાછા ં��ુiુત બની ગયા.ં એક નવી ની�ામા ંઅમ ે

પાછા ં સમેટાઈ ગયા.ં અમાxંુ નીવાસ�થાન એ બોગ�ંુ પણ �vંુુ ભઠં બનીને ખર0 

પડÆુ.ં અને પવનના એક ઝપાટ
 અમે સૌ ફંગોળાઈ ગયા.ં અથડાતા,ં vુટાતા ં અમે 

ધરતીની �ળુમા ં ઢબોરાઈ ગયા.ં વીખરાઈ ગયા.ં બધી સખીઓ �ટ0 પડ0 ગઈ. 

વાયરાએ અમને mાનંા mાયં ફંગોળ0 દ0ધા.ં એ ગદં0, ગોબર0 નવીન વ�તી હવે માxંુ 

ન�ુ ંનીવાસ�થાન બની. 

         પણ મને mા ંઆની કશી ખબર જ હતી? એક નવી ની�ામા ંમાxંુ ન�ુ ંહોવાપgુ,ં 

નવી �Bછ¼ અભીiસાઓને લઈને, ફર0 �ંુટ0=ુ ં વાળ0ને, પોઢ0 ગ=ુ ં હw ુ.ં નવા 

હોવાપણાના, નવા 6વનના નવા અ@યાય પહ
લાનંી આ એક નવીન રાYી હતી. પણ 
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હવે માર0 |દર કોઈ અfતુ" ખયાલ ન હતો. હવે તો એક અતી મહાન હોવાપણાની 

yE=-ુ�ીUટ માર0 |દર છપાઈને આકાર લઈ ¤કુ0 હતી. 

       ધરતીની ગોદમા,ં માટ0ની ચાદરમા ંવjટળાયેeુ ંમાxંુ અ�તી'વ �ંુટ0=ુ ંવાળ0ન ે

�તુેe ુ ંહw ુ.ં �વBછ આકાશમા ં�યુ"નો કાળઝાળ તાપ સોળે કળાએ વીલસી ર�ો હતો. 

બ�ુ ં યથાવw ્ હw ુ.ં કોઈ ફ
રફાર નહj. કoુ ં જ ન�ુ ં નહj. અને 'યા ં ધીમે ધીમે 

વાતાવરણમા ં કાઈંક Kતુન આગમનના સચંાર થવા લા2યા. નૈઋ'યના પવન 

ઘટાટોપ, ઘનઘોર વાદળોને ખ�ચી લા>યા. આકરો �રુજ આ ઘટામા ં ઘેરાઈ ગયો. 

મોરની ગહ�ક મેઘરાને સ'કારતી ગાજવા લાગી. કાળા ં ડ0બાગં, નભમા ં વાદળો 

પાણીના જળભડંાર ભર0ને આવી 92ુયા. વીજળ0ના ચમકારા કોઈ Kતુન ઘટનાના 

આગમનના અણસાર આપવા લા2યા. 

      અને બાર
 મેઘ ખાગંા બનીને wટુ0 પડ¹ા. તiત ધરતીનો પાલવ ભjઈ ગયો. 

કાળઝાળ ગરમીથી તપેલી ધરતી શીતળતાનો આ�વાદ કર0 રહ0. મેઘરા ફર0 

આવવાKુ ંવચન દઈને વીદાય થઈ ગયા. અને �રુજના ક0રણ ફર0 સળવળ0 ઉઠ¹ા. 

ભીની ધરતીની સોડમ અને આ ઉ~માએ માર0 અનતં ની�ામા ંખલેલ પાડ0. lુ ંતો 

સફાળ0 આળસ મરડ0ને બેઠ0 થઈ ગઈ. મારા રોમે રોમમા ં6વન ગી ઉઠÆુ.ં માર
 

|દર �તુેલી yE=-ુ�ીUટના ં પાના ં ફરફરવા લા2યા.ં અને આ સળવળાટના �થમ 

ચરણમા,ં એક નાનકડો |vુર મારા નાનાશા અ�તી'વના આવરણને ભેદ0ને ટiપાક 

દઈ vુદ0 આ>યો. માર0 અનતં iયાસ ફર0 ðતુ બની ગઈ. અને ધરતીના પડમાથંી 

આ |vુર ઘÖાક ઘÖાક પાણી પીવા માડં¹ો. એ જળ માર0 |દરના �કુા પાÂ"�મુા ં
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ફર0 વ�=ુ,ં અને માર0 |દર ધરબાયેલા કણ ેકણ આ જળમા ંઓગળ0 ઓગળ0ને પેલા 

નવા આગwંકુને પોષણ દ
વા માડં¹ા. એ fઓુ તો આ બયે ધાવણ ધાવતો ય અન ે

વધતો ય. દ0વસે ન વધે એટલો રાYે વધે. 

        એની |દરથી વળ0 બીજો |vુર ½ટÁો અને એણે તો સીધી આકાશ ભણી દોટ 

મેલી. પેલા તોફાનીનો વારસદાર ખરો ન!ે એ તો ધરતીની vુખને ફાડ0ને HશુÌદુાર 

હવાની લહ
રખીમા ંઆમતમે Ëલવા માડં¹ો. માxંુ ધાવણ અને હવાનો �ાણ બ¼ેના 

�તાપે એ લીલોછJમ બની ગયો. એના કણે કણ એ હવાને Âસવા લા2યા. �રુજની 

ઉ~મા, માxંુ ધાવણ અને હવાના �ાણ, આ Yી9ટુ0ના �તાપે હવે એ તો માળો કમાતો 

થઈ ગયો! નવા કણોના ઢગલે ઢગલા મારા vુ�ુJબના ભડંારમા ંઉમેરાવા લા2યા. આ 

બે |vુરોની વBચે 6વનરસ વહ0 જતી એક નાનકડ0 નદ0 વહ
વા લાગી. 

       હવામા ંફ
લાયેલા મારા લીલા અને કºથાઈ ફરજદંો અને ધરતીમા ંક
લાયેલા મારા 

સફ
દ સતંાનો આ નદ0ના કાઠં
 વસવા લા2યા, વીલસવા લા2યા, વધવા લા2યા. અને 

આ પL0યા દ0નરાત, �ચડં વગેે, વધ"માન થતી રહ0. નવા ંલીલા ંપણ� અને નવા ં

સફ
દ fળુો નવી નદ0ઓને વહ
વડાવતા કાઠંા સzતા ગયા. વીકાસની આ વણથભંી 

વણર ધરતીની |દર અને ઉપર f?ુત હવામા ંવધતી જ રહ0; વધતી જ રહ0. 

પોઠોની પોઠો ભર0ને નવા ફરજદંો સ"વા લા2યા. માxંુ vુ�ુJબ હરો અને લાખો 

કણોમા ંફ
લાw ુ ંગ=ુ.ં 

      પણ હવે lુ ંmા?ં માxંુ oુ ં અ�તી'વ? મારો કયો દ
હ? અર
! lુ ં કોણ? માxંુ કોઈ 

�વતYં અ�તી'વ જ હવે mા ંહw ુ?ં lુ ંતો ફ
લાઈ ગઈ. એ કણેકણમા ંપથરાઈ ગઈ. 
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       મારામા ંલખાયલેી એ yE= ુ�jટKુ ંશીષ"ક હw ુ ં‘ �યુ"fખુી’. 

      હવે મારો વડલો પાગંય� હતો. ધરતીમા ંદબાયેeુ ંઅને બીજના કોચલાની બહાર 

વી�તર
eુ ં માxંુ હોવાપgુ ં આભને અડવા »બwુ ં હw ુ.ં �યુ"ના ક0રણોમાથંી જમણ 

જમતા ંજમતા ંઅને fળુ0યાએં છેક ઉપર �ધુી પહhચાડ
લો 6વનરસ પીતા ંપીતા,ં 

લીલા ંપાદંડા ંલહ
રમા ંમ�ત બની વાયરાની હાર
 હjચોળતા ં હતા.ં આ ભોજન અન ે

પીણાથંી 9~ુટ બનલેી ડાળ0ઓએ આખા vુ�ુJબને આધાર આપવાKુ ંકામ ઉપાડ0 લી�ુ ં

હw ુ.ં એ  તો 6વનરસનો હાઈવે બની ગયા ંહતા.ં 

      પણ એ બધાનંે 6વનની વા�તવીકતાની શી ખબર હતી? એ તો માY વત"માનમા ં

જ 6વનારા ંમો6લા 6વ હતા. મારા હ�યે ઉચાટ ઉભરતો હતો. Àર જEલાદ $વા 

શીયાળાના ઓતરાદા વાયરા એક ‘દ0 વાશે અને આ હયા"ભયા" ઘરને તહસ નહસ 

કર0 નાખંશે. મારો વડલો ધરાશાયી બની જશે. માxંુ બ�ુ ં ક=ુp કાર>=ુ ં�ળુમા ંમળ0 

જશે. આ બધી સપંદા હતી ન હતી થઈ જશે. હવે પાÂ"�મુા ંર� ેપાલવશે નહj. માર
 

કાઈંક કર�ુ ંપડશે – નેપºયમા ંરહ0ને પણ. 

      અને માર0 મનોકામનાને વાચા આપતા વાસતંી વાયરા વાયા. માર0 મનોકામના 

મહોર0 ઉઠ0. અને ડાળ0ઓ પર નવી જ તના |vુર ½ટવા લા2યા. આ બધા માર0 

આવતીકાલની �ના જનકો હતા.ં તેમKુ ંકલેવર જ કાઈં ઓર હw ુ.ં ધીર
 ધીર
 આ 

|vુર વી�તરવા લા2યા. પાદંડાનંી $મ તે માY એક સપાટ0 પર જ વીકસતા 6વ ન 

હતા, ક
 ડાળ0ઓની $મ લાબંા લસ પણ ન હતા. એ તો 9~ુટ અને ધjગા ં હતા.ં 

તેમનામા ં vુ�ુJબના વી�તરણની �મતા હતી. એક નવા ભવી~યની સભંાવનાને એ 
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ઉગર કરવાના હતા. માર0 નવી અભીiસાઓના, મારા નવા શમણાઓંના, નવી 

રંગ�મુી પરના એ કસબીઓ હતા. 

      એ તો મોટા ંને મોટા ંથવા ંલા2યા ં– ઠોસ સામkીથી ભર9રુ. માxંુ બ�ુ ંયે મા�'ુવ 

હવે એમની સેવા ચાકર0મા,ં એમના સવંધ"નમા ં સમપ:ત બની ગ=ુ.ં માર0 નવી 

અભીiસાઓને આ બાÑડાઓં કાયા"Uવીત કરવાના ંહતા ંન?ે માxંુ હોવાપgુ ંહવે એક 

નવી જ �ીતીજમા,ં નવા પર0માણ અને નવા પર0વશેમા ં એક નવા જ કાફલાન ે

રવાના કરવા લાલાયીત બU=ુ ં હw ુ.ં માર0 બધી જ ઉમ:ઓ ઘની�તુ બનીને, આ 

અભીયાનમા ંપરોવાઈ ગઈ. મારા કબીલાનો �'યેક સàય આ નવાvુંરના સવંધ"નના 

કામમા ં લાગી ગયો. કબીલાની નસ નસમા ં વહ
તો રસ, અ'યતં ઘÖ અને પૌ~ટ0ક 

બનીને આ |vુરને બળવાન બનાવવા �તીબ@ધ બનવા લા2યો.  

       અને એક દ0Õ �યુ"ના પહ
લા ક0રણની ઉ~માના કોમળ �પશÜ, આ નવાvુંર આળસ 

મરડ0ને ગી ગ=ુ.ં તેના ં|ગ ઉપાગં મહોર0 ઉઠ¹ા. તેની આછા રંગની પાદંડ0ઓ 

મરોડ ખાઈને ધીમે ધીમે ઉઘડવા માડં0. સોનેર0 રંગની અનેક પાદંડ0ઓની વBચે, 

મખમલ $વા ં fલુાયમ, નવત શીo ુ $વા,ં અને મી~ટ મધની પમરાટવાળા,ં 

¯યામ�ુદંર, એ બાÑડા ંઆ જનમ ક
દમાથંી બહાર આવીને, નવા વીÂKુ ંદશ"ન કર0 

ર�ા.ં‘�રુજfખુી’  નામને સાથ"ક કર0 ર�ા.ં 

      અને આ oુ?ં  આ નવત 9~ુપના સાવ તળ0યાના ભાગમા,ં lુ ંતો પાછ0 હતી 

'યા ંને 'યા ંમાર0 તને ભાળ0 રહ0. એ જ FુKુ ંને ણીw ુ,ં �ની2ધ બોગ�ંુ. અને તેની 

નીચે મીઠા 6વનરસમા ંફર0થી �તુેલી lુ.ં ફરક માY એટલો જ હતો ક
 હવે lુ ંએક ન 
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હતી. અનેક xુપ ધાર0 lુ ંમાર0 પોતાની દ0કર0ઓ બની ગઈ હતી. અને એ મખમલી 

માહોલની ટોચ ઉપર પેલા તોફાની દ0કરાઓમા ં પણ lુ ં જ તો હતી! મારા 

નવવીકાસના આ |તીમ તબÈે, એક અ6બોગર0બ >યવ�થાની- ઉ'LાUતી  અને 

નવસzનની �L0યાની Ð મ@યમા ં lુ ંમાર0 તને અનકે �વxુપે નીહાળ0 રહ0.  

       એક ન�ુ ંભવી~ય આકાર લઈ ¤uુુ ંહw ુ.ં 6વનના સાત'યની સભંાવનાની આ 

નવી શmતાના આનદંના પર0�ે�યમા ંમાxંુ ન�ુ ંહોવાપgુ ંËમી ર�ુ ંહw ુ.ં એજ Fુના 

રાસમા ં lુ ં હjચ લઈ રહ0 હતી. ફર0 જUમ, ફર0 વીકાસ, ફર0 f'ૃ=.ુ 

બીજમાથંી �રુજfખુી અને �રુજfખુીમાથંી બીજ. વરસો વરસ આ જ Lમ. 6વનKુ ં

સાત'ય. મારા હોવાપણાKુ ંસાત'ય.  

    પણ આ દર
ક વw ુ"ળની સાથે માxંુ કw ુ"'વ વી�તરw ુ ંજw ુ ં હw ુ.ં આ દર
ક Û�ુની 

સાથે જડતા, |ધકાર અને અકમ"�યતા સામેના મારા કEપો 9રુાણા સઘંષ"મા ં l ુ

વી$તા બનીને આગળ વધતી હતી.     

અKLુમણીકા 
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હાઈrોજનહાઈrોજનહાઈrોજનહાઈrોજન 

      લાખો |શ ઉ~ણતામાનવાળો, �યુ"માથંી �ટો પડ
લો ગોળો ધીર
 ધીર
 ઠંડો પડ0 

ર�ો હતો. ઉ��વળ સફ
દમાથંી પીળો, પછ0 નારંગી, પછ0 તiત લાલ અને હવે એ 

ધીમે ધીમે આછા રwમુડા રંગનો ગોળો બની ગયો હતો. બધા ભાર
 પદાથ� ધીમ ે

ધીમે તેના મ@ય ભાગમા ંઉતર0 ગયા હતા. તેના બહારના ભાગમા ંમાY વા=ઓુ જ 

ર�ા હતા. નાઈVોજન, કાબ"ન ડાયો?સાઈડ, હ0લીયમ, હાઈrોજન અને બી ઘણા 

બધા વાયરાઓ હ
ઠા બેસવાKુ ંનામ જ ન લેતા હતા. વાયરા $Kુ ંનામ! બી બધા 

તરવર0યા ?લોર0ન, ¶લોર0ન વી. તો mારનાય મસમોટ0 વજનવાળ0 ધાwઓુ સાથ ે

ઘર માડં0ને બેસી ગયા હતા. ઓ?સીજનભાઈ પણ આમ તો આવા જ તરવર0યા 

હતા; અને તેમણે ય ઘણા સાથે સહચાર કર0 લીધો હતો. પણ તેમની વ�તી ઝાઝી 

એટલે હFુ વાતાવરણ જોડ
ય પોતાનો સબંધં અકબધં ળવી રા�યો હતો. 

       આ હધંાય વાયરાઓમા ંસૌથી નાના બચોળ0યા $વો હાઈrોજન હતો, પણ એKુ ં

ઠ
કાgુ ં કોઈનીય જોડ
 પડw ુ ંન હw ુ.ં આવા હલકા ½લ $વાની હાર
 કોણ ઘર માડં
? 

બચાડો આ નાનકડો 6વ હ0જરાતો ર�ો. Hણુે બેસીને »�ડુા ંસારતો ર�ો. એવામા ં

�ાણથી ભર
લા ઓ?સીજનને થોડ0 દયા આવી. એમાનંા થોડાક, આ નાનકાની પાસ ે

ગયા. અને બા9!ુ જો �ીતડ0 બધંાણી છે. $વી ગરમી ઓછ0 થઈ ક
 તરત ફટાફટ 

આમની જોડ0ઓ બધંાવા લાગી. હાઈrોજન અને ઓ?સીજનની જોડ0 બની અન ે

પાણીમા ંફ
રવાઈ ગઈ. અને લો! બધી ગરમી શોષાવા લાગી. પેલો લાલચોળ ગોળો 
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તો ઠંડોગાર થવા માડં¹ો. �ેમમાથંી �ગટ
લા પાણીનો આ તે ક
વો નવીનતમ �વભાવ 

ક
 �યા ંય 'યા ંસૌની ગરમી શોષી લે, અને ઠંડક જ ઠંડક ફ
લાવે. 

       અને બા9 ુએ ગરમાગરમ ધરતીના ગોળા પર પહ
લવહ
લો વરસાદ wટુ0 પડ¹ો. 

fશુળધાર ક
 સાબંલેાધાર શબદ તો એને માટ
 ઓછો પડ
. હાઈrોજન અને 

ઓ?સીજનની અનેલી આ અસ�ંય જોડ0ઓએ તો વરસવા જ માડંÆ ુ.ં વર�યા વર�યા 

તે એટeુ ંવર�યા;ં ક
 ન ગણાય એટલા ંવરહ વર�યા.ં ધરતીમા હાથ જોડ0ને વીનવ,ે 

‘બા9!ુ હવે ખમૈયા કરો.’ પણ આ નાનકો તો જબરો લhઠકો નીક�યો. પેલી બધીય 

ભાર
ખમ ધાwઓુના બધાજં ઘર ±ુબ±ુબા!ં આખી ધરતી ±ુબાણી, એટલી આ નાનકાની 

જોડ0ઓ બધંાણી. લાલચોળ ધરતી હવે પાણીની નીલા રંગની ચાદર ઓઢ0, ઠંડ0ગાર 

બનીને મલપતી રહ0. અવકાશમા ંમોટો મસ �રુા રંગનો ણે લખોટો. 

      દશે દ0શા=ુ ંપાણીના આ તાડંવથી નહાતી રહ0. નાનો નાનો પણ હાઈrોજનનો 

દાણો! બધાયં વા=નુા ંવાદળા ંવીખેરાયા ંઅને �રુજદાદા પોતાના આ બચોળ0યાના 

નવા નવલા, નીલવણા" xુપને ભાળ0 હરખાણા. એમના હરખનો તાપ $વો પાણીને 

અડmો; તj એ તો ચચંળ 6વ-પાછો પોતાના પીયર, ગગન તરફ હ�ડવા માડં¹ો. 

પાછા ંવાદળ બધંાણા,ં ને વાયર
 ખ�ચાણા, ને પહાડ પર ભટકાણા, ને બ¼ે વુ પર 

વjઝાણા. 

      અને લે કર વાત! કદ0ય નો’wુ ંબU=ુ ંએ�ુ ંબU=ુ.ં મારો >હાલો, ઠંડોગાર પાણીડો 

ઝગમગવા લા2યો. ઈના ં નાના ં નાના ં ફોરા ં ઠર0ને xુપાળા ં ધોળા ં ½લ બની 2યા.ં 

તતના ં½લડા.ં ઝરતા ંજ ય ને ઠરતા ંજ ય. ને ઈ ½લડા ંબ¼ે વુ પર $ 
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વર�યા,ં $ વર�યા ંતે ધરતીમાને બ¼ે કોર ધોળ0બ�ખ ટોપી=ુ ંઓઢાડ0 દ0ધી. અને ઈ 

ટોપી=ુ ં કાઈં નાની અમથી નહj હh!  જોજનોના જોજન ફ
લાયેલી મોટ0 મસ અન ે

આભને અડ
 એવડ0. 

      અને નીલા સાગરના નીર ઓસયાp. થોડ0 થોડ0 ધરતી HEુલી થઈ. અને લો! 

પાણીKુ ંન�ુ ં6વન શxુ થ=ુ.ં �રુજ તાપે તપી આભે ચડવાKુ.ં ધરતી પર ઠંડા પડ0 

વરસવાKુ.ં અને �રુજતાપે તપેલી ધરતીન ેભjજવતા, શાતા આપતા રહ
વાKુ.ં પાણી 

$Kુ ંનામ. એ તો વહ
w ુ ંજ રહ
. ધરતીનો બધો કચરો પોતાનામા ંભેળવી પાછા એ તો 

પોતાના �વ�થાન ભણી વહ
તા જ ર�ા. ર�તામા ંતેમની તરાની નદ0=ુ ંને નદ0=ુ ં

વહ
વા લાગી. mાકં ધરતીના ખાડાઓમાયં પાણી ભેરવાણા ંઅને મસ મોટા,ં નાના 

નીલ સાગર $વા ંસરોવરોય સરણા.ં નદ0=ુનંા ંબધા ંનીર પાછા સાગરમા ંસમાઈ 

ગયા.  અને બસ આ જ ચÈર. દ0નરાત ધરતીને પખાળતા રહ
વાKુ.ં તેની લાખો 

વરસથી તપી તપીન ે ભેગી થયલેી iયાસને Ìઝુાવતા રહ
વાKુ.ં અને ફર0 પાછા 

સાગરમા ંસમાઈ જવાKુ.ં 

      અને લો! ધીમે ધીમે સાગર તો ખારો થવા માડં¹ો. ધરતીમાથંી લાવેલા અન ે

વીજળ0ની ચાÌકુ
 સ"યેલા તતના પદાથ� એમા ં સJમેલનો ભરવા લા2યા, 

સયંોવા લા2યા! અને કો’ક પળે આ બધાયથી અળગા રહ
તા ચૈ'ય ત'વનયે મન 

થઈ ગ=ુ ં- આમની સાથે દો�તી કરવાKુ.ં ચપટ0ક ચીકાશ અને પાણી અને આ નવા 

આગwંકુ. અને માÑં કૌwકુ તો Fુઓ! એ 6વ તો હાલવા ચાલવા મડં¹ો. મોટો થવા 

માડં¹ો. એટલો મોટો થયો ક
 પોતાની મોટાઈ ન 6રવાણી અને એકમાથંી બે અને 
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બેમાથંી ચાર, અને આઠ અને એમ એ તો વધવા જ માડં¹ા. પાણીના ઘરમા ંનવા 

ભાડવાત આવી 92ુયા. પાણી $Kુ ં નામ. આમને ય >હાલ જ >હાલ. આ નવા 

મહ
માનને પાણી તો તતના પકવાન જમાડ
. એ તો બા9!ુ વકયા". અવનવા ંxુપ 

ધારણ કરવા માડં¹ા. અને પાણીના ઘરમા ંઅવનવી સ6વ �~ૃટ0 સ"વા લાગી. 

      અને આમ પાણીKુ ં6વન, નવા અને નવા 6વોને પોષw ુ ંર�ુ,ં પાળw ુ ંર�ુ.ં માટ
 

તો તે પોતે 6વન કહ
વા=ુ!ં   

 

અKLુમણીકા
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વીભાગવીભાગવીભાગવીભાગ----4    

    

    પર0ચયપર0ચયપર0ચયપર0ચય    
 

 

 

 

અKLુમણીકા 
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શકંરલાલશકંરલાલશકંરલાલશકંરલાલ    જગ6વનદાસજગ6વનદાસજગ6વનદાસજગ6વનદાસ    નીનીનીની     

“ lુ ંતો નથી Îાન િવશાળ »બલો, 

છાયા ધરંતો, ફળ િમ~ટ આપતો; 

તથાિપ ઉ2યો ઉર ઊિમ« છોડવો 

ધર0 vૂણા ંપણ" િવિવધ vૂંપળો.  

lુ ંમાનવી અEપ ધર0 મહ
Bછા, 

ય'નો કxંુ ભાવ �ગુધં Jહ�કવા, 

વીણી ìલો સૌ ઉરછોડ પાગંયાp, 

પરોવી �Yૂે ધxંુ �ેમમેાળ આ. “  

   
 

જUમ જUમ જUમ જUમ  

• માચ" - 1892; અમદાવાદ 

અવસાન અવસાન અવસાન અવસાન  

• મે Ð 1975, અમદાવાદ  

vુ�ુJબ vુ�ુJબ vુ�ુJબ vુ�ુJબ  

• પીતાપીતાપીતાપીતા- જગ6વનદાસ; માતામાતામાતામાતા- જડ0બા 
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• પ'નીપ'નીપ'નીપ'ની - 1) લલીતાબને 2) શારદાબેન  3) શાUતાબેન  

• સતંાન સતંાન સતંાન સતંાન  

શારદાબેનથી Ð  

9Yુો9Yુો9Yુો9Yુો---- ભાલચU�( એને�થેટ0ક ડો?ટર); �વ. જયેU�- બોરjગનો >યવસાય 

શાUતાબેનથી Ð  

9Yુો9Yુો9Yુો9Yુો - ^દલીપ(ફ0ઝીશીયન/સzન- =.ુક
./=.ુએસ.એ,); �વ.ગૌતમ Ð સીવીલ 

એU6નીયર); નીિતન Ð સે¶ટ0 કUસEટjગનો >યવસાય(=.ુએસ.એ,)  

9Yુી 9Yુી 9Yુી 9Yુી Ð ઈલાબેન (સામા6ક કાય"કર)   
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અàયાસ અàયાસ અàયાસ અàયાસ      

• ઈલે?V0કલ સટïફ0ક
ટ કોસ"( આર.સી. ટ
?નીકલ b�ટ0ટ¿ટુ) 

>યવસાય >યવસાય >યવસાય >યવસાય  

• ચીફ એU6નીયર- ભરતખડં ટ
?સાઈલ મીલ અને U= ુટ
કસાઈલ મીલ  

6વનઝરમર 6વનઝરમર 6વનઝરમર 6વનઝરમર  

• અKભુવથી >યવસાયમા ંvુશળ અને ચીવટવાળા એU6નીયર 

• કારક0દï દરJયાન બીલીમોરાની મીલમા ંની~ણાત તર0ક
 સેવા. 

• �યાર
 અમદાવાદની મીલો ઈલે?V0સીટ0 કJપની પાસેથી વીજળ0 ખર0દવા 

તૈયાર ન હતી; 'યાર
 તેમણે વીજળ0થી મીલો ચલાવવાના ફાયદા વીગતવાર 

અàયાસ કર0 દ�નીકોમા ંછપા>યા હતા અને મીલ માલીકોને સમ>યા હતા.  

• વયવસાય ઉપરાતં -જુરાતી સાહ0'યમા ંOડો રસ - Uહાનાલાલ કવી એમને 

અ'યતં �ીય હતા. 

• એમના ખાસ મીY -  કવી4ી, જયિંતલાલ આચાય"  

• -જુરાતીમા ંતકનીક0 સાહ0'ય હો�ુ ંજોઈએ, તેમ તે �ઢપણે માનતા અને તે 

માટ
 ઘgુ ંકામ ક=ુp હw ુ.ં અનેક 9�ુતકો છપાવવા માટ
ની હ�ત�તો  તે 

તૈયાર કર0 હતી.  
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• પોતાની Îાતી( ઔદ0Bય સહ¢) ના ઈતીહાસKુ ંવીગતે O±ુ ંસશંોધન કર0 kથં 

છપા>યો હતો.  

• Îાતીને હાનીકારક   �ેતજમણ $વા vુર0વાજોના વીરોધી અને શી�ણનો 

�સાર કરવાના હ0માયતી. અUય આગેવાનો સાથે, આ બાબત આગળ પડતો 

ભાગ લઈ, Îાતીસેવાના ંઅનેક કામો કયાp હતા.ં 

રચનાઓરચનાઓરચનાઓરચનાઓ 

• કા>યકા>યકા>યકા>ય Ð વીÂની લોકમાતાઓ (�ુનીયાની નદ0ઓ વીશે અK~ુ�ુપ છદંમા ં

મહાકા>ય)  

• સશંોધનસશંોધનસશંોધનસશંોધન Ð ઔદ0Bય �fતૃીkથં 

સાભાર સાભાર સાભાર સાભાર  

• 9Yુી9Yુી9Yુી9Yુી - ઈલા દવે, 9Yુવ�ઓુ9Yુવ�ઓુ9Yુવ�ઓુ9Yુવ�ઓુ - સોનલ ની, f�ુા ની  

 

અKLુમણીકા 
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�રુ
શ�રુ
શ�રુ
શ�રુ
શ    ભીખાભાઈભીખાભાઈભીખાભાઈભીખાભાઈ    નીનીનીની 

 

“ બાસઠના આ ડોસા6ને ચાર સાલના થા�ુ ંછે. 

સતંાvુકડ0, �ક �ક ગાડ0, લખોટ0મા ંલલચા�ુ ંછે. ” 

6વન6વન6વન6વનમંમંમ ંમYંYYY    

આ �ણમા ં6વો. 
” Live this moment powerfully. ”     

_______________________________________________ 
જUમજUમજUમજUમ 

• 5 – માચ" , 1943 , અમદાવાદ 

vુ�ુJબvુ�ુJબvુ�ુJબvુ�ુJબ 

• પીતાપીતાપીતાપીતા – ભીખાભાઈ -  ર
Eવે વાયરલેસ ઈU�પે?ટર; 1989 મા ંઅવસાન, 4ી 
અરિવ°દ ઘોષ અને માતા6ના અKયુાયી 

• માતામાતામાતામાતા – શારદાગૌર0 -  ચાર ચોપડ0 ભણલેા ંપણ અ'યતં ધામ:ક અને સાહ0'ય 
વાચંનના ંરસીયા,ં 1998 મા ંઅવસાન   

• ભાઈઓ ભાઈઓ ભાઈઓ ભાઈઓ ( ( ( ( મોટામોટામોટામોટા) ) ) ) – િપ=ષૂ( ર0ટાયડ" સીવીલ એU6નીયર) , ડો. ભરત ( 
ર0ટાયડ" �ોફ
સર Ð �ટ
ટ0�ટ0?સ)  
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• બહ
નોબહ
નોબહ
નોબહ
નો ((((નાનીનાનીનાનીનાની) ) ) ) – ડો. દ�ા ( એમ.ડ0. - ગાયનેક ડો?ટર) , રા$Âર0 ( 
એમ.એસ.સી., એમ. એડ. - ર0ટાયડ" �vુલ શી�ક )  

• પ'નીપ'નીપ'નીપ'ની – �યોિત ( �ુતા ) B.A. ( Economics):  લ2નલ2નલ2નલ2ન - 1968  

• 9Yુી9Yુી9Yુી9Yુી – ઋચા , એમ.બી.એ. ( વા �ોkામર) :  પતી પતી પતી પતી Ð ધમÜU� ( iલા�ટ0ક 
એU6નીયર); 9Yુો9Yુો9Yુો9Yુો - નીલ અને જય     

• 9Yુો9Yુો9Yુો9Yુો ( જોડ0યા ) 1) િવહગં Ð એમ.એસ. ; �ોkામર, પ'નીપ'નીપ'નીપ'ની - _જÎાસા  
2) ઉમગં Ð એમ.બી.એ.; મેનેજર   

• ઇÂરની vૃપાથી બધા ડલાસ/ ફોટ"વથ"મા ંજ રહ
 છે અને મહ0ને દહાડ
 બધા 
ભેગા મળ0એ 'યાર
 9 જણ vુલ થઈએ છ0એ. 

અàયાસઅàયાસઅàયાસઅàયાસ 

• એસ.એસ.સી. ( દ0વાન બEeભુાઇ મા@યમીક શાળા , અમદાવાદ ) 

• બી.ઈ. (મીક
. અને ઈલે.) એલ. ડ0. એU6નીયરjગ કોલજે, અમદાવાદ  

>યવસાય>યવસાય>યવસાય>યવસાય 

• 1965196519651965 – અમદાવાદ ઈલે?V0સીટ0 vંુ .મા ંટ
?નીકલ આસી�ટUટ તર0ક
 નોકર0ની 
શ�આત.  

• 2000 2000 2000 2000 ડ0સેJબરડ0સેJબરડ0સેJબરડ0સેJબર – સાબરમતી પાવર �ટ
શનમાથંી જન. મનેેજર તર0ક
 નીÛ�ુ,  

6વન ઝરમર6વન ઝરમર6વન ઝરમર6વન ઝરમર 

• શાળા 6વનમા ંબધી ભાષાઓ, વીÎાન અન ેગણીતમા ં Oડો રસ.  
• નોકર0 દરમીયાન પાવર એU6. ના વીવીધ �ેYોમા ંકામ ક=ુp  
• Yણ પાવર �ટ
શનોના બાધંકામના �ો$?ટોમા ંસL0ય કામગીર0  
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• બે વષ" વીજ ચોર0 પકડવાની કામગીર0  
• બે વષ" અમદાવાદના સીટ0 ઝોનના મેનેજર તર0ક
 સવ"kાહ0 મેનેજમેUટની 

કાય"વાહ0; >યાવસાયીક કામગીર0નો સૌથી યાદગાર અKભુવ  

• છેEલા વષÜ સાબરમતી પાવર હાઉસમા ંજનરલ મેનજેર તર0ક
 ઘણા ંકામો 
કયા". 

• નીÛ�ુ થયા બાદ અમેર0કા �થળાતંર  
• અમેર0કામા ં6વનમા ંપર0વત"ન; ‘ચાર વષ"ના ડોસા6 ‘ એ હાલના 6વનKુ ં

ચીYણ આપતી માર0 સૌથી �ીય રચના  

ધમ" ધમ" ધમ" ધમ"  

• માનવધમ"   

 

રસના વીરસના વીરસના વીરસના વીષષષષયોયોયોયો 

• -જુરાતી સાહ0'ય ( ખાસ કર0ને ગ{)  

• -જુરાતી �ગુમ સગંીત   

• ઇતીહાસ, �ગુોળ, વીÎાન, 9રુાત'વ, અ@યા'મ   

શોખ શોખ શોખ શોખ ((((હોબી હોબી હોબી હોબી )))) 

• ઓર0ગામી, ટ
Ukામ, સાથીયા, �ડુોvુ, લેગો અને ક
’ ને?સ મોડ
લીUગ, કોયડા, 
જો?સ , -જુરાતી yલોગીUગ , વી.બી.મા ંહોબી �ોkામીUગ, કોઈ પણ તની 
પઝલ 
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રમત ગમતરમત ગમતરમત ગમતરમત ગમત 

• તરવાKુ,ં ફ0ટનેસની કસરત, યોગાસન, ક
રમ, ચેકસ"  

 

લેખકના yલોગલેખકના yલોગલેખકના yલોગલેખકના yલોગ    

6વનઝાખંીઓ 6વનઝાખંીઓ 6વનઝાખંીઓ 6વનઝાખંીઓ  

-જુરાતી સાર�વત પર0ચય  

http://sureshbjani.wordpress.com/ 

-જુરાતી �તીભા પર0ચય  

http://gujpratibha.wordpress.com/ 

-જુરાતી મહાજન પર0ચય  

http://mahajanparichay.wordpress.com/     

સાહ0'યસાહ0'યસાહ0'યસાહ0'ય 

|તરની વાણી  

    http://antarnivani.wordpress.com/antar_vani/     

કા>ય�રુ  

http://kaavyasoor.wordpress.com/ 

ગ{�રુ 
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 http://gadyasoor.wordpress.com/ 

હા�ય દરબાર  

http://dhavalrajgeera.wordpress.com/     

 

અKLુમણીકા 

 


