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પ્રવેશક 
    આજથી ૧૦,૦૦૦ વષા પહેલાનાાં સમયમાાં આકાર લેતી આ નવલકથા તમન ે

એક સાવ અજાણ્યા પ્રદેશ, સમય અને સમાજમાાં દોરી જશ.ે પિ એમાાંથી 

ઉજાગર થતાાં પાયાનાાં માનવમૂલ્યો અન ેલાગિીઓ તો એકવીસમી સદીના 

આ ઈન્દ્ટરનેટ યગુમાાં પિ એટલાાં જ પ્રસ્તુત લાગતાાં તમે જોઈ 

શકશો.  ઈણતહાસના મારા ઉપરછલ્લા જ્ઞાનમાાં કલ્પનાના રાંગો ભેળવી આ 

શબ્દણચત્ર તૈયાર કયુું છે. એમાાં ઐણતહાણસક અને પુરાતત્વની દૃણિએ ક્ષણતઓ 

હોવાની પુરી સાંભાવના છે જ. આશા રાખુાં કે સુજ્ઞ વાચક મારી આ મયાાદાઓને 

દરગુજર કરશ.ે 

     વાચકને ગુજરાતી વાન્દ્ગમયમાાં એક નવી અનુભૂણત કરાવવાનો મારો હરખ 

છે. આશા રાખુાં છુાં  કે, પરમ તત્વ મારી આ ભાવનાને, આ આરતને બળ 

આપશ.ે 
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પ્રસ્તાવના – કેપ્ટન નરને્દ્ર ફિસ ે
    પહેલો ગોવાણળયો” વાાંચવા લીર્ી ત્યાર ેતેના પહેલા પ્રકરિના ણશષાક ‘પહેલો 

નાણવક’ અને ‘ઇ.સ. ૧૦,૦૦૦ વષા પહેલાાં’ વાાંચીને મનમાાં એક ઉત્સુકતા તથા 

અચરજની ભાવના ઉદ્ભવી. ભલા, પ્રાગૈણતહાણસક સમયમાાં, વનમાાં ણવચરતી 

જનજાણતઓ – ફળ-ફૂલ ભેગાાં કરીને કે પાષાિનાાં હણથયારો વડે ણશકાર કરી 

જીવનારા લોકોના જીવનમાાં ખાસ કહેવા જવેુાં શુાં હોઇ શકે? તે યુગનાાં લોકોના 

મનમાાં સ્વરક્ષિ, ભૂખ અને દૈણહક જરૂણરયાતો પૂરી પાડવાની અને જીવનનો 

પ્રવાહ ચાલુ રાખવા ઉપરાાંત બીજી કઇ ભાવના હોય? તેમના જીવન પર 

નવલકથા કેવી રીતે રચી શકાય? 

       પહેલુાં પાનુાં વાાંચતાાં જ લેખકની પ્રવાહી શૈલી, તેમાાંથી ઊભરતી 

પ્રભાવશાળી વ્યણિઓનુાં ઊાં ડાિપૂવાક આલેખાયેલ ણચત્રરખેન અને પ્રસાંગોની 

ગણતમાાં ખોવાતો ગયો. જીવ-ણવજ્ઞાનીઓએ મનુષ્યને બુણિશાળી પ્રાિી કહ્યા 

છે, પિ તેમની હૃદયની ભાવનાઓ, સાંવેદનાઓ તેમના અણસ્તત્વ સાથે, અત્યાર ે

જટેલી ઘણનષ્ઠતાથી જોડાયેલી છે, તે પાષાિયુગમાાં પિ એટલી જ તેમના 

વ્યણિત્વનુાં અણવભાજ્ય અાંગ હતી; તે આ કથામાાં સ્પિ થાય છે.  માનવ 

જીવનના પ્રારાંભથી જ તેના DNA -જીવ કોષમાાં આ ઉદાત્ત અને ઉદાત્ત ન કહી 

શકાય તવેી ભાવનાઓ અને વૃણત્તઓ પિ સાંકળાયેલી હોય છે. તેની 

અણભવ્યણિ કોઇ ને કોઇ રીતે થતી જ હોય છે. ણનસગે માનવને વૃણત્તઓના 

તમસની પેલે પાર જવાની શણિ આપી છે તે લેખકે સુાંદર રીતે વિાવ્યુાં છે. 

     પુસ્તકની શરૂઆતમાાં આપિી મુલાકાત થાય છે પહેલા ગોવાણળયા સાથે, 

પહેલા તરવૈયા સાથે, પહેલા નાણવક સાથે, અને સૌથી વર્ુ અગત્ય કહી શકાય 

તેવા પ્રથમ લોકનાયક સાથે. પોતાની અાંગત સુરક્ષા અને લાભનો ખ્યાલ રાખ્યા 

વગર અજાિી ર્રતીમાાં જઇ સમગ્ર કબીલાના ઉત્કષાનો ખ્યાલ એક નાયક જ 

કરી શકે. આવા નાયકના જીવનની યાત્રામાાં સમાયેલ છે: આ નવલકથાનુાં હાદા . 

જમે જમે કથા આગળ વર્તી જાય છે; તેમ તેમ વાચક આ કથાનુાં પાત્ર બની, 

કથાનાયક ગોવામાાં એકરૂપ થઇ જાય છે. “હુાં  જો ગોવો હોઉાં  તો શુાં કરૂાં ?” – 

એવો ણવચાર કરતો થઇ જાય છે. ગોવો, પાાંચો, રૂપલી આપિા પણરવારના 

સદસ્ય બની જાય છે. તેમિે લીર્ેલાાં પગલાાં, કટોકટીના સમયે તકા  પર આર્ાણરત 
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તેમિે કરલે આણવષ્કાર એટલા સહજ લાગે છે કે, તેમાાં અશક્ય એવુાં કશુાં લાગતુાં 

નથી. 

       એક તરફ આપિે પાષાિયુગમાાંથી બહાર નીકળી પશુપાલન યુગમાાં 

સહજતાથી આગળ વર્ીએ; ત્યાાં આપિો સામનો થાય છે આક્રમિકાર સાથે. 

યુિ, સાંચાર વ્યવસ્થા, યાતાયાતના નવા રસ્તાઓની શોર્, દુશ્મનની ણહલચાલ 

પર નજર રાખવાનો ઉપક્રમ અને અાંતે યુિ – આ બર્ાાંનુાં વિાન વાાંચતા ક્યાાંયે 

અણતશયોણિ લાગતી નથી. પાાંચ હજાર વષા પહેલાાં યુિકલા કેવી રીતે ણવકસી 

હતી; તે આપિે જાિતા થઈએ છીએ. આ કલા રાતોરાત ઉપજી નહોતી, અને 

તે કથાનાયકના નેતૃત્વમાાં trial and error પિણતથી દસ હજાર વષા પહેલાાં કેવી 

રીતે જન્દ્મી તે આ નવલમાાં જોવા મળે છે. 

        પહેલા ગોવાણળયાની કથાનુાં વૈણશષ્્ય તો તે યુગના લોકનાયકના 

ચણરત્રદશાનમાાં છે. પહેલા ગોપાલક અને પહેલા નાણવકની ઉત્ક્રાાંણત પહેલા દૃિામાાં 

કેવી રીતે થઇ તેનુાં આલેખન હૃદયસ્પશી લાગ્યા વગર ન રહે. કેદમાાં રહીને પિ 

કથાનો નાયક કેવી રીતે આત્મદશાન કરી શક્યો, સામાન્દ્ય પાંચેણરય પ્રેણરત 

ભાવોદ્વેકતા પર તેિે સ્વત્વના સાક્ષાત્કારથી કેવી રીતે ણવજય પ્રાપ્ત કયો - તેમાાં 

આ કથાની પણરપૂિાતા સમાઇ છે. અાંતરમાાં ડૂબકી લેવાની આ પ્રણક્રયા, નાયકનુાં 

મનોમાંથન અને પરમ સત્યની પ્રાણપ્ત માટે સમગ્ર રાણત્રભર પોતાની જાત સાથે 

ચાલી રહેલા માર - બુિના વૈચાણરક યુિ જવેી પ્રણક્રયા કદાચ અર્ુરી લાગે! જો 

કે તેનુાં કારિ જાિી શકાય. 

      લેખકના ‘સૂર સાર્ના’ બ્લૉગમાાં આ નવલકથા ક્રમવાર પ્રણસિ થતી હતી; 

ત્યાર ેતેમાાં વાચકોના પ્રણતભાવ પરથી સ્પિ થતુાં હતુાં કે, નવલકથાના વાચકોનુાં 

બૌણિક સ્તર ઘિુાં ઊાં ચુાં છે. તેમિે ભગવાન બુિ તથા તીથુંકર મહાવીરના 

ચણરત્રો વાાંચ્યા હતા; તેથી તેમને આ પ્રણક્રયાનો ખ્યાલ હતો. જો કે બ્લૉગ-

જગતની બહારના વાચકોના લાભાથે નવલકથાની બીજી આવૃણત્તમાાં 

લોકનાયકના આણર્ભૌણતક સ્તર પરથી થતા ઉધ્વીકરિનુાં વિાન વર્ુ ણવશદ 

થાય તો પુસ્તકના મૂળ ઉદે્દશ – માનવીની આધ્યાણત્મક યાત્રા – પર વર્ુ ઓપ 

ચઢશે. 
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       નવલકથાની પૃષ્ઠભૂણમ જગતનો કોઇ પિ ભાગ હોઇ શકે છે! લેખકે તેને 

નામ ન આપીને એક મોટા ણવવાદને ટાળ્યો છે. આયો ભારતમાાં આક્રમિકાર 

થઇને આવ્યા અને ભારતમાાં વસતા મૂળ ભારતીયોની કતલ કરી એવી 

મૅક્સમુલર જવેા પાશ્ચાત્ય ણવદ્વાનોએ રૂઢ કરલેી માન્દ્યતાનો આર્ુણનક 

પુરાવાઓના આર્ાર ેતીવ્ર ણવરોર્ થયો છે. આયો મૂળ ભારતના જ રહેવાસી 

હતા અને ખૈબરઘાટના માગે ઇરાન, રણશયા, મધ્યપૂવાના અન્દ્ય દેશોમાાં ગયા 

અને સાંસ્કૃત તથા સાંસ્કૃણતનો ણવસ્તાર કયો તેના પુરાવા પિ આપ્યા છે. 

      “પહેલા ગોવાણળયા” માાં જ ે સ્થળનો આણવષ્કાર કરાયો છે, આક્રમિકાર 

ખાન ક્યા પ્રદેશમાાંથી ગોવાના દેશમાાં પોતાનુાં સામ્રાજ્ય સ્થાપવા આવ્યો હતો 

તેને નામ ન આપીને કથાને સૌાંદયાપૂિા નાણવન્દ્ય આપ્યુાં છે. આ જગતનો કોઇ 

પિ ભાગ હોઇ શકે છે. ગોવો ફિ પોતાના આસપાસના પ્રદેશને જ નણહાં , પિ 

સમસ્ત ર્રતીને માનવ કુટુમ્બની ર્રા – ‘વસુર્ૈવ કુટુમ્બકમ્’ સમજવા લાગ્યો; 

જ્યાર ે અશ્વ પર કાબુ કરનાર, દૂરક્ષેપી હણથયારનો આણવષ્કાર કરનાર ખાન 

ણવશ્વણવજય પર નીકળ્યો છે. એક ણવજતેા પોતાના પ્રણતસ્પર્ીને કેદ કરી, તે પોતે 

જ પોતાની મહત્વાકાાંક્ષાનો બાંદી બની ગયો છે. નવલકથાના અાંત સુર્ી 

પહોાંચતાાં વાચકના મનમાાં કેટલાય પ્રશ્નો ણનમાાિ થશે, કેટલાક પાત્રો કુતૂહલ 

ણનમાાિ કરશે – આ છે આ નવલકથાની ખૂબી! 

     આપિા સાણહત્યમાાં પ્રાગૈણતહાણસક પૃષ્ઠભૂણમ પર હજી સુર્ી કોઇ નવલકથા 

લખાઇ નથી. શ્રી. સુરશેભાઇ જાનીએ આ કમીને અત્યાંત સુાંદર શૈલી અને 

આર્ારભૂત સાંશોર્નને આર્ાર ેદૂર કરી છે. 

–  કેપ્ટિ િરને્દ્ર ફણસે 

Edgware, Middlesex, United Kingdom. 
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પ્રકરિ -૧: નદીમાાં પૂર 
ઈ.સ. પૂવે 10,000 વષા …. 

        આખુાં ગામ નદીણકનાર ેભેગુાં થયુાં હતુાં. દર વરસ ેનદીમાાં પૂર આવે ત્યાર ે

આમ જ બર્ા નદીણકનાર ેદોડી જતાાં હતાાં. બન્ન ેકાાંઠે વહેતી નદીને જોવાનો 

લાભ કોિ જતુાં કર?ે નદીના પ્રવાહમાાં થતી ઘૂમરીઓ, ઘૂ.. ઘૂ.. થતો અવાજ, 

અન ેપ્રવાહની સાથ ેતિાઈ આવતી ઝાડની ડાળીઓ બર્ાાં જોયાાં જ કરતાાં. 

કદીક કોઈ તિાઈ આવતુાં જાનવર પિ દેખાતુાં. બાળકો તો ખાસ ઊછળતા 

અન ેકૂદતા આ અપવૂા રશ્ય ણનહાળતા. બર્ાાંએ રી ાંછનાાં કે હરિનાાં ચામડાાં અાંગ 

પર વીાંટાળેલાાં હતાાં. સૌના હાથમાાં લાકડીઓ કે પથ્થરનાાં હણથયારો પિ હતાાં. 

       સામો કાાંઠો બહુ આકષાક હતો. ત્યાાં દૂર ઊાં ચા ઘાસની પાછળ રમવાની 

મજા આવે તેવુાં ઘાસનુાં સપાટ મેદાન હતુાં. ત્યાાં જીભને લલચાવે એવાાં અનેક 

જાનવર ણનભાયતાથી મ્હાલતાાં દેખાતાાં હતાાં. પિ કદી કોઈ ત્યાાં જઈ શકતુાં નહીાં. 

આ બાજુ તો પ્રાિીનો ણશકાર એ બહુ જફાવાળુાં કામ હતુાં. રી ાંછ, વાઘ, ણચત્તા 

વગેર ેઆક્રમક પ્રાિીઓનો ભય સતત રહેતો. નદી ખાસ્સી ઊાં ડી હતી. બાર ે

માસ તેમાાં માથોડાાં જટેલુાં પાિી ભરલેુાં જ રહેતુાં.  ઉપરવાસનો બહુ લાાંબો 

ચકરાવો લઈ, નદી સાવ સાાંકડી બની જતી હતી, તે જગ્યાએથી જ ત્યાાં જઈ 

શકાય એમ હતુાં. કો’ક સાહણસકો એક બે વાર એમ ત્યાાં ગયા પિ હતા. પિ 

એ મુસાફરી બહુ કિ અને જોખમવાળી હતી. ગીચ જાંગલો વટાવી ત્યાાં જવાતુાં. 

પિ એય દસેક ણદવસની મુસાફરીને અાંત.ે અને ત્યાાં પિ સામે કાાંઠે આવુાં 

રણળયામિુાં મેદાન ક્યાાં હતુાં? બસ બર્ ેજાંગલો જ જાંગલો. 

        કાંઈ કેટલીય પેઢીઓથી પવાત પરની ગુફાઓ છોડીને બર્ાાં નદીના આ 

પવાતાળ ણકનાર ે વસ્યાાં હતાાં. જાંગલનાાં ઝાડ પરનાાં ફળ અન ે જાંગલનાાં 

પ્રાિીઓનો ણશકાર આ બે પર જ તેમનો જીવન ગુજારો થતો. કદીક નદીની 

માછલીઓ પિ પકડી લેતા. પિ એ ણસવાય તેમને માટે નદી ભયાવહ હતી. 

એમાાં પડે તે કદી પાછુાં  ન આવી શકે તેમ મનાતુાં. પવાત, જાંગલો, નદી કાાંઠાનાાં 

ભેખડો, ગુફાઓમાાં વસેલુાં એમનુાં ગામ અન ેથોડીક જ સપાટ જમીન – બસ એ 

જ એમની નાનકડી દુણનયા હતી. નદીના આ કાાંઠે માઈલોના માઈલો સુર્ી 
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આવો જ પહાડીઓ અન ેભેખડોવાળો પ્રદેશ હતો. જ ેકોઈ બીજાાં ગામો હતાાં, 

તે બર્ાાંય નદીની આ તરફ જ હતાાં. કોઈને નદીની પેલ ેપારની દુણનયાનો કશો 

જ ખયાલ ન હતો. એ બહુ આકષાક, સ્વગા જવેો પ્રદેશ મનાતો. પિ ત્યાાં જવુાં 

અશક્ય હતુાં. 

       ગોવાને હમ્મેશ સામ ે કાાંઠે જવાનુાં બહુ મન થતુાં. નાનો હતો ત્યાર ે

ભેરુઓની હાર ેગામની ભેખડોમાાં સાંતાકૂકડી રમવાની મજા તો બહુ આવતી. 

પિ સામેનાાં હણરયાળાાં મેદાનોમાાં મહાલવાનુાં આખી વાનરસેનાને બહુ મન 

થતુાં. પિ માળી આ નદી જ વચ્ચે આડી આવતી. હવે તો એ પચીસ વરસનો 

અિીદાર મૂછોવાળો યુવાન હતો. પિ બાળપિનુાં એ સ્વપ્ન એના માનસમાાંથી 

કદી હટ્ુાં ન હતુાં. એ એના ણમત્રો સાથ ેઆ સ્વપ્ન હમ્મેશ વાગોળતો. બર્ાાં એન ે

પાગલ સમજતા. નદી ઓળાંગવાનુાં સાહસ કદી કોઈએ કયુું ન હતુાં. ગોવાની 

આાંખમાાં તરવરતી અને સળવળતી આ આકાાંક્ષાઓ જોઈ તેને નદીમાાં ડૂબી 

ગયેલા કોઈ પ્રેતનુાં વળગિ હોય તેમ બર્ાાં માનતાાં. ગામની પાછલી કોર 

આવેલા પહાડમાાં આવેલી જોગમાયાની ગુફામાાંની, પથ્થર પર જાંગલી 

વેલાઓના રસથી ણચતરલેી, દેવીન ે ગોવાની મા કાકલુદી ભરી ણવનવિીઓ 

કરતી કે, ગોવાના મનનુાં આ ભૂભુત દૂર થાય. ગોવાનેય આ દેવીમાાં બહુ આસ્થા 

હતી. કેટકેટલી વાર એિે પેલા સ્વગાપ્રદેશની સફર કરાવવાની આરત કરલેી 

અન ેહરિનુાં નાજુક માાંસ દેવીન ેર્રવાની માનતા પિ માનેલી. પિ દેવીની 

કૃપા હજુ તેની ઉપર વરસી નહોતી, તેનો ખેદ ગોવાને હમ્મેશ રહેતો. 

         દરકે પૂર વખત ેકરતો હતો તેમ, ગોવો એકી ટશ ેસામો કાાંઠો જોઈ રહ્યો. 

તેની અન ેતેના સ્વપ્ન આડે વચ્ચ ેઆ ઘૂઘવતી નદી એન ેકિાની જમે ખૂાંચી. 

પોતાની જાતને એ સાવ અસહાય બની ગયેલી અનુભવી રહ્યો. તેની યુવાનીને, 

તેના સમસ્ત અણસ્તત્વને આ પડકાર હતો; એની આસ્થાને પડકાર હતો. એના 

પચીસ વરસના જીવનમાાં આ સ્વપ્ન જ તેને માટે સવાસ્વ હતુાં. ગામની કોઈ 

જુવાનડીનુાં રૂપ તેને આકષી શકતુાં ન હતુાં. પેલી રૂપલીના બર્ા ચાળા તેની 

આગળ કશા કામના ન હતા. એની સ્વપ્નસુાંદરી તો હતી – સામેના કાાંઠાની 

હણરયાળી ર્રતી – એની સપનભોમ. એ જ એનુાં સ્વગા. બાકી બર્ુાં ર્ૂળ. બસ! 

એ લીલાાંછમ્મ ઘાસમાાં એક જ વાર આળોટવા મળે. 
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        અન ેત્યાાં જ એ દેખાિી! 

       એક મોટુાં ઝાડ તિાઈને આવતુાં હતુાં. તેની ઉપર એક જાંગલી ણબલાડી 

ભયભીત બનીને, લાકડાના ઠૂાંઠાને ચોાંટીને બેઠેલી હતી. આમેય ગોવાને આવાાં 

નાનાાં જાનવરો બહુ ગમતાાં. ગામનાાં બર્ાાં કૂતરા અને ણબલાડીઓ તેને 

મહાપ્રાિ જવેાાં હતાાં. આ ણબલાડીનુાં દુુઃખ ગોવાથી સહન ન થયુાં. પાિીમાાં થોડે 

આગળ જઈ હાથમાાંની લાાંબી અન ેકડીયાળી ડાાંગ તેિે લાંબાવી. ણબલાડીના 

સારા નસીબ ેડાાંગમાાં એક ડાળી ભરાઈ. ગોવાએ બળપૂવાક ડાાંગને ખેંચી. સાથે 

ઝાડ પિ ખેંચાઈ આવ્યુાં. હવ ેણબલાડીને પિ ણહમ્મત આવી. તેિે કૂદકો માયો. 

એક જ કૂદકે મરણિયા બનેલી ણબલાડી આ કાાંઠે આવી ગઈ; અને છલાાંગ 

મારીન ેભાગી ગઈ. 
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પ્રકરિ -૨: પહેલો નાણવક 
        કોિ જાિ ેગોવાને એ ઘડીએ શુાં શૂરાતન સુઝયુાં; તે કુદકો મારીને એ તો 

ઝાડ ઉપર જઈ પહોાંચ્યો. બર્ાાં ગામવાસીઓના મોાંમાાંથી રાડ નીકળી ગઈ. 

ગોવાની મા તો રડવા જ લાગી. “અરરે!ે ગોવા, તને આ શી કમત સૂઝી? પાછો 

વળી આવ્ય, મારા બેટા!” રૂપલી તો બેભાન જ બની ગઈ. નદીનુાં પૂર જોવા 

આવ્યાાં હતાાં, પિ હવે ક્યાાં કોઈની નજર નદી ઉપર હતી? પાાંચસો આાંખો 

એકીટશે ગોવાની પ્રત્યેક ણહલચાલને ણનહાળી રહી. હવ ેશુાં થશ?ે  તેમની અન ે

ગોવાની વચ્ચે ફૂાંફાડા મારતા જળરાણશનો એક દુભેદ્ય અાંતરાય ઘુરણકયાાં કરતો 

હતો. કોઈ શક્યતા જ ન હતી કે, ગોવો આ બાજુ આવી શકે. 

          અન ેબર્ાાંના આશ્ચયા વચ્ચે ગોવાએ તેની લાાંબી ડાાંગ નદીના પટમાાં 

ખોસી ર્ક્કો માયો. ઝાડ તો હવ ેનદીના પ્રવાહની ઘિ ેઅાંદર જઈ તરવા માાંડયુાં. 

આવા બે ચાર હડસેલા અન ેગોવો તો નદીની મધ્યમાાં પહોાંચી ગયો. બર્ાના 

મોાંમાાંથી ચીસ નીકળી ગઈ. ‘નક્કી હવ ેગોવાનુાં આવી બન્દ્યુાં. હવ ેગોવો ગયો 

સમજો.’ પિ આજ ેસાક્ષાત કાળભૈરવ ેગોવાના મનનો કબજો લીર્ો હતો. તેના 

મગજમાાં ભરાયેલુાં પેલુાં ભૂત આજ ેરાજાપાઠમાાં હતુાં. એ આખી ભૂતાવળે તેનાા 

ણચત્તનો કબજો લઈ લીર્ો હતો. ગમ ેતે થાય, પેલે પાર પહોાંચવુાં જ છે. 

          અન ેછેવટે ગોવો નદીના સામેના કાાંઠાની સાવ નજીક પહોાંચી ગયો. 

અહીાં તો નદી સાવ છીછરી હતી. ગોવાએ એક છલાાંગ મારી અન ેઝાડ પરથી 

સામેના કાાંઠા ઉપર તેનુાં અવતરિ થયુાં. આ પહેલુાં માનવ-પગલુાં એ 

સપનભોમમાાં પડયુાં હતુાં. આ એક પગલુાં સમગ્ર કોમને, અર!ે આખી 

માનવજાતને એક નવા યુગમાાં, સાંસ્કૃણતની એક અપણરવતાનશીલ પ્રણક્રયામાાં 

ર્કેલી દેવાનુાં હતુાં. ગુફામાાંની પેલી જોગમાયાની આ કોઈ ગેબી યોજના કાળના 

ગભામાાં સાણબત થવાની હતી.   

       કાાંઠે પગ મૂક્યો ન મૂક્યો અન ેગોવાએ દોટ મેલી. રશેમ જવેી રૂપાળી 

રતેીનો પટ ઓળાંગી, એ તો માથોડાાં ઊાં ચા ઘાસના બીડમાાં ખોવાઈ ગયો. એ 

ઊાં ચા ઘાસના ઠીક ઠીક પહોળા પટની પેલી પાર એની સપન ભોમકા હતી. 

એ જ તો એના નાનકડા જીવનની નાનકડી આશા હતી; એનુાં સવાસ્વ 
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હતુાં.  પિ એ લહલહાતી હણરયાળી ભેળા થઈ જવાના ર્ખારામાાં ગોવો પોતાની 

ડાાંગ નદીકાાંઠે છોડી આવ્યો હતો. 

      સામે કાાંઠે આખુાં ગામ હેરત ભરી આાંખ ેઆ અભૂતપૂવા દૃશ્ય ણનહાળી રહ્યુાં. 

હવ ેગોવો દેખાતો ન હતો. સૌ ભયના પસીને રબે ઝેબ બની થરથરી રહ્યાાં 

હતાાં. બસ કાળભૈરવ કે કોઈ જાંગલી જાનવર હમિાાં જ ગોવાનો કોણળયો કરી 

જશ.ે ગોવો તો હવ ેગયો. કદી કોઈ નદી ઓળાંગી પાછુાં  આવ્યુાં છે કે, ગોવો 

આવે? ગોવાની મા અને રૂપલી ટોળાાંની વચ્ચે બેભાન પડયાાં હતાાં. હવે તેમનો 

ગોવો તો ગયો જ. હીબકાાં લેતા ગોવાના ગોણઠયા એકમેકને સણર્યારો આપતા 

હતા, કાળભૈરવને તેમનો વ્હાલો ગોવો પાછો આપવા ણવનવતા હતા. ઘરડેરાાં 

માથે હાથ દઈને બેસી પડયા.  

      પિ આ શુાં કૌતુક? બર્ાાં ગોવાને ઘાસના બીડમાાંથી બહાર નીકળી તેની 

પેલે પાર જતો ણનહાળી રહ્યા. હવ ેતો એ કીડી જવેો નાનો થઈ ગયો હતો અન ે

માાંડ દેખાતો હતો. બર્ાાંની દુવાઓ કામ કરી ગઈ હતી. કાળભૈરવ ણરઝાયો 

હતો. એિે ગોવાને મોતના મુખ સુર્ી લઈ જઈ પાછો મૂક્યો હતો. ન બનવાનુાં 

નજર સામ ે બની રહ્યુાં હતુાં. આવુાં કદી બન્દ્યુાં ન હતુાં. ગોવાએ એમની બર્ી 

પ્રિાણલકાઓ તોડી દીર્ી હતી. બર્ી માન્દ્યતાઓને, બર્ી પરાંપરાઓને ગોવો 

ખોટી સાણબત કરી રહ્યો હતો. ઝાડ અન ેગુફાઓની ણજાંદગીમાાં એક આમૂલ 

પણરવતાનનુાં બીજ રોપાઈ ગયુાં હતુાં.   

      ઘાસના બીડમાાંથી ખાલી હાથે બહાર આવી તેિ ેપોતાની સપનભોમકામાાં 

સફર શરુ કરી. જાતજાતનાાં પ્રાિીઓ ત્યાાં ણનભાય રીતે ચરી રહ્યાાં હતાાં. ગોવો 

મન મૂકીને એ ઘાસમાાં આળોટ્ો. તેની આરત ગુફામાાંની જોગમાયાએ પૂરી 

કરી હતી. એની સપનભોમકા એન ેમળી ગઈ હતી. તેનુાં જીવનકાયા ણસધ્ર્ થયુાં 

હતુાં. તે નાચ્યો અન ેકૂદ્યો. મોટા રાગડાથી તેિે પોતાના અમયાાણદત આનાંદની 

અણભવ્યણિ કરી.  

      આમ કોિ જાિ ેકેટલો સમય પસાર થયો હશે. હવ ેગોવો વાસ્તણવકતાની 

ર્રતી પર પાછો પટકાયો. પેટમાાં કકડીને ભૂખ લાગી હતી. પિ એની પાસ ે

ણશકારનાાં કોઈ પિ સાર્ન ક્યાાં હતાાં? અર!ે આ સપનભોમકામાાં પથ્થરનો એક 



[D
at

e]
 

 અનુક્રમણિકા 

 

15 

ટુકડો પિ ભળાતો ન હતો. તેિે બકરી જવેા એક જાનવરને પકડી લેવાની 

ઘિી પેરવાઈ કરી. પિ એ જાનવર તેના કરતાાં ઘિુાં ચાલાક નીવડયુાં.  ગોવાને 

પાછળ પાડીને એ તો રફુચક્કર થઈ ગયુાં. બીજાાં જાનવરો પિ આ નવી આવી 

પડેલી હરકતથી જાન બચાવવા ભાગી છૂટ્ાાં. હવ ે આખી હણરયાળીમાાં 

એકમાત્ર ગોવો જ બાકી રહ્યો હતો. ઘાસ આરોગવાની એની ક્ષમતા પિ 

ક્યાાં હતી? અર!ે પીવાનુાં પાિી પિ બીડની પેલે પાર પાછળ રહી ગયુાં હતુાં. 

કાજળકાળી ઘનઘોર રાત પર્ારવાની ઘડીઓ ગિાતી હતી. આખા 

વાતાવરિમાાં સન્નાટો છવાયેલો હતો. 

         ભુખ્યા, તરસ્યા અન ેહતાશ ગોવાએ લથડતાાં લથડતાાં પારોઠનાાં પગલાાં 

માાંડયા. માાંડ માાંડ બીડને ઓળાંગી તેિ ેનદીકાાંઠાની રતેીમાાં પગ મેલ્યા. નદીનુાં 

પુર તો ક્યારનુાંય ઓસરી ગયુાં હતુાં. પેલુાં ઝાડ તો ક્યારનુાંય તિાઈ ગયુાં હતુાં. 

બીજા કોઈ ઝાડ પિ ત્યાાં ન હતાાં, જનેે પાડીને ફરી પાછો ગયો હતો તેમ પોતાના 

થાનકમાાં પહોાંચી શકે. ઘિે દૂર, ઘાસના એ મેદાનની પેલી પાર, વૃક્ષોની હાર 

દેખાતી હતી. પિ ત્યાાં સુર્ી ગોવો પહોાંચે તો પિ તેની પાસ ેઝાડ કાપવા 

માટેનાાં કોઈ સાર્ન પિ ક્યાાં હતાાં? 

           ગોવો હવ ેમૂાંઝાયો હતો. તેનુાં જીવનસ્વપ્ન સાકાર થયુાં હતુાં. પિ હવ ેતે 

આવ્યો હતો, તે રીત ેપાછો જઈ શકે તેમ ન હતુાં. હવ ેતે બીજા કોઈ અજાણ્યા 

ણવશ્વનો રહેવાસી બન્દ્યો હતો. પોતાના વ્હાલસોયા ગામથી એનો છેડો ફાટી 

ચકૂ્યો હતો. તેની સપનભોમકા તેને મળી હતી; પિ એ તેના કશા કામની ન 

હતી. એની મા અન ેસાથીદારોથી એ ણવખટૂો પડી ગયો હતો. એની હાલત 

ણત્રશાંકુ જવેી બની ગઈ હતી. આ ઠગારી નવી દુણનયા ઉપર તેને અસૂયા થઈ 

આવી. 

          એક બીજી આકાાંક્ષા હવ ેતેના માનસમાાં જન્દ્મી. ગમ ેતે થાય, ગામ અન ે

ઘરભેળા થવુાં છે. કલાકો વીતી ગયા. અહીાં તેની પાસ ેક્યાાં કશુાં ખાવાનુાં હતુાં? 

ક્યાાં કોઈ સહાનુભૂણત આપે તેવા સાથી હતા? ગોવો ભુખ અન ે એકલતાથી 

વ્યાકુળ બની ગયો. કાજળકોરી ઘનઘોર રાતમાાં તેનુાં અરણ્યરૂદન સાાંભળનાર 

કોઈ ન હતુાં. અર!ે હવે તો ગુફાવાળી જગદાંબા પાસ ેઆરત કરવા પિ ક્યાાં જઈ 

શકાય તેમ હતુાં? ગોવાને પોતાના ણવનાશના ઓળા ઊભરતા લાગ્યા.  મરિના 
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પ્રદેશની કાળી રાત પડી ચકૂી હતી. થાક અને હતાશાથી ગ્રસ્ત ગોવો લથણડયુાં 

ખાઈને નદીની રતેમાાં ઢળી પડયો. 

- 
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પ્રકરિ -૩: ગફુાવાસીઓ 
     ગોવો જ્યાાં રહેતો હતો, તે નદીની પેલે પારની જગ્યા બહુ પુરાિી હતી. 

ગોવાનો કબીલો પરાપૂવાથી ત્યાાં રહેતો હતો. તેના વડદાદા પિ નદીના 

ઉપરવાસમાાં આવેલાાં કોતરોમાાંની એ ગુફામાાં રહેતા હતા. ત્યાાં જ એમનો 

સ્વગાવાસ થયેલો ગોવાએ જોયો હતો. એ વડદાદાજી બહુ અનુભવી હતા; અને 

બર્ાાંને એમના માટે બહુ માન હતુાં. એ બહુ વાતો કહેતા. એમની વાતો પરથી જ 

ગોવાને પોતાના પૂવાજો ણવશે જ્ઞાન મળ્યુાં હતુાં. અત્યાર ે જ ે ‘આર્ુણનક’ (!) 

ણસ્થણતમાાં તેમનો કબીલો જીવતો હતો, તે માટે તેમના અનેક પૂવાજોના અથાક 

પ્રયત્નો જવાબદાર હતા. કાંઈ કેટલીય ણવટાંબિાઓને પાર કરીને અત્યારની 

ણસ્થણતએ સૌનુાં જીવન આવ્યુાં હતુાં. જ્યાર ે જ્યાર ે તેઓ જોગમાયાની પ્રાથાના 

કરતા; ત્યાર ેઅચુક એ પૂવાજોને યાદ કરી તેમનો આભાર સૌ માનતા. 

      કાંઈ કેટલીય પેઢીઓ પહેલાાં એમના વડવા છેક ઉપર પહાડ પરની ગુફામાાં 

રહેતા. એ ગુફા આમ તો બહુ જ બાંણર્યાર હતી. પથ્થરના અનેક ઘા મારી એ 

ગુફા રી ાંછો પાસેથી તેમિે પડાવી લીર્ી હતી. એમ ન થયુાં હોત તો રી ાંછોના 

આક્રમિ સામે તેમની સાવ નાનકડી વસ્તી ક્યારનીય ખતમ થઈ ગઈ હોત. 

આકરા ણશયાળાનો મરિતોલ માર પિ એ ગુફા ણવના એ પૂવાજો ક્યાાંથી જીરવી 

શક્યા હોત? ગુફાના મુખ આગળ ઝાાંખરાાં અને નાના પથ્થરો રાખી એમિે 

દરવાજો પિ બનાવ્યો હતો, જથેી માત્ર કબીલાના સભ્યો જ અાંદર આવી શકે. 

એની બાજુમાાં કલકલ કરતુાં ઝરિુાં વહેતુાં હતુાં; જમેાાંથી કબીલાના સભ્યો માટે 

પૂરતુાં પાિી મળી રહેતુાં. આ રીત તેમના વડવાઓ પાસેથી દૂર દૂરની ટોળીઓ 

પિ શીખી ગઈ હતી અને બર્ે માનવજીવન એવી ગુફાઓમાાં જ જીવાતુાં. હમ્મેશ 

નવા ણશકારની શોર્માાં જુવાણનયાઓ દોડતા રહેતાાં. કબીલાની સ્ત્રીઓ ફળ અને 

સુકામેવા વીિવા જતી. 

      પિ વસ્તી વર્તાાં એ ગુફા ઘિી નાની પડવા માાંડી હતી. વર્ી ગયેલી વસ્તી 

માટે ણશકાર પિ પૂરતો ન પડતો, ત્યાાં વારાંવાર રી ાંછનો ભો તો હજી પિ રહેતો 

હતો. રી ાંછોને માટે હવે બીજી કોઈ ગુફા નજીકમાાં બાકી રહી ન હતી. વળી પેલાાં 

ઝરિાાંનુાં પાિી પિ હવે બર્ાાંને પૂરતુાં પડતુાં ન હતુાં – ખાસ તો નહાઈ ર્ોઈને 

ચોખ્ખા થવા માટે. આથી પાિીની બહુ તકલીફ પડતી હતી. 



[D
at

e]
 

 અનુક્રમણિકા 

 

18 

      આથી વડદાદાના દાદા આખા કુટુમ્બને નદીના ણકનાર ે આવેલાાં આ 

કોતરોમાાં લાવ્યા હતા. વર્ેલી વસ્તી માટે અહીાં જગ્યા ઘિી હતી. નદીના 

પાિીનો અખૂટ ખજાનો પિ સાવ નજીક હતો. રી ાંછ પિ આટલે નીચે 

આવવાની ણહમ્મત કરતાાં નહીાં. આ ઉપરાાંત જાંગલી જાનવરોના આક્રમિનો 

મુકાબલો કરવા તેમની પાસે વર્ુ ઘાતક શસ્ત્રો પિ હવે હતાાં. ચીકિા પથ્થરને 

ર્ાર કાઢી લાકડાાંય ફાડી શકે તેવી કુહાડીઓ પિ તેમની પાસે હવે હતી. નાના 

તેજદાર પથ્થરોને ર્ાર કાઢી, તેની છરીઓ પિ તેઓ હવે હાથવગી રાખતા. 

જાંગલી જાનવરો સાથેના હાથોહાથના મુકાબલામાાં આ છરીઓના એક બે ઘા 

પ્રાિીને મરિ-શરિ કરવા સક્ષમ હતા. વળી આવી મોટી છરીઓ લાાંબી 

લાકડીઓના છેડે લગાવી, પ્રાિઘાતક ભાલા પિ તેમિે બનાવ્યા હતા. આ 

ભાલા જાનવરોનો મુકાબલો દૂરથી જ કરવાની ક્ષમતા આપતા હતા. કબીલાના 

અણસ્તત્વ અને ણવકાસ માટે આ શસ્ત્રો અિમોલ હતા. જ્યાર ેવાણષાકોત્સવમાાં 

બર્ા ભેગા થઈ પેલી જૂની ગુફામાાં આવેલ જોગમાયાની આરત કરવા જતા ત્યાર ે

આ શસ્રોની પૂજા પિ અચકૂ કરવામાાં આવતી. 

       છ પેઢીથી એ કોતરોમાાં એમનો કબીલો રહેતો હતો. પિ રહેવાસ બદલાયો 

હતો એટલુાં જ. ણશકાર, ઝાડ પરનાાં ફળો અને સુકા મેવા એજ એમનો આહાર 

હતો. બાપદાદાની જૂની ગુફામાાં ણબરાજમાન જોગમાયાની કૃપાથી અને નવાાં 

શસ્ત્રોના કારિે આ સામગ્રી ઓછા કિથી મળતી, એટલુાં જ. એ માટે હવે થોડુાં  

ઓછુાં  ઝઝૂમવુાં પડતુાં હતુાં. પિ સામેના ણકનાર ે અઢળક ઘાસમાાં અસાંખ્ય 

પ્રાિીઓને ણબનર્ાસ્ત ચરતાાં જોઈ, બર્ાાંના મોાંમાાંથી લાળ ટપકતી. પિ નદી 

શી રીતે ઓળાંગવી? પાિીથી એ સૌ બહુ ડરતા. હમિાાં બે માસ પહેલાાં જ 

નદીણકનાર ેરમતાાં છોકરાાંઓમાાંથી એક છીછરા પાિીમાાંથી દોડીને ઉાં ડા ર્ુના 

બાજુ ગયો હતો અને એમાાં જ ગરી ગયો હતો. જો કોઈ પુખ્ત વ્યણિ પિ આમ 

કરવા ગઈ હોય તો તે કદી પાછા આવી શકી ન હતી. આથી નદી ઓળાંગવી એ 

બહુ મોટુાં  પાપ મનાતુાં. એ આમન્દ્યાનુાં ઉલ્લાંઘન કર ેએનો કાળભૈરવ કોણળયો કરી 

જતો – એમ મનાતુાં. 

       ણશયાળાની હાડ થીજવી દે તેવી ઠાંડી ખાળવા બર્ાાં શરીર ઉપર ચામડાાં 

વી ાંટાળતાાં. સૈકાઓથી આ રસમ અપનાવવામાાં આવી હતી. હવે વડવાઓની 

જમે ણનવાસ્ત્ર ફરવુાં શરમજનક ગિાતુાં. હવે એ લોકો કાચુાં માાંસ પિ નહોતા 
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ખાતાાં. પથ્થર અફળાવી તિખા પેદા કરી, સૂકા ઘાસ અને પાાંદડાાંમાાં આગ પેદા 

કરવાનુાં તેમને આવડી ગયુાં હતુાં. ઝાડની પાતળી ડાળીઓ અને પછી પાતળાાં 

થડમાાં આ આગ ફેલાવી એની ઉપર ણશકાર રાંર્ાતો. 

      નવરાાં પડે ત્યાર ે બે ચાર આર્ેડ વયનાાં સ્ત્રી પુરુષ જોગમાયાની ગુફાની 

મરામત કરી આવતાાં. દર સાલ એમાાં નવાાં રાંગરોગાન કરવાાં પડતાાં. માતાજી 

પ્રસન્ન થાય એના ઉપર જ એમના જીવનનો આર્ાર રહેતો. એ મોટી ગુફાની 

જોગમાયા સામે સળગતી ણચતાની ચોગરદમ, ઢોલના ર્બુકે નાચવાનુાં સૌને બહુ 

ગમતુાં. 

      આવો નાચ ચાલતો હોય ત્યાર ે ગોવો બાજુએ બેસી રહેતો. તેનુાં ણચત્ત 

પરાક્રમી વડવાઓ પ્રત્યે આભાર અને અનુગ્રહની લાગિીથી અણભભૂત બની 

જતુાં. તેને આવે વખતે એ પરાક્રમી વડવાઓના પગલે નવાાં પરાક્રમો કરવા બહુ 

મન થતુાં. જોગમાયાની શણિ પોતાનામાાં આવે અને નદીની ઓલી પાર એ 

ક્યાર ેડગ મૂકી શકે, એનાાં શમિાાંમાાં જ ગોવો ડૂબેલો રહેતો. 

**** 

     વહેલી સવારના પવનની લહેરખીએ ગોવાને હલબલાવ્યો. અણતતનાાં આ 

બર્ાાં શમિાાંમાાંથી એ ઝબકીને જાગ્યો. ગોવાના મોાંમાાંથી એક ણનસાસો સરી 

ગયો. એ બર્ાાં શમિાાં ણનરથાક થવા સજાાયાાં હતાાં. તેની ણનબાળ દશામાાં તે અહીાં 

પરાયી ભોમમાાં ભૂખે ને તરસે ખપી જવા; રાની પશુઓનો ખોરાક થવા સરજાયો 

હતો. કદાચ નદીનુાં પૂર ફરીથી ચઢી આવે; તો તે ક્યાાંયનો ક્યાાં તિાઈ જવાનો 

હતો. કાળભૈરવના ખપ્પરમાાં તે ચપટીમાાં હોમાઈ જવાનો હતો. તે પ્રતાપી 

વડવાઓનુાં નામ બોળનાર કપાતર હતો – ગોવો ગાાંણડયો, અક્કલ વગરનો, 

ચઢતા પૂરમાાં પ્રવાહની સામે ર્સી જનાર મહા મૂખા.  આ બર્ા ણવચારોની 

પશ્ચાત-ભૂમાાં ભૂખનુાં દુુઃખ તેને સતાવી રહ્યુાં હતુાં. પેટમાાં વેિાચૂાંટા થતાાં હતાાં. કોઈ 

સાર્ન કે શણિ ણવના પેટપૂજા પિ શેં કરવી? થોડુાં  આ ઘાસ ખવાય છે? અને 

તેનામાાં તો ઊભા થઈ ચાલવાની તાકાત પિ ક્યાાં રહી હતી? 

     અને ત્યાાં જ તેની આાંખ સામે રતેીમાાં તરફડતી એક માછલી દેખાઈ. 

ઘસડાઈને તે માછલી કને પહોાંચ્યો. જોગમાયાની કેવી અનહદ કૃપા હતી? સામે 
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ચાલીને ણશકાર આરોગાવા હાજર થયો હતો. કાચી ને કાચી માછલીને મને કમને 

પેટમાાં પર્રાવી, પાિી પીર્ુાં ત્યાર ેએના જીવમાાં જીવ આવ્યો. થોડી વાર ેતે ઊભો 

થયો અને સામા ણકનારા પર આવેલા માદર ેવતનની સામે તે પ્રેમથી ણનહાળી 

રહ્યો. તેનાાં મા બાપ, તેના ગોણઠયાઓ – બર્ાાં યાદ આવી ગયાાં. તેિે આજુબાજુ 

નજર કરી. પિ ક્યાાંય તેનુાં વજન ઝીલી શકે તેવુાં ઝાડનુાં એકેય ઠૂાં ઠુાં  તેની નજર ેન 

ચડયુાં. જ ેરીતે તે નદીની આ પાર આવ્યો હતો તે રીતે પાછા જવાની કોઈ શક્યતા 

ન હતી. અહીાં જ જીવન ગાળવુાં બહુ દોહ્યલુાં હતુાં. નદીના પાિીમાાં ખાબકવાનુાં 

દુસ્સાહસ તેના કોઈ બાપદાદાએ કયુું હોય તેમ તેને સાાંભરતુાં ન હતુાં. 

        પિ હવે તેની ણજજીણવષા જાગૃત બની ગઈ હતી. ફરી જોગમાયાનુાં એ સત 

અને વડવાઓનાાં પરાક્રમનો ગવા એના ણચત્તને ખળભળાવી રહ્યો હતો. કોઈ નવા 

જ ભૂતે તેના મનનો કબજો લઈ લીર્ો. તેની અવસાન પામેલી સ્વ-ગરીમા 

પુનુઃ પ્રણતણષ્ઠત થઈ હતી. બર્ો ણનવેદ, બર્ી હતાશાઓ, બર્ી વેદનાઓ 

ભસ્મીભૂત બની ગઈ હતી. મા જોગમાયા સાક્ષાત તેના તનબદનને, તેિે કદી 

અનુભવી ન હતી તેવી તાજગી અને ખુમારી બક્ષી રહ્યાાં હતાાં. તે યુગ પણરવતાન 

કરનાર, સમરાાંગિનો યોધ્ર્ો હતો. તેના વહાલા કબીલાનો ઉધ્ર્ારક હતો. હવે 

તેને મરવુાં પોસાય તેમ ન હતુાં. 

      એક આવેશ, એક ર્સમસતુાં જોમ, નસોમાાં ર્મર્મતુાં ગરમ ગરમ શોણિત 

– અને પાિીનો બર્ો ભય કોરાિે મેલીને ગોવાએ નદીના પાિીમાાં ઝૂકાવ્યુાં. આ 

પાર કે પેલે પાર…. 
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પ્રકરિ -૪: તરવૈયો 
     પરૂ તો ક્યારનુાંય ઓસરી ગયુાં હતુાં. નદીનો છીછરો ભાગ હવે બહુ થોડોક જ 

હતો. ગોવાએ કાાંઠેથી છીછરા ભાગમાાં ચાલવા માાંડયુાં. સહેજ જ આગળ વધ્યો 

અને એકદમ તેના પગ નીચેની ર્રતી સરકી ગઈ. તેિે તરત સમતોલન જાળવી, 

પગ પાછો ખેંચી લીર્ો. ડૂબવાના ભયથી એિે પાછા ણકનારા ભિી પ્રયાિ કયુું. 

તે પાછો ણકનાર ેજતો રહ્યો, અને ણવચારમાાં મશગૂલ બની ગયો. તેની પાસે માત્ર 

બે જ ણવકલ્પ હતા. એ ણકનારા પર રહી નવો, અજાણ્યો જીવનસાંઘષા શરુ કરવો; 

અથવા પાિીમાાં આાંર્ળૂણકયાાં કરી ઝૂકાવવુાં. બેઉ રીતમાાં પોતપોતાનાાં જોખમ 

હતાાં. 

     બહુ ણવચાર કરી તેિે બીજો ણવકલ્પ પસાંદ કયો. પિ પહેલો ણવકલ્પ પિ તેને 

ખોટો લાગ્યો ન હતો! 

     તેિે ફરીથી છીછરા પાિીમાાં ચાલવા માાંડયુાં. ઊાં ડુાં  પાિી આવતાાં જ તેિે 

હાથ પગ હલાવવા માાંડયા. પિ આ કળા તેની જાિીતી ન હતી. તે માાંડ માાંડ 

માથુાં પાિીની સપાટીની ઉપર રાખવા ઝઝૂમતો ગયો. સહેજ ડૂબકુાં  પિ ખાઈ 

લીર્ુાં. એકાદ વખત નાકમાાં પાિી પિ ઘૂસી ગયુાં. તેિે જોયુાં કે શ્વાસ ભરી રાખે, 

તો ડૂબકી ખાતી વખતે બચી જવાય છે. અહીાં તેને ક્યાાં કોઈ આ નવી કળા 

શીખવવા આવવાનુાં હતુાં? બર્ુાં જાતે જ શીખવાનુાં હતુાં ને? 

     આમ તેિે બાથોણડયાાં ભરવા માાંડયાાં. ઊભા ઊભા જ પાિીમાાં તરતા 

રહેવાની કળા તેને ર્ીમે ર્ીમે હસ્તગત થવા લાગી. પરાંતુ આમ ડૂબવાથી બચી 

જવાય; પિ આગળ શેં જવાય? આટલી પહોળી નદી પાર કરવાની હતી, અને 

આગળ તો ન જાિે શાાં શાાં નવાાં જોખમ આવવાનાાં હતાાં? અડર્ો એક કલાક 

આ ગડમથલ ચાલી. પિ એક ડગલુાં પિ તે આગળ વધ્યો ન હતો. આ 

બલામાાંથી કેમ ઊગરવુાં તેના ણવચારો તે કરવા લાગ્યો. ર્ીમે ર્ીમે થાક પિ 

લાગવા માાંડયો હતો. 

      અને તેને યાદ આવ્યુાં, ણબલાડીઓ પાિીથી ડરતી, પિ કૂતરાાંઓને તેિે 

આસાનીથી નદી તરી સામે ણકનાર ેપહોાંચી જતાાં જોયાાં હતાાં. તેને હવે ખબર પડી 

કે, કુતરાની જમે શરીર આડુાં  હોય તો કદાચ આગળ વર્ાય. તેિે ડરની સાથે 
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શરીર લાંબાવ્યુાં. હવે પાિી નાકની લગોલગ આવી ગયુાં હતુાં. ભયનુાં એક લખલખુાં 

તેને થથરાવી ગયુાં. તેિે જોશથી હાથ અને પગ વી ાંઝવા માાંડયા. ખાસ આગળ 

તો ન વર્ાયુાં, પિ તેને લાગ્યુાં કે આડા રહીને પિ પાિીની સપાટીની ઉપર રહી 

શકાય છે, નાક બચાવી શકાય છે. હાથની ગણતથી ઊછળતી પાિીની છાલકો 

તેના ચહેરા પર પડતી હતી. પિ એ તેને હવે અકળાવતી ન હતી. થોડાાંક ડૂબકાાં 

ખાતાાં, થોડાાંક સીર્ા કે વાાંકાચૂાંકા થતાાં, નાકમાાંથી થોડુાંક પાિી પી જતાાં તે ર્ીમે 

ર્ીમે બચતાાં શીખવા માાંડયો. ઊાં ડો શ્વાસ ભરી, બે ઘડી પાિીમાાં પડેલા રહી 

થાક ઊતારવાની કળા પિ ર્ીમે ર્ીમે તેને આવડવા માાંડી. 

       આ ગડમથલ થોડોક વખત ચાલી અને ર્ીમે ર્ીમે હાથ અને પગની ચાલ 

વચ્ચે સાંવાણદતા સર્ાવા માાંડી. તેિે હરખથી જોયુાં કે, તે ણકનારાથી ઠીક ઠીક દૂર 

આવી ગયો હતો. પિ માંણજલ તો હજુ ઘિી દૂર હતી. તેને ડર પિ લાગવા માાંડયો 

કે, નદીની મધ્યમાાં પહોાંચી ગયા પછી થાકના માયાા તે ડૂબી જશે. તેિે પાછા જવુાં 

કે આગળ વધ્યે રાખવુાં? તેિે ફરી જોગમાયાને યાદ કરી; પોતાના પ્રતાપી 

વડદાદાને અને તેમના વડવાઓને યાદ કયાા. આ બર્ાાં તેની ભુજાઓમાાં બળ 

આપે અને આ વૈતરિી પાર કરાવે એવી આરત તેના મનમાાં ચાલી રહી. તેિે 

માનતા માની કે, જો તે વતન પાછો ફરી શકશે, તો જોગમાયાની ગુફામાાં બને 

એટલા જલદી પહોાંચી, જાતે વીિેલાાં સરસ સૂકા મેવા પિ ર્રશે. 

       આ નવા ણવશ્વાસના બળના પ્રતાપે તેના હાથપગ ઝપાઝપ ચાલવા લાગ્યા. 

અાંતર કપાવા લાગ્યુાં. હવે તે નદીના મધ્ય ભાગની સાવ નજીક પહોાંચી ગયો હતો. 

પિ થાકેય બરાબર ચડયો હતો. તેિે ણનગાત થઈ, શ્વાસ રોકી આડા આડા જ 

હાથ પગ લાંબાવ્યા. અને આ શુાં? તેને ખબર પડી કે તે આમ થોડો વખત પાિી 

ઉપર સૂઈ પિ શકે છે. આ નવુાં બહ્મજ્ઞાન તેને બહુ મીઠુાં  લાગ્યુાં. હવે તે થોડાક 

તરવાના ઝપાટા બાદ આમ આરામ લેતાાં શીખી ગયો. બે ડગ આગળ, તો એક 

ડગ પાછા; ઘડીક ઊભા ઊભા; તો બે ઘડીક ણવરામ. આમ તેની ગાડી માંથર 

ગણતએ આગળ વર્વા લાગી. 

      હવે તેિે નદીનો મોટાભાગનો પટ કાપી નાાંખ્યો હતો. હવે વતનનો ણકનારો 

નજીક દેખાતો હતો અને પેલી અજાિી ભોમકા દૂર અને દૂર સરી રહી હતી. તેનો 

ણવશ્વાસ હવે વર્વા લાગ્યો. મા જોગમાયા તેને મદદ કરી રહી હતી. તેના પૂવાજો 
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અાંતણરક્ષમાાંથી તેને પોરસ ચડાવી રહ્યા હતા. તેનાાં માબાપની, ગોણઠયાઓની 

યાદ; તેમને ફરી મળવાની આરજૂ તેની થાકેલી રગોમાાં આશાઓ જન્દ્માવી રહી 

હતી. ર્ગર્ગતુ લોહી તેના હાથપગને મરણિયા પ્રયત્નો કરવા શણિ આપી રહ્યુાં 

હતુાં. ગોવો ણકનારાની સાવ નજીક પહોાંચી ગયો. પિ હજુ છીછરો ભાગ તો દૂર 

જ હતો. બે ચાર જ ઝપાટા અને ણકનારો આવી જશે. 

      અને ત્યાાં તેના પગને કોઈ ચીકિો સ્પશા થયો. એક મોટી માછલી તેને 

અડકીને ચાલી ગઈ હતી. તે એકદમ ચોાંકી ગયો. તેના થાકેલા હાથપગમાાં ભેગી 

થયેલી તાકાત ઓસરી ગઈ. તેના ભરાઈ ગયેલાાં ફેફસાાં હવે હડતાલ પર ઊતરી 

ગયા. હવે શ્વાસ ભરી રાખવાની તેમની ગુાંજાઈશ ખતમ થઈ ચૂકી હતી. તેનુાં ધ્યાન 

બેધ્યાન થઈ ગયુાં. ણજજીણવષાના બર્ા સાંકલ્પો કડડભૂસ થઈને તૂટી પડયા. હવે 

આગળ એક ડગ પિ તે જઈ શકે તેમ ન હતો. થોડા ઘિા ભરી રાખેલા શ્વાસે 

તેિે છેલ્લુાં ડૂબકુાં  ખાર્ુાં. અને તેની કાયા નદીની સપાટીની નીચે સરવા લાગી. 

ગોવાએ બર્ુાં ભાન ગુમાવી દીર્ુાં. 

    અને એક ઘેરી ણનરામાાં તે સરકી ગયો. 
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પ્રકરિ -૫: તારામેત્રક 
    નદીથી સહેજ ઊાં ચે, એક ખડક ઉપર તે ણખન્ન વદને ઊભેલી હતી. પોતાના 

કબીલાના કોતરથી થોડેક દૂદુર આવેલા મામાના કબીલાથી તે હમિાાં જ આવી 

હતી. નદીનુાં પૂર તો ઓસરી ગયુાં હતુાં,  પિ તેના શોકનુાં ઘોડાપૂર ક્યાાં ઓસરવાનુાં 

નામ જ લેતુાં હતુાં? તે વીસ વરસની, યૌવનથી છલકાતી, નવયૌવના હતી. તેની 

ઉમરની બીજી યુવણતઓ તો બે ત્રિ છોકરાાંની મા પિ બની ગયેલી હતી. તેની 

બીજી સખીઓ કરતાાં રૂપલી સાવ ણભન્ન હતી. તેને બીજી છોકરીઓની જમે 

યુવાનોમાાં અને બાળકોમાાં રસ ન પડતો. એ વીરાાંગના હતી. એને જાંગલોમાાં, 

કોતરોમાાં, ગુફાઓમાાં ઘૂમવાનો ગાાંડો શોખ હતો. તે ણશકારમાાં બર્ાાંની સાથે 

અચકૂ જોડાતી. રૂપલીનુાં મન કોઈ યુવકમાાં હજુ લાગતુાં ન હતુાં – ણસવાય કે, 

ગોવો. અને તે પાગલ તો છોકરીઓ બાબત સાવ ણનલેપ હતો. તેને તો નદી 

ઓળાંગી સામે પાર જવાનુાં ઘેલુાં જ લાગેલુાં હતુાં. 

        તે નાની બાણલકા હતી ત્યારથી અવારનવાર મામાના થાનકે જતી. ગોવા 

અને બીજા બાળકો સાથે તેને રમવાનુાં બહુ ગમતુાં. યુવાનીમાાં આવતાાં એ રમત 

ક્યાર ેપ્રીત બની ગઈ; એની એને ખબર જ ન પડી. એ ગોવાના મનની રાિી 

બનવા ઝૂરતી હતી. પિ ગોવો જનેુાં નામ? એ સહેજ ેમચક જ આપતો ન હતો. 

એની ર્નૂ ણસવાય એને કાાંઈ સૂઝતુાં જ ન હતુાં. અને એ ર્નૂમાાં ને ર્નૂમાાં તો એિે 

પોતાના પ્રાિની આહુણત આપી દીર્ી હતી. ગોવો હવે પાછો આવે તે અશક્ય 

હતુાં. કાળભૈરવ એને ગ્રસી ગયો હતો. જ ેમલકમાાંથી કોઈ પાછ્ુાં આવ્યુાં ન હતુાં; 

તે મલકમાાં એ ક્યાાંય ગરી ગયો હતો. તેને નદીમાાં ખાબકતો જોઈ, રૂપલી બેભાન 

બની ગઈ હતી; અને મામાના ઘરનાાં બર્ાાં તેને કોતરમાાં લઈ ગયા હતા. ભાનમાાં 

આવતાાં બે જિ સાથે મામાએ તેના માબાપ પાસે પાછી મોકલી હતી. 

       ગોવા ણવનાનુાં જીવતર તેને હવે અસાર લાગતુાં હતુાં. એ ણચર ણવજોગિની 

જમે ખાલી જીવન જીવવા માાંગતી ન હતી. નદીમાાં પડતુાં મૂકીને કાળભૈરવને 

પોતાની આહુણત આપવા તે લાલાણયત બની ગઈ હતી. એના સમાજમાાં 

મોટાભાગે સ્ત્રીઓ મારિને સાફ કરી, રસોઈ બનાવવાનુાં અને જરુરનાાં હાડકાાં 

અને ચામડાાં સાફ કરી, ભેગાાં કરવાનુાં કામ કરતી. ઝાડ પરથી ફળો અને સૂકા 

મેવા પિ સ્ત્રીઓ જ ભેગી કરતી. એમના સમાજમાાં સ્ત્રીઓ બહુ જ આદરપાત્ર 



[D
at

e]
 

 અનુક્રમણિકા 

 

25 

ગિાતી. બર્ા અગત્યનાાં કામ એમને પૂછીને થતાાં. માટે જ તો પવાત પરની 

ગુફામાાં આવેલી જોગમાયા બર્ા કબીલાઓની સામાન્દ્ય આરાધ્યદેવી ગિાતી. 

બર્ી સ્ત્રીઓ એનો અવતાર મનાતી. કોઈ સ્ત્રીનુાં મન દુખવવુાં એ મહાન પાપ 

મનાતુાં. એને શારીણરક હાણન પહોાંચાડવી કે એની ઈચ્છા વગર એની સાથે 

સહચાર કરવો એ કોઈ સ્વપ્ને પિ કલ્પી ન શકતુાં. નદીણકનાર ે રહેતાાં બર્ાાં 

કબીલાઓની આ પરાપૂવાથી ચાલી આવતી આચાર સાંણહતા હતી. 

      અને રૂપલી તો એક ણવણશષ્ઠ સ્ત્રી હતી. કોઈ એને સમજી શકતુાં નહીાં. એનુાં 

મન મનાવવા, એને આકષાવા કેટકેટલા યુવકો ઝૂરતા હતા. પિ કોઈને રૂપલી 

મચક આપતી ન હતી. હવે ગોવાના અદૃષ્ય થયા બાદ, તો એ બર્ા એને સાવ 

અકારા લાગવા માાંડયા હતા. એમાાંના કોઈની સાથે ઘર માાંડવાની તો વાત જ 

ક્યાાં રહી? હજુ તે મનથી માની જ શકતી ન હતી, કે ગોવો હવે નથી. પિ હવે 

કોઈ આશા રહી ન હતી. કાળભૈરવના મોાંમાાંથી ગોવો પાછો આવે તે અશક્ય 

હતુાં. મનના આવા ણવકારો અને ઉદ્વેગના આવેશમાાં તે નદીમાાં પડતુાં મેલવાની 

તૈયારી કરી રહી હતી. તેિે ખડક પરથી નીચે નજર કરી. ત્યાાં જ તેને દૂર ખડકની 

કોરમાાં કાાંઈક દેખાયુાં. તેિે બરાબર નજર કરી. ણકનારા પરના એ ખડક આગળ 

નદી વળાાંક લેતી હતી અને બે ભેખડની વચ્ચે ણતરાડમાાં કશુાંક તરતુાં હતુાં. તેના 

સાહસણપ્રયય સ્વભાવને આની તપાસ કયાા ણવના નદીમાાં પડતુાં મેલવાનુાં ઠીક ન 

લાગ્યુાં. તે સફાળી દોડી. ખડકો પર ઠેકડા મારતી, તે ત્યાાં પહોાંચી ગઈ. 

      અને આ શુાં? ગોવાનુાં શરીર ણનશ્ચેિ બનીને પાિીમાાં તરતુાં હતુાં. એનો જમિો 

હાથ આ બે ખડકોની ણતરાડમાાં ફસાયેલો હતો. રૂપલી હાાંફળી ફાાંફળી બની 

દોડી. એની પ્રાથાનાઓ, એની આરત જોગમાયાએ સાાંભળી હતી અને 

કાળભૈરવના ખપ્પરમાાંથી એના ગોવાને જોગમાયાએ ઊગારી આપ્યો હતો. 

      આ જગ્યાએ નદી સાવ છીછરી હતી. રૂપલીએ ણહમ્મત કરી અને નદીમાાં 

પગ મૂક્યો. સાચવીને ગોવાનો હાથ તેિે છોડાવ્યો. બળપૂવાક એિે ગોવાના બન્ને 

હાથ પકડી એને ણકનાર ેખેંચ્યો. રતેીવાળા કોરા ણકનાર ેતે એને ખેંચી લાવી. એના 

નાકમાાંથી ર્ીમો ર્ીમો શ્વાસ ચાલી રહ્યો હતો. ગોવાને ઊાં ર્ો પાડી તેનુાં પેટ અને 

છાતી દબાવી એિે ગોવાને ભાનમાાં લાવવા પ્રયત્ન કરવા માાંડયા. ઘિુાં બર્ુાં 
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પાિી એના મોાંમાાંથી નીકળી ગયુાં. પિ તેનુાં શરીર સાવ ઠાં ડુગાર હતુાં. એના શરીર 

પરનુાં ચામડુાં  તો ક્યાાંય સરી ગયેલુાં હતુાં. 

     રૂપલીએ કશાય સકોચ વગર પોતાની કાયા પરનુાં આવરિ કાઢી નાાંખ્યુાં; 

અને ગોવાની ઉપર સવાર થઈ ગઈ. એના શરીરની ગરમીથી ગોવાને ગરમાવો 

મળવા માાંડયો. આ સ્પશાની અનુભૂણત રૂપલી માટે નવી હતી. તેિે પરિેલી 

સખીઓ પાસેથી આ સ્પશાની, આ આણલાંગનના આહ્લાદની ઘિી વાતો સાાંભળી 

હતી. પિ એ આનાંદ માિવો તો હજુ ઘિો દૂર હતો. એની સોડમાાં તો એના 

મનના માિીગરની જડ અને ણનશ્ચેિ કાયા જ હતી. ગોવો જીવન અને મરિ 

વચ્ચે ઝોલાાં ખાઈ રહ્યો હતો. પિ રૂપલી ગોવાના હૃદયના ર્ીમા ર્ીમા ર્ડકાર 

અનુભવી શકતી હતી. એને આશા બાંર્ાિી કે, ગોવો જરુર આાંખો ખોલશે. 

રૂપલી એ શુભ ઘડીની રાહ જોઈ રહી. 

     ર્ીમે ર્ીમે ગોવાનુાં શરીર ગરમ થવા માાંડયુાં. કાંઈ કેટલોય સમય વીત્યો હશે. 

સાાંજ ઢળવા લાગી હતી. બબ્બે ણદવસના પણરતાપના અાંતે, આ નવા આણવષ્કાર 

અને ર્ીમે ર્ીમે ગરમ બની રહેલા ગોવાના શરીરથી બાંર્ાતી આશામાાં રૂપલીની 

આાંખ મળી ગઈ. બને્ન દેહ એકમેકને ચોાંટીને નદીને ણકનાર ેપડયાાં હતાાં – એક 

નવા જીવનની શરૂઆત પહેલાાંની એ અાંર્ારી રાત હતી. કલાકો આ બેભાન 

આણલાંગનમાાં વીતી ગયા.  

     ઉષાના ભરભાાંખળા પ્રકાશમાાં રૂપલી આ ઘેરી ણનાંદરમાાંથી જાગી. એની 

પડખે ગોવો સૂતેલો હતો અને અણનમેષ નજર ેએને ણનહાળી રહ્યો હતો. રૂપલીનુાં 

મન ગોવાની ખુલ્લી આાંખ જોઈ નાચી ઉ્યુાં. બન્ને એકબીજાને ભેટી પડયાાં. 

આાંખમાાં આાંખ પરોવી અાંતરના ભાવ પારખી રહ્યા. આ તારામૈત્રક એક નવી 

અને અિકથી ણબરાદરીનુાં, એક નવા સાહચયાનુાં, એક નવા જીવનનુાં પ્રતીક હતુાં. 

એ આાંખોમાાં કોઈ વાચા ણવનાનો, અન્દ્યોન્દ્ય પ્રત્યે પ્રેમનો, એકરાર હતો. ગોવાએ 

હળવેકથી રૂપલીના હોઠ ચૂમ્યા. બને્ન દેહ મડાગાાંઠ જવેા આણલાંગનમાાં 

એકમેક્ની સાથ ભીડાયા. 

      અને દૂર ઝાડીમાાંથી બે જલતી આાંખ આ દૃષ્ય ઈષ્યાાથી ણનહાળી રહી હતી. 
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પ્રકરિ -૬: મુકાબલો 
      થોડીએક વાર ગોવો અને રૂપલી આમ આણલાંગનના બાંર્નમાાં જકડાયેલા 

પડી રહ્યાાં. સ્ત્રીના નગ્ન દેહના સ્પશાના આ પહેલા અનુભવે, ગોવાની નસનસમાાં 

પ્રચ્છન્ન રહેલુાં પુરૂષાતન જાગી ઉ્યુાં. નવસજાનનુાં બીજ કુાંવારી ભોમકામાાં 

રોપાવા સળવળી રહ્યુાં. અને ગોવાએ પ્રિયકેણલમાાં આગળ વર્વા હાથ 

લાંબાવ્યો. 

     પિ રૂપલીએ તેને આગળ વર્તો ખાળ્યો, અને બોલી,” ગોવા! હાલ્ય. 

જોગમાયાને પગે લાગી આવીએ. પછી તો આખી ને આખી રૂપલી તારી થવા 

ક્યારનીય તલપાપડ છે જ ને? “ 

     એ સમાજની આ સવાસાંમત આચારસાંણહતા હતી. સાવ સાદી લગ્નણવણર્ હતી. 

મળેલા બે જીવ માતા આગળ પોતાનાાં હૈયાાં ઠાલવતાાં અને અાંતરની વાિીથી 

એની આગળ એકમેકને સમણપાત થવાના કોલ આપતા. એ વગર પાાંગરલેો સાંબાંર્ 

ટકે નહીાં, એમ મનાતુાં. 

     ગોવાએ પ્રયત્નપૂવાક પોતાના ર્સમસતા આવેગને ખાળ્યો. બન્ને છુટાાં પડયાાં 

અને ઊભાાં થયાાં. રૂપલીએ પોતાની પથ્થરની છરી વડે, બાજુમાાં ફગાવેલા 

ચામડાના બે ટુકડા કયાા અને બન્નેએ એનાથી પોતાના દેહ ઢાાંક્યા. મોતના 

મોાંમાાંથી માાંડ પાછા આવેલા, અને ભુખના દુુઃખે ણનબાળ બનેલા ગોવાના પગ 

લડખડાવા માાંડયા. રૂપલીએ એને ટેકો આપ્યો અને બને્ન જોગમાયાની ગુફાની 

ણદશા તરફ હાલવા માાંડયા. થોડેક આગળ જ અખરોટના ચાર પાાંચ ઝાડ 

આવેલાાં હતાાં. રૂપલીએ પથ્થર તાકીને અખરોટો પાડવા માાંડી. અને આ 

ણક્રયાથી લયબધ્ર્ ઊછળતાાં તેનાાં વક્ષસ્થળોને ગોવો રસપૂવાક ણનહાળી રહ્યો. 

     પાછળની ઝાડીમાાં ઝેરમાાં જલતી, પેલી બે આાંખો પિ આ રાસ ણનહાળી 

રહી હતી. ભુલાથી હવે પોતાનો ક્રોર્ રોકવો અસાંભવ બની ગયો. 

     ભુલો રૂપલીના કબીલાથી નદીની વર્ાર ે નીચલી બાજુએ આવેલ એક 

કબીલાનો સભ્ય હતો. જમે રૂપલી ગોવા પાછળ પાગલ હતી, તેમ ભુલો 

રૂપલીના રુપ પર ણફદા હતો. રૂપલીને પોતાની કરવા તે ક્યારનોય વલવલી રહ્યો 
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હતો. રૂપલીને મનાવવા તેિે કાાંઈ બાકી રાખ્યુાં ન હતુાં. સસલાાંની નાજુક 

પાાંસળીઓમાાંથી કેટલી મહેનત કરીને તેિે ર્ોળી બખ્ખ માળા બનાવી હતી 

અને રૂપલીને ભેટ આપી હતી. પિ રૂપલીએ તે ણતરસ્કારમાાં ફેંકી દીર્ી હતી. 

     ગોવો નદીની પેલે પાર અરશ્ય થયો, તે બાદ તેની આશા ફરીથી સજીવન 

બની હતી. ફરીથી જાગેલી આ આશામાાં એિે રૂપલી મળે તે માટે જોગમાયાની 

માનતા રાખી હતી. હવે જરૂર પોતાની આરત ફળશે, એમ ભુલો માનવા લાગ્યો 

હતો. રૂપલીનુાં ણદલ જીતી લેવા એિે કમર કસી હતી. રૂપલી જ્યાાં જાય ત્યાાં એ 

તેનો પીછો કરતો હતો. આગલી સાાંજ ેરૂપલી નદીમાાં પડતુાં મૂકે; તો તેને બચાવી 

લઈ એનુાં ણદલ જીતી લેવાની અમૂલ્ય તક ઊભી થઈ હતી. પિ ગોવાના 

પુનરાગમનથી એ આશા ઉપર પાિી ફરી વળ્યુાં હતુાં. ઊાં ડા પાતાળમાાં 

ફાંગોળાયેલી અને આકરી હતાશામાાં ફેરવાયેલી તેની મહત્વાકાાંક્ષા આ જોડીને 

આણલાંગનમાાં પરોવાયેલી જોઈને ભભૂકી ઊઠી હતી. 

       ગોવાના લડખડાતા પગ જોઈ, ભુલાને આ તક ગુમાવવા જવેી નથી એની 

પ્રતીણત થઈ ગઈ. એિે ગોવાને કાળભૈરવના ખપ્પરમાાં હોમી દેવાનો છેલ્લો 

મરણિયો પ્રયત્ન આદયો. તે ઝાડીમાાંથી બહાર આવ્યો. ણસ્થર રહી રૂપલીને 

ણનહાળી રહેલા ગોવાના માથાને તાકીને એક મોટો પથ્થર તેિે ઝીાંક્યો. પિ રામ 

રાખે તેને કોિ ચાખે? રૂપલીના છલકાતા રૂપને આણલાંગવા એ જ ક્ષિે ગોવાએ 

રૂપલી તરફ દોટ મેલી. પથ્થર ભોાંય પર પડયો.  

     આ ણવક્ષેપનુાં કારિ જાિવા ગોવાએ પાછળ નજર કરી. ‘મરુાં  કે મારુાં ’ એવી 

જીદ પર આવેલો ભુલો તેની ઉપર તૂટી પડયો. બને્ન બાથાંબાથ પર આવી ગયા. 

બને્નનાાં શરીર ણશકારની દોડમાાં કસાયેલાાં હતાાં અને મલ્લકુસ્તીના દાવપેચમાાં 

પાવરર્ા હતા. પિ ગોવાની શણિઓ વૈતરિી જવેી નદી પાર કરવાને કારિે 

ઠી ાંગરાઈ ગયેલી હતી. ભુલો તેની ઉપર ચઢી ગયો, અને ચામ્રવસ્ત્રમાાં સાંતાડેલી 

છરી એિે ગોવાની છાતી પર ઝીાંકી. બર્ી તાકાત એકઠી કરી, ગોવાએ ભુલાનુાં 

કાાંડુાં  પકડી લીર્ુાં. કાાંડાની આ મુઠભેડમાાં છરી ર્ીમે ર્ીમે ગોવાની છાતીની નજીક 

ને નજીક આવતી ગઈ. એક જ ક્ષિ અને ગોવો કાળભૈરવના ખપ્પરમાાં ફરીથી 

હોમાઈ જવાનો હતો. 
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      અને ત્યાાં જ રૂપલીએ તાકીને એક પથ્થર ફેંક્યો. સનનન કરતો એ ભુલાની 

પીઠ પર ઝીાંકાયો. ભુલો દદાની ચીસ પાડી ઉ્યો. એને તમ્મર આવી ગયાાં; અને 

એ હેઠો પડયો. ગોવાએ તેની ઉપર સવાર થવા પડખુાં ફેરવ્યુાં, અને ભુલાના 

હાથમાાંથી સરકી ગયેલી છરી તેના હાથમાાં આવી ગઈ. ભયભીત બનેલો ભુલો 

ઊભો થઈ મુઠીઓ વાળીને નાઠો. ગોવો તેનો પીછો કરવા ઉભો થવા ગયો, પિ 

ભોાંય પર પટકાઈ પડયો. તેની રહી સહી તાકાત હવે ઓસરી ગઈ હતી. ભાગી 

રહેલા ભુલા તરફ રૂપલીએ તાકીને બીજા પથ્થરનો ઘા કયો, અને ફરી એનુાં 

તાકોડીપિુાં કામ કરી ગયુાં. આ વખતે ભુલાનુાં માથુાં આ જોગમાયાના કોપનો 

ભોગ બની ગયુાં. તે ચક્કર ખાઈને પડયો. રૂપલી સફાળી દોડી, અને ભુલાની 

ઉપર સવાર થઈ ગઈ. તેને પુરો કરવા રૂપલીએ પોતાની છરી ઉગામી. 

      અને પડયાાં પડયાાં ગોવો બરાડી ઉ્યો,”રૂપલી, એને જવા દે. આપિે 

જોગમાયાની આણશષ લેવા જઈ રહ્યાાં છીએ. આ ઘડી એના લોહીથી 

અપશુકણનયાળ ન બનાવ.” રૂપલી માટે ગોવાનો પ્રત્યેક શબ્દ બ્રહ્મવાક્ય હતો. 

તેિે ભુલાને છોડી દીર્ો અને ફરી પોતાની ઢૂાં કડા ન ફરવાની તેને તાકીદ કરી. 

હતાશ બનેલો ભુલો જીવ બચાવવા ભાગ્યો, અને વેરની આગ હૈયામાાં સમાવીને 

આ બેની નજર સામેથી દૂર થઈ ગયો. 

      રૂપલીએ ભેગી કરલેી અખરોટો પોતાના આરાધ્યદેવ ગોવાને ર્રી. ગોવાએ 

કહ્ય,” રૂપલી, મેં નદીની પેલી પાર માનતા રાખી હતી કે, જો વતન પાછો ફરુાં , 

તો જોગમાયાને સૂકા મેવા ર્રીશ. હવે તો માતાજીને આ ર્રીને પછી જ કાાંઈ 

પિ ખાઈશ.” 

     ગોવાની જવાાંમદી, દણરયાણદલી અને જોગમાયામાાં આસ્થા ણનહાળી 

રૂપલીના અાંતરમાાં પોતાના આ જિ માટે, હેતનાાં ઘોડાપૂર ઊભરાઈ આવ્યાાં. તે 

ગોવાને ભેટી પડી. તેિે ગોવાને ટેકો દઈ ઉભો કયો. બને્નએ, એકમેકના સહાર,ે 

ર્ીમી પિ મક્કમ ચાલે, પોતાના સોનેરી શમિામાાં મશગૂલ બની, જોગમાયાની 

ગુફા તરફ પ્રયાિ આદયુું. 

     આ પ્રયાિ તેમના સહજીવનમાાં જ નહીાં, પિ કોતરવાસી કબીલાઓની 

ણવકાસગાથામાાં એક મહાણભણનષ્ક્રમિ બની રહેવા સજાાયુાં હતુાં. આ જોડી અને 
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તેના વારસો આવાાં જ શમિાાં અાંતરમાાં સાંઘરી; માનવજાતની ઉત્ક્રાણન્દ્ત અને 

ઉત્થાનના ણનતનવા પગણથયાાં ચઢવાનાાં હતાાં. એમની જોગમાયામાાંની શ્રધ્ર્ા 

માનવજાતની પોતાના સામથ્યાની શ્રધ્ર્ામાાં પાાંગરવાની હતી. 
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પ્રકરિ -૭:  જોગમાયાની ગુફામાાં 
     આમ તો જોગમાયાની ગુફા ગોવા કે રુપલીના કોતરોથી બહુ દૂર ન હતી. એ 

ઉબડખાબડ પ્રદેશની થોડેક જ પાછળ જોગમાયાના પવાત ઉપરનુાં ચઢાિ શરુ 

થતુાં હતુાં. ખરખેર તો એ એક લાાંબી પવાતમાળા હતી; જમેાાંના સૌથી ઉાંચા 

પવાતના રસ્તે અર્વચ્ચે એ ગુફા આવેલી હતી. પવાત પરની બર્ી ગુફાઓમાાં તે 

સૌથી મોટી હતી. આથી જ એ ણવસ્તારના બર્ા ગુફાવાસીઓએ પોતાની 

આરાધ્યદેવી માટે એ ગુફા સવાસાંમત રીતે માન્દ્ય રાખી હતી. એમ કહેવાતુાં કે, 

બર્ાના મૂળ વડવાઓ આ ગુફામાાં જ રહેતા હતા; અને ત્યાાંથી જ વસ્તી વર્તાાં 

એ સૌ નીચે, નદી ણકનાર ે ઘિા ણવસ્તારવાળી જગ્યાઓએ સ્થળાાંતણરત થયા 

હતા. હવે જોગમાયાની ગુફામાાં કોઈ રહેતુાં ન હતુાં. માત્ર પોતપોતાની માનતા પૂરી 

કરવા અથવા દર પૂનમે બર્ા ત્યાાં આવતા. 

      રસ્તામાાં ગોવાએ નદીપારના એ હણરયાળા પ્રદેશની ઘિી બર્ી વાતો 

રૂપલીને કરી. એ ઘાસના બીડમાાં ણશકારને શોર્વાની, તેનો પીછો કરવાની કોઈ 

તરખડ ન હતી. જાનવરોનાાં ટોળેટોળાાં ત્યાાં ણનભાય ચરી રહ્યાાં હતાાં. સાવ સપાટ 

જમીનમાાં દોડવાનુાં પિ બહુ જ સહેલુાં હતુાં. પવાતાળ પ્રદેશની હાલાકીઓનો ત્યાાં 

સદાંતર અભાવ હતો. હા! માત્ર રહેવા માટેનાાં કોતરો કે ગુકા ક્યાાંય દેખાતાાં ન 

હતાાં. 

     રૂપલી ણવસ્ફાણરત નયને આ અવનવી ભોમકાનાાં વિાનો સાાંભળી રહી. ગોવો 

તેને કોઈ પરીકથાના રાજકુમાર જવેો લાગ્યો. એની ઘિી વાતો એને સાવ 

ભેજાાંગેપ જવેી લાગી. પિ છેવટે એ ગોવા સાથે એ વાત પર સાંમત થઈ કે, એ 

પ્રદેશમાાં વસવાટ કરવા માટે બર્ાાંને સમજાવવાાં અને ત્યાાંના જવેા પડે તેવા 

ર્ખારા ઊકેલવા કમર કસવી. તેિે ગોવાની પડખે હમ્મેશ રહેવાના કોલ દીર્ા. 

     થાકેલો હોવા છતાાં ગોવો રૂપલીના સહવાસથી રાજાપાઠમાાં હતો. રૂપલીએ 

દશાાવેલ ઉત્સાહથી એ બહુ ખુશ થયો હતો. તેને પોતાની માનતા યાદ આવી. 

અખરોટ જ નહીાં; હરિનુાં તાજુાં  માાંસ પિ જોગમાયાને ર્રવાનુાં હતુાં. તેિે 

રુપલીને આ વાત કહી. ણશકારમાાં રૂપલી પાવરર્ી હતી. તેિે દૂર ચરી રહેલુાં એક 

હરિ જોયુાં.  હરિને ખબર ન પડે તેમ, સાવચેતીથી, પવનની ણદશા પારખી તેિે 
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હરિ તરફ પ્રયાિ શરુ કયુું. તેના હાથમાાં અિીદાર પથ્થર હતો. નજીક પહોાંચીને 

તેિે હરિના માથા ઉપર તાકીને પથ્થર ફેંક્યો. હરિ તરફડીને જમીન પર 

પટકાઈ પડયુાં. બને્નએ દોડીને તેને મરિ-શરિ કયુું. 

     માનતાનો બર્ો સરાંજામ હવે એમની પાસે ભેગો થઈ ગયો હતો. છેવટે બન્ને 

માતાજીના થાનકે પહોાંચી ગયાાં. હજુ તો સૂરજ માથે પિ આવ્યો ન હતો. 

સવારની ગુલાબી ઠાંડીમાાં તેમિે માતાજીના ચરિે અખરોટો અને હરિનુાં કાળજુાં  

સમણપાત કયાું અને ભાવણવભોર બની માતાને વાંદી રહ્યાાં. એમના હૈયાના 

ર્બકારમાાં એમિે માતાજીની હાજરી ર્બકતી અનુભવી. એમની આરતનો 

માતાએ સ્વીકાર કયો હતો. હવે બન્ને જીવનભરનાાં સાથી થયાાં હતાાં. ર્રલેા 

પ્રસાદથી માતાજી પ્રસન્ન થયાાં હતાાં. પથ્થર પર ચીતરલે માતાજીની લાલચોળ 

રાંગની, અને સફેદ આાંખોવાળી આકૃણત તેમને ણસ્મત કરતી જિાઈ. એની 

સાક્ષીએ બને્ન એકમેકના આણલાંગનમાાં જકડાઈ એક થયાના અવિાનીય 

આનાંદમાાં ઓતપ્રોત બની ગયાાં. 

      એમનો આ સાવ સાદો, લગ્નણવણર્ પૂરો થયો. એ કોલ હૈયાઉકલતના કોલ 

હતા. એમાાં કોઈ કૃણત્રમતા ન હતી. એમાાં કોઈ સાક્ષી જરૂરી ન હતા. જ્યાાં સુર્ી 

એકબીજા સાથે ફાવે ત્યાાં સુર્ી, સાથે રહેવાના વિબોલેલા સોગાંદ હતા. ન ફાવે 

તો છૂટાાં પડતાાં કોઈ કોઈને રોકી ન શકતુાં. ફરી નવો સાથી અને ફરી આ માતાની 

સાક્ષીમાાં નવો સાંબાંર્ શરુ. જો એક પક્ષે જ અસાંતોષ હોય; તો એમનો ઝગડો 

કબીલાના વડીલ ઊકેલી આપતા અને એ જ ેચુકાદો આપે તે માન્દ્ય ગિાતો. પિ 

આવા ઝગડા બહુ ન થતા. કારિકે, જીવન સાંઘષામાાં કામ જ એટલુાં બર્ુાં રહેતુાં 

અને જીવન એટલુાં તો અણનણશ્ચત હતુાં કે, આવા કણજયા લાાંબા ન ચાલતા. એ બહુ 

લાાંબા થાય એ પહેલાાં જ છૂટાછેડા થઈ જતા. 

     પિ આ નવી જોડી તો એમના નવા નક્કોર આનાંદસાગરમાાં મશગૂલ હતી. 

ગુફાની બાજુમાાં વહેતા ણનમાળ પાિીના ઝરાના ણકનાર ેબન્નેએ જમિ પતાવ્યુાં. 

અને એ પણરતૃણપ્ત પતી ન પતી ને તેમની સુહાગ-બપોર શરૂ થઈ. એ સમાગમના 

આનાંદના અણતરકેમાાં ઝૂલતાાં, માંદ સમીરના વી ાંઝિે ક્યાર ેબને્ન સમાણર્સ્થ થયા 

તે ખબર જ ન પડી. 
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      સમાણર્ની મધ્યે રૂપલીએ શમિુાં ણનહાળ્યુાં કે તેનાાં ફરજાંદ કદી ન જોયા હોય 

તેવા રાંગબેરાંગી અને ઝગમગતાાં વસ્ત્રો અને ચમકતાાં રત્નો સજાવી આનાંદ માંગળ 

કરી રહ્યાાં હતાાં. આનાંદણવભોર બનીને એ સો નાચી રહ્યાાં હતાાં. 

     ગોવો એના આગવા શમિાાંમાાં મશગૂલ હતો. એના પરાક્રમી સાંતાનો નદીની 

પેલે પારથીય ઘિે આગળ, કોઈ અવનવી ભોમકા ખૂાંદી રહ્યાાં હતાાં. નવા 

સાંઘષોનો સામનો કરતાાં ગોવા અને એના વડવાઓના નામને ઊજાળી રહ્યાાં 

હતાાં. 

      પિ બને્નના શમિાાંમાાં એક વાત સામાન્દ્ય હતી. અને તે હતી જોગમાયાની 

મૂરત. તેમની ભાણવ પેઢીનાાં આનાંદ અને પરાક્રમની પશ્ચાત ભૂણમકામાાં 

જોગમાયાનુાં હસતુાં મુખારણવાંદ તેઓ સતત અનુભવી રહ્યાાં હતાાં. એમના 

સહવાસને, અને એ થકી પેદા થનાર પેઢીઓને જોગમાયાએ આણશષ આપ્યા 

હતા. એમની ઈકોતેર પેઢી પરાક્રમી અને સુખી થવા સજાાવાની હતી. આ     

પણવત્રભૂણમમાાં માંગળાચરિ થયેલ એ ણદવ્ય સહજીવન સફળ નીવડવાનુાં હતુાં. 

એમની એ આનાંદસમાણર્, ઉત્ક્રાણન્દ્તનાાં અનેક પગણથયાાંઓની હી ાંચ લેતી લેતી 

અવનવાાં, અિદીઠાાં, વિઅનુભવેલાાં જીવતરની પાયાની મૂડી બનવાની હતી. 

કોઈ ણદવ્ય પ્રકાશ, કોઈ ણદવ્ય અનુનાદ, કોઈ અગમ્ય ભાવ અને જ્ઞાનના 

સીમાડાઓ તેમનાાં સમસ્ત ણચત્તને આવરી રહ્યાાં હતાાં. 

      આ ન સમજાય એવી ભાવસમાણર્ ક્યાાંય સુર્ી ચાલતી રહી હોત; પિ ન 

સમજાય એવા કોઈ વાસ્તણવક કોલાહલે બન્નેને એમાાંથી જગાડી દીર્ાાં. એ 

કોલાહલ ર્ીમે ર્ીમે વર્ી રહ્યો હતો. જ્યાર ેબન્ને જાગ્યાાં ત્યાર ેતેમના ણચત્તમાાં 

નૈસણગાક વૃણત્તથી ભયનો સાંચાર થયો. કાાંઈક નવુાં બખડજાંતર, કાાંઈક નવુાં જોખમ 

આકાર લઈ રહ્યુાં હતુાં. બને્ન જિ સતેજ બની ગુફામાાં પ્રવેશી તેના પ્રવેશ 

આગળના પથ્થરની આડશે, કયો નવો ભય તેમને ઘેરવા આકાર લઈ રહ્યો હતો; 

તેનુાં સતેજ ણનણરક્ષિ કરી રહ્યાાં. 
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પ્રકરિ – ૮ : પાછા વતનમાાં 
   રૂપલી હતાશ બની નદીમાાં પડતુાં નાાંખવા ગઈ; ત્યારથી તેના કબીલાના લોકો 

તેની શોર્ ચલાવી રહ્યા હતા. કોઈક નદીણકનાર ેપિ જોઈ આવ્યા હતા; પિ 

કાાંઠાની ભેખડ ઉપરથી છેક નીચે સૂતેલાાં ગોવો અને રૂપલી તેમને દેખાયાાં ન 

હતાાં. જાંગલમાાં બર્ ેરૂપલીની તલાશ કરવામાાં આવી હતી. છેક પવાત ઉપર પિ 

જવાણનયા ફરી આવ્યા હતા. પિ ક્યાાંયથી રૂપલીના કોઈ સગડ મળ્યા ન હતા.  

છેવટે બર્ાાં હતાશ બનીને, અાંણતમ પ્રયત્ન તરીકે, રૂપલીને પાછી આપવાની 

આરત કરવા; પવાત ઉપરની જોગમાયાની ગુફા તરફ વળ્યા. 

   ગોવા અન ેરૂપલીને આ સૌનો શોરબકોર સાંભળાઈ રહ્યો હતો. ગુફાની 

આડશમાાંથી જ્યાર ેતેમિે બર્ા જાિીતા ચહેરા જોયા; ત્યાર ેબને્નએ બહાર 

આવીને તેમનુાં અણભવાદન કયુું. બર્ાાંના જીવમાાં જીવ આવ્યો, અન ેસૌ 

આનાંણદત બની ઉ્યા. રૂપલીએ ગોવા સાથેના નવા સાંબાંર્ની બર્ાાંને શરમાતાાં 

શરમાતાાં જાિ કરી. રૂપલીની મનોકામના જાિનારી તેની મા તો આવો સારો 

જમાઈ મળ્યાના હરખમાાં ઘેલી ઘેલી બની ગઈ. તેિ ેબન્નેનાાં ઓવારિાાં લીર્ાાં. 

બર્ી હતાશા ખાંખેરાઈ ગઈ. આનાંદના ર્ોર્ વછૂટ્ા. 

    બર્ાાં જોગમાયાને નમન કરી; આ શુભ સાંબાંર્ના હરખમાાં જોગમાયાના ચરિ 

આગળ મન મૂકીને નાચ્યાાં - થાકીને લોથપોથ થઈ ગયાાં, એટલુાં નાચ્યાાં. છેવટે 

બર્ુાં હાઉસન જાઉસન ગોવાનાાં કોતરો ભિી રવાના થયુાં. નીચે ઊતરવાનો 

રસ્તો તો ક્યાાંય કપાઈ ગયો. 

    જ્યાર ેબર્ાાં લક્ષ્યની નજીક પહોાંચાાં ત્યાર;ે ગોવાનાાં સ્વજનો શોકમાાં ગરકાવ 

હતાાં. હતાશા અન ેદુુઃખની કાણલમા એમના ચહેરાને ઘેરી વળી હતી. તેમનાાં 

ણચત્ત કાળભૈરવના કારમા પ્રકોપથી ક્ષુબ્ર્ હતાાં. ગોવો તો હમ્મેશ માટે ણવદાય 

લઈ ચકૂ્યો હતો. રૂપલીના કબીલાના બેચાર જિ રૂપલીની ભાળ કાઢવા 

આવી ગયા હતા; અન ેબીજી મોાંકાિના સમાચાર આપ્યા હતા.  



[D
at

e]
 

 અનુક્રમણિકા 

 

35 

      આ સમાચાર ેતેમના દુુઃખ અન ેદદાને ઓર વર્ાયુું હતુાં. બબ્બ ેજુવાન જોર્ 

અન ેઆશાસ્પદ વ્યણિઓની પડેલી આ ખોટ જીરવી ન શકાય તેવી હતી. 

સૌનુાં જીવતર શોકની કાણલમાના ઓથારમાાં ઝેર જવેુાં બની ગયુાં હતુાં. જાિે કે, 

છાતીમાાં અિીદાર પથ્થર ભોાંકાઈ રહ્યા હતા. હવે કોઈ આશા ન હતી; કોઈ 

ઉગાર ન હતો. ગોવાએ નદીની આમન્દ્યા તોડી હતી એના કારિે આખી જાણત 

ઉપર જોગમાયા નારાજ હતાાં. દુદૈવ અને ણવનાશનો હવે કોઈ ણવકલ્પ ન હતો. 

જમ પલક્યો હતો. બર્ાાં અસહાય બની, ટૂાં ણટયુાં વાળીને પોતાના બદનસીબને 

રડી રહ્યાાં હતાાં. 

     સૂકાયેલા આાંસુ અને ર્ળૂથી ખરડાયેલા તેમના ચહેરા આ ટોળાાંની વચ્ચે 

ગોવાને જોઈ મુસ્કરાઈ ઊ્યા. તેમના જાનમાાં જાન આવ્યો. જોગમાયાએ 

તેમનો લાડીલો ગોવો પાછો આપ્યો હતો એટલુાં જ નહીાં; તેની જીવન સાંણગની 

પિ હવ ેએ કોતરોમાાં રહેવા આવી ગઈ હતી. ગોવાના નદી ઓળાંગવાના 

સાહસને જોગમાયાએ માન્દ્ય કયુું હતુાં. તેમના અાંતરમાાં આનાંદના ઘોડાપૂર ફરી 

વળ્યાાં. કદી ન બન્દ્યુાં હોય તેવુાં બન્દ્યુાં હતુાં. ગોવાએ નવી ણસણિઓ હાાંસલ કરી 

હતી. તેિે સફળતાથી નદી પાર કરી હતી અન ેતરીને પાછો પિ આવી શક્યો 

હતો. તેિે કાળભૈરવનો મુકાબલો કયો હતો અને તેને હાંફાવ્યો હતો. તેિે 

પ્રતાપી વડવાઓનુાં નામ રોશન કયુું હતુાં. તેિે નવી કેડી પાડી હતી. અને એ 

જાણતની શે્રષ્ઠ કહી શકાય તેવી જીવન સાંણગની પિ પામ્યો હતો. 

     ર્ીમ ેર્ીમ ેબર્ાાંને ભુલાનાાં કાળાાં કરતૂતોની ખબર પિ પડી. તરત જ એક 

કાસદને ભુલાના કબીલા તરફ રવાના કરાયો; જથેી તેનાાં કાળાાં કરતૂતોનો 

પદાાફાશ થઈ શકે. 

    આનાંદના આ માહોલમાાં ગોવાએ જાહેર કયુું કે, હવ ેગોવો અન ેરૂપલી નદી 

પારના એ નવા પ્રદેશમાાં રહેવા જશ.ે તેિ ેએ પ્રદેશની નવી અન ેઅમયાાદ 

શક્યતાઓનુાં સણવસ્તર વિાન કયુું. નદીની આ બાજુની બર્ી જ વ્યથાઓ  અન ે

સમસ્યાઓનો કાયમી અાંત આવી જવાનો હતો. એક નવાનક્કોર, સમૃિ અન ે

બણલષ્ઠ સમાજની સાંરચના હવ ેહાથવગી બની હતી. ગોવો આ નવા સમાજનો 
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મોભી બનવાનો હતો. પોતાનાાં સોનેરી શમિાાં તેિ ેબર્ાાંને ઉમાંગથી વહેંચ્યાાં 

અન ેપોતાના ણમત્રોને આ નવા અણભયાનમાાં જોડાવા લલકાયાા. 

    ગોવાના ખાસ ણમત્રો – પાાંચો, લખો અને કાળ ુ– તો આ વાત સાાંભળી; આ 

નવા સાહસની શક્યતામાાં નાચી ઉ્યા. બીજા ણદવસ ેઆ જુગલ જોડીના નવા 

સાંબાંર્ અન ેનદી પારના વસવાટના નવા અણભયાન માટે જોગમાયાના 

આશીવાાદ લેવા; બન્ન ેકબીલા ભેગા મળીને જોગમાયાની ગુફામાાં આનાંદ 

ઓચ્છવ ઉજવશ;ે એમ સવાાનુમતે નક્કી થયુાં. 

     બીજા ણદવસ ેભુલાના ગામ ેમોકલ્યો હતો, તે કાસદ પાછો પિ આવી ગયો. 

તેિે સમાચાર આપ્યા કે, ભુલાના કબીલાએ એની હકાલપટ્ટી કરી હતી. ભુલો 

ભાગી છુટ્ો હતો. હવ ેબર્ાાં સાંકટ પાર પડી ગયાાં હતાાં. હવ ેકોઈ ભો રહ્યો ન 

હતો. ચાર પાાંચ જુવાનો ણશકાર કરવા ઉપડયા અને સ્ત્રીઓએ જોગમાયાને 

ર્રવા જાતજાતના સૂકા મેવા ઝાડ પરથી એક્ઠા કરવા માાંડયા. બીજાઓએ 

જોગમાયાની સામે તાપિુાં કરવા લાકડાાં ભેગાાં કરવા માાંડયા. બે ચાર સ્ત્રીઓ 

અન ેપુરુષો ગુફાને શિગારવા અન ેજોગમાયાના ણચત્રને ફરીથી રાંગી, ઝગમગતુાં 

કરવા આગોતરા ઉપડયા.બાળકોની વાનરસેના આ હરખમાાં ઠેકડા ભરવા 

લાગી. 

    સદીઓ પહેલાાં જોગમાયાની ગુફામાાં રહેતા, મુળ એક જ 

કબીલામાાંથી  ઉદભવેલા; પિ વસ્તીવર્ારાને કારિે તળેટીમાાં, નદીણકનારાના 

કોતરોમાાં ણવસ્તરલેાાં કુલ છ કબીલાઓ હતા. બર્ે એક જ સરખી માન્દ્યતાઓ, 

એકસરખી રસમો અન ેવડવાઓ માટે એકસરખુાં સન્દ્માન પ્રવતામાન હતાાં. બર્ા 

માટે જોગમાયા એકમાત્ર આરાધ્યદેવી હતી. બર્ાાં સાંપીને રહેતા. દરકેનો 

ણશકાર-પ્રદેશ, અાંતરની ઉકલતથી ણનણશ્ચત હતો. સારા નરસા પ્રસાંગે બર્ા ભેગા 

મળી જતા અન ેઅવસરને માિતા; અથવા અન્દ્યોન્દ્યના દુુઃખમાાં ણદલાસો 

દેવા ભાગીદાર થતા. સીર્ી સાદી હૈયાઉકલતવાળો અન ેબહુ જ સાદા ણનયમો 

અન ેણનયમનો વાળો,  એ સમાજ હતો. તેમના જીવનમાાં કૂડકપટ અથવા મોટી 

અન ેખોટી મહત્વાકાાંક્ષાઓનો સદાંતર અભાવ હતો.  
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    જીવનસાંઘષાની   રોજબરોજની સમસ્યાઓ જ એટલી બર્ી હતી; અને 

સાર્નો એટલાાં ટાાંચાાં હતાાં કે,  બીજા કોઈ આડા તેડા ણવચારો અથવા દુષ્કૃત્યો 

માટે સમય કે અવળમણતનો કોઈ અવકાશ જ ન હતો.  

   દરકે કબીલાના વડાને તે ણદવસ ેરાત ેજોગમાયાની ગુફામાાં યોજાનાર આ 

આનાંદોત્સવમાાં ભાગ લેવા આમાંત્રિ પાઠવી દેવાયાાં.  સમગ્ર વસ્તીનો સમાવેશ 

તો એ ગુફામાાં હવ ેશક્ય જ ક્યાાં હતો. ગોવાના નદીના સામા ણકનાર ેજઈ; 

સફળતાથી પાછા ફરવાના અન ેત્યાાં નવો વસવાટ શરુ કરવાના તેના નૂતન 

અણભયાનના સમાચાર પિ સવાત્ર પ્રસરી ગયા. જ્યાાં જ્યાાં આ સમાચાર 

પહોાંચ્યા; ત્યાાં ત્યાાં બર્ે નવી શક્યતાઓ માટેની આશા અન ેઉલ્લાસ ઊભરવા 

માાંડયા. આનાંદ અન ેમાંગળના ઓઘ સવાત્ર ઊમટી રહ્યા.  

    એ ટાિ ેનદીના એક ણકનાર ેગોવો તેના ત્રિે ણમત્રો સાથે, આગળ શુાં કરવુાં; 

તેની યોજના બનાવી રહ્યો હતો. 
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પ્રકરિ – ૯  : આનાંદોત્સવ 
       રાતના અાંર્કારમાાં બને્ન કબીલાઓના માિસોથી અન ેબાકીના 

કબીલાઓના મુણખયાઓથી જોગમાયાની ગુફા ઊભરાઈ ગઈ. વચ્ચે તાપિુાં 

કરલેુાં હતુાં. એના પ્રકાશમાાં જોગમાયાની તાજી રાંગેલી લાલચોળ આકૃણત 

ઝગમગી રહી હતી. એની સફેદ આાંખો અન ેતેની વચ્ચે જડેલ ગોળમટોળ, કાળા 

અન ેચમકતા પથ્થર જાિે કે, માતાજીની અબોલ વાિીને ઊજાગર કરી રહ્યાાં 

હતાાં. એની ચાર ેબાજુ અને એના પગ પાસે સુદર ફૂલો અન ેલીલાાંછમ્મ 

વેલાઓથી નયનરમ્ય સુશોભન કરવામાાં આવ્યુાં હતુાં. ગુફાની ણદવાલો પિ 

આવા જ શિગારોથી સુશોણભત હતી. ગુફાના પ્રવેશ દ્વાર આગળના પથ્થરોની 

આડશ ખસેડી લેવામાાં આવી હતી અન ેત્યાાં પિ ઝાડી-ઝાાંખરાાં દૂર કરી, 

વેલાઓ અન ેફૂલોનો શિગાર કરવામાાં આવ્યો હતો. ત્રિ પ્રચાંડકાય અને 

જોરાવર યુવાનો, હાથમાાં મજબૂત કણડયાળી ડાાંગ ર્ારિ કરી, આજના 

આનાંદોત્સવના રાંગમાાં ભાંગ ન પડે તે માટે, ગુફાના દ્વારનુાં જાંગલી પ્રાિીઓથી 

રક્ષિ કરી રહ્યા હતા. 

     જોગમાયાના ભીાંતણચત્રની આગળ છય ેવસ્તીના વડીલો ઊભા હતા. તેમની 

સાથ ેગોવો, રૂપલી અને બને્નનાાં માવતર પિ હતાાં. બને્ન વરઘોણડયાાંના ચહેરા 

પર આનાંદ અન ેઉલ્લાસના પ્રતીક જવેો લાલચટ્ટાક ણહાંગળોક રાંગ ચોપડેલો હતો. 

પાાંચો, લાખો અન ેકાળુ તાપિાાંની ગરમીમાાં ત્રિ હરિને શેકી રહ્યા હતા. 

માતાની આકૃણતની લગોલગ અખરોટ, બદામ, કાજુ ણવગેરનેો મોટો ઢગલો 

કરલેો હતો. એક ખૂિામાાં બે જુવાન ઢોલ ટીપી રહ્યા હતા. બાકીના સૌ, 

તાપિાાંની આજુબાજુ ઢોલના તાલે તાલે, હીાંચ અને રાસડા લઈ રહ્યાાં હતાાં. 

માતાજીના પગ આગળ ઊભેલા સૌ પિ પગની ર્ીમી થાપ આ તાલમાાં લઈ 

રહ્યાાં હતાાં. રાાંર્ણિયાઓની ણહલચાલ પિ આ તાલ સાથે તાલ પૂરાવી રહી હતી.  

       કબીલાનાાં બાળકો દૂર ખૂિે એમની રમતમાાં મશગૂલ હતાાં. છોકરાઓ 

નાની નાની લાકડીઓ લઈ ણશકાર અન ેણર્ાંગાિાના ખેલ ખેલી રહ્યા હતા. 

છોકરીઓ પથ્થરના પાાંચીકા ઊછાળી રહી હતી. તાજી પ્રસૂણતથી અશિ, બે 
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માતાઓ પોતાનાાં નવજાત બાળને ર્વડાવતી; રમતાાં બાળકોને સાચવતી હતી; 

અન ેઆ બર્ુાં રશ્ય ભાવણવભોર બનીને ણનહાળી રહી હતી. 

        સમગ્ર વાતાવરિ કોઈ અલૌણકક ભાવ, જોમ અન ેઉન્દ્માદથી છવાયેલુાં હતુાં. 

જોગમાયાની શણિનો પ્રભાવ દરકેનાાં મન અને શરીરને અનેરા ઉત્સાહથી ભરી 

રહ્યો હતો. તાપિાના પ્રકાશને કારિ ેઆગળ પાછળ ઘૂમી રહેલાાં સૌના 

પડછાયા જોગમાયાના સ્વરૂપન ેજીવાંત બનાવી રહ્યા હતા. એ પડછાયાની 

ગણતના કારિ ેજોગમાયાનુાં મુખારણવાંદ જાિ ેકે, કાાંઈક કહી રહ્યુાં હોય તેવો ભાસ 

થતો હતો.  

      આ આભાસ સૌના મનમાાં એક જ ભાવ પ્રગટાવી રહ્યો હતો. માતાજી 

પોતાની કૃપા સૌની ઉપર વરસાવી રહ્યાાં હતાાં. અને એ કૃપાથી અણભભૂત, એ 

સઘળાાં, અબૂર્ માનવીઓ અનેરી શણિનો સાંચાર પોતાના દેહના કિકિમાાં 

અનુભવી રહ્યાાં હતાાં. એક સરખા તાલે ઢોલ અને પગનાાં નતાન સરસ મજાની 

સાંવાણદતા સાર્ી રહ્યાાં હતાાં. ર્ીમે ર્ીમ ેએ તાલની ઝડપ વર્તી રહી હતી. ભાવ, 

ભણિ અન ેશ્રધ્ર્ા આ નાચની સાથ ેજુગલબાંર્ી કરી રહ્યાાં હતાાં. 

      આ ભાવની ચરમ સીમા આવી  પહોાંચી. ઢોલ અત્યાંત તીવ્ર તાલે ડિકવા 

લાગ્યો. રાસની હીાંચ સપ્તમ તાલને આાંબવા લાગી. એ સીમાએ પહોાંચતાાં જ 

એકાએક બર્ુાં ણસ્થર  બની ગયુાં. ઢોલ રિકતો અને ડિકતો અટકી ગયો. બર્ા 

પગ સાવ ણસ્થર અન ેણનશ્ચેિ બની ગયા. બાળકો એમની રમત અર્રૂી મુકીને, 

હવ ેશુાં થાય છે તે, જોવા, કુતૂહલમાાં તલપાપડ બની ગયાાં. પ્રસૂતાઓ એમનાાં 

બચોણળયાાંઓને કાખમાાં ભરાવી ઊભી થઈ ગઈ. દ્વારપાળો પિ અાંદર આવી 

ગયા. રાાંર્િકામ પિ પતી ગયુાં હતુાં. તૈયાર ભક્ષ્ય માતાજીના પગ આગળ મોટાાં 

પાાંદડા ઉપર મૂકીને રસોઈયાઓ પિ ખડા થઈ ગયા. એક આણર્ભૌણતક 

ભાવસમાણર્ બર્ાાંને ઘેરી વળી. 

     કબીલાઓના સૌથી વયોવૃિ વડીલ તેમની હરોળમાાંથી આગળ આવ્યા. 

તેમનુાં શરીર કોઈ અજીબો ગરીબ પ્રેરિાથી ર્િૂી રહ્યુાં હતુાં. જોગમાયાની પરમ 

શણિ તેમના મુખમાાંથી પણવત્ર વાિી વાટે પ્રગટવા માાંડી. પહેલાાં તો આ 
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વાિીના શબ્દો સાવ અસ્પિ અન ેઅથાહીન લાગતા હતા. પિ ર્ીમ ેર્ીમે, 

સમજી શકાય તેવી બોલીમાાં, એ પરાવાિીનુાં રૂપાાંતર થવા માાંડયુાં. માતાજી 

સ્વયમ્ એ વડીલના મુખે આવીને વસ્યાાં હતાાં અને તેમને બોલાવી રહ્યાાં હતાાં. 

    “આજની આ ણવણશષ્ઠ રાત ેએક નવી શક્યતામાાં આપિે સૌ પ્રવેશી રહ્યાાં 

છીએ. આપિાાં લાડીલાાં રૂપલી અન ેગોવો એમનુાં સહજીવન જ શરુ નથી 

કરતાાં; પિ નવા પ્રદેશમાાં વસવાના અભરખા સેવી; એક નવા યુગની શરુઆત 

કરવાનાાં છે. આપિી જાણતના ઘિા બર્ા પ્રશ્નોનો ણનકાલ આવવાનો છે. 

માતાજીએ પોતાની કૃપા આપિી સૌની ઉપર વરસાવી છે. એમના આણશષ આ 

જોડીને અન ેઆપિને સૌને મળ્યા છે. એના પ્રતાપે આ જોડી નવા નવા 

સાંશોર્નો કરી આપિી અગવડોનો ઉકેલ લાવશ ેએવી મારી શ્રધ્ર્ા છે. આજની 

આ પણવત્ર અન ેયાદગાર ઘડીએ આપિે સૌ માતાજીને સાદર વાંદન કરીએ.” 

     અન ેબર્ાાં એક ધ્યાનમાાં માતાજીને વાંદી રહ્યાાં. એની અલૌણકક કૃપા વરસી 

રહી હતી. અન ેએ શીતળ સીકરોમાાં બર્ાાં પોતાના ચૈતન્દ્યને ભીાંજાતુાં અનુભવી 

રહ્યાાં. કોઈ ણદવ્ય ચેતના એમના અિુએ અિુમાાં વ્યાપી રહી હતી. ર્ીમે ર્ીમ ે

આ ભાવસમાણર્ ઓસરતી ગઈ, અન ેબર્ાાં ગુફાની એ ર્રતી ઉપર, પોતાના 

જગતમાાં પાછાાં આવ્યાાં. 

      હવ ેરાાંર્ણિયાઓનુાં સ્થાન ત્રિ ણપરસણિયા સ્ત્રીઓએ લીર્ુાં. અિીદાર 

પથ્થરની છરીઓ વડે તેમિે શેકેલાાં કાળજાાં બહાર કાઢયાાં અને સાફ કરી, 

વડીલને આપ્યાાં. વડીલે ભાવપૂવાક માતાજીને  સૂકા મેવા સાથે તે અપાિ કયાું; 

અન ેભાવણવભોર સ્વર ેમાતાજીને તે આરોગવા ણવનાંતી કરી. માતાની આાંખ 

પ્રસન્નતાથી સૌને હસતી લાગી. થોડીક વાર ેપોતે એમાાંથી એકને પ્રસાદ રુપે 

આરોગ્યુાં અન ેબીજાાં બે ગોવા અન ેરૂપલીને આપ્યાાં. ત્રિે જોગમાયાના આ 

પ્રસાદથી કૃતકૃત્ય બની રહ્યાાં. 

    માતાજીએ એમના પ્રસાદનો સ્વીકાર કયો હતો. એમની આરત અન ેએમની 

શ્રધ્ર્ાને એિે પોાંખી હતી. માતાજીએ બર્ા કબીલાઓને સુખ અન ેસમૃણિની    
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આણશષ આપી હતી. એક નવુાં સજાન, એક નવુાં જીવન, એક નવુાં ઉત્થાન, એક 

નવી છલાાંગ, ભાણવના ગભામાાં અાંકુણરત થઈ ચૂક્યાાં હતાાં. 

     એક સ્ત્રી સૂકા મેવા આગળ લઈ આવી. ત્રિે જિીઓએ હવે બર્ાાંને 

પ્રસાદની વહેંચિી શરુ કરી. સૌએ ણશસ્તબધ્ર્ રીતે, માતાજીએ આરોગેલો 

પણવત્ર પ્રસાદ ગ્રહિ કયો. એ પ્રસાદે તેમનાાં થાકેલાાં શરીરોને અનેરી શણિથી 

ભરી દીર્ાાં. ઘેરી રાત આવી પહોાંચી હતી. બર્ાાં હવ ેગુફામાાંથી બહાર આવી, 

પવાતની તળેટીમાાં ઊતરવા માાંડયાાં. ઊાં ઘરટેાાં હોવા છતાાં બાળકો સૌથી આગળ 

દોડતાાં હતાાં. આ નવા જાગેલા ઉત્સાહમાાં, એ ઢોળાવ ક્યાાંય ેકપાઈ ગયો. 

મર્રાત પહેલાાં તો બર્ાાં નદીણકનાર ેઆવી પહોાંચ્યાાં અન ેણનાંદરમાાં ઘેરાઈ ગયાાં. 

પણરતોષની ચરમસીમામાાં આવૃત્ત, સૌના ણદલો-ણદમાગમાાં ન સમજાય તેવાાં 

શમિાાં ઘૂમી રહ્યાાં હતાાં. 

    પૂનમની શીળી ચાાંદનીથી મલપતી એ રાતે, જાંગલના એકાાંત ખૂિે, એક 

વૃક્ષની છાયામાાં, પોચા ઘાસની પથારીમાાં ગોવો અન ેરૂપલી એમની રણતકેલીમાાં 

મશગૂલ બની, એકમેકમાાં સમાઈ, ખોવાઈ ગયાાં હતાાં. 

  



[D
at

e]
 

 અનુક્રમણિકા 

 

42 

 

 

 

 

 

ણવભાગ – ૨ 
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પ્રકરિ – ૧૦  : તરાપા પ્રયોગ 
       લાખા અન ેકાળુને ચેન પડતુાં ન હતુાં. ક્યાર ેગોવાની જમે નદીની ઓલી પાર 

જવાય? તરવાનો તો બાપ જન્દ્મારયે એ ણવચાર કર ેએવા ન હતા. બન્ન ેમજબૂત 

શરીરના હતા. પિ થોડી જાડી બુણિના. ગોવાથી છાના, બીજા ણદવસ ેસવાર ે

એ તો બને્ન જાંગલમાાં ઊપડયા. એમનેય ગોવાની જમે, કાાંઈક પરાક્રમ કરી 

બતાવવાના અભરખા જાગ્યા. ખુલ્લી જગામાાં આવેલુાં, એક મસમોટુાં  ઝાડ પસાંદ 

કયુું. એના મૂળની નજીક, એ તો પથ્થરની કુહાડીથી માાંડયા ઝીાંકવા. હાાંફતા 

જાય અન ેકરાાંઝતા જાય. દે ર્ના ર્ન…ણશયાળાની કડકડતી ઠાંડીમાાંય પસીને 

રબેઝેબ બની ગયા. નાની નાની લાઠીઓ આ અગાઉ એમિે કાપી હતી. પિ 

આખુાં ઝાડ નીચે ઊતારવાનો આ પહેલો જ પ્રસાંગ હતો. 

    બે ત્રિ કલાક આ પ્રયત્ન ચાલ્યો. ઝાડના ખાસા ઊાં ડે સુર્ી પહોાંચી ગયા. પિ 

ઝાડ સહેજ ેમચક જ ન આપે. હવ ેએ બે થાક્યા. નીચે છાાંયામાાં થાક ખાવા 

બેઠા. પવનની ઠાંડી લહેરમાાં ક્યાાં ઝોકે ચઢી ગયા; તે ખબર જ ન પડી. ઢળતી 

બપોર ેબને્નની આાંખ ઉઘડી. સૂકા મેવાનો નાસ્તો કયો; બાજુના વહેળાનુાં પાિી 

પીર્ુાં અન ેપાછા મળ્યા ઝીાંકવા. ‘ગમે તેમ થાય આજ ેતો આ ઝાડ નદીણકનાર ે

લઈ જવુાં જ છે.’ એવો સાંકલ્પ કરીને બને્ન મચી પડયા. હવ ેબરાબર અડર્ે પહોાંચી 

ગયા હતા. ચરડ ચરડ અવાજ આવવા માાંડયો. એમિે એટલી અક્કલ જરુર 

વાપરી હતી કે, ખુલ્લી જગ્યા આગળથી, એક જ તરફથી એ ઘા કરતા રહ્યા હતા. 

એમ લાગ્યુાં કે, ઝાડ હવે ઝૂકવા માાંડશ.ે પિ એ મહાશય તો એમના એમ જ 

અડીખમ ઊભા હતા. 

    એ બેમાાં લાખો જરાક વર્ાર ેઅક્કલવાળો હતો. તેિે કહ્યુાં, “ચાલ, હવે બીજી 

બાજુએથી ઝીાંકીએ. હવે તેઓ ઝાડની પાછળના ભાગની ઝાડી તરફ ગયા અન ે

ત્યાાંથી પ્રહાર કરવા માાંડયા. થોડાક ઘા માયાા હશ;ે અન ેઝાડ તો ઝૂકવા માાંડયુાં. 

બને્ન ભાગીને દૂર ઊભા રહી ગયા. ર્ીર ેર્ીર ેઝાડ ઝૂકવા માાંડયુાં. જમે જમે તે નીચે 

આવવા માાંડયુાં તેમ તેમ, તેની તૂટવાની ઝડપ વર્વા માાંડી. અન ેછેવટે ઝાડ 

ર્રાશાયી થઈને પડયુાં. એના આખાય ેવજનના જોરથી થડનો બાકીનો ભાગ 
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પિ મૂળથી છૂટો પડી ગયો. બને્નના હરખનો તો પાર નહીાં. એ ઈડણરયો ગઢ 

જીત્યા હતા. 

    સાાંજ પડવા આવી હતી. પિ હવ?ે આ તોણતાંગને નદી સુર્ી શી રીતે લઈ 

જવુાં? બને્ન ણવમાસિમાાં પડયા. આ મહાકાય વજનને જમીન પર ઘસડવુાં શી 

રીતે? મજબૂત વેલાના રસ્સા બનાવી ખેંચવા પ્રયત્ન કયો. પિ ઝાડ તો એક 

ણમણલમીટર પિ ખસ ેતો ને? હવ ેએમની તાકાત ખતમ થઈ ચૂકી હતી. આખા 

ઝાડને ખેંચીને લઈ જવુાં એમના વશની વાત ન હતી. બન્ન ેલમિે હાથ દઈને 

બેઠા. આખા ણદવસની મહેનત બાતલ ગઈ હતી. હવ ેશુાં કરવુાં? 

    ફરીથી લાખાની અક્કલ કામ કરી ગઈ. તે કહે,” હાલ્ય! બે મજબૂત ડાળીઓ 

કાપી લઈએ. એ આપિાથી નીચે લઈ જવાશ.ે “ 

     સારી મજબૂત બે ડાળીઓ તેમિે પસાંદ કરી; અન ેએ તો તરત કપાઈ ગઈ. 

       દરકેે એક એક ડાળ ખભે મૂકી અન ેએન ેઊાં ચકી, નદી તરફ પ્રયાિ આદયુું. 

અાંર્ારુાં  થતાાંમાાં તો બને્ન નીચે આવી પહોાંચ્યા. નદીણકનાર ેગોવો અન ેપાાંચો 

મહત્વની માંત્રિા કરી રહ્યા હતા. આ બને્ન મલ્લોએ ણવજયમુરામાાં પોતાની 

ણસણિ ગોવાને દેખાડી. 

     ગોવો હસી પડયો. તેિે કહ્યુાં, “અર ેઆ થોડી પાિીમાાં તરશ?ે તમારુાં  વજન 

એ શી રીત ેઝીલી શકશે?” 

      પિ આ બે લઠ્ઠ કાાંઈ માને? એમિે તો એ ડાળીઓ પાિીમાાં નાખીને, મા 

જગદાંબાને યાદ કરી, એની ઉપર ઝૂકાવ્યુાં. માાંડ માાંડ એની ઉપર સવાર થયા, ત્યાાં 

તો ડાળીઓ ફરી ગઈ, અને બને્ન પાિામાાં બૂડયા. બને્નના મોાંમાાંથી રાડ ફાટી 

ગઈ. બાપ જન્દ્મારામાાં તયાા હોય તો ને? ગોવા અને પાાંચાએ માાંડ બન્ન ે

શૂરવીરોને બહાર કાઢયા. થોડુાં  પાિી પી ગયા હતા, એટલે એમને ઊાં ર્ા 

લટકાવીને કાઢી નાાંખ્યુાં. 

     પછી ગોવાએ પાાંચાને એની યોજના સમજાવવા કહ્યુાં. આમ તો ચારયેમાાં 

પાાંચો સહુથી વર્ુ હોાંણશયાર હતો. પથ્થરના ઓજાર બનાવવામાાં એના જટેલુાં 
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કોઈ પાવરર્ુાં ન હતુાં. એને ણનત નવા અખતરા કરવા ગમતા. એિે જ વાાંસની 

ટોપલીઓ બનાવવાની ણવદ્યા હસ્તગત કરી હતી અન ેબર્ાાંને શીખવી હતી. 

સૌને એ ટોપલીઓ, સૂકા મેવા ભરવા બહુ કામ લાગતી. બીજા કબીલાવાળા 

પિ એની ટોપલીઓ અને હણથયાર લઈ જતા. આ બે અક્કલના શૂરા, 

જડભરતની જમે ઝાડ કાપવામાાં તુટી પડયા હતા; ત્યાર ેગોવા અન ેપાાંચાએ 

યોજના બનાવવામાાં સમય પસાર કયો હતો. 

     પાાંચાની યોજના પ્રમાિે, સૌથી પહેલી જરુણરયાત એ હતી કે, સૌએ તરવાની 

કળા આત્મસાત્ કરી લેવી. આ સૌથી અણગ્રમ આવશ્યકતા હતી. એક માત્ર 

ગોવો આનો કાાંઈક અનુભવ ર્રાવતો હતો. તેિે અન ેપાાંચાએ નદીના ણકનાર ે

ફરીન ેસૌથી છીછરો તટ ક્યાાં હતો તેનુાં સવેક્ષિ કરી એક જગા પસાંદ પિ કરી 

હતી. 

    પછીના ણદવસ ેસવાર ેચાર ેજિાએ તરવાનો પહેલો અભ્યાસ શરુ કરવાનુાં 

નક્કી કયુું. 

  



[D
at

e]
 

 અનુક્રમણિકા 

 

46 

પ્રકરિ – ૧૧  : તરિ સ્પર્ાા 
 

     એના પછીના ણદવસે બર્ા ણનયત કરલેી જગ્યાએ ભેગા થયા. ગોવાએ 

પોતાને થયેલી અનુભવો વિાવ્યા, અન ેપોતે જટેલુાં શીખ્યો હતો તે સૌને 

બતાવ્યુાં. પાિી છીછરુાં  હતુાં તેથી ડૂબવાનો ભય ત્યજી દઈને બર્ા નદીમાાં 

ખાબક્યા. ઠાંડા પાિીની સીકરોથી બર્ા પ્રફુણલ્લત બની ગયા. ગોવાએ એન ે

આવડેલી બર્ી રીતો બતાવી. પિ કોઈને ખાસ ફાવ્યુાં જ નહીાં. 

    પાાંચો દૂરથી આ બર્ી ણહલચાલ જોઈ રહ્યો હતો. તેિે કહ્યુાં, “આપિે એમ 

કરીએ. નદીના ણકનાર ેપેલો પથ્થર છે તેને પકડીને પહેલાાં પગ હલાવવાનો 

પ્રયત્ન કરીએ. તેિે પોતે ણચવટથી અવલોકન અને ણવચાર કરીને આ રીત 

શોર્ી કાઢી હતી. પહેલાાં તો તેિ ેપોતેજ આમ કરી જોયુાં. થોડીક જ વારમાાં 

તેના પગ બરાબર હાલવા માાંડયા. હવે બર્ાએ એનુાં અનુકરિ કયુું. 

   પછી પાાંચાએ સૂચવ્યુાં કે, આપિે છીછરા પટમાાં સૂઈ જઈ, માત્ર હાથ 

હલાવીએ તો? તેિ ેપોતે આમ કરી જોયુાં, અન ેસૌના આશ્ચયા વચ્ચે તે ડૂબતો ન 

હતો. હવે બર્ાાં આમ કરવા મચી પડયા. થોડીક જ વારમાાં બર્ાના બણળયા 

હાથને કારિ ેતરાશે એવી આશા બાંર્ાિી. 

    અન ેપછી છેલ્લો તાસ – પાાંચો હાથ હલાવતો પગ પિ હલાવવા માાંડયો 

અન ેતે નદીના પટમાાં આગળ વર્ી શક્યો. બર્ાએ તાળીઓથી આ તરિ 

ણશક્ષકને વર્ાવી લીર્ો. પાાંચાએ આમ ચાર પાાંચ વખત કયુું. હવ ેએન ેફાવટ 

આવી ગઈ. તેિ ેણહમ્મત કરીને નદીની વર્ાર ેઅાંદર જવાની કોણશશ કરી, અન ે

તે ખાસુાં અાંદર જઈ શક્યો. જમે જમે તેિ ેઆ મહાવરો ચાલુ રાખ્યો, તેમ તેમ તે 

વર્ાર ેમાહેર થતો ગયો. 

    અન ેઆમ બર્ા સહપાઠીઓ સાથે ભિતા ગયા. બે એક કલાક આમ 

ણશક્ષિ ચાલ્યુાં. 
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    આ જ પ્રણક્રયા ચાર ણદવસ ચાલુ રહી, હવ ેબર્ા ઊાં ડા પાિી સુર્ી ણનભાય 

રીતે જઈ શકતા હતા. પાાંચાએ જાહેર કયુું કે, બીજા ણદવસે તરિ સ્પર્ાા 

રાખવામાાં આવશે અને જ ેસામા કાાંઠે પહેલો પહોાંચી જાય; તેને તરિવીર 

જાહેર કરવામાાં આવશે. આખા કોતરમાાં આ સ્પર્ાાની જાહેરાત કરવામાાં આવી 

દીર્ી. 

    બીજા ણદવસે ગોવા અને રૂપલી બન્નેના કોતરોની બર્ી પ્રજા નદી કાાંઠે ભેગી 

થઈ ગઈ. નદીનુાં પૂર જોતી વખતે જ ેકુતૂહલ હતુાં તેનાથી અનેકગિી ઉતે્તજના 

ફેલાઈ ગઈ હતી. બર્ુાં હાઉસન જાઉસન નદીકાાંઠે આ ચાર જવાાંમદોને દાદ 

આપવા હકડેઠઠ ભરાયુાં હતુાં. 

   ચાર ેજિા ચામડાનો બરાબર કચ્છ વાળીને નદીના ણકનાર ેતૈયાર થઈ બેઠા. 

સૌથી ઉમ્મરલાયક વડીલ સ્પર્ાા શરુ કરવાનો સાંકેત આપવા બાજુમાાં ઊભા 

રહ્યા. તેમિે બર્ાની જાિીતી ણશકાર ઉપર ત્રાટકવાની તીિી ણસસોટી 

વગાડી. અન ેચારયે જવાાંમદો નદીમાાં ખાબક્યા. સૌ સૌનાાં ઘરવાળાાં રાડયુાં 

પાડી પાડી, એમને પ્રોત્સાણહત કરવા માાંડયા. નદીમાાં તો પાિીની છોળે છોળ 

ઊડવા લાગી. ચારમેાાંથી કોઈ પાછી પાની કર ેતેમ ન હતુાં. બરાબરની હરીફાઈ 

જામી. ઘડીમાાં એક આગળ નીકળે તો ઘડીમાાં બીજો. 

   અન ેબર્ાના આશ્ચયા વચ્ચે કાળ ુસૌથી પહેલો ઓલ ેપાર પહોાંચી ગયો. પછી 

લાખો, પછી ગોવો અને માસ્તરજી છેક છેલ્લા! બર્ાએ તાળીઓ અન ે

ણસસોટીઓથી આ નવા સાહસ અને નવી ણસણિને વર્ાવી લીર્ાાં. અડર્ો એક 

કલાક આરામ લઈ ચારયે પાછા આવી ગયા. આ વખત ેપિ એ જ ક્રમ રહ્યો. 

બર્ાએ કાળુને વર્ાવ્યો, અન ેપાાંચાને આ ણશક્ષિ કાયા સરસ રીતે પાર પાડવા 

માટે અણભનાંદન આપ્યા. 

    અન ેસાથે જ આગલા ણશક્ષિ વગામાાં જોડાવા માટે યુવાનો યુવણતઓની 

વચ્ચે પડાપડી થવા લાગી. પિ ગોવાએ જાહેર કયુા,” હમિાાં તરિ ણશક્ષિ 

બાંર્. હવેનો કાયાક્રમ છે. સામે કાાંઠેથી ણશકાર સાંપદા આ કાાંઠે લાવવાનો.“ 

બર્ાાંએ ણકલકારીઓથી આ જાહેરાતને વર્ાવી લીર્ી. 
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    આ જ તો વસ્તીનો રોજનો પ્રશ્ન હતો. જાંગલમાાંથી ણશકાર શોર્ી, કોતર 

ભેગો કરવો એ બહુ જ મુશ્કેલ કાયા હતુાં. જાંગલમાાં બીજા ભયોથી પિ સાવર્ 

રહેવાનુાં રહેતુાં. ણશકારની સાંખ્યા પિ મયાાણદત હતી. એ જાનવર ઝાડીઓમાાં 

એવાાં તો સાંતાઈ જતાાં કે, તેમને શોર્ી કાઢવામાાં જ ઘિો સમય જતો રહેતો. 

પથ્થર ફેંકીને તેમને પાડી નાાંખવામાાં પિ ઘિી વાર ઝાડ અન ેઝાડી વચ્ચે 

નડતાાં. વળી સતત કપરા ઢાળ પર ચઢઉતર કરવામાાં ઘિી શણિ વપરાઈ 

જતી. મારિને કોતર ભેગુાં કરવાનુાં કામ પિ જાંગલ અન ેઢોળાવોમાાં બહુ અઘરુાં  

હતુાં. વરસાદની ઋતુમાાં પથરાળ જમીન લપસિી બની જતી. નદીપારની 

સપાટ જમીનની અઢળક સાંપદા, એ જ હવ ેસૌનુાં લક્ષ્ય બની ગયુાં હતુાં. 

    અન ેચારયે ભેરુ બીજા દીવસના મહાણભણનષ્ક્રમિ માટે તૈયારી કરવામાાં 

પ્રવૃત્ત બની ગયા. 
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પ્રકરિ – ૧૨  : નવી સાંપદા 
 

     એ પછીના ણદવસ ેવહેલી સવારમાાં ણનકળી બર્ા ભડવીરો નદીને પેલે પાર 

આસાનીથી પહોાંચી ગયા. સાથે અિીદાર પથ્થર અન ેવેલાઓનાાં દોરડાાં એવી 

બર્ી સામગ્રી તેમિે પીઠ ઉપર બાાંર્ી દીર્ી હતી. કરાળ કાળ જવેી નદી તેમને 

માટે હવ ેમાતાની હુાંફાળી ગોદ જવેી હતી. કાળભૈરવનો ભય તેમને માટે 

ભુતકાળની સ્મણૃત માત્ર જ હતો. 

    કાાંઠો ઓળાંગી, ઘાસનુાં બીડ પસાર કરી ચારએે ણવશાળ મેદાનમાાં પગ 

મૂક્યો. અસાંખ્ય ઘેટાાં અને બકરાાં કોઈ આશાંકા કે ભય વગર ચરી રહ્યાાં હતાાં. 

તેમિે એક પછી એક કરીને ચાર જાનવરને બહુ જ સરળતાથી ઘેરી લીર્ા. 

તેમને ઝબ્બ ેકરી, ગિતરીના સમયમાાં તેમિે પોતાનુાં કામ પતાવી દીર્ુાં. 

     પિ ખરી સમસ્યા હવે ખડી થઈને ઉભી રહી. આ મારિને ઘર ભેગુાં શી 

રીતે કરવુાં? ચાર ેજિે એકબીજાની પીઠ ઉપર આ બકરીઓને બાાંર્ી દીર્ી. 

વજન ઘટાડવા પથરા અને વર્ારાના વેલા નદીકાાંઠે જ મુકી દીર્ા. અને બર્ા 

નદીમાાં ખાબક્યા. પિ હવે નવા બોજ સાથે તરવાનુાં કામ આસાન ન હતુાં. 

ગોવો માાંડ પોતાની જાતને તરતી રાખી શકતો હતો. પાાંચો તો આ ભારથી 

ડુબવા માાંડયો. તેિે જીવલેિ ચીસ પાડી અન ેપાિીમાાં ઊભો રહી ગયો. બર્ા 

પાછા વળ્યા. 

     હવ ેકરવુાં શુાં? ગોવો કહે,” આપિે આ બકરુાં  અહીાં જ છોડી જઈએ.” પિ 

કાળ ુકોનુાં નામ? એ બર્ામાાં સહુથી વર્ુ જોરાવર હતો. તેિે કહ્યુાં,” પાાંચો અહીાં 

જ રહે. હુાં  મારી બકરી પેલે પાર મુકી આવીને પાછો આવીશ. પછી પાાંચાનો 

ભાર લઈ જઈશ. આવો ણકમતી માલ કાાંઈ જતો ન કરાય.” 

    ત્રિ ેજિ બકરીઓનો ભાર પીઠે વહોરીને ફરી નદીના પાિીમાાં ખાબક્યા. 

બેળે બેળે. માાંડ માાંડ બર્ા સામા કાાંઠે થયા. કાળુ ણસવાય કોઈના હોશકોશ ન 

હતા. પિ કાળ ુજનેુાં નામ? એ તો તરત પાછો વળ્યો. વળતી ફેરીમાાં ચોથી 
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બકરી બાાંર્ેલો કાળ ુઅને ખાલી પીઠે પાાંચો પાછા વળ્યા. હા! આ વખતે 

પાાંચારામ પેલે પાર પહેલાાં પહોાંચી ગયા હતા! 

    ઘડીક હાહ ખાઈ ચાર ેજિા કોતરોમાાં પાછા આવ્યા. બર્ાાંએ તેમનુાં 

અણભવાદન કયુું અન ેઆિેલી સાંપદાને રાજી થઈને આવકારી. ચાર ેજિે સામ ે

પારની સમણૃિનો નજર ેદેખ્યો અહેવાલ બર્ાને જિાવ્યો. બર્ાાંની આાંખો ચાર 

બની ગઈ. નવી શક્યતાઓ હવે વાસ્તણવકતા બની ચકૂી હતી. જોગમાયાની 

અનહદ કૃપા માટે બર્ાાં ભાવણવભોર બની રહ્યા. સામે પારથી આિેલુાં મારિ 

આખી વસ્તીને પૂરતુાં થઈ રહ્યુાં, પાળેલા કૂતરાાં અને ણબલાડાાં પિ ર્રાઈ ગયાાં, 

અન ેછતાાં મારિ વધ્યુાં. આ ચામડાાં પિ સાવ નવી કુમાશ અન ેચમક વાળાાં 

હતાાં. એનો ઉપયોગ કોિ પહેલુાં કર ેતે માટે સ્ત્રીઓમાાં ચડસાચડસી પિ શરુ 

થઈ ગઈ! એક નવી જ ફેશને પિ આકાર લઈ લીર્ો હતો! 

   જ્યાફત પતી ગયા બાદ સૌ હવે પછી શુાં કરવુાં તેના ણવચારમાાં પડયાાં. રોજ 

તો આમ શી રીત ેનદી તરાય? કાાં તો મારિને આ પાર લાવવા માટે કોઈ નવુાં 

સાર્ન બનાવવુાં પડે, અથવા પેલે પાર જ રહેવાનુાં રાખવુાં પડે. પિ ગુફાઓ 

અને કોતરોમાાં રહેવા ટેવાયેલી આ વસ્તીને ખુલ્લા મેદાનોમાાં રહેવામાાં મોટો 

ભય લાગતો હતો. વરસાદ આવે ત્યાર ેક્યાાં આશરો લેવો? વાઘ, ણસાંહ, દીપડા 

આવી જાય તો? જોગમાયાની ર્રતી છોડે તો તેમની કૃપા પિ તેમને છોડીને 

જતી રહે તો? ગોવા ણસવાય સૌના મનમાાં આ આશાંકાઓનો ઓથાર ભરલેો 

હતો. 

    ત્યાાં જ કાળ ુઅને લાખો બોલી ઉ્યા, “પવાતના રસ્ત ેઅમે એક ઝાડ કાપીને 

રાખ્યુાં છે. એ કોઈ રીત ેકામ આવે?” 

    બર્ા એ ઠેકાિે પહોાંચી ગયા. એ ઝાડની બર્ી નાની ડાળીઓ કાપી નાાંખી 

અન ેજોર કરી કરીને એને ઢોળાવ પર સરકાવવા માાંડયા. આટલા બર્ા 

બણળયા કામ ેલાગ્યા હતા, છતાાં ઝાડ ચસકવાનુાં નામ લેતુાં ન હતુાં. 

    પાાંચો દૂર ઊભો રહીને આ પ્રયત્નો ણનહાળી રહ્યો હતો. એના ચકોર 

ણદમાગમાાં એક વાત તરત આવી કે, નાની ડાળીઓ ખસેડવામાાં કોઈ તકલીફ 
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ન હતી. એમને ઉાંચકી કે રગડી શકાતી હતી. તેિે વાત મૂકી કે, એના નાના 

નાના ટુકડા કરી ઝાડના થડની નીચે મૂક્યા હોય તો? તરત કાળ,ુ લાખો અન ે

બીજા મચી પડયા. ચાર મજબૂત, નાના ગોળવા કાપવામાાં આવ્યા; અને થડની 

નીચે ચાર જગ્યાએ તેમને સરકાવીને મૂકી દીર્ા અને બર્ા બણળયાઓએ થડને 

દમ ભરીને ર્ક્કો માયો. 

     અન ેસરરર કરતુાં એ મહાકાય થડ તો સરકુ્યાં. ઢોળાવ પર એ તો દોડવા 

માાંડયુાં. પહેલો ગોળવો અડર્ેથી વર્ાર ેઆવી જતાાં ભફામ્ દઈને થડની આ 

ગણત રોકાિી. આ નવી શોર્ને બર્ાાંએ તાળીઓના ગડગડાટથી વર્ાવી 

લીર્ી. બર્ાાંએ પાાંચાને આ આણવષ્કાર માટે નવાજ્યો. 

    પહેલ ં પૈડ ં  જન્દ્મ લઈ ચ ક્ ં હિ ં.  

     ભાણવના ગભામાાં એક નાનકડુાં  બીજ રોપાઈ ચૂકુ્યાં હતુાં. આ નાનકડી 

ઉપલણબ્ર્ માનવજાતને ક્યાાંથી ક્યાાંય દોડતો કરી મૂકવાની હતી. 

       પછી તો આ કળા ર્ીમ ેર્ીમે તેમને હસ્તગત થઈ ગઈ. ક્યાર ેઆગળ 

વર્ેલા થડને આર્ાર આપતો બીજો ગોળવો ઊમેરવો, તે તેમને તરત આવડી 

ગયુાં. નદીની રતેી આવી જતાાં આ કામ થોડુાં  મુશ્કેલ બન્દ્યુાં. પિ હવે ગોળવા 

વાપરવાની કળા સૌને સાધ્ય બની ગઈ હતી. આ મહાન કામ પાર પાડવાના 

ઉત્સાહમાાં સૌના દેહ જોગમાયાની ગુફામાાં આનાંદોત્સવ ટાિ ેકયુું હતુાં તેવુાં 

નૃત્ય કરી રહ્યા. 

    હવે દરરોજ, સામે પારથી, નવી સાંપદા હાથવગી થવાની હતી. ણશકાર માટે 

વનવન ભટકવુાં હવે ભુતકાળની આપદા બની જવાની હતી. 

    બીજ ેણદવસ ેથડને નદીના પટમાાં વહેતુાં મૂકવાનો સાંકલ્પ કરી સૌ કોતર 

ભેગા થયા. 
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પ્રકરિ – ૧૩  : તરાપા પ્રયોગ – ૨  
 

    બીજા ણદવસે સવાર,ે જોગમાયાનુાં સ્મરિ કરીને, મજબૂત વેલાથી બાાંર્ેલુાં થડ 

નદીમાાં વહેતુાં થયુાં. સૌથી પહેલાાં, પ્રયોગવીર પાાંચો એની ઉપર સવાર થયો. તેિે 

હવ ેઆ થડ નદીના પ્રવાહમાાં વર્ુ પડતુાં વહી ન જાય, અને સામે કાાંઠે પહોાંચે; એ 

માટેની યુણિ શોર્ી કાઢવાની હતી. તેિે હાથમાાં એક લાાંબી અન ેમજબુત લાઠી 

રાખી હતી, જથેી તેને નદીના પટમાાં નીચે નાાંખી, થડને હડસેલો મારી શકાય. 

     પહેલો જ હડસેલો, અન ે થડ તો ગોળ ફરી ગયુાં; અન ે પાાંચારામ નદીના 

પાિીમાાં! તે તરતા શીખ્યો હતો અન ેશીખવાડયુાં હતુાં; પિ ડૂબકી મારતાાં નહીાં! 

તે ણકનારાની બહુ જ નજીક હતો એટલે બીજા ણમત્રો તરત નદીમાાં ખાબક્યા અને 

પાાંચાને ઊગારી લીર્ો. ઉાંર્ો કરીને પી ગયો હતો, તે પાિી કાઢયુાં. 

      બર્ા ણનરાશ બનીને, માથે હાથ દઈ બેઠા. આ સાંઘ કાશીએ પહોાંચે તેમ 

લાગતુાં ન હતુાં. સસ્તો ણશકાર લાવવા માટે, રોજ તરીને, ડૂબી જવાના ભયના 

ઓથારમાાં ફડફડતા રહેવા કરતાાં જાંગલોના ર્ોડા શા ખોટા હતા? ત્યાાં તો 

ભયોના મુકાબલા માટે અિીદાર પથ્થરો હતા. ત્યાાં શ્વાસ ગૂાંગળાવી નાાંખે તેવુાં 

પાિી ન હતુાં. બાપદાદાઓએ અનેક સદીઓના અનુભવ પરથી સ્થાણપત કરલેી 

પરાંપરા ખોટી ન હતી. એના વગર કોઈ ઉગાર ન હતો. 

     હવે શુાં કરવુાં? પાાંચાને થોડી કળ વળતાાં, તેનુાં મન ણવચાર ેચઢયુાં. થડને ગોળ 

ફરતુાં રોકવુાં હોય તો, તેને પકડી રાખવુાં પડે. નદીમાાં તરતાાં તરતાાં આ કામ તો શેં 

થાય? ણનરાશાથી તેનુાં મન ઘેરાઈ ગયુાં. આ વાત તેને અશક્ય લાગવા માાંડી. પોતે 

તરવુાં એક વાત હતી, અને આટલા મોટા થડને તરતુાં રાખવુાં એ બીજી. 

     પિ તેની ણવચારશણિ અનેક ણદશામાાં કામ કરતી હતી. ગોવો પહેલી વખત 

નદી પાર થયો હતો; તે ઘટના ઉપર તેનુાં મન તરત કેણન્દ્રત થયુાં. એ વખતે તો 

નદીમાાં પૂર આવેલુાં હતુાં; અને તેનો પ્રવાહ ર્સમસતો હતો. અન ેછતાાં શા માટે 

ગોવો ડૂબી ગયો ન હતો? આ થડમાાં અને જ ેઝાડ ઉપર ગોવો ચઢી ગયો હતો, 

તેમાાં શુાં ફરક હતો? તરત તેને ખબર પડી ગઈ કે, ઝાડ કોઈ માિસે કાપેલુાં ન 
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હતુાં. એ તો વાવાઝોડામાાં જમીનદોસ્ત થયેલુાં હતુાં. એની ઘિી બર્ી ડાળીઓ 

મોજૂદ હતી. એ ડાળીઓના કારિ ેઝાડ ગોળ ફરી શકે તેમ જ ન હતુાં. 

    પાાંચો તરત બરાડયો,” આને હવે ડાળીઓ લગાવવી પડશ.ે” 

    બર્ાને થયુાં કે, ‘પાાંચાને ણવચારવાય ુથયો લાગે છે.’ ગોવાએ એન ેપૂછ્ુાં પિ 

ખરુાં ,” તારી સુર્બુર્ તો ઠેકાિે છે ને? પાિી પીર્ુાં છે, એટલે મગજ ચસકી ગયુાં 

તો નથી ને?” 

    પાાંચાએ પોતાનુાં અવલોકન સમજાવ્યુાં. બર્ા તેની તકાશણિ પર વારી ગયા. 

લાખારામ કહે: “હેંડો લ્યા! બીજુાં  ઝાડ કાપી લાવીએ. હવ ે ડાળીઓ નહીાં 

કાપીએ.” 

    પાાંચાએ કહ્યુાં,” ના, ના. આની ઉપર ડાળીઓ ઊગાડી દઈશુાં.” બર્ા ણવસ્મયથી 

તેની સામે જોઈ રહ્યા. પાાંચો નદીના ણકનારા પર પડેલો ડાળીનો એક ગોળવો 

ઉપાડી લાવ્યો; જનેો ઉપયોગ થડને રગડાવવા કયો હતો. તેિે વેલા લઈ આ 

ગોળવાને થડની સાથે કસીને બાાંર્ી દીર્ો. સલામતી ખાતર થડની બીજી બાજુ 

બીજો એક ગોળવો પિ બાાંર્ી દીર્ો. પછી તેિે ગોવાને અખતરો કરવા કહ્યુાં. તે 

પોતે ડૂબવાના કારિે થોડો ડરી ગયેલો હતો. 

    ગોવો માનવજાતના આ પહેલા તરાપા ઉપર આરૂઢ થયો. લાઠી વડે એિ ે

હડસેલો માયો અન ેથડ તો હાલ્યુાં. બીજા ત્રિ પિ તરીને આ પહેલા તરાપા 

ઉપર ચઢી ગયા. દરકેના હાથમાાં લાઠીઓ હતી. બર્ાએ સાગમટે લાઠીઓથી 

હડસેલા મારવાનુાં શરુ કયુું. હવે તરાપો ઠીક ઠીક આગળ નીકળી ગયો હતો. 

    પિ આગળ જતાાં નવી મુશ્કેલી ઉભી થઈ. હવે લાઠીઓ ટૂાંકી પડતી હતી. 

તરાપો તો નદીના વહેિમાાં, કોતરોથી દૂર તિાવા લાગ્યો. લાઠીઓ વડે 

આકણસ્મક જ બર્ા પાિી કાપવા લાગ્યા. અન ેસૌના આશ્ચયા વચ્ચે તરાપો થોડો 

સામા ણકનારા તરફ ખસ્યો. હવે બર્ા હડસેલિામાંથી હલેસિામાં પ્રવૃત્ત થયા 

અન ે દમ દઈને મચી પડયા. તરાપાની શોર્ પછી, હલેસાાંની આ નવી શોર્ 

આકણસ્મક જ થઈ ગઈ હતી. 
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     સામે કાાંઠે પહોાંચી, ણશકાર પતાવી, બર્ી મતા થડ સાથે બાાંર્ી દેવામાાં આવી. 

આવ્યા હતા તેમ બર્ા પાછા કોતરો ભેગા થયા. આ વખતે તો તેમિે વીસેક 

બકરાાં માયાું હતાાં. બર્ી બાનુઓ માટે નવી ફેશનનાાં, ર્ોળાાં બખ્ખ જવેાાં, ચામડાાં 

હાજર હતાાં! દસેક ણદવસ આ પ્રવૃણત્ત એકર્ારી ચાલી. દરકે વખતે નવા 

આણવષ્કારો થતા રહ્યા. પાાંચાએ બીજી વીસેક ડાળીઓ આ થડ સાથે બાાંર્ી 

દીર્ી હતી. થડ હવ ેઆ ડાળીઓની નીચે રાખવામાાં આવ્યુાં હતુાં. હવ ેથડ ઉપર 

વળગીને બેસવાનુાં ન હતુાં. આરામથી પલાાંઠી વાળીને, તરાપા ઉપર બેસવાની, 

સરસ સગવડ થઈ ગઈ હતી. અનુભવે, પહોળાાં ફિાવાળાાં હલેસાાં પિ બનાવી 

દીર્ાાં હતાાં. આનાથી હવે તરાપો ણતવ્ર વેગે સામે પાર જઈ શકતો હતો. 

      રૂપલી અન ેબીજી સ્ત્રીઓએ સરસ મજાનાાં, લીલા ચટ્ટક, વેલા અને ફૂલોથી 

વસ્તીના આ પહેલા વાહનને શિગાયુું. હવ ેતો આ નવા તરાપાની સહેલ બીજા 

બર્ાાંએ પિ માિી. યુવણતઓ અન ે ઘરડેરાાં પિ નદીની સહેલ લઈ આવ્યાાં. 

તરાપા ણવદ્યામાાં બરાબર ફાવટ આવી જતાાં બાળકોની વાનરસેના અને કૂતરાાં 

પિ આ લહાવો લઈ ચુક્યાાં હતાાં. હવે કામ પિ બહુ ઓછુાં  થઈ ગયુાં હતુાં. 

મોજમજાના કરવાના ણદવસો આવ્યા હતા. નદીના પ્રવાહને કાળા માથાના 

માનવીએ નાથ્યો હતો. હવે તે નાણવક બન્દ્યો હતો. 

      તેની જીવનનાવ હવે અનેક અિજાણ્યા પ્રદેશોમાાં સ્વૈરણવહાર કરવાની 

હતી. નહીાં કલ્પેલાાં, નવાાં સ્વપ્નો આકાર લેવાનાાં હતાાં. નવી સમ્પણત્ત અને નવા 

ભયો. નવી સગવડો અને નવી વ્યથાઓ. નવાાં સુખ અન ેનવાાં દુુઃખ. એક પ્રચાંડ 

ભણવતવ્યનાાં કમાડ આ ગોળવા, આ તરાપા, આ હલેસાાંએ ખોલી દીર્ાાં હતાાં. 

બર્ી જૂની વ્યવસ્થા કડડભૂસ્સ થઈને તૂટી પડવાની હતી. એક નવો જ સમાજ 

બહુ જ નજીકના ણક્ષણતજમાાં ઊગી રહેવા તલપાપડ બનીને તૈયાર ઊભો હતો. 

    આ પ્રણક્રયા અપણરવતાનશીલ હતી. મોજમજાની જ નહીાં પિ મૂશકદોડની 

પિ આ પ્રથમ શરુઆત હતી. હવ ેઅટકવાનુાં ન હતુાં. અને હવ ેછટકવાનુાં પિ 

ન હતુાં. નદીનુાં ર્સમસતુાં પૂર તો એક જ ણદવસમાાં ઓસરી ગયુાં હતુાં; પિ આ 

પ્રવાહ તો ણદન -બ -ણદન બળવત્તર થતો રહેવાનો હતો. એ પ્રવાહ માનવીને 

ક્યાાંથી ક્યાાં લઈ જવાનો હતો; તેની તો માત્ર જોગમાયાને જ ખબર હતી. કે પછી 

તેને પિ નહીાં?! 
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પ્રકરિ – ૧૪  : નવુાં જીવન 
   એક વરસ પછી… 

    રુપલી: “હાલ્ય ગોવા! બાબલાને જોગમાયાને પગે લગાડી આવીએ. હવે ત્રિ 

મણહનાનો તો થઈ ગયો.” 

    ગોવો: “હા! મનેય મનમાાં ક્યારનુાં એમ થતુાં હતુાં. આ અહીાંના કામમાાંથી તો 

ક્યારયે નવરાશ નહીાં મળે.”” 

   અને બન્નેએ ચાાંદો મોટો થાય, એ ણદ સાાંજ ેજવાનુાં નક્કી કયુું. હજુ કાલે જ 

ચાાંદાને કાળભૈરવ ગળી ગયો હતો, એની ચુાંગાલમાાંથી ફરી એક વાર ઊગરતાાં 

ચાાંદાને બે અઠવાણડયાાં લાગવાનાાં હતાાં. 

     હવે તો આખો કબીલો મેદાનોના પ્રદેશમાાં વસવા આવી ગયો હતો. જો કે, 

કોતરો અને ગુફાઓ જવેી રહેવાની મજા તાંબુમાાં ક્યાાં હતી? ત્રિ વળીઓને 

બાાંર્ી, જમીનમાાં ગાડી, ચાર ેબાજુ મોટાાં ચામડાાં બાાંર્ી, નાનકડી જગ્યામાાં બે 

જિ સુખ ેદુખ ેપડયાાં રહેતાાં. નીચે ઘાસની પથારી. પિ એમાાં ગમે ત્યાર ેઘુસીને 

કીડા ણવતાડતા. પિ એ ણસવાય કોઈ છુટકારો ન હતો. દરરોજ નદી ઓળાંગીને 

પેલે પાર જવાનુાં વર્ાર ેકિદાયક હતુાં. 

     દસ કબીલામાાંથી સાત આ પાર વસવા આવી ગયા હતા. દરકેની પાસે પેલે 

પાર જવા પોતપોતાનો તરાપો હતો. ત્રિ કબીલાવાળાને જીવવાની આ રીત 

પસાંદ આવી ન હતી. એ લોકોને પવાત અને જાંગલ ઉપર ણશકાર કરવાની પરાંપરા 

છોડવામાાં શાિપિ લાગ્યુાં ન હતુાં. મેદાનોમાાં ન મળતા સૂકા મેવાની સાટે એ 

લોકો નદી પારનુાં વર્ારાનુાં મારિ અને ચામડાાં મેળવી લેતાાં. આ આદાન 

પ્રદાનની નવી પ્રણક્રયા પિ આ નવા પ્રસ્થાન થકી ઉદ્ ભવી હતી. આ બન્ન ેપક્ષે 

ફાયદાકારક પિ હતુાં. નદીપારમાાં વસતા સૌને આમ સૂકા મેવા મળી જતા. 

િેપારિો જન્દ્મ પણ થઈ ચૂક્ો હિો. 

    મેદાનમાાં વસ્તી પિ કૂદકે ને ભૂસકે વર્તી જતી હતી. કામનુાં ભારિ ઓછુાં  

થયુાં હતુાં. ડુાંગરાળ પ્રદેશ કરતાાં રોગચાળો અને મરિ પિ ઘટ્ાાં હતાાં. પિ 
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ણશકારીઓ વર્તાાં ણશકાર દૂર ભાગવા માાંડયો હતો. આથી હવ ેતેઓ સવારના 

નીકળી પડતા અન ેદૂરથી ણશકાર મેળવી સાાંજ ેપાછા આવતા. 

     અમુક કબીલાવાળાઓએ વળી નવી જ રસમ અપનાવી હતી. એમિે 

એમના તાંબ ુનદીથી દૂર ગાડયા હતા. જમે જમે ણશકાર દૂર થતો જતો, તેમ તેમ 

એ લોકો તાંબુઓ પિ આગળ લઈ જતા. એ લોકો ભટકતા થઈ ગયા હતા. ણનત 

નવી જગ્યાએ નવી ઉતે્તજના એમને વર્ાર ેપસાંદ આવતી. નવી નવી જાતનાાં 

પ્રાિીઓ સાથે મુકાબલો પિ થતો. અન ે જાતજાતનાાં ચામડાાં પિ મળવા 

માાંડયા હતા.  નદીની સાથે મળી જતાાં નાનાાં નાનાાં ઝરિાાંઓમાાંથી પાિી પિ 

મળી જતુાં હતુાં. રખડતા થઈ જવાને કારિે એ લોકો ડફેર તરીકે ઓળખાવા 

લાગ્યા.  

      નદીથી ઘિ ેદૂર એક મોટુાં  સરોવર હતુાં. એક કબીલાએ તો છેક એ સરોવરને 

કાાંઠે વસવાટ શરુ કયો હતો. ત્યાાં નવી જાતનાાં ફળોનાાં અનેક ઝાડ પિ હતાાં. 

કેળાાં, કેરી, જામફળ, રાક્ષ હવ ેવપરાતાાં હતાાં. સરોવરમાાં મોટી માછલીઓ પિ 

હતી. પાતળા રસેાના છેડે અિીદાર હાડકાાંનો હૂક અન ેકીડા બાાંર્ી માછલીઓ 

પકડવાની કળા આ કબીલાવાળાઓએ સાધ્ય કરી હતી. ણશકારની પાછળ 

દોડવા કરતાાં આ બહુ જ સરળ કામ હતુાં. નાના છોકરાાંઓ પિ આ કરી શકતા 

હતા. આથી તેમિે સરોવરના કાાંઠા પર પોતાનો વસવાટ બનાવ્યો હતો. 

     આમ નદી ણકનાર ેટેકરાઓમાાં, થોડીક જ જગામાાં, અન ેસદીઓથી એક જ 

ઢાળે રહેનારી, આ પ્રજા ઘિા મોટા પ્રદેશમાાં ણવસ્તરી ગઈ હતી. હવે 

જીવનપધ્ર્ણત પિ જાત જાતની અન ે ભાતભાતની બનવા માાંડી હતી. દરકે 

જગ્યાની પોતાની એક અલગ રસમ ણવકસવા માાંડી હતી. પણરવતાનનો વાયરો 

જોરદાર ઝડપે ફૂાંકાવા માાંડયો હતો. 

િિી િિી જીિિ શૈલીઓ આકાર લેિા માંડી. 
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    પિ આપિા આ ચાર ભેરુઓએ તો કદી જુદા ન પડવાનો સાંકલ્પ કયો 

હતો.  ગોવા અને રૂપલી વચ્ચે ઉપરોિ સાંવાદ ચાલી રહ્યો હતો; 

એટલામાાં, તેમના તાંબ ુપાસે બીજા ત્રિેય ભેરુ આવી પહોાંચ્યા.  

    પાાંચો: “કેમ ગોવા! આમ સૂનમૂન બેઠો છે? શુાં ણવચાર કર ેછે?“  

    ગોવો: “અમે પૂનમ પર જોગમાયાની ગુફામાાં જવાનો ણવચાર કરીએ છીએ. 

આ બાબલાને પગે લગાડવા.” 

    ત્રિ ેભાઈબાંર્ો બોલ્યા, “હેંડ લ્યા! અમેય હાર ેઆવશુાં. આ કાળુનો બાબલો 

ય એવડો જ થ્યો છે ને? ” 

      આમ બે અઠવાણડયા પછીનો કાયાક્રમ નક્કી થઈ ગયો.  
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પ્રકરિ – ૧૫  : નેસડો 
   એટલામાાં લાખાની નજર ગોવાના તાંબુની બાજુમાાં બાાંર્ેલ એક બકરી અને 

તેના એક નાના બચ્ચાાં ઉપર પડી. લાખો: “કેમ આને કાલ માટે બાાંર્ી રાખ્યાાં 

છે?” 

     રુપલી:” ના લાખાભાઈ. ચાર ણદ’ પહેલાાં મને આ બચાડાાં બચ્ચાાં અને એની 

મા પર હેત આયુાં, તે ગોવાને કહ્યુાં કે, આને મારીશ નહીાં. બકરીનાાં આાંઉ બવ 

ભરલેાાં હતાાં; એમાાંથી દૂર્ દોહીને મારા બાબલાને પાયુાં. મારુાં  બહુ ઓછુાં  આવે 

છે; તે આજ ેબચાડો બરાબર ર્રાઈને સૂતો છે.” 

      ત્રિે દોસ્ત બોલી ઉ્યા,” લે! કર વાત. આ નવી વાત લાવ્યાાં, તમે તો.” 

      રૂપલી,” ઈમને ય હવે અમારી હાર ેફાવી ગયુાં છે. ઈમનેય જાંગલી જનાવરનો 

ભો ઓછો થયો છે ને! “ 

       ગોવાએ હસીને કહ્યુાં, :” જ્યારનો આ બાબલો આયો છે, ત્યારની આ રૂપલી 

બદલાઈ જ ગઈ છે. એનુાં હેત હવે ચાર ેકોયા ઊભરાય છે!” 

       બર્ાને જાનવર પાળવાની આ રીત સાવ અજબ લાગી. રક્ષિ માટે કૂતરા 

અન ે ઉાંદરનો ત્રાસ ઓછો કરવા ણબલાડીઓ તો બર્ા પાળતા; પિ ભક્ષ્યને 

પાળવાની આ રીત તેમને નવી જ લાગી.  પાાંચાનુાં ફળદુ્રપ ભેજુાં  તરત ણવચાર ેચઢી 

ગયુાં. એન ેણવચાર ેચઢી ગયેલો જોઈ, ગોવાએ કહ્યુાં,” કેમ લ્યા, પાાંચા, શો ણવચાર 

કર ેછે?” 

     પાાંચો -” આવા ઘિા બર્ાાં બકરાાં પાળ્યાાં હોય તો? ણશકાર માટે દોડવાનુાં જ 

નહીાં. બાાંર્ેલા એકને વર્ેરી દેવાનુાં. અન ેરોજ દૂર્ મળે એ નફામાાં. ખાલી એમને 

માટે પાિી અન ેઘાસ લાવવા પડે એ જ ને? “ 

     બર્ા પાાંચા પાંણડતની બુણિ ઉપર વારી ગયા. પિ કાળ ુતરત બોલ્યો. “એ તો 

વરુ અન ેણશયાળ પેંર્ા પડયા નથી ત્યાાં લગિ. રાતેય એમનાથી આ બકરાાંને 

બચાવવા જાગતા રહેશો? આ તો મોટી પળોજિ ઊભી કરી. “ 
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      પિ પાાંચો જનેુાં નામ. હાર માને તો પાાંચો શાનો? એ કહે, “તાંબુની ચાર ેપાસ 

નાના છોડવા વાવી દેવાનાાં. વરુ કે ણશયાળ થોડા કૂદીને આવવાનાાં છે?” 

     બર્ાને થયુાં કે, ફરી આને ણવચારવાયુ થયો લાગે છે. અર્ા એની મશ્કરી કરવા 

લાગ્યા. રૂપલી પિ ખી ખી કરતી એમાાં જોડાઈ. “પાાંચાભાઈ! કેટલાાં ઝાડ 

વાવશો? અન ેત્યાાં લગિ તો આ બકરીને અમે નહીાં તો વરુ ક્યારનાાં ય ચાાંઉ 

કરી જશ.ે” 

      પાચો,” કાલે વાત. બર્ાને કાલે ભેગા કરી; લાઠીઓ રોપી દેશુાં.” 

      હવે બર્ાાંને પાાંચાનો પ્લાન સમજાયો. હમ્મેશની જમે પાાંચો વર્ુ મગજવાળો 

પૂરવાર થયો હતો. બીજા ણદવસ ે આજુબાજુમાાં રહેતા બર્ા જુવાણનયાઓની 

ટોળી થોડે દૂર આવેલા ઝાડીવાળા ણવસ્તારમાાં પહોાંચી ગઈ. દસ બાર ઝાડ 

જમીન દોસ્ત થઈ ગયાાં. એમની સીર્ી સીર્ી લાકડીઓ ભેગી કરી, અને ગોવાના 

તાંબુની બહાર ઠાલવી. એ પછીના ણદવસ ે પાાંચાની દોરવિી હેઠળ, ગોવાના 

તાંબુની ચારબેાજુ લાઠીઓની વાડ ઠોકાઈ ગઈ. એ લાઠીઓની વચ્ચે કાાંટા અને 

ઝાાંખરાાં પિ લગાવાઈ ગયાાં. બકરીબાઈ અન ેએના બચ્ચાને માટે સરસ મજાની 

વાડ બની ગઈ હતી. એક નહીાં પિ દસ બકરી રાખી શકાય એટલી જગ્યા થઈ 

ગઈ હતી. એક બાજુ ખાડો કરી, નદીનુાં પાિી પિ ઠાલવી દીર્ુાં. રુપલી અને 

બીજી સ્ત્રીઓ બીજી ચાર બકરીઓને બચ્ચાાં સાથે પકડી લાવી; અને વાડમાાં 

આશરો આપ્યો. હવે તો આ બર્ીઓને બાાંર્વાની જરુર પિ ન હતી. ભયથી 

થોડી શાાંત પડી એટલે એ બર્ીય આ નવા આશરામાાં મહાલવા લગી. 

      ગોવો અન ેરુપલી હવે વાડીવાળાાં બન્દ્યાાં હતાાં. 

      અન ેઅનુકરિને કેટલી વાર? એક અઠવાણડયામાાં તો આજુબાજુના બર્ા 

તાંબુઓ વાડોથી ઘેરાઈ ગયા. અને બર્ે બકરીઓ અન ેઘેટાાં પૂરાઈ ગયાાં. 

     પનૂમ આવતાાં પહેલાાં એક માના પ્રાિી-પ્રેમમાાંથી, પહેલો નેસડો આકાર લઈ 

ચકૂ્યો હતો. 
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પ્રકરિ – ૧૬  : પૂનમનો મેળો 
      નદી પાર કરી નવાાં પ્રસ્થાન શરુ કરનાર ગોવો, બર્ા કબીલાઓનો માનીતો 

નેતા બની ચૂક્યો હતો. તેને ખબર ન પડે એ રીત,ે પૂનમના ણદવસ ેજોગમાયાના 

દશાનનો કાયાક્રમ બર્ે જાહેર થઈ ચકૂ્યો હતો. ‘બર્ી વસ્તીએ ત્યાાં ભેગા થવુાં.’ 

એવો સાંદેશો બર્ાને મોકલવામાાં આવ્યો હતો. 

   અન ેએ શુભ ણદવસ આવી પહોાંચ્યો. બર્ા કબીલાઓ પોતપોતાની મતાનુાં 

પ્રદશાન કરવા આતૂર હતા. માાંડ જ હવ ે એકેબીજાને મળાતુાં હતુાં, એથી એ 

આકાાંક્ષા પિ પૂરી થવાનો હરખ હતો. જુવાણનયાાંઓને નવા કે નવી સાથીદારોને 

જોવાની, જાિવાની અને પ્રિય ણવકસાવવાની પિ આતૂરતા હતી. 

   આમ જાતજાતની અણભલાષાઓની વચ્ચે નદીના એ જૂના કાાંઠે બર્ા બેગા 

મળ્યા. સૌનો હરખ તો માતો ન હતો. બર્ાાંએ હેતથી રૂપલીના બાબલાનાાં 

ઓવારિાાં લીર્ાાં. સસલાાંની પાાંસળીના મિકાથી બનાવેલી માળાઓ તેને 

પહેરાવી. કોઈ તેને માટે નદીની રતેમાાંથી ભેગી કરલેાાં નાનકડા શાંખોની માળા 

લાવ્યુાં હતુાં. તે તેને પહેરાવી. એ બચાડો નાનકડો જીવ તો આ બર્ા ર્સારાથી 

ગભરાઈને ભેંકડા તાિવા લાગ્યો. 

   ગોવાની વસ્તી પાળેલી બકરીઓ સાથે લાવી હતી. ચામડાની કોથળીઓમાાં 

રાખેલુાં, બકરીઓનુાં દૂર્ નાનાાં બાળકોને હોાંશથી પીવડાવવામાાં આવ્યુાં. 

બકરીઓને પૂરવાની વાડ અન ે નેસડો બનાવ્યાની વાતો બર્ાને આશ્ચયામાાં 

ગરકાવ કરી દેતી હતી. પાછા વળતાાં બર્ાાં આ નવતર પ્રયોગને નજર ેણનહાળવા 

આતૂર હતા. 

     રઝળતા ડફેરો ણશકાર કરલેા પ્રાિીઓનાાં અવનવા ચામડાાં અને શીાંગડાાં 

લઈન ે આવ્યા હતા. એમાાંયે સાાંઢનાાં મોટાાં અને વજનદાર શીાંગડાાં બર્ાના 

કુતૂહલનો ણવષય બન્દ્યાાં હતાાં. એ વળી એવી ખબર પિ લાવ્યા હતા કે, બહુ 

દૂરનાાં ઘાસના મેદાનોના બીજા છેડે એક બીજી વર્ાર ેમોટી નદી હતી અને તેમાાં 

પહાડ જવેા મોટા, મોટી સૂાંઢ અન ેલાાંબા દાાંતવાળા, કોઈક અજાયબ જાનવરો 

મોટા ટોળામાાં વસતા હતા. નદીમાાં ભયાનક દેખાવના, પથ્થર જવેા, મોટાાં 

જડબાાં, અિીદાર દાાંત અન ેલાાંબા તાકાતવાળા પૂાંછડા ર્રાવતા ણહાંસક જળચર 
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પિ રહેતાાં હતાાં. આ બર્ી ખબરો સાાંભળી સમગ્ર વસ્તી એ ણવસ્તારની મુલાકાત 

લેવા પિ તત્પર બની હતી. 

    સરોવરના ણકનાર ે રહેતો કબીલો જાતજાતનાાં ફળો અન ે માછલીઓ સાથે 

લાવ્યો હતો. આ તો સાવ નવીજ ખાદ્ય સામગ્રી હતી. કેળાાં, કેરી અને જામફળ 

જવેાાં રસાળ ફળો તો બર્ાાંને બહુ જ ભાવ્યાાં. માછલી પકડવાની કળા પિ એક 

જિ બર્ાને બતાવતો હતો. 

   મૂળ કોતરના વાસીઓ હેરતભરી આાંખે આ બર્ી નવી સાંપદા ણનહાળી રહ્યાાં. 

એમને પોતાની મૂળ રસમ ણનભાવવાના ણનિાય ઉપર શાંકા-કુશાંકા પિ થવા 

માાંડી. 

    એમાાંનો એક જુવાણનયો તો બોલ્યો પિ ખરો. ”હેંડો લ્યા! આપિેય એ 

સરોવરને કાાંઠે રહેવા જઈએ.” 

   પિ એમના વડીલો મક્કમ હતા. એક વૃધ્ર્ વડીલ તરત કરડાકીથી બોલી 

ઉ્યા, “આપિા બાપદાદાઓએ સ્થાપેલી પરાંપરા કદી ન તોડી શકાય. 

જોગમાયાનો કોપ વહોરવો હોય, તો આ બર્ા ચાળા કરો. ખબરદાર કોઈ આ 

સુર્ારાવાળાઓ સાથે જોડાયા તો.”  

     વાતાવરિમાાં ગરમી આવી ગઈ. વડીલોની આજ્ઞા ઉથાપવી એ આ પ્રજાના 

સ્વભાવમાાં ન્દ્હોતુાં, પિ ણવરોહની આગ જવાણનયાાંઓના હૈયામાાં જલવા 

લાગી.  આનાંદોત્સવ વખતે માતાજીએ પ્રેરલેી શુભવાિી ઉચ્ચારનાર, પેલા સૌથી 

વૃધ્ર્ વડીલે આ વડીલને ખાળ્યા. નહીાં તો આ ણવવાદ મારામારી ઉપર આવી 

જાત. 

     વસ્તી એટલી તો બર્ી હતી કે, નદીકીનારાની જગા હકડેઠઠ ભરાઈ ગઈ 

હતી. કોઈએ રૂપલીને પૂછ્ુાં, ”અલી એ! આ બાબલાનુાં નામ શુાં રાખ્યુાં છે?” 

     રૂપલી કહે,” એ જોગમાયાના દશાન કર ેપછી, માતાજી જ ેસૂઝાડે તે.” 

    જોગમાયાની ગુફામાાં હવે એક કબીલાનો સમાવેશ પિ મુશ્કેલથી થાય તેમ 

હતુાં. બર્ા વારાફરતી ઉપર જઈ માતાજીને ભોગ ર્રાવી આવ્યા. કોતરોમાાં રહેતા 
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એક વડીલ ગુફામાાંની વ્યવસ્થા સાંભાળવા રોકાયા હતા. અન ે માતાજીને 

ર્રાવાતા બર્ા ભોગની પ્રસાદી વગર મહેનત ેઆત્મસાત્ કરતા હતા! ગોવો અન ે

રૂપલી પિ ત્રિ ગોઠીયાઓ અન ેતેમની પત્નીઓ સાથે જોગમાયાને પગે લાગી 

આવ્યા. સાથે ગોવા અને રૂપલીનાાં માવતર પિ હતાાં. 

    ગોવાની માએ કહ્યુાં,” આનુાં નામ ક્હાનો રાખીએ તો?” બર્ાએ આ નવતર 

નામને વર્ાવી લીર્ુાં. 

    આમ ને આમ સૂરજ ઢળવાની વેળા થઈ ગઈ. સૂરજનો લાલચોળ ગોળો 

પણશ્ચમાકાશમાાં ડુબુાં ડુબુાં થઈ રહ્યો હતો. પૂવામાાં કથરોટ જવેડો મોટો ચાાંદો ઊગી 

રહ્યો હતો. વીહાની નજર હમ્મેશની જમે આકાશ તરફ જ હતી. તે બોલી ઉ્યો, 

”ગોવો પાછો આવ્યો અને આપિે માતાજીની ગુફામાાં ઓચ્છવ મનાવ્યો હતો 

એવો જ ણદવસ આજ ેછે. જુઓ હરણિયુાં ચાાંદો ઊગતાાંની સાથ ેજ માથા ઉપર 

આવી ગયુાં છે.” 

    વીહો સરોવર કાાંઠે રહેતી વસ્તીનો, આર્ેડ વયનો, પુરુષ હતો. રાતે્ર તેની નજર 

આકાશ સામે જ તાકેલી રહેતી. સૂતા પહેલાાં ક્યાાંય સુર્ી, તે તારાઓ અને ચન્દ્રને 

ણનહાળ્યા કરતો. 

   વીહાની વાત સાાંભળી પાાંચાએ કહ્યુાં,” દર વષે આપિી બર્ી વસ્તી આ રીતે 

અહીાં મળે એવુાં નક્કી કરીએ તો?” 

   બર્ાાંએ આ સૂચનને ઉમળકાથી વર્ાવી લીર્ુાં.  

     જોગમાયાની છત્રછ્ામાાં શારદી પૂિમિો આ મેળો હવ ે કાયમી બની 

રહેવાનો હતો. 

    પિ બર્ાાં ભેગાાં થયાનો આનાંદ અને ઉલ્લાસ આમ થોડોજ વાતોના વડાાંથી 

સાંતોષી શકાય? કાનાને ઓવારિાાં લેતી, અન ેવારાંવાર તેડીને વ્હાલ કરતી, બર્ી 

સ્ત્રીઓ ઉભરાઈ રહેલા પોતાના હરખને વાચા આપવા આતુર હતી. એવામાાં 

કાળુએ ડફલી હાથમાાં લીર્ી અન ેજુના અન ેજાિીતા લયમાાં વગાડવા માાંડી. 

બર્ાાં ભેગાાં થઈ ગયાાં. એમના પગ નતાન કરવા માાંડયા. લાખા ને બીજા 

જુવાનીયાઓએ પિ પોતાના ઢોલ સાબદા કયાા. અન ે આનાંદોત્સવ 
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જવેા ઉન્દ્માદથી મેળો છલકાઈ ઉ્યો. ઢોલના ર્બુકે, નવી જીવનપધ્ર્ણતને વાચા 

આપતાાં નતાનના નવલા પ્રકારો ઊપસવા માાંડયા. એ ઉલ્લાસ-ગીતોમાાં હવ ે

માછલીઓ, કેરીઓ, સાાંઢ અન ે હાથી પિ ડોણકયાાં કરવા માાંડયા. ડફેરોના 

નાચની ણહાંચ તો એકદમ અદભૂત હતી. ણશકારની પાછળ ભાગતા રહેવાનો 

એમનો ઉન્દ્માદ નાચમાાં પ્રણતણબાંણબત થતો હતો. 

     ક્યાાંય સુર્ી આ હરખના ઓઘ ઊઘલતા રહ્યા. ચન્દ્રની શીતળ ચાાંદની 

નદીણકનાર ેભેગા થયેલી આ ણબરાદરીને હળ ુહળ ુપ્રકાશમાાં ન્દ્હવડાવવા માાંડી. 

શ્રમથી ઉપજલેા પ્રસ્વેદને સૂકવતી, પવનની લહેરખીઓ  દીલો ણદમાગને ઠાંડક 

આપતી હતી. 

    અન ેત્યાજ ‘અરરે!ે’ કરતી, એક સ્ત્રીની ભયાનક ચીસ ઊઠી. 

    સૌથી વૃધ્ર્ વડીલ જ્યાાં બેઠા હતા, ત્યાાં જ ઢળી ગયા હતા. એમની બાજુમાાં 

બેઠેલી એમની જીવનસાથી ડોસીએ આ ચીસ પાડી હતી. બર્ો તાલ બાંર્ પડી 

ગયો. રાંગમાાં ભાંગ પડી ગયો હતો. વડીલો તરત ત્યાાં પહોાંચી ગયા. ક્ષિેકમાાં જ 

જાહેરાત થઈ કે, બર્ા કબીલાઓના આદરપાત્ર એ વડીલનુાં પ્રાિપાંખેરુ ઊડી 

ગયુાં હતુાં. શોકની કાણલમાએ નતાનની લાણલમાને ગ્રસી લીર્ી. કાળભૈરવથી સૌનાાં 

આ સુખ, આ શાાંણત, આ ઉન્દ્માદ, આ સમૃણિ જીરવાયાાં ન હતાાં. એના પ્રકોપે 

જાણતના સૌથી વર્ુ આદરપાત્ર વડીલનો ભોગ લીર્ો હતો. 

   ઊાં ઘ ન આવી ત્યાાં લગિ સ્ત્રીઓએ મરણશયા ગાયા કયાા. પુરુષો દરકે 

ધ્રુવપાંણિએ શોકની મરિચીસ પૂરાવતા રહ્યા. બાળકો કાાંઈક અઘણટત બન્દ્યુાં છે, 

એ જાિી ણશયાાંણવયાાં બની એકમેકને ચોાંટીને ગલવાઈ રહ્યાાં; અન ેડૂસકાાં ખાતાાં 

ખાતાાં ણનાંદરને શરિ ેગયાાં.  બીજા ણદવસની સવાર સુર્ી નદીણકનાર ેજ રોકાઈ, 

મોાં સૂઝિુાં થતામાાં એમની અાંણતમણક્રયાનો સાંકલ્પ કરી; રુણદયામાાં ભારલેો અણગ્ન 

સમાવી, સાવ શૂન્દ્યમન્દ્સક બની, ઘેરાતી અને કકળતી આાંખોએ. અડર્ા 

ઊાં ઘરાટાાં, સૌ માાંડ માાંડ ણનરાદેવીન ેશરિ ેગયાાં. 
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પ્રકરિ – ૧૭  : ઉત્તરણક્રયા 
   બીજા ણદવસની વહેલી સવાર ે અમુક જુવાણનયાઓ અને સશકત વડીલો 

સદગતની અાંણતમ ણક્રયા માટે નીકળ્યા. જોગમાયાની ગુફા જ ેપવાત ઉપર હતી 

તેનાથી આગળ, પવાતની પેલે પાર, એક ઉાંડી ખીિ હતી. ત્યાાં મરિ પ્રસાંગ ણવના 

કોઈ કદી જતુાં નહીાં – ણશકાર માટે પિ નહીાં. એ કાળભૈરવની ખીિ કહેવાતી 

હતી. એ રસ્તે નીચે જતાાં એક બીજી ગુફા હતી. એમાાં બહુ અાંદરના ભાગમાાં, ચાર ે

બાજુ કાળમીાંઢ પથ્થરોની વચ્ચે ગુફા બહુ જ ઊાં ડે સુર્ી ણવસ્તરલેી હતી. ત્યાાં 

હમ્મેશ, ર્ોળે દહાડે પિ, કાળુાં ઘોર અાંર્ારુાં  રહેતુાં હતુાં. 

      મશાલો લઈને બર્ા એમાાં નીચે ઊતયાા. ઝાડની એક મજબૂત ડાળી સાથે, 

વેલાઓ વડે, ગુજરી ગયેલા વડીલનો દેહ કસીને બાાંધ્યો હતો. બે જિ એને ખભે 

ટેકવીને ચાલતા હતા. એ થાકે ત્યાર ેબીજા બે જિ આ ભાર પોતાના ખભે લઈ, 

આગળ વર્તા હતા. બે જિા મશાલથી અજવાળુાં પાથરી, આગળનો રસ્તો 

બતાવતા હતા. એ મશાલના અજવાળાથી ગુફાની દીવાલો ઉપર લાાંબા અને 

કાળા પડછાયા પડતા હતા અન ેભયાનક દૃશ્ય ખડુાં  કરતા હતા. જાિે ગુફાની 

દીવાલો આ પડછાયાઓથી જીવાંત બની ગઈ હતી. ઠેક ઠકાિ ેગુફાની ઉપરની 

છતમાાંથી ખારવાળુાં પાિી ઝમી ઝમીને ણચત્રણવણચત્ર, રાંગબેરાંગી ઝુમ્મરો અને 

થાાંભલાઓ લટકી રહ્યા હતા. એના પડછાયા પિ આ ભયાંકરતામાાં ઓર વર્ારો 

કરતા હતા.   

      હવે સમથળ જગ્યા આવી હતી. આગળ વળાાંક લઈ, ગુફા પેલી કાળઝાળ 

ખીિમાાં ખુલતી હતી, એમાાંથી ચળાઈને થોડોક પ્રકાશ આવતો હતો. ગુફાના 

એ બીજા નાનકડા પ્રવેશ દ્વારમાાંથી સૂસવાટા મારતો પવન, કાળજુાં  કાંપાવી નાાંખે 

તેવી તીિી ણસસોટીઓ સાથ ેપ્રવેશતો હતો. કાચાપોચા તો થથરી જાય એવા 

એ અવાજો કાળભૈરવની વાિી છે; એમ મનાતુાં. આથી માત્ર મરિ પછીની 

અાંણતમ ણક્રયા માટે જ લોકો અહીાં આવતા. સ્ત્રીઓ અને બાળકોને તો અહીાં 

આવવાનો ણનષેર્ જ હતો. 

     ડાઘુઓએ હવ ે ગુફાના તણળયે શબને ઊતાયુું. ગુફાના ઢોળાવના કારિ ે

વરસાદનુાં પાિી અહીાં માટી ઘસડી લાવતુાં હતુાં. કોઈક અકળ ફાટમાાંથી ભરાયેલુાં 
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વરસાદનુાં પાિી પવાતની અાંદર ઊતરી જતુાં હતુાં. બહુ થોડુાં  પાિી જ ગુફાના આ 

સૌથી નીચલા ભાગમાાં ભેગુાં થતુાં હતુાં. એ સૂકાતાાં જુના શબો ઉપર માટી પથરાઈ 

જતી હતી. વરસાદ બાંર્ થતાાં, બે ત્રિ ણદવસ ેઆ પાિી સૂકાઈ જતુાં હતુાં. વળી 

અહીાં ગુફાની બાજુઓ પર ખડક નહીાં પિ, માટીના થરના થર જામેલા હતા. 

આ જગ્યા કાળભૈરવની ગુફાની સૌથી ઠાંડી અને ભેજવાળી જગા હતી. આથી જ 

અાંણતમણક્રયા માટે આ જગા પેઢીઓથી વપરાતી હતી. મરિ બાદ મૃતાત્માને 

અહીાં શાાંણત અન ેઠાંડક મળે છે, એમ મનાતુાં. 

      બે જુવાણનયાઓએ લાાંબા અિીદાર પથ્થરો વડે એક લાબો ખાડો બનાવ્યો; 

અન ેશબને એમાાં સુવાડયુાં. સાથે લાવેલા હરિના શબને પિ આ ખાડામાાં સાથ ે

મુકુ્યાં. મૃતાત્મા માટે આ ભોગ ર્રાવવાનો ચાલ હતો. દરકે ડાઘુ પોતાની સાથે 

હાડકાાંઓની માળાઓ અન ેફૂલો લાવ્યો હતો. તે પિ દરકેે શબની ઉપર ચઢાવી. 

હવ ેબર્ા શાાંત બની ઊભા રહ્યા. 

       બીજા એક વયોવૃધ્ર્ વડીલે કરુિ સ્વરોમાાં સદગતને અાંજલી આપતાાં કહ્યુાં, 

     ” ઓ! કાળભૈરવ, અમારા આ પૂજ્ય વડીલ એમના જીવનના અાંતે, તમારી 

પનાહમાાં આવ્યા છે, એમના આત્માને શાશ્વત શાાંણત આપજો.” 

      બર્ા શાાંત બની ઊભા રહ્યા. સૂસવાટા મારતા પવનની સતત ણસસોટીઓ 

દ્વારા કાળભૈરવે નવાગાંતુક મૃતામાનો સ્વીકાર કયો. 

      હવ ે બર્ા બાજુના માટીવાળા થરો પરથી માટી ખોદવામાાં પ્રવૃત્ત થયા. 

થોડીક જ વારમાાં મરનાર વડીલ અન ેહરિનાાં શબો માટી નીચે દબાઈ ગયા. 

મરનારનો પુત્ર હવે ગુફાના સાાંકડા થતા થોડેક ઉાંચ ેઆવેલા ભાગમાાં આગળ 

વધ્યો. એક જ જિ ડોકુાં  બહાર કાઢી શકે એટલુાં બાકોરુાં  એ છેડે હતુાં. એિે 

એમાાંથી નીચે નજર કરી. આાંખ ન પહોાંચી શકે એટલા અગાર્ ઊાં ડાિ સુર્ી અને 

જોતાાં જ ચક્કર આવી જાય એવી, ખીિ તેને દેખાઈ. પવાતની ખડકાળ દીવાલ 

અહીાંથી સીર્ી નીચે સુર્ી ર્સી જતી હતી. આ જ તો કાળભૈરવનુાં ણનવાસસ્થાન 

હતુાં. તેિ ેછેલ્લી મરિપોક પાડી. ખીિની સામેની બાજુના પવાત પરથી આ 

મરિપોકના ભયાનક પડઘા પડતા રહ્યા. કાળભૈરવે અટ્ટહાસ્ય વડે મૃતાત્માને 

પોતાની પનાહમાાં હવે લીર્ો હતો. 
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       હવે સૌ આવ્યા હતા, તે રસ્તે કોઈ પિ અવાજ કયાા ણવના પાછા વળ્યા. 

બપોર થતાાંમાાં તો સૌ નીચે નદીણકનાર ેઆવી ગયાાં. મરનારના શોકમાાં આજ ે

સૌએ કાાંઈ જ ખાવાનુાં ન હતુાં. માત્ર બાળકોને ભોજન આપી સૌએ નત મસ્તકે 

મૃતાત્માને અાંજણલ આપી. ર્ીર ેર્ીર ેમરનારના ગુિગાન ગાતી વાતો શરુ થઈ. 

મરનારની વયોવૃધ્ર્ પત્નીને અન ેપુત્રને બર્ાાંએ ણદલાસો આપ્યો. 

      હવે સૌ પોતપોતાને થાનકે જવા પ્રવૃત્ત થયા. તરાપાઓ ભરાવા લાગ્યા. હજુ 

જુના કોતરોમાાં રહેતા કબીલા નદીકીનાર ેપોતાને સ્વસ્થાને જવા પ્રવૃત્ત થયા. 

આ છેલ્લી ટુકડીના વડીલથી બર્ાના ગયા બાદ બોલ્યા ણવના ન રહેવાયુાં. “જોયુાં 

ને? નદી ઓળાંગી એનુાં પણરિામ? આ એકલો નહીાં, નદીની ઓલી પાર જનારાાં 

બર્ા કાળભૈરવના ખપ્પરમાાં હોમાઈ જવાના છે.” 

     જુવાણનયાઓ મૂાંગે મોાંએ આ અવળવાિી સાાંભળી રહ્યા. વડીલોની 

આમન્દ્યાને કારિે એમનાથી કાાંઈ બોલાય તેમ ન હતુાં. પિ નદી ઓળાંગનારની 

સમૃણિ જોઈ એમની આાંખો પિ ઈષ્યાામાાં સળગી જતી હતી. સૌના અાંતરની 

આ કડવાશને આ શબ્દો વાચા આપી રહ્યા હતા. 

      પુનમના મેળાના બીજા દીવસ,ે અાંર્ાણરયાની શરુઆતની સાથે, થયેલ 

મરિના કાળઝાળ ઓથારમાાં અને ઈષ્યાાના દાનવના દાવપેચમાાં ણવખવાદના 

ણવષવૃક્ષનાાં બીજ રોપાઈ ચકૂ્યાાં હતાાં. 
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પ્રકરિ – ૧૮  : નેસડાનીએ મુલાકાતે 
      નદીની પેલે પાર રહેનારા પોતપોતાને થાનકે જતાાં પહેલાાં ગોવાના નેસડે 

રોકાયા. સૌને માટે આ સાવ અવનવી રહેવાની રીત જોવા જવેી રહી. પેઢીઓથી 

મુક્ત ચરતાાં પ્રાણીઓનો પીછો કરી, તેમમે ઝબ્બે કરી ક્ષુધા સાંતોષવી, એ જ 

એક્માત્ર વવકલ્પની સૌને ખબર હતી. પણ આમ પ્રાણીઓને પાળી પણ શકાય 

એ એક સાવ નવો જ વવચાર હતો. જીવન સાંઘષષની દોડમાાંથી સાવ નવરા થઈ 

જવાની આ તો પ્રવિયા હતી. રૂપલીની આ શોધ ઉપર સૌ વિદા થઈ ગયા. 

    પાાંચાના ભેજામાાંથી પેદા થયેલા વાડા પણ એક સાવ નવો જ વવચાર હતો. 

    સરવરીયે રહેતો વીહો બોલી ઉઠ્યો, “ તમે તો આ જનાવરોને આકાશના 

તારાની જમે બાાંધી દીધા.” 

    પાાંચો ” અલ્યા! વીહા, તારા માનીતા એ તારા ય આખી રાત િરતા રહે છે. 

આ તો આપણે બહાર કાઢીએ તો જ ચસકી શકે. તુાં  ત્યાર ેતારા જ જોયા કર. ”   

    અને વીહો કોઈ અગમ વવચારમાાં ડૂબી ગયો. ગોવો બોલી ઉઠ્યો,” કેમ વીહા, 

શુાં  વવચારમાાં ડૂડુબી ગયો?”’ 

   સદા દૂર દૂરના આકાશી પદાથો અને અવનવા વવશ્વના ખયાલોમાાં જ રમમાણ 

રહેતો વીહો ધીર ેરહીને કોઈ અગમવાણીથી ઊચયો, ”તમારા આ નેસડા જોઈ , 

મને કાાંઈક અવનવુાં દેખાઈ રહુ્ાં છે. કાાંઈક સાવ સમજણ ન પડે તેવુાં – આ 

તારાઓથી પણ વધાર ેજવટલ.” 

   ગોવો,”: અલ્યા! કાાંઈ સમજાય એવુાં બોલ ને.” 

   વીહો ,” મને સમજાતુાં હોય તો હુાં  તમે સમજાવુાં ને? મને કોઈ નવી જ દુવનયાઓ 

દેખાઈ રહી છે –  કદીય ન ભાળી હોય એવી. તમારા આ નેસડાએ કદાચ એને 

જન્મ આપ્યો છે. જમે આ તારાઓ આટલે દૂર છે, તેમ  જ તમે શરુ કરલેી આ 

બાાંધકામની રીત તમને, મને, આપણને, સૌને ક્ાાંના ક્ાાંય લઈ જશે; એમ મને 

દેખાઈ રહુ્ાં છે. કુદરતે આપેલા વસવાટના સ્થાને રાતના આશરા માટે આપણે 

તાંબુઓમાાં રહેવાનુાં શરુ કયુું. પણ આપણે તો મુક્ત જીવ જ હતા. તમે શરુ કરલેા 
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આ વાડામાાં જમે આ પશુઓને તમે બાાંધી દીધા છે, તેમ આપણે પણ બાંધાઈ 

જઈશુાં. પછી આપણે મુક્ત રીતે િરતા નહીાં રહીએ. એણે સજલેી માયામાાં આપણે 

એવા જકડાઈ જઈશુાં કે,એ બાંધનની ચુાંગાલમાાંથી છૂટવા આપણે પાછા 

ગુિાઓનો આશરો લેવો પડશે. આ નેસડા વધતા જ જશે. માણસો પણ પોતાને 

રહેવાના આવા વાડા બનાવશે. પછી એની સગવડ અને સલામતીથી  બધા 

એટલા ટેવાઈ જશે કે, એનાથી છૂટી જ નહીાં શકે. મને માણસને રહેવા માટેના, 

પહાડ જવેા ઉાંચા,  વાડાઓ બનતા દેખાઈ રહ્ા છે. એમાાં આપણે કલ્પી પણ ન 

હોય, તેવી સગવડો હશે. જીવન વધાર ેને વધાર ેજવટલ બનતુાં જશે. એ સગવડો 

મેળવવા આપણે વશકાર માટે દોડીએ છીએ એનાથી પણ વધાર ે દોડવુાં પડશે. 

દોડતા જ રહેવુાં પડશે. એમાાં કોઈ આરામ અને શાાંવત નહીાં હોય.“ 

    સૌ વીહાની આ અવળવાણી સાાંભળી હેબતાઈ ગયા. વીહા માટે સૌને માન 

હતુાં, એ કોઈએ ન જોયુાં હોય તેવુાં જોઈ શકતો. એને સૂરજ, ચાાંદો અને તારાઓ 

અલકમલકની વાતો કહી જતા. કોઈની નજર ન પહોાંચે ત્યાાં એની નજર 

પહોાંચતી. 

    આ ગાંભીરતા અને અસમાંજસને તોડતો કાળુ બોલી ઉઠ્યો, “ હેંડ હેંડ વીહા! 

તને અમારી અદેખાઈ આવે છે, એટલે આમ અવળુાં અવળુાં બોલે છે. એક વાર 

અમારી જમે નેસડો બનાવી જો, પછી તુાં ય એના મોહમાાંથી બહાર નહીાં 

આવે. ”    

   વીહો  કહે,”હુાં  એ  જ  તો કહુાં  છુાં . આ માયા આપણને બરાબરના િસાવવાની 

છે –  આપણે વશકારને િસાવીએ છીએ તેમ. અને એમાાં તો રોજ ેરોજ મરવાનુાં. 

આ હરણ તો એક જ વાર મર ેછે. આપણે તો મરતા જ રહીશુાં. જીવવાનુાં સાવ 

દોહ્લુાં બની જવાનુાં છે. ” 

   આ આષષદ્રષ્ટાની અમાંગળ વાણી અને એણે ઊભા કરલેા ઓથારમાાંથી ઉભી 

થયેલી ગમગીનતાને દૂર કરતો લાખો બોલી ઉઠ્યો ,”  એ બધી વાતો અમને ન 

સમજાય. હવે એમ કહે, અમને ઓલ્યા, પહાડ જવેા, મસમોટા જનાવર  ક્ાર ે

બતાવે છે?’ 
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      વાતનો આ વળાાંક સૌને ગમ્યો. વીહો પણ એના વદવાસ્વપ્નમાાંથી બહાર 

આવ્યો. આવતી પૂનમે દરકે કબીલાના ત્રણ ચાર સશક્ત જુવાનો સરવવરયે ભેગા 

થશ,ે એમ નક્કી થયુાં. ત્યાાંથી બધા ભેગા થઈને એનાથી ઘણે દૂર આવેલી મોટી 

નદી અને એન કાાંઠેના હાથીઓના એ પ્રદેશની મુલાકાત લેવાનુાં નક્કી કરી , 

બધાાં છુટાાં પડ્યા. 

   પણ વીહાની વાત ભમતારામ જવેા  ડિેરોના મનમાાં બરાબર જચી ગઈ. સદા 

િરતા અને વવચરતા રહેતા એમની  ણચચીત્તવૃવત્તને  પણ આ નેસડા ગમ્યા ન 

હતા. પોતાની જીવન પધ્ધવતમાાં વવશ્વાસ દ્રઢ કરીને  એ લોકો આગળ વધ્યા.  
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પ્રકરિ – ૧૯  : હાથીનો ણશકાર 
    અન ેએ પૂનમ પિ આવી પહોાંચી, બર્ા સરવણરયા નેસમાાં ભેગા થયા. વીસેક 

જિનો કાફલો ભેગો થયો હતો. ત્યાાંથી બર્ા વહેલી સવાર ેદખિાદી ણદશામાાં 

હાલવા માાંડયા. આખો ણદ આમ ચાલતા રહ્યા; ત્યાર ેએક મોટી નદી નજર ેપડી. 

મૂળ વતનના કોતરો જનેે કાાંઠે આવેલા હતા; તે નદી કરતાાં તો આ ક્યાાંય મોટી 

હતી. સામો કાાંઠો માાંડ દેખાતો હતો. 

     બર્ા એ પહાડ જવેા નવતર પ્રાિીને જોવા આતૂર હતા. પિ થાક 

બરાબરનો લાગ્યો હતો. બીજા ણદવસ ેવહેલી સવાર ેકામકાજ આરાંભવાનુાં નક્કી 

કરી બર્ા આરામ કરવા પોદળાની જમે પડયા. બીજ ે ણદવસ ે વહેલી સવાર ે

તરાપા બનાવવાનુાં કામ આરાંભાયુાં. ઝપાઝપ ચાર તરાપા તૈયાર થઈ ગયા. 

દરકેમાાં પાાંચ પાાંચ જિ આરૂઢ થયા. અહીાં નદીનો પ્રવાહ સાવ માંદ હતો. જમીન 

પિ સાવ સપાટ હતી. ક્યાાંય કોઈ પવાત નજર ેપડતો ન હતો. 

     નદીમાાં અડર્ે પહોાંચ્યા હશ,ે ત્યાાં જ ગોવો બરાડી ઉ્યો, “એ દેખાય! “ 

     બર્ાની આાંખો ણવસ્ફાણરત બનીને નજીક આવેલા સામા કાાંઠા પર મહાલતા 

હાથીઓના ટોળા ઉપર કેણન્દ્રત થઈ. આટલાાં મોટાાં પ્રાિી તેમિે કદી ભાળ્યાાં ન 

હતાાં. એમની તોણતાંગ કાયા, સતત હાલતા રહેતા સૂપડા જવેા કાન અને લાાંબા 

દાંતશૂળ જોઈ બર્ા આશ્ચયાચણકત બની ગયા. 

      દરકે તરાપા ઉપર એ લોકો ઊાં ચકી શકાય એટલા પથ્થર લાવ્યા હતા. ણકનાર ે

ઊતરીને બર્ા એક હાથી ઉપર અિીદાર પથ્થર ફેંકવા લાગ્યા. ણચડાઈને 

હાથીએ એમની તરફ દોટ મૂકી. એના જાડા ચામડા પર આની કોઈ અસર થઈ 

લાગતી ન હતી. 

     બર્ા મુઠીઓ વાળીને તરાપાઓ તરફ ભાગ્યા. માાંડ માાંડ જીવ બચાવી મૂમુળ 

ણકનાર ેસૌ પહોાંચ્યા. લાખો કહે,” આ પ્રાિીને આપિે કદી મહાત ન કરી શકીએ. 

ચાલો પાછા.” 
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      એમની જવાાંમદીને આ પડકાર હતો. ણવચારમાાં મગ્ન પાાંચા પાંણડતની સામ ે

બર્ા જોઈ રહ્યા. એના મગજમાાં કાાંઈક ગડમથલ ચાલી રહી હતી. 

     અન ેછેવટે એ બોલ્યો,” ખાડો ખોદો.” 

      કાળ,ુ“અલ્યા! પાાંણચયા, તારુાં  મગજ તો ઠેકાિે છે ને? કેમ તને ખાડામાાં 

પડવાની ઈચ્છા થઈ છે?” 

      પાાંચો, “ જુઓ. હાથીઓનુાં ટોળુાં દૂર જતુાં રહે ત્યાર ેઆપિે એક મોટો ખાડો 

ખોદી નાાંખીએ. એની અાંદર ઝાડપાનના વેલા અન ે કચરો ભરી દઈએ. પછી 

ટોળાની બીજી બાજુ જઈ; હોકારા પડકારા કરતા એ ટોળાને ખાડા તરફ 

આવવા મજબુર કરીએ. એકાદ બે હાથી તો જરુર એ ખાડામાાં ફસાશે જ.” 

      ગોવાએ પાાંચાની પીઠ થાબડી. એ પછીના ણદવસની સવાર પડતાાં સામો 

ણકનારો હાથી ણવનાનો નજર ેપડયો. પાાંચાની યોજના પ્રમાિે એક મોટો ખાડો 

ખોદી, એન ેપાાંદડાાં, નાની ડાળીઓ, વેલા ણવગેરથેી ભરી દીર્ો. બે જિા અગાઉ 

હાથીઓની ભાળ કરવા ગયા હતા, તે વાવડ લાવ્યા કે, નદીથી થોડે દૂર મેદાનમાાં 

હાથીઓનુાં ટોળુાં ચર ેછે. 

      ત્રીજા ણદવસની સવાર ેકાફલો લપાતો છૂપાતો, હાથીઓના ટોળાાંની બીજી 

પાર પહોાંચી ગયો. હવે પવન એમના તરફથી ટોળા તરફનો હતો. બર્ા મેદાનમાાં 

આવ્યા અને મોટેથી અવાજો કરવા લાગ્યા. એક જિ સાથે લાવેલ ઢોલ પિ 

વગાડવા માાંડયો. હાથીનુાં ટોળુાં માિસોની વાસથી અન ેઘોાંઘાટની આ હરકતથી 

વાજ આવી જઈ નદી તરફ વળ્યુાં. 

    પાાંચાની ણવચારપૂવાકની યોજના મુજબ બે હાથી ખાડામાાં ફસાઈ ગયા. હવે 

બર્ા ચપૂ બની તાણશરો જોતા રહ્યા. ટોળાના હાથીઓએ આ બે ફસાયેલા 

સાથીઓને કાઢવા વ્યથા પ્રયત્નો કયાા, પિ આ કામ એમને માટે અશક્ય જ હતુાં. 

એ બે હાથીઓને એમના નસીબ પર છોડી, ટોળુાં નદીણકનાર ેઆગળ ણવદાય 

થઈ ગયુાં. 

     બાકીની કામગીરી હવ ે સરળ હતી. પથ્થરો અન ે અિીદાર ભાલા મારી 

મારીન,ે બેય હાથીઓને મરિ શરિ કરતાાંય ખાસ્સી વાર લાગી. પિ હવ ેઆ 
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મારિને ઘરભેગુાં કરવાનો પ્રશ્ન ઊભો થયો. સાથ ેલેવાય એટલુાં માાંસ અને ખાસ 

તો લાાંબા ચાર દાંતશૂળ કાઢી, બર્ા સરવણરયા તરફ રવાના થયા. સરવણરયાની 

વસ્તી કદી ન જોયા હોય તેવા દાંતશૂળ જોવા ભેગી થઈ ગઈ. 

     વીહો તરત બોલી ઉ્યો, “જોગમાયાની ગુફામાાં, માતાજીને આ 

દાંતશૂળ અપાિ કરીએ તો?” 

     બર્ાાંએ સવાાનુમણતએ આ સૂચન સ્વીકારી લીર્ુાં. માતાજી આ નવા 

શિગારથી જરુર પ્રસન્ન થશ ેઅન ેસમગ્ર વસ્તીને આ્ણશષ આપશ ેએવી બર્ાાંન ે

તરત ખાતરી થઈ ગઈ.  

    હાથીના આ ણશકારની વાત બર્ા કબીલાઓમાાં વાયરાની જમે ફેલાતાાં વાર 

ન લાગી. જાણતના જુવાનોના આ નવા સાહસની બર્ ે વાહ વાહ થઈ ગઈ;  

ણસવાય કે, કોતરોમાાં રહેતી વસ્તી. એમના પેટમાાં તો ઈષ્યાાની આગ 

સળવળી ઊઠી.   
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ણવભાગ – ૩ 

પ્રણતશોર્ 
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પ્રકરિ – ૨૦, ઓતરાદા પ્રયાિ 
          ભુલો પવાત ઉપર ચઢતો જ ગયો. ચઢતો જ ગયો. છેક સમી સાાંજર ેતે પવાતની 

ટોચ ઊપર પહોાંચ્યો. રસ્તામાાં માાંડ એકાદ સસલાનો ણશકાર તે કરી શક્યો હતો. 

બેળે બેળે આગ પેટાવી તેિે ક્ષુર્ા સાંતોષી હતી. એક નાના ઝરામાાંથી પાિી 

પિ મળી ગયુાં હતુાં. ભૂખની આગ તો સાંતોષાઈ હતી; પિ અાંતરમાાં બળબળતી 

હુતાશિીને ક્યાાં કોઈ કરાર હતો? 

     સૂસવાટા ભયાા પવનના ઝપાટા તેના દેહને આવરી લેતા ચામડાના 

આવરિને થપથપાવી રહ્યા હતા. કડાકા અને ભડાકા જવેા અવાજો તેમાાંથી 

નીકળતા હતા. તેના મગજમાાં ચાલી રહેલા તુમુલ યુધ્ર્ને આ અવાજો વાચા 

આપી રહ્યા હતા. તેના જીવતરમાાં હવે કેવળ કડવાશ જ ભરલેી હતી – નકરી 

કડવાશ. કોઈ સાથી નહીાં; કોઈ સહારો નહીાં; કોઈ આશરો નહીાં. તે સાવ એકલો 

અન ેઅટૂલો પડી ગયો હતો. 

     જુવાનીની હરકતોનાાં સાપોણલયાાં સાંતોષી શકે તેવી કોઈ નમિી કાયા તેના 

નસીબમાાં ન હતી. અપ્સરા જવેી રૂપલી તો શુાં, કોઈ ગાંદો, ગોબરો, કદરુપો, 

નારીદેહ પિ તેની વાસના સાંતોષવા મળે તેમ ન હતુાં. એની મનમાનીતી, 

જન્નતની હૂર જવેી નારીના હાથે હાર ખાઈ તેને નાસી જવુાં પડયુાં હતુાં. એ વખત ે

અડર્ાાં ઢાંકાયેલાાં અાંગોમાાંથી નીતરતા રૂપલીના જોબનનુાં ણચત્ર હજી પિ તેની 

વાસનાને ણનરથાક ભડકાવી રહ્યુાં હતુાં. એક છોકરીએ તેને ભગાવ્યો હતો. તેની 

મદાાનગીની આનાથી વર્ુ કૂ્રર હાાંસી બીજી શુાં હોઈ શકે? 

    ‘આના કરતાાં તો ગોવા સાથે હાથોહાથની મારામારીમાાં તે મરિ શરિ થયો 

હોત તો સારુાં .’ - એવા ણવચાર ેતેનુાં મન ખાટુાં  અને કડવુાં થઈ ગયુાં હતુાં. જીવનમાાં 

હવ ેકોઈ રસકસ ન હતો. કોઈ આશા ન હતી. જીવતર ઝેર જવેુાં બની ગયુાં હતુાં. 

    તેને પવાતની એક કોર ઉપરથી પડતુાં મેલવાનો ણવચાર પિ આવી ગયો. એ 

બાજુ તો નજર નાાંખતાાં જ ચક્કર આવે તેવી, સીર્ા ઉતરાિ વાળી, ઊાં ડી ખીિ 

હતી. તેિે એ ણદશામાાં એક ડગલુાં ભયુું, પિ એ ઊાં ડા ગહ્વરને જોઈ એક લખલખુાં 

આવી ગયુાં. તેિે પગ પાછો વાળી લીર્ો.  
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    ‘િ ેજાિે મરી પણ િ શકે િેિો કાયર હિો.’ સાવ ણનગાત બની તે પોતાની 

જાતને કોસતો રહ્યો. 

     પવાતની પાછલી કોર, નીચે દખિાદી ણદશામાાં, એની જાિીતી નદી, વતનનાાં 

એ વહાલાાં કોતરો અને સામેના ણકનારાનાાં હણરયાળાાં મેદાનો દેખાતાાં હતાાં. છેક 

ણક્ષણતજમાાં એક બહુ જ મોટી નદી હોય તેમ પિ લાગતુાં હતુાં. આ બે નદીઓની 

વચ્ચે એક મોટુાં  સરોવર પિ દૃણિગોચર થતુાં હતુાં. 

    બાળપિની ણનદોષ રમતો અન ેસાથીઓ સાથેના ણનવ્યાાજ ખેલ તેને યાદ 

આવી ગયાાં. ભુલાના પીણડત હૃદયને આ આહ્લાદક રશ્ય અન ેભુતકાળની આનાંદ 

ઉલ્લાસની પળોની યાદ થતાાં, થોડીક આશાયેશ વળી. જગત તેને બહુ જ 

ણવશાળ ભાસ્યુાં. તેનો આક્રોશ અન ેકડવાશ થોડાાં હળવાાં થયાાં. 

    ‘કેટલા ખોબા જવેા પ્રદેશમાાં એ અન ેબીજા કબીલાઓ રહેતા હતા? કેટલી 

નાનકડી એ દુણનયા હતી? અન ેઓતરાદી ણદશાનો પ્રદેશ તો સાવ અજાણ્યો છે. 

દૂર દૂર સુર્ી કેવળ સુકો ભાંઠ પ્રદેશ જ. સાવ વેરાન રિ. ‘ત્યાાં કોઈ વસ્તી હશે 

ખરી? જોગમાયા જાિ.ે’ 

    એક ઝાટકા સાથ ેતેિે જોગમાયાની યાદ ભુલાવી દીર્ી. હવે એ તેની આરાધ્ય 

મા ન હતી. તેને પોતાની જાત ઉપર આવ્યો હતો; તેના કરતાાં વર્ાર ેણતરસ્કાર 

જોગમાયા ઉપર આવી ગયો. 

    ભુલાના મનમાાં આવા ણવચારો ચાલી રહ્યા હતા. ગોવા અન ેરૂપલી સાથેની 

અથડામિ બાદ તે પોતાના ઘેર ગયો હતો, પિ પોતાના જ ઘરવાળાાંઓએ તેને 

હાાંકી કાઢયો હતો. બીજા કબીલાઓમાાં પિ એ મૂઠભેડની અન ેભુલાની બદકાર 

નીણતની જાિ લઈને વાયરો કરી વળ્યો હતો. ત્યાાં એિે ર્ા નાાંખી જોવા અને 

આશરો લેવા ણવચાર કયો હતો; પિ ગોવાની વર્તી જતી લોકણપ્રયતા તેનાથી 

સાાંખી શકાય તેમ ન હતી. નદી ણકનારાના કોતરોના કોઈ કબીલા તેને હવે સાંઘર ે

તેમ રહ્યુાં ન હતુાં. ભુલાની હાલત ણત્રશાંકુ જવેી બની ગઈ હતી. કોિ જાિે કેટલાય 

દહાડા તે ગાાંડાની કની જાંગલમાાં ભટક્યો હતો. પિ ત્યાાં ક્યાાં એકલા રહેવાય 

એવુાં હતુાં? જોગમાયાની ગુફામાાં પિ તેિે કેટકેટલી આરતો કરી હતી? પિ 
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જોગમાયા તે સાાંભળતી ન હતી. તેનો જોગમાયા પરનો ણવશ્વાસ અન ેશ્રધ્ર્ા નિ 

થઈ ગયાાં હતાાં.  

    પોતાની દુગાણત ઉપર એક ઊાં ડો ણનસાસો નાાંખી, ભુલો પવાતની ઓતરાદી કોર 

તરફ ઊતરવા માાંડયો. ચઢવા કરતાાં ઊતરવાનુાં બહુ સરળ હોય છે તેની પ્રતીણત 

તો તેને ક્યારની થઈ ગઈ હતી! 

    તેિે ઝડપભેર ખીિમાાં પ્રયાિ આદયુું. અાંર્ારુાં  થતામાાં તો તે પવાતની બીજી 

કોર ઊતરી ગયો હતો. અહીાં પ્રદેશ સાવ જુદો ભાસતો હતો. સાવ આછાાં પાતળાાં 

જ ઝાડ હતાાં. કાળભૈરવની ખીિ પિ આનાથી વર્ાર ેલીલોતરીવાળી હતી. 

આગળ તો સાવ નાનાાં ઝાાંખરાાં જ હતાાં. 

     થાકીને અને હતાશામાાં ગરકાવ થઈને ભુલો એક ઝાડ નીચે લથણડયુાં ખાઈને 

પડયો. એની આાંખ મીાંચાવામાાં હતી, ત્યાાં જ કાાંઈક ઠાંડો સ્પશા થયો. અને 

ફૂફકારાનો અવાજ પિ. અાંર્ારામાાં એને કાાંઈ દેખાતુાં ન હતુાં; પિ હાથ ફેરવતાાં 

કોઈ જાડો સાપ પસાર થઈ રહ્યો હોય તેમ તેને લાગ્યુાં. તે ભયભીત બનીને, 

અડબણડયાાં ખાતો દોડયો. ખુલ્લા મેદાનમાાં જ સલામતી વર્ાર ે રહેશ ે એ 

ખયાલથી તે ડગમગતા પગે આગળ ચાલ્યો. 

    ‘આગળ જવા કરતાાં સાપે તેને દાંશ દઈ કાલભૈરવની કને પહોાંચાડી દીર્ો હોત 

તો સારુાં .’ એવો કુણવચાર પિ તેને આવી ગયો. પિ ણજજીણવષા ક્યાાં તેને છોડે 

તેમ હતી? હવ ેતો એક ડગલુાં પિ તેનાથી આગળ ચાલી શકાય તેમ ન હતુાં. 

   તે બેભાન બનીને એ અજાિી ભોમકામાાં ઊાં ડી ણનાંદરમાાં ફસડાઈ પડયો. 
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પ્રકરિ – ૨૧, ભુલાનુાં ભીષિ સ્વપ્ન 
 

         જમે જમે રાત ઢળતી ગઈ, તેમ તેમ અાંર્કાર વર્ાર ેને વર્ાર ેગાઢ થતો 

ગયો. પવનના સૂસવાટા ઝાાંખરાાંઓમાથી પસાર થઈને તીિી ચીસો પાડતા 

હતા. ભુલાના અજાગૃત ણચત્તમાાં વ્યાપેલ હતાશાનો અાંર્કાર અન ેઅમાસની એ 

ઘોર અાંર્ારી રાતની જુગલબાંર્ી કોઈ ખોફનાક રાસડે હીાંચ લઈ રહી હતી. 

        અન ેત્યાાં જ દુરથી કોઈ તીવ્ર અટ્ટહાસ્યનો ભયાનક અવાજ જાગી ઊ્યો. 

ભયનુાં એક લખલખુાં ભુલાના રોમે રોમને કાંપાવી ગયુાં. અનેક આકૃણતઓના 

અટ્ટહાસ્યનો એ અવાજ જમે જમે નજીક આવતો ગયો, તેમ તેમ ભુલાનુાં સમગ્ર 

અણસ્તત્વ થરથરી ઉ્યુાં. 

     ટોળે ટોળાાં વળીને, ભયાનક નાચ નાચતાાં હાડણપાંજરો ભુલાને ઘેરી વળ્યાાં. 

તેમની આાંખોના ખાલી બાકોરામાાંથી લીલા ભુરા રાંગનો, ઝેરીલો રાંગ ચમકી રહ્યો 

હતો. એમના બોખાાં જડબામાાંથી લાલ અન ેકેસરી રાંગની જ્વાળાઓ ઓકાઈ 

રહી હતી. બન્ન ે હાથ વડે તાબોટા પાડવાથી થતી સૂકાાં હાડકાાંની થપાટો 

ભયાનક નાદ જગાવી રહી હતી. કોઈ અજાણ્યા ખૂિેથી ડાકલાાં અને ડમરુના, 

કાનના પડદા ફોડી નાાંખે તેવા અવાજો આવી રહ્યા હતા. આ મોતના તાાંડવનો 

રાસડો જમે જમે નજીક આવતો ગયો તેમ તેમ તેની ભયાનકતા બળવત્તર બનતી 

ગઈ. છેવટે એ બર્ી ભૂતાવળ ભુલાને ઘેરીને ણસ્થર ખડી થઈ ગઈ.  

      જાિ ેકે, એનો પ્રાિ બહાર આવી રહ્યો હોય એવી ભયાનક સાંવદેના ભુલાને 

ઘેરી વળી. એક હાડણપાંજર ે તેની તરફ હાથ લાંબાવ્યો અને તેના હોવાપિાને 

બળપવૂાક બહાર ખેંચી કાઢયુાં. ભુલાનુાં ખોણળયુાં જમેનુાં તેમ પડી રહ્યુાં, પિ ભુલો 

તેની બહાર આવી ગયો. તેિ ેજોયુાં કે, તે પિ હવે એક નરકાંકાલ બની ગયો હતો. 

માત્ર તેના તાજાાં હાડકાાં ઉપર ચોાંટેલાાં માાંસ અને ટપકતાાં લોહીનાાં ટીપાાં, તેની 

આકૃણતને ઘિી વર્ાર ેજુગુપ્સાપ્રેરક બનાવતાાં હતાાં. આ હાડણપાંજરી ભૂતાવળના 

નાચમાાં તે પિ ભળી ગયો. હવે તેને નારીદેહન ેભોગવવાની કોઈ વાસના રહી ન 

હતી. ગોવા કે કોઈ પિ પ્રણતસ્પર્ી ઉપર આણર્પત્ય જમાવવાની મહત્વાકાાંક્ષા 
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પિ શેષ રહી ન હતી. હવે તે આ ભયાનક ભૂતાવળનો એક ભાગ બની ગયો 

હતો. આમ ભયાનક રાસડા લેતાાં લેતાાં આગ અને ઝેર ઓકવાની રાંગત અનેરી 

હતી. ક્યાાંય સુર્ી આ રાસ ચાલતો રહ્યો. ભુલાને તેની હવે કોઈ બીક કે જુગુપ્સા 

ન રહ્યાાં. 

    છેવટે ઉષાનાાં આછાાં ણકરિોના ઉજાસમાાં ભુલાની આાંખો ખૂલી. તેના ણનગાત 

બનેલા દેહમાાં ફરી પ્રાિનો સાંચાર થયો. શબવત્ બનેલા શરીરની તેને ફરી 

અનભૂુણત થઈ. તેિે પગની આાંગળીઓ હલાવી જોઈ. તે હાડણપાંજરનો ભાગ ન 

લાગી પિ પૂવાવત ્હાડમાાંસની બનેલી તે અનુભવી રહ્યો. જમે જમે ભરભાાંખળુાં 

થતુાં ગયુાં, તેમ તેમ તેની ચેતના જાગૃત થવા માાંડી. તેની જૂની જાત, તેનુાં એ પુરાિુાં 

હોવાપિુાં નિ થઈ ગયુાં હતુાં. એક નવા ભુલાએ એ ખોણળયામાાં જન્દ્મ ર્ારિ કયો 

હતો – એક જ જીવન લક્ષ્ય સાથે – 

પ્રવિશોધ… પ્રવિશોધ… પ્રવિશોધ… 

   ભુલો ઊ્યો. તેની બર્ી અશણિ અને હતાશા ગાયબ થઈ ગયાાં હતાાં. તે 

સપાટાભેર ચાલવા માાંડયો. તેના ખોણળયામાાં કોઈ રાક્ષસી તત્વે ણનવાસ કયો 

હતો. કોઈ અજાયબ તાકાત તેને નવા ભણવતવ્ય તરફ દોરી, ખેંચી રહી હતી. 

આગળ એક નાના તળાવમાાં તેિ ેહાથ મોાં ર્ોયાાં. તળાવના પાિીમાાં પોતાનુાં 

પ્રણતણબાંબ તે ણનહાળી રહ્યો. 

     એ કોઈ બીજુાં  જ જિ હતુાં. 

    એક પાટલાઘો બાજુમાાંથી ર્ીમે રહીને સરકી. લપાક દઈને ભુલાએ પૂાંછડી 

પકડી તેને ઝાલી લીર્ી. આવો ણશકાર પહેલી જ વાર તેને હાથ ચડયો હતો. આ 

દલદલમાાં બીજુાં  તો શુાં હાથ આવે? જ ે મળ્યુાં તે સહી. હવ ે આનાથી તો તેિે 

જીવતર ટકાવવાનુાં હતુાં ને? ભૂખ સાંતોષી, પાિી પી તે આગળ વધ્યો. 

    નવી મળેલી આાંતણરક તાકાત અન ેઆ ખોરાક – પાિીના બળે તે આગળ ન ે

આગળ ચાલતો જ રહ્યો – વર્ાર ેને વર્ાર ેઉત્તર તરફ. કોઈ નવો સાથ મળી જાય 

તેની આકાાંક્ષામાાં. 
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પ્રકરિ – ૨૨, નવા પ્રદેશમાાં 
 

     કેટલા ણદવસ ભુલો ઓતરાદા ચાલતો રહ્યો હશ;ે તેનુાં તેને કોઈ ભાન ન હતુાં. 

પિ જમે જમે એ આગળ ર્પતો ગયો; તેમ તેમ વર્ુ ને વર્ુ વેરાન પ્રદેશ આવતો 

ગયો. પાિીના રિદ્વીપ વર્ુ ને વર્ુ ઘટતા ગયા. તેિે ઘોના ચામડામાાંથી 

સાચવીને મશક બનાવી લીર્ી હતી; જમેાાં તે પાિી ભરી શકતો હતો. એકલતા 

તેને હવ ેસદી ગઈ હતી. પિ વર્તી જતી ઠાંડી ખાળવા તેિે પહેરલેુાં ચામડુાં  હવ ે

પૂરતુાં ન હતુાં. કોઈ મોટુાં  પ્રાિી આ પ્રદેશમાાં મળવુાં પિ શક્ય ન હતુાં. 

     એક મળસકે તે ઠાંડીમાાં ઠૂાંઠવાતો હતો; ત્યાર ે તેને કોઈ નવી જ જાતના 

વરસાદની અનુભૂણત થઈ. ચાાંદની રાતમાાં તેિે સફેદ ફૂલો વરસતાાં અનુભવ્યાાં – 

સાવ ગાભલા જવેાાં, પિ ઠાંડાગાર ફૂલો. ઊઘડતા ઉજાસમાાં તેિે એક અદભૂત 

રશ્ય ણનહાળ્યુાં. સમસ્ત પ્રદેશ ર્ોળી બખ ચાદરથી ઢાંકાઈ ગયો હતો. હવે તો પાછુાં  

ફરી શકાય તેમ પિ ક્યાાં હતુાં? આ ઠાંડી કબરમાાં ઠૂાંઠવાતા ઠૂાંઠવાતા જ તેિે 

મોતને ભેટવાનુાં છે; એમ તે ણવચારવા લાગ્યો. એવામાાં દૂરથી કોઈના નજીક 

આવવાનો સાંચાર થતો લાગ્યો. બરફથી ઢાંકાયેલા એક ઝાાંખરાની ઓથે તેિ ે

છૂપાવા વ્યથા પ્રયાસ કયો. 

      પિ થોડીજ વારમાાં ચાર ણવશાળકાય, રાની કૂતરાઓ ભસતા ભસતા તેની 

તરફ દોડી આવ્યા અને તેને ઘેરી વળ્યા. આજુબાજુમાાં હતાાં એ થોડા ઘિા 

પથ્થરોથી તેિે એમના આક્રમિને ખાળવા પ્રયાસ કયો. આ કૂતરાઓની તરત 

પાછળ બે પહાડ જવેી ઊાં ચી, લાલચોળ મોાંઢાવાળી અને માથાથી પગ સુર્ી જાડા 

ચામડાના ણલબાશમાાં ઢાંકાયેલી બે માનવ આકૃણતઓ રણિગોચર થઈ. 

    ‘કૂતરાઓએ ફાડી ખાર્ો હોત તો વર્ાર ેસારુાં  થાત.’ – એવા ણવચાર ેભયનુાં 

એક લખલખુાં ભુલાને કાંપાવી ગયુાં. સાવ અજાિી કોઈ ભાષામાાં પેલી 

આકૃણતઓએ કૂતરાઓને પાછા બોલાવ્યા. ભુલાને કશુાંક પૂછ્ુાં, જમેાાંનો એક 

શબ્દ પિ ભુલો સમજી શક્યો નહીાં. એિે કેવળ ઈશારાથી સમજાવ્યુાં કે, તે 
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દણક્ષિ ણદશામાાંથી આવ્યો છે. દૂર ણક્ષણતજમાાં સાવ નાનકડી દેખાતી પવાતની 

કોર તરફ તે ઈશારો કર ેછે, એ પેલા સમજી શક્યા હોય તેમ ભુલાને લાગ્યુાં. 

     પેલા બે જિાઓએ પોતાની સાથે લાવેલા, ચામડાની વાર્રીઓમાાંથી 

બનાવેલા, દોરડા વડે તેને મુશ્કેટાટ બાાંધ્યો અને બે બાજુએ તેને બાવડેથી પકડી 

આગળ ચાલવાનો ઈશારો કયો. ઠાંડી અન ેભયથી ભુલો ધૂ્રજી રહ્યો હતો. એક 

જિાનુાં ધ્યાન તે તરફ ગયુાં. તેિ ેપોતાના શરીર ઉપરથી ઊતારીને એક જાડુાં  

ચામડુાં  ભુલાને ઓઢાડયુાં. તેિે આવા બે ચામડાથી પોતાનો દેહ ઢાાંક્યો હશ ેતેમ 

ભુલાને ખબર પડી. આભારની લાગિી ભુલાના મુખ પર ઊભરી આવી. પેલાએ 

ભુલાનો આ ભાવ સમજ્યો હોય તેવુાં ણસ્મત કયુું. 

      આમ ચાલતાાં ચાલતાાં બપોર પડી ગઈ. રસ્તામાાં એક કદાવર રી ાંછ સાથે આ 

ટુકડીની મૂઠભેડ થઈ. બે કૂતરા અન ેઆ બે કદાવર ણશકારીઓએ મળીને રી ાંછનો 

ખાતમો બોલાવી દીર્ો. હાથમાાં રાખેલા એક મજબૂત લાકડા સાથે તેમિે 

ણશકારને બાાંર્ી દીર્ો. એનો એક છેડો એમિે ભુલાના ખભા સાથે બાાંર્ી દીર્ો 

અન ેબીજો છેડો એક જિે પોતાના ખભે લઈ લીર્ો. બીજો જિ એ બને્નની 

આગળ આ હાઉસન જાઉસનને દોરતો ચાલ્યો. ઓલ્યા મહાકાય, જાંગલી કૂતરા 

તો આગળ ને આગળ દોડયે જતા હતા. 

     સાાંજ પડતાાંકને એક રિદ્વીપ આગળ આ લશ્કર આવી પહોાંચ્યુાં. ભુલાએ 

જોયુાં કે, ત્યાાં લાકડાાંની વળીઓની આસપાસ વીાંટાળેલા ચામડાાં વાળા, વીસેક 

તાંબુઓ ખોડેલા હતા કદાવર બાાંર્ાની. થોડીક સ્ત્રીઓ બહાર આવી અન ેઆ 

ટોળીનુાં અણભવાદન કયુું. સાથે પકડી લાવેલા, એક નવતર ણઠાં ગુજીને બર્ીઓ 

ટીકી ટીકીને જોઈ રહી. થોડી વાર ેજુદી જુદી ણદશાઓમાાંથી બીજી ટુકડીઓ 

પિ આવી પહોાંચી. દરકે ટુકડીએ ણશકાર કરીને લાવેલી મતા એ સ્ત્રીઓને હવાલે 

કરી. સ્ત્રીઓ હવે એ ણદવસના ણશકારને પકવવાના કામમાાં પરોવાઈ.  

      પથ્થરની એક ણશલા ઉપર એક પ્રભાવશાળી પુરુષ બેઠો હતો. તેિે ભુલાને 

પકડનાર એ બે જિાને ભુલાને છોડવા હુકમ આપ્યો; અન ેભુલાને પોતાની પાસે 
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આવવા જિાવ્યુાં. ઈશારાથી ભુલાએ લળી લળીને તે સરદારનુાં અણભવાદન કયુું. 

જમીન ઉપર નીચા પડી તેની શરિાગણત સ્વીકારવાનો ભાવ વ્યિ કયો. 

     ભુલાનો આ ણવવેક સરદાર સમજ્યો હોય તેમ લાગ્યુાં. ભુલાએ પોતાની છાતી 

ઉપર હાથ મુકી, ‘ભુલો’ એમ બોલી પોતાની ઓળખ આપી. 

સરદાર ે‘જગ્ગો’ એમ બોલીને પોતાની ઓળખ આપી. ભુલાને હૈયાર્ારિ બેસી 

કે, હવ ેતેનુાં જોખમ ઓછુાં  થયુાં છે. 

      ર્ીમ ેર્ીમે ઈશારાઓથી ભુલાએ સમજાવ્યુાં કે, તે ણક્ષણતજમાાં બહુ દૂર દેખાતા 

પવાતોની બીજી તરફથી આ પ્રદેશમાાં ઊતરી આવ્યો છે. જગ્ગા સરદાર અને 

તેના સાથીઓની આાંખો આશ્ચયામાાં ચમકી ઉઠી. તેમને માટે દણક્ષિની 

પવાતમાળા અભેદ્ય હતી. ત્યાાં દુણનયાનો છેડો આવતો હતો! ભુલાએ કોઈ 

અજાયબ રીતે અકસ્માત જ આ અભેદ્ય પવાતમાળામાાંથી પસાર થતો એક માત્ર 

ઘાટ શોર્ી કાઢયો હતો. આ રતુમડી અને કદાવર બાાંર્ાની પ્રજા એ પવાતની કોર 

સુર્ી ઘૂમી વળેલી હતી; પિ એ ઘાટ એમની નજર ેપડયો ન હતો. 

      થોડી વાર ેતાપિાની ચાર ેબાજુ આ નાનકડી જમાત ભેગી મળી અને જમિ 

પતાવ્યુાં. એક તાંબુ તાબડતોબ ઊભો કરી દેવામાાં આવ્યો અને ભુલાને એમાાં 

આશ્રય અપાયો. 

      રાતના અાંર્કારમાાં ભુલો એની ણનયણતએ એને કેવા પ્રદેશમાાં અને કેવા 

અજાણ્યા લોકોના પનાર ે લાવી દીર્ો છે; તેના ણવચાર કરતો રહ્યો. તેની રઢ 

બનેલી સાંકલ્પશણિ આ નવી શક્યતાથી બળવત્તર બનવા માાંડી. તેિે મનોમન 

નક્કી કયુું કે; ‘તે એમને માટે કામનો માિસ છે. ‘તેની પ્રતીણત, જગ્ગા અને તેના 

સાથીઓને કોઈ પિ રીતે કરાવવી; અને તેમની સાથે મૈત્રી વર્ારવી. 

      ભણવષ્યની યોજનાઓ ઘડતાાં ઘડતાાં ભુલાની આાંખો મીાંચાઈ ગઈ. 
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પ્રકરિ – ૨૩, અવનવો સમાજ 
 

       નવા પ્રદેશમાાં આવ્યે ભુલાને એક મણહનો થઈ ગયો. તે હવે આ નવા લોકો 

સાથે ઠીક ઠીક ભળી ગયો હતો. તેમની ભાષા પિ તે સમજતો અને થોડીક 

બોલતો થઈ ગયો હતો. 

     તેિે તળેટીમાાં ઊતયાા બાદ, જ ે દલદલ પસાર કયુું હતુાં; તેનો જગ્ગાના 

થાનકથી અાંત આવતો હતો. આગળનો પ્રદેશ સપાટ ઘાસના મેદાનોનો હતો. 

અહીાં વરસાદ બહુ જ ઓછો પડતો; પિ સ્નો અન ેબરફની વષાા થકી ઘાસને 

ઊગવા જરુરી પાિી મળી જતુાં હતુાં. વસાંત અને ઉનાળાની મોસમમાાં, માથોડાાં 

ઊાં ચુાં, અડાબીડ ઘાસ ઊગી નીકળતુાં. ભાગ્યેજ ક્યાાંક ઊાં ચા ઝાડ જોવા મળતાાં. 

    એ ઘાસના આર્ાર ેપાાંગરતી જીવસણૃિ પવાતની પેલે પાર આવેલી સૃણિ કરતાાં 

સાવ ણનરાળી હતી. અહીાં દોઢ માથોડા ઊાં ચા બાઈસનોનાાં ટોળે ટોળાાં હતાાં. 

તેમનાાં ચામડાાં આકરી ઠાંડી ખાળી શકે તેવાાં ખદ્દડ હતાાં. એ બાઈસનના ણશકાર 

પર નભતાાં રી ાંછો પિ અહીાં પાર વગરનાાં હતાાં. એ બાઈસનોએ ચરતાાં છોડેલા 

ઘાસના નીચલા ણહસ્સા પર સસલાાં, કાણળયાર, ણખસકોલી ણવ. નાનાાં પ્રાિીઓ 

નભતાાં. વળી એમના પર નભતાાં ણશયાળ, રાની ણબલાડા, જરખ, વરુ જવેાાં 

પ્રાિીઓ પિ ઘિી સાંખ્યામાાં જોવા મળતા. 

    અહીાંના માિસો પિ રુક્ષ અન ે ભરાવદાર વાન વાળા હતા. બાઈસનનો 

ણશકાર એ લોકો આસાનીથી કરતા. માાંસાહારી જાંગલી પ્રાિીઓનો ણશકાર પિ 

એ કરતા. આ કામમાાં વરુ જવેા, ઊાં ચા, ભરાવદાર પાળેલા કૂતરા તેમની સહાય 

કરતા. ભુલાએ જોયુાં કે, નવા પ્રદેશમાાં બહુ જૂજ પથ્થરો હતા. આથી ણશકાર માટે 

આ લોકો સાવ ણનરાળી જ રસમ અપનાવતા. મજબૂત કડીયાળી ડાાંગ સાથે 

ચામડાની મજબૂત વાર્રી બાાંર્ેલુાં ર્નુષ્ય આ લોકો વાપરતા. એનાથી છોડેલા 

તીર બહુ દૂર સુર્ી તાકી શકાતા – અને તે પિ અચુક સ્થાન ઉપર. એ તીરોની 

અિીદાર ટોચ ઉપર કોઈ જાંગલી વનસ્પણતનો રસ ચોપડવામાાં આવતો હતો. 

તીર સહેજ જ વાગતાાં, પ્રાિી બેભાન બની જતુાં. આથી અહીાં ણશકાર બહુ 
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સરળતાથી થતો. આ નવી રસમ જોઈ ભુલાને લાગ્યુાં કે, કેવળ પથ્થરો પર 

આર્ાણરત કોતરવાસીઓની ણશકાર અને રક્ષિની પધ્ર્ણત સાવ પછાત હતી. 

    એક ણદવસ આમ જ ણશકારની પાછળ પડેલી એક નાનકડી ટોળી સાથે ભુલો 

જઈ રહ્યો હતો. તેિ ેજગ્ગાને પુછ્ુ,” જગ્ગા, મને એક વાતની સમજ નથી પડતી. 

તમાર ે ત્યાાં આટલી બર્ી સ્ત્રીઓ છે તો પિ તે કેમ તમારી સાથે ણશકારમાાં 

આવતી નથી?” 

     જગ્ગો, “એમનુાં આમાાં કામ નહીાં. એમનુાં કામ છોકરાાં જિવાનુાં, અને મોટાાં 

કરવાનુાં. કેમ તમારી બૈરીઓ ણશકાર કર?ે” 

     ભુલાએ કહ્યુાં,” અમાર ેત્યાાં તો સ્ત્રીઓને અમે બહુ માન આપીએ. એમના કહ્યા 

પ્રમાિ ેજ બર્ો વહેવાર ચાલે.” 

     જગ્ગો હસી પડયો. “એટલે જ તુાં આવો ણનમાાલ્ય છે. મરદ એટલે મરદ. અને 

બૈરાાં એટલે બૈરાાં. તમારા ભગવાન પિ બૈરી જ હશ.ે” 

    ભુલો, “હા જ તો. અમે તો જોગમાયાની કૃપા માાંગ્યા વગર એક ડગલુાં પિ ન 

ચાલીએ.” 

    જગ્ગો ખડખડાટ હસી પડયો,” આજ ેપૂનમ છે. ચાલ આજ ેસાાંજ ેતને અમારા 

ભગવાનની આરતનો નાચ અન ેજાહેર જલસો માિવા મળશે. ર્રાઈને રાંગત 

માિજ.ે” 

     સાાંજ ેઅાંર્ારુાં  થતાાં બર્ાાં ભેગાાં થયાાં. આકાશમાાં આખા ચન્દ્રની ચાાંદની જામી 

હતી. વચ્ચે મોટુાં  તાપિુાં કરવામાાં આવ્યુાં. ચામડે મઢેલા એક મોટા ઢોલ ઉપર બે 

સ્ત્રીઓ નાની ડાાંગથી પીટતી હતી. એક જિ બાઈસનની ખોપરી માથે ચડાવી, 

મોટુાં  ચામડુાં  પહેરી; ર્િૂવા માાંડયો. જગ્ગાએ હાથમાાં ડાાંગ લીર્ી અને પેલાને 

હળવેકથી ફટકારવા માાંડયો. બીજા પિ ર્િૂતા ર્ૂિતા આ નકલી ણશકારમાાં 

જોડાયા. આ તાલ બરાબર જામતો ગયો. હીાંચ વર્તી ગઈ. પેલો બાઈસન 

વેશર્ારી હવે લથડવા લાગ્યો. અને છેવટે નીચે ગબડી પડયો. બર્ાાંએ 

તાળીઓના ગડગડાટથી આ બનાવટી ણશકારની સફળતાને વર્ાવી લીર્ી. 
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    ભુલો,” પિ તમારા ભગવાન ક્યાાં?”’ 

    જગ્ગો,” આ બાઈસન જ અમારા ભગવાન. એ લથડીને પડે; ત્યાર ેએમની 

કૃપા અમારા ઉપર ઊતરી ગિાય.” 

    ભુલો તો ભગવાનના આ સ્વરુપને જોઈને અચાંબો જ પામી ગયો.  

    અહી ંભગિાિ પૂજ્ય િહી ંપણ િધ્ય હિા! 

    ખાવાનુાં પત્યુાં અને પછી ભોગણવલાસ શરુ થયો. તાપિાના તાપે બર્ી ઠાંડી 

ગાયબ થઈ હતી. બર્ાાં ણનવાસ્ત્ર બની ગયાાં. કોઈ વનસ્પણતમાાંથી બનેલો આસવ 

પી બર્ા છાકટા બની ગયા.  જનેા હાથમાાં જ ેણવજાતીય વ્યણિ આવી; તેની 

સાથે જાહેરમાાં જાતીય સમાગમ શરુ થયો. એક સ્ત્રી ભુલાને પિ વળગી! ભુલાએ 

તેન બળપુવાક દૂર કરવી પડી. મોડી રાતે તાપિુાં ઓલવાતાાં, આ બર્ો ણવલાસ 

ખતમ થયો અને સૌ પોતપોતાના તાંબુ ભેળા થયા. 

    ભુલાને હવે આ જાણતની મનોવૃણત્ત સમજાઈ. અહીાં ભગવાન ણવશેની માન્દ્યતા 

સાવ ણનરાળી હતી. સ્ત્રીઓનો કોઈ આદર નહોતો. એ તો કેવળ ભોગનુાં સાર્ન 

ગિાતી હતી. સ્ત્રીઓ પિ આ જ માહોલમાાં ઘડાયેલી હતી. આચાર ણવચારનો 

કોઈ છોછ અહીાં નહોતો. આ અવનવા સમાજના આચાર ણવચાર જોઈ ભુલો 

હેબતાઈ જ ગયો. 

    ભુલાને પોતાના સાંસ્કાર માટે ઘડીભર ગૌરવ થયુાં. પિ તેને થયેલા અન્દ્યાય, 

અપમાન અન ેઅવજ્ઞાની ઘટના ઘિા વખત બાદ તાદૃષ્ય થઈ ગઈ. તેનો સુષુપ્ત 

રોષ પુનુઃ જાગૃત થઈ ગયો. 

  



[D
at

e]
 

 અનુક્રમણિકા 

 

85 

પ્રકરિ – ૨૪, ખાન 
       ભુલાને આ અવનવા સમાજની ઘિી બર્ી વાતો સમજમાાં આવતી ન હતી. 

આ સમાજના રીતણરવાજ, ઈશ્વર માટેની કલ્પના, સાવ ણબન્દ્ર્ાસ્ત જાતીય 

વહેવાર એ બર્ુાં એને અજીબોગરીબ લાગતુાં હતુાં. બાળકોના ઉછેરની 

જવાબદારી કોઈ લેતુાં ન હતુાં. સાવ બાળપિથી એ જાંગલનાાં ઝાડની જમે 

ઊછરતાાં. બસ! ચાલતાાં થાય ત્યાાં સુર્ી જ માની સાથે એ રહેતાાં. એ જવેાાં છૂટાાં 

થાય ત્યાર ેમાવડીઓ છુટકારાનો દમ ખેંચતી. પુરુષો તો આ બાબતમાાં સાવ 

બેધ્યાન જ રહેતા. માત્ર જુવાનીના ઉાંબર ેઆવી પહોાંચેલા છોકરાઓને ણશકારની 

કેળવિી આપવામાાં જ તેમની જવાબદારી પતી જતી. 

     ભુલાને લાગ્યુાં કે, નદી ણકનાર ેકોતરોમાાં વસેલો તેનો સમાજ આમના કરતાાં 

વર્ાર ેવ્યવણસ્થત હતો. આ પ્રદેશનુાં હવામાન પિ ઘિુાં વર્ાર ેણવષમ હતુાં. પિ 

એક વાત તેને સમજાઈ ગઈ કે, આ બર્ાાં કારિોને લીર્ે આ પ્રજા વર્ાર ેજોરાવર 

હતી. તાકાતના મુકાબલામાાં આ પ્રજા એના જૂના સાથીઓને ક્યાાંય પાછા પાડી 

દે, તેની તેને ખાતરી થઈ ગઈ. 

      આવા બર્ા ણવચાર કરતો ભુલો આળસ મરડીને તેના તાંબુની બહાર આવ્યો. 

બીજાાં બર્ાાં પિ બહુ જ મોડાાં ઉ્યાાં હતાાં. જગ્ગો એના તાંબુની બહાર કાાંઈક 

ગડપથલ કરતો જિાયો. ભુલો તેની નજીક જઈ પહોાંચ્યો. જોયુાં તો, તે એક 

તાંબુમાાંથી ચામડાાં બહાર કાઢ્તો હતો; અન ે થપ્પીઓ કરી, રસ્સાથી બાાંર્તો 

હતો. 

     ભુલો,” તમે આટલાાં બર્ાાં ચામડાાં ભેગાાં કયાું છે; તેનો ઉપયોગ શો?” 

     જગ્ગો, “કાલે સવાર ેહુાં  ખાનને મળવા જવાનો છુાં . આ બર્ાાં એન ેઆપવાનાાં 

છે. તુાં મારી સાથ ેઆવીશ?” 

     ભુલો, “ખાન કોિ?” 

     જગ્ગો,” ખાન અમારા જવેી ઘિી બર્ી વસ્તીનો હાકેમ છે. બર્ાાંએ એને 

ખાંડિી ચકૂવવી પડે. દર વરસે એક વાર અમાર ેએન ેગામ જવાનુાં. ત્યાાં જલસો 
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થાય, એ માિવાનો અને એમાાં આ બર્ી સામગ્રી એન ે ર્રવાની. એ અમને 

ઈનામમાાં ચમકતા પથ્થરો આપે, તે અમ ેઅમારી બાયડીઓને આપીએ. ત્રિ 

ચાર ણદવસ ત્યાાં રહી અમે બર્ા પાછા.” 

   હવે ભુલાને આ અવનવા પ્રદેશની સ્ત્રીઓના અાંગ પરનાાં ચકમકતા પથ્થરોનુાં 

રહસ્ય સમજાયુાં. 

    ભુલો,” હાકેમ એટલે શુાં? અન ેખાંડિી એટલે?” 

   જગ્ગો, “લે કર વાત. તને હાકેમ અન ેખાંડિી શુાં? એ ખબર જ નથી? તારા 

દેશમાાં કોઈ હાકેમ ન હોય? એન ેદર વષે ખાંડિી ન ચુકવવી પડે? એનુાં કહ્યુાં 

બર્ાાંએ માનવુાં ન પડે?” 

    ભુલો,” ના ર ેના. અમારા કબીલાના જ ેસૌથી ઘરડા વડીલ હોય તે અમારા 

પૂજ્ય. અમ ેતો એમનુાં કહેવુાં પ્રેમથી સાાંભળીએ. એ તો અમાર ેમાટે બાપથી પિ 

ણવશેષ ગિાય. એ તો અમને પ્રેમથી દોરવિી આપે. અમાર ે એમને કશુાં 

આપવાનુાં ન હોય. “ 

   જગ્ગો,” પિ આવા કબીલા કેટલા?” 

   ભુલો,” દસેક તો ખરાજ.” 

   જગ્ગો,” એ બર્ાાંનો ઉપરી કોિ?” 

   ભુલો,” અમાર ેએવો કોઈ ઉપરી ન હોય. અમને તો એવી કોઈ જરુર કદી લાગી 

નથી; અન ેએવો ણવચાર પિ અમને કદી આવ્યો નથી. શા માટે તમાર ેખાનનુાં 

કહ્યુાં માનવુાં જોઈએ? મને ઘિા વખતથી થતુાં હતુાં કે, તમ ેજરુર હોય તેના કરતાાં 

ઘિો વર્ાર ેણશકાર કરો છો. એ શુાં ખાનને માટે કરો છો? 

  જગ્ગો,” હા જ તો વળી. ખાનને ચામડાાં આપીએ તો જ તે અમને મોતી અન ે

ચળકતા પથ્થર આપે.” 

  ભુલો,” આ પથ્થર ભલે સારા દેખાય છે, પિ એ શા કામના?” 
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  જગ્ગો,” એ પથ્થર ઉપર તો અમારી બાયડીઓ ગાાંડીતૂર હોય છે. એ 

પહેરાવીએ તો જ એ અમારા પર રીઝે. નહીાં તો એ બર્ીયુાં અમને હાથ પિ 

લગાડવા ન દે.” 

  ભુલો, “ર્ારોકે, તમ ેએકસાંપથી આ બર્ુાં બાંર્ કરી દો તો? ણશકારની અને ચામડાાં 

તૈયાર કરવાની કેટલી બર્ી મહેનત ઓછી થઈ જાય?” 

  જગ્ગો, “તારી આાંખે જ ખાનનો રુઆબ અને તાકાત જોજ ેને. બર્ી સમજ 

આપોઆપ પડી જશ.ે” 

   ભુલાને થયુાં,’ આ ઊાં ચો, કદાવર બાાંર્ાનો અને ર્નુષબાિ વાપરતો જગ્ગો 

જનેાથી ડરતો હોય, તે ખાન તે વળી કેવો જોરાવર હશ?ે’ 

   આખી સવાર ચામડાાંની થપ્પીઓ બાાંર્વાનુાં કામ ચાલ્યુાં. બર્ાએ પોતાનાથી 

ઊાં ચકાય એટલાાં ચામડાાંની થપ્પીઓ બનાવી દીર્ી. સ્ત્રીઓએ પ્રાિીઓનાાં 

શીાંગડાાંઓની ભારીઓ બનાવી હતી. જમિ પતાવીને બપોર ેબે ત્રિ ણસવાયના 

બર્ા જુવાનો ખભે આ બર્ો સરાંજામ બાાંર્ીને નીકળ્યા. બે ત્રિ જિા ણશકાર 

અન ે સ્ત્રીઓના રક્ષિ માટે પાછળ રહી ગયા હતા. એક થપ્પી ભુલાએ પિ 

પોતાના ખભે બાાંર્ી. 

   બર્ુાં હાઉસન જાઉસન હવે ઉત્તર અન ેપૂવા ણદશા તરફ જવા નીકળ્યુાં. 
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પ્રકરિ – ૨૫, ખાનના ગામમાાં 
      આખો કાફલો વીસેક દીવસ ચાલતો રહ્યો. સાથે વજન હોવાને કારિે 

એમની ઝડપ ઘિી ર્ીમી હતી. બે ણકશોર વયના છોકરાઓ ણશકાર કરી 

જમવાની વ્યવસ્થા કરતા હતા. ર્નુષબાિ સાથે હોવાને કારિે આ કામ 

પ્રમાિમાાં ઘિુાં સહેલુાં હતુાં. એમનો ઉત્સાહ અનેરો હતો. એ બે છોકરાઓ તો 

ખાનની સેવામાાં રહી જવાના ઉત્સાહમાાં દોડતા અન ે કૂદતા હતા. વતન 

છોડવાની આ તાલાવેલી ભુલાને ન સમજાઈ. એની પોતાની તો વાત જ અલગ 

હતી. એ તો વખાનો માયો આ અવનવા દેશમાાં આવી ગયો હતો. એક ણનસાસો 

ફરીથી ભુલાના મોાંમાાંથી અનાયાસે નીકળી ગયો. 

    ભુલાએ જગ્ગાને પુછ્ુાં,” આ બે છોકરા ખાનને ત્યાાં રહી જવા કેમ આટલા 

બર્ા તલપાપડ છે?” 

    જગ્ગો, “તુાં જોજનેે? ખાનની સેવામાાં રહેવુાં એ શુાં વાત છે? હુાં  ખાનના બાપની 

સેનામાાં પાાંચ વરસ રહ્યો હતો. ખાનની સેનામાાં કામ કર ેએને બર્ો અનુભવ 

મળી જાય. એ કશેથી પાછો ન પડે. એટલે જ તો અમારી વસ્તીનો મને સુબો 

બનાવ્યો છે.” 

   સેના શુાં ને સુબો શુાં? ભુલાને આ બર્ી વાતોમાાં કાાંઈ સમજ ન પડી. બર્ી 

ઉટપટાાંગ વાતો. 

    એ લોકો જમે જમે આગળ વર્તા હતા, તેમ તેમ જાતજાતનો પ્રદેશ આવતો 

જતો હતો. ઝાડ પિ સાવ જુદી જ જાતનાાં હતાાં, સાવ અણિયાળાાં અને પાતળી 

સળી જવેાાં પાન હતાાં, નીચેથી પહોળાાં અન ેટોચ ઉપર સાવ સાાંકડાાં, એ શાંકુ 

આકારનાાં ઝાડ ભુલાએ પહેલી જ વાર જોયાાં. પ્રાિીઓ અન ે પક્ષીઓ પિ 

જાતજાતનાાં અને કદી ન જોયાાં હોય તેવાાં હતાાં. 

    છેવટે બર્ા ખાનના ગામની નજીક પહોાંચી ગયા. ભુલાએ જોયુાં કે, તેમની જમે 

બીજી ણદશાઓમાાંથી પિ આવી બીજી ટોળીઓ આવી રહી હતી. બર્ાની પાસે 

ખાનને ભેટ આપવા માટેનો જાતજાતનો સામાન હતો. 
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     ખાનના ગામમાાં તો હૈય ેહૈયુાં ભીાંસાય એટલી ભીડ હતી. જોગમાયાના મેળામાાં 

કદી આટલી તો શુાં, આનાથી દસમા ભાગની ભીડ પિ થતી ન હતી. ખાન 

તરફથી બર્ાના પડાવ માટે વ્્વસ્થા કરાઈ હતી. સાથે લાવેલો બર્ો સામાન 

ખાનના માિસોને આપી, જમિ પતાવી, બર્ા આરામ કરવા સૂતા. બીજા 

ણદવસે ખાનના દરબારમાાં જલસો થવાનો હતો અન ેબર્ા તેની આતુરતાપૂવાક 

રાહ જોઈ રહ્યા હતા. 

    બીજા ણદવસની સવાર ેભુલાએ જોયુાં કે, જાતજાતના માિસો ણવણવર્ જાતની 

વસ્તુઓ લઈને હાટડીઓ માાંડીને બેઠા હતા. જાતજાતના પથ્થર, મોતી, શાંખ, 

કોડીઓ, છીપલાાં, ઝબકારા મારતાાં ઝવેરાત, ણવણવર્ પ્રાિીઓનાાં ચામડાાં, 

જાતજાતની વનસ્પણતઓ અન ેઓસડો, કોઈક સફેદ દૂર્ જવેો ભૂકો, અને બીજી 

ઘિી બર્ી વસ્તુઓ – જનેા ઉપયોગ ણવશે ભુલાને કાાંઈ ખબર ન હતી. ઘિાાં 

ઊાં ટો પર સામાન બાાંર્ીને લાવ્યા હતા. બર્ા પોતે લાવેલી વસ્તુઓના 

ણવણનમયથી આવી વસ્તુઓની આપલે કરતા હતા. આવો નજારો ભુલાએ બાપ 

જન્દ્માર ેપિ જોયો ન હતો. 

   જગ્ગાએ કહ્યુાં,” આમાાંના ઘિા લોકો તો બહુ દૂરથી આવે છે. મોતી, શાંખ, 

છીપલાાં એ બર્ુાં તો છેક દણરયા ણકનારથેી આવે છે. કેટકેટલા સોદાગરોની પાસે 

હાથબદલી થઈને આ સામાન અહીાં સુર્ી પહોાંચ્યો છે.” 

   ભુલો,” દણરયો એટલે શુાં?”’ 

   જગ્ગો,” એ તો મેંય જોયો નથી. પિ એમ કહે છે કે, જનેે બીજ ેછેડે જમીન જ 

ન હોય તેવી એ ગાંજાવર નદી છે. અન ેએનુાં પાિી ખારુાં  ઊસ જવેુાં હોય. પી જ ન 

શકાય. આ સફેદ ભૂકો દેખાય છે ને? એ પિ એ દણરયાનાાં પાિીમાાંથી બને છે. 

લે ચાખી જો. “ 

  ભુલાએ એની ણજાંદગીમાાં પહેલી વાર ફાકડો ભરીને મીઠુાં  મોાંમાાં મુકુ્યાં. થુ, થુ, થુ.. 

કરીને એ થૂાંકી નાાંખવુાં પડયુાં. 

   ભુલાએ કટાિુાં મોાં કરી પુછ્ુાં,” આનો શો ઉપયોગ?” 
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    જગ્ગો,” આજ ે જલસો પતે પછી ભોજનમાાં મળશ.ે માાંસ ઉપર જરીક જ 

નાાંખવાનુાં, એ ખાવાનો સ્વાદ તો ચાખી જોજ.ે પછી સાદુાં  માાંસ તને ભાવશે 

નહીાં.” 

    ભુલો તો આ અવનવા દેશની બર્ી હેરતભરી નવી નવાઈઓ ડોળા ફાડીને 

જોતો જ રહ્યો. ત્યાાં જ એક ઊાં ટ બેઠુાં  હતુાં તે એકદમ ઊભુાં થઈ ગયુાં. ભુલો તો 

અડબણડયાાં ખાઈ ગયો. એની ઊાં ચાઈ જોઈને એન ે ચક્કર આવી ગયાાં. 

આજુબાજુના દસબાર જિ આ જોઈ ખડખડ હસી પડયા. 

    જગ્ગાની ટોળી હવે આગળ વર્ી. હાટની પાછળ ભુલાના માિસો 

જાતજાતના અાંગકસરતના ખેલ કરતા હતા. એમના કદાવર શરીર ઉપર ચમકતુાં 

અન ેચીકિુાં કશુાંક પ્રવાહી ચોપડેલુાં હતુાં. એમની કુસ્તીના દાવપેચ જોઈ ભુલાને 

એમ થયુાં કે, એકાદ જિ આમાાં જરુર ખતમ થઈ જશ.ે 

   એક જગ્યાએ થોડા જુવાનીયા અન ેસ્ત્રીઓ કો’ક ઢોલના તાલે નાચી રહ્યાાં હતાાં. 

એક જિ સાથે લાાંબી વાાંસની નળીમાાંથી તીિો અન ેસૂરીલો અવાજ કાઢી રહ્યો 

હતો. પિ આ નાચ ભુલાની વસ્તી કરતાાં સાવ જુદી જ જાતનો હતો. ગોળ ગોળ 

ચકરી લેતાાં લેતાાં થોડી થોડી વાર ેએ લોકો જબ્બર તાકાતથી ઊાં ચે ઊછળતા 

હતા. એમની તાકાત જોઈને ભુલો તો અચાંબો જ પામી ગયો. 

    આગળ જતાાં મેદાન બહુ મોટુાં  થતુાં જતુાં હતુાં. જગ્ગાની ટોળી છેવટે જલસાની 

એ જગ્યાએ પહોાંચી ગઈ. 
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પ્રકરિ – ૨૬ ખાનનો દરબાર 
      ભુલાએ કદી આટલી બર્ી માનવવસ્તી ભેગી થયેલી જોઈ ન હતી. એમના 

બર્ા કબીલાઓ મેળા વખતે ભેગા થતા, ત્યાર ેપિ આટલી મેદની ન થતી. અહીાં 

તો તેિ ેકદી ન જોયુાં હોય તેટલુાં મોટુાં  મેદાન હતુાં. વચ્ચેની ખુલ્લી જગાની ત્રિ 

બાજુએ સાંખ્યાબાંર્ લોકો ભેગા થયા હતા. એમની વચ્ચે એક રસ્તો જુદો 

રાખવામાાં આવ્યો હતો; જનેી રક્ષા તીરકામઠાાં ર્ારી સૈણનકો કરતા હતા. ચોથી 

બાજુએ થોડો ઊાં ચાિવાળો ભાગ હતો. ત્યાાં પિ હાથમાાં ભાલા અન ેતીરકામઠાાં 

લઈન ેખાનના માિસો ચોકી કરી રહ્યા હતા. 

       હજુ વર્ાર ેને વર્ાર ેમાિસો મેદાનમાાં આવતા જ જતા હતા. જાતજાતના 

વેશ અન ે દેખાવવાળા માિસો ભેગા થયા હતા. દેખીતી રીત ે આ પ્રદેશની 

બહારના ઘિા લોકો પિ આ જલસામાાં હાજર હતા. જગ્ગાની ટોળીના આવ્યા 

બાદ ખાસ્સો સમય વીતી ગયો. બર્ા આતુર નયને ખાનના રસાલાની રાહ જોઈ 

રહ્યા હતા. 

         અને છેવટે ખાનની સવારી આવી પહોાંચી. મેદનીની વચ્ચે રાખેલા રસ્તા 

પરથી ચાલીસેક ઘોડા પર બેઠેલા સવારોની ટોળીએ પ્રવેશ કયો. રવાલ ચાલે 

ચાલતા ઘોડા; તેમની ઉપર સવાર થયેલા કદાવર બાાંર્ાના, ભાલા અન ે

તીરકામઠાાં ર્ારિ કરલેા, છાતી ઉપર ચામડાના મજબુત બખ્તર પહેરલેા અન ે

માથાાં પિ મજબુત ચામડાાંથી ઢાાંકેલા સૈણનકોનુાં રશ્ય ભુલા માટે સાવ અપણરણચત 

હતુાં. તેિે બાપ જન્દ્મારામાાં ઘોડા જવેાાં પ્રાિીઓ અન ેઆવા બખ્તરર્ારી સૈણનકો 

જોયા ન હતા. છેલ્લા અસવારના હાથમાાં એક લાાંબો દાં ડો હતો, જનેી ઉપર 

પાતળા ચામડા પર રાંગ લગાવેલી ર્જા ફરફરી રહી હતી. લાલ રાંગની એ ર્જાની 

વચ્ચે સફેદ રાંગમાાં ખોપરીનુાં ણચત્ર દોરલેુાં હતુાં. 

       આ બર્ા સવારોની હાર પત્યા બાદ એક ઘોડા ઉપર એક પ્રતાપી પુરુષ 

બેઠેલો હતો. તેની બાજુમાાં બીજા ઘોડા ઉપર એક પ્રતાપી સ્ત્રી પિ સવાર થયેલી 

હતી. બને્નના શરીર ઉપર ઝગારા મારતાાં આભૂષિો લટકી રહ્યાાં હતાાં. બને્નના 

માથે રત્નોથી જડેલો મુગટ પિ ચમકી રહ્યો હતો. 
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       ભુલાને સમજતાાં વાર ન લાગી કે, એ ખાન અન ેએની રાિી હતાાં. એમની 

પાછળ દસેક ઘોડા ઉપર બીજા પ્રતાપી સ્ત્રીપુરુષો સવાર હતાાં. એ ખાનનાાં 

અાંતરાંગ વતુાળના દરબારીઓ હતાાં. બર્ાાંનો પ્રતાપ સૂયાના તેજને પિ ઝાાંખુાં 

પાડી દેતો હતો. 

       મેદનીએ આ સૌને જયઘોષ અને હષોલ્લાસથી આવકાયાા. ગગનભેદી 

નાદોથી મેદાન ગાજી ઉ્યુાં. બીજા છેડે, માંચસ્થાનની બાજુમાાં લયબધ્ર્ તાલમાાં, 

દસેક મોટા ઢોલ પર દાાંડી પીટી પીટીને સ્વાગત ગીત વગાડવામાાં આવી રહ્યુાં 

હતુાં. તેમની આગળ દેવલોકની અપ્સરા જવેી, અત્યાંત સ્વરુપવાન, લગભગ 

અર્ાનગ્ન સ્ત્રીઓ ઢોલના તાલે તેમના લચકીલા દેહ, લોભામિી રીતે ડોલાવતી 

નાચી રહી હતી. લોકમેદનીમાાં ઘિા પિ આ તાલે આનાંદમાાં નાચી રહ્યાાં હતાાં. 

      ‘ખાનનો જય હો!” ના નારા સતત જાગતા રહ્યા. મેદનીમાાં અનેક લોકો ફૂલો 

લઈન ેઆવ્યાાં હતાાં. એ સૌ ખોબલે ખોબલે ખાન અને તેની રાિી ઉપર પુષ્પવષાા 

કરતા રહ્યા. અમુક લોકો લાલ રાંગનો પાવડર જવેો કોઈક પદાથા પિ 

ટોપલીઓમાાં લાવ્યા હતા; અન ેતેની વષાા આ જોડી ઉપર કરતા હતા. 

      સમગ્ર રશ્ય ભુલાને સ્વગા જવેી કોઈક અજાિી ભોમકામાાં આવી ગયો હોય 

તેવો ભાસ કરાવતુાં હતુાં. તેને આ પ્રદેશમાાં આવતાાં પહેલાાં સ્વપ્નમાાં જોયેલુાં 

હાડણપાંજરોનુાં ભયાનક નૃત્ય યાદ આવી ગયુાં. તેને ઘડીક સાંશય થયો કે, તે કોઈ 

સ્વપ્ન તો નથી જોઈ રહ્યો ને? તેિ ેપોતાના હાથ ઉપર ચીમટો ખિી જોયો. આ 

સ્વપ્ન નથી પિ સત્ય છે; તેની ખાતરી થતાાં તે અહોભાવથી ગલવાઈ રહ્યો. 

     ર્ીમ ેર્ીમ ેઆ સરઘસ મેદાનના બીજા છેડે આવેલા ઊાં ચા ઓટલાની નજીક 

પહોાંચી ગયુાં. બર્ા ઘોડા પરથી નીચે ઉતયાા. ખાન અન ેરાિીએ પોતાનુાં સ્થાન 

ગ્રહિ કયુું. તેમની બે બાજુએ બીજા દરબારીઓ ણબરાજ્યા. 

      બર્ો શોરબકોર અને ઢોલના નાદ બાંર્ થયા.  જન્નતની હૂર જવેી નાચતી 

લલનાઓ ડાહી ડમરી બની અદબમાાં ઊભી રહી ગઈ. 

      માંચની આગળ અને આજુબાજુના સૌ એકી અવાજ ેબોલી ઉ્યા ,” વીરોમાાં 

મહાન વીર, જનેા પ્રતાપ આગળ સૂયા પિ ઝાાંખો પડે છે, તેવા સમસ્ત જગતના 
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સ્વામી, ખાનનો જય હો!“ ખાન અન ેતેની રાિીએ ગૌરવમાાં હાથ લાાંબા કયાા 

અન ેઆ અણભવાદન સ્વીકાયુું. 

      પછી મેદાનમાાં ઘોડેસ્વારોના હેરતભયાા પ્રયોગો શરુ થયા સઘન તાલીમ 

પામેલા અસવારો દોડતા ઘોડાઓ ઉપર જાતજાતના ખેલનુાં પ્રદશાન કરવા 

લાગ્યા. 

     જગ્ગાએ કહ્યુાં,” પાાંચ વરસ પહેલાાં હુાં  અહીાં સેનાનાયક હતો; ત્યાર ેઆ ઘોડાને 

નાથવાની અને કેળવવાની શરુઆત થઈ હતી. આટલા જ વરસમાાં આ લોકો 

કેટલા જાનબાજ અને હોાંણશયાર થઈ ગયા છે? દુણનયામાાં કોઈ ખાનની તોલે ન 

આવી શકે.” 

     અન ેઆકણસ્મક જ ભુલાને ગોવો યાદ આવી ગયો! 
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પ્રકરિ – ૨૭ મલ્લકુસ્તી 
       ઘોડેસ્વારીના દાવ પત્યા પછી અાંગકસરતના દાવ આવ્યા. શરીરને 

કેળવીને કેટલુાં કસી શકાય છે; તેનુાં આ અભૂતપૂવા પ્રદશાન હતુાં. આમેય બળવાન 

અન ેકદાવર કાયાની આ પ્રજા શરીર સૌષ્ઠવ અને શરીરની કેળવિી માટે કેટલી 

જહેમત ઉઠાવતી હતી, તેનો ખ્યાલ ભુલાને આવી ગયો. એક બાજુએ જાતીય 

સાંબાંર્ોના તેમના ણનરાં કુશ અનાચાર હતા; તો બીજી બાજુએ આ પાબાંદી પિ 

હતી. 

     અને છેલ્લે આવી – શરીરની તાકાતની કસોટીની ચરમસીમારૂપ મલ્લકુસ્તી. 

આઠ અલમસ્ત સાાંઢ જવેા મલ્લો મેદાનમાાં આવી ગયા. બબ્બે મલ્લો વચ્ચે 

કુસ્તીના દાવપેચ ખેલાવા માાંડયા. હોાંકારા પડકારા અને મેદનીની ઉશ્કેરિી 

વચ્ચે એક પછી એક મલ્લ ચીત થતા ગયા. આખી મેદનીમાાં શરીરબળમાાં આ 

મલ્લોનો મુકાબલો કરી શકે તેવુાં, કોઈ જ ન હતુાં. છેલ્લે બે મલ્લો વચ્ચેનો 

મુકાબલો આવી ઉભો. પહાડ જવેા આ બે મલ્લો માત્ર દેખાવમાાં જ ભયજનક 

નહીાં પિ બળમાાંય સવાશ્રેષ્ઠ હતા. એમની વચ્ચેની મુઠભેડ બહુ લાાંબી ચાલી. 

એકબીજાને પકડમાાં લઈ જમીનદોસ્ત કરવા માટે બરાબરનો ગજગ્રાહ ચાલ્યો. 

બેમાાંથી એક પિ નમતુાં જોખે તેમ ન હતો. મુઠ્ઠીઓના બેફામ મારની તેમના 

પોલાદી સ્નાયુઓ પર કોઈ જ અસર થતી ન હતી. 

      છેવટે જીતમલ્લે બીજાને કેડેથી પકડી ઊાં ચો કયો અન ેજમીન પર પછાડયો. 

અસહ્ય દદા થી પેલો કરાાંઝી ઉ્યો. જીતમલ્લ તેની ઉપર ચઢી જઈ પોતાનો ણવજય 

પુરવાર કયો. 

      તે મોટેથી બરાડયો. “છે કોઈ માઈનો પૂત તૈયાર, મારી સાથે મુકાબલો 

કરવા?” 

      ભુલો આ મલ્લકુસ્તી ધ્યાનથી ણનહાળી રહ્યો હતો. તેને લાગ્યુાં કે, આ અવસર 

ગુમાવવા જવેો નથી. તે મેદનીની બહાર મેદાનમાાં આવી ગયો. તેિે જીતમલ્લને 

પડકાયો. જીતમલ્લ તેને જોઈએ તુચ્છકારમાાં હસ્યો. 
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      “અલ્યા મગતરા! તાર ેઘેર જઈ માનુાં દૂર્ ર્ાવીને પાછો આવ.” 

       આખી મેદનીએ આ તુચ્છકાર અન ેમશ્કરી ખડખડાટ હાસ્યથી ઝીલી લીર્ાાં. 

વાત પિ વાજબી જ હતી. જીતમલ્લની સરખામિીમાાં ભુલો સાવ બાળક જવેો 

જ લાગતો હતો. ક્યાાં જીતમલ્લની સાડા છ ફુટ ઉાંચી, પહાડ જવેી કદાવર કાયા 

અન ેક્યાાં સવા પાાંચ ફુટ ઊાં ચો અને નમિા બાાંર્ાનો ભુલો? 

      પિ ભુલો મક્કમ પગે આગળ વધ્યો. તેનુાં મગજ અત્યાર ેએક જ ધ્યેયથી 

અણભભતૂ હતુાં. તેિે સમગ્ર મલ્લકુસ્તી બરાબર ધ્યાનથી ણનહાળી હતી અને 

પોતાની વ્યહૂરચના અાંગે બરાબર ગાાંઠ વાળી હતી. 

     તે જવેો જીતમલ્લની નજીક સરક્યો તેવી તરત જ જીતમલ્લે દોટ મુકી. 

ભુલાની નજર બરાબર જીતમલ્લની ણહલચાલ ઉપર હતી. જીતમલ્લ તેને પકડી 

શકે તેની એકાદ ક્ષિ પહેલાાં જ તે ચાલાકીથી બાજુમાાં સરકી ગયો અને દૂર દોડી 

ગયો. ક્રોર્માાં ર્ુવાાંપુવાાં થયેલો જીતમલ્લ વળીને તેની તરફ ર્સમસતો દોડયો. 

ફરીથી ભુલાએ તેનો દાવ ચકૂાવ્યો. આમ ત્રિ ચાર વખત થયુાં. જીતમલ્લ હવે 

થાકી ગયો હતો. બર્ા મલ્લો સાથેની મુઠભેડમાાં તે આમેય થાકેલો તો હતો જ. 

હવ ેતેના ક્રોર્ે માઝા મેલી દીર્ી. એક પ્રચાંડ ત્રાડ પાડી તે ભુલાને ચપટીમાાં ચોળી 

નાાંખવા છેલ્લા શ્વાસ પર આવી ગયો હતો. આ મગતરુાં  તેની કલ્પના બહાર 

ચપળ હતુાં. 

      આ વખતે ભુલો લગારયે ચસક્યો નહીાં. જીતમલ્લે તેને બન્ન ેહાથ વડે ઉપાડી 

ફાંગોળ્યો. ભુલો આ માટે તૈયાર જ હતો. તેિે હવામાાં જ પોતાનુાં સમતોલન 

જાળવી લીર્ુાં અન ેજમીન પર પડી, બેધ્યાન બની ગયાનો ડોળ કરતો પડયો 

રહ્યો. જીતમલ્લ તેને કચડી નાાંખવા કુદ્યો. ભુલો બાજુમાાં ગલોણટયુાં ખાઈ, 

ચપળતાથી ઊભો થઈ ગયો. હવ ેજીતમલ્લ જમીન પર પડેલો હતો. તેની ભાર ે

કાયા, ભેગા થયેલા થાક અને ક્રોર્થી ણવચણલત થયેલા મગજને કારિે તે તરત 

ઊભો થઈ શકે તેમ ન હતો. એક ક્ષિના પિ ણવલાંબ ણવના ભુલાએ પોતાની 

બર્ી તાકાત ભેગી કરી, જીતમલ્લના ગુહ્ય ભાગ પર કચીને લાત મારી દીર્ી. 
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     ગેંડા જવેો જીતમલ્લ તરફડવા માાંદ્યો. ભુલાએ બીજી ત્રિ લાતો એ જ જગ્યાએ 

તાકીને ઝીાંકી દીર્ી. જીતમલ્લ હવ ેસાંપૂિા રીતે ભાન ગુમાવી ચુક્યો હતો. ભુલો 

તેની છાતી પર ચઢી ગયો. 

     દુઘાષા જીતમલ્લ જીતાઈ ગયો હતો. ન બનવાનુાં બની ગયુાં હતુાં. એક મગતરાાંએ 

અલમસ્ત ગેંડાાંની ઉપર ણવજય મેળવ્યો હતો. સમગ્ર મેદનીએ ગગનભેદી નાદોથી 

ભુલાના ણવજયને આવકાયો. કેટલીય સ્ત્રીઓ આ ણવદેશી ણવજતેાને પોતાનો 

કરવા દોડી અન ેતેને ચુાંબનો અન ેઆણલાંગનોથી ઓતપ્રોત કરી દીર્ો. જગ્ગો 

દોડીને ભુલાની નજીક પહોાંચી ગયો. તેિે એ બર્ીઓયને ભુલાથી દુર હડસેલી. 

     હવ ેબન્નેએ આ બર્ાાંથી છુટકારો મેળવી ખાન તરફ નજર કરી. ખાન તેમન ે

પોતાની પાસે બોલાવી રહ્યો હતો. બન્ને ખાન પાસે પહોાંચી ગયા. ખાને ભુલાને 

અણભનાંદન આપ્યા. 

      ખાને પુછ્ુ,” કોિ છે આ ચાલાક વીર?” 

      જગ્ગો,” ઊાં ચી પવાતમાળાની પેલે પારની પ્રદેશમાાંથી આવેલો મારો મહેમાન 

ભુલો.” 

      ખાન,” આજથી એ મારો થઈ ગયો. “ 

     ભુલાને આ જ તો જોઈતુાં હતુાં, આ માટે તો તેિ ે આ સાહસ બહુ જ 

ણવચારપૂવાક અન ેઅગમચેતીભરી વ્યહૂરચનાથી હાથ ર્યુું હતુાં. 

     ખાને આ જલસો બરખાસ્ત કરતાાં જાહેર કયુું,” આજની મલ્લકુસ્તીનો ણવજતેા 

ભુલો, આજથી મારો માંત્રી બને છે. દરકે પ્રદેશમાાંથી આવેલ સુબાને એક ઘોડો 

અને ચાર ઘોડીઓ આપવામાાં આવશ.ે જગ્ગાને બે ઘોડા અન ેઆઠ ઘોડીઓ 

મળશ.ે આનાથી સામ્રાજ્યનુાં રક્ષિ વર્ાર ેસારુાં  થઈ શકશ.ે જ ેજુવાન છોકરાઓ 

અહીાં તાલીમ લેવા આવ્યા છે, તે સૌ પાાંચ વરસ પછી બર્ી યુધ્ર્ કળામાાં 

હોાંણશયાર બની પોતાના ગામ પાછા ફરશ,ે અને આપિા સામ્રાજ્યના અડીખમ 

થાાંભલા બની રહેશ.ે” 

      મેદનીએ એકી અવાજ ેખાનની આ જાહેરાતને વર્ાવી લીર્ી. 
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પ્રકરિ – ૨૮ ખાનનો નવો ણમત્ર 
     ખાનનો ણમત્ર બન્દ્યા બાદ, ભુલાનાાં માન એકદમ વર્ી ગયાાં. આ પરદેશી 

બટકો બર્ાનો માનીતો બની ગયો. ખાસ કરીને સ્ત્રીઓ તો તેનો સહવાસ 

પામવા અન ેઆવા ચાલાક જિનુાં બીજ ર્ારિ કરવા પડાપડી કરવા લાગી. 

સ્ત્રીસાંગનાાં ભુલાના બર્ા ઓરતા રાંગે ચાંગે સાંતોષાવા માાંડયા. 

    દરરોજ ખાન એકાદ કલાક બર્ા સલાહકારોની સાથે વાતચીત કરતો. ભુલાને 

આ પ્રદેશની બર્ી યુધ્ર્કળા પિ શીખવવામાાં આવી. ખાસ તો ઘોડેસ્વારી. બે 

વરસ આમ નીકળી ગયાાં. અનેક વાર એ ખાનની માંડળીની સાથે જુદા જુદા 

પ્રદેશોની મુલાકાતે જતો. જાતજાતના અન ે ભાતભાતના અનુભવો તેને થવા 

લાગ્યા. ભુલાની અાંદર કોઈક અજાયબ અન ે આમૂલ પણરવતાન આકાર લેવા 

માાંડયુાં. ખાનના સહવાસે અને બદલાયેલા જીવનને કારિે, તેના પ્રચ્છન્ન ગુિો 

ઊભરવા માાંડયા. નવા અને ણવશાળ પ્રદેશોમાાં પણરભ્રમિના કારિે તેનુાં ણક્ષણતજ 

હવ ેણવશાળ બન્દ્યુાં હતુાં. કોતરોમાાંથી ભાગ્યા બાદ અન ેભૂતાવળોના સ્વપ્ન પછી  

તેના વ્યણિત્વમાાં આ સાવ નવો જ વળાાંક હતો. 

    એક ણદવસ ખાન અને ભુલો ઘોડા ઉપર ફરવા નીકળ્યા. ણક્ષણતજમાાં ઘિે દૂર 

લાાંબી પવાતમાળા દેખાતી હતી. ભુલો તે જોઈ ગાંભીર બની ગયો. 

    ખાને પુછ્ુાં, “કેમ? વતનની યાદ આવી ગઈ શુાં?” 

    ભુલો, “વતન યાદ તો આવે જ ને?” 

    ખાન,” કેમ અમારી સુાંદરીઓ તને પસાંદ ન આવી? કે પછી તારી કોઈ 

ણપ્રયતમા યાદ આવે છે?” 

    ભુલો, “ના, ના, એવુાં તો કાાંઈ નથી.” 

    ખાન “તમાર ેત્યાાં પિ આવી જ ઠાંડી હોય છે?” 

   ભુલો,” ના, અમાર ેત્યાાં તો કદી આટલી ઠાંડી પડતી નથી. ઉલટાનુાં ઉનાળામાાં 

તો ઘિી ગરમી પડે.” 
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    ખાન,” મને એ પ્રદેશ જોવાની ઘિી ઈચ્છા થાય છે.” 

    ભુલો,” આપની ઈચ્છા એટલે એ પ્રદેશ પિ તમારી હકુમતમાાં આવ્યો જ 

સમજો.” 

    ખાન,” તુાં મારા મનની વાત બરાબર સમજી ગયો. તુાં મારા લશ્કરને રસ્તો 

બતાવ અન ેહુાં  તને ત્યાાંનો સૂબો બનાવીશ.” 

    ભુલો એકદમ ગાંભીર બની ગયો. હવે તેને કોઈ પ્રત્યે વેર રહ્યુાં ન હતુાં, ગોવા 

માટે પિ નહીાં. અહીાં ભોગવેલી, રુપ રુપના અાંબાર જવેી અનેક લલનાઓ 

આગળ તો રૂપલી પિ ઝાાંખી પડી જાય તેવી હતી. તેિીની માયા પિ ગાયબ 

થઈ ગઈ હતી. વતન માટેનો પ્રેમ તેના હૃદયમાાં ઉભરાઈ આવ્યો. 

   ભુલાએ કહ્યુાં,” એક શરતે. “ 

   ખાન,” તુાં કહે તે શરત મને માંજુર છે.” 

   ભુલો,” મારો દેશ મને બહુ વ્હાલો છે. બને તેટલી ઓછી જાનહાની થાય તે 

રીતે તમારી મનોકામના ણસધ્ર્ થાય તો મને આનાંદ થશ.ે” 

   ખાન રત્નપારખુ હતો. તેિ ે ભુલાને ઘોડા પરથી ઊતરવા કહ્યુાં, અને નીચે 

ઊતરી ભુલાને ભેટી પડયો. તેિે કહ્યુાં,” ભુલા! તુાં મારી આ છેલ્લી પરીક્ષામાાંથી 

પિ પાર ઊતયો છે. રાજા વીર તો હોવો જ જોઈએ; પિ ઉદાર પિ હોવો 

જોઈએ. બર્ા સૂબાઓ પાસેથી મારી આ પાયાની જરૂણરયાત છે. હુાં  રાજા છુાં . 

બર્ા મારુાં  શાસન સ્વીકાર ે છે. પિ પ્રજા સૌથી વર્ાર ે મહાન છે. દેશની 

સમૃણિનો આર્ાર પ્રજા ઉપર છે. રાજાનુાં કામ એમનુાં રક્ષિ કરવાનુાં અને એમને 

સાચી દોરવિી આપવાનુાં છે.” 

   ભુલાને જગ્ગાના શબ્દો યાદ આવી ગયા. ‘ખાન જવેો રાજા આખી દુણનયામાાં 

બીજો કોઈ ન મળે.” તેિે ખાનને સાિાાંગ વાંદન કયાા. 

     બને્ન ણમત્રો પાછા ફયાા. ખાને બર્ા સલાહકારોની સભા બોલાવી, અન ે

પોતાનો ઈરાદો જાહેર કયો. બર્ા શુરવીરો આ નવા સાહસ માટે તલપાપડ થઈ 
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ગયા. ઘિા વખતથી કોઈ યુધ્ર્ થયુાં ન હતુાં. આ સાવ નવા પ્રદેશમાાં જવાની વાત 

સૌને આકષાક લાગી. 

    હવે ખાને કૂચની યોજના બનાવવા માાંડી. એ સમય ેતો એ પ્રદેશમાાં ઉનાળો 

ચાલતો હતો. અત્યાર ેનીકળે તો ભુલાના પ્રદેશમાાં પહોાંચતાાં પહોાંચતાાં ણશયાળો 

બેસી જાય. પવાતમાળા ઓળાંગવા માટે ખાનને એ સમય ઠીક ન લાગ્યો. આથી 

ણશયાળો ઉતરતાાં તરત પ્રસ્થાન કરવાનુાં તેને યોગ્ય લાગ્યુાં. ખાનના મુખ્ય માંત્રીએ 

સૂચન કયુું કે દરકે સૂબો પોતાના શ્રેષ્ઠ દસ સૈણનકો મોકલે. આમ ખાનના 

સામ્રાજ્યના સો સૂબાઓના એક હજાર સૈણનકો ભેગા થાય. એમની સાથે 

ખાનના પોતાના પાાંચસો રક્ષકો ઉમેરતાાં પાંદરસોની સેના તૈયાર થાય. આ પ્રચાંડ 

યોજના જાિી ભુલાની તો ચાર આાંખો થઈ ગઈ. આ તો કીડી ઉપર કટક લઈ 

જવા જવેી વાત હતી. તેિે કહ્યુાં, કે આ યોજના જરુર સફળ નીવડશ.ે 

    બીજા ણદવસ ે ખાસ કાસદો નીકળી પડયા અન ે ણશયાળો ઉતરતાાં બર્ાને 

જગ્ગાના ગામ આગળ ભેળા થવાનો આદેશ અપાઈ ગયો. 

   આખા પ્રદેશમાાં આ નવા અણભયાનની શક્યતાથી ગરમી આવી ગઈ.  
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પ્રકરિ – ૨૯ પૂાંછણડયો તારો 
    વીહાના મનને ચેન ન હતુાં. તેને ન ગમતાાં ઘિાાં પણરવતાનો આકાર લઈ રહ્યાાં 

હતાાં. 

    કાળ ુવીહાની આગળ પોતાની હૈયાવરાળ કાઢી રહ્યો હતો. “જો ને વીહા! આ 

તારલાઓ તને કાાંઈ કહે છે? મારી બકરીઓ મરતી રહે છે; અન ેગોવાની તો વર્તી 

જ રહે છે. એિે વાડો ય કેટલો મોટો કરી નાાંખ્યો? મારા વાડા કરતાાં બમિો થઈ 

ગયો છે. પાાંચો ય મારા કરતાાં વર્ાર ેજોરાવર બની ગયો છે.” 

   વીહાએ છેલ્લા દસ ણદવસમાાં દસમી વાર, આ રોદિાાં વ્યગ્ર ણચતે્ત સાાંભળ્યાાં કયાું 

હતાાં. ‘છેલ્લા એક મણહનાથી એક અજાણ્યો, પૂાંછણડયો તારો સૂરજ ડુબતાાંની સાથ ે

જ આકાશમાાં દેખાતો હતો. નક્કી કાાંઈક અઘણટત બનવાનુાં. નહીાં તો ગોવાનો 

આ જીગરી દોસ્ત આમ ગોવાની અદેખાઈ શેં કર?ે’ 

    વીહાએ કહ્યુાં,” જો કાળ!ુ ગોવો આપિો મુખીયો છે; તે એમ હોય. તાર ેતો એથી 

રાજી થવુાં જોઈએ.” 

   કાળ,ુ” અલ્યા! હુાં  તો ગમ ેતેમ કરીને મન મનાવી લઉાં  છુાં . પિ મારી ઘરવાળી તો 

આ ચાંત્યામાાં રાતે ઊાં ઘતી નથી; અન ેમને ઊાં ઘવા દેતી નથી.” 

   વીહો,” તે તારા મનમાાં શુાં ઉકેલ દેખાય છે?” 

   કાળ,ુ” મને થાય છે કે, પેલી બીજી નદીના ણકનાર ેજઈને હુાં  અન ેલાખો વસીએ 

અન ેઅમારો અલગ નેસડો બનાવી દઈએ. “ 

   વીહો,” તને એમાાં ઠીક લાગતુાં હોય તો એમ કર; પિ બર્ા જુદા જુદા પડી જશો 

અન ેકાાંઈક આફત આવશે તો શી રીત ેભેગા થશો? “ 

   કાળ,ુ” અર!ે એમ તે હોય કાાંઈ? સાદ પડતાાંની સાથે, દોસ્તની મદદે અબઘડી 

ર્ોડી ના આવુાં? “ 
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    વીહાએ કાળુનો બરડો થાબડયો. બીજ ેણદ લાખો પિ આવી જ હૈયાવરાળ 

વીહા પાસ ેકાઢી ગયો. વીહાએ એન ેપિ આવી હૈયાર્ારિ આપી. પિ એન ેહવ ે

ર્ોળે દહાડે પિ ઓલ્યો પૂાંછણડયો તારો દેખાવા લાગ્યો. 

   બીજા અઠવાડીયે કાળ ુઅન ેલાખો કુટુમ્બ કબીલા સાથે, પોતાનાાં ઢોર હાાંકીને, 

ણવદાય થયા. ગોવા અને રૂપલીએ ભાર ે હૈય ે એમને ણવદાય આપી. છેલ્લા બે 

મણહનામાાં આ ચોથી ટુકડી ણવદાય લઈ રહી હતી. હવ ેગોવાના નેસડામાાં દસ જ 

વાડા બાકી રહ્યા હતા. ગોવાએ એક ઊાં ડો ણનસાસો મૂક્યો. કોતરોમાાં રહેતા હતા 

એ વખતની ણબરાદરી, વર્તા જતા લોભને કારિ ેનેસ્ત નાબૂદ થઈ રહી હતી. 

     એક સાાંજ ેગોવાએ વીહાને પૂછ્ુાં,” વીહા, તને શુાં લાગે છે? મેં કે રૂપલીએ કોઈ 

ણદ આ દોસ્તોને માઠુાં  લાગે તેવુાં, એક પિ વેિ કાઢયુાં નથી, તોય આમ કેમ થાય 

છે?” 

    વીહાએ ગોવાને પૂાંછણડયો તારો બતાવ્યો અન ે કહ્યુાં,” નક્કી જોગમાયાની 

અવકૃપા થઈ લાગે છે.“  બને્ન જિાએ નક્કી કયુું કે, જોગમાયાની પૂજા રોજ થાય  

તે માટે નેસડામાાં એક જુદો તાંબ ુ રાખવો અને એમાાં પથ્થર નહીાં તો માટીની 

દીવાલ પર ણચતરામિ કરી, રોજ માતાની પૂજા શરુ કરવી. 

    અન ેતરત જ આ ણવચાર અમલમા મૂકાઈ ગયો. સરવણરયા નેસડા વાળાએ તો 

ક્યારનુાં આવુાં જુદુાં  માંણદર બનાવ્યુાં જ હતુાં ને? હવે ગોવાની જોગમાયા જુદી અને 

સરવણરયા વાળાની જુદી અન ે ઓલી ગુફાની મુળ જોગમાયા જુદી. પેલા 

ફરતારામ ડફેરો તો ફરતી જોગમાયા રાખતા હતા! 

    પિ ગોવાને એક વાતની ણનરાાંત હતી, ઢોરની વસ્તી ણદન-બ-ણદન વર્તી જતી 

હતી. ઘી દૂર્ની નદીયુાં વહેતી હતી. અન ેઆટલા બર્ા નેસડા અલગ થયા છતાાં, 

વસ્તી એમની એમ હતી. એટલુાં ખરુાં  કે, નેસડામાાં હવે બાળબચ્ચાાં વર્ાર,ે અને 

મરદ ઓરત ઓછાાં થઈ ગયાાં હતાાં. સામેના કાાંઠે હવ ેમાત્ર એક જ કબીલો રહ્યો 

હતો. બાકીના બર્ા આ કાાંઠે આવી ગયાાં હતાાં. 
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પ્રકરિ – ૩૦  લશ્કર 
      પવાતની ઓલી પારનો પ્રદેશ ઘોડાઓના ડાબલાથી ગાજી ઊ્યો. હજાર 

સૈણનકોની સેના દખિાદી ણદશામાાં પ્રયાિ કરી રહી હતી. એમાાં ત્રિસો 

ઘોડેસવાર હતા અન ે બાકીના ચાલતા સૈણનકો હતા. સૌથી તેજીલા દસ 

ઘોડેસ્વારોની એક ટુકડી આગળ હતી અન ેનવા પ્રદેશની બરાબર ભાળ કરી, 

ણદવસના પડાવનુાં સ્થાન નક્કી કરતી હતી. કોઈ જોખમ હોય તો તેનુાં પિ તે 

ધ્યાન રાખતી હતી. ભુલો આ ટોળીના આગેવાનની સાથે સવાર હતો. 

    જમે જમે ભુલો આગળ ર્પતો ગયો; તેમ તેમ વસાંત ઋતુએ આ ભુખ્ખડ 

પ્રદેશમાાં જ ેપણરવતાન આણ્યુાં હતુાં; તેની તેને પ્રતીણત થતી ગઈ. બર્ે રણળયામિી 

છવાઈ ગઈ હતી. થોડાક જ સમયના મહેમાન હોવા છતાાં, ઠેર ઠેર ફૂલો ખીલી 

ઊ્યાાં હતાાં. પીગળેલા બરફના પાિીથી ઠેર ઠેર નાનાાં નાનાાં ઝરિાાં, ઝરા, 

વહેળા અન ેનાનકડી, અલ્પકાલીન નદીઓ ઊભરાઈ આવ્યાાં હતાાં. ઘોડાઓને 

છબછણબયાાં કરી રવાલચાલે એમને પાર કરવાનુાં ગમતુાં. પાિીની સાથે 

જાતજાતની જીવસણૃિ પિ ઊભરી આવી હતી. કદીક એ જાંતુઓનો ઉપરવ 

ખાળવાનુાં મુશ્કેલ પિ બનતુાં હતુાં. ઠેર ઠેર પશુઓનાાં ટોળાાં ચરતાાં નજર ેચઢતાાં 

હતાાં. અવનવા, રાંગબેરાંગી પાંખીઓ દખ્ખિમાાંથી પાછા વળ્યાાં હતાાં; અન ે

એમની પ્રિયલીલામાાં અને નવા માળા બનાવવામાાં વ્યસ્ત હતાાં. 

       એક ઝરાને કાાંઠે ભુલાને એ કરાળ કાળી રાતની યાદ આવી ગઈ. 

હાડણપાંજરોના એ ડરામિા નૃત્યની યાદે એની કાયામાાં ભયનુાં એક લખલખુાં ફરી 

વળ્યુાં. ગોવા સાથેની એ છેલ્લી મુઠભેડ, રૂપલી દ્વારા પરાભવ, કોતરોની વસ્તીએ 

આપેલો જાકારો, દુગામ પવાતમાળાને ઓળાંગી ઓતરાદી ણદશામાાં પ્રયાિ, એ 

ગોઝારુાં  સ્વપ્ન, પ્રણતશોર્ની એ પ્રતીજ્ઞા, નવા પ્રદેશના અવનવા અનુભવો અને 

ખાનના દરબારમાાં ફરીથી સાાંપડેલુાં સન્દ્માન - વીતી ગયેલા જીવતરનાાં આ બર્ાાં 

દૃષ્યો તેના સ્મરિપટમાાં ઊપસતા રહ્યા. 

      ‘સમો કેવો બદલાતો રહે છે? હુાંયે કેટલો બર્ો બદલાઈ ગયો છુાં ? મોતને 

તાળી આપીને કેટકેટલા અનુભવો થયા? વતનમાાં પાછા વળ્યા બાદ શુાં થશ?ે 

https://gadyasoor.wordpress.com/2008/10/18/bhula_dream/
https://gadyasoor.wordpress.com/2008/10/18/bhula_dream/
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ગોવો, રૂપલી, કાળુ, લાખો. પાાંચો, વીહો બર્ા શુાં કરતા હશ?ે આવી પડનાર આ 

દુગામ આપણત્તનો એ લોકો શી રીતે પ્રણતકાર કરશ?ે જોગમાયાનો જાદૂ ખાનના 

આ મહાણભણનષ્ક્રમિને નાકાણમયાબ તો નહીાં બનાવી દે ને?’- આવા અનેક 

ણવચારોથી તેનુાં મન ઘેરાયેલુાં રહેતુાં. 

      બાકીના ઘોડેસ્વારો ર્ીમી ચાલે ચાલતા કારિકે, તેમની સાથ ેઘિો બર્ો 

સામાન રહેતો – તાંબુઓ, હણથયારો, રસોઈનો સામાન, ઓઢવા પાથરવાનો 

સામાન ણવગેર.ે રસ્તામાાં ણશકાર કરવાનુાં પિ તેમને ફાળે રહેતુાં. હજાર માિસને 

પહોાંચી વળે તેટલુાં મારિ મેળવી તેને પડાવની જગ્યા સુર્ી આ સેના લઈ 

આવતી. રસોઈ માટે જરુરી લાકડાાં પિ તેમિે ભેગાાં કરવાનાાં રહેતાાં હતાાં. ખાન, 

જગ્ગો અન ેખાનના બીજા સરદાર સાથીઓ આ ટોળીની સાથે હતા. 

     બાકીના સાતસો જવાાંમદોની સેના એક અજીબોગરીબ યુધ્ર્તાનથી 

કૂચકદમ કરતી હતી; અને અવારનવાર યુધ્ર્નાદના પોકારો કરી દસ ેણદશાઓ 

ગજવી ઊઠવતી હતી. નવા પ્રદેશની અવનવી વાતો અને વતનમાાં માિેલી 

રાંગતોના ગપાટા વચ્ચે અદમ્ય ઉત્સાહથી ણદવસના પડાવ સ્થળ સુર્ીનુાં અાંતર 

ક્યાાં કપાઈ જતુાં, તેની ખબરયે ન પડતી. 

     બર્ાની સાથે આગલા ણદવસની વર્ેલી રસોઈ બાાંર્ેલી રહેતી, જ ેરસ્તામાાં 

સવારના ભોજનની ગરજ સારતી. પાિીની તો કોઈ કમી જ ન હતી આ ઋતુમાાં 

પ્રયાિ કરવાના, ખાનના ડહાપિ ભરલેા ણનિાયને કારિે યાત્રા ણનણવાઘ્ને અન ે

અદમ્ય ઉત્સાહની સાથે પસાર થઈ રહી હતી. 

     બપોર ેસૂરજ બરાબર માથે હોય, ત્યાર ેભુલાની ટુકડી નવો પડાવ માાંડતી.  

એ ઘોડેસ્વારો ઘિા વહેલા એ સ્થળે આવી પહોાંચતા. કોઈ નદી કે વહેળાના કાાંઠે 

પડાવની જગ્યા નક્કી કરાતી. જીવજાંતુઓના રાફડા નજીકમાાં ન હોય તેની 

તકેદારી પિ રખાતી. ફટાફટ અણગ્ન પ્રગટાવી, રસોઈની વ્યવસ્થા શરુ થઈ જતી. 

પાછળનુાં લશ્કર આવી જાય ત્યાર ેરાતની ઠાંડીને ખાળવા તાંબુઓ ખોડાઈ જતા. 

પડાવની વચ્ચે સૌથી મોટો અન ેઆકષાક તાંબુ ખાનનો રહેતો. તેની ઉપર સેનાની 
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ણવજયપતાકા ફરફરી રહેતી. પગપાળા સૈણનકો આવી રહે, ત્યાર ે તો બર્ી 

વ્યવસ્થા તૈયાર થઈ જતી. 

      બપોરનુાં જમિ જમી, કૂચનો થાક ઊતારી, સાાંજના ટાિ ેશૌયાથી સભર 

રમતગમતો ચાલતી; યુધ્ર્ની તાલીમ અપાતી અન ે લેવાતી. ઘોડેસ્વારો પિ 

પોતાના કૌશલ્યને પારખી જોતા. અાંર્ારુાં  ઢળવાની સાથે સૌને ગમતીલો 

બાઈસનનો નાચ શરુ થતો. એ જ એમના આરાધ્યદેવની પૂજા હતીને? 

     હજારની સેનામાાં એક બાઈસનના ણશકાર ેથોડુાં  જ મનોરાંજન મળે? જુદા જુદા 

પ્રદેશમાાંથી આવેલા સૈણનકો એમની રસમ પ્રમાિે જુદી જુદી જાતના નાચ 

કરતા. ખાન અન ેતેના સરદારોની માંડળી રોજ અલગ અલગ ટોળીઓની સાથે 

આ રાંગત અન ે પૂજનમાાં ભાગ લેતી અને સૌના ઉત્સાહને પોરસાવતી રહેતી. 

આખા ણદવસની કૂચનો થાક આ રાંગતમાાં ક્યાાંય ણવસરાઈ જતો. 

     નાચતાાં નાચતાાં રાતની ચાદર પડાવની ઉપર છવાઈ રહે ત્યાર ેઆખી સેના 

સોડ તાિીને, નવા પ્રદેશમાાં અવનવા પરાક્રમોના સપનાાંઓમાાં ગરકાવ થઈ 

જતી. 

  



[D
at

e]
 

 અનુક્રમણિકા 

 

106 

પ્રકરિ – ૩૧  ડર ેગન 
      આવી જ કોઈક રાતે આખી છાવિી ણનરામાાં ગરકાવ હતી. ચાર ણદશામાાં 

આઠ રખોપાઓ ખડે પગે ચોકી કરતા બેઠા હતા. દરકે ણદશામાાં બબ્બે જિ આ 

અગત્યના કામ માટે ણનયુિ હતા. દરકે ણદશામાાં બેમાાંથી એક જિ આરામ 

કરતો અન ે બીજો ચોકી. દરકે ઠેકાિે બે મોટી મશાલો ભડકતી હતી. એના 

ઉજાસમાાં ણદવસે રમ્ય લાગતી, આસપાસની ઝાડી ભૂતાવળ જવેી ભાસતી હતી. 

પિ એમાાં ર્બકતા જીવનનો કોઈ અિસાર જિાતો ન હતો. આમ આખી રાત 

દેખીતા ણનણવાઘ્ને પસાર થઈ રહી હતી. 

     અમાસની એ ઘનઘોર મર્રાતે, ઘોર અાંર્કાર છવાયેલો હતો. તમરાાં જવેાાં 

જીવજાંતુઓનો અવાજ પિ શમી ગયો હતો. કશા અિસાર વગરની એ 

ણનસ્તબ્ર્તામાાં રખોપા પિ થોડાક બેધ્યાન બને એ સ્વાભાણવક હતુાં. ત્યાાંજ એક 

ણદશામાાંથી કાળજુાં  કાંપાવી નાાંખે તેવો, સૂસકારા જવેો કોઈ અજાણ્યો અવાજ 

સાંભળાયો. એ ણદશામાાંનો ચોણકયાત ઊાં ઘરાટી આાંખે અવાજની ણદશામાાં નજર 

કર ે ન કર;ે ત્યાાં તો એક મહાકાય, ણવકરાળ ડર ેગન સામેની ઝાડીમાાંથી ર્સી 

આવ્યો. એની કાયા કોઈ મગરમચ્છને પિ નાનકડો દેખાડે તેવી લાાંબી હતી; 

અન ેતેનાથીય લાાંબી તેની પૂાંછડી હતી. એના ખુલ્લા મોાંમાાંથી લપકતી જીભમાાં 

જાિ ેકે, આગની લાલ જ્વાળાઓ ઓકાતી હતી. એની મોટી આાંખો લીલા અને 

કૂ્રર પ્રકાશથી ચકળવકળ થતી હતી. એના ટૂાંકા, પિ જાડા પગના આર્ાર પર, 

તેનુાં શરીર ઢસડાતુાં હતુાં. એ વાર ેઘડીએ જમીન પર પૂાંછડી અફાળતો હતો; અન ે

એ અફડાટે ઝાડીઓનો કચ્ચરઘાિ વળી જતો હતો. જાિ ે કે, ણવનાશનુાં એક 

ઘોડાપૂર કાળા ભમ્મર અાંર્કારમાાંથી ર્સી આવી રહ્યુાં હતુાં. એની દોટમાાં જ 

આખી છાવિીનો કચ્ચરઘાિ કરી શકે; તેવી તેની તાકાત જિાતી હતી. 
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Giant Iguana 

     આ ભયાનક દૃશ્ય જોઈ, એ ચોણકયાતના મોણતયા જ મરી ગયા. એની ણનાંદર 

તો ક્યાાંય વેરિ થઈ ગઈ હતી. એિે પોતાના સાથીને ઢાંઢોળીને જગાડયો. બને્નએ 

થઈ શકે તેટલા પ્રયત્નો કરી; પોતાની પાસ ેપડેલા પથ્થરો ડર ેગન પર નાાંખવા 

માાંડયા. પિ ડર ેગનની પથ્થર જવેી, જાડી ચામડી પર આની કોઈ જ અસર ન 

થઈ. એ તો વર્ાર ે ગુસ્સામાાં ફૂાંફવાડા નાાંખવા માાંડયો. એ જોઈ ભયના માયાા 

ચોકીદારોએ મોટી રાડ નાાંખી. બીજી ણદશામાાંના ચોકીદારોએ પિ આ પોકમાાં 

સાથ પૂરાવ્યો. આ બર્ા અવાજોથી આખી છાવિી જાગી ગઈ. બેબાકળા 

બનેલા સૈણનકો આાંખો ચોળતાાં ડર ેગનનુાં આ ભયાનક સ્વરુપ જોઈ થરથર કાાંપી 

ઉ્યા. આવુાં નવતર પ્રાિી તેમિે કદી જોયુાં ન હતુાં. હાથમાાં જ ેપથ્થર આવ્યો 

તેનો વરસાદ ડર ેગન પર થવા લાગ્યો. અમુક શૂરવીરો તો અિીદાર પથ્થરના 

ભાલા લઈ ડર ેગનની નજીક પહોાંચી, તેના પગ અને શરીર પર ઘા કરવા માાંડયા. 

     પિ ડર ેગન પર આની કોઈ જ અસર થતી ન હતી. તેિ ેએક ચોણકયાતને 

મોાંમાાં ઘાલીને ચાલવા માાંડયુાં. જોકે, તેની મહાન કાયાને કારિ ેતેની ચાલ સાવ 

ર્ીમી હતી. તેની અણવરત ચાલને કોઈ રોકી શકવા સમથા ન હતુાં. બર્ ેકાગારોળ 

મચી ગઈ. આ બર્ી ર્માલ, હોાંકારા, પડકારા અન ેચીસો સાાંભળી, છાવિીની 

https://gadyasoor.files.wordpress.com/2009/06/giant_iguana.jpg
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છેક વચ્ચે આવેલા ખાન, ભુલો અન ેજગ્ગો અને સરદારો પિ જાગી ગયા. બર્ા 

આાંખો ચોળતા ચોળતા, પોતપોતાના તાંબુઓની બહાર આવી; મશાલોના 

આછા ઉજાસમાાં આ અભૂતપૂવા દૃષ્ય ણનહાળી હેબતાઈ ગયા. ભુલાએ પોતાના 

હાથ ઉપર ચીમટો ખિી ચકાસી જોયુાં કે, ‘પેલા હાડણપાંજરોના ખોફનાક નાચ 

જવેુાં આ ભયાનક સ્વપ્ન તો નથી ને?’ પિ આ તો જીવતે જીવ આવી પડેલી, સાવ 

નવતર આપણત્ત હતી. 

    ડર ેગનની દોટ હવે છાવિીના મધ્ય ભાગ તરફ ફાંટાઈ. તેના મોાંમાાં સપડાયેલો 

ચોણકયાત મરિ ચીસો નાાંખી રહ્યો હતો. છાવિીના સૈણનકોના ઉહાપોહથી 

ડર ેગન ણચડાયો હતો; અને ઉશ્કેરાટમાાં, વર્ાર ે સૂસકારા બોલાવતો હતો. તેની 

મહાકાય પૂાંછડી વર્ાર ેજોરથી તાંબુઓ સાથ ેઅફળાતી હતી અન ેતેમને પળમાાં 

ર્રાશાયી કરી દઈ રહી હતી. 

   પણરણસ્થણતનુાં ણનરીક્ષિ કરતો ડર ેગન છાવિીઓની વચોવચ આવીને ઊભો 

થઈ ગયો. તેનાથી થોડેક જ દૂર ખાનનો તાંબુ હતો. તાંબુની બહાર ખાન તેના 

ચાર અાંગરક્ષકોની સાથે ઊભેલો હતો. બે અાંગરક્ષકોના હાથમાાં મોટી મશાલો 

હતી. એ મશાલોના અજવાળામાાં ખાનનુાં ક્રોર્ાયમાન મુખારણવાંદ ઝગમગી રહ્યુાં 

હતુાં. 

     ખાન બોલ્યો,” મશાલનુાં અજવાળુાં બરાબર ડર ેગનના મોાં પર જાય એ રીત ે

મશાલ ફેરવતા રહો.” 

      જમે જમે ડર ેગન નજીક આવતો ગયો, તેમ તેમ ખાનના મોાં પર શાાંણત છવાવા 

માાંડી. તેના બત્રીસલક્ષિા સ્વભાવના પ્રતાપે, આ નવી આપણત્તનો શી રીતે 

પ્રણતકાર કરવો, તે અાંગે તે ણવચારવા માાંડયો. ક્ષિના પિ ણવલાંબ વગર તેિે આ 

ભીષિ પણરણસ્થણતનો અાંદાજો કાઢી લીર્ો. તેનો ણનર્ાાર અન ેવ્યહૂ હવે નક્કી 

હતાાં. તેિે તાંબુની બાજુમાાં પડેલા પથ્થરોના ઢગલામાાંથી વીિીને ડર ેગન સાથ ે

મુકાબલાના પોતાના ણનિાયને અનરુૂપ થાય તેવા બે ચાર પથ્થર વીિી 

લીર્ા. તેની ર્ારદાર અને દેણદપ્યમાન આાંખો, તેના તેજસ્વી ણનિાયનુાં પ્રણતણબાંબ 
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પાડતી ચમકી ઊઠી. તેની આખી કાયા આ ણનિાયનો અમલ કરવા પ્રણતબધ્ર્ 

બની રહી. 

    તેનો પથ્થર ર્ાયુું ણનશાન પાડી શકે એટલા અાંતર ેડર ેગન આવતાાં; ખાને એક 

સાવ નાનકડો, પિ અિીયાળો પથ્થર સીર્ો ડર ેગનની એક આાંખ તરફ ફેંક્યો. 

અન ે ર્ાયુું ણનશાન ચકેૂ તો તે ખાન શાનો? ડર ેગનની જમિી આાંખ બરાબર 

વીાંર્ાઈ ગઈ. બીજો એવો જ પથ્થર; બીજુાં  લક્ષ્યવેર્ી ણનશાન; અને ડર ેગનની 

ડાબી આાંખ પિ વીાંર્ાિી. 

    આાંર્ળો બની ગયેલો ડર ેગન, ભયાનક દદાની ણચાંઘાડ સાથ,ે ભોાંય પર પટકાઈ, 

ઊાં ર્ો વળી ગયો. તેની બને્ન આાંખોમાાંથી મશાલોના આછા ઉજાસમાાં પિ, 

લોહીના ફુવારા નીકળતા દેખાયા. તેના ખુલ્લા થયેલા મોાંમાાંથી સખત ઘવાઈ 

ગયેલો ચોકીદાર બહાર ઢળી પડયો. તેનુાં મોત હવે હાથ વેંતમાાં હતુાં. પિ ડર ેગનનુાં 

નાજુક પેટ હવે ખુલ્લુાં થઈ ગયુાં હતુાં. આ કુમળા મમાસ્થાન પર સેંકડો પથ્થરોની 

વષાા થવા માાંડી. દસ બાર અિીદાર, પથ્થરના ફિાવાળા ભાલાઓના 

ઉપરાઉપરી ઘા પિ થવા લાગ્યા. લોહીના ફુવારાઓથી ર્રતી તરબોળ થઈ 

ગઈ. થોડીક વારમાાં જ તરફણડયાાં મારતો અને મરિ ચીસો પાડતો તે ભયાનક 

ડર ેગન માિસજાતની સામૂણહક સાંહારશણિ આગળ હારી ગયો. એના છેલ્લા 

શ્વાસ ગિાવા લાગ્યા. બર્ાએ પ્રચાંડ જયઘોષ સાથે એમના લાડીલા નેતા 

ખાનના આ ણવજયને વર્ાવી લીર્ો. 

     હવ ેખાને તેનુાં હમ્મેશ યાદ રહી જાય તેવુાં બ્રહ્મવાક્ય સુિાવ્યુાં-  

     “િમે જોય  ંહશે કે, આ રાક્ષસિા શરીર પર પથ્થર િાંખિાિો કે ભાલા 

ઉગામિાિો  કશો જ અથા િ હિો. દ શ્મિિી િબળી કડી પર િાર કરિાં 

આપણે સૌ શીખીએ. ગમે િેિા સંજોગો હોય; આપણ ેધૈયા અિે એકાગ્રિા 

ગ માિિા િ જોઈએ.” 

     બર્ાએ તાળીઓના ગડગડાટથી ખાનને ફરીથી વર્ાવી લીર્ો. નસીબ 

સાંજોગે ડર ેગન ફરીથી ઊઠવા ન પામ;ે તે માટે વર્ારાના ચાર સૈણનકો તેની પાસ ે

ચોકી કરતા રહ્યા. મરિ પામેલા સૈણનકની અાંત્યેિી ણવણર્ બીજા ણદવસે સવાર ે
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કરવી - તેવો ણનિાય લેવાયો.  આખુાં સૈન્દ્ય ફરીથી ણનાંદરદેવીન ેશરિે થયુાં. પિ 

એ બીજી ણનાંદરમાાં પિ સૌને ડર ેગન અન ેખાનનો એ અજોડ મુકાબલો નજીકના 

ભણવષ્યમાાં આવી પડનાર, નવા યુધ્ર્ માટે પ્રેરતો રહ્યો 

———————————– 

નોાંર્: 

    ખાનના મુકાબલાની પ્રેરિા બાઈબલની ‘ડેણવડ અને ગોણલઆથ’ ની પ્રખ્યાત 

વાતાા પરથી મળી છે – તેનો સાભાર સ્વીકાર. 
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પ્રકરિ – ૩૨ પવાતની તળેટીમાાં  
 

        જમે જમે લશ્કર આગળ વર્તુાં ગયુાં; તેમ તેમ, દૂરથી દેખાતી ણગણરમાળા 

નજીક આવતી ગઈ અને મોટી અન ેમોટી થવા માાંડી. આખાય ણક્ષણતજને તેિ ે

ઘેરી લીર્ુાં; અન ેઆકાશને પિ તે પડકારવા લાગી. વળી આજુબાજુનો પ્રદેશ 

પિ સાવ વેરાન થવા માાંડયો. ણશકાર મળવો હવે બહુ જ મુશ્કેલ હતો. 

ઘોડેસવારો સાથ ેહોવાને કારિ ેઘાસવાળા પ્રદેશમાાંથી એ લોકો ણશકાર મેળવી 

લાવતા. પિ આને કારિ ેલશ્કરની આગેકૂચ બહુ જ ર્ીમી થઈ હતી. પાિી 

મળવુાં પિ મુશ્કેલ હતુાં. પવાત ઉપર જમા થયેલા બરફના પીગળવાથી થોડા 

ઘિા નાના ઝરા અને સાવ નાની અન ેસુકાવાની તૈયારીમાાં હોય તેવી નદીઓ 

જ પાિીનો સ્રોત હતાાં. હજાર માિસો માટે એ પાિી અન ેએ ણશકાર માાંડ પૂરા 

પડતાાં. ગરોળી અને સાપ જવેા સરીસૃપ પ્રાિીઓથી ર્ીમ ેર્ીમ ેસૈણનકો અને 

સરદારો ટેવાવા માાંડયા. હવ ેછાવિીની સાાંજની રાંગતોનુાં સ્થાન પ્રાથાના અન ે

પરમ તત્વને દયાની યાચનાએ લેવા માાંડયુાં. કેમ કરીને આ મુસીબત દૂર થાય 

અન ેપવાતની નજીક પહોાંચી જવાય; તે જ ણચાંતા ખાનને કોરી ખાવા લાગી. 

      આ એ જ પ્રદેશ હતો; જ્યાાં ભુલાએ ગરોળીઓ આરોગીને પોતાનો માગા 

પસાર કયો હતો.  મણહનાઓના રઝળપાટથી ભરલેી પોતાની એ દુગાણત  ભુલાને 

બરાબર યાદ આવવા માાંડી. ભૂતાવળના ભયાનક નૃત્યનુાં એ દુુઃસ્વપ્ન  પિ તેના 

માનસને આક્રોશતુાં રહ્યુાં. ફરીથી પ્રણતશોર્ની દબાઈ ગયેલી લાગિી બળવત્તર 

બનવા માાંડી. પિ ખાનના રાજ્યમાાં અન ેખાનની દોસ્તીએ એમાાં પણરવતાન 

આવ્યુાં હતુાં. 

       “ખાનના દેશની ઘિી રીત-રસમો મારા સાથીઓએ અપનાવવા જવેી છે. 

તીરકામઠાાં અન ે ઘોડેસવારીના પ્રતાપે આ સેના દુજયે છે. કોઈ પ્રજા આ 

સાર્નોનો મુકાબલો ન કરી શકે. ગોવાનો પરાજય ણનણશ્ચત જ છે. પિ એ બર્ુાં 

પતી ગયા પછી, આ બે જાણતઓનો મનમેળ થાય અને મારા વતનીઓ 
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ણવકાસના નવા પાંથે વળે તો કેવુાં સારુાં ?” - આવા ણવચારોમાાં બદલાયેલા ભુલાનુાં 

મન પરોવાયેલુાં રહેતુાં. 

     ખાન વારાંવાર ભુલાને પૂછતો,” હજુ પવાતો કેટલા દૂર છે? કેટલા ણદવસ ત્યાાં 

પહોાંચતા લાગશે?” 

      પિ ભુલા પાસે તેનો કોઈ ઉત્તર ક્યાાં હતો? તેિે જ ેમાનણસક ણસ્થણતમાાં રસ્તો 

પસાર કયો હતો; તેમાાં તેને સમયનુાં ભાન જ ક્યાાં હતુાં? 

      ભુલાએ કહ્યુાં,” મને તો આ દલદલ પસાર કરતાાં ખાસ્સો સમય લાગ્યો હતો. 

આખો ણશયાળો મેં અહીાં ણવતાવ્યો હતો. જગ્ગાના થાનકે પહોાંચ્યા બાદ તરત 

જ સૂરજની ગરમી વર્વા માાંડી હતી અન ેઘાસ અન ેફૂલો ઊગવા માાંડયા હતા. 

પિ એ વખત ેતો હુાં  એકલો હતો, અન ેમારી ચાલવાની ઝડપ ઘિી ર્ીમી હતી. 

આપિે તો એનાથી ઘિી વર્ાર ેઝડપથી આગળ વર્ીએ છીએ.” 

      પિ ખાનના માથે બહુ મોટી જવાબદારી હતી. આખી સેનાની સુખાકારી 

માટે તે જવાબદાર હતો. તેિ ેઘોડેસવારોની એક ટુકડીને છેક પવાતની લગોલગ 

જઈ અાંદાજ લગાવવા મોકલ્યા. દસ જ ણદવસમાાં એ ટુકડી સારા સમાચાર લઈ 

પાછી આવી ગઈ. એમના અાંદાજ પ્રમાિે – ‘બીજા વીસ ણદવસ બાદ સેના ત્યાાં 

પહોાંચી શકશે. ત્યાાં પવાત પર બકરીઓ અન ેબીજાાં જનાવરો પિ છે અને પાિી 

પિ સારા પ્રમાિમાાં છે.’ 

      આ શુભ સમાચાર જાિી સેનામાાં હરખની લાગિી પુનુઃ સ્થાણપત થઈ. 

બર્ાને હવે એ નવા પ્રદેશમાાં પહોાંચી જવાની તાલાવેલી થવા માાંડી. 

     છેવટે લશ્કર પવાતની સાવ લગોલગ આવી પહોાંચ્યુાં. હવ ેથોડેક જ આગળ 

ચઢાિ શરુ થતુાં હતુાં. લશ્કરના તાંબુઓ ખોડાઈ ગયા. દલદલમાાંનો આ છેલ્લો 

પડાવ હતો. જ ેરસ્તો પસાર કરતાાં ભુલાને પાાંચ મણહના લાગ્યા હતા તે માત્ર દોઢેક 

મહીનામાાં જ સેનાએ કાપી નાાંખ્યો હતો. ઘોડા અન ેતીરકામઠાાં આ ણસણિ માટે 

ખરા કામમાાં આવ્યાાં હતાાં.  
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     ભુલા અન ેબીજા સાથીઓ સાથે ખાન જાતે આગળની યાત્રાની જાતતપાસ 

કરવા નીકળી પડયો. પિ બે જ કલાકમાાં પવાત પરનો ઢોળાવ અત્યાંત કપરો 

બની ગયો. સીર્ુાં ચઢાિ અન ેસાવ નાની ચઢવાની જગ્યા. ઘોડા આગળ ચઢી 

શકે તેમ ન હતુાં. એકલદોકલ જિને માટે પિ આ કામ દુશ્કર હતુાં. ભુલો આવ્યો 

ત્યાર ેતો તે માાંડ માાંડ નીચે ઊતયો હતો. પિ હવે તો ભયાનક ઊાં ચાઈ વાળા 

પવાતની ટોચ પાર કરી તેનીય પાર જવાનુાં હતુાં -અન ેતે પિ ઘોડાઓ અને બર્ા 

સરાંજામ સાથે. જ ેરસ્ત ેભુલો નીચે તળેટીમાાં આવી પહોાંચ્યો હતો તે રસ્તે તો આ 

કામ અશક્ય જ હતુાં. 

    ખાન ણવચારમાાં   પડી ગયો. ‘શુાં આખુાં અણભયાન મોકૂફ રાખવુાં પડશ?ે 

પવાતની લગોલગ પહોાંચીને છેવટે કુદરત આગળ હાર સ્વીકારવી પડશે?’ 

      ખાને બર્ા સરદારોને મસલત માટે ભેગા કયાા અન ે પોતાની મનોવ્યથા 

તેમની આગળ ઠાલવી. સૌ આ નવી અને મુશ્કેલ પણરણસ્થણતમાાં શુાં કરવુાં તેના 

મનોમાંથનમાાં ગરકાવ થઈ ગયા. ત્યાાં જ જગ્ગાના મગજમાાં ઝબકારો થયો 

      જગ્ગો,” ખાન બહાદુર! મને એક રસ્તો સૂઝે છે. આપિે છાવિીનો પડાવ 

અહીાં રાખીએ તો કશો વાાંર્ો નથી. કોઈ તકલીફ વગર ખાવા પીવાની સગવડ 

થઈ જશ.ે પિ ત્રિ ચાર ઘોડેસવારની બે ટુકડીઓ પવાતની સમાાંતર,ે બે ણવરુધ્ર્ 

ણદશામાાં તપાસ કરવા જાય. આપિે ક્યાાંક આ પવાતોની અભેદ્ય દીવાલ તૂટતી 

હોય તો તેની તપાસ કરીએ. આપિુાં નસીબ હશે તો ક્યાાંક ઘોડાઓ પસાર થઈ 

શકે તેવો રસ્તો મળી પિ આવે.” 

    ખાનને આ વાતમાાં તથ્ય જિાયુાં. બર્ા સરદારો પિ આ નવી આશાથી 

ઉત્સાહમાાં આવી ગયા. બીજા ણદવસ ેએક ટુકડી જગ્ગાની અન ેબીજી ટુકડી 

ભુલાની સરદારી નીચે રવાના થાય એમ નક્કી થયુાં. લાાંબા સમયના આ ણનષ્ક્રીય 

પડાવ માટે મને કમને સૌ તૈયાર થઈ ગયા. 

      બીજા ણદવસની સવાર પડી અન ે ચાર ચાર ઘોડેસવારોની બે ટુકડીઓ 

સામસામી ણદશામાાં જવા રવાના થઈ. ખાન અને બીજા સરદારોએ તેમને સફળ 

થવા માટે શુભેચ્છા આપી. આખી સેનાએ જયજયકારના નાદથી આ નવા 
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અણભયાનને વર્ાવી લીર્ુાં. ઢોલીઓએ જોર જોરથી સૌના ઉત્સાહને ણદ્વગુણિત 

કયો. 

      અન ેઆ જ ક્ષિે, દૂર દૂર, પવાતની ટોચ ઉપરથી છ આાંખો આ બર્ો તાયફો 

ણનહાળી રહી હતી. 
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પ્રકરિ – ૩૩ જોગમાયાની ગુફામાાં 
 

      દર વરસની જમે જોગમાયાની ગુફામાાં બર્ા નેસડાના પ્રણતણનણર્ઓ ભેગા 

થયા હતા. વરસ ેએક વખત આમ ભેગા થવાનો ણરવાજ હજુ પળાઈ રહ્યો હતો. 

જોગમાયાની આરાર્ના શરુ થવાની તૈયારીઓ ચાલતી હતી. નદી પાર કયાા 

પહેલાાં આવા વખતે જ ેરોનક રહેતી, તેમાાં ઘિા ફેરફારો થયા હતા. પૈડાાંની શોર્ 

પછી શોર્ાયેલા ચાકડાના પ્રતાપે બનતાાં માટીનાાં વાસિો; અવનવા રાંગ અન ે

કુમાશવાળા ચામડાાંના વસ્ત્રો; નદીણકનારથેી મળી આવતાાં રુપાળા 

શાંખલાાંઓની માળાઓ; દૂર દૂરની મોટી નદીના કાાંઠે ઉગતાાં કેળ અન ેઅશોકનાાં 

વૃક્ષોનાાં પાાંદડાઓના શિગાર; માતાજીને ચડાવેલા રાંગબેરાંગી અને ણવણવર્ 

જાતનાાં ફૂલો - આ બર્ાાંથી માતાજીની ગુફા સુશોણભત લાગતી હતી. 

     પિ અડર્ો અડર્ નેસડાના પ્રણતણનણર્ઓ હાજર ન હતા. ગોવાને આ 

અસૂયા અન ે આવા સમ્મેલનમાાં ઘટતો જતો રસ પસાંદ ન હતાાં. દૂર વસતા 

જાણતભાઈઓની વર્તી જતી સમણૃિ આ માટે જવાબદાર હતી -કદાચ ગોવાની 

સૌથી વર્ાર ેસમૃણિ માટેની ઈષ્યાા પિ. ઝગમગાટ અન ેશિગાર વધ્યાાં હોવા 

છતાાં, ઘટતી જતી આત્મીયતા ઊડીને આાંખે વળગે તેવી હતી. જ ે વડીલ 

માતાજીની પૂજામાાં અગ્રસ્થાન ર્ારિ કરતા હતા, તે તો માતાજી પાસે પહોાંચી 

ગયા હતા. બીજા વડીલનો ર્ાક એમના જટેલો ન હતો. વર્ેલી સમૃણિ પિ કદાચ 

વડીલોના ઘટતા જતા પ્રભાવ માટે જવાબદાર હતી. 

     માતાજીની આરાર્ના શરુ થવાની તૈયારી હતી, એટલામાાં બે જુવાણનયાઓ 

ગોવાની નજીક આવ્યા. એમાાંના એકે ગોવાના કાનમાાં કશુાંક કહ્યુાં. રાબેતા 

મુજબની આરત શરુ થઈ અન ેરાંગે ચાંગે પતી પિ ગઈ. પ્રસાદ વહેંચાય તે પહેલાાં 

આગળ ઊભેલા ગોવાએ કહ્યુાં ,”આપિા બે યુવાન ણમત્રો પવાતની ઓલી કોરની 

સહેલગાહે ગયા હતા. એમિે ઓતરાદી ખીિમાાં કાાંઈક અવનવુાં ભાળ્યુાં હતુાં. 

એમના મોાંએથીજ આપિે એ વાત સાાંભળીએ.” 
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બેમાાંના એક જિે કહ્યુાં,” અમ ેઆગોતરી તૈયારી કરનારાઓ તરીકે વહેલા આવી 

ગયા હતા. સફાઈનુાં કામ પતી ગયુાં એટલે, દર વખતની જમે અમ ેએ બાજુ સહેલ 

કરવા ગયા હતા. પિ એ ભેંકાર ખીિમાાં અમ ેએક અવનવુાં કૌતુક ભાળ્યુાં. કાળા 

ચામડાના અસાંખ્ય તાંબુઓ બાાંર્ેલા હતા અને કોઈક અજાિી વસ્તીનો અિસાર 

આવતો હતો. ખાસી ણહલચાલ પિ જિાતી હતી. અત્યાર સુર્ી કદી આવુાં 

નવતર અમ ેભાળ્યુાં નથી.” 

    કાળ,ુ” ગમ ેતે હોય. આ પવાત પર એ થોડા જ ચઢી શકવાના હતા?”  બર્ાને 

ખબર હતી કે, પવાતની એ કોર સીર્ી સટ હતી અન ેએ ઓતરાદી ખીિમાાં 

ઊતરી શકાય તેવો કોઈ રસ્તો ન હતો. 

     પિ ગોવાના મનમાાં આ વાતને આમ ઉવેખી નાાંખવી યોગ્ય લાગતુાં ન હતુાં. 

તેિે વીહાને પુછ્ુાં,” વીહા! તારુાં  મન આ બાબત શુાં કહે છે? તારાઓને પૂછી 

જો, એ કાાંઈ અિસાર આપે છે? “ 

     વીહો,” મને તો કે‘ણદના અમાંગળ અિસાર થયા જ કર ેછે ને?” 

     ગોવો,” જો આ નવી વસ્તી આપિા માટે તકલીફ ઉભી કર ેતો? “ 

      પાાંચો,” ગોવા! તુાં નાહકની ણફકર ન કર. એમ થશે તો આપિે બર્ાએ ભેગા 

મળીને એમનો મુકાબલો કરવાનો. “ 

      ગોવા અન ેવીહા વગર કોઈને આ વાતમાાં કાાંઈ માલ ન લાગ્યો કે રસ પિ 

ન પડયો. બર્ા એમની રાંગતમાાં ખોવાઈ ગયા. સમય થયે સૌ પોતપોતાના નેસમાાં 

જવા રવાના થયા. પિ ગોવા અને વીહાએ બીજા ણદવસે વહેલી સવારમાાં, 

પવાતની એ ણકનાર તરફ નજર નાાંખી દેવાનુાં નક્કી કયુું. એ બન્ન ે રાતે 

જોગમાયાની ગુફામાાં રોકાયા. 

    બીજા ણદવસે સવાર ે વહેલા, જાત તપાસ માટે ઓતરાદી ખીિ તરફની 

પવાતની એ ર્ાર તરફ બને્ન વળ્યા.   ચારકે કલાકે એ ત્યાાં આવી પહોાંચ્યા. નીચે 

ખીિ બહુ ઉાંડી હતી. એની કોરથી નજર નાાંખી શકાય એટલા દૂર ણક્ષણતજમાાં 

સૂકુાં , સપાટ મેદાન હતુાં. પિ પવાતની લગોલગ સાવ નાના દેખાતા, અનેક કાળા 
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તાંબુઓનો સમૂહ દૃણિગોચર થતો હતો. બહુ જ ઝડપથી કોઈક આકારો આમથી 

તેમ દોડી રહ્યા હતા. એમને દેખીતી રીત ેજાનવરોની જમે ચાર પગ હતા. પિ 

આશ્ચયાજનક રીત ેએમને બે માથાાં હોય તેમ જિાતુાં હતુાં. ઘિ ેદૂર નીચે હોવાના 

કારિે એમના આકાર સ્પિ રીતે કળી શકાય તેમ ન હતુાં. પિ આવા નવતર 

જીવ એમિે કદી ભાળ્યા ન હતા. 

     વીહો,” ગોવા! કાળુ અને પાાંચાની વાત મને તો સાચી લાગે છે. આ નવતર 

વસ્તી પવાતની ઉપર કોઈ સાંજોગોમાાં ચઢી ન જ શકે. તુાં તાર ેબેણફકર રહે.” 

     વીહા જવેા ડાહ્યા જિની આ હૈયાર્ારિ મળ્ય,ે ગોવાને ટાઢક થઈ. બને્ન 

ણનણશ્ચાંત બનીને ઘર તરફ જવા ઉપડયા. 

     પિ નીચે તળેટીમાાં જ ેયોજનાઓ ઘડાઈ રહી હતી; તેનો તો ગોવાને સ્વપ્ને 

પિ ક્યાાં ખ્યાલ હતો? 
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પ્રકરિ – ૩૪  ઘાટની શોર્ 
       

      જગ્ગાએ ઊાં ચાિ તરફ જતો રસ્તો પસાંદ કયો હતો. જગ્ગાનુાં એમ માનવુાં હતુાં 

કે પવાતની ટોચ પાસેથી સામે પાર ઉતરવાનો કોઈ રસ્તો મળી આવશે. ભુલો 

એનાથી ણવરુધ્ર્ ણદશામાાં નીકળ્યો હતો. એને એમ લાગતુાં હતુાં કે, એમ જતાાં 

નદીણકનારાની લગોલગ કદાચ પહોાંચી જવાય. 

     જમે જમે જગ્ગાની ટોળી આગળ વર્તી ગઈ, તેમ તેમ પવાતમાળા તો વર્ાર ે

ને વર્ાર ેઊાં ચી થતી ગઈ. ત્રિ ણદવસ આમ ણનષ્ફળ પ્રયત્ન કરી, હતાશ થઈ 

જગ્ગો પડાવ તરફ પાછો વળ્યો. 

     આની સરખામિીમાાં ભુલાનુાં નસીબ વર્ાર ે જોર કરી ગયુાં. પડાવેથી 

નીકળ્યાના બીજા જ ણદવસે પવાતમાળા થોડીક નીચે ઊતરતી જિાઈ. થોડે 

દૂરથી બીજો પવાત શરુ થતો જિાયો. ભુલાને આશા બાંર્ાઈ કે, એ બેની વચ્ચે 

કોઈ રસ્તો હોવો જોઈએ. જમે જમે તેની ટુકડી આગળ વર્તી ગઈ તેમ તેમ આ 

ઢોળાવ નીચે આવતો ગયો. 

      હવે ભુલાએ પોતાના સાથીઓને પવાત તરફ દોયાા. ખાસ ચઢાિ ન હતુાં, પિ 

ગીચ જાંગલ શરુ થઈ ગયુાં.  ઝાડી ઝાાંખરાાં અને ઝાડ કાપતાાં કાપતાાં એ લોકો 

આગળ વધ્યા. હવ ેબને્ન બાજુએ પહાડ દેખાતા હતા અન ેવચ્ચે ગીચ જાંગલમાાંથી 

આગળ વર્વાનુાં હતુાં. ઘોડાઓ સાથે આગળ વર્વુાં મુશ્કેલ હતુાં. આથી એક 

સાથીને ઘોડાઓના રક્ષિ માટે મુકી બાકીના પગપાળા આગળ વધ્યા. હવ ેઝાડ 

કાપવાના ન રહ્યા અને આગળ વર્વાની ઝડપ વર્તી ગઈ. રાત પડતાાં તાપિુાં 

કરી ત્રિે જિે પડાવ નાાંખ્યો. બર્ા આખા ણદવસનો થાક ઉતારતા આડા પડયા. 

       ત્યાાં જ ભુલાના એક સાથીને કાાંઈક શાંકા પડી. તેને દૂર કાાંઈક ચળકતુાં 

દેખાયુાં. હજુ તો તે ભુલા અન ે બીજા સાથીઓને સાવર્ કરવા જતો હતો; 

એટલામાાં જ એક વાઘ અન ેબે વાઘિ તેમની ઉપર તૂટી પડયા. સદભાગ્યે બર્ા 

જાગતા જ પડયા હતા. 
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       ભુલાએ બુમ પાડી, “અર!ે આગવાળુાં એકેક લાકડુાં    ઝાલી લો.” ઝપાટાભેર 

સૌએ આ સુચનાનો અમલ કયો. ભયની ભયાનક ણચાંઘાડ સાથે વાઘસેના પાછી 

પડી અન ેભાગી ગઈ. ભય તાત્કાણલક દૂર તો થયો; પિ બર્ાાંની ઊાં ઘ વેરિ બની 

ગઈ હતી. આ જાંગલમાાં વાઘોની વચ્ચે આખી રાત શેં પસાર થશ?ે 

     એક સાથીએ રસ્તો સૂચવ્યો,” આપિે ચાર બાજુએ તાપિાાં કરી દઈએ. અન ે

એક એક જિ વારાફરતી ચોકી કરતો રહે.” આમ ભયના ઓથાર વચ્ચે બેળે 

બેળે રાત તો નીકળી ગઈ. 

       મળસ્કુાં  થવાની તૈયારી હતી, અન ેભુલાની આાંખ ખુલી ગઈ. તેને જૂની એક 

યાદ તાજી થઈ ગઈ. એના કોતરમાાંથી બે ચાર ણમત્રો સાથે એ નદીથી દૂર જાંગલ 

તરફ ણશકારની શોર્માાં ગયો હતો. પિ થોડે આગળ જતાાં આમ જ વાઘ સાથે 

મૂઠભેડ થઈ હતી. એક સાથીને ઊપાડીને વાઘ જાંગલમાાં ભાગી ગયો હતો. 

ત્યારથી એના કોતરના લોકો એ ણદશામાાં ણશકાર ેજવાનુાં ટાળતા હતા. 

       ભુલાને મનમાાં ણવચાર આવ્યો. “જો નસીબ જોર કરતુાં હોય તો આમને 

આમ આગળ વર્તા રહીએ તો, કદાચ નદીણકનારો આવી જાય.” 

     સવાર પડયુાં. બીજા એક સાથીએ કહ્યુાં,” હુાં  તો પાછો જતો રહુાં  છુાં . આગળ તો 

વર્ાર ેવાઘ સામા આવશે. આમ આવા ઘનઘોર જાંગલમાાં આગળ વર્વાનુાં ખોટુાં  

સાહસ આપિે ન કરવુાં જોઈએ.” બીજાએ પિ એમાાં ટાપશી પૂરાવી. 

      બને્નએ પાછા ફરવા જીદ પકડી. તેમને ડર હતો કે, આગળ જતાાં વર્ાર ે

સાંખ્યામાાં વાઘોનો મુકાબલો કરવો પડે તો? ભુલાએ તેમની વીરતાને પડકારી 

અન ેખાલી હાથે પાછા જવામાાં ખાનના રોષનો ભોગ થવાની ચેતવિી પિ 

આપી. બેળે બેળે ભુલો તેમને બે ણદવસ ર્ીરજ ર્રવા અન ેપોતાની સાથે રહેવા 

સમજાવી શક્યો. 

     છેવટે ત્રિ ેજિે આગળ યાત્રા શરુ કરી.  ચઢવાનો ઢોળાવ તો ખાસ ન હતો, 

પિ જાંગલ વર્ાર ેને વર્ાર ેગાઢ થતુાં જતુાં હતુાં. બને્ન બાજુ અત્યાંત ઊાં ચે સુર્ી 

પવાતની દીવાલ તેમને ઘેરીને ઉભી હતી. ભુલાએ બહુ મુશ્કેલીથી સાથીઓને 

સમજાવ્યુાં કે, બર્ી સેના ભેગી મળીને આ જાંગલનો જરુરી ભાગ કાપી કોતરી 
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નાાંખ ેતો, બે પવાત વચ્ચેનો રસ્તો બની જાય. પિ હાલ તો બર્ાએ ગીચ ઝાડી 

વચ્ચેથી ટાાંચા સાર્નો વડે જ માગા કરવાનો હતો.   ઝાડી અને ઝાાંખરાને કાપતાાં 

કાપતાાં ટુકડી દણક્ષિ તરફ આગળ વર્ી. 

      જોકે, આ માગા સાવ સીર્ો ન હતો. રસ્તો ક્યાાંક થોડોક ઉપર અને ક્યાાંક 

થોડોક નીચે અન ેવાાંકોચૂાંકો જતો હતો. ચારકે ણદવસ આમ પસાર કરીને પાાંચમા 

ણદવસ,ે આગળ ચાલતાાં, એક જિને દૂર નીચે, કાાંઈક લાાંબુાં અન ેચળકતુાં નજર ે

ચઢયુાં. તેિ ેએની તરફ ભુલાનુાં ધ્યાન દોયુું. ભુલાની અનુભવી આાંખ જનેા ણકનાર ે

પોતાનાાં કોતર આવેલાાં હતાાં, તે નદીને તરત પારખી ગઈ. તેના મોાંમાાંથી હરખની 

રાડ નીકળી ગઈ. 

    “આ તો અમારી જ નદી! “ 

     જોકે હજુ નદી તો સાવ પાતળી લીટી જવેી જ દેખાતી હતી. પિ આ નવી 

શોર્થી પ્રગટેલા નવા ઉત્સાહમાાં બર્ા નાચી ઉ્યા. હવે પાછુાં  ફરવાનુાં કોઈ નામ 

લે તેમ ન હતુાં. બીજા બે ણદવસ અન ેરસ્તો દેખીતી રીતે નીચે તરફ ફાંટાવા લાગ્યો. 

ત્રીજા ણદવસ ેતો ત્રિે જિ નદીના ણકનાર ેઆવીને ઊભા રહી ગયા. 

      બે પવાત વચ્ચેનો ઘાટ એમને મળી ગયો હતો. બર્ા ઝાડી, ઝાાંખરાાં અન ે

નડતાાં ઝાડ કાપવામાાં આવે, તો ઘોડા પર આખો ઘાટ એક જ ણદવસમાાં  વટાવી 

દેવાય;  એવો અાંદાજ નીકળ્યો. નદીમાાં મન મૂકીને બર્ા ન્દ્હાયા અને સફરનો 

થાક ઉતારી હળવા ફૂલ જવેા બની ગયા. 

     હવ ેવળતી મુસાફરી શરુ થઈ. રસ્તામાાં ઠેર ઠેર તરત મળી જાય તેવા સગડ 

મૂકતાાં મૂકતાાં, સૌ આવ્યા હતા એ જ રસ્તે પાછા વળ્યા. જ્યાાં ઘોડા બાાંધ્યા હતા, 

ત્યાાંથી ચોથા સાથીને લઈને બર્ા લશ્કરની છાવિી તરફ પાછા વળ્યા. 

      પડાવે પહોાંચીને ભુલાએ ખાનને આ શુભ સમાચાર આપ્યા. ખાન તો ભુલાને 

ભેટી જ પડયો. 

      મલ્લકુસ્તી પછી ભુલાનો આ બીજો અન ેવર્ાર ેઅગત્યનો ણવજય હતો. આ 

શોર્ આવનાર વષોમાાં એક ક્રાાંણતકારી અન્દ્વેષિ પુરવાર થવાની હતી. ભાણવના 

https://gadyasoor.wordpress.com/2008/12/20/wresling/
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ગભામાાં લપાઈને પડેલા, બે સાવ ણવપણરત સાંસ્કૃણતઓનાાં મૂઠભેડ, સાંઘષા અન ે

એકીકરિની પ્રણક્રયાનો   પ્રસવ હવ ેહાથ વહેંતમાાં હતો. 
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પ્રકરિ – ૩૫ વ્યૂહ રચના 
 

    ખાનના તાંબુમાાં બર્ા સરદારો ભેગા થયા હતા. 

     ખાન,” ણમત્રો! તમને બર્ાને ભુલાએ કરલેી બહુ જ અગત્યની શોર્ ણવશે 

ખબર છે. આ શોર્ વગર આપિે આખી સેના આ દુગામ પવાતને પાર ન જ કરી 

શકત. હુાં  આપિા બર્ા વતી ભુલાને આ માટે મુબારકબાદી આપુાં છુાં . હવે અહીાં 

હાજર રહેલ સૌને આગળ આપિે શુાં કરવુાં તે માટે સૂચન આપવા હુાં  

આમાંત્રિ આપુાં છુાં .” 

     બર્ાએ પોતપોતાના ણવચાર રજૂ કયાા. ણવષદ અન ેસવાગ્રાહી ચચાા ણવચારિા 

બાદ, બર્ા એ વાત પર સાંમત થયા કે, ભલે વાર થાય; પિ નવા પ્રદેશમાાં પૂરી 

તાકાત સાથે અને પૂરી તૈયારી બાદ જ ચઢાઈ કરવી જોઈએ. વળી એ પ્રદેશના 

લોકોને આવનાર આપણત્તનો આગોતરો ખ્યાલ આવી ન જાય એ માટેની 

તકેદારી પિ રાખવી જોઈએ. 

     બહુ જ ણવચાર ણવમશા બાદ ખાને ણનિાય લીર્ો કે, 

      “ભુલા અન ે જગ્ગાની સાથે ખાસ ચુાંટી કાઢેલા, સૌથી બહાદુર, વીસ 

સૈણનકોની એક ટુકડી પવાત પર સીર્ુાં ચઢાિ કરી, જગદાંબાના માંણદર સુર્ી પહોાંચી 

જશે અન ેગુપ્તતા સાથે, નદીની બીજી તરફ શુાં ચાલી રહ્યુાં છે; તેની તપાસ કરતી 

રહેશ.ે 

      ખાન અને બીજા સરદારો ઘાટના નવા રસ્તામાાંથી ઝાડ, અન ેઝાડી ઝાાંખરાાં 

દૂર કરી તેને ત્રિ ત્રિ ઘોડેસ્વાર એક સાથ ેમુસાફરી કરી શકે તેટલો પહોળો 

બનાવવાના કામ પર યુિના ર્ોરિે કાયાવાહી શરુ કરશ.ે “ 

      રસ્તાની લાંબાઈ જોતાાં, ભુલાના અાંદાજ પ્રમાિે, આ કામ એક મણહનામાાં 

પૂરુાં  થવુાં જોઈએ. આથી આવતી પુનમ પર આખી સેના નદીણકનાર ે પહોાંચી 

જાય  તેવો અાંદાજ કાઢવામાાં આવ્યો. 
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     આ ણનિાયની જાિ થતાાં, લાાંબી સફરથી થાકેલી સેનામાાં નવો ઉત્સાહ ફરી 

વળ્યો. 

     ઝાડ કાપી રસ્તો કરવાના કઠિ કામ માટે બહુ જ પથ્થરોની જરુર હતી. 

આથી એક ટુકડી પવાત પરથી આ માટે જરુરી પથ્થરો ભેગા કરી, કુહાડીઓ 

બનાવવાના કામમાાં લાગી ગઈ. આ બહુ જ મુશ્કેલ કામ હતુાં કારિકે, ઝાડ કાપી 

શકે તેવા ર્ારદાર પથ્થરો તૈયાર કરવા, એ બહુ જ ર્ીરજનુાં કામ હતુાં. વળી ઝાડ 

કાપવાની શરુઆત કયાા બાદ, એક કુહાડી થોડાક જ સમય માટે ર્ારદાર રહી 

શકે તેમ હતી. આથી કામ શરુ કરવાની સાથ ેસતત નવી કુહાડીઓ બનાવતા 

રહેવાનુાં હતુાં. આ કામના અનુભવી સૈણનકોને આ ટુકડીમાાં જોતરવામાાં આવ્યા. 

      આખા પડાવ માટે રોજના ખોરાક અન ેપાિીની વ્યવસ્થા કરવાનુાં કામ 

પિ બહુ જ મોટુાં  હતુાં. વળી ઘાટના આ રસ્તા પર ઘિી મોટી સાંખ્યામાાં વાઘનો 

સામનો પિ કરવાનો હતો. આથી કાબેલ ણશકારીઓની એક ટુકડીને આ કામ 

સોાંપવામાાં આવ્યુાં.  જો કે, અત્યાર સુર્ી રિપ્રદેશમાાં પડેલી આપદાઓ દૂર થઈ 

ગઈ હતી. પવાત ઉપર ઝરા અન ે વનસ્પણતના કારિે પૂરતા પ્રમાિમાાં 

ફળો, ણશકાર અને પાિી ઉપલબ્ર્ હતાાં. 

     વનસ્પણતઓના જાિકાર બે વૈદરાજો અન ે પ્રમાિમાાં કમજોર પિ 

સેવાવણૃત્તવાળા બે મદદનીશો ઘવાયેલા કે માાંદા પડેલા સૈણનકોની સુશ્રુષામાાં 

સતત જોડાયેલા રહેતા હતા. જાંગલમાાંથી ઓસણડયાાં અન ે વેલાઓના પાટા 

તેમની પાસે હમ્મેશ હાજર રહેતા હતા. 

      એક નાની ટુકડી ઘાટના રસ્ત ેઆગળ અને આગળ રહી; માણહતી એકઠી 

કરવા માટે રોકવામાાં આવી. કયાાં કયાાં ઝાડ પાડવા તેનો ણનિાય લેવો અને આવી 

પડનાર જોખમોનો અાંદાજ કાઢવો, એ આ ટુકડીનાાં કામ હતાાં. ઓછામાાં ઓછી 

મહેનત ેવર્ુ લાાંબો રસ્તો રોજ તૈયાર થાય તે આ સવેક્ષિ પર આર્ાણરત હતુાં. 

     એમ પિ નક્કી થયુાં કે, દર અઠવાણડયે ભુલા અન ે જગ્ગાની ટુકડીના બે 

પગપાળા સૈણનકો, આવજા કરી ખાનને સતત માણહતી આપતા રહેશ;ે અન ે
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ખાનની સૂચનાઓ તેમને પહોાંચાડતા રહેશ.ે ખાનની દુરાં દેશી અન ે વહીવટી 

કાયાદક્ષતાના પ્રતાપે, આ આખીયે વ્યવસ્થા ઊભી થઈ શકી હતી. 

      આગાંતુક ચઢાઈનુાં કામ હવે તડામાર ચાલુ થઈ ગયુાં હતુાં. આ અગાઉ નવા 

પ્રદેશો પર આણર્પત્ય જમાવવાના, તેના ણપતાના પરાક્રમોમાાં ખાનની શણિઓ 

ઘડાઈ હતી. પિ અત્યાર સુર્ીમાાં હાથમાાં લેવાયેલ સાહસો કરતાાં આ અણભયાન 

ઘિુાં વર્ાર ેમહત્વાકાાંક્ષી અન ેણવકટ હતુાં. બાહોશ રાજકતાા તરીકે ખાનને માટે 

આ બહુ જ ઉતે્તજક અને અત્યાંત ર્ીરજ માાંગી લે તેવો તબક્કો હતો. 

       આખીય સેના નવા પ્રદેશમાાં આ નવતર સાહસ માટે તલપાપડ બનીને 

ઝઝૂમી રહી હતી. 
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પ્રકરિ – ૩૬ જગદાંબાની ગુફામાાં માંત્રિા 
 

     ભુલો અન ેજગ્ગો જગદાંબાના ણચત્રની સામ ેઊભા હતા. તેમની સાથે તેમના 

બર્ા સાથીદારો પિ હતા. માંણદર કચરાથી ભરલેુાં હતુાં. દેખીતી રીતે તેની 

સારસાંભાળ બરાબર રખાતી ન હતી. 

     ભુલો ણચત્રણવણચત્ર મનોભાવોમાાં ખોવાઈ ગયો. આ એ જ જગ્યા હતી; કે જ્યાાં 

એના બાળપિથી યુવાનીના અનેક ણદવસો ગુજયાા હતા. એના ણચત્તમાાં   અનેક 

યાદો ઊભરાઈ આવી. અહીાં એના સાંસ્કારોનુાં ઘડતર થયુાં હતુાં. અહીાં એિે અનેક 

પૂજાઓ થતી જોઈ હતી. અહીાં જ એિે માના ખોળામાાં બેસી જગદાંબાના 

મુખારણવાંદ સામે અહોભાવ અન ેભયના ણમશ્ર ભાવોથી બાળસુલભ કલ્પનાઓ 

કરી હતી. અહીાં જ તે ણકશોરાવસ્થાના સાથીઓ સાથે રમ્યો હતો. અહીાં જ એિે 

એકલા આવીને રૂપલીને પામવાની જગદાંબાને અરજ કરી હતી. સ્વદેશ છોડીને 

ભાગતાાં પહેલાાં, અહીાં જ તેિ ેવેર વાળવાના કસમ ખાર્ા હતા. 

      પોત ે કેટલો બર્ો બદલાઈ ગયો હતો? એક ક્ષિ માટે તેને પોતાના માટે 

ણતરસ્કાર થઈ આવ્યો. ભુલાને ઝેર ખાઈ મરી જવા જવેુાં લાગ્યુાં. એના પેટમાાં 

વીિાાંચૂાંટાાં થવા લાગ્યા. તેિ ેબાપદાદાનો ણવશ્વાસઘાત કયો હતો. તે ખૂટલ હતો, 

ભાગેડુ હતો, નામદા  હતો, પોતાના સ્વજનોનો તેિે રોહ કયો હતો. તે જીવવાને 

લાયક ન હતો.  

      પિ એન ે રૂપલી દ્વારા થયેલો માનભાંગ, માદરવેતનથી ખાનના પ્રદેશ 

સુર્ીની ભયાનક મુસાફરી, હાડણપાંજરોના નાચનુાં દુુઃસ્વપ્ન, નવા પ્રદેશમાાં પ્રાપ્ત 

કરલેી ણસણિઓ, ખાનના દરબારમાાં સ્વપ્રયત્ને પ્રાપ્ત કરલેુાં માનભયુું સ્થાન, 

રૂપરૂપના અાંબાર જવેી, અનેક સ્ત્રીઓ સાથ ેમાિેલી રાંગરલેીઓ, ભણવષ્યમાાં 

ણનુઃશાંક પ્રાપ્ત થનારા નવા ણવજયો - આ બર્ુાં પિ તત્ક્ષિ યાદ આવી ગયુાં. એની 

આખી ણજાંદગીનો ણચતાર એની સામે ખડો થઈ ગયો. 
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       હવ ેએ પાછો વળી શકે તેમ ન હતો. નવા અવતારની આ નવી ભૂણમકા હવ ે

તેિે બજાવવાની જ હતી. એ ણસવાય બીજો કોઈ ણવકલ્પ જ ન હતો. 

       જગ્ગાએ ભુલાના ખભે હાથ મુક્યો અન ેબોલ્યો,” કેમ, દોસ્ત! કેમ આટલો 

બર્ો ઉદાસ થઈ ગયો? પાછા ફરવા ણવચારી રહ્યો છે, કે શુાં?” 

      ભુલો, “ના ર ેના! એવુાં કશુાં નથી. આ તો મારી માનુાં માંણદર.”  

        પિ જગ્ગો તેના મનોભાવો કળી ન શકે તેટલો અબુર્ થોડો જ હતો? તેિે 

ભુલાને કહ્યુાં,” હવે તો તને વેર વાળવાની તક મળવાની છે. તાર ેતો નવી આશામાાં 

નાચવુાં જોઈએ અન ેતારા ભગવાનના એ માટે આશીવાાદ માાંગવા જોઈએ. ચાલ 

આપિે ણશકાર લઈ આવીએ અન ેતારી જગદાંબાને ચઢાવીએ.” 

      ભુલો કશુાં બોલ્યા ણવના બર્ા સાથીઓની સાથે માંણદરની બહાર આવ્યો. 

ભુલો અન ેજગ્ગો બહાર એક પથ્થર પર બીરાજ્યા. બીજા સાથીઓ ણશકારની 

શોર્માાં આજુબાજુ ઉપડયા. થોડી વાર ે એ લોકો એક હરિને મારીને લઈ 

આવ્યા. સાથે એક જિને પિ દોરડા વડે બાાંર્ીને કેદ કરી લાવ્યા હતા. ભુલો 

તરત બાનાને ઓળખી ગયો. નદીના કોતરોમાાં રહેતા એક માત્ર કબીલાનો તે 

સભ્ય હતો. તેિે પિ ભુલાને ઓળખી કાઢયો. 

      ભયભીત બની ગયેલા અને થરથર કાાંપતા બાનાના જીવમાાં જીવ આવ્યો. તે 

બોલ્યો: “અર!ે ભુલા, તુાં અહીાં ક્યાાંથી? અમ ે તો એમ માનતા હતા કે, તુાં તો 

કાળભૈરવને ર્ામ પહોાંચી ગયો છે. આ બર્ા કોિ છે? એમની પાસેથી મને 

છોડાવ.” 

      ભુલાએ બાનાને બાંર્નમુકત કરવા હુકમ કયો. જમદૂત જવેા લાગતા, ઊાં ચા 

અન ેપહોળા આ માિસો ભુલાને આટલુાં બર્ુાં માન આપે છે, તે જોઈ બાનો તો 

ચણકત થઈ ગયો. ગોવાની વસાહત માટે એના કબીલાને અિગમો હતો, ઈષ્યાા 

પિ હતી. જગદાંબાએ એક નવી જ શક્યતાને જન્દ્મ આપ્યો છે – એમ તેને લાગ્યુાં. 

જાતજાતના ણવચાર એના મનમાાં પાાંગરવા અને ઊભરાવા લાગ્યા. જગદાંબાના 

ભુલા પર ચાર હાથ હતા એમ બાનાને લાગ્યુાં. તેને ભુલો ગોવા કરતાાં પિ મહાન 

ભાસવા લાગ્યો. 
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       ભુલો અન ે બાનો વાતે વળગ્યા. થોડીક જ વારમાાં ભુલાને નદી પારની 

વસાહતોની, એમિે સાર્ેલી અભૂતપૂવા પ્રગણતની, હાથીઓના પ્રદેશની એમ 

ઘિી બર્ી બાતમી પ્રાપ્ત થઈ ગઈ. ભુલાએ બાનાને રક્ષિની બાાંહેર્રી આપી. 

ખાનના અપ્રણતમ સામથ્યાની માણહતી મેળવી બાનાની આાંખો ચાર થઈ ગઈ. 

જો બાનો અન ેતેનો કબીલો ખાનને મદદ કરશ,ે તો ખાન પાસે તેને મોટુાં  ઈનામ 

અન ેપદ અપાવશ ે- તેવુાં વચન ભુલાએ આપ્યુાં. 

      ભુલાએ જગ્ગાને બાનાનો પણરચય કરાવ્યો, બાનાના કબીલાનો સહકાર 

મળવાની શક્યતા જાિી જગ્ગો તો ભુલાની હોાંણશયારી અન ે ણવચક્ષિતા પર 

આફ્રીન થઈગયો. બે તીરાંદાજ સૈણનકો સાથ ેબાનો તેના કબીલા તરફ ણવદાય 

થયો; અને થોડીવાર ેકબીલાના બે મુખીયા સાથે પાછો ફયો. 

     જગદાંબાની સાક્ષીએ જગ્ગો, કબીલાના વડીલો, અને દુભાણષયા તરીકે 

ભુલાની વચ્ચે લાાંબી માંત્રિાઓ ચાલી. એકમેકને સહકાર આપવાના કોલ દેવાયા. 

માતાની હાજરીમાાં દેશરોહના કરાર નક્કી કરાયા. આખી વાત એકદમ ગુપ્ત 

રાખવાના વડીલોએ સોગન ખાર્ા. 

       લોહીનુાં એક પિ ટીપુાં પાડયા વગર, ખાનની ણવજયયાત્રાનુાં પહેલુાં ચરિ 

સફળ બન્દ્યુાં હતુાં. બીજા ણદવસની સવાર,ે એક સૈણનક આ શુભ સમાચાર ખાનને 

પહોાંચાડવા, ઓતરાદી ણદશામાાં નીકળી ચકૂ્યો હતો. 
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પ્રકરિ – ૩૭ મન્નો 
        

     સ્વપ્ન અન ે જાગૃત અવસ્થાની વચ્ચે ઝોલાાં ખાતા ગોવાને એની ઝૂાંપડીની 

બહાર કોઈ દદા થી કિસતુાં હોય તેવો ભાસ થયો. ભળભાાંખળુાં થવામાાં હતુાં. એનો 

ઊઠવાનો સમય પિ થઈ ચૂક્યો હતો. ગોવો આાંખો ચોળતો બહાર આવ્યો. 

     આછા ઉજાસમાાં તેને જમીન પર કોઈ પડેલુાં હોય તેમ લાગ્યુાં. ગોવો તેની 

નજીક ગયો અને તે માનવ આકૃણતને ઢાંઢોળી. ભીનાાં ભદ ચામડાાંથી લદબદ કોઈ 

સ્ત્રી કિસી રહી હતી. તેને હાથ અડાડતાાં તે ઠાંડોગાર લાગ્યો. ગોવો ઝૂાંપડીમાાં 

ગયો અન ેરૂપલીને ઊઠાડી. બને્નએ ઊાં ચકીને તે સ્ત્રીને અાંદર આિી. રૂપલીએ 

અણગ્ન પેટાવ્યો. આગના આછા ઉજાસમાાં બન્નેએ તેને ઓળખી કાઢી. એ તો 

નદીપારનાાં કોતરોમાાં રહેતી, પિ રૂપલીના પીયરના કબીલાની મન્નો હતી. તે 

બાનાની પત્ની હતી. 

     રૂપલીએ મન્નોને ણનવાસ્ત્ર કરી, તાપિાાંની નજીક ખસેડી. થોડીક વાર ેઆગની 

ગરમીથી મન્નોના દેહમાાં ગરમાવો પથરાવા લાગ્યો. તેનુાં કિસવાનુાં બાંર્ થયુાં. 

અન ે તે ઊાં ઘમાાં પડી ગઈ. તેને ચામડુાં  ઓઢાડી રૂપલી ણનત્યકમામાાં પલોટાઈ. 

સૂરજ માથે થવામાાં આવ્યો ત્યાર ે મન્નોએ આાંખ ખોલી. ઝૂાંપડીના આાંગિમાાં 

કાનો એના ણમત્રો સાથે રમતો હતો. મન્નોએ એન ેબૂમ પાડી બોલાવ્યો, અન ે

કહ્યુાં,” કાના! જા તારી મા કે બાપાને બોલાવી લાવ.” 

     કાનાએ ગમાિમાાં જઈ રૂપલીને આ સમાચાર આપ્યા. રૂપલી બર્ુાં કામ 

પડતુાં મૂકી દોડતી આવી પહોાંચી. મન્નોને ગરમાગરમ શેઢકડુાં  દૂર્ પીવડાવ્યુાં. હવ ે

તેને શરીર ે બરાબર ઠીક છે, એની ખાતરી થતાાં રૂપલી બોલી,” કેમ મન્નો! 

આટલી રાતે નદી તરીને કેમ આવી? ત્યાાં બર્ુાં બરાબર તો છે ને? કેમ તાર ેબાના 

હાર ેકાાંઈ બોલચાલ થઈ છે 

      ભયભીત અન ેરડમસ ચહેર ેમન્નોએ કહ્યુાં,” રૂપલીબેન, ગોવાભાઈને બોલાવી 

લાવો. માર ેતમારી બને્નની સાથે બહુ અગત્યની વાત કરવાની છે.” 
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    રૂપલીએ કાનાને હાકોટો મારી, ગોવાને અબઘડી બોલાવી લાવવા કહ્યુાં. 

      થોડીક વાર ે ગોવો હડી કાઢીને આવી પહોાંચ્યો. તેને પિ મન્નોના આમ 

આકણસ્મક આવવાનુાં રહસ્ય જાિવાની બહુ ઉત્કાંઠા હતી. 

     ગોવો આવી જતાાં મન્નો હીબકાાં ભરતાાં બોલી,” ગોવા ભાઈ અને 

રૂપલીબેન!  એ લોકો બહુ ભયાંકર માિસો છે. એમની પાસ ેચામડાની દોરી 

બાાંર્ેલી, વાાંકી, પાતળી સોટી છે અન ેતેનાથી બીજી સોટી દૂર સુર્ી ણશકાર તરફ 

ફેંકે છે. અને એક જ ઘાએ હરિ ભોાંય ભેગુાં. બહુ ઊાં ચા અન ેકદાવર એ લોકો છે. 

એ તમને બર્ાાંને મારી નાખવાના છે.” 

     ગોવાને આ ઉટપટાાંગ વાતમાાં કશી ગતાગમ ન પડી. તેિે કહ્યુાં,” બરાબર 

સમજિ પડે તેવી વાત કર. તુાં કોની વાત કર ેછે? કોિ છે એ લોકો? ક્યાાં છે?” 

      મન્નો રડતાાં રડતાાં બોલી,” સાવ અજાણ્યા એ લોકો છે. કશી સમજિ ન પડે 

તેવી ભાષા બોલે છે. પવાતની પેલે પારથી દૂરના પ્રદેશમાાંથી એ લોકો આવેલા 

છે. મારા બાનાને ઢોર માર મારી, દોરડા વડે બાાંર્ીને એ લોકો લઈ ગયા હતા. 

એમની સાથે આપિા મલકમાાંથી ગાયબ થઈ ગયેલો ભુલો પિ છે. પિ ભુલાએ 

એન ેછોડાવ્યો. ભુલો તો એ બર્ાનો સરદાર બની ગયો છે. બર્ા એનુાં કહ્યુાં માને 

છે. ભુલાને એમની ભાષા પિ આવડે છે. અમારા બર્ા વડીલો અને એ લોકો 

સાથે જગદાંબાના માંદીરમાાં વાતો પિ થઈ છે. અમારા વડીલો તો બહુ જ હરખમાાં 

આવી ગયા છે; અને એવી વાતો કર ેછે કે, ‘હવે ગોવાનુાં ગુમાન ઓછુાં  થશ.ે આ 

બર્ા એની સાન ઠેકાિે લાવશ.ે’ મને તો આ ઠીક ન લાગ્યુાં. આમ સાવ અજાણ્યા 

લોકોનો શેં ભરોસો કરાય? આખી રાત મને આ વાત જાિી ઊાં ઘ જ ન આવી. 

આથી મારા વરને ઊાં ઘતો મેલી હુાં  મર્રાત પછી નદીમાાં ખાબકી અન ેબેળે બેળે 

તરીને તમને આ ખબર આપવા આવી છુાં . હેં ગોવા ભાઈ! આપિી જાતનુાં હવે 

શુાં થશ?ે” 

    આટલુાં બોલતામાાં તો મન્નો ધ્રુસકે ને ધ્રુસકે રડવા માાંડી. 
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પ્રકરિ – ૩૮ અતીતનાાં એાંર્ાિ 
 

       હવ ેગોવાના મનમાાં ગેડ બેઠી. તેિે પવાતની ટોચની પેલે પારના દલદલમાાં 

ભેગી થયેલી છાવિી યાદ આવી ગઈ. એ લોકો અભેદ્ય પવાત પાર કરવામાાં સફળ 

થયા લાગતા હતા. હવે એ અજ્ઞાત ભય સાવ નજીક આવીને ઊભો થઈ ગયો 

હતો. એ અજાણ્યા લોકો ગોવાની જાણત કરતાાં વર્ાર ેસશિ હોય તેમ જિાતુાં 

હતુાં; અન ેતેમની પાસે વર્ાર ેણહાંસક, વર્ાર ેશણિશાળી શસ્ત્રો પિ હોવાની પૂરી 

શક્યતા હતી. કદાચ એમની સાંખ્યા પિ ઘિી વર્ાર ેહશ.ે 

    ગોવાએ મન્નોને પુછ્ુાં,” એ લોકો કેટલા છે?” 

     મન્નોએ પાાંચ આાંગળીઓ ચાર વખત બતાવી. 

      ગોવો કહે.” લે, તુાં નકામી ગભરાય છે. હુાં  એક જ હાકોટો કરુાં  અને આપિી 

બર્ી વસ્તી ભેગી કરુાં , તો આખો નદીણકનારો ઊભરાઈ જાય એટલી આપિી 

વસ્તી છે.” 

   (એ જમાનામાાં ક્યાાં અક્ષરજ્ઞાન કે અાંકજ્ઞાન ણવકસેલુાં હતુાં?) 

    મન્નો કહે,” ના, ગોવા ભાઈ! એમ નથી. એમનો કોઈ ખાન કરીને મોટો માિસ 

છે. અન ેએન ેભુલો અને તેનો જગ્ગા નામનો બીજો સાથી આગેવાન બહુ માનથી 

યાદ કર ે છે. એ બન્નેએ અમારા વડીલોને એમ કહ્યુાં છે કે, ખાન તો આપિી 

જગદાંબા કરતાાંય વર્ાર ેતાકાતવાળો છે. અમારો કબીલો ખાનને મદદ કર ેતો, 

ખાન અમને બહુ મોટુાં  ઈનામ આપશ ેએમ ભુલાએ કહ્યુાં છે. કાલે રાતે સૂતાાં સૂતાાં 

બાનાએ આ બર્ી વાત મને કહી, અન ેમારી ઊાં ઘ હરામ થઈ ગઈ.” 

      ગોવાએ મન્નોને સાાંત્વના આપી. અાંર્ારી રાતે નદી પાર કરીને, અને પોતાના 

જાનને જોખમમાાં નાખીને આ અગત્યની માણહતી પૂરી પાડવા માટે ગોવાએ 

મન્નોનો પાડ માન્દ્યો. ગોવા અન ેરૂપલીએ મન્નોને હવ ેપેલે પાર ન જવાની સલાહ 

આપી અન ેપોતાની સાથે રોકાઈ જવા કહ્યુાં. 
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       હવ ેમન્નોને જીવે ટાઢક થઈ. એિે જગદાંબાને માથે રાખીને પોતાની જાણત 

માટે કાાંઈક સારુાં  કયુું છે, તેવી તેને ખાતરી થઈ ગઈ. તે હવે ણનણશ્ચાંત બનીને 

રૂપલીને કામમાાં મદદ કરવા લાગી. 

       ગોવાએ તેની સાથે રહેતા સાથીઓને તાત્કાણલક બોલાવ્યા. કલાકેક 

માંત્રિાઓ ચાલી. સાાંજ પડે તે પહેલાાં તો દસ સાંદેશવાહકો બર્ા કબીલાઓને 

આ મોાંકાિના સમાચાર પહોાંચાડવા બર્ી ણદશામાાં નીકળી પડયા. 

      એ બર્ાના ગયા પછી ગોવાએ પાાંચાને પુછ્ુાં,” પાાંચા, તુાં આ બાબતમાાં શુાં 

સલાહ આપે છે? “ 

      પાાંચો બોલ્યો,” ગોવા, એમની પાસે આપિા કરતાાં વર્ાર ે શણિશાળી 

સાર્નો હોય તેમ લાગે છે. જો ખરખેર તેમ હશ,ે તો આપિી બર્ી વસ્તી ભેગી 

થાય, તો પિ આપિે તેમનો મુકાબલો ન કરી શકીએ.” 

      ગોવો,” તો શુાં કરવુાં?” 

       પાાંચો,” મને લાગે છે કે, હુાં  એકદમ ચોરીછૂપીથી સામ ેપાર પહોાંચી જાઉાં , 

અન ે એ સાર્નો કેવાાં છે, તે જાિી લાવુાં. પછી આપિે પિ એવાાં સાર્નો 

બનાવવાની કળા શીખી લઈએ.” 

      ગોવો,” તારી વાત તો સાવ સાચી છે. પિ તાર ેબહુ મોટુાં  જોખમ વેઠવુાં પડે. 

અન ેતને ગુમાવવો પડે, તે આપિી જાતને કદી ન પોસાય.” 

      પાાંચો,” ગોવા, તુાં મારી ણફકર ન કર. મને મારી જાતને સાંભાળતાાં આવડે છે. 

પિ આ કામ કયાા વગર આપિો આરો નથી.” 

     કમને ગોવાએ પાાંચાને આ અણભયાન માટે પરવાનગી આપી અને તેને 

સફળતા મળે, તે માટે જગદાંબાને અરજ કરી. 

     તે જ રાત ેઅાંર્ારણપછોડાનો લાભ લઈ પાાંચો નદીપાર કરી ગયો. 

      પિ… 
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      હવે બહુ જ મોટી આપણત્તનાાં વાદળ ઘેરાવા માાંડયા હતાાં. બર્ા સાથે મળે 

અન ેપાાંચો સફળતાથી નવાાં શસ્ત્રો બનાવવાની કળા જલદી શીખી લે, તો જ એ 

આપણત્તનો મુકાબલો શક્ય બને એમ ગોવાને પ્રતીતી થઈ ગઈ. 

     એ રાતે રૂપલીએ ગોવાને રોજ કરતાાં વર્ુ વ્હાલ કયુું. એન ેએ સમજાઈ ગયુાં 

કે, હવ ેઆખી જાતના અણસ્તત્વનો આર્ાર ગોવા ઉપર છે. 
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ણવભાગ – ૫ 

સાંઘષા 
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પ્રકરિ – ૩૯  પહેલો જાસૂસ 
 

       નદી ઓળાંગીને પાાંચો ઓલી પાર પહોાંચ્યો, ત્યાર ેહજુ ઉષારાિી પર્ાયાું ન 

હતાાં. પાાંચાએ ઝડપથી બાનો રહેતો હતો તે કોતરો તરફ કદમ ભરવા માાંડયા. 

અજવાળુાં થાય અને ણનત્ય ણક્રયાઓ માટે કોતરવાસીઓ નદીણકનાર ે આવી 

પહોાંચે, તે પહેલાાં એિ ેછુપાવાની વ્યુહાત્મક જગ્યા શોર્ી કાઢવાની હતી. 

       બાનાના કોતરોની સામ ેનદીણકનાર ેનાનકડુાં  મેદાન હતુાં. કોતરવાસીઓની 

બર્ી સામાણજક પ્રવૃણત્ત ત્યાાં થતી હતી. એ મેદાનની નજીક આવેલા એક મોટા 

ઝાડની ઉપર પાાંચો ચઢી ગયો. એિે એવી ડાળ પસાંદ કરી, જનેા ઉપરથી તે 

મેદાનમાાં થતી ણહલચાલ પર નજર નાાંખી શકે. તેને આ જગ્યાએ આખો ણદવસ 

પસાર કરવાનો હતો. રાતે અગમચેતી વાપરીને તેિ ેખોરાક અન ેપીવાનુાં પાિી 

પોતાની પાસે રાખ્યાાં હતાાં, 

     સૂરજ ઊાં ચો આવતાાં સુર્ી અનેક લોકો નદીએ જઈ, ણનત્યકમા પતાવી પાછા 

કોતર ભેગાાં થતાાં હતાાં. પિ ણશકાર ેજવાની કશી પ્રવૃણત્ત જિાતી ન હતી. પાાંચાને 

આશ્ચયા થયુાં. 

      ‘જરુર કાાંઈક સામાણજક કાયા થવાનુાં લાગે છે.’ 

       પાાંચાની માન્દ્યતા સાચી પડી. સૂરજ ઠીક ઠીક ઊાં ચે આવતાાં મેદાનમાાં 

કોતરવાસીઓ ભેગા થવા માાંડયા. સ્ત્રીઓ, પુરુષો, બાળકો – બર્ાાં. સૌ 

આતુરતાથી કોઈના આવવાની રાહ જોઈ રહ્યાાં હતાાં. 

       થોડી વાર ેત્યાાં એ લોકો આવી પહોાંચ્યા. ઊાં ચા, પહોળા અન ેગૌરવિાના એ 

લોકો હતા. માત્ર એક ભુલો જ એમનાથી અલગ તરી આવતો હતો. પાાંચાએ તરત 

એન ેઓળખી નાાંખ્યો. ણર્ક્કારનુાં એક લખલખુાં પાાંચાના દેહને હચમચાવી ગયુાં. 

    ‘આ દેશરોહી, આ કરમચાંડાળ, આ નપાવટ જિ આખી જાણતને માટે એક 

મોટો પડકાર લઈ આવ્યો છે. ગોવાએ નદી ઓળાંગી, તે પછી થયેલી બર્ી પ્રગણત 

રસાતાળ જવાને આર ેઆવીને ઊભી રહી ગઈ છે.’ 
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       પિ પાાંચાએ પ્રયત્નપૂવાક પોતાનો ક્રોર્ અાંદર ને અાંદર સમાવી લીર્ો. એને 

વાચા આપવાનુાં તેને પોસાય તેમ ન હતુાં. 

      હવે નવી ટોળીનો નાયક કશુાંક અગડાં  બગડાં  બોલવા લાગ્યો. થોડી વાર ે

ભુલાએ બોલવા માાંડયુાં. પાાંચો એ સાાંભળી શકાય એટલો નજીક ન હતો. પિ 

બર્ી વસ્તીએ ભુલાની વાતને તાળીઓથી વર્ાવી લીર્ી.  

      પછી નવા આગાંતુક માિસોમાાંથી એક આગળ આવ્યો. તેના હાથમાાં 

બર્ાની જમે એક વાાંકી અન ેદોરી બાાંર્ેલી સોટી હતી. તેના ખભા પર સીર્ી 

સોટીઓનો ભારો હતો. તેિે એક સીર્ી સોટી લઈ, દોરી સાથે પકડી અને પછી 

વાાંકી સોટીને જોરથી ખેંચીને છોડી દીર્ી. એ સીર્ી સોટી સડસડાટ, એક 

ઝાડ તરફ   ફાંગોળાઈ અને ઝાડના થડમાાં ખુાંપી ગઈ. આમ ત્રિ વખત તેિ ેતીર 

છોડયાાં. બર્ા હેરતભરી નજર ેઆ નવતર શસ્ત્રને ણનહાળી રહ્યાાં. પાાંચાને એની 

ઉપયોણગતા અન ેવેર્કતા તરત સમજાઈ ગયાાં. પથ્થર અને ભાલા કરતાાં આ 

બેશક વર્ાર ેઅસરકારક શસ્ત્ર હતુાં. 

      પછી તો નવા આગાંતુકો બર્ા કોતરવાસીઓને આ કળા શીખવવા લાગી 

ગયા. એક જિે સ્ત્રીઓને કામે લગાડી દીર્ી. આગલા ણદવસ ેલાવેલા સોટીઓ 

અન ેપથ્થરોના ઢગલા આગળ ર્નુષ્ય અન ેબાિ બનાવવાની કામગીરી શરૂ 

થઈ ગઈ. સોટીઓના છેડે અિીદાર અન ે પાતળા પથ્થરો ઝાડના ગુાંદર વડે 

ચીપકાવાતા હતા. થોડીક સોટીઓના બે છેડે ચામડાની દોરી કસકસાવીને 

બાંર્ાઈ રહી હતી. પાાંચો ધ્યાનથી આ નવી કળાનો અભ્યાસ કરતો રહ્યો. તેને 

મનમાાં થયુાં ‘બસ! એક નમુનો મળી જાય; તો કામ પૂરુાં  થઈ જાય.’ 

     સૂરજ માથે આવ્યો. બર્ાાં ભોજનની ર્માલમાાં પડયા. ફરી આરામ બાદ 

આની આ જ પ્રવૃણત્ત શરુ. પાાંચાએ મનમાાં ગાાંઠ વાળી દીર્ી. છેવટે રાત પડી. 

ર્નુષ્યઅન ેબાિનો ઢગલો એમનો એમ રાખી સૌ કોતરો ભેળા થવા માાંડયા.  

અાંર્ારુાં  થતામાાં તો મેદાન ફરીથી ણનજાન બની ગયુાં. નવા આગાંતુકો એમના 

આશ્રયસ્થાન તરફ ણવદાય થયા. હવ ેકોઈ ચકલુાં પિ નહીાં ફરકે તેની ખાતરી 
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થતાાં, પાાંચો ઝાડ પરથી નીચે ઊતયો અન ેએક ર્નુષ્ય અને થોડાાં બાિ લઈ 

અાંર્કારમાાં ગરી ગયો. 

      બીજા ણદવસની સવારમાાં ગોવાની ઝુાંપડીની બહાર બન્ન ે ણમત્રો આ નવી 

સાંપદાની ચકાસિી અને વાપરવાની કળા આત્મસાત કરવામાાં મશગુલ બન્દ્યા; 

ત્યાર ેમાનવ જગતનો પહેલો જાસૂસ પોતાનુાં કામ સફળતાથી પાર પાડવાનો 

અસીમ સાંતોષ માિી રહ્યો હતો. 

      બીજા ચાર જ ણદવસ, અને પાાંચાએ નદીણકનાર ે ઊગતા વાાંસની 

સોટીઓમાાંથી વર્ાર ેસારી ગુિવત્તાનુાં, વજનમાાં સાવ હલકુાં  અન ે મૂળ બાિ 

કરતાાં અનેક ગિુાં દૂર જઈ શકે તેવુાં શસ્ત્ર ણવકસાવી દીર્ુાં હતુાં. ગોવો પાાંચાને ભેટી 

પડયો. ગોવાના નેસમાાં તરત જ આ નવા સાર્ન બનાવવાની કામગીરી ચાલુ 

થઈ ગઈ. 
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પ્રકરિ – ૪૦ જાંગલમાાં પીછેહઠ 
     નવા શોર્ાયેલા ઘાટમાાંથી લશ્કર પસાર થઈ શકે, તે માટેની કામગીરી 

યુિના ર્ોરિે ચાલી રહી હતી.  ખાન જાત ેતેનુાં ણનરીક્ષિ કરતો હતો. એક સાથે 

હજાર માિસો કામ કરતાાં હોવાથી, એ ગાઢ જાંગલ ગાજી ઊ્યુાં હતુાં. રોજનાાં 

અનેક ઝાડ કુહાડીઓના પ્રહારોથી ર્રાશાયી થઈ રહ્યાાં હતાાં. પ્રકૃણત ઉપર 

સાંસ્કૃણતનુાં આ અણતક્રમિ અભૂતપૂવા હતુાં. સૌથી પહેલામ કપાયેલા થડોમાાંથી 

રાતવાસો કરનારાઓનાાં ણનવાસ બનાવાયાાં હતાાં; જ ે વાઘોની ટોળીઓથી 

રાતના પ્રહણરઓનુાં રક્ષિ કરતાાં હતાાં. કામ કરનારાઓના હોકારા, પડકારા અન ે

ઝાડ ર્રાશાયી થવાના અવાજોથી ણદવસ ેતો જાંગલી જાનવરો દૂર ભાગી જતાાં. 

પિ રાતની ણનસ્તબ્ર્ શાાંણતમાાં આ ટોળકીઓ પર ણહાંસક પશુઓ ત્રાકટવાની 

તક જવા દેતાાં ન હતાાં. 

      લગભગ ચોથા ભાગનુાં જાંગલ સાફ થઈ ગયુાં. ખાને ઘોડેસ્વાર સેનાને આગળ 

ર્પવા હુકમ કયો. હવે સેનાને મેદાનમાાં રાખવી પોસાય તેમ ન હતુાં. ખાને 

જાંગલની અર્વચમાાં જ પડાવ ખસેડવાનો ણનિાય લીર્ો. પિ ઝાડ કાપતાાં ઠુાંઠાાં 

જમીન સરસાાં રહી ગયાાં હતાાં. અનેક ઘોડાઓના પગે ઈજાઓ થવા માાંડી. સાફ 

થયેલો રસ્તો કાપતાાં સેનાને આખો ણદવસ નીકળી ગયો. 

    ભયાનક જાંગલમાાં અને બને્ન બાજુએ ઊાં ચા પહાડોની વચ્ચે સેનાએ નવો 

પડાવ નાાંખ્યો. ઘોડાઓ આ માહોલથી ટેવાયેલા ન હતા. ઘવાયેલા ઘોડાઓ 

દદા થી કિસતા હતા. એમને પાટાપી ાંડી અન ે સેનાનુાં જમિ ણવગેર ે પતાવતાાં 

મર્રાત ઢૂાં કડી આવી ઊભી. ચોણકયાતો ણસવાય સૌ માાંડ ઊાં ઘમાાં ગરકાવ થાય 

એટલામાાં તો એક ખૂિેથી બુમરાિ ઊઠી. વાઘોની એક મોટી ટોળી બે ઘોડાઓ 

પર ત્રાટકી હતી. એમની અન ેચોકીયાતો વચ્ચે રાતના અાંર્કારમાાં ઝપાઝપી અન ે

બુમરાિમાાં આખી સેના બેબાકળી જાગી ઊઠી. વાઘોના પાંજાથી ઘવાયેલા 

ઘોડાઓની મરિચીસોથી બાકીના ઘોડા ભડક્યા અન ે બાાંર્ેલાાં દોરડાાં તોડી 

પાછા ભાગ્યા. ચારબેાજુ અાંર્ાર્ૂાંર્ી ફેલાઈ ગઈ. રાતના અાંર્કારમાાં સેનાન ે

દોરવિી આપી ણનયાંત્રિમાાં રાખવી એ લગભગ અશક્ય કામ હતુાં. 
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      બેબાકળો બનેલો ખાન અન ેબીજા સરદારો, આ અિર્ારી આપણત્ત માટે 

સાબદા ન હતા. આ અિર્ાયાા દુશ્મન સામે તેની સેના ણનુઃસહાય બની ણતતર 

ણબતર થઈ ગઈ. સવારના ઉજાસમાાં ખાને હુકમ આપ્યો,” આપિે મેદાન 

ણવસ્તારમાાં પીછેહઠ કરવાની છે.” આ ણસવાય બીજો કોઈ ણવકલ્પ પિ ક્યાાં 

હતો? સૂરજ માથે આવતાાં સુર્ીમાાં લશ્કર માાંડ ઠરીઠામ થયુાં. 

     ખાનના તાંબુમાાં ણનરાશ વદને સરદારો ભેગા થયા. 

     ખાન:” હવે આપિે શુાં કરવુાં જોઈએ?” 

    એક સરદાર,” ઘોડેસ્વાર દળ સાથ ેઆગળ વર્વાનો ખ્યાલ આપિે છોડી 

દેવો જોઈએ.” 

     બીજો સરદાર:” ઝાડ કાપવાની આપિી રીત બરાબર નથી. છેક મુળમાાંથી 

ઝાડ ન કાપવાને કારિે આપિુાં લશ્કર બહુ ર્ીરથેી આગળ વર્ે છે. એક જ 

ણદવસમાાં આખો ઘાટ પસાર કરી દેવાય; તો જ જાંગલમાાં રાતવાસો ટાળી 

શકાય.“     

      ખાન :” પિ તો તો આપિે બે ત્રિ પૂનમ પત ેત્યાાં સુર્ી રાહ જોવી પડે. 

આપિા માિસોનો જુસ્સો પિ ઠાંડો પડી જાય. “ 

     આમ બહુ ચચાાઓ ચાલી.  વતનમાાંથી કૂચકદમ કરીને નીકળ્યા હતા, તે 

જુસ્સો તો ગાયબ થઈ ગયો હતો. બર્ાના ણચત્તને ણનરાશા ઘેરી વળી હતી. ખાન 

માથે હાથ દઈ બેસી પડયો. તેને ઘડીક આ સાહસ હાથ લેવા માટે પસ્તાવો પિ 

થઈ આવ્યો. 

      તેને પોતાનુાં બાળપિ સાાંભરી આવ્યુાં. તે માાંડ ચાર વરસનો હતો. તેના મા 

અન ેબાપની સાથે તે તાંબુમાાં બેઠો હતો. સામે આગમાાં તાજો ણશકાર શેકાઈ 

રહ્યો હતો. એના બાપે એક મોટો ટુકડો એન ેઆપ્યો હતો. બહુ ભુખ્યા થયેલા 

ખાને તે આખો મોાંમાાં ઘાલ્યો હતો. પિ પછી તો ન ચવાય કે ન બહાર કઢાય કે, 

ન તો કાાંઈ બોલાય. 
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      તેની માએ તેના બરડામાાં ઠૂાંસો મારી માાંસનો એ ટુકડો બહાર ઓકાવી દીર્ો 

હતો; અને શીખ આપી હતી કે, ” ગમ ેતેટલા ભૂખ્યા હોઈએ, જમે ખવાતુાં હોય , 

તેમ જ ખવાય. આખો કોણળયો ગળવા જઈએ તો ઓકી કાઢવા વારો આવે.” 

     ખાનને સમજાઈ ગયુાં કે, આખુાં લશ્કર ઘાટ ઓળાંગે તે માટે તેિે રાહ જોવી 

જ રહી. તેને એ પિ સમજાઈ ગયુાં કે, નવી વ્યહૂરચના કરવી જરુરી છે. તેના 

બત્રીસલક્ષિા મને તરત રસ્તો શોર્ી કાઢયો. 

     ખાને સત્તાવાહી સ્વર ેપોતાનો ણનિાય જાહેર કયો,” મારી સાથે અડર્ી સેના 

પગપાળા ઘાટ પાર કરી, નદીકીનાર ેજગ્ગા અને ભુલાને મળશ.ે બાકીની સેનાનો 

નાનકડો ભાગ મેદાનના પડાવમાાં ઘોડાઓની સાચવિી કરશ.ે અન ેબાકીના 

સૈણનકો ઘાટમાાંથી ઝાડી, ઝાાંખરાાં અન ે મૂળસોતાાં ઝાડ દૂર કરવાનુાં કામ ચાલુ 

રાખશ.ે જ્યાર ેઆખો ઘાટ ઝડપી સફર માટે પૂિા રીતે તૈયાર થાય; ત્યાર બાદ 

જ ઘોડેસ્વાર દળ, પુરઝડપે, ણદવસના અજવાળામાાં ઘાટ પાર કરી નદીણકનાર ે

પડાવ નાાંખશે. એ દરણમયાન જગ્ગા અને ભુલાની સાથે નદીપારના પ્રદેશમાાં શી 

રીતે કૂચ કરવી તે હુાં  નક્કી કરીશ.” 

     બર્ા સરદારોએ આ ડહાપિ ભરલેા ણનિાયને વર્ાવી લીર્ો. 

     હવ ે પહેલો ઘા ઘોડેસ્વાર દળ વગર જ કરવાનો હતો. તેના બીજા એક 

ણવશ્વાસુ સરદારને ઘાટ વાળો રસ્તો તૈયાર કરવાની જવાબદારી સોાંપી, ખાને 

અડર્ી સેના સાથે, ઘાટની વચ્ચેથી કુચકદમ શરુ કરી.  
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પ્રકરિ – ૪૧, પહેલો હુમલો 
     ગોવો નદીણકનાર ેઊભો હતો. તેની બાજુમા પાાંચો પિ હતો. ગોવાના ચહેરા 

પર ણનરાશા અને શોકની કાણલમા છવાયેલી હતી. તેને નદીમાાં પૂર આવ્યુાં હતુાં. 

તે ઘટના યાદ આવી ગઈ. તે વખતે નદી બને્ન ણકનાર ેર્સમસતી વહેતી હતી અન ે

કોતરોની બર્ી વસ્તી એ અભૂતપૂવા ઘટના જોવા ખડી હતી. પિ આજ ેપૂર 

નદીમાાં ન હતુાં – સામેના ણકનારા પર હતુાં. ત્યાાં કીણડયારાાંની જમે સાવ અજાણ્યા 

લોકોની ભીડ ઊભરાઈ હતી. એમાાં કોક જ જિ કોતરવાસી કબીલાના સભ્ય 

હણત. તેમની સરખામિીમાાં આ નવી જાતના સૈણનકોની ઊાં ચી કાયા તરત વતાાઈ 

આવે તેવી હતી. તેમનો ગૌર વિા પિ તરત પરખાઈ આવતો હતો. 

      ગોવાને મરી જવાનુાં મન થઈ આવ્યુાં. તેિે મોકલેલા સાંદેશના જવાબમાાં માત્ર 

ત્રિ જિ જ આ આપણત્તનો મુકાબલો કરવા હાજર થયા હતા – ગોવાના જૂના 

અન ેજાિીતા સાથીઓ – કાળ,ુ લાખો અન ેવીહો. બીજા કોઈ નવી છાપરી 

બાાંર્વાના કામમાાં વ્યસ્ત હતા; તો કોઈ વાડો મોટો કરવાના કામમાાં. કોઈની 

સ્ત્રીને બાળક આવવાનુાં હતુાં. કાાંઈ ને કાાંઈ બહાના હેઠળ એ બર્ાએ ગોવાને 

સાથ આપવાનુાં ટાળ્યુાં હતુાં. ગોવાની સેનામાાં ગિીને દસ જિ જ હતા. અને સામે 

ગણ્યા ગિાય નહીાં એટલા. વળી સામેના દુશ્મનને ગોવાની બાજુની બર્ી 

માણહતી હતી. 

      ગોવાનુાં મન ખાટુાં  થઈ ગયુાં. આ માટે તેિે નદીના પૂરનો મુકાબલો કયો 

હતો? જીવતરની બર્ી પૂાંજી રસાતાળ જવાની હતી. પાાંચો ગોવાના મનના 

ઉદવેગો સમજતો હતો. તેિે ગોવાના ખભે હાથ મૂક્યો અન ેબોલ્યો, 

    ” ગોવા, તુાં નાહક ણચાંતા કર ેછે.  આપિાાં નવાાં શસ્ત્રો તેમના કરતાાં વર્ાર ે

શણિશાળી છે. અને આ નદી માતા આપિી સૌથી મોટી રખેવાળ છે. “ 

     આમ કહી તેિે પૂરી તાકાતથી એક બાિ છોડયુાં. નદીની મધ્ય સુર્ી તે 

પહોાંચી ગયુાં. પછી તેિ ેખાનની સેનાના ર્નુષ્ય બાિ વાપરી તીર છોડયુાં. તે માાંડ 

પા ભાગ સુર્ી જ જઈ શકુ્યાં. 
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     પાાંચાએ ઉમેયુું.” એમાાંનો એક પિ જિ આ બાજુ આવી શકે, તો હુાં  મારી 

માના પેટનો જણ્યો નહીાં. “ 

      પાછળ ઊભેલા લાખા ને કાળુએ પિ આમાાં હોાંકારો પુરાવ્યો. 

      ત્યાાં જ સામ ેકશીક મોટી ણહલચાલ થતી હોય તેમ જિાયુાં. ચાર અલમસ્ત 

અાંગરક્ષકોથી ઘેરાયેલો અન ેઆખી સેનાનો ઉપરી જિાતો એક પરદેશી હુકમો 

આપતો હોય; તેમ લાગ્યુાં. થોડીક વારમાાં ચાર તરાપા નદીમાાં તરતા મુકાયા. એ 

દરકેમાાં બે હાાંકનારા હતા. એક જિ વચ્ચે ઊભો હતો. તે દરકે ટુકડીનો નાયક 

હોય તેમ લાગતુાં હતુાં. તેની છાતી અને માથુાં કાળા ચામડાાંના આવરિથી 

ઢાંકાયેલાાં હતાાં. સાથે બીજા ચાર સૈણનકો ર્નુષ્ય તાકીને બેઠેલા હતા. 

     ગોવો અન ેતેના સાથીઓ નદી ણકનારાના, માથોડા ઊાં ચા ઘાસમાાં સાંતાઈ 

ગયા. પાાંચાએ કહ્યુાં,” હુાં  કહુાં  ત્યાર ેતાકીને તીર એ લોકો પર છોડજો. પહેલાાં તરાપો 

હાાંકનારાઓને ઢાળી દેવા કોણશશ કરજો. “ 

     તરાપાઓ નદીની મધ્યમાાં આવ્યા અન ે એક સામટા દસ તીર છૂટ્ાાં. 

એમાાંના પાાંચ કારગત ણનવડયાાં અને પાાંચ તરાપા ચાલકો ઘવાઈને નદીમાાં ડૂબવા 

માાંડયા. બીજુાં  શરસાંર્ાન અન ેબીજા પાાંચ નદી ભેગા. સૈણનકોએ બેબાકળા બની 

તરાપાઓને ણનયાંણત્રત કરવા પ્રયત્ન કયાા. પિ આ માટેની આવડત તેમનામાાં ન 

હતી. એક તરાપો તો બર્ા સૈણનકો એક બાજુએ થઈ જતાાં ઊાં ર્ો વળી ગયો. 

બાકીના ત્રિમાાં પિ બીજા તીરમારાથી બર્ા સૈણનકો મરિ શરિ થયા. ત્રિ ે

તરાપા નદીના વહેિમાાં ખેંચાવા લાગ્યા. 

      ગોવો તો પાાંચાને ભેટી જ પડયો. એક ડૂબતો તરાપો નદીની આ તરફ ર્ીમ ે

ર્ીમ ે ખેંચાઈ આવ્યો. એના સરદાર ે એની કોરાિ પકડી રાખી હતી. બીજા 

સૈણનકો તો એક બાજુએ હોઈને, નદીમાાં ઊથલી પડવાના કારિે તિાઈ ગયા 

હતા. ગોવો અન ેતેના સાથીઓ નદીમાાં ઊતયાા અન ેતે સરદારને ઘેરી લીર્ો. 

     તે ઘિુાં પાિી પી ગયો હતો અન ેતેના પહેરવેશને કારિે બેબાકળો બની 

ગયો હતો. બે જિાએ એના વાઘા નીચે ઉતાયાા અન ેતેને ઊાં ર્ો કરી ભરાયેલુાં 

પાિી કાઢી નાાંખ્યુાં. 
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    ગોવા અને તેના ણમત્રોએ આટલુાં જાડુાં  ચામડુાં  કદી જોયુાં ન હતુાં. ઠાંડા પ્રદેશના 

બાઈસનનુાં એ ચામડુાં  હતુાં. કોઈ તીર એને વેર્ી શકે તેમ ન હતુાં. દોરડા વડે તેને 

મુશ્કેટાટ બાાંર્ી; બર્ા આ પહેલા ણવજયના ઉલ્લાસમાાં નાચવા અને કૂદવા 

લાગ્યા. આખાય ેમુકાબલાનો યશ પાાંચાના અફલાતૂન ભેજાને કારિે હતો. 

      પિ પાાંચો? એ તો ઊાં ડા ણવચારમાાં લીન હતો. તેને બીજા હુમલાની ણચાંતા 

થવા લાગી હતી.  

     ગોરા બાંદીવાનની ઉપર નજર રાખવાનુાં કામ વીહાને સોાંપાયુાં. વીહો 

ભાષાઓની બાબતમાાં ઠીક ઠીક જાિકાર હતો. તે પક્ષીઓની બોલી સમજી 

શકતો હતો.  તેને તારાઓ વાત કહી જતા. આખી બપોર અન ેસાાંજ તેિે ગોરા 

બાંદીવાનની સાથે ગડમથલ કરીને ખાન, ખાનના પ્રદેશ, ઘોડેસ્વાર સેના 

ણવગેરનેી માણહતી કઢાવી લીર્ી. તેનુાં મન ણખન્ન થઈ ગયુાં. ભલે આજ ેગોવાની 

જીત થઈ હતી, પિ ખાનની તાકાત છેવટે સવોપરી થવાની, એ ણનણશ્ચત હતુાં. 

મર્રાત થઈ પિ વીહાને નીાંદર વેરિ થઈ ગઈ હતી. તે ઉ્યો અન ેનદીણકનાર ે

પહોાંચી ગયો. 

       બારશનો ચન્દ્ર પૂવાાકાશમાાં ઊગ્યો ન ઊગ્યો અન ેઘનઘોર વાદળોથી ઘેરાઈ 

ગયો. ભણવષ્ય કથન કરતા તારાઓ પિ હાજર ન હતા. દૂરના એક ઝાડ પરથી 

ઘુવડની ચીસ વીહાને સાંભળાઈ. એ જ સમય ેએક મોટી ઉલ્કા ખરી અને સમસ્ત 

પ્રદેશન ેક્ષિ ભર માટે પ્રકાણશત કરી ગઈ. વીહાને દેખાયુાં – ગોવાનો નેસડો 

ભેંકાર લાગતો હતો. આવનાર સવાનાશ અન ેતબાહી પોકારી પોકારીને ઘુવડની 

ચીસમાાં રૂપાાંતણરત થતાાં હતાાં. બર્ા અિસાર તેની આ માન્દ્યતાને અનુમોદન 

આપતા હતા.  પોતાની હતાશા અન ેભાણવનુાં દશાન વીહો કોઈને કહી શકે તેમ 

ન હતુાં. એ ઓથાર તો તેિે એકલાએ જ વેંઢારવાનો હતો. 

    ઊાં ડો ણનસાસો નાાંખીને વીહો પાછો વળ્યો. તે દરણમયાન ગોરો બાંદીવાન પિ 

ગાયબ થઈ ગયો હતો. બાજુના દીવા પાસ ેતેને બાાંર્ેલાાં દોરડાાં બળેલાાં પડયાાં 

હતાાં. 
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પ્રકરિ – ૪૨, બીજા હુમલાની તૈયારી 
      ગોરો બાંદીવાન તરીને સામ ે પાર પહોાંચ્યો, ત્યાર ે હજુ ઉષાની લાણલમા 

પ્રગટવાની વાર હતી. આપિે તેને સરળતા ખાતર ગોરો જ કહીશુાં. ખાનના 

તાંબુની બહાર, ખડેપગે જાગતા, ચોકીદાર ે તેને ખાનના પ્રદેશની ભાષામાાં 

પડકાયો; પિ પોતાની જ ભાષામાાં મળેલા જવાબથી તેને તરત ઓળખી લીર્ો. 

      ચોકીદાર,” લે! સરસ વાત થઈ. આપિામાાંથી થોડાક તો બચી ગયા. એ 

બાજુના શા ખબર છે?  

    ગોરો,” ત્યાાં તો ક્યાાં કોઈને આપિુાં તીર અડયુાં જ હતુાં? પિ ખાલી બે હાથની 

આાંગળી ગિાય એટલા જ માિસ ત્યાાં છે. અને થોડીક સ્ત્રીઓ અન ેબાળકો.” 

     ચોકીદાર,” ખાન બહુ ચીડાયેલા છે. એમની તાકાતને આ તો બહુ મોટી 

લપડાક પડી. લે! હવે તુાં થોડોક આરામ કર અને ખાન ઊઠે ત્યાાં સુર્ીમાાં તાજો 

થઈ જા. “ 

      ગોરો આડો પડયો તેવો જ ઊાં ઘી ગયો. સવારના સૂરજ ખાસો ઊાં ચે આવ્યો, 

ત્યાર ેખાનના તાંબુમાાં સભા ભરાિી. ખાનનો ણમજાજ ફાટેલો હતો. બાનો અન ે

તેના કબીલાના મુખીયાના મોાં તો કાળી મેંશ જવેા હતા. 

      બાનાએ ખાનની ભાાંગીતુટી ભાષામાાં કહ્યુાં,” અમારા તો કેટલા બર્ા જિા 

કાળભૈરવને ત્યાાં પહોાંચી ગયા?” 

     ખાન પાસ ેઆનો કશો જવાબ ન હતો. તેિે એટલુાં જ કહ્યુાં,” અમારા લોકો 

જવેાાં ચામડાાં ઓઢયાાં હોત તો એમના આ હાલ ન થાત. પિ તમે કોઈએ મને 

આ વાતની તો માણહતી આપી જ ન હતી કે, ગોવા અન ેએના માિસો પાસ ે

આટલા શણિશાળી ર્નુષ બાિ છે. તમને આટલી પિ ખબર નથી?” 

     બાનાનુાં પડેલુાં મોાં જોઈ ભુલાએ પુછ્ુાં,” બાના! કહે ના કહે, પિ તમે લોકો 

અમારાથી કશુાંક છુપાવો છો.” 
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        બાનો રડી પડયો. તેિે હવ ે મોાંકાિની ખબર આપી કે, ‘મન્નો 

અઠવાડીયાથી ભાગી ગઈ છે. રુપલીના બાપના કબીલાની હોવાને કારિે મોટે 

ભાગે તે સામે પાર પહોાંચી ગઈ હોય તેમ લાગે છે.’ 

      ખાન,” તારી બાયડીને રડવાનો આ વખત છે? કોઈ મને એમ તો કહો કે, 

આટલા ટુાંકા વખતમાાં એમની પાસે ર્નુષ બાિ શી રીત ેઆવી ગયાાં.” 

      ભુલો,” મહારાજ! તમે પાાંચાની કાબેણલયત નથી જાિતા.” 

     ખાન,” પાાંચો કોિ છે?” 

      ભુલો,” ગોવાનો સૌથી વર્ાર ેઅક્કલવાળો સાથી. એિે મન્નો પાસેથી મળેલી 

માણહતીના આર્ાર પર, ગમે તેમ કરીને આપિા હણથયારો મેળવીને, એમની 

વર્ાર ેસારી નકલ કરી લીર્ી લાગે છે.” 

     આટલી વાત ચાલતી હતી, એટલામાાં ગોરો તાંબુમાાં પ્રવેશ્યો અને ખાનને 

કુણનાશ બજાવી. ખાનના મુખ પર એન ેજોઈને થોડોક ઉજાસ આવ્યો. 

    “ચાલ, તુાં બચી ગયો એટલુાં સારુાં  થયુાં.” – ખાને તેને મુબારકબાદી આપી. 

      ગોરાએ સારા સમાચાર આપ્યા,” મહારાજ! ત્યાાં માાંડ બે પાંજાની 

આાંગળીઓથી ગિાય એટલા માિસ છે. “ 

      ખાન,” તને જરુર ખાતરી છે?” 

       ગોરો,” હા! ગોવા અન ે બીજાના હાવ ભાવ પરથી એમને પિ આપિી 

મોટી સેનાની ણચાંતા થતી હોય તેમ મને લાગતુાં હતુાં.” 

       ખાન થોડીક વાર ણવચારમાાં પડયો. તેિે જાહેર કયુું. આપિી પાસે હાલ 

એક પિ તરાપો બચ્યો નથી. તાબડતોબ છ નવા તરાપા બનાવવાની વ્યવસ્થા 

કરો. આ વખતે તરાપા પરનો દરકે જિ આપિે ત્યાાંથી લાવેલાાં ચામડાાં ઓઢીને 

જ તરાપા પર ચઢશે.” 

     બાના અન ેમુખીના મોાં પર હરખ ફેલાઈ ગયો. 

     પિ બાનો રડમસ ચહેર ેબોલ્યો,” પિ મારી મન્નો મને ક્યાર ેપાછી મળશ?ે” 
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        ખાને કડક અવાજ ેકહ્યુાં,” એન ેપકડી રાખવા જટેલી તાકાત તારામાાં આવે 

ત્યાર.ે સામે ણકનાર ેપહોાંચશો એટલે બર્ીય મન્નો આપિી જ છે!” 

       કોઈ કોતરવાસીઓ આ કરડાકી ન સમજ ેતેટલા ભોળા ન હતા. આટલા 

ણદવસોમાાં એમની સ્ત્રીઓ સાથેના અભર વ્યવહારથી એમને આ પરદેશીઓન ે

સાથ આપવા બદલ પસ્તાવો તો થતો જ હતો. આવનાર કાળઝાળ ભણવતવ્યના 

ખ્યાલે એ સૌ થરથરી ગયા. પિ હવે પાછાાં ડગલાાં ભરી શકાય તેવી કોઈ શક્યતા 

ન હતી. અને ગોવાને બરબાદ કરવાની લાલચ નાનીસૂની પિ ન હતી. 

     સભા બરખાસ્ત જાહેર થઈ; અને બર્ાાં કામે વળગી ગયાાં. 

———– 

     ણકનારાની બીજી બાજુ પિ આજ વખતે ગોવાના નેસડામાાં બર્ાાં સ્ત્રી પુરુષો 

ભેગા થયાાં હતાાં. 

     ગોવાએ કહ્યુાં,” મને ચોક્કસ ખાતરી છે કે, બીજો હુમલો તરત નહીાં થાય.  

નવા તરાપા એકદમ જલદી તો શી રીતે બનવાના? “ 

     પાાંચો,” હા! પિ જ્યાર ે ફરી હુમલો થશ ે ત્યાર ે બર્ાાંએ જાડાાં ચામડાાં જ 

ઓઢેલાાં હશ.ે એમની પાસે એનો તોટો નહીાં જ હોય. આપિાાં તીર એમને હવે 

રોકી પિ નહીાં શકે. અને આપિી પાસ ેએમનાાં તીર વેઠી શકે તેવો કશો લેબાસ 

પિ નથી.” 

     રુપલીના મગજમાાં ઝબકારો થયો. “પાાંચા ભાઈ લાકડીઓ ઓઢી લો તો?” 

     ગોવાએ રુપલીને ઠપકારી,” રુપલી આ લડાઈની વાત છે, મજાકની નહીાં.” 

     રુપલી, “હુાંય ક્યાાં મજાક કરુાં  છુાં ? ભુલાના પથ્થરથી તને કોિ ેબચાવ્યો હતો; 

તે ભુલી ગયો? મારી પાસ ેઆ સમસ્યાનો ઉકેલ છે.” 

     ગોવો,” કાાંઈક નક્કર છે કે, આપિા કાના જવેુાં પોચુાં પોચુાં?! “ 

    રુપલી હસીને બોલી,” આજ ેસાાંજ ેતને પહેલો અભેદ્ય બનાવી દઈશ, મારા 

રાજા!” 
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      બર્ા હસીને છુટાાં પડયાાં. પિ પાાંચો બર્ાથી દૂર, નેસડાની ઓલી’પા 

ઝાડીઓમાાં ગરકી ગયો. 

      સાાંજ ે બર્ાાં ફરી ભેગાાં થયાાં ત્યાર ે ગોવાના માપનુાં, વાાંસની પાતળી 

સોટીઓના બે થર બાાંર્ી, ઉપર નીચે ચામડુાં  મઢેલુાં પહેરિ અન ેખાલી બે આાંખો 

જ ખુલ્લી રહે તેવુાં ણશરસ્રાિ તૈયાર હતાાં. રુપલીના ચકોર ભેજાની અન ે

સીવિકળાની આ પેદાશ હતી. બર્ાાંની હાજરીમાાં રુપલીએ સ્વહસ્તે ગોવાને 

આ વાઘા પહેરાવ્યા. કાળુની તીરાંદાજીથી એની ચકાસિી પિ થઈ ગઈ. હવે 

ગોવો કાલાણગ્નની જમે દુઘાષા બન્દ્યો હતો. 

      બર્ા પુરુષોએ એકી અવાજ ેઆ નવા બખ્તર અન ે ણશરસ્ત્રાિને વર્ાવી 

લીર્ાાં. પિ લાખો જનેુાં નામ? તે બરકી ઉ્યો,” ભાભી! તમ ેતો તમારા વરને 

સાચવી લીર્ો; પિ અમાર ેબર્ાાંએ શહીદ થવાનુાં?” 

      ” તમારી બર્ાાંની બાયડીઓને કાલે સવાર ેકામે લગાડી જ દેવાની છુાં . આ 

વાઘા પરીક્ષામાાંથી પાર ઊતર ેએની જ રાહ જોતી હતી.” 

     બર્ાાંના મનમાાં ગોવા અને રુપલી માટેનુાં માન અનેક ગિુાં વર્ી ગયુાં. આ બે 

જિ ેજ તો આખી કોમને સમણૃિના સવાદ ચખાડયા હતા ને? અન ેઆવી પડેલી 

આ આપણત્તમાાં પિ ગોવો જ તેમનો તારિહાર હતો ને? 

      રુપલીએ પાાંચો ક્યાાંય ન દેખાતાાં કહ્યુાં,” પિ પાાંચા ભાઈ ક્યાાં ગરક થઈ ગયા? 

     ગોવો,” એ લાલો ક્યાાં લાભ ણવના લોટે તેવો છે? એ કશીક ણફરાકમાાં હશ!ે“ 
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 પ્રકરિ – ૪૩, બીજો હુમલો 
    ચાર ણદવસ પછી .. 

     નદીની કોતરો તરફની બાજુ ફરીથી અિર્ારી પ્રવૃણત્તથી ર્મર્મી ઊઠી હતી. 

છ નવા તરાપા તૈયાર થઈને નદીના ણકનાર ેલાાંગરવાની રાહ જોઈને પડયા હતા. 

છ ગોરા સરદારો બાઈસનના ચામડાના બખ્તરો પહેરીને તૈયાર ઊભા હતા. 

બાર કોતરવાસીઓ આ નવા લેબાસ ર્ારિ કરવાની ગડમથલમાાં પડયા હતા. 

એમિે આ લબાચાઓ સાથે તરાપા ચલાવવાની તાલીમ આ ણદવસોમાાં લઈ 

લીર્ેલી હતી. બીજા સૈણનકો પિ આ અભેદ્ય પહેરવેશ ર્ારિ કરી ઓલી‘પા નવો 

હુમલો કરવા તલપાપડ હતા. 

     છેવટે બર્ી તૈયારી પૂરી થતાાં ખાન, જગ્ગો, ભુલો અને બીજા સરદારોની 

ટુકડી નદીણકનાર ેઆવી પહોાંચે તેની જ રાહ જોવાતી હતી. છેવટે એ બર્ા આવી 

પહોાંચ્યા. એમની પાછળ, મને કમને ખેંચાતા, ઢસડાતા મુખીયા અન ેબાનો પિ 

હતા. 

     ખાને બર્ી તૈયારીનુાં જાત ે ણનરીક્ષિ કયુું અને સાંતોષમાાં તેનુાં મુખારણવાંદ 

ઝળહળી ઊ્યુાં. આ વખતે ણવજય ણનણશ્ચત હતો. ખાને જાહેર કયુું,” સામેથી 

છોડાતાાં તીર હવે આપિા કોઈ સૈનીકને ઊની આાંચ આપી નહીાં શકે. આ છ 

તરાપા સામ ેકાાંઠે પહોાંચે ત્યાર ેએ લોકો કરતાાં આપિી સાંખ્યા છ ગિી હશ.ે 

એમને ઘેરી લઈ અથવા ભાગે તો એમનો પીછો કરી, છય ેતરાપા તરત પાછા 

આવી જશ.ે અન ેબીજી ટુકડી રવાના થશ.ે આખા ણદવસમાાં આવા દસેક ફેરા 

કરી સામેની બાજુ પૂરો કબજો આપિે જમાવી લેવાનો છે.” 

     ભુલાએ આ વિવ્યનુાં ભાષાાંતર કોતરવાસીઓને સાંભળાવ્યુાં. 

     બર્ાએ હષાનાદોથી આ જાહેરાતને વર્ાવી લીર્ી. બર્ા અપૂવા ઉત્સાહથી 

થનગની ઉ્યા. ગોવાની અન ે સામે પારના મેદાનવાસીઓની વર્તી જતી 

તાકાત અન ેસમૃણિને જબરદસ્ત લપડાક પડવાની હતી. છેવટે જનેી બહુ રાહ 
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જોવાઈ રહી હતી, તે બીજો હુમલો અમલમાાં મુકાયો. છ તરાપાઓએ ર્ીમી 

ગણતએ કોતરો વાળા ણકનારથેી સામેની તરફ પ્રયાિ આદયુું. 

….. 

      સામેની પાર ચોકી માટે ઊભેલા કાળુ અને લાખાએ અગમચેતીનો ઢોલ 

ક્યારનો ય પીટ્ો હતો. ગોવાના ચારકે સાથીઓ નવાાં સોટી બખ્તર પહેરી 

નદીણકનાર ેઆવી પહોાંચ્યા. છેક પાછળ ચામડાાંનો મોટો પીાંડો ઊાં ચકી પાાંચો અન ે

બીજો એક નેસવાસી ર્ીમે ર્ીમે આવતા હતા. 

     પાાંચાની યોજનાથી માહેર ગોવાએ કહ્યુાં,” પાાંચા, તારી નવી ચાલ કરગત ન 

નીવડી તો આપિે આજ ેમરાઈ જવાના.” 

      પાાંચો તેના આયોજનમાાં મક્કમ હતો. તેિે કહ્યુાં,” ગોવા, મા જગદાંબા 

આપિી સહાય જરુર કરશ.ે” 

      પિ મોટા ભાગના બીજા મેદાનવાસીઓ શાંકા કુશાંકામાાં ગરકાવ હતા. 

આજ ેમોત નક્કી હતુાં. સામે કાાંઠે પ્રવતામાન ઉત્સાહનો અહીાં સદાંતર અભાવ 

હતો. બર્ો આર્ાર હવે જગદાંબા ઉપર અન ેપાાંચા ઉપર હતો. 

    પાાંચાએ કહ્યુાં,” આવી રહેલા તરાપાઓમાાં હવે બર્ાએ જાડાાં બખ્તર પહેરલેાાં 

છે. આથી આપિે તેમને પોિી નદી સુર્ી આવવા દેવાના છે. ત્યાર બાદ મારુાં  

આ પોટલુાં એમનો મુકાબલો કરશ.ે કાલે મેં તમને બર્ાાંને શીખવાડયુાં છે; તેમ 

એકસાથે એમાાંનો સરાંજામ વાપરવાનો છે. 

— 

      બને્ન તરફ બર્ા કાગડોળે હવે શુાં થાય છે, તે જોઈ રહ્યા હતા. તરાપાઓ 

નદીની મધ્યમાાં આવી ગયા; પિ સામેની પારથી કોઈ તીર વષાાનો અભાવ હતો. 

તરાપાઓમાાં બેઠેલા સૌને કાાંઠા પર ભેગા થયેલા ગોવાના માિસોના ણચત્ર 

ણવણચત્ર ણલબાસ જોઈ શાંકા થવા માાંડી.  તેમના સરદારોએ એકબીજા સાથે 

સાંતલસ કરી, “કદાચ આપિાાં તીર એમના આ નવા પહેરવેશને ભેદી નહીાં શકે 

તો? “ 
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      છય ેતરાપાઓમાાંના મુખ્ય સરદાર ેજાહેર કયુું,” તો પછી આપિે ઊતરીને, 

મોટા પથ્થરોની આપિી ગદાઓ વડે એમની ઉપર હુમલો કરવો પડશે.” 

     તરાપાઓ હવ ેપોિી નદી પાર કરી ચકૂ્યા હતા. પિ સામેથી કોઈ ણહલચાલ 

ન થઈ. તરાપાના સરદારોએ બર્ા સૈણનકોને એકસાથે સામે પારની ટોળી પર 

તીરવષાા કરવા એલાન આપ્યુાં. પિ એમના આશ્ચયા વચ્ચે તીર અથડાઈને નીચે 

પડી જતા હતા; અથવા સામ ેવાળાના લેબાસમાાં ખુાંચી જતા હતા. પિ તે કશો 

ઘા કરવા કે ઈજા પહોાંચાડવા કાબેલ ન હતા. 

     ખાન અન ેતેના સરદાર સાથીઓ પિ આ ણનહાળી રહયા હતા. ખાને રોષમાાં 

માથુાં કૂટ્ુાં. તેિે ભુલાને કહ્યુાં,” તમારા પાાંચાએ ફરીથી કમાલ કરી દીર્ી. “ 

     ગોવાની બાજુ પિ બર્ા રુપલીની આ કરામતથી નાચી ઊ્યા. એમની 

નાયીકા પિ ગોવા કે પાાંચા જટેલી કાબેલ પુરવાર થઈ હતી. 

     છેવટે પાાંચાએ બ્રહ્માસ્ત્ર જવેુાં એનુાં પોટલુાં છોડયુાં. એમાાં બારકે ખાસ તીર હતાાં 

અન ે ઝાડની પાતળી અન ે સુકી ડાળીઓનો ભારો હતો. પાાંચાએ આ બર્ુાં 

ણકનારા પર ઠાલવ્યુાં. સાથે લાવેલા અાંગાર વડે તેિે ડાળીઓમાાં અણગ્ન પ્રગટાવ્યો. 

     તેિ ેબબ્બ ેતીર છ જિને સુપ્રત કયાા; અને કહ્યુાં,” આપિે ગઈકાલે તાલીમ 

લીર્ી છે તે પ્રમાિે, આ તીરની અિી પર બાાંર્ેલ પોટલી સળગાવીને, તાકીને 

તરાપાઓની બરાબર વચ્ચે પડે તેમ તીર છોડવાનાાં છે.” 

     અન ેપાાંચાના એક જ ઈશાર,ે એકી સાથે છ તીર સન સન કરતાાં અને બળતાાં 

બળતાાં તરાપાઓ તરફ આગળ વધ્યાાં. તરાપાઓવાળાને શુાં થઈ રહ્યુાં છે, તે 

સમજ પડે તે પહેલાાં તો આ તીર ઊાં ચેથી તરાપાઓની મધ્યમાાં લાાંગયાા. તેમની 

ટોચ પરની બળબળતી ઝાળ થોડેક જ નીચે બાાંર્ેલ ચામડાની પોટલીને અડી 

ન અડી ત્યાાં તો એ પોટલી સળગી ઉઠી. એમાાં ભરલેી ચરબી આ જ્વાળામાાં 

હોમાઈ અને છયે તરાપાઓ પર આગની જ્વાળાઓ ભભૂકવા લાગી. તરાપામાાં 

બેઠેલા સૌ ભયભીત બનીને બેબાકળા બની ગયા. માની ન શકાય તેવી અને 

કદી કલ્પી પિ ન હોય તેવી આ આપણત્તથી બર્ા હતપ્રભ બની ગયા. નાસભાગ 

શરુ થઈ ગઈ. તરાપાઓએ સમતુલન ગુમાવ્યુાં અને બર્ા નદીના પાિીમાાં 
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ખાબક્યા. ભારખેમ પહેરવેશને કારિે બહુ ઓછા તરતા રહી શક્યા. નદીનુાં 

પાિી પિ આ જગ્યાએ બહુ જ ઉાં ડુાં  હતુાં. બે જિ મેદાન વાળો કાાંઠો નજીક 

હોવાના કારિ ે ત્યાાં તરી આવ્યા અન ે બાંદી બની ગયા. બીજા તરીને પાછા 

જવાનો ણનષ્ફળ પ્રયત્ન કરી બૂડી મુઆ. 

     ખાન અન ેતેના સરદારો આ ભયાનક દુઘાટનાના મૂક સાક્ષી બની રહ્યા. ખાને 

ગોવાની સમગ્ર સેના કરતાાં છ ગિાાં સૈણનકો જ નહીાં, પોતાનો આત્મણવશ્વાસ 

ગુમાવ્યો હતો. ગુસ્સામાાં ખાને પગ પછાડયા. ભુલા, જગ્ગા અન ે બીજા બર્ા 

લમિે હાથ દઈ, પડી ગયેલા ચહેર ેઆ કારમા પરાભવથી પોતાના નસીબને દોષ 

દેવા લાગ્યા. 

     ગોવાની તરફ તો આ અપ્રણતમ ણસણિથી ઉલ્લાસ માતો ન હતો. જગદાંબાએ 

પાાંચા અન રુપલીને સમયસર પ્રેરિા આપી હતી. મા તેમની સાથે હતી. 

કાળભૈરવ દુશ્મન પર કોપાયમાન હતો. બર્ા એકબીજાને તાલી દઈ નાચવા અને 

કૂદવા માાંડયા. બર્ાએ ગોવા અને પાાંચાને ઊાં ચકી લીર્ા અને તેડીને નેસ તરફ 

લઈ ગયા. સ્ત્રીઓ અને બાળકોએ એમના ણવજતેા બનેલા ભડવીરોને પોાંખી 

લીર્ા. 

     બીજો હુમલો કરૂિ રીત ે અસફળ રહ્યો હતો. ખાનની પાશવી 

તાકાતનો   પાાંચાની બુણિ સામ ેફરી એકવાર કારમો પરાભવ થયો હતો. 
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પ્રકરિ – ૪૪ , ખાનની પીછેહઠ 
    ચાર ણદવસ પછી સવારના પહોરમાાં -  

    કાળુનો સાથી સફાળો દોડતો ગોવાના વાડામાાં પ્રવેશ્યો.  “ભાગી ગયા- ભાગી 

ગયા.” ચઢેલા શ્વાસ ેતે માાંડ માાંડ બોલી શક્યો. 

    બીજા હુમલામાાં ખાનના આક્રમિને બુરી રીત ેપરાસ્ત કરવા છતાાં, ગોવાને 

નદીણકનારો સાવ રઢેો મૂકવાનુાં યોગ્ય લાગ્યુાં ન હતુાં. આથી દૂરાં દેશી વાપરી, બે 

માિસોને તેિે ણદવસરાત, સામે ણકનાર ેચાલી રહેલી ણહલચાલ પર સતત નજર 

રાખવા રોક્યા હતા. ણદવસની ચોકી પતે ત્યાર ેનવા બે જિ નદીણકનાર ેઆવી 

જતા. પિ આ ચાર ણદવસ સામ ેકાાંઠે ભેદી ણનણષ્ક્રયતા વતાાતી હતી. નવા કોઈ 

તરાપા બનાવવામાાં આવ્યા હોય, તો પિ તે નદીણકનાર ેલવાયા ન હતા. દેખીતી 

રીતે મોરચો ઠાંડો પડી ગયો જિાતો હતો. 

     તે ણદવસ ે સવાર ે કાળ ુ અન ે બીજો જિ આ રીતે ચોકી કરતા હતા; ત્યાર ે

કાળુએ તેના સાથીને આ ખબર આપવા દોડાવ્યો હતો. આ ખબર જાિી બર્ા 

નદીણકનાર ેદોડી ગયા. 

     સાચે સાચ સામેનુાં માનવ કીણડયારુાં  જ ે રસ્તે આવ્યુાં હતુાં, તે રસ્તે નદીના 

ણકનાર ે ણકનાર ે પાછુાં  જઈ રહેલુાં દેખાયુાં. દેખીતી રીતે ખાને પીછેહઠ કરવાનો 

ણનિાય લીર્ો હોય તેમ જિાતુાં હતુાં. ગોવા અને તેના સાથીઓ, સ્ત્રીઓ અન ે

બાળકો આ નવતર ઘટના જાિીને હષોલ્લાસમાાં આવી ગયા. ભય હવ ે દૂર 

થયેલો જિાતો હતો. લાખો તો ઢોલ વગાડી નાચવા લાગ્યો. 

      પિ ગોવાના મનમાાં હજી ચેન ન હતુાં. તેિે કહ્યુાં,” આપિે બે બાંદીઓ 

પાસેથી મળેલી માણહતી ભૂલવી ન જોઈએ. ખાન પાસે હજુ તો ઝડપથી દોડતા 

નવતર પ્રાિીઓ પર સવાર થયેલી સેના અકબાંર્ છે. આપિે હજુ સુર્ી તે જોઈ 

જ નથી. આટલી બર્ી તાકાત હોવા છતાાં ખાન ખાલી હાથે પાછો જાય, તે મારા 

મનમાાં બેસતુાં નથી. જરુર આમાાં તેની કોઈ ચાલ હોવી જોઈએ.” 

     વીહા અન ેપાાંચાએ આમાાં સાદ પૂરાવ્યો. 
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       પાાંચો કહે,” ગોવા, આપિે એમ કરીએ. બે જિ આપિી બાજુએ નદીના 

ણકનાર ેણકનાર ેઆ સેના શુાં કર ેછે; તે જાિવા તેમની ઉપર નજર રાખતા રહે. 

કાાંઈક ભયજનક લાગે તો એક જિ આવીને આપિને ખબર આપી જાય. “ 

     બર્ાએ સમ્મણતમાાં ડોકાાં ર્ુિાવ્યાાં. લાખો અન ેબીજો એક જિ આ કામ 

માટે તૈયાર થઈ ગયા; અન ે નદીણકનાર ે ખાનની સેનાની સાથ ે સાથે ચાલવા 

માાંડયા. 

     કલાકેક પસાર થયો અન ેમોટા ભાગની સેના સામેથી અરશ્ય થઈ ગઈ. માાંડ 

પચાસેક માિસો જ હવે સામે ણકનાર ેરહ્યા હતા. ખાને નવા તરાપા બનાવ્યા 

હોય તેમ જિાતુાં ન હતુાં. દેખીતી રીતે ત્રીજો હુમલો થવાના કોઈ ણચહ્ન જિાતાાં 

ન હતાાં. જોગમાયાના સત ે મેદાનવાસીઓને મદદ કરી હતી.  હવે શાાંણતથી 

જીવન પૂવાવત બની જશે તેવી આશા બાંર્ાઈ હતી. 

      વળી આ ચાર ણદવસમાાં ર્ીમે ર્ીમ,ે સરવણરયા ગામ અને બીજા ત્રિ ચાર 

નેસમાાંથી વર્ારાની મદદ પિ આવી પહોાંચી હતી. ઘૂમતા ફરતા ડફેર લોકોમાાંથી 

પિ થોડાક, ગોવાને મદદ કરવા આવી પહોાંચ્યા હતા. ગોવાના સાથીઓની બે 

અદભૂત જીતના સમાચાર બર્ ેપહોાંચી ગયા હતા. આ સમાચાર જાિી, ગોવાના 

મનમાાં ઉપજલેો અણવશ્વાસ દૂર કરવાનુાં એમને મુનાણસબ લાગ્યુાં હતુાં. ગોવાની 

પ્રણતષ્ઠામાાં વર્ારો થયો હતો. હવે ગોવા પાસ ેપચાસેક માિસો ભેગા થયા હતા. 

     તાબડતોબ આ નવી કુમકને ર્નુષ બાિ ચલાવવાની તાલીમ આપવાનુાં કામ 

પાાંચાએ હાથમાાં લઈ લીર્ુાં. રુપલી અને બીજી સ્ત્રીઓએ એમને જરુરી નવાાં 

હણથયારો બનાવવાનુાં કામ ઝડપથી આટોપવા માાંડયુાં. બર્ાાંને માટે વાાંસની 

સોટીઓનાાં બખ્તર અને ણશરસ્ત્રાિ પિ બની રહ્યાાં હતાાં. ણવજયના કેફે ગોવાના 

નેસને પ્રમાદી બનાવ્યો ન હતો. કોઈ પિ નવા આક્રમિને પહોાંચી વળવા બર્ા 

એકસૂર,ે એકતાલે કામગરા બન્દ્યા હતા. નવા આવનારાઓ તો મોડા પડયાની 

ભોાંઠપ દૂર કરવા બમિો ઉત્સાહ પ્રદણશાત કરી રહ્યા હતા. 

    પિ ટોળાાંથી સ્વભાવવશ દૂર રહેતો વીહો કોઈક જુદા જ અિસાર અનુભવી 

રહ્યો હતો. પહેલા હુમલા પછીની રાતમાાં એન ેમળેલ ભણવષ્ય દશાનને એ વીસરી 
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શકે તેમ ન હતુાં.  બે બાંદીઓ ઉપર હવે સતત ચોકી રાખવામાાં આવતી હતી; 

અન ેઆ ચાર ણદવસમાાં એમની પાસેથી તેિ ેબેળે બેળે ઘિી માણહતી મેળવી 

હતી. ખાનના પ્રદેશની લાક્ષણિકતા, એમના ણરવાજો, એમની રહેિી કરિી, 

આદતો, ર્ાણમાક માન્દ્યતાઓ, એ બર્ાાં ણવશે એને આછો આછો ખ્યાલ આવવા 

માાંડયો હતો. એ લોકોનાાં ણશણથલ ચાણરત્ર્ય સ્ત્રીઓ માટે બહુ મોટો ભય નીવડે 

તેમ છે એની વીહાને ખબર પડી ગઈ.  એના જાતભાઈ બહેનો માટે આ નવતર 

ણવદેશીઓ બહુ ભયાંકર ખતરા રુપ નીવડી શકે તેમ જિાતુાં હતુાં.  

      ઘોડા નામના અત્યાંત ઝડપથી દોડી શકતા જાનવર પર એ લોકો સવાર થઈ 

શકતા હશ;ે અન ેપગપાળા ચાલનાર કરતાાં ઘિી ઝડપે અાંતર કાપી શકતા હશ;ે 

એ વાત નક્કી જિાતી હતી. જો એ ઝડપી સેના નદી પાર કરી આ બાજુ આવી 

જાય તો કોઈ સાંજોગોમાાં ગોવાના આ પચાસ જિ તો શુાં; પિ બર્ી વસ્તી ભેગી 

થઈ જાય તો પિ ખાનની જીત નક્કી હતી. 

       ફરી વીહાએ ઊાં ડો ણનસાસો મૂક્યો અન ેજોગમાયાને અાંતરથી અરજ કરી 

કે, વસ્તીમાાં પ્રવતામાન ઉત્સાહ અને હષા ટકેલાાં રહે; અન ેલાખો એવા સમાચાર 

સાથ ેપાછો ફર ેકે, ખાને ખરખેર પીછેહઠ કરી છે. 
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પ્રકરિ – ૪૫, સાિસા વ્યૂહ  
     લાખો અને તેનો સાથી નદીણકનારાના ઘાસમાાં લપાતા છૂપાતા, સામેના 

ણકનારા પર માંદ ગણતએ સરકી રહેલા કીણડયારાાંને અનુસરતા ગયા. બપોર 

થતામાાં તો પડાવ નાંખાયો. આટલા બર્ા માિસોનો ભોજન સમારાંભ કાાંઈ જમે 

તેમ થોડો જ પતી શકે? ભોજન બાદની વામકુક્ષી પિ ખરી જ ને? અને થોડી 

વારમાાં તો સૂયા પણશ્ચમ ણદશામાાં ઢળવા માાંડયો. સાંધ્યાના રાંગો બરાબર ખીલી 

ઊ્યા હતા. પણશ્ચમાકાશ લોણહયાળ રાંગે રાંગાઈ ચૂકુ્યાં. એની આરપાર લાલચોળ 

આાંખ કરીને ઢળી રહેલો તામ્રવિી સૂયા લાખા અને તેના સાથીને ડારી રહ્યો. 

     લાખાએ કહ્યુાં,” આ સૂરજની જમે ખાનનો સૂરજ પિ આથમી જશ.ે” 

     બન્ન ેઆ મર્ુર કલ્પનાને વાગોળી રહ્યા. રાતનુાં અાંર્ારુાં  ઢળી વળ્યુાં. બને્ન ણકનાર ે

સોપો ઢળી ગયો. 

     આમ જ બીજો ણદવસ પસાર થવામાાં હતો; ત્યાાં લાખાને સામી પાર પાછા 

વળી રહેલા લશ્કરથી ઘિે દુર કાાંઈક પ્રવૃણત્ત જિાઈ. જમે જમે લાખો તેની નજીક 

આવતો ગયો; તેમ તેમ ણવગતો સ્પિ થવા માાંડી. થોડાએક માિસો કોતરોની 

વચ્ચેના એક ઢોળાવ પરથી મોટા તરાપા નદીણકનાર ે લાવી રહ્યા હોય, તેમ 

જિાયુાં. લાખો અન ેતેનો સાથી દોડીને તે જગ્યાની બરાબર સામ ેપહોાંચી ગયા. 

થોડી વારમાાં તો નદીણકનાર ેદસકે તરાપા એકઠા કરવામાાં આવી દીર્ા હતા. 

     લાખાને તરત સમજાયુાં,” અરરે!ે આ તો નદીની આ બાજુએ આવવાનો દાવ 

ઘડાતો લાગે છે.” તેની આાંખો ભયભીત બનીને કોડા જવેી થઈ ગઈ. એ બે એકલ 

દોકલ જિ કોઈ સાંજોગોમાાં આટલી મોટી સાંખ્યામાાં તરાપા પર સવાર થઈને 

આવતીકાલે નદી પાર કરનાર સેનાનો મુકાબલો કરી શકે તેમ ન હતુાં.   કરાળ 

કાળ જવેો ખાન તેનો ત્રીજો સપાટો ફેરવવાનો ભયાનક દાવ ખેલી રહ્યો હતો. 

     તેિે તેના સાથીને કહ્યુાં,” હુાં  અહીાં છુપાઈને આવતીકાલે સવાર ેઆ તરાપા 

પર નદી પાર કરનારાઓનો મુકાબલો કરવા કોણશશ કરીશ. પિ તુાં આ ખબર 
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આખી રાત દોડતો રહીને ગોવાને આપી આવ. ક્યાાંય સહેજ પિ રાતવાસો 

કરવા રોકાિો તો તને જોગમાયાની આિ છે.” 

       તેના સાથી જવાબ વાળ્યો,” લાખા! તુાં મને કાચી માટીનો ર્ાર ેછે? મારા 

જાનની પરવા કયાા ણવના મોાંકાિના આ ખબર હુાં  ગોવાને સવાર થતાાંમાાં જ 

પહોાંચાડી ના દઉાં , તો મારી માડીનો જાયો નહીાં. પિ લાખા તુાં એકલે હાથે 

આટલા બર્ાનો સામનો શી રીતે કરી શકીશ? તુાં પિ મારી હાર ેજ આવે તો?” 

    લાખાએ તેનો બરડો થાબડયો અન ેકહ્યુાં,” હુાં  થોડીક વાર પિ એ લોકોને નદી 

પાર કરતાાં રોકી શકુાં  તો, આપિી વસ્તીને આ નવા ભયને પહોાંચવાની તૈયારી 

કરવાનો સમય મળી જશ.ે માટે તુાં મારી ણચાંતા કર મા. ક્ષિનો પિ ણવલાંબ કયાા 

ણવના નીકળી પડ.” 

    બીજ ેદીવસ ેસવાર ેતો ગોવા અન ેતેના સાથીઓને આ નવી આપણત્તની જાિ 

થઈ ગઈ. ખાનનો આ નવો પેંતરો ખતરનાક હતો. તેની સેનાનો મોટો ભાગ આ 

ણકનાર ેઆવી પઓાંચવાનો હતો. એકલો લાખો તેનો કોઈ સાંજોગોમાાં મુકાબલો 

કરી શકે તે આકાશ કુસુમવત જ હતુાં. 

      ગોવાએ તેના બર્ા સાથીઓને એક્ઠા કયાા; અન ેઆ નવી આપદાનો શી 

રીતે મુકાબલો કરવો, તે માટે સલાહ સૂચનો માાંગ્યા. પાાંચા જવેા પાાંચાની બુણિ 

પિ બહેર મારી ગઈ હતી. જ્યાાં સુર્ી બન્નેની વચ્ચે નદી હતી; ત્યાાં સુર્ી પાાંચાના 

શસ્ત્રોના સહાર ેબર્ા સહીસલામત હતા. તેમનો વાળ પિ વાાંકો થઈ શકે તેમ 

ન હતુાં. પાાંચો લમિે હાથ દઈ, નીચા મસ્તકે બેસી પડયો. 

     ગોવાએ વીહા તરફ નજર નાાંખી. ઓછુાં  બોલનાર પિ બહુ ઊાં ડી સમજવાળા 

વીહા માટે ગોવાને બહુ આદર હતો. ઉમરમાાં તે મોટો હતો; એટલુાં જ નહીાં; પિ 

એની નજર કાળને પિ વીાંર્ી દૂરના ભાણવને પારખી શકતી. 

     વીહાએ નીરાશાજનક અવાજ ે કહ્યુાં,” ગોવા! અત્યાર સુર્ી જોગમાયાએ 

આપિને સહાય કરી છે; પિ ઓિી ફેરી ખાનનો સપાટો આપિને ખતમ કરી 

નાાંખ ેતેમ છે. બે બાજુના સાિસામાાં આપિે ફસાવાના છીએ, તે નક્કી છે.” 
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ગોવો કહે,” પિ એનો કોઈ ઈલાજ?” 

વીહો,” એમાાં તો પાાંચો કાાંઈક ણવચારી કાઢે તો. પિ મને એક વાત બહુ જરુરી 

લાગે છે.”: 

ગોવો,” શુાં?” 

વીહો,” આપિી સ્ત્રરીઓ અન ેબાળકોને સહેજ પિ ઢીલ કયાા ણવના, અહીાંથી 

દૂર, સલામત સ્થળે ખસેડી દેવાાં જોઈએ. આ ણવદેશીઓ ણનદા ય છે. મણહનાઓથી 

સ્ત્રીસાંગ ણવના રહેવાના કારિે એ બર્ા ભુરાટાાં બનેલા હશ.ે આપિી સ્ત્રીઓના 

એમના હાથે બહુ ભૂાંડા હાલ થશ.ે” 

     ગોવાને આ નકારાત્મક વેિ પાછળ રહેલી વીહાની મનોવેદના સમજાઈ. 

તેિે તત્કાળ બર્ા નેસવાસીઓને એકઠા કયાા અને સ્પિ રીતે કહ્યુાં.” વીહો બર્ી 

સ્ત્રીઓ અન ેબાળકોને બને તેટલો દૂર લઈ જશ.ે સાથ ેદસેક બકરીઓ પિ લઈ 

જજો. “ 

      રુપલી આ પ્રસ્તાવનો ણવરોર્ કરવામાાં અગ્રેસર હતી. “અમ ે લોકો તમને 

કાળના મોાંમાાં મૂકીને શી રીત ેભાગી જઈ શકીએ? જ્યાાં તમ ેલોકો ત્યાાં જ અમ”ે 

      ગોવાએ સત્તાવાહી અવાજ ે કહ્યુાં,” રુપલી! આ વાદ ણવવાદ કરવાનો કે 

લાગિીશીલ બનવાનો સમય નથી. જમ પલકવાનો છે. બહુ મોટી સાંખ્યામાાં 

દુશ્મનનો આપિે સામનો કરવાનો છે. આપિાાં બાળકોને આ સાંકટમાાંથી 

બચાવી લેવાનાાં છે. એમનુાં જતન કરવાનુાં છે. અને તે કામ તમે સ્ત્રીઓ જ કરી 

શકશો. તમારી પોતાની સલામતી ખાતર જ નહીાં પિ એમને ખાતર વીહો જ ે

કહે છે; તે ભારોભાર અક્કલવાળી વાતને તમાર ેબર્ાાંએ માનવાની જ છે.” 

   છેવટે બર્ાાંની સમજાવટ બાદ રુપલી આ વાત સાથે મને કમને સમ્મત થઈ. 

    ણહજરત માટે જરુરી બર્ો સામાન ભેગો કરવામાાં આવ્યો અને છેવટે 

ણવદાયની કપરી વેળા આવી પહોાંચી. સૌ પોતપોતાની જીવન સાંણગનીઓને 

ભેટ્ાાં. બાળકોને વ્હાલભરી ચૂમી ભરી બર્ાાંએ ભાર ે હૈયે તેમના સ્વજનોને 
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વસમી ણવદાય આપી. અન ે ણહજરતી કાફલાએ દખિાદી ણદશામાાં પારોઠનાાં 

પગલાાં ભયાું. 

      રુપલીએ છેલ્લી નજર તેના પ્રાિણપ્રય ગોવલા પર નાાંખી. હવ ેકદી એ ચાર 

આાંખનુાં તારામૈત્રક ફરી યોજાવાનુાં ન હતુાં. એ આાંખોની આડે આાંસુઓનો પડદો 

ફેલાયેલો હતો અને એકબીજાનાાં છેલ્લાાં દશાનને ર્ૂાંર્ળુાં બનાવી રહ્યો હતો. 

ણવરહનો ન જીરવી શકાય તેવો ઓથાર એમનાાં શેષ જીવન પયુંત તેમનાાં હૈયાાં 

પર મિ મિનો પથરો બનીને ણટાંગાયેલો રહેવાનો હતો. ભાણવના ગભામાાં ન 

જીરવી શકાય તેવી એકલતા રોજના હૂાંફાળા સાથનુાં સ્થાન લઈ લેવા સજાાઈ ચૂકી 

હતી. 

    સવારના ઉજળા પહોરનો સૂયા પિ ઘનઘોર, કાળાાંણડબાાંગ વાદળોથી 

ઘેરાયેલો હોય તેવો ભાસતો હતો.  એક ચીબરી દૂર ઝાડ પર અરણ્ય રૂદન કરી 

રહી. તેનો વલવલાટ દુુઃખી હૈયાાંઓની વ્યથાને સૂર આપી રહ્યો.  

    અન,ે ર્ીમ ેપગલે ણહજરતી કાફલો દખ્ખિના ણક્ષણતજમાાં અરશ્ય બની ગયો.     

ખાનના નાગચડૂ જવેા જલ્લાદ સાિસામાાંથી અિમોલ રત્નો છટકી ગયાાં હતાાં. 
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પ્રકરિ – ૪૬, કાળઝાળ આગ 
     ગોવાના નેસથી બે ણદવસના અાંતર,ે નદીના નીચાિવાસમાાં તે ણદવસની 

સવાર ે સાવ અલગ જ નજારો હતો. ગોવાના નેસમાાં છવાયેલી ણનરાશા અને 

ભયની કાણલમાનો અહીાં સદાંતર અભાવ હતો.  સામા ણકનાર ેકોઈ જ ણવરોર્ હવે 

નડવાનો ન હતો, તેની ખાતરીથી આખી સેના થનગનતી હતી. ઉત્સાહ અને 

તાકાતના તરવરાટમાાં સૈણનકો ઊછળતા અને કૂદતા, ણવજયગીતો ગાઈ રહ્યા 

હતા. દસ દસ મોટા કદના તરાપાઓ નદીને પાર કરવા તલપાપડ બની નદીનાાં 

મોજાાંની સાથે હાલમ ડોલમ થતા હતા. જાિે કે આક્રમિ માટે તરાપાઓ પિ 

તલપાપડ બની ગયા હતા! 

     છેવટે બર્ી તૈયારીઓ પૂરી થતાાં, દસેય તરાપાઓ તરતા મુકાયા. દરક્ે પર 

બખ્તરર્ારી વીસ જિા સવાર હતા. સામ ેછેડેથી કશોય પ્રણતકાર ન થતાાં, પહેલી 

વાર ખાનની સેનાના એક નાનકડા ણહસ્સાએ નદી પાર કરી. 

     લાખાએ પહાડ જવેા ઉાંચા અન ેગોરા વાનના બે બાંદીઓ જ જોયા હતા. 

પિ અહીાં તો તેવા, જાડાાં ચામડાાંના બખ્તર અન ે ણશરસ્ત્રાિ પહેરલેા એકસો 

વીસ જિા જમદૂતની જમે ઊભા હતા. દૂર ઘાસમાાં સાંતાયેલા લાખાને કાળભૈરવ 

યાદ આવી ગયો. અહીાં તો તેના દૂતો જવેી લાગતી આખી સેના હાજરાહજૂર 

હતી. એનાથી ઘિી મોટી આફત તો સામ ેણકનાર ેતરાપા પાછા વળે તેની રાહ 

જોઈ રહી હતી. 

     લાખાના   આખાયે શરીરમાાં ભયનુાં લખલખુાં ફરી વળ્યુાં. જીવત ેજીવ, સાક્ષાત 

કાળભૈરવના દરબારમાાં પહોાંચી ગયો હોય; તેવી અનુભૂણત તેને થવા લાગી. 

ક્ષણિક મૂછાામાાં તેને કાળભૈરવ આકાશમાાંથી અટ્ટહાસ્ય કરતો અન ે

સત્યાનાશનો ણબહામિો ઢોલ વગાડતો ભાસ્યો. તેના તાાંડવ નૃત્યમાાં તેને આખી 

ર્રતી કાાંપતી લાગવા માાંડી. ઊપરથી આગ ઝરતો સૂયા જાિ ેર્ગર્ગતો લાવા 

ઓકી રહ્યો તેમ, લાખાની આખી કાયા ગરમ લ્હાય બની ગઈ. તેનુાં થરથરતુાં 

શરીર પસીને રબે ઝેબ બની ગયુાં. 
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      કોઈ સાંજોગોમાાં લાખો આ જમદૂતોની સામે બાથ ભીડી શકે તેમ ન હતુાં. 

લાખો ઘાસના બીડમાાં મુઠીઓ વાળીને નાઠો. સામેની ણદશામાાં તેજ ગણતથી 

વાતો પવન તેની દોડને હાંફાવતો હતો. તેની બર્ી તાકાત કામે લગાડવા છતાાં, 

તે પૂરતી ઝડપથી ભાગી શકતો ન હતો. તેને પૂાંછડુાં  ઊાં ચુાં કરી, પગ પછાડતા 

રાક્ષસી પાડા પર સવાર થયેલો અન ેમોાંમાાંથી આગ ઓકતો કાળભૈરવ ખુદ તેનો 

પીછો કરી રહ્યો હોય તેમ લાગ્યુાં. એના મોાંમાાંથી લપકતી આગ તેને એક જ 

ઘડીમાાં ભસ્મીભૂત કરી દેશે તેમ લાગવા માાંડયુાં. સદભાગ્યે સામેથી વાતો પવન 

આ આગને તેની નજીક આવવા દેતો ન હતો. થોડીક જ ઘડીઓ અને કાળભૈરવ 

એક જ સપાટામાાં તેના પ્રાિ હરી લેશ,ે તેમ લાખાને ણનણશ્ચત લાગ્યુાં. 

     પિ,  

     થોડેક દૂર ભાગીને લાખો અચાનક ઊભો રહી ગયો. તેના મનમાાં સો સો 

વીજળીઓ ત્રાટકે તેવો ઝબકારો થઈ આવ્યો. લાખાએ પોતાના પેટ પર ચૂાંટલી 

ખિી જોઈ. કાળભૈરવ તેને ડારતો ન હતો; પિ કાાંઈક અગડાં  બગડાં  રસ્તો 

બતાવી રહ્યો હતો. સાદા સીર્ા અન ે થોડાક મુરખ જવેા લાખાના મગજમાાં 

કાળભૈરવના પ્રતાપે, ણવચારોની વિઝાર વીજ ઝડપે ઉમટવા લાગી હતી. 

     કોઈક અજાિી શણિએ તેને ઉશ્કેયો. જાિે કે તે લાખો જ રહ્યો ન હતો. તે 

કાળભૈરવનો દૂત બની ગયો હતો. તે નીચે બેસી ગયો અન ેશરીર પર ઓઢેલા 

ચામડાાંમાાં વીાંટી રાખેલા બે ચકમક પથ્થર હાથમાાં લીર્ા. આજુબાજુથી સૂકુાં  ઘાસ 

એકઠુાં  કયુું. આઠ દસ પ્રયત્ને ઘાસની નાનકડી પૂળીમાાં આતશ પ્રગટ્ો. તેિ ે

ઘાસનો એક લાાંબો પૂળો એમાાં ઉમેયો. આગ વર્ાર ેપ્રણદપ્ત બની. બીજો પૂળો 

લઈ તેિે ઘાસના બીડમાાં   થોડે થોડે અાંતર ેપલીતા મૂકવા માાંડયા. ઘાસ લીલુાં 

હોવાના કારિ ેઆગ પકડતાાં થોડીક વાર જરુર લાગી. પિ છ છ ફુટ ઉાંચુાં ઘાસ 

અનકે જગ્યાએ સળગવા   લાગ્યુાં. લાખો થોડેક દૂર ઉભો રહીને તેની આ નવી, 

હેરતભરી કામગીરીને ણનહાળી રહ્યો. 

     સૂસવાટા મારતા પવને હવે બાકીનુાં કામ સાંભાળી લીર્ુાં હતુાં. પ્રચાંડ આગની 

એક દીવાલ લાખાથી દૂર અન ે દૂર, ઓલ્યા કાળમુખાઓ તરફ માંથર ગણતએ 
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ર્સવા લાગી હતી. કાળભૈરવે લાખાને પોતાની ગોદમાાં લીર્ો હતો. હવે તે તેનો 

પનોતો પુત્ર બન્દ્યો હતો. સામી સેનાને ઝબે કરવા, એક અવનવી યુણિ 

કાળભૈરવે તેને આ આપતકાળમાાં સૂઝાડી હતી. લાખો આનાંદના અણતરકેમાાં 

નાચવા અન ેકૂદવા લાગી ગયો. 

    સામેના સૈણનકો અને સરદારો તેમના તરફ સરકી રહેલી આગની દીવાલ જોઈ 

ણકાંકતાવ્ય ણવમૂઢ બની ગયા. આગેકદમ કરવાના હુકમના સ્થાને નદીના પટમાાં 

પીછેહઠ કરવાના હુકમો અપાયા.  નદીના પટમાાં ઊભા ઊભા, બર્ા વકાસેલા 

મોાંએ તેમની તરફ ર્ીમી ગણતએ સરકી રહેલી આ આપણત્તને ણનહાળી રહ્યા. સામે 

પાર પહોાંચી ગયેલા ખાલી તરાપાઓ ફરીથી ભરવાને બદલે ત્યાાં પિ બર્ા આ 

નવો ણફયાસ્કો ણવવશતાથી જોઈ રહ્યા. જ્યાાં સુર્ી આગ ઠરી ન જાય; અથવા 

સામે પારના ઉતરાિના સ્થળેથી દૂર જતી ન રહે, ત્યાાં સુર્ી બર્ી પ્રવૃણત્ત સ્થણગત 

કરી દેવી પડી. 

       ફરી વાર   ખાને પગ પછાડયા. ગુસામાાં તેનો ચહેરો લાલચોળ બની ગયો. 

દૂરાં દેશીના ખજાના જવેા એ રાજપુરુષને તરત જ સૂઝી આવ્યુાં કે, સામે પાર 

આગનો ભય દૂર થાય તો પિ કોઈ ણશકાર હાથ લાગવાનો ન હતો, તેની સેનાએ 

ર્ીકતી ર્રા પર જ કૂચ કદમ કરવાની હતી. ખાને હતાશ બની, હાથ જોડીને 

ઊભેલા પોતાના સરદારોને હુકમ આપ્યો, 

      “આપિે અહીાં માંજીરાાં વગાડતાાં ઊભા રહેવાનુાં નથી. આગ દૂર થઈ જાય 

પછી પિ સામ ેપાર ખાવા માટે કશો જ ણશકાર આપિને મળવાનો નથી. સામા 

ણકનાર,ે બર્ાાં જાનવર આગથી ડરીને દૂર દૂર ભાગી ગયાાં હશ.ે આપિા સૈણનકોને 

ખાલી ઊભા રહેવા કરતાાં આપિા ણકનાર ે ણશકાર શોર્ી, જમવાની વ્યવસ્થા 

કરવામાાં જોતરો.” 

       કાળભૈરવ ગોવાની વસ્તીના સહાર ેઆવ્યો હતો. ખાનને માટે, પરાજયના 

ભાઈ જવેી, આ ઠીક ઠીક લાાંબી નીવડે તેવી રુકાવટ હતી. સાિસા વ્યૂહનુાં આ 

પાાંણખયુાં બે ત્રિ ણદવસ માટે થાંભી ગયુાં હતુાં. નેસડાઓની સ્ત્રીઓ અન ેબાળકોને 
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સલામત જગાએ ણહજરત કરી જવા માટે જરુરી સમય જોગમાયાએ નહીાં પિ 

કાળભૈરવે બક્ષ્યો હતો. 

     અન,ે પોતાની ણજાંદગીમાાં કદી કરી ન હોય તેવી આ અભુતપુવા કામગીરીની 

ગોવાને ખબર આપવા, લાખો તેજ કદમથી નેસ તરફ પાછો વળ્યો. 
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 પ્રકરિ – ૪૭, ઘમસાિ યુધ્ર્ 
     લાખો પરાક્રમ કરીને પાછો આવ્યા બાદ ત્રિેક ણદવસ ેખાનની સેના આવી 

પહોાંચશે, તેવો અાંદાજ ગોવા અન ેપાાંચાએ કયો. પિ સાત ણદવસ થઈ ગયા છતાાં 

પિ કોઈ ણહલચાલ જિાતી ન હતી. ખાનના લશ્કર ેજ્યાાં પડાવ કયો હતો; તે 

જગ્યાએ ગોવાએ બીજા બે જાસૂસ રાખ્યા હતા. પિ એમના તરફથી પિ કોઈ 

વાવડ ન હતા. આ શાાંણત અકળાવનારી હતી. 

      અન ેછેવટે એક જિ પાછો આવ્યો. તે ણવણચત્ર સમાચાર લાવ્યો હતો. 

        તેિે ખબર આપી, “ખાનની સેના બળી ગયેલા ઘાસના મેદાન તરફ તો 

આવી ગઈ છે. પિ પડાવ નાાંખીને પડી છે.  પડાવની અાંદર કશીક પ્રવૃણત્ત ચાલતી 

હોય તેમ લાગે છે; પિ તે શુાં છે તે ખબર પડતી નથી. સેનાનો અડર્ો ભાગ 

ગોવાના નેસ તરફ આવવાના બદલે દખિાદી ણદશામાાં કૂચકદમ કરી ગયો છે. 

મારો સાથી એના સગડ ચાાંપતો ગયો છે; પિ કશા સમાચાર લઈ પાછો આવ્યો 

નથી.” 

     ગોવા અને પાાંચાને કશુાં સમજાયુાં નહીાં. ખાનની વ્યહૂરચના શી છે; તેનો 

અાંદાજ કળવો બહુ મુશ્કેલ હતુાં. 

     પાાંચો,” ગમે તે હોય; આપિે મુકાબલાની તૈયારીઓમાાં ઢીલ ન કરવી 

જોઈએ. આગ ફેંકતાાં તીર બનાવવાનુાં આપિે ચાલુ જ રાખીએ.” 

      કાળ,ુ” આ ઢીલને કારિ ેબીજી એક રીતે આપિને બહુ મોટો ફાયદો થયો 

છે. વીહો, સ્ત્રીઓ અન ેબાળકો અત્યાર સુર્ીમાાં મોટી નદીની પિ ઓલે પાર 

હાથીઓના પ્રદેશમાાં પહોાંચી ગયા હશ.ે હવે એ બર્ાાં સહીસલામત થઈ ગયાાં 

હશ.ે” 

     ગોવો,” કાણળયા, પહેલી વખત તેં અક્કલવાળી વાત કરી!” 

      બર્ા ખડખડાટ હસી પડયા. ઝળુાંબી રહેલા કાળઝાળ ભયની વચ્ચે આ 

હળવાશ બર્ાને ઠીક ઠીક માફક આવી. 
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     આમ વાત ચાલતી હતી, ત્યાાં જ દૂર દણક્ષિના ણક્ષણતજમાાં કાાંઈક ણહલચાલ 

જિાઈ. બળી ગયેલા ઘાસને કારિ ેહવે દૂર સુર્ી જોઈ શકાતુાં હતુાં. એક કાળી 

લીટી ણક્ષણતજ પર દેખાિી. ર્ીમ ેર્ીમે એ લીટી મોટી થતી ગઈ. થોડીક વારમાાં 

કાળા બખ્તર પહેરલેુાં એક ટોળુાં નજીક આવી રહ્યુાં છે; તે સત્ય ણનણવાવાદ બની 

રહ્યુાં. 

     ગોવાએ બર્ાને સાબદા બનવા અન ે આગ ફેંકતા તીર તૈયાર રાખવા 

જિાવ્યુાં. એમને ચેતાવવા આગનાાં થોડાક તાપિાાં પિ તૈયાર કરવામાાં આવ્યા. 

     પાાંચાએ કહ્યુાં,” હુાં  કહુાં  ત્યાર ે એક સાથ ે એમની ઉપર આ તીરનો મારો 

ચલાવવાનો છે.” 

      થોડોક સમય વીત્યો અન ે ખાનની સેના તીર પહોાંચી શકે તેટલી નજીક 

આવી ગઈ. ગોવાના સાથીઓએ તાકીને આગ ઓકતા પચાસ તીર એક સાથે 

વીાંઝયાાં. પિ આ શુાં? સામેની સેનાના અમુક સૈણનકો ચામડાની મશકમાાં પાિી 

ભરીને લાવ્યા હતા. તીરમાાંથી છૂટી થઈ ઢોળાયેલી ચરબી આગ પકડે ન પકડે, 

તે પહેલાાં એની ઉપર પાિીની વષાા થઈ અન ેઆગ હોલવાઈ ગઈ. 

     તરાપાઓ પર અમોઘ પુરવાર થયેલુાં પાાંચાનુાં શસ્ત્ર, હવે સાવ બેકાર હતુાં. 

સામેના બર્ા સૈણનકોએ બાઈસનના ચામડાાંનાાં બખ્તર પહેરલેાાં હોવાથી સાદાાં 

તીર પિ સાવ અથાહીન જ હતાાં. 

     ગોવાની તરફ સોપો પડી ગયો, હવે તો હાથોહાથની લડાઈનો કોઈ જ 

ણવકલ્પ ન હતો. ગોવાએ આદેશ આપ્યો,” ર્નુષ્યબાિ બાજુએ મૂકીને પથ્થરના 

ફિાાં વાળા ભાલા હાથમાાં પકડો.” 

     સામેની સેનાની આગલી હરોળને ઓળાંગીને ખાન અન ેતેના ચાર સાથીઓ 

આગળ આવ્યા. તેમના હાથમાાં ઝાડની મજબુત ડાળીઓ સાથ ેમોટા કદના 

પથ્થર બાાંર્ેલી ગદાઓ હતી. બહુ તાકાત અને ચપળતાથી તેઓ આ ગદાઓ 

વીાંઝતા ગોવાના સાથીઓ પર ર્સી ગયા. ઘમસાિ યુધ્ર્ મચી ગયુાં. બન્ન ેબાજુ 

લોથની લોથ પડવા માાંડી. પિ ચામડાના બખ્તર વીાંર્ીને મરિતોલ ઘા કરવામાાં 

ભાલા બહુ કામીયાબ ન રહ્યા. એની સામે પ્રચાંડ જોરમાાં બણલિ ભુજાઓ વડે 
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વીાંઝાતી ગદાના પ્રહારમાાં રુપલીનાાં બનાવેલાાં વાાંસની સોટીઓના બખ્તરોની 

તો કડેડાટી બોલી ગઈ. ગદાનો એક જ ઘા અને ગોવાનો એક સાથી ખતમ. 

      થોડીક જ વારમાાં ગોવાને સમજાઈ ગયુાં કે, આ મુકાબલાનો કશો અથા ન 

હતો. આમ જ લડાઈ ચાલુ રહે તો ખાનની સેંકડોની સેના સામ ેતેના પચાસે 

પચાસ નવજુવાનો ખપી જાય. તેિે પીછેહઠ કરવાનો આદેશ આપ્યો. બર્ા 

મુઠીઓ વાળીને ભાગ્યા. 

     અન ેઆ શુાં? 

      એ ણદશામાાંથી પિ આવી જ બીજી સેના યુધ્ર્ના સ્થળ તરફ કૂચકદમ કરતી 

આવતી જિાઈ. બેબાકળા બનીને ગોવાએ નદી તરફ નજર કરી, કદાચ 

તરાપાઓ લાાંગરી સામે પાર ભાગી જવાય, પિ સામેની બાજુના ચાર તરાપા 

નદીની મધ્ય સુર્ી આવી ગયા હતા. ખાનના સાિસાએ ત્રિ તરફથી ગોવાને 

ઘેરી લીર્ો હતો. 

      અસહાય બનેલો ગોવો કાાંઈ ણવચારી શકે તે પહેલાાં, ખાને કશુાંક મોટેથી કહ્યુાં. 

તરત ભુલાએ એનુાં ભાષાાંતર કરીને મોટે અવાજ ે ણવજયઘોષ કયો અને કહ્યુાં,” 

ગોવા! જાન બચાવવી હોય તો શસ્ત્રો નીચે મૂકી શરિ ે થાઓ, નહીાં તો 

તમારામાાંનો એક જિ પિ બચી શકશે નહીાં.” 

     બે ઘડી બન્ન ેબાજુએ બર્ા ગોવો શુાં જવાબ આપે છે, તેની રાહ જોતાાં અટકી 

ગયા. 

     ગોવો જોગમાયાને યાદ કરી રહ્યો હતો. તેના જાણતભાઈઓને સહાય કરવા 

તેિે જોગમાયાને મનોમન કાકલૂદી કરી. તેની મીાંચેલી આાંખોએ જોગમાયાની 

મ્લાન સૂરત નજર ેચઢી. જોગમાયા પિ ચોર્ાર આાંસુએ આક્રાંદ કરી રહ્યાાં હોય; 

તેવો ભાસ ગોવાને થયો. હવ ેકશો ઉપાય ન હતો શરિાગગણત ણસવાય હવે કોઈ 

આરો ન હતો. 

      ગોવાએ પાાંચા સાથે ઝડપી સાંતલસ કરી અને પોતાના હાથમાાંના ભાલા ફેંકી 

દીર્ા. ગોવાના બર્ા સાથીઓ પિ તેને અનુસયાા. 
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      ખાન અન ેજગ્ગાએ કશીક મસલત કરી અને જગ્ગાએ સત્તાવાહી સ્વરમાાં 

જાહેર કયુું,” શરિ ેઆવેલા બર્ા અમારી રયૈત છે. કાલે સવાર ેખાન બહાદુરનો 

દરબાર ભરાશે અન ેતેમાાં આગળ માટેના ણનિાયો જાહેર કરાશે.” 

    ભુલાએ આ જાહેરાત મેદાનવાસીઓને કહી સાંભળાવી. 

    ખાનની સેનાના સૈણનકો આગળ આવ્યા અને બબ્બે જિ ગોવા અને તેના 

સાથીઓને દોરડાથી બાાંર્ીને ગોવાના નેસ તરફ દોરી ગયા. ગોવાના દસ 

સાથીઓ અન ેખાનના પાાંચ સૈણનકો મરિ શરિ થયા હતા. ગોવાના બાકીના 

ચાલીસ સાથીઓ પોતાના જ થાનકમાાં ખાનના બાંદીવાન બની રહ્યા. 

     વીહાની મનોવ્યથા અન ેતેનુાં ભાણવદશાન કરૂિ રીત ેસાકાર થયાાં હતાાં. હવે 

આવનારાાં સવાનાશ અને તબાહીને કોઈ રોકી શકે તેમ ન હતુાં.  ખાનની સેનાની 

પાછળ ડોકાાં દેતુાં બળેલુાં ઘાસ આ ભણવતવ્યનુાં અમાંગળ પ્રતીક બનીને ણબહામિુાં 

હાસ્ય કરી રહ્યુાં. 
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પ્રકરિ – ૪૮, ગોવાનો ખાન સાથ ેમેળાપ 
     બપોરનુાં જમિ પત્યા બાદ, ખાને ગોવાને પોતાના તાંબુમાાં બોલાવ્યો. 

ખાનના સૈણનકોએ ગોવાના નેસના વાડામાાં, ગોવાના તાંબુ કરતાાં ઘિો મોટો 

તાંબુ તાબડતોબ ઊભો કરી દીર્ો હતો. 

     હવે ગોવાને બાાંર્ેલાાં દોરડાાં છોડી નાાંખવામાાં આવ્યા હતા. માત્ર ચાર સશસ્ત્ર 

સૈણનકો જ તેની આજુબાજુ ચોકી માટે સાથ ેહતા. 

     ગોવાનો તાંબુ તો ખાનના તાંબ ુઆગળ દરીરની ઝૂાંપડી જવેો હતો. ગોવાના 

તાંબુમાાં પ્રવેશદ્વારના સ્થાને રાખેલ ચામડુાં  આડુાં  કરવામાાં આવે તો અાંર્ારુાં  થઈ 

જતુાં, અન ેજમીન પર તો સુકુાં  ઘાસ જ પાથરલેુાં રહેતુાં.  ખાનના આ કામચલાઉ 

તાંબુને ત્રિ બારીઓ હતી; જમેાાંથી તાંબુમાાં ઉજાસ ફેલાયેલો હતો. જમીન પર 

પિ હરિમાાં ચમકતાાં ચામડાાં પાથરવામાાં આવ્યા હતા. તાંબુની દીવાલો પર 

ખાનના પ્રદેશમાાંથી લાવેલ મોતી, ચમકતા પથ્થર અન ે બાઈસનના મોટાાં 

હાડકાાંઓ જવેી મુલ્યવાન ચીજોના શિગાર કરલેા હતા. અર!ે આનાંદોત્સવ 

વખતે જોગમાયાની ગુફાનો શિગાર પિ આની આગળ ઝાાંખો પડે તેવો હતો. 

      આવા ઝાકઝમાળ તાંબુમાાં ખાન, જગ્ગો અને ભુલો વાઘના ચામડાાંઓથી 

મઢેલ લાકડાાંઓના ખડકલાથી બનાવેલ મોટા ઓટલા પર બેઠેલા હતા. ખાને 

ઈશારો કરી સૈણનકોને તાંબુની બહાર જવાનુાં કહ્યુાં; અન ેગોવાને માનભેર પોતાની 

સાથ ેઓટલા પર બેસવાનુાં આમાંત્રિ આપ્યુાં. 

     ગોવો ક્ષોભમાાં થોડો ગલવાયો; પિ જોગમાયાને યાદ કરી, ઉન્નત મસ્તકે 

ઓટલા પર સામ ેબેઠેલા મહાનુભાવોને ણનહાળી રહ્યો. ભુલા સાથ ેનજર મળતાાં 

ણતરસ્કારની એક લહેરખી ગોવાના મુખ પર ફરી વળી. આિ ે જ આખી 

જમાતનો રોહ કયો હતો. આિ ેજ આ તબાહીને ખેંચીને આિી હતી. રુપલીએ 

દયા કરી તેને જવા ન દીર્ો હોત, તો એ આજથી વષો પહેલાાં કાળભૈરવના શરિે 

થઈ ગયો હોય. 
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       પિ ખાન સાથેની હવે પછીની વાતચીતમાાં, ભુલાની અણનવાયાતા સમજીને 

ગોવો આ કડવો ઘૂાંટડો, કમને ગળી ગયો. 

      ખાને કહ્યુાં,” ગોવાજી! અમારા સામ્રાજ્યમાાં આપનુાં સપ્રેમ સ્વાગત છે. હવે 

આપિી વચ્ચે કોઈ દુશ્મનાવટ નથી.” 

      ગોવો મરડમાાં બોલ્યો,” આપ દુશ્મન બનીને આવ્યા છો. અમાર ેતો ક્યાાં 

કોઈની સાથે એમ હતુાં?” 

     ખાન,” જ ે થયુાં તે આપ ભુલી જાઓ. તમારી વીરતા અન ે નવી ણવદ્યાઓ 

હાાંસલ કરવાના તમારા સામથ્યાને મારી સો સલામ. હવે આપને મારા ણમત્ર 

બનવા તમને મારુાં  આમાંત્રિ છે.” 

     ગોવો, “ણમત્ર શાના? અમ ેતો તમારા ણશકાર છીએ.” 

     ખાન,” હા! મને અવનવા પ્રદેશો મારી હકૂમતમાાં આિવાનો શોખ જરુર છે. 

બોલો તમારી સાથે હુાં  કેવો વ્યવહાર કરુાં ?” 

     ગોવો,” મને ણમત્ર કહ્યો છે, તો ણમત્રને છાજ ેતેવો.” 

     ખાન,” મારા વતી તમારા પ્રદેશનુાં શાસન કરવાનુાં સ્વીકારશો? “ 

     આ વાક્ય ગોવાને સાંભળાવતાાં ભુલાના પેટમાાં તેલ રડેાયુાં. ખાન સાથેની તેની 

ણમત્રતાનો અાંત આવતો તેને જિાયો. ‘તેિે કરલેી બર્ી જફા એળે જશે કે શુાં? 

મોાંમાાં આવેલો કોણળયો ઝુાંટવાઈ જશે કે શુાં?’ ભુલાને ખાનની આ ઉદારતા 

ણબનજરૂરી અન ેપોતાનાાં ણહતને જોખમાવતી લાગી. પિ તેની પાસે ખાનની 

ઈચ્છાનો કોઈ ણવકલ્પ પિ ક્યાાં હતો? 

      ગોવો,” અમ ેસ્વતાંત્ર હતા, ત્યાર ેપિ હુાં  કોઈ જોહુકમી કરતો ન હતો. અમ ે

બર્ાાં તો કુટુમ્બીઓની જમે રહેવા ટેવાયેલા છીએ.” 

     ખાને કરડાકીથી કહ્યુાં,” બદલાયેલા સાંજોગોમાાં તમાર ેઅમારી રીતે જીવવાનુાં 

સ્વીકારવુાં પડશ.ે” 
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     ગોવો,” અમે લોકો તો સ્વતાંત્ર પાંખીની જમે રહેનારા છીએ. હુાં  આપનો 

આણશ્રત બનવા કરતાાં મરવાનુાં વર્ાર ેપસાંદ કરીશ.” 

      ખાન ત્વણરત ણનિાય લેવા ટેવાયેલો હતો. “જવેી તમારી ઈચ્છા. મેં તો તમને 

એક તક આપી. હવે અહીાંના મારા સૂબા તરીકે બીજી કોઈ વ્યવસ્થા ણવચારવી 

પડશે.” 

     ભુલાના પેટમાાં ટાઢક વળી. ગોવાનો ગવા ભુલાને મીઠો મર્ જવેો લાગ્યો. 

     ખાને તરત બીજો ણવષય છેડયો. “તમારી સ્ત્રીઓ કેમ દેખાતી નથી? “ 

     ગોવો,” તમે લોકો સ્ત્રીઓને ખરાબ નજરથી જુઓ છો; એમની સાથે 

અિછાજતો વ્યવહાર કરો છો; તેવી અમને જાિ થતાાં, અમે તેમને અહીાંથી દૂર, 

મોકલી દીર્ી છે.” 

     ખાન,” સ્ત્રીઓ તો પુરુષોને આનાંદ આપવા માટે બનાવાયેલી છે; એમ અમે 

માનીએ છીએ. અમારી સ્ત્રીઓ પિ આવા જ ણવચારની હોય છે. કોઈ પિ પુરુષ 

સાથ ેમુકત સહવાસને એ બર્ીઓ આનાંદથી માિતી હોય છે.” 

     ગોવો” એ તમારી રીત હશ.ે અમારી નજર ે તો દરકે સ્ત્રી એક માતા છે – 

અમારી જોગમાયા જવેી.” 

    ખાન વ્યાંગમાાં હસ્યો,” તમે તમારી માતાની સાથે સહવાસ કરો છો?” 

    ગોવો સમસમી ગયો. ગોરા કેદીઓ પાસેથી મળેલી માણહતી પરથી તેને 

ખાનના પ્રદેશની બાઈસનના ણશકાર નૃત્યની હવે ખબર હતી.  તેિે કહ્યુાં,” તમે 

તો જનેે મહાન તત્વ ગિો છો; તેની કૂ્રર રીતે હત્યા કરતા હો છો.” 

     ખાને કહ્યુાં,” આ ચચાાનો કશો અથા નથી. આપિી માન્દ્યતાઓ એકબીજાથી 

સાવ ણવપરીત છે. પિ સ્ત્રીના મા બનવાને તમે માન આપો છો; તે મને ગમ્યુાં. એ 

ભાવનાનો આદર કરવાનુાં અમાર ેશીખવુાં પડશે. પિ ણમત્રતાનો મેં લાંબાવેલો 

હાથ તમ ેઠુકરાવ્યો છે; આથી તમાર ેમાટે માર ેબીજી કોઈ   વ્યવસ્થા ણવચારવી 

પડશે. ચાલો, કાલ સવારની સભામાાં મારા આખરી ણનિાયો હુાં  જાહેર કરીશ.” 
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        જગ્ગાએ તાળી પાડી સૈણનકોને તાંબુની અાંદર બોલાવ્યા અન ેએમની સાથે 

ગોવાને ણવદાય આપી. ગોવાના ગયા બાદ ખાને બીજા સરદારોને માંત્રિા માટે 

પોતાના તાંબુમાાં બોલાવ્યા. 
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પ્રકરિ – ૪૯, ખાનની ણવજયસભા 
     બીજા ણદવસની સવાર… 

      ગોવાના નેસમાાં એક નાનકડુાં  મેદાન હતુાં, જ્યાાં સામાણજક પ્રસાંગો ઊજવાતા. 

આખુાં મેદાન હકડેઠઠ ભરલેુાં હતુાં. વચ્ચે સ્થાણનક, બાંદીવાન વસ્તી ઊભેલી હતી 

અન ેતેમની ત્રિ બાજુએ ખાનની સેનાના સૈણનકો ણકલ્લેબાંર્ી કરીને ખડા હતા. 

સામે ઝાડના થડોનો ખડકલો કરીને, રાતોરાત એક માંચ બનાવવામાાં આવ્યો 

હતો. માંચને હરિના ચામડાાંથી મઢી દીર્ો હતો. એની આજુબાજુ ઝાડનાાં થડ 

ઉભા કરી, થાાંભલા બનાવ્યા હતા. દરકે થાાંભલા પર મોતી, ચમકતા પથ્થર, 

પક્ષીઓનાાં પીાંછાાં અને જનાવરોનાાં હાડકાાંની પાાંસળીઓ લટકાવી સુશોભન 

કરવામાાં આવ્યાાં હતાાં. વચ્ચે વાઘનાાં ચામડાાં બીછાવી, ખાન અન ેતેના સરદારો 

માટે આસન તૈયાર કયાું હતાાં. 

      આવો અન ેઆટલો વૈભવ અન ેરુઆબ, ગોવાના નેસ ેકદી ભાળ્યાાં ન હતાાં. 

બર્ા સ્થાનીક રહેવાસીઓ ફાટેલી આાંખે આ નવો નજારો ણનહાળી રહ્યા હતા. 

તેમના સામાણજક અને ર્ાણમાક પ્રસાંગો વખતે કદી આટલો ભપકો થતો ન 

હતો.  ખાનના બે ત્રિ સૈણનકો ઢોલ અને વાાંસની શરિાઈ વગાડી, કોઈ નવા જ 

તાલનુાં સાંગીત ફેલાવી રહ્યા હતા. આ સાંગીતના તાલે દસ બાર સૈણનકો અવનવી 

અાંગભાંગી સાથે નૃત્ય કરી રહ્યા હતા. બીજા વીસેક સૈણનકો કાળા બખ્તર અન ે

ણશરસ્ત્રાિ પહેરી ખડે પગે માંચની ચોકી કરવાના કામમાાં પૂતળાની જમે સતકા  

ઉભા હતા. તેમના હાથમાાં ડર પહોાંચાડે તેવાાં, પથ્થરની ગદાઓ અન ેભાલા હતા. 

કોઈની તાકાત ન હતી કે, આ જડબેસલાક વ્યવસ્થાને મીનમેખ અસર કરી શકે. 

      સ્વાભાણવક રીત ે મહાનુભાવોના આગમનની રાહ જોવાઈ રહી હતી. 

સ્થાણનક લોકો ભયભીત અન ેણચાંતાગ્રસ્ત મુરામાાં ‘હવે શુાં થશ?ે’ તેની અટકળો 

મનોમન કરી રહ્યા હતા. કાળુ અને લાખો તો યુધ્ર્માાં મરિ શરિ થયા હતા. 

ગોવાનો એક માત્ર ણનકટનો સાથી, પાાંચો મ્લાન વદને, આ વસ્તીમાાં અલગ તરી 

આવતો હતો. તેને ગોવાની ણચાંતા બહુ સતાવતી હતી. બાંદી બન્દ્યા બાદ, ગોવાને 
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બર્ાથી અલગ રાખવામાાં આવ્યો હતો. પાાંચાને ડર હતો કે, કદાચ તેની હત્યા 

કરી નાાંખવામાાં આવી હોય. 

     બર્ાાંની આતુરતાનો છેવટે અાંત આવ્યો. ખાનના તાંબુમાાંથી એક રસાલો 

મેદાન તરફ માંદ ગણતએ બહાર નીકળ્યો. વીસેક અાંગરક્ષકોની વચ્ચે જગ્ગો, ભુલો 

અન ે બીજા ચારકે સરદારો આાંખો ચાર થઈ જાય તેવા ભભકાદાર દેખાવમાાં, 

ગૌરવથી મસ્તક ઊાં ચુાં કરીને ચાલતા હતા. એ બર્ાની વચ્ચે માથે પીાંછા અન ે

મોતીથી સજાવેલો મુગટ પહેરલેો ખાન તરત જુદો તરી આવતો હતો. આ 

બર્ાાંની પાછળ ગરીબડા દેખાવવાળો અન ેસાવ સામાન્દ્ય દેખાતો, ગોવો માથુાં 

નીચુાં કરી ઘસડાઈ રહ્યો હતો. પિ, બર્ાના આશ્ચયા વચ્ચે, ગોવાને કોઈ દોરડાાં 

બાાંર્ેલાાં ન હતાાં. ગોવાને સાજો સમો જોઈ; બર્ાના મનની આશાંકાઓ ણનમૂાળ 

થઈ. ખાસ તો પાાંચાને ટાઢક વળી. એનો જીગરી દોસ્ત સહીસલામત તો હતો. 

     આ હાઉસન જાઉસનને આવતુાં જોઈ, ખાનના સૈણનકોએ ણવજયઘોષ કરી, 

ખાનની સવારીને આવકારી. સાંગીતનો તાલ ઝડપી બન્દ્યો. લશ્કરની આગેકૂચ 

થતી હોય, તેવા તાલેતાલે, નૃત્યકારોના લય ેપિ વેગ પકડયો. ખાનના સૈણનકોનો 

ઉમાંગ અન ેહષોલ્લાસ ચરમસીમાએ પહોાંચી ગયાાં. 

      આવો મહાન ઉત્સવ ગોવાના નેસમાાં કદી ઉજવાયો ન હતો. પિ સ્થાણનક 

વાસીઓના મનમાાં આ બર્ો ઠઠારો કશો ઉત્સાહ જન્દ્માવી શકે તેમ ક્યાાં હતુાં? 

ઉલટાાંના ણનરાશા અને હતાશા વર્ાર ે ઘેરાાં બન્દ્યાાં હતાાં. બન્નો અને નદીની 

ઓલીપારના વાસીઓ પિ આનાથી પર ન હતાાં. ખાનને સાથ આપવાના માઠાાં 

પણરિામ હવે તેમને સમજાયાાં હતાાં. સમગ્ર વસ્તીને માથે ત્રાટકી પડેલ ગુલામીનો 

અહેસાસ સૌ અનુભવી રહ્યાાં હતાાં. 

       છેવટે ખાનના રસાલાએ માંચ પર સ્થાન ગ્રહિ કયાું. બર્ાના આશ્ચયા વચ્ચે, 

ગોવાને પિ માંચ પર બેસવાનુાં કહેવામાાં આવ્યુાં. નદીપારના કોતરમાાં રહેતા 

બાનાને મોટાાં પાનનો એક ણવાંઝિો આપી; ખાનની ઉપર સતત શીતળ હવા 

પ્રસરાવતા રહેવાનુાં કામ સોાંપવામાાં આવ્યુાં હતુાં. મને કમને તેિ ેઆ દાસકમા શરુ 

કયુું. તેિ ેકરલેા દગાની આ સજા તે કડવા ણદલથી ભોગવી રહ્યો હતો. 
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       હવ ે બાઈસનના ણશકારનો નાચ શરૂ થયો. મેદાનવાસીઓ માટે આ 

અવનવુાં કરતુક હતુાં. જોગમાયાની સ્તણુતમાાં કરાતાાં નાચ કરતાાં આ જુદો જ 

તાસીરો હતો. બાઈસન સાથેની ઝપાઝપીમાાં છેવટે બાઇસનનો ભોગ લેવાનો 

અણભનય થયો. બાઈસનના રૂપમાાં ગોવાની પ્રજાને પોતાની કમનસીબીનાાં 

દશાન થઈ રહ્યાાં. 

     અન,ે એકાએક શાાંણત ફેલાઈ ગઈ. ખાનના મુખ્ય સરદાર ે સમારાંભની 

શરૂઆત કરતાાં કહ્યુાં,” નામદાર ખાન બહાદુરને ઘિી ખમ્મા! આજના આ 

ણવજયોત્સવમાાં ખાન બહાદુર વતી હુાં  સૌનુાં સ્વાગત કરુાં  છુાં ; અન ે આપિા 

લાડીલા, મહાન રાજવી ખાન બહાદુરને હવ ેપછી આ પ્રદેશના વહીવટ માટેની 

જાહેરાતો કરવા ણવનાંતી કરુાં  છુાં . “ 
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પ્રકરિ – ૫૦, ખાનની જાહેરાત 
      અલબત્ત, સભાની સમગ્ર કાયાવાહીનુાં ભાષાાંતર કરી, સ્થાણનક લોકોને 

જિાવવાની જવાબદારી ભુલાની હતી. સ્થાણનક લોકો મનમાાં દબાવેલા 

ણતરસ્કારથી તેમના આ દગાખોર સાથીને કમને સાાંભળી રહ્યા. પોતાના જ એક 

જૂના સાથીના મોાંમાાંથી આ વચનો સૌને કડવાાં ઝેર જવેાાં લાગતાાં હતાાં. તે સરદાર ે

ઉમેયુું,” ગોવાના સાથી પાાંચાને હુાં  માંચ ઉપર આવવા આમાંત્રિ આપુાં છુાં .” આ 

આદેશે બે સૈણનકો પાાંચાને માંચ ઉપર લઈ ગયા. 

     હવે ખાન ઊભો થયો અન ેતેિે જિાવ્યુાં,” અમ ેતમારી વસ્તી પર કબજો 

જમાવ્યો છે, તે અલબત્ત તમને કોઈને પસાંદ નહીાં જ હોય. પિ અમારી તાકાત 

તમે નજર ેણનહાળી છે. અત્યાર,ે અહીાં જ ેહયાત છે; તે તો અમારી તાકાતનો એક 

નાનકડો ણહસ્સો માત્ર જ છે. અમારી ઘોડેસ્વાર સેના પિ થોડા વખતમાાં આવી 

પહોાંચશે. આથી કોઈના મનમાાં વળતો પ્રહાર કરી અમને હાંફાવવાની અને ણચત 

કરવાની છૂપી મહેચ્છા હોય; તો તેને સાવ અથાહીન માનજો. 

     પિ અમારી નીણત હમ્મેશ માટે રહી છે કે, અમારી રયૈતના અમ ેરક્ષક છીએ. 

અમારુાં  શાસન સ્વીકાર,ે તે સૌ કોઈ અમારા ણમત્ર છે. આથી આપિી વચ્ચે એક 

નવો મીઠો સાંબાંર્ આજથી શરૂ થાય છે. તમારા લાડીલા નેતા ગોવાએ અમારી 

વતી આ પ્રદેશનુાં શાસન કરવા તૈયારી બતાવી નથી. આથી આ સમગ્ર પ્રદેશનુાં 

શાસન જગ્ગો કરશ,ે તેની સહાયમાાં ભુલો પ્રર્ાન હશ.ે આ બને્ન જ ેહુકમો અન ે

ણનયમો કર;ે તે અહીાં રહેનાર સૌ કોઈને બાંર્નકતાા રહેશ.ે બને્ન અહીાં ઊભા 

કરવામાાં આવેલા તાંબુમાાં રહેશ;ે અન ેતેમની સાથ ેઅમારા સો સશસ્ત્ર સૈણનકો 

પિ હશ.ે આ બર્ાાંનુાં ગુજરાન અને સગવડની જવાબદારી નેસવાસીઓએ 

ણનભાવવાની છે. દર વષે આ વહીવટદારોએ અમારા પ્રદેશમાાં અમને નજરાિુાં 

અન ેનવા સૈનીકો પેશ કરવાના રહેશ.ે” 

      હવે પાાંચા તરફ ફરીને ખાને ઉદબોર્ન કયુું,” ભાઈ, પાાંચા! આપિી વચ્ચે 

થયેલ મુઠભેડમાાં તમે જ ે વ્યહૂરચના અને ટૂાંકા ગાળામાાં નવાાં શસ્ત્રો 
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ણવકસાવવાનુાં   કૌશલ્ય પ્રદણશાત કયુું છે, એની હુાં  સરાહના કરુાં  છુાં . આ 

આવડતનો અમારા સમગ્ર સામ્રાજ્યને લાભ મળે, તેવી અમારી ઈચ્છા છે. 

     છ મહીનાથી અમ ેઅમારા પ્રદેશથી દૂર છીએ. આથી આવતીકાલે જ અમારી 

વળતી સફર શરુ થશ.ે  ગોવો અન ેપાાંચો બન્ન ેઅમારી સાથ,ે અમારા પ્રદેશમાાં 

અમને સાથ આપશે “ 

     આ સાાંભળી ગોવો અન ેપાાંચો તો અવાચક જ થઈ ગયા. આવી ભયાનક 

સજાની તેમને સ્વપ્ને પિ કલ્પના ન હતી. 

    ખાને એક આશ્ચયાકારક જાહેરાત પિ કરી, “અમારા સૈનીકો આટલા લાાંબા 

વખતથી સ્ત્રીસાંગના ભુખ્યા છે. તમે તમારી સ્ત્રીઓને અહીાંથી દૂર ખસેડી દીર્ી 

છે; તે અમને પસાંદ પડયુાં નથી. પિ ગોવા સાથેની વાતચીત પરથી અમને એમ 

માલૂમ થયુાં છે કે, અહીાં સ્ત્રીઓને માતા ગિવામાાં આવે છે; અન ેતેમનુાં સન્દ્માન 

કરવામાાં આવે છે. અમારી જીવનશૈલી આનાથી સાવ અલગ હોવા છતાાં, અમે 

આ ભાવનાને સ્વીકારીએ છીએ. 

      આથી મારુાં  ફરમાન છે કે, મારા કોઈ સૈણનકો કે સરદારો અહીાંની સ્ત્રીઓના 

સન્દ્માનને આાંચ આવવા નહીાં દે.” 

    હવે ખાનના સૈણનકોને અન ે સરદારોને કડવો ઘૂાંટડો ગળવાનો વારો હતો. 

સરદારો સાથે આગલા ણદવસે થયેલી માંત્રિામાાં આ વાત બહુ ઉગ્રતાથી ચચાાઈ 

હતી; અન ેખાને દેખીતી રીત ેસૌની સલાહને અણતક્રમી આ ણનિાય લીર્ો હતો. 

પિ ખાનની દુજયે સત્તા અન ેઅણતશય લાાંબા હાથ આગળ સૌ લાચાર હતા. 

      જગ્ગાએ ભુલાના કાનમાાં હળવેકથી કહ્યુાં,” હુાં  નહોતો કહેતો, કે ખાન જવેો 

રાજા આખી દુણનયામાાં નહીાં હોય? “ભુલાએ હકારમાાં ડોકુાં  ર્ુિાવ્યુાં. 

      પોતાના વિવ્યનુાં સમાપન કરતાાં ખાને કહ્યુાં,” અહીાંના આચાર અને ણવચાર 

મુજબ તમે સૌ જોગમાયાની પૂજા કરો છો. અમાર ેમાટે પિ તે પૂજ્ય રહેશ.ે 

જોગમાયાની ગુફાને નવેસરથી સજાવવામાાં આવશે. “ 
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      સૌ સ્થાણનક વાસીઓના ઉદાસ મનમાાં આ ઉદારતાથી થોડીક શાતા 

વળી.  નવો શાસક ર્ાયો હતો; એટલો જૂલમી ન હતો. પિ ગોવો અને પાાંચો 

સ્તબ્ર્ બનીને તેમના નવા અન ેઅિગમતા ભણવષ્યને દોષ દઈ રહ્યા. સ્વદેશથી 

દેશણનકાલની આ આકરી સજા, તેમને મોત કરતાાં પિ વર્ાર ેદુષ્કર જિાઈ. પિ 

પોતાની મરજી મુજબ કરવાની સ્વતાંત્રતા તો સૌ ગુમાવી જ બેઠા હતા. 

     ખાને પોતાનુાં વિવ્ય પૂરુાં  કયુું. ઢોલ અને શરિાઈના નાદે સૈણનકોએ 

જાહેરાતોને વર્ાવી લીર્ી. 

     છેલ્લે, ખાનના સરદાર ેસભા બરખાસ્ત થયેલી જાહેર કરી. 

      એક વગાણવહીન સમાજમાાં શાસક અન ેશાણસત વગો – કદી ન ભૂાંસાય એવી 

રીતે – અણસ્તત્વમાાં આવી ગયા હતા. ગુલામીની બેડીઓ ઘડાઈ ચૂકી હતી; જ ે

કાળના પસાર થવા સાથે વર્ાર ેને વર્ાર ેજડબેસલાક અને જટીલ બનવાની 

હતી. તેનાાં અનેક અવનવાાં અન ેભયાનક રૂપ ભાણવના ગભામાાં સાકાર થવાનાાં 

હતાાં. સાંસ્કૃણતમાાં ન રોકાઈ શકે તેવી હરિફાળની સાથે, આ કુરૂપતા અને એન ે

આનુષાંણગક અનેક દુષિોનાાં વરવાાં અન ેકડવાાં બીજ પિ રોપાઈ ચૂક્યાાં હતાાં. 

  



[D
at

e]
 

 અનુક્રમણિકા 

 

176 

 

 

 

 

ણવભાગ – ૬ 
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પ્રકરિ – ૫૧, ગોવાનો ણવષાદ 
    ઘમસાિ યુધ્ર્ પછીના ત્રીજા ણદવસની સવાર પડી. ખાન, ગોવો, પાાંચો અન ે

પચાસ સૈણનકોએ ગોવાના નેસમાાંથી પ્રસ્થાન શરુ કયુું. 

    ત્રસ્ત મને ગોવો ણવચારી રહ્યો હતો. 

     વીહો અને લોકલાડીલી રૂપલી જોજનો દૂર હતાાં. કાળુ અને લાખો 

કાળભૈરવના સપાટામાાં કામ આવી ગયા હતા. પોતે અને પાાંચો સ્વદેશથી 

હમ્મેશ માટે, બહુ દૂર ણવદાય થઈ રહ્યા હતા. બીજો કોઈ સ્થાણનક રહેવાસી 

બાકીની વસ્તીને નેતાગીરી અન ેદોરવિી આપી શકે તેમ ન હતુાં. સ્ત્રીઓ સાથે 

દુવ્યાવહાર નહીાં કરવાની ખાને ખાતરી આપી હતી; જોગમાયાની પુજાને તેિે 

આદર આપી માન્દ્ય રાખી હતી. પિ ખાનના ગયા પછી એ ફરનામ કેટલુાં 

પળાશ?ે હવે વસ્તી પર ખાનના સુબાનો અાંકુશ જડબેસલાક અન ેઅફર રીત ે

સ્થાપી દેવામાાં આવ્યો હતો. ખાનની અજીબોગરીબ દૂરાં દેણશતા અને રાજકીય 

કુશળતાનો તે કડવા મનથી અહેસાસ કરી રહ્યો. 

       ગોવો અન ેપાાંચો આ પદયાત્રામાાં ખાનની પડખે જ હતા. તેમની પાસે કોઈ 

શસ્ત્ર ન હતુાં. ઉપરાાંત ચાર સૈણનકો ભાલા અને તીરકામઠાાં તૈયાર રાખીને આ 

ત્રિની આજુબાજુ, ચાાંપતી નજર સાથ ેચાલી રહ્યા હતા. ગોવો અન ેપાાંચો કોઈ 

સાંજોગોમાાં ખાનને ઈજા પમાડી શકે અથવા ભાગી શકે તે અશક્ય હતુાં. 

     ગોવાએ ઈશારાથી ખાનને જિાવ્યુાં કે, તે સ્વદેશ છોડતાાં પહેલાાં 

જોગમાયાની ગુફાએ છેલ્લીવાર જવા માાંગે છે. ખાને સમ્મણતમાાં ડોકુાં  ર્ુિાવ્યુાં. 

નદી ઓળાંગીને આખી પલટને પવાત પર આવેલી જોગમાયાની ગુફા તરફ 

પ્રયાિ શરુ કયુું. બપોર સુર્ીમાાં તો બર્ા ત્યાાં પહોાંચી ગયા. થોડીક વાર 

જોમાયાના આદરમાાં નમન કરી ખાન ગુફાની બહાર આવી ગયો. હવે ગુફાની 

અાંદર માત્ર ગોવો અને પાાંચો જ રહ્યા. 

    મનનો બર્ો ઉભરો કાઢી, ગોવો માતા આગળ છાતીફાટ રડવા લાગ્યો. તેની 

ણજાંદગીનો આ કરુિમાાં કરુિ અવસર હતો. એના મનનો સાંતાપ ન જીરવી 
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શકાય તે રીતે ઊભરાઈ રહ્યો હતો. તેના આખાય આયખાની ઉપલણબ્ર્ એળે 

ગઈ હતી. આ કાળમુખી ઘડી માટે માતાએ તેને ણવણશષ્ઠ શણિ આપી હતી? આ 

માટે તેિે નદી ઓળાંગી હતી? આ માટે તે તરતાાં શીખ્યો હતો? આ માટે તેિ ે

નદીપારની વસાહત સ્થાપી હતી? વહાલાાં કોતરવાસીઓનાાં જીવન સુખ અને 

સમૃણિથી ભરી દીર્ાાં હતાાં? અત્યાર સુર્ી કેવી સભર અન ેસક્રીય ણજાંદગી તેિે 

સ્વમાનભેર ગુજારી હતી? આખી ણજાંદગીની યાદગાર ઘટનાઓ ગોવાના 

અાંતરચક્ષ ુઆગળ કાફલાની જમે પસાર થઈ ગઈ. 

       પાાંચા ણસવાય કોઈ ણમત્ર કે સ્વજન તેની સાથે રહ્યાાં ન હતાાં. તેને પ્રાિણપ્રય 

રૂપલી અન ેવ્હાલસોયો કાનો ફરી કદી તેને જોવા મળવાનાાં ન હતાાં. તે સાવ 

એકલો અન ેઅટૂલો પડી ગયો હતો. તે હવ ેપોતાની જીવન સફરનો સ્વામી ન 

હતો. તે ખાનનો દાસ, આણશ્રત બની ગયો હતો. મહાન ગોવો એક પરદેશીનો 

બાંદીવાન બની ગયો હતો. 

      કડવા ઝેર જવેા થુાંકને ગોવો ગળી રહ્યો. મન ખાટુાં  થઈ ગયુાં. માતાની મ્લાન 

સુરત અન ેણનસ્તેજ આાંખો ગોવાને કશોય સાંદેશ આપવા સક્ષમ રહ્યાાં ન હતાાં. 

કોઈ પ્રેરિા કે ભણવષ્યના કાયા માટેનો સાંકેત આપવા આ ગુફા હવે અસમથા 

હતી. અન ેઆના ણસવાય બીજુાં  કયુાં પ્રેરિાસ્થાન ગોવા માટે હતુાં? ગોવો ન ભરી 

શકાય તેવા ખાલીપાના ઊાં ડા કુવાના ગતાામાાં પોતાની જાતને ડૂબતી અનુભવી 

રહ્યો. એ કાળાણડબાાંગ તલાતલમાાં તેનો કોઈ સહારો ન હતો – જોગમાયા પિ 

નહીાં. 

       પાાંચાએ ગોવાના ખભા પર હાથ મુક્યો. પિ એ હાથમાાં હવ ેકોઈ કૌવત ન 

હતુાં, કોઈ આશાયેશ ન હતી. કોઈ સણર્યારો ન હતો. બને્ન જીગરી ણમત્રો 

એકમેકને ભેટીને ચોર્ાર આસુએ રડવા લાગ્યા. 

    અસહાય, અશક્ત, દવરર, ઉપવેક્ષિ, ગ લામ. 

      એમની આ શોકમગ્ન અવસ્થા કેટલાય વખત સુર્ી ચાલતી રહી; તેનો કશો 

ખયાલ એ બે દુણખયારાાંને ન રહ્યો. ખાન ફરીથી ગુફામાાં પ્રવેશ્યો. તેની સમજુ 

નજર આ બેનાાં પારાવાર દુુઃખને પારખી ન શકે તેવી જડ ન હતી. પિ તેની 
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રાજનીણતમાાં આ બેના દુુઃખનો કોઈ ઈલાજ સાંભણવત ન હતો. તેિ ેસહાનુભૂણતમાાં 

ગોવાના ચહેરા પર નજર માાંડી અને ગોવાના બરડા પર હાથ ફેરવ્યો. એમાાં 

શાસકનો ઉપહાસ ન હતો: એક નવી ણમત્રતાનુાં ઈજન હતુાં. 

     ત્રિે જિ ભાર ે પગલે ગુફાની બહાર આવ્યા. પવાત ઉતરીને કાફલો 

નદીણકનાર ેનીચેની તરફ આગળ વધ્યો. નદીણકનાર ેરાતવાસો કરી, બે ણદવસે 

બર્ા પવાતમાળાના ઘાટ આગળ આવી પહોાંચ્યા. ખાનની આાંખો તેની 

ઘોડેસ્વાર સેનાને સમસૂેતર નદીણકનાર ે આવી પહોાંચેલી જોઈ, નવી ખુશીમાાં 

નાચી ઉઠી. ઘાટનો રસ્તો હવે તૈયાર હતો. અગણિત કાફલાઓની આવન જાવન 

માટે નવો અન ેસરળ રસ્તો થનગનાટ કરી રહ્યો હતો. ભણવષ્યમાાં મેદાનો પર 

ત્રાટકનાર અસાંખ્ય સેનાઓને નવો માગા આમાંત્રિ પાઠવી રહ્યો હતો. 

     પિ શોક સમાણર્માાં ણનગાત બની, છેક ઊાં ડે ડૂબેલા ગોવા અન ેપાાંચાને હવે 

કોઈ નવી યાતનાઓ વર્ાર ેઊાં ડે ડુબાડી શકે તેમ ન હતાાં. 
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પ્રકરિ – ૫૨, ણવકરાળ કાળ 
      ઘોડેસવાર સેનાના ત્રિ નાયકો અને સો સૈણનકોએ જયઘોષથી ખાન અન ે

તેના કાફલાને વર્ાવી લીર્ો. ઘોડાઓ અન ે તેમના સવાર સવારની ગુલાબી 

ઠાંડીમાાં તરવરાટથી થનગનતા હતા. નવી ભોમકામાાં નવા પરાક્રમો કરવા સૌ 

કૃતણનશ્ચય હતા. 

       ખાને તેમને સાંબોર્ન કરતાાં, ઊાં ચા અન ેપહાડી અવાજ ેકહ્યુાં,” સાથીઓ! 

તમને જાિીને આનાંદ થશે કે, નદીપારના મેદાનોના મુખ્ય અને વ્યહૂાત્મક સ્થાન 

પર આપિે કબજો જમાવી લીર્ો છે. આપિા પગપાળા સૈણનકોની સેના ત્યાાં 

તમારી વાટ જોઇ રહી છે. નજર પિ ના પહોાંચે ત્યાાં સુર્ી લીલોતરીથી 

છવાયેલા આ સમસ્ત પ્રદેશને આપિા સામ્રાજ્યમાાં ભેળવવા એ તમારુાં  કામ છે. 

ઘોડેસ્વાર સેના જ એ કરી શકે.” 

     સૌએ પ્રચાંડ ણનનાદથી ખાનના આ વિવ્યને વર્ાવી લીર્ુાં. 

      ખાને ઉમેયુું,” આ પ્રદેશને મારી સત્તા નીચે આિવાની સાથ ેસાથે એ જરુરી 

બને છે કે, અહીાંની જનતા પ્રેમથી મારા શાસનને સ્વીકાર ેઅન ેઆપિી સાથે 

દૂર્માાં પાિીની જમે ભળી જાય. આ ધ્યેય હાાંસલ કરવા મેં બે સણર્યારા જીતેલા 

સ્થાનકના રહેવાસીઓને આપ્યા છે. પહેલુાં એ કે, તેઓ જનેી ઉપાસના કર ેછે તે, 

જોગમાયાને હુાં  પરમ શણિ તરીકે માન આપુાં છુાં .” 

     બર્ાએ ‘જોગમાયાની જય! “ના પોકાર કયાા. 

     વળી ખાને ઉમેયુું,” બીજુાં  એ કે, અહીાંની જનતા પર, ખાસ કરીને સ્ત્રીઓ પર 

કોઈ અત્યાચાર આપિો કોઈ સૈણનક નહીાં કર.ે” 

      આ વાત સાાંભળી સેનામાાં સોપો પડી ગયો. મહીનાઓથી ણવષય વાસનાથી 

પીડાતા, યુવાનીના મદમાાં મદહોશ, હિહિતા તોખાર જવેા જાલીમો માટે આ 

ન ગળી શકાય તેવો ઘૂાંટડો હતો. પિ ખાનની ઈચ્છા ણવરુધ્ર્ કરવાની કોઈની 

તાકાત ન હતી. ત્રિ સરદારોએ મોળા અવાજ ેકહ્યુાં,” અમે જરુર એ વાતનુાં ધ્યાન 

રાખીશુાં.” 
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      ખાન સ્વદેશ પહોાંચવાાંની ઉતાવળમાાં હતો. તેિે સૌને સફળ થવાની 

શુભેચ્છા પાઠવી. તેની સાથેના કાફલાના દરકે જિને ઘોડાઓ ફાળવવામાાં 

આવ્યા. ગોવા અને પાાંચાને ઘોડેસવારીની કળા આવડતી ન હતી. છતાાં તેઓ 

ભાગી ન જાય તે માટે તેમને દોરડા વડે ઘોડા સાથે બાાંર્ી દેવામાાં આવ્યા અને 

તેમના ઘોડાઓને દોરવાનુાં અને તેમની ઉપર ચોકી કરવાનુાં કામ ચાર સૈણનકોને 

સોાંપવામાાં આવ્યુાં. છેવટે ઘાટના નવા રસ્તા પર ઘોડાઓ પર ખાનના કાફલાએ 

ઓતરાદી ણદશામાાં પ્રયાિ શરુ કયુું. 

     ખાન અન ેતેનો કાફલો નજરથી દૂર થયો કે તરત જ, મોટા તરાપાઓ નદીમાાં 

લાાંગરવામાાં આવ્યા અને ઘોડા ભડકી ન જાય તેની અગમચેતી વાપરીને, સાાંજ 

સુર્ીમાાં સેનાએ નદી પાર કરી દીર્ી. હવ ે ઘાટ અન ે પવાતાળ પ્રદેશની કોઈ 

મયાાદાઓ તેમને નડવાની ન હતી. ચાર ે તરફ ફેલાયેલી, લીલુડી ર્રતી ણબન 

રોકટોક, ઘોડાઓના ડાબલાઓ તળે રગદોળાવાની હતી. 

     નદીણકનાર ે રાતવાસો કરીને બીજા ણદવસની સવાર,ે આખોય પ્રદેશ 

ઘોડાઓના ડાબલાથી ગાજી ઉ્યો. ખાનની આ અણવજયે સેના એક પછી એક 

નેસને ર્મરોળતી આગળ વર્વા માાંડી.  દસ દસ ઘોડેસવારોની ટુકડીઓમાાં 

વહેંચાઈ નેસ સર થતા ગયા. કોઈ રહેવાસીમાાં આમનો પ્રણતકાર કરવાની તાકાત 

કે નેતૃત્વશણિ ન હતાાં. એક પછી એક નેસ તેમની બેડી નીચે કચડાતા ગયા. જ ે

શરિે આવ્યા, તેમને ણનશસ્ત્ર કરી દાસતાની બેડીઓમાાં જકડી દેવામાાં આવ્યા. 

નેસના અબલખ સાંખ્યામાાં પાલતુ પ્રાિીઓને જોઈ, ણશકારની આ કોઈ હરકત 

ણવનાની સવલતથી સૌ હેરત પામી ગયા. જ ે કોઈ સ્થાણનક રહેવાસીએ સામે 

થવાની ણહમ્મત કરી; તેમને ઘોડાની પીઠ સાથે બાાંર્ી, પૂરપાટ વેગે ઘસેડી, ણનદા ય 

રીતે મરિ શરિ કરવામાાં આવ્યા. 

       ખાનના દૂર થયા બાદ, તેની સૂચના કે આદેશ પાળવાની કોઈને જરુર ન 

જિાઈ. ણદવસ રાત જોયા ણવના જ ેકોઈ સ્ત્રી કે છોકરી હાથમાાં આવી, તેની સાથે 

સામુણહક બળાત્કાર કરાતા રહ્યા. આ પાશવી અત્યાચાર રોકનાર કોઈ હાજર ન 

હતુાં. એક અઠવાણડયા સુર્ી આ હત્યાકાાંડ અને બળાત્કારો ણનમામ રીતે જારી 
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રહ્યા. ખાનની શરમ જમેને હજુ નડતી હતી, તેવા જગ્ગાના થોડાક સાથીઓ 

જગ્ગાને જઈને મળ્યા અને આ અત્યાચારની તેને જાિ કરી. 

     ઘોડાઓ હાથમાાં આવતાાં જગ્ગાએ ણવજય અને હવસના કેફમાાં ચરૂ 

આખલાઓને ણનયાંત્રિમાાં લેવાની કપરી કામગીરી હાથમાાં લીર્ી. પિ તે સફળ 

થાય ત્યાાં સુર્ીમાાં તો હાથીઓના પ્રદેશવાળી મોટી નદીના તટ સુર્ીના બર્ાય ે

નેસોમાાં સવાનાશ અને તબાહી રાતના અાંર્કારની જમે ફરી વળ્યાાં. સવાત્ર કાળો 

કેર વતાાઈ ગયો.  આખાયે મલકના જોરાવર ગિી શકાય તેવા મરદોની લોહી 

લુહાિ કાયાઓ ર્ુળમાાં રગદોળાઈ, હાડકાાં અન ે માાંસની લોથો બની ચકૂી. 

કાગડા, સમડી અન ેગીર્ોનાાં ટોળે ટોળાાં આ તૈયાર ખોરાક આરોગવા ઊમટી 

પડયા. સૌ ણનમાાલ્ય મેદાનવાસીઓ જીવનપયાન્દ્ત ગુલામીની બેડીઓમાાં જકડાઈ 

ગયા. આખાયે પ્રદેશની એકે એક સ્ત્રી દુુઃખ અન ે યાતનામાાં કિસતી, ણમશ્ર 

પ્રજાના ઓર્ાન પોતાના પેટમાાં ઉછેરી રહી. 

    સ્ત્રી સન્દ્માન હવ ેભુતકાળની બાબત બની ચકૂી હતી. સ્ત્રી માત્ર હવે હવસ 

સાંતોષવા માટેની હાડમાાંસની પૂતળીઓ બની ચકૂી હતી. હવે તે અબળા તરીકે 

જ ઓળખાવાની હતી. તેના દેહના હવ ે સોદા થવાના હતા. ઢોર ઢાાંખરની 

અવેજીમાાં હવ ે તે વેચાવાની હતી. સાંસ્કૃણતની આ ણવજયકુચમાાં જાંગાણલયત, 

કૂ્રરતા, દુિતા અને ‘બળીયાના બે ભાગ ‘ની નીણત જ આખરી બની જવાનાાં હતાાં. 

       જગ્ગો અન ે ભુલો એકલા હાથે આ ઘોડાપૂરને રોકવા અસમથા રહેવાના 

હતા. ન્દ્યાયણપ્રયતા અને રાજકીય કૌશલ્યની મૂણતા જવેો ખાન ઘોડાની ઝડપે 

ઓતરાદા પ્રદેશ તરફ ભાગી રહ્યો હતો. આ હત્યાકાાંડ અને ઘોર દમનની તેને 

કશી ખબર પડી શકે તેમ ન હતુાં. 

       એકાદ મણહના પહેલાાં અાંર્ારી રાતે વીહાએ ભાખેલુાં અને પોતાના જ મનમાાં 

ભાંડારી રાખેલી દારુિ વ્યથાઓનુાં દુુઃસ્વપ્ન ભયાંકર અન ેપાછી ન વાળી શકાય 

તેવી વાસ્તણવકતામાાં પણરવતાન પામ્યુાં હતુાં. કાળા ઘનઘોર વાદળની સોનેરી કોર 

જવેી એક જ આશા બાકી રહી હતી કે, આ દુદા શા જોવા વીહો કે તેના કોઈ 

અાંતરાંગ સાથી હાજર ન હતા. ભણવષ્ય માટેની એક માત્ર આશાની કુાંપળ જવેો 
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કાનો હાથીઓના પ્રદેશથી પિ ઘિે દૂર સાક્ષાત સ્વગા જવેા પ્રદેશમાાં ઉછરતો 

ણકલ્લોલ કરી રહ્યો હતો. 

  



[D
at

e]
 

 અનુક્રમણિકા 

 

184 

પ્રકરિ – ૫૩, મુણિનુાં પહેલુાં ણકરિ 
      ખાનનો કાફલો ઘોડાઓ પર પૂરપાટ સ્વદેશ પાછો વળી રહ્યો હતો. 

આક્રમિ પહેલાાંની ર્ીમી ચાલ હવે જરુરી ન હતી. પડાવ, અન ે યુધ્ર્ અન ે

પગપાળા સૈણનકો માટેની સામગ્રી હવે ભેગી કરવાની ન હતી. આથી જ ેઅાંતર 

કાપતાાં મણહના ઉપર સમય વીતી ગયો હતો, તે ઝડપથી કપાવા લાગ્યુાં. એક 

ણવશાળ પ્રદેશ પર કબજો જમાવ્યાના ણવજયનો અન ે ઘાટનો નવો રસ્તો 

બનાવ્યાનો કેફ પિ એમાાં બળ પૂરી રહ્યો હતો. 

      ખાન પોતાની દૂરાં દેશી પર મનોમન પોતાની પીઠ થાબડી રહ્યો હતો. તેિે 

એક સાવ અજાણ્યા મુલક પર પોતાનુાં સાવાભૌમત્વ સ્થાણપત કયુું હતુાં, એટલુાં જ 

નહીાં; પિ શેષ જનતાને નેતાણવહોિી કરી દીર્ી હતી. નવી પ્રજાનાાં બે અમૂલ્ય 

રત્નો – ગોવો અન ેપાાંચો – તેના પાષાિ સકાંજામાાં કેદ હતા. ગોવાના બે ખાસ 

સાથીઓ કાળુ અને લાખો ઘમસાિ યુધ્ર્માાં મૃત્યુ પામ્યા હતા. ગૂઢ જ્ઞાન અન ે

ડહાપિના ભાંડાર જવેો ગોવાનો સાથી વીહો ભાગી ગયો હતો. 

      અાંતરના છેક ઊાં ડાિમાાં ખાનને એક માત્ર આશાંકા જાગી ઊઠી. ‘ગોવાની 

પત્ની અને તેનો બાળ વારસ તેના કબજામાાંથી સફળતાપૂવાક છટકી ગયા હતા. 

તેની કેળવિી માટે વીહા જવેો કાબેલ વડીલ રૂપલીની તહેનાતમાાં હતો. પિ તે 

કદાચ નવો પડકાર ઊભો કર,ે અન ેનવા ભયમાાં પણરવતાન પામે; ત્યાાં સુર્ીમાાં તો 

મારો રાજ્યકાળ ખતમ થઈ જવાનો. એ દરણમયાન જગ્ગો નવા પ્રદેશમાાં પોતાનુાં 

શાસન જડબેસલાક સ્થાણપત કરી શકે તેટલો કાબેલ છે જ. મેં મારા બાપની 

આબરુ, આિ અન ે સામ્રાજ્યને અનેક ગિાાં વર્ાયાું છે. મારો દીકરો જરુર 

મારાથી સવાયો થશ,ે થશે ને થશે જ. ‘  

        ખાને પરમ સાંતોષનો શ્વાસ લીર્ો. 

      આની ણવરુધ્ર્ ગોવો પરમ હતાશાના ગતાામાાં ઊાં ડે ને ઊાં ડે સરકતો જતો 

હતો. તેની સાથ ેબીજા ઘોડા પર સવાર પાાંચાના હાલ પિ ક્યાાં સારા હતા? 

પાાંચાની કશી કુનેહ આ કાળઝાળ આપણત્તનો ઉકેલ શોર્વા કામ લાગે તેમ ન 

હતી. બન્ને ણમત્રો અસહાયપિે, નદીના પૂરમાાં ઝાડનુાં થડ ઢસડાતુાં રહે; તેમ ણનગાત 
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ભાવે પોતાની દુદા શાની કોઈક અજ્ઞાત અન ેભયાવહ ખાઈ તરફ પ્રચાંડ વેગથી 

ર્સી રહ્યા હતા. 

      ઘોડાના તીવ્ર વેગની સાથે ગોવાને પોતે કરલેો પહેલો ણશકાર યાદ આવી 

ગયો. તે ણકશોરાવસ્થામાાં માાંડ પહોાંચ્યો હતો, અને મોટેરાાંનુાં અનુકરિ કરીને એક 

હરિને પથ્થર મારીને ભોાંય ભેગુાં   કરી દેવા પ્રયત્ન કરી રહ્યો હતો. હરિ તીવ્ર 

વેગે તેનાથી દૂર ભાગી રહ્યુાં હતુાં. ગોવો પોતાની ઝડપે કોઈ સાંજોગોમાાં તે હરિને 

પકડી શકે તેમ ન હતુાં. ત્યાાં કોઈક મોટો કાાંટો હરિના પગમાાં ભોાંકાતાાં, તે 

લાંગડાતુાં થઈ ગયુાં હતુાં. યોગ્ય અાંતર ેગોવાએ તાકીને પથ્થર હરિના માથા પર 

ઝીાંક્યો હતો. મરતી વખતે હરિ ેજ ેદૃણિથી ગોવા સામે જોયુાં હતુાં; તે ગોવાને 

આજ ેયાદ આવી ગયુાં. હવે તે પોતે ણશકારીમાાંથી ખુદ ણશકાર બની ગયો હતો; 

પારર્ી તેને બાંદીવાન કરીને પેલા હરિથી પિ વર્ાર ેઝડપે દૂર અને દૂર લઈ 

જતો હતો. 

      ગોવાના ણવષાદની ચરમ સીમા આવી પહોાંચી. હવ ેવર્ાર ેગ્લાણન અને ણચાંતા 

શક્ય જ ન હતાાં. તેને ભાસ થયો કે તે જમીન તરફ સીર્ો આગળ ર્પી રહ્યો ન 

હતો; પિ એક અાંર્ારી, ઊાં ડી, કોઈ તળીયા વગરની ખીિમાાં સતત નીચે ને વર્ુ 

નીચે ફાંગોળાઈ રહ્યો હતો. હવે ણવચાર પિ ણવણનપાતની આ ઝડપને અણતક્રમવા 

સક્ષમ ન હતા. 

       એક જ ક્ષિ અને ગોવો સાવ ણવચારશૂન્દ્ય બની ગયો. ભવ્ય ભુતકાળની 

મીઠી યાદો, છેલ્લુાં અર્ુઃપતન અન ેકાળુાંણડબાાંગ ભણવષ્ય – આ બર્ાાંના ણવચારો 

એકાએક ઓસરી ગયા. કોઈક અજીબોગરીબ નીરવતા ગોવાના મનોરાજ્યને 

ઘેરી વળી, સવારના સૂયાના ણકરિોમાાં રાતની કાણલમા ગાયબ થઈ જાય તેમ, 

બર્ો ણવષાદ અને ગ્લાણન પલાયન થઈ ગયાાં. કોઈક પરમ શાાંણત ચાર ેતરફ છવાઈ 

ગઈ. 

      ઘોડાના પગની દડબડાટી, તીવ્ર વેગના હડસેલા અન ેજોશથી ફૂાંકાઈ રહેલા 

પવનની લહરીઓ જાતજાતની સાંવેદનાઓ ગોવાના અાંગ પ્રત્યાંગમાાં જન્દ્માવી 

રહ્યાાં. આ બર્ાાં પહેલાાં પિ હાજર હતા જ; પિ ણવચારોના ઘોડાપૂરમાાં ગોવો તે 
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અનુભવી શકતો ન હતો. હવ ેઆ બર્ી સાંવેદનાઓ મુિ રીત ેમહાલવા લાગી 

અન ે ગોવાના ણચત્તમાાં કોઈ અજાયબ પ્રકારની અનભૂુણત પેદા કરવા માાંડી. 

ગોવાએ જીવનમાાં કદી આવી સાંવેદનાઓ અનુભવી ન હતી. કોઈ અસામાન્દ્ય 

ઘટના ન હોવા છતાાં તેમાાં કશુાંક નવીન હતુાં. 

      ગોવાને આ ણસ્થણત ગમવા લાગી. 
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પ્રકરિ – ૫૪,  ગોવાની મુણિનો પ્રારાંભ 
       આ નૂતન ણસ્થણતને આમ ગમાડવા ણસવાય બીજો કોઈ ણવકલ્પ નથી, તે 

વાસ્તણવકતાનો ખયાલ પિ હવ ે ગોવાના ણચત્તને કોરતો ન હતો. કેવળ 

વતામાનની હાજરી જ ગોવો અનુભવી રહ્યો. ગયેલુાં અન ેઆવનારુાં  કશુાં ય આ 

ણનસ્તબ્ર્ શાાંણતને ખલેલ પહોાંચાડી શકે તેમ ન રહ્યુાં. તેના રોમે રોમમાાં કોઈક 

અજાણ્યા, અિદીઠા ર્ારાપ્રવાહની લહેરીઓ મસ્તકની ટોચથી પગના 

અાંગુઠાની ટોચ સુર્ી અને જમિા હાથની આાંગળીઓના અગ્ર ટેરવાાંથી ડાબા 

હાથની આાંગળીઓના ટેરવાાં સુર્ી ફરી વળતી તે અનુભવી રહ્યો. આગળ 

પાછળ, ઉપર નીચે, ગોવાના સમસ્ત શરીરમાાં કોઈક અજાિી ચેતનાના ર્ોર્ના 

ર્ોર્ ફૂટવા માાંડયા. 

      પરમ ચેતનાની આ પ્રથમ ઝલકના તેજ પુાંજમાાં ગોવો નહાતો રહ્યો, ભીાંજાતો 

રહ્યો. તેની સમગ્ર ણચત્તવૃણત્ત, સાંસ્કારો, પ્રણતણક્રયાઓ, ગમા, અિગમા, પૂવાગ્રહો, 

સુખ અન ેદુુઃખ ગૌિ લાગવા માાંડયા. આમ અને આમ એક નવી જ અનુભૂણતમાાં 

મુસાફરીના પહેલા ણદવસની સાાંજ પડી ગઈ. ઉતારો કરવાનો સમય થઈ ગયો. 

કાફલો એક વહેળાના ણકનાર ેરાતવાસો કરવા રોકાયો. જમવા માટે કોઈ ણશકાર 

કરવાનો ન હતો. પૂરતી સામગ્રીનો પુરવઠો નદી ણકનારથેી સાથે જ લાવવામાાં 

આવ્યો હતો. કામચલાઉ તાંબુઓ ખોડાઈ ગયા. સવારથી ગોવાએ કશુાં ખાર્ુાં ન 

હતુાં. છતાાં નવી અનુભૂણતમાાંથી પ્રગટેલી એક અજાયબ સ્ફુણતા   ગોવો અનુભવી 

રહ્યો હતો. તેને જમિમાાં જોડાવાનો ઈશારો કરવામાાં આવ્યો. પિ ગોવાએ ડોકુાં  

ર્ુિાવી ના પાડી. 

      પાાંચો ગોવા પાસે ગયો અન ેભોજન કરવા ણવનાંતી કરી. પિ ગોવો તો ટસનો 

મસ જ ન થાય.  પાાંચાએ કહ્યુ,” ગોવા! આમ તો તુાં મરી જઈશ. ચાલ હઠ ન કર 

અન ેખાઈ લે.” 

     ગોવાએ માત્ર ઈશારાથી નન્નો ભિવો ચાલુ રાખ્યો. પાાંચાને ડર લાગ્યો- 

‘ક્યાાંક આનુાં ફટકી ગયુાં તો નથી ને?’ પિ ગોવાના મોાં પર ણવલસતી કોઈક નૂતન 

આભા ણનહાળી પાાંચો ચોાંકી ગયો. જાિે આ તેનો જુનો અન ેજાિીતો ગોવો જ 
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ન હતો. આ ગોવાના ખોણળયામાાં કોઈક બીજુાં  જ જિ હતુાં. પાાંચાને થયુાં કે, 

‘કોઈક ભૂત કે પ્રેત ેગોવાના મનનો કબજો લઈ લીર્ો છે.’ 

      પાાંચાએ પિ કશુાં ન ખાર્ુાં અન ેબન્ને જિ તેમના તાંબુમાાં આડા પડયા. 

     પાાંચો,” ગોવા! તને શુાં થાય છે. તે તો મને કહે? તુાં નહીાં બોલે તો ણજાંદગીમાાં 

પહેલી વાર તારા મનમાાં પેસી ગયેલા ભૂતને કાઢવા માર ે તને લાકડીનો માર 

મારવો પડશ.ે” 

      ગોવાના મુખ પર બાળક જવેુાં ણસ્મત ણવલસી રહ્યુ* તે બોલ્યો,” પાાંચા! એમ 

ણચાંતા ન કર. એક ણદવસ મારી પોતાની સાથે રહેવા દે. મને જોગમાયા કોઈક 

નવો જ અનુભવ કરાવી રહ્યાાં છે.”  

     કમને પાાંચાએ ગોવાના મનનો તાગ કાઢવાના પ્રયત્નો છોડી દીર્ા અને 

થોડીક જ વારમાાં ણનરાદેવીને શરિે થયો. 

      પિ ગોવાની આાંખ મીાંચાતી જ ન હતી. સૂતેલા શરીરમાાં પિ સાંવેદનાઓનો 

પ્રચાંડ જળરાણશ મુિપિે   વહી રહ્યો હતો. બર્ી આશાઓ, ણનરાશાઓ, 

વ્યથાઓ, ણચાંતાઓ, ણવચારો, તકા ણવતકા , મૂલ્યાાંકનો, અપેક્ષાઓ બાજુએ મેલીને 

ગોવો આ પૂરમાાં તિાતો જ રહ્યો, તિાતો જ રહ્યો. અજાણ્યા પરમ સુખની 

અનભૂુણત કરતો રહ્યો. જમે જમે રાત જામતી ગઈ, તેમ તેમ આ પ્રવાહ રાતની 

નીરવતામાાં શાાંત પડવા માાંડયો. હવ ે એક નવી જ પરમ શાાંણતએ ગોવાના 

મણસ્તષ્કને ઘેરી લીર્ુાં. 

     એ અભૂતપૂવા શાાંણતમાાંથી પહેલો સાવ નવો જ ણવચાર ઊપસી આવ્યો. ગોવો 

આશ્ચયા ચણકત બની ગયો. એ ણવચાર તેની પોતાની જાિીતી ઓળખમાાંથી 

ઉપજ્યો ન હોય તેમ ગોવાને લાગ્યુાં. કોઈક જુદુાં  જ હોવાપિુાં ગોવાની અાંદર રહીને 

ણવચારી રહ્યુાં હતુાં. એ ખણચત ગોવો જ ન હતો. તેની કોઈક નવી જ ઓળખે જન્દ્મ 

લીર્ો હતો. 

      ગોવાને પોતાના જીવનના આખાયે પ્રવાહનુાં એક નવુાં જ દશાન થવા માાંડયુાં 

– કોઈ મૂલ્યાાંકન, ગમા કે અિગમા, રાગ કે દ્વેશ ણવનાનુ દશાન. પોતાના આખા 
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જીવનને તે એક પ્રવાહરૂપે ણનહાળી રહ્યો. ઘટી ગયેલી બર્ી ઘટનાઓ આ 

પ્રવાહના તરાંગો જવેી તેને લાગવા માાંડી. બર્ા આપ્તજનો, ણમત્રો, સ્નેહીઓ, અર!ે 

દુશ્મનો અને દ્વેષીઓ નવી ઓળખ સાથે તેના ણચત્તમાાં નવુાં સ્થાન લેવા માાંડયા. 

જીવનની ઘટનાઓ સુખદ કે દુુઃખદ જિાવાના બદલે સહજ જિાવા લાગી. 

     જોગમાયા માટેનો આદર, કાળભૈરવનો ભય, કે ખાનની જાણતની, વધ્ય 

બાઈસન દેવની ણવણચત્ર લાગતી માન્દ્યતા પ્રત્યનેો કડવો ણતરસ્કાર – આ બર્ાાં 

પિ ઓગળી ગયાાં હોય; તેમ ગોવાને લાગવા માાંડયુાં. આ બર્ી માન્દ્યતાઓ કોઈ 

આર્ાર ણવનાની છે; તેમ તેને સ્પિ રીતે જિાઈ ગયુાં. મનની 

નબળાઈઓમાાંથી પ્રગટેલ આ બર્ી, અવાસ્તણવક ભ્રમિાઓની ભરમાર 

ઘડીના છઠ્ઠા ભાગમાાં ગાયબ થઈ ગઈ. સતત અને સવાત્ર પ્રવતામાન પરમ ચેતના 

અન ેસત્યને ગોવો પોતાના શરીર અને મનમાાં ણવલસતાાં અનુભવી રહ્યો. 

      એક નવા ગોવાનો જન્દ્મ થયો હતો. તે હવે ણવમુિ બન્દ્યો હતો. વીતરાગ 

બન્દ્યો હતો. ણસ્થતપ્રજ્ઞ બન્દ્યો હતો. 
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પ્રકરિ – ૫૫, પાાંચો 
       મુસાફરીના બીજા ણદવસની સવાર પડી. આખી રાત ગોવો ઉાં ઘ્યો ન હતો; 

પિ એના ચહેરા પર કોઈ અલૌણકક તેજની આભા છવાયેલી હતી. પાાંચાની 

ચકોર આાંખો ઊઠતાાંવેંત આ ફેરફાર કળી ગઈ. તેને વાતચીત વગર જ ગોવામાાં 

આવેલા પણરવતાનનો અિસાર આવવા માાંડયો. 

    પાાંચાએ કહ્યુાં,” કેમ ગોવલા! આજ ેપિ ઉપવાસ કરવાનો છે? “ 

     ગોવો,” ના ર ેના. પિ આજથી માાંસ ખાવાનુાં બાંર્.” 

      પાાંચો,” કેમ?” 

      ગોવો,” આપિે બહુ ણશકાર કયાા. હવ ેઆપિો જ ણશકાર થઈ ગયો! કોિ 

ણશકારી અન ેકોિ ણશકાર? “ 

      પાાંચો,” તો તુાં ખાઈશ શુાં?” 

      ગોવાએ હસીને કહ્યુાં,” બદામ અખરોટ અને પાિી.” 

      સવારની હાજતે બને્ન ણમત્રો ત્રિ ચોણકયાતો સાથે થોડે દૂર ગયા. પાાંચાએ 

જરુર કરતાાં વર્ાર ેસમય લીર્ો અન ેયોગ્ય જગ્યા શોર્વાના બહાને, આમતેમ 

ફરીન,ે આઘા પાછાના આણશવાાદ કયાા. છેવટે બર્ા સવારો સાથે બને્ન જિાએ 

મૂાંગા મૂાંગા સવારનો નાસ્તો પતાવ્યો. 

      ખાન ગોવાને ખાતો જોઈ આનાંણદત થયો. ખાન રત્નપારખ ુહતો. તેિે ગોવા 

અન ેપાાંચાની શણિઓ અનુભવેલી હતી; તેમના હાથે માર ખાર્ો હતો. માટે જ 

તે જીતેલા પ્રદેશનાાં આ રત્નો ગુમાવવા કે વેડફવા માાંગતો ન હતો. ર્ીમે ર્ીમે 

બને્ન જિ તેના સામ્રાજ્યના ર્ોરી બની જશ;ે તેવી તેને આશા બાંર્ાિી. તેિ ે

હસીને ગોવાનુાં અણભવાદન કયુું. ગોવાએ પિ સાનુકૂળ પ્રત્યુત્તર પાઠવ્યો.        

ખાને હવ ેપાાંચા તરફ નજર કરી. પિ પાાંચાનો મરડ ઉતયો ન હતો. પાાંચાએ મોાં 

ફેરવી દીર્ુાં. અને કાફલો પૂર ઝડપે આગળ વધ્યો. સાાંજ ે બીજા મુકામે વાળ ુ

પતાવી બર્ા ણનરાદેવીને શરિે થયા. પિ ગોવા અન ેપાાંચાના તાંબુની અાંદર 
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ર્ીમા અવાજ ેકાાંઈક ગુસપુસ ચાલતી હતી. બહાર ખડે પગે ચોકી કરતા સૈણનકો 

એમની ભાષા સમજી શકે તેમ ન હતુાં; એટલે બન્ન ેણમત્રોને ણનરાાંત હતી. 

     પાાંચો,” ચાલ ગોવા! આપિે ભાગી જઈએ. મને રસ્તો મળી ગયો છે.” 

      આમ કહી પાાંચાએ સવારની હાજત દરણમયાન ચામડાાંના વસ્ત્રમાાં છુપાવેલો 

નાનો પિ અિીદાર પથ્થર બેળે બેળે બહાર કાઢયો. હાજત અન ેજમિ વખતે 

તેમના હાથ અન ે પગ છુટ્ટા કરલેા હોવાના કારિે પાાંચાએ આ પથ્થર ગોતી 

કાઢયો હતો. પિ સુતી વખતે તો બન્નેના હાથ અન ેપગ દોરડા વડે મુશ્કેટાટ 

બાાંર્ેલા હતા. 

     પાાંચાએ કહ્યુાં,” ગોવા તુાં આ પથ્થર વડે મારા હાથનુાં દોરડુાં  કાપી દે, પછી હુાં  

આપિા બન્નેના બાંર્ન કાપી નાાંખીશ. પછી આપિે છુટા થઈ ઊાં ઘતા હોવાનો 

ડોળ કરવાનો અન ેતૈયાર રહેવાનુાં. જવેો ચોકીદાર આપિે સહીસલામત પડેલા 

છીએ કે નહીાં તે જોઈ, કલાક સુર્ી ન આવે; તે દરણમયાન, તાંબુની પાછલી દીવાલ 

કાપી, તેના પડછાયામાાં ચોરીછૂપીથી આપિે ભાગી જઈશુાં.” 

     ગોવો,” એક કલાકમાાં ભાગીને આપિે કેટલે જવાના? આ ઘોડેસ્વારો તરત 

જ આપિને પકડી પાડવાના. “ 

      પાાંચો,” ગોવા! જ્યાાં ઘોડા બાાંર્ેલા છે ત્યાાં અાંર્ારામાાં બે ઘોડા છોડી આપિે 

સવાર થઈ જઈશુાં.” 

    ગોવો,” તુાં કે’દી ઘોડા પર સવાર થયો છે? “ 

      પાાંચો,” આ બે ણદ’ મેં એ જ જોયા કયુું છે. તારા ઘોડાને મારા ઘોડા સાથે 

બાાંર્ી દઈશુાં. મને ણવશ્વાસ છે કે, હુાં  મારો ઘોડો બરાબર હાાંકી શકીશ.” 

     ગોવાએ બે ઘડી ણવચાર કયો અને પછી કોઈક અપ્રણતમ અવાજ ેબોલ્યો,” 

મને આ લોકો પિ ણમત્ર લાગે છે. એમને મારા ણશકારી ફરીથી નથી બનાવવા.” 

      પાાંચો,” આ પરદેશીઓ અને આપિા ણમત્ર? ગોવા! તુાં પાગલ થઈ ગયો છે 

કે શુાં?” 
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       ગોવો,” ભુલો, બન્નો અન ેકોતરના મુખી ક્યાાં આપિા દુશ્મન હતા? યુધ્ર્માાં 

ન જોડાયેલા બીજા નેસવાસીઓ પિ ક્યાાં આપિા દુશ્મન હતા? એમિે 

આપિને કરલેો દગો તુાં ભુલી ગયો? કોિ ણમત્ર અન ેકોિ દુશ્મન? મને તો કશો 

ફરક લાગતો નથી. વળી મને ખાનનો પ્રદેશ જોવાની પિ ઈચ્છા છે.” 

       પાાંચાએ ગોવાને સમજાવવા આકાશ પાતાળ એક કયાા; પિ ગોવો ટસનો 

મસ ન થયો તે ન જ થયો. પાાંચાએ હતાશામાાં માથુાં કૂટ્ુાં. 

      ગોવાએ કહ્યુાં,” તુાં ભાગી છૂટ.  હુાં  તારા બાંર્ન જરુર કાપી આપીશ. તુાં ફતેહ 

કર.” 

      છેવટે ગોવાની સહાયથી પાાંચો બાંર્નમુિ થયો. ચોકીદાર તપાસ કરીને 

ગયો કે તરત જ તાંબુની પાછલી દીવાલ ચીરી, પાાંચાએ ગોવાને ણવદાય ભિી. 

ગોવાએ જોગમાયાને ણવનાંતી કરી કે, પાાંચો તેના સાહસમાાં સફળ નીવડે. 

       અન ેઅાંર્ારાનો અાંચળો પહેરી પાાંચાએ એક ઘોડાને છોડયો, તેને ઘાસ નીયુું; 

તેના શરીર, ડોક અન ે મોાં પર પ્રેમથી હાથ પસવાયો. ઘોડાની સાથે ણમત્રતા 

બાંર્ાયાનો અહેસાસ થતાાં જ કોઈ અવાજ ન થાય તેમ, તેિે ઘોડાને ર્ીમેથી 

દોયો. મશાલોનુાં અજવાળુાં બાંર્ થયા બાદ તે કુશળ સવારની અદાથી ઘોડા પર 

સવાર થયો અન ેપહેલાાં ર્ીમ ેર્ીમે અન ેપછી વર્તી જતી ઝડપથી તેિે પડાવની 

દખિાદી ણદશામાાં પ્રયાિ આદયુું. પડાવના તાંબુઓ સાવ કીડી જવેા થઈ 

ણક્ષણતજમાાં ગરકી ગયા ત્યાાં સુર્ીમાાં તેને ઘોડેસવારીની કળા આવડી ગઈ હતી. 

      રાણત્રના અાંર્કારમાાં પાાંચો પ્યારા માદર ેવતનની માટીમાાં આળોટવા મારતે 

ઘોડે દૂર અન ેદૂર સરકતો રહ્યો. 
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પ્રકરિ – ૫૬, ગોવાની ક્રોર્ મુણિ 
      તાંબુમાાંથી પાાંચો છટકી ગયા બાદ, ગોવો સતત પાાંચાના ણવચાર કરતો 

રહ્યો.  આખી ણજાંદગી બને્નએ એકબીજાને અતૂટ સાથ આપ્યો હતો. કોતરવાસી 

અન ે મેદાનવાસી કબીલાઓના ણહતની બને્નને સરખી ણચાંતા રહેતી. સ્વભાવે 

પાાંચો વર્ાર ે ચીકાશવાળો હતો. તે ચકાસી ચકાસીને પગલાાં ભરવાાં ટેવાયેલો 

હતો. તેની બુણિ સૌથી વર્ાર ેસતેજ હતી. 

     પાાંચો ભાગતાાં પકડાઈ જાય તો આ પરદેશીઓ તેને જાનથી ખતમ જ કરી 

નાાંખ.ે તે ઘોડા સુર્ી જાય; ઘોડાનો ણવશ્વાસ સાંપાદન કર;ે છાનામાના અવાજ ન 

થાય તે રીત ેઘોડાને દોરી, પડાવથી દૂર જાય; ઘોડેસવારી પર પહેલ વહેલો હાથ 

અજમાવે – આ બર્ામાાં ઘિો સમય વીતી જાય અન ેપાાંચો ખાસ દૂર ભાગી ન 

શકે. અન ેત્યાાં સુર્ીમાાં તો કલાક વીતી જાય અને ચોકીદાર તાંબુમાાં જોવા આવે, 

ત્યાર ેતેને પાાંચાના ભાગવાની ખબર પડી જ જાય. 

      ‘શુાં કરુાં  તો પાાંચાને બે ત્રિ કલાક મળી જાય?’ ત્યાાં જ ગોવાના મગજમાાં 

ઝબકારો થયો. તાંબુમાાં પથારીની જગ્યાએ સુકુાં  ઘાસ પાથરલેુાં હતુાં. ગોવાએ 

આખા તાંબુનુાં વર્ારાનુાં ઘાસ પાાંચો સૂતો હતો ત્યાાં એકઠુાં  કયુું. એની ઉપર ચામડુાં  

પાથરી દીર્ુાં અન ેએક જિ સૂતુાં હોય, તેવો દેખાવ ઊભો કયો. આટલુાં ગોઠવી 

ગોવો સૂવાનો ડોળ કરી પડયો રહ્યો. 

     થોડીવાર ેચોકીદાર મશાલ લઈ અાંદર આવ્યો. બે કેદીઓને સૂતેલા જોઈ, 

તે પાછો જતો રહ્યો. આમ બે વાર બન્દ્યુાં. ત્યાર બાદ તે સૂવા ગયો અને તેની 

અવેજીનો બીજો ચોકીદાર આવી પહોાંચ્યો. તેિે જરા ઝીિવટથી ચકાસિી કરી. 

પિ તેને કશુાં વાાંર્ાજનક ન જિાયુાં. તે પિ બે ત્રિ વાર ચકાસિી કરી ગયો. 

    આમ કરતાાં સવાર પડી ગઈ. ગોવો હવે ણનણશ્ચાંત બની ગયો. પાાંચાની યોજના 

સફળ નીવડી હતી. ખાને એક મૂલ્યવાન રત્ન ગુમાવ્યુાં હતુાં. નવા પ્રદેશના મહાન 

ણવજય બાદ આ તેનો પહેલો અન ેનાનકડો પિ ણનણશ્ચત પરાજય હતો. પિ 

અજવાળુાં થતાાં જ પાાંચો ભાગી ગયાની ચોકીદારને જાિ થઈ ગઈ. તેિે તેના 

ઉપરીને આ મોાંકાિના સમાચાર આપ્યા. ઉપરી રાતો પીળો થતો ગોવા પાસે 



[D
at

e]
 

 અનુક્રમણિકા 

 

194 

આવ્યો અન ેકહ્યુાં,” એ બદમાશ ક્યાાં ભાગી ગયો છે?” ગોવો તો એમાાંનો   એક 

પિ શબ્દ ક્યાાં સમજી શકે તેમ હતુાં? મોાં અન ેહાથના હાવભાવથી તે સમજતો 

નથી, એમ ઈશારો કયો. 

     ઉપરીએ ક્રોર્થી ચામડાાંની વાર્રીનો સાટકો ગોવાને ફટકારી દીર્ો. ગોવો 

અરરેાટીમાાં ણસસકારો બોલી ગયો. તેની પીઠ પર સોળ જ નહીાં, લોહીના ટણશયા 

ફૂટ્ા. તેિે ગોવાને ઉપરા ઉપરી, ત્રિ ચાર સાટકા ઠોકી દીર્ા. 

      ગોવાના મનમાાં ક્રોર્ની જ્વાળાઓ પ્રગટવામાાં હતી; ત્યાાં જ એના નવા 

મનોણનગ્રહે તેના મનની લગામ પકડી લીર્ી. તેિે સાંકલ્પ કયો કે, નવો ણવચાર કે 

ભાવ શુાં આવે છે, તેની ઉપર જ ધ્યાન ક્ેણન્દ્રત કરીશ. અસહ્ય વેદનાની જગ્યા આ 

સાંકલ્પે લીર્ી. વેદનાની તીવ્ર સાંવેદનાની ઉપરવટ થતાાં વેંત મનની ણનણવાચાર 

અવસ્થામાાં તેના પોતાના આશ્ચયા વચ્ચે ક્રોર્ ઓગળી ગયો. પીઠની બળબળતી 

ચરચરાટી ગૌિ બની ગઈ. કોઈક અજાયબ શાાંણત બાદ ભુતકાળની એક યાદ 

ઉજાગર થઈ ગઈ. 

      એક ણશકારના પ્રસાંગ વખતે, ગોવાએ એક હરિ નજીક આવતાાં પથ્થર 

ફેંક્યો હતો; પિ પગમાાં કાાંટો આવી જતાાં તે મમાસ્થાન ચૂકી ગયો હતો અન ે

પથ્થર હરિની પીઠ પર પડયો હતો. કાાંટાને કારિે તેિ ેઊભા રહી જવુાં પડયુાં 

હતુાં; અને હરિ ભાગી ગયુાં હતુાં. તે વખતે પોતાને થયેલી હતાશા ગોવાને યાદ 

આવી ગઈ. આજ ે ખાન, તેનો અણર્કારી અન ે ચોકીદાર પિ એવી જ 

પણરણસ્થણતમાાં મૂકાયા હતા. તેમનો બાંદી હાથતાળી આપીને છટકી ગયો હતો. 

પાાંચા પ્રત્યે અનહદ પ્રેમ હોવા છતાાં, ગોવાને આ બર્ા માટે એક નવી અને 

અજાિી સહાનુભૂણત પ્રગટ થઈ. 

     બર્ા સૈણનકોમાાં કોલાહલ મચી ગયો. આ કોલાહલ સાાંભળી ખાન પિ ત્યાાં 

આવી ગયો. તેને પાાંચો છટકી ગયાની માણહતી મળી. તેિે ગોવાનો લોહી 

નીગળતો વાાંસો જોયો. તે બરાડી ઉ્યો,” અર!ે અક્કલના ઓથમીરો! આને 

મારવા કરતાાં બે ચાર જિ ઘોડા પર મારતી સવારીએ દખ્ખિ ણદશામાાં ઓલાને 

પકડવા જાઓ ને?” 
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       પેલા ઉપરીની સાન હવે ઠેકાિે આવી. તે અને બીજા ત્રિ જિા મારતે ઘોડે 

પાાંચાના ઘોડાના પગલાનાાં સગડ ચાાંપતા દણક્ષિ ણદશામાાં ઉપડયા. પિ પાાંચો 

તો આ લાાંબા સમયમાાં, આગલા પડાવ સુર્ીના અડર્ે રસ્ત ેપહોાંચી ગયો હતો. 

કલાકેક બાદ ચાર ેબુડથલો વીલા મોાંએ પાછા આવ્યા. 

      આ દરણમયાન ખાન ગોવાના ચહેરાનુાં બારીકીથી ણનરીક્ષિ કરી રહ્યો હતો. 

તેને તેમાાં કોઈ ઉપહાસ, કે વ્યાંગની રખેા ન જિાઈ. સાટકાના મારને પિ 

ગોવાએ હસતે મુખે જીરવ્યો હતો. ગોવાની આ ઠાંડી તાકાત ણનહાળી ખાન 

અચાંબો પામી ગયો. બન્ન ે વચ્ચે ભાષાના ફેર અન ે દુભાણષયાની ગેરહાજરીને 

કારિ,ે કશો સાંવાદ હજી શક્ય ન હતો.  પિ ગોવાની નવી ઊભરી રહેલી 

સ્વસ્થતાથી તેના મનમાાં ણચાંતા ઊપજવા માાંડી. 

       તે તેના માિસો તરફ ફયો અન ેકહ્યુાં,” એક પક્ષી તો ઉડી ગયુાં. જો આ 

બીજો બાંદી છટકી ગયો, તો તમારી કોઈની ખેર નથી. આ અગત્યના બાંદીને 

કોઈએ વીતાડવાનો નથી. એના ઘાની બરાબર ચાકરી પિ કરવામાાં આવે.” 

      ગોવા પરનો જાપ્તો   હવ ેએકદમ કડક બની ગયો. એક સૈણનકે તેના વાાંસા 

પર કશીક વનસ્પણત વાટીને તેનો લેપ લગાવ્યો અન ે વેલાના પાનના પાટા 

બાાંધ્યા. 

      ગોવો પોતાની વેદના અન ેક્રોર્ પર મેળવેલા ણવજયને અવલોકી રહ્યો. આમ 

કદી બન્દ્યુાં ન હતુાં. તેને ખાતરી થવા માાંડી કે તેના માનસમાાં આવેલુાં પણરવતાન 

તેને અવનવી અનુભૂણતઓ કરાવી રહ્યુાં છે. ચેતનાની એક નવી જ ભૂણમકાની 

આહ્લાદક લહેરોના શીતળ સ્પશામાાં ગોવો નહાઈ રહ્યો હતો. તેને લાગ્યુાં કે, તેની 

જીવનનો આ નવો વળાાંક તેને કોઈક જુદા જ મુકામ તરફ દોરી રહ્યો છે. 

    ગોવાને આ નવો પ્રવાહ અન ેઆ પણરવતાન ગમવા માાંડયા. 
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પ્રકરિ – ૫૭,  જુન્નો 
      “પર્ારો! ક્યારનીય હુાં  તમારી રાહ જોઈ રહી છુાં .” – ગોવાની ભાષામાાં જુન્નો 

બોલી. ગોવો એકદમ ચમકી ગયો. 

       પ્રવાસના ચોથા ણદવસની સાાંજ ેખાનના પ્રદેશમાાં પહોાંચ્યા બાદ, ગોવાને જ ે

તાંબુમાાં ઉતારો આપવામાાં આવ્યો હતો; તેમાાં પ્રવેશતાાં, તેમાાં ઊભેલી રુપ રુપના 

અાંબાર જવેી જુન્નોએ ગોવાની ભાષામાાં ગોવાનુાં સ્વાગત કયુું. પોતાની ભાષા 

સાાંભળી ગોવો ચમકી જાય, તે સાવ સ્વાભાણવક હતુાં. આ ચાર ણદવસમાાં તે 

ખાનના પ્રદેશની ભાષાના થોડાક શબ્દો જાિતો થયો હતો, પિ એ પ્રદેશમાાં 

જ રહેતી એક સ્ત્રી આટલી સારી રીત ે પોતાની સાથે વાતચીત કરી શકે, તે 

અકલ્પનીય હતુાં. 

       ખાને દૂરાં દેશી વાપરી, એક ઝડપી સાંદેશવાહકને મોકલી સ્વદેશાગમન 

બાદની તૈયારીઓની ણવગતે સૂચનાઓ પોતાની રાિીને આપી હતી. એમાાંની 

એક સૂચના ગોવાને અણતણથણવશેષ તરીકે રાખવાની હતી; અન ેઆ કામ જુન્નોન ે

સોાંપવામાાં આવ્યુાં હતુાં. મલ્લકુસ્તીમાાં ણવજય બાદ ભુલાને પિ જુન્નોની આવી જ 

પરોિાગત મળી હતી. અન ેચાર વરસના સહવાસે તે ભુલાની ભાષા શીખી ગઈ 

હતી. 

        જુન્નો - ખાનના પ્રદેશના ણરવાજોનુાં એક અવનવુાં પાત્ર. બર્ી સ્ત્રીઓમાાં 

ખાનની રાિી બાદ તેનુાં સૌથી વર્ાર ેમાન હતુાં. તે વારાાંગનાઓમાાં શે્રષ્ઠ હતી. 

ખાન, તેના સરદારો અને આવા ણવશેષ અણતણથઓની કામતૃણપ્તનુાં એકમાત્ર કામ 

તે કરતી હતી. બર્ી સ્ત્રીઓ તેની ઈષ્યાા કરતી. તેને સૌથી સારી સગવડો અન ે

ભેટો મળતાાં. એન ેકશુાં જ કામ કરવુાં પડતુાં ન હતુાં. તે ણવણશષ્ઠ દરજ્જાના પુરુષોનુાં 

મનોરાંજન કરવામાાં પાવરર્ી હતી; એટલુાં જ નહીાં – તે અત્યાંત બુણિશાળી પિ 

હતી. ગોવાને વશ કરવા માટે ખાને આ અમોઘ શસ્ત્ર વાપરવાનુાં નક્કી કયુું હતુાં. 

      ગોવો બોલી ઉ્યો,” તમને મારી ભાષા શી રીત ેઆવડી?” 



[D
at

e]
 

 અનુક્રમણિકા 

 

197 

       જુન્નો,” તમારા પ્રદેશના ભુલા પાસેથી જ સ્તો. ચાલો તમ ેપ્રવાસથી થાકેલા 

છો. સ્નાન કરી તાજા માજા થઈ જાઓ.” 

       જુન્નોનો તાંબુ અત્યાંત વૈભવશાળી હતો. વચ્ચે લાકડાના ઓટલા પર ઘાસના 

ઢગલા ઉપર પાંખીઓના કુમાશવાળા પીાંછા અન ે ગાભલા જવેા ચામડાાંથી 

સજાવેલ મોટો પલાંગ હતો. થોડે દૂર એક તાપિુાં સળગતુાં હતુાં, અને તાંબુને 

ગરમાગરમ રાખતુાં હતુાં. તાંબુના એક છેડે પથ્થરની ચોકડી હતી, જમેાાં જાડા 

ચામડાાંનુાં બનાવેલુાં મોટુાં  તગારુાં  હતુાં. જુન્નો ગોવાને તેની તરફ દોરી ગઈ. ગોવો 

જુન્નોની હાજરીમાાં સ્નાન કરતાાં શરમાયો. જુન્નોએ ઝડપથી ગોવાએ પહેરલે 

ચામડુાં  ખેંચી કાઢયુાં અને તેની ઉપર હૂાંફાળુાં પાિી રડેવા લાગી. 

     ગોવો નીચા મસ્તકે બેસી પડયો. હવે જુન્નો તેના શરીર પર કશીક વનસ્પણત 

ઘસવા માાંડી અને કશાક સુગાંર્ી મલમનો લેપ કરવા માાંડી. થોડીક વાર ેપોતાના 

શરીર પરનુાં ચામડુાં  પિ તેિે ણસફતથી ફગાવી દીર્ુાં. તાપિાના ભડભડતા 

અજવાળામાાં અત્યાંત સ્વરુપવાન સ્ત્રીનાાં હલન ચલન કરતાાં સુડોળ અાંગોને 

આટલી નજીક્થી જોઈ; અન ેસુાંવાળા અન ેભીના હાથોથી પ્રત્યેક અાંગ પ્રત્યાંગને 

સ્પશા અન ેમદાન થતાાં ગોવો ઉત્તેણજત થવા માાંડયો. 

      સ્નાન પુરુાં  થયુાં અને તાપિાાંની ગરમીમાાં શરીર સુકાતાાં; જુન્નો ગોવાને પલાંગ 

તરફ દોરી ગઈ. ગોવાને સુવાડી, પોતે ગોવા પર ચઢી બેઠી. મઘમઘાટ સુગાંર્ી 

અન ેતાપિાાંના ફરકતા. કેસરી ઉજાસમાાં રુપરુપના અાંબાર જવેી આ લલનાના 

આણલાંગનની ઉતે્તજના જીરવવી ગોવા માટે શક્ય ન હતુાં. તે જુન્નોને બાહુપાશમાાં 

ભીાંસી લેવા તત્પર થઈ ગયો. 

      પિ અચાનક તેને નદીની પેલે પારથી પહેલી વાર પાછા આવતાાં થયેલ 

અનુભવ યાદ આવી ગયો. રુપલી આમ જ તેના મડા જવેા થઈ ગયેલા દેહ પર 

ચઢી ગઈ હતી; અને પોતાના શરીરની ગરમીથી તેિે ગોવાના લગભગ 

મરિોન્દ્મુખ થઈ ગયેલા શરીરમાાં પ્રાિ ણસાંચ્યા હતા. સાવ બેભાન થઈ ગયેલા 

ગોવાને જ્યાર ેભાન આવ્યુાં, ત્યાર ેતેિ ેપહેલી વાર નગ્ન સ્ત્રીદેહની સાથે આણલાંગન 

અનુભવ્યુાં હતુાં. 
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       ગોવાને યાદ આવ્યુાં કે, જાગૃણતની એ થોડીક ક્ષિોમાાં તેને રુપલી 

જીવનદાતા જોગમાયા જવેી લાગી હતી. તેની માવજતથી જ ગોવો મૃત 

અવસ્થામાાંથી પાછો જીવીત બન્દ્યો હતો. જાતીય સાંવેદના તો ત્યાર પછી ઉજાગર 

થઈ હતી. 

       પિ આજ ેજુન્નો સાથેના આણલાંગનમાાં એ ક્રમ ઉલટાયો. જાતીય ઉતે્તજના 

એકદમ ઠાંડી પડી ગઈ. રુપલીની યાદ આ માટે જવાબદાર હતી કે, કેમ તે ગોવો 

કળી ન શક્યો. અત્યાંત હતાશા બાદ એક ઊાં ડી ખાઈમાાં ગબડી ણવચારશૂન્દ્યતા 

આવી હતી; તેવી જ કોક અજાિી અનભૂુણત ગોવાના ણચત્તમાાં ઊભરાઈ આવી. 

બર્ી ણજન્દ્સી સાંવેદનાઓ અાંત પામી ગઈ; અન ે એ જ અદભુત સમાણર્ 

અવસ્થામાાં ગોવો જઈ ચઢયો.  તેિે આાંખો બાંર્ કરી દીર્ી, તેનાાં બર્ાાં ગાત્રો 

ણશણથ થઈ ગયાાં. 

       જુન્નો ગોવામાાં આવેલ આ પણરવતાન જોઈ ચોાંકી ગઈ. ણજન્દ્સી ઉતે્તજનાની 

ચરમસીમા આટલી બર્ી હાથવગી હોય, ત્યાર ે કોઈ પુરુષને તેિે આમ ઠાંડો 

પડતો જોયો ન હતો. મૃદુ શબ્દોથી અન ેમદાનથી ગોવાને ઉતે્તણજત કરવાનો તેિે 

પ્રયાસ કયો. 

      ગોવાએ આાંખ ખોલી અને પ્રચાંડ તાકાતથી તેિે જુન્નોને હડસેલી નીચે 

ઉતારી દીર્ી અન ેઊભો થઈ ગયો. જુન્નોના પગમાાં પડી ગોવો બોલી ઉ્યો,” 

માતા! હુાં  તો તમારો બાળ છુાં . મને આમ શરમાવો નહીાં.” 

      જુન્નો સ્તબ્ર્ બનીને ચોાંકી ઊઠી. તેના ણચત્તના એક સાવ અજ્ઞાત ખૂિાને 

ગોવાએ ફાંફોળીને ખુલ્લો કરી નાાંખ્યો હતો. વારાાંગના તરીકેની તેની ઝળકતી 

કારણકદીમાાં ‘મા’ બનવાનુાં તેના નસીબમાાં ન હતુાં. કોઈ પુરુષે તેને આટલા 

વાત્સલ્યથી ‘મા’ કહી ન હતી. અઢળક સાહ્યબી, એશો આરામ, વૈભવ અન ે

ણવલાસ વચ્ચે ખાલી ગોદની એકલતામાાં તે હમ્મેશ સોરાતી હતી.  તેનુાં 

અતૃપ્ત માતૃત્વ પોકારી ઉ્યુાં. જુન્નો ધ્રુસકે ને ધ્રુસકે રડવા લાગી. તેિે ગોવાને 

કાકલુદી કરી,” મને મા નહીાં બનાવો?” 
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       ગોવાએ તરત પ્રતાપી પિ માદાવ ભરલેા અવાજમાાં કહ્યુાં,” મા! એ માટે તમ ે

બીજા કોઈ પુરુષનો સાંગ કરજો. તમારા આવનાર બાળકનો હુાં  મોટો ભાઈ 

બનીને તેની રક્ષા કરવા વચન આપુાં છુાં .” 

       જુન્નો આ અભૂતપૂવા પુરુષત્વને નમી પડી. ગોવાએ મોટાભાઈના 

વાત્સલ્યથી જુન્નોનો બરડો પસવાયો. જુન્નોને શાાંત પાડી, તેને પલાંગ પર સુવાડી 

અન ેપોતે ચામડાની ફશા પર લેટી ગયો. 

      કાંદપાના બાિથી ગોવો મુિ થયો હતો. સૌથી વર્ાર ે મુશ્કેલ આ 

રાગમણુિએ ગોવાને ચેતનાના એક નવા ણશખર ે સ્થાણપત કયો હતો. 

અાંતરયાત્રામાાં ગોવો એકસાથે અનેક ડગલાાં આગળ વર્ી ગયો હતો. 
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પ્રકરિ – ૫૮, ખાનનો ણવજય દરબાર 
      ખાનના કાફલાના પાછા આવ્યા બાદ, ચોથા ણદવસ ેહજુ સુર્ી ન થયા હોય 

તેવા દબદબાભયાા ણવજયોત્સવનુાં આયોજન કરવામાાં આવ્યુાં હતુાં. તેની તડામાર 

તૈયારીઓ શરૂ થઈ ગઈ હતી. 

      જુન્નોનાાં કામિ અસફળ રહ્યાની રાત પછીની પહેલી સવાર ેજુન્નો ખાનના 

તાંબુમાાં પહોાંચી ગઈ. ખાન અને તેની રાિી જુન્નોની કામયાબીના સમાચાર 

જાિવા આતુરતાથી રાહ જોઈ રહ્યાાં હતાાં ખાને આાંખ ણમચકારી જુન્નોને પુછ્ુાં,” 

કેમ બરાબર લપેટાઈ ગયો ને?” 

      લટકેલા મુખ ે જુન્નોએ પોતાની અસફળતા દશાાવતાાં કહ્યુાં,” આ માિસ 

ભયાંકર છે. તેને સમજવો કે વશ કરવો એ કોઈના પિ ગજા બહારની વાત છે. “ 

      ખાન ચોાંકી ગયો. જુન્નોનાાં કામિ આગળ ણચત ન થઈ જાય તેવો કોઈ પુરુષ 

હોય; તેમ તે માની ન શક્યો. જો કે, જુન્નોએ પોતાના અાંતરમાાં સાંતાડેલી વાત 

ખાનને ન જ જિાવી. એની જાગી ઊઠેલી માતૃત્વની ઝાંખના પ્રગટ કરીને તે 

પોતાના માટે તકલીફ વહોરી ન લેવા જટેલી સતેજ હતી. તેિ ેખાનને ખાતરી 

આપી કે તે તેનાાં બર્ાાં કામિ કામે લગાવી ગોવાને પોતાનો દાસ બનાવી દેશે. 

      પિ, આ ચાર ણદવસના ગાળામાાં ગોવા અને જુન્નો વચ્ચે એક ણવણશષ્ઠ સાંબાંર્ 

સ્થપાઈ ગયો– ગુરુ અને ણશષ્યાનો સાંબાંર્. ગોવાની બાળક જવેી સરળતા પર 

જુન્નો ઓવારી ગઈ હતી. અનેક પુરુષોની સોડ સેવી ચુકેલી જુન્નોએ આવો પુરુષ 

ક્દી જોયો ન હતો. ગોવા સાથે તેની અદભુત આત્મીયતા સર્ાઈ ગઈ હતી. 

      ખાન પોતાનુાં આ અમોઘ શસ્ત્ર ણનષ્ફળ જવાના કારિે ણચાંતાતુર બની ગયો. 

બે શણિશાળી શત્રુઓ – ણત્રકાળદશી વીહો અને મેર્ાવી પાાંચો એન ેહાથતાળી 

આપી સરકી ગયા હતા. એમના શીરમોર સમ, આ દુશ્મન એની નજરકેદમાાં 

હોવા છતાાં, ખાન એન ેસમજી શકતો ન હતો, એની ઊભરી રહેલી નમ્રતા અન ે

અમાનુષી પ્રકાશ ખાનને અકળાવી રહ્યાાં. જુન્નો જવેી જન્નતની હૂરની માયા ન 

લાગે તે કલ્પી ન શકાય તેવી વાત હતી. ગોવાનુાં શુાં કરવુાં; તે એના માટે માથાનો 
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દુખાવારુપ અને પેચીદો પ્રશ્ન બની ગયો. બહુ ણવચારને અાંત ેખાન એક અફર 

ણનિાય પર આવ્યો. 

*** 

       અભેધ્ય પવાતની પારના પ્રદેશમાાં પહોાંચવા માટેના ઘાટની શોર્, એ પ્રદેશ 

પર મેળવેલ અભૂતપૂવા ણવજય અન ે  સમણશતોષ્િ હવામાન વાળા અફાટ અાંતર 

સુર્ી પથરાયેલા એ પ્રદેશનાાં વિાનો પાછા વળેલા સૈણનકો પાસેથી કિોપકિા 

વીજવેગે બર્ ેફેલાઈ ગયા હતા. આને કારિે ખાનની પ્રણતષ્ઠા અન ેદુજયેતામાાં 

અનેક ગિો વર્ારો થયો હતો. આથી   ણવજયસભા શરુ થતાાં અગાઉ, 

આજુબાજુના કસ્બાઓમાાંથી પ્રજાનાાં ર્ાડેર્ાડાાં ઊમટી આવ્યાાં હતાાં. કદી 

આટલી મેદની ભેગી થઈ ન હતી. કોઈ આ અપ્રણતમ અવસર ટાળવા તૈયાર ન 

હતુાં. 

       આટલી બર્ી માનવમેદનીનો સમાવેશ કરવા, મેદાનની બાજુના તાંબુઓ 

ખસેડી નાાંખવામાાં આવ્યાાં હતાાં. ઘિાાં બર્ાાં ઝાડ, ઝાડી અન ેઝાાંખરા ઉચ્છેદીને 

મેદાન મોટુાં  કરવામાાં આવ્યુાં હતુાં. કડકડતો ણશયાળો બેસી ગયો હોવા છતાાં, 

હકડેઠઠ ભીડ ભેગી થઈ ગઈ હતી. દર વખત કરતાાં વર્ાર ેપેશગીની જિસો 

લઈન ેપ્રણતણનણર્ઓ આવી પહોાંચ્યા હતા. નવા પ્રદેશમાાં જનાર બીજા સૈન્દ્યમાાં 

જોડાવા પિ પડાપડી થતી હતી. છેવટે બર્ાાંની આતુરતાનો અાંત આવ્યો. 

ખાનના રસાલાએ ણવજયસભામાાં દબદબાભયો પ્રવેશ કયો. 

       ગોવાએ આટલી બર્ી મેદની કદી ભાળી ન હતી. લોકોના શરીર પરના 

શિગાર, માંચ પરના મહાનુભાવોનો આાંખો આાંજી નાાંખે તેવો આડાંબર અને 

ખાન અન ેતેની રાિીની જાજ્વલ્યમાન પ્રણતભા જોઈ તે ણવચારતો થઈ ગયો. 

તેના પ્રદેશની બર્ી વસ્તી ભેગી થઈ હોત, તો પિ ખાનના ણવજયને ખાળી ન 

જ શકાત; તેની પ્રતીણત ગોવાને થઈ ગઈ. 

        ખાનના આવી પહોાંચ્યા બાદ વયોવૃધ્ર્ શમને (*) અાંતરની વાિીથી 

પ્રાથાના ગાઈ અને આણશવાચન ઉચ્ચાયાું. ખાનના પ્રદેશમાાં ચેતનાની ઉચ્ચ 

ણસ્થણતએ પહોાંચેલ શમન સૌથી વર્ાર ે પૂજ્ય ગિાતા. ખાન જવેા સવોચ્ચ 
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રાજ્યકતાા પિ એમને માન આપતા. શમન પ્રાિી, વનસ્પણત અને પ્રકૃણતનાાં 

તત્વો સાથે વાત કરી શકે છે; તેમ મનાતુાં. અસાધ્ય દદો અન ેકોયડાઓના ઉકેલ 

તેમને પરમ તત્વ કહી જાય છે; એમ સૌ માનતા. 

      ગવૈયાઓએ મર્ુર કાં ઠે પ્રશણસ્તગાન ગાયાાં. સ્ત્રીઓએ આકષાક અાંગભાંગીમાાં 

નૃત્યો કયાું. અન ે બાઈસન દેવના વર્નુાં પ્રિાણલકાગત નૃત્ય તો ખરુાં  જ. 

અાંગકસરતના હેરતભયાા પ્રયોગો બાદ મલ્લકુસ્તીનો અત્યાંત લોકણપ્રય મુકાબલો 

શરુ થયો. 

      દર વખતની જમે મલ્લોની પ્રચાંડ કાયાઓ વચ્ચે ખરાખરીના ખેલ માંડાયા. 

છેવટે ભુલાએ જનેે હરાવ્યો હતો; તે ણજતમલ્લ સવોપરી બનીને મગરુરીમાાં 

મહાલી રહ્યો. 

     તેિ ેમોટેથી લલકાર કયો. “ખાન દરબાર મેદાનોના પ્રદેશના રાજાને પકડીને 

લાવ્યા છે. મારો એને પડકાર છે કે, માઈનો પૂત હોય તો મારી સાથે કુસ્તીમાાં 

ઉતર.ે” 

      આખી મેદનીમાાં નીરવ શાાંતી છવાઈ ગઈ. આવી જ મુઠભેડ બાદ 

ણજતમલ્લને હરાવનાર ભુલો બહુ લોકણપ્રય બની ગયો હતો. લોકોએ ભુલાથી 

અનેક ગિા ચણઢયાતા, વતનમાાંથી ભુલાને ભગાડનાર તેના પ્રણતસ્પર્ી અન ે

મહાન શણિઓ ર્રાવનાર ગોવાના ઘિાાં વિાનો સાાંભળ્યાાં હતાાં. આ જોડીની 

કુસ્તી કેવી રહે છે અને તેમાાં કોિ ણવજયી નીવડે છે; તે જાિવા સૌ તલપાપડ 

બની ગયા. 

      જુન્નોએ ગભરાટ સાથ ે આ પડકાર ગોવાને કહી સાંભળાવ્યો. ગોવાની 

ઋજુતા ણજતમલ્લ આગળ પોચટ જ પુરવાર થશ;ે તેની તેને વ્યાજબી આશાંકા 

હતી. તેના ણવલાસી જીવનમાાં અપણરવતાનશીલ ફેર લાવનાર આ મહાન પુરુષ 

ણજતમલ્લના હાથે ર્ળૂમાાં રગદોળાઈ જાય; તેવો ભય તેના અાંગ પ્રત્યાંગમાાં વ્યાપી 

રહ્યો. ખાન પિ મૂછમાાં હસી રહ્યો હતો. ગોવો મુકાબલો કરવા તૈયાર ન થાય 

તો તેનો નૈણતક પરાજય અને ણજતમલ્લ સાથે બાથ ભીડે તો તેનુાં મૃત્યુ ણનણશ્ચત 

હતાાં. ગોવાનો માનભાંગ કે પરાભવ થતો જોવા તે પિ તલપાપડ બની ગયો. 
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      પિ ગોવો? પૂિા સ્વસ્થતા સાથે તે ઊભો થયો અને મેદાનમાાં પ્રવેશ્યો. હવે 

શુાં બને છે; તે જોવા અને જાિવા બર્ા અધ્ર્ર શ્વાસે મેદાનમાાં ઉભેલા બે વીરો 

તરફ   ણનહાળી રહ્યા. 

…. 

શમિ – 

     મોાંગોણલયન, એણસ્કમો, પ્રાચીન રણશયન, તૂકા , હૂિ ણવગેર ેઉત્તર એણશયાઈ 

જાણતઓમાાં પરમ તત્વને પામેલી પૂજ્ય વ્યણિ. આ પ્રજાઓના રાજાઓ અન ે

સરદારો પિ આવી પણવત્ર વ્યણિઓનો આદર કરતા. 
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પ્રકરિ – ૫૯,  મહા શમન 
      ગોવો જ્યાર ેઊભો થયો ત્યાર ેઅવનવા ભાવો તેના મનમાાં ઊભરાઈ આવ્યા. 

તેનુાં સ્વમાન, તેની જાણતનુાં ગૌરવ, આખા આયખાની પ્રણતષ્ઠા – આ બર્ુાં જાિ ે

હોડમાાં મૂકાતુાં હોય, તેવી લાગિીમાાં તે ગરકાવ થઈ રહ્યો. 

      માંચ ઉપરથી ઊતરી, જમે જમે તે મેદાનમાાં આગળ વર્તો ગયો, તેમ તેમ 

તેના જીવનનાાં ણચત્રોની હારમાળા તેની નજર સમક્ષ પસાર થઈ ગઈ. બાળ 

અવસ્થાનાાં અલ્લડ તોફાનો, ણકશોરવયની નદી પાર  કરવાની ઘેલછા, યુવાનીના 

ઉાંબર ે પગ મૂકતાાં નદી પાર કરીને મરિને હાથતાળી દઈ ણવજયશ્રી સાથે 

વતનમાાં પુનુઃ પ્રવેશ, રૂપલી સાથેની પહેલી પ્રીત, જોગમાયાના માંણદરમાાં લગ્ન 

અન ેસોહાગરાતનો ઉન્દ્માદ, નદીને ઓલે પાર વસાહતની સ્થાપના અને પહેલા 

ગોવાણળયા બનવાનો અનુપમ આનાંદ, અવનવી શોર્ો, નેસવાસીઓની ઈષ્યાા, 

અિીને વખતે ઉપેક્ષા, ખાન સાથે યુધ્ર્, અાંણતમ પરાજય અન ેછેલ્લા થોડાક 

ણદવસોની આ કોઈ અવનવી અવસ્થા. 

      આ બર્ીય અવસ્થાઓમાાં સતત પણરવતાન પામતો રહેલો કયો ગોવો તે 

હતો? તે સમયના વહેિની સાથે કેટલો બર્ો બદલાઈ ગયો હતો? અને છતાાં 

સહેજ પણ િ બદલાયો હોય િેિો કોઈક જણ તેની અાંદર હાજરાહજૂર હતો. 

તે જિ તો એમનુાં એમ જ હતુાં. આ કોિ ણવચારી રહ્યુાં છે? આખી ણજાંદગીના 

અનુભવોમાાં આ કોિ સતત તેની અાંદર પૂરાઈને બેઠેલુાં રહ્યુાં છે? 

      આ બર્ીય અવસ્થાઓમાાં પોતાના અસલી હોવાપિાનુાં વાસ્તણવક સત્ય તો 

એમનુાં એમ જ, અક્ષુણ્િ, અણવચળ હતુાં – તેનો ભાસ અને સાક્ષાત્કાર ગોવાન ે

થઈ રહ્યો.  

      બર્ાાં ણચત્રો ઓસરી ગયાાં. આજુબાજુની હકડેઠઠ ભીડ, આ ઘડીએ એના 

મનમાાં અને મેદાનમાાં સવાત્ર વાપેલી ઉતે્તજના, હોડમાાં મૂકાયેલાાં સ્વમાન અને 

પ્રણતષ્ઠા … એ બર્ાાં એને અરશ્ય થઈ ગયેલાાં લાગ્યાાં. માત્ર પોતાના, પાયાના 

હોવાપિાની સાથે ગોવો એકરૂપ બની રહ્યો. એકાએક એને પોતાની જાતની 

અસલી ઓળખ સમજાઈ ગઈ. 
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        અગાઉ દેશણનકાલ બાદ ઘોડા પર સવારી કરતાાં કરતાાં, હતાશાના ગતાાની 

ઊાં ડી ખાઈમાાં ર્કેલાતાાં; તેમ જ જુન્નો સાથે આણલાંગન વખત ેજાતીય પરાકાષ્ઠાના 

પ્રારાંભ બાદ – અનુભવેલી ણનણવાચારતા કરતાાં આ સાવ જુદી જ અનભૂુણત હતી. 

આ તો કેવળ પોતાના અસલી હોવાપિાાં સાથેનો, સાવ નવો નક્કોર આણવષ્કાર 

હતો. તેના શરીરના કોશ ેકોશમાાંથી તેનુાં હોવાપિુાં ર્સમસતુાં બહાર આવી રહ્યુાં 

હતુાં. વતામાન સાથે એકાકાર થવાના આ ઘોડાપૂરમાાં ગોવો અવશ બનીને 

તિાયો; તિાતો જ રહ્યો. 

      હવે તે ણજતમલ્લની સાવ લગોલગ આવી ગયો હતો. બને્નની નજર મળી. 

પ્રચણલત પ્રિાણલકા મુજબ બન્નેએ એક બીજાના હાથ પકડયા અન ેએકમેકની 

સાથ ેબાખડતાાં પહેલાાં ભેટવા ગયા. 

      પિ આ શુાં? 

       ણજતમલ્લ ગોવાની આાંખોની પેલે પાર, અાંતરની પાળથી ઘ.ૂ.ઘૂ.. ઘૂઘવતા 

તેજને ખાળી ન શક્યો. ગોવાના હાથનો સ્પશા થતાાં જ કોઈ અજીબોગરીબ 

ઝિઝિાટી તેની રગે રગમાાં વ્યાપી ગઈ. 

    ણજતમલ્લ સાવ નાનો હતો ત્યારથી માતાને ગુમાવી ચૂકેલો હતો. પોતાની 

માતાનુાં સાવ ભુલાઈ ગયેલુાં પ્રેમસભર મુખારણવાંદ તેના માનસચક્ષુ સમક્ષ 

તગતગવા માાંડયુાં. તેના મલ્લ બાપની મહત્વાકાાંક્ષા તેને અજયે મલ્લ 

બનાવવાની હતી અને તે મહાન ધ્યેયને નજર સમક્ષ રાખીને બાળપિથી 

તેનો   ઉછેર કરવામાાં આવ્યો હતો. વાત્સલ્યની કૂિી લાગિીઓ તેની 

આજુબાજુ ફરકવા પિ ન પામ,ે તે માટે તેના બાપે અભેદ્ય પાષાિ જવેી 

માનણસક વાડો બાાંર્ી દીર્ી હતી. 

       પિ ગોવાની સાથે સાંસગા થતાાં વેંત, ગોવો તેને પોતાની મા જવેો લાગ્યો. 

આખા આયખામાાં દબાવી રાખેલી બર્ી કૂિી લાગિીઓ પાષાિ બાંર્ને એક 

જબરદસ્ત હડસેલો મારીને ઊભરાઈ આવી. કોઈક ન સમજાય તેવી અપ્રણતમ 

લાગિીના પૂરમાાં ણજતમલ્લ તિાયો અન ેબાળકની જમે આક્રાંદ કરી ઊ્યો. 
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તેનામાાં ગણભાત રહેલો પ્રેમ ઊભરાઈ ઊભરાઈને છલકવા લાગ્યો. ગોવાના પગમાાં 

તે આળોટવા લાગ્યો. 

      એક માતા પોતાના બાળકને વહાલ કર ેતેમ, ગોવાએ ણજતમલ્લને ઊભો 

કયો અન ેછાતી સરસો ચાાંપ્યો. સમસ્ત મેદની ‘આ શુાં થઈ રહ્યુાં છે?’  તે સમજ;ે તે 

પહેલાાં જુન્નો ત્યાાં દોડી આવી. પોતાનામાાં થયેલા માનસ પણરવતાનની જાહેર 

પુનરાવણૃત્ત ણજતમલ્લમાાં થઈ રહી છે; તે તરત તેની સમજમાાં આવી ગયુાં. 

     અન ેજુન્નોની પાછળ પાછળ વૃધ્ર્ શમન પિ દોડી ગયા. 

     ગોવા પાસે જઈ શમને મોટેથી પોકાર કયો,” ગોવાજી! આવી કરૂિા તો હુાં  

પિ ન દાખવી શકુાં . તમે તો મારા પિ ગુરુ છો. મહા શમન! અમારા દેશમાાં હુાં  

તમારુાં  સ્વાગત કરુાં  છુાં . અમારી વચ્ચે શુધ્ર્ પ્રેમની નદીઓ વહેવડાવો. સૌથી 

પહેલો મને એનાથી પણવત્ર કરો.” 

      ગોવાએ જુન્નોનો હાથ ણજતમલ્લના હાથમાાં મૂક્યો. વૃધ્ર્ શમન પાશણવક 

બળ અન ેઅપ્રણતમ માદાવથી ભરલેા સૌાંદયાના આ સુભગ સાંગમને સણસ્મત અને 

મૂક આણશવાાદ આપી રહ્યા. 

     ખાન આ અભૂતપૂવા ઘટનાથી હક્કા બક્કા ખાઈ ગયો. ‘શમન જનેા પગમાાં 

પડે, તે કેટલો મહાન આત્મા હશ.ે’ - તે સમજતાાં તેને ક્ષિની પિ વાર ન લાગી. 

તેની કાબેલ રાજણસકતા ઓગળી રહી.  તે પિ આ બર્ાાંની વચ્ચે પોતાની રાિી 

સાથ ેઆવી ઉભો અન ેપ્રચાંડ નાદે પોકાર કયો 

“મહા શમિિો જય હો! “ 

      આમ કહી ખાન ગોવાના ચરિમાાં લેટી ગયો. પોતાના લાડીલા નેતા ખાનના 

આ અભૂતપૂવા પણરવતાનને પામી જઈ, આખી મેદની ગગન ભેદી નાદે પોકારી 

ઉઠી .. 

’મહા શમિિો જય હો! ‘ 

’મહા શમિિો જય હો! ‘ 
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’ મહા શમિિો જય હો! ‘ 

————————- 

      આ ગોવાનો ણવજય ન હતો. માનવમનના અાંર્કાર અને જડતા પર ઉચ્ચતમ 

ચેતનાના પ્રથમ આણવષ્કારનો એ બેનમૂન ણવજય હતો. માનવદેહમાાં 

ઈન્દ્રીયાતીત ચેતનાની અનુભૂણત પ્રથમ અવતરિનો જયઘોષ હતો. 

     માનવચેતનાની સણરતામાાં ક્ષણિક આવી ગયેલા પરમતત્વની ચેતનાના 

ઘોડાપૂરનો એ ઉન્દ્માદ હતો. 

============= 

       કોતરવાસીઓની નદીમાાં આવેલ પૂરથી શરૂ થયેલી આ કથા પરમ ચેતનાના 

પૂર સાથે સમાપ્ત થાય છે. 

…સંપૂણા… 

  

https://gadyasoor.wordpress.com/2008/05/24/first_boatman/
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નવલકથા -  ઉપસાંહાર 
      વાતાામાાં આવેલ અિર્ાયાા અન ેઅચાનક અાંતથી વાચક ‘આગળ શુાં થયુાં?’ 

તેમ ણવચારતો થઈ જાય; તે સ્વાભાણવક છે. ગોવો, રુપલી, કાનો, વીહો, પાાંચો, 

ભુલો, જગ્ગો, ખાન, જુન્નો, ણજતમલ્લ - આ બર્ાનાાં જીવન મહા શમનની ઘટના 

પછી શી રીત ેવ્યણતત થયાાં એ હુાં  વાચકની કલ્પના પર છોડુાં  છુાં . 

       આમેય જીવનની કોઈ કથા કદાણપ, ક્યાાંય સમાપ્ત થતી જ નથી. સમાજનો, 

સાંસ્કૃણતનો, જીવનનો પ્રવાહ તો એક યા બીજા સ્વરુપે ચાલુ જ રહે છે. એને કોઈ 

અાંત ન જ હોય. આ કથામાાં ‘પહેલા ગોિાળીયા’ ગોિાના જીવનમાાં આવેલ 

ણવણવર્ પણરવતાનો આલેખવાનો પ્રયત્ન થયો છે.  

     ગાયોિા પહેલા પાલક બિિા ઉપરાંિ ‘ગો’ એટલે ઈવન્દ્રયોિા પ્રથમ 

વિજિેા બિિાર ગોિાિી જીિિયાત્રાિો આ આલેખ છે. 

      એ આલેખને વાચક પોતાની કલ્પના અનુસાર વળાાંકો આપી; અનેક, 

અાંતહીન અન ેનવાાં પ્રકરિો કલ્પી શકે છે. પિ યુગો વીતી જાય; પાયાનાાં માનવ 

મૂલ્યો, શણિઓ, અન ેપ્રયત્નો એમનાાં એમ જ અક્ષુણ્િ રહ્યાાં છે - રહેવાનાાં જ 

છે. 

 


