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કોપીરાઈટ
આ 9ુતક કોઈ

તના આથ:ક લાભ ક નામના માટ લખા=ું નથી. આથી $ કોઈ

>ય?તી ક સંથાને આમાંના કોઈ લેખ સી@ધ કરવાની ઈBછા હોય; તે આ 9ુતક
અને લેખકનો ઉEલેખ કર0ને; કોઈ પણ

તની મંFુર0 વીના અને $મ છે તેમ -

કોઈ પણ ફરફાર વગર - કર0 શક છે . આHું 9ુતક સી@ધ કરું હોય તો, લેખકનો
સJપક" કરવો sbjani2006@gmail.com
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અKુLમણીકા

નhધ :

ઉપર જણાવેલ ÔઅKુLમણીકાÕની લીUક દરક લેખની નીચે પણ આપવામાં

આવેલી છે . તેની ઉપર ÔકUVોલ+?લીક Ô કરવાથી પાછા અKુLમણીકા પર સરળતાથી
આવી શકાશે. યોગ ખાતર ઉપર આમ કરશો; તો અKુLમણીકાના પહલા પાને
ુ ાં Ô ડોuુમેUટ મેપÕ ની સવલત
પહhચી જશો. જો તમારા વડ"ના વઝ"નના Ô>=ુÕ મેKમ
હોય તો, તે સગવડ વાપરવા ભલામણ છે . આમ કરવાથી તમે બી6 એક બાર0(
વીUડો)માં અKુLમણીકા પણ જોઈ શકશો.
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લેખકKું નીવેદન
સાવ vુw ુહલમાંથી શxુ થયેલ yલોગjગની યાYા mાર ની નંદ, Ôગમતાંનો
-ુલાલÕ અને કા>યસzનમાંથી ગ{લેખનમાં પર0ણમી તે ખબર જ ન પડ0. જો ક,
ગ{ તો શxુઆતથી જ લખતો હતો. પણ વધાર xુચી કવીતા 'યે હતી. વાતા"ઓ
મને ખાસ ગમતી નહj Ð સીવાય ક, સ'યકથાઓ.
મારા દ0કરા સાથે તેના વીસાના કામ |ગે મે?સીકો જતાં અમને એક કાર
અકમાતનો અKુભવ થયેલો. એને શyદદહ આiયો; તે માર0 પહલી વાKુભવકથા.
મારા yલોગ Ô ગ{ુરÕ પર લખતાં લખતાં આવી ઘણી વાKુભવ કથાઓ લખાતી
ગઈ. |kે6 9ુતકોના વાંચનમાંથી મળે લ રસદ સ'યકથાઓ પણ અવતરતી ગઈ.
અને છે Eલી સાવ કEપનાના તરં ગે ચઢ0ને વાતા"ઓ પણ લખાણી.
આજ ુધીમાં સ "યેલી વાKુભવકથાઓ અને કવળ કાEપનીક વાતા"ઓ અહj
સી@ધ કર0 છે . મીYોના અKુભવો પરથી રચાયેલી વાતા"ઓ પણ આમાં છે . આશા
રાHું ક, આ સઘળ0 વાતા"ઓ વાચકને મનોરં જન સાથે ેરણા પણ 9ુર0 પાડશે.
fુખ9 ૃ~ઠ વીશે..... સીગલ પી. ‘ Jonathan Livingston Seagull’ આ મને બlુ જ
ગમw ું 9ુતક છે . એ 9ુતક મને 6વનમાં ઘણી ેરણા આપી છે . ઉયનમાં સતત
વુ ને વુ ઉ'vૃ~ઠતા લાવવા માટ તીબ@ધ, એક સીગલ પીની એ વાત
કEપનાનો ખરખર અદુત ÔવૈરવીહારÕ છે . મારા વડ0લબં ુ 4ી, િપ= ૂષભાઈએ મને
એ 9ુતક વાંચવા ખાસ ભલામણ કર0 હતી. અ'યાર
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ં
કર0 રો ં, 'યાર મને એ નખશીશ ુદર
9ુતક વાંચવાની ેરણા આપવા માટ
તેમનો અહj ઋણવીકાર કxું ં.
માર0 કEપનાની ઉડાનKુ,ં 9ુતકાકાર આ બીFુ ં ઉયન છે . આ વૈરવીહારની
યાYા મને mાં લઈ જશે; તે તો ખબર નથી. વળ0 એ

ણવાની ઉ'ુકતા, અભીiસા

ક મહ'વાકાંા પણ નથી. માY વૈરવીહારમાં ઉડવાનો આનંદ સૌની સાથે
વહચવાનો ઉમંગ અને અભરખો છે , એટeું જ.
કાળ69ુવ"ક આ 9ુતકની તાવના લખી આપવા માટ કનેડાના

ણીતા

લેખક અને સામા6ક કાય"કર 4ી. જય ગજરનો lુ ં અ'યંત ઋણી ં. મારો પર0ચય
ેમ9ુવક
" લખી આપવા માટ મારા માનસ9ુY $વા 4ી. ચીરાગ પટલનો પણ lુ ં
આભાર0 ં. |તમાં $ વાચકમીYોએ Ô ગ{ુરÕની અવારનવાર fુલાકાત લઈને,
સાKુvુળ તીભાવ 9ુરા પાડ0ને આ સzન L0યામાં મારો ઉ'સાહ વધાય છે ; તે
સૌનો lુ ં અહj દય9ુવ"ક આભાર માKું ં.
આ 9ુતક -ુજરાતી સાહ0'યમાં એક કાળે , મારો રસ વધારવામાં ઉ0પક બનેલા
મારા કાકા વ. 4ી. શંકરલાલ જગ6વનદાસ

નીને આ 9ુતક અપ"ણ ક=ુp છે .

9ુતકના |તે તેમનો પર0ચય પણ આપેલો છે . આ માટ જxુર0 વીગતો કાળ69ુવક
"
9ુર0 પાડવા માટ vુુJબીજનો ઈલાબેન, સોનલબેન અને fુાબેનનો lુ ં આભાર0 ં.

અKુLમણીકા
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લેખક પર0ચય
9ુYસમાન 4ી.
4ી. ચીરાગ પટલ Zારા,
Zારા, પી[સબગ
પી[સબગ" Ð =ુ.એસ.
એસ.એ.

-ુજરાતી yલોગજગત હ6 પા-પા પગલી માંડ0 રું છે ; 'યાર એને સf ૃ@ધ
બનાવવા માટ કરોળ0યાની $મ  ૃ એવા 4ી ુરશભાઈ

નીથી કયો -ુજરાતી

yલોગર અ યો હશે? 'ગર0બક0 જોxુ સબક0 ભાભી' ક પછ0 'ગલી કા દાદા સબ કા
દાદા'એ Uયાયે નહj;પરં w ુ એક અKુભવ ૃ@ધ વડ0લની Hુમાર0 ધરાવતાં આ 65
વષ"ના બાળક, -ુજરાતી yલોગજગતમાં 'દાદા'Kું વીશેષણ પાJયા છે . દાદા $મ
પૌYKું વહાલથી સjચન કર અને તેને સમાજમાં ઉભો રહવા સમ કર; એ ર0તે જ
આ ુરશદાદા ક ુ.દાદા -ુજરાતી ભાષાને એક નવો આયામ આપવા ય'નશીલ
રાં છે . પાંસઠ વષ"ની ઉJમર પણ નવી ટકનોલો6 અપનાવી, જમાના સાથે કદમ
માંડતા સતત ય'નશીલ રા છે .
ુ.દાદાએ

યાર છUદ અને કા>યોની વરચનાની લેખન ૃીમાંથી વીરામ

લઈને, ગ{ પર હાથ અજમા>યો 'યાર 'ગ{ુર' yલોગનો જUમ થયો. આ yલોગ પર
ુ.દાદા પોતાના અKુભવો fુક છે . આ અKુભવKું ભાું પાં વીવીધ પકવાનોથી
ભરeું હોય છે . આ ભાથાંમાં fુખવાસ પણ લાંબો સમય વાગોળવો ગમે એવો 6વનના એક ~ટ0કોણ ક વીચાર xુપે - હોય છે .

ણે ક, દાYય નેટ પર અવતયાp

હોય એમ આ દાદાનાં અKુભવો એક -ુxુની $મ 6વનની શીખ આપે તેવા છે !
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ુ.દાદાની ગ{ુરની શxુઆતથી આ ઈ-9ુતક ુધીની સફરનો lુ ં સાી રો ં.
મોટભાગે અ'યારુધી ગટ દરક લેખ મ માયો છે . નાની અમથી ઘટનાની પાછળ,
એક ઉપનીષદ0 શીખ આપનાર, ઋષીસમ, આ દાદા આવનાર0 પેઢ0 માટ
ઉદાહરણxુપ અને એક Lાંતીકાર0 ઘટનાના કાય"કતા" પણ હવે બUયાં છે .
-ુજરાતી વેપાર0 

દરક બાબતોમાં નફો-Kુકશાન શોધતી હોય છે . -ુજરાતી

yલોગની વધતી સંયાની પાછળ yલોગKું હોટjગ 'મફત' હોું એ જxુર0 બળતણ
9ુરવાર થ=ું છે . આજના ‘Click- Searc-Get’ ના =ુગમાં

યાં પયા"વરણની ુહાઈ

દવાઈ રહ0 હોય; 'યાં કાગળ પર છપાઈકામ ધરાવw ું 9ુતક ગટ કરવાને બદલે
ઈ-9ુતક ગટ કરું -ુજરાતી  ને જચે એવી બાબત છે . 100 xુપીયા ખચ:ને $
9ુતક લેવાનો Eહાવો કોઈ ના લે; એ 9ુતક નેટ પરથી '0' ડાઉનલોડ કરવામાં
કોઈને હ0ચક0ચાહટ ન જ થાય. અને વળ0, વાંચનુખ સંતોષાય એ છોગામાં!
ભવી~યના લેખકોને ેરકબળ બને, એવી ઘટનામાં અહj એક એું 9ુતક આકાર લે
છે ; $નાં કરણ લેખકની નીરાંતે નેટ પર ગટ થાય છે . લેખકKું વાચકો સાથે
કોમેUટxુપી તાદા'Jય સધાય છે ; અને છે વટ આ કરણો એક 9ુતકxુપે નેટ પર જ
જUમ લે છે . ભવી~યમાં તે કદાચ છાપકામથી કાગળxુપી વાઘા પામે તો પણ નવાઈ
નહj! oું આ -ુજરાતી સાહ0'યમાં એક Lાંતીથી કમ ઘટના છે ?
ુ.દાદાKું પહeું ઈ-9ુતક થોડા સમય પહલાં (3 Fુલાઈ, 2008) જ ગટ થ=ું Ð
Ôઅવલોકન શતદલ!Õ ુ.દાદાની |તરની સફરની શxુઆત આ અવલોકનોથી થઈ.
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અને હવે આવે છે Ð ÔવૈરવીહારÕ. એકવાર 9ુરw ું અવલોકન કર0 લીધા બાદ
મર6વો $મ વૈરતરણ કર એમ, ુ.દાદાએ હવે તેમનો વીહાર શxુ કર0 દ0ધો છે .
અહj તાવનામાં $ તે કરણનો સાર ક મારા ગમા/અણગમાને બદલે
વાચકને સમk 9ુતક અKુભવી જવાની ભલામણ કxું ં.
દરક >ય?તીમાં સલાહ આપવાની જUમ ત  ૃી હોય છે . કદાચ, એ 'અહમ'ની
જ એક ઉપ-પેદાશ હોય છે . આ  ૃીKું એક બદલાયેe ું વxુપ એટલે લેખનકાય".
લખાણ ઘણીબધી તરાહથી આપણી સમ ઉપથીત થાય છે , $મ ક, કા>ય, નીબUધ,
હાયલેખ, ચjતન, વાતા", વગેર. પણ, આ દરકના fુળમાં તો પેલી 'lુ ં કંઈક વીશેષ
gું ં'  ૃી જ ેરકબળ બને છે .
'યાર તે

યાર, એક અતી'વ વૈરવીહારમાં મ2ન હોય

તને અને આવી  ૃીને ુલીને સમk  ૃ~ટ0મય બની

ય છે . તેK ું 'વ'

ઓગાળ0ને ાણના અનંત મહાસાગરમાં મહાલે છે . વાચકને 'વૈરવીહાર' વાંચતાં
લેખકની આવી ભાવદશાનો ુમ પલટો જxુર અKુભવાશે.
ચીરાગ પટલ
લસડલ, =ુ.એસ.એ.
patel.chirag@yahoo.com
yલોગ - http://swaranjali.wordpress.com/

અKુLમણીકા
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તાવના

એક સા^હ'યેમીનો શંસક સા^હ_'યક અ`ભગમ

જય ગજજર,
ગજજર C.M., M.A.
ુરશ

નીKું નામ -ુજરાતી yલોગ જગતમાં હવે અ =ું નથી. >યવસાયે

િન ૃ એUજિનયર/ મેનેજર હોવા છતાં; એક ખર સા^હ_'યક 6વ બની, િન ૃિ
મોજશોખમાં ક આળુ બની વેડફ0 દવાને બદલે -ુજરાતી ભાષાના અિતમ ેમને
કારણે; -ુજરાતી સા^હ'યના િવકાસ અને સાર માટ સાચા અથમ
" ાં ભેખ ધારણ કર0
આ યોગશીલ ડોસાએ અમે^રકામાં આવી ચાર વષ"ના બનવાKું વેણ લીું છે .
(એમની એક કિવતામાં વણ">યા માણે) એમની yલોગjગની યાYા િન નંદ માટ
‘ગમતાંનો -ુલાલÕ છે .
કોJi=ુટર અને ઈUટરનેટ આવતાં, Ôજયાં ન પહhચે રિવ; 'યાં પહhચે અદનો
માનવીÕની $મ; $મને કદ0 મયા ન હોઇએ, એવા કટલાય લોકો સમયના વહણ
સાથે આ'મીય વજન બની

ં ોના તંw ુ
ય છે . ઈ-મેઈલને કારણે ઘણા સાથે સંબધ

ગાઢ બંધાયા છે . 4ી. Fુગલ^કશોર >યાસની $મ જ ુરશભાઈ માર મન એમાંના એક
ં
વજન બUયા છે . એમની સાથે એમના yલોગ જગતને કારણે જ આ'મીય સંબધ
બંધાઈ ગયો અને મને એમણે એમના આ નવા 9ુતક "વૈરિવહાર" માટ તાવના
લખવા, અચકાતાં અચકાતાં, િવનંતી કર0. એમના દાનથી અને ભેખથી પ^ર`ચત
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હોઈ; lુ ં એમને ના ન પાડ0 શકયો. માર મન એમની સા^હ_'યક સેવાના એક 9 ૂરક
બની રહવાKું આ અહોભા2ય કહો, ક સદભા2ય છે .
Ôઈ-9ુતકÕ પે તેઓ -ુજરાતી સા^હ'યમાં એક નવી ^દશા ચjધી રા છે .
લેખકના કહવા માણે, એમણે આજુધીમાં લખાયેલ વાKુભવકથાઓ અને
કાEપિનક વાતા"ઓ આ સંkહમાં સમાવી લીધી છે . મનોરં જન સાથે ેરણા 9 ૂર0
પાડવાનો લેખકનો આશય છે . લેખક સમk સમkી Yણ િવભાગમાં વહચી છે .
1. ાતાિવક
2. વાKુભવ કથાઓ
3. વાતા"ઓ
સ'ય ઘટનાઓને સરળ અને રસદ શૈલીમાં રFૂ કરવાની લેખકની

vુશળતા

એમના 'યેક લેખમાં દ~ટગોચર થાય છે . રોજબરોજના સંગોને લેખક આબેlબ
ૂ
ર0તે આ 9ુતકમાં વણી લીધા છે . સદયી વાચકને લેખકની આ'મકથા વાંચતા હોય
એવો આભાસ થાય તો નવાઈ ન^હ. લેખકના બહોળા વાચનના પણ દશ"ન થાય છે .
અમાર0
હલેસાં મારતા હોય 'યાર o ૂUય પાલન9 ૂર0ના શyદો યાદ કર અને લલકાર ‘અમાર0
અદાથી સફર કોણ કરશે
કરશે’ 'યાર લેખકKું કિવહ= ું ડોલw ું હોય એવો સાા'કાર થયા
સાથી િવના,
જવાના’
િવના રહતો નથી. વળ0 ÔબેફામÕની પં^કત ‘સાથી
િવના સંગી િવના એકલા જવાના
ટાંક0 6વનની ^ફલુફ0 રFૂ કર છે . કારની ચાવીની વાતના |તે મે^કસકન ભાઈની
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સલાહના શyદો ટાંક0 લેખક બlુ સરળ ર0તે 6વનમાં ઉતારવા $વા શyદો ટાંક0;
સાવ સામાUય ઘટનાને કું મહાન વપ આપે છે !
પરદશમાં આ>યા પછ0 પણ લેખક પ'નીKું નામ બોલતાં અચકાય છે એમ માની
લેવાની જર નથી.‘માર0 એ’ શyદો વાપર0 ભારતીય પરં પરાના આkહ0 હોવાની
છાપ ઊભી કર છે . Ôવહલી સવાર કનેડામાંÕ એ લેખમાં આુિનક =ુવાનની $મ સાઠ
ં
વષ"ની મહ0લામાં સોળ વષ"ની ુદર0નાં
દશ"ન જોઈ હયાના ેમKું ડો^ક=ું કરાવે છે !
કનેડાની વાતિવકતા રf ૂજભર0 ર0તે આલેખી અહjની રહણીકરણીનો સારો `ચતાર
આiયો છે .
Ôજયની એકલ fુસાફર0Õની વાત હોય ક ^ટ^કટ મળ0 એ વાત હોય ક Ôન>વાgુ
માક"Õની વાત હોય; પણ એ સૌમાં કયારક આપણા પોતાના અKુભવો પણ યાદ
આવી

ય છે . ન>વાgુ માક"ના સંગ $વો જ સંગ મારા 6વનમાં પણ બનેલો.

અમદાવાદની સરવતી હાઈvૂલની માર0 એસ.એસ.સી.ની િ`લિમનર0 પર0ામાં
મારા ગ`ણત િશક મને ન>વાgુ માક" આપેલા. મને આ¡ય" થયેe.ું પ^રણામ
આવતાં lુ ં એમને મળવા ગયો. મ સવાલ કય, "સર, મ આઠને બદલે બાર સવાલો
કયા" છે . પહલા પાને મ લ=ું છે ક ‘ગમે તે આઠ તપાસો.’ પછ0 તમે એક માક" કયાં
કાiયો એ બતાવશો?’ એ વખતે મારા િશક મને જવાબ આપેલો, "તાર બોડ"ની
પર0ામાં બસોમાંથી બસો ન^હ આવે એમ િવચાર0 મ એક માક" કાiયો છે ." મ
મકકમતાથી જવાબ આiયો, "એું કEપી તમે એક માક" કાપી ન શકો." એમણે જરા
ઉભરો કાઢ0 સો 9 ૂરા માક" આiયા. જયાર એસ. એસ.સી. બોડ"માં ગ`ણતશા¢માં
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બસોમાંથી બસો માક" આ>યા; 'યાર માક"શીટ લઈ lુ ં એમને મળવા ગયો. એ Hુશ
થઈ ગયા અને બરડો થાબડ0 સલાહ આપી, "6વનમાં સદા આવી મકકમતા રાખજો
અને @યેય £¤ું રાખજો."માર0 આ ઘટના ૧૯૫૩ની સાલની છે . એમાં કોઈ
અ`ભમાનનો સવાલ નહોતો. આપણી હhિશયાર0ના ગવ"નો સવાલ હતો.
6વનમાં વાટ ને ઘાટ કવા કપરા અKુભવો થાય છે એ ‘iલJબ©ગ કામ કરતાં ‘
લેખમાં સરસ આલેખા=ું છે . ખરખર તો લેખક ‘iલેkાઉUડ’માં કહ છે તેમ આ
9ુતકમાં ‘મારા આખાય 6વનની િવિવધ અવથાઓની એક નાની શી ઝાંખી એક
આડછે દ ખડાં થઈ

ય છે . આખાયે આયખાની બધીય યાદદાતો સાગમટ ઉભર0

આવે છે ." આ ક કયાંક કોઈના fુખે સાંભળે લી વાત લેખક આલેખી છે . કયાંક

ત

અKુભવની વાત છે , કયાંક હાયાપદ ઘટના છે , કયાંક દદ"ભર0 ઘટના છે , કયાંક
િશખામણની વાત છે , કયાંક માગ"દશ"નની વાત છે , કયાંક સલાહપે છે , તો કયાંક
ેરણાપે છે ,
Ôવોટર પાક"માંÕ એ લેખમાં કડવા અKુભવો વાગોળવા કોઈ કિવની પં^કતઓ ટાંક0
ણે એમKું કિવ હ= ું ઠાલવે છે , Fુઓ કિવ4ી vૃ~ણ દવે ના આ શyદો,
તી,
માર0 પાસે ઢગલો રતી
તાર0 પાસે ખોબો જળ,
જળ
પળ..
ચાલને રમીએ પળ બે પળ
તો કિવ 4ી. ભગવતીvુમાર શમા"ના શyદોમાં એ પરમ ત'વ સાથે કવા લીન થઈ
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"હ^ર
હ^ર,
સરખા
રખા,
હ^ર હવે આપણે સરખે સ
રખા
બરખા."
."
હ^ર તમે મેહ તો lુ ં યે બરખા
આમ જ ેરણાના ¢ોતના આ આkહ0 કોઇ મહા'માના ક ^ફલ ૂફના શyદો ટાંક0
એમના મનની ક હયાની વાત કહ0

ય છે . દા.ત. Ôસાઈકલ ચલાવતાંÕ માં વામી

િવવેકાનંદના આ શyદો કટલા દયંગમ બની

ય છે ,

"જગતનો
જગતનો ઈિતહાસ એટલે $ થોડા મKુ~યોને પોતાની

તમાં 4@ધા હતી એવા

ઇિતહાસ..
.. એવી 4@ધા મKુ~યની |દર રહલી ^દ>યતાને ગટ કર છે .
મKુ~યોનો ઇિતહાસ
શકો."
."
એવી 4@ધા વડ તમે ઈBછો તે કર0 શકો
9ુવા"4મમાં પાવર એU6નીયર હોવાના સબબે લેખક Ôએનજ: LાઈસીસÕના
સંદભ"માં વાKુભવની વાત લખતાં એક f ૂઠ0 Oચેરા ચાલતા હોવાનો અKુભવ કર છે .
Ôઅમે^રકન હાઈવે પરની Yણ ઘટનાઓÕ માં એમને બlજ
ુ િય િવષયની વiનકથા
તેમણે

આપી છે . પ^રણામે એમKું કિવ હ= ું ઝબક0 ઉઠ છે ; અને એ બાબતમાં

છંદોબ@ધ,

દયપશ:,

ઊિમ«સભર

કિવતા

પણ

જUમાવે

છે .

Ôશા" ૂ લિવ^L^ડતÕ છંદમાં લખેલ કા>યના કટલાક શyદો માણો,
લાખો

નવરો દબાઇ,
દબાઇ, ખડકો વBચે બUયાં ¬ધણો.
¬ધણો

ચાલે ચL બધાંય વાહન અને ઉ{ોગના તે થક0.
થક0
mા ુધી ટકશે બધાંય ઝરણાં શ?તી તણાં આ અર!
સંvૃતી અતીવેગમાં સરકતી,
સરકતી વીનાશના માગ
માગ"માં.
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આશા એક જ એ રહ0 જગતને અતી'વની દોટમાં.
>હાલા ુરજ દવ!
વ આજ જગવો વીફોટ નાના કણે.
લેખક પાસે બહોળા અKુભવોનો એક મોટો પટારો છે . પછ0 પહલી fુસાફર0ની
વાત હોય ક એક િવદશી ોફસરની ભારતની f ૂલાકાતની વાત હોય ક સંkહની કોઈ
પણ vૃિત હોય; એ હ^કકત સવY
" દ~ટગોચર થાય છે . Ôલમમાં સફરÕના અનોખા
ં
અને સામા_જક, િવષાદમય અKુભવોની વાત પછ0 Ôુદરમની
સાથે fુલાકાતÕમાં રFૂ
કરલ એક અનોખા અને ^દ>ય અKુભવની વાત કહ0; િવચારધારાના બે િવપર0ત
ુવો વBચે ુભગ ુયોગ સા@યો છે .
લેખક આખા સંkહને Yણ ભાગમાં વહચીનાખેલ છે . મને આવી કોઈ જ^રયાત
જણાતી નથી. કારણ ક, િવભાગ Yણ ને ‘વાતા"ઓ’ શીષ"ક આi=ું છે ; તે કઠ એમ છે .
ૂ 0 વાતા"નાં લણનો
સંગકથાઓ ક પકકથાઓ વુ યો2ય લેખાય. લેખકને ંક
ૂ 0 વાતા"ના ઢાંચામાં આ બધી વાતા"ઓ બેસે તેમ નથી,
ઝાઝો પ^રચય ન હોવાથી, ંક
લેખક ચીની કથાનો ઉEલેખ કયા" િવના U=ુ જસ:માં એક લલી ક લીલા રહતી હતી
એમ કહ0 એ વાતા" લખી હોત તો Ôઝેર તો પીવડા>યાં

ણી

ણીÕ એક સરસ

ૂ 0 વાતા"નાં લણો દ~ટગોચર થાય છે .
લ®ુકથા બની હોત. એક બે વાતા"ઓમાં ંક
પણ આમ અલગ િવભાગ પાડવાની જર નથી. આમ છતાં ‘શીલા’, ‘સર0તા’,
‘ ૂય"f ૂખી’ , ‘નાઈVોજન’ િવ.

િવિશ~ટ કારની, અનોખી વાતા"ઓ બને છે ; $માં

6વન વીશે અનેક પાસાંઓને લેખક પ¯યાp છે . આ વાતા"ઓમાં કEપનાશ^કત, ભાષા,
ં ૂ ણી છતી થયા િવના રહતાં નથી.
શૈલી અને કલા-થ
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ખxું 9 ૂછો તો આ આખાય 9ુતકમાં લેખક એમના

રો_જ°દા 6વનની િવિવધ

ઘટનાઓને અલગ અલગ માહોલમાં િનપણ કરવા યાસ કય છે અને એ બધામાં
6વનના િવિવધ અKુભવોKું £ડાણ ઉલેચી એમાંથી સરળ માગ" કાઢ0 સાચી સમજ
કળવવાની રસભર0 મથામણ છે , લેખકના બહોળા અKુભવKું આબેlબ
ૂ દશ"ન ઠર ઠર
જોવા મળે છે .
એક એક વાતા" લઈ એની િવિશ~ટતાની અલગ છણાવટ કર0 માર0 તાવના
લાંબી કરવાને બદલે વાચકોને એક જ િવનંિત છે ક, H ૂબ @યાનથી એ વાતા"ઓ
વાંચી, એનો મમ" અને એKું હાદ" સમજવા ય'ન કરજો. મને
િવશે એક સાવ તરોતા

ખાYી છે ક 6વન

દશ"ન અને ૃ~ટ`બ°ુ મળશે, અને તમાxું મન±ું મલક0ને

નાચી ઉઠ0 પોકારશે, ‘વાહ ુરશભાઈ, વાહ!Õ.
ં ૂ ણી પર સાર0 ફાવટ છે , સરસ `ચYો ખડાં કરવાની આવડત
લેખકને સંગ-થ
અને કળા છે . પળે પળે એમનો સા^હ'યેમ અને લોકા`ભfુખ થવાની ઉ'કંઠા છતી
થાય છે . વાચકના મનને હર0 એને વાચન તરફ દોરવાની એક અનોખી કળા એમને
સા@ય છે . આ 9ુતકમાં સદયી વાચક એમના કથનમાં 4@ધા અને ઉ'કંઠા કળવે છે .
પ^રણામે સૌ કોઈ સા^હ'યેમી 4ી ુરશભાઈ
અ`ભગમના ેરક બની

નીના શંસક બની, સા^હ_'યક

ય છે .

ુિનયાના H ૂણે H ૂણે તમારા yલોગ પહhચી; ‘જયાં જયાં વસે એક -ુજરાતી 'યાં
સદાકાળ -ુજરાત’ એ ઘોષણાનો ઝંડો ફરકાવવામાં તમને સાર0 સફળતા મળે , અને
તમે 6વનની ધUયતા અKુભવી vૃતાથ" થાઓ. તમારા આ 9ુતક માટ તમને મારા
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H ૂબ H ૂબ અ`ભનંદન અને તમારા yલોગ સા^હ'યને વુ િવકસાવો એ મારા |તરની
ાથ"ના અને અનેક oુભેBછાઓ સાથે સાથે િશવાw ુ પંથાઃ
નhધ : 4ી ુરશભાઈ £ઝા જોડણીના આkહ0 છે . lુ ં એના િવરોધમાં નથી ક, એનો
પકાર નથી. Ôભાષાને oું વળગે  ૂર, રણમાં $ 6તે તે o ૂર.Õ ભાવ ૃ~ટ જ સવBચ
છે . ભાષાKું બંધારણ નહj.

જય ગજજર,
ગજજર C.M.; M.A.
41 Palomino Drive, Mississauga, Ontario, Canada, L4Z 3H6
Web: www.jaygajjar.com,
email - gajjar@mail.com

તેમની 6વનઝાંખી વાંચો http://sureshbjani.wordpress.com/2007/02/14/jay_gajjar/

અKુLમણીકા
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વાKુ
વાKુભવ કથાઓ
અKુLમણીકા
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આતશ
23 નવેJબર - 1978
રાતના અગીયાર વા2યા હતા. lુ ં અમારા નવા બનતા પાવરટશનના
વીચગીયર ¶લોર પર, માથે હાથ દઈને, થાકથી લોથપોથ થઈ, બેઠો હતો. આખો
દ0વસ માY મhકાણના જ સમાચાર મારો ટાફ લાવતો રો હતો.
lુ ં ઈલે?V0કલ વીભાગના ચાzમાં હતો. માર0 સાથે અઢાર અલગ અલગ ટ0મો
કામ કર0 રહ0 હતી. બી

દ0વસે તો અમાર0 કJપનીના 110 મે.વો. ના પહલા અને

નવા =ુનીટKુ,ં કોલસાથી ચાલw ું બોઈલર પહલી જ વાર ચાeુ કરવાKું હw.ું આખા
પાવર હાઉસને ચાeુ કરવાની જટ0લ L0યાKું આ પહeું સોપાન હw ું ; આ પહલો
અને બlજ
ુ અગ'યનો માઈલ-ટોન હતો. કટલાય મહ0નાના સતત કામના પર0પાક
ે jગ ડ0ર?ટર Hુદ અમારો ઉ'સાહ વધારવા
$વો આ અવસર હતો. કJપનીના મેનજ
પધારવાના હતા; અને તેમના હતે ચાંપ દબાવી, પહલવહલી વખત, ઓઈલ
ફાયરjગ કરવાનો કાય"Lમ હતો.
અને અહj તો અમાર0 ઈલે?V0કલ મશીનર0ના Vાયલ-રનમાં અમને બધે

જ

સર0યામ ની~ફળતા મળ0 રહ0 હતી. mાંક કોઈ પંખો ચાeુ થતો ન હતો. mાંક
વીચગીયરની કોઈલ બળ0 ગઈ હતી. mાંક પાવર સiલાય જ આવતો ન હતો.
mાંક કUVોલ xુમમાંથી ઓઈલ-પJપ ચાeુ કરવામાં તકલીફ હતી. એર કોJેસર
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ચાeુ થવામાં ધાંધીયાં કરw ું હw.ું mાંક કંVોલ સરક0ટનો ફ·ુઝ ટકતો જ ન હતો.
mાંક લાઈટો ચાeુ થતી ન હતી; અને સાવ |ધાxું હw.ું
મારા લીટ માણે અમાર0 સીટમમાં એ ણે 26 ફોEટ હતા. આ બધા
અવરોધો mાર ુર થાય; અને mાર અમે ઘેર જઈને આરામ કર0એ? અને બી
દ0વસની સવારના આઠ વાગે તો બધી સીટમો ચેક કર0ને ઓપરટjગ ટાફને સફળ
ર0તે બતાવવાની હતી; $થી દસ વા2યે મોટા સાહબ આવે; 'યાર સમય બગાડ¹ા
વીના, માY નાળ0યેર વધેર0, ઓઈલ ફાયરjગ ચાeુ કર0 શકાય.
હવે

માર0

ધીરજનો

|ત

મારા મદદનીશ ઓફ0સરોને કું સાત વાગે આવવાKું કહો. તા

આવી ગયો.

મ

માર0

આFુબાFુએ

બેઠલા

”બધાં કામ બંધ કર0 દો. બધાને કાલે સવાર

થઈને આવીoું એટલે બધા ઉકલ મળ0 જશે.”

મારા fુય મદદનીશ ચUકાંતે મને કુ,ં ” સાહબ! આટલા બધા ફોEટ શી ર0તે
એક જ કલાકમાં ુર થશે? “
મ કુ,ં ” નહj થાય તો lુ ં

હર કર0શ ક, બોઈલર લાઈટ અપ નહj થઈ શક.”

મારા બધા મદદનીશો સાવ નીરાશ વદને માર0 સામે જોઈ રા. બધાને મારા
માટ બlુ જ ેમ અને આદર હતાં. માર નીચાજોgું થાય; તે વીચાર માYથી તે સૌ
ુખી ુખી થઈ રા હતા. તેમના મh પરના હાવભાવ આ વેદનાની, આ બીરાદર0ની,
સાી 9ુરતા હતા. lુ ં તેમની યાતના સમ6 શmો. મને પણ તે સૌ માટ એટલો જ
ેમ હતો. એ બધા એમની તાકાતનો છે Eલો ુકડો વાપર0 રા હતા; અને છતાં
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નસીબ અમને યાર0 આપw ું ન હw.ું બધા
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ં ના
ણે એક અણકºયા, અનોખા સંબધ

તાંતણે બંધાયેલા હતા; સમુખીયા હતા. .
મ કુ,ં “ તમે ચjતા ન કરો. સવારની મીટjગમાં lુ ં પહhચી વળ0શ.“
lુ ં ઉભો થઈ ગયો. બધાએ કામ બંધ ક=ુ.p $ ટ0મો ુર કામ કરતી હતી, તે
બધાનેય પાટ0યાં પાડ0 દવાની આલબેલ અપાઈ ગઈ. બધા Jલાન વદને ઘર ભણી
રવાના થયા. lુ ં માર0 રોજની આદત માણે, ઘેર જતાં પહલાં, બે માળ ઉપર
આવેલા, કUVોલ xુમ તરફ ગયો. 'યાંનો રાતનો ઓપરટjગ ટાફ પણ માર0 વેદના
સાથે સમુખીયો બની; માર0 સામે Jલાન-વદને નીહાળ0 રો. 'યાંથી lુ ં બોઈલરના
ફાયરjગ ¶લોરનો »ટો માર0, રોજના Lમ માણે સીડ0 વાટ નીચે ઉતરવા ગયો.
અને 'યાં જ મને એક લોકલ કUVોલ પેનલની પાછળના ભાગના બારણાંની
તરડમાંથી લાઈટ આવતી દખાઈ. lુ ં તે તરફ વયો. બારgું ખોલીને જો=ું તો એ
સાવ નાનકડ0 જ2યામાં ુંટ0=ું વાળ0ને યિતન વાયરોKું ટટjગ કર0 રો હતો. તે
યાં કામ કરતો હતો; તે તો HુEલી જગા હતી. એક બાFુએ 12 મીટર નીચે, અમારા
પાવરહાઉસની સરહદની બી6 બાFુએ, સાબરમતી નદ0 હતી. બી6 બાFુએ, બી6
ં ીક, એક મોટો પJપ ચાeુ
ટ0મોના ટટjગ કામ માટ vુલjગ ટાવર, અને તેને આKુષગ
હતા. બ¼ે બાFુથી ુસવાટા મારતો ઠંડો પવન ½ંકાઈ રો હતો. આ બ¼ે ઠંડાગાર
પવનથી રણ મેળવવા તે પેનલ બંધ કર0, |દર ભરાઈ, કામ કર0 રો હતો.
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માર0 »ખો તેની આ કત">યપરાયણતા જોઈને આ" થઈ ગઈ. મ યિતનને કામ
બંધ કરવા કુ.ં સવાર સાત વા2યે આવી કામ ફર0 શxુ કરવાનો આદશ આiયો. તે
પણ નીરાશ વદને ઘર ભણી રવાના થયો.
lુ ં ઘેર ગયો. પણ કલાક ુધી Oઘ ન આવી. કાલે મીટjગમાં કવા ફ0યાકાનો માર
સામનો કરવાનો છે ; તેનો ખયાલ મનમાં સતત ®ુમરાયા કરતો હતો. પણ શર0રના
થાક મનની >યથા ઉપર વીજય મેળ>યો અને lુ ં ઘસઘસાટ Oઘી ગયો. સવાર ચા
પીને બરાબર સાત વાગે મારા થડા પર lુ ં હાજર થઈ ગયો! બધા સાથીદારો પણ
આવી ગયા હતા. રાત દરમીયાન મળ0 ગયેલા આરામના તાપે, બધાના મh પર
નવી તાજગી, અને નવી આશા દખાતાં હતાં. સૌ સૌના કામે વળગી ગયા.
અને નહj ધારલી ઘટનાઓ બનવા માંડ0. એક પછ0 એક સારા સમાચાર મળવા
માંડ¹ા. $ તકલીફો ગઈકાલે કલાકો ુધી ુલઝતી ન હતી, તે એક એક કર0ને
મીનીટોમાં ઉકલવા માંડ0. નવ વા2યા અને એક બે નાની બાબતો સીવાય બધા ¾ો
ઉકલી ગયા હતા.
મ મીટjગ માટ કUVોલ-xુમ તરફ યાણ ક=ુ.p મારા ઉપર0ઓ, પાવર ટશન
ુીUટUડUટ 4ી. બાુ અને તેમના ડi=ુટ0 4ી. હષ"વાલને માર0 તકલીફોની ખબર
હતી. તેમણે આw ુરતાથી મને 9ુછ¿ુ,” oું

ની! સjહ ક શીયાળ? “

અને મારા મhમાંથી અનાયાસે જ શyદો સર0 પડ¹ા,” સાહબ, ભગવાનની Àપાથી
આપણે આ$ બોઈલર લાઈટ અપ કર0oું જ. “
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બાFુમાં બેઠલા બી

ખાતાના અધીકાર0ઓ પણ અમારા ઈલે?V0કલ વીભાગની

ગઈકાલની >યથાઓથી માહ0તગાર હતા. બધાએ આકમીક જ એક સાથે તાળ0ઓ
પાડ0, મારા વ?ત>યને વધાવી લીુ.ં 'યાં જ ઓપરશનના ઈન ચાz અધીકાર0એ
માxું @યાન બહાર ઉભેલા યિતન તરફ દો=ુ.p તે મને કાંઈક કહવા માંગતો હતો. મ
તેને |દર બોલા>યો. તેણે મને કાનમાં Hુશખબર0 આપી. તે $ ઈ2નીશન સરક0ટ
પર કામ કર0 રો હતો; તે ુરત થઈ ગઈ હતી. છે Eલો અવરોધ પણ ુર થઈ ગયો
હતો. મ આ માહ0તી મારા ઉપર0ઓને આપી. ુીUટUડUટ સાહબે અને મેનેજjગ
ડ0ર?ટર તેને અભીનંદન આiયા. હમણાં જ ઓફ0સર તર0ક કાયમી થયેલા યિતનને
માટ તો આટલા મોટા સાહબોની દાદ મળે એ ુવણ"ચUક $ું બlુમાન હw.ું
અને દસ વાગે મોટા સાહબના વરદ હતે, પહલી વાર અમારા બોઈલરમાં
આતશ ગટÁો.
અમારા |તરમાં ગટલી આશા, આનંદ, આ'મવીÂાસ અને વમાનની

યોતKું

અને મહનત અને વાપ"ણની ભાવનાKું આનાથી વધાર સાxું oું તીક હોઇ શક?

અKુLમણીકા
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આિશષ માંકડ
પીતા - દ0કરા, જરા કાતર લઈ આવને?
• અને નવ વરસનો આિશષ કાતર લઈ આવી પીતાને આપે છે .
તમે મીYો સાત તાળ0 રમી રા છો.
• આિશષ આવે છે અને તમાર0 સૌની સાથે જોડાઈ

ય છે .

નીશાળ ચાeુ થઈ ગઈ છે .
• તમાર0 સાથે આિશષ પણ પાટલી પર બેસી શીક $ બોલે છે ; તે @યાનથી
સાંભળે છે .
તમે ગીરમાં સjહ જોવા

ઓ છો.

• આિશષ - માર ય આવું છે . મને લઈ જશો?
o અને તમે એને તમાર0 સાથે લઈ
સી.એ. Kું છે Eલા વીભાગKું પર0ણામ

ઓ છો.

હર થ=ું

• આિશષનો નંબર પહલા પચાસમાં છે .
ઘરાક - માર0 ઉપર ઈUકમટકસ ડ0પાટ"મેUટનો કાગળ આ>યો છે અને —– માહ0તીની
ચોખવટ માટ માંગણી કર0 છે .
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• આિશષ - તમારા બેલેUસ શીટના 50 મા પાને તે છે .
આિશષના ઓફ0સની આસીટUટ તેના -ુણો જોઈ, તેના ેમમાં પડ0

ય છે .

• અને બ¼ે લ2ન કર0 લે છે .
તમે ગાંધીનગરના ‘રાજ4ી’ થીયેટરમાં ફ0Eમ જોવા

ઓ છો.

• આિશષ તમાર0 બાFુની Hુરશી પર બેઠલો છે . અને પીકચરને 9ુણ"તાથી માણે
છે .
• **
તમે કહશો : ” આમાં oુ?ં આું તો હોય. “
તો નhધી લો ક રાજકોટમાં જUમેલ આિશષ માંકડ જUમથી |ધ છે . તેનો ઉછે ર સાર0 »ખવાળા
બાળકની $મ જ કરવામાં આ>યો છે .

અKુLમણીકા
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એક અકમાત - અમેર0કામાં
મારો 9ુY ઉમંગ, અને lુ ં ટ?સાસના પાટનગર ઓટ0નથી થોડક આગળ હાઈવે
ઉપરથી કલાકના 60 માઇલની ઝડપે 9ુરપાટ પસાર થઈ રા હતા. સાંજનો આઠ
વા2યાનો સમય હતો; અને અમાર હFુ ચારક કલાકKું rાઇવjગ કર0ને ટ?સાસના છે ક
નૈxુ'ય છે ડ પહhચવાKું હw.ું અમાર0 આગળ બી6 ચાર કારો પણ, રતા ઉપર
પાણીના રલાની $મ દોડ0 રહ0 હતી. અમાર0 ગાડ0ના ટપ રકોડ"રમાંથી

મનહર

ઉધાસKું મુxું ગીતો રલાઈ રું હw.ું અમે આ ગીતોને માણતાં, આનંદથી fુસાફર0
કર0 રા હતા.
'યાં જ ઉમંગે અચાનક ગાડ0ને Äેક માર0. lુ ં 2લવ કJપાટ"મેUટની સાથે
અથડાતાં રહ0 ગયો. ઉમંગ Äેકની ઉપર લગભગ ચhટ0 જ ગયો હતો. આગળવાળ0
કાર ઘણી જ ઝડપે અમાર0 ન6ક અને ન6ક આવી રહ0 હતી. lુ ં બોલી ઉઠ¹ો, “
ઉમંગ ગાડ0 બંધ કર … જલદ0… “. પણ ઘડ0ના છÅા ભાગમાં તો અમાર0 કારનો
આગળનો ભાગ, આગળવાળ0 કાર સાથે અથડાયો અને અમાર0 કાર એકદમ થંભી
ગઈ.
માxું @યાન રતા ઉપર હw ું જ નહj; તેથી આમ કમ બU=ુ,ં તેની મને કાંઇ જ
ખબર પડ0 નહj. દયના ધડકારા થોડાક શાંત પડ¹ા 'યાર ઉમંગે મને કુ-ં “ પiપા,
આપણે બચી ગયા. “
મ કું - “ અર! પણ ત આમ કમ ક=ુ?p ”
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તેણે જવાબ આiયો – “ એક કાર આપણી કાર કરતાં ઘણી વધાર ઝડપથી,
આપણને ઓવરટક કર0ને, આગળ જતી રહ0; અને બી6 બધી કારો કરતાં પણ
આગળ નીકળ0 ગઈ. પછ0 કાંઇક થ=ું અને આગળવાળ0 કારના rાઇવર Äેક મારતાં,
તે આપણી ઘણી ન6ક આવવા માંડ0, એટલે મ પણ તરત Äેક માર0, પણ આ ઝડપે
ું
અથડામણ ટાળ0 શકાય તેમ જ ન હw.”
મ કુ-ં “ ભગવાનનો પાડ માન ક, આપણે સહ0સલામત બચી ગયા.”
ઉમંગે કાર ચાeુ કરવા ય'ન કય, પણ કંઈક વાસ આવવા માંડ0. મ કુ.ં ”
ઉમંગ! આપણે કoું જ કરું નથી. ચાલ આપણે કારમાથી બહાર નીકળ0 જઈએ.
આગ લાગવાની શmતા છે .“
આથી અમે કાર બંધ કર0 બહાર નીકયા. અમાર0 કારનો આગળનો ભાગ ખાસો
દબાઈ ગયો હતો અને આગળ ચાર કારો પણ આડ0 અવળ0 થઇ ઊભી રહ0 ગઈ
હતી. અમાર0 પાછળવાળ0 કાર થોડ0 આઘે હશે, અને ફંટાઇ શક0 હશે; એટલે અમે
પાછળથી માર ખાવામાંથી તો બચી ગયા હતા! અમાર0 કારના નીચેના ભાગમાંથી
વાહ0નો રલો પ~ટ ર0તે વહતો દખાતો હતો. બી6 કારોમાંથી પણ માણસો બહાર
આવી ગયા હતા.
'યાર ખબર પડ0 ક, પેલી કાર ક, $ણે અમને બધાને ઓવરટક કર0ને આગળ
જવા ય'ન કય હતો, તે એક Fુવાનીયો ચલાવતો હતો.. તેની કાર અમાર0 લેનમાં
સૌથી આગળ દાખલ તો થઈ. પણ તેની થોડક જ આગળ બી6 કાર જઈ રહ0 હતી.
તેથી તેણે એકાએક Äેક મારવી પડ0. આથી બધી કારો એકબી
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થ=ુ.ં Yણેક સેકંડમાં આ બધી ઘટના બની ગઈ અને અમે રતા પરના એક મોટા
અકમાતના ભાગીદાર બની ગયા. અમાર0 કારથી આગળની Yી6 કાર તો રતાની
સાવ કાટHુણે થઈ ગઈ હતી. તેમાંથી બહાર નીકળે લી, એક મે?સીકન $વી લાગતી,
બાઇને ગળાના ભાગમાં ઘણી ઈ

થઈ હોય તેમ લાગw ું હw.ું

અમારામાંથી કોઈક સેલફોનમાંથી 911 નંબર લગાવી પોલીસને ફોન કય હશે;
એટલે Yણેક મીનીટ પણ નહj થઈ હોય; અને રં ગબેરંગી લાઈટોના ઝબકારા મારતી
બે પોલીસકારો 9ુરઝડપે આવી પહhચી અને અમાર0 કારની પાછળ આવીને ઉભી
રહ0 ગઈ. તેમાંની એકમાંથી એક પોલીસમેન બહાર આ>યો. તેણે સૌથી પહલાં અમને
9ુછ¿ું ક, અમે સલામત છ0એ ક નહj? 'યાર બાદ એક પછ0 એક બધી કારના
માણસોને તે 9ુછ0 વયો ક, કોઇને કાંઈ ઈ

થઇ છે ખર0? પેલી મે?સીકન બાઇને

તેણે આÂાસન આi=ું અને કું ક ચjતા ન કર.
આ દરJયાન તેની સાથેના બી

પોલીસમેને Vાફ0ક કUVોલ કરવાનાં પગલાં

લઈ લીધાં હતાં. નારં ગી અને સફદ રં ગના પટાવાળા ડઝન $ટલા શંvુ આકારના
સાઈન બોડ લગાવી, તેણે અમાર0 લેન ઘણી આગળથી બંધ કર0 દ0ધી હતી. બેય
જણાએ કોઈ ખોટા ઉ¯કરાટ વગર પોતપોતાKું કામ પતાવી દ0ું હw.ું બી6
પોલીસકાર ભાગી રહલા, પેલા -ુનેગાર, Fુવાનીયાને પકડ0 લીધો હતો અને તેને
હાથકડ0 લગાવી દ0ધી હતી.
આટલી વાત પાચેક મીનીટ માંડ ચાલી હશે, 'યાં તો 9ુરઝડપે ઝબકારા
મારતી

બે
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હતો. પોલીસની બી6 Yણ કારો પણ હતી. એકની ઉપર ‘શેર0ફ’ Kું નામ ચીતરeું
હw.ું તેમાં કોઈ મોટો અમલદાર બેઠલો હતો..અમાર0 કારની પાછળ આ બું હાઉસન
ઉસન ખ±ું થઈ ગ=ુ.ં
પહલી એJy=ુલUસમાંથી ાથમીક સારવારના ની~ણાત જણાતા, Yણ માણસો
પેલી બાઈની પાસે તરત પહhચી ગયા અને તેને ાથમીક સારવાર આપવાની
શxુઆત કર0 દ0ધી.
હવે પેલા પોલીસ ઓફ0સર આ બનાવ શી ર0તે બUયો તેની વીગતવાર તપાસ
કરવાની શxુઆત કર0. બધાને શાંતીથી સવાલો 9ુછવા માંડ¹ા અને કાગળોમાં
લખવા માંડÆુ.ં
આટલાંમાં તો ઉપર એક હલીકોiટર આવી પહhB=ુ.ં અમે ઉભા હતા તેની
આFુબાFુ આકાશમાં ચકરાવા લેવા માંડÆુ.ં તેમાંથી અ'યંત તીÇ ઉ સ વાળ0
સચ"લાઈટ વડ તેણે અમારા આખા વીતાર પર

ણે ક, મધરાતે ુરજ ઉ2યો હોય

તેવો કાશ પાથર0 દ0ધો. પણ નીચેની પેલી એJy=ુલUસમાંથી કોઈએ તેને ખબર
આપી હશે ક, ઘવાયેલી >ય?તીની હાલત ખાસ ગંભીર નથી; એટલે તે
હલીકોiટર પાં જw ું રુ.ં
પેલી બાઈને Vચર ઉપર ુવાડ0; તેને Âાસ લેવામાં તકલીફ ન પડ તેવી,
ઓ?સીજનના બાટલા અને

નાળચાની >યવથા કર0;

તેને એJy=ુલUસમાં લઈ

ગયા. તેની સાથેના માણસોને પણ સાથે બેસાડ0 દ0ધા. તરત જ 9ુરઝડપે તે
એJy=ુલUસ હોપીટલ જવા ઉપડ0 ગઈ.
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થોડ0ક વારમાં તો Kુકશાન પામેલી કારોને પોલીસ ટશન લઈ જવા માટ
Yણેક ટો કરવાની Vકો પણ આવી પહhચી. 'યાર બાદ બી6 બધી કાયદાક0ય વીધી
પતાવતાં કલાકક થયો હશે. અમને બધાંને વીમા માટના જxુર0 કાગળો અપાઇ ગયા.
અમને કહવામાં આ>=ું ક, $મની કારો ચાલી શક તેમ નથી; તેમને આપેલા કાગળો
ં
બતાવતાં, કાર રUટલ એજસીમાં
થી વીના fુEયે, અને કોઈ તકલીફ વગર અવે6ની
કારો મળ0 જશે.
ઓટ0નના ઉપનગરમાં રહતા ઉમંગના સાળાને અમે ફોન કય હતો. તે ઘટના
થળે આવી ગયા અને અમને રUટલ એજUસી ુધી લઈ ગયા. અમને નવી નÈોર
કાર દસેક મીનીટની વીધી પતા>યા બાદ મળ0 ગઈ.
*******
સૌને થશે ક સf ૃÉ દશમાં આું બું તો હોય - તેમાં શી નવાઈ?
પણ આખી ટોળ0ની શીતબÉતા, અને કોઇ

તના ગભરાટ ક ઉ¯કરાટ વગરKું

તેમના કામોKું આયોજન દાદ માગી લે તે ું હw.ું અને પેલા સૌથી પહલાં આવેલા
પોલીસમેને બીFુ ં કoું
- તે

ણવાની પંચાત કયા" વગર, અમે સલામત તો છ0એ ક નહj

યાર 9ુછ¿ું 'યાર અમને એ દવુત $વો લા2યો હતો.

અKુLમણીકા
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કનોbગ
આમ તો આને નૌકાવીહાર નામ આપવા વીચાર થતો હતો. પણ કનોbગનો
તેમાં ભાવ ન આવે. આપણી ભાશામાં આને માટ કોઈ શyદ હોય તો મને તેની ખબર
નથી.
2004નો ઓગટ મહ0નો હતો. lુ,ં મારાં પ'ની, મારો દ0કરો ઉમંગ અને મારો
હJમેશનો સાથીદાર - બાળ ગોઠ0યો - અમાર0 દ0કર0નો દ0કરો જય - આમ અમે
Yણ જણ - મારા બી

દ0કરા, િવહગને 'યાં થોડા દહાડા રહવા શીકાગો ગયા હતા.

િવહંગે તેના દોતદારો સાથે વીકોUસીન રા યમાં આવેલી એક જ2યાએ સહvુુJબ
ફરવા જવાKું ગોઠ>=ું હw.ું બે દ0વસKું પય"ટન હw.ું
અહj પહલા દ0વસનો કનોbગનો અKુભવ વણ"વીશ.
***
અમાર ‘ કનકાક0‘ નદ0 પરના બંધની, નીચાણવાસની નદ0માં કનોbગ કરવાનો
કાય"Lમ હતો. ‘કનો’ એ હલેસાંથી ચાલતી, સાવ સાંકડ0, લાંબી, અને માY બે જ જણ
માટની હોડ0 હોય છે . પાણી બlુ O±ું ન હોય 'યાં જ સામાUય જનતાને આું કનોbગ
કરવા દવામાં આવે છે .
અમે બાર જણા હતા, માટ અમે છ કનો ભાડ લીધી હતી. lુ,ં મારો દ0કરો ઉમંગ,
અને જય એક કનોમાં હતા. ( જય ચાર વરસનો જ હતો, માટ અમાર0 સાથે તેને
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રાખવા દ0ધો હતો.) અમે તો બા9ુ! કનો હાંકવા માંડ0. બાપ જUમારામાં કોઈ દ0’
હલે ું હાથમાં પકડÆું હોય તો ફાવે ને? ચાર પાંચ હલેસાં નહj માયા" હોય અને,
ઉમંગ અને મારા હલેસવામાં કાંઈક વીસંવાદ0તા સ "ઈ. કનોને માÊું લા2=ુ.ં એ
એકબાFુ Ëક0. અમે સમતોલન

ળવવા અણઘડ ફાંફાં માયા", અને કનો વળ0 Oધી!

અમે Yણે ય પડ¹ા પાણીમાં. મારો 6વ તો અ@ધર. જયને બચાવવા મ હવાતીયાં
માયા". તેને તે વખતે તરતાં પણ આવડw ું ન હw.ું પણ પાણી O±ું ન હોવાના કારણે,
અને Ôબધાએ મને કમને પણ લાઈફ $કટ પહરવા જ પડ.Õ તેવો નીયમ હતો, એટલે
અમે બચી ગયા. બી
આવી

ગયા.

ચારક સાથીદારો ન6કમાં જ હતા; તે ઉતર0ને અમાર0 મદદ

અમારા

બચાવકારોમાંના

એક

ઉવ:શનો

તો સેલફોન

પણ

આમાં અવલમંઝીલ પહhચી ગયો!
બધાએ અમને લાંÌ ુ ં ભાશણ ઠોક0 દ0ુ.ં થોડ0 Vનjગ પણ આપી. જય શીયાંવીયાં
તો થઈ ગયો હતો, પણ ઈ બા9ુ તો અમેર0કન બB¤ુ.ં તે ગભરાયો ક રડ¹ો નહj ક
પાછા ફરવાની 6દ પણ ન કર0. અમાર0 સવાર0 પાછ0 ઉપડ0. ધીર ધીર ચાલ
પકડાઈ. હલેસવાનો લય પકડાયો - તાન9ુરાના તારની $મ.
અમે થોડક આગળ ગયા. પેલા અમારા સહાયકો પણ અમાર0 કાય"મતા માટ
Hુશ જણાયા. અને આપણે તો બા9ુ! તાનમાં આવી ગયા. માંલો શાયર
અને ઓEયાઓને શાયર0 ુણાવી દ0ધી અમારો,
નથી કોઈ પણ માગ"દશ"ક અમારો
નથી mાંય પણ કોઈ મં`ઝલ અમાર0,
અમાર0
fુસીબત ઉઠાવી ફકત મોજ ખાતર,
ખાતર
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અમાર0 અદાથી સફર કોણ કરશે.
- ‘ o ૂUય’
ૂUય પાલન9ુ
પાલન9ુર0

અને સાહબ, oું દાદ મળ0 છે ! ’oુUય’ને પણ fુશાયરામાં નહj મળ0 હોય તેવી!
અમે બે ય ઉ'સાહમાં આવી ગયા. જોરથી હલેસાં મારવા લાગી ગયા, અને આગળ
જતી રહલી કનોને પકડ0 પાડવા કમર કસી. ( ક બાવડાં!) પણ કનો તો ડાબે
અને જમણે

ં લોટતી
ય; વાંક0 ¤ુક0

ય

ય. ધીર ધીર દ0શાKું અને નીયમનKું ભાન

થવા માંડÆુ.ં કનો-કળા હતગત થવા માંડ0. ઉમંગ અમાર0 કનોનો કiતાન નીમાયો,
અને lુ ં ખલાસી. અને જય મહાfુલો પેસેUજર. હવે તો અમાર0 6વન-કનો હાલી,
બા9ુ!
બધા મીYો તો પોતપોતાની 6વનસખીઓના સાથમાં એટલા મશ-ુલ બની
ગયા હતા ક, અમે તેમનાથી ખાસા છે ટા પડ0 ગયા. અને ફર0 પાછ0 કાંઈ ગડબડ
થઈ. ઉમંગલાલાએ કiતાનીની Hુમાર0માં મને કાંઈક ુચના આપી; અને lુ ં કાંઈક
બીFુ ં જ સમ યો. અખાના છiપા - ‘ »ખKું કાજળ ગાલે ઘ=ુ.‘ં $ું કાંઈક થ=ુ!ં
અને ફર0 પાછ0 અમાર કનો ર0સાણી. અમે માંડ ુકાયા હતા; તે ફર0 પાછા ભj ણા.
પણ નહj ±ુબવાની આવડત (!) અમારા Yણેમાં આવી ગયેલી; તે ટiપાક દઈને
ઉભા થઈ ગયા. oું અમાર0 બહાુર0! ( પાણી Yણ ½ટ O±ું હw ું તોય, ઉભા થઈ ગયા
હh!) પણ કનોKું oું કરુ?ં જયને સર0 જતા હલેસાં પકડા>યા, અને અમે બે જણ
Vનjગ fુજબ કનોમાંથી પાણી બહાર કાઢવાના ુ¯કર કાય"માં પરોવાયા. એક બાFુથી
કાઢ0એ; તો બી6 બાFુ ફર0 પાણી ભરાય. 6વન સંઘષ"માં fુસીબતો આવે એ ર0તે.
એક સાંધીએ અને તેર w ુટ.
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અમને આ fુસીબત વહોરવા માટ મશાન-વૈરા2ય આવવા માંડ¹ો. ખેર! $મ
તેમ કર0ને થોડાક જ ભરાયેલા(!) પાણી સાથે કનો સીધી તો થઈ. અમે એકબી ને
કસમ દ0ધા ક, પાછા જઈએ 'યાર મારાં પ'નીને આ કોઈ વાત કરવાની નથી. ( તે
શાણી બાઈ તો કનોbગKું વણ"ન સાંભળ0ને જ, ‘ મને આું બું ન ફાવે. ‘ તેવા શાણા
નીણ"ય પર આવી; કાર પાકÍગની બાFુમાં આવેલા સરસ મ ના પાક"માં ખાસા દશી
નાતા અને પીણાં સાથે રહ0 ગઈ હતી! ). જયને પણ

‘બા’ને આ બધી વાત ન

કરવાKુ,ં બરાબર ઠસા>=ુ.ં કUડ0ની લાલચ પણ આપી દ0ધી!
હવે અમાર0 કનો-હલેસણ-કલામાં 9ુતતા આવવા માંડ0. નહj સમ યેલા
કનો-સ'યો સમ વા માંડ¹ા! હલેસાંની પછડાટ સાથે અમારા Âાસની Fુગલબંધી
સધાવા માંડ0. કવળÎાન લા@=ુ.ં અને અમાર0 કનો ડાહ0 ડમર0 બની; તીરવેગે
ચાલવા માંડ0. અડધોએક કલાક તો નીવ:Ïને પસાર થઈ ગયો. પણ બધા સાથીઓ
તો mાંના mાંય આગળ નીકળ0 ગયા હતા. અમે આખી Ôકનકાક0Õમાં કાક0 વીના
એકલા હતા.
'યાં સાવ છ0છરો પટ આવી ગયો. કનો ફસાઈ. અમે તેને વાહમાં પાછ0
ં
લાવવા મરણીયા ય'નો આદયા". અને બા9ુ! એ તો ફર0 Oધી વળ0. જયને ય ®ુટણ
ુધી જ આવે તેટeું પાણી હw.ું હલેસાં અને સામાન અમારાથી કંટાળ0ને ફારગતી
આપવાના fુડમાં, વાર ઘડ0એ તણાવાની કોશીશ કરતા હતા. આ બું સાચવવાKું
અને કનોમાંથી પાણી કાઢવાKુ.ં વળ0 આ વખતે તો કનોમાં ખાું પાણી પણ ભરા=ું
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હw.ું કમેય કર0ને પાણી ખાલી થાય જ નહj. ઉલટાKું વધાર ભરાgુ!ં પટમાં ન6કમાં
બીFુ ં કોઈ જ નહj. ઉપર આકાશ અને નીચે પાણી. જો થઈ છે !
’ કોઈ હમદમ ન મીલા,
મીલા કોઈ સહારા ન રહા.
રહા.
હમ ક0સીક
ક0સીક ન રહ; કોઈ હમારા ન રહા ‘
****
એકલા જ આ>યા મનવા!
મનવા!, એકલા જવાના,
જવાના
સાથી િવના,
િવના સંગી િવના,
િવના એકલા જવાના.
જવાના.
- ‘ બેફામ
ામ’

અમે સાવ હતાશ થઈને, નદ0ની વચમાં ઉભા હતા. પટ ખાસો પહોળો હતો.
ન6કમાં કોઈ કનો દખાતી ન હતી. પવન પણ સારો એવો હતો, અને અમારાં કપડાં
ભીનાં હોવાને કારણે ઠંડ0 પણ લાગતી હતી. બપોરના બે વાગી ગયા હતા. હલેસાં
મારવાનો અને વારં વાર કનોને સીધી કરવાનો 4મ કરલો હતો, એટલે કકડ0ને ુખ
પણ લાગી હતી. જોરદાર થાક પણ લાગેલો હતો. કોઈ તારણહાર મળ0

ય તેવી

મનમાં ાથ"ના કરતા હતા.
અને છે વટ ઉપરવાળાએ અમાર0 આ વીનંતી સાંભળ0. ુરથી એક કનો આવતી
દખાઈ. તેના ચાલકો તરવર0યા Fુવાનો હતા. તેમની કનો એક બાFુના ક0નારાની
પાસેથી જતી હતી. અમે બની શક તેટલી મોટ0 Ìુમો પાડ0, પણ તેમના સાંભળવામાં
ન આવી. અમાર0 તરફ તેમની નજર પણ ન હતી. એ કનો તો ર0સાયેલી રમણીની
$મ જતી રહ0. થોડ0 વાર બી6 દખાણી. પણ તે ય અમાર0 પાસે ન Ðુંક0.
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પહલા પહલા Fુગમાં રાણી !
wુ ં હતી પોપટ0 ને, અમે ર પોપટ રા રામના….
રામના

એ ગીતની $મ ચાર ચાર કનો આવી પણ …
સાથે ન હાલી,
હાલી માર0 સાથ,
સાથ રાણી પjગળા !
....

$ું થw ું રુ.ં અમે છે Eલા તબÈાના વીચારો કરવા લા2યા. lુ ં અને જય એક

ક0નાર નદ0 ઓળંગી બેસીએ;

અને ઉમંગ નદ0ના પટમાં ચાલતો ચાલતો, કોઈ

કનોવાળાને બોલાવી લાવે - તેવો મહ'વનો નીણ"ય લેવાણો ! જય તો બીચારો ર±ું
ર±ુ,ં પણ પાÈ0 કાઠ0નો; તે ¤ુપ અને ુનfુન થઈને ઉભેલો. તેને ખાવા માટ સાથે
લાવેલા vુક0 તો ફક0 દવા પડ¹ા હતા; માY પીવાના પાણીની Yણ બોટલો જ હતી.
અમને જયની એટલી બધી દયા આવે, પણ oું કર0 શક0એ?
અને 'યાં બે કનો અમાર0 થોડ0 ન6કથી પસાર થઈ. તેમાં એક ઉJમરલાયક
માણસ, તેની પ'ની અને બે મોટ0 ઉJમરનાં બાળકો હતાં. તેમની નજર અમાર0 ઉપર
પડ0. એ સજન અમારાથી થોડ ુર બ¼ે કનો પાક" કર0 અમાર0 પાસે આ>યા. તેમને
આ કનો-શા¢નો ઠ0ક ઠ0ક અKુભવ હશે, તે કું ” આપણે તમાર0 કનોને કોઈ વજન
રાયા વીના ક0નાર હડસેલી જવી પડશે.” ઉમંગ અને તે ભાઈ આ મહાન કામમાં
જોડાયા. અમારા હલેસાં, અમારો થેલો અને જયને સાચવવાની કઠણ જવાબદાર0
માર0 ઉપર આવી પડ0. અમે બે થરથરતા, માંડ સામાન સાચવતા, નદ0ની બરાબર
વBચે ઉભા રા.
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ઉમંગ અને પેલા સજન અમાર0 કનોને સાચવીને, ક0નાર ખચીને, લઈ
ગયા. 'યાં પહhચીને, હw ું તેટeું જોર વાપર0 તેમણે કનોને માથાથી યે ઉપર Oચી
કર0 અને ઉલટાવી. ભરાયેe ું બું પાણી નીકળ0 ગ=ુ.ં ખાલી અને તૈયાર થયેલી
કનોને નીચે ઉતાર0, પકડ0ને પેલા સજન ઉભા રા. ઉમંગ અમાર0 પાસે આ>યો
અને અમે Yણે સાચવીને કનો પાસે પહhBયા. દસેક ½ટ તો જયને તેડવો પણ પડ¹ો,
કારણક પાણી તેના માથા $ટeું હw.ું
છે વટ અમે મઝધારમાંથી ક0નાર આ>યા, અને કનો-નશીન થયા. પેલા સજનનો
બlુ જ આભાર માUયો. તેમણે અમને શીખવાડÆું ક, કનો ચલાવવાની સાથે નદ0ના
તળની Oડાઈ પણ જોતા રહુ,ં અને કદ0 છ0છરા પાણીમાં કનોને જવા ન દવી.
અમાર0 ન6કમાં તેમણે તેમની બ¼ે કનો ઠ0ક ઠ0ક સમય માટ ચલા>યે રાખી. અમને
તો તે ભાઈ અને તેમKું vુુJબ સાાw ્ ભગવાન $વા લા2યા.
અને છે વટ અમાર0 ટોળ0માંની છે Eલી કનોને અમે પકડ0 પાડ0. તે લોકોએ તો
મ

કરતાં કરતાં વીહાર કય હતો. નદ0નાન પણ ક=ુp હw.ું અમાર તો Yણ વાર

કમને નાન કરું પડÆું હw!ું અમે છે Eલા fુકામે પહhBયા. કોલJબસને Yણ મહ0ને
સાલ સાEવાડોરની જમીન દખાઈ હશે; 'યાર તેને કવા ભાવ થયા હશે; તેની આછ0
ઝાંખી અમને પણ થઈ ગઈ! ઉતર0ને સીધા રતમાં ઢગલો થઈને પડ¹ા. અમારો
6ગર0 દોત mાંકથી જય માટ ચ ાઈ અને પેiસી લઈ આ>યો અને અમારા માટ
પણ. એ સાવ ઠંડ0 ાય પણ $ મ$દાર લાગી છે બા9ુ! અને પેiસી તો દવોના
સોમરસ $વી.
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કનોની કJપનીવાળાની એક વાન આવી અને અમને પાછા અમારા fુકામે લઈ
ગઈ. અમાર0 બી6 ટોળ0ઓ તો mારનીય 'યાં પહhચી ગઈ હતી. કાક0ને બlુ જ મ
કયા"નો ર0પોટ" આiયો! મનની વાત થોડ0 કહવાય છે ? fુકામે ગરમાગરમ પીઝા
ખાધા. અને સાં$ પાછા મોટલ પર.
આમ સૌ સારાં વાનાં થયાં ……… પણ
***
Yણ વરસે, ઘરની બધી સવલતોની વBચે, ગરમ મસાલા ચાની ¤ુક0 લેતાં; આ
લખતાં; વ-ઉપદશ ુઝે છે ક,
આ અKુભવ 6વનના અKુભવોની એક નાનીશી તીvૃતી $વો નહોતો?
6વનનૌકા ચલાવવામાં ય કું કૌશEય જોઈw ું હોય છે ? એ નૌકાના બ¼ે માલમ
એકવાmતા ન રાખે, સમFુતીથી કામ ન કર તો ?
વળ0 6વનમાં ય છ0છરા પાણીની ઘાંચથી, છ0છરા લોકોથી, ફસાઈ જવાય તેવા
સંજોગોથી ુર જ રહું હ0તાવહ નથી?
નૌકામાં $મ પાણી ભરાય અને આપી આવી પડ, તેમ કટકટલી બીનજxુર0
બાબતો, આપણી 6વનયાYાને ચગડોળે ચડાવતી હોય છે ? એ તો બું ફક0 જ દું
પડ. તો જ કનો થનગને.
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$મ નૌકા મોટ0 તેમ તેને વધાર O±ું પાણી જોઈએ. મહાસાગર પાર કરવો હોય
તો મોટ0 મનવાર જોઈએ - કનો ના ચાલે. આપણા મનોરથો તો બlુ મોટા હોય, પણ
તે માટના ગ વાÑં આ'મબળ પણ જોઈએ.
અને સૌથી મોટ0 વાત તો એ ક, fુ¯કલીમાં કોઈ તારણહાર, કોઈ હાથ પકડનાર,
કોઈ

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

હરહJમેશ આપણી સાથે જ હોય છે ને?
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કારની
કારની ચાવી
સવારના દસેક વા2યા હશે. lુ ં એક ભારતીય kોસર0 ટોરના પાકÍગમાં ટોર
Hુલવાની રાહ જોઇને બેઠો હતો. ગાડ0માં બેસીને મારા ગમતા 9ુતક ‘વીણેલાં ½લ’
ના એક ભાગની વાતા" વાંચી રો હતો. વાતા" બlુ જ કxુણ હતી. સમાજના કહવાતા
ઉજળ0યાત અને ઉBચ લોકોની લ®ુતાKું વણ"ન હw.ું અને સામા6ક ર0તે સાવ નાના
માણસની માણસાઇ ઉ ગર થતી હતી.
વાતા"ના કથાવw ુથી મન Òુyધ બની ગ=ું હw.ું 'યાં મ ટોરના બારણે બે Yણ
લોકોની હ0લચાલ થતી જોઇ. હવે ટોર Hુલશે, એ આશાએ મ ગાડ0Kું બારgું લોક
ક=ુp અને ટોર તરફ જવા નીકયો. તરત જ ખબર પડ0 ક, ચાવી તો ગાડ0ની |દર
જ રહ0 ગઇ હતી. બધા બારણા ખટખટાવી જોયા. પણ બધાં બરાબર બંધ હતાં. માxું
રહઠાણ 26 માઇલ ુર હw.ું હવે?
પેલા ઉભેલા ભાઇઓ પાસે પહhBયો. માર0 વીતક સમ વી. તેમાંના એક,
મે?સીકન ડનીયલે કું ” ચjતા ન કરો. કદાચ lુ ં તમને મદદ કર0 શક0શ.” બાFુના
એક નાના ટોરમાં જઇ કપડાં લટકાવવાKુ,ં પાતળા વાયરવાÑં હUગર અમે લઇ
આ>યા. દસેક મીનીટની મથામણ બાદ ડનીયલે ચાવી કાઢ0 આપી.
કઇ ર0તે ચાવી નીકળ0 તે અગ'યKું નથી, પણ ડનીયલે અમાર0 વાતચીત
દરમીયાન કહલા શyદો મારા ચીમાં વÓલેપ થઇ ગયા છે . ડનીયલે અમેર0કન
લ¯કરમાં કામ કરeું હw ું અને વીયેટનામ =ુ@ધની ભયાનકતાઓ અKુભવેલી હતી.
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તેણે કું ” fુ¯કલી તો 6વનમાં આવે. પણ એ વખતે કદ0 આશા ન છોડવી; અને
ધીરજ રાખવી. પર0થીતી જ આપણને ઉકલ બતાવી દતી હોય છે - આપણે »ખ
અને કાન HુEલા રાખીએ અને મનને વીÒુyધ ન થવા દઇએ તો.“
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ઘોડા જોયા Ð 130 ડોલરમાં
આ વાત 2001ની સાલની છે .
માર અમેર0કા આ>યે છ એક મહ0ના થયા હશે. અમેર0કા પારકો દશ હોવા |ગેK ું
શxુઆતKું વલણ vુg ું પડÆું હw,ું અને ધીમે ધીમે અહjની 6વન પ@ધતીથી માહર
થતો ગયો હતો. માર0 દ0કર0ને બે દ0કરા છે . એમની સેવા એ માર0 નવી નોકર0! પણ
દ0કર0 અને જમાઈને સતત એમ લા2યા કર ક, આખી જjદગી ઘરની બહાર રહલ આ
ં ાતો હશે. આથી lુ ં અહj આ>યો ક તરત જ મને એની Fુની કાર
6વ ઘરમાં fુઝ
આપી દ0ધેલી. નાના દ0કરાને એક બેબી સીટરને 'યાં fુmો હતો, $થી મને ચારક
કલાક રાહત મળે . lુ ં જ બેબી-સીટરને ઘેર એને fુક0 આુ;ં અને પાછો લઈ આુ.ં
દશમાં હતો 'યાર તો માર0 ગાડ0 ચલાવવા કJપનીએ rાઈવર આપેલો; અહj તો lુ ં જ
rાઈવર! અને મનેય આ નોકર0 બlુ ગમતી. બાબલાને fુક0ને થો±ું ફર0 આવતો.
કો’ક વાર લાયÄેર0માં તો કો’ક વાર ‘મોલ’માં. પગ ઠ0ક ટો થતો અને નું નું
ઘgું

ણવા પણ મળw.ું માર0 પ'ની પણ કો’ક વાર માર0 સાથે આ સહલ માણવા

આવતી.
એક દ0વસ એ બેબી-સીટર રહતી હતી, તેના ઘરથી આગળ જવા મન થ=ુ.ં અમે
રહતા હતા તે શહરનો 'યાં |ત આવી જતો હતો. રતાની બ¼ે બાFુએ મોટાં
કJપાઉUડવાળાં મકાનો હતાં. થોડક આગળ તો મોટાં રUચ આવી ગયાં. અહj શોખીન
માણસોના ઘોડાર હતા. ઘણા બધા ઘોડા હતા. એક બે રUચમાં અલમત ગાયો અને
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આવી. મનમાં થ=ું , ‘કાલે બાબલાને આ બતાવીશ. એને

આવશે.’ નહj તો આ સાફ ુધરા શહરમાં કારોની વણ ર જ જોવા મળે , ાણી

એક પણ નહj.
બી

દ0વસે બાબલાને પાછો લઈને, lુ ં એને આ વીતારમાં લઈ ગયો. સાવ

ુનકાર રતો હતો. ખાસ અવરજવર ન હતી. fુય રતાથી બાFુના રતે મ ગાડ0
લીધી , $થી ઉભી રાHું તો વાંધો ન આવે. હવે તો અમે છે ક |દરના ભાગે પહhચી
ગયા હતા. ઘોડા દ0વાય બીFુ ં કોઈ માણસ દખાw ું ન હw.ું મ ગાડ0 રતાની બાFુમાં
પાક" કર0, અને બહાર નીકયો.
અને… રોજની આદત માણે મ ગાડ0 લોક કર0 દ0ધી. એક જ સેકUડમાં આ L0યા
પતી ગઈ. તરત મને યાલ આ>યો ક, ગાડ0ની ચાવી તો |દર રહ0 ગઈ છે . જો થઈ
છે !
મ બધા દરવા

ખટખટાવી જોયા. પાછળની ડ0ક0 પણ ખોલવા >યથ" ય'ન

કય. પણ ગાડ0 તો જડબેસલાક બંધ! બાબલો |દર 9ુરાયો અને lુ ં બહાર. મ એને
ઘણા ઈશારા કર0 સમ વવા ય'ન કય ક, બાર0 ખોલી દ. પણ એ માY બે જ
વરસનો હતો. એ મને શી મદદ કર0 શક? અને એને અહjના કાયદા fુજબ બેબીસીટમાં બાંધીને બેસાડલો હતો. એ

તે ટ0 શક તેમ પણ ન હw.ું માર0 પાસે તો

કદ0 સેલ ફોન હોતો જ નથી. રતા પર એક ચકeું પણ ન ફરક. ચાર બાFુ મોટાં
કJપાઉUડવાળાં રUચ અને એમાં ઘોડા. પણ એક માણસ નજર ના આવે. મકાન પણ
રUચની |દર ઘણે ુર હતાં. અને 'યાં જવામાંય બીક લાગે. બાબલાને ગાડ0માં
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એકલો fુક0ને જું પણ શી ર0તે? એ રડ અને કો’ક ખરાબ જણ એને ઉપાડ0

ય તો?

માર0 તો Ìુ@ધી જ બહર માર0 ગઈ. કoું ુઝે જ નહj.
ઉપર આભ અને નીચે ધરતી અને વBચે અમે બે ય ટા પડ0 ગયેલા. વBચે એક
જ bચKું |તર; પણ એ |તરપટ શી ર0તે ઉતારવો? Hુદ બનાવેલી કદમાં lુ ં કદ0
બની ગયો હતો. આમ તો બાબલો 9ુરાયો હતો; પણ lુ ં વધાર 9ુરાયો હતો.HુEલી
હવામાં હતો તો પણ. lુ ં તો બા9ુ ગજબનો હલવાણો. હવે કરું oુ?ં
અને 'યાં મને એક ફળÔ ુપ વીચાર આ>યો. ±ુબતો તરgું શોધે તેમ મને એક જ
માગ" દખાયો. અને તે હતો – બાર0નો કાચ ફોડ0 નાંખવાનો. મને રતાની બાFુએથી
એક ઠ0ક ઠ0ક મોટો પºથર પણ મળ0 ગયો. મ જોર કર0ને આગળની બાર0 ઉપર
એને ઝjmો. બાબલો $ બાFુ હતો એની સામી બાFુએ. $થી કાચની કરચ એને ન
વાગે. પહલાજ ય'ને મ આ $લ તોડ0. આગળની બ¼ે સીટ ઉપર તો કાચના ુકડા
છવાઈ ગયા હતા. બાબલાને તો આ નવી

તનો ફટાકડો ½ટલો જોવાની મ

આવી. એ તો માળો તાળ0ઓ પાડ0ને ખીલખીલાટ હસે. મને પણ હવે હસું આવી
ગ=ુ.ં લો! ટÁા તો ખરા.
$ થવાKુ હw ું તે થ=ુ;ં એમ માની મ બાબલાને બહાર કાઢÁો અને ઘોડા બતા>યા.
પછ0 પાછા ઘેર સીધા>યા, અને માર0 ઘરવાળ0ને આ મhકાણના સમાચાર આiયા.
સાં$ બધાં ઘેર પાછા આ>યા 'યાર મને સધીયારો અપાયો ક, કશો વાંધો નહj.
કારનો કાચ તો નવો નંખાવી દઈoુ.ં તરત જમાઈએ ફોન કય અને કલાકમાં તો
આું કામ કરનાર કાર0ગર આવી ગયો; અને કાચ બદલાઈ ગયો. કાચની ક0Jમત 30
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ડોલર અને મFુર0ના 100 ! fુળાના પતીકા $વા vુલ 130 ડોલરKું માર0 એક ુલના
કારણે »ધણ થઈ ગ=ુ.ં
અને બોધપાઠ મળ0 ગયો ક, ચાવી આપણી પાસે હોવી જ જોઈએ - ગાડ0ની હોય
ક જjદગીની !
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ચાeુ દ0વસની સવાર Ð કનેડામાં
સવારના સાડા છનો ુમાર હતો.. બેબીને જોબ પર જતાં પહલાં નાતો કરવાની
ઉતાવળ હતી ( માર0 દ0કર0 તો!). જમાઈ બીચારા ચjતામાં હતા, તેમના મો ં
જડતાં ન હતા. બાબલાKું (બેબીનો જ તો!) રમક±ું ખોવા=ું હw;ું તે માટ તે ચjતાw ુર
હતો. બાબલો આ બધી ધમાલથી છટકવાના ઈરાદ બોEયો ” નાના! તમે ાણાયમKું
કહતા હતા, તે મને શીખવાડો ને!” હFુ ગઈ કાલે તો મારા ર0ટાયર થયા બાદ; અમે
અમદાવાદથી ઓટાવા

બેબીને

ઘેર

આ>યા

હતા.

મને

oુર

ચડÆુ.ં

ચાલ

બાબાને ભારતીય સંvૃતીનો પહલો પાઠ આપવાKું આજથી જ શxુ કર0 દઈએ.
મ માર0 ‘એ’ ને કું – “ ચાલ ઘરની બહાર ઓટલા પર ાણાયમ કર0એ. ચાલ,
બાબલા! મઝા પડશે.” બાબલો આ નવા સાહસની શmતાથી ઉ'સાહમાં આવી તૈયાર
થઇ ગયો. મારાં પ'ની પણ બહાર આવી ગયાં. અમે ાણાયમ શxુ કયા". થોડ0 વાર
જમાઇ દરવા માંથી બહાર આ>યા અને બારgું લોક કર0ને વીદાય થયા. પાંચ
મીનીટમાં બેબી પણ ગેરજમાંથી ગાડ0 કાઢ0ને અમને ‘બાય’ કહ0ને વીદાય થઈ ગઈ.
કનેડ0યન ઘરની બંધીયાર હવામાં નહj; પણ બહારની oુÉ Õ હવામાં કસરત
અને ાણાયમ કર0એ, તો તબીયત કવી બને તે ું માxું ભાષણ બાબલો @યાન9ુવક
"
સાંભળતો હતો. માર0 ચાર મણની કાયાને, અને ખાસ તો તેના શણગાર xુપ પેટ
જોવાની મઝા માણતો હતો. મારાં પ'ની એક ચીે, તેમની નમણી કાયા પાછલી
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ઉJમરમા પણ સોળ વષ"ની કUયા $વી રહ0 શકશે; તેના ઉ'સાહમાં, બરાબર કસરતરત હતા.
“ હવે ચાલો ઘરમાં જઈએ.” થાકલા વર lુ ં બોEયો. આખા લ¯કર ઘરના બારણાં
ભણી વીજયયાYા આરં ભી. પેe ું ખોવાયેe ું રમક±ું હવે પાં યાદ આ>=ું હw;ું તે મળ0
જશે એ આશાએ બાબલો સૌથી આગળ. હતો.
પણ, બારgું તો બંધ! વળ0 ઘરમાં તો કોઈ જ નહj. આ સાવ અવનવા દશનાં
બારણાં પણ કવાં? ઓટોમેટ0ક તાÑં વસાઈ
ચાવી હોય તો ખોલીને |દર

ય. mાં તો |દરથી ખોલો; અથવા

ઓ.

ં
હવે 4ીમતી6ના સોળ સાલની ુદર0
થવાના સપનાંઓ પર પાણી રડાઈ ગ=ુ.ં
” તમને આવા ચાળા ુઝે છે .હવે oું થશે? “ , તેઓ વ{ાં.
lુ ં તો હતભ જ થઇ ગયો. નોકર0 કરતો હતો 'યાર ય, આવા ધમ"સકં ટમાં કદ0
પડ¹ો ન હતો. મેડમનો કકળાટ ચાeુ જ હતો. હવે કરું oુ?ં પાસે ફોન પણ નહj;
અને કોઇ આડોશી પડોશી પણ દખાય નહj. બધાનાં બારણાં બંધ. અને સાવ
અ યાના ઘેર જવાય પણ શી ર0તે? અને પાછ0 ધોળા લોકોની વધાર પડતી શીત!
આપણે તો બા9ુ જબરા હલવાણા!
પણ આ કનેડામાં ઉછરતી નવી પેઢ0 માટ" ઘણી હh ! પોયરાના તરોતા
દ0માગમાં ઝબકારો થયો. તે કહ “ માર0 બેબી-સીટર સાવ ન6કમાં રહ છે . ચાલો
નાના! 'યાં જઈને મJમીને ફોન કર0એ.”
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અમાxું લ¯કર તો ઉપડÆુ;ં બેબી-સીટરને ઘેર. બાબલો અને નાની તો કંઇક
>યવથીત પોશાકમાં હતા, પણ બંદા તો ચ0– બનીયનધાર0! અમે Yણે ય Hુદાબો
અમદાવાદ0 હોલÌુટમાં; એટલે ક સાવ HુEલા પગે!

બું હાઉસન

ઉસન તો

ચાE=ુ.ં આગળ. આ નવા સાહસથી ઉ'સાહમાં આવી ગયેલો; અને આટલા મોÖા
માણસોના ગાઈડ થવાની, અણધાર0, બઢતી મયાની તકથી ઉછળતો, બાબલો;
પાછળ ચjતાkત વદને, અને થોડા ોભવાળા ચહર lુ;ં અને સૌથી પાછળ ફ·ુઝ
ઉડ0 ગયેલી નાની.
રતામાં વાºય માટ બlુ સભાન અને સવારના પહોરમાં ચાલવા નીકળે લા
કનેડ0યનો, વીફાર0ત નજર અમને નીહાળ0 રાં હતાં. અમે તો મjયાની મjદડ0ની
$મ નજર નીચી કર0ને ધસમસતા હતા. mાર બેબી-સીટર બેન4ીKું ઘર આવે અને
અમારા આ ધમ"સકં ટનો |ત આવે?
એટeું સાxું હw ું ક બાબલો સૌથી વધાર fુડમાં હતો . જો રડતો હોત તો, કોઇ
શીoુ-સાથી, પરોપકાર0 સજનની vૃપાથી અમે પોલીસથાણે પણ પહhચી ગયા હોત –
આ અવનવા દશમાં!
છે વટ અમે 'યાં પહhBયા. પેલાં બહન તો અમારા દ0દાર જોઇને ડઘાઈ જ ગયાં.
પણ મામલો સમ વતાં થાળે પડ¹ો. દ0કર0 સાથે વાત થઈ ગઈ; અને પંદરક
મીનીટમાં તે આવી ગઈ, અને અમને યથાથાને પાછા ુખxુપ ગોઠવી પણ દ0ધાં.
ઘટનાKું 9ુનરાવત"ન ન થાય તે oુભાશયથી, સાં$ અમને ચાવીની બી6 કોપી પણ
મળ0 ગઇ!
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પણ એ અડધોએક કલાકની કનેડાની પહલી સવાર જjદગીભર યાદ રહ0 જશે.
[ એક મીYની આપવીતી પર આધાર0ત સ'યકથા ]

અKુLમણીકા
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જયની એકલ fુસાફર0
મને બlુ જ વહાલો જય તે વખતે ચાર વશ"નો હતો. 2003ની સાલ અને
નવેJબર મહ0નો. અમે ભારત આવવા નીકયાં. માર0 પ'ની, જય અને lુ ં - ડલાસથી
અમદાવાદ વાયા શીકાગો.
ઈમીkેશન ચેક શીકાગો થવાKું હw.ું એર ઇUડ0યાની ¶લાઈટ 'યાંથી પકડવાની
હતી. માટ ડલાસમાં તો અમે આનંદ અને ઉ'સાહમાં iલેનમાં ચડ¹ાં. mાર
અમદાવાદ આવે અને mાર બધાંને મળ0એ? દશ પાછા જવાની આw ુરતા તો હોય
જ ને?
શીકાગોમાં મારો દ0કરો વીહંગ અને તેની વlુ 6Îાસા અમને લેવાં આ>યાં હતાં.
આખો દ0વસ તેમની સાથે આનંદથી વીતા>યો. તેમના લ2ન બાદ અમે પહલી જ
વાર મળતાં હતાં. આ જ તો અમેર0કાની તાસીર છે . હયાં મીલન માટ આw ુર હોય,
પણ વો નસીબ કહાં. સાં$ 6Îાસાએ બનાવેલી સરસ મ ની રસોઈ અમે જJયાં
અને એરપોટ" પહhચી ગયાં.
ઘણાં બધાં દશી લોકો વતન જવા લાઈનમાં ઉભાં હતાં.

ણે શીકાગોના ઓ’હર

એરપોટ" પર -ુજરાત ખ±ું થઈ ગ=ું હw.ું mારય અમારો નંબર આ>યો. ચેક કરનાર
મહ0લાએ અમારા બેના પાસપોટ" ચેક કયા". હવે જયનો વારો આ>યો. તેના મhઢા
પરના હાવભાવ બદલાવા માંડ¹ા. અમારા પેટમાં તેલ રડાવા માંડÆુ.ં તેણે છે વટ
ધડાકો કય.
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” જય નહj જઈ શક. તેનો પાસપોટ" એક મહ0ના પહલાં ખલાસ (Expire) થઈ
ગયો છે . ”
અમે તો મોટા ધમ" સંકટમાં fુકાઈ ગયાં. હવે oું કરુ?ં પેલાં બહનને કું ક, અમને
થોડ0 મીનીટો આપો, અમે નીણ"ય લઈને જણાવીએ છ0એ. અમારા બેનો સામાન તો
|દર પહhચી પણ ગયો હતો. અમાર બlુ જ ઝડપથી નીણ"ય લેવાનો હતો. ચેક-ઈન
કાઉUટરથી થોડ ુર અમાર0 શીખર મંYણા યો ઈ.

ડલાસ સાથે કોUફરUસ

કોલ! પાંચ દસ મીનીટના, ઉBચ કાના વીચાર વીમશ" બાદ એમ નÈ0 થ=ું ક, મારાં
પ'ની તો ભારત

ય જ. માર0 ટ0ક0ટના નીણ"ય માટ બે Yણ દ0વસની મહતલ

માંગવી. જયને તો પાછા ફયા" વીના ટકો જ નહોતો.
અમે પેલાં બહનને આ માટ વીનંતી કર0. પેશીયલ સંજોગો જોતાં તેમણે માર0
ટ0ક0ટ ‘ઓપન’ કર0 આપી. હવે માર0 બે મોટ0 પેટ0ઓ પાછ0 લેવાની હતી. બlુ જ
માથાvુટ કર0ને, વીહંગે તે બેગો |દરથી કઢાવી. મJમીને વીદાય કરતાં પહલાં
એરપોટ" પરની રટોરUટમાં ફર0 પાછ0 લાંબી શીખર મંYણા. જય તો તેની
બાળુલભ મતીમાં મશ-ુલ હતો. તેને માટ તો પાસપોટ" મર0 ગયો; તે એક 6વ±ું
મર0

ય એવી એક નાનીશી ઘટના જ હતી. બા એકલા અમદાવાદ

ય છે ; તે તેને

ગJ=ું તો નહj. પણ તેણે તરત સમાધાન કર0 લીુ,ં ’ તેના હJમેશના સાથી દાદા તો
છે જ ને? ‘ અને તેનાં રમકડાંની ુનીયામાં એ તો ફર0 ખોવાઈ ગયો.
પણ, અમારા બધાના ચહરા તો……… અઘાયેલી વાણીયણ $વા ! કાંઈ ુઝw ું ન
હw,ું હવે આગળ oું કરુ.ં
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મારાં પ'ની તો ભારત જવા ઉપડ0 ગયાં. અમે વીહંગને ઘેર લીલા તોરણે પાછાં
ં
ગયાં. આખી રાત અજપામાં
કાઢ0. પણ મારો દ0કરો વીહંગ ચાનકવાળો; તે ઈUટરનેટ
પર મચી પડ¹ો. lુ ં સવાર ઉઠ¹ો 'યાર તેણે કુ;ં “બા9ુ, જય એકલો પાછો ડલાસ
ય તો? એરલાઈનવાળા 50 ડોલર વધારાના લે - એ જવાબદાર0 માટ. અને
જયની ર0ટન" ટ0ક0ટ તો છે જ.
lુ ં તો ફફડ0 જ ગયો. Ôઆ ચાર વરસના ½લને એકeું શી ર0તે મોકલાય?Õ હ0Jમત
કર0ને વીહંગે માર0 દ0કર0 અને જમાઈ સાથે ડલાસ વાત કર0. આ નવા જમાનાના
લોકો માળાં ભાર હ0Jમતવાળાં હh! એ બે જણાં તરત જ તૈયાર થઈ ગયાં. માર0
ભારતયાYા સંકલવી પડ; તે કોઈને પસંદ ન હw.ું lુ ં રો Fુના જમાનાનો માણસ.
વળ0 અમદાવાદ પહh¤ુ;ં અને માર0 ઘરવાળ0ના ડોળા કવા મને ડારશે તેનો ભય પણ
ખરો. lુ ં ટસનો મસ ન થાO. lુ ં તો ડલાસ પાછા જવાKું નÈ0 કર0ને જ બેઠો હતો.
અથાક ય'નો પછ0, એ ચાર જણ મને સમ વવામાં સફળ રા. આ બધી વાત
પાછ0 જયથી છાની રાખીને જ કરવાની ને? નÈ0 થ=ું એટલે વીહંગ તો
એરલાઈનની ઓફ0સે જવા ઉપડ¹ો. પહhBયા પછ0 એકાદ કલાકમાં તેનો ફોન આ>યો
; ” બું નÈ0 થઈ ગ=ું છે . સાં$ પહલાં જયને ડલાસ પાછા જવાKું અને પછ0 એક
કલાકમાં તમાર અમદાવાદ જવાKું નÈ0 ક=ુp છે . જયની બધી જવાબદાર0 એર
લાઈનવાળા લેશે.” માર0 દ0કર0 અને જમાઈ 'યાં એરપોટ" પર જયને લેવા આવશે, તે
પણ તેણે નÈ0 કર0 નાં=ું હw.ું
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હવે સૌથી કઠણ કામ માર ભાગે આ>=ુ.ં જયને માનસીક ર0તે, એકલા fુસાફર0
કરવા માટ તૈયાર કરવાનો ને? મ ધીર ધીર ુમીકા ઉભી કર0.
મ કું : ” જય, બેટા! જો આ બું થ=ું ને, એટલે બાની તબીયત અમદાવાદમાં
બlુ ખરાબ થઈ ગઈ છે . આપણા ¶લેટમાં એ એકલા જ છે . તેમને દવા કોણ આપે?
કોણ ચા પાણી આપે? ”
આ ય બા9ુ, નાનો નાનો પણ રાઈનો દાણોને? એ કહ,” કમ માલતી-માશી તો છે
ને?
આપણે આ બધી દલીલોની તૈયાર0 રાખી હતી. મ કું , ” માલતીમાસીના
માસા(!) પણ બીમાર છે .” તેને યાદ હતાં તે બી ં બધાં નામો તેણે યાદ કયાp. મ
દરક માટ Fુું Fુું બહાKું આગળ ધર0 દ0ુ.ં
છે વટ તેણે ÄÙા¢ છોડÆું , ” દાદા, ચલો, આપણે બ¼ે જઈએ.”
માxું શ¢ પણ તૈયાર જ હw ું ને? ” પણ તારો પાસપોટ" તો મર0 ગયો છે ને? “
તે કહ, ” દાદા! કોJ=ુટરમાં નવો બનાવી દો ને? ! ” (જો=ુ,ં કોJi=ુટર0યા બાળકો
કવાં હોય છે ? )
મ કું , ” અર દ0કરા! આ તો Ìુશકાકા(!)ના માણસોએ જ બનાવવો પડ. તારાં
મJમી-પiપાએ Ìુશકાકાવાળાઓની ઓફ0સમાં જું પડ - અને સાથે તાર પણ. અને
પછ0 તારો નવો પાસપોટ" મળે . આમાં તો એક મહ0નો થઈ
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મને કમને, બેળે બેળે, એક કલાકની 6ભાજોડ0 પછ0, ભાઈ માUયા. તેનો ચહરો તો
ર±ું ર±ું . અમારા બેયથી તે કદ0 ટો પડ¹ો ન હતો. તેના નાનકડા દ0માગમાં આ
અુત9ુવ" ઘટના હતી. પણ બાળક આપણા કરતાં બlુ સરળ હોય છે . તે બદલાતા
સંજોગો સાથે ઘણી ઝડપથી તાલમેલ મીલાવી લેw ું હોય છે . તેને મનાવું એટeું
fુ¯કલ નથી - $ટeું 9ુવ"kહોથી ભરલા આપણા $વા માટ હોય.
તે કહ ,” પણ , મારાં રમકડાં?”
ં 6તાઈ ગયો હતો.
બસ હવે જગ
મ સહજ પણ સમય -ુમા>યા વીના, અમારા આગંw ુક વીBછે દની તૈયાર0ઓ શxુ
કર0 દ0ધી. ચાર પેટ0ઓમાંથી જયની બે પેટ0ઓ Fુદ0 અને માર0 બે Fુદ0 કરવાની
જવાબદાર0માં તેને સહભાગી બનાવી દ0ધો. આ બું પેકjગ મારાં પ'નીએ કરeુ.ં
મને કશી સમજ ન પડ ક, કયો સામાન કોને આપવા તેણે પેક કરલો હતો. આપgું એ
ડ0પાટ"મેUટ નહj! $ રમકડાં સગાંઓનાં અને મીYોનાં છોકરાંઓને આપવા ભયાp
હતાં, તે બધાં તેની પેટ0માં fુકવાં પડ¹ાં. સદભા2યે આવી ચીજો એ પેટ0ઓમાં ઓછ0
હતી; કપડાં, વેટરો વી, ભેટ આપવાની વw ુઓ જ વધાર હતી. આથી બlુ તકલીફ
ન પડ0.
છે વટ ુખxુપ ભાગલા પડ0 ગયા! ભાઈ તો આટલાં બધાં રમકડાં તેને મળશે, તે
ખયાલમાં Hુશીમાં આવી ગયા હતા. ટા પડવાKું ુખ વીસરાઈ ગ=ું હw.ું તેને એક
નાની હUડબેગ પણ બનાવી આપી, $માં iલેનની fુસાફર0 માટ થોડો નાતો, બે ચાર
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નાનાં રમકડાં અને ખાસ તો તેના ડોuુમUટ. તેને ખાસ સમ >=ું ક, Fુનો પાસપોટ"
ખોવાઈ જશે; તો નવો નહj મળે . માટ તે સાચવીને રાખે.
આ બધી પળોજણમાં સમય mાં ગયો તે ખબર જ ન પડ0. થોડ0 વારમાં જ
અમારો એરપોટ" જવાનો સમય આવી 9ુ2યો. ઘડ0 ઘડ0 જય કહ,” દાદા, મારો નવો
પાસપોટ" બનશે ને;

પછ0 lુ ં

તે iલેન ઉડાડ0ને અમદાવાદ આવી જઈશ હh!”

આપણે તો બા9ુ! પાવર½લ હhકારો ભણતા જ ગયા! Ôઆ અમેર0કન લડોળ0=ું હ6
સાયકલ પણ ચલાવw ું નથી; અને iલેમ ઉડાડવાના વાબ સેવે છે !Õ
આ છે બાળકની ુનીયા. આશાઓથી, અરમાનોથી સભર. આ ણમાં જ
6વવાKુ.ં ગયેલી ક આવનાર0 કાલની કોઈ ચjતા નહj. મતી અને મ

જ મ .

દાદા-દાદ0નો આવનાર વીયોગ mાંય વીસરાઈ ગયો હતો. તેનો ઉ'સાહ હવે વધતો
જતો હતો. તે બહાુર થઈ ગયો હતો. ‘બીગ બોય’ બની ગયો હતો. એકલો iલેન
ચલાવીને જવાનો છે , એવી કEપનાઓની ુનીયામાં તે ચક¤ુર અને મત હતો.
કટલાંય રમકડાંઓના કાEપનીક iલેનો તેના હાથમાં અને મનોમય જગતમાં ઉડ0
રાં હતાં.
તેના આ અમેર0કન પીર0ટ પર વીહંગ, 6Îાસા અને lુ ં તો વાર0 ગયાં. આપણે
-ુજરાતી/ ભારતીય લોકો બાળકોને આવો આ'મવીÂાસ કળવવાની તક જ આપતાં
નથી.
અમે એરપોટ" પર પહhચી ગયાં. અમને એમ ક 'યાં પહhચીને ભાઈ ઠંડા પડ0
ય તો oું કરુ?ં પણ 'યાં એક એરહોટસ ઠ0ક ઠ0ક સમય તેની સાથે રહ0. ઘડ0ના
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છÚા ભાગમાં તો બ¼ે દોત બની ગયાં. હવે અમને શાંતી થઈ.

તેના ગળામાં તેના

 એક iલાટ0કની થેલીમાં fુક0 ભરવી દ0ધા હતા. તેને સમ >=ું
પેશીયલ ડોuુમટ
ક, આ થેલી તે શર0રથી જરાયે અળગી ન કર. તેણે આ માટની 9ુણ" જવાબદાર0
ઉપાડ0 લેવા ોમીસ આi=ું - અમેર0કન ટાઈલમાં ‘હાઈ - ફાઈ’ કર0ને !
એરલાઈનની આવી પર0થીતી માટની 9ુવ"તૈયાર0 અને સીટમ બેમીસાલ હતાં.
આ જ તો આ લોકોની Hુબી છે ને. દરક

તની પર0થીતીમાં oું કરું તેK ું બું

આયોજન પહલેથી તૈયાર જ હોય. કોઈ ગભરાટ, ધમાલ ક અ>યવથા નહj. અમને
છે ક iલેનની તેની સીટ ુધી, ખાસ કસ તર0ક જવા દવા માટનો બોડÍગ પાસ પણ
આiયો. તેમાં ‘ચાઈEડ એકોટ" ‘ એમ છાપેe ું તૈયાર હw.ું
અમારા જયભાઈ તો રા પાઠમાં હતા. ચાર જ વશ"ની ઉJમર એકલા iલેનની
fુસાફર0 કરનાર થમ (!) બાળક તર0કKું તેK ું આ'મગૌરવ અને વાભીમાન ચહરા
પર તીબjબીત થતાં હતાં. તેનો ચાલવાનો ઠસો અનેરો હતો. તેની બાFુની સીટ
ઉપર કોઈ કJપનીની મેનેજર બાઈ આવીને બેઠ0. અમારો હ0રો તો તેને પણ પોતાની
ગૌરવ-કહાણી કહવા માંડ¹ો. તે બાઈ પણ બlુ સાર0 અને મળતાવડ0 સ¼ાર0 હતી.
તેને બાળમાનસનો સારો પર0ચય અને અKુભવ હતો. તે બ¼ેને વાતો કરતાં જોઈ,
અને એર હોટસની માયાÑતા અને ફરજ માટની સભાનતા જોઈ અમને હયે ટાઢક
થઈ.
અમે એરપોટ" પર પાછા ફયા"; તેK ું iલેન ટક ઓફ થ=ુ;ં મ પણ માર0 fુસાફર0
માટ થાન ક=ુ.p
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યાર માxું ભારત જવાKું iલેન એરબોન" થ=ું હશે 'યાર, જયભાઇ

ડલાસના એરપોટ" પર વીજયના ગૌરવથી ડગ fુક0 રા હતા. તેને લેનારો કાફલો
તો mારનોય હાજર જ હતો. પછ0 એક અ9ુવ" ઘટના બની. અઠવાડ0યા પછ0 પેલી
મેનેજર બાઈએ જયની મJમીને સરસ મ નો કાગળ લયો હતો. જયની ચાલાક0,
સમયુચકતા અને બહાુર0નાં બlુ જ વખાણ કયાp હતાં. આ અમેર0કન સજનતા
અને વીવેક પર અમે સૌ વાર0 ગયાં. એની ઈકોલમાં તો એકલા iલેન fુસાફર0
કરનાર, ચાર વરસના બાળક તર0ક, એKું નામ આખો દ0વસ ગાજw ું રુ.ં
આમ તો આ સંગ સાવ નાનો જ છે , પણ જયના ચાર વશ"ના દ0માગમાં આ
અKુભવે $ બીજ રોi=ુ,ં તેણે તેને ઘણો નીડર બનાવી દ0ધો. પછ0ના અમારા
vુુJબ6વનના નાના સંગોમાં તેના >ય?તી'વમાં આવેe ું પર0વત"ન અમે બlુ પ¯ટ
ર0તે નીહાળ0 શmા છ0એ.
આમ છે વટ સૌ સારાં વાનાં થયાં.

અKુLમણીકા
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ઝાડ0ઓમાં એક સાહસ
ગઈકાલે માર0 દ0કર0, તેના દ0કરાઓ અને lુ ં બધા સાથે પાક"માં ગયા હતા.
આમ તો સામાUય અને નાનો પાક" જ હતો. પણ HુEલી અને રમવાની જ2યાથી થોડ
ુર ઠ0ક ઠ0ક મોટ0 ઝાડ0ઓ હતી. બધાંને તેની |દર જવાKું મન થ=ુ.ં નવા અ યા
દશોમાં વેશવાKું vુw ુહલ બાળકોના મનમાં હw.ું
અમે બધાં તે તરફ ઉપડ¹ા. |દર પસવાનો કોઈ રતો દખાતો ન હતો. નરદમ
ઝાડ0 જ હતી. અમે તો આગળ અને આગળ તેની ક0નાર0 પર આવેલા જોગjગ Vક
પર આગળ ચાEયા. એક જ2યાએ છj±ું દખાgુ!ં કોઈએ થોડ0 ઝાડ0 કાપી એક જણ
ચાલી શક તેવી કડ0 બનાવી હતી. અમે તો |દર પઠા. થોડક આગળ ગયા અને એ
કડ0 તો બંધ થઈ ગઈ. પણ કાંટાળ0 ઝાડ0ઓની વBચે વBચે ેર0 ઘાસ ઉગેe ું હw.ું મ
હાથથી સાતેક ½ટ લાંબા ુકાયેલા ઘાસની એક સોટ0ને ખચી જોઈ. તે તો તરત મારા
હાથમાં આવી ગઈ,
હવે અમને અમાર0 પોતાની કડ0 બનાવવાની ર0ત આવડ0 ગઈ. હવે તો બેય
છોકરાંવને પણ સોટ0ઓ ખચી કાઢવાની મ

આવવા લાગી. mાંક ઝાડ0ની કાંટાળ0

ડાળ0ઓ વBચે નડતરxુપ હતી. પણ તેને મ સાચવીને વાળ0 લીધી. અથવા બlુ
ુકાયેલી અને પાતળ0 હોય; તો તે કાપી પણ શmો. અથવા થોડા નીચા નમીને અમે
તેને પાર કર0 શmાં. બસ, અમાર0 કડ0 અને અમાર0 ટોળ0 તો આગળ ધપતી રહ0.
થોડક આગળ આમ જવા=ુ.ં
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'યાં અમારો નાનકો જય, $ કોલJબસની અદાથી સૌથી આગળ ચાલતો હતો તે
બરાડ0 ઉઠ¹ો,” દાદા! આગળ L0ક (વહળો) છે .” અમે બેળે બેળે તેને કાંઠ પહhચી
ગયા. ગંદા પાણીની એ તો નાની શી નીક જ હતી. પણ અમને તો તે મોટ0 નદ0
$વી લાગી. હવે આને ઓળંગવી એ અમારો =ુગધમ" બની ગયો! એક પડકાર
અમાર0 સામે ઉભો થઈ ગયો હતો.
અમે તો આ નીકને કાંઠ કાંઠ આગળ આગળ ચાEયા. પાછા અમારા નાનકા
નેતા6એ બાતમી આપી. આગળ એક 9ુલ પણ છે . અમે જો=ું તો એક ુકાયેe ું ઝાડ
નીકની ઉપર w ુટ0 પડeું હw.ું ઉપરવાળાએ વBચે બે એક જગાએ પકડવા માટ ઠ0ક
ઠ0ક

ડ0 ડાળ0ઓ પણ અમાર0 પર મહરબાની કર0ને રહવા દ0ધી હતી. માર0 દ0કર0

અને lુ ં એવા ની¯કષ" પર આ>યા ક, આને ઓળંગવામાં મસ મોું જોખમ છે . નીક
આમ તો ચાર પાંચ ½ટ જ પહોળ0 હતી, અને ખાસ Oડ0 પણ ન હતી; પણ પાણી ગંું
હw.ું આથી અમે નેતા6ને વાયા". પણ સાહસKું ઝKુન તેના દ0લોદ0માગ પર સવાર
હw.ું ઘેર ટ0.વી. પર જોયેલી કા" ુ ન સીર0યલનો તાપ જ ગણોને!
એ ભાઈ તો સાવચેતીથી આ મળ0 આવેલા vુદરતી 9ુલ ઉપર ધીર ધીર આગળ
ુ ી થઈ હશે– થોડા
વ@યા. ઓEયા કોલJબસનેય એટલાંટ0ક ઓળંગતાં આવી જ અKુત
મોટા પાયા પર! બે Yણ મીનીટ, અને નેતા6 નીક ઓળંગી ગયા. એના fુખ ઉપર
એક નું સાહસ પાર પાડ¹ાની વીજયી fુા |કાઈ ગઈ. બેળે બેળે હવે અમે બાક0ના
Yણ પણ આ 9ુલ ઓળંગીને પેલે પાર પહhચી ગયા.
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આગળ ખાસ ઝાડ0 પણ ન હતી. મોટ ભાગે ેર0 ઘાસ જ હw.ું હવે કડ0 પાડવી
આસાન હતી. થોડક આગળ ગયા અને પાક"નો છે ડો દખાણો. આગળ રહઠાણના
મકાનો અને પાકો રતો દખાતાં હતાં. અમે હવે પાછા જવાKું શxુ ક=ુp અને થોડ0ક
મીનીટોમાં જ પાક"માં પાછા આવી ગયા.
પણ નવી કડ0 પાડવાKુ;ં અ યા અવરોધો પર હાજર તે હથીયાર $વા 9ુલો
વાપરવાKું અને @યેય સી@ધ કરવાKું ગૌરવ સૌના મનને એક નવી જ તાજગી બી
ગ=ુ.ં

અKુLમણીકા
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ટ0ક0ટ મળ0
શીયાળાની સવારનો સમય છે . ુરશ! તમાર0 અમદાવાદ0 કાયાને અહjનો
કડકડતો શીયાળો બlુ અKુvુળ નથી. તમારો નાનકડો દોહ0Y પણ ભલેને જUમે
અમેર0કન હોય; તેની નાનકડ0 જjદગીનો મોટકડો ભાગ અમદાવાદમાં જ પસાર
થયેલો છે . એટલે બ¼ે ચીÛુીએ તો અમદાવાદ0 જ! આ ઓવરકોટ અને Ìુટ
મો ંનાં ઠઠારા

વઢારવાં બ¼ેને બlુ આકરાં લાગે છે . તમે બાબલાને માંડ

મનાવીને ડ-કરમાં ઉતાર0 જવા તૈયાર થઈ ગયેલા છો. માલીપા ગલગલીયાંય ખરા
જ તો ક, આ બાબeું વીદાય થાય, એટલે તમે તમાર0 ગઈ કાલે અુર0 fુકલી
-ુજરાતી ચોપડ0માં ફર0 ±ુબી

ઓ અને ઓEયા દશી નેટમીYોને ઈમેલીયા સલામ

માર0 {ો.
પણ ઓEયો બાબલો? એને શી ર0તે ઈvુલ જવા સમ વી શકાય? એનેય એનાં
મનગમતાં કા" ુ ન ના જોવાં હોય? માંડ માંડ કટકટલી લાલચ આપી તેને તૈયાર કય
છે . આ$ બપોર તો જxુર તમે વહલા તેને લેવા પહhચી જવાના છો; તેવી હયાધારણ
દસમી વાર આપી ¤ુmા છો. 'યાં તમાર0 ‘ઈવડ0 એ’ તમાર0 >હાર ધાય છે . જમાઈ
કાલે જ તેને મનગમતી કUડ0 લાવેલા છે ; તેમાંની એક બાબલાના હાથમાં તે પકડાવી
દ છે ; અને બાબલાને મસમોું ોમીસ આપી દ છે ક, vુલેથી આવશે એટલે બી6
મળશે.
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છે વટ તમાર0 અને બાબલાની સવાર0 ઉપડ છે . આમ તો ડ-કર ઘરથી એક
માઈલ ુર જ છે . દશની ગલીvુંચીના માહર એવા તમનેય, અમેર0કાની ગલીvુંચી
$વા અહjના રતા વધાર ફાવે છે . કોલJબસે અમેર0કા શોધી નાંયો હતો, એ કાની
તમાર0 મહાન શોધના તીક, એવા તમારા આ રોજના રતે તમે ગાડ0 હંકારો છો.
બાબલાને તો ડડ0 ઝાકઝમાળ રતે ગાડ0 9ુરપાટ લઈ જતા હોય તે વધાર ગમw ું
હોય છે ; એટલે તેનો નવો કકળાટ ચાeુ જ.
‘ દાદા! =ુ આર એ બેડ બોય. Ô
તમે આ રોજની ગાળ સમસમીને ખાળ0 લો છો; અને તમારા બાળપણમાં તમે
કવા શીયાંવીયાં થઈ, બાપના બધા Fુલમો(!) અને આપHુદ0 ખમી લેતા હતા; તે
વીચારોને હ રમી વાર મમળાવો છો. અમેર0કન  ને રોજKું વતીવાચન પણ
મનમાં સર0 પડ છે . છે વટ vુલ આવી 9ુગે છે . ફર0 બાબલાનો રડમસ ચહરો તમાર0
|દર દયાભાવ ેર છે . ફર0 દસમી વાર તેને બપોર વહલા તેડ0 જવાKું રડ0મેડ
ોમીસ તમે આપી દો છો. આમ માંડ માંડ તમને આજના દ0વસની તમાર0 છ
કલાકની નાનકડ0 અને મીઠ0 મધ $વી fુ?તીની મહાન ઉપલyધી થાય છે .
તમે એજ ગલીvુંચીના રતે પાછા જવા વળો છો. અને વીચારોનાં ધણ તમને
ઘેર0 વળે છે .
‘ દશમાં આવાં vુમળાં બાળકો પર આવો Fુલમ હોય? (જોક, હવે તો 'યાંય ીનસ"ર0ઓએ મJમીઓKું કામ સરળ બનાવી દ0ું જ છે ને ?) તમાર0 દ0કર0 અને
જમાઈ ગાડાના પૈડા $વા ડોલર આ ડ-કર માટ ખચÜ છે – તમને આ છ કલાક fુ?તી
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મળે તે માટ. અમેર0કામાં તમારા $વાં બી ં ગલઢાં આટલાં Hુશનસીબ નથી.
એમનો બરાબર કસ તેમનાં દ0કરા-દ0કર0ઓ કાઢ0 નાંખે છે . આખો દ0’ એમને પૌYપૌYી ક દોહ0Y-દોહ0Yી સાથેની મગજમાર0માંથી mાં કશો સમય જ મળતો હોય છે ?’
આવા અનેકમી વાર કરલ વીચારોથી તમે તમારા વતન-Ëરાપાને માંડ માંડ
ખાળો છો.
‘ દશમાં બગીચાની પાટલી પર સમવયક કાકાઓ અને દાદાઓની સાથે દશના
રાજકારણની કવી ચચા"ઓ ચાલતી હોય? કવી Îાન વીÎાનની અને પોતાના
નોકર0કાળના અKુભવોની આપલે તેમની સાથે કરતા હો?’
મન ફર0ને ખાું ખાું થઈ
લાગી

ય છે , અને દશની એ ુળ0યા ગલીઓ માટ Ëરવા

ય છે .

અને 'યાંજ ર0યર >=ુ મીરરમાં લાલ, લીલી, પીળ0 બીઓ ઝÌુકતી દખાવા માંડ
છે . તમે સફાળા વાતવીકતાની ધરતી પર પાછા ફકાઈ

ઓ છો. કોપની ગાડ0

તમને હવે ¯ટ0ગોચર થાય છે . (અહj પોલીસને કૉપ કહ છે – એક
સમજોને?! ) કોઈ

તનો કોપ જ

ુ ી થઈ
તની સાધના વગર તમને એ મહાન સ'યની તરત અKુત

ય છે ક, તમે ટોપ સાઈન આગળ ‘થોભો, Fુઓ અને

ઓ’ ( Stop, Look and Go)

નો ુવણ" સીÉાંત ¤ુક0 ગયા છો.
અને એ ભયંકર દ0વાવiન તમાર0 સામે હવે ન2ન સ'ય બનીને સાકાર બને છે .
તમાર0 પાસે અહjKું rાઈવjગ લાયસUસ નથી. હFુ વગ"ના વેશZાર $ું kીનકાડ"
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પણ તમાર0 પાસે નથી. દશમાંથી છસો જ xુપીયા આપીને મેળવેe ું ±ુચા $વા
સરકાર0 કાગળ પરKું ઈUટરનેશનલ લાયસUસ પણ તમે ખોઈ બેઠલા છો. અ'યાર
તમારા કબ માં માY તેની ફોટોકોપી જ છે . ભરશીયાળામાં તમે પસીને રબઝેબ
બની

ઓ છો.

થોડ0વારમાં તમાર0 જ ઉJમરનો, દ 'ય $વો લાગતો પોલીસમેન તમાર0 પાસે
આવી

ય છે . તેના હાથમાં જમુતના હાથમાં પાડાની રાશ હોય, તેવી ટ0ક0ટની

ચોપડ0 છે . તે તમાxું લાયસUસ માંગે છે . તમે ુજતા હાથે પેલી ફોટોકોપી તેને ુત
કરો છો. તેની ગોટપીટ $વી ભાશાનો એક પણ અર તમાર0 સમજમાં આવતો
નથી. અથવા તમે અમદાવાદ0 ચાલાક0થી સમ યા નથી તેવો ડોળ કર0 લો છો! તમે
માંડ માંડ તેને સમ વો છો, ‘નો b2લીશ, ઈUડ0યા.’ તમારા પોણા ભાગના બોડા માથાં
પરના, થોડા ઘણા ધોળા વાળની દયા ખાઈને તે તમને ટ0ક0ટ પકડાવી દ છે . પાંચ
દ0વસ પછ0 કોરટમાં હાજર થવાKું છે . ઘર તો સાવ Ðુંક±ું જ છે , પણ તમને તે જોજન
ુર લાગે છે . ઘેર તમાર0 ઉપર દાદ0 કવી પતાળ પાડશે; તેની 9ુવ"ધારણા તમારા
સમત હોવાપણાને (!) કમકમાવી દ છે . પેલા કૉપનો કોપ તો એની oું વીસાતમાં?
ઘેર જઈ તમે તમાર0 કરમ કઠણાઈ તમાર0 ઈવડ0 એને સંભળાવો છો. પણ
તમારા સદનસીબે તેનાંય હાં

ગગડ0

ય છે . તેણે આપેલી ’હશે’ ની હયાધારણ

તમને મધમીઠ0 લાગે છે . સંવનન કાળનો તેની 'યેનો ેમ ઉભરાઈ આવે છે . તે
આ$ દયાની દવી તમને લાગે છે . તે તરત આજની આ ભયંકર ઘટનાનો ર0પોટ"
દ0કર0ને આપવા કાય"રત બને છે . અને તમે ઓવરકોટનાં આવરણ ફગાવી fુ?ત
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બનો છો. પસીનો eુછ0, ટબલ પર પડલા દશી ફાફડાના નાતાથી તમારા વીÒુyધ
ચીને આશાયેશ આપો છો. આખા ઘરમાં ફર0 એક વાર, ખોવાઈ ગયેલા પેલા
ઓર06નલ લાયસUસની >યથ" શોધ દસમી વાર આરં ભી; આ ુવiનને ુલવા તમે
ય'ન આદરો છો.
પાંચ દ0વસ પછ0 તમારા જમાઈની સાથે તમે કોટ"માં પહhચી

ઓ છો. તમને

તો એમ જ ક, પાંચ દસ મીનીટમાં આ અમેર0કન સીટમ તમને ટા કર0 દશે. પણ
સરકાર0 દ¶તર એટલે સરકાર0 દ¶તર. બે કલાક તમારો નJબર લાગે છે . તમારા
જમાઈ પેલી કાઉUટર પરની વીદશી જ¼તની lુરને માંડ માંડ સમ વી શક છે ક,
તમાર0 પાસે લાયસUસ કમ નથી. તે ‘ ઓક! ઓક!’ કર0ને 111 ડોલરની દં ડની રકમ
વુલ કર છે . આ ગાડાના પૈડા $વી રકમ સાંભળ0 તમારા તો હાં ં જ ગગડ0

ય

છે . પણ તમારા દર0યાદ0લ જમાઈ તરત તમને સાં'વના આપે છે , ‘બા9ુ! એ તો સાxું
થ=ું ક, એ આ ફોટોકોપી પરથી માની ગઈ. હવે પંદરક દ0વસમાં તમાxું અહjKું
લાયસUસ આપણે કઢાવી લેo.ું ‘
સાં$ ઘરનાં બધાંની સાથે આજની બાબત ચચા"ય છે . બધા તમને અભીનંદન
આપે છે - સલામત ટવા માટ.
તમે તો બા9ુ ‘ દશ ભેગા થું પડશે ક, થવા મળશે! ’ તેવી મીઠ0 કEપના પણ
કર0 બેઠલા હતા! તમે દ0કર0ને કહો છો : ” અર, fુ¼ી! એ મફતલાલને દસ ડોલરKું
બીલ ( ડોલરની નોટ જ તો !) પકડાવી દ0ું હોત, તો fુળાના પતીકા $વા આ 111
ડોલર બચી
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તરત fુ¼ી તમને ચીમક0 આપે છે : ” બા9ુ! આ અમદાવાદ નથી. ુલે¤કુ ય
ભવી¯યમાં એમ ન કરતા. પોલીસને કરiટ કરવાનો ય'ન કરવા માટ બી6 ટ0ક0ટ
મળત; અને 500 ડોલર વગર પતત નહj.”
તમે વીચારતા થઈ

ઓ છો : “આપણી સીટમ આનાથી વધાર સાર0. નહj

વાxુ ? ાઈમ મીનીટરથી પટાવાળા ુધી ચાલે!“
( U=ુઆર0 - 2001 ના વાKુભવ પર આધાર0ત)

અKુLમણીકા
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ન>વાgું માક"
lુ ં ભણવામાં ઠ0ક ઠ0ક હhશીયાર હતો. ગણીત, વીÎાન, -ુજરાતી, |kે6, સંvૃત
આ વીષયોની પર0ામાં હJમેશ મારા વગ"માં lુ ં સૌથી વધાર માક" લઈ આવતો.
અમાર0 શાળામાં દરક ધોરણમાં ચાર વગ" રહતા. દસમા ધોરણમાં બધા હhશીયાર
વી{ાથ:ઓને એકઠા કર0 એક અલાયદો વગ" ‘ક’ બનાવાતો; $થી અગીયારમા
ધોરણની એસ.એસ.સી. બોડ"ની પર0ામાં ઝળક0 શક તેવા હhશીયાર વી{ાથ:ઓ પર
શીકો @યાન કUીત કર0; તેમને એ મેરથોન દોડ માટ તૈયાર કર0 શક.
આ વાત દસમા ધોરણની વાશ:ક પર0ાની છે . lુ ં અલબ ‘ક’ વગ"માં હતો અને
?લાસમાં મારો પહલો નJબર આ>યો હતો. ગણીત સીવાય બધા વીશયમાં આખા
વગ"માં મારા સૌથી વધાર માક" આ>યા હતા. આું કદ0 બU=ું ન હw.ું સમાજશા¢
અને હ0Uદ0માં પણ મને સૌથી વધાર -ુણ મયા હતા; પણ ગણીતમાં દર વખતે સો
લાવનાર મને 99 માક" જ મયા હતા. આટલા સારા પર0ણામ છતાં lુ ં ખી¼ થઈ
ગયો. મ 12 માંથી આઠ સવાલ નહj, પણ Yણ કલાકના પેપરમાં બાર બાર
સવાલના જવાબ આiયા હતા. છતાં પણ આમ કમ બU=ુ?ં
પર0ણામ મયા બાદ ટ0ને lુ ં અમારા ગણીતના શીક 4ી. ચીતાણીયા સાહબ
ં મને 99 માક" આiયા છે તો માર0
પાસે રડમસ ચહર ગયો. અને ડરતાં ડરતાં 9ુછ¿ુ,”
ુલ કયા ¾માં થઈ છે , તે મને જણાવશો? ”
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સાહબ બોEયા, “ ભાઈ, જો! ત બાર બાર સવાલ સાચા ગયા, તે વખાણવા
લાયક છે . ર0ત પણ બરાબર છે ; અને અર પણ સારા છે . એક ુમીતીની સાબીતી
તો ત બે ર0તે આપી છે . આટeું બું કામ Yણ કલાકમાં ભા2યે જ કોઈ કર0 શક.”
મ કુ,ં ” તો સાહબ! મારો એક માક" કમ કાiયો?”
સાહબ બોEયા,” w ું મને મળવા આવે તે માટ મ આમ ક=ુ.p મને ખબર જ હતી
ક w ું મને મળવા જxુર આવશે. ”
હવે મારાથી ન રહવા=ુ.ં lુ ં લગભગ રડ0 જ પડ¹ો અને બોEયો,” તો સાહબ !
મારો વાંક oુ?ં ”
સાહબે છે વટ કુ,ં ” જો, ભાઈ! ત ઉરવહ0 ઉપર પહલા જ પાને લ=ું છે ક –
ગમે તે આઠ જવાબ તપાસો. આ તાxું અભીમાન બતાવે છે . એ તારા અભીમાનનો
એક માક" મ કાiયો. એકાદ જવાબમાં તાર0 ુલ થઈ હોત; અને મ તેના માક", vુલ
માક"માં ગયા હોત તો તને દસેક માક"નો ઘાટો પડત. મેV0કમાં બોડ"માં નJબર
લાવનારાઓ વBચે એક એક માક" માટ રસાકસી હોય છે . તેમાં આું થાય તો?
એનાથીય વધાર અગ'યની વાત -

તાર0 હhશીયાર0 તને 6વનમાં કામ લાગશે;

તેના કરતાં વધાર આ અભીમાન તને નડશે. ”
મ કાનપÖી પકડ0 લીધી અને ચીતાણીયા સાહબને Þદય9ુવ"ક નમકાર કયા".
'યાર બાદ

યાર

યાર મારા 6વનમાં ગવ" લેવા $વા સંગો આ>યા છે ; 'યાર

'યાર મને એ ચીતાણીયા સાહબ અને એ 99 માક" યાદ આવી
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નસકોરાં માહા'Jય
રાતના અગીયારક વા2યા હશે. તમે નીાદવીનો પહલો સાદ ચેનથી માણી
રા છો. 'યાં તમાર0 બાFુમાં ુતેલી તમાર0 પ'ની તમને ગોદો માર0ને બડબડ છે –
આ નસકોરાં બંધ કરો તો સાxું. અને તમે એ ુખની ુનીયામાંથી તમાર0 કઠણાઈ
ભરલી ુનીયામાં પાછા આવી

ઓ છો. ફર0 તંાની એ અતીમ ણો પાછ0

મેળવવા તમે >યથ" ય'નો કરો છો.
અડધો ?લાકના ફર0થી નીાદવીને શરણે જવાના >યથ" ય'નોથી કંટાળ0,
તમે રોજની $મ ઘરમાં બેચાર »ટા માર0 લો છો. બેકયાડ"મા ચાંદની કવીક

મી

છે , તેK ું અવલોકન કર0 લો છો. અને છે વટ બધાં ુ:ખોના આધાર $વા કોJi=ુટરના
ક0બોડ" અને fુશકના સહાર આવી 9ુગો છો. પાંચેક રમતો રમી, ઇમેલો જોઈ લો છો;
મીYોને ‘જય 4ીvૃ~ણ’ કર0 દો છો.

તમાxું માંડ જ વધw ું બેUક બેલેUસ ફર0 એક વાર

જોઈ લો છો. ગઈકાલે આવેલા એકાદ નવા નÈોર વીચારને અરદહ આપો છો.
મીYોના yલોગ પર લટાર માર0 આવો છો. અને બે એક કલાક રહ0 ફર0 પથાર0માં
પાછા ફરો છો.
»ખો ઉઘમાં થોડ0 ઘેરાય છે તો ખર0, પણ તમાર0 6વનસખીનાં નસકોરાંK ું
4વણ કરતાં તમને ÄÙÎાન લાધે છે ક, નસકોરાંમાં જ નાદÄÙKું સા¤ું ુખ
સમાયેe ું

છે . તેને ઉઠાડ0 બદલો વાળવાની ભાવના તો mારની ન~ટ થયેલી છે ;
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કારણક તમે

ણો છો ક કોઈની Oઘ ઉડાડવાથી તેK ું કEયાણ થશે ક, તમને Oઘ

મળશે તે માUયતા ુલભરલી છે . તેનાં નસકોરાંની વધી રહલી તીÇતા તમારામાં
ણીક ઈ~યા"ભાવ પણ જગાડ0

ય છે .

ફર0 થોડાં પાસાં ફરવી, 6વનની >યથ"તા માટ ખરખરો કર0, તમે પાછા ઉઠો
છો. ગઈકાલે વાંચવાKું બાક0 રહeું છા9ું 9ુxું કરો છો. વાંચેલા સમાચાર ફર0 વાંચી
ઓ છો. તેના સારા-નરસાપણા માટ તમારાં પોતાનાં આગવાં અને અતી fુEયવાન
fુEયાંકનો બાંધી દો છો. અમેર0કાના ેસીડUટ અને ભારતના વડાધાન તમાર0
સલાહ લેતા નથી; તે માટ ુ:ખ અKુભવો છો. -ુણવંત શાહ અને ુરશ દલાલ
તમારો અભીાય લે, તો તેમના લેખો કટલા વુ ઉ'vૃ~ટ બને તેવો મીºયા અહંકાર
પણ સેવી લો છો. 9ુરાત'વ અને ઈતીહાસ તમારા ીય વીષયો છે . તે વીષયોની
તમાર0 ગઈકાલની વંચાઈ રહલી ચાeુ ચોપડ0નાં થોડાં વધાર પાનાંની સફર પણ
કર0 આવો છો. ઇ6iતના ‘w ુતનખામન’ ક નીનીવેના ‘સે¼ાચર0બ’ની સાથે થોડ0
વાતચીત કર0 લો છો.
‘   

  , ः  

 Ô

એ ¯લોક દરરોજની $મ યાદ કર0, તમાર0 આ સંયમી અને Îાની અવથા માટ
તમે ગવ" અKુભવો છો. માથે આવી પડલી

-ૃતાવથામાં તમારા વધ"માન થઈ

ુ પણા માટ તમે સંતોષની લાગણી અKુભવો છો. ુઈ રહલા સૌ
ગયેલા બlુßત
અÎાન ાણીઓ આ લાભથી

કવા વંચીત છે ; તેવો વીચાર રોજની $મ કર0 તમે

મન મનાવો છો. તેમના માટ તમે કxુણાનો ભાવ પણ રોજની $મ અKુભવો છો.
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તેમને જગાડ0 આ અતીમ ધમ"લાભમાં સહભાગી બનાવવાની ુ~ટ ઈBછાને તમે
માંડ માંડ ખાળો છો.
હવે તો »ખો બરાબરની ઘેરાયેલી છે . પાંચેક વા2યાના ુમાર તમે પાછા
નીાદવીને શરણે

ઓ છો. પણ છ વા2યા ન વા2યા, અને તમે ઝબક0ને

ગી

ઓ છો. કોઈ મહાન વીચાર તમારા મનમંદ0રનાં બારણાં પર ટકોરા માર0 રો છે .
કોઈ નવી કવીતા ાગટÁની રાહ જોઈ રહ0 છે . તમે હવે સાવ તરોતા
છો. તમારો આજનો Oઘનો 9ુરવઠો અુરો રહ0 ગયાનો અસંતોષ થઈ

થઈ ગયા
ય છે . છતાં

આટલી તો આટલી, Oઘ પણ આ$ આપી; તે માટ તમે પરમ vૃપાÑ પરમા'માનો
મનોમન આભાર માની લો છો.
ની'યકમ" પતાવી, થોડાં આસનો કર0, તમે યોગસાધનામાં ઉરોર થઈ
રહલી તમાર0 ગતી માટ સંતોષ અKુભવો છો. ઘડ0યાળ સામે ~ટ0પાત કરતાં, ચા
બનાવવાનો સમય થઈ ગયો છે , તે ખબર પડ છે . અને દવોને ય ુલ"ભ એવા એ
ગરમાગરમ પીણાંની લીજત માણવા અને મણાવવા તમે  ૃ થાવ છો.
બપોરની વામvુી જ હવે તો આગલી આશા છે . એ અડધો કલાકની મહાન
પળોની આકાંામાં, તમે નવા દ0વસની તમાર0 યાYા ફર0 એક વાર આરં ભો છો.
અને બપોરય નસકોરાં બોલે તેટeુ,ં કોઈના ગોદા વીનાKું Oઘી શકો એવી, તમાર0
ે છા પાઠવો છો.
તને જ oુભB
Ô ः 
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વાળો ¯લોકનો બીજો ભાગ તમને બપોર Oઘવામાં વુ બંધબેસતો લાગે છે . એટલે
બધાં અÎાન (!) ાણીઓ

ગતાં હોય 'યાર; ભલે વામvુીને બહાને પણ નસકોરાં-

સભર એક નાનો શો Äેક લઈને (mા બાત હ !) તમે પથાર0માં લંબાવી દો છો!

અKુLમણીકા
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પહલો પગાર
  !"#
!"# $% & 
%

'( %  & .

પગારદાર માણસ પહલી તાર0ખની કવી આw ુરતાથી રાહ જોતો હોય છે ? પે-લીપ
એ સામાUય માણસના 6વનનો સૌથી વુ ગમતો કાગળ હોય છે . ઓફ0સના ટબલ
પરના ઇન-બો?સમાં આવતો તે સૌથી વુ ચીાકશ"ક કાગળ હોય છે . ીયતમાના
ેમપYની $મ, તેની આw ુરતા9ુવક
" રાહ જોવાતી હોય છે .
પણ પહલો પગાર તો 6વનની સૌથી ુખદ ઘટના હોય છે . અહj મારા પહલા
પગારની વાત કરવાની છે .
માર0 બાવીસ વરસની એ ઉJમર ુધી, મને xુપીયા મેળવવાનો ખાસ અKુભવ ન
હતો. બેસતા વરસની બહોણી ક, જUમદ0ને ચાર આઠ આનાની બોણી ક, મામાને ઘેર
4ા@ધKું જમવા ગયા હોઈએ 'યાર ભાણીયાને દાનમાં અપાતા ચાર આઠ આના.. આ
સીવાય પોતાની આવક oું કહવાય તેનો કોઈ 'ય યાલ મને ન હતો.
lુ ં મારા ભણતરના છે Eલા વષ"ની છે Eલી પર0ા આપીને મે વેકશનની
આરામદાયક પળોમાં લાયÄેર0ની ચોપડ0 વાંચી રો હતો; 'યાં રા fુUીથી
મોટાભાઈનો તાર આ>યો ક, ’પેપર મીલમાં ુરશની નોકર0 પાÈ0 છે . તેને તરત
અહj મોકલી આપો.’ અને આપણે તો બા9ુ ઉપડ¹ા. ( એ fુસાફર0ની વાત Ô માર0
પહલી fુસાફર0Õ નામના લેખમાં કરલી છે . )
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પહલી નોકર0 મેળવવી કટલી ુ~કર હોય છે ? પણ મને તો ભાઈની લાગવગથી,
કોઈ અKુભવ ન હોવા છતાં, અને કોઈ અર6 કયા" વીના, નોકર0 મળ0 ગઈ. આપણે
તો બા9ુ નોકર0યાત બની ગયા – અલબ શીખાઉ તર0ક જ તો! કoું કામ કરવાKું
હw ું જ નહj. નવી મીલ બની રહ0 હતી, અને હFુ તો સીવીલ કામ ચાલw ું હw.ું
મીકનીકલ મશીનર0 ગોઠવવાKું અમાxું

કામ તો બે મહ0ના પછ0 શxુ થાય, તેવી

વક0 હતી. એટલે અમે નવાસવા ચાર પાંચ શીખાઉઓને ફ?ટર0 અને મશીનર0ના
rોbગનો અàયાસ કરવાKું કહવામાં આ>=ું હw.ું નવોસવો, ધસમસતો ઉ'સાહ; સરખે
ં તા ભમરા $વો તરવરાટ અમારા
સરખાની સંગતની રં ગત અને વસંતમાં -ુજ
હોવાપણામાં છલકાતો હતો. વળ0 કંટાળ0એ એટલે એકબી ને ભાષા શીખવવાKું પણ
ુ .ુ
માથે લીું હw.ું lુ ં આUáવાસીઓને હ0Uદ0 શીખવતો, અને એ લોકો મને તેeપણ બધાના દ0લમાં ખરખર0 આw ુરતા હતી - પહલો પગાર મેળવવાની. lુ ં તો
31મી મેના દ0વસે જોડાયો હતો. એટલે મને તો એમ ક, ‘થોડોજ એક દ0વસનો પગાર
મળે ? આવતા મહ0ને જ મળશે’. એક બે ÔઅKુભવીÕ જણ બે Yણ મહ0નાથી જોડાયેલા
હતા. છે વટ માર માટ નસીબદાર એ સાતમી તાર0ખ આવી પહhચી. હવે વાત

ણે

એમ છે ક, અમાર0 એ મારવાડ0 કJપનીમાં પગાર પહલી તાર0ખે નહj પણ પછ0ના
મહ0નાની સાતમી તાર0ખે થતો. એટલે પહલી તાર0ખ નહj પણ સાતમી તાર0ખનો
બધાને bત ર રહતો. બી

મીYો તો પગાર લેવા ઉપડ¹ા. lુ ં તો માર0 Hુરશી પર

બેસી રો હતો. 'યાં એક અKુભવીએ કું ,” અEયા,
મળશે.”
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આપણે તો બા9ુ! હરખમાં અને નવીસવી ઉ'કંઠાથી તેમની સાથે જોડાયા હh!
અમાxું બું હાઉસન

ઉસન ચીફ કશીયર 4ી. લાહોટ06ની પનાહમાં પહhચી ગ=ુ.ં

અમે બધા લાઈનમાં ઉભા રહ0 ગયા. હવે 'યાં એવી સીટમ ક, બધાને પગાર રોકડો
ે ર $વાને લાહોટ06
જ મળે . ગમે તેવો મોટો ઓફ0સર ના હોય! હા, જનરલ મેનજ
તે તેમની ઓફ0સમાં જઈને આપી આવે. પણ મારા ભાઈ $વા ચીફ એU6નીયરને
પણ એ લાઈનમાં ઉભા રહું પડw.ું
લાહોટ06ની શંસા કરતા બધા લાઈનમાં ઉભા હતા. એક Fુના જોગી બોEયા,”
અર, ભાઈ, નોકર0 ભલે સોમાણી6ની કર0એ; પણ લમી તો લાહોટ06ની
મહરબાનીથી જ મળે .” લાહોટ06ને પણ આ શંસા બlુ જ ગમતી. અને ધીરજના
|તે મારો વારો આ>યો. કપાળમાં મોÖો ચાંEલો કરલા લાહોટ06એ તેમના નાકની
ં »ખે માર0 તરફ નજર કર0; આ
છે ક ક0નાર ઉતર0 આવેલા ચ¯માની ઉપરથી ¤ુચી
નવા નÈોર ાણીને @યાનથી નીહાયો અને વ{ા,
“  )*  ’$ +,

) %  % ?!”

મ ગભરાતાં ગભરાતાં ડોvું ુણાવી હા પાડ0. અને તરત લમીનારાયણ
સોમાણીના એ સેવક પગાર પYકમાં પહલાં માર0 સહ0 લીધી, અને પછ0 એક
દ0વસના પગારના બરાબર અઢાર xુપીયા પકડાવી દ0ધા. મારો એ પહલો પગાર
હાથમાં આવતાં વીજળ0ના તારને અડ¹ો હોO એવી ઝણઝણાટ0 મારા |ગ 'યંગમાં
ં
ં મનને
પશ" અને તેની મીÚી ુગધ
>યાપી ગઈ. એ નવી નÈોર નોટોનો ુવાળો
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તરબતર કર0 ગઈ. નોટો ગણવા $વી ધીરજ જ mાં હતી? lુ ં તો લાઈનમાંથી બહાર
જવા નીકયો. તરત લાહોટ06એ

ટપાય,

” -, .! % /  (.”
બાપાએ શીખવાડeું એ અમદાવાદ0 Îાન લાહોટ06એ તાFુ ં કરાવી દ0ુ.ં
અને મનમાં નÈ0 કર0 રા=ું હw ું તેમ; પગારની આ માતબર રકમ ખીસામાં
ઘાલીને lુ ં તો મીલના કJપાઉUડની બહાર આવેલી પોટ ઓફ0સમાં પહhચી ગયો.
અમદાવાદથી નીકયો 'યાર મારા બા9ુ6એ ુચના આપી હતી ક, પહલો પગાર
આવે તેમાંથી થોડ0ક રકમ બહનો માટ મોકલ$. મ પંદર xુપીયાનો મનીઓડ"ર માર0
આ પહલી કમાણીમાંથી બહનોના નામે મોકલી આiયો. બાક0 રહલી રકમ ઘેર જઈ
સીધી ભાભીના હાથમાં fુક0 દ0ધી. મને ખીસાખચ" કરવાની કોઈ જ ટવ ન હતી.
ઉલટાKું હવે ઘરખચમ
" ાં ભાગીદાર થયાKું મને ગૌરવ હw.ું ભાભીએ ના લીધા અને
કું , “આમાંથી બ ર જઈ સાં$ આઈસL0મ લઈ આવજો.” અને એ જમાનામાં Yણ
જણા ખાઈ શક એટલો આઈસL0મ મળતો પણ ખરો.
તમને થશે ક, ‘લો, વાત 9ુર0 થઈ.’ પણ ખર0 મ ની વાત તો હવે મારા બી
(!) પહલા પગારની કરવાની છે .
પેપર મીલમાં છ માસ નોકર0 કયા" બાદ મને અમદાવાદમાં જ નોકર0 મળ0 ગઈ
- |kેજ કJપનીમાં, ઘર »ગણે - કોઈ તાલીમ માટ નહj, પણ સીધી નીમgુકં અને લટકાના પાંYીસ xુપીયાના વધાર પગારથી. 'યાં પણ lુ ં 30મી નવેJબર
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જોડાયો. પણ આ થોડ0 દશી મારવાડ0 પેઢ0 હતી? બધા ફટાફટ |kે6માં જ વાત
કર. અને મારા $વા મગન મા@યમમાં ભણેલાને તો બlુ લ®ુતા લાગે. કોઈની જોડ
વાત કરવાની પણ હ0Jમત નહj. એક વાm |kે6માં બોલતાં ફ ફ થઈ

ય.

અહj તો ડ0સેJબરની સાતમી તાર0ખ પસાર થઈ ગઈ; પણ પગારની કોઈ વાત જ
ં ાO. માર0
નહj. કોઈને 9ુછાય પણ શી ર0તે? lુ ં તો બા9ુ! મનમાં ને મનમાં fુઝ
નીમgુકં કJપનીના મોટા સાહબો બેસતા હતા તે માળ ઉપર, ટ?નીકલ આસીટUટ
ં ારો
તર0ક થઈ હતી. મારા $વા નાનાં મગતરાં 'યાં કોઈ ન હતાં. મને બlુ જ fુઝ
થતો.
હવે તો છે ક સ'યાવીસમી તાર0ખ પણ આવી ગઈ. મને મળતી ટપાલમાં સરસ
ટાઈપ કરલી પે-લીપ આવી ગઈ. પણ પગાર પYકમાં સહ0 mાર કરાવશે અને
mાર નવી નÈોર નોટો મારા હાથમાં મળશે, તે ઉચાટ. કોને 9ુ?ં છે ક

U=ુઆર0ની

સાતમી તાર0ખ આવી ગઈ; પણ માળા કોઈ પગાર આપવાની વાત ન કર. મને થ=ુ,ં
‘આના કરતાં પેલા બાપની ગરજ સાર તેવા, દશી લાહોટ06 સારા.’
છે વટ હ0Jમત કર0ને અમાર0 ઓફ0સનો પટાવાળો ચા આપવા આ>યો હતો, તેને
બીતાં બીતાં માર0 હરકત જણાવી. એ તો બા9ુ હસી પડ¹ો.
તેણે મને કુ,ં ” અર, સાહબ! તમે તો ઓફ0સર કહવાઓ. તમને થોડો અમાર0 $મ
કવરમાં રોકડો પગાર મળે ? એ તો ગયા મહ0નાની પચીસમી તાર0ખે તમાર0 બેUકના
ખાતામાં જમા થઈ ગયો હશે.”
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lુ ં તો આ વાત માની જ ન શmો. પહલી તાર0ખની પહલાં પગાર પચીસમીએ પાંચ દ0વસ વહલાં? મને તો ‘ન  ૂતો ન ભિવ~યિત’ અથવા ‘ કહતા ભી દ0વાના
ઔર ુનતા ભી દ0વાના.’ $વી આ વાત લાગી.
$વી બપોરની ર0સેસ પડ0 ક તરત, ઓફ0સની બાFુમાં આવેલી માર0 બેU?માં lુ ં
તો પહhચી ગયો. તપાસ કર0 તો ખરખર પટાવાળાએ કું હw ું તેમ, ડ0સેJબરની
પચીસમી તાર0ખે મારો પગાર જમા બોલતો હતો. મનમાં થ=ુ,ં ‘ ભઈ, વીલાયતી ઈ
વીલાયતી!’
મને Hુશી તો થઈ. પણ લાહોટ06ના હાથેથી મળે લા એ અઢાર xુપીયાનો પશ"
ં mાં; અને એ બાપની મમતા $વી સલાહ mાં? પછ0 તો હ રો
mાં; એ ુગધ
xુપીયાના પગાર ુધી પહhBયો પણ … એ પહલો પગાર તે પહલો પગાર. એની કોઈ
મીસાલ જ નહj.
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પાંજરામાં ‘રોન’
અમે દોઢક વરસથી એક બજર0ગર પા=ું છે . એKું નામ છે ‘ રોન’ . ઘરના બેય
બાળકોને તે બlુ જ ગમે. અમને મોટાંઓને તો તેને આમ પાંજરામાં કદ0 બનાવીને
રાખવાKું જરાયે ન ગમે. પણ બાળકોને ખાતર તેને

ળવું પડ છે . અ'યાર છે તે

પીની પહલાં પાંજરામાં બીFુ ં પી હw.ું માર0 ુલને કારણે તે ઉડ0 ગયેe.ું પણ
બાળકોની 6દને કારણે આને ખર0દ0 વસાવું પડeુ.ં તેને ઠ0ક લાગે તે માટ અમે
તેને આખો દ0વસ બેકયાડ"માં રાખીએ છ0એ.
મને ઘણી વાર થાય ક પાંજરાની મયા"દ0ત જ2યામાં તેને કું લાગw ું હશે? તે કું
હ0જરાw ું હશે? કોઈ સાથી નહj. કોઈ  ૃી નહj.
પણ એક વાત અમે જોઈ. તે મોટ ભાગે આનંદમાં રહ છે . વBચેના સળ0યા પર તે
ÊુJમક ÊુJમક ચાલે ચાલw ું હોય; દ0વસમાં અનેક વાર પોતાના પjછાં ઠ0ક કરw ું હોય;
કોઈ પી ક પડતાં પાંદડાંને જોઈ ઉે6ત થઈ ચj ચj કરw ું હોય. કોઈ મોટો અવાજ
ં ગભરાw ું પણ હોય. કદ0ક માર0
ક બાFુના મકાનના vુતરાના ભસવાથી થો±ુક
બેદરકાર0ને કારણે તેના દાણા ખલાસ થઈ ગયા હોય તો પાંજરાની નીચેની સપાટ0
પર ચાલી ઢોળાયેલા દાણાય ખાવા માંડ. પણ $ું મને Fુએ ક તરત, ચj ચj કર0
માર0 ફરજની મને યાદ દવડાવે !
રોજ રાતે માર તેને ઘરમાં લઈ આવવાKું અને સવાર ઘરની બહાર કાઢવાKુ.ં $ું
બહાર કાÐું ક તરત તેના હાવભાવ પરથી તેની Hુશી પારખી શકાય. દસ પંદર
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દ0વસે તેK ું પાંજxું માર સાફ કરવાKુ.ં એ કામ પતે 'યાર ચોખા થયેલા પાંજરામાં
તેની Hુશી તરત વરતાય.
એક વખત અમે બધા બહાર ગયેલા અને ુલથી પાંજxું બહાર જ રહ0 ગયેe.ું
પછ0 તો બlુ વરસાદ પડ¹ો. આ રામ તો પલળ0ને લોચા $વા બની ગયેલા. |દર
લીું અને એમ થ=ું ક, તે બચે તો સાxું. પણ બી

દ0વસે ુકાઈને ફર0 પાછા કડકા

$વા એ તો બની ગયા. પછ0 તો $વા વરસાદના છાંટા શxુ થાય ક વાદળ બlુ
ઘેરાયા હોય ક તરત અમે તેને ઘરની |દર લઈ લઈએ. તેય પર0થીતી સમ6ને,
ઘરની |દર મને કમને ચલાવી લે! બેકયાડ"માં જવાના કાચના બારણા આગળ lુ ં
તેને fુvું , તેમાંથી તે તેની મનગમતી ુનીયા જોયા કર. પણ જો તડકો પધાર0

ય

તો તરત ‘ચj ચj’ કર0 બહાર કાઢવાની આડાઈ કર !
આવા છે અમારા બજર0ગર vુમાર !!
એક વખત અમને તેને મયા"દ0ત વતંYતા આપવા વીચાર થયો. એક બંધ
ઓરડામાં પાંજરાના Yણેય દરવા

HુEલા fુક0 દ0ધા. દસેક મીનીટ થઈ; પણ તે

બહાર નીકળવાKું નામ જ ન લે. અમને થ=ું ક, અમાર0 હાજર0થી તે ગભરાય છે .
અમે બહાર નીકળ0 ગયા અને ઓરડાKું બારgું થો±ું અધખોeું રાખી અવલોકન કરતા
રા. પણ આ રામ તો સાવ આળુ. ‘અઠ Zારકા’ તેના સળ0યાના સjહાસન પરથી
તુયે ખયા હોય તો! અમે કંટાળ0ને પાં બું યથાવw ્ કર0 દ0ુ.ં
પછ0 અમે એક નવો અખતરો કય. અમારા ઘરની એક બાથxુમ મોટ0 છે અને
તેમાં પી mાંય સંતાઈ શક તેવી શmતા નથી, 'યાં આ મહાશયને અમે લઈ ગયા.
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પાંજરાની નીચેની iલાટ0કની V,

ળ0 વી. કાઢ0 નાંયા; અને પાંજરાને સાવ Oું

કર0 દ0ુ.ં હવે તો તેને ઉડ¹ા સીવાય ટકો જ ન હતો. તેણે xુમના Fુદા Fુદા
ભાગોની ુંક0 સફર કર0. તેને બlુ ગમતા, પણ મોÖા અર0સાઓની fુલાકાત લીધી.
એકાદ કલાક પછ0 તેને પકડ0ને પાં 9ુર0 દ0ુ.ં પણ અમાxું આ vૃ'ય તેને પસંદ ન
આ>=ુ.ં મને કરડવા ય'ન પણ કય.
બી

દ0વસે ફર0 આ L0યાKું 9ુનરાવત"ન ક=ુ.p આ વખતે તો કલાક પછ0 તેને

ખબર પડ0 ગઈ હોય તેમ; તે

તેજ iલાટ0કની Vમાં બીરા6ને 9ુરાવા તૈયાર થઈ

બેસી ગ=ુ!ં કદાચ lુ ં તેને પકડ0ને વથાને fુvું એ તેને પસંદ ન હw!ું મ ઉપરથી
પાંજxું સરકા>=ુ.ં તેણે કોઈ અવરોધ ક ગભરાટ વીના એ બંદ0 અવથા સહશ"
વીકાર0 લીધી! ફર0 અમારા બજર0ગર vુમાર તેમના મનગમતા વદશ- બેક યાડ"માં
પહhચી ગયા.
***
આપણા 6વનની બંદ0 અવથા; આપણી બીબાંઢાળ, ન બદલી શકાય તેવી
ં આપણને કું માફક આવી ગ=ું હોય છે ,
માUયતાઓ; આપણા ર0તર0વાજ; બુય
નહj? તેમાં જરા $ટલોય ફર આપણે સાંખી નથી શકતાં.
fુ?ત થવામાં અસલામતી હોય છે ; તે આપણે સાર0 ર0તે

અKુLમણીકા
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પhડ0ચેર0માં દ0>ય કાશ
1955ની સાલની આ વાત છે . અમારા બા9ુ6 અમને બધાંને પહલી જ વાર
દીણ ભારતની fુલાકાતે લઈ ગયા હતા. તેમને 4ી. અરવjદ ઘોષ અને માતા6
ં ાઈ
ઉપર બlુ જ 4Éા. આથી અમે પહલાં સીધા પhડ0ચેર0 ગયા હતા. રતામાં fુબ
થો±ું ફયા" હતા. દર0યો પણ પહલી વાર 'યાં જ જોયો હતો. પણ દર0યાક0નાર
રહવાKું તો પહલવહeું પhડ0ચેર0માં જ મા=ુ.ં દરરોજ સાં$ આ4મના iલે-kાઉUડ
ઉપર માતા6ની હાજર0માં ાથ"ના થાય. માતા6

તે પીયાનો વગાડ. છે Eલે @યાન

થાય.
Ïયાનનો વખત થાય, 'યાં ુધીમાં |ધાxું થઈ ગ=ું હોય. માતા6ના આ@યા'મીક
ભાવ વીશે એટeું બું સાંભળે eું ક, તેઓ સાાw ્ ભગવાન જ છે એવી મનમાં
છાપ! પહલા દ0વસે તો શીતમાં, @યાન સમયે »ખો બંધ કરલી. પણ બી
દ0વસે બાળકની વાભાવીક ચંચળતાને કારણે, અમે બધાં છોકરાંવ છાનામાના »ખો
ખોલી લઈએ! આ સમયે માર0 ચોર0પીથી Hુલેલી »ખે એક અ્ ુત ¯ય જો=ુ.ં
ઉપર આકાશમાં તેજનો એક લાંબો લીસોટો ધીર0 ગતીથી ગોળ ફર0 રો હતો. હવે
તો તીતી થઈ ગઈ ક આ ભગવાનનો જ કાશ ઉપર ફર0 રો છે . fુ2ધ
અહોભાવમાં »ખો મjચી દ0ધી અને vૃતvૃ'યતા અKુભવી. થોડ0 વાર ફર0 »ખ
ખોલી- તે કાશને ફર0 જોવા માટ. પણ તે દખાયો નહj. »ખો ખોલીને ચોર0 કર0,
@યાન તોડÆુ,ં તેવી અપરાધની લાગણી થઈ આવી. »ખ બંધ કરવા જતો હતો 'યાં
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તો તે તેજનો લીસોટો ફર0 મંથર ગતીએ પાછો આવતો દખાયો. કરલ પ¡ાતાપને
કારણે આ દશન
" ફર0 લા@=ુ;ં તેવો આ'મવીÂાસ બેઠો.
બહાર નીકળ0ને તરત જ બા9ુ6 અને બહનને ( અમાર0 બાને અમે બહન કહતાં.)
વાત કર0 ક. ” મ તો ભગવાનનો કાશ જોયો. ” બી

ભાઈબહનોએ પણ ટાપશી

9ુર0 અને કું ક, તેમને પણ તે દખાયો હતો. બા9ુ6, બહન તો વીચારમાં પડ0
ુ ી શી ર0તે થઈ? 'યાં માર0
ગયાં. તેમને ન દખાયો અને આ છોકરાંવને આ અKુત
નાની બહન બરાડ0 ઉઠ0. ” જો એ પાછો આ>યો…… “
આકાશમાં ફર0 પાછો એ કાશનો લાંબો લીસોટો ચકરાવો લેતો આવી રો હતો.
બહન અને બા9ુ6 ખડખડાટ હસી પડ¹ાં.
એ તો બાFુની દ0વાદાંડ0નો ફરતો કાશ હતો! અમને પછ0 દ0વાદાંડ0 પાસે લઈ
જવામાં આ>યા અને દ0વાદાંડ0 બતાવી; અને તેK ું કાય" સમ >=ુ. અમને કવળ Îાન
લા@=ું ક………
બધા કાશ દ0>યકાશ નથી હોતા, અને દ0>યકાશ જોવા માટ તો દ0>યચÒુ
જોઈએ!
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iલJબjગ કામ કરતાં
હમણાં મારા મોટા દ0કરાને ઘેર મારા બ¼ે દ0કરા અને lુ ં iલJબjગ કામ કરતા
હતા- અમેર0કન iલJબરના મhઘાદાટ સવ:સ ચાzના 60 ડોલર બચાવવાના ઉમદા
અને oુ@ધ દશી હw ુથી! બાથxુમના કમોડની ઉપરની ¶લશ ટાંક0માં બધા 9ુ "
બદલી નાંખવાના હતા; $થી પાણીKુ $ સતત ગળતર, લીકજ થઈ રું હw ું તે
રોકાઈ

ય. અને એક સ ગ નાગર0ક તર0ક ખોટો બગાડ અટકાવવાનો oુભ હw ુ

પણ ખરો જ ને! અલબ પાણીના ટ?સ બીલમાં રાહત મેળવવાનો ગભ:ત હw ુ
વધાર ાણવાન અને ેરણાદાયી હતો!
આ માટ ટાંક0 નીચે ઉતારવી જxુર0 હતી. |દરના બધા ભાગ થોડા કળથી અને
થોડા બળથી અમે કાઢ0 શmા. ટાંક0ને કમોડ સાથે જોડતા બે બોEટમાંથી એક તો
બેળે બેળે અમે કાઢ0 નાંયો. પણ બીજો બોEટ સહજ પણ મચક આપતો ન હતો.
કાટથી તેના »ટા ખવાયેલા હતા. અમે કાટ ઓગાળવા માટના વાહ0 WD-40
નાંખી આ કાટ ઢ0લો કરવા એક કલાક તેને fુક0 રાયો. પછ0 ફર0 ય'નો શxુ કયા".
માંડ અડધો »ટો ફય હશે અને અમે તો ફર0થી ફસાણા! ચસકવાKું નામ લે તો
તે બોEટ શાનો? અને fુ¯કલી તો એવી ક, નટ છે ક કમોડની નીચે હતો અને બોEટKું
માું ટાંક0ના છે ક |દરના ભાગમાં. અમાર0 પાસે સાધનોમાં એડજટબલ પાKું (
પાનર) અને સામાUય પહોળાઈના ફણા વાÑં પેચકસ ( Àrાઈવર ). બ¼ે સાધન
સાવ પાણી વીનાનાં. પાKું માંડ માંડ ચાક0ની પહોળાઈને માફક આવે તે ું એડજટ
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કર0એ; એક જણ ઉપરથી બોEટને 9ુર0 તાકાતથી પકડ0 રાખે અને બરાબર પÈડ
આવે અને પાKું ફરવીએ; 'યાં તો બોEટ અને ચાક0 બ¼ે ફરવા માંડ. માંડ માંડ ચાક0
ઉપર પાKું ફ0ટ ક=ુp હોય તે છટક0

ય. એક વાર તો આ છટકામણીથી નીચે પાKું

પકડ0 બેઠલો મારો દ0કરો સહજ ઘવાણો પણ ખરો.
અમે કંટાયા, WD-40 વડ »ટાઓને તરબતર કર0ને અમે તો નÈ0 ક=ુp ક.
બી$ દ0વસે ગરમાગરમ -ુજરાતી મસાલા ચા પી HુશKુમા સવારમાં તા મા
થઈને આ ભગીરથ ય'ન ફર0થી આદરવો. આવો અવીચળ નીધા"ર કર0 અમે તો
બા9ુ, ુતા. પણ બી

દ0વસે ફર0 એ જ હાલત. કોઈ ુધારો જ નહ0. એ બોEટરામ

અને ચાક0રાણી તો એમની મત Fુગલબંધીમાં, એમનાં એમ જ મશ-ુલ હતાં.
પવીY હ0Uુ લ2ન $વી એ જોડ0 આ જUમે તો ટ0 નહj જ પડ; એમ લાગw ું હw!ું
અને માÑં નટને એ અ'યંત fુ¯કલીએ પહhચી શકાય, તેવી જ2યાએ કાપવો પણ શી
ર0તે? અમે તો બા9ુ! ગજબના હલવાણા.
'યાં મને વીચાર ુઝ¹ો. મ મારા દ0કરાને કું ,”મોટા ફણાવાÑં ડ0સમીસ અને
ફ0?સ પાKું હોય તો કદાચ આ જોડ0 wટુ .“ બધાને આ વાત વાજબી લાગી. મારા
દ0કરાઓને લા2=ું ક, પહલી જ વાર Ôબા9ુÕને કોઈ કામનો વીચાર ુઝ¹ો હતો! આથી
ે નો અમેર0કન ટોર)
બ¼ે દ0કરા તો હhશભેર ઉપડ¹ા અને ‘હોમ ડ0પો’ માંથી ( હાડ"વર
28 ડોલરના ખચÜ બ¼ે સાધન લઈ આ>યા.
આ નવી ટ?નોલો6(!) વાપર0 અમારા આ ધમ"સકં ટમાંથી fુ?તી મેળવવાના
અડગ નીધા"ર સાથે, અમે અમારા ય'નો નવા ઉ'સાહથી શxુ કયા". Ôપહલો ઘા
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રાણાનોÕ એ Uયાયે બોEટ અને નટ બ¼ે ઉપર સરસ મ ની પકડ પણ આવી ગઈ.
હવે એમની અડગ Fુગલબંધી w ુટ0 જ સમજો! અને

યાં ફ0?સ પાKું ફર>=ું 'યાં?

માÑં ડ0સમીસ ફ=ુ," ભાયા! ડ0સમીસ ફ=ુ!p મારા દ0કરાના પોલાદ0 હાથની પકડને
અવગણીનેય ઈ માÑં ડ0સમીસ જ ફ=ુp ! અમે ફર0 લમણે હાથ fુmો. આટલો ખચ"
કયા" બાદ અને મહનતનો પસીનો વહા>યા બાદ, iલJબરના શરણે જું એમાં અમારા
અમદાવાદ0 આ'માઓને નાનમ લાગી. બીજો વીકEપ આ ટાંક0 તોડ0 નાંખીને નવી
ટાંક0 લાવવાનો હતો. પણ એ મોટા ખાડામાં પડવા શી ર0તે 6વ થાય?
મારો બીજો દ0કરો ક, $ણે ડ0સમીસ પકડÆું હw ું તેને એક ફળÔ ુપ વીચાર આ>યો.
વાંદર0 પાનાંથી નવા ડ0સમીસના હાથાને પકડ0 રાખીએ તો? ±ુબતો તરgું શોધે
એમ તેણે ‘ગ{ુર’ના રોજjદા ુવીચાર $વા આ મહાન અને Lાંતીકાર0 વીચારને
ઝડપી લીધો. Ôસતા ભાડ સી@ધ9ુર જવાય.
જવાય.Õ એવો બીજો કોઈ વીકEપ પણ mાં
હતો? ! અને તેણે નવા ડ0સમીસને વાંદર0 પાનાથી પકડÆુ.ં બી એ નટના પહલ
ઉપર આ'મ4@ધાના છે વટના ટ0પાં સાથે ફ0?સ પાKું પરો>=ુ.ં lુ ં આw ુરતાથી આ
છે Eલા ય'નKું ફ0લુફ0થી સભર

’અવલો?ન’ કર0 રો! અને બા9ુ ગઈકાલની

સાં$ બનેલ અડધો »ટો ફરવાની એ અતીમ ઘટના પછ0 પહલી જ વાર એક
ચસકારો થયો.

ણેક, ÄÙનાદ ગટÁો. અમે માની ન શmા ક oું ખ=ુ?ં ક પછ0

અમાxું ખસી ગ=ું હw?ું
નાનાએ વીજયના મીત સાથે ચી'કાર પાડ¹ો ; “ ના, ના, બા9ુ આ તો ચાક0
ચસક0! “
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મ કુ,ં ” અEયા, તાર0 ડાગળ0 તો ચસક0 નથી ને?’
કoું બોEયા વીના તેના હાથનાં પાનાંએ બીજો અડધો »ટો સફળતાથી 9ુરો કય.
અને પછ0 તો એ ચેન-ર0એ?શન ચાeુ જ રહ0. હવે મોટા દ0કરાએ વાંદર0 પાનાંની
ં
¤ુગાલમાં
થી નવા નÈોર, રાવળહºથાવાળા ડ0સમીસને fુ?ત ક=ુ.p વીજયી અદાથી તે
તો ડ0સમીસના હાથાને ફરવવા માંડ¹ો.
$ ાiત કરવા અમે કલાકો ઝËJયા હતા; કટકટલી મનો>યથા અને હતાશાના
શીકાર બUયા હતા; કટકટલો ગં વર ખચ" કય હતો; તે ઉમદા @યેય પાંચ જ
મીનીટમાં હાંસલ થઈ ગ=ુ.ં અમે માની ન શક0એ તે ર0તે, ચાક0 નાના દ0કરાના
હાથમાંથી ટiપાક દઈને ફશ" ઉપર પડ0. અમે વીજયના હશãાર સાથે આ મહાન
ઘટનાના સાી બની રા. fુળાના પતીકા $વા અઠ¹ાવીસ ડોલર, Yણ કલાકની
સતત મથામણ અને હયાવરાળ અને જધામણના ભોગે અમે iલJબરના સાઠ ડોલર
બચાવવા કામીયાબ રા હતા! એ તો ભાયા ઠ0ક; પણ એક અfુલખ અKુભવ
મેળવવા અમે સદભાગી બUયા હતા અને …
Ôગ{ુરÕ માં આપેલા એ દ0વસના ુવીચાર નવો નÈોર અને તરોતા
લીધો હતો ” સાચાં સાધનો હોય તો સી@ધી સરળતાથી હાથવગી બને છે . ”

અKુLમણીકા
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iલેkાઉUડ
પાક"માં બાળકો માટના iલેkાઉUડમાં એક બાંકડા ઉપર lુ ં બેઠો ં.
માર0 પાછળની બાFુએ નાનાં ુલકાંઓ માટની ુવીધા છે . તેમાં એક મા
પોતાના એકાદ વરસના બાળકને નાનકડ0 લપસણી ઉપરથી લપસાવી, તેની બીક
ભાંગવા ય'ન કર0 રહ0 છે . બાળકKું fુખારવjદ આવી પડનાર પતનના ખયાલથી
ચjતાw ુર છે . બાFુની બી6 લપસણી ઉપર બીFુ ં થો±ું મોું અને અKુભવી બાળક આ
લપસવાના આનંદને fુ?ત હાયથી માણી રું છે . તેની સામેના બાંકડા ઉપર બી6
એક ગભ:ણી મા પોતાને ફાળે આવનાર 9ુ~પની આશામાં મલકાતી બેઠ0 છે . તેના
પેટમાંય એક નવો ઉછરતો 6વ તેના નાનકડા પગથી બહાર આવવા ધમાચકડ0
મચાવી રો છે .
માર0 સામે મોટાં બાળકો માટનાં સાધનો છે . અહj મોટ0 લપસણી, મોટા હjચકા,
ગોળ ગોળ ફરવાના ચકડોળ, લમણËલા $વો રોપવે, ફાયરમેન લાઈડ રોડ, રોક
?લાઈJબjગની નાની તીÀતી $વી સગવડ - આમ

ત તનાં આકષ"ણો છે . અહj

બાળકો મન fુક0ને રમી રાં છે - અને તેમનાં પરાLમો નીહાળ0, માબાપના ચહરા
પર તો હરખ માતો નથી. અહj કવળ બાળુલભ અને નીભÜળ આનંદ છે .
એનાથી થોડ ુર બાકટબોલના મેદાન પર રસાકસી ભર0 રમત ચાલી રહ0 છે .
મોટ0 ઉJમરના ક0શોર ક0શોર0ઓ 'યાં હાર6તની બા6 રમી રાં છે . અહj 6વનના
@યેય $વો ગોલ છે , 6વનની ગતીવીધીની $મ આમથી તેમ ફંગોળાતો બોલ છે .
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ટ0મ છે . ટ0મવક" છે . તીપધ:ઓ છે . હાર અને 6તનો, ખરાખર0નો ખેલ ચાલી રો
છે . એક રફર0 પણ કાયદાKું પાલન કરાવી,

ત તના ¤ુકાદાઓ આપી રો છે .

મારાથી થોડક ુર એક બાંકડા ઉપર એક =ુવતી તેનો પગ તેની બાFુમાં બેઠલ
તેના ીયતમના પગની ઉપર નાંખીને બેઠલી છે . બ¼ે નવા ેમીઓ તેમના થમ
ણયની fુ2ધ વાતોમાં મશ-ુલ છે .

હર થળે માણી શકાય તેવા આ નાનકડા

પશ"ના રોમાંચનો આનંદ બ¼ે માણી રાં છે . તેમની નાનકડ0 ુનીયામાં માY
-ુલાબ જ -ુલાબ છે . હFુ તેમને સહ6વનના કાંટા દખાયા લાગતા નથી!
માર0 પાછળથી ચાલવાનો એક રતો પસાર થાય છે . તેની ઉપર શર0ર સૌ~ઠવ
માટ આw ુર =ુવાનો અને =ુવતીઓ જોગjગ કર0, ધસમસતા ચાલી/દોડ0 રાં છે ;
અને સäુ@ધીએ આણેલી ચરબી ઓગાળ0 રાં છે !
માર0 જમણી બાFુના બાંકડા ઉપર આધેડ ઉJમરKું એક દJપતી બેઠeું છે .
ં ાઈ શક તેવી
સંસારની ખાટ0 મીઠ0ની, થોડાક કલહની, 6વનની નીåા"Uતીની, ન ુસ
તસવીર તેમના fુખારવjદ |કાયેલી સહજ જ જણાઈ આવે છે .
અને મારા $વા 6વનના આર આવેલા બે ચાર વડ0લો આખા 6વનનો થાક
ઉતારતા, બાFુના બાંકડ પોરો ખાઈ રા છે . તટથતા અને નીવÜદના ભાવથી આ
બું તેમને માટ વીતી ગયેલા ુતકાળની સાર0 નરસી યાદ અપાવી રું છે .
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અને માર0 સામે મારા આખાયે 6વનની વીવીધ અવથાઓની એક નાનીશી
ઝાંખી, એક આડછે દ ખડાં થઈ

ય છે . આખાયે આયખાની બધીય યાદદાતો

સાગમટ ઉભર0 આવે છે .

અKુLમણીકા
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ફાઈલ અને
અને સાઈટ
મારા મામા વેટન" રEવેમાં કોમશ:યલ bપે?ટર હતા. દીણ -ુજરાતમાં તેમણે
મોટાભાગે કામ કરeુ.ં અમે પણ તેમને ઘેર ુરત, બીલીમોરા, વલસાડ વી.
જ2યાઓએ વેકશનમાં રહવા જતા. રEવેના kાહકો સાથે તેમને સતત સJપક"માં રહું
પડw ું હોવાને કારણે તેમને

ત તના અKુભવ થતા. તેમની બlુ જ રfુ6 શૈલીમાં

અમને તેઓ આવા અKુભવો કહતા. સાંભળવાની બlુ જ મ

આવતી.

આવો જ એક અKુભવ આ$ યાદ આવી ગયો.
વલસાડ ટશન ઉપર kાહકોને પડતી કોઈ એક હાલાક0 માટ તેમની પાસે લોકો
વારં વાર રFુઆત કરતા. પણ આ માટ કાંઈ કર0 આપવાKું તેમની સા બહારKું
હw.ું આવી સા તો વે. રEવેની fુય કચેર0ના સાહબ લોકો જ લઈ શક. આથી
યાર તેમના ઉપર0 અધીકાર0 એ ટશને આ>યા 'યાર મામાએ આ બાબત તેમની
સમ રFુ કર0 અને માંગણીKું વાજબીપgું સમ >=ુ.ં સાહબને ગળે પણ વાત તો
ઉતર0. પણ સામાUય ર0તે નીણ"યો લે તો તે સાહબ શાના ? !
સાહબ બોEયા, “ ! & $

 0 %1 ,  ) $ # $ !)# $2$) %1 æ

& $ ,'  $2$) &#, $ 3 % $
$ # 4    %5 æ “
સાહબે તો આમ કહ0 વીદાયગીર0 લીધી.
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પંદરક દ0વસ બાદ મામાને fુબાઈ જવાKું થ=ુ.ં મીટjગ પ'યા બાદ મામાએ
પટાવાળા પાસે જxુર0 ફાઈલ કઢાવી અને ‘ આશા ભયા" તે અમે આવીયા……‘ ; એ
પં?તી યાદ કરતાં મામાએ સાહબની ઓફ0સમાં વેશ કય. સાહબને આ વાતની
યાદ અપાવી. ફાઈલ પણ સામે ધર0 દ0ધી. અગાઉ પણ આવી માંગણી થયેલી હતી;
તે દશા"વતો w ુમાર કાઢ0ને સાહબને વંચા>યો.
હવે સાહબના પેટમાં તેલ રડા=ુ.ં માÑં આ રાવલ તો નીણ"ય લેવાની વાત કર
છે ! મનમાં ગડમથલ થયા કર ક, આ ધમસ
" કં ટ શી ર0તે ટાળુ.ં અને તેમના ફળÔ ુપ
ભે માંથી મહાન વીચાર અવતરણ ક=ુp !
સાહબ ઉવાચ -” ! & $

  %' %1 |  ) $  67

 ),  %' %   %1 ? $ % 6 $ % &#

$ ) 0

# ! “
હવે કરમની કઠણાઈ એ ક, ફાઈલ સાઈટ પર આવી ન શક , અને સાઈટ તો સાઈટ
ં ાઈ આવી શકવાની હતી? આમ નીણ"ય બlુ સરળતાથી
પર જ રહ ને! એ થોડ0 fુબ
ખોરં ભાઈ શકાયો !
પણ મામા કોKું નામ? તેમણે ફાઈલનો કાગળ કાઢ0, તેની ટાઈપ નકલ કરાવી
લીધી. ( તે જમાનામાં mાં ઝેરોની સગવડ હતી?) મામા વીજયી fુામાં પાછા
આ>યા.
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મહ0ના પછ0, સાહબ સાઈટ પર પધારવાના હતા. મામા તેમની આw ુરતા9ુવ"ક રાહ
જોઈ રા હતા.
ં ાઈથી એ?સેસ Vન આવી પહhચી. બગલમાં
અને એ oુભ ઘડ0 આવી 9ુગી. fુબ
w ુમારની કોપી ધારણ કર0ને, મામા સફાળા સાહબના વાગત માટ દોડ¹ા. અને ફટ"
?લાસની કબીનKું બારgું છે વટ HુE=ુ.ં
મામાના આ¡ય" વBચે એક નવો જ ચહરો નીચે ઉતય. ુપર0UટUડUટ સાહબની
વરદ0 કાંઈ થોડ0 છાની રહ? મામાને ધમÎ
" ાન લા@=ું ક, પેલા સાહબની તો બદલી
થઈ ગઈ છે ; અને તેમણે આખો અ@યાય

એકડ એ?થી નવા સાહબને ભણાવવાનો

છે !

અKુLમણીકા
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બરફ0લો દશ

2004 નો

U=ુઆર0 મહ0નો. lુ ં અમદાવાદથી પાછાં વળતાં મારા દ0કરા

વીહંગને 'યાં શીકાગો, બે અઠવાડ0યા માટ રોકાયો હતો. મારો બીજો દ0કરો ઉમંગ
પણ ડલાસથી ર

લઈને આ>યો હતો. વીહંગે વીકોUસીન રા યમાં ક0-ર0ઝોટ" પર

જવાનો કાય"Lમ બના>યો હતો. મ શીકાગોની આ અગાઉ ઘણી fુલાકાતો લીધી હતી,
પણ કદ0 આવા કડકડતા શીયાળામાં નહj.
વીહંગના ઘરની સામે જ નોના ઢગલે ઢગલા પડલા હતા, અને ઓછા થવાને
બદલે વ@યે જ જતા હતા. આFુબાFુનાં બધાં ઝાડ જટાFુટ જોગી $વાં, સાવ બોડાં
બની ગયેલાં હતાં. આખી રાતની નો-વષા" પછ0, નોથી ભરચક તેમની ડાળ0ઓKું
સçદય" પણ માર માટ એક નવો જ અKુભવ હતો. જો ુય" દખાતો હોય તો, એ
ડાળ0ઓ પરની હ0મકણીકાઓ (આઈસીકલ ) મોતીની $મ ચમકતી દખાતી. આપણને
અમદાવાદ0ને માટ તો આ એક નવો જ અKુભવ હતો.
શનીવારની સવાર

નવેક

વાગે

અમે શીકાગોથી નીકયાં.

આખે

રતે

ચારકોર ધોળ0 બખ ચાદર. બીજો એકય રં ગ જ જોવા ના મળે . કોટ ને વેટરના
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ઠઠારા કયા" હોય તો પણ દાંતની કડકડાટ0 કોઈ અ9ુવ" સંગીત રલાવતી હોય! બે એક
કલાક બાદ અમે ક0 ર0ઝોટ" પર પહhચી ગયા. આવા ર0ઝોટ" ખાસ જ2યાએ જ હોય
છે . ઠ0ક ઠ0ક Oચી ટકર0ઓથી, નીચેના વીતાર ુધી આછો ઢાળ હોય; 'યાં જ આવા
ર0ઝોટ" બનાવવામાં આવે છે . જોક, જવાંમદ" ક0-વીરો માટ તો અમારો આ ર0ઝોટ"
બBચાંના ખેલ $વો હતો. પણ આપણે તો બા9ુ! આ બધો તાશીરો જોઈને શીયાંવીયાં
થયેલ નીવÜદની $મ, મારાં
જ થઈ ગયા. બરફમાં લપસવાના યાલે જ અFુનને
"
ગાYો શીથીલ બની ગયાં અને આટલી ઠંડ0માં ય શર0ર પસીનો પસીનો થઈ ગયો!
ક0bગ કરવાની તો મ ના જ પાડ0 દ0ધી. mાંક ઉભા ઉભા આવા ચાળા કરતાં હઠો
પ±ુ,ં તો તો મારાં ઠાઠાં જ રં ગાઈ

ય, અને Ìુèાં, બરડ હાડકાંનો શો ભરોસો?

એટલે પહલાં તો અમે બધાં ટ¿ુબjગ કરવા ગયા. આમ તો આ રમત બાળકો
અને મારા $વા oુરવીરો(!) માટ જ હતી. સાવ સરળ ઢાળ અને ઓછ0 Oચાઈવાળ0
તે જ2યા હતી. એક બાFુએ એક દોર±ું સતત નીચેથી ઉપર જw ું હw.ું તેમાં થોડ થોડ
|તર મસ મોટા lક
ુ રાખેલા હતા. અમને દરકને હવા ભરલી અને વBચે

ડા

ર?ઝીનથી બંધ કરલી એક રબરની ટ¿ુબ આપી હતી. અમાર આ ટ¿ુબમાં બેય પગ
બહાર લંબાવી, આરામHુરશીની $મ બેસવાKું હw.ું તેની એક બાFુ એક ગાળ0યાવાÑં
નાKું દોર±ું બાંધેe ું હw.ું બlુ સરળતાથી આ ગાળ0યો આપણી ન6ક આવેલા
એકાદ lુકમાં આપણે પરોવી દવાનો. એટલે આપણને પેલા દોરડાની ગાડ0માં સીટ
અર! ુEયો, લી¶ટ (!) મળ0
સાથે ખચીને ઉપર લઈ

Page - 99 - of 224

ય.

ય. દોરડાભાઈ આપણી ટ¿ુબને ધીર ધીર પોતાની

2008

વૈરવીહાર

ઉપર પહhચીએ એટલે આપણી ટ¿ુબને એક માણસ દોરડાના સકં

માંથી

છોડાવી દ. આપણે એ નાનકડ0 ટકર0ની ટોચ ઉપર પહhચી જઈએ. પછ0 ટ¿ુબને
થોડો હડસેલો માર0એ એટલે નો/બરફ ઉપર ટ¿ુબ સરકવા માંડ. ધીર0 ધીર
પતનની ગતી વધતી

ય! નીચે પહhચતામાં તો આપણે =ુÉમાં ધસમસતી ટUક

$વા બની જઈએ.
અમે બધાએ આ મોજ બlુ જ માણી. lુ ં ય ગલઢો ગલઢો, દસ પંદર વાર આમ
ચઢઉતર કર0 આ>યો. છે ક ઉપરથી આ ર0ઝોટ"ની બાFુમાંથી પસાર થતા હાઈવેK ું
સરસ ¯ય પણ દખાw ું હw.ું નીચે ઉતરાણ બાદ, સૌથી આઘે ુધી કોણ પહhચે છે
તેની Fુવાનીયાઓએ પધા"ય આયો6.
માxું નાક તો કડકડતી ઠંડ0માં ભરાઈ ગયેe.ું lુ ં તો કંટાળ0ને બાFુમાં પાટલી
પર બેસી પડ¹ો. બધાંને આનંદ કરતાં જોવાનો આનંદ માયો! કારમાંથી બહાર
આ>યે બે એક કલાક વીતી ગયા હતા. પેશીયલ કપડાંય કટલી વખત ુધી
આપણને ગરમ રાખી શક? ગરમ ગરમ મસાલા ચા પીવાની એવી તો તલપ લાગેલી
ક, ન 9ુછો વાત ! પણ એ કડક મીઠ0, અમદાવાદ0 ચાની મ

અહj mાં?!

આ જ2યાએથી fુળ ક0bગના થાનક જતાં રતામાં નોનો એક મોટો ઢગલો
જોવા મયો. નો પીગળ0

ય 'યાર આ ઢગલામાંથી નોને ડોઝ કર0, આ

ટ¿ુબીગની સહલ એકાદ મહ0ના માટ લંબાવી દવાતી હોય છે . ડોલર કમાવવાના
અવનવા Kુસખામાં અહjના વેપાર0ઓ ભાર પાવરધા હh!

Page - 100 - of 224

2008

વૈરવીહાર

પછ0 અમે તો ક0bગ કરવાની fુય જ2યાએ ગયા. 'યાં તો મોટો માનવ
મહરામણ

Jયો હતો. ઓછામાં ઓછા હ રક માણસો હશે. સાંજના ચારક વા2યા

હશે. વીહંગ અને ઉમંગે ટ0ક0ટ લીધી. lુ ં અને વીહંગની પ'ની 6Îાસા બધો તાસીરો
જોતા, કUટ0નના આગળના ભાગમાં Êુંઠવાતાં બેઠાં. બ¼ે ભાઈઓ અને બી
શીખાઉઓને એક મહ0લાએ થોડ0 ઘણી તાલીમ અને ુચનાઓ આપી; અને પછ0
પોતપોતાના નસીબ પર છોડ0 દ0ધા. વીહંગ બી

મહાન ક0-ધરોની ચાલના

નીર0ણમાં પરોવાયો.
બ¼ે પગમાં ક0 પહર0ને અને બ¼ે હાથમાં ઠલવા માટના સળ0યા રાખી, ઉમંગ
ઉભો થવા ગયો, અને ભફાf ્ દઈને પડ¹ો. બે Yણ વાર આમ થ=ુ.ં મને ‘éી
મકટ0યસ’" Kું પી?ચર યાદ આવી ગ=ુ,ં $માં બતર પહરલો નાયક વારં વાર પડ0
ય છે ! lુ ં તો બા9ુ, ધોડ¹ો. દ0કરાને ટકો આપીને માંડ ઉભો કય. $વો પહલો દાવ
અજમાવવા ગયો 'યાં ફર0 પડ¹ો. તે જ2યાએ નો તાજો હતો, એટલે બlુ વા2=ું નહj.
બેચાર ય'નો અને બી

ખમતીધર અKુભવીઓKું નીર0ણ કર0ને છે વટ ઉમંગે

Ëકા>=ુ.ં મને મારા ક0bગ નહj કરવાના શાણપણભયા" નીણ"ય માટ વમાન

-ૃત

થ=ુ!ં
માર ખાધેલા ડોહલાની $મ, તે ચાલતો ચાલતો રોપવે પાસે પહhBયો. 'યાં
એક ફરતા દોરડા પર થોડા થોડા |તર સળ0યા પરથી રામભરોસે (!) $વી Hુરશીઓ
લટકાવેલી હતી. એક Hુરશી બેસવાની જગાએ આવે એટલે બે Yણ સેકUડ રોપ બંધ
રહ. તે દરમીયાન ક0 કરનાર Hુરશી-નશીન થવાKું . બરાબર સંગીત Hુરશીની
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રમત જ જોઈ લો ! જો ¤ુmા તો Hુરશી તમાર0 શરમ રાયા વગર હાલવા માંડ.
અહj પણ તેણે બે Yણ Hુરશી જવા દવી પડ0. પણ છે વટ Hુરશીેમી અમદાવાદ0
મેનેજરનો

ં
દ0કરો ખરોને! Hુરશી પર ચડ¹ો 'યાર જ જiયો.
પાછળવાળ0 એક

અમેર0કન બાKુ કટાgું મh કર0ને fુછમાં(!) હસી રહ0 હતી.
રોપવે તો દ0કરાને લઈને છે ક ઉપર ટકર0 પર બlુ જ ુર લઈ ગયો. મને તો
એની માને થાય તેવી ચjતા થવા માંડ0. ‘ બચાડો મારો દ0કરો ઉપર પડશે, તો તેને
કોણ ઉભો કરશે? ’ હ ર હાથવાળાને ‘ |તરની વાણી ’ થી ાથ"ના કર0ને, lુ ં
તો ઉચાટભયા" ચીે કUટ0ન તરફ પાછો વયો. 'યાં તો વીહંગ અને 6Îાસા ગાયબ.
આપણે તો બોસ! હલવાણા. પણ મશાન-વૈરા2ય કળવી, આ Fુવાનીયાઓને ુ
સદÌુÉ0 આપે તેવી ાથ"ના કરતાં; ઠંડ0 ઉડાડવા કોફ0 પીવાના >યથ" ય'નમાં  ૃ
થયા. કડવી વખ $વી અમેર0કન કોફ0 માંડ ગળે ઉતાર0, ફર0 બહાર આ>યો અને
ઉમંગની રાહ જોવા માંડ0.
'યાં પાછળથી કોઈએ ધyબો માય. અહj કયો Fુનો દોતાર આવી 9ુ2યો તે
જોવા મh ફર>=ું તો ઉમંગ! મh પર તો હરખ માય નહj. મને કહ - ” બા9ુ! મને ક0
આવડ0 ગ=ુ.ં ”

અને ખરખર તેણે પેલા ઠલવાના સળ0યાના સહાર સરક0 પણ

બતા>=ુ.ં મને ય હરખ હરખ થઈ ગયો. તે નાનો હતો અને પહલી વાર બે ડગલાં
ચાEયો હતો; 'યાર થયો હતો તેવો હરખ! મ તેનો વાંહો થાબડ¹ો.
ભાઈ તો ફર0 બીજો રાઉUડ મારવા રોપવે તરફ ઉપડ¹ા. પહલે જ ધડાક Hુરશી
ં
પકડ0 લીધી. મને થ=ું ક Ô -ુજરાતમાં ¤ુટણીમાં
ઉભો રહ તો દ0કરાને હવે Hુરશી
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મેળવવામાં વાંધો નહj આવે! Ô lુ ં હવે નીરાંતના Âાસે કUટ0નમાં બેઠો. હવે તો કોફ0ય
માળ0 મઠ0 લાગી હh! પેલી Fુગલજોડ0નો કોઈ જ પો નહj. મને થ=ું , ‘ મેEય
ચjતા, એમના ય ફરવા હરવાના દા’ડા છે , તે મજો માણતાં હશે.’
|ધાxું થઈ ગ=ું હw.ું માંડ છ વા2યા હતા તોય. બધાં ક0-ચાલકો દોડંદોડ ,
સરકતાં નીચે આવતાં જતાં હતાં. આખો વીતાર મોટ0 ¶લડ-લાઈટોથી ઝળાંહળાં
થયેલો હતો. સફદ બરફ તેમના કાશમા ઝગમગતો હતો. આ અતીમ ¯ય
માર0 જjદગીમાં lુ ં પહલી જ વાર નીહાળ0 રો હતો. mાં અમદાવાદની કહવા 9ુરતી
ઠંડ0; અને mાં આ ગાYો થી વી દતી વીકોUસીનની ઠંડ0? 'યાં તો ફશનમાં જ
બાવલા $ું વેટર પહરતા. અહj તો નીચે થમ"લ; તેની ઉપર ચાeુ કપડાં; તેની
ઉપર લાંબી બાંયKું

±ું ધોખા $ું વેટર અને છે ક ઉપર

ડો ઓવરકોટ , ઉનની

ટોપી અને ગરમ મફલર. અને છતાં ય ઠંડ0 તો Jહાંલીપા ગર0 ગયેલી !
ઉમંગે તો દસ પંદર ક0-»ટા માયા". 6Îાસા હવે માર0 બાFુમાં આવી બેસી ગઈ
હતી. અમે Yણે વીહંગની રાહ જોઈ રા. 'યાં થોડ0 વાર પછ0 ઉમંગે કું ” Fુઓ !
એ વીહંગ આવે! “ એ ભાઈ તો ુરથી બધોય સરં

મ ખભે fુક0 નોમાં ચાલતા

આવી રા હતા. તેણે તો ક0ને ‘$ 4ી vૃ~ણ’ કહ0 દ0ધા હતા!
અને અમે ક0bગની કરલી મ

વાગોળતાં, ખાસા થાક અને નસનસમાં

ભરાયેલી ઠંડ0 સાથે અમાર0 મોટલ પર રહવા ઉપડ0 ગયાં.
***
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વીકોUસીનમાં બીજો દ0વસ.
અમે ખાસ તો શીયાળાની મ

માણવા જ આ>યા હતા, એટલે મેડ0સન શહરમાં

જવાKું રા=ું ન હw.ું આ અગાઉ અમે 'યાં ઉનાળામાં જઈ આ>યા પણ હતા.
ક0bગનો શનીવાર0 થાક ઉતરતાં વાર તો લાગે જ ને? ખાસા મોડા ઉઠ¹ા. નાતો
કર0, પરવાર0 પાછા શીકાગો જવા નીકયા. આખે રતે ફર0 પાછ0 બરફ0લી સફદાઈ.
હવે તો આ બું ધોÑં ધોÑં જોઈ કંટાયા હતા. mાર ઘેર પહhચી કડક મીઠ0, મસાલા
વાળ0 ઘરની ચા પીએ અને આપgું -ુજરાતી ભોજન જમીએ, તેવી જ વાહ0શ થતી
હતી. 6Îાસાએ બાજર0ના રોટલા અને વડ0વાળ0 કઢ0 ખવડાવવાKું વચન પણ
આi=ું હw ું - પાÈું કાઠ0યાવાડ0 ભોજન!
પણ એમ સીધા ઘેર પહhચે, તો

ની ભાયડા શાના? મારા દ0કરા વીહંગને એક

નવો સણકો ઉપડ¹ો! તેણે એક રોડ સાઈન જોઈ અને ગાડ0 એક એ?ઝીટ પર લીધી.
મને એમ ક પગ થોડા હળવા કરવા તેણે આમ ક=ુp હશે. પણ બધા ટોર અને ગેસટશન વટાવી તેણે તો ગાડ0 કાઉUટ0ના (તાeુકા) નાના રતા પર લીધી. lુ ં 9ું તેનો
જવાબ જ ન આપે.
કાંઈક સરાઈઝ આકાર લઈ રું હw.ું
આમ અડધોએક કલાક પસાર થઈ ગયો. એક નાના બરફના મેદાન પાસે તેણે
ગાડ0 રોક0, અને કું ક તે એક તળાવ હw!ું શીકાગોમાં મસ મોું મીશીગન લેક
અનેક વાર જો=ું હw,ું અર અમાxું આલê2ટનKું તળાવ પણ આનાથી મોું હw.ું lુ ં
Page - 104 - of 224

2008

વૈરવીહાર

વીહંગને ‘ગiપાં ન માર અને સીધો ઘેર પહhચાડ. ‘ ; એવો વડ0લશાહ0 ઠપકો
આપવાKું વીચાર0 રો હતો 'યાં તો તેણે ગાડ0 સીધી લેકની |દર જ હંકાર0!
મારા મhઢામાંથી ‘ઓય’ કારો નીકળ0 ગયો. lુ ં બરાડ0 ઉઠ¹ો. ” અર, વીહંગડા! તાxું
કાંઈ ખસી ગ=ું તો નથીને ? હમણાં અવલમંઝીલ પહhચી જઈoુ.ં “,
પણ માળા બી ં બે જણ - ઉમંગ અને 6Îાસા તો fુછમાં $ હસે…… $ હસે!(
6Îાસાય fુઈ fુછોમાં હસે હh! )
હવે વાત એમ છે ક, શીયાળો બરાબર
થી6

Jયો હોય 'યાર, અહj મોટાભાગનાં તળાવો

ય છે . $ નાનાં હોય તે વહલાં થી6

ય અને બlુ Oડ ુધી થી6

ય.

મોટાંને વાર લાગે. મીશીગન લેક $વાં મોટાભાગે થી6 ન શક. જો ક, એમ કહ છે ક,
કનેડાના ઉર ભાગમાં

ઓ તો, તળાવ તો oું દર0યો પણ થી6 જતો હોય છે -

અલબ ઉર ુવ પાસે! હવે આ જવાનીયાંઓને આ બધી ખબર. તેમણે iલાન
કરલો ક, Ôઆ ડોહાને થી ું oું છે ? તે બતાવીએ! Ô એટલે પહલેથી સંતલસ કર0
દ0ધેલી! જો મને પહલેથી iલાનની વાત કર0 હોત; તો ઝગડો જ થાત અને આ
અતીમ સફર આકાર જ ન લેત!
બધાંએ ઉરના દશKુ,ં બરફના દશKું આ ધમ"Îાન મને કરા>=ુ.ં બાFુમાં fુકલ,
કામચલાઉ, સરકાર0 પાટ0=ું પણ વંચા>=ુ.ં જણાવેલ માહ0તી માણે તળાવમાંનો
બરફ આઠ ½ટ

ડો ક Oડો હતો! છતાં અમદાવાદ0 વભાવ માણે, અમે ગાડ0 બlુ

|દર લઈ જવાKું જોખમ, ન લીુ.ં તળાવની |દર, ક0નારાની ન6ક જ, ગાડ0 પાક"
કર0. મને થોડો હાશકારો થયો અને Âાસ નીચો બેઠો.
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હવે ભયના ઓથારમાંથી બહાર આવી મ ચાર તરફ નજર ફરવી. પાંચ છ ગાડ0ઓ
અમાર0 $મ તળાવમાં ક0નારાની ન6ક, અમાર0 $મ, પાક" કરલી હતી. બે Yણ તો
છે ક |દર! એને તળાવ કહવાય તેમ જ ન હw.ું તે તો બરફKું મેદાન બની ગ=ું હw.ું
અમે આ મેદાન પર ચાલવા માંડÆુ.ં સખત થઈ ગયેલા બરફની ઉપર પોચા નોની
ડ0 ચાદર પથરાયેલી હતી. અમે નોના ગોળા ફકવાની રમત રJયા.
થોડા આગળ ગયા; 'યાં કોઈ નીશાળના બાળકો આ>યા હશે; તેમણે સરસ મ નો
ક0Eલો બના>યો હતો. અમે ય તેની ઉપર યથાશ?તી અમારો ફાળો ઉમેય! ચાર બાFુ
બરફના મેદાનની વBચે આ નાનકડો ક0Eલો શોભતો હતો. મને વીચાર આ>યો- ” oું
આ ખરખર તળાવ જ હશે, ક માY બરફથી છવાયેe ું કોઈ ખેતર ક સપાટ મેદાન?”
વીહંગ તરત અમને બધાને થોડ ુર બેસી, કાંઈક  ૃી કર0 રહલા, એક માણસ
પાસે લઈ ગયો. ન6ક ગયા 'યાર ખબર પડ0 ક તેણે એક ખાસ r0લ વડ આઠક bચ
>યાસKું એક કાgું પાડÆું હw ું - છે ક નીચેના પાણી ુધી. તેમાં ફ0શjગ lુક નાંખી,
આઠ ½ટ નીચે આવેલ, નહj થી$લ પાણીમાંથી માછલી પકડવા તે મથી રો હતો.
બાFુની ડોલમાં પકડલી બે Yણ માછલીઓ તરતી પણ હતી.
હવે અમને તીતી થઈ ક આ ખરખર તળાવ જ હw!ું
હવે વીહંગે હ0Jમત કર0, ગાડ0 વધાર |દર લીધી. હવે આપણે ય બા9ુ ઉ'સાહમાં
આવી ગયા હતા. તળાવ પર ગાડ0 ચલાવવાની મ
લીધી, ક Ðુંક±ું આવે ઘર ….
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પણ માનસદશમાં આ અવણ"નીય, અતીમ, અનUય અKુભવ થાયી ઘર કર0
ગયો.

અKુLમણીકા
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બlુમાળ0 મકાનમાં
( એક મીYના અKુભવ ઉપર આધાર0ત )
તમે નવાસવા જ હFુ અમેર0કા આ>યા છો. તમારા |ગત સગાને ઘેર,
શીકાગોના એક પરામાં તમારો નીવાસ છે . તમારા આગમનને માY બે એક મહ0ના
જ થયા છે . આટલા મોટા શહરની ઝળાંહળાં રોશની અને ચહલપહલથી તમે
| યેલા છો. તમારા સદભા2યે તમારા સગાના એક મીY

યાં કામ કર છે ; તે

કાKુની પેઢ0માં તમને કામચલાઉ નોકર0 પણ મળ0 ગઈ છે . તમે કામથી અને
શહરથી થોડા થોડા માહ0તગાર પણ થવા માંડ¹ા છો. પણ આ અવનવા દશની
અ ણી હરકતો તમને અવારનવાર પજ>યા કર છે .
એક સલોણી સવાર તમને સhપાયેલા એક કામ માટ તમે નીકળ0 પડો છો.
પેઢ0ના એક ઘરાકને તમાર શીકાગો ડાઉનટાઉનમાં આવેલી કોટ"માં લઈ જવાના છે ,
અને વક0લ પાસે પહhચાડ0 દવાના છે . ઘરાક પણ આવડા મોટા શહર માટ તમાર0
$મ બીનઅKુભવી છે . તમે સjદબાદની પહલી સફરની $મ આ મહાન કાય" પાર
પાડવા vૃતની¡ય છો. ઘરાકની સાથે તમાર0

ણીતી લોકલ Vનમાં ચડો છો.

ં ાઈની Vનની સાથે તમારા મનમાં આની સરખામણી થતી રહ છે . mાં તે હયા
fુબ
સાથે હ= ું ભjસાય તેવી હકડઠઠ ભીડ; અને mાં આ રાજરાણી? તમને વતનની એ
ં
એ fુ¯કલીઓનો અભાવ(!) તમને સાલે
ણોની યાદ તા6 થઈ આવે છે . fુબાઈની
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છે પણ ખરો. અહj બું >યવથીત છે ; અને છતાંય કાંઈક Hુટ છે . એ Hુટw ું oું છે ;
તેનો ઉકલ હ6 તમને મયો નથી.
ગાડ0 9ુરપાટ ડાઉનટાઉન તરફ ધસી રહ0 છે ; તમારા વીચારોના ટોળાની $મ.
છે વટ તમાર ઉતરવાKું ટશન આવી ગ=ુ.ં તમે બ¼ે ઉતર0ને ટશનની બહાર આવો
છો. તોતjગ ઈમારતોનો સfુહ તમને ઘેર0 વળે છે . ‘ વીUડ0 સીટ0 ‘ તર0ક vુયાત
શીકાગોની એ કડકડતી ઠંડ0 હFુ તમારા કોઠાને સદ0 નથી. તમાxું એકમાY લય છે
ં ા fુગ
ં ા એ
- તમાર $ મકાનમાં પહhચવાKું છે તેની |દરની ઉ~મા! તમે બ¼ે fુગ
દ0શા તરફ લગભગ દોડો છો. ઓવરકોટ અને Ìુટમો ંના ઠઠારા તમને બlુ આકરા
લાગે છે .
છે વટ તમે એ મકાનમાં પહhચી

ઓ છો. તમાર બતાળ0સમા માળે પહhચવાKું

છે . આઠ દસ લી¶ટમાંની કઈ લી¶ટ તમને 'યાં 9ુગાડશે; તે અસમંજસમાં તમે પહલી
$ લી¶ટ આવે છે ; તેમાં ચડ0 બેસો છો. |દર ગયા પછ0 તમને ખબર પડ છે ક,
આ તો એક0 નJબરના માળોએ પહhચાડતી લી¶ટ છે . તમે તો દશી ÌુÉ0 વાપર0
એકતાળ0સમા માળે ઉતર0

ઓ છો. એક જ માળ ચઢવાKું છે ને? તમે દાદર તરફ

જવાનો રતો વી$તાની fુાથી શોધી કાઢો છો. પેલા ઘરાક તો તમારા $ટલા પણ
ણીતા નથી. તમે બ¼ે એક દાદરો ચઢ0 કોટ"વાળા માળના બારણાને હડસેલો છો.
અને જો થઈ છે … એ બારgું Hુલw ું નથી.
તમે અસમંજસમાં પડ0

ઓ છો. તમારા બે સીવાય 'યાં કોઈ જ નથી. તમે

બારgું ધમધમાવો છો. પણ બારણાની બી6 તરફ કદાચ કોઈ જ નથી. હવે તમારા
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હોશકોશ ઉડ0

ય છે . માY પંદર જ મીનીટ બાક0 છે . તમે બીજો એક દાદર ચઢ0

ઓ છો. પણ 'યાં ય fુઈ આ જ સીટમ છે . હવે આ કડકડતા શીયાળામાં તમને
પસીનો ટ0

ય છે . તમે પાછા દાદરા ઉતર0ને ફર0 બતાળ0સમા માળે આવી

છો. કદાચ તમારા સદનસીબે બારણાને સદÌુÉ0 આવી હોય અને તે Hુલી

ઓ

ય. પણ

પર0થીતીમાં કશો ફરક પડ¹ો નથી.
તમે હવે હાંફળા ફાંફળા બની

ઓ છો. એક મહાન નીણ"ય તમારા

ચીદશમાં જUમ લઈ ¤ુmો છે . છે ક નીચે પહhચી જવાનો. માY માળની ગણતર0
ન ુલાય તેટલી જ oુધÌુધ રાખી, fુઠ0ઓ વાળ0, તમે બ¼ે સડસડાટ નીચે ઉતરવા
માંડો છો. પતન માટ પણ આટલો ય'ન કરવો પડ; તેની સામે તમારા મનમાં
આLોશ આકાર લેવા માંડ છે ! આખી સીટમ અને આજના તમારા fુકર સામે
તમારો -ુસો ઠલવાતો

ય છે . ઉતરવાનો ય'ન, સમયસર નહj પહhચવાનો ડર

અને આ નવો જUમેલો Lોધ તમારા પસીનાની માYાને ઓર વધાર0 fુક છે . અને તમે
તો લાંબી બાંયKું વેટર, મફલર અને ઉપર ચઢાવેલો ઓવરકોટ કાઢવાKું પણ ુલી
ગયા છો!
નીચે ઉતરતાં, કદાચ તમાxું નસીબ જોર કર0

ય તેમ, તમે બેચાર બારણાં

ખોલવા ની~ફળ ય'ન પણ કર0 Fુઓ છો. અડધે રતે માંડ પહhચો છો, અને પગના
ગોટલા ચઢવા માંડ છે . ઉતરવાનો થાક પણ 6રવવો કઠણ થતો

ય છે . પણ

ઈÂરvૃપાએ, બેળે બેળે, તમે પતનના |તીમ ચરણxુપ, પહલે માળે આવી પહhચો
છો. મનમાં ડર તો છે જ ક, જો એ બારgું બંધ મ=ું તો મરાણા!
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પણ તમાxું ર0સાયેe ું નસીબ આખર યાર0 આપે છે . એ વગ"K ું Zાર Hુલી

ય

છે . તમારા બ¼ેના દ0લમાં ‘હાશ! ટÁા.Õ નો મીઠો મધ $વો શyદ સર0 પડ છે . હવે
તમે Ôબlુ ચોકસાઈ9ુવ"ક લી¶ટ કયા માળે જવાની છે ; તેની ચકાસણી કયા" વીના
લી¶ટમાં ચઢું નથી.Õ : તેવો oુભસંકEપ કર0 લો છો. તમાર0 દશી |kે6માં તમે
Yણ ચાર સહવાસીઓને 9ુછ0 પણ લો છો. માંડ માંડ એ ગોટપીટમાંથી તમને
સધીયારો અને માગ"દશ"ન મળે છે ક, કઈ લી¶ટ તમારા લયથાને તમને
પહhચાડવા સમ છે . હવે તમને લી¶ટની |દર લખાઈને આવતી ુચનાઓ પણ
ધીમે ધીમે સમ વા માંડ છે .
અને છે વટ તમે એ બેતાળ0સમા માળે આવી 9ુગો છો. તમે પાંચ મીનીટ મોડા
પડ¹ા છો; તેનો અ'યંત રં જ અને -ુનાની લાગણીથી તમે ઘેરાયેલા છો. લોબીમાં
તમારા વક0લની શોધ તમે આદરો છો. સદભા2યે તે મહાશય હFુ આ>યા લાગતા
નથી.
અર બાપલા! કાગડા બધે કાળા જ હોય છે . અને કાળા ડગલા પહરલા વક0લો
તો કાગડાથી પણ ચઢ0યાતા હોય છે ! તમને એક ુ~ટ વીચાર પણ આવી

ય છે ક,

જજ અને વક0લ બ¼ેને ‘ અમ વીતી w ુજ વીતશે… “ વાળ0 થાય તો કવી મ

પડ0

ય ?!
આમ તમાxું મહાભીની~Lમણ પાર પડ છે .
ુ ીથી તમાર0
બપોર પાછા ઓફ0સ પહhચો છો; 'યાર તમારા સહકાય"કરો સહાKુત
કરમ કઠણાઈ સાંભળે છે . પછ0 તમને Îાન આપવામાં આવે છે ક, દરક માળ પર
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ગોખલા $વા કબાટમાં એક વીચ આપેલી હોય છે ; $નાથી તમે માળની લોબીમાં
ઉઘડw ું બારgું સહલાઈથી ખોલી શકો છો. તમને પણ આવા બતાળ0સ ગોખલા
જોયાKું હવે તરત યાદ આવી

ય છે !

6વનમાં આવતી fુ¯કલીઓની ચાવીઓ ધરાવતા આવા ગોખલા શોધી કાઢવાની
વીણતા ાiત કરવા તમે હવે vૃતની¡ય બનો છો. આ વીચીY દશની અનેક
વીચીYતાઓમાં તમારો આ નવો અKુભવ, આ નવી હરકત, એક ઓર વધારો છે .
તમારા ઘડતરની એક ઓર પાયાની bટ તમને આ$ ાiત થઈ છે .

અKુLમણીકા
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મનની ખjટ0

અમારાં ઘરમાં ર0પેરકામ માટ એક ુથારને બોલાવેલો. એના કામના પહલા
દ0વસની આ વાત છે .
કામ પર આવતાં રતામાં ટાયર પં?ચર થ=ુ.ં એમાં એનો એક કલાક બગડ¹ો.
કામ શxુ કયા" પછ0 અધવBચે એની ઈલે?V0ક કરવત બગડ0 ગઈ. દ0વસ 9ુરો થયા
પછ0, ઘર પાછા જતી વખતે, એની નાની Vક ચાલી નહj. lુ ં એને માર0 ગાડ0માં એના
ઘેર fુકવા ગયો. રતામાં એ એક પણ શyદ બોEયો નહj.
અમે એના ઘેર પહhBયા 'યાર એણે કું : ‘ઘરમાં થોડ0 વાર આવો ને ! મારાં
પ'ની અને બાળકોને તમને મળ0ને આનંદ થશે.’
ઘરમાં દાખલ થતાં પહલાં નાના ઝાડ પાસે એ રોકાયો. બ¼ે હાથ એણે ઝાડ પર
f ૂmા. બારણામાં દાખલ થતી વખતે મ એનામાં અજબનો ફરફાર થતો જોયો. એના
થાકલા ચહરા પર મીત ફર0 વ=ુ.ં એનાં બે બાળકોને વહાલથી ભેટÁો અને પ'નીને
¤ુમી આપી. મને એ કાર ુધી fુકવા આ>યો.
અમે પેલા ઝાડ પાસેથી પસાર થયા; 'યાર માxું vુw ુહલ lુ ં રોક0 શmો નહj. મ
એને 9ુછ¿ું : ‘ઘરમાં દાખલ થતાં પહલાં તમે ઝાડને શા માટ અડ¹ા ?’
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O 'યાં કોઈ ને કોઈ તકલીફ

તો આવવાની; પણ એક વાત નÈ0 ક, ઘર મારાં પ'ની અને બાળકોને એની સાથે oું
લેવાદવા? એટલે,

યાર સાં$ કામ પરથી ઘર પાછો આું ં 'યાર તકલીફો આ ઝાડ

પર લટકાવી દઈ ઘરમાં દાખલ થાO ં. સવાર કામ પર જતાં આ ઝાડ પરથી
તકલીફો પાછ0 લઈ લO ં. પણ નવાઈની વાત તો એ છે ક, રાતે fુકલી
તકલીફોમાંથી ઘણીખર0 સવાર 'યાં હોતી નથી.
- દોહા, કતારના ઓડ0ટર 4ી. િનલÜપ ભÖનો આ ેરણાદાયી વાતા" લખીને મોકલવા
માટ Hુબ Hુબ આભાર.

અKુLમણીકા
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માર0 પહલી અને સૌથી લાંબી અટmા વગરની fુસાફર0
oું તમે અવલ મં6લની ધાર0 ? !!
દર0યામાં અડધો એક કલાકની fુસાફર0 તો કર0 હતી પણ 40 કલાક ુધી જમીન
પર ઉતયા" વીના મે?સીકોના એક બે થળોએ જવાની Àઝનો આ અKુભવ અજોડ
હતો. Vનમાં પણ 36 કલાકથી વધાર સળંગ fુસાફર0 કર0 નથી, અને તે પણ જમીન
પર પગ fુmા વીના! અમદાવાદથી કલકા જતાં પણ વBચે ઘણા ટશનો પર ચા
પાણી કરવા, ક કંઇ નહj તો પગ ટો કરવાય નીચે ઉતયા" હોઇoુ.ં

અતી આુનીક આ જહાજમાં પગ fુકતાં જ આશંક0ત દયને ÔટાઇટનીકÕ યાદ
આવી ગઇ! અને “હા6 કાસમ ! તાર0 વીજળ0…“ પણ !
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રોજ બે Yણ કલાક બાળકો સાથે ગરમ અને ઠંડા પાણી ભરલા પા અને 9ુલમાં
નહાવાનો અKુભવ, અને »તરરા~V0ય fુસાફરો સાથે 40 કલાક સાથે રહ0ને
6વવાનો અKુભવ કંઇક ઓર જ હતો. જહાજની વીશાળતાને કારણે અને Fુદા Fુદા
માળોએ જતી અનેક લી¶ટોને કારણે ુલ-ુલામણી માં અથડાવાની, ‘Comedy of
errors’ ની પણ, લીજત કહો તો લીજત, અને અકળામણ કહો તો અકળામણનો
અKુભવ પણ લઇ જોયો!
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નીકયા 'યાર જ આગાહ0 થયા માણે, વાવાઝોડા જોડ ટÈર ઝીલવી પડશે તે
ભયનો ઓથાર તો હતો જ. પણ તે ભાઇ તો mાંક બી$ જ તોફાન કરવા ફંટાઇ ગયા;
એટલે અમે બચી ગયા! કiટને લાઉડ પીકર પર હયાધારણ આપી હતી ક, તેમનો
ટાફ સતત હવામાનના વતા"રા અને 4ીમાન વાવાઝોડાની ચોક0માં છે અને જxુર
પડ તો અમારો કાયL
" મ બદલી બી6 કોઇ સલામત જ2યાએ ફરવા લઇ જશે. પણ
આપણા અમદાવાદ0 હયામાં થોડો ફફડાટ અને ખચÜલા fુળાના પતીકા $વા ડોલર
માટનો વલવલાટ તો રા જ કય!
મે?સીકોના કાંઠ ોkેસો બીચ પર પહલી fુલાકાત હતી. ઉતરતાં જ અમેર0કા
સાથે સરખામણી થઇ ગઇ. કાંઠથી વીસેક માઇલ ુર આવેલા =ુકાતાન ાંતના
પાટનગર ‘મેર0ડા’ શહરમાં લઇ ગયા; 'યાર આપણા દ0વ ક દમણ યાદ આવી ગયા.
વતી પણ ભારતની $મ ઘણી બધી – 10 લાખ!
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1642 ની સાલમાં પેનના લોકોએ મે?સીકોને 6તી લીું તે પહલાંની માયા
સંvૃતી તો ન~ટ થઇ ગઇ છે , પણ તેના થોડા ઘણા અવશેષો અને એક કલા'મક
મારક જોવા મયા. 6તી લીધેલી આ સંvૃતીના પવીY થળ સમા પીરામીડોને
જમીનદોત કર0 તેના પ'થરોમાંથી બનાવેe ું દવળ પણ જો=ુ.ં અને 'યાર મહJમદ
ઘોર0, સોમનાથKું મંદ0ર, ભીમદવ સોલંક0 અને ચૌલાદવી યાદ આવી ગયાં. આમ
છતાં 

6વનમાં Fુની સંvૃતીના ર0ત-ર0વાજો અને હતકલા ધરબાઈને રહ0

ગયા તો છે જ. ખર0દ0 કરવા માટ આw ુર બાKુઓને દોકડાના ભાવની ચીજો મસમhઘા ડોલરમાં હhશે હhશે ખર0દતી પણ જોઈ! kામીણ કાના રમકડાંઓથી | ઇ
ગયેલાં, અને માબાપોને ખર0દવા મજÌુર કરતાં લેટટ વીડ0યો ગેમ રમવા ટવાયેલાં
ુલકાંઓ પણ જોયા!
અમાર0 આ પછ0ની fુલાકાત કોËમલ નામના એક મસ-મોટા ટા9ુ પર હતી. 'યાં
નબાજ અમેર0કનો તો નોકë લjગ અને vુબા ડાઇવjગની જ ં ળમાં રત હતા, યાર
આપણે સલામતી શોધતી  ના તીનીધીઓ, મીની સબમર0નની મોજ લેવા
ઉપડ¹ા. આ તો નામની જ સબમર0ન હતી! મોટરબોટના તળ0યામાં દસેક ½ટ નીચે
25-30 માણસોને બેસવાની સગવડ કરલીહતી અને તેની દ0વાલો મજÌુત પણ
પારદશ"ક કાચથી જડલી હતી. આથી દર0યાની નીચેની સપાટ0 પરની ર0ફ અને
માછલીઓ જોઈ શકાય - આ0કાના સફાર0 પાક"ની $મ. આપણે માછલી ઘરમાં અને
ં
મઝાની કોરલ(
માછલીઓને આપણને જોવાનો Eહાવો! અમને આશા હતી ક ુદર
પરવાળા) જોવા મળશે. પણ સમ ખાવા $ટલી એક પણ કોરલ ન દખાઇ. ુષણને
કારણે બધી ન~ટાય થઈ ગયેલી હતી. મન વા=ું ક નસીબમાં હશે તો
ઓVલીયા/ U=ુ ઝીલેUડ જઇoું અને kેટ કોરલ ર0ફની મઝા માણીoું !
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પણ ખર0 મઝા તો vુબા ડાઇવjગ કરતા પેલા

નબાજોને જોવાની આવી. મંદ

ગતીના સમાચારમાં જોવા મળે તેવી તેમની હ0લચાલ જોવાની બાળકોને બlુ જ
મઝા આવી.આવતા જUમે આવા ઠકડા પણ મારoું એવો સંકEપ કર0 લીધો.
વળ0 પાછા વહાણમાં અને વહાણવટ0 જjદગી શ; ફર0 40 કલાકની સોનેર0 $લ
અને પાછા અમેર0કા. અહj તો કટમ અને ઇમીkેશન માટ જડબેસલાક ચેકjગ. એ
પતાવી બહાર નીકયા અને અમેર0કન ચહલ પહલની ુનીયા. પાછો પાંચ કલાકનો
rાઇવ અને રતામાં FુK ું અને

ણીw ું $ક-ઇન-ધ-બો અને ફાટ ìડ અને 9 ૃºવીનો

છે ડો ઘર!

ાફર0ની
ની વીગતો
fુસાફર0
26 ઓગટ 2006 સવાર 8-00 વાગે
• આલ:U2ટનથી ગેEવેટન જવા યાણ
26 ઓગટ 2006 સાં$ 4-00 વાગે
• ગેEવેટનથી વહાણમાં યાણ
28 ઓગટ 2006 સવાર 8-00 વાગે
• ોkેસો બીચ – મે?સીકોમાં ઉતરાણ , મેર0ડા શહરની fુલાકાત
28 ઓગટ 2006 સાં$ 5-00 વાગે
• વહાણમાં યાણ
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29 ઓગટ 2006 સવાર 8-00 વાગે
• કોËમલ ટા9ુ પર ઉતરાણ અને મીની સબમર0નમાં દ^રયાના તળ0યાKું
અવલોકન
29 ઓગટ 2006 સાં$ 5-00 વાગે
• વહાણમાં પાછા યાણ
31 ઓગટ 2006 સવાર 8-00 વાગે
• ગેEવેટન ^કનાર પરત
31 ઓગટ 2006 બપોર 3-00 વાગે
• આલ:U2ટન પરત
———————————————–

વહાણની
વહાણની વીગતો
• બનાવટની સાલ - 1991
·

બનાવટKું થળ – હલસીUક0- ફ0UલેUડ

• લંબાઈ

- 855 ફ0ટ

• ક0લથી Oચાઈ - 203 ફ0ટ
• vુલ વજન

- 70,367 ટન

• fુસાફરોના વપરાશ માટના માળ Ð 11
• અમાર0 સાથેના fુસાફરોની સંયા – આશર 2000
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• ુસજ મો – આશર 800
• આHું વહાણ વાતાKુvુલીત
• અUય સવલતો
·

વીશાળ રટોરUટો – 3

·

ટબલ ટનીસ

·

ચાઈનીઝ રટોરUટ – 1

·

વીડ0યો ગેમ સેUટર

·

લીકર બાર – 4

·

પીયાનો xુમ

·

w ુતક પર ચોવીસ કલાક kીલ

·

સન બેધjગ માટ >યવથા

અને કાફ

·

શોપjગ સેUટર

·

સાઇબર કાફ

·

ે 0
આટ" ગેલર

·

ઠંડા/ગરમ પાણીના 9ુલ – 7

·

નાનાં

·

y=ુટ0 પાલર
" અને પા

·

સેમીનાર હોલ

·

ટ0નેજસ" માટ ડાUસ xુમ

·

થીયેટરો – 2

·

અ'યંત આુનીક લી¶ટો – 12

·

લાયÄેર0

·

એV0યમમાં

·

કસીનો

·

કાડ" xુમ

·

લાઇફ બોટ – 12

·

મીની ગોEફ

·

આુનીક ઓશન રડાર, હવામાન

·

જોગjગ Vક

રડાર

·

બાકટ બોલ ે?ટ0સ નેટ

સગવડો

માટ

ડ– કર

>યવથા

ુશોભીત

મીની

ઓપન લી¶ટ – 2
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માર0 પહલી fુસાફર0
આમ તો મારા બા9ુ6 રEવેમાં નોકર0 કરતા, એટલે ફટ" ?લાસનો પાસ તેમને
મળતો. આથી તેમણે અમને ઘણી બધી fુસાફર0ઓ કરાવેલી, પણ તે બધી તો
બાદશાહ0. મારા બા9ુ6 Fુના જમાનાના અને ઘણા ચીવટવાળા, એટલે ઘેરથી
નીકળ0એ 'યારથી જ પાછા આવવાKું ર0ઝવÜશન થઈ ગયેe ું હોય.આખી fુસાફર0
નીવ:Ïને અને તેમની છYછાયામાં પસાર થાય.
પણ આ$ વાત કરવાની છે તે મારા 6વનમાં, મ પોતે કરલ પહલી
fુસાફર0ની…
***
મે મહ0નાની આનંદભર0 બપોર હતી. ભણતરના છે Eલા વષન
" ી પર0ા હમણાં જ
પતી હતી. લાયÄેર0માંથી સવાર લાવેલી ચોપડ0 વંચાતી હતી. 'યાંજ બhબધડાકા
$વો એ તાર( ટલીkામ) આ>યો. મોટાભાઈ ( પી=ુષભાઈ) મને રા fુUી (
આUáદશ ) બોલાવતા હતા. તે 'યાંની પેપર મીલમાં ચીફ એU6નીયર હતા અને
નોકર0Kું નÈ0 થઈ જશે, તેવી હયાધારણ આપી હતી. અ'યારના =ુવાનો $વી
કર0યરની કોઈ કEપના ક ચjતા ન હતી. મતીમાં જ ભણાઈ ગ=ું હw.ું કોઈ અર6ઓ
પણ હFુ કર0 ન હતી. આ તો સામે ચાલીને લા±ુ મhમાં આવી ગયો હતો.
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બા9ુ6 તરત ટશને જઈ માર0 ટ0ક0ટ કઢાવી આ>યા. બહને ( અમાર0 બાને
અમે બહન કહતાં. ) થોડો નાતો બનાવી આiયો અને Yણેક કલાકમાં તો બંદા
ઉપડ¹ા. છે Eલી ઘડ0એ ખર0દલ ટ0ક0ટમાં ર0ઝવÜશન તો mાંથી હોય? પણ બા9ુ6
અમદાવાદ ટશને કામ કર; એટલે તેમની લાગવગથી vુલીએ બાર0 પાસેની સાર0
સીટ પર જ2યા કર0 આપી. ુરત ઉતય. 'યાંથી જ ઉપડતી ટાiટ0 લાઇનની ગાડ0
હFુ fુકાઈ ન હતી. એટલે $વી ગાડ0 fુકાઈ ક તરત ચઢ0 ગયો, અને સાર0 જ2યા
મળ0 ગઇ. ુસાવળ ુધીની તો શાંતી થઈ.
બંદા તો રા પાઠમાં!
ુસાવળ રાYે બે વાગે આવે. ટશન જw ું રહશે તો oુ;ં તેના ઉચાટમાં

ગતો જ

રો. ચીÈાર ગીરદ0માંથી માંડ રતો કર0 ુસાવળ ટશને ઉતય. રાYે Yણ વાગે
ં ાઇ–હાવરા વBચેની કો’ક મેલ ગાડ0 પકડવાની હતી. ગાડ0 આવી. ચીÈાર ડyબો.
fુબ
માંડ માંડ |દર ચઢÁો. ઉભા રહવાની જ2યા માંડ મળ0.
બી

દ0વસે બપોર બાર વાગે વધા". માર0 હાલત તો બેવડો પીધો હોય તેવી.

દાતણ પણ કરલ નહj અને ઉતરતાં લાગેલા ઝટકાથી પેટ0Kું હUડલ પણ w ુટ0 ગ=ુ.ં
ઉતર0ને દોર0 બાંધી. પાછ0 અઢ0 વાગે ચોથી ગાડ0 પકડવાની હતી, અને તે પણ કઇ?
kાUડ VUક એ?સેસ - દ0Eહ0–માસ મેન લાઈન પર! આ વખતે તો નÈ0 ક=ુp ક,
ર0ઝવÜશનવાળા ડબામાં જ ચઢું છે . ઇÂરvૃપા ક, ટ0.ટ0.ઈ. ના દયમાં રામ વયા,
અને મને બેસવાની એક સીટ આપી. રાજસjહાસન મ=ું હોય તેવો આનંદ થયો.

Page 123 of 224

વૈરવીહાર

પણ Yી

દ0વસની આગળની fુસાફર0નો કાEપનીક ઓથાર માથા પર સવાર હતો,

એટલે fુસાફર0માં કાંઈ
Yી
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J=ું નહj! ઉચાટથી બેઠો રો.

દ0વસની વહલી સવાર! પાંચ વાગે વીજયવાડા ટશન પર ઉતય. ‘-ુડ

ુ )ુ માં જ બધા બોલે! આપણને ઉચાટવાળ0 fુસાફર0માં £ઘ તો શી
-ુડ’ ભાષા(તેeર0તે આવી હોય? કડવી વખ $વી અને સમ ખાવા માY જ ુધ નાંખેલી કોફ0 પીધી,
પણ તે તો અf ૃત $વી લાગી! ઘેરાયેલી »ખો, વીખરાયેલા વાળ, અને Yણ દ0વસથી
નહj નહાયેલા શર0રમાંથી સરતી, મહનતના પસીનાની સોડમ! કાળા સીસમ $વા
લોકો, આ પરદશી $વા લાગતા ગોરાવાનના છોકરા સામે જોયા જ કર.
મારા મનમાં તો બોસ! શંકા-vુશકં ાઓનાં વાવાઝોડાંનાં ધણનાં ધણ ધસી આવે.
ણે ક ¶લોર0ડાKું સાય?લોન. અશોકવાટ0કામાં સીતા6ને કું લાગw ું હશે તેનો
યાલ આવી ગયો. માર0 ઉJમર આમ તો બાવીસ વષ"ની, પણ એકવડ0યા બાંધાને
કારણે સાવ નાનો લાગતો. મનમાં તો lુ ં ખરખર ુFુ.ં આ રાસ $વા દખાતા
લોકોના દશમાં mાર ભાઈ-ભાભીને મÑં; એ જ તે ણKું એક માY 6વનલય હw!ું
ૌપદ0 વયંવરમાં અFુને
" કરલા મ'યવેધ $ું ! પણ માર0 ૌપદ0 mાં?! અને જો
માર0 ઈવડ0-ઈએ મને એ વખતે જોયો હોત તો? આપણે તો બા9ુ Ôર0$?ટÕ થઈ ગયા
ં
સાથે જોડાયો હોત!
હોત અને આપણો સંસાર »áમાં જ કોઈ ¯યામુદર0
છ ક સાડા છ વાગે ગાડ0 આવી. કઇ? માસ-હાવરા મેલ. ચીÈાર ગીરદ0.
ર0ઝવÜશનનો ડyબો ઘણો ુર હતો. 'યાં ુધી જવાની માનસીક હ0Jમત અને શાર0ર0ક
તાકાત હોય; તો 'યાં ુધી જO ને? હ0Jમત કર0, વીર નમ"દને યાદ કર0, યાહોમ કર0ને
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ઝંપલા>=ુ.ં માંડ ડyબામાં પઠો. મારામાં એ અુત9ુવ" સામºય" mાંથી આ>=ુ;ં એ પણ
એક મોું રહય છે ; $નો ઉકલ હFુ ુધી મને મયો નથી. પેટ0 fુકવાની જગા તો
હોય જ mાંથી? પેટ0 ખભે ઝાલીને કલાકક ુધી માY એક જ પગ પર કઈ ર0તે ઉભો
રો હોઈશ, તે કEપી જોજો. થોડ0 વાર કોઈના દ0લમાં રામ વયા, અને મને ઉપરની
બથ" પર પેટ0 fુકવાની જગા કર0 આપી. ધીર ધીર બે પગ fુકવાની જગા પણ થઈ
ગઈ!
ઈÂર કટલો દયાÑ હોય છે , તેની સાાત તીતી થઈ ગઈ!
બપોરના બારક વા2યાના ુમાર રા fુUી ટશન આવશે, તેના ુહાના
દ0વાવiનો જોતાં સમય પસાર થતો ગયો. HુEલા બારણામાંથી vૃ~ણા–ગોદાવર0
વBચેના ફળÔ ુપ દશના દયંગમ ૃ¯યોય મનને કોઇ શાતા આપતા ન હતા.
ગોદાવર0 નદ0ના મહાન અને અતીશય લાંબા 9ુલ પરથી ગાડ0 પસાર થઈ રહ0
હતી; 'યાં જ ઝબકારો થયો! મોટાભાઈ

યાર છે Eલી વાર અમદાવાદ આવેલા, 'યાર

એમ કહતા હતા ક; તે ‘ગોદાવર0’ ટશને ઉતર છે . ગાડ0 ગોદાવર0 ટશનનો સી2નલ
વટાવી iલેટફોમ" પર ઉભી રહવાની તૈયાર0 કર0 રહ0 હતી, 'યાર જ આ કવળ-Îાન
લા@=ું !
અુત9ુવ" સામºય" દાખવી, આગળવાળાને હડસેલી, બંદાએ ખરખર યાહોમ
કર0ને બારણાં તરફ મરણીયો યાસ કર0ને ઝંપલા>=ુ!ં એક છલાંગ અને અડબડ0=ું
ખાતાં બચીને, ગોદાવર0 ટશન પર માxું 'ય અવતરણ થ=ુ!ં
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ભાઈ હાજર હતા. તેમણે મારા દ0દાર જોઇને એક જ ¾ કય : “કમ તને કોઇએ
માય હતો?” તમે નહj માનો – lુ ં ર0તસર રડ0 પડ¹ો. ભાઈએ આÂાસન આi=ુ,ં ક
“ એ તો એમ જ હોય! - પોતાના પગ પર ઉભા રહ0એ 'યાર આમ પણ બને,
એું પણ બને! “
અમે ઘર તરફ યાણ આદ=ુ.p 'યાં ગરમા-ગરમ પાણીથી નહાવાની $ મ
આવી છે . ભાભીએ બનાવેલી -ુજરાતી, મસાલાવાળ0 ચાની સાથે ગરમા ગરમ
વઘારલી ઈડલી આરોગવાની $ લીજત આવી હતી, તે પછ0 ફાઇવટાર હોટલમાં
પણ કોઈ દ0વસ આવી નથી!
કાલે oું ખાું હw,ું તેય મને યાદ રહw ું નથી. પણ મે-1965 માં કરલી આ
fુસાફર0, ગઈકાલે જ

ણે બની હોય, તેવી યાદ છે . 'યાર બાદ તો ઘણી બધી

fુસાફર0ઓ કર0 –

તના વાહનોમાં - પણ આનો તો રં ગ જ Uયારો હતો!

ત

વો ુલી દાતાં ફ0ર યાદ આ ગયી……

અKુLમણીકા
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fુબ
ચા!
ં ાઈમાં રાતે ચા!
ં ાઈના તારદવ વીતારમાં રહો છો. દરરોજ સાં$ તમારા બી
જયેશ, તમે fુબ

બે

દ0લો ન મીYો સાથે મળવાની તમને આદત છે . તમે Yણે મીYો ન મળો તો
એકયને ચેન ન પડ; એવી ગાઢ0 એ બીરાદર0 છે . બસટUડ ઉપર ક, કોઈ બંધ
ુકાનના ઓટલા ઉપર, તમાર0 Yણેની Fુગલબંધી રોજ
અલકમલકની વાતો અને ગપાટામાં mાં સમય પસાર થઈ

મતી હોય છે .
ય છે ; તેની એકયને

ખબર પડતી નથી.
ભારતના ધાનમંYી ક રા યના fુય મંYી કારભાર ચલાવવામાં oું ુલ કર0
રા છે ; એ તમે બlુ ગંભીરતાથી ચચ છો. અથવા L0કટની ટટમેચમાં કોને કiટન
બનાવવામાં આવે; તો ભારતની ટ0મ કાંઈક ઉકાળ0 શક; તે તમારા એ લંÌ ુ મીYને
બરાબર ખબર છે . વળ0 કો’ક વાર Ôમીનાvુમાર0, શમ:લા ટાગોર અને હમા માલીની
એ Yણમાંથી વધાર સૌUદય"વાન કોણ?Õ એ બાબતમાં તમારા Yણેના પોતપોતાના
ખયાલો હોય છે ! પણ કદ0 આ મતભેદોએ તમાર0 મીYતાને ઉની »ચ આવવા દ0ધી
નથી. બધી બાબતમાં અ¤ુક મતભેદ હોવા છતાં, મીYતા ટકાવવાની આ બાબતમાં
તમે Yણે હJમેશ એકમત હો છો!
અને તે દ0વસે આવી જ કોઈ ચચા"માં ગળા±ુબ તમે Yણેએ બસ ટUડ પર
આવતી છે Eલી બસને વીદાય આપી દ0ધી છે . પણ તમાર0 ગંભીર ચચા" એક એવા
અગ'યના Yીભેટ ક ચાર રતે આવીને ઉભેલી છે ક, તેના મહ'વના નીણ"ય |ગે
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એકવાકયતા સાધવાનો છે Eલો íતન કરવાKું અ'યંત જxુર0 બની ગયેe ું છે . આમ
ન થાય તો વીÂશાંતી જોખમમાં fુકાઈ શક છે ! કદાચ આવતીકાલ સવાર અgુ=@ુ ધ
પણ છે ડાઈ

ય એવી આ ગહન બાબત છે ! રોજના નીયમ માણે Yણમાંથી એક

પણ, ‘ જવા દો ને યાર, હવે કાલે વાત.’ એમ આળસ મરડ0ને બોલવા તૈયાર નથી.
ખરખર કોઈ ગંભીર બીના ઘટવાની છે .
અને એમ જ બને છે !!!
હવે રાતના એક વાગી ગયો છે . આ ગહન ¾નો ઉકલ લાવવા; ચાનો કપ તમને
Yણેય જણને બlુ જxુર0 લાગે છે . તમે સામેની ½ટપાથ પરની એક દશી હોટલના
ુ તે નÈ0 કરો છો. કમ સે કમ આ એક બાબતમાં તમાર0 Yણે
સહાર જવાKું સવા"Kમ
જણની વBચે એકવાmતા સધાઈ ગઈ છે ! તમે Yણેય મીYો એ ુકાન બંધ થાય તે
પહલાં, ચાનો ઓડ"ર આપવા ઝડપથી એ તરફ પગલાં માંડો છો.
અને તમને આવતા જોઈ એ શાણો હોટલમાલીક ુકાનKું અડું પાડeું શટર પાં
ખોલી દ છે . માY કાઉUટર પરની એક જ લાઈટ ચાલતી હતી, એની જ2યાએ આ
Yણ મહાKુભાવો પાસેથી છે Eલો વકરો કર0 લેવાની લાલચમાં બી6 Yણ લાઈટો
ચાeુ કર0; એ તમારો ભાવભીનો સ'કાર કર છે . ચા બનાવવાનો ાયમસ mારનોય
ઠંડો પડ0 ગયેલો છે . ચા બનાવવાKું તપેe ું પણ ઉડકાઈને ચકચકાટ અભરાઈને
શોભાવી રું છે . ભ6યાની કઢાઈ પણ mારનીય ઠંડ0 પડ0; કાલ સવાર ુધીની
નjદરમાં ુંટ0=ું વાળ0ને ુતી છે .
બંધબારણે આરામ ફરમાવી રાં છે .
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અને તમે Yણ ‘આશા ભયાp તે અમે આવીયાં.‘ - એ fુડમાં, હરખભેર, હોટલની
પાટલી પર સામસામા બીરાજો છો. માલીક મહાશય »ખો ચોળતા રસોઈયાને
સાબદો કર છે ; અને થડા પરથી ઓડ"ર લેનાર હોટલ-બોયને હાક માર0 બોલાવે છે ;
અને તમાર0 પાટલી તરફ મહાન આશા સાથે મોકલે છે .
એક મહાન ¾ની ચચા" કરનાર અતી-મહાન >ય?તીઓની ટોળ0ના fુખીયા તર0ક
ઓડ"ર આપવાની તમાર0 જવાબદાર0 અદા કરવા તમે Ûુ બનો છો. અને જયેશ!
તમારા fુખમાંથી વાણી સર0 પડ છે , ” Yણ કટjગ…” અને એક કટjગના દસીયા લેખે
Yીસ પૈસા તમારા ખીસામાં છે ક નહj તેની ખાતર0 તમે કર0 લો છો.
અને 'યાંજ વીÂશાંતી તો નહj, પણ રાતના એક વાગે એ ુમસામ હોટલની શાંતી
તો જxુર જોખમાય છે . બોJબ ધડાકો થવાનો હોય એમ હોટલમાલીકના fુખમાંથી એક
નોન-પાલા"મેUટર0 ગાળ સર0 પડવાની તૈયાર0માં છે . પણ કાયમ માટ આ બlુ
fુEયવાન ઘરાક ન -ુમાવવાની લાલચ અને ગરજમાં, શાણા વેપાર0 તર0ક તે તમને
‘ Yીસ પૈસાની, Yણ કટjગ ચા રાતના એક વાગે’ બનાવવાની તેની અશ?તી સમ વે
છે ; અને આવતીકાલે સવાર જxુર પધારવાKું ેમભ=ુp ઈજન આપે છે .
તમે Yણે પર0થીતીની ગંભીરતા સમ6, ચા મેળવવાની લાલચ રોક0, આ
બાબતમાં આગળ ચચા" કરવાKું ક હોટલમાલીક સાથે 6ભાજોડ0માં ઉતરવાKું ટાળ0,
ુકાનનાં પગથીયાં ઉતર0

ઓ છો. ‘ કxું mા, આશ નીરાશ ભયી. ’ એમ મનમાં

ગણગણતાં તમે ઘર ભણી યાણ આદરો છો.
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અને વશ વીતી ગયા બાદ પણ,

2008

યાર તમે Yણે મીYો મળો છો; 'યાર એક

વા2યાની એ Yણ કટjગ ચાના ઓડ"રને યાદ કર0 fુ?ત મને હસી લો છો. પંચતારક
હોટલમાં રાYે એક તો oુ?ં બે ક Yણ વાગે પણ તમે કોફ0 શોપમાં ચા-કોફ0 પીવા હવે
શ?તીમાન છો. પણ એ કટjગ ચાની મતી એમાં mાં?
એ હોટલમાંથી એક વાગે માનભેર વીદાયમાન પામવાની યાદ તા6 કર0ને
તમારા fુખમાંથી શેર અ¤ુક સર0 પડ છે ….

’ ગાલીયાં ખાકર ભી બેમ

‘

અKુLમણીકા
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લો …. લટmા
તે દ0વસે એક વીશી~ટ અKુભવ થયો. અમે અમારા શહરના પાક"માં ગયા હતા.
મને એમ ક, હવે lુ ં બાંકડ બેસીશ અને બ¼ે બાળ ગોપાળ iલેkાઉUડમાં રમશે. સાથે
લાયÄેર0માંથી લાવેલી, મને બlુ ગમતી, પંદરમી સદ0ના સાગરખે±ુઓની, ચોપડ0 lુ ં
વાંચીશ. પણ મારા દોહ0Yોનો iલાન કાંઈક અલગ જ હતો. એમના ડડ0 જોડ અગાઉ
આવેલા; 'યાર તેમણે કરલ પરાLમ મને બતાવવાનો તેમને ઉમંગ હતો! lુ ં $
વાંચવા માંગતો હતો, એ સાહસ તો ુતકાળKું અને બી

કો’કKું હw.ું આ તો ઠોસ

વત"માનના, ની6 વાKુભવની, રસસમાધી મળવાની હતી! માર0 અનીBછા એ ચઢતા
લોહ0ના ધસમસતા વાહની આગળ mાં સફળ થવાની હતી?
એ બાળહઠ આગળ નમw ું જોખીને lુ ં તો એ બે જણાની સાથે પાક"ના Vઈલ પર
નીકળ0 પડ¹ો. પેલા બે તો ધસમસતા ઉ'સાહથી આગળ ઉછળતા અને vુદતા

ય.

પાછળ માxું રગશી=ું ગા±ું – પાંસઠ વરહની Ëકતી, લબડતી ચાલમાં, મંથર ગતીએ,
હાહ લેw,ું ખચાw ું

ય. પેલી એ?સેસ Vન વાર વાર મને ઝડપ વધારવા ટકોરતી

ય. Ô કમ ઓન દાદા! Ô. રતે ચાલનાર બી ં પણ આ ગલઢા ટાયડા અને પેલા
તરવર0યા તોખાર વBચેનો મીઠો ગજkાહ જોતાં
છે વટ અમાxું હાઉસન

ય અને fુછમાં મલકાતાં

ય.

ઉસન એ મહાન જ2યાએ પહhચી ગ=ુ.ં ‘સમk વીÂમાં

આનાથી વધાર ચમ'vૃતી અને સનસનાટ0વાળ0 બી6 કોઈ જગા હોઈ જ ન શક.‘ ;
એવો પરમ વીÂાસ એ ુકડ0ને હતો! મને આખી પર0થીતીનો ઝડપથી ચીતાર
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આપવામાં આ>યો; અને $ નવીન સાહસનો lુ ં સાી બનવાનો હતો તેK ું
વીહંગાવલોકન મને કરાવવામાં આ>=ુ.ં આમ તો આ Vઈલ પર આ જ2યાએથી અમે
ઘણી વાર પસાર થયા હતા. પણ આજની વાત Fુદ0 હતી. lુ ં વીફાર0ત નેYો સાથે
આ મહાન ુસાહસની શmતા, અશકયતા, જોખમ (ર0ક ફ?ટર!) વીગેર વીશે
વીચારતો થઈ ગયો. મારા ગણતર0બાજ અમદાવાદ0 મગ$ આ બાલીશ ગાંડપણને
તરત આગળ વધw ું રોક0 લેવાનો નીધા"ર કરવા માંડ¹ો.
Eયો, તમે કહશો : “ વાતમાં મોણ કાં નાંખો? જલદ0 કહો ને, વાત શી હતી? “
તો ચાલો fુળ fુા ઉપર આુ.ં આ જ2યાએ રતાની બાFુમાં બેસીને પીકનીક
કરવાની લોખંડની એક પાટલી (બેUચ) હતી. તેની પાછળ દસેક ½ટ ુર એક O¤ું
ઝાડ હw.ું લગભગ ચાળ0સેક ½ટ O¤ું તો હશે જ. આ એક વીશી~ઠ ઝાડ હw.ું આપણા
દશી વડની યાદ અપાવે તે;ું પણ ઘgું Fુું. વડ કરતાં એ ઘgું વધાર O¤ું હw.ું
એની ઉપરથી કો’ક જ2યાએ વડવાઈઓ $વા વેલા લબડતા હતા. બાFુના આવા
બી

ઝાડ પરથી લબડતા આવા વેલાઓએ તો જમીનમાં fુળ નાંખીને પોતાની

અલગ વીકાસયાYા પણ શxુ કર0 દ0ધેલી હતી. પણ આ વેલાને કોઈએ નીચેથી કાપી
નાંખેલો હતો. આથી તે જમીનથી એકાદ ½ટ ઉપર રહ તેમ Ëલતો હતો. અને તેનો
બીજો છે ડો ઝાડની છે ક ઉપરની મજÌુત ડાળ0 પરથી લટક0 રો હતો. ઝાડ આપણા
વડ $ટeું ઘટાદાર ન હw.ું પણ આ વેલો ખાસો

ડો હતો, એનો >યાસ ઓછામાં

ઓછો દોઢક bચ તો હશે જ. તે બરડ નહj, પણ ચીકાશવાળો અને મજÌુત હતો.
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Yીસેક ½ટ Oચેથી લબડતા આ મજÌુત વેલાએ એક નવા જ સાહસને શm બના>=ું
હw.ું
અમારો નાનકડો વીર તો એ વેલો ઝાલીને પેલી પાટલીની ઉપર ચઢ0 ગયો.
લગભગ દસેક ½ટ ુર એ વેલાનો છે ડો ખેચાયો હશે. lુ ં તેને વાxું તે પહલાં તો તેણે
એ વેલો પકડ0ને પાટલી પરથી Ëકા>=ુ.ં ટારઝનની યાદ અપાવે તેવી અદાથી તે તો
વીસેક ½ટ ુર ફંગોળાયો. $વો એ વેલો બી6 તરફ પહhBયો અને તેની વળતી યાYા
ચાeુ થાય તે પહલાં તરત અમારા oુરવીર તેને છોડ0 દ0ધો અને પોતાની ગતીની
ં દોડ0ને તે સફળતા9ુવક
સાથે તાલ મીલાવી થો±ુક
" ખાસો ુર જઈ અટક0 ગયો.
માર0 તરફ વીજયી fુાથી તેણે નીહા=ુ.ં હવે મારા

નમાં

ન આ>યો. પેલા

અમદાવાદ0 નીધા"રને દબાવી મ તેને આ નવા આવી~કાર અને સાહસ માટ
બીરદા>યો. પછ0 તો એ ભાઈ mાંય ઝાEયા રહ? lુ ં ‘ના-ના’ કરતો રો અને તેણે આ
નવી રમત પાંચ છ વખત મને કર0 બતાવી;

અને મને પણ એ પરમ અને

ુ ીનો દ0>ય આવાદ માણવા દબાણ કરવા માંડÆુ.ં
અવણ"નીય અKુત
અને ખર0 વાત તો હવે આવે છે ; ભા=ું ને બેU=ુ!ં બધી ગણતર0ઓ, ભય, ઉJમરની
અશ?તીઓ અને મજÌુર0ઓ બાFુએ મેલીને lુ ં પણ એ પાટલી પર આxુઢ થયો અને
વેલો પકડ0 લટmો અને સફળતા9ુવક
" બી6 બાFુ 9ુગી પણ ગયો – પડ¹ા કયા"
વીના હh ! અને પછ0 આ નાનકડા સાહસના રં ગ અને રસમાં લીન બની Yણેક વખત
મ આ ટારઝની પરાLમની લીજત માણી હh! દ0કરાઓ માર0 ઉપર ઓવાર0 ગયા.
મ પણ મારો પોતાનો બરડો થાબડ0 લીધો.
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ક.મા. fુનશીને યાદ કર0 લીધા - ‘વાહ, ર મ વાહ!’ હવે આખા vુુJબના મોÖા
ઓડ0યUસ સમ આ સરકસKું mાર દશ"ન કરું અને તેની વીડ0યો બનાવી
ટ0.વી.વાળાઓને આપવી ક કમ, એની યોજનાઓ ઘડતા અમે iલેkાઉUડ તરફ પાછા
જવા નીકયા !
આમ આ ડોહા 6વનમાં પહલી વાર ટારઝનની કની અમેર0ક0 વેલા પરથી
લટmા!

અKુLમણીકા
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વોટરપાક" માં
રવીવાર અમારા vુુJબના પાંચ જણા અને નાના જયનો એક હબસી દોત, એમ
છ જણા, ફોટ"વથન
" ી ઉર આવેલા એક વોટર પાક"માં ગયા હતા. છે Eલા ચાર વષથ
" ી
માર0 દ0કર0 ઓગટ મહ0નામાં અ¤ુક, ભાવ9ુવ"ક અમારા બધા માટ તેની ટ0ક0ટ
લાવે છે ; અને અમને બધાને બlુ જ મ

અપાવે છે .

'યાં એક ‘ઓશનવે>ઝ’ નામની રાઈડ છે , $ નાનાં મોટાં બધાંને બlુ જ ગમે છે . ‘
ટ¿ુબ-રાઈડ ‘ની $મ તેમાં પેટમાં બlુ »ટ0 પડવાનો ભય નહj. આશર 100 ½ટ
લાંબા અને 50 ½ટ પહોળા હોજમાં પાણી ભરeું હોય છે . Oડાઈ oુUયથી શxુ કર0 છે ક
|દર છ ½ટની હોય છે . તેમાં તરનારા તર0 પણ શક અને બી ઓ માટ ઘણી
સંયામાં, લગભગ ચાર ½ટ >યાસવાળ0 અને બે મજÌુત હUડલવાળ0, iલાટ0કની
ટ¿ુબો પણ રાખેલી હોય છે . ખાસો મોટો વીમjગ9ુલ હોય તે ું લાગે.
પણ ખર0 મ

તો એ ક તેની છે વાડાની દ0વાલની પાછળ, કદાચ ચાર ક પાંચ

બlુ જ મજÌુત, રબરની મોટ0 ધમણો રાખેલી હોય છે . (આપણને એ તો કાંઈ દખાય
નહj - આ તો મારા ઈજનેર0 ભે Kું 9 ૃથÈરણ છે !) આ ધમણોને ઈલે?V0ક મોટર વડ
ક બી6 કોઈ ર0તે, ધીર ધીર ½લાવવામાં અને સંકોચવામાં આવે. આ ધÈાથી હોજKું
પાણી પણ ઉલાળે ચડ. લગભગ Yણ ચાર ½ટ Oચા મો ં પેદા થાય. આમાં બધી
પyલીક પણ ઉલાળા લેવાની મ
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કો’ક જણ દ0વાલ પાસે, જમીનને પગ પણ ન અડ તેવી જ2યાએ, મસ મોટાં મો ંની
મ

માણે. $ની $વી તાકાત અને હ0Jમત.
ં
Fુવાનીયાઓ, બીક0નીધાર0 xુપુદર0ઓ,
મારા $વા ગલઢાં, અને બાળબBચાં

બધાં મ

માણે. કોઈ નાત ત, રં ગxુપ, ધરમ,

તી, ઉJમરના ભેદ નહj. બધાંય

બાળકો જ બાળકો. દસેક મીનીટ ઉલાળા ખાવાના. પછ0 વીરામ. ફર0 દર અડધા
કલાક ખેલ ચાeુ. આપણે ય બા9ુ આમાં તો પડ0એ હh !
છોકરાંવ તો ધરાઈ ધરાઈને અનેક વાર ઉલાળા ખાવા

ય. મારો જય ભાર

હ0Jમતવાળો. lુ ં રાડÆું પાડતો રlુ ં અને એ બા9ુ તો ટ¿ુબની એસી-તેસી કર0,
±ુબક0ઓ માર0ને તર0 લે. પાછો નીચેથી ટ¿ુબમાં ®ુસીય
છે ક દ0વાલને અડ0 આવવાની -

ય. અને એની ઉમેદ હોય,

ણે ક કોઈ ઈડર0યો ગઢ 6તવાનો ના હોય! એ

બા9ુ તો નેચરલ અમેર0કન, અહj જ જUમેલો!!
આપણે તો એક વાર મ

માણી, ક0નાર આવીને બેઠા અને બધાંનો સામાન

સાચવવાKું 9ુયકાય" ક=ુ!p બાક0નાં બધાં ટ¿ુબની મ

માણવા ગયાં. lુ ં તો લાંબી

Hુરશીમાં પગ લંબાવી, પેiસીના ®ુટં પીતો અને ચીiસ ચંગવાળતો હાહ ખાતો બેઠો.
દર0યાઈ 9ુલની પાછળના આકાશમાં સં@યાદવી રw ુમડા શણગાર સ6 સોળે કળાએ
ખીEયાં હતાં. ુરજદવ તો દખાતા નહોતા. પણ ¯ય બlુ મનહર હw.ું
***
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મન પણ હ0Eલોળે ચડÆુ.ં પંદરક દહાડા પહલાં ગેEવેટનના દર0યાક0નારાની
સહલગાહ અને સfુનાન દ0કરાએ કરા>=ું હw;ું તે યાદ આવી ગ=ુ.ં આ તો
માનવસજ:ત દર0યાKું ખાબોચી=ું હw.ું પેલો તો ગEફનો અખાત, એટલાંટ0ક
મહાસાગરનો વછે રો! mાં રા

ભોજ ને mાં ગાંગો તેલી! આ તો અડધા કલાકમાં

દસ જ મીનીટ હ0લોળા લે. ઓEયો તો લાખો વશ" સતત હાEયા ને ડોEયા જ કર…..
નહj થાક, નહj વીરામ
મહરામણ તે મહરામણ ….
પણ વધાર લાંબી વીચાર-તરં ગમાળા ચાલી. આ દર0યાના ખાબોચીયાનો સzક
મારા $વો ક મારાથી થોડો ચડ0યાતો, એક માનવજwં ુ. અને ઓEયાનો તો …  ૃ~ટ0નો
નાથ. પણ એનીય »ખ સહજ ઝોલે ચડ તો? આ વીÂ આHું ગાયબ; અને બી
નવા વીÂનો ચાકડો પાછો ચાeુ. આ ખાબોચીયાની મોટર દસ મીનીટ પછ0 બંધ
થાય. ઓEયાની એક એક =ુગાંતર બંધ. પણ એ ય કોક’દ0 બંધ તો પડવાની જ ને?
$માં દસ મીનીટમાંય સો $ટલા સહલાણીઓ આનંદથી ક0Eલોલે છે ; એવા આ
નાનકડા સાગર $વો ભલેને lુ ં નથી. ભલે ને માxું સમk 6વન એક પરપોટા સમાન
છે - આ જUJયો.. અને આ ½ટÁો. પણ એટલા ગાળામાંય તેમાંથી પરાવત:ત થતો
કાશ એક નીદશ બાળકને ખીલખીલાટ હસાવી શક; તો મારા આ પરપોટા $વા
6વનની સાથ"કતા છે . ઓEયા વીÂના નાથની અપાર કxુણાનો, તેના ેમનો, તેના
સ'ય, ચૈતUય અને આનંદનો એક પરમાgુ $ટલો |શ પણ મારા 6વનમાં
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પરાવત:ત થાય તો lુ ં અને તે સરખા. બસ મારા નાનાશા 6વનને આટલો વળાંક
તો આ9ું …
અને તો?
અEયા એ ય ઉપરવાળા… આપણ બેઉ તો ભેxુ. w ું મોટો ભાઈ ને lુ ં નાનો… ચાલને
આ ફર0 હ0લોળો શxુ થયો છે , તેમાં જરા છબછબીયાં કર0 લઈએ, ઉલળ0 લઈએ …..
હાલને મ

આવશે.
” માર0 પાસે ઢગલો રતી
તી,
તાર0 પાસે ખોબો જળ,
જળ
ચાલને રમીએ પળ બે પળ.
પળ.”
- vૃ~ણ દવે
હ^ર,
સરખા,
હ^ર હવે આપણે સરખે સરખા
હ^ર,
હ^ર તમે મેહ તો lુ ં યે બરખા!
બરખા!
- ભગવતીvુમાર શમા"

અને બા9ુ! આપણે તો સ¼ચીે, બધી લ®ુતા ઓગાળ0ને, ઓEયા ભેxુને હયાની
માલી’ પા રાખીને, ફર0થી હ0Eલોળાની મ

લેવા ધોડ0 યા.

અKુLમણીકા
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સેEસમેન
અમાર0 ઓફ0સનો પટાવાળો એક વીઝીટjગ કાડ" મારા ટબલ પર fુક0 ગયો.
‘ર
ર.ચી.
ચી.પટલ’.
લ મને તેને મળવાKું ખાસ મન ન થ=ુ.ં માર બી ં ઘણાં કામ તે દ0વસે
ં ાઈથી આવેલો હતો. મ ‘રચીપ’ને(!) માર0 ઓફ0સમાં બોલા>યો.
હતાં. પણ તે છે ક fુબ
તે એક માઈLો-ોસેસર વાળા, ટટjગ સાધન બનાવતી કJપનીનો સેEસમેન હતો. તે
સાધન નવી જ સવલતો આપw ું હw.ું અમને સમારકામના કામમાં તે બlુ કામમાં
લાગે તેમ હw.ું આ વીષયના ઘણા ¾ો મ તેને 9ુછÁા. તેણે બlુ સરસ ર0તે માર0
બધી શંકાઓKું સમાધાન ક=ુ.p હવે આ બાબતનો lુ ં ની~ણાત તો નહj; પણ મારા
હાથ નીચે કામ કરતા એU6નીયરો પાસેથી શીખેલી કટલીક બાબતો વીશે મ તેને
વધારાના ¾ો 9ુછÁા. તેના પણ રચીપે બlુ સરસ જવાબ આiયા.
હવે મને થ=ું ક ‘આ તો બlુ કામKું સાધન લાગે છે . લાવ અમારા આ બાબતના
ની~ણાતને બોલાુ’.ં

મ અમારા ઈUîમેUટ ખાતાના ઉપર0 મેનેજરને બોલા>યા.

તેમણે તો આવીને ઘણી જટ0લ અને વીષદ માહ0તી માંગી. મને તો એ અરબી, kીક
અને લેટ0ન $વી લાગે!

તે બધાંયના પણ તેણે બlુ જ સરસ અને સંતોષકારક

જવાબ આiયા. અમને બ¼ેને થ=ું ક, આ સાધન તો જxુર ખર0દવા $ું છે .
પણ ખર0 રસ પડ તેવી વાત તો હવે આવે છે ….
રચીપ -ુજરાતી હતો એટલે મને જરા |ગત સવાલ 9ુછવાKું મન થ=ુ.ં મ
રચીપને 9ુછ¿ું ,” અર, રચીપ! તમે આ વીશયના નાતક mાંથી થયા?’
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રચીપ ,” સાહબ! lુ ં તો બી.કોમ. જ ં.”
મને અને મારા મેનેજરને એકદમ »ચકો લા2યો અને સાનંદા4ય" થ=ુ.ં કોમસ"
kે =ુએટ હોવા છતાં તેની આ વીષયની

ણકાર0 એક ની~ણાતને પણ શરમાવે

તેવી હતી. વધાર વાતો કરતાં ખબર પડ0 ક, ઈજનેર0ની માટરની પદવી ધરાવતા
બી

સેEસમેનો કરતાં તે વુ વેચાણ કરતો હતો અને તેની કJપનીમાં તેને બlુ

ઝડપથી મોશનો મળતાં હતાં.
મ તેને છે Eલો સવાલ કય,” તમાર0 સફળતાKું રહય oુ?ં ”
રચીપનો જવાબ »ચકો આપી દ તેવો હતો,” સાહબ! શરાબ! “ . lુ ં ચમક0 ગયો.
તેણે ફોડ પાડ¹ો.“ સાહબ! કાંઈ ખોું ધાર0 ન લેતા. માર0 6વાદોર0 $ું
આ કામ માર માટ શરાબ છે . તેમાં lુ ં ±ુબી

O ં. આ સાધન અને તેના વીÎાનને

લગતી, માર જxુર0, બધી માહ0તી, મ તેના ની~ણાતો પાસેથી મેળવીને મhઢ કર0
લીધી છે .

યાર કોઈ નવી ોડ?ટ અમાર0 કJપની બ રમાં fુક છે ; તે પહલાં lુ ં તેનો

આવો અàયાસ કર0 લO ં. તમને
તેમના એક બી

ણીને આનંદ થશે ક, અમારા માલીક મને

સાહસમાં ભાગીદાર બનાવવા મને આમંYણ પણ આi=ું છે . ”

મનોમન મ આ ‘શરાબી’ને નમન કર0 લીધા.

અKુLમણીકા
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4વણ યંY
એક બથ"ડ પાટïની વાત છે . પાટïનો છે વટનો ભાગ હતો. કક તો mારનીય
કપાઈ ગઈ હતી. જમવાKું પણ સમાiતીમાં હw.ું બધા પોતપોતાના ðુપમાં વાતોમાં
મશ-ુલ હતા. અમે ચાર પાંચ ઘૈડ0યાઓ ડાઈનjગ ટબલ પર બું પતાવીને ગપાટા
મારતા બેઠા હતા. એક Fુવાનીયો પણ હતો. મને તેK ું નામ અ'યાર યાદ નથી.
પણ તેણે કાંઈક વાત કહ0 અને તેની બાFુના એક કાકા ખડખડાટ હસી પડ¹ા.
મને સમ =ું નહj ક, એ કમ હયા અને વાત શી હતી.
એટલે મ કુ,ં ” અર, ભાઈ! થો±ું મોટથી બોલો, તો અમારા $વા સાંભળવાની
તકલીફવાળા પણ લાભ લઈ શક. “
માર0 બાFુમાં બેઠલા મારા $વા બી

કાકાએ માર0 વાતમાં ટાપશી 9ુરાવી.

હવે નરહર0ભાઈ vુદ0 પડ¹ા. તેમણે કુ,ં ” એમની વાત પછ0. Fુઓ, મ બlુ
ર0સચ" કર0ને એક સાંભળવાKું યંY બના>=ું છે . આપણા $વાની બધી તકલીફ ુર
થઈ

ય. અને ખચ" પણ સાવ માfુલી. વેટ $વી વw ુઓમાંથી બનાવાય. “
બધા તરત બોલી ઉઠ¹ા,” અર , હા! હા! મારય તે જોઈએ. $ ખચ" થાય, પણ

અમને તે બનાવી આપો.”
નરહર0ભાઈ કહ,” Fુઓને, તમે બધા સમુખીયા મીYો જ છો. માર આમાં કાંઈ
ખાનગી રાખવાની જxુર નથી. માર0 આખી ફોJ=ુલ
" ા જ તમને કહ0 દO. સૌ
પોતપોતાની ર0તે બનાવી લે. “
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અમે નરહર0ભાઈની ખાનદાની ઉપર ઓવાર0 ગયા. મ આw ુરતાથી કુ,ં ” જxુર,
જલદ0 કહો.”
નરહર0ભાઈએ બlુ જ ગંભીરતાથી આગળ ચલા>=ું ,” Fુઓ આટલી સામkી
જોઈએ. એક દ0વાસળ0Kું બાકસ, બે વાપર0 ન હોય તેવી દ0વાસળ0, અને એક
રબરબેUડ.”
માર0 »ખો આ¡ય"થી પહોળ0 થઈ ગઈ. મનમાં થ=ુ;ં Ôનરહર0ભાઈKું દ0માગ
ઠકાણે તો છે ને?! કાંઈ પીું નથી, તો પણ આમને તો ચઢ0 હોય તેમ લાગે છે !Õ
મારા હાવભાવ તે સમ6 ગયા, “ તમે નહj માનો, પણ આ યંY ખરખર કામ
કરશે. નીવડeું અને ચકાસણી કરeું છે .”
માર0 બાFુએ બેઠલા બી

કાકાએ તો ખીસામાંથી ડાયર0 અને પેન કાઢ0ને

લખવાની તૈયાર0 પણ કર0 લીધી. તે આw ુરતાથી બોEયા,” અર નરહર0ભાઈ, જલદ0
કહોને.”
હવે નરહર0ભાઈ આગળ વ@યા,” Fુઓ. બાકસની એક બાFુએ એક દ0વાસળ0
લગાવવાની - તેK ું કાÑં ટપvું અડધો bચ ઉપર રહ તે ર0તે. પછ0 તેની સામેની
બાFુ બી6 દ0વાસળ0 આ જ ર0તે લગાડવાની. પણ તે થોડ0 Oચી રહ તેમ. પછ0
રબર બેUડ બાકસની ઉપર લગાડવાKુ,ં અને $ કાનમાં ઓં સંભળાw ું હોય તે
કાનની ઉપર બરાબર ફ0ટ થાય, તેમ લગાડ0 દવાKુ.ં જો બેય કાનમાં તકલીફ હોય,
તો આું બીFુ ં મશીન બનાવીને બી

ં
કાન પર લગાવી દવાKુ.”

હવે મારાથી ન રહવા=ુ,ં “ અર નરહર0ભાઈ, તમને અ'યાર આવી મ ક ુઝે
છે ? આ તે કાંઈ કામ કરw ું હશે?”
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ણે વાત એમ છે ક, તમને વધાર સંભળાય ક ન

પણ સંભળાય. એની કોઈ ગેરUટ0 નહj; પણ સામેની >ય?તીને ખબર પડ0 જશે ક,
આમને સાંભળવાની તકલીફ છે , એટલે તમારા કા વગર તે મોટથી બોલવા માંડશે.
તમાxું કામ બોEયા વગર બની જશે.! “
અને વીજયી fુાથી નરહર0ભાઈ મીત કર0 રા.
અને અમે બધાં? હસી હસીને ગોટપોટ…
(નરહર0ભાઈ પટલ અમદાવાદમાં ડi=ુટ0 પોલીસ કમી¾ર હતા, અને ની ૃ
થયા બાદ, ડલાસમાં તેમની દ0કર0 અને જમાઈ સાથે થાયી થયેલા છે . તેઓ સરસ
ચીYો પણ દોર છે .)

અKુLમણીકા
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સાઈકલ ચલાવતાં
“ જગતનો ઈતીહાસ એટલે $ થોડા મKુ~યોને પોતાની

તમાં 4@ધા હતી

ઈતીહાસ.. એવી 4@ધા મKુ¯યની |દર રહલી દ0>યતાને ગટ કર
એવા મKુ~યોનો ઈતીહાસ
છે . એવી 4@ધા વડ તમે ઈBછો તે કર0 શકો.
શકો.”..
- વામી િવવેકાનંદ
—————————————————————————દ0કરો સાયકલ ચલાવતાં શીખી ગયો છે .
Yણ વષ" પહલાં તે નાની સાઈકલ સરસ ચલાવતો હતો. પણ એક દ0વસ પાક"માં
કોUL0ટના રતા પર પડ0 ગયો હતો. નાકમાંથી લોહ0 નીક=ું હw;ું અને હાથપગ પણ
છોલાયા હતા. 'યારથી તેના મનમાં સાઈકલ ચલાવવા માટ ભય પસી ગયો હતો.
કટકટeું સમ વવા છતાં, તે સાઈકલને હાથ લગાવવા તૈયાર જ ન હતો. એ ભય
તો તેણે પોતે જ કાઢવાનો હતો.
પણ Yણેક દ0વસ પહલાં શેર0ના બી

છોકરાંઓને સાઈકલ અને vુટર

ચલાવતાં જોઈ તેને પણ મન થ=ુ.ં તેણે vુટર પર હાથ અજમાવવાKું નÈ0 ક=ુ.p બે
પાંચ મીનીટમાં તો તે રમરમાટ ચલાવતો થઈ ગયો. પછ0 તો બી ં છોકરાંવ સાથે
રસ શxુ થઈ ગઈ; કોણ ઝડપી ચલાવે છે ? vુટરવાળા સાથે હોડ બકતો હતો 'યાં
ુધી તો ઠ0ક હw.ું એ છોકરો તેનાથી નાનો હતો, એટલે અમારો દ0કરો તેનાથી
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આગળ નીકળ0 શકતો. પણ બે દ0વસ પર તો તેણે સાઈકલવાળા ‘એર0યન’ સાથે
હોડ બક0. એર0યન લગભગ તેની જ ઉJમરનો હતો. તેની સાઈકલ હોટ>હ0લની હતી
(અમેર0કાના બાળકોની હોટ ફવર0ટ!) એટલે એર0યન જ આગળ નીકળ0

ય ને?

ભાઈ તો માર0 પાસે મhÐું વકાસીને આ>યા.
મને કહ, “ lુ એર0યનને હંફાવી શકતો નથી. હJમેશ તે જ આગળ નીકળ0

ય

છે .”
મ કુ,ં ” તાર એની બરાબર0 કરવી હોય તો, તાર પણ સાઈકલ જ હાથમાં લેવી
જોઈએ.”
તે કહ,” પણ lુ ં પડ0

O, અને મને વાગે તો? “

મ કુ,ં ” લે, કર વાત ! હવે તો w ું Ôબીગ બોયÕ થઈ ગયો છે . સાઈકલ પર w ું
ચઢ0 તો જો. તારા પગ આરામથી જમીનને અડશે. અને lુ ં તને બચાવવા તાર0
પાછળ જ દોડતો રહ0શ.” મ એને પોલીટ0કલ ોમીસ આપી દ0ુ.ં
ભાઈ અનેક આશંકા અને vુશકં ા સાથે સવાર થયા. પણ હવે તેના પગ ખરખર
જમીન પર લબડતા હતા! હવે તેને 4@ધા પડ0. તેણે પહeું પેડલ લગા>=ું અને
નાના મગ$ Fુની યાદ તા6 કર0 લીધી. ભાઈની સાયકલ તો રમરમાટ ચાલી. મને
તો mાંય પાછો પાડ0 દ0ધો. અને સીધો એર0યન સાથે fુકાબલો. હવે તે એર0યનની
થોડ0ક જ પાછળ રહ0 તેનો પીછો કર0 શકતો હતો. બે ચાર રાઉUડ માર0 તે માર0
પાસે પાછો આ>યો. મ તેની સાઈકલની સીટ બને તેટલી Oચી કર0 આપી. હવે તો
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તેને ચલાવવાKું વધાર સાxું ફા>=ુ.ં તે એર0યનને પાછો તો ન પાડ0 શmો, પણ તેનો
આ'મવીÂાસ 9ુનઃથાપીત થયો હતો.
આ$ lુ ં તેને પાક"માં લઈ આ>યો ં. બે Yણ કસોટ0 નÈ0 કર0. તેણે ડરતાં ડરતાં
તે પસાર કરવાનો નીધા"ર કય. તેના ગઈકાલના દખાવના માણમાં આ કસોટ0ઓ
થોડ0ક આકર0 હતી. પણ હવે તેના વીકાસનો આલેખ ઉ@વ"ગામી હતો. તેણે અડધા
કલાકમાં તો બધી કસોટ0ઓ પાર કર0 નાંખી છે . lુ ં બાંકડા પર બેસી તેને બીUધાત
સાઈકલ ચલાવતો જોઈ રો ં.
દ0કરાનો આ'મવીÂાસ 9ુનઃ થાપીત થયેલો જોઈ માxું મન આનંદમાં ગરકાવ છે
અને મારા પોતાના ક0શોરાવથાના કાળમાં ±ુબક0 માર0 દ છે . અને મારો હાલનો
આ'મવીÂાસ પણ 9ુનઃ

-ૃત થઈ ગયો છે .

અKુLમણીકા
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ુધાકર oું ક=ુ?p
ભાગ -1

ોફસર હñીચે નીરાંતનો દમ લીધો.
ં ાઈની …… =ુની.માં એકાદ મહ0ના પહલાં એ વીઝીટjગ
વી[ઝરલેUડથી fુબ
ોફસર તર0ક આ>યા હતા. એક જ વીષયના અàયાસી હોવાના નાતે અને
વભાવનો મેળ પડવાને કારણે, આટલા ુંકા ગાળામાંજ ોફસર ુધાકર સાથે
તેમની ગાઢ મીYતા થઈ ગઈ હતી. બ¼ે ઘણી વખત સાથે ફરવા જતા. પોતે એક
સારા અને સાચા òીતી હોવાનો હñીચને ગવ" હતો. મધર ટરસાએ દર0નારાયણની
કરલી સેવાથી તેઓ ઘણા ભાવીત હતા. ભારતમાં ગર0બોની હાલત જોઈ, તેમને
ઘgું ુખ થw.ું પોતે આ બાબતમાં oું કર0 શક તેના વીચાર હJમેશ તેમને આ>યા
કરતા.
અને એક દ0વસ તેમને આ બાબતમાં આગળ ધપવાનો મોકો મળ0 ગયો. તે
ં
દ0વસે ુધાકર સાથે તેઓ fુબાઈના
….. વીતારમાં ચાલવા નીકયા હતા. 4ીમંત
અને ઝાકઝમાળ વીતારોની પાછળ આવેલી, એક Ëંપડપટ0 તરફ બ¼ેના પગ
ઉપડ¹ા. ગંદક0ના ઢગલે ઢગલા ચાર બાFુ દખાતા હતા. માું ફાડ0 નાંખે તેવી
બદÌુથી બચવા બ¼ેએ નાક હાથ દઈ દ0ધા હતા.
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'યાં એક બાઈનો Oચા સાદ અવાજ સંભળાયો. મરાઠ0માં તે પોતાની દ0કર0ને
વઢ0 રહ0 હતી. હñીચને

ણવાKું મન થ=ું ક, શી બાબત હતી. તેણે ુધાકરને

9ુછ¿ુ.ં ુધાકર તેને જણા>=ું ક, છોકર0થી પાણીની બાલદ0 ઢોળાઈ ગઈ હતી; માટ તે
-ુસે થઈ હતી.
હñીચે કું :” એમાં oુ?ં દ0કર0 હવે ઉJમર લાયક છે . નળ ઉપર જઈને ભર0 આવે.”
ુધાકર : “ અર! હñીચ. અહj mાં કોઈ નળ જ છે ?”
હñીચ : “ અર! આટલી બધી વતી અને પાણીનો નળ જ નહj?”
ુધાકર : “ આ બધી વતી ગેરકાયદસર છે . જમીનના માલીકને જ પાણીKું
કને?શન મળે . અને તે પણ મોટ0 રકમ આગોતર0 ¤ુકવે તો. ”
હñીચ : “દોત, ુધાકર! ચાલ આ માટ lુ ં રકમની >યવથા કર0શ. થોડા lુ ં
આપીશ અને બાક0ના વી[ઝરલેUડના મારા $વા વીચારો ધરાવતા મીYો પાસેથી
એ?ઠા કર0ને તને આપીશ. પણ આટલી બધી વતીને 9ુરw ું થાય એટeું પાણી અને
એટલી સંયામાં નળ નંખાવા જોઈએ. આ બાઈ અને તેની દ0કર0 $વી બધી
ુખીયાર0ઓ માટ આટeું નાKું કામ થશે તો મને ટાઢક થશે.”
ુધાકર તો તેના આ ઉદા વીચાર ઉપર ફ0દા થઈ ગયો.
બી

દ0વસે ુધાકર એક iલJબરને 'યાં લઈ ગયો; અને J=ુનીસીપાલીટ0ની

મેઈન લાઈનથી પાણીનો પાઈપ અને Yણ ચાર ઠકાણે નળ નાંખવા માટના ખચ"નો
|દાજ આપવા કુ.ં iલJબરભાઈ તો મચી પડ¹ા. આટeું મોું કામ મળવાની
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આશામાં તેમKું તો મh પહોÑં થઈ ગ=ુ.ં બધે ફર0ને સાં$ તેમણે ુધાકરને ઘેર જઈ,
50,000 xુપીયાનો |દાજ પણ આપી દ0ધો. બી

દ0વસે સવાર કોલેજમાં હñીચને

આ માહ0તી આપશે 'યાર હñીચ કટલો Hુશ થઈ જશે; એ ખયાલથી ુધાકરKું મન
½Eલીત બની ગ=ુ.ં તેણે પોતાની પ'નીને આ વાત કર0. પણ એ બાઈને આ વાત
કાંઈ

મી નહj.
¢ીની છÚી ઈUીય કોને કહવાય? એ કહ, ” તમે બ¼ે ોફસર છો, ોફસર. આમાં

તમાxું કામ નહj. કhkેસ, શીવસેના ક ભાજપના કાય"કરKું આ તો કામ. તમે એ કર0
રા.”
ુધાકરને પ'ની પર -ુસો આ>યો. અને 'યાં જ ફોનની ઘંટડ0 રણક0.
ં અબે, ોફસર!
ુધાકર ફોન ઉઠા>યો. સામેથી તોછડ0 ભાષામાં કોઈ બોE=ુ,”
અ9ુનને ુના હ ક0 w ુમ ચાલીમ પાનીકા પાઈપ લાવણેવાળા હ. mા યે બાત સચ
હ?”
ુધાકર તો Hુશીમાં vુદ0 પડ¹ો. વાહ! પyલીકને પણ આ મહાન કામની ખબર
પડ0 ગઈ. તેને પ'નીની fુખ"તા પર હસું આ>=ું અને પોતાની fુતાક0 પર
ગવ". તેણે તો Hુશીના માયા" હા પાડ0.
અને 'યાં સામેથી બોJબ ધડાકો થયો.“ તેર0 સાન ઠ0કાને હ ક0, નહj? યે સબ
ફાલw ુ બકવાસ બંદ કર, ઔર તેર0 ચોપડ0 સમાલક બેઠ.”
ુધાકર ,” અર , તમે કોણ છો? તમાર તો Hુશ થું જોઈએ. “
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સામેથી ,” દખ, ોફસર ! મૈ …... દાદા lુ.ં વો સાર0 ચાલી મેર ટUકરકા પાની
પીતી હ. અગર w ુ યે પાઈપ લાયા તો મેરા ટUકર બંદ કરવાનેકા તેરા ઈરાદા હ
mા? તેરા થોબડા w ુડવાનેક0 ઉJમીદ રખતા હ? યા ફ0ર તેર શાહ દક0 ટાંગ
w ુડવાની હ? ”
ુધાકર oું બોલે? માY તેને પોતાની પ'નીની ુઝ પર અનહદ માન ઉપ =ું
અને ચાલીવાળ0 પyલીક અને હñીચ માટ દયા.
………………..
ટJપા-¶લોર0ડા પાસે આવેલા ગેઈUસવીલેના ડો. ^દનેશ શાહ આપણા ચીને
હતભ કર0 નાંખે તેવી આ સ'યકથા કાશીત કxું ં.
ુ ર બાયોલો6 ના તજÎ તો છે જ. પણ
ડો. ^દનેશભાઈ શાહ મોલેuલ
માનવતાથી, કxુણાથી છલકાતા નખશીશ સજન પણ છે . આ વાત તેમણે મને બlુ
Þદયાવક એક સંદશામાં જણાવી હતી. આવી અગણીત કથાઓ ભારતમાં દરરોજની
ઘટના છે , તે આપણે

ણીએ છ0એ? અને જો

ણતાં હોઈએ તો કમ આપણા પેટKું

પાણીય હાલw ું નથી?
હવે તમે જ કહો. ુધાકર oું ક=ુp હશે?

અKુLમણીકા
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ભાગ -2

ુધાકર નીચેનાંમાંથી એક, વધાર, અથવા અUય કોઈ પગલાં લઈ શmો હોત
• ખરખર તપાસ કરવી ક એ ફોન કોણે કય હતો.
• પોલીસને

ણ કરવી અને પોલીસ રણ હઠળ યોજનામાં આગળ વધુ.ં

• ટUકરવાળા વેપાર0 અથવા આવા અનેક દાદાઓને આવી કામગીર0 આગળ
ધપાવવા ો'સાહન આપી; ટUકરથી પાણી આપવાKું fુ?ત બ ર ઉું થવા
દું અને પાણીના ભાવ નીચા લાવવા.
• એ દાદાને ટUકરની જ2યાએ પાઈપલાઈન અને નળ નંખાવવા સમ વવો;
$થી તેનો ખચ" ઓછો થઈ

ય અને તે સતા દર ચાલીવાળાને પાણી

આપવા માંડ.
• ગાંધીચી@યા માગÜ સ'યાkહનો આશરો લેવો. ઉપવાસKુ,ં અસહકારKું શ¢
અજમાવુ.ં
• એ ચાલીના લોકોને

-ૃત કરવા અને પોતાના 6વનની પાયાની જxુર0યાતો

માટ સંઘષ" આદરવા ેરવા.
• તેની પ'નીની સલાહ માનીને આખો ¾ રાજકારણની કોઈ કાબેલ >ય?તીને
સhપી દવો.
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• એ જમીનના માલીક અને એ દાદાને મh માં2=ું વળતર આપી, આખી ચાલીનો
વીતાર ડવલપરોને આપી દવો. 'યાં બlુ સવલતવાળા, આુનીક, બlમ
ુ ાળ0
મકાનો બંધાવી, નાના આવાસો Ëંપડાવાળાને આપી, વધેલી જમીનમાં
ઉપરના અને મ@યમવગ"ના આવાસો બનાવી, આખા વીતારમાં આfુલ
પર0વતન
" લાવુ.ં છતાં વધેલી જમીનમાં બાગ બગીચા, આનંદ મોદનાં
સાધનો, >યાપાર0 ધોરણે વસાવી, એક નવો જ =ુગ શxુ કરવો.
• ુધાકર કાંઈ કર ક ન કર; આપણે પણ આ સમયામાં w ુટ0 પડુ,ં ટાંટ0યા
તોડાવવા ક માર ખાવો અને ુયાં તરયાંની વહાર ધાુ.ં
• અને બી

અનેક શm ઉકલ…..

હવે આપણે ુધાકર ખરખર oું ક=ુp તે

ણીએ એ પહલાં વાતા"ની છે Eલી

લીટ0માં તેનો ઈશારો આપી દ0ધો હતો તે તરફ @યાન દોxું É
“ ુધાકર oું બોલે? માY તેને પોતાની પ'નીની ુઝ પર અનહદ માન ઉપ =ું
અને ચાલીવાળ0 પyલીક અને હñીચ માટ દયા.”
વાતવીકતાની ુમી પરની વાત.
ુધાકર મારા $વો, તમારા $વો, 99% ટકા લોકો હોય છે , તેવો સામાUય માણસ
હતો. તે પોતાનો આLોશ મનમાં જ સમાવી, કડવી દવાની $મ આ vુxુપ
વાતવીકતાનો ®ુટં ડો ગળ0 ગયો અને પોતાની ોફસર0માં, પોતાના ની નંદમાં ±ુબી
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ગયો. હñીચ પણ ‘મધર ટરસા’ બનું કટeું ુ~કર છે , એ સમ6 વી[ઝરલેUડ પાછો
સીધાવી ગયો.

પણ…
પણ
રખે માની લેતા ક, આ સ'યકથા માY અસંકાર0, અભણ, તોછડ0 ભાષા બોલતા …
દાદા 9ુરતી જ મયા"દ0ત છે . આવા અનેક માફ0યા સમાજના દરક ેYમાં અો
જમાવીને બેઠા છે . એ એકદમ ુશીીત પણ હોઈ શક છે . ડો?ટર, વૈÎાનીક,
ુ ુ પણ હોઈ શક છે . આ સૌની સામાUય ઓળખ
ઉ{ોગપતી, પંડ0ત, રા યકતા" ક ધમ"-x
છે - કવળ વાથ" ૃી, અમયા"દ0ત મહ'વાકાંા, 6વનના ઉદા fુEયો 'યે
ઉદાસીનતા અને પરપીડનનો દાનવી આનંદ.
ં w,ું ખટકw,ું
ુધાકરને, હñીચને, તમને, મને, સૌ સમજદાર >ય?તીઓને કાંઈક Hુચ
ું |દર રહ0 ગ=ું ને? બસ!
ં
¤ુથાw

યાં ુધી આ તડફડાટ છે ; આ વલવલાટ છે ; આ

આLોશ છે ..... 'યાં ુધી આશા જxુર છે .
આજની તાર0ખમાં $ ગયા ગાંઠ¹ા લોકોએ એ પોતડ0ધાર0 ગાંધી, એ રવીશંકર
મહારાજ, એ ઠÈરબાપા, એ Fુગતરામ દવે, એ મધર ટરસા વી. સંતો $ું 6વન
અને કવન ટકાવી રા=ું છે ; તેમાંના એક એવા, આદરણીય 4ી. નારાયણભાઈ
દસાઈએ

તેમની

સાંભળે લા શyદોમાં -

Page 153 of 224

બlુ

જ

લોકીય

થયેલી

ગાંધીકથામાં

કહલા

અને

મ

વૈરવીહાર

2008

” યાં ુધી ભણેલા અને સf ૃ@ધ લોકોની સંવેદનશીલતા ુંટ0=ું વાળ0ને ુઈ ગઈ
છે ; યાં ુધી કવળ ની નંદમાં Jહાલતો સમાજનો ઉપલો વગ" »ખો બંધ કર0ને
સમાજની કોઈ vુxુપતાKું અતી'વ જ નથી; એમ બlુ સરળતા અને સલામતી9ુવ"ક
માની લે છે – 'યાં ુધી, આ એકવીસમી સદ0 જ નહj પણ આવનાર0 અનેક સદ0ઓ
ુધી - ગાંધી w ુત છે ; અને રહશે.”
જxુર એક દ0’ કોઈ નવો ગાંધી

ગશે; અને આપણા ચીના એ આLોશને વાચા

આપશે. અને આવા કરોડ કરોડ આLોશ ભેગા કર0 એવી »ધી, એવો વડવાનળ,
એવો ભંજન ગટાવશે; $માં આવી અનેક સામા6ક નીJનતાઓ ભમીુત બની
જશે. સદ0ઓથી સમાજના દરક ેYના ઉપલા તરની ચાંચીયાગીર0થી અUયાયી
>યવથાઓ, સીમીત વાડાઓ, vુxુઢ0ઓ, પોકળ માUયતાઓ અને અથ"હ0ન પરં પરાઓ
કાયમી બUયાં છે . આ સૌ મોભીઓ સમાજની ુખાકાર0, સરળતા, Uયાય અને 6વન
6વવાના પાયાના હÈોને ગળે ુંપો દઈને, ખરખર કામ કરનારની પીઠ ઉપર સવાર
થઈને પોતાની મગxુર0માં મહાલે છે - સમાજની લાગણીઓને , વાચાને, ભાષાને,
ં ળાવી રાં છે . એ oુભ દ0વસે આ સૌ મોભીઓ, તેમનાં સાõા યો
અભી>ય?તીને -ુગ
અને તેમની બધી ¯યામલતાઓ અને vુxુપતાઓ કડડુસ થઈને w ુટ0 પડશે.
જxુર છે - માY આપણી |દર રહલા આતશની એ ચીનગાર0ને ઠjગરાવા નહj
દવાની. જxુર છે - એ નવા ગાંધીના અવતરણની આw ુરતાથી તીા કરવાની ીયતમ ક ીયતમાના આગમનની કર0એ એવી. આપણે કમ સે કમ આટeું તો
જxુર કર0 શક0એ છ0એ ને?
Page 154 of 224

2008

વૈરવીહાર

અKુLમણીકા

લમમાં સફર
1999 ની સાલની આ વાત છે . lુ ં તે વખતે ઈલે?V0સીટ0 કJપનીના એક ઝોનમાં
કામ કરતો હતો. મોટા શહરોમાં વીજળ0ના વીતરણના કામને પહhચી વળવા,
શહરના Fુદા Fુદા વીતારોના નાના ઝોન અથવા વીભાગ બનાવવામાં આવે છે .
મારા ઝોનના ચાzમાં lુ ં હતો એટલે, બધા મને ર0પોટ" કરતા હતા. મારો ઝોન
અમાર0 કJપનીમાં સૌથી મોટો; એટલે બધી
આવા ઝોનમાં તો

તના ઘરાકો અમારા વીતારમાં હતા.

ત તના અને ભાતભાતના કામો હોય. એક નાનકડ0 કJપની

જ જોઈ લો. વીજળ0ની ચોર0 પકડવાKું અને અટકાવવાKું કામ પણ આના એક ભાગ
xુપ;ે બlુ જ ગંું અને fુ¯કલ - પણ અ'યંત જxુર0 આ કામ.
એક દ0વસ અમારા મીટર ર0ડjગ ખાતાના અધીકાર0એ ચચા" દરમીયાન એવો
ર0પોટ" આiયો ક, શહરની છે વાડ આવેલા એક ગામ પાસે આવેલ …..નગર નામના
લમ વીતારમાં >યાપક માણમાં ચોર0ઓ થાય છે . મ મનોમન 'યાં ધાડ પાડવાKું
નÈ0 ક=ુ.p અમે આવા નીણ"યો અગાઉથી

હર નથી કરતા હોતા. બધી તૈયાર0ઓ

પતે પછ0, છે Eલી ઘડ0એ જ, જગાથી એકાદ માઈલ ુર હોઈએ 'યાર, થળKું નામ
હર કર0એ; $થી -ુiતતા જળવાય અને -ુનેગારોને માહ0તી પહhચી ન
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એ બlુ મોટો વીતાર હતો, અને મને પણ લમ વીતાર જોવાની ઈBછા હતી,
માટ lુ ં પણ આ ધાડની કામગીર0માં જોડાયો. અમાર0 ફોજ બlુ મોટ0 હતી. બી

બે

ખાતાંઓનો સહકાર પણ લીધેલો હતો. માર0 સાથે સોએક માણસોનો ટાફ, વાહનો,
બંુકધાર0 સીmોર0ટ0 ગાડ" અને બી6 સામkી હતાં. માર0 સરદાર0 નીચે બું
હાઉસન

ઉસન 'યાં પહhB=ુ.ં અમે કામગીર0 શxુ કર0.

આમ તો એ ËંપડપÖી ન હતી. સરકાર0 ખાતાએ બાંધેલાં પાકાં મકાનો હતાં. પણ
એક xુમ અને રસોડાનાં એ મકાનો, ËપડપÖીને પણ શરમાવે તેવાં હતાં. મકાનોની
દર0તાની સાી 9ુરતાં બધાં ચીöો ચાર બાFુ ~ટ0ગોચર થતાં હતાં. દરક મકાનને
એક કબલ વડ પાવર આપવામાં હતો. અમે જો=ું ક, મોટા ભાગના મકાનોમાં આવા
કબલ પર એક જ2યાએ કાળ0 ટપ મારલી હતી, અને તેમાંથી એક પાતળો વાયર
ઘરમાં જતો હતો. અમે ટપ ખોલીને જો=ુ,ં તો તેમાં બે પાતળ0 ખીલીઓ ઠોકલી હતી,
અને તે ખીલીઓ સાથે પેલો પાતળો વાયર જોડલો હતો. આમ મીટરની આગળથી
જ, સાવ અણઘડ ર0તે, પાવર ચોર0 લેવામાં આવતો હતો.
અમે તે બધી સામkી કાઢ0 નાંખી, અને તે મકાનને સiલાય આપતી વીચમાંથી
ફ·ુઝ કાઢ0 નાંયા. આ |ગેની કાયદાક0ય નોટ0સ પણ તે મકાનમાં હાજર બાઈને
આપી દ0ધી. તે બાઈ તો ઓશીયાળ0 નજર અમાર0 સામે જોઈ રહ0. ર±ું ર±ું થતી
તેની »ખ કાંઈક કહ0 રહ0 હતી. મને જરા ઉ'કંઠા થઈ.
મ તે બાઈને 9ુછ¿ું -” તમાર કાંઈ કહું છે ?”
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±ુમાથી xુંધાયેલા અવા$ તે બોલી.” સાયેબ! હો xુપીયા દાદાને આપવાના Bયાંથી
લાઈoુ?ં ”
મને થ=ું -’ આ કોની વાત કર છે ?’
માર0 સાથેના આ વીતારના

ણકાર ઈલે?V0શીયને મને કું - ” આ વીતારના

નામચીન ….દાદાની તે વાત કર છે . આપણે જઈએ પછ0, સો xુપીયા લઈને ‘દાદા’નો
માણસ ફર0 પાછો સiલાય આપી દશે! $ની પાસે xુપીયા હોય તે જલસા કર. દર
મહ0ને પચાસ xુપીયા ‘દાદા’ને આપવાના. આપણી કJપનીને ડ0Èો !”
lુ ં તો હબત જ ખાઈ ગયો. આHું સમાંતર તંY ચાલે! અને અમારા પાવરના જોર
‘દાદા’ નો પાવર વધતો

ય. ( એ વખતે મને કોઈ ‘દાદા’ નહોw ું કહw ું - મોÖો

સાયેબ fુઓ ‘તો ને ! )
હવે મને અમારા આખા ઓપરશનની >યથ"તા સમ ઈ. કશો અથ" જ નહોતો.
ઉલટાKું અમાર0 ધાડથી તો ‘દાદા’ને બી6 વધારાની આવક થવાની હતી! વધાર
ુષણો પોષાવાનાં હતાં.
>યk ચીે lુ ં તે મકાનથી આગળ જવા નીકયો. બાFુના ઘરની બહાર, એક
ખાટલા પર, ધોમધખતા તડકામાં, એક દમીયલ ડોસો ખાંસતો પડ¹ો હતો. ઘરમાં
તેના w ુટલા ½ટલા ખાટલા માટ કોઈ જગા ન હતી. આ ‘એરકંડ0શન’ (!) જગા તેને
ં
હતો. બાFુમાં જ
ફાવી ગઈ લાગતી હતી. ુતાં ુતાં જ તે આFુબાFુ ગળફા ુકતો
ુ ાં બાળકો ુળમાં મ થી રમતાં હતાં.
બે સાવ નાગાં9ગ
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થોડક આગળ ગયા. ુરથી બીહામણા દખાવવાળા, eુખા $વા બે Yણ માણસો
અમાર0  ૃી નીહાળ0 રા હતા. મ પેલા

ણકારને 9ુછ¿ું ક, તે કોણ હતા.

તેણે કું - ” ‘દાદા’ના માણસો છે . આપણા જવાની રાહ જોઈ રા છે . આપણે
જઈએ પછ0 તેમની ઉઘરાણી અને ર0પેરની(!) કાયવ
" ાહ0

શxુ. આપણા પર એ લોકો

વાર0 ગયેલા છે - વધારાની આવક થવાની ને! ”
થોડક આગળ ગયા. 'યાં એક મકાનના બારણામાં આવા બી

બે eુખાઓ

બેઠલા હતા. મને કહવામાં આ>=ું ક તેઓ ‘બેવડા’Kું વેચાણ કર છે . તેમણે મને પણ
કુ,ં ”સાયેબ! દશીનો ‘ટસ’ કરવો સ? વીલાયતીય સ - તમને મફતમાં ‘ટસ’ કરાવl.ુ ં ”
ં ીKું વરું ચીY !
આ હw ું ગાંધી6ના -ુજરાતના fુય શહરમાં દાxુબધ
વળ0 આગળ ગયા. એક મકાનના બારણાંમાં »ખોના નીલ"જ ઈશારા
કરતી, સોળે ક વરસની બે છોકર0ઓ ઉભેલી હતી. અડધી HુEલી છાતીમાંથી ખીલw ું
જોબન eુટં ાવા માટ લચક0 રું હw.ું તેમણે સાવ નાની ચ0 પહરલી હતી, અને
તેમનો એક હાથ પોતાની HુEલી સાથળ ઉપર ુચક ર0તે ફર0 રો હતો.
હવે તો માર0 ધીરજનો |ત આવી ગયો. lુ ં માર0

તને બlુ જ અસહાય અને

અકાય"મ થયેલી જોઈ શmો. lુ ં મોટથી મારા અધીકાર0ઓને બરાડ0ને બોEયો ”
ચાલો પાછા. ઓપરશન બંધ. આ ધાડનો કોઈ અથ" જ નથી.”
અમે બધા >યk ચીે ઓફ0સે પાછા ફયા".
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પણ Yણ દ0વસ ુધી મ જોયેલાં એ વરવાં ¯યો f ૃતીપટલને કોરતાં, આLોશતાં
રાં. ચીસો પાડ0 પાડ0ને લમની એ ુનીયા માર0 સàયતાને પડકાર0 રહ0 હતી.
આખા સમાજને પડકાર0 રહ0 હતી. ુફ0યાણી પંડ0તાઈની, વiનીલ, xુડ0 અને
xુપકડ0 આલમની હાંસી કર0 રહ0 હતી. મારા દં ભના પડદા વીદાર0 રહ0 હતી.
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ુદ
ં રf ્ સાથે એક fુલાકાત
6 ડ0સેJબર 1969ની સવાર. મારાં પ'ની અને lુ ં પhડ0ચેર0 આ4મમાં માતા6ની
ખાસ fુલાકાત માટ લાઇનમાં ઉભાં છ0એ. અમારા લ2નની આ પહલી જયંતી છે .
માતા6ના આશીવા"દ લેવાની તીÇ ઇBછા છે .

ણે આ ઘટના હFુ હમણાં જ બની

હોય, તેટલી માનસપટ પર lુબlુ |કાયેલી છે .
તે દ0વસે માતા6ના પગમાં માું fુકતાં એક અજબ જ અKુભવ થયો; $Kું
વણ"ન જ ન કર0 શકાય. અમે બ¼ે સાવ હળવાં ½લ $વાં બની ગયાં.
બહાર આ>યા 'યાર, અમારા એક

ણીતા વાુદવભાઈ મયા; $મણે આ ખાસ

fુલાકાત ગોઠવી આપી હતી. તેમણે કું ,” તમે બlુ નસીબવાળા છો. આ$ સાં$ 4ી.
ં
ુદરf
્ ના ઘેર તેમનો ÔસાિવYીÕ વાંચનનો કાય"Lમ છે . તમે જxુર આવજો.”
અમે તો સાં$ 'યાં પહhચી ગયા. લગભગ Yીસેક -ુજરાતીઓ આવેલા હતા. 4ી.
ં
ુદરf
્ નો નીવાસ દર0યા ક0નાર હતો. શાંત થાન, દર0યાનો શાંત ®ુઘવાટો, મંદ
મંદ વાતો પવન અને સાવ સાદા ઓરડાની ગર0મા. 6વનમાં આું દ0>ય
વાતાવરણ ફર0 mારય મા=ું નથી.
‘આનંદમયી, ચૈતUયમયી, સ'યમયીÕ-

એ w ુતીના સfુહગાન પછ0, 4ી.

ં
ુદરf
્ Kું >યાયાન શxુ થ=ુ.ં મીઠો, સંકાર0, ધીમો, પણ પ~ટ અવાજ. 4ી.
અરિવ°દની ‘સાિવYી’માંથી fુળ

|kે6માં બે Yણ પં?તીઓ બોલે; અને પછ0 તે

-ુજરાતીમાં સમ વે. થોડ0ક પોતાના અKુવાદની પં?તીઓ પણ આવતી
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યાર થમ સ6વ ત'વ ગટ થ=ું હશે; તે સમયની 4ી. અરિવ°દની

પર0કEપના હતી. અને પછ0 ઉ'Lાંતીની L0યાની કા>યા'મક અને આધીભૌતીક
રFુઆત. (Evolution) શyદ તો વીÎાનમાં ભયા હતા; પણ (Involution) શyદ
ણવા મયો. આનો યથાથ" -ુજરાતી પયા"ય પણ તેઓ બોલતા હતા; પણ મને તે
યાદ નથી. પરમ ત'વ કઈ ર0તે આ સ6વ  ૃ~ટ0ની ઉ'LાUતીની સાથે સાથે |દર
ઉતરw ું ગ=ું છે ; અને ચેતના નવા નવા તરોમાં કઈ ર0તે પાંગરતી ગઈ છે ; તે
તેમના કંઠ સાંભ=ુ;ં 'યાર ખબર પડ0 ક, 4ી. અરિવ°દની આ કવીતામાં કટલી
ં
કા>યા'મકતા, કટeું સ'ય અને કટeું વીચાર-ગાJભીય" છે ; અને 4ી ુદરમે
તે સ'ય
કટeું આ'મસાw ્ ક=ુp છે .
સવારના માતા6ની સાથેની fુલાકાતના આધીભૌતીક અKુભવ પછ0, અમારા
ં
માનસ ઉપર આ બીજો અમી-છંટકાવ થયો. >યાયાન પતી ગયા પછ0, 4ી. ુદરf
્
સાથે થોડ0ક ઔપચાર0ક વાતો થઈ; 'યાર પણ તેમના >ય?તી'વની માદ"વતા,
સરળતા અને વાણીની મીઠાશ |ગત ર0તે માણવાં મયાં.
આ અKુભવ પછ0, આ 37 વષ"માં 6વનના અનેક અKુભવોમાંથી અને તડક0
છાંયડ0માંથી પસાર થયા છ0એ; પણ આ અમી છાંટણાં હFુ કાલે જ થયા હોય; તેમ
લાગે છે .
આવો હતો આપણા આ મહાકવી સાથેનો અમારો મેળાપ.
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અમેર0કન હાઈવે પરની Yણ ઘટનાઓ
ડલાસ અને ફોટ"વથ"ના મહાનગરોને વjધીને સhસરવા જતા, એટલેUટ0ક અને
પેસીફ0ક મહાસાગરોને જોડતા, રા~Vની અથ">યવથાની ધોર0 નસ $વા, ઈUટરટટ
હાઈવે (આઈ-20 ) ઉપરથી માર0 ગાડ0 કલાકના 60 માઈલની ઝડપે 9ુરપાટ પસાર
થઈ રહ0 છે . આ રશ-અવર છે . માર0 આFુબાFુ રતાની ચાર લેનો મારા $વી જ
અસંય ગાડ0ઓ, વાનો અને ખટારાઓથી ભરચક ભરલી છે . વાહનોની વBચે બlુ જ
ઓછ0 જ2યા છે . ગાડ0ઓનો સતત વાહ ધસમસી રો છે . સામેની દ0શાની ચાર
લેનોની પણ આ જ પર0થીતી છે .
મને એમ તીતી થઈ રહ0 છે ક, lુ ં દશની ધોર0 નસ $વા આ હાઈવેમાંથી વહ0
રહલા, અને દશના આથ:ક >યવહારને ધમધમw ું રાખતા, કરોડો ર?તકણો $વો એક
ર?તકણ ં. ગતીનો ાણવા=ુ અને પેVોલKું bધણ મને ½લાવીને ટટા $વો બનાવી
રાં છે . સતત ધસમસતા મારા $વા આ બધા ર?તકણો, તેમજ Vનો, $ટiલેનો અને
મહાકાય ટ0મરોમાં વહ0 રહલા, આવા જ અનેક ર?તકણો રા~Vની આથ:ક >યવથાને
ધમધમતી રાખી રાં છે . વીÂના આ સૌથી સäુÉ દશ $વા તગડા બનવા;
ુનીયાના 'યેક રા~V હોડ બક0 છે .
આHું માનવજગત એક ન અટકાવી શકાય તેવી દોડમાં Ûુ છે ; અને 'યેક
ણે આ દોડ $ટની ઝડપે, સતત વધમ
" ાન થતી રહ છે . આ fુષકદોડનો કોઈ |ત
નજર સમ દખાતો નથી. બધાં વીનાશની, સવ"નાશની, ુગ"મ ખીણ તરફ ચંડ
ગતીએ, એકÂાસે, ધસમસી રાં છે . કોઈને Äેક લગાવવાની ½રસદ, ઈBછા ક સમય
નથી.
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'યાં જ આવી વીચારધારામાં મારા ખી¼ માનસમાં સ'યનો એક ઝબકારો થાય
છે ક, lુ ં એક એ?ઝીટ ¤ુક0 ગયો ં; અને ખોટો એ?ઝીટ લઈ 9ુવ"(!) દ0શામાં જવાને
બદલે પ¡ીમ(!) તરફ ધસી રો ં!
***
મારા આખા શર0ર પરસેવો વળ0 ગયો છે . lુ ં માર0 પથાર0માં સાવ શબવw ્
પડલો ં. એક બીભીષણ ુઃવiન હમણાં જ પસાર થઈ ગ=ું છે . એ વiન ચાલીસ
વરસ પછ0ના આ જ આઈ-20 હાઈવેK ું હw.ું આખો રતો સવારના આઠ વાગે ભકાર,
ખાલી પડલો હતો. એની ઉપરથી સમ ખાવા બરાબર, એક પણ વાહન ચાલી રું
નહોw.ું એની ઉપર ઠકઠકાણે વનરા6એ સાõા ય જમાવી દ0ું હw.ું વીતેલી
અથ">યવથાના મહાઅજગર $વો આ હાઈવે શબની $મ સડતો પડલો જણાતો હતો.
ુદ"શાની અસંય ક0ડ0ઓ તેના દહKું ભણ કર0 રહ0 હતી.
બધી જ રEવે લાઈનો, બધાજ મહાસાગરો અને સમત આકાશમાં mાંય એક પણ
વાહન સરક0 રું ન હw.ું આખી ુનીયામાંથી પેVોલીયમKું છે Eeું ટ09ું અને
કોલસાનો છે Eલો ુકડો વપરાઈ ગયાને પણ પાંચ વષ" વીતી ગયાં હતાં. બોJબ વડ
તોડ0 નાંખવામાં આવેલા બંધોને કારણે, બધાં જળાશયો પણ ખાલી પડલાં હતાં.
થોડા વરસો પહલાં, પાણી અને શ?તી÷ોતો માટ ખેલાયેલા, Yી

વીÂ=ુÉમાં ને ું

ુ ના કારણે પેદા થયેલી
ટકાથીય વધાર માનવ ત નાશ પામી ¤ુક0 હતી. અgુ=É
ગરમીથી પીગળે લા ુવીય બરફ વીÂનાં બધાં જ બંદરોને પાણી નીચે ગરકાવ કર0
દ0ધાં હતાં. બધી સEતનતો તહસનહસ બની ¤ુક0 હતી. જગતની બધી અથ">યવથા,
અર! આHું સમાજ6વન ભાંગીને ુÈો બની ગયાં હતાં.
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મારા $વાં ગયાંગાંઠ¹ાં કોક’જ ુભા"ગી માનવ6વો આમતેમ ખોરાક અને પાણી
ં
માટ જગલોમાં
વલવલતાં, આથડતાં હતાં. Fુના શહરના બlુમાળ0 મકાનોના બધાં
ખંડરો ભયાવહ વનરા6માં અરયxુદન કર0 રાં હતાં. સમત માનવ6વન
ખોડંગાw,ું કણસw,ું આLંદw ું -ુફા6વન તરફ મંથર ગતીએ, ક0ડ0વેગે સરક0 રું હw.ું
ં
આFુબાFુના જગલનો
ભાગ બની ¤ુકલા આઈ-20 ઉપર lુ ં ુયો ને તરયો, નીવ:ય"
ને ની~ાણ, હતભ ને હતાશ ઉભેલો હતો. કઈ ઘડ0એ, કોઈ રાની

નવર આવીને

મારો કોળ0યો કર0 જશે, તેના ભયથી lુ ં થરથર0 રો હતો. માxું આHું શર0ર આ
ભરશીયાળામાં પણ પસીને રબઝેબ બની ગયેe ું હw.ું
અને મારા ખોટા એ?ઝીટ(!) મને, માનવ તને mાંથી mાં લાવી fુmાં; તેની
મરણપોક પાડ0ને lુ ં ઝબક0ને

ગી

O ં.
***

બાથxુમમાંથી પાછો આવી lુ ં પથાર0માં ુઈ ગયો ં. પેલી ુદ"મ દશા તો એક
વiન જ હw;ું તેની તીતી થતાં lુ ં ફર0 પાછો નીાદવીને શરણે

O ં. ઘસઘસાટ

Oઘની વBચે એક નું પરોઢ ઉગી નીકળે છે . lુ ં ફર0 પાછો એવા જ રશ-અવરમાં, એ
જ આઈ-20 હાઈવે પરથી, માર0 હાઈપાવર બેટર0થી સંચાલીત નાનકડ0 ગાડ0માં
9ુરપાટ પસાર થઈ રો ં. પણ હવે પહલાં $વો ધમધમાટ નથી.
હવે શહરમાં ગણીગાંઠ0 અને નાનકડ0 ઓફ0સો જ છે . સૌ પોતાના ઘેરથી જ
ઈUટરનેટ પર કામ કર0 લે છે . 6વનજxુર0 બધી વw ુઓ હવે તેમને ઈ-ઓડ"ર
માણે ઘેર પહhચાડવામાં આવે છે . માY શોખની વw ુઓ માટ જ લોકો માકë ટમાં
ં ીઓને મળવા જવા, માર0 $મ
ય છે . અથવા આનંદમોદ માટ ક મીYો અને સંબધ
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ં ાલીત વીજળ0ના રલ ટશનો પર
ગાડ0ઓ વાપર છે . અને તે ગાડ0ઓ પણ વયંસચ
જ પાક" કરવામાં આવેલી હોય છે .
ં ાલીત, અ'યાુનીક અસંય સંયામાં Ìુલટ
ે
મોટા ભાગની યાતાયાત, વયંસચ
Vનથી પણ વધાર ઝડપી Vનો વડ જ થાય છે . બધાં કારખાનાં રોબોટોથી ચાલે છે .
ં ાલીત ટોરોમાં રોબોટો જ સંભાળે છે . હાઈવે
બધા સામાનની આપલે પણ વયંસચ
પર ચાલી રહલા મોટા ભાગનાં વાહનોમાં પણ આવા રોબોટ ચાલકો જ છે ! મારા
$વાં કો’ક જ સહલાણીઓ અથવા ઈલે?ટોનીક સાધનો, મહાકાય પાવરહાઉસો ક
કારખાનાંઓના તા'કાલીક મરામતકામ માટ જતાં ¢ી9ુxુષો જ ગાડ0ઓમાં બેઠલાં છે .
બાક0Kું બું રોજjું ઉ'પાદન અને મરામતકામ તો રોબોટો જ સંભાળે છે .
આખા વીÂની શ?તીની જxુર0યાતો માટ હવે લાખો ‘ટોકોમેકો’( થમU=ુ?લીયર
પાવર પેદા કરવાKું સાધન) વપરાઈ રાં છે . તેમાં પેદા થતી વીજળ0, આખા
વીÂની હ રો વશની જxુર0યાત માટ પયા"iત છે . ુય"ના નાનકડા સંતાન $વા આ
આદ0'યોએ આખાય વીÂની xુખ બદલી નાંખી છે . બધો >યવહાર તેમના થક0 પેદા
થતી વીજળ0 વડ જ ચાલે છે . સfુના પાણીમાંથી આ જ વીજળ0 અમયા"દ0ત
જºથામાં oુÉ પાણી પણ બનાવી દ છે . ટ0મરો અને વીમાનો પણ આવા ટોકોમેકો
વડ જ ગતી કર0 રાં છે . ુષણ એ ુતકાળની, અને બીનજxુર0 ઘટના બની ¤ુક0
છે . પાણી અને શ?તી÷ોતો માટના દશ દશ વBચેના ઝગડા અને ભીષણ =ુÉો,
ુતકાળની ઘટનાઓ બની ¤ુક0 છે . એક જ ઝંડા નીચે સમત વીÂમાં માનવ તKું
એક જ રા~V બની ¤ુu ું છે .
lુ ં ‘શાુ"લવીL0ડ0ત’ માં ગણગણી રો ં -
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આશા એક જ એ રહ0 જગતને અતી'વની દોટમાં.
>હાલા ુરજદવ!
વ! આજ જગવો વીફોટ નાના કણે.
અને એ આશાભયા" વીફોટના તાપે તો અ'યાર માર0 આ ગાડ0 ચાલી રહ0 છે .
માનવ તની બધી ુÛુ
" ીઓ, દપ," ઈ~યા", સામºય" માટની દોડ અને ખચાખચી પણ
ુતકાળની બાબતો બની ¤ુક0 છે . માર0 ગાડ0ના રડ0યો પરથી મંગળના kહ પરથી
સાર0ત થઈ રહલી, મુર0 -ુજરાતી ગઝલોની ુરાવલીઓ મારા ચીને દ0>ય
આનંદ આપી રહ0 છે .
આ નવા એ?ઝીટ(!) તો મને નવી મહામાનવ

તીનો એક |શ બના>યો છે .

***
અને નવી આશાના ુભાતમાં, lુ ં આળસ મરડ0ને, સ¼ચીે, આઈ-20 હાઈવે
પરની પહલી સ'ય ઘટના અને પછ0નાં બે વiનોને મારા નોટÌુક કોJi=ુટરમાં
‘ફોUટબÉ’ કરવા માઉસની પહલી ‘?લીક’ લગાવવાનો એ?ઝીટ લેવા યાણ કxું ં!

અKુLમણીકા
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ઘાસ
સામે ુર, »ખોને ઠંડક આપw,ું લીલીછJમ ધરતીKું મનોહાર0 ¯ય છે . તમે
કEપનાની પાંખે ઉડ0ને તેની ન6ક ને ન6ક જતા
મોટો ને મોટો થતો

ય છે . તમાxું ીતીજ આ લીલી ઝાંયથી ઘેરાવા માંડ છે . હવે

તમાર0 ચાર બાFુ આ લીલો રં ગ છવાઈ
આવતી

ઓ છો. તીણ તે લીલો પÖો

ય છે . $મ $મ આ લીલાશ ન6ક

ય છે ; તેમ તેમ તમે નાના ને નાના થતા

ઓ છો. એ હર0યાળ0ની

ઠંડકમાં તમને તમારા સંકોચાતા કદનો યાલ જ આવતો નથી.
હવે તમે ચાર બાFુ આ હર0યાળ0ની વBચે ઘેરાઈ ગયા છો. તમને હવે લીલા
સીવાય બીજો કોઈ રં ગ દખાતો નથી. ઘાસનાં તણખલાં હવે વીશાળ નાર0યેળ0નાં
પાન $વાં લાગી રાં છે . તમે એક જwં ુની $મ, તેની ઉપર બેસી, તેની ઠંડકનો પશ"
ં Jમ બની ગ=ું છે . પર0કથામાં જ માણેલા
માણી રા છો. તમાxું જગત હવે લીeુછ
મુર વીÂની |દર તમે મહાલી રા છો. ઈડનનો બગીચો તમાર0 ચારપાસ
હEલારા માર0 રો છે . આ લીલા સાગરના લીEલોળે હ0Eલોળે તમારા દ0લમાંય
અપરં પાર આનંદનો મહાસાગર ®ુ-®ુ કરતો ®ુઘવી રો છે . તમે આ આનંદના
સાગરમાં ±ુબી જવા, તેની સાથે એકાકાર બની જવા, લાલાયીત બની ગયા છો.
તમારા ઉ'સાહને તી@વનીત કરતો, મંદ મંદ સમીર આ લીલા સાગરને હjચોળ0
રો છે .
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અને તમે એક ઠકડો ભર0ને એ લીલાંછJમ પાનની |દર vુદકો મારો છો. બાFુમાં
એક વીશાળ નળ0માંથી પાનના કણકણને 6વન સjચતા પાણીની નદ0 વહ0 રહ0 છે .
લીલાં અને ½ટબોલ $વાં વીશાળ, અસંય કણ ુય"ના ક0રણોથી તiત બની, ½લી
ને સંકોચાઈ રાં છે : Âસી રાં છે . હરક Âાસે નળ0માંથી પાણી તેમની |દર વેશે
છે . અને હરક ઉøાસે તે કણે બનાવેe ું મી~ટ પકવાન પાણીની સાથે પાં

ય છે .

તમે પાનના હરક Âાસની સાથે તાદા'Jય અKુભવી રા છો. 6વનનો એ ધડકતો,
ફરકતો રાસ તમારા 6વનતાલની સાથે એ?તાલ બનવા માંડ છે .
અને આ આનંદનો તીÇતમ અKુભવ કરવા તમે હવે બીજો ઠકડો માર0ને એક
કણની |દર વેશો છો.
અને આ oુ?ં
અહj તો કોઈ ઠંડક જ નથી, બધી શીતળતા વીદાય લઈ ¤ુક0 છે . ગરમ ગરમ
ભÚીની |દર તમે શેકાઈ રા છો. અહj તો બાળ0 નાંખે તેવા જલદ તે બ ધખધખી
રા છે . તમારા સમk હોવાપણાને kસીને ઓહ0યાં કર તેવી, પાનના એ કણની
હોવાપણાની ચીરં તન ુખ, તમારો કોળ0યો કરવા આw ુરતાથી તમાર0 તરફ ધસી
રહ0 છે . એ તે બના સાગરની મ@યમાંથી કોઈક અ =ું 6વન પોતાના અતી'વ
સીવાયના બી

કોઈ ખયાલ સીવાય, તમારા સમk હોવાપણાને ઝyબે કરવા

આદશો આપી રું છે .
તમે એ?દમ ગભરાઈને પારોઠનાં પગલાં ભરવા માંડો છો. પણ તમે હવે સાવ
અસહાય છો. નાના બનવાની આ L0યા અપર0વતન
" શીલ છે . તમે હવે પાછા
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તમારા અસલી xુપમાં નથી આવી શકતા. તમે આ કદમાંથી ભાગવાનો મરણીયો
ય'ન કરો છો. પણ બહારથી vુમળ0 અને હર0ત લાગતી એ કણની Àર દ0વાલ હવે
પોલાદ $વી બની ગઈ છે . તમે આ કદમાં, થોડ0ક જ સેકંડો ુર રહલા તમારા
|તની ન6ક ને ન6ક ખસી રા છો અને એ કાળઝાળ તે બ તમને ઘેર0 વળે છે .
એક જ ણ અને તમે પણ Ô?લોરોફ0લÕ ( પાનKું હર0ત>ય) બની જવાના છો.
***
અને તમે પસીને રબઝેબ, આ દ0વાવiનમાંથી સફાળા ઝબક0ને

ગી

ઓ છો.

સામે ુર એ જ હર0યાળ0 ફર0 પાછ0 વીલસી રહ0 છે .
6વનKું સૌદય" oું અને 6વનની Àરતા oુ;ં એ બધાં સ'યો તમને હવે સાવ ન2ન
ર0તે સમ ઈ ગયાં છે . સ'ય બlુ જ કડું હોય છે ; સ'ય બlુ જ અસ હોય છે ; સ'ય
બlુ જ કઠોર હોય છે - એ સ'ય સમ6 Ôતમારા સ'યશોધનના ધખારા પર 9ુણ"
વીરામ fુકું ક કમ?Õ એું તમે વીચારતા થઈ

ઓ છો.

અને …. આ મામલામાં વુ Oડા ઉતરવા કરતાં ‘ આજની ઘડ0 રળ0યામણી’
રળ0યામણી ના
તમને મળે લાં મહાfુEય ર'ન $વાં 6વનુY અને 6વનશૈલીમાં તમારો વીÂાસ હવે
ઢ બની ગયો છે .
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$લ
પહલી

U=ુઆર0ના સવારના આઠ વા2યા હતા. દ0પક તેના નવા અભીયાનના

ઉ'સાહમાં, તેની $લમાં હસતે fુખે વે¯યો. આગલો મહ0નો કવો રહશે તેની અનેક
કEપનાઓ તેના મગજમાં આકાર લઈ રહ0 હતી. તેની કોટડ0માં ચાર દ0વાલો હતી
અને બે બારણાં. એક પણ બાર0 આ ઓરડામાં ન હતી. એક બારgું બધી
ુવીધાવાળ0 બાથxુમમાં Hુલw ું હw.ું આ બાથxુમને પણ કોઈ બાર0 ન હતી. તે
યાંથી આ>યો હતો, તે બીFુ ં બારgું એક લોબીમાં Hુલw ું હw.ું લોબીમાં પણ બહારનો
કાશ ન વેશે તેની કાળ6 લેવામાં આવી હતી.
તેના ઓરડામાં ટબલ, Hુરશી અને ુવાની સરસ પથાર0 હતાં. એક 0જ પણ
હw.ું પીવા માટનાં તેનાં મનગમતાં પીણાં પણ 0જમાં રાખેલાં હતાં. ટબલ પરના બે
Yણ ડyબામાં તેને મનભાવતાં નાતા પણ હતા. અર, તેને ગમતા fુખવાસની બે
Yણ ચીજો પણ ટબલ પર મોFુદ હતી! આ ઉપરાંત ટબલ પર તેની પસંદગીનાં
9ુતકો, એક ટપ રકોડ"ર, તેને મનગમતાં ગીતોની સીડ0ઓ અને એક ઘડ0યાળ હતાં.
દ0વાલ ઉપર સરસ vુદરતી ¯ય વાÑં એક કલેUડર હw.ું એક સરસ કાશ આપતી
લાઈટ અને નાઈટ લેJપ પણ હતાં. ુંકમાં તેને 6વન જxુર0યાતની બધી ચીજો 'યાં
હાજર હતી.
દ0પકને હસું આવી ગ=ુ.ં અહj તેણે પોતે જ પોતાનો દ0વસ અને પોતાની રાત
સzવાનાં હતાં. લાઈટ ચાeુ કર એટલે દ0વસ અને બંધ કર એટલે |ધારઘેર0 રાત.
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ઘડ0યાળમાં સમય જોઈ, કલેUડરની તાર0ખમાં નીશાની કર0, તેણે પોતાનો નવો
દ0વસ ચાeુ કરવાનો હતો.
હમણાં જ તેણે Yીવેદ0 સાહબ સાથે ગરમાગરમ નાતો અને ચા લીધાં હતાં.
સાથે Yીવેદ0 સાહબના બે આસીટUટો પણ હતા. તેને આ નવા યોગની બધી
શરતો સમ વવામાં આવી હતી. તે આ યોગમાં પોતાની રા6Hુશીથી વયંસેવક
તર0ક જોડાયો હતો. તેણે 25 દ0વસ આ $લમાં રહવાKું હw.ું તેને બધી જ ુવીધાઓ
'યાં 9ુર0 પાડવામાં આવશે તેમ કહવામાં આ>=ું હw.ું બહારની ુનીયા સાથે તેનો
કોઈ સJપક" રહવાનો ન હતો. કોઈ ટ0.વી., રડ0યો ક છાપાં તેને મળવાનાં ન હતાં.
તેણે કોઈની સાથે મળવાKું ન હw.ું
એક નોકર આવીને, દરરોજ ચાર વખત, તેને ચા, નાતો અને જમણ આપી
જવાનો હતો. તેનાં વાસી કપડાં લઈ જઈ નવાં કપડાં પણ તે જ આપી જવાનો હતો.
તેને ખાસ કહવામાં આ>=ું હw ું ક તેણે આ નોકર સાથે કોઈ વાત કરવાની ન હતી.
અને જો કર તો પણ નોકર કોઈ વાત તેની સાથે કરવાનો ન હતો. તેને કોઈ Hુટતી
ચીજ હોય તો તેની ચીÚી તેણે નોકરને આપવાની હતી, અને તે તેને 9ુર0 પાડવામાં
આવશે તે ું તેને કહવામાં આ>=ું હw.ું તેનો સેલ-ફોન Yીવેદ0 સાહબે માંગી લીધો
હતો. $લની fુદત 9ુર0 થયે તે તેને પાછો મળશે; તેમ તેને કહવામાં આ>=ું હw.ું
આ યોગનો ઉે ¯ય તેનાથી ગોપીત રાખવામાં આ>યો હતો. પણ Yીવેદ0 સાહબે
તેને હયાધારણ આપી ક, યોગના |તે, આ બું તેની સાથે fુ?ત મને ચચ"વામાં
આવશે. આ ગોપનીયતા યોગની સફળતા માટ બlુ જxુર0 છે ; તેમ પણ તેને
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કહવામાં આ>=ુ.ં વીÎાનના એક વી{ાથ: તર0ક આ વાત તેણે શીતભેર વીકાર0
લીધી.
આ પચીસ દ0વસ તો mાંય પસાર થઈ જશે; એવી આશામાં દ0પક તેના પહલા
દ0વસની શxુઆત કર0. સમયKું ભાન રહ તે માટ તેણે કલેUડરમાં 1લી

U=ુઆર0ના

દ0વસ પર Ôટ0કÕ કર0. તે એક આુનીક =ુવાન હતો. વળ0 હતો વીÎાનનો વી{ાથ:
અને લગભગ નાતીક કહ0 શકાય તેવી ધમ"ભાવનાવાળો. તે કદ0 મંદ0રમાં જતો
નહj, ક ાથ"ના ક ભજન પણ ન કરતો. તેને આ યોગમાં એક વીÎાની તર0ક રસ
2યો હતો. આથી જ તે આમાં વેBછાએ જોડાયો હતો. તેને

ણવાની બlુ જ

ઉ'કંઠા હતી ક, Yીવેદ0 સાહબ આ યોગથી oું તારવવા માંગે છે .
***
આ$ સાતમો દ0વસ હતો. તેણે

તે નÈ0 કરલી દ0નચયા" માણે, તેણે આ

અઠવાડ0યામાં કસરત, 9ુતક વાંચન, સંગીત, અને દ0વસમાં અનેક વાર ઓરડાની
એક બાFુથી બી6 બાFુ વીસ વીસ »ટા મારવાનો Lમ

ળવી રાયો હતો. Yણ

ચોપડ0ઓ વંચાઈ ગઈ હતી. બી6 નવી Yણ તેની ફરમાઈશ માણે આવી ગઈ
હતી. તેની સાથેની ગઝલો અને કવીતાની ચોપડ0ઓમાંથી તેણે છ નવી ગઝલો અને
ગીતો મhઢ કર0 લીધાં હતાં.
પણ કંટાળો તેને ધીમે ધીમે ઘેરવા માંડ¹ો હતો. વજનો અને મીYોની ખોટ તેને
Ìુર0 ર0તે સાલવા માંડ0 હતી. અર કોઈક સાવ અ =ું જણ પણ કાંઈક વાત કરવા
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મળ0

ય, તે માટ તેK ું દ0લ તરસw ું હw.ું ભાતભાતનાં ભોજન હવે તેને અકારાં

લાગવાં માંડ¹ાં હતાં. ઓરડો તેને ખાવા ધાતો હોય તેમ તેને લાગવા માંડÆું હw.ું
***
આ$ બે અઠવાડ0યાં પસાર થઈ ગયાં હતાં. હવે તે 6વ ઉપર આવી ગયો હતો.
આ $લની બધી ુવીધાઓ તેને અકાર0 લાગવા માંડ0 હતી. બે દ0વસથી કોઈ
ચોપડ0 તેણે વાંચી ન હતી. હવે મનગમતાં ગીતો પણ અકારાં લાગતા હતાં. હFુ
ગઈકાલે જ તેણે નોકર સાથે વાત કરવા ની~ફળ ય'ન કય હતો. તેણે નÈ0 ક=ુp ક,
આ$ ખાવાKું લઈને તે આવે; 'યાર તેની સાથે જબરદતી કર0ને પણ તેK ું મh
ખોલાવુ.ં
અને તે આવી પહhBયો. ફર0 દ0પક તેની સાથે વાત કરવા ય'ન કય. પણ એ
રામ તો એના એ. દ0પક તેને ધÈો માર0ને નીચે પાડ0 નાંયો. તેની ઉપર તે ચઢ0
ગયો અને તેK ું ગÑં ભjસી, તે નહj બોલે તો તેનો Âાસ ®ુટં 0 નાંખવાની ધમક0 આપી.
ં ો હતો. દ0પક હતાશાથી તેને
પણ ઈશારાથી નોકર સમ >=ું ક તે બહરો અને fુગ
છોડ0 દ0ધો. તેને આ યોગમાં વયંસેવક થવાની પોતાની fુખા"મી પર અફસોસ
થવા માંડ¹ો. -ુસાના આવેશમાં તેણે ટપ રકોડ"ર અને ચોપડ0ઓ Öા ઘા કર0ને ફક0
દ0ધાં. હFુ દસ કાળઝાળ દ0વસો તેણે આ કાજળ કોટડ0માં પસાર કરવાના હતા.
તે રાYે તે ુતો અને બે એક કલાક પછ0 ઝબક0ને

ગી ગયો. એરકUડ0શન ચાeુ

હોવા છતાં તે પસીને રબેઝેબ થઈ ગયો હતો. એક ુઃવiન હમણાં જ પસાર થઈ
ગ=ું હw.ું તેની ભયાનક યાદ હFુ તા6 હતી. તેણે નોકર પર કરલા આLમણ માટ
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કોટ"માં તેની સામે કસ ચલાવવામાં આ>યો હતો; અને તેને દસ વરસની કદ આ જ
ઓરડામાં કરવામાં આવી હતી. તેણે આ વiન જ હw;ું તે માUયતા મનમાં સતત
દોહરા>યા કર0.
***
બી

દ0વસે તે નોકર ફર0 આ>યો, પણ તેના ચહરા પર ભય અને અવીÂાસ

ડોક0યાં કરતાં તેને જણાયા. તેને શંકા થવા માંડ0 ક, રાતની વાત વiન હતી ક
સ'ય. પણ આ åમણા તેને દરરોજ પીડવા લાગી.
***
આ$ વીસમી

U=ુઆર0નો દ0વસ ઉ2યો - કલેUડરમાં! દ0પકને અસમંજસ

થયો, ‘તે એક દ0વસ ટ0ક કરવાKું ુલી તો નથી ગયોને?!’. તેને ુય" અને ચંની
ખોટ, પોતાનાં વજનો અને મીYો કરતાં પણ વધાર સાલવા લાગી. કલેUડરના બાર
બાર પાનાનાં ¯યો તે અનેક વાર નીહાળ0 ¤ુmો હતો. હવે ઘાસKું એક તણખeું પણ
જોવા મળે તે માટ દ0પક લાલાયીત બની ગયો હતો. તેણે હવે |તરથી ાથન
" ા
કરવા માંડ0, ‘એ વiન વiન જ રહ; અને એ આશાભર0 પચીસમી તાર0ખ આવી
ય! mાર માણસનો અવાજ તેને સાંભળવા મળે ? ‘
તે લગભગ ગાંડા $વો બની ગયો હતો. અઠવાડ0યાથી તેણે દાઢ0 પણ mાં
કર0 હતી? અને છે Eeું નાન કયા"ને આ$ Yીજો દ0વસ હતો. આવા અમાનવીય
યોગો કરવા માટ Yીવેદ0 સાહબનો ટોટો પીસી નાંખવાની રાસી ઈBછા પણ તેને
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થઈ આવી. દસ વરસની $લની åમણા હવે åમણા રહ0 ન હતી; પણ તેના મનમાં
એક Àર અને નÈર વાતવીકતા બની ¤ુક0 હતી. કોટ"ના જજની સાથે પણ તેને એક
નવી અદાવત ઉભી થઈ ગઈ હતી. આખા જગતમાં હવે કોઈ આશાKું ચીö તેને
~ટ0ગોચર થw ું ન હw.ું અસહાયતાની લાગણી તેને ઘેર0 વળ0 હતી. તેના ુદù વ માટ
તે પોતાને કોસી રો હતો.
***
અને તે ુભગ દ0વસ આવી 9ુ2યો. દ0પક લાઈટ ચાeુ કર0 અને કલેUડરમાં
પચીસમી વાર તેણે નીરસ ભાવે ‘ટ0ક’ કર0. આ  ૃતી તેને હવે સાવ નકામી લાગવા
માંડ0 હતી. તેને બહાર લઈ જવામાં આવે તેવી કોઈ આશા તેના ચીમાં હવે રહ0 ન
હતી. રોજની $મ તે નીરસ ર0તે સામેની દ0વાલ તરફ અથ"હ0ન ર0તે તાક0 રો
હતો. સવારના આઠ વા2યા અને બારgું HુE=ુ.ં
Yીવેદ0 સાહબ

તે તેમના મદદનીશો સાથે તેની કોટડ0માં વે¯યા.

તેમણે દ0પકને કુ,ં ” ચાલ, દ0પક!  સાક દ0ને તને આ $લમાંથી fુ?તી
આપતાં મને આનંદ થાય છે .”
દ0પક વીચારમાં પડ¹ો. તેને સમજ ન પડ0.તે માંડ માંડ બોલી શmો, ” સાહબ!
માર0 સ Kું oુ?ં ”
Yીવેદ0 સાહબ બોEયા, ” શેની સ ? તાxું મગજ ઠકાણે લાગw ું નથી.”
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દ0પકને જjદગીમાં પહલી વાર ભગવાન $ું કંઈક છે તેમ લા2=ુ.ં Yીવેદ0 સાહબ
તો ભગવાનનો અવતાર જ તેને જણાયા.
કલેUડર સામે જોઈ તે બોEયો, ” પણ આ$ તો પચીસમી તાર0ખ જ થઈ છે ને?“
Yીવેદ0 સાહબ બોEયા, ” ના, આ$ છ>વીસમી થઈ છે . લે, આ તારા સેલફોનમાં
જોઈને ખાતર0 કર0 લે. તારા ઓરડાની ઘડ0યાળમાં થોડ0 જ તાર0ખ આવે છે ? તારો
દ0વસ તો ત જ નÈ0 કરલો છે . આ ઓરડાનો દ0વસ! “
'યાર મોડા મોડા દ0પકને ખબર પડ0 ક ‘સમય સાપે હોય છે .‘ તે સાબીત કરવા
માટ તેની અને તેને સેવા આપતા નોકરની ઘડ0યાળો દરરોજ એક કલાક મોડ0 પડ
તેમ સેટ કરલી હતી! તેના 6વનમાંથી આખો એક દ0વસ, સાવ વપરાયા વગર
ં ીક
વીતી ¤ુmો હતો. એકલતાને કારણે તેના મનોભાવોમાં થયેલા ફરફારોને આKુષગ
તેના વતન
" ની પી વીડ0યો ફ0Eમ પણ Yીવેદ0 સાહબને મળ0 ગઈ હતી. આ ફ0Eમ
તેને પણ બતાવવામાં આવી; અને તે પોતે પોતાના વત"ન માટ વીચારતો થઈ ગયો.
$લ લેગના (!) અને એકલતાના આ નવતર યોગના થમ ગીનીપીગ બUયાKું
ગૌરવ હવે તે અKુભવી રો હતો.
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ઝેર તો પીવડા>યાં

ણી

ણી

ઘણા સમય પહલાં ચીનના એક શહરમાં લી-લી રહતી હતી. તેના લ2ન થયાં અને
તે સાસર રહવા ગઈ. તેને તરત જ ખબર પડ0 ક, તેની સાુ શીતની અને
>íવથીતતાની બlુ આkહ0 છે . તેણીની ટવો પણ લી-લી માટ અસ હતી. તેને તો
સાુમા સાથે સહજ પણ ફા>=ું નહj.
દ0વસો અને અઠવાડ0યાંઓ પસાર થઈ ગયાં. લી-લી અને સાુમા વBચે
ઝગડાઓ દ0ન તીદ0ન વધવા માંડ¹ા. લી-લીનો પતી આનાથી બlુ >યથીત રહતો.
એ જમાનામાં ચીનના vુુJબોમાં માતાની આમUયા

ળવી રાખવી પડતી હતી.

આથી લી-લી ક તેનો વર આ બાબતમાં કoું કર0 તેમ ન હતાં.
લી-લીના પતીએ તેને મદદ કરવાની ધરાર ના પાડ0 દ0ધી. હવે લી-લી એક
દ0વસ પણ આ પર0થીતી સાંખી શક તેમ ન હતી. સાુ6ની સરfુખ'યારશાહ0થી તે
વાજ આવી ગઈ હતી. તેને એક વીચાર આ>યો. તેના પીતાના એક મીY 4ી. l»
ુ ગ
સારા વૈદ હતા.
લી-લી તેમની પાસે ગઈ. આખી પર0થીતી સમ વી અને કું ,” તમે મને
અકસીર ઝેર આપી દો. lુ ં સાુમાને તે પીવડાવીશ. એક જ ઝાટક આ વાતનો
નીકાલ આવી
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lુ»ગ મહાશયે બે ઘડ0 વીચાર કય અને કુ,ં ” લી-લી , lુ ં તને જxુર મદદ
કર0શ. w ું તો માર0 દ0કર0 $વી જ છે . પણ આ ઝેરને કામીયાબ બનાવવા તાર માર0
ુચનાનો બરાબર અમલ કરવો પડશે. “
લી-લીએ કુ,ં ” કાકા, lુ ં ચોÈસ તમે કહશો તેમ કર0શ.”
lુ»ગ તેમના બી

ઓરડામાં ગયા અને કોઈક fુળ0યાં લઈ આ>યા. લી-લીને

તે આપતાં તેમણે કુ,ં ” જો. આ fુળ0યામાં ધીfું ઝેર છે . જો lુ ં તને હળાહળ ઝેર
આ9ું અને તેણી તરત -ુજર0
$લભેગી થઈ

ય; તો તાર0 ઉપર તરત બધાંને શંકા થાય; અને w ું

ય. એના કરતાં આ fુળ0યાKું ઝેર ધીર ધીર તેના શર0રમાં >યાપw ું

જશે; અને તેણી છ મહ0નામાં અવલ મંઝીલ પહhચી જશે. તાર રોજ સરસ અને
વાદ0~ટ જમણ દરરોજ બનાવવાKું અને તેમાં આ fુળનો રસ કાઢ0 ભેળવી દવાનો.
સાુને સહજ પણ શંકા ન પડ તે માટ તાર તેમની સાથેનો >યવહાર પણ એકદમ
બદલી નાંખવાનો. તે કહ તેવો તેનો બોલ ઝીલી લેવાનો.
હોય, તે ું માન તાર તેને આપવાKુ.ં તેણી મર0
શંકા જ ન

ણે ક તેણી એક રાણી

ય 'યાર, કોઈને પણ તારા માટ

ય તે ું કરવાKુ.ં અને માY છ મહ0ના જ તાર આ સંયમ પાળવાનો છે

ને? પછ0 તો w ું આઝાદ.”
લી-લીને ગળે આ વાત ઉતર0 ગઈ. તે તો lુ»ગનો આભાર માની, આ fુળ0યા
લઈ ઘેર પાછ0 ગઈ. તેણે તો પહલા દ0વસથી જ lુ»ગનાં ુચનોનો અમલ કરવાKું
શxુ કર0 દ0ુ.ં તેણે તે દ0વસે સરસ ખાવાKું બના>=ુ;ં અને સાુ પોતાની મા જ હોય
તેવા ેમથી તેમને પંખો નાંખતાં, આ જમણ જમાડÆુ.ં સાુ6 તો વlુમાં આવેe ું આ
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પર0વતન
" જોઈ નવાઈ પામી ગયાં. 'યારથી તે પણ લી-લીને ેમ9ુવક
" બોલાવવાં
લા2યાં. Yણ ચાર દ0વસમાં જ બ¼ેની વચમાં ઉભી થયેલી દ0વાલ w ુટ0 ગઈ. બ¼ે
મા-દ0કર0 જ હોય તેમ રહવાં લા2યાં. લી-લી નો પતી તો ઘરના વાતાવરણમાં
આવેe ું આ પર0વત"ન જોઈ Hુબ Hુશ થયો.
ં ીઓ
આમ કરતાં છ મહ0ના તો mાંય પસાર થઈ ગયા. લી-લીના સગાં સંબધ
પણ લી-લીનાં વખાણ એક આદશ" વlુ હોય તેમ કરવાં લા2યાં. લી-લી ને હવે
ચટપટ0 થવા માંડ0. Ôઅરર! માર0 આવી સાર0 ને સ2ગી મા $વી, સાુ હવે થોડા
દ0વસોમાં જ વધામ પહhચી જશે? અરર! મ આ oું ક=ુ?p Õ
તે તો તરત l»
ુ ગ પાસે પહhચી ગઈ. »ખમાં »ુ સાથે તેúે કુ.ં ”તમે કાંઈ
પણ કરો, પણ આ ઝેર નીકળ0

ય તેમ કરો. માર0 મા મર0 જશે તો lુ ં oું કર0શ?”

lુ»ગ હસીને બોEયા ;” લી-લી ! ઝેર તો mારKું ય નીકળ0 જ ગ=ું છે .”
લી-લી - ” lુ ં સમ6 નહj.”
lુ»ગ : ” તાર0 સાુમાની તબીયત કવી રહ છે ? હવે તેનો >યવહાર તાર0 સાથે
કવો છે ? “
લી-લી : ” અર પહલાં કરતાં તો હવે સરસ રહ છે . મને તો તે માર0 મા $વાં જ
લાગે છે . “
lુ»ગે Hુલાસો કય :” ઝેર તો તાર0 નજરમાં હw.ું તારા બદલાયેલા અભીગમથી
તે નીકળ0 ગ=ુ.ં “
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લી-લી :” તમાર0 વાત તો સાચી; પણ દવાના ઝેરKું oું થશે?”
lુ»ગ ;” એમાં તો ઝેર હw ું જ નહj. એ તો આરો2ય ુધારવાની દવા હતી.”
લી-લી ની »ખો હષા"ß ુ અને lુ»ગ માટ vૃતÎતાના ભાવથી ચમક0 ઉઠ0.
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સાચો ેમ- એક ડોકટરની ડાયર0માંથી
સવારના આઠક વા2યા હતા. એક  ૃÉ -ૃહથ તેમને થયેલ ઘાની સારવાર
માટ મારા દવાખાનામાં આ>યા હતા. તેમણે મને જરા ઉતાવળમાં તેમની સારવાર
કરવા વીનંતી કર0. તેમણે મને કું ક, નવ વાગે તેમને બી6 એપોઈUટમેUટ હતી.
અગાઉ તેમને થયેલ ઘા પર ટાંકા લીધેલા હતા. મ મારા મદદનીશને બોલાવી
તેમનો ઘા અને ટાંકા

તપાસવા કુ.ં મદદનીશે બું તપાસીને કું ક, તેમનો ઘા

xુઝાઈ ગયો હતો. હવે ટાંકા તોડ0 શકાય તેમ હતા. ટાંકા તોડવા માટની સામkી
લેવા મારો મદદનીશ ગયો તે દરમીયાન અમે વાતોએ વળ2યા.
ં તમાર બી
મ તેમને 9ુછ¿ુ,”

કોઈ ડો?ટરની એપોઈUટમેUટ છે ?”

તેમણે કુ,ં ” હા! માર0 પ'નીની; તેને દાખલ કર0 છે , તે નસêગ હોમમાં.”
મ 9ુછ¿ુ,ં ” તેમને oું દદ" છે ?”
તેમણે કુ,ં ” અEઝાઈમર”
મ વાભાવીક તેણીની ખબર 9ુછ0. જો તેઓ મોડા પડ તો તેણી નારાજ થાય તેમ
હw?ું
મને તેમનો જવાબ સાંભળ0 આઘાત લા2યો.
” ના ર ના. છે Eલા પાંચ વરસથી તે મને ઓળખી પણ શકતી નથી.”
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મ કુ,ં ” જો તે તમને ઓળખી પણ શકતી નથી, તો તમે થોડા મોડા પડો તો oું
ફરક પડવાનો છે ?”
તેમણે કુ,ં ’ ભલે તે મને ઓળખતી નથી, lુ ં તો તેને

gું ં ને? જો તે સા6 સમી

હોત અને lુ ં મોડો પડ¹ો હોત, તો તે કટલી નારાજ થાત? “
આ  ૃÉનો ેમ નીહાળ0 માxું |તર તેને નમી પડÆુ.ં
***
ઈUટરનેટ પર

ત તની રfુજ, ેમની કવીતાઓ અને મનોરં જનના સંદશા

આવતા હોય છે . આ સ'યકથા મને કોઈક મોકલાવી અને મને થ=ું ક ….
”આને કહવાય સાચો ેમ.“
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નાઈVોજન
ઘનઘોર કાળાં વાદળ ઘેરાયેલાં હતાં. આભ

ણે હમણાં જ w ુટ0 પડશે; તેવો

માહોલ સ "યો હતો. કાંઈક અવનું આ$ બનવાKું છે , તેવો ભયજનક ઓથાર
વાતાવરણમાં ઝÑંબી રો હતો.
નાઈVોજન મહાશય પાણીની થયેલી ુદ"શા જોઈ fુખમાં મલકાતા હતા.‘કું એ
Òુ! સહજ તાપ અડ¹ો અને બા¯પીભવન થઈ
ખચી

ય. વાયરો તેને mાંયથી mાંય

ં
ય. બીચાxું પાણી! જો ને, ûુºવીના ¤ુબક'વની
પણ તેની ઉપર અસર થઈ

ય અને સાથે વીજભાર વઢારવો પડ. ુળના રજકણ પણ તેને ચhટ0ને મલીન
બનાવી દ. બી

વા=ુઓય પાણીમાં ભાડવાત તર0ક રહ0

ય. oું વસવાયાં $વી

પાણીની જjદગી?’
વાતાવરણમાં નાઈVોજન મહાશયની બlુમતી હતી. બી

બધા તો દસ પંદર

ટકામાં! કોઈ તેમને અવીચળ કર0 શક તેમ ન હw.ું એ તો બધાથી અળગા અને
અતડા રહતા. કોઈ વીજભાર તેમની ન6ક ફરક0 શક તેમ ન હw.ું કોઈની પણ સાથે
તેમના $વા ઉBચ ખાનદાનવાળાથી કાંઈ ભળાય?
‘અમે તો જો આ કોલર Oચા રાખીને ફર0એ!’ નાઈVોજન મહાશય આમ પોતાની
મગxુર0માં મહાલી રા હતા.
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'યાં જ કાન ફાડ0 નાંખે તેવો કડાકો અને ભડાકો થયો. બે વાદળાં ટકરાઈ ગયાં
હતાં અને વીüુતનો ચંડ કડાકો ણાધ"માં ગટ0 ગયો હતો. પાણીની બધી
નીમા"Eયતાઓમાંથી તડ0તની તલવાર વjઝાઈ ¤ુક0 હતી. ઘડ0ના છÚા ભાગમાં એક
પાતળ0 રખામાં સપડાયેલા બધા વા=ુઓ લાખો |શ આગમાં શેકાવા માંડ¹ા હતા.
નાઈVોજન મહાશયે પણ આ બળબળતા અ2ની સામે Ëક0 જું પડÆુ.ં ઓરમાયા
ઓ?સીજન સાથે ભળ0 જું પડÆુ.ં અને એજ Òુ પાણીનાં ટ0પાંઓમાં ઓગળ0 જું
ં
પડÆુ.ં બળબળતા નાઈV0ક એસીડનો હવે તે એક |શ માY બની ગયા હતા. ઉýુગ
ગગનમાંથી તે તો સીધા ભhય પર પટકાયા. ¤ુના અને માટ0 $વા બી

Òુ 6વો

સાથે સંયો યા. બે?ટર0યા, અમીબા, લીલ, શેવાળ, કદxુપા 6વજwં ુના કોશે કોશમાં
બીચારા ભરાઈ ગયા. અને એક 6વમાંથી બી

6વમાં ભાતા રા.

નાઈVોજન મહાશયની આ ુગ"તીનો કોઈ |ત ન હતો. એક ોટ0નમાંથી બી
ોટ0નમાં બદલાતા રહવાKુ.ં એક 6વમાંથી બી

6વમાં. કોઈ ટકારો જ નહj.

અનંત $લ. બધી ગગનયાYાઓ ુતકાળની ઘટના બની ¤ુક0 હતી. હવે તે કદ0
પાછ0 આવવાની ન હતી.
આજ તો હવે તેK ું 6વન બની ગ=ું હw.ું પહલાં તો અÈડ બનીને ઉડતા હતા.
પણ $ Òુ 6વોનો પહલાં તીરકાર કરતાં હતાં તેમનો જ તે આધાર બની બેઠા
હતા. $ 6વનની (પાણી) હાંસી ઉડાવતા હતા; તે જ 6વનKું પાયાKું ત'વ
બનવાKું મહા'Jય તેમને સાંપડÆું હw.ું મોની દશામાંથી હવે તે અનેકાનેક જUમોની
ભરમાળમાં ફસાયા હતા.
Page 185 of 224

વૈરવીહાર

2008

હવે નાઈVોજનને મોની કોઈ ખેવના રહ0 ન હતી. હવે જ તો નાઈVોજનKું
6વન સાથક
" બU=ું હw.ું

અKુLમણીકા
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શીલા
ં શીખર ઉપર તે પોતાના ગવ"માં fુતાક મલક0 રહ0 હતી. ુમી
પવત
" ના ઉýુગ
પરનાં બધાં ત'વો ુર તળે ટ0માં સાવ વામણા લાગતાં હતાં. સૌથી ન6કના લીલાં
શંvુÔ ુમ Ûુો પણ નાના છોડવા $વા, ઘણે ુર, નીચે, મગતરાં $વાં લાગતાં હતાં. એ
કાળમjઢ ચÖાન આખા જગતની મહારાણી છYપતી $વો ભાવ ધારણ કર0, પોતાની
એકલતાના સાõા યમાં રમમાણ હતી. તેને કશાનો ડર ન હતો. કોઈ તેની પાસે Ðુંક0
શક તેમ ન હw.ું એક મહાન ઈÂર $વા તેના હોવાપણાના ગવ"માં તે શીલા મહાલી
રહ0 હતી. કોની મગુર છે ; તેના એક કણને પણ ચળાવી શક? ઓતરાદા પવન હોય
ક દખણાદા; ધવલ બરફના વાઘા તે હJમેશ ધારણ કર0 રાખતી.

કોઈ ઉ~માની,

ુય"ના કોઈ ક0રણની મગુર ન હતી; ક તેના આ વાઘાને લવલેશ ઉતાર0 શક.
ધવલગીર0Kું આ સૌથી O¤ું શીખર સંસારKું સવBચ બીUુ હw ું તેવો તેને દપ" હતો.
એક કાજળકાળ0, ઘનઘોર રાતે નભોમંડળમાં કાળાં ડ0બાંગ વાદળો આ શીખરથી
ઘણે Oચે ઘેરાયેલાં હતાં. શીલા તેની એકલતામાં એક નાનો શો ભય દ0લમાં ધારણ
કર0ને બેઠ0 હતી. કાંઈક પો અણસાર તેના દપ"ને પડકાર0 રો હતો. આ પોચાં,
ગાભાં $વાં, વાદળ તેનાથી ઘણે ઉપર

ણે તેની હાંસી ઉડાવી રાં હોય; તેવો તેને

આભાસ થતો હતો. તે ઘણે Oચે હતાં અને તેનાથી ઘણાં મોટાં હતાં. પણ વાયરો
તેમને હમણાં તાણી જશે; તેની તેને ખાતર0 હતી. હJમેશ આમ જ બનw ું આ>=ું હw.ું
વાદળો વીખેરાઈ જતાં; અને શીલા પોતાની મગxુર0માં પાછ0 મહાલવા માંડતી. પણ
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આજની રાત વીલણ હતી. કાંઈક અણધા=ુp બનવાKું છે તેવા ભયનો ઓથાર તેના
ચીને ઘેર0 રો હતો.
અને એ વાદળાં ટકરાયાં. વીüુw ્ નો એક કડાકો થયો. પહલાં પણ આમ ઘણી
વાર બનw ું હw;ું અને શીલા થરથર0 ઉઠતી. એ વીજળ0ની Lોધભર0 નજર અ¤ુક
પેલાં વામણાં Ûુો ઉપર પડતી અને તે સળગી ઉઠતાં. બસ એવા સમયે શીલાને
તેમના માટ ઘડ0 બે ઘડ0 કxુણા ઉપજતી. પણ આ$ આ વીજળ0બાઈના મગજમાં oું
થ=ું ક, તેણે પોતાનો -ુસો ઠાલવવા આ શીલાને લય બનાવી. આ$ એ કડાકો
શીલાના મતક ઉપર તાટmો. પણ એ કાંઈ થોડ0 જ પેલાં નીમા"Eય Ûુો $વી હતી?
એક ણ એ થથર0 અને પછ0 બું હw ું તેમKું તેમ.
બધાં તોફાન શાંત થઈ ગયાં. બી

દ0વસના સવારના ઉ સમાં શીલાએ

ં શીખરની એક ક0નાર0
પોતાના દહ પર નજર કર0. એક નાનીશી તરડ તેના ઉýુગ
ઉપર સ "ઈ હતી. ણ બે ણ માટ પોતાની અ$યતા ઉપર શીલાને શંકા પેદા
ે 0 નાંયો. પણ ગઈ રાતના તોફાની વરસાદ એ
થઈ. પણ તેણે તે વીચાર ખંખર
તરડમાં થો±ું પાણી જમા કર0 દ0ું હw.ું
ું – શીલાએ
‘ ઠ0ક, હશે! આ Òુ 6વડાં $ું પાણી માxું oું બગાડ0 દવાKું હw?’
વીચા=ુ.p
હવે દ0વસમાં પાં ઠંડ0Kું મોFુ ં આ>=ું અને બરફ વષા" શxુ થઈ ગઈ. પાણીનાં
એ થોડાં ટ0પાં પણ બરફ બની ગયાં. શીલાને અકળામણ થઈ. આ Òુ જwં ુઓ તેને
દબાવી રાં હતાં. Ôછ્ . આવાની તો એસી તેસી.Õ પણ તેણે જો=ું ક, પેલી તરડ તો
Page 188 of 224

વૈરવીહાર

2008

થોડ0 લાંબી બની હતી. બીજો વરસાદ અને ‘ માન ન માન, પણ lુ ં તારો મહમાન ‘
કર0ને થો±ું વધાર પાણી આ તરડમાં ®ુસી ગ=ુ.ં ફર0 બરફ અને ફર0 એ અકળામણ.
તરડ તો મોટ0 ને મોટ0 અને લાંબી ને લાંબી થતી જતી હતી.
ં ારં ભ થઈ ¤ુmો હતો.
અ$ય, અવીચળ એ શીલાનો દપ"ભગ
ફર0 વાદળ ઘેરાયાં અને ફર0 વીજળ0 તાટક0. આ વખતે તેની ટોચના બી

પડખે

બી6 તરાડ ઉભર0 આવી. અને કાળLમે તે પણ વધતી ચાલી. ચાર પાંચ વરસ
ં શીલાને પહલી વાર ઘડપણ આ>=ું હોય તેમ લાગવા માંડÆુ.ં
વીતી ગયાં અને ઉýુગ
તેના દહ પર પાંચ છ તરાડો હવે ઘર કર0 બેઠ0 હતી; અને દ0ન તીદ0ન તે વધતી
જતી હતી. તેના દપન
" ે થાને હવે એક અÎાત ભય ઘર ઘાલી બેઠો હતો. કoુકં
અમંગળ બનવાKું છે ; તેવી ધાતી તેને લાગી રહ0 હતી.
અને એવા જ એક અમંગળ દ0વસે ધવલગીર0 ધણહણી ઉઠ¹ો. આખી ધરતી કંપી
રહ0 હતી. એ કંપનો એક ઉલાળો અને શીલા તહસ નહસ થઈને ધવલગીર0થી ટ0
પડ0 ગઈ. પવ"તના ઢોળાવ પર તે ગબડવા લાગી. કોઈ તેને બચાવી શક તેમ ન
હw.ું પવ"તની કોર આગળ આવીને તે ઉભી. પેલાં Òુ Ûુોએ તેને ટકો આiયો અને
તેની અધઃપતનની ગતી રોકાણી. તે Ûુોને ચગદ0 શીલા અટક0 ગઈ હતી.
ભયમાં બંધ થયેલી તેની »ખો Hુલી. અને એક ચંડ ભય તેના સમk
હોવાપણાને થરથરાવી ગયો. $Kું Oડાણ કળ0 ન શકાય તેવી ભયાનક ખીણની
ઉપર, પવ"તની એક કોર ઉપર, તેનો નવો fુકામ હવે થયો હતો. $ તળે ટ0ઓની તે
હાંસી ઉડાવતી આવી હતી, તે તળે ટ0ઓ તેને નીચે આવવા આમંYણ આપી રહ0 હતી.
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ં તાના મહાન દ0વસો યાદ કર0 શીલા પોશ પોશ »ુડાં
પોતાના વીતેલી ઉýુગ
સાર0 રહ0 હતી.
કંઈ કટલાય વષ વીતી ગયાં - આમ પવ"તની કોર લટકતા રહ0ને. શીલાને
આધાર આપી, પોતાના ાણની આlુતી આપનારાં  ૃો તો mારનાંય નામશેષ થઈ
ગયાં હતાં. શીખર પર બીરા$લી શીલા પવ"તની $ કોરને w ુBછકારથી મગતરા $વી
ગણતી હતી; તે જ કોર આ$ તેના અતી'વનો આધાર બની રહ0 હતી. પણ તેની
નીચેની ધરતી દર સાલ વરસાદને કારણે ધોવાતી રહ0. $ આધાર પર શીલા
ટકવાઈને બેઠ0 હતી; તે આધાર પણ હવે નીબ"ળ થવા માંડ¹ો.
અને કોક ુભા"ગી પળે એ ધરતીના કણ સરકવા માંડ¹ા. મોું પોલાણ થઈ ગ=ુ.ં
શીલાના વજનને અધાર આપી રહલી માટ0 જ ન રહ0. રહ0સહ0 માટ0 સાગમટ ધસી
પડ0. શીલાએ પોતાKું સમw ુલન -ુમા>=ુ.ં એક ચંડ ધડાકા સાથે શીલા હ રો ½ટ
Oડ0 ખીણમાં ફંગોળાઈ ગઈ. હર ણ તેના પતનનો, વીનીપાતનો વેગ વધવા
માંડ¹ો. છે વટ

યાર તે ખીણના ુગ"મ પાતાળ સાથે અફળાઈ; 'યાર તેના સહ¢

ુકડા થઈ ગયા. એક ુકડો આમ પડ¹ો તો બીજો તેમ.
તેK ું શીખર પરKું ુતકાળKું ગૌરવ નામશેષ થઈ ગ=ુ.ં એ સEતનત સંકલાઈ
ગઈ. એ દપ" સમયના વહણમાં mાંય ઓગળ0 ગયો. એ ઉUમતાનો કોઈ અવશેષ
ન બBયો. તેનો કોઈ ઈતીહાસ ન લખાયો.
હવે તો તેના વારસ $વી ભેખડો પરથી ખળખળ વહ0 રહલાં પવ"તનાં ઝરણાંથી
9ુ~ટ બનેલી જલધારાઓ ચંડ પાત બનીને અફળાતી રહ0. શીલાના ફરજદં નાના
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મોટા પºથરો આ પાતમાં ઘસાતા રા, આમથી તેમ અફળાતા રા. $ કોઈ નાના
ુકડાઓ હતા; તે પાણીના વેગમાં ખચાઈ આગળ ધકલાતા ગયા. હડસેલા ખાઈ
ખાઈને તેમની તીÇ ધારો ઘસાતી રહ0. તેના fુળ તાપના બધા અવશેષો નામશેષ
થતા રા. લાખો વષ"ની આ સતત L0યાએ મોટાભાગના ુકડાઓKું xુપ જ

ણે

બદલી નાં=ુ. એ સૌ ધવલગીર0ના શીખર બેઠા હતા તે યાદો પણ ુલાવા માંડ0.
પવનના ુસવાટા સીવાય

યાં કોઈ અવાજ શીલાને સંભળાતો નહતો; 'યાં સતત

જલપાતનો ઘોર રવ દ0નરાત તેના 4વણને બધીર બનાવતો રો. Àર વત"માનની
થાપટો ખાતાં ખાતાં ુદ"શા જ તેમની દશા બનતી રહ0.
‘સગાં
0એ..‘
સગાં દ0ઠાં મ શાહઆલમનાં, ભીખ માંગતાં શેર0એ
યાર શીલાના આ સંતાનો નદ0ના વાહની સાથે તણાતાં મેદાનો ુધી આવી
9ુ2યાં; 'યાર તે સૌ માંહોમાંહ બાખડ0ને ચળકતી રતીના સાવ નાનાં કણ જ બની
ગયાં હતાં. હવે તેનો તાપ ઓસર0 ગયો હતો, $ શીલાની ઉપર એક તરgું પણ
ઉગવાની હસીયત કર0 શકw ું ન હw,ું તેની |દર ભાતભાતની વનપતી ઉગવા
લાગી. વીવીધ ક0ટકો તેમાં પોતાનો આવાસ બનાવી રા. તેમના રશમ $વા નાFુક
પોતમાં પoુ પંખીઓ ક0Eલોલ કરવા માંડ¹ા. બાળકો રતીના ક0Eલા બનાવી મોજ
માણવા લા2યા. તેના ઢગલાઓમાં માટ0 ક ¤ુનો ભેળવી માણસો પોતાના નીવાસો
ં શીખર પોતાના એકલવાયા, એ?દં ડ0યા મહલમાં
બનાવવા લા2યા. $ શીલા ઉýુગ
મદમાં ચક¤ુર બની મહાલતી હતી; તેના વારસોની વBચે માનવ6વન ધબકવા
લા2=ુ.ં સંvૃતીના પાયાની bટો શીલાના આ શત શત વીUયાસ પર ચણાવા લાગી.
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અને કોઈ ુભગ પળે , નદ0ના ઉપરવાસમાં રખડતા કોઈ માનવને હાથે, હFુ
મેદાન ુધી ન પહhચેલો, શીલાનો એક ુકડો આવી ગયો. તેની હરતભર0 »ખો આ
ચળકતા, લીસા પºથરને જોઈ રહ0. તેણે એ ુકડાને ઉઠા>યો; અને વતીમાં પોતાના
મીYોને બતાવવા લઈ ગયો. અણીoુ@ધ |ડાકાર, ચમકતા, અને નખશીશ કાળા આ
પºથર માટ સૌને અહોભાવ ઉપ યો. કદ0 કોઈએ આટલો મોટો અને અણીoુ@ધ
ગોળાકાર અને ચળકતા રં ગનો પºથર જોયો ન હતો.
વતીના fુખીયા $વા વયો ૃ@ધ >ય?તીએ કુ,ં ‘અર! આ તો ઉપરવાળાની
મહરબાની છે . આ તો સાાત ુ વયં ુ ગટÁા. ચાલો, આપણે તેમKું
અભીવાદન કર0એ.’
અને એ ગોળમટોળ પºથર દવ બનીને ગામના મંદ0રમાં બીરા યો. મંગળ ગીત
ગવાણાં. તેની આગળ દ0પ, ુપ, સાદ, નત"ન અને મંગળ ભાતીયાં ગવાવાં
લા2યાં. આબાલ ૃ@ધ સૌ અહોભાવથી ઈÂરના આ અવતારને નમી રા.
શીલાનો આ નવો અવતાર મનોમન વીચાર0 રો,’ ક=ું ગૌરવ સ'ય? પવત
" ની
ટોચ પરKુ,ં રતીKું ક આ સjહાસને બીરા$લા દવKુ?ં ‘
અને ઉપરવાળો શીલાની, આ ગોળ પºથરની, રતીના કણોની અને માણસોની આ
બાલીશતા પર મંદ મંદ મીત કર0 રો.

અKુLમણીકા
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સર0તા
માxું નામ સર0તા.
મારા વxુપ ઉપર ભલભલા ફ0દા છે . કટકટલી કવીતાઓ મારા વીશે લખાઈ છે .
માર0 ન6ક આવતાં જ કોઈના પણ મનમાં શીતળતા અને અવણ"નીય આનંદ
છવાઈ

ય છે . કટકટલાં 6વો માર0 ઉપર નભે છે . મારાથી પોષાય છે . તેમના

6વનનો આધાર મારા થક0 છે .
પણ lુ ં બlુ  ૃ@ધ ં હh! તમે માર0 oું ઉJમર ધારો છો? જો ક, સા¤ું કl?ુ ં મને પણ
ખબર નથી! જો જો, હh, ¢ીની સાહ6કતાથી lુ ં ઉJમર પાવવા નથી માંગતી.
ખરખર, મને માર0 ઉJમર યાદ નથી. હા, પણ |દા$ લાખેક વરસ તો હશે જ!
કમ, ચhક0 ગયા? એમ સમ યા ક આ બાઈ પાગલ છે ? ના, lુ ં તો ં સર0તા…
નદ0… અર, ખરખર0 નદ0. પાણીના શાંત જળ એ માર0 દહય~ટ0 છે . સામાUય ¢ીને
તો બે જ યૌવન vુંભો હોય; અને થોડોક જ સમય એમાંથી સંતાન માટ ધાવણ ઝર.
ં
છે અને એમાંથી સતત પોષણનો ઝરો વહ
મારા તો કણ કણમાં એ તનની ુદરતા
છે . કટકટલાય 6વ માર0 |દર જUમ લે છે અને એ ધાવણથી પોષાય છે . માxું
સમk હોવાપgું 9ુણ" નાર0'વથી છલકાય છે . એટલે જ તો બધા મારા સçદય" પર
આટલા બધા ફ0દા છે .
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પણ મારા ઉ્ -ગમ થળ પાસે તો lુ ં હ6ય સાવ નાનકડ0 બાલીકા જ ં હh!
પવ"તાળ દશની વરસાદની હલીઓ માર0 જનેતા છે . ખડકોની ઉપરથી એ બધીઓ
ટપક0 ટપક0ને એક Oડા ખાડામાં ભેગી થાય છે ; એ સરોવર માxું જUમ થાન. 'યાંથી
મારો સતત સવ થતો જ રહ છે ! માંડ ખાલી થવા આવે 'યાં બી6 હલીઓ તેને
ભરવા તૈયાર જ હોય છે ને? પણ 'યાં મને નીહાળવા mાં કોઈ આવે જ છે ? બસ
નીદષ પંખીડાં અને રમતીયાળ ખીસકોલીઓ જ મારાં બાલસાથી હોય છે ને?
તમાxું ુભા"2ય ક તમે મને 'યાં જોવા કદ0 આવતાં નથી. નહj તો માર0
બાળુલભ ચે~ટાઓ પર તમે આફર0ન થઈ
તો માxું નામેય બદલાઈ

ઓ. એ પવ"તાળ અને ુગ"મ થાનમાં

ય છે ને? મને ય એ ‘ઝરણા’ નામ બlુ ગમે છે , હh! બસ

સતત ખડકો ઉપર vુદતા રહવાની, મને બlુ જ મ

આવે છે . અને 'યાં મને ુષીત

કરવાય કોણ આવે છે ? 'યાં તો તળ0=ું દખાય એું પારદશક
" માxું xુપ હોય છે , વાxુ.
અને mાંય ને mાંયથી માર0 સહલીઓ પણ માર0 સાથે રમવા આવી

ય છે . અમે

બધાં લીસા પºથરના પાંચીકા ઉછાળતાં રહ0એ છ0એ.
રમતાં રમતાં અમે mાં એકબી માં ભળ0 જઈએ છ0એ; એની અમને ખબર પણ
mાં પડ છે ? એ બધીય સહલીઓ મારામાં ભળ0

ય છે . કોઈ ડાબેથી આવે છે તો

કોઈ જમણેથી. પણ lુ ં એમની મોટ0 બહન ખર0ને; એટલે માન આપી પોતાKું સમk
અતી'વ એ બધીઓ મને સમપ:ત કર0 દ છે . ખરખર Fુઓને તો; અમે અલગ
હોઈએ છ0એ એટeું જ. mાં અમારાં અલગ અલગ નામ તમે આપો છો? બધીય
ઝરણાં જ તો! અમને અમારા અલગ અતી'વKું કોઈ -ુમાન નથી. બસ રમતાં
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રહવાKુ,ં ઉછળતા અને vુદતા રહવાKું અને એકમેકમાં ભળ0 જવાKુ.ં સાB¤ું કl?ુ ં મને
તો માર0 એ અવથા જ સૌથી વધાર ગમે છે હh !
અને 9ુ~ટ બનેલી lુ ં યૌવનમાં વેo ું ં. માxું xુપ બ¼ે કાંઠ ખીલw ું

ય છે .

માર0 vુદંvુદ0 હવે mાં? પણ ઢોળાવવાળા માગÜ તીÇ ગતીથી lુ ં આગળ અને આગળ
ધસમું ં. હવે તો માર0 બઈ, Fુવાનીના મદમાં lુ ં ઉછાંછળ0 અને ગાંડ0w ુર બની
O ં હh! મારા ધસમસતા વાહની કોઈ મીસાલ નથી. મારા એ નાચથી ભલભલા
ખડક ઘસાઈ
લીસોટદાર બની

ય છે ! તેમના દહ mાંક લીસા તો mાંક લચક0લા તો mાંક
ય છે . mાંક તો lુ ં તેમના ભાંગીને ુÈા બોલાવી દO ં.

પણ માર એમની શી પંચાત? મને mાં નવરાશ છે ;

એમની જોડ ગપસપ

કરવાની? lુ ં તો યૌવનના મદમાં ગાંડ0w ુર બનીને દોડતી જ રlુ ં ં. પાગલ બનેલા
એમાંના કોક Fુવાનીયા માર0 સાથે જોડાય છે ય ખરા. ભલે ને આવતા. પણ માર0
ચાલે એમનાથી ના દોડાય હh! એમને તો અથડાતા, vુટાતા, હાંફતાં માર0 પાછળ
મંથરગતીએ જ ઘસડાું પડ. $ું $Kું પોત. કઠણ અને જડ રહ; તો એમ જ બને ને!
માર0 $મ તરલ અને પારદશ"ક હોય તો કાંઈ મેળ પડ! નહj તો એ ઘસાતા જ રહ,
અફળાતા જ રહ. અહj કોણે કુ‘ં w ું ક મારા xુપમાં પાગલ બનો?
પણ મારા આ ગવ"નો પછ0 | મ પણ એવો જ આવે ને? માર0 ધસમસતી એ
દોડમાં mાં lુ ં એક ુગ"મ અને Oડ0 ખીણના નાક આવીને ઉભી ં તેK ું મને ભાન જ
નથી રહw.ું અને પછ0 બીFુ ં oું થાય? વીનીપાત જ અનીવાય" હોય ને? એ ચંડ
પાતના ®ુ ®ુ ઘોશમાં માર0 ચીસ mાં કોઈનેય સંભળાય છે ? એ પછડાટ, એ ફ0ણ,
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એ ®ુમર0ઓ, એ અસંય છંટકાવની હલીઓ, એ મારા શત શત ુકડાઓ. સદ0ઓથી
આ પતન ચાEયા જ કર છે ; ચાEયા જ કર છે . બી6 Yણ ચાર જ2યાએથી મારા $વી
બી6યો ય અહj ુલી પડલી છે . અને એય આ પતનમાં માર0 ભાગીદાર છે . Oચી
નજર અમારા શૈશવની એ પવ"તાળ ુમીને યાદ કર0 કર0ને અમે શોકમ2ન બની
ગયેલાં છ0એ. અમારા એ પાગલપનની, અમાર0 એ મતીની ગૌરવગાથાઓ યાદ
કરતાં કરતાં, અમે સમુખીયાં ખીણમાં પડ¹ાં પડ¹ાં, પોશ પોશ »ુ વહાવીએ
છ0એ. એકમેકનાં »ુ eુછ0યે છ0યે. પણ……
 %  8  æ
æ
પણ mાં કોઈને ય ઠર0ઠામ થઈને બેસવાનો સમય છે . પડ¹ાં નથી ને પાછાં હડ
મારા રામ. ફર0 ચાલતી પકડવી જ પડ. બેસી રહવાKુ,ં બંધીયાર રહવાKુ,ં રડતાં
રહવાKું મારા વભાવમાં જ નથી. ભલે ને પાણીનો અHુટ ભંડાર માર0 પાસે હોય ને.
»ું સારતાં રહ તે બી ! lુ ં તો પહાડ $વા સીપાઈની બBચી! હવે lુ ં સર0તા બની.
હવે તો મને તમે કોઈ xુપાÑં નામેય આi=ુ.ં લપસણા અને ઢોળાવવાળા દશો બધા
પાછળ રહ0 ગયા.
હવે સપાટ મેદાનોમાં lુ ં વેo ું ં. અહj મને ફાલવા ½લવાની બlુ મોકળાશ છે .
માર0 દોડવાની એ રમતીયાળ ગતી હવે ધીમી પડ0 છે . માxું નું નÈોર ઘર બlુ
મોþં છે હh ! ઉપર, પવ"ત બાપાના ઘેરથી લાવેલી, બધી સંપદા અહj lુ ં ઠાલવવા
માં±ું ં. બેય બાFુ mાંક મ તોડ0 તોડ0ને એકઠ0 કરલી xુ શીલાઓ, ક mાંક
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ં
પાંચીકા $વા ગોળમટોળ અને લીસાલસ પºથર, તો mાંક ુવાળ0
રતી. બસ
ઢગલા ને ઢગલા lુ ં ખડmે જ
ખાલી થવામાં જ ખર0 મ
અતીતમાં ખચી, ઢસડ0

O ં.
છે ને? અને આ ખાલી થવાની L0યા મારા ચીને

ય છે .

અહj જ મ મારા |કમાં 6વનની ઉ'પી અને ઉ'LાUતી થતી નીહાળ0 છે . અહj જ
મ મહાકાય ડ0નોસોરને ધરતીને ધમરોળતાં જોયાં છે . અહj જ મ ચંડ ઉEકાપાત,
વાવાઝોડાં અને ધરતીકંપો થતાં જોયાં છે . આ પર0બળોએ મારા વાહને ઘણીય વાર
vુતરાની માફક આમથી તેમ ફંગોયો છે . મ એમના આ કોપ એક હરફ પણ
ઉBચાયા" વગર વેઠ¹ા છે .
અહj જ મ વાનરને Ìુ@ધીશાળ0 થતો, અને ખોરાક માટ પºથર અને ઝાડની
ડાળ0ઓ વાપરતો જોયો છે . અહj જ મ એKું આદ0માનવમાં xુપાંતર થw ું જો=ું છે .
-ુફામાંથી મારા તટ, ઘાસના મેદાનોમાં બહાર આવી, મ તેને અહj જ ગોવાળ0યો અને
ખે±ુ થતો જોયો છે . અહj જ, મારા ખોળામાં તેનાં ગામ, શહર અને સંvૃતીને મ પો~યાં
છે . અહj જ, માર0 શીતળ પનાહમાં એનાં કળા અને સાહ0'ય, વીÎાન અને ફ0લુફ0
પાંગયાp છે . અહj ઋષીઓ પણv
" ુ ટ0 બનાવીને રા છે ; અને વેદોની ઋચાઓ અને
મંYોના ~ટાઓ બUયા છે . મારા પાણીમાં જ મ ભાવવીભોર બનેલા જનોને પોતાના
દ0વંગત વડવાઓKું ઋણવીકાર કર0, અÏય" આપતા જોયા છે .
અને અહj જ મારા તટ સJપતીKું ન2ન દશ"ન કરતા ધનીકો અને રા ઓના
ાસાદોને માનવ fુEયોની હાંસી ઉડાવતા જોયા છે . અહj જ મ સાની સાઠમાર0
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થતી નીહાળ0 છે . અહj જ મ નરને નરાધમ થતો નીહાયો છે . અહj જ મ માનવની
મહ'વાકાંા, વાસના, અને સાલાલસાને અમયા"દ જEલાદ બની Àરતમ અ'યાચારો
આચરતી; >યથીત Þદયે જોઈ છે . અહj જ, આ જ ક0નાર, અને ઠર ઠર, બીભીષણ
=ુ@ધોમાં મારા જળને, મારાં સંતાનો $વાં વહાલાં નીદષ માનવીઓનાં શોણીતથી
લાલચોળ થતાં અKુભ>યાં છે . અહj જ, મ આકાશનાં વાદળોની $મ સાõા યો અને
સEતનતોને ઉગતાં, પાંગરતાં અને તહસ નહસ થતાં જોયાં છે .
અને માર0 પાસે અßુ સારવાની -ું ઈશ પણ mાં છે ? માxું સમk પોત જ એ
»ુનો સાગર તો છે .
અને lુ ં સફાળ0 આ દ0વાવiનમાંથી

ગી જO ં. આ oુ?ં મારા વાહને આ oું

થ=ુ?ં કમ તે સાવ ીણ બની ગયો? ઉપરવાસમાં વરસાદ તો સારો એવો પડ¹ો હતો.
અને lુ ં જરા મારા એ પાત ભણી પાÂ
" ~ટ0 કર0 લO ં. અને એ ગzના કરતો,
આ Kુબાl,ુ ભડવીર - બાપડો, મીયાંની મjદડ0 $વો, દુડ0 કમ બની ગયો? lુ ં હFુ
પાછળ નજર કxું ં. તોતjગ પાષાણોને પણ મચક ન આપનાર મારા મદમત
વાહને આ કાળા માથાના, માનવીએ નાથી દ0ધો છે . એ જ પºથરો વાપર0ને તેણે
તોતjગ આડબંધ બનાવી દ0ધો છે , અને મારાં પાતળ0 પરમાર $વા vુંવારકા xુપને
જોજનો ફલાયેલા સરોવરમાં xુપાંતર0ત કર0 દ0ું છે .
પણ માÑં આ માનવસજ:ત સરોવર લાગે છે તો xુ±ું હh! મારા પાણીના કટકટલા
ફાયદા તેણે ઉઠા>યા છે ? તેણે કરલા ઘણાં સ'કાયમાંK ું આ પણ એક છે .
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અને પર0તોષનો એક Oડો Âાસ ભર0 lુ ં મેદાનોમાં પાછ0 ફxું ં - આગળ અને
આગળ,

યાં ુધી મારો વાહ વીતરતો

ય 'યાં ુધી. અને બધે આ

માનવ તની આ જ કહાણી સ "તી lુ ં જોઈ રlુ ં ં. હવે મને માનવ તનો આ
>યવહાર, તેની આ પ@ધતી ઉબકાવી નાંખે છે . તેની બધી મલીનતા lુ ં મારામાં
સમાવી લO ં. મને મળે eું સંvૃતીની જનેતાKું બીxુદ મને હવે અકાxું લાગw ું

ય

છે .
હવે તો માxું એક જ લય છે . મારા |તીમ fુળમાં માxું સમપ"ણ..
અને મારા fુળમાં જવાના એ લયની ાiતી માટ lુ ં યાણ આદxું ં. પણ હવે
mાં lુ ં પાછ0 વળ0 શvું તેમ જ ં? માર0 નીયતી મને વુ ને વુ નીચે લઈ જઈ રહ0
છે . મારો 6વનપથ એટલે - સતત વીનીપાત, સતત અધોગમન.
કવા oુકનમાં પવત
વીદાય
" ,ે આપી હશે વીદાય?
નીજ ઘરથી નીકળ0 નદ0,
નદ0 પાછ0 નથી વળ0.
વળ0.
- ખલીલ ધનતેજવી
અને મારા $વા જ અKુભવવાળ0, બી6 લોકમાતાઓ, આ 6વનપથમાં મને સાથ
આપવા દોડતી આવીને મળે છે . અમે ુખ-ુખની વાતો કર0ને એકબી માં મળ0
જઈએ છ0એ; એકxુપ બની જઈએ છ0એ.
પણ પાછા ફરવાKું મારા નસીબમાં mાં છે ? lુ ં ફર0 ઝરણાં નથી થઈ શકતી.
સવકાળની ન6ક આવી પહhચેલી નાર0ની $મ મારો પટ હવે વીશાળ બની ગયો
Page 199 of 224

2008

વૈરવીહાર

છે . માર0 ગતી હવે સાવ મંથર બની ગઈ છે . મારામાં ભળે લાં બધાં ત'વો હવે ટાં
પડતાં

ય છે . સવતાં

ય છે . બધો કાદવ, બધી મલીનતા, નીચે ને નીચે બેસતાં

ય છે . અને એ નીચે કલાયેલો પંક મારા પટને છ0¼-વીBછ0¼ કર0 નાંખે છે . lુ ં
અનેક ફાંટાંઓમાં વહચાઈ

O ં. સ{ુતાના ચીમળાયેલા પેટની $મ.

અને મારા એ Yીકોણીય દશમાં સૌથી વુ હર0યાળ0 મહાલે છે . એ ફળÔ ુપ દશ
માર0 સૌથી મોટ0 દણ બની રહ છે . મારો ફર0થી નીમ"ળ બનેલો દહ ગજગતીએ આ
નવા ભવીત>યને અKુભવવા આગળ વધે છે – આગળ ને આગળ – યાં ચરણ અટક
'યાં ુધી.
અને એક નવો જ રવ, એક Kુતન નીનાદ, હÑ હÑ,

ગતો

ય છે . કદ0 ન

નીહાયો હોય તેવો, એક ચંડ જળરાશી ુરથી પોતાનો ન રો ખડો કર છે . અને એ
અગાધ અને ®ુઘવાટ કરતા દર0યાને જોઈ lુ ં ડર0

O ં. આટલી બધી સર0તાઓ?

આટeું બું પાણી? આ જ મારો ÷ોત? આની જ lુ ં દ0કર0? ક પછ0 ઓEયા આભને
ં ાઈ
અડતા ગીર0વરની? ક પછ0 આ મારો કંથ, મારો વામી? માર0 મતી fુઝ
આ અસમંજસમાં lુ ં સાવ તક"હ0ન, વીચારવીહ0ન બની

ય છે .

O ં.

અને એ વીચારoુUયતામાં »ધÑક0યાં કર0ને, મારા આ નવા ભવીત>યને,
શરણાગતીની ભાવનાથી lુ ં વીકાર0 લO ં. મારા સમk હોવાપણાને સમેટ0 લઈને lુ ં
એ મહોદધીમાં સમાઈ

O ં; એની સાથે એકાકાર બની

O ં. એના તરં ગે

તરં ગમાં, એનાં ઉછળતાં મો ંઓમાં, ઐmના એ પરમ આનંદની ુiતીની
ભાવસમાધીમાં lુ ં લીન બની
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એના ઉછાળે ઉછાળે માxું સમk હોવાપgું ઓગળ0

ય છે . એ lુ ં ં ક, lુ ં એ છે ?

કશો Zૈત હવે સંભવીત જ નથી. બું એકાકાર. અગણીત કણોમાંનો 'યેક
કણ, અનંત નાદÄÙ અને અવીરત રાસમાં રમમાણ બની

ય છે – અનંતનો રાસ –

=ુગથી ચાલી આવતો રાસ. ચંડ ®ુઘવાટ. હ0Eલોળે હ0Eલોળા.
કવળ આનંદ,
કવળ ચૈતUય,
Uય,
કવળ સ'ય.
સ'ય.
કવળ પરÄÙ.
પરÄÙ.
અને 'યાં જ એક 9ુરાતન f ૃતી

ðુત થાય છે . મારા જUમની વેળાની f ૃતી. lુ ં

તો આ ઉદધીમાંથી ઉભર0 આવેe ું એક બjુ માY તો હતી. એક સાવ નાનક±ું બjુ.
mાં એ અકળ-જળ-રાશી અને mાં lુ?ં
ૃºવીની,
રલાઈ આવતી છો ને, બધી ખારાશ 9 ૃºવીની,
ઉદિધને ઉરથી ઊઠશે,મીઠ0 કો’
કો’ એક વાદળ0.
વાદળ0.
મહાકાળનો તોફાની વાયરો મને mાંનો mાં ખચી ગયો? મેઘમEહારની એક મહાન
ગzના; એક ચંડ કડાકો; તડ0તની તોળાયેલી તાતી તલવાર; અને મારો સવ એ
ગીર0વરની એ ટોચ ઉપર.
ફર0 જUમ. ફર0 f ૃ'=ુ. ફર0 એ જ બધી ઘટમાળ. સતત ચાલતો આ 6વનનો
ચરખો; અને તેમાં ઘડાતાં, વીકસતાં, પીસાતાં, આથડતાં, સવતાં અનેક 6વન.
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lુ ં કોણ? બjુ? વાદળ? સર0તા? સfુ?
ના ના. lુ ં જ તો એ સમk 6વન.
ક પછ0 lુ ં કoું જ નહj? બધો એક ખેલ? એક ચીરં તન ચાલw ું વiન? એક åમ?
એકમાY વાતવીકતા ઓEયો અકળ, અમાપ, 6વનજળરાશી? ક એ પણ કoું નહj?
બું કવળ oુUય? બધો આભાસ?
***
અને..............
6વન oું છે ? 6વું oું છે ?
હોવાપgું oું છે ? બનું oું છે ? બદલું oું છે ?
એ શોધ oું છે ? એ પર0ણામ oું છે ?
એ પથ oું છે ? એ પથીક oું છે ?
એ લય oું છે ? એ fુળ oું છે ?
ૐ તત સw ્

અKુLમણીકા
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ુ ી
ુય"fખ
હFુ થોડા દ0વસ પહલાં તો મારો જUમ થયો હતો. એક ગાઢ નીામાં lુ ં પોઢલી
ં સળવળw ું ન હw.ું કોઈ સંચાર ન હતો. કોઈ વીચાર ન હતો.
હતી. મારામાં કoુય
બસ એક અનંત નીામાં માxું સમk હોવાપgું પયા"iત હw.ું એ ગાઢ નીામાં
ુiુ ત હોવાપણાના |તરતમ Hુણે કોઈ, Bછ¼ અભીiસા ુંટ0=ું વાળ0ને ુતેલી
હતી. તે અભીiસાને કોઈ દહ ન હતો; પણ કoુકં બનીને Jહાલવાની, વીતરવાની,
વીકસવાની એક કEપના માY હતી. એ તો એક યાલ જ હતો. oું થું છે , અને oું
બનું છે , તેની mાં મને કશીય

ણ જ હતી? એક લાંબા, ની2ધ, Oડા બોગદાના

તળ0યે ધરબાઈને, લપાઈને માxું ુમાતીુમ હોવાપgું સોડ વાળ0ને ુતેe ું હw.ું
માર0 બાFુમાં મારા $વી ઘણીય સખીઓ પણ માર0 $મ જ ુતેલી હતી. અમાર0
નીચે મી~ટ 6વનરસનો ઝરો વીલસી રો હતો; અને અમને ેમથી તરબતર કર0ને
ં
એકમેક સાથે તે ચીપકાવી રહલો હતો. એ મી¯ટ જળની ુવાળ0
પથાર0માં અમે બધાં
ં માં આમ પોઢલાં હતાં.
એકમેકની lુફ
અને 'યાં તો એ બધા આવી પહhBયા. અમારાથીય અતી ુમ એ બધા હતા.
પણ તેમનો વભાવ અમારાથી સાવ વીપર0ત હતો. એ સૌ તરવરાટથી ભર9ુર હતા.
સાવ નાનકડા હતા પણ અ'યંત ચંચળ હતા. એક ઘડ0 શાંત બેસી રહ એવા એ ન
હતા. ુવાKું ક આરામKું તો નામ જ નહj. ચીકણા બોગદામાંથી સડસડાટ લપસીને,
નીચે આવીને એ બધા અમને ઘેર0ને ઘhઘાટ કરવા લા2યા. એમના તરવરાટKું
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ં ન માર0 અગાધ શાંતીના શાંત સરવરજળમાં વમળો પેદા કરવા લા2=ુ.ં માર0 એ
-ુજ
ગાઢ નીામાં કોઈના વાગતનો ઢોલ

ણે પીટાઈ રો હતો. એક વીiલવ સ "ઈ

ગયો. અને એ ઢોલના ધÌુક મારા ુiુ ત હોવાપણામાં કોઈક અ ણી
ગઈ.

આળસ

મરડ0ને

મારામાં

કoુકં

સળવળાટ

કરવા

લા2=ુ.ં

ðુતી આવી
એ

બધા

ઘhઘાટ0યાઓએ કોઈકને મળવાની, તેની સાથે એકાકાર બની જવાની, કoુકં બનવાની,
વીતરવાની, મહાલવાની, મારામાં ુતેલી અભીiસાને જગાડ0 દ0ધી.
એમાંનો એક તો ભાર બÑકો નીકયો. માર0 દ0વાલને તેણે ભેદ0 નાંખી. આળસ
મરડ0ને બેઠલા મારા હોવાપણાના ુમાતીુમ કણના બધાયે |શોમાં તે તો ફર0
વયો. એક ભંજન $મ પાંદડાને ઉડાડ0 fુક તેમ, મારો 'યેક કણ

ગી ઉઠ¹ો.

અને એ oુભ પળે એ તોફાની નાચણીયાની સાથે lુ ં એકાકાર બની ગઈ. વીÂના
અનંત રાસની એક સાવ નાનકડ0 તીÀતી માર0 |દર

ગી ગઈ. માર0 ુતેલી

ઇBછા આળસ મરડ0ને, પોતાની |ગભંગીઓને આ રાસના તાલે તાલે નત"ન કરાવી
રહ0. કoુકં બનવાનો એ ખયાલ હવે fુત" વxુપ ધારણ કર0 ¤ુmો હતો.
અને કદ0 નહોw ું બU=ું તે ું કાંઈક બનવા લા2=ુ.ં આ રાસના ભાવે મારામાં
Kુતન 6વનનો સંચાર થયો. ધીમે ધીમે મારા હોવાપણાએ વીતરવાની શxુઆત
કર0 દ0ધી. માર0 એ Bછ¼ અભીiસા હવે

ગી ¤ુક0 હતી. કોઈક નવા ભવીત>યની

એક xુપરખા મારામાં ઘડાવા લાગી. કોઈક નવા જ વxુપવાળા 6વનો આકાર મારા
કણકણમાં ઘડાવા લા2યો. બીજો કોઈ આવો તોફાની આ વીતરણમાં ખલેલ ન
પહhચાડ; એ માટ માર0 દ0વાલ હવે સખત થવા માંડ0. માxું કદ પણ સાથે સાથે
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વધવા લા2=ુ.ં મારા નીવાસથાન એ બોગદાના તળ0યેથી આવી રહલા 6વનરસના
ઝરાના જળને lુ ં તરયા હરણાંની $મ ઘટક ઘટક પીવા લાગી. માર0 એ w ૃષાનો
ણે ક, કોઈ |ત જ ન હતો. મ જો=ું ક, માર0 બાFુની સખીઓના પણ આ જ હાલ
હતા. અમે બધીઓ આ રાસમાં રમમાણ હતી. અને એ રાસની 'યેક હjચે અમે વુ
ને વુ 9ુ~ટ થતાં જતાં હતાં.
બધાંની સતત વધ"માન એવી આ તરસ થક0 પેલો ઝરો તો ધીમે ધીમે ુકાવા
લા2યો. અને કાળLમે અમે એટલાં બધાં વધી ગયાં અને અમાર0 તરસ પણ એટલી
બધી વધી ગઈ ક, એ ઝરો અમાર0 તરસને સંતોષી શક તેમ ન રુ.ં અને તે ુકાઈ
ગયો. અમાર0 ન સંતોષાઈ શક એવી iયાસ માટ એ ઝરાKું જળ હવે પયા"iત ન હw.ું
અને અમે બધાં ુકાં અને ફર0 પાછાં ુiુ ત બની ગયાં. એક નવી નીામાં અમે
પાછાં સમેટાઈ ગયાં. અમાxું નીવાસથાન એ બોગું પણ ુvું ભંઠ બનીને ખર0
પડÆુ.ં અને પવનના એક ઝપાટ અમે સૌ ફંગોળાઈ ગયાં. અથડાતાં, vુટાતાં અમે
ધરતીની ુળમાં ઢબોરાઈ ગયાં. વીખરાઈ ગયાં. બધી સખીઓ ટ0 પડ0 ગઈ.
વાયરાએ અમને mાંના mાંય ફંગોળ0 દ0ધાં. એ ગંદ0, ગોબર0 નવીન વતી હવે માxું
નું નીવાસથાન બની.
પણ મને mાં આની કશી ખબર જ હતી? એક નવી નીામાં માxું નું હોવાપgુ,ં
નવી Bછ¼ અભીiસાઓને લઈને, ફર0 ુંટ0=ું વાળ0ને, પોઢ0 ગ=ું હw.ું નવા
હોવાપણાના, નવા 6વનના નવા અ@યાય પહલાંની આ એક નવીન રાYી હતી. પણ
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હવે માર0 |દર કોઈ અfુત" ખયાલ ન હતો. હવે તો એક અતી મહાન હોવાપણાની
yE=ુ-ીUટ માર0 |દર છપાઈને આકાર લઈ ¤ુક0 હતી.
ધરતીની ગોદમાં, માટ0ની ચાદરમાં વjટળાયેe ું માxું અતી'વ ુંટ0=ું વાળ0ને
ુતેe ું હw.ું વBછ આકાશમાં ુય"નો કાળઝાળ તાપ સોળે કળાએ વીલસી રો હતો.
બું યથાવw ્ હw.ું કોઈ ફરફાર નહj. કoું જ નું નહj. અને 'યાં ધીમે ધીમે
વાતાવરણમાં કાંઈક Kુતન આગમનના સંચાર થવા લા2યા. નૈઋ'યના પવન
ઘટાટોપ, ઘનઘોર વાદળોને ખચી લા>યા. આકરો ુરજ આ ઘટામાં ઘેરાઈ ગયો.
મોરની ગહક મેઘરા ને સ'કારતી ગાજવા લાગી. કાળાં ડ0બાંગ, નભમાં વાદળો
પાણીના જળભંડાર ભર0ને આવી 9ુ2યા. વીજળ0ના ચમકારા કોઈ Kુતન ઘટનાના
આગમનના અણસાર આપવા લા2યા.
અને બાર મેઘ ખાંગા બનીને w ુટ0 પડ¹ા. તiત ધરતીનો પાલવ ભj ઈ ગયો.
કાળઝાળ ગરમીથી તપેલી ધરતી શીતળતાનો આવાદ કર0 રહ0. મેઘરા

ફર0

આવવાKું વચન દઈને વીદાય થઈ ગયા. અને ુરજના ક0રણ ફર0 સળવળ0 ઉઠ¹ા.
ભીની ધરતીની સોડમ અને આ ઉ~માએ માર0 અનંત નીામાં ખલેલ પાડ0. lુ ં તો
સફાળ0 આળસ મરડ0ને બેઠ0 થઈ ગઈ. મારા રોમે રોમમાં 6વન

ગી ઉઠÆુ.ં માર

|દર ુતેલી yE=ુ-ીUટનાં પાનાં ફરફરવા લા2યાં. અને આ સળવળાટના થમ
ચરણમાં, એક નાનકડો |vુર મારા નાનાશા અતી'વના આવરણને ભેદ0ને ટiપાક
દઈ vુદ0 આ>યો. માર0 અનંત iયાસ ફર0

ðુત બની ગઈ. અને ધરતીના પડમાંથી

ુ ાં
આ |vુર ઘÖાક ઘÖાક પાણી પીવા માંડ¹ો. એ જળ માર0 |દરના ુકા પાÂ
" મ
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ફર0 વ=ુ,ં અને માર0 |દર ધરબાયેલા કણે કણ આ જળમાં ઓગળ0 ઓગળ0ને પેલા
નવા આગંw ુકને પોષણ દવા માંડ¹ા. એ fુઓ તો આ બેય ધાવણ ધાવતો
વધતો

ય અને

ય. દ0વસે ન વધે એટલો રાYે વધે.

એની |દરથી વળ0 બીજો |vુર ½ટÁો અને એણે તો સીધી આકાશ ભણી દોટ
મેલી. પેલા તોફાનીનો વારસદાર ખરો ને! એ તો ધરતીની vુખને ફાડ0ને HુશÌુદાર
હવાની લહરખીમાં આમતેમ Ëલવા માંડ¹ો. માxું ધાવણ અને હવાનો ાણ બ¼ેના
તાપે એ લીલોછJમ બની ગયો. એના કણે કણ એ હવાને Âસવા લા2યા. ુરજની
ઉ~મા, માxું ધાવણ અને હવાના ાણ, આ Yી9ુટ0ના તાપે હવે એ તો માળો કમાતો
થઈ ગયો! નવા કણોના ઢગલે ઢગલા મારા vુુJબના ભંડારમાં ઉમેરાવા લા2યા. આ
બે |vુરોની વBચે 6વનરસ વહ0 જતી એક નાનકડ0 નદ0 વહવા લાગી.
ં અને ધરતીમાં કલાયેલા મારા
હવામાં ફલાયેલા મારા લીલા અને કºથાઈ ફરજદો
સફદ સંતાનો આ નદ0ના કાંઠ વસવા લા2યા, વીલસવા લા2યા, વધવા લા2યા. અને
આ પL0યા દ0નરાત, ચંડ વેગે, વધ"માન થતી રહ0. નવાં લીલાં પણ અને નવાં
સફદ fુળો નવી નદ0ઓને વહવડાવતા કાંઠા સzતા ગયા. વીકાસની આ વણથંભી
વણ ર ધરતીની |દર અને ઉપર fુ?ત હવામાં વધતી જ રહ0; વધતી જ રહ0.
ં સ "વા લા2યા. માxું vુુJબ હ રો અને લાખો
પોઠોની પોઠો ભર0ને નવા ફરજદો
કણોમાં ફલાw ું ગ=ુ.ં
પણ હવે lુ ં mાં? માxું oું અતી'વ? મારો કયો દહ? અર! lુ ં કોણ? માxું કોઈ
વતંY અતી'વ જ હવે mાં હw?ું lુ ં તો ફલાઈ ગઈ. એ કણેકણમાં પથરાઈ ગઈ.
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ુ ી’.
મારામાં લખાયેલી એ yE=ુ jટKું શીષક
" હw ું ‘ ુય"fખ
હવે મારો વડલો પાંગય હતો. ધરતીમાં દબાયેe ું અને બીજના કોચલાની બહાર
વીતરeું માxું હોવાપgું આભને અડવા »બw ું હw.ું ુય"ના ક0રણોમાંથી જમણ
જમતાં જમતાં અને fુળ0યાંએ છે ક ઉપર ુધી પહhચાડલો 6વનરસ પીતાં પીતાં,
લીલાં પાંદડાં લહરમાં મત બની વાયરાની હાર હjચોળતાં હતાં. આ ભોજન અને
પીણાંથી 9ુ~ટ બનેલી ડાળ0ઓએ આખા vુુJબને આધાર આપવાKું કામ ઉપાડ0 લીું
હw.ું એ તો 6વનરસનો હાઈવે બની ગયાં હતાં.
પણ એ બધાંને 6વનની વાતવીકતાની શી ખબર હતી? એ તો માY વત"માનમાં
જ 6વનારાં મો6લા 6વ હતા. મારા હયે ઉચાટ ઉભરતો હતો. Àર જEલાદ $વા
શીયાળાના ઓતરાદા વાયરા એક ‘દ0 વાશે અને આ હયા"ભયા" ઘરને તહસ નહસ
કર0 નાંખશે. મારો વડલો ધરાશાયી બની જશે. માxું બું ક=ુp કાર>=ું ુળમાં મળ0
ુ ાં રે પાલવશે નહj. માર
જશે. આ બધી સંપદા હતી ન હતી થઈ જશે. હવે પાÂ"મ
કાંઈક કરું પડશે – નેપºયમાં રહ0ને પણ.
અને માર0 મનોકામનાને વાચા આપતા વાસંતી વાયરા વાયા. માર0 મનોકામના
મહોર0 ઉઠ0. અને ડાળ0ઓ પર નવી જ

તના |vુર ½ટવા લા2યા. આ બધા માર0

આવતીકાલની  ના જનકો હતાં. તેમKું કલેવર જ કાંઈ ઓર હw.ું ધીર ધીર આ
|vુર વીતરવા લા2યા. પાંદડાંની $મ તે માY એક સપાટ0 પર જ વીકસતા 6વ ન
હતા, ક ડાળ0ઓની $મ લાંબા લસ પણ ન હતા. એ તો 9ુ~ટ અને ધjગાં હતાં.
તેમનામાં vુુJબના વીતરણની મતા હતી. એક નવા ભવી~યની સંભાવનાને એ
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ઉ ગર કરવાના હતા. માર0 નવી અભીiસાઓના, મારા નવા શમણાંઓના, નવી
રં ગુમી પરના એ કસબીઓ હતા.
એ તો મોટાં ને મોટાં થવાં લા2યાં – ઠોસ સામkીથી ભર9ુર. માxું બું યે માુ'વ
હવે એમની સેવા ચાકર0માં, એમના સંવધ"નમાં સમપ:ત બની ગ=ુ.ં માર0 નવી
અભીiસાઓને આ બાÑડાંઓ કાયા"Uવીત કરવાનાં હતાં ને? માxું હોવાપgું હવે એક
નવી જ ીતીજમાં, નવા પર0માણ અને નવા પર0વેશમાં એક નવા જ કાફલાને
રવાના કરવા લાલાયીત બU=ું હw.ું માર0 બધી જ ઉમ:ઓ ઘનીુત બનીને, આ
અભીયાનમાં પરોવાઈ ગઈ. મારા કબીલાનો 'યેક સàય આ નવાંvુરના સંવધ"નના
કામમાં લાગી ગયો. કબીલાની નસ નસમાં વહતો રસ, અ'યંત ઘÖ અને પૌ~ટ0ક
બનીને આ |vુરને બળવાન બનાવવા તીબ@ધ બનવા લા2યો.
અને એક દ0Õ ુય"ના પહલા ક0રણની ઉ~માના કોમળ પશÜ, આ નવાંvુર આળસ
મરડ0ને

ગી ગ=ુ.ં તેનાં |ગ ઉપાંગ મહોર0 ઉઠ¹ા. તેની આછા રં ગની પાંદડ0ઓ

મરોડ ખાઈને ધીમે ધીમે ઉઘડવા માંડ0. સોનેર0 રં ગની અનેક પાંદડ0ઓની વBચે,
મખમલ $વાં fુલાયમ, નવ ત શીoુ $વાં, અને મી~ટ મધની પમરાટવાળાં,
ં
એ બાÑડાં આ જનમ કદમાંથી બહાર આવીને, નવા વીÂKું દશ"ન કર0
¯યામુદર,
રાં.‘ુરજfુખી’ નામને સાથ"ક કર0 રાં.
અને આ oુ?ં આ નવ ત 9ુ~પના સાવ તળ0યાના ભાગમાં, lુ ં તો પાછ0 હતી
'યાં ને 'યાં માર0

તને ભાળ0 રહ0. એ જ FુK ું ને

ણીw,ું ની2ધ બોગું. અને તેની

નીચે મીઠા 6વનરસમાં ફર0થી ુતેલી lુ.ં ફરક માY એટલો જ હતો ક હવે lુ ં એક ન
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હતી. અનેક xુપ ધાર0 lુ ં માર0 પોતાની દ0કર0ઓ બની ગઈ હતી. અને એ મખમલી
માહોલની ટોચ ઉપર પેલા તોફાની દ0કરાઓમાં પણ lુ ં જ તો હતી! મારા
નવવીકાસના આ |તીમ તબÈે , એક અ6બોગર0બ >યવથાની- ઉ'LાUતી
નવસzનની L0યાની Ð મ@યમાં lુ ં માર0

અને

તને અનેક વxુપે નીહાળ0 રહ0.

એક નું ભવી~ય આકાર લઈ ¤ુu ું હw.ું 6વનના સાત'યની સંભાવનાની આ
નવી શmતાના આનંદના પર0ેયમાં માxું નું હોવાપgું Ëમી રું હw.ું એજ Fુના
રાસમાં

lુ ં

હjચ

લઈ

રહ0

હતી.

ફર0

જUમ, ફર0

વીકાસ, ફર0

f ૃ'=ુ.

બીજમાંથી ુરજfુખી અને ુરજfુખીમાંથી બીજ. વરસો વરસ આ જ Lમ. 6વનKું
સાત'ય. મારા હોવાપણાKું સાત'ય.
પણ આ દરક વwળ
" ુ ની સાથે માxું કw'" ુ વ વીતરw ું જw ું હw.ું આ દરક Ûુની
સાથે જડતા, |ધકાર અને અકમ"યતા સામેના મારા કEપો 9ુરાણા સંઘષ"માં lુ
વી$તા બનીને આગળ વધતી હતી.

અKુLમણીકા
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હાઈrોજન
લાખો |શ ઉ~ણતામાનવાળો, ુય"માંથી ટો પડલો ગોળો ધીર ધીર ઠંડો પડ0
રો હતો. ઉવળ સફદમાંથી પીળો, પછ0 નારં ગી, પછ0 તiત લાલ અને હવે એ
ધીમે ધીમે આછા રw ુમડા રં ગનો ગોળો બની ગયો હતો. બધા ભાર પદાથ ધીમે
ધીમે તેના મ@ય ભાગમાં ઉતર0 ગયા હતા. તેના બહારના ભાગમાં માY વા=ુઓ જ
રા હતા. નાઈVોજન, કાબ"ન ડાયો?સાઈડ, હ0લીયમ, હાઈrોજન અને બી

ઘણા

બધા વાયરાઓ હઠા બેસવાKું નામ જ ન લેતા હતા. વાયરા $Kું નામ! બી

બધા

તરવર0યા ?લોર0ન, ¶લોર0ન વી. તો mારનાય મસમોટ0 વજનવાળ0 ધાw ુઓ સાથે
ઘર માંડ0ને બેસી ગયા હતા. ઓ?સીજનભાઈ પણ આમ તો આવા જ તરવર0યા
હતા; અને તેમણે ય ઘણા સાથે સહચાર કર0 લીધો હતો. પણ તેમની વતી ઝાઝી
ં અકબંધ
એટલે હFુ વાતાવરણ જોડય પોતાનો સંબધ

ળવી રાયો હતો.

આ હંધાય વાયરાઓમાં સૌથી નાના બચોળ0યા $વો હાઈrોજન હતો, પણ એKું
ઠકાgું કોઈનીય જોડ પડw ું ન હw.ું આવા હલકા ½લ $વાની હાર કોણ ઘર માંડ?
બચાડો આ નાનકડો 6વ હ0જરાતો રો. Hુણે બેસીને »ુડાં સારતો રો. એવામાં
ાણથી ભરલા ઓ?સીજનને થોડ0 દયા આવી. એમાંના થોડાક, આ નાનકાની પાસે
ગયા. અને બા9ુ! જો ીતડ0 બંધાણી છે . $વી ગરમી ઓછ0 થઈ ક તરત ફટાફટ
આમની જોડ0ઓ બંધાવા લાગી. હાઈrોજન અને ઓ?સીજનની જોડ0 બની અને
પાણીમાં ફરવાઈ ગઈ. અને લો! બધી ગરમી શોષાવા લાગી. પેલો લાલચોળ ગોળો
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તો ઠંડોગાર થવા માંડ¹ો. ેમમાંથી ગટલા પાણીનો આ તે કવો નવીનતમ વભાવ
ક

યાં

ય 'યાં સૌની ગરમી શોષી લે, અને ઠંડક જ ઠંડક ફલાવે.

અને બા9ુ એ ગરમાગરમ ધરતીના ગોળા પર પહલવહલો વરસાદ w ુટ0 પડ¹ો.
ે ાધાર શબદ તો એને માટ ઓછો પડ. હાઈrોજન અને
fુશળધાર ક સાંબલ
ઓ?સીજનની અનેલી આ અસંય જોડ0ઓએ તો વરસવા જ માંડÆુ.ં વરયા વરયા
તે એટeું વરયાં; ક ન ગણાય એટલાં વરહ વરયાં. ધરતીમા હાથ જોડ0ને વીનવે,
‘બા9ુ! હવે ખમૈયા કરો.’ પણ આ નાનકો તો જબરો લhઠકો નીકયો. પેલી બધીય
ભારખમ ધાw ુઓના બધાંજ ઘર ±ુબ±ુબાં! આખી ધરતી ±ુબાણી, એટલી આ નાનકાની
જોડ0ઓ બંધાણી. લાલચોળ ધરતી હવે પાણીની નીલા રં ગની ચાદર ઓઢ0, ઠંડ0ગાર
બનીને મલપતી રહ0. અવકાશમાં મોટો મસ ુરા રં ગનો

ણે લખોટો.

દશે દ0શા=ું પાણીના આ તાંડવથી નહાતી રહ0. નાનો નાનો પણ હાઈrોજનનો
દાણો! બધાંય વા=ુનાં વાદળાં વીખેરાયાં અને ુરજદાદા પોતાના આ બચોળ0યાના
નવા નવલા, નીલવણા" xુપને ભાળ0 હરખાણા. એમના હરખનો તાપ $વો પાણીને
અડmો; તj એ તો ચંચળ 6વ-પાછો પોતાના પીયર, ગગન તરફ હડવા માંડ¹ો.
પાછાં વાદળ બંધાણાં, ને વાયર ખચાણા, ને પહાડ પર ભટકાણા, ને બ¼ે ુવ પર
વjઝાણા.
અને લે કર વાત! કદ0ય નો’w ું બU=ું એું બU=ુ.ં મારો >હાલો, ઠંડોગાર પાણીડો
ઝગમગવા લા2યો. ઈનાં નાનાં નાનાં ફોરાં ઠર0ને xુપાળાં ધોળાં ½લ બની 2યાં.
ત તનાં ½લડાં. ઝરતાં જ
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વરયાં, $ વરયાં તે ધરતીમાને બ¼ે કોર ધોળ0બખ ટોપી=ું ઓઢાડ0 દ0ધી. અને ઈ
ટોપી=ું કાંઈ નાની અમથી નહj હh! જોજનોના જોજન ફલાયેલી મોટ0 મસ અને
આભને અડ એવડ0.
અને નીલા સાગરના નીર ઓસયાp. થોડ0 થોડ0 ધરતી HુEલી થઈ. અને લો!
પાણીKું નું 6વન શxુ થ=ુ.ં ુરજ તાપે તપી આભે ચડવાKુ.ં ધરતી પર ઠંડા પડ0
વરસવાKુ.ં અને ુરજતાપે તપેલી ધરતીને ભjજવતા, શાતા આપતા રહવાKુ.ં પાણી
$Kું નામ. એ તો વહw ું જ રહ. ધરતીનો બધો કચરો પોતાનામાં ભેળવી પાછા એ તો
પોતાના વથાન ભણી વહતા જ રા. રતામાં તેમની

તરાની નદ0=ું ને નદ0=ું

વહવા લાગી. mાંક ધરતીના ખાડાઓમાંય પાણી ભેરવાણાં અને મસ મોટાં, નાના
ં બધાં નીર પાછા સાગરમાં સમાઈ
નીલ સાગર $વાં સરોવરોય સર ણાં. નદ0=ુનાં
ગયા. અને બસ આ જ ચÈર. દ0નરાત ધરતીને પખાળતા રહવાKુ.ં તેની લાખો
વરસથી તપી તપીને ભેગી થયેલી iયાસને Ìુઝાવતા રહવાKુ.ં અને ફર0 પાછા
સાગરમાં સમાઈ જવાKુ.ં
અને લો! ધીમે ધીમે સાગર તો ખારો થવા માંડ¹ો. ધરતીમાંથી લાવેલા અને
વીજળ0ની ચાÌુક સ "યેલા

ત તના પદાથ એમાં સJમેલનો ભરવા લા2યા,

સંયો વા લા2યા! અને કો’ક પળે આ બધાયથી અળગા રહતા ચૈ'ય ત'વનેય મન
થઈ ગ=ું - આમની સાથે દોતી કરવાKુ.ં ચપટ0ક ચીકાશ અને પાણી અને આ નવા
આગંw ુક. અને માÑં કૌw ુક તો Fુઓ! એ 6વ તો હાલવા ચાલવા મંડ¹ો. મોટો થવા
માંડ¹ો. એટલો મોટો થયો ક પોતાની મોટાઈ ન 6રવાણી અને એકમાંથી બે અને
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બેમાંથી ચાર, અને આઠ અને એમ એ તો વધવા જ માંડ¹ા. પાણીના ઘરમાં નવા
ભાડવાત આવી 9ુ2યા. પાણી $Kું નામ. આમને ય >હાલ જ >હાલ. આ નવા
મહમાનને પાણી તો

ત તના પકવાન જમાડ. એ તો બા9ુ! વકયા". અવનવાં xુપ

ધારણ કરવા માંડ¹ા. અને પાણીના ઘરમાં અવનવી સ6વ  ૃ~ટ0 સ "વા લાગી.
અને આમ પાણીKું 6વન, નવા અને નવા 6વોને પોષw ું રુ,ં પાળw ું રુ.ં માટ
તો તે પોતે 6વન કહવા=ુ!ં

અKુLમણીકા
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શંકરલાલ જગ6વનદાસ
“ lુ ં તો નથી Îાન િવશાળ »બલો,
છાયા ધરં તો, ફળ િમ~ટ આપતો;
તથાિપ ઉ2યો ઉર ઊિમ« છોડવો
ધર0 vૂણાં પણ" િવિવધ vંૂપળો.
lુ ં માનવી અEપ ધર0 મહBછા,
ં Jહકવા,
ય'નો કxું ભાવ ુગધ
વીણી ìલો સૌ ઉરછોડ પાંગયાp,
ે ાળ આ. “
પરોવી  ૂYે ધxું ેમમ

જUમ
• માચ" - 1892; અમદાવાદ

અવસાન
• મે Ð 1975, અમદાવાદ

vુુJબ
• પીતાપીતા જગ6વનદાસ; માતામાતા જડ0બા
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• પ'ની - 1) લલીતાબેન 2) શારદાબેન 3) શાUતાબેન
• સંતાન
Ð

શારદાબેનથી

9ુYોો-- ભાલચU( એનેથેટ0ક ડો?ટર); વ. જયેU- બોરjગનો >યવસાય
શાUતાબેનથી

Ð

9ુYો - ^દલીપ(ફ0ઝીશીયન/સzન- =ુ.ક./=ુ.એસ.એ,); વ.ગૌતમ Ð સીવીલ
એU6નીયર);

નીિતન

Ð

સે¶ટ0

9ુYી Ð ઈલાબેન (સામા6ક કાય"કર)
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અàયાસ
• ઈલે?V0કલ સટïફ0કટ કોસ"( આર.સી. ટ?નીકલ bટ0ટ¿ુટ)

>યવસાય
• ચીફ એU6નીયર- ભરતખંડ ટ?સાઈલ મીલ અને U=ુ ટકસાઈલ મીલ

6વનઝરમર
• અKુભવથી >યવસાયમાં vુશળ અને ચીવટવાળા એU6નીયર
• કારક0દï દરJયાન બીલીમોરાની મીલમાં ની~ણાત તર0ક સેવા.
•

યાર અમદાવાદની મીલો ઈલે?V0સીટ0 કJપની પાસેથી વીજળ0 ખર0દવા
તૈયાર ન હતી; 'યાર તેમણે વીજળ0થી મીલો ચલાવવાના ફાયદા વીગતવાર
અàયાસ કર0 દ નીકોમાં છપા>યા હતા અને મીલ માલીકોને સમ >યા હતા.

• વયવસાય ઉપરાંત -ુજરાતી સાહ0'યમાં Oડો રસ - Uહાનાલાલ કવી એમને
અ'યંત ીય હતા.
• એમના ખાસ મીY - કવી4ી, જયંિતલાલ આચાય"
• -ુજરાતીમાં તકનીક0 સાહ0'ય હોું જોઈએ, તેમ તે ઢપણે માનતા અને તે
માટ ઘgું કામ ક=ુp હw.ું અનેક 9ુતકો છપાવવા માટની હતતો
તૈયાર કર0 હતી.
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• પોતાની Îાતી( ઔદ0Bય સહ¢) ના ઈતીહાસKું વીગતે O±ું સંશોધન કર0 kંથ
છપા>યો હતો.
• Îાતીને હાનીકારક

ેતજમણ $વા vુર0વાજોના વીરોધી અને શીણનો

સાર કરવાના હ0માયતી. અUય આગેવાનો સાથે, આ બાબત આગળ પડતો
ભાગ લઈ, Îાતીસેવાનાં અનેક કામો કયાp હતાં.

રચનાઓ
• કા>ય Ð વીÂની લોકમાતાઓ (ુનીયાની નદ0ઓ વીશે અKુ~ુપ છંદમાં
મહાકા>ય)
• સંશોધન Ð ઔદ0Bય f ૃતીkંથ

સાભાર
• 9ુYી - ઈલા દવે, 9ુYવુઓ - સોનલ

ની, fુા

અKુLમણીકા
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ુરશ ભીખાભાઈ

ની

“ બાસઠના આ ડોસા6ને ચાર સાલના થાું છે .
સંતાvુકડ0, ક ક ગાડ0, લખોટ0માં લલચાું છે . ”

6વનમં
6વનમંY
આ ણમાં 6વો.
” Live this moment powerfully. ”
_______________________________________________

જUમ
• 5 – માચ" , 1943 , અમદાવાદ

vુુJબ
•

પીતા – ભીખાભાઈ - રEવે વાયરલેસ ઈUપે?ટર; 1989 માં અવસાન, 4ી
અરિવ°દ ઘોષ અને માતા6ના અKુયાયી

•

માતા – શારદાગૌર0 - ચાર ચોપડ0 ભણેલાં પણ અ'યંત ધામ:ક અને સાહ0'ય
વાંચનનાં રસીયાં, 1998 માં અવસાન

•

ભાઈઓ ( મોટા)
મોટા) – િપ= ૂષ( ર0ટાયડ" સીવીલ એU6નીયર) , ડો. ભરત (
ર0ટાયડ" ોફસર Ð ટટ0ટ0?સ)

Page 220 of 224

વૈરવીહાર

•

બહનો (નાની)
નાની) – ડો. દા ( એમ.ડ0. - ગાયનેક ડો?ટર) , રા$Âર0 (
એમ.એસ.સી., એમ. એડ. - ર0ટાયડ" vુલ શીક )

•

પ'ની – યોિત ( ુ તા ) B.A. ( Economics): લ2ન - 1968

•

9ુYી – ઋચા , એમ.બી.એ. (

વા ોkામર) : પતી Ð ધમÜU ( iલાટ0ક

એU6નીયર); 9ુYો - નીલ અને જય
•

9ુYો ( જોડ0યા ) 1) િવહંગ Ð એમ.એસ. ; ોkામર, પ'ની - _જÎાસા
2) ઉમંગ Ð એમ.બી.એ.; મેનેજર

•

ઇÂરની vૃપાથી બધા ડલાસ/ ફોટ"વથ"માં જ રહ છે અને મહ0ને દહાડ બધા
ભેગા મળ0એ 'યાર 9 જણ vુલ થઈએ છ0એ.

અàયાસ
•

એસ.એસ.સી. ( દ0વાન બEeુભાઇ મા@યમીક શાળા , અમદાવાદ )

•

બી.ઈ. (મીક. અને ઈલે.) એલ. ડ0. એU6નીયરjગ કોલેજ, અમદાવાદ

>યવસાય
•

1965 – અમદાવાદ ઈલે?V0સીટ0 vું .માં ટ?નીકલ આસીટUટ તર0ક નોકર0ની
શઆત.

•

2000 ડ0સેJબર – સાબરમતી પાવર ટશનમાંથી જન. મેનેજર તર0ક નીÛુ,

6વન ઝરમર
•

શાળા 6વનમાં બધી ભાષાઓ, વીÎાન અને ગણીતમાં Oડો રસ.

•

નોકર0 દરમીયાન પાવર એU6. ના વીવીધ ેYોમાં કામ ક=ુp

•

Yણ પાવર ટશનોના બાંધકામના ો$?ટોમાં સL0ય કામગીર0
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•

બે વષ" વીજ ચોર0 પકડવાની કામગીર0

•

બે વષ" અમદાવાદના સીટ0 ઝોનના મેનેજર તર0ક સવk
" ાહ0 મેનેજમેUટની
કાય"વાહ0; >યાવસાયીક કામગીર0નો સૌથી યાદગાર અKુભવ

•

ે ર તર0ક ઘણાં કામો
છે Eલા વષÜ સાબરમતી પાવર હાઉસમાં જનરલ મેનજ
કયા".

•

નીÛુ થયા બાદ અમેર0કા થળાંતર

•

અમેર0કામાં 6વનમાં પર0વતન
" ; ‘ચાર વષન
" ા ડોસા6 ‘ એ હાલના 6વનKું
ચીYણ આપતી માર0 સૌથી ીય રચના

ધમ"
• માનવધમ"

રસના વીષ
વીષયો
•

-ુજરાતી સાહ0'ય ( ખાસ કર0ને ગ{)

•

-ુજરાતી ુગમ સંગીત

•

ઇતીહાસ, ુગોળ, વીÎાન, 9ુરાત'વ, અ@યા'મ

શોખ (હોબી )
• ઓર0ગામી, ટUkામ, સાથીયા, ુડોvુ, લેગો અને ક’ ને?સ મોડલીUગ, કોયડા,
જો?સ , -ુજરાતી yલોગીUગ , વી.બી.માં હોબી ોkામીUગ, કોઈ પણ
પઝલ
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રમત ગમત
• તરવાKુ,ં ફ0ટનેસની કસરત, યોગાસન, કરમ, ચેકસ"

લેખકના yલોગ
6વનઝાંખીઓ
-ુજરાતી સારવત પર0ચય
http://sureshbjani.wordpress.com/
-ુજરાતી તીભા પર0ચય
http://gujpratibha.wordpress.com/
-ુજરાતી મહાજન પર0ચય
http://mahajanparichay.wordpress.com/
સાહ0'ય
|તરની વાણી
http://antarnivani.wordpress.com/antar_vani/
કા>યુર
http://kaavyasoor.wordpress.com/
ગ{ુર
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http://gadyasoor.wordpress.com/
હાય દરબાર
http://dhavalrajgeera.wordpress.com/

અKુLમણીકા
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