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      આ %&ુતક કોઈ �તના આથ)ક લાભ ક� નામના માટ� લખા-ુ ંનથી. આથી 0 કોઈ 1ય2તી ક� સ&ંથાને આમાનંા કોઈ 

લેખ 3સી4ધ કરવાની ઈ6છા હોય; તે આ %&ુતક અને લેખકનો ઉ:લેખ કર�ને; કોઈ પણ  �તની મ<ુંર� વીના અને 

0મ છે તેમ - કોઈ પણ ફ�રફાર વગર -  કર� શક� છે.  

   આ>ુ ં%&ુતક 3સી4ધ કર�ુ ંહોય તો, લેખકનો સ�પક@ કરવો -   
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-         અપ@ણઅપ@ણઅપ@ણઅપ@ણ          - 

    

    

મારા વમારા વમારા વમારા વડ�લ ભાઈ Cીડ�લ ભાઈ Cીડ�લ ભાઈ Cીડ�લ ભાઈ Cી. . . . પી-ષુ �નીને પી-ષુ �નીને પી-ષુ �નીને પી-ષુ �નીને     

સાદર સાદર સાદર સાદર અપ@ણઅપ@ણઅપ@ણઅપ@ણ, , , ,     

0મના સહવાસે0મના સહવાસે0મના સહવાસે0મના સહવાસે, , , , અને 0મની 3ેરણાથીઅને 0મની 3ેરણાથીઅને 0મની 3ેરણાથીઅને 0મની 3ેરણાથી,,,,    

ક�શોરવયક�શોરવયક�શોરવયક�શોરવયથીથીથીથી, , , , Fજુરાતી અને HIેJ Fજુરાતી અને HIેJ Fજુરાતી અને HIેJ Fજુરાતી અને HIેJ સાહ�Kયસાહ�Kયસાહ�Kયસાહ�Kયમાંમાંમાંમા ં   

વાચંન રસ ક�વાચંન રસ ક�વાચંન રસ ક�વાચંન રસ ક�ળવાયોળવાયોળવાયોળવાયો.  .  .  .      

    

 

• Mખુ%Nૃઠ પરAુ ંચીPMખુ%Nૃઠ પરAુ ંચીPMખુ%Nૃઠ પરAુ ંચીPMખુ%Nૃઠ પરAુ ંચીP    ****    
ઓ&S�લીયાના આદ�વાસી લોકોના Jવન પરથી ઓ&S�લીયાના આદ�વાસી લોકોના Jવન પરથી ઓ&S�લીયાના આદ�વાસી લોકોના Jવન પરથી ઓ&S�લીયાના આદ�વાસી લોકોના Jવન પરથી     

19191919મી સદ�મા ંબનાવેUુ ંર�ખાકંનમી સદ�મા ંબનાવેUુ ંર�ખાકંનમી સદ�મા ંબનાવેUુ ંર�ખાકંનમી સદ�મા ંબનાવેUુ ંર�ખાકંન    
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નyધનyધનyધનyધ :  ઉપર જણાવેલ ‘અABુમણીકા’ની લી[ક દર�ક લેખની નીચે પણ આપવામા ંઆવેલી છે. તેની ઉપર ‘ક[Sોલ 

+‘2લીક‘ કરવાથી પાછા અABુમણીકા પર સરળતાથી આવી શકાશે. 3યોગ ખાતર ઉપર આમ કરશો; તો 

અABુમણીકાના પહ�લા પાને પહyચી જશો. જો તમારા વડ@ના વઝ@નના ‘1-’ુ મેAમુા ં‘ ડો}મેુ[ટ મેપ’ ની સવલત હોય 

તો, તે સગવડ વાપરવા ભલામણ છે. આમ કરવાથી તમે બીJ એક બાર�( વી[ડો)મા ંઅABુમણીકા પણ જોઈ શકશો.      
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3&તાવના3&તાવના3&તાવના3&તાવના 

     પહ�લો ગોવાળ�યો” વાચંવા લીધી Kયાર� તેના પહ�લા 3કરણના શીષ@ક ‘પહ�લો નાવીક’ અને ‘ઇ.સ. ૧૦,૦૦૦ વષ@ 

પહ�લા’ં વાચંીને મનમા ંએક ઉK�કુતા તથા અચરજની ભાવના ઉ�વી. ભલા, 3ાગૈતીહાસીક સમયમા,ં વનમા ંવીચરતી 

જન�તીઓ - ફળ-�લ ભેગા ંકર�ને ક� પાષાણના ંહિથયારો વડ� શીકાર કર� Jવનારા લોકોના Jવનમા ંખાસ કહ�વા 

0�ુ ં�ુ ંહોઇ શક�? તે -ગુના ંલોકોના મનમા ં&વર�ણ, lખૂ અને દ�હ�ક જ��રયાતો %રૂ� પાડવાની અને Jવનનો 3વાહ 

ચાU ુ રાખવા ઉપરાતં બીJ કઇ ભાવના હોય? તેમના Jવન પર નવલકથા ક�વી ર�તે રચી શકાય? 

 

    પહ�Uુ ંપાAુ ંવાચંતા ંજ લેખકની 3વાહ� શૈલી, તેમાથંી ઉભરતી 3ભાવશાળ� 1ય2તીઓAુ ં Xડાણ%વૂ@ક આલેખાયેલ 

ચીPર�ખન અને 3સગંોની ગતીમા ંખોવાતો ગયો. Jવ-વી�ાનીઓએ મANુયને ��ુ�શાળ� 3ાણી ક�ા છે, પણ તેમની 

�દયની ભાવનાઓ, સવેંદનાઓ તેમના અ&તીKવ સાથે, અKયાર� 0ટલી ઘનીNટતાથી જોડાયેલી છે, તે પાષાણ-ગુમા ં

પણ એટલી જ તેમના 1ય2તીKવAુ ંઅવીભા�ય Hગ હતી; તે આ કથામા ં&પNટ થાય છે.  માનવ Jવનના 3ારંભથી જ 

તેના DNA -Jવ કોષમા ંઆ ઉદા� અને ઉદા� ન કહ� શકાય તેવી ભાવનાઓ અને ��ૃીઓ પણ સકંળાયેલી હોય છે. 

તેની અભી1ય2તી કોઇ ને કોઇ ર�તે થતી જ હોય છે. નીસગ� માનવને ��ૃીઓના તમસની પેલે પાર જવાની શ2તી 

આપી છે તે લેખક� �ુદંર ર�તે વણ@1-ુ ંછે. 

   %&ુતકની શ�આતમા ંઆપણી Mલુાકાત થાય છે પહ�લા ગોવાળ�યા સાથે, પહ�લા તરવૈયા સાથે, પહ�લા નાવીક સાથે, 

અને સૌથી વ� ુઅગKય કહ� શકાય તેવા 3થમ લોકનાયક સાથે. પોતાની Hગત �રુ�ા અને લાભનો �યાલ રા�યા 

વગર  અ�ણી ધરતીમા ં જઇ સમI કબીલાના ઉKકષ@નો �યાલ એક નાયક જ કર� શક�. આવા નાયકના Jવનની 

યાPામા ંસમાયેલ છે : આ નવલકથાAુ ંહાદ@ . 0મ 0મ કથા આગળ વધતી �ય છે; તેમ તેમ વાચક આ કથાAુ ંપાP 

બની, કથાનાયક ગોવામા ંએક�પ થઇ �ય છે. “ sુ ંજો ગોવો હોX તો �ુ ંક�?ં ” - એવો િવચાર કરતો થઇ �ય છે. 

ગોવો, પાચંો, �પલી  આપણા પર�વારના સદ&ય બની �ય છે. તેમણે લીધેલા ં પગલા,ં કટોકટ�ના સમયે તક@ પર 

આધાર�ત તેમણે કર�લ આિવNકાર એટલા સહજ લાગે છે ક�  તેમા ંઅશ� એ�ુ ંક�ુ ંલાગ�ુ ંનથી. 

     એક તરફ આપણે પાષાણ-ગુમાથંી બહાર નીકળ� પ�પુાલન -ગુમા ંસહજતાથી આગળ વધીએ; Kયા ં આપણો 

સામનો થાય છે આBમણકાર સાથે. -�ુ, સચંાર 1યવ&થા, યાતાયાતના નવા ર&તાઓની શોધ, �ુoમનની હ�લચાલ પર 

નજર રાખવાનો ઉપBમ અને Hતે -�ુ - આ બધાAં ુ ંવણ@ન વાચંતા �ાયેં અતીશયો2તી લાગતી નથી. પાચં હ�ર 

વષ@ પહ�લા ં -�ુકલા ક�વી વીકસી હતી; તે આપણે �ણીએ છ�એ. આ કલા રાતોરાત ઉપJ નહોતી, અને તે 

કથાનાયકના ને�Kૃવમા ંtrial and error પ�તીથી દસ હ�ર વષ@ પહ�લા ંક�વી ર�તે જ[મી તે આ નવલમા ંજોવા મળે 

છે.   
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   પહ�લા ગોવાળ�યાની કથાAુ ં વૈિશNઠ� તો તે -ગુના લોકનાયકના ચર�Pદશ@નમા ં છે. પહ�લા ગોપાલક અને પહ�લા 

નાવીકની ઉKBાતંી પહ�લા �ૃNટામા ંક�વી ર�તે થઇ તેAુ ંઆલેખન �દય&પશ) લા�યા વગર ન રહ�. ક�દમા ંરહ�ને પણ 

કથાનો નાયક ક�વી ર�તે આKમદશ@ન કર� શ�ો, સામા[ય પચંે\ીય 3ેર�ત ભાવો\ �કતા પર તેણે &વKવના સા�ાKકારથી 

ક�વી ર�તે વીજય 3ાmત કય� તેમા ંઆ કથાની પર�%ણૂ@તા સમાઇ છે. Hતરમા ં �ુબક� લેવાની આ 3B�યા, નાયકAુ ં

મનોમથંન અને પરમ સKયની 3ાmતી માટ� સમI રાPીભર ચાલી રહ�લા માર સાથેના ��ુના વૈચાર�ક -�ુ 0વી 

3B�યા કદાચ અ�રુ� લાગે! જો ક� તેAુ ંકારણ �ણી શકાય.  

   લેખકના ‘ગ��રુ” xલૉગમા ંઆ નવલકથા Bમવાર 3સી� થતી હતી; Kયાર� તેમા ંવાચકોના 3િતભાવ પરથી &પNટ 

થ�ુ ંહ� ુ ંક�, નવલકથાના વાચકોAુ ંબૌ��ક &તર ઘ�ુ ંX�ુ ં છે. તેમણે ભગવાન ��ુ તથા તીથ�કર મહાવીરના ચર�Pો 

વા6ંયા હતા; તેથી તેમને આ 3B�યાનો �યાલ હતો. જો ક� xલૉગ-જગતની બહારના વાચકોના લાભાથ� નવલકથાની 

બીJ આ��ૃીમા ંલોકનાયકના આધીભૌતીક &તર પરથી થતા ઉ4વ)કરણAુ ંવણ@ન વ� ુિવશદ થાય તો %&ુતકના Mળૂ 

ઉ ેશ - માનવીની આ4યાKમીક યાPા - પર વ� ુઓપ ચઢશે. 

  નવલકથાની %Nૃઠlમુી જગતનો કોઇ પણ ભાગ હોઇ શક� છે! લેખક� તેને નામ ન આપીને એક મોટા િવવાદને ટા¡યો 

છે. આય� ભારતમા ંઆBમણકાર થઇને આ1યા અને ભારતમા ંવસતા Mળૂ ભારતીયોની કતલ કર� એવી મૅ2સMલુર 

0વા પા£ાKય િવ¤ાનોએ �ઢ કર�લી મા[યતાનો આ�નુીક %રુાવાઓના આધાર� તી¥ વીરોધ થયો છે. આય� Mળૂ 

ભારતના જ રહ�વાસી હતા અને ખૈબરઘાટના માગ� ઇરાન, રિશયા, મ4ય%વૂ@ના અ[ય દ�શોમા ંગયા અને સ&ંnૃત તથા 

સ&ંnૃતીનો વી&તાર કય� તેના %રુાવા પણ આmયા છે.  

   “પહ�લા ગોવાળ�યા”મા ં0 &થળનો આવીNકાર કરાયો છે, આBમણકાર ખાન �ા 3દ�શમાથંી ગોવાના દ�શમા ંપોતાAુ ં

સા¦ા�ય &થાપવા આ1યો હતો તેને નામ ન આપીને કથાને સ§દય@%ણૂ@ નાવી[ય આm-ુ ંછે. આ જગતનો કોઇ પણ ભાગ 

હોઇ શક� છે. માનવતાવાદ� ગોવો પોતાની અને આસમતંની ધરાને વ�ધૈુવ nુ¨ુ�બકM ્માને છે, �યાર� અu પર કા� ુ

કરનાર, �ૂર�ેપી હિથયારનો આિવNકાર કરનાર ખાન વીuવીજય પર નીક¡યો છે. એક વી0તા પોતાના 3તી&પધ)ને 

ક�દ કર�, તે પોતે જ પોતાની મહKવાકા�ંાનો બદં� બની ગયો છે. નવલકથાના Hત �ધુી પહyચતા ંવાચકના મનમા ં

ક�ટલાય 3ªો નીમા@ણ થશે, ક�ટલાક પાPો nુ�હુલ નીમા@ણ કરશે - આ છે નવલકથાની >બુી! 

    આપણા સા�હKયમા ં3ાગૈતીહાસીક %Nૃઠlમુી પર હJ �ધુી કોઇ નવલકથા લખાઇ નથી. Cી. �રુ�શભાઇ �નીએ આ 

કમીને અKયતં �ુદંર શૈલી અને આધારlતૂ સશંોધનને આધાર� �ૂર કર� છે. 

ક�mટન નર�[\ ફણસેક�mટન નર�[\ ફણસેક�mટન નર�[\ ફણસેક�mટન નર�[\ ફણસે, , , , એલીસો વીહોએલીસો વીહોએલીસો વીહોએલીસો વીહો, , , , ક�લીફોન)યાક�લીફોન)યાક�લીફોન)યાક�લીફોન)યા 

અABુમણીકાઅABુમણીકાઅABુમણીકાઅABુમણીકા 
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લેખકAુ ંનીવેદનલેખકAુ ંનીવેદનલેખકAુ ંનીવેદનલેખકAુ ંનીવેદન 

   xલોગ«ગAુ ંબી<ુ ંવષ@ પKયે એક મહ�નો વીતી ગયો હતો; Kયાર� 24. મે - 2009ના દ�વસે 3ાગૈતીહાસીક કાળની 

કા:પનીક ઘટનાઓ પર આધાર�ત નવલકથા લખવાની અને મારા Fજુરાતી xલોગ ‘‘‘‘ગ��રુગ��રુગ��રુગ��રુ’’’’ પર ધારાવાહ�ક ર�તે 

3કાશીત કરવાની શ_ુઆત કર� હતી. તે દ�વસે વહ�લી સવાર� આની આક&મીક શ_ુઆત થઈ હતી; પણ તેની 

પર�ક:પના તો ઘણા વખતથી મારા ચી�મા ં¬મુરાઈ રહ� હતી. 

    ની��ૃીકાળમા ંઈતીહાસ મારા રસનો વીષય ર�ો છે. 3ેરક Jવનચર�Pો વાચંતા,ં આ રસ ક�ળવાયો છે. ઘરમા ંજ 

રહ�લા, વીu ઈતીહાસના %&ુતકના પહ�લા ંબે એક પાનાઓંમા ંવાનરMળુમાથંી માનવ �તનો વીકાસ શી ર�તે થયો; તે 

વાચંી sુ ં હ�રત પામી ગયો હતો. માણસ �ા ંહતો? અને �ા ંપહyચી ગયો છે? અKયતં આ£ય@ પમાડ� દ�, તેવી આ 

હક�કત છે. જો ક�, 3ારંભકાળના બs ુ ઓછા %રુાતKવક�ય %રુાવાઓ મળેલા છે. પણ Kયાર પછ�ના સમયના 0 

આધારlતુ %રુાવા મ¡યા છે; તે પરથી પણ એમ ફલીત થાય છે ક�, માનવ સમાજ અને સ&ંnૃતીએ સાધેલ 3ગતી 

અદlતુ છે.   

    આ નવલકથા તમને પvથર-ગુના એ સમયની સફર કરાવશે; 0મા ંમાણસ ક�વળ શીકાર કર�ને અને ફળો વીણીને 

Jવન F�ુરતો હતો. આ કથા તે કાળના એક સાવ અ�®યા 3દ�શ, સમય અને સમાજમા ંદોર� જશે. પણ એમાથંી 

ઉ�ગર થતા ં પાયાના ં માનવM:ુયો અને લાગણીઓ તો  એકવીસમી સદ�ના આ ઈ[ટરનેટ -ગુમા ં પણ એટલા ં જ 

3&�તુ લાગતા ં તમે જોઈ શકશો.  પાયાના માનવ M:ુયો, શ2તીઓ, મયા@દાઓ, વીવશતાઓ, લાગણીઓ, સીમાઓ 

વીગેર�મા ંખાસ કશો ફરક પડ�ો નથી; એ વાતની ઈતીહાસ સા�ી %રુ� છે. આ Mળુ પર�ક:પના આ નવલકથાAુ ંહાદ@  

છે.  

   આ ઉપરાતં, ઉKBા[તીની હરણફાળમા ંમાનવ �તે 0 Xચા nુદકા માયા@ છે; તેમા ંહ<ુ ઘણા વધાર� પગથીયાઓં પાર  

કરવાની શ�તાઓ, તેમ જ માનવ 3યKનોની Fુ�ંયેશ છે; એમ sુ ંમાAુ ં¯.ં ખાસ કર�ને પાયાની માનવચેતનાએ હ<ુ 

ઘણા ંશીખરો સર કરવાના ંબાક� છે; એમ મને લાગે છે. આ વીuાસ અને C�ાના આધાર પર આ કથાની ચરમસીમા 

ઘડ� છે. &°ળુ ચેતનાના પાયાના &તરથી �±ુમ ચેતનાના ઉ6ચ શીખર �ધુી, વાતા@ના નાયકની યાPાનો આ કા:પનીક 

આલેખ છે. માનવ ઈતીહાસમા ંઆવા �®યા, અ�®યા અનેક ગોવાળ�યા Jવી ગયા છે; એ નીશકં  વાત છે. તો જ 

માનવ સ&ંnૃતી શીકાર�/ફળ વીણનાર ( Hunter - gatherer) માથંી ઉKBાતંી પામીને મગંળના Iહ પર સશંોધન કરતી 

બની છે.   
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    ત�ુપરાતં કથાના Hતમા ંદશા@વેલ છે તેમ., એ જગતનો એકલદોકલ માનવી પણ આ શીખરો સર કર� શ�ો હતો; 

એમ sુ ં�ૃઢપણે માAુ ં¯.ં કદાચ એવા %®ુયશાળ� આKમાઓના 3તાપે જ માનવતા સKય, શીવ અને �ુદંરના રાહ� ટક� 

રહ� છે.   

    માનવમનમા ંઈuરના અ&તીKવ વીશેની મા[યતા શી ર�તે ઉદભવી તે Hગેની આવી જ એક પર�ક:પના પર�શીNઠ 

વીભાગમા ં‘‘‘‘ઈuરનો જ[મઈuરનો જ[મઈuરનો જ[મઈuરનો જ[મ’’’’ નામની એક વાતા@ના &વ_ુપે Mકુ�લી છે. કદાચ આવા જ સજંોગોમા ંપ�સુમ Jવન Jવતા, 

માનવીના વીચારશીલ મનમા ંકોઈ પરમ તKવના હોવા વીશે C�ા �હ� હશે.           

    ઈતીહાસના ઉપરછ:લા �ાનમા ં ક:પનાના રંગો અને મા[યતાઓ ભેળવી, આ શxદચીP તૈયાર ક-ુ� છે. એમા ં

ઐતીહાસીક અને %રુાતKવની \Nટ�એ ખામીઓ હોવાની %રુ� સભંાવના છે જ. આશા રા>ુ ં ક� ��ુ વાચક માર� આ 

મયા@દાઓને દરFજુર કરશે.  

    મારા બsુ સીમીત વાચંનમાથંી મળેલ માહ�તી આ કથાના પાયામા ંછે. એ બધા સાહ�Kયનો ભાવસભર ઋણ &વીકાર 

ક_ંુ◌ં¯.ં p�ગન સાથેની Mઠુભેડના 3સગંમા ંબાઈબલની ‘ ‘ ‘ ‘ ડ�વીડ અને ગોલીઆથડ�વીડ અને ગોલીઆથડ�વીડ અને ગોલીઆથડ�વીડ અને ગોલીઆથ’’’’ ની વાતા@એ મને 3ેરણા .આપી છે. 

કથાના પાચંમા વીભાગ ‘ સઘંષ@’ મા ં-4ુધના 0 વણ@નો છે; તે માટ� ખર�ખર -4ુધ લડ�લા મારા નેટ મીP ક�mટન નર�[\ ક�mટન નર�[\ ક�mટન નર�[\ ક�mટન નર�[\ 

ફણસેના xલોગ ફણસેના xલોગ ફણસેના xલોગ ફણસેના xલોગ ‘‘‘‘Jmસીની Jmસીની Jmસીની Jmસીની ડાયર�ડાયર�ડાયર�ડાયર�’’’’ પરથી મળેલ સામIીએ બs ુજ 3ેરણા આપી છે. ક�mટને તો બs ુઉદારતાથી આખી 

નવલકથા રસ %વુ@ક વાચંી, 3&તાવના પણ લખી આપી છે. આ માટ� ક�mટનનો 0ટલો આભાર માAુ ંતે ઓછો જ છે.  

   0 વાચકોએ રસ%વુ@ક અને ધીરજની સાથે ધારાવાહ�ક હmતાઓ વાચંી અને 3તીભાવ આપી, મારા લેખન ઉKસાહને 

વધાય� છે; તે સૌનો sુ ંઆભાર માAુ ં¯.ં આ %&ુતક માટ� ખાસ 3તીભાવ લખી મોકલનાર સવ� ભાઈ બહ�નોનો >બુ >બુ 

આભાર,          

     વાચકને Fજુરાતી વા[ગમયમા ં એક નવી અAlુતુી કરાવવાનો મારો હરખ છે. આશા રા>ુ ં ¯ ં ક�, પરમ તKવ 

માર� આ ભાવનાને, આ આરતને બળ આપશે.  

�રુ�શ �ની 
મે[સફ�:ડ, ટ�2સાસ 

25 ડ�સે�બર – 2009  

અABુમણીકાઅABુમણીકાઅABુમણીકાઅABુમણીકા    



 2009  ડ�સે�બર ડ�સે�બર ડ�સે�બર ડ�સે�બર ----    2009200920092009  

                                               પહ�લો ગોવાળ�યો 

 

12 

 

વાચકોના 3તીભાવવાચકોના 3તીભાવવાચકોના 3તીભાવવાચકોના 3તીભાવ 

 

રતીલાલરતીલાલરતીલાલરતીલાલ ચ[દરયાચ[દરયાચ[દરયાચ[દરયા    ----    સી[ગા%રુસી[ગા%રુસી[ગા%રુસી[ગા%રુ  

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 પટ�લ ચીરાગ પટ�લ ચીરાગ પટ�લ ચીરાગ પટ�લ ––––    લે[સડ�લલે[સડ�લલે[સડ�લલે[સડ�લ, , , , પે[સી:વેનીયા પે[સી:વેનીયા પે[સી:વેનીયા 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^ીચ[\વદન િમ^ીચ[\વદન િમ^ીચ[\વદન િમ^ી    ----    લે[ક�&ટરલે[ક�&ટરલે[ક�&ટરલે[ક�&ટર, , , , ક�લીફોન)યાક�લીફોન)યાક�લીફોન)યાક�લીફોન)યા 

ખાનમા ંપણ "રાજક�ય સ�ા" પીગળ� જતા એ પણ ગોવાને "મહા-શમન"ગણી એનો જય જયકાર કરવા લા�યો ! 

....આ જ છે નવલકથાની "િશખર�-ટોચ" પહy6યાની વાત ક� ઘડ� !......એક માનવ, પોતાનામા ં વસેલી "ચેતના-

શ·2ત"ને જ¸તુ કર�, પોતાના પર િવજય મેળવી શક� છે, અને સાથે સાથે, એ અ[યને "3ેમ-ગગંા"મા ં &નાન કરાવી 

અ[યને પણ ચેતના�પી �¸તુી આપી શક� છે! �રુ�શભાઈ, નવલકથા %ણુ@ કયા@ બાદ, તમે વાચંકોને &વતPંતા આપી, 

"ક:પના વા�ટકા"મા ં3વેશ કર� સફર કરવા શીખ દ�ધી...પણ, આખર� તો M�ુય વાત છે "ચેતના-શ·2ત"ની �¸તુી. . 

 ર�ખાબેન િસ[ધલર�ખાબેન િસ[ધલર�ખાબેન િસ[ધલર�ખાબેન િસ[ધલ, , , , નેશિવલેનેશિવલેનેશિવલેનેશિવલે, , , , ટ�નેસીટ�નેસીટ�નેસીટ�નેસી 

“સ&ંnૃતીની આ વીજયnુચમા ંજગંાલીયતસ&ંnૃતીની આ વીજયnુચમા ંજગંાલીયતસ&ંnૃતીની આ વીજયnુચમા ંજગંાલીયતસ&ંnૃતીની આ વીજયnુચમા ંજગંાલીયત, ¹રતા¹રતા¹રતા¹રતા,    �ુNટતા અને�ુNટતા અને�ુNટતા અને�ુNટતા અને    ‘બળ�યાના બે ભાગબળ�યાના બે ભાગબળ�યાના બે ભાગબળ�યાના બે ભાગ‘ ની નીતી જ આખર� બની જવાના ંની નીતી જ આખર� બની જવાના ંની નીતી જ આખર� બની જવાના ંની નીતી જ આખર� બની જવાના ં
હતાંહતાંહતાંહતા.ં...”   
આ વા�મા ંજોવા મળે છે તેમ સ&ંnૃિતના િવકાસ ઓથે પોષાતી માનવીય નબળાઈના દંભને >:ુલો પાડતી આ વાતા@ 

�ણે શેતાનીયત અને માનવતા વ6ચે મશાલ લઈ વા&તવી2તા પર 3કાશ ફºક� છે. 
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વાતા@મા ં કૌવત ઘ� ુજ છે તેમજ _ુપલી અને <ુtો 0વા ^ી પાPોની મદદથી 3ેમ તથા �િતય આકષ@ણ વ6ચેની 

ભેદર�ખા બતાવવાનો 3યKન 3શશંનીય છે પરં� ુતે માટ� ^ીના ઉઘાડા શર�રના સ§દય@ વણ@નની જ�ર અહ« જણાતી 

નથી. આવી ક�ટલીક વાતો સા�હKય રસીકોને બીનજ�ર� ક� »:ુલક લાગે તે� ુપણ બને અને ધારા3વાહ 0વી ક�ટલીક 

વાતો સામા[ય વાચક ન સમJ શક� તેમ પણ બને. 

 માનવ મનના અતલ Xડાણ �ધુી પહyચતી આ વાતા@ સમય અને &થળના ભેદને ઓગાળ� આપણને પાPો સાથે જોડ� 

શક� છે એટU ુજ નહ� પરં� ુમનમા ંઉઠતા ભાવો કામ, Bોધ, લોભ, મોહ િવગેર� સાથેની �તની લડતAુ ં3િત¼બ½બ પણ 

જોઈ શકાય છે. આખર� 3ેમ ¤ારા િવજય અને M·ુ2ત િવષેની સમજ માનસ પ�રવત@નની અદlતૂ ¾ચાઈ ¤ારા 

આલેખવાનો 3યKન સરાહનીય છે.  

બળવતંબળવતંબળવતંબળવતં પટ�લપટ�લપટ�લપટ�લ – ગાધંીનગાધંીનગાધંીનગાધંીનગરગરગરગર 

આપની નવલકથા .. પહ�લો ગોવા¼ળયો %ણુ@ થઇ છે. અભીનદંન.      

ગોવી[દગોવી[દગોવી[દગોવી[દ મા_ુમા_ુમા_ુમા_ુ -  નવસાર�નવસાર�નવસાર�નવસાર�  

આપની ધારાવાહ�ક નવલકથા ' પહ�લો ગોવાળ�યો' %ણુ@ કરવા બદલ ખોબલે ભર�ને ધ[યવાદ... 

' પહ�લો ગોવાળ�યો' ને તા. 25 ડ�સે�બર  ના રોજ ઈ-�કુ તર�ક� xલોગ પર Mકુવા માટ� આપને હાદÀક �ભુે6છા 

પાઠવતા ંઆન[દ અAભુ�ુ ં¯.ં  

 

 

3વીણા કડક�યા3વીણા કડક�યા3વીણા કડક�યા3વીણા કડક�યા    ----    `&ુટન`&ુટન`&ુટન`&ુટન, , , , ટ�2સાસટ�2સાસટ�2સાસટ�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 

ભૈરવીભૈરવીભૈરવીભૈરવી 1યાસ1યાસ1યાસ1યાસ    ----    નેવાક@નેવાક@નેવાક@નેવાક@ , ક�લીફોન)યાક�લીફોન)યાક�લીફોન)યાક�લીફોન)યા    

Many Many Congratulations to you masa; wishing that gova no pavo duniya bhar ma vage :) 

રમેશ પટ�લરમેશ પટ�લરમેશ પટ�લરમેશ પટ�લ((((આકાશદ�પઆકાશદ�પઆકાશદ�પઆકાશદ�પ))))    ----    ક�રોનાક�રોનાક�રોનાક�રોના, , , , ક�લીફોન)યાક�લીફોન)યાક�લીફોન)યાક�લીફોન)યા    

Cી �રુ�શભાઈ �નીના મનો જગતમાથંી વહ�લી આ નવલ કથાની %Nૄઠ lિૂમકા ધરતી પર સજંોગોને આધીન િવકસેલી 

ગાથા છે.સતત િવચારોથી અવલોકનને F ૂથંવાની તેમની શ·2ત એક �ુદંર ભાવ ભર� nૄિત સા�હKય જગતને ધરશે એવો 

મનને િવuાસછે.તેમને મારા ખળખળ વહ�તા અ¼ભનદંન. 
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સજંય નાનાની સજંય નાનાની સજંય નાનાની સજંય નાનાની     

�પુબ@ Hત છે. ઘણો ગ�યો. �પુબ@ વાતા@. શ_ુઆતાથી Hત �ધુી જકડ� રાખે તેવી છે. આવીજ ર�તે બીJ વાતા@ પણ 

લખજો  

 

અABુમણીકાઅABુમણીકાઅABુમણીકાઅABુમણીકા 
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3કરણ 3કરણ 3કરણ 3કરણ ----    1 1 1 1 : : : : પહ�લોપહ�લોપહ�લોપહ�લો નાવીકનાવીકનાવીકનાવીક 

ઈઈઈઈ....સસસસ. . . . %વુ� %વુ� %વુ� %વુ� 10,000 વવવવષ@ષ@ષ@ષ@ .... 

        આ>ુ ંગામ નદ�ક�નાર� ભેFુ ંથ-ુ ંહ� ુ.ં દર વરસે નદ�મા ં%રુ આવે Kયાર� આમ જ બધા નદ�ક�નાર� દોડ� જતા ંહતા.ં 

બtે કાઠં� વહ�તી નદ�ને જોવાનો લાભ કોણ જ�ુ ં કર�? નદ�ના 3વાહમા ં થતી ¬મુર�ઓ, ¬.ુ. ¬.ુ. થતો અવાજ, અને 

3વાહની સાથે તણાઈ આવતી ઝાડની ડાળ�ઓ બધા ંજોયા ંજ કરતા.ં કદ�ક કોઈ તણાઈ આવ�ુ ં�નવર પણ દ�ખા� ુ.ં 

બાળકો તો ઉછળતા અને nુદતા આ અ%વુ@ \oય નીહાળતા. બધાએં ર«છના ં ક� હરણના ંચામડા ંHગ પર વ«ટાળેલા ં

હતા.ં સૌના હાથમા ંલાકડ�ઓ ક� પvથરના ંહથીયારો પણ હતા.ં 

       સામો કાઠંો બs ુઆકષ@ક હતો. Kયા ં�ુર Xચા ઘાસની પાછળ રમવાની મ� આવે તે�ુ ંઘાસAુ ંસપાટ મેદાન હ� ુ.ં Kયા ં

Jભને લલચાવે એવા,ં અનેક �નવર નીભ@યતાથી �હાલતા ંદ�ખાતા ંહતા.ં પણ કદ� કોઈ Kયા ંજઈ શક�ુ ંનહ«. આ બા<ુ 

તો 3ાણીનો શીકાર એ બs ુજફાવાÂં કામ હ� ુ.ં અને ર«છ, વાઘ, ચી�ા વીગેર� આBમક 3ાણીઓનો ભય સતત રહ�તો. 

નદ� ખા&સી Xડ� હતી. બાર� માસ તેમા ંમાથોડા ં0ટUુ ંપાણી ભર�Uુ ંજ રહ�� ુ.ં  ઉપરવાસનો  બs ુલાબંો ચકરાવો લઈ, નદ� 

સાવ સાકંડ� બની જતી હતી;  તે જ�યાએથી જ Kયા ંજઈ શકાય એમ હ� ુ.ં કો’ક સાહસીકો એક બે વાર એમ Kયા ંગયા 

પણ હતા. પણ એ Mસુાફર� બs ુ કNટ અને જોખમવાળ� હતી. ગીચ જગંલો વટાવી, Kયા ં જવા� ુ.ં પણ એય દસેક 

દ�વસની Mસુાફર�ને Hતે. અને Kયા ંપણ સામે કાઠં� આ�ુ ંરળ�યામ�ુ ંમેદાન �ા ંહ� ુ?ં બસ બધે જગંલો જ જગંલો.Kયા ં

ઘણા વાઘની વ&તી પણ હતી. આથી કોઈ Kયા ંન જ�ુ.ં   

        કંઈ ક�ટલીય પેઢ�ઓથી પવ@ત પરની Fફુાઓ છોડ�ને બધા ંનદ�ના આ પવ@તાળ ક�નાર� વ&યા ંહતા.ં જગંલના ંઝાડ 

પરના ંફળ અને જગંલના ં3ાણીઓનો શીકાર આ બે પર જ તેમનો Jવન F�ુરો થતો. કદ�ક નદ�ની માછલીઓ પણ 

પકડ� લેતા. પણ એ સીવાય તેમને માટ� નદ� ભયાવહ હતી. એમા ંપડ� તે કદ� પા¯ ંન આવી શક� તેમ મના� ુ.ં પવ@ત, 

જગંલો અને નદ� કાઠંાના ંભેખડો અને Fફુાઓમા ંવસેUુ ંએમAુ ં ગામ અને થોડ�ક જ સપાટ જમીન – બસ એ જ એમની 

નાનકડ� �ુનીયા હતી. નદ�ના આ કાઠં� માઈલોના માઈલો �ધુી આવો જ પહાડ�ઓ અને ભેખડોવાળો 3દ�શ હતો. 0 

કોઈ બી�ં ગામો હતા, તે બધાયં નદ�ની આ તરફ જ હતા.ં કોઈને નદ�ની પેલે પારની �ુનીયાનો કશો જ ખયાલ ન 

હતો. એ બsુ આકષ@ક, &વગ@ 0વો 3દ�શ મનાતો. પણ Kયા ંજ�ુ ંઅશ� હ� ુ.ં 

          ગોવાને હ�મેશ સામે કાઠં� જવાAુ ંબsુ મન થ�ુ.ં નાનો હતો Kયાર� ભે_ુઓની હાર� ગામની ભેખડોમા ંસતંાnુકડ� 

રમવાની મ� તો બs ુઆવતી. પણ સામેના ંહર�યાળા ંમેદાનોમા ંમહાલવાAુ ંઆખી વાનરસેનાને બsુ મન થ�ુ.ં પણ 

માળ� આ નદ� જ વ6ચે આડ� આવતી. હવે તો એ પચીસ વરસનો અણીદાર Mછુોવાળો -વુાન હતો. પણ બાળપણAુ ં
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એ &વmન એના માનસમાથંી કદ� હટÃુ ંન હ� ુ.ં એ એના મીPો સાથે આ &વmન હ�મેશ વાગોળતો. બધા ંએને પાગલ 

સમજતા. નદ� ઓળંગવાAુ ંસાહસ કદ� કોઈએ ક-ુ� ન હ� ુ.ં ગોવાની Äખમા ંતરવરતી અને સળવળતી આ આકા�ંાઓ 

જોઈ તેને નદ�મા ં �ુબી ગયેલા કોઈ 3ેતAુ ંવળગણ હોય; તેમ બધા ંમાનતા.ં ગામની પાછલી કોર આવેલા પહાડમા ં

આવેલી  જોગમાયાની Fફુામાનંી, પvથર પર જગંલી વેલાઓના રસથી ચીતર�લી,  દ�વીને ગોવાની મા કાકUદુ� ભર� 

વીનવણીઓ કરતી ક�, ગોવાના મનAુ ંઆ lતુ �ુર થાય. ગોવાનેય આ દ�વીમા ંબsુ આ&થા હતી. ક�ટક�ટલી વાર એણે 

પેલા &વગ@3દ�શની સફર કરાવવાની આરત કર�લી અને હરણAુ ં ના<ુક માસં દ�વીને ધરવાની માનતા પણ માનેલી. 

પણ દ�વીની nૃપા હ<ુ તેની ઉપર વરસી નહોતી; તેનો ખેદ ગોવાને હ�મેશ રહ�તો. 

         દર�ક %રુ વખતે કરતો હતો તેમ, ગોવો એક�ટશે સામો કાઠંો જોઈ ર�ો. તેની અને તેના &વmન આડ� વ6ચે આ 

¬ઘુવતી નદ� એને કણાની 0મ >ુચંી. પોતાની �તને એ સાવ અસહાય બની ગયેલી અAભુવી ર�ો. તેની -વુાનીને, 

તેના સમ&ત અ&તીKવને આ પડકાર હતો. એની આ&થાને પડકાર હતો. એના પચીસ વરસના Jવનમા ંઆ &વmન જ 

તેને માટ� સવ@&વ હ� ુ.ં ગામની કોઈ <ુવાનડ�Aુ ં_ુપ તેને આકશ) શક�ુ ંન હ� ુ.ં પેલી _ુપલીના બધા ચાળા તેની આગળ 

કશા કામના ન હતા. એની &વmન�ુદંર� હતી – સામેના કાઠંાની હર�યાળ� ધરતી - એની સપનભોમ. એ જ એAુ ં&વગ@. 

બાક� બ�ુ ં�ળુ. બસ! એ લીલાછં�મ ઘાસમા ંએક જ વાર આળોટવા મળે. 

        અને Kયા ંજ એ દ�ખાણી! 

        એક મો¨ંુ ઝાડ તણાઈને આવ�ુ ં હ� ુ.ં તેની ઉપર એક જગંલી બીલાડ� ભયભીત બનીને, લાકડાના Åુઠંાને ચyટ�ને 

બેઠ�લી હતી. આમેય ગોવાને આવા ંનાના ં�નવરો બs ુગમતા.ં ગામના બધા ં nુતરા અને બીલાડ�ઓ તેને મહા3ાણ 

0વા ંહતા.ં આ બીલાડ�Aુ ં�ુખ ગોવાથી સહન ન થ-ુ.ં પાણીમા ંથોડ� આગળ જઈ હાથમાનંી લાબંી અને કડ�યાળ� ડાગં 

તેણે લબંાવી. બીલાડ�ના સારા નસીબે ડાગંમા ં એક ડાળ� ભરાઈ. ગોવાએ બળ%વુ@ક ડાગંને ખÆચી. સાથે ઝાડ પણ 

ખÆચાઈ આ1-ુ.ં હવે બીલાડ�ને પણ હ��મત આવી. તેણે nુદકો માય�. એક જ nુદક� મરણીયા બનેલી બીલાડ� આ કાઠં� 

આવી ગઈ; અને છલાગં માર�ને ભાગી ગઈ. 

         કોણ �ણે ગોવાને એ ઘડ�એ �ુ ં �રુાતન �ઝુÇુ;ં તે nુદકો માર�ને એ તો ઝાડ ઉપર જઈ %�ુયો. બધા ં

ગામવાસીઓના મyમાથંી રાડ નીકળ� ગઈ. ગોવાની મા તો રડવા જ લાગી. “ અર�ર�! ગોવા, તને આ શી કમત �ઝુી? 

પાછો વળ� આ1ય, મારા બેટા!” _ુપલી તો બેભાન જ બની ગઈ. નદ�Aુ ં%રુ જોવા આ1યા ંહતા;ં પણ હવે �ા ંકોઈની 

નજર નદ� ઉપર હતી? પાચંસો Äખો એક�ટશે ગોવાની 3Kયેક હ�લચાલને નીહાળ� રહ�. હવે �ુ ંથશે?  તેમની અને 

ગોવાની વ6ચે  Èફંાડા મારતા જળરાશીનો એક �ુભ�� Hતરાય ¬રુક�યા ંકરતો હતો. કોઈ શ�તા જ ન હતી ક�, ગોવો 

આ બા<ુ આવી શક�. 
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          અને બધાનંા આ£ય@ વ6ચે ગોવાએ તેની લાબંી ડાગં નદ�ના પટમા ંખોસી ધÉો માય�. ઝાડ તો હવે નદ�ના 

3વાહની ઘણે Hદર જઈ તરવા માડંÇ ુ.ં આવા બે ચાર હડસેલા અને ગોવો તો નદ�ની મ4યમા ંપહyચી ગયો. બધાના 

મyમાથંી ચીસ નીકળ� ગઈ. ‘નÉ� હવે ગોવાAુ ંઆવી બ[-ુ.ં હવે ગોવો ગયો સમજો. ’ પણ આ0 સા�ાત કાળભૈરવે 

ગોવાના મનનો કબજો લીધો હતો. તેના મગજમા ંભરાયેUુ ંપેUુ ંlતુ આ0 રા�પાઠમા ંહ� ુ.ં એ આખી lતુાવળે તેના@ 

ચી�નો કબજો લઈ લીધો હતો. ગમે તે થાય, પેલે પાર પહyચ�ુ ંજ છે. 

અABુમણીકાઅABુમણીકાઅABુમણીકાઅABુમણીકા    
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3કરણ 3કરણ 3કરણ 3કરણ ––––    2 2 2 2 : : : : નદ�ની પેલે પારનદ�ની પેલે પારનદ�ની પેલે પારનદ�ની પેલે પાર 

    અને છેવટ� ગોવો નદ�ના સામેના કાઠંાની સાવ નJક જઈ પહyચી ગયો. અહ« તો નદ� સાવ છ�છર� હતી. ગોવાએ 

એક છલાગં માર� અને ઝાડ પરથી ઓ:યા કાઠંા ઉપર તેAુ ંઅવતરણ થ-ુ.ં આ પહ�Uુ ંમાનવ-પગUુ ંએ સપનભોમમા ં

પડÇુ ં હ� ુ.ં આ એક પગUુ ંસમI કોમને - અર�! આખી માનવ�તને -  એક નવા -ગુમા,ં સ&ં¹તીની એક 

અપર�વત@નશીલ 3B�યામા ં ધક�લી દ�વાAુ ં હ� ુ.ં કાળના ગભ@મા ં Fફુામાનંી પેલી જોગમાયાની આ કોઈ ગેબી યોજના 

સાબીત થવાની હતી.   

       કાઠં� પગ M�ુો ન M�ુો અને ગોવાએ દોટ મેલી. ર�શમ 0વી _ુપાળ� ર�તીનો પટ ઓળંગી, એ તો માથોડા ંXચા 

ઘાસના બીડમા ંખોવાઈ ગયો. એ Xચા ઘાસના ઠ�ક ઠ�ક પહોળા પટની પેલી પાર  એની સપન ભોમકા હતી. એ જ તો 

એના નાનકડા Jવનની નાનકડ� આશા હતી. એAુ ં સવ@&વ હ� ુ.ં  પણ એ લહલહાતી હર�યાળ� ભેળા થઈ જવાના 

ધખારામા ં એ પોતાની ડાગં નદ�કાઠં� છોડ� આ1યો હતો. 

      સામે કાઠં� આ>ુ ંગામ હ�રત ભર� Äખે આ અlતુ%વુ@ \oય નીહાળ� ર`ુ.ં હવે ગોવો દ�ખાતો ન હતો. સૌ ભયથી 

થરથર� ર�ા ં હતા.ં  પસીને ર�બ ઝેબ. બસ કાળભૈરવ ક� કોઈ જગંલી �નવર હમણા ંજ ગોવાનો કોળ�યો કર� જશે. 

ગોવો તો હવે ગયો. કદ� કોઈ નદ� ઓળંગી પા¯ ંઆ1-ુ ં છે ક�, ગોવો આવે? ગોવાની મા અને _ુપલી ટોળાનંી વ6ચે 

બેભાન પડ�ા ંહતા.ં હવે તેમનો ગોવો તો ગયો જ. હ�બકા ંલેતા ગોવાના ગોઠ�યા એકમેકને સધીયારો આપતા હતા, 

કાળભૈરવને તેમનો 1હાલો ગોવો પાછો આપવા વીનવતા હતા. ઘરડ�રા ંમાથે હાથ દઈને બેસી પડ�ા.  

         પણ આ �ુ ંકૌ�કુ? બધા ંગોવાને ઘાસના બીડમાથંી બહાર નીકળ� તેનીય પેલે પાર જતો નીહાળ� ર�ા. હવે તો એ 

ક�ડ� 0વો નાનો થઈ ગયો હતો અને માડં દ�ખાતો હતો. બધાનંી �ુવાઓ કામ કર� ગઈ હતી. કાળભૈરવ ર�ઝાયો હતો. 

એણે ગોવાને મોતના Mખુ �ધુી લઈ જઈ પાછો M�ુો હતો. ન બનવાAુ ંનજર સામે બની ર`ુ ંહ� ુ.ં ગોવાએ એમની 

બધી 3ણાલીકાઓ તોડ� દ�ધી હતી. બધી મા[યતાઓને, બધી પરંપરાઓને ગોવો ખોટ� સાબીત કર� ર�ો હતો. ઝાડ 

અને Fફુાઓમા ંJવાતી  જ«દગીમા ંએક આMલુ પર�વત@નAુ ંબીજ રોપાઈ ગ-ુ ંહ� ુ.ં   

      ઘાસના બીડમાથંી ખાલી હાથે બહાર આવી ગોવાએ પોતાની સપનભોમકામા ંસફર શ_ુ કર�. �ત�તના ં3ાણીઓ 

Kયા ંનીભ@ય ર�તે ચર� ર�ા ંહતા.ં ગોવો મન Mકુ�ને એ ઘાસમા ંઆળોટÊો. તેની આરત Fફુામાનંી જોગમાયાએ %રુ� કર� 

હતી. એની સપનભોમકા એને મળ� ગઈ હતી. તેAુ ંJવનકાય@ સી4ધ થ-ુ ંહ� ુ.ં તે ના6યો અને nુ�ો. મોટા રાગડાથી 

તેણે પોતાના અમયા@દ�ત આનદંની અભી1ય2તી કર�.  
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      આમ કોણ �ણ ેક�ટલો સમય પસાર થયો હશે. હવે ગોવો વા&તવીકતાની ધરતી પર પાછો પટકાયો. પેટમા ંકકડ�ને 

lખુ લાગી હતી. પણ એની પાસે શીકારના ંકોઈ પણ સાધન �ા ંહતા?ં અર�! આ સપનભોમકામા ંપvથરનો એક ¨ુકડો 

પણ ભળાતો ન હતો. તેણે બકર� 0વા એક �નવરને પકડ� લેવાની ઘણી પેરવાઈ કર�. પણ એ �નવર તેના કરતા ં

ઘ�ુ ંચાલાક નીવડÇુ.ં  ગોવાને પાછળ પાડ�ને એ તો રÈચÉર થઈ ગ-ુ.ં બી�ં �નવરો પણ આ નવી આવી પડ�લી 

હરકતથી �ન બચાવવા ભાગી ¯ટÊા.ં હવે આખી હર�યાળ�મા ંએકમાP ગોવો જ બાક� ર�ો હતો. ઘાસ આરોગવાની 

એની �મતા પણ �ા ંહતી? અર�! પીવાAુ ંપાણી પણ બીડની પેલે પાર પાછળ રહ� ગ-ુ ંહ� ુ.ં કાજળકાળ� ઘનઘોર રાત 

પધાર� �કુ� હતી. આખા વાતાવરણમા ંસtાટો છવાયેલો હતો. 

         l�ુયા, તર&યા અને હતાશ ગોવાએ લથડતા ંલથડતા ંપારોઠના ંપગલા ંમાડં�ા. માડં માડં બીડને ઓળંગી તેણે 

નદ�કાઠંાની ર�તીમા ંપગ મે:યા. નદ�Aુ ં%રુ તો �ારAુયં ઓસર� ગ-ુ ંહ� ુ.ં પેUુ ંઝાડ તો �ારAુયં તણાઈ ગ-ુ ંહ� ુ.ં 

ગોવા પાસે પેલી કડ�યાળ� ડાગં સીવાય કોઈ સાધન ન હ� ુ ંક�, તે બી� કોઈ ઝાડને પાડ�ને ફર� પાછો ગયો હતો તેમ 

આવી શક�. અને સામે કાઠં� કોઈ ઝાડ પણ �ા ંહ� ુ.ં ઘણે �ુર, ઘાસના એ મેદાનની પેલી પાર, Ë�ુોની હાર દ�ખાતી હતી. 

પણ Kયા ં�ધુી ગોવો પહyચે તો પણ તેની પાસે ઝાડ કાપવા માટ�ના ંકોઈ સાધન પણ �ા ંહતા?ં 

           ગોવો હવે Mુઝંાયો હતો. તેAુ ંJવન&વmન સાકાર થ-ુ ંહ� ુ.ં પણ હવે તે આ1યો હતો, તે ર�તે પાછો જઈ શક� તેમ 

ન હ� ુ.ં હવે તે બી� જ કોઈ વીuનો રહ�વાસી બ[યો હતો. પોતાના 1હાલસોયા ગામથી એનો છેડો ફાટ� ��ુો હતો. 

તેની સપનભોમકા તેને મળ� હતી; પણ એ તેના કશા કામની ન હતી. પણ એની મા અને સાથીદારોથી એ વી>ટુો પડ� 

ગયો હતો. એની હાલત Pીશnું 0વી બની ગઈ હતી. આ ઠગાર� નવી �ુનીયા ઉપર તેને અ�યુા થઈ આવી. 

          એક બીJ આકા�ંા હવે તેના માનસમા ંજ[મી. ગમે તે થાય – ગામ અને ઘરભેળા થ�ુ ંછે. કલાકો વીતી ગયા. 

અહ« તેની પાસે �ા ંક�ુ ંખાવાAુ ંહ� ુ?ં �ા ંકોઈ સહાAlુતુી આપે તેવા સાથી હતા? ગોવો lખુ અને એકલતાથી 1યાnુળ 

બની ગયો. કાજળકોર� ઘનઘોર રાતમા ં તેAુ ંઅર®ય_ુદન  સાભંળનાર કોઈ ન હ� ુ.ં અર�! હવે તો Fફુાવાળ� જગદંબા 

પાસે આરત કરવા પણ �ા ંજઈ શકાય તેમ હ� ુ?ં ગોવાને પોતાના વીનાશના ઓળા ઉભરતા લા�યા.  મરણના 3દ�શની 

કાળ� રાત પડ� �કુ� હતી. થાક અને હતાશાથી I&ત ગોવો લથડ�-ુ ંખાઈને નદ�ની ર�તમા ંઢળ� પડ�ો.     

અABુમણીકાઅABુમણીકાઅABુમણીકાઅABુમણીકા 
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3કરણ 3કરણ 3કરણ 3કરણ ––––    3 3 3 3 :::: FફુાવાસીઓFફુાવાસીઓFફુાવાસીઓFફુાવાસીઓ 

       ગોવો �યા ંરહ�તો હતો, તે નદ�ની પેલે પારની જ�યા બs ુ%રુાણી હતી. ગોવાનો કબીલો પરા%વુ@થી Kયા ંરહ�તો 

હતો. તેના વડદાદા પણ નદ�ના ઉપરવાસમા ંઆવેલા ં કોતરોમાનંી એ Fફુામા ં રહ�તા હતા. Kયાજં એમનો &વગ@વાસ 

થયેલો ગોવાએ જોયો હતો. એ વડદાદાJ બsુ અAભુવી હતા; અને બધાનેં એમના માટ� બs ુમાન હ� ુ.ં એ બs ુવાતો 

કહ�તા. એમની વાતો પરથી જ ગોવાને પોતાના %વુ@જો વીશે �ાન મ¡-ુ ંહ� ુ.ં અKયાર� 0 ‘આ�નુીક’ (!) &થીતીમા ંતેમનો 

કબીલો Jવતો હતો, તે માટ� તેમના અનેક %વુ@જોના અથાક 3યKનો જવાબદાર હતા. કંઈ ક�ટલીય વીટંબણાઓને પાર 

કર�ને અKયારની &થીતીએ સૌAુ ંJવન આ1-ુ ંહ� ુ.ં �યાર� �યાર� તેઓ જોગમાયાની 3ાથ@ના કરતા; Kયાર� અ�કુ એ 

%વુ@જોને યાદ કર� તેમનો આભાર સૌ માનતા. 

      કંઈ ક�ટલીય પેઢ�ઓ પહ�લા ંએમના વડવા છેક ઉપર પહાડ પરની Fફુામા ંરહ�તા. એ Fફુા આમ તો બs ુજ બધંીયાર 

હતી. પvથરના અનેક ઘા માર� એ Fફુા 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 Fફુા 

વીના એ %વુ@જો �ાથંી Jરવી શ�ા હોત? Fફુાના Mખુ આગળ ઝાખંરા ંઅને નાના પvથરો રાખી એમણે દરવાજો પણ 

બના1યો હતો, 0થી માP કબીલાના સÌયો જ Hદર આવી શક�. એની બા<ુમા ંકલકલ કર� ુ ંઝર�ુ ંવહ�� ુ ંહ� ુ;ં 0માથંી 

કબીલાના સÌયો માટ� %રુ� ુ ંપાણી મળ� રહ�� ુ.ં આ ર�ત તેમના વડવાઓ પાસેથી �ુર �ુરની ટોળ�ઓ પણ શીખી ગઈ 

હતી અને બધે માનવJવન એવી Fફુાઓમા ંજ Jવા� ુ.ં હ�મેશ નવા શીકારની શોધમા ં <ુવાનીયાઓ દોડતા રહ�તા.ં 

કબીલાની ^ીઓ ફળ અને �કુા મેવા વીણવા જતી. 

      પણ વ&તી વધતા ંએ Fફુા ઘણી નાની પડવા માડં� હતી. વધી ગયેલી વ&તી માટ� શીકાર પણ %રુતો ન પડતો, Kયા ં

વારંવાર ર«છનો ભો તો હJ પણ રહ�તો હતો. ર«છોને માટ� હવે બીJ કોઈ Fફુા નJકમા ંબાક� રહ� ન હતી. વળ� પેલા ં

ઝરણાAં ુ ંપાણી પણ હવે બધાનેં %રુ� ુ ંપડ� ુ ંન હ� ુ ં- ખાસ તો નહાઈ ધોઈને ચો�ખા થવા માટ�. આથી પાણીની બsુ 

તકલીફ પડતી હતી. 

      આથી વડદાદાના દાદા આખા nુ¨ુ�બને નદ�ના ક�નાર� આવેલા ંઆ કોતરોમા ંલા1યા હતા. વધેલી વ&તી માટ� અહ« 

જ�યા ઘણી હતી. નદ�ના પાણીનો અ>ટુ ખ�નો પણ સાવ નJક હતો. ર«છ પણ આટલે નીચે આવવાની હ��મત 

કરતા ંનહ«. આ ઉપરાતં જગંલી �નવરોના આBમણનો Mકુાબલો કરવા તેમની પાસે વ� ુઘાતક શ^ો પણ હવે હતા.ં 

ચીકણા પvથરને ધાર કાઢ� લાકડાયં ફાડ� શક� તેવી nુહાડ�ઓ પણ તેમની પાસે હવે હતી. નાના તેજદાર પvથરોને ધાર 

કાઢ�, તેની છર�ઓ પણ તેઓ હવે હાથવગી રાખતા. જગંલી �નવરો સાથેના હાથોહાથના Mકુાબલામા ંઆ છર�ઓના 

એક બે ઘા 3ાણીને મરણ-શરણ કરવા સ�મ હતા. વળ� આવી મોટ� છર�ઓ લાબંી લાકડ�ઓના છેડ� લગાવી, 
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3ાણઘાતક ભાલા પણ તેમણે બના1યા હતા. આ ભાલા �નવરોનો Mકુાબલો �ુરથી જ કરવાની �મતા આપતા હતા. 

કબીલાના અ&તીKવ અને વીકાસ માટ� આ શ^ો અણમોલ હતા. �યાર� વાષ)કોKસવમા ં બધા ભેગા થઈ પેલી <ુની 

Fફુામા ંઆવેલ જોગમાયાની આરત કરવા જતા;  Kયાર� આ શÍોની %�ુ પણ અ�કુ કરવામા ંઆવતી. 

       છ પેઢ�થી એ કોતરોમા ંએમનો કબીલો રહ�તો હતો. પણ રહ�વાસ બદલાયો હતો એટUુ ંજ. શીકાર, ઝાડ પરના ંફળો 

અને �કુા મેવા એજ એમનો આહાર હતો. બાપદાદાની <ુની Fફુામા ં બીરાજમાન જોગમાયાની nૃપાથી અને નવા ં

શ^ોના કારણે આ સામIી ઓછા કNટથી મળતી -  એટUુ ંજ. એ માટ� હવે થો�ુ ંઓ¯ ંઝÎમ�ુ ંપડ� ુ ંહ� ુ.ં પણ સામેના 

ક�નાર� અઢળક ઘાસમા ંઅસ�ંય 3ાણીઓને બી[ધા&ત ચરતા ંજોઈ, બધાનંા મyમાથંી લાળ ટપકતી. પણ નદ� શી ર�તે 

ઓળંગવી? પાણીથી એ સૌ બs ુ ડરતા. હમણા ં બે માસ પહ�લા ં જ નદ�ક�નાર� રમતા ં છોકરાઓંમાથંી એક છ�છરા 

પાણીમાથંી દોડ�ને Xડા �નુા બા<ુ ગયો હતો અને એમા ં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 મના� ુ.ં એ આમ[યાAુ ં

ઉ:લઘંન કર� એનો કાળભૈરવ કોળ�યો કર� જતો - એમ મના� ુ.ં 

      શીયાળાની હાડ થીજવી દ� તેવી ઠડં� ખાળવા બધા ં શર�ર ઉપર ચામડા ં વ«ટાળતા.ં સૈકાઓથી આ રસમ 

અપનાવવામા ંઆવી હતી. હવે વડવાઓની 0મ નીવ@^ ફર�ુ ંશરમજનક ગણા� ુ.ં હવે એ લોકો કા�ુ ંમાસં પણ નહોતા 

ખાતા.ં પvથર અફળાવી તણખા પેદા કર�, �Éુા ઘાસ અને પાદંડામંા ં આગ પેદા કરવાAુ ં તેમને આવડ� ગ-ુ ં હ� ુ.ં 

ઝાડની પાતળ� ડાળ�ઓ અને પછ� પાતળા ંથડમા ંઆ આગ ફ�લાવી એની ઉપર શીકાર રંધાતો. 

      નવરા ંપડ� Kયાર� બે ચાર આધેડ વયના ં^ી %_ુુષ જોગમાયાની Fફુાની મરામત કર� આવતા.ં દર સાલ એમા ંનવા ં

રંગરોગાન કરવા ં પડતા.ં માતાJ 3સt થાય એના ઉપર જ એમના Jવનનો આધાર રહ�તો. એ મોટ� Fફુાની 

જોગમાયા સામે સળગતી ચીતાની ચોગરદમ, ઢોલના ધ�કુ� નાચવાAુ ંસૌને બs ુગમ�ુ.ં 

      આવો નાચ ચાલતો હોય Kયાર� ગોવો બા<ુએ બેસી રહ�તો. તેAુ ં ચી� પરાBમી વડવાઓ 3Kયે આભાર અને 

અAIુહની લાગણીથી અભીlતુ બની જ�ુ.ં તેને આવે વખતે એ પરાBમી વડવાઓના પગલ ેનવા ંપરાBમો કરવા બs ુ

મન થ�ુ.ં જોગમાયાની શ2તી પોતાનામા ંઆવે અને નદ�ની ઓલી પાર એ �ાર� ડગ Mકુ� શક�, એના ંશમણામંા ંજ 

ગોવો �ુબેલો રહ�તો. 

    **** 

     વહ�લી સવારના પવનની લહ�રખીએ ગોવાને હલબલા1યો. અતીતના ં આ બધા ં શમણામંાથંી એ ઝબક�ને 

��યો. ગોવાના મyમાથંી એક નીસાસો સર� ગયો. ‘ એ બધા ંશમણા ંનીરથ@ક થવા સ�@યા ંહતા.ં તેની નીબ@ળ દશામા ંતે 

અહ« પરાયી ભોમમા ંlખુે ને તરસે ખપી જવા; રાની પ�ઓુનો ખોરાક થવા સર�યો હતો. કદાચ નદ�Aુ ં%રુ ફર�થી 

ચઢ� આવે; તો તે �ાયંનો �ા ં તણાઈ જવાનો હતો. કાળભૈરવના ખmપરમા ંતે ચપટ�મા ં હોમાઈ જવાનો હતો. તે 
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3તાપી વડવાઓAુ ંનામ બોળનાર કપાતર હતો - ગોવો 'ગાડં�યો', અÉલ વગરનો, ચઢતા %રુમા ં3વાહની સામે ધસી 

જનાર મહા Mખુ@.’  

    આ બધા વીચારોની પ£ાત-lમુા ંlખુAુ ં �ુખ તેને સતાવી ર`ુ ંહ� ુ.ં પેટમા ંવીણા�ં ુટંા ંથતા ંહતા.ં કોઈ સાધન ક� 

શ2તી વીના પેટ%�ુય શÆ કરવી? થો�ુ ંઆ ઘાસ ખવાય છે? અને તેનામા ંતો ઉભા થઈ ચાલવાની તાકાત પણ �ા ં

રહ� હતી ? 

     અને Kયા ંજ તેની Äખ સામે ર�તીમા ંતરફડતી એક માછલી દ�ખાઈ. ઘસડાઈને તે માછલી કને પહy6યો. જોગમાયાની 

ક�વી અનહદ nૃપા હતી? સામે ચાલીને શીકાર આરોગાવા ઉપ&થીત થયો હતો. કાચી ને કાચી માછલીને મને કમને 

પેટમા ંપધરાવી, પાણી પી�ુ ંKયાર� એના Jવમા ંJવ આ1યો. થોડ� વાર� તે ઉભો થયો અને સામા ક�નારા પર આવેલા 

માદર� વતનની સામે તે 3ેમથી નીહાળ� ર�ો. તેના ંમા બાપ, તેના ગોઠ�યાઓ – બધા ંયાદ આવી ગયા.ં તેણે આ<ુબા<ુ 

નજર કર�. પણ �ાયં તેAુ ંવજન ઝીલી શક� તે�ુ ંઝાડAુ ંએક�ય ÅુંÅુ ંતેની નજર� ન ચડÇુ.ં 0 ર�તે તે નદ�ની આ પાર 

આ1યો હતો તે ર�તે પાછા જવાની કોઈ શ�તા ન હતી. અહ« જ Jવન ગાળ�ુ ંબs ુદો�Uુ ં હ� ુ.ં નદ�ના પાણીમા ં

ખાબકવાAુ ં�ુ&સાહસ તેના કોઈ બાપદાદાએ ક-ુ� હોય તેમ તેને સાભંર� ુ ંન હ� ુ.ં 

        પણ હવે તેની JJવીષા �Fતૃ બની ગઈ હતી. ફર� જોગમાયાAુ ંએ સત અને વડવાઓના ંપરાBમનો ગવ@ એના 

ચી�ને ખળભળાવી ર�ો હતો. કોઈ નવા જ lતેુ તેના મનનો કબજો લઈ લીધો. તેની અવસાન પામેલી &વ-ગર�મા 

%નુઃ 3તીNઠ�ત થઈ હતી. બધો નીવ�દ, બધી હતાશાઓ, બધી વેદનાઓ ભ&મીlતુ બની ગઈ હતી. મા જોગમાયા 

સા�ાત તેના તનબદનને, તેણે કદ� અAભુવી ન હતી તેવી તાજગી અને >મુાર� બ�ી ર�ા ંહતા.ં તે -ગુ પર�વત@ન 

કરનાર, સમરાગંણનો યો4ધો હતો. તેના વહાલા કબીલાનો ઉ4ધારક હતો. હવે તેને મર�ુ ંપોશાય તેમ ન હ� ુ.ં 

      એક આવેશ, એક ધસમસ�ુ ંજોમ,  નસોમા ંધમધમ�ુ ં ગરમ ગરમ શોણીત -  અને પાણીનો બધો ભય કોરાણે મેલીને 

ગોવાએ નદ�ના પાણીમા ંÎકા1-ુ.ં આ પાર ક� પેલે પાર.... 

અABુમણીકાઅABુમણીકાઅABુમણીકાઅABુમણીકા 
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3કરણ 3કરણ 3કરણ 3કરણ ––––    4 4 4 4 : : : : તરવૈતરવૈતરવૈતરવૈયોયોયોયો 

    %રુ તો �ારAુયં ઓસર� ગ-ુ ંહ� ુ.ં નદ�નો છ�છરો ભાગ હવે બsુ થોડોક જ હતો. ગોવાએ કાઠં�થી છ�છરા ભાગમા ં

ચાલવા માડંÇ ુ.ં સહ�જ જ આગળ વ4યો અને એકદમ તેના પગ નીચેની ધરતી સરક� ગઈ. તેણે તરત સમતોલન 

�ળવી, પગ પાછો ખÆચી લીધો. �ુબવાના ભયથી એણે પાછા ક�નારા ભણી 3યાણ ક-ુ�. તે પાછો ક�નાર� જતો ર�ો, અને 

વીચારમા ંમશFલુ બની ગયો. તેની પાસે માP બે જ વીક:પો હતા. એ ક�નારા પર રહ� નવો, અ�®યો Jવનસઘંષ@ 

શ_ુ કરવો; અથવા પાણીમા ંÄધÂક�યા ંકર� Îકાવ�ુ.ં બેઉ ર�તમા ંપોતપોતાના ંજોખમ હતા.ં 

     બs ુવીચાર કર� તેણે બીજો વીક:પ પસદં કય�. પણ પહ�લો વીક:પ પણ તેને ખોટો લા�યો ન હતો! 

     તેણે ફર�થી છ�છરા પાણીમા ંચાલવા માડંÇ ુ.ં X�ુ ંપાણી આવતા ંજ તેણે હાથ પગ હલાવવા માડં�ા. પણ આ કળા 

તેની �ણીતી ન હતી. તે માડં માડં મા°ુ ંપાણીની સપાટ�ની ઉપર રાખવા ઝÎમતો ગયો. કદ�ક �ુબnંુ પણ ખાઈ લી�ુ.ં 

એકાદ વખત નાકમા ંપાણી પણ ¬સુી ગ-ુ.ં તેણે જો-ુ ંક� uાસ ભર� રાખે, તો �ુબક� ખાતી વખતે બચી જવાય છે. અહ« 

તેને �ા ંકોઈ આ નવી કળા શીખવવા આવવાAુ ંહ� ુ?ં બ�ુ ં�તે જ શીખવાAુ ંહ� ુ ંને? 

     આમ તેણે બાથોડ�યા ંભરવા માડં�ા.ં ઉભા ઉભા જ પાણીમા ંતરતા રહ�વાની 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 શા ં શા ં નવા ં જોખમ આવવાના ં હતા?ં અડધોએક કલાક આ ગડમથલ ચાલી. પણ એક ડગUુ ં પણ તે 

આગળ વ4યો ન હતો. આ બલામાથંી ક�મ ઉગર�ુ ંતેના વીચારો તે કરવા લા�યો. ધીમે ધીમે થાક પણ લાગવા માડં�ો 

હતો. 

      અને તેને યાદ આ1-ુ,ં બીલાડ�ઓ પાણીથી ડરતી, પણ nુતરાઓંને તેણે આસાનીથી નદ� તર� સામે ક�નાર�  પહyચી 

જતા ંજોયા ંહતા.ં તેને હવે ખબર પડ� ક�, nુતરાની 0મ શર�ર આ�ુ ંહોય તો કદાચ આગળ વધાય. તેણે ડરની સાથે 

શર�ર લબંા1-ુ.ં હવે પાણી નાકની લગોલગ આવી ગ-ુ ંહ� ુ.ં ભયAુ ંએક લખલ>ુ ંતેને થથરાવી ગ-ુ.ં તેણે જોશથી હાથ 

અને પગ વ«ઝવા માડં�ા. ખાસ આગળ તો ન વધા-ુ ં , પણ તેને લા�-ુ ંક� આડા રહ�ને પણ પાણીની સપાટ�ની ઉપર 

રહ� શકાય છે. નાક બચાવી શકાય છે. હાથની ગતીથી ઉછળતી પાણીની છાલકો તેના ચહ�રા પર પડતી હતી. પણ એ 

તેને હવે અકળાવતી ન હતી. થોડાકં �ુબકા ંખાતા,ં થોડાકં સીધા ક� વાકંા �ુકંા થતા,ં નાકમાથંી થો�ુકં પાણી પી જતા ંતે 

ધીમે ધીમે બચતા ંશીખવા માડં�ો. Xડો uાસ ભર� બે ઘડ� પાણીમા ંપડ�લા રહ� થાક ઉતારવાની કળા પણ ધીમે ધીમે 

તેને આવડવા માડં�. 
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       આ ગડમથલ થોડોક વખત ચાલી અને ધીમે ધીમે હાથ અને પગની ચાલ વ6ચે સવંાદ�તા સધાવા માડં�. તેણે 

હરખથી જો-ુ ંક�, તે ક�નારાથી ઠ�ક ઠ�ક �ુર આવી ગયો હતો. પણ મJંલ તો હ<ુ ઘણી �ુર હતી. તેને ડર પણ લાગવા 

માડં�ો ક�, નદ�ની મ4યમા ંપહyચી ગયા પછ� થાકના માયા@ તે �ુબી જશે. તેણે પાછા જ�ુ ંક� આગળ વ4યે રાખ�ુ?ં તેણે 

ફર� જોગમાયાને યાદ કર�; પોતાના 3તાપી વડદાદાને અને તેમના વડવાઓને યાદ કયા@. આ બધા ંતેની l�ુઓમા ં

બળ આપે અને આ વૈતરણી પાર કરાવે એવી આરત તેના મનમા ંચાલી રહ�. તેણે માનતા માની ક�, જો તે વતન પાછો 

ફર� શકશે, તો જોગમાયાની Fફુામા ંબને એટલા જલદ� પહyચી, �તે વીણેલા ંસરસ �કુા મેવા પણ ધરશે. 

       આ નવા વીuાસના બળમા ં તેના હાથપગ ઝપાઝપ ચાલવા લા�યા. Hતર કપાવા લા�-ુ.ં હવે તે નદ�ના મ4ય 

ભાગની સાવ નJક પહyચી ગયો હતો. પણ થાક�ય બરાબર ચડ�ો હતો. તેણે નીગ@ત થઈ, uાસ રોક� આડા આડા જ 

હાથ પગ લબંા1યા. અને આ �ુ?ં તેને ખબર પડ� ક� તે આમ થોડો વખત પાણી ઉપર �ઈુ પણ શક� છે. આ ન�ુ ં

બÐ�ાન તેને બs ુમીÅું લા�-ુ.ં હવે તે થોડાક તરવાના ઝપાટા બાદ આમ આરામ લેતા ંશીખી ગયો. બે ડગ આગળ, તો 

એક ડગ પાછા; ઘડ�ક ઉભા ઉભા; તો બે ઘડ�ક વીરામ. આમ તેની ગાડ� મથંર ગતીએ આગળ વધવા લાગી. 

      હવે તેણે નદ�નો મોટાભાગનો પટ કાપી ના�ંયો હતો. હવે વતનનો ક�નારો નJક દ�ખાતો હતો અને પેલી અ�ણી 

ભોમકા �ુર અને �ુર સર� રહ� હતી. તેનો વીuાસ હવે વધવા લા�યો. મા જોગમાયા તેને મદદ કર� રહ� હતી, તેના 

%વુ@જો Hતર��માથંી તેને પોરસ ચડાવી ર�ા હતા. તેના ંમાબાપની, ગોઠ�યાઓની યાદ; તેમને ફર� મળવાની આર<ુ 

તેની થાક�લી રગોમા ંઆશાઓ Ñ[માવી રહ� હતી. ધગધગ� ુલોહ� તેના હાથપગને મરણીયા 3યKનો કરવા શ2તી 

આપી ર`ુ ંહ� ુ.ં ગોવો ક�નારાની સાવ નJક પહyચી ગયો. પણ હ<ુ છ�છરો ભાગ તો �ુર જ હતો. બે ચાર જ ઝપાટા 

અને ક�નારો આવી જશે. 

      અને Kયા ંતેના પગને કોઈ ચીકણો &પશ@ થયો. એક મોટ� માછલી તેને અડક�ને ચાલી ગઈ હતી. તે એકદમ ચyક� 

ગયો. તેના થાક�લા હાથપગમા ંભેગી થયેલી તાકાત ઓસર� ગઈ. તેના ભરાઈ ગયેલા ંફ�ફસા ંહવે હડતાલ પર ઉતર� 

ગયા. હવે uાસ ભર� રાખવાની તેમની Fુ�ંઈશ ખતમ થઈ �કુ� હતી. તેAુ ં 4યાન બે4યાન થઈ ગ-ુ.ં JJવીશાના 

બધા સકં:પો કડડlસુ થઈને �ટુ� પડ�ા. હવે આગળ એક ડગ પણ તે જઈ શક� તેમ ન હતો. થોડા ઘણા ભર� રાખેલા 

uાસે તેણે છે:Uુ ં�ુબnંુ ખા�ુ.ં અને તેની કાયા નદ�ની સપાટ�ની નીચે સરવા લાગી. ગોવાએ બ�ુ ંભાન Fમુાવી દ��ુ.ં 

    અને એક ઘેર� ની\ામા ંતે સરક� ગયો. 

અABુમણીકાઅABુમણીકાઅABુમણીકાઅABુમણીકા 
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3કરણ 3કરણ 3કરણ 3કરણ ––––    5 5 5 5 : : : : તારામPૈકતારામPૈકતારામPૈકતારામPૈક 

      નદ�થી સહ�જ Xચે, એક ખડક ઉપર તે ખીt વદને ઉભેલી હતી. પોતાના કબીલાના કોતરથી થોડ�ક �ુર આવેલા 

મામાના કબીલાથી તે હમણા ંજ આવી હતી. નદ�Aુ ં%રુ તો ઓસર� ગ-ુ ંહ� ુ;ં પણ તેના શોકAુ ંઘોડા%રુ �ા ંઓસરવાAુ ં

નામ જ લે� ુ ંહ� ુ?ં તે વીસ વરસની, યૌવનથી છલકાતી, નવયૌવના હતી. તેની ઉ�મરની બીJ -વુતીઓ તો બે Pણ 

છોકરાનંી મા પણ બની ગયેલી હતી. તેની બીJ સખીઓ કરતા ં_ુપલી સાવ ભીt હતી. તેને બીJ છોકર�ઓની 0મ 

-વુાનોમા ંઅને બાળકોમા ંરસ ન પડતો. એ વીરાગંના હતી. એને જગંલોમા ં, કોતરોમા,ં Fફુાઓમા ં¬મુવાનો ગાડંો શોખ 

હતો. તે અ�કુ શીકારમા ંબધાનંી સાથે જોડાતી. _ુપલીAુ ંમન કોઈ -વુકમા ંહ<ુ લાગ�ુ ંન હ� ુ ં– સીવાય ક�, ગોવો. અને 

તે પાગલ તો છોકર�ઓ બાબત સાવ નીલ�પ હતો. તેને તો નદ� ઓળંગી સામે પાર જવાAુ ંઘેUુ ંજ લાગેUુ ંહ� ુ.ં 

        તે નાની બાલીકા હતી Kયારથી અવારનવાર મામાના થાનક� જતી. ગોવા અને બી� બાળકો સાથે તેને રમવાAુ ં

બs ુગમ�ુ.ં -વુાનીમા ંઆવતા ંએ રમત �ાર� 3ીત બની ગઈ; એની એને ખબર જ ન પડ�. એ ગોવાના મનની રાણી 

બનવા Îરતી હતી. પણ ગોવો 0Aુ ંનામ? એ સહ�0 મચક જ આપતો ન હતો. નદ� પાર કરવાની �નુ સીવાય એને 

કાઈં �ઝુ� ુ ંજ ન હ� ુ.ં અને એ �નુમા ંને �નુમા ંતો એણે પોતાના 3ાણની આsતુી આપી દ�ધી હતી. ગોવો હવે પાછો 

આવે તે અશ� હ�ુ.ં કાળભૈરવ એને Iસી ગયો હતો. 0 મલકમાથંી કોઈ પાછÃુ ંઆ1-ુ ંન હ� ુ;ં તે મલકમા ંએ �ાયં 

ગર� ગયો હતો. તેને નદ�મા ંખાબકતો જોઈ, _ુપલી બેભાન બની ગઈ હતી; અને મામાના ઘરના ંબધા ંતેને કોતરમા ં

લઈ ગયા હતા. ભાનમા ંઆવતા ંબે જણ સાથે મામાએ તેના માબાપ પાસે પાછ� મોકલી હતી. 

       ગોવા વીનાAુ ંJવતર તેને હવે અસાર લાગ�ુ ં હ� ુ.ં એ ચીર વીજોગણની 0મ ખાલી Jવન Jવવા માગંતી ન 

હતી. નદ�મા ં પડ� ુ ં Mકુ�ને કાળભૈરવને પોતાની આsતુી આપવા તે લાલાયીત બની ગઈ હતી. એના સમાજમા ં

મોટાભાગે ^ીઓ મારણને સાફ કર�, રસોઈ બનાવવાAુ ંઅને જ_ુરના ંહાડકા ંઅને ચામડા ંસાફ કર�, ભેગા ંકરવાAુ ંકામ 

કરતી. ઝાડ પરથી ફળો અને �કુા મેવા પણ ^ીઓ જ ભેગી કરતી. એમના સમાજમા ં ^ીઓ બs ુ જ આદરપાP 

ગણાતી. બધા અગKયના ંકામ એમને %છુ�ને થતા.ં માટ� જ તો બધા કબીલાઓની સામા[ય આરા4ય દ�વી પવ@ત પરની 

Fફુામા ંઆવેલી જોગમાયા ગણાતી. બધી ^ીઓ એનો અવતાર મનાતી. કોઈ ^ીAુ ંમન �ુખવ�ુ ંએ મહાન પાપ મના� ુ.ં 

એને શાર�ર�ક હાની પહyચાડવી ક� એની ઈ6છા વગર એની સાથે સહચાર કરવો, એ કોઈ &વmને પણ ક:પી ન શક�ુ.ં 

નદ� ક�નાર� રહ�તા ંબધા ંકબીલાઓની આ પરા%વુ@થી ચાલી આવતી આચાર સહં�તા હતી. 

      અને _ુપલી એક વીશીNટ ^ી હતી. કોઈ એને સમJ શક�ુ ં નહ«. એAુ ં મન મનાવવા, એને આકષ@વા ક�ટક�ટલા 

-વુકો 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 માડં�ા હતા. એમાનંા કોઈની સાથે ઘર માડંવાની તો વાત જ �ા ંરહ�? હ<ુ તે મનથી માની શકતી ન 

હતી, ક� ગોવો હવે નથી. પણ હવે કોઈ આશા રહ� ન હતી. કાળભૈરવના મyમાથંી ગોવો પાછો આવે તે અશ� હ�ુ.ં 

      આવા મનના વીકારો અને ઉ¤ગેના આવેશમા ંતે નદ�મા ંપડ� ુ ંમેલવાની તૈયાર� કર� રહ� હતી. તેણે ખડક પરથી 

નીચે નજર કર�. Kયા ં જ તેને �ુર ખડકની કોરમા ં કાઈંક દ�ખા-ુ.ં તેણે બરાબર નજર કર�. ક�નારા પરના એ ખડક 

આગળ નદ� વળાકં લેતી હતી અને બે ભેખડની વ6ચે તીરાડમા ંક�ુકં તર�ુ ંહ� ુ.ં તેના સાહસ3ીય &વભાવને આની 

તપાસ કયા@ વીના,  નદ�મા ંપડ� ુ ંમેલવાAુ ંઠ�ક ન લા�-ુ.ં તે સફાળ� દોડ�. ખડકો પર ઠ�કડા મારતી, તે Kયા ંપહyચી 

ગઈ. 

      અને આ �ુ?ં ગોવાAુ ં શર�ર ની£oેઠ બનીને પાણીમા ં તર� ુ ં હ� ુ.ં એનો જમણો હાથ આ બે ખડકોની તીરાડમા ં

ફસાયેલો હતો. _ુપલી હાફંળ� ફાફંળ� બની દોડ�. એની 3ાથ@નાઓ, એની આરત જોગમાયાએ સાભંળ� હતી અને 

કાળભૈરવના ખmપરમાથંી એના ગોવાને જોગમાયાએ ઉગાર� આmયો હતો. આ જ�યાએ નદ� સાવ છ�છર� હતી. 

_ુપલીએ હ��મત કર� અને નદ�મા ંપગ M�ુો. સાચવીને ગોવાનો હાથ તેણે છોડા1યો. બળ%વુ@ક એણે ગોવાના બtે 

હાથ પકડ� એને ક�નાર� ખÆ6યો. ર�તીવાળા કોરા ક�નાર� તે એને ખÆચી લાવી. એના નાકમાથંી ધીમો ધીમો uાસ ચાલી 

ર�ો હતો. ગોવાને Xધો પાડ� તેAુ ંપેટ અને છાતી દબાવી એણે ગોવાને ભાનમા ંલાવવા 3યKન કરવા માડં�ા. ઘ�ુ ંબ�ુ ં

પાણી એના મyમાથંી નીકળ� ગ-ુ.ં પણ તેAુ ંશર�ર સાવ ઠં�ુગાર હ� ુ.ં એના શર�ર પરAુ ંચામ�ુ ંતો �ાયં સર� ગયેUુ ં

હ� ુ.ં 

     _ુપલીએ કશાય સકોચ વગર પોતાની કાયા પરAુ ંઆવરણ કાઢ� ના�ં-ુ;ં અને ગોવાની ઉપર સવાર થઈ ગઈ. એના 

શર�રની ગરમીથી ગોવાને ગરમાવો મળવા માડં�ો. આ &પશ@ની અAlુતુી _ુપલી માટ� નવી હતી. તેણે સખીઓ પાસેથી 

આ &પશ@ની, આ આલ«ગનના આÒાદની ઘણી વાતો સાભંળ� હતી. પણ એ આનદં માણવો તો હ<ુ ઘણો �ુર હતો. એની 

સોડમા ંતો એના મનના માણીગરની જડ અને ની£oેટ કાયા જ હતી. ગોવો Jવન અને મરણ વ6ચે ઝોલા ંખાઈ ર�ો 

હતો. પણ _ુપલી ગોવાના Óદયના ધીમા ધીમા ધડકાર અAભુવી શકતી હતી. એને આશા બધંાણી ક�, ગોવો જ_ુર Äખો 

ખોલશે. _ુપલી એ �ભુ ઘડ�ની રાહ જોઈ રહ�. 

     ધીમે ધીમે ગોવાAુ ંશર�ર ગરમ થવા માડંÇ ુ.ં કંઈ ક�ટલોય સમય હયો હશે. સાજં ઢળવા લાગી હતી. બxબે દ�વસના 

પર�તાપના Hતે, આ નવા આવીNકાર અને ધીમે ધીમે ગરમ બની રહ�લા ગોવાના શર�રથી બધંાતી આશામા ં_ુપલીની 

Äખ મળ� ગઈ. બtે દ�હ એકમેકને ચyટ�ને નદ�ને ક�નાર� પડ�ા ંહતા ં– એક નવા Jવનની શ_ુઆત પહ�લાનંી એ 

Hધાર� રાત હતી. 

     અને ઉષાના ભરભાખંળા 3કાશમા ં_ુપલી આ ઘેર� ન«દરમાથંી �ગી. એની પડખે ગોવો �તેુલો હતો અને અનીમેષ 

નજર� એને નીહાળ� ર�ો હતો. _ુપલીAુ ં મન ગોવાની >:ુલી Äખ જોઈ નાચી ઉઠÇુ.ં બtે એકબી�ને ભેટ� પડ�ા. 
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Äખમા ં Äખ પરોવી Hતરના ભાવ પારખી ર�ા. આ તારામૈPક એક નવી અને અણકથી બીરાદર�Aુ,ં એક નવા 

સાહચય@Aુ,ં એક નવા JવનAુ ં 3તીક હ� ુ.ં એ Äખોમા ં કોઈ વાચા વીનાનો અ[યો[ય 3Kયે 3ેમનો એકરાર હતો. 

ગોવાએ હળવેકથી _ુપલીના હોઠ ��ુયા. બtે દ�હ મડાગાઠં 0વા આલ«ગનમા ંએકમે2ની સાથ ભીડાયા. 

      અને �ુર ઝાડ�માથંી બે જલતી Äખ આ �ૃNય ઈNયા@થી નીહાળ� રહ� હતી.  

અABુમણીકાઅABુમણીકાઅABુમણીકાઅABુમણીકા 
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3કરણ 3કરણ 3કરણ 3કરણ ––––    6 6 6 6 : : : :     MકુાબલોMકુાબલોMકુાબલોMકુાબલો 

    થોડ�એક વાર ગોવો અને _ુપલી આમ આલ«ગનના બધંનમા ંજકડાયેલા પડ� ર�ા.ં ^ીના ન�ન દ�હના &પશ@ના આ 

પહ�લા અAભુવે, ગોવાની નસનસમા ં36છt રહ�Uુ ં%_ુુષાતન �ગી ઉઠÇુ.ં નવસÔનAુ ંબીજ nંુવાર� ભોમકામા ંરોપાવા 

સળવળ� ર`ુ.ં અને ગોવાએ 3ણયક�લીમા ંઆગળ વધવા હાથ લબંા1યો. 

     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@સમંત આચારસહં�તા હતી. 

સાવ સાદ� લ�નવીધી હતી. મળેલા બે Jવ માતા આગળ પોતાના ંહ�યા ંઠાલવતા ંઅને Hતરની વાણીથી એની આગળ 

એકમેકને સમપ)ત થવાના કોલ આપતા. એ વગર પાગંર�લો સબંધં ટક� નહ«, એમ મના� ુ.ં 

     ગોવાએ 3યKન%વુ@ક પોતાના ધસમસતા આવેગને ખા¡યો. બtે ¯ટા ં પડ�ા ંઅને ઉભા ં થયા.ં _ુપલીએ પોતાની 

પvથરની છર� વડ�, બા<ુમા ં ફગાવેલા ચામડાના બે ¨ુકડા કયા@ અને બtેએ એનાથી પોતાના દ�હ ઢા�ંા. મોતના 

મyમાથંી માડં પાછા આવેલા, અને lખુના �ુખે નીબ@ળ બનેલા ગોવાના પગ લડખડાવા માડં�ા. _ુપલીએ એને ટ�કો 

આmયો અને બtે જોગમાયાની Fફુાની દ�શા તરફ હાલવા માડં�ા. થોડ�ક આગળ જ અખરોટના ચાર પાચં ઝાડ 

આવેલા ંહતા.ં _ુપલીએ પvથર તાક�ને અખરોટો પાડવા માડં�. આ B�યાથી લયબ4ધ ઉછળતા ંતેના ંવ�&થળોને ગોવો 

રસ%વુ@ક નીહાળ� ર�ો. 

     અને પાછળ ઝાડ�માનંી ઝેરમા ંજલતી, પેલી બે Äખો પણ આ રાસ નીહાળ� રહ� હતી. lલુાથી હવે પોતાનો Bોધ 

રોકવો અસભંવ બની ગયો. 

     lલુો _ુપલીના કબીલાથી નદ�ની વધાર� નીચલી બા<ુએ આવેલ એક કબીલાનો સÌય હતો. 0મ _ુપલી ગોવા 

પાછળ પાગલ હતી, તેમ lલુો _ુપલીના _ુપ પર ફ�દા હતો. _ુપલીને પોતાની કરવા તે �ારનોય વલવલી ર�ો હતો. 

_ુપલીને મનાવવા તેણે કાઈં બાક� રા�-ુ ંન હ� ુ.ં સસલાનંી ના<ુક પાસંળ�ઓમાથંી ક�ટલી મહ�નત કર�ને તેણે ધોળ� 

બ�ખ માળા બનાવી હતી અને _ુપલીને ભેટ આપી હતી. પણ _ુપલીએ તે તીર&કારમા ંફºક� દ�ધી હતી. 

     ગોવાના નદ�ની પેલે પાર અ\oય થયા બાદ તેની આશા ફર�થી સJવન બની હતી. ફર�થી �ગેલી આ આશામા ં

એણે _ુપલી મળે તે માટ� જોગમાયાની માનતા રાખી હતી. હવે જ_ુર પોતાની આરત ફળશે, એમ lલુો માનવા લા�યો 

હતો. _ુપલીAુ ંદ�લ Jતી લેવા એણે કમર કસી હતી. _ુપલી �યા ં�ય Kયા ંએ તેનો પીછો કરતો હતો. આગલી સા0ં 

_ુપલી નદ�મા ંપડ� ુ ંMકુ�; તો તેને બચાવી લઈ એAુ ંદ�લ Jતી લેવાની અM:ુય તક ઉભી થઈ હતી. પણ ગોવાના 
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%નુરાગમનથી એ આશા ઉપર પાણી ફર� વ¡-ુ ંહ� ુ.ં Xડા પાતાળમા ંફગંોળાયેલી અને આકર� હતાશામા ંફ�રવાયેલી 

તેની મહKવાકા�ંા આ જોડ�ને આલ«ગનમા ંપરોવાયેલી જોઈને ભlકુ� ઉઠ� હતી. 

       ગોવાના લડખડાતા પગ જોઈ, lલુાને આ તક Fમુાવવા 0વી નથી એની 3તીતી થઈ ગઈ. એણે ગોવાને 

કાળભૈરવના ખmપરમા ંહોમી દ�વાનો છે:લો મરણીયો 3યKન આદય�. તે ઝાડ�માથંી બહાર આ1યો. &થીર રહ� _ુપલીને 

નીહાળ� રહ�લા ગોવાના માથાને તાક�ને એક મોટો પvથર તેણ ે ઝ«�ો. પણ રામ રાખે તેને કોણ ચાખ?ે _ુપલીના 

છલકાતા _ુપને આલ«ગવા એ જ �ણે ગોવાએ _ુપલી તરફ દોટ મેલી. પvથર ભyય પર પડ�ો. આ વી�ેપAુ ંકારણ 

�ણવા ગોવાએ પાછળ નજર કર�. ‘મ_ંુ ક� મા_ંુ’  એવી Jદ પર આવેલો lલુો તેની ઉપર �ટુ� પડ�ો. બtે બાથબંાથ 

પર આવી ગયા. બtેના ં શર�ર શીકારની દોડમા ં કસાયેલા ં હતા ંઅને મ:લnુ&તીના દાવપેચમા ં પાવરધા હતા. પણ 

ગોવાની શ2તીઓ વૈતરણી 0વી નદ� પાર કરવાને કારણે ઠ«ગરાઈ ગયેલી હતી. lલુો તેની ઉપર ચઢ� ગયો, અને 

ચા¦વ^મા ંસતંાડ�લી છર� એણે ગોવાની છાતી પર ઝ«ક�. બધી તાકાત એકઠ� કર�, ગોવાએ lલુાAુ ંકા�ું ંપકડ� લી�ુ.ં 

કાડંાની આ Mઠુભેડમા ં છર� ધીમે ધીમે ગોવાની છાતીની નJક ને નJક આવતી ગઈ. એક જ �ણ અને ગોવો 

કાળભૈરવના ખmપરમા ંફર�થી હોમાઈ જવાનો હતો. 

      અને Kયા ંજ _ુપલીએ તાક�ને એક પvથર ફº�ો. સનનન કરતો એ lલુાની પીઠ પર ઝ«કાયો. lલુો દદ@ની ચીસ 

પાડ� ઉઠ�ો. એને ત�મર આવી ગયા;ં અને એ હ�ઠો પડ�ો. ગોવાએ તેની ઉપર સવાર થવા પડ>ુ ંફ�ર1-ુ,ં અને lલુાના 

હાથમાથંી સરક� ગયેલી છર� તેના હાથમા ંઆવી ગઈ. ભયભીત બનેલો lલુો ઉભો થઈ Mઠુ�ઓ વાળ�ને નાઠો. ગોવો 

તેનો પીછો કરવા ઉભો થવા ગયો, પણ ભyય પર પટકાઈ પડ�ો. તેની રહ� સહ� તાકાત હવે ઓસર� ગઈ હતી. ભાગી 

રહ�લા lલુા તરફ _ુપલીએ તાક�ને બી� પvથરનો ઘા કય�, અને ફર� એAુ ં તાકોડ�પ�ુ ં કામ કર� ગ-ુ.ં આ વખતે 

lલુાAુ ંમા°ુ ંઆ જોગમાયાના કોપનો ભોગ બની ગ-ુ.ં તે ચÉર ખાઈને પડ�ો. _ુપલી સફાળ� દોડ�, અને lલુાની ઉપર 

સવાર થઈ ગઈ. તેને %રુો કરવા _ુપલીએ પોતાની છર� ઉગામી. 

      અને પડ�ા ંપડ�ા ંગોવો બરાડ� ઉઠ�ો,” _ુપલી, એને જવા દ�. આપણે જોગમાયાની આશીષ લેવા જઈ ર�ા ંછ�એ. 

આ ઘડ� એના લોહ�થી અપ�કુનીયાળ ન બનાવ.” _ુપલી માટ� ગોવાનો 3Kયેક શxદ ÕÐવા� હતો. તેણે lલુાને છોડ� 

દ�ધો અને ફર� પોતાની Öુંકડા ન ફરવાની તેને તાક�દ કર�. હતાશ બનેલો lલુો Jવ બચાવવા ભા�યો, અને વેરની 

આગ હ�યામા ંસમાવીને આ બેની નજર સામેથી �ુર થઈ ગયો. 

      _ુપલીએ ભેગી કર�લી અખરોટો પોતાના આરા4યદ�વ ગોવાને ધર�. ગોવાએ ક�,” _ુપલી, મÆ નદ�ની પેલી પાર 

માનતા રાખી હતી, ક� જો વતન પાછો ફ_ંુ, તો જોગમાયાને �કુા મેવા ધર�શ. હવે તો માતાJને આ ધર�ને પછ� જ કાઈં 

પણ ખાઈશ.” 
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     ગોવાની જવામંદÀ, દર�યાદ�લી અને જોગમાયામા ંઆ&થા નીહાળ� _ુપલીના Hતરમા ંપોતાના આ જણ માટ�, હ�તના ં

ઘોડા%રુ ઉભરાઈ આ1યા.ં તે ગોવાને ભેટ� પડ�. તેણે ગોવાને ટ�કો દઈ ઉભો કય�. બtેએ, એકમેકના સહાર�, ધીમી પણ 

મÉમ ચાલે, પોતાના સોનેર� શમણામા ંમશFલુ બની, જોગમાયાની Fફુા તરફ 3યાણ આદ-ુ�. 

      અને આ 3યાણ તેમના સહJવનમા ંજ નહ«, પણ કોતરવાસી કબીલાઓની વીકાસગાથામા ંએક મહાભીનીNBમણ 

બની રહ�વા સ�@-ુ ં હ� ુ.ં આ જોડ� અને તેના વારસો આવા ંજ શમણા ંHતરમા ંસઘંર�; માનવ�તની ઉKBા[તી અને 

ઉKથાનના નીતનવા પગથીયા ં ચઢવાના ં હતા.ં એમની જોગમાયામાનંી C4ધા માનવ�તની પોતાના સામvય@ની 

C4ધામા ંપાગંરવાની હતી. 

અABુમણીકાઅABુમણીકાઅABુમણીકાઅABુમણીકા    
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3કરણ 3કરણ 3કરણ 3કરણ ––––    7 7 7 7     : : : : જોગમાયાનીજોગમાયાનીજોગમાયાનીજોગમાયાની    FફુામાંFફુામાંFફુામાંFફુામા ં

    આમ તો જોગમાયાની Fફુા ગોવા ક� _ુપલીના કોતરોથી બs ુ�ુર ન હતી. એ ઉબડખાબડ 3દ�શની થોડ�ક જ પાછળ 

જોગમાયાના પવ@ત ઉપરAુ ં ચઢાણ શ_ુ થ�ુ ં હ� ુ.ં ખર�ખર તો એ એક લાબંી પવ@તમાળા હતી; 0માનંા સૌથી Xચા 

પવ@તના ર&તે અધવ6ચે એ Fફુા આવેલી હતી. પવ@ત પરની બધી Fફુાઓમા ં તે સૌથી મોટ� હતી. આથી જ એ 

વી&તારના બધા Fફુાવાસીઓએ પોતાની આરા4યદ�વી માટ� એ Fફુા સવ@સમંત ર�તે મા[ય રાખી હતી. એમ કહ�વા� ુ ંક� 

બધાનંા Mળુ વડવાઓ આ Fફુામા ંજ રહ�તા હતા; અને Kયાથંી જ વ&તી વધતા ંએ સૌ નીચે, નદ� ક�નાર�  વી&તારવાળ� 

જ�યાઓએ &થળાતંર�ત થયા હતા. હવે જોગમાયાની Fફુામા ંકોઈ રહ�� ુ ંન હ� ુ.ં માP પોતપોતાની માનતા %રુ� કરવા 

અને દર %નુમે બધા Kયા ંઆવતા. 

      ર&તામા ંગોવાએ નદ�પારના એ 3દ�શની ઘણી બધી વાતો _ુપલીને કર�. એ ઘાસના બીડમા ંશીકારને શોધવાની, 

તેનો પીછો કરવાની કોઈ તરખડ ન હતી. �નવરોના ંટોળેટોળા ંKયા ંનીભ@ય ચર� ર�ા ંહતા.ં અને સાવ સપાટ જમીનમા ં

દોડવાAુ ંબs ુઆસાન હ� ુ.ં પવ@તાળ 3દ�શની હાલાક�ઓનો Kયા ંસદંતર અભાવ હતો. હા! માP રહ�વા માટ�ના ંકોતરો ક� 

Fકુા �ાયં દ�ખાતા ંન હતા.ં 

     _ુપલી વી&ફાર�ત નયને આ અવનવી ભોમકાના ંવણ@નો સાભંળ� રહ�. ગોવો તેને કોઈ પર�કથાના રાજnુમાર 0વો 

લા�યો. એની ઘણી વાતો એને સાવ ભે�ંગેપ 0વી લાગી. પણ છેવટ� એ ગોવા સાથે એ વાત પર સમંત થઈ ક�, એ 

3દ�શમા ંવસવાટ કરવા માટ� બધાનેં સમ�વવા ંઅને Kયાનંા ધખારા - 0વા પડ� તેવા - ઉક�લવા કમર કસવી. તેણે 

ગોવાની પડખે હ�મેશ રહ�વાના કોલ દ�ધા. 

     થાક�લો હોવા છતા ંગોવો _ુપલીના સહવાસથી રા�પાઠમા ંહતો. _ુપલીએ દશા@વેલ ઉKસાહથી એ બs ુ>શુ થયો હતો. 

તેને પોતાની માનતા યાદ આવી. અખરોટ જ નહ«; હરણAુ ંતા<ુ ંમાસં પણ જોગમાયાને ધરવાAુ ંહ� ુ.ં તેણે _ુપલીને આ 

વાત કહ�. શીકારમા ં_ુપલી પાવરધી હતી. તેણે �ુર ચર� રહ�Uુ ંએક હરણ જો-ુ.ં  હરણને ખબર ન પડ� તેમ સાવચેતીથી, 

પવનની દ�શા પારખી તેણે હરણ તરફ 3યાણ શ_ુ ક-ુ�. તેના હાથમા ંઅણીદાર પvથર હતો. નJક પહyચીને તેણે 

તાક�ને પvથર ફº�ો – હરણના માથા ઉપર. હરણ તરફડ�ને જમીન પર પટકાઈ પડÇુ.ં બtેએ દોડ�ને તેને મરણ-શરણ 

ક-ુ�. 

     માનતાનો બધો સરં�મ હવે એમની પાસે ભેગો થઈ ગયો હતો. છેવટ� બtે માતાJના થાનક� પહyચી ગયા.ં હ<ુ તો 

�રુજ માથે પણ આ1યો ન હતો. સવારની Fલુાબી ઠંડ�મા ં તેમણે માતાJના ચરણે અખરોટો અને હરણAુ ં કાળ<ુ ં

સમપ)ત કયા� અને ભાવવીભોર બની માતાને વદં� ર�ા.ં એમના હ�યાના ધબકારમા ંએમણે માતાJની હાજર� ધબકતી 
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અAભુવી. એમની આરતનો માતાએ &વીકાર કય� હતો. હવે બtે Jવનભરના ં સાથી થયા ં હતા.ં ધર�લા 3સાદથી 

માતાJ 3સt થયા ં હતા.ં પvથર પર ચીતર�લ માતાJની લાલચોળ રંગની, અને સફ�દ Äખોવાળ� આ¹તી તેમને 

&મીત કરતી જણાઈ. એની સા�ીએ બtે એકમેકના આલ«ગનમા ંજકડાઈ એક થયાના અવણ@નીય આનદંમા ંઓત3ોત 

બની ગયા.ં 

      એમનો આ સાવ સાદો, લ�નવીધી %રુો થયો. એ કોલ હ�યાઉકલતના કોલ હતા. એમા ંકોઈ ¹Pીમતા ન હતી. એમા ં

કોઈ સા�ી જ_ુર� ન હતા. �યા ં�ધુી એકબી� સાથે ફાવે Kયા ં�ધુી, સાથે રહ�વાના વણબોલેલા સોગદં હતા. અને ન 

ફાવે તો ¯ટા પડતા ંકોઈને કોઈ રોક� ન શક�ુ.ં ફર� નવો સાથી અને ફર� આ માતાની સા�ીમા ંનવો સબંધં શ_ુ. જો 

એક પ�ે જ અસતંોષ  હોય; તો એમનો ઝગડો કબીલાના વડ�લ ઉક�લી આપતા અને એ 0 �કુાદો આપે તે મા[ય 

ગણાતો. પણ આવા ઝગડા બs ુ ન થતા. કારણક�, Jવન સઘંષ@મા ં કામ એટUુ ં બ�ુ ં રહ�� ુ ં અને Jવન એટUુ ં તો 

અની£ીત હ� ુ ંક�, આવા કJયા લાબંા ન ચાલતા. એ બs ુલાબંા થાય એ પહ�લા ંજ ¯ટાછેડા થઈ જતા. 

     પણ આ નવી જોડ� તો એમના નવા નÉોર આનદંસાગરમા ંમશFલુ હતી. Fફુાની બા<ુમા ંવહ�તા નીમ@ળ પાણીના 

ઝરાના ક�નાર� બtેએ જમણ પતા1-ુ.ં અને એ પર��mૃતી પKયે તેમની �હુાગ-બપોર શ_ુ થઈ. એ સમાગમના આનદંના 

અતીર�કમા ંÎલતા,ં મદં સમીરના વ«ઝણે �ાર� બtે સમાધી&થ થયા તે ખબર જ ન પડ�. 

      અને એ સમાધીની મ4યે _ુપલીએ શમ�ુ ંનીહા¡-ુ ંક� તેના ંફરજદં કદ� ન જોયા હોય તેવા ઝગમગતા, રંગબેરંગી 

વ^ો અને ચમકતા ંરKનો સ�વી આનદં મગંલ કર� ર�ા ંહતા.ં આનદંવીભોર બનીને એ સો નાચી ર�ા ંહતા.ં 

     અને ગોવો એના શમણામંા ંમશFલુ હતો. એના પરાBમી સતંાનો નદ�ની પેલે પારથીય ઘણે આગળ, કોઈ અવનવી 

ભોમકા >ુદં� ર�ા હતા.ં નવા સઘંષ�નો સામનો કરતા ંગોવા અને એના વડવાઓના નામને ઉ�ળ� ર�ા ંહતા.ં 

      પણ બtેના શમણામંા ંએક વાત સામા[ય હતી. અને તે હતી જોગમાયાની Mરુત. તેમની ભાવી પેઢ�ના ંઆનદં 

અને પરાBમની પ£ાત lમુીકામા ંજોગમાયાAુ ંહસ� ુ ંMખુારવ«દ તેઓ સતત અAભુવી ર�ા ંહતા.ં એમના સહવાસને, 

અને એ થક� પેદા થનાર પેઢ�ઓને જોગમાયાએ આશીષ આmયા હતા. એમની ઈકોતેર પેઢ� પરાBમી અને �ખુી થવા 

સ�@વાની હતી. આ પવીP lમુીમા ંમગંળાચરણ થયેલ એ દ�1ય સહJવન સફળ નીવડવાAુ ંહ� ુ.ં એમની એ 

આનદંસમાધી, ઉKBા[તીના ંઅનેક પગથીયાઓંની હ«ચ લેતી લેતી, અવનવા,ં અણદ�ઠા,ં વણઅAભુવેલા ંJવતરની 

પાયાની Mડુ� બનવાની હતી. કોઈ દ�1ય 3કાશ, કોઈ દ�1ય અAનુાદ, કોઈ અગ�ય ભાવ અને �ાનના સીમાડાઓ 

તેમના ંસમ&ત ચી�ને આવર� ર�ા ંહતા.ં આ ન સમ�ય એવી ભાવસમાધી �ાયં �ધુી ચાલતી રહ� હોત; પણ ન 

સમ�ય એવા, કોઈ વા&તવીક કોલાહલે બtેને એમાથંી જગાડ� દ�ધા.ં એ કોલાહલ ધીમે ધીમે વધી ર�ો હતો. �યાર�  

બtે ��યા ંKયાર� તેમના ચી�મા ંનૈસગ)ક Ë�ુીથી ભયનો સચંાર થયો. કાઈંક ન�ુ ંબખડજતંર, કાઈંક ન�ુ ંજોખમ 
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આકાર લઈ ર`ુ ંહ� ુ.ં બtે સતેજ બની Fફુામા ં3વેશી તેના 3વેશ આગળના પvથરની આડશે, આ કયો નવો ભય 

તેમને ઘેરવા ઘેરાઈ ર�ો હતો તેAુ ંસતેજ નીર��ણ કર� ર�ા ં            

અABુમણીકાઅABુમણીકાઅABુમણીકાઅABુમણીકા 

3333કરણ કરણ કરણ કરણ ––––    8 8 8 8     : : : : પાછા વતનમાંપાછા વતનમાંપાછા વતનમાંપાછા વતનમા ં

     _ુપલી હતાશ બની નદ�મા ંપડ� ુ ંનાખંવા ગઈ; Kયારથી તેના કબીલાના લોકો તેની શોધ ચલાવી ર�ા હતા. કોઈક 

નદ�ક�નાર� પણ જોઈ આ1યા હતા; પણ કાઠંાની ભેખડ ઉપરથી તેની છેક નીચે �તેુલા ંગોવો અને _ુપલી તેમને દ�ખાયા ં

ન હતા.ં જગંલમા ંબધે _ુપલીની તલાશ કરવામા ંઆવી હતી. છેક પવ@ત ઉપર પણ જવાનો ફર� આ1યા હતા. પણ 

�ાયંથી _ુપલીના કોઈ સગડ મ¡યા ન હતા. અને છેવટ� બધા ંહતાશ બનીને, Hતીમ 3યKન તર�ક�, _ુપલીને પાછ� 

આપવાની આરત કરવા; પવ@ત ઉપરની જોગમાયાની Fફુા તરફ વ¡યા. 

   ગોવા અને _ુપલીને આ સૌનો શોરબકોર સભંળાઈ ર�ો હતો. Fફુાની આડશમાથંી �યાર� તેમણે બધા �ણીતા ચહ�રા 

જોયા; Kયાર� બtેએ બહાર આવીને તેમAુ ંઅભીવાદન ક-ુ�. બધાનંા Jવમા ંJવ આ1યો, અને સૌ આનદં�ત બની ઉઠ�ા. 

_ુપલીએ ગોવા સાથેના નવા સબંધંની બધાનેં શરમાતા ંશરમાતા ં�ણ કર�. _ુપલીની મનોકામના �ણનાર� તેની મા 

તો આવો સારો જમાઈ મ¡યાના હરખમા ંઘેલી ઘેલી બની ગઈ. તેણે બtેના ંઓવારણા ંલીધા.ં બધી હતાશા ખખંેરાઈ 

ગઈ. આનદંના ધોધ વ¯ટÊા. 

    બધા ંજોગમાયાને નમન કર�; આ �ભુ સબંધંના હરખમા ંજોગમાયાના ચરણ આગળ મન Mકુ�ને ના6યા.ં થાક�ને 

લોથપોથ થઈ ગયા,ં એટUુ ંના6યા.ં છેવટ� બ�ુ ંહાઉસન �ઉસન ગોવાના ંકોતરો ભણી રવાના થ-ુ.ં નીચે ઉતરવાનો 

ર&તો તો �ાયં કપાઈ ગયો. 

    �યાર� બધા ંલ±યની નJક પહyચા ંKયાર�; ગોવાના &વજનો શોકમા ંગરકાવ હતા.ં હતાશા અને �ુખની કાલીમા એમના 

ચહ�રાને ઘેર� વળ� હતી. તેમના ંચી� કાળભૈરવના કારમા 3કોપથી »xુધ હતા.ં ગોવો તો હ�મેશ 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-ુ� હ� ુ.ં બxબે <ુવાન જોધ અને આશા&પદ 1ય2તીઓની 

પડ�લી આ ખોટ Jરવી ન શકાય તેવી હતી. સૌAુ ંJવતર શોકની કાલીમાના ઓથારમા ંઝેર 0�ુ ંબની ગ-ુ ંહ� ુ.ં �ણે 

ક�, છાતીમા ંઅણીદાર પvથર ભyકાઈ ર�ા હતા. હવે કોઈ આશા ન હતી; કોઈ ઉગાર ન હતો. ગોવાએ નદ�ની આમ[યા 

તોડ� હતી એના કારણે આખી �તી ઉપર જોગમાયા નારાજ હતા.ં �ુદ×વ અને વીનાશનો હવે કોઈ વીક:પ ન હતો. જમ 

પલ�ો હતો. બધા ંઅસહાય બની, ¨ંુટ�-ુ ંવાળ�ને પોતાના બદનસીબને રડ� ર�ા ંહતા.ં 
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     �કુાયેલા Ä� ુ અને �ળુથી ખરડાયેલા તેમના ચહ�રા આ ટોળાનંી વ6ચે ગોવાને જોઈ M&ુકરાઈ ઉઠ�ા. તેમના 

�નમા ં�ન આ1યો. જોગમાયાએ તેમનો લાડ�લો ગોવો પાછો આmયો હતો એટUુ ંજ નહ«; તેની Jવનસગંીની પણ 

હવે એ કોતરોમા ં રહ�વા આવી ગઈ હતી. ગોવાના નદ� ઓળંગવાના સાહસને જોગમાયાએ મા[ય ક-ુ� હ� ુ.ં તેમના 

Hતરમા ંઆનદંના ઘોડા%રુ ફર� વ¡યા. કદ� ન બ[-ુ ંહોય તે�ુ ંબ[-ુ ંહ� ુ.ં ગોવાએ નવી સી4ધીઓ હાસંલ કર� હતી. 

તેણે સફળતાથી નદ� પાર કર� હતી અને તર�ને પાછો પણ આવી શ�ો હતો. તેણે કાળભૈરવનો Mકુાબલો કય� હતો 

અને તેને હફંા1યો હતો. તેણે 3તાપી વડવાઓAુ ંનામ રોશન ક-ુ� હ� ુ.ં તેણે નવી ક�ડ� પાડ� હતી. અને એ �તીની CેNઠ 

કહ� શકાય તેવી Jવનસગંીની પણ પા�યો હતો. 

     ધીમે ધીમે બધાનેં lલુાના ંકાળા ંકર�તુોની ખબર પણ પડ�. તરત જ એક કાસદને lલુાના કબીલા તરફ રવાના 

કરાયો; 0થી તેના ંકાળા ંકર�તુોનો પદા@ફાશ થઈ શક�. 

    આનદંના આ માહોલમા ંગોવાએ �હ�ર ક-ુ� ક�, હવે ગોવો અને _ુપલી નદ� પારના એ નવા 3દ�શમા ંરહ�વા જશે. તેણે 

એ 3દ�શની નવી અને અમયા@દ શ�તાઓAુ ં સવી&તર વણ@ન ક-ુ�. નદ�ની આ બા<ુની બધી જ 1યથાઓનો  અને 

સમ&યાઓનો કાયમી Hત આવી જવાનો હતો. એક નવાનÉોર, સØ4ુધ અને બલીNઠ સમાજની સરંચના હવે હાથવગી 

બની હતી. ગોવો આ નવા સમાજનો મોભી બનવાનો હતો. પોતાના ંસોનેર� શમણા ંતેણે બધાનેં ઉમગંથી વહº6યા ંઅને 

પોતાના મીPોને આ નવા અભીયાનમા ંજોડાવા લલકાયા@. 

    ગોવાના ખાસ મીPો - પાચંો, લાખો અને કાÂ - તો આ વાત સાભંળ�; આ નવા સાહસની શ�તામા ંનાચી ઉઠ�ા. 

બી� દ�વસે આ <ુગલ જોડ�ના નવા સબંધં અને નદ� પારના વસવાટના નવા અભીયાન માટ� જોગમાયાના આશીવા@દ 

લેવા; બtે કબીલા ભેગા મળ�ને જોગમાયાની Fફુામા ંઆનદં ઓ6છવ ઉજવશે; એમ સવા@Aમુતે નÉ� થ-ુ.ં 

     બી� દ�વસે lલુાના ગામે મોક:યો હતો, તે કાસદ પાછો પણ આવી ગયો. તેણે સમાચાર આmયા ક�, lલુાની એના 

કબીલાએ હકાલપÙી કર� હતી; અને lલુો ભાગી ¯ટÊો હતો. હવે બધા ંસકંટ પાર પડ� ગયા ંહતા.ં હવે કોઈ ભો ર�ો ન 

હતો. ચાર પાચં <ુવાનો શીકાર કરવા ઉપડ�ા અને ^ીઓએ જોગમાયાને ધરવા �ત�તના ં�કુા મેવા ઝાડ પરથી 

એ2ઠા કરવા માડં�ા. બી�ઓએ જોગમાયાની સામે તાપ�ુ ં કરવા લાકડા ં ભેગા ં કરવા માડં�ા. બે ચાર ^ીઓ અને 

%_ુુષો Fફુાને શણગારવા અને જોગમાયાના ચીPને ફર�થી રંગી, ઝગમગ�ુ ં કરવા આગોતરા ઉપડ�ા.બાળકોની 

વાનરસેના આ હરખમા ંઠ�કડા ભરવા લાગી. 

    સદ�ઓ પહ�લા ંજોગમાયાની Fફુામા ંરહ�તા, Mળુ એક જ કબીલામાથંી ઉદભવેલા; પણ વ&તીવધારાને કારણે તળેટ�મા,ં 

નદ�ક�નારાના કોતરોમા ંવી&તર�લા ં nુલ દસ કબીલાઓ હતા. બધે એક જ સરખી મા[યતાઓ, એકસરખી રસમો અને 

વડવાઓ માટ� એકસર>ુ ં સ[માન 3વત@માન હતા.ં બધા માટ� જોગમાયા એકમાP આરા4યદ�વી હતી. બધા ં સપંીને 

રહ�તા. દર�કનો શીકાર-3દ�શ, Hતરની ઉકલતથી ની£ીત હતો. સારા નરસા 3સગેં બધા ભેગા મળ� જતા અને 
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અવસરને માણતા; અથવા અ[યો[યના �ુખમા ંદ�લાસો દ�વા ભાગીદાર થતા. સીધી સાદ� હ�યાઉકલતવાળો અને બs ુજ 

સાદા નીયમો અને નીયમનો વાળો,  એ સમાજ હતો. તેમના Jવનમા ં nુડકપટ અથવા મોટ� અને ખોટ� 

મહKવાકા�ંાઓનો સદંતર અભાવ હતો. Jવનસઘંષ@ની   રોજબરોજની સમ&યાઓ જ એટલી બધી હતી; અને સાધનો 

એટલા ંટાચંા ંહતા ંક�,  બી� કોઈ આડાતેડા વીચારો અથવા �ુNnૃKયો માટ� સમય ક� અવળમતીનો કોઈ અવકાશ જ ન 

હતો.  

   દર�ક કબીલાના વડાને તે દ�વસે રાતે જોગમાયાની Fફુામા ંયો�નાર આ આનદંોKસવમા ંભાગ લેવા આમPંણ પાઠવી 

દ�વાયા.ં  સમI વ&તીનો સમાવેશ તો એ Fફુામા ંહવે શ� જ �ા ંહતો. ગોવાના નદ�ના સામા ક�નાર� જઈ; સફળતાથી 

પાછા ફરવાના અને Kયા ંનવો વસવાટ શ_ુ કરવાના તેના Aતુન અભીયાનના સમાચાર પણ સવ@P 3સર� ગયા. �યા ં

�યા ંઆ સમાચાર પહy6યા; Kયા ંKયા ંબધે નવી શ�તાઓ માટ�ની નવી આશાઓ અને ઉ:લાસ ઉભરવા માડંયા.ં આનદં 

અને મગંળના ઓઘ સવ@P ઉમટ� ર�ા.  

    અને નદ�ના એક ક�નાર�  ગોવો તેના Pણ મીPો સાથે, આગળ �ુ ંકર�ુ;ં તેની યોજના બનાવી ર�ો. 

અABુમણીકાઅABુમણીકાઅABુમણીકાઅABુમણીકા 
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3કરણ 3કરણ 3કરણ 3કરણ ––––    9 9 9 9     : : : : આનદંોKસવઆનદંોKસવઆનદંોKસવઆનદંોKસવ 

     રાતના Hધકારમા ં બtે કબીલાઓના માણસોથી અને બાક�ના કબીલાઓના Mખુીયાઓથી જોગમાયાની Fફુા 

ઉભરાઈ ગઈ. વ6ચે તાપ�ુ ંકર�Uુ ંહ� ુ.ં એના 3કાશમા ંજોગમાયાની તાJ રંગેલી લાલચોળ આnૃતી ઝગમગી રહ� હતી. 

એની સફ�દ Äખો અને તેની વ6ચે જડ�લ ગોળમટોળ, કાળા અને ચમકતા પvથર �ણે ક�, માતાJની અબોલ વાણીને 

ઉ�ગર કર� ર�ા ં હતા.ં એની ચાર� બા<ુ અને એના પગ પાસે �દુર Èલો અને લીલાછ�મ વેલાઓથી નયનર�ય 

�શુોભન કરવામા ંઆ1-ુ ંહ� ુ.ં Fફુાની દ�વાલો પણ આવા જ શણગારોથી �શુોભીત હતી. Fફુાના 3વેશ¤ાર આગળના 

પvથરોની આડશ ખસેડ� લેવામા ંઆવી હતી. અને Kયા ં પણ ઝાડ�-ઝાખંરા ં �ુર કર�, વેલાઓ અને Èલોનો શણગાર 

કરવામા ં આ1યો હતો. Pણ 3ચડંકાય અને જોરાવર -વુાનો, હાથમા ં મજ�તુ કડ�યાળ� ડાગં ધારણ કર�, આજના 

આનદંોKસવના રંગમા ંભગં ન પડ� તે માટ�, Fફુાના ¤ારAુ ંજગંલી 3ાણીઓથી ર�ણ કર� ર�ા હતા. 

     જોગમાયાના ભ«તચીPની આગળ દસેય વ&તીના વડ�લો ઉભા હતા. તેમની સાથે ગોવો, _ુપલી અને બtેના ંમાવતર 

પણ હતા.ં બtે વરઘોડ�યાનંા ચહ�રા પર આનદં અને ઉ:લાસના 3તીક 0વો લાલચÙાક હ«ગળોક રંગ ચોપડ�લો હતો. 

પાચંો, લાખો અને કાÂ તાપણાનંી ગરમીમા ંPણ હરણને શેક� ર�ા હતા. માતાની આnૃતીની લગોલગ અખરોટ, બદામ, 

કા<ુ વીગેર�નો મોટો ઢગલો કર�લો હતો. એક >ણુામા ંબે <ુવાન ઢોલ પીટ� ર�ા હતા. બાક�ના સૌ, તાપણાનંી આ<ુબા<ુ 

ઢોલના તાલે તાલે, હ«ચ અને રાસડા લઈ ર�ા ંહતા.ં માતાJના પગ આગળ ઉભેલા સૌ પણ પગની ધીમી થાપ આ 

તાલમા ંલઈ ર�ા ંહતા.ં રાધંણીયાઓની હ�લચાલ પણ આ તાલ સાથે તાલ %રુાવી રહ� હતી. કબીલાના ંબાળકો �ુર 

>ણુે એમની રમતમા ંમશFલુ હતા.ં છોકરાઓ નાની નાની લાકડ�ઓ લઈ શીકાર અને ધ«ગાણાના ખેલ ખેલી ર�ા 

હતા. છોકર�ઓ પvથરના પાચંીકા ઉછાળ� રહ� હતી. તાJ 3�તુીથી અશ2ત, બે માતાઓ પોતાના ંનવ�ત બાળને 

ધવડાવતી; રમતા ંબાળકોને સાચવતી હતી; અને આ બ�ુ ં\oય ભાવવીભોર બનીને નીહાળ� રહ� હતી. 

    સમI વાતાવરણ કોઈ અલૌક�ક ભાવ, જોમ અને ઉ[માદથી છવાયેUુ ંહ� ુ.ં જોગમાયાની શ2તીનો 3ભાવ દર�કના ંમન 

અને શર�રને અનેરા ઉKસાહથી ભર� ર�ો હતો. તાપણાના 3કાશને કારણે આગળ પાછળ ¬મુી રહ�લા સૌના પડછાયા 

જોગમાયાના &વ_ુપને Jવતં બનાવી ર�ા હતા. એ પડછાયાની ગતીના કારણે જોગમાયાAુ ંMખુારવ«દ �ણે ક�, કાઈંક 

કહ� ર`ુ ંહોય તેવો ભાસ થતો હતો. આ આભાસ સૌના મનમા ંએક જ ભાવ 3ગટાવી ર�ો હતો. માતાJ પોતાની nૃપા 

સૌની ઉપર વરસાવી ર�ા ં હતા.ં અને એ nૃપાથી અભીlતુ, એ સઘળા,ં અ�ધુ માનવીઓ અનેર� શ2તીનો સચંાર 

પોતાના દ�હના કણકણમા ંઅAભુવી ર�ા ં હતા.ં એક સરખા તાલે ઢોલ અને પગના ં નત@ન સરસ મ�ની સવંાદ�તા 

સાધી ર�ા હતા.ં ધીમે ધીમે એ તાલની ઝડપ વધતી રહ� હતી. ભાવ, ભ2તી અને C4ધા આ નાચની સાથે <ુગલબધંી 

કર� ર�ા ંહતા.ં 
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    અને આ ભાવની ચરમ સીમા આવી %ગુી. ઢોલ અતી તી¥ તાલે ડણકવા લા�યો. રાસની હ«ચ સmતમ તાલને 

Äબવા લાગી. 

    અને એ સીમાએ પહyચતાજં એકાએક બ�ુ ં&થીર બની ગ-ુ.ં ઢોલ રણકતો અને ડણકતો અટક� ગયો. બધા પગ સાવ 

&થીર અને ની£ેNટ બની ગયા. બાળકો એમની રમત અ�રુ� Mકુ�ને, હવે �ુ ંથાય છે તે, જોવા, nુ�હુલમા ંતલપાપડ 

બની ગયા.ં 3�તુાઓ એમના ં બચોળ�યાઓંને કાખમા ં ભરાવી ઉભી થઈ ગઈ. ¤ારપાળો પણ Hદર આવી ગયા. 

રાધંણકામ પણ પતી ગ-ુ ંહ� ુ.ં તૈયાર ભ±ય માતાJના પગ આગળ મોટા ંપાદંડા ઉપર Mકુ�ને રસોઈયાઓ પણ ખડા 

થઈ ગયા. એક આધીભૌતીક ભાવસમાધી બધાનેં ઘેર� વળ�. 

     કબીલાઓના સૌથી વયોË4ુધ વડ�લ તેમની હરોળમાથંી આગળ આ1યા. તેમAુ ંશર�ર કોઈ અJબો ગર�બ 3ેરણાથી 

�ણુી ર`ુ ંહ� ુ.ં જોગમાયાની પરમ શ2તી તેમના Mખુમાથંી પવીP વાણી વાટ� 3ગટવા માડં�. પહ�લા ંતો આ વાણીના 

શxદો સાવ અ&પNટ અને અથ@હ�ન લાગતા હતા. પણ ધીમે ધીમે, સમJ શકાય તેવી બોલીમા,ં એ પરાવાણીAુ ં_ુપાતંર 

થવા માડંÇ ુ.ં માતાJ &વયM ્એ વડ�લના Mખુે આવીને વ&યા ંહતા ંઅને તેમને બોલાવી ર�ા ંહતા.ં 

    “ આજની આ વીશીNઠ રાPીએ એક નવી શ�તામા ંઆપણે સૌ 3વેશી ર�ા ંછ�એ. આપણા ંલાડ�લા ં _ુપલી અને 

ગોવો એમAુ ંસહJવન જ શ_ુ નથી કરતા;ં પણ નવા 3દ�શમા ંવસવાના અભરખા સેવી; એક નવા -ગુની શ_ુઆત 

કરવાના ંછે. આપણી �તીના ઘણા બધા 3ªોનો નીકાલ આવવાનો છે. માતાJએ પોતાની nૃપા આપણી સૌની ઉપર 

વરસાવી છે. એના આશીષ આ જોડ�ને અને આપણને સૌને મ¡યા છે. એના 3તાપે આ જોડ� નવા નવા સશંોધનો કર� 

આપણી અગવડોનો ઉક�લ લાવશે; એવી માર� C4ધા છે. આજની આ પવીP અને યાદગાર ઘડ�એ આપણે સૌ 

માતાJને સાદર વદંન કર�એ. ” 

     અને બધા ંએક 4યાનમા ંમાતાJને વદં� ર�ા.ં એની અલૌક�ક nૃપા વરસી રહ� હતી. અને એ શીતળ શીકરોમા ંબધા ં

પોતાના ચૈત[યને ભ«��ુ ંઅAભુવી ર�ા.ં કોઈ દ�1ય ચેતના એમના અ�એુ અ�નેુ 1યાપી રહ� હતી. ધીમે ધીમે આ 

ભાવસમાધી ઓસરતી ગઈ, અને બધા ંFફુાની એ ધરતી ઉપર, પોતાના જગતમા ંપાછા ંઆ1યા.ં હવે રાધંણીયાઓAુ ં

&થાન Pણ પીરસણીયા ^ીઓએ લી�ુ.ં અણીદાર પvથરની છર�ઓ વડ� તેમણે શેક�લા ંકાળ�ં બહાર કાઢÊા ંઅને સાફ 

કર�, વડ�લને આmયા.ં વડ�લે ભાવ%વુ@ક માતાJને તે �કુા મેવા સાથે અપ@ણ કયા�; અને ભાવવીભોર &વર� માતાJને તે 

આરોગવા વીનતંી કર�. માતાની Äખ 3સtતાથી સૌને હસતી લાગી. થોડ�ક વાર� પોતે એમાથંી એકને 3સાદ _ુપે 

આરો�-ુ ંઅને બી�ં બે ગોવા અને _ુપલીને આmયા.ં Pણે જોગમાયાના આ 3સાદથી ¹ત¹Kય બની ર�ા.ં 

    માતાJએ એમના 3સાદનો &વીકાર કય� હતો. એમની આરત અને એમની C4ધાને એણે પyખી હતી. માતાJએ 

બધા કબીલાઓને �ખુ અને સM�ૃ�ની આશીષ આપી હતી. એક ન�ુ ંસÔન, એક ન�ુ ંJવન, એક ન�ુ ંઉKથાન, એક 

નવી છલાગં, ભાવીના ગભ@મા ંHnુર�ત થઈ ��ુા ંહતા.ં 
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     એક ^ી �કુા મેવા આગળ લઈ આવી. Pણે જણીઓએ હવે બધાનેં 3સાદની વહºચણી શ_ુ કર�. સૌએ શી&તબ4ધ 

ર�તે, માતાJએ આરોગેલો પવીP 3સાદ Iહણ કય�. એ 3સાદ� તેમના ંથાક�લા ંશર�રોને અનેર� શ2તીથી ભર� દ�ધા.ં 

મધરાત થઈ �કુ� હતી. બધા ં હવે Fફુામાથંી બહાર આવી, પવ@તની તળેટ�મા ં ઉતરવા માડં�ા.ં Xઘર�ટા ં હોવા છતા ં

બાળકો સૌથી આગળ દોડતા ંહતા.ં આ નવા �ગેલા ઉKસાહમા,ં એ ઢોળાવ �ાયેં કપાઈ ગયો. અડધી રાત વીતતામા ં

તો બધા ંનદ� ક�નાર� આવી %�ુયા ંઅને ન«દરમા ંઘેરાઈ ગયા.ં પર�તોષની ચરમસીમામા ંઆ��ૃ, સૌના દ�લો-દ�માગમા ં

ન સમ�ય તેવા ંશમણા ં¬મુી ર�ા ંહતા.ં 

    અને %નુમની શીળ� ચાદંનીથી મલપતી એ રાતે, જગંલના એકાતં >ણુે, એક Ë�ુની છાયામા,ં પોચા ઘાસની પથાર�મા ં

ગોવો અને _ુપલી એમની રતીક�લીમા ંમશFલુ બની એકમેકમા ંસમાઈ, ખોવાઈ ગયા ંહતા.ં 

અABુમણીકાઅABુમણીકાઅABુમણીકાઅABુમણીકા 
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3કરણ 3કરણ 3કરણ 3કરણ ––––    10 10 10 10 : : : :     તરાપા 3યોગતરાપા 3યોગતરાપા 3યોગતરાપા 3યોગ    ----    1111 

     લાખા અને કાÂને  ચેન પડ�ુ ં ન હ� ુ.ં �ાર� ગોવાની 0મ નદ�ની ઓલી પાર જવાય? તરવાનો તો બાપ 

જ[માર�ય એ વીચાર કર� એવા ન હતા. બtે મજ�તુ શર�રના હતા. પણ થોડ� �ડ� �4ુધીના.  

    ગોવાથી છાના, બી� દ�વસે સવાર� એ તો બtે જગંલમા ં ઉપડ�ા. એમનેય ગોવાની 0મ, કાઈંક પરાBમ કર� 

બતાવવાના અભરખા ��યા. >:ુલી જગામા ં આવેUુ,ં એક મસમો¨ંુ ઝાડ પસદં ક-ુ�. એના Mળુની નJક, એ તો 

પvથરની nુહાડ�થી માડં�ા ઝ«કવા.  હાફંતા �ય અને કરાઝંતા �ય. દ� ધના ધન...શીયાળાની કડકડતી ઠડં�માયં 

પસીને ર�બઝેબ બની ગયા. નાની નાની લાઠ�ઓ આ અગાઉ એમણે કાપી હતી. પણ આ>ુ ંઝાડ નીચે ઉતારવાનો આ 

પહ�લો જ 3સગં હતો.  

     બે Pણ કલાક આ 3યKન ચા:યો. ઝાડના ખાસા Xડ� �ધુી પહyચી ગયા. પણ ઝાડ સહ�0 મચક જ ન આપે. હવે એ 

બે થા�ા. નીચે છાયંામા ંથાક ખાવા બેઠા. પવનની ઠંડ� લહ�રમા ં�ા ંઝોક� ચઢ� ગયા; તે ખબર જ ન પડ�. ઢળતી 

બપોર� બtેની Äખ ઉઘડ�. �કુા મેવાનો ના&તો કય�; બા<ુના વહ�ળાAુ ંપાણી પી�ુ ંઅને પાછા મ¡યા ઝ«કવા. ‘ગમે 

તેમ થાય આ0 તો આ ઝાડ નદ�ક�નાર� લઈ જ�ુ ંજ છે.’ એવો સકં:પ કર�ને બtે મચી પડ�ા. હવે બરાબર અડધે 

પહyચી ગયા હતા. ચરડ ચરડ અવાજ આવવા માડં�ો. એમણે એટલી અÉલ જ_ુર વાપર� હતી ક�, >:ુલી જ�યા 

આગળથી, એક જ તરફથી એ ઘા કરતા ર�ા હતા. એમ લા�-ુ ંક�, ઝાડ હવે Îકવા માડંશે. પણ એ મહાશય તો એમના 

એમ જ અડ�ખમ ઉભા હતા.  

    એ બેમા ંલાખો જરાક વધાર� �4ુધીશાળ� હતો. તેણે ક`ુ,ં “ચાલ, હવે બીJ બા<ુએથી ઝ«ક�એ. હવે તેઓ ઝાડની 

પાછળના ભાગની ઝાડ� તરફ ગયા અને Kયાથંી 3હાર કરવા માડં�ા. થોડાક ઘા માયા@ હશે; અને ઝાડ તો Îકવા માડંÇ ુ.ં  

બtે ભાગીને �ુર ઉભા રહ� ગયા. અને ધીર� ધીર� ઝાડ Îકવા માડંÇ ુ.ં 0મ 0મ તે નીચે આવવા માડંÇ ુ ંતેમ તેમ, તેની 

�ટુવાની ઝડપ વધવા માડં�. અને છેવટ� ઝાડ ધરાશાયી થઈને પડÇુ.ં એના આખાયે વજનના જોરથી થડનો બાક�નો 

ભાગ પણ Mળુથી ¯ટો પડ� ગયો. બtેના હરખનો તો પાર નહ«. એ ઈડર�યો ગઢ JKયા હતા.  

   સાજં પડવા આવી હતી. પણ હવે? આ તોત«ગને નદ� �ધુી શી ર�તે લઈ જ�ુ?ં બtે વીમાસણમા ં પડ�ા. આ 

મહાકાય વજનને જમીન પર ઘસડ�ુ ં શી ર�તે? મજ�તુ વેલાના ર&સા બનાવી ખÆચવા 3યKન કય�. પણ ઝાડ તો 

સહ�જ પણ ખસે તો ને? હવે એમની તાકાત ખતમ થઈ �કુ� હતી. આખા ઝાડને ખÆચીને લઈ જ�ુ ંએમના વશની વાત 

ન હતી. બtે લમણે હાથ દઈને બેઠા. આખા દ�વસની મહ�નત બાતલ ગઈ હતી. હવે �ુ ંકર�ુ?ં  
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  ફર�થી લાખાની અÉલ કામ કર� ગઈ. તે કહ�,” હા:ય! બે મજ�તુ ડાળ�ઓ કાપી લઈએ. એ આપણાથી નીચે લઈ 

જવાશે. “ સાર� મજ�તુ બે ડાળ�ઓ તેમણે પસદં કર�; અને એ તો તરત કપાઈ ગઈ.  

   દર�ક� એક એક ડાળ ખભે Mકુ� અને એને Xચક�, એમણે નદ� તરફ 3યાણ આદ-ુ�. Hધા_ંુ થતામંા ંતો બtે નીચે 

આવી %�ુયા. નદ�ક�નાર� ગોવો અને પાચંો મહKવની મPંણા કર� ર�ા હતા. આ બtે મ:લોએ વીજયM\ુામા ંપોતાની 

સી4ધી ગોવાને દ�ખાડ�.  

    ગોવો હસી પડ�ો. તેણે ક`ુ,ં “ અર� આ થોડ� પાણીમા ંતરશે? તમા_ંુ  વજન એ શી ર�તે ઝીલી શકશે?”  

     પણ આ બે લÜ કાઈં માને? એમણે તો એ ડાળ�ઓ પાણીમા ં નાખીને,  મા જગદંબાને યાદ કર�, એની ઉપર 

Îકા1-ુ.ં માડં માડં એની ઉપર સવાર થયા, Kયા ંતો ડાળ�ઓ ફર� ગઈ, અને બtે પાણામા ં�ડુ�ા. બtેના મyમાથંી રાડ 

ફાટ� ગઈ. બાપ જ[મારામા ંતયા@ હોય તો ને? ગોવા અને પાચંાએ માડં બtે �રુવીરોને બહાર કાઢÊા. થો�ુ ંપાણી પી 

ગયા હતા, એટલે  એમને Xધા લટકાવીને કાઢ� ના�ં-ુ.ં   

    પછ� ગોવાએ પાચંાને એની યોજના સૌને સમ�વવા ક`ુ.ં આમ તો ચાર�યમા ંપાચંો સsુથી વ� ુહyશીયાર હતો. 

પvથરના ઓ�ર બનાવવામા ં એના 0ટUુ ં કોઈ પાવર�ુ ં ન હ� ુ.ં એને નીત નવા અખતરા કરવા ગમતા. એણેજ 

વાસંની ટોપલીઓ બનાવવાની વી�ા હ&તગત કર� હતી અને બધાનેં શીખવી હતી. સૌને એ ટોપલીઓ, �કુા મેવા 

ભરવા બs ુકામ લાગતી.  બી� કબીલાવાળા પણ એની ટોપલીઓ અને હથીયાર લઈ જતા. પેલા બે અÉલના �રુા, 

જડભરતની 0મ ઝાડ કાપવામા ં�ટુ� પડ�ા હતા; Kયાર� ગોવા અને પાચંાએ નÉર યોજના બનાવવામા ંસમય પસાર 

કય� હતો.  

   પાચંાની યોજના 3માણે, સૌથી પહ�લી જ_ુર�યાત એ હતી ક�, સૌએ તરવાની કળા આKમસા� ્ કર� લેવી. આ સૌથી 

અIીમ આવoયકતા હતી. એક માP ગોવો આનો કાઈંક અAભુવ ધરાવતો હતો. તેણે અને પાચંાએ નદ�ના ક�નાર� 

ફર�ને સૌથી છ�છરો તટ �ા ંહતો તેAુ ંસવ��ણ કર� એક જગા પસદં પણ કર� હતી.  

   પછ�ના દ�વસે સવાર� ચાર� જણાએ તરવાનો પહ�લો અÌયાસ શ_ુ કરવાAુ ંનÉ� ક-ુ�.  

અABુમણીકાઅABુમણીકાઅABુમણીકાઅABુમણીકા 
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3કરણ 3કરણ 3કરણ 3કરણ ––––    11 1 1 1 :  :  :  :  તરણ તરણ તરણ તરણ &પધા@&પધા@&પધા@&પધા@ 

  બી� દ�વસે બધા નીયત કર�લી જ�યાએ ભેગા થયા. ગોવાએ પોતાને થયેલા અAભુવો વણ@1યા; અને પોતે 0ટUુ ં

શી�યો હતો તે સૌને બતા1-ુ.ં પાણી છ�છ_ંુ હ� ુ ંતેથી �ુબવાનો ભય KયJ દઈને બધા નદ�મા ંખાબ�ા. ઠંડા પાણીની 

સીકરોથી બધા 3È:લીત બની ગયા. ગોવાએ એને આવડ�લી બધી ર�તો બતાવી. પણ કોઈને ખાસ ફા1-ુ ંજ નહ«. 

    પાચંો �ુરથી આ બધી હ�લચાલ જોઈ ર�ો હતો. તેણે ક`ુ,ં“ આપણે એમ કર�એ. નદ�ના ક�નાર� પેલો પvથર છે તેને 

પકડ�ને પહ�લા ંપગ હલાવવાનો 3યKન કર�એ. તેણે પોતે ચીવટથી અવલોકન અને વીચાર કર�ને આ ર�ત શોધી કાઢ� 

હતી. પહ�લા ંતો તેણે પોતેજ આમ કર� જો-ુ.ં થોડ�ક જ વારમા ં તેના પગ બરાબર હાલવા માડં�ા. હવે બધાએ એAુ ં

અAકુરણ ક-ુ�. 

   પછ� પાચંાએ �ચુ1-ુ ંક�, આપણે છ�છરા પટમા ં�ઈુ જઈ, માP હાથ હલાવીએ તો? તેણે પોતે આમ કર� જો-ુ,ં અને 

સૌના આ£ય@ વ6ચે તે �ુબતો ન હતો. હવે બધા ંઆમ કરવા મચી પડ�ા. થોડ�ક જ વારમા ંબધાના બળ�યા હાથને 

કારણે તરાશે એવી આશા બધંાણી. 

    અને પછ� છે:લો તાસ – પાચંો હાથ હલાવતો પગ પણ હલાવવા માડં�ો અને તે નદ�ના પટમા ંઆગળ વધી શ�ો. 

બધાએ તાળ�ઓથી આ તરણશી�કને વધાવી લીધો. પાચંાએ આમ ચાર પાચં વખત ક-ુ�. હવે એને ફાવટ આવી ગઈ. 

તેણે હ��મત કર�ને નદ�ની વધાર� Hદર જવાની કોશીશ કર�, અને તે ખા�ુ ં Hદર જઈ શ�ો. 0મ 0મ તેણે આ 

મહાવરો ચાU ુરા�યો, તેમ તેમ તે વધાર� માહ�ર થતો ગયો. 

    અને આમ બધા સહપાઠ�ઓ સાથે ભણતા ગયા. બે એક કલાક આમ શી�ણ ચા:-ુ.ં 

    આ જ 3B�યા ચાર દ�વસ ચાU ુરહ�, હવે બધા Xડા પાણી �ધુી નીભ@ય ર�તે જઈ શકતા હતા. પાચંાએ �હ�ર ક-ુ� ક�, 

બી� દ�વસે તરણ &પધા@ રાખવામા ંઆવશે અને 0 સામા કાઠં� પહ�લો પહyચી �ય; તેને તરણવીર �હ�ર કરવામા ં

આવશે. આખા કોતરમા ંઆ &પધા@ની �હ�રાત કરવામા ંઆવી દ�ધી. 

    અને બી� દ�વસે ગોવા અને _ુપલી, બtેના કોતરોની બધી 3� નદ� કાઠં� ભેગી થઈ ગઈ. નદ�Aુ ં%રુ જોતી વખતે 

0 nુ�હુલ હ� ુ ંતેનાથી અનેકગણી ઉ�ેજના ફ�લાઈ ગઈ હતી. બ�ુ ંહાઉસન �ઉસન નદ�કાઠં� આ ચાર જવામંદ�ને દાદ 

આપવા હકડ�ઠઠ ભરા-ુ ંહ� ુ.ં 

   ચાર� જણા ચામડાનો બરાબર ક6છ વાળ�ને નદ�ના ક�નાર� તૈયાર થઈ બેઠા. સૌથી ઉ�મરલાયક વડ�લ &પધા@ શ_ુ 

કરવાનો સકં�ત આપવા બા<ુમા ં ઉભા ર�ા. અને તેમણે બધાની �ણીતી, શીકાર ઉપર Pાટકવાની, તીણી સીસોટ� 
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વગાડ�. ચાર�ય જવામંદ� નદ�મા ં ખાબ�ા. સૌ સૌના ં ઘરવાળા ં રાડÇ ુ ં પાડ� પાડ�, એમને 3ોKસાહ�ત કરવા માડં�ા. 

નદ�મા ંતો પાણીની છોળે છોળ ઉડવા લાગી. ચાર�માથંી કોઈ પાછ� પાની કર� તેમ ન હ� ુ.ં બરાબરની હર�ફાઈ �મી. 

ઘડ�મા ંએક આગળ નીકળે તો ઘડ�મા ંબીજો. 

   અને બધાના આ£ય@ વ6ચે કાÂ સૌથી પહ�લો ઓલે પાર %ગુી ગયો. પછ� લાખો, પછ� ગોવો અને મા&તરJ છેક 

છે:લા! બધાએં તાળ�ઓ અને સીસોટ�ઓથી આ નવા સાહસ અને નવી સી4ધીને વધાવી લીધા.ં અડધો એક કલાક 

આરામ લઈ ચાર�ય પાછા આવી ગયા. આ વખતે પણ એ જ Bમ ર�ો. બધાએ કાÂને વધા1યો, અને પાચંાને આ 

શી�ણકાય@ સરસ ર�તે પાર પાડવા માટ� અભીનદંન આmયા. 

     અને સાથે જ આગલા શી�ણ વગ@મા ંજોડાવા માટ� -વુાનો -વુતીઓની વ6ચે પડાપડ� થવા લાગી. 

     પણ ગોવાએ �હ�ર ક-ુ@,” હમણા ં તરણ શી�ણ બધં. હવેનો કાય@Bમ છે. સામે કાઠં�થી શીકાર સપંદા આ કાઠં� 

લાવવાનો.“ બધાએં ક�લકાર�ઓથી આ �હ�રાતને વધાવી લીધી. 

    આ જ તો વ&તીનો રોજનો 3ª હતો. જગંલમાથંી શીકાર શોધી, કોતર ભેગો કરવો એ બsુ જ Moુક�લ કાય@ હ� ુ.ં 

જગંલમા ંબી� ભયોથી પણ સાવધ રહ�વાAુ ંરહ�� ુ.ં શીકારની સ�ંયા પણ મયા@દ�ત હતી અને એ ઝાડ�ઓમા ંએવા ંતો 

સતંાઈ જતા ંક�, તેમને શોધી કાઢવામા ંજ ઘણો સમય જતો રહ�તો. પvથર ફºક�ને તેમને પાડ� નાખંવામા ંપણ ઘણી વાર 

ઝાડ અને ઝાડ� વ6ચે નડતા.ં વળ� સતત કપરા ઢાળ પર ચઢઉતર કરવામા ંઘણી શ2તી વપરાઈ જતી. મારણને 

કોતર ભેFુ ં કરવાAુ ં કામ પણ જગંલ અને ઢોળાવોમા ંબsુ અઘ_ંુ હ� ુ.ં વરસાદની ઋ�મુા ંપથરાળ જમીન લપસણી 

બની જતી. નદ�પારની અઢળક સપંદા, એ જ હવે સૌAુ ંલ±ય બની ગ-ુ ંહ� ુ.ં 

    અને ચાર�ય ભે_ુ બી� દ�વસના મહાભીનીNBમણ માટ� તૈયાર� કરવામા ં3��ૃ બની ગયા. 

અABુમણીકાઅABુમણીકાઅABુમણીકાઅABુમણીકા 
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3કરણ 3કરણ 3કરણ 3કરણ ––––    12 2 2 2 :  :  :  :  નવી સપંદાનવી સપંદાનવી સપંદાનવી સપંદા 

   તરણ &પધા@ પછ�ના દ�વસે બધા ભડવીરો નદ�ને પેલે પાર આસાનીથી પહyચી ગયા. સાથે અણીદાર પvથર,  

વેલાઓના ં દોરડા ંએવી બધી સામIી તેમણે પીઠ ઉપર બાધંી દ�ધી હતી. કરાળ કાળ 0વી નદ� તેમને માટ� હવે 

માતાની sુફંાળ� ગોદ 0વી હતી. કાળભૈરવનો ભય તેમને માટ� lતુકાળની &Mતૃી માP જ હતો. 

    કાઠંો ઓળંગી, ઘાસAુ ંબીડ પસાર કર� ચાર�એ વીશાળ મેદાનમા ંપગ M�ુો. અસ�ંય ઘેટા ંઅને બકરા ંકોઈ આશકંા ક� 

ભય વગર ચર� ર�ા ંહતા.ં તેમણે એક પછ� એક કર�ને ચાર �નવરને બs ુજ સરળતાથી ઘેર� લીધા. તેમને ઝxબ ે

કર�, ગણતર�ના સમયમા ંતેમણે પોતાAુ ંકામ પતાવી દ��ુ.ં 

     પણ ખર� સમ&યા હવે ખડ� થઈને ઉભી રહ�. આ મારણને ઘર ભેFુ ંશી ર�તે કર�ુ?ં ચાર� જણે એકબી�ની પીઠ ઉપર 

આ બકર�ઓને બાધંી દ�ધી. વજન ઘટાડવા પથરા અને વધારાના વેલા નદ�કાઠં� જ Mકુ� દ�ધા. અને બધા નદ�મા ં

ખાબ�ા. પણ હવે નવા બોજ સાથે તરવાAુ ંકામ આસાન ન હ� ુ.ં ગોવો માડં પોતાની �તને તરતી રાખી શકતો હતો. 

પાચંો તો આ ભારથી �ુબવા માડં�ો. તેણે Jવલેણ ચીસ પાડ� અને પાણીમા ંઉભો રહ� ગયો. બધા પાછા વ¡યા. 

     હવે કર�ુ ં�ુ?ં ગોવો કહ�,” આપણે આ બક_ંુ અહ« જ છોડ� જઈએ.” પણ કાÂ કોAુ ંનામ? એ બધામા ંસsુથી વ� ુ

જોરાવર હતો. તેણે ક`ુ,ં” પાચંો અહ« જ રહ�. sુ ંમાર� બકર� પેલે પાર Mકુ� આવીને પાછો આવીશ. પછ� પાચંાનો ભાર 

લઈ જઈશ. આવો ક�મતી માલ કાઈં જતો ન કરાય.” 

    Pણે જણ બકર�ઓનો ભાર પીઠ� વહોર�ને ફર� નદ�ના પાણીમા ંખાબ�ા. બેળે બેળે. માડં માડં બધા સામા કાઠં� થયા. 

કાÂ સીવાય કોઈના હોશકોશ ન હતા. પણ કાÂ 0Aુ ંનામ? એ તો તરત પાછો વ¡યો. વળતી ફ�ર�મા ંબકર� બાધેંલો 

કાÂ અને ખાલી પીઠ� પાચંો પાછા વ¡યા. હા! આ વખતે પાચંારામ પેલે પાર પહ�લા ં%ગુી ગયા હતા! 

    ઘડ�ક હાહ ખાઈ ચાર� જણા કોતરોમા ંપાછા આ1યા. બધાએં તેમAુ ંઅભીવાદન ક-ુ� અને આણેલી સપંદાને રાJ 

થઈને આવકાર�. ચાર� જણે સામે પારની સM4ૃધીનો નજર� દ��યો અહ�વાલ બધાને જણા1યો. બધાનંી Äખો ચાર બની 

ગઈ. નવી શ�તાઓ હવે વા&તવીકતા બની �કુ� હતી. જોગમાયાની અનહદ nૃપા માટ� બધા ંભાવવીભોર બની ર�ા. 

સામે પારથી આણેUુ ંમારણ આખી વ&તીને %રુ� ુ ંથઈ ર`ુ,ં પાળેલા nુતરા ંઅને બીલાડા ંપણ ધરાઈ ગયા.ં અને છતા ં

વ4-ુ.ં આ ચામડા ંપણ નવી કર�oમાવાળા ંહતા.ં એનો ઉપયોગ કોણ પહ�Uુ ંકર� તે માટ� ^ીઓમા ંચડસાચડસી પણ શ_ુ 

થઈ ગઈ! એક નવી જ ફ�શને પણ આકાર લઈ લીધો હતો! 
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   �યાફત પતી ગયા બાદ સૌ હવે પછ� �ુ ંકર�ુ ંતેના વીચારમા ંપડ�ા.ં રોજ તો આમ શી ર�તે નદ� તરાય? કા ંતો 

મારણને આ પાર લાવવા માટ� કોઈ ન�ુ ંસાધન બનાવ�ુ ંપડ�, અથવા પેલે પાર જ રહ�વાAુ ંરાખ�ુ ંપડ�. પણ Fફુાઓ 

અને કોતરોમા ંરહ�વા ટ�વાયેલી આ વ&તીને >:ુલા મેદાનોમા ંરહ�વામા ંમોટો ભય લાગતો હતો. વરસાદ આવે Kયાર� �ા ં

આશરો લેવો? વાઘ, સ«હ, દ�પડા આવી �ય તો? અને જોગમાયાની ધરતી છોડ� તો તેમની nૃપા પણ તેમને છોડ�ને 

જતી રહ� તો? ગોવા સીવાય સૌના મનમા ંઆ આશકંાઓ નો ઓથાર ભર�લો હતો.  

   Kયાજં કાÂ અને લાખો બોલી ઉઠ�ા, “ પવ@તના ર&તે અમે એક ઝાડ કાપીને રા�-ુ ંછે. એ કોઈ ર�તે કામ આવે?” 

    બધા એ ઠ�કાણે પહyચી ગયા. એ ઝાડની બધી નાની ડાળ�ઓ કાપી નાખંી અને જોર કર� કર�ને એને ઢોળાવ પર 

સરકાવવા માડં�ા. આટલા બધા બળ�યા કામે લા�યા હતા, છતા ંઝાડ ચસકવાAુ ંનામ લે� ુ ંન હ� ુ.ં 

    પાચંો �ુર ઉભીને આ 3યKનો નીહાળ� ર�ો હતો. એના ચકોર દ�માગમા ંએક વાત તરત આવી ક�, નાની ડાળ�ઓ 

ખસેડવામા ંકોઈ તકલીફ ન હતી. એમને Xચક� ક� રગડ� શકાતી હતી. તેણે વાત Mકુ� ક�, એના નાના નાના ¨ુકડા કર� 

ઝાડના થડની નીચે M�ુા હોય તો? તરત કાÂ, લાખો અને બી� મચી પડ�ા. ચાર મજ�તુ, નાના ગોળવા કાપવામા ં

આ1યા; અને થડની નીચે ચાર જ�યાએ તેમને સરકાવીને Mકુ� દ�ધા. અને બધા બળ�યાઓએ થડને દમ ભર�ને ધÉો 

માય�. 

     અને સરરર કર� ુ ંએ મહાકાય થડ તો સર}ુ.ં ઢોળાવ પર એ તો દોડવા માડંÇ ુ.ં પહ�લો ગોળવો અડધેથી વધાર� 

આવી જતા ંભફાM ્દઈને થડની આ ગતી રોકાણી. આ નવી શોધને બધાએં તાળ�ઓના ગડગડાટથી વધાવી લીધી. 

બધાએં પાચંાને આ આવીNકાર માટ� નવા�યો. 

   પહ�Uુ ં પૈ�ુ ં જ[મ લઈ �}ુુ ં હ� ુ.ં ભાવીના ગભ@મા ં એક નાનક�ુ ં બીજ રોપાઈ �}ુુ ં હ� ુ.ં આ નાનકડ� ઉપલxધી 

માનવ�તને �ાથંી �ા ંદોડતો કર� Mકુવાની 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-ુ.ં નદ�ની ર�તી આવી જતા ં આ કામ થો�ુ ં Moુક�લ બ[-ુ.ં પણ હવે ગોળવા 

વાપરવાની કળા સૌને સા4ય બની ગઈ હતી. આ મહાન કામ પાર પાડવાના ઉKસાહમા ંસૌના દ�હ જોગમાયાની Fફુામા ં

આનદંોKસવ ટાણે ક-ુ� હ� ુ ંતે�ુ ંAKૃય કર� ર�ા. 

    હવે દરરોજ, સામે પારથી, નવી સપંદા હાથવગી થવાની હતી. શીકાર માટ� વનવન ભટક�ુ ંહવે lતુકાળની આપદા 

બની જવાની હતી. 

    બી0 દ�વસે થડને નદ�ના પટમા ંવહ�� ુ ંMકુવાનો સકં:પ કર� સૌ કોતર ભેગા થયા.      અABુમણીકાઅABુમણીકાઅABુમણીકાઅABુમણીકા 
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3કરણ 3કરણ 3કરણ 3કરણ ––––    13 3 3 3 :  :  :  :  તરાપા 3યોગ તરાપા 3યોગ તરાપા 3યોગ તરાપા 3યોગ ----    2222 

   બી� દ�વસે સવાર�, જોગમાયાAુ ં &મરણ કર�ને, મજ�તુ વેલાથી બાધેંUુ ંથડ નદ�મા ંવહ�� ુ ંથ-ુ.ં સૌથી પહ�લા,ં 

3યોગવીર પાચંો એની ઉપર સવાર થયો. તેણે હવે આ થડ નદ�ના 3વાહમા ંવ� ુપડ� ુ ંવહ� ન �ય, અને સામે કાઠં� 

પહyચે; એ માટ�ની -2ુતી શોધી કાઢવાની હતી. તેણે હાથમા ંએક લાબંી અને મજ�તુ લાઠ� રાખી હતી, 0થી તેને 

નદ�ના પટમા ંનીચે નાખંી, થડને હડસેલો માર� શકાય.  

  પહ�લો જ હડસેલો, અને થડ તો ગોળ ફર� ગ-ુ;ં અને પાચંારામ નદ�ના પાણીમા.ં તે તરતા શી�યો હતો અને 

શીખવાડÇુ ંહ� ુ;ં પણ �ુબક� મારતા ંનહ«! તે ક�નારાની બs ુજ નJક હતો એટલે બી� મીPો તરત નદ�મા ંખાબ�ા 

અને પાચંાને ઉગાર� લીધો. Xધો કર�ને પી ગયો હતો, તે પાણી કાઢÃુ.ં  

    બધા નીરાશ બનીને, માથે હાથ દઈ બેઠા. આ સઘં કાશીએ પહyચે તેમ લાગ�ુ ંન હ� ુ.ં સ&તો શીકાર લાવવા માટ�, 

રોજ તર�ને, �ુબી જવાના ભયના ઓથારમા ંફડફડતા રહ�વા કરતા ંજગંલોના ધોડા શા ખોટા હતા? Kયા ંતો ભયોના 

Mકુાબલા માટ� અણીદાર પvથરો હતા. Kયા ંuાસ Fુગંળાવી નાખંે,  તે�ુ ંપાણી ન હ� ુ.ં બાપદાદાઓએ અનેક સદ�ઓના 

અAભુવ પરથી &થાપીત કર�લી પરંપરા ખોટ� ન હતી. એના વગર કોઈ ઉગાર ન હતો.  

    હવે �ુ ંકર�ુ?ં  પાચંાને થોડ� કળ વળતા,ં તેAુ ંમન વીચાર� ચઢÃુ.ં થડને ગોળ ફર� ુ ંરોક�ુ ંહોય તો, તેને પકડ� 

રાખ�ુ ં પડ�. નદ�મા ં તરતા ં તરતા ંઆ કામ તો શÆ થાય? નીરાશાથી તેAુ ં મન ઘેરાઈ ગ-ુ.ં આ વાત તેને અશ� 

લાગવા માડં�. પોતે તર�ુ ંએક વાત હતી, અને આટલા મોટા થડને તર� ુ ંરાખ�ુ ંએ બીJ.  

    પણ તેની વીચારશ2તી અનેક દ�શામા ંકામ કરતી હતી. ગોવો પહ�લી વખત નદ� પાર થયો હતો; તે ઘટના ઉપર 

તેAુ ંમન  તરત ક�[\ીત થ-ુ.ં એ વખતે તો નદ�મા ં%રુ આવેUુ ંહ� ુ;ં અને તેનો 3વાહ ધસમસતો હતો. અને છતા ંશા 

માટ� ગોવો �ુબી ગયો ન હતો? આ થડમા ંઅને 0 ઝાડ ઉપર ગોવો ચઢ� ગયો હતો, તેમા ં �ુ ંફરક હતો? તરત તેને 

ખબર પડ� ગઈ ક�, ઝાડ કોઈ માણસે કાપેUુ ંન હ� ુ.ં એ તો વાવાઝોડામા ંજમીનદો&ત થયેUુ ંહ� ુ.ં એની ઘણી બધી 

ડાળ�ઓ મો<ુદ હતી. ઝાડ ગોળ ફર� શક� તેમ જ  ન હ� ુ.ં  

   પાચંો તરત  બરાડ�ો,” આને હવે ડાળ�ઓ લગાવવી પડશે.”  

   બધાને થ-ુ ંક�, ‘પાચંાને વીચારવા- ુથયો લાગે છે.’ ગોવાએ એને %છુÃુ ંપણ ખ_ંુ,” તાર� �ધુ�ધુ તો ઠ�કાણે છે ને? 

પાણી પી�ુ ંછે, તે મગજ ચસક� ગ-ુ ંતો નથી ને? ”  
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     પાચંાએ પોતાAુ ંઅવલોકન સમ�1-ુ.ં બધા તેની તક@શ2તી પર વાર� ગયા. લાખારામ કહ�: “હºડો :યા! બી<ુ ંઝાડ 

કાપી લાવીએ. હવે ડાળ�ઓ નહ« કાપીએ.”  

  પાચંાએ ક`ુ,ં”ના, ના. આની ઉપર ડાળ�ઓ ઉગાડ� દઈ�ુ.ં” બધા વી&મયથી તેની સામે જોઈ ર�ા. પાચંો નદ�ના 

ક�નારા પર પડ�લો ડાળ�નો એક ગોળવો ઉપાડ� લા1યો; 0નો ઉપયોગ થડને  રગડાવવા કય� હતો. તેણે વેલા લઈ આ 

ગોળવાને થડની સાથે કસીને બાધંી દ�ધો. સલામતી ખાતર થડની   બીJ બા<ુ બીજો એક ગોળવો પણ બાધંી દ�ધો. 

પછ� તેણે ગોવાને અખતરો કરવા ક`ુ.ં તે પોતે �ુબવાના કારણે ડર� ગયેલો હતો.  

    ગોવો માનવ�તના આ પહ�લા તરાપા ઉપર આ_ુઢ થયો. લાઠ� વડ� એણે હડસેલો માય� અને થડ તો હા:-ુ.ં બી� 

Pણ પણ તર�ને આ પહ�લા તરાપા ઉપર ચઢ� ગયા. દર�કના હાથમા ં લાઠ�ઓ હતી. બધાએ સાગમટ� લાઠ�ઓથી 

હડસેલા મારવાAુ ંશ_ુ ક-ુ�. હવે તરાપો  ઠ�ક ઠ�ક આગળ નીકળ� ગયો હતો.  

  પણ આગળ જતા ંનવી Moુક�લી ઉભી થઈ. હવે લાઠ�ઓ ¨ંુક� પડતી હતી. તરાપો તો નદ�ના વહ�ણમા,ં કોતરોથી �ુર 

તણાવા લા�યો. લાઠ�ઓ વડ� આક&મીક જ બધા પાણી કાપવા લા�યા. અને સૌના આ£ય@ વ6ચે તરાપો થોડો સામા 

ક�નારા તરફ ખ&યો. હવે બધા હડસેલવામાથંી હલેસવામા ં3��ૃ થયા અને દમ દઈને મચી પડ�ા.  

   તરાપાની શોધ પછ�, હલેસાનંી આ નવી શોધ આક&મીક જ થઈ ગઈ હતી.  

   સામે કાઠં� પહyચી, શીકાર પતાવી, બધી મતા થડ સાથે બાધંી દ�વામા ંઆવી. આ1યા હતા તેમ બધા પાછા કોતરો 

ભેગા થયા. આ વખતે તો તેમણે વીસેક બકરા ં માયા� હતા.ં બધી બાAઓુ માટ� નવી ફ�શનના,ં ધોળા ં બ�ખ 0વા,ં 

ચામડા ંહાજર હતા!ં  

   દસેક દ�વસ આ 3��ૃી એકધાર� ચાલી. દર�ક વખતે નવા આવીNકારો થતા ર�ા. પાચંાએ બીJ વીસેક ડાળ�ઓ 

આ થડ સાથે બાધંી દ�ધી હતી.થડ હવે આ ડાળ�ઓની નીચે રાખવામા ંઆ1-ુ ંહ� ુ.ં હવે થડ ઉપર વળગીને બેસવાAુ ંન 

હ� ુ.ં આરામથી પલાઠં� વાળ�ને, તરાપા ઉપર બેસવાની, સરસ સગવડ થઈ ગઈ હતી. અAભુવે, પહોળા ંફણાવાળા ં

હલેસા ંપણ બનાવી દ�ધા ંહતા.ં આનાથી હવે તરાપો તી¥ વેગે સામે પાર જઈ શકતો હતો.   

     _ુપલી અને બીJ ^ીઓએ સરસ મ�ના,ં લીલા ચÙક, વેલા અને Èલોથી વ&તીના આ પહ�લા વાહનને  શણગા-ુ�. 

હવે તો આ નવા તરાપાની સહ�લ બી� બધાએં પણ માણી. -વુતીઓ અને ઘરડ�રા ંપણ નદ�ની સહ�લ લઈ આ1યા.ં 

તરાપા વી�ામા ંબરાબર ફાવટ આવી જતા ંબાળકોની વાનરસેના અને nુતરા ંપણ આ લહાવો લઈ ��ુા ંહતા.ં હવે 

કામ પણ બsુ ઓ¯ ંથઈ ગ-ુ ંહ� ુ.ં મોજમ�ના કરવાના દ�વસો આ1યા હતા. નદ�ના 3વાહને કાળા માથાના માનવીએ 

નાvયો હતો. હવે તે નાવીક બ[યો હતો.  
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     તેની Jવનનાવ હવે અનેક અણ�®યા 3દ�શોમા ં &વૈરવીહાર કરવાની હતી. નહ« ક:પેલા,ં નવા ં &વmનો આકાર 

લેવાના ંહતા.ં નવી સ�પ�ી અને નવા ભયો.  નવી સગવડો અને નવી 1યથાઓ. નવા ં�ખુ અને નવા ં�ુખ. એક 3ચડં  

ભવીત1યના ંકમાડ આ ગોળવા, આ તરાપા, આ હલેસાએં  ખોલી દ�ધા ંહતા.ં બધી <ુની 1યવ&થા કડડl&ુસ થઈને 

�ટુ� પડવાની હતી. એક નવો જ સમાજ બsુ જ નJકના �ીતીજમા ંઉગી રહ�વા તલપાપડ બનીને તૈયાર ઉભો હતો.  

   આ 3B�યા અપર�વત@નશીલ હતી. મોજમ�ની જ નહ« પણ Mશુકદોડની પણ આ 3થમ શ_ુઆત હતી. હવે 

અટકવાAુ ંન હ� ુ.ં અને હવે છટકવાAુ ંપણ ન હ� ુ.ં નદ�Aુ ંધસમસ�ુ ં%રુ તો એક જ દ�વસમા ંઓસર� ગ-ુ ંહ� ુ;ં પણ 

આ 3વાહ તો બીન-બ-દ�ન બળવ�ર થવાનો હતો.  

    એ 3વાહ માનવીને �ાથંી �ા ંલઈ જવાનો હતો; તેની તો માP જોગમાયાને જ ખબર હતી. ક� તેને પણ  નહ«?!  

અABુમણીકાઅABુમણીકાઅABુમણીકાઅABુમણીકા    
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3કરણ 3કરણ 3કરણ 3કરણ ––––    14 4 4 4 :  :  :  :  નેસડોનેસડોનેસડોનેસડો 

એક વરસ પછ�એક વરસ પછ�એક વરસ પછ�એક વરસ પછ�............ 

    _ુપલી:” “હા:ય ગોવા! બાબલાને જોગમાયાને પગે લગાડ� આવીએ. હવે Pણ મહ�નાનો તો થઈ ગયો.” 

       ગોવો: “ “હા! મનેય મનમા ં�ારAુ ંએમ થ�ુ ંહ� ુ.ં આ અહ«ના કામમાથંી તો �ાર�ય નવરાશ નહ« મળે.”” 

     અને બtેએ ચાદંો મોટો થાય, એ દ� સા0ં જવાAુ ંનÉ� ક-ુ�. હ<ુ કાલે જ એને કાળભૈરવ ગળ� ગયો હતો, એની 

�ુગંાલમાથંી ફર� એક વાર ઉગરતા ંચાદંાને બે અઠવાડ�યા ંલાગવાના ંહતા.ં 

     હવે તો આખો કબીલો મેદાનોના 3દ�શમા ંવસવા આવી ગયો હતો. જો ક�, કોતરો અને Fફુાઓ 0વી રહ�વાની મ� 

ત�ંમુા ં�ા ંહતી? Pણ વળ�ઓને બાધંી, જમીનમા ંગાડ�, ચાર� બા<ુ મોટા ંચામડા ંબાધંી, નાનકડ� જ�યામા ંબે જણ �ખુે 

�ુખે પડ�ા ંરહ�તા.ં નીચે ઘાસની પથાર�. પણ એમા ંગમે Kયાર� ¬સુીને ક�ડા વીતાડતા. પણ એ સીવાય કોઈ ¯ટકારો ન 

હતો. દરરોજ નદ� ઓળંગીને પેલે પાર જવાAુ ંવધાર� કNટદાયક હ� ુ.ં 

     ધીમે ધીમે કરતા,ં દસ કબીલામાથંી સાત કબીલા આ પાર વસવા આવી ગયા હતા. દર�કની પાસે પેલે પાર જવા 

પોતપોતાનો તરાપો હતો. Pણ કબીલાવાળાને Jવવાની આ ર�ત પસદં આવી ન હતી. એ લોકોને પવ@ત અને જગંલ 

ઉપર શીકાર કરવાની પરંપરા છોડવામા ં શાણપણ લા�-ુ ં ન હ� ુ.ં મેદાનોમા ં ન મળતા �કુા મેવાની સાટ� એ લોકો 

અહ«Aુ ંવધારાAુ ંમારણ અને ચામડા ંમેળવી લેતા.ં આ આદાન 3દાનની નવી 3B�યા પણ આ નવા 3&થાન થક� ઉ�્ 

ભવી હતી. આ બtે પ�ે ફાયદાકારક પણ હ� ુ.ં 

    મેદાનમા ંવ&તી પણ nુદક� ને lસુક� વધતી જતી હતી. કામAુ ંભારણ ઓ¯ ંથ-ુ ંહ� ુ.ં �ુગંરાળ 3દ�શ કરતા ંરોગચાળો 

અને મરણ પણ ઘટÊા ંહતા.ં પણ શીકાર�ઓ વધતા ંશીકાર �ુર ભાગવા માડં�ો હતો. આથી હવે તેઓ સવારના નીકળ� 

પડતા અને �ુરથી શીકાર મેળવી સા0ં પાછા આવતા. 

     અMકુ કબીલાવાળાઓએ નવી રસમ અપનાવી હતી. એમણે એમના ત�ં ુ જ નદ�થી �ુર ગાડ�ા હતા. 0મ 0મ 

શીકાર �ુર થતો જતો, તેમ તેમ એ લોકો ત�ંઓુ પણ આગળ લઈ જતા. એ લોકો ભટકતા થઈ ગયા હતા. નીત નવી 

જ�યાએ નવી ઉ�ેજના એમને વધાર� પસદં આવતી. નવી નવી �તના ં 3ાણીઓ સાથે Mકુાબલો પણ થતો. અને 

�ત�તના ંચામડા ંપણ મળવા માડં�ા હતા. 
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     નદ�થી ઘણે �ુર એક મો¨ંુ સરોવર હ� ુ.ં એક કબીલાએ તો છેક એ સરોવરને કાઠં� વસવાટ શ_ુ કય� હતો. Kયા ંનવી 

�તના ંફળોના ંઅનેક ઝાડ પણ હતા.ં ક�ળા,ં ક�ર�, �મફળ, \ા� હવે વપરાતા ંહતા.ં સરોવરમા ંમોટ� માછલીઓ પણ 

હતી. પાતળા ર�સાના છેડ� અણીદાર હાડકાનંો sકુ અને ક�ડા બાધંી માછલીઓ પકડવાની કળા આ કબીલાવાળાઓએ 

સા4ય કર� હતી. શીકારની પાછળ દોડવા કરતા ંઆ બs ુજ સરળ કામ હ� ુ.ં નાના છોકરાઓં પણ  આ કર� શકતા હતા. 

આથી તેમણે સરોવરના કાઠંા પર પોતાનો વસવાટ બના1યો હતો.  

     આમ નદ� ક�નાર� ટ�કરાઓમા,ં થોડ�ક જ જગામા,ં અને સદ�ઓથી એક જ ઢાળે રહ�નાર�, આ 3� ઘણા મોટા 

3દ�શમા ંવી&તર� ગઈ હતી. હવે Jવનપ4ધતી પણ �ત �તની અને ભાતભાતની બનવા માડં� હતી. દર�ક જ�યાની 

પોતાની એક અલગ રસમ વીકસવા માડં� હતી. પર�વત@નનો વાયરો જોરદાર ઝડપે Èકંાવા માડં�ો હતો. 

    પણ આપણા આ ચાર ભે_ુઓએ તો કદ� <ુદા ન પડવાનો સકં:પ કય� હતો.  ગોવા અને _ુપલી વ6ચે ઉપરો2ત સવંાદ 

ચાલી ર�ો હતો; એટલામા,ં તેમના ત�ં ુપાસે બી� Pણેય ભે_ુ આવી %�ુયા. 

    પાચંો: “ ક�મ ગોવા! આમ �નુMનુ બેઠો છે? “ 

     ગોવો : “ અમે %નુમ પર જોગમાયાની Fફુામા ંજવાનો વીચાર કર�એ છ�એ. આ બાબલાને પગે લગાડવા.” 

    Pણે ભાઈબધંો બો:યા, “ હºડ :યા, અમેય હાર� આવ�ુ.ં આ કાÂનો બાબલો ય એવડો જ vયો છે ને? ” 

      આમ બે અઠવાડ�યા પછ�નો કાય@Bમ નÉ� થઈ ગયો. Kયા ંલાખાની નજર ગોવાના ત�ંનુી બા<ુમા ંબાધેંલ એક 

બકર� અને તેના એક નાના બ6ચા ંઉપર પડ�. 

     લાખો: “ ક�મ આને કાલ માટ� બાધંી રા�યા ંછે?” 

     _ુપલી:” ના લાખાભાઈ. ચાર દ�' પહ�લા ંમને આ બચાડા ંબ6ચા ંઅને એની મા પર હ�ત આ-ુ,ં તે ગોવાને ક`ુ ંક�, આને 

માર�શ નહ«. બકર�ના ંÄઉ બવ ભર�લા ંહતા;ં એમાથંી �ુધ દોહ�ને મારા બાબલાને પા-ુ.ં મા_ંુ બs ુઓ¯ ંઆવે છે; તે 

આ0 બચાડો બરાબર ધરાઈને �તુો છે.” 

      Pણે દો&ત બોલી ઉઠ�ા,” લે કર વાત. આ નવી વાત લા1યા,ં તમે તો.” 

       _ુપલી,” ઈમને ય હવે અમાર� હાર� ફાવી ગ-ુ ંછે. ઈમનેય જગંલી જનાવરનો ભો ઓછો થયો છે ને! “ 

       ગોવાએ હસીને ક`ુ,ં :" �યારનો આ બાબલો આયો છે, Kયારની આ _ુપલી બદલાઈ જ ગઈ છે. એAુ ંહ�ત હવે ચાર� 

કોય@ ઉભરાય છે!" 
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       બધાને �નવર પાળવાની આ ર�ત સાવ અજબ લાગી. ર�ણ માટ� nુતરા અને  Xદરનો Pાસ ઓછો કરવા 

બીલાડ�ઓ તો બધા પાળતા; પણ ભ±યને પાળવાની આ ર�ત તેમને નવી જ લાગી.  પાચંાAુ ંફળÝપુ ભે<ુ ંતરત વીચાર� 

ચઢ� ગ-ુ.ં એને વીચાર� ચઢ� ગયેલો જોઈ, ગોવાએ ક`ુ,ં” ક�મ :યા, પાચંા, શો વીચાર કર� છે? ” 

     પાચંો ,” આવા ઘણા બધા ંબકરા ંપા¡યા ંહોય તો? શીકાર માટ� દોડવાAુ ંજ નહ«. બાધેંલા એકને વધેર� દ�વાAુ.ં અને 

રોજ �ુધ મળે એ નફામા.ં ખાલી એમને માટ� પાણી અને ઘાસ લાવવા પડ� એ જ ને? “ 

     બધા પાચંા પડં�તની �4ુધી ઉપર વાર� ગયા. પણ કાÂ તરત બો:યો. “ એ તો વ_ુ અને શીયાળ પÆધા પડ�ા નથી 

Kયા ંલગણ. રાતેય એમનાથી આ બકરાનેં બચાવવા �ગતા રહ�શો? આ તો મોટ� પળોજણ ઉભી કર�. “ 

      પણ પાચંો 0Aુ ંનામ, હાર માને તો પાચંો શાનો? એ કહ� , “ ત�ંનુી ચાર� પાસ ઝાડ વાવી દ�વાના.ં વ_ુ ક� શીયાળ 

થોડા nુદ�ને આવવાના છે?” 

     બધાને થ-ુ ંક� ફર� આને વીચારવા- ુથયો લાગે છે. અધા એની મoકર� કરવા લા�યા. _ુપલી પણ ખી ખી કરતી 

એમા ંજોડાઈ. “ પાચંાભાઈ! ક�ટલા ંઝાડ વાવશો? અને Kયા ંલગણ તો આ બકર�ને અમે નહ« તો વ_ુ �ારનીય ચાઉં 

કર� જશે.” 

      પાચો,” કાલે વાત. બધાને કાલે ભેગા કર�; લાઠ�ઓ રોપી દ��ુ.ં” 

      હવે બધાનેં પાચંાનો mલાન સમ�યો. હ�મેશની 0મ પાચંો વ� ુમગજવાળો %રુવાર થયો હતો. 

       બી� દ�વસે આ<ુબા<ુમા ંરહ�તા બધા <ુવાનીયાઓની ટોળ� થોડ� �ુર આવેલા ઝાડ�વાળા વી&તારમા ંપહyચી ગઈ. 

દસ બાર ઝાડ જમીન દો&ત થઈ ગયા.ં એમની સીધી સીધી ડાળ�ઓ ભેગી કર�, અને ગોવાના ત�ંનુી બહાર ઠાલવી. એ 

પછ�ના દ�વસે પાચંાની દોરવણી હ�ઠળ, ગોવાના ત�ંનુી ચાર�બા<ુ લાઠ�ઓની વાડ ઠોકાઈ ગઈ. એ લાઠ�ઓની વ6ચે 

કાટંા અને ઝાખંરા ંપણ લગાવાઈ ગયા.ં બકર�બાઈ અને એના બ6ચાને માટ� સરસ મ�ની વાડ બની ગઈ હતી. એક 

નહ« પણ દસ બકર� રાખી શકાય એટલી જ�યા થઈ ગઈ હતી. એક બા<ુ ખાડો કર�, નદ�Aુ ંપાણી પણ ઠાલવી દ��ુ.ં 

_ુપલી અને બીJ ^ીઓ બીJ ચાર બકર�ઓને બ6ચા ંસાથે પકડ� લાવી; અને વાડમા ંઆશરો આmયો. હવે તો આ 

બધીઓને બાધંવાની જ_ુર પણ ન હતી. ભયથી થોડ� શાતં પડ� એટલે એ બધીય આ નવા આશરામા ંમહાલવા લગી. 

      ગોવો અને _ુપલી હવે વાડ�વાળા ંબ[યા ંહતા.ં 

      અને અAકુરણને ક�ટલી વાર? એક અઠવાડ�યામા ંતો આ<ુબા<ુના બધા ત�ંઓુ વાડોથી ઘેરાઈ ગયા. અને બધે 

બકર�ઓ અને ઘેટા ં%રુાઈ ગયા.ં 
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     %નુમ આવતા ંપહ�લા ં એક માના 3ાણી-3ેમમાથંી, પહ�લો નેસડો આકાર લઈ ��ુો હતો. 

અABુમણીકાઅABુમણીકાઅABુમણીકાઅABુમણીકા 
 

3કરણ3કરણ3કરણ3કરણ    ––––    15 5 5 5 : : : : %નુમનો મે%નુમનો મે%નુમનો મે%નુમનો મેળોળોળોળો 

   નદ� પાર કર� નવા ં3&થાન શ_ુ કરનાર ગોવો, બધા કબીલાઓનો માનીતો નેતા બની ��ુો હતો. તેને ખબર ન 

પડ� એ ર�તે, %નુમના દ�વસે જોગમાયાના દશ@નનો કાય@Bમ બધે �હ�ર થઈ ��ુો હતો. બધી વ&તીએ Kયા ંભેગા થ�ુ;ં 

એવો સદં�શો બધાને મોકલવામા ંઆ1યો હતો. 

   અને એ �ભુ દ�વસ આવી પહy6યો. બધા કબીલાઓ પોતપોતાની મતાAુ ં3દશ@ન કરવા આ�રુ હતા. હવે માડં જ 

એક�બી�ને મળા� ુ ં હ� ુ,ં એથી એ આકા�ંા પણ %રુ� થવાનો હરખ હતો. <ુવાનીયાઓંને નવા ક� નવી સાથીદારોને 

જોવાની, �ણવાની અને 3ણય વીકસાવવાની પણ આ�રુતા હતી.  

   આમ �ત�તની અભીલાષાઓની વ6ચે નદ�ના એ <ુના કાઠં� બધા બેગા મ¡યા. સૌનો હરખ તો માતો ન હતો. 

આટલા બધા લોકોને આવેલા જોઈ ગોવો અને _ુપલી તો આ£ય@ચક�ત થઈ ગયા. બધાએં હ�તથી _ુપલીના બાબલાના ં

ઓવારણા ંલીધા.ં સસલાનંી પાસંળ�ના મણકાથી બનાવેલી માળાઓ તેને પહ�રાવી. કોઈ તેને માટ� નદ�ની ર�તમાથંી 

ભેગી કર�લા ંનાનકડા શખંોની માળા લા1-ુ ં હ� ુ.ં તે તેને પહ�રાવી. એ બચાડો નાનકડો Jવ તો આ બધા ધસારાથી 

ગભરાઈને ભÆકડા તાણવા લા�યો. 

   ગોવાની વ&તી પાળેલી બકર�ઓ સાથે લાવી હતી. ચામડાની કોથળ�ઓમા ંરાખેUુ,ં બકર�ઓAુ ં �ુધ નાના ંબાળકોને 

હyશથી પીવડાવવામા ંઆ1-ુ.ં બકર�ઓને %રુવાની વાડ અને નેસડો બના1યાની વાતો બધાને આ£ય@મા ંગરકાવ કર� 

દ�તી હતી. પાછા વળતા ંબધા ંઆ નવતર 3યોગને નજર� નીહાળવા આ�રુ હતા. 

     રઝળતા ડફ�રો શીકાર કર�લા 3ાણીઓના ંઅવનવા ચામડા ંઅને શ«ગડા ંલઈને આ1યા હતા. એમાયેં સાઢંના ંમોટા ં

અને વજનદાર શ«ગડા ંબધાના nુ�હુલનો વીષય બ[યા ંહતા.ં એ વળ� એવી ખબર પણ લા1યા હતા ક�, બs ુ �ુરના ં

ઘાસના મેદાનોના બી� છેડ� એક બીJ વધાર� મોટ� નદ� હતી અને તેમા ંપહાડ 0વા મોટા, મોટ� �ુઢંવાળા અને લાબંા 

દાતંવાળા, કોઈક અ�યબ �નવરો મોટા ટોળામા ંવસતા હતા. નદ�મા ંભયાનક દ�ખાવના, પvથર 0વા,મોટા ંજડબા,ં 

અણીદાર દાતં અને લાબંા તાકાતવાળા %ુછંડા ધરાવતા હ«સક જળચર પણ રહ�તા ંહતા.ં આ બધી ખબરો સાભંળ� સમI 

વ&તી એ વી&તારની Mલુાકાત લેવા તKપર બની હતી. 
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    સરોવરના ક�નાર� રહ�તો કબીલો �ત�તના ં ફળો અને માછલીઓ સાથે લા1યો હતો. આ તો સાવ નવીજ ખા� 

સામIી હતી. ક�ળા,ં ક�ર� અને �મફળ 0વા ંરસાળ ફળો તો બધાનેં બs ુજ ભા1યા.ં માછલી પકડવાની કળા પણ એક 

જણ બધાને બતાવતો હતો. 

    Mળુ કોતરના વાસીઓ હ�રતભર� Äખે આ બધી નવી સપંદા નીહાળ� ર�ા.ં એમને પોતાની Mળુ રસમ નીભાવવાના 

નીણ@ય ઉપર શકંા-nુશકંા પણ થવા માડં�. 

    એમાનંો એક <ુવાનીયો તો બો:યો પણ ખરો, ”હºડો :યા! આપણેય એ સરોવરને કાઠં� રહ�વા જઈએ.” 

   પણ એમના વડ�લો મÉમ હતા. એક �4ૃધ વડ�લ તરત કરડાક�થી બોલી ઉઠ�ા, “આપણા બાપદાદાઓએ &થાપેલી 

પરંપરા કદ� ન તોડ� શકાય. જોગમાયાનો કોપ વહોરવો હોય, તો આ બધા ચાળા કરો. ખબરદાર કોઈ આ 

�ધુારાવાળાઓ સાથે જોડાયા તો.” વાતાવરણમા ં ગરમી આવી ગઈ. વડ�લોની આ�ા ઉથાપવી એ આ 3�ના 

&વભાવમા ં[હો� ુ,ં પણ વી\ોહની આગ જવાનીયાઓંના હ�યામા ંજલવા લાગી. 

    આનદંોKસવ વખતે માતાJએ 3ેર�લી �ભુવાણી ઉ6ચારનાર, પેલા સૌથી �4ૃધ વડ�લે આ વડ�લને ખા¡યા. નહ« તો 

આ વીવાદ મારામાર� ઉપર આવી �ત. 

     વ&તી એટલી તો બધી હતી ક�, નદ�ક�નારાની જગા હકડ�ઠઠ ભરાઈ ગઈ હતી. કોઈએ _ુપલીને %છુÃુ,ં”અલી એ! આ 

બાબલાAુ ંનામ �ુ ંરા�-ુ ંછે?” 

     _ુપલી કહ�,” એ જોગમાયાના દશ@ન કર� પછ�, માતાJ 0 �ઝુાડ� તે.” 

    જોગમાયાની Fફુામા ં હવે એક કબીલાનો સમાવેશ પણ Moુક�લથી થાય તેમ હ� ુ.ં બધા વારાફરતી ઉપર જઈ 

માતાJને ભોગ ધરાવી આ1યા. કોતરોમા ંરહ�તા એક વડ�લ Fફુામાનંી 1યવ&થા સભંાળવા રોકાયા હતા. અને માતાJને 

ધરાવાતા બધા ભોગની 3સાદ� વગર મહ�નતે આKમસા� ્કરતા હતા! ગોવો અને _ુપલી પણ Pણ ગોઠ�યાઓ અને 

તેમની પKનીઓ સાથે જોગમાયાને પગે લાગી આ1યા. સાથે ગોવા અને _ુપલીના ંમાવતર પણ હતા.ં 

    ગોવાની માએ ક`ુ,ં” આAુ ંનામ કાનો રાખીએ તો?” બધાએ આ નવતર નામને વધાવી લી�ુ.ં 

    આમ ને આમ �રુજ ઢળવાની વેળા થઈ ગઈ. �રુજનો લાલચોળ ગોળો પ£ીમાકાશમા ં �ુ�ુ ં �ુ�ુ ંથઈ ર�ો હતો. 

%વુ@મા ંકથરોટ 0વડો મોટો ચાદંો ઉગી ર�ો હતો. વીહાની નજર હ�મેશની 0મ આકાશ તરફ જ હતી. તે બોલી ઉઠ�ો,” 

ગોવો પાછો આ1યો અને આપણે માતાJની Fફુામા ંઓ6છવ મના1યો હતો એવો જ દ�વસ આ0 છે. <ુઓ હરણી-ુ ં

ચાદંો ઉગતાનંી સાથે જ માથા ઉપર આવી ગ-ુ ંછે.” 
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    વીહો સરોવર કાઠં� રહ�તી વ&તીનો, આધેડ વયનો, %_ુુષ હતો. રાPે તેની નજર આકાશ સામે જ તાક�લી રહ�તી. �તુા 

પહ�લા ં�ાયં �ધુી, તે તારાઓ અને ચ[\ને નીહા¡યા કરતો. 

   વીહાની વાત સાભંળ� પાચંાએ ક`ુ,ં” દર વષ� આપણી બધી વ&તી આ ર�તે અહ« મળે એ�ુ ંનÉ� કર�એ તો?” 

   બધાએં આ �ચુનને ઉમળકાથી વધાવી લી�ુ.ં જોગમાયાની છPછÊામા ં%નુમનો આ મેળો હવે કાયમી બની રહ�વાનો 

હતો. 

    પણ બધા ંભેગા ંથયાનો આનદં અને ઉ:લાસ આમ થોડોજ વાતોના વડાથંી સતંોષી શકાય? કાનાને ઓવારણા ંલેતી, 

અને વારંવાર તેડ�ને 1હાલ કરતી, બધી ^ીઓ ઉભરાઈ રહ�લા પોતાના હરખને વાચા આપવા આ�રુ હતી. એવામા ં

કાÂએ ડફલી હાથમા ંલીધી અને <ુના અને �ણીતા લયમા ંવગાડવા માડં�. બધા ંભેગા ંથઈ ગયા.ં એમના પગ નત@ન 

કરવા માડં�ા. લાખા ને બી� <ુવાનીયાઓએ પણ પોતાના ઢોલ સાબદા કયા@. અને આનદંોKસવ 0વા ઉ[માદથી મેળો 

છલકાઈ ઉઠ�ો. ઢોલના ધ�કુ�, નવી Jવનપ4ધતીને વાચા આપતા ં નત@નના નવલા 3કારો ઉપસવા માડં�ા. એ 

ઉ:લાસ-ગીતોમા ંહવે માછલીઓ, ક�ર�ઓ, સાઢં અને હાથી પણ ડોક�યા ંકરવા માડં�ા. ડફ�રોના નાચની હ«ચ તો એકદમ 

અદlતુ હતી. શીકારની પાછળ ભાગતા રહ�વાનો એમનો  ઉ[માદ નાચમા ં3તીબી�બીત થતો હતો. 

     �ાયં �ધુી આ હરખના ઓઘ ઉઘલતા ર�ા. ચ[\ની શીતળ ચાદંની નદ�ક�નાર� ભેગા થયેલી આ બીરાદર�ને હÂ 

હÂ 3કાશમા ં[હવડાવવા માડં�. Cમથી ઉપ0લા 3&વેદને �કુવતી, પવનની લહ�રખીઓ  દ�લો દ�માગને ઠડંક આપતી 

હતી. 

    અને Kયાજ 'અર�ર�!' કરતી, એક ^ીની ભયાનક ચીસ ઉઠ�. 

    સૌથી �4ૃધ વડ�લ �યા ંબેઠા હતા, Kયા ંજ ઢળ� ગયા હતા. એમની બા<ુમા ંબેઠ�લી એમની Jવનસાથી ડોસીએ આ 

ચીસ પાડ� હતી. બધો તાલ બધં પડ� ગયો. રંગમા ંભગં પડ� ગયો હતો. વડ�લો તરત Kયા ંપહyચી ગયા. �ણેકમા ંજ 

�હ�રાત થઈ ક�, બધા કબીલાઓના આદરપાP એ વડ�લAુ ં 3ાણપખંે_ુ ઉડ� ગ-ુ ં હ� ુ.ં શોકની કાલીમાએ નત@નની 

લાલીમાને Iસી લીધી. કાળભૈરવથી સૌના ંઆ �ખુ, આ શાતંી, આ ઉ[માદ, આ સM4ૃધી Jરવાયા ંન હતા.ં એના 3કોપે 

�તીના સૌથી વ� ુઆદરપાP વડ�લનો ભોગ લીધો હતો. 

   Xઘ ન આવી Kયા ંલગણ ^ીઓએ મરશીયા ગાયા કયા@. %_ુુષો દર�ક Þવુપ2ંતીએ શોકની મરણચીસ %રુાવતા ર�ા. 

બાળકો કાઈંક અઘટ�ત બ[-ુ ંછે, એ �ણી શીયાવંીયા ંબની એકમેકને ચyટ�ને ગલવાઈ ર�ા;ં અને �ુસકા ંખાતા ંખાતા ં

ન«દરને શરણે ગયા.ં  બી� દ�વસની સવાર �ધુી નદ�ક�નાર� જ રોકાઈ, મy�ઝુ�ુ ંથતામા ંએમની HતીમB�યાનો સકં:પ 

કર�; _ુદ�યામા ંભાર�લો અ�ની સમાવી, સાવ �[ુયમ[સક બની, ઘેરાતી અને કકળતી Äખોએ. અડધા Xઘરાટા,ં સૌ માડં 

માડં ની\ાદ�વીને શરણે ગયા.ં         અABુમણીકાઅABુમણીકાઅABુમણીકાઅABુમણીકા    
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3333કરણકરણકરણકરણ    ––––    16 6 6 6 : : : :         ઉ�રઉ�રઉ�રઉ�રB�યાB�યાB�યાB�યા 

   બી� દ�વસની વહ�લી સવાર� અMકુ <ુવાનીયાઓ અને સશકત વડ�લો સદગતની Hતીમ B�યા માટ� નીક¡યા. 

જોગમાયાની Fફુા 0 પવ@ત ઉપર હતી તેનાથી આગળ, પવ@તની પેલે પાર, એક Xડ� ખીણ હતી. Kયા ંમરણ 3સગં 

વીના કોઈ કદ� જ�ુ ંનહ« - શીકાર માટ� પણ નહ«. એ કાળભૈરવની ખીણ કહ�વાતી હતી. એ ર&તે નીચે જતા ંએક બીJ 

Fફુા હતી. એમા ંબs ુHદરના ભાગમા,ં ચાર� બા<ુ કાળમ«ઢ પvથરોની વ6ચે Fફુા બs ુજ Xડ� �ધુી વી&તર�લી હતી. Kયા ં

હ�મેશ, ધોળે દહાડ� પણ, કાÂં ઘોર Hધા_ંુ રહ�� ુ ંહ� ુ.ં 

      મશાલો લઈને બધા એમા ંનીચે ઉતયા@. ઝાડની એક મજ�તુ ડાળ� સાથે, વેલાઓ વડ�, Fજુર� ગયેલા વડ�લનો દ�હ 

કસીને બા4ંયો 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 

Fફુાની દ�વાલો ઉપર લાબંા અને કાળા પડછાયા પડતા હતા અને ભયાનક �ૃoય ખ�ુ ં કરતા હતા. �ણે Fફુાની 

દ�વાલો આ પડછાયાઓથી Jવતં બની ગઈ હતી. ઠ�ક ઠકાણે Fફુાની ઉપરની છતમાથંી ખારવાÂં પાણી  ઝમી ઝમીને 

ચીPવીચીP, રંગબેરંગી Î�મરો અને  થાભંલાઓ   લટક�  ર�ા  હતા. એના પડછાયા  પણ આ ભયકંરતામા ંઓર 

વધારો  કરતા હતા.   

      હવે સમથળ જ�યા આવી હતી. આગળ વળાકં લઈ, Fફુા પેલી કાળઝાળ ખીણમા ં>લુતી હતી, એમાથંી ચળાઈને 

થોડો 3કાશ આવતો હતો. Fફુાના એ બી� નાનકડા 3વેશ ¤ારમાથંી �સુવાટા મારતો પવન, કાળ<ુ ં કંપાવી નાખંે 

તેવી તીણી સીસોટ�ઓ સાથે 3વેશતો હતો. કાચાપોચા તો થથર� �ય એવા એ અવાજો કાળભૈરવની વાણી છે;  એમ 

મના� ુ.ં આથી માP મરણ પછ�ની Hતીમ B�યા માટ� જ લોકો અહ« આવતા. ^ીઓ અને બાળકોને તો અહ« આવવાનો 

નીષેધ જ હતો. 

     ડા¬ઓુએ હવે Fફુાના તળ�યે શબને ઉતા-ુ�. Fફુાના ઢોળાવના કારણે વરસાદAુ ંપાણી અહ« માટ� ઘસડ� લાવ�ુ ં

હ� ુ.ં કોઈક અકળ ફાટમાથંી ભરાયેUુ ંવરસાદAુ ંપાણી પવ@તની Hદર ઉતર� જ�ુ ંહ� ુ.ં બsુ થો�ુ ંપાણી જ Fફુાના આ 

સૌથી નીચલા ભાગમા ંભેFુ ંથ� ુ ંહ� ુ.ં એ �કુાતા ં<ુના શબો ઉપર માટ� પથરાઈ જતી હતી. વરસાદ બધં થતા,ં બે Pણ 

દ�વસે આ પાણી �કુાઈ જ�ુ ંહ� ુ.ં વળ� અહ« Fફુાની બા<ુઓ પર ખડક નહ« પણ, માટ�ના થરના થર �મેલા હતા. આ 

જ�યા કાળભૈરવની Fફુાની સૌથી ઠડં� અને ભેજવાળ� જગા હતી. આથી જ HતીમB�યા માટ� આ જગા પેઢ�ઓથી 

વપરાતી હતી. મરણ બાદ MતૃાKમાને અહ« શાતંી અને ઠંડક મળે છે, એમ મના� ુ.ં 
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       બે <ુવાનીયાઓએ લાબંા અણીદાર પvથરો વડ� એક લાબો ખાડો બના1યો; અને શબને એમા ં �વુાડÇ ુ.ં સાથે 

લાવેલા હરણના શબને પણ આ ખાડામા ંસાથે M}ુુ.ં MતૃાKમા માટ� આ ભોગ ધરાવવાનો ચાલ હતો. દર�ક ડા¬ ુપોતાની 

સાથે હાડકાઓંની માળાઓ અને Èલો લા1યો હતો. તે પણ દર�ક� શબની ઉપર ચઢાવી. હવે બધા શાતં બની ઉભા ર�ા. 

       બી� એક વયો�4ૃધ વડ�લે ક_ુણ &વરોમા ંસદગતને Hજલી આપતા ંક`ુ,ં 

     ” ઓ! કાળભૈરવ, અમારા આ %�ુય વડ�લ એમના Jવનના Hતે, તમાર� પનાહમા ંઆ1યા છે, એમના આKમાને 

શાuત શાતંી આપજો.” 

        અને બધા શાતં બની ઉભા ર�ા. �સુવાટા મારતા પવનની સતત સીસોટ�ઓ ¤ારા કાળભૈરવે નવાગ�ંકુ 

Mતૃામાનો &વીકાર કય�. 

      હવે બધા બા<ુના માટ�વાળા થરો પરથી માટ� ખોદવામા ં 3��ૃ થયા. થોડ�ક જ વારમા ં મરનાર વડ�લ અને 

હરણના ંશબો માટ� નીચે દબાઈ ગયા. મરનારનો %Pુ હવે Fફુાના સાકંડા થતા થોડ�ક Xચે આવેલા ભાગમા ંઆગળ 

વ4યો. એક જ જણ ડોnંુ બહાર કાઢ� શક� એટUુ ંબાકો_ંુ એ છેડ� હ� ુ.ં એણે એમાથંી નીચે નજર કર�. Äખ ન પહyચી શક� 

એટલા અગાધ Xડાણ �ધુી અને જોતાજં ચÉર આવી �ય એવી, ખીણ તેને દ�ખાઈ. પવ@તની ખડકાળ દ�વાલ અહ«થી 

સીધી નીચે �ધુી ધસી જતી હતી. આ જ તો કાળભૈરવAુ ં નીવાસ&થાન હ� ુ.ં તેણે છે:લી મરણપોક પાડ�. ખીણની 

સામેની બા<ુના પવ@ત પરથી આ મરણપોકના ભયાનક પડઘા પડતા ર�ા. કાળભૈરવે અÙહા&ય વડ� MતૃાKમાને 

પોતાની પનાહમા ંહવે લીધો હતો. 

       હવે સૌ આ1યા હતા, તે ર&તે કોઈ પણ અવાજ કયા@ વીના પાછા વ¡યા. બપોર થતામંા ંતો સૌ નીચે નદ�ક�નાર� 

આવી ગયા.ં મરનારના શોકમા ંઆ0 સૌએ કાઈં જ ખાવાAુ ંન હ� ુ.ં માP બાળકોને ભોજન આપી સૌએ નત મ&તક� 

MતૃાKમાને Hજલી આપી. ધીર� ધીર� મરનારના Fણુગાન ગાતી વાતો શ_ુ થઈ. મરનારની વયો�4ૃધ પKનીને અને 

%Pુને બધાએં દ�લાસો આmયો. 

      હવે સૌ પોતપોતાને થાનક� જવા 3��ૃ થયા. તરાપાઓ ભરાવા લા�યા. હ<ુ <ુના કોતરોમા ં જ રહ�તા કબીલા 

નદ�ક�નાર� આવેલા પોતાના &વ&થાને જવા 3��ૃ થયા. આ છે:લી ¨ુકડ�ના વડ�લથી બધાના ગયા બાદ બો:યા વીના 

ન રહ�વા-ુ.ં“ જો-ુ ં ને! નદ� ઓળંગી એAુ ંપર�ણામ? આ એકલો નહ«, નદ�ની ઓલી પાર જનારા ંબધા કાળભૈરવના 

ખmપરમા ંહોમાઈ જવાના છે.” 

     <ુવાનીયાઓ Mુગેં મyએ આ અવળવાણી સાભંળ� ર�ા. વડ�લોની આમ[યાને કારણે એમનાથી કાઈં બોલાય તેમ ન 

હ� ુ.ં પણ નદ� ઓળંગનારની સM4ૃધી જોઈ એમની Äખો પણ ઈNયા@મા ં સળગી જતી હતી. સૌના Hતરની આ 

કડવાશને આ શxદો વાચા આપી ર�ા હતા. 
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      %નુમના મેળાના બી� દ�વસે, Hધાર�યાની શ_ુઆતની સાથે, �4ૃધ Mખુીયાના મરણના કાળઝાળ ઓથારમા ંઅને 

ઈNયા@ના દાનવના દાવપેચમા ંવીખવાદના વીષ��ૃના ંબીજ રોપાઈ ��ુા ંહતા.ં 

અABુમણીકાઅABુમણીકાઅABુમણીકાઅABુમણીકા    
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3કરણ3કરણ3કરણ3કરણ    ––––    17 7 7 7 : : : :     નેસડાની Mુનેસડાની Mુનેસડાની Mુનેસડાની Mલુાલાલાલાકાતેકાતેકાતેકાત ે

      નદ�ની પેલે પાર રહ�નારા પોતપોતાને થાનક� જતા ંપહ�લા ંગોવાના નેસડ� રોકાયા. સૌને માટ� આ સાવ અવનવી 

રહ�વાની ર�ત રહ�. પેઢ�ઓથી M2ુત ચરતા ં3ાણીઓનો પીછો કર�, તેમને ઝxબે કર� »ધુા સતંોષવી, એ જ એ2માP 

વીક:પની સૌને ખબર હતી. પણ આમ 3ાણીઓને પાળ� પણ શકાય એ એક સાવ નવો જ વીચાર હતો. Jવન 

સઘંષ@ની દોડમાથંી સાવ નવરા થઈ જવાની આ તો 3B�યા હતી. _ુપલીની આ શોધ ઉપર સૌ ફ�દા થઈ ગયા. 

    પાચંાના ભે�માથંી પેદા થયેલા વાડા પણ એક સાવ નવો જ વીચાર હતો. 

     સરવર�યે રહ�તો વીહો બોલી ઉઠ�ો, “ તમે તો આ જનાવરોને આકાશના તારાની 0મ બાધંી દ�ધા.” 

    પાચંો ” અ:યા! વીહા, તારા એ તારાય આખી રાત ફરતા રહ� છે. આ તો આપણે બહાર કાઢ�એ તો જ ચસક� શક�. � ુ ં

 Kયાર� તારા જ જોયા કર. ”   

    અને વીહો કોઈ અગમ વીચારમા ં�ુબી ગયો. ગોવો બોલી ઉઠ�ો,” ક�મ વીહા, �ુ ં વીચારમા ં�ુબી ગયો?”’ 

   સદા �ુર �ુરના આકાશી પદાથ� અને અવનવા વીuના ખયાલોમા ં જ રમમાણ રહ�તો વીહો ધીર� રહ�ને કોઈ 

અગમવાણીથી ઉચય�, ”તમારા આ નેસડા જોઈ, મને કાઈંક અવન�ુ ંદ�ખાઈ ર`ુ ંછે. કાઈંક સાવ સમજણ ન પડ� તે�ુ ં- 

આ તારાઓથી પણ વધાર� જટ�લ.” 

   ગોવો,”: અ:યા! કાઈં સમ�ય એ�ુ ંબોલ ને.” 

   વીહો ,” મને સમ��ુ ંહોય તો sુ ંતમે સમ��ુ ં ને? મને કોઈ નવી જ �ુનીયાઓ દ�ખાઈ રહ� છે -  કદ�ય 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 બાધંકામની ર�ત તમને, મને, આપણને, સૌને �ાનંા �ાયં લઈ જશે; એમ મને દ�ખાઈ ર`ુ ં છે. nુદરતે આપેલા 

વસવાટના &થાને રાતના આશરા માટ� આપણે ત�ંઓુમા ંરહ�વાAુ ંશ_ુ ક-ુ�. પણ આપણે તો M2ુત Jવ જ હતા. તમે 

શ_ુ કર�લા આ વાડામા ં0મ આ પ�ઓુને તમે બાધંી દ�ધા છે, તેમ આપણે પણ બધંાઈ જઈ�ુ.ં પછ� આપણે M2ુત ર�તે 

ફરતા નહ« રહ�એ. એણે સજ �લી માયામા ંઆપણે એવા જકડાઈ જઈ�ુ ંક�,એ બધંનની �ુગંાલમાથંી ¯ટવા આપણે પાછા 

Fફુાઓનો આશરો લેવો પડશે. આ નેસડા વધતા જ જશે. માણસો પણ પોતાને રહ�વાના આવા વાડા બનાવશે. પછ� 

એની સગવડ અને સલામતીથી  બધા એટલા ટ�વાઈ જશે ક�, એનાથી ¯ટ� જ નહ« શક�. મને માણસને રહ�વા માટ�ના, 

પહાડ 0વા Xચા,  વાડાઓ બનતા દ�ખાઈ ર�ા છે. એમા ંઆપણે ક:પી પણ ન હોય, તેવી સગવડો હશે. Jવન વધાર� 
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ને વધાર� જટ�લ બન�ુ ંજશે. એ સગવડો મેળવવા આપણે શીકાર માટ� દોડ�એ છ�એ એનાથી પણ વધાર�   દોડ�ુ ંપડશે. 

દોડતા જ રહ�� ુ ંપડશે. એમા ંકોઈ આરામ અને શાતંી નહ« હોય.“ 

    સૌ વીહાની આ અવળવાણી સાભંળ� હ�બતાઈ ગયા. વીહા માટ� સૌને માન હ� ુ,ં એ કોઈએ ન જો-ુ ંહોય તે�ુ ંજોઈ 

શકતો. એને �રુજ, ચાદંો અને તારાઓ અલકમલકની વાતો કહ� જતા.  કોઈની નજર ન પહyચે Kયા ંએની નજર 

પહyચતી. 

    આ ગભંીરતા અને અસમજંસને તોડતો કાÂ બોલી ઉઠ�ો, “ “ 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 મોહમાથંી બહાર નહ« 

આવે. ”    

   વીહો  કહ�,” “ sુ ંએ  જ  તો કsુ ં¯.ં આ માયા આપણને બરાબરના ફસાવવાની છે - આપણે શીકારને ફસાવીએ છ�એ 

તેમ. અને એમા ંતો રો0 રોજ મરવાAુ.ં આ હરણ તો એક જ વાર મર� છે. આપણા વારસો તો મરતા જ રહ�શે. JવવાAુ ં

સાવ દો�Uુ ંબની જવાAુ ંછે. ” 

   આ આષ@\Nટાની અમગંળ વાણી અને એણે ઉભા કર�લા ઓથારમાથંી ઉભી થયેલી ગમગીનતાને �ુર કરતો લાખો 

બોલી ઉઠ�ો ,”  એ બધી વાતો અમને ન સમ�ય. હવે એમ કહ�, અમને ઓ:યા, પહાડ 0વા, મસમોટા જનાવર  �ાર� 

બતાવે છે?’ 

   વાતનો આ વળાકં સૌને ગ�યો. વીહો પણ એના દ�વા&વmનમાથંી બહાર આ1યો. આવતી %નુમે દર�ક કબીલાના Pણ 

ચાર સશ2ત <ુવાનો સરવર�યે ભેગા થશે, એમ નÉ� થ-ુ.ં Kયાથંી બધા ભેગા થઈને એનાથી ઘણે �ુર આવેલી મોટ� 

નદ� અને એન કાઠં�ના હાથીઓના એ 3દ�શની Mલુાકાત લેવાAુ ંનÉ� કર� , બધા ં¯ટા ંપડ�ા. 

   પણ વીહાની વાત ભમતારામ 0વા  ડફ�રોના મનમા ં બરાબર જચી ગઈ. સદા ફરતા અને વીચરતા રહ�તા 

એમની  ચી���ૃીને  પણ આ નેસડા ગ�યા નહોતા. પોતાની Jવન પ4ધતીમા ં વીuાસ \ઢ કર�ને  એ લોકો આગળ 

વ4યા.     

અABુમણીકાઅABુમણીકાઅABુમણીકાઅABુમણીકા    
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3કરણ3કરણ3કરણ3કરણ    ––––    18 8 8 8 : : : :     હાથીનો હાથીનો હાથીનો હાથીનો શીકારશીકારશીકારશીકાર 

      અને એ %નુમ આવી પહyચી, બધા સરવર�યા નેસમા ંભેગા થયા. વીસેક જણનો કાફલો ભેગો થયો હતો. Kયાથંી 

બધા વહ�લી સવાર� દખણાદા હાલવા માડં�ા. આખો દ� આમ ચાલતા ર�ા; Kયાર� એક મોટ� નદ� નજર� પડ�. Mળુ 

વતનના કોતરો 0ને કાઠં� આવેલા હતા; તે નદ� કરતા ંતો આ �ાયં મોટ� હતી. સામો કાઠંો માડં દ�ખાતો હતો. 

     બધા એ પહાડ 0વા નવતર 3ાણીને જોવા આ�રુ હતા. પણ થાક બરાબરનો લા�યો હતો. બી� દ�વસે વહ�લી 

સવાર� કામકાજ આરંભવાAુ ંનÉ� કર� બધા આરામ કરવા પોદળાની 0મ પડ�ા. બી0 દ�વસે વહ�લી સવાર� તરાપા 

બનાવવાAુ ંકામ આરંભા-ુ.ં ઝપાઝપ ચાર તરાપા તૈયાર થઈ ગયા. દર�કમા ંપાચં પાચં જણ આ_ુઢ થયા. અહ« નદ�નો 

3વાહ સાવ મદં હતો. જમીન પણ સાવ સપાટ હતી. �ાયં કોઈ પવ@ત નજર� પડતો ન હતો. 

      નદ�મા ંઅડધે પહy6યા હશે, Kયા ંજ ગોવો બરાડ� ઉઠ�ો,: એ દ�ખાય! “ 

     બધાની Äખો વી&ફાર�ત બનીને નJક આવેલા સામા કાઠંા પર મહાલતા હાથીઓના ટોળા ઉપર ક�[\ીત થઈ. 

આટલા ંમોટા ં3ાણી તેમણે કદ� ભા¡યા ંન હતા.ં એમની તોત«ગ કાયા, સતત હાલતા રહ�તા �પુડા 0વા કાન અને 

લાબંા દંત�ળુ જોઈ બધા આ£ય@ચક�ત બની ગયા. 

      દર�ક તરાપા ઉપર એ લોકો Xચક� શકાય એટલા પvથર લા1યા હતા. ક�નાર� ઉતર�ને બધા એક હાથી ઉપર 

અણીદાર પvથર ફºકવા લા�યા. ચીડાઈને હાથીએ એમની તરફ દોટ Mકુ�. એના �ડા ચામડા પર આની કોઈ અસર 

થઈ લાગતી ન હતી. 

     બધા Mઠુ�ઓ વાળ�ને તરાપાઓ તરફ ભા�યા. માડં માડં Jવ બચાવી Mળુ ક�નાર� સૌ પહy6યા. લાખો કહ�,” આ 

3ાણીને આપણે કદ� મહાત ન કર� શક�એ. ચાલો પાછા.” 

      પણ એમની જવામંદÀને આ પડકાર હતો. વીચારમા ંમ�ન પાચંા પડં�તની સામે બધા જોઈ ર�ા. એના મગજમા ં

કાઈંક ગડમથલ ચાલી રહ� હતી. 

     અને છેવટ� એ બો:યો,” ખાડો ખોદો.” 

      કાÂ : “ અ:યા! પાચંીયા, તા_ંુ મગજ તો ઠ�કાણે છે ને? ક�મ તને ખાડામા ંપડવાની ઈ6છા થઈ છે?” 
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      પાચંો : “ <ુઓ. હાથીઓAુ ંટોÂં �ુર જ�ુ ંરહ� Kયાર� આપણે એક મોટો ખાડો ખોદ� નાખંીએ. એની Hદર ઝાડપાનના 

વેલા અને કચરો ભર� દઈએ. પછ� ટોળાની બીJ બા<ુ જઈ; હોકારા પડકારા કરતા એ ટોળાને ખાડા તરફ આવવા 

મજ�રુ કર�એ. એકાદ બે હાથી તો જ_ુર એ ખાડામા ંફસાશે જ. ” 

      ગોવાએ પાચંાની પીઠ થાબડ�. એ પછ�ના દ�વસની સવાર પડતા ં સામો ક�નારો હાથીવીહોણો નજર� પડ�ો. 

પાચંાની યોજના 3માણે એક મોટો ખાડો ખોદ� , એને પાદંડા,ં નાની ડાળ�ઓ, વેલા વીગેર�થી ભર� દ�ધો. બે જણા 

અગાઉ હાથીઓની ભાળ કરવા ગયા હતા, તે વાવડ લા1યા ક�, નદ�થી થોડ� �ુર મેદાનમા ંટોÂં ચર� છે. 

      Pા� દ�વસની સવાર� કાફલો લપાતો ¯પાતો, હાથીઓના ટોળાનંી બીJ પાર પહyચી ગયો. હવે પવન એમના 

તરફથી ટોળા તરફનો હતો. બધા મેદાનમા ંઆ1યા અને મોટ�થી અવાજો કરવા લા�યા. એક જણ સાથે લાવેલ ઢોલ 

પણ વગાડવા માડં�ો. હાથીઓAુ ંટોÂં માણસોની વાસ અને અસ� ઘyઘાટની આ હરકતથી વાજ આવી જઈ; નદ� તરફ 

વ¡-ુ.ં 

    પાચંાની વીચાર%વુ@કની યોજના Mજુબ બે હાથી ખાડામા ં ફસાઈ ગયા. હવે બધા �પુ બની તાશીરો જોતા ર�ા. 

ટોળાના હાથીઓએ આ બે ફસાયેલા સાથીઓને કાઢવા 1યથ@ 3યKનો કયા@, પણ આ કામ એમને માટ� અશ� જ હ� ુ.ં એ 

બે હાથીઓને એમના નસીબ પર છોડ�, ટોÂં નદ�ક�નાર� આગળ વીદાય થઈ ગ-ુ.ં 

     બાક�ની કામગીર� હવે સરળ હતી. પvથરો અને અણીદાર ભાલા માર� માર�ને, બેય હાથીઓને મરણ શરણ કરતાયં 

ખા&સી વાર લાગી. પણ હવે આ મારણને ઘરભેFુ ંકરવાનો 3ª ઉભો થયો. સાથે લેવાય એટUુ ંમાસં અને ખાસ તો 

લાબંા ચાર દંત�ળુ કાઢ�, બધા સરવર�યા તરફ રવાના થયા. 

      અને સરવર�યાની વ&તી કદ� ન જોયા હોય તેવા દંત�ળુ જોવા ભેગી થઈ ગઈ. 

     વીહો તરત બોલી ઉઠ�ો, “ જોગમાયાની Fફુામા,ં માતાJને આ દંત�ળુ  અપ@ણ કર�એ તો?” 

     બધાએં સવા@Aમુતીએ આ �ચુન &વીકાર� લી�ુ.ં માતાJ આ નવા oણગારથી જ_ુર 3સt થશે અને સમI વ&તીને 

આશીષ આપશે એવી બધાનેં તરત ખાતર� થઈ ગઈ.  

    હાથીના આ શીકારની વાત બધા કબીલાઓમા ંવાયરાની 0મ ફ�લાતા ં વાર ન લાગી. �તીના  <ુવાનોના આ નવા 

સાહસની બધે વાહ વાહ થઈ  ગઈ - સીવાય ક�, કોતરોમા ંરહ�તી વ&તી. એમના  પેટમા ંતો ઈNયા@ની આગ સળવળ� 

 ઉઠ�.   

અABુમણીકાઅABુમણીકાઅABુમણીકાઅABુમણીકા 
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3કરણ 3કરણ 3કરણ 3કરણ – 19 9 9 9 : : : :  ઓતરાદા 3યાણઓતરાદા 3યાણઓતરાદા 3યાણઓતરાદા 3યાણ 

    lલુો પવ@ત ઉપર ચઢતો જ ગયો. ચઢતો જ ગયો. છેક સમી સાજંર� તે પવ@તની ટોચ ઉપર પહy6યો. ર&તામા ં

માડં એકાદ સસલાનો શીકાર તે કર� શ�ો હતો. બેળે બેળે આગ પેટાવી તેણે »ધુા સતંોષી હતી. એક નાના ઝરામાથંી 

પાણી પણ મળ� ગ-ુ ંહ� ુ.ં lખુની આગ તો સતંોષાઈ હતી; પણ Hતરમા ંબળબળતી sતુાશણીને �ા ંકોઈ કરાર હતો? 

     �સુવાટા ભયા@ પવનના ઝપાટા ચામડાના આવરણને થપથપાવી,  તેના દ�હને થરથરાવી ર�ા હતા. કડાકા અને 

ફડાકા 0વા અવાજો તેના કપડામંાથંી નીકળતા હતા. તેના મગજમા ંચાલી રહ�લા �Mુલુ -4ુધને આ અવાજો વાચા 

આપી ર�ા હતા. તેના Jવતરમા ં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 હરકતોના ંસાપોલીયા ંસતંોષી શક� તેવી કોઈ નમણી કાયા તેના નસીબમા ંન હતી. અmસરા 0વી _ુપલી 

તો �ુ,ં કોઈ ગદંો, ગોબરો, કદ_ુપો, નાર�દ�હ પણ તેની વાસના સતંોષવા મળે તેમ ન હ� ુ.ં એની મનમાનીતી, જtતની 

sરુ 0વી નાર�ના હાથે હાર ખાઈ તેને નાસી જ�ુ ંપડÇુ ંહ� ુ.ં એ વખતે અડધા ંઢંકાયેલા ંHગોમાથંી નીતરતા  _ુપલીના 

જોબનAુ ંચીP હJ પણ તેની વાસનાને નીરથ@ક ભડકાવી ર`ુ ંહ� ુ.ં _ુપલીના ંÎલી રહ�લા ં>:ુલા,ં માસંલ &તન; અડધા 

ઓઢ�લા ચામડામંાથી ડોક�યા ંકર� રહ�લી,  ક�ળના થાભંલા 0વી, ભરાવદાર �ંઘો; અને ચામડાની પાછળથી તસતસતા 

નીતબં, હ<ુ તેની નજર સમ� નાચી ર�ા ં હતા.ં નમણા નાર�દ�હની એ Hગભગંીઓ, ન સતંોષી શકાય તેવી તેની 

વાસનાને નીરથ@ક ભડકાવી ર�ા ંહતા.ં એક ચપટ�મા ં0ને તે ચોળ�, મસળ� અને ભોગવી શક� તેમ હ� ુ;ં  તે છોકર�એ 

તેને ભગા1યો હતો. તેની મદા@નગીની આનાથી વ� ુ¹ર હાસંી બીJ �ુ ંહોઈ શક�?    

    ‘ આના કરતા ંતો ગોવા સાથે હાથોહાથની મારામાર�મા ંતે મરણ શરણ થયો હોત તો સા_ંુ.’ 

  એવા વીચાર� તેAુ ં મન ખા¨ંુ અને કડ�ુ ં થઈ ગ-ુ ં હ� ુ.ં Jવનમા ં હવે કોઈ રસકસ ન હતો. કોઈ આશા ન હતી. 

Jવતર ઝેર 0�ુ ંબની ગ-ુ ંહ� ુ.ં 

    તેને પવ@તની એક કોર ઉપરથી પડ� ુ ં મેલવાનો વીચાર પણ આવી ગયો. એ બા<ુ નજર નાખંતા ંજ ચÉર આવે 

તેવી, સીધા ઉતરાણ વાળ�, Xડ� ખીણ હતી. તેણે એ દ�શામા ંએક ડગUુ ં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 ર�ો. 
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     પવ@તની પાછલી કોર, નીચે દખણાદ� દ�શામા,ં એની �ણીતી નદ�, વતનના ં એ વહાલા ં કોતરો અને સામેના 

ક�નારાના ંહર�યાળા ંમેદાનો દ�ખાતા ંહતા.ં છેક દ�ીણના �ીતીજમા ંએક બs ુજ મોટ� નદ� હોય તેમ પણ લાગ�ુ ંહ� ુ.ં 

આ બે નદ�ઓની વ6ચે એક મો¨ંુ સરોવર પણ \Nટ�ગોચર થ�ુ ંહ� ુ.ં 

    બાળપણની નીદ�ષ રમતો અને સાથીઓ સાથેના ની1યા@જ ખેલ તેને યાદ આવી ગયા.ં lલુાના પીડ�ત �દયને આ 

આÒાદક \oય અને lતુકાળની આનદં ઉ:લાસની પળોની યાદ થતા,ં થોડ�ક આશાયેશ વળ�. જગત તેને બsુ જ 

વીશાળ ભા&-ુ.ં તેનો આBોશ અને કડવાશ થોડા ંહળવા ંથયા.ં 

    ‘ ક�ટલા ખોબા 0વા 3દ�શમા ંએ અને બી� કબીલાઓ રહ�તા હતા? ક�ટલી નાનકડ� એ �ુનીયા હતી? અને ઓતરાદ� 

દ�શાનો 3દ�શ તો સાવ અ�®યો છે. �ુર �ુર �ધુી ક�વળ �કુો ભઠં 3દ�શ જ.. સાવ વેરાન રણ. Kયા ંજોઈ વ&તી હશે 

ખર�? જોગમાયા �ણે.’  એક ઝાટકા સાથે તેણે જોગમાયાની યાદ lલુાવી દ�ધી. હવે એ તેની આરા4ય મા  ન હતી. 

તેને પોતાની �ત ઉપર આ1યો હતો; તેના કરતા ંવધાર� તીર&કાર જોગમાયા ઉપર આવી ગયો. 

    lલુાના મનમા ંઆવા વીચારો ચાલી ર�ા હતા. ગોવા અને _ુપલી સાથેની અથડામણ બાદ તે પોતાના ઘેર ગયો 

હતો, પણ પોતાના જ ઘરવાળાઓંએ તેને હાકં� કાઢÊો હતો.   બી� કબીલાઓમા ંપણ એ Mઠુભેડની અને lલુાની 

બદકાર ર�તભાતની �ણ લઈ વાયરો કર� વ¡યો હતો. Kયા ંએણે ધા નાખંી જોવા અને આશરો લેવા વીચાર કય� હતો; 

પણ ગોવાની વધતી જતી લોક3ીયતા તેનાથી સાખંી શકાય તેમ ન હતી. નદ�ક�નારાના કોતરોના કોઈ કબીલા તેને 

હવે સઘંર� તેમ ર`ુ ંન હ� ુ.ં lલુાની હાલત Pીશnું 0વી બની ગઈ હતી. કોણ �ણે ક�ટલાય દહાડા તે ગાડંાની કની 

જગંલમા ંભટ�ો હતો. પણ Kયા ં�ા ંએકલા રહ�વાય એ�ુ ંહ� ુ?ં જોગમાયાની Fફુામા ંપણ તેણે  ક�ટક�ટલી આરતો કર� 

 હતી, પણ જોગમાયા  તે સાભંળતી ન હતી. તેનો જોગમાયા  પરનો વીuાસ  અને C4ધા  હવે નNટ થઈ ગયા ંહતા.ં  

    પોતાની �ુગ@તી ઉપર એક Xડો નીસાસો નાખંી, lલુો પવ@તની ઓતરાદ� કોર તરફ ઉતરવા માડં�ો. ઉતરવાનો ર&તો 

ધાયા@ કરતા ંઘણો લાબંો અને અગવડવાળો હતો. પણ ચઢવા કરતા ંઉતરવાAુ ંબsુ સરળ હોય છે તેની 3તીતી તો તેને 

�ારની થઈ ગઈ હતી! 

    તેણે ઝડપભેર ખીણમા ં3યાણ આદ-ુ�. Hધા_ંુ થતામા ંતો તે પવ@તની બીJ કોર તરફ ઉતર� ગયો હતો. અહ« 3દ�શ 

સાવ <ુદો ભાસતો હતો. સાવ આછા ંપાતળા ંજ ઝાડ હતા.ં કાળભૈરવની ખીણ પણ આનાથી વધાર� લીલોતર�વાળ� 

હતી. આગળ તો સાવ નાના ંઝાખંરા ંજ હતા.ં 

     થાક�ને અને હતાશામા ંગરકાવ થઈને lલુો એક ઝાડ નીચે લથડ�-ુ ંખાઈને પડ�ો. એની Äખ મ«ચાવામા ંહતી, 

Kયા ંજ કાઈંક ઠંડો &પશ@ થયો. અને Èફકારાનો અવાજ સભંળાયો. Hધારામા ંએને કાઈં દ�ખા� ુ ંન હ� ુ;ં પણ હાથ ફ�રવતા ં
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કોઈ �ડો સાપ પસાર થઈ ર�ો હોય તેમ તેને લા�-ુ.ં તે ભયભીત બનીને, અડબડ�યા ંખાતો દોડ�ો. >:ુલા મેદાનમા ં

જ સલામતી વધાર� રહ�શે એ ખયાલથી તે ડગમગતા પગે આગળ ચા:યો. 

    ‘ આગળ જવા કરતા ંસાપે તેને દંશ દઈ, કાલભૈરવની કને પહyચાડ� દ�ધો હોત તો સા_ંુ.’ એવો nુવીચાર પણ તેને 

આવી ગયો. પણ JJવીષા �ા ંતેને છોડ� તેમ હતી? પણ હવે તો એક ડગUુ ંપણ તેનાથી આગળ ચાલી શકાય તેમ 

ન હ� ુ.ં 

   તે બેભાન બનીને એ અ�ણી ભોમકામા ંXડ� ન«દરમા ંફસડાઈ પડ�ો.  

અABુમણીકાઅABુમણીકાઅABુમણીકાઅABુમણીકા    
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3કરણ 3કરણ 3કરણ 3કરણ – 20 20 20 20 : : : :   lલુાAુ ંભીષણ &વmનlલુાAુ ંભીષણ &વmનlલુાAુ ંભીષણ &વmનlલુાAુ ંભીષણ &વmન 

     0મ 0મ રાત ઢળતી ગઈ, તેમ તેમ Hધકાર વધાર� ને વધાર� ગાઢ થતો ગયો. પવનના �સુવાટા ઝાખંરાઓંમાથી 

પસાર થઈને તીણી ચીસો પાડતા હતા. lલુાના અ�Fતૃ ચી�મા ં1યાપેલ હતાશાનો Hધકાર અને અમાસની એ ઘોર 

Hધાર� રાતની <ુગલબધંી કોઈ ખોફનાક રાસડ� હ«ચ લઈ રહ� હતી. 

    અને Kયા ંજ �ુરથી કોઈ તી¥ અÙહા&યનો ભયાનક અવાજ �ગી ઉઠ�ો. ભયAુ ંએક લખલ>ુ ંlલુાના રોમે રોમને 

કંપાવી ગ-ુ.ં અનેક આnૃતીઓના અÙહા&યનો એ અવાજ 0મ 0મ નJક આવતો ગયો, તેમ તેમ lલુાAુ ં સમI 

અ&તીKવ થરથર� ઉઠÇુ.ં 

     ટોળે ટોળા ંવળ�ને, ભયાનક નાચ નાચતા ંહાડપ«જરો lલુાને ઘેર� વ¡યા. તેમની Äખોના ખાલી બાકોરામાથંી લીલા 

lરુા રંગનો, ઝેર�લો રંગ ચમક� ર�ો હતો. એમના બોખા ંજડબામાથંી લાલ અને ક�સર� રંગની àવાળાઓ ઓકાઈ રહ� 

હતી. બtે હાથ વડ� તાબોટા પાડવાથી થતી �કુા ંહાડકાનંી થપાટો ભયાનક નાદ જગાવી  રહ� હતી. કોઈ અ�®યા 

>ણુેથી, કાનના પડદા ફોડ� નાખંે તેવા, ડાકલા ંઅને ડમ_ુના અવાજો આવી ર�ા હતા. આ મોતના તાડંવનો રાસડો 0મ 

નJક આવતો ગયો તેમ તેની ભયાનકતા બળવ�ર બનતી ગઈ. છેવટ�  એ બધી lતુાવળ lલુાને ઘેર�ને &થીર ખડ� 

થઈ  ગઈ.  

    lલુાને �ણે ક�, એનો 3ાણ બહાર આવી ર�ો હોય એવી ભયાનક સવેંદના ઘેર� વળ�. એક હાડપ«જર� તેની તરફ 

હાથ લબંા1યો; અને તેના હોવાપણાને બળ%વુ@ક બહાર ખÆચી કાઢÃુ.ં lલુાAુ ંખોળ�-ુ ં0મAુ ં તેમ પડ� ર`ુ;ં પણ lલુો 

તેની બહાર આવી ગયો. તેણે જો-ુ ંક� તે પણ હવે એક નરકંકાલ બની ગયો હતો. માP તેના તા�ં હાડકા ંઉપર ચyટ�લા ં

માસં અને ટપકતા ંલોહ�ના ંટ�પા,ં તેની આnૃતીને વ� ુ<ુFmુસા3ેરક બનાવતા ંહતા.ં આ હાડપ«જર� lતુાવળના નાચમા ં

તે પણ ભળ� ગયો.  

    હવે તેને નાર�દ�હને ભોગવવાની કોઈ વાસના રહ� ન હતી. ગોવા ક� કોઈ પણ 3તી&પધ) ઉપર આધીપKય 

જમાવવાની મહKવાકા�ંા પણ શેષ રહ� ન હતી. હવે તે આ ભયાનક lતુાવળનો એક ભાગ બની ગયો હતો. આ 

ભયાનક રાસડા લેતા ંલેતા,ં આગ અને ઝેર ઓકવાની રંગત અનેર� હતી. �ાયં �ધુી આ રાસ ચાલતો ર�ો. lલુાને 

તેની હવે કોઈ બીક ક� <ુFmુસા ન ર�ા.ં 

    છેવટ� ઉષાના ંઆછા ંક�રણોના ઉ�સમા ંlલુાની Äખો >લુી. તેના નીગ@ત બનેલા દ�હમા ંફર� 3ાણનો સચંાર થયો. 

શબવ� ્બનેલા શર�રની તેને ફર� અAlુતુી થઈ. તેણે પગની Äગળ�ઓ હલાવી જોઈ. તે હાડપ«જરનો ભાગ ન લાગી 

પણ %વુ@વ� ્હાડમાસંની બનેલી તે અAભુવી ર�ો. 0મ 0મ ભરભાખંÂં થ�ુ ંગ-ુ,ં તેમ તેમ તેની ચેતના �Fતૃ થવા 
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માડં�. તેની <ુની �ત, તેAુ ંએ %રુા�ુ ંહોવાપ�ુ ંનNટ થઈ ગ-ુ ંહ� ુ.ં એક નવા lલુાએ એ ખોળ�યામા ંજ[મ ધારણ કય� 

હતો – એક જ Jવન લ±ય સાથે – 

      3તીશોધ... 3તીશોધ... 3તીશોધ... 

   lલુો ઉઠ�ો. તેની બધી અશ2તી અને હતાશા ગાયબ થઈ ગયા ંહતા.ં તે સપાટાભેર ચાલવા માડં�ો. તેના ખોળ�યામા ં

કોઈ રા�સી તKવે નીવાસ કય� હતો. કોઈ અ�યબ તાકાત તેને નવા ભવીત1ય તરફ દોર�, ખÆચી રહ� હતી. આગળ 

એક નાના તળાવમા ંતેણે હાથ મy ધોયા.ં તળાવના પાણીમા ંપોતાAુ ં3તીબ«બ તે નીહાળ� ર�ો. 

     એ કોઈ બી<ુ ંજ જણ હ� ુ.ં 

    એક પાટલા ઘો બા<ુમાથંી ધીમે રહ�ને સરક�. લપાક દઈને તેણે %ુછંડ� પકડ�, તેને ઝાલી લીધી. આવો શીકાર 

પહ�લી જ વાર તેને હાથ ચડ�ો હતો. આ દલદલમા ંબી<ુ ંતો �ુ ંહાથ આવે? 0 મ¡-ુ ંતે સહ�. હવે આનાથી તો તેણે 

Jવતર ટકાવવાAુ ંહ� ુ ંને? lખુ સતંોષી, પાણી પી તે આગળ વ4યો. 

    નવી મળેલી Äતર�ક તાકાત અને આ ખોરાક, પાણીના બળે તે આગળ ને આગળ ચાલતો જ ર�ો - વધાર� ને 

વધાર� ઉ�ર તરફ. કોઈ નવો સાથ મળ� �ય તેની આકા�ંામા.ં 

અABુમણીકાઅABુમણીકાઅABુમણીકાઅABુમણીકા 

    



 2009  ડ�સે�બર ડ�સે�બર ડ�સે�બર ડ�સે�બર ----    2009200920092009  

                                               પહ�લો ગોવાળ�યો 

 

69 

 

3કરણ3કરણ3કરણ3કરણ    – 21 21 21 21 : : : :  નવા 3દ�શમાંનવા 3દ�શમાંનવા 3દ�શમાંનવા 3દ�શમા ં

      ક�ટલા દ�વસ lલુો ઓતરાદા ચાલતો ર�ો હશે; તેAુ ંતેને કોઈ ભાન ન હ� ુ.ં પણ 0મ 0મ એ આગળ ધપતો ગયો; તેમ 

તેમ વ� ુને વ� ુવેરાન 3દ�શ આવતો ગયો. પાણીના રણ¤ીપ વ� ુને વ� ુઘટતા ગયા. તેણે ઘોના ચામડામાથંી સાચવીને 

મશક બનાવી લીધી હતી; 0મા ંતે પાણી ભર� શકતો હતો. એકલતા તેને હવે સદ� ગઈ હતી. પણ વધતી જતી ઠડં� ખાળવા 

તેણે પહ�ર�U ુ ંચામ�ુ ંહવે %રુ� ુ ં ન હ� ુ.ં કોઈ મો¨ંુ 3ાણી આ 3દ�શમા ંમળ�ુ ંપણ શ� ન હ� ુ.ં 

      અને એક મળસક� તે ઠંડ�મા ં Åુંઠવાતો હતો; Kયાર� તેને કોઈ નવીજ �તના વરસાદની અAlુતુી થઈ. ચાદંની 

રાતમા ં તેણે સફ�દ Èલો વરસતા ંઅAભુ1યા ં - સાવ ગાભલા 0વા,ં પણ ઠંડાગાર Èલો. ઉઘડતા ઉ�સમા ં તેણે એક 

અદlતુ \oય નીહા¡-ુ.ં સમ&ત 3દ�શ ધોળ� બખ ચાદરથી ઢંકાઈ ગયો હતો. હવે તો પા¯ ંફર� શકાય તેમ પણ �ા ં

હ� ુ?ં આ ઠંડ� કબરમા ં Åુઠંવાતા Åુંઠવાતા જ તેણે મોતને ભેટવાAુ ં છે; એમ તે વીચારવા લા�યો. અને એવામા ં �ુરથી 

કોઈના નJક આવવાનો સચંાર થતો લા�યો. બરફથી ઢંકાયેલા એક ઝાખંરાની ઓથે તેણે ¯પાવા 1યથ@ 3યાસ કય�. 

      પણ થોડ�જ વારમા ંચાર વીશાળકાય, રાની nુતરાઓ ભસતા ભસતા તેની તરફ દોડ� આ1યા અને તેને ઘેર� વ¡યા. 

આ<ુબા<ુમા ંહતા ંએ થોડાઘણા પvથરોથી તેણે એમના આBમણને ખાળવા 3યાસ કય�. આ nુતરાઓની તરત પાછળ 

બે પહાડ 0વી Xચી, લાલચોળ મyઢાવાળ� અને માથાથી પગ �ધુી �ડા ચામડાના લીબાશમા ંઢંકાયેલી બે માનવ 

આnૃતીઓ \Nટ�ગોચર થઈ. 

    ‘ nુતરાઓએ ફાડ� ખાધો હોત તો વધાર� સા_ંુ થાત.’; એવા વીચાર� ભયAુ ંએક લખલ>ુ ં તેને કંપાવી ગ-ુ.ં કોઈ 

અ�ણી ભાષામા ં પેલી આnૃતીઓએ nુતરાઓને પાછા બોલા1યા. lલુાને ક�ુકં %છુÃ ુ,ં 0માનંો એક શxદ પણ lલુો 

સમJ શ�ો નહ«. એણે ક�વળ ઈશારાથી સમ�1-ુ ંક�, તે દ�ીણ દ�શામાથંી આ1યો છે. �ુર �ીતીજમા ંસાવ નાનકડ� 

દ�ખાતી પવ@તની કોર તરફ તે ઈશારો કર� છે, એ પેલા સમJ શ�ા હોય તેમ lલુાને લા�-ુ.ં 

     પેલા બે જણાઓએ પોતાની સાથે લાવેલા, ચામડાની વાધર�ઓમાથંી બનાવેલા, દોરડા વડ� તેને Moુક�ટાટ બા4ંયો 

અને બે બા<ુએ તેને બાવડ�થી પકડ� આગળ ચાલવાનો ઈશારો કય�. ઠંડ� અને ભયથી lલુો ÞJુ ર�ો હતો. એક 

જણાAુ ં4યાન તે તરફ ગ-ુ.ં તેણે પોતાના શર�ર ઉપરથી ઉતાર�ને એક ��ુ ંચામ�ુ ંlલુાને ઓઢાડÇુ.ં તેણે આવા બે 

ચામડાથી પોતાનો દ�હ ઢા�ંો હશે તેમ lલુાને ખબર પડ�. આભારની લાગણી lલુાના Mખુ ઉપર ઉભર� આવી. પેલાએ 

lલુાનો આ ભાવ સમ�યો હોય તે�ુ ં&મીત ક-ુ�. 
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      આમ ચાલતા ંચાલતા ંબપોર પડ� ગઈ. ર&તામા ંએક કદાવર ર«છ સાથે આ ¨ુકડ�ની Mઠુભેડ થઈ. બે nુતરા અને 

આ બે કદાવર શીકાર�ઓએ મળ�ને ર«છનો ખાતમો બોલાવી દ�ધો. હાથમા ંરાખેલા એક મજ�તુ લાકડા સાથે તેમણે 

શીકારને બાધંી દ�ધો. એનો એક છેડો એમણે lલુાના ખભા સાથે બાધંી દ�ધો અને બીજો છેડો એક જણે પોતાના ખભે 

લઈ લીધો. બીજો જણ એ બtેની આગળ આ હાઉસન �ઉસનને દોરતો ચા:યો. ઓ:યા મહાકાય, જગંલી nુતરા તો 

આગળ ને આગળ દોડ� ેજતા હતા. 

     સાજં પડતાકંને એક મોટા રણ¤ીપ આગળ આ લoકર આવી પહy6-ુ.ં lલુાએ જો-ુ ં ક�, Kયા ંલાકડાનંી વળ�ઓની 

આસપાસ વ«ટાળેલા ચામડા ંવાળા, વીસેક ત�ંઓુ ખોડ�લા હતા. થોડ�એક કદાવર બાધંાની ^ીઓ બહાર આવી અને આ 

ટોળ�Aુ ંઅભીવાદન ક-ુ�. સાથે પકડ� લાવેલા, એક કાળા અને નવતર ઠ«FJુને બધીઓ ટ�ક� ટ�ક�ને જોઈ રહ�. થોડ� 

વાર� <ુદ� <ુદ� દ�શાઓમાથંી બીJ ¨ુકડ�ઓ પણ આવી પહyચી. દર�ક ¨ુકડ�એ શીકાર કર�ને લાવેલી મતા એ ^ીઓને 

હવાલે કર�. ^ીઓ હવે એ દ�વસના શીકારને પકવવાના કામમા ં પરોવાઈ. પvથરની એક શીલા ઉપર એક 

3ભાવશાળ� %_ુુષ બેઠો હતો. તેણે lલુાને પકડનાર એ બે જણાને lલુાને છોડવા sકુમ આmયો; અને lલુાને પોતાની 

પાસે આવવા જણા1-ુ.ં ઈશારાથી lલુાએ લળ� લળ�ને તે સરદારAુ ંઅભીવાદન ક-ુ�. જમીન ઉપર નીચા પડ� તેની 

શરણાગતી &વીકારવાનો ભાવ 1ય2ત કય�. 

     lલુાનો આ વીવેક સરદાર સમ�યો હોય તેમ લા�-ુ.ં lલુાએ પોતાની છાતી ઉપર હાથ Mકુ�, ‘lલુોlલુોlલુોlલુો’ એમ  બોલી 

પોતાની ઓળખ આપી. સરદાર� ‘જ�ગોજ�ગોજ�ગોજ�ગો’ એમ બોલીને પોતાની ઓળખ આપી. lલુાને હ�યાધારણ બેસી ક�, હવે તેAુ ં

જોખમ ઓ¯ ંથ-ુ ંછે. 

      ધીમે ધીમે ઈશારાઓથી lલુાએ સમ�1-ુ ંક�, તે �ીતીજમા ંબs ુ�ુર દ�ખાતા પવ@તોની બીJ તરફથી આ 3દ�શમા ં

ઉતર� આ1યો છે. જ�ગા સરદાર અને તેના સાથીઓની Äખો આ£ય@મા ંચમક� ઉઠ�. તેમને માટ� દ�ીણની પવ@તમાળા 

અભે� હતી. Kયા ં�ુનીયાનો છેડો આવતો હતો! lલુાએ કોઈ અ�યબ ર�તે અક&માત જ આ અભે� પવ@તમાળામાથંી 

પસાર થતો એક માP પગદંડ� શોધી કાઢ� હતી. આ ર�મુડ� અને કદાવર બાધંાની 3� એ પવ@તની કોર �ધુી ¬મુી 

વળેલી હતી; પણ એ પગદંડ� એમની નજર� પડ� ન હતી.  

      થોડ� વાર� તાપણાની ચાર� બા<ુ આ નાનકડ� જમાત ભેગી મળ� અને જમણ પતા1-ુ.ં એક ત�ં ુતાબડતોબ ઉભો 

કર� દ�વામા ંઆ1યો અને lલુાને એમા ંઆCય અપાયો. 

      રાતના Hધકારમા ંlલુો એની નીયતીએ એને ક�વા 3દ�શમા ંઅને ક�વા અ�®યા લોકોના પનાર� લાવી દ�ધો છે; 

તેના વીચાર કરતો ર�ો. તેની \ઢ બનેલી સકં:પશ2તી આ નવી શ�તાથી બળવ�ર બનવા માડં�. તેણે મનોમન 

નÉ� ક-ુ� ક�; ‘તે એમને માટ� કામનો માણસ છે.‘ તેની 3તીતી, જ�ગા અને તેના સાથીઓને કોઈ પણ ર�તે કરાવવી; 

અને તેમની સાથે મૈPી વધારવી. 
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      ભવીNયની યોજનાઓ ઘડતા ંઘડતા ંlલુાની Äખો મ«ચાઈ ગઈ. 

અABુમણીકાઅABુમણીકાઅABુમણીકાઅABુમણીકા 
 

3કરણ3કરણ3કરણ3કરણ    – 22222 2 2 2 : : : : અવનવો સમાજઅવનવો સમાજઅવનવો સમાજઅવનવો સમાજ 

  નવા 3દ�શમા ંઆ1યે lલુાને એક મહ�નો થઈ ગયો. તે હવે આ નવા લોકો સાથે ઠ�ક ઠ�ક ભળ� ગયો હતો. તેમની 

ભાષા પણ તે સમજતો અને બોલતો થઈ ગયો હતો. 

     તેણે તળેટ�મા ંઉતયા@ બાદ, 0 દલદલ પસાર ક-ુ� હ� ુ;ં તેનો જ�ગાના થાનકથી Hત આવતો હતો. આગળનો 3દ�શ 

સપાટ ઘાસના મેદાનોનો હતો. અહ« વરસાદ બs ુજ ઓછો પડતો; પણ &નો અને બરફની વષા@ થક� ઘાસને ઉગવા 

જ_ુર� પાણી મળ� જ�ુ ંહ� ુ.ં વસતં અને ઉનાળાની મોસમમા,ં માથોડા ંX�ુ,ં અડાબીડ ઘાસ ઉગી નીકળ�ુ.ં ભા�યેજ �ાકં 

Xચા ઝાડ જોવા મળતા.ં 

    એ ઘાસના આધાર� પાગંરતી Jવ�Nૃટ� પવ@તની પેલે પાર આવેલી �Nૃટ� કરતા ંસાવ નીરાળ� હતી. અહ« બે માથોડા 

Xચા બાઈસનોના ંટોળે ટોળા ંહતા.ં તેમના ંચામડા ંઆકર� ઠંડ� ખાળ� શક� તેવા ંખ ડ હતા.ં એ બાઈસનના શીકાર પર 

નભતા ં ર«છો પણ અહ« પાર વગરના ં હતા.ં એ બાઈસનોએ ચરતા ં છોડ�લા ઘાસના નીચલા હ�&સા પર સસલા,ં 

કાળ�યાર, ખીસકોલી વી. નાના ં3ાણીઓ નભતા.ં વળ� એમના પર નભતા ંશીયાળ, રાની બીલાડા, જરખ, વ_ુ 0વા ં

3ાણીઓ પણ ઘણી સ�ંયામા ંજોવા મળતા. 

    અહ«ના માણસો પણ _ુ� અને ભરાવદાર વાન વાળા ં હતા.ં બાઈસનનો શીકાર એ લોકો આસાનીથી કરતા. 

માસંાહાર� જગંલી 3ાણીઓનો શીકાર પણ એ કરતા. આ કામમા ં વ_ુ 0વા, Xચા, ભરાવદાર પાળેલા nુતરા તેમની 

સહાય કરતા. lલુાએ જો-ુ ંક� નવા 3દ�શમા ંબs ુ<ુજ પvથરો હતા. આથી શીકાર માટ� આ લોકો સાવ નીરાળ� જ રસમ 

અપનાવતા. મજ�તુ કડ�યાળ� ડાગં સાથે ચામડાની મજ�તુ વાધર� બાધેંUુ ં ધANુય આ લોકો વાપરતા. એનાથી 

છોડ�લા તીર બs ુ�ુર �ધુી તાક� શકાતા – અને તે પણ અ�કુ &થાન ઉપર. એ તીરોની અણીદાર ટોચ ઉપર કોઈ નવી 

જ જગંલી વન&પતીનો રસ ચોપડવામા ંઆવતો હતો. તીર સહ�જ જ વાગતા,ં 3ાણી બેભાન બની જ�ુ.ં આથી અહ« 

શીકાર બs ુસરળતાથી થતો. આ નવી રસમ જોઈ lલુાને લા�-ુ ં ક�, ક�વળ પvથરો પર આધાર�ત કોતરવાસીઓની 

શીકાર અને ર�ણની પ4ધતી સાવ પછાત હતી. 

    એક દ�વસ આમ જ શીકારની પાછળ પડ�લી એક નાનકડ� ટોળ� સાથે lલુો જઈ ર�ો હતો. તેણે જ�ગાને %છુÃ,ુ” 

જ�ગા, મને એક વાતની સમજ નથી પડતી. તમાર� Kયા ંઆટલી બધી ^ીઓ છે તો પણ તે ક�મ તમાર� સાથે શીકારમા ં

આવતી નથી?” 
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     જ�ગો, “ એમAુ ંઆમા ંકામ નહ«. એમAુ ંકામ રાતે અમાર� lખુ ભાગંવાAુ,ં છોકરા ંજણવાAુ,ં અને મોટા ંકરવાAુ.ં ક�મ 

તમાર� બૈર�ઓ શીકાર કર�? ” 

     lલુાએ ક`ુ,ં” અમાર� Kયા ંતો ^ીઓને અમે બs ુમાન આપીએ. એમના ક�ા 3માણે જ બધો વહ�વાર ચાલે.” 

     જ�ગો હસી પડ�ો. “ એટલે જ � ુ ંઆવો નીમા@:ય છે. મરદ એટલે મરદ. અને બૈરા ંએટલે બૈરા.ં તમારા ભગવાન 

પણ બૈર� જ હશે. ” 

    lલુો, “ હા જ તો. અમે તો જોગમાયાની nૃપા મા�ંયા વગર એક ડગUુ ંપણ ન ચાલીએ.” 

    જ�ગો ખડખડાટ હસી પડ�ો,” આ0 %નુમ છે. ચાલ આ0 સા0ં તને અમારા ભગવાનની આરતનો નાચ અને �હ�ર 

જલસો માણવા મળશે. ધરાઈને રંગત માણ0.” 

     સા0ં Hધા_ંુ થતા ંબધા ં ભેગા ં થયા.ં આકાશમા ંઆખા ચ[\ની ચાદંની �મી હતી. વ6ચે મો¨ંુ તાપ�ુ ં કરવામા ં

આ1-ુ.ં ચામડ� મઢ�લા એક મોટા ઢોલ ઉપર બે ^ીઓ નાની ડાગંથી પીટતી હતી. એક જણ બાઈસનની ખોપર� માથે 

ચડાવી, મો¨ંુ ચામ�ુ ંપહ�ર�; �ણુવા માડં�ો. જ�ગાએ હાથમા ંડાગં લીધી અને પેલાને હળવેકથી ફટકારવા માડં�ો. બી� 

પણ �ણુતા �ણુતા આ નકલી શીકારમા ંજોડાયા. આ તાલ બરાબર �મતો ગયો. હ«ચ વધતી ગઈ. પેલો બાઈસન 

વેશધાર� હવે લથડવા લા�યો. અને છેવટ� નીચે ગબડ� પડ�ો. બધાએં તાળ�ઓના ગડગડાટથી આ બનાવટ� શીકારની 

સફળતાને વધાવી લીધી. 

    lલુો ,” પણ તમારા ભગવાન �ા?ં”’ 

    જ�ગો ,” આ બાઈસન જ અમારા ભગવાન. એ લથડ�ને પડ�; Kયાર� એમની nૃપા અમારા ઉપર ઉતર� ગણાય.” 

    lલુો તો ભગવાનના આ &વ_ુપને જોઈને અચબંો જ પામી ગયો. અહ« ભગવાન %�ુય નહ« પણ વ4ય હતા! 

    ખાવાAુ ંપK-ુ ંઅને પછ� ભોગવીલાસ શ_ુ થયો. તાપણાના તાપે બધી ઠંડ� ગાયબ થઈ હતી. બધા ંનીવ@^ બની 

ગયા.ં કોઈ વન&પતીમાથંી બનેલો આસવ પી બધા છાકટા બની ગયા.  0ના હાથમા ં0 વી�તીય 1ય2તી આવી; તેની 

સાથે �હ�રમા ં�તીય સમાગમ શ_ુ થયો. એક ^ી lલુાને પણ વળગી! lલુાએ તેન બળ%વુ@ક �ુર કરવી પડ�. મોડ� 

રાતે તાપ�ુ ંઓલવાતા,ં આ બધો વીલાસ ખતમ થયો અને સૌ પોતપોતાના ત�ં ુભેળા થયા. 

    lલુાને હવે આ �તીની મનો��ૃી સમ�ઈ. અહ« ભગવાન વીશેની મા[યતા સાવ નીરાળ� હતી. ^ીઓનો કોઈ 

આદર નહોતો. એ તો ક�વળ ભોગAુ ં સાધન ગણાતી હતી. ^ીઓ પણ આ જ માહોલમા ં ઘડાયેલી હતી. આચાર 

વીચારનો કોઈ છોછ અહ« નહોતો. આ અવનવા સમાજના આચાર વીચાર જોઈ lલુો હ�બતાઈ જ ગયો. 
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    lલુાને પોતાના સ&ંકાર માટ� ઘડ�ભર ગૌરવ થ-ુ.ં પણ તેને થયેલા અ[યાય, અપમાન અને અવ�ાની ઘટના ઘણા 

વખત બાદ તા�ૃNય થઈ ગઈ. તેનો �áુmુત રોષ %નુઃ �Fતૃ થઈ ગયો.    

અABુમણીકાઅABુમણીકાઅABુમણીકાઅABુમણીકા 
 

3કરણ3કરણ3કરણ3કરણ    – 22223 3 3 3 : : : :     ખાનખાનખાનખાન 

     lલુાને આ અવનવા સમાજની ઘણી બધી વાતો સમજમા ંઆવતી ન હતી. આ સમાજના ર�તર�વાજ, ઈuર માટ�ની 

ક:પના, સાવ બી[ધા&ત �તીય વહ�વાર એ બ�ુ ંએને અJબોગર�બ લાગ�ુ ંહ� ુ.ં બાળકોના ઉછેરની જવાબદાર� કોઈ 

લે� ુ ં ન હ� ુ.ં સાવ બાળપણથી એ જગંલના ંઝાડની 0મ ઉછરતા.ં બસ! ચાલતા ંથાય Kયા ં�ધુી જ માની સાથે એ 

રહ�તા.ં એ 0વા ં¯ટા ંથાય Kયાર� માવડ�ઓ ¯ટકારાનો દમ ખÆચતી. %_ુુષો તો આ બાબતમા ંસાવ બે4યાન રહ�તા. માP 

<ુવાનીના Xબર� આવી %ગેુલા છોકરાઓને શીકારની ક�ળવણી આપવામા ંજ તેમની જવાબદાર� પતી જતી. 

     lલુાને લા�-ુ ં ક�, નદ� ક�નાર� કોતરોમા ંવસેલો તેનો સમાજ આમના કરતા ંવધાર� 1યવ&થીત હતો. આ 3દ�શAુ ં

હવામાન પણ ઘ�ુ ંવધાર� વીષમ હ� ુ.ં પણ એક વાત તેને સમ�ઈ ગઈ ક�. આ બધા ંકારણોને લીધે આ 3� વધાર� 

જોરાવર હતી. તાકાતના Mકુાબલામા ંઆ 3� એના <ુના સાથીઓને �ાયં પાછા પાડ� દ�; તેની તેને ખાતર� થઈ 

ગઈ. 

      આવા બધા વીચાર કરતો lલુો આળસ મરડ�ને તેના ત�ંનુી બહાર આ1યો. બી�ં બધા ંપણ બsુ જ મોડા ંઉઠ�ા ં

હતા.ં જ�ગો એના ત�ંનુી બહાર કાઈંક ગડપથલ કરતો જણાયો. lલુો તેની નJક જઈ પહy6યો. જો-ુ ંતો, તે એક 

ત�ંમુાથંી ચામડા ંબહાર કાâતો હતો; અને થmપીઓ કર�, ર&સાથી બાધંતો હતો. 

     lલુો ,” તમે આટલા ંબધા ંચામડા ંભેગા ંકયા� છે; તેનો ઉપયોગ શો?” 

     જ�ગો, “ કાલે સવાર� sુ ંખાનને મળવા જવાનો ¯.ં આ બધા ંએને આપવાના ંછે. � ુ ંમાર� સાથે આવીશ?” 

     lલુો, “ખાન કોણ?” 

      જ�ગો ,” ખાન અમારા 0વી ઘણી બધી વ&તીનો હાક�મ છે. બધાએં એને ખડંણી �કુવવી પડ�. દર વરસે એક વાર 

અમાર� એને ગામ જવાAુ.ં Kયા ંજલસો થાય, એ માણવાનો અને એમા ંઆ બધી સામIી એને ધરવાની. એ અમને 

ઈનામમા ંચમકતા પvથરો આપે, તે અમે અમાર� બાયડ�ઓને આપીએ. Pણ ચાર દ�વસ Kયા ંરહ� અમે બધા પાછા.” 

   હવે lલુાને આ અવનવા 3દ�શની ^ીઓના Hગ પરના ંચકમકતા પvથરોAુ ંરહ&ય સમ�-ુ.ં 
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    lલુો ,” હાક�મ એટલે �ુ?ં અને ખડંણી એટલે?” 

   જ�ગો. “ લે કર વાત. તને હાક�મ અને ખડંણી �ુ,ં એ ખબર જ નથી? તારા દ�શમા ંકોઈ હાક�મ ન હોય? એને દર વષ� 

ખડંણી ન �કુવવી પડ�? એAુ ંક`ુ ંબધાએં માન�ુ ંન પડ�?” 

    lલુો ,” ના ર� ના. અમારા કબીલાના 0 સૌથી ઘરડા વડ�લ હોય તે અમારા %�ુય. અમે તો એમAુ ંકહ�� ુ ં 3ેમથી 

સાભંળ�એ. એ તો અમાર� માટ� બાપથી પણ વીશેષ ગણાય. એ તો અમને 3ેમથી દોરવણી આપે. અમાર� એમને ક�ુ ં

આપવાAુ ંન હોય. બધા કબીલાવાળા આ �4ૃધોને સર>ુ ંજ માન આપે. “ 

   જ�ગો ,” પણ આવા કબીલા ક�ટલા?” 

   lલુો ,” દસેક તો ખરાજ.” 

   જ�ગો ,” એ બધાનંો ઉપર� કોણ?” 

   lલુો ,” 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`ુ ંમાન�ુ ંજોઈએ? મને ઘણા વખતથી થ�ુ ંહ� ુ ંક�, તમે જ_ુર હોય તેના 

કરતા ંઘણો વધાર� શીકાર કરો છો. એ �ુ ંખાનને માટ� કરો છો? 

  જ�ગો,” હા જ તો વળ�. ખાનને ચામડા ંઆપીએ; તો જ તે અમને મોતી અને ચળકતા પvથર આપે. ” 

  lલુો ,” આ પvથર ભલે સારા દ�ખાય છે, પણ એ શા કામના?” 

  જ�ગો,” એ પvથર ઉપર તો અમાર� બાયડ�ઓ ગાડં��રુ હોય છે. એ પહ�રાવીએ તો જ એ અમારા પર ર�ઝે. નહ« તો 

એ બધી-ુ ંઅમને હાથ પણ લગાડવા ન દ�.” 

  lલુો , “ ધારોક�, તમે એકસપંથી આ બ�ુ ંબધં કર� દો તો? શીકારની અને ચામડા ંતૈયાર કરવાની ક�ટલી બધી મહ�નત 

ઓછ� થઈ �ય? ” 

  જ�ગો, “ તાર� Äખે જ ખાનનો _ુઆબ અને તાકાત જો0 ને. બધી સમજ આપોઆપ પડ� જશે.” 

   lલુાને થ-ુ,ં’ આ Xચો  કદાવર બાધંાનો અને ધAષુબાણ વાપરતો જ�ગો 0નાથી ડરતો હોય, તે ખાન ક�વો જોરાવર 

હશે?’    

   આખી સવાર ચામડાનંી થmપીઓ બાધંવાAુ ં કામ ચા:-ુ.ં બધાએ પોતાનાથી ઉચકાય એટલા ંચામડાનંી થmપીઓ 

બનાવી દ�ધી. ^ીઓએ 3ાણીઓના ંશ«ગડાઓંની ભાર�ઓ બનાવી હતી. જમણ પતાવીને બપોર� બે Pણ સીવાયના 
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બધા <ુવાનો ખભે આ બધો સરં�મ બાધંીને નીક¡યા. બે Pણ જણા શીકાર અને ર�ણ માટ� પાછળ રહ� ગયા હતા. 

એક થmપી lલુાએ પણ પોતાના ખભે બાધંી. 

   બ�ુ ંહાઉસન �ઉસન હવે ઉ�ર અને %વુ@ દ�શા તરફ જવા નીક¡-ુ.ં 

અABુમણીકાઅABુમણીકાઅABુમણીકાઅABુમણીકા    
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3કરણ3કરણ3કરણ3કરણ    – 22224 4 4 4 : : : :     ખાનના ખાનના ખાનના ખાનના ગામગામગામગામમાંમાંમાંમા ં

    આખો કાફલો વીસેક દ�વસ ચાલતો ર�ો. સાથે વજન હોવાને કારણે એમની ઝડપ ઘણી ધીમી હતી. બે ક�શોર 

વયના છોકરાઓ માP શીકાર કર� જમવાની 1યવ&થા કરતા હતા. ધAષુ બાણ સાથે હોવાને કારણે આ કામ 3માણમા ં

ઘ�ુ ંસહ�Uુ ંહ� ુ.ં એમનો ઉKસાહ અનેરો હતો. એ બે છોકરાઓ તો ખાનની સેવામા ંરહ� જવાના ઉKસાહમા ંદોડતા અને 

nુદતા હતા. વતન છોડવાની આ તાલાવેલી lલુાને ન સમ�ઈ. એની પોતાની તો  વાત જ અલગ હતી. એ તો 

વખાનો માય� આ અવનવા દ�શમા ંઆવી ગયો હતો. એક નીસાસો ફર�થી lલુાના મyમાથંી અનાયાસે નીકળ� ગયો.  

  lલુાએ જ�ગાને %છુÃુ,ં” આ બે છોકરા ખાનને Kયા ંરહ� જવા ક�મ  આટલા બધા તલપાપડ છે?”  

  જ�ગો , “ � ુ ં જો0ને? ખાનની સેવામા ં રહ�� ુ ં એ �ુ ં વાત છે? sુ ં ખાનના બાપની સેનામા ં પાચં વરસ ર�ો હતો. 

ખાનની સેનામા ંકામ કર� એને બધો અAભુવ મળ� �ય. એ કશેથી પાછો ન પડ�. એટલે જ તો અમાર� વ&તીનો મને 

�બુો  બના1યો છે.”  

  સેના �ુ ંને �બુો �ુ?ં lલુાને આ બધી વાતોમા ંકાઈં સમજ ન પડ�. બધી ઉટપટાગં વાતો.   

   એ લોકો 0મ 0મ આગળ વધતા હતા, તેમ તેમ �ત�તનો 3દ�શ આવતો જતો હતો. ઝાડ પણ સાવ <ુદ� જ 

�તના ંહતા,ં સાવ અણીયાળા ંઅને પાતળ� સળ� 0વા ંપાન હતા,ં નીચેથી પહોળા ંઅને ટોચ ઉપર સાવ સાકંડા ંએ શnું 

આકારના ંઝાડ lલુાએ પહ�લી જ વાર જોયા.ં 3ાણીઓ અને પ�ીઓ પણ �ત�તના ંઅને કદ� ન જોયા ંહોય તેવા ં

હતા.ં  

    છેવટ� બધા ખાનના ગામની નJક પહyચી ગયા. lલુાએ જો-ુ ં ક�, તેમની 0મ બીJ દ�શાઓમાથંી આવી બીJ 

ટોળ�ઓ પણ આવી રહ� હતી. બધાની પાસે ખાનને ભેટ આપવા માટ�નો �ત�તનો સામાન હતો.  

    ખાનના ગામમા ંતો હ�યે હ�-ુ ંભ«સાય એટલી ભીડ હતી. જોગમાયાના મેળામા ં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 �તુા. બી� દ�વસે ખાનના દરબારમા ં

જલસો થવાનો હતો અને બધા તેની આ�રુતા%વુ@ક રાહ જોઈ ર�ા હતા.  

    બી� દ�વસની સવાર� lલુાએ જો-ુ ંક�, �ત�તના માણસો વીવીધ �તની વ&�ઓુ લઈને હાટડ�ઓ માડં�ને બેઠા 

હતા. �ત�તના પvથર, મોતી, શખં, કોડ�ઓ, છ�પલા,ં ઝબકારા મારતા ં ઝવેરાત, વીવીધ 3ાણીઓના ં ચામડા,ં 

�ત�તની વન&પતીઓ અને ઓસડો, કોઈક સફ�દ �ુધ 0વો lકુો, અને બીJ ઘણી બધી વ&�ઓુ – 0ના ઉપયોગ 
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વીશે lલુાને કાઈં ખબર ન હતી. ઘણા ં Xટો પર સામાન બાધંીને લા1યા હતા. બધા પોતે લાવેલી વ&�ઓુના 

વીનીમયથી આવી વ&�ઓુની આપલે કરતા હતા. આવો ન�રો lલુાએ બાપ જ[માર� જોયો ન હતો.  

  જ�ગાએ ક`ુ”ંઆમાનંા ઘણા લોકો તો બs ુ �ુરથી આવે છે. મોતી, શખં, છ�પલા ંએ બ�ુ ંતો છેક દર�યા ક�નાર�થી 

આવે છે.  ક�ટક�ટલા સોદાગરોની પાસે હાથબદલી થઈને આ સામાન અહ« �ધુી પહy6યો છે.”  

   lલુો ,” દર�યો એટલે �ુ?ં”’  

  જ�ગો,” એ તો મÆય જોયો નથી. પણ એમ કહ� છે ક�, 0ને બી0 છેડ� જમીન જ ન હોય તેવી એ ગ�ંવર નદ� છે. એAુ ં

પાણી ખા_ંુ ઉસ 0�ુ ંહોય. પી જ ન શકાય. આ સફ�દ lકુો દ�ખાય છે ને?  એ પણ એ દર�યાના ંપાણીમાથંી  બને છે. લે 

ચાખી જો. “ 

  lલુાએ એની જ«દગીમા ંપહ�લી વાર ફાકડો ભર�ને મીÅુ ંમyમા ંM}ુુ.ં °.ુ. °.ુ.°.ુ. કર�ને એ °ુકં� નાખં�ુ ંપડÇુ.ં  

  lલુાએ કટા�ુ ંમy કર� %છુÃ ુ,ં ” આનો શો ઉપયોગ?”   

   જ�ગો ,” આ0 જલસો પતે પછ� ભોજનમા ંમળશે. માસં ઉપર જર�ક જ નાખંવાAુ,ં એ ખાવાનો &વાદ તો ચાખી 

જો0. પછ� સા�ંુ માસં તને ભાવશે નહ«. ”  

    lલુો તો આ અવનવા દ�શની બધી હ�રતભર� નવી નવાઈઓ ડોળા ફાડ�ને જોતો જ ર�ો. Kયા ંજ એક Xટ બેÅુ ંહ� ુ ં

તે એકદમ ઉlુ ંથઈ ગ-ુ.ં lલુો તો અડબડ�યા ંખાઈ ગયો. એની Xચાઈ જોઈને એને ચÉર આવી ગયા.ં આ<ુબા<ુના 

દસબાર જણ આ જોઈ ખડખડ હસી પડ�ા.  

  જ�ગો, lલુો અને એમની ટોળ� હવે આગળ વ4યા. હાટની પાછળ lલુાના માણસો �ત�તના Hગકસરતના ખેલ 

કરતા હતા. એમના કદાવર શર�ર ઉપર ચમક�ુ ંઅને ચીક�ુ ં ક�ુકં 3વાહ� ચોપડ�Uુ ં હ� ુ.ં એમની nુ&તીના દાવપેચ 

જોઈ lલુાને એમ  થ-ુ ંક�, એકાદ જણ આમા ંજ_ુર ખતમ થઈ જશે.  

   એક જ�યાએ થોડા <ુવાનીયા અને ^ીઓ કો’ક ઢોલના તાલે નાચી ર�ા ં હતા.ં એક જણ સાથે લાબંી વાસંની 

નળ�માથંી તીણો અને �રુ�લો અવાજ કાઢ� ર�ો હતો. પણ આ નાચ lલુાની વ&તી કરતા ંસાવ <ુદ� જ �તનો હતો. 

ગોળ ગોળ ચકર� લેતા ંલેતા ંથોડ� થોડ� વાર� એ લોકો જxબર તાકાતથી Xચે ઉછળતા હતા. એમની તાકાત જોઈને 

lલુો તો અચબંો જ પામી ગયો.  

   આગળ જતા ંમેદાન બs ુમો¨ંુ થ� ુ ંજ� ુ ંહ� ુ.ં જ�ગાની ટોળ� છેવટ� જલસાની એ જ�યાએ પહyચી ગઈ.   

અABુમણીકાઅABુમણીકાઅABુમણીકાઅABુમણીકા 
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3કરણ3કરણ3કરણ3કરણ    – 22225 5 5 5 : : : :     ખાનનો દરબારખાનનો દરબારખાનનો દરબારખાનનો દરબાર 

   lલુાએ 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 તેટUુ ંમો¨ંુ મેદાન હ� ુ.ં વ6ચેની >:ુલી જગાની Pણ 

બા<ુએ સ�ંયાબધં લોકો ભેગા થયા હતા. એમની વ6ચે એક ર&તો <ુદો રાખવામા ંઆ1યો હતો; 0ની ર�ા તીરકામઠા ં

ધાર� સૈનીકો કરતા હતા. ચોથી બા<ુએ થોડો Xચાણવાળો ભાગ હતો. Kયા ંપણ હાથમા ંભાલા અને તીરકામઠા ંલઈને 

ખાનના માણસો ચોક� કર� ર�ા હતા.  

    હ<ુ વધાર� ને વધાર� માણસો મેદાનમા ંઆવતા જ જતા હતા. �ત�તના વેશ અને દ�ખાવવાળા માણસો ભેગા 

થયા હતા. દ�ખીતી ર�તે આ 3દ�શની બહારના ઘણા લોકો પણ આ જલસામા ંહાજર હતા. જ�ગાની ટોળ�ના આ1યા 

બાદ ખા&સો સમય વીતી ગયો. બધા આ�રુ નયને ખાનના રસાલાની રાહ જોઈ ર�ા હતા.  

    અને છેવટ� ખાનની સવાર� આવી પહyચી. મેદનીની વ6ચે રાખેલા ર&તા પરથી ચાલીસેક ઘોડા પર બેઠ�લા 

સવારોની ટોળ�એ 3વેશ કય�. રવાલચાલે  ચાલતા ઘોડા; તેમની ઉપર સવાર થયેલા કદાવર બાધંાના, ભાલા અને 

તીરકામઠા ંધારણ કર�લા, છાતી ઉપર ચામડાના મજ�તુ બ�તર  પહ�ર�લા અને માથા ંપણ મજ�તુ  ચામડાથંી ઢાકં�લા 

સૈનીકોAુ ં \oય lલુા માટ� સાવ અપર�ચીત હ� ુ.ં તેણે બાપ જ[મારામા ંઘોડા 0વા ં3ાણીઓ અને આવા બખતરધાર� 

સૈનીકો જોયા ન હતા. છે:લા અસવારના હાથમા ંએક લાબંો દંડો હતો, 0ની ઉપર પાતળા ચામડા પર રંગ લગાવેલી 

ધ� ફરફર� રહ� હતી. લાલ રંગની એ ધ�ની વ6ચે સફ�દ રંગમા ંખોપર�Aુ ંચીP દોર�Uુ ંહ� ુ.ં  

  આ બધા સવારોની હાર પKયા બાદ એક ઘોડા ઉપર એક 3તાપી %_ુુષ બેઠ�લો હતો. તેની બા<ુમા ંબી� ઘોડા ઉપર 

એક 3તાપી ^ી પણ સવાર થયેલી હતી. બtેના શર�ર ઉપર ઝગારા મારતા ંઆlષુણો લટક� ર�ા ંહતા.ં બtેના માથે 

રKનોથી જડ�લો Mગુટ પણ ચમક� ર�ો હતો.  

   lલુાને સમજતા ંવાર ન લાગી ક�, એ ખાન અને એની રાણી હતા.ં એમની પાછળ દસેક ઘોડા ઉપર બી� 3તાપી  

^ી%_ુુષો સવાર હતા.ં એ ખાનના ંHતરંગ વ�ુ@ળના દરબાર�ઓ હતા.ં બધાનંો 3તાપ �યુ@ના તેજને પણ ઝા>ં ુ ંપાડ� 

દ�તો હતો.  

   મેદનીએ આ સૌને જયઘોષ અને હષ�:લાસથી આવકાયા@. ગગનભેદ� નાદોથી મેદાન ગાJ ઉઠÇુ.ં બી� છેડ�, 

મચં&થાનની બા<ુમા ંલયબ4ધ તાલમા,ં દસેક મોટા ઢોલ પર દાડં� પીટ� પીટ�ને &વાગત ગીત વગાડવામા ંઆવી ર`ુ ં

હ� ુ.ં તેમની આગળ દ�વલોકની અmસરા 0વી, અKયતં &વ_ુપવાન, લગભગ અધ@ન�ન ^ીઓ ઢોલના તાલે તેમના 

લચક�લા દ�હ, લોભામણી ર�તે ડોલાવતી નાચી રહ� હતી. લોકમેદનીમા ંઘણા પણ આ તાલે આનદંમા ંનાચી ર�ા ંહતા.ં  
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    ‘ખાનનો જય હો!” ના નારા સતત �ગતા ર�ા. મેદનીમા ંઅનેક લોકો Èલો લઈને આ1યા ંહતા.ં એ સૌ ખોબલ ે

ખોબલે ખાન અને તેની રાણી ઉપર %Nુપવષા@ કરતા ર�ા.  અMકુ લોકો લાલ રંગનો પાવડર 0વો કોઈક પદાથ@ પણ 

ટોપલીઓમા ંલા1યા હતા; અને તેની વષા@ આ જોડ� ઉપર કરતા હતા.  

   સમI \oય lલુાને  &વગ@ 0વી કોઈક અ�ણી   ભોમકામા ંઆવી ગયો હોય તેવો ભાસ કરાવ�ુ ં હ� ુ.ં  તેને આ 

3દ�શમા ં આવતા ંપહ�લા ં&વmનમા ં જોયેUુ ંહાડપ«જરોAુ ંભયાનક AKૃય યાદ આવી ગ-ુ.ં તેને ઘડ�ક સશંય થયો ક�, તે 

કોઈ &વmન તો નથી જોઈ  ર�ો ને? તેણે પોતાના હાથ ઉપર ચીમટો ખણી જોયો. આ &વmન નથી પણ સKય છે; તેની 

ખાતર� થતા ંતે અહોભાવથી ગલવાઈ ર�ો.     

     ધીમે ધીમે આ સરઘસ મેદાનના બી� છેડ� આવેલા Xચા ઓટલાની નJક પહyચી ગ-ુ.ં બધા ઘોડા પરથી નીચે 

ઉતયા@. ખાન અને રાણીએ  પોતાAુ ં&થાન Iહણ ક-ુ�.  તેમની બે બા<ુએ બી� દરબાર�ઓ બીરા�યા.  

  બધો શોરબકોર અને ઢોલના નાદ બધં થયા. જનતંની sરુ 0વી નાચતી  લલનાઓ ડાહ�  ડમર� બનીમ અદબમા ં

ઉભી રહ� ગઈ.  

   મચંની આગળ અને આ<ુબા<ુના સૌ એક� અવા0 બોલી ઉઠ�ા ,” વીરોમા ંમહાન વીર, 0ના 3તાપ આગળ �યુ@ 

પણ ઝાખંો પડ� છે, તેવા સમ&ત જગતના &વામી, ખાનનો જય હો ! “  ખાન અને તેની રાણીએ ગૌરવમા ંહાથ લાબંા 

કયા@ અને આ અભીવાદન  &વીકા-ુ�.  

   પછ� મેદાનમા ંઘોડ�&વારોના  હ�રતભયા@ 3યોગો શ_ુ થયા સઘન  તાલીમ પામેલા અસવારો દોડતા ઘોડાઓ ઉપર 

�ત�તબા ખેલAુ ં3દશ@ન કરવા લા�યા.  

   જ�ગો બોલી ઉઠ�ો,”પાચં વરસ પહ�લા ં sુ ંઅહ« સેના નાયક  હતો; Kયાર� આ ઘોડાને નાથવાની અને ક�ળવવાની  

શ_ુઆત થઈ હતી. આટલા જ વરસમા ંઆ લોકો ક�ટલા �નબાજ અને હyશીયાર થઈ ગયા છે? �ુનીયામા ંકોઈ ખાનની 

તોલે ન આવી શક�. ”  

  અને આક&મીક જ lલુાને ગોવો યાદ આવી ગયો.    

અABુમણીકાઅABુમણીકાઅABુમણીકાઅABુમણીકા    
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3કરણ 3કરણ 3કરણ 3કરણ – 22226 6 6 6 : : : :     મ:લnુ&તીમ:લnુ&તીમ:લnુ&તીમ:લnુ&તી 

   ઘોડ�&વાર�ના દાવ પKયા પછ� Hગકસરતના દાવ આ1યા. શર�રને ક�ળવીને ક�ટUુ ં કસી શકાય છે; તેAુ ં આ 

અlતુ%વુ@ 3દશ@ન હ� ુ.ં આમેય બળવાન અને કદાવર કાયાની આ 3� શર�ર સૌNઠવ અને શર�રની ક�ળવણી માટ� 

ક�ટલી જહ�મત ઉઠાવતી હતી, તેનો �યાલ lલુાને આવી ગયો. એક બા<ુએ �તીય સબંધંોના તેમના  નીરંnુશ 

અનાચાર હતા ; તો બીJ બા<ુએ આ પાબદં� પણ હતી.  

    અને છે:લે આવી - શર�રની તાકાતની કસોટ�ની ચરમસીમા _ુપ મ:લnુ&તી.  આઠ અલમ&ત સાઢં 0વા મ:લો 

મેદાનમા ંઆવી ગયા. બxબે મ:લો વ6ચે nુ&તીના દાવપેચ ખેલાવા માડં�ા. હyકારા પડકારા અને મેદનીની ઉoક�રણી 

વ6ચે એક પછ� એક મ:લ ચીત થતા ગયા. આખી મેદનીમા ં શર�રબળમા ંઆ મ:લોનો Mકુાબલો કર� શક� તે�ુ,ં કોઈ 

જ ન હ� ુ.ં  છે:લે બે મ:લો વ6ચેનો Mકુાબલો આવી ઉભો. પહાડ 0વા આ બે મ:લો માP દ�ખાવમા ંજ ભયજનક નહ« 

પણ બળમાયં સવ@CેNઠ હતા. એમની વ6ચેની Mઠુભેડ બs ુલાબંી ચાલી. એકબી�ને પકડમા ંલઈ જમીનદો&ત કરવા 

માટ�  બરાબરનો ગજIાહ ચા:યો. બેમાથંી એક પણ  નમ�ુ ં જોખે તેમ ન હતો. MÜુીઓના બેફામ મારની તેમના 

પોલાદ�  &ના-ઓુ પર કોઈ જ અસર થતી ન હતી.   

   છેવટ� Jતમ:લે બી�ને ક�ડ�થી પકડ� Xચો કય� અને જમીન પર પછાડ�ો. અસ� દદ@થી પેલો કરાઝંી ઉઠ�ો. 

Jતમ:લ  તેની ઉપર ચઢ� જઈ પોતાનો વીજય %રુવાર કય�.  

    તે મોટ�થી બરાડ�ો. “ છે કોઈ માઈનો %તુ તૈયાર, માર� સાથે Mકુાબલો કરવા?“    

   lલુો આ મ:લnુ&તી 4યાનથી નીહાળ� ર�ો હતો. તેને લા�-ુ ં ક�, આ અવસર Fમુાવવા 0વો નથી. તે મેદનીની 

બહાર મેદાનમા ંઆવી ગયો. તેણે Jતમ:લને પડકાય�. Jતમ:લ તેને જોઈએ �6ુછકારમા ંહ&યો.  

  “ અ:યા મગતરા! તાર� ઘેર જઈ માAુ ં�ુધ ધાવીને પાછો આવ.”  

   આખી મેદનીએ આ  �6ુછકાર અને મoકર� ખડખડાટ હા&યથી ઝીલી લીધા.ં વાત પણ વાજબી જ હતી. Jતમ:લની 

સરખામણીમા ંlલુો સાવ બાળક 0વો જ લાગતો હતો. �ા ંJતમ:લની સાડા છ Èટ Xચી, પહાડ 0વી કદાવર કાયા 

અને �ા ંસવા પાચં Èટ Xચો અને નમણા બાધંાનો  lલુો? પણ lલુો મÉમ પગે આગળ વ4યો. તેAુ ંમગજ અKયાર� 

એક જ 4યેયથી અભીlતુ હ� ુ.ં તેણે સમI મ:લnુ&તી બરાબર 4યાનથી નીહાળ� હતી અને પોતાની 1-હુરચના Hગે 

બરાબર ગાઠં વાળ� હતી.  
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    તે 0વો Jતમ:લની નJક સર�ો તેવી તરત જ Jતમ:લે દોટ Mકુ�. lલુાની નજર બરાબર Jતમ:લની 

હ�લચાલ ઉપર હતી. Jતમ:લ તેને પકડ�  શક� તેની એકાદ �ણ પહ�લા ંજ તે ચાલાક�થી બા<ુમા ંસરક� ગયો અને 

�ુર દોડ� ગયો. Bોધમા ં�વુા ં%વુા ંથયેલો Jતમ:લ વળ�ને તેની તરફ ધસમસતો દોડ�ો. ફર�થી lલુાએ તેનો દાવ 

�કુા1યો. આમ Pણ ચાર વખત થ-ુ.ં Jતમ:લ હવે થાક� ગયો હતો. બધા મ:લો સાથેની Mઠુભેડમા ંતે આમેય થાક�લો 

તો હતો જ. હવે તેના  Bોધે માઝા મેલી દ�ધી. એક 3ચડં Pાડ પાડ� તે lલુાને ચપટ�મા ંચોળ� નાખંવા  છે:લા uાસ 

પર આવી ગયો હતો. આ મગત_ંુ તેની ક:પના બહાર ચપળ હ� ુ.ં  

   આ વખતે lલુો લગાર�ય ચસ�ો નહ«. Jતમ:લે તેને બtે હાથ વડ� ઉપાડ� ફગંો¡યો. lલુો આ માટ� તૈયાર જ હતો. 

તેણે હવામા ંજ પોતાAુ ં  સમતોલન �ળવી લી�ુ ંઅને જમીન પર પડ� , બે4યાન બની ગયાનો ડોળ કરતો પડ�ો 

ર�ો. Jતમ:લ તેને કચડ� નાખંવા nુ�ો. lલુો બા<ુમા ંગલોટ�-ુ ંખાઈ, ચપળતાથી ઉભો થઈ ગયો. હવે Jતમ:લ 

જમીન પર પડ�લો હતો.  ભેગા  થયેલા થાકથી હાફં�લી ભાર�  કાયા  અને Bોધથી વીચલીત  થયેલા મગજને કારણે, તે 

તરત ઉભો થઈ શક� તેમ ન હ� ુ.ં એક �ણના પણ વીલબં વીના lલુાએ પોતાની બધી તાકાત ભેગી  કર�, 

Jતમ:લના F�ુ ભાગ પર કચકચાવીને  લાત માર� દ�ધી. ગÆડા 0વો Jતમ:લ તરફડવા મા�ંો. lલુાએ બીJ Pણ 

લાતો એ જ જ�યાએ તાક�ને ઝ«ક� દ�ધી. Jતમ:લ હવે સ�%ણુ@ ર�તે ભાન Fમુાવી ��ુો હતો. lલુો તેની છાતી પર 

ચઢ� ગયો.  

    �ુઘ@ષ@ Jતમ:લ Jતાઈ ગયો હતો. ન બનવાAુ ંબની ગ-ુ ંહ� ુ.ં એક મગતરાએં અલમ&ત ગÆડાનંી ઉપર વીજય 

મેળ1યો હતો. સમI મેદનીએ  ગગનભેદ� નાદોથી lલુાના વીજયને આવકાય�. ક�ટલીય ^ીઓ આ વીદ�શી વી0તાને 

પોતાનો કરવા દોડ� અને તેને �ુબંનો અને આલ«ગનોથી ઓત3ોત કર� દ�ધો. જ�ગો દોડ�ને lલુાની નJક પહyચી 

ગયો. તેણે એ બધીઓયને lલુાથી �ુર હડસેલી. હવે બtેએ  આ બધાથંી ¯ટકારો મેળવી ખાન તરફ નજર કર�. ખાન 

તેમને પોતાની પાસે બોલાવી ર�ો હતો. બtે ખાન પાસે પહyચી ગયા. ખાને lલુાને અભીનદંન આmયા.  

ખાને %છુÃ,ુ” કોણ છે આ ચાલાક વીર?”  

જ�ગો ,” Xચી પવ@તમાળાની  પેલે પારની 3દ�શમાથંી આવેલો મારો મહ�માન lલુો.”  

ખાન ,” આજથી એ મારો થઈ ગયો. “  

    lલુાને આ જ તો જોઈ�ુ ંહ� ુ,ં આ માટ� તો તેણે આ સાહસ બsુ જ વીચાર%વુ@ક અને અગમચેતીભર� 1-હુરચનાથી 

હાથ ધ-ુ� હ� ુ.ં   

     ખાને આ જલસો બરખા&ત  કરતા ં�હ�ર ક-ુ� ,” આજની મ:લnુ&તીનો વી0તા lલુો, આજથી મારો સલાહકાર બને 

છે. દર�ક 3દ�શમાથંી આવેલ �બુાને એક ઘોડો અને ચાર ઘોડ�ઓ આપવામા ંઆવશે. જ�ગાને બે ઘોડા અને આઠ 
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ઘોડ�ઓ મળશે. આનાથી સા¦ા�યAુ ંર�ણ વધાર� સા_ંુ થઈ શકશે. 0 <ુવાન છોકરાઓ અહ« તાલીમ લેવા આ1યા છે, 

તે સૌ પાચં વરસ પછ� બધી -4ુધ કળામા ં હyશીયાર બની, પોતાના ગામ પાછા ફરશે અને આપણા સા¦ા�યના 

અડ�ખમ થાભંલા બની રહ�શે.“  

    મેદનીએ એક� અવા0 ખાનની આ �હ�રાતને વધાવી લીધી. 

અABુમણીકાઅABુમણીકાઅABુમણીકાઅABુમણીકા 
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3કરણ3કરણ3કરણ3કરણ    – 22227 7 7 7 : : : :     ખાનનો નવો ખાનનો નવો ખાનનો નવો ખાનનો નવો મીPમીPમીPમીP 

  ખાનનો મીP બ[યા બાદ, lલુાના ંમાન એકદમ વધી ગયા.ં આ પરદ�શી બટકો બધાનો માનીતો બની ગયો. ખાસ 

કર�ને ^ીઓ તો તેનો સહવાસ પામવા અને આવા ચાલાક જણAુ ંબીજ ધારણ કરવા પડાપડ� કરવા લાગી. ^ીસગંના ં

lલુાના બધા ઓરતા રંગે ચગેં સતંોષાવા માડંયા. ખાનની ખાસ માનીતી અને રાજ¤ાર� વારાગંના <ુtોના ઘેર lલુાને 

કાયમી નીવાસ આપવામા ંઆ1યો હતો. <ુ�મો સૌથી વધાર� &વ_ુપવાન અને ચાલાક ^ી હતી, અને ખાન અને ઉ6ચ 

સરદારોની �તીય lખુ સતંોષતી. બધી ^ીઓ તેની ઈNયા@ કરતી.  lલુાના સહવાસમા ં તે lલુાની ભાષા શીખવા 

માડં�.   

   દરરોજ ખાન એકાદ કલાક lલુાની સાથે વાતચીત કરતો. lલુાને આ 3દ�શની બધી -4ુધકળા પણ શીખવવામા ં

આવી. ખાસ તો ઘોડ�&વાર�. ચાર વરસ આમને આમ જ નીકળ� ગયા ં 

   અનેક વાર એ ખાનની મડંળ�ની સાથે <ુદા <ુદા 3દ�શોની Mલુાકાતે જતો. �ત�તના અને ભાતભાતના અAભુવો 

તેને થવા લા�યા. lલુાની Hદર કોઈક અ�યબ અને આMલુ પર�વત@ન આકાર લેવા માડંÇ ુ.ં ખાનના સહવાસે તેના 

36છt Fણુો ઉભરવા માડં�ા. નવા  અને વીશાળ 3દ�શોમા ંપર�äમણના કારણે તેAુ ં�ીતીજ હવે વીશાળ બ[-ુ ંહ� ુ.ં 

કોતરોમાથંી ભા�યા બાદ, lતુાવળોના અAભુવ  બાદ તેના 1ય2તીKવમા ંઆ  સાવ નવો જ વળાકં હતો.  

   એક દ�વસ ખાન અને lલુો ઘોડા ઉપર ફરવા નીક¡યા. �ીતીજમા ંઘણે �ુર લાબંી પવ@તમાળા દ�ખાતી હતી. lલુો 

તે જોઈ ગભંીર બની ગયો.  

   ખાને %છુÃ ુ,ં “ ક�મ? વતનની યાદ આવી ગઈ ક� �ુ?ં”  

   lલુો , “ વતન યાદ તો આવે જ ને?”  

   ખાન ,” ક�મ અમાર� �ુદંર�ઓ તને પસદં ન આવી? ક� પછ� તાર� કોઈ 3ીયતમા યાદ આવે છે? ”  

  lલુો, “ ના, ના, એ�ુ ંતો કાઈં નથી.”  

  ખાન “ તમાર� Kયા ંપણ આવી જ ઠડં� હોય છે?” 

  lલુો ,” ના, અમાર� Kયા ંતો કદ� આટલી ઠડં� પડતી નથી. ઉલટાAુ ંઉનાળામા ંતો ઘણી ગરમી પડ�. ”  

  ખાન ,” મને એ 3દ�શ જોવાની ઘણી ઈ6છા થાય છે.“  
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  lલુો ,” આપની ઈ6છા એટલે,,, એ 3દ�શ પણ તમાર� હnુમતમા ંઆ1યો જ સમજો.”  

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

બનાવીશ.”  

  lલુો એકદમ ગભંીર બની ગયો. હવે તેને કોઈ 3Kયે વેર ર`ુ ંન હ� ુ,ં ગોવા માટ� પણ નહ«. અહ« ભોગવેલી, _ુપ 

_ુપના Hબાર 0વી અનેક લલનાઓ આગળ તો _ુપલી પણ ઝાખંી પડ� �ય તેવી હતી.  તેણીની  માયા પણ ગાયબ 

થઈ  ગઈ હતી. વતન માટ�નો 3ેમ તેના �દયમા ંઉભરાઈ આ1યો.  

   lલુાએ ક`ુ,ં” એક શરતે. “  

   ખાન ,” � ુ ંકહ� તે શરત મને મ<ુંર છે.”  

   lલુો ,” મારો દ�શ મને બsુ 1હાલો છે. બને તેટલી ઓછ� �નહાની થાય; તે ર�તે તમાર� મનોકામના સી4ધ થાય તો 

મને આનદં  થશે.”  

   ખાન રKનપાર> ુહતો. તેણે lલુાને ઘોડા પરથી ઉતરવા ક`ુ,ં અને નીચે ઉતર� lલુાને ભેટ� પડ�ો. તેણે ક`ુ,ં” lલુા! 

� ુ ંમાર� આ છે:લી પર��ામાથંી પણ પાર ઉતય� છે. રા� વીર તો હોવો જ જોઈએ; પણ ઉદાર પણ હોવો જોઈએ. 

બધા �બુાઓ પાસેથી માર� આ પાયાની જ_ુર�યાત છે. sુ ં રા� ¯.ં બધા મા_ંુ શાસન &વીકાર� છે. પણ 3� સૌથી 

વધાર� મહાન છે. દ�શની સM4ૃધીનો આધાર 3� ઉપર છે. રા�Aુ ં કામ એમAુ ં ર�ણ કરવાAુ ં અને એમને સાચી 

દોરવણી આપવાAુ ંછે.“     

    lલુાને જ�ગાના શxદો યાદ આવી ગયા. ‘ખાન 0વો રા� આખી �ુનીયામા ંબીજો કોઈ ન મળે.” તેણે ખાનને 

સાNટાગં વદંન કયા@. બtે મીPો પાછા ફયા@. ખાને બધા સલાહકારોની સભા બોલાવી, અને પોતાનો ઈરાદો �હ�ર કય�. 

બધા �રુવીરો આ નવા સાહસ માટ�  તલપાપડ થઈ ગયા. ઘણા વખતથી કોઈ -4ુધ થ-ુ ં ન હ� ુ.ં આ સાવ નવા 

3દ�શમા ંજવાની વાત સૌને આકષ@ક લાગી.    

   હવે ખાને nુચની યોજના બનાવવા માડં�. એ સમયે તો એ 3દ�શમા ં   ઉનાળો ચાલતો હતો.અKયાર� નીકળે તો 

lલુાના 3દ�શમા ંપહyચતા ંપહyચતા ંશીયાળો  બેસી �ય. પવ@તમાળા ઓળંગવા માટ� ખાનને એ સમય ઠ�ક ન લા�યો. 

આથી શીયાળો ઉતરતા ં તરત 3&થાન કરવાAુ ં તેને યો�ય લા�-ુ.ં ખાનના M�ુય મPંીએ �ચુન ક-ુ� ક� દર�ક �બુો 

પોતાના CેNઠ દસ સૈનીકો મોકલે. આમ ખાનના સા¦ા�યના પચાસ �બુાઓના પાચંસો સૈનીકો ભેગા થાય. એમની 

સાથે ખાનના પોતાના પાચંસો ર�કો ઉમેરતા,ં હ�રની સેના તૈયાર થાય. આ 3ચડં યોજના �ણી lલુાની તો ચાર 

Äખો થઈ ગઈ. આ તો ક�ડ� ઉપર કટક લઈ જવા 0વી વાત હતી.  તેણે ક`ુ,ં ‘ આ યોજના જ_ુર સફળ નીવડશે. ‘   
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  બી� દ�વસે ખાસ કાસદો નીકળ� પડ�ા અને શીયાળો ઉતરતા ં બધાને જ�ગાના ગામમા ં ભેળા થવાનો આદ�શ 

અપાઈ ગયો.  

   આખા 3દ�શમા ંઆ નવા અભીયાનની શ�તાથી ગરમી આવી ગઈ.    

   પણ lલુાના મનના અ�ાત 3દ�શમા ંસતંાઈને �તેુલી, 3તીશોધની આગ આ 3દ�શની  નવી શોધની ઉપલxધીમા ં

ફર�થી ભlકુ� ઉઠ� હતી.  

અABુમણીકાઅABુમણીકાઅABુમણીકાઅABુમણીકા    
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વીભાગ વીભાગ વીભાગ વીભાગ ––––    4 4 4 4         

    

મહાભીનીNBમણ મહાભીનીNBમણ મહાભીનીNBમણ મહાભીનીNBમણ     
 

 

 

અABુમણીકાઅABુમણીકાઅABુમણીકાઅABુમણીકા 
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3કરણ3કરણ3કરણ3કરણ    – 22228 8 8 8 ::::    નદ�ની પેલ ેપારનદ�ની પેલ ેપારનદ�ની પેલ ેપારનદ�ની પેલ ેપાર 

  વીહાના મનને ચેન ન હ� ુ.ં તેને ન ગમતા ંઘણા ંપર�વત@નો આકાર લઈ ર�ા હતા. 

    કાÂ વીહાની આગળ પોતાની હ�યાવરાળ કાઢ� ર�ો હતો. “ જો ને વીહા! આ તારલાઓ તને કાઈં કહ� છે? માર� 

બકર�ઓ મરતી રહ� છે; અને ગોવાની તો વધતી જ રહ� છે. એણે વાડોય ક�ટલો મોટો કર� ના�ંયો? મારા કરતા ંબમણો 

થઈ ગયો છે. પાચંોય મારા કરતા ંવધાર� જોરાવર બની ગયો છે.” 

   વીહાએ છે:લા દસ દ�વસમા ંદસમી વાર, આ રોદણા ં1યI ચી�ે સાભં¡યા ંહતા ંબવીહાના મનમા ંવીચારો ઘોળાવા 

લા�યા,  

 ‘ છે:લા એક મહ�નાથી એક અ�®યો, %ુછંડ�યો તારો �રુજ �ુબતાનંી સાથે જ આકાશમા ંદ�ખાતો હતો. નÉ� કાઈંક 

અઘટ�ત બનવાAુ.ં નહ« તો ગોવાનો આ Jગર� દો&ત આમ ગોવાની અદ�ખાઈ શÆ કર�?’ 

    વીહાએ ક`ુ,ં” જો કાÂ! ગોવો આપણો Mખુીયો છે; તે એમ જ હોય. તાર� તો એથી રાJ થ�ુ ંજોઈએ.” 

   કાÂ,”અ:યા! sુ ંતો ગમે તેમ કર�ને મન મનાવી લX ¯.ં પણ માર� ઘરવાળ� તો આ ચKંયામા ંરાતે Xઘતી નથી; અને 

મને Xઘવા દ�તી નથી.” 

   વીહો ,” તે તારા મનમા ં�ુ ંઉક�લ દ�ખાય છે?” 

   કાÂ,” મને થાય છે ક�, પેલી બીJ નદ�ના ક�નાર� જઈને sુ ંઅને લાખો વસીએ અને અમારો અલગ નેસડો બનાવી 

દઈએ. “ 

   વીહો,” તને એમા ંઠ�ક લાગ�ુ ંહોય તો એમ કર; પણ બધા <ુદા <ુદા પડ� જશો અને કાઈંક આફત આવશે તો શી 

ર�તે ભેગા થશો? “ 

    કાÂ ,” અર�! એમ તે હોય કાઈં? સાદ પડતાનંી સાથે, દો&તની મદદ� અબઘડ� ધોડ� ના આ�ુ?ં “ 

    વીહાએ કાÂનો બરડો થાબડ�ો. બી� દ� પાચંો આવી જ હ�યાવરાળ વીહા પાસે કાઢ� ગયો. વીહાએ એને પણ આવી 

હ�યાધારણ આપી. પણ એને હવે ધોળે દહાડ� પણ, ઓ:યો %ુછંડ�યો તારો દ�ખાવા લા�યો. 

   બી� અઠવાડ�યે કાÂ  અને  લાખો nુ¨ુ�બ કબીલા સાથે, પોતાના ંઢોર હાકં�ને, વીદાય થયા. ગોવા અને _ુપલીએ ભાર� 

હ�યે એમને વીદાય આપી. છે:લા બે મહ�નામા ંઆ ચોથી ¨ુકડ� વીદાય લઈ રહ� હતી. હવે ગોવાના નેસડામા ંદસ જ 
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વાડા બાક� ર�ા હતા. ગોવાએ એક Xડો નીસાસો M�ુો. કોતરોમા ંરહ�તા હતા; એ વખતની બીરાદર�, વધતા જતા 

લોભને કારણે ને&ત ના�દુ થઈ રહ� હતી. 

   એક સા0ં ગોવાએ વીહાને %છુÃ ુ,ં” વીહા ! તને �ુ ંલાગે છે? મÆ ક� _ુપલીએ કોઈ દ�’ આ દો&તોને માÅુ ંલાગે તે�ુ,ં એક 

પણ વેણ કાઢÃુ ંનથી; તોય આમ ક�મ થાય છે? ” 

    વીહાએ ગોવાને %ુછંડ�યો તારો બતા1યો અને ક`ુ,ં” નÉ� જોગમાયાની અવnૃપા થઈ લાગે છે.“  

   બtે જણાએ નÉ� ક-ુ� ક�, જોગમાયાની %�ુ રોજ થાય, તે માટ� નેસડામા ંએક <ુદો ત�ં ુરાખવો અને એમા ંપvથર 

નહ« તો માટ�ની દ�વાલ પર ચીતરામણ કર�, રોજ  માતાની %�ુ કરવી. 

    અને તરત જ આ વીચાર અમલમા Mકુાઈ ગયો. સરવર�યા નેસડાઓના રહ�વાસીઓએ તો �ારAુ ંઆ�ુ ં<ુ�ંુ મદં�ર 

બના1-ુ ંજ હ� ુ ં ને? હવે ગોવાની જોગમાયા <ુદ� અને સરવર�યાની <ુદ� અને ઓલી Fફુાની Mળુ જોગમાયા <ુદ�. 

પેલા åરતારામ ડફ�રો તો ફરતી જોગમાયા પહ�લેથી જ રાખતા હતા! 

    પણ ગોવાને એક વાતની નીરાતં હતી, ઢોરની વ&તી દ�ન-બ-દ�ન વધતી જતી હતી. ઘી �ુધની નદ�-ુ ંવહ�તી હતી. 

અને આટલા બધા નેસડા અલગ થયા છતા,ં વ&તી એમની એમ હતી. એટUુ ંખ_ંુ ક�, નેસડામા ંહવે બાળબ6ચા ંવધાર�, 

ને મરદ ઓરત ઓછા ંથઈ ગયા ંહતા.ં સામેના કાઠં� હવે માP એક જ કબીલો ર�ો હતો. બાક�ના બધા આ કાઠં� આવી 

ગયા હતા.      

અABુમણીકાઅABુમણીકાઅABુમણીકાઅABુમણીકા    
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3કરણ3કરણ3કરણ3કરણ    – 22229 9 9 9 : : : :  લoકરલoકરલoકરલoકર 

     પવ@તની ઓલી પારનો 3દ�શ ઘોડાઓના ડાબલાઓથી ગાJ ઉઠ�ો. હ�ર સૈનીકોની સેના દખણાદ� દ�શામા ં

3યાણ કર� રહ� હતી. એમા ંPણસો ઘોડ�સવાર હતા અને બાક�ના ચાલતા સૈનીકો હતા. સૌથી તેJલા દસ ઘોડ�&વારોની 

એક ¨ુકડ� આગળ હતી; અને નવા 3દ�શની બરાબર ભાળ કર�, દ�વસના પડાવAુ ં&થાન નÉ� કરતી. કોઈ જોખમ હોય 

તો, તેAુ ંપણ તે 4યાન રાખતી. lલુો આ ટોળ�ના આગેવાનની સાથે સવાર હતો. 

    0મ 0મ lલુો આગળ ધપતો ગયો; તેમ તેમ વસતં ઋ�એુ આ l�ુખડ 3દ�શમા ં0 પર�વત@ન આ®-ુ ંહ� ુ;ં તેની 

તેને 3તીતી થતી ગઈ. બધે રળ�યામણી છવાઈ ગઈ હતી. થોડાક જ સમયના મહ�માન હોવા છતા,ં ઠ�ર ઠ�ર Èલો ખીલી 

ઉઠ�ા ંહતા.ં પીગળેલા બરફના પાણીથી ઠ�ર ઠ�ર નાના ંનાના ંઝરણા,ં ઝરા, વહ�ળા અને નાનકડ�, અ:પકાલીન નદ�ઓ 

ઉભરાઈ આ1યા ં હતા.ં એમા ં છબછબીયા ં કર�, રવાલચાલે પાર કરવાAુ ં ઘોડાઓને પણ ગમ�ુ.ં પાણીની સાથે 

�ત�તની Jવ�Nૃટ� પણ ઉભર� આવી હતી. કદ�ક એ જ�ંઓુનો ઉપ\વ ખાળવાAુ ં Moુક�લ પણ બન�ુ.ં ઠ�ર ઠ�ર 

પ�ઓુના ંટોળા ંચરતા ંનજર� ચઢતા ંહતા.ં અવનવા, રંગબેરંગી પખંીઓ દ�ખણમાથંી પાછા વ¡યા ંહતા;ં અને એમની 

3ણયલીલામા ંઅને નવા માળા બનાવવામા ં1ય&ત હતા.ં 

    એક ઝરાને કાઠં� lલુાને એ કરાળ કાળ� રાતની યાદ આવી ગઈ. હાડપ«જરોના એ ડરામણા AKૃયની યાદ� એની 

કાયામા ંભયAુ ંએક લખલ>ુ ં ફર� વ¡-ુ.ં ગોવા સાથેની એ છે:લી Mઠુભેડ, _ુપલી ¤ારા પરાભવ, કોતરોની વ&તીએ 

આપેલો �કારો, �ુગ@મ પવ@તમાળાને ઓળંગી ઓતરાદ� દ�શામા ં3યાણ, એ ગોઝા_ંુ &વmન, 3તીશોધની એ 3તી�ા, 

નવા 3દ�શના અવનવા અAભુવો, ખાનના દરબારમા ંફર�થી સાપંડ�U ુ ંસ[માન, <ુtો સાથેની રંગત અને સગંત - આ 

બધા ંવીતી ગયેલા Jવતરના �ૃNયો તેના &મરણપટમા ંઉપસી આ1યા.  

   ‘ સમો ક�વો બદલાતો રહ� છે? sુયેં ક�ટલો બધો બદલાઈ ગયો ¯?ં મોતને તાળ� આપીને ક�ટક�ટલા અAભુવો થયા? 

વતનમા ંપાછા વ¡યા બાદ �ુ ંથશે? ગોવો, _ુપલી, કાÂ, લાખો. પાચંો, વીહો બધા �ુ ંકરતા હશે? આવી પડનાર આ 

�ુગ@મ આપ�ીનો એ લોકો શી ર�તે 3તીકાર કરશે? જોગમાયાનો ��ુ ખાનના આ મહાભીનીNBમણને નાકામીયાબ તો 

નહ« બનાવી દ� ને?’- આવા અનેક વીચારોથી તેAુ ંમન ઘેરાઈ ગ-ુ.ં  

    બાક�ના ઘોડ�&વારો ધીમી ચાલે ચાલતા; કારણક�, તેમની સાથે ઘણો બધો સામાન હતો. ત�ંઓુ, હથીયારો, રસોઈનો 

સામાન, ઓઢવા પાથરવાનો સામાન વીગેર� ઘ�ુ ંબ�ુ.ં ર&તામા ંશીકાર કરવાAુ ંપણ તેમને ફાળે રહ�� ુ.ં હ�ર માણસને 

પહyચી વળે તેટUુ ંમારણ મેળવી તેને પડાવની જ�યા �ધુી આ સેના લઈ આવતી. રસોઈ માટ� જ_ુર� લાકડા ંપણ 

તેમણે ભેગા ં કરવાના ં રહ�તા ં હતા.ં ખાન, જ�ગો અને ખાનના અMકુ ખાસ સરદાર સાથીઓ આ ટોળ�ની સાથે રહ�તા 

હતા; અને શીકારની અને નવા 3દ�શમા ંસશંોધનની મોજ માણતા હતા. 
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     સાતસો પગપાળા જવામંદ�ની સેના એક અJબોગર�બ -4ુધતાનથી nુચકદમ કરતી હતી; અને અવારનવાર 

-4ુધનાદના પોકારો કર� દસે દ�શાઓ ગજવી ઉઠતી હતી. નવા 3દ�શની અવનવી વાતો અને વતનમા ં માણેલી 

રંગતોના  ગપાટા વ6ચે, અદ�ય ઉKસાહથી દ�વસના પડાવ &થળ �ધુીAુ ં Hતર �ા ં કપાઈ જ�ુ,ં તેની ખબર�ય ન 

પડતી. 

      બધાની સાથે આગલા દ�વસની વધેલી રસોઈ બાધેંલી રહ�તી; 0 ર&તામા ં સવારના ભોજનની ગરજ સારતી. 

પાણીની તો કોઈ કમી જ ન હતી આ ઋ�મુા ં3યાણ કરવાના, ખાનના ડહાપણ ભર�લા નીણ@યને કારણે આખી યાPા 

નીવ)æને અને અદ�ય ઉKસાહની સાથે પસાર થઈ રહ� હતી. 

     બપોર� �રુજ બરાબર માથે હોય Kયાર� નવો પડાવ મડંાતો. ઘોડ�&વારો તો ઘણા વહ�લા એ &થળે આવી પહyચતા. 

કોઈ નદ� ક� વહ�ળાના કાઠં� પડાવની જ�યા નÉ� કરાતી. Jવજ�ંઓુના રાફડા નJકમા ંન હોય તેની તક�દાર� પણ 

રખાતી. ફટાફટ અ�ની 3ગટાવી, રસોઈની 1યવ&થા શ_ુ થઈ જતી. રાતની ઠંડ�ને ખાળવા ત�ંઓુ ખોડાઈ જતા. 

પડાવની વ6ચે સૌથી મોટો અને આકષ@ક ત�ં ુ ખાનનો રહ�તો. તેની ઉપર સેનાની વીજયપતાકા ફરફર� રહ�તી. 

પગપાળા સૈનીકો આવી રહ�, Kયાર� તો બધી 1યવ&થા તૈયાર થઈ જતી. 

     બપોરAુ ં જમણ જમી, nુચનો થાક ઉતાર�, સાજંના ટાણે શૌય@થી સભર રમતગમતો ચાલતી. -4ુધની 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 હ�રની સેનામા ંએક બાઈસનના શીકારના MKૃયથી થો�ુ ંજ મનોરંજન મળે? <ુદા <ુદા 3દ�શમાથંી આવેલા 

સૈનીકો એમની રસમ 3માણે <ુદ� <ુદ� �તના નાચ કરતા. અMકુ જણા ^ીઓનો વેશ ધારણ કર�; લટકાળ� ચાલ અને 

નખરાથંી લાબંા ગાળાથી પડ�લી ખોટ માનસીક  ર�તે %રુ� પાડતા. ખાન અને તેના સરદારોની મડંળ� રોજ અલગ 

અલગ ટોળ�ઓની સાથે આ રંગત અને %જુનમા ંભાગ લેતી અને સૌના ઉKસાહને પોરસાવતી રહ�તી. આખા દ�વસની 

nુચનો થાક આ રંગતમા ં�ાયં વીસરાઈ જતો. 

    નાચતા ંનાચતા ંરાતની ચાદર પડાવની ઉપર છવાઈ રહ� Kયાર� આખી સેના સોડ તાણીને, નવા 3દ�શમા ંઅવનવા 

પરાBમોના સપનાઓંમા ંગરકાવ થઈ જતી 

અABુમણીકાઅABુમણીકાઅABુમણીકાઅABુમણીકા 
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3કરણ3કરણ3કરણ3કરણ    – 30 30 30 30 : : : : p�ગનp�ગનp�ગનp�ગન 

    આવી જ કોઈક રાતે આખી છાવણી ની\ામા ંગરકાવ હતી. ચાર દ�શામા ંઆઠ  રખોપાઓ ખડ� પગે ચોક� કરતા બેઠા 

હતા. દર�ક દ�શામા ંબxબે જણ આ અગKયના કામ માટ� ની-2ુત હતા. દર�ક દ�શામા ંબેમાથંી એક જણ આરામ કરતો 

અને બીજો ચોક�. દર�ક ઠ�કાણે બે મોટ� મશાલો ભડકતી હતી. એના ઉ�સમા ંદ�વસે ર�ય લાગતી, આસપાસની ઝાડ� 

lતુાવળ 0વી ભાસતી હતી. પણ એમા ં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. તમરા ં0વા ંJવજ�ંઓુનો અવાજ પણ શમી ગયો 

હતો. કશા અણસાર વગરની એ ની&તxધતામા ંરખોપા પણ થોડાક બે4યાન બને એ &વાભાવીક હ� ુ.ં અને Kયાજં એક 

દ�શામાથંી કાળ<ુ ંકંપાવી નાખંે તેવો, �સુકારા 0વો કોઈ અ�®યો અવાજ સભંળાયો.  

    એ દ�શામાનંો ચોક�યાત Xઘરાટ�  Äખે અવાજની દ�શામા ંનજર કર� ન કર�; Kયા ંતો એક મહાકાય, વીકરાળ  p�ગન 

સામેની ઝાડ�માથંી ધસી આ1યો. એની કાયા કોઈ મગરમ6છને પણ પાછો પાડ� દ�, તેવી લાબંી હતી; અને તેનાથીય 

લાબંી તેની %ુછંડ� હતી. એના >:ુલા મyમાથંી લપકતી Jભમાથંી �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, તેAુ ંશર�ર 

ઢસડા� ુ ંહ� ુ.ં એ વાર� ઘડ�એ જમીન પર %ુછંડ� અફાળતો હતો; અને એ અફડાટ� ઝાડ�ઓનો ક6ચરઘાણ વળ� જતો હતો. 

�ણે ક�, વીનાશAુ ંએક ઘોડા%રુ કાળાભ�મર Hધકારમાથંી ધસી આવી ર`ુ ં હ� ુ.ં એની દોટમા ં જ આખી છાવણીનો 

ક6ચરઘાણ કર� શક�; તેવી તેની તાકાત જણાતી હતી. 

   

Giant Iguana 
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.    આ ભયાનક �ૃoય જોઈ, એ ચોક�યાતના તો મોતીયા જ મર� ગયા. એની ન«દર તો �ાયં વેરણ થઈ ગઈ હતી. 

એણે પોતાના સાથીને ઢંઢોળ�ને જગાડ�ો. બtેએ થઈ શક� તેટલા 3યKનો કર�; પોતાની પાસે પડ�લા પvથરો p�ગન પર 

નાખંવા માડં�ા. પણ p�ગનની પvથર 0વી, �ડ� ચામડ� પર આની કોઈ જ અસર ન થઈ. એ તો વધાર� F&ુસામા ં

Èફંવાડા નાખંવા માડં�ો. એ જોઈ ભયના માયા@ ચોક�દારોએ મોટ� રાડ નાખંી. બીJ દ�શામાનંા ચોક�દારોએ પણ આ  

પોકમા ંસાથ %રુા1યો. આ બધા અવાજોથી આખી છાવણી �ગી ગઈ. બેબાકળા બનેલા સૈનીકો Äખો ચોળતા ંp�ગનAુ ં

આ ભયાનક &વ_ુપ જોઈ થરથર કાપંી ઉઠ�ા. આ�ુ ંનવતર 3ાણી તેમણે કદ� જો-ુ ંન હ� ુ.ં હાથમા ં0 પvથર આ1યો 

તેનો વરસાદ p�ગન પર થવા લા�યો. અMકુ �રુવીરો તો અણીદાર પvથરના ભાલા લઈ p�ગનની નJક પહyચી, તેના 

પગ અને શર�ર પર ઘા કરવા માડં�ા. 

     પણ p�ગન પર આની કોઈ જ અસર થતી ન હતી. તેણે એક ચોક�યાતને મyમા ંઘાલીને ચાલવા માડંÇ ુ.ં જોક�, તેની 

મહાન કાયાને કારણે તેની ચાલ સાવ ધીમી હતી. તેની અવીરત ચાલને કોઈ રોક� શકવા સમથ@ ન હ� ુ.ં બધે કાગારોળ 

મચી ગઈ. આ બધી ધમાલ, હyકારા,  પડકારા અને ચીસો સાભંળ�, છાવણીની છેક વ6ચે આવેલા સરદારો પણ �ગી 

ગયા. ખાન, lલુો અને જ�ગો પણ Äખો ચોળતા ં ચોળતા ં  પોતપોતાના ત�ંઓુની બહાર આવી; મશાલોના આછા 

ઉ�સમા ંઆ અlતુ%વુ@ �ૃNય નીહાળ� હ�બતાઈ ગયા. lલુાએ પોતાના હાથ ઉપર ચીમટો ખણી ચકાસી જો-ુ ંક�, ‘પેલા 

હાડપ«જરોના ખોફનાક નાચ 0�ુ ંઆ ભયાનક &વmન તો નથી ને?’ પણ આ તો Jવતે Jવ આવી પડ�લી, સાવ નવતર 

આપ�ી  હતી. 

.    p�ગનની દોટ હવે છાવણીના મ4ય ભાગ તરફ ફંટાઈ. તેના મyમા ંસપડાયેલો ચોક�યાત મરણ ચીસો નાખંી ર�ો 

હતો. છાવણીના સૈનીકોના ઉહાપોહથી p�ગન ચીડાયો હતો;  અને ઉoક�રાટમા,ં વધાર� �સુકારા બોલાવતો હતો. તેની 

મહાકાય %ુછંડ� વધાર� જોરથી ત�ંઓુ સાથે અફળાતી હતી અને તેમને પળમા ંધરાશાયી કર� રહ� હતી. 

   પર�&થીતીAુ ંનીર��ણ કરવા તે છાવણીની વચોવચ આવીને ઉભો. તેનાથી થોડ�ક જ �ુર ખાનનો ત�ં ુહતો. ત�ંનુી 

બહાર ખાન તેના ચાર Hગર�કોની સાથે ઉભેલો હતો. બે Hગર�કોના હાથમા ં મોટ� મશાલો હતી. એ મશાલોના 

અજવાળામા ંખાનAુ ંBોધાયમાન Mખુારવ«દ ઝગમગી ર`ુ ંહ� ુ.ં 

    ખાન બો:યો,” મશાલAુ ંઅજવાÂં બરાબર p�ગનના મy પર �ય એ ર�તે મશાલ ફ�રવતા રહો.” 

   0મ 0મ p�ગન નJક આવતો ગયો, તેમ તેમ ખાનના મy પર શાતંી છવાવા માડં�. તેના બPીસ લ�ણા &વભાવના 

3તાપે, આ નવી આપ�ીનો શી ર�તે 3તીકાર કરવો; તે Hગે તે મÉમ અને શાતં મને, વીચારવા માડં�ો. �ણનાય 

વીલબં વગર તેણે આ ભીષણ પર�&થીતીનો Hદાજો કાઢ� લીધો. તેનો નીધા@ર અને 1-હુ હવે નÉ� હતા.ં તેણે ત�ંનુી 

બા<ુમા ં પડ�લા પvથરોના ઢગલામાથંી વીણીને p�ગન સાથે Mકુાબલાના પોતાના નીણ@યને અA_ુુપ થાય તેવા બે 
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ચાર પvથર વીણી લીધા. તેની ધારદાર અને દ�દ�mયમાન 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� p�ગન આવતા;ં ખાને એક સાવ નાનકડો, પણ અણીયાળો પvથર 

સીધો. p�ગનની એક Äખ તરફ ફº�ો. ધા-ુ� નીશાન �કુ� તો તે ખાન શાનો? p�ગનની જમણી Äખ બરાબર વ«ધાઈ  

ગઈ. બીજો એવો જ પvથર; બી<ુ ંલ±યવેધી નીશાન; અને p�ગનની ડાબી Äખ પણ વ«ધાણી.બtે Äખોમાથી લોહ�ની 

ધારો વહ�વા માડં�.  

   Äધળો બની ગયેલો  p�ગન, ભયાનક દદ@ની ચ«ઘાડ સાથે, ભyય પર પટકાઈ, Xધો વળ� ગયો. તેની બtે Äખોમાથંી 

મશાલોના આછા ઉ�સમા ં પણ, લોહ�ના Èવારા નીકળતા દ�ખાયા. તેના >:ુલા થયેલા મyમાથંી સખત ઘવાઈ 

ગયેલો ચોક�દાર બહાર ઢળ� પડ�ો. તેAુ ંમોત હવે હાથ વÆતમા ંહ� ુ.ં પણ p�ગનAુ ંના<ુક પેટ હવે >:ુUુ ંથઈ ગ-ુ ંહ� ુ.ં 

આ nુમળા મમ@&થાન પર સÆકડો પvથરોની વષા@ થવા માડં�. દસ બાર અણીદાર, પvથરના ફણાવાળા ભાલાઓના 

ઉપરાઉપર� ઘા પણ થવા લા�યા. લોહ�ના Èવારાઓથી ધરતી તરબોળ થઈ ગઈ. થોડ�ક વારમા ંજ  તરફડ�યા ંમારતો 

અને મરણચીસો પાડતો, તે ભયાનક p�ગન માણસ�તની સાMહુ�ક સહંાર શ2તી આગળ હાર� ગયો. એના છે:લા uાસ 

ગણાવા લા�યા. બધાએ 3ચડં જયઘોષ સાથે એમના લાડ�લા નેતા ખાનના આ વીજયને વધાવી લીધો. 

   હવે ખાને તેAુ ંહ�મેશ યાદ રહ� �ય તે�ુ ંÕÐવા� �ણુા1-ુ.ં “તમે જો-ુ ંહશે ક�, આ રા�સના શર�ર પર પvથર 

નાખંવાનો ક� ભાલા ઉગામવાનો  કશો જ અથ@ ન હતો. �ુoમનની નબળ� કડ� પર વાર કરતા ંઆપણે સૌ શીખીએ. ગમે 

તેવા સજંોગો હોય; આપણે ધૈય@ અને એકાIતા Fમુાવવા ન જોઈએ. ” 

    બધાએ તાળ�ઓના ગડગડાટથી ખાનને ફર�થી વધાવી લીધો. નસીબ સજંોગે p�ગન ફર�થી ઉઠવા ન પામે; તે માટ� 

વધારાના ચાર સૈનીકો તેની પાસે ચોક� કરતા ર�ા. મરણ પામેલા સૈનીકની HKયેNટ� વીધી બી� દ�વસે સવાર� 

કરવી;  તેવો નીણ@ય લેવાયો.  આ>ુ ં સૈ[ય ફર�થી ન«દરદ�વીને શરણે થ-ુ.ં પણ એ બીJ નીદરમા ંપણ સૌને  p�ગન 

અને ખાનનો એ અજોડ Mકુાબલો નJકના ભવીNયમા ંઆવી પડનાર, નવા -4ુધના અ�®યા પડકારો માટ� 3ેરતો ર�ો 

----------------------------------- 

નyધ નyધ નyધ નyધ ::::  ખાનના Mકુાબલાની 3ેરણા બાઈબલની 'ડ�વીડ અને ગોલીઆથડ�વીડ અને ગોલીઆથડ�વીડ અને ગોલીઆથડ�વીડ અને ગોલીઆથ' ની 3�યાત વાતા@ પરથી મળ� છે - તેનો 

સાભાર &વીકાર 

અABુમણીકાઅABુમણીકાઅABુમણીકાઅABુમણીકા 
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3કરણ3કરણ3કરણ3કરણ    – 33331 1 1 1 : : : : પવ@તની તળેટ�માંપવ@તની તળેટ�માંપવ@તની તળેટ�માંપવ@તની તળેટ�મા ં

     0મ 0મ લoકર આગળ વધ�ુ ંગ-ુ;ં તેમ તેમ, �ુરથી દ�ખાતી ગીર�માળા નJક આવતી ગઈ; અને મોટ� અને 

મોટ� થવા માડં�. આખાયે �ીતીજને તેણે ઘેર� લી�ુ;ં અને આકાશને પણ તે પડકારવા લાગી. વળ� આ<ુબા<ુનો 3દ�શ  

પણ સાવ વેરાન થવા માડં�ો. શીકાર મળવો હવે બsુ જ Moુક�લ હતો. ઘોડ�સવારો સાથે હોવાને કારણે ઘાસવાળા 

3દ�શમાથંી એ લોકો શીકાર મેળવી લાવતા. પણ આને કારણે લoકરની આગેnુચ બsુ જ ધીમી થઈ હતી. પાણી મળ�ુ ં

પણ Moુક�લ હ� ુ.ં પવ@ત ઉપર જમા થયેલા બરફના પીગળવાથી થોડા ઘણા નાના ઝરા અને સાવ નાની અને �કુાવાની 

તૈયાર�મા ંહોય તેવી નદ�ઓ જ પાણીનો Íોત હતા.ં હ�ર માણસો માટ� એ પાણી અને એ શીકાર માડં %રુા પડતા.ં 

ગરોળ� અને સાપ 0વા સર��પૃ 3ાણીઓથી ધીમે ધીમે સૈનીકો અને સરદારો ટ�વાવા માડં�ા. હવે છાવણીની સાજંની 

રંગતોAુ ં &થાન 3ાથ@ના અને પરમ તKવને દયાની યાચનાએ લેવા માડંÇ ુ.ં ક�મ કર�ને આ Mસુીબત �ુર થાય અને 

પવ@તની નJક પહyચી જવાય; તે જ ચ«તા ખાનને કોર� ખાવા લાગી.      

    આ એ જ 3દ�શ હતો; �યા ં lલુાએ ગરોળ�ઓ આરોગીને પોતાનો માગ@ પસાર કય� હતો.  મહ�નાઓના 

રઝળપાટથી ભર�લી પોતાની એ �ુગ@તી  lલુાને બરાબર યાદ આવવા માડં�. lતુાવળના ભયાનક AKૃયAુ ંએ �ુઃ&વmન  

પણ તેના માનસને આBોશ�ુ ંર`ુ.ં ફર�થી 3તીશોધની દબાઈ ગયેલી લાગણી બળવ�ર બનવા માડં�. જો ક�, ખાનના 

રા�યમા ંઅને ખાનની દો&તીએ એમા ંપર�વત@ન આ1-ુ ંહ� ુ.ં  

    “ ખાનના દ�શની ઘણી ર�ત રસમો મારા સાથીઓએ અપનાવવા 0વી છે. તીરકામઠા ંઅને ઘોડ�સવાર�ના 3તાપે આ 

સેના �ુજ �ય છે. કોઈ 3� આ સાધનોનો Mકુાબલો ન કર� શક�. ગોવાનો પરાજય ની£ીત જ છે. પણ એ બ�ુ ંપતી ગયા 

પછ�, આ બે �તીઓનો મનમેળ થાય; અને મારા વતનીઓ વીકાસના નવા પથેં વળે તો ક�� ુ ંસા_ંુ?”  

    આવા વીચારોમા ંબદલાયેલા lલુાAુ ંમન પરોવાયેUુ ંરહ�� ુ.ં  

    ખાન વારંવાર lલુાને %છુતો ,” હ<ુ પવ@તો ક�ટલા �ુર છે? ક�ટલા દ�વસ Kયા ંપહyચતા લાગશે?”  

     પણ lલુા પાસે તેનો કોઈ ઉ�ર �ા ંહતો? તેણે 0 માનસીક &થીતીમા ંર&તો પસાર કય� હતો; તેમા ંતેને સમયAુ ં

ભાન જ �ા ંહ� ુ?ં  

     lલુાએ ક`ુ,ં” મને તો આ દલદલ પસાર કરતા ંખા&સો સમય લા�યો હતો. આખો શીયાળો મÆ અહ« વીતા1યો હતો. 

જ�ગાના થાનક� પહy6યા બાદ તરત જ �રુજની ગરમી વધવા માડં� હતી અને ઘાસ અને Èલો ઉગવા માડં�ા હતા. 

પણ એ વખતે તો sુ ંએકલો હતો; અને માર� ચાલવાની ઝડપ ઘણી ધીમી હતી. આપણે તો એનાથી ઘણા વધાર� 

ઝડપથી આગળ વધીએ છ�એ. ”    
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   પણ ખાનના માથે બs ુમોટ� જવાબદાર� હતી. આખી સેનાની �ખુાકાર� માટ� તે જવાબદાર હતો. તેણે ઘોડ�સવારોની 

એક ¨ુકડ�ને છેક પવ@તની લગોલગ જઈ Hદાજ લગાવવા મોક:યા. દસ જ દ�વસમા ંએ ¨ુકડ� સારા સમાચાર લઈ 

પાછ� આવી ગઈ. એમના Hદાજ 3માણે – ‘;બી� વીસ દ�વસ બાદ સેના Kયા ંપહyચી શકશે. Kયા ંપવ@ત પર બકર�ઓ 

અને બી�ં જનાવરો પણ છે અને પાણી પણ સારા 3માણમા ંછે.’  

   આ �ભુ સમાચાર �ણી સેનામા ંહરખની લાગણી %નુઃ &થાપીત થઈ. બધાને હવે એ નવા 3દ�શમા ંપહyચી જવાની 

તાલાવેલી થવા માડં�.   

   અને છેવટ� લoકર પવ@તની સાવ લગોલગ આવી પહy6-ુ.ં હવે થોડ�ક જ આગળ ચઢાણ શ_ુ થ�ુ ં હ� ુ.ં લoકરના 

ત�ંઓુ ખોડાઈ ગયા. દલદલમાનંો આ છે:લો પડાવ હતો. 0 ર&તો પસાર કરતા ંlલુાને પાચં મહ�ના લા�યા હતા તે 

માP દોઢ�ક મહ�નામા ંજ સેનાએ કાપી ના�ંયો હતો. ઘોડા અને  તીરકામઠા ંઆ સી4ધી માટ�  ખરા કામમા ંઆ1યા ંહતા.ં  

   lલુા અને બી� સાથીઓ સાથે, ખાન �તે આગળની યાPાની �તતપાસ કરવા નીકળ� પડ�ો. પણ બે જ કલાકમા ં

પવ@ત પરનો ઢોળાવ અKયતં કપરો બની ગયો. સી�ુ ંચઢાણ અને સાવ નાની ચઢવાની જ�યા. ઘોડા આગળ ચઢ� શક� 

તેમ ન હ� ુ.ં એકલદોકલ જણને માટ� પણ આ કામ �ુNકર હ� ુ.ં lલુો આ1યો Kયાર� તો તે માડં માડં નીચે ઉતય� હતો. 

પણ હવે તો ભયાનક Xચાઈ વાળા પવ@તની ટોચ સર કર�, તેનીયે પાર જવાAુ ંહ� ુ.ં અને તે પણ ઘોડાઓ અને બધા 

સાજ સરં�મ સાથે. 0 ર&તે lલુો નીચે તળેટ�મા ંઆવી પહy6યો હતો તે ર&તે તો આ કામ અશ� જ હ� ુ.ં  

    ખાન વીચારમા ંપડ� ગયો. ‘�ુ ંઆ>ુ ંઅભીયાન મોnુફ રાખ�ુ ંપડશે? પવ@તની લગોલગ પહyચીને, છેવટ� nુદરત 

આગળ હાર &વીકારવી પડશે?’  ખાને બધા સરદારોને મસલત માટ� ભેગા કયા@ અને પોતાની મનો1યથા તેમની 

આગળ ઠાલવી. સૌ આ નવી અને Moુક�લ પર�&થીતીમા ં �ુ ં કર�ુ ં તેના મનોમથંનમા ં ગરકાવ થઈ ગયા. Kયા ં જ 

જ�ગાના મગજમા ંઝબકારો થયો     

    જ�ગો ,” ખાન બહા�ુર! મને એક ર&તો �ઝુે છે. આપણે છાવણીનો પડાવ અહ« રાખીએ તો કશો વાધંો નથી. કોઈ 

તકલીફ વગર અહ« ખાવા પીવાની સગવડ થઈ જશે. પણ Pણ ચાર ઘોડ�સવારની બે ¨ુકડ�ઓ પવ@તની સમાતંર�, બે 

વી_ુ4ધ દ�શામા ં  તપાસ કરવા �ય. આપણે �ાકં આ પવ@તોની અભે� દ�વાલ �ટુતી હોય; તેની તપાસ  કર�એ. 

આપ�ુ ંનસીબ હશે, તો �ાકં ઘોડાઓ પસાર થઈ શક� તેવો ર&તો મળ� પણ આવે.”  

  ખાનને આ વાતમા ંતvય જણા-ુ ં . બધા સરદારો પણ આ નવી આશાથી ઉKસાહમા ંઆવી ગયા. અને બી� દ�વસે 

એક ¨ુકડ� જ�ગાની અને બીJ ¨ુકડ� lલુાની સરદાર� નીચે રવાના થાય એમ નÉ� થ-ુ.ં લાબંા સમયના આ નીNB�ય 

પડાવ માટ� મને કમને સૌ તૈયાર થઈ ગયા.  



 2009  ડ�સે�બર ડ�સે�બર ડ�સે�બર ડ�સે�બર ----    2009200920092009  

                                               પહ�લો ગોવાળ�યો 

 

96 

   બી� દ�વસની સવાર પડ� અને ચાર ચાર ઘોડ�સવારોની બે ¨ુકડ�ઓ સામસામી દ�શામા ંજવા રવાના થઈ. ખાન 

અને બી� સરદારોએ તેમને સફળ થવા માટ� �ભુે6છા આપી. આખી સેનાએ જયજયકારના નાદથી આ નવા 

અભીયાનને વધાવી લી�ુ.ં ઢોલીઓએ જોર જોરથી સૌના ઉKસાહને ¤ીFણુીત કય�.  

    અને આ જ �ણે, �ુર �ુર, પવ@તની ટોચ ઉપરથી છ Äખો આ બધો તાયફો નીહાળ� રહ� હતી.   

અABુમણીકાઅABુમણીકાઅABુમણીકાઅABુમણીકા 
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3કરણ3કરણ3કરણ3કરણ    – 33332 2 2 2 : : : : જોગમાયાની Fફુામાંજોગમાયાની Fફુામાંજોગમાયાની Fફુામાંજોગમાયાની Fફુામા ં

   દર વરસની 0મ જોગમાયાની Fફુામા ંબધા નેસડાના 3તીનીધીઓ ભેગા થયા હતા. વરસે એક વખત આમ ભેગા 

થવાનો ર�વાજ હ<ુ પળાઈ ર�ો હતો. જોગમાયાની આરાધના શ_ુ થવાની તૈયાર�ઓ ચાલતી હતી. નદ� પાર કયા@ 

પહ�લા ંઆવા વખતે 0 રોનક રહ�તી; તેમા ંઘણા ફ�રફારો થયા હતા. પૈડાનંી શોધ પછ� શોધાયેલા ચાકડાના 3તાપે 

બનતા ં માટ�ના ં વાસણો; અવનવા રંગ અને nુમાશવાળા ચામડાનંા વ^ો; નદ� ક�નાર�થી મળ� આવતા ં _ુપાળા 

શખંલાઓંની માળાઓ; �ુર �ુરની મોટ� નદ�ના કાઠં� ઉગતા ંક�ળ અને અશોકના ં��ૃોના ંપાદંડાઓના શણગાર; માતાJને 

ચડાવેલા રંગબેરંગી અને વીવીધ �તના ંÈલો... આ બધાથંી માતાJની Fફુા ઘણી વધાર� �શુોભીત લાગતી હતી. 

    પણ અડધો અડધ નેસડાના 3તીનીધીઓ હાજર ન હતા. ગોવાને આ અ�યુા અને આવા સ�મેલનમા ંઘટતો જતો 

રસ પસદં ન હતા.ં �ુર વસતા �તીભાઈઓની વધતી જતી સM4ૃધી આ માટ� જવાબદાર હતી. કદાચ ગોવાની સૌથી 

વધાર� સM4ૃધી માટ�ની ઈNયા@ પણ આ માટ� જવાબદાર હતી. ઝગમગાટ અને શણગાર વ4યા ંહોવા છતા,ં ઘટતી જતી 

આKમીયતા ઉડ�ને Äખે વળગે તેવી હતી. 0 વડ�લ માતાJની %�ુમા ંઅI&થાન ધારણ કરતા હતા, તે તો માતાJ 

પાસે પહyચી ગયા હતા. બી� વડ�લનો  ધાક એમના 0ટલો ન હતો. વધેલી સM4ૃધી પણ કદાચ વડ�લોના ઘટતા 

જતા 3ભાવ માટ�  જવાબદાર હતી. 

     માતાJની આરાધના શ_ુ થવાની તૈયાર� હતી, એટલામા ંPણ <ુવાનીયાઓ ગોવાની નJક આ1યા. એમાનંા એક� 

ગોવાના કાનમા ંક�ુકં ક`ુ.ં રાબેતા Mજુબની આરત શ_ુ થઈ અને રંગે ચગેં પતી પણ ગઈ. 3સાદ વહºચાય તે પહ�લા ં

આગળ ઉભેલા ગોવાએ ક`ુ ં ,”આપણા Pણ -વુાન મીPો પવ@તની ઓલી કોરની સહ�લગાહ� ગયા હતા. એમણે 

ઓતરાદ� ખીણમા ંકાઈંક અવન�ુ ંભા¡-ુ ંહ� ુ.ં એમના મyએથીજ આપણે એ વાત સાભંળ�એ.” 

     એમાનંા એક જણે ક`ુ,ં” અમે આગોતર� તૈયાર� કરનારાઓ તર�ક� વહ�લા આવી ગયા હતા. સફાઈAુ ં કામ પતી 

ગ-ુ;ં એટલે, દર વખતની 0મ અમે એ બા<ુ સહ�લ કરવા ગયા હતા. પણ એ ભÆકાર ખીણમા ંઅમે એક અવન�ુ ંકૌ�કુ 

ભા¡-ુ.ં કાળા ચામડાના અસ�ંય ત�ંઓુ બાધેંલા હતા અને કોઈક અ�ણી વ&તીનો અણસાર આવતો હતો. ખાસી  

હ�લચાલ પણ જણાતી હતી. અKયાર �ધુી કદ� આ�ુ ં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� ખીણમા ંઉતર� શકાય તેવો કોઈ ર&તો ન હતો. 

    પણ ગોવાના મનમા ંઆ વાતને આમ ઉવેખી નાખંવી યો�ય લાગ�ુ ંન હ� ુ.ં તેણે વીહાને %છુÃ ુ ં,” વીહા! તા_ંુ મન 

આ બાબત �ુ ંકહ� છે? તારાઓને  %છુ� જો, એ કાઈં અણસાર આપે છે? “ 

   વીહો ,” મને તો ક�‘દ�ના અમગંળ અણસાર થયા જ કર� છે ને?” 
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   ગોવો ,” જો આ નવી વ&તી આપણા માટ� તકલીફ ઉભી કર� તો?“ 

    પાચંો ,” ગોવા! � ુ ંનાહકની ફ�કર ન કર. એમ થશે તો આપણે બધાએ ભેગા મળ�ને એમનો Mકુાબલો કરવાનો.“ 

    પણ ગોવા અને વીહા વગર કોઈને આ વાતમા ંકાઈં માલ ન લા�યો; ક� રસ પણ ન પડ�ો. બધા એમની રંગતમા ં

ખોવાઈ ગયેલા હતા. સમય થયે સૌ પોતપોતાના નેસમા ંજવા રવાના થયા. પણ ગોવા અને વીહાએ બી� દ�વસે 

વહ�લી સવારમા,ં પવ@તની એ ક�નાર તરફ .નજર નાખંી દ�વાAુ ં નÉ� ક-ુ�. .એ બtે તે રાતે જોગમાયાની Fફુામા ં

રોકાયા. 

    બી� દ�વસે સવાર� વહ�લા, �ત તપાસ માટ� ઓતરાદ� ખીણ તરફની પવ@તની એ ધાર તરફ બtે વ¡યા.   ચાર�ક 

કલાક� એ Kયા ંઆવી પહy6યા. નીચે ખીણ બsુ Xડ� હતી . એની કોરથી નજર નાખંી શકાય એટલે �ુર �ીતીજમા ં�nંુુ, 

સપાટ મેદાન હ� ુ.ં પણ પવ@તની લગોલગ સાવ નાના  ેખાતા, કાળા અનેક ત�ંઓુનો સMહુ �ૃNટ�ગોચર થતો હતો. બs ુ

જ ઝડપથી કોઈક આકારો આમથી તેમ દોડ� ર�ા હતા. એમને દ�ખીતી ર�તે �નવરોની 0મ ચાર પગ હતા. પણ 

આ£ય@જનક ર�તે એમને બે માથા ંહોય તેમ જણા� ુ ંહ� ુ.ં ઘણે �ુર નીચે હોવાના . કારણે એમના આકાર &પNટ ર�તે કળ� 

શકાય તેમ ન હ� ુ.ં પણ આવા નવતર Jવ એમણે કદ� ભા¡યા ન હતા. 

   વીહો ,” ગોવા! કાÂ અને પાચંાની વાત . મને તો સાચી લાગે છે. આ નવતર વ&તી પવ@તની ઉપર કોઈ સજંોગોમા ં

ચઢ� ન જ શક�. � ુ ંતાર� બેફ�કર રહ�.” 

   વીહા 0વા ડા�ા જણની આ હ�યાધારણ મ¡યે, ગોવાને ટાઢક થઈ. બtે ની£«ત બનીને ઘર તરફ જવા ઉપડ�ા. 

   પણ નીચે તળેટ�મા ં0 યોજનાઓ ઘડાઈ રહ� હતી; તેનો તો ગોવાને &વmને પણ �ા ં�યાલ હતો? 

અABુમણીકાઅABુમણીકાઅABુમણીકાઅABુમણીકા 

    



 2009  ડ�સે�બર ડ�સે�બર ડ�સે�બર ડ�સે�બર ----    2009200920092009  

                                               પહ�લો ગોવાળ�યો 

 

99 

 

3કરણ3કરણ3કરણ3કરણ    – 33333 3 3 3 : : : : ઘાઘાઘાઘાટની શોધટની શોધટની શોધટની શોધ 

     જ�ગાએ Xચાણ તરફ જતો ર&તો પસદં કય� હતો. જ�ગાAુ ંએમ માન�ુ ં હ� ુ ં ક� પવ@તની ટોચ પાસેથી સામે પાર 

ઉતરવાનો કોઈ ર&તો મળ� આવશે. lલુો એનાથી વી_ુ4ધ દ�શામા ંનીક¡યો હતો. એને એમ લાગ�ુ ં હ� ુ ં ક� એમ જતા ં

નદ�ક�નારાની લગોલગ કદાચ પહyચી જવાય. 

    0મ 0મ જ�ગાની ટોળ� આગળ વધતી ગઈ, તેમ તેમ પવ@તમાળા તો વધાર� ને વધાર� Xચી થતી ગઈ. Pણ દ�વસ આમ 

નીNફળ 3યKન કર�, હતાશ થઈ જ�ગો પડાવ તરફ પાછો વ¡યો. 

   આની સરખામણીમા ંlલુાAુ ંનસીબ વધાર� જોર કર� ગ-ુ.ં પડાવેથી નીક¡યાના બી� જ દ�વસે પવ@તમાળા  થોડ�ક નીચે 

ઉતરતી જણાઈ. અને થોડ� �ુરથી બીજો પવ@ત શ_ુ થતો જણાયો. lલુાને આશા બધંાઈ ક�, એ બેની વ6ચ ેકોઈ ર&તો હોવો 

જોઈએ. 0મ 0મ તેની ¨ુકડ� આગળ વધતી ગઈ તેમ તેમ આ ઢોળાવ નીચે આવતો ગયો. 

    હવે lલુાએ પોતાના સાથીઓને પવ@ત તરફ દોયા@. ખાસ ચઢાણ ન હ� ુ;ં  પણ ગીચ જગંલ શ_ુ થઈ ગ-ુ.ં  ઝાડ� ઝાખંરા ં

અને ઝાડ કાપતા ંકાપતા ંએ લોકો આગળ વ4યા. હવે બtે બા<ુએ પહાડ દ�ખાતા હતા અને વ6ચ ેગીચ જગંલમાથંી આગળ 

વધવાAુ ં હ� ુ.ં ઘોડાઓ સાથે આગળ વધ�ુ ં Moુક�લ હ� ુ.ં આથી એક સાથીને ઘોડાઓના ર�ણ માટ� Mકુ�; બાક�ના સૌ 

પગપાળા આગળ વ4યા. હવે ઝાડ કાપવાના ન ર�ા; અને આગળ વધવાની ઝડપ વધતી ગઈ. રાત પડતા ંતાપ�ુ ંકર� Pણે 

જણે પડાવ ના�ંયો. બધા આખા દ�વસનો થાક ઉતારતા આડા પડ�ા. 

    Kયા ંજ lલુાના એક સાથીને કાઈંક શકંા પડ�. તેને �ુર કાઈંક ચળક�ુ ંદ�ખા-ુ.ં હ<ુ તો તે lલુા અને બી� સાથીઓને 

સાવધ કરવા જતો હતો; એટલામા ંજ એક વાઘ અને બે વાઘણ તેમની ઉપર �ટુ� પડ�ા. સદભા�યે બધા �ગતા જ પડ�ા 

હતા. 

    lલુાએ �મુ પાડ� , “અર�! આગવાÂં એક�ક લાક�ુ ં  ઝાલી લો.” ઝપાટાભેર સૌએ આ �ચુનાનો અમલ કય�. ભયની 

ભયાનક   ચ«ઘાડ સાથે વાઘસેના પાછ� પડ�, ભાગી ગઈ. ભય તાKકાલીક તો �ુર થયો; પણ બધાનંી Xઘ વેરણ બની ગઈ 

હતી. આ જગંલમા ંવાઘોની વ6ચ ેઆખી રાત શÆ પસાર થશે? 

    એક સાથીએ ર&તો �ચુ1યો ,” આપણે ચાર બા<ુએ તાપણા ંકર� દઈએ. અને એક એક જણ વારાફરતી ચોક� કરતો રહ�.” 

આમ ભયના ઓથાર વ6ચ ેબેળે બેળે રાત તો નીકળ� ગઈ. 

    મળ&nંુ થવાની તૈયાર� હતી, અને lલુાની Äખ >લુી ગઈ. તેને  <ુની એક યાદ તાJ થઈ ગઈ. એના કોતરમાથંી બે 

ચાર મીPો સાથે એ નદ�થી �ુર જગંલ તરફ શીકારની શોધમા ંગયો હતો. પણ થોડ� આગળ જતા ંઆમ જ વાઘ સાથે Mઠુભેડ 
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થઈ હતી. એક સાથીને ઉપાડ�ને વાઘ જગંલમા ંભાગી ગયો હતો. Kયારથી એના કોતરના લોકો એ દ�શામા ંશીકાર� જવાAુ ં

ટાળતા હતા. 

    lલુાને મનમા ંવીચાર આ1યો. “ જો નસીબ જોર કર� ુ ંહોય તો આમને આમ આગળ વધતા રહ�એ તો, કદાચ નદ� 

ક�નારો આવી �ય.”  

   સવાર પડÇુ.ં બી� એક સાથીએ ક`ુ ં ," sુ ંતો પાછો જતો રsુ ં¯.ં આગળ તો વધાર� વાઘ સામા આવશે. આમ આવા 

ઘનઘોર જગં:કમા ંઆગળ વધવાAુ ંખો¨ંુ સાહસ આપણે ન કર�ુ ંજોઈએ. " બી�એ પણ એમા ંટાપશી %રુાવી. 

    બtેએ  પાછા ફરવા Jદ પકડ�. તેમને ડર હતો ક� આગળ જતા ંવધાર� સ�ંયામા ંવાઘોનો Mકુાબલો કરવો પડ� તો? 

lલુાએ  તેમની વીરતાને પડકાર� અને ખાલી હાથે પાછા જવામા ંખાનના રોષનો ભોગ થવાની ચેતવણી પણ આપી. બેળે 

બેળે lલુો તેમને બે દ�વસ ધીરજ ધરવા અને પોતાની સાથે રહ�વા સમ�વી શ�ો. 

    છેવટ� Pણે જણે આગળ યાPા શ_ુ કર�. ચઢવાનો  ઢોળાવ તો  ખાસ ન હતો, પણ જગંલ વધાર� ને વધાર� ગાઢ થ�ુ ંજ�ુ ં

હ� ુ.ં બtે બા<ુ અKયતં Xચે �ધુી પવ@તની દ�વાલ તેમને ઘેર�ને ઉભી હતી. lલુાએ  બs ુMoુક�લીથી સાથીઓને સમ�1-ુ ંક�, 

બધી સેના ભેગી મળ�ને આ જગંલનો જ_ુર� ભાગ કાપી કોતર� નાખંે તો; બે પવ@ત વ6ચેનો ર&તો બની �ય. પણ હાલ તો 

બધાએ ગીચ ઝાડ� વ6ચેથી ટાચંા સાધનો વડ� જ માગ@ કરવાનો હતો.   ઝાડ� અને ઝાખંરાને કાપતા ંકાપતા ં ¨ુકડ� દ�ીણ 

તરફ આગળ વધી. 

    જોક�, આ માગ@ સાવ સીધો ન  હતો. ર&તો �ાકં થોડોક ઉપર અને �ાકં થોડોક નીચે અને વાકંો �ુકંો જતો હતો. ચાર�ક  

વળાકં પસાર કર�ને પાચંમા દ�વસે,  આગળ ચાલતા,ં એક જણને �ુર નીચે, કાઈંક લા�ંુ ંઅને ચળક�ુ ંનજર� ચઢÃુ.ં તેણે એની 

તરફ lલુાAુ ં4યાન દો-ુ�. lલુાની અAભુવી Äખ  0ના ક�નાર� પોતાના ંકોતર આવેલા ંહતા,ં તે નદ�ને તરત પારખી ગઈ. 

તેના મyમાથંી 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 ઉKસાહમા ંબધા નાચી 

ઉઠ�ા . હવે પા¯ ંફરવાAુ ંકોઈ નામ લે તેમ  ન હ� ુ.ં બી� બે દ�વસ, અને ર&તો દ�ખીતી ર�તે નીચે તરફ ફંટાવા લા�યો. Pી� 

દ�વસે તો Pણે જણ નદ�ના ક�નાર� આવીને ઉભા રહ� ગયા. 

    બ ેપવ@ત વ6ચેનો ઘાટ એમને મળ� ગયો હતો. બધા ઝાડ�, ઝાખંરા ંઅને નડતા ંઝાડ કાપવામા ંઆવે તો ઘોડા પર આખો 

ઘાટ બે જ દ�વસમા ં વટાવી દ�વાય;  એવો Hદાજ નીક¡યો. નદ�મા ંમન Mકુ�ને બધા [હાયા; અને સફરનો થાક ઉતાર�,  

હળવા Èલ 0વા બની ગયા. હવે વળતી Mસુાફર� શ_ુ થઈ. ર&તામા ંઠ�ર ઠ�ર તરત મળ� �ય તેવા સગડ Mકુતા ંMકુતા,ં  સૌ 

આ1યા હતા એ જ ર&તે પાછા વ¡યા. �યા ંઘોડા બા4ંયા હતા, Kયાથંી ચોથા સાથીને લઈને બધા લoકરની છાવણી તરફ પાછા 

વ¡યા. 
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   પડાવે પહyચીને lલુાએ ખાનને આ �ભુ સમાચાર આmયા. ખાન તો lલુાને ભેટ� જ પડ�ો. મ:લnુ&તી પછ� lલુાની આ 

બીજો અગKયની સી�� હતી.. આ શોધ આવનાર વષ�મા ંએક Bાતંીકાર� અ[વેષણ %રુવાર થવાની હતી. ભાવીના ગભ@મા ં

લપાઈને પડ�લા, બે સાવ વીપર�ત સ&ંnૃતીઓના ંMઠુભેડ, સઘંષ@ અને એક�કરણની 3B�યાનો   3સવ હવે હાથવÆતમા ંહતો.    

અABુમણીકાઅABુમણીકાઅABુમણીકાઅABુમણીકા    
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3કરણ3કરણ3કરણ3કરણ    – 33334 4 4 4 : : : : 1-હુ રચના1-હુ રચના1-હુ રચના1-હુ રચના 

 ખાનના ત�ંમુા ંબધા સરદારો ભેગા થયા હતા. 

  ખાન :” મીPો! તમને બધાને lલુાએ કર�લી બs ુ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 lલુાને આ માટ� મારા Hતરથી Mબુારકબાદ� 

આ%ુ ં¯.ં હવે અહ« હાજર રહ�લ સૌને આગળ આપણે �ુ ંકર�ુ ંતે માટ� �ચુન આપવા sુ ંઆમPંણ  આ%ુ ં¯.ં” 

   બધાએ પોતપોતાના વીચાર ર<ુ કયા@. વીષદ અને સવ@Iાહ� ચચા@ વીચારણા બાદ, બધા એ વાત પર સમંત થયા 

ક�, ભલે વાર થાય; પણ નવા 3દ�શમા ં%રુ� તાકાત સાથે અને %રુ� તૈયાર� બાદ જ ચઢાઈ કરવી જોઈએ. વળ� એ 

3દ�શના લોકોને આવનાર આપ�ીનો આગોતરો �યાલ આવી ન �ય એ માટ�ની તક�દાર� પણ રાખવી જોઈએ. 

   બs ુજ વીચારવીમશ@ બાદ ખાને નીણ@ય લીધો ક�, 

“ lલુા અને જ�ગાની સાથે ખાસ �ુટં� કાઢ�લા, સૌથી બહા�ુર,  વીસ સૈનીકોની એક ¨ુકડ� પવ@ત પર સી�ુ ંચઢાણ કર�, 

જગદંબાના મદં�ર �ધુી પહyચી જશે અને Fmુતતા સાથે, નદ�ની બીJ તરફ �ુ ંચાલી ર`ુ ં છે; તેની તપાસ કરતી 

રહ�શે. sુ ંબી� સરદારો, ઘાટના નવા ર&તામાથંી ઝાડ, અને ઝાડ� ઝાખંરા ં�ુર કર� તેને Pણ Pણ ઘોડ�&વાર એક સાથે 

Mસુાફર� કર� શક� તેટલો પહોળો બનાવવાના કામ પર -�ુના ધોરણે કાય@વાહ� શ_ુ કર��ુ.ં ર&તાની લબંાઈ જોતા,ં 

lલુાના Hદાજ 3માણે, આ કામ એક મહ�નામા ં%_ંુુ થ�ુ ંજોઈએ. આથી આવતી %નુમ પર આખી સેના નદ�ક�નાર� 

પહyચી જશે; તેમ મને લાગે છે. અને Kયાર બાદ આBમણ! “  

   આખી કામગીર� ચાદંો ફર� આખો બને Kયા ં �ધુીમા ં %રુ� થઈ જશે; તેવો Hદાજ પણ કાઢવામા ં આ1યો. આ 

નીણ@યની �ણ થતા,ં લાબંી સફરથી અને કશી કામગીર� વીના, રાહ જોઈને  કંટાળેલી સેનામા ં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�, nુહાડ�ઓ બનાવવાના કામમા ંલાગી ગઈ. આ બs ુજ Moુક�લ કામ હ� ુ ંકારણક�, ઝાડ કાપી 

શક� તેવા ધારદાર પvથરો તૈયાર કરવા; એ બs ુજ ધીરજAુ ંકામ હ� ુ.ં વળ� ઝાડ કાપવાની શ_ુઆત કયા@ બાદ, એક 

nુહાડ� બs ુથોડાક જ સમય માટ� ધારદાર રહ� શક� તેમ હતી. આથી કામ શ_ુ કરવાની સાથે સતત નવી nુહાડ�ઓ 

બનાવતા રહ�વાAુ ંહ� ુ.ં આ  કામના અAભુવી સૈનીકોને આ ¨ુકડ�મા ંજોતરવામા ંઆ1યા. 

    આખા પડાવ માટ� રોજના ખોરાક અને પાણીની 1યવ&થા કરવાAુ ં કામ પણ બs ુજ મો¨ંુ હ� ુ.ં વળ� ઘાટના આ 

ર&તા પર ઘણી મોટ� સ�ંયામા ંવાઘનો સામનો પણ કરવાનો હતો. આથી કાબેલ શીકાર�ઓની એક ¨ુકડ�ને  આ જ 

કામ સyપવામા ંઆ1-ુ.ં  જો ક�, અKયાર �ધુી રણ3દ�શમા ં પડ�લી આપદાઓ �ુર થઈ ગઈ હતી. પવ@ત ઉપર ઝરા અને 
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વન&પતીના કારણે %રુતા 3માણમા ંફળો, શીકાર અને પાણી મળતા ંહતા.ં વન&પતીઓના �ણકાર બે વૈદરાજો  અને 

3માણમા ંકમજોર પણ સેવા�તૃીવાળા બે મદદનીશો ઘવાયેલા ક� માદંા પડ�લા સૈનીકોની �çુષુામા ંસતત જોડાયેલા 

રહ�તા હતા. જગંલમાથંી ઓસડ�યા ંઅને વેલાઓના પાટા તેમની પાસે હ�મેશ હાજર રહ�તા હતા. 

    એક નાની ¨ુકડ� ઘાટના ર&તે આગળ અને આગળ વધી, જ_ુર� માહ�તી એકઠ� કરવા માટ� રોકવામા ંઆવી. કયા ં

કયા ં ઝાડ પાડવા તેનો નીણ@ય લેવો અને આવી પડનાર જોખમોનો Hદાજ  કાઢવો; એ આ ¨ુકડ�ના ં કામ હતા.ં 

ઓછામા ંઓછ� મહ�નતે વ� ુલાબંો ર&તો રોજ તૈયાર થાય તે આ સવ��ણ પર આધાર�ત હ� ુ.ં 

   એમ પણ નÉ� થ-ુ ંક� દર Äતર� દહાડ� lલુા અને જ�ગાની ¨ુકડ�ના  બે પગપાળા સૈનીકો, આવ� કર�; ખાનને 

 સતત માહ�તી આપતા રહ�શે; અને ખાનની �ચુનાઓ તેમને પહyચાડતા રહ�શે. ખાનની �ુરંદ�શી અને વહ�વટ� 

કાય@દ�તાના 3તાપે, આ આખીયે 1યવ&થા ઉભી થઈ શક� હતી. 

    આગ�ંકુ ચઢાઈAુ ં કામ હવે તડામાર ચાU ુથઈ ગ-ુ ં હ� ુ.ં આ અગાઉ, નવા 3દ�શો પર આધીપKય જમાવવાના, 

તેના પીતાના પરાBમોમા ં જોડાઈને ખાનની શ2તીઓ ક�શોર વયથી જ ઘડાઈ હતી. પણ અKયાર �ધુીમા ં હાથમા ં

લેવાયેલ  સાહસો કરતા,ં આ અભીયાન ઘ�ુ ંવધાર� મહKવાકા�ંી અને વીકટ હ� ુ.ં બાહોશ રાજકતા@ તર�ક� ખાનને માટ� 

આ બs ુજ ઉ�ેજક અને અKયતં ધીરજ માગંી લે તેવો પડકાર હતો. આખીય સેના નવા 3દ�શમા ંઆ નવતર સાહસ 

માટ� તલપાપડ બનીને  ઝÎમી રહ� હતી.    

અABુમણીકાઅABુમણીકાઅABુમણીકાઅABુમણીકા 
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3કરણ3કરણ3કરણ3કરણ    – 33335 5 5 5 : : : : જગદંબાજગદંબાજગદંબાજગદંબાની Fફુામા ંની Fફુામા ંની Fફુામા ંની Fફુામા ંમPંણામPંણામPંણામPંણા 

   lલુો અને જ�ગો જગદંબાના ચીPની સામે ઉભા હતા. તેમની સાથે તેમના બધા સાથીદારો પણ હતા. મદં�ર કચરાથી 

ભર�Uુ ંહ� ુ.ં દ�ખીતી ર�તે તેની સારસભંાળ બરાબર રખાતી ન હતી. 

   lલુો ચીPવીચીP મનોભાવોમા ંખોવાઈ ગયો. આ એ જ જ�યા હતી; ક� �યા ંબાળપણથી -વુાનીના અનેક દ�વસો 

Fજુયા@ હતા. એના ચી�મા ં અનેક યાદો ઉભરાઈ આવી. અહ« એના સ&ંકારોAુ ં ઘડતર થ-ુ ં હ� ુ.ં અહ« એણે અનેક 

%�ુઓ થતી જોઈ હતી. અહ« જ એણે માના ખોળામા ંબેસી જગદંબાના Mખુારવ«દ સામે અહોભાવ અને ભયના મીC 

ભાવોથી, બાળ�લુભ ક:પનાઓ  કર� હતી. અહ« જ તે ક�શોરાવ&થાના સાથીઓ સાથે શીકારની રમતો ર�યો 

હતો. અહ« જ એણે એકલા આવીને _ુપલીને પામવાની જગદંબાને અરજ કર� હતી. &વદ�શ છોડ�ને ભાગતા ંપહ�લા,ં 

અહ« જ તેણે કડવા વખ ચી�ે, વેર વાળવાના કસમ ખાધા હતા. 

    પોતે ક�ટલો બધો બદલાઈ ગયો હતો? એક �ણ માટ� તેને પોતાના માટ� તીર&કાર થઈ આ1યો. lલુાને ઝેર ખાઈ 

મર� જવા 0�ુ ંલા�-ુ.ં એના પેટમા ંવીણા�ં ુટંા થવા લા�યા. 

   ‘ મÆ બાપદાદાનો વીuાસઘાત કય� છે. sુ ં >ટુલ ¯,ં ભાગે�ુ અને નામદ@ . મારા ં &વજનોનો મÆ \ોહ કય� છે. sુ ં 

Jવવાને પણ લાયક નથી.  ‘ 

     પણ આ સાથે તેને _ુપલી ¤ારા થયેલો માનભગં, માદર�વતનથી ખાનના 3દ�શ �ધુીની ભયાનક Mસુાફર�, 

હાડપ«જરોના નાચAુ ં �ુઃ&વmન, નવા 3દ�શમા ં 3ાmત કર�લી સી��ઓ, ખાનના દરબારમા ં &વ3યKને 3ાmત કર�Uુ ં

માનભ-ુ� &થાન, <ુtોની સેવા, _ુપ_ુપના Hબાર 0વી, અનેક ^ીઓ સાથે માણેલી રંગર�લીઓ, ભવીNયમા ંનીશકં 3ાmત 

થનારા નવા વીજયો...  આ બ�ુ ંપણ તK�ણ 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 lમુીકા જ હવે તેણે બ�વવાની હતી. 

    જ�ગાએ lલુાના ખભે હાથ M�ુો અને બો:યો, ”ક�મ, દો&ત! ક�મ આટલો બધો ઉદાસ થઈ ગયો? પાછા ફરવા 

વીચાર� ર�ો છે, ક� �ુ?ં” 

   lલુો,: “ ના ર� ના ! એ�ુ ંક�ુ ંનથી. આ તો માર� માAુ ંમદં�ર. ” 

   પણ જ�ગો તેના મનોભાવો કળ� ન શક� તેટલો અ�ધુ થોડો જ હતો? તે lલુાનો lતુકાળ બરાબર �ણતો હતો. 

તેણે lલુાને ક`ુ,ં” હવે તો તને વેર વાળવાની તક મળવાની છે. તાર� તો નવી આશામા ંનાચ�ુ ંજોઈએ અને તારા 

ભગવાનના એ માટ�  આશીવા@દ માગંવા જોઈએ. ચાલ આપણે શીકાર લઈ આવીએ અને તાર� જગદંબાને ચઢાવીએ.” 
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     lલુો ક�ુ ંબો:યા વીના બધા સાથીઓની સાથે મદં�રની બહાર આ1યો. lલુો અને જ�ગો બહાર એક પvથર પર 

બીરા�યા. બી� સાથીઓ શીકારની શોધમા ંઆ<ુબા<ુ ઉપડ�ા. 

    થોડ� વાર� એ લોકો એક હરણને માર�ને લઈ આ1યા. સાથે એક જણને પણ દોરડા વડ� બાધંીને ક�દ કર� લા1યા 

હતા. lલુો તરત બાનાને ઓળખી ગયો. નદ�ના કોતરોમા ંરહ�તા એક માP કબીલાનો તે સÌય હતો. તેણે પણ lલુાને 

ઓળખી કાઢÊો. 

     ભયભીત બની ગયેલા અને થરથર કાપંતા બાનાના Jવમા ં Jવ આ1યો  તે બો:યો: “ અર�! lલુા, � ુ ં અહ« 

�ાથંી? અમે તો એમ માનતા હતા ક�, � ુ ંતો કાળભૈરવને ધામ પહyચી ગયો છે. આ બધા કોણ છે? એમની પાસેથી 

મને છોડાવ.” 

    lલુાએ બાનાને બધંનMકુત કરવા sકુમ કય�. ગોરા, Xચા, પહોળા અને જમ�ુત 0વા લાગતા, આ માણસો lલુાને 

આટUુ ં બ�ુ ં માન આપે છે, તે જોઈ બાનો તો ચક�ત જ થઈ ગયો. ગોવાની વસાહત માટ� એના કબીલાને સખત  

અણગમો હતો. આ નવા અAભુવે એક નવી નÉોર શ�તાને જ[મ આmયો હતો. �ત�તના વીચાર એના મનમા ં

પાગંરવા અને ઉભરાવા લા�યા. જગદંબાના lલુા પર ચાર હાથ હતા એમ બાનાને લા�-ુ.ં તેને lલુો ગોવા કરતા ંપણ 

મહાન ભાસવા લા�યો. 

    lલુો અને બાનો વાતે વળ�યા. થોડ�ક જ વારમા ં lલુાને નદ� પારની વસાહતોની, એમણે સાધેલી અlતુ%વુ@ 

3ગતીની, હાથીઓના 3દ�શની.... એમ ઘણી બધી બાતમી 3ાmત થઈ ગઈ. lલુાએ બાનાને ર�ણની બાહં�ધર� આપી. 

lલુા પસેથી, ખાનના અ3તીમ સામvય@ની માહ�તી 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 lલુાએ આm-ુ.ં 

    lલુાએ જ�ગાને બાનાનો પર�ચય કરા1યો, બાનાના કબીલાનો સહકાર મળવાની  શ�તા �ણી, જ�ગો તો 

lલુાની હyશીયાર� અને વીચ�ણતા પર આફર�ન થઈ ગયો.  બે તીરંદાજ સૈનીકો સાથે બાનાને તેના કબીલા તરફ 

જ�ગાએ વીદાય આપી.  

   થોડ�વાર� બાનો કબીલાના બે Mખુીયા સાથે પાછો ફય�. જગદંબાની સા�ીએ જ�ગો, કબીલાના વડ�લો, અને 

�ુભાષીયા તર�ક� lલુાની વ6ચે લાબંી મPંણાઓ ચાલી. એકમેકને સહકાર આપવાના કોલ દ�વાયા. માતાની હાજર�મા ં

દ�શ\ોહના કરાર નÉ� કરાયા. આખી વાત એકદમ Fmુત રાખવાના વડ�લોએ સોગન ખાધા. 

   લોહ�Aુ ંએક પણ ટ�%ુ ંપાડ�ા વગર, ખાનની વીજયયાPાAુ ંપહ�Uુ ં ચરણ સફળ બ[-ુ ંહ� ુ.ં બી� દ�વસની સવાર�, 

એક સૈનીક આ �ભુ સમાચાર ખાનને પહyચાડવા, ઓતરાદ� દ�શામા ંનીકળ� ��ુો હતો.   

અABુમણીકાઅABુમણીકાઅABુમણીકાઅABુમણીકા 
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3કરણ3કરણ3કરણ3કરણ    – 33336 6 6 6 : : : : અતીતના ંrધાણઅતીતના ંrધાણઅતીતના ંrધાણઅતીતના ંrધાણ 

    &વmન અને �Fતૃ અવ&થાની વ6ચે ઝોલા ંખાતા ગોવાને એની Îપંડ�ની બહાર કોઈ દદ@થી કણસ�ુ ં હોય તેવો 

ભાસ થયો. ભળભાખંÂં થવામા ંહ� ુ.ં એનો ઉઠવાનો સમય પણ થઈ ��ુો હતો. ગોવો  Äખો ચોળતો બહાર આ1યો. 

   આછા ઉ�સમા ંતેને જમીન પર કોઈ પડ�Uુ ંહોય તેમ લા�-ુ.ં તે �ેની નJક ગયો અને તે માનવ આnૃતીને ઢંઢોળ�. 

ભીના ંભદ ચામડાથંી લદબદ કોઈ ^ી કણસી રહ� હતી. તેને હાથ અડાડતા ંતે ઠડંોગાર લા�યો. ગોવો Îપંડ�મા ંગયો 

અને _ુપલીને ઉઠાડ�. બtેએ Xચક�ને તે ^ીને Hદર આણી. _ુપલીએ અ�ની પેટા1યો. આગના આછા ઉ�સમા ંબtેએ 

તેને ઓળખી કાઢ�. એ તો નદ�પારના ંકોતરોમા ંરહ�તી, પણ _ુપલીના પીયરના કબીલાની મtો હતી - બાનાની પKની.  

   _ુપલીએ મtોને નીવ@^ કર�, તાપણાનંી નJક ખસેડ�. થોડ�ક વાર� આગની ગરમીથી મtોના દ�હમા ં ગરમાવો 

પથરાવા લા�યો. તેAુ ં કણસવાAુ ં બધં થ-ુ.ં અને તે Xઘમા ં પડ� ગઈ. તેને ચામ�ુ ં ઓઢાડ� _ુપલી નીKયકમ@મા ં

પલોટાઈ. �રુજ માથે થવામા ંઆ1યો Kયાર� મtોએ Äખ ખોલી. Îપંડ�ના Äગણમા ંકાનો એના મીPો સાથે રમતો 

હતો. મtોએ એને �મુ પાડ� બોલા1યો, અને ક`ુ,ં” કાના! � તાર� મા ક� બાપાને બોલાવી લાવ.” 

    કાનાએ ગમાણમા ંજઈ _ુપલીને આ સમાચાર આmયા. _ુપલી બ�ુ ં કામ પડ�ુ ં Mકુ� દોડતી આવી %ગુી. મtોને 

ગરમાગરમ શેઢક�ુ ં �ુધ પીવડા1-ુ.ં હવે તેને શર�ર� બરાબર ઠ�ક છે, એની ખાતર� થતા ં _ુપલી બોલી,” ક�મ મtો! 

આટલી રાતે નદ� તર�ને ક�મ આવી? Kયા ંબ�ુ ંબરાબર તો છે ને? ક�મ તાર� બાના હાર� કાઈં બોલચાલ થઈ છે 

    ભયભીત અને રડમસ ચહ�ર� મtોએ ક`ુ,ં” _ુપલીબેન, ગોવાભાઈને બોલાવી લાવો. માર� તમાર� બtેની સાથે બsુ 

અગKયની વાત કરવાની છે.” 

   _ુપલીએ કાનાને હાકોટો માર�, ગોવાને અબઘડ� બોલાવી લાવવા ક`ુ.ં થોડ�ક વાર� ગોવો હડ� કાઢ�ને  આવી 

પહy6યો. તેને પણ મtોના આમ આક&મીક આવવાAુ ંરહ&ય �ણવાની બsુ ઉKકંઠા હતી. 

   ગોવો આવી જતા ં મtો હ�બકા ં ભરતા ં બોલી,” ગોવા ભાઈ અને _ુપલીબેન!  એ લોકો બs ુ ભયકંર માણસો છે. 

એમની પાસે ચામડાની દોર� બાધેંલી, વાકં�, પાતળ� સોટ� છે અને તેનાથી બીJ સોટ� �ુર �ધુી શીકાર તરફ ફºક� છે. 

અને એક જ ઘાએ હરણ ભyય ભેFુ.ં બs ુXચા અને કદાવર એ લોકો છે. એ તમને બધાનેં માર� નાખવાના છે.” 

    ગોવાને આ ઉટપટાગં વાતમા ં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 રડતા ંરડતા ંબોલી,” સાવ અ�®યા એ લોકો છે. કશી સમજણ ન પડ� તેવી  ભાષા બોલે છે. પવ@તની પેલે 

પારથી �ુરના 3દ�શમાથંી એ લોકો આવેલા છે. મારા બાનાને ઢોર માર માર�, દોરડા વડ� બાધંીને એ લોકો લઈ ગયા 

હતા. એમની સાથે આપણા મલકમાથંી ગાયબ થઈ ગયેલો lલુો પણ છે. પણ lલુાએ એને છોડા1યો. lલુો તો એ 

બધાનો સરદાર બની ગયો છે. બધા એAુ ંક`ુ ંમાને છે. lલુાને એમની ભાષા પણ આવડ� છે. અમારા બધા વડ�લો 

અને એ લોકો સાથે જગદંબાના મદં�રમા ંવાતો પણ  થઈ છે. અમારા વડ�લો તો બs ુજ હરખમા ંઆવી ગયા છે; અને 

એવી વાતો કર� છે ક�, ‘હવે ગોવાAુ ંFમુાન ઓ¯ ંથશે. આ બધા એની સાન ઠ�કાણે લાવશે.’ મને તો આ ઠ�ક  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� નદ�મા ંખાબક� અને બેળે  બેળે તમને આ ખબર આપવા આવી ¯.ં હº ગોવા ભાઈ! 

આપણી �તAુ ંહવે �ુ ંથશે? ”  આટUુ ંબોલતામા ંતો મtો Þસુક� ને Þસુક� રડવા માડં�. 

   હવે ગોવાના મનમા ંગેડ બેઠ�. તેણે પવ@તની ટોચની પેલે પારના દલદલમા ંભેગી થયેલી છાવણી યાદ આવી ગઈ. 

એ લોકો અભે� પવ@ત પાર કરવામા ંસફળ થયા લાગતા હતા. હવે એ અ�ાત ભય સાવ નJક આવીને ઉભો થઈ 

ગયો હતો. એ અ�®યા લોકો ગોવાની �તી કરતા ં વધાર� સશ2ત હોય તેમ જણા� ુ ં હ� ુ;ં અને તેમની પાસે વધાર� 

હ«સક, વધાર� શ2તીશાળ� શ^ો પણ હોવાની %રુ� શ�તા હતી. કદાચ એમની સ�ંયા પણ ઘણી વધાર� હશે. >ટુલ 

lલુાએ એમને વેરની આગમા ંખÆચીને આ®યા છે, તે વાત નીવ)વાદ હતી. _ુપલીને પણ lલુા સાથેની એ Mઠુભેડ યાદ 

આવી ગઈ. જો ગોવાએ lલુાને કાળભૈરવના થાનક� પહyચતો કરતા ંન રોક� હોત; તો આ કાળોતરો દ�વસ ન આ1યો 

હોત. પણ હવે આમ વીચાર કરવાનો કોઈ અથ@  ન હતો. આવનાર આપ�ીનો Mકુાબલો કયા@ xવગર કોઈ આરો ન 

હતો.  

ગોવાએ મtોને %છુÃુ,ં” એ લોકો ક�ટલા છે?” 

મtોએ પાચં Äગળ�ઓ ચાર વખત બતાવી. 

ગોવો કહ�.” લે, �ુ ંનકામી ગભરાય છે. sુ ંએક જ હાકોટો ક_ંુ અને આપણી બધી વ&તી ભેગી ક_ંુ તો આખો નદ� ક�નારો 

ઉભરાઈ �ય એટલી આપણી વ&તી છે.” ( એ જમાનામા ં�ા ંઅ�ર�ાન ક� Hક�ાન વીકસેUુ ં હ� ુ?ં) 

મtો કહ�,” ના , ગોવા ભાઈ , એમ નથી. એમનો કોઈ ખાન કર�ને મોટો માણસ છે. અને એને lલુો અને તેનો જ�ગા 

નામનો બીજો સાથી આગેવાન બsુ માનથી યાદ કર� છે. એ બtેએ અમારા વડ�લોને એમ ક`ુ ંછે ક�, ખાન તો આપણી 

જગદંબા કરતાયં વધાર� તાકાતવાળો છે. અમારો કબીલો ખાનને મદદ કર� તો, ખાન અમને બs ુમો¨ંુ ઈનામ આપશે 

એમ lલુાએ ક`ુ ંછે. કાલે રાતે �તુા ં�તુા ંબાનાએ આ બધી વાત મને કહ�, અને માર� Xઘ હરામ થઈ ગઈ.” 

ગોવાએ મtોને સાKંવના આપી. Hધાર� રાતે નદ� પાર કર�ને, અને પોતાના �નને જોખમમા ંનાખીને આ અગKયની 

માહ�તી %રુ� 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 જગદંબાને માથે રાખીને પોતાની �તી માટ� કાઈંક સા_ંુ ક-ુ� છે, તેવી તેને ખાતર� 

થઈ ગઈ. તે હવે ની£«ત બનીને _ુપલીને કામમા ંમદદ કરવા લાગી. 

ગોવાએ તેની સાથે રહ�તા સાથીઓને તાKકાલીક બોલા1યા. કલાક�ક મPંણાઓ ચાલી. સાજં પડ� તે પહ�લા ં તો દસ 

સદં�શવાહકો બધા કબીલાઓને આ મyકાણના સમાચાર પહyચાડવા બધી દ�શામા ંનીકળ� પડ�ા. 

એ બધાના ગયા પછ� ગોવાએ પાચંાને %છુÃ ુ ં," પાચંા , �ુ ંઆ બાબતમા ં�ુ ંસલાહ આપે છે ? " 

પાચંો બો:યો ," ગોવા, એમની પાસે આપણા કરતા ંવધાર� શ2તીશાળ� સાધનો હોય તેમ લાગે છે. જો ખર�ખર તેમ હશે, 

તો આપણી બધી વ&તી ભેગી થાય; તો પણ આપણે તેમનો Mકુાબલો ન કર� શક�એ." 

ગોવો," તો �ુ ંકર�ુ?ં" 

પાચંો , " મને લાગે છે ક�, sુ ંએકદમ ચોર�¯પીથી સામે પાર પહyચી �X, અને એ સાધનો ક�વા ંછે, તે �ણી લા�ુ.ં પછ� 

આપણે પણ એવા ંસાધનો બનાવવાની કળા શીખી લઈએ." 

ગોવો," તાર� વાત તો સાવ સાચી છે. પણ તાર� બsુ મો¨ંુ જોખમ વેઠ�ુ ંપડ�. અને તને Fમુાવવો પડ�, તે આપણી �તને 

કદ� ન પોસાય." 

પાચંો ," ગોવા, �ુ ંમાર� ફ�કર ન કર. મને માર� �તને સભંાળતા ંઆવડ� છે. પણ આ કામ કયા@ વગર આપણો આરો 

નથી." 

કમને ગોવાએ પાચંાને આ અભીયાન માટ� પરવાનગી આપી અને તેને સફળતા મળે, તે માટ� જગદંબાને અરજ કર�. 

અને તે જ રાતે Hધારપીછોડાનો લાભ લઈ પાચંો નદ�પાર કર� ગયો. હવે બsુ જ મોટ� આપ�ીના ંવાદળ ઘેરાવા 

માડં�ા હતા.ં બધા સાથે મળે; અને પાચંો સફળતાથી  નવા ં શ^ો બનાવવાની કળા જલદ� શીખી લે;  તો જ એ 

આપ�ીનો Mકુાબલો શ� બને એમ ગોવાને 3તીતી થઈ ગઈ. 

એ રાતે _ુપલીએ ગોવાને રોજ કરતા ંવ� ુ 1હાલ ક-ુ�. એને એ સમ�ઈ ગ-ુ ંક�, હવે આખી �તના અ&તીKવનો આધાર 

ગોવા ઉપર છે. 

અABુમણીકાઅABુમણીકાઅABુમણીકાઅABુમણીકા 
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3કરણ3કરણ3કરણ3કરણ    – 37 37 37 37 : : : : પહ�લો ��સુપહ�લો ��સુપહ�લો ��સુપહ�લો ��સુ 

    નદ� ઓળંગીને પાચંો ઓલી પાર પહy6યો;  Kયાર� હ<ુ ઉષારાણી પધાયા� ન હતા.ં પાચંાએ ઝડપથી એના કદમ બાનો 

રહ�તો હતો તે કોતરો તરફ ભરવા માડં�ા. અજવાÂં થાય અને નીKયB�યાઓ માટ� કોતરવાસીઓ નદ�ક�નાર� આવી 

પહyચે; તે પહ�લા ંએણે ¯પાવાની 1-હુાKમક જ�યા શોધી કાઢવાની હતી. 

    બાનાના કોતરોની સામે નદ�ક�નાર� નાનક�ુ ંમેદાન હ� ુ.ં કોતરવાસીઓની બધી સામાJક 3��ૃી Kયા ંથતી હતી. એ 

મેદાનની નJક આવેલા એક મોટા ઝાડની ઉપર પાચંો ચઢ� ગયો. એણે એવી ડાળ પસદં કર�, 0ના ઉપરથી તે 

મેદાનમા ંથતી હ�લચાલ પર નજર નાખંી શક�. તેને આ જ�યાએ આખો દ�વસ પસાર કરવાનો હતો. રાતે અગમચેતી 

વાપર�ને તેણે શીકાર અને પીવાAુ ંપાણી પોતાની પાસે રા�યા ંહતા,ં 

     �રુજ Xચો આવતા ં�ધુી અનેક લોકો નદ�એ જઈ , નીKયકમ@ પતાવી પાછા કોતર ભેગા ંથતા ંહતા.ં પણ શીકાર� 

જવાની કશી 3��ૃી જણાતી ન હતી. પાચંાને આ£ય@ થ-ુ.ં ‘ જ_ુર કાઈંક સામાJક કાય@ થવાAુ ંલાગે છે. ’ અને પાચંાની 

મા[યતા સાચી પડ�. �રુજ ઠ�ક ઠ�ક Xચે આવતા ંમેદાનમા ં કોતરવાસીઓ ભેગા થવા માડં�ા. ^ીઓ, %_ુુષો, બાળકો – 

બધા.ં સૌ આ�રુતાથી કોઈના આવવાની રાહ જોઈ ર�ા ંહતા.ં 

   અને Kયા ંએ લોકો આવી પહy6યા. Xચા, પહોળા અને ગૌરવણ@ના એ લોકો હતા. માP એક lલુો જ એમનાથી અલગ 

તર� આવતો હતો. પાચંાએ તરત એને ઓળખી ના�ંયો. ધીÉારAુ ંએક લખલ>ુ ંપાચંાના દ�હને હચમચાવી ગ-ુ.ં 

   ‘ આ દ�શ\ોહ�, આ કરમચડંાળ, 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 આપ�ી આ નરાધમના કારણે 

ઉભી થઈ છે.  પણ પાચંાએ 3યKન%વુ@ક પોતાનો Bોધ Hદર ને Hદર સમાવી લીધો. એને વાચા આપવાAુ ં તેને 

પોસાય તેમ ન હ� ુ.ં 

    હવે નવી ટોળ�નો નાયક ક�ુકં અગડ ંબગડ ંબોલવા લા�યો. થોડ� વાર� lલુાએ બોલવા માડંÇ ુ.ં પાચંો એ સાભંળ� 

શકાય એટલો નJક ન હતો. પણ બધી વ&તીએ lલુાની વાતને તાળ�ઓથી વધાવી લીધી., 

    પછ� નવા આગ�ંકુ માણસોમાથંી એક આગળ આ1યો. તેના હાથમા ંબધાની 0મ એક વાકં� અને દોર� બાધેંલી 

સોટ� હતી. તેના ખભા પર સીધી સોટ�ઓનો ભારો હતો. તેણે એક સીધી સોટ� લઈ, દોર� સાથે પકડ� અને પછ� વાકં� 

સોટ�ને જોરથી ખÆચીને છોડ� દ�ધી. એ સીધી સોટ� સડસડાટ, એક ઝાડ  તરફ   ફગંોળાઈ અને  ઝાડના થડમા ં>ુપંી 

ગઈ, આમ Pણ વખત તેણે તીર છોડ�ા.ં બધા હ�રતભર� નજર� આ નવતર શ^ને નીહાળ� ર�ા.ં પાચંાને એની 

ઉપયોગીતા અને વેધકતા તરત સમ�ઈ ગયા.ં પvથર અને ભાલા કરતા ંઆ બેશક વધાર� અસરકારક શ^ હ� ુ.ં 
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    પછ� તો નવા આગ�ંકુો બધા કોતરવાસીઓને આ કળા શીખવવા લાગી ગયા. એક જણે ^ીઓને કામે લગાડ� 

દ�ધી. આગલા દ�વસે લાવેલા  સોટ�ઓ અને પvથરોના ઢગલા આગળ ધAષુ અને બાણ બનાવવાની કામગીર� શ_ુ 

થઈ ગઈ. સોટ�ઓના છેડ�  અણીદાર અને પાતળા પvથરો ઝાડના Fુદંર વડ� ચીપકાવાતા હતા. થોડ�ક સોટ�ઓના બે 

છેડ� Äતરડાની દોર� કસકસાવીને બધંાઈ રહ� હતી. 

   પાચંો 4યાનથી આ નવી કળાનો અÌયાસ કરતો ર�ો. તેને મનમા ંથ-ુ;ં ‘ બસ ! એક નMનુો મળ� �ય; તો કામ %_ંુુ 

થઈ �ય.” �રુજ માથે આ1યો. બધા ંભોજનની ધમાલમા ંપડ�ા. ફર� આરામ બાદ આની આ જ 3��ૃી શ_ુ. પાચંાએ 

મનમા ંગાઠં વાળ� દ�ધી. 

     અને છેવટ� રાત પડ�. ધAષુ અને બાણનો ઢગલો એમનો એમ રાખી સૌ કોતરો ભેળા થવા માડં�ા. અને Hધા_ંુ 

થતામા ંતો મેદાન ફર�થી નીÔન બની ગ-ુ.ં નવા આગ�ંકુો એમના આCય&થાન તરફ વીદાય થયા.  હવે કોઈ ચકUુ ં

પણ નહ« ફરક� તેની ખાતર� થતા ંપાચંો ઝાડ પરથી નીચે ઉતય� અને એક ધAષુ અને થોડા ંબાણ લઈ Hધકારમા ં

ગર� ગયો. 

    સવારમા ં ગોવાની Îપંડ�ની બહાર બtે મીPો આ નવી સપંદાની ચકાસણી  અને વાપરવાની કળા આKમસાત 

કરવામા ંમશFલુ બ[યા; Kયાર� માનવ જગત&નો પહ�લો ��સુ પોતાAુ ંકામ સફળતાથી પાર પાડવાનો અસીમ સતંોષ 

માણી ર�ો હતો. 

*** 

     બી� ચાર જ દ�વસ ... અને પાચંાએ નદ�ક�નાર� ઉગતા વાસંની સોટ�ઓમાથંી વધાર� સાર� Fણુવ�ાAુ,ં વજનમા ં

સાવ હલnંુ અને Mળુ બાણ કરતા ંઅનેક ગ�ુ ં�ુર જઈ શક� તે�ુ ંશ^ વીકસાવી દ��ુ ંહ� ુ.ં ગોવો પાચંાને ભેટ� પડ�ો. 

ગોવાના નેસમા ંતરત જ આ નવા સાધન બનાવવાની કામગીર� ચાU ુથઈ ગઈ. 

અABુમણીકાઅABુમણીકાઅABુમણીકાઅABુમણીકા 
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3કરણ3કરણ3કરણ3કરણ    – 33338 8 8 8 : : : :  જગંલમા ંપીછેહઠજગંલમા ંપીછેહઠજગંલમા ંપીછેહઠજગંલમા ંપીછેહઠ 

    નવા શોધાયેલા ઘાટમાથંી લoકર પસાર થઈ શક�, તે માટ�ની કામગીર� -�ુના ધોરણે ચાલી રહ� હતી.  ખાન �તે 

તેAુ ંનીર��ણ કરતો હતો. એક સાથે હ�ર માણસો કામ કરતા ંહોવાથી, એ ગાઢ જગંલ ગાJ ઉઠÇુ ંહ� ુ.ં રોજના ંઅનેક 

ઝાડ nુહાડ�ઓના 3હારોથી ધરાશાયી થઈ ર�ા ંહતા.ં 3nૃતી ઉપર સ&ંnૃતીAુ ંઆ અતીBમણ અlતુ%વુ@ હ� ુ.ં કપાયેલા 

થડોમાથંી રાતવાસો કરનારાઓના ંનીવાસ બનતા ંહતા;ં 0 વાઘોની ટોળ�ઓથી રાતના 3હર�ઓAુ ંર�ણ કરતા ંહતા.ં 

દ�વસે તો  કામ કરનારાઓના હોકારા, પડકારા અને ઝાડ ધરાશાયી થવાના અવાજોથી જગંલી �નવરો �ુર ભાગી 

જતા.ં પણ રાતની ની&તxધ શાતંીમા ંઆ ટોળક�ઓ પર હ«સક પ�ઓુ Pાકટવાની તક જવા ન દ�તા. 

     લગભગ ચોથા ભાગAુ ં જગંલ સાફ થઈ ગ-ુ.ં ખાને ઘોડ�&વાર સેનાને આગળ ધપવા sુકમ કય�. હવે સેનાને 

મેદાનમા ંરાખવી પોસાય તેમ ન હ� ુ.ં ખાને જગંલની અધવચમા ંજ પડાવ ખસેડવાનો નીણ@ય લીધો. પણ ઝાડ કાપતા ં

Åુઠંા ંજમીન સરસા ંરહ� ગયા ંહતા.ં અનેક ઘોડાઓના પગે ઈ�ઓ થવા માડં�. સાફ થયેલો ર&તો પાર કરતા ં સેનાને 

આખો દ�વસ નીકળ� ગયો. 

    ભયાનક જગંલમા ંઅને બtે બા<ુએ Xચા પહાડોની  વ6ચે સેનાએ નવો પડાવ ના�ંયો. ઘોડાઓ આ માહોલથી 

ટ�વાયેલા ન હતા. ઘવાયેલા ઘોડાઓ દદ@થી કણસતા હતા. એમને પાટાપ«ડ�  અને જમણ વીગેર� પતાવતા ંમધરાત 

Öુંકડ� આવી ઉભી. ચોક�યાતો સીવાય સૌ માડં Xઘમા ંગરકાવ થાય; એટલામા ંતો એક >ણુેથી �મુરાણ ઉઠ�. વાઘોની 

એક મોટ� ટોળ� બે ઘોડાઓ પર Pાટક� હતી. એમની અને ચોક�યાતો વ6ચે રાતના Hધકારમા ં ઝપાઝપી અને 

�મુરાણમા ં આખી સેના બેબાકળ� �ગી ઉઠ�. વાઘોના પ�ંથી ઘવાયેલા ઘોડાઓની મરણચીસોથી બાક�ના ઘોડા 

ભડ�ા અને બાધેંલા ંદોરડા ંતોડ� પાછા ભા�યા. ચાર�બા<ુ Hધા�ુધંી ફ�લાઈ ગઈ. રાતના Hધકારમા ંસેનાને દોરવણી 

આપી નીયPંણમા ંરાખવી એ લગભગ અશ� કામ હ� ુ.ં 

     બેબાકળો બનેલો ખાન અને બી� સરદારો, આ અણધાર� આપ�ી માટ� સાબદા ન હતા. આ અણધાયા@ �ુoમન 

સામે તેની સેના નીસહાય બની તીતરબીતર થઈ ગઈ. સવારના ઉ�સમા ં ખાને sકુમ આmયો ,” આપણે મેદાન 

વી&તારમા ંપીછેહઠ કરવાની છે.”  

    અને આ સીવાય બીજો કોઈ વીક:પ પણ �ા ં હતો?  �રુજ માથે આવતા ં �ધુીમા ં લoકર માડં ઠર�ઠામ થ-ુ.ં 

ખાનના ત�ંમુા ંનીરાશ વદને સરદારો ભેગા થયા. 

ખાન: ”હવે આપણે �ુ ંકર�ુ ંજોઈએ?” 

એક સરદાર,” ઘોડ�&વાર દળ સાથે આગળ વધવાનો �યાલ આપણે છોડ� દ�વો જોઈએ.” 
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બીજો સરદાર:” ઝાડ કાપવાની આપણી ર�ત બરાબર નથી. છેક Mળુમાથંી ઝાડ ન કાપવાને કારણે આપ�ુ ંલoકર બs ુ

ધીર�થી  આગળ વધે છે. એક જ દ�વસમા ંઆખો ઘાટ પસાર કર� દ�વાય; તો જ જગંલમા ંરાતવાસો ટાળ� શકાય. “ 

ખાન :” પણ તો તો આપણે બે Pણ %નુમ પતે Kયા ં�ધુી રાહ જોવી પડ�. આપણા માણસોનો <ુ&સો પણ ધીમો પડ� 

�ય. “ 

      આમ બs ુ ચચા@ઓ ચાલી.  વતનમાથંી  nુચકદમ કર�ને નીક¡યા હતા, તે <ુ&સો તો ગાયબ થઈ ગયો હતો. 

બધાના ચી�ને નીરાશા ઘેર� વળ� હતી. ખાન માથે હાથ દઈ બેસી પડ�ો. તેને ઘડ�ક આ સાહસ હાથ લેવા માટ� 

પ&તાવો પણ થઈ આ1યો. તેને પોતાAુ ંબાળપણ સાભંર� આ1-ુ.ં  

     તે માડં ચાર વરસનો હતો. તેના મા અને બાપની સાથે તે ત�ંમુા ંબેઠો હતો. સામે આગમા ંતાજો જ શીકાર શેકાઈ 

ર�ો હતો. એના બાપે એક મોટો ¨ુકડો એને આmયો  હતો. બs ુl�ુયા થયેલા ખાને તે આખો મyમા ંઘા:યો હતો. પણ 

પછ� તો ન ચવાય ક� ન બહાર કઢાય ક�, ન તો કાઈં બોલાય. તેની માએ તેના બરડામા ંÅુસંો માર� માસંનો એ ¨ુકડો 

બહાર ઓકાવી દ�ધો હતો; અને શીખ આપી હતી ક�, ” ગમે તેટલા l�ુયા હોઈએ; પણ 0મ ખવા� ુ ં હોય , તેમ જ 

ખવાય. આખો કોળ�યો ગળવા જઈએ તો ઓક� કાઢવા વારો આવે.” 

    ખાનને સમ�ઈ ગ-ુ ંક�, આ>ુ ંલoકર ઘાટ ઓળંગે તે માટ� તેણે રાહ જોવી જ રહ�. તેને એ પણ સમ�ઈ ગ-ુ ંક�, 

નવી 1-હુરચના કરવી જ_ુર� છે. તેના બPીસલ�ના મને તરત ર&તો શોધી કાઢÊો. 

   ખાને સ�ાવાહ� &વર� પોતાનો નીણ@ય �હ�ર કય�,” માર� સાથે અડધી સેના પગપાળા ઘાટ પાર કર�, નદ�ક�નાર� 

જ�ગા અને lલુાને મળશે. બાક�ની સેનાનો નાનકડો ભાગ મેદાનના પડાવમા ંઘોડાઓની સાચવણી કરશે. અને બાક�ના 

સૈનીકો ઘાટમાથંી ઝાડ�, ઝાખંરા ંઅને Mળુસોતા ંઝાડ �ુર કરવાAુ ંકામ ચાU ુરાખશે. �યાર� આખો ઘાટ ઝડપી સફર 

માટ� %ણુ@ ર�તે તૈયાર થાય; Kયાર બાદ જ ઘોડ�&વાર દળ, %રુઝડપે, દ�વસના અજવાળામા ંઘાટ પાર કર� નદ�ક�નાર� 

પડાવ નાખંશે. એ દરમીયાન જ�ગા અને lલુાની સાથે નદ�પારના 3દ�શમા ંશી ર�તે nુચ કરવી તે sુ ંનÉ� કર�શ. ” 

    બધા સરદારોએ આ ડહાપણ  ભર�લા નીણ@યને વધાવી લીધો.  હવે પહ�લો ઘા ઘોડ�&વાર દળ વગર જ કરવાનો 

હતો. ખાને આ નીણ@ય અને અડધી સેના સાથે, ઘાટની વ6ચેથી nુચકદમ શ_ુ કર�.      

અABુમણીકાઅABુમણીકાઅABુમણીકાઅABુમણીકા 
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3કરણ3કરણ3કરણ3કરણ    – 33339 9 9 9 : : : : પહ�લો પહ�લો પહ�લો પહ�લો     sુમલોsુમલોsુમલોsુમલો 

         ગોવો નદ�ક�નાર� ઉભો હતો. તેની બા<ુમા પાચંો પણ હતો. ગોવાના ચહ�રા પર નીરાશા અને શોકની કાલીમા છવાયેલી 

હતી. ગોવાને નદ�મા ં%રુ આ1-ુ ંહ� ુ.ં તે ઘટના યાદ આવી ગઈ. તે વખતે નદ� બtે ક�નાર� ધસમસતી વહ�તી હતી અને 

કોતરોની બધી વ&તી એ અlતુ%વુ@ ઘટના જોવા ખડ� હતી. પણ આ0 %રુ નદ�મા ંન હ� ુ ં – ક�નારા પર હ� ુ.ં સામે ક�નાર� 

ક�ડ�યારાનંી 0મ સાવ અ�®યા લોકોની ભીડ ઉભરાઈ હતી. કોક કોક કોતરવાસી કબીલાના સÌયોની સરખામણીમા ંતેમની 

Xચી કાયા તરત વતા@તી હતી. તેમનો ગૌર વણ@ પણ તરત પરખાઈ આવતો હતો. 

    ગોવાને મર� જવાAુ ંમન થઈ આ1-ુ.ં તેણે મોકલેલા સદં�શના જવાબમા ંમાP Pણ જણ જ આ આપ�ીનો Mકુાબલો કરવા 

હાજર થયા હતા – ગોવાના <ુના અને �ણીતા સાથીઓ – કાÂ, લાખો અને વીહો. બી� કોઈ નવી છાપર�  બાધંવાના 

કામમા ં1ય&ત હતા; તો કોઈ વાડો મોટો કરવાના કામમા.ં કોઈની ^ીને બાળક આવવાAુ ંહ� ુ.ં કાઈં ને કાઈં બહાના હ�ઠળ એ 

બધાએ ગોવાને સાથ આપવાAુ ંટા¡-ુ ંહ� ુ.ં ગોવાની સેનામા ંગણીને દસ જણ જ હતા. અને સામે ગ®યા ગણાય નહ« એટલા. 

વળ� સામેના �ુoમનને ગોવાની બા<ુની બધી માહ�તી હતી. 

    ગોવાAુ ંમન ખા¨ંુ થઈ ગ-ુ.ં આ માટ� તેણે નદ�ના %રુનો Mકુાબલો કય� હતો? Jવતરની બધી  %ુJં રસાતાળ જવાની 

હતી.  પાચંો ગોવાના મનના ઉદવેગો સમજતો હતો. તેણે ગોવાના ખભ ેહાથ M�ુો અને બો:યો, 

    ” ગોવા. �ુ ંનાહક ચ«તા કર� છે. આપણા ંનવા ંશ^ો તેમના કરતા ંવધાર� શ2તીશાળ� છે. અને આ નદ� માતા આપણી 

સૌથી મોટ� રખેવાળ છે. “ આમ કહ� તેણે %રુ� તાકાતથી એક બાણ છોડÇુ.ં નદ�ની મ4ય �ધુી તે પહyચી ગ-ુ.ં પછ� તેણે 

ખાનની સેનાના ધAષુ બાણ વાપર� તીર છોડÇુ.ં તે માડં અડધે �ધુી જ જઈ શ}ુ.ં 

    પાચંાએ ઉમે-ુ�.” એમાનંો એક પણ જણ આ બા<ુ આવી શક�, તો sુ ંમાર� માના પેટનો જ®યો નહ«. “ પાછળ ઉભેલા લાખા 

ને કાÂએ પણ આમા ંહyકારો %રુા1યો. 

     અને Kયા ંજ સામે કશીક મોટ� હ�લચાલ થતી હોય તેમ જણા-ુ.ં ચાર અલમ&ત Hગર�કોથી ઘેરાયેલો અને આખી 

સેનાનો ઉપર� જણાતો એક પરદ�શી sકુમો આપતો હોય; તેમ લા�-ુ.ં થોડ�ક વારમા ંચાર તરાપા નદ�મા ંતરતા Mકુાયા. એ 

દર�કમા ંબે જણ એને હાકંનારા હતા. એક જણ વ6ચ ેઉભો હતો. તે દર�ક ¨ુ2ડ�નો નાયક હોય તેમ લાગ�ુ ંહ� ુ.ં તેની છાતી અને 

મા°ુ ંકાળા ચામડાનંા આવરણથી ઢંકાયેલા ંહતા.ં સાથે બી� ચાર સૈનીકો ધAષુ તાક�ને બેઠ�લા હતા. 

    ગોવો અને તેના સાથીઓ નદ� ક�નારાના, માથોડા Xચા ઘાસમા ંસતંાઈ ગયા. પાચંાએ ક`ુ,ં” sુ ંકsુ ંKયાર� તાક�ને તીર એ 

લોકો પર છોડજો. પહ�લા ંતરાપો હાકંનારને ઢાળ� દ�વા કોશીષ કરજો. “ 
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    તરાપાઓ નદ�ની મ4યમા ંઆ1યા અને એક સામટા દસ તીર ¯ટÊા.ં એમાનંા પાચં કારગત નીવડ�ા અને પાચં તરાપા 

ચાલકો ઘવાઈને નદ�મા ં�ુબવા માડં�ા. બી<ુ ંશરસધંાન અને બી� પાચં નદ� ભેગા. સૈનીકોએ  બેબાકળા બની તરાપાઓને 

નીયPંીત કરવા 3યKન કયા@. પણ આ માટ�ની આવડત તેમનામા ંન હતી. એક તરાપો તો બધા સૈનીકો એક બા<ુએ થઈ જતા ં

Xધો વળ� ગયો. બાક�ના Pણમા ંપણ બી� તીરમારાથી બધા સૈનીકો મરણ શરણ થયા. Pણે તરાપા નદ�ના વહ�ણમા ં

ખÆચાવા લા�યા. 

     ગોવો તો પાચંાને ભેટ� જ પડ�ો. �ુબતો તરાપો નદ�ની આ તરફ ધીમે ધીમે ખÆચાઈ આ1યો. એના સરદાર� એની કોરાણ 

પકડ� રાખી હતી. બી� સૈનીકો તો એક બા<ુએ હોઈને, નદ�મા ંઉથલી પડવાના કારણે તણાઈ ગયા હતા. ગોવો અને તેના 

સાથીઓ નદ�મા ં  ઉતયા@ અને તે સરદારને ઘેર� લીધો. તે ઘ�ુ ંપાણી પી ગયો હતો અને તેના પહ�રવેશને કારણે બેબાકળો 

બની ગયો હતો. બે જણાએ એના વાઘા નીચે ઉતાયા@ અને તેને Xધો કર� ભરાયેUુ ંપાણી  કાઢ� ના�ં-ુ.ં 

     ગોવા અને તેના મીPોએ આટUુ ં��ુ ંચામ�ુ ંકદ� જો-ુ ંન હ� ુ.ં ઠડંા 3દ�શના બાઈસનAુ ંએ ચામ�ુ ંહ� ુ.ં કોઈ તીર એને 

વેધી શક� તેમ ન હ� ુ.ં દોરડા વડ� તેને Moુક�ટાટ બાધંી; બધા આ પહ�લા વીજયના ઉ:લાસમા ંનાચવા અને nુદવા લા�યા. 

આખાયે Mકુાબલાનો યશ પાચંાના અફલા�નુ ભે�ને કારણે હતો. 

   પણ પાચંો? એ તો Xડા વીચારમા ંલીન હતો. તેને બી� sુમલાની  ચ«તા થવા લાગી હતી. 

    ગોરા બદં�વાનની ઉપર નજર રાખવાAુ ંકામ વીહાને સyપા-ુ.ં વીહો ભાષાઓની બાબતમા ંઠ�ક ઠ�ક �ણકાર હતો. તે 

પ�ીઓની બોલી સમJ શકતો હતો.  તેને તારાઓ વાત કહ� જતા. આખી બપોર અને સાજં તેણે ગોરા બદં�વાનની સાથે 

ગડમથલ કર�ને ખાન, ખાનના 3દ�શ, ઘોડ�&વાર સેના વી,ને લગતી માહ�તી કઢાવી લીધી. તેAુ ંમન ખીt થઈ ગ-ુ.ં ભલે 

આ0 ગોવાની Jત થઈ હતી' પણ ખાનની તાકાત છેવટ� સવ�પર� થવાની, એ ની£ીત હ� ુ.ં મધરાત થઈ પણ વીહાને ન«દર 

વેરણ થઈ ગઈ હતી. તે ઉઠ�ો અને નદ�ક�નાર� પહyચી ગયો. 

   બારશનો ચ[\ %વુા@કાશમા ંઉ�યો ન ઉ�યો અને ઘનઘોર વાદળોથી ઘેરાઈ ગયો. ભવીNય કથન કરતા તારાઓ પણ હાજર 

ન હતા. �ુરના એક ઝાડ પરથી ¬વુડની ચીસ વીહાને સભંળાઈ. 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� 

પોકાર�ને ¬વુડની ચીસમા ં _ુપાતંર�ત થતા ંહતા.ં બધા અણસાર તેની આ મા[યતાને અAમુોદન આપતા હતા.  પોતાની 

હતાશા અને ભાવીદશ@ન વીહો કોઈને કહ� શક� તેમ ન હ� ુ.ં એ ઓથાર તો તેણે એકલા જ વÆઢારવાનો હતો. 

    Xડો નીસાસો નાખંીને વીહો પાછો વ¡યો. ગોરો બદં�વાન ગાયબ થઈ ગયો હતો. બા<ુના દ�વા પાસે તેને બાધેંલા ંદોરડા ં

બળેલા ંપડ�ા ંહતા.ં 

અABુમણીકાઅABુમણીકાઅABુમણીકાઅABુમણીકા[[[[    આ %&ુતક આ %&ુતક આ %&ુતક આ %&ુતક ‘ ‘ ‘ ‘ Xઝા Xઝા Xઝા Xઝા ‘ ‘ ‘ ‘ જોડણીમા ંછેજોડણીમા ંછેજોડણીમા ંછેજોડણીમા ંછે. ] . ] . ] . ]  

�ચુના�ચુના�ચુના�ચુના    ----    કોઈ પણ 3કરણ પર જવા માટ�કોઈ પણ 3કરણ પર જવા માટ�કોઈ પણ 3કરણ પર જવા માટ�કોઈ પણ 3કરણ પર જવા માટ�, , , , તેના શીષ@ક પતેના શીષ@ક પતેના શીષ@ક પતેના શીષ@ક પર કસ@ર રાખીર કસ@ર રાખીર કસ@ર રાખીર કસ@ર રાખી, , , , ક[Sોલ બટન દબાવી ક[Sોલ બટન દબાવી ક[Sોલ બટન દબાવી ક[Sોલ બટન દબાવી ‘ ‘ ‘ ‘ 2લીક 2લીક 2લીક 2લીક ‘ ‘ ‘ ‘ કરોકરોકરોકરો. . . .     
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3કરણ3કરણ3કરણ3કરણ    – 40 40 40 40 : : : : બી� sુમલાની તૈયાબી� sુમલાની તૈયાબી� sુમલાની તૈયાબી� sુમલાની તૈયાર�ર�ર�ર� 

    ગોરો બદં�વાન તર�ને સામે પાર પહy6યો Kયાર� હ<ુ ઉષાની લાલીમા 3ગટવાની વાર હતી. આપણે તેને સરળતા 

ખાતર ગોરો જ કહ��ુ.ં ખાનના ત�ંનુી બહાર, ખડ�પગે �ગતા, ચોક�દાર� તેને ખાનના 3દ�શની ભાષામા ંપડકાય�; પણ 

પોતાની જ ભાષામા ંમળેલા  જવાબથી તેને તરત ઓળખી લીધો. 

   ચોક�દાર ,” લે! સરસ વાત થઈ. આપણામાથંી બધા બચી ગયા. એ બા<ુના શા ખબર છે?“ 

   ગોરો,” Kયા ંતો �ા ંકોઈને આપ�ુ ંતીર અડÇુ ંજ હ� ુ?ં પણ ખાલી બે હાથની Äગળ� ગણાય એટલા જ માણસ Kયા ં

છે. અને થોડ�ક ^ીઓ અને બાળકો.” 

    ચોક�દાર,”  ખાન બs ુચીડાયેલા છે. એમની તાકાતને આ તો બsુ મોટ� લપડાક પડ�. લે! હવે � ુ ંથોડોક આરામ કર 

અને ખાન ઉઠ� Kયા ં�ધુીમા ંતાજો થઈ �. “ 

    ગોરો આડો પડ�ો તેવો જ Xઘી ગયો. સવારના �રુજ ખાસો Xચે આ1યો Kયાર� ખાનના ત�ંમુા ં સભા ભરાણી. 

ખાનનો મી�જ ફાટ�લો હતો. બાનો અને તેના કબીલાના Mખુીયાના મy તો કાળ� મÆશ 0વા હતા. 

    બાનાએ ખાનની ભાગંી�ટુ� ભાષામા ંક`ુ,ં” અમારા તો ક�ટલા બધા જણા કાળભૈરવને Kયા ંપહyચી ગયા?” 

    ખાન પાસે આનો કશો જવાબ ન હતો. તેણે એટUુ ંજ ક`ુ ં,” અમારા લોકો 0વા ંચામડા ંઓઢÊા ંહોત તો એમના આ 

હાલ ન થાત. પણ તમે કોઈએ મને આ વાતની તો માહ�તી આપી જ ન હતી ક�, ગોવા અને એના માણસો પાસે આટલા 

શ2તીશાળ� ધAષુ બાણ છે. તમને આટલી પણ ખબર નથી?” 

    બાનાAુ ંપડ�Uુ ંમy જોઈ lલુાએ %છુÃુ ં,” બાના! કહ� ના કહ�, પણ તમે લોકો  અમારાથી ક�ુકં  ¯પાવો છો.” 

    બાનો રડ� પડ�ો. તેણે હવે મyકાણની ખબર  આપી ક�, ‘મtો અઠવાડ�યાથી ભાગી ગઈ છે. _ુપલીના બાપના 

કબીલાની હોવાને કારણે મોટ� ભાગે તે સામે પાર પહyચી ગઈ હોય તેમ લાગે છે.’ 

   ખાન,” તાર� બાયડ�ને રડવાનો આ વખત છે? કોઈ મને એમ તો કહો ક�, આટલા ¨ંુકા વખતમા ંએમની પાસે ધAષુ 

બાણ શી ર�તે આવી ગયા.ં” 

   lલુો ,” મહારાજ! તમે પાચંાની કાબેલીયત નથી �ણતા.” 

   ખાન ,” પાચંો કોણ છે?” 

   lલુો ,” ગોવાનો સૌથી વધાર� અÉલવાળો સાથી. એણે મtો પાસેથી મળેલી માહ�તીના આધાર પર, ગમે તેમ કર�ને 

 આપણા હથીયારો મેળવીને; એમની વધાર� સાર� નકલ કર� લીધી લાગે છે.” 

   આટલી વાત ચાલતી હતી , એટલામા ંગોરો ત�ંમુા ં3વેoયો અને ખાનને nુરનીશ બ�વી. ખાનના Mખુ પર એને 

જોઈને થોડોક ઉ�સ આ1યો. 
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   “ ચાલ, �ુ ંબચી ગયો એટUુ ંસા_ંુ થ-ુ.ં”  ખાને તેને Mબુારકબાદ� આપી. 

   ગોરાએ સારા સમાચાર આmયા ,” મહારાજ! Kયા ંમાડં બે પ�ંની Äગળ�ઓથી ગણાય એટલા માણસ છે. “ 

   ખાન ,” તને જ_ુર ખાતર� છે?” 

   ગોરો,” હા ! ગોવા અને બી�ના હાવ ભાવ પરથી એમને પણ આપણી મોટ� સેનાની  ચ«તા થતી હોય તેમ મને 

લાગ�ુ ંહ� ુ.ં” 

    ખાન થોડ�ક વાર વીચારમા ંપડ�ો. તેણે �હ�ર 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 Kયાથંી લાવેલા ંચામડા ંઓઢ�ને 

જ તરાપા પર ચઢશે.” 

   બાના અને Mખુીના મy પર હરખ ફ�લાઈ ગયો. 

  પણ બાનો રડમસ ચહ�ર� બો:યો,” પણ માર� મtો મને �ાર� પાછ� મળશે?” 

  ખાને કડક અવા0 ક`ુ,ં ”એને પકડ� રાખવા 0ટલી તાકાત તારામા ંઆવે; Kયાર�. સામે ક�નાર� પહyચશો એટલે બધીય 

મtો આપણી જ છે !” 

   કોઈ કોતરવાસીઓ  આ કરડાક� ન સમ0 તેટલા ભોળા ન હતા. આટલા દ�વસોમા ં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 પાછા ં ડગલા ંભર� શકાય તેવી કોઈ શ�તા ન હતી. અને ગોવાને બરબાદ 

કરવાની લાલચ નાની�નુી પણ ન હતી. સભા બરખા&ત �હ�ર થઈ; અને બધા ંકામે વળગી ગયા.ં 

———– 

    ક�નારાની બીJ બા<ુ પણ આજ વખતે ગોવાના નેસડામા ંબધા ં^ી %_ુુષો ભેગા થયા ંહતા.ં 

    ગોવાએ ક`ુ ં,” મને ચોÉસ ખાતર� છે ક�, બીજો sમુલો તરત નહ« થાય; કારણક�, નવા તરાપા એકદમ જલદ� તો 

શી ર�તે બનવાના? “ 

    પાચંો ,” હા! પણ �યાર� ફર� sુમલો થશે Kયાર� બધાએં �ડા ંચામડા ંજ ઓઢ�લા ંહશે. એમની પાસે એનો તોટો નહ« 

જ હોય. આપણા ંતીર એમને હવે રોક� પણ નહ« શક�. અને આપણી પાસે એમના ંતીર વેઠ� શક� તેવો કશો લેબાસ પણ 

નથી. ” 

   _ુપલીના મગજમા ંઝબકારો થયો. “ પાચંા ભાઈ લાકડ�ઓ ઓઢ� લો તો?” 

   ગોવાએ _ુપલીને ઠપકાર�,” _ુપલી આ લડાઈની વાત છે- મ�કની નહ«.” 

   _ુપલી, “ sુયં �ા ં મ�ક ક_ંુ ¯?ં lલુાના પvથરથી તને કોણે બચા1યો હતો; તે lલુી ગયો? માર� પાસે આ 

સમ&યાનો ઉક�લ છે. ” 
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   ગોવો ,” કાઈંક નÉર છે ક�, કાના 0ટUુ ંપો�ુ ંપો�ુ?ં! “ 

   _ુપલી હસીને બોલી ,”  આ0 સા0ં તને પહ�લો અભે� બનાવી દઈશ, મારા રા� !” 

   બધા હસીને ¯ટા ંપડ�ા.ં પણ પાચંો બધાથી �ુર, નેસડાની ઓલી પા ઝાડ�ઓમા ંગરક� ગયો. 

     સા0ં બધા ંફર� ભેગા ંથયા ં Kયાર� ગોવાના માપAુ,ં વાસંની પાતળ� સોટ�ઓના બે થર બાધંી, ઉપર નીચે ચામ�ું 

મઢ�Uુ ં પહ�રણ અને ખાલી બે Äખો જ >:ુલી રહ� તે�ુ ં શીર^ાણ તૈયાર હતા.ં _ુપલીના ચકોર ભે�ની અને 

સીવણકળાની આ પેદાશ હતી. બધાનંી હાજર�મા ં _ુપલીએ &વહ&તે ગોવાને આ વાઘા પહ�રા1યા. કાÂની તીરંદાJથી 

એની ચકાસણી પણ થઈ ગઈ. હવે ગોવો કાલા�નીની 0મ �ુઘ@ષ@ બ[યો હતો. બધા %_ુુષોએ એક� અવા0 આ નવા 

બ�તર અને શીર^ાણ ને  વધાવી લીધા.ં  

    પણ લાખો 0Aુ ંનામ? તે બરક� ઉઠ�ો ,” ભાભી! તમે તો તમારા વરને સાચવી લીધો; પણ અમાર� બધાએં શહ�દ 

થવાAુ?ં” 

  ”  તમાર� બધાનંી બાયડ�ઓને કાલે સવાર� કામે લગાડ� જ દ�વાની ¯.ં આ વાઘા પર��ામાથંી પાર ઉતર� એની જ 

રાહ જોતી હતી.” 

    બધાનંા મનમા ંગોવા અને _ુપલી માટ�A ુ ંમાન અનેક ગ�ુ ંવધી ગ-ુ.ં આ બે જણે જ તો આખી કોમને સM4ૃધીના 

સવાદ ચખાડ�ા હતા ને? અને આવી પડ�લી આ આપ�ીમા ંપણ ગોવો જ તેમનો તારણહાર હતો ને? 

   _ુપલીએ પાચંો �ાયં ન દ�ખાતા ંક`ુ ં,” પણ પાચંા ભાઈ �ા ંગરક થઈ ગયા?“ 

     ગોવો ,”એ લાલો �ા ંલાભ વીના લોટ� તેવો છે? એ કશીક ફ�રાકમા ંહશે!“ 

અABુમણીકાઅABુમણીકાઅABુમણીકાઅABુમણીકા    
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3કરણ3કરણ3કરણ3કરણ    – 44441 1 1 1 : : : : બીજો sુમલોબીજો sુમલોબીજો sુમલોબીજો sુમલો 

    ચાર દ�વસ પછ� .. 

    નદ�ની કોતરો તરફની બા<ુ અણધાર� 3��ૃીથી ધમધમી ઉઠ� હતી. છ નવા તરાપા તૈયાર થઈને નદ�ના ક�નાર� 

લાગંરવાની રાહ જોઈને પડ�ા હતા. છ ગોરા સરદારો બાઈસનના ચામડાના બ�તરો પહ�ર�ને તૈયાર ઉભા હતા. બાર 

કોતરવાસીઓ આ નવા લેબાસ ધારણ કરવાની ગડમથલમા ં પડ�ા હતા. એમણે આ લબાચાઓ સાથે તરાપા 

ચલાવવાની તાલીમ આ દ�વસોમા ંલઈ લીધેલી હતી. બી� સૈનીકો પણ આ અભે� પહ�રવેશ ધારણ કર� ઓલી ‘પા 

નવો sમુલો કરવા તલપાપડ હતા. 

   બધી તૈયાર� %રુ� થતા ંખાન, જ�ગો , lલુો અને બી� સરદારોની ¨ુકડ� નદ�ક�નાર� આવી પહyચે તેની જ રાહ 

જોવાતી હતી. છેવટ� એ બધા આવી પહy6યા. એમની પાછળ, મને કમને ખÆચાતા, ઢસડાતા Mખુીયા અને બાનો પણ 

હતા.  

    ખાને બધી તૈયાર�Aુ ં�તે નીર��ણ ક-ુ�; અને સતંોષમા ંતેAુ ંMખુારવ«દ ઝળહળ� ઉઠÇુ.ં આ વખતે વીજય ની£ીત 

હતો. ખાને �હ�ર ક-ુ�,” સામેથી છોડાતા ંતીર હવે આપણા કોઈ સૈનીકને ઉની Äચ આપી નહ« શક�. આ છ તરાપા સામે 

કાઠં� પહyચે Kયાર�   એ લોકો કરતા ંઆપણી સ�ંયા છ ગણી હશે. એમને ઘેર� લઈ અથવા ભાગે તો એમનો પીછો કર�, 

છયે તરાપા તરત પાછા આવી જશે. અને બીJ ¨ુકડ� રવાના થશે. આખા દ�વસમા ંઆવા દસેક ફ�રા કર� સામેની બા<ુ 

%રુો કબજો આપણે જમાવી લેવાનો છે.” 

    lલુાએ આ વ2ત1યAુ ંભાષાતંર કોતરવાસીઓને સભંળા1-ુ.ં 

    બધાએ હષ@નાદોથી આ �હ�રાતને વધાવી લીધી. બધા અ%વુ@ ઉKસાહથી થનગની ઉઠ�ા. ગોવાની અને સામે 

પારના મેદાન વાસીઓની વધતી જતી તાકાત અને સM4ૃધીને જબરદ&ત લપડાક પડવાની હતી. છેવટ� 0ની બsુ રાહ 

જોવાઈ રહ� હતી, તે બીજો sુમલો અમલમા ંMકુાયો. છ તરાપાઓએ ધીમી ગતીએ નદ�ક�નાર�થી સામેની તરફ 3યાણ 

આદ-ુ�. 

..... 

    સામેની પાર ચોક� માટ� ઉભેલા કાÂ અને લાખાએ અગમચેતીનો ઢોલ �ારનોય પીટÊો  હતો. ગોવાના ચાર�ક 

સાથીઓ નવા ંસોટ� બ�તર પહ�ર� નદ�ક�નાર� આવી પહy6યા. છેક પાછળ ચામડાનંો મોટો પ«ડો Xચક� પાચંો અને 

બીજો એક નેસવાસી ધીમે ધીમે આવતા હતા. 

   ગોવાએ ક`ુ,ં” પાચંા, તાર� નવી ચાલ કરગત ન નીવડ� તો આપણે આ0 મરાઈ જવાના.” 

   પાચંો તેના આયોજનમા ંમÉમ હતો. તેણે ક`ુ,ં” ગોવા, મા જગદંબા આપણી સહાય જ_ુર કરશે.” 
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   પણ મોટા ભાગના બી� મેદાનવાસીઓ શકંા nુશકંામા ંગરકાવ હતા. આ0 મોત ની£ીત હ� ુ.ં સામે કાઠં� 3વત@માન 

ઉKસાહનો અહ« સદંતર અભાવ હતો. બધો આધાર હવે જગદંબા ઉપર અને પાચંા ઉપર હતો. 

    પાચંાએ ક`ુ ં ,” આવી રહ�લા તરાપાઓમા ંહવે બધાએ �ડા ંબ�તર પહ�ર�લા ંછે. આથી આપણે તેમને પોણી નદ� 

�ધુી આવવા દ�વાના છે. Kયાર બાદ મા_ંુ આ પોટUુ ંએમનો Mકુાબલો કરશે. કાલે મÆ તમને બધાનેં શીખવાડÇુ ંછે; તેમ 

એકસાથે એમાનંો સરં�મ વાપરવાનો છે. 

--- 

     અને બtે તરફ બધા કાગડોળે હવે �ુ ંથાય છે; તે જોઈ ર�ા. તરાપાઓ નદ�ની મ4યમા ંઆવી ગયા; પણ સામેની 

પારથી કોઈ તીર વષા@નો અભાવ હતો. તરાપાઓમા ંબેઠ�લા સૌને કાઠંા પર ભેગા થયેલા ગોવાના માણસોના ચીP 

વીચીP લીબાસ જોઈ શકંા થવા માડં�.  તેમના સરદારોએ એકબી� સાથે સતંલસ કર�, “ કદાચ આપણા ંતીર એમના 

આ નવા પહ�રવેશને ભેદ� નહ« શક� તો? “ 

    છયે તરાપાઓમાનંા M�ુય સરદાર� �હ�ર ક-ુ� ,” તો પછ� આપણે ઉતર�ને, મોટા પvથરોની આપણી ગદાઓ વડ� 

એમની ઉપર sુમલો કરવો પડશે.” 

   તરાપાઓ હવે પોણી નદ� પાર કર� ��ુા હતા. પણ સામેથી કોઈ હ�લચાલ 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 લેબાસમા ં>ુચંી જતા હતા. પણ તે કશો ઘા કરવા ક� ઈ� પહyચાડવા 

કાબેલ ન હતા. 

   ખાન અને તેના સરદાર સાથીઓ પણ આ નીહાળ� રહયા હતા. ખાને રોષમા ંમા°ુ ંnુટÃ ુ.ં તેણે lલુાને ક`ુ ં,” તમારા 

પાચંાએ ફર�થી કમાલ કર� દ�ધી. “ 

   ગોવાની બા<ુ બધા _ુપલીની આ કરામતથી નાચી ઉઠ�ા. એમની નાયીકા પણ ગોવા ક� પાચંા 0ટલી કાબેલ 

%રુવાર થઈ હતી. હવે પાચંાએ એAુ ં પોટUુ ં છોડÇુ.ં એમા ં બાર�ક ખાસ તીર હતા ં અને ઝાડની પાતળ� અને �કુ� 

ડાળ�ઓનો ભારો હતો. પાચંાએ આ બ�ુ ં ક�નારા પર ઠાલ1-ુ.ં સાથે લાવેલા Hગાર વડ� તેણે ડાળ�ઓમા ં અ�ની 

3ગટા1યો. 

    તેણે બxબે તીર છ જણને �3ુત કયા@; અને ક`ુ ં,” આપણે ગઈકાલે તાલીમ લીધી છે તે 3માણ,ે આ તીરની અણી 

પર બાધેંલ પોટલી સળગાવીને, તાક�ને તીર તરાપાઓની  બરાબર વ6ચે પડ� તેમ છોડવાના છે.” 

   એક� સાથે છ તીર સન સન કરતા ંઅને બળતા ંબળતા ંતરાપાઓ તરફ આગળ વ4યા.ં તરાપાઓવાળાને �ુ ંથઈ 

ર`ુ ંછે; તે સમજ પડ� તે પહ�લા ંઆ તીર Xચેથી તરાપાઓની મ4યમા ંલાગંયા@. તેમની ટોચ પરની બળબળતી ઝાળ 

થોડ�ક નીચે બાધેંલ ચામડાની પોટલીને અડ� ન અડ� Kયા ં તો એ પોટલી સળગી ઉઠ�. એમા ં ભર�લી ચરબી આ 

àવાળામા ંહોમાઈ અને છયે તરાપાઓ પર આગની àવાળાઓ ભlકુવા લાગી. તરાપામા ંબેઠ�લા સૌ ભયભીત બનીને 

બેબાકળા બની ગયા. માની ન શકાય તેવી અને કદ� ક:પી પણ ન હોય તેવી આ આપ�ીથી બધા હત3ભ બની ગયા. 

નાસભાગ શ_ુ થઈ ગઈ. તરાપાઓએ સમ�લુન Fમુા1-ુ ંઅને બધા નદ�ના પાણીમા ંખાબ�ા. ભાર�ખમ પહ�રવેશને 
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કારણે બs ુઓછા તરતા રહ� શ�ા. નદ�Aુ ંપાણી પણ આ જ�યાએ બs ુજ X�ુ ંહ� ુ.ં બે જણ મેદાન વાળો કાઠંો નJક 

હોવાના કારણે Kયા ંતર� આ1યા અને બદં� બની ગયા. બી� તર�ને પાછા જવાનો નીNફળ 3યKન કર� �ડુ� Mઆુ. 

    ખાન અને તેના સરદારો આ ભયાનક �ુઘ@ટનાના Mકુ સા�ી બની ર�ા. ખાને ગોવાની સમI સેના કરતા ંછ ગણા ં

સૈનીકો અને આKમ વીuાસ Fમુા1યા ંહતા.ં F&ુસામા ંખાને પગ પછાડ�ા. lલુા, જ�ગા અને બી� બધા લમણે હાથ દઈ, 

પડ� ગયેલા ચહ�ર� આ અ3તીમ પરાભવથી પોતાના નસીબને દોષ દ�વા લા�યા. 

    ગોવાની તરફ તો ઉ:લાસ માતો ન હતો. જગદંબાએ પાચંા અન _ુપલીને સમયસર 3ેરણા આપી હતી. મા તેમની 

સાથે હતી. કાળભૈરવ �ુoમન પર કોપાયમાન હતો. બધા એકબી�ને તાલી દઈ નાચવા અને nુદવા માડં�ા. બધાએ 

ગોવા અને પાચંાને Xચક� લીધા અને તેડ�ને નેસ તરફ લઈ ગયા. ^ીઓ અને બાળકોએ એમના વી0તા બનેલા 

ભડવીરોને પyખી લીધા. 

    બીજો sુમલો ક_ુણ ર�તે અસફળ ર�ો હતો. ખાનની પાશવી તાકાતનો   પાચંાની �4ુધી સામે ફર� એકવાર કારમો 

પરાભવ થયો હતો.    

[ આ %&ુતક ‘ Xઝા ‘ જોડણીમા ંછે. ]  

�ચુના�ચુના�ચુના�ચુના    ----    કોઈ પણ 3કરણ પર જવા માટ�કોઈ પણ 3કરણ પર જવા માટ�કોઈ પણ 3કરણ પર જવા માટ�કોઈ પણ 3કરણ પર જવા માટ�, , , , તેના શીષ@ક પતેના શીષ@ક પતેના શીષ@ક પતેના શીષ@ક પર કસ@ર રાખીર કસ@ર રાખીર કસ@ર રાખીર કસ@ર રાખી, , , , ક[Sોલ બટન દબાવી ક[Sોલ બટન દબાવી ક[Sોલ બટન દબાવી ક[Sોલ બટન દબાવી ‘ ‘ ‘ ‘ 2લીક 2લીક 2લીક 2લીક ‘ ‘ ‘ ‘ કરોકરોકરોકરો. . . .     

અABુમણીકાઅABુમણીકાઅABુમણીકાઅABુમણીકા 
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3કરણ3કરણ3કરણ3કરણ    – 44442 2 2 2 : : : : ખાનની પીછેહઠખાનની પીછેહઠખાનની પીછેહઠખાનની પીછેહઠ 

    ચાર દ�વસ પછ� સવારના પહોરમા ં..... 

    કાÂનો સાથી સફાળો દોડતો ગોવાના વાડામા ં3વેoયો.  “ભાગી ગયા ... ભાગી ગયા..” ચઢ�લા uાસે તે માડં માડં 

બોલી શ�ો. 

    બી� sુમલામા ંખાનના આBમણને �રુ� ર�તે પરા&ત કરવા છતા,ં ગોવાને નદ�ક�નારો સાવ ર�ઢો MકુવાAુ ંયો�ય 

લા�-ુ ંન હ� ુ.ં આથી �ુરંદ�શી વાપર�, બે માણસોને તેણે દ�વસ રાત, સામે ક�નાર� ચાલી રહ�લી હ�લચાલની ઉપર સતત  

નજર રાખવા રો�ા હતા. દ�વસની ચોક� પતે Kયાર� નવા બે જણ નદ�ક�નાર� આવી જતા. પણ આ ચાર દ�વસ સામે 

કાઠં� ભેદ� નીNB�યતા વતા@તી હતી. નવા કોઈ તરાપા બનાવવામા ંઆ1યા હોય; તો પણ તે નદ�ક�નાર� લવાયા ન હતા. 

દ�ખીતી ર�તે મોરચો ઠડંો પડ� ગયો જણાતો હતો. 

   તે દ�વસે સવાર� કાÂ અને બીજો જણ આ ર�તે ચોક� કરતા હતા; Kયાર� કાÂએ  તેના સાથીને આ ખબર આપવા 

દોડા1યો હતો. આ ખબર �ણી બધા નદ�ક�નાર� દોડ� ગયા.  સાચે સાચ સામેAુ ંમાનવ ક�ડ�યા_ંુ 0 ર&તે આ1-ુ ંહ� ુ,ં તે 

ર&તે નદ�ના ક�નાર� ક�નાર� પા¯ ંજઈ રહ�Uુ ંદ�ખા-ુ.ં દ�ખીતી ર�તે ખાને પીછેહઠ કરવાનો નીણ@ય લીધો હોય તેમ જણા� ુ ં

હ� ુ.ં ગોવા અને તેના સાથીઓ, ^ીઓ અને બાળકો આ નવતર ઘટના �ણીને હષ�:લાસમા ંઆવી ગયા. ભય હવે �ુર 

થયેલો જણાતો હતો. લાખો તો ઢોલ વગાડ� નાચવા લા�યો. 

    પણ ગોવાના મનમા ં હJ ચેન ન હ�ુ.ં તેણે ક`ુ ં ,” આપણે બે બદં�ઓ પાસેથી  મળેલી માહ�તીને lલુવી ન 

જોઈએ. ખાન પાસે હ<ુ તો ઝડપથી દોડતા નવતર 3ાણીઓ પર સવાર થયેલી સેના અકબધં છે; 0 હ<ુ �ધુી આપણે 

જોઈ જ નથી. આટલી બધી તાકાત હોવા છતા ંખાન ખાલી હાથે પાછો �ય , તે મારા મનમા ંબેસ� ુ ંનથી. જ_ુર આમા ં

તેની કોઈ ચાલ હોવી જોઈએ.” 

   વીહા અને પાચંાએ આમા ંસાદ %રુા1યો. 

   પાચંો કહ�,” ગોવા, આપણે એમ કર�એ. બે જણ આપણી બા<ુએ નદ�ના ક�નાર� ક�નાર�  આ સેના �ુ ં કર� છે; તે 

�ણવા તેમની  ઉપર નજર રાખતા રહ�; અને કાઈં ભયજનક લાગે તો એક જણ આવીને આપણને ખબર આપી �ય.“ 

   બધાએ સ�મતીમા ં ડોકા ં �ણુા1યા.ં લાખો અને બીજો એક જણ આ કામ માટ� તૈયાર થઈ ગયા; અને નદ�ક�નાર� 

ખાનની સેનાની સાથે સાથે ચાલવા માડં�ા. 
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   કલાક�ક પસાર થયો અને મોટા ભાગની સેના સામેથી અ\oય થઈ ગઈ. માડં પચાસેક માણસો જ હવે સામે ક�નાર� 

ર�ા હતા. ખાને નવા તરાપા  બના1યા હોય તેમ જણા� ુ ંન હ� ુ.ં દ�ખીતી ર�તે Pીજો sમુલો થવાના કોઈ ચીè જણાતા ં

ન હતા.ં જોગમાયાના સતે મેદાનવાસીઓને  મદદ કર� હતી.  હવે શાતંીથી Jવન %વુ@વત બની જશે તેવી આશા 

બધંાઈ હતી. 

      વળ� આ ચાર દ�વસમા ંધીમે ધીમે, સરવર�યા ગામ અને બી� Pણ ચાર નેસમાથંી વધારાની મદદ પણ આવી 

પહyચી હતી. ¬મુતા ફરતા ડફ�ર લોકોમાથંી પણ થોડાક, ગોવાને મદદ કરવા આવી પહy6યા હતા. ગોવાના સાથીઓની 

બે અદlતુ Jતના સમાચાર બધે પહyચી ગયા હતા. આ સમાચાર �ણી, ગોવાના મનમા ંઉપ0લો  અવીuાસ �ુર 

કરવાAુ ંએમને Mનુાસીબ લા�-ુ ંહ� ુ.ં ગોવાની 3તીNઠામા ંવધારો થયો હતો. હવે ગોવા પાસે પચાસેક માણસો ભેગા 

થયા હતા. 

    તાબડતોબ આ નવી nુમકને ધAષુ બાણ ચલાવવાની તાલીમ આપવાAુ ંકામ પાચંાએ હાથમા ંલી�ુ ંહ� ુ.ં _ુપલી 

અને બીJ ^ીઓએ એમને જ_ુર� નવા ં હથીયારો બનાવવાAુ ં કામ ઝડપથી આટોપવા માડંÇ ુ.ં બધાનેં માટ� વાસંની 

સોટ�ઓના ંબ�તર અને શીર^ાણ પણ બની ર�ા ંહતા.ં વીજયના ક�ફ� ગોવાના નેસને 3માદ� બના1યો ન હતો. કોઈ 

પણ નવા આBમણને પહyચી વળવા બધા એક�રુ�, એકતાલે કામગરા બ[યા હતા. નવા આવનારાઓ મોડા પડ�ાની 

ભyઠપ �ુર કરવા બમણો ઉKસાહ 3દશ)ત કર� ર�ા હતા. 

    પણ ટોળાથંી &વભાવવશ �ુર રહ�તો વીહો કોઈક <ુદા જ અણસાર અAભુવી ર�ો હતો. પહ�લા sમુલા પછ�ની 

રાતમા ંએને મળેલ ભવીNય દશ@નને એ વીસર� શક� તેમ ન હ� ુ.ં બે બદં�ઓ ઉપર હવે સતત ચોક� રાખવામા ંઆવતી 

હતી; અને આ ચાર દ�વસમા ંએમની પાસેથી તેણે બેળે બેળે ઘણી માહ�તી મેળવી હતી. ખાનના 3દ�શની લા�ણીકતા, 

એમના ર�વાજો, એમની રહ�ણી કરણી, આદતો, ધામ)ક મા[યતાઓ, એ બધા ંવીશે એને આછો આછો �યાલ આવવા 

માડં�ો હતો. એ લોકોના ં શીથીલ ચાર�éય ^ીઓ માટ� બsુ મોટો ભય નીવડ� તેમ વીહાને ખબર પડ� ગઈ.  એના 

�તભાઈ બહ�નો માટ� આ નવતર વીદ�શીઓ બs ુભયકંર ખતરા _ુપ નીવડ� શક� તેમ જણા� ુ ંહ� ુ.ં ઘોડા નામના અKયતં 

ઝડપથી દોડ� શકતા �નવર પર એ લોકો સવાર થઈ શકતા હશે; અને પગપાળા ચાલનાર કરતા ં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 

સજંોગોમા ંગોવાના આ પચાસ જણ તો �ુ;ં પણ બધી વ&તી ભેગી થઈ �ય તો પણ ખાનની Jત નÉ� હતી. 

    ફર� વીહાએ Xડો નીસાસો M�ુો અને જોગમાયાને Hતરથી અરજ કર� ક�, વ&તીમા ં3વત@માન ઉKસાહ અને હષ@ 

ટક�લા ંરહ�; અને  લાખો એવા સમાચાર સાથે પાછો ફર� ક�, ખાને ખર�ખર પીછેહઠ કર� છે.    

અABુમણીકાઅABુમણીકાઅABુમણીકાઅABુમણીકા    
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3કરણ3કરણ3કરણ3કરણ    – 44443 3 3 3 : : : : સાણસા 1-હુસાણસા 1-હુસાણસા 1-હુસાણસા 1-હુ 

   લાખો અને તેનો સાથી નદ�ક�નારાના ઘાસમા ં લપાતા ¯પાતા, સામેના ક�નારા પર મદં ગતીએ સરક� રહ�લા 

ક�ડ�યારાનેં અAસુરતા ગયા. બપોર થતામા ંતો પડાવ નખંાયો. આટલા બધા માણસોનો ભોજન સમારંભ કાઈં 0મ 

તેમ થોડો જ પતી શક�? ભોજન બાદની વામnુ�ી પણ ખર� જ ને? અને થોડ� વારમા ંતો �યુ@ પ£ીમ દ�શામા ંઢળવા 

માડં�ો. સ4ંયાના રંગો બરાબર ખીલી ઉઠ�ા હતા. પ£ીમાકાશ લોહ�યાળ રંગે રંગાઈ �}ુુ.ં એની આરપાર લાલચોળ 

Äખ કર�ને ઢળ� રહ�લો તા¦વણ) �યુ@ લાખા અને તેના સાથીને  ડાર� ર�ો. 

   લાખાએ ક`ુ ં,” આ �રુજની 0મ ખાનનો �રુજ પણ આથમી જશે.” 

   બtે આ મ�રુ ક:પનાને વાગોળ� ર�ા. રાતAુ ંHધા_ંુ ઢળ� વ¡-ુ;ં અને  બtે ક�નાર� સોપો ઢળ� ગયો. 

   આમ જ બીજો દ�વસ પસાર થવામા ં હતો; Kયા ંલાખાને સામી પાર પાછા વળ� રહ�લા લoકરથી ઘણે �ુર કાઈંક 

3��ૃી જણાઈ. 0મ 0મ લાખો તેની નJક આવતો ગયો; તેમ તેમ વીગતો &પNટ થવા માડં�. થોડાએક માણસો 

કોતરોની વ6ચેના એક ઢોળાવ પરથી મોટા તરાપા નદ�ક�નાર� લાવી ર�ા હોય, તેમ જણા-ુ.ં લાખો અને તેનો સાથી 

દોડ�ને તે જ�યાની બરાબર સામે પહyચી ગયા. થોડ�એક વારમા ંતો નદ�ક�નાર� દસેક તરાપા એકઠા કરવામા ંઆવી 

દ�ધા હતા. 

    લાખાને તરત સમ�-ુ,ં” અર�ર�! આ તો  નદ�ની આ બા<ુએ આવવાનો દાવ ઘડાતો લાગે છે.” તેની Äખો ભયભીત 

બનીને કોડા 0વી થઈ ગઈ. એ બે એકલ દોકલ જણ કોઈ સજંોગોમા ંઆટલી  મોટ� સ�ંયામા ંતરાપા પર સવાર થઈને 

આવતીકાલે નદ� પાર કરનાર સેનાનો Mકુાબલો કર� શક� તેમ ન હ� ુ.ં   કરાલ કાળ 0વો ખાન તેનો Pીજો સપાટો 

ફ�રવવાનો ભયાનક દાવ ખેલી ર�ો હતો. 

    તેણે તેના સાથીને ક`ુ,ં” sુ ંઅહ« ¯પાઈને આવતીકાલે સવાર� આ તરાપા પર નદ� પાર કરનારાઓનો Mકુાબલો 

કરવા કોશીશ કર�શ. પણ � ુ ંઆ ખબર આખી રાત દોડતો રહ�ને ગોવાને આપી આવ. �ાયં સહ�જ પણ રાતવાસો 

કરવા રોકાણો તો તને જોગમાયાની આણ છે.” 

    તેના સાથી જવાબ વા¡યો,” લાખા! � ુ ંમને કાચી માટ�નો ધાર� છે? મારા �નની પરવા કયા@ વીના મyકાણના આ 

ખબર sુ ંગોવાને સવાર થતામંા ંજ પહyચાડ� ના દX; તો માર� માડ�નો �યો નહ«. પણ લાખા � ુ ંએકલે હાથે આટલા 

બધાનો સામનો શી ર�તે કર� શક�શ? �ુ ંપણ માર� હાર� જ આવે તો?” 
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    લાખાએ તેનો બરડો થાબડ�ો અને ક`ુ,ં” sુ ંથોડ�ક વાર પણ એ લોકોને નદ� પાર કરતા ંરોક� શnંુ તો, આપણી 

વ&તીને આ નવા ભયને પહyચવાની તૈયાર� કરવાનો સમય મળ� જશે. માટ� � ુ ંમાર� ચ«તા કર મા; અને �ણનો પણ 

વીલબં કયા@ વીના નીકળ� પડ.” 

     અને બી0 દ�વસે સવાર� તો ગોવા અને તેના સાથીઓને આ નવી આપ�ીની �ણ થઈ ગઈ. ખાનનો આ નવો 

પÆતરો ખતરનાક હતો. તેની સેનાનો મોટો ભાગ આ ક�નાર� આવી %ગુવાનો હતો. એકલો લાખો તેનો કોઈ સજંોગોમા ં

Mકુાબલો કર� શક� તે આકાશ nુ�મુવત હ� ુ.ં 

    ગોવાએ તેના બધા સાથીઓને એ2ઠા કયા@; અને આ નવી આપદાનો શી ર�તે Mકુાબલો કરવો, તે માટ� સલાહ 

�ચુનો મા�ંયા. પાચંા 0વા પાચંાની  �4ુધી પણ બહ�ર માર� ગઈ હતી. �યા ં�ધુી બtેની વ6ચે નદ� હતી; Kયા ં�ધુી 

પાચંાના શ^ોના સહાર� બધા સહ�સલામત હતા. તેમનો વાળ પણ વાકંો થઈ શક� તેમ ન હ� ુ.ં પાચંો લમણે હાથ દઈ, 

નીચા મ&તક� બેસી પડ�ો. 

    ગોવાએ વીહા તરફ નજર નાખંી. ઓ¯ ંબોલનાર પણ બs ુXડ� સમજવાળા વીહા માટ� ગોવાને બs ુઆદર હતો. 

ઉ�મરમા ંતે મોટો હતો; એટUુ ંજ નહ«; પણ એની નજર કાળને પણ વ«ધી �ુરના ભાવીને પારખી શકતી. 

    વીહાએ નીરાશાજનક અવા0 ક`ુ ં ,” ગોવા! અKયાર �ધુી જોગમાયાએ આપણને સહાય કર� છે; પણ ઓણી ફ�ર� 

 ખાનનો સપાટો આપણને ખતમ કર� નાખંે તેમ છે. બે બા<ુના સાણસામા ંઆપણે ફસાવાના છ�એ, તે નÉ� છે.” 

   ગોવો કહ�,” પણ એનો કોઈ ઈલાજ?” 

   વીહો, :” એમા ંતો પાચંો કાઈંક વીચાર� કાઢ� તો.. પણ મને એક વાત બsુ જ_ુર� લાગે છે.”: 

   ગોવો,” �ુ?ં” 

  વીહો, ”આપણી ^êીઓ અને બાળકોને સહ�જ પણ ઢ�લ કયા@ વીના, અહ«થી �ુર, સલામત &થળે ખસેડ� દ�વા ંજોઈએ. 

આ વીદ�શીઓ નીદ@ય છે. મહ�નાઓથી ^ીસગં વીના રહ�વાના કારણે એ બધા lરુાટંા બનેલા હશે. આપણી ^ીઓના 

એમના હાથે બs ુlુડંા હાલ થશે.” 

  ગોવાને આ નકારાKમક વેણ પાછળ રહ�લી વીહાની મનોવેદના સમ�ઈ. તેણે તKકાળ બધા નેસવાસીઓને એકઠા 

કયા@ અને &પNટ ર�તે ક`ુ.ં” વીહો બધી ^ીઓ અને બાળકોને બને તેટલો �ુર લઈ જશે. સાથે દસેક બકર�ઓ પણ લઈ 

જજો,“ 

   _ુપલી આ 3&તાવનો વીરોધ કરવામા ંઅIેસર હતી. “ અમે લોકો તમને કાળના મyમા ંMકુ�ને શી ર�તે ભાગી જઈ 

શક�એ ? �યા ંતમે લોકો Kયા ંજ અમે ” 
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  ગોવાએ સ�ાવાહ� અવા0 ક`ુ,ં” _ુપલી આ વાદ વીવાદ કરવાનો ક� લાગણીશીલ બનવાનો સમય નથી. જમ 

પલકવાનો છે. બs ુમોટ� સ�ંયામા ં �ુoમનનો આપણે સામનો કરવાનો છે. આપણા ંબાળકોને આ સકંટમાથંી બચાવી 

લેવાના ં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� બધાએં માનવાની જ છે.” 

   અને છેવટ� બધાનંી સમ�વટ બાદ _ુપલી આ વાત સાથે મને કમને સ�મત થઈ. 

   હ�જરત માટ� જ_ુર� બધો સામાન ભેગો કરવામા ં આ1યો અને છેવટ� વીદાયની કપર� વેળા આવી પહyચી. સૌ 

પોતપોતાની Jવન સગંીનીઓને ભેટÊા;ં અને બાળકોને 1હાલભર� �મુી ભર� બધાએં ભાર� હ�યે તેમના &વજનોને વસમી 

વીદાય આપી. અને હ�જરતી કાફલાએ દખણાદ� દ�શામા ંપારોઠના ંપગલા ંભયા�. 

    _ુપલીએ છે:લી નજર તેના  3ાણ3ીય ગોવલા પર નાખંી. હવે કદ� એ ચાર ÄખAુ ંતારામૈPક ફર� યો�વાAુ ંન 

હ� ુ.ં એ Äખોની આડ� Ä�ઓુનો પડદો ફ�લાયેલો હતો; અને એકબી�ના ં છે:લા ંદશ@નને �ુધંÂં બનાવી ર�ો હતો. 

વીરહનો ન Jરવી શકાય તેવો ઓથાર એમના ં શેષ Jવન પય�ત તેમના ં હ�યા ં પર મણ મણનો પથરો બનીને 

ટ«ગાયેલો રહ�વાનો હતો. ન Jરવી શકાય તેવી એકલતા રોજના sુફંાળા સાથAુ ં&થાન લઈ લેવા સ�@ઈ �કુ� હતી. 

    સવારના ઉજળા પહોરનો �યુ@ પણ ઘનઘોર, કાળા ં ડ�બાગં વાદળોથી ઘેરાયેલો હોય તેવો ભાસતો હતો.  એક 

ચીબર� �ુર ઝાડ પર અર®ય_ુદન કર� રહ�. તÆનો વલવલાટ �ુખી હ�યાઓંની 1યથાને �રુ આપી ર�ો હતો. 

   અને ધીમે પગલે હ�જરતી કાફલો દ�ખણના �ીતીજમા ંઅ\oય બની ગયો. પણ ખાનના નાગ�ડુ 0વા જ:લાદ 

સાણસામાથંી અણમોલ રKનો છટક� ગયા ંહતા.ં 

અABુમણીકાઅABુમણીકાઅABુમણીકાઅABુમણીકા 
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3કરણ3કરણ3કરણ3કરણ    – 44 44 44 44 : : : : કાળઝાળ કાળઝાળ કાળઝાળ કાળઝાળ આગઆગઆગઆગ 

     ગોવાના નેસથી બે દ�વસના Hતર�, નદ�ના નીચાણવાસમા ં તે દ�વસની સવાર� સાવ અલગ જ ન�રો હતો. 

ગોવાના નેસમા ંછવાયેલી નીરાશા અને ભયની કાલીમાનો અહ« સદંતર અભાવ હતો.  સામા ક�નાર� કોઈ જ વીરોધ 

નડવાનો ન હતો; તેની ખાતર�થી આખી સેના થનગનતી હતી. ઉKસાહ અને તાકાતના તરવરાટમા ં સૈનીકો ઉછળતા 

અને nુદતા, વીજયગીતો ગાઈ ર�ા હતા. દસ દસ તરાપાઓ નદ�ને પાર કરવા તલપાપડ બની નદ�ના ંમો�ંની સાથે 

હાલમ ડોલમ થતા હતા. છેવટ� બધી તૈયાર�ઓ %રુ� થતા,ં દસેય તરાપાઓ  તરતા Mકુાયા. દર�n્ પર બ�તરધાર� છ 

જણા સવાર હતા. સામે છેડ�થી કશોય 3તીકાર  ન થતા,ં પહ�લી વાર ખાનની સેનાના એક નાનકડા હ�&સાએ નદ� પાર 

કર�. 

     લાખાએ પહાડ 0વા Xચા અને ગોરા વાનના બે બદં�ઓ જ જોયા હતા. પણ અહ« તો તેવા, �ડા ંચામડાનંા બ�તર 

અને શીર^ાણ પહ�ર�લા સાઠ સાઠ જણા જમ�ુતની 0મ ઉભા હતા. �ુર ઘાસમા ંસતંાયેલા લાખાને કાળભૈરવ યાદ આવી 

ગયો. અહ« તો તેના �ુતો 0વી લાગતી આખી સેના હાજરાહ<ુર હતી. અને એનાથી ઘણી મોટ� આફત તો સામે ક�નાર� 

તરાપા પાછા વળે તેની રાહ જોઈ રહ� હતી. 

    લાખાના   આખાયે શર�રમા ંભયAુ ંલખલ>ુ ંફર� વ¡-ુ.ં Jવતે Jવ, સા�ાત કાળભૈરવના દરબારમા ંપહyચી ગયો 

હોય; તેવી અAlુતુી તેને થવા લાગી. �ણીક Mછુા@મા ંતેને કાળભૈરવ આકાશમાથંી અÙહા&ય કરતો અને સKયાનાશનો 

બીહામણો ઢોલ વગાડતો ભા&યો. તેના તાડંવ AKૃયમા ંતેને આખી ધરતી કાપંતી લાગવા માડં�. ઉપરથી આગ ઝરતો 

�યુ@ �ણે ધગધગતો લાવા ઓક� ર�ો તેમ, લાખાની આખી કાયા ગરમ :હાય બની ગઈ. તેAુ ંથરથર�ુ ંશર�ર પસીને 

ર�બ ઝેબ બની ગ-ુ.ં 

    કોઈ સજંોગોમા ંલાખો આ જમ�ુતોની સામે બાથ ભીડ� શક� તેમ ન હ� ુ.ં લાખો ઘાસના બીડમા ંMઠુ�ઓ વાળ�ને નાઠો. 

સામેની દ�શામા ંતેજ ગતીથી વાતો પવન તેની દોડને હફંાવતો હતો. તેની બધી તાકાત કામે લગાડવા છતા,ં તે %રુતી 

ઝડપથી ભાગી શકતો ન હતો. તેને %ુછં�ુ ંX�ુ ંકર�, પગ પછાડતા રા�સી પાડા પર સવાર થયેલો અને મyમાથંી આગ 

ઓકતો કાળભૈરવ >દુ તેનો પીછો કર� ર�ો હોય તેમ લા�-ુ.ં એના મyમાથંી લપકતી આગ તેને એક જ ઘડ�મા ં

ભ&મીlતુ કર� દ�શે તેમ  લાગવા માડંÇ ુ.ં સદભા�યે સામેથી વાતો પવન આ આગને તેની નJક આવવા દ�તો ન હતો. 

થોડ�ક જ ઘડ�ઓ અને કાળભૈરવ એક જ સપાટામા ંતેના 3ાણ હર� લેશે , તેમ લાખાને ની£ીત લા�-ુ.ં 

    પણ .. 

    થોડ�ક �ુર ભાગીને લાખો અચાનક ઉભો રહ� ગયો. તેના મનમા ંસો સો વીજળ�ઓ Pાટક� તેવો ઝબકારો થઈ આ1યો. 

લાખાએ પોતાના પેટ પર �ુટંલી ખણી જોઈ. કાળભૈરવ તેને ડારતો ન હતો; પણ કાઈંક અગડ ંબગડ ંર&તો બતાવી 
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ર�ો હતો. સાદા સીધા અને થોડાક Mરુખ 0વા  લાખાના મગજમા ંકાળભૈરવના 3તાપે, વીચારોની વણઝાર વીજઝડપે 

ઉમટવા લાગી હતી. 

    કોઈક અ�ણી શ2તીએ તેને ઉoક�ય�. �ણે ક� તે લાખો જ ર�ો ન હતો. તે કાળભૈરવનો �ુત બની ગયો હતો. તે નીચે 

બેસી ગયો અને શર�ર પર ઓઢ�લા ચામડામંા ંવ«ટ� રાખેલા બે ચકમક પvથર હાથમા ંલીધા. આ<ુબા<ુથી �nંુુ ઘાસ 

એકÅુ ંક-ુ�. આઠ દસ 3યKને ઘાસની નાનકડ� %ળુ�મા ંઆતશ 3ગટÊો. તેણે ઘાસનો એક લાબંો %ળુો એમા ંઉમેય�. 

આગ વધાર� 3દ�mત બની. બીજો %ળુો લઈ તેણે ઘાસના બીડમા ં  થોડ� થોડ� Hતર� પલીતા Mકુવા માડં�ા. ઘાસ લીUુ ં

હોવાના કારણે આગ પકડતા ંથોડ�ક વાર જ_ુર લાગી. પણ છ છ Èટ X�ુ ંઘાસ અનેક જ�યાએ સળગવા   લા�-ુ.ં લાખો 

થોડ�ક �ુર ઉભો રહ�ને તેની આ નવી, હ�રતભર� કામગીર�ને નીહાળ� ર�ો. 

    �સુવાટા મારતા પવને હવે બાક�Aુ ં કામ સભંાળ� લી�ુ ં હ� ુ.ં 3ચડં આગની એક દ�વાલ લાખાથી �ુર અને �ુર, 

ઓ:યા કાળMખુાઓ તરફ મથંર ગતીએ ધસવા લાગી હતી. કાળભૈરવે લાખાને પોતાની ગોદમા ંલીધો હતો. હવે તે 

તેનો પનોતો %Pુ બ[યો હતો. સામી સેનાને ઝબે કરવા, એક અવનવી -2ુતી કાળભૈરવે તેને આ આપતકાળમા ં�ઝુાડ� 

હતી. લાખો આનદંના અતીર�કમા ંનાચવા અને  nુદવા લાગી ગયો. 

   સામેના સૈનીકો અને સરદારો તેમના તરફ સરક� રહ�લી આગની દ�વાલ જોઈ ક«કત@1ય વીMઢુ બની ગયા. આગેકદમ 

કરવાના sુકમના &થાને નદ�ના પટમા ંપીછેહઠ કરવાના sુકમો અપાયા.  નદ�ના પટમા ંઉભા ઉભા, બધા વકાસેલા 

મyએ તેમની તરફ ધીમી ગતીએ સરક� રહ�લી આ આપ�ીને નીહાળ� ર�ા. સામે પાર પહyચી ગયેલા ખાલી તરાપાઓ 

ફર�થી ભરવાને બદલે Kયા ંપણ બધા આ નવો ફ�યા&કો વીવશતાથી જોઈ ર�ા. �યા ં�ધુી આગ ઠર� ન �ય; અથવા 

સામે પારના ઉતરાણના &થળેથી �ુર જતી ન રહ�, Kયા ં�ધુી બધી 3��ૃી &થગીત કર� દ�વી પડ�. 

   ફર� વાર   ખાને પગ પછાડ�ા. Fસુામા ંતેનો ચહ�રો લાલચોળ બની ગયો. �ુરંદ�શીના ખ�ના 0વા એ રાજ%_ુુષને 

તરત જ �ઝુી આ1-ુ ંક�, સામે પાર આગનો ભય �ુર થાય તો પણ કોઈ શીકાર હાથ લાગવાનો ન હતો, તેની સેનાએ 

ધીકતી ધરા પર જ nુચ કદમ કરવાની હતી. 

   ખાને નીNB�ય બની, હાથ જોડ�ને ઉભેલા પોતાના સરદારોને sુકમ આmયો,” આપણે અહ« મJંરા ં વગાડતા ં ઉભા 

રહ�વાAુ ંનથી. આગ �ુર થઈ �ય પછ� પણ સામે પાર ખાવા માટ� કશો જ શીકાર આપણને મળવાનો નથી. સામા 

ક�નાર�, બધા ં�નવર આગથી ડર�ને �ુર �ુર ભાગી ગયા ં હશે. આપણા સૈનીકોને ખાલી ઉભા રહ�વા કરતા ંઆપણા 

ક�નાર� શીકાર શોધી, જમવાની 1યવ&થા કરવામા ંજોતરો.” 

   કાળભૈરવ ગોવાની વ&તીના સહાર� આ1યો હતો. ખાનને માટ�, પરાજયના નાના ભાઈ 0વી, આ ઠ�ક ઠ�ક લાબંી 

નીવડ� તેવી _ુકાવટ હતી. સાણસા 1-હુAુ ંઆ પાખંી-ુ ંએક બે દ�વસ માટ� થભંી ગ-ુ ંહ� ુ.ં નેસની  ^ીઓ અને બાળકોને 

સલામત જગાએ હ�જરત કર� જવા માટ� જ_ુર� સમય  જોગમાયાએ નહ« પણ કાળભૈરવે બ±યો હતો. 

 અને આ અlતુ%વુ@ કામગીર�ની ગોવાને ખબર આપવા, લાખો તેજ કદમથી નેસ તરફ પાછો વ¡યો.  અABુમણીકાઅABુમણીકાઅABુમણીકાઅABુમણીકા 



 2009  ડ�સે�બર ડ�સે�બર ડ�સે�બર ડ�સે�બર ----    2009200920092009  

                                               પહ�લો ગોવાળ�યો 

 

129 

 

3કરણ3કરણ3કરણ3કરણ    – 44445555    : : : :     ઘમસાણ -4ુધઘમસાણ -4ુધઘમસાણ -4ુધઘમસાણ -4ુધ 

   લાખો પરાBમ કર�ને પાછો આ1યા બાદ બે એક દ�વસે ખાનની સેના આવી પહyચશે; તેવો Hદાજ ગોવા અને 

પાચંાને હતો. પણ સાત દ�વસ થઈ ગયા; છતા ંકોઈ હ�લચાલ જણાતી ન હતી. ખાનના લoકર�  �યા ંપડાવ કય� હતો; 

તે જ�યાએ ગોવાએ બી� બે ��સુ રા�યા હતા. પણ એમના તરફથી પણ કોઈ વાવડ ન હતા. આ શાતંી 

અકળાવનાર� હતી. 

   અને છેવટ�  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 નાખંીને 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� દ�શામા ં nુચકદમ કર� ગયો છે. મારો સાથી એના સગડ ચાપંતો ગયો છે; પણ કશા 

સમાચાર લઈ પાછો આ1યો નથી.” 

   ગોવા અને પાચંાને ક�ુ ંસમ�-ુ ંનહ«. ખાનની 1-હુરચના શી છે; તેનો Hદાજ કળવો બsુ Moુક�લ હ� ુ.ં 

   પાચંો,” ગમે તે હોય; આપણે Mકુાબલાની તૈયાર�ઓમા ંઢ�લ ન કરવી જોઈએ. આગ ફºકતા ંતીર બનાવવાAુ ંઆપણે 

ચાU ુજ રાખીએ.” 

   કાÂ,” આ ઢ�લને કારણે બીJ એક ર�તે આપણને બsુ મોટો ફાયદો થયો છે,. વીહો , ^ીઓ અને બાળકો અKયાર 

�ધુીમા ંમોટ� નદ�ની ઓલે પાર હાથીઓના 3દ�શમા ંપહyચી ગયા હશે. હવે એ બધા ંસહ�સલામત થઈ ગયા ંહશે.” 

   ગોવો ,” કાળ�યા, પહ�લી વખત તÆ અÉલવાળ� વાત કર� !” 

   બધા ખડખડાટ હસી પડ�ા. ઝÂંબી રહ�લા કાળઝાળ  ભયની વ6ચે આ હળવાશ બધાને ઠ�ક ઠ�ક માફક આવી. 

   આમ વાત ચાલતી હતી, Kયા ંજ �ુર �ીતીજમા ંકાઈંક હ�લચાલ જણાઈ. બળ� ગયેલા ઘાસને કારણે હવે �ુર �ધુી 

જોઈ શકા� ુ ં હ� ુ.ં એક કાળ� લીટ� �ીતીજ પર દ�ખાણી. ધીમે ધીમે એ લીટ� મોટ� થતી ગઈ. થોડ�ક વારમા ં કાળા 

બ�તર પહ�ર�U ુ ંએક ટોÂં નJક આવી ર`ુ ંછે; તે નીવ)વાદ હ� ુ.ં ગોવાએ બધાને સાબદા બનવા અને આગ ફºકતા તીર 

તૈયાર રાખવા જણા1-ુ.ં એમને ચેતાવવા આગના ંથોડાક તાપણા ંપણ તૈયાર કરવામા ંઆ1યા. 

  પાચંાએ 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 તાક�ને આગ 

ઓકતા પચાસ તીર  એક સાથે વ«ઝ�ા.ં પણ આ �ુ?ં સામેની સેનાના અMકુ સૈનીકો ચામડાની મશકમા ંપાણી ભર�ને 

લા1યા હતા. તીરમાથંી ¯ટ� થઈ ઢોળાયેલી ચરબી આગ પકડ� ન પકડ�, તે પહ�લા ંએની ઉપર પાણીની વષા@ થઈ અને 

આગ હોલવાઈ ગઈ.  તરાપાઓ પર અમોઘ %રુવાર થયેUુ ંપાચંાAુ ંશ^, હવે સાવ બેકાર હ� ુ.ં સામેના બધા સૈનીકોએ 

બાઈસનના ચામડાનંા ંબ�તર પહ�ર�લા ંહોવાથી  સાદા ંતીર પણ સાવ અથ@હ�ન જ હતા.ં 

     ગોવાની તરફ� સોપો પડ� ગયો,  હવે તો હાથોહાથની લડાઈનો કોઈ જ વીક:પ ન હતો. ગોવાએ આદ�શ 

આmયો,”ધANુયબાણ બા<ુએ Mકુ�ને પvથરના ફણા ંવાળા ભાલા હાથમા ંપકડો.” 

    સામેની સેનાની આગલી હરોળને ઓળંગીને ખાન અને તેના ચાર સાથીઓ આગળ આ1યા. તેમના હાથમા ંઝાડની 

મજ�તુ ડાળ�ઓ સાથે મોટા કદના પvથર બાધેંલી ગદાઓ હતી. બs ુ તાકાત અને ચપળતાથી તેઓ આ ગદાઓ 

વ«ઝતા ગોવાના સાથીઓ પર ધસી ગયા. 

   ઘમસાણ -4ુધ મચી ગ-ુ.ં બtે બા<ુ લોથની લોથ પડવા માડં�. પણ ચામડાના બ�તર વ«ધીને મરણતોલ ઘા 

કરવામા ં ભાલા બs ુ કામીયાબ ન ર�ા. એની સામે 3ચડં જોરમા ં બલીNટ  l�ુઓ વડ� વ«ઝાતી ગદાના 3હારમા ં

_ુપલીના ંબનાવેલા ંવાસંની સોટ�ઓના બ�તરોની તો કડ�ડાટ� બોલી ગઈ. ગદાનો એક જ ઘા અને ગોવાનો એક સાથી 

ખતમ. 

   થોડ�ક જ વારમા ંગોવાને સમ�ઈ ગ-ુ ંક�, આ Mકુાબલાનો કશો અથ@ ન હતો. આમ જ લડાઈ ચાU ુરહ� તો ખાનની 

સÆકડોની સેના સામે તેના પચાસે પચાસ નવ<ુવાનો ખપી �ય. તેણે પીછેહઠ કરવાનો આદ�શ આmયો. બધા Mઠુ�ઓ 

વાળ�ને ભા�યા . 

   અને આ �ુ ં? 

   એ દ�શામાથંી પણ આવી જ બીJ સેના -4ુધના &થળ તરફ nુચ કદમ કરતી આવતી જણાઈ. બેબાકળા બનીને 

ગોવાએ નદ� તરફ નજર કર�, કદાચ તરાપાઓ લાગંર� સામે પાર ભાગી જવાય, પણ સામેની બા<ુના ચાર તરાપા 

નદ�ની મ4ય �ધુી આવી ગયા હતા. ખાનના સાણસાએ Pણ તરફથી ગોવાને ઘેર� લીધો હતો. 

   અસહાય બનેલો ગોવો કાઈં વીચાર� શક� તે પહ�લા,ં ખાને ક�ુકં મોટ�થી ક`ુ.ં તરત lલુાએ એAુ ંભાષાતંર કર�ને મોટ� 

અવા0 વીજયઘોષ કય� અને ક`ુ,ં” ગોવા ! �ન બચાવવી હોય તો શ^ો નીચે Mકુ� શરણે થાઓ; નહ« તો તમારામાનંો 

એક જણ પણ બચી શકશે નહ«.“ 

  બે ઘડ� બtે બા<ુએ બધા ગોવો �ુ ંજવાબ આપે છે ; તેની રાહ જોતા ંઅટક� ગયા. ગોવો જોગમાયાને યાદ કર� ર�ો 

હતો. તેના �તીભાઈઓને સહાય કરવા તેણે જોગમાયાને મનોમન કાકUદુ� કર�. તેની મ«ચેલી Äખોએ જોગમાયાની 

�લાન �રુત નજર� ચઢ�. જોગમાયા પણ ચોધાર Ä�એુ આBંદ કર� ર�ા ંહોય; તેવો ભાસ ગોવાને થયો. હવે કશો 
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ઉપાય ન હતો શરણાગતી સીવાય હવે કોઈ આરો ન હતો. ગોવાએ પાચંા સાથે ઝડપી સતંલસ કર� અને પોતાના 

હાથમાનંા ભાલા ફºક� દ�ધા. ગોવાના બધા સાથીઓ પણ તેને અAસુયા@.  

    ખાન અને જ�ગાએ કશીક મસલત કર� અને જ�ગાએ સ�ાવાહ� &વરમા ં�હ�ર ક-ુ� ,”શરણે આવેલા બધા અમાર� 

ર�યત છે. કાલે સવાર� ખાન બહા�ુરનો દરબાર ભરાશે અને તેમા ંઆગળ માટ�ના નીણ@યો �હ�ર કરાશે.” lલુાએ આ 

�હ�રાત મેદાન વાસીઓને કહ� સભંળાવી.  

    ખાનની સેનાના સૈનીકો આગળ આ1યા અને બxબે જણ ગોવા અને તેના સાથીઓને દોરડાથી બાધંીને ગોવાના 

નેસ તરફ દોર� ગયા. ગોવાના દસ સાથીઓ અને ખાનના પાચં સૈનીકો  મરણ શરણ થયા હતા. ગોવાના બાક�ના 

ચાલીસ સાથીઓ પોતાના જ થાનકમા ંખાનના બદં�વાન બની ર�ા. 

    વીહાની મનો1યથા અને તેAુ ંભાવીદશ@ન ક_ુણ ર�તે સાકાર થયા ંહતા.ં હવે આવનારા ંસવ@નાશ અને તબાહ�ને કોઈ 

રોક� શક� તેમ ન હ� ુ.ં  ખાનની સેનાની પાછળ ડોકા ંદ�� ુ ંબળેUુ ંઘાસ આ ભવીત1યAુ ંઅમગંળ 3તીક બનીને બીહામ�ુ ં

હા&ય કર� ર`ુ.ં 

અABુમણીકાઅABુમણીકાઅABુમણીકાઅABુમણીકા 
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3કરણ3કરણ3કરણ3કરણ    – 44446 6 6 6 : : : :     ગોવાનો ખાન સાથે મેળાપગોવાનો ખાન સાથે મેળાપગોવાનો ખાન સાથે મેળાપગોવાનો ખાન સાથે મેળાપ 

             બપોરAુ ંજમણ પKયા બાદ, ખાને ગોવાને પોતાના ત�ંમુા ંબોલા1યો. ખાનના સૈનીકોએ ગોવાના નેસના વાડામા,ં 

ગોવાના ત�ં ુ કરતા ંઘણો મોટો ત�ં ુતાબડતોબ ઉભો કર� દ�ધો હતો. હવે ગોવાને બાધેંલા ં દોરડા ંછોડ� નાખંવામા ં

આ1યા હતા. માP ચાર સશ^ સૈનીકો જ તેની આ<ુબા<ુ ચોક� માટ� સાથે હતા. 

   ગોવાનો ત�ં ુતો ખાનના ત�ં ુઆગળ દર�\ની Îપંડ� 0વો હતો. ગોવાના ત�ંમુા ં3વેશ¤ારના &થાને રાખેલ ચામ�ું 

આ�ુ ંકરવામા ંઆવે તો Hધા_ંુ  થઈ જ�ુ,ં અને જમીન પર તો �nંુુ ઘાસ જ પાથર�Uુ ંરહ�� ુ.ં  ખાનના આ કામચલાઉ 

ત�ંનેુ Pણ બાર�ઓ હતી; 0માથંી ત�ંમુા ંઉ�સ ફ�લાયેલો હતો. જમીન પર પણ હરણમા ંચમકતા ંચામડા ંપાથરવામા ં

આ1યા હતા. ત�ંનુી દ�વાલો પર ખાનના 3દ�શમાથંી લાવેલ મોતી, ચમકતા પvથર અને બાઈસનની ખોપર�ઓ 0વી 

M:ુયવાન ચીજોના શણગાર કર�લા હતા. અર�! આનદંોKસવ વખતે જોગમાયાની Fફુાનો શણગાર પણ આની આગળ 

ઝાખંો પડ� તેવો હતો. 

   આવા ઝાકઝમાળ ત�ંમુા ં ખાન, જ�ગો અને lલુો વાઘના ચામડાઓંથી મઢ�લ લાકડાઓંના ખડકલાથી બનાવેલ 

મોટા ઓટલા પર બેઠ�લા હતા. ખાને ઈશારો કર� સૈનીકોને ત�ંનુી બહાર જવાAુ ંક`ુ;ં અને ગોવાને માનભેર પોતાની 

સાથે ઓટલા પર બેસવાAુ ંઆમPંણ આm-ુ.ં ગોવો �ોભમા ંથોડો ગલવાયો; પણ જોગમાયાને યાદ કર�, ઉtત મ&તક� 

ઓટલા પર સામે બેઠ�લા મહાAભુાવોને નીહાળ� ર�ો. lલુા સાથે નજર મળતા ંતીર&કારની એક લહ�રખી ગોવાના Mખુ 

પર ફર� વળ�. આણે જ આખી જમાતનો \ોહ કય� હતો. આણે જ આ તબાહ�ને ખÆચીને આણી હતી. _ુપલીએ દયા કર� 

તેને જવા ન દ�ધો હોત તો એ આજથી વષ� પહ�લા ંકાળભૈરવના શરણે થઈ ગયો હોય. પણ ખાન સાથેની હવે પછ�ની 

વાતચીતમા,ં lલુાની અનીવાય@તા સમJને ગોવો આ કડવો ¬ુટંડો, કમને ગળ� ગયો. 

   ખાને ક`ુ ં,” ગોવાJ! અમારા સા¦ા�યમા ંઆપAુ ંસ3ેમ &વાગત છે. હવે આપણી વ6ચે કોઈ �ુoમનાવટ નથી.” 

  ગોવો મરડમા ંબો:યો,” આપ �ુoમન બનીને આ1યા છો. અમાર� તો �ા ંકોઈની સાથે એમ હ�ુ?ં” 

   ખાન ,” 0 થ-ુ ંતે આપ lલુી �ઓ. તમાર� વીરતા અને નવી વી�ાઓ હાસંલ કરવાના તમારા સામvય@ને માર� સો 

સલામ. હવે આપને મારા  મીP બનવાAુ ં મા_ંુ આમPંણ છે.” 

  ગોવો, “ મીP શાના ? અમે તો તમારા શીકાર છ�એ.” 

   ખાન,” હા! મને અવનવા 3દ�શો માર� હnુમતમા ંઆણવાનો શોખ જ_ુર છે. બોલો તમાર� સાથે sુ ં ક�વો 1યવહાર 

ક_ંુ?” 

  ગોવો,” મને મીP ક�ો છે, તો મીPને  છા0 તેવો.” 
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   ખાન ,” મારા વતી તમારા 3દ�શAુ ંશાસન કરવાAુ ં&વીકારશો? “ 

   આ વા� ગોવાને સભંળાવતા ંlલુાના પેટમા ંતેલ ર�ડા-ુ.ં ખચીત ખાનને lલુા કરતા ંગોવો વધાર� Fણુવાન અને 

ચાલાક જણાયો હતો. ખાન સાથેની તેની મીPતાનો Hત આવતો તેને જણાયો. તેણે કર�લી બધી જફા એળે જશે ક� �ુ?ં 

મyમા ંઆવેલો કોળ�યો Îટંવાઈ જશે ક� �ુ?ં’ lલુાને ખાનની આ ઉદારતા બીનજ_ુર� અને પોતાના ંહ�તને જોખમાવતી 

લાગી. પણ તેની પાસે ખાનની ઈ6છાનો કોઈ વીક:પ પણ �ા ંહતો? 

  ગોવો,” અમે &વતPં હતા, Kયાર� પણ sુ ંકોઈ જોsકુમી કરતો ન હતો. અમે બધા ંતો nુ¨ુ�બીઓની 0મ રહ�વા ટ�વાયેલા 

છ�એ.” 

  ખાને કરડાક�થી ક`ુ,ં ”બદલાયેલા સજંોગોમા ંતમાર� અમાર� ર�તે JવવાAુ ં&વીકાર�ુ ંપડશે.” 

  ગોવો ,” અમે લોકો તો &વતPં પખંીની 0મ રહ�નારા છ�એ. sુ ંઆપનો આCીત બનવા કરતા ંમરવાAુ ંવધાર� પસદં 

કર�શ. ” 

  ખાન Kવર�ત નીણ@ય લેવા ટ�વાયેલો હતો. “ 0વી તમાર� ઈ6છા. મÆ તો તમને એક તક આપી. હવે અહ«ના મારા �બુા 

તર�ક� બીJ કોઈ 1યવ&થા  વીચારવી પડશે.” 

   lલુાના પેટમા ંટાઢક વળ�. ગોવાનો ગવ@ lલુાને મીઠો મધ 0વો લા�યો. 

   ખાને તરત બીજો વીષય છેડ�ો. “ તમાર� ^ીઓ ક�મ દ�ખાતી નથી? “ 

  ગોવો ,” તમે લોકો ^ીઓને ખરાબ નજરથી <ુઓ છો; એમની સાથે અણછાજતો 1યવહાર કરો છો : તેવી અમને �ણ 

થતા,ં અમે તેમને અહ«થી �ુર, મોકલી દ�ધી છે.” 

  ખાન ,” ^ીઓ તો %_ુુષોને આનદં આપવા માટ� બનાવાયેલી છે; એમ અમે માનીએ છ�એ. અમાર� ^ીઓ પણ આવા 

જ વીચારની હોય છે. કોઈ પણ %_ુુષ સાથે Mકુત સહવાસને એ બધીઓ આનદંથી માણતી હોય છે.” 

  ગોવો .” એ તમાર� ર�ત હશે. અમાર� નજર� તો દર�ક ^ી એક માતા છે – અમાર�  જોગમાયા 0વી.” 

  ખાન 1યગંમા ંહ&યો,” તમે તમાર� માતાની સાથે સહંવાસ કરો છો?” 

  ગોવો સમસમી ગયો. તેને ખાનના 3દ�શની બાઈસનના શીકાર AKૃયની ખબર હતી.  તેણે ક`ુ ં ,” તમે તો 0ને મહાન 

તKવ ગણો છો; તેની ¹ર ર�તે હKયા કરતા હો છો.“ 
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  ખાને ક`ુ,ં” આ ચચા@નો કશો અથ@ નથી. આપણી મા[યતાઓ એકબી�થી સાવ વીપર�ત છે. પણ ^ીના મા બનવાને 

તમે માન આપો છો; તે મને ગ�-ુ.ં એ ભાવનાનો આદર કરવાAુ ંઅમાર� શીખ�ુ ંપડશે. પણ મીPતાનો મÆ લબંાવેલો 

હાથ તમે Åુકરા1યો છે; આથી તમાર� માટ� માર� બીJ કોઈ   1યવ&થા  વીચારવી પડશે.ચાલો, કાલ સવારની સભામા ં

મારા આખર� નીણ@યો sુ ં �હ�ર કર�શ.” 

   જ�ગાએ તાળ� પાડ� સૈનીકોને ત�ંનુી Hદર  બોલા1યા અને એમની સાથે ગોવાને વીદાય આપી. ગોવાના ગયા 

બાદ ખાને બી� સરદારોને મPંણા માટ� પોતાના ત�ંમુા ંબોલા1યા.     

અABુમણીકાઅABુમણીકાઅABુમણીકાઅABુમણીકા 
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3કરણ3કરણ3કરણ3કરણ    – 44447 7 7 7 : : : :     ખાનની વીજયસભાખાનની વીજયસભાખાનની વીજયસભાખાનની વીજયસભા 

      બી� દ�વસની સવાર...ગોવાના નેસમા ંએક નાનક�ુ ં મેદાન હ� ુ,ં �યા ંસામાJક 3સગંો ઉજવાતા. આ>ુ ં મેદાન 

હકડ�ઠઠ ભર�Uુ ં હ� ુ.ં વ6ચે &થાનીક, બદં�વાન વ&તી ઉભેલી હતી અને તેમની Pણ બા<ુએ ખાનની સેનાના સૈનીકો 

ક�:લેબધંી કર�ને ખડા હતા. સામે ઝાડના થડોનો ખડકલો કર�ને, રાતોરાત એક મચં બનાવવામા ંઆ1યો હતો. મચંને 

હરણના ચામડાથંી મઢ� દ�ધો હતો. એની આ<ુબા<ુ ઝાડના ંથડ ઉભા કર�, થાભંલા બના1યા હતા. દર�ક થાભંલા પર 

મોતી, ચમકતા પvથર, પ�ીઓના ંપ«છા ંઅને જનાવરોના ં હાડકાનંી પાસંળ�ઓ  લટકાવી �શુોભન કરવામા ંઆ1યા ં

હતા.ં વ6ચે વાઘના ંચામડા ંબીછાવી, ખાન અને તેના સરદારો માટ� આસન તૈયાર કયા� હતા.ં 

   આવો અને આટલો વૈભવ અને _ુઆબ, ગોવાના નેસે કદ� ભા¡યા ંન હતા.ં બધા &થાનીક રહ�વાસીઓ ફાટ�લી Äખે 

આ નવો ન�રો નીહાળ� ર�ા હતા. તેમના સામાJક અને  ધામ)ક 3સગંોએ કદ� આટલો ભપકો થતો ન હતો. 

 ખાનના બે Pણ સૈનીકો ઢોલ અને વાસંની શરણાઈ વગાડ�, કોઈ નવા જ તાલAુ ં સગંીત ફ�લાવી ર�ા હતા. આ 

સગંીતના તાલે દસ બાર સૈનીકો અવનવી Hગભગંી સાથે AKૃય કર� ર�ા હતા. બી� વીસેક સૈનીકો કાળા બ�તર અને 

શીર^ાણ પહ�ર� ખડ� પગે મચંની ચોક� કરવાના કામમા ં%તુળાની 0મ સતક@ ઉભા હતા. તેમના હાથમા ંડર પહyચાડ� 

તેવા,ં  પvથરની ગદાઓ ક� ભાલા હતા.ં કોઈની તાકાત ન હતી ક�, આ જડબેસલાક 1યવ&થાને મીનમેખ અસર કર� શક�. 

    &વાભાવીક ર�તે મહાAભુાવોના આગમનની રાહ જોવાઈ રહ� હતી. &થાનીક લોકો ભયભીત અને ચ«તાI&ત M\ુામા ં

‘હવે �ુ ંથશે?’ તેની અટકળો મનોમન કર� ર�ા હતા. કાÂ અને લાખો તો -4ુધમા ંમરણ શરણ થયા હતા. ગોવાનો 

એક માP નીકટનો સાથી, પાચંો �લાન વદને, આ વ&તીમા ં અલગ તર� આવતો હતો. તેને ગોવાની ચીતા બs ુ

સતાવતી હતી. બદં� બ[યા બાદ, ગોવાને બધાથી અલગ રાખવામા ંઆ1યો હતો. પાચંાને ડર હતો ક�, કદાચ તેની હKયા 

કર� નાખંવામા ંઆવી હોય. 

  અને બધાનંી આ�રુતાનો છેવટ� Hત આ1યો. ખાનના ત�ંમુાથંી એક રસાલો મેદાન તરફ મદં ગતીએ બહાર 

નીક¡યો. વીસેક Hગર�કોની વ6ચે  જ�ગો, lલુો, નદ� પારના કબીલાના Mખુીયા અને બી� ચાર�ક સરદારો Äખો 

ચાર થઈ �ય તેવા ભભકાદાર દ�ખાવમા,ં ગૌરવથી મ&તક X�ુ ંકર�ને ચાલતા હતા. એ બધાની વ6ચે માથે પ«છા અને 

મોતીથી સ�વેલો Mગુટ પહ�ર�લો ખાન તરત <ુદો તર� આવતો હતો. આ બધાનંી પાછળ ગર�બડા દ�ખાવવાળો અને 

સાવ સામા[ય દ�ખાતો, ગોવો મા°ુ ં ની�ુ ં કર� ઘસડાઈ ર�ો હતો. પણ, બધાના આ£ય@ વ6ચે, ગોવાને કોઈ દોરડા ં

બાધેંલા ંન હતા.ં ગોવાને સાજો સમો જોઈ; બધાના મનની આશકંાઓ નીMુ@ળ થઈ. ખાસ તો પાચંાને ટાઢક વળ�. એનો 

Jગર� દો&ત સહ�સલામત હતો. 
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    આ હાઉસન �ઉસનને આવ�ુ ં જોઈ, ખાનના સૈનીકોએ વીજયઘોષ કર�, ખાનની સવાર�ને આવકાર�. સગંીતનો 

તાલ ઝડપી બ[યો. લoકરની આગેnુચ થતી હોય, તેવા તાલેતાલે, AKૃયકારોના લયે પણ વેગ પકડ�ો. ખાનના 

સૈનીકોનો ઉમગં અને હષ�:લાસ ચરમસીમાએ પહyચી ગયા. 

    આવો મહાન ઉKસવ ગોવાના નેસમા ંકદ� ઉજવાયો ન હતો. પણ &થાનીક વાસીઓના મનમા ંઆ બધો ઠઠારો કશો 

ઉKસાહ જ[માવી શક� તેમ �ા ં હ� ુ?ં ઉલટાનંા નીરાશા અને હતાશા વધાર� ઘેરા ં બ[યા ં હતા.ં બtો અને નદ�ની 

ઓલીપારના વાસીઓ પણ આનાથી પર ન હતા.ં ખાનને સાથ આપવાના માઠા ંપર�ણામ હવે તેમને સમ�યા ંહતા.ં 

સમI વ&તીને માથે Pાટક� પડ�લ Fલુામીનો અહ�સાસ સૌ અAભુવી ર�ા ંહતા.ં 

   છેવટ� ખાનના રસાલાએ મચં પર &થાન Iહણ કયા�. બધાના આ£ય@ વ6ચે, ગોવાને પણ મચં પર બેસવાAુ ંકહ�વામા ં

આ1-ુ.ં નદ�પારના કોતરમા ં રહ�તા બtોને મોટા ં પાનનો એક વ«ઝણો આપી; ખાનની ઉપર સતત શીતળ હવા 

3સરાવતા રહ�વાAુ ંકામ સyપવામા ંઆ1-ુ ંહ� ુ.ં મને કમને તેણે આ દાસકમ@ શ_ુ ક-ુ�. તેણે કર�લા દગાની આ સ� તે 

કડવા દ�લથી ભોગવી ર�ો હતો.  

   હવે બાઈસનના શીકારનો નાચ શ_ુ થયો. મેદાનવાસીઓ માટ� આ અવન�ુ ં કર�કુ હ� ુ.ં જોગમાયાની &�તુીમા ં

કરાતા ંનાચ કરતા ંઆ <ુદો જ તાસીરો હતો. બાઈસન સાથેની ઝપાઝપીમા ંછેવટ� બાઇસનનો ભોગ લેવાનો અભીનય 

થયો. બાઈસનના _ુપમા ંગોવાની 3�ને પોતાની કમનસીબીના ંદશ@ન થઈ ર�ા.ં 

   અને એકાએક  શાતંી ફ�લાઈ ગઈ. ખાનના M�ુય સરદાર� સમારંભની શ_ુઆત કરતા ંક`ુ ં,”નામદાર ખાન બહા�ુરને 

ઘણી ખ�મા! આજના આ વીજયોKસવમા ંખાન બહા�ુર વતી sુ ં સૌAુ ં &વાગત ક_ંુ ¯;ં અને આપણા લાડ�લા, મહાન 

રાજવી ખાન બહા�ુરને હવે પછ� આ 3દ�શના વહ�વટ માટ�ની �હ�રાતો કરવા વીનતંી ક_ંુ ¯.ં “ 

   અલબ� સભાની સમI કાય@વાહ�Aુ ંભાષાતંર કર�, &થાનીક લોકોને જણાવવાની જવાબદાર� lલુાની હતી. &થાનીક 

લોકો મનમા ંદબાવેલા તીર&કારથી તેમના આ દગાખોર સાથીને કમને સાભંળ� ર�ા. પોતાના જ એક <ુના સાથીના 

મyમાથંી આ વચનો સૌને કડવા ંઝેર 0વા ંલાગતા ં હતા.ં તે સરદાર� ઉમે-ુ� ,” ગોવાના સાથી પાચંાને sુ ં મચં ઉપર 

આવવા આમPંણ આ%ુ ં¯.ં” આ આદ�શે બે સૈનીકો પાચંાને મચં ઉપર લઈ ગયા. 

  હવે ખાન ઉભો થયો અને તેણે જણા1-ુ ં,” અમે તમાર� વ&તી પર કબજો જમા1યો છે, તે અલબ� તમને કોઈને પસદં 

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 વખતમા ંઆવી પહyચશે. આથી કોઈના મનમા ંવળતો 

3હાર કર� અમને હફંાવવાની, ચીત કરવાની ¯પી મહ�6છા હોય; તો તેને સાવ અથ@હ�ન માનજો. 

    પણ અમાર� નીતી હ�મેશ માટ� રહ� છે ક�, અમાર� ર�યતના અમે ર�ક છ�એ. અમા_ંુ શાસન &વીકાર� , તે સૌ કોઈ 

અમારા મીP છે. આથી આપણી વ6ચે એક નવો મીઠો સબંધં આજથી શ_ુ થાય છે. તમારા લાડ�લા નેતા ગોવાએ 

અમાર� વતી આ 3દ�શAુ ં શાસન કરવા તૈયાર� બતાવી નથી. આથી આ સમI 3દ�શAુ ં શાસન જ�ગો કરશે, તેની 
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સહાયમા ંlલુો 3ધાન હશે. આ બtે 0 sકુમો અને નીયમો કર�; તે અહ« રહ�નાર સૌ કોઈને બધંનકતા@ રહ�શે. બtે અહ« 

ઉભા કરવામા ંઆવેલા ત�ંમુા ંરહ�શે; અને તેમની સાથે અમારા સો સશ^ સૈનીકો પણ હશે. આ બધાAં ુ ંFજુરાન અને 

સગવડની જવાબદાર� નેસવાસીઓએ નીભાવવાની છે. દર વષ�, વસતં ઋ� ુ બેસતા,ં આ વહ�વટદારોએ અમારા 

3દ�શમા ંઅમને નજરા�ુ ંમોકલવાAુ ંરહ�શે; અને નવા સૈનીકો પેશ કરવાના રહ�શે. ” 

    હવે પાચંા તરફ ફર�ને ખાને ઉદબોધન ક-ુ�,” ભાઈ, પાચંા! આપણી વ6ચે થયેલ Mઠુભેડમા ંતમે 0 1-હુરચના અને 

¨ંુકા ગાળામા ંનવા ં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 મહ�નાથી અમે અમારા 3દ�શથી �ુર છ�એ. આથી આવતીકાલે 

જ અમાર� વળતી સફર શ_ુ થશે.  ગોવો અને પાચંો બtે અમાર� સાથે, અમારા 3દ�શમા ંઅમને સાથ આપશે " 

   આ સાભંળ� ગોવો અને પાચંો તો અવાચક જ થઈ ગયા. આવી ભયાનક સ�ની તેમને &વmને પણ ક:પના ન હતી.      

    ખાને એક આ£ય@કારક �હ�રાત પણ કર�, "અમારા સૈનીકો આટલા લાબંા વખતથી ^ીસગંના l�ુયા છે. તમે 

તમાર� ^ીઓને અહ«થી �ુર ખસેડ� દ�ધી છે; તે અમને પસદં પડÇુ ંનથી. પણ ગોવા સાથેની વાતચીત પરથી અમને 

એમ માUમુ થ-ુ ં છે ક�, અહ« ^ીઓને માતા ગણવામા ં આવે છે; અને તેમAુ ં સ[માન કરવામા ં આવે છે. અમાર� 

Jવનશૈલી આનાથી સાવ અલગ હોવા છતા,ં અમે આ ભાવનાને &વીકાર�એ છ�એ. 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  ¬ુટંડો ગળવાનો વારો હતો. સરદારો સાથે આગલા દ�વસે થયેલી 

મPંણામા ંઆ વાત બs ુઉIતાથી ચચા@ઈ હતી; અને ખાને દ�ખીતી ર�તે સૌની સલાહની ઉપરવટ જઈને આ નીણ@ય 

લીધો હતો. પણ ખાનની �ુજ �ય સ�ા અને અતીશય લાબંા હાથ આગળ સૌ લાચાર હતા. 

    જ�ગાએ lલુાના કાનમા ંહળવેકથી ક`ુ,ં” sુ ંનહોતો કહ�તો, ક� ખાન 0વો રા� આખી �ુનીયામા ંનહ« હોય?“ lલુાએ 

હકારમા ંડોnંુ �ણુા1-ુ.ં  

    પોતાના વ2ત1યAુ ંસમાપન કરતા ંખાને ક`ુ,ં" અહ«ના આચાર અને વીચાર Mજુબ તમે સૌ જોગમાયાની %�ુ કરો 

છો. અમાર� માટ� પણ તે %�ુય રહ�શે. જોગમાયાની Fફુાને નવેસરથી સ�વવામા ંઆવશે. “ 

    સૌ &થાનીકવાસીઓના ઉદાસ મનમા ંઆ ઉદારતાથી થોડ�ક શાતા વળ�.  નવો શાસક ધાય� હતો; એટલો <ુલમી ન 

હતો. પણ ગોવો અને પાચંો &તxધ બનીને તેમના નવા, અણગમતા ભવીNયને દોષ દઈ ર�ા. &વદ�શથી દ�શનીકાલની 

આ આકર� સ�, તેમને મોત કરતા ંપણ વધાર� �ુNકર જણાઈ. પણ પોતાની મરJ Mજુબ કરવાની &વતPંતા તો સૌ 

Fમુાવી જ બેઠા હતા. ખાને પોતાAુ ંવ2ત1ય %_ંુુ ક-ુ�. ઢોલ અને શરણાઈના નાદ� આ �હ�રાતને વધાવી લીધી. છે:લે, 

ખાનના સરદાર� સભા બરખા&ત થયેલી �હ�ર કર�. 
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    એક વગ@વીહ�ન સમાજમા ંશાસક અને શાસીત  વગ� - કદ� ન lુસંાય એવી ર�તે - અ&તીKવમા ંઆવી ગયા હતા. 

Fલુામીની બેડ�ઓ ઘડાઈ �કુ� હતી; 0 કાળના પસાર થવા સાથે વધાર� ને વધાર� જડબેસલાક અને જટ�લ બનવાની 

હતી. તેના ંઅનેક અવનવા ંઅને ભયાનક _ુપો ભાવીના ગભ@મા ંસાકાર થવાના ંહતા.ં સ&ંnૃતીની ન રોકાઈ શક� તેવી 

હરણફાળની સાથે, આ nુ_ુપતા અને એને આAષુગંીક અનેક �ુષણોના ંવરવા ંઅને કડવા ંબીજ પણ રોપાઈ ��ુા ંહતા.ં 

અABુમણીકાઅABુમણીકાઅABુમણીકાઅABુમણીકા 
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3કરણ3કરણ3કરણ3કરણ    – 44448 8 8 8 : : : : ગોવાનો વીષાદગોવાનો વીષાદગોવાનો વીષાદગોવાનો વીષાદ 

    ઘમસાણ -4ુધ પછ�ના Pી� દ�વસની સવાર પડ�. ખાન, ગોવો, પાચંો, Pણ સરદારો અને પચાસ સૈનીકોએ 

ગોવાના નેસમાથંી 3&થાન શ_ુ ક-ુ�. P&ત મને ગોવો વીચાર� ર�ો હતો. 

    વીહો અને લોકલાડ�લી _ુપલી જોજનો �ુર હતા.ં કાÂ અને લાખો કાળભૈરવના સપાટામા ંકામ આવી ગયા હતા. 

પોતે અને પાચંો &વદ�શથી હ�મેશ માટ�, બs ુ�ુર વીદાય થઈ ર�ા હતા. બીજો કોઈ &થાનીક રહ�વાસી બાક�ની વ&તીને 

નેતાગીર� અને દોરવણી આપી શક� તેમ ન હ� ુ.ં ^ીઓ સાથે �ુ1ય@વહાર નહ« કરવાની ખાને ખાતર� આપી હતી. 

જોગમાયાની %�ુને તેણે આદર આપી મા[ય રાખી હતી. હવે વ&તી પર ખાનના �બુાનો Hnુશ જડબેસલાક અને અફર 

ર�તે &થાપી દ�વામા ંઆ1યો હતો. ખાનની અJબોગર�બ �ુરંદ�શીતા અને રાજક�ય nુશળતાનો તે કડવા મનથી અહ�સાસ 

કર� ર�ો. 

   ગોવો અને પાચંો આ પદયાPામા ંખાનની પડખે જ હતા. તે બtેને દોરડા વડ� બાધંવામા ંઆ1યા હતા. તેમની પાસે 

કોઈ શ^ રહ�વા દ�વામા ં આ1-ુ ં ન હ� ુ.ં ઉપરાતં ચાર સૈનીકો ભાલા અને  તીરકામઠા ં તૈયાર રાખીને આ Pણની 

આ<ુબા<ુ, ચાપંતી નજર સાથે ચાલી ર�ા હતા. ગોવો અને પાચંો કોઈ સજંોગોમા ંખાનને ઈ� પમાડ� શક� અથવા 

ભાગી શક� તે અશ� હ�ુ.ં 

    ગોવાએ ઈશારાથી ખાનને જણા1-ુ ંક�, તે &વદ�શ છોડતા ંપહ�લા ંજોગમાયાની Fફુાએ છે:લીવાર જવા માગેં છે. ખાને 

સ�મતીમા ંડોnંુ �ણુા1-ુ.ં નદ� ઓળંગીને આખી પલટને પવ@ત પર આવેલી  જોગમાયાની Fફુા તરફ 3યાણ શ_ુ ક-ુ�. 

બપોર �ધુીમા ંતો બધા Kયા ંપહyચી ગયા. થોડ�ક વાર જોગ યાને આદરમા ંનમન કર�, ખાન Fફુાની બહાર આવી 

ગયો. હવે Fફુાની Hદર માP ગોવો અને પાચંો જ ર�ા. 

    ગોવો મનનો બધો ઉભરો કાઢ�, માતા આગળ છાતીફાટ રડવા લા�યો. તેની જ«દગીનો આ ક_ુણમા ંક_ુણ અવસર 

હતો. એના મનનો સતંાપ ન Jરવી શકાય તે ર�તે ઉભરાઈ ર�ો હતો. તેના આખાય આયખાની ઉપલxધી એળે ગઈ 

હતી. 

    આ કાળMખુી ઘડ� માટ� માતાએ તેને વીશીNઠ શ2તી આપી હતી? આ માટ� તેણે નદ� ઓળંગી હતી? આ માટ� તે 

તરતા ંશી�યો હતો? આ માટ� તેણે નદ�પારની વસાહત &થાપી હતી અને વહાલા ંકોતરવાસીઓના ંJવન �ખુ અને 

સM4ૃધીથી ભર� દ�ધા ં હતા?ં અKયાર �ધુી ક�વી સભર અને સB�ય જ«દગી તેણે  &વમાનભેર  F�ુર� હતી? આખી 

જ«દગીની યાદગાર ઘટનાઓ ગોવાના Hતરચ» ુઆગળ કાફલાની 0મ પસાર થઈ ગઈ. 
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   પાચંા સીવાય કોઈ મીP ક� &વજન તેની સાથે ર�ા ંન હતા.ં તેને 3ાણ3ીય _ુપલી અને 1હાલસોયો કાનો ફર� કદ� 

તેને જોવા મળવાના ંન હતા.ં 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 Fલુામ બની ગયો હતો. 

    કડવા ઝેર 0વા °ુકંને ગોવો ગળ� ર�ો. મન ખા¨ંુ ખા¨ંુ થઈ ગ-ુ.ં માતાની �લાન �રુત અને ની&તેજ Äખો 

ગોવાને કશોય સદં�શ આપવા સ�મ ર�ા ંન હતા.ં કોઈ 3ેરણા ક� ભવીNયના કાય@  માટ�નો સકં�ત આપવા આ Fફુા હવે 

અસમથ@ હતી. અને આના સીવાય બી<ુ ંક-ુ ં3ેરણા&થાન ગોવા માટ� હ� ુ?ં ગોવો ન ભર� શકાય તેવા ખાલીપાના Xડા 

nુવાના ગતા@મા ંપોતાની �તને �ુબતી અAભુવી ર�ો. એ કાળા ડ�બાગં તલાતલમા ંતેનો કોઈ સહારો ન હતો – >દુ 

જોગમાયા પણ નહ«. 

    પાચંાએ ગોવાના ખભા પર હાથ M�ુો. પણ એ હાથમા ં હવે કોઈ કૌવત ન હ� ુ;ં કોઈ આશાયેશ ન હતી. કોઈ 

સધીયારો ન હતો. બtે Jગર� મીPો એકમેકને ભેટ�ને ચોધાર આ�એુ  રડવા લા�યા – અસહાય, અશ2ત, દર�\, 

ઉપે�ીત, Fલુામ. એમની આ શોકમ�ન અવ&થા ક�ટલાય વખત �ધુી ચાલતી રહ�; તેનો કશો ખયાલ એ બે �ુખીયારાનેં 

ન ર�ો.  

   ખાન ફર�થી Fફુામા ં3વેoયો. તેની સમ<ુ નજર આ બેના ંપારાવાર �ુખને પારખી ન શક� તેવી જડ ન હતી. પણ 

તેની રાજનીતીમા ંઆ બેના �ુખનો કોઈ ઈલાજ સભંવીત ન હતો. તેણે સહાAlુતુીમા ંગોવાના ચહ�રા પર નજર માડં� 

અને ગોવાના બરડા પર હાથ ફ�ર1યો. એમા ંશાસકનો ઉપહાસ ન હતો : એક નવી મીPતાAુ ંઈજન હ� ુ.ં Pણે જણ ભાર� 

પગલે Fફુાની બહાર આ1યા. પવ@ત ઉતર�ને કાફલો નદ�ક�નાર� નીચેની  તરફ આગળ વ4યો. 

   નદ�ક�નાર� રાતવાસો કર�, બે દ�વસે બધા પવ@તમાળાના ઘાટ આગળ આવી પહy6યા. ખાનની Äખો તેની 

ઘોડ�&વાર સેનાને સમે�તુર નદ�ક�નાર� આવી પહyચેલી જોઈ, નવી >શુીમા ંનાચી ઉઠ�. ઘાટનો ર&તો હવે તૈયાર હતો. 

અગણીત કાફલાઓની  આવન �વન માટ� નવો અને સરળ ર&તો થનગનાટ કર� ર�ો હતો. ભવીNયમા ંમેદાનો પર 

Pાટકનાર અગણીત સેનાઓને નવો માગ@ આમPંણ પાઠવી ર�ો હતો. 

   પણ શોક સમાધીમા ંનીગ@ત બની, છેક Xડ� �ુબેલા ગોવા અને પાચંાને હવે કોઈ નવી યાતનાઓ વધાર� Xડ� �ુબાડ� 

શક� તેમ ન હતા.ં 

અABુમણીકાઅABુમણીકાઅABુમણીકાઅABુમણીકા 
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3કરણ3કરણ3કરણ3કરણ    – 44449 9 9 9 : : : : વીકરાળ કાળવીકરાળ કાળવીકરાળ કાળવીકરાળ કાળ 

   ઘોડ�સવાર સેનાના Pણ નાયકો અને સો સૈનીકોએ જયઘોષથી ખાન અને તેના કાફલાને વધાવી લીધો. ઘોડાઓ 

અને તેમના સવાર સવારની Fલુાબી ઠડં�મા ંતરવરાટથી થનગનતા હતા. નવી ભોમકામા ંનવા પરાBમો કરવા સૌ 

nૃતની£ય હતા. 

   ખાને તેમને સબંોધન કરતા ંXચા અને પહાડ� અવા0 ક`ુ,ં” સાથીઓ! તમને �ણીને આનદં થશે ક�, નદ�પારના 

મેદાનોના M�ુય અને 1-હુાKમક &થાન પર આપણે કબજો જમાવી લીધો છે. આપણા પગપાળા સૈનીકોની સેના Kયા ં

તમાર� વાટ જોઇ રહ� છે. નજર પણ ના પહyચે Kયા ં �ધુી લીલોતર�થી છવાયેલા  આ સમ&ત 3દ�શને આપણા 

સા¦ા�યમા ંભેળવવો એ તમા_ંુ કામ છે. ઘોડ�&વાર સેના જ એ કર� શક�.” 

   સૌએ 3ચડં નીનાદથી ખાનના આ વ2ત1યને વધાવી લી�ુ.ં 

   ખાને ઉમે-ુ�,” આ 3દ�શને માર� સ�ા નીચે આણવાની સાથે સાથે એ જ_ુર� બને છે ક�, અહ«ની જનતા 3ેમથી મારા 

શાસનને &વીકાર�; અને આપણી સાથે �ુધમા ંપાણીની 0મ ભળ� �ય. આ 4યેય હાસંલ કરવા મÆ બે સધીયારા Jતેલા 

&થાનકના રહ�વાસીઓને આmયા છે. પહ�Uુ ંએ ક�, તેઓ 0ની ઉપાસના કર� છે તે, જોગમાયાને sુ ંપરમ શ2તી તર�ક� માન 

આ%ુ ં¯.ં” 

   બધાએ ‘ જોગમાયાની જય! “ ના પોકાર કયા@. 

   વળ� ખાને ઉમે-ુ�,” બી<ુ ંએ ક�, અહ«ની જનતા પર, ખાસ કર�ને ^ીઓ પર કોઈ અKયાચાર આપણો કોઈ સૈનીક નહ« 

કર�.” 

   આ વાત સાભંળ� સેનામા ં સોપો પડ�  ગયો. મહ�નાઓથી વીષય વાસનાથી પીડાતા, -વુાનીના મદમા ંમદહોશ, 

હણહણતા તોખાર 0વા �લીમો માટ� આ ન ગળ� શકાય તેવો ¬ુટંડો હતો. પણ ખાનની ઈ6છા વી_ુ4ધ કરવાની 

કોઈની તાકાત ન હતી. Pણ સરદારોએ ક`ુ,ં” અમે જ_ુર એ વાતAુ ં4યાન રાખી�ુ.ં’ 

   ખાન &વદ�શ પહyચવાનંી  ઉતાવળમા ંહતો. તેણે સૌને સફળ થવાની �ભુે6છા પાઠવી. તેની સાથેના કાફલાના દર�ક 

જણને ઘોડાઓ ફાળવવામા ંઆ1યા. ગોવા અને પાચંાને ઘોડ�સવાર�ની કળા આવડતી ન હતી. છતા ં તેઓ ભાગી ન 

�ય તે માટ� તેમને દોરડા વડ� ઘોડા સાથે બાધંી દ�વામા ંઆ1યા અને તેમના ઘોડાઓને દોરવાAુ ંઅને તેમની ઉપર 

ચોક� કરવાAુ ં કામ ચાર સૈનીકોને સyપવામા ંઆ1-ુ.ં છેવટ� ઘાટના નવા ર&તા પર ઘોડાઓ પર ખાનના કાફલાએ 

ઓતરાદ� દ�શામા ં3યાણ શ_ુ ક-ુ�. 
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   ખાન અને તેનો કાફલો નજરથી �ુર થયો ક� તરત જ, મોટા તરાપાઓ નદ�મા ંલાગંરવામા ંઆ1યા. ઘોડા ભડક� ન 

�ય તેની અગમચેતી વાપર�ને, સાજં �ધુીમા ં સેનાએ નદ� પાર કર� દ�ધી. હવે ઘાટ અને પવ@તાળ 3દ�શની કોઈ 

મયા@દાઓ તેમને નડવાની ન હતી. ચાર� તરફ ફ�લાયેલી, લીUડુ� ધરતી બીન રોકટોક, ઘોડાઓના ડાબલાઓ તળે 

રગદોળાવાની હતી. 

    નદ�ક�નાર� રાતવાસો કર�ને બી� દ�વસની સવાર�, આખોય 3દ�શ ઘોડાઓના ડાબલાથી ગાJ ઉઠ�ો. ખાનની આ 

અ0ય સેના એક પછ� એક નેસને ધમરોળતી આગળ વધવા માડં�.  દસ દસ ઘોડ�સવારોની ¨ુકડ�ઓમા ંવહºચાઈ એક 

એક નેસ સર થતા ગયા. નેસોમા ં%રુ�લા અબલખ સ�ંયામા ંપાલ� ુ3ાણીઓને જોઈ; શીકારની આ કોઈ જ હરકત 

વીનાની સવલતથી સૌ હ�રત પામી ગયા. કોઈ રહ�વાસીમા ંઆમનો 3તીકાર  કરવાની તાકાત ક� ને�Kૃવશ2તી ન હતા.ં 

એક પછ� એક નેસ તેમની બેડ� નીચે કચડાતા ગયા. 0 શરણે આ1યા, તેમને નીશ^ કર� દાસતાની બેડ�ઓમા ંજકડ� 

દ�વામા ંઆ1યા. 0 કોઈ &થાનીક રહ�વાસીઓએ સામે થવાની હ��મત કર�; તેમને ઘોડાના %ુછંડા સાથે બાધંી,  %રુપાટ 

વેગે ઘસેડ�, નીદ@ય ર�તે મરણ શરણ કરવામા ંઆ1યા. 

   ખાનના �ુર થયા બાદ, તેની  �ચુના ક� આદ�શ પાળવાની કોઈને જ_ુર ન જણાઈ. દ�વસ રાત જોયા વીના 0 કોઈ 

^ી ક� છોકર� હાથમા ંઆવી, તેની સાથે સાMહુ�ક બળાKકાર કરાતા ર�ા. આ પાશવી અKયાચાર રોકનાર કોઈ હાજર ન 

હ� ુ.ં એક અઠવાડ�યા �ધુી આ હKયાકાડં અને બળાKકારો નીમ@મ  ર�તે �ર� ર�ા. ખાનની શરમ 0મને હ<ુ નડતી 

હતી, તેવા જ�ગાના થોડાક સાથીઓ જ�ગાને જઈને મ¡યા અને આ અKયાચારની  તેને �ણ કર�. 

   ઘોડાઓ હાથમા ંઆવતા ં જ�ગાએ આ વીજય અને હવસના ક�ફમા ં �રુ આખલાઓને નીયPંણમા ં લેવાની કપર� 

કામગીર� હાથમા ંલીધી. પણ તે સફળ થાય Kયા ં�ધુીમા ંતો હાથીઓના 3દ�શ વાળ� મોટ� નદ�ના તટ �ધુીના બધાયે 

નેસોમા ંસવ@નાશ અને તબાહ� રાતના Hધકારની 0મ ફર� વ¡યા.ં સવ@P કાળો ક�ર વતા@ઈ ગયો.  આખાયે મલકના 

જોરાવર ગણી શકાય તેવા મરદોની લોહ� Uહુાણ કાયાઓ �ળુમા ંરગદોળાઈ, હાડકા ંઅને માસંની લોથો બની �કુ�. 

કાગડા, સમડ� અને ગીધોના ં ટોળે ટોળા ં આ તૈયાર ખોરાક આરોગવા ઉમટ� પડ�ા. સૌ નીમા@:ય મેદાનવાસીઓ 

Jવનપય@[ત Fલુામીની બેડ�ઓમા ંજકડાઈ ગયા. આખાયે 3દ�શની એક� એક ^ી �ુખ અને યાતનામા ંકણસતી, મીC 

3�ના ઓધાન  પોતાના પેટમા ંઉછેર� રહ�. 

   ^ી સ[માન હવે lતુકાળની બાબત બની �કુ� હતી. હર�ક ^ી હવે હવસ સતંોષવા માટ�ની હાડમાસંની %તુળ�ઓ 

બની �કુ� હતી. હવે તે અબળા તર�ક� જ ઓળખાવાની હતી. તેના દ�હના હવે સોદા થવાના હતા. ઢોર ઢાખંરની 

અવેJમા ંહવે તે વેચાવાની હતી. સ&ંnૃતીની આ વીજયnુચમા ંજગંાલીયત, ¹રતા, �ુNટતા અને ‘બળ�યાના બે ભાગ‘ ની 

નીતી જ આખર� બની જવાના ંહતા.ં જ�ગો અને lલુો એકલા હાથે આ ઘોડા%રુને રોકવા અસમથ@ રહ�વાના હતા.  

   ખાનની [યાય3ીયતા અને રાજક�ય કૌશ:ય ઘોડાની ઝડપે ઓતરાદા 3દ�શ તરફ ભાગી રહ� હતી. આ હKયાકાડં 

અને ઘોર દમનની તેને કશી ખબર પડ� શક� તેમ ન હ� ુ.ં  
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  એકાદ મહ�ના પહ�લા ંHધાર� રાતે વીહાએ ભાખેUુ ંઅને પોતાના જ મનમા ંભડંાર� રાખેલી દા_ુણ 1યથાઓAુ ંnુ&વmન 

એક ભયકંર અને પાછ� ન વાળ� શકાય તેવી વા&તવીકતામા ંપર�વત@ન પા�-ુ ંહ� ુ.ં કાળા ઘનઘોર વાદળની સોનેર� 

કોર 0વી એક જ આશા બાક� રહ� હતી ક�, આ �ુદ@શા જોવા વીહો ક� તેના કોઈ Hતરંગ સાથી હાજર ન હતા; ભવીNય 

માટ�ની એક માP આશાની nંુપળ 0વો કાનો હાથીઓના 3દ�શથી પણ ઘણે �ુર સા�ાત &વગ@ 0વા 3દ�શમા ંઉછરતો 

ક�:લોલ કર� ર�ો હતો. 

અABુમણીકાઅABુમણીકાઅABુમણીકાઅABુમણીકા    
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3કરણ3કરણ3કરણ3કરણ    – 50 50 50 50 : : : :     M2ુતીM2ુતીM2ુતીM2ુતીAુ ંપહ�Uુ ંક�રણAુ ંપહ�Uુ ંક�રણAુ ંપહ�Uુ ંક�રણAુ ંપહ�Uુ ંક�રણ 

   ખાનનો કાફલો ઘોડાઓ પર %રુપાટ &વદ�શ પાછો વળ� ર�ો હતો. આBમણ પહ�લાનંી ધીમી ચાલ હવે જ_ુર� ન 

હતી. પગપાળા સૈનીકો, તેમના પડાવ, અને -4ુધ માટ�ની સામIી હવે પાછ� લાવવાની ન હતી. આથી 0 Hતર કાપતા ં

એક મહ�નો લા�યો હતો; તે Pણેક દ�વસમા ંજ કપાઈ જવાAુ ંહ� ુ.ં વળ� એક વીશાળ 3દ�શ પર કબજો જમા1યાના 

વીજયનો અને ઘાટનો નવો ર&તો બના1યાનો ક�ફ પણ હતો. 

   ખાન પોતાની �ુરંદ�શી પર મનોમન પોતાની પીઠ થાબડ� ર�ો હતો. તેણે એક સાવ અ�®યા Mલુક પર પોતાAુ ં

સાવ@ભૌમKવ  &થાપીત ક-ુ� હ� ુ,ં એટUુ ંજ નહ«; પણ શેષ જનતાને નેતાવીહોણી કર� દ�ધી હતી. નવી 3�ના ંબે અM:ુય 

રKનો – ગોવો અને પાચંો - તેના પાષાણ સકં�મા ંક�દ હતા. ગોવાના બે ખાસ સાથીઓ કાÂ અને લાખો ઘમસાણ 

-4ુધમા ંMKૃ- ુપા�યા હતા. Fઢુ �ાન અને ડહાપણના ભડંાર 0વો ગોવાનો  સાથી વીહો ભાગી ગયો હતો. 

   Hતરના છેક Xડાણમા ં ખાનને એક માP આશકંા �ગી ઉઠ�. ‘ ગોવાની પKની અને તેનો બાળ વારસ મારા  

કબ�માથંી સફળતા %વુ@ક છટક� ગયા ંછે. તેની ક�ળવણઁી માટ� વીહા 0વો કાબેલ વડ�લ _ુપલીની તહ�નાતમા ંહાજર 

છે. તે કદાચ નવો પડકાર ઉભો કર�; અને નવા ભયમા ં પર�વત@ન પામે. પણ એમ થતા ંઓછામા ંઓછા વીસ  વરસ 

તો નીકળ� જ જવાના.ં Kયા ં �ધુીમા ં તો મારો રા�યકાળ ખતમ થઈ જવાનો. એ દરમીયાન જ�ગો નવા 3દ�શમા ં

પોતાAુ ંશાસન જડબેસલાક &થાપીત કર� શક�; તેટલો કાબેલ છે જ. મÆ મારા બાપની આબ_ુ, આણ અને સા¦ા�યને 

અનેક ગણા ંવધાયા� છે. મારો દ�કરો જ_ુર મારાથી સવાયો થશે, થશે ને થશે જ.‘ 

   ખાને પરમ સતંોષનો uાસ લીધો. 

   આની વી_ુ4ધ ગોવો પરમ હતાશાના ગતા@મા ં Xડ� ને Xડ� સરકતો જતો હતો. તેની સાથે બી� ઘોડા પર સવાર 

પાચંાના હાલ પણ �ા ંસારા હતા? પાચંાની કશી nુનેહ આ કાળઝાળ આપ�ીનો ઉક�લ શોધવા કામ લાગે તેમ ન હ� ુ.ં 

બtે મીPો અસહાયપણે, નદ�ના %રુમા ંઝાડAુ ંથડ ઢસડા� ુ ંરહ�;  તેમ  નીગ@ત ભાવે 3ચડં વેગથી પોતાની �ુદ@શાની 

કોઈક અ�ાત અને ભયાવહ ખાઈ  તરફ ધસી ર�ા હતા. 

   ઘોડાના તી¥ વેગની સાથે ગોવાને પોતે કર�લો પહ�લો શીકાર યાદ આવી ગયો. તે ક�શોરાવ&થામા ંમાડં પહy6યો 

હતો, અને મોટ�રાAં ુ ંઅAકુરણ કર�ને એક હરણને પvથર માર�ને ભyય ભેFુ ં   કર� દ�વા 3યKન કર� ર�ો હતો. હરણ 

તી¥ વેગે તેનાથી �ુર ભાગી ર`ુ ંહ� ુ.ં ગોવાની દોડની ઝડપે કોઈ સજંોગોમા ંતે હરણને પકડ� શક� તેમ ન હ� ુ.ં Kયા ં

કોઈક મોટો કાટંો હરણના પગમા ં ભyકાતા,ં  તે લગંડા� ુ ં થઈ ગ-ુ ં હ� ુ.ં અને યો�ય Hતર� ગોવાએ તાક�ને પvથર 

હરણના માથા પર ઝ«�ો હતો. મરતી વખતે હરણે 0 �ૃNટ�થી ગોવા સામે જો-ુ ંહ� ુ;ં તે ગોવાને આ0 યાદ આવી ગ-ુ.ં 

હવે ગોવો શીકાર�માથંી >દુ શીકાર બની ગયો હતો; અને પારધી તેને બદં�વાન કર�ને 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 ર�ો ન હતો; પણ  એક Hધાર� Xડ�, કોઈ જ તળ�યા વગરની ખીણમા ંસતત નીચે 

ને વ� ુનીચે ફગંોળાઈ ર�ો હતો. હવે વીચાર પણ વીનીપાતની આ ઝડપને અતીBમવા સ�મ ન હતા. 

   એક જ �ણ અને ગોવો સાવ વીચાર�[ુય બની ગયો. ભ1ય lતુકાળની મીઠ� યાદો, છે:Uુ ંઅધઃપતન અને કાÂં 

ડ�બાગં ભવીNય - આ બધાનંા વીચારો એકાએક ઓસર� ગયા. કોઈક અJબોગર�બ નીરવતા ગોવાના મનોરા�યને 

ઘેર� વળ�, સવારના �યુ@ના ક�રણોમા ંરાતની કાલીમા ગાયબ થઈ �ય; તેમ બધો વીષાદ અને �લાની પલાયન થઈ 

ગયા. કોઈક પરમ શાતંી ચાર� તરફ છવાઈ ગઈ. 

   ઘોડાના પગની દડબડાટ�, તી¥ વેગમા હડસેલા અને જોશથી Èંકાઈ રહ�લા પવનની લહર�ઓ �ત�તની 

સવેંદનાઓ ગોવાના Hગ 3Kયગંમા ંજ[માવી ર�ા.ં આ બધા ંપહ�લા ંપણ હાજર હતા જ; પણ વીચારોના ઘોડા%રુમા ં

ગોવો તે અAભુવી શકતો ન હતો. હવે આ બધી સવેંદનાઓ M2ુત ર�તે મહાલવા લાગી અને કોઈ અ�યબ 3કારની 

અAlુતુી ગોવાના ચી�મા ંપેદા  કરવા માડં�. ગોવાએ Jવનમા ંકદ� આવી શાતં સવેંદનાઓ અAભુવી ન હતી. કોઈ 

અસામા[ય ઘટના ન હોવા છતા ંતેમા ંક�ુકં નવીન હ� ુ.ં 

   ગોવાને આ &થીતી ગમવા માડં�. 

અABુમણીકાઅABુમણીકાઅABુમણીકાઅABુમણીકા    
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3કરણ3કરણ3કરણ3કરણ    – 51  51  51  51  : : : : ગોવાની M2ુતીગોવાની M2ુતીગોવાની M2ુતીગોવાની M2ુતીનો 3ારંભનો 3ારંભનો 3ારંભનો 3ારંભ 

    આ Aતુન &થીતીને આમ ગમાડવા સીવાય બીજો કોઈ વીક:પ નથી, તે વા&તવીકતાનો ખયાલ પણ હવે ગોવાના 

ચી�ને કોરતો ન હતો. ક�વળ વત@માનની હાજર� જ ગોવો અAભુવી ર�ો. ગયેUુ ંઅને આવના_ંુ ક�ુ ંઆ ની&તxધ 

શાતંીને ખલેલ પહyચાડ� શક� તેમ ન ર`ુ.ં તેના રોમે રોમમા ં કોઈક અ�®યા, અણદ�ઠા ધારા3વાહની લહ�ર�ઓ 

મ&તકની ટોચથી પગના HFઠુાની ટોચ �ધુી અને જમણા હાથની Äગળ�ઓના અI ટ�રવાથંી ડાબા હાથની 

Äગળ�ઓના  ટ�રવા ં�ધુી ફર� વળતી તે અAભુવી ર�ો. આગળ પાછળ, ઉપર નીચે, ગોવાના સમ&ત શર�રમા ંકોઈક 

અ�ણી ચેતનાના ધોધના ધોધ Èટવા માડં�ા. 

   પરમ ચેતનાની આ 3થમ ઝલકના તેજ%ુજંમા ંગોવો નહાતો ર�ો, ભ«�તો ર�ો. તેની સમI ચી���ૃીઓ, સ&ંકારો, 

3તીB�યાઓ, ગમા, અણગમા, %વુ@Iહો, �ખુ અને �ુખ ગૌણ લાગવા માડં�ા. આમ અને આમ એક નવી જ અAlુતુીમા ં

Mસુાફર�ના પહ�લા દ�વસની સાજં પડ� ગઈ. ઉતારો કરવાનો સમય થઈ ગયો. કાફલો એક વહ�ળાના ક�નાર� રાતવાસો 

કરવા રોકાયો. જમવા માટ� કોઈ શીકાર કરવાનો ન હતો. %રુતી સામIીનો  %રુવઠો નદ� ક�નાર�થી સાથે જ લાવવામા ં

આ1યો હતો. કામ ચલાઉ ત�ંઓુ ખોડાઈ ગયા. સવારથી ગોવાએ ક�ુ ંખા� ુન હ� ુ.ં છતા ંનવી અAlુતુીમાથંી 3ગટ�લી 

એક અ�યબ &Èત)   ગોવો અAભુવી ર�ો હતો. તેને જમણમા ંજોડાવાનો ઈશારો કરવામા ંઆ1યો. પણ ગોવાએ ડોnંુ 

�ણુાવી ના પાડ�. 

    પાચંો ગોવા પાસે ગયો અને ભોજન કરવા વીનતંી કર�. પણ ગોવો તો ટસનો મસ જ ન થાય.  પાચંાએ ક`,ુ” 

ગોવા! આમ તો � ુ ંમર� જઈશ. ચાલ હઠ ન કર અને ખાઈ લે.” 

   ગોવાએ માP ઈશારાથી નtો ભણવો ચાU ુરા�યો. પાચંાને ડર લા�યો - ‘�ાકં આAુ ંફટક� ગ-ુ ંતો નથી ને?’ પણ 

ગોવાના મy પર વીલસતી કોઈક Aતુન આભા નીહાળ� પાચંો ચyક� ગયો. આ તો તેનો <ુનો અને �ણીતો ગોવો જ ન 

હતો. આ ગોવાના ખોળ�યામા ંકોઈક બી<ુ ંજ જણ હ� ુ.ં પાચંાને થ-ુ ંક� કોઈક lતુ ક� 3ેતે ગોવાના મનનો કબજો  લઈ 

લીધો લાગે છે. 

   પાચંાએ પણ ક�ુ ંન ખા�ુ ંઅને બtે જણ તેમના ત�ંમુા ંઆડા પડ�ા. 

    પાચંો ,” ગોવા! તને �ુ ંથાય છે. તે તો મને કહ�? �ુ ંનહ« બોલે તો જ«દગીમા ંપહ�લી વાર તારા મનમા ંપેસી ગયેલા 

lતુને કાઢવા માર� તને લાકડ�નો માર મારવો પડશે.” 

   ગોવાના Mખુ પર બાળક 0�ુ ં&મીત વીલસી ર`*ુ તે બો:યો ,”પાચંા! એમ ચ«તા ન કર. એક દ�વસ માર� પોતાની 

સાથે મને રહ�વા દ�. મને જોગમાયા કોઈક નવો જ અAભુવ કરાવી ર�ા ંછે.“ 
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   કમને પાચંાએ ગોવાના મનનો તાગ કાઢવાના 3યKનો છોડ� દ�ધા અને થોડ�ક જ વારમા ંની\ાદ�વીને શરણે થયો. 

    પણ ગોવાની Äખ મ«ચાતી જ ન હતી. �તેુલા શર�રમા ંપણ સવેંદનાઓનો 3ચડં જળરાશી M2ુતપણે   વહ� ર�ો 

હતો. બધી આશાઓ, નીરાશાઓ, 1યથાઓ, ચીતાઓ, વીચારો, તક@ વીતક@ , M:ુયાકંનો, અપે�ાઓ બા<ુએ મેલીને ગોવો 

આ %રુમા ં તણાતો જ ર�ો; .તણાતોજ ર�ો. કોક સાવ અ�®યા પરમ �ખુની અAlુતુી કરતો ર�ો. 0મ 0મ રાત 

�મતી ગઈ, તેમ તેમ આ 3વાહ રાતની નીરવતામા ંશાતં પડવા માડં�ો. હવે એક નવી જ પરમ શાતંીએ ગોવાના 

મ&તીNકને ઘેર� લી�ુ.ં 

   અને એ અlતુ%વુ@ શાતંીમાથંી સાવ નવો જ વીચાર, પહ�લવહ�લો ઉપસી આ1યો. ગોવો આ£ય@ચક�ત બની ગયો. એ 

વીચાર તેની પોતાની �ણીતી ઓળખમાથંી ઉપ�યો ન હોય તેમ ગોવાને લા�-ુ.ં કોઈક <ુ�ંુ જ હોવાપ�ુ ંગોવાની 

Hદર રહ�ને વીચાર� ર`ુ ંહ� ુ.ં એ ખચીત ગોવો ન હતો. તેની કોઈક નવી જ ઓળખે જ[મ લીધો હતો. 

  ગોવાને પોતાના Jવનના આખાયે  3વાહAુ ંએક ન�ુ ંજ દશ@ન થવા માડંÇ ુ ં- કોઈ M:ુયાકંન, ગમા ક� અણગમા, રાગ 

ક� ¤ષે વીનાA ુ દશ@ન. પોતાના આખા Jવનને તે એક 3વાહ _ુપે નીહાળ� ર�ો. ઘટ� ગયેલી બધી ઘટનાઓ આ 

3વાહના તરંગો 0વી તેને લાગવા માડં�. બધા આmતજનો, મીPો, &નેહ�ઓ, અર�! �ુoમનો અને ¤ષેીઓ આ નવી ઓળખ 

સાથે તેના ચી�મા ંન�ુ ં&થાન લેવા માડં�ા. Jવનની ઘટનાઓ �ખુદ 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 બધા ંપણ ઓગળ� ગયા ંહોય; તેમ ગોવાને લાગવા માડંÇ ુ.ં આ  બધી મા[યતાઓ કોઈ 

આધાર વીનાની છે; તેમ તેને &પNટ ર�તે જણાઈ ગ-ુ.ં મનની નબળાઈઓમાથંી  3ગટ�લ આ બધી, અવા&તવીક 

äમણાઓ ઘડ�ના છÜા ભાગમા ં ગાયબ થઈ ગઈ. સતત અને સવ@P 3વત@માન પરમ ચેતના અને સKયને ગોવો 

પોતાના શર�ર અને મનમા ંવીલસતા ંઅAભુવી ર�ો. 

એક નવા ગોવાનો જ[મ થયો હતો. તે હવે વીM2ુત બનવાનો હતો, વીતરાગ અને &થીત3� બનવાનો હતો. 

અABુમણીકાઅABુમણીકાઅABુમણીકાઅABુમણીકા 
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3કરણ3કરણ3કરણ3કરણ    – 55552 2 2 2 : : : : પાચંોપાચંોપાચંોપાચંો 

    Mસુાફર�ના બી� દ�વસની સવાર પડ�. આખી રાત ગોવો Xæયો ન હતો; પણ એના ચહ�રા પર કોઈ અલૌક�ક 

તેજની આભા છવાયેલી હતી. પાચંાની ચકોર Äખો ઉઠતા ં વÆત આ ફ�રફારને કળ� ગઈ. તેને વાતચીત વગર જ 

ગોવામા ંઆવેલા પર�વત@નનો અણસાર આવવા માડં�ો. 

    પાચંાએ ક`ુ,ં” ક�મ ગોવલા! આ0 પણ ઉપવાસ કરવાનો છે? “ 

   ગોવો ,” ના ર� ના. પણ આજથી માસં ખાવાAુ ંબધં.” 

    પાચંો,” ક�મ?” 

    ગોવો,” આપણે બsુ શીકાર કયા@. હવે આપણો જ શીકાર થઈ ગયો. કોણ શીકાર� અને કોણ શીકાર?“ 

    પાચંો,” તો � ુ ંખાઈશ �ુ?ં” 

    ગોવાએ હસીને ક`ુ,ં” બદામ અખરોટ અને પાણી.” 

    સવારની હાજતે બtે મીPો Pણ ચોક�યાતો સાથે થોડ� �ુર ગયા. પાચંાએ જ_ુર કરતા ંથોડો વધાર� સમય લીધો 

અને યો�ય જ�યા શોધવાના બહાને, આમતેમ ફર�ને, આઘા પાછાના આશીવા@દ કયા@. છેવટ� બધા સવારો સાથે બtે 

જણાએ Mુગંા Mુગંા સવારનો ના&તો પતા1યો. 

    ખાન ગોવાને ખાતો જોઈ આનદં�ત થયો. ખાન રKનપાર> ુહતો. તેણે ગોવા અને પાચંાની શ2તીઓ અAભુવેલી 

હતી; તેમના હાથે માર ખાધો હતો. માટ� જ તે Jતેલા 3દ�શના ંઆ રKનો Fમુાવવા ક� વેડફવા માગંતો ન હતો. ધીમે 

ધીમે બtે જણ તેના સા¦ા�યના ધોર� બની જશે; તેવી તેને આશા બધંાણી. તેણે હસીને ગોવાAુ ં અભીવાદન ક-ુ�. 

ગોવાએ પણ સાAnુુળ 3K-�ુર પાઠ1યો. 

    ખાને હવે પાચંા તરફ નજર કર�. પણ પાચંાનો મરડ ઉતય� ન હતો. પાચંાએ મy ફ�રવી દ��ુ.ં 

    અને કાફલો %રુ ઝડપે આગળ વ4યો. સા0ં બી� Mકુામે વાÂ પતાવી બધા ની\ાદ�વીને શરણે થયા. પણ ગોવા 

અને પાચંાના ત�ંનુી Hદર ધીમા અવા0 કાઈંક Fસુ%સુ ચાલતી હતી. બહાર ખડ� પગે ચોક� કરતા સૈનીકો એમની 

ભાષા સમJ શક� તેમ ન હ� ુ;ં એટલે બtે મીPોને નીરાતં હતી. 

    પાચંો,” ચાલ ગોવા! આપણે ભાગી જઈએ. મને ર&તો મળ� ગયો છે.” 
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     આમ કહ� પાચંાએ સવારની હાજત દરમીયાન ચામડાનંા વ^મા ં¯પાવેલો નાનો પણ અણીદાર પvથર બેળે બેળે 

બહાર કાઢÊો. હાજત અને જમણ વખતે તેમના હાથ અને પગ ¯Ùા કર�લા હોવાના કારણે પાચંો આ પvથર મેળવી  

કાઢÊો હતો. પણ �તુી વખતે તો બtેના હાથ અને પગ દોરડા વડ�  Moુક�ટાટ બાધેંલા હતા. 

    પાચંાએ ક`ુ,ં” ગોવા � ુ ંઆ પvથર વડ� મારા હાથAુ ંદોર�ુ ંકાપી દ�, પછ� sુ ંઆપણા બtેના બધંન કાપી નાખંીશ. 

પછ� આપણે ¯ટા થઈ Xઘતા હોવાનો ડોળ કરવાનો અને તૈયાર રહ�વાAુ.ં 0વો ચોક�દાર આપણને સહ�સલામત પડ�લા  

જોઈ, કલાક �ધુી ન આવે;  તે દરમીયાન, ત�ંનુી પાછલી દ�વાલ કાપી, તેના પડછાયામા ંચોર� ¯પીથી આપણે ભાગી 

જઈ�ુ.ં” 

   ગોવો,” એક કલાકમા ંભાગીને આપણે ક�ટલે જવાના? આ ઘોડ�&વારો તરત જ આપણને પકડ� પાડવાના. “ 

    પાચંો,” ગોવા ! �યા ંઘોડા બાધેંલા છે Kયા ંHધારામા ંબે ઘોડા છોડ� આપણે સવાર થઈ જઈ�ુ.ં” 

   ગોવો ,” �ુ ંક�’દ� ઘોડા પર સવાર થયો છે? “ 

    પાચંો,” આ બે દ�’ મÆ એ જ જોયા ક-ુ� છે. તારા ઘોડાને મારા ઘોડા સાથે બાધંી દઈ�ુ.ં મને વીuાસ છે ક�, sુ ંમારો 

ઘોડો બરાબર હાકં� શક�શ.” 

    ગોવાએ બે ઘડ� વીચાર કય� અને પછ� કોઈક અ3તીમ અવા0 બો:યો,” મને આ લોકો પણ મીP લાગે છે. એમને 

મારા શીકાર� ફર�થી નથી બનાવવા.” 

    પાચંો,” આ પરદ�શીઓ અને આપણા મીP? ગોવા! � ુ ંપાગલ થઈ ગયો છે ક� �ુ?ં” 

    ગોવો,” lલુો, બtો અને કોતરના Mખુી �ા ંઆપણા �ુoમન હતા? -4ુધમા ંન જોડાયેલા બી� નેસવાસીઓ પણ 

�ા ંઆપણા �ુoમન હતા? એમણે આપણને કર�લો દગો � ુ ંlલુી ગયો? કોણ મીP અને કોણ �ુoમન? મને તો કશો ફરક 

લાગતો નથી. વળ� મને ખાનનો 3દ�શ જોવાની પણ ઈ6છા છે.” 

   પાચંાએ ગોવાને સમ�વવા આકાશ પાતાળ એક કયા@; પણ ગોવો ટસનો મસ  ન થયો તે ન જ થયો. પાચંાએ 

હતાશામા ંમા°ુ ંnુટÃ ુ.ં 

    ગોવાએ ક`ુ ં,”�ુ ંભાગી ¯ટ.  sુ ંતારા બધંન જ_ુર કાપી આપીશ. � ુ ંફતેહ કર.” 

    છેવટ� ગોવાની સહાયથી પાચંો બધંનM2ુત થયો. ચોક�દાર તપાસ કર�ને ગયો ક� તરત જ ત�ંનુી પાછલી  દ�વાલ 

ચીર�, પાચંાએ ગોવાને વીદાય ભણી. ગોવાએ જોગમાયાને વીનતંી કર� ક�, પાચંો તેના સાહસમા ંસફળ નીવડ�. 
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   અને Hધારાનો Hચળો પહ�ર� પાચંાએ એક ઘોડાને છોડ�ો, તેને ઘાસ ની-ુ�; તેના શર�ર, ડોક અને મy પર 3ેમથી 

હાથ પસવાય�. ઘોડાની સાથે મીPતા બધંાયાનો અહ�સાસ થતા ંજ, કોઈ અવાજ ન થાય તેમ, તેણે ઘોડાને ધીમેથી 

દોય�. મશાલોAુ ંઅજવાÂં બધં થયા બાદ તે nુશળ સવારની અદાથી ઘોડા પર સવાર થયો અને પહ�લા ંધીમે ધીમે 

અને પછ� વધતી જતી ઝડપથી તેણે પડાવની દખણાદ�  દ�શામા ં 3યાણ આદ-ુ�. પડાવના ત�ંઓુ સાવ ક�ડ� 0વા 

થઈ �ીતીજમા ંગરક� ગયા; Kયા ં�ધુીમા ંતેને ઘોડ�સવાર�ની કળા આવડ� ગઈ હતી. 

    અને રાPીના Hધકારમા ંપાચંો mયારા માદર� વતનની માટ�મા ંઆળોટવા મારતે ઘોડ� �ુર અને �ુર સરકતો ર�ો. 

અABુમણીકાઅABુમણીકાઅABુમણીકાઅABુમણીકા 
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3કરણ3કરણ3કરણ3કરણ    – 55553 : ગોવાની Bોધ M2ુતીગોવાની Bોધ M2ુતીગોવાની Bોધ M2ુતીગોવાની Bોધ M2ુતી 

     ત�ંમુાથંી પાચંો છટક� ગયા બાદ, ગોવો સતત પાચંાના વીચાર કરતો ર�ો.  આખી જ«દગી બtેએ એકબી�ને 

અ�ટુ સાથ આmયો હતો. કોતરવાસી અને મેદાનવાસી કબીલાઓના હ�તની બtેને સરખી ચ«તા રહ�તી. &વભાવે પાચંો 

વધાર� ચીકાશવાળો હતો. તે ચકાસી ચકાસીને પગલા ંભરવા ંટ�વાયેલો હતો. તેની �4ુધી સૌથી વધાર� સતેજ હતી. 

     પાચંો ભાગતા ં પકડાઈ �ય તો આ પરદ�શીઓ તેને �નથી ખતમ જ કર� નાખંે. તે ઘોડા �ધુી �ય; ઘોડાનો 

વીuાસ સપંાદન કર�; છાનામાના અવાજ ન થાય તે ર�તે  ઘોડાને દોર�, પડાવથી �ુર �ય; ઘોડ�સવાર� પર પહ�લ 

વહ�લો હાથ અજમાવે – આ બધામા ંઘણો સમય વીતી �ય અને પાચંો ખાસ �ુર ભાગી ન શક�. અને Kયા ં �ધુીમા ંતો 

કલાક વીતી �ય અને ચોક�દાર ત�ંમુા ંજોવા આવે,  Kયાર� તેને પાચંાના ભાગવાની ખબર પડ� જ �ય. 

   ‘ �ુ ંક_ંુ તો પાચંાને વે Pણ કલાક મળ� �ય?’ Kયા ંજ ગોવાના મગજમા ંઝબકારો થયો. ત�ંમુા ંપથાર�ની જ�યાએ 

�nંુુ ઘાસ પાથર�Uુ ં હ� ુ.ં ગોવાએ આખા ત�ંAુ ુ ં વધારાAુ ં ઘાસ પાચંો �તુો હતો Kયા ંએકÅુ ં ક-ુ�. એની ઉપર ચામ�ંુ 

પાથર� દ��ુ ંઅને એક જણ ��ુ ુ ંહોય, તેવો દ�ખાવ ઉભો કય�. આટUુ ંગોઠવી ગોવો �વુાનો ડોળ કર� પડ�ો ર�ો. 

   થોડ�વાર� ચોક�દાર મશાલ લઈ Hદર આ1યો. બે ક�દ�ઓને �તેુલા જોઈ, તે  પાછો જતો ર�ો. આમ બે વાર બ[-ુ.ં 

Kયાર બાદ તે �વુા ગયો અને તેની અવેJનો બીજો ચોક�દાર આવી પહy6યો. તેણે જરા ઝીણવટથી ચકાસણી કર�. 

પણ તેને ક�ુ ંવાધંાજનક ન જણા-ુ.ં તે પણ બે Pણ વાર ચકાસણી કર� ગયો. 

    અને આમ કરતા ંસવાર પડ� ગઈ. ગોવો હવે ની£«ત બની ગયો. પાચંાની યોજના સફળ નીવડ� હતી. ખાને એક 

M:ુયવાન રKન Fમુા1-ુ ંહ� ુ.ં નવા 3દ�શના મહાન વીજય બાદ આ તેનો પહ�લો અને નાનકડો પણ ની£ીત પરાજય 

હતો. 

    પણ અજવાÂં થતા ંજ પાચંો ભાગી ગયાની ચોક�દારને �ણ થઈ ગઈ. તેણે તેના ઉપર�ને આ મyકાણના સમાચાર 

આmયા. ઉપર� રાતો પીળો થતો ગોવા પાસે આ1યો અને ક`ુ ં,” એ બદમાશ �ા ંભાગી ગયો છે?” ગોવો તો એમાનંો 

એક પણ શxદ �ા ંસમJ શક� તેમ હ� ુ?ં મy અને હાથના હાવભાવથી તે સમજતો નથી; એમ ઈશારો કય�. 

   ઉપર�એ Bોધથી ચામડાનંી વાધર�નો સાટકો ગોવાને ફટકાર� દ�ધો. ગોવો અર�ર�ટામા ંસીસકારો બોલી ગયો. તેની 

પીઠ પર સોળ જ નહ«, લોહ�ના ટશીયા પણ ÈટÊા. તેણે ગોવાને ઉપરા ઉપર�, Pણ ચાર સાટકા ઠોક� દ�ધા. 

   ગોવાના મનમા ંBોધની àવાળાઓ 3ગટવામા ંહતી; Kયા ંજ એના નવા મનોનીIહ� તેના મનની લગામ પકડ� લીધી. 

તેણે સકં:પ કય� ક�, નવો વીચાર �ુ ંઆવે છે, તેની ઉપર જ sુ ં4યાન ક�[\ીત કર�શ. અસ� વેદનાની જ�યા આ સકં:પે 

લીધી. વેદનાની તી¥ સવેંદનાની ઉપરવટ થઈ ગયેલા સાવ નીવ)ચાર મનમા,ં તેના પોતાના આ£ય@ વ6ચે Bોધ 
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ઓગળ� ગયો. પીઠની બળબળતી ચરચરાટ� ગૌણ બની ગઈ. કોઈક અ�યબ શાતંી બાદ lતુકાળની એક યાદ 

ઉ�ગર થઈ ગઈ. 

    એક શીકારના 3સગં વખતે, ગોવાએ એક હરણ નJક આવતા ંપvથર ફº�ો હતો; પણ એ જ સમયે પગમા ંકાટંો 

આવી જતા;ં તે મમ@&થાન �કુ� ગયો હતો; અને પvથર હરણની  પીઠ પર પડ�ો હતો. કાટંાને કારણે તેણે ઉભા રહ� 

જ�ુ ંપડÇુ ંહ� ુ;ં અને હરણ ભાગી ગ-ુ ં હ� ુ.ં તે વખતે પોતાને થયેલી હતાશા ગોવાને યાદ આવી ગઈ. આ0 ખાન, તેનો 

અધીકાર� અને ચોક�દાર પણ એવી જ પર�&થીતીમા ંMકુાયા હતા. તેમનો બદં� હાથતાળ� આપીને છટક� ગયો હતો. 

પાચંા 3Kયે અનહદ 3ેમ હોવા છતા,ં  ગોવાને આ બધા માટ� એક નવી અને અ�ણી સહાAlુતુી 3ગટ થઈ. 

   બધા સૈનીકોમા ંકોલાહલ મચી ગયો. આ કોલાહલ સાભંળ� ખાન પણ Kયા ંઆવી ગયો. તેને પાચંો છટક� ગયાની 

માહ�તી મળ�. તેણે ગોવાનો લોહ� નીગળતો વાસંો જોયો. તે બરાડ� ઉઠ�ો ,” અર�! અÉલના ઓથમીરો! આને મારવા 

કરતા ંબે ચાર જણ ઘોડા પર મારતી સવાર�એ દ�ખણ દ�શામા ંઓલાને પકડવા �ઓ ને?” 

  પેલા ઉપર�ની સાન હવે ઠ�કાણે આવી. તે અને બી� Pણ જણા મારતે ઘોડ� પાચંાના સગડ ચાપંતા, દ�ીણ દ�શામા ં

ઉપડ�ા. પણ પાચંો તો આ લાબંા Hતરાળમા,ં આગલા પડાવ �ધુીના, અડધે ર&તે પહyચી ગયો હતો. કલાક�ક બાદ 

ચાર� �ડુથલો વીલા મyએ પાછા આ1યા. 

   આ દરમીયાન ખાન ગોવાના ચહ�રાAુ ંબાર�ક�થી નીર��ણ કર� ર�ો હતો. તેને તેમા ંકોઈ ઉપહાસ, ક� 1યગંની ર�ખા 

ન જણાઈ. સાટકાના મારને પણ ગોવાએ હસતે Mખુે Jર1યો હતો. ગોવાની આ ઠંડ� તાકાત નીહાળ� ખાન અચબંો 

પામી ગયો. બtે વ6ચે ભાષાના ફ�ર અને �ુભાષીયાની ગેરહાજર�ને કારણે, કશો સવંાદ હJ શ� ન હતો.  પણ 

ગોવાની નવી ઉભર� રહ�લી &વ&થતા ખાનના મનમા ંચ«તા ઉપ�વવા માડં�. 

   તે તેના માણસો તરફ ફય� અને ક`ુ ં,” એક પ�ી તો ઉડ� ગ-ુ.ં જો આ બીજો બદં� છટક� ગયો; તો તમાર� કોઈની 

ખેર નથી. આ અગKયના બદં�ને કોઈએ વીતાડવાનો નથી. એના ઘાની બરાબર ચાકર� પણ કરવામા ંઆવે. ” 

   ગોવા પરનો �mતો   હવે એકદમ કડક બની ગયો. એક સૈનીક� તેના વાસંા પર કશીક વન&પતી વાટ�ને તેનો લેપ 

લગા1યો અને વેલાના પાનના પાટા બા4ંયા. 

   ગોવો પોતાની વેદના અને Bોધ પર મેળવેલા વીજયને અવલોક� ર�ો. આમ કદ� બ[-ુ ંન હ� ુ.ં તેને ખાતર� થવા 

માડં� ક� તેના માનસમા ંઆવેUુ ંપર�વત@ન તેને અવનવી HAlુતુીઓ કરાવી ર`ુ ંછે. ચેતનાની એક નવી જ lમુીકાની 

આÒાદક લહ�રોના શીતળ &પશ@મા ંગોવો નહાઈ ર�ો હતો. તેને લા�-ુ ંક�, તેના Jવનનો આ નવો વળાકં તેને કોઈક 

<ુદા જ Mકુામ તરફ દોર� ર�ો છે. 

   ગોવાને આ 3વાહ અને આ પર�વત@ન ગમવા માડં�ા.    અABુમણીકાઅABુમણીકાઅABુમણીકાઅABુમણીકા 
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3કરણ3કરણ3કરણ3કરણ    – 55554 :     <ુtો<ુtો<ુtો<ુtો 

  “પધારો ! �ારનીય sુ ંતમાર� રાહ જોઈ રહ� ¯.ં” ગોવાની ભાષામા ં<ુtો બોલી. ગોવો એકદમ ચમક� ગયો. 

  3વાસના ચોથા દ�વસની સા0ં, ખાનના 3દ�શમા ંપહy6યા બાદ, ગોવાને 0 ત�ંમુા ંઉતારો આપવામા ંઆ1યો હતો; 

તેમા ં3વેશતા,ં તેમા ંઉભેલી _ુપ _ુપના Hબાર 0વી <ુtોએ ગોવાની ભાષામા ંગોવાAુ ં&વાગત ક-ુ�; Kયાર� ગોવો ચમક� 

�ય, તે સાવ &વાભાવીક હ� ુ.ં આ ચાર દ�વસમા ંતે ખાનના 3દ�શની ભાષાના થોડાક શxદો �ણતો થયો હતો, પણ એ 

3દ�શમા ંજ રહ�તી એક ^ી આટલી સાર� ર�તે પોતાની સાથે વાતચીત કર� શક�, તે અક:પનીય હ� ુ.ં 

    ખાને �ુરંદ�શી વાપર�, એક ઝડપી સદં�શવાહકને મોકલી, &વદ�શાગમન બાદની તૈયાર�ઓની વીગતે �ચુનાઓ 

પોતાની  રાણીને આપી હતી. એમાનંી એક �ચુના ગોવાને અતીથીવીશેષ તર�ક� રાખવાની હતી; અને આ કામ <ુtોને 

સyપવામા ંઆ1-ુ ં હ� ુ.ં મ:લnુ&તીમા ં વીજય બાદ lલુાને પણ <ુtોની આવી જ પરોણાગત મળ� હતી. અને ચાર 

વરસના સહવાસે તે lલુાની ભાષા શીખી ગઈ હતી. 

    <ુtો ..,, ખાનના 3દ�શના ર�વાજોAુ ંએક  અવન�ુ ં પાP. બધી ^ીઓમા,ં ખાનની રાણી બાદ તેAુ ંસૌથી વધાર� 

માન હ� ુ.ં તે વારાગંનાઓમા ં CેNઠ હતી. ખાન, તેના સરદારો અને આવા વીશેષ અતીથીઓની કામ�mૃતીAુ ંએકમાP 

કામ તે કરતી હતી. બધી ^ીઓ તેની ઈNયા@ કરતી. તેને સૌથી સાર� સગવડો અને ભેટો મળતા.ં એને ક�ુ ં  જ કામ 

કર�ુ ં પડ� ુ ં ન હ� ુ.ં તે વીશીNઠ દરÑ�ના %_ુુષોAુ ં મનોરંજન કરવામા ં પાવરધી હતી; એટUુ ં જ નહ«; તે અKયતં 

�4ુધીશાળ� પણ હતી. ગોવાને વશ કરવા માટ� ખાને આ અમોઘ શ^ વાપરવાAુ ંનÉ� ક-ુ� હ� ુ.ં 

   ગોવો બોલી ઉઠ�ો,” તમને માર� ભાષા શી ર�તે આવડ�?” 

   <ુtો ,”તમારા 3દ�શના lલુા પાસેથી જ &તો. ચાલો તમે 3વાસથી થાક�લા છો. &નાન કર� તા� મા� થઈ �ઓ.” 

   <ુtોનો ત�ં ુઅKયતં વૈભવશાળ� હતો.વ6ચે લાકડાના ઓટલા પર ઘાસના ઢગલા ઉપર nુમાશવાળા  પખંીઓના 

પ«છા અને ગાભલા 0વા ચામડાથંી સ�વેલ મોટો પલગં હતો. થોડ� �ુર એક તાપ�ુ ં સળગ�ુ ં હ� ુ,ં અને ત�ંનેુ 

ગરમાગરમ રાખ�ુ ંહ� ુ.ં ત�ંનુા એક છેડ� પvથરની ચોકડ� હતી, 0મા ં�ડા ચામડાAં ુ ં બનાવેUુ ંમો¨ંુ તગા_ંુ હ� ુ.ં <ુtો 

ગોવાને તેની તરફ દોર� ગઈ. ગોવો <ુtોની હાજર�મા ં&નાન કરતા ંશરમાયો. <ુtોએ ઝડપથી ગોવાએ પહ�ર�લ ચામ�ું 

ખÆચી કાઢÃુ ંઅને તેની ઉપર ગરમ પાણી ર�ડવા લાગી. 

   ગોવો નીચા મ&તક� બેસી પડ�ો. હવે <ુtો તેના શર�ર પર કશીક વન&પતી ઘસવા માડં� અને કશાક �ગુધંી 

મલમનો લેપ કરવા માડં�. થોડ�ક વાર� પોતાના શર�ર પરAુ ં ચામ�ુ ં પણ તેણે સીફતથી ફગાવી દ��ુ.ં તાપણાના 
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ભડભડતા અજવાળામા ંઅKયતં &વ_ુપવાન  ^ીના ં હલન ચલન કરતા ં �ડુોળ Hગોને આટલી નJ2થી જોઈ; અને 

�ુવંાળા  અને ભીના હાથોથી  3Kયેક Hગ 3Kયગંને &પશ@ અને મદ@ન થતા ંગોવો ઉ�ેJત થવા માડં�ો. 

    &નાન %_ંુુ થ-ુ ંઅને તાપણાનંી ગરમીમા ંશર�ર �કુાતા;ં <ુtો ગોવાને પલગં તરફ દોર� ગઈ. ગોવાને �વુાડ�, પોતે 

ગોવા પર ચઢ� બેઠ�. મઘમઘાટ �ગુધંી અને તાપણાનંા ફરકતા. ક�સર� ઉ�સમા ં_ુપ_ુપના Hબાર 0વી આ લલનાના 

આલ«ગનની ઉ�ેજના Jરવવી ગોવા માટ� શ� ન હ� ુ.ં તે <ુtોને બાsુપાશમા ંભ«સી લેવા તKપર થઈ ગયો. 

   પણ અચાનક તેને નદ�ની પેલે પારથી પહ�લી વાર પાછા આવતા ંથયેલ અAભુવ યાદ આવી ગયો. _ુપલી આમ જ 

તેના મડા 0વા થઈ ગયેલા દ�હ પર ચઢ� ગઈ હતી; અને પોતાના શર�રની ગરમીથી તેણે ગોવાના લગભગ 

મરણો[Mખુ થઈ ગયેલા શર�રમા ં3ાણ સ«6યા હતા. સાવ બેભાન થઈ ગયેલા ગોવાને �યાર� ભાન આ1-ુ ંKયાર� તેણે 

પહ�લી વાર ન�ન ^ીદ�હની સાથે આલ«ગન અAભુ1-ુ ંહ� ુ.ં 

   ગોવાને યાદ આ1-ુ ંક�, તેની �Fતૃીની પહ�લી થોડ�ક �ણોમા ંતેને _ુપલી Jવનદાતા જોગમાયા 0વી લાગી હતી. 

તેની માવજતથી જ ગોવો Mતૃ અવ&થામાથંી પાછો Jવીત બ[યો હતો. �તીય સવેંદના તો Kયાર પછ� ઉ�ગર થઈ 

હતી. 

   પણ આ0 <ુtો સાથેના આલ«ગમમા ંએ Bમ ઉલટાયો. �તીય ઉ�ેજના એકદમ ઠંડ� પડ� ગઈ. _ુપલીની યાદ આ 

માટ� જવાબદાર હતી ક� ક�મ; તે ગોવો કળ� ન શ�ો. ઘોડા ઉપરની પહ�લી સવાર� દરમીયાન, અKયતં હતાશા બાદ,  

એક Xડ� ખાઈમા ં ગબડ� વીચાર�[ુયતા આવી હતી : તેવી જ કો’ક અ�ણી અAlુતુી ગોવાના ચી�મા ં ઉભરાઈ  

આવી. બધી J[સી સવેંદનાઓ Hત પામી ગઈ; અને એ જ અદlતુ સમાધી અવ&થામા ંગોવો જઈ ચઢÊો.  તેણે Äખો 

બધં કર� દ�ધી, તેના ંબધા ંગાPો શીથીલ થઈ ગયા.ં 

    <ુtો ગોવામા ંઆવેલ આ પર�વત@ન જોઈ ચyક� ગઈ. J[સી  ઉ�ેજનાની ચરમસીમા આટલી બધી હાથવગી હોય 

Kયાર� કોઈ %_ુુષને તેણે આમ ઠડંો પડતો જોયો ન હતો. M�ુૃ શxદોથી અને  મદ@નથી ગોવાને ઉ�ેJત કરવાનો તેણે 

3યાસ કય�. 

   ગોવાએ Äખ ખોલી અને 3ચડં તાકાતથી તેણે <ુtોને હડસેલી નીચે ઉતાર� દ�ધી. તે ઉભો થઈ ગયો. <ુtોના 

પગમા ંપડ�, ગોવો બોલી ઉઠ�ો, ”માતા! sુ ંતો તમારો બાળ ¯.ં મને આમ શરમાવો નહ« ” 

    <ુtો &તxધ બનીને ચyક� ઉઠ�. તેના ચી�ના એક સાવ અ�ાત >ણુાને ગોવાએ ફફંોળ�ને >:ુલો કર� ના�ંયો હતો. 

વારાગંના તર�ક�ની તેની ઝળકતી કારક�દÀમા ંમા બનવાAુ ંતેના નસીબમા ંન હ� ુ.ં કોઈ %_ુુષે તેને આટલા વાKસ:યથી 

'મા' કહ� ન હતી. અઢળક સા�બી, એશો આરામ, વૈભવ અને વીલાસ વ6ચે ખાલી ગોદની એકલતામા ં તે હ�મેશ 

સોરાતી હતી.  તેAુ ંઅ�mૃત  મા�Kૃવ પોકાર� ઉઠÇુ.ં <ુtો Þસુક� ને Þસુક� રડવા લાગી. તેણે ગોવાને કાકUદુ� કર� ,”મને 

મા નહ« બનાવો?” 
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   ગોવાએ તરત 3તાપી પણ માદ@વ ભર�લા અવાજમા ં ક`ુ ં ,” મા! એ માટ� તમે બી� કોઈ %_ુુષનો સગં  કરજો. 

તમારા આવનાર બાળકનો sુ ંમોટો ભાઈ બનીને તેની ર�ા કરવા વચન આ%ુ ં¯.ં” 

   <ુtો આ અlતુ%વુ@ %_ુુષKવને નમી પડ�. ગોવાએ મોટાભાઈના વાKસ:યથી <ુtોનો બરડો પસવાય�. <ુtોને શાતં 

પાડ�, તેને પલગં પર �વુાડ� અને પોતે ચામડાની ફશ@ પર લેટ� ગયો. 

    કંદપ@ના બાણથી ગોવો M2ુત થયો હતો. સૌથી વધાર� Moુક�લ આ રાગM2ુતીએ ગોવાને ચેતનાના એક નવા શીખર� 

&થાપીત કય� હતો. HતરયાPામા ંગોવો એકસાથે  અનેક ડગલા ંઆગળ વધી ગયો હતો. 

અABુમણીકાઅABુમણીકાઅABુમણીકાઅABુમણીકા 
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3કરણ3કરણ3કરણ3કરણ    – 55555 5 5 5 : : : : ખાનનો વીજય દરબારખાનનો વીજય દરબારખાનનો વીજય દરબારખાનનો વીજય દરબાર 

    ખાનના કાફલાના પાછા આ1યા બાદ, ચોથા દ�વસે હ<ુ �ધુી ન થયા હોય તેવા દબદબાભયા@ વીજયોKસવAુ ં

આયોજન કરવામા ંઆ1-ુ ંહ� ુ.ં તેની તડામાર તૈયાર�ઓ શ_ુ થઈ ગઈ હતી. 

   <ુtોના ંકામણ અસફળ ર�ાની રાત પછ�ની પહ�લી સવાર� <ુtો ખાનના ત�ંમુા ંપહyચી ગઈ. ખાન અને તેની રાણી 

<ુtોની કામીયાબીના સમાચાર �ણવા, આ�રુતાથી રાહ જોઈ ર�ા ં હતા ંખાને Äખ મીચકાર� <ુtોને %છુÃ ુ,ં" ક�મ 

બરાબર લપેટાઈ ગયો ને?" 

    લટક�લા Mખુે <ુtોએ પોતાની અસફળતા દશા@વતા ંક`ુ,ં" આ માણસ ભયકંર છે. તેને સમજવો ક� વશ કરવો એ 

કોઈના પણ ગ� બહારની વાત છે. " 

    ખાન ચyક� ગયો. <ુtોના ંકામણ આગળ ચીત ન થઈ �ય તેવો કોઈ %_ુુષ હોય; તેમ તે માની ન શ�ો. જો ક�, 

<ુtોએ પોતાના Hતરમા ંસતંાડ�લી વાત ખાનને ન જ જણાવી. એની �ગી ઉઠ�લી મા�Kૃવની ઝખંના 3ગટ કર�ને તે 

પોતાના માટ� તકલીફ વહોર� ન લેવા 0ટલી સતેજ હતી. તેણે ખાનને ખાતર� આપી ક�, તે તેના ંબધા ંકામણ કામે 

લગાવી ગોવાને પોતાનો દાસ બનાવી દ�શે. 

  પણ, આ ચાર દ�વસના ગાળામા ંગોવા અને <ુtો વ6ચે એક વીશીNઠ સબંધં &થપાઈ ગયો– F_ુુ અને શીNયાનો 

સબંધં. ગોવાની બાળક 0વી સરળતા પર <ુtો ઓવાર� ગઈ હતી. અનેક %_ુુષોની સોડ  સેવી �કુ�લી <ુtોએ આવો 

%_ુુષ 2દ� જોયો ન હતો. ગોવા સાથે તેની અદlતુ આKમીયતા સધાઈ ગઈ હતી. 

    ખાન પોતાAુ ંઆ અમોઘ શ^ નીNફળ જવાના કારણે ચ«તા�રુ બની ગયો. બે શ2તીશાળ� શìઓુ – Pીકાળદશ) 

વીહો અને મેધાવી પાચંો એને હાથતાળ� આપી સરક� ગયા હતા. શìઓુના શીરમોર સમ, આ ગોવો એની નજરક�દમા ં

હોવા છતા,ં ખાન તેને સમJ શકતો ન હતો. એની ઉભર� રહ�લી ન¦તા અને અમાAષુી 3કાશ ખાનને અકળાવી ર�ા.ં 

<ુtો 0વી જtતની sુરની માયા ન લાગે તે ક:પી ન શકાય તેવી વાત હતી. ગોવાAુ ં�ુ ંકર�ુ;ં તે એના માટ� માથાનો 

�ુખાવા_ુપ અને પેચીદો 3ª બની ગયો. બs ુવીચારને Hતે ખાન એક અફર નીણ@ય પર આ1યો. 

*** 

     અભે4ય પવ@તની પારના 3દ�શમા ંપહyચવાના ઘાટની શોધ, ખાને એ 3દ�શ પર  મેળવેલ અlતુ%વુ@ વીજય અને 

સમશીતોNણ હવામાન વાળા અફાટ Hતર �ધુી પથરાયેલા એ 3દ�શના ં વણ@નો પાછા વળેલા સૈનીકો પાસેથી 

કણ�પકણ@ વીજવેગે બધે ફ�લાઈ ગયા હતા. આને કારણે ખાનની 3તીNઠા અને �ુજ �યતામા ંઅનેક ગણો વધારો થયો 

હતો. આથી    વીજયસભા શ_ુ થતા ંઅગાઉ, આ<ુબા<ુના ક&બાઓમાથંી 3�ના ં ધાડ�ધાડા ં ઉમટ� આ1યા ં હતા.ં કદ� 

આટલી મેદની ભેગી થઈ ન હતી. કોઈ  આ અ3તીમ અવસર ટાળવા  તૈયાર ન હ� ુ.ં 
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   આટલી બધી માનવમેદનીનો સમાવેશ કરવા, મેદાનની બા<ુના ત�ંઓુ ખસેડ� નાખંવામા ંઆ1યા ંહતા.ં ઘણા ંબધા ં

ઝાડ, ઝાડ� અને ઝાખંરા ઉ6છેદ�ને મેદાન મો¨ંુ કરવામા ંઆ1-ુ ંહ� ુ.ં કડકડતો શીયાળો બેસી ગયો હોવા છતા,ં હકડ�ઠઠ 

ભીડ ભેગી થઈ ગઈ હતી. દર  વખત કરતા ંવધાર� પેશગીની જણસો લઈને 3તીનીધીઓ આવી પહy6યા હતા. નવા 

3દ�શમા ં જનાર બી� સૈ[યમા ં જોડાવા પણ પડાપડ� થતી હતી. છેવટ� બધાનંી આ�રુતાનો Hત આ1યો. ખાનના 

રસાલાએ વીજયસભામા ંદબદબાભય� 3વેશ કય�. 

    ગોવાએ આટલી બધી મેદની કદ� ભાળ� ન હતી. લોકોના શર�ર પરના શણગાર, મચં પરના મહાAભુાવોનો Äખો 

ÄJ નાખંે તેવો આડબંર 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�4ૃધ શમને(*) Hતરની વાણીથી 3ાથ@ના  ગાઈ અને આશીવ@ચન 

ઉ6ચાયા�. ગવૈયાઓએ મ�રુ કંઠ� 3શ&તીગાન ગાયા.ં ^ીઓએ આકષ@ક Hગભગંીમા ંAKૃયો કયા�. બાઈસન દ�વના વધAુ ં

3ણાલીકાગત AKૃય તો ખ_ંુ જ. Hગકસરતના હ�રતભયા@ 3યોગો બાદ મ:લnુ&તીનો અKયતં લોક3ીય Mકુાબલો શ_ુ 

થયો.  

    દર વખતની 0મ મ:લોની 3ચડં કાયાઓ વ6ચે ખરાખર�ના ખેલ મડંાયા. છેવટ� lલુાએ 0ને હરા1યો હતો; તે 

Jતમ:લ સવ�પર� બનીને મગ_ુર�મા ં મહાલી ર�ો. તેણે મોટ�થી લલકાર કય�. “ ખાન દરબાર મેદાનોના 3દ�શના 

રા�ને પકડ�ને લા1યા છે. મારો એને પડકાર છે ક�, માઈનો %તુ હોય તો માર� સાથે nુ&તીમા ંઉતર�.” 

    આખી મેદનીમા ંનીરવ શાતંી છવાઈ ગઈ. આવી જ Mઠુભેડ બાદ Jતમ:લને હરાવનાર lલુો બs ુલોક3ીય બની 

ગયો હતો. લોકોએ lલુાથી અનેક  ગણા ચઢ�યાતા, વતનમાથંી lલુાને ભગાડનાર તેના 3તી&પધ) અને મહાન 

શ2તીઓ ધરાવનાર ગોવાના ઘણા ં વણ@નો સાભં¡યા ં હતા.ં આ જોડ�ની nુ&તી ક�વી રહ� છે, અને તેમા ં કોણ વીજયી 

નીવડ� છે; તે �ણવા સૌ તલપાપડ બની ગયા. 

   <ુtોએ ગભરાટ સાથે આ પડકાર ગોવાને કહ� સભંળા1યો. ગોવાની ઋ<ુતા Jતમ:લ આગળ પોચટ જ %રુવાર 

થશે; તેની તેને 1યાજબી આશકંા હતી. તેના વીલાસી Jવનમા ં  અપર�વત@નશીલ ફ�ર લાવનાર આ મહાન %_ુુષ 

Jતમ:લના હાથે �ળુમા ંરગદોળાઈ �ય; તેવો ભય તેના Hગ 3Kયગંમા ં1યાપી ર�ો. ખાન પણ Mછુમા ંહસી ર�ો 

હતો. ગોવો Mકુાબલો કરવા તૈયાર ન થાય તો તેનો નૈતીક પરાજય અને Jતમ:લ સાથે બાથ  ભીડ� તો તેAુ ંMKૃ- ુ

ની£ીત હતા.ં આ માટ� ખાને જ Jતમ:લને �ચુના આપીએ હતી. ગોવાનો માનભગં, પરાભવ ક� Hત થતો જોવા તે 

પણ તલપાપડ બની ગયો. 

    પણ ગોવો? %ણુ@ &વ&થતા સાથે તે ઉભો થયો અને મેદાનમા ં3વેoયો. હવે �ુ ંબને છે; તે જોવા અને �ણવા બધા 

અ4ધર uાસે મેદાનમા ંઉભેલા બે વીરો તરફ   નીહાળ� ર�ા..... 
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શમનશમનશમનશમન –મyગોલીયન, એ&ક�મો, 3ાચીન રશીયન, �કુ@ , sણુ વીગેર� ઉ�ર એશીયાઈ �તીઓમા ં પરમ તKવને પામેલી 

%�ુય 1ય2તી. આ 3�ઓના રા�ઓ અને સરદારો પણ આવી પવીP 1ય2તીઓનો આદર કરતા. 

આ વીશે વ� ુ�ણવા આ સાઈટ પર <ુઓ  -   http://en.wikipedia.org/wiki/Shamanism  

અABુમણીકાઅABુમણીકાઅABુમણીકાઅABુમણીકા 

    



 2009  ડ�સે�બર ડ�સે�બર ડ�સે�બર ડ�સે�બર ----    2009200920092009  

                                               પહ�લો ગોવાળ�યો 

 

160 

 

3ક3ક3ક3કરણરણરણરણ    – 55556 6 6 6 : : : : મહા મહા મહા મહા શમનશમનશમનશમન 

   ગોવો �યાર� ઉભો થયો Kયાર� અવનવા ભાવો તેના મનમા ંઉભરાઈ આ1યા. તેAુ ં&વમાન, તેની �તીAુ ંગૌરવ, આખા 

આયખાની 3તીNઠા – આ  બ�ુ ં�ણે હોડમા ંMકુા� ુ ંહોય, તેવી લાગણીમા ંતે ગરકાવ થઈ ર�ો. 

   મચં ઉપરથી ઉતર�, 0મ 0મ તે મેદાનમા ંઆગળ વધતો ગયો, તેમ તેમ તેના Jવનના ંચીPોની હારમાળા  તેની 

નજર સમ� પસાર થઈ ગઈ. બાળ અવ&થાના ંઅ:લડ તોફાનો, ક�શોરવયની નદ� પાર  કરવાની ઘેલછા, -વુાનીના 

Xબર� પગ Mકુતા,ં નદ� પાર કર�ને મરણને હાથતાળ� દઈ, મહાન વીજય સાથ વતનમા ં%નુઃ 3વેશ, _ુપલી સાથેની 

પહ�લી 3ીત, જોગમાયાના મદં�રમા ં લ�ન અને સોહાગરાતનો ઉ[માદ, નદ�ને ઓલે પાર વસાહતની &થાપના અને 

પહ�લા ગોવાળ�યા બનવાનો અAપુમ આનદં, અવનવી શોધો, નેસવાસીઓની ઈNયા@, અણીને વખતે ઉપે�ા, ખાન સાથે 

-4ુધ, Hતીમ પરાજય અને છે:લા થોડાક દ�વસોની આ કોઈ અવનવી અવ&થા. 

    આ બધીય અવ&થાઓમા ંસતત પર�વત@ન. પામતો રહ�લો કયો ગોવો તે હતો? તે સમયના વહ�ણનંી સાથે ક�ટલો 

બધો બદલાઈ ગયો હતો? અને છતા ંસહ�જ પણ ન બદલાયો હોય તેવો કોઈક જણ તેની Hદર હાજરાહ<ુર હતો. તે 

જણ તો એમAુ ંએમ જ હ� ુ.ં આ કોણ વીચાર� ર`ુ ં છે? આખી જ«દગાનીના અAભુવોમા ંઆ કોણ સતત તેની Hદર 

%રુાઈને બેઠ�U ુ ંર`ુ ંછે? 

    આ બધીય અવ&થાઓમા ંપોતાના અસલી હોવાપણાAુ ંવા&તવીક સKય તો એમAુ ંએમ જ, અ»®ુણ, અવીચળ હ� ુ ં- 

તેનો ભાસ અને સા�ાKકાર ગોવાને થઈ ર�ો. . 

   બધા ં ચીPો ઓસર� ગયા.ં આ<ુબા<ુની હકડ�ઠઠ ભીડ, આ ઘડ�એ એના મનમા ં અને મેદાનમા ં સવ@P 1યાપેલી 

ઉ�ેજના, હોડમા ંMકુાયેલા ં&વમાન અને 3તીNઠા ... એ બધા ંએને અ�ૃoય થઈ ગયેલા ંલા�યા.ં માP પોતાના, પાયાના 

હોવાપણાની સાથે ગોવો એક_ુપ બની ર�ો. એકાએક એને પોતાની �તની અસલી ઓળખ સમ�ઈ ગઈ. 

   અગાઉ દ�શનીકાલ બાદ ઘોડા પર સવાર� કરતા ંકરતા,ં હતાશાના ગતા@ની Xડ� ખાઈમા ંધક�લાતા;ં તેમજ <ુtો સાથે 

આલ«ગન વખતે �તીય પરાકાNઠાના 3ારંભ બાદ - અAભુવેલી નીવ)ચારતા કરતા ંઆ સાવ <ુદ� જ અAlુતુી હતી. 

આ તો ક�વળ પોતાની �તનો, સાવ નવો નÉોર આવીNકાર  હતો. તેના શર�રના કોશે કોશમાથંી તેAુ ં હોવાપ�ુ ં

ધસમસ�ુ ંઅભી1ય2ત થઈ ર`ુ ં હ� ુ.ં વત@માન સાથે એકાકાર થવાના આ ઘોડા%રુમા ંગોવો અવશ બનીને તણાયો; 

તણાતો જ ર�ો. 

    હવે તે Jતમ:લની સાવ લગોલગ આવી ગયો હતો. બtેની નજર મળ�. 3ચલીત 3ણાલીકા Mજુબ બtેએ એક 

બી�ના હાથ પકડ�ા અને એકમેકની સાથે બાખડતા ંપહ�લા ંભેટવા ગયા. 
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   પણ આ �ુ?ં 

   Jતમ:લ ગોવાની Äખોની  પેલે પાર, Hતરની પાળથી ¬ઘુવતા તેજને ખાળ� ન શ�ો. ગોવાના હાથનો &પશ@ 

થતા ંજ કોઈ અJબોગર�બ ઝણઝણાટ� તેના રગે રગમા ં1યાપી ગઈ. 

   Jતમ:લ સાવ નાનો હતો Kયારથી માતાને Fમુાવી �કુ�લો હતો. પોતાની માતાAુ ંસાવ lલુાઈ  ગયેUુ ં 3ેમસભર 

Mખુારવ«દ તેના માનસચ» ુસમ� તગતગવા માડંÇ ુ.ં તેના મ:લ બાપની મહKવાકા�ંા તેને અ0ય મ:લ બનાવવાની 

હતી અને તે મહાન 4યેયને નજર સમ� રાખીને બાળપણથી તેનો   ઉછેર કરવામા ંઆ1યો હતો. વાKસ:યની એક પણ 

nુણી લાગણી તેની આ<ુબા<ુ ફરકવા પણ ન પામે; તે માટ� તેના બાપે અભે� પાષાણ 0વી માનસીક વાડો 

Jતમ:લની આ<ુબા<ુ બાધંી દ�ધી હતી. 

    પણ ગોવાની સાથે સસંગ@ થતા ંવÆત, ગોવાના ચહ�રામા ંતેને પોતાની મા દ�ખાણી. આખા આયખામા ંદબાવી રાખેલી,  

બધી nુણી લાગણીઓ બાપના બનાવેલા ઓ:યા પાષાણ બધંને જબરદ&ત હડસેલો માર�ને ઉભરાઈ આવી. કોઈક ન 

સમ�ય તેવી અ3તીમ લાગણીના %રુમા ંJતમ:લ તણાયો; અને બાળકની 0મ આBંદ કર� ઉઠ�ો. તેનામા ંગભ)ત 

રહ�લો 3ેમ ઉભરાઈ ઉભરાઈને છલકવા લા�યો. ગોવાના પગમા ંતે આળોટવા લા�યો. 

   એક માતા પોતાના બાળકને વહાલ કર� તેમ, ગોવાએ Jતમ:લને  ઉભો કય� અને છાતી સરસો  ચાmંયો. સમ&ત 

મેદની આ �ુ ંથઈ ર`ુ ં છે, તે સમ0; તે પહ�લા ં <ુtો Kયા ંદોડ� આવી. પોતાનામા ંથયેલા માનસ પર�વત@નની �હ�ર 

%નુરા��ૃી Jતમ:લમા ંથઈ રહ� છે; તે તરત તેની સમજમા ંઆવી ગ-ુ.ં 

   અને <ુtોની પાછળ પાછળ �4ૃધ શમન પણ દોડ� ગયા. 

   ગોવા પાસે જઈ શમને મોટ�થી પોકાર કય� ,”ગોવાJ, આવી ક_ુણા તો sુ ંપણ ન દાખવી શnંુ. તમે તો મારા પણ F_ુુ છો. 

મહા શમન! અમારા દ�શમા ં sુ ંતમા_ંુ &વાગત ક_ંુ ¯.ં અમાર� વ6ચ ે�4ુધ 3ેમની નદ�ઓ વહ�વડાવો. સૌથી પહ�લો મને 

એનાથી પવીP કરો.” 

   ગોવાએ <ુtોનો હાથ Jતમ:લના હાથમા ં M�ુો. �4ૃધ શમન પાશવીક બળ અને અ3તીમ માદ@વથી ભર�લા 

સ§દય@ના આ �ભુગ સગંમને સ&મીત અને Mકુ આશીવા@દ આપી ર�ા. 

    ખાન આ અlતુ%વુ@ ઘટનાથી  હÉ બÉા ખાઈ ગયો. શમન 0ના પગમા ંપડ�, તે ક�ટલો મહાન આKમા હશે; તે 

સમજતા ંતેને �ણની પણ વાર ન લાગી. તેની કાબેલ રાજસીકતા ઓગળ� રહ�.  તે પણ  આ બધાનંી વ6ચે પોતાની 

રાણી સાથે આવી ઉભો અને 3ચડં નાદ� પોકાર કય� 

“ મહામહામહામહા શમનનોશમનનોશમનનોશમનનો જયજયજયજય હોહોહોહો! “ 
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  આમ કહ� ખાન ગોવાના ચરણમા ંલેટ� ગયો. પોતાના લાડ�લા નેતા ખાનના આ અlતુ%વુ@ પર�વત@નને પામી જઈ, 

આખી મેદની ગગન ભેદ� નાદ� પોકાર� ઉઠ� .. 

’ મહા શમનનો જય હોમહા શમનનો જય હોમહા શમનનો જય હોમહા શમનનો જય હો! ! ! ! ‘ 

’ મહા શમમહા શમમહા શમમહા શમનનો જય હોનનો જય હોનનો જય હોનનો જય હો! ! ! ! ‘ 

’ મહા શમનનો જય હોમહા શમનનો જય હોમહા શમનનો જય હોમહા શમનનો જય હો! ! ! ! ‘ 

------------------------- 

આ ગોવાનો વીજય ન હતો. 

માનવ મનમા ંઉ6ચતમ ચેતનાના 3થમ આવીNકારનો Hધકાર અને જડતા પરનો બેનMનુ વીજય હતો. 

ઈ[\ીયાતીત ચેતનાની અAlુતુીના માનવદ�હમા ં3થમ અવતરણનો જયઘોષ હતો. 

માનવચેતનાની નદ�મા ં�ણીક આવી ગયેલા પરમ�વની ચેતનાના ઘોડા%રુનો આ ઉ[માદ હતો.         

અABુમણીકાઅABુમણીકાઅABુમણીકાઅABુમણીકા    
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વીભાગ વીભાગ વીભાગ વીભાગ ----7777 

        

પર�શીNઠપર�શીNઠપર�શીNઠપર�શીNઠ    

    

 

 

અABુમણીકાઅABુમણીકાઅABુમણીકાઅABુમણીકા    
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ઉપસહંાર 

    વાતા@મા ંઆવેલ અણધાયા@ અને અચાનક Hતથી વાચક ‘આગળ �ુ ંથ-ુ?ં’ તેમ વીચારતો થઈ �ય; તે &વાભાવીક 

છે. ગોવો, _ુપલી, કાનો, વીહો, પાચંો, lલુો, જ�ગો, ખાન, <ુtો, Jતમ:લ .. આ બધાના ંJવન મહા શમનની ઘટના 

પછ� શી ર�તે 1યતીત થયા ંએ sુ ંવાચકની ક:પના પર છો�ુ ં¯.ં 

   આમેય Jવનની કોઈ કથા કદાપી, �ાયં સમાmત થતી જ નથી. સમાજનો, સ&ંnૃતીનો, Jવનનો 3વાહ તો એક યા 

બી� &વ_ુપે ચાU ુજ રહ� છે. એને કોઈ Hત ન જ હોય. આ કથામા ં ‘પહ�લા ગોવાળ�યા’ ગોવાના Jવનમા ંઆવેલ 

વીવીધ પર�વત@નો આલેખવાનો 3યKન થયો છે. ગાયોના પહ�લા પાલક બનવા ઉપરાતં ‘ ગો’ એટલે ઈ[\ીયોના 3થમ 

વી0તા બનનાર ગોવાની JવનયાPાનો આ આલેખ  છે. 

    એ આલેખને વાચક પોતાની ક:પના અAસુાર વળાકંો આપી; અનેક, Hતહ�ન અને નવા ં3કરણો ક:પી શક� છે. 

    પણ -ગુો વીતી �ય; પાયાના ંમાનવ M:ુયો, શ2તીઓ, અને 3યKનો એમના એમ અ»®ુણ ર�ા ંછે- રહ�વાના ંજ છે. 

અABુમણીકાઅABુમણીકાઅABુમણીકાઅABુમણીકા    
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ઈuરનો જ[મ - પvથર -ગુ પહ�લાનંી એક ક:પના 

    ગીચ જગંલમા,ં ઝાડની એક ડાળ� પર, સાજંના �ુધંળા ઉ�સમા ંમA ુફસાયેલો પડ�ો હતો. આખી બપોર તે એક 

હરણના શીકાર માટ� તેની પાછળ દોડતો ર�ો હતો. આમ તો જો ક� તે નીશાન  તરફ પvથર ફºકવામા ંપાવરધો હતો; 

પણ આ હરણ તેનાથી વધાર� ચપળ હ�ુ.ં મAનુા ં બધા ં નીશાન તેણે �કુવી દ�ધા ં હતા ં અને મAનુી કમર પરની 

ચામડાની કોથળ�મા ંસઘંર�લા બધા પvથર પણ ખલાસ થઈ ગયા હતા. ઘાસ અને ઝાડ�થી ભર�લી જગંલની જમીન 

પરથી તે બી� પvથર વીણી લે એટલી વારમા ંતો એ ચાલાક હર�ુ ંગીચ ઝાડ�ઓની  પાછળ રÈચÉર થઈ ગ-ુ ંહ� ુ.ં 

   મA ુFફુાવાસી હતો. તેની બે પKનીઓ અને પાચં બાળકો સાથે જગંલના એક કોરાણે આવેલા પવ@તની Fફુામા ંએ 

રહ�તો હતો. બી�ં nુ¨ુ�બો પણ આ<ુબા<ુની Fફુાઓમા ંરહ�તા ંહતા.ં શીકાર કરવો અને ઝાડ પરથી ફળો અને �કુા મેવા 

પાડવા; આ બે પર જ એમનો F�ુરો થતો. આમ તો બધા %_ુુષો સાથે જ  શીકાર માટ� સવાર� નીકળ� પડતા. પણ તે 

દ�વસે મA ુતેમનાથી અનાયાસ વી>ટુો પડ� ગયો હતો. આ કમબ�ત હરણનો પીછો એક4યાનથી કરવામા ંઆમ બ[-ુ ં

હ� ુ.ં 

   ઝાડ�ઓમા ં તે હરણની ભાળ મેળવતા ં મેળવતા,ં તેને બે લીલી ચળકતી Äખો દ�ખાણી. તેની ચાલાક Äખોને 

સમજતા ં વાર ન લાગી ક� કોઈક જગંલી અને માસંાહાર� �નવર તેની તરફ 4યાનથી તાક� ર`ુ ં હ� ુ.ં અને મA ુ

ભાગવાનો વીચાર કર� તે પહ�લા ંજ એક જોરાવર વાઘ ઝાડ�માથંી તેની તરફ લપ�ો. અને લો ! શીકાર�નો જ શીકાર 

થઈ જવાની નોબત બJ ! 

   બીJ તરફની >:ુલી જમીન પર મA ુએની બધી તાકાત ભેગી કર�, Mઠુ�ઓ વાળ�ને ભા�યો. અને એ વાઘે તેનો %રુ 

ઝડપે પીછો કય�. મAનેુ ખબર પડ� ગઈ ક� તેનાથી એ વાઘ કરતા ંવધાર� ઝડપથી દોડ� શકાય તેમ ન હ� ુ ંઅને 

થોડ�ક જ વારમા ંવાઘ તેનો કોળ�યો કર� જશે. 

  મAનેુ તરત જ �ઝુÇુ ંક�, પોતે ઝાડ પર ચઢ� �ય તો જ મોતના આ સા�ાત પીછામાથંી બચી શક�. તે નJકના એક 

ઝાડ તરફ ગાડંાની માફક દોડ�ો અને ઠ�ક ઠ�ક Xચે પણ ચઢ� ગયો. પણ વાઘે Xચા થઈને એક થપાટ તો માર� જ 

લીધી અને તેના ¬ુટંણને ચીર� ના�ંયો. મA ુઅKયતં પીડામા ંચીસ પાડ� ઉઠ�ો. તેના ડાબા પગમાથંી દડ, દડ, દડ લોહ� 

નીતર� ુ ંહોવા છતા;ં બધી તાકાત ભેગી કર�ને વાઘ તેને પકડ� ન શક� એટલી Xચાઈએ તો તે ચઢ� જ ગયો. તેને લા�-ુ ં

ક� તે બેભાન થઈ જશે. પણ તેણે Xડો uાસ લઈ, દાતં ભીડ�, તેના બtે હાથે ઝાડની એક ડાળ� સાથે બાથ ભીડ�લી 

રાખી. 
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   અને આ જ &થીતીમા ંતે સખત હાફંતો પડ�ો ર�ો. વાઘ તેના નીચે પડ� જવાની રાહ જોતો, ઝાડની નીચે જ ઉભો 

ર�ો. લાગ જોઈને અને થોડ�ક કળ વળતા,ં તે થોડોક વધાર� Xચે, સલામત જ�યાએ ચઢ� ગયો. વાઘને બદલે દ�પડો 

હોત તો તો તે �ારનોય મરણ શરણ થઈ ગયો હોત, તે વીચાર� તેને પોતાAુ ંનસીબ કાઈંક સા_ંુ લા�-ુ.ં 

   આમ ને આમ કલાક�ક વીતી ગયો.  �રુજ  �ીતીજની પાર જવા માડં�ો અને Hધા_ંુ ઘેરાવા લા�-ુ.ં નીચે વાઘ પણ 

દ�ખાતો બધં થઈ ગયો. અને આ જ સમે તેને �ાકં બા<ુમાથંી એક સીસકારો સભંળાયો. સાવ આછા 3કાશમા ં તેને 

બા<ુમાથંી કાઈંક સળવળાટ થતો જણાયો. ક�ુકં લી&�ુ ં તેને &પશ)ને સરક� ર`ુ ં હ� ુ.ં કાળોતરો નાગ તો નથી ને ? 

 ભયAુ ંએક લખલ>ુ ંતેના શર�રમા ંફર� વ¡-ુ.ં તેણે �ુચંી નજર કર�ને આ<ુબા<ુ જોઈ લી�ુ.ં સ�ા�યે એક વેલો  તેની 

સાવ નJકમા ંલબડતો હતો.  તેણે બ�ુ ંબળ એકÅું કર� તેને પકડ�, ગાડંા વાદંરાની 0મ હ«6યો. <ુની આવડતથી તે 

ઝાડની બીJ ડાળ� પર આવી પહy6યો અને મરJવાની 0મ, વેલો છોડ� તે ડાળ� તેણે પકડ� લીધી. તે માડં માડં નીચે 

પડવામાથંી બ6યો. તેના ડાબા પગમા ંજબરદ&ત સણકારો  તો થયો જ , પણ એની તરફ લ±ય આપવાAુ ંતેને પોસાય 

તેમ �ા ંહ� ુ ં? 

   અને આ ડાળ� ઉપર જ મA ુઅમાસની એ કાજળ કાળ� રાતમા ં પડ�લો ર�ો. આખા દ�વસના ંlખુ અને સખત 

પર�Cમને કારણે તેના પેટમા ંતો વણા�ંટુા ંથતા ંહતા.ં �ુર �ીતીજમા ંકાળા ંડ�બાગં વાદળો ઘેરાયેલા ંહતા.ં તે વધાર� ને 

વધાર� ઘનઘોર થવા ંલા�યા ંઅને છેવટ� ઝરમર ઝરમર ટ�પા ંપડવાની શ_ુઆત પણ થઈ ગઈ. થોડ� વારમા ંજ તો 

હળવી �ુદંાબાદં� અને પછ� તો બાર� મેઘ Mશુળધાર �ટુ� પડ�ા. તે બરાબર લથપથ થઈ ગયો હતો અને અશ2તીમા ં

કણસતો હતો. શીયાળાની તે નીNÅુર રાતે ઠડંો, જ:લાદ 0વો પવન પણ તીણા �સુવાટા મારતો, તેના શર�રને આરપાર 

વ«ધી નાખંતો હતો.  તેની કાયા ઠડં� અને ભયના કારણે થરથર Þજુતી હતી. આટUુ ંઅ�_ંુુ હોય તેમ, તેને બી� ભયની 

ક:પના થવા લાગી ક� આ �ુoમન વરસાદ� Fફુામા ંસલામત પાછા ફરવાના જગંલમા ંર&તે છોડ�લા ંબધા ંજ સગડ ધોઈ 

ના�ંયા ંહશે.  અને વળ� સાજંની આ ભયાવહ ઘટનામા ંFફુા તરફની દ�શાનો Hદાજો તો તે �ારનોય Fમુાવી ��ુો 

હતો ! 

   મAનેુ લા�-ુ ંક�, તેAુ ંમરણ હવે ની£ીત છે. તે શબની 0મ ડાળ� પર 0મ તેમ લટક�લી દશામા ંપડ�ો ર�ો. આ 

અવ&થામા ં તેની Äખો �ાર� મ«ચાઈ ગઈ, તેની તેને ખબર જ ન પડ�.  તેની આ દયામણી નીયતીમા,ં પોતાના  

Jવનના ક_ુણ Hતના સપનાની ભયાવહ �ુનીયામા ંતે ખોવાઈ ગયો. મyમાથંી ભયાનક આગ અને ઝેર ઓકતા, ઉડતા 

p�ગનોએ તેને ચાર�   તરફથી ઘેર� લીધો હતો. ભયની પરાકાNઠાની તી¥ લાગણી સીવાય ક�ુ ંજ તેના હોવાપણામા ંબાક� 

ર`ુ ંન હ� ુ.ં 

   તેની આવી અવ&થા કંઈ ક�ટલાય સમય માટ� �ર� રહ�. અને એવી �Iત–અ�Iત અવ&થામા ંજ �ાકંથી વહ�લી 

સવાર સળવળવાટ કરવા  લાગી. ઘેરા ંવાદળો તો �ારનાયં સમેટાઈ ગયા ંહતા.ં ર�ા ંસ�ા ં વાદળોની આડશમાથંી, 

�ુર �ુરથી �યુ@ના ં પહ�લા ં ક�રણો Hધકારના ં Hચળાને હÂ હÂ સમેટવા ં લા�યા.ં  ઉષાના એ ઝાખંા ઉ�સમા ં તેના 

શબવત શર�રમાથંી તેની પાપંણો, Jવનના ર�ા સ�ા અ&તીKવને ઝnૃંત કરતી >લુી. ન કશો  વીચાર, ભય ક� MKૃ-નુી    
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કોઈ લાગણી પણ હવે બચી હતી. Jવન અને MKૃ-નુી વ6ચેની એ કોઈક અણ�ણ અવ&થા હતી. તેની >:ુલી Äખો 

�[ુયવ� ્બનીને આકાશના ઝાખંા ઉ�સને તાક� રહ� અને એમા ંધીમે ધીમે વ� ુને વ� ુ3કાશ 3વેશતો ર�ો. 

   ઝાડની ડાળ�ઓની આડશમાથંી તેણે �ુર �ુર કાળા આકાશમા ંવાદળો આકાર લેતા ં જોયા.ં ધીમે ધીમે તેને તેનો 

આકાર દ�ખાવા માડં�ો. એનો રંગ પણ ધીમે ધીમે બદલાવા માડં�ો. પહ�લા ંથોડોક રાખોડ�, પછ� આછો પીળો, પછ� 

હળવો ક�સર�, પછ� ઘેરો ક�સર�, પછ� લાલાશ પડતો અને છેવટ� Hગાર 0વા લાલ રંગોમા ં  વાદળો રંગાયા.ં આ 

લાલચોળ વાદળોને વ«ધીને એમની વ6ચેથી �યુ@ના ં3થમ ક�રણો તેની સમ� આવી ઉભા.ં કોઈ મહાન અ&તીKવની 

વીશાળ અને લાલચોળ Äખ ઉભરવા માડં�. તેAુ ંસમI હોવાપ�ુ ંએક Xડ� એકલતામાથંી આળસ મરડ�ને Hગડાવા 

લા�-ુ.ં હÂ–હÂ તેના શર�રમા ંJવનનો આછો–પાતળો સચંાર થવા લા�યો. કશાય આકાર ક� _ુપ વીનાAુ,ં અ�®-ુ ં

અને અતીવીશાળ હોવાપ�ુ ં તેના સમ&ત હોવાપણાને ઘેર� વ¡-ુ ંહોય તેવી અAlુતુી તેને થવા માડં�. એ લાલચોળ 

Äખમાથંી �યુ@ના ંસોનેર� ક�રણો ર�લાવા માડં�ા.ં તે �ણે ક�, એને કાઈંક કહ� ર�ા ંહતા.ં એનો એ Fmુત સદં�શ તેAુ ં

�Fતૃ મન ઝીલી શક� તેવા કોઈ �ણીતા શxદ ક� ઈશારા વીનાનો હતો. એ સદં�શની તો તેAુ ંહોવાપ�ુ ંમાP અAlુતુી 

જ કર� શક� તેમ હ� ુ ં– કોઈ સમજણ તો નહ« જ. 

   આ સાવ નવા નÉોર અAભુવથી તેના રોમેરોમમા ં કોઈક અ�ણી ઝણઝણાટ� થઈ આવી. અને આ Aતુન 

અAlુતુીના આવીભા@વે તેની Jવતંતા પણ ધીમેથી સચંાર કરતી સળવળવા લાગતી હોય તેમ તેને લાગવા માડંÇ ુ.ં તે 

અ–હોવાપણામાથંી હોવાપણામા ં ધીમા પગરવ પાડ� ર�ો હતો. તેના ંHગ–3Kયગં ધીમે ધીમે �Fતૃ થવા ં માડં�ા ં

અને  Aતુન Jવનના પગરણ તે અAભુવી ર�ો. તેના પગનો �ુખાવો અને પીડા આ£ય@જનક ર�તે ઓછા ંથઈ ગયા ં

હતા.ં મA ુધીમે ધીમે ડાળ પરથી નીચે ઉતરવા લા�યો. છેવટ� થડ પરથી સરક�ને જમીન પર આવીને ઉભો અને કોઈ 

ઈ6છા વગર, દ�શાના કોઈ ભાન વગર ક� તે શોધવાની કોઈ આકા�ંા વગર ચાલવા લા�યો. 

   કોઈક અ�ણી તાકાત તેને ચાલવા અને ચાલતા જ રહ�વા માટ�   લાલાયીત કર� રહ� હતી. હવે �યુ@ તો Xચો આવી 

ગયો હતો અને પેલા અ�ાત હોવાપણાની મહાકાય Äખ પણ અ�ૃoય થઈ ગઈ હતી. બધા ંવાદળોને વાયરો વાળ� 

ગયો હતો. 3ગ:ભ અને તરોતા� સવારમા ં તે �ા ં જઈ ર�ો હતો : તેના કોઈ ભાન વગર, ક�વળ આનદંની 

પરાકાNઠાના અ3તીમ ભાવમા ંતે બસ ખÆચાઈ ર�ો હતો. અપાર શાતંી અને સમાધીની અAlુતુીમા ં કોઈ અ�ણ બળ 

વડ� તે દોરાઈ ર�ો હતો. તેની આ<ુબા<ુની �Nૃટ�Aુ ં તેને ક�ુ ંજ ભાન ન હ� ુ,ં અથવા એનો એને માટ� કોઈ અથ@ ન 

હતો. 

   ધીમે ધીમે તેની સમાધી–&થીતી ઓસરવા માડં�. તેને આ<ુબા<ુAુ ંપયા@વરણ પર�ચીત લાગવા માડંÇ ુ.ં ઝાડ, પાન, 

ઘાસ, પાષાણ, ધીમે ધીમે તેને �ણીતા ં લાગવા માડં�ા.ં તેને હવે સમ�-ુ ં ક� તે પોતાના <ુના અને �ણીતા 

નીવાસ&થાનની નJક સરક� ર�ો છે. તેની Fફુા �ુરથી દ�ખાઈ રહ� હતી. ડાબો પગ સહ�જ લગંડાતો હોવા છતા,ં 

આનદંના અતીર�કમા ંહવે તે દોડવા લા�યો. 

   થોડા જ વખતમા ંમA ુતેના આmતજનો વ6ચે ઘેરાઈ ગયો. તેની વહાલી પKનીઓ અને તેના ંબાળકો; તેના સાથીઓ 

અને પાડોશીઓ વ«ટળાઈ વ¡યા.ં આનદંની ક�લકાર�ઓ, વહાલની બાથો, ખોરાક અને પાણીની વ6ચે તે પોતાના ગઈ 
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બપોર પછ�ના અAભુવો વણ@વવા લા�યો. ભાવી સાથેની તેની Mઠુભેડ અને તેમાથંી તેના ચમKકાર�ક ઉગારાની 

અ�યબ વાતો તેના Mખુેથી ઉતરવા લાગી. પણ મAનુા માનસમા ંએ 3લયકાર� પળો બાદ દ�ખાયેપી વીશાળ અને 

લાલચોળ Äખ સતત  ડોકાતી રહ�. 

   તે ઘટના અને તે અ�®-ુ ંઅ&તીKવ આકારહ�ન, _ુપહ�ન, અ�®યા ંહોવા છતા ંમAએુ તેનો આભાર મા[યો. તે જ 

દ�1ય અને સોનેર� Äખે તેને નવJવન  બ±-ુ ંહ� ુ ંઅને તેને હ�મ–ખેમ ઉગાર�, &વજનો વ6ચે Fફુા ભેગો કય� હતો.  

   મAએુ તેને મAએુ તેને મAએુ તેને મAએુ તેને ‘ઈuરઈuરઈuરઈuર’ ક�ોક�ોક�ોક�ો.... 

   Kયાર� જ ઈuરનો જ[મ થયો અને Kયારથી જ માનવમનમા ંતે હરહમેશ વસતો ર�ો છે. 

અABુમણીકાઅABુમણીકાઅABુમણીકાઅABુમણીકા    
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ફળાહાર� શીકાર�ફળાહાર� શીકાર�ફળાહાર� શીકાર�ફળાહાર� શીકાર� 

ફળાહાર� માણસો શીકાર� હોય?  

હા! હોય.  

છેક 30,000 વષ@ પહ�લા ંપણ હતા ંઅને આ 2009 ની સાલમા ંપણ!  

શીકાર� ફળાહાર� એટલે શીકાર કર�લા ં3ાણીઓ તેમ જ ઝાડ પરથી વીણેલા/ં �ુટં�લા ંફળો પર Jવન F�ુરતા ંમાણસો 

(Hunter gatherers) ) ) ) . આ એકવીસમી સદ�મા ંપણ મલાયેશીયા,  [-ગુીની/ પ%આુ, એમેઝોનના જગંલો, અને 

તા[ઝાનીયા, આå�કામા ંઆવી 3�ઓ રહ� છે. આ 3�ઓ આ<ુબા<ુ રહ�તી બીJ 3�ઓના સસંગ@મા ંઆવવા ંછતા ં

પોતાની હ�રો વષ@ <ુની Jવન પ4ધતી બદલવા તૈયાર નથી. પ�પુાલન ક� ખેતી તેમના સમાજમા ંબહ�Nnૃત છે.  

એમના વીશે વ� ુ�ણવા ... 

• Aકુાક Aકુાક Aકુાક Aકુાક ––––    એમેઝોનએમેઝોનએમેઝોનએમેઝોન                http://en.wikipedia.org/wiki/Nukak 

• બેટક બેટક બેટક બેટક ––––    મલાયેશીયામલાયેશીયામલાયેશીયામલાયેશીયા              http://en.wikipedia.org/wiki/Batek 

• હાíઝા હાíઝા હાíઝા હાíઝા ––––    તા[ઝાનીયા તા[ઝાનીયા તા[ઝાનીયા તા[ઝાનીયા , , , , આå�કાઆå�કાઆå�કાઆå�કા   http://en.wikipedia.org/wiki/Hadza_people 

 

અABુમણીકાઅABુમણીકાઅABુમણીકાઅABુમણીકા    
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લેખક પર�ચય 

“ બાસઠના આ ડોસાJને ચાર સાલના થા�ુ ંછે. 

સતંાnુકડ�, ¯ક ¯ક ગાડ�, લખોટ�મા ંલલચા�ુ ંછે.” 

Jવન મPંJવન મPંJવન મPંJવન મPં    

આ �ણમા ંJવો.   ” Live this moment powerfully. ” 
_______________________________________________ 
જ[મજ[મજ[મજ[મ 

• 5 – માચ@ , 1943 , અમદાવાદ 

nુ¨ુ�બnુ¨ુ�બnુ¨ુ�બnુ¨ુ�બ 

• પીતાપીતાપીતાપીતા – ભીખાભાઈ -  ર�:વે વાયરલેસ ઈ[&પે2ટર; 1989 મા ંઅવસાન, Cી અરિવ½દ ઘોષ અને માતાJના 

અAયુાયી 

• માતામાતામાતામાતા – શારદાગૌર� -  ચાર ચોપડ� ભણેલા ંપણ અKયતં ધામ)ક અને સાહ�Kય વાચંનના ંરસીયા,ં 1998 મા ં

અવસાન   

• ભાઈઓ ભાઈઓ ભાઈઓ ભાઈઓ ( ( ( ( મોટામોટામોટામોટા) ) ) ) – િપ-ષૂ( ર�ટાયડ@ સીવીલ એ[Jનીયર) , ડો. ભરત ( ર�ટાયડ@ 3ોફ�સર – &ટ�ટ�&ટ�2સ)  

• બહ�નોબહ�નોબહ�નોબહ�નો ((((નાનીનાનીનાનીનાની) ) ) ) – ડો. દ�ા ( એમ.ડ�. - ગાયનેક ડો2ટર) , રા0uર� ( એમ.એસ.સી., એમ. એડ. - ર�ટાયડ@ 

&nુલ શી�ક )  

• પKનીપKનીપKનીપKની – �યોિત ( ��ુતા ) B.A. ( Economics) – લ�ન - 1968 ,  

• %Pુી%Pુી%Pુી%Pુી – _ુચા , એમ.બી.એ. ( �વા 3ોIામર) :  પતી – ધમ�[\ ( mલા&ટ�ક એ[Jનીયર); %Pુો - નીલ અને 

જય     

• %ુ%ુ%ુ%PુોPોPોPો ( જોડ�યા ) 1) િવહગં – એમ.એસ. ; 3ોIામર, પKની - îજ�ાસા 2) ઉમગં – એમ.બી.એ.; મેનેજર   

• ઇuરની nૃપાથી બધા ડલાસ/ ફોટ@વથ@મા ંજ રહ� છે અને મહ�ને દહાડ� બધા ભેગા મળ�એ Kયાર� 10 જણ nુલ 

થઈએ છ�એ. 

અÌયાસઅÌયાસઅÌયાસઅÌયાસ 

• એસ.એસ.સી. ( દ�વાન બ:Uભુાઇ મા4યમીક શાળા , અમદાવાદ ) 

• બી.ઈ. (મીક�. અને ઈલેક.) એલ. ડ�. એ[Jનીયર«ગ કોલેજ, અમદાવાદ  
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1યવસાય1યવસાય1યવસાય1યવસાય 

• 1965 1965 1965 1965 – અમદાવાદ ઈલે2S�સીટ� nંુ .મા ંટ�2નીકલ આસી&ટ[ટ તર�ક� નોકર�ની શ�આત.  

• 2000 2000 2000 2000 ડ�સે�બરડ�સે�બરડ�સે�બરડ�સે�બર – સાબરમતી પાવર &ટ�શનમાથંી જન. મેનેજર તર�ક� નીË�ુ,  

Jવન ઝરમરJવન ઝરમરJવન ઝરમરJવન ઝરમર 

• શાળા Jવનમા ંબધી ભાશાઓ, વી�ાન અને ગણીતમા ં Xડો રસ.  

• નોકર� દરમીયાન પાવર એ[J. ના વીવીધ �ેPોમા ંકામ ક-ુ�  

• Pણ પાવર &ટ�શનોના બાધંકામના 3ો02ટોમા ંસB�ય કામગીર�  

• બે વષ@ વીજ ચોર� પકડવાની કામગીર�  

• બે વષ@ અમદાવાદના સીટ� ઝોનના મેનેજર તર�ક� સવ@Iાહ� મેનેજમે[ટની કાય@વાહ�; 1યાવસાયીક 

કામગીર�નો સૌથી યાદગાર અAભુવ  

• છે:લા વશ� સાબરમતી પાવર હાઉસમા ંજનરલ મેનેજર તર�ક� ઘણા ંકામો કયા@. 

• નીË�ુ થયા બાદ અમેર�કા &થળાતંર  

• અમેર�કામા ંJવનમા ંપર�વત@ન; ‘ચાર વષ@ના ડોસાJ ‘ એ હાલના JવનAુ ંચીPણ આપતી માર� સૌથી 3ીય 

રચના  

ધમ@ ધમ@ ધમ@ ધમ@  

• માનવ   

રસના રસના રસના રસના વીવીવીવીષષષષયોયોયોયો 

• Fજુરાતી સાહ�Kય ( ખાસ કર�ને ગ�)  

• Fજુરાતી �ગુમ સગંીત   

• ઇતીહાસ, lગુોળ, વી�ાન, %રુાતKવ, અ4યાKમ   

શોખ શોખ શોખ શોખ ((((હોબી હોબી હોબી હોબી )))) 

• ઓર�ગામી, ટ�[Iામ, સાથીયા, �ડુોnુ, લેગો અને ક�’ ને2સ મોડ�લી[ગ, કોયડા, જો2સ , Fજુરાતી xલોગી[ગ , 

વી.બી.મા ંહોબી 3ોIામી[ગ, કોઈ પણ �તની પઝલ 

રમત ગમતરમત ગમતરમત ગમતરમત ગમત 
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• તરવાAુ,ં ફ�ટનેસની કસરત, યોગાસન, ક�રમ, ચેકસ@  

લેખકના xલોગ 

    કોઈ પણ xલોગ પર જવા માટ�કોઈ પણ xલોગ પર જવા માટ�કોઈ પણ xલોગ પર જવા માટ�કોઈ પણ xલોગ પર જવા માટ�, , , , લાલ રંગમા ંલખેલી લી[ક પર કસ@ર રાખીલાલ રંગમા ંલખેલી લી[ક પર કસ@ર રાખીલાલ રંગમા ંલખેલી લી[ક પર કસ@ર રાખીલાલ રંગમા ંલખેલી લી[ક પર કસ@ર રાખી, , , , ક[Sોલ બટન દબાવી ક[Sોલ બટન દબાવી ક[Sોલ બટન દબાવી ક[Sોલ બટન દબાવી ‘‘‘‘2લીક2લીક2લીક2લીક‘ ‘ ‘ ‘ કરોકરોકરોકરો.... 

Jવનઝાખંીઓ Jવનઝાખંીઓ Jવનઝાખંીઓ Jવનઝાખંીઓ  

Fજુરાતી સાર&વત પર�ચયFજુરાતી સાર&વત પર�ચયFજુરાતી સાર&વત પર�ચયFજુરાતી સાર&વત પર�ચય  .... http://sureshbjani.wordpress.com/ 

Fજુરાતી 3તીભા પર�ચયFજુરાતી 3તીભા પર�ચયFજુરાતી 3તીભા પર�ચયFજુરાતી 3તીભા પર�ચય ... http://gujpratibha.wordpress.com/ 

Fજુરાતી મહાજન પર�ચયFજુરાતી મહાજન પર�ચયFજુરાતી મહાજન પર�ચયFજુરાતી મહાજન પર�ચય ... http://mahajanparichay.wordpress.com/     

સાહ�Kયસાહ�Kયસાહ�Kયસાહ�Kય 

Hતરની વાણીHતરની વાણીHતરની વાણીHતરની વાણી ...     http://antarnivani.wordpress.com/antar_vani/     

કા1ય�રુકા1ય�રુકા1ય�રુકા1ય�રુ ... http://kaavyasoor.wordpress.com/ 

ગ��ુગ��ુગ��ુગ��રુરરર ...  http://gadyasoor.wordpress.com/ 

હા&ય દરબારહા&ય દરબારહા&ય દરબારહા&ય દરબાર .... http://dhavalrajgeera.wordpress.com/ 

વીu FÔુર�વીu FÔુર�વીu FÔુર�વીu FÔુર� ...    http://rutmandal.info/GlobalGurjari/ 

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

English  

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

અABુમણીકાઅABુમણીકાઅABુમણીકાઅABુમણીકા 

 


