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અAુBમણીકા

નyધ :

ઉપર જણાવેલ ‘અAુBમણીકા’ની લી[ક દર ક લેખની નીચે પણ આપવામાં આવેલી છે . તેની ઉપર ‘ક[Sોલ

+‘2લીક‘ કરવાથી પાછા અAુBમણીકા પર સરળતાથી આવી શકાશે. 3યોગ ખાતર ઉપર આમ કરશો; તો
ુ ાં ‘ ડો}ુમે[ટ મેપ’ ની સવલત હોય
અAુBમણીકાના પહલા પાને પહyચી જશો. જો તમારા વડ@ ના વઝ@નના ‘1-ુ’ મેAમ
તો, તે સગવડ વાપરવા ભલામણ છે . આમ કરવાથી તમે બીJ એક બાર( વી[ડો)માં અAુBમણીકા પણ જોઈ શકશો.
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3&તાવના
પહલો ગોવાળયો” વાંચવા લીધી Kયાર તેના પહલા 3કરણના શીષ@ક ‘પહલો નાવીક’ અને ‘ઇ.સ. ૧૦,૦૦૦ વષ@
પહલાં’ વાંચીને મનમાં એક ઉKુકતા તથા અચરજની ભાવના ઉવી. ભલા, 3ાગૈતીહાસીક સમયમાં, વનમાં વીચરતી
જનતીઓ - ફળ-લ ભેગાં કરને ક પાષાણનાં હિથયારો વડ શીકાર કર Jવનારા લોકોના Jવનમાં ખાસ કહવા
0ુ ં ુ ં હોઇ શક ? તે -ુગનાં લોકોના મનમાં &વરણ, l ૂખ અને દ હક જરયાતો % ૂર પાડવાની અને Jવનનો 3વાહ
ચાUુ રાખવા ઉપરાંત બીJ કઇ ભાવના હોય? તેમના Jવન પર નવલકથા કવી રતે રચી શકાય?
પહU ું પાAુ ં વાંચતાં જ લેખકની 3વાહ શૈલી, તેમાંથી ઉભરતી 3ભાવશાળ 1ય2તીઓAુ ં Xડાણ% ૂવ@ક આલેખાયેલ
ચીPર ખન અને 3સંગોની ગતીમાં ખોવાતો ગયો. Jવ-વીાનીઓએ મAુNયને ુશાળ 3ાણી કા છે , પણ તેમની
દયની ભાવનાઓ, સંવેદનાઓ તેમના અ&તીKવ સાથે, અKયાર 0ટલી ઘનીNટતાથી જોડાયેલી છે , તે પાષાણ-ુગમાં
પણ એટલી જ તેમના 1ય2તીKવAુ ં અવીભાય Hગ હતી; તે આ કથામાં &પNટ થાય છે . માનવ Jવનના 3ારં ભથી જ
તેના DNA -Jવ કોષમાં આ ઉદા અને ઉદા ન કહ શકાય તેવી ભાવનાઓ અને  ૃીઓ પણ સંકળાયેલી હોય છે .
તેની અભી1ય2તી કોઇ ને કોઇ રતે થતી જ હોય છે . નીસગ માનવને  ૃીઓના તમસની પેલે પાર જવાની શ2તી
આપી છે તે લેખક ુદર
ં રતે વણ@1-ુ ં છે .
%ુ&તકની શઆતમાં આપણી Mુલાકાત થાય છે પહલા ગોવાળયા સાથે, પહલા તરવૈયા સાથે, પહલા નાવીક સાથે,
અને સૌથી વુ અગKય કહ શકાય તેવા 3થમ લોકનાયક સાથે. પોતાની Hગત ુરા અને લાભનો યાલ રાયા
વગર અણી ધરતીમાં જઇ સમI કબીલાના ઉKકષ@નો યાલ એક નાયક જ કર શક. આવા નાયકના Jવનની
યાPામાં સમાયેલ છે : આ નવલકથાAુ ં હાદ@ . 0મ 0મ કથા આગળ વધતી ય છે ; તેમ તેમ વાચક આ કથાAુ ં પાP
બની, કથાનાયક ગોવામાં એકપ થઇ ય છે . “ sુ ં જો ગોવો હોX તો ુ ં કં? ” - એવો િવચાર કરતો થઇ ય છે .
ગોવો, પાંચો, પલી આપણા પરવારના સદ&ય બની ય છે . તેમણે લીધેલાં પગલાં, કટોકટના સમયે તક@ પર
આધારત તેમણે કર લ આિવNકાર એટલા સહજ લાગે છે ક તેમાં અશ એુ ં કુ ં લાગુ ં નથી.
એક તરફ આપણે પાષાણ-ુગમાંથી બહાર નીકળ પુપાલન -ુગમાં સહજતાથી આગળ વધીએ; Kયાં આપણો
સામનો થાય છે આBમણકાર સાથે. -ુ, સંચાર 1યવ&થા, યાતાયાતના નવા ર&તાઓની શોધ, ુ oમનની હલચાલ પર
નજર રાખવાનો ઉપBમ અને Hતે -ુ - આ બધાંA ુ ં વણ@ન વાંચતા ાંયે અતીશયો2તી લાગતી નથી. પાંચ હર
વષ@ પહલાં -ુકલા કવી વીકસી હતી; તે આપણે ણીએ છએ. આ કલા રાતોરાત ઉપJ નહોતી, અને તે
કથાનાયકના ને ૃKવમાં trial and error પતીથી દસ હર વષ@ પહલાં કવી રતે જ[મી તે આ નવલમાં જોવા મળે
છે .
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પહલા ગોવાળયાની કથાAુ ં વૈિશNઠ તો તે -ુગના લોકનાયકના ચરPદશ@નમાં છે . પહલા ગોપાલક અને પહલા
નાવીકની ઉKBાંતી પહલા ૃ Nટામાં કવી રતે થઇ તેA ુ ં આલેખન દય&પશ) લાયા વગર ન રહ. કદમાં રહને પણ
કથાનો નાયક ક વી રતે આKમદશ@ન કર શો, સામા[ય પંચે\ીય 3ેરત ભાવો\કતા પર તેણે &વKવના સાાKકારથી
કવી રતે વીજય 3ાmત કય તેમાં આ કથાની પર% ૂણ@તા સમાઇ છે . Hતરમાં ુ બક લેવાની આ 3Bયા, નાયકAુ ં
મનોમંથન અને પરમ સKયની 3ાmતી માટ સમI રાPીભર ચાલી રહલા માર સાથેના ુના વૈચારક -ુ 0વી
3Bયા કદાચ અુર લાગે! જો ક તેA ુ ં કારણ ણી શકાય.
લેખકના ‘ગુર” xલૉગમાં આ નવલકથા Bમવાર 3સી થતી હતી; Kયાર તેમાં વાચકોના 3િતભાવ પરથી &પNટ
થુ ં હુ ં ક, નવલકથાના વાચકોAુ ં બૌક &તર ઘુ ં Xુ ં છે . તેમણે ભગવાન ુ તથા તીથકર મહાવીરના ચરPો
વાં6યા હતા; તેથી તેમને આ 3Bયાનો યાલ હતો. જો ક xલૉગ-જગતની બહારના વાચકોના લાભાથ નવલકથાની
બીJ આ ૃીમાં લોકનાયકના આધીભૌતીક &તર પરથી થતા ઉ4વ)કરણAુ ં વણ@ન વુ િવશદ થાય તો %ુ&તકના M ૂળ
ઉ ે શ - માનવીની આ4યાKમીક યાPા - પર વુ ઓપ ચઢશે.
નવલકથાની % ૃNઠlુમી જગતનો કોઇ પણ ભાગ હોઇ શક છે ! લેખક તેને નામ ન આપીને એક મોટા િવવાદને ટા¡યો
છે . આય ભારતમાં આBમણકાર થઇને આ1યા અને ભારતમાં વસતા M ૂળ ભારતીયોની કતલ કર એવી મૅ2સMુલર
0વા પા£ાKય િવ¤ાનોએ ઢ કર લી મા[યતાનો આુનીક %ુરાવાઓના આધાર તી¥ વીરોધ થયો છે . આય M ૂળ
ભારતના જ રહવાસી હતા અને ખૈબરઘાટના માગ ઇરાન, રિશયા, મ4ય% ૂવ@ના અ[ય દ શોમાં ગયા અને સં&nૃ ત તથા
સં&nૃતીનો વી&તાર કય તેના %ુરાવા પણ આmયા છે .
“પહલા ગોવાળયા”માં 0 &થળનો આવીNકાર કરાયો છે , આBમણકાર ખાન ા 3દ શમાંથી ગોવાના દ શમાં પોતાAુ ં
સા¦ાય &થાપવા આ1યો હતો તેને નામ ન આપીને કથાને સ§દય@% ૂણ@ નાવી[ય આm-ુ ં છે . આ જગતનો કોઇ પણ ભાગ
હોઇ શક છે . માનવતાવાદ ગોવો પોતાની અને આસમંતની ધરાને વુધૈવ nુ ¨ુબકM્ માને છે , યાર અu પર કાુ
કરનાર, ૂ રેપી હિથયારનો આિવNકાર કરનાર ખાન વીuવીજય પર નીક¡યો છે . એક વી0તા પોતાના 3તી&પધ)ને
કદ કર, તે પોતે જ પોતાની મહKવાકાંાનો બંદ બની ગયો છે . નવલકથાના Hત ુધી પહyચતાં વાચકના મનમાં
કટલાય 3ªો નીમા@ ણ થશે, કટલાક પાPો nુ હુ લ નીમા@ ણ કરશે - આ છે નવલકથાની >ુબી!
આપણા સાહKયમાં 3ાગૈતીહાસીક % ૃNઠlુમી પર હJ ુધી કોઇ નવલકથા લખાઇ નથી. Cી. ુરશભાઇ નીએ આ
કમીને અKયંત ુદર
ં
શૈલી અને આધારl ૂત સંશોધનને આધાર ૂ ર કર છે .

કmટન નર [\ ફણસે, એલીસો વીહો,
વીહો, ક લીફોન)યા
અAુBમણીકા
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લેખકAું નીવેદન
xલોગ«ગAુ ં બી<ુ ં વષ@ પKયે એક મહનો વીતી ગયો હતો; Kયાર 24. મે - 2009ના દવસે 3ાગૈતીહાસીક કાળની
કા:પનીક ઘટનાઓ પર આધારત નવલકથા લખવાની અને મારા Fુજરાતી xલોગ ‘ગુર’ પર ધારાવાહક રતે
3કાશીત કરવાની શ_ુઆત કર હતી. તે દવસે વહલી સવાર આની આક&મીક શ_ુઆત થઈ હતી; પણ તેની
પરક:પના તો ઘણા વખતથી મારા ચીમાં ¬ુમરાઈ રહ હતી.
ની ૃીકાળમાં ઈતીહાસ મારા રસનો વીષય રો છે . 3ેરક JવનચરPો વાંચતાં, આ રસ કળવાયો છે . ઘરમાં જ
રહલા, વીu ઈતીહાસના %ુ&તકના પહલાં બે એક પાનાંઓમાં વાનરMુળમાંથી માનવ તનો વીકાસ શી રતે થયો; તે
વાંચી sુ ં હરત પામી ગયો હતો. માણસ ાં હતો? અને ાં પહyચી ગયો છે ? અKયંત આ£ય@ પમાડ દ , તેવી આ
હકકત છે . જો ક, 3ારં ભકાળના બsુ ઓછા %ુરાતKવકય %ુરાવાઓ મળે લા છે . પણ Kયાર પછના સમયના 0
આધારlુત %ુરાવા મ¡યા છે ; તે પરથી પણ એમ ફલીત થાય છે ક, માનવ સમાજ અને સં&nૃતીએ સાધેલ 3ગતી
અદlુત છે .
આ નવલકથા તમને પvથર-ુગના એ સમયની સફર કરાવશે; 0માં માણસ ક વળ શીકાર કરને અને ફળો વીણીને
Jવન Fુરતો હતો. આ કથા તે કાળના એક સાવ અ®યા 3દ શ, સમય અને સમાજમાં દોર જશે. પણ એમાંથી
ઉગર થતાં પાયાનાં માનવMુ:યો અને લાગણીઓ તો એકવીસમી સદના આ ઈ[ટરનેટ -ુગમાં પણ એટલાં જ
3&ુત લાગતાં તમે જોઈ શકશો. પાયાના માનવ Mુ:યો, શ2તીઓ, મયા@ દાઓ, વીવશતાઓ, લાગણીઓ, સીમાઓ
વીગેરમાં ખાસ કશો ફરક પડો નથી; એ વાતની ઈતીહાસ સાી %ુર છે . આ Mુળ પરક:પના આ નવલકથાAુ ં હાદ@
છે .
આ ઉપરાંત, ઉKBા[તીની હરણફાળમાં માનવ તે 0 Xચા nુ દકા માયા@ છે ; તેમાં હ<ુ ઘણા વધાર પગથીયાંઓ પાર
કરવાની શતાઓ, તેમ જ માનવ 3યKનોની Fુ
ં યેશ છે ; એમ sુ ં માAુ ં ¯ં. ખાસ કરને પાયાની માનવચેતનાએ હ<ુ
ઘણાં શીખરો સર કરવાનાં બાક છે ; એમ મને લાગે છે . આ વીuાસ અને Cાના આધાર પર આ કથાની ચરમસીમા
ઘડ છે . &°ુળ ચેતનાના પાયાના &તરથી ુ±મ ચેતનાના ઉ6ચ શીખર ુધી, વાતા@ ના નાયકની યાPાનો આ કા:પનીક
આલેખ છે . માનવ ઈતીહાસમાં આવા ®યા, અ®યા અનેક ગોવાળયા Jવી ગયા છે ; એ નીશંક વાત છે . તો જ
માનવ સં&nૃતી શીકાર/ફળ વીણનાર ( Hunter - gatherer) માંથી ઉKBાંતી પામીને મંગળના Iહ પર સંશોધન કરતી
બની છે .
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તુ પરાંત કથાના Hતમાં દશા@ વેલ છે તેમ., એ જગતનો એકલદોકલ માનવી પણ આ શીખરો સર કર શો હતો;
એમ sુ ં ૃ ઢપણે માAુ ં ¯ં. કદાચ એવા %ુ®યશાળ આKમાઓના 3તાપે જ માનવતા સKય, શીવ અને ુદરના
ં
રાહ ટક
રહ છે .
માનવમનમાં ઈuરના અ&તીKવ વીશેની મા[યતા શી રતે ઉદભવી તે Hગેની આવી જ એક પરક:પના પરશીNઠ
વીભાગમાં ‘ઈuરનો જ[મ’
જ[મ’ નામની એક વાતા@ ના &વ_ુપે Mુકલી છે . કદાચ આવા જ સંજોગોમાં પુસમ Jવન Jવતા,
માનવીના વીચારશીલ મનમાં કોઈ પરમ તKવના હોવા વીશે Cા હ હશે.
ઈતીહાસના ઉપરછ:લા ાનમાં ક:પનાના રં ગો અને મા[યતાઓ ભેળવી, આ શxદચીP તૈયાર ક-ુ છે . એમાં
ઐતીહાસીક અને %ુરાતKવની \Nટએ ખામીઓ હોવાની %ુર સંભાવના છે જ. આશા રા>ુ ં ક ુ વાચક માર આ
મયા@ દાઓને દરFુજર કરશે.
મારા બsુ સીમીત વાંચનમાંથી મળે લ માહતી આ કથાના પાયામાં છે . એ બધા સાહKયનો ભાવસભર ઋણ &વીકાર
ક_ું◌ં¯.ં pગન સાથેની Mુઠભેડના 3સંગમાં બાઈબલની ‘ ડવીડ અને ગોલીઆથ’
ગોલીઆથ’ ની વાતા@ એ મને 3ેરણા .આપી છે .
કથાના પાંચમા વીભાગ ‘ સંઘષ@’ માં -ુ4ધના 0 વણ@નો છે ; તે માટ ખર ખર -ુ4ધ લડલા મારા નેટ મીP ક mટન નર [\
ફણસેના xલોગ ‘Jmસીની ડાયર’
ડાયર’ પરથી મળે લ સામIીએ બsુ જ 3ેરણા આપી છે . કmટને તો બsુ ઉદારતાથી આખી
નવલકથા રસ %ુવ@ક વાંચી, 3&તાવના પણ લખી આપી છે . આ માટ કmટનનો 0ટલો આભાર માAુ ં તે ઓછો જ છે .
0 વાચકોએ રસ%ુવ@ક અને ધીરજની સાથે ધારાવાહક હmતાઓ વાંચી અને 3તીભાવ આપી, મારા લેખન ઉKસાહને
વધાય છે ; તે સૌનો sુ ં આભાર માAુ ં ¯ં. આ %ુ&તક માટ ખાસ 3તીભાવ લખી મોકલનાર સવ ભાઈ બહનોનો >ુબ >ુબ
આભાર,
ુ ી કરાવવાનો મારો હરખ છે . આશા રા>ુ ં ¯ં ક , પરમ તKવ
વાચકને Fુજરાતી વા[ગમયમાં એક નવી અAુlત
માર આ ભાવનાને, આ આરતને બળ આપશે.

ુરશ ની
મે[સફ:ડ, ટ 2સાસ
25 ડસેબર – 2009
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વાચકોના 3તીભાવ

રતીલાલ ચ[દરયા - સી[ગા%ુર
Dear Sureshbhai
My weak eyes do not help me to read your creations, yet I send my greetings for competing your first
novel 'Pahelo Govaliyo' in E-format.
I shall pray for its vast readership

ચીરાગ પટલ – લે[સડલ, પે[સી:વેનીયા
Dada,
You can turn out to be a good novelist. You've woven humanity and morale values into a brilliantly simple novel.
You would like to see more of these from you. Eagerly waiting...
You might want to take a look at this (please, go thru' everything and judge judiciously):http://worldwar3.co.in/
Pranaam,
Chirag

ચ[\વદન િમ^ી - લે[ક&ટર,
ટર, કલીફોન)યા
ખાનમાં પણ "રાજકય સા" પીગળ જતા એ પણ ગોવાને "મહા-શમન"ગણી એનો જય જયકાર કરવા લાયો !
....આ જ છે નવલકથાની "િશખર-ટોચ" પહy6યાની વાત ક ઘડ !......એક માનવ, પોતાનામાં વસેલી "ચેતનાશ·2ત"ને જ¸ુત કર, પોતાના પર િવજય મેળવી શક છે , અને સાથે સાથે, એ અ[યને "3ેમ-ગંગા"માં &નાન કરાવી
અ[યને પણ ચેતનાપી ¸ુતી આપી શક છે ! ુરશભાઈ, નવલકથા %ુણ@ કયા@ બાદ, તમે વાંચકોને &વતંPતા આપી,
"ક:પના વાટકા"માં 3વેશ કર સફર કરવા શીખ દધી...પણ, આખર તો Mુય વાત છે "ચેતના-શ·2ત"ની ¸ુતી. .

ર ખાબેન િસ[ધલ,
િસ[ધલ, નેશિવલે, ટ નેસી
“સં&nૃ તીની આ વીજયnુ ચમાં જગાલીયત
, ¹રતા, ુ Nટતા અને ‘બળયાના બે ભાગ‘ ની નીતી જ આખર બની જવાનાં
ં

હતાં.”
આ વામાં જોવા મળે છે તેમ સં&nૃ િતના િવકાસ ઓથે પોષાતી માનવીય નબળાઈના દં ભને >ુ:લો પાડતી આ વાતા@
ણે શેતાનીયત અને માનવતા વ6ચે મશાલ લઈ વા&તવી2તા પર 3કાશ ફºક છે .
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વાતા@ માં કૌવત ઘુ જ છે તેમજ _ુપલી અને <ુ tો 0વા ^ી પાPોની મદદથી 3ેમ તથા િતય આકષ@ણ વ6ચેની
ભેદર ખા બતાવવાનો 3યKન 3શંશનીય છે પરં  ુ તે માટ ^ીના ઉઘાડા શરરના સ§દય@ વણ@નની જર અહ« જણાતી
નથી. આવી કટલીક વાતો સાહKય રસીકોને બીનજર ક »ુ:લક લાગે તે ુ પણ બને અને ધારા3વાહ 0વી કટલીક
વાતો સામા[ય વાચક ન સમJ શક તેમ પણ બને.
માનવ મનના અતલ Xડાણ ુધી પહyચતી આ વાતા@ સમય અને &થળના ભેદને ઓગાળ આપણને પાPો સાથે જોડ
શક છે એટUુ જ નહ પરં  ુ મનમાં ઉઠતા ભાવો કામ, Bોધ, લોભ, મોહ િવગેર સાથેની તની લડતAુ ં 3િત¼બ½બ પણ
જોઈ શકાય છે . આખર 3ેમ ¤ારા િવજય અને Mુ·2ત િવષેની સમજ માનસ પરવત@નની અદl ૂત ¾ચાઈ ¤ારા
આલેખવાનો 3યKન સરાહનીય છે .

બળવંત પટલ – ગાંધીનગર
ીનગર
આપની નવલકથા .. પહલો ગોવા¼ળયો %ુણ@ થઇ છે . અભીનંદન.

ગોવી[દ મા_ુ - નવસાર
આપની ધારાવાહક નવલકથા ' પહલો ગોવાળયો' %ુણ@ કરવા બદલ ખોબલે ભરને ધ[યવાદ...
' પહલો ગોવાળયો' ને તા. 25 ડસેબર ના રોજ ઈ-ુક તરક xલોગ પર Mુકવા માટ આપને હાદÀક ુભે6છા
પાઠવતાં આન[દ અAુભુ ં ¯ં.

3વીણા કડકયા - `ુ&ટન,
ટન, ટ 2સાસ
Starting and ending both are fantastic. The similarity between "River" and 'Life' is nice.
Only brave people can control them.
Good Novel Sureshbhai
congretulations

ભૈરવી 1યાસ - નેવાક@ , કલીફોન)યા
Many Many Congratulations to you masa; wishing that gova no pavo duniya bhar ma vage :)

રમેશ પટલ(આકાશદપ)
આકાશદપ) - કરોના,
ોના, કલીફોન)યા
Cી ુરશભાઈ નીના મનો જગતમાંથી વહલી આ નવલ કથાની % ૄNઠ l ૂિમકા ધરતી પર સંજોગોને આધીન િવકસેલી
ગાથા છે .સતત િવચારોથી અવલોકનને Fથ
ં ૂ વાની તેમની શ·2ત એક ુદર
ં
ભાવ ભર nૄ િત સાહKય જગતને ધરશે એવો
મનને િવuાસછે .તેમને મારા ખળખળ વહતા અ¼ભનંદન.
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સંજય નાનાની
ુપબ@ Hત છે . ઘણો ગયો. ુપબ@ વાતા@ . શ_ુઆતાથી Hત ુધી જકડ રાખે તેવી છે . આવીજ રતે બીJ વાતા@ પણ
લખજો

અAુBમણીકા
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3કરણ - 1 : પહલો નાવીક
ઈ.સ. %ુવ 10,000 વષ@ ....
આ>ુ ં ગામ નદકનાર ભેF ું થ-ુ ં હુ.ં દર વરસે નદમાં %ુર આવે Kયાર આમ જ બધા નદકનાર દોડ જતાં હતાં.
બtે કાંઠ વહતી નદને જોવાનો લાભ કોણ જુ ં કર ? નદના 3વાહમાં થતી ¬ુમરઓ, ¬ુ.. ¬ુ.. થતો અવાજ, અને
3વાહની સાથે તણાઈ આવતી ઝાડની ડાળઓ બધાં જોયાં જ કરતાં. કદક કોઈ તણાઈ આવુ ં નવર પણ દ ખાુ.ં
બાળકો તો ઉછળતા અને nુ દતા આ અ%ુવ@ \oય નીહાળતા. બધાંએ ર«છનાં ક હરણનાં ચામડાં Hગ પર વ«ટાળે લાં
હતાં. સૌના હાથમાં લાકડઓ ક પvથરનાં હથીયારો પણ હતાં.
સામો કાંઠો બsુ આકષ@ક હતો. Kયાં ુ ર Xચા ઘાસની પાછળ રમવાની મ આવે તે ુ ં ઘાસAુ ં સપાટ મેદાન હુ.ં Kયાં
Jભને લલચાવે એવાં, અનેક નવર નીભ@યતાથી હાલતાં દ ખાતાં હતાં. પણ કદ કોઈ Kયાં જઈ શકુ ં નહ«. આ બા<ુ
તો 3ાણીનો શીકાર એ બsુ જફાવાÂં કામ હુ.ં અને ર«છ, વાઘ, ચીા વીગેર આBમક 3ાણીઓનો ભય સતત રહતો.
નદ ખા&સી Xડ હતી. બાર માસ તેમાં માથોડાં 0ટUું પાણી ભર U ું જ રહ.ુ ં ઉપરવાસનો બsુ લાંબો ચકરાવો લઈ, નદ
સાવ સાંકડ બની જતી હતી; તે જયાએથી જ Kયાં જઈ શકાય એમ હુ.ં કો’ક સાહસીકો એક બે વાર એમ Kયાં ગયા
પણ હતા. પણ એ Mુસાફર બsુ કNટ અને જોખમવાળ હતી. ગીચ જગલો
ં
વટાવી, Kયાં જવાુ.ં પણ એય દસેક
દવસની Mુસાફરને Hતે. અને Kયાં પણ સામે કાંઠ આુ ં રળયામુ ં મેદાન ાં હુ?ં બસ બધે જગલો
ં
જ જગલો.Kયાં
ં
ઘણા વાઘની વ&તી પણ હતી. આથી કોઈ Kયાં ન જુ.ં
કંઈ કટલીય પેઢઓથી પવ@ત પરની Fુફાઓ છોડને બધાં નદના આ પવ@તાળ કનાર વ&યાં હતાં. જગલનાં
ં
ઝાડ
પરનાં ફળ અને જગલનાં
ં
3ાણીઓનો શીકાર આ બે પર જ તેમનો Jવન Fુરો થતો. કદક નદની માછલીઓ પણ
પકડ લેતા. પણ એ સીવાય તેમને માટ નદ ભયાવહ હતી. એમાં પડ તે કદ પા¯ં ન આવી શક તેમ મનાુ.ં પવ@ત,
જગલો
ં
અને નદ કાંઠાનાં ભેખડો અને Fુફાઓમાં વસેU ું એમAુ ં ગામ અને થોડક જ સપાટ જમીન – બસ એ જ એમની
નાનકડ ુ નીયા હતી. નદના આ કાંઠ માઈલોના માઈલો ુધી આવો જ પહાડઓ અને ભેખડોવાળો 3દ શ હતો. 0
કોઈ બીં ગામો હતા, તે બધાંય નદની આ તરફ જ હતાં. કોઈને નદની પેલે પારની ુ નીયાનો કશો જ ખયાલ ન
હતો. એ બsુ આકષ@ક, &વગ@ 0વો 3દ શ મનાતો. પણ Kયાં જુ ં અશ હુ.ં
ગોવાને હમેશ સામે કાંઠ જવાAુ ં બsુ મન થુ.ં નાનો હતો Kયાર ભે_ુઓની હાર ગામની ભેખડોમાં સંતાnુ કડ
રમવાની મ તો બsુ આવતી. પણ સામેનાં હરયાળાં મેદાનોમાં મહાલવાAુ ં આખી વાનરસેનાને બsુ મન થુ.ં પણ
માળ આ નદ જ વ6ચે આડ આવતી. હવે તો એ પચીસ વરસનો અણીદાર Mુછોવાળો -ુવાન હતો. પણ બાળપણAુ ં
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એ &વmન એના માનસમાંથી કદ હટÃું ન હુ.ં એ એના મીPો સાથે આ &વmન હમેશ વાગોળતો. બધાં એને પાગલ
સમજતા. નદ ઓળંગવાAુ ં સાહસ કદ કોઈએ ક-ુ ન હુ.ં ગોવાની Äખમાં તરવરતી અને સળવળતી આ આકાંાઓ
જોઈ તેને નદમાં ુ બી ગયેલા કોઈ 3ેતAુ ં વળગણ હોય; તેમ બધાં માનતાં. ગામની પાછલી કોર આવેલા પહાડમાં
આવેલી જોગમાયાની Fુફામાંની, પvથર પર જગલી
ં
વેલાઓના રસથી ચીતર લી, દ વીને ગોવાની મા કાકUુદ ભર
વીનવણીઓ કરતી ક , ગોવાના મનAુ ં આ lુત ુ ર થાય. ગોવાનેય આ દ વીમાં બsુ આ&થા હતી. કટક ટલી વાર એણે
પેલા &વગ@3દ શની સફર કરાવવાની આરત કર લી અને હરણAુ ં ના<ુ ક માંસ દ વીને ધરવાની માનતા પણ માનેલી.
પણ દ વીની nૃ પા હ<ુ તેની ઉપર વરસી નહોતી; તેનો ખેદ ગોવાને હમેશ રહતો.
દર ક %ુર વખતે કરતો હતો તેમ, ગોવો એકટશે સામો કાંઠો જોઈ રો. તેની અને તેના &વmન આડ વ6ચે આ
¬ુઘવતી નદ એને કણાની 0મ >ુચી.
ં
પોતાની તને એ સાવ અસહાય બની ગયેલી અAુભવી રો. તેની -ુવાનીને,
તેના સમ&ત અ&તીKવને આ પડકાર હતો. એની આ&થાને પડકાર હતો. એના પચીસ વરસના Jવનમાં આ &વmન જ
તેને માટ સવ@&વ હુ.ં ગામની કોઈ <ુ વાનડAુ ં _ુપ તેને આકશ) શકુ ં ન હુ.ં પેલી _ુપલીના બધા ચાળા તેની આગળ
કશા કામના ન હતા. એની &વmનુદર
ં
હતી – સામેના કાંઠાની હરયાળ ધરતી - એની સપનભોમ. એ જ એAુ ં &વગ@.
બાક બુ ં ુળ. બસ! એ લીલાંછમ ઘાસમાં એક જ વાર આળોટવા મળે .
અને Kયાં જ એ દ ખાણી!
એક મો¨ું ઝાડ તણાઈને આવુ ં હુ.ં તેની ઉપર એક જગલી
ં
બીલાડ ભયભીત બનીને, લાકડાના Åુ ઠ
ં ાને ચyટને
બેઠલી હતી. આમેય ગોવાને આવાં નાનાં નવરો બsુ ગમતાં. ગામના બધાં nુ તરા અને બીલાડઓ તેને મહા3ાણ
0વાં હતાં. આ બીલાડAુ ં ુ ખ ગોવાથી સહન ન થ-ુ.ં પાણીમાં થોડ આગળ જઈ હાથમાંની લાંબી અને કડયાળ ડાંગ
તેણે લંબાવી. બીલાડના સારા નસીબે ડાંગમાં એક ડાળ ભરાઈ. ગોવાએ બળ%ુવ@ક ડાંગને ખÆચી. સાથે ઝાડ પણ
ખÆચાઈ આ1-ુ.ં હવે બીલાડને પણ હમત આવી. તેણે nુ દકો માય. એક જ nુ દક મરણીયા બનેલી બીલાડ આ કાંઠ
આવી ગઈ; અને છલાંગ મારને ભાગી ગઈ.
કોણ ણે ગોવાને એ ઘડએ ુ ં ુરાતન ુઝÇુ;ં તે nુ દકો મારને એ તો ઝાડ ઉપર જઈ %ુયો. બધાં
ગામવાસીઓના મyમાંથી રાડ નીકળ ગઈ. ગોવાની મા તો રડવા જ લાગી. “ અર ર! ગોવા, તને આ શી કમત ુઝી?
પાછો વળ આ1ય, મારા બેટા!” _ુપલી તો બેભાન જ બની ગઈ. નદAુ ં %ુર જોવા આ1યાં હતાં; પણ હવે ાં કોઈની
નજર નદ ઉપર હતી? પાંચસો Äખો એકટશે ગોવાની 3Kયેક હલચાલને નીહાળ રહ. હવે ુ ં થશે? તેમની અને
ગોવાની વ6ચે Èંફાડા મારતા જળરાશીનો એક ુ ભ Hતરાય ¬ુરકયાં કરતો હતો. કોઈ શતા જ ન હતી ક , ગોવો
આ બા<ુ આવી શક.
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અને બધાંના આ£ય@ વ6ચે ગોવાએ તેની લાંબી ડાંગ નદના પટમાં ખોસી ધÉો માય. ઝાડ તો હવે નદના
3વાહની ઘણે Hદર જઈ તરવા માંડÇુ.ં આવા બે ચાર હડસેલા અને ગોવો તો નદની મ4યમાં પહyચી ગયો. બધાના
મyમાંથી ચીસ નીકળ ગઈ. ‘નÉ હવે ગોવાAુ ં આવી બ[-ુ.ં હવે ગોવો ગયો સમજો. ’ પણ આ0 સાાત કાળભૈરવે
ગોવાના મનનો કબજો લીધો હતો. તેના મગજમાં ભરાયેU ું પેU ું lુત આ0 રાપાઠમાં હુ.ં એ આખી lુતાવળે તેના@
ચીનો કબજો લઈ લીધો હતો. ગમે તે થાય, પેલે પાર પહyચુ ં જ છે .
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3કરણ – 2 : નદની પેલે પાર
અને છે વટ ગોવો નદના સામેના કાંઠાની સાવ નJક જઈ પહyચી ગયો. અહ« તો નદ સાવ છછર હતી. ગોવાએ
એક છલાંગ માર અને ઝાડ પરથી ઓ:યા કાંઠા ઉપર તેA ુ ં અવતરણ થ-ુ.ં આ પહU ું માનવ-પગUું એ સપનભોમમાં
પડÇું હુ.ં આ એક પગUું સમI કોમને - અર ! આખી માનવતને - એક નવા -ુગમાં, સં&¹તીની એક
અપરવત@નશીલ 3Bયામાં ધકલી દ વાAુ ં હુ.ં કાળના ગભ@માં Fુફામાંની પેલી જોગમાયાની આ કોઈ ગેબી યોજના
સાબીત થવાની હતી.
કાંઠ પગ Mુો ન Mુો અને ગોવાએ દોટ મેલી. ર શમ 0વી _ુપાળ ર તીનો પટ ઓળંગી, એ તો માથોડાં Xચા
ઘાસના બીડમાં ખોવાઈ ગયો. એ Xચા ઘાસના ઠક ઠક પહોળા પટની પેલી પાર એની સપન ભોમકા હતી. એ જ તો
એના નાનકડા Jવનની નાનકડ આશા હતી. એAુ ં સવ@&વ હુ.ં પણ એ લહલહાતી હરયાળ ભેળા થઈ જવાના
ધખારામાં એ પોતાની ડાંગ નદકાંઠ છોડ આ1યો હતો.
સામે કાંઠ આ>ુ ં ગામ હરત ભર Äખે આ અlુત%ુવ@ \oય નીહાળ ર`ુ.ં હવે ગોવો દ ખાતો ન હતો. સૌ ભયથી
થરથર રાં હતાં. પસીને ર બ ઝેબ. બસ કાળભૈરવ ક કોઈ જગલી
ં
નવર હમણાં જ ગોવાનો કોળયો કર જશે.
ગોવો તો હવે ગયો. કદ કોઈ નદ ઓળંગી પા¯ં આ1-ુ ં છે ક , ગોવો આવે? ગોવાની મા અને _ુપલી ટોળાંની વ6ચે
બેભાન પડાં હતાં. હવે તેમનો ગોવો તો ગયો જ. હબકાં લેતા ગોવાના ગોઠયા એકમેકને સધીયારો આપતા હતા,
કાળભૈરવને તેમનો 1હાલો ગોવો પાછો આપવા વીનવતા હતા. ઘરડરાં માથે હાથ દઈને બેસી પડા.
પણ આ ુ ં કૌુક? બધાં ગોવાને ઘાસના બીડમાંથી બહાર નીકળ તેનીય પેલે પાર જતો નીહાળ રા. હવે તો એ
કડ 0વો નાનો થઈ ગયો હતો અને માંડ દ ખાતો હતો. બધાંની ુ વાઓ કામ કર ગઈ હતી. કાળભૈરવ રઝાયો હતો.
એણે ગોવાને મોતના Mુખ ુધી લઈ જઈ પાછો Mુો હતો. ન બનવાAુ ં નજર સામે બની ર`ું હુ.ં ગોવાએ એમની
બધી 3ણાલીકાઓ તોડ દધી હતી. બધી મા[યતાઓને, બધી પરં પરાઓને ગોવો ખોટ સાબીત કર રો હતો. ઝાડ
અને Fુફાઓમાં Jવાતી જ«દગીમાં એક આMુલ પરવત@નAુ ં બીજ રોપાઈ ગ-ુ ં હુ.ં
ઘાસના બીડમાંથી ખાલી હાથે બહાર આવી ગોવાએ પોતાની સપનભોમકામાં સફર શ_ુ કર. તતનાં 3ાણીઓ
Kયાં નીભ@ય રતે ચર રાં હતાં. ગોવો મન Mુકને એ ઘાસમાં આળોટÊો. તેની આરત Fુફામાંની જોગમાયાએ %ુર કર
હતી. એની સપનભોમકા એને મળ ગઈ હતી. તેA ુ ં Jવનકાય@ સી4ધ થ-ુ ં હુ.ં તે ના6યો અને nુ ો. મોટા રાગડાથી
તેણે પોતાના અમયા@ દત આનંદની અભી1ય2તી કર.
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આમ કોણ ણે કટલો સમય પસાર થયો હશે. હવે ગોવો વા&તવીકતાની ધરતી પર પાછો પટકાયો. પેટમાં કકડને
lુખ લાગી હતી. પણ એની પાસે શીકારનાં કોઈ પણ સાધન ાં હતાં? અર ! આ સપનભોમકામાં પvથરનો એક ¨ુકડો
પણ ભળાતો ન હતો. તેણે બકર 0વા એક નવરને પકડ લેવાની ઘણી પેરવાઈ કર. પણ એ નવર તેના કરતાં
ઘુ ં ચાલાક નીવડÇુ.ં ગોવાને પાછળ પાડને એ તો રÈચÉર થઈ ગ-ુ.ં બીં નવરો પણ આ નવી આવી પડલી
હરકતથી ન બચાવવા ભાગી ¯ટÊાં. હવે આખી હરયાળમાં એકમાP ગોવો જ બાક રો હતો. ઘાસ આરોગવાની
એની મતા પણ ાં હતી? અર ! પીવાAુ ં પાણી પણ બીડની પેલે પાર પાછળ રહ ગ-ુ ં હુ.ં કાજળકાળ ઘનઘોર રાત
પધાર ુક હતી. આખા વાતાવરણમાં સtાટો છવાયેલો હતો.
lુયા, તર&યા અને હતાશ ગોવાએ લથડતાં લથડતાં પારોઠનાં પગલાં માંડા. માંડ માંડ બીડને ઓળંગી તેણે
નદકાંઠાની ર તીમાં પગ મે:યા. નદAુ ં %ુર તો ારAુય
ં ઓસર ગ-ુ ં હુ.ં પેU ું ઝાડ તો ારAુય
ં તણાઈ ગ-ુ ં હુ.ં
ગોવા પાસે પેલી કડયાળ ડાંગ સીવાય કોઈ સાધન ન હુ ં ક , તે બી કોઈ ઝાડને પાડને ફર પાછો ગયો હતો તેમ
આવી શક. અને સામે કાંઠ કોઈ ઝાડ પણ ાં હુ.ં ઘણે ુ ર, ઘાસના એ મેદાનની પેલી પાર, Ëુોની હાર દ ખાતી હતી.
પણ Kયાં ુધી ગોવો પહyચે તો પણ તેની પાસે ઝાડ કાપવા માટ નાં કોઈ સાધન પણ ાં હતાં?
ગોવો હવે Mુઝાયો
ં
હતો. તેA ુ ં Jવન&વmન સાકાર થ-ુ ં હુ.ં પણ હવે તે આ1યો હતો, તે રતે પાછો જઈ શક તેમ
ન હુ.ં હવે તે બી જ કોઈ વીuનો રહવાસી બ[યો હતો. પોતાના 1હાલસોયા ગામથી એનો છે ડો ફાટ ુો હતો.
તેની સપનભોમકા તેને મળ હતી; પણ એ તેના કશા કામની ન હતી. પણ એની મા અને સાથીદારોથી એ વી>ુટો પડ
ગયો હતો. એની હાલત Pીશંnુ 0વી બની ગઈ હતી. આ ઠગાર નવી ુ નીયા ઉપર તેને અુયા થઈ આવી.
એક બીJ આકાંા હવે તેના માનસમાં જ[મી. ગમે તે થાય – ગામ અને ઘરભેળા થુ ં છે . કલાકો વીતી ગયા.
ુ ી આપે તેવા સાથી હતા? ગોવો lુખ અને એકલતાથી 1યાnુ ળ
અહ« તેની પાસે ાં કુ ં ખાવાAુ ં હુ?ં ાં કોઈ સહાAુlત
બની ગયો. કાજળકોર ઘનઘોર રાતમાં તેA ુ ં અર®ય_ુદન સાંભળનાર કોઈ ન હુ.ં અર ! હવે તો Fુફાવાળ જગદં બા
પાસે આરત કરવા પણ ાં જઈ શકાય તેમ હુ?ં ગોવાને પોતાના વીનાશના ઓળા ઉભરતા લાયા. મરણના 3દ શની
કાળ રાત પડ ુક હતી. થાક અને હતાશાથી I&ત ગોવો લથડ-ુ ં ખાઈને નદની ર તમાં ઢળ પડો.
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3કરણ – 3 : Fુફાવાસીઓ
ગોવો યાં રહતો હતો, તે નદની પેલે પારની જયા બsુ %ુરાણી હતી. ગોવાનો કબીલો પરા%ુવ@થી Kયાં રહતો
હતો. તેના વડદાદા પણ નદના ઉપરવાસમાં આવેલાં કોતરોમાંની એ Fુફામાં રહતા હતા. Kયાંજ એમનો &વગ@વાસ
થયેલો ગોવાએ જોયો હતો. એ વડદાદાJ બsુ અAુભવી હતા; અને બધાંને એમના માટ બsુ માન હુ.ં એ બsુ વાતો
કહતા. એમની વાતો પરથી જ ગોવાને પોતાના %ુવ@જો વીશે ાન મ¡-ુ ં હુ.ં અKયાર 0 ‘આુનીક’ (!) &થીતીમાં તેમનો
કબીલો Jવતો હતો, તે માટ તેમના અનેક %ુવ@જોના અથાક 3યKનો જવાબદાર હતા. કંઈ કટલીય વીટંબણાઓને પાર
કરને અKયારની &થીતીએ સૌAુ ં Jવન આ1-ુ ં હુ.ં યાર યાર તેઓ જોગમાયાની 3ાથ@ના કરતા; Kયાર અુક એ
%ુવ@જોને યાદ કર તેમનો આભાર સૌ માનતા.
કંઈ કટલીય પેઢઓ પહલાં એમના વડવા છે ક ઉપર પહાડ પરની Fુફામાં રહતા. એ Fુફા આમ તો બsુ જ બંધીયાર
હતી. પvથરના અનેક ઘા માર એ Fુફા ર«છો પાસેથી તેમણે પડાવી લીધી હતી. એમ ન થ-ુ ં હોત તો ર«છોના આBમણ
સામે તેમની સાવ નાનકડ વ&તી ારનીય ખતમ થઈ ગઈ હોત. આકરા શીયાળાનો મરણતોલ માર પણ એ Fુફા
વીના એ %ુવ@જો ાંથી Jરવી શા હોત? Fુફાના Mુખ આગળ ઝાંખરાં અને નાના પvથરો રાખી એમણે દરવાજો પણ
બના1યો હતો, 0થી માP કબીલાના સÌયો જ Hદર આવી શક. એની બા<ુ માં કલકલ કરુ ં ઝરુ ં વહ ુ ં હુ;ં 0માંથી
કબીલાના સÌયો માટ %ુરુ ં પાણી મળ રહ.ુ ં આ રત તેમના વડવાઓ પાસેથી ુ ર ુ રની ટોળઓ પણ શીખી ગઈ
હતી અને બધે માનવJવન એવી Fુફાઓમાં જ Jવાુ.ં હમેશ નવા શીકારની શોધમાં <ુ વાનીયાઓ દોડતા રહતાં.
કબીલાની ^ીઓ ફળ અને ુકા મેવા વીણવા જતી.
પણ વ&તી વધતાં એ Fુફા ઘણી નાની પડવા માંડ હતી. વધી ગયેલી વ&તી માટ શીકાર પણ %ુરતો ન પડતો, Kયાં
વારં વાર ર«છનો ભો તો હJ પણ રહતો હતો. ર«છોને માટ હવે બીJ કોઈ Fુફા નJકમાં બાક રહ ન હતી. વળ પેલાં
ઝરણાંA ુ ં પાણી પણ હવે બધાંને %ુરુ ં પડુ ં ન હુ ં - ખાસ તો નહાઈ ધોઈને ચોખા થવા માટ . આથી પાણીની બsુ
તકલીફ પડતી હતી.
આથી વડદાદાના દાદા આખા nુ ¨ુબને નદના કનાર આવેલાં આ કોતરોમાં લા1યા હતા. વધેલી વ&તી માટ અહ«
જયા ઘણી હતી. નદના પાણીનો અ>ુટ ખનો પણ સાવ નJક હતો. ર«છ પણ આટલે નીચે આવવાની હમત
કરતાં નહ«. આ ઉપરાંત જગલી
ં
નવરોના આBમણનો Mુકાબલો કરવા તેમની પાસે વુ ઘાતક શ^ો પણ હવે હતાં.
ચીકણા પvથરને ધાર કાઢ લાકડાંય ફાડ શક તેવી nુ હાડઓ પણ તેમની પાસે હવે હતી. નાના તેજદાર પvથરોને ધાર
કાઢ, તેની છરઓ પણ તેઓ હવે હાથવગી રાખતા. જગલી
ં
નવરો સાથેના હાથોહાથના Mુકાબલામાં આ છરઓના
એક બે ઘા 3ાણીને મરણ-શરણ કરવા સમ હતા. વળ આવી મોટ છરઓ લાંબી લાકડઓના છે ડ લગાવી,
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3ાણઘાતક ભાલા પણ તેમણે બના1યા હતા. આ ભાલા નવરોનો Mુકાબલો ુ રથી જ કરવાની મતા આપતા હતા.
કબીલાના અ&તીKવ અને વીકાસ માટ આ શ^ો અણમોલ હતા. યાર વાષ)કોKસવમાં બધા ભેગા થઈ પેલી <ુ ની
Fુફામાં આવેલ જોગમાયાની આરત કરવા જતા; Kયાર આ શÍોની %ુ પણ અુક કરવામાં આવતી.
છ પેઢથી એ કોતરોમાં એમનો કબીલો રહતો હતો. પણ રહવાસ બદલાયો હતો એટUું જ. શીકાર, ઝાડ પરનાં ફળો
અને ુકા મેવા એજ એમનો આહાર હતો. બાપદાદાની <ુ ની Fુફામાં બીરાજમાન જોગમાયાની nૃપાથી અને નવાં
શ^ોના કારણે આ સામIી ઓછા કNટથી મળતી - એટUું જ. એ માટ હવે થોુ ં ઓ¯ં ઝÎમુ ં પડુ ં હુ.ં પણ સામેના
કનાર અઢળક ઘાસમાં અસંય 3ાણીઓને બી[ધા&ત ચરતાં જોઈ, બધાંના મyમાંથી લાળ ટપકતી. પણ નદ શી રતે
ઓળંગવી? પાણીથી એ સૌ બsુ ડરતા. હમણાં બે માસ પહલાં જ નદકનાર રમતાં છોકરાંઓમાંથી એક છછરા
પાણીમાંથી દોડને Xડા ુના બા<ુ ગયો હતો અને એમાં જ ગર ગયો હતો. જો કોઈ %ુત 1ય2તી પણ આમ કરવા
ગઈ હોય તો તે કદ પાછા આવી શક ન હતી. આથી નદ ઓળંગવી એ બsુ મો¨ું પાપ મનાુ.ં એ આમ[યાAુ ં
ઉ:લંઘન કર એનો કાળભૈરવ કોળયો કર જતો - એમ મનાુ.ં
શીયાળાની હાડ થીજવી દ તેવી ઠંડ ખાળવા બધાં શરર ઉપર ચામડાં વ«ટાળતાં. સૈકાઓથી આ રસમ
અપનાવવામાં આવી હતી. હવે વડવાઓની 0મ નીવ@^ ફરુ ં શરમજનક ગણાુ.ં હવે એ લોકો કાુ ં માંસ પણ નહોતા
ખાતાં. પvથર અફળાવી તણખા પેદા કર, ુÉા ઘાસ અને પાંદડાંમાં આગ પેદા કરવાAુ ં તેમને આવડ ગ-ુ ં હુ.ં
ઝાડની પાતળ ડાળઓ અને પછ પાતળાં થડમાં આ આગ ફલાવી એની ઉપર શીકાર રં ધાતો.
નવરાં પડ Kયાર બે ચાર આધેડ વયનાં ^ી %ુ_ુષ જોગમાયાની Fુફાની મરામત કર આવતાં. દર સાલ એમાં નવાં
રં ગરોગાન કરવાં પડતાં. માતાJ 3સt થાય એના ઉપર જ એમના Jવનનો આધાર રહતો. એ મોટ Fુફાની
જોગમાયા સામે સળગતી ચીતાની ચોગરદમ, ઢોલના ધુક નાચવાAુ ં સૌને બsુ ગમુ.ં
આવો નાચ ચાલતો હોય Kયાર ગોવો બા<ુ એ બેસી રહતો. તેA ુ ં ચી પરાBમી વડવાઓ 3Kયે આભાર અને
અAુIહની લાગણીથી અભીlુત બની જુ.ં તેને આવે વખતે એ પરાBમી વડવાઓના પગલે નવાં પરાBમો કરવા બsુ
મન થુ.ં જોગમાયાની શ2તી પોતાનામાં આવે અને નદની ઓલી પાર એ ાર ડગ Mુક શક , એનાં શમણાંમાં જ
ગોવો ુ બેલો રહતો.
****
વહલી સવારના પવનની લહરખીએ ગોવાને હલબલા1યો. અતીતનાં આ બધાં શમણાંમાંથી એ ઝબકને
યો. ગોવાના મyમાંથી એક નીસાસો સર ગયો. ‘ એ બધાં શમણાં નીરથ@ક થવા સ@યાં હતાં. તેની નીબ@ળ દશામાં તે
અહ« પરાયી ભોમમાં lુખે ને તરસે ખપી જવા; રાની પુઓનો ખોરાક થવા સરયો હતો. કદાચ નદAુ ં %ુર ફરથી
ચઢ આવે; તો તે ાંયનો ાં તણાઈ જવાનો હતો. કાળભૈરવના ખmપરમાં તે ચપટમાં હોમાઈ જવાનો હતો. તે
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3તાપી વડવાઓAુ ં નામ બોળનાર કપાતર હતો - ગોવો 'ગાંડયો', અÉલ વગરનો, ચઢતા %ુરમાં 3વાહની સામે ધસી
જનાર મહા Mુખ@.’
ુ ં થતાં હતાં. કોઈ સાધન ક
આ બધા વીચારોની પ£ાત-lુમાં lુખAુ ં ુ ખ તેને સતાવી ર`ું હુ.ં પેટમાં વીણાંટાં
શ2તી વીના પેટ%ુય શÆ કરવી? થોુ ં આ ઘાસ ખવાય છે ? અને તેનામાં તો ઉભા થઈ ચાલવાની તાકાત પણ ાં
રહ હતી ?
અને Kયાં જ તેની Äખ સામે ર તીમાં તરફડતી એક માછલી દ ખાઈ. ઘસડાઈને તે માછલી કને પહy6યો. જોગમાયાની
કવી અનહદ nૃ પા હતી? સામે ચાલીને શીકાર આરોગાવા ઉપ&થીત થયો હતો. કાચી ને કાચી માછલીને મને કમને
પેટમાં પધરાવી, પાણી પીુ ં Kયાર એના Jવમાં Jવ આ1યો. થોડ વાર તે ઉભો થયો અને સામા કનારા પર આવેલા
માદર વતનની સામે તે 3ેમથી નીહાળ રો. તેનાં મા બાપ, તેના ગોઠયાઓ – બધાં યાદ આવી ગયાં. તેણે આ<ુ બા<ુ
નજર કર. પણ ાંય તેA ુ ં વજન ઝીલી શક તે ુ ં ઝાડAુ ં એકય Åુ ંÅું તેની નજર ન ચડÇુ.ં 0 રતે તે નદની આ પાર
આ1યો હતો તે રતે પાછા જવાની કોઈ શતા ન હતી. અહ« જ Jવન ગાળુ ં બsુ દોUું હુ.ં નદના પાણીમાં
ખાબકવાAુ ં ુ &સાહસ તેના કોઈ બાપદાદાએ ક-ુ હોય તેમ તેને સાંભરુ ં ન હુ.ં
ૃ બની ગઈ હતી. ફર જોગમાયાAુ ં એ સત અને વડવાઓનાં પરાBમનો ગવ@ એના
પણ હવે તેની JJવીષા Fત
ચીને ખળભળાવી રો હતો. કોઈ નવા જ lુતે તેના મનનો કબજો લઈ લીધો. તેની અવસાન પામેલી &વ-ગરમા
%ુનઃ 3તીNઠત થઈ હતી. બધો નીવદ, બધી હતાશાઓ, બધી વેદનાઓ ભ&મીlુત બની ગઈ હતી. મા જોગમાયા
સાાત તેના તનબદનને, તેણે કદ અAુભવી ન હતી તેવી તાજગી અને >ુમાર બી રાં હતાં. તે -ુગ પરવત@ન
કરનાર, સમરાંગણનો યો4ધો હતો. તેના વહાલા કબીલાનો ઉ4ધારક હતો. હવે તેને મરુ ં પોશાય તેમ ન હુ.ં
એક આવેશ, એક ધસમસુ ં જોમ, નસોમાં ધમધમુ ં ગરમ ગરમ શોણીત - અને પાણીનો બધો ભય કોરાણે મેલીને
ગોવાએ નદના પાણીમાં Îકા1-ુ.ં આ પાર ક પેલે પાર....
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યો
3કરણ – 4 : તરવૈયો
%ુર તો ારAુય
ં ઓસર ગ-ુ ં હુ.ં નદનો છછરો ભાગ હવે બsુ થોડોક જ હતો. ગોવાએ કાંઠથી છછરા ભાગમાં
ચાલવા માંડÇુ.ં સહજ જ આગળ વ4યો અને એકદમ તેના પગ નીચેની ધરતી સરક ગઈ. તેણે તરત સમતોલન
ળવી, પગ પાછો ખÆચી લીધો. ુ બવાના ભયથી એણે પાછા કનારા ભણી 3યાણ ક-ુ. તે પાછો કનાર જતો રો, અને
વીચારમાં મશFુલ બની ગયો. તેની પાસે માP બે જ વીક:પો હતા. એ કનારા પર રહ નવો, અ®યો Jવનસંઘષ@
શ_ુ કરવો; અથવા પાણીમાં ÄધÂકયાં કર Îકાવુ.ં બેઉ રતમાં પોતપોતાનાં જોખમ હતાં.
બsુ વીચાર કર તેણે બીજો વીક:પ પસંદ કય. પણ પહલો વીક:પ પણ તેને ખોટો લાયો ન હતો!
તેણે ફરથી છછરા પાણીમાં ચાલવા માંડÇુ.ં Xુ ં પાણી આવતાં જ તેણે હાથ પગ હલાવવા માંડા. પણ આ કળા
તેની ણીતી ન હતી. તે માંડ માંડ મા°ુ ં પાણીની સપાટની ઉપર રાખવા ઝÎમતો ગયો. કદક ુ બnુ ં પણ ખાઈ લીુ.ં
એકાદ વખત નાકમાં પાણી પણ ¬ુસી ગ-ુ.ં તેણે જો-ુ ં ક uાસ ભર રાખે, તો ુ બક ખાતી વખતે બચી જવાય છે . અહ«
તેને ાં કોઈ આ નવી કળા શીખવવા આવવાAુ ં હુ?ં બુ ં તે જ શીખવાAુ ં હુ ં ને?
આમ તેણે બાથોડયાં ભરવા માંડાં. ઉભા ઉભા જ પાણીમાં તરતા રહવાની કળા તેને ધીમે ધીમે હ&તગત થવા
લાગી. પણ આમ ુ બવાથી બચી જવાય. પણ આગળ શÆ જવાય? આટલી પહોળ નદ પાર કરવાની હતી, અને આગળ
તો ન ણે શાં શાં નવાં જોખમ આવવાનાં હતાં? અડધોએક કલાક આ ગડમથલ ચાલી. પણ એક ડગUું પણ તે
આગળ વ4યો ન હતો. આ બલામાંથી ક મ ઉગરુ ં તેના વીચારો તે કરવા લાયો. ધીમે ધીમે થાક પણ લાગવા માંડો
હતો.
અને તેને યાદ આ1-ુ,ં બીલાડઓ પાણીથી ડરતી, પણ nુ તરાંઓને તેણે આસાનીથી નદ તર સામે કનાર પહyચી
જતાં જોયાં હતાં. તેને હવે ખબર પડ ક , nુ તરાની 0મ શરર આુ ં હોય તો કદાચ આગળ વધાય. તેણે ડરની સાથે
શરર લંબા1-ુ.ં હવે પાણી નાકની લગોલગ આવી ગ-ુ ં હુ.ં ભયAુ ં એક લખલ>ુ ં તેને થથરાવી ગ-ુ.ં તેણે જોશથી હાથ
અને પગ વ«ઝવા માંડા. ખાસ આગળ તો ન વધા-ુ ં , પણ તેને લા-ુ ં ક આડા રહને પણ પાણીની સપાટની ઉપર
રહ શકાય છે . નાક બચાવી શકાય છે . હાથની ગતીથી ઉછળતી પાણીની છાલકો તેના ચહરા પર પડતી હતી. પણ એ
તેને હવે અકળાવતી ન હતી. થોડાંક ુ બકાં ખાતાં, થોડાંક સીધા ક વાંકા ુકા
ં થતાં, નાકમાંથી થોુ ક
ં પાણી પી જતાં તે
ધીમે ધીમે બચતાં શીખવા માંડો. Xડો uાસ ભર બે ઘડ પાણીમાં પડલા રહ થાક ઉતારવાની કળા પણ ધીમે ધીમે
તેને આવડવા માંડ.
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આ ગડમથલ થોડોક વખત ચાલી અને ધીમે ધીમે હાથ અને પગની ચાલ વ6ચે સંવાદતા સધાવા માંડ. તેણે
હરખથી જો-ુ ં ક , તે કનારાથી ઠક ઠક ુ ર આવી ગયો હતો. પણ મંJલ તો હ<ુ ઘણી ુ ર હતી. તેને ડર પણ લાગવા
માંડો ક , નદની મ4યમાં પહyચી ગયા પછ થાકના માયા@ તે ુ બી જશે. તેણે પાછા જુ ં ક આગળ વ4યે રાખુ?ં તેણે
ફર જોગમાયાને યાદ કર; પોતાના 3તાપી વડદાદાને અને તેમના વડવાઓને યાદ કયા@ . આ બધાં તેની lુઓમાં
બળ આપે અને આ વૈતરણી પાર કરાવે એવી આરત તેના મનમાં ચાલી રહ. તેણે માનતા માની ક , જો તે વતન પાછો
ફર શકશે, તો જોગમાયાની Fુફામાં બને એટલા જલદ પહyચી, તે વીણેલાં સરસ ુકા મેવા પણ ધરશે.
આ નવા વીuાસના બળમાં તેના હાથપગ ઝપાઝપ ચાલવા લાયા. Hતર કપાવા લા-ુ.ં હવે તે નદના મ4ય
ભાગની સાવ નJક પહyચી ગયો હતો. પણ થાક ય બરાબર ચડો હતો. તેણે નીગ@ત થઈ, uાસ રોક આડા આડા જ
હાથ પગ લંબા1યા. અને આ ુ?ં તેને ખબર પડ ક તે આમ થોડો વખત પાણી ઉપર ુઈ પણ શક છે . આ નુ ં
બÐાન તેને બsુ મીÅુ ં લા-ુ.ં હવે તે થોડાક તરવાના ઝપાટા બાદ આમ આરામ લેતાં શીખી ગયો. બે ડગ આગળ, તો
એક ડગ પાછા; ઘડક ઉભા ઉભા; તો બે ઘડક વીરામ. આમ તેની ગાડ મંથર ગતીએ આગળ વધવા લાગી.
હવે તેણે નદનો મોટાભાગનો પટ કાપી નાંયો હતો. હવે વતનનો કનારો નJક દ ખાતો હતો અને પેલી અણી
ભોમકા ુ ર અને ુ ર સર રહ હતી. તેનો વીuાસ હવે વધવા લાયો. મા જોગમાયા તેને મદદ કર રહ હતી, તેના
%ુવ@જો Hતરમાંથી તેને પોરસ ચડાવી રા હતા. તેનાં માબાપની, ગોઠયાઓની યાદ; તેમને ફર મળવાની આર<ુ
તેની થાકલી રગોમાં આશાઓ Ñ[માવી રહ હતી. ધગધગુ લોહ તેના હાથપગને મરણીયા 3યKનો કરવા શ2તી
આપી ર`ું હુ.ં ગોવો કનારાની સાવ નJક પહyચી ગયો. પણ હ<ુ છછરો ભાગ તો ુ ર જ હતો. બે ચાર જ ઝપાટા
અને કનારો આવી જશે.
અને Kયાં તેના પગને કોઈ ચીકણો &પશ@ થયો. એક મોટ માછલી તેને અડકને ચાલી ગઈ હતી. તે એકદમ ચyક
ગયો. તેના થાકલા હાથપગમાં ભેગી થયેલી તાકાત ઓસર ગઈ. તેના ભરાઈ ગયેલાં ફફસાં હવે હડતાલ પર ઉતર
ગયા. હવે uાસ ભર રાખવાની તેમની Fુ
ં ઈશ ખતમ થઈ ુક હતી. તેA ુ ં 4યાન બે4યાન થઈ ગ-ુ.ં JJવીશાના
બધા સંક:પો કડડlુસ થઈને ુટ પડા. હવે આગળ એક ડગ પણ તે જઈ શક તેમ ન હતો. થોડા ઘણા ભર રાખેલા
uાસે તેણે છે :Uું ુ બnુ ં ખાુ.ં અને તેની કાયા નદની સપાટની નીચે સરવા લાગી. ગોવાએ બુ ં ભાન Fુમાવી દુ.ં
અને એક ઘેર ની\ામાં તે સરક ગયો.

અAુBમણીકા
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3કરણ – 5 : તારામૈPક
નદથી સહજ Xચે, એક ખડક ઉપર તે ખીt વદને ઉભેલી હતી. પોતાના કબીલાના કોતરથી થોડક ુ ર આવેલા
મામાના કબીલાથી તે હમણાં જ આવી હતી. નદAુ ં %ુર તો ઓસર ગ-ુ ં હુ;ં પણ તેના શોકAુ ં ઘોડા%ુર ાં ઓસરવાAુ ં
નામ જ લે ુ ં હુ?ં તે વીસ વરસની, યૌવનથી છલકાતી, નવયૌવના હતી. તેની ઉમરની બીJ -ુવતીઓ તો બે Pણ
છોકરાંની મા પણ બની ગયેલી હતી. તેની બીJ સખીઓ કરતાં _ુપલી સાવ ભીt હતી. તેને બીJ છોકરઓની 0મ
-ુવાનોમાં અને બાળકોમાં રસ ન પડતો. એ વીરાંગના હતી. એને જગલોમાં
ં
, કોતરોમાં, Fુફાઓમાં ¬ુમવાનો ગાંડો શોખ
હતો. તે અુક શીકારમાં બધાંની સાથે જોડાતી. _ુપલીAુ ં મન કોઈ -ુવકમાં હ<ુ લાગુ ં ન હુ ં – સીવાય ક , ગોવો. અને
તે પાગલ તો છોકરઓ બાબત સાવ નીલપ હતો. તેને તો નદ ઓળંગી સામે પાર જવાAુ ં ઘેU ું જ લાગેU ું હુ.ં
તે નાની બાલીકા હતી Kયારથી અવારનવાર મામાના થાનક જતી. ગોવા અને બી બાળકો સાથે તેને રમવાAુ ં
બsુ ગમુ.ં -ુવાનીમાં આવતાં એ રમત ાર 3ીત બની ગઈ; એની એને ખબર જ ન પડ. એ ગોવાના મનની રાણી
બનવા Îરતી હતી. પણ ગોવો 0Aુ ં નામ? એ સહ0 મચક જ આપતો ન હતો. નદ પાર કરવાની ુન સીવાય એને
કાંઈ ુઝુ ં જ ન હુ.ં અને એ ુનમાં ને ુનમાં તો એણે પોતાના 3ાણની આsત
ુ ી આપી દધી હતી. ગોવો હવે પાછો
આવે તે અશ હુ.ં કાળભૈરવ એને Iસી ગયો હતો. 0 મલકમાંથી કોઈ પાછÃું આ1-ુ ં ન હુ;ં તે મલકમાં એ ાંય
ગર ગયો હતો. તેને નદમાં ખાબકતો જોઈ, _ુપલી બેભાન બની ગઈ હતી; અને મામાના ઘરનાં બધાં તેને કોતરમાં
લઈ ગયા હતા. ભાનમાં આવતાં બે જણ સાથે મામાએ તેના માબાપ પાસે પાછ મોકલી હતી.
ગોવા વીનાAુ ં Jવતર તેને હવે અસાર લાગુ ં હુ.ં એ ચીર વીજોગણની 0મ ખાલી Jવન Jવવા માંગતી ન
હતી. નદમાં પડુ ં Mુકને કાળભૈરવને પોતાની આsત
ુ ી આપવા તે લાલાયીત બની ગઈ હતી. એના સમાજમાં
મોટાભાગે ^ીઓ મારણને સાફ કર, રસોઈ બનાવવાAુ ં અને જ_ુરનાં હાડકાં અને ચામડાં સાફ કર, ભેગાં કરવાAુ ં કામ
કરતી. ઝાડ પરથી ફળો અને ુકા મેવા પણ ^ીઓ જ ભેગી કરતી. એમના સમાજમાં ^ીઓ બsુ જ આદરપાP
ગણાતી. બધા અગKયનાં કામ એમને %ુછને થતાં. માટ જ તો બધા કબીલાઓની સામા[ય આરા4ય દ વી પવ@ત પરની
Fુફામાં આવેલી જોગમાયા ગણાતી. બધી ^ીઓ એનો અવતાર મનાતી. કોઈ ^ીAુ ં મન ુ ખવુ ં એ મહાન પાપ મનાુ.ં
એને શારરક હાની પહyચાડવી ક એની ઈ6છા વગર એની સાથે સહચાર કરવો, એ કોઈ &વmને પણ ક:પી ન શકુ.ં
નદ કનાર રહતાં બધાં કબીલાઓની આ પરા%ુવ@થી ચાલી આવતી આચાર સંહતા હતી.
અને _ુપલી એક વીશીNટ ^ી હતી. કોઈ એને સમJ શકુ ં નહ«. એAુ ં મન મનાવવા, એને આકષ@વા કટકટલા
-ુવકો Îરતા હતા. પણ કોઈને _ુપલી મચક આપતી ન હતી. હવે ગોવાના અ\oય થયા બાદ, તો એ બધા એને સાવ
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અકારા લાગવા માંડા હતા. એમાંના કોઈની સાથે ઘર માંડવાની તો વાત જ ાં રહ? હ<ુ તે મનથી માની શકતી ન
હતી, ક ગોવો હવે નથી. પણ હવે કોઈ આશા રહ ન હતી. કાળભૈરવના મyમાંથી ગોવો પાછો આવે તે અશ હુ.ં
આવા મનના વીકારો અને ઉ¤ેગના આવેશમાં તે નદમાં પડુ ં મેલવાની તૈયાર કર રહ હતી. તેણે ખડક પરથી
નીચે નજર કર. Kયાં જ તેને ુ ર ખડકની કોરમાં કાંઈક દ ખા-ુ.ં તેણે બરાબર નજર કર. કનારા પરના એ ખડક
આગળ નદ વળાંક લેતી હતી અને બે ભેખડની વ6ચે તીરાડમાં કુકં તરુ ં હુ.ં તેના સાહસ3ીય &વભાવને આની
તપાસ કયા@ વીના, નદમાં પડુ ં મેલવાAુ ં ઠક ન લા-ુ.ં તે સફાળ દોડ. ખડકો પર ઠકડા મારતી, તે Kયાં પહyચી
ગઈ.
અને આ ુ?ં ગોવાAુ ં શરર ની£ેoઠ બનીને પાણીમાં તરુ ં હુ.ં એનો જમણો હાથ આ બે ખડકોની તીરાડમાં
ફસાયેલો હતો. _ુપલી હાંફળ ફાંફળ બની દોડ. એની 3ાથ@નાઓ, એની આરત જોગમાયાએ સાંભળ હતી અને
કાળભૈરવના ખmપરમાંથી એના ગોવાને જોગમાયાએ ઉગાર આmયો હતો. આ જયાએ નદ સાવ છછર હતી.
_ુપલીએ હમત કર અને નદમાં પગ Mુો. સાચવીને ગોવાનો હાથ તેણે છોડા1યો. બળ%ુવ@ક એણે ગોવાના બtે
હાથ પકડ એને કનાર ખÆ6યો. ર તીવાળા કોરા કનાર તે એને ખÆચી લાવી. એના નાકમાંથી ધીમો ધીમો uાસ ચાલી
રો હતો. ગોવાને Xધો પાડ તેA ુ ં પેટ અને છાતી દબાવી એણે ગોવાને ભાનમાં લાવવા 3યKન કરવા માંડા. ઘુ ં બુ ં
પાણી એના મyમાંથી નીકળ ગ-ુ.ં પણ તેA ુ ં શરર સાવ ઠંુગાર હુ.ં એના શરર પરAુ ં ચામુ ં તો ાંય સર ગયેU ું
હુ.ં
_ુપલીએ કશાય સકોચ વગર પોતાની કાયા પરAુ ં આવરણ કાઢ નાં-ુ;ં અને ગોવાની ઉપર સવાર થઈ ગઈ. એના
ુ ી _ુપલી માટ નવી હતી. તેણે સખીઓ પાસેથી
શરરની ગરમીથી ગોવાને ગરમાવો મળવા માંડો. આ &પશ@ની અAુlત
આ &પશ@ની, આ આલ«ગનના આÒાદની ઘણી વાતો સાંભળ હતી. પણ એ આનંદ માણવો તો હ<ુ ઘણો ુ ર હતો. એની
સોડમાં તો એના મનના માણીગરની જડ અને ની£ેoટ કાયા જ હતી. ગોવો Jવન અને મરણ વ6ચે ઝોલાં ખાઈ રો
હતો. પણ _ુપલી ગોવાના Óદયના ધીમા ધીમા ધડકાર અAુભવી શકતી હતી. એને આશા બંધાણી ક , ગોવો જ_ુર Äખો
ખોલશે. _ુપલી એ ુભ ઘડની રાહ જોઈ રહ.
ધીમે ધીમે ગોવાAુ ં શરર ગરમ થવા માંડÇુ.ં કંઈ ક ટલોય સમય હયો હશે. સાંજ ઢળવા લાગી હતી. બxબે દવસના
પરતાપના Hતે, આ નવા આવીNકાર અને ધીમે ધીમે ગરમ બની રહલા ગોવાના શરરથી બંધાતી આશામાં _ુપલીની
Äખ મળ ગઈ. બtે દ હ એકમેકને ચyટને નદને કનાર પડાં હતાં – એક નવા Jવનની શ_ુઆત પહલાંની એ
Hધાર રાત હતી.
અને ઉષાના ભરભાંખળા 3કાશમાં _ુપલી આ ઘેર ન«દરમાંથી ગી. એની પડખે ગોવો ુતેલો હતો અને અનીમેષ
નજર એને નીહાળ રો હતો. _ુપલીAુ ં મન ગોવાની >ુ:લી Äખ જોઈ નાચી ઉઠÇુ.ં બtે એકબીને ભેટ પડા.
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Äખમાં Äખ પરોવી Hતરના ભાવ પારખી રા. આ તારામૈPક એક નવી અને અણકથી બીરાદરAુ,ં એક નવા
સાહચય@A,ુ ં એક નવા JવનAુ ં 3તીક હુ.ં એ Äખોમાં કોઈ વાચા વીનાનો અ[યો[ય 3Kયે 3ેમનો એકરાર હતો.
ગોવાએ હળવેકથી _ુપલીના હોઠ ુયા. બtે દ હ મડાગાંઠ 0વા આલ«ગનમાં એકમે2ની સાથ ભીડાયા.
અને ુ ર ઝાડમાંથી બે જલતી Äખ આ ૃ Nય ઈNયા@ થી નીહાળ રહ હતી.

અAુBમણીકા
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3કરણ – 6 : Mુકાબલો
થોડએક વાર ગોવો અને _ુપલી આમ આલ«ગનના બંધનમાં જકડાયેલા પડ રાં. ^ીના નન દ હના &પશ@ના આ
પહલા અAુભવે, ગોવાની નસનસમાં 36છt રહU ું %ુ_ુષાતન ગી ઉઠÇુ.ં નવસÔનAુ ં બીજ nુ ંવાર ભોમકામાં રોપાવા
સળવળ ર`ુ.ં અને ગોવાએ 3ણયકલીમાં આગળ વધવા હાથ લંબા1યો.
પણ _ુપલીએ તેને આગળ વધતો ખા¡યો, અને બોલી,” ગોવા! હા:ય. જોગમાયાને પગે લાગી આવીએ.પછ તો
આખી ને આખી _ુપલી તાર થવા ારનીય તલપાપડ છે જ ને?“ એ સમાજની આ સવ@સમ
ં ત આચારસંહતા હતી.
સાવ સાદ લનવીધી હતી. મળે લા બે Jવ માતા આગળ પોતાનાં હયાં ઠાલવતાં અને Hતરની વાણીથી એની આગળ
એકમેકને સમપ)ત થવાના કોલ આપતા. એ વગર પાંગર લો સંબધ
ં ટક નહ«, એમ મનાુ.ં
ગોવાએ 3યKન%ુવ@ક પોતાના ધસમસતા આવેગને ખા¡યો. બtે ¯ટાં પડાં અને ઉભાં થયાં. _ુપલીએ પોતાની
પvથરની છર વડ, બા<ુ માં ફગાવેલા ચામડાના બે ¨ુકડા કયા@ અને બtેએ એનાથી પોતાના દ હ ઢાંા. મોતના
મyમાંથી માંડ પાછા આવેલા, અને lુખના ુ ખે નીબ@ળ બનેલા ગોવાના પગ લડખડાવા માંડા. _ુપલીએ એને ટ કો
આmયો અને બtે જોગમાયાની Fુફાની દશા તરફ હાલવા માંડા. થોડક આગળ જ અખરોટના ચાર પાંચ ઝાડ
આવેલાં હતાં. _ુપલીએ પvથર તાકને અખરોટો પાડવા માંડ. આ Bયાથી લયબ4ધ ઉછળતાં તેનાં વ&થળોને ગોવો
રસ%ુવ@ક નીહાળ રો.
અને પાછળ ઝાડમાંની ઝેરમાં જલતી, પેલી બે Äખો પણ આ રાસ નીહાળ રહ હતી. lુલાથી હવે પોતાનો Bોધ
રોકવો અસંભવ બની ગયો.
lુલો _ુપલીના કબીલાથી નદની વધાર નીચલી બા<ુ એ આવેલ એક કબીલાનો સÌય હતો. 0મ _ુપલી ગોવા
પાછળ પાગલ હતી, તેમ lુલો _ુપલીના _ુપ પર ફદા હતો. _ુપલીને પોતાની કરવા તે ારનોય વલવલી રો હતો.
_ુપલીને મનાવવા તેણે કાંઈ બાક રા-ુ ં ન હુ.ં સસલાંની ના<ુ ક પાંસળઓમાંથી ક ટલી મહનત કરને તેણે ધોળ
બખ માળા બનાવી હતી અને _ુપલીને ભેટ આપી હતી. પણ _ુપલીએ તે તીર&કારમાં ફºક દધી હતી.
ગોવાના નદની પેલે પાર અ\oય થયા બાદ તેની આશા ફરથી સJવન બની હતી. ફરથી ગેલી આ આશામાં
એણે _ુપલી મળે તે માટ જોગમાયાની માનતા રાખી હતી. હવે જ_ુર પોતાની આરત ફળશે, એમ lુલો માનવા લાયો
હતો. _ુપલીAુ ં દલ Jતી લેવા એણે કમર કસી હતી. _ુપલી યાં ય Kયાં એ તેનો પીછો કરતો હતો. આગલી સાં0
_ુપલી નદમાં પડુ ં Mુક; તો તેને બચાવી લઈ એAુ ં દલ Jતી લેવાની અMુ:ય તક ઉભી થઈ હતી. પણ ગોવાના
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%ુનરાગમનથી એ આશા ઉપર પાણી ફર વ¡-ુ ં હુ.ં Xડા પાતાળમાં ફંગોળાયેલી અને આકર હતાશામાં ફરવાયેલી
તેની મહKવાકાંા આ જોડને આલ«ગનમાં પરોવાયેલી જોઈને ભlુક ઉઠ હતી.
ગોવાના લડખડાતા પગ જોઈ, lુલાને આ તક Fુમાવવા 0વી નથી એની 3તીતી થઈ ગઈ. એણે ગોવાને
કાળભૈરવના ખmપરમાં હોમી દ વાનો છે :લો મરણીયો 3યKન આદય. તે ઝાડમાંથી બહાર આ1યો. &થીર રહ _ુપલીને
નીહાળ રહલા ગોવાના માથાને તાકને એક મોટો પvથર તેણે ઝ«ો. પણ રામ રાખે તેને કોણ ચાખે? _ુપલીના
છલકાતા _ુપને આલ«ગવા એ જ ણે ગોવાએ _ુપલી તરફ દોટ મેલી. પvથર ભyય પર પડો. આ વીેપAુ ં કારણ
ણવા ગોવાએ પાછળ નજર કર. ‘મ_ું ક મા_ું’ એવી Jદ પર આવેલો lુલો તેની ઉપર ુટ પડો. બtે બાથંબાથ
પર આવી ગયા. બtેનાં શરર શીકારની દોડમાં કસાયેલાં હતાં અને મ:લnુ &તીના દાવપેચમાં પાવરધા હતા. પણ
ગોવાની શ2તીઓ વૈતરણી 0વી નદ પાર કરવાને કારણે ઠ«ગરાઈ ગયેલી હતી. lુલો તેની ઉપર ચઢ ગયો, અને
ચા¦વ^માં સંતાડલી છર એણે ગોવાની છાતી પર ઝ«ક. બધી તાકાત એકઠ કર, ગોવાએ lુલાAુ ં કાંું પકડ લીુ.ં
કાંડાની આ Mુઠભેડમાં છર ધીમે ધીમે ગોવાની છાતીની નJક ને નJક આવતી ગઈ. એક જ ણ અને ગોવો
કાળભૈરવના ખmપરમાં ફરથી હોમાઈ જવાનો હતો.
અને Kયાં જ _ુપલીએ તાકને એક પvથર ફºો. સનનન કરતો એ lુલાની પીઠ પર ઝ«કાયો. lુલો દદ@ ની ચીસ
પાડ ઉઠો. એને તમર આવી ગયાં; અને એ હઠો પડો. ગોવાએ તેની ઉપર સવાર થવા પડ>ુ ં ફર1-ુ,ં અને lુલાના
હાથમાંથી સરક ગયેલી છર તેના હાથમાં આવી ગઈ. ભયભીત બનેલો lુલો ઉભો થઈ Mુઠઓ વાળને નાઠો. ગોવો
તેનો પીછો કરવા ઉભો થવા ગયો, પણ ભyય પર પટકાઈ પડો. તેની રહ સહ તાકાત હવે ઓસર ગઈ હતી. ભાગી
રહલા lુલા તરફ _ુપલીએ તાકને બી પvથરનો ઘા કય, અને ફર એAુ ં તાકોડપુ ં કામ કર ગ-ુ.ં આ વખતે
lુલાAુ ં મા°ુ ં આ જોગમાયાના કોપનો ભોગ બની ગ-ુ.ં તે ચÉર ખાઈને પડો. _ુપલી સફાળ દોડ, અને lુલાની ઉપર
સવાર થઈ ગઈ. તેને %ુરો કરવા _ુપલીએ પોતાની છર ઉગામી.
અને પડાં પડાં ગોવો બરાડ ઉઠો,” _ુપલી, એને જવા દ . આપણે જોગમાયાની આશીષ લેવા જઈ રાં છએ.
આ ઘડ એના લોહથી અપુકનીયાળ ન બનાવ.” _ુપલી માટ ગોવાનો 3Kયેક શxદ ÕÐવા હતો. તેણે lુલાને છોડ
દધો અને ફર પોતાની Öુ ંકડા ન ફરવાની તેને તાકદ કર. હતાશ બનેલો lુલો Jવ બચાવવા ભાયો, અને વેરની
આગ હયામાં સમાવીને આ બેની નજર સામેથી ુ ર થઈ ગયો.
_ુપલીએ ભેગી કર લી અખરોટો પોતાના આરા4યદ વ ગોવાને ધર. ગોવાએ ક,” _ુપલી, મÆ નદની પેલી પાર
માનતા રાખી હતી, ક જો વતન પાછો ફ_ું, તો જોગમાયાને ુકા મેવા ધરશ. હવે તો માતાJને આ ધરને પછ જ કાંઈ
પણ ખાઈશ.”
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ગોવાની જવાંમદÀ, દરયાદલી અને જોગમાયામાં આ&થા નીહાળ _ુપલીના Hતરમાં પોતાના આ જણ માટ , હતનાં
ઘોડા%ુર ઉભરાઈ આ1યાં. તે ગોવાને ભેટ પડ. તેણે ગોવાને ટ કો દઈ ઉભો કય. બtેએ, એકમેકના સહાર , ધીમી પણ
મÉમ ચાલે, પોતાના સોનેર શમણામાં મશFુલ બની, જોગમાયાની Fુફા તરફ 3યાણ આદ-ુ.
અને આ 3યાણ તેમના સહJવનમાં જ નહ«, પણ કોતરવાસી કબીલાઓની વીકાસગાથામાં એક મહાભીનીNBમણ
બની રહવા સ@- ુ ં હુ.ં આ જોડ અને તેના વારસો આવાં જ શમણાં Hતરમાં સંઘર; માનવતની ઉKBા[તી અને
ઉKથાનના નીતનવા પગથીયાં ચઢવાનાં હતાં. એમની જોગમાયામાંની C4ધા માનવતની પોતાના સામvય@ની
C4ધામાં પાંગરવાની હતી.
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3કરણ – 7 : જોગમાયાની Fુફામાં
આમ તો જોગમાયાની Fુફા ગોવા ક _ુપલીના કોતરોથી બsુ ુ ર ન હતી. એ ઉબડખાબડ 3દ શની થોડક જ પાછળ
જોગમાયાના પવ@ત ઉપરAુ ં ચઢાણ શ_ુ થુ ં હુ.ં ખર ખર તો એ એક લાંબી પવ@તમાળા હતી; 0માંના સૌથી Xચા
પવ@તના ર&તે અધવ6ચે એ Fુફા આવેલી હતી. પવ@ત પરની બધી Fુફાઓમાં તે સૌથી મોટ હતી. આથી જ એ
વી&તારના બધા Fુફાવાસીઓએ પોતાની આરા4યદ વી માટ એ Fુફા સવ@સમ
ં ત રતે મા[ય રાખી હતી. એમ કહવાુ ં ક
બધાંના Mુળ વડવાઓ આ Fુફામાં જ રહતા હતા; અને Kયાંથી જ વ&તી વધતાં એ સૌ નીચે, નદ કનાર વી&તારવાળ
જયાઓએ &થળાંતરત થયા હતા. હવે જોગમાયાની Fુફામાં કોઈ રહ ુ ં ન હુ.ં માP પોતપોતાની માનતા %ુર કરવા
અને દર %ુનમે બધા Kયાં આવતા.
ર&તામાં ગોવાએ નદપારના એ 3દ શની ઘણી બધી વાતો _ુપલીને કર. એ ઘાસના બીડમાં શીકારને શોધવાની,
તેનો પીછો કરવાની કોઈ તરખડ ન હતી. નવરોનાં ટોળે ટોળાં Kયાં નીભ@ય ચર રાં હતાં. અને સાવ સપાટ જમીનમાં
દોડવાAુ ં બsુ આસાન હુ.ં પવ@તાળ 3દ શની હાલાકઓનો Kયાં સદં તર અભાવ હતો. હા! માP રહવા માટ નાં કોતરો ક
Fુકા ાંય દ ખાતાં ન હતાં.
_ુપલી વી&ફારત નયને આ અવનવી ભોમકાનાં વણ@નો સાંભળ રહ. ગોવો તેને કોઈ પરકથાના રાજnુ માર 0વો
લાયો. એની ઘણી વાતો એને સાવ ભેંગેપ 0વી લાગી. પણ છે વટ એ ગોવા સાથે એ વાત પર સંમત થઈ ક , એ
3દ શમાં વસવાટ કરવા માટ બધાંને સમવવાં અને Kયાંના ધખારા - 0વા પડ તેવા - ઉકલવા કમર કસવી. તેણે
ગોવાની પડખે હમેશ રહવાના કોલ દધા.
થાકલો હોવા છતાં ગોવો _ુપલીના સહવાસથી રાપાઠમાં હતો. _ુપલીએ દશા@ વેલ ઉKસાહથી એ બsુ >ુશ થયો હતો.
તેને પોતાની માનતા યાદ આવી. અખરોટ જ નહ«; હરણAુ ં તા<ુ ં માંસ પણ જોગમાયાને ધરવાAુ ં હુ.ં તેણે _ુપલીને આ
વાત કહ. શીકારમાં _ુપલી પાવરધી હતી. તેણે ુ ર ચર રહU ું એક હરણ જો-ુ.ં હરણને ખબર ન પડ તેમ સાવચેતીથી,
પવનની દશા પારખી તેણે હરણ તરફ 3યાણ શ_ુ ક-ુ. તેના હાથમાં અણીદાર પvથર હતો. નJક પહyચીને તેણે
તાકને પvથર ફºો – હરણના માથા ઉપર. હરણ તરફડને જમીન પર પટકાઈ પડÇુ.ં બtેએ દોડને તેને મરણ-શરણ
ક-ુ.
માનતાનો બધો સરં મ હવે એમની પાસે ભેગો થઈ ગયો હતો. છે વટ બtે માતાJના થાનક પહyચી ગયાં. હ<ુ તો
ુરજ માથે પણ આ1યો ન હતો. સવારની Fુલાબી ઠંડમાં તેમણે માતાJના ચરણે અખરોટો અને હરણAુ ં કાળ<ુ ં
સમપ)ત કયા અને ભાવવીભોર બની માતાને વંદ રાં. એમના હયાના ધબકારમાં એમણે માતાJની હાજર ધબકતી
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અAુભવી. એમની આરતનો માતાએ &વીકાર કય હતો. હવે બtે Jવનભરનાં સાથી થયાં હતાં. ધર લા 3સાદથી
માતાJ 3સt થયાં હતાં. પvથર પર ચીતર લ માતાJની લાલચોળ રં ગની, અને સફદ Äખોવાળ આ¹તી તેમને
&મીત કરતી જણાઈ. એની સાીએ બtે એકમેકના આલ«ગનમાં જકડાઈ એક થયાના અવણ@નીય આનંદમાં ઓત3ોત
બની ગયાં.
એમનો આ સાવ સાદો, લનવીધી %ુરો થયો. એ કોલ હયાઉકલતના કોલ હતા. એમાં કોઈ ¹Pીમતા ન હતી. એમાં
કોઈ સાી જ_ુર ન હતા. યાં ુધી એકબી સાથે ફાવે Kયાં ુધી, સાથે રહવાના વણબોલેલા સોગંદ હતા. અને ન
ફાવે તો ¯ટા પડતાં કોઈને કોઈ રોક ન શકુ.ં ફર નવો સાથી અને ફર આ માતાની સાીમાં નવો સંબધ
ં શ_ુ. જો
એક પે જ અસંતોષ

હોય; તો એમનો ઝગડો કબીલાના વડલ ઉકલી આપતા અને એ 0 ુકાદો આપે તે મા[ય

ગણાતો. પણ આવા ઝગડા બsુ ન થતા. કારણક , Jવન સંઘષ@માં કામ એટUું બુ ં રહ ુ ં અને Jવન એટUું તો
અની£ીત હુ ં ક , આવા કJયા લાંબા ન ચાલતા. એ બsુ લાંબા થાય એ પહલાં જ ¯ટાછે ડા થઈ જતા.
પણ આ નવી જોડ તો એમના નવા નÉોર આનંદસાગરમાં મશFુલ હતી. Fુફાની બા<ુ માં વહતા નીમ@ળ પાણીના
ઝરાના કનાર બtેએ જમણ પતા1-ુ.ં અને એ પર ૃmતી પKયે તેમની ુહાગ-બપોર શ_ુ થઈ. એ સમાગમના આનંદના
અતીર કમાં Îલતાં, મંદ સમીરના વ«ઝણે ાર બtે સમાધી&થ થયા તે ખબર જ ન પડ.
અને એ સમાધીની મ4યે _ુપલીએ શમુ ં નીહા¡-ુ ં ક તેનાં ફરજદં કદ ન જોયા હોય તેવા ઝગમગતા, રં ગબેરંગી
વ^ો અને ચમકતાં રKનો સવી આનંદ મંગલ કર રાં હતાં. આનંદવીભોર બનીને એ સો નાચી રાં હતાં.
અને ગોવો એના શમણાંમાં મશFુલ હતો. એના પરાBમી સંતાનો નદની પેલે પારથીય ઘણે આગળ, કોઈ અવનવી
ભોમકા >ુદ
ં રા હતાં. નવા સંઘષનો સામનો કરતાં ગોવા અને એના વડવાઓના નામને ઉળ રાં હતાં.
પણ બtેના શમણાંમાં એક વાત સામા[ય હતી. અને તે હતી જોગમાયાની Mુરત. તેમની ભાવી પેઢનાં આનંદ
અને પરાBમની પ£ાત lુમીકામાં જોગમાયાAુ ં હસુ ં Mુખારવ«દ તેઓ સતત અAુભવી રાં હતાં. એમના સહવાસને,
અને એ થક પેદા થનાર પેઢઓને જોગમાયાએ આશીષ આmયા હતા. એમની ઈકોતેર પેઢ પરાBમી અને ુખી થવા
સ@વાની હતી. આ પવીP lુમીમાં મંગળાચરણ થયેલ એ દ1ય સહJવન સફળ નીવડવાAુ ં હુ.ં એમની એ
આનંદસમાધી, ઉKBા[તીનાં અનેક પગથીયાંઓની હ«ચ લેતી લેતી, અવનવાં, અણદઠાં, વણઅAુભવેલાં Jવતરની
પાયાની Mુડ બનવાની હતી. કોઈ દ1ય 3કાશ, કોઈ દ1ય અAુનાદ, કોઈ અગય ભાવ અને ાનના સીમાડાઓ
તેમનાં સમ&ત ચીને આવર રાં હતાં. આ ન સમય એવી ભાવસમાધી ાંય ુધી ચાલતી રહ હોત; પણ ન
સમય એવા, કોઈ વા&તવીક કોલાહલે બtેને એમાંથી જગાડ દધાં. એ કોલાહલ ધીમે ધીમે વધી રો હતો. યાર
બtે યાં Kયાર તેમના ચીમાં નૈસગ)ક Ëુીથી ભયનો સંચાર થયો. કાંઈક નુ ં બખડજતર,
ં
કાંઈક નુ ં જોખમ
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આકાર લઈ ર`ું હુ.ં બtે સતેજ બની Fુફામાં 3વેશી તેના 3વેશ આગળના પvથરની આડશે, આ કયો નવો ભય
તેમને ઘેરવા ઘેરાઈ રો હતો તેA ુ ં સતેજ નીરણ કર રાં

અAુBમણીકા

3કરણ – 8 : પાછા વતનમાં
_ુપલી હતાશ બની નદમાં પડુ ં નાંખવા ગઈ; Kયારથી તેના કબીલાના લોકો તેની શોધ ચલાવી રા હતા. કોઈક
નદકનાર પણ જોઈ આ1યા હતા; પણ કાંઠાની ભેખડ ઉપરથી તેની છે ક નીચે ુતેલાં ગોવો અને _ુપલી તેમને દ ખાયાં
ન હતાં. જગલમાં
ં
બધે _ુપલીની તલાશ કરવામાં આવી હતી. છે ક પવ@ત ઉપર પણ જવાનો ફર આ1યા હતા. પણ
ાંયથી _ુપલીના કોઈ સગડ મ¡યા ન હતા. અને છે વટ બધાં હતાશ બનીને, Hતીમ 3યKન તરક , _ુપલીને પાછ
આપવાની આરત કરવા; પવ@ત ઉપરની જોગમાયાની Fુફા તરફ વ¡યા.
ગોવા અને _ુપલીને આ સૌનો શોરબકોર સંભળાઈ રો હતો. Fુફાની આડશમાંથી યાર તેમણે બધા ણીતા ચહરા
જોયા; Kયાર બtેએ બહાર આવીને તેમAુ ં અભીવાદન ક-ુ. બધાંના Jવમાં Jવ આ1યો, અને સૌ આનંદત બની ઉઠા.
_ુપલીએ ગોવા સાથેના નવા સંબધ
ં ની બધાંને શરમાતાં શરમાતાં ણ કર. _ુપલીની મનોકામના ણનાર તેની મા
તો આવો સારો જમાઈ મ¡યાના હરખમાં ઘેલી ઘેલી બની ગઈ. તેણે બtેનાં ઓવારણાં લીધાં. બધી હતાશા ખંખેરાઈ
ગઈ. આનંદના ધોધ વ¯ટÊા.
બધાં જોગમાયાને નમન કર; આ ુભ સંબધ
ં ના હરખમાં જોગમાયાના ચરણ આગળ મન Mુકને ના6યાં. થાકને
લોથપોથ થઈ ગયાં, એટUું ના6યાં. છે વટ બુ ં હાઉસન ઉસન ગોવાનાં કોતરો ભણી રવાના થ-ુ.ં નીચે ઉતરવાનો
ર&તો તો ાંય કપાઈ ગયો.
યાર બધાં લ±યની નJક પહyચાં Kયાર ; ગોવાના &વજનો શોકમાં ગરકાવ હતાં. હતાશા અને ુ ખની કાલીમા એમના
ચહરાને ઘેર વળ હતી. તેમનાં ચી કાળભૈરવના કારમા 3કોપથી »ુxધ હતાં. ગોવો તો હમેશ માટ વીદાય લઈ
ુો હતો. _ુપલીના કબીલાના બેચાર જણ _ુપલીની ભાળ કાઢવા આવી ગયા હતા; અને બીJ મyકાણના સમાચાર
આmયા હતા. આ સમાચાર તેમના ુ ખ અને દદ@ ને ઓર વધા-ુ હુ.ં બxબે <ુ વાન જોધ અને આશા&પદ 1ય2તીઓની
પડલી આ ખોટ Jરવી ન શકાય તેવી હતી. સૌAુ ં Jવતર શોકની કાલીમાના ઓથારમાં ઝેર 0ુ ં બની ગ-ુ ં હુ.ં ણે
ક , છાતીમાં અણીદાર પvથર ભyકાઈ રા હતા. હવે કોઈ આશા ન હતી; કોઈ ઉગાર ન હતો. ગોવાએ નદની આમ[યા
તોડ હતી એના કારણે આખી તી ઉપર જોગમાયા નારાજ હતાં. ુ દ× વ અને વીનાશનો હવે કોઈ વીક:પ ન હતો. જમ
પલો હતો. બધાં અસહાય બની, ¨ુંટ-ુ ં વાળને પોતાના બદનસીબને રડ રાં હતાં.
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ુકાયેલા Äુ અને ુળથી ખરડાયેલા તેમના ચહરા આ ટોળાંની વ6ચે ગોવાને જોઈ Mુ&કરાઈ ઉઠા. તેમના
નમાં ન આ1યો. જોગમાયાએ તેમનો લાડલો ગોવો પાછો આmયો હતો એટUું જ નહ«; તેની Jવનસંગીની પણ
હવે એ કોતરોમાં રહવા આવી ગઈ હતી. ગોવાના નદ ઓળંગવાના સાહસને જોગમાયાએ મા[ય ક-ુ હુ.ં તેમના
Hતરમાં આનંદના ઘોડા%ુર ફર વ¡યા. કદ ન બ[-ુ ં હોય તે ુ ં બ[-ુ ં હુ.ં ગોવાએ નવી સી4ધીઓ હાંસલ કર હતી.
તેણે સફળતાથી નદ પાર કર હતી અને તરને પાછો પણ આવી શો હતો. તેણે કાળભૈરવનો Mુકાબલો કય હતો
અને તેને હંફા1યો હતો. તેણે 3તાપી વડવાઓAુ ં નામ રોશન ક-ુ હુ.ં તેણે નવી ક ડ પાડ હતી. અને એ તીની CેNઠ
કહ શકાય તેવી Jવનસંગીની પણ પાયો હતો.
ધીમે ધીમે બધાંને lુલાનાં કાળાં કરુતોની ખબર પણ પડ. તરત જ એક કાસદને lુલાના કબીલા તરફ રવાના
કરાયો; 0થી તેનાં કાળાં કરુતોનો પદા@ ફાશ થઈ શક.
આનંદના આ માહોલમાં ગોવાએ હર ક-ુ ક , હવે ગોવો અને _ુપલી નદ પારના એ નવા 3દ શમાં રહવા જશે. તેણે
એ 3દ શની નવી અને અમયા@ દ શતાઓAુ ં સવી&તર વણ@ન ક-ુ. નદની આ બા<ુ ની બધી જ 1યથાઓનો અને
સમ&યાઓનો કાયમી Hત આવી જવાનો હતો. એક નવાનÉોર, સØુ4ધ અને બલીNઠ સમાજની સંરચના હવે હાથવગી
બની હતી. ગોવો આ નવા સમાજનો મોભી બનવાનો હતો. પોતાનાં સોનેર શમણાં તેણે બધાંને ઉમંગથી વહº6યાં અને
પોતાના મીPોને આ નવા અભીયાનમાં જોડાવા લલકાયા@ .
ગોવાના ખાસ મીPો - પાંચો, લાખો અને કાÂ - તો આ વાત સાંભળ; આ નવા સાહસની શતામાં નાચી ઉઠા.
બી દવસે આ <ુ ગલ જોડના નવા સંબધ
ં અને નદ પારના વસવાટના નવા અભીયાન માટ જોગમાયાના આશીવા@ દ
ુ તે નÉ થ-ુ.ં
લેવા; બtે કબીલા ભેગા મળને જોગમાયાની Fુફામાં આનંદ ઓ6છવ ઉજવશે; એમ સવા@ Aમ
બી દવસે lુલાના ગામે મોક:યો હતો, તે કાસદ પાછો પણ આવી ગયો. તેણે સમાચાર આmયા ક , lુલાની એના
કબીલાએ હકાલપÙી કર હતી; અને lુલો ભાગી ¯ટÊો હતો. હવે બધાં સંકટ પાર પડ ગયાં હતાં. હવે કોઈ ભો રો ન
હતો. ચાર પાંચ <ુ વાનો શીકાર કરવા ઉપડા અને ^ીઓએ જોગમાયાને ધરવા તતનાં ુકા મેવા ઝાડ પરથી
એ2ઠા કરવા માંડા. બીઓએ જોગમાયાની સામે તાપુ ં કરવા લાકડાં ભેગાં કરવા માંડા. બે ચાર ^ીઓ અને
%ુ_ુષો Fુફાને શણગારવા અને જોગમાયાના ચીPને ફરથી રં ગી, ઝગમગુ ં કરવા આગોતરા ઉપડા.બાળકોની
વાનરસેના આ હરખમાં ઠકડા ભરવા લાગી.
સદઓ પહલાં જોગમાયાની Fુફામાં રહતા, Mુળ એક જ કબીલામાંથી ઉદભવેલા; પણ વ&તીવધારાને કારણે તળે ટમાં,
નદકનારાના કોતરોમાં વી&તર લાં nુ લ દસ કબીલાઓ હતા. બધે એક જ સરખી મા[યતાઓ, એકસરખી રસમો અને
વડવાઓ માટ એકસર>ુ ં સ[માન 3વત@માન હતાં. બધા માટ જોગમાયા એકમાP આરા4યદ વી હતી. બધાં સંપીને
રહતા. દર કનો શીકાર-3દ શ, Hતરની ઉકલતથી ની£ીત હતો. સારા નરસા 3સંગે બધા ભેગા મળ જતા અને
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અવસરને માણતા; અથવા અ[યો[યના ુ ખમાં દલાસો દ વા ભાગીદાર થતા. સીધી સાદ હયાઉકલતવાળો અને બsુ જ
સાદા નીયમો અને નીયમનો વાળો, એ સમાજ હતો. તેમના Jવનમાં nુ ડકપટ અથવા મોટ અને ખોટ
મહKવાકાંાઓનો સદં તર અભાવ હતો. Jવનસંઘષ@ની રોજબરોજની સમ&યાઓ જ એટલી બધી હતી; અને સાધનો
એટલાં ટાંચાં હતાં ક , બી કોઈ આડાતેડા વીચારો અથવા ુ NnૃKયો માટ સમય ક અવળમતીનો કોઈ અવકાશ જ ન
હતો.
દર ક કબીલાના વડાને તે દવસે રાતે જોગમાયાની Fુફામાં યોનાર આ આનંદોKસવમાં ભાગ લેવા આમંPણ પાઠવી
દ વાયાં. સમI વ&તીનો સમાવેશ તો એ Fુફામાં હવે શ જ ાં હતો. ગોવાના નદના સામા કનાર જઈ; સફળતાથી
પાછા ફરવાના અને Kયાં નવો વસવાટ શ_ુ કરવાના તેના Aુતન અભીયાનના સમાચાર પણ સવ@P 3સર ગયા. યાં
યાં આ સમાચાર પહy6યા; Kયાં Kયાં બધે નવી શતાઓ માટ ની નવી આશાઓ અને ઉ:લાસ ઉભરવા માંડયાં. આનંદ
અને મંગળના ઓઘ સવ@P ઉમટ રા.
અને નદના એક કનાર ગોવો તેના Pણ મીPો સાથે, આગળ ુ ં કરુ;ં તેની યોજના બનાવી રો.
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3કરણ – 9 : આનંદોKસવ
રાતના Hધકારમાં બtે કબીલાઓના માણસોથી અને બાકના કબીલાઓના Mુખીયાઓથી જોગમાયાની Fુફા
ઉભરાઈ ગઈ. વ6ચે તાપુ ં કર U ું હુ.ં એના 3કાશમાં જોગમાયાની તાJ રં ગેલી લાલચોળ આnૃ તી ઝગમગી રહ હતી.
એની સફદ Äખો અને તેની વ6ચે જડલ ગોળમટોળ, કાળા અને ચમકતા પvથર ણે ક , માતાJની અબોલ વાણીને
ઉગર કર રાં હતાં. એની ચાર બા<ુ અને એના પગ પાસે ુદર Èલો અને લીલાછમ વેલાઓથી નયનરય
ુશોભન કરવામાં આ1-ુ ં હુ.ં Fુફાની દવાલો પણ આવા જ શણગારોથી ુશોભીત હતી. Fુફાના 3વેશ¤ાર આગળના
પvથરોની આડશ ખસેડ લેવામાં આવી હતી. અને Kયાં પણ ઝાડ-ઝાંખરાં ુ ર કર, વેલાઓ અને Èલોનો શણગાર
કરવામાં આ1યો હતો. Pણ 3ચંડકાય અને જોરાવર -ુવાનો, હાથમાં મજુત કડયાળ ડાંગ ધારણ કર, આજના
આનંદોKસવના રં ગમાં ભંગ ન પડ તે માટ , Fુફાના ¤ારAુ ં જગલી
ં
3ાણીઓથી રણ કર રા હતા.
જોગમાયાના ભ«તચીPની આગળ દસેય વ&તીના વડલો ઉભા હતા. તેમની સાથે ગોવો, _ુપલી અને બtેનાં માવતર
પણ હતાં. બtે વરઘોડયાંના ચહરા પર આનંદ અને ઉ:લાસના 3તીક 0વો લાલચÙાક હ«ગળોક રં ગ ચોપડલો હતો.
પાંચો, લાખો અને કાÂ તાપણાંની ગરમીમાં Pણ હરણને શેક રા હતા. માતાની આnૃ તીની લગોલગ અખરોટ, બદામ,
કા<ુ વીગેરનો મોટો ઢગલો કર લો હતો. એક >ુણામાં બે <ુ વાન ઢોલ પીટ રા હતા. બાકના સૌ, તાપણાંની આ<ુ બા<ુ
ઢોલના તાલે તાલે, હ«ચ અને રાસડા લઈ રાં હતાં. માતાJના પગ આગળ ઉભેલા સૌ પણ પગની ધીમી થાપ આ
તાલમાં લઈ રાં હતાં. રાંધણીયાઓની હલચાલ પણ આ તાલ સાથે તાલ %ુરાવી રહ હતી. કબીલાનાં બાળકો ુ ર
>ુણે એમની રમતમાં મશFુલ હતાં. છોકરાઓ નાની નાની લાકડઓ લઈ શીકાર અને ધ«ગાણાના ખેલ ખેલી રા
હતા. છોકરઓ પvથરના પાંચીકા ઉછાળ રહ હતી. તાJ 3ુતીથી અશ2ત, બે માતાઓ પોતાનાં નવત બાળને
ધવડાવતી; રમતાં બાળકોને સાચવતી હતી; અને આ બુ ં \oય ભાવવીભોર બનીને નીહાળ રહ હતી.
સમI વાતાવરણ કોઈ અલૌકક ભાવ, જોમ અને ઉ[માદથી છવાયેU ું હુ.ં જોગમાયાની શ2તીનો 3ભાવ દર કનાં મન
અને શરરને અનેરા ઉKસાહથી ભર રો હતો. તાપણાના 3કાશને કારણે આગળ પાછળ ¬ુમી રહલા સૌના પડછાયા
જોગમાયાના &વ_ુપને Jવંત બનાવી રા હતા. એ પડછાયાની ગતીના કારણે જોગમાયાAુ ં Mુખારવ«દ ણે ક , કાંઈક
કહ ર`ું હોય તેવો ભાસ થતો હતો. આ આભાસ સૌના મનમાં એક જ ભાવ 3ગટાવી રો હતો. માતાJ પોતાની nૃ પા
સૌની ઉપર વરસાવી રાં હતાં. અને એ nૃપાથી અભીlુત, એ સઘળાં, અુધ માનવીઓ અનેર શ2તીનો સંચાર
પોતાના દ હના કણકણમાં અAુભવી રાં હતાં. એક સરખા તાલે ઢોલ અને પગનાં નત@ન સરસ મની સંવાદતા
સાધી રા હતાં. ધીમે ધીમે એ તાલની ઝડપ વધતી રહ હતી. ભાવ, ભ2તી અને C4ધા આ નાચની સાથે <ુ ગલબંધી
કર રાં હતાં.
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અને આ ભાવની ચરમ સીમા આવી %ુગી. ઢોલ અતી તી¥ તાલે ડણકવા લાયો. રાસની હ«ચ સmતમ તાલને
Äબવા લાગી.
અને એ સીમાએ પહyચતાંજ એકાએક બુ ં &થીર બની ગ-ુ.ં ઢોલ રણકતો અને ડણકતો અટક ગયો. બધા પગ સાવ
&થીર અને ની£ેNટ બની ગયા. બાળકો એમની રમત અુર Mુકને, હવે ુ ં થાય છે તે, જોવા, nુ હુ લમાં તલપાપડ
બની ગયાં. 3ુતાઓ એમનાં બચોળયાંઓને કાખમાં ભરાવી ઉભી થઈ ગઈ. ¤ારપાળો પણ Hદર આવી ગયા.
રાંધણકામ પણ પતી ગ-ુ ં હુ.ં તૈયાર ભ±ય માતાJના પગ આગળ મોટાં પાંદડા ઉપર Mુકને રસોઈયાઓ પણ ખડા
થઈ ગયા. એક આધીભૌતીક ભાવસમાધી બધાંને ઘેર વળ.
કબીલાઓના સૌથી વયોËુ4ધ વડલ તેમની હરોળમાંથી આગળ આ1યા. તેમAુ ં શરર કોઈ અJબો ગરબ 3ેરણાથી
ુણી ર`ું હુ.ં જોગમાયાની પરમ શ2તી તેમના Mુખમાંથી પવીP વાણી વાટ 3ગટવા માંડ. પહલાં તો આ વાણીના
શxદો સાવ અ&પNટ અને અથ@હન લાગતા હતા. પણ ધીમે ધીમે, સમJ શકાય તેવી બોલીમાં, એ પરાવાણીAુ ં _ુપાંતર
થવા માંડÇુ.ં માતાJ &વયM્ એ વડલના Mુખે આવીને વ&યાં હતાં અને તેમને બોલાવી રાં હતાં.
“ આજની આ વીશીNઠ રાPીએ એક નવી શતામાં આપણે સૌ 3વેશી રાં છએ. આપણાં લાડલાં _ુપલી અને
ગોવો એમAુ ં સહJવન જ શ_ુ નથી કરતાં; પણ નવા 3દ શમાં વસવાના અભરખા સેવી; એક નવા -ુગની શ_ુઆત
કરવાનાં છે . આપણી તીના ઘણા બધા 3ªોનો નીકાલ આવવાનો છે . માતાJએ પોતાની nૃ પા આપણી સૌની ઉપર
વરસાવી છે . એના આશીષ આ જોડને અને આપણને સૌને મ¡યા છે . એના 3તાપે આ જોડ નવા નવા સંશોધનો કર
આપણી અગવડોનો ઉકલ લાવશે; એવી માર C4ધા છે . આજની આ પવીP અને યાદગાર ઘડએ આપણે સૌ
માતાJને સાદર વંદન કરએ. ”
અને બધાં એક 4યાનમાં માતાJને વંદ રાં. એની અલૌકક nૃ પા વરસી રહ હતી. અને એ શીતળ શીકરોમાં બધાં
પોતાના ચૈત[યને ભ«ુ ં અAુભવી રાં. કોઈ દ1ય ચેતના એમના અુએ અુને 1યાપી રહ હતી. ધીમે ધીમે આ
ભાવસમાધી ઓસરતી ગઈ, અને બધાં Fુફાની એ ધરતી ઉપર, પોતાના જગતમાં પાછાં આ1યાં. હવે રાંધણીયાઓAુ ં
&થાન Pણ પીરસણીયા ^ીઓએ લીુ.ં અણીદાર પvથરની છરઓ વડ તેમણે શેકલાં કાળં બહાર કાઢÊાં અને સાફ
કર, વડલને આmયાં. વડલે ભાવ%ુવ@ક માતાJને તે ુકા મેવા સાથે અપ@ણ કયા ; અને ભાવવીભોર &વર માતાJને તે
આરોગવા વીનંતી કર. માતાની Äખ 3સtતાથી સૌને હસતી લાગી. થોડક વાર પોતે એમાંથી એકને 3સાદ _ુપે
આરો-ુ ં અને બીં બે ગોવા અને _ુપલીને આmયાં. Pણે જોગમાયાના આ 3સાદથી ¹ત¹Kય બની રાં.
માતાJએ એમના 3સાદનો &વીકાર કય હતો. એમની આરત અને એમની C4ધાને એણે પyખી હતી. માતાJએ
બધા કબીલાઓને ુખ અને સM ૃની આશીષ આપી હતી. એક નુ ં સÔન, એક નુ ં Jવન, એક નુ ં ઉKથાન, એક
નવી છલાંગ, ભાવીના ગભ@માં Hnુ રત થઈ ુાં હતાં.
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એક ^ી ુકા મેવા આગળ લઈ આવી. Pણે જણીઓએ હવે બધાંને 3સાદની વહºચણી શ_ુ કર. સૌએ શી&તબ4ધ
રતે, માતાJએ આરોગેલો પવીP 3સાદ Iહણ કય. એ 3સાદ તેમનાં થાકલાં શરરોને અનેર શ2તીથી ભર દધાં.
મધરાત થઈ ુક હતી. બધાં હવે Fુફામાંથી બહાર આવી, પવ@તની તળે ટમાં ઉતરવા માંડાં. Xઘર ટાં હોવા છતાં
બાળકો સૌથી આગળ દોડતાં હતાં. આ નવા ગેલા ઉKસાહમાં, એ ઢોળાવ ાંયે કપાઈ ગયો. અડધી રાત વીતતામાં
તો બધાં નદ કનાર આવી %ુયાં અને ન«દરમાં ઘેરાઈ ગયાં. પરતોષની ચરમસીમામાં આ ૃ, સૌના દલો-દમાગમાં
ન સમય તેવાં શમણાં ¬ુમી રાં હતાં.
અને %ુનમની શીળ ચાંદનીથી મલપતી એ રાતે, જગલના
ં
એકાંત >ુણે, એક Ëુની છાયામાં, પોચા ઘાસની પથારમાં
ગોવો અને _ુપલી એમની રતીકલીમાં મશFુલ બની એકમેકમાં સમાઈ, ખોવાઈ ગયાં હતાં.
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3કરણ – 10 : તરાપા 3યોગ - 1
લાખા અને કાÂને

ચેન પડુ ં ન હુ.ં ાર ગોવાની 0મ નદની ઓલી પાર જવાય? તરવાનો તો બાપ

જ[માર ય એ વીચાર કર એવા ન હતા. બtે મજુત શરરના હતા. પણ થોડ ડ ુ4ધીના.
ગોવાથી છાના, બી દવસે સવાર એ તો બtે જગલમાં
ં
ઉપડા. એમનેય ગોવાની 0મ, કાંઈક પરાBમ કર
બતાવવાના અભરખા યા. >ુ:લી જગામાં આવેU,ું એક મસમો¨ું ઝાડ પસંદ ક-ુ. એના Mુળની નJક, એ તો
પvથરની nુ હાડથી માંડા ઝ«કવા.

હાંફતા ય અને કરાંઝતા ય. દ ધના ધન...શીયાળાની કડકડતી ઠંડમાંય

પસીને ર બઝેબ બની ગયા. નાની નાની લાઠઓ આ અગાઉ એમણે કાપી હતી. પણ આ>ુ ં ઝાડ નીચે ઉતારવાનો આ
પહલો જ 3સંગ હતો.
બે Pણ કલાક આ 3યKન ચા:યો. ઝાડના ખાસા Xડ ુધી પહyચી ગયા. પણ ઝાડ સહ0 મચક જ ન આપે. હવે એ
બે થાા. નીચે છાંયામાં થાક ખાવા બેઠા. પવનની ઠંડ લહરમાં ાં ઝોક ચઢ ગયા; તે ખબર જ ન પડ. ઢળતી
બપોર બtેની Äખ ઉઘડ. ુકા મેવાનો ના&તો કય; બા<ુ ના વહળાAુ ં પાણી પીુ ં અને પાછા મ¡યા ઝ«કવા. ‘ગમે
તેમ થાય આ0 તો આ ઝાડ નદકનાર લઈ જુ ં જ છે .’ એવો સંક:પ કરને બtે મચી પડા. હવે બરાબર અડધે
પહyચી ગયા હતા. ચરડ ચરડ અવાજ આવવા માંડો. એમણે એટલી અÉલ જ_ુર વાપર હતી ક, >ુ:લી જયા
આગળથી, એક જ તરફથી એ ઘા કરતા રા હતા. એમ લા-ુ ં ક, ઝાડ હવે Îકવા માંડશે. પણ એ મહાશય તો એમના
એમ જ અડખમ ઉભા હતા.
એ બેમાં લાખો જરાક વધાર ુ4ધીશાળ હતો. તેણે ક`ુ,ં “ચાલ, હવે બીJ બા<ુ એથી ઝ«કએ. હવે તેઓ ઝાડની
પાછળના ભાગની ઝાડ તરફ ગયા અને Kયાંથી 3હાર કરવા માંડા. થોડાક ઘા માયા@ હશે; અને ઝાડ તો Îકવા માંડÇુ.ં
બtે ભાગીને ુ ર ઉભા રહ ગયા. અને ધીર ધીર ઝાડ Îકવા માંડÇુ.ં 0મ 0મ તે નીચે આવવા માંડÇું તેમ તેમ, તેની
ુટવાની ઝડપ વધવા માંડ. અને છે વટ ઝાડ ધરાશાયી થઈને પડÇુ.ં એના આખાયે વજનના જોરથી થડનો બાકનો
ભાગ પણ Mુળથી ¯ટો પડ ગયો. બtેના હરખનો તો પાર નહ«. એ ઈડરયો ગઢ JKયા હતા.
સાંજ પડવા આવી હતી. પણ હવે? આ તોત«ગને નદ ુધી શી રતે લઈ જુ?ં બtે વીમાસણમાં પડા. આ
મહાકાય વજનને જમીન પર ઘસડુ ં શી રતે? મજુત વેલાના ર&સા બનાવી ખÆચવા 3યKન કય. પણ ઝાડ તો
સહજ પણ ખસે તો ને? હવે એમની તાકાત ખતમ થઈ ુક હતી. આખા ઝાડને ખÆચીને લઈ જુ ં એમના વશની વાત
ન હતી. બtે લમણે હાથ દઈને બેઠા. આખા દવસની મહનત બાતલ ગઈ હતી. હવે ુ ં કરુ?ં
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ફરથી લાખાની અÉલ કામ કર ગઈ. તે કહ,” હા:ય! બે મજુત ડાળઓ કાપી લઈએ. એ આપણાથી નીચે લઈ
જવાશે. “ સાર મજુત બે ડાળઓ તેમણે પસંદ કર; અને એ તો તરત કપાઈ ગઈ.
દર ક એક એક ડાળ ખભે Mુક અને એને Xચક, એમણે નદ તરફ 3યાણ આદ-ુ. Hધા_ું થતાંમાં તો બtે નીચે
આવી %ુયા. નદકનાર ગોવો અને પાંચો મહKવની મંPણા કર રા હતા. આ બtે મ:લોએ વીજયMુ\ામાં પોતાની
સી4ધી ગોવાને દ ખાડ.
ગોવો હસી પડો. તેણે ક`ુ,ં “ અર આ થોડ પાણીમાં તરશે? તમા_ું વજન એ શી રતે ઝીલી શકશે?”
પણ આ બે લÜ કાંઈ માને? એમણે તો એ ડાળઓ પાણીમાં નાખીને,

મા જગદં બાને યાદ કર, એની ઉપર

Îકા1-ુ.ં માંડ માંડ એની ઉપર સવાર થયા, Kયાં તો ડાળઓ ફર ગઈ, અને બtે પાણામાં ુડા. બtેના મyમાંથી રાડ
ફાટ ગઈ. બાપ જ[મારામાં તયા@ હોય તો ને? ગોવા અને પાંચાએ માંડ બtે ુરવીરોને બહાર કાઢÊા. થોુ ં પાણી પી
ગયા હતા, એટલે એમને Xધા લટકાવીને કાઢ નાં-ુ.ં
પછ ગોવાએ પાંચાને એની યોજના સૌને સમવવા ક`ુ.ં આમ તો ચાર યમાં પાંચો સsુથી વુ હyશીયાર હતો.
પvથરના ઓર બનાવવામાં એના 0ટUું કોઈ પાવરુ ં ન હુ.ં એને નીત નવા અખતરા કરવા ગમતા. એણેજ
વાંસની ટોપલીઓ બનાવવાની વીા હ&તગત કર હતી અને બધાંને શીખવી હતી. સૌને એ ટોપલીઓ, ુકા મેવા
ભરવા બsુ કામ લાગતી. બી કબીલાવાળા પણ એની ટોપલીઓ અને હથીયાર લઈ જતા. પેલા બે અÉલના ુરા,
જડભરતની 0મ ઝાડ કાપવામાં ુટ પડા હતા; Kયાર ગોવા અને પાંચાએ નÉર યોજના બનાવવામાં સમય પસાર
કય હતો.
પાંચાની યોજના 3માણે, સૌથી પહલી જ_ુરયાત એ હતી ક, સૌએ તરવાની કળા આKમસા્ કર લેવી. આ સૌથી
અIીમ આવoયકતા હતી. એક માP ગોવો આનો કાંઈક અAુભવ ધરાવતો હતો. તેણે અને પાંચાએ નદના કનાર
ફરને સૌથી છછરો તટ ાં હતો તેA ુ ં સવણ કર એક જગા પસંદ પણ કર હતી.
પછના દવસે સવાર ચાર જણાએ તરવાનો પહલો અÌયાસ શ_ુ કરવાAુ ં નÉ ક-ુ.
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3કરણ – 11 : તરણ &પધા@
બી દવસે બધા નીયત કર લી જયાએ ભેગા થયા. ગોવાએ પોતાને થયેલા અAુભવો વણ@1યા; અને પોતે 0ટUું
શીયો હતો તે સૌને બતા1-ુ.ં પાણી છછ_ું હુ ં તેથી ુ બવાનો ભય KયJ દઈને બધા નદમાં ખાબા. ઠંડા પાણીની
સીકરોથી બધા 3È:લીત બની ગયા. ગોવાએ એને આવડલી બધી રતો બતાવી. પણ કોઈને ખાસ ફા1-ુ ં જ નહ«.
પાંચો ુ રથી આ બધી હલચાલ જોઈ રો હતો. તેણે ક`ુ,ં “ આપણે એમ કરએ. નદના કનાર પેલો પvથર છે તેને
પકડને પહલાં પગ હલાવવાનો 3યKન કરએ. તેણે પોતે ચીવટથી અવલોકન અને વીચાર કરને આ રત શોધી કાઢ
હતી. પહલાં તો તેણે પોતેજ આમ કર જો-ુ.ં થોડક જ વારમાં તેના પગ બરાબર હાલવા માંડા. હવે બધાએ એAુ ં
અAુકરણ ક-ુ.
પછ પાંચાએ ુચ1-ુ ં ક , આપણે છછરા પટમાં ુઈ જઈ, માP હાથ હલાવીએ તો? તેણે પોતે આમ કર જો-ુ,ં અને
સૌના આ£ય@ વ6ચે તે ુ બતો ન હતો. હવે બધાં આમ કરવા મચી પડા. થોડક જ વારમાં બધાના બળયા હાથને
કારણે તરાશે એવી આશા બંધાણી.
અને પછ છે :લો તાસ – પાંચો હાથ હલાવતો પગ પણ હલાવવા માંડો અને તે નદના પટમાં આગળ વધી શો.
બધાએ તાળઓથી આ તરણશીકને વધાવી લીધો. પાંચાએ આમ ચાર પાંચ વખત ક-ુ. હવે એને ફાવટ આવી ગઈ.
તેણે હમત કરને નદની વધાર Hદર જવાની કોશીશ કર, અને તે ખાું Hદર જઈ શો. 0મ 0મ તેણે આ
મહાવરો ચાUુ રાયો, તેમ તેમ તે વધાર માહર થતો ગયો.
અને આમ બધા સહપાઠઓ સાથે ભણતા ગયા. બે એક કલાક આમ શીણ ચા:-ુ.ં
આ જ 3Bયા ચાર દવસ ચાUુ રહ, હવે બધા Xડા પાણી ુધી નીભ@ય રતે જઈ શકતા હતા. પાંચાએ હર ક-ુ ક ,
બી દવસે તરણ &પધા@ રાખવામાં આવશે અને 0 સામા કાંઠ પહલો પહyચી ય; તેને તરણવીર હર કરવામાં
આવશે. આખા કોતરમાં આ &પધા@ ની હરાત કરવામાં આવી દધી.
અને બી દવસે ગોવા અને _ુપલી, બtેના કોતરોની બધી 3 નદ કાંઠ ભેગી થઈ ગઈ. નદAુ ં %ુર જોતી વખતે
0 nુ હુ લ હુ ં તેનાથી અનેકગણી ઉેજના ફલાઈ ગઈ હતી. બુ ં હાઉસન ઉસન નદકાંઠ આ ચાર જવાંમદને દાદ
આપવા હકડઠઠ ભરા-ુ ં હુ.ં
ચાર જણા ચામડાનો બરાબર ક6છ વાળને નદના કનાર તૈયાર થઈ બેઠા. સૌથી ઉમરલાયક વડલ &પધા@ શ_ુ
કરવાનો સંકત આપવા બા<ુ માં ઉભા રા. અને તેમણે બધાની ણીતી, શીકાર ઉપર Pાટકવાની, તીણી સીસોટ
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વગાડ. ચાર ય જવાંમદ નદમાં ખાબા. સૌ સૌનાં ઘરવાળાં રાડÇું પાડ પાડ, એમને 3ોKસાહત કરવા માંડા.
નદમાં તો પાણીની છોળે છોળ ઉડવા લાગી. ચાર માંથી કોઈ પાછ પાની કર તેમ ન હુ.ં બરાબરની હરફાઈ મી.
ઘડમાં એક આગળ નીકળે તો ઘડમાં બીજો.
અને બધાના આ£ય@ વ6ચે કાÂ સૌથી પહલો ઓલે પાર %ુગી ગયો. પછ લાખો, પછ ગોવો અને મા&તરJ છે ક
છે :લા! બધાંએ તાળઓ અને સીસોટઓથી આ નવા સાહસ અને નવી સી4ધીને વધાવી લીધાં. અડધો એક કલાક
આરામ લઈ ચાર ય પાછા આવી ગયા. આ વખતે પણ એ જ Bમ રો. બધાએ કાÂને વધા1યો, અને પાંચાને આ
શીણકાય@ સરસ રતે પાર પાડવા માટ અભીનંદન આmયા.
અને સાથે જ આગલા શીણ વગ@માં જોડાવા માટ -ુવાનો -ુવતીઓની વ6ચે પડાપડ થવા લાગી.
પણ ગોવાએ હર ક-ુ,@ ” હમણાં તરણ શીણ બંધ. હવેનો કાય@Bમ છે . સામે કાંઠથી શીકાર સંપદા આ કાંઠ
લાવવાનો.“ બધાંએ કલકારઓથી આ હરાતને વધાવી લીધી.
આ જ તો વ&તીનો રોજનો 3ª હતો. જગલમાં
ં
થી શીકાર શોધી, કોતર ભેગો કરવો એ બsુ જ Mુoકલ કાય@ હુ.ં
જગલમાં
ં
બી ભયોથી પણ સાવધ રહવાAુ ં રહ.ુ ં શીકારની સંયા પણ મયા@ દત હતી અને એ ઝાડઓમાં એવાં તો
સંતાઈ જતાં ક , તેમને શોધી કાઢવામાં જ ઘણો સમય જતો રહતો. પvથર ફºકને તેમને પાડ નાંખવામાં પણ ઘણી વાર
ઝાડ અને ઝાડ વ6ચે નડતાં. વળ સતત કપરા ઢાળ પર ચઢઉતર કરવામાં ઘણી શ2તી વપરાઈ જતી. મારણને
કોતર ભેF ું કરવાAુ ં કામ પણ જગલ
ં
અને ઢોળાવોમાં બsુ અઘ_ું હુ.ં વરસાદની ઋુમાં પથરાળ જમીન લપસણી
બની જતી. નદપારની અઢળક સંપદા, એ જ હવે સૌAુ ં લ±ય બની ગ-ુ ં હુ.ં
અને ચાર ય ભે_ુ બી દવસના મહાભીનીNBમણ માટ તૈયાર કરવામાં 3 ૃ બની ગયા.
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3કરણ – 12 : નવી સંપદા
તરણ &પધા@ પછના દવસે બધા ભડવીરો નદને પેલે પાર આસાનીથી પહyચી ગયા. સાથે અણીદાર પvથર,
વેલાઓનાં દોરડાં એવી બધી સામIી તેમણે પીઠ ઉપર બાંધી દધી હતી. કરાળ કાળ 0વી નદ તેમને માટ હવે
માતાની sુફ
ં ાળ ગોદ 0વી હતી. કાળભૈરવનો ભય તેમને માટ lુતકાળની &M ૃતી માP જ હતો.
કાંઠો ઓળંગી, ઘાસAુ ં બીડ પસાર કર ચાર એ વીશાળ મેદાનમાં પગ Mુો. અસંય ઘેટાં અને બકરાં કોઈ આશંકા ક
ભય વગર ચર રાં હતાં. તેમણે એક પછ એક કરને ચાર નવરને બsુ જ સરળતાથી ઘેર લીધા. તેમને ઝxબે
કર, ગણતરના સમયમાં તેમણે પોતાAુ ં કામ પતાવી દુ.ં
પણ ખર સમ&યા હવે ખડ થઈને ઉભી રહ. આ મારણને ઘર ભેF ું શી રતે કરુ?ં ચાર જણે એકબીની પીઠ ઉપર
આ બકરઓને બાંધી દધી. વજન ઘટાડવા પથરા અને વધારાના વેલા નદકાંઠ જ Mુક દધા. અને બધા નદમાં
ખાબા. પણ હવે નવા બોજ સાથે તરવાAુ ં કામ આસાન ન હુ.ં ગોવો માંડ પોતાની તને તરતી રાખી શકતો હતો.
પાંચો તો આ ભારથી ુ બવા માંડો. તેણે Jવલેણ ચીસ પાડ અને પાણીમાં ઉભો રહ ગયો. બધા પાછા વ¡યા.
હવે કરુ ં ુ?ં ગોવો કહ,” આપણે આ બક_ું અહ« જ છોડ જઈએ.” પણ કાÂ કોAુ ં નામ? એ બધામાં સsુથી વુ
જોરાવર હતો. તેણે ક`ુ,ં ” પાંચો અહ« જ રહ. sુ ં માર બકર પેલે પાર Mુક આવીને પાછો આવીશ. પછ પાંચાનો ભાર
લઈ જઈશ. આવો કમતી માલ કાંઈ જતો ન કરાય.”
Pણે જણ બકરઓનો ભાર પીઠ વહોરને ફર નદના પાણીમાં ખાબા. બેળે બેળે. માંડ માંડ બધા સામા કાંઠ થયા.
કાÂ સીવાય કોઈના હોશકોશ ન હતા. પણ કાÂ 0Aુ ં નામ? એ તો તરત પાછો વ¡યો. વળતી ફરમાં બકર બાંધેલો
કાÂ અને ખાલી પીઠ પાંચો પાછા વ¡યા. હા! આ વખતે પાંચારામ પેલે પાર પહલાં %ુગી ગયા હતા!
ઘડક હાહ ખાઈ ચાર જણા કોતરોમાં પાછા આ1યા. બધાંએ તેમAુ ં અભીવાદન ક-ુ અને આણેલી સંપદાને રાJ
થઈને આવકાર. ચાર જણે સામે પારની સM ૃ4ધીનો નજર દ યો અહવાલ બધાને જણા1યો. બધાંની Äખો ચાર બની
ગઈ. નવી શતાઓ હવે વા&તવીકતા બની ુક હતી. જોગમાયાની અનહદ nૃપા માટ બધાં ભાવવીભોર બની રા.
સામે પારથી આણેU ું મારણ આખી વ&તીને %ુરુ ં થઈ ર`ુ,ં પાળે લા nુ તરાં અને બીલાડાં પણ ધરાઈ ગયાં. અને છતાં
વ4-ુ.ં આ ચામડાં પણ નવી કરoમાવાળાં હતાં. એનો ઉપયોગ કોણ પહU ું કર તે માટ ^ીઓમાં ચડસાચડસી પણ શ_ુ
થઈ ગઈ! એક નવી જ ફશને પણ આકાર લઈ લીધો હતો!
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યાફત પતી ગયા બાદ સૌ હવે પછ ુ ં કરુ ં તેના વીચારમાં પડાં. રોજ તો આમ શી રતે નદ તરાય? કાં તો
મારણને આ પાર લાવવા માટ કોઈ નુ ં સાધન બનાવુ ં પડ, અથવા પેલે પાર જ રહવાAુ ં રાખુ ં પડ. પણ Fુફાઓ
અને કોતરોમાં રહવા ટ વાયેલી આ વ&તીને >ુ:લા મેદાનોમાં રહવામાં મોટો ભય લાગતો હતો. વરસાદ આવે Kયાર ાં
આશરો લેવો? વાઘ, સ«હ, દપડા આવી ય તો? અને જોગમાયાની ધરતી છોડ તો તેમની nૃ પા પણ તેમને છોડને
જતી રહ તો? ગોવા સીવાય સૌના મનમાં આ આશંકાઓ નો ઓથાર ભર લો હતો.
Kયાંજ કાÂ અને લાખો બોલી ઉઠા, “ પવ@તના ર&તે અમે એક ઝાડ કાપીને રા-ુ ં છે . એ કોઈ રતે કામ આવે?”
બધા એ ઠકાણે પહyચી ગયા. એ ઝાડની બધી નાની ડાળઓ કાપી નાંખી અને જોર કર કરને એને ઢોળાવ પર
સરકાવવા માંડા. આટલા બધા બળયા કામે લાયા હતા, છતાં ઝાડ ચસકવાAુ ં નામ લે ુ ં ન હુ.ં
પાંચો ુ ર ઉભીને આ 3યKનો નીહાળ રો હતો. એના ચકોર દમાગમાં એક વાત તરત આવી ક , નાની ડાળઓ
ખસેડવામાં કોઈ તકલીફ ન હતી. એમને Xચક ક રગડ શકાતી હતી. તેણે વાત Mુક ક , એના નાના નાના ¨ુકડા કર
ઝાડના થડની નીચે Mુા હોય તો? તરત કાÂ, લાખો અને બી મચી પડા. ચાર મજુત, નાના ગોળવા કાપવામાં
આ1યા; અને થડની નીચે ચાર જયાએ તેમને સરકાવીને Mુક દધા. અને બધા બળયાઓએ થડને દમ ભરને ધÉો
માય.
અને સરરર કરુ ં એ મહાકાય થડ તો સર}ુ.ં ઢોળાવ પર એ તો દોડવા માંડÇુ.ં પહલો ગોળવો અડધેથી વધાર
આવી જતાં ભફાM્ દઈને થડની આ ગતી રોકાણી. આ નવી શોધને બધાંએ તાળઓના ગડગડાટથી વધાવી લીધી.
બધાંએ પાંચાને આ આવીNકાર માટ નવાયો.
પહU ું પૈું જ[મ લઈ ુ} ુ ં હુ.ં ભાવીના ગભ@માં એક નાનકુ ં બીજ રોપાઈ ુ} ુ ં હુ.ં આ નાનકડ ઉપલxધી
માનવતને ાંથી ાં દોડતો કર Mુકવાની હતી.
પછ તો આ કળા ધીમે ધીમે તેમને હ&તગત થઈ ગઈ. ાર આગળ વધેલા થડને આધાર આપતો બીજો ગોળવો
ઉમેરવો તે તેમને તરત આવડ ગ-ુ.ં નદની ર તી આવી જતાં આ કામ થોુ ં Mુoકલ બ[-ુ.ં પણ હવે ગોળવા
વાપરવાની કળા સૌને સા4ય બની ગઈ હતી. આ મહાન કામ પાર પાડવાના ઉKસાહમાં સૌના દ હ જોગમાયાની Fુફામાં
આનંદોKસવ ટાણે ક-ુ હુ ં તે ુ ં A ૃKય કર રા.
હવે દરરોજ, સામે પારથી, નવી સંપદા હાથવગી થવાની હતી. શીકાર માટ વનવન ભટકુ ં હવે lુતકાળની આપદા
બની જવાની હતી.
બી0 દવસે થડને નદના પટમાં વહ ુ ં Mુકવાનો સંક:પ કર સૌ કોતર ભેગા થયા.
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3કરણ – 13 : તરાપા 3યોગ - 2
બી દવસે સવાર , જોગમાયાAુ ં &મરણ કરને, મજુત વેલાથી બાંધેU ું થડ નદમાં વહ ુ ં થ-ુ.ં સૌથી પહલાં,
3યોગવીર પાંચો એની ઉપર સવાર થયો. તેણે હવે આ થડ નદના 3વાહમાં વુ પડુ ં વહ ન ય, અને સામે કાંઠ
પહyચે; એ માટ ની -ુ2તી શોધી કાઢવાની હતી. તેણે હાથમાં એક લાંબી અને મજુત લાઠ રાખી હતી, 0થી તેને
નદના પટમાં નીચે નાંખી, થડને હડસેલો માર શકાય.
પહલો જ હડસેલો, અને થડ તો ગોળ ફર ગ-ુ;ં અને પાંચારામ નદના પાણીમાં. તે તરતા શીયો હતો અને
શીખવાડÇું હુ;ં પણ ુ બક મારતાં નહ«! તે કનારાની બsુ જ નJક હતો એટલે બી મીPો તરત નદમાં ખાબા
અને પાંચાને ઉગાર લીધો. Xધો કરને પી ગયો હતો, તે પાણી કાઢÃુ.ં
બધા નીરાશ બનીને, માથે હાથ દઈ બેઠા. આ સંઘ કાશીએ પહyચે તેમ લાગુ ં ન હુ.ં સ&તો શીકાર લાવવા માટ ,
રોજ તરને, ુ બી જવાના ભયના ઓથારમાં ફડફડતા રહવા કરતાં જગલોના
ં
ધોડા શા ખોટા હતા? Kયાં તો ભયોના
Mુકાબલા માટ અણીદાર પvથરો હતા. Kયાં uાસ Fુગ
ં ળાવી નાંખે, તે ુ ં પાણી ન હુ.ં બાપદાદાઓએ અનેક સદઓના
અAુભવ પરથી &થાપીત કર લી પરં પરા ખોટ ન હતી. એના વગર કોઈ ઉગાર ન હતો.
હવે ુ ં કરુ?ં પાંચાને થોડ કળ વળતાં, તેA ુ ં મન વીચાર ચઢÃુ.ં થડને ગોળ ફરુ ં રોકુ ં હોય તો, તેને પકડ
રાખુ ં પડ. નદમાં તરતાં તરતાં આ કામ તો શÆ થાય? નીરાશાથી તેA ુ ં મન ઘેરાઈ ગ-ુ.ં આ વાત તેને અશ
લાગવા માંડ. પોતે તરુ ં એક વાત હતી, અને આટલા મોટા થડને તરુ ં રાખુ ં એ બીJ.
પણ તેની વીચારશ2તી અનેક દશામાં કામ કરતી હતી. ગોવો પહલી વખત નદ પાર થયો હતો; તે ઘટના ઉપર
તેA ુ ં મન તરત ક [\ીત થ-ુ.ં એ વખતે તો નદમાં %ુર આવેU ું હુ;ં અને તેનો 3વાહ ધસમસતો હતો. અને છતાં શા
માટ ગોવો ુ બી ગયો ન હતો? આ થડમાં અને 0 ઝાડ ઉપર ગોવો ચઢ ગયો હતો, તેમાં ુ ં ફરક હતો? તરત તેને
ખબર પડ ગઈ ક, ઝાડ કોઈ માણસે કાપેU ું ન હુ.ં એ તો વાવાઝોડામાં જમીનદો&ત થયેU ું હુ.ં એની ઘણી બધી
ડાળઓ મો<ુ દ હતી. ઝાડ ગોળ ફર શક તેમ જ ન હુ.ં
પાંચો તરત બરાડો,” આને હવે ડાળઓ લગાવવી પડશે.”
બધાને થ-ુ ં ક, ‘પાંચાને વીચારવા-ુ થયો લાગે છે .’ ગોવાએ એને %ુછÃું પણ ખ_ું,” તાર ુધુધ તો ઠકાણે છે ને?
પાણી પીુ ં છે , તે મગજ ચસક ગ-ુ ં તો નથી ને? ”
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પાંચાએ પોતાAુ ં અવલોકન સમ1-ુ.ં બધા તેની તક@ શ2તી પર વાર ગયા. લાખારામ કહ: “હºડો :યા! બી<ુ ં ઝાડ
કાપી લાવીએ. હવે ડાળઓ નહ« કાપીએ.”
પાંચાએ ક`ુ,ં ”ના, ના. આની ઉપર ડાળઓ ઉગાડ દઈુ.ં ” બધા વી&મયથી તેની સામે જોઈ રા. પાંચો નદના
કનારા પર પડલો ડાળનો એક ગોળવો ઉપાડ લા1યો; 0નો ઉપયોગ થડને રગડાવવા કય હતો. તેણે વેલા લઈ આ
ગોળવાને થડની સાથે કસીને બાંધી દધો. સલામતી ખાતર થડની

બીJ બા<ુ બીજો એક ગોળવો પણ બાંધી દધો.

પછ તેણે ગોવાને અખતરો કરવા ક`ુ.ં તે પોતે ુ બવાના કારણે ડર ગયેલો હતો.
ગોવો માનવતના આ પહલા તરાપા ઉપર આ_ુઢ થયો. લાઠ વડ એણે હડસેલો માય અને થડ તો હા:-ુ.ં બી
Pણ પણ તરને આ પહલા તરાપા ઉપર ચઢ ગયા. દર કના હાથમાં લાઠઓ હતી. બધાએ સાગમટ લાઠઓથી
હડસેલા મારવાAુ ં શ_ુ ક-ુ. હવે તરાપો ઠક ઠક આગળ નીકળ ગયો હતો.
પણ આગળ જતાં નવી Mુoક લી ઉભી થઈ. હવે લાઠઓ ¨ુંક પડતી હતી. તરાપો તો નદના વહણમાં, કોતરોથી ુ ર
તણાવા લાયો. લાઠઓ વડ આક&મીક જ બધા પાણી કાપવા લાયા. અને સૌના આ£ય@ વ6ચે તરાપો થોડો સામા
કનારા તરફ ખ&યો. હવે બધા હડસેલવામાંથી હલેસવામાં 3 ૃ થયા અને દમ દઈને મચી પડા.
તરાપાની શોધ પછ, હલેસાંની આ નવી શોધ આક&મીક જ થઈ ગઈ હતી.
સામે કાંઠ પહyચી, શીકાર પતાવી, બધી મતા થડ સાથે બાંધી દ વામાં આવી. આ1યા હતા તેમ બધા પાછા કોતરો
ભેગા થયા. આ વખતે તો તેમણે વીસેક બકરાં માયા હતાં. બધી બાAુઓ માટ નવી ફશનનાં, ધોળાં બખ 0વાં,
ચામડાં હાજર હતાં!
દસેક દવસ આ 3 ૃી એકધાર ચાલી. દર ક વખતે નવા આવીNકારો થતા રા. પાંચાએ બીJ વીસેક ડાળઓ
આ થડ સાથે બાંધી દધી હતી.થડ હવે આ ડાળઓની નીચે રાખવામાં આ1-ુ ં હુ.ં હવે થડ ઉપર વળગીને બેસવાAુ ં ન
હુ.ં આરામથી પલાંઠ વાળને, તરાપા ઉપર બેસવાની, સરસ સગવડ થઈ ગઈ હતી. અAુભવે, પહોળાં ફણાવાળાં
હલેસાં પણ બનાવી દધાં હતાં. આનાથી હવે તરાપો તી¥ વેગે સામે પાર જઈ શકતો હતો.
_ુપલી અને બીJ ^ીઓએ સરસ મનાં, લીલા ચÙક, વેલા અને Èલોથી વ&તીના આ પહલા વાહનને શણગા-ુ.
હવે તો આ નવા તરાપાની સહલ બી બધાંએ પણ માણી. -ુવતીઓ અને ઘરડરાં પણ નદની સહલ લઈ આ1યાં.
તરાપા વીામાં બરાબર ફાવટ આવી જતાં બાળકોની વાનરસેના અને nુ તરાં પણ આ લહાવો લઈ ુાં હતાં. હવે
કામ પણ બsુ ઓ¯ં થઈ ગ-ુ ં હુ.ં મોજમના કરવાના દવસો આ1યા હતા. નદના 3વાહને કાળા માથાના માનવીએ
નાvયો હતો. હવે તે નાવીક બ[યો હતો.
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તેની Jવનનાવ હવે અનેક અણ®યા 3દ શોમાં &વૈરવીહાર કરવાની હતી. નહ« ક:પેલાં, નવાં &વmનો આકાર
લેવાનાં હતાં. નવી સપી અને નવા ભયો. નવી સગવડો અને નવી 1યથાઓ. નવાં ુખ અને નવાં ુ ખ. એક 3ચંડ
ભવીત1યનાં કમાડ આ ગોળવા, આ તરાપા, આ હલેસાંએ

ખોલી દધાં હતાં. બધી <ુ ની 1યવ&થા કડડlુ&સ થઈને

ુટ પડવાની હતી. એક નવો જ સમાજ બsુ જ નJકના ીતીજમાં ઉગી રહવા તલપાપડ બનીને તૈયાર ઉભો હતો.
આ 3Bયા અપરવત@નશીલ હતી. મોજમની જ નહ« પણ Mુશકદોડની પણ આ 3થમ શ_ુઆત હતી. હવે
અટકવાAુ ં ન હુ.ં અને હવે છટકવાAુ ં પણ ન હુ.ં નદAુ ં ધસમસુ ં %ુર તો એક જ દવસમાં ઓસર ગ-ુ ં હુ;ં પણ
આ 3વાહ તો બીન-બ-દન બળવર થવાનો હતો.
એ 3વાહ માનવીને ાંથી ાં લઈ જવાનો હતો; તેની તો માP જોગમાયાને જ ખબર હતી. ક તેને પણ નહ«?!

અAુBમણીકા
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3કરણ – 14 : નેસડો

એક વરસ પછ...
પછ...
_ુપલી:” “હા:ય ગોવા! બાબલાને જોગમાયાને પગે લગાડ આવીએ. હવે Pણ મહનાનો તો થઈ ગયો.”
ગોવો: “ “હા! મનેય મનમાં ારAુ ં એમ થુ ં હુ.ં આ અહ«ના કામમાંથી તો ાર ય નવરાશ નહ« મળે .””
અને બtેએ ચાંદો મોટો થાય, એ દ સાં0 જવાAુ ં નÉ ક-ુ. હ<ુ કાલે જ એને કાળભૈરવ ગળ ગયો હતો, એની
ુગાલમાં
ં
થી ફર એક વાર ઉગરતાં ચાંદાને બે અઠવાડયાં લાગવાનાં હતાં.
હવે તો આખો કબીલો મેદાનોના 3દ શમાં વસવા આવી ગયો હતો. જો ક , કોતરો અને Fુફાઓ 0વી રહવાની મ
ુ ાં ાં હતી? Pણ વળઓને બાંધી, જમીનમાં ગાડ, ચાર બા<ુ મોટાં ચામડાં બાંધી, નાનકડ જયામાં બે જણ ુખે
તંમ
ુ ખે પડાં રહતાં. નીચે ઘાસની પથાર. પણ એમાં ગમે Kયાર ¬ુસીને કડા વીતાડતા. પણ એ સીવાય કોઈ ¯ટકારો ન
હતો. દરરોજ નદ ઓળંગીને પેલે પાર જવાAુ ં વધાર કNટદાયક હુ.ં
ધીમે ધીમે કરતાં, દસ કબીલામાંથી સાત કબીલા આ પાર વસવા આવી ગયા હતા. દર કની પાસે પેલે પાર જવા
પોતપોતાનો તરાપો હતો. Pણ કબીલાવાળાને Jવવાની આ રત પસંદ આવી ન હતી. એ લોકોને પવ@ત અને જગલ
ં
ઉપર શીકાર કરવાની પરં પરા છોડવામાં શાણપણ લા-ુ ં ન હુ.ં મેદાનોમાં ન મળતા ુકા મેવાની સાટ એ લોકો
અહ«Aુ ં વધારાAુ ં મારણ અને ચામડાં મેળવી લેતાં. આ આદાન 3દાનની નવી 3Bયા પણ આ નવા 3&થાન થક ઉ્
ભવી હતી. આ બtે પે ફાયદાકારક પણ હુ.ં
મેદાનમાં વ&તી પણ nુ દક ને lુસક વધતી જતી હતી. કામAુ ં ભારણ ઓ¯ં થ-ુ ં હુ.ં ુ ગ
ં રાળ 3દ શ કરતાં રોગચાળો
અને મરણ પણ ઘટÊાં હતાં. પણ શીકારઓ વધતાં શીકાર ુ ર ભાગવા માંડો હતો. આથી હવે તેઓ સવારના નીકળ
પડતા અને ુ રથી શીકાર મેળવી સાં0 પાછા આવતા.
અMુક કબીલાવાળાઓએ નવી રસમ અપનાવી હતી. એમણે એમના તં ુ જ નદથી ુ ર ગાડા હતા. 0મ 0મ
ુ
શીકાર ુ ર થતો જતો, તેમ તેમ એ લોકો તંઓ
પણ આગળ લઈ જતા. એ લોકો ભટકતા થઈ ગયા હતા. નીત નવી
જયાએ નવી ઉેજના એમને વધાર પસંદ આવતી. નવી નવી તનાં 3ાણીઓ સાથે Mુકાબલો પણ થતો. અને
તતનાં ચામડાં પણ મળવા માંડા હતા.
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નદથી ઘણે ુ ર એક મો¨ું સરોવર હુ.ં એક કબીલાએ તો છે ક એ સરોવરને કાંઠ વસવાટ શ_ુ કય હતો. Kયાં નવી
તનાં ફળોનાં અનેક ઝાડ પણ હતાં. કળાં, કર, મફળ, \ા હવે વપરાતાં હતાં. સરોવરમાં મોટ માછલીઓ પણ
હતી. પાતળા ર સાના છે ડ અણીદાર હાડકાંનો sક
ુ અને કડા બાંધી માછલીઓ પકડવાની કળા આ કબીલાવાળાઓએ
સા4ય કર હતી. શીકારની પાછળ દોડવા કરતાં આ બsુ જ સરળ કામ હુ.ં નાના છોકરાંઓ પણ આ કર શકતા હતા.
આથી તેમણે સરોવરના કાંઠા પર પોતાનો વસવાટ બના1યો હતો.
આમ નદ કનાર ટ કરાઓમાં, થોડક જ જગામાં, અને સદઓથી એક જ ઢાળે રહનાર, આ 3 ઘણા મોટા
3દ શમાં વી&તર ગઈ હતી. હવે Jવનપ4ધતી પણ ત તની અને ભાતભાતની બનવા માંડ હતી. દર ક જયાની
પોતાની એક અલગ રસમ વીકસવા માંડ હતી. પરવત@નનો વાયરો જોરદાર ઝડપે Èંકાવા માંડો હતો.
પણ આપણા આ ચાર ભે_ુઓએ તો કદ <ુ દા ન પડવાનો સંક:પ કય હતો. ગોવા અને _ુપલી વ6ચે ઉપરો2ત સંવાદ
ચાલી રો હતો; એટલામાં, તેમના તં ુ પાસે બી Pણેય ભે_ુ આવી %ુયા.
પાંચો: “ કમ ગોવા! આમ ુનMુન બેઠો છે ? “
ગોવો : “ અમે %ુનમ પર જોગમાયાની Fુફામાં જવાનો વીચાર કરએ છએ. આ બાબલાને પગે લગાડવા.”
Pણે ભાઈબંધો બો:યા, “ હºડ :યા, અમેય હાર આવુ.ં આ કાÂનો બાબલો ય એવડો જ vયો છે ને? ”
ુ ી બા<ુ માં બાંધેલ એક
આમ બે અઠવાડયા પછનો કાય@Bમ નÉ થઈ ગયો. Kયાં લાખાની નજર ગોવાના તંન
બકર અને તેના એક નાના બ6ચાં ઉપર પડ.
લાખો: “ કમ આને કાલ માટ બાંધી રાયાં છે ?”
_ુપલી:” ના લાખાભાઈ. ચાર દ' પહલાં મને આ બચાડાં બ6ચાં અને એની મા પર હત આ-ુ,ં તે ગોવાને ક`ું ક , આને
મારશ નહ«. બકરનાં Äઉ બવ ભર લાં હતાં; એમાંથી ુ ધ દોહને મારા બાબલાને પા-ુ.ં મા_ું બsુ ઓ¯ં આવે છે ; તે
આ0 બચાડો બરાબર ધરાઈને ુતો છે .”
Pણે દો&ત બોલી ઉઠા,” લે કર વાત. આ નવી વાત લા1યાં, તમે તો.”
_ુપલી,” ઈમને ય હવે અમાર હાર ફાવી ગ-ુ ં છે . ઈમનેય જગલી
ં
જનાવરનો ભો ઓછો થયો છે ને! “
ગોવાએ હસીને ક`ુ,ં :" યારનો આ બાબલો આયો છે , Kયારની આ _ુપલી બદલાઈ જ ગઈ છે . એAુ ં હત હવે ચાર
કોય@ ઉભરાય છે !"
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બધાને નવર પાળવાની આ રત સાવ અજબ લાગી. રણ માટ nુ તરા અને Xદરનો Pાસ ઓછો કરવા
બીલાડઓ તો બધા પાળતા; પણ ભ±યને પાળવાની આ રત તેમને નવી જ લાગી. પાંચાAુ ં ફળÝ ુપ ભે<ુ ં તરત વીચાર
ચઢ ગ-ુ.ં એને વીચાર ચઢ ગયેલો જોઈ, ગોવાએ ક`ુ,ં ” કમ :યા, પાંચા, શો વીચાર કર છે ? ”
પાંચો ,” આવા ઘણા બધાં બકરાં પા¡યાં હોય તો? શીકાર માટ દોડવાAુ ં જ નહ«. બાંધેલા એકને વધેર દ વાAુ.ં અને
રોજ ુ ધ મળે એ નફામાં. ખાલી એમને માટ પાણી અને ઘાસ લાવવા પડ એ જ ને? “
બધા પાંચા પંડતની ુ4ધી ઉપર વાર ગયા. પણ કાÂ તરત બો:યો. “ એ તો વ_ુ અને શીયાળ પÆધા પડા નથી
Kયાં લગણ. રાતેય એમનાથી આ બકરાંને બચાવવા ગતા રહશો? આ તો મોટ પળોજણ ઉભી કર. “
ુ ી ચાર પાસ ઝાડ વાવી દ વાનાં. વ_ુ ક શીયાળ
પણ પાંચો 0Aુ ં નામ, હાર માને તો પાંચો શાનો? એ કહ , “ તંન
થોડા nુ દને આવવાના છે ?”
બધાને થ-ુ ં ક ફર આને વીચારવા-ુ થયો લાગે છે . અધા એની મoકર કરવા લાયા. _ુપલી પણ ખી ખી કરતી
એમાં જોડાઈ. “ પાંચાભાઈ! ક ટલાં ઝાડ વાવશો? અને Kયાં લગણ તો આ બકરને અમે નહ« તો વ_ુ ારનીય ચાંઉ
કર જશે.”
પાચો,” કાલે વાત. બધાને કાલે ભેગા કર; લાઠઓ રોપી દ .ુ ં ”
હવે બધાંને પાંચાનો mલાન સમયો. હમેશની 0મ પાંચો વુ મગજવાળો %ુરવાર થયો હતો.
બી દવસે આ<ુ બા<ુ માં રહતા બધા <ુ વાનીયાઓની ટોળ થોડ ુ ર આવેલા ઝાડવાળા વી&તારમાં પહyચી ગઈ.
ુ ી બહાર ઠાલવી. એ
દસ બાર ઝાડ જમીન દો&ત થઈ ગયાં. એમની સીધી સીધી ડાળઓ ભેગી કર, અને ગોવાના તંન
ુ ી ચાર બા<ુ લાઠઓની વાડ ઠોકાઈ ગઈ. એ લાઠઓની વ6ચે
પછના દવસે પાંચાની દોરવણી હઠળ, ગોવાના તંન
કાંટા અને ઝાંખરાં પણ લગાવાઈ ગયાં. બકરબાઈ અને એના બ6ચાને માટ સરસ મની વાડ બની ગઈ હતી. એક
નહ« પણ દસ બકર રાખી શકાય એટલી જયા થઈ ગઈ હતી. એક બા<ુ ખાડો કર, નદAુ ં પાણી પણ ઠાલવી દુ.ં
_ુપલી અને બીJ ^ીઓ બીJ ચાર બકરઓને બ6ચાં સાથે પકડ લાવી; અને વાડમાં આશરો આmયો. હવે તો આ
બધીઓને બાંધવાની જ_ુર પણ ન હતી. ભયથી થોડ શાંત પડ એટલે એ બધીય આ નવા આશરામાં મહાલવા લગી.
ગોવો અને _ુપલી હવે વાડવાળાં બ[યાં હતાં.
ુ
અને અAુકરણને ક ટલી વાર? એક અઠવાડયામાં તો આ<ુ બા<ુ ના બધા તંઓ
વાડોથી ઘેરાઈ ગયા. અને બધે
બકરઓ અને ઘેટાં %ુરાઈ ગયાં.
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%ુનમ આવતાં પહલાં એક માના 3ાણી-3ેમમાંથી, પહલો નેસડો આકાર લઈ ુો હતો.

અAુBમણીકા

ળો
3કરણ – 15 : %ુનમનો મેળો
નદ પાર કર નવાં 3&થાન શ_ુ કરનાર ગોવો, બધા કબીલાઓનો માનીતો નેતા બની ુો હતો. તેને ખબર ન
પડ એ રતે, %ુનમના દવસે જોગમાયાના દશ@નનો કાય@Bમ બધે હર થઈ ુો હતો. બધી વ&તીએ Kયાં ભેગા થુ;ં
એવો સંદશો બધાને મોકલવામાં આ1યો હતો.
અને એ ુભ દવસ આવી પહy6યો. બધા કબીલાઓ પોતપોતાની મતાAુ ં 3દશ@ન કરવા આુર હતા. હવે માંડ જ
એકબીને મળાુ ં હુ,ં એથી એ આકાંા પણ %ુર થવાનો હરખ હતો. <ુ વાનીયાંઓને નવા ક નવી સાથીદારોને
જોવાની, ણવાની અને 3ણય વીકસાવવાની પણ આુરતા હતી.
આમ તતની અભીલાષાઓની વ6ચે નદના એ <ુ ના કાંઠ બધા બેગા મ¡યા. સૌનો હરખ તો માતો ન હતો.
આટલા બધા લોકોને આવેલા જોઈ ગોવો અને _ુપલી તો આ£ય@ચકત થઈ ગયા. બધાંએ હતથી _ુપલીના બાબલાનાં
ઓવારણાં લીધાં. સસલાંની પાંસળના મણકાથી બનાવેલી માળાઓ તેને પહરાવી. કોઈ તેને માટ નદની ર તમાંથી
ભેગી કર લાં નાનકડા શંખોની માળા લા1-ુ ં હુ.ં તે તેને પહરાવી. એ બચાડો નાનકડો Jવ તો આ બધા ધસારાથી
ગભરાઈને ભÆકડા તાણવા લાયો.
ગોવાની વ&તી પાળે લી બકરઓ સાથે લાવી હતી. ચામડાની કોથળઓમાં રાખેU,ું બકરઓAુ ં ુ ધ નાનાં બાળકોને
હyશથી પીવડાવવામાં આ1-ુ.ં બકરઓને %ુરવાની વાડ અને નેસડો બના1યાની વાતો બધાને આ£ય@માં ગરકાવ કર
દ તી હતી. પાછા વળતાં બધાં આ નવતર 3યોગને નજર નીહાળવા આુર હતા.
રઝળતા ડફરો શીકાર કર લા 3ાણીઓનાં અવનવા ચામડાં અને શ«ગડાં લઈને આ1યા હતા. એમાંયે સાંઢનાં મોટાં
અને વજનદાર શ«ગડાં બધાના nુ હુ લનો વીષય બ[યાં હતાં. એ વળ એવી ખબર પણ લા1યા હતા ક , બsુ ુ રનાં
ઘાસના મેદાનોના બી છે ડ એક બીJ વધાર મોટ નદ હતી અને તેમાં પહાડ 0વા મોટા, મોટ ુઢવાળા
ં
અને લાંબા
દાંતવાળા, કોઈક અયબ નવરો મોટા ટોળામાં વસતા હતા. નદમાં ભયાનક દ ખાવના, પvથર 0વા,મોટાં જડબાં,
અણીદાર દાંત અને લાંબા તાકાતવાળા %ુછ
ં ડા ધરાવતા હ«સક જળચર પણ રહતાં હતાં. આ બધી ખબરો સાંભળ સમI
વ&તી એ વી&તારની Mુલાકાત લેવા તKપર બની હતી.
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સરોવરના કનાર રહતો કબીલો તતનાં ફળો અને માછલીઓ સાથે લા1યો હતો. આ તો સાવ નવીજ ખા
સામIી હતી. કળાં, કર અને મફળ 0વાં રસાળ ફળો તો બધાંને બsુ જ ભા1યાં. માછલી પકડવાની કળા પણ એક
જણ બધાને બતાવતો હતો.
Mુળ કોતરના વાસીઓ હરતભર Äખે આ બધી નવી સંપદા નીહાળ રાં. એમને પોતાની Mુળ રસમ નીભાવવાના
નીણ@ય ઉપર શંકા-nુ શકં ા પણ થવા માંડ.
એમાંનો એક <ુ વાનીયો તો બો:યો પણ ખરો, ”હºડો :યા! આપણેય એ સરોવરને કાંઠ રહવા જઈએ.”
પણ એમના વડલો મÉમ હતા. એક  ૃ4ધ વડલ તરત કરડાકથી બોલી ઉઠા, “આપણા બાપદાદાઓએ &થાપેલી
પરં પરા કદ ન તોડ શકાય. જોગમાયાનો કોપ વહોરવો હોય, તો આ બધા ચાળા કરો. ખબરદાર કોઈ આ
ુધારાવાળાઓ સાથે જોડાયા તો.” વાતાવરણમાં ગરમી આવી ગઈ. વડલોની આા ઉથાપવી એ આ 3ના
&વભાવમાં [હોુ,ં પણ વી\ોહની આગ જવાનીયાંઓના હયામાં જલવા લાગી.
આનંદોKસવ વખતે માતાJએ 3ેરલી ુભવાણી ઉ6ચારનાર, પેલા સૌથી  ૃ4ધ વડલે આ વડલને ખા¡યા. નહ« તો
આ વીવાદ મારામાર ઉપર આવી ત.
વ&તી એટલી તો બધી હતી ક , નદકનારાની જગા હકડઠઠ ભરાઈ ગઈ હતી. કોઈએ _ુપલીને %ુછÃુ,ં ”અલી એ! આ
બાબલાAુ ં નામ ુ ં રા-ુ ં છે ?”
_ુપલી કહ,” એ જોગમાયાના દશ@ન કર પછ, માતાJ 0 ુઝાડ તે.”
જોગમાયાની Fુફામાં હવે એક કબીલાનો સમાવેશ પણ Mુoકલથી થાય તેમ હુ.ં બધા વારાફરતી ઉપર જઈ
માતાJને ભોગ ધરાવી આ1યા. કોતરોમાં રહતા એક વડલ Fુફામાંની 1યવ&થા સંભાળવા રોકાયા હતા. અને માતાJને
ધરાવાતા બધા ભોગની 3સાદ વગર મહનતે આKમસા્ કરતા હતા! ગોવો અને _ુપલી પણ Pણ ગોઠયાઓ અને
તેમની પKનીઓ સાથે જોગમાયાને પગે લાગી આ1યા. સાથે ગોવા અને _ુપલીનાં માવતર પણ હતાં.
ગોવાની માએ ક`ુ,ં ” આAુ ં નામ કાનો રાખીએ તો?” બધાએ આ નવતર નામને વધાવી લીુ.ં
આમ ને આમ ુરજ ઢળવાની વેળા થઈ ગઈ. ુરજનો લાલચોળ ગોળો પ£ીમાકાશમાં ુ  ુ ં ુ  ુ ં થઈ રો હતો.
%ુવ@માં કથરોટ 0વડો મોટો ચાંદો ઉગી રો હતો. વીહાની નજર હમેશની 0મ આકાશ તરફ જ હતી. તે બોલી ઉઠો,”
ગોવો પાછો આ1યો અને આપણે માતાJની Fુફામાં ઓ6છવ મના1યો હતો એવો જ દવસ આ0 છે . <ુ ઓ હરણી-ુ ં
ચાંદો ઉગતાંની સાથે જ માથા ઉપર આવી ગ-ુ ં છે .”
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વીહો સરોવર કાંઠ રહતી વ&તીનો, આધેડ વયનો, %ુ_ુષ હતો. રાPે તેની નજર આકાશ સામે જ તાકલી રહતી. ુતા
પહલાં ાંય ુધી, તે તારાઓ અને ચ[\ને નીહા¡યા કરતો.
વીહાની વાત સાંભળ પાંચાએ ક`ુ,ં ” દર વષ આપણી બધી વ&તી આ રતે અહ« મળે એુ ં નÉ કરએ તો?”
બધાંએ આ ુચનને ઉમળકાથી વધાવી લીુ.ં જોગમાયાની છPછÊામાં %ુનમનો આ મેળો હવે કાયમી બની રહવાનો
હતો.
પણ બધાં ભેગાં થયાનો આનંદ અને ઉ:લાસ આમ થોડોજ વાતોના વડાંથી સંતોષી શકાય? કાનાને ઓવારણાં લેતી,
અને વારં વાર તેડને 1હાલ કરતી, બધી ^ીઓ ઉભરાઈ રહલા પોતાના હરખને વાચા આપવા આુર હતી. એવામાં
કાÂએ ડફલી હાથમાં લીધી અને <ુ ના અને ણીતા લયમાં વગાડવા માંડ. બધાં ભેગાં થઈ ગયાં. એમના પગ નત@ન
કરવા માંડા. લાખા ને બી <ુ વાનીયાઓએ પણ પોતાના ઢોલ સાબદા કયા@ . અને આનંદોKસવ 0વા ઉ[માદથી મેળો
છલકાઈ ઉઠો. ઢોલના ધુક, નવી Jવનપ4ધતીને વાચા આપતાં નત@નના નવલા 3કારો ઉપસવા માંડા. એ
ઉ:લાસ-ગીતોમાં હવે માછલીઓ, કરઓ, સાંઢ અને હાથી પણ ડોકયાં કરવા માંડા. ડફરોના નાચની હ«ચ તો એકદમ
અદlુત હતી. શીકારની પાછળ ભાગતા રહવાનો એમનો ઉ[માદ નાચમાં 3તીબીબીત થતો હતો.
ાંય ુધી આ હરખના ઓઘ ઉઘલતા રા. ચ[\ની શીતળ ચાંદની નદકનાર ભેગા થયેલી આ બીરાદરને હÂ
હÂ 3કાશમાં [હવડાવવા માંડ. Cમથી ઉપ0લા 3&વેદને ુકવતી, પવનની લહરખીઓ દલો દમાગને ઠંડક આપતી
હતી.
અને Kયાજ 'અર ર!' કરતી, એક ^ીની ભયાનક ચીસ ઉઠ.
સૌથી  ૃ4ધ વડલ યાં બેઠા હતા, Kયાં જ ઢળ ગયા હતા. એમની બા<ુ માં બેઠલી એમની Jવનસાથી ડોસીએ આ
ચીસ પાડ હતી. બધો તાલ બંધ પડ ગયો. રં ગમાં ભંગ પડ ગયો હતો. વડલો તરત Kયાં પહyચી ગયા. ણેકમાં જ
હરાત થઈ ક , બધા કબીલાઓના આદરપાP એ વડલAુ ં 3ાણપંખે_ુ ઉડ ગ-ુ ં હુ.ં શોકની કાલીમાએ નત@નની
લાલીમાને Iસી લીધી. કાળભૈરવથી સૌનાં આ ુખ, આ શાંતી, આ ઉ[માદ, આ સM ૃ4ધી Jરવાયાં ન હતાં. એના 3કોપે
તીના સૌથી વુ આદરપાP વડલનો ભોગ લીધો હતો.
Xઘ ન આવી Kયાં લગણ ^ીઓએ મરશીયા ગાયા કયા@ . %ુ_ુષો દર ક Þુવપં2તીએ શોકની મરણચીસ %ુરાવતા રા.
બાળકો કાંઈક અઘટત બ[-ુ ં છે , એ ણી શીયાંવીયાં બની એકમેકને ચyટને ગલવાઈ રાં; અને ુ સકાં ખાતાં ખાતાં
ન«દરને શરણે ગયાં. બી દવસની સવાર ુધી નદકનાર જ રોકાઈ, મyુઝુ ં થતામાં એમની HતીમBયાનો સંક:પ
કર; _ુદયામાં ભાર લો અની સમાવી, સાવ ુ[યમ[સક બની, ઘેરાતી અને કકળતી Äખોએ. અડધા Xઘરાટાં, સૌ માંડ
માંડ ની\ાદ વીને શરણે ગયાં.
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3કરણ – 16 :

ઉરBયા
ઉર
Bયા

બી દવસની વહલી સવાર અMુક <ુ વાનીયાઓ અને સશકત વડલો સદગતની Hતીમ Bયા માટ નીક¡યા.
જોગમાયાની Fુફા 0 પવ@ત ઉપર હતી તેનાથી આગળ, પવ@તની પેલે પાર, એક Xડ ખીણ હતી. Kયાં મરણ 3સંગ
વીના કોઈ કદ જુ ં નહ« - શીકાર માટ પણ નહ«. એ કાળભૈરવની ખીણ કહવાતી હતી. એ ર&તે નીચે જતાં એક બીJ
Fુફા હતી. એમાં બsુ Hદરના ભાગમાં, ચાર બા<ુ કાળમ«ઢ પvથરોની વ6ચે Fુફા બsુ જ Xડ ુધી વી&તર લી હતી. Kયાં
હમેશ, ધોળે દહાડ પણ, કાÂં ઘોર Hધા_ું રહ ુ ં હુ.ં
મશાલો લઈને બધા એમાં નીચે ઉતયા@ . ઝાડની એક મજુત ડાળ સાથે, વેલાઓ વડ, Fુજર ગયેલા વડલનો દ હ
કસીને બાં4યો હતો. બે જણ એને ખભે ટ કવીને ચાલતા હતા. એ થાક Kયાર બી બે જણ આ ભાર પોતાના ખભે લઈ,
આગળ વધતા હતા. બે જણા મશાલથી અજવાÂં પાથર, આગળનો ર&તો બતાવતા હતા. એ મશાલના અજવાળાથી
Fુફાની દવાલો ઉપર લાંબા અને કાળા પડછાયા પડતા હતા અને ભયાનક ૃ oય ખુ ં કરતા હતા. ણે Fુફાની
દવાલો આ પડછાયાઓથી Jવંત બની ગઈ હતી. ઠક ઠકાણે Fુફાની ઉપરની છતમાંથી ખારવાÂં પાણી ઝમી ઝમીને
ચીPવીચીP, રં ગબેરંગી Îમરો અને થાંભલાઓ

લટક રા હતા. એના પડછાયા પણ આ ભયંકરતામાં ઓર

વધારો કરતા હતા.
હવે સમથળ જયા આવી હતી. આગળ વળાંક લઈ, Fુફા પેલી કાળઝાળ ખીણમાં >ુલતી હતી, એમાંથી ચળાઈને
થોડો 3કાશ આવતો હતો. Fુફાના એ બી નાનકડા 3વેશ ¤ારમાંથી ુસવાટા મારતો પવન, કાળ<ુ ં કંપાવી નાંખે
તેવી તીણી સીસોટઓ સાથે 3વેશતો હતો. કાચાપોચા તો થથર ય એવા એ અવાજો કાળભૈરવની વાણી છે ; એમ
મનાુ.ં આથી માP મરણ પછની Hતીમ Bયા માટ જ લોકો અહ« આવતા. ^ીઓ અને બાળકોને તો અહ« આવવાનો
નીષેધ જ હતો.
ડા¬ુઓએ હવે Fુફાના તળયે શબને ઉતા-ુ. Fુફાના ઢોળાવના કારણે વરસાદAુ ં પાણી અહ« માટ ઘસડ લાવુ ં
હુ.ં કોઈક અકળ ફાટમાંથી ભરાયેU ું વરસાદAુ ં પાણી પવ@તની Hદર ઉતર જુ ં હુ.ં બsુ થોુ ં પાણી જ Fુફાના આ
સૌથી નીચલા ભાગમાં ભેF ું થુ ં હુ.ં એ ુકાતાં <ુ ના શબો ઉપર માટ પથરાઈ જતી હતી. વરસાદ બંધ થતાં, બે Pણ
દવસે આ પાણી ુકાઈ જુ ં હુ.ં વળ અહ« Fુફાની બા<ુ ઓ પર ખડક નહ« પણ, માટના થરના થર મેલા હતા. આ
જયા કાળભૈરવની Fુફાની સૌથી ઠંડ અને ભેજવાળ જગા હતી. આથી જ HતીમBયા માટ આ જગા પેઢઓથી
વપરાતી હતી. મરણ બાદ M ૃતાKમાને અહ« શાંતી અને ઠંડક મળે છે , એમ મનાુ.ં

પહલો ગોવાળયો

57
2009

ડસેબર - 2009

બે <ુ વાનીયાઓએ લાંબા અણીદાર પvથરો વડ એક લાબો ખાડો બના1યો; અને શબને એમાં ુવાડÇુ.ં સાથે
લાવેલા હરણના શબને પણ આ ખાડામાં સાથે Mુ}.ુ ં M ૃતાKમા માટ આ ભોગ ધરાવવાનો ચાલ હતો. દર ક ડા¬ુ પોતાની
સાથે હાડકાંઓની માળાઓ અને Èલો લા1યો હતો. તે પણ દર ક શબની ઉપર ચઢાવી. હવે બધા શાંત બની ઉભા રા.
બી એક વયો ૃ4ધ વડલે ક_ુણ &વરોમાં સદગતને Hજલી આપતાં ક`ુ,ં
” ઓ! કાળભૈરવ, અમારા આ %ુય વડલ એમના Jવનના Hતે, તમાર પનાહમાં આ1યા છે , એમના આKમાને
શાuત શાંતી આપજો.”
અને બધા શાંત બની ઉભા રા. ુસવાટા મારતા પવનની સતત સીસોટઓ ¤ારા કાળભૈરવે નવાગંકુ
M ૃતામાનો &વીકાર કય.
હવે બધા બા<ુ ના માટવાળા થરો પરથી માટ ખોદવામાં 3 ૃ થયા. થોડક જ વારમાં મરનાર વડલ અને
હરણનાં શબો માટ નીચે દબાઈ ગયા. મરનારનો %ુP હવે Fુફાના સાંકડા થતા થોડક Xચે આવેલા ભાગમાં આગળ
વ4યો. એક જ જણ ડોnુ ં બહાર કાઢ શક એટUું બાકો_ું એ છે ડ હુ.ં એણે એમાંથી નીચે નજર કર. Äખ ન પહyચી શક
એટલા અગાધ Xડાણ ુધી અને જોતાંજ ચÉર આવી ય એવી, ખીણ તેને દ ખાઈ. પવ@તની ખડકાળ દવાલ અહ«થી
સીધી નીચે ુધી ધસી જતી હતી. આ જ તો કાળભૈરવAુ ં નીવાસ&થાન હુ.ં તેણે છે :લી મરણપોક પાડ. ખીણની
સામેની બા<ુ ના પવ@ત પરથી આ મરણપોકના ભયાનક પડઘા પડતા રા. કાળભૈરવે અÙહા&ય વડ M ૃતાKમાને
પોતાની પનાહમાં હવે લીધો હતો.
હવે સૌ આ1યા હતા, તે ર&તે કોઈ પણ અવાજ કયા@ વીના પાછા વ¡યા. બપોર થતાંમાં તો સૌ નીચે નદકનાર
આવી ગયાં. મરનારના શોકમાં આ0 સૌએ કાંઈ જ ખાવાAુ ં ન હુ.ં માP બાળકોને ભોજન આપી સૌએ નત મ&તક
M ૃતાKમાને Hજલી આપી. ધીર ધીર મરનારના Fુણગાન ગાતી વાતો શ_ુ થઈ. મરનારની વયો ૃ4ધ પKનીને અને
%ુPને બધાંએ દલાસો આmયો.
હવે સૌ પોતપોતાને થાનક જવા 3 ૃ થયા. તરાપાઓ ભરાવા લાયા. હ<ુ <ુ ના કોતરોમાં જ રહતા કબીલા
નદકનાર આવેલા પોતાના &વ&થાને જવા 3 ૃ થયા. આ છે :લી ¨ુકડના વડલથી બધાના ગયા બાદ બો:યા વીના
ન રહવા-ુ.“
ં જો-ુ ં ને! નદ ઓળંગી એAુ ં પરણામ? આ એકલો નહ«, નદની ઓલી પાર જનારાં બધા કાળભૈરવના
ખmપરમાં હોમાઈ જવાના છે .”
<ુ વાનીયાઓ Mુગે
ં મyએ આ અવળવાણી સાંભળ રા. વડલોની આમ[યાને કારણે એમનાથી કાંઈ બોલાય તેમ ન
હુ.ં પણ નદ ઓળંગનારની સM ૃ4ધી જોઈ એમની Äખો પણ ઈNયા@ માં સળગી જતી હતી. સૌના Hતરની આ
કડવાશને આ શxદો વાચા આપી રા હતા.
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%ુનમના મેળાના બી દવસે, Hધારયાની શ_ુઆતની સાથે,  ૃ4ધ Mુખીયાના મરણના કાળઝાળ ઓથારમાં અને
ઈNયા@ ના દાનવના દાવપેચમાં વીખવાદના વીષ ૃનાં બીજ રોપાઈ ુાં હતાં.
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લાકાતે
3કરણ – 17 : નેસડાની Mુલાકાતે
લા
નદની પેલે પાર રહનારા પોતપોતાને થાનક જતાં પહલાં ગોવાના નેસડ રોકાયા. સૌને માટ આ સાવ અવનવી
રહવાની રત રહ. પેઢઓથી Mુ2ત ચરતાં 3ાણીઓનો પીછો કર, તેમને ઝxબે કર »ુધા સંતોષવી, એ જ એ2માP
વીક:પની સૌને ખબર હતી. પણ આમ 3ાણીઓને પાળ પણ શકાય એ એક સાવ નવો જ વીચાર હતો. Jવન
સંઘષ@ની દોડમાંથી સાવ નવરા થઈ જવાની આ તો 3Bયા હતી. _ુપલીની આ શોધ ઉપર સૌ ફદા થઈ ગયા.
પાંચાના ભેમાંથી પેદા થયેલા વાડા પણ એક સાવ નવો જ વીચાર હતો.
સરવરયે રહતો વીહો બોલી ઉઠો, “ તમે તો આ જનાવરોને આકાશના તારાની 0મ બાંધી દધા.”
પાંચો ” અ:યા! વીહા, તારા એ તારાય આખી રાત ફરતા રહ છે . આ તો આપણે બહાર કાઢએ તો જ ચસક શક. ુ ં
Kયાર તારા જ જોયા કર. ”
અને વીહો કોઈ અગમ વીચારમાં ુ બી ગયો. ગોવો બોલી ઉઠો,” કમ વીહા, ુ ં વીચારમાં ુ બી ગયો?”’
સદા ુ ર ુ રના આકાશી પદાથ અને અવનવા વીuના ખયાલોમાં જ રમમાણ રહતો વીહો ધીર રહને કોઈ
અગમવાણીથી ઉચય, ”તમારા આ નેસડા જોઈ, મને કાંઈક અવનુ ં દ ખાઈ ર`ું છે . કાંઈક સાવ સમજણ ન પડ તે ુ ં આ તારાઓથી પણ વધાર જટલ.”
ગોવો,”: અ:યા! કાંઈ સમય એુ ં બોલ ને.”
વીહો ,” મને સમુ ં હોય તો sુ ં તમે સમુ ં ને? મને કોઈ નવી જ ુ નીયાઓ દ ખાઈ રહ છે - કદય ન ભાળ
હોય એવી. તમારા આ નેસડાએ કદાચ એને જ[મ આmયો છે . 0મ આ તારાઓ આટલે ુ ર છે , તેમ જ તમે શ_ુ કર લી
આ બાંધકામની રત તમને, મને, આપણને, સૌને ાંના ાંય લઈ જશે; એમ મને દ ખાઈ ર`ું છે . nુ દરતે આપેલા
ુ માં રહવાAુ ં શ_ુ ક-ુ. પણ આપણે તો Mુ2ત Jવ જ હતા. તમે
વસવાટના &થાને રાતના આશરા માટ આપણે તંઓ
શ_ુ કર લા આ વાડામાં 0મ આ પુઓને તમે બાંધી દધા છે , તેમ આપણે પણ બંધાઈ જઈુ.ં પછ આપણે Mુ2ત રતે
ફરતા નહ« રહએ. એણે સજ લી માયામાં આપણે એવા જકડાઈ જઈુ ં ક ,એ બંધનની ુગાલમાં
ં
થી ¯ટવા આપણે પાછા
Fુફાઓનો આશરો લેવો પડશે. આ નેસડા વધતા જ જશે. માણસો પણ પોતાને રહવાના આવા વાડા બનાવશે. પછ
એની સગવડ અને સલામતીથી બધા એટલા ટ વાઈ જશે ક , એનાથી ¯ટ જ નહ« શક. મને માણસને રહવા માટ ના,
પહાડ 0વા Xચા, વાડાઓ બનતા દ ખાઈ રા છે . એમાં આપણે ક:પી પણ ન હોય, તેવી સગવડો હશે. Jવન વધાર
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ને વધાર જટલ બનુ ં જશે. એ સગવડો મેળવવા આપણે શીકાર માટ દોડએ છએ એનાથી પણ વધાર દોડુ ં પડશે.
દોડતા જ રહ ુ ં પડશે. એમાં કોઈ આરામ અને શાંતી નહ« હોય.“
સૌ વીહાની આ અવળવાણી સાંભળ હબતાઈ ગયા. વીહા માટ સૌને માન હુ,ં એ કોઈએ ન જો-ુ ં હોય તે ુ ં જોઈ
શકતો. એને ુરજ, ચાંદો અને તારાઓ અલકમલકની વાતો કહ જતા.

કોઈની નજર ન પહyચે Kયાં એની નજર

પહyચતી.
આ ગંભીરતા અને અસમંજસને તોડતો કાÂ બોલી ઉઠો, “ “ હºડ હºડ વીહા! તને અમાર અદ ખાઈ આવે છે , એટલે
આમ અવÂં અવÂં બોલે છે . એક વાર અમાર 0મ નેસડો બનાવી જો, પછ ુ ં ય એના મોહમાંથી બહાર નહ«
આવે. ”
વીહો કહ,” “ sુ ં એ જ તો કsુ ં ¯ં. આ માયા આપણને બરાબરના ફસાવવાની છે - આપણે શીકારને ફસાવીએ છએ
તેમ. અને એમાં તો રો0 રોજ મરવાAુ.ં આ હરણ તો એક જ વાર મર છે . આપણા વારસો તો મરતા જ રહશે. JવવાAુ ં
સાવ દોUું બની જવાAુ ં છે . ”
આ આષ@\Nટાની અમંગળ વાણી અને એણે ઉભા કર લા ઓથારમાંથી ઉભી થયેલી ગમગીનતાને ુ ર કરતો લાખો
બોલી ઉઠો ,” એ બધી વાતો અમને ન સમય. હવે એમ કહ, અમને ઓ:યા, પહાડ 0વા, મસમોટા જનાવર ાર
બતાવે છે ?’
વાતનો આ વળાંક સૌને ગયો. વીહો પણ એના દવા&વmનમાંથી બહાર આ1યો. આવતી %ુનમે દર ક કબીલાના Pણ
ચાર સશ2ત <ુ વાનો સરવરયે ભેગા થશે, એમ નÉ થ-ુ.ં Kયાંથી બધા ભેગા થઈને એનાથી ઘણે ુ ર આવેલી મોટ
નદ અને એન કાંઠના હાથીઓના એ 3દ શની Mુલાકાત લેવાAુ ં નÉ કર , બધાં ¯ટાં પડા.
પણ વીહાની વાત ભમતારામ 0વા ડફરોના મનમાં બરાબર જચી ગઈ. સદા ફરતા અને વીચરતા રહતા
એમની ચી ૃીને પણ આ નેસડા ગયા નહોતા. પોતાની Jવન પ4ધતીમાં વીuાસ \ઢ કરને એ લોકો આગળ
વ4યા.
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3કરણ – 18 : હાથીનો શીકાર
અને એ %ુનમ આવી પહyચી, બધા સરવરયા નેસમાં ભેગા થયા. વીસેક જણનો કાફલો ભેગો થયો હતો. Kયાંથી
બધા વહલી સવાર દખણાદા હાલવા માંડા. આખો દ આમ ચાલતા રા; Kયાર એક મોટ નદ નજર પડ. Mુળ
વતનના કોતરો 0ને કાંઠ આવેલા હતા; તે નદ કરતાં તો આ ાંય મોટ હતી. સામો કાંઠો માંડ દ ખાતો હતો.
બધા એ પહાડ 0વા નવતર 3ાણીને જોવા આુર હતા. પણ થાક બરાબરનો લાયો હતો. બી દવસે વહલી
સવાર કામકાજ આરં ભવાAુ ં નÉ કર બધા આરામ કરવા પોદળાની 0મ પડા. બી0 દવસે વહલી સવાર તરાપા
બનાવવાAુ ં કામ આરં ભા-ુ.ં ઝપાઝપ ચાર તરાપા તૈયાર થઈ ગયા. દર કમાં પાંચ પાંચ જણ આ_ુઢ થયા. અહ« નદનો
3વાહ સાવ મંદ હતો. જમીન પણ સાવ સપાટ હતી. ાંય કોઈ પવ@ત નજર પડતો ન હતો.
નદમાં અડધે પહy6યા હશે, Kયાં જ ગોવો બરાડ ઉઠો,: એ દ ખાય! “
બધાની Äખો વી&ફારત બનીને નJક આવેલા સામા કાંઠા પર મહાલતા હાથીઓના ટોળા ઉપર ક[\ીત થઈ.
આટલાં મોટાં 3ાણી તેમણે કદ ભા¡યાં ન હતાં. એમની તોત«ગ કાયા, સતત હાલતા રહતા ુપડા 0વા કાન અને
લાંબા દં તુળ જોઈ બધા આ£ય@ચકત બની ગયા.
દર ક તરાપા ઉપર એ લોકો Xચક શકાય એટલા પvથર લા1યા હતા. કનાર ઉતરને બધા એક હાથી ઉપર
અણીદાર પvથર ફºકવા લાયા. ચીડાઈને હાથીએ એમની તરફ દોટ Mુક. એના ડા ચામડા પર આની કોઈ અસર
થઈ લાગતી ન હતી.
બધા Mુઠઓ વાળને તરાપાઓ તરફ ભાયા. માંડ માંડ Jવ બચાવી Mુળ કનાર સૌ પહy6યા. લાખો કહ,” આ
3ાણીને આપણે કદ મહાત ન કર શકએ. ચાલો પાછા.”
પણ એમની જવાંમદÀને આ પડકાર હતો. વીચારમાં મન પાંચા પંડતની સામે બધા જોઈ રા. એના મગજમાં
કાંઈક ગડમથલ ચાલી રહ હતી.
અને છે વટ એ બો:યો,” ખાડો ખોદો.”
કાÂ : “ અ:યા! પાંચીયા, તા_ું મગજ તો ઠકાણે છે ને? ક મ તને ખાડામાં પડવાની ઈ6છા થઈ છે ?”
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પાંચો : “ <ુ ઓ. હાથીઓAુ ં ટોÂં ુ ર જુ ં રહ Kયાર આપણે એક મોટો ખાડો ખોદ નાંખીએ. એની Hદર ઝાડપાનના
વેલા અને કચરો ભર દઈએ. પછ ટોળાની બીJ બા<ુ જઈ; હોકારા પડકારા કરતા એ ટોળાને ખાડા તરફ આવવા
મજુર કરએ. એકાદ બે હાથી તો જ_ુર એ ખાડામાં ફસાશે જ. ”
ગોવાએ પાંચાની પીઠ થાબડ. એ પછના દવસની સવાર પડતાં સામો કનારો હાથીવીહોણો નજર પડો.
પાંચાની યોજના 3માણે એક મોટો ખાડો ખોદ , એને પાંદડાં, નાની ડાળઓ, વેલા વીગેરથી ભર દધો. બે જણા
અગાઉ હાથીઓની ભાળ કરવા ગયા હતા, તે વાવડ લા1યા ક , નદથી થોડ ુ ર મેદાનમાં ટોÂં ચર છે .
Pા દવસની સવાર કાફલો લપાતો ¯પાતો, હાથીઓના ટોળાંની બીJ પાર પહyચી ગયો. હવે પવન એમના
તરફથી ટોળા તરફનો હતો. બધા મેદાનમાં આ1યા અને મોટ થી અવાજો કરવા લાયા. એક જણ સાથે લાવેલ ઢોલ
પણ વગાડવા માંડો. હાથીઓAુ ં ટોÂં માણસોની વાસ અને અસ ઘyઘાટની આ હરકતથી વાજ આવી જઈ; નદ તરફ
વ¡-ુ.ં
પાંચાની વીચાર%ુવ@કની યોજના Mુજબ બે હાથી ખાડામાં ફસાઈ ગયા. હવે બધા ુપ બની તાશીરો જોતા રા.
ટોળાના હાથીઓએ આ બે ફસાયેલા સાથીઓને કાઢવા 1યથ@ 3યKનો કયા@ , પણ આ કામ એમને માટ અશ જ હુ.ં એ
બે હાથીઓને એમના નસીબ પર છોડ, ટોÂં નદકનાર આગળ વીદાય થઈ ગ-ુ.ં
બાકની કામગીર હવે સરળ હતી. પvથરો અને અણીદાર ભાલા માર મારને, બેય હાથીઓને મરણ શરણ કરતાંય
ખા&સી વાર લાગી. પણ હવે આ મારણને ઘરભેF ું કરવાનો 3ª ઉભો થયો. સાથે લેવાય એટUું માંસ અને ખાસ તો
લાંબા ચાર દં તુળ કાઢ, બધા સરવરયા તરફ રવાના થયા.
અને સરવરયાની વ&તી કદ ન જોયા હોય તેવા દં તુળ જોવા ભેગી થઈ ગઈ.
વીહો તરત બોલી ઉઠો, “ જોગમાયાની Fુફામાં, માતાJને આ દં તુળ અપ@ણ કરએ તો?”
ુ તીએ આ ુચન &વીકાર લીુ.ં માતાJ આ નવા oણગારથી જ_ુર 3સt થશે અને સમI વ&તીને
બધાંએ સવા@ Aમ
આશીષ આપશે એવી બધાંને તરત ખાતર થઈ ગઈ.
હાથીના આ શીકારની વાત બધા કબીલાઓમાં વાયરાની 0મ ફલાતાં વાર ન લાગી. તીના <ુ વાનોના આ નવા
સાહસની બધે વાહ વાહ થઈ ગઈ - સીવાય ક , કોતરોમાં રહતી વ&તી. એમના પેટમાં તો ઈNયા@ ની આગ સળવળ
ઉઠ.
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3કરણ – 19 : ઓતરાદા 3યાણ
lુલો પવ@ત ઉપર ચઢતો જ ગયો. ચઢતો જ ગયો. છે ક સમી સાંજર તે પવ@તની ટોચ ઉપર પહy6યો. ર&તામાં
માંડ એકાદ સસલાનો શીકાર તે કર શો હતો. બેળે બેળે આગ પેટાવી તેણે »ુધા સંતોષી હતી. એક નાના ઝરામાંથી
પાણી પણ મળ ગ-ુ ં હુ.ં lુખની આગ તો સંતોષાઈ હતી; પણ Hતરમાં બળબળતી sત
ુ ાશણીને ાં કોઈ કરાર હતો?
ુસવાટા ભયા@ પવનના ઝપાટા ચામડાના આવરણને થપથપાવી, તેના દ હને થરથરાવી રા હતા. કડાકા અને
ુ -ુ4ધને આ અવાજો વાચા
ફડાકા 0વા અવાજો તેના કપડાંમાંથી નીકળતા હતા. તેના મગજમાં ચાલી રહલા ુMલ
આપી રા હતા. તેના Jવતરમાં હવે ક વળ કડવાશ જ ભર લી હતી - નકર કડવાશ. કોઈ સાથી નહ«; કોઈ સહારો
નહ«; કોઈ આશરો નહ«. તે સાવ એકલો અને અ¨ુલો પડ ગયો હતો.
<ુ વાનીની હરકતોનાં સાપોલીયાં સંતોષી શક તેવી કોઈ નમણી કાયા તેના નસીબમાં ન હતી. અmસરા 0વી _ુપલી
તો ુ,ં કોઈ ગંદો, ગોબરો, કદ_ુપો, નારદ હ પણ તેની વાસના સંતોષવા મળે તેમ ન હુ.ં એની મનમાનીતી, જtતની
sર
ુ 0વી નારના હાથે હાર ખાઈ તેને નાસી જુ ં પડÇું હુ.ં એ વખતે અડધાં ઢંકાયેલાં Hગોમાંથી નીતરતા _ુપલીના
જોબનAુ ં ચીP હJ પણ તેની વાસનાને નીરથ@ક ભડકાવી ર`ું હુ.ં _ુપલીનાં Îલી રહલાં >ુ:લાં, માંસલ &તન; અડધા
ઓઢલા ચામડાંમાથી ડોકયાં કર રહલી, કળના થાંભલા 0વી, ભરાવદાર ંઘો; અને ચામડાની પાછળથી તસતસતા
નીતંબ, હ<ુ તેની નજર સમ નાચી રાં હતાં. નમણા નારદ હની એ Hગભંગીઓ, ન સંતોષી શકાય તેવી તેની
વાસનાને નીરથ@ક ભડકાવી રાં હતાં. એક ચપટમાં 0ને તે ચોળ, મસળ અને ભોગવી શક તેમ હુ;ં તે છોકરએ
તેને ભગા1યો હતો. તેની મદા@ નગીની આનાથી વુ ¹ર હાંસી બીJ ુ ં હોઈ શક ?
‘ આના કરતાં તો ગોવા સાથે હાથોહાથની મારામારમાં તે મરણ શરણ થયો હોત તો સા_ું.’
એવા વીચાર તેA ુ ં મન ખા¨ું અને કડુ ં થઈ ગ-ુ ં હુ.ં Jવનમાં હવે કોઈ રસકસ ન હતો. કોઈ આશા ન હતી.
Jવતર ઝેર 0ુ ં બની ગ-ુ ં હુ.ં
તેને પવ@તની એક કોર ઉપરથી પડુ ં મેલવાનો વીચાર પણ આવી ગયો. એ બા<ુ નજર નાંખતાં જ ચÉર આવે
તેવી, સીધા ઉતરાણ વાળ, Xડ ખીણ હતી. તેણે એ દશામાં એક ડગUું ભ-ુ, પણ એ Xડા ગßરને જોઈ એક લખલ>ુ ં
આવી ગ-ુ.ં તેણે પગ પાછો વાળ લીધો.
‘ તે તે મર પણ ન શક તેવો કાયર હતો.’ સાવ નીગ@ત બની તે પોતાની તને કોસતો રો.
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પવ@તની પાછલી કોર, નીચે દખણાદ દશામાં, એની ણીતી નદ, વતનનાં એ વહાલાં કોતરો અને સામેના
કનારાનાં હરયાળાં મેદાનો દ ખાતાં હતાં. છે ક દીણના ીતીજમાં એક બsુ જ મોટ નદ હોય તેમ પણ લાગુ ં હુ.ં
આ બે નદઓની વ6ચે એક મો¨ું સરોવર પણ \Nટગોચર થુ ં હુ.ં
બાળપણની નીદષ રમતો અને સાથીઓ સાથેના ની1યા@ જ ખેલ તેને યાદ આવી ગયાં. lુલાના પીડત દયને આ
આÒાદક \oય અને lુતકાળની આનંદ ઉ:લાસની પળોની યાદ થતાં, થોડક આશાયેશ વળ. જગત તેને બsુ જ
વીશાળ ભા&-ુ.ં તેનો આBોશ અને કડવાશ થોડાં હળવાં થયાં.
‘ ક ટલા ખોબા 0વા 3દ શમાં એ અને બી કબીલાઓ રહતા હતા? કટલી નાનકડ એ ુ નીયા હતી? અને ઓતરાદ
દશાનો 3દ શ તો સાવ અ®યો છે . ુ ર ુ ર ુધી ક વળ ુકો ભંઠ 3દ શ જ.. સાવ વેરાન રણ. Kયાં જોઈ વ&તી હશે
ખર? જોગમાયા ણે.’ એક ઝાટકા સાથે તેણે જોગમાયાની યાદ lુલાવી દધી. હવે એ તેની આરા4ય મા ન હતી.
તેને પોતાની ત ઉપર આ1યો હતો; તેના કરતાં વધાર તીર&કાર જોગમાયા ઉપર આવી ગયો.
lુલાના મનમાં આવા વીચારો ચાલી રા હતા. ગોવા અને _ુપલી સાથેની અથડામણ બાદ તે પોતાના ઘેર ગયો
હતો, પણ પોતાના જ ઘરવાળાંઓએ તેને હાંક કાઢÊો હતો.

બી કબીલાઓમાં પણ એ Mુઠભેડની અને lુલાની

બદકાર રતભાતની ણ લઈ વાયરો કર વ¡યો હતો. Kયાં એણે ધા નાંખી જોવા અને આશરો લેવા વીચાર કય હતો;
પણ ગોવાની વધતી જતી લોક3ીયતા તેનાથી સાંખી શકાય તેમ ન હતી. નદકનારાના કોતરોના કોઈ કબીલા તેને
હવે સંઘર તેમ ર`ું ન હુ.ં lુલાની હાલત Pીશંnુ 0વી બની ગઈ હતી. કોણ ણે કટલાય દહાડા તે ગાંડાની કની
જગલમાં
ં
ભટો હતો. પણ Kયાં ાં એકલા રહવાય એુ ં હુ?ં જોગમાયાની Fુફામાં પણ તેણે કટક ટલી આરતો કર
હતી, પણ જોગમાયા તે સાંભળતી ન હતી. તેનો જોગમાયા પરનો વીuાસ અને C4ધા હવે નNટ થઈ ગયાં હતાં.
પોતાની ુ ગ@તી ઉપર એક Xડો નીસાસો નાંખી, lુલો પવ@તની ઓતરાદ કોર તરફ ઉતરવા માંડો. ઉતરવાનો ર&તો
ધાયા@ કરતાં ઘણો લાંબો અને અગવડવાળો હતો. પણ ચઢવા કરતાં ઉતરવાAુ ં બsુ સરળ હોય છે તેની 3તીતી તો તેને
ારની થઈ ગઈ હતી!
તેણે ઝડપભેર ખીણમાં 3યાણ આદ-ુ. Hધા_ું થતામાં તો તે પવ@તની બીJ કોર તરફ ઉતર ગયો હતો. અહ« 3દ શ
સાવ <ુ દો ભાસતો હતો. સાવ આછાં પાતળાં જ ઝાડ હતાં. કાળભૈરવની ખીણ પણ આનાથી વધાર લીલોતરવાળ
હતી. આગળ તો સાવ નાનાં ઝાંખરાં જ હતાં.
થાકને અને હતાશામાં ગરકાવ થઈને lુલો એક ઝાડ નીચે લથડ-ુ ં ખાઈને પડો. એની Äખ મ«ચાવામાં હતી,
Kયાં જ કાંઈક ઠંડો &પશ@ થયો. અને Èફકારાનો અવાજ સંભળાયો. Hધારામાં એને કાંઈ દ ખાુ ં ન હુ;ં પણ હાથ ફરવતાં
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કોઈ ડો સાપ પસાર થઈ રો હોય તેમ તેને લા-ુ.ં તે ભયભીત બનીને, અડબડયાં ખાતો દોડો. >ુ:લા મેદાનમાં
જ સલામતી વધાર રહશે એ ખયાલથી તે ડગમગતા પગે આગળ ચા:યો.
‘ આગળ જવા કરતાં સાપે તેને દં શ દઈ, કાલભૈરવની કને પહyચાડ દધો હોત તો સા_ું.’ એવો nુ વીચાર પણ તેને
આવી ગયો. પણ JJવીષા ાં તેને છોડ તેમ હતી? પણ હવે તો એક ડગUું પણ તેનાથી આગળ ચાલી શકાય તેમ
ન હુ.ં
તે બેભાન બનીને એ અણી ભોમકામાં Xડ ન«દરમાં ફસડાઈ પડો.

અAુBમણીકા
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3કરણ – 20 : lુલાAું ભીષણ &વmન
0મ 0મ રાત ઢળતી ગઈ, તેમ તેમ Hધકાર વધાર ને વધાર ગાઢ થતો ગયો. પવનના ુસવાટા ઝાંખરાંઓમાથી
ૃ ચીમાં 1યાપેલ હતાશાનો Hધકાર અને અમાસની એ ઘોર
પસાર થઈને તીણી ચીસો પાડતા હતા. lુલાના અFત
Hધાર રાતની <ુ ગલબંધી કોઈ ખોફનાક રાસડ હ«ચ લઈ રહ હતી.
અને Kયાં જ ુ રથી કોઈ તી¥ અÙહા&યનો ભયાનક અવાજ ગી ઉઠો. ભયAુ ં એક લખલ>ુ ં lુલાના રોમે રોમને
કંપાવી ગ-ુ.ં અનેક આnૃ તીઓના અÙહા&યનો એ અવાજ 0મ 0મ નJક આવતો ગયો, તેમ તેમ lુલાAુ ં સમI
અ&તીKવ થરથર ઉઠÇુ.ં
ટોળે ટોળાં વળને, ભયાનક નાચ નાચતાં હાડપ«જરો lુલાને ઘેર વ¡યા. તેમની Äખોના ખાલી બાકોરામાંથી લીલા
lુરા રં ગનો, ઝેરલો રં ગ ચમક રો હતો. એમના બોખાં જડબામાંથી લાલ અને કસર રં ગની àવાળાઓ ઓકાઈ રહ
હતી. બtે હાથ વડ તાબોટા પાડવાથી થતી ુકાં હાડકાંની થપાટો ભયાનક નાદ જગાવી રહ હતી. કોઈ અ®યા
>ુણેથી, કાનના પડદા ફોડ નાંખે તેવા, ડાકલાં અને ડમ_ુના અવાજો આવી રા હતા. આ મોતના તાંડવનો રાસડો 0મ
નJક આવતો ગયો તેમ તેની ભયાનકતા બળવર બનતી ગઈ. છે વટ એ બધી lુતાવળ lુલાને ઘેરને &થીર ખડ
થઈ ગઈ.
lુલાને ણે ક , એનો 3ાણ બહાર આવી રો હોય એવી ભયાનક સંવેદના ઘેર વળ. એક હાડપ«જર તેની તરફ
હાથ લંબા1યો; અને તેના હોવાપણાને બળ%ુવ@ક બહાર ખÆચી કાઢÃુ.ં lુલાAુ ં ખોળ-ુ ં 0મAુ ં તેમ પડ ર`ુ;ં પણ lુલો
તેની બહાર આવી ગયો. તેણે જો-ુ ં ક તે પણ હવે એક નરકંકાલ બની ગયો હતો. માP તેના તાં હાડકાં ઉપર ચyટ લાં
માંસ અને ટપકતાં લોહનાં ટપાં, તેની આnૃતીને વુ <ુ Fmુ સા3ેરક બનાવતાં હતાં. આ હાડપ«જર lુતાવળના નાચમાં
તે પણ ભળ ગયો.
હવે તેને નારદ હને ભોગવવાની કોઈ વાસના રહ ન હતી. ગોવા ક કોઈ પણ 3તી&પધ) ઉપર આધીપKય
જમાવવાની મહKવાકાંા પણ શેષ રહ ન હતી. હવે તે આ ભયાનક lુતાવળનો એક ભાગ બની ગયો હતો. આ
ભયાનક રાસડા લેતાં લેતાં, આગ અને ઝેર ઓકવાની રં ગત અનેર હતી. ાંય ુધી આ રાસ ચાલતો રો. lુલાને
તેની હવે કોઈ બીક ક <ુ Fmુ સા ન રાં.
છે વટ ઉષાનાં આછાં કરણોના ઉસમાં lુલાની Äખો >ુલી. તેના નીગ@ત બનેલા દ હમાં ફર 3ાણનો સંચાર થયો.
ુ ી થઈ. તેણે પગની Äગળઓ હલાવી જોઈ. તે હાડપ«જરનો ભાગ ન લાગી
શબવ્ બનેલા શરરની તેને ફર અAુlત
ૃ થવા
પણ %ુવ@વ્ હાડમાંસની બનેલી તે અAુભવી રો. 0મ 0મ ભરભાંખÂં થુ ં ગ-ુ,ં તેમ તેમ તેની ચેતના Fત
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માંડ. તેની <ુ ની ત, તેA ુ ં એ %ુરાુ ં હોવાપુ ં નNટ થઈ ગ-ુ ં હુ.ં એક નવા lુલાએ એ ખોળયામાં જ[મ ધારણ કય
હતો – એક જ Jવન લ±ય સાથે –
3તીશોધ... 3તીશોધ... 3તીશોધ...
lુલો ઉઠો. તેની બધી અશ2તી અને હતાશા ગાયબ થઈ ગયાં હતાં. તે સપાટાભેર ચાલવા માંડો. તેના ખોળયામાં
કોઈ રાસી તKવે નીવાસ કય હતો. કોઈ અયબ તાકાત તેને નવા ભવીત1ય તરફ દોર, ખÆચી રહ હતી. આગળ
એક નાના તળાવમાં તેણે હાથ મy ધોયાં. તળાવના પાણીમાં પોતાAુ ં 3તીબ«બ તે નીહાળ રો.
એ કોઈ બી<ુ ં જ જણ હુ.ં
એક પાટલા ઘો બા<ુ માંથી ધીમે રહને સરક. લપાક દઈને તેણે %ુછડ
ં
પકડ, તેને ઝાલી લીધી. આવો શીકાર
પહલી જ વાર તેને હાથ ચડો હતો. આ દલદલમાં બી<ુ ં તો ુ ં હાથ આવે? 0 મ¡-ુ ં તે સહ. હવે આનાથી તો તેણે
Jવતર ટકાવવાAુ ં હુ ં ને? lુખ સંતોષી, પાણી પી તે આગળ વ4યો.
નવી મળે લી Äતરક તાકાત અને આ ખોરાક, પાણીના બળે તે આગળ ને આગળ ચાલતો જ રો - વધાર ને
વધાર ઉર તરફ. કોઈ નવો સાથ મળ ય તેની આકાંામાં.
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3કરણ – 21 : નવા 3દ શમાં
ક ટલા દવસ lુલો ઓતરાદા ચાલતો રો હશે; તેA ુ ં તેને કોઈ ભાન ન હુ.ં પણ 0મ 0મ એ આગળ ધપતો ગયો; તેમ
તેમ વુ ને વુ વેરાન 3દ શ આવતો ગયો. પાણીના રણ¤ીપ વુ ને વુ ઘટતા ગયા. તેણે ઘોના ચામડામાંથી સાચવીને
મશક બનાવી લીધી હતી; 0માં તે પાણી ભર શકતો હતો. એકલતા તેને હવે સદ ગઈ હતી. પણ વધતી જતી ઠંડ ખાળવા
તેણે પહરU ું ચામુ ં હવે %ુરુ ં ન હુ.ં કોઈ મો¨ું 3ાણી આ 3દ શમાં મળુ ં પણ શ ન હુ.ં
ુ ી થઈ. ચાંદની
અને એક મળસક તે ઠંડમાં Åુ ંઠવાતો હતો; Kયાર તેને કોઈ નવીજ તના વરસાદની અAુlત
રાતમાં તેણે સફદ Èલો વરસતાં અAુભ1યાં - સાવ ગાભલા 0વાં, પણ ઠંડાગાર Èલો. ઉઘડતા ઉસમાં તેણે એક
અદlુત \oય નીહા¡-ુ.ં સમ&ત 3દ શ ધોળ બખ ચાદરથી ઢંકાઈ ગયો હતો. હવે તો પા¯ં ફર શકાય તેમ પણ ાં
હુ?ં આ ઠંડ કબરમાં Åુ ઠ
ં વાતા Åુ ંઠવાતા જ તેણે મોતને ભેટવાAુ ં છે ; એમ તે વીચારવા લાયો. અને એવામાં ુ રથી
કોઈના નJક આવવાનો સંચાર થતો લાયો. બરફથી ઢંકાયેલા એક ઝાંખરાની ઓથે તેણે ¯પાવા 1યથ@ 3યાસ કય.
પણ થોડજ વારમાં ચાર વીશાળકાય, રાની nુ તરાઓ ભસતા ભસતા તેની તરફ દોડ આ1યા અને તેને ઘેર વ¡યા.
આ<ુ બા<ુ માં હતાં એ થોડાઘણા પvથરોથી તેણે એમના આBમણને ખાળવા 3યાસ કય. આ nુ તરાઓની તરત પાછળ
બે પહાડ 0વી Xચી, લાલચોળ મyઢાવાળ અને માથાથી પગ ુધી ડા ચામડાના લીબાશમાં ઢંકાયેલી બે માનવ
આnૃ તીઓ \Nટગોચર થઈ.
‘ nુ તરાઓએ ફાડ ખાધો હોત તો વધાર સા_ું થાત.’; એવા વીચાર ભયAુ ં એક લખલ>ુ ં તેને કંપાવી ગ-ુ.ં કોઈ
અણી ભાષામાં પેલી આnૃ તીઓએ nુ તરાઓને પાછા બોલા1યા. lુલાને કુકં %ુછÃુ,ં 0માંનો એક શxદ પણ lુલો
સમJ શો નહ«. એણે કવળ ઈશારાથી સમ1-ુ ં ક , તે દીણ દશામાંથી આ1યો છે . ુ ર ીતીજમાં સાવ નાનકડ
દ ખાતી પવ@તની કોર તરફ તે ઈશારો કર છે , એ પેલા સમJ શા હોય તેમ lુલાને લા-ુ.ં
પેલા બે જણાઓએ પોતાની સાથે લાવેલા, ચામડાની વાધરઓમાંથી બનાવેલા, દોરડા વડ તેને Mુoકટાટ બાં4યો
અને બે બા<ુ એ તેને બાવડથી પકડ આગળ ચાલવાનો ઈશારો કય. ઠંડ અને ભયથી lુલો ÞુJ રો હતો. એક
જણાAુ ં 4યાન તે તરફ ગ-ુ.ં તેણે પોતાના શરર ઉપરથી ઉતારને એક ુ ં ચામુ ં lુલાને ઓઢાડÇુ.ં તેણે આવા બે
ચામડાથી પોતાનો દ હ ઢાંો હશે તેમ lુલાને ખબર પડ. આભારની લાગણી lુલાના Mુખ ઉપર ઉભર આવી. પેલાએ
lુલાનો આ ભાવ સમયો હોય તે ુ ં &મીત ક-ુ.
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આમ ચાલતાં ચાલતાં બપોર પડ ગઈ. ર&તામાં એક કદાવર ર«છ સાથે આ ¨ુકડની Mુઠભેડ થઈ. બે nુ તરા અને
આ બે કદાવર શીકારઓએ મળને ર«છનો ખાતમો બોલાવી દધો. હાથમાં રાખેલા એક મજુત લાકડા સાથે તેમણે
શીકારને બાંધી દધો. એનો એક છે ડો એમણે lુલાના ખભા સાથે બાંધી દધો અને બીજો છે ડો એક જણે પોતાના ખભે
લઈ લીધો. બીજો જણ એ બtેની આગળ આ હાઉસન ઉસનને દોરતો ચા:યો. ઓ:યા મહાકાય, જગલી
ં
nુ તરા તો
આગળ ને આગળ દોડે જતા હતા.
સાંજ પડતાંકને એક મોટા રણ¤ીપ આગળ આ લoકર આવી પહy6-ુ.ં lુલાએ જો-ુ ં ક , Kયાં લાકડાંની વળઓની
ુ ખોડલા હતા. થોડએક કદાવર બાંધાની ^ીઓ બહાર આવી અને આ
આસપાસ વ«ટાળે લા ચામડાં વાળા, વીસેક તંઓ
ટોળAુ ં અભીવાદન ક-ુ. સાથે પકડ લાવેલા, એક કાળા અને નવતર ઠ«FુJને બધીઓ ટક ટકને જોઈ રહ. થોડ
વાર <ુ દ <ુ દ દશાઓમાંથી બીJ ¨ુકડઓ પણ આવી પહyચી. દર ક ¨ુકડએ શીકાર કરને લાવેલી મતા એ ^ીઓને
હવાલે કર. ^ીઓ હવે એ દવસના શીકારને પકવવાના કામમાં પરોવાઈ. પvથરની એક શીલા ઉપર એક
3ભાવશાળ %ુ_ુષ બેઠો હતો. તેણે lુલાને પકડનાર એ બે જણાને lુલાને છોડવા sક
ુ મ આmયો; અને lુલાને પોતાની
પાસે આવવા જણા1-ુ.ં ઈશારાથી lુલાએ લળ લળને તે સરદારAુ ં અભીવાદન ક-ુ. જમીન ઉપર નીચા પડ તેની
શરણાગતી &વીકારવાનો ભાવ 1ય2ત કય.
lુલાનો આ વીવેક સરદાર સમયો હોય તેમ લા-ુ.ં lુલાએ પોતાની છાતી ઉપર હાથ Mુક, ‘lુ
lુલો’
ો એમ બોલી
પોતાની ઓળખ આપી. સરદાર ‘જગો
જગો’
જગો એમ બોલીને પોતાની ઓળખ આપી. lુલાને હયાધારણ બેસી ક , હવે તેA ુ ં
જોખમ ઓ¯ં થ-ુ ં છે .
ધીમે ધીમે ઈશારાઓથી lુલાએ સમ1-ુ ં ક , તે ીતીજમાં બsુ ુ ર દ ખાતા પવ@તોની બીJ તરફથી આ 3દ શમાં
ઉતર આ1યો છે . જગા સરદાર અને તેના સાથીઓની Äખો આ£ય@માં ચમક ઉઠ. તેમને માટ દીણની પવ@તમાળા
અભે હતી. Kયાં ુ નીયાનો છે ડો આવતો હતો! lુલાએ કોઈ અયબ રતે અક&માત જ આ અભે પવ@તમાળામાંથી
પસાર થતો એક માP પગદં ડ શોધી કાઢ હતી. આ રુમડ અને કદાવર બાંધાની 3 એ પવ@તની કોર ુધી ¬ુમી
વળે લી હતી; પણ એ પગદં ડ એમની નજર પડ ન હતી.
થોડ વાર તાપણાની ચાર બા<ુ આ નાનકડ જમાત ભેગી મળ અને જમણ પતા1-ુ.ં એક તં ુ તાબડતોબ ઉભો
કર દ વામાં આ1યો અને lુલાને એમાં આCય અપાયો.
રાતના Hધકારમાં lુલો એની નીયતીએ એને ક વા 3દ શમાં અને ક વા અ®યા લોકોના પનાર લાવી દધો છે ;
તેના વીચાર કરતો રો. તેની \ઢ બનેલી સંક:પશ2તી આ નવી શતાથી બળવર બનવા માંડ. તેણે મનોમન
નÉ ક-ુ ક ; ‘તે એમને માટ કામનો માણસ છે .‘ તેની 3તીતી, જગા અને તેના સાથીઓને કોઈ પણ રતે કરાવવી;
અને તેમની સાથે મૈPી વધારવી.
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ભવીNયની યોજનાઓ ઘડતાં ઘડતાં lુલાની Äખો મ«ચાઈ ગઈ.
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3કરણ – 22 : અવનવો સમાજ
નવા 3દ શમાં આ1યે lુલાને એક મહનો થઈ ગયો. તે હવે આ નવા લોકો સાથે ઠક ઠક ભળ ગયો હતો. તેમની
ભાષા પણ તે સમજતો અને બોલતો થઈ ગયો હતો.
તેણે તળે ટમાં ઉતયા@ બાદ, 0 દલદલ પસાર ક-ુ હુ;ં તેનો જગાના થાનકથી Hત આવતો હતો. આગળનો 3દ શ
સપાટ ઘાસના મેદાનોનો હતો. અહ« વરસાદ બsુ જ ઓછો પડતો; પણ &નો અને બરફની વષા@ થક ઘાસને ઉગવા
જ_ુર પાણી મળ જુ ં હુ.ં વસંત અને ઉનાળાની મોસમમાં, માથોડાં Xુ,ં અડાબીડ ઘાસ ઉગી નીકળુ.ં ભાયેજ ાંક
Xચા ઝાડ જોવા મળતાં.
એ ઘાસના આધાર પાંગરતી Jવ ૃNટ પવ@તની પેલે પાર આવેલી  ૃNટ કરતાં સાવ નીરાળ હતી. અહ« બે માથોડા
Xચા બાઈસનોનાં ટોળે ટોળાં હતાં. તેમનાં ચામડાં આકર ઠંડ ખાળ શક તેવાં ખ ડ હતાં. એ બાઈસનના શીકાર પર
નભતાં ર«છો પણ અહ« પાર વગરનાં હતાં. એ બાઈસનોએ ચરતાં છોડલા ઘાસના નીચલા હ&સા પર સસલાં,
કાળયાર, ખીસકોલી વી. નાનાં 3ાણીઓ નભતાં. વળ એમના પર નભતાં શીયાળ, રાની બીલાડા, જરખ, વ_ુ 0વાં
3ાણીઓ પણ ઘણી સંયામાં જોવા મળતા.
અહ«ના માણસો પણ _ુ અને ભરાવદાર વાન વાળાં હતાં. બાઈસનનો શીકાર એ લોકો આસાનીથી કરતા.
માંસાહાર જગલી
ં
3ાણીઓનો શીકાર પણ એ કરતા. આ કામમાં વ_ુ 0વા, Xચા, ભરાવદાર પાળે લા nુ તરા તેમની
સહાય કરતા. lુલાએ જો-ુ ં ક નવા 3દ શમાં બsુ <ુ જ પvથરો હતા. આથી શીકાર માટ આ લોકો સાવ નીરાળ જ રસમ
અપનાવતા. મજુત કડયાળ ડાંગ સાથે ચામડાની મજુત વાધર બાંધેU ું ધAુNય આ લોકો વાપરતા. એનાથી
છોડલા તીર બsુ ુ ર ુધી તાક શકાતા – અને તે પણ અુક &થાન ઉપર. એ તીરોની અણીદાર ટોચ ઉપર કોઈ નવી
જ જગલી
ં
વન&પતીનો રસ ચોપડવામાં આવતો હતો. તીર સહજ જ વાગતાં, 3ાણી બેભાન બની જુ.ં આથી અહ«
શીકાર બsુ સરળતાથી થતો. આ નવી રસમ જોઈ lુલાને લા-ુ ં ક , કવળ પvથરો પર આધારત કોતરવાસીઓની
શીકાર અને રણની પ4ધતી સાવ પછાત હતી.
એક દવસ આમ જ શીકારની પાછળ પડલી એક નાનકડ ટોળ સાથે lુલો જઈ રો હતો. તેણે જગાને %ુછÃુ,”
જગા, મને એક વાતની સમજ નથી પડતી. તમાર Kયાં આટલી બધી ^ીઓ છે તો પણ તે કમ તમાર સાથે શીકારમાં
આવતી નથી?”
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જગો, “ એમAુ ં આમાં કામ નહ«. એમAુ ં કામ રાતે અમાર lુખ ભાંગવાAુ,ં છોકરાં જણવાAુ,ં અને મોટાં કરવાAુ.ં ક મ
તમાર બૈરઓ શીકાર કર ? ”
lુલાએ ક`ુ,ં ” અમાર Kયાં તો ^ીઓને અમે બsુ માન આપીએ. એમના કા 3માણે જ બધો વહવાર ચાલે.”
જગો હસી પડો. “ એટલે જ ુ ં આવો નીમા@ :ય છે . મરદ એટલે મરદ. અને બૈરાં એટલે બૈરાં. તમારા ભગવાન
પણ બૈર જ હશે. ”
lુલો, “ હા જ તો. અમે તો જોગમાયાની nૃપા માંયા વગર એક ડગUું પણ ન ચાલીએ.”
જગો ખડખડાટ હસી પડો,” આ0 %ુનમ છે . ચાલ આ0 સાં0 તને અમારા ભગવાનની આરતનો નાચ અને હર
જલસો માણવા મળશે. ધરાઈને રં ગત માણ0.”
સાં0 Hધા_ું થતાં બધાં ભેગાં થયાં. આકાશમાં આખા ચ[\ની ચાંદની મી હતી. વ6ચે મો¨ું તાપુ ં કરવામાં
આ1-ુ.ં ચામડ મઢલા એક મોટા ઢોલ ઉપર બે ^ીઓ નાની ડાંગથી પીટતી હતી. એક જણ બાઈસનની ખોપર માથે
ચડાવી, મો¨ું ચામુ ં પહર; ુણવા માંડો. જગાએ હાથમાં ડાંગ લીધી અને પેલાને હળવેકથી ફટકારવા માંડો. બી
પણ ુણતા ુણતા આ નકલી શીકારમાં જોડાયા. આ તાલ બરાબર મતો ગયો. હ«ચ વધતી ગઈ. પેલો બાઈસન
વેશધાર હવે લથડવા લાયો. અને છે વટ નીચે ગબડ પડો. બધાંએ તાળઓના ગડગડાટથી આ બનાવટ શીકારની
સફળતાને વધાવી લીધી.
lુલો ,” પણ તમારા ભગવાન ાં?”’
જગો ,” આ બાઈસન જ અમારા ભગવાન. એ લથડને પડ; Kયાર એમની nૃ પા અમારા ઉપર ઉતર ગણાય.”
lુલો તો ભગવાનના આ &વ_ુપને જોઈને અચંબો જ પામી ગયો. અહ« ભગવાન %ુય નહ« પણ વ4ય હતા!
ખાવાAુ ં પK-ુ ં અને પછ ભોગવીલાસ શ_ુ થયો. તાપણાના તાપે બધી ઠંડ ગાયબ થઈ હતી. બધાં નીવ@^ બની
ગયાં. કોઈ વન&પતીમાંથી બનેલો આસવ પી બધા છાકટા બની ગયા. 0ના હાથમાં 0 વીતીય 1ય2તી આવી; તેની
સાથે હરમાં તીય સમાગમ શ_ુ થયો. એક ^ી lુલાને પણ વળગી! lુલાએ તેન બળ%ુવ@ક ુ ર કરવી પડ. મોડ
રાતે તાપુ ં ઓલવાતાં, આ બધો વીલાસ ખતમ થયો અને સૌ પોતપોતાના તં ુ ભેળા થયા.
lુલાને હવે આ તીની મનો ૃી સમઈ. અહ« ભગવાન વીશેની મા[યતા સાવ નીરાળ હતી. ^ીઓનો કોઈ
આદર નહોતો. એ તો કવળ ભોગAુ ં સાધન ગણાતી હતી. ^ીઓ પણ આ જ માહોલમાં ઘડાયેલી હતી. આચાર
વીચારનો કોઈ છોછ અહ« નહોતો. આ અવનવા સમાજના આચાર વીચાર જોઈ lુલો હબતાઈ જ ગયો.
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lુલાને પોતાના સં&કાર માટ ઘડભર ગૌરવ થ-ુ.ં પણ તેને થયેલા અ[યાય, અપમાન અને અવાની ઘટના ઘણા
ૃ થઈ ગયો.
વખત બાદ તાૃ Nય થઈ ગઈ. તેનો ુámુ ત રોષ %ુનઃ Fત

અAુBમણીકા

3કરણ – 23 : ખાન
lુલાને આ અવનવા સમાજની ઘણી બધી વાતો સમજમાં આવતી ન હતી. આ સમાજના રતરવાજ, ઈuર માટ ની
ક:પના, સાવ બી[ધા&ત તીય વહવાર એ બુ ં એને અJબોગરબ લાગુ ં હુ.ં બાળકોના ઉછે રની જવાબદાર કોઈ
લે ુ ં ન હુ.ં સાવ બાળપણથી એ જગલનાં
ં
ઝાડની 0મ ઉછરતાં. બસ! ચાલતાં થાય Kયાં ુધી જ માની સાથે એ
રહતાં. એ 0વાં ¯ટાં થાય Kયાર માવડઓ ¯ટકારાનો દમ ખÆચતી. %ુ_ુષો તો આ બાબતમાં સાવ બે4યાન રહતા. માP
<ુ વાનીના Xબર આવી %ુગેલા છોકરાઓને શીકારની કળવણી આપવામાં જ તેમની જવાબદાર પતી જતી.
lુલાને લા-ુ ં ક , નદ કનાર કોતરોમાં વસેલો તેનો સમાજ આમના કરતાં વધાર 1યવ&થીત હતો. આ 3દ શAુ ં
હવામાન પણ ઘુ ં વધાર વીષમ હુ.ં પણ એક વાત તેને સમઈ ગઈ ક. આ બધાં કારણોને લીધે આ 3 વધાર
જોરાવર હતી. તાકાતના Mુકાબલામાં આ 3 એના <ુ ના સાથીઓને ાંય પાછા પાડ દ ; તેની તેને ખાતર થઈ
ગઈ.
ુ ી બહાર આ1યો. બીં બધાં પણ બsુ જ મોડાં ઉઠાં
આવા બધા વીચાર કરતો lુલો આળસ મરડને તેના તંન
ુ ી બહાર કાંઈક ગડપથલ કરતો જણાયો. lુલો તેની નJક જઈ પહy6યો. જો-ુ ં તો, તે એક
હતાં. જગો એના તંન
ુ ાંથી ચામડાં બહાર કાâતો હતો; અને થmપીઓ કર, ર&સાથી બાંધતો હતો.
તંમ
lુલો ,” તમે આટલાં બધાં ચામડાં ભેગાં કયા છે ; તેનો ઉપયોગ શો?”
જગો, “ કાલે સવાર sુ ં ખાનને મળવા જવાનો ¯ં. આ બધાં એને આપવાનાં છે . ુ ં માર સાથે આવીશ?”
lુલો, “ખાન કોણ?”
જગો ,” ખાન અમારા 0વી ઘણી બધી વ&તીનો હાકમ છે . બધાંએ એને ખંડણી ુકવવી પડ. દર વરસે એક વાર
અમાર એને ગામ જવાAુ.ં Kયાં જલસો થાય, એ માણવાનો અને એમાં આ બધી સામIી એને ધરવાની. એ અમને
ઈનામમાં ચમકતા પvથરો આપે, તે અમે અમાર બાયડઓને આપીએ. Pણ ચાર દવસ Kયાં રહ અમે બધા પાછા.”
હવે lુલાને આ અવનવા 3દ શની ^ીઓના Hગ પરનાં ચકમકતા પvથરોAુ ં રહ&ય સમ-ુ.ં
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lુલો ,” હાકમ એટલે ુ?ં અને ખંડણી એટલે?”
જગો. “ લે કર વાત. તને હાકમ અને ખંડણી ુ,ં એ ખબર જ નથી? તારા દ શમાં કોઈ હાકમ ન હોય? એને દર વષ
ખંડણી ન ુકવવી પડ? એAુ ં ક`ું બધાંએ માનુ ં ન પડ?”
lુલો ,” ના ર ના. અમારા કબીલાના 0 સૌથી ઘરડા વડલ હોય તે અમારા %ુય. અમે તો એમAુ ં કહ ુ ં 3ેમથી
સાંભળએ. એ તો અમાર માટ બાપથી પણ વીશેષ ગણાય. એ તો અમને 3ેમથી દોરવણી આપે. અમાર એમને કુ ં
આપવાAુ ં ન હોય. બધા કબીલાવાળા આ  ૃ4ધોને સર>ુ ં જ માન આપે. “
જગો ,” પણ આવા કબીલા કટલા?”
lુલો ,” દસેક તો ખરાજ.”
જગો ,” એ બધાંનો ઉપર કોણ?”
lુલો ,” અમાર એવો કોઈ ઉપર ન હોય. અમને તો એવી કોઈ જ_ુર કદ લાગી નથી; અને એવો વીચાર પણ અમને
કદ આ1યો નથી. શા માટ તમાર ખાનAુ ં ક`ું માનુ ં જોઈએ? મને ઘણા વખતથી થુ ં હુ ં ક , તમે જ_ુર હોય તેના
કરતાં ઘણો વધાર શીકાર કરો છો. એ ુ ં ખાનને માટ કરો છો?
જગો,” હા જ તો વળ. ખાનને ચામડાં આપીએ; તો જ તે અમને મોતી અને ચળકતા પvથર આપે. ”
lુલો ,” આ પvથર ભલે સારા દ ખાય છે , પણ એ શા કામના?”
જગો,” એ પvથર ઉપર તો અમાર બાયડઓ ગાંડુર હોય છે . એ પહરાવીએ તો જ એ અમારા પર રઝે. નહ« તો
એ બધી-ુ ં અમને હાથ પણ લગાડવા ન દ .”
lુલો , “ ધારોક , તમે એકસંપથી આ બુ ં બંધ કર દો તો? શીકારની અને ચામડાં તૈયાર કરવાની કટલી બધી મહનત
ઓછ થઈ ય? ”
જગો, “ તાર Äખે જ ખાનનો _ુઆબ અને તાકાત જો0 ને. બધી સમજ આપોઆપ પડ જશે.”
lુલાને થ-ુ,ં ’ આ Xચો કદાવર બાંધાનો અને ધAુષબાણ વાપરતો જગો 0નાથી ડરતો હોય, તે ખાન ક વો જોરાવર
હશે?’
આખી સવાર ચામડાંની થmપીઓ બાંધવાAુ ં કામ ચા:-ુ.ં બધાએ પોતાનાથી ઉચકાય એટલાં ચામડાંની થmપીઓ
બનાવી દધી. ^ીઓએ 3ાણીઓનાં શ«ગડાંઓની ભારઓ બનાવી હતી. જમણ પતાવીને બપોર બે Pણ સીવાયના
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બધા <ુ વાનો ખભે આ બધો સરં મ બાંધીને નીક¡યા. બે Pણ જણા શીકાર અને રણ માટ પાછળ રહ ગયા હતા.
એક થmપી lુલાએ પણ પોતાના ખભે બાંધી.
બુ ં હાઉસન ઉસન હવે ઉર અને %ુવ@ દશા તરફ જવા નીક¡-ુ.ં
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ગામમાં
3કરણ – 24 : ખાનના ગામ
માં
આખો કાફલો વીસેક દવસ ચાલતો રો. સાથે વજન હોવાને કારણે એમની ઝડપ ઘણી ધીમી હતી. બે કશોર
વયના છોકરાઓ માP શીકાર કર જમવાની 1યવ&થા કરતા હતા. ધAુષ બાણ સાથે હોવાને કારણે આ કામ 3માણમાં
ઘુ ં સહU ું હુ.ં એમનો ઉKસાહ અનેરો હતો. એ બે છોકરાઓ તો ખાનની સેવામાં રહ જવાના ઉKસાહમાં દોડતા અને
nુ દતા હતા. વતન છોડવાની આ તાલાવેલી lુલાને ન સમઈ. એની પોતાની તો

વાત જ અલગ હતી. એ તો

વખાનો માય આ અવનવા દ શમાં આવી ગયો હતો. એક નીસાસો ફરથી lુલાના મyમાંથી અનાયાસે નીકળ ગયો.
lુલાએ જગાને %ુછÃુ,”ં આ બે છોકરા ખાનને Kયાં રહ જવા કમ આટલા બધા તલપાપડ છે ?”
જગો , “ ુ ં જો0ને? ખાનની સેવામાં રહ ુ ં એ ુ ં વાત છે ? sુ ં ખાનના બાપની સેનામાં પાંચ વરસ રો હતો.
ખાનની સેનામાં કામ કર એને બધો અAુભવ મળ ય. એ કશેથી પાછો ન પડ. એટલે જ તો અમાર વ&તીનો મને
ુબો બના1યો છે .”
સેના ુ ં ને ુબો ુ?ં lુલાને આ બધી વાતોમાં કાંઈ સમજ ન પડ. બધી ઉટપટાંગ વાતો.
એ લોકો 0મ 0મ આગળ વધતા હતા, તેમ તેમ તતનો 3દ શ આવતો જતો હતો. ઝાડ પણ સાવ <ુ દ જ
તનાં હતાં, સાવ અણીયાળાં અને પાતળ સળ 0વાં પાન હતાં, નીચેથી પહોળાં અને ટોચ ઉપર સાવ સાંકડાં એ શંnુ
આકારનાં ઝાડ lુલાએ પહલી જ વાર જોયાં. 3ાણીઓ અને પીઓ પણ તતનાં અને કદ ન જોયાં હોય તેવાં
હતાં.
છે વટ બધા ખાનના ગામની નJક પહyચી ગયા. lુલાએ જો-ુ ં ક, તેમની 0મ બીJ દશાઓમાંથી આવી બીJ
ટોળઓ પણ આવી રહ હતી. બધાની પાસે ખાનને ભેટ આપવા માટ નો તતનો સામાન હતો.
ખાનના ગામમાં તો હયે હ- ુ ં ભ«સાય એટલી ભીડ હતી. જોગમાયાના મેળામાં કદ આટલી તો ુ,ં આનાથી દસમા
ભાગની ભીડ પણ થતી ન હતી. ખાન તરફથી બધાના પડાવ માટ 1ãવ&થા કરાઈ હતી. સાથે લાવેલા સામાનનો મોટા
ભાગનો સામાન ખાનના માણસોને આપી, જમણ પતાવી, બધા આરામ કરવા ુતા. બી દવસે ખાનના દરબારમાં
જલસો થવાનો હતો અને બધા તેની આુરતા%ુવ@ક રાહ જોઈ રા હતા.
બી દવસની સવાર lુલાએ જો-ુ ં ક, તતના માણસો વીવીધ તની વ&ુઓ લઈને હાટડઓ માંડને બેઠા
હતા. તતના પvથર, મોતી, શંખ, કોડઓ, છપલાં, ઝબકારા મારતાં ઝવેરાત, વીવીધ 3ાણીઓનાં ચામડાં,
તતની વન&પતીઓ અને ઓસડો, કોઈક સફદ ુ ધ 0વો lુકો, અને બીJ ઘણી બધી વ&ુઓ – 0ના ઉપયોગ
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વીશે lુલાને કાંઈ ખબર ન હતી. ઘણાં Xટો પર સામાન બાંધીને લા1યા હતા. બધા પોતે લાવેલી વ&ુઓના
વીનીમયથી આવી વ&ુઓની આપલે કરતા હતા. આવો નરો lુલાએ બાપ જ[માર જોયો ન હતો.
જગાએ ક`ુ”ં આમાંના ઘણા લોકો તો બsુ ુ રથી આવે છે . મોતી, શંખ, છપલાં એ બુ ં તો છે ક દરયા કનાર થી
આવે છે . ક ટક ટલા સોદાગરોની પાસે હાથબદલી થઈને આ સામાન અહ« ુધી પહy6યો છે .”
lુલો ,” દરયો એટલે ુ?ં ”’
જગો,” એ તો મÆય જોયો નથી. પણ એમ કહ છે ક, 0ને બી0 છે ડ જમીન જ ન હોય તેવી એ ગંવર નદ છે . એAુ ં
પાણી ખા_ું ઉસ 0ુ ં હોય. પી જ ન શકાય. આ સફદ lુકો દ ખાય છે ને? એ પણ એ દરયાનાં પાણીમાંથી બને છે . લે
ચાખી જો. “
lુલાએ એની જ«દગીમાં પહલી વાર ફાકડો ભરને મીÅુ ં મyમાં Mુ}.ુ ં °ુ.. °ુ..°ુ.. કરને એ °ુક
ં નાંખુ ં પડÇુ.ં
lુલાએ કટાુ ં મy કર %ુછÃુ,ં ” આનો શો ઉપયોગ?”
જગો ,” આ0 જલસો પતે પછ ભોજનમાં મળશે. માંસ ઉપર જરક જ નાંખવાAુ,ં એ ખાવાનો &વાદ તો ચાખી
જો0. પછ સાુ ં માંસ તને ભાવશે નહ«. ”
lુલો તો આ અવનવા દ શની બધી હરતભર નવી નવાઈઓ ડોળા ફાડને જોતો જ રો. Kયાં જ એક Xટ બેÅું હુ ં
તે એકદમ ઉlુ ં થઈ ગ-ુ.ં lુલો તો અડબડયાં ખાઈ ગયો. એની Xચાઈ જોઈને એને ચÉર આવી ગયાં. આ<ુ બા<ુ ના
દસબાર જણ આ જોઈ ખડખડ હસી પડા.
જગો, lુલો અને એમની ટોળ હવે આગળ વ4યા. હાટની પાછળ lુલાના માણસો તતના Hગકસરતના ખેલ
કરતા હતા. એમના કદાવર શરર ઉપર ચમકુ ં અને ચીકુ ં કુકં 3વાહ ચોપડU ું હુ.ં એમની nુ &તીના દાવપેચ
જોઈ lુલાને એમ થ-ુ ં ક, એકાદ જણ આમાં જ_ુર ખતમ થઈ જશે.
એક જયાએ થોડા <ુ વાનીયા અને ^ીઓ કો’ક ઢોલના તાલે નાચી રાં હતાં. એક જણ સાથે લાંબી વાંસની
નળમાંથી તીણો અને ુરલો અવાજ કાઢ રો હતો. પણ આ નાચ lુલાની વ&તી કરતાં સાવ <ુ દ જ તનો હતો.
ગોળ ગોળ ચકર લેતાં લેતાં થોડ થોડ વાર એ લોકો જxબર તાકાતથી Xચે ઉછળતા હતા. એમની તાકાત જોઈને
lુલો તો અચંબો જ પામી ગયો.
આગળ જતાં મેદાન બsુ મો¨ું થુ ં જુ ં હુ.ં જગાની ટોળ છે વટ જલસાની એ જયાએ પહyચી ગઈ.
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3કરણ – 25 : ખાનનો દરબાર
lુલાએ કદ આટલી બધી માનવવ&તી ભેગી થયેલી જોઈ ન હતી. એમના બધા કબીલાઓ મેળા વખતે ભેગા થતા
Kયાર પણ આટલી મેદની ન થતી. અહ« તો તેણે કદ ન જો-ુ ં હોય તેટUું મો¨ું મેદાન હુ.ં વ6ચેની >ુ:લી જગાની Pણ
બા<ુ એ સંયાબંધ લોકો ભેગા થયા હતા. એમની વ6ચે એક ર&તો <ુ દો રાખવામાં આ1યો હતો; 0ની રા તીરકામઠાં
ધાર સૈનીકો કરતા હતા. ચોથી બા<ુ એ થોડો Xચાણવાળો ભાગ હતો. Kયાં પણ હાથમાં ભાલા અને તીરકામઠાં લઈને
ખાનના માણસો ચોક કર રા હતા.
હ<ુ વધાર ને વધાર માણસો મેદાનમાં આવતા જ જતા હતા. તતના વેશ અને દ ખાવવાળા માણસો ભેગા
થયા હતા. દ ખીતી રતે આ 3દ શની બહારના ઘણા લોકો પણ આ જલસામાં હાજર હતા. જગાની ટોળના આ1યા
બાદ ખા&સો સમય વીતી ગયો. બધા આુર નયને ખાનના રસાલાની રાહ જોઈ રા હતા.
અને છે વટ ખાનની સવાર આવી પહyચી. મેદનીની વ6ચે રાખેલા ર&તા પરથી ચાલીસેક ઘોડા પર બેઠલા
સવારોની ટોળએ 3વેશ કય. રવાલચાલે ચાલતા ઘોડા; તેમની ઉપર સવાર થયેલા કદાવર બાંધાના, ભાલા અને
તીરકામઠાં ધારણ કર લા, છાતી ઉપર ચામડાના મજુત બતર પહરલા અને માથાં પણ મજુત ચામડાંથી ઢાંકલા
સૈનીકોAુ ં \oય lુલા માટ સાવ અપરચીત હુ.ં તેણે બાપ જ[મારામાં ઘોડા 0વાં 3ાણીઓ અને આવા બખતરધાર
સૈનીકો જોયા ન હતા. છે :લા અસવારના હાથમાં એક લાંબો દં ડો હતો, 0ની ઉપર પાતળા ચામડા પર રં ગ લગાવેલી
ધ ફરફર રહ હતી. લાલ રં ગની એ ધની વ6ચે સફદ રં ગમાં ખોપરAુ ં ચીP દોર U ું હુ.ં
આ બધા સવારોની હાર પKયા બાદ એક ઘોડા ઉપર એક 3તાપી %ુ_ુષ બેઠલો હતો. તેની બા<ુ માં બી ઘોડા ઉપર
એક 3તાપી ^ી પણ સવાર થયેલી હતી. બtેના શરર ઉપર ઝગારા મારતાં આlુષણો લટક રાં હતાં. બtેના માથે
રKનોથી જડલો Mુગટ પણ ચમક રો હતો.
lુલાને સમજતાં વાર ન લાગી ક, એ ખાન અને એની રાણી હતાં. એમની પાછળ દસેક ઘોડા ઉપર બી 3તાપી
^ી%ુ_ુષો સવાર હતાં. એ ખાનનાં Hતરં ગ વુળ
@ ના દરબારઓ હતાં. બધાંનો 3તાપ ુય@ના તેજને પણ ઝાં> ુ ં પાડ
દ તો હતો.
મેદનીએ આ સૌને જયઘોષ અને હષ:લાસથી આવકાયા@ . ગગનભેદ નાદોથી મેદાન ગાJ ઉઠÇુ.ં બી છે ડ,
મંચ&થાનની બા<ુ માં લયબ4ધ તાલમાં, દસેક મોટા ઢોલ પર દાંડ પીટ પીટને &વાગત ગીત વગાડવામાં આવી ર`ું
હુ.ં તેમની આગળ દ વલોકની અmસરા 0વી, અKયંત &વ_ુપવાન, લગભગ અધ@નન ^ીઓ ઢોલના તાલે તેમના
લચકલા દ હ, લોભામણી રતે ડોલાવતી નાચી રહ હતી. લોકમેદનીમાં ઘણા પણ આ તાલે આનંદમાં નાચી રાં હતાં.
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‘ખાનનો જય હો!” ના નારા સતત ગતા રા. મેદનીમાં અનેક લોકો Èલો લઈને આ1યાં હતાં. એ સૌ ખોબલે
ખોબલે ખાન અને તેની રાણી ઉપર %ુNપવષા@ કરતા રા. અMુક લોકો લાલ રં ગનો પાવડર 0વો કોઈક પદાથ@ પણ
ટોપલીઓમાં લા1યા હતા; અને તેની વષા@ આ જોડ ઉપર કરતા હતા.
સમI \oય lુલાને

&વગ@ 0વી કોઈક અણી

ભોમકામાં આવી ગયો હોય તેવો ભાસ કરાવુ ં હુ.ં

તેને આ

3દ શમાં આવતાં પહલાં &વmનમાં જોયેU ું હાડપ«જરોAુ ં ભયાનક A ૃKય યાદ આવી ગ-ુ.ં તેને ઘડક સંશય થયો ક, તે
કોઈ &વmન તો નથી જોઈ રો ને? તેણે પોતાના હાથ ઉપર ચીમટો ખણી જોયો. આ &વmન નથી પણ સKય છે ; તેની
ખાતર થતાં તે અહોભાવથી ગલવાઈ રો.
ધીમે ધીમે આ સરઘસ મેદાનના બી છે ડ આવેલા Xચા ઓટલાની નJક પહyચી ગ-ુ.ં બધા ઘોડા પરથી નીચે
ઉતયા@ . ખાન અને રાણીએ પોતાAુ ં &થાન Iહણ ક-ુ. તેમની બે બા<ુ એ બી દરબારઓ બીરાયા.
બધો શોરબકોર અને ઢોલના નાદ બંધ થયા. જનંતની sર
ુ 0વી નાચતી લલનાઓ ડાહ ડમર બનીમ અદબમાં
ઉભી રહ ગઈ.
મંચની આગળ અને આ<ુ બા<ુ ના સૌ એક અવા0 બોલી ઉઠા ,” વીરોમાં મહાન વીર, 0ના 3તાપ આગળ ુય@
પણ ઝાંખો પડ છે , તેવા સમ&ત જગતના &વામી, ખાનનો જય હો ! “ ખાન અને તેની રાણીએ ગૌરવમાં હાથ લાંબા
કયા@ અને આ અભીવાદન &વીકા-ુ.
પછ મેદાનમાં ઘોડ&વારોના હરતભયા@ 3યોગો શ_ુ થયા સઘન તાલીમ પામેલા અસવારો દોડતા ઘોડાઓ ઉપર
તતબા ખેલAુ ં 3દશ@ન કરવા લાયા.
જગો બોલી ઉઠો,”પાંચ વરસ પહલાં sુ ં અહ« સેના નાયક

હતો; Kયાર આ ઘોડાને નાથવાની અને કળવવાની

શ_ુઆત થઈ હતી. આટલા જ વરસમાં આ લોકો કટલા નબાજ અને હyશીયાર થઈ ગયા છે ? ુ નીયામાં કોઈ ખાનની
તોલે ન આવી શક. ”
અને આક&મીક જ lુલાને ગોવો યાદ આવી ગયો.
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3કરણ – 26 : મ:લnુ&તી
ઘોડ&વારના દાવ પKયા પછ Hગકસરતના દાવ આ1યા. શરરને કળવીને ક ટUું કસી શકાય છે ; તેA ુ ં આ
અlુત%ુવ@ 3દશ@ન હુ.ં આમેય બળવાન અને કદાવર કાયાની આ 3 શરર સૌNઠવ અને શરરની કળવણી માટ
કટલી જહમત ઉઠાવતી હતી, તેનો યાલ lુલાને આવી ગયો. એક બા<ુ એ તીય સંબધ
ં ોના તેમના

નીરં nુશ

અનાચાર હતા ; તો બીJ બા<ુ એ આ પાબંદ પણ હતી.
અને છે :લે આવી - શરરની તાકાતની કસોટની ચરમસીમા _ુપ મ:લnુ &તી.

આઠ અલમ&ત સાંઢ 0વા મ:લો

મેદાનમાં આવી ગયા. બxબે મ:લો વ6ચે nુ &તીના દાવપેચ ખેલાવા માંડા. હyકારા પડકારા અને મેદનીની ઉoક રણી
વ6ચે એક પછ એક મ:લ ચીત થતા ગયા. આખી મેદનીમાં શરરબળમાં આ મ:લોનો Mુકાબલો કર શક તે,ુ ં કોઈ
જ ન હુ.ં છે :લે બે મ:લો વ6ચેનો Mુકાબલો આવી ઉભો. પહાડ 0વા આ બે મ:લો માP દ ખાવમાં જ ભયજનક નહ«
પણ બળમાંય સવ@CેNઠ હતા. એમની વ6ચેની Mુઠભેડ બsુ લાંબી ચાલી. એકબીને પકડમાં લઈ જમીનદો&ત કરવા
માટ

બરાબરનો ગજIાહ ચા:યો. બેમાંથી એક પણ

નમુ ં જોખે તેમ ન હતો. MુÜીઓના બેફામ મારની તેમના

પોલાદ &ના-ુઓ પર કોઈ જ અસર થતી ન હતી.
છે વટ Jતમ:લે બીને ક ડથી પકડ Xચો કય અને જમીન પર પછાડો. અસ દદ@ થી પેલો કરાંઝી ઉઠો.
Jતમ:લ તેની ઉપર ચઢ જઈ પોતાનો વીજય %ુરવાર કય.
તે મોટ થી બરાડો. “ છે કોઈ માઈનો %ુત તૈયાર, માર સાથે Mુકાબલો કરવા?“
lુલો આ મ:લnુ &તી 4યાનથી નીહાળ રો હતો. તેને લા-ુ ં ક, આ અવસર Fુમાવવા 0વો નથી. તે મેદનીની
બહાર મેદાનમાં આવી ગયો. તેણે Jતમ:લને પડકાય. Jતમ:લ તેને જોઈએ ુ6છકારમાં હ&યો.
“ અ:યા મગતરા! તાર ઘેર જઈ માAુ ં ુ ધ ધાવીને પાછો આવ.”
આખી મેદનીએ આ ુ6છકાર અને મoકર ખડખડાટ હા&યથી ઝીલી લીધાં. વાત પણ વાજબી જ હતી. Jતમ:લની
સરખામણીમાં lુલો સાવ બાળક 0વો જ લાગતો હતો. ાં Jતમ:લની સાડા છ Èટ Xચી, પહાડ 0વી કદાવર કાયા
અને ાં સવા પાંચ Èટ Xચો અને નમણા બાંધાનો lુલો? પણ lુલો મÉમ પગે આગળ વ4યો. તેA ુ ં મગજ અKયાર
એક જ 4યેયથી અભીlુત હુ.ં તેણે સમI મ:લnુ &તી બરાબર 4યાનથી નીહાળ હતી અને પોતાની 1-ુહરચના Hગે
બરાબર ગાંઠ વાળ હતી.
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તે 0વો Jતમ:લની નJક સરો તેવી તરત જ Jતમ:લે દોટ Mુક. lુલાની નજર બરાબર Jતમ:લની
હલચાલ ઉપર હતી. Jતમ:લ તેને પકડ શક તેની એકાદ ણ પહલાં જ તે ચાલાકથી બા<ુ માં સરક ગયો અને
ુ ર દોડ ગયો. Bોધમાં ુવાં %ુવાં થયેલો Jતમ:લ વળને તેની તરફ ધસમસતો દોડો. ફરથી lુલાએ તેનો દાવ
ુકા1યો. આમ Pણ ચાર વખત થ-ુ.ં Jતમ:લ હવે થાક ગયો હતો. બધા મ:લો સાથેની Mુઠભેડમાં તે આમેય થાકલો
તો હતો જ. હવે તેના Bોધે માઝા મેલી દધી. એક 3ચંડ Pાડ પાડ તે lુલાને ચપટમાં ચોળ નાંખવા છે :લા uાસ
પર આવી ગયો હતો. આ મગત_ું તેની ક:પના બહાર ચપળ હુ.ં
આ વખતે lુલો લગાર ય ચસો નહ«. Jતમ:લે તેને બtે હાથ વડ ઉપાડ ફંગો¡યો. lુલો આ માટ તૈયાર જ હતો.
તેણે હવામાં જ પોતાAુ ં સમતોલન ળવી લીુ ં અને જમીન પર પડ , બે4યાન બની ગયાનો ડોળ કરતો પડો
રો. Jતમ:લ તેને કચડ નાંખવા nુ ો. lુલો બા<ુ માં ગલોટ-ુ ં ખાઈ, ચપળતાથી ઉભો થઈ ગયો. હવે Jતમ:લ
જમીન પર પડલો હતો. ભેગા થયેલા થાકથી હાંફલી ભાર કાયા અને Bોધથી વીચલીત થયેલા મગજને કારણે, તે
તરત ઉભો થઈ શક તેમ ન હુ.ં એક ણના પણ વીલંબ વીના lુલાએ પોતાની બધી તાકાત ભેગી

કર,

Jતમ:લના Fુ ભાગ પર કચકચાવીને લાત માર દધી. ગÆડા 0વો Jતમ:લ તરફડવા માંો. lુલાએ બીJ Pણ
લાતો એ જ જયાએ તાકને ઝ«ક દધી. Jતમ:લ હવે સ%ુણ@ રતે ભાન Fુમાવી ુો હતો. lુલો તેની છાતી પર
ચઢ ગયો.
ુ ઘ@ષ@ Jતમ:લ Jતાઈ ગયો હતો. ન બનવાAુ ં બની ગ-ુ ં હુ.ં એક મગતરાંએ અલમ&ત ગÆડાંની ઉપર વીજય
મેળ1યો હતો. સમI મેદનીએ ગગનભેદ નાદોથી lુલાના વીજયને આવકાય. કટલીય ^ીઓ આ વીદ શી વી0તાને
પોતાનો કરવા દોડ અને તેને ુબનો
ં
અને આલ«ગનોથી ઓત3ોત કર દધો. જગો દોડને lુલાની નJક પહyચી
ગયો. તેણે એ બધીઓયને lુલાથી ુ ર હડસેલી. હવે બtેએ આ બધાંથી ¯ટકારો મેળવી ખાન તરફ નજર કર. ખાન
તેમને પોતાની પાસે બોલાવી રો હતો. બtે ખાન પાસે પહyચી ગયા. ખાને lુલાને અભીનંદન આmયા.
ખાને %ુછÃુ,” કોણ છે આ ચાલાક વીર?”
જગો ,” Xચી પવ@તમાળાની પેલે પારની 3દ શમાંથી આવેલો મારો મહમાન lુલો.”
ખાન ,” આજથી એ મારો થઈ ગયો. “
lુલાને આ જ તો જોઈુ ં હુ,ં આ માટ તો તેણે આ સાહસ બsુ જ વીચાર%ુવ@ક અને અગમચેતીભર 1-ુહરચનાથી
હાથ ધ-ુ હુ.ં
ખાને આ જલસો બરખા&ત કરતાં હર ક-ુ ,” આજની મ:લnુ &તીનો વી0તા lુલો, આજથી મારો સલાહકાર બને
છે . દર ક 3દ શમાંથી આવેલ ુબાને એક ઘોડો અને ચાર ઘોડઓ આપવામાં આવશે. જગાને બે ઘોડા અને આઠ
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ઘોડઓ મળશે. આનાથી સા¦ાયAુ ં રણ વધાર સા_ું થઈ શકશે. 0 <ુ વાન છોકરાઓ અહ« તાલીમ લેવા આ1યા છે ,
તે સૌ પાંચ વરસ પછ બધી -ુ4ધ કળામાં હyશીયાર બની, પોતાના ગામ પાછા ફરશે અને આપણા સા¦ાયના
અડખમ થાંભલા બની રહશે.“
મેદનીએ એક અવા0 ખાનની આ હરાતને વધાવી લીધી.

અAુBમણીકા

પહલો ગોવાળયો

83
ડસેબર - 2009

2009

3કરણ – 27 : ખાનનો નવો મીP
ખાનનો મીP બ[યા બાદ, lુલાનાં માન એકદમ વધી ગયાં. આ પરદ શી બટકો બધાનો માનીતો બની ગયો. ખાસ
કરને ^ીઓ તો તેનો સહવાસ પામવા અને આવા ચાલાક જણAુ ં બીજ ધારણ કરવા પડાપડ કરવા લાગી. ^ીસંગનાં
lુલાના બધા ઓરતા રં ગે ચંગે સંતોષાવા માંડયા. ખાનની ખાસ માનીતી અને રાજ¤ાર વારાંગના <ુ tોના ઘેર lુલાને
કાયમી નીવાસ આપવામાં આ1યો હતો. <ુ મો સૌથી વધાર &વ_ુપવાન અને ચાલાક ^ી હતી, અને ખાન અને ઉ6ચ
સરદારોની તીય lુખ સંતોષતી. બધી ^ીઓ તેની ઈNયા@ કરતી.

lુલાના સહવાસમાં તે lુલાની ભાષા શીખવા

માંડ.
દરરોજ ખાન એકાદ કલાક lુલાની સાથે વાતચીત કરતો. lુલાને આ 3દ શની બધી -ુ4ધકળા પણ શીખવવામાં
આવી. ખાસ તો ઘોડ&વાર. ચાર વરસ આમને આમ જ નીકળ ગયાં
અનેક વાર એ ખાનની મંડળની સાથે <ુ દા <ુ દા 3દ શોની Mુલાકાતે જતો. તતના અને ભાતભાતના અAુભવો
તેને થવા લાયા. lુલાની Hદર કોઈક અયબ અને આMુલ પરવત@ન આકાર લેવા માંડÇુ.ં ખાનના સહવાસે તેના
36છt Fુણો ઉભરવા માંડા. નવા અને વીશાળ 3દ શોમાં પરäમણના કારણે તેA ુ ં ીતીજ હવે વીશાળ બ[-ુ ં હુ.ં
કોતરોમાંથી ભાયા બાદ, lુતાવળોના અAુભવ બાદ તેના 1ય2તીKવમાં આ સાવ નવો જ વળાંક હતો.
એક દવસ ખાન અને lુલો ઘોડા ઉપર ફરવા નીક¡યા. ીતીજમાં ઘણે ુ ર લાંબી પવ@તમાળા દ ખાતી હતી. lુલો
તે જોઈ ગંભીર બની ગયો.
ખાને %ુછÃુ,ં “ ક મ? વતનની યાદ આવી ગઈ ક ુ?ં ”
lુલો , “ વતન યાદ તો આવે જ ને?”
ખાન ,” ક મ અમાર ુદરઓ
ં
તને પસંદ ન આવી? ક પછ તાર કોઈ 3ીયતમા યાદ આવે છે ? ”
lુલો, “ ના, ના, એુ ં તો કાંઈ નથી.”
ખાન “ તમાર Kયાં પણ આવી જ ઠંડ હોય છે ?”
lુલો ,” ના, અમાર Kયાં તો કદ આટલી ઠંડ પડતી નથી. ઉલટાAુ ં ઉનાળામાં તો ઘણી ગરમી પડ. ”
ખાન ,” મને એ 3દ શ જોવાની ઘણી ઈ6છા થાય છે .“
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lુલો ,” આપની ઈ6છા એટલે,,, એ 3દ શ પણ તમાર હnુ મતમાં આ1યો જ સમજો.”

ખાન ,” ુ ં મારા મનની વાત બરાબર સમJ ગયો. ુ ં મારા લoકરને ર&તો બતાવ અને sુ ં તને

Kયાંનો ુબો

બનાવીશ.”
lુલો એકદમ ગંભીર બની ગયો. હવે તેને કોઈ 3Kયે વેર ર`ું ન હુ,ં ગોવા માટ પણ નહ«. અહ« ભોગવેલી, _ુપ
_ુપના Hબાર 0વી અનેક લલનાઓ આગળ તો _ુપલી પણ ઝાંખી પડ ય તેવી હતી. તેણીની માયા પણ ગાયબ
થઈ ગઈ હતી. વતન માટ નો 3ેમ તેના દયમાં ઉભરાઈ આ1યો.
lુલાએ ક`ુ,ં ” એક શરતે. “
ખાન ,” ુ ં કહ તે શરત મને મં<ુર છે .”
lુલો ,” મારો દ શ મને બsુ 1હાલો છે . બને તેટલી ઓછ નહાની થાય; તે રતે તમાર મનોકામના સી4ધ થાય તો
મને આનંદ થશે.”
ખાન રKનપાર>ુ હતો. તેણે lુલાને ઘોડા પરથી ઉતરવા ક`ુ,ં અને નીચે ઉતર lુલાને ભેટ પડો. તેણે ક`ુ,ં ” lુલા!
ુ ં માર આ છે :લી પરામાંથી પણ પાર ઉતય છે . રા વીર તો હોવો જ જોઈએ; પણ ઉદાર પણ હોવો જોઈએ.
બધા ુબાઓ પાસેથી માર આ પાયાની જ_ુરયાત છે . sુ ં રા ¯ં. બધા મા_ું શાસન &વીકાર છે . પણ 3 સૌથી
વધાર મહાન છે . દ શની સM ૃ4ધીનો આધાર 3 ઉપર છે . રાAુ ં કામ એમAુ ં રણ કરવાAુ ં અને એમને સાચી
દોરવણી આપવાAુ ં છે .“
lુલાને જગાના શxદો યાદ આવી ગયા. ‘ખાન 0વો રા આખી ુ નીયામાં બીજો કોઈ ન મળે .” તેણે ખાનને
સાNટાંગ વંદન કયા@ . બtે મીPો પાછા ફયા@ . ખાને બધા સલાહકારોની સભા બોલાવી, અને પોતાનો ઈરાદો હર કય.
બધા ુરવીરો આ નવા સાહસ માટ

તલપાપડ થઈ ગયા. ઘણા વખતથી કોઈ -ુ4ધ થ-ુ ં ન હુ.ં આ સાવ નવા

3દ શમાં જવાની વાત સૌને આકષ@ક લાગી.
હવે ખાને nુ ચની યોજના બનાવવા માંડ. એ સમયે તો એ 3દ શમાં

ઉનાળો ચાલતો હતો.અKયાર નીકળે તો

lુલાના 3દ શમાં પહyચતાં પહyચતાં શીયાળો બેસી ય. પવ@તમાળા ઓળંગવા માટ ખાનને એ સમય ઠક ન લાયો.
આથી શીયાળો ઉતરતાં તરત 3&થાન કરવાAુ ં તેને યોય લા-ુ.ં ખાનના Mુય મંPીએ ુચન ક-ુ ક દર ક ુબો
પોતાના CેNઠ દસ સૈનીકો મોકલે. આમ ખાનના સા¦ાયના પચાસ ુબાઓના પાંચસો સૈનીકો ભેગા થાય. એમની
સાથે ખાનના પોતાના પાંચસો રકો ઉમેરતાં, હરની સેના તૈયાર થાય. આ 3ચંડ યોજના ણી lુલાની તો ચાર
Äખો થઈ ગઈ. આ તો કડ ઉપર કટક લઈ જવા 0વી વાત હતી. તેણે ક`ુ,ં ‘ આ યોજના જ_ુર સફળ નીવડશે. ‘
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બી દવસે ખાસ કાસદો નીકળ પડા અને શીયાળો ઉતરતાં બધાને જગાના ગામમાં ભેળા થવાનો આદ શ
અપાઈ ગયો.
આખા 3દ શમાં આ નવા અભીયાનની શતાથી ગરમી આવી ગઈ.
પણ lુલાના મનના અાત 3દ શમાં સંતાઈને ુતેલી, 3તીશોધની આગ આ 3દ શની નવી શોધની ઉપલxધીમાં
ફરથી ભlુક ઉઠ હતી.
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નદની પેલે પાર

વીહાના મનને ચેન ન હુ.ં તેને ન ગમતાં ઘણાં પરવત@નો આકાર લઈ રા હતા.
કાÂ વીહાની આગળ પોતાની હયાવરાળ કાઢ રો હતો. “ જો ને વીહા! આ તારલાઓ તને કાંઈ કહ છે ? માર
બકરઓ મરતી રહ છે ; અને ગોવાની તો વધતી જ રહ છે . એણે વાડોય ક ટલો મોટો કર નાંયો? મારા કરતાં બમણો
થઈ ગયો છે . પાંચોય મારા કરતાં વધાર જોરાવર બની ગયો છે .”
વીહાએ છે :લા દસ દવસમાં દસમી વાર, આ રોદણાં 1યI ચીે સાંભ¡યાં હતાં બવીહાના મનમાં વીચારો ઘોળાવા
લાયા,
‘ છે :લા એક મહનાથી એક અ®યો, %ુછડયો
ં
તારો ુરજ ુ બતાંની સાથે જ આકાશમાં દ ખાતો હતો. નÉ કાંઈક
અઘટત બનવાAુ.ં નહ« તો ગોવાનો આ Jગર દો&ત આમ ગોવાની અદ ખાઈ શÆ કર ?’
વીહાએ ક`ુ,ં ” જો કાÂ! ગોવો આપણો Mુખીયો છે ; તે એમ જ હોય. તાર તો એથી રાJ થુ ં જોઈએ.”
કાÂ,”અ:યા! sુ ં તો ગમે તેમ કરને મન મનાવી લX ¯ં. પણ માર ઘરવાળ તો આ ચંKયામાં રાતે Xઘતી નથી; અને
મને Xઘવા દ તી નથી.”
વીહો ,” તે તારા મનમાં ુ ં ઉકલ દ ખાય છે ?”
કાÂ,” મને થાય છે ક , પેલી બીJ નદના કનાર જઈને sુ ં અને લાખો વસીએ અને અમારો અલગ નેસડો બનાવી
દઈએ. “
વીહો,” તને એમાં ઠક લાગુ ં હોય તો એમ કર; પણ બધા <ુ દા <ુ દા પડ જશો અને કાંઈક આફત આવશે તો શી
રતે ભેગા થશો? “
કાÂ ,” અર ! એમ તે હોય કાંઈ? સાદ પડતાંની સાથે, દો&તની મદદ અબઘડ ધોડ ના આુ?ં “
વીહાએ કાÂનો બરડો થાબડો. બી દ પાંચો આવી જ હયાવરાળ વીહા પાસે કાઢ ગયો. વીહાએ એને પણ આવી
હયાધારણ આપી. પણ એને હવે ધોળે દહાડ પણ, ઓ:યો %ુછ
ં ડયો તારો દ ખાવા લાયો.
બી અઠવાડયે કાÂ અને લાખો nુ ¨ુબ કબીલા સાથે, પોતાનાં ઢોર હાંકને, વીદાય થયા. ગોવા અને _ુપલીએ ભાર
હયે એમને વીદાય આપી. છે :લા બે મહનામાં આ ચોથી ¨ુકડ વીદાય લઈ રહ હતી. હવે ગોવાના નેસડામાં દસ જ
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વાડા બાક રા હતા. ગોવાએ એક Xડો નીસાસો Mુો. કોતરોમાં રહતા હતા; એ વખતની બીરાદર, વધતા જતા
લોભને કારણે ને&ત નાુદ થઈ રહ હતી.
એક સાં0 ગોવાએ વીહાને %ુછÃુ,ં ” વીહા ! તને ુ ં લાગે છે ? મÆ ક _ુપલીએ કોઈ દ’ આ દો&તોને માÅુ ં લાગે તે,ુ ં એક
પણ વેણ કાઢÃું નથી; તોય આમ કમ થાય છે ? ”
વીહાએ ગોવાને %ુછ
ં ડયો તારો બતા1યો અને ક`ુ,ં ” નÉ જોગમાયાની અવnૃ પા થઈ લાગે છે .“
બtે જણાએ નÉ ક-ુ ક , જોગમાયાની %ુ રોજ થાય, તે માટ નેસડામાં એક <ુ દો તં ુ રાખવો અને એમાં પvથર
નહ« તો માટની દવાલ પર ચીતરામણ કર, રોજ માતાની %ુ કરવી.
અને તરત જ આ વીચાર અમલમા Mુકાઈ ગયો. સરવરયા નેસડાઓના રહવાસીઓએ તો ારAુ ં આુ ં <ુ ું મંદર
બના1-ુ ં જ હુ ં ને? હવે ગોવાની જોગમાયા <ુ દ અને સરવરયાની <ુ દ અને ઓલી Fુફાની Mુળ જોગમાયા <ુ દ.
પેલા åરતારામ ડફરો તો ફરતી જોગમાયા પહલેથી જ રાખતા હતા!
પણ ગોવાને એક વાતની નીરાંત હતી, ઢોરની વ&તી દન-બ-દન વધતી જતી હતી. ઘી ુ ધની નદ-ુ ં વહતી હતી.
અને આટલા બધા નેસડા અલગ થયા છતાં, વ&તી એમની એમ હતી. એટUું ખ_ું ક , નેસડામાં હવે બાળબ6ચાં વધાર ,
ને મરદ ઓરત ઓછાં થઈ ગયાં હતાં. સામેના કાંઠ હવે માP એક જ કબીલો રો હતો. બાકના બધા આ કાંઠ આવી
ગયા હતા.
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3કરણ – 29 : લoકર
પવ@તની ઓલી પારનો 3દ શ ઘોડાઓના ડાબલાઓથી ગાJ ઉઠો. હર સૈનીકોની સેના દખણાદ દશામાં
3યાણ કર રહ હતી. એમાં Pણસો ઘોડસવાર હતા અને બાકના ચાલતા સૈનીકો હતા. સૌથી તેJલા દસ ઘોડ&વારોની
એક ¨ુકડ આગળ હતી; અને નવા 3દ શની બરાબર ભાળ કર, દવસના પડાવAુ ં &થાન નÉ કરતી. કોઈ જોખમ હોય
તો, તેA ુ ં પણ તે 4યાન રાખતી. lુલો આ ટોળના આગેવાનની સાથે સવાર હતો.
0મ 0મ lુલો આગળ ધપતો ગયો; તેમ તેમ વસંત ઋુએ આ lુખડ 3દ શમાં 0 પરવત@ન આ®-ુ ં હુ;ં તેની
તેને 3તીતી થતી ગઈ. બધે રળયામણી છવાઈ ગઈ હતી. થોડાક જ સમયના મહમાન હોવા છતાં, ઠર ઠર Èલો ખીલી
ઉઠાં હતાં. પીગળે લા બરફના પાણીથી ઠર ઠર નાનાં નાનાં ઝરણાં, ઝરા, વહળા અને નાનકડ, અ:પકાલીન નદઓ
ઉભરાઈ આ1યાં હતાં. એમાં છબછબીયાં કર, રવાલચાલે પાર કરવાAુ ં ઘોડાઓને પણ ગમુ.ં પાણીની સાથે
તતની Jવ ૃNટ પણ ઉભર આવી હતી. કદક એ જુ
ં ઓનો ઉપ\વ ખાળવાAુ ં Mુoકલ પણ બનુ.ં ઠર ઠર
પુઓનાં ટોળાં ચરતાં નજર ચઢતાં હતાં. અવનવા, રં ગબેરંગી પંખીઓ દખણમાંથી પાછા વ¡યાં હતાં; અને એમની
3ણયલીલામાં અને નવા માળા બનાવવામાં 1ય&ત હતાં.
એક ઝરાને કાંઠ lુલાને એ કરાળ કાળ રાતની યાદ આવી ગઈ. હાડપ«જરોના એ ડરામણા A ૃKયની યાદ એની
કાયામાં ભયAુ ં એક લખલ>ુ ં ફર વ¡-ુ.ં ગોવા સાથેની એ છે :લી Mુઠભેડ, _ુપલી ¤ારા પરાભવ, કોતરોની વ&તીએ
આપેલો કારો, ુ ગ@મ પવ@તમાળાને ઓળંગી ઓતરાદ દશામાં 3યાણ, એ ગોઝા_ું &વmન, 3તીશોધની એ 3તીા,
નવા 3દ શના અવનવા અAુભવો, ખાનના દરબારમાં ફરથી સાંપડU ું સ[માન, <ુ tો સાથેની રં ગત અને સંગત - આ
બધાં વીતી ગયેલા Jવતરના ૃ Nયો તેના &મરણપટમાં ઉપસી આ1યા.
‘ સમો ક વો બદલાતો રહ છે ? sય
ુ ં ે કટલો બધો બદલાઈ ગયો ¯ં? મોતને તાળ આપીને કટકટલા અAુભવો થયા?
વતનમાં પાછા વ¡યા બાદ ુ ં થશે? ગોવો, _ુપલી, કાÂ, લાખો. પાંચો, વીહો બધા ુ ં કરતા હશે? આવી પડનાર આ
ુ ગ@મ આપીનો એ લોકો શી રતે 3તીકાર કરશે? જોગમાયાનો ુ ખાનના આ મહાભીનીNBમણને નાકામીયાબ તો
નહ« બનાવી દ ને?’- આવા અનેક વીચારોથી તેA ુ ં મન ઘેરાઈ ગ-ુ.ં
ુ , હથીયારો, રસોઈનો
બાકના ઘોડ&વારો ધીમી ચાલે ચાલતા; કારણક , તેમની સાથે ઘણો બધો સામાન હતો. તંઓ
સામાન, ઓઢવા પાથરવાનો સામાન વીગેર ઘુ ં બુ.ં ર&તામાં શીકાર કરવાAુ ં પણ તેમને ફાળે રહ.ુ ં હર માણસને
પહyચી વળે તેટUું મારણ મેળવી તેને પડાવની જયા ુધી આ સેના લઈ આવતી. રસોઈ માટ જ_ુર લાકડાં પણ
તેમણે ભેગાં કરવાનાં રહતાં હતાં. ખાન, જગો અને ખાનના અMુક ખાસ સરદાર સાથીઓ આ ટોળની સાથે રહતા
હતા; અને શીકારની અને નવા 3દ શમાં સંશોધનની મોજ માણતા હતા.
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સાતસો પગપાળા જવાંમદની સેના એક અJબોગરબ -ુ4ધતાનથી nુ ચકદમ કરતી હતી; અને અવારનવાર
-ુ4ધનાદના પોકારો કર દસે દશાઓ ગજવી ઉઠતી હતી. નવા 3દ શની અવનવી વાતો અને વતનમાં માણેલી
રં ગતોના ગપાટા વ6ચે, અદય ઉKસાહથી દવસના પડાવ &થળ ુધીAુ ં Hતર ાં કપાઈ જુ,ં તેની ખબર ય ન
પડતી.
બધાની સાથે આગલા દવસની વધેલી રસોઈ બાંધેલી રહતી; 0 ર&તામાં સવારના ભોજનની ગરજ સારતી.
પાણીની તો કોઈ કમી જ ન હતી આ ઋુમાં 3યાણ કરવાના, ખાનના ડહાપણ ભર લા નીણ@યને કારણે આખી યાPા
નીવ)æને અને અદય ઉKસાહની સાથે પસાર થઈ રહ હતી.
બપોર ુરજ બરાબર માથે હોય Kયાર નવો પડાવ મંડાતો. ઘોડ&વારો તો ઘણા વહલા એ &થળે આવી પહyચતા.
કોઈ નદ ક વહળાના કાંઠ પડાવની જયા નÉ કરાતી. Jવજુ
ં ઓના રાફડા નJકમાં ન હોય તેની તકદાર પણ
ુ
રખાતી. ફટાફટ અની 3ગટાવી, રસોઈની 1યવ&થા શ_ુ થઈ જતી. રાતની ઠંડને ખાળવા તંઓ
ખોડાઈ જતા.
પડાવની વ6ચે સૌથી મોટો અને આકષ@ક તં ુ ખાનનો રહતો. તેની ઉપર સેનાની વીજયપતાકા ફરફર રહતી.
પગપાળા સૈનીકો આવી રહ, Kયાર તો બધી 1યવ&થા તૈયાર થઈ જતી.
બપોરAુ ં જમણ જમી, nુ ચનો થાક ઉતાર, સાંજના ટાણે શૌય@થી સભર રમતગમતો ચાલતી. -ુ4ધની તાલીમ
અપાતી અને લેવાતી. ઘોડ&વારો પણ પોતાના કૌશ:યને પારખી જોતા. Hધા_ું ઢળવાની સાથે સૌને ગમતીલો
બાઈસનનો નાચ શ_ુ થતો. એ જ એમના આરા4યદ વની %ુ હતીને?
અને હરની સેનામાં એક બાઈસનના શીકારના M ૃKયથી થોુ ં જ મનોરં જન મળે ? <ુ દા <ુ દા 3દ શમાંથી આવેલા
સૈનીકો એમની રસમ 3માણે <ુ દ <ુ દ તના નાચ કરતા. અMુક જણા ^ીઓનો વેશ ધારણ કર; લટકાળ ચાલ અને
નખરાંથી લાંબા ગાળાથી પડલી ખોટ માનસીક

રતે %ુર પાડતા. ખાન અને તેના સરદારોની મંડળ રોજ અલગ

અલગ ટોળઓની સાથે આ રં ગત અને %ુજનમાં ભાગ લેતી અને સૌના ઉKસાહને પોરસાવતી રહતી. આખા દવસની
nુ ચનો થાક આ રં ગતમાં ાંય વીસરાઈ જતો.
નાચતાં નાચતાં રાતની ચાદર પડાવની ઉપર છવાઈ રહ Kયાર આખી સેના સોડ તાણીને, નવા 3દ શમાં અવનવા
પરાBમોના સપનાંઓમાં ગરકાવ થઈ જતી

અAુBમણીકા
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3કરણ – 30 : pગન
આવી જ કોઈક રાતે આખી છાવણી ની\ામાં ગરકાવ હતી. ચાર દશામાં આઠ રખોપાઓ ખડ પગે ચોક કરતા બેઠા
હતા. દર ક દશામાં બxબે જણ આ અગKયના કામ માટ ની-ુ2ત હતા. દર ક દશામાં બેમાંથી એક જણ આરામ કરતો
અને બીજો ચોક. દર ક ઠકાણે બે મોટ મશાલો ભડકતી હતી. એના ઉસમાં દવસે રય લાગતી, આસપાસની ઝાડ
lુતાવળ 0વી ભાસતી હતી. પણ એમાં ધબકતા Jવનનો કોઈ અણસાર જણાતો ન હતો. આમ આખી રાત દ ખીતા
નીવ)æને પસાર થઈ રહ હતી.
.

અમાસની એ ઘનઘોર મધરાતે, ઘોર Hધકાર છવાયેલો હતો. તમરાં 0વાં Jવજુ
ં ઓનો અવાજ પણ શમી ગયો

હતો. કશા અણસાર વગરની એ ની&તxધતામાં રખોપા પણ થોડાક બે4યાન બને એ &વાભાવીક હુ.ં અને Kયાંજ એક
દશામાંથી કાળ<ુ ં કંપાવી નાંખે તેવો, ુસકારા 0વો કોઈ અ®યો અવાજ સંભળાયો.
એ દશામાંનો ચોકયાત Xઘરાટ Äખે અવાજની દશામાં નજર કર ન કર ; Kયાં તો એક મહાકાય, વીકરાળ pગન
સામેની ઝાડમાંથી ધસી આ1યો. એની કાયા કોઈ મગરમ6છને પણ પાછો પાડ દ , તેવી લાંબી હતી; અને તેનાથીય
લાંબી તેની %ુછ
ં ડ હતી. એના >ુ:લા મyમાંથી લપકતી Jભમાંથી ણે ક , આગની લાલ àવાળાઓ ઓકાઈ રહ હતી.
એની મોટ Äખો લીલા અને ¹ર 3કાશથી ચકળવકળ થતી હતી. એના ¨ુંકા, પણ ડા પગના આધાર પર, તેA ુ ં શરર
ઢસડાુ ં હુ.ં એ વાર ઘડએ જમીન પર %ુછડ
ં
અફાળતો હતો; અને એ અફડાટ ઝાડઓનો ક6ચરઘાણ વળ જતો હતો.
ણે ક, વીનાશAુ ં એક ઘોડા%ુર કાળાભમર Hધકારમાંથી ધસી આવી ર`ું હુ.ં એની દોટમાં જ આખી છાવણીનો
ક6ચરઘાણ કર શક ; તેવી તેની તાકાત જણાતી હતી.
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આ ભયાનક ૃ oય જોઈ, એ ચોકયાતના તો મોતીયા જ મર ગયા. એની ન«દર તો ાંય વેરણ થઈ ગઈ હતી.

એણે પોતાના સાથીને ઢંઢોળને જગાડો. બtેએ થઈ શક તેટલા 3યKનો કર; પોતાની પાસે પડલા પvથરો pગન પર
નાંખવા માંડા. પણ pગનની પvથર 0વી, ડ ચામડ પર આની કોઈ જ અસર ન થઈ. એ તો વધાર Fુ&સામાં
Èંફવાડા નાંખવા માંડો. એ જોઈ ભયના માયા@ ચોકદારોએ મોટ રાડ નાંખી. બીJ દશામાંના ચોકદારોએ પણ આ
પોકમાં સાથ %ુરા1યો. આ બધા અવાજોથી આખી છાવણી ગી ગઈ. બેબાકળા બનેલા સૈનીકો Äખો ચોળતાં pગનAુ ં
આ ભયાનક &વ_ુપ જોઈ થરથર કાંપી ઉઠા. આુ ં નવતર 3ાણી તેમણે કદ જો-ુ ં ન હુ.ં હાથમાં 0 પvથર આ1યો
તેનો વરસાદ pગન પર થવા લાયો. અMુક ુરવીરો તો અણીદાર પvથરના ભાલા લઈ pગનની નJક પહyચી, તેના
પગ અને શરર પર ઘા કરવા માંડા.
પણ pગન પર આની કોઈ જ અસર થતી ન હતી. તેણે એક ચોકયાતને મyમાં ઘાલીને ચાલવા માંડÇુ.ં જોક , તેની
મહાન કાયાને કારણે તેની ચાલ સાવ ધીમી હતી. તેની અવીરત ચાલને કોઈ રોક શકવા સમથ@ ન હુ.ં બધે કાગારોળ
મચી ગઈ. આ બધી ધમાલ, હyકારા, પડકારા અને ચીસો સાંભળ, છાવણીની છે ક વ6ચે આવેલા સરદારો પણ ગી
ુ ની બહાર આવી; મશાલોના આછા
ગયા. ખાન, lુલો અને જગો પણ Äખો ચોળતાં ચોળતાં પોતપોતાના તંઓ
ઉસમાં આ અlુત%ુવ@ ૃ Nય નીહાળ હબતાઈ ગયા. lુલાએ પોતાના હાથ ઉપર ચીમટો ખણી ચકાસી જો-ુ ં ક , ‘પેલા
હાડપ«જરોના ખોફનાક નાચ 0ુ ં આ ભયાનક &વmન તો નથી ને?’ પણ આ તો Jવતે Jવ આવી પડલી, સાવ નવતર
આપી હતી.
.

pગનની દોટ હવે છાવણીના મ4ય ભાગ તરફ ફંટાઈ. તેના મyમાં સપડાયેલો ચોકયાત મરણ ચીસો નાંખી રો

હતો. છાવણીના સૈનીકોના ઉહાપોહથી pગન ચીડાયો હતો; અને ઉoક રાટમાં, વધાર ુસકારા બોલાવતો હતો. તેની
ુ સાથે અફળાતી હતી અને તેમને પળમાં ધરાશાયી કર રહ હતી.
મહાકાય %ુછડ
ં
વધાર જોરથી તંઓ
ુ ી
પર&થીતીAુ ં નીરણ કરવા તે છાવણીની વચોવચ આવીને ઉભો. તેનાથી થોડક જ ુ ર ખાનનો તં ુ હતો. તંન
બહાર ખાન તેના ચાર Hગરકોની સાથે ઉભેલો હતો. બે Hગરકોના હાથમાં મોટ મશાલો હતી. એ મશાલોના
અજવાળામાં ખાનAુ ં Bોધાયમાન Mુખારવ«દ ઝગમગી ર`ું હુ.ં
ખાન બો:યો,” મશાલAુ ં અજવાÂં બરાબર pગનના મy પર ય એ રતે મશાલ ફરવતા રહો.”
0મ 0મ pગન નJક આવતો ગયો, તેમ તેમ ખાનના મy પર શાંતી છવાવા માંડ. તેના બPીસ લણા &વભાવના
3તાપે, આ નવી આપીનો શી રતે 3તીકાર કરવો; તે Hગે તે મÉમ અને શાંત મને, વીચારવા માંડો. ણનાય
ુ ી
વીલંબ વગર તેણે આ ભીષણ પર&થીતીનો Hદાજો કાઢ લીધો. તેનો નીધા@ ર અને 1-ુહ હવે નÉ હતાં. તેણે તંન
બા<ુ માં પડલા પvથરોના ઢગલામાંથી વીણીને pગન સાથે Mુકાબલાના પોતાના નીણ@યને અAુ_ુપ થાય તેવા બે
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ચાર પvથર વીણી લીધા. તેની ધારદાર અને દ દmયમાન Äખો, તેના તેજ&વી નીણ@યAુ ં 3તીબ«બ પાડતી ચમક ઉઠ.
તેની આખી કાયા આ નીણ@યનો અમલ કરવા 3તીબ4ધ બની રહ.
તેનો પvથર ધા-ુ નીશાન પાડ શક એટલા Hતર pગન આવતાં; ખાને એક સાવ નાનકડો, પણ અણીયાળો પvથર
સીધો. pગનની એક Äખ તરફ ફºો. ધા-ુ નીશાન ુક તો તે ખાન શાનો? pગનની જમણી Äખ બરાબર વ«ધાઈ
ગઈ. બીજો એવો જ પvથર; બી<ુ ં લ±યવેધી નીશાન; અને pગનની ડાબી Äખ પણ વ«ધાણી.બtે Äખોમાથી લોહની
ધારો વહવા માંડ.
Äધળો બની ગયેલો pગન, ભયાનક દદ@ ની ચ«ઘાડ સાથે, ભyય પર પટકાઈ, Xધો વળ ગયો. તેની બtે Äખોમાંથી
મશાલોના આછા ઉસમાં પણ, લોહના Èવારા નીકળતા દ ખાયા. તેના >ુ:લા થયેલા મyમાંથી સખત ઘવાઈ
ગયેલો ચોકદાર બહાર ઢળ પડો. તેA ુ ં મોત હવે હાથ વÆતમાં હુ.ં પણ pગનAુ ં ના<ુ ક પેટ હવે >ુ:Uું થઈ ગ-ુ ં હુ.ં
આ nુ મળા મમ@&થાન પર સÆકડો પvથરોની વષા@ થવા માંડ. દસ બાર અણીદાર, પvથરના ફણાવાળા ભાલાઓના
ઉપરાઉપર ઘા પણ થવા લાયા. લોહના Èવારાઓથી ધરતી તરબોળ થઈ ગઈ. થોડક વારમાં જ તરફડયાં મારતો
અને મરણચીસો પાડતો, તે ભયાનક pગન માણસતની સાMુહક સંહાર શ2તી આગળ હાર ગયો. એના છે :લા uાસ
ગણાવા લાયા. બધાએ 3ચંડ જયઘોષ સાથે એમના લાડલા નેતા ખાનના આ વીજયને વધાવી લીધો.
હવે ખાને તેA ુ ં હમેશ યાદ રહ ય તે ુ ં ÕÐવા ુણા1-ુ.ં “તમે જો-ુ ં હશે ક , આ રાસના શરર પર પvથર
નાંખવાનો ક ભાલા ઉગામવાનો કશો જ અથ@ ન હતો. ુ oમનની નબળ કડ પર વાર કરતાં આપણે સૌ શીખીએ. ગમે
તેવા સંજોગો હોય; આપણે ધૈય@ અને એકાIતા Fુમાવવા ન જોઈએ. ”
બધાએ તાળઓના ગડગડાટથી ખાનને ફરથી વધાવી લીધો. નસીબ સંજોગે pગન ફરથી ઉઠવા ન પામે; તે માટ
વધારાના ચાર સૈનીકો તેની પાસે ચોક કરતા રા. મરણ પામેલા સૈનીકની HKયેNટ વીધી બી દવસે સવાર
કરવી; તેવો નીણ@ય લેવાયો. આ>ુ ં સૈ[ય ફરથી ન«દરદ વીને શરણે થ-ુ.ં પણ એ બીJ નીદરમાં પણ સૌને pગન
અને ખાનનો એ અજોડ Mુકાબલો નJકના ભવીNયમાં આવી પડનાર, નવા -ુ4ધના અ®યા પડકારો માટ 3ેરતો રો
----------------------------------નyધ : ખાનના Mુકાબલાની 3ેરણા બાઈબલની 'ડ
ડવીડ અને ગોલીઆથ'
ગોલીઆથ ની 3યાત વાતા@ પરથી મળ છે - તેનો
સાભાર &વીકાર

અAુBમણીકા
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3કરણ – 31 : પવ@તની તળે ટમાં
0મ 0મ લoકર આગળ વધુ ં ગ-ુ;ં તેમ તેમ, ુ રથી દ ખાતી ગીરમાળા નJક આવતી ગઈ; અને મોટ અને
મોટ થવા માંડ. આખાયે ીતીજને તેણે ઘેર લીુ;ં અને આકાશને પણ તે પડકારવા લાગી. વળ આ<ુ બા<ુ નો 3દ શ
પણ સાવ વેરાન થવા માંડો. શીકાર મળવો હવે બsુ જ Mુoકલ હતો. ઘોડસવારો સાથે હોવાને કારણે ઘાસવાળા
3દ શમાંથી એ લોકો શીકાર મેળવી લાવતા. પણ આને કારણે લoકરની આગેnુચ બsુ જ ધીમી થઈ હતી. પાણી મળુ ં
પણ Mુoકલ હુ.ં પવ@ત ઉપર જમા થયેલા બરફના પીગળવાથી થોડા ઘણા નાના ઝરા અને સાવ નાની અને ુકાવાની
તૈયારમાં હોય તેવી નદઓ જ પાણીનો Íોત હતાં. હર માણસો માટ એ પાણી અને એ શીકાર માંડ %ુરા પડતાં.
ગરોળ અને સાપ 0વા સર ૃપ 3ાણીઓથી ધીમે ધીમે સૈનીકો અને સરદારો ટ વાવા માંડા. હવે છાવણીની સાંજની
રં ગતોAુ ં &થાન 3ાથ@ના અને પરમ તKવને દયાની યાચનાએ લેવા માંડÇુ.ં ક મ કરને આ Mુસીબત ુ ર થાય અને
પવ@તની નJક પહyચી જવાય; તે જ ચ«તા ખાનને કોર ખાવા લાગી.
આ એ જ 3દ શ હતો; યાં lુલાએ ગરોળઓ આરોગીને પોતાનો માગ@ પસાર કય હતો.

મહનાઓના

રઝળપાટથી ભર લી પોતાની એ ુ ગ@તી lુલાને બરાબર યાદ આવવા માંડ. lુતાવળના ભયાનક A ૃKયAુ ં એ ુ ઃ&વmન
પણ તેના માનસને આBોશુ ં ર`ુ.ં ફરથી 3તીશોધની દબાઈ ગયેલી લાગણી બળવર બનવા માંડ. જો ક, ખાનના
રાયમાં અને ખાનની દો&તીએ એમાં પરવત@ન આ1-ુ ં હુ.ં
“ ખાનના દ શની ઘણી રત રસમો મારા સાથીઓએ અપનાવવા 0વી છે . તીરકામઠાં અને ઘોડસવારના 3તાપે આ
સેના ુ જ ય છે . કોઈ 3 આ સાધનોનો Mુકાબલો ન કર શક. ગોવાનો પરાજય ની£ીત જ છે . પણ એ બુ ં પતી ગયા
પછ, આ બે તીઓનો મનમેળ થાય; અને મારા વતનીઓ વીકાસના નવા પંથે વળે તો ક  ુ ં સા_ું?”
આવા વીચારોમાં બદલાયેલા lુલાAુ ં મન પરોવાયેU ું રહ.ુ ં
ખાન વારં વાર lુલાને %ુછતો ,” હ<ુ પવ@તો ક ટલા ુ ર છે ? કટલા દવસ Kયાં પહyચતા લાગશે?”
પણ lુલા પાસે તેનો કોઈ ઉર ાં હતો? તેણે 0 માનસીક &થીતીમાં ર&તો પસાર કય હતો; તેમાં તેને સમયAુ ં
ભાન જ ાં હુ?ં
lુલાએ ક`ુ,ં ” મને તો આ દલદલ પસાર કરતાં ખા&સો સમય લાયો હતો. આખો શીયાળો મÆ અહ« વીતા1યો હતો.
જગાના થાનક પહy6યા બાદ તરત જ ુરજની ગરમી વધવા માંડ હતી અને ઘાસ અને Èલો ઉગવા માંડા હતા.
પણ એ વખતે તો sુ ં એકલો હતો; અને માર ચાલવાની ઝડપ ઘણી ધીમી હતી. આપણે તો એનાથી ઘણા વધાર
ઝડપથી આગળ વધીએ છએ. ”
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પણ ખાનના માથે બsુ મોટ જવાબદાર હતી. આખી સેનાની ુખાકાર માટ તે જવાબદાર હતો. તેણે ઘોડસવારોની
એક ¨ુકડને છે ક પવ@તની લગોલગ જઈ Hદાજ લગાવવા મોક:યા. દસ જ દવસમાં એ ¨ુકડ સારા સમાચાર લઈ
પાછ આવી ગઈ. એમના Hદાજ 3માણે – ‘;બી વીસ દવસ બાદ સેના Kયાં પહyચી શકશે. Kયાં પવ@ત પર બકરઓ
અને બીં જનાવરો પણ છે અને પાણી પણ સારા 3માણમાં છે .’
આ ુભ સમાચાર ણી સેનામાં હરખની લાગણી %ુનઃ &થાપીત થઈ. બધાને હવે એ નવા 3દ શમાં પહyચી જવાની
તાલાવેલી થવા માંડ.
અને છે વટ લoકર પવ@તની સાવ લગોલગ આવી પહy6-ુ.ં હવે થોડક જ આગળ ચઢાણ શ_ુ થુ ં હુ.ં લoકરના
ુ
તંઓ
ખોડાઈ ગયા. દલદલમાંનો આ છે :લો પડાવ હતો. 0 ર&તો પસાર કરતાં lુલાને પાંચ મહના લાયા હતા તે
માP દોઢક મહનામાં જ સેનાએ કાપી નાંયો હતો. ઘોડા અને તીરકામઠાં આ સી4ધી માટ ખરા કામમાં આ1યાં હતાં.
lુલા અને બી સાથીઓ સાથે, ખાન તે આગળની યાPાની તતપાસ કરવા નીકળ પડો. પણ બે જ કલાકમાં
પવ@ત પરનો ઢોળાવ અKયંત કપરો બની ગયો. સીુ ં ચઢાણ અને સાવ નાની ચઢવાની જયા. ઘોડા આગળ ચઢ શક
તેમ ન હુ.ં એકલદોકલ જણને માટ પણ આ કામ ુ Nકર હુ.ં lુલો આ1યો Kયાર તો તે માંડ માંડ નીચે ઉતય હતો.
પણ હવે તો ભયાનક Xચાઈ વાળા પવ@તની ટોચ સર કર, તેનીયે પાર જવાAુ ં હુ.ં અને તે પણ ઘોડાઓ અને બધા
સાજ સરં મ સાથે. 0 ર&તે lુલો નીચે તળે ટમાં આવી પહy6યો હતો તે ર&તે તો આ કામ અશ જ હુ.ં
ખાન વીચારમાં પડ ગયો. ‘ુ ં આ>ુ ં અભીયાન મોnુ ફ રાખુ ં પડશે? પવ@તની લગોલગ પહyચીને, છે વટ nુ દરત
આગળ હાર &વીકારવી પડશે?’

ખાને બધા સરદારોને મસલત માટ ભેગા કયા@ અને પોતાની મનો1યથા તેમની

આગળ ઠાલવી. સૌ આ નવી અને Mુoકલ પર&થીતીમાં ુ ં કરુ ં તેના મનોમંથનમાં ગરકાવ થઈ ગયા. Kયાં જ
જગાના મગજમાં ઝબકારો થયો
જગો ,” ખાન બહાુ ર! મને એક ર&તો ુઝે છે . આપણે છાવણીનો પડાવ અહ« રાખીએ તો કશો વાંધો નથી. કોઈ
તકલીફ વગર અહ« ખાવા પીવાની સગવડ થઈ જશે. પણ Pણ ચાર ઘોડસવારની બે ¨ુકડઓ પવ@તની સમાંતર , બે
વી_ુ4ધ દશામાં તપાસ કરવા ય. આપણે ાંક આ પવ@તોની અભે દવાલ ુટતી હોય; તેની તપાસ

કરએ.

આપુ ં નસીબ હશે, તો ાંક ઘોડાઓ પસાર થઈ શક તેવો ર&તો મળ પણ આવે.”
ખાનને આ વાતમાં તvય જણા-ુ ં . બધા સરદારો પણ આ નવી આશાથી ઉKસાહમાં આવી ગયા. અને બી દવસે
એક ¨ુકડ જગાની અને બીJ ¨ુકડ lુલાની સરદાર નીચે રવાના થાય એમ નÉ થ-ુ.ં લાંબા સમયના આ નીNBય
પડાવ માટ મને કમને સૌ તૈયાર થઈ ગયા.
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બી દવસની સવાર પડ અને ચાર ચાર ઘોડસવારોની બે ¨ુકડઓ સામસામી દશામાં જવા રવાના થઈ. ખાન
અને બી સરદારોએ તેમને સફળ થવા માટ ુભે6છા આપી. આખી સેનાએ જયજયકારના નાદથી આ નવા
અભીયાનને વધાવી લીુ.ં ઢોલીઓએ જોર જોરથી સૌના ઉKસાહને ¤ીFુણીત કય.
અને આ જ ણે, ુ ર ુ ર, પવ@તની ટોચ ઉપરથી છ Äખો આ બધો તાયફો નીહાળ રહ હતી.
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3કરણ – 32 : જોગમાયાની Fુફામાં
દર વરસની 0મ જોગમાયાની Fુફામાં બધા નેસડાના 3તીનીધીઓ ભેગા થયા હતા. વરસે એક વખત આમ ભેગા
થવાનો રવાજ હ<ુ પળાઈ રો હતો. જોગમાયાની આરાધના શ_ુ થવાની તૈયારઓ ચાલતી હતી. નદ પાર કયા@
પહલાં આવા વખતે 0 રોનક રહતી; તેમાં ઘણા ફરફારો થયા હતા. પૈડાંની શોધ પછ શોધાયેલા ચાકડાના 3તાપે
બનતાં માટનાં વાસણો; અવનવા રં ગ અને nુ માશવાળા ચામડાંના વ^ો; નદ કનાર થી મળ આવતાં _ુપાળા
શંખલાંઓની માળાઓ; ુ ર ુ રની મોટ નદના કાંઠ ઉગતાં ક ળ અને અશોકનાં  ૃોનાં પાંદડાઓના શણગાર; માતાJને
ચડાવેલા રં ગબેરંગી અને વીવીધ તનાં Èલો... આ બધાંથી માતાJની Fુફા ઘણી વધાર ુશોભીત લાગતી હતી.
પણ અડધો અડધ નેસડાના 3તીનીધીઓ હાજર ન હતા. ગોવાને આ અુયા અને આવા સમેલનમાં ઘટતો જતો
રસ પસંદ ન હતાં. ુ ર વસતા તીભાઈઓની વધતી જતી સM ૃ4ધી આ માટ જવાબદાર હતી. કદાચ ગોવાની સૌથી
વધાર સM ૃ4ધી માટ ની ઈNયા@ પણ આ માટ જવાબદાર હતી. ઝગમગાટ અને શણગાર વ4યાં હોવા છતાં, ઘટતી જતી
આKમીયતા ઉડને Äખે વળગે તેવી હતી. 0 વડલ માતાJની %ુમાં અI&થાન ધારણ કરતા હતા, તે તો માતાJ
પાસે પહyચી ગયા હતા. બી વડલનો ધાક એમના 0ટલો ન હતો. વધેલી સM ૃ4ધી પણ કદાચ વડલોના ઘટતા
જતા 3ભાવ માટ જવાબદાર હતી.
માતાJની આરાધના શ_ુ થવાની તૈયાર હતી, એટલામાં Pણ <ુ વાનીયાઓ ગોવાની નJક આ1યા. એમાંના એક
ગોવાના કાનમાં કુકં ક`ુ.ં રાબેતા Mુજબની આરત શ_ુ થઈ અને રં ગે ચંગે પતી પણ ગઈ. 3સાદ વહºચાય તે પહલાં
આગળ ઉભેલા ગોવાએ ક`ું ,”આપણા Pણ -ુવાન મીPો પવ@તની ઓલી કોરની સહલગાહ ગયા હતા. એમણે
ઓતરાદ ખીણમાં કાંઈક અવનુ ં ભા¡-ુ ં હુ.ં એમના મyએથીજ આપણે એ વાત સાંભળએ.”
એમાંના એક જણે ક`ુ,ં ” અમે આગોતર તૈયાર કરનારાઓ તરક વહલા આવી ગયા હતા. સફાઈAુ ં કામ પતી
ગ-ુ;ં એટલે, દર વખતની 0મ અમે એ બા<ુ સહલ કરવા ગયા હતા. પણ એ ભÆકાર ખીણમાં અમે એક અવનુ ં કૌુક
ુ
ભા¡-ુ.ં કાળા ચામડાના અસંય તંઓ
બાંધેલા હતા અને કોઈક અણી વ&તીનો અણસાર આવતો હતો. ખાસી
હલચાલ પણ જણાતી હતી. અKયાર ુધી કદ આુ ં નવતર અમે ભા¡-ુ ં નથી.”
કાÂ ,” ગમે તે હોય. આ પવ@ત પર એ થોડા જ ચઢ શકવાના હતા?“ બધાને ખબર હતી ક , પવ@તની એ કોર સીધી
સટ હતી અને એ ઓતરાદ ખીણમાં ઉતર શકાય તેવો કોઈ ર&તો ન હતો.
પણ ગોવાના મનમાં આ વાતને આમ ઉવેખી નાંખવી યોય લાગુ ં ન હુ.ં તેણે વીહાને %ુછÃું ,” વીહા! તા_ું મન
આ બાબત ુ ં કહ છે ? તારાઓને %ુછ જો, એ કાંઈ અણસાર આપે છે ? “
વીહો ,” મને તો ક ‘દના અમંગળ અણસાર થયા જ કર છે ને?”
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ગોવો ,” જો આ નવી વ&તી આપણા માટ તકલીફ ઉભી કર તો?“
પાંચો ,” ગોવા! ુ ં નાહકની ફકર ન કર. એમ થશે તો આપણે બધાએ ભેગા મળને એમનો Mુકાબલો કરવાનો.“
પણ ગોવા અને વીહા વગર કોઈને આ વાતમાં કાંઈ માલ ન લાયો; ક રસ પણ ન પડો. બધા એમની રં ગતમાં
ખોવાઈ ગયેલા હતા. સમય થયે સૌ પોતપોતાના નેસમાં જવા રવાના થયા. પણ ગોવા અને વીહાએ બી દવસે
વહલી સવારમાં, પવ@તની એ કનાર તરફ .નજર નાંખી દ વાAુ ં નÉ ક-ુ. .એ બtે તે રાતે જોગમાયાની Fુફામાં
રોકાયા.
બી દવસે સવાર વહલા, ત તપાસ માટ ઓતરાદ ખીણ તરફની પવ@તની એ ધાર તરફ બtે વ¡યા. ચાર ક
કલાક એ Kયાં આવી પહy6યા. નીચે ખીણ બsુ Xડ હતી . એની કોરથી નજર નાંખી શકાય એટલે ુ ર ીતીજમાં ુnું,
ુ નો સMુહ ૃ Nટગોચર થતો હતો. બsુ
સપાટ મેદાન હુ.ં પણ પવ@તની લગોલગ સાવ નાના ે ખાતા, કાળા અનેક તંઓ
જ ઝડપથી કોઈક આકારો આમથી તેમ દોડ રા હતા. એમને દ ખીતી રતે નવરોની 0મ ચાર પગ હતા. પણ
આ£ય@જનક રતે એમને બે માથાં હોય તેમ જણાુ ં હુ.ં ઘણે ુ ર નીચે હોવાના . કારણે એમના આકાર &પNટ રતે કળ
શકાય તેમ ન હુ.ં પણ આવા નવતર Jવ એમણે કદ ભા¡યા ન હતા.
વીહો ,” ગોવા! કાÂ અને પાંચાની વાત . મને તો સાચી લાગે છે . આ નવતર વ&તી પવ@તની ઉપર કોઈ સંજોગોમાં
ચઢ ન જ શક. ુ ં તાર બેફકર રહ.”
વીહા 0વા ડાા જણની આ હયાધારણ મ¡યે, ગોવાને ટાઢક થઈ. બtે ની£«ત બનીને ઘર તરફ જવા ઉપડા.
પણ નીચે તળે ટમાં 0 યોજનાઓ ઘડાઈ રહ હતી; તેનો તો ગોવાને &વmને પણ ાં યાલ હતો?
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ઘાટની
ઘા
ટની શોધ

જગાએ Xચાણ તરફ જતો ર&તો પસંદ કય હતો. જગાAુ ં એમ માનુ ં હુ ં ક પવ@તની ટોચ પાસેથી સામે પાર
ઉતરવાનો કોઈ ર&તો મળ આવશે. lુલો એનાથી વી_ુ4ધ દશામાં નીક¡યો હતો. એને એમ લાગુ ં હુ ં ક એમ જતાં
નદકનારાની લગોલગ કદાચ પહyચી જવાય.
0મ 0મ જગાની ટોળ આગળ વધતી ગઈ, તેમ તેમ પવ@તમાળા તો વધાર ને વધાર Xચી થતી ગઈ. Pણ દવસ આમ
નીNફળ 3યKન કર, હતાશ થઈ જગો પડાવ તરફ પાછો વ¡યો.
આની સરખામણીમાં lુલાAુ ં નસીબ વધાર જોર કર ગ-ુ.ં પડાવેથી નીક¡યાના બી જ દવસે પવ@તમાળા થોડક નીચે
ઉતરતી જણાઈ. અને થોડ ુ રથી બીજો પવ@ત શ_ુ થતો જણાયો. lુલાને આશા બંધાઈ ક , એ બેની વ6ચે કોઈ ર&તો હોવો
જોઈએ. 0મ 0મ તેની ¨ુકડ આગળ વધતી ગઈ તેમ તેમ આ ઢોળાવ નીચે આવતો ગયો.
હવે lુલાએ પોતાના સાથીઓને પવ@ત તરફ દોયા@ . ખાસ ચઢાણ ન હુ;ં પણ ગીચ જગલ
ં
શ_ુ થઈ ગ-ુ.ં ઝાડ ઝાંખરાં
અને ઝાડ કાપતાં કાપતાં એ લોકો આગળ વ4યા. હવે બtે બા<ુ એ પહાડ દ ખાતા હતા અને વ6ચે ગીચ જગલમાં
ં
થી આગળ
વધવાAુ ં હુ.ં ઘોડાઓ સાથે આગળ વધુ ં Mુoકલ હુ.ં આથી એક સાથીને ઘોડાઓના રણ માટ Mુક; બાકના સૌ
પગપાળા આગળ વ4યા. હવે ઝાડ કાપવાના ન રા; અને આગળ વધવાની ઝડપ વધતી ગઈ. રાત પડતાં તાપુ ં કર Pણે
જણે પડાવ નાંયો. બધા આખા દવસનો થાક ઉતારતા આડા પડા.
Kયાં જ lુલાના એક સાથીને કાંઈક શંકા પડ. તેને ુ ર કાંઈક ચળકુ ં દ ખા-ુ.ં હ<ુ તો તે lુલા અને બી સાથીઓને
સાવધ કરવા જતો હતો; એટલામાં જ એક વાઘ અને બે વાઘણ તેમની ઉપર ુટ પડા. સદભાયે બધા ગતા જ પડા
હતા.
lુલાએ ુમ પાડ , “અર ! આગવાÂં એક ક લાકુ ં ઝાલી લો.” ઝપાટાભેર સૌએ આ ુચનાનો અમલ કય. ભયની
ભયાનક ચ«ઘાડ સાથે વાઘસેના પાછ પડ, ભાગી ગઈ. ભય તાKકાલીક તો ુ ર થયો; પણ બધાંની Xઘ વેરણ બની ગઈ
હતી. આ જગલમાં
ં
વાઘોની વ6ચે આખી રાત શÆ પસાર થશે?
એક સાથીએ ર&તો ુચ1યો ,” આપણે ચાર બા<ુ એ તાપણાં કર દઈએ. અને એક એક જણ વારાફરતી ચોક કરતો રહ.”
આમ ભયના ઓથાર વ6ચે બેળે બેળે રાત તો નીકળ ગઈ.
મળ&nુ ં થવાની તૈયાર હતી, અને lુલાની Äખ >ુલી ગઈ. તેને <ુ ની એક યાદ તાJ થઈ ગઈ. એના કોતરમાંથી બે
ચાર મીPો સાથે એ નદથી ુ ર જગલ
ં
તરફ શીકારની શોધમાં ગયો હતો. પણ થોડ આગળ જતાં આમ જ વાઘ સાથે Mુઠભેડ
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થઈ હતી. એક સાથીને ઉપાડને વાઘ જગલમાં
ં
ભાગી ગયો હતો. Kયારથી એના કોતરના લોકો એ દશામાં શીકાર જવાAુ ં
ટાળતા હતા.
lુલાને મનમાં વીચાર આ1યો. “ જો નસીબ જોર કરુ ં હોય તો આમને આમ આગળ વધતા રહએ તો, કદાચ નદ
કનારો આવી ય.”
સવાર પડÇુ.ં બી એક સાથીએ ક`ું ," sુ ં તો પાછો જતો રsુ ં ¯ં. આગળ તો વધાર વાઘ સામા આવશે. આમ આવા
ઘનઘોર જગ:કમાં
ં
આગળ વધવાAુ ં ખો¨ું સાહસ આપણે ન કરુ ં જોઈએ. " બીએ પણ એમાં ટાપશી %ુરાવી.
બtેએ પાછા ફરવા Jદ પકડ. તેમને ડર હતો ક આગળ જતાં વધાર સંયામાં વાઘોનો Mુકાબલો કરવો પડ તો?
lુલાએ તેમની વીરતાને પડકાર અને ખાલી હાથે પાછા જવામાં ખાનના રોષનો ભોગ થવાની ચેતવણી પણ આપી. બેળે
બેળે lુલો તેમને બે દવસ ધીરજ ધરવા અને પોતાની સાથે રહવા સમવી શો.
છે વટ Pણે જણે આગળ યાPા શ_ુ કર. ચઢવાનો ઢોળાવ તો ખાસ ન હતો, પણ જગલ
ં
વધાર ને વધાર ગાઢ થુ ં જુ ં
હુ.ં બtે બા<ુ અKયંત Xચે ુધી પવ@તની દવાલ તેમને ઘેરને ઉભી હતી. lુલાએ બsુ Mુoકલીથી સાથીઓને સમ1-ુ ં ક ,
બધી સેના ભેગી મળને આ જગલનો
ં
જ_ુર ભાગ કાપી કોતર નાંખે તો; બે પવ@ત વ6ચેનો ર&તો બની ય. પણ હાલ તો
બધાએ ગીચ ઝાડ વ6ચેથી ટાંચા સાધનો વડ જ માગ@ કરવાનો હતો. ઝાડ અને ઝાંખરાને કાપતાં કાપતાં ¨ુકડ દીણ
તરફ આગળ વધી.
જોક , આ માગ@ સાવ સીધો ન હતો. ર&તો ાંક થોડોક ઉપર અને ાંક થોડોક નીચે અને વાંકો ુકો
ં જતો હતો. ચાર ક
વળાંક પસાર કરને પાંચમા દવસે, આગળ ચાલતાં, એક જણને ુ ર નીચે, કાંઈક લાં ુ ં અને ચળકુ ં નજર ચઢÃુ.ં તેણે એની
તરફ lુલાAુ ં 4યાન દો-ુ. lુલાની અAુભવી Äખ 0ના કનાર પોતાનાં કોતર આવેલાં હતાં, તે નદને તરત પારખી ગઈ.
તેના મyમાંથી હરખની રાડ નીકળ ગઈ - “ આ તો અમાર જ નદ ! “
જોક હ<ુ નદ તો સાવ પાતળ લીટ 0વી જ દ ખાતી હતી. પણ આ નવી શોધથી નવા 3ગટ લા ઉKસાહમાં બધા નાચી
ઉઠા . હવે પા¯ં ફરવાAુ ં કોઈ નામ લે તેમ ન હુ.ં બી બે દવસ, અને ર&તો દ ખીતી રતે નીચે તરફ ફંટાવા લાયો. Pી
દવસે તો Pણે જણ નદના કનાર આવીને ઉભા રહ ગયા.
બે પવ@ત વ6ચેનો ઘાટ એમને મળ ગયો હતો. બધા ઝાડ, ઝાંખરાં અને નડતાં ઝાડ કાપવામાં આવે તો ઘોડા પર આખો
ઘાટ બે જ દવસમાં વટાવી દ વાય; એવો Hદાજ નીક¡યો. નદમાં મન Mુકને બધા [હાયા; અને સફરનો થાક ઉતાર,
હળવા Èલ 0વા બની ગયા. હવે વળતી Mુસાફર શ_ુ થઈ. ર&તામાં ઠર ઠર તરત મળ ય તેવા સગડ Mુકતાં Mુકતાં, સૌ
આ1યા હતા એ જ ર&તે પાછા વ¡યા. યાં ઘોડા બાં4યા હતા, Kયાંથી ચોથા સાથીને લઈને બધા લoકરની છાવણી તરફ પાછા
વ¡યા.
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પડાવે પહyચીને lુલાએ ખાનને આ ુભ સમાચાર આmયા. ખાન તો lુલાને ભેટ જ પડો. મ:લnુ &તી પછ lુલાની આ
બીજો અગKયની સી હતી.. આ શોધ આવનાર વષમાં એક Bાંતીકાર અ[વેષણ %ુરવાર થવાની હતી. ભાવીના ગભ@માં
લપાઈને પડલા, બે સાવ વીપરત સં&nૃ તીઓનાં Mુઠભેડ, સંઘષ@ અને એકકરણની 3Bયાનો 3સવ હવે હાથવÆતમાં હતો.
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3કરણ – 34 : 1-ુહ રચના
ુ ાં બધા સરદારો ભેગા થયા હતા.
ખાનના તંમ
ખાન :” મીPો! તમને બધાને lુલાએ કર લી બsુ જ અગKયની શોધ વીશે ખબર છે . આ શોધ વગર આપણે આખી
સેના આ ુ ગ@મ પવ@તને પાર ન જ કર શકત. sુ ં આપણા બધા વતી lુલાને આ માટ મારા Hતરથી Mુબારકબાદ
આ%ુ ં ¯ં. હવે અહ« હાજર રહલ સૌને આગળ આપણે ુ ં કરુ ં તે માટ ુચન આપવા sુ ં આમંPણ આ%ુ ં ¯ં.”
બધાએ પોતપોતાના વીચાર ર<ુ કયા@ . વીષદ અને સવ@Iાહ ચચા@ વીચારણા બાદ, બધા એ વાત પર સંમત થયા
ક , ભલે વાર થાય; પણ નવા 3દ શમાં %ુર તાકાત સાથે અને %ુર તૈયાર બાદ જ ચઢાઈ કરવી જોઈએ. વળ એ
3દ શના લોકોને આવનાર આપીનો આગોતરો યાલ આવી ન ય એ માટ ની તકદાર પણ રાખવી જોઈએ.
બsુ જ વીચારવીમશ@ બાદ ખાને નીણ@ય લીધો ક ,
“ lુલા અને જગાની સાથે ખાસ ુટં  કાઢલા, સૌથી બહાુ ર, વીસ સૈનીકોની એક ¨ુકડ પવ@ત પર સીુ ં ચઢાણ કર,
જગદં બાના મંદર ુધી પહyચી જશે અને Fુmતતા સાથે, નદની બીJ તરફ ુ ં ચાલી ર`ું છે ; તેની તપાસ કરતી
રહશે. sુ ં બી સરદારો, ઘાટના નવા ર&તામાંથી ઝાડ, અને ઝાડ ઝાંખરાં ુ ર કર તેને Pણ Pણ ઘોડ&વાર એક સાથે
Mુસાફર કર શક તેટલો પહોળો બનાવવાના કામ પર -ુના ધોરણે કાય@વાહ શ_ુ કરુ.ં ર&તાની લંબાઈ જોતાં,
lુલાના Hદાજ 3માણે, આ કામ એક મહનામાં %ુ_ું થુ ં જોઈએ. આથી આવતી %ુનમ પર આખી સેના નદકનાર
પહyચી જશે; તેમ મને લાગે છે . અને Kયાર બાદ આBમણ! “
આખી કામગીર ચાંદો ફર આખો બને Kયાં ુધીમાં %ુર થઈ જશે; તેવો Hદાજ પણ કાઢવામાં આ1યો. આ
નીણ@યની ણ થતાં, લાંબી સફરથી અને કશી કામગીર વીના, રાહ જોઈને કંટાળે લી સેનામાં નવો ઉKસાહ ફર વ¡યો.
ઝાડ કાપી ર&તો કરવાના કઠણ કામ માટ બsુ જ પvથરોની જ_ુર હતી. આથી એક ¨ુકડ પવ@ત પરથી આ માટ
જ_ુર પvથરો ભેગા કર, nુ હાડઓ બનાવવાના કામમાં લાગી ગઈ. આ બsુ જ Mુoકલ કામ હુ ં કારણક , ઝાડ કાપી
શક તેવા ધારદાર પvથરો તૈયાર કરવા; એ બsુ જ ધીરજAુ ં કામ હુ.ં વળ ઝાડ કાપવાની શ_ુઆત કયા@ બાદ, એક
nુ હાડ બsુ થોડાક જ સમય માટ ધારદાર રહ શક તેમ હતી. આથી કામ શ_ુ કરવાની સાથે સતત નવી nુ હાડઓ
બનાવતા રહવાAુ ં હુ.ં આ કામના અAુભવી સૈનીકોને આ ¨ુકડમાં જોતરવામાં આ1યા.
આખા પડાવ માટ રોજના ખોરાક અને પાણીની 1યવ&થા કરવાAુ ં કામ પણ બsુ જ મો¨ું હુ.ં વળ ઘાટના આ
ર&તા પર ઘણી મોટ સંયામાં વાઘનો સામનો પણ કરવાનો હતો. આથી કાબેલ શીકારઓની એક ¨ુકડને આ જ
કામ સyપવામાં આ1-ુ.ં જો ક , અKયાર ુધી રણ3દ શમાં પડલી આપદાઓ ુ ર થઈ ગઈ હતી. પવ@ત ઉપર ઝરા અને
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વન&પતીના કારણે %ુરતા 3માણમાં ફળો, શીકાર અને પાણી મળતાં હતાં. વન&પતીઓના ણકાર બે વૈદરાજો અને
ુ ામાં સતત જોડાયેલા
3માણમાં કમજોર પણ સેવા ૃતીવાળા બે મદદનીશો ઘવાયેલા ક માંદા પડલા સૈનીકોની ુçષ
રહતા હતા. જગલમાં
ં
થી ઓસડયાં અને વેલાઓના પાટા તેમની પાસે હમેશ હાજર રહતા હતા.
એક નાની ¨ુકડ ઘાટના ર&તે આગળ અને આગળ વધી, જ_ુર માહતી એકઠ કરવા માટ રોકવામાં આવી. કયાં
કયાં ઝાડ પાડવા તેનો નીણ@ય લેવો અને આવી પડનાર જોખમોનો Hદાજ

કાઢવો; એ આ ¨ુકડનાં કામ હતાં.

ઓછામાં ઓછ મહનતે વુ લાંબો ર&તો રોજ તૈયાર થાય તે આ સવણ પર આધારત હુ.ં
એમ પણ નÉ થ-ુ ં ક દર Äતર દહાડ lુલા અને જગાની ¨ુકડના બે પગપાળા સૈનીકો, આવ કર; ખાનને
સતત માહતી આપતા રહશે; અને ખાનની ુચનાઓ તેમને પહyચાડતા રહશે. ખાનની ુ રં દશી અને વહવટ
કાય@દતાના 3તાપે, આ આખીયે 1યવ&થા ઉભી થઈ શક હતી.
આગંકુ ચઢાઈAુ ં કામ હવે તડામાર ચાUુ થઈ ગ-ુ ં હુ.ં આ અગાઉ, નવા 3દ શો પર આધીપKય જમાવવાના,
તેના પીતાના પરાBમોમાં જોડાઈને ખાનની શ2તીઓ કશોર વયથી જ ઘડાઈ હતી. પણ અKયાર ુધીમાં હાથમાં
લેવાયેલ સાહસો કરતાં, આ અભીયાન ઘુ ં વધાર મહKવાકાંી અને વીકટ હુ.ં બાહોશ રાજકતા@ તરક ખાનને માટ
આ બsુ જ ઉેજક અને અKયંત ધીરજ માંગી લે તેવો પડકાર હતો. આખીય સેના નવા 3દ શમાં આ નવતર સાહસ
માટ તલપાપડ બનીને ઝÎમી રહ હતી.
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3કરણ – 35 : જગદં બાાની
ની Fુફામાં મંPણા
lુલો અને જગો જગદં બાના ચીPની સામે ઉભા હતા. તેમની સાથે તેમના બધા સાથીદારો પણ હતા. મંદર કચરાથી
ભર U ું હુ.ં દ ખીતી રતે તેની સારસંભાળ બરાબર રખાતી ન હતી.
lુલો ચીPવીચીP મનોભાવોમાં ખોવાઈ ગયો. આ એ જ જયા હતી; ક યાં બાળપણથી -ુવાનીના અનેક દવસો
Fુજયા@ હતા. એના ચીમાં અનેક યાદો ઉભરાઈ આવી. અહ« એના સં&કારોAુ ં ઘડતર થ-ુ ં હુ.ં અહ« એણે અનેક
%ુઓ થતી જોઈ હતી. અહ« જ એણે માના ખોળામાં બેસી જગદં બાના Mુખારવ«દ સામે અહોભાવ અને ભયના મીC
ભાવોથી, બાળુલભ ક:પનાઓ

કર હતી. અહ« જ તે કશોરાવ&થાના સાથીઓ સાથે શીકારની રમતો રયો

હતો. અહ« જ એણે એકલા આવીને _ુપલીને પામવાની જગદં બાને અરજ કર હતી. &વદ શ છોડને ભાગતાં પહલાં,
અહ« જ તેણે કડવા વખ ચીે, વેર વાળવાના કસમ ખાધા હતા.
પોતે કટલો બધો બદલાઈ ગયો હતો? એક ણ માટ તેને પોતાના માટ તીર&કાર થઈ આ1યો. lુલાને ઝેર ખાઈ
ુ ં થવા લાયા.
મર જવા 0ુ ં લા-ુ.ં એના પેટમાં વીણાંટા
‘ મÆ બાપદાદાનો વીuાસઘાત કય છે . sુ ં >ુટલ ¯ં, ભાગેુ અને નામદ@ . મારાં &વજનોનો મÆ \ોહ કય છે . sુ ં
Jવવાને પણ લાયક નથી. ‘
પણ આ સાથે તેને _ુપલી ¤ારા થયેલો માનભંગ, માદર વતનથી ખાનના 3દ શ ુધીની ભયાનક Mુસાફર,
હાડપ«જરોના નાચAુ ં ુ ઃ&વmન, નવા 3દ શમાં 3ાmત કર લી સીઓ, ખાનના દરબારમાં &વ3યKને 3ાmત કર U ું
માનભ-ુ &થાન, <ુ tોની સેવા, _ુપ_ુપના Hબાર 0વી, અનેક ^ીઓ સાથે માણેલી રં ગર લીઓ, ભવીNયમાં નીશંક 3ાmત
થનારા નવા વીજયો... આ બુ ં પણ તKણ યાદ આવી ગ-ુ.ં એની આખી જ«દગીનો ચીતાર એની સામે ખડો થઈ
ગયો. હવે એ પાછો વળ શક તેમ ન હતો. નવા અવતારની આ નવી lુમીકા જ હવે તેણે બવવાની હતી.
જગાએ lુલાના ખભે હાથ Mુો અને બો:યો, ”કમ, દો&ત! કમ આટલો બધો ઉદાસ થઈ ગયો? પાછા ફરવા
વીચાર રો છે , ક ુ?
ં ”
lુલો,: “ ના ર ના ! એુ ં કુ ં નથી. આ તો માર માAુ ં મંદર. ”
પણ જગો તેના મનોભાવો કળ ન શક તેટલો અુધ થોડો જ હતો? તે lુલાનો lુતકાળ બરાબર ણતો હતો.
તેણે lુલાને ક`ુ,ં ” હવે તો તને વેર વાળવાની તક મળવાની છે . તાર તો નવી આશામાં નાચુ ં જોઈએ અને તારા
ભગવાનના એ માટ આશીવા@ દ માંગવા જોઈએ. ચાલ આપણે શીકાર લઈ આવીએ અને તાર જગદં બાને ચઢાવીએ.”
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lુલો કુ ં બો:યા વીના બધા સાથીઓની સાથે મંદરની બહાર આ1યો. lુલો અને જગો બહાર એક પvથર પર
બીરાયા. બી સાથીઓ શીકારની શોધમાં આ<ુ બા<ુ ઉપડા.
થોડ વાર એ લોકો એક હરણને મારને લઈ આ1યા. સાથે એક જણને પણ દોરડા વડ બાંધીને કદ કર લા1યા
હતા. lુલો તરત બાનાને ઓળખી ગયો. નદના કોતરોમાં રહતા એક માP કબીલાનો તે સÌય હતો. તેણે પણ lુલાને
ઓળખી કાઢÊો.
ભયભીત બની ગયેલા અને થરથર કાંપતા બાનાના Jવમાં Jવ આ1યો તે બો:યો: “ અર ! lુલા, ુ ં અહ«
ાંથી? અમે તો એમ માનતા હતા ક , ુ ં તો કાળભૈરવને ધામ પહyચી ગયો છે . આ બધા કોણ છે ? એમની પાસેથી
મને છોડાવ.”
lુલાએ બાનાને બંધનMુકત કરવા sક
ુ મ કય. ગોરા, Xચા, પહોળા અને જમુ ત 0વા લાગતા, આ માણસો lુલાને
આટUું બુ ં માન આપે છે , તે જોઈ બાનો તો ચકત જ થઈ ગયો. ગોવાની વસાહત માટ એના કબીલાને સખત
અણગમો હતો. આ નવા અAુભવે એક નવી નÉોર શતાને જ[મ આmયો હતો. તતના વીચાર એના મનમાં
પાંગરવા અને ઉભરાવા લાયા. જગદં બાના lુલા પર ચાર હાથ હતા એમ બાનાને લા-ુ.ં તેને lુલો ગોવા કરતાં પણ
મહાન ભાસવા લાયો.
lુલો અને બાનો વાતે વળયા. થોડક જ વારમાં lુલાને નદ પારની વસાહતોની, એમણે સાધેલી અlુત%ુવ@
3ગતીની, હાથીઓના 3દ શની.... એમ ઘણી બધી બાતમી 3ાmત થઈ ગઈ. lુલાએ બાનાને રણની બાંહધ
 ર આપી.
lુલા પસેથી, ખાનના અ3તીમ સામvય@ની માહતી મેળવી બાનાની Äખો ચાર થઈ ગઈ. જો બાનો અને તેનો કબીલો
ખાનને મદદ કરશે, તો ખાન પાસે તેને મો¨ું ઈનામ અને પદ અપાવશે; તે ુ ં વચન lુલાએ આm-ુ.ં
lુલાએ જગાને બાનાનો પરચય કરા1યો, બાનાના કબીલાનો સહકાર મળવાની

શતા ણી, જગો તો

lુલાની હyશીયાર અને વીચણતા પર આફરન થઈ ગયો. બે તીરં દાજ સૈનીકો સાથે બાનાને તેના કબીલા તરફ
જગાએ વીદાય આપી.
થોડવાર બાનો કબીલાના બે Mુખીયા સાથે પાછો ફય. જગદં બાની સાીએ જગો, કબીલાના વડલો, અને
ુ ભાષીયા તરક lુલાની વ6ચે લાંબી મંPણાઓ ચાલી. એકમેકને સહકાર આપવાના કોલ દ વાયા. માતાની હાજરમાં
દ શ\ોહના કરાર નÉ કરાયા. આખી વાત એકદમ Fુmત રાખવાના વડલોએ સોગન ખાધા.
લોહAુ ં એક પણ ટ%ુ ં પાડા વગર, ખાનની વીજયયાPાAુ ં પહU ું ચરણ સફળ બ[-ુ ં હુ.ં બી દવસની સવાર ,
એક સૈનીક આ ુભ સમાચાર ખાનને પહyચાડવા, ઓતરાદ દશામાં નીકળ ુો હતો.

અAુBમણીકા

પહલો ગોવાળયો

106
2009

ડસેબર - 2009

3કરણ – 36 : અતીતનાં rધાણ
ૃ અવ&થાની વ6ચે ઝોલાં ખાતા ગોવાને એની Îંપડની બહાર કોઈ દદ@ થી કણસુ ં હોય તેવો
&વmન અને Fત
ભાસ થયો. ભળભાંખÂં થવામાં હુ.ં એનો ઉઠવાનો સમય પણ થઈ ુો હતો. ગોવો Äખો ચોળતો બહાર આ1યો.
આછા ઉસમાં તેને જમીન પર કોઈ પડU ું હોય તેમ લા-ુ.ં તે ેની નJક ગયો અને તે માનવ આnૃતીને ઢંઢોળ.
ભીનાં ભદ ચામડાંથી લદબદ કોઈ ^ી કણસી રહ હતી. તેને હાથ અડાડતાં તે ઠંડોગાર લાયો. ગોવો Îંપડમાં ગયો
અને _ુપલીને ઉઠાડ. બtેએ Xચકને તે ^ીને Hદર આણી. _ુપલીએ અની પેટા1યો. આગના આછા ઉસમાં બtેએ
તેને ઓળખી કાઢ. એ તો નદપારનાં કોતરોમાં રહતી, પણ _ુપલીના પીયરના કબીલાની મtો હતી - બાનાની પKની.
_ુપલીએ મtોને નીવ@^ કર, તાપણાંની નJક ખસેડ. થોડક વાર આગની ગરમીથી મtોના દ હમાં ગરમાવો
પથરાવા લાયો. તેA ુ ં કણસવાAુ ં બંધ થ-ુ.ં અને તે Xઘમાં પડ ગઈ. તેને ચામુ ં ઓઢાડ _ુપલી નીKયકમ@માં
પલોટાઈ. ુરજ માથે થવામાં આ1યો Kયાર મtોએ Äખ ખોલી. Îંપડના Äગણમાં કાનો એના મીPો સાથે રમતો
હતો. મtોએ એને ુમ પાડ બોલા1યો, અને ક`ુ,ં ” કાના!  તાર મા ક બાપાને બોલાવી લાવ.”
કાનાએ ગમાણમાં જઈ _ુપલીને આ સમાચાર આmયા. _ુપલી બુ ં કામ પડુ ં Mુક દોડતી આવી %ુગી. મtોને
ગરમાગરમ શેઢકુ ં ુ ધ પીવડા1-ુ.ં હવે તેને શરર બરાબર ઠક છે , એની ખાતર થતાં _ુપલી બોલી,” કમ મtો!
આટલી રાતે નદ તરને કમ આવી? Kયાં બુ ં બરાબર તો છે ને? કમ તાર બાના હાર કાંઈ બોલચાલ થઈ છે
ભયભીત અને રડમસ ચહર મtોએ ક`ુ,ં ” _ુપલીબેન, ગોવાભાઈને બોલાવી લાવો. માર તમાર બtેની સાથે બsુ
અગKયની વાત કરવાની છે .”
_ુપલીએ કાનાને હાકોટો માર, ગોવાને અબઘડ બોલાવી લાવવા ક`ુ.ં થોડક વાર ગોવો હડ કાઢને આવી
પહy6યો. તેને પણ મtોના આમ આક&મીક આવવાAુ ં રહ&ય ણવાની બsુ ઉKકંઠા હતી.
ગોવો આવી જતાં મtો હબકાં ભરતાં બોલી,” ગોવા ભાઈ અને _ુપલીબેન! એ લોકો બsુ ભયંકર માણસો છે .
એમની પાસે ચામડાની દોર બાંધેલી, વાંક, પાતળ સોટ છે અને તેનાથી બીJ સોટ ુ ર ુધી શીકાર તરફ ફºક છે .
અને એક જ ઘાએ હરણ ભyય ભેF.ું બsુ Xચા અને કદાવર એ લોકો છે . એ તમને બધાંને માર નાખવાના છે .”
ગોવાને આ ઉટપટાંગ વાતમાં કશી ગતાગમ ન પડ. તેણે ક`ુ,ં ” બરાબર સમજણ પડ તેવી વાત કર. ુ ં કોની
વાત કર છે ? કોણ છે એ લોકો? ાં છે ? ”
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મtો રડતાં રડતાં બોલી,” સાવ અ®યા એ લોકો છે . કશી સમજણ ન પડ તેવી ભાષા બોલે છે . પવ@તની પેલે
પારથી ુ રના 3દ શમાંથી એ લોકો આવેલા છે . મારા બાનાને ઢોર માર માર, દોરડા વડ બાંધીને એ લોકો લઈ ગયા
હતા. એમની સાથે આપણા મલકમાંથી ગાયબ થઈ ગયેલો lુલો પણ છે . પણ lુલાએ એને છોડા1યો. lુલો તો એ
બધાનો સરદાર બની ગયો છે . બધા એAુ ં ક`ું માને છે . lુલાને એમની ભાષા પણ આવડ છે . અમારા બધા વડલો
અને એ લોકો સાથે જગદં બાના મંદરમાં વાતો પણ થઈ છે . અમારા વડલો તો બsુ જ હરખમાં આવી ગયા છે ; અને
એવી વાતો કર છે ક , ‘હવે ગોવાAુ ં Fુમાન ઓ¯ં થશે. આ બધા એની સાન ઠકાણે લાવશે.’ મને તો આ ઠક ન લા-ુ.ં
આમ સાવ અ®યા લોકોનો શÆ ભરોસો કરાય? આખી રાત મને આ વાત ણી ઉઘ જ ન આવી. આથી મારા વરને
Xઘતો મેલી sુ ં મધરાત પછ નદમાં ખાબક અને બેળે બેળે તમને આ ખબર આપવા આવી ¯ં. હº ગોવા ભાઈ!
આપણી તAુ ં હવે ુ ં થશે? ” આટUું બોલતામાં તો મtો Þુસક ને Þુસક રડવા માંડ.
હવે ગોવાના મનમાં ગેડ બેઠ. તેણે પવ@તની ટોચની પેલે પારના દલદલમાં ભેગી થયેલી છાવણી યાદ આવી ગઈ.
એ લોકો અભે પવ@ત પાર કરવામાં સફળ થયા લાગતા હતા. હવે એ અાત ભય સાવ નJક આવીને ઉભો થઈ
ગયો હતો. એ અ®યા લોકો ગોવાની તી કરતાં વધાર સશ2ત હોય તેમ જણાુ ં હુ;ં અને તેમની પાસે વધાર
હ«સક, વધાર શ2તીશાળ શ^ો પણ હોવાની %ુર શતા હતી. કદાચ એમની સંયા પણ ઘણી વધાર હશે. >ુટલ
lુલાએ એમને વેરની આગમાં ખÆચીને આ®યા છે , તે વાત નીવ)વાદ હતી. _ુપલીને પણ lુલા સાથેની એ Mુઠભેડ યાદ
આવી ગઈ. જો ગોવાએ lુલાને કાળભૈરવના થાનક પહyચતો કરતાં ન રોક હોત; તો આ કાળોતરો દવસ ન આ1યો
હોત. પણ હવે આમ વીચાર કરવાનો કોઈ અથ@

ન હતો. આવનાર આપીનો Mુકાબલો કયા@ xવગર કોઈ આરો ન

હતો.
ગોવાએ મtોને %ુછÃુ,ં ” એ લોકો કટલા છે ?”
મtોએ પાંચ Äગળઓ ચાર વખત બતાવી.
ગોવો કહ.” લે, ુ ં નકામી ગભરાય છે . sુ ં એક જ હાકોટો ક_ું અને આપણી બધી વ&તી ભેગી ક_ું તો આખો નદ કનારો
ઉભરાઈ ય એટલી આપણી વ&તી છે .” ( એ જમાનામાં ાં અરાન ક Hકાન વીકસેU ું હુ?)
ં
મtો કહ,” ના , ગોવા ભાઈ , એમ નથી. એમનો કોઈ ખાન કરને મોટો માણસ છે . અને એને lુલો અને તેનો જગા
નામનો બીજો સાથી આગેવાન બsુ માનથી યાદ કર છે . એ બtેએ અમારા વડલોને એમ ક`ું છે ક , ખાન તો આપણી
જગદં બા કરતાંય વધાર તાકાતવાળો છે . અમારો કબીલો ખાનને મદદ કર તો, ખાન અમને બsુ મો¨ું ઈનામ આપશે
એમ lુલાએ ક`ું છે . કાલે રાતે ુતાં ુતાં બાનાએ આ બધી વાત મને કહ, અને માર Xઘ હરામ થઈ ગઈ.”
ગોવાએ મtોને સાંKવના આપી. Hધાર રાતે નદ પાર કરને, અને પોતાના નને જોખમમાં નાખીને આ અગKયની
માહતી %ુર પાડવા માટ ગોવાએ મtોનો પાડ મા[યો. ગોવા અને _ુપલીએ મtોને હવે પેલે પાર ન જવાની સલાહ
આપી અને પોતાની સાથે રોકાઈ જવા ક`ુ.ં
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હવે મtોને Jવે ટાઢક થઈ. એણે જગદં બાને માથે રાખીને પોતાની તી માટ કાંઈક સા_ું ક-ુ છે , તેવી તેને ખાતર
થઈ ગઈ. તે હવે ની£«ત બનીને _ુપલીને કામમાં મદદ કરવા લાગી.
ગોવાએ તેની સાથે રહતા સાથીઓને તાKકાલીક બોલા1યા. કલાકક મંPણાઓ ચાલી. સાંજ પડ તે પહલાં તો દસ
સંદશવાહકો બધા કબીલાઓને આ મyકાણના સમાચાર પહyચાડવા બધી દશામાં નીકળ પડા.
એ બધાના ગયા પછ ગોવાએ પાંચાને %ુછÃું ," પાંચા , ુ ં આ બાબતમાં ુ ં સલાહ આપે છે ? "
પાંચો બો:યો ," ગોવા, એમની પાસે આપણા કરતાં વધાર શ2તીશાળ સાધનો હોય તેમ લાગે છે . જો ખર ખર તેમ હશે,
તો આપણી બધી વ&તી ભેગી થાય; તો પણ આપણે તેમનો Mુકાબલો ન કર શકએ."
ગોવો," તો ુ ં કરુ?ં "
પાંચો , " મને લાગે છે ક , sુ ં એકદમ ચોર¯પીથી સામે પાર પહyચી X, અને એ સાધનો કવાં છે , તે ણી લાુ.ં પછ
આપણે પણ એવાં સાધનો બનાવવાની કળા શીખી લઈએ."
ગોવો," તાર વાત તો સાવ સાચી છે . પણ તાર બsુ મો¨ું જોખમ વેઠુ ં પડ. અને તને Fુમાવવો પડ, તે આપણી તને
કદ ન પોસાય."
પાંચો ," ગોવા, ુ ં માર ફકર ન કર. મને માર તને સંભાળતાં આવડ છે . પણ આ કામ કયા@ વગર આપણો આરો
નથી."
કમને ગોવાએ પાંચાને આ અભીયાન માટ પરવાનગી આપી અને તેને સફળતા મળે , તે માટ જગદં બાને અરજ કર.
અને તે જ રાતે Hધારપીછોડાનો લાભ લઈ પાંચો નદપાર કર ગયો. હવે બsુ જ મોટ આપીનાં વાદળ ઘેરાવા
માંડા હતાં. બધા સાથે મળે ; અને પાંચો સફળતાથી નવાં શ^ો બનાવવાની કળા જલદ શીખી લે;

તો જ એ

આપીનો Mુકાબલો શ બને એમ ગોવાને 3તીતી થઈ ગઈ.
એ રાતે _ુપલીએ ગોવાને રોજ કરતાં વુ 1હાલ ક-ુ. એને એ સમઈ ગ-ુ ં ક , હવે આખી તના અ&તીKવનો આધાર
ગોવા ઉપર છે .

અAુBમણીકા
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3કરણ – 37 : પહલો ુસ
નદ ઓળંગીને પાંચો ઓલી પાર પહy6યો; Kયાર હ<ુ ઉષારાણી પધાયા ન હતાં. પાંચાએ ઝડપથી એના કદમ બાનો
રહતો હતો તે કોતરો તરફ ભરવા માંડા. અજવાÂં થાય અને નીKયBયાઓ માટ કોતરવાસીઓ નદકનાર આવી
પહyચે; તે પહલાં એણે ¯પાવાની 1-ુહાKમક જયા શોધી કાઢવાની હતી.
બાનાના કોતરોની સામે નદકનાર નાનકુ ં મેદાન હુ.ં કોતરવાસીઓની બધી સામાJક 3 ૃી Kયાં થતી હતી. એ
મેદાનની નJક આવેલા એક મોટા ઝાડની ઉપર પાંચો ચઢ ગયો. એણે એવી ડાળ પસંદ કર, 0ના ઉપરથી તે
મેદાનમાં થતી હલચાલ પર નજર નાંખી શક. તેને આ જયાએ આખો દવસ પસાર કરવાનો હતો. રાતે અગમચેતી
વાપરને તેણે શીકાર અને પીવાAુ ં પાણી પોતાની પાસે રાયાં હતાં,
ુરજ Xચો આવતાં ુધી અનેક લોકો નદએ જઈ , નીKયકમ@ પતાવી પાછા કોતર ભેગાં થતાં હતાં. પણ શીકાર
જવાની કશી 3 ૃી જણાતી ન હતી. પાંચાને આ£ય@ થ-ુ.ં ‘ જ_ુર કાંઈક સામાJક કાય@ થવાAુ ં લાગે છે . ’ અને પાંચાની
મા[યતા સાચી પડ. ુરજ ઠક ઠક Xચે આવતાં મેદાનમાં કોતરવાસીઓ ભેગા થવા માંડા. ^ીઓ, %ુ_ુષો, બાળકો –
બધાં. સૌ આુરતાથી કોઈના આવવાની રાહ જોઈ રાં હતાં.
અને Kયાં એ લોકો આવી પહy6યા. Xચા, પહોળા અને ગૌરવણ@ના એ લોકો હતા. માP એક lુલો જ એમનાથી અલગ
તર આવતો હતો. પાંચાએ તરત એને ઓળખી નાંયો. ધીÉારAુ ં એક લખલ>ુ ં પાંચાના દ હને હચમચાવી ગ-ુ.ં
‘ આ દ શ\ોહ, આ કરમચંડાળ, આ નપાવટ જણ આખી તીને માટ એn્ મોટો પડકાર લઈ આ1યો છે . ગોવાએ નદ
ઓળંગી, તે પછ થયેલી બધી 3ગતી રસાતાળ જવાને આર આવીને ઉભી છે . આ નવી આપી આ નરાધમના કારણે
ઉભી થઈ છે .

પણ પાંચાએ 3યKન%ુવ@ક પોતાનો Bોધ Hદર ને Hદર સમાવી લીધો. એને વાચા આપવાAુ ં તેને

પોસાય તેમ ન હુ.ં
હવે નવી ટોળનો નાયક કુકં અગડં બગડં બોલવા લાયો. થોડ વાર lુલાએ બોલવા માંડÇુ.ં પાંચો એ સાંભળ
શકાય એટલો નJક ન હતો. પણ બધી વ&તીએ lુલાની વાતને તાળઓથી વધાવી લીધી.,
પછ નવા આગંકુ માણસોમાંથી એક આગળ આ1યો. તેના હાથમાં બધાની 0મ એક વાંક અને દોર બાંધેલી
સોટ હતી. તેના ખભા પર સીધી સોટઓનો ભારો હતો. તેણે એક સીધી સોટ લઈ, દોર સાથે પકડ અને પછ વાંક
સોટને જોરથી ખÆચીને છોડ દધી. એ સીધી સોટ સડસડાટ, એક ઝાડ તરફ ફંગોળાઈ અને ઝાડના થડમાં >ુપી
ં
ગઈ, આમ Pણ વખત તેણે તીર છોડાં. બધા હરતભર નજર આ નવતર શ^ને નીહાળ રાં. પાંચાને એની
ઉપયોગીતા અને વેધકતા તરત સમઈ ગયાં. પvથર અને ભાલા કરતાં આ બેશક વધાર અસરકારક શ^ હુ.ં
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પછ તો નવા આગંકુ ો બધા કોતરવાસીઓને આ કળા શીખવવા લાગી ગયા. એક જણે ^ીઓને કામે લગાડ
દધી. આગલા દવસે લાવેલા સોટઓ અને પvથરોના ઢગલા આગળ ધAુષ અને બાણ બનાવવાની કામગીર શ_ુ
થઈ ગઈ. સોટઓના છે ડ અણીદાર અને પાતળા પvથરો ઝાડના Fુદ
ં ર વડ ચીપકાવાતા હતા. થોડક સોટઓના બે
છે ડ Äતરડાની દોર કસકસાવીને બંધાઈ રહ હતી.
પાંચો 4યાનથી આ નવી કળાનો અÌયાસ કરતો રો. તેને મનમાં થ-ુ;ં ‘ બસ ! એક નMુનો મળ ય; તો કામ %ુ_ું
થઈ ય.” ુરજ માથે આ1યો. બધાં ભોજનની ધમાલમાં પડા. ફર આરામ બાદ આની આ જ 3 ૃી શ_ુ. પાંચાએ
મનમાં ગાંઠ વાળ દધી.
અને છે વટ રાત પડ. ધAુષ અને બાણનો ઢગલો એમનો એમ રાખી સૌ કોતરો ભેળા થવા માંડા. અને Hધા_ું
થતામાં તો મેદાન ફરથી નીÔન બની ગ-ુ.ં નવા આગંકુ ો એમના આCય&થાન તરફ વીદાય થયા. હવે કોઈ ચકUું
પણ નહ« ફરક તેની ખાતર થતાં પાંચો ઝાડ પરથી નીચે ઉતય અને એક ધAુષ અને થોડાં બાણ લઈ Hધકારમાં
ગર ગયો.
સવારમાં ગોવાની Îંપડની બહાર બtે મીPો આ નવી સંપદાની ચકાસણી અને વાપરવાની કળા આKમસાત
કરવામાં મશFુલ બ[યા; Kયાર માનવ જગત&નો પહલો ુસ પોતાAુ ં કામ સફળતાથી પાર પાડવાનો અસીમ સંતોષ
માણી રો હતો.
***
બી ચાર જ દવસ ... અને પાંચાએ નદકનાર ઉગતા વાંસની સોટઓમાંથી વધાર સાર FુણવાAુ,ં વજનમાં
સાવ હલnુ ં અને Mુળ બાણ કરતાં અનેક ગુ ં ુ ર જઈ શક તે ુ ં શ^ વીકસાવી દુ ં હુ.ં ગોવો પાંચાને ભેટ પડો.
ગોવાના નેસમાં તરત જ આ નવા સાધન બનાવવાની કામગીર ચાUુ થઈ ગઈ.
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ં
પીછે હઠ
3કરણ – 38 : જગલમાં
નવા શોધાયેલા ઘાટમાંથી લoકર પસાર થઈ શક, તે માટ ની કામગીર -ુના ધોરણે ચાલી રહ હતી. ખાન તે
તેA ુ ં નીરણ કરતો હતો. એક સાથે હર માણસો કામ કરતાં હોવાથી, એ ગાઢ જગલ
ં
ગાJ ઉઠÇું હુ.ં રોજનાં અનેક
ઝાડ nુ હાડઓના 3હારોથી ધરાશાયી થઈ રાં હતાં. 3nૃતી ઉપર સં&nૃ તીAુ ં આ અતીBમણ અlુત%ુવ@ હુ.ં કપાયેલા
થડોમાંથી રાતવાસો કરનારાઓનાં નીવાસ બનતાં હતાં; 0 વાઘોની ટોળઓથી રાતના 3હરઓAુ ં રણ કરતાં હતાં.
દવસે તો

કામ કરનારાઓના હોકારા, પડકારા અને ઝાડ ધરાશાયી થવાના અવાજોથી જગલી
ં
નવરો ુ ર ભાગી

જતાં. પણ રાતની ની&તxધ શાંતીમાં આ ટોળકઓ પર હ«સક પુઓ Pાકટવાની તક જવા ન દ તા.
લગભગ ચોથા ભાગAુ ં જગલ
ં
સાફ થઈ ગ-ુ.ં ખાને ઘોડ&વાર સેનાને આગળ ધપવા sુકમ કય. હવે સેનાને
મેદાનમાં રાખવી પોસાય તેમ ન હુ.ં ખાને જગલની
ં
અધવચમાં જ પડાવ ખસેડવાનો નીણ@ય લીધો. પણ ઝાડ કાપતાં
Åુ ઠ
ં ાં જમીન સરસાં રહ ગયાં હતાં. અનેક ઘોડાઓના પગે ઈઓ થવા માંડ. સાફ થયેલો ર&તો પાર કરતાં સેનાને
આખો દવસ નીકળ ગયો.
ભયાનક જગલમાં
ં
અને બtે બા<ુ એ Xચા પહાડોની વ6ચે સેનાએ નવો પડાવ નાંયો. ઘોડાઓ આ માહોલથી
ટ વાયેલા ન હતા. ઘવાયેલા ઘોડાઓ દદ@ થી કણસતા હતા. એમને પાટાપ«ડ અને જમણ વીગેર પતાવતાં મધરાત
Öુ ંકડ આવી ઉભી. ચોકયાતો સીવાય સૌ માંડ Xઘમાં ગરકાવ થાય; એટલામાં તો એક >ુણેથી ુમરાણ ઉઠ. વાઘોની
એક મોટ ટોળ બે ઘોડાઓ પર Pાટક હતી. એમની અને ચોકયાતો વ6ચે રાતના Hધકારમાં ઝપાઝપી અને
ુમરાણમાં આખી સેના બેબાકળ ગી ઉઠ. વાઘોના પંથી ઘવાયેલા ઘોડાઓની મરણચીસોથી બાકના ઘોડા
ભડા અને બાંધેલાં દોરડાં તોડ પાછા ભાયા. ચાર બા<ુ Hધાુધી
ં ફલાઈ ગઈ. રાતના Hધકારમાં સેનાને દોરવણી
આપી નીયંPણમાં રાખવી એ લગભગ અશ કામ હુ.ં
બેબાકળો બનેલો ખાન અને બી સરદારો, આ અણધાર આપી માટ સાબદા ન હતા. આ અણધાયા@ ુ oમન
સામે તેની સેના નીસહાય બની તીતરબીતર થઈ ગઈ. સવારના ઉસમાં ખાને sક
ુ મ આmયો ,” આપણે મેદાન
વી&તારમાં પીછે હઠ કરવાની છે .”
અને આ સીવાય બીજો કોઈ વીક:પ પણ ાં હતો?

ુરજ માથે આવતાં ુધીમાં લoકર માંડ ઠરઠામ થ-ુ.ં

ુ ાં નીરાશ વદને સરદારો ભેગા થયા.
ખાનના તંમ
ખાન: ”હવે આપણે ુ ં કરુ ં જોઈએ?”
એક સરદાર,” ઘોડ&વાર દળ સાથે આગળ વધવાનો યાલ આપણે છોડ દ વો જોઈએ.”
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બીજો સરદાર:” ઝાડ કાપવાની આપણી રત બરાબર નથી. છે ક Mુળમાંથી ઝાડ ન કાપવાને કારણે આપુ ં લoકર બsુ
ધીર થી આગળ વધે છે . એક જ દવસમાં આખો ઘાટ પસાર કર દ વાય; તો જ જગલમાં
ં
રાતવાસો ટાળ શકાય. “
ખાન :” પણ તો તો આપણે બે Pણ %ુનમ પતે Kયાં ુધી રાહ જોવી પડ. આપણા માણસોનો <ુ &સો પણ ધીમો પડ
ય. “
આમ બsુ ચચા@ ઓ ચાલી. વતનમાંથી nુ ચકદમ કરને નીક¡યા હતા, તે <ુ &સો તો ગાયબ થઈ ગયો હતો.
બધાના ચીને નીરાશા ઘેર વળ હતી. ખાન માથે હાથ દઈ બેસી પડો. તેને ઘડક આ સાહસ હાથ લેવા માટ
પ&તાવો પણ થઈ આ1યો. તેને પોતાAુ ં બાળપણ સાંભર આ1-ુ.ં
ુ ાં બેઠો હતો. સામે આગમાં તાજો જ શીકાર શેકાઈ
તે માંડ ચાર વરસનો હતો. તેના મા અને બાપની સાથે તે તંમ
રો હતો. એના બાપે એક મોટો ¨ુકડો એને આmયો હતો. બsુ lુયા થયેલા ખાને તે આખો મyમાં ઘા:યો હતો. પણ
પછ તો ન ચવાય ક ન બહાર કઢાય ક , ન તો કાંઈ બોલાય. તેની માએ તેના બરડામાં Åુ સ
ં ો માર માંસનો એ ¨ુકડો
બહાર ઓકાવી દધો હતો; અને શીખ આપી હતી ક , ” ગમે તેટલા lુયા હોઈએ; પણ 0મ ખવાુ ં હોય , તેમ જ
ખવાય. આખો કોળયો ગળવા જઈએ તો ઓક કાઢવા વારો આવે.”
ખાનને સમઈ ગ-ુ ં ક , આ>ુ ં લoકર ઘાટ ઓળંગે તે માટ તેણે રાહ જોવી જ રહ. તેને એ પણ સમઈ ગ-ુ ં ક ,
નવી 1-ુહરચના કરવી જ_ુર છે . તેના બPીસલના મને તરત ર&તો શોધી કાઢÊો.
ખાને સાવાહ &વર પોતાનો નીણ@ય હર કય,” માર સાથે અડધી સેના પગપાળા ઘાટ પાર કર, નદકનાર
જગા અને lુલાને મળશે. બાકની સેનાનો નાનકડો ભાગ મેદાનના પડાવમાં ઘોડાઓની સાચવણી કરશે. અને બાકના
સૈનીકો ઘાટમાંથી ઝાડ, ઝાંખરાં અને Mુળસોતાં ઝાડ ુ ર કરવાAુ ં કામ ચાUુ રાખશે. યાર આખો ઘાટ ઝડપી સફર
માટ %ુણ@ રતે તૈયાર થાય; Kયાર બાદ જ ઘોડ&વાર દળ, %ુરઝડપે, દવસના અજવાળામાં ઘાટ પાર કર નદકનાર
પડાવ નાંખશે. એ દરમીયાન જગા અને lુલાની સાથે નદપારના 3દ શમાં શી રતે nુ ચ કરવી તે sુ ં નÉ કરશ. ”
બધા સરદારોએ આ ડહાપણ ભર લા નીણ@યને વધાવી લીધો.

હવે પહલો ઘા ઘોડ&વાર દળ વગર જ કરવાનો

હતો. ખાને આ નીણ@ય અને અડધી સેના સાથે, ઘાટની વ6ચેથી nુ ચકદમ શ_ુ કર.
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3કરણ – 39 : પહલો sુમલો
ગોવો નદકનાર ઉભો હતો. તેની બા<ુ મા પાંચો પણ હતો. ગોવાના ચહરા પર નીરાશા અને શોકની કાલીમા છવાયેલી
હતી. ગોવાને નદમાં %ુર આ1-ુ ં હુ.ં તે ઘટના યાદ આવી ગઈ. તે વખતે નદ બtે કનાર ધસમસતી વહતી હતી અને
કોતરોની બધી વ&તી એ અlુત%ુવ@ ઘટના જોવા ખડ હતી. પણ આ0 %ુર નદમાં ન હુ ં – કનારા પર હુ.ં સામે કનાર
કડયારાંની 0મ સાવ અ®યા લોકોની ભીડ ઉભરાઈ હતી. કોક કોક કોતરવાસી કબીલાના સÌયોની સરખામણીમાં તેમની
Xચી કાયા તરત વતા@ તી હતી. તેમનો ગૌર વણ@ પણ તરત પરખાઈ આવતો હતો.
ગોવાને મર જવાAુ ં મન થઈ આ1-ુ.ં તેણે મોકલેલા સંદશના જવાબમાં માP Pણ જણ જ આ આપીનો Mુકાબલો કરવા
હાજર થયા હતા – ગોવાના <ુ ના અને ણીતા સાથીઓ – કાÂ, લાખો અને વીહો. બી કોઈ નવી છાપર બાંધવાના
કામમાં 1ય&ત હતા; તો કોઈ વાડો મોટો કરવાના કામમાં. કોઈની ^ીને બાળક આવવાAુ ં હુ.ં કાંઈ ને કાંઈ બહાના હઠળ એ
બધાએ ગોવાને સાથ આપવાAુ ં ટા¡-ુ ં હુ.ં ગોવાની સેનામાં ગણીને દસ જણ જ હતા. અને સામે ગ®યા ગણાય નહ« એટલા.
વળ સામેના ુ oમનને ગોવાની બા<ુ ની બધી માહતી હતી.
ગોવાAુ ં મન ખા¨ું થઈ ગ-ુ.ં આ માટ તેણે નદના %ુરનો Mુકાબલો કય હતો? Jવતરની બધી %ુJ
ં રસાતાળ જવાની
હતી. પાંચો ગોવાના મનના ઉદવેગો સમજતો હતો. તેણે ગોવાના ખભે હાથ Mુો અને બો:યો,
” ગોવા. ુ ં નાહક ચ«તા કર છે . આપણાં નવાં શ^ો તેમના કરતાં વધાર શ2તીશાળ છે . અને આ નદ માતા આપણી
સૌથી મોટ રખેવાળ છે . “ આમ કહ તેણે %ુર તાકાતથી એક બાણ છોડÇુ.ં નદની મ4ય ુધી તે પહyચી ગ-ુ.ં પછ તેણે
ખાનની સેનાના ધAુષ બાણ વાપર તીર છોડÇુ.ં તે માંડ અડધે ુધી જ જઈ શ}ુ.ં
પાંચાએ ઉમે-. ુ ” એમાંનો એક પણ જણ આ બા<ુ આવી શક , તો sુ ં માર માના પેટનો જ®યો નહ«. “ પાછળ ઉભેલા લાખા
ને કાÂએ પણ આમાં હyકારો %ુરા1યો.
અને Kયાં જ સામે કશીક મોટ હલચાલ થતી હોય તેમ જણા-ુ.ં ચાર અલમ&ત Hગરકોથી ઘેરાયેલો અને આખી
સેનાનો ઉપર જણાતો એક પરદ શી sક
ુ મો આપતો હોય; તેમ લા-ુ.ં થોડક વારમાં ચાર તરાપા નદમાં તરતા Mુકાયા. એ
દર કમાં બે જણ એને હાંકનારા હતા. એક જણ વ6ચે ઉભો હતો. તે દર ક ¨ુ2ડનો નાયક હોય તેમ લાગુ ં હુ.ં તેની છાતી અને
મા°ુ ં કાળા ચામડાંના આવરણથી ઢંકાયેલાં હતાં. સાથે બી ચાર સૈનીકો ધAુષ તાકને બેઠલા હતા.
ગોવો અને તેના સાથીઓ નદ કનારાના, માથોડા Xચા ઘાસમાં સંતાઈ ગયા. પાંચાએ ક`ુ,ં ” sુ ં કsુ ં Kયાર તાકને તીર એ
લોકો પર છોડજો. પહલાં તરાપો હાંકનારને ઢાળ દ વા કોશીષ કરજો. “
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તરાપાઓ નદની મ4યમાં આ1યા અને એક સામટા દસ તીર ¯ટÊાં. એમાંના પાંચ કારગત નીવડા અને પાંચ તરાપા
ચાલકો ઘવાઈને નદમાં ુ બવા માંડા. બી<ુ ં શરસંધાન અને બી પાંચ નદ ભેગા. સૈનીકોએ બેબાકળા બની તરાપાઓને
નીયંPીત કરવા 3યKન કયા@ . પણ આ માટ ની આવડત તેમનામાં ન હતી. એક તરાપો તો બધા સૈનીકો એક બા<ુ એ થઈ જતાં
Xધો વળ ગયો. બાકના Pણમાં પણ બી તીરમારાથી બધા સૈનીકો મરણ શરણ થયા. Pણે તરાપા નદના વહણમાં
ખÆચાવા લાયા.
ગોવો તો પાંચાને ભેટ જ પડો. ુ બતો તરાપો નદની આ તરફ ધીમે ધીમે ખÆચાઈ આ1યો. એના સરદાર એની કોરાણ
પકડ રાખી હતી. બી સૈનીકો તો એક બા<ુ એ હોઈને, નદમાં ઉથલી પડવાના કારણે તણાઈ ગયા હતા. ગોવો અને તેના
સાથીઓ નદમાં ઉતયા@ અને તે સરદારને ઘેર લીધો. તે ઘુ ં પાણી પી ગયો હતો અને તેના પહરવેશને કારણે બેબાકળો
બની ગયો હતો. બે જણાએ એના વાઘા નીચે ઉતાયા@ અને તેને Xધો કર ભરાયેU ું પાણી કાઢ નાં-ુ.ં
ગોવા અને તેના મીPોએ આટUું ુ ં ચામુ ં કદ જો-ુ ં ન હુ.ં ઠંડા 3દ શના બાઈસનAુ ં એ ચામુ ં હુ.ં કોઈ તીર એને
વેધી શક તેમ ન હુ.ં દોરડા વડ તેને Mુoક ટાટ બાંધી; બધા આ પહલા વીજયના ઉ:લાસમાં નાચવા અને nુ દવા લાયા.
આખાયે Mુકાબલાનો યશ પાંચાના અફલાુન ભેને કારણે હતો.
પણ પાંચો? એ તો Xડા વીચારમાં લીન હતો. તેને બી sુમલાની ચ«તા થવા લાગી હતી.
ગોરા બંદવાનની ઉપર નજર રાખવાAુ ં કામ વીહાને સyપા-ુ.ં વીહો ભાષાઓની બાબતમાં ઠક ઠક ણકાર હતો. તે
પીઓની બોલી સમJ શકતો હતો. તેને તારાઓ વાત કહ જતા. આખી બપોર અને સાંજ તેણે ગોરા બંદવાનની સાથે
ગડમથલ કરને ખાન, ખાનના 3દ શ, ઘોડ&વાર સેના વી,ને લગતી માહતી કઢાવી લીધી. તેA ુ ં મન ખીt થઈ ગ-ુ.ં ભલે
આ0 ગોવાની Jત થઈ હતી' પણ ખાનની તાકાત છે વટ સવપર થવાની, એ ની£ીત હુ.ં મધરાત થઈ પણ વીહાને ન«દર
વેરણ થઈ ગઈ હતી. તે ઉઠો અને નદકનાર પહyચી ગયો.
બારશનો ચ[\ %ુવા@ કાશમાં ઉયો ન ઉયો અને ઘનઘોર વાદળોથી ઘેરાઈ ગયો. ભવીNય કથન કરતા તારાઓ પણ હાજર
ન હતા. ુ રના એક ઝાડ પરથી ¬ુવડની ચીસ વીહાને સંભળાઈ. એ જ સમયે એક મોટ ઉ:કા ખર અને સમ&ત 3દ શને ણ
ભર માટ 3કાશીત કર ગઈ. વીહાને દ ખા-ુ ં – ગોવાનો નેસડો ભÆકાર લાગતો હતો. આવનાર સવ@નાશ અને તબાહ પોકાર
પોકારને ¬ુવડની ચીસમાં _ુપાંતરત થતાં હતાં. બધા અણસાર તેની આ મા[યતાને અAુમોદન આપતા હતા. પોતાની
હતાશા અને ભાવીદશ@ન વીહો કોઈને કહ શક તેમ ન હુ.ં એ ઓથાર તો તેણે એકલા જ વÆઢારવાનો હતો.
Xડો નીસાસો નાંખીને વીહો પાછો વ¡યો. ગોરો બંદવાન ગાયબ થઈ ગયો હતો. બા<ુ ના દવા પાસે તેને બાંધેલાં દોરડાં
બળે લાં પડાં હતાં.

અAુBમણીકા[ આ %ુ&તક ‘ Xઝા ‘ જોડણીમાં છે . ]
ુચના - કોઈ પણ 3કરણ પર જવા માટ , તેના શીષ@ક પર
પર કસ@ર રાખી,
રાખી, ક[Sોલ બટન દબાવી ‘ 2લીક ‘ કરો.
કરો.
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3કરણ – 40 : બી sુમલાની તૈયાર
ાર
ગોરો બંદવાન તરને સામે પાર પહy6યો Kયાર હ<ુ ઉષાની લાલીમા 3ગટવાની વાર હતી. આપણે તેને સરળતા
ુ ી બહાર, ખડપગે ગતા, ચોકદાર તેને ખાનના 3દ શની ભાષામાં પડકાય; પણ
ખાતર ગોરો જ કહુ.ં ખાનના તંન
પોતાની જ ભાષામાં મળે લા જવાબથી તેને તરત ઓળખી લીધો.
ચોકદાર ,” લે! સરસ વાત થઈ. આપણામાંથી બધા બચી ગયા. એ બા<ુ ના શા ખબર છે ?“
ગોરો,” Kયાં તો ાં કોઈને આપુ ં તીર અડÇું જ હુ?ં પણ ખાલી બે હાથની Äગળ ગણાય એટલા જ માણસ Kયાં
છે . અને થોડક ^ીઓ અને બાળકો.”
ચોકદાર,” ખાન બsુ ચીડાયેલા છે . એમની તાકાતને આ તો બsુ મોટ લપડાક પડ. લે! હવે ુ ં થોડોક આરામ કર
અને ખાન ઉઠ Kયાં ુધીમાં તાજો થઈ . “
ુ ાં સભા ભરાણી.
ગોરો આડો પડો તેવો જ Xઘી ગયો. સવારના ુરજ ખાસો Xચે આ1યો Kયાર ખાનના તંમ
ખાનનો મીજ ફાટ લો હતો. બાનો અને તેના કબીલાના Mુખીયાના મy તો કાળ મÆશ 0વા હતા.
બાનાએ ખાનની ભાંગીુટ ભાષામાં ક`ુ,ં ” અમારા તો ક ટલા બધા જણા કાળભૈરવને Kયાં પહyચી ગયા?”
ખાન પાસે આનો કશો જવાબ ન હતો. તેણે એટUું જ ક`ું ,” અમારા લોકો 0વાં ચામડાં ઓઢÊાં હોત તો એમના આ
હાલ ન થાત. પણ તમે કોઈએ મને આ વાતની તો માહતી આપી જ ન હતી ક , ગોવા અને એના માણસો પાસે આટલા
શ2તીશાળ ધAુષ બાણ છે . તમને આટલી પણ ખબર નથી?”
બાનાAુ ં પડU ું મy જોઈ lુલાએ %ુછÃું ,” બાના! કહ ના કહ, પણ તમે લોકો અમારાથી કુકં ¯પાવો છો.”
બાનો રડ પડો. તેણે હવે મyકાણની ખબર આપી ક , ‘મtો અઠવાડયાથી ભાગી ગઈ છે . _ુપલીના બાપના
કબીલાની હોવાને કારણે મોટ ભાગે તે સામે પાર પહyચી ગઈ હોય તેમ લાગે છે .’
ખાન,” તાર બાયડને રડવાનો આ વખત છે ? કોઈ મને એમ તો કહો ક , આટલા ¨ુંકા વખતમાં એમની પાસે ધAુષ
બાણ શી રતે આવી ગયાં.”
lુલો ,” મહારાજ! તમે પાંચાની કાબેલીયત નથી ણતા.”
ખાન ,” પાંચો કોણ છે ?”
lુલો ,” ગોવાનો સૌથી વધાર અÉલવાળો સાથી. એણે મtો પાસેથી મળે લી માહતીના આધાર પર, ગમે તેમ કરને
આપણા હથીયારો મેળવીને; એમની વધાર સાર નકલ કર લીધી લાગે છે .”
ુ ાં 3વેoયો અને ખાનને nુ રનીશ બવી. ખાનના Mુખ પર એને
આટલી વાત ચાલતી હતી , એટલામાં ગોરો તંમ
જોઈને થોડોક ઉસ આ1યો.
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“ ચાલ, ુ ં બચી ગયો એટUું સા_ું થ-ુ.”
ં ખાને તેને Mુબારકબાદ આપી.
ગોરાએ સારા સમાચાર આmયા ,” મહારાજ! Kયાં માંડ બે પંની Äગળઓથી ગણાય એટલા માણસ છે . “
ખાન ,” તને જ_ુર ખાતર છે ?”
ગોરો,” હા ! ગોવા અને બીના હાવ ભાવ પરથી એમને પણ આપણી મોટ સેનાની ચ«તા થતી હોય તેમ મને
લાગુ ં હુ.”
ં
ખાન થોડક વાર વીચારમાં પડો. તેણે હર ક-ુ. આપણી પાસે હાલ એક પણ તરાપો બ6યો નથી. તાબડતોબ
છ નવા તરાપા બનાવવાની 1યવ&થા કરો. આ વખતે તરાપા પરનો દર ક જણ આપણે Kયાંથી લાવેલાં ચામડાં ઓઢને
જ તરાપા પર ચઢશે.”
બાના અને Mુખીના મy પર હરખ ફલાઈ ગયો.
પણ બાનો રડમસ ચહર બો:યો,” પણ માર મtો મને ાર પાછ મળશે?”
ખાને કડક અવા0 ક`ુ,ં ”એને પકડ રાખવા 0ટલી તાકાત તારામાં આવે; Kયાર . સામે કનાર પહyચશો એટલે બધીય
મtો આપણી જ છે !”
કોઈ કોતરવાસીઓ આ કરડાક ન સમ0 તેટલા ભોળા ન હતા. આટલા દવસોમાં એમની ^ીઓ સાથેના અભ\
1યવહારથી એમને આ પરદ શીઓને સાથ આપવા બદલ પ&તાવો તો થતો જ હતો. આવનાર કાળઝાળ ભવીત1યના
યાલે એ સૌ થરથર ગયા. પણ હવે પાછાં ડગલાં ભર શકાય તેવી કોઈ શતા ન હતી. અને ગોવાને બરબાદ
કરવાની લાલચ નાનીુની પણ ન હતી. સભા બરખા&ત હર થઈ; અને બધાં કામે વળગી ગયાં.
———–
કનારાની બીJ બા<ુ પણ આજ વખતે ગોવાના નેસડામાં બધાં ^ી %ુ_ુષો ભેગા થયાં હતાં.
ગોવાએ ક`ું ,” મને ચોÉસ ખાતર છે ક , બીજો sમ
ુ લો તરત નહ« થાય; કારણક , નવા તરાપા એકદમ જલદ તો
શી રતે બનવાના? “
પાંચો ,” હા! પણ યાર ફર sુમલો થશે Kયાર બધાંએ ડાં ચામડાં જ ઓઢલાં હશે. એમની પાસે એનો તોટો નહ«
જ હોય. આપણાં તીર એમને હવે રોક પણ નહ« શક. અને આપણી પાસે એમનાં તીર વેઠ શક તેવો કશો લેબાસ પણ
નથી. ”
_ુપલીના મગજમાં ઝબકારો થયો. “ પાંચા ભાઈ લાકડઓ ઓઢ લો તો?”
ગોવાએ _ુપલીને ઠપકાર,” _ુપલી આ લડાઈની વાત છે - મકની નહ«.”
_ુપલી, “ sય
ુ ં ાં મક ક_ું ¯ં? lુલાના પvથરથી તને કોણે બચા1યો હતો; તે lુલી ગયો? માર પાસે આ
સમ&યાનો ઉકલ છે . ”
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ગોવો ,” કાંઈક નÉર છે ક , કાના 0ટUું પોુ ં પોુ?!
ં “
_ુપલી હસીને બોલી ,” આ0 સાં0 તને પહલો અભે બનાવી દઈશ, મારા રા !”
બધા હસીને ¯ટાં પડાં. પણ પાંચો બધાથી ુ ર, નેસડાની ઓલી પા ઝાડઓમાં ગરક ગયો.
સાં0 બધાં ફર ભેગાં થયાં Kયાર ગોવાના માપAુ,ં વાંસની પાતળ સોટઓના બે થર બાંધી, ઉપર નીચે ચામુ ં
મઢU ું પહરણ અને ખાલી બે Äખો જ >ુ:લી રહ તે ુ ં શીર^ાણ તૈયાર હતાં. _ુપલીના ચકોર ભેની અને
સીવણકળાની આ પેદાશ હતી. બધાંની હાજરમાં _ુપલીએ &વહ&તે ગોવાને આ વાઘા પહરા1યા. કાÂની તીરં દાJથી
એની ચકાસણી પણ થઈ ગઈ. હવે ગોવો કાલાનીની 0મ ુ ઘ@ષ@ બ[યો હતો. બધા %ુ_ુષોએ એક અવા0 આ નવા
બતર અને શીર^ાણ ને વધાવી લીધાં.
પણ લાખો 0Aુ ં નામ? તે બરક ઉઠો ,” ભાભી! તમે તો તમારા વરને સાચવી લીધો; પણ અમાર બધાંએ શહદ
થવાAુ?”
ં
” તમાર બધાંની બાયડઓને કાલે સવાર કામે લગાડ જ દ વાની ¯ં. આ વાઘા પરામાંથી પાર ઉતર એની જ
રાહ જોતી હતી.”
બધાંના મનમાં ગોવા અને _ુપલી માટ A ુ ં માન અનેક ગુ ં વધી ગ-ુ.ં આ બે જણે જ તો આખી કોમને સM ૃ4ધીના
સવાદ ચખાડા હતા ને? અને આવી પડલી આ આપીમાં પણ ગોવો જ તેમનો તારણહાર હતો ને?
_ુપલીએ પાંચો ાંય ન દ ખાતાં ક`ું ,” પણ પાંચા ભાઈ ાં ગરક થઈ ગયા?“
ગોવો ,”એ લાલો ાં લાભ વીના લોટ તેવો છે ? એ કશીક ફરાકમાં હશે!“
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3કરણ – 41 : બીજો sુમલો
ચાર દવસ પછ ..
નદની કોતરો તરફની બા<ુ અણધાર 3 ૃીથી ધમધમી ઉઠ હતી. છ નવા તરાપા તૈયાર થઈને નદના કનાર
લાંગરવાની રાહ જોઈને પડા હતા. છ ગોરા સરદારો બાઈસનના ચામડાના બતરો પહરને તૈયાર ઉભા હતા. બાર
કોતરવાસીઓ આ નવા લેબાસ ધારણ કરવાની ગડમથલમાં પડા હતા. એમણે આ લબાચાઓ સાથે તરાપા
ચલાવવાની તાલીમ આ દવસોમાં લઈ લીધેલી હતી. બી સૈનીકો પણ આ અભે પહરવેશ ધારણ કર ઓલી ‘પા
નવો sમ
ુ લો કરવા તલપાપડ હતા.
બધી તૈયાર %ુર થતાં ખાન, જગો , lુલો અને બી સરદારોની ¨ુકડ નદકનાર આવી પહyચે તેની જ રાહ
જોવાતી હતી. છે વટ એ બધા આવી પહy6યા. એમની પાછળ, મને કમને ખÆચાતા, ઢસડાતા Mુખીયા અને બાનો પણ
હતા.
ખાને બધી તૈયારAુ ં તે નીરણ ક-ુ; અને સંતોષમાં તેA ુ ં Mુખારવ«દ ઝળહળ ઉઠÇુ.ં આ વખતે વીજય ની£ીત
હતો. ખાને હર ક-ુ, ” સામેથી છોડાતાં તીર હવે આપણા કોઈ સૈનીકને ઉની Äચ આપી નહ« શક. આ છ તરાપા સામે
કાંઠ પહyચે Kયાર એ લોકો કરતાં આપણી સંયા છ ગણી હશે. એમને ઘેર લઈ અથવા ભાગે તો એમનો પીછો કર,
છયે તરાપા તરત પાછા આવી જશે. અને બીJ ¨ુકડ રવાના થશે. આખા દવસમાં આવા દસેક ફરા કર સામેની બા<ુ
%ુરો કબજો આપણે જમાવી લેવાનો છે .”
lુલાએ આ વ2ત1યAુ ં ભાષાંતર કોતરવાસીઓને સંભળા1-ુ.ં
બધાએ હષ@નાદોથી આ હરાતને વધાવી લીધી. બધા અ%ુવ@ ઉKસાહથી થનગની ઉઠા. ગોવાની અને સામે
પારના મેદાન વાસીઓની વધતી જતી તાકાત અને સM ૃ4ધીને જબરદ&ત લપડાક પડવાની હતી. છે વટ 0ની બsુ રાહ
જોવાઈ રહ હતી, તે બીજો sુમલો અમલમાં Mુકાયો. છ તરાપાઓએ ધીમી ગતીએ નદકનાર થી સામેની તરફ 3યાણ
આદ-ુ.
.....
સામેની પાર ચોક માટ ઉભેલા કાÂ અને લાખાએ અગમચેતીનો ઢોલ ારનોય પીટÊો હતો. ગોવાના ચાર ક
સાથીઓ નવાં સોટ બતર પહર નદકનાર આવી પહy6યા. છે ક પાછળ ચામડાંનો મોટો પ«ડો Xચક પાંચો અને
બીજો એક નેસવાસી ધીમે ધીમે આવતા હતા.
ગોવાએ ક`ુ,ં ” પાંચા, તાર નવી ચાલ કરગત ન નીવડ તો આપણે આ0 મરાઈ જવાના.”
પાંચો તેના આયોજનમાં મÉમ હતો. તેણે ક`ુ,ં ” ગોવા, મા જગદં બા આપણી સહાય જ_ુર કરશે.”
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પણ મોટા ભાગના બી મેદાનવાસીઓ શંકા nુ શકં ામાં ગરકાવ હતા. આ0 મોત ની£ીત હુ.ં સામે કાંઠ 3વત@માન
ઉKસાહનો અહ« સદં તર અભાવ હતો. બધો આધાર હવે જગદં બા ઉપર અને પાંચા ઉપર હતો.
પાંચાએ ક`ું ,” આવી રહલા તરાપાઓમાં હવે બધાએ ડાં બતર પહરલાં છે . આથી આપણે તેમને પોણી નદ
ુધી આવવા દ વાના છે . Kયાર બાદ મા_ું આ પોટUું એમનો Mુકાબલો કરશે. કાલે મÆ તમને બધાંને શીખવાડÇું છે ; તેમ
એકસાથે એમાંનો સરં મ વાપરવાનો છે .
--અને બtે તરફ બધા કાગડોળે હવે ુ ં થાય છે ; તે જોઈ રા. તરાપાઓ નદની મ4યમાં આવી ગયા; પણ સામેની
પારથી કોઈ તીર વષા@ નો અભાવ હતો. તરાપાઓમાં બેઠલા સૌને કાંઠા પર ભેગા થયેલા ગોવાના માણસોના ચીP
વીચીP લીબાસ જોઈ શંકા થવા માંડ. તેમના સરદારોએ એકબી સાથે સંતલસ કર, “ કદાચ આપણાં તીર એમના
આ નવા પહરવેશને ભેદ નહ« શક તો? “
છયે તરાપાઓમાંના Mુય સરદાર હર ક-ુ ,” તો પછ આપણે ઉતરને, મોટા પvથરોની આપણી ગદાઓ વડ
એમની ઉપર sુમલો કરવો પડશે.”
તરાપાઓ હવે પોણી નદ પાર કર ુા હતા. પણ સામેથી કોઈ હલચાલ ન થઈ. તરાપાના સરદારોએ બધા
સૈનીકોને એકસાથે સામે પારની ટોળ પર તીરવષા@ કરવા એલાન આm-ુ.ં પણ એમના આ£ય@ વ6ચે તીર અથડાઈને
નીચે પડ જતા હતા; અથવા સામેવાળાના લેબાસમાં >ુચી
ં
જતા હતા. પણ તે કશો ઘા કરવા ક ઈ પહyચાડવા
કાબેલ ન હતા.
ખાન અને તેના સરદાર સાથીઓ પણ આ નીહાળ રહયા હતા. ખાને રોષમાં મા°ુ ં nુ ટÃુ.ં તેણે lુલાને ક`ું ,” તમારા
પાંચાએ ફરથી કમાલ કર દધી. “
ગોવાની બા<ુ બધા _ુપલીની આ કરામતથી નાચી ઉઠા. એમની નાયીકા પણ ગોવા ક પાંચા 0ટલી કાબેલ
%ુરવાર થઈ હતી. હવે પાંચાએ એAુ ં પોટUું છોડÇુ.ં એમાં બાર ક ખાસ તીર હતાં અને ઝાડની પાતળ અને ુક
ડાળઓનો ભારો હતો. પાંચાએ આ બુ ં કનારા પર ઠાલ1-ુ.ં સાથે લાવેલા Hગાર વડ તેણે ડાળઓમાં અની
3ગટા1યો.
તેણે બxબે તીર છ જણને ુ3ત કયા@ ; અને ક`ું ,” આપણે ગઈકાલે તાલીમ લીધી છે તે 3માણે, આ તીરની અણી
પર બાંધેલ પોટલી સળગાવીને, તાકને તીર તરાપાઓની બરાબર વ6ચે પડ તેમ છોડવાના છે .”
એક સાથે છ તીર સન સન કરતાં અને બળતાં બળતાં તરાપાઓ તરફ આગળ વ4યાં. તરાપાઓવાળાને ુ ં થઈ
ર`ું છે ; તે સમજ પડ તે પહલાં આ તીર Xચેથી તરાપાઓની મ4યમાં લાંગયા@ . તેમની ટોચ પરની બળબળતી ઝાળ
થોડક નીચે બાંધેલ ચામડાની પોટલીને અડ ન અડ Kયાં તો એ પોટલી સળગી ઉઠ. એમાં ભર લી ચરબી આ
àવાળામાં હોમાઈ અને છયે તરાપાઓ પર આગની àવાળાઓ ભlુકવા લાગી. તરાપામાં બેઠલા સૌ ભયભીત બનીને
બેબાકળા બની ગયા. માની ન શકાય તેવી અને કદ ક:પી પણ ન હોય તેવી આ આપીથી બધા હત3ભ બની ગયા.
નાસભાગ શ_ુ થઈ ગઈ. તરાપાઓએ સમુલન Fુમા1-ુ ં અને બધા નદના પાણીમાં ખાબા. ભાર ખમ પહરવેશને
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કારણે બsુ ઓછા તરતા રહ શા. નદAુ ં પાણી પણ આ જયાએ બsુ જ Xુ ં હુ.ં બે જણ મેદાન વાળો કાંઠો નJક
હોવાના કારણે Kયાં તર આ1યા અને બંદ બની ગયા. બી તરને પાછા જવાનો નીNફળ 3યKન કર ુડ Mુઆ.

ખાન અને તેના સરદારો આ ભયાનક ુ ઘ@ટનાના Mુક સાી બની રા. ખાને ગોવાની સમI સેના કરતાં છ ગણાં
સૈનીકો અને આKમ વીuાસ Fુમા1યાં હતાં. Fુ&સામાં ખાને પગ પછાડા. lુલા, જગા અને બી બધા લમણે હાથ દઈ,
પડ ગયેલા ચહર આ અ3તીમ પરાભવથી પોતાના નસીબને દોષ દ વા લાયા.
ગોવાની તરફ તો ઉ:લાસ માતો ન હતો. જગદં બાએ પાંચા અન _ુપલીને સમયસર 3ેરણા આપી હતી. મા તેમની
સાથે હતી. કાળભૈરવ ુ oમન પર કોપાયમાન હતો. બધા એકબીને તાલી દઈ નાચવા અને nુ દવા માંડા. બધાએ
ગોવા અને પાંચાને Xચક લીધા અને તેડને નેસ તરફ લઈ ગયા. ^ીઓ અને બાળકોએ એમના વી0તા બનેલા
ભડવીરોને પyખી લીધા.
બીજો sુમલો ક_ુણ રતે અસફળ રો હતો. ખાનની પાશવી તાકાતનો પાંચાની ુ4ધી સામે ફર એકવાર કારમો
પરાભવ થયો હતો.
[

આ %ુ&તક ‘ Xઝા ‘ જોડણીમાં છે . ]
ુચના - કોઈ પણ 3કરણ પર જવા માટ , તેના શીષ@ક પર
પર કસ@ર રાખી,
રાખી, ક[Sોલ બટન દબાવી ‘ 2લીક ‘ કરો.
કરો.
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3કરણ – 42 : ખાનની પીછે હઠ
ચાર દવસ પછ સવારના પહોરમાં .....
કાÂનો સાથી સફાળો દોડતો ગોવાના વાડામાં 3વેoયો. “ભાગી ગયા ... ભાગી ગયા..” ચઢલા uાસે તે માંડ માંડ
બોલી શો.
બી sુમલામાં ખાનના આBમણને ુર રતે પરા&ત કરવા છતાં, ગોવાને નદકનારો સાવ ર ઢો MુકવાAુ ં યોય
લા-ુ ં ન હુ.ં આથી ુ રં દશી વાપર, બે માણસોને તેણે દવસ રાત, સામે કનાર ચાલી રહલી હલચાલની ઉપર સતત
નજર રાખવા રોા હતા. દવસની ચોક પતે Kયાર નવા બે જણ નદકનાર આવી જતા. પણ આ ચાર દવસ સામે
કાંઠ ભેદ નીNBયતા વતા@ તી હતી. નવા કોઈ તરાપા બનાવવામાં આ1યા હોય; તો પણ તે નદકનાર લવાયા ન હતા.
દ ખીતી રતે મોરચો ઠંડો પડ ગયો જણાતો હતો.
તે દવસે સવાર કાÂ અને બીજો જણ આ રતે ચોક કરતા હતા; Kયાર કાÂએ તેના સાથીને આ ખબર આપવા
દોડા1યો હતો. આ ખબર ણી બધા નદકનાર દોડ ગયા. સાચે સાચ સામેA ુ ં માનવ કડયા_ું 0 ર&તે આ1-ુ ં હુ,ં તે
ર&તે નદના કનાર કનાર પા¯ં જઈ રહU ું દ ખા-ુ.ં દ ખીતી રતે ખાને પીછે હઠ કરવાનો નીણ@ય લીધો હોય તેમ જણાુ ં
હુ.ં ગોવા અને તેના સાથીઓ, ^ીઓ અને બાળકો આ નવતર ઘટના ણીને હષ:લાસમાં આવી ગયા. ભય હવે ુ ર
થયેલો જણાતો હતો. લાખો તો ઢોલ વગાડ નાચવા લાયો.
પણ ગોવાના મનમાં હJ ચેન ન હુ.ં તેણે ક`ું ,” આપણે બે બંદઓ પાસેથી મળે લી માહતીને lુલવી ન
જોઈએ. ખાન પાસે હ<ુ તો ઝડપથી દોડતા નવતર 3ાણીઓ પર સવાર થયેલી સેના અકબંધ છે ; 0 હ<ુ ુધી આપણે
જોઈ જ નથી. આટલી બધી તાકાત હોવા છતાં ખાન ખાલી હાથે પાછો ય , તે મારા મનમાં બેસુ ં નથી. જ_ુર આમાં
તેની કોઈ ચાલ હોવી જોઈએ.”
વીહા અને પાંચાએ આમાં સાદ %ુરા1યો.
પાંચો કહ,” ગોવા, આપણે એમ કરએ. બે જણ આપણી બા<ુ એ નદના કનાર કનાર

આ સેના ુ ં કર છે ; તે

ણવા તેમની ઉપર નજર રાખતા રહ; અને કાંઈ ભયજનક લાગે તો એક જણ આવીને આપણને ખબર આપી ય.“
બધાએ સમતીમાં ડોકાં ુણા1યાં. લાખો અને બીજો એક જણ આ કામ માટ તૈયાર થઈ ગયા; અને નદકનાર
ખાનની સેનાની સાથે સાથે ચાલવા માંડા.
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કલાકક પસાર થયો અને મોટા ભાગની સેના સામેથી અ\oય થઈ ગઈ. માંડ પચાસેક માણસો જ હવે સામે કનાર
રા હતા. ખાને નવા તરાપા બના1યા હોય તેમ જણાુ ં ન હુ.ં દ ખીતી રતે Pીજો sમ
ુ લો થવાના કોઈ ચીè જણાતાં
ન હતાં. જોગમાયાના સતે મેદાનવાસીઓને મદદ કર હતી. હવે શાંતીથી Jવન %ુવ@વત બની જશે તેવી આશા
બંધાઈ હતી.
વળ આ ચાર દવસમાં ધીમે ધીમે, સરવરયા ગામ અને બી Pણ ચાર નેસમાંથી વધારાની મદદ પણ આવી
પહyચી હતી. ¬ુમતા ફરતા ડફર લોકોમાંથી પણ થોડાક, ગોવાને મદદ કરવા આવી પહy6યા હતા. ગોવાના સાથીઓની
બે અદlુત Jતના સમાચાર બધે પહyચી ગયા હતા. આ સમાચાર ણી, ગોવાના મનમાં ઉપ0લો અવીuાસ ુ ર
કરવાAુ ં એમને Mુનાસીબ લા-ુ ં હુ.ં ગોવાની 3તીNઠામાં વધારો થયો હતો. હવે ગોવા પાસે પચાસેક માણસો ભેગા
થયા હતા.
તાબડતોબ આ નવી nુ મકને ધAુષ બાણ ચલાવવાની તાલીમ આપવાAુ ં કામ પાંચાએ હાથમાં લીુ ં હુ.ં _ુપલી
અને બીJ ^ીઓએ એમને જ_ુર નવાં હથીયારો બનાવવાAુ ં કામ ઝડપથી આટોપવા માંડÇુ.ં બધાંને માટ વાંસની
સોટઓનાં બતર અને શીર^ાણ પણ બની રાં હતાં. વીજયના કફ ગોવાના નેસને 3માદ બના1યો ન હતો. કોઈ
પણ નવા આBમણને પહyચી વળવા બધા એકુર, એકતાલે કામગરા બ[યા હતા. નવા આવનારાઓ મોડા પડાની
ભyઠપ ુ ર કરવા બમણો ઉKસાહ 3દશ)ત કર રા હતા.
પણ ટોળાંથી &વભાવવશ ુ ર રહતો વીહો કોઈક <ુ દા જ અણસાર અAુભવી રો હતો. પહલા sમ
ુ લા પછની
રાતમાં એને મળે લ ભવીNય દશ@નને એ વીસર શક તેમ ન હુ.ં બે બંદઓ ઉપર હવે સતત ચોક રાખવામાં આવતી
હતી; અને આ ચાર દવસમાં એમની પાસેથી તેણે બેળે બેળે ઘણી માહતી મેળવી હતી. ખાનના 3દ શની લાણીકતા,
એમના રવાજો, એમની રહણી કરણી, આદતો, ધામ)ક મા[યતાઓ, એ બધાં વીશે એને આછો આછો યાલ આવવા
માંડો હતો. એ લોકોનાં શીથીલ ચારéય ^ીઓ માટ બsુ મોટો ભય નીવડ તેમ વીહાને ખબર પડ ગઈ. એના
તભાઈ બહનો માટ આ નવતર વીદ શીઓ બsુ ભયંકર ખતરા _ુપ નીવડ શક તેમ જણાુ ં હુ.ં ઘોડા નામના અKયંત
ઝડપથી દોડ શકતા નવર પર એ લોકો સવાર થઈ શકતા હશે; અને પગપાળા ચાલનાર કરતાં ઘણી ઝડપે Hતર
કાપી શકતા હશે; એ વાત ની£ીત જણાતી હતી. જો એ ઝડપી સેના નદ પાર કર આ બા<ુ આવી ય તો કોઈ
સંજોગોમાં ગોવાના આ પચાસ જણ તો ુ;ં પણ બધી વ&તી ભેગી થઈ ય તો પણ ખાનની Jત નÉ હતી.
ફર વીહાએ Xડો નીસાસો Mુો અને જોગમાયાને Hતરથી અરજ કર ક , વ&તીમાં 3વત@માન ઉKસાહ અને હષ@
ટકલાં રહ; અને લાખો એવા સમાચાર સાથે પાછો ફર ક , ખાને ખર ખર પીછે હઠ કર છે .
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3કરણ – 43 : સાણસા 1-ુહ
લાખો અને તેનો સાથી નદકનારાના ઘાસમાં લપાતા ¯પાતા, સામેના કનારા પર મંદ ગતીએ સરક રહલા
કડયારાંને અAુસરતા ગયા. બપોર થતામાં તો પડાવ નંખાયો. આટલા બધા માણસોનો ભોજન સમારં ભ કાંઈ 0મ
તેમ થોડો જ પતી શક ? ભોજન બાદની વામnુ ી પણ ખર જ ને? અને થોડ વારમાં તો ુય@ પ£ીમ દશામાં ઢળવા
માંડો. સં4યાના રં ગો બરાબર ખીલી ઉઠા હતા. પ£ીમાકાશ લોહયાળ રં ગે રં ગાઈ ુ}.ુ ં એની આરપાર લાલચોળ
Äખ કરને ઢળ રહલો તા¦વણ) ુય@ લાખા અને તેના સાથીને ડાર રો.
લાખાએ ક`ું ,” આ ુરજની 0મ ખાનનો ુરજ પણ આથમી જશે.”
બtે આ મુર ક:પનાને વાગોળ રા. રાતAુ ં Hધા_ું ઢળ વ¡-ુ;ં અને બtે કનાર સોપો ઢળ ગયો.
આમ જ બીજો દવસ પસાર થવામાં હતો; Kયાં લાખાને સામી પાર પાછા વળ રહલા લoકરથી ઘણે ુ ર કાંઈક
3 ૃી જણાઈ. 0મ 0મ લાખો તેની નJક આવતો ગયો; તેમ તેમ વીગતો &પNટ થવા માંડ. થોડાએક માણસો
કોતરોની વ6ચેના એક ઢોળાવ પરથી મોટા તરાપા નદકનાર લાવી રા હોય, તેમ જણા-ુ.ં લાખો અને તેનો સાથી
દોડને તે જયાની બરાબર સામે પહyચી ગયા. થોડએક વારમાં તો નદકનાર દસેક તરાપા એકઠા કરવામાં આવી
દધા હતા.
લાખાને તરત સમ-ુ,ં ” અર ર! આ તો નદની આ બા<ુ એ આવવાનો દાવ ઘડાતો લાગે છે .” તેની Äખો ભયભીત
બનીને કોડા 0વી થઈ ગઈ. એ બે એકલ દોકલ જણ કોઈ સંજોગોમાં આટલી મોટ સંયામાં તરાપા પર સવાર થઈને
આવતીકાલે નદ પાર કરનાર સેનાનો Mુકાબલો કર શક તેમ ન હુ.ં

કરાલ કાળ 0વો ખાન તેનો Pીજો સપાટો

ફરવવાનો ભયાનક દાવ ખેલી રો હતો.
તેણે તેના સાથીને ક`ુ,ં ” sુ ં અહ« ¯પાઈને આવતીકાલે સવાર આ તરાપા પર નદ પાર કરનારાઓનો Mુકાબલો
કરવા કોશીશ કરશ. પણ ુ ં આ ખબર આખી રાત દોડતો રહને ગોવાને આપી આવ. ાંય સહજ પણ રાતવાસો
કરવા રોકાણો તો તને જોગમાયાની આણ છે .”
તેના સાથી જવાબ વા¡યો,” લાખા! ુ ં મને કાચી માટનો ધાર છે ? મારા નની પરવા કયા@ વીના મyકાણના આ
ખબર sુ ં ગોવાને સવાર થતાંમાં જ પહyચાડ ના દX; તો માર માડનો યો નહ«. પણ લાખા ુ ં એકલે હાથે આટલા
બધાનો સામનો શી રતે કર શકશ? ુ ં પણ માર હાર જ આવે તો?”
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લાખાએ તેનો બરડો થાબડો અને ક`ુ,ં ” sુ ં થોડક વાર પણ એ લોકોને નદ પાર કરતાં રોક શnુ ં તો, આપણી
વ&તીને આ નવા ભયને પહyચવાની તૈયાર કરવાનો સમય મળ જશે. માટ ુ ં માર ચ«તા કર મા; અને ણનો પણ
વીલંબ કયા@ વીના નીકળ પડ.”
અને બી0 દવસે સવાર તો ગોવા અને તેના સાથીઓને આ નવી આપીની ણ થઈ ગઈ. ખાનનો આ નવો
પÆતરો ખતરનાક હતો. તેની સેનાનો મોટો ભાગ આ કનાર આવી %ુગવાનો હતો. એકલો લાખો તેનો કોઈ સંજોગોમાં
ુ વત હુ.ં
Mુકાબલો કર શક તે આકાશ nુ મ
ગોવાએ તેના બધા સાથીઓને એ2ઠા કયા@ ; અને આ નવી આપદાનો શી રતે Mુકાબલો કરવો, તે માટ સલાહ
ુચનો માંયા. પાંચા 0વા પાંચાની ુ4ધી પણ બહર માર ગઈ હતી. યાં ુધી બtેની વ6ચે નદ હતી; Kયાં ુધી
પાંચાના શ^ોના સહાર બધા સહસલામત હતા. તેમનો વાળ પણ વાંકો થઈ શક તેમ ન હુ.ં પાંચો લમણે હાથ દઈ,
નીચા મ&તક બેસી પડો.
ગોવાએ વીહા તરફ નજર નાંખી. ઓ¯ં બોલનાર પણ બsુ Xડ સમજવાળા વીહા માટ ગોવાને બsુ આદર હતો.
ઉમરમાં તે મોટો હતો; એટUું જ નહ«; પણ એની નજર કાળને પણ વ«ધી ુ રના ભાવીને પારખી શકતી.
વીહાએ નીરાશાજનક અવા0 ક`ું ,” ગોવા! અKયાર ુધી જોગમાયાએ આપણને સહાય કર છે ; પણ ઓણી ફર
ખાનનો સપાટો આપણને ખતમ કર નાંખે તેમ છે . બે બા<ુ ના સાણસામાં આપણે ફસાવાના છએ, તે નÉ છે .”
ગોવો કહ,” પણ એનો કોઈ ઈલાજ?”
વીહો, :” એમાં તો પાંચો કાંઈક વીચાર કાઢ તો.. પણ મને એક વાત બsુ જ_ુર લાગે છે .”:
ગોવો,” ુ?ં ”
વીહો, ”આપણી ^êીઓ અને બાળકોને સહજ પણ ઢલ કયા@ વીના, અહ«થી ુ ર, સલામત &થળે ખસેડ દ વાં જોઈએ.
આ વીદ શીઓ નીદ@ ય છે . મહનાઓથી ^ીસંગ વીના રહવાના કારણે એ બધા lુરાંટા બનેલા હશે. આપણી ^ીઓના
એમના હાથે બsુ lુડં ા હાલ થશે.”
ગોવાને આ નકારાKમક વેણ પાછળ રહલી વીહાની મનોવેદના સમઈ. તેણે તKકાળ બધા નેસવાસીઓને એકઠા
કયા@ અને &પNટ રતે ક`ુ.ં ” વીહો બધી ^ીઓ અને બાળકોને બને તેટલો ુ ર લઈ જશે. સાથે દસેક બકરઓ પણ લઈ
જજો,“
_ુપલી આ 3&તાવનો વીરોધ કરવામાં અIેસર હતી. “ અમે લોકો તમને કાળના મyમાં Mુકને શી રતે ભાગી જઈ
શકએ ? યાં તમે લોકો Kયાં જ અમે ”
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ગોવાએ સાવાહ અવા0 ક`ુ,ં ” _ુપલી આ વાદ વીવાદ કરવાનો ક લાગણીશીલ બનવાનો સમય નથી. જમ
પલકવાનો છે . બsુ મોટ સંયામાં ુ oમનનો આપણે સામનો કરવાનો છે . આપણાં બાળકોને આ સંકટમાંથી બચાવી
લેવાનાં છે . એમAુ ં જતન કરવાAુ ં છે . તે કામ તમે ^ીઓ જ કર શકશો. તમાર પોતાની સલામતી ખાતર નહ« પણ
એમને ખાતર, વીહો 0 કહ છે ; તે ભારોભાર અÉલવાળ વાતને તમાર બધાંએ માનવાની જ છે .”
અને છે વટ બધાંની સમવટ બાદ _ુપલી આ વાત સાથે મને કમને સમત થઈ.
હજરત માટ જ_ુર બધો સામાન ભેગો કરવામાં આ1યો અને છે વટ વીદાયની કપર વેળા આવી પહyચી. સૌ
પોતપોતાની Jવન સંગીનીઓને ભેટÊાં; અને બાળકોને 1હાલભર ુમી ભર બધાંએ ભાર હયે તેમના &વજનોને વસમી
વીદાય આપી. અને હજરતી કાફલાએ દખણાદ દશામાં પારોઠનાં પગલાં ભયા .
_ુપલીએ છે :લી નજર તેના 3ાણ3ીય ગોવલા પર નાંખી. હવે કદ એ ચાર ÄખAુ ં તારામૈPક ફર યોવાAુ ં ન
હુ.ં એ Äખોની આડ Äુઓનો પડદો ફલાયેલો હતો; અને એકબીનાં છે :લાં દશ@નને ુધÂં
ં
બનાવી રો હતો.
વીરહનો ન Jરવી શકાય તેવો ઓથાર એમનાં શેષ Jવન પયત તેમનાં હયાં પર મણ મણનો પથરો બનીને
ટ«ગાયેલો રહવાનો હતો. ન Jરવી શકાય તેવી એકલતા રોજના sુફ
ં ાળા સાથAુ ં &થાન લઈ લેવા સ@ઈ ુક હતી.
સવારના ઉજળા પહોરનો ુય@ પણ ઘનઘોર, કાળાં ડબાંગ વાદળોથી ઘેરાયેલો હોય તેવો ભાસતો હતો. એક
ચીબર ુ ર ઝાડ પર અર®ય_ુદન કર રહ. તÆનો વલવલાટ ુ ખી હયાંઓની 1યથાને ુર આપી રો હતો.
અને ધીમે પગલે હજરતી કાફલો દખણના ીતીજમાં અ\oય બની ગયો. પણ ખાનના નાગુડ 0વા જ:લાદ
સાણસામાંથી અણમોલ રKનો છટક ગયાં હતાં.

અAુBમણીકા
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3કરણ – 44 : કાળઝાળ આગ
ગોવાના નેસથી બે દવસના Hતર , નદના નીચાણવાસમાં તે દવસની સવાર સાવ અલગ જ નરો હતો.
ગોવાના નેસમાં છવાયેલી નીરાશા અને ભયની કાલીમાનો અહ« સદં તર અભાવ હતો. સામા કનાર કોઈ જ વીરોધ
નડવાનો ન હતો; તેની ખાતરથી આખી સેના થનગનતી હતી. ઉKસાહ અને તાકાતના તરવરાટમાં સૈનીકો ઉછળતા
અને nુ દતા, વીજયગીતો ગાઈ રા હતા. દસ દસ તરાપાઓ નદને પાર કરવા તલપાપડ બની નદનાં મોંની સાથે
હાલમ ડોલમ થતા હતા. છે વટ બધી તૈયારઓ %ુર થતાં, દસેય તરાપાઓ તરતા Mુકાયા. દર n્ પર બતરધાર છ
જણા સવાર હતા. સામે છે ડથી કશોય 3તીકાર ન થતાં, પહલી વાર ખાનની સેનાના એક નાનકડા હ&સાએ નદ પાર
કર.
લાખાએ પહાડ 0વા Xચા અને ગોરા વાનના બે બંદઓ જ જોયા હતા. પણ અહ« તો તેવા, ડાં ચામડાંના બતર
અને શીર^ાણ પહરલા સાઠ સાઠ જણા જમુ તની 0મ ઉભા હતા. ુ ર ઘાસમાં સંતાયેલા લાખાને કાળભૈરવ યાદ આવી
ગયો. અહ« તો તેના ુ તો 0વી લાગતી આખી સેના હાજરાહ<ુ ર હતી. અને એનાથી ઘણી મોટ આફત તો સામે કનાર
તરાપા પાછા વળે તેની રાહ જોઈ રહ હતી.
લાખાના આખાયે શરરમાં ભયAુ ં લખલ>ુ ં ફર વ¡-ુ.ં Jવતે Jવ, સાાત કાળભૈરવના દરબારમાં પહyચી ગયો
ુ ી તેને થવા લાગી. ણીક Mુછા@ માં તેને કાળભૈરવ આકાશમાંથી અÙહા&ય કરતો અને સKયાનાશનો
હોય; તેવી અAુlત
બીહામણો ઢોલ વગાડતો ભા&યો. તેના તાંડવ A ૃKયમાં તેને આખી ધરતી કાંપતી લાગવા માંડ. ઉપરથી આગ ઝરતો
ુય@ ણે ધગધગતો લાવા ઓક રો તેમ, લાખાની આખી કાયા ગરમ :હાય બની ગઈ. તેA ુ ં થરથરુ ં શરર પસીને
ર બ ઝેબ બની ગ-ુ.ં
કોઈ સંજોગોમાં લાખો આ જમુ તોની સામે બાથ ભીડ શક તેમ ન હુ.ં લાખો ઘાસના બીડમાં Mુઠઓ વાળને નાઠો.
સામેની દશામાં તેજ ગતીથી વાતો પવન તેની દોડને હંફાવતો હતો. તેની બધી તાકાત કામે લગાડવા છતાં, તે %ુરતી
ઝડપથી ભાગી શકતો ન હતો. તેને %ુછ
ં ુ ં Xુ ં કર, પગ પછાડતા રાસી પાડા પર સવાર થયેલો અને મyમાંથી આગ
ઓકતો કાળભૈરવ >ુદ તેનો પીછો કર રો હોય તેમ લા-ુ.ં એના મyમાંથી લપકતી આગ તેને એક જ ઘડમાં
ભ&મીlુત કર દ શે તેમ લાગવા માંડÇુ.ં સદભાયે સામેથી વાતો પવન આ આગને તેની નJક આવવા દ તો ન હતો.
થોડક જ ઘડઓ અને કાળભૈરવ એક જ સપાટામાં તેના 3ાણ હર લેશે , તેમ લાખાને ની£ીત લા-ુ.ં
પણ ..
થોડક ુ ર ભાગીને લાખો અચાનક ઉભો રહ ગયો. તેના મનમાં સો સો વીજળઓ Pાટક તેવો ઝબકારો થઈ આ1યો.
લાખાએ પોતાના પેટ પર ુટં લી ખણી જોઈ. કાળભૈરવ તેને ડારતો ન હતો; પણ કાંઈક અગડં બગડં ર&તો બતાવી
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રો હતો. સાદા સીધા અને થોડાક Mુરખ 0વા લાખાના મગજમાં કાળભૈરવના 3તાપે, વીચારોની વણઝાર વીજઝડપે
ઉમટવા લાગી હતી.
કોઈક અણી શ2તીએ તેને ઉoકય. ણે ક તે લાખો જ રો ન હતો. તે કાળભૈરવનો ુ ત બની ગયો હતો. તે નીચે
બેસી ગયો અને શરર પર ઓઢલા ચામડાંમાં વ«ટ રાખેલા બે ચકમક પvથર હાથમાં લીધા. આ<ુ બા<ુ થી ુnું ઘાસ
એકÅુ ં ક-ુ. આઠ દસ 3યKને ઘાસની નાનકડ %ુળમાં આતશ 3ગટÊો. તેણે ઘાસનો એક લાંબો %ુળો એમાં ઉમેય.
આગ વધાર 3દmત બની. બીજો %ુળો લઈ તેણે ઘાસના બીડમાં થોડ થોડ Hતર પલીતા Mુકવા માંડા. ઘાસ લીUું
હોવાના કારણે આગ પકડતાં થોડક વાર જ_ુર લાગી. પણ છ છ Èટ Xુ ં ઘાસ અનેક જયાએ સળગવા લા-ુ.ં લાખો
થોડક ુ ર ઉભો રહને તેની આ નવી, હરતભર કામગીરને નીહાળ રો.
ુસવાટા મારતા પવને હવે બાકAુ ં કામ સંભાળ લીુ ં હુ.ં 3ચંડ આગની એક દવાલ લાખાથી ુ ર અને ુ ર,
ઓ:યા કાળMુખાઓ તરફ મંથર ગતીએ ધસવા લાગી હતી. કાળભૈરવે લાખાને પોતાની ગોદમાં લીધો હતો. હવે તે
તેનો પનોતો %ુP બ[યો હતો. સામી સેનાને ઝબે કરવા, એક અવનવી -ુ2તી કાળભૈરવે તેને આ આપતકાળમાં ુઝાડ
હતી. લાખો આનંદના અતીર કમાં નાચવા અને nુ દવા લાગી ગયો.
સામેના સૈનીકો અને સરદારો તેમના તરફ સરક રહલી આગની દવાલ જોઈ ક«કત@1ય વીMુઢ બની ગયા. આગેકદમ
કરવાના sુકમના &થાને નદના પટમાં પીછે હઠ કરવાના sુકમો અપાયા. નદના પટમાં ઉભા ઉભા, બધા વકાસેલા
મyએ તેમની તરફ ધીમી ગતીએ સરક રહલી આ આપીને નીહાળ રા. સામે પાર પહyચી ગયેલા ખાલી તરાપાઓ
ફરથી ભરવાને બદલે Kયાં પણ બધા આ નવો ફયા&કો વીવશતાથી જોઈ રા. યાં ુધી આગ ઠર ન ય; અથવા
સામે પારના ઉતરાણના &થળે થી ુ ર જતી ન રહ, Kયાં ુધી બધી 3 ૃી &થગીત કર દ વી પડ.
ફર વાર ખાને પગ પછાડા. Fુસામાં તેનો ચહરો લાલચોળ બની ગયો. ુ રં દશીના ખના 0વા એ રાજ%ુ_ુષને
તરત જ ુઝી આ1-ુ ં ક , સામે પાર આગનો ભય ુ ર થાય તો પણ કોઈ શીકાર હાથ લાગવાનો ન હતો, તેની સેનાએ
ધીકતી ધરા પર જ nુ ચ કદમ કરવાની હતી.
ખાને નીNBય બની, હાથ જોડને ઉભેલા પોતાના સરદારોને sુકમ આmયો,” આપણે અહ« મંJરાં વગાડતાં ઉભા
રહવાAુ ં નથી. આગ ુ ર થઈ ય પછ પણ સામે પાર ખાવા માટ કશો જ શીકાર આપણને મળવાનો નથી. સામા
કનાર , બધાં નવર આગથી ડરને ુ ર ુ ર ભાગી ગયાં હશે. આપણા સૈનીકોને ખાલી ઉભા રહવા કરતાં આપણા
કનાર શીકાર શોધી, જમવાની 1યવ&થા કરવામાં જોતરો.”
કાળભૈરવ ગોવાની વ&તીના સહાર આ1યો હતો. ખાનને માટ , પરાજયના નાના ભાઈ 0વી, આ ઠક ઠક લાંબી
નીવડ તેવી _ુકાવટ હતી. સાણસા 1-ુહAુ ં આ પાંખી-ુ ં એક બે દવસ માટ થંભી ગ-ુ ં હુ.ં નેસની ^ીઓ અને બાળકોને
સલામત જગાએ હજરત કર જવા માટ જ_ુર સમય જોગમાયાએ નહ« પણ કાળભૈરવે બ±યો હતો.
અને આ અlુત%ુવ@ કામગીરની ગોવાને ખબર આપવા, લાખો તેજ કદમથી નેસ તરફ પાછો વ¡યો.
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3કરણ – 45 : ઘમસાણ -ુ4ધ
લાખો પરાBમ કરને પાછો આ1યા બાદ બે એક દવસે ખાનની સેના આવી પહyચશે; તેવો Hદાજ ગોવા અને
પાંચાને હતો. પણ સાત દવસ થઈ ગયા; છતાં કોઈ હલચાલ જણાતી ન હતી. ખાનના લoકર યાં પડાવ કય હતો;
તે જયાએ ગોવાએ બી બે ુસ રાયા હતા. પણ એમના તરફથી પણ કોઈ વાવડ ન હતા. આ શાંતી
અકળાવનાર હતી.
અને છે વટ એક જણ પાછો આ1યો. તે વીચીP સમાચાર લા1યો હતો. તેણે ખબર આપી,
“ ખાનની સેના બળ ગયેલા ઘાસના મેદાન તરફ તો આવી ગઈ છે . પણ પડાવ નાંખીને પડ છે . પડાવની Hદર
કશીક 3 ૃી ચાલતી હોય તેમ લાગે છે ; પણ તે ુ ં છે તે ખબર પડતી નથી. સેનાનો અડધો ભાગ ગોવાના નેસ તરફ
આવવાના બદલે દખણાદ દશામાં nુ ચકદમ કર ગયો છે . મારો સાથી એના સગડ ચાંપતો ગયો છે ; પણ કશા
સમાચાર લઈ પાછો આ1યો નથી.”
ગોવા અને પાંચાને કુ ં સમ-ુ ં નહ«. ખાનની 1-ુહરચના શી છે ; તેનો Hદાજ કળવો બsુ Mુoકલ હુ.ં
પાંચો,” ગમે તે હોય; આપણે Mુકાબલાની તૈયારઓમાં ઢલ ન કરવી જોઈએ. આગ ફºકતાં તીર બનાવવાAુ ં આપણે
ચાUુ જ રાખીએ.”
કાÂ,” આ ઢલને કારણે બીJ એક રતે આપણને બsુ મોટો ફાયદો થયો છે ,. વીહો , ^ીઓ અને બાળકો અKયાર
ુધીમાં મોટ નદની ઓલે પાર હાથીઓના 3દ શમાં પહyચી ગયા હશે. હવે એ બધાં સહસલામત થઈ ગયાં હશે.”
ગોવો ,” કાળયા, પહલી વખત તÆ અÉલવાળ વાત કર !”
બધા ખડખડાટ હસી પડા. ઝÂંબી રહલા કાળઝાળ ભયની વ6ચે આ હળવાશ બધાને ઠક ઠક માફક આવી.
આમ વાત ચાલતી હતી, Kયાં જ ુ ર ીતીજમાં કાંઈક હલચાલ જણાઈ. બળ ગયેલા ઘાસને કારણે હવે ુ ર ુધી
જોઈ શકાુ ં હુ.ં એક કાળ લીટ ીતીજ પર દ ખાણી. ધીમે ધીમે એ લીટ મોટ થતી ગઈ. થોડક વારમાં કાળા
બતર પહરU ું એક ટોÂં નJક આવી ર`ું છે ; તે નીવ)વાદ હુ.ં ગોવાએ બધાને સાબદા બનવા અને આગ ફºકતા તીર
તૈયાર રાખવા જણા1-ુ.ં એમને ચેતાવવા આગનાં થોડાક તાપણાં પણ તૈયાર કરવામાં આ1યા.
પાંચાએ ક`ું ,” sુ ં કsુ ં Kયાર એક સાથે એમની ઉપર આ તીરનો મારો ચલાવવાનો છે .”
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થોડોક સમય વીKયો અને ખાનની સેના તીર પહyચી શક તેટલી નJક આવી ગઈ. ગોવાના સાથીઓએ તાકને આગ
ઓકતા પચાસ તીર એક સાથે વ«ઝાં. પણ આ ુ?ં સામેની સેનાના અMુક સૈનીકો ચામડાની મશકમાં પાણી ભરને
લા1યા હતા. તીરમાંથી ¯ટ થઈ ઢોળાયેલી ચરબી આગ પકડ ન પકડ, તે પહલાં એની ઉપર પાણીની વષા@ થઈ અને
આગ હોલવાઈ ગઈ. તરાપાઓ પર અમોઘ %ુરવાર થયેU ું પાંચાAુ ં શ^, હવે સાવ બેકાર હુ.ં સામેના બધા સૈનીકોએ
બાઈસનના ચામડાંનાં બતર પહરલાં હોવાથી સાદાં તીર પણ સાવ અથ@હન જ હતાં.
ગોવાની તરફ સોપો પડ ગયો, હવે તો હાથોહાથની લડાઈનો કોઈ જ વીક:પ ન હતો. ગોવાએ આદ શ
આmયો,”ધAુNયબાણ બા<ુ એ Mુકને પvથરના ફણાં વાળા ભાલા હાથમાં પકડો.”
સામેની સેનાની આગલી હરોળને ઓળંગીને ખાન અને તેના ચાર સાથીઓ આગળ આ1યા. તેમના હાથમાં ઝાડની
મજુત ડાળઓ સાથે મોટા કદના પvથર બાંધેલી ગદાઓ હતી. બsુ તાકાત અને ચપળતાથી તેઓ આ ગદાઓ
વ«ઝતા ગોવાના સાથીઓ પર ધસી ગયા.
ઘમસાણ -ુ4ધ મચી ગ-ુ.ં બtે બા<ુ લોથની લોથ પડવા માંડ. પણ ચામડાના બતર વ«ધીને મરણતોલ ઘા
કરવામાં ભાલા બsુ કામીયાબ ન રા. એની સામે 3ચંડ જોરમાં બલીNટ lુઓ વડ વ«ઝાતી ગદાના 3હારમાં
_ુપલીનાં બનાવેલાં વાંસની સોટઓના બતરોની તો કડડાટ બોલી ગઈ. ગદાનો એક જ ઘા અને ગોવાનો એક સાથી
ખતમ.
થોડક જ વારમાં ગોવાને સમઈ ગ-ુ ં ક , આ Mુકાબલાનો કશો અથ@ ન હતો. આમ જ લડાઈ ચાUુ રહ તો ખાનની
સÆકડોની સેના સામે તેના પચાસે પચાસ નવ<ુ વાનો ખપી ય. તેણે પીછે હઠ કરવાનો આદ શ આmયો. બધા Mુઠઓ
વાળને ભાયા .
અને આ ુ ં ?
એ દશામાંથી પણ આવી જ બીJ સેના -ુ4ધના &થળ તરફ nુ ચ કદમ કરતી આવતી જણાઈ. બેબાકળા બનીને
ગોવાએ નદ તરફ નજર કર, કદાચ તરાપાઓ લાંગર સામે પાર ભાગી જવાય, પણ સામેની બા<ુ ના ચાર તરાપા
નદની મ4ય ુધી આવી ગયા હતા. ખાનના સાણસાએ Pણ તરફથી ગોવાને ઘેર લીધો હતો.
અસહાય બનેલો ગોવો કાંઈ વીચાર શક તે પહલાં, ખાને કુકં મોટ થી ક`ુ.ં તરત lુલાએ એAુ ં ભાષાંતર કરને મોટ
અવા0 વીજયઘોષ કય અને ક`ુ,ં ” ગોવા ! ન બચાવવી હોય તો શ^ો નીચે Mુક શરણે થાઓ; નહ« તો તમારામાંનો
એક જણ પણ બચી શકશે નહ«.“
બે ઘડ બtે બા<ુ એ બધા ગોવો ુ ં જવાબ આપે છે ; તેની રાહ જોતાં અટક ગયા. ગોવો જોગમાયાને યાદ કર રો
હતો. તેના તીભાઈઓને સહાય કરવા તેણે જોગમાયાને મનોમન કાકUુદ કર. તેની મ«ચેલી Äખોએ જોગમાયાની
લાન ુરત નજર ચઢ. જોગમાયા પણ ચોધાર Äુએ આBંદ કર રાં હોય; તેવો ભાસ ગોવાને થયો. હવે કશો

પહલો ગોવાળયો

131
2009

ડસેબર - 2009

ઉપાય ન હતો શરણાગતી સીવાય હવે કોઈ આરો ન હતો. ગોવાએ પાંચા સાથે ઝડપી સંતલસ કર અને પોતાના
હાથમાંના ભાલા ફºક દધા. ગોવાના બધા સાથીઓ પણ તેને અAુસયા@ .
ખાન અને જગાએ કશીક મસલત કર અને જગાએ સાવાહ &વરમાં હર ક-ુ ,”શરણે આવેલા બધા અમાર
ર યત છે . કાલે સવાર ખાન બહાુ રનો દરબાર ભરાશે અને તેમાં આગળ માટ ના નીણ@યો હર કરાશે.” lુલાએ આ
હરાત મેદાન વાસીઓને કહ સંભળાવી.
ખાનની સેનાના સૈનીકો આગળ આ1યા અને બxબે જણ ગોવા અને તેના સાથીઓને દોરડાથી બાંધીને ગોવાના
નેસ તરફ દોર ગયા. ગોવાના દસ સાથીઓ અને ખાનના પાંચ સૈનીકો મરણ શરણ થયા હતા. ગોવાના બાકના
ચાલીસ સાથીઓ પોતાના જ થાનકમાં ખાનના બંદવાન બની રા.
વીહાની મનો1યથા અને તેA ુ ં ભાવીદશ@ન ક_ુણ રતે સાકાર થયાં હતાં. હવે આવનારાં સવ@નાશ અને તબાહને કોઈ
રોક શક તેમ ન હુ.ં ખાનની સેનાની પાછળ ડોકાં દ  ુ ં બળે Uું ઘાસ આ ભવીત1યAુ ં અમંગળ 3તીક બનીને બીહામુ ં
હા&ય કર ર`ુ.ં
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3કરણ – 46 : ગોવાનો ખાન સાથે મેળાપ
ુ ાં બોલા1યો. ખાનના સૈનીકોએ ગોવાના નેસના વાડામાં,
બપોરAુ ં જમણ પKયા બાદ, ખાને ગોવાને પોતાના તંમ
ગોવાના તં ુ કરતાં ઘણો મોટો તં ુ તાબડતોબ ઉભો કર દધો હતો. હવે ગોવાને બાંધેલાં દોરડાં છોડ નાંખવામાં
આ1યા હતા. માP ચાર સશ^ સૈનીકો જ તેની આ<ુ બા<ુ ચોક માટ સાથે હતા.
ુ ાં 3વેશ¤ારના &થાને રાખેલ ચામુ ં
ગોવાનો તં ુ તો ખાનના તં ુ આગળ દર\ની Îંપડ 0વો હતો. ગોવાના તંમ
આુ ં કરવામાં આવે તો Hધા_ું થઈ જુ,ં અને જમીન પર તો ુnું ઘાસ જ પાથર U ું રહ.ુ ં ખાનના આ કામચલાઉ
ુ ે Pણ બારઓ હતી; 0માંથી તંમ
ુ ાં ઉસ ફલાયેલો હતો. જમીન પર પણ હરણમાં ચમકતાં ચામડાં પાથરવામાં
તંન
ુ ી દવાલો પર ખાનના 3દ શમાંથી લાવેલ મોતી, ચમકતા પvથર અને બાઈસનની ખોપરઓ 0વી
આ1યા હતા. તંન
Mુ:યવાન ચીજોના શણગાર કર લા હતા. અર ! આનંદોKસવ વખતે જોગમાયાની Fુફાનો શણગાર પણ આની આગળ
ઝાંખો પડ તેવો હતો.
ુ ાં ખાન, જગો અને lુલો વાઘના ચામડાંઓથી મઢલ લાકડાંઓના ખડકલાથી બનાવેલ
આવા ઝાકઝમાળ તંમ
ુ ી બહાર જવાAુ ં ક`ુ;ં અને ગોવાને માનભેર પોતાની
મોટા ઓટલા પર બેઠલા હતા. ખાને ઈશારો કર સૈનીકોને તંન
સાથે ઓટલા પર બેસવાAુ ં આમંPણ આm-ુ.ં ગોવો ોભમાં થોડો ગલવાયો; પણ જોગમાયાને યાદ કર, ઉtત મ&તક
ઓટલા પર સામે બેઠલા મહાAુભાવોને નીહાળ રો. lુલા સાથે નજર મળતાં તીર&કારની એક લહરખી ગોવાના Mુખ
પર ફર વળ. આણે જ આખી જમાતનો \ોહ કય હતો. આણે જ આ તબાહને ખÆચીને આણી હતી. _ુપલીએ દયા કર
તેને જવા ન દધો હોત તો એ આજથી વષ પહલાં કાળભૈરવના શરણે થઈ ગયો હોય. પણ ખાન સાથેની હવે પછની
વાતચીતમાં, lુલાની અનીવાય@તા સમJને ગોવો આ કડવો ¬ુટં ડો, કમને ગળ ગયો.
ખાને ક`ું ,” ગોવાJ! અમારા સા¦ાયમાં આપAુ ં સ3ેમ &વાગત છે . હવે આપણી વ6ચે કોઈ ુ oમનાવટ નથી.”
ગોવો મરડમાં બો:યો,” આપ ુ oમન બનીને આ1યા છો. અમાર તો ાં કોઈની સાથે એમ હુ?”
ં
ખાન ,” 0 થ-ુ ં તે આપ lુલી ઓ. તમાર વીરતા અને નવી વીાઓ હાંસલ કરવાના તમારા સામvય@ને માર સો
સલામ. હવે આપને મારા મીP બનવાAુ ં મા_ું આમંPણ છે .”
ગોવો, “ મીP શાના ? અમે તો તમારા શીકાર છએ.”
ખાન,” હા! મને અવનવા 3દ શો માર હnુ મતમાં આણવાનો શોખ જ_ુર છે . બોલો તમાર સાથે sુ ં ક વો 1યવહાર
ક_ું?”
ગોવો,” મને મીP કો છે , તો મીPને છા0 તેવો.”
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ખાન ,” મારા વતી તમારા 3દ શAુ ં શાસન કરવાAુ ં &વીકારશો? “
આ વા ગોવાને સંભળાવતાં lુલાના પેટમાં તેલ ર ડા-ુ.ં ખચીત ખાનને lુલા કરતાં ગોવો વધાર Fુણવાન અને
ચાલાક જણાયો હતો. ખાન સાથેની તેની મીPતાનો Hત આવતો તેને જણાયો. તેણે કર લી બધી જફા એળે જશે ક ુ?ં
મyમાં આવેલો કોળયો Îંટવાઈ જશે ક ુ?ં ’ lુલાને ખાનની આ ઉદારતા બીનજ_ુર અને પોતાનાં હતને જોખમાવતી
લાગી. પણ તેની પાસે ખાનની ઈ6છાનો કોઈ વીક:પ પણ ાં હતો?
ગોવો,” અમે &વતંP હતા, Kયાર પણ sુ ં કોઈ જોsક
ુ મી કરતો ન હતો. અમે બધાં તો nુ ¨ુબીઓની 0મ રહવા ટ વાયેલા
છએ.”
ખાને કરડાકથી ક`ુ,ં ”બદલાયેલા સંજોગોમાં તમાર અમાર રતે JવવાAુ ં &વીકારુ ં પડશે.”
ગોવો ,” અમે લોકો તો &વતંP પંખીની 0મ રહનારા છએ. sુ ં આપનો આCીત બનવા કરતાં મરવાAુ ં વધાર પસંદ
કરશ. ”
ખાન Kવરત નીણ@ય લેવા ટ વાયેલો હતો. “ 0વી તમાર ઈ6છા. મÆ તો તમને એક તક આપી. હવે અહ«ના મારા ુબા
તરક બીJ કોઈ 1યવ&થા વીચારવી પડશે.”
lુલાના પેટમાં ટાઢક વળ. ગોવાનો ગવ@ lુલાને મીઠો મધ 0વો લાયો.
ખાને તરત બીજો વીષય છે ડો. “ તમાર ^ીઓ કમ દ ખાતી નથી? “
ગોવો ,” તમે લોકો ^ીઓને ખરાબ નજરથી <ુ ઓ છો; એમની સાથે અણછાજતો 1યવહાર કરો છો : તેવી અમને ણ
થતાં, અમે તેમને અહ«થી ુ ર, મોકલી દધી છે .”
ખાન ,” ^ીઓ તો %ુ_ુષોને આનંદ આપવા માટ બનાવાયેલી છે ; એમ અમે માનીએ છએ. અમાર ^ીઓ પણ આવા
જ વીચારની હોય છે . કોઈ પણ %ુ_ુષ સાથે Mુકત સહવાસને એ બધીઓ આનંદથી માણતી હોય છે .”
ગોવો .” એ તમાર રત હશે. અમાર નજર તો દર ક ^ી એક માતા છે – અમાર જોગમાયા 0વી.”
ખાન 1યંગમાં હ&યો,” તમે તમાર માતાની સાથે સંહવાસ કરો છો?”
ગોવો સમસમી ગયો. તેને ખાનના 3દ શની બાઈસનના શીકાર A ૃKયની ખબર હતી. તેણે ક`ું ,” તમે તો 0ને મહાન
તKવ ગણો છો; તેની ¹ર રતે હKયા કરતા હો છો.“
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ખાને ક`ુ,ં ” આ ચચા@ નો કશો અથ@ નથી. આપણી મા[યતાઓ એકબીથી સાવ વીપરત છે . પણ ^ીના મા બનવાને
તમે માન આપો છો; તે મને ગ-ુ.ં એ ભાવનાનો આદર કરવાAુ ં અમાર શીખુ ં પડશે. પણ મીPતાનો મÆ લંબાવેલો
હાથ તમે Åુ કરા1યો છે ; આથી તમાર માટ માર બીJ કોઈ 1યવ&થા વીચારવી પડશે.ચાલો, કાલ સવારની સભામાં
મારા આખર નીણ@યો sુ ં હર કરશ.”
ુ ી Hદર બોલા1યા અને એમની સાથે ગોવાને વીદાય આપી. ગોવાના ગયા
જગાએ તાળ પાડ સૈનીકોને તંન
ુ ાં બોલા1યા.
બાદ ખાને બી સરદારોને મંPણા માટ પોતાના તંમ
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3કરણ – 47 : ખાનની વીજયસભા
બી દવસની સવાર...ગોવાના નેસમાં એક નાનકુ ં મેદાન હુ,ં યાં સામાJક 3સંગો ઉજવાતા. આ>ુ ં મેદાન
હકડઠઠ ભર U ું હુ.ં વ6ચે &થાનીક, બંદવાન વ&તી ઉભેલી હતી અને તેમની Pણ બા<ુ એ ખાનની સેનાના સૈનીકો
ક:લેબધ
ં ી કરને ખડા હતા. સામે ઝાડના થડોનો ખડકલો કરને, રાતોરાત એક મંચ બનાવવામાં આ1યો હતો. મંચને
હરણના ચામડાંથી મઢ દધો હતો. એની આ<ુ બા<ુ ઝાડનાં થડ ઉભા કર, થાંભલા બના1યા હતા. દર ક થાંભલા પર
મોતી, ચમકતા પvથર, પીઓનાં પ«છાં અને જનાવરોનાં હાડકાંની પાંસળઓ લટકાવી ુશોભન કરવામાં આ1યાં
હતાં. વ6ચે વાઘનાં ચામડાં બીછાવી, ખાન અને તેના સરદારો માટ આસન તૈયાર કયા હતાં.
આવો અને આટલો વૈભવ અને _ુઆબ, ગોવાના નેસે કદ ભા¡યાં ન હતાં. બધા &થાનીક રહવાસીઓ ફાટ લી Äખે
આ નવો નરો નીહાળ રા હતા. તેમના સામાJક અને ધામ)ક 3સંગોએ કદ આટલો ભપકો થતો ન હતો.
ખાનના બે Pણ સૈનીકો ઢોલ અને વાંસની શરણાઈ વગાડ, કોઈ નવા જ તાલAુ ં સંગીત ફલાવી રા હતા. આ
સંગીતના તાલે દસ બાર સૈનીકો અવનવી Hગભંગી સાથે A ૃKય કર રા હતા. બી વીસેક સૈનીકો કાળા બતર અને
શીર^ાણ પહર ખડ પગે મંચની ચોક કરવાના કામમાં %ુતળાની 0મ સતક@ ઉભા હતા. તેમના હાથમાં ડર પહyચાડ
તેવાં, પvથરની ગદાઓ ક ભાલા હતાં. કોઈની તાકાત ન હતી ક , આ જડબેસલાક 1યવ&થાને મીનમેખ અસર કર શક.
&વાભાવીક રતે મહાAુભાવોના આગમનની રાહ જોવાઈ રહ હતી. &થાનીક લોકો ભયભીત અને ચ«તાI&ત Mુ\ામાં
‘હવે ુ ં થશે?’ તેની અટકળો મનોમન કર રા હતા. કાÂ અને લાખો તો -ુ4ધમાં મરણ શરણ થયા હતા. ગોવાનો
એક માP નીકટનો સાથી, પાંચો લાન વદને, આ વ&તીમાં અલગ તર આવતો હતો. તેને ગોવાની ચીતા બsુ
સતાવતી હતી. બંદ બ[યા બાદ, ગોવાને બધાથી અલગ રાખવામાં આ1યો હતો. પાંચાને ડર હતો ક , કદાચ તેની હKયા
કર નાંખવામાં આવી હોય.
ુ ાંથી એક રસાલો મેદાન તરફ મંદ ગતીએ બહાર
અને બધાંની આુરતાનો છે વટ Hત આ1યો. ખાનના તંમ
નીક¡યો. વીસેક Hગરકોની વ6ચે જગો, lુલો, નદ પારના કબીલાના Mુખીયા અને બી ચાર ક સરદારો Äખો
ચાર થઈ ય તેવા ભભકાદાર દ ખાવમાં, ગૌરવથી મ&તક Xુ ં કરને ચાલતા હતા. એ બધાની વ6ચે માથે પ«છા અને
મોતીથી સવેલો Mુગટ પહરલો ખાન તરત <ુ દો તર આવતો હતો. આ બધાંની પાછળ ગરબડા દ ખાવવાળો અને
સાવ સામા[ય દ ખાતો, ગોવો મા°ુ ં નીુ ં કર ઘસડાઈ રો હતો. પણ, બધાના આ£ય@ વ6ચે, ગોવાને કોઈ દોરડાં
બાંધેલાં ન હતાં. ગોવાને સાજો સમો જોઈ; બધાના મનની આશંકાઓ નીMુળ
@ થઈ. ખાસ તો પાંચાને ટાઢક વળ. એનો
Jગર દો&ત સહસલામત હતો.
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આ હાઉસન ઉસનને આવુ ં જોઈ, ખાનના સૈનીકોએ વીજયઘોષ કર, ખાનની સવારને આવકાર. સંગીતનો
તાલ ઝડપી બ[યો. લoકરની આગેnુચ થતી હોય, તેવા તાલેતાલે, A ૃKયકારોના લયે પણ વેગ પકડો. ખાનના
સૈનીકોનો ઉમંગ અને હષ:લાસ ચરમસીમાએ પહyચી ગયા.
આવો મહાન ઉKસવ ગોવાના નેસમાં કદ ઉજવાયો ન હતો. પણ &થાનીક વાસીઓના મનમાં આ બધો ઠઠારો કશો
ઉKસાહ જ[માવી શક તેમ ાં હુ?ં ઉલટાંના નીરાશા અને હતાશા વધાર ઘેરાં બ[યાં હતાં. બtો અને નદની
ઓલીપારના વાસીઓ પણ આનાથી પર ન હતાં. ખાનને સાથ આપવાના માઠાં પરણામ હવે તેમને સમયાં હતાં.
સમI વ&તીને માથે Pાટક પડલ Fુલામીનો અહસાસ સૌ અAુભવી રાં હતાં.
છે વટ ખાનના રસાલાએ મંચ પર &થાન Iહણ કયા . બધાના આ£ય@ વ6ચે, ગોવાને પણ મંચ પર બેસવાAુ ં કહવામાં
આ1-ુ.ં નદપારના કોતરમાં રહતા બtોને મોટાં પાનનો એક વ«ઝણો આપી; ખાનની ઉપર સતત શીતળ હવા
3સરાવતા રહવાAુ ં કામ સyપવામાં આ1-ુ ં હુ.ં મને કમને તેણે આ દાસકમ@ શ_ુ ક-ુ. તેણે કર લા દગાની આ સ તે
કડવા દલથી ભોગવી રો હતો.
હવે બાઈસનના શીકારનો નાચ શ_ુ થયો. મેદાનવાસીઓ માટ આ અવનુ ં કરુક હુ.ં જોગમાયાની &ુતીમાં
કરાતાં નાચ કરતાં આ <ુ દો જ તાસીરો હતો. બાઈસન સાથેની ઝપાઝપીમાં છે વટ બાઇસનનો ભોગ લેવાનો અભીનય
થયો. બાઈસનના _ુપમાં ગોવાની 3ને પોતાની કમનસીબીનાં દશ@ન થઈ રાં.
અને એકાએક શાંતી ફલાઈ ગઈ. ખાનના Mુય સરદાર સમારં ભની શ_ુઆત કરતાં ક`ું ,”નામદાર ખાન બહાુ રને
ઘણી ખમા! આજના આ વીજયોKસવમાં ખાન બહાુ ર વતી sુ ં સૌAુ ં &વાગત ક_ું ¯ં; અને આપણા લાડલા, મહાન
રાજવી ખાન બહાુ રને હવે પછ આ 3દ શના વહવટ માટ ની હરાતો કરવા વીનંતી ક_ું ¯ં. “
અલબ સભાની સમI કાય@વાહAુ ં ભાષાંતર કર, &થાનીક લોકોને જણાવવાની જવાબદાર lુલાની હતી. &થાનીક
લોકો મનમાં દબાવેલા તીર&કારથી તેમના આ દગાખોર સાથીને કમને સાંભળ રા. પોતાના જ એક <ુ ના સાથીના
મyમાંથી આ વચનો સૌને કડવાં ઝેર 0વાં લાગતાં હતાં. તે સરદાર ઉમે- ુ ,” ગોવાના સાથી પાંચાને sુ ં મંચ ઉપર
આવવા આમંPણ આ%ુ ં ¯ં.” આ આદ શે બે સૈનીકો પાંચાને મંચ ઉપર લઈ ગયા.
હવે ખાન ઉભો થયો અને તેણે જણા1-ુ ં ,” અમે તમાર વ&તી પર કબજો જમા1યો છે , તે અલબ તમને કોઈને પસંદ
નહ« જ હોય. પણ અમાર તાકાત તમે નજર નીહાળ છે . અKયાર , અહ« 0 હયાત છે ; તે તો અમાર તાકાતનો એક
નાનકડો હ&સો માP જ છે . અમાર ઘોડ&વાર સેના પણ થોડા વખતમાં આવી પહyચશે. આથી કોઈના મનમાં વળતો
3હાર કર અમને હંફાવવાની, ચીત કરવાની ¯પી મહ6છા હોય; તો તેને સાવ અથ@હન માનજો.
પણ અમાર નીતી હમેશ માટ રહ છે ક , અમાર ર યતના અમે રક છએ. અમા_ું શાસન &વીકાર , તે સૌ કોઈ
અમારા મીP છે . આથી આપણી વ6ચે એક નવો મીઠો સંબધ
ં આજથી શ_ુ થાય છે . તમારા લાડલા નેતા ગોવાએ
અમાર વતી આ 3દ શAુ ં શાસન કરવા તૈયાર બતાવી નથી. આથી આ સમI 3દ શAુ ં શાસન જગો કરશે, તેની
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સહાયમાં lુલો 3ધાન હશે. આ બtે 0 sક
ુ મો અને નીયમો કર ; તે અહ« રહનાર સૌ કોઈને બંધનકતા@ રહશે. બtે અહ«
ુ ાં રહશે; અને તેમની સાથે અમારા સો સશ^ સૈનીકો પણ હશે. આ બધાંA ુ ં Fુજરાન અને
ઉભા કરવામાં આવેલા તંમ
સગવડની જવાબદાર નેસવાસીઓએ નીભાવવાની છે . દર વષ, વસંત ઋુ બેસતાં, આ વહવટદારોએ અમારા
3દ શમાં અમને નજરાુ ં મોકલવાAુ ં રહશે; અને નવા સૈનીકો પેશ કરવાના રહશે. ”
હવે પાંચા તરફ ફરને ખાને ઉદબોધન ક-ુ, ” ભાઈ, પાંચા! આપણી વ6ચે થયેલ Mુઠભેડમાં તમે 0 1-ુહરચના અને
¨ુંકા ગાળામાં નવાં શ^ો વીકસાવવાAુ ં કૌશ:ય 3દશ)ત કયા છે ; એની sુ ં સરાહના ક_ું ¯ં. આ આવડતનો અમારા
સમI સા¦ાયને લાભ મળે , તેવી અમાર ઈ6છા છે . છ મહનાથી અમે અમારા 3દ શથી ુ ર છએ. આથી આવતીકાલે
જ અમાર વળતી સફર શ_ુ થશે. ગોવો અને પાંચો બtે અમાર સાથે, અમારા 3દ શમાં અમને સાથ આપશે "
આ સાંભળ ગોવો અને પાંચો તો અવાચક જ થઈ ગયા. આવી ભયાનક સની તેમને &વmને પણ ક:પના ન હતી.
ખાને એક આ£ય@કારક હરાત પણ કર, "અમારા સૈનીકો આટલા લાંબા વખતથી ^ીસંગના lુયા છે . તમે
તમાર ^ીઓને અહ«થી ુ ર ખસેડ દધી છે ; તે અમને પસંદ પડÇું નથી. પણ ગોવા સાથેની વાતચીત પરથી અમને
એમ માUુમ થ-ુ ં છે ક , અહ« ^ીઓને માતા ગણવામાં આવે છે ; અને તેમAુ ં સ[માન કરવામાં આવે છે . અમાર
Jવનશૈલી આનાથી સાવ અલગ હોવા છતાં, અમે આ ભાવનાને &વીકારએ છએ. આથી મા_ું ફરમાન છે ક , મારા કોઈ
સૈનીકો ક સરદારો અહ«ની ^ીઓના સ[માનને Äચ આવવા નહ« દ . "
હવે ખાનના સૈનીકોને અને સરદારોને કડવો ¬ુટડો
ં
ગળવાનો વારો હતો. સરદારો સાથે આગલા દવસે થયેલી
મંPણામાં આ વાત બsુ ઉIતાથી ચચા@ ઈ હતી; અને ખાને દ ખીતી રતે સૌની સલાહની ઉપરવટ જઈને આ નીણ@ય
લીધો હતો. પણ ખાનની ુ જ ય સા અને અતીશય લાંબા હાથ આગળ સૌ લાચાર હતા.
જગાએ lુલાના કાનમાં હળવેકથી ક`ુ,ં ” sુ ં નહોતો કહતો, ક ખાન 0વો રા આખી ુ નીયામાં નહ« હોય?“ lુલાએ
હકારમાં ડોnુ ં ુણા1-ુ.ં
પોતાના વ2ત1યAુ ં સમાપન કરતાં ખાને ક`ુ,ં " અહ«ના આચાર અને વીચાર Mુજબ તમે સૌ જોગમાયાની %ુ કરો
છો. અમાર માટ પણ તે %ુય રહશે. જોગમાયાની Fુફાને નવેસરથી સવવામાં આવશે. “
સૌ &થાનીકવાસીઓના ઉદાસ મનમાં આ ઉદારતાથી થોડક શાતા વળ. નવો શાસક ધાય હતો; એટલો <ુ લમી ન
હતો. પણ ગોવો અને પાંચો &તxધ બનીને તેમના નવા, અણગમતા ભવીNયને દોષ દઈ રા. &વદ શથી દ શનીકાલની
આ આકર સ, તેમને મોત કરતાં પણ વધાર ુ Nકર જણાઈ. પણ પોતાની મરJ Mુજબ કરવાની &વતંPતા તો સૌ
Fુમાવી જ બેઠા હતા. ખાને પોતાAુ ં વ2ત1ય %ુ_ું ક-ુ. ઢોલ અને શરણાઈના નાદ આ હરાતને વધાવી લીધી. છે :લે,
ખાનના સરદાર સભા બરખા&ત થયેલી હર કર.
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એક વગ@વીહન સમાજમાં શાસક અને શાસીત વગ - કદ ન lુસ
ં ાય એવી રતે - અ&તીKવમાં આવી ગયા હતા.
Fુલામીની બેડઓ ઘડાઈ ુક હતી; 0 કાળના પસાર થવા સાથે વધાર ને વધાર જડબેસલાક અને જટલ બનવાની
હતી. તેનાં અનેક અવનવાં અને ભયાનક _ુપો ભાવીના ગભ@માં સાકાર થવાનાં હતાં. સં&nૃ તીની ન રોકાઈ શક તેવી
હરણફાળની સાથે, આ nુ _ુપતા અને એને આAુષગ
ં ીક અનેક ુ ષણોનાં વરવાં અને કડવાં બીજ પણ રોપાઈ ુાં હતાં.
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3કરણ – 48 : ગોવાનો વીષાદ
ઘમસાણ -ુ4ધ પછના Pી દવસની સવાર પડ. ખાન, ગોવો, પાંચો, Pણ સરદારો અને પચાસ સૈનીકોએ
ગોવાના નેસમાંથી 3&થાન શ_ુ ક-ુ. P&ત મને ગોવો વીચાર રો હતો.
વીહો અને લોકલાડલી _ુપલી જોજનો ુ ર હતાં. કાÂ અને લાખો કાળભૈરવના સપાટામાં કામ આવી ગયા હતા.
પોતે અને પાંચો &વદ શથી હમેશ માટ , બsુ ુ ર વીદાય થઈ રા હતા. બીજો કોઈ &થાનીક રહવાસી બાકની વ&તીને
નેતાગીર અને દોરવણી આપી શક તેમ ન હુ.ં ^ીઓ સાથે ુ 1ય@વહાર નહ« કરવાની ખાને ખાતર આપી હતી.
જોગમાયાની %ુને તેણે આદર આપી મા[ય રાખી હતી. હવે વ&તી પર ખાનના ુબાનો Hnુ શ જડબેસલાક અને અફર
રતે &થાપી દ વામાં આ1યો હતો. ખાનની અJબોગરબ ુ રં દશીતા અને રાજકય nુ શળતાનો તે કડવા મનથી અહસાસ
કર રો.
ગોવો અને પાંચો આ પદયાPામાં ખાનની પડખે જ હતા. તે બtેને દોરડા વડ બાંધવામાં આ1યા હતા. તેમની પાસે
કોઈ શ^ રહવા દ વામાં આ1-ુ ં ન હુ.ં ઉપરાંત ચાર સૈનીકો ભાલા અને

તીરકામઠાં તૈયાર રાખીને આ Pણની

આ<ુ બા<ુ , ચાંપતી નજર સાથે ચાલી રા હતા. ગોવો અને પાંચો કોઈ સંજોગોમાં ખાનને ઈ પમાડ શક અથવા
ભાગી શક તે અશ હુ.ં
ગોવાએ ઈશારાથી ખાનને જણા1-ુ ં ક , તે &વદ શ છોડતાં પહલાં જોગમાયાની Fુફાએ છે :લીવાર જવા માંગે છે . ખાને
સમતીમાં ડોnુ ં ુણા1-ુ.ં નદ ઓળંગીને આખી પલટને પવ@ત પર આવેલી જોગમાયાની Fુફા તરફ 3યાણ શ_ુ ક-ુ.
બપોર ુધીમાં તો બધા Kયાં પહyચી ગયા. થોડક વાર જોગ યાને આદરમાં નમન કર, ખાન Fુફાની બહાર આવી
ગયો. હવે Fુફાની Hદર માP ગોવો અને પાંચો જ રા.
ગોવો મનનો બધો ઉભરો કાઢ, માતા આગળ છાતીફાટ રડવા લાયો. તેની જ«દગીનો આ ક_ુણમાં ક_ુણ અવસર
હતો. એના મનનો સંતાપ ન Jરવી શકાય તે રતે ઉભરાઈ રો હતો. તેના આખાય આયખાની ઉપલxધી એળે ગઈ
હતી.
આ કાળMુખી ઘડ માટ માતાએ તેને વીશીNઠ શ2તી આપી હતી? આ માટ તેણે નદ ઓળંગી હતી? આ માટ તે
તરતાં શીયો હતો? આ માટ તેણે નદપારની વસાહત &થાપી હતી અને વહાલાં કોતરવાસીઓનાં Jવન ુખ અને
સM ૃ4ધીથી ભર દધાં હતાં? અKયાર ુધી કવી સભર અને સBય જ«દગી તેણે &વમાનભેર Fુર હતી? આખી
જ«દગીની યાદગાર ઘટનાઓ ગોવાના Hતરચ»ુ આગળ કાફલાની 0મ પસાર થઈ ગઈ.
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પાંચા સીવાય કોઈ મીP ક &વજન તેની સાથે રાં ન હતાં. તેને 3ાણ3ીય _ુપલી અને 1હાલસોયો કાનો ફર કદ
તેને જોવા મળવાનાં ન હતાં. તે સાવ એકલો અને અ¨ુલો પડ ગયો હતો. તે હવે પોતાની Jવન સફરનો &વામી ન
હતો. તે ખાનનો દાસ, આCીત બની ગયો હતો. મહાન ગોવો એક પરદ શીનો Fુલામ બની ગયો હતો.
કડવા ઝેર 0વા °ુકં ને ગોવો ગળ રો. મન ખા¨ું ખા¨ું થઈ ગ-ુ.ં માતાની લાન ુરત અને ની&તેજ Äખો
ગોવાને કશોય સંદશ આપવા સમ રાં ન હતાં. કોઈ 3ેરણા ક ભવીNયના કાય@ માટ નો સંકત આપવા આ Fુફા હવે
અસમથ@ હતી. અને આના સીવાય બી<ુ ં ક-ુ ં 3ેરણા&થાન ગોવા માટ હુ?ં ગોવો ન ભર શકાય તેવા ખાલીપાના Xડા
nુ વાના ગતા@ માં પોતાની તને ુ બતી અAુભવી રો. એ કાળા ડબાંગ તલાતલમાં તેનો કોઈ સહારો ન હતો – >ુદ
જોગમાયા પણ નહ«.
પાંચાએ ગોવાના ખભા પર હાથ Mુો. પણ એ હાથમાં હવે કોઈ કૌવત ન હુ;ં કોઈ આશાયેશ ન હતી. કોઈ
સધીયારો ન હતો. બtે Jગર મીPો એકમેકને ભેટને ચોધાર આુએ રડવા લાયા – અસહાય, અશ2ત, દર\,
ઉપેીત, Fુલામ. એમની આ શોકમન અવ&થા કટલાય વખત ુધી ચાલતી રહ; તેનો કશો ખયાલ એ બે ુ ખીયારાંને
ન રો.
ખાન ફરથી Fુફામાં 3વેoયો. તેની સમ<ુ નજર આ બેનાં પારાવાર ુ ખને પારખી ન શક તેવી જડ ન હતી. પણ
ુ ીમાં ગોવાના ચહરા પર નજર માંડ
તેની રાજનીતીમાં આ બેના ુ ખનો કોઈ ઈલાજ સંભવીત ન હતો. તેણે સહાAુlત
અને ગોવાના બરડા પર હાથ ફર1યો. એમાં શાસકનો ઉપહાસ ન હતો : એક નવી મીPતાAુ ં ઈજન હુ.ં Pણે જણ ભાર
પગલે Fુફાની બહાર આ1યા. પવ@ત ઉતરને કાફલો નદકનાર નીચેની તરફ આગળ વ4યો.
નદકનાર રાતવાસો કર, બે દવસે બધા પવ@તમાળાના ઘાટ આગળ આવી પહy6યા. ખાનની Äખો તેની
ુ ર નદકનાર આવી પહyચેલી જોઈ, નવી >ુશીમાં નાચી ઉઠ. ઘાટનો ર&તો હવે તૈયાર હતો.
ઘોડ&વાર સેનાને સમેત
અગણીત કાફલાઓની આવન વન માટ નવો અને સરળ ર&તો થનગનાટ કર રો હતો. ભવીNયમાં મેદાનો પર
Pાટકનાર અગણીત સેનાઓને નવો માગ@ આમંPણ પાઠવી રો હતો.
પણ શોક સમાધીમાં નીગ@ત બની, છે ક Xડ ુ બેલા ગોવા અને પાંચાને હવે કોઈ નવી યાતનાઓ વધાર Xડ ુ બાડ
શક તેમ ન હતાં.
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3કરણ – 49 : વીકરાળ કાળ
ઘોડસવાર સેનાના Pણ નાયકો અને સો સૈનીકોએ જયઘોષથી ખાન અને તેના કાફલાને વધાવી લીધો. ઘોડાઓ
અને તેમના સવાર સવારની Fુલાબી ઠંડમાં તરવરાટથી થનગનતા હતા. નવી ભોમકામાં નવા પરાBમો કરવા સૌ
nૃતની£ય હતા.
ખાને તેમને સંબોધન કરતાં Xચા અને પહાડ અવા0 ક`ુ,ં ” સાથીઓ! તમને ણીને આનંદ થશે ક , નદપારના
મેદાનોના Mુય અને 1-ુહાKમક &થાન પર આપણે કબજો જમાવી લીધો છે . આપણા પગપાળા સૈનીકોની સેના Kયાં
તમાર વાટ જોઇ રહ છે . નજર પણ ના પહyચે Kયાં ુધી લીલોતરથી છવાયેલા આ સમ&ત 3દ શને આપણા
સા¦ાયમાં ભેળવવો એ તમા_ું કામ છે . ઘોડ&વાર સેના જ એ કર શક.”
સૌએ 3ચંડ નીનાદથી ખાનના આ વ2ત1યને વધાવી લીુ.ં
ખાને ઉમે-, ુ ” આ 3દ શને માર સા નીચે આણવાની સાથે સાથે એ જ_ુર બને છે ક , અહ«ની જનતા 3ેમથી મારા
શાસનને &વીકાર ; અને આપણી સાથે ુ ધમાં પાણીની 0મ ભળ ય. આ 4યેય હાંસલ કરવા મÆ બે સધીયારા Jતેલા
&થાનકના રહવાસીઓને આmયા છે . પહU ું એ ક , તેઓ 0ની ઉપાસના કર છે તે, જોગમાયાને sુ ં પરમ શ2તી તરક માન
આ%ુ ં ¯ં.”
બધાએ ‘ જોગમાયાની જય! “ ના પોકાર કયા@ .
વળ ખાને ઉમે-, ુ ” બી<ુ ં એ ક , અહ«ની જનતા પર, ખાસ કરને ^ીઓ પર કોઈ અKયાચાર આપણો કોઈ સૈનીક નહ«
કર .”
આ વાત સાંભળ સેનામાં સોપો પડ ગયો. મહનાઓથી વીષય વાસનાથી પીડાતા, -ુવાનીના મદમાં મદહોશ,
હણહણતા તોખાર 0વા લીમો માટ આ ન ગળ શકાય તેવો ¬ુટં ડો હતો. પણ ખાનની ઈ6છા વી_ુ4ધ કરવાની
કોઈની તાકાત ન હતી. Pણ સરદારોએ ક`ુ,ં ” અમે જ_ુર એ વાતAુ ં 4યાન રાખીુ.ં ’
ખાન &વદ શ પહyચવાંની ઉતાવળમાં હતો. તેણે સૌને સફળ થવાની ુભે6છા પાઠવી. તેની સાથેના કાફલાના દર ક
જણને ઘોડાઓ ફાળવવામાં આ1યા. ગોવા અને પાંચાને ઘોડસવારની કળા આવડતી ન હતી. છતાં તેઓ ભાગી ન
ય તે માટ તેમને દોરડા વડ ઘોડા સાથે બાંધી દ વામાં આ1યા અને તેમના ઘોડાઓને દોરવાAુ ં અને તેમની ઉપર
ચોક કરવાAુ ં કામ ચાર સૈનીકોને સyપવામાં આ1-ુ.ં છે વટ ઘાટના નવા ર&તા પર ઘોડાઓ પર ખાનના કાફલાએ
ઓતરાદ દશામાં 3યાણ શ_ુ ક-ુ.
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ખાન અને તેનો કાફલો નજરથી ુ ર થયો ક તરત જ, મોટા તરાપાઓ નદમાં લાંગરવામાં આ1યા. ઘોડા ભડક ન
ય તેની અગમચેતી વાપરને, સાંજ ુધીમાં સેનાએ નદ પાર કર દધી. હવે ઘાટ અને પવ@તાળ 3દ શની કોઈ
મયા@ દાઓ તેમને નડવાની ન હતી. ચાર તરફ ફલાયેલી, લીUુડ ધરતી બીન રોકટોક, ઘોડાઓના ડાબલાઓ તળે
રગદોળાવાની હતી.
નદકનાર રાતવાસો કરને બી દવસની સવાર , આખોય 3દ શ ઘોડાઓના ડાબલાથી ગાJ ઉઠો. ખાનની આ
અ0ય સેના એક પછ એક નેસને ધમરોળતી આગળ વધવા માંડ. દસ દસ ઘોડસવારોની ¨ુકડઓમાં વહºચાઈ એક
એક નેસ સર થતા ગયા. નેસોમાં %ુરલા અબલખ સંયામાં પાલુ 3ાણીઓને જોઈ; શીકારની આ કોઈ જ હરકત
વીનાની સવલતથી સૌ હરત પામી ગયા. કોઈ રહવાસીમાં આમનો 3તીકાર કરવાની તાકાત ક ને ૃKવશ2તી ન હતાં.
એક પછ એક નેસ તેમની બેડ નીચે કચડાતા ગયા. 0 શરણે આ1યા, તેમને નીશ^ કર દાસતાની બેડઓમાં જકડ
દ વામાં આ1યા. 0 કોઈ &થાનીક રહવાસીઓએ સામે થવાની હમત કર; તેમને ઘોડાના %ુછ
ં ડા સાથે બાંધી, %ુરપાટ
વેગે ઘસેડ, નીદ@ ય રતે મરણ શરણ કરવામાં આ1યા.
ખાનના ુ ર થયા બાદ, તેની ુચના ક આદ શ પાળવાની કોઈને જ_ુર ન જણાઈ. દવસ રાત જોયા વીના 0 કોઈ
^ી ક છોકર હાથમાં આવી, તેની સાથે સાMુહક બળાKકાર કરાતા રા. આ પાશવી અKયાચાર રોકનાર કોઈ હાજર ન
હુ.ં એક અઠવાડયા ુધી આ હKયાકાંડ અને બળાKકારો નીમ@મ રતે ર રા. ખાનની શરમ 0મને હ<ુ નડતી
હતી, તેવા જગાના થોડાક સાથીઓ જગાને જઈને મ¡યા અને આ અKયાચારની તેને ણ કર.
ઘોડાઓ હાથમાં આવતાં જગાએ આ વીજય અને હવસના કફમાં ુર આખલાઓને નીયંPણમાં લેવાની કપર
કામગીર હાથમાં લીધી. પણ તે સફળ થાય Kયાં ુધીમાં તો હાથીઓના 3દ શ વાળ મોટ નદના તટ ુધીના બધાયે
નેસોમાં સવ@નાશ અને તબાહ રાતના Hધકારની 0મ ફર વ¡યાં. સવ@P કાળો કર વતા@ ઈ ગયો. આખાયે મલકના
જોરાવર ગણી શકાય તેવા મરદોની લોહ Uુહાણ કાયાઓ ુળમાં રગદોળાઈ, હાડકાં અને માંસની લોથો બની ુક.
કાગડા, સમડ અને ગીધોનાં ટોળે ટોળાં આ તૈયાર ખોરાક આરોગવા ઉમટ પડા. સૌ નીમા@ :ય મેદાનવાસીઓ
Jવનપય@[ત Fુલામીની બેડઓમાં જકડાઈ ગયા. આખાયે 3દ શની એક એક ^ી ુ ખ અને યાતનામાં કણસતી, મીC
3ના ઓધાન પોતાના પેટમાં ઉછે ર રહ.
^ી સ[માન હવે lુતકાળની બાબત બની ુક હતી. હર ક ^ી હવે હવસ સંતોષવા માટ ની હાડમાંસની %ુતળઓ
બની ુક હતી. હવે તે અબળા તરક જ ઓળખાવાની હતી. તેના દ હના હવે સોદા થવાના હતા. ઢોર ઢાંખરની
અવેJમાં હવે તે વેચાવાની હતી. સં&nૃ તીની આ વીજયnુ ચમાં જગાલીયત,
ં
¹રતા, ુ Nટતા અને ‘બળયાના બે ભાગ‘ ની
નીતી જ આખર બની જવાનાં હતાં. જગો અને lુલો એકલા હાથે આ ઘોડા%ુરને રોકવા અસમથ@ રહવાના હતા.
ખાનની [યાય3ીયતા અને રાજકય કૌશ:ય ઘોડાની ઝડપે ઓતરાદા 3દ શ તરફ ભાગી રહ હતી. આ હKયાકાંડ
અને ઘોર દમનની તેને કશી ખબર પડ શક તેમ ન હુ.ં
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એકાદ મહના પહલાં Hધાર રાતે વીહાએ ભાખેU ું અને પોતાના જ મનમાં ભંડાર રાખેલી દા_ુણ 1યથાઓAુ ં nુ &વmન
એક ભયંકર અને પાછ ન વાળ શકાય તેવી વા&તવીકતામાં પરવત@ન પા-ુ ં હુ.ં કાળા ઘનઘોર વાદળની સોનેર
કોર 0વી એક જ આશા બાક રહ હતી ક, આ ુ દ@ શા જોવા વીહો ક તેના કોઈ Hતરં ગ સાથી હાજર ન હતા; ભવીNય
માટ ની એક માP આશાની nુ ંપળ 0વો કાનો હાથીઓના 3દ શથી પણ ઘણે ુ ર સાાત &વગ@ 0વા 3દ શમાં ઉછરતો
ક:લોલ કર રો હતો.

અAુBમણીકા
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3કરણ – 50 : Mુ2તીAુ
તીAું પહU ું કરણ
ખાનનો કાફલો ઘોડાઓ પર %ુરપાટ &વદ શ પાછો વળ રો હતો. આBમણ પહલાંની ધીમી ચાલ હવે જ_ુર ન
હતી. પગપાળા સૈનીકો, તેમના પડાવ, અને -ુ4ધ માટ ની સામIી હવે પાછ લાવવાની ન હતી. આથી 0 Hતર કાપતાં
એક મહનો લાયો હતો; તે Pણેક દવસમાં જ કપાઈ જવાAુ ં હુ.ં વળ એક વીશાળ 3દ શ પર કબજો જમા1યાના
વીજયનો અને ઘાટનો નવો ર&તો બના1યાનો કફ પણ હતો.
ખાન પોતાની ુ રં દશી પર મનોમન પોતાની પીઠ થાબડ રો હતો. તેણે એક સાવ અ®યા Mુલક પર પોતાAુ ં
સાવ@ભૌમKવ &થાપીત ક-ુ હુ,ં એટUું જ નહ«; પણ શેષ જનતાને નેતાવીહોણી કર દધી હતી. નવી 3નાં બે અMુ:ય
રKનો – ગોવો અને પાંચો - તેના પાષાણ સકંમાં કદ હતા. ગોવાના બે ખાસ સાથીઓ કાÂ અને લાખો ઘમસાણ
-ુ4ધમાં M ૃK-ુ પાયા હતા. Fુઢ ાન અને ડહાપણના ભંડાર 0વો ગોવાનો સાથી વીહો ભાગી ગયો હતો.
Hતરના છે ક Xડાણમાં ખાનને એક માP આશંકા ગી ઉઠ. ‘ ગોવાની પKની અને તેનો બાળ વારસ મારા
કબમાંથી સફળતા %ુવ@ક છટક ગયાં છે . તેની કળવઁણી માટ વીહા 0વો કાબેલ વડલ _ુપલીની તહનાતમાં હાજર
છે . તે કદાચ નવો પડકાર ઉભો કર ; અને નવા ભયમાં પરવત@ન પામે. પણ એમ થતાં ઓછામાં ઓછા વીસ વરસ
તો નીકળ જ જવાનાં. Kયાં ુધીમાં તો મારો રાયકાળ ખતમ થઈ જવાનો. એ દરમીયાન જગો નવા 3દ શમાં
પોતાAુ ં શાસન જડબેસલાક &થાપીત કર શક; તેટલો કાબેલ છે જ. મÆ મારા બાપની આબ_ુ, આણ અને સા¦ાયને
અનેક ગણાં વધાયા છે . મારો દકરો જ_ુર મારાથી સવાયો થશે, થશે ને થશે જ.‘
ખાને પરમ સંતોષનો uાસ લીધો.
આની વી_ુ4ધ ગોવો પરમ હતાશાના ગતા@ માં Xડ ને Xડ સરકતો જતો હતો. તેની સાથે બી ઘોડા પર સવાર
પાંચાના હાલ પણ ાં સારા હતા? પાંચાની કશી nુ નેહ આ કાળઝાળ આપીનો ઉકલ શોધવા કામ લાગે તેમ ન હુ.ં
બtે મીPો અસહાયપણે, નદના %ુરમાં ઝાડAુ ં થડ ઢસડાુ ં રહ; તેમ નીગ@ત ભાવે 3ચંડ વેગથી પોતાની ુ દ@ શાની
કોઈક અાત અને ભયાવહ ખાઈ તરફ ધસી રા હતા.
ઘોડાના તી¥ વેગની સાથે ગોવાને પોતે કર લો પહલો શીકાર યાદ આવી ગયો. તે કશોરાવ&થામાં માંડ પહy6યો
હતો, અને મોટ રાંA ુ ં અAુકરણ કરને એક હરણને પvથર મારને ભyય ભેF ું કર દ વા 3યKન કર રો હતો. હરણ
તી¥ વેગે તેનાથી ુ ર ભાગી ર`ું હુ.ં ગોવાની દોડની ઝડપે કોઈ સંજોગોમાં તે હરણને પકડ શક તેમ ન હુ.ં Kયાં
કોઈક મોટો કાંટો હરણના પગમાં ભyકાતાં, તે લંગડાુ ં થઈ ગ-ુ ં હુ.ં અને યોય Hતર ગોવાએ તાકને પvથર
હરણના માથા પર ઝ«ો હતો. મરતી વખતે હરણે 0 ૃ Nટથી ગોવા સામે જો-ુ ં હુ;ં તે ગોવાને આ0 યાદ આવી ગ-ુ.ં
હવે ગોવો શીકારમાંથી >ુદ શીકાર બની ગયો હતો; અને પારધી તેને બંદવાન કરને હરણથી પણ વધાર ઝડપે ુ ર
અને ુ ર લઈ જતો હતો.
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ગોવાના વીષાદની ચરમ સીમા આવી પહyચી. હવે વધાર લાની અને ચ«તા શ જ ન હતા. તેને ભાસ થયો ક,
તે જમીન તરફ સીધો આગળ ધપી રો ન હતો; પણ એક Hધાર Xડ, કોઈ જ તળયા વગરની ખીણમાં સતત નીચે
ને વુ નીચે ફંગોળાઈ રો હતો. હવે વીચાર પણ વીનીપાતની આ ઝડપને અતીBમવા સમ ન હતા.
એક જ ણ અને ગોવો સાવ વીચારુ[ય બની ગયો. ભ1ય lુતકાળની મીઠ યાદો, છે :Uું અધઃપતન અને કાÂં
ડબાંગ ભવીNય - આ બધાંના વીચારો એકાએક ઓસર ગયા. કોઈક અJબોગરબ નીરવતા ગોવાના મનોરાયને
ઘેર વળ, સવારના ુય@ના કરણોમાં રાતની કાલીમા ગાયબ થઈ ય; તેમ બધો વીષાદ અને લાની પલાયન થઈ
ગયા. કોઈક પરમ શાંતી ચાર તરફ છવાઈ ગઈ.
ઘોડાના પગની દડબડાટ, તી¥ વેગમા હડસેલા અને જોશથી Èંકાઈ રહલા પવનની લહરઓ તતની
સંવેદનાઓ ગોવાના Hગ 3Kયંગમાં જ[માવી રાં. આ બધાં પહલાં પણ હાજર હતા જ; પણ વીચારોના ઘોડા%ુરમાં
ગોવો તે અAુભવી શકતો ન હતો. હવે આ બધી સંવેદનાઓ Mુ2ત રતે મહાલવા લાગી અને કોઈ અયબ 3કારની
ુ ી ગોવાના ચીમાં પેદા કરવા માંડ. ગોવાએ Jવનમાં કદ આવી શાંત સંવેદનાઓ અAુભવી ન હતી. કોઈ
અAુlત
અસામા[ય ઘટના ન હોવા છતાં તેમાં કુકં નવીન હુ.ં
ગોવાને આ &થીતી ગમવા માંડ.
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તીનો
3કરણ – 51 : ગોવાની Mુ2તી
નો 3ારં ભ
આ Aુતન &થીતીને આમ ગમાડવા સીવાય બીજો કોઈ વીક:પ નથી, તે વા&તવીકતાનો ખયાલ પણ હવે ગોવાના
ચીને કોરતો ન હતો. કવળ વત@માનની હાજર જ ગોવો અAુભવી રો. ગયેU ું અને આવના_ું કુ ં આ ની&તxધ
શાંતીને ખલેલ પહyચાડ શક તેમ ન ર`ુ.ં તેના રોમે રોમમાં કોઈક અ®યા, અણદઠા ધારા3વાહની લહરઓ
મ&તકની ટોચથી પગના HFુઠાની ટોચ ુધી અને જમણા હાથની Äગળઓના અI ટ રવાંથી ડાબા હાથની
Äગળઓના ટ રવાં ુધી ફર વળતી તે અAુભવી રો. આગળ પાછળ, ઉપર નીચે, ગોવાના સમ&ત શરરમાં કોઈક
અણી ચેતનાના ધોધના ધોધ Èટવા માંડા.
પરમ ચેતનાની આ 3થમ ઝલકના તેજ%ુજ
ં માં ગોવો નહાતો રો, ભ«તો રો. તેની સમI ચી ૃીઓ, સં&કારો,
ુ ીમાં
3તીBયાઓ, ગમા, અણગમા, %ુવ@Iહો, ુખ અને ુ ખ ગૌણ લાગવા માંડા. આમ અને આમ એક નવી જ અAુlત
Mુસાફરના પહલા દવસની સાંજ પડ ગઈ. ઉતારો કરવાનો સમય થઈ ગયો. કાફલો એક વહળાના કનાર રાતવાસો
કરવા રોકાયો. જમવા માટ કોઈ શીકાર કરવાનો ન હતો. %ુરતી સામIીનો %ુરવઠો નદ કનાર થી સાથે જ લાવવામાં
ુ
ુ ીમાંથી 3ગટ લી
આ1યો હતો. કામ ચલાઉ તંઓ
ખોડાઈ ગયા. સવારથી ગોવાએ કુ ં ખાુ ન હુ.ં છતાં નવી અAુlત
એક અયબ &Èત) ગોવો અAુભવી રો હતો. તેને જમણમાં જોડાવાનો ઈશારો કરવામાં આ1યો. પણ ગોવાએ ડોnુ ં
ુણાવી ના પાડ.
પાંચો ગોવા પાસે ગયો અને ભોજન કરવા વીનંતી કર. પણ ગોવો તો ટસનો મસ જ ન થાય. પાંચાએ ક`ુ,”
ગોવા! આમ તો ુ ં મર જઈશ. ચાલ હઠ ન કર અને ખાઈ લે.”
ગોવાએ માP ઈશારાથી નtો ભણવો ચાUુ રાયો. પાંચાને ડર લાયો - ‘ાંક આAુ ં ફટક ગ-ુ ં તો નથી ને?’ પણ
ગોવાના મy પર વીલસતી કોઈક Aુતન આભા નીહાળ પાંચો ચyક ગયો. આ તો તેનો <ુ નો અને ણીતો ગોવો જ ન
હતો. આ ગોવાના ખોળયામાં કોઈક બી<ુ ં જ જણ હુ.ં પાંચાને થ-ુ ં ક કોઈક lુત ક 3ેતે ગોવાના મનનો કબજો લઈ
લીધો લાગે છે .
ુ ાં આડા પડા.
પાંચાએ પણ કુ ં ન ખાુ ં અને બtે જણ તેમના તંમ
પાંચો ,” ગોવા! તને ુ ં થાય છે . તે તો મને કહ? ુ ં નહ« બોલે તો જ«દગીમાં પહલી વાર તારા મનમાં પેસી ગયેલા
lુતને કાઢવા માર તને લાકડનો માર મારવો પડશે.”
ગોવાના Mુખ પર બાળક 0ુ ં &મીત વીલસી ર`ુ* તે બો:યો ,”પાંચા! એમ ચ«તા ન કર. એક દવસ માર પોતાની
સાથે મને રહવા દ . મને જોગમાયા કોઈક નવો જ અAુભવ કરાવી રાં છે .“
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કમને પાંચાએ ગોવાના મનનો તાગ કાઢવાના 3યKનો છોડ દધા અને થોડક જ વારમાં ની\ાદ વીને શરણે થયો.
પણ ગોવાની Äખ મ«ચાતી જ ન હતી. ુતેલા શરરમાં પણ સંવેદનાઓનો 3ચંડ જળરાશી Mુ2તપણે વહ રો
હતો. બધી આશાઓ, નીરાશાઓ, 1યથાઓ, ચીતાઓ, વીચારો, તક@ વીતક@ , Mુ:યાંકનો, અપેાઓ બા<ુ એ મેલીને ગોવો
ુ ી કરતો રો. 0મ 0મ રાત
આ %ુરમાં તણાતો જ રો; .તણાતોજ રો. કોક સાવ અ®યા પરમ ુખની અAુlત
મતી ગઈ, તેમ તેમ આ 3વાહ રાતની નીરવતામાં શાંત પડવા માંડો. હવે એક નવી જ પરમ શાંતીએ ગોવાના
મ&તીNકને ઘેર લીુ.ં
અને એ અlુત%ુવ@ શાંતીમાંથી સાવ નવો જ વીચાર, પહલવહલો ઉપસી આ1યો. ગોવો આ£ય@ચકત બની ગયો. એ
વીચાર તેની પોતાની ણીતી ઓળખમાંથી ઉપયો ન હોય તેમ ગોવાને લા-ુ.ં કોઈક <ુ ું જ હોવાપુ ં ગોવાની
Hદર રહને વીચાર ર`ું હુ.ં એ ખચીત ગોવો ન હતો. તેની કોઈક નવી જ ઓળખે જ[મ લીધો હતો.
ગોવાને પોતાના Jવનના આખાયે 3વાહAુ ં એક નુ ં જ દશ@ન થવા માંડÇું - કોઈ Mુ:યાંકન, ગમા ક અણગમા, રાગ
ક ¤ેષ વીનાAુ દશ@ન. પોતાના આખા Jવનને તે એક 3વાહ _ુપે નીહાળ રો. ઘટ ગયેલી બધી ઘટનાઓ આ
3વાહના તરં ગો 0વી તેને લાગવા માંડ. બધા આmતજનો, મીPો, &નેહઓ, અર ! ુ oમનો અને ¤ેષીઓ આ નવી ઓળખ
સાથે તેના ચીમાં નુ ં &થાન લેવા માંડા. Jવનની ઘટનાઓ ુખદ ક ુ ખદ જણાવાના બદલે સહજ જણાવા લાગી.
જોગમાયા માટ નો આદર, કાળભૈરવનો ભય, ક ખાનની તીની વ4ય બાઈસન દ વની વીચીP લાગતી મા[યતા
3Kયેનો કડવો તીર&કાર – આ બધાં પણ ઓગળ ગયાં હોય; તેમ ગોવાને લાગવા માંડÇુ.ં આ બધી મા[યતાઓ કોઈ
આધાર વીનાની છે ; તેમ તેને &પNટ રતે જણાઈ ગ-ુ.ં મનની નબળાઈઓમાંથી 3ગટ લ આ બધી, અવા&તવીક
äમણાઓ ઘડના છÜા ભાગમાં ગાયબ થઈ ગઈ. સતત અને સવ@P 3વત@માન પરમ ચેતના અને સKયને ગોવો
પોતાના શરર અને મનમાં વીલસતાં અAુભવી રો.
એક નવા ગોવાનો જ[મ થયો હતો. તે હવે વીMુ2ત બનવાનો હતો, વીતરાગ અને &થીત3 બનવાનો હતો.
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3કરણ – 52 : પાંચો
Mુસાફરના બી દવસની સવાર પડ. આખી રાત ગોવો Xæયો ન હતો; પણ એના ચહરા પર કોઈ અલૌકક
તેજની આભા છવાયેલી હતી. પાંચાની ચકોર Äખો ઉઠતાં વÆત આ ફરફારને કળ ગઈ. તેને વાતચીત વગર જ
ગોવામાં આવેલા પરવત@નનો અણસાર આવવા માંડો.
પાંચાએ ક`ુ,ં ” કમ ગોવલા! આ0 પણ ઉપવાસ કરવાનો છે ? “
ગોવો ,” ના ર ના. પણ આજથી માંસ ખાવાAુ ં બંધ.”
પાંચો,” કમ?”
ગોવો,” આપણે બsુ શીકાર કયા@ . હવે આપણો જ શીકાર થઈ ગયો. કોણ શીકાર અને કોણ શીકાર?“
પાંચો,” તો ુ ં ખાઈશ ુ?ં ”
ગોવાએ હસીને ક`ુ,ં ” બદામ અખરોટ અને પાણી.”
સવારની હાજતે બtે મીPો Pણ ચોકયાતો સાથે થોડ ુ ર ગયા. પાંચાએ જ_ુર કરતાં થોડો વધાર સમય લીધો
અને યોય જયા શોધવાના બહાને, આમતેમ ફરને, આઘા પાછાના આશીવા@ દ કયા@ . છે વટ બધા સવારો સાથે બtે
જણાએ Mુગા
ં Mુગા
ં સવારનો ના&તો પતા1યો.
ખાન ગોવાને ખાતો જોઈ આનંદત થયો. ખાન રKનપાર>ુ હતો. તેણે ગોવા અને પાંચાની શ2તીઓ અAુભવેલી
હતી; તેમના હાથે માર ખાધો હતો. માટ જ તે Jતેલા 3દ શનાં આ રKનો Fુમાવવા ક વેડફવા માંગતો ન હતો. ધીમે
ધીમે બtે જણ તેના સા¦ાયના ધોર બની જશે; તેવી તેને આશા બંધાણી. તેણે હસીને ગોવાAુ ં અભીવાદન ક-ુ.
ગોવાએ પણ સાAુnુળ 3K-ુર પાઠ1યો.
ખાને હવે પાંચા તરફ નજર કર. પણ પાંચાનો મરડ ઉતય ન હતો. પાંચાએ મy ફરવી દુ.ં
અને કાફલો %ુર ઝડપે આગળ વ4યો. સાં0 બી Mુકામે વાÂ પતાવી બધા ની\ાદ વીને શરણે થયા. પણ ગોવા
ુ ી Hદર ધીમા અવા0 કાંઈક Fુસ%ુસ ચાલતી હતી. બહાર ખડ પગે ચોક કરતા સૈનીકો એમની
અને પાંચાના તંન
ભાષા સમJ શક તેમ ન હુ;ં એટલે બtે મીPોને નીરાંત હતી.
પાંચો,” ચાલ ગોવા! આપણે ભાગી જઈએ. મને ર&તો મળ ગયો છે .”
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આમ કહ પાંચાએ સવારની હાજત દરમીયાન ચામડાંના વ^માં ¯પાવેલો નાનો પણ અણીદાર પvથર બેળે બેળે
બહાર કાઢÊો. હાજત અને જમણ વખતે તેમના હાથ અને પગ ¯Ùા કર લા હોવાના કારણે પાંચો આ પvથર મેળવી
કાઢÊો હતો. પણ ુતી વખતે તો બtેના હાથ અને પગ દોરડા વડ Mુoક ટાટ બાંધેલા હતા.
પાંચાએ ક`ુ,ં ” ગોવા ુ ં આ પvથર વડ મારા હાથAુ ં દોરુ ં કાપી દ , પછ sુ ં આપણા બtેના બંધન કાપી નાંખીશ.
પછ આપણે ¯ટા થઈ Xઘતા હોવાનો ડોળ કરવાનો અને તૈયાર રહવાAુ.ં 0વો ચોકદાર આપણને સહસલામત પડલા
ુ ી પાછલી દવાલ કાપી, તેના પડછાયામાં ચોર ¯પીથી આપણે ભાગી
જોઈ, કલાક ુધી ન આવે; તે દરમીયાન, તંન
જઈુ.ં ”
ગોવો,” એક કલાકમાં ભાગીને આપણે ક ટલે જવાના? આ ઘોડ&વારો તરત જ આપણને પકડ પાડવાના. “
પાંચો,” ગોવા ! યાં ઘોડા બાંધેલા છે Kયાં Hધારામાં બે ઘોડા છોડ આપણે સવાર થઈ જઈુ.ં ”
ગોવો ,” ુ ં ક ’દ ઘોડા પર સવાર થયો છે ? “
પાંચો,” આ બે દ’ મÆ એ જ જોયા ક-ુ છે . તારા ઘોડાને મારા ઘોડા સાથે બાંધી દઈુ.ં મને વીuાસ છે ક , sુ ં મારો
ઘોડો બરાબર હાંક શકશ.”
ગોવાએ બે ઘડ વીચાર કય અને પછ કોઈક અ3તીમ અવા0 બો:યો,” મને આ લોકો પણ મીP લાગે છે . એમને
મારા શીકાર ફરથી નથી બનાવવા.”
પાંચો,” આ પરદ શીઓ અને આપણા મીP? ગોવા! ુ ં પાગલ થઈ ગયો છે ક ુ?ં ”
ગોવો,” lુલો, બtો અને કોતરના Mુખી ાં આપણા ુ oમન હતા? -ુ4ધમાં ન જોડાયેલા બી નેસવાસીઓ પણ
ાં આપણા ુ oમન હતા? એમણે આપણને કર લો દગો ુ ં lુલી ગયો? કોણ મીP અને કોણ ુ oમન? મને તો કશો ફરક
લાગતો નથી. વળ મને ખાનનો 3દ શ જોવાની પણ ઈ6છા છે .”
પાંચાએ ગોવાને સમવવા આકાશ પાતાળ એક કયા@ ; પણ ગોવો ટસનો મસ ન થયો તે ન જ થયો. પાંચાએ
હતાશામાં મા°ુ ં nુ ટÃુ.ં
ગોવાએ ક`ું ,”ુ ં ભાગી ¯ટ. sુ ં તારા બંધન જ_ુર કાપી આપીશ. ુ ં ફતેહ કર.”
ુ ી પાછલી દવાલ
છે વટ ગોવાની સહાયથી પાંચો બંધનMુ2ત થયો. ચોકદાર તપાસ કરને ગયો ક તરત જ તંન
ચીર, પાંચાએ ગોવાને વીદાય ભણી. ગોવાએ જોગમાયાને વીનંતી કર ક , પાંચો તેના સાહસમાં સફળ નીવડ.
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અને Hધારાનો Hચળો પહર પાંચાએ એક ઘોડાને છોડો, તેને ઘાસ ની-ુ; તેના શરર, ડોક અને મy પર 3ેમથી
હાથ પસવાય. ઘોડાની સાથે મીPતા બંધાયાનો અહસાસ થતાં જ, કોઈ અવાજ ન થાય તેમ, તેણે ઘોડાને ધીમેથી
દોય. મશાલોAુ ં અજવાÂં બંધ થયા બાદ તે nુ શળ સવારની અદાથી ઘોડા પર સવાર થયો અને પહલાં ધીમે ધીમે
ુ
અને પછ વધતી જતી ઝડપથી તેણે પડાવની દખણાદ દશામાં 3યાણ આદ-ુ. પડાવના તંઓ
સાવ કડ 0વા
થઈ ીતીજમાં ગરક ગયા; Kયાં ુધીમાં તેને ઘોડસવારની કળા આવડ ગઈ હતી.
અને રાPીના Hધકારમાં પાંચો mયારા માદર વતનની માટમાં આળોટવા મારતે ઘોડ ુ ર અને ુ ર સરકતો રો.

અAુBમણીકા
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3કરણ – 53 : ગોવાની Bોધ Mુ2તી
ુ ાંથી પાંચો છટક ગયા બાદ, ગોવો સતત પાંચાના વીચાર કરતો રો. આખી જ«દગી બtેએ એકબીને
તંમ
અુટ સાથ આmયો હતો. કોતરવાસી અને મેદાનવાસી કબીલાઓના હતની બtેને સરખી ચ«તા રહતી. &વભાવે પાંચો
વધાર ચીકાશવાળો હતો. તે ચકાસી ચકાસીને પગલાં ભરવાં ટ વાયેલો હતો. તેની ુ4ધી સૌથી વધાર સતેજ હતી.
પાંચો ભાગતાં પકડાઈ ય તો આ પરદ શીઓ તેને નથી ખતમ જ કર નાંખે. તે ઘોડા ુધી ય; ઘોડાનો
વીuાસ સંપાદન કર ; છાનામાના અવાજ ન થાય તે રતે ઘોડાને દોર, પડાવથી ુ ર ય; ઘોડસવાર પર પહલ
વહલો હાથ અજમાવે – આ બધામાં ઘણો સમય વીતી ય અને પાંચો ખાસ ુ ર ભાગી ન શક. અને Kયાં ુધીમાં તો
ુ ાં જોવા આવે, Kયાર તેને પાંચાના ભાગવાની ખબર પડ જ ય.
કલાક વીતી ય અને ચોકદાર તંમ
ુ ાં પથારની જયાએ
‘ ુ ં ક_ું તો પાંચાને વે Pણ કલાક મળ ય?’ Kયાં જ ગોવાના મગજમાં ઝબકારો થયો. તંમ
ુ ુ ં વધારાAુ ં ઘાસ પાંચો ુતો હતો Kયાં એકÅુ ં ક-ુ. એની ઉપર ચામુ ં
ુnું ઘાસ પાથર U ું હુ.ં ગોવાએ આખા તંA
પાથર દુ ં અને એક જણ ુ ુ ં હોય, તેવો દ ખાવ ઉભો કય. આટUું ગોઠવી ગોવો ુવાનો ડોળ કર પડો રો.
થોડવાર ચોકદાર મશાલ લઈ Hદર આ1યો. બે કદઓને ુતેલા જોઈ, તે પાછો જતો રો. આમ બે વાર બ[-ુ.ં
Kયાર બાદ તે ુવા ગયો અને તેની અવેJનો બીજો ચોકદાર આવી પહy6યો. તેણે જરા ઝીણવટથી ચકાસણી કર.
પણ તેને કુ ં વાંધાજનક ન જણા-ુ.ં તે પણ બે Pણ વાર ચકાસણી કર ગયો.
અને આમ કરતાં સવાર પડ ગઈ. ગોવો હવે ની£«ત બની ગયો. પાંચાની યોજના સફળ નીવડ હતી. ખાને એક
Mુ:યવાન રKન Fુમા1-ુ ં હુ.ં નવા 3દ શના મહાન વીજય બાદ આ તેનો પહલો અને નાનકડો પણ ની£ીત પરાજય
હતો.
પણ અજવાÂં થતાં જ પાંચો ભાગી ગયાની ચોકદારને ણ થઈ ગઈ. તેણે તેના ઉપરને આ મyકાણના સમાચાર
આmયા. ઉપર રાતો પીળો થતો ગોવા પાસે આ1યો અને ક`ું ,” એ બદમાશ ાં ભાગી ગયો છે ?” ગોવો તો એમાંનો
એક પણ શxદ ાં સમJ શક તેમ હુ?ં મy અને હાથના હાવભાવથી તે સમજતો નથી; એમ ઈશારો કય.
ઉપરએ Bોધથી ચામડાંની વાધરનો સાટકો ગોવાને ફટકાર દધો. ગોવો અર રટામાં સીસકારો બોલી ગયો. તેની
પીઠ પર સોળ જ નહ«, લોહના ટશીયા પણ ÈટÊા. તેણે ગોવાને ઉપરા ઉપર, Pણ ચાર સાટકા ઠોક દધા.
ગોવાના મનમાં Bોધની àવાળાઓ 3ગટવામાં હતી; Kયાં જ એના નવા મનોનીIહ તેના મનની લગામ પકડ લીધી.
તેણે સંક:પ કય ક , નવો વીચાર ુ ં આવે છે , તેની ઉપર જ sુ ં 4યાન ક[\ીત કરશ. અસ વેદનાની જયા આ સંક:પે
લીધી. વેદનાની તી¥ સંવેદનાની ઉપરવટ થઈ ગયેલા સાવ નીવ)ચાર મનમાં, તેના પોતાના આ£ય@ વ6ચે Bોધ
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ઓગળ ગયો. પીઠની બળબળતી ચરચરાટ ગૌણ બની ગઈ. કોઈક અયબ શાંતી બાદ lુતકાળની એક યાદ
ઉગર થઈ ગઈ.
એક શીકારના 3સંગ વખતે, ગોવાએ એક હરણ નJક આવતાં પvથર ફºો હતો; પણ એ જ સમયે પગમાં કાંટો
આવી જતાં; તે મમ@&થાન ુક ગયો હતો; અને પvથર હરણની પીઠ પર પડો હતો. કાંટાને કારણે તેણે ઉભા રહ
જુ ં પડÇું હુ;ં અને હરણ ભાગી ગ-ુ ં હુ.ં તે વખતે પોતાને થયેલી હતાશા ગોવાને યાદ આવી ગઈ. આ0 ખાન, તેનો
અધીકાર અને ચોકદાર પણ એવી જ પર&થીતીમાં Mુકાયા હતા. તેમનો બંદ હાથતાળ આપીને છટક ગયો હતો.
ુ ી 3ગટ થઈ.
પાંચા 3Kયે અનહદ 3ેમ હોવા છતાં, ગોવાને આ બધા માટ એક નવી અને અણી સહાAુlત
બધા સૈનીકોમાં કોલાહલ મચી ગયો. આ કોલાહલ સાંભળ ખાન પણ Kયાં આવી ગયો. તેને પાંચો છટક ગયાની
માહતી મળ. તેણે ગોવાનો લોહ નીગળતો વાંસો જોયો. તે બરાડ ઉઠો ,” અર ! અÉલના ઓથમીરો! આને મારવા
કરતાં બે ચાર જણ ઘોડા પર મારતી સવારએ દખણ દશામાં ઓલાને પકડવા ઓ ને?”
પેલા ઉપરની સાન હવે ઠકાણે આવી. તે અને બી Pણ જણા મારતે ઘોડ પાંચાના સગડ ચાંપતા, દીણ દશામાં
ઉપડા. પણ પાંચો તો આ લાંબા Hતરાળમાં, આગલા પડાવ ુધીના, અડધે ર&તે પહyચી ગયો હતો. કલાક ક બાદ
ચાર ુડથલો વીલા મyએ પાછા આ1યા.
આ દરમીયાન ખાન ગોવાના ચહરાAુ ં બારકથી નીરણ કર રો હતો. તેને તેમાં કોઈ ઉપહાસ, ક 1યંગની ર ખા
ન જણાઈ. સાટકાના મારને પણ ગોવાએ હસતે Mુખે Jર1યો હતો. ગોવાની આ ઠંડ તાકાત નીહાળ ખાન અચંબો
પામી ગયો. બtે વ6ચે ભાષાના ફર અને ુ ભાષીયાની ગેરહાજરને કારણે, કશો સંવાદ હJ શ ન હતો. પણ
ગોવાની નવી ઉભર રહલી &વ&થતા ખાનના મનમાં ચ«તા ઉપવવા માંડ.
તે તેના માણસો તરફ ફય અને ક`ું ,” એક પી તો ઉડ ગ-ુ.ં જો આ બીજો બંદ છટક ગયો; તો તમાર કોઈની
ખેર નથી. આ અગKયના બંદને કોઈએ વીતાડવાનો નથી. એના ઘાની બરાબર ચાકર પણ કરવામાં આવે. ”
ગોવા પરનો mતો હવે એકદમ કડક બની ગયો. એક સૈનીક તેના વાંસા પર કશીક વન&પતી વાટને તેનો લેપ
લગા1યો અને વેલાના પાનના પાટા બાં4યા.
ગોવો પોતાની વેદના અને Bોધ પર મેળવેલા વીજયને અવલોક રો. આમ કદ બ[-ુ ં ન હુ.ં તેને ખાતર થવા
ુ ીઓ કરાવી ર`ું છે . ચેતનાની એક નવી જ lુમીકાની
માંડ ક તેના માનસમાં આવેU ું પરવત@ન તેને અવનવી HAુlત
આÒાદક લહરોના શીતળ &પશ@માં ગોવો નહાઈ રો હતો. તેને લા-ુ ં ક , તેના Jવનનો આ નવો વળાંક તેને કોઈક
<ુ દા જ Mુકામ તરફ દોર રો છે .
ગોવાને આ 3વાહ અને આ પરવત@ન ગમવા માંડા.
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3કરણ – 54 : <ુtો
“પધારો ! ારનીય sુ ં તમાર રાહ જોઈ રહ ¯ં.” ગોવાની ભાષામાં <ુ tો બોલી. ગોવો એકદમ ચમક ગયો.
ુ ાં ઉતારો આપવામાં આ1યો હતો;
3વાસના ચોથા દવસની સાં0, ખાનના 3દ શમાં પહy6યા બાદ, ગોવાને 0 તંમ
તેમાં 3વેશતાં, તેમાં ઉભેલી _ુપ _ુપના Hબાર 0વી <ુ tોએ ગોવાની ભાષામાં ગોવાAુ ં &વાગત ક-ુ; Kયાર ગોવો ચમક
ય, તે સાવ &વાભાવીક હુ.ં આ ચાર દવસમાં તે ખાનના 3દ શની ભાષાના થોડાક શxદો ણતો થયો હતો, પણ એ
3દ શમાં જ રહતી એક ^ી આટલી સાર રતે પોતાની સાથે વાતચીત કર શક , તે અક:પનીય હુ.ં
ખાને ુ રં દશી વાપર, એક ઝડપી સંદશવાહકને મોકલી, &વદ શાગમન બાદની તૈયારઓની વીગતે ુચનાઓ
પોતાની રાણીને આપી હતી. એમાંની એક ુચના ગોવાને અતીથીવીશેષ તરક રાખવાની હતી; અને આ કામ <ુ tોને
સyપવામાં આ1-ુ ં હુ.ં મ:લnુ &તીમાં વીજય બાદ lુલાને પણ <ુ tોની આવી જ પરોણાગત મળ હતી. અને ચાર
વરસના સહવાસે તે lુલાની ભાષા શીખી ગઈ હતી.
<ુ tો ..,, ખાનના 3દ શના રવાજોAુ ં એક અવનુ ં પાP. બધી ^ીઓમાં, ખાનની રાણી બાદ તેA ુ ં સૌથી વધાર
માન હુ.ં તે વારાંગનાઓમાં CેNઠ હતી. ખાન, તેના સરદારો અને આવા વીશેષ અતીથીઓની કામ ૃmતીAુ ં એકમાP
કામ તે કરતી હતી. બધી ^ીઓ તેની ઈNયા@ કરતી. તેને સૌથી સાર સગવડો અને ભેટો મળતાં. એને કુ ં જ કામ
કરુ ં પડુ ં ન હુ.ં તે વીશીNઠ દરÑના %ુ_ુષોAુ ં મનોરં જન કરવામાં પાવરધી હતી; એટUું જ નહ«; તે અKયંત
ુ4ધીશાળ પણ હતી. ગોવાને વશ કરવા માટ ખાને આ અમોઘ શ^ વાપરવાAુ ં નÉ ક-ુ હુ.ં
ગોવો બોલી ઉઠો,” તમને માર ભાષા શી રતે આવડ?”
<ુ tો ,”તમારા 3દ શના lુલા પાસેથી જ &તો. ચાલો તમે 3વાસથી થાકલા છો. &નાન કર તા મા થઈ ઓ.”
<ુ tોનો તં ુ અKયંત વૈભવશાળ હતો.વ6ચે લાકડાના ઓટલા પર ઘાસના ઢગલા ઉપર nુ માશવાળા પંખીઓના
ુ ે
પ«છા અને ગાભલા 0વા ચામડાંથી સવેલ મોટો પલંગ હતો. થોડ ુ ર એક તાપુ ં સળગુ ં હુ,ં અને તંન
ુ ા એક છે ડ પvથરની ચોકડ હતી, 0માં ડા ચામડાંA ુ ં બનાવેU ું મો¨ું તગા_ું હુ.ં <ુ tો
ગરમાગરમ રાખુ ં હુ.ં તંન
ગોવાને તેની તરફ દોર ગઈ. ગોવો <ુ tોની હાજરમાં &નાન કરતાં શરમાયો. <ુ tોએ ઝડપથી ગોવાએ પહરલ ચામુ ં
ખÆચી કાઢÃું અને તેની ઉપર ગરમ પાણી ર ડવા લાગી.
ગોવો નીચા મ&તક બેસી પડો. હવે <ુ tો તેના શરર પર કશીક વન&પતી ઘસવા માંડ અને કશાક ુગધ
ં ી
મલમનો લેપ કરવા માંડ. થોડક વાર પોતાના શરર પરAુ ં ચામુ ં પણ તેણે સીફતથી ફગાવી દુ.ં તાપણાના

પહલો ગોવાળયો

155
2009

ડસેબર - 2009

ભડભડતા અજવાળામાં અKયંત &વ_ુપવાન ^ીનાં હલન ચલન કરતાં ુડોળ Hગોને આટલી નJ2થી જોઈ; અને
ુવાળા
ં
અને ભીના હાથોથી 3Kયેક Hગ 3Kયંગને &પશ@ અને મદ@ ન થતાં ગોવો ઉેJત થવા માંડો.
&નાન %ુ_ું થ-ુ ં અને તાપણાંની ગરમીમાં શરર ુકાતાં; <ુ tો ગોવાને પલંગ તરફ દોર ગઈ. ગોવાને ુવાડ, પોતે
ગોવા પર ચઢ બેઠ. મઘમઘાટ ુગધ
ં ી અને તાપણાંના ફરકતા. ક સર ઉસમાં _ુપ_ુપના Hબાર 0વી આ લલનાના
આલ«ગનની ઉેજના Jરવવી ગોવા માટ શ ન હુ.ં તે <ુ tોને બાsુપાશમાં ભ«સી લેવા તKપર થઈ ગયો.
પણ અચાનક તેને નદની પેલે પારથી પહલી વાર પાછા આવતાં થયેલ અAુભવ યાદ આવી ગયો. _ુપલી આમ જ
તેના મડા 0વા થઈ ગયેલા દ હ પર ચઢ ગઈ હતી; અને પોતાના શરરની ગરમીથી તેણે ગોવાના લગભગ
મરણો[Mુખ થઈ ગયેલા શરરમાં 3ાણ સ«6યા હતા. સાવ બેભાન થઈ ગયેલા ગોવાને યાર ભાન આ1-ુ ં Kયાર તેણે
પહલી વાર નન ^ીદ હની સાથે આલ«ગન અAુભ1-ુ ં હુ.ં
ૃ ીની પહલી થોડક ણોમાં તેને _ુપલી Jવનદાતા જોગમાયા 0વી લાગી હતી.
ગોવાને યાદ આ1-ુ ં ક , તેની Fત
તેની માવજતથી જ ગોવો M ૃત અવ&થામાંથી પાછો Jવીત બ[યો હતો. તીય સંવેદના તો Kયાર પછ ઉગર થઈ
હતી.
પણ આ0 <ુ tો સાથેના આલ«ગમમાં એ Bમ ઉલટાયો. તીય ઉેજના એકદમ ઠંડ પડ ગઈ. _ુપલીની યાદ આ
માટ જવાબદાર હતી ક કમ; તે ગોવો કળ ન શો. ઘોડા ઉપરની પહલી સવાર દરમીયાન, અKયંત હતાશા બાદ,
ુ ી ગોવાના ચીમાં ઉભરાઈ
એક Xડ ખાઈમાં ગબડ વીચારુ[યતા આવી હતી : તેવી જ કો’ક અણી અAુlત
આવી. બધી J[સી સંવેદનાઓ Hત પામી ગઈ; અને એ જ અદlુત સમાધી અવ&થામાં ગોવો જઈ ચઢÊો. તેણે Äખો
બંધ કર દધી, તેનાં બધાં ગાPો શીથીલ થઈ ગયાં.
<ુ tો ગોવામાં આવેલ આ પરવત@ન જોઈ ચyક ગઈ. J[સી ઉેજનાની ચરમસીમા આટલી બધી હાથવગી હોય
Kયાર કોઈ %ુ_ુષને તેણે આમ ઠંડો પડતો જોયો ન હતો. M ૃુ શxદોથી અને મદ@ નથી ગોવાને ઉેJત કરવાનો તેણે
3યાસ કય.
ગોવાએ Äખ ખોલી અને 3ચંડ તાકાતથી તેણે <ુ tોને હડસેલી નીચે ઉતાર દધી. તે ઉભો થઈ ગયો. <ુ tોના
પગમાં પડ, ગોવો બોલી ઉઠો, ”માતા! sુ ં તો તમારો બાળ ¯ં. મને આમ શરમાવો નહ« ”
<ુ tો &તxધ બનીને ચyક ઉઠ. તેના ચીના એક સાવ અાત >ુણાને ગોવાએ ફંફોળને >ુ:લો કર નાંયો હતો.
વારાંગના તરક ની તેની ઝળકતી કારકદÀમાં મા બનવાAુ ં તેના નસીબમાં ન હુ.ં કોઈ %ુ_ુષે તેને આટલા વાKસ:યથી
'મા' કહ ન હતી. અઢળક સાબી, એશો આરામ, વૈભવ અને વીલાસ વ6ચે ખાલી ગોદની એકલતામાં તે હમેશ
સોરાતી હતી. તેA ુ ં અ ૃmત મા ૃKવ પોકાર ઉઠÇુ.ં <ુ tો Þુસક ને Þુસક રડવા લાગી. તેણે ગોવાને કાકUુદ કર ,”મને
મા નહ« બનાવો?”
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ગોવાએ તરત 3તાપી પણ માદ@ વ ભર લા અવાજમાં ક`ું ,” મા! એ માટ તમે બી કોઈ %ુ_ુષનો સંગ કરજો.
તમારા આવનાર બાળકનો sુ ં મોટો ભાઈ બનીને તેની રા કરવા વચન આ%ુ ં ¯ં.”
<ુ tો આ અlુત%ુવ@ %ુ_ુષKવને નમી પડ. ગોવાએ મોટાભાઈના વાKસ:યથી <ુ tોનો બરડો પસવાય. <ુ tોને શાંત
પાડ, તેને પલંગ પર ુવાડ અને પોતે ચામડાની ફશ@ પર લેટ ગયો.
કંદપ@ના બાણથી ગોવો Mુ2ત થયો હતો. સૌથી વધાર Mુoકલ આ રાગMુ2તીએ ગોવાને ચેતનાના એક નવા શીખર
&થાપીત કય હતો. HતરયાPામાં ગોવો એકસાથે અનેક ડગલાં આગળ વધી ગયો હતો.

અAુBમણીકા

પહલો ગોવાળયો

157
2009

ડસેબર - 2009

3કરણ – 55 : ખાનનો વીજય દરબાર
ખાનના કાફલાના પાછા આ1યા બાદ, ચોથા દવસે હ<ુ ુધી ન થયા હોય તેવા દબદબાભયા@ વીજયોKસવAુ ં
આયોજન કરવામાં આ1-ુ ં હુ.ં તેની તડામાર તૈયારઓ શ_ુ થઈ ગઈ હતી.
ુ ાં પહyચી ગઈ. ખાન અને તેની રાણી
<ુ tોનાં કામણ અસફળ રાની રાત પછની પહલી સવાર <ુ tો ખાનના તંમ
<ુ tોની કામીયાબીના સમાચાર ણવા, આુરતાથી રાહ જોઈ રાં હતાં ખાને Äખ મીચકાર <ુ tોને %ુછÃુ,ં " કમ
બરાબર લપેટાઈ ગયો ને?"
લટકલા Mુખે <ુ tોએ પોતાની અસફળતા દશા@ વતાં ક`ુ,ં " આ માણસ ભયંકર છે . તેને સમજવો ક વશ કરવો એ
કોઈના પણ ગ બહારની વાત છે . "
ખાન ચyક ગયો. <ુ tોનાં કામણ આગળ ચીત ન થઈ ય તેવો કોઈ %ુ_ુષ હોય; તેમ તે માની ન શો. જો ક ,
<ુ tોએ પોતાના Hતરમાં સંતાડલી વાત ખાનને ન જ જણાવી. એની ગી ઉઠલી મા ૃKવની ઝંખના 3ગટ કરને તે
પોતાના માટ તકલીફ વહોર ન લેવા 0ટલી સતેજ હતી. તેણે ખાનને ખાતર આપી ક, તે તેનાં બધાં કામણ કામે
લગાવી ગોવાને પોતાનો દાસ બનાવી દ શે.
પણ, આ ચાર દવસના ગાળામાં ગોવા અને <ુ tો વ6ચે એક વીશીNઠ સંબધ
ં &થપાઈ ગયો– Fુ_ુ અને શીNયાનો
સંબધ
ં . ગોવાની બાળક 0વી સરળતા પર <ુ tો ઓવાર ગઈ હતી. અનેક %ુ_ુષોની સોડ સેવી ુકલી <ુ tોએ આવો
%ુ_ુષ 2દ જોયો ન હતો. ગોવા સાથે તેની અદlુત આKમીયતા સધાઈ ગઈ હતી.
ખાન પોતાAુ ં આ અમોઘ શ^ નીNફળ જવાના કારણે ચ«તાુર બની ગયો. બે શ2તીશાળ શìુઓ – Pીકાળદશ)
વીહો અને મેધાવી પાંચો એને હાથતાળ આપી સરક ગયા હતા. શìુઓના શીરમોર સમ, આ ગોવો એની નજરકદમાં
હોવા છતાં, ખાન તેને સમJ શકતો ન હતો. એની ઉભર રહલી ન¦તા અને અમાAુષી 3કાશ ખાનને અકળાવી રાં.
<ુ tો 0વી જtતની sુરની માયા ન લાગે તે ક:પી ન શકાય તેવી વાત હતી. ગોવાAુ ં ુ ં કરુ;ં તે એના માટ માથાનો
ુ ખાવા_ુપ અને પેચીદો 3ª બની ગયો. બsુ વીચારને Hતે ખાન એક અફર નીણ@ય પર આ1યો.
***
અભે4ય પવ@તની પારના 3દ શમાં પહyચવાના ઘાટની શોધ, ખાને એ 3દ શ પર મેળવેલ અlુત%ુવ@ વીજય અને
સમશીતોNણ હવામાન વાળા અફાટ Hતર ુધી પથરાયેલા એ 3દ શનાં વણ@નો પાછા વળે લા સૈનીકો પાસેથી
કણપકણ@ વીજવેગે બધે ફલાઈ ગયા હતા. આને કારણે ખાનની 3તીNઠા અને ુ જ યતામાં અનેક ગણો વધારો થયો
હતો. આથી

વીજયસભા શ_ુ થતાં અગાઉ, આ<ુ બા<ુ ના ક&બાઓમાંથી 3નાં ધાડધાડાં ઉમટ આ1યાં હતાં. કદ

આટલી મેદની ભેગી થઈ ન હતી. કોઈ આ અ3તીમ અવસર ટાળવા તૈયાર ન હુ.ં
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ુ
આટલી બધી માનવમેદનીનો સમાવેશ કરવા, મેદાનની બા<ુ ના તંઓ
ખસેડ નાંખવામાં આ1યાં હતાં. ઘણાં બધાં
ઝાડ, ઝાડ અને ઝાંખરા ઉ6છે દને મેદાન મો¨ું કરવામાં આ1-ુ ં હુ.ં કડકડતો શીયાળો બેસી ગયો હોવા છતાં, હકડઠઠ
ભીડ ભેગી થઈ ગઈ હતી. દર વખત કરતાં વધાર પેશગીની જણસો લઈને 3તીનીધીઓ આવી પહy6યા હતા. નવા
3દ શમાં જનાર બી સૈ[યમાં જોડાવા પણ પડાપડ થતી હતી. છે વટ બધાંની આુરતાનો Hત આ1યો. ખાનના
રસાલાએ વીજયસભામાં દબદબાભય 3વેશ કય.
ગોવાએ આટલી બધી મેદની કદ ભાળ ન હતી. લોકોના શરર પરના શણગાર, મંચ પરના મહાAુભાવોનો Äખો
ÄJ નાંખે તેવો આડંબર અને ખાન અને તેની રાણીની àવ:યમાન 3તીભા જોઈ તે વીચારતો થઈ ગયો. તેના
3દ શની બધી વ&તી ભેગી થઈ હોત, તો પણ ખાનના વીજયને ખાળ ન જ શકાત; તેની 3તીતી ગોવાને થઈ ગઈ.
ખાનના આવી પહy6યા બાદ ખાનના વયો ૃ4ધ શમને(*) Hતરની વાણીથી 3ાથ@ના

ગાઈ અને આશીવ@ચન

ઉ6ચાયા . ગવૈયાઓએ મુર કંઠ 3શ&તીગાન ગાયાં. ^ીઓએ આકષ@ક Hગભંગીમાં A ૃKયો કયા . બાઈસન દ વના વધAુ ં
3ણાલીકાગત A ૃKય તો ખ_ું જ. Hગકસરતના હરતભયા@ 3યોગો બાદ મ:લnુ &તીનો અKયંત લોક3ીય Mુકાબલો શ_ુ
થયો.
દર વખતની 0મ મ:લોની 3ચંડ કાયાઓ વ6ચે ખરાખરના ખેલ મંડાયા. છે વટ lુલાએ 0ને હરા1યો હતો; તે
Jતમ:લ સવપર બનીને મગ_ુરમાં મહાલી રો. તેણે મોટ થી લલકાર કય. “ ખાન દરબાર મેદાનોના 3દ શના
રાને પકડને લા1યા છે . મારો એને પડકાર છે ક , માઈનો %ુત હોય તો માર સાથે nુ &તીમાં ઉતર .”
આખી મેદનીમાં નીરવ શાંતી છવાઈ ગઈ. આવી જ Mુઠભેડ બાદ Jતમ:લને હરાવનાર lુલો બsુ લોક3ીય બની
ગયો હતો. લોકોએ lુલાથી અનેક ગણા ચઢયાતા, વતનમાંથી lુલાને ભગાડનાર તેના 3તી&પધ) અને મહાન
શ2તીઓ ધરાવનાર ગોવાના ઘણાં વણ@નો સાંભ¡યાં હતાં. આ જોડની nુ &તી ક વી રહ છે , અને તેમાં કોણ વીજયી
નીવડ છે ; તે ણવા સૌ તલપાપડ બની ગયા.
<ુ tોએ ગભરાટ સાથે આ પડકાર ગોવાને કહ સંભળા1યો. ગોવાની ઋ<ુ તા Jતમ:લ આગળ પોચટ જ %ુરવાર
થશે; તેની તેને 1યાજબી આશંકા હતી. તેના વીલાસી Jવનમાં અપરવત@નશીલ ફર લાવનાર આ મહાન %ુ_ુષ
Jતમ:લના હાથે ુળમાં રગદોળાઈ ય; તેવો ભય તેના Hગ 3Kયંગમાં 1યાપી રો. ખાન પણ Mુછમાં હસી રો
હતો. ગોવો Mુકાબલો કરવા તૈયાર ન થાય તો તેનો નૈતીક પરાજય અને Jતમ:લ સાથે બાથ ભીડ તો તેA ુ ં M ૃK-ુ
ની£ીત હતાં. આ માટ ખાને જ Jતમ:લને ુચના આપીએ હતી. ગોવાનો માનભંગ, પરાભવ ક Hત થતો જોવા તે
પણ તલપાપડ બની ગયો.
પણ ગોવો? %ુણ@ &વ&થતા સાથે તે ઉભો થયો અને મેદાનમાં 3વેoયો. હવે ુ ં બને છે ; તે જોવા અને ણવા બધા
અ4ધર uાસે મેદાનમાં ઉભેલા બે વીરો તરફ નીહાળ રા.....
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શમન –મyગોલીયન, એ&કમો, 3ાચીન રશીયન, ુક@, sણ
ુ વીગેર ઉર એશીયાઈ તીઓમાં પરમ તKવને પામેલી
%ુય 1ય2તી. આ 3ઓના રાઓ અને સરદારો પણ આવી પવીP 1ય2તીઓનો આદર કરતા.
આ વીશે વુ ણવા આ સાઈટ પર <ુ ઓ -

http://en.wikipedia.org/wiki/Shamanism

અAુBમણીકા
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3કરણ
3કરણ – 56 : મહા શમન
ગોવો યાર ઉભો થયો Kયાર અવનવા ભાવો તેના મનમાં ઉભરાઈ આ1યા. તેA ુ ં &વમાન, તેની તીAુ ં ગૌરવ, આખા
આયખાની 3તીNઠા – આ બુ ં ણે હોડમાં Mુકાુ ં હોય, તેવી લાગણીમાં તે ગરકાવ થઈ રો.
મંચ ઉપરથી ઉતર, 0મ 0મ તે મેદાનમાં આગળ વધતો ગયો, તેમ તેમ તેના Jવનનાં ચીPોની હારમાળા તેની
નજર સમ પસાર થઈ ગઈ. બાળ અવ&થાનાં અ:લડ તોફાનો, કશોરવયની નદ પાર કરવાની ઘેલછા, -ુવાનીના
Xબર પગ Mુકતાં, નદ પાર કરને મરણને હાથતાળ દઈ, મહાન વીજય સાથ વતનમાં %ુનઃ 3વેશ, _ુપલી સાથેની
પહલી 3ીત, જોગમાયાના મંદરમાં લન અને સોહાગરાતનો ઉ[માદ, નદને ઓલે પાર વસાહતની &થાપના અને
પહલા ગોવાળયા બનવાનો અAુપમ આનંદ, અવનવી શોધો, નેસવાસીઓની ઈNયા@ , અણીને વખતે ઉપેા, ખાન સાથે
-ુ4ધ, Hતીમ પરાજય અને છે :લા થોડાક દવસોની આ કોઈ અવનવી અવ&થા.
આ બધીય અવ&થાઓમાં સતત પરવત@ન. પામતો રહલો કયો ગોવો તે હતો? તે સમયના વહણન
ં ી સાથે કટલો
બધો બદલાઈ ગયો હતો? અને છતાં સહજ પણ ન બદલાયો હોય તેવો કોઈક જણ તેની Hદર હાજરાહ<ુ ર હતો. તે
જણ તો એમAુ ં એમ જ હુ.ં આ કોણ વીચાર ર`ું છે ? આખી જ«દગાનીના અAુભવોમાં આ કોણ સતત તેની Hદર
%ુરાઈને બેઠU ું ર`ું છે ?
આ બધીય અવ&થાઓમાં પોતાના અસલી હોવાપણાAુ ં વા&તવીક સKય તો એમAુ ં એમ જ, અ»ુ®ણ, અવીચળ હુ ં તેનો ભાસ અને સાાKકાર ગોવાને થઈ રો. .
બધાં ચીPો ઓસર ગયાં. આ<ુ બા<ુ ની હકડઠઠ ભીડ, આ ઘડએ એના મનમાં અને મેદાનમાં સવ@P 1યાપેલી
ઉેજના, હોડમાં Mુકાયેલાં &વમાન અને 3તીNઠા ... એ બધાં એને અૃ oય થઈ ગયેલાં લાયાં. માP પોતાના, પાયાના
હોવાપણાની સાથે ગોવો એક_ુપ બની રો. એકાએક એને પોતાની તની અસલી ઓળખ સમઈ ગઈ.
અગાઉ દ શનીકાલ બાદ ઘોડા પર સવાર કરતાં કરતાં, હતાશાના ગતા@ ની Xડ ખાઈમાં ધકલાતાં; તેમજ <ુ tો સાથે
ુ ી હતી.
આલ«ગન વખતે તીય પરાકાNઠાના 3ારં ભ બાદ - અAુભવેલી નીવ)ચારતા કરતાં આ સાવ <ુ દ જ અAુlત
આ તો કવળ પોતાની તનો, સાવ નવો નÉોર આવીNકાર હતો. તેના શરરના કોશે કોશમાંથી તેA ુ ં હોવાપુ ં
ધસમસુ ં અભી1ય2ત થઈ ર`ું હુ.ં વત@માન સાથે એકાકાર થવાના આ ઘોડા%ુરમાં ગોવો અવશ બનીને તણાયો;
તણાતો જ રો.
હવે તે Jતમ:લની સાવ લગોલગ આવી ગયો હતો. બtેની નજર મળ. 3ચલીત 3ણાલીકા Mુજબ બtેએ એક
બીના હાથ પકડા અને એકમેકની સાથે બાખડતાં પહલાં ભેટવા ગયા.
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પણ આ ુ?ં
Jતમ:લ ગોવાની Äખોની પેલે પાર, Hતરની પાળથી ¬ુઘવતા તેજને ખાળ ન શો. ગોવાના હાથનો &પશ@
થતાં જ કોઈ અJબોગરબ ઝણઝણાટ તેના રગે રગમાં 1યાપી ગઈ.
Jતમ:લ સાવ નાનો હતો Kયારથી માતાને Fુમાવી ુકલો હતો. પોતાની માતાAુ ં સાવ lુલાઈ ગયેU ું 3ેમસભર
Mુખારવ«દ તેના માનસચ»ુ સમ તગતગવા માંડÇુ.ં તેના મ:લ બાપની મહKવાકાંા તેને અ0ય મ:લ બનાવવાની
હતી અને તે મહાન 4યેયને નજર સમ રાખીને બાળપણથી તેનો ઉછે ર કરવામાં આ1યો હતો. વાKસ:યની એક પણ
nુ ણી લાગણી તેની આ<ુ બા<ુ ફરકવા પણ ન પામે; તે માટ તેના બાપે અભે પાષાણ 0વી માનસીક વાડો
Jતમ:લની આ<ુ બા<ુ બાંધી દધી હતી.
પણ ગોવાની સાથે સંસગ@ થતાં વÆત, ગોવાના ચહરામાં તેને પોતાની મા દ ખાણી. આખા આયખામાં દબાવી રાખેલી,
બધી nુ ણી લાગણીઓ બાપના બનાવેલા ઓ:યા પાષાણ બંધને જબરદ&ત હડસેલો મારને ઉભરાઈ આવી. કોઈક ન
સમય તેવી અ3તીમ લાગણીના %ુરમાં Jતમ:લ તણાયો; અને બાળકની 0મ આBંદ કર ઉઠો. તેનામાં ગભ)ત
રહલો 3ેમ ઉભરાઈ ઉભરાઈને છલકવા લાયો. ગોવાના પગમાં તે આળોટવા લાયો.
એક માતા પોતાના બાળકને વહાલ કર તેમ, ગોવાએ Jતમ:લને ઉભો કય અને છાતી સરસો ચાંmયો. સમ&ત
મેદની આ ુ ં થઈ ર`ું છે , તે સમ0; તે પહલાં <ુ tો Kયાં દોડ આવી. પોતાનામાં થયેલા માનસ પરવત@નની હર
%ુનરા ૃી Jતમ:લમાં થઈ રહ છે ; તે તરત તેની સમજમાં આવી ગ-ુ.ં
અને <ુ tોની પાછળ પાછળ  ૃ4ધ શમન પણ દોડ ગયા.
ગોવા પાસે જઈ શમને મોટ થી પોકાર કય ,”ગોવાJ, આવી ક_ુણા તો sુ ં પણ ન દાખવી શnુ ં. તમે તો મારા પણ Fુ_ુ છો.
મહા શમન! અમારા દ શમાં sુ ં તમા_ું &વાગત ક_ું ¯ં. અમાર વ6ચે ુ4ધ 3ેમની નદઓ વહવડાવો. સૌથી પહલો મને
એનાથી પવીP કરો.”
ગોવાએ <ુ tોનો હાથ Jતમ:લના હાથમાં Mુો.  ૃ4ધ શમન પાશવીક બળ અને અ3તીમ માદ@ વથી ભર લા
સ§દય@ના આ ુભગ સંગમને સ&મીત અને Mુક આશીવા@ દ આપી રા.
ખાન આ અlુત%ુવ@ ઘટનાથી હÉ બÉા ખાઈ ગયો. શમન 0ના પગમાં પડ, તે ક ટલો મહાન આKમા હશે; તે
સમજતાં તેને ણની પણ વાર ન લાગી. તેની કાબેલ રાજસીકતા ઓગળ રહ. તે પણ આ બધાંની વ6ચે પોતાની
રાણી સાથે આવી ઉભો અને 3ચંડ નાદ પોકાર કય

“ મહા શમનનો જય હો!
હો “
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આમ કહ ખાન ગોવાના ચરણમાં લેટ ગયો. પોતાના લાડલા નેતા ખાનના આ અlુત%ુવ@ પરવત@નને પામી જઈ,
આખી મેદની ગગન ભેદ નાદ પોકાર ઉઠ ..
’ મહા શમનનો જય હો!
હો! ‘
’ મહા શમનનો
શમનનો જય હો!
હો! ‘
’ મહા શમનનો જય હો!
હો! ‘
------------------------આ ગોવાનો વીજય ન હતો.
માનવ મનમાં ઉ6ચતમ ચેતનાના 3થમ આવીNકારનો Hધકાર અને જડતા પરનો બેનMુન વીજય હતો.
ુ ીના માનવદ હમાં 3થમ અવતરણનો જયઘોષ હતો.
ઈ[\ીયાતીત ચેતનાની અAુlત
માનવચેતનાની નદમાં ણીક આવી ગયેલા પરમવની ચેતનાના ઘોડા%ુરનો આ ઉ[માદ હતો.
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ઉપસંહાર
વાતા@ માં આવેલ અણધાયા@ અને અચાનક Hતથી વાચક ‘આગળ ુ ં થ-ુ?ં ’ તેમ વીચારતો થઈ ય; તે &વાભાવીક
છે . ગોવો, _ુપલી, કાનો, વીહો, પાંચો, lુલો, જગો, ખાન, <ુ tો, Jતમ:લ .. આ બધાનાં Jવન મહા શમનની ઘટના
પછ શી રતે 1યતીત થયાં એ sુ ં વાચકની ક:પના પર છોુ ં ¯ં.
આમેય Jવનની કોઈ કથા કદાપી, ાંય સમાmત થતી જ નથી. સમાજનો, સં&nૃ તીનો, Jવનનો 3વાહ તો એક યા
બી &વ_ુપે ચાUુ જ રહ છે . એને કોઈ Hત ન જ હોય. આ કથામાં ‘પહલા ગોવાળયા’ ગોવાના Jવનમાં આવેલ
વીવીધ પરવત@નો આલેખવાનો 3યKન થયો છે . ગાયોના પહલા પાલક બનવા ઉપરાંત ‘ ગો’ એટલે ઈ[\ીયોના 3થમ
વી0તા બનનાર ગોવાની JવનયાPાનો આ આલેખ છે .
એ આલેખને વાચક પોતાની ક:પના અAુસાર વળાંકો આપી; અનેક, Hતહન અને નવાં 3કરણો ક:પી શક છે .
પણ -ુગો વીતી ય; પાયાનાં માનવ Mુ:યો, શ2તીઓ, અને 3યKનો એમના એમ અ»ુ®ણ રાં છે - રહવાનાં જ છે .
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ઈuરનો જ[મ - પvથર -ુગ પહલાંની એક ક:પના
ગીચ જગલમાં
ં
, ઝાડની એક ડાળ પર, સાંજના ુધ
ં ળા ઉસમાં મAુ ફસાયેલો પડો હતો. આખી બપોર તે એક
હરણના શીકાર માટ તેની પાછળ દોડતો રો હતો. આમ તો જો ક તે નીશાન તરફ પvથર ફºકવામાં પાવરધો હતો;
પણ આ હરણ તેનાથી વધાર ચપળ હુ.ં મAુનાં બધાં નીશાન તેણે ુકવી દધાં હતાં અને મAુની કમર પરની
ચામડાની કોથળમાં સંઘર લા બધા પvથર પણ ખલાસ થઈ ગયા હતા. ઘાસ અને ઝાડથી ભર લી જગલની
ં
જમીન
પરથી તે બી પvથર વીણી લે એટલી વારમાં તો એ ચાલાક હરુ ં ગીચ ઝાડઓની પાછળ રÈચÉર થઈ ગ-ુ ં હુ.ં
મAુ Fુફાવાસી હતો. તેની બે પKનીઓ અને પાંચ બાળકો સાથે જગલના
ં
એક કોરાણે આવેલા પવ@તની Fુફામાં એ
રહતો હતો. બીં nુ ¨ુબો પણ આ<ુ બા<ુ ની Fુફાઓમાં રહતાં હતાં. શીકાર કરવો અને ઝાડ પરથી ફળો અને ુકા મેવા
પાડવા; આ બે પર જ એમનો Fુરો થતો. આમ તો બધા %ુ_ુષો સાથે જ શીકાર માટ સવાર નીકળ પડતા. પણ તે
દવસે મAુ તેમનાથી અનાયાસ વી>ુટો પડ ગયો હતો. આ કમબત હરણનો પીછો એક4યાનથી કરવામાં આમ બ[-ુ ં
હુ.ં
ઝાડઓમાં તે હરણની ભાળ મેળવતાં મેળવતાં, તેને બે લીલી ચળકતી Äખો દ ખાણી. તેની ચાલાક Äખોને
સમજતાં વાર ન લાગી ક કોઈક જગલી
ં
અને માંસાહાર નવર તેની તરફ 4યાનથી તાક ર`ું હુ.ં અને મAુ
ભાગવાનો વીચાર કર તે પહલાં જ એક જોરાવર વાઘ ઝાડમાંથી તેની તરફ લપો. અને લો ! શીકારનો જ શીકાર
થઈ જવાની નોબત બJ !
બીJ તરફની >ુ:લી જમીન પર મAુ એની બધી તાકાત ભેગી કર, Mુઠઓ વાળને ભાયો. અને એ વાઘે તેનો %ુર
ઝડપે પીછો કય. મAુને ખબર પડ ગઈ ક તેનાથી એ વાઘ કરતાં વધાર ઝડપથી દોડ શકાય તેમ ન હુ ં અને
થોડક જ વારમાં વાઘ તેનો કોળયો કર જશે.
મAુને તરત જ ુઝÇું ક , પોતે ઝાડ પર ચઢ ય તો જ મોતના આ સાાત પીછામાંથી બચી શક. તે નJકના એક
ઝાડ તરફ ગાંડાની માફક દોડો અને ઠક ઠક Xચે પણ ચઢ ગયો. પણ વાઘે Xચા થઈને એક થપાટ તો માર જ
લીધી અને તેના ¬ુટણને
ં
ચીર નાંયો. મAુ અKયંત પીડામાં ચીસ પાડ ઉઠો. તેના ડાબા પગમાંથી દડ, દડ, દડ લોહ
નીતરુ ં હોવા છતાં; બધી તાકાત ભેગી કરને વાઘ તેને પકડ ન શક એટલી Xચાઈએ તો તે ચઢ જ ગયો. તેને લા-ુ ં
ક તે બેભાન થઈ જશે. પણ તેણે Xડો uાસ લઈ, દાંત ભીડ, તેના બtે હાથે ઝાડની એક ડાળ સાથે બાથ ભીડલી
રાખી.
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અને આ જ &થીતીમાં તે સખત હાંફતો પડો રો. વાઘ તેના નીચે પડ જવાની રાહ જોતો, ઝાડની નીચે જ ઉભો
રો. લાગ જોઈને અને થોડક કળ વળતાં, તે થોડોક વધાર Xચે, સલામત જયાએ ચઢ ગયો. વાઘને બદલે દપડો
હોત તો તો તે ારનોય મરણ શરણ થઈ ગયો હોત, તે વીચાર તેને પોતાAુ ં નસીબ કાંઈક સા_ું લા-ુ.ં
આમ ને આમ કલાક ક વીતી ગયો. ુરજ ીતીજની પાર જવા માંડો અને Hધા_ું ઘેરાવા લા-ુ.ં નીચે વાઘ પણ
દ ખાતો બંધ થઈ ગયો. અને આ જ સમે તેને ાંક બા<ુ માંથી એક સીસકારો સંભળાયો. સાવ આછા 3કાશમાં તેને
બા<ુ માંથી કાંઈક સળવળાટ થતો જણાયો. કુકં લી&ું તેને &પશ)ને સરક ર`ું હુ.ં કાળોતરો નાગ તો નથી ને ?
ભયAુ ં એક લખલ>ુ ં તેના શરરમાં ફર વ¡-ુ.ં તેણે ુચી
ં નજર કરને આ<ુ બા<ુ જોઈ લીુ.ં સાયે એક વેલો તેની
સાવ નJકમાં લબડતો હતો. તેણે બુ ં બળ એકÅુ ં કર તેને પકડ, ગાંડા વાંદરાની 0મ હ«6યો. <ુ ની આવડતથી તે
ઝાડની બીJ ડાળ પર આવી પહy6યો અને મરJવાની 0મ, વેલો છોડ તે ડાળ તેણે પકડ લીધી. તે માંડ માંડ નીચે
પડવામાંથી બ6યો. તેના ડાબા પગમાં જબરદ&ત સણકારો તો થયો જ , પણ એની તરફ લ±ય આપવાAુ ં તેને પોસાય
તેમ ાં હુ ં ?
અને આ ડાળ ઉપર જ મAુ અમાસની એ કાજળ કાળ રાતમાં પડલો રો. આખા દવસનાં lુખ અને સખત
પરCમને કારણે તેના પેટમાં તો વણાંટુ ાં થતાં હતાં. ુ ર ીતીજમાં કાળાં ડબાંગ વાદળો ઘેરાયેલાં હતાં. તે વધાર ને
વધાર ઘનઘોર થવાં લાયાં અને છે વટ ઝરમર ઝરમર ટપાં પડવાની શ_ુઆત પણ થઈ ગઈ. થોડ વારમાં જ તો
હળવી ુદાબાં
ં
દ અને પછ તો બાર મેઘ Mુશળધાર ુટ પડા. તે બરાબર લથપથ થઈ ગયો હતો અને અશ2તીમાં
કણસતો હતો. શીયાળાની તે નીNÅુ ર રાતે ઠંડો, જ:લાદ 0વો પવન પણ તીણા ુસવાટા મારતો, તેના શરરને આરપાર
વ«ધી નાંખતો હતો. તેની કાયા ઠંડ અને ભયના કારણે થરથર Þુજતી હતી. આટUું અુ_ું હોય તેમ, તેને બી ભયની
ક:પના થવા લાગી ક આ ુ oમન વરસાદ Fુફામાં સલામત પાછા ફરવાના જગલમાં
ં
ર&તે છોડલાં બધાં જ સગડ ધોઈ
નાંયાં હશે. અને વળ સાંજની આ ભયાવહ ઘટનામાં Fુફા તરફની દશાનો Hદાજો તો તે ારનોય Fુમાવી ુો
હતો !
મAુને લા-ુ ં ક , તેA ુ ં મરણ હવે ની£ીત છે . તે શબની 0મ ડાળ પર 0મ તેમ લટક લી દશામાં પડો રો. આ
અવ&થામાં તેની Äખો ાર મ«ચાઈ ગઈ, તેની તેને ખબર જ ન પડ. તેની આ દયામણી નીયતીમાં, પોતાના
Jવનના ક_ુણ Hતના સપનાની ભયાવહ ુ નીયામાં તે ખોવાઈ ગયો. મyમાંથી ભયાનક આગ અને ઝેર ઓકતા, ઉડતા
pગનોએ તેને ચાર તરફથી ઘેર લીધો હતો. ભયની પરાકાNઠાની તી¥ લાગણી સીવાય કુ ં જ તેના હોવાપણામાં બાક
ર`ું ન હુ.ં
તેની આવી અવ&થા કંઈ ક ટલાય સમય માટ ર રહ. અને એવી Iત–અIત અવ&થામાં જ ાંકથી વહલી
સવાર સળવળવાટ કરવા લાગી. ઘેરાં વાદળો તો ારનાંય સમેટાઈ ગયાં હતાં. રાં સાં વાદળોની આડશમાંથી,
ુ ર ુ રથી ુય@નાં પહલાં કરણો Hધકારનાં Hચળાને હÂ હÂ સમેટવાં લાયાં. ઉષાના એ ઝાંખા ઉસમાં તેના
શબવત શરરમાંથી તેની પાંપણો, Jવનના રા સા અ&તીKવને ઝંnૃત કરતી >ુલી. ન કશો વીચાર, ભય ક M ૃK-ુની
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કોઈ લાગણી પણ હવે બચી હતી. Jવન અને M ૃK-ુની વ6ચેની એ કોઈક અણણ અવ&થા હતી. તેની >ુ:લી Äખો
ુ[યવ્ બનીને આકાશના ઝાંખા ઉસને તાક રહ અને એમાં ધીમે ધીમે વુ ને વુ 3કાશ 3વેશતો રો.
ઝાડની ડાળઓની આડશમાંથી તેણે ુ ર ુ ર કાળા આકાશમાં વાદળો આકાર લેતાં જોયાં. ધીમે ધીમે તેને તેનો
આકાર દ ખાવા માંડો. એનો રં ગ પણ ધીમે ધીમે બદલાવા માંડો. પહલાં થોડોક રાખોડ, પછ આછો પીળો, પછ
હળવો ક સર, પછ ઘેરો કસર, પછ લાલાશ પડતો અને છે વટ Hગાર 0વા લાલ રં ગોમાં વાદળો રં ગાયાં. આ
લાલચોળ વાદળોને વ«ધીને એમની વ6ચેથી ુય@નાં 3થમ કરણો તેની સમ આવી ઉભાં. કોઈ મહાન અ&તીKવની
વીશાળ અને લાલચોળ Äખ ઉભરવા માંડ. તેA ુ ં સમI હોવાપુ ં એક Xડ એકલતામાંથી આળસ મરડને Hગડાવા
લા-ુ.ં હÂ–હÂ તેના શરરમાં Jવનનો આછો–પાતળો સંચાર થવા લાયો. કશાય આકાર ક _ુપ વીનાAુ,ં અ®-ુ ં
ુ ી તેને થવા માંડ. એ લાલચોળ
અને અતીવીશાળ હોવાપુ ં તેના સમ&ત હોવાપણાને ઘેર વ¡-ુ ં હોય તેવી અAુlત
Äખમાંથી ુય@નાં સોનેર કરણો ર લાવા માંડાં. તે ણે ક , એને કાંઈક કહ રાં હતાં. એનો એ Fુmત સંદશ તેA ુ ં
ૃ મન ઝીલી શક તેવા કોઈ ણીતા શxદ ક ઈશારા વીનાનો હતો. એ સંદશની તો તેA ુ ં હોવાપુ ં માP અAુlત
ુ ી
Fત
જ કર શક તેમ હુ ં – કોઈ સમજણ તો નહ« જ.
આ સાવ નવા નÉોર અAુભવથી તેના રોમેરોમમાં કોઈક અણી ઝણઝણાટ થઈ આવી. અને આ Aુતન
ુ ીના આવીભા@ વે તેની Jવંતતા પણ ધીમેથી સંચાર કરતી સળવળવા લાગતી હોય તેમ તેને લાગવા માંડÇુ.ં તે
અAુlત
ૃ થવાં માંડાં
અ–હોવાપણામાંથી હોવાપણામાં ધીમા પગરવ પાડ રો હતો. તેનાં Hગ–3Kયંગ ધીમે ધીમે Fત
અને Aુતન Jવનના પગરણ તે અAુભવી રો. તેના પગનો ુ ખાવો અને પીડા આ£ય@જનક રતે ઓછાં થઈ ગયાં
હતાં. મAુ ધીમે ધીમે ડાળ પરથી નીચે ઉતરવા લાયો. છે વટ થડ પરથી સરકને જમીન પર આવીને ઉભો અને કોઈ
ઈ6છા વગર, દશાના કોઈ ભાન વગર ક તે શોધવાની કોઈ આકાંા વગર ચાલવા લાયો.
કોઈક અણી તાકાત તેને ચાલવા અને ચાલતા જ રહવા માટ લાલાયીત કર રહ હતી. હવે ુય@ તો Xચો આવી
ગયો હતો અને પેલા અાત હોવાપણાની મહાકાય Äખ પણ અૃ oય થઈ ગઈ હતી. બધાં વાદળોને વાયરો વાળ
ગયો હતો. 3ગ:ભ અને તરોતા સવારમાં તે ાં જઈ રો હતો : તેના કોઈ ભાન વગર, કવળ આનંદની
ુ ીમાં કોઈ અણ બળ
પરાકાNઠાના અ3તીમ ભાવમાં તે બસ ખÆચાઈ રો હતો. અપાર શાંતી અને સમાધીની અAુlત
વડ તે દોરાઈ રો હતો. તેની આ<ુ બા<ુ ની  ૃNટAુ ં તેને કુ ં જ ભાન ન હુ,ં અથવા એનો એને માટ કોઈ અથ@ ન
હતો.
ધીમે ધીમે તેની સમાધી–&થીતી ઓસરવા માંડ. તેને આ<ુ બા<ુ A ુ ં પયા@ વરણ પરચીત લાગવા માંડÇુ.ં ઝાડ, પાન,
ઘાસ, પાષાણ, ધીમે ધીમે તેને ણીતાં લાગવા માંડાં. તેને હવે સમ-ુ ં ક તે પોતાના <ુ ના અને ણીતા
નીવાસ&થાનની નJક સરક રો છે . તેની Fુફા ુ રથી દ ખાઈ રહ હતી. ડાબો પગ સહજ લંગડાતો હોવા છતાં,
આનંદના અતીર કમાં હવે તે દોડવા લાયો.
થોડા જ વખતમાં મAુ તેના આmતજનો વ6ચે ઘેરાઈ ગયો. તેની વહાલી પKનીઓ અને તેનાં બાળકો; તેના સાથીઓ
અને પાડોશીઓ વ«ટળાઈ વ¡યાં. આનંદની કલકારઓ, વહાલની બાથો, ખોરાક અને પાણીની વ6ચે તે પોતાના ગઈ
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બપોર પછના અAુભવો વણ@વવા લાયો. ભાવી સાથેની તેની Mુઠભેડ અને તેમાંથી તેના ચમKકારક ઉગારાની
અયબ વાતો તેના Mુખેથી ઉતરવા લાગી. પણ મAુના માનસમાં એ 3લયકાર પળો બાદ દ ખાયેપી વીશાળ અને
લાલચોળ Äખ સતત ડોકાતી રહ.
તે ઘટના અને તે અ®-ુ ં અ&તીKવ આકારહન, _ુપહન, અ®યાં હોવા છતાં મAુએ તેનો આભાર મા[યો. તે જ
દ1ય અને સોનેર Äખે તેને નવJવન બ±-ુ ં હુ ં અને તેને હમ–ખેમ ઉગાર, &વજનો વ6ચે Fુફા ભેગો કય હતો.

મAુએ તેને ‘ઈuર
ઈuર’
ઈuર કો.
કો.
Kયાર જ ઈuરનો જ[મ થયો અને Kયારથી જ માનવમનમાં તે હરહમેશ વસતો રો છે .

અAુBમણીકા
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ફળાહાર શીકાર
ફળાહાર માણસો શીકાર હોય?
હા! હોય.
છે ક 30,000 વષ@ પહલાં પણ હતાં અને આ 2009 ની સાલમાં પણ!
શીકાર ફળાહાર એટલે શીકાર કર લાં 3ાણીઓ તેમ જ ઝાડ પરથી વીણેલાં/ ુટં લાં ફળો પર Jવન Fુરતાં માણસો
(Hunter gatherers)) . આ એકવીસમી સદમાં પણ મલાયેશીયા,

[-ુગીની/ પ%ુઆ, એમેઝોનના જગલો,
ં
અને

તા[ઝાનીયા, આåકામાં આવી 3ઓ રહ છે . આ 3ઓ આ<ુ બા<ુ રહતી બીJ 3ઓના સંસગ@માં આવવાં છતાં
પોતાની હરો વષ@ <ુ ની Jવન પ4ધતી બદલવા તૈયાર નથી. પુપાલન ક ખેતી તેમના સમાજમાં બહNnૃત છે .
એમના વીશે વુ ણવા ...

•

Aુકાક – એમેઝોન

http://en.wikipedia.org/wiki/Nukak

•

બેટક – મલાયેશીયા

http://en.wikipedia.org/wiki/Batek

•

હાíઝા – તા[ઝાનીયા , આåકા

http://en.wikipedia.org/wiki/Hadza_people
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લેખક પરચય
“ બાસઠના આ ડોસાJને ચાર સાલના થાુ ં છે .
સંતાnુ કડ, ¯ક ¯ક ગાડ, લખોટમાં લલચાુ ં છે .”

Jવન મંP
આ ણમાં Jવો. ” Live this moment powerfully. ”
_______________________________________________

જ[મ
•

5 – માચ@ , 1943 , અમદાવાદ

nુ¨ુબ
•

પીતા – ભીખાભાઈ - ર :વે વાયરલેસ ઈ[&પે2ટર; 1989 માં અવસાન, Cી અરિવ½દ ઘોષ અને માતાJના
અAુયાયી

•

માતા – શારદાગૌર - ચાર ચોપડ ભણેલાં પણ અKયંત ધામ)ક અને સાહKય વાંચનનાં રસીયાં, 1998 માં
અવસાન

•

ભાઈઓ ( મોટા)
મોટા) – િપ- ૂષ( રટાયડ@ સીવીલ એ[Jનીયર) , ડો. ભરત ( રટાયડ@ 3ોફસર – &ટ ટ&ટ2સ)

•

બહનો (નાની)
નાની) – ડો. દા ( એમ.ડ. - ગાયનેક ડો2ટર) , રા0uર ( એમ.એસ.સી., એમ. એડ. - રટાયડ@
&nુ લ શીક )

•

પKની – યોિત ( ુતા ) B.A. ( Economics) – લન - 1968 ,

•

%ુPી – _ુચા , એમ.બી.એ. ( વા 3ોIામર) : પતી – ધમ[\ ( mલા&ટક એ[Jનીયર); %ુPો - નીલ અને
જય

•

%ુPો
Pો ( જોડયા ) 1) િવહંગ – એમ.એસ. ; 3ોIામર, પKની - îજાસા 2) ઉમંગ – એમ.બી.એ.; મેનેજર

•

ઇuરની nૃ પાથી બધા ડલાસ/ ફોટ@ વથ@માં જ રહ છે અને મહને દહાડ બધા ભેગા મળએ Kયાર 10 જણ nુ લ
થઈએ છએ.

અÌયાસ
•

એસ.એસ.સી. ( દવાન બ:Uુભાઇ મા4યમીક શાળા , અમદાવાદ )

•

બી.ઈ. (મીક. અને ઈલેક.) એલ. ડ. એ[Jનીયર«ગ કોલેજ, અમદાવાદ
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1યવસાય
•

1965 – અમદાવાદ ઈલે2Sસીટ nુ ં .માં ટ 2નીકલ આસી&ટ[ટ તરક નોકરની શઆત.

•

2000 ડસેબર – સાબરમતી પાવર &ટ શનમાંથી જન. મેનેજર તરક નીËુ,

Jવન ઝરમર
•

શાળા Jવનમાં બધી ભાશાઓ, વીાન અને ગણીતમાં Xડો રસ.

•

નોકર દરમીયાન પાવર એ[J. ના વીવીધ ેPોમાં કામ ક-ુ

•

Pણ પાવર &ટ શનોના બાંધકામના 3ો02ટોમાં સBય કામગીર

•

બે વષ@ વીજ ચોર પકડવાની કામગીર

•

બે વષ@ અમદાવાદના સીટ ઝોનના મેનેજર તરક સવ@Iાહ મેનેજમે[ટની કાય@વાહ; 1યાવસાયીક
કામગીરનો સૌથી યાદગાર અAુભવ

•

છે :લા વશ સાબરમતી પાવર હાઉસમાં જનરલ મેનેજર તરક ઘણાં કામો કયા@ .

•

નીËુ થયા બાદ અમેરકા &થળાંતર

•

અમેરકામાં Jવનમાં પરવત@ન; ‘ચાર વષ@ના ડોસાJ ‘ એ હાલના JવનAુ ં ચીPણ આપતી માર સૌથી 3ીય
રચના

ધમ@
•

માનવ

રસના વીષ
વીષયો
•

Fુજરાતી સાહKય ( ખાસ કરને ગ)

•

Fુજરાતી ુગમ સંગીત

•

ઇતીહાસ, lુગોળ, વીાન, %ુરાતKવ, અ4યાKમ

શોખ (હોબી )
•

ઓરગામી, ટ [Iામ, સાથીયા, ુડોnુ , લેગો અને ક ’ ને2સ મોડલી[ગ, કોયડા, જો2સ , Fુજરાતી xલોગી[ગ ,
વી.બી.માં હોબી 3ોIામી[ગ, કોઈ પણ તની પઝલ

રમત ગમત
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તરવાAુ,ં ફટનેસની કસરત, યોગાસન, ક રમ, ચેકસ@

લેખકના xલોગ
કોઈ પણ xલોગ પર જવા માટ , લાલ રં ગમાં લખેલી લી[ક પર કસ@ર રાખી,
રાખી, ક[Sોલ બટન દબાવી ‘2લીક‘
2લીક‘ કરો.
કરો.

Jવનઝાંખીઓ
Fુજરાતી સાર&વત પરચય .... http://sureshbjani.wordpress.com/
Fુજરાતી 3તીભા પરચય ...

http://gujpratibha.wordpress.com/

Fુજરાતી મહાજન પરચય ...

http://mahajanparichay.wordpress.com/

સાહKય
Hતરની વાણી ...

http://antarnivani.wordpress.com/antar_vani/

કા1યુર ...

http://kaavyasoor.wordpress.com/

ગુર ...

http://gadyasoor.wordpress.com/

હા&ય દરબાર ....
વીu FુÔર ...

http://dhavalrajgeera.wordpress.com/

http://rutmandal.info/GlobalGurjari/

હોબી વીu ... http://rutmandal.info/HobbyVishwa/

English
Expressions … http://sbjexpressions.wordpress.com/

અAુBમણીકા

પહલો ગોવાળયો

