


અપરાજિતા
(સાત ખંડ પરના નનબંધોનો સંચય)

પ્રીનત સેનગુપ્ા



`એકત્ર’નો ગ્રંથ-ગુલાલ
we share, we celebrate 

આપણરી મધુર ગુજરાતરી ભાષા અને એના મનભાવન સાહિતય માટનેાં સનેિ-પ્ેમ-મમતા 
અને ગૌરવથરી પ્ેરાઈને `એકત્ર’ પહરવારે સાહિતયનાં ઉત્તમ ને રસપ્દ પુસતકોને, વરીજાણુ 
માધયમથરી, સૌ વાચકો ને મુકતપણે પિોંચાડવાનો સંકલપ કરેલો છ.ે આજ સુધરીમાં અમે 
જ ેજ ેપુસતકો અમારા આ વરીજાણુ પ્કાશન-ebook-ના માધયમથરી પ્કાનશત કરેલાં છ ેએ 
સવ્વ આપ www.ekatrafoundation.org પરથરી વાંચરી શકશો.

અમારો દૃજટિકોણ:

િા, પુસતકો સૌને અમારે પિોંચાડવાં છ ે– પણ દૃનટિપૂવ્વક. અમારો `વેચવાનો’ આશય 
નથરી, `વિેંચવાનો’ જ છ,ે એ ખરં; પરંતુ એટલું પૂરતું નથરી. અમારે ઉત્તમ વસતુ સરસ 
રરીતે પિોંચાડવરી છ.ે

આ રીતે –

* પુસતકોનરી પસંદગરી `ઉત્તમ-અને-રસપ્દ’ના ધોરણે કરરીએ છરીએ: એટલે કે રસપૂવ્વક 
વાંચરી શકાય એવાં ઉત્તમ પુસતકો અમે, ચાખરીચાખરીને, સૌ સામે મૂકવા માગરીએ છરીએ.

* પુસતકનો આરંભ થશે એના મૂળ કવરપેજથરી; પછરી િશે તેના લેખકનો પૂરા કદનો 
ફોટોગ્ાફ; એ પછરી િશે એક ખાસ મિત્વનરી બાબત – લેખક પહરચય અને પુસતક 
પહરચય અને પછરી િશે પુસતકનું શરીષ્વક અને પ્કાશન નવગતો. તયાર બાદ આપ સૌ 
પુસતકમાં પ્વેશ કરશો.

– અથા્વત્, લેખકનો તથા પુસતકનો પ્થમ પહરચય કરરીને લેખક અને પુસતક સાથે 
િસતધૂનન કરરીને આપ પુસતકમાં પ્વેશશો.

તો, આવો. આપનું સવાગત છ ેગમતાના ગુલાલથરી.



L

આ પુસતકના લેખકનો અને પુસતકનો પહરચય રમણ સોનરીનાં છ ેએ માટ ેઅમે તેમનાં 
આભારરી છરીએ.
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Ekatra Foundation is grateful to the author for allowing distribution of 
this book as ebook at no charge. Readers are not permitted to modify con-
tent or use it commercially without written permission from author and 
publisher. Readers can purchase original book form the publisher. Ekatra 
Foundation is a USA registered not for profit organization with objective to 
preserve and spread Gujarati literature. For more information, Please visit: 
http://www.ekatrafoundation.org.
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સિ્જક-પહરચય

અમદાવાદનાં પ્રીનત શાિ (જ. 17 મે 1945) અંગ્ેજીમાં એમ.એ. થયાં, કોલેજમાં 
ભણાવયું ... પણ પછરી નયૂયોક્વ જઈ વસયાં, પ્રીનત સેનગુપ્ા થયાં, ને નવસમયપૂવ્વક જ નિીં 
હિંમતપૂવ્વક દુનનયાના અનેક દેશો-પ્દેશોમાં ઘૂમવા લાગયાં -- એકલપંડ.ે આજ ેપણ એ 
નનતયપ્વાસરી છ.ે સાવ અજાણરી જગાઓએ પિોચરી જવાના સાિસને પણ એમણે એકદમ 
સિજ રાખયું છ ેએ એમનરી નવશેષતા છ.ે

લેખક તરરીકે આરંભ એમણે કનવતાથરી કરેલો --`જૂઈનું ઝૂમખું’(1882) -- પણ પછરી 
તો સતત એમના પ્વાસ-વણ્વનના ઘણા ગ્ંથો પ્ગટ થતા ગયા. એમાં પિેલો ̀ પૂવા્વ’(1986). 
િવે પ્રીનત સેનગુપ્ાનાં પ્વાસ-લેખનનાં પુસતકોનરી સંખયા બાવરીસ થવા જાય છ.ે

એટલે પ્રીનત સેનગુપ્ા જાણરીતાં થયાં છ ેપ્વાસ-લેખક તરરીકે. એમનામાં નવું નવું 
જોવાનું કુતૂિલ તો ખરં જ, નવું જાણવાનરી નજજ્ાસા પણ એટલરી જ. એમનાં પ્વાસ-
કથનોમાં કનવનું સંવેદન છ ેને જગતના આશ્ચયયો ખોલતું વણ્વન પણ છ.ે કયારેક એમાં 
ઝરીણરી ઝરીણરી નવગતોનું ગરીચ આલેખન પણ છ.ે પ્વાસ-રનસકો માટ ેતેમ જ પ્વાસ અંગે 
જાણનાર માટ ેએમના પ્વાસ-પુસતકો વાચન-યોગય છ.ે નનબંધ (Essay) અને પ્વાસ-
કથાનક (Travelogue) વચચે એ ઝૂલતાં રિે છ ેએનરી પણ એક મજા છ.ે
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 `અપરાજિતા’

`અગણય દેશોમાં એકલરી ફરરી છુ’ં એમ કિેનાર પ્રીનત સેનગુપ્ા આ પુસતકમાં 
ભારતથરી આરંભરીને જગતના પૂવ્વ અને પનશ્ચમના અનેક દેશો-ખંડોના પ્વાસનું આલેખન 
છ.ે સાત ખંડો (નવભાગો)માં દુનનયાના સાત ખંડો (દેશો-પ્દેશો)ને આવરરી લેતો આ ગ્ંથ 
એક અથ્વમાં ‘નવશ્વ-પ્વાસ’ છ-ે- એમનરી લગભગ સવ્વ યાત્રાનું બયાન છ.ે

ખંડોના રસપ્દ શરીષ્વકો એમના અખૂટ રસને ચીંધે છ,ે અને આટલું બધું ફરનાર 
લેખકનું નવસમય િજુ એવું જ અકબંધ રહું છ.ે એક જગાએ તે કિે છ ે: `ચોતરફ પવ્વતો 
દેખાય છ ે-- િાર પછરી િાર. વચમાં ભરીનું ધુમમસ, અને સફેદ વાદળ’.

તો, િવે આપણે પણ એમના આ પ્વાસમાં જોડાઈએને?
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ચરણમારં

મા સમાન શ્રીમતરી બાઈજાબાઈનાં

અને

માતા શ્રીમતરી કાનતાગૌરરીનાં,

જમેનરી સવગગીય કૃપાદૃનટિના પ્ભાવે નવશ્વ-પહરક્રમાઓ દરમયાન મને અક્ષત અને 
સુરનક્ષત રાખરી છે



કેટલુરં બધુરં ચાિવુરં, સિેવુરં, કિેવુરં

િજીયે મને બરાબર યાદ છ ેકે આગળ ભણવા અમેહરકા જવા નરીકળવાનરી િતરી 
તેના મહિનાઓ પિેલાંથરી ભારતનરી ભૂનમ, તેમજ એનરી િવા સુદાં માટ ેમારં મન ઝૂરવા 
માંડલેું. દેશ િજી છોડ્ો પણ નિોતો ને દેશ માટનેા ઝુરાપાથરી જીવ કણસવા લાગેલો.

આ સંવેદન િંમેશાં સાથે રહું છ.ે જયારે પ્યાણ થવા માંડ્ાં અને નવશ્વદશ્વન થતું 
ગયું, તયારે અનય સથાનો માટ ેપણ ઝુરાપો અનુભવાતો રહો. સાતેસાત મિાખંડો અને 
વળરી ચુંબકરીય ઉત્તર ધ્ુવ પર જતાં જતાં અગનણત સથાનો ગમતાં ગયાં. હૃદય કયારે નાનું 
ન પડ્ું એ કેવું સદભાગય !

ઘણરી વાર એમ લાગે છ ેકે સથાનોના સનેિ-જહટલ વળગણમાં િંુ ફસાતરી ગયેલરી છુ!ં 
જયાં જાઉં તયાં ગમરી જાય, એ સથાન પોતાનું થઈ જાય, ઘર જવેું લાગે ને તયાંથરી દૂર જવાનું 
મન ના થાય. તયાં તયાંના જીવન સાથેના સંબંધને મનોમન મેં “પર-માયા-પ્વેશ” કહા 
કયયો છ.ે બરીજા જણ જ નિીં -- બરીજા સમાજ, બરીજા સંસકારના મોિાકારમાં જાણે મારે 
ભળરી જવું િોય છ.ે અતયાર સુધરીમાં જ ેએકસો પાંચ દેશોમાં ગઈ છુ.ં એમાંના ઘણામાં 
ફરરી ફરરીને વારંવાર જવાનું ગોઠવયા જ કરતરી રિરી છુ ંઅને બરીજા કેટલાક દેશોમાં જવાનું 
િજી બાકરી પણ છ.ે

ભ્રમણનરી સાથે જો વાંચન અને લેખનનરી પ્વૃનત્તઓ ના ભળરી િોત તો જીવનમાં એક 
અતયંત અગતયનું પહરમાણ ખૂટયું િોત. ત્રણેક વષ્વ પિેલાં, સાતેય ખંડો પરનાં સવરનચત 
કાવયોનો સંગ્િ તૈયાર કયા્વ પછરી િવે સાતેય ખંડો પર લખેલા નનબંધોનો આ સંગ્િ 
માતૃભાષાનાં ચરણમાં ધરરી રિરી છુ.ં સમગ્ નનબંધોને કે અમુક નનબંધોના અમુક અંશોને 
અિીં સમાવરી શકાયા છ.ે આમ આ સાતેય ખંડો પરના નનબંધોનો “પ્નતનનનધ સંગ્િ” છ.ે

રંગદ્ાર પ્કાશને આમાં રસ લરીધો છ ેતેથરી આ પુસતકને રઘુવરીરભાઈ તેમજ સુનરીતા 
ચૌધરરીનો સાહિનતયક સપશ્વ મળ્ો છ.ે શરીષ્વકનો આ “બંગાળરી” શબદ િંમેશાં ગમતો 
આવયો છ.ે અસંખય પ્વાસો દરમયાન અનેક કટિ ઝરીલયાં છ,ે અપમાનો (ભારતરીય, એકાકરી, 
સ્તરી પ્વાસરી તરરીકે) સિન કયા્વ છ ેને છતાં નવશ્વનાં સૌંદયયો પ્તયેનો સનેિભાવ પરાનજત 
નથરી થયો, તે જ અથ્વ અનભપ્ેત છ.ે

સપ્ેમ

પ્રીજત સેનગુપ્ા
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અપરાજિતા



ખરંડ ૧ - એજશયા

જવજિન્નરૂપે ગોઆ

પરદેશ રિંુ તેથરી ભારતમાં પસાર કરવાનો સમય ખૂબ કરીમતરી બને. ઘેર જટેલા 
હદવસ કાઢુ ંતે તો ઓછા પડ ેજ, પણ દેશનાં અનેક સુંદર સથાનો જોવા જવાનું મન 
પણ તરીવ્ર રરીતે થતું રિે, કયારેક મન સંતોષાય, કયારેક નિીં; બાકરી રિરી ગયેલાં સથાનો 
યાદદાસતમાં આગળ પડતાં વસે. છલેાં ત્રણ-ચાર વષ્વથરી યાદ આવરી આવરીને કનડયા 
કરતું એક સથળ તે ગોઆ. ભારતમાં પાસેના ને દૂરના કેટલાયે ભાગો જોયા — અમુક તો 
વારંવાર, પણ ગોઆ જવાનું બનયું ન િતું. એક કનવનમત્ર િંમેશાં મને ‘સંભળાવે’ કે “તમે 
ગોઆ નથરી ગયાં?” જાણે પોતે બરીજી િજાર જગયાઓએ ગયા િશે!

ગોઆ જવાનરી મારરી ઇચછાનું કારણ આ મિેણું જ નિોતું, પણ એનાથરી ઘણું વધારે 
નવસતાહરત િતું. મને ખૂંચતું એ િતું કે િંુ બ્ાનઝલ, મૅકાઉ ટાપુ, પોતુ્વગલ — એટલે કે 
પોતુ્વનગઝ સામ્ાજયનાં કેટલાંક મુખય થાણાં — સુધરી જઈ આવેલરી, ને ભારતમાં એ પ્જાએ 
લગભગ સાડા ચારસો વષ્વ જયાં વસવાટ કરેલો તે જ નવભાગ બાકરી રિરી ગયો િતો. 
છવેટ ેજયારે ગોઆ જવાના હદવસો મક્કમપણે જુદા કાઢયા, તયારે જ શાંનત થઈ. ઉપરાંત, 
ઐનતિાનસક સંદભ્વ આ સફર માટ ેઘણો ઉતસાિ ને રસ પ્ેરતો રહો.

ગોઆ એકલાં જવાનું કોઈ નવચારે પણ નિીં, કારણ કે સિેલાણરીઓને માટ ેતો 
ગોઆ એટલે તો સાગરનો હકનારો, િંૂફાળું પાણરી, સુંવાળરી રેતરી, ને નમત્રો સાથે મઝા! મને 
કેટલરીયે સલાિ મળેલરી કે િોટલે-રૂમનું આરક્ષણ કરાવરીને જ જવું, ને રિેવું તો તાજ-



ગ્ુપનરી ફોટ્વ અગવાડા િોટલેમાં જ રિેવું. એવું કશું મેં કયુું નિીં. બસ, નરીકળરી જ પડરી 
— પેલા પોતુ્વનગઝ કપ્ાનો ને નાનવકોનાં સાિસનાં નચહ્ોનરી શોધમાં.

ડબેોળરી નવમાનમથકનરી બિાર નરીકળતાં જ જોયું કે ભૂનમ સૂકરી િતરી, માટરી લાલ 
િતરી, વનસપનત પહરનચત િતરી, ને દૃશય દેખાવે અવશય ભારતરીય િતું. સિેજ જ ગોળાશ 
પડતરી સાવ નરીચરી ટકેરરીઓનરી વચચેથરી કયાંક થોડરી ઝૂંપડરીઓ દેખાઈ જતરી. લગભગ 
ખાલરી રસતા પર, બોલા-ચાલયા વગર, યુવાન ટકૅસરી-ચાલક પૂરપાટ ઝડપે ગાડરી ચલાવયે 
જતો િતો. ઘણાં ઝાડ િતાં ખજૂરનાં ને ગુલમિોરનાં. પણ િંમેશ મુજબ સૌથરી આકષ્વક 
િતો કેસૂડો. પાન નવનાનરી સૂકરી ડાળરીઓ ને એ કેસરરી ઊભરાટ. અિીં આટલો બધો 
કેસૂડો જોવા મળશે એવો તો ખયાલ જ નિીં. તતક્ષણ રાજસથાન-સૌરાટિ ટ્રના ભૂનમ-ભાવ 
સાથે ભાવનાવેશનું સંધાન થઈ ગયું. શરૂઆત શુકનવંતરી િતરી, ને કદાચ એનરી જ અસર 
ગોઆમાં ગાળેલા બધા જ સમય ઉપર રિરી.

મારે દૂરના દહરયાહકનારા પરનરી કોઈ ફૅનસરી િોટલેમાં, પાશ્ચાતય અનભગમવાળાં 
સિેલાણરીઓનરી વચચે, સૂનમૂન ને એકલવાયા થઈને રિેવું નિોતું. મારે પણજી (કે પનાજી) 
શિેરના તેમજ ગોઆના અંતગ્વત લોક-નવભાગોના વાતાવરણને માણવું િતું. તેથરી સૌથરી 
પિેલાં તો પણજીમાં નદરીનરી બરાબર સામેનરી સાદરી, પણ સવચછ એક િોટલેમાં એક રૂમ 
લરીધો, ને પછરી તરત નદરી પાસે ચાલરી ગઈ. આિા, કેટલો પિોળો પટ અને કેટલું ભરપૂર 
પાણરી. આ સુંદર, સભર-સનલલા શૈવનલનરી તે મંડોવરી. એક જમાનામાં તયાં દૂર દૂરથરી 
આવતાં વિાણોનરી ભરીડ થતરી. હિનદરી મિાસાગરનરી નવસતરીણ્વતા સાથે મંડોવરી નદરીનું મુખ 
જયાં મળે છ,ે તેનરી નજીકમાં આવતાં, અનેક મોજાંનરી ગનતશરીલતા મારાવાળરી નૌકાને 
ખાસસરી ડોલાવતરી રિરી. ઘણો ઇનતિાસ જોયો િતો આ નદરી-સાગર સંયોગે. સદભાગયે 
મને પણ જોવા મળ્ું પ્ાચરીન-પ્નતદૈનનક, ઐનતિાનસક-સામાનજક ગોઆનું જુદું જ સવરૂપ.

ઐજતિાજસક :

ગોઆનું ભૂનમ-દૃશય ભલે ભારતરીય િોય પણ એનું મૂળભૂત વાતાવરણ અને એનું 
નવનશટિ વયનકતતવ ગોઆને સાવ નવનભન્ન રૂપ આપરી રિે છ.ે લાંબો સમય તયાં રિરીને 
પોતુ્વનગઝ પ્જા પોતાનાં વલણ ને રિેણરીકરણરીનરી સપટિ અસર આજ સુધરી ગોઆનાં 
રિેવાસરીઓ પર મૂકતરી ગઈ છ,ે ને તેથરી એ જગયા પણ નનનશ્ચત રરીતે આગવરી બનરી રિરી 



છ.ે પરંતુ ગોઆનરી ઉપનસથનતના ઉલેખ એથરી પણ પ્ાચરીન છ.ે

એ પ્દેશનું પુરાતન નામ ગોમનત કે ગોમાંચલ િતું. એમાં વિેતરી ઝુઆરરી નદરીને 
હકનારે વસેલું બંદર ગોવા કે ગોવાપુરરી કિેવાતું. નશટિ ભાષામાં એને ગોપકપટ્ટણ કિેતા. 
કદાચ એમ પણ બને કે બરીજી સદરીમાં ઍલેકઝાનનડટ્રયાના નવદ્ાન અને ગનણતશાસ્તરી 
ટૉલેમરીએ કૂબ (કે કૌબા) તરરીકે જનેો નનદદેશ કયયો િતો તે પુરમ્ આ ગોવા જ િોય. 
પછરીથરી પોતુ્વનગઝ અનધપતય દરમયાન કોંકણનો આ આખો ભાગ ગોઆ તરરીકે ઓળખાવા 
માંડયો. એના પુરાણકાળના સંદભયો પરશુરામ, કૃષણ ને નશવ — કે જ ેગોમનતકેશ અને 
મંગેશ નામ પામયા છ ેતેનરી કથાઓને પણ ગોઆ સાથે સાંકળે છ.ે

ઇ. સ. પૂવદેનરી ત્રરીજી સદરીમાં તયાં ભોજ રાજવંશ િતો. ૧૬૦૦ વષ્વ સુધરી ગોમનત 
પ્દેશમાં હિનદુ રાજાઓનું રાજય રહું. તયારે રાજધાનરી ચંરિપુરમાં િતરી. એ આજનું ચાંદોર 
છ.ે ૧૧થરી ૧૩મરી સદરીમાં કદમબ રાજવંશના રાજાઓએ રાજધાનરી ગોપકપટ્ટણમાં 
ખસેડરી. વેપાર-વણજ ખૂબ નવકસેલાં; ધમ્વ અંગે ઉદારતા િોઈ બૌદ ને જનૈ ધમ્વ પણ 
ફેલાવો પામેલા અને તયાંનાં ધરીકતાં બંદરો પર સુતરાઉ કાપડ, મલમલના તાકા, ચોખાનરી 
ગુણો, તેજાનાના ઢગલા, તેમજ અરબરી ઘોડાઓ લઈને વિાણો નાંગરતાં. ૧૩મરી સદરીમાં 
મોગલ સામ્ાજયનરી અસરથરી દખખણ ને કોંકણનરી સાથે ગોમનત પણ બચયું ન િતું. પણ 
૧૬મરી સદરીનરી શરૂઆતમાં પોતુ્વનગઝ સૈનયે મોગલ બાદશાિરીને િંફાવરી અને મંડોવરી નદરી 
પર વસરી ગયેલા નવા, સમૃદ બંદરને પોતાનરી િકૂમતનું પાટનગર બનાવયું. એ શિેર તે 
“ગોઆ દુઓરાદા” એટલે કે “સોનાનું ગોઆ.”

આ પોતુ્વનગઝ લોકો નરિસતરી ધમ્વ અનતઉતસાિ સાથે પાળતા. િવે એમણે સરકારરી 
દોરનરી સાથે ગોમનતનરી પ્જાને ધમ્વપહરવત્વનનરી ફરજ પાડવા માંડરી. હિનદુઓને પોતાનો 
ધમ્વ પાળવાનરી મના ફરમાવવામાં આવરી. મંહદરો અને મનસજદોને તોડરીને તયાં જ ઘણરી 
જગયાએ નરિસતરી દેવળો બંધાયાં. સામ, દામ, દંડ, ભેદ જવેા ઘણા ક્રરૂ નુસખા દ્ારા 
નરિસતરી ધમ્વ ગોઆ પર લાદવામાં આવયો. હિનદુઓને વટલાવવાનરી પ્હક્રયા ૧૫૪૨માં 
જમેણે શરૂ કરરી તે િતા ફ્ાનનસસ ઝેનવયર નામના પોતુ્વનગઝ પાદરરી. ૧૫૬૨માં ગોઆના 
એક ગામમાં સૌથરી પિેલો ક્રસૂ જાિેરમાં ખડો કરાયેલો અને આસપાસનાં ગામોમાં એને 
ઊંચકરીને સરઘસરૂપે ફેરવવાના ઉતસવનરી શરૂઆત થયેલરી. હિનદુ ધમ્વમાં દેવોનરી યાત્રા 
કાઢવાનરી જ ેપ્થા છ ેતેનું જ આ નનરૂપણ. આજ ેપણ ક્રસૂનરી આ યાત્રા ગોઆના ગ્ામ 
નવસતારમાં ચાલુ છ.ે



જરિસતી :

શિેરના કેનરિમાં પણજીનું મુખય દેવળ િતું — ચચ્વ ઑફ મૅરરી ઑફ ઇમમાકયુલેટ 
કનસેપશન. ટકેરરીનરી ટોચે ઊંચું દેખાતું એ દેવળ એટલું તાદૃશ રરીતે પોતુ્વનગઝ સથાપતય 
શૈલરીમાં િતું કે જોઈને જ િંુ નવાઈ પામરી ગઈ. નરીચેથરી બે બાજુ નવભાનજત થઈને પિોળાં 
પગનથયાં, ત્રણ ભાગે છકે ઉપર પિોંચતાં િતાં. તાજાં જ સફેદ રંગે ધોળ્ાં લાગતાં િતાં. 
ઉપર વચચોવચ દેવળનું અગ્મુખ િતું. િંુ ઉપર ચડરી. ગરીચ ઝાડ રસતો ઢાંકરી દેતાં િતાં. 
દૂર પિાડો દેખાતા િતા. દેવળનું મુખય દ્ાર બંધ િતું. બાજુમાંનું બારણું ખુલું િતું. એમાં 
જતાં ડાબરી તરફ રિેવાના ઓરડા લાગયા ને જમણરી તરફ દેવળમાં પ્વેશ આપતરી જાળરી 
િતરી. એ અટકાવેલરી િતરી, તાળું મારેલરી ન િતરી. દેવધામમાં પ્વેશવું તે ગુનો ના જ િોઈ 
શકે, એમ નવચારરી જાળરી ખોલરી િંુ અંદર ગઈ. પાછળ જ એક માણસ અંદર આવયો. 
અમે સાધારણ નવવેકથરી એકબરીજા સામે ડોકંુ િલાવયું. પછરી એ પ્ાથ્વના કરવા બેઠો ને મેં 
શાંનત જાળવરી. વેદરી પોતુ્વનગઝ રરીનત મુજબ ખૂબ સુશોનભત, સુવણ્વરંગરી અને નવશાળ િતરી. 
ઇશુના “અંનતમ ભોજન”નું સુનવખયાત દૃશય સરસ રરીતે લાકડામાં કોતરાયેલું િતું. થોડરી 
વારે િંુ બિાર નરીકળતરી િતરી તયારે બરીજો એક માણસ પ્ાથ્વના કરવા આવરી રહો િતો. 
ભનકતનરી નન:શબદ, અંગત આ રરીત મને બિુ ગમરી.

પણજીથરી નવ-દસ હક.મરી. પૂવદે “ઑલડ ગોઆ” કિેવાતું ગામ છ.ે પોતુ્વનગઝ એને 
“વેલિા ગોઆ” કિેતા ને આજ ેલોક-બોલરીમાં એને ‘ગાઁય” કિે છ.ે તયાં એટલાં બધાં દેવળ 
બંધાયાં કે પોતુ્વનગઝ િકૂમતના જમાનામાં એ “પૂવ્વ પ્દેશનું રોમ” તરરીકે જાણરીતું થયું િતું. 
આજ ેપણ દેવળો નસવાય તયાં કાંઈ જ નથરી. બસમાંથરી ઊતરરીને, બરાબર બપોરના 
તડકામાં, એ દેવળોનરી વચમાં િંુ જઈ ઊભરી. તયાં ચિા-નાસતા ને ઠડંાંપરીણાં માટનેરી એક 
િાટડરી િતરી ને બેએક ફેહરયા લારરી લઈને ઊભા િતા. મોટાં મોટાં કમપાઉનડ બધરી તરફ 
દેખાતાં િતાં, પણ િતાં ખાલરી ખાલરી. પ્વાસરીઓ બિુ નિોતાં. કદાચ મધયાિનનો સમય 
િતો તેથરી.

સૌથરી પિેલાં િંુ “બોમ નજસસનરી બાનસનલકા” તરફ ગઈ. અિીં બાળ ઇશુ તરરીકેનું 
પ્નતસથાપન છ.ે ૧૫૮૫માં બંધાઈ રિેલા આ દેવળનું અગ્મુખ તદ્દન કાળું િતું, પણ 
અંદરનરી મુખય વેદરી પોતુ્વનગઝ શૈલરી પ્માણે સુંદર, સુશોનભત અને સુવણ્વરંગરી િતરી. 
ભારતનરી તેમજ નવદેશભરનરી નરિસતરી પ્જામાં આ દેવળ એક યાત્રાસથાન બનેલું છ,ે કારણ 
કે એનરી અંદર આદ્ય ધમ્વપ્ચારક ફ્ાનનસસ ઝેનવયરના મૃતદેિ સાથેનું કફન પધરાવેલું છ.ે 



એને માટનેરી રજત મંજૂષા ઇટાનલયન પાદરરી માસ્તેલરીના કિેવાથરી ૧૬૩૭માં કંડારાયેલરી. 
એ સમયે તો એના પર રતનો પણ જડાયેલાં. એનરી બધરી તરફ આ ધમ્વગુરના જીવનના 
અગતયના પ્સંગો કોતરાયા છ.ે એનરી આગળ એમનરી રજત-પ્નતમા ઉપનસથત છ.ે અનય 
સથાને એમનરી લાક્ષનણક કાષ્ઠપ્નતમા છ ે અને દરીવાલો પર એમણે કરેલા ચમતકારો 
નનરૂપતાં નચત્રો લટકાવાયાં છ.ે

ફ્ાનનસસ ઝેનવયર ૧૬૨૨માં ‘દેવાતમા’નું નબરૂદ પામેલા ને તયારથરી એમના 
આશરીવા્વદ પામવા માટ ેભકતો દેવળમાં ભરીડ કરતા રિે છ.ે દર દસ વષદે એક વાર એમના 
નટિપ્ાણ, અનતપનવત્ર દેિાંશને િજારો ભકતોના દશ્વનાથદે પ્દનશ્વત કરવાનરી પ્થા અનેક 
વષયોથરી ચાલુ રિરી છ.ે (પણ તયાં મને જાણવા મળ્ું કે આ પ્સંગ ૧૯૯૪માં છલેરી વાર 
ઉજવાશે.) દેવાતમાના દેિાંશ કપૂર કે બરીજા કોઈ રિવય વગર રાખવામાં આવેલા છ ેને એ 
ધરીરે ધરીરે સંકોચાતા, ગળતા રહા છ.ે વળરી, એ એટલા સૂકા પડરી ગયા છ ેને જજ ્વહરત થઈ 
ગયા છ ેકે સિેજ પણ િલનચલન અથવા લોકોના શ્વાસોચછ્ાસથરી એ સાવ ભાંગરી પડ ે
તેમ છ.ે એકસો વષ્વ પિેલાં આ દેિાંશનરી નસથનત કેવરી િતરી તે દશા્વવતું એક નચત્ર દેવાતમા 
ઝેનવયરના સથાનકનરી નજીકમાં લટકે છ.ે

આ નવનશટિ ધમ્વનગર ગાઁયનરી મુલાકાતે નામદાર પોપ પાયસ બારમા ૧૯૫૩માં 
આવેલા ને એને એક સોનાનું ગુલાબ ભેટ આપેલું. તે પણ બોમ નજસસના આ દેવળમાં 
સાચવરીને રખાયેલું છ.ે નરિસતરી ધમ્વને લગતરી કળા અને ઇનતિાસના અગણય નમૂના 
ગાઁયમાં ઉપનસથત એ બધરી જ પ્ાચરીન ઇમારતોમાં જોવા મળે છ.ે કેટલુંક સારરી નસથનતમાં 
છ,ે કેટલુંક ખોરવાયેલું પડયું છ;ે કયાંક સમારકામ ચાલે છ,ે થોડુકં તાજુ ંધોળાયેલું છ.ે 
પ્સંગોપાત - ધાનમ્વક ઉતસવો દરનમયાન - ગાઁયનો આ અનદ્તરીય નવસતાર ભનકત, ઉમંગ 
અને લોકમેદનરીથરી ઉભરાતો જરૂર િશે, પણ બાકરીના હદવસોમાં એનું વાતાવરણ શાંત 
રિેતું લાગે છ.ે

મેં ધરીરે ધરીરે, નનરાંતે બધરી ઇમારતો જોઈ. જટેલું જોયું તેનરી બધરી નવગતો વણ્વવવા 
બેસું તો ઘણું લખાય. દૂરના એક જમાનામાં આ પ્દેશમાં આહદલ શાિ રાજાનાં મિેલ, 
મનસજદ ને રાંગ-બુરજો િતાં. એ બધાંનરી તો નનશાનરીઓ પણ િવે ભાગયે જ રિરી છ,ે 
પણ એ પછરી પોતુ્વનગઝ નવજતેાઓએ બાંધેલાં અસંખય દેવળો, મઠ ને નવિારો, ધમ્વનશક્ષણ 
માટનેરી શાળાઓ, ઉપરાંત જાિેર ઇમારતો, જવેરી કે રાજયસભા, નયાયાલય, ટકંશાળ, 
િૉનસપટલ, શસ્તાગાર ઇતયાહદમાંનું પણ ઘણું આજ સુધરીમાં નાશ પામયું છ.ે એક કાળનરી 
જાિોજલાલરીનરી કલપના કરવરી પણ મુશકેલ લાગે. વળરી, સવતંત્ર ભારતમાં એવરી કલપના 



કદાચ અસથાને અને અનુનચત પણ બને.

રસતાનરી સામરી બાજુએ ખૂબ મોટા, સરસ, ફૂલ-ઝાડવાળાં બગરીચા જવેા કમપાઉનડમાં 
રાટિ ટ્રરીય પુરાતત્વ નવભાગ દ્ારા સંરનક્ષત એવરી કેટલરીક ઇમારતો છ.ે એમાં સોળમરી સદરીમાં 
બંધાયેલું “સે કૅનથડટ્રાલ” મુખય છ.ે કેનરિમાંનરી અનગ્મ વેદરી ઉપરાંત બંને બાજુ થઈને 
બરીજાં ૧૪ નાનાં સથાનકો તથા વેદરીઓ છ.ે ૭૬ મરીટર લાંબા ને ૫૫ મરીટર પિોળા 
આ મિાદેવળનરી ગણતરરી એનશયામાંના બૃિત્તમ દેવળોમાં થાય છ.ે પાછલા દાદરાના 
સૂનકારમાં, ધગધગતા ધોળા તડકાનરી નરીચે ફૅશન-પોષાક પિેરેલરી યુવતરીઓના ફોટા 
લેવાઈ રહા િતા.

બાજુમાં દેવાતમા ફ્ાનનસસ ઑફ અનસનસનું દેવળ િતું. અંદરના લાકડામાંથરી બનેલા 
સતંભ અને ફૂલોનરી કોતરણરી િવે ગુલાબરી રંગનાં દેખાતાં િતાં. ઉપરનો સોનેરરી રંગ 
કયારનો ઊખડરી ગયો િતો. શાંત, શરીતળ એ ખાલરી સથાન મને બિુ ગમયું. મેનયુલાઈન 
શૈલરીનું એનું મુખય પ્વેશદ્ાર એ સથાપતયનું એકમાત્ર ઉદાિરણ બચરી રિેલું છ.ે અંદર 
મુખય વેદરીનરી દરીવાલો પર આ દેવાતમાના જીવનનાં દૃશયો, લાકડાં પર ચરીતરેલાં સુંદર 
નચત્રોમાં પ્દનશ્વત થયેલાં છ.ે કમાનવાળરી એનરી છત પર પણ શોભાકૃનતઓ મોજુદ છ.ે 
એનરી આખરી ફશ્વ કફન-પથથરોથરી બનેલરી છ.ે મોટા પોતુ્વનગઝ અફસરો અને અગતયનરી 
વયનકતઓને અિીં દફનાવવામાં આવેલરી છ.ે આ બધરી બાબતોનરી જાણ મને કે. કે. મિમમદ 
પાસેથરી થઈ. તયાંના પુરાતત્વ નવભાગના એ વડા છ.ે નજીકમાં જ બે નાનકડા ઓરડાના 
કામચલાઉ ખોરડામાં પતનરી અને દરીકરરી સાથે રિે છ.ે ખૂબ ખંત અને નનષ્ઠાથરી ઘણું કામ 
કરરી રહા છ.ે

હિન્ુ :

ગોમનતનો ઉલેખ સકંધપુરાણ અને મિાભારતના ભરીષમપવ્વમાં જોવા મળે છ.ે 
એક કથા એવરી છ ે કે પૃથવરીને નક્ષત્રરી કયા્વ પછરી પરશુરામે ગોઆનરી ભૂનમપટ્ટરી એમણે 
પોતાને માટ,ે ક્ષનત્રય િતયાના પ્ાયનશ્ચતનું તપ કરવા માટ ેરાખરી. વળરી, બનલયજ્ કરવા 
માટ ેબ્ાહ્મણોને ઉત્તરમાંથરી એમણે બોલાવયા. કાશમરીર અને સરસવતરી નદરીને હકનારેથરી 
આવયા િોઈ એ બધા ગૌડ સારસવત કિેવાયા. ગોઆમાં જ એ બધા સથાયરી થયા અને 
સાંતા-દુગા્વ, મંગેશ, મિાલસા, નાગેશ, નરનસંિ, દામોદર, સપ્કોટશે્વર વગેરે અનેક દેવ-



દેવરીઓનરી એમણે સથાપના કરરી. સોળમરી સદરીના મધયકાળ દરમયાન પોતુ્વનગઝ સત્તા 
તરફથરી હિનદુધમગીઓ પ્તયે અતયાચાર તથા મંહદરખંડન શરૂ થતાં ઘણરી દેવપ્નતમાઓ 
ફોનડા, હડચોળરી જવેાં દૂરનાં સથાનો પર ખસેડરી દેવાઈ. એમાંનરી કેટલરીક પુન:સથાનપત થઈ 
પણ િશે. પરંતુ ગોઆના પ્ાચરીન મંહદર સથાપતયના મોટા ભાગના અવશેષ પોતુ્વનગઝ 
દેવળો અને મુંબઈ-હદલિરી જવેાં શિેરોનાં કળાલયોમાં જ િવે જોવા મળે છ.ે ‘ઓલડ 
ગોઆ’ના સંગ્િાલયમાં કેટલરીક અસંભવ સુંદર કળાકૃનતઓ સચવાયેલરી છ.ે બાકરી તો, 
તાંબડરી સુરલા નામનરી દહરયાકાંઠાનરી એક જગયાએ ૧૩મરી સદરીનું એક નશવમંહદર અખંડ 
અવસથામાં બાકરી બચયું છ.ે

એક હદવસ ગોઆનાં ગામડાંમાં ફરતાં ફરતાં મેં વળરી થોડરી પૂછતાછ કરેલરી ને 
એ સારં જ થયંુ, કારણ કે “િા, જૂનું કશુંક નજીકમાં છ ેખરં”, એમ કિેવામાં આવેલું. 
ધૂનળયા રસતે ફરરી બેએક વાર પૂછલેું. ગામથરી દૂર, ઝૂંપડાં જવેાં થોડાં ઘરનરી પાછળ, 
નાનરી ગલરીમાં, કાંટા-ઝાંખરાંનરી વચમાં, માથા વગરનો એક નંહદ પડયો િતો. કેટલાક 
નાના છોકરાઓ શાળાથરી પાછા ફરરી સૂકા જગંલમાં િજી અંદર એમના ઘર તરફ જતા 
િતા. મારરી કે નંહદનરી સામે કોઈએ જોયું પણ નિીં. આજનું આ ચાંદોર ગામ તે જ ૧૧મરી 
સદરીનું પાટનગર ચંરિપુરરી. કદમબ રાજાઓએ અગતયનું નશવમંહદર અિીં બંધાવેલું. એનું 
આ ભગ્ન સૂચન બાકરી રહું. રાટિ ટ્રરીય પુરાતત્વખાતાએ એનરી પાસે િવે ‘સંરનક્ષત ખંડરે’નું 
એક નાનું, ઝાંખું પડરી ગયેલું પાહટયું મૂકયું છ.ે કાળા પાષાણનો બનેલો આ નંહદ જો આખો 
િોત તો ઘણો મોટો ને સુંદર િોત. ૧૧મરી-૧૨મરી સદરી પછરીનાં નંહદ સથાપતયો પર ઘણું 
વધારે સુશોભન ને અલંકારતવ િોય છ,ે જયારે ચાંદોરના આ નંહદ પર બે જ િારમાળા 
કોતરાયેલરી િતરી. ગુજરાતના શયામળાજી ગામ પાસેના, ૭મરી સદરીમાં બનેલા નંહદનરી સાથે 
આ નશલપ મળતું આવે છ ેએમ નવદ્ાનોએ પુરવાર કયુું છ.ે

ગોઆના પ્ાચરીન ઇનતિાસ સાથે અચાનક આમ, ગુજરાતરી ઓળખ િોઈ મારં 
સંધાન થતાં મનમાં િંુ થોડરી િરખાઈ પણ ખરરી!

ગોઆમાં પિેલવિેલું શાંતા-દુગા્વનું મંહદર જોયું તેથરી એનું નવરચન નવનશટિ 
અને નવસમયકારક લાગેલું. પછરી જોયું કે એ ગોઆનું લાક્ષનણક હિનદુ સથાપતય િતું. 
અભયાસરીઓ એને “ઇનનડયન હક્રનશ્ચયન બારોક આટ્વ”ના નામથરી વણ્વવે છ.ે એમાં મરાઠા 
મંહદર સથાપતયનરી અસર છ,ે તે ઉપરાંત, તે સમયના તયાંના મુનસલમ અને નરિસતરી 
સથાપતયનો પ્ભાવ પણ સૂક્મ-સપટિ રરીતે એનરી અંદર વણાઈ ગયો છ.ે આ રરીતે, ગોઆનાં 
હિનદુ ધમ્વસથાનો નત્રનવધ સથાપતય પ્કારનો અનનય સમનવય સજ દે છ.ે



દરેક મંહદરના સૃનવસતૃત પ્ાંગણને ફરતો ઊંચો કોટ િોય છ ેને એના મુખય દ્ાર 
પર નૌબતખાના િોય છ.ે આ દરીવાલનરી બિારનરી તરફ મોટો કંુડ િોય છ.ે ચોગાનનરી 
વચચોવચ મુખય મંહદર શોભતું િોય ને બાજુમાં વૈતાળ, કાલભૈરવ જવેા લોકદેવતાનાં 
સથાનક િોઈ શકે. તે પછરી બંને તરફ ધમ્વશાળાના સળંગ ઓરડા બાંધેલા િોય. એમાંના 
બેત્રણ કાયા્વલય તરરીકે વપરાય. શાંતા-દુગા્વ મંહદરના કાયા્વલય પાસે સૂચના િતરી કે બધાં 
ભકતોએ પૂજા નોંધાવવરી અને દાન આપયાનરી રસરીદ લેવાનું ચૂકવું નિીં. િોંનશયાર પૂજારરી 
વચમાં પૈસા “ખાઈ”ના જાય તે માટનેરી આ તકેદારરી િશે! છલેે, પાછળ જમવા માટનેરી 
સગવડ િોય. દસ-બાર રૂનપયામાં જોઈએ તેટલું ભોજન મળે.

મુખય મંહદરનરી બરાબર સામે ‘તુલસરી-વૃંદાવન’ િોય. આ કયારરીનરી મોટરી બાજુઓ 
પર ગણેશ, કૃષણ, સવનસતક, ઓમકાર વગેરે ચરીતરેલાં િોય. સૌથરી વધારે નવાઈ મને 
પૅગોડા આકારનો સતૂપ જોઈને થયેલરી. એમાં કાંઈ ઝરીણરી કારરીગરીરરી ના િોય. જાડુ ંજાડુ ં
બનાવેલું લાગે. ઇંટોથરી. સફેદ ધોળેલું િોય. છ-સાત માળ ને ઉપર નાનો ઘુમમટ િોય. 
ષટકોણ રચનાના દરેક માળે છ નાના ગોખલા કરેલા િોય. ઉતસવ દરનમયાન તયાં 
દરીવા મુકાતાં િશે એમ લાગે. આમાં મનસજદના નમનાર ઉપરાંત બૌદ પૅગોડા પ્તયેનરી 
અનુકરણવૃનત્ત જણાઈ આવે. થાંભલા અને કમાનોમાં પણ ઇસલાનમક સથાપતયનું પ્નતનબંબ 
પડલેું િોય છ.ે વળરી, મંહદર પર નશખરને બદલે ઘુમમટ િોવો તેમાં અને ત્રણ મંડપખંડનરી 
રચનામાં પોતુ્વનગઝ દેવળોમાંથરી પ્ાપ્ થયેલું નનયોજન છતું થાય. દ્ાર પર જડલેાં ચાંદરીનાં 
પતરાં પરનરી નચત્રકૃનતઓનું નનરરીક્ષણ કરતાં હિનદુ, ઇસલાનમક અને નરિસતરી — એમ ત્રણે 
કળા પ્કારનાં રેખાંકન દૃનટિગોચર થાય.

રામનાથ, મંગેશ વગેરે મંહદર આ જ રચના સંપુટને અનુસરેલાં છ.ે આગળ જતાં 
નરનસંિ મંહદરનરી સંજ્ા જોતાં તયાં જવાનું નક્કરી કયુું તે ઘણું જ સારં થયું. એકદમ વળરી 
જઈને નાનો રસતો દૂર દૂર કયાંનો કયાં ગયો. આ મંહદર ન િતું કોઈ નકશામાં કે નિોતરી 
પ્વાસરી બસો તયાં આવતરી. પણ એ િતું પ્ાચરીન અને અનધપ્માનણત. ચોગાનમાં પ્વેશતાં 
એક નાનરી પાઠશાળા િતરી અને મંહદર સાથે સંકળાયેલાં કુટુબંો સાથે રિેવાના થોડા 
ઓરડા િતા. થોડાં પગનથયાં પછરી આવતો ચૉક ખાલરી િતો, મંહદર સાવ શાંત િતું. 
બરીજાં કરતાં ઘણરી ઓછરી ચાંદરી િતરી એના ગભ્વગૃિનરી બિાર. દરીવાલો પર રંગરીન ફૂલોનાં 
ચરીતરામણ િતાં. કાગળમાંથરી કાપરી-ચરીતરરીને બનાવેલા ધજાગરા બધે લટકાવેલા. આવતરી 
કાલે તયાં કોઈ ઉતસવ થવાનો િતો. ગોઆનાં મંહદરોમાં ઉતસવો, રથયાત્રા, સંગરીત-નાટક 
વગેરે થતું જ રિે છ.ે એમાંનો એક પણ જોવાનો સુયોગ મને પ્ાપ્ ના થયો. રાતે નવ-દસ 
વાગયે તો શરૂ થાય, તેથરી એકલાં એમાં િાજરરી આપવાનું શકય ના લાગયું.



J

સીમા-સીમારંતરે

દેશ તો આપણો પોતાનો જ, પણ એના ખૂણેખૂણામાં જવું કેટલું મુશકેલ. ઉત્તર-
પૂવ્વ ભારત તો જાણે દૂરથરીયે દૂર. જમરીનનરી કેટલરી નાનકડરી એક પટ્ટરી એ પ્દેશને દેશના 
મુખયભાગ સાથે જોડ ેછ.ે એને માટ ેમરઘરીનરી પાતળરી અમથરી ડોકનરી ઉપમા વારંવાર મને 
સૂઝતરી રિે છ.ે નકશામાં જોઉં છુ ંને જીવ બળે છ ે— જાણે બિુ કૃનત્રમ રરીતે દેશ સાથે 
આ પ્દેશને જોડવામાં આવયો છ.ે મરઘરીનરી ડોક મરડરી નાખરીએ તો તે છૂટરી પડરી જાય. 
કશુંક આવું નકશામાં જોતાં લાગયા કરે છ.ે એક રરીતે બાંગલાદેશ ભારતના ભાગોનરી 
વચમાં ભીંસાઈ ગયો લાગે છ,ે તો બરીજી રરીતે એ કૈંક વચમાં પડતો લાગે છ.ે ભૂનમ એક 
જ છ ેને લોકો પણ કયાં જુદા છ?ે છતાં, એ પરદેશ છ.ે એને કારણે ઉત્તર-પૂવ્વ ભારત 
દેશના કેનરિથરી ઘણું નવખૂટુ ંપડરી જાય છ.ે દેશના જનસાધારણ માનસમાંથરી પણ એ પ્દેશ 
નવસરાયેલો રિે છ.ે ઉત્તર-પૂવ્વનાં સાત રાજયોના સમાચાર આપણને બિુ સપશ્વતા નથરી, 
જાણે કોઈ અજાણરી જગયાઓનરી વાત ના િોય! દેશ તો આપણો પોતાનો જ, પણ એ પ્દેશ 
લાગે, દૂરના પર-દેશ જવેો. જો ટટ્રને દ્ારા હદલિરીથરી નરીકળરીને ઉત્તર-પૂવ્વના નવસતારમાં જવું 
િોય તો ઓછામાં ઓછા બે હદવસ થાય. આસામનું ગુવાિાટરી ઉત્તર-પૂવ્વનું પ્વેશદ્ાર 
કિેવાય પણ આમ તો ઉત્તર બંગાળથરી જ ઉત્તર-પૂવ્વ ભારતનો નવસતાર શરૂ થઈ ગયેલો 
ગણાય. હદલિરીનરી સરખામણરીમાં કલકત્તાથરી ગુવાિાટરી નજીક લાગે પણ બારસો માઈલ 
તો ખરા જ. મેં ભૂનમમાગદે નિીં જતાં કલકત્તાથરી નવમાનમાગદે જવાનો નવચાર રાખયો િતો. 
આરંભથરી જ સમય ખોટરી રરીતે ખચા્વવા માંડ ેતો અધરીરા થઈ જવાય!

કયાં કયાં જઈશ ને કેટલું ફરરીશ તે મારા મનમાં પણ તદ્દન સપટિ નિોતું પણ 
બત્રરીસ-પાંત્રરીસ હદવસે તો અમદાવાદ પિોંચરી જવા ધારતરી િતરી. નયૂયૉક્વથરી કલકત્તા ગઈ 
િતરી ને તયાંથરી સરીધરી જ ઉત્તર-પૂવ્વ જવાનરી િતરી તેથરી આમ તો ઘેર પિોંચતાં ચાલરીસ-
બેતાલરીસ હદવસ થવાના િતા. અગણય દેશોમાં એકલરી ફરરી છુ ંપણ ભારતમાં એકલાં 
ફરવાનરી હક્રયા કોઈક જુદું જ સાિસ િોય તેમ લાગયા કરતું િતું. ફરવાનો કોઈ કાય્વક્રમ 
નક્કરી નિોતો, રિેવાનરી કોઈ જગયા નક્કરી નિોતરી. બસ, ‘રામ-ભરોસે’ નરીકળરી પડવાનરી 
િતરી! ભાઈ-ભાભરીને કિેલું કે તાર કરતરી રિરીશ.



એ પ્દેશમાં તયારે ખૂન જ નિીં, અપિરણ પણ ઘણાં થતાં િતાં. કતા્વએ કિરી 
રાખેલું કે, “તારં કોઈ અપિરણ કરશે તો છોડાવવા પૈસા નિીં આપું.” મેં કિેલું કે, “િંુ 
ભારતરીય છુ ંને સામાનય વયનકત છુ.ં મને કોણ ઉપાડરી જવાનું છ?ે” પણ ખરેખર જો કાંઈ 
થાય તો બધરી મજાક ભૂલરી જવાય. તદ્દન નનદયોષ લોકો પણ કયાં િેરાન નથરી થતા? પણ, 
“હિંમતે જનાના, તો મદદે સરકારે-મહદના” એ મારો સવ-રનચત ગુરમંત્ર છ ેઅને તે સાચો 
પણ પડતો રિે છ.ે

સૌથરી પિેલાં િંુ મનણપુર જવાનરી િતરી ને પછરી જયાં જવાશે તયાં જઈશ ને છલેે 
ગુવાિાટરી અથવા બાગદોગરાથરી હદલિરી પિોંચરી જઈશ — એવો સાધારણ ખયાલ િતો. 
ઉત્તર-પૂવ્વમાં પ્વેશ અને એનરી નવદાય નવમાનમાગદે કરવા ધાયુું િતું. નત્રપુરા અને નમઝોરમ 
— એ બે રાજયો પિેલેથરી જ રિેવા દરીધાં. કેટલો લોભ કરં? ને “કશું બાકરી તો રાખવું 
જ, જથેરી નજર ના લાગે.” એમ િંુ મજાકમાં કિેતરી પણ િતરી.

જતરી ગઈ તેમ તેમ રસતા આગળ લઈ જતા ગયા ને એમ કરતાં એવું સરસ ફરરી 
કે મન સંતુટિ થયું. મનણપુર, નાગાલૅનડ, અરણાચલ પ્દેશ, આસામ ને મેઘાલય તો થયાં 
જ, પણ ભુતાન અને નસનક્કમ પણ થયાં. ને છલેે ઉત્તર બંગાળ પણ ગઈ.

કોઈ પાસે બિુ માહિતરી િોય જ નિીં. ટહૂરસટ ઑહફસોમાં તો જાણે કોઈ કશું જાણતું 
જ ના િોય. ગુવાિાટરીનરી ઑહફસમાં ચાર-પાંચ છોકરરીઓ બેઠરી બેઠરી વાતો કરતરી િતરી. 
બેએક કશુંક ગૂંથતરી િતરી. િંુ પૂછવા ગઈ તો એક તો ખૂબ ગુસસે થઈ ગઈ. કિે, “અમે 
તમને શિેરનરી ટહૂરસટ માટનેરી જગયાઓ નવષે કિરીએ. જો લાઈબ્ેરરી કયાં છ ેને મયુનઝયમ 
કયાં છ ેતે જાણવું િોય તો ઑહફસર પાસે જાઓ.” એટલે કે એને પોતાના શિેરનરી જ 
ઓળખાણ નિોતરી ને નિોતો એને પોતાના કામમાં સાચો રસ.

આ તો ઊગતા સૂય્વનરી ભૂનમ, ઉદયનગહરનું પ્કાશોજજવળ લલાટ, પણ આ ધરતરી 
સરિદોથરી બંધાયેલરી છ,ે જાણે રૂંધાયેલરી છ.ે સરિદના વાતાવરણનો આપણને ખયાલ 
નથરી, જોકે ગુજરાત ને રાજસથાનને અડરીને પાહકસતાનનરી સરિદ ખરરી. છતાં પનશ્ચમ 
ભારતમાં રિેતા આપણને સરિદરી ભીંસનો બિુ અનુભવ નથરી િોતો. ઉત્તર-પૂવ્વનાં 
રાજયોનરી ભૌગોનલક નસથનત ખાસસરી જુદરી જ છ.ે એમનરી હકનારરીઓ ઉપર બરીજા દેશો 
ઝળુંબે છ.ે નત્રપુરા તો બાંગલાદેશનરી કૂખમાં જ છ.ે મેઘાલય આસામનરી કૂખમાં ગોઠવાયેલું 



છ.ે એ બંને રાજયો અને બંગાળ પણ બાંગલાદેશને અડરીને છ.ે નમઝોરમ, મનણપુર અને 
નાગાલૅનડનરી પછરીતે બમા્વ આવેલું છ.ે અરણાચલનો વળાંકવાળો પ્દેશ બમા્વ ઉપરાંત 
નતબેટરી ચરીનનરી બાથમાં છ.ે

આ નસથનતનરી ગંભરીરતા અનેકનવધ છ.ે બાંગલાદેશમાંથરી સરિદરી છીંડાં વાટ ે
નનરાનશ્તોનો ધસારો રિે છ,ે તો બમા્વમાંથરી કૅફરી પદાથયો, શસ્તો વગેરે ગેરકાનૂનરી ચરીજો 
ભારતમાં આવે છ.ે ચરીનના આક્રમણનો ભય તો આ સરીમાનતે ખરો જ. કેનરિ સરકાર 
માટ ેઆ એક તરીક્ણ ધારવાળું, માથા પર તોળાયેલું ખડગ છ.ે ચરીનને ભારતમાં ઘૂસરી 
જતું અટકાવવા તો નસનક્કમને ભારતે કબજ ેકરરી લરીધું. નસનક્કમમાં િજી રાજકુટુબં છ ે
પણ રાજનૈનતક અને ભૌગોનલક રરીતે તે ભારતનો ભાગ છ.ે નયૂયૉક્વમાં મને નસનક્કમનરી 
રાજકુમારરી મળરી ગઈ િતરી. નસનક્કમનરી સવતંત્રતા માટ ેએ પૈસા — એટલે કે ફાળો ભેગો 
કરે છ.ે પોતાને એ ભારતરીય નથરી ગણતરી. મોઢુ ંબગાડરીને મને કિે કે, “તમે ઇનનડયનોએ 
નસનક્કમને જ ેરરીતે પડાવરી લરીધું તે જરાયે સારં નથરી કયુું.”

ભારતમાં ભ્રમણ કરરીએ તેમ ભારતનરી વાસતનવકતા છતરી થતરી જાય. સરિદરી 
વાસતનવકતાના સવાદ માટ ેતો આપણે તૈયાર જ ના િોઈએ. િંુ તો નિોતરી જ. મનણપુર 
પિોંચરી એના બરીજ ેજ હદવસે એનો સિેજ સવાદ પામરી. િંુ ભારતમાં જ િતરી અને 
ભારતરીય િતરી. તેથરી નન:શંક થઈને, નનભ્વય રરીતે ઇમફાલમાં ફરતરી િતરી. એ સવારે કાંચરીપુર 
જવા બસ લરીધરી. મનણપુર યુનનવનસ્વટરી આ નવસતારમાં છ.ે શિેરથરી પોણો કલાક-કલાક 
દૂર. તયાં એક મંહદર પણ છ ેએમ કોઈએ મને કિેલું. બસમાંથરી ઊતરરીને જમણરી બાજુના 
રસતે ચાલવા માંડરી. ગવન્વર મુલાકાતે આવવાના િતા. તેથરી બે-ચાર પોલરીસ પિેરો ભરતા 
િતા પણ કોઈને કશું પૂછતા નિોતા. યુનનવનસ્વટરીનાં મકાનો અિીં છૂટાંછવાયાં છ.ે બધે 
ઘાસ ઊગરી ગયેલું જણાય. વધરી ગયેલા ઘાસવાળરી અવાવર બાગ જવેરી એક જગયાનરી 
વચમાં ટોપરી વગરના નિેરનું અધ્વદેિરી પૂતળું છ.ે એનરી સામે પણ કોઈ જોતું લાગતું નથરી.

દૂર પિાડો દેખાતા િતા. મંહદર પણ એક ટકેરરી પર િતું. ચડવાનો રસતો બિુ 
કહઠન કે લાંબો નિોતો. લગભગ ઉપર આવરી ગઈ િતરી. છલેો ઢાળ ચડવામાં િતરી, તયાં 
અચાનક ઊંચું જોયું તો આનમ્વનો માણસ ઉપરથરી મને જોતો િતો. થોડાં પગલાં ભયાું પછરી 
બરીજો સંત્રરી દેખાયો. એણે મને પૂછયું, “કયાં જવું છ?ે” બને તેટલા સવાભાનવક અવાજ ે
મેં કહું, “મંહદરે”. એ પિેલાને પૂછવા ગયો. એણે રજા આપરીને િંુ ઉપર ચડરી. નાના 
ઓરડા જવેાં બે મકાન િતાં. એમાં આ સૈનનકો ઊઠતા-બેસતા િશે. વષયોથરી અિીં આ 
નનરરીક્ષણથાણું છ ેને છ-આઠ જણ િંમેશાં અિીં ડયુટરી પર છ ેએમ પિેલાએ મને કહું. એ 



ઉપરરી જવેો િશે. મારા પર નજર રાખતો ગયો ને પાછળ પાછળ ફરતો ગયો.

મંહદર નાનકડુ ંછ.ે બિાર સરસ ફળો ઉગાડયાં છ.ે ચારે બાજુ પિાડ દેખાય છ ે
ને દૂરનરી જમરીન તાજી લરીલરી છ.ે શાંનતથરી થોડરી વાર બેસાય એવરી જગયા છ.ે મંહદરમાં 
દેવદેવરીના સામાનય ફોટા અને રમકડા જવેું નાનું, નવું એક નશવનલંગ છ.ે જાણે ભગવાનનું 
તો બિાનું. ઉપરથરી આ ‘જવાન’નરી ઝરીણરી નજરના પરરીક્ષણનો ભોગ બનવાનું.

મને ઘણા પ્શ્ો પૂછયા : “કયાંથરી આવો છો? એકલાં છો? ઇમફાલમાં ઊતયાું છો?” 
પછરી કિે, “અિીં આવવાનરી પરનમટ લરીધરી િશે ને?” ગભરાયા વગર, આતમનવશ્વાસથરી 
મેં કહું, “િા, નાગાલૅનડ જવાનરી પરનમટ લઈ લરીધરી છ.ે” વધારે પ્શને અટકાવવા િંુ 
જવા માંડરી તો પેલો કિે, “આ બૅગમાં શું છ?ે” મેં કહું, “જોવું િોય તો જોઈ લો.” એ 
તોછડાઈથરી બોલયો, “જતાં પિેલાં સંત્રરીને બતાવરી દેજો.” નાનો ખભાથેલો િતો. એમાંનરી 
વસતુઓ સંત્રરીએ થોડરી ઉથલાવરીને જોઈ લરીધરી. િંુ નરીચે ઊતરવા માંડરી. આંખના ખૂણામાંથરી 
જોયું તો ભેખડ પરથરી ત્રણ જણા મારરી પરીઠને તાકરી રહા િતા.

કેવું લાગે? એકલરી સ્તરી એટલે જ જાણે શંકાસપદ. બિુ નવનચત્ર ભાવ થયો આ 
બનાવથરી. જાણે કશરી િલકરી નજરથરી મને જોવામાં આવરી કે પછરી િંુ બચરી ગઈ?

ભારતનરી સરીમા પરના સૈનનકો કેટલું કહઠન જીવન જીવે છ ેને કેટલરી મુશકેલરીઓ 
વેઠ ેછ ેતે નસનક્કમમાં જોવા મળ્ું. સાડા બાર િજાર ફરીટનરી ઊંચાઈ પર છાંગું નામનું 
તળાવ છ.ે ચરીનનરી સરિદથરી એ દસેક જ માઈલ દૂર છ ેને નકશામાં એનરી કોઈ હદશા 
બતાવાતરી નથરી. આ અતયંત આરનક્ષત નવસતાર છ.ે નસનક્કમ પ્વાસખાતાનરી જ નમનરીબસ 
પ્વાસરીઓને તયાં લઈ જાય છ.ે ફોટા પાડવાનરી તો શું પણ તયાં કૅમેરા લઈ જવાનરી પણ 
સખત મનાઈ છ.ે નમનરીબસમાં કોઈ પાસે કૅમેરા રિરી ગયો િોય તો નથુલા ચૅક-પોઈનટ 
પર તે મૂકરી દેવો પડ ેછ.ે

એમ તો ગાનતોકથરી બે-ત્રણ માઈલ દૂર જતાં જ લશકરરી નવસતાર શરૂ થઈ જાય છ.ે 
પિાડોના ઢોળાવ પર નાનરી નાનરી અનેક પતરાંનરી બનાવેલરી કૅનબનો દેખાય છ.ે પહરસરમાં 
ભળરી જાય તે માટ ેએમને કથથઈ ને લરીલા રંગે રંગવામાં આવરી છ.ે વરીજળરી પણ તયાં 
િોય એમ લાગયંુ નિીં. આટલરી ઊંચાઈનરી ઠડંરીમાં, થરીજાવરી દેતા વરસાદ કે બરફમાં આ 
‘જવાનો’ િંૂફ કઈ રરીતે પામતા િશે?



ચોતરફ પવ્વતો દેખાય છ.ે િાર પછરી િાર, વચમાં ભરીનું ધુમમસ અને સફેદ વાદળ, 
સુંદર, સવપનવત્ દૃશય છ.ે નરીચે ગાનતોકમાં સવાર સવચછ ને સૂય્વ સપંહદત છ.ે થોડરી વાર 
કાંચનઝાઁગા અને નસનનઓલચુનાં મિાનશખરો દશ્વન આપરી રિે છ.ે પછરી દસ િજાર 
ફરીટ પર બધું સૂકંુ, પાષાણમય ને રક્ષ બનરી જાય છ.ે રસતાનરી એક તરફના ઢોળાવો પર 
િલકો બરફ પડલેો છ.ે અડધા હદવસનરી સફર માટ ેજગયા સારરી છ.ે વસવા માટ ેને ફરજ 
બજાવવા માટ ેબિુ દુષકર છ.ે

છતાં, દસ િજાર ફરીટ પર થાગુ ગામે એક સરકારરી પ્ાઈમરરી શાળા છ.ે શાળા 
એટલે એક નાનું, પતરાંનું બનાવેલું ઝૂંપડા જવેું મકાન. ચરીનનરી સરિદથરી આ જગયા 
પાંચેક જ માઈલ દૂર છ.ે છાંગુ તળાવ બિુ મોટુ ંનથરી, પણ કેટલું ઊંડુ ંછ ેતે કોઈ જાણતું 
નથરી ને તેથરી એ પનવત્ર-પૂજનરીય બને છ.ે એનરી આસપાસ લોકવાયકા વણાય છ.ે જમે 
કે એના તનળયે એક સુવણ્વમંહદર છ,ે આમાં સતત પાણરી આપોઆપ વહા કરે છ ેવગેરે. 
હકનારાનરી એક તરફ બધા જ િોદ્દાના સૈનનકોએ ભેગા થઈને બનાવેલું મકાન છ.ે

નસનક્કમ આવતાં ઘણરી જગયાએ ‘સવનસતક’ શબદ વાંચેલો ને આકૃનત જોયેલરી. એનો 
ભાવાથ્વ શું છ ેતે તો ‘િૅડકવાટ્વસ્વ સવનસતક’નરી સંજ્ા વાંચરી તયારે સમજાયો. નસનક્કમમાંનરી 
લશકરરી કાય્વવાિરીના કેનરિનું આ નામ છ.ે પછરી તો ‘સવનસતક’નું ગૌરવ કરતાં ઘણાં સૂત્રો 
વાંચયાં. “નસનક્કમ કા નારા, સવનસતક પયારા”; “નસનક્કમ કા નામ, સવનસતક કા કામ”; 
“નસનક્કમકરી શાન, સવનસતકકા જવાન”; “શાન-એ-નસનક્કમ : સવનસતક”; “નસનક્કમ બયુટરી, 
સવનસતક ડયુટરી” અને “સુમંગલ સવનસતક” ઇતયાહદ. સતત વળતા જતા રસતા પર બાંધેલરી 
અને ઢોળાવોને સરકરી પડતા અટકાવવા માટ ેબનાવેલરી નરીચરી દરીવાલો પર થોડ ે થોડ ે
અંતરે, દેશાનભમાન વધારવા માટ ેમૂકેલાં આવાં સૂત્રો આવયાં કરતાં.

દેશનરી સરીમાઓનરી રક્ષા કરવરી તે સિેલું કામ નથરી. લશકરરી વાસતનવકતા સરિદરી 
પ્ાંતોમાં જ જોવા મળે ને જોઈને થાય કે આપણા બિાદુર, મિેનતુ, ધયેયનનષ્ઠ ‘જવાનો’ 
પ્શંસા અને સનમાનને પાત્ર છ.ે િંમેશાં.

J



આનરં્ે એકાકી

િંમેશાં એક પ્શ્ પૂછાતો રિેતો િોય છ ે: “એકલાં કેમ ફરો છો?” સંતોષકારક 
જવાબ જાણે આપરી નથરી શકતરી. પૂછનારાં શું સાંભળવા માગતાં િોય છ ેતે કોણ જાણરી 
શકે? પૂછવા પાછળ મારરી નચંતા િોય છ ેખરરી? કે કેવળ કુતૂિલ?

એકલરી પ્વાસ કરતરી િોઉં એટલે નવચાર કરવાનો બિુ સમય મળે. નવચારો પણ 
સારા જ આવે. ઉત્તર-પૂવ્વમાં ફરતાં એક સવારે, અચાનક, મારા એકલાં ફરવાનું કારણ 
દશા્વવવા સરસ શબદો સૂઝયા! િંુ એકલરી િોઉં તયારે આનંદમાં િોઉં છુ,ં મનને ગમે તેવરી 
ક્ષણો પસંદ કરવા મુકત િોઉં છુ.ં એવરી ક્ષણો જનેાથરી િંુ એક નક્ષતનવિરીન નચત્ર બનાવરી 
શકંુ. આ ખરેખર તો અનનંદ્ય પહરપૂણ્વતા માટનેો પ્યાસ છ ેએમ િંુ માનું છુ.ં કદાચ િંુ 
સામૂહિક અવયવસથા અને નમથયાચાર સિરી શકતરી નથરી. સફર પર નરીકળું તયારે મારા 
મનનરી એક જરૂહરયાત િોય છ ે— ઉતારા માટ ેચોખખો એક રૂમ. જમેાં હદવસે થોડો 
સૂય્વનો પ્કાશ સરરી આવતો િોય. બસ, પછરી એ મને રૂંધતો નથરી. રાત પડયે કલાકોના 
કલાકો એકલા ગાળતાં અકળામણ થતરી નથરી. પણ એ મારં નાનકડુ ંજગત બનરી જાય છ ે
કે જયાં શાંનત િોય, પ્સન્નતા િોય, સામંજસય અને વયવનસથતતા િોય. પછરી ‘િંુ કોણ છુ ં
ને કયાંથરી આવું છુ?ં’ના સંદભયો મારા મનમાંથરી લગભગ ભુલાઈ જાય છ ેઅને તે વખતે િંુ 
જયાં િોઉં છુ ંને તે સથાનમાં ઓતપ્ોત થઈ જાઉં છુ.ં આ નાનકડા જગતમાં િંુ સંવાહદતા 
અનુભવું છુ.ં સવચછતા, સુરનક્ષતતા અને જીવતાં િોવાનો આનંદ અનુભવું છુ.ં

આ સંયોગો અને સંવેદનો પછરી મને વાસતનવક નવશ્વ સાથેનરી મુલાકાતો માટ ેઆશા 
આપે છ,ે શનકત આપે છ.ે અંદરનું જગત બિારનાથરી પોષાય છ ેઅને બિારનું જગત 
અંદરનાને કારણે સહ બને છ.ે

દરેક જગયાએ રૂમનું પૂછવા જવું સિેલું નિોતું. ‘એકલરી સ્તરી અિીં શું કરે છ?ે’ 
જવેા સંદેિાતમક ભાવ દરેકના મોઢા પર દેખાઈ જાય. પૂછ,ે “કેવો રૂમ જોઈએ છ?ે” િંુ 
કિંુ, “નસંગલ રૂમ.” ને તોપણ પૂછ,ે “પાટગીમાં કેટલા જણ છ?ે” નસંગલ રૂમ માગનારાંનરી 
પાટગીમાં કેટલા જણ િોય? કયાંક પૂછ,ે “ઔર કોઈ નિીં િૈ?” એક જગયાએ પૂછયું, 
“ઔર કોઈ બાદમેં આયેગા?” બેએક વાર મને લાગયું િતું કે એકલરી છુ ંતેથરી કદાચ 
ઓરડો આપશે જ નિીં કે શું? ગુવાિાટરીથરી નસનલગુડરી જતરી રાત્રરી બસનરી હટહકટનું પૂછવા 
ગઈ તયારે એક એજનટ ેતો કિરી જ દરીધું િતું કે, “એકલરી પ્વાસ કરતરી સ્તરીને અમે હટહકટ 
ના આપરીએ.” “બે હટહકટ ખરરીદું તો?” પૂછરી મેં એને ચૂપ કરરી દરીધેલો.



આટલા બધા હદવસ જાતજાતનરી જગયાએ ફરરી પણ સદભાગયે ‘ખરાબ’ કિેવો 
પડ ેએવો કોઈ બનાવ બનયો નિીં. બે વાર અડધરી રાતે મારા રૂમનાં બારણાં ઠોકાયાં 
િતાં ખરાં. પિેલરી જ રાતે ઇમફાલમાં દારૂ પરીધેલા કોઈ પુરષે જોરજોરથરી મારં બારણું 
ખખડાવયું િતું, બેલ દબાવયા કરરી િતરી ને “ખોલો, ખોલો”ના ઘાંટા પાડયા કયા્વ િતા. 
સવારે મેં િોટલે બદલરી નાખરી િતરી. સરસ રૂમ અને વાતાવરણ પણ તયાં મળ્ાં િતાં. 
ભુતાન જવાનરી આગલરી રાતે નસનલગુડરી રિેવું પડલેું. એ તો ઉત્તર બંગાળ ને બંગાળરીનરી 
િોટલે. તયાં એક ગુજરાતરી ગ્ુપ પણ ઊતયુું િતું. અડધરી રાતે કોઈએ બારણું ખખડાવયું 
િતું ને ઉઘાડવા ખૂબ નવનંતરી કરરી િતરી. પોતે િોટલેનો જ માણસ િતો ને મારં એક જ 
નમનનટનું કામ િતું એમ એણે કહા કયુું િતું. અજાણરી જગયાએ, અડધરી રાતે મારં કોઈને 
શું કામ િોય? મેં એને કડક અવાજ ેજતાં રિેવા ને સવારે વાત કરવા કહું. છલેે એ કિે, 
“દરીદરી, ખોલતાં ડર લાગે છ?ે” અરે, ડર ના લાગે પણ એટલે શું મારે ખોલવાનરી મૂખા્વમરી 
કરવાનરી? વિેલરી સવારે િંુ ભુતાન જવા નરીકળરી ગઈ િતરી.

નમત્રોને આ વાત કરતાં અમદાવાદમાંએ બધરી ગભરાઈ િતરી. મને પૂછ,ે “તને બરીક 
ના લાગે?” મેં કહું, “બરીક તો નિોતરી લાગરી.” એક બિેનપણરી કિે, “બારણું તોડરી નાખે 
તો?” મેં કહું, “િા, એ નવચાર મને નિોતો આવયો.”

ઉત્તર-પૂવ્વમાં ફરતાં એટલું તો જરૂર લાગયું કે ભારતરીય સ્તરી માટ ેભારતમાં એકલાં 
ફરવું તે લોઢાંનરી કરચો ફકત ચાવવા જવેું જ નિીં પણ પચાવવા જવેું છ.ે મને થયું કે આ 
રરીતે ફરવામાં હિંમતથરી પણ વધારે જરૂર મક્કમ નનધા્વરનરી છ.ે “આ પ્દેશ જોવો જ છ ે
ને જયાં જવાય તયાં જવું જ છ.ે” આ અનવચળ નનણ્વય ને નનષ્ઠા સાચેસાચ જ ેસથાનપ્ેમરી 
િોય તેનામાં િોવાં જ જોઈએ. આખા ભારતના સામાનજક અને સાંસકૃનતક માનસ માટ ે
ભ્રમણ-નપ્ય એકાકરી નારરી કોઈ નવનચત્ર ઉપનસથનત છ.ે કદાચ મનતભ્રમવાળરી પણ. એના 
સાિસને, સંવેદનોને, એના જીવનાનંદને, નનજાનંદને નવાજનારાં કેટલાં?

નમહરક, ઉત્તર બંગાળથરી બાગદોગરા ને તયાંથરી નવમાનમાગદે હદલિરી જવાનરી િતરી 
તે છલેરી સવારે સરસ ઉતારાના માનલકે ચોપડામાં લખવા માટ ેનામ પૂછયું. અમે બંને 
વાતો બંગાળરીમાં કરતાં રિેલાં પણ નામ કહું તયારે મેં પરણયા પિેલાંનરી ગુજરાતરી અટક 
કિરી. બંગાળરી અટક સાંભળરી ફરરી પ્શને શરૂ થઈ જવાનરી બરીક િતરી અને જવાબ આપરી 
આપરીને િંુ ગળે આવરી ગઈ િતરી! જ ેપિેલેથરી કરવું જોઈતું િતું તે મેં છકે છલેે હદવસે 
કયુું!



ગાનતૉકમાં એક ગુજરાતરી કુટુબં મળેલું. માબાપ ને બે યુવાન પુત્ર. મુંબઈનાં િતાં. 
મેં મારં નામ કહંુ પણ અટક વગર. પણ એમણે અટક પૂછરી ને જાણયા પછરી ઓળખરી 
પણ ખરરી. એ મારાં વાચકો િતાં ને ખૂબ ખુશ થયાં. મેં એમને મારા પરદેશવાસનો 
ઉલેખ નિીં કરવા નવનંતરી કરરી. એક આઈ. આઈ. ટરી. મુંબઈમાં ભણતો યુવાન મળેલો. 
િંુ પહરણરીત છુ ંને એકલરી ફરરી રિરી છુ ં— એમ સાંભળરીને ‘િંુ બિુ દુ:ખરી વયનકત છુ.ં’ 
એમ સમજવાનરી ભૂલ/મૂખ્વતા/અણસમજ એ તરત જ કરરી બેઠો. તે પછરી એના ઘણા 
પ્શનેના જવાબ આપયા. સાચરી વાત પણ કરરી દરીધરી પણ એનો મત બદલરી શકરી કે નિીં 
એનરી ખાતરરી નથરી!

ઉત્તર-પૂવ્વમાં બસમાં એટલું બધું ફરરી ને એટલરી બધરી બસો લરીધરી કે મને થતું 
િતું કે સમયને જ જાણે પૈડાં લાગરી ગયા છ ેઅને મારા હદવસો જાિેરવાિન બનરી ગયા 
છ!ે બસમાં બાજુમાં બેઠલેરી વયનકત સાથે વાતચરીત કે સિેજ નસમતનરી આપ-લે કરવાનો 
નનયમ મારા મનુષયવાદે રખાવયો છ.ે કાંઈ જાણવા પણ મળે, સમય વરીતે, સથાનનો સંપક્વ 
થાય ને મારો વતા્વવ મનુષયને અનુરૂપ રિે. આ જાિેર બસોનરી ભરીડ અને ઘેટાંનરી જમે 
ભરાતાં ઉતારઓનરી દશાનરી વાત કરવા જાઉં તો ઘણરી લાંબરી થશે. અગવડો સિન કરતરી 
રિરી ને સરસ દૃશયનરી ક્ષણો માણતરી રિરી. ભરીડવાળરી એક બસમાં માબાપ સાથે બે મરીઠાં 
છોકરાં ચડયાં. છોકરરી આઠ વષ્વનરી િશે ને છોકરો છએકનો. બંનેનરી તવચા ઘેરરી િતરી. મેં 
છોકરરીને ખોળામાં લરીધરી. પાતળરી ને સુંદર. એણે પરીળું ફ્ોક પિેયુું િતું. એને એકાદ-બે 
બટન નિોતાં. વાળને બે સરસ પોનનટઈેલમાં બાંધેલા. એનરી ઘેરરી તવચા પર પાવડર િતો, 
આંખોમાં આંજણ િતું. નામ પૂછયું તો કિે, “શ્રીમતરી રૂપામનણ નમયા.” “રૂપાવતરી?” 
મેં ફરરી પૂછયું “ના રૂપામનણ.” બંગાળ-આસામ વગેરે નવસતારમાં ‘શ્રીમતરી’ નારરીતવના 
માનસૂચક અથ્વમાં વપરાય છ.ે ભાઈબરીજનો હદવસ િતો ને એ બાનલકા મામાને તયાં 
જમવા જતરી િતરી.

આવું નમટિ કે નશટિ કોઈ મળરી જાય તો ગમે. એક બસ-સફર વખતે બાજુવાળા 
માણસે પ્શને તો પૂછયા પણ એક પ્શ્ વારંવાર પૂછતો રહો : એકલાં કેમ? એકલાં કેમ? 
છવેટ ેકંટાળરીને મેં કહું, “ભાઈ, કેવળ પ્વાસના િેતુથરી. કેટલરી વાર પૂછવાનું?” તયારે એ 
ચૂપ થયો.

ઉત્તર-પૂવ્વનાં આ નવરોધ, વેર અને વૈનવધયસભર રાજયોમાં ફરતાં મેં મને એક પ્શ્ 
કયયો : “શું સાંધે છ ેઆ સવ્વ રાજયોને? શું સવ્વસામાનય સૂત્ર છ ેઆ પ્દેશમાં?” જ ેનોંધયું 
િતું તે જવાબ થઈને આવયું : “હિનદરી નસનેમાનાં ગરીતો.” આમાં થોડો કટાક્ષ છ ેને જરા 



શોક પણ. કારણ કે નનજી સંસકૃનત માટ ેઆ રાજયો લડરી રહાં છ ેતે આ નથરી. વળરી, 
હિનદરી નસનેમાએ ભારતનરી જનતાને સ્તરીઓ સામે જોવાનરી એક નજર આપરી છ,ે જમેાં 
અશ્રીલતા છ,ે અપમાન છ,ે કશરી િરીનતા છ,ે સનમાન નથરી.

આદશ્વવાદ ને આધયાનતમકતાના કોઈ એક સતરે એ જવાબ પણ મળ્ો કે ભારતમાં 
પ્યતનપૂવ્વક, સનેિપૂવ્વક ફરતરી ભારતરીય વયનકત — િંુ — એ સૂત્ર છ ેજ ેનશખરથરી સાગર 
સુધરીના પ્દેશોમાં પ્વતદે છ.ે

J

પાટણની પ્રિુતા

કાઠમંડથુરી પાંચેક હક.મરી. દનક્ષણ-પૂવદે, બાઘમતરી નદરીને દનક્ષણ હકનારે પાટણ નામનું 
નગર આવેલું છ.ે એને લનલતપુર પણ કિે છ ેને નેપાળના અનેક કલાકારો પાષાણ, ધાતુ, 
કાષ્ઠ વગેરે ક્ષેત્રે આજ ેપણ તયાં વસરી રિેલા છ.ે જજ ્વહરત બૌદ સમારકો તથા હિનદુ 
સથાનકોનું પ્ાચુય્વ નગરમાં જોવા મળે છ.ે સથાનનક લોકો તો તયાં ચાલતા પણ પિોંચરી જાય 
છ,ે પણ િંુ બસ લઈને ગઈ — વારંવાર ગઈ. નગરને દરવાજ ેઊતરરી જવાનું ને પછરી 
ગલરી-કંૂચરી, ચોક ને ચૌટામાં થતાં થતાં પૂછતાં પૂછતાં કેનરિ આવરી જાય!

કાલ અને આજનરી વચચેનો તફાવત ઘણરી રરીતે મને દેખાતો રહો. રસતે જતાં જયાં 
લરીલુડાં ખુલાં ખેતર િશે તયાં મકાન થયાં િતાં, જમેાંનાં કેટલાંય એટલામાં તો તૂટયાંફૂટયાં 
જવેાં થઈ ગયાં િતાં. જયાં ધૂળ ભરેલરી કેડરીઓ પણ માંડ િશે તયાં, એવા ઘરનરી જમે જ, 
ઉતાવળે કાચા-પાકા બાંધેલા રસતાઓ પર અનેક મોટરો અને બસો િરરીફાઈમાં ઊતરરી 
િોય તેમ દોડરી રિરી િતરી.

સદરીઓથરી જ ેનેપાળરી કળા તથા કળાતમક સથાપતયોનું મુખય કેનરિ રહું છ ેતે પાટણ 
છલેાં થોડાં વષ્વ દરનમયાન નવદેશરી પ્વાસરીઓનરી આવનજાવન વધતાં ઘણું બદલાઈ ગયું 
િશે તે તરત દેખાઈ આવે. જોવાનું તો િજી ઘણું છ ેને રસ કંઈ ખૂટ ેતેમ નથરી — નાનરી 
ગલરીઓમાં જતાં િો ને એક ચૈતય અચાનક દેખાઈ જાય જ ેમોટ ેરસતેથરી નજરે પડ ેના 



પડ ેને સાંકડરી, અંધારરી, ઇંટના જૂનાં ઘરોને ફરતે અડરીને જતરી શેરરીઓ િજી ખૂબ અચંબો 
પમાડરી રિે છ,ે છતાં વધુ ભાગે પાટણ પોતાનું પ્ાચરીન ગૌરવયુકત સવરૂપ ગુમાવરી બેઠુ ંછ.ે

ધનનક નેપાળરીઓ પોતાના જૂના, લાક્ષનણક નનવાસોમાં પાશ્ચાતય ઢબનાં સનાનગૃિો 
તથા અનય આધુનનક સુનવધાઓ ઉમેરરી રહાં છ.ે ગરરીબ લોકો એક કે બે ઓરડાવાળાં 
રિેઠાણો દ્ારા જીવન ચલાવરી રિે છ.ે રાણાઓએ ફ્ેંચ ને ઇટાનલયન જવેરી યુરોપરી શૈલરીમાં 
બંધાવેલા નવશાળ, બિુકક્ષ મિાવાસો આજ ેસવકેનનરિત અને અિંકારરી લાગે છ.ે એમનરી 
દરીવાલો સફેદ અને બધરી બારરીઓ ઘેરરી લરીલરી રંગેલરી છ ેતથા લગભગ બધા આજ ેતો 
સરકારરી કાયા્વલયો તરરીકે વપરાય છ.ે

જો પાટણમાં પ્ાચરીન, પ્માણભૂત, લાક્ષનણક, કળા-ખનચત દશ્વન કયાંય સૌથરી વધારે 
પ્માણમાં અને સૌથરી સરસ રરીતે રહું િોય તો તે દરબારચોકમાં છ.ે નશવ, કૃષણ અને 
ભરીમસેન કે જ ેવેપારરીઓના આરાધય દેવ ગણાય છ ે— તેમનાં મંહદરોનાં ઊંચાં, કળાતમક, 
ઢળતાં છાપરાં આકાશને સુશોનભત કરતાં લાગે છ.ે ચોતરફ લાકડાંનરી કોતરણરી, નશલપો, 
કોતરેલાં છજાં ને થાંભલા, છાપરાંના ઢાળે ઢાળે લટકાવેલરી ઘંટડરીઓ ને સૌથરી ઉપર 
ધાતુનાં સોનેરરી જવેાં નશખર. ચોકમાં આજુબાજુ જૂનરી-નવરી વસતુઓ વેચતરી દુકાનો છ,ે 
જમેનરી ઉપરના માળે કેટલરીક રેસટોરાં થયેલરી છ.ે એકાદનરી અગાશરીમાં બેસરીને શાકાિારરી 
‘મોમો’ ખાવાનરી, મંહદરોને નનિાળવાનરી અને નાગહરક જીવનનું અવલોકન કરવાનરી મજા 
અનોખરી!

ચોકમાં જડલેા પથથરો પર કપડુ ં પાથરરીને જાતજાતનરી વસતુ વેચવા બેઠલેાં 
વેચનારાઓનરી આસપાસ સથાનનક લોકો ટોળે વળે. લાલચટક ને ફૂલગુલાબરી જવેા ઘેરા, 
ખૂલતા રંગોના શોખવાળરી સ્તરીઓનાં સેલાં ઊડરીને આંખે વળગે. એમનરી સેંથરીનું નસંદૂર, 
કપાળમાંનો ચાંદલો, ગળામાંનરી કરીહડયાંનરી કંઠરી અને િાથ પરનરી કાચનરી બંગડરીઓ — એ 
બધું પણ લાલચટક જ િોય. તયાં જમરીન પર લાગેલા િાટમાં વેચનારાંનરી સામે સ્તરીઓ 
બેસરી પડ.ે જૂનરી, એકાદ બે તૂટયા વગરનરી રિરી ગયેલરી બંગડરીઓ તોડાવરી નવરી વિોરવા 
માગતરી નેપાળરી સ્તરીઓના શયામરંગરી િાથ દબાવરી દબાવરી વેચનારો — કે વેચનારરી — 
જ સાચવરીને, સરસ રરીતે લાલ અને સોનેરરી નવરી, ખણખણતરી બંગડરીઓ ચડાવરી આપે. 
વાળમાં નાખવાનાં ફૂમતાંય વળરી લાલ જ. શું દૃશયનું જીવતું જાગતું સૌંદય્વ!

રાજમિેલનરી અંદર વળરી ત્રણ આંગણ અને દરીવાનેઆમ વગેરે. એમાંના સુંદરરી 
ચોકમાં વચચોવચ રાણરીઓને માટનેો સનાનકંુડ છ.ે કાળા પ્ાચરીન પથથરોનરી અંદરનરી 



દરીવાલો પર અદભુત કોતરણરીથરી ઉપસાવેલરી આકૃનતઓ છ.ે ચોકના પ્વેશમાં હરનદથરી 
સોિતરી, ગણેશનરી અતયંત સુંદર પ્નતમા છ.ે દરબારચોકમાં સવ્વત્ર અપૂવ્વ કળા પ્દનશ્વત 
છ.ે જમે કે કૃષણ મંહદરને ફરતે રામાયણનાં કાષ્ઠનશલપ છ.ે સળંગ વાતા્વ જતરી દેખાય, 
પાત્રો ઓળખાય અને કૌશલય તો અપાર. દરેક ગવાક્ષ પણ નવનશટિ કોતરણરીકામથરી 
શોભે. વળરી, તલેજુ ભવાનરીના મંહદરના ત્રણ છત્રધારરી, અટિકોણરી નશખર-સથાપતયનરી તો 
શરી વાત.

આ અનત આકષ્વક સથાન છોડરીને જો જઈ શકો તો બરફથરી ઢકંાયેલાં શૃંગોનરી 
હદશામાં જતાં એક અગતયનું, કંુભેશ્વર નામનું નશવમંહદર આવે. નશવમંહદર નગહરપંનકત 
પર પ્કૃનતના મુકુટમનણમાં ઘણાં હિમશૃંગો છ,ે પણ િંમેશાં બધાં દેખાય નહિ. મને એક 
લાનગતાનગ જ દેખાયું. મંહદરના ચોગાનમાં ‘અસંભવસુંદર’ કિરી શકાય તેવરી પ્ાચરીન 
પાષાણ પ્નતમાઓ જોઈને થાય છ,ે ‘અરે નધક્, સુંદર માટનેો આ તરીવ્ર પ્ેમ તથા એ 
નસદિસત નૈપુણય િવે કયાં ગયાં?’

રાજા જયનસથનત મલાના રાજયકાળ દરનમયાન પંદરમરી સદરીનરી શરૂઆતનાં 
વષયોમાં એ બંધાયેલું. મોટથેરી નાનાં થતાં જતાં પાંચ ઢળતાં ચોરસ છાપરાંવાળું એનું નશખર 
અપવાદરૂપ છ.ે આખા નેપાળમાં આવાં બે જ નશખર છ.ે એક પાટણના કંુભેશ્વર પર ને 
બરીજુ ંભકતાપુરના નયાતપોલ પેગોડા પર. મંહદર લગભગ બંધ જ િોય પણ ચોગાનમાં 
નારાયણ, ગણેશ, શરીતળામાતા, વાસુહક, ગૌરરી અગમ દેવતા વગેરેનાં પ્શસય નશલપ છ.ે 
વળરી, તયાં એક કંુડ છ,ે જનેું પાણરી ૪૩૬૦ મરીટર ઊંચે આવેલા ગોસાઈકંુડ નામના પનવત્ર 
તળાવમાંથરી આવતું િોવાનું મનાય છ ેને તેથરી એ પણ ઘણું પનવત્ર ગણાય છ.ે ઑગસટમાં 
આવતરી ‘જનોઈ પૂનણ્વમા’ અથવા ‘ઋનષ તપ્વણરી’ નતનથ કંુભેશ્વરના સનાન માટ ેઅગતયનરી 
છ.ે

આમ તો દરરોજ તયાં લોકો નિાય છ,ે સ્તરીઓ કપડાં ધુએ છ,ે ઘડા ભરરીને એનરી 
ધારામાંથરી નરીકળતું પાણરી ઘર માટ ેકે અનય મંહદરો માટ ેલઈ જવામાં આવે છ,ે પણ એ 
નતનથ પર તો દૃશય જોવા જવેું િોય છ.ે મારં પ્વાસરીનું ભાગય એક વાર મને એ નતનથ 
પર જ તયાં લઈ ગયું િતું. કંુડનરી વચચે આવેલું નશવનલંગ સોનેરરી પત્ર, ફૂલો ને કંુડથરી 
શણગારાયેલું િતું. તયાં સુધરી જતાં સાંકડા, ભરીના, લપસણા ચલનપથ પર પૂજાપો લઈને 
સ્તરીઓ િારબદ ઊભરી િતરી. નશવનરી ખાસ પૂજા કરવા માટ ેપોતાના વારાનરી રાિ જોતરી. 
હકશોરો કશા ભય કે સંકોચ વગર મિાઆનંદ સાથે ડિોળા, લરીલવાળા પાણરીમાં ધબાકા 
મારતા િતા. અમુક પુરષો જનોઈ બદલવાનરી વાનષ્વક નવનધ કરાવરી રહા િતા.



કંુડનરી ચોતરફ ઊભાં ઊભાં અસંખય લોકો બધરી હક્રયા જોઈ રહા િતા. માથા પર 
મોરપીંછ બાંધેલા કેટલાક પુરષો ધપલરી વગાડતા િતા. રસતાઓમાં પણ આવાં બરીજા જૂથ 
જોયાં ને સાંભળ્ાં િતાં. ઉપરાંત એ હદવસે કેવળ પાટણમાં જ નહિ પણ નેપાળનાં ગામે 
ગામે સ્તરી-પુરષો તેમજ બાળકો રક્ષાબંધનનો નવનધ પણ પાળે છ.ે નાના ગ્ામરીણ સથાનકોના 
ઓટલા પર લાક્ષનણક નેપાળરી પોશાક — સફેદ ચૂડરીદાર, શટ્વ, જકેૅટ, ટોપરી — પિેરેલા 
નેપાળરી બ્ાહ્મણ પુજારરીઓ બેસે છ ેને આખો હદવસ લોકોનાં કાંડાં પર લાલ કે પરીળા 
રંગનો સાદો દોરો બાંધરી આપતા રિે છ.ે આ પૂજારરીઓ લોકોને ઘેર પણ જાય, જો એ માટ ે
આમંત્રણ મળે તો. કયાંય મેં કોઈને પૈસા આપતા જોયા નહિ, જાણે સમાજના સદસયોના 
મંગળ માટ ેએ બ્ાહ્મણો સેવા આપતા િતા.

પાટણનગરનરી અંદર ને આસપાસ બૌદ નવિારો ઘણા છ.ે એમાંનો એક તે બારમરી 
સદરીમાં રાજા ભાસકર વમા્વએ બંધાવેલો ‘લોકેશ્વર’ બુદ માટનેો નત્રછત્ર સુવણ્વ નશખરવાળો 
‘હિરણયવણ્વ નવિાર.’ એને જોતાં જ અનભભૂત થઈ જવાય. પ્વેશદ્ારનરી બે બાજુ રસતા 
પર જ બે નસંિનશલપ છ.ે નાના પ્ાંગણનો પાછલો દરવાજો બરીજા રસતા ને લત્તાને જોડ ે
છ.ે ચાર ખૂણે લાક્ષનણક લનલત ભંનગમાં અવલોહકતેશ્વરનરી ચાર મૂનત્વઓ છ.ે પેગોડાનરી 
આસપાસનરી િવા પણ જાણે સોનેરરી બનેલરી છ.ે ઉપર એક ઓરડામાં બુદનરી સુવણ્વપ્નતમા 
તેમજ મોટુ ંપ્ાથ્વનાચક્ર પધરાવેલા છ.ે એ નતબેટરી શૈલરીનું દેવધામ િતું. નભખખુઓ સમસવરે 
મંત્રોચચાર કરરી રહા િતા.

મિાબૌદ મંહદર ચૌદમરી સદરીમાં બનેલું અને માટરીનરી ઇંટોમાં કોતરાયેલરી િજારો 
બુદ પ્નતકૃનતઓને કારણે એ અનદ્તરીય છ.ે એનું નશખર હિનદુ મંહદરનરી જમે લાંબું, ઊંચું 
અને અલંકૃત છ.ે જગતનારાયણ નવષણુનું મંહદર પણ ઊંચું અને અગતયનું છ.ે એનરી 
અંદર પથથરમાંથરી કોતરેલરી ઘણરી સુંદર મૂનત્વઓ છ ેઅને બિાર પથથરના એક સતંભ પર 
ગરડજીનરી સુંદર, ભાવવાિરી પ્નતમા છ.ે

પાટણમાં ઘણું જોવાનું છ ે— ધમ્વસંબંધરીય. મને સૌથરી વધારે ગમે એનરી અંદર 
અંદરનરી ગલરીઓમાં ઘૂમવાનું. તયારે એ નનતય જીવન છતું કરતું ગામ લાગે! ગલરીઓનરી 
વચચે ઠરે ઠરે નાનરી ખુલરી જગયાઓ આવે ને તયાં નાનાં સથાનક િોય. જૂનાં ને ભુલાયેલાં, 
તૂટતાં જતાં એ બધાં બિારથરી લાગે પણ એમાં િાજર રિેલાં દેવદેવરીઓનરી અવગણના 
થયેલરી ના લાગે. બલકે એ મૂનત્વઓ કંકુથરી રંગાયેલરી િોય ને એમનરી સામે એક પાન પર 
થોડો ભાત, ચપટરી ખાંડ, ફળનો ટકુડો વગેરે ધરાવેલું િોય. કદાચ એમ બને કે દરરોજ 



આ ભોગ ધરાવાતો ના પણ િોય.

નેપાળનરી બૌદ પ્જા તો દેવોપનસથનતને પોતાનરી સાથે જ રાખે છ.ે બારરીક 
કોતરણરીવાળાં, પંચધાતુ જવેાં ને પરીરોજા નંગ જડલેાં, છથરી આઠ ઇંચનાં સથાનક એ લોકો 
ગળામાં પિેરરીને અથવા કમરપટ્ટામાં લગાવરીને ફરતાં િોય છ.ે એટલો જીવંત છ ેએ ધમ્વ. 
આ અંગત સથાનકોમાં નાનકડરી મૂનત્વ િોય જ એવું નથરી િોતું. એ સાવ ખાલરી િોઈ શકે 
છ.ે કયાં તો અંદર દલાઈ લામાનો ફોટો ચોંટાડલેો િોય. નતબેટમાં રિેનારાંને આવરી કશરી 
છૂટ નથરી. એમને તો દેવભાવ હૃદયમાં સંતાડલેો રાખવો પડ ેછ.ે

J

્ૈવી કૃપાની પાત્રતા

એક સવારે મેં મક્કમ નનધા્વર કયયો કે ‘આજ ેતો નગરકોટ જઈશ જ, કારણ કે િવે 
પછરી સમય નહિ રિે.’ નેપાળનરી એ પ્થમ સફર દરનમયાન જમેને તયાં થોડા હદવસ રિરી 
િતરી તે બંગાળરી નમત્રો રૉય-દંપતરીએ મને રોકવા બને તેટલા પ્યતનો કયા્વ. ખૂબ કહું કે 
‘જોયું ને આકાશ, કેટલું વાદનળયું છ.ે તને કશું દેખાશે જ નહિ. તને કશું જોવા મળશે જ 
નહિ. તારં નસરીબ ખૂટરી ગયું છ.ે’

કોને ગુસસો ના ચઢ,ે આવું આવું સાંભળરીને? પણ િંુ શાંત રિરી અને મક્કમ રિરી. 
ઘણાં યજમાનોને આવરી ટવે િોય છ.ે પોતે ગયાં ના િોય તયાં મિેમાનોને જતા એ રોકતાં 
િોય છ.ે ને એ બે શું બધું જાણતાં િતાં? િંુ કુદરત નવશે કશરી ધારણા કરવાનરી નિોતરી. 
અને જનેો જ ેમૂડ-નમજાજ મળશે તે સવરીકારવાનરી િતરી.

એ આખો પહરસર સરસ િતો. િજી થોડાં ખેતર િતાં. નેપાળરી શૈલરીનાં સુચાર 
ઘર. બારરીએ ભાજીનરી ઝૂડરીઓ લટકાવેલરી િોય — કદાચ સૂકવવા, કદાચ ઉંદરો કે 
જીવજતંુઓથરી બચાવવા. ઋતુ પ્માણે લટકનણયાં બદલાય, જમે કે ઉનાળામાં લાલ મોટાં 
મરચાંનરી ઝૂડરી આવરી જાય. ઘરોનરી બિાર કેટલરીક સ્તરીઓ બચચાંને સરસ માનલશ કરરીને 
ઊંઘાડરી રિરી િતરી. કેવરી નનરાંતનરી િશે એ ઊંઘ! તયાંનરી બધરી જ ખેડતૂ સ્તરીઓ એક સરખરી 



સાડરી પિેરે છ ે— લાલ પાતળરી હકનારવાળરી સુતરાઉ કાળરી. પાછરી િાથવણાટનરી.

મોઢાં પણ બધાં સરખાં જ લાગે — બરાબર ગોળમટોળ. વચચે કયારેક એકાદ 
મુખ અતયંત સુંદર િોય ને એ નજરે ચડરી જાય તયારે આનંદ થાય. કાન પર કયાં તો એક 
પછરી એક સળંગ ઘણરી વાળરીઓ પિેરરી િોય, કયાં તો કાનનરી હકનારરીનરી વચચે એક મોટરી 
ભારરી ચાંદરીનરી વાળરી લટકતરી િોય, જનેે આધાર માટ ેકાળરી દોરરીથરી બાંધરી એ દોરરીને 
માથા ઉપર પિેરરી િોય. પરણેલરી સ્તરીઓ વધુ ભાગે લાલ કે લરીલાં કરીહડયાંનરી કંઠરી પિેરે ને 
એનરી વચમાં એક લંબગોળ, સોનેરરી ચકતું િોય. કદાચ સોનાનું જ તો, કારણ કે આટલું 
એક ઘરેણું તો િક્કનું કિેવાય.

ભકતાપુરના બસસટૉપ પર નગરકોટ તરફ જતરી બસનરી રાિ બરીજાં ઘણાં જોઈ 
રહાં િતાં. બસ આવતરી જોઈને ટોળું એનરી પાછળ દોડયું — િાથમાં પોટલાં, માથે ટોપલા. 
બસ તો િજી વળતરી િતરી ને ટોળું િજી એનરી પાછળ દોડતું િતું. એ ઊભરી રિરી એટલે 
ચઢવા માટ ેધક્કામુક્કરી શરૂ થઈ ગયાં — ઉતરનારાંને તક મળે તે પિેલાં. જનેામાં જોર 
િોય તે જીતે એવરી વાત િતરી. મેં પણ જોર પ્માણે રસતો કાઢયો ને બેસવાનરી જગયા 
પણ મેળવરી તે કારણે બચરી ગઈ. કારણ કે ખભાથેલા અને ભારે કૅમેરા-બૅગ સાથે ઊભા 
રિેવું ખૂબ જ અઘરં પડયું િોત. ખભેથરી ઉતારરીને નરીચે મૂકવાનરી તો જગયા જ નિોતરી. 
વળરી, બસ ગોકળગાયનરી ગનતએ ચાલરી ને વારંવાર ઉતારવા માટ ેઊભરી રિેતરી ગઈ. 
એમનાં કોથળા ને પોટલાં બસને છાપરેથરી એમનરી તરફ ફેંકાતાં િતાં. કયાં કોનાં છ ેતે એ 
‘ઉપરવાળો’ જાણતો િશે!

આમ તો િંુ ટકૅસરી કરરી શકરી િોત. પોસાય તો ખરરી, પણ શા માટ ેકરં? જયાં જાઉં 
તયાં શકય િોય તેટલે સથાનનક જનોનરી જમે જ િરંફરં. તકલરીફ પડ ેતોયે એમાં જ મજા 
આવે ને તેથરી જ કદાચ બરીજાં ઘણાંનરી સાથે િંુ પણ, અચાનક ત્રણેક હક.મરી. પિેલાં ઊતરરી 
ગઈ! લગભગ ૨૧૭૫ મરીટરનરી ઊંચાઈ પરનું એ સથાન િતું ને પિાડરી રસતા પર ચઢતાં 
શ્વાસ પણ ચઢરી આવયો!

ઉપલે ઢાળે છકે નગરકોટ લૉજ પર પિોંચરી. ચારે બાજુ ખુલું — પેલો રસતો, 
લરીલાં સોપાનક્ષેત્ર, પનશ્ચમે ૩૨ હક.મરી. દૂર કાઠમંડનુરી ધૂનમલ િવા, પિાડો, ઢોળાવો અને 
સામસામે હિમાચછાહદત ઉત્તુંગ, ઉદ્દડં, અદભુત શૃંગોનરી અતૂટ મેખલા. નક્ષનતજ ેિજી 
ટકેલા વાદનળયા વાતાવરણનરી પરવા કયા્વ વગર એ સવ્વ અપૂવ્વ સૌંદય્વ દશા્વવરી રહાં િતાં. 
મારં હૃદય અિોભાવથરી ઊભરાતું િતું. આિ, કોણે કહું િતું કે હદવસ સારો નિોતો? 



ઘણરી વાર થોડુ ંપણ બિુ િોય છ ે— જમે કે હરકતતા પૂણ્વતામાં પહરણમરી શકતરી િોય છ.ે

લૉજ િતો મોંઘો પણ ઓરડાનરી કાચનરી મોટરી બારરીમાંથરી સવગગીય દશ્વન થતું િતું. 
રાત પડતાં તેરસનો ચંરિ નરીકળરી આવે. કશાં વાદળ એના તેજને ઢાંકરી શકતાં નિોતાં. 
અરે, સૂયા્વસત તો અસાધારણ િતો. જયાં માનયું કે િવે પૂરો થયો તયાં ત્રાંસાં હકરણો 
દૂરનાં રજત નશખરોને સપશગી ગયાં અને સવપનસમ, અલૌહકક સુવણ્વમેખલા આકાશમાં 
પ્કાશરી રિરી. આખરી પંનકત દૈવરી સોનેરરી ગુલાબરી ઝાંયમાં તરવરરી રિરી ને પછરીયે પનશ્ચમમાં 
મનોિારરી રંગો પ્દનશ્વત થઈને કયાંય સુધરી રહા િતા. અપ્તયાનશત કૃપા થઈ િતરી મારા 
પર.

લૉજના જાિેર કક્ષમાં આગ સળગાવેલરી િતરી એટલે તાપવાનરી મજા આવરી; પણ 
ધુમાડો એવો થઈ જતો િતો કે થોડરી થોડરી વારે બારણું ખોલવું પડતું િતું ને તયારે વળરી 
પાછરી ઠડંક ફરરી વળતરી િતરી! પણ એક વાર પથારરીમાં ગયા પછરી રાતે બિુ ઠડંરી ના લાગરી. 
મને જરા નચંતા િતરી. સવારે છ વાગયે અલામ્વ વાગયું તયારે ઊંડરી ઊંઘ આવેલરી િતરી. પૂવ્વ 
તરફનરી બારરીમાંથરી જોયું તો બધા નગહરવરોના પૂવ્વ ખૂણા પરનું આકાશ જરાક ગુલાબરી 
થયું િતું. તૈયાર થઈને બિાર નરીકળરી ને ટકેરરીનરી ખુલરી ટોચે ગઈ. પ્ભાતના ભૂખરા 
ઉઘાડમાં ભયવાિરી મિોચચ નગશૃંગોનરી સતબધ પંનકત માઈલો સુધરી ખેંચાયેલરી િતરી — 
અનાવૃત્ત ને સપટિ. ઊગતા સૂય્વનરી સોનેરરી લાલાશ એ વાદળોને ઓગાળરીને બિાર નરીકળરી 
આવરી ને એક પછરી એક નત્રકોણને સપશ્વવા લાગરી, હિમધવલને સુવણ્વમય ઓપ દેવા માંડરી.

સૌ પ્થમ કોમળ હકરણ પડયાં માછપુછરરી (૭૦૫૯ મરી.) પર. પંનકતને દૂરને છડે ે
િતું એ નશખર. પછરી ગણેશ હિમાલ (૭૪૦૮ મરી.). એ દૈવરી વણ્વ પામયું અને પછરી 
લાનગતાનગ (૬૨૪૬ મરી.)નો ઊંચો, તરીક્ણ નત્રકોણ. નાગાનધરાજ સાગરમઠ દૃશયમાન ના 
થયો પણ બરીજાં અનેક નશખર આ નવસમયકારરી હક્રયામાં જોડાયાં. ગોસાઈકંુડ (૫૮૬૨ 
મરી.), હકમશન(૬૭૪૫ મરી.), દોજ દે લાપકા (૬૭૯૯ મરી.), માનાસલુ (૮૪૬૩ મરી.), ગૌરરીશંકર 
(૭૧૩૪ મરી.) વગેરે. દેવોના સવ્વ નનવાસો દૃનટિગત થયા ને આપણે તો એમને પ્ણમરી 
રિેવાનું! સૂય્વ એનરી દૈનનક મુસાફરરી કરતો ગયેલો ને ઉચચ સવગગીય સતરો અભ્રના પડદા 
પાછળ જતા ગયેલા -- જાણે પ્કાશોજજવળ હદવસનરી નરરી આંખે એ ચઢવા નિોતા 
માગતા. એ દશ્વન તો જાણે દૈવરી કાળક્ષણોને માટ ેજ આરનક્ષત કરરી રાખેલું િતું.

ને બસ પછરી તો િંુય ધરતરી પર ને મારે ફરરીથરી શાનપત થઈને પૃથવરી પરના સંઘષયોનો 
સામનો કરવાનો િતો. લૉજમાંથરી સામાન લઈને નરીચે પિોંચરી તયારે બસ આવરીને ઊભેલરી 



િતરી ને ભરાઈ પણ ગયેલરી. માંડ માંડ બરીજાં ચાર જણનરી વચચે િંુ એક સરીટ પર બેઠરી. 
વરીસનરી બેસવાનરી માંડ જગયા િતરી. સાવ નરીચરી ને નાનરી બસ એટલે પાંચેક જણ માંડ 
ઊભાં રિરી શકે. પણ નહિ નહિ તોયે પચાસ-પંચાવન જણ એમાં ઠાંસાયા િતાં ને બરીજાં 
પંદરેક જણ છાપરા પર બેસતાં ગયાં િતાં. બેસવાનું જ જો કહઠન િતું તો ઊભાં રિેવાનું 
તો...!

દશયાવનલનો ક્રમ ઊલટો થયો. ઊંચા સૂકા ઘાસવાળા ઢાળમાંથરી સરના વનમાં, પછરી 
વાંસનાં ઝુંડ અને લરીલાં સોપાનક્ષેત્ર. ને તયારે આંખોને િાશ થઈ. વરીસેક હક.મરી. જતાં ને 
આવતાં બસને દોઢ દોઢ કલાક લાગેલો. જોકે નરીચે ઊતરતાં એને ઓછુ ંજોર પડલેું. મારરી 
બાજુમાં બેઠલેરી એક નેપાળરી યુવતરી સરસ િસતરી િતરી. એણે ભકતાપુર સુધરીનરી મારરી 
હટહકટ ખરરીદેલરી. મેં બિુ આનાકાનરી કરરી પણ એ માનરી જ નહિ. એનું નામ કનવતા િતું 
ને એ કાઠમંડમુાં રિેતરી િતરી. મને એણે ઘેર આવવા પણ ખાસ આગ્િ કયયો િતો. કિે, 
‘શૅરેટન િોટલેનરી પાછળ જ છ.ે’

એ ઘડરીએ તો િંુ ભકતાપુર ઊતરરી જવાનરી િતરી. નગરકોટ લૉજમાં કામ કરનારા 
ત્રણેક જણ ખરરીદરી કરવા એ જ બસમાં આવેલા. એ લોકો પાછલા, ટૂકંા રસતે ઝડપથરી 
મને ગામના કેનરિમાં દત્તાત્રેય ચોક સુધરી લઈ ગયા. ફરરી પાછરી િંુ મારરી મેળે ફરવા છુટ્ટરી!

રાતે ઘેર પિોંચરીને નગરકોટ નવશેનરી બધરી વાત કરરી -- સૂયા્વસત, તાપણું, સૂયયોદય. 
તયારે શ્રીમતરી રૉય મારો આનંદ સિરી ના શકયાં. ભારે ફહરયાદના સૂરમાં શ્રીમાન રૉયને 
કિેવા માંડયા, ‘ઓ, િંુ કયારેય એ લૉજમાં નથરી રિરી. ને એવું તાપણું કયારેય મેં નથરી 
કયુું.’ જ ેપ્વાસરી નમ્ અને નન:સવાથ્વ ભાવે કેવળ સથાનના પ્ેમ અને આદરથરી ખેંચાય છ ે
તેને સથાન પણ નનજી ગણવા માંડ ેછ.ે



જતબેટમારં પિેલારં પગલારં

ઇચછાનરી બિારનું, અપેક્ષાનરી બિારનું કશું પ્ાપ્ થઈ જાય તો એને શું કિેવાય? 
કેવળ સંજોગ? કે સૌભાગય?

સાગરમઠનો સાક્ષાતકાર જયારે થયો તયારે િંુ મને ઘણરી બડભાગરી લાગરી.

લિાસા જતું નવમાન આકાશમાં ગયું અને એ નત્રકોણાકારો દૃશયમાન થયા તયારે 
પિેલાં તો શંકા જ થઈ. એવું સૌભાગય શું સાચે જ પ્ાપ્ થઈ શકે? ખરેખર એ નગહર-
નશખરો િતાં કે પછરી વાદળોના પુંજનરી છલના િતરી? ધવલમાંથરી ધવલને કઈ રરીતે છૂટુ ં
પાડવું? પણ િજારો ફરીટ ઊંચે ઊડતા નવમાનથરીય ઊંચે, વાદળમાં માથું મારરીને નરીકળરી 
આવેલો, આકાશના અદૃશય ગભ્વને આંબવા જતો એ આકારસંપુટ હિમમંહડત દેખાતો 
િતો.

બરીજાં કયાં નશખર િોઈ શકે એટલે ઊંચે? ને છતાં અધરીર થઈને િંુ પૂછવા માંડરી 
— ‘આ એ જ છ?ે’ આગળનાને પૂછયું, પાછળનાને પૂછયું. એક તરફ મને ખાતરરી િતરી 
કે એ જ િતાં પણ બરીજી તરફ મારરી જમે જમેને એ પ્શ્ થતો િતો તે મુસાફરો પાસેથરી 
મારે ખાતરરી જોઈતરી િતરી. કોઈ ચોક્કસ ‘િા’ પાડતું નિોતું — ખોટાં પડરી જવાય તો? 
છવેટ ેનવમાનનરી પહરચાનલકાને પૂછયું, ‘આ એ જ છ ેને?’

આટલું બધું સૌભાગય? નતબેટનરી નવરલ એવરી યાત્રાને આરંભે? એને દુનનયા 
એવરેસટ કિે, ચરીન ચોમોલુનગમા કિે, નતબેટ ચોમોલોનઝો કિે અને નેપાળ સાગરમઠ કિે. 
એના સાક્ષાતકારના પહરઘમાંના દેશો અને પ્દેશો એને પોતાનો માને છ ેને તેથરી જ જુદાં 
જુદાં નામે બોલાવે છ.ે નવનવધ નામધારરી એ નગોન્નતનું પોતાનું ગૂઢ-ગોપન વયનકતતવ છ.ે 
એ જટેલો સપટિ છ ેતેટલો દૂર છ,ે જટેલો પાસે લાગે છ ેતેટલો જ અલભય છ.ે એનરી નજીક 
જનારાને એ ડરાવે છ,ે એના પર આરોિણ કરનારાનો એ ભોગ લઈ શકે છ.ે અંતે તો 
એ અજયે રિે છ.ે એનું સામથય્વ સંપૂણ્વ છ.ે એ જો દશ્વન આપે તો સામાનય વયનકત પાવન 
થઈ જાય છ,ે એ બાબતે કોઈ શંકા નથરી.

ઘણો લાંબો સમય સાગરમઠ સંમુખ રહો. જ ેપ્માણે નવમાનનું ગમન િતું તે કારણે 



અમે પિેલાં એનું ‘ઉત્તર મુખ’ અને પછરી ‘પનશ્ચમ મુખ’ જોવા પામયાં. એ તો સુનસથર રહો 
પણ નવમાનનરી હદશા બદલાઈ ગઈ. દૈવરી ઝાંખરી પાછળ રિરી ગઈ.

પછરી તરત નરીચે ધરતરી દેખાવા માંડરી. નવમાન નરીચું ઊતરતું ગયું. એ સાથે દેખાઈ 
સાવ સૂકરી જમરીન અને સપટિ થયા સાવ સૂકા, નગ્ન, તરીક્ણ પવ્વતો. શુષક છતાં એ દૃશય 
મુગધકર િતું. કશરી નવસમયકર ભવયતા િતરી એમાં. જયાં જુઓ તયાં ચારે તરફ ખાખરી 
જવેા રંગના પિાડો િતા — એવો રંગ કે જનેે લરીલો કિો તો આછો કથથાઈ જવો લાગે 
ને બદામરી-કથથાઈ કિો તો લરીલરી ઝાંય દેખાય.

વનસપનત તો કયાંય નહિ. નદરીનરી અડોઅડ, કયાંક કયાંક, સિેજસાજ, આછો 
લરીલો રંગ દેખાઈ જાય. સફેદ મેદાનનરી વચચે ચણેલા ઉતરાણ પથ પર નવમાન ઊતયુું. 
નવમાનમથક નવુંનક્કોર લાગતું િતું અને ખૂબ જ મોટુ ંિતું. બરાબર ચરીનરી ઢબ અને 
પસંદગરી મુજબ એ જ ચરીનરી રરીત પ્માણે એ સાફ-સૂથરં િતું. એ ચોખખાઈ કેટલરી 
ઉપરછલરી અને દેખાવ માટનેરી િતરી તે તયારે સમજાયું જયારે મોટા મોટા ખાલરી ખંડો 
વટાવરી અમે મથકનરી બાથરૂમમાં ગયાં. તયાં એટલું ગંદું ને વાસવાળું િતું કે એક નમનનટ 
પણ ઊભાં માંડ રિેવાય. આ તકલરીફ આખા ચરીનનરી બધરી જાિેર બાથરૂમોમાં સિન 
કરવરી પડતરી િોય છ.ે

આટલું મોટુ ંમથકનું ભવન અને સાવ ખાલરીખમ. સાત-આઠ જણ માંડ િશે ને એ 
બધાં તો નવમાન આવતાં કામમાં પરોવાયેલાં િતાં. સાથેના અમેહરકનોએ માનયું િતું કે 
કૅમેરા વગેરે તપાસશે અને નોંધ લેશે. ભારત આવતાં ઘણરીય વાર કૅમેરા નોંધાવવા પડયા 
છ ેને પાછા જતાં કૅમેરા બતાવવા પડયા છ ે— વેચરી નથરી દરીધા ભારતમાં એનરી ખાતરરી 
કરાવવા માટ.ે પણ લિાસામાં આવા કોઈ નવનધ કરવા ના પડયા. અલબત્ત, બિાર નરીકળું 
એ પિેલાં તયાં સ્તરી ઑહફસરે મને રોકરી જરૂર અને મારો સમૂિ-પરવાનો જોવા માગયો. 
િંમેશાં સંદેિ, િંમેશાં પરરીક્ષણ. િસરી કાઢુ ં છુ ંઆમ તો, પણ થાકતરી જાઉં છુ ંઆવા 
વતા્વવથરી.

ચરીનરી સરકારે અમારે માટ ે વાિન, ચાલક અને ગાઈડ તૈયાર રાખેલાં. આવરી 
વયવસથામાં ચરીનને કયારેય પાછળ પડતું, ભૂલ કરતું જોયું નથરી પણ નતબેટ પિોંચરીને 
વાિન જોયું તો ખખડધજ મોટરી એક બસ િતરી, ચાલક અંગ્ેજીનો એક શબદ પણ બોલે 
નહિ અને ગાઈડ જ ેથોડુ ંઘણું અંગ્ેજી બોલે તે એવા ઉચચારણથરી કે બરાબર સમજાય 
જ નહિ. એ જ હદવસે નહિ, પણ પાછળથરી મેં એમનાં નામ પૂછરી લરીધાં િતાં. ચાલકનું 



આખું નામ લાંબું િતું — લાનગ વાનગ વુઈ ડોઉ, તો ગાઈડનું સાવ ટૂકંું િતું — યુ જાલ. 
જાણવાના ઇરાદાથરી નામ પૂછયાં િતાં, બાકરી નામથરી એમને બોલાવવાનો વારો આવયો ન 
િતો. વાતો કરવા જટેલું અંગ્ેજી યુ જાલ બોલતો નિોતો.

એ આળસુ જવેો િતો. બસમાં ઝોકાં જ ખાધાં કરતો. નવમાનમથકેથરી નરીકળરીને 
રસતે પડયાં કે તરત એ ઊંઘવા માંડલેો. મેં સદયા નવચારેલું કે એનો હદવસ ખૂબ વિેલો 
શરૂ થયો િશે ને નબચારો થાકયો િશે! પણ પછરીથરી જોયું કે દરરોજ, કોઈપણ સમયે, 
બસમાં એ ઊંઘવા જ માંડતો. પોતાના કામ પ્તયેનરી યુ જાલનરી નરીરસતા અમરામાંના 
કોઈને ગમરી ન િતરી.

નતબેટનું એકનું એક નવમાનમથક પાટનગર લિાસાથરી એ સોએક હક.મરી. જટેલું દૂર 
િતું અને શિેરમાં પિોંચતાં બે કલાક થશે એમ કિેવામાં આવેલું. વિેલાં તો અમે ઊઠલેાં. 
મને આગલરી રાતે જરા પણ ઊંઘ નિોતરી આવરી છતાં એક નમનનટ માટ ેપણ આંખો બંધ 
નિોતરી કરવરી.

રસતો ઘણો સરસ િતો — નવો, પાકો ચણેલો. બરીજાં કોઈ વાિન નહિ અને કયાંયે 
કોઈ લોકો નહિ. આટલો નવશાળ, નનબુંધ પહરસર અને સાવ નનજ ્વન! એમાં પ્ાણ પૂરતરી 
િતરી કમનરીય નદરી. એ નદરી કે જનેે આપણે બ્હ્મપુત્ર કિરીએ છરીએ. આસામમાં પિોંચતાં 
એ પ્ગલભ મિાનદનું સવરૂપ ધારણ કરે છ ેપણ અિીં એ િજી બાનલકાના અનવભા્વવમાં 
છ.ે પટ તો અલબત્ત, ખૂબ પિોળો પણ જળ શાંત, સુગભરીર લાગે. નતબેટમાં એનું નામ 
યાલુ્વનગ તસાનગપો છ.ે ‘યાલુ્વનગ’ એટલે ‘નદરી’. આપણરી નસંધુ અને સતલજ પૂવ્વથરી પનશ્ચમ 
તરફ વિે છ ેજયારે તસાનગપો પનશ્ચમથરી પૂવ્વ પ્નત ગનત કરે છ.ે નતબેટમાં લંબાણપૂવ્વકનું 
એનું વિન છ.ે પછરી દનક્ષણે જતરી એ અસમમાં પ્વેશે છ ેને પાછરી પનશ્ચમ તરફ વિેવા 
માંડ ેછ.ે અંતે એ બાંગલાદેશમાં ઊતરરી જાય છ,ે જયાં વળરી એનું નામ બદલાય છ ેતયાં એ 
‘બુડરી ગંગા’ કિેવાય છ.ે

તસાનગપો સાથે ને સાથે રિરી. રસતાનરી એક તરફ — કેટલાય વળાંક લરીધા એણે — 
જાણે એનું મન બદલાતું રિેતું ના િોય. એનો પટ ખરેખર ખૂબ મોટો િતો. સાવ નરીચો, 
જમરીન સરસો લાગે. સતત ધોવાતો જતો િશે, કાંઠા સતત ખવાતા જતા િશે, પાણરી 
ઘણું છરીછરં લાગે. વચચે લાંબા, પાતળા રેતરીના બેટ આવયા કરે. એ બેટો પર લરીલોતરરીનું 
જગંલ થયેલું િોય. ઝરીણાં ઝરીણાં પાનવાળાં, ઢળતરી-ઝૂકતરી ડાળરીઓવાળાં ‘નવલો’ વૃક્ષો, 
બસ એ બેટો પર જ ઊગયા િોય. બરફ ઓગળતાં પૂર આવતાં જ િશે. શું થતું િશે 



તયારે એ વૃક્ષોનું? એ રેતાળ દ્રીપોનું?

સોળ હડગ્રી સેનનટગ્ેડ જવેું િવામાન િતું. સરસ તડકો િતો, તેથરી ઠડંરી કયાંથરી 
લાગે? ઉપરાંત, સરસ ભૂરં આકાશ, સરસ સફેદ વાદળ અને િવા તો એટલરી સવચછ કે 
શ્વાસ લેતાં જ તાજગરી મળે. પણ જ ેથોડાં વાિન જાય - આવે તે બધાં જૂનાં ને ખખડધજ 
િોય અને દૂનષત ધુમાડો એમાંથરી બિાર નરીકળતો િોય. રસતાનરી ખોટરી બાજુ ચલાવે, 
ઝડપથરી આગળ જવા માંડ.ે બે-ત્રણ જાિેર બસો જોઈ, જમેનરી ઉપર સામાન બાંધેલો 
િતો. એકને પંકચર થયેલું. સથાનનક લોકો બસમાંથરી ઊતરરીને આસપાસ ઊભાં િતાં. અમે 
એમનરી, એમણે અમારરી સામે ટરીકરીને જોયા કયુું.

નદરીને હકનારે કયાંક કયાંક થોડાં ઘર. ભાઠામાં ખેતરી. નતબેટરી જાતના જવ ઉગાડલેા 
િતા. એક ખેતરમાં એક માણસ િળ ચલાવતો િતો. બળદનરી જગયાએ કાળા, લાંબા 
વાળવાળાં બે યાક - પ્ાણરી જોતેલાં. એમના પર લાલ ફૂમતાં ય બાંધેલાં. પિેલવિેલરી 
વસનતનરી નનશાનરી દેખાઈ. અમે બસ ઊભરી રખાવરી. બધાં નજીકથરી જોવા, ફોટા લેવા 
ઊતયાું. બે-ત્રણ છોકરાં એકદમ કયાંકથરી દોડરી આવયાં. કપડાં મેલાં, ફાટલેાં પણ ચિેરા 
િસતા. બાળ-સિજ િરખ-સાવ અમથો અમથો.

પાતળાં થડવાળાં બે ‘નવલો’વૃક્ષનરી વચચે રંગરંગરીન કાપડના લંબચોરસ બાંધેલા 
િતા. દરેક પર કાળા અક્ષર છાપેલા િતા. એ બધરી બૌદ પ્ાથ્વનાઓ િતરી. પ્ાથ્વનાધવજ 
બાંધવાનરી આ પ્થા બૌદ સથાનોમાં બધે જોવા મળે છ ે— નસનક્કમમાં, ભૂતાનમાં. નતબેટના 
સૂકા કુદરતરી પહરસરમાં ભનકતનરી આ નનશાનરીઓના રંગ કશાક આધારરૂપ બનતા 
િતા. અતયંત કઠોર ઋતુચક્ર; અતયંત અભાવનાં જીવન-પ્ાથ્વના અને ભનકત નસવાય શેનો 
આધાર િતો એ ગરરીબડરી પ્જાને?

J



પજવત્ર સથાનની અરં્ર

પોટાલા પ્ાસાદ એટલે ગરરીબ, અભણ, પાછળ રિરી ગયેલા નતબેટનોનરી મુક ભનકતનું 
પરમ ધામ. દેવના અવતાર ધમ્વગુરનું નામ પણ ના લેવાય. એમને માટનેાં પ્ેમ ને આદર 
હૃદયમાં સંતાડરી રાખવાનાં. એમના પાછા આવવાનરી રાિ જોયા કરવાનરી પણ એમનાં 
દશ્વનનરી આશા પણ િવે કેટલા જણમાં રિરી િશે?

એમને એટલે કે દલાઈ લામાને યાદ કરરીને એ સવારે મેં એમનો રંગ પિેરેલો - 
િળદહરયો પરીળો. એ વધારે મરૂન ‘બકુ’ જવેા આવરણમાં િોય છ,ે પણ ભગવા પરીળામાં 
પણ એમને કયારેક જોયા છ.ે જનેા પર એમનો વારસાગત, દૈવગત અનધકાર િતો 
અને જયાં ચાલરીસેક વષ્વથરી એમનરી ગેરિાજરરી રિરી છ,ે તે નવરલ પનવત્ર સથાનનરી અંદર 
પગ મૂકતરી વખતે સભાન રરીતે એમનરી સમૃનત મેં સાથે રાખરી િતરી અને મૂક રરીતે એમનું 
નામ પોટાલાના ખંડખેંડમાં ઉચચારવાનો નવચાર કયયો િતો. ‘મિાપ્ભુ’ વલભાચાય્વનરી 
‘બેઠકો’નરી યાત્રા કરતાં કોઈ રરીતે ઊતરતરી નિોતરી મિા-પ્ાસાદમાંનરી પહરક્રમા.

પાસે ગયા પછરી એના ભવય દેખાવનરી કેટલરી બધરી નવગતો સપટિ થતરી િતરી, જમે 
કે સફેદ રંગનો ધોળ એવો પાતળો િતો કે નરીચેથરી ઇંટો છતરી થતરી રિે અને દૂરથરી જ ે
અગણય, નાનાં, ચોરસ ખાનાંનરી શોભા રચતરી િતરી તે બારરીઓ વડ ેકયારેય ઠડંો પવન 
રોકાતો નહિ િોય. કોટનરી ઊંચરી દરીવાલ પર ઘેરા મરૂન રંગના જ ેપટા િતા, તે બધે 
ખરેખર તો લાકડાંનરી ચરીપો ખરીચોખરીચ ખોસેલરી િતરી ને પછરી એમનો આગલો ભાગ 
મરૂન રંગેલો િતો — કોટનરી બિાર તરફથરી તેમ જ અંદર તરફથરી. એક સળરી ખેંચો તો 
કદાચ નરીકળરી પણ આવે. દરેક ચારેક ઇંચ જટેલરી લાંબરી િોય ને અડધરી રંગયા વગરનરી 
િોય. ધારો કે બિાર ખેંચાઈ તો આવરી પણ પાછરી તો નાખરી જ ના શકાય — એટલરી 
સખત ને ગરીચોગરીચ ખોસેલરી.

પિેલાં સફેદ ભાગનરી ભુલભુલામણરીમાં લઈ જવાયાં. બેઠકખંડો, શયનખંડો, 
પુસતકખંડો, ધયાનખંડો, પૂજાખંડો, દેવખંડો. જાણે અંત જ નહિ અને ભરીડ? એકબે યુરોપરી 
જૂથ, એકબે ચરીનરી જૂથ; સાથે જ અસંખય નતબેટરી યાત્રાળુઓ. અમારો ગાઈડ કિે, ‘આ 
કંઈ બિુ ખરાબ નથરી. આનાથરી ઘણરી વધારે ભરીડ િોઈ શકે છ.ે’ બાપ રે. તયારે તો શું થતું 
િશે? કારણ કે આટલરી ભરીડથરી જ અમુક ખંડ, સરીડરીઓ અને બંધ ગલરીઓમાં ગૂંગળામણ 
થતરી િતરી. આમેય તાજી િવાનરી આવજા નહિ, અંદર બધું બંનધયાર ને અંધાહરયું. લોકોના 



શ્વાસોચછ્ાસ અને લાંબા સમયથરી નિીં ધોયેલા કપડાં, શરરીરનરી વાસ. ઉપરાંત ચરીનરી-
નતબેટરી વયનકતતવ એવું છ ેકે નવવેકપૂવ્વક વારાનરી રાિ જોઈ ઊભા નહિ રિેવાના, પણ 
અંદર કે બિાર જતા િોય તો ધક્કા મારરીને પણ જવાના.

મને ખાતરરી છ ેકે એ લોકોને ખબર જ નિોતરી કે એવું ના કરાય. બધાં નતબેટરીઓનાં 
મોઢાં ભાવ વગરનાં કે જડ જવેાં કે સુન્ન થઈ ગયાં િોય તેવાં લાગતાં િતાં — કયાં તો 
દુનનયાદારરી જાણતાં નિોતાં તેથરી કે સમાજના નનયમો પ્માણે રિેવાનરી ટવે નિોતરી તેથરી; 
કયાં તો પછરી એમનો સવાભાનવક એવો એ હરકતતાનો મુખભાવ િતો. ઘણા નતબેટરીઓ 
પ્દેશના દૂર દૂરના, ગ્ામ પ્દેશોમાંથરી આવેલાં લાગતાં િતાં - જીણ્વ જવેાં, ઘેરાં કથથાઈ 
મેલખાઉ રંગનાં કપડાં, ઓળ્ા વગરના જહટયાં થઈને રિેલા વાળ; કોઈ કશરી વાતચરીત 
ના કરે અને ઘણાં મોઢાં તો સાફસૂફરી વગરનાં એવાં કે કારણ વગર પણ ડરામણાં લાગે.

કક્ષ ખરેખર નાના િતા. જમેાં બુદનરી પ્નતમાઓ િતરી તે બધા તો ખાસ. સથાનનક 
યાત્રાળુઓ િાથમાં યાક બટરનાં એટલે કે નેપાળરી વનસપનત ઘરીનાં પરીળાં પલાનસટકનાં પૅકેટ 
લઈને ફરતાં. એમનો મુખય રસ િતો પ્જવનલત હદવેટોવાળાં પાત્રોમાં થોડુ ંવધારે નસનગધ 
તત્વ ઉમેરવામાં. કેટલાક લામાઓને આ જ કામ સોંપાયેલું જોયું — પાત્રો સાફ રાખવાં, 
બળરી રિેલરી વાટોને કાઢરી નાખવરી, વધારે પડતરી લાંબરી વાટોને કાપવરી, જરૂર પ્માણે નવરી 
વાટો મૂકવરી વગેરે. આ માટ ેલગભગ બધાં તૈલપાત્રોનરી પાસે એક ચરીનપયો કે કાતર કે 
ચમચરી રાખવામાં આવેલરી જોઈ.

નરીચલો માળ, ઉપલો માળ, નરીચલો મધયમાળ, ઉપલો મધયમાળ વગેરે જવેા મુખય 
નવભાગ પડલેા અને વળરી અનેક સરીડરીઓ ને સતરો કયાં કયાંથરી નરીકળરી આવે. નરીચલા 
માળનરી મધયમાં નવશાળ સભાખંડ િતો. પાંચમાથરી શરૂ કરરી બધા દલાઈ લામા તયાં 
અનધષ્ઠાન કરતા. ૧૯૫૯થરી તયાં વૈષણવોનરી ‘બેઠકો’નરી જમે કેવળ ગાદરી રિરી છ.ે ખાલરી 
નસંિાસન પડરી રિેલું છ.ે એ જાિેર આવકારગૃિમાં આઠ વધારે જાડા ને સોળ નાના એવા 
સતંભ િતા. દરેક પર છકે ફશ્વથરી છત સુધરી, િાથવણાટનું, કાળા બૌદ રેખાંકનવાળું કાપડ 
જડલેું િતું. કોઈ અજબ રરીતે, એકદમ કચછરી શાલના વણાટ સાથે એ મળતું આવતું િતું.

પ્ચુર શોભા િતરી એ ખંડમાં. ત્રણ હદવાલો પર પોટાલાના પનવત્ર પ્દેશ તેમ જ 
નતબેટના બૌદધમ્વના ઇનતિાસને ઉપસાવતાં દૃશયો નચતરાયેલાં િતાં. તો બાકરીનરી દરીવાલ 
પર બે ખૂબ મોટાં વણાટનચત્ર લટકતાં િતાં. એમાં દલાઈ લામાઓ અને ધાનમ્વક રાજાઓ 
આલેખાયેલા િતા. એ ખંડનરી ચારે તરફનરી લાંબરી, સાંકડરી કનક્ષકાઓમાં દલાઈ લામાઓ, 



બુદાવતારો અને બોનધસત્વોનાં સથાનકો તથા ઘણા સતૂપો િતા. એમાંનરી કેટલરીક મૂનત્વઓ 
પ્ાચરીન ભારતમાંથરી આવેલરી. જમે કે બોધગયાના સમશાનમાં વસરીને મિાયોગ તાંનત્રક 
પંથનો અભયાસ કરતા રિેલા તે આઠ જ્ાનરીઓનાં સવરૂપ.

સભાગૃિનરી પાછળનો અતયંત લાંબો કક્ષ ખાસ જોવા જવેો ગણાય છ.ે એમાં 
આગલા કેટલાક દલાઈ લામાઓના દેિાવશેષ સાચવવા બનાવેલા સતૂપો િતા. પાંચમા 
દલાઈ લામાનો સતૂપ ચૌદ મરીટર ઊંચો િતો. એનું નશખર તો દેખાય પણ નહિ ને રૂપેરરી 
કોહડયામાં બળતા પ્દરીપોના તેજમાં એનો નવપુલ નરીચલો ગોળાકાર આછો ચમકતો દેખાય. 
એ આખો સતૂપ સાચા સોનામાંથરી બનાવાયેલો છ.ે કિે છ ેકે એમાં ૨૩૦૦ હકલોગ્ામ 
સોનું વપરાયેલું. ધમ્વગુરને માટ ેઆ અનતવૈભવપ્દ લાગે પણ એમનું સથાન ખૂબ અગતયનું 
ગણાય છ.ે મુખય સમાનધનરી એક તરફ આઠ તથાગત સતૂપ છ,ે જ ે‘ઐનતિાનસક’ બુદના 
જીવનના આઠ મુખય બનાવો જમે કે જનમ, લગ્ન, મિાનભનનષક્રમણ, તપ, મારનવજય, 
મિાજ્ાન, ધમ્વચક્રનું પ્ચલન, નનવા્વણ-ને શ્દાંજનલ અપદે છ.ે

નતબેટ અને ચરીનમાંના બુદ ભારતમાંના બુદ કરતાં સાવ જુદા દેખાય છ.ે આપણે 
તયાં એ સાવ સાદા, એકવસ્તરી ને કરણામય સવરૂપે જોવા મળે છ,ે તો અિીં બધે એમનરી 
મૂનત્વઓ અનત અલંકૃત િોય છ ે— જહરયાન વાઘા, રતનનાં આભૂષણ, સુવણ્વનો મુકુટ. 
અિીં એ દેવાનધરાજ તરરીકે છ,ે કેવળ સાધક તરરીકે નહિ.

નવનભન્ન બુદાવતાર માટ ેઅલાયદાં મંહદર િતાં — મૈત્રેય, લોકેશ્વર, અવલોહકતેશ્વર, 
શાકયમુનન વગેરે. સાથે બરીજી ઘણરી મૂનત્વઓ િોય — તારા, અચલા, નક્ષનતગભા્વ જવેરી 
દેવરીઓ, બોનધસત્વો, દલાઈ લામાઓ, અનય ધમ્વગુરઓ ઇતયાહદનરી. પણ એક ખંડમાં જુદરી 
જ મૂનત્વ જોવા મળરી. એ જરા નવનચત્ર કિેવાય તેવરી િતરી. એના માથા પર મોરપીંચછના, 
પંખા જવેા ફેલાયેલા ગુચછ િતા. એનું મોઢુ ં ઢાંકેલું િતું પણ એક દાંત દેખાતો િતો. 
એક દાંતવાળા, નતબેટનરી સ્તરીઓના રક્ષક એવા બુદ રજૂ થયેલા િતા. અનેક શાસ્તમાનય 
સવરૂપોનરી વચચે અચાનક આ લોકસંસકૃનતના પ્નતનનનધને સથાન મળેલું િતું.

નતબેટમાં બુદ તેમ જ બૌદધમ્વ, પોતાનરી આગવરી હદશામાં નવકાસ પામેલાં છ,ે તે 
સવ્વત્ર અને સપટિ જોઈ શકાય છ.ે છતાં ભારતનો પ્ભાવ પણ કામ કરતો રિે છ.ે સૂક્મ 
રરીતે તેમ જ પ્સાહરત રરીતે. દા.ત. એક સાંકડા, અંધારા ઓરડાનરી દરીવાલ પર ગણેશ 
નચતરાયેલા િતા — દસ ભૂજા અને નૃતયમાં રમમાણ ગણેશ અને બિાર નરીકળવાના 
એક દ્ારના ઓટલા પર સરસ, મોટો સાનથયો કોતરેલો િતો. હિનદુ પ્તરીક બૌદ સંદભ્વ 



પામયાં િતાં.

જોવાનું તો ચાલુ જ િતું. એક ખંડમાં ૧૦૮ પ્ાચરીન શાસ્તગ્ંથો દરીવાલમાં કરેલાં 
વયવનસથત ખાનામાં ગોઠવેલા િતા. દરેક પર નતબેટરી ભાષાના અક્ષરો સુવણ્વરસથરી 
ખૂબ સુંદર રરીતે પાડલેા િતા. એક સથાનક ત્રણ નવશ્વ — નક્વ, પૃથવરી, સવગ્વ પરનો 
અવલોહકતેશ્વરનો નવજય દશા્વવતું િતું. એક િજાર ભૂજા, એક િજાર ચક્ષુ અને અનગયાર 
મસતકથરી યુકત, અનત પ્યતનનસદ પ્નતમા તેરમા દલાઈ લામાએ બનાવડાવેલરી ને એ માટ ે
ચરીનરી સુવણ્વ વાપરવામાં આવેલું. અદભુત ભવય િતું એ સવરૂપ. દરેક િથેળરીમાં એક એક 
આંખ મૂકેલરી િતરી, તે મેં મારરી સાથેના નવદેશરીઓને બતાવયું. અમારા ગાઈડ યુ જાલે એવું 
કશું નનદદેશયું નિોતું. આંખ ટવેાયેલરી ના િોય તો ચૂકરી જવાય એવરી એ નવગત િતરી ને 
બધાંને આભાં કરરી ગઈ.

એવું જ નવસમયકર બરીજુ ંએક નશલપ િતું કાલચક્ર મંડલાનું. બાર મરીટરનો તો એનો 
પહરઘ િતો. દેવ કાલચક્રનું એ નનવાસસથાન સત્તરમરી સદરીમાં સોના અને કાસાંમાંથરી 
ઘડાયેલું. મંડલામાં ચારે તરફ કુલ ૭૩૪ દેવતાનરી નાનરી મૂનત્વઓ િતરી; તો દરીવાલ પરનરી 
છાજલરીઓ પર કાલચક્રના વંશજ ૧૭૬ લામાઓનરી નાનરી પ્નતકૃનતઓ મૂકેલરી િતરી. દરેક 
ખંડમાં બિુસંખય નશલપો, નચત્રો, શોભાતત્વો અને આવા તો બિુ શત ખંડ. બધું જોવું ને 
મનમાં નોંધવું અઘરં અને વણ્વવવું તો એથરી ય કહઠન.

કાલચક્રનું તથા લોકેશ્વરનું સથાનક એ બંને પોટાલામાં જૂનામાં જૂનાં, છકે સાતમરી 
સદરીનાં ગણાય છ.ે નતબેટરીઓ માટ ેલોકેશ્વરનું મંહદર પોટાલામાં ને તેથરી નતબેટ આખામાં 
પનવત્રતમ છ.ે દરેક યાત્રાળુ તયાં જવા ઉતસુક. દરેક પ્વાસરી પણ. અંદર જવા ઉપર-નરીચે 
ફરવું પડ.ે એ સરીડરીઓ ટૂકંરી ખરરી પણ જજ ્વહરત લાકડાંનરી, પૂરતું અજવાળું નહિ, સતત 
અને સખતનો ઘસારો. પાછુ ંએ પરમ પુણય સથળ સૌથરી નાનામાં નાનું પણ િતું. એ 
કબાટમાં ત્રણ પથથર િતા. મનાય છ ેકે એમનરી ઉપર પરીળા નશરાંચલવાળા તસોનગખાપા, 
પદ્મસંભવ અને નાગાજુ ્વન બૌદ હફલસૂફનાં પદનચહ્ પડલેાં છ.ે રતનજહડત, સુવણ્વમય 
અવલોહકતેશ્વર સાથેનરી ત્રણ પ્નતમાઓ ભારતથરી આવેલરી અને સુખડનું એક વૃક્ષ ફાટતાં 
સવયંભૂ પ્ગટ થયેલરી ગણાય છ.ે બરીજી કેટલરીય મૂનત્વઓ એ કનક્ષકાને ભરરી રિે છ,ે તો 
સામરી તરફ ભરીષણ, ભયંકર મિાકાય વજ્રપાનણ ચાંપતો પિેરો ભરતા ઊભા છ.ે

પોટાલામાંનો ઊંચામાં ઊંચો ખંડ એના લાલ નવભાગમાં છ.ે એ નવશાળ, સુશોનભતરી 
જગયા તેરમા તથા ચૌદમા દલાઈ લામા દ્ારા આગંતુકો સાથેનરી મુલાકાતો માટ ેવપરાતરી. 



ખંડના પહરમાણને ઉપયુકત, ખૂબ મોટુ ંએક નસંિાસન તયાં રિેલું િતું. ખાલરી િતું પણ 
એના અદૃટિ અનધષ્ઠાતાઓનરી પ્નતભાના પૂવા્વભાસથરી વંનચત નિોતું.

J

એક પ્રાસા્ - સુરં્ર, સૂનો

લિાસા શિેરમાંનો એ હદવસ તડકાના સપશ્વને કારણે અસામાનયતા પામેલો િતો. 
એવાં જ અસામાનય સથાન એ હદવસે અમે જોઈ પણ રહાં િતાં. સવારે શરૂ કરરીને 
અદભુત-અપૂવ્વ એવા પોટાલા મિાલયને જોયો ને એના જહટલ રિસયથરી માત થઈને 
બિાર નરીકળ્ાં. પછરી સેરા મઠના સૂના પહરસરમાં ફયાું ને નતબેટના ધમ્વનસકત અતરીતનરી 
એક આછરી ઝાંખરી પામયાં. બપોર પછરી િજી એક અગતયનરી જગયા જોવાનરી િતરી. એ 
ઓળખાય છ ે ‘નોબુ્વનલનગકા’ના નામથરી અને એ છ ેસવ્વ દલાઈ લામાઓનો પારંપહરક 
ગ્રીષમપ્ાસાદ.

સૌપ્થમ એના નનમા્વણનરી શરૂઆત કરેલરી સપ્મ દલાઈ લામાએ. એ મૂળ બાંધકામ 
િજી િયાત છ ેઅને સાવ નાનું છ.ે મુખયતવે એમાં એક પ્ાથ્વનાખંડ જ છ ેએમ કિરી શકાય. 
પછરી તેરમા દલાઈ લામાએ જરા મોટુ ંએવું ભવન બનાવેલું પણ એનો તો લગભગ તરત 
‘સાંસકૃનતક નવરોધ’નરી સરકારરી ચળવળનરી નરીનતના કાળમાં ધવંસ કરવામાં આવયો.

બસમાંથરી ઊતરરી કમપાઉનડમાં ગોળ ફરતાં અમે મુખય પ્વેશદ્ાર તરફ ગયાં. 
અમે કેટલાંક તો લિાસાના પિેલા હદવસે આ જ હદશામાં ચાલવા નરીકળરી પડલેાં અને 
પ્વેશમૂલય આપરી એક વાર કમપાઉનડમાં ફરરી ગયાં િતાં. એ રનવવારનો બપોર િતો અને 
ઘણાં સથાનનક કુટુબંો પણ તયારે ફરવા આવેલાં િતાં પણ આજ ેઉદ્યાન સાવ ખાલરી િતો. 
કદાચ એ જ કારણે ઉદ્યાન વધારે મોટો લાગતો િશે! જોકે આમે ય એનો નવસતાર છ ેપણ 
ખાસસો મોટો ૩૬૦ ચો.હક.મરી.નો. ઠડંા પ્દેશને અનુકૂળ એવાં શંકુરિુમોનરી એનરી ગરીચતા 
નપ્યકર લાગે છ,ે તો ગ્રીષમના ટૂકંાગાળા દરનમયાન નવનવધ ફૂલો ખરીલરીને બાગનરી શોભા 
વધારતાં રિે છ.ે ઉનાળાના િંૂફાળા, અજવાળા ગાળામાં લિાસાનાં પ્જાજનો એને ઘણો 
માણે છ,ે વારંવાર તયાં બેસરીને ઉજાણરી કરે છ,ે છોકરાં સાથે રમતો રમે છ.ે ઉપરાંત, પથથર 
જડલેા એક ચૉગાનમાં, ખુલા આકાશ નરીચે, નતબેટરી ‘ઑપેરા’ ગરીત નાટય પ્કારનાં 



અનુષ્ઠાન પણ યોજાતાં રિે છ.ે આિ, એવું એકાદ જોવા મને મળ્ું િોત તો! ચરીનરી 
‘ઑપેરા’ ચરીનમાં ને જાપાનરી ‘ઑપેરા’ જાપાનમાં નનરાંતે જોયાં છ.ે નતબેટરી જોવા મળતો 
તો કેવરી મજા પડરી જાત!

અંતે જયારે વત્વમાન દલાઈ લામાના ગ્રીષમપ્ાસાદ પર લઈ જતા પથ અને 
પ્વેશદ્ારનરી સામે આવરીએ છરીએ ને જાણે શ્વાસ લેવાનું ચૂકરી જઈએ છરીએ. પથનરી બંને 
બાજુ ઘેરા પકવ રંગોનાં કેટલાં બધાં ફૂલો ખરીલેલાં છ ે— બોગનવેલ, જાસૂદ, ગલગોટા, 
કેના. અચાનક, એકદમ િનષ્વત, નવનસમત થઈ જવાય છ,ે કારણ કે આવરી અપેક્ષા જ 
નિોતરી. સાથે જ પ્ફુનલત પુષપોનો આ રંગરાગ અપ્સતુત તથા કરણ પણ લાગે છ,ે 
કારણ કે આ ભવન તો સાવ ખાલરી જ છ,ે એના અનધષ્ઠાતાનવિોણું છ.ે સરસ બંગલા જવેું 
દેખાતું આ સંસથાન આપણા ચૌદમા ને વત્વમાન દલાઈ લામા માટ ે૧૯૫૫માં બનાવવામાં 
આવેલું. એમાં નનવાસ કરવાનો સમય જ કેટલો મળ્ો એમને? તયારે પણ ચરીનનો પંજો 
નતબેટ પર પડલેો જ િતો પણ એ યુવાન ધમા્વનધકારરીને છતેરનપંડરીથરી પકડવા માટ ેસૈનયે 
પ્યતનો શરૂ કયા્વ તયારે એ પવ્વતો પર થઈ ભારત તરફ ભાગરી છૂટયા — કેવળ જીવને 
બચાવવા નહિ, ધમ્વને પણ બચાવવા. બિુશત અનુયાયરીઓ તતકાળ એમને અનુસયા્વ. 
૧૯૫૯નું એ વષ્વ, માચ્વનરી દસમરીનો એ હદવસ. તયારથરી આરંભ થયો શ્રીજીનરી સવભૂનમના 
નવચછદેનો ને ચાલરીસ વષ્વ પછરી પણ એનરી સમાનપ્નાં આશાનચહ્ કયાંય દેખાતાં નથરી. 
આ એ સથાન િતું જ ે એક જણનું ઘર િતું. એ વયનકતને પોતાને ઘેર જવાનરી છૂટ 
નિોતરી — મને, એમને, બધા અજાણયા જણને તયાં ઘૂસવાનરી છૂટ િતરી. એક જણનું ઘર 
પ્વેશમૂલય રખાઈને િવે સંગ્િાલય બનાવાયું િતું. આવરી સભાનતા મારા મન પર િતરી 
અને ભાર બનરીને રિેલરી િતરી.

ભવનમાં પ્વેશતાં જ આગંતુકોને મળવા માટનેો કક્ષ િતો. વચચોવચ મોટુ ંએક 
નસંિાસન િતું — ખાલરી અને જાણે ઝંખવાઈ ગયેલું. એના પગ પાસે એક મોટુ ંતૈલનચત્ર 
મૂકેલું િતું — શ્રીજીનું. ચાર દાયકા પિેલાંના સમયનું. એ જોઈને નવાઈ લાગે જ. કેમ 
એનો નાશ કરવામાં આવયો નિોતો? કે એને ઢાંકરી સંતાડરી દેવામાં આવયું નિોતું. આખા 
નતબેટમાં જાિેર રરીતે જોવા મળે એવરી, એમનરી આ એક જ પ્નતકૃનત િશે. એમનરી છનવ 
તો શું, એમના નામોચચારણ પર જ સવ્વત્ર નનષેધ છનેે. અદમય અંતગ્વત નવનોદથરી યુકત 
એ મુખનાં દશ્વન અપ્તયાનશત રરીતે થયાં.

બાજુના નવશાળખંડનરી ત્રણ દરીવાલો પર અતયંત સુંદર નચત્રો કરાયેલાં િતાં — 
‘નમનનએચર’ એટલે કે લઘુ પહરમાણનરી શૈલરીમાં. સૂક્મ નવગતો દ્ારા અનેક કથાઓ અને 



પ્સંગો આલેખાયાં િતાં — બુદના જીવન અને એમના અનુયાયરીઓ નવશે; બિુનવધ 
પ્ાસાદો, મંહદરો ને સતૂપ વગેરેનાં નવરચન નવશે. જોતાં રિરીએ ને ભૂલરીએ, એવો એ 
કળાપ્સતાર િતો. વળરી અનતરનચર અને અસુલભ. એકબે નાના બેઠકખંડ િતા, જમેનો 
દેખાવ પાશ્ચાતય કિરી શકાય. વાયનલ જડલેા, જરા બેડોળ જવેા, સોફા તો િતા જ, પણ 
બાથરૂમમાં ડોહકયું કરતાં જોયું તો ટૉઈલેટ પણ પનશ્ચમરી ઢબનું િતું! આ સાથે જ, એક 
દરીવાલ પર પદ્મપાનણનું લાક્ષનણક શૈલરીનું એક મોટુ ં નચત્ર લટકતું િતું અને એક તરફ 
બારરીક કોતરણરીથરી સુશોનભત એવરી ચાંદરીનરી વેદરી ગોઠવેલરી િતરી. એમ જોઈ શકાય છ ે
કે પાશ્ચાતય સુનવધાઓ પ્તયે શ્રીજીને પિેલેથરી પક્ષપાત રહો િશે, તો અનેક બાબતોનરી 
જાણકારરી માટનેું એમનું કુતૂિલ પણ જાણરીતું જ છ.ે

આ બેઠકખંડો જો એમના શોખ અને સવભાવના દ્યોતક િતા તો ઉપરના માળ 
પરના ઓરડા તો ઘણા વધારે અથ્વપૂણ્વ અને સૂચક કિરી શકાય. સાવ સાદા અને સાવ 
નાના એવા એ ખંડ એમના અંગત જીવન માટનેા િતા અને જાણે એક ગોનપત, નનજી 
ઊંડાણને દૃશયમાન કરતા િતા. એક કનક્ષકા ધયાન માટનેરી િતરી. સાદરી ધોળેલરી દરીવાલો ને 
ફશ્વ પર એક આસન. એનરી બાજુમાં એમનો કોષ્ઠ િતો. તયાં બેસરીને એ ધમ્વગ્ંથો વાંચતા. 
એટલું જ નહિ, નવદ્ાન હરમપોચે પાસેથરી શરીખતા, સમજૂતરી મેળવતા, ચચા્વ કરતા. અિીં 
નાના, નરીચા એક મેજનરી એક બાજુએ મૂકેલરી ગાદરી પર એ બેસતા અને બરીજી બાજુએ 
પડલેરી ગાદરી પર માનય આચાય્વ બેસતા. આ નસવાય, આ કોષ્ઠમાં પડયો િતો એમનો 
રેહડયો, જૂનો ૧૯૫૦ના મૉડલેનો, લાકડાના ઘાટઘૂટ વગરના ડબબા જવેો દેખાતો. એમને 
એ ઘણો નપ્ય િતો. એના દ્ારા એ બિારનરી દુનનયાના સમાચાર મેળવતા િશે.

છલેે િતો એમનો સૂવાનો ઓરડો. એને શયનખંડ શું કિેવો? સાવ નાનકડો િતો. 
એમાં એક નાનો, સાંકડો ખાટલો િતો, જનેા પર નહિ રેશમરી, નહિ સુતરાઉ એવરી પરીળરી 
ચાદર પાથરેલરી િતરી. એક બાજુ, જરા બેસવું િોય તો નાના સોફા જવેરી ખુરશરી મુકેલરી 
િતરી અને બારણા પાસેનરી દરીવાલને અડરીને રિેલું િતું ‘રેહડયોગ્ામ’ કિેવાતું એક યંત્ર. 
એમાં રેહડયો િોય, એલ.પરી. રેકોડ્વ વગાડરી શકાય અને એમાં જડલેાં બે સપરીકર િોય. એ 
પણ ૧૯૫૦ના જ કાળનો ને િવે કયાંય જોવા પણ ના મળે એવો ‘પુરાકાલરીન’. મેં પાસે 
જઈને જોયું તો ભારતરીય સરકાર તરફથરી શ્રીજીને અપાયેલરી એ ભેટ િતરી ને કોતરેલા 
શબદોનરી બે તરફ અશોક સતંભનાં બે નાનાં નચહ્ જડાયેલાં િતાં.

બસ, આટલું જોયું તયાં મારં હૃદય એમને માટ ેરિવરી ઊઠયું. ભૂનમ તો છોડરી જ દરીધરી 
પણ પોતાને પસંદનરી સાવ સાધારણ જવેરી એકબે ચરીજો પણ તયજી દેવરી પડરી. આડબંર 



વગરના એમના આ આવાસમાં આટલરી વસતુઓ એમ ને એમ સાચવરી રખાઈ િતરી. 
એમને તો રાતોરાત ભાગરી છૂટવું પડયું. શું કયારેય એ અિીં પાછા ફરરી શકશે? તયારે, 
બાવા આદમના સમયના લગતા એ રેહડયો અને રેહડયોગ્ામને જોઈને િસરી કાઢશે કે 
દેશનનકાલનાં લાંબાં વષયોનાં સમરણ એમને વીંધરી રિેશે?

J

એક વિેણની વાત

નતબેટનરી અમારરી યાત્રા સમાપ્ થઈ ચૂકરી િતરી પણ સફર િજી પૂરરી થઈ નિોતરી. 
અમે કયાંકથરી નરીકળેલાં ખરાં પણ કયાંય પિોંચરી શકતાં નિોતાં. રસતો તૂટતો િતો, જાણે 
ખૂટતો નિોતો! સાંકડરી બેઠકોવાળરી સથાનનક બસને કયાંક અટકવું તો પડવાનું જ િતું પણ 
તયાં િશે તૂટરી પડલેો હિસસો - રસતાનો અંત નહિ.

પણ એ અવરોધ, એ નવચછદે આજ ેિવે છલેો િશે. િા, િવે કયારેક તો કસોટરીના 
સૂત્રનો છડેો આવે ને. બે હદવસથરી અમે કુદરતના નવરિોિરી નમજાજનો પરચો મેળવતાં રહાં 
િતાં. અમે િવે થાકયાં િતાં, નંખાઈ ગયાં િતાં, નાહાધોયા વગરનાં ગંદાં અને પરસેવે 
ખરડાયેલાં િતાં. િવે તો અમે જરા આરામનાં, રાિતનાં અનધકારરી બનયાં જ િતાં. ને 
છતાં બધાં િસતે મોઢ ેિતાં. કોઈ નિોતું ફહરયાદ કરતું કે નિોતું ‘ખોટાં’ રોદણાં રડતું. 
ખરેખર સરસ જૂથ મળ્ું િતું મને. િંુ રિરી એકલપ્વાસરી. મારરી મેળે નરીકળવું વધારે જ 
પસંદ કરં, કારણ કે એ રરીતે કેવળ લય, કેવળ આનંદનરી નસથનત પામરી શકંુ. સદભાગયે આ 
બધાં પનશ્ચમરી પ્વાસરીઓ મળતાવડાં, સરળ અને સવભાવે પહરપકવ િતાં.

તૂટલેો છલેો હિસસો ખૂબ ટૂકંો િશે એમ અમને કિેવામાં આવેલું. પછરી એ નવશે 
અમે શંકા કરરી નિોતરી. નેપાળરી ગાઈડ ેજણાવેલું કે કયાં તો દરેકે પોતાનો સામાન જાતે 
ઉપાડરી લેવો અથવા જાતે જ પોટ્વરને રોકરી લેવો. નેપાળરી ટટ્રાવેલ એજનસરીના કાય્વકરો 
આગળ ગામના માણસો બિુ વધારે ભાવ ઠરાવવા માગે છ,ે એમ એણે કિેલું.

મેં તો ખાતરરીપૂવ્વક માનેલું કે મારો સામાન િંુ જાતે સંભાળરી લઈશ. જવાનું તો 



પાંચ નમનનટ જ િતું ને. કૃતસંકલપ થઈને કૅમેરા-બૅગને ખભા પર ત્રાંસરી લટકાવરી. 
પાસપોટ્વ વગેરેવાળરી થેલરી એનરી અંદર મૂકરી દરીધેલરી. પછરી મોટરી સૂટકેસને એનાં પૈડાં 
પર ઘસડવા માંડરી. બારાનબસે નામના ગામમાં થઈને જતો એ રસતો કાચો, ભરીનો િતો, 
કયાંક વરસાદના પાણરીથરી ખાબોનચયાં ભરાયેલાં, તો કયાંક કાદવ પથરાયેલો. તોયે થોડુ ં
ઘસડતાં, થોડુ ંઊચકતાં િંુ આગળ વધતરી રિરી. ને એટલામાં મેં સામે િજી વધારે એક 
ભયજનક વેગગવગીલું વિેણ જોયું.

ડાબરી બાજુ પર સુંદર નામધારરી, રજતવણગી સોના કોશરી નદરીનું રિુતગનત ગમન 
િતું. સામે, જમણરી બાજુથરી આવતું, સશનકતમાન અને મદોનમત્ત એવરી ભોટ ે કોશરી 
નદરીનું વિેણ, પૂરપાટ દોડરી આવતા માતેલ હિંસ્ર પ્ાણરીનરી જમે, સોના કોશરીના પ્વાિમાં 
ઝંપલાવતું િતું. આ નાટયાતમક - ભયાતમક સંનમશ્ણના સથાન પરનો લાકડાનો પુલ બે 
જ હદવસ પિેલાં તૂટરી ગયેલો. અરે, એના ફુરચા ઊડરી ગયેલા. મોટા મોટા પાષાણો એવા 
ધસરી આવયા અને પિાડો પરનરી કાળમીંઢ નશલાઓ એવરી ગબડરી આવરી કે ચોમેર નવનાશ 
સજા્વઈ ગયો. વરીસેક જટેલા ગ્ામજનો ચગદાઈને જાન ગુમાવરી બેઠા.

એ બે ઉચછૃખંલ સ્રોતમાં એવાં તો પૂર ચઢરી આવયાં િતાં કે હકનારા પરના ઘરબાર 
તણરી ગયાં, ગામનું નાનકડુ ંફૂટબોલનું મેદાન પણ ધોવાઈ ગયું ને એકનરી એક શાળાના 
ચૉગાનમાંનાં સાદાં મકાન નબચારાં ડિોળા પાણરીમાં તરરી રહાં. ઊભરાયેલાં, અમળાતાં 
પાણરીમાં ત્રણ નનદયોષ છોકરાં પણ ખેંચાઈ ગયાં િતાં. એ સંિારનાં નચહ્ અમારરી ચારે 
પાસ દેખાતાં િતાં. કુદરતનો પ્ચંડોગ્ આક્રોશ આપણે કયાંથરી સમજવાનાં?

મારરી આંખોનરી સામે જયારે મેં ભોટ ે કોશરી જવેાં ગામહડયા નામવાળરી નદરીનું 
છછંડેાયેલું, ફંૂફાડા મારતું વિેણ જોયું કે તરત મને સમજણ પડરી ગઈ કે મારરી જાતે એના 
પરથરી મારરી સૂટકેસ તો નહિ જ લઈ જઈ શકંુ. એ ઘડરીએ મારરી બાજુમાં ગામનો એક 
માણસ ચાલતો િતો. એના ખભા પર દોરડુ ંિતું. એનો અથ્વ એ કે એ પોટ્વર તરરીકે કામ 
કરતો િશે. સૂટકેસ મેં એને આપરી દરીધરી. એક પણ ડગલું ચૂકયા કે થોભયા વગર એને 
ઉપાડરીને એ તો ચાલયો. અનવચારરી, ઉદત, દયાિરીન જળવમળમાં થતો, વચચે આવતા 
પથથરો પર પગ મૂકતો - કૂદતો કેટલરી સિેલાઈથરી એ પાર નરીકળરી ગયો.

નવસમયથરી ગળા પર િાથ મૂકરી એને જોતરી િંુ તયાં જ ઊભરી રિરી ગઈ િતરી. પેલે 
પાર પિોંચરી પાછા ફરરી એણે મારરી તરફ જોયું, િાથ લંબાવરીને મને પ્ોતસાિન આપવા 
પ્યતન કયયો. િંુ િજી અચકાતરી રિરી. જરાક આગળ કેટલાક સથાનનક પુરષો સાંકડો, 



કામચલાઉપુલ બનાવવા મથરી રહા િતા. કામ એવું ધરીમું ચાલતું િતું કે એ કયારે પૂરો 
થશે એ કિેવાય નહિ. અમારો નેપાળરી ગાઈડ કશરી નચંતા કે અચકાટ વગર સિેજમાં 
વિેણને પાર કરરી ગયો. એનરી પાછળના બરીજા પોટ્વર અને અમારાંમાંના બેએક પુરષોએ 
પણ ગરજતા, ઘૂમરરી ખાતા એ પ્વાિમાં ઝંપલાવયું.

સામે તો મારે પણ જવાનું િતું ને જો નદરીનો પડકાર િતો, તો ચલો, આ ઝરીલયો એ 
પડકાર. થોડરી ઉનમત્તતા સપશગી ગઈ મને પણ. મેં જોયું નદરી તરફ. ખૂબ સુંદર િતરી એ. 
જો એને જોયા ને સાંભળ્ા જ કરવાનરી િોત તો ઘણરી વિાલરી પણ લાગરી િોત. દૂર દૂરનાં 
કદાચ હૃસંયત નતબેટમાંના શૃંગો પરનો બરફ ઓગળરીને થયેલા એ ઠડંા પાણરીમાં િોઠ 
પર નસમત સાથે મેં પગ મૂકયો. જરા વારમાં મારાં શૂઝ અને મોજાં ફરરીથરી સાવ ભરીનાં 
થઈ ગયાં. પગ લપસયો પણ ખરો ને િંુ ચમકરી. િજી તો પોણું વિેણ બાકરી િતું! મારો 
ભલો પોટ્વર મારરી પાસે પાછો આવરી ગયેલો. તરત મારરી કૅમેરા બેગ એણે લઈ લરીધરી. 
મારો િાથ પણ ઝાલયો. એનો આધાર અનનવાય્વ િતો. અને એમ, ડગમગ પણ અડગ. િંુ 
સામે પાર જઈ ચડરી!

કેટલાક પુરષો, ઊંચા િોવાને કારણે અધૂરા એ પુલને કૂદરી ગયા. બે તરફ ગોઠવાયેલા 
પથરાઓના ઢગલા વચચેનરી જગયા મારે માટ ેઘણરી પિોળરી િતરી. છવેટ ેએ જગયા પર 
લાકડાંના પાહટયાં ગોઠવાયાં. એ પણ ડગમગ તો થતાં જ િશે, પણ િવે પાણરીમાં એક 
અંગૂઠો પણ બોળ્ા વગર એના પરથરી પેલે પાર જવું શકય િતું. તે વખતે મને થયું કે 
આટલામાં પૂરો થઈ જશે એવરી ખબર િોત તો રાિ જોઈ િોત! પણ ખેર, અંતે બધું પૂરં 
થઈ ગયું િતું.

બધાં જ ભૂનમસખલન તથા જળવિન અમે નનનવ્વઘને પાર કયાું િતાં. અમારરી જીત 
થઈ િતરી — એમ કિંુ તોયે એટલું કબૂલ તો કરવું જ પડ ેકે કુદરતે ઇચછયું િશે તેથરી જ 
અમે જીતયાં અને જીવયાં.

િવે ભરીનાં ગોતા જવેાં મારાં શૂઝ અને મોજાંને કાઢરી નાખરી શકંુ તેમ િતરી. કાઠમંડનુરી 
ટટ્રાવેલ એજનસરીએ મોકલેલરી બસમાં બેસરીને એમ જ કયુું. થેલરીમાંનાં સૅનડલ પિેરરી લરીધાં.એ 
તો કોરાં જ િતાં, પરંતુ મારા પગ કયાંય સુધરી ઠડંા બરફ જવેા રહા. જ ેઊંચા, ઠડંા અનત 
સુંદર પ્દેશમાં અચરજભયા્વ હદવસો નવતાવયા િતા તેનરી સમૃનત આ રરીતે જાણે માથાથરી 
પગ સુધરી અનુભવાતરી રિરી િતરી.



નતબેટમાં ફયાું એ બસથરી નાનરી એવરી બસ કાઠમંડથુરી આવરી િતરી. દરેક જણને 
બબબે બેઠકો મળે તેમ નિોતું. સંકડાશ થઈ ગઈ, પણ બધાં માઈ તો ગયાં. બસનરી 
અંદરનાં િવા માટનેાં નછરિ ખૂલતાં નિોતાં. છતમાં એક અધખુલરી બારરી િતરી, છતાં 
પાછળ ખૂબ ધામ િતો. શ્વાસ લેવાનરી િવા નિોતરી. િંુ પિેલરી જ બેઠક પર બેસરી ગઈ ને 
તેથરી ડટ્રાઈવરનરી બારરીમાંનરી િવા પામરી. કેટલાં બધાં સાિસ કયાું. માથું ટકેવરીને િવે થોડુ ં
ઠરવું િતું. નતબેટના નવયોગના અજપંાથરી ઉદાસ થતા રિેતા મનને પણ સંભાળવાનું િતું. 
ઊંડા શ્વાસ લેવાના િતા.

થોડરી વારે લામાસાનગુ ગામ આવયું. તયાં આરામ-નવરામ માટ ેઅમે રોકાયાં. સથાનનક 
રેસટોરાંમાં મને દાળ-ભાત ખવડાવવાનરી નેપાળરી ગાઈડનરી ખૂબ ઇચછા િતરી. પિેલાં તો 
મેં ના પાડરી પણ સિેજ નવચાર કયા્વ પછરી મેં થોડુ ંખાઈ લરીધું. ભૂખ લાગેલરી અને ખાવાનું 
સારં િતું. ઘણા હદવસે આપણું ખાવાનું મળ્ું એટલે તો વળરી વધારે સવાહદટિ લાગયું. 
જૂથના બરીજા કોઈએ કશું ખાધું નહિ. એ પનશ્ચમરીઓ માટ ેપૂરતું ચોખખું નિોતું. મને તો 
ભઈ મઝા આવરી!

એ પછરી રસતો ખરાબ નિોતો, દૃશયપટ તો નતબેટથરી તદ્દન જુદો િતો. સવ્વજનરીય 
દુનનયામાં અમે પાછાં આવરી ગયાં િતાં.

J

જસઆમનો રાિકુમાર અને િુરં

રાજારાણરીનરી વાતો કોને ના ગમે? દયાળુ રાજા, માનરીતરી ને અણમાનરીતરી રાણરીઓ, 
દુટિ આમાતય, રૂપાળરી રાજકુમારરી, બિાદુર રાજકુમાર, મનણરતનથરી ભરેલો ખજાનો : 
‘જા, માગ, માગ, માગે તે આપું.’ બધું કેવું રોમાંચક! આવરી વાતો સાંભળતાં સાંભળતાં 
જાણે ફરરી બાળક બનરી જવાય. પણ આ ફકત કલપનાનો જ નવષય નથરી. દુનનયાના ઘણા 
દેશોમાં આ િકરીકત છ.ે આવો એક દેશ કે જ ેસવાધરીન છ,ે લોકરાજય છ,ે ને છતાં જયાં 
રાજારાણરીનરી આદરણરીય ઉપનસથનત છ ેતે નસઆમ. ખરેખર તો આ નામ લગભગ ભુલાઈ 



ગયું છ ેઅને એ થાઈલૅનડ તરરીકે ઓળખાય છ.ે

થાઈ લોકો મૂળ ચરીનમાંથરી ઊતરરી આવયાનું મનાય છ.ે પણ કિે છ ેકે તેના પણ 
પિેલાં ભારતરીય મૂળવાળરી પ્જાએ ‘સુવણ્વભૂનમ’ કિેવાતું રાજય તયાં સથાપેલું. સમ્ાટ 
અશોકે આ જ પ્દેશમાં બૌદ ધમ્વનો પ્ચાર કરવા માટ ે નભખખુઓને મોકલેલા. આવા 
બરીજમાંથરી જ પછરી તો આ ધમ્વ કેટલો ફાલયો.

ભારતનરી અસર તો ઘણરી રરીતે એમનરી પુરાતન સંસકૃનત, ધમ્વ અને ભાષા પર દેખાય. 
આધુનનક જીવનમાં આપણા દેશનરી જો કોઈ અસર એમના પર પડરી િોય તો તે એમનરી 
નસનેમાઓ પર. આપણરી હિનદરી નસનેમાઓ જવેરી જ ગાંડરી-ઘેલરી, પ્ેમરંગરી, સામાનજક 
નસનેમાઓ થાઈલૅનડમાં બને છ.ે તયાંનાં અનભનેતા-અનભનેત્રરીઓ આપણે તયાંનરી જમે જ 
લોકોમાં ઘેલછા પેદા કરે છ.ે ભાષાને અછડતરી રરીતે જોતાં પણ ખયાલ આવે કે સંસકૃતમાંથરી 
ઘણું અપભ્રંશ થયું િશે. જમે કે, ‘થોનબુરરી’ તે એક વખતનું ‘ધનપુરરી’ જ િશે. એ જ 
રરીતે, ‘અયુથયા’ તો ‘અયોધયા’માંથરી જ આવયું િોય. ‘ઘ’નો ‘થ’ થયો, ને ‘પ’નો ‘બ’. 
‘અરણ’, ‘ઇનરિ’ વગેરે નામો પણ જોવા મળે છ.ે ‘રામ’ તો રાજાનું જ શોભાસપદ નબરદ 
છ.ે બૌદ ધમ્વ હિનદુ ધમ્વનાં અંગો સાથે કેટલરીક રરીતે એકરૂપ લાગે છ.ે મંહદરનાં નશલપોમાં 
ગરડ અને નાગ બધે જ દેખાય છ.ે બંને િવા અને પૃથવરીનાં સત્વોનાં પ્તરીક છ.ે આ નશલપો 
પનવત્ર ગણાય છ ેઅને રાજપ્સાદો કે મંહદરોનાં વળાંકવાળાં છાપરાં પર જ મુકાય છ.ે જો 
કોઈ પણ બરીજા મકાન પર આ નશલપ મૂકે તો તે અપશુકન બને છ.ે ઉપરાંત, બૅનગકૉકના 
સંગ્િાલયમાં બુદનરી નવનવધ પ્નતમાઓનરી સાથે બ્હ્મા, નવષણુ અને નશવનરી પણ થાઈ 
શૈલરીમાં કંડારાયેલરી પ્નતમાઓ િતરી. રાજા રામ બરીજાએ આપણા ‘રામાયણ’ પરથરી 
‘રામાહકએન’ નામનું મિાકાવય લખયું — ૧૯મરી સદરીના આરંભમાં. એનરી ભજવણરીનાં 
કેટલાંક દૃશયો સંગ્િાલયના ઇનતિાસખંડમાં િતાં. એકમાં િનુમાનને એક મતસયકનયા 
સાથે પ્ેમાલાપ કરતા બતાવયા િતા! ઘણાં નામો, નવગતો, બનાવો મૂળ કથાનકથરી જુદાં 
િતાં. આપણને તો િસવું જ આવયા કરે!

બૅનગકૉક આ રાટિ ટ્રરીય સંગ્િસથાનનરી સામે અનતનવશાળ એક મેદાન છ ે— પ્માન 
મેદાન. શિેરનાં વાિનો અને ભરીડથરી બચરીને શિેરને માણવા માટ ેઆ સવયોત્તમ જગયા છ.ે 
એનરી ચારે બાજુ સંગ્િાલય, રાટિ ટ્રરીય નાટયગૃિ, થમમસાત — ધમ્વસત? — મિાનવદ્યાલય, 
રોયલ ઇનનસટટયૂટ અને બરીજાં ઘણાં સરકારરી મકાનો છ.ે મેદાનનાં લરીલાં ઘાસ અને ઝૂલતાં 
ઝાડનરી પેલે પારના છોડ પર રાજમિેલ અને ચોગાનમાંનાં મંહદર છ.ે સવારથરી જ રરિ 
એવા સૂય્વથરી બચાવરીને રાખવા માટ ેમેદાનના ઘાસ પર આખરી સવાર પાણરી છટંાતું રિે 



છ.ે એના ઉપરનરી ભરીનરી ભરીનરી િવાના કંપનને પેલે પાર મિેલ અને મંહદરના સુવણ્વમંહડત 
નમનાર પહરકથામાંના િોય તેવું લાગે છ.ે મેદાનના પિોળા, ચોતરફા પદમાગયો પર વૃક્ષોના 
ઘેઘૂર છાંયામાં બેસવા માટનેરી બેનચો મૂકેલરી છ,ે જ ેભાગયે જ ખાલરી જોવા મળે. શિેરના 
સામાનય લોકો માટ ેઆ બિુ અગતયનું આરામસથાન છ.ે અિીં જ જાિેર બસોનું સૌથરી 
મોટુ ંસટશેન પણ છ.ે ફેહરયાઓ ખાવાનું વેચે છ,ે રંગરીન પરીણાં વેચે છ.ે જમવાના સમયે 
તો ઑહફસોમાંથરી આવરીને લોકો અિીં લટાર મારે છ,ે કંઈ કંઈ ખરરીદે છ.ે ગરમ દેશમાં 
બરફવાળાં ઠડંાં પરીણાં તો બિુ જ વેચાય. સવારથરી જ તારનરી વાડ પર રંગરંગરીન, 
નચત્રનવનચત્ર આકારના અસંખય પતંગો લાગરી જાય છ.ે બપોર સુધરીમાં તો રંગરીન ગાંડપણ 
થઈ ગયેલું લાગે છ.ે લાંબરી લાંબરી પૂંછડરીવાળા થોડા પતંગો મેદાનનરી વચમાં ઊભા રિરીને 
લોકો ઊડાડવા પણ માંડ ેછ.ે પતંગનો આ ઉતસવ દર ઉનાળામાં ત્રણ મહિના ચાલે 
છ ેઅને એકનરી સાથે એક પતંગ ચડાવવાનરી િરરીફાઈ ચાલયા કરે છ.ે પતંગમાં પણ 
પુરષ-પતંગ અને સ્તરી-પતંગના ભેદ િોય છ.ે અિીં કયાંયે ધમાલ નિીં, ઉતાવળ નિીં, 
ધક્કામુક્કરી કે દોડાદોડરી નિીં. સરસ, સિજ આનંદ જ.

મિેલનરી આસપાસ ઊંચરી દરીવાલ છ.ે એનાં રંગરીન છાપરાં અને સુવણ્વ ગોપુરમ્ તો 
બધેથરી દેખાયા કરે. ચક્રરી વંશ ૨૦૦થરી વધારે વષયોથરી ચાલે છ.ે આ યુગને રતનકોશરી યુગ 
કિે છ.ે અતયારના રાજાનું નામ ભૂનમબોલ — ભૂનમપાલ? — રામ નવમો છ.ે એમનો 
જનમ ૧૯૨૭માં અમેહરકામાં થયેલો. રાણરી નસહરહકટ (શ્રીકરીનત્વ?) ખૂબ સુંદર છ.ે બંને 
લોકનપ્ય છ.ે થાઈલૅનડનરી એકતાના કેનરિમાં એના રાજા અને રાજકુટુબં છ.ે રાજા દેશના 
ઐકય, વૃનદ અને નવકાસ ઉપરાંત લોકાદરનું જીવંત પ્તરીક છ.ે રાજા રામ નવમા અને 
રાણરી નસહરહકટ આખા દેશના ખૂણે ખૂણે ફરેલાં છ ેઅને સતત લોકોનરી નજરમાં, ધયાનમાં 
અને દેશના સમાચારમાં રિેતાં િોય છ.ે

મિાપ્ાસાદનો કેટલોક ભાગ જનતા માટ ેખુલો છ.ે બૅનગકૉકનું સૌથરી મિત્વનું 
મંહદર ‘વાટ ફ્ા કેઓ’ (Wat Phra Keo) — અથવા નરીલમનણ બુદનું મંહદર — આ 
ભાગમાં આવેલું છ.ે રાજા પોતે પોતાનરી ધાનમ્વક હક્રયા અને પૂજા તયાં જ કરે છ.ે દુનનયાનાં 
અદભુત દૃશયોમાંનું એક તે આ દેવાલય છ.ે આંખો ચહકત થઈ જાય, મન આભું બનરી 
જાય. જોતાં જ રિરીએ છતાં અધૂરં રિરી જાય. એનાં બિુસતરરી છાપરાં ઉજજવળ કેસરરી, 
ભૂરા અને લરીલા રંગે રંગેલાં છ.ે ઠરે ઠરે સોનેરરી રંગનું નચત્રામણ. મંહદરનાં ત્રણ નશખરો 
થાઈલૅનડ, બમા્વ અને કમબોહડયાનરી શૈલરીનાં છ.ે તે ઉપરાંત, બરીજા નાના ‘ચેદરી’ કિેવાતા, 
અનણયાળા ઘુમમટો. આ સમગ્ જાજવલયમાન અવલોકનથરી જ તો દુનનયાભરમાં બૅનગકૉક 
શિેરનરી ઓળખાણ છ.ે



રનવવારે અને ધાનમ્વક હદવસોએ તયાં ભકતોનરી ભરીડ થાય છ.ે લોકો પૂજા કરે છ,ે 
સાટિાંગ પ્ણામ કરે છ,ે સંગેમરમરનરી ફશ્વ પર બેસરીને મંત્રોચચાર કરે છ.ે ફૂલો અને ધૂપ-
અગરબત્તરીનરી ગંધથરી વાતાવરણ સભર થઈ જાય છ.ે ૧૧ મરીટર ઊંચરી વેદરી પર રિેલા, 
કોઈ દૈવરી આલોકથરી ચમકતા, નરીલરતનમાંથરી બનાવેલા, ફકત ૭૫ સેનનટમરીટર ઊંચા 
આ પાવકતમ બુદ થાઈ લોકોના જીવનમાં અનનવ્વચનરીય શ્દા અને ભનકત ઉતપન્ન કરે 
છ.ે આ પ્નતમા કયાંથરી આવરી તે કોઈ સાનબતરીપૂવ્વક કિરી શકતું નથરી. એના મસતક પર 
નવસતરરી છત્રરી મૂકેલરી છ.ે બે બાજુ રિેલા સફહટકના ગોળા તે સૂય્વ અને ચંરિ છ.ે બુદદેવનરી 
ઉપનસથનતમાં જ જાણે આખું બ્હ્માંડ છ.ે વષ્વમાં ત્રણ વાર ઋતુને ઉપયુ્વકત પોશાક રાજા 
જાતે આવરીને તથાગતને પિેરાવે છ.ે ત્રણે વસ્તો સોનાનાં, િરીરા અને રતનખનચત િોય છ.ે

મંહદરોને ‘થાઈલૅનડનાં પ્થમ મિાનવદ્યાલયો’ કિેતાં, કારણ કે ચોગાનમાંનાં નશલપો 
અને દરીવાલો પરનાં નચત્રોથરી લોકો બૌદ ધમ્વ નસવાયના ઘણા નવષયો અંગેનું જ્ાન પામરી 
શકતા. ‘સૂતેલા બુદ’ના મંહદરનરી દરીવાલો પર નભન્ન રોગોના ઉપચારોને લગતાં લખાણ 
છ.ે આ મંહદરનંુ પ્વાસરીઓને બિુ આકષ્વણ િોય છ.ે એનું કારણ બુદનરી આ મિાકાય 
મૂનત્વ છ.ે એ ૪૬ મરીટર લાંબરી અને ૧૫ મરીટર ઊંચરી છ.ે એ નનવા્વણ પામેલા બુદનું પ્તરીક 
છ.ે એમના પગનાં ૧૫ મરીટર ઊંચાં તનળયાં પર બુદનરી ખાતરરીરૂપ ૧૦૮ સંજ્ાઓ 
મોતરીનરી છરીપથરી બનાવાયેલરી છ.ે અંદરનરી દરીવાલો પર થાઈ શૈલરીનાં અનતસુંદર નચત્રો છ ે
જ ેઓછા અજવાળાને કારણે સપટિ જોઈ શકાતાં નથરી. બિાર એક બોનધવૃક્ષ છ.ે કિે છ ે
કે જ ેવૃક્ષનરી નરીચે બુદ ેતપ કરેલું તેનરી જ ડાળરીમાંથરી આ ઊગેલું છ.ે

વાટ નત્રનમત્ર-સુવણ્વ બુદનું મંહદર જરા દૂર છ ેઅને બિારથરી બિુ ધયાન ખેંચે તેવું 
નથરી. પણ અંદર જતાં જ બુદનરી સંપૂણ્વ સુવણ્વ પ્નતમા મુગધ કરરી દે છ.ે ૩ મરીટર ઊંચરી 
અને સાડા પાંચ ટનના વજનવાળરી એ પ્નતમા ૧૩મરી સદરીનરી સુખોથાઈ પદનતનરી છ.ે 
વાંકહડયાવાળ ઊંચે જટાનરી જમે બાંધેલા છ,ે મોઢુ ંલાંબું, આંખો નરીચરી, િોઠ પર આછુ ં
નસમત, ડાબે ખભે ઉત્તહરય, ડાબો િાથ ખોળામાં, જમણો િાથ જમણા ઘૂંટણ પર, લાંબા 
પગથરી વળાયેલું અધ્વપદ્માસન. બિુ જ સપ્માણ અને પૂજનરીય.

વાટ પો બૅનગકૉકનું સૌથરી જૂનું અને સૌથરી મોટુ ંમંહદર છ.ે પિેલા ચાર રાજાઓને 
એ અતયંત નપ્ય િતું અને એમણે નવરી ‘ચેદરી’ઓ, નવાં મંડપો, નશલપો બનાવડાવયાં િતા. 
મુખય મંહદરનરી આસપાસ અતયારે ૭૧ નાનરી અને વરીસ મોટરી ‘ચેદરી’ઓ છ.ે નાનરીનરી અંદર 
રાજવંશનરી વયનકતઓનરી ભસમ રિેલરી છ ેઅને મોટરીમાં બુદના અવશેષ રહાનું મનાય છ,ે 
વાટ મિાથાટ — મિાઅવશેષનંુ મંહદર — રાજા રામ પ્થમના કાળમાં બંધાયેલું. ખરેખર 



તો એ બૌદ નશક્ષણ માટનેરી ખૂબ અગતયનરી સંસથા છ ે— ખાસ કરરીને ધયાનના નશક્ષણ 
માટ.ે રાજા રામ ચતુથ્વ રાજગાદરી પર આવયા તે પિેલાં અિીં મઠાનધપનત િતા. કેટકેટલાં 
મંહદર : વાટ રાજબોનપત્ર, વાટ સુથાટ, વાટ સાખેત, વાટ રચનાદા. મંહદરોનરી વાત પૂરરી 
ના થાય.

પણ એક મંહદર તો ના જ ભુલાય, ને તે વાટ અરણ પ્ભાતનું મંહદર. એને બૅનગકૉકનું 
સૌથરી સંસમરણરીય સમારક કિરી શકાય. એ છ ેતો સામેના થોનબુરરી ગામમાં, પણ બરાબર 
ચાઉ ફ્ાયા નદરીને હકનારે બૅનગકૉક બાજુથરી જળટકેસરી લઈને સિેલાઈથરી જવાય. એનું 
મુખય નશખર ૭૯ મરીટર ઊંચું િોવાથરી દેશનું સૌથરી ઊંચું ધાનમ્વક સથાપતય બને છ.ે 
સૂય્વનાં હકરણોના સપશ્વથરી દૂરથરી એ રતનજહડત િોય તેમ લાગે છ.ે પાસેથરી જોતાં એના 
પર બિુરંગરી નચનાઈ કાચના ટકુડા લગાડલેા દેખાય છ.ે આ અનભગમ સિેજ નવનચત્ર 
િોવા છતાં એનરી અસામાનય સુંદરતામાં ક્ષનત થતરી નથરી. રાજા રામ બરીજાએ આ શરૂ 
કરેલું. અધૂરં રિરી જતાં રાજા રામ ત્રરીજાએ એ પૂરં કરાવયું. તે વખતે સથપનત પાસે આ 
રંગરીન ચરીનરી કાચના ખંડો ખૂટરી જતાં રાજાએ પ્જાનરી મદદ લરીધરી. જાિેરાત થતાં જ 
પ્જાએ તૂટલેાં કપ -રકાબરી વગેરેના ટકૂડા િજારોનરી સંખયામાં ભેગા કરરી આપયા. મુખય 
નશખર પર અડધે સુધરી ચડવા માટ ેચારે બાજુ સાંકડાં, ઊભાં સોપાન છ.ે ચડતાં કદાચ 
બરીક પણ લાગે, પણ ઉપરથરી દેખાતું દૃશય અનુપમ છ.ે આકંઠ વિેતરી નદરીને સામે પાર 
બૅનગકૉકનરી ઇમારતોનાં છાપરાં દેખાય છ.ે મંહદરોના તેજસવરી રંગો મન િરરી લે છ.ે 
અને મૃદુ માતહરશ્વા-ચંચલ, સુખદ-જીવ જતો બચાવે છ.ે પ્ાંગણમાં બરીજા પણ મંડપો 
છ.ે દરેકનરી નરીચેનરી પાળરીઓ પર ગરડનાં નશલપ છ.ે બાકરી ઠરે ઠરે ચરીનરી નશલપ, ચરીનરી 
શોભાકૃનતઓ દેખાય છ.ે અંદર જવાના થોડા પૈસા લાગે છ,ે કદાચ તેથરી જ લોકો ઓછા 
આવે છ.ે પાદત્રાણ પિેરરીને બધે જવા દે છ ેતેથરી જરા નવાઈ લાગરી.

બૅનગકૉક શિેરનરી બરીજી નવલક્ષણતા તે એનરી બૃિત સ્તોતનસવનરી ચાઉ ફ્ાયા અને 
બરીજી ‘કલાઁગ’ કિેવાતરી નિેરો. એમ તો આખો દેશ એનરી કુલ ૩૦ લાખ હકલોનમટર 
જટેલરી નદરીઓ અને નિેરોથરી જોડાયેલો છ.ે પ્જાનો ઘણો ભાગ નદરી પર જ નનભ્વર છ.ે 
રિેવું પણ તયાં, કામ કરવું પણ તયાં. િજી દેશમાં કેટલરીયે જગયાઓ છ,ે જયાં િોડરી વડ ેજ 
પિોંચાય. વધારે વરસાદ પડતાં જ જળબંબાકાર થઈ જાય એમાં નવાઈ શું?

બૅનગકૉક ‘પૂવ્વનું વેનનસ’ કિેવાતું અને ઇટાનલના શિેરનરી જમે દર વષદે એ થોડુ ં



ડબૂતું પણ જાય છ.ે જોકે એ બાબત બિુ નચંતાનું કારણ બનરી લાગતરી નથરી. શિેરનરી 
બિારનરી નિેરો માટ ેલાંબરી, સાંકડરી, સડસડાટ, પાણરી ઉડાડતરી જતરી મોટરબોટો વધારે 
વપરાય છ.ે બેસવામાં એ જરા ઊંડરી િોય, તેથરી ઘૂંટણ ઊભા વાળરીને, લગભગ પાણરીનરી 
સપાટરીને સમાંતર જ બેસવું પડ.ે આ િોડરીઓ ઉપર ખુલરી િોય, છતાં પાણરી અને પવનને 
લરીધે ઠડંક સરસ લાગે. બિારનરી આ નિેરોનું પાણરી પણ ઓછુ ંગંદું લાગે; અને ઝૂંપડાં? 
— થોડાં વધારે ચોખખાં લાગે. બધાં જ, સાવ પાણરીમાં, થાંભલા પર ટકેલાં. વરસાદનું 
પાણરી ભરરીને પરીવામાં વાપરવા માટનેરી કોઠરીઓ જમરીન પર દેખાય. ખુલાં બારણાંમાંથરી 
અંદરનો જૂજ અસબાબ છતો થાય. અલબત્ત, ટનેલનવઝન તો ખરાં જ! ટબેલખુરશરીઓ 
પણ િોય, ને કયારેક રૉબટ્વ રૅડફડ્વ જવેા સવરૂપવાન અમેહરકન અનભનેતાનું મોટુ ંપોસટર 
પણ! કયાંક બારણાં બિાર ફૂલોનાં કંૂડાં જોઈને સુખદ આશ્ચય્વ થયેલું. ચારેબાજુ ગરીચ 
લરીલોતરરી તો છ ેજ, છતાં કોઈ કોઈને ઘરઆંગણું શોભાવવાનું મન થાય તે મનનરી કુમાશ 
દશા્વવે છ.ે બધેથરી પરીળા, સોનેરરી, ગુલાબરી, લાલ ચંપા અને ગાઢ જાંબલરી ‘ઑહક્વડ’ ડોકાયા 
કરે.

સાચેસાચ જ ે પુરાતન છ ેઅને સમય જયાં સથનગત જ થઈ ગયો છ ે તે સથાન 
છ ે અયુથયા. ફળરિુપ ગણાતા ભૂનમભાગનરી વચમાં પ્ાક્કાલરીન મહિમનના સમૃનતશેષ 
અવશેષો ઉપેનક્ષત, ઉજજડ, અનુપયોનગન પડયા છ.ે મુખય ‘ચેદરી’ (પૅગોડા) ૨૬૦ ફરીટ 
ઊંચું છ.ે એનરી ચારે બાજુ નતનેત્ર બુદનરી નપત્તળનરી અગનણત મૂનત્વઓ છ.ે ડાબે ખભેથરી 
પરીળાં ઉત્તરરીય બાંધેલાં છ.ે ડાબો િાથ ખોળામાં અને જમણા િાથને પૃથવરી તરફ નનદદેશરી 
‘માર’ને એ િરાવરી રહા છ.ે રાજાઓનરી ભસમ માટનેા ત્રણ સતૂપ છ.ે એમનરી આસપાસનરી 
અસંખય બુદમૂનત્વઓ પથથરનરી િોઈ તોડરીફોડરી દેવામાં આવરી છ.ે માથાં નિીં, મોઢાં નિીં 
ફકત આકારનરી મૃત ઉપનસથનત. ફરતાં ફરતાં એક મૂનત્વ જોઈ, જનેું મુખ અખંહડત િતું 
અને તેથરી તયાંના મજૂરો-ફેહરયાઓ વડ ે બેચાર ફૂલોથરી પૂનજત િતરી. સવ્વત્ર ઇંટો ને 
પથથરોના નનષફળ ઢગલા. રસતાનરી બરીજી બાજુના, પહરતયકત એક મંહદરનું ગોપુરમ મને 
ઓહરસસાનાં મંહદરોનરી યાદ અપાવરી રહું. આ સામયમાં કાંઈ સંબંધ િશે ખરો?... એક 
સૂતેલા બુદનરી પ્નતમા છ.ે સફેદ રંગેલરી, કેસરરી ઉત્તરરીય પિેરાવેલરી. તે પણ તયજાયેલરી, 
એકલરી. બમા્વ ઉપર નવજય મળ્ા પછરી લોકોમાં ઉતસાિ પ્ેરવા નવજયરી રાજા નારેસુઆન 
— નરનસંિ? — ના સમયમાં (૧૫૯૨) એક પૅગોડા બંધાવાયેલો જયાં િજી પૂજા અને 
ધયાન શ્દાથરી થાય છ.ે

આખા પ્દેશ પર બળતા સૂય્વનો ચંદરવો. દૃશય આખું નવષણણ અને કલેશકર ને 
છતાં ભવય અને હૃદયંગમ. કેવો નવરોધ. પણ આવરી નવસંગતરી તો થાઈ જીવનમાં ઘણરી 
દેખાય. જમેકે, ધમ્વ તયાંના રોજના જીવનનો અનગ્વળ, અનવરત અંશ છ.ે દરેક કુટુબંમાંથરી 



એક પુત્રનું નભખખુ થવું ફરનજયાત છ.ે ૯૪% પ્જા બૌદ છ.ે (કેવું આશ્ચય્વ કે તોયે સોએક 
જટેલરી મનસજદો એકલા બૅનગકૉકમાં છ.ે) ધમ્વ જ દુનનયાને જોવાનો દૃનટિકોણ છ ેને છતાં 
નૈનતક મૂલયિરીનતા અને સામાનજક બદરીઓ પણ થાઈલૅનડના રોનજદંા જીવનનો એવો જ 
પ્બળ ભાગ છ.ે નનતય વિેવાર અને વતા્વવ માટ ેનભખખુએ ૨૨૭ જટેલા નનયમો પાળવાના 
િોય છ;ે ધમ્વનો અભયાસ, સાદું ભોજન, સ્તરીનો પડછાયો પણ ના લેવાય, એનું મોઢુ ંપણ 
ના જોવાય વગેરે. િવે તો નભખખુઓ જ પાસે આવરીને વાત કરવા માંડ ેછ;ે પાશ્ચાતય, 
ઉત્તેજક સામાનયકો વાંચતા દેખાય છ.ે રૂહઢબદ રરીતે પરીળાં વસ્તનરી ગડરીઓ અને વીંટામાં 
અટવાયેલા એક ત્રરીસેક વષ્વના નભખખુ પાસે નસગરેટ જોઈને નવાઈ પામરી મેં એને પૂછયું, 
‘તમે નસગરેટ પરીઓ છો?’ સંકોચાયા વગર કે સમજૂતરી આપયા વગર એણે મને સામે 
ધરરી, જો મારે પરીવરી િોય તો!

બૅનગકૉકથરી ૭૧૦ હકલોમરીટર ઉત્તરે થાઈલૅનડનું બરીજા નંબરનું શિેર ચયાંગ માઈ 
(Chiang Mai) છ.ે દેશનાં ઉત્તરનાં રાજયોનું એક વખતનું મુખય શિેર િતું. અતયારે 
પણ બૅનગકૉકનરી ધમાલ, આધુનનકતા અને બેપરવાઈથરી દૂરનું આ શિેર આનંદ અને 
નવશ્ાંનત આપે છ.ે વાિનો તો અિીં પણ વધરી જ ગયાં છ ેછતાં એને માણવું િજી શકય છ.ે 
િસતકળાઓનું આ નવખયાત કેનરિ છ.ે િજારો સુંદર વસતુઓ લલચાવરી રિે : કાટિાકૃનતઓ, 
ચાંદરીનાં ઘરેણાં, લાખનરી ચરીતરેલરી બંગડરીઓ, િાથનાં ભરેલાં કપડાં, રંગરીનપંખા, છત્રરીઓ, 
વાંસમાંથરી બનાવેલરી ચરીજો. ઘણરી દુકાનોમાં આગળ બેસરીને કોઈ યુવાન કે યુવતરી નાના 
રેશમરી પસ્વ કે પંખા પર બારરીક નચત્રકામ કરતાં િોય. શું સિજ કૌશલય, કેવું મનોિર 
પહરણામ. િલકા િાથે ફરતરી ઝરીણરી પીંછરીનરી કરામત ઊભાં ઊભાં જોયા જ કરવાનું મન 
થાય.

જો થાઈલૅનડનરી નદરીઓ લરીલરી છ,ે તો એના પવ્વતો સૂકા લાગે છ.ે પણ તયાંનરી 
આહદવાસરી જાનતના લોકોનું જીવન અભયાસને લાયક છ.ે બમા્વના અમલ અને સામરીપયને 
કારણે ચયાંગ માઈનરી પ્જાનરી ભાષા, બોલરી, હરવાજો, ખોરાક, ધમ્વ વગેરે બધરી બાબતો 
પર બમા્વનરી ઘણરી અસર પડલેરી છ.ે અિીં પણ અનેકાનેક મંહદરો છ.ે સૌથરી મુખય દોઈ 
સુથેપ મંહદર છ.ે પવ્વતનરી ટોચ પર ૩૦૦ પગનથયાં ચડરીને જવું પડ.ે હિંસ્ર મોઢાવાળા ચરીનરી 
માટરીના બે બૃિતકાય અજગરો છકે ઉપર સુધરી પગનથયાંનરી સાથે સાથે જાય છ.ે મંહદરનરી 
‘ચેદરી’, છાપરાં સુવણ્વમય છ.ે બુદનરી પ્નતમાઓ પર પણ સોનાના વરખનાં નાનાં ચોસલાં 
પૂજાભાવથરી લોકો લગાડતા રિે છ.ે ગભ્વમંડપમાં એક વૃદ નભખખુ મૃદુ સવરે ઉપદેશ 
આપરી રહા િતા : ત્રણ હકશોર-હકશોરરી ધયાનપૂવ્વક સાંભળરી રહાં િતાં. મુખય મૂનત્વનરી 
એક બાજુ રાજા રામ નવમાનો ફોટો િતો, બરીજી બાજુ રાટિ ટ્રરીય ધવજ. આ મંહદર યાત્રાનું 
મિાધામ ગણાય છ.ે



શિેરનરી અંદરનાં કેટલાંક મંહદરો તો ચાલરીને જોવાય. કેટલાં જોવાં? રસતાનરી બંને 
બાજુ નાનાં મોટાં દેવાલયો આવયાં જ કરે. દૂરનાં જોવા માટ ે‘ટકૂ-ટકૂ’ કિેવાતરી સકૂટર 
હરક્ષા કે ટકેસરી પણ લેવાય. મેં વળરી એક સાઈકલ ભાડ ેકરરી. માથા પર તડકાથરી બચવા 
ટોપરી, એક િાથમાં શિેરનો નકશો, બરીજો સટરીઅરીંગ વિરીલ પર. થોડુ ંખોવાતરી, થોડુ ં
પૂછતરી, થોડુ ંશોધતરી ગામનરી બિારનાં બધાં મંહદરો જોઈ વળરી. બિુ મઝા આવરી. સકૂટર 
અને મોટર સાઈકલના જમાનામાં સાઈકલ તો બિુ ઓછાં ચલાવે ને સ્તરીઓ તો ભાગયે જ. 
તેથરી રસતા પર બધાં જોઈ રિેતાં. દૂરનાં એ મંહદરો બિુ રસ પડ ેતેવાં િતાં. એકમાં બેઠલેા 
બુદનરી આઠ મરીટર ઊંચરી પ્નતમા, બરીજા ‘રાટિ ટ્રરીય જીણ્વ સંપનત્ત’નું નબરૂદ પામેલા મંહદરમાં 
આપણાં લઘુનચત્રો જવેાં ઝાખાં પડરી ગયેલાં, પણ ઉતકૃટિ ભીંતનચત્રો છ.ે અંદરનરી બુદ 
પ્નતમા ૧૫૦૦ વષ્વ જૂનરી મનાય છ.ે મને સૌથરી વધારે ગમે ગયું વાટ સુઆન ડૉક્વ. 
૧૩૮૩માં એ બંધાયું. લાલ કે સોનેરરી રંગનો સપશ્વ પણ નથરી. દરીવાલોને બદલે લાકડાનું 
માળખું, એના પર છાપરં. ખૂબ મોટુ,ં ખૂબ ઊંચું. પ્કાશ અને િવા માટ ેસાવ ખુલું, બે 
બેઠલેા બુદ, એક ઊભેલા. મુખય દરવાજા તરફ એમનરી પ્બલ પરીઠ. શાંનત અને ઠડંકમાં 
િંુ બેસરી જ પડરી. ફૂલ અને સોનાના વરખ લઈને વેચવા બેઠલેરી એક નાનરી છોકરરી મારરી 
સામે જોઈ શરમાતાં િસરી. ચૂપચાપ આ બુદ સાનન્નધય મારે અનુભવવું િતું, તેથરી મેં કાંઈ 
વાત શરૂ ના કરરી. આપવા જવેું કશું િતું નિીં મારરી પાસે. એક ‘ચરીઝ’નો ટકુડો િતો, તે 
મેં એને આપયો. કંઈક સંવાદ આમ જ રચાઈ ગયો.

રાજા રામ ચતુથ્વ ૧૮૫૧માં ગાદરી પર આવયા. એમણે નવજ્ાન, નશક્ષણ, ઐનતિાનસક 
સંશોધન વગેરે ક્ષેત્રે ઘણા નવા નવચારો અપનાવયા. એમનાં બાળકો માટ ેરાખેલરી એક 
અંગ્ેજ નશનક્ષકાએ િકરીકત અને મન:કનલપત વાતોનું નમશ્ણ કરરી એક તરંગરી સમૃનતગ્ંથ 
લખયો, જ ેથોડુ ંરૂપાંતર પામરીને િવે “રાજા અને િંુ” (The King and I) તરરીકે નવખયાત 
અને જનનપ્ય છ.ે મેં આનું થોડુ ંઅનુકરણ કયુું. કારણ એ કે િંુ એક બપોરે પ્માન 
મેદાનનરી એક બેનચ પર બેસરીને બાફેલરી શીંગો ખાતરી િતરી, ને છોતરાં આજુબાજુ નાખતરી 
િતરી. તયારે એક મધયવયરી થાઈ સ્તરીએ આવરીને એમ કરતાં રોકયાં — કે ગંદકરી કરવા માટ ે
પોલરીસ પકડશે— ને પછરી સરસ અંગ્ેજીમાં વાત કરતાં કહું કે સંગેમરમરના મંહદરમાં 
એ બપોરે રાજા આવવાના છ.ે પછરી તો જોવા ગયા વગર કેમ ચાલે? સૈનયના અફસરો 
અને વૃદ નભખખુઓ મનસ્વહડઝ ગાડરીઓમાં આવતા ગયા. સૈનનકો પિેરો ભરતા િતા. લાલ 
જાજમ નબછાવવામાં આવરી. છવેટ ેબેત્રણ જ મોટરોનરી સવારરી આવરી. જ ેવયનકત ઊતરરી 
તે તો ઘેરા ભૂરા, ચંરિકો કે શણગાર વગરના ‘સૂટ’માં િતરી. વળરી, ફોટા જોઈ જોઈને રાજા 
રામ નવમાનું મોઢુ ંતો પહરનચત છ.ે આ તો િતા થાઈલૅનડના પાટવરી રાજકુમાર.



એમણે તો મને ના જોઈ, તેથરી વાતા્વમાં બને તેવું કશું બનયું નિીં! પણ તો શું?! 
આિ, કેવું રોમાંચક!

J



્ુજનયાનુરં પ્રિાત

સનેિવશ મનનરી લાગણરીપ્ધાન કલપનાને થોડરી વધારે પ્સરવા દઈએ તો એને 
અવશય ‘કુહટર’ કિરી શકાય : કમનરીય નનવાસ, સવચછ આંગણું, ફૂલછોડથરી પ્સન્ન 
નાનકડો બગરીચો. જગંલમાં મંગલ. (તયાં જો સોનેરરી મૃગ દેખાયું િોત તો િંુ સરીતા થવા 
તૈયાર િોત.) વાસતનવકતાનરી આંખોમાં એ પાકો ચણેલો નાનકડો, સવતંત્ર, હૃદયાનભરામ 
બંગલો િતો. ‘પુરરી મુવા’ અથવા ‘લઘુપ્ાસાદ’ નામનરી સુંદર ધમ્વશાળાનો એ એક ભાગ 
િતો ને જયાં સુધરી રિંુ તયાં સુધરી એ મારો િતો. નરીલ રંગનું સનાનગૃિ, તૈયાર થવાનો કક્ષ, 
શયનખંડ ને બિારનો વરંડો. વરંડામાં સવારનાં ચિા નાસતો (અને લખવા) માટ ેટબેલ, 
ઉપરાંત સોફા, બે ખુરશરીઓ અને વચમાં નરીચું ટબેલ. સનાનગૃિમાં પાણરીનો નળ ન િતો. 
બિારથરી ડોલે ડોલે પાણરી અંદરના િૉજમાં નાખવામાં આવતું. ગરમ પાણરી િસમુખો 
સેવક આપરી જતો. જગયા જ એનરી અદુનયવરી િતરી કે આવરી ક્ષુલક બાબતોનરી પડરી જ 
નિોતરી રિરી.

મેં સામાન મૂકયો એટલામાં તો માગયા-મંગાવયા વગર જ ધમ્વશાળાના યુવાન સેવક 
નનઓમાન ચિા લઈને આવયો અને સવાગત રૂપે જબાકુસુમનાં ફૂલ : સફેદ, ગુલાબરી, લાલ 
ને સાથે વાંસ (bamboo)નાં નાજુક પાન. આિ. આખરે િંુ એવરી જગયાએ આવરી પિોંચરી 
િતરી જ ેઅપરૂપ, શાંનતસભર અને આનંદમય િતરી, જયાંના લોકોમાં ઉષમા અને સિજ 
નમત્રતા િતરી. આ એવરી જગયા િતરી કે જયાં દરેક દરીવાલનરી પાછળનું ચોગાન એક ઉદ્યાન 
જવેું િતું, દરેક ઉદ્યાન કોઈનું અંગત રિેઠાણ િતું અને એમાંના ઘણાં ઘર પ્વાસરીઓ 
માટ ેખુલાં િતાં — સુવાના અને સવારનાં ચિા-નાસતાના ભાડા સાથે. આ જગયાનું નામ 
ઉબુદ. ઇનડોનેનશયાના બાનલ દ્રીપ પરનું નનતાંતસુંદર ગ્ામ.

પુરાવૃત્ત કથા એવરી છ ે કે િજાર િજાર વષ્વ પિેલાં જાવા દ્રીપના એક પુજારરીએ 
પોતાના સવચછદંરી પુત્રને દેશવટા (દ્રીપવટા)નરી નશક્ષા કરરી અને બાનલ દ્રીપ પર મોકલરી 
દરીધો. એ વખતે આ બે ટાપુઓ નવનચછન્ન નિોતા પણ પાતળરી છરીછરરી સંયોગભૂનમ એ 
બંને વચચે િતરી. પૂજારરીએ વચચેનરી આ રેતરી પર એક રેખા દોરરી અને કિે છ ેકે એ સાંકડા 
ભૂનમપટને અસંલગ્ન કરરી દઈને તયાં જાવા સમુરિનું પાણરી ફરરી વળ્ું. વૃદ નપતાએ પુત્રના 
નવયોગનું બિુ દુ:ખ ભોગવયું એ વાત આ કથા ભારપૂવ્વક કિે છ.ે

પેલા પુત્રને આ ગૃિવટો ભાગયે જ દુ:ખકર થયો િશે. સવગયોદ્યાન સમા બાનલ દ્રીપ 



પર આ શકય જ નથરી. બાનલ પર પગ મૂકનાર વયનકત લાંબો સમય આગંતુક રિેતરી 
નથરી. કલાકોનરી અંદર જ એ એને સવગૃિ જવેું લાગવા માંડ ેછ.ે પહરનચત અને નવરીન, 
પુરાતન સંસકૃનત અને આધુનનક ગ્ામરીણ અને નાગરરી, ધરીર-લનલત અને ઉનમત્ત — 
જવેાં નવરોધરી તત્વોનું અિીં સિઅનસતતવ છ.ે નવષુવવૃત્તથરી સાતેક અંશ દનક્ષણે આવેલો, 
ફકત નેવું માઈલ લાંબો અને પંચાવન માઈલ પિોળો, આખા ઇનડોનેનશયાના સંદભ્વમાં 
ભૌગોનલક અથ્વમાં નબનઅગતયનો, એ દ્રીપમાળામાં કેવળ એક નાના મુકતાફળ જવેો આ 
અનુપમ બાનલદ્રીપ જાણે કલપનાનું સજ ્વન છ,ે જાણે મનનરી કોઈ નસથનત છ.ે એનાં નનસગ્વ-
સમૃનદ, ઇનતિાસ, કાલપનનક કથાઓ, ધાનમ્વક ખયાલો વગેરેથરી વણાઈને તૈયાર થયેલરી 
એનરી સંસકૃનત એને પૃથવરી પરનું અનદ્તરીય સથળ બનાવરી રિે છ.ે

આ ટાપુના મોટાભાગના ભૂનમતલ પર સોપાનક્ષેત્રોમાં વાવેલરી કુમળરી ધરનરી તાજી 
લરીલાશનો નનબુંધ પથરાટ છ.ે કૂટથરી કૂલ સુધરી તાલમતાલ, નાનળયેરરી, કેળ ઇતયાહદનો 
ગાઢ નવસતાર છ.ે ત્રણ પવ્વતોને તયાંના લોકો ખૂબ પનવત્ર ગણે છ.ે એમાં મિાનગહર અગંગ, 
છલેે ૧૯૬૩માં પ્જવનલત થઈ ઊઠલેો જવાળામુખરી સૌથરી વધારે પૂજય છ.ે ગગન ભૂરં, 
સાગર ભૂરો અને આ નનતયપ્સન્ન, નયનરમય, મનિર, અનનંદ્ય નરીલમદ્રીપ. દુનનયાનરી 
બિારનું કોઈ નવશ્વ દુનનયાથરી દૂરનું કોઈ સથળ.

બાનલના દ્રીપજનો માટ ેતો આ જ નવશ્વ છ,ે એટલું જ નિીં, નવશ્વનું કેનરિ છ.ે બાનલના 
પૌરાનણક ગ્ંથોમાં બાનલને સૃનટિના કેનરિમાં જડાયેલું બતાવાય છ.ે મિાનગહર અગંગને 
એમાં ‘નત્રભુવનનરી નાનભ’ કિેવાયો છ.ે િલકાં વાદળોથરી મંહડત એવું નશખર જોઈએ પછરી 
આપણે પણ આમ જ માનવા લાગરી જઈએ છરીએ.

બાનલમાં જ ેમળ્ું તે આધયાનતમક ભલે ના િોય, હૃદયંગમ િતું. બાનલના નનસગ્વનરી 
સુંદરતા, એના લોકોનરી સાલસતા, એના ગ્ામય જીવનનરી અરિુત રરીનત. સિેજમાં જ તયાંના 
લોકો તમને અપનાવરી લે અને વાતો કરવા માંડરી જાય. ઉબુદ ગામનરી રમણરીઓ મને 
વારંવાર કિેતરી રિરી કે િંુ બાનલનરી િોઉં એવરી જ લાગતરી િતરી. પોતાનો િાથ મારા િાથ 
પાસે લાવરીને કિે, “જો, આપણરી ચામડરીનો રંગ એકદમ સરખો છ.ે” િંુ એકમાત્ર હિનદુ 
પ્વાસરી તયાં િતરી. એમનરી સાથેનું એ બરીજુ ંએક સામય. જયાં નવધમગી નવદેશરીઓ ના જઈ 
શકે તયાં મને આગ્િપૂવ્વક લઈ જવાતરી.

જ ે દેશનો મુખય ધમ્વ મુનસલમ છ ે તેમાં બાનલ ટાપુ હિનદુ ધમ્વપાલક છ.ે જયારે 
આરબો દહરયામાગદે મલેનશયા અને નસંગાપુર થઈને ઇનડોનેનશયા આવયા તયારે તેમનરી 



સાથે ઇસલામ પણ આવયો. ખુલરી તલવારના બળે એમણે પૂવ્વસથાનપત હિનદુ ધમ્વના 
પ્ણેતાઓને જાવાનરી બિાર, બાનલ ટાપુ તરફ ભગાડયા. તયાંના આહદવાસરીઓ નનજી્વવ 
વસતુઓ અને કુદરતનાં બળો પર આતમાનું આરોપણ કરતા આવયા િતા. આ પ્ાક્કાલરીન 
જીવવાદરી માનયતાઓ પર હિનદુતવનો ઓપ ચડયો અને બાનલના જીવનનાં બધાં પાસાં 
પર છવાઈ રહો. તેથરી તેમના મંત્રોચચારમાં થોડુ ં સંસકૃત સંભળાય, તેમનરી ભાષામાં 
‘કંુચરી, કુસગી, ખબર, યુવક, યુવતરી’ વગેરે ઘણા શબદો ઓળખાય ને છતાં કશું જુદું, કશું 
નવનચત્ર લાગયા કરે. ગામમાં સરસવતરીનરી મૂનત્વ જોઈ, ડાંગરના કયારાઓમાં સ્તરી દેવરીનાં 
અગનણત સથાનક જોયાં પણ મુખય દેવો છ ેબ્હ્મા, નવષણુ, મિેશ. આ સથાનકો કે મંહદરોમાં 
મૂનત્વઓ િોતરી નથરી ને છતાં પૂજા-પ્ાથ્વના પણ ખરાં અને નૈવેદ્ય પણ ખરો. મોટાં મંહદરોના 
મિોતસવો વખતે જ મૂનત્વઓને ગોપન ગભ્વકક્ષોમાંથરી કાઢવામાં આવે છ.ે ફૂલપાન ને 
રાંધેલા ભાતનો નૈવેદ્ય સવ્વસામાનય છ ેઅને દરેક ઘરઆંગણે, દુકાનો, નશલપો, પાણરીના 
િૉજ, પૅટટ્રોલપમપ વગેરે બધરી જ જગયાએ ધરાવાય છ.ે સુકાઈ ગયેલા એના અંશો પછરી 
રસતા પર જઈ પડ ેછ,ે પગ નરીચે આવે છ.ે રોજ સવારે મારરી કુહટરના પગનથયાં પર 
પણ બેત્રણ ફૂલો મુકાયેલાં િોય જ — મારા નનવાસનો ‘આતમા’ છછંડેાય નિીં તે માટ.ે 
સદભાગયે સુકાઈ ગયેલાં આ ફૂલ બરીજ ેહદવસે બાજુના કયારામાં જઈ પડતાં — પગ 
નરીચે ના આવતાં તે ઘણું િતું.

સવારે ચાર વાગયામાં તો પિેલાં હકરણ કયારનાં પાણરીમાં તરલ પ્નતનબંબો પાડરી 
રિે. બાનલનો હદવસ તયારથરી જ શરૂ થઈ જાય. કટિપૂવ્વક ઊઠરીને, ઉતાવળે, વિેલરી વિેલરી 
(સાત વાગયે!) અનભનવ િહરતતામાં રમમાણ થવા બિાર નરીકળું તયારે તો ભાસકર 
કયાંયે પિોંચરી ગયો િોય, દસ વાગયા સુધરીમાં તો મઘયાકાશમાં. પછરી બિાર રિેવામાં 
મનોબળનરી કસોટરી. સથાનો માટનેો મારો પ્ેમ અને પામયા કરવાનો મારો લોભ મને 
આરામ કરવા દેતા નિીં. કઈ તરફ જવું, કયાં જવું એનરી તો નદ્ધા જ નિીં, કારણ કે 
દરેક ગલરી સૌંદય્વ પ્નત જ જતરી િોય છ.ે

બાનલનાં ગામોમાં સામૂહિકતાનો બિુ મહિમા છ.ે ગામમાં સાવ્વજનનક એક નવશાળ 
ખંડમાં મૂકેલું એક ટનેલનવઝન િોય, જ ેબધાં સાથે ભેગાં થઈને જુએ. કળા, નૃતય, સંગરીત, 
ઉતસવ વગેરેનરી જમે ડાંગરનરી ખેતરી પણ સામૂહિક જ થાય. એને લગતાં જુદાં જુદાં 
કામો જુદા જુદા લોકો કરે ને પછરી પાક તેમજ નફો વિેંચરી લે. આ કયારાઓનરી સાંકડરી 
પાળરીઓ પર સાચવરીને ચાલવું પડ.ે જયાં જુઓ તયાં રસગભ્વ લરીલુંછમ. મનને શાતા, 
આંખને શાતા. આવા પ્સારનરી વચમાં પણ નાનાં મોટાં અનતનથગૃિો િોય. ફરતાં ફરતાં 
એક વાર ઑસટટ્રનેલયાનો એક માણસ મળરી ગયો. તયાંના નાગહરકો બાનલ બિુ આવે, 
કારણ કે ઘણું પાસે પડ.ે ફરવાનરી મારરી થોડરી વાતો સાંભળરીને મને કિે કે એનું અનુમાન 



િતું કે િંુ કોઈ સરકારરી ઉચચાનધકારરીનરી પુત્રરી િોઈશ. એમ તો નિોતું. પછરી કિે, “તો 
તું કોઈ રાજકુમારરી છુ?ં” બાનલનરી સૌંદય્વસભર િવાથરી ઉનમત્ત મેં કહું, “કદાચ િોઈ 
પણ શકંુ.” કંઈક વાત ફેરવવા કિે, “ઉબુદમાં કયાં રિે છ?ે” મેં તવહરત સવાભાનવકતાથરી 
જવાબ આપયો, “બરીજ ેકયાં? ‘લઘુપ્ાસાદ’માં વળરી!” આ પછરી એ એવો ઝંખવાઈ ગયો 
ને કદાચ મારા પર નાખુશ થઈ ગયો કે મને ફરરી મળવાનરી વાત તો કરરી િતરી પણ મળ્ો 
જ નિીં!

ખરેખર તો કોઈના સમાગમનરી બિુ જરૂર પણ નિીં. ગામનરી ગલરીઓમાં િંુ ચાલતરી 
જાઉં ને ખુલા દરવાજામાં ડોહકયું કરતરી જાઉં — દરેક ચોગાન જાણે એક ઉદ્યાન, દરેક 
ઉદ્યાન કોઈનું ઘર. આ ઘરોનરી રચના પણ અદભુત િોય છ.ે ચોગાનનરી વચચે એક દરીવાલ 
વગરનો, થાભલા પર ટકેવેલા છાપરાવાળો ચોતરા જવેો ખંડ િોય, જયાં કુટબુના બધા 
સભયો ભેગા થાય, સમય પસાર કરે. આજુબાજુ છૂટા છૂટા ઓરડાઓ બાંધેલા િાય — 
રસોઈનો, નિાવાનો, સૂવાનો વગેરે. દરેક ચોગાનમાં નનયત હદશામાં — ઉત્તરે મિાનગહર 
અગંગ પ્નત — મૂકેલું એક સથાનક તો િોય જ.

ગરીચ વનસપનતવાળરી એક કેડરી મને અચાનક એક ઘરનરી ગમાણનરી પાછળના 
ભાગમાં લઈ ગઈ. સિેજ નરીચે જમણરી બાજુ પર નાનકડરી નદરી જતરી િતરી. ડાબરી બાજુ 
પર એકબે ગાયો ભાંભરતરી િતરી. િંુ વાંસના એક ગાઢ વનનરી વચમાં િતરી, જયાં સૂરજ 
પણ નિોતો પ્વેશતો અને આછો વરસાદ પણ જયાં આવરી ના શકે. ઉબુદના શાંત 
જગતથરી પણ દૂર, સંપૂણ્વ એકાંતવાળું આ સથળ — મને જ મળરી ગયું. જરા આગળ જતાં 
એ નદરી થોડ ેજ નરીચે, પથથરોમાં પડતરી િતરી પણ સાવ નાના એ ધોધનો અવાજ લયબદ 
રણકતો િતો. પથથરોથરી બનેલા એક પુલ પર, નરીચેથરી પડતા પાણરીનરી ઉપર િંુ બેસરી 
રિરી. પેલરી બાજુ ડાંગરના કયારા િતા ને પછરી દૂર ટકેરરીઓના શયામલ ઢોળાવો. નવનવકત, 
ગુપ્, રતનકનણકા સમરી આ સુસથલરી. મને ઉબુદે આપેલું પ્રીનતદાન. મેં નક્કરી કયુું કે ફરરી 
એક વાર અિીં આવવું જ પડશે. ઉબુદ છોડતાં પિેલાં ફરરીથરી ગઈ, કશું વાંચવાનું લઈને. 
જોકે ધયાન વાંચવામાં બિુ રિે તેમ નિોતું!

બાનલમાં રોજ રાતે જુદાં જુદાં નૃતય કે નાટકના અનુષ્ઠાનમાં જવાનું થયું. દરેક 
ગ્ામયજન સંગરીત, વાદન, નૃતય વગેરે કળા જાણતો જ િોય. મોટા ભાગના પ્યોગોના 
નવષય ‘રામાયણ’ પર આધાહરત છ.ે રામ, સરીતા, લક્મણ, રાવણ, િનુમાન — બધું જ 
આવે. સરીતાિરણ, લંકાદિન વગેરે પ્સંગો સૌથરી વધારે ભજવાય. પરંપરાગત વાનરનૃતય, 
અનગ્નનૃતય, બે કુમાહરકાઓથરી સુષુપ્ાવસથામાં થતું નૃતય, બાતુબુલાન ગામ જનેે માટ ે



નવખયાત છ ેતે ‘બારોંગ’ (પ્ાણરીનૃતય) વગેરે ઉપરાંત, છલેરી રાતે દેનપસારના એક મોટા 
મંચ પર જુદાં જુદાં ગામોનરી સંસથાઓ વચચે થતરી આધુનનક નૃતયોનરી પ્નતસપધા્વ પણ જોઈ. 
અદભુત! નૃતયાંગનાઓનાં વસ્તો અને આભૂષણોનરી શું વાત કરવરી. બેએક વાર એમને 
તૈયાર થતરી જોવાનરી તક મળરી, એમનાં પહરધાનને પાસેથરી જોવાનો, અડકવાનો મોકો 
મળ્ો. દૂરથરી જરરીનાં લાગતાં વસ્ત સોનેરરી ખડરીથરી છપાયેલાં િતાં. સુવણ્વનાં લાગતાં મુકુટ 
અને િાર કદાચ ચામડામાંથરી કલાતમક રરીતે બનાવેલાં િતાં. આ કમનરીય નૃતયાંગનાઓનાં 
અંગોપાંગોમાંથરી લાનલતય નરીતરરી રિેતું. બાનલનરી લલનાઓનરી રોનજદંરી ગનતમાં નૃતય છ ે
અને એમનાં નૃતય પ્કૃનત અને દેવતાઓના નનષકષ્વ સાથે એકલય-એકતાલ છ.ે રવરીનરિનાથ 
ઠાકુરે બાનલના નનતયજીવન અને નૃતયોમાંનું પ્ચુર લાનલતય જોઈને કબૂલ કયુું કે નટરાજ 
નશવે પોતાનું નૃતય ઇનડોનેનશયાને અનપ્વત કયુું, જયારે પોતાનરી રાખ ભારત માટ ેરાખરી.

િંુ ઉબુદ િતરી તયારે તયાંના મંહદરમાં વષ્વનો સૌથરી મોટો ઉતસવ થયો. જુદાં જુદાં 
ત્રણ મંહદરોમાંથરી બ્હ્મા, નવષણુ, મિેશનરી નાનરી પણ અતયંત પૂજાિ્વ પ્નતમાઓને નવનધસર 
બિાર કાઢવામાં આવરી. ખૂબ ધામધૂમ અને આચારબદતા સાથે નદરીહકનારા પરના સૌથરી 
જૂના મંહદર સુધરી નવશુદરીકરણ માટ ે લઈ જવામાં આવરી. આ પ્સંગનરી પણ શું વાત 
કરવરી! ચાર હદવસ સુધરી ગામ આખું વયસત રહું. રોજ રાતે મનોરંજનના કાય્વક્રમ, જમેાં 
આજુબાજુનાં ગામોથરી કુટુબંોનાં કુટુબંો આવતાં. રોજ બે વાગયા સુધરી આ ચાલતું. પણ 
કશરી ધાંધલ, ધક્કામુક્કરી કે અનનચછનરીય કશું નિીં. હદવસે મંહદરના ચોગાનમાં કેટલાંય 
નાગહરકો કાય્વરત રિેતાં : મંહદરનરી સજાવટ કરવરી, ફૂલનરી માળા ગૂંથવરી, નાનળયેર છોલવાં, 
ડુગંળરી - મોટાં મરચાં સમારવાં, વાદનો ગોઠવવાં. કયાંયે ઘોંઘાટ કે ખોટરી દોડાદોડરી નિીં.

યાત્રા કેટલા વાગયે નરીકળશે તે કોઈ કિરી નિોતું શકતું. મુિૂત્વનરી ક્ષણનરી કોઈને 
જાણ નિીં. બધાં કહા કરે, આ તો ‘બાનલ-ટાઈમ’ છ ેકે ‘ઉબુદ-ટાઈમ’ છ ે— જમે આપણે 
‘ઇનનડયન સટાનડડ્વ ટાઈમ’ કિરીએ તેમ. મંહદરમાં પ્વેશતરી સ્તરીઓ માથા પર પાણરી છાંટરીને 
પ્વેશતરી િતરી અને પછરી કપાળ અને બંને કપોલ પર ચોખા લગાડતરી િતરી. મેં પણ 
બરાબર એમ જ કયુું. બાનલનરી તનવરી અંગનાઓ સુંદર, રંગરીન, નૂતન, ઉજજવળ વસ્તોમાં 
સજ્જ િોઈ રોજથરી પણ વધારે સોિરી રિરી િતરી. પુરષોએ પણ દેખરીતરી રરીતે જ નવાં વસ્ત 
અને જરરીનાં, ધમયોતસવો વખતે ખાસ પિેરાતાં નશરોવેટિન ધારણ કયાું િતાં. દરેક લલના 
માથા પર મૂકરીને નૈવેદ્ય લઈ આવતરી િતરી. નાનળયેરરીનાં પાન અને કેળના થડના ટકુડાથરી 
શરૂ કરરીને રાશરીકૃત આ નૈવેદ્યો કળાકૃનત જવેા િતા. ફળ, ફૂલ, કયારેક રાંધેલરી મરઘરી, 
ચોખામાંથરી બનાવેલરી વાનગરીઓ, રંગરીન લાડ ુજવેા ખાદ્યપદાથયો વગેરેનરી રચનાઓ દરેક 
કુટુબં પોતાનરી નવનશટિ રરીતે કરે. આપણને બધરી સરખરી લાગે પણ મંહદરમાં ધરવા મૂકેલા 
સો સો આ અપ્વણ પુંજોમાંથરી દરેક સ્તરી પોતાનરી કરેલરી રચના ઓળખરી શકતરી. ભગવાનને 



ધરાવેલરી આ બધરી ચરીજો પછરી કુટુબંરીજનો અને નમત્રોમાં પ્સાદ તેમજ નમજબાનરી ગણરીને 
ખવાય છ.ે રંગ, ઉતસાિ, આનંદ, શ્દા, હરવાજ, ધમ્વ, જીવન સવ્વનો ઇષત્ સંકુલ, તે 
ઉબુદમાં મારા સમયનું નનગ્વમન.

આપણે તયાંનરી જમે બાનલનાં મંહદરોમાં પણ રજસવલાઓને પ્વેશ નનષેધ છ.ે નવદેશરી 
સ્તરીઓનરી જાણ માટ ે આ સૂચના દરેક મંહદરનરી બિાર વાંચવા મળે છ.ે મંહદરો તો 
અપાર છ,ે પણ બાનલનું નવશેષતમ પૂજનરીય દેવાલય મિાનગહર અગંગ પર આવેલું 
બેસાહકિ (Besakih) મંહદર છ.ે ‘વૈશાખરી’નો આ અપભ્રંશ િશે? નરીચેના ઢોળાવ પર 
બાનલના આઠ રાજાઓએ પોતાના પૂવ્વ પુરષો માટ ેબાંધેલાં મંહદરો અને બ્ાહ્મણ, ક્ષનત્રય, 
વૈશય, શુરિ — એમ ચારેય જાનતઓ માટનેાં સથાનકો છ.ે કયાંય પ્નતમા નિીં, ફકત એક 
અદૃશય ઉપનસથનત. પછરી પવ્વતનરી વચચે બાંધેલાં પગનથયાંને અંતે આવે બાનલના હિનદુ 
ધમ્વના નવનશટિ લક્ષણ જવેો, બે ભાગમાં વિેંચાયેલો, અિીં લાવાથરી બનેલા પાષાણમાંથરી 
કોતરરી કઢાવાયેલો બેસાહકિ મિામંહદરનો પ્નતિાર. ફકત હિંદુઓ જ આ દ્ારમાં પ્વેશરી 
શકે. કોઈ પણ મંહદરમાં જતાં સ્તરી કે પુરષને માટ ેકમરપટ પિેરવો અનનવાય્વ છ.ે વળરી 
બાનલનાં ગામોમાં નવદેશરીઓને પણ ગ્ામજનોનરી જમે લુંગરી જવેું સારોંગ પિેરવા નવનંતરી 
કરવામાં આવે છ.ે ખભા ખુલા ના રિે તે નવવેક સચવાય તેનો પણ આગ્િ રિે છ.ે િંુ 
આ જ પ્માણે સારોંગ અને કમરપટો પિેરતરી. મંહદરમાં પનશ્ચમરી પોશાક પિેરેલા પુરષો 
અજુગતા લાગતા. બેસાહકિ જતાં બાગુસ મારરી સાથે િતો. એણે સુંદર સારોંગ અને 
ઉપરણો પિેયાું િતાં. આ ઉપર એના લાંબા, કાળા, વાંકહડયા વાળ બિુ જ પ્નતનષ્ઠત અને 
પ્નતભાસંપન્ન લાગતા િતો. મંહદરના મુખય પૂજારરીને એ ઓળખતો િતો ને તેનરી સાથે 
બેસરીને વાતો કરવાનો મને પણ લાભ મળ્ો.

નત્રશનકતનું આરોપણ ખુલા ચૉક રૂપરી મંહદરના એક છડે ેમૂકેલાં ત્રણ નશલાસનો 
પર કરાયું છ.ે દરેક પરથરી એક ચોરસ કપડાંનો ખંડ લટકે છ.ે બ્હ્મા માટ ેલાલ, નવષણુ માટ ે
પરીળો અને મિેશ માટ ેકાળો. બરીજા પૂજારરીઓએ આવેલાં કેટલાક લોકો માટ ેબાનલના 
‘સંસકૃત’માં મંત્રોચચાર કરરી, પનવત્ર જળ છાંટરી, ફૂલોનો અધય્વ એ લોકો પાસે અપાવરી 
પૂજા કરરી. બધાં છાબડરીઓ ભરરીને નૈવેદ્ય લાવેલાં. ૧૧મરી સદરીમાં બંધાયેલા આ મંહદરનરી 
જગયાએ તે પિેલાં પ્ાચરીન જીવવાદરી આચારો થતાં. તપયોગય, શ્મનસદ આ દેવાયતન 
અનવસમૃત નવનધઓ અને અંતગ્વત શ્દાનું બહિગ્વત આનવષકરણ છ.ે જ ેઆપવાનું િતું તે 
બધું ભગવાને બાનલને આપયું િોય તેમ લાગયા વગર નથરી રિેતું. તેથરી જ બાનલ ભગવાને 
બનાવેલરી બધરી જ જીવંત અને નનજી્વવ વસતુઓને માન આપે છ.ે અધય્વ માટ ેફૂલ કે ફળ 
તોડ ેતયારે ભકત એનરી માફરી માગરી લે છ.ે પણ માનયતા એવરી છ ેકે જ ેઆપે છ ેતે પામે 
છ.ે જટેલું આપણે દેવોને અને ‘આતમા’ઓને આપરીશું તેટલું એ આપણને આપશે. જો 



ભગવાને આપણે માટ ેઉદ્યાન સમરી આ જગયા બનાવરી તો આપણે એને મંહદરો અને 
નશલપોથરી વધારે શોભનરીય શા માટ ેના કરરીએ? પૂજામાં રંગપ્ાચુય્વ અને લાનલતય તથા 
નૃતયો દ્ારા ભનકત અને માનસઅપ્વણ. આ પટતુા, આ યુનકતનો પ્નતકાર કયા દેવો કરરી 
શકે?

જટેલું જોયું, જટેલું પ્ાપ્ થયું તે સમગ્નો ના તો ઉલેખ થઈ શકે ના તો એને 
નયાય. ગણરી ના શકાય તેટલાં કારણો બાનલના પ્ેમમાં પડવા માટ ેમળ્ાં. બધાંને શબદાકાર 
આપવાનું મારં સામથય્વ પણ નથરી. બાનલ સુંદરનો અતૂટ છદંોલય છ.ે જીવનનરી કૃપણતા કે 
દહરરિતા વગરનું એ સવગ્વ છ.ે એ અસવાભાનવક કે સથનગત નથરી, પણ અનવરત નવકસતું 
એ વૈકંુઠ છ.ે અને જ ેક્ષણે ક્ષણે નવય લાગે તેને જ રમણરીયતા કિેવાય ને?

બાનલના પનશ્ચમ હકનારાનરી છકે દનક્ષણે, વરીસ માઈલ દૂર આવેલા ઉલુવાતુ નામના 
મંહદરે બાગુસ મને લઈ જતો િતો. પવ્વતના ઢાળો પર એનરી નાનરી મોટરસાઈકલ પરથરી આ 
સફર આસાન નિોતરી. તેવરીસેક વષ્વ પિેલાં જવાળામુખરી અગંગે આ ભૂભાગને ભસમરીભૂત 
કરેલો. િજી પણ તેથરી તયાં શુષકતા છ ેને દૃશયાવનલ જુદરી જ છ.ે મંહદર પાસેથરી આ સૂકા, 
પથરાળા, સિેજ કયાંક લરીલા રંગવાળા પવ્વતોનું નવસતૃતાવલોકન મળે છ ેઅને બરીજી 
હદશામાં જોતાં થાય છ ેઇનડોનેનશયન સમુરિનું કશા જ અંતરાય વગરનું નનબુંધ દશ્વન. આ 
સથૂલશરીલા — ભૂનશરનરી ત્રણે બાજુ સમુરિ છ.ે ઉલુવાતુનો અથ્વ થાય છ ે“જયાં પાષાણનો 
અંત આવે છ ેતે જગયા” અથવા “પાષાણોને અંતે” કેવું સાથ્વક નામ છ.ે બંને બાજુ કક્વશ 
પથથરોનરી પ્ાચરીર છ.ે દહરયાથરી સાઠકે નમટર ઊંચું આ મંહદર છ.ે પાળરી પરથરી નરીચે જોતાં 
નનષ્ઠરુ, નનમ્વમ ભયાનક આ કાળમીંઢપ્પાત દેખાય. સતત વીંઝાતા પવન અને અફળાતાં 
મોજાંનાં આક્રમણોથરી કઠોર અને નવરૂપ. છકે નરીચે દહરયા સુધરી પથરાયેલા લાલ પાષાણ, 
ગાઢ લરીલા રંગનો સમુરિ, ઉપર ખેંચાયેલું ભૂરં આકાશ, સફેદ ફરીણવાળાં મોજાં. ભરીષણ 
દૃશયમાં પણ આ કેવો રંગરાગ! પૌરષભયા્વ આ જળતુરંગો હકનારે ધસરી આવતા, ફરીણનાં 
નાજુક જલાભરણ થઈ ફેલાઈ જતા, તરત ઉતાવળે અપક્રમણ કરતા, બરીજી પળે ફુતકાર 
મારરીને ફરરી ધસરી આવતા. અતયાર સુધરીના લનલત, લાવણયમય અનભવયાપ પછરી બાનલનું 
આ કેવું અસામાનય, અભૂતપૂવ્વ દૃશયકૌતુક.

આ ‘અંનતમ પાષાણ’ પરનું નન:સંગ આ મંહદર ૧૧મરી સદરીમાં નદ્જનેરિ નામના એક 
ધમા્વચાય્વનરી સમાનધ તરરીકે બંધાવાયું. એમણે હિનદુધમ્વનો પ્ચાર કરવા આખા બાનલ દ્રીપ 
પર ઘણાં મંહદરો બંધાવેલાં. ઉલુવાતુ — પૃથવરીના છડેા — પર સવગદે જવા એમણે દેિ 
છોડલેા. અમે પિોંચયાં તયારે સૂય્વના ઉગ્ તડકામાં કેટલાક લોકો પૂજા કરતા િતા, અધય્વ 



આપતા િતા. છાંયડામાં પવન શરીતળ િતો. થોડાં વાંદરાં ધમાલ કે તોફાન કયા્વ વગર 
કૂદાકૂદ કરતાં િતાં. બાજુમાંનરી છાપરરીનરી છાયામાં અમે શાંનતથરી બેસરી રહાં — ઉનમત્ત 
તરંગોના મિાગાનને સાંભળતાં, ઠડંરી િવાને આવકારતાં. આ અદભુત સથાનનરી સુખદ 
એકલતાને માણતાં.

સવગ્વમાં પણ મમ્વ સુધરી નવચનલત કરરી દેતરી આવરી જગયા એકાદ જ િોય ને.

આના પછરી િવે બરીજુ ંશું ગમે? ને િજી સાંજ બાકરી િતરી. કુતાના દહરયાહકનારાનરી 
સુંવાળરી રેતરીમાં િંુ ચાલતરી િતરી. તટ સુંદર છ,ે રેતરી સવચછ છ,ે પાણરી શેવાળ વગરનું છ.ે 
દૂરથરી મોટાં થઈને મોજાં આવે છ ેને મંદ વરીનચ થઈને હકનારે આળોટરી પડ ેછ.ે કુતા તટનો 
સૂયા્વસત વખણાય છ.ે એ સાંજ ેવાદળોને લરીધે એમાં બિુ નાટયાતમકતા ના આવરી.

એ અંનતમ સંધયા સાધારણ જ રિરી જાત પણ તયાં તો હકનારાના અધ્વવતુ્વળનરી પેલરી 
બાજુથરી ઢોલનો અવાજ સંભળાયો, ને અનનતદૂરથરી આવતો એક સંઘ દેખાયો. બરાબર 
િંુ િતરી એનરી પાસે જ આવરીને એ અટકયો. વાંસ ઊભા કરરીને તરત માંડવો બનયો, 
સામે નૈવેદ્ય મુકાઈ ગયા, વાદકો એક બાજુ ગોઠવાયા, ઊંચકરીને લવાયેલું સથાનક વચચે 
મુકાયું. ચાર પૂજારરીઓ સફેદ વસ્તો પિેરરીને રેતરીમાં બેઠા અને એમાંના એકે પૂજા શરૂ 
કરરી. વાદકોએ ગૅમેલાન વાદ્ય વગાડવા માંડયા. પછરી તયાંથરી ચંચળ ઉદનધ સુધરી એક પથ 
બનાવવામાં આવયો. જોવા ઊભેલા લોકો ખસરી ગયા. થોડો પૂજાપો જળમાં પધરાવવામાં 
આવયો. કોઈ ખાસ મંહદરના દેવતાના પનવત્રરીકરણનરી નવનધ િશે એમ માનું છુ.ં

દહરયાહકનારાના ખુલા વાતાવરણમાં આ ધમયોતસવ કેવું અસાધારણ સથાન. મારે 
માટ ેજ ેઅસામાનય પ્નતસથાપન િતું તે બાનલ માટ ેજીવનરરીનત િતરી. હદનાનતે આ કેવું 
અનનય પાહરતોનષક. કેવો અનદ્તરીય આ પ્સંગ ને એના સાક્ષરી બનવાનું મારં કેવું સૌભાગય. 
પણ સવગ્વ સમા આ પ્દેશમાં સદાયે સૌભાગય પ્ાનપ્ જ િોયને.

J



જવએતનામ

સવારે નરીકળરી મેં સાયગૉન જોવા જવાના કે બરીજા કોઈ પય્વટન માટ ેઆગલરી 
સાંજથરી પૈસા ભરરી નિોતા રાખયા. િોટલેમાં એ માટનેરી વયવસથા તો િતરી પણ નવચાયુું િતું 
કે સવાર પડશે તયારે નક્કરી કરરીશ. નરીચે આવરી તો િોટલેના પ્વેશકક્ષમાં કેટલાંક હફરંગ 
બેઠાં િતાં. બે અંગ્ેજી બોલતરી સ્તરીઓ સાથે વાત શરૂ કરરી ને એ બિુ સારં થયું. એ આઠ-
નવ જણાં ભેગાં થઈને મૅકૉનગ નદરીના મુખનત્રકોણના પ્દેશમાં આખા હદવસ માટ ેજવાનાં 
િતાં. એ સફર તો મારે કરવાનરી જ િતરી. જો વગર મિેનતે આ ગ્ુપમાં જઈ અવાય તો 
એ ખુશનસરીબરી ગણાય. િંુ દોડરીને રૂમમાં જઈ કૅમૅરા, પાણરીનરી બાટલરી વગેરે લઈને પાછરી 
આવરી. એટલામાં એ સ્તરીઓએ સાથે આવનારા ગાઈડને પૂછરી લરીધું કે મારરી જગયા થશે કે 
નિીં? આમ નમનનબસમાં અમે દસ મુસાફરો થયાં. બધાં પોતપોતાનરી રરીતે આવેલાં પણ 
આ પય્વટન માટ ેભેગા થઈ ગયેલાં. એક જાપાનરી, એક કૅનૅહડયન, એક ભારતરીય ને બરીજાં 
યુરોપનાં િતાં. નવએતનામમાં ફરવા અમેહરકનો િજી ખૂબ ઓછાં આવે છ.ે યુદ સમયના 
ડામ કદાચ ગયા નથરી. વળરી, સત્તાવર રરીતે બે સરકારો સાથે કોઈ સંબંધ નથરી.

નવએતનામમાં આવરીને ૪૮ કલાકનરી અંદર પોલરીસખાતામાં જાત અંગેનરી નવગતો 
નોંધાવવરી પડ.ે સરકારરી એજનસરી ‘સાયગૉન ટહૂરસટ’ એ કરરી આપે. સવારે એ કરાવરી 
આવવા ધાયુું િતું, તેને બદલે આ સફરમાં નરીકળરી પડરી. સાયગૉનનરી બિાર જાઓ તો 
તે પણ નોંધાવવું પડ ેને પરવાનગરી લેવરી પડ.ે પણ આ તો ઔપચાહરક નવનધ અને વચમાં 
કયાંક અટકરીને અમે ભરેલાં ફોમ્વ ગાઈડ ેપોતાનરી ઑહફસમાં સોંપરી દરીધાં. િંુગ નામનો 
સાવ પાતળો યુવાન અમારો ગાઈડ િતો. એ દેશાંતર કરરીને ઑસટટ્રનેલયા જવાનરી પેરવરીમાં 
િતો. આ સફરના પૈસા એને રોકડા ડૉલરમાં જ જોઈતા િતા.

નરીકળ્ાં તો શિેર તો જાણે પૂરં જ ના થાય. ધંધાકરીય નવભાગો આવયા કરે. નમકેનનક, 
હરપેરકામ, સુથારકામ વગેરેનાં ડલેાં ને સળંગ નાનરી દુકાનો રેહડયો, ટનેલનવઝન, હફ્ઝ, 
ઘહડયાળો વેચતરી દુકાનોનરી તો િારનરી િાર. બધું પૅટરીપેક. ભરચક માલ. શું નથરી મળતું 
અિીં? વાિનો ઓછાં પણ િજાર િજાર સાઈકલ ને સકૂટર. દૂરથરી તો એમનાં લશકર જ 
ચડરી આવતાં લાગે. સ્તરીઓ માથે શંકુ આકારનરી ટોપરી પિેરરીને આ વાિન ચલાવતરી િોય. 
આગળ ટટ્રક િોય તો ધુમાડો નાકને ગૂંગળાવે. િવે જતરી-આવતરી થોડરી બસો જોઈ ખરરી. 
ટકુટકુ કિેવાતાં હરક્ષા જવેાં વાિનોમાં જાણે દબાવરીને નાગહરકો ભયાું િોય.



કોઈનરી પણ સાથે નજર મળે ને એમાંનાં ઘણાં જણ િસે. શિેરનરી બિાર તો દરેકે 
દરેક જણ. હફરંગરી પ્વાસરીઓ િજી ઓછાં આવે છ ેતેથરી લોકો એમનરી સામે જોઈ રિે. 
શિેરનરી બિારના નવભાગોમાં તો ખૂબ. જોઈને િસે અંદરઅંદર. જ ેકરતાં િોય તેમાંથરી 
અટકરીને જોયા કરે. મને ભારતરીય તરરીકે ઓળખરી જાય છ.ે મારરી સામે જોઈને િસવામાં 
આ ઓળખાણ િોય છ ેતેમ મને લાગતું રિે છ.ે

ફોટા પડાવવા તો બધાં જ તૈયાર. એનો મોટો શોખ લાગે છ ેઅિીં — ખાસ કરરીને 
સ્તરીઓને. પોતાના નમત્રો કે વર પાસે ફોટા પડાવતરી જ િોય. કૅમૅરા અને હફલમનરી અિીં 
કોઈ કમરી નથરી. િોટલેનરી સામે જ આનરી દુકાનોનરી િાર છ.ે િંુ પણ ઘણા ફોટા પાડતરી 
રિરી. એક રોલ તો પૂરો પણ થઈ ગયો.

આખરે કુદરતરી નવસતાર શરૂ થયો ને સારં લાગયું. રસતાનરી બે બાજુ યુહકનલપટસનાં 
ઝાડ ને પછરી ડાંગરનાં ખેતર. એમનરી વચમાં ઠરે ઠરે ચરીનરી શૈલરીનરી લાગતરી કબરો આવે. 
બે બાજુ સતંભ અથવા ઊંચા પાનળયાનરી બનેલરી રચનાઓ િોય. કયાંક એક જ િોય ને 
કયાંક બેચાર સાથે પણ આવે.

ઝૂંપડાં બિુ સરસ લાગે. મકાનો જૂનાં ને ઊપટરી ગયેલાં લાગતાં િોય, તે પછરી આ 
ઝૂંપડાં સવાભાનવક અને સુઘડ લાગે. એક દરીવાલ વાંસનરી પટ્ટરીઓનરી જાળરી બનાવરીને 
કરરી િોય. એમાંથરી િવા-ઉજાસ આવે ને બિારથરી જોવામાં સારરી લાગે. અંદર તરફ કોઈ 
પલાનસટકનો પડદો લટકાવરી દે, તો વળરી અંગત ઓરડો પણ બનરી જાય.

લરીલોતરરી એ જ રરીતનરી. કેળ, પપૈયાં, નાનળયેરરી તો ઓળખાય જ. બરીજાં પણ વૃક્ષ 
ખરાં. જાસુદ, બોગનવેલ ને ચંપાનાં પણ છોડ-ઝાડ ખરાં પણ ફૂલો કયારેક જ દેખાય. 
વચચે ગામો આવે, તયારે લોકો સામટા દેખાઈ જાય. એમનાં કપડાં વધારે સાદાં લાગે ને 
મોઢાં પર જાણે વધારે નનદયોષતા. અિીં શાળામાં અંગ્ેજી નશખવાડાતું ના લાગે. ખાવાનરી 
જાતજાતનરી વસતુઓ વેચાતરી િોય. લોકો પોતે પણ દયામણાં કે ભૂખયાં ના લાગે. જયાં 
તયાં નાનાં ખૂબ બાળકો દેખાય. સ્તરીઓ એમને ચમચરીથરી ખવડાવતરી િોય, આંગળરી પકડરી 
ફેરવતરી િોય, કયાં તો ભેગાં થઈ બધાં સાથે રમતાં િોય. સાયગૉનમાં જોયું િતું કે વાલરી 
પછરી બાળકને ફુગગા અપાવે, પલાનસટકનરી થેલરીમાં વેચાતો રસ ખરરીદરી આપે. મંહદરમાં 
બરાબર માબાપનરી જમે ઊંધરી પડરીને પ્ણામ કરતરી બાળકરી એવરી મરીઠરી લાગે.



નવએતનામનો મારો પિેલો આખો હદવસ સરસ જતો િતો. ગરમરી બિુ ન િતરી, 
ભેજ પણ ઓછો. સૂય્વ થાઈલૅનડ જવેો આકરો નથરી અિીં. મારરી સાથેમાંનાં કેટલાંક 
મોટરમાગદે િાનોઈ જવાનાં છ ેને પછરી લાઓસ પણ. િંુ આગળ નિીં વધતાં પાછરી ફરરી 
જઈશ. એક જણ બધું તો કેટલું કરરી શકે? ને જોવાનરી જગયાઓનો અંત કયાં છ?ે

સૌથરી પિેલાં નવનિ નતઆનગ નામના ચરીનરી મંહદર પાસે થોભયાં. મોટા બંગલા જવેું 
લાગે પણ કારરીગરીરરીથરી શોભનરીય. ચરીનરી શૈલરીનરી વેલનરી શોભાકૃનત કાચના ટકુડાઓથરી 
ઊભરી કરેલરી. કયાંક ૧૮૬૦નરી સાલ કોતરેલરી. અંદર પાછળ થઈને જવાનું. મઠ જવેું 
વાતાવરણ લાગે. બે વૃદ નભખખુઓ પાછલા વરંડાના ટબેલ પર જમતા િતા. અમને જોયાં 
પણ નવાઈ પામયા નિીં. બધે ચરીનરી ભાષાનાં લખાણ અને બુદનરી પ્નતમાઓ િતરી. સતંભ 
લાલ રંગે રંગેલાં. મુખય મંહદરના ગૃિમાં મોટરી પ્નતમા અને બરીજી ધાનમ્વક સામગ્રીઓ 
િતરી. પૂજા-પ્ાથ્વના માટનેરી ખાલરી જગયા િતરી. અગરબત્તરીનરી સુગંધ છવાયેલરી િતરી. એક 
નભખખુએ અમને એક એક અગરબત્તરી સળગાવરીને આપરી. અમે એ વચચેના પાત્રમાં ખોસરી 
ને તથાગતને પ્ણામ કયા્વ. નભખખુએ એ દરમયાન મંત્રોચચાર કયા્વ ને સાથે તાલમાં થાળરીના 
આકારના ચપટા ઘંટ પર ડકંા માયા્વ. અમે ભેટપેટરીમાં પૈસા નાખયા. પૂજનરીય સાદગરી િતરી 
આ મંહદરમાં. આજ ેકોઈ ખાસ હદવસ િતો કે શું પણ રોજથરી વધારે લોકો િતો. બધાં 
બોલવા તતપર પણ ભાષા જુદરી તેથરી વાત ના કરરી શકે. સામે જોઈ િસરી ઊઠ ેને એ રરીતે 
મૈત્રરી બતાવતા જાય.

મંહદરના ચૉગાનનરી બિાર ખાવાનું લઈને ત્રણેક જણ બેઠલેાં. લાંબરી ફ્ેનચ બ્ૅડમાં 
કાકડરી ને ડુગંળરી મુકાવરી મેં સૅનડનવચ બનાવડાવરી. સવારે કશું ખાધા વગર નરીકળરી ગયેલરી. 
ટોપરી પિેરેલરી એક સ્તરી શાંનતથરી બેઠલેરી. બે છોકરાં પાસે રમતાં િતાં. મેં ફોટો લરીધો ને 
કેળાના પાનમાં વીંટલેરી ચરીકણા ભાતનરી વાનગરી ખરરીદરી. ખાતાં ફાવયું નિીં. િાથે પણ ખૂબ 
ચોંટરી. અંદર કોપરાનો માવો સરસ િતો. એક માણસ ખભે બે કરંહડયા લઈને ઊભેલો. 
એ પણ શાંનતથરી પ્વાસરીઓને કનડયા વગર. ગરરીબ લોકો પણ કેવાં સંતોષથરી જીવનારાં.

એ માણસ પાસે નાનળયેરના પાનમાં વીંટાળેલા ગળ્ા ભાત િતા. એ ખાવા વધારે 
ફાવયા. ભાતના લંબગોળ આકારનરી વચચે ગળ્ા કરેલા લાલ ચોળા અને થોડુ ંકેળું ભરેલાં 
િતાં. અમારાંમાંનાં લગભગ બધાંએ ખરરીદરીને ખાધા. િવે મુખમાં ને મનમાં નમટિ સવાદ 
િતો.

J



િરંગલમારં મરંગલ

મૅકૉનગ નદરીને દનક્ષણ નવએતનામનરી જીવાદોરરી કિરી શકાય. આ નદરી આમ તો 
૨૬૦૦ માઈલ લાંબરી છ ે ને નતબેટમાં થઈને છકે નરીચે ચરીનરી સમુરિ સુધરી પિોંચે છ.ે 
એનરી આસપાસનો પ્દેશ ખૂબ ફળરિુપ છ ે — ખાસ કરરીને દનક્ષણ નવએતનામમાંના 
એના મુખનત્રકોણોનો નવસતૃત પ્દેશ. સામયવાદમાંથરી સમાજવાદ તરફ જવાના પ્યતનમાં 
નવએતનામ સરકારે લગભગ ૬૦% જમરીન ગામડાંના ખેડતૂોને આપરી દરીધરી છ.ે સરકારના 
િુકમ પ્માણે નિીં પણ પોતાના ઇચછા મુજબ એ લોકો િવે વાવેતર કરરી શકે છ.ે પણ 
છલેા મોટા યુદમાં જ ેબધાં િેરાન થયાં — જીવ અથવા ઘરબાર ગુમાવરી બેઠાં તેમને 
સરકાર તરફથરી કશરી મદદ કે આનથ્વક સિાય મામૂલરી જ મળરી.

અમે મૅકૉનગ નદરી પાસે પિોંચયાં. પટ ખૂબ પિોળો છ.ે વચમાં ટાપુ તેથરી બરીજો 
હકનારો તો દેખાય પણ નિીં. ટાપુ જ એટલો લાંબો કે એ હકનારો જ િશે એમ થાય. આ 
‘બેન તે’ ટાપુ પર અમે જવાનાં િતાં. તયાં જવા માટ ેિોડરીમાં નમનનબસ ચડાવરી લેવાનરી 
િતરી. િોડરીનો સમય થવાનરી રાિ જોતાં બેઠાં િતાં તયાં વેચનારાં બસનરી બારરીઓ પાસે 
ટોળે વળરી ગયાં. તૂટરી જ પડયાં. િાથ અંદર સુધરી પણ લંબાઈ જતા. અમારામાંના એકે 
નાનળયેરનરી, ચૉકલેટ જવેા ચોસલાંવાળરી મરીઠાઈનું પૅકૅટ ખરરીદ્યું. સવાદમાં બિુ સરસ િતરી.

આ ‘નમ થો’ નામનું ગામ િતું. સાવ નાનું જ. એના આ લોકો ગ્ામય જ લાગે - 
પોષાકે અને વત્વને. પણ સંતોષરી લાગે. મને તો એમનાં િસતાં મોઢાં જોઈને એવો ભાવ 
થયો. અિીં સુધરી યુદનરી અસર કે જાણ કેટલરી પિોંચરી િશે? શું ભોગવવું પડયું િશે આ 
લોકોને?

િોડરી આવતાં નમનનબસને ચડાવરી દરીધરી. ઘણાં નાગહરકો પણ ચડયાં. પોતપોતાનાં 
સાઈકલ ને લારરી જવેાં વાિનોનરી સાથે. ઘણાં પગપાળાં િતાં. નરીચે બધું ભરાઈ ગયું. 
અમે નાનરી નનસરણરી વાટ ેઉપર, છત પર ચડરી ગયાં. તયાં ભરીડ નિોતરી કે િવાનરી મુનકત 
િતરી; જોકે સિેજ પણ પવન નિોતો. ઉપર બનાવેલરી ચાલક માટનેરી ઓરડરીનરી દરીવાલના 
છાંયડામાં બેસવું પડયું. નદરી સાવ શાંત િતરી. પાણરી ખૂબ ડિોળું, કાદનવયું લાગે. ઘણો 



કાંપ ઠાલવતરી િશે એ આસપાસ. બરીજી િોડરીઓનરી અવરજવર નામનરી જ િતરી. પિોળા 
પટમાં નાના-મોટા ટાપુ િતા. એ બધા પર ખૂબ લરીલોતરરી લાગે. નાનળયેરરીનાં ઝાડ એમના 
આકારને લરીધે ઉપર તરરી આવે.

અડધા-પોણા કલાક પછરી ‘બેન તે’ ટાપુ પર ઊતયા્વ ને પછરી એનરી અંદર અંદર 
ઘણું ગયાં. એટલો મોટો ટાપુ. એ મૅકૉનગ નદરીનરી વચચેનો ટાપુ છ ેતે પણ ભૂલરી જવાય. 
અિીં વચમાં આવે તે તો તદ્દન ગામડાં જ. છૂટાં છૂટાં ઘર આવે — આધુનનક કશું ખાસ 
દેખાય નિીં. ઘણાં ઘરનરી આગળ નાનકડાં સથાનક િોય. લાકડાના થાંભલાં પર મરીણબત્તરી 
કે અગરબત્તરી મૂકવાનરી જગયા — તે જ. થાઈલૅનડનરી જમે સોનેરરી ઝગઝગાટ દેખાવ કે 
દંભવાળાં નિીં.

આ ટાપુનરી અંદર પાછરી ‘બેન તે’ નદરી વિે છ.ે નદરી, ટાપુ, નદરી અજબ વશરીકરણવાળરી 
રચના છ.ે આ નદરીના પુલ પર મોટર જતરી નથરી. બિુ સાંકડો નથરી પણ લાકડાંનો છ ેને 
બધાં સાઈકલ-લારરી પરથરી ઊતરરીને ચાલરીને જ જાય. જયાં નમનનબસ ઊભરી રાખરી તયાં 
એક મોટરી માકદેટ િતરી. થોડરી દુકાનો િતરી પણ મોટાભાગનાં વેચનારાં ધૂનળયા રસતા પર 
જ બેસરી ગયાં િતાં. ખાસ કરરીને ચોખા વેચાતા િતા. મોટા મોટા છાબડામાં જાતજાતના 
ચોખા ભરેલા િતા — સફેદ, કથથાઈ, જાડા, પાતળા, ચમકતા, છડાયા વગરના. સાત-
આઠ કે વધારે જાતના િશે. ફળરિુપ ભૂનમ અને ગ્ામજનોનરી મિેનત. વેચનારાં સ્તરી-પુરષો 
નજર મળતાં િસતાં િતાં, ફોટા પાડવા દેતાં િતાં. દુકાનમાં ચોખાના છાબડાઓ વચચે 
બેઠલેા એક પુરષે ના પાડરી, તો એનો નિીં ને બરીજાનો લરીધો. બરીજાએ ઘણરી ખુશરીથરી લેવા 
દરીધો.

એક તરફ સરસ કંૂડાં, ફૂલદાન, કોઠરીઓ વગેરે ભઠ્રીમાં નાખરીને બનાવેલરી ચરીજો 
વેચાતરી િતરી. સરસ રંગ, આકાર ને આકૃનત િતાં. કોઠરીઓ મને બિુ ગમે પણ લઈ કેમ 
જવરી? ચા માટનેરી નાનરી કરીટલરી ખરરીદરી. આપણે તયાં િજી એવરી ત્રણ દરવાજ ેદેખાઈ 
જાય. પણ આ તો નવએતનામનરી યાદવાળરી િતરી, તેથરી સાદરી જવેરી જ િતરી તોયે ખરરીદરી. 
મને તો સરસ ગૂંથેલા પેલા છાબડા પણ બિુ ગમેલા!

માકદેટમાં ફળ પણ વેચાતાં િતાં. અમે નદરીનરી પેલરી પાર ફળોનરી વાડરીમાં જ જવાનાં 
િતાં. અિીં પ્ાણરીઓનો ઉપયોગ જાણે છ ેજ નિીં. ગાય-ભેંશ કયારેક જ દેખાઈ. પેલરી 
બાજુ ગ્ામજન અમને જોઈ ખૂબ ખુશ થયેલાં લાગયાં. મજાક વગરનું કુતૂિલ ને હૃદયનો 
શુદ આનંદ.



વાડરી ખૂબ દૂર િતરી. ચાલરીને જવાય એવું નિોતું તેથરી સાઈકલ-હરક્ષા કરવરી પડરી. 
એકમાં ચારેક જણ સંકડાશથરી બેસરી ગયેલાં. આસપાસનરી હકશોરવયરી છોકરરીઓ તો શું 
િસે! પાંચ-સાત કયાંકથરી ભેગરી થઈ ગઈ િતરી. અમે એમને સારં મનોરંજન પૂરં પાડયું 
િતું.

નાનાં ઝૂંપડાં એટલાં સુઘડ ને સરસ િતાં. દરેકનરી આગળ વાંસના ઊંચા મંચ કરરી, 
એના પર તાડપત્રરી પાથરેલાં. પછરી સરસ, એકદમ ગોળાકારે વણેલા, એકસરખા, પાતળા 
કાગળ જવેા, ચોખાના પાપડ સૂકવવા મૂકેલા. પાપડ જ વળરી, કારણ કે પછરી એક જગયાએ 
સગડરી પર એમને શેકાતા જોયેલા. અમે ખરરીદરીને ખાધા પણ ખરા. જરા ગળચટ્ટા િતા. 
એક જણે વળરી એના પર કાગળ લખવા માટ ેએકને વાળરીને સાચવરી રાખયો. સિરી એના 
પર કેવરી ઊઠશે? શેકયા વગરનો િતો તેથરી જ વાળરી પણ શકાયો. શેકેલો ખાવાનો વારો 
ના આવયો. રરસતો વનસપનતથરી છવાયેલો િતો. બંગાળનરી ગ્ામભૂનમમાં જઈએ તો આવું 
જ લાગે. આપણે તયાં જોકે વસતરી વધારે ને ગંદકરી પણ. અિીં ખૂબ શાંનતભયુું, પોતાનું 
નનકટનું લાગે. જતા-આવતા લોકો, સાઈકલ પર જતરી સ્તરીઓ અમારા સરઘસને જોયા 
કરે. કોઈ કુનતસત ભાવ નિીં. દરેકનું પોતપોતાનું શાંત ને સંયમપૂણ્વ ગૌરવ.

ફળોનો બગરીચો આવતાં અંદરનરી કેડરી પર ચાલતાં અમે અંદર ગયાં. ઝાડથરી 
ભરચક ને ઝાડ લાઈમ, લીંબું, લરીલરી નારંગરી, ગ્ેપફ્ટુ, જામફળ વગેરેથરી લચેલાં. જોઈને 
જ આનંદ થાય. અમે એ પણ નોંધયું કે આટલાં ઘાસપાન િોવા છતાં જરાયે મચછર કે 
જીવાત નિોતરી. માખરી પણ ભાગયે જ. અિીં આટલું પાણરી છ ે— આ આખા પ્દેશમાં. 
બધે નિેરો કરરી વચચે વાવેતર કરેલાં િોય છ.ે ઉપરાંત, નાના વિેળામાં લોકો માછલરી 
પકડ ેછ.ે નદરીનો હકનારો કાદનવયો ને ગંદો પણ િોય છ ેછતાં કયાંય મચછર નથરી. િોત 
તો મને કયારનાયે કરડયા િોત.

આ વાડરીમાં એક કુટુબં રિે છ.ે નાનરી કુહટર. બિાર ટબેલ ને કેટલાંક સટલૂ િતાં. 
કપડુ ંબાંધરીને એક ઝૂલો પણ કરેલો િતો. મેં એનો કબજો લઈ લરીધો ને એમાં આડા પડરી 
પગથરી એને િલાવતરી રિરી. બરીજાં બધાં એટલાં સારાં કે કોઈએ ખાલરી કરાવયો નિીં. 
તાજાં તોડલાં ફળ િુનગ કાપતો જતો િતો. મારો ઝૂલો સિેજ સરસ િાલતો જાય ને િાથ 
લંબાવરીને લરીધેલાં ફળ િંુ ખાતરી જાઉં. કુહટરનરી સ્તરીએ સરસ જાસમરીન — ચા પણ બનાવરી. 
અિીં એને ‘ચા’ જ કિે છ.ે



બિુ જ સરસ અનુભવ થતો િતો. આખા જગતથરી દૂર. કશરી ધમાલ નિીં, કશો 
અવાજ નિીં, ફળ, કુહટર, જગંલમાં મંગલ. એક વલકલ ને સોનેરરી િરણ પણ િોત તો?

J

પ્રાચીન મિાપ્રાચીર

નવશ્વનરી સાત અજાયબરીમાંનરી એક. તે પણ ચરીન જવેા અજાયબ દેશમાં. એનો 
નવચાર કરતાં પણ રોમાંચનો અનુભવ થતો િતો. ચરીનનરી દરીવાલ. કેવરી િશે એ? જોયા 
પિેલાં જ એને માટ ેકેટલાંક કલપન સૂઝયાં િતાં. મનમાં ને મનમાં પ્શને થયા િતા — 
“કિેવરી એને મિા કોઈ કેહટમેખલા કે ભુજગં એક ભયાનક ભીંસરી રહો ભૂનમને?” પછરી 
હિનદુતવના સંદભ્વ મનોગત થયા િતા — “પડયો િશે પથરાઈ, પવ્વતો ઉપર, નવષણુને 
તયજીને શેષનાગ, કે પથથરો પ્ાણ પામરી કરરી રહા પ્યાણ સવગ્વ સુધરી?” ચંરિ પરથરી 
પણ એ ઓળખાતરી િતરી. તે યાદ કરરીને લખયું િતું કે “મયંકને માટ ેિશે એ એક મોિક 
માગ્વ”જવેરી. પરંતુ, એ જ ેરરીતે અને જ ેકારણે બાંધવામાં આવરી િતરી તે જોતાં એમ કિરી 
શકાય કે “ખરેખર, માનવરીના શ્મ અને શ્દા તણરી છ ેસાક્ષરી એ.” સમાપનમાં એવા 
ઉદ્દાત ભાવનું આરોપણ કયુું િતું એનરી ઉપર. એ રોમાંચક, નવસમયકર, અપુનરાવતય્વ 
ઉપનસથનત િંુ જોવા પામવાનરી િતરી. એક સાધારણ વયનકત અસાધારણ સદભાગય પ્ાપ્ 
કરવાનરી િતરી.

નમનગ રાજ-સમાનધઓ જોઈને નરીકળ્ા પછરી િજી એક કલાકનો રસતો બાકરી િતો. 
પવ્વતો ધરીરે ધરીરે એટલા પાસે આવયા કે નમનનબસ એમનો એક ભાગ બનરી ગઈ. કેટલાક 
ઢોળાવો પર અડહદયા પથથર અને ચૂનાના પથથરનરી ખાણો િતરી. ઘણરી વાર દેખાતાં ઘાસ 
અથવા શાકભાજી ભરરીને લઈ જતાં ગાડાં સાથે િંમેશાં ત્રણ ઘોડા જોતરેલા રિેતા. એ 
એમનરી મેળે ચાલયા કરે ને માણસો નનરાંતે લાંબા થઈને માલ પર સૂતેલા િોય! કયારેક 
ગાયો, ભેંશો, ડકુ્કર જવેાં પ્ાણરી પણ દેખાઈ જતાં. ચરીનનાં શિેરોનરી અંદર તો કૂતરાં-
નબલાડાં પણ નજરે ના ચડ!ે એવો એ રસતો વધારે ને વધારે કહઠન અને વળાંકવાળો 
બનતો ગયો. ચાલકને ગાડરી ‘ફાસટ’ ચલાવવાનરી બિુ મઝા આવતરી િતરી. દરેક વળાંકે 
અમે “ફેંકાઈ” જતાં િતાં. એવામાં “ચરીનનરી દરીવાલ”નરી સવ્વ પ્થમ ઝાંખરી થઈ. તદ્દન 
જજ ્વહરત, તયકત એ ભાગ િતો. તૂટલેા ટકુડા ટકુડા થઈને એ રિેલો િતો. “ઓિ, આ?” 



એવા ઉદગાર નરીકળરી ગયેલા. પણ એનું મુખય દશ્વન તો િજી થવાનું િતું.

પેલું નાનકડુ,ં સનપ્વલું ઝરણું િજી થરીજલેું િતું કે પછરી એનરી સપાટરી બફગીલરી િતરી 
ને એનરી નરીચે નરીર સરતું િતું. આકાશ આખરે ભૂરં બનયું િતું, િવા ચોખખરી થઈ િતરી. 
આધુનનક યુગનું પ્દૂષણ કયાંય પાછળ રિરી ગયું િતું ને અચાનક, એકાએક, સિસા આ 
રિરી એ — ખરેખરરી મિાપ્ાચરીર — સાવ સામે જ આખરી ને આખરી, સમગ્ ગગનનરી 
રેખ અંહકત કરતરી; નનનવ્વકાર, નનરાવેશ નગહરમાળાના પ્તયેક કમનરીય શૃંગાકારને લનલત 
સપશ્વથરી નવાજતરી; આટલે દૂરથરી તો અનતશાલરીન અને સુકુમાર રૂપ ધારણ કરતરી એ 
અદભુત, અભૂતપૂવ્વ સંનસથનત. નિોતો એનો કોઈ અંત ને જાણે નિોતો એનો કોઈ આરંભ. 
અજબ િતરી એ મોજૂદગરી.

સમગ્ નવશ્વમાં જ ે“ગ્ેટ વૉલ” તરરીકે સુખયાત છ ેતેનું બાંધકામ ત્રણ િજાર વષ્વ 
પિેલાં શરૂ થયેલંુ. દેશના ઉત્તરના, મનચુહરયા અને માંગોનલયા જવેા પ્દેશોમાંથરી િુમલો 
કરતાં ઝનૂનરી બબ્વર સૈનયોને ખાળવા, અટકાવવા, મિાત કરવા એ દરીવાલ બંધાવા માંડરી 
િતરી — ચોરોથરી ઘરને બચાવવા કમપાઉનડનરી આસપાસ જમે કોટ ચણરીએ તેમ. નસદાંત 
સરખો લાગે છ ેનિીં? પણ એકાદ-બે એકરને સાચવવાનરી એ વાત નિોતરી. ઊંચા ઊંચા 
પવ્વતોને નાથતરી એ દરીવાલ — નિીં નિીં તોયે — ૩૬૦૦ માઈલ તો લાંબરી છ.ે ત્રણ 
લાખ મજૂરોએ દસ વષ્વ સતત એનું કામ ચાલુ રાખેલું. ચરીનરી માપ મુજબ દરીવાલ બાર 
િજારથરી પણ વધારે “નલ” લાંબરી છ.ે એક “નલ” એટલે લગભગ પાંચસો મરીટર થાય. 
નવનભન્ન વંશકાળ દરમયાન રાજવરીઓ જરૂર પ્માણે જુદા નવભાગ ને જુદરી હદશામાં 
દરીવાલ આગળ વધારતા રિેલા. એ જોતાં, સમસત દરીવાલ — આખરી તેમજ ભાંગરીતૂટરી 
ગણતાં — એક લાખથરી પણ ઉપર “નલ”નરી ચણાઈ િતરી. ચૌદમરી સદરીમાં, નમનગ રાજવંશ 
દરમયાન એના પર લગલગાટ કામ થયું. આજ ે જ ે જોવા મળે છ ે અને “ગ્ેટ વૉલ” 
તરરીકેનો અિોભાવ પામે છ ેતે સવરૂપ તયારનું છ.ે નદ્તરીય નવશ્વયુદ પછરી ચરીનરી સરકારે 
એકબે નવભાગને પ્વાસરી સુલભ બનાવવા એમના નજણયોદારનું કામ શરૂ કયુું. બેનજનગથરી 
બેએક કલાકમાં પિોંચરી જવાય તે ‘બા દા નલનગ’ નામનરી જગયાએ રોજ પ્વાસરીઓનાં 
ટોળાં ઊમટ ે છ.ે નવદેશરીઓ જ નિીં, પણ સથાનનક કે બિારગામનાં, ચરીનરી લોકો ને 
કુટુબંો પણ ખૂબ શોખરીથરી તયાં જાય છ.ે ચરીનરી નવદેશરીઓ માટ ે“ખૂલયું” એનાં શરૂઆતનાં 
વષયો દરમયાન દરીવાલના પહરસરમાં માંડ બે-ત્રણ દુકાનો િતરી. એકમાં ‘બા દા નલનગ’ 
કાયા્વલયના અફસરનરી સિરી કરેલું પ્માણપત્ર વેચાતું — સાવ સાધારણ હકંમતે મળતું િતું 
: ફલાણરી વયનકત “ગ્ેટ વૉલ” જઈ આવરી છ,ે તે જાિેર કરતું! કેટલાંક સિપ્વાસરીઓનું 
જોઈને િંુ પણ ખરરીદવા લલચાઈ ગયેલરી. નકામું જ વળરી, કારણ કે ઘેર આવરીને એવે 
ઠકેાણે મૂકયું કે કહદ જડ ેજ નિીં!



દસ-બાર વષ્વના ગાળા પછરી ફરરી દરીવાલ જોવા ગઈ તયારે પહરસરનો ચિેરો-મિોરો 
જ બદલાઈ ગયેલો. સળંગ લાઈનસર દુકાનો, ખાણરીપરીણરીના સટૉલ, એક ઊંચા નશખર 
પર લઈ જતરી કેબલકાર. આધુનનક કપડાં, કોકાકોલા જવેું આધુનનક પરીણું, ‘શરીઘ્ર ખાદ્ય’ 
આધુનનક વાનગરીઓ, ધનોપાજ ્વનનો આધુનનક રોગ! બદલાઈ ગયેલા જીવનને લરીધે એ 
આખરી જગયા જ બદલાઈ ગયેલરી. દુકાને દુકાને લટકતરી લાલ લાલ ચરીજોએ દૂરથરી જ 
ધયાન ખેંચેલું. પિાડરી જાનતનરી પ્જાએ થોડુ ંભરરીને, થોડુ ં પેચવક્વ કરરીને તૈયાર કરેલાં, 
લાક્ષનણક શૈલરીનાં ટબેલકલૉથ, જકેેટ, થેલા, િૅટ. બધું સુતરાઉ લાલ કપડામાંથરી થયેલું. 
બિુ જ ગમરી ગયેલું ને કેટલુંક ખરરીદ્યું જ િોત, પણ પાસેથરી જોતાં જણાયું કે દેડકા, સાપ, 
ગરોળરી જવેરી આકૃનતઓ સુશોભનમાં વપરાયેલરી િતરી. જોઈને જ ચરીતરરી ચડ.ે પછરી શોધરી 
શોધરીને એક લાલ િેટ લરીધરી, જનેરી ઉપર કેવળ ફૂલ ને પતંનગયાં જ ચોંટાડલેાં િતાં!

આનંહદત અને નવનસમત કરરી દેતા એ મિાકાય સંસથાપન પર ચાલવાનરી ને ચડવાનરી 
રોમાંચક અનુભૂનતનરી તો શું વાત કરવરી! પાંચ પાંચ ઘોડા એકસાથે દોડતા જઈ શકે 
એટલરી તો એનરી પિોળાઈ. વરીસથરી પચરીસ ફરીટ જટેલરી તો એનરી ઊંચાઈ. એક સરખા 
કઠોર પથથરોથરી ચણવામાં શું શ્મ પડયો િશે ચરીનરી મજૂરોને. જટેલો એના દશ્વનનો, એને 
સપશ્વવાનો રોમાંચ છ,ે તેટલરી જ એને બાંધવાના ઇનતિાસનરી કરણતા છ.ે એમ કિેવાય છ ે
કે દરીવાલમાં જટેલા પથથર છ ેતેટલરી જ સંખયામાં મજૂરો મોતનો ભોગ બનયા િતા. એક 
એક પથથર દરીઠ એક એક માણસ, લાખોનો આંકડો. સખત શ્મ, ઊંચા પવ્વતરીય પ્સતાર, 
આકરરી નશયાળાનરી ઋતુ વગેરે જવેાં કારણ ખરાં પણ િકરીકતમાં પહરણામ અનત કરણ. 
દરીવાલ પોતે પણ દૂરથરી જ ેસુંદર ને કમનરીય, પાષાણબદ સંવાહદતા સમ પ્સતુત થતરી િતરી 
તે સમરીપમાંથરી પ્ભાવકારરી ભરીષણ-ભવય બનતરી િતરી. એનાં અનંત, અતૂટ બૃિતપહરમાણ 
સામે વામણરી લાગતરી િતરી મનુષયનરી આકૃનતઓ.

દરીવાલ પર પિોંચરી ડાબે વળતાં સરીધું ચઢાણ આવયું. આગળ ને પાછળ, પવ્વતોના 
પવ્વતો ઉપર આડરીઅવળરી, ઉપર-નરીચે થતરી જતરી અપહરમેય પ્ાચરીર િતરી. થોડરી થોડરી વારે 
થંભરીને િંુ પાછળ જોતરી િતરી — નભનત્તના અખૂટ નવચરણ તરફ અને સમગ્ દૃશયપટના 
નવસતારણ તરફ. આશ્ચય્વજનક િતરી પ્દેશનરી એ નનબુંધતા — ખાસ કરરીને ભરીડથરી ભરેલાં 
ચરીનરી શિેરોના સંદભ્વમાં.

દરીવાલ સતત ઉપર ઊઠતરી િતરી — કયાં તો સરળ ને સપાટ લાગતા ઢોળાવોથરી, 
કયાં તો પડકાર ફેંકતા સરીધાં, સાંકડાં પગનથયાં વડ.ે પ્યાસ િંફાવરી દેતો િતો. મને તો 



જાણે પિેલેથરી જ, તયાં િોવાને કારણે જ શ્વાસ ચડરી ગયેલો િતો! જતાં જતાં વારંવાર િંુ 
ઊભરી રિરી — ચોતરફ જોવા, ફોટા પાડવા, એ આખા અનુભવ પ્નત નસમત કરવા! વચચે 
વચચે િંુ બેઠરી પણ ખરરી — એ સથાન સાથે પહરચય કેળવવા, દૃશય સાથે રમમાણ થવા, 
નવસમયોમંગથરી છલકાઈ જવા.

દરેક બારસો ફરીટને અંતરે, દરીવાલથરી થોડા ઊંચા, ચોતરફના કાંગરાને કારણે 
ચોરસ આકારના બનતા, નનરરીક્ષણ નમનાર બનાવાયેલા િતા. પ્ાચરીનકાળમાં એ ચૉકરી-
પિેરાના ઠકેા િતા. િવે એ પ્વાસરીઓ માટ ેચઢાણનું લક્ય બનયા છ.ે દરીવાલના એ ‘બા 
દા નલનગ’ નવભાગથરી કુલ સાત નમનાર દૃનટિગોચર થતા િતા. એ પછરી દરીવાલ દૂર દૂરના 
પવ્વતાંચલમાં છુપાઈ જતરી િતરી. ઉત્તર હદશામાંના, દૃશયમાન દરીવાલના, સવયોચચ નમનાર 
સુધરી જવા અસંખય પ્વાસરીઓ ઉદ્યત થતાં; ખૂબ ઠડંરી અને સખત વીંઝાતા પવનનો 
સામનો કરતાં, કયારેક ધુમમસ એવું ફેલાઈ જતું કે દૃશયપટનરી સંમોિકતા નનરથ્વક થઈ 
જતરી. એ તરફ થોડ ેસુધરી િંુ ચઢરી ખરરી, એક નમનાર પર પણ ગઈ ને પછરી અચાનક પાછાં 
ફરરીને દનક્ષણ તરફ જવાનો નનણ્વય કયયો. એ તરફ ભરીડ ખૂબ ઓછરી િતરી.

તયાં પણ ચઢાણ તેમજ પગનથયાં બિુ સરીધાં િતાં. કઈ રરીતે યુદના અશ્વો તયાં દોડયા 
િશે? સૈનનકોએ દેશરક્ષા કરરી િશે? િંુ ધરીમે ધરીમે, મારરી મેળે ચાલતરી રિરી; ઇનતિાસનું 
અનુમાન કરતરી રિરી. ચારેક કલાક દરીવાલ પર ગાળેલા — બબબે વાર, પણ તે ઓછા 
જ પડલેા. બરીજી મુલાકાત વખતે તો ચરીનરીઓનું વત્વન જ જુદું લાગેલું — ખૂબ મઝામાં 
ને ઉતસાહિત િતાં એ બધાં. હકશોરરીઓનો કલબલાટ, યુવકોનરી દોડાદોડ, કુટુબંોનરી ફોટા 
પડાવવા માટનેરી અધરીરાઈ, કયાંક કયાંક ભાષણ આપવા લાગરી ગયેલા પુરષો, સસતરી રરીતે 
બનાવેલરી, તકલાદરી ચરીજોથરી પ્વાસરીઓને છતેરતા ઉદ્યત ફેહરયાઓ. વચચે શાંનતદાયક 
મધુર સંગરીત — અનુચચ સવરે — રેલાતું િતું. એક સથાને મોટરી લાલ સંજ્ા ટીંગાડરી િતરી 
: “કયાંય થૂંકવું નિીં, કયાંક કચરો કરવો નિીં.” પ્વાસરીઓને છતેરવા નિીં — એવો 
આદેશ કે સૂચન કયાંય નિોતું!

પાછાં આવતાં નરીચે ઊતરવું તો વધારે અઘરં િતું. વષયો જૂના એ પથથરો સુંવાળા ને 
લપસણા િતા. સાંકડાં પગનથયાં તદ્દન સરીધાં ઊતરતાં િતાં. કંઈ આધાર માટનેરી વયવસથા 
ભાગયે જ િતરી. દરીવાલના સપા્વકાર વલયો િર ક્ષણે ભાવનવહ્વળ કરતા િતા. એને માટ ે
કેટલે ઊંચે ચડરી આવેલાં. તે તો મોટર પવ્વતો છોડરીને જવા માંડ ેતયારે જ ગણાય.

એને છોડરીને જતાં; નજરથરી એનરી લનલતરમય, ભરીષણ-ભવય અનતનવલક્ષણ 



નવસતરીણ્વતાને દૂર થતરી જોતાં મનમાં જરા નવરિભાવ પ્સરરી ગયો િતો.

J

ઊંચા પવ્જતોની િીંસમારં

વિાણમાં સફર શરૂ થઈ તે વખતે અમને બધાંને લાંબો એક કાગળ આપવામાં 
આવેલો. લરીસા સફેદ કાગળનરી બંને બાજુ નકશા િતા. એક તરફ લખયું િતું — “ધ 
ચાઁગજયાઁગ રરીવર ચાટ્વ”. એના પર લરીલા રંગે મિાનદરી યાઁગતસે, એનરી શાખાઓ, એમાંથરી 
બનતાં બે નવશાળ સરોવર છાપેલાં. છલેે શાંઘાઈ પાસે એ દહરયામાં ભળરી જતરી — ‘ધ 
યલો સરી’ અને ‘ધ ઇસટ ચાઈના સરી’ અક્ષરો છાપેલા િતા. એમનરી વચચે કયાંક લાલ 
ટપકાંથરી મોટાં ગામો ને શિેરો દશા્વવાયાં િતાં. નામો અંગ્ેજીમાં તેમજ ચરીનરી ભાષામાં 
લખેલાં. કાગળનરી બરીજી બાજુ લખયું િતું — “ધ ચાઁગજયાઁગ ગૉજી્વસ સકૅચ મૅપ”. ખૂબ 
ઊંચરી ભેખડોનરી સંકડાશમાંના અંશને “ગૉજ ્વ” (Gorge) કિે છ ે— સાંકડરી ખરીણ કે 
જમેાંથરી નદરી વિેતરી િોય. આ અપૂવ્વ દૃશયપટ માટ ેતો યાઁગતસે નદરીમાંનરી સફર નવખયાત 
થયેલરી છ.ે એ જોવા તો ખાસ િંુ ફરરી ચરીન ગયેલરી.

પિેલે હદવસે અમે ત્રણસોએક હક.મરી. પ્વાિ સાથે વહાં િતાં. વાન શયાનથરી ઊપડરીને 
વિાણ િવે પ્થમ “ગૉજ ્વ”માં પ્વેશ કરવાનું િતું. તેથરી જ બધાંને વિેલાં ઉઠાડવામાં 
આવેલાં. ઝડપથરી તૈયાર થઈ, નકશો ને કૅમેરા િાથમાં લઈ િંુ ચલનખંડમાં ગઈ. તયાં 
પવનથરી બચરી શકાતું િતું. સવારનું અજવાળું થતું આવતું િતું પણ િવા િજી ધૂંધળરી 
િતરી. નદરીનું પાણરી પણ મેલધોયું કથથાઈ દેખાતું િતું. િંુ નકશામાં કંુડાળાં, ફૂદડરીઓ ને 
તરીર દોરતરી રિેલરી. એમાં બરીજા થોડા ઉમેરા થયા. એ પ્થમ ‘ખરીણ’નું નામ “ચુતાનગ 
ગૉજ ્વ” િતું. આઠ હક.મરી. એનરી લંબાઈ િતરી. એનરી વચચે નદરી સાંકડરી થઈ જતરી િતરી 
કે પછરી બે બાજુના ખૂબ ઊંચા પવ્વતોને કારણે એવો ભાસ થતો િોય. તરીક્ણ શૃંગોના 
રૂપે એ પવ્વતમાળાઓ દૃનટિગત થતરી ગઈ — પાસેથરી સપટિ, દૂરથરી ઝાંખરી. એ સવ્વ 
પાષાણનશલાઓ પર નનસગદે કરેલા નવનવધ પ્કારનાં નનશાન િતાં — જાણે િજારો વષયો 
પિેલાં કરવામાં આવેલા નનમ્વમ વ્રણ. કાળમીંઢ કુદરતરી આકારોને કલપનપ્ભર નામ 
અપાયાં િતાં — કશાકનું પૅગૉડા કે કશાકનું મંહદર કે “મિારાજનું સવેતપુરમ્” વગેરે. 
ખુલા તૂતક પર ગાઈડો િાથ લાંબા કરરીને, પવનથરી ઊડતા વાળવાળા પ્વાસરીઓને 



એ બધું બતાવતા િતા. ઘણાં વષયો પિેલાંના રાજવંશો — નતચન, નતચંગ, સુ, િાન — 
દરમયાન આ નામો પડલેાં : મૅનગ નલઆનગ પાષાણ સોપાનશ્ેણરી, ફૅનગજયે શૃંગ, દાઈ 
ઝરણું વગેરે ને િજી એ બધાં પ્ચનલત બનરીને રિેલાં છ.ે

ચાંપતરી નજર રાખરીને ઊભેલા સૈનનકો જવેા પવ્વતોમાં થઈને નરીકળતરી નદરીમાંથરી 
વિાણ પસાર કરવું ખૂબ અઘરં ગણાય છ ે— ખાસ કરરીને ઉનાળાના સમયમાં, જયારે 
ઓગળેલા બરફને લરીધે નદરી ઘણરી વધારે જળોતફુલ બનરી િોય અને પ્વાિ ક્રોધાંધ 
જળચરનરી જમે ગાંડોતૂર થયેલો િોય. કપ્ાન અને તૂતક પરના બધા નાનવકો નજીકમાંથરી 
જતરી-આવતરી િોડરીઓ-સટરીમરો સાથે સતત વાતચરીત, જરૂરરી માહિતરીનરી આપ-લે કરતા 
િતા. એ કંઈક જુદરી જ જાતના આરોિ-અવરોિવાળા ધવનન િતા; સાવ બોલચાલનરી 
ભાષાના લયથરી નભન્ન. સામે જવાબ પણ એ જ રરીનતમાં અપાતા િતા. જળ પર સંપક્વનરી 
એ બોલરીનરી મેં નોંધ લરીધરી અને સાંભળવાનરી મઝા માણરી.

સવારનો ચિા-નાસતો પૂરો થયા પછરી વુશાન ગામનરી પાસે વિાણ ઊભું રહું. તયાંથરી 
નાનરી િોડરીઓ વાટ ેઅમારે બાનનનગ નદરી પર આવેલરી ત્રણ “ઓછરી અગતયનરી” (minor) 
ગત્વ જોવા જવાનું િતું. એમનું નામ આવું પડરી ગયું છ,ે કારણ કે મિાનદરી યાનગતસે પરનરી 
મિાગતયો જટેલરી જાણરીતરી એ બધરી નથરી! વિાણમાંથરી એક નાના પણ લાંબા પાહટયાંના 
પુલ પર થઈને હકનારે પિોંચયાં. તયાં પણ અગનણત પગનથયાં િતાં. લોકોને પરીઠ પર 
ઉપાડરીને ઉપર સુધરી લઈ જવા માટ ેકેટલાક પુરષો, રંગરંગરીન કાપડ વીંટાળેલરી વાંસનરી 
ખુરશરીઓ લઈને રાિ જોતા બેઠા િતા. સ્તરીઓનરી પાસે જુદરી જુદરી છાબડરીઓમાં તાજાં 
ફળ િતાં — નારંગરી, અનનસ, સફરજન. વેચવાનરી આશાથરી એ બધરી અમારરી તરફ 
દોડરી આવરી. હકનારા પર, દૂર પેલરી બાજુ િોડરીઓનો સથાનનક અદ્દો િતો. ઘણાં પ્જાજન 
તયાં િોડરીઓમાં ચડતાં-ઊતરતાં િતાં. દૃશય રંગરીન અને રસપ્દ િતું. બે નાનાં વિાણ 
બંધાવાતાં િતાં અને ઘણા લોકો એમનરી આસપાસ કામ જોતાં ઊભા િતા. નજીકમાં, 
કોલસાનરી ભૂકરીના મોટા ઢગલા પડયા િતા અને મજૂરો બબબે ભારે છાબડાં પોતાના 
ખભા પર ઊંચકરીને એક “બાજ ્વ” નૌકા સુધરી લઈ જતા િતા.

અમારા વિાણમાંનાં પ્વાસરીઓ દ્ારા એક બસ ભરાઈ ગઈ ને રસતે પડરી. બાકરીનાં 
પ્વાસરીઓ બરીજી બસો આવવાનરી રાિ જોતાં ઊભાં. ચરીનરી પ્વાસ ખાતાના વુશાનમાંના 
કાયા્વલય પાસે ચાર જ બસો િતરી ને એ હદવસે એવાં ત્રણ વિાણ આવેલાં િતાં.બાનનનગ 
નદરી પરનરી નાનરી ગતયોને જોવા માટનેરી નાનરી િોડરીઓમાં બેસવા માટ ેએક બરીજ ેસથાને 
જવાનું િતું — ગામને વળોટરીને. વરીસેક નમનનટનું એ ગમન મને થકવરી ગયું. બસનો 



ડટ્રાઈવર દર પાંચ સેકંડ ેિૉન્વ મારતો િતો. એનો અવાજ પણ પાછો મોટો ને તરીણો િતો. 
મેં કાનમાં આંગળાં ખોસયાં. અરે, કયાં ગયું એ સુશાંત ચરીન?

નૌકાઓ અમારે માટ ેતૈયાર િતરી — ચાર ચાર જણ બેસરી શકે તેવરી લાંબરી, ઉપરથરી 
ને આજુબાજુથરી સાવ ખુલરી. આમ તો એમાં મોટરમનશન િતાં પણ બે ચરીનરી નાનવકો 
અને ખૂબ લાંબા, મજબૂત વાંસ પણ સાથે િતા. શરૂઆતમાં પચાસેક હક.મરી. અમે સામે 
પ્વાિે ગયાં. બરીજી ગત્વમાંથરી પસાર થતાંમાં ત્રણેક કલાક થયા. કયાંક કયાંક વિેણ અનત 
ગનતમાન બનતું, પાણરી ફુતકાર કરરી ઊઠતું, ફરીણ ફરીણ થતું અમળાતું. વાંસથરી એને નાથવા 
બંને માણસો મથતા. વાંસ લગભગ બેવડ વળરી જાય તેટલા એને વાળતા. પોતે ઊભડક 
બેસરી જતા ને જોર કરરીને વાંસને ધક્કો લગાવતા. નૌકા આગળ ધપતરી. બંને બાજુ પાણરી 
સતત અથડાતું, ફેંકાતું રિેતું. કેટલરીક વાર એ ઉદત થઈને અંદર આવરીને અમને ભરીનાં 
કરરી જતું — પણ બિુ ફહરયાદ કરવા જવેું નિીં. બાનનનગ નદરી સુંદર િતરી — સવચછ, 
ભૂરં પાણરી સતત રમનતયાળ ને ચંચળ િતું. વચચે ઘણરી વાર શરીઘ્રગનત વમળો આવતાં 
િતાં — પણ બિુ જોખમરી નિીં. ૧૯૮૭માં બંધાયેલા ખૂબ ઊંચરી કમાનવાળા એક પુલ 
નરીચે થઈને નૌકાઓ પસાર થઈ.

તતકાળ બંને તરફ િજાર િજાર મરીટર ઊંચરી પાષાણપ્ાનચર ખડરી થઈ. કક્વશ પથથર, 
બરડ ચૂનાતત્વ અને નસમેનટના નમશ્ણથરી એ બનરી િતરી. અવનવું િતું એ બંધારણ. મોટરી 
મોટરી ગુફાઓમાં પ્ાચરીનકાળથરી બનતા આવેલા પાષાણસતંભો ખડા થયેલા િતા. રંગે 
એ બદામરી-ગુલાબરી અને ઘેરા ભૂખરા િતા. ભેખડોનરી ટોચો એવરી દેખાતરી િતરી જાણે 
એમને કાપવામાં આવરી ના િોય. ઢોળાવો પર ઘાસનરી આછરી જાજમ િતરી. ઊંચે જોતાં 
એમ લાગતું િતું કે ભેખડો ઢળરી પડશે ને ઢોળાવો ફસકરી પડશે. ઘણે ઠકેાણે પિાડો બરડ 
ને પતરરી પતરરી જવેા િતા, તો નદરીનું વિેણ ઘણું પથરાળ િતું. પાણરી રૂમઝૂમ કરતું, 
ખળખળ થતું જતું િતું. કમનરીય અને રમય એવરી આ નદરી પણ ઉનાળામાં વરીસ-ત્રરીસ ફરીટ 
જટેલરી ઊંચે ચડ ેછ.ે તયારે એનું સવરૂપ ધવંસનો છદં ધારણ કરતું િશે.

પવ્વતો પર ખૂબ ઊંચે પાષાણના સરીનામાં ચોરસ કાણાં પાડલેાં િતાં. બે િજાર વષ્વ 
પિેલાં તયાં વસતરી માનવપ્જાએ એ બનાવેલાં — અનત ઊંચા પથનરી રચના કરવા. એ 
કાણાંમાં લાકડરીઓ ખોસવામાં આવતરી ને પછરી એમના પર લાકડાનાં પાહટયાં ગોઠવાતાં. 
એ રરીતે બનતો ગુફાથરી ગુફા ને નશખરથરી નશખર જવા માટનેો એમનો રસતો. માનવામાં 
પણ ના આવે એવરી વાત. સાવ સરીધરી, લપસણરી નશલાઓ પર અધવચચે કઈ રરીતે ચાલતા 
જતા િશે એ જન?



અચાનક એક ઝરણ પથથરોનરી નરીચેથરી બિાર વિરી આવયું. એનો પથ અદૃશય રહો 
િતો ને એ આખું ને આખું પથથરોમાં છુપાઈને સરકતું રિેલું. છતાં સૌથરી સુંદર િતો 
તયાંનો ક્ષેત્રપ્દેશ. ઊંચરી ઊંચરી ભેખડો કયાંક બટકરી ટકેરરીઓ કે સપાટ, પથરાળ હકનારાને 
પાસે આવવા દેતરી. આવા સથાને નાનાં ગામ — ખરેખર તો ગણયાંગાંઠયાં થોડાં ઘર 
વસરી ગયાં િતાં. શકય િોય તે દરેક જમરીનના ટકુડા પર વાવેતર કરાયાં િતાં — ઘઉં, 
સોયાબરીનસ, શાકપાંદડુ.ં આવા લરીલાછમ ભૂનમખંડો કયાંક સરીધા ઢોળાવો પર ઊંચે સુધરી 
પણ ગયેલા િતા. એ િતું પેલું બરીજુ,ં મૂળ ચરીન, સાચું ચરીન કે જ ેઆખા દેશને પોષતું 
િતું. એ મજૂરો સખત કામ કરતા િતા ને કહઠન જીવન જીવતા િતા.

આવાં સથાને, બફગીલા પાણરીમાં સ્તરીઓ કપડાં ધોતરી િતરી. માતાઓનરી આસપાસ 
ઘુમરાતાં છોકરાં રમત છોડરી િોડરીઓ સામે જોઈ રિેતાં િતાં, અમારરી સામે િાથ િલાવતાં 
કાંકહરયાળા તટ પર દોડતાં િતાં. નનદયોષ િતાં એ. સરળ િતું એમનું જીવન. િજી તો 
પુખત વય તો શું, પણ હકશોરાવસથાથરી જ કહઠન થવાનું િતું એ. િજી એમના હકલહકલાટ 
પર એ કપરા ભનવષયનો ઓછાયો નિોતો પડયો સદભાગયે.

J

રમય, િવય ને અરંતે લજલત

પવ્વતોનરી સંકડાશ ને કયારેક સિેજ મોકળાશમાં થઈને વિેતરી બાનનનગ નદરી પરનરી 
બરીજી “માઈનર” નબનજાણરીતરી એવરી — ગત્વ પસાર કરતાં ઘણો સમય ગયો. એ પછરી 
અમે “ડબલ ડટ્રગેન” — બેવડા અજગર! ગામના તટ પાસે આવયા. બપોરનું ખાણું અમને 
તયાં મળવાનું િતું. હકનારે પિોંચતાં જ થોડાં ટબેલો પર ચરીજવસતુઓ વેચવા મૂકેલરી િતરી 
— સસતરી માળાઓ, ઉતાવળે બનાવેલું કોતરકામ. પગનથયાં પર તાજાં ફળોના ઢગલા 
િતા. એ પછરી વળરી બરીજી પિોળરી સરીડરી ચઢરીને ડટ્રગૅન રેસટોરાં — અજગર ભોજનાલયમાં 
જવાનું િતું. એના પિેલાં અડરીને જ એક દુકાન િતરી જમેાં એકસો સિેલાણરીઓએ ભારે 
ભરીડ કરરી મૂકરી. િંુ તયાંથરી બિાર નરીકળરી ગઈ.



આિારગૃિનો ભોજનખંડ પણ પછરી ભરાઈ ગયો. ખાવાનું સારં િતું. ‘યામ’ 
કિેવાતા, “ગળ્ા બટાકા” તરરીકે ઓળખાતા, કંદનરી તળેલરી નચપસ સવાહદટિ િતરી. એ 
ઉપરાંત મને બે જાતનરી ચરીનરી ભાજી, બે જાતનાં તોફુ — કદાચ એને સોયા નબનસનાં 
પનરીર કિરી શકાય અને કમળ કાકડરી પણ મળ્ાં. નબયર રૅસટૉરાં તરફથરી િતો ને એ 
નસવાય ચરીનરી ચિાનું ગરમ પાણરી તો ખરં જ. એ પરીણું તાજગરીદાયક િોય છ ેને ચરીનરી 
ખાણા સાથે નાના — નાનકડા, ખરેખર તો પયાલામાં અપાતું રિેતું એ ગરમ પાણરી સારં 
જાય છ.ે

પેલાં ફેહરયાઓનાં ટબેલ પર નજર કરવા માટ,ે કશરી ખરરીદરી કરવા માટ ેને ફોટા 
લેવા માટ ેઅમને થોડરી નમનનટો અપાઈ. ઘણાં ફેહરયાઓ તરફ ગયાં. મારે ફોટા જ લેવા 
િતા. પ્કાશ સારો થયો િતો — રોજ બપોરે આ પ્માણે બનતું જોઉં છુ.ં ફટાફટ સરસ 
ફોટા લેવા જાઉં તયાં જ કૅમેરાનું શટર અટકરી ગયું. કોઈ અગમય રરીતે ફસાઈ ગયું. તરત 
જીવ બળવા માંડયો. મેં િોડરીમાં બેઠાં બેઠાં બિુ પ્યતન કયાું — હફલમ બદલરી, લેનસ 
ખોલયો, ઝરીણકરી બૅટરરી કાઢરીને સાફ કરરી; પ્ાથ્વનાયે ઘણરી કરરી પણ કશો ફેર પડયો નિીં. 
િંુ જરા ઉદાસ થઈ ગઈ. નદરી પરનરી આ સફર મેં એટલરી ઇચછા કરરીને, એટલા પૈસા 
ખચગીને ગોઠવરી િતરી. છલેે િૉનગકૉનગમાં ચાર નવરી હફલમો પણ ખરરીદરી િતરી — તયાં 
આવું થયું. કયાંથરી લેવાવાના િતા િવે કોઈ ફોટા? ગયા અઠવાહડયામાં દરરોજ કાંઈ 
ને કાંઈ મુશકેલરીઓ આવયા કરરી િતરી, તો આજનો હદવસ શા માટ ેજુદો પડ?ે એમ મેં 
કટાક્ષમાં નવચાયુું. વિાણમાં બધું સારં જતું િતું ને તયાં આ આઘાત મળ્ો... ખેર.

થોડરી જ વારમાં અમે ત્રરીજી ‘નબન જાણરીતરી’ ગત્વમાં પ્વેશરી ગયાં િતાં. એનું નામ 
“નરીલમ ગત્વ” િતું, કારણ કે એના બંને તટ પર લરીલાચટક વાંસનાં ઝુંડ િતાં. એ બધા 
વાંસ નરીચા સરખા ને પાતળા જવેા િતા. વાંસનરી એક જાત, જ ેઘણરી રમય છ.ે અધવચચે 
સાવ સપાટ હકનારે િોડરીઓ ઊભરી રિરી. અમે બધાં ઊતયાું — તયાં ચાલવા, સરસ લરીસા 
કાંકરા ભેગા કરવા. મેં એમને જોયા, ઉપાડયા, િાથમાં અનુભવયા, પાછા મૂકરી દરીધા. એક 
કાંકરાને પણ િવે એનરી યથોનચત ભૂનમથરી છૂટો પાડવો નથરી ગમતો. એને એ ભૂનમનરી િંૂફ 
િોય છ ેને એ ભૂનમ એનાથરી શોભતરી િોય છ.ે

બે સથાનનક હકશોરોએ સામરી બાજુને હકનારેથરી નદરીમાં ઝંપલાવયું, તરરીને અમારરી 
તરફ આવયા અને િાથમાંના નસક્કા બતાવવા માંડયા. કિે, “એંશરી વષ્વ જૂના છ.ે ખરરીદોને, 
ખરરીદોને.” બંનેનાં હડલ ખુલાં િતાં અને તરબતર ભરીનાં. નદરીનું પાણરી બરફ જવેું ઠડંુ ં
િતું. એમના િાથ અને પગ પરનાં રૂંવાડાં ઊભાં થઈ ગયેલાં િતાં પણ એ બંને ઠડંરીથરી 



ધ્ૂજતા કે થરથરતા નિોતા. આ નદરી એમનરી નમત્ર િતરી, રોજનરી સાથરી િતરી, એનાથરી 
એમનાં મન અને તન એકદમ ટવેાઈ ગયાં િતાં. પાણરી ભલે ઠડંુ,ં પણ આ નદરીનરી જ 
એમને િંૂફ િતરી, આસાયેશ િતરી.

એમ તો સવારથરી જ હદવસ પણ ઠડંો જ રિેલો પણ બપોર પછરી પાછાં વિાણ 
પર જતાં તો ઠડંરી વધરી ગઈ. નરીચેવાસ તરફ જતાં, એ હદશામાં પવન પણ ઘણો વધારે 
લાગયો. છતાં ગમન શરીઘ્રતર પણ થયું ને કલાકેકમાં પાછા વુશાન પિોંચરી ગયાં. િલેસાંનરી 
જગયાએ િવે જાડો ડડંો વપરાતો િતો. વમળાતા, ધસમસતા જતા જળાંશો આવે તયારે 
એ િોડરીને ધરીમરી પાડવાના કામમાં આવતો િતો.

શાંનતથરી સપનશ્વત એ જળયાત્રા િતરી. િોડરીમાં મોટા ભાગનાં પ્વાસરીઓ ઝોકાં ખાવા 
માંડલેાં. મારે એ નનરવ રમણરીયતાનરી નમનનટ પણ ગુમાવવરી નિોતરી. સિેજ સૌંદય્વના 
દશ્વનથરી મનમાં મધુર-માયુસ સંવેદનો ઊઠતાં િતાં. વુશાન આવયું ને ફરરીથરી એ જ પેલરી 
દુનનયા સાથે આવરી ગઈ. ઉપર જઈને િંુ બધરી બસોનરી આસપાસ ફરરી. એવરીમાં બેસવું િતું 
કે જનેો ચાલક તમાકુ ફંૂકતો ના િોય. પણ ચારેય ચાલકોના િાથમાં એક એક નસગારેટ 
િતરી.

વિાણ પરનરી મારરી કૅનબનમાં પિોંચરીને ગરમ પાણરીથરી સનાન કયુું ને પછરી જલદરી 
ચલનખંડમાં ગઈ. યાઁગતસે નદરી પરનરી નવખયાત “વુ” કિેવાતરી, બરીજી ગત્વમાં વિાણ 
પ્વેશવાનું િતું. વુશાન નગહરમાળાના બધા સથનવર સદસયો િજી સાથે જ િતા. નદરીનરી 
સાથે સાથે એક નવો વળાંક લરીધા પછરી “દેવરી શૃંગ” દૃનટિગોચર થયું. શાથરી પડયું િશે 
એ નામ? મુખનો કશો આકાર એમાંથરી છતો નિોતો થતો. પણ કદાચ એ શૃંગ પોતે 
મુખોન્નત િતું ને કદાચ એનું દશ્વન શુકનનયાળ થતું િશે. ચલનખંડમાંના કાય્વકરો કોઈ 
યુનનફોમ્વમાં નિોતા — કપ્ાન નસવાય, તેથરી ખબર ના પડ ેકે એ અફસર છ ેકે ખલાસરી. 
પણ એ બધા જોવા જવેાં નામ અપાયેલાં સથાનો ચીંધરી ચીંધરીને બતાવતા િતા. “જુઓ, 
આ ગઈ ‘સુવણ્વ નશરસ્રાણ અને રજત બખતર કેરરી ખરીણ.’ જાણે આખું સૈનય ઊભું છ.ે” 
આપણને તો બિુ ઊંચાં, અનણયાળાં નશખરોનરી િાર જ દેખાઈ િોય પણ વણ્વન સાંભળરીને 
પછરી એમાં અથ્વ ઉમેરરી દેવાનો.

િાવડ્વ પણ મને શોધતો તયાં આવરી ચડયો અને એક સપાટ સથાન તરફ આંગળરી 
ચીંધરી. પાષાણનરી નશલાનરી અંદરથરી બે-ત્રણ ફરીટ કાપરી સરખો એક આકાર અપાયો િતો. 
એનું નામ “કૉનગ નમનગ લેબંચોરસ” િતું. આ અને આવાં નામ તો નકશામાં છાપેલાં િતાં 



પણ એને નવષે થોડરી વધારે જાણ િાવડ્વ આપતો િતો. જમેકે, એ પાષાણરી તકતરી પર સુ 
રાજયવંશના કાળમાં કોતરાયેલાં એક સંદેશ તથા એક કાવય િજી જોવા મળરી શકતાં િતાં. 
એ જ રરીતે, પાષાણના સરીનામાં દેખાતા એક નલસોટાનરી સમજૂતરી પણ િાવડદે આપરી. દર 
વષદે નદરીમાં આવતાં ઘૂઘવતાં પૂર દ્ારા ઊંચરી ચટ્ટાનોમાં જ ેપ્માણસૂચક રેખ અંકાઈ િતરી, 
એનાથરી પણ ઊંચે — ઉત્તંગ નગહરનશલાઓ પર અધવચચે કોરરી કાઢવામાં આવેલા એ 
“નલસોટો” ખરેખર એક પથ િતો. નચનગ રાજયવંશ દરમયાન એ બનાવવામાં આવેલો — 
સત્તરમરી અઢારમરી સદરીમાં. પૂરમાં ફસાતાં-વમળાતાં જળયાનોને દોરડાં બાંધરીને પ્વાિમાં 
સલામતરીપૂવ્વક આગળ ખેંચરી જવા માટ ેએ સાંકડો ઉચચ પથ વપરાતો. એ જોઈને જ ભય 
લાગે. એક તરફ કાળરી, કક્વશ, સાવ સરીધરી ભેખડો, બરીજી તરફ ઊંડરી ખાઈ જવેરી નદરી 
— એ બેનરી વચચે વપરાતા પથનાં કાય્વકારણ નવષે નવચારતાં જ છક્કા છૂટરી જાય. પણ 
રાજવરીઓનો જમાનો િતો ને એમણે તો િુકમ જ આપવાના િતા.

ચાર વાગતાંમાં તો સૂય્વ એનરી ટવે પ્માણે ગાપચરી મારરી ગયો. નપસતાલરીસ હક.મરી. 
લાંબરી, નદરીના સવભાવને અનુસરરીને વળાંક લેતરી જતરી, એ “વુ” ગત્વ ભવયસુંદર દૃશયો 
અનાવહરત કયદે જ જતરી િતરી. બરાબર અડધે અંતરે “બેઈ નશ” નામનું ગામ આવયું. 
સાવ નાનું પણ નકશામાં એનું નામ પડ ેએ કારણે કે તયાં જ આગળ નસચુઆન પ્ાંત પૂરો 
થાય અને િુબેઈ પ્ાંત શરૂ થાય. ચરીનમાં પ્ાંતે પ્ાંતે અમુક બાબતોમાં તફાવત પડતા જાય 
— બોલરી, આિાર, ઇનતિાસ, પ્થા, દૃશયપટ વગેરે. દરેક પ્ાંતનરી સરકારનરી પોતપોતાનરી 
રરીનત. અમારં વિાણ િુબેઈ પ્ાંતના પ્વાસખાતાનરી માનલકરીનું િતું. િાવડ્વ પોતે આ જ 
પ્ાંતના મુખય શિેર વુિાનમાં રિેતો િતો.

ખૂબ સરસ િતો છતાં મને એ પ્સરણ નબનઅંગત લાગયું. બેનનનગ નદરીનું સામરીપય 
માણયું િતુંને. જળપ્વાિ તેમ જ નગપંનકત ઉભયનરી કેટલાં નજીક િતાં તયારે. જાણે એ 
સથાનાવનલનો અંગત અંશ િતાં.

પછરી ભોજનના સમય સુધરી િંુ વાંચતરી ને લખતરી રિરી. જમવામાં મને કાચાં-પાકાં 
બટાકા, ગાજર, વટાણા મળ્ાં અને તળેલા બટાકાનરી નચપસ. સવાદમાં સારરી પણ મેદ 
વધારનારરી!

“નઝગવરી” ગામ આગળ વિાણ આખરી રાત રોકાવાનું િતું. અડરીને જ બાંધેલા 
હકનારાના મંચ પર સથાનનક કલાકારો લોકનૃતય અને સંગરીતનો કાય્વક્રમ રજૂ કરવાનાં 
િતાં. વિાણ નાંગરરી લેવાનરી રાિ જોતરી િંુ બેઠકખંડમાં ગઈ. તયાં નમસ કૉનગ શુઓ આવરી, 



સાથે બેઠરી ને વાતો કરવા માંડરી. ફૂલ-ફૂલવાળો મારો પોષાક ગઈ કાલે એને બિુ ગમેલો. 
“ભારતરીય સ્તરીઓનું બધું નખનશખ સુંદર િોય છ ે— તવચા, એનો રંગ, મુખનો આકાર.” 
મારા મુખના એણે કરેલા વણ્વન પ્માણે મારરી આંખો સરસ પિોળરી િતરી, નાક સરસ ઊંચું 
િતું, િોઠ સરસ — કશુંક િતા, િંુ ભૂલરી ગઈ!

એ પોતે ઓછરી સરસ નિોતરી. પિેલરી નજરે જ એ મને ગમરી ગઈ િતરી. મને થયું, એ 
શું ચરીનરી છોકરરી િતરી ખરરી? એનરી આંખોનો રંગ િલકો કથથાઈ િતો, વાળનો પણ એવો 
જ — સોનેરરી પડતો રંગ — િતો; એનરી તવચા સરસ શ્વેત િતરી, એ સરસ ઊંચરી અને 
તનવરી િતરી અને એનરી ચાલ તો બરાબર કોઈ મૉડલે જવેરી િતરી. એ દનક્ષણના પ્દેશમાંના 
કુનનમનગ શિેરમાંથરી આવતરી િતરી. બમા્વ, મયાનમારનરી નજીકનો એ ભાગ. એના ચરીનરી 
નામ “શુઓ”નો અથ્વ “િામ્વનન” થતો િતો. સવર, લય, તાલ ને સુંદરતાનો સમનવય તે 
િામ્વનન. એ અંગ્ેજી અને જાપાનરી ભાષા શરીખેલરી પણ મોટ ેભાગે કામ એને તાઈવાનનરી 
ભાષાના ગાઈડ તરરીકેનું મળતું િતું.

ભારતને એ જાણતરી િતરી — ઇનતિાસના અભયાસથરી અને હિનદરી હફલમો પરથરી. 
પણ િંુ પિેલરી જ ભારતરીય વયનકત િતરી કે જનેે એ િાજરાિજૂર મળરી િતરી. મને એણે 
સરનામું આપયું ને સંપક્વ રાખવા કુનનમનગ જવા કહું. એના સુંદર લનલત દશ્વનને શોભે 
એવો જ એનો સવભાવ િતો ને નામ પણ : શુઓ.

J

પૂવ્જની પિેલી પ્રીત

પ્ેમનું તો એવું છ ે કે કઈ ક્ષણે હૃદયનો કબજો લઈ લે તે કિરી શકાતું નથરી. એ 
કારણોથરી પર છ ેઅને દલરીલો કે સમજૂતરીથરી મુકત છ.ે એનાં મૂળ તો કયાંનાં કયાંય િોય 
ને એને પોષણ મેળવવાનરી રરીતો પણ અવનવરી! પ્ેમનો અનુભવ પામવો તેને એક સૌભાગય 
કિરી શકાય ને એ સાથે જ, મોડો વિેલો જ ેબરીજો એક અનુભવ થવાનો તે છ ેનવરિનો. 
પ્ેમ અને નવયોગનરી લાગણરીઓ કાંઈ વયનકત નવષે જ િોય? એ સથળ નવષે િોઈ શકે. 
કેમ, વષયોથરી દેશને, ઘરને યાદ કરરી કરરીને આ બે લાગણરીઓમાં ઝૂયા્વ કરરીએ જ છરીએને!



મારે માટ ેએવું જ એક બરીજુ ંપ્ેમસથાન છ ેજાપાન — દુનનયાનરી પૂવ્વનો, નાનકડો 
પણ મિાન દેશ નનપોન. એના પ્તયે આવો ભાવ કઈ રરીતે, કયારથરી થયો તેનાં પગેરં િંુ 
િજી શોધયા કરં છુ!ં એના નપ્યપાત્ર બનરી જવામાં કયાં કારણો િશે? ચરીનાઈ માટરીમાંથરી 
બનાવાતરી કલાતમક, સુંદર વસતુઓ; ઉહકઓ-એ (Ukio-e) અને સુનમ-એ (Sumi-e) 
નામનરી નચત્રશૈલરીઓ; કાબુકરી અને નોિ (Noh) નામનરી ગૌરવયુકત નાટયપ્થાઓ; એનાં 
સવચછ, પહરષકાર મંહદરો અને સથાનકો (Shrines); એનરી શબદાતરીત પ્ાકૃનતક સુંદરતા; 
એનરી પ્નતષ્ઠાના અક્વ સમો ફયુઝરીયામા કે પછરી એના સૌમય, નશટિ લોકો? એનરી કઈ 
નભન્નતાનું આટલું આકષ્વણ લાગરી ગયું િશે? દુનનયાને માટ ે સુદૂરપૂવ્વનો દેશ પણ 
આપણાથરી તો નજીકનો. આપણરી સંસકૃનત અને આચારનવચારમાં મેળ તો ખરો જ, શું 
એમાં આ સંમોિનનાં મૂળ િશે?

ઘણા જાપાનરીઝ લોકોને મળવાનો, સાથે રિેવાનો લાભ મળ્ો. બે નમત્રો તો િતા 
જ. એક ઓસાકામાં ને બરીજો ટોહકયોમાં. ચંદનના એક ઓળખરીતા િતા હિરોનશમા 
શિેરમાં. આ ત્રણેએ મને પોતપોતાને તયાં રિેવા તો આમંત્રરી જ, પણ સાથે સાથે પોતાનાં 
કુટુબંરીજનો કે ખાસ નમત્રોને તયાં પણ મોકલરી. આને લરીધે મેં ધાયુું િતું તેનાથરી વધારે 
જગયાઓ જોઈ શકાઈ અને એક આખો હદવસ પણ એકલાં રિેવું ના પડયું. અનદ્તરીય 
ગણાતા કયોટો શિેરમાં એક રાત નસવાય િૉટલેમાં પણ રિેવું ના પડયું. ખરેખર અપૂવ્વ, 
સુયોગય સમય િોય તેમ જાપાનનો પ્વાસ ગોઠવાઈ ગયો િતો.

જાપાન ઉત્તર પ્શાંત મિાસાગરમાં આવેલો એક દ્રીપદેશ છ.ે એ મુખય ચાર દ્રીપોનો 
બનેલો છ.ે છકે ઉત્તરે િોક્કાઈડો; રાજધાનરી ટોહકયો જનેા પર છ ેતે પ્ધાન ટાપુ િોનશુ; 
લઘુદ્રીપ નશકોકુ અને સૌથરી દનક્ષણે કયુશુ. જો કે ચારેબાજુ ૩૦૦૦ જટેલા નાના ટાપુઓ 
વીંટળાયેલા છ.ે ઇટાલરી કે ઇંગલેનડથરી જરા મોટો પણ કૅનલફોનન્વયાથરી સિેજ નાનો એવો 
આ દેશ છ.ે ભૌગોનલક વૈનવધય, જમે કે જવાળામુખરી પવ્વતો, ઊંડરી ખરીણો, સપાટ ક્ષેત્રો અને 
નાનાનવધ ઉપકુલ પ્દેશોને કારણે એનું નૈસનગ્વક સૌંદય્વ ઉતકૃટિ ગણાય છ.ે િોકકાઈડોનરી 
છકે ઉત્તરનરી અણરીથરી કયુશુના દનક્ષણ છડેા સુધરી જાપાનનરી લંબાઈ ૩૦૦૦ હકલોમરીટર 
છ ેતેથરી એનરી આબોિવામાં પણ ઘણરી નભન્નતા છ.ે પણ મુખયતવે ચાર ઋતુઓ — વસંત, 
ગ્રીષમ, શરદ અને શરીત સપટિ થાય છ.ે

સૌથરી પ્થમ જાપાનમાં નશનતો ધમ્વ પ્ચનલત િતો પણ છઠ્રી સદરીમાં બૌદ ધમ્વ 
આવયો અને આઠમરી સદરીમાં ખૂબ પાંગયયો. બારમરી સદરીમાં ઝેન સંપ્દાય લોકનપ્ય થયો. 



આ બધા ઉપરાંત ઘણા જાપાનરીઝ લોકો નરિસતરી ધમ્વ પણ અપનાવે છ.ે જાપાનનો ઇનતિાસ 
ઘણો જહટલ છ,ે એનો અભયાસ કરવાથરી જાપાનનરી સંસકૃનત, સાહિતય અને કલાઓના 
નવકાસનો પણ ખયાલ આવે છ.ે એડ ે(Edo) યુગ ઘણો મિત્વનો કિરી શકાય, કારણ કે 
એ સમય દરનમયાન યુદિરીન શાંનત રિરી, કલાઓ ખરીલરી અને વેપાર-વણજનરી વૃનદ થઈ. 
તદુપરાંત, એ જ યુગના અંત ભાગમાં, ૧૮૫૩માં, અમેહરકાનું નૌકાસૈનય જાપાનના એક 
બંદરે નાંગયુું, તયારથરી એ બે દેશો વચચે વાનણજય સંબંધ સથપાયો. એ પછરી ૧૮૬૮માં 
મેઈજી (Meiji) સામ્ાજયનું સથાપન થયું અને એ સમયથરી જાપાનના આધુનનકતવનો 
આરંભ થયો એમ કિરી શકાય. જ ેદેશ લગભગ ૨૪૦ વષ્વથરી અનલપ્ અને પૃથક રહો 
િતો તે અચાનક અવા્વચરીનતા, ઔદ્યોનગક ઉન્નનત અને પાશ્ચાતય પ્લોભનોના ઝંઝાવાતમાં 
અટવાઈ ગયો.

મેઈજી યુગ તો ૪૫ વષ્વમાં જ અંત પામયો અને બરીજા નવશ્વયુદ પછરી જાપાનને 
ગણતંત્ર કરવા માટનેા સુધારા થવા માંડયા, ૧૯૪૭માં નવું બંધારણ તૈયાર થયું. એ 
પ્માણે સત્તા લોકોના િાથમાં ગઈ પણ સમ્ાટ િરીરોહિતો દેશના સવયોચચ પ્તરીકરૂપ રહા. 
વરીસમરી સદરીમાં થયેલા જાપાનના અદભુત નવકાસ અને પનશ્ચમના દેશો સાથે વધેલરી 
એનરી પહરનચતતાને કારણે જાપાનના લોકોનરી જીવનરરીનતમાં ઘણું પહરવત્વન આવયું છ ે— 
ખાસ કરરીને આિાર અને આવાસમાં. એક તો જાપાન નાનો દેશ છ,ે તયાં રિેવાલાયક 
જગયાઓનું ક્ષેત્રફળ ઓછુ,ં તેથરી ઘરો નાનાં િોય પણ મેં જોયું કે દરેક ઘરના એક 
ઓરડામાં તો પાશ્ચાતય ઢબનું ફનન્વચર — જમે કે સોફા સેટ િોય જ. રસોડુ ંઆધુનનક 
સગવડવાળું િોય અને જમવાનો ઓરડો િંમેશાં જાપાનરીઝ ઢબનો, નરીચે બેસવાને માટનેો 
િોય. જાપાનનું જીવનધોરણ ઊંચંુ ગણાય છ,ે ગુનાનું પ્માણ ખૂબ જ ઓછુ ંછ,ે તે જ રરીતે, 
નોકરરી-રોજગાર વગરનાનું પ્માણ માંડ બે કે ત્રણ ટકા િોય છ.ે

દુનનયાનો સૌથરી સરસ દેશ જાપાન િોય તેમ લાગયા વગર રિેતું નથરી. જાપાનમાં 
પૂવ્વ અને પનશ્ચમનો એક અનુપમ સમનવય છ,ે પૂવ્વનરી આદશ્વવાદરી સંસકૃનત અને પનશ્ચમનરી 
કાય્વદક્ષતા અને સુનવધાનો.

સવચછ, સુંદર, સુગમ, સુરનક્ષત, સભય, સંસકૃત, સુભગ, સંયત, અદભુત એવો દેશ 
તે જાપાન. આ સમનવયનું સમતોલન સવ્વદા સચવાઈ રિે છ ેતેમ નથરી. ખાસ કરરીને નવરી 
પેઢરી પનશ્ચમનરી નકલ કરવામાં ઉતસુક િોય છ ેઅને જાપાનનરી સદરીઓ જૂનરી ધરીર ગનતનરી 
સંસકૃનત માટ ેએમનરી પાસે ધરીરજ િોતરી નથરી. પણ આવું તો આપણા દેશમાં પણ કયાં 
જોવા નથરી મળતું? અગતયનું તો એ છ ે કે જાપાનના મોટા ભાગના સમાજમાં પ્શસય 



નનયમબદતા અને નનભ્વર યોગયતા છ.ે

J

જાપાનમારં આગમન :

િંુ દનક્ષણ કોહરયામાં થોડા હદવસો ગાળરીને જાપાન પિોંચતરી િતરી તેથરી ઉદ્દયનનો 
સમય ખૂબ ટૂકંો, દોઢકે કલાકનો જ િતો. એટલા સમયમાં તો જાણે કેટલુંય બદલાઈ ગયું. 
નરીચે ફેલાઈને પડલેું ઓસાકા શિેર અવકાશમાંથરી દેખાતું િતું — ભૂખરં, ઔદ્યોનગક, 
અસુંદર, એનરી વચમાં થઈને એક નદરી વિેતરી િતરી. નવમાનમથકેથરી નરીકળરીને બસમાં જતાં 
પણ એ કાંઈ આકષ્વક લાગયું નિીં.

નમત્ર કઝુઓ મને લેવા આવવામાં સિેજ મોડો પડયો, એટલે થોડરી વાર જરા 
નવમાસણ થઈ ગઈ. એનો જ આધાર રાખયો િોવાથરી કોઈ િૉટલેનરી ગોઠવણરી કરરી જ 
ન િતરી પણ એ તરત આવરી પિોંચયો અને તે પછરી જાપાનના આ અભૂતપૂવ્વ પ્વાસમાં 
આવરી એક પણ ક્ષણ આવરી નથરી. ગામે ગામે પિેલાં કયારેય નિીં મળેલા લોકોએ સંગ 
આપયો, સમય આપયો, મૈત્રરી અને માન આપયાં. એ નવમાનમથકથરી જ અનવરત આનંદનો 
આરંભ થયો.

પ્રથમ પહરચય કોબેથી :

કઝુઓ જ ેશિેરમાં રિે તેનું નામ કોબે. ઓસાકાથરી એ ચાલરીસેક નમનનટ દૂર છ.ે 
ઓસાકા અખાતના અધ્વવતુ્વળાકાર હકનારા પર કોબે પૂવ્વથરી પનશ્ચમ જતરી સાંકડરી પટ્ટરીનરી 
જમે પથરાયેલું છ.ે યોકોિામાનરી સાથે કોબે પણ જાપાનનું ખૂબ અગતયનું બંદર ગણાય 
છ ેને તયાંથરી જ જાપાનના ભૂમધય સાગરનરી સિેલગાિો શરૂ થાય છ.ે કોબેના સાંકડા, 
લાંબા નવસતારનરી પાશ્ચાદભૂમાં રૉક્કો પવ્વતમાળા છ.ે એને લરીધે કોબેને નજીકમાં જ વનશ્રી 
િોવાનો લાભ મળે છ ેઅને આખા વષ્વમાં આબોિવા ખુશનુમા રિે છ.ે



આ રૉક્કો પવ્વત પર સૌથરી પિેલા અમે ગયાં. એના સરીધા ચઢાણ પર અડધે 
સુધરી કેબલકાર જાય છ ેને પછરી રોપ-વે કાર. ઉપર પિોંચયા પછરી ઓસાકા અખાત, 
દૂરના ટાપુઓ અને નવસતૃત નક્ષનતજનું નવિંગાવલોકન થાય છ.ે રાતના અંધારામાં તો 
આ દશ્વન કંઈ જુદરી જ અને વધારે ભવયતા પામે છ.ે કોબે શિેરના રિેવાસરીઓ ગવ્વથરી 
એને ‘દશલક્ષ ડૉલર દશ્વન’ (One million dollar view) કિે છ!ે ચો તરફનરી લખલખ 
બત્તરીઓના ઝલમલ આલોકથરી આ દૃશય એવું તો દરીપમાન અને અનદ્તરીય લાગે છ ેકે 
ખરેખર નયોછાવર થઈ જવાય. રોક્કો પવ્વતનરી આ ઊંચરી ટોચ પર િંમેશાં પવન ફંૂકાતો 
રિે છ ેને રાતે તો ઘણરી ઠડંરી થઈ જાય છ.ે તેથરી લાંબા સમય સુધરી આ જાજવલયપાન કરવું 
શકય નથરી.

બરીજુ ંજોવાલાયક સથાન છ ેકોબેનું મોટામાં મોટુ ંઇકુતા સથાનક (Shrine). બરાબર 
શિેરનરી વચમાં, કાય્વરત વયવસાય નવભાગનરી મધયમાં આ સથાનક આવેલું છ.ે રૂહઢગત 
ઘેરા, સપંહદત કેસરરી રંગે તે રંગાયેલું છ.ે મુખય દ્ાર આગળ નપત્તળના મોટા મોટા ઘંટ 
લટકે છ.ે એનરી સાથે જાડાં દોરડાં બાંધેલાં છ.ે જનેે જોરથરી ખેંચરીને લોકો આ ઘંટ વગાડ ે
છ.ે આપણે જમે મંહદરોમાં ઘંટ વગાડરીએ છરીએ તે જ અથ્વમાં જાપાનરીઝ લોકો એમના 
ભનકતસથાનોમાં ઘંટ વગાડતા િોય તેમ લાગે છ.ે ચોગાનમાંનરી એક નાનરી િાટડરીમાંથરી, 
૧૦૦ યેન (Yen જાપાનનું નાણું) આપરીને લોકો નાનકડરી કાગળનરી નચઠ્રી ખરરીદે છ.ે આને 
પાતળરી વાળરીને લોકો ચોગાનમાંના, સથાનકનરી સામે આવેલાં વૃક્ષોનરી ડાળરીઓ પર ગાંઠ 
વાળરીને બાંધરી દે છ,ે જથેરી તેમનરી આ નવનંતરીઓ ઇશ્વર સુધરી પિોંચે. બધાં વૃક્ષો આ સફેદ 
પટ્ટરીઓથરી ખરીચોખરીચ પાંગરેલાં દેખાય છ.ે મને થયું કે મારે ઇશ્વરને ઇજન મોકલવું િોય 
તો િંુ જાતે જ લખું, છાપેલું શા માટ ેલઉં?

કોબેના બજાર નવસતારનરી ગલરીઓ રેસટોરાં, રાનત્રકલબો અને મશરીનથરી રમાતા 
જુગારના અડ્ા (Pachinko Palaces)થરી ભરપૂર છ.ે હદવસ કરતાં રાતે રંગરીન દરીવાઓના 
ઝગઝગાટને કારણે આખો દેખાવ જ બદલાઈ જાય છ.ે આ લાંબરી લાંબરી ગલરીઓમાં 
ખરરીદવા કરતાં આંટો મારવા, ફરવા આવેલા લોકોનરી ભારે ભરીડ િોય છ.ે પદયાત્રરીઓને 
જ માટનેા આવા એક મુખય રસતાનું નામ છ ે: ‘મોતોમાચરી ડોરરી.’ આખા રસતાને ઉપરથરી 
નબલકુલ ઢાંકરી દેવામાં આવયો છ.ે કેટલરીક દુકાનો સુંદર હકમોનો માટનેરી િતરી, બાકરીનરી 
બધરી દુકાનોમાં પલાનસટકનરી ફાજલ ચરીજો વેચાતરી િતરી.

હકમોનો જાપાનમાં સ્તરી અને પુરષોનો પરંપરાગત પિેરવેશ છ.ે અલબત્ત, બંને 



માટનેા હકમોનો રંગ અને આકૃનતનરી દૃનટિએ નભન્ન િોય છ.ે િજી રસતા પર હકમોનો 
પિેરેલાં સ્તરી-પુરષો દેખાય છ ેખરાં પણ વધુ ને વધુ લોકો પનશ્ચમરી પોષાક પિેરે છ.ે 
હકમોનો પિેરવો બિુ કહઠન ગણાય છ,ે આ પેઢરીનરી ઘણરી યુવતરીઓને એ પિેરતાં આવડતો 
પણ નથરી િોતો અને તેથરી બિુધા િવે હકમોનો પ્સંગોપાત્ત જ પિેરાય છ.ે આપણરી 
સાડરીનરી જમે રોનજદંો પાષોક એ નથરી રહો.

બધરી ભરીડ અને ધમાલ છોડરીને કઝુઓ મને એક નાનરી દુકાનમાં લઈ ગયો, જયાં 
ફકત ‘ઓકોનોનમયાકરી’ જ મળે. આપણે તયાંના પુડલા કે ઉત્તપમ સાથે એને સરખાવરી 
શકાય. મેંદાના લોટનું પાણરી સાથેનું નમશ્ણ તૈયાર કરરી રાખયંુ િોય; એમાં જાતજાતનું 
ખાવાનું નાખરી પુડલા ઉતારતરી સ્તરી ચપળ અને કાય્વદક્ષ િતરી. મારે માટ ેએણે ડુગંળરી, 
ગાજર, કોબરી વગેરેનરી છરીણ નાખરીને એક સરસ ઓકોનોનમયાકરી બનાવરી આપરી. જાપાનમાં 
એ મારં પિેલું ખાણું િતું અને ખૂબ પસંદ પડરી ગયું!

આ દરનમયાન, કઝુઓએ એના એક નમત્ર કાગેયામાને ટનેલફોન કરેલો. એમણે 
અમને બંનેને પોતાને તયાં આમંતટ્રયાં િતાં, તેથરી અમે એક ટકેસરી લરીધરી. મારો તો એવો 
જ ખયાલ કે દુનનયાભરમાં ટકેસરી ડટ્રાઈવરો એક જ શાળામાંથરી આવતા િશે, કારણ કે 
કોઈપણ જગયાએ ટકેસરી ડટ્રાઈવરોનું બોલવાનું, ચાલવાનું જાણે સરખું જ િોય : કક્વશ, 
અસભય, આંચકાવાળું; પણ જાપાનના ટકેસરી ડટ્રાઈવરો એવા નથરી — એ લોકો બોલે 
નશટિતાથરી અને ચલાવે સરળતાથરી. ટકેસરી લેવરી જાપાનમાં મોંઘરી ખરરી પણ ડટ્રાઈવરોના 
સભય વત્વનમાં એનો બદલો વળરી જાય છ.ે પનશ્ચમના દેશોનરી જમે અિીં બનક્ષસ આપવાનરી 
િોતરી નથરી.

અપહરજચતમારંથી આતમીય :

કાગેયામા અને પતનરી િરીરોકો અમારરી રાિ જોતાં િતાં. એમનરી બે છોકરરીઓએ 
મારરી સામે ટરીકરીટરીકરીને જોયા કયુું. એમને માટ ેિંુ કોઈ જુદા જ દેશમાંથરી આવતું પ્ાણરી 
િતરી! આપણા દેશનરી જમે જાપાનમાં પણ ઘરડાં માબાપને સાથે રાખવાનરી પ્થા છ.ે 
કાગેયામા આ જ રરીતે રિેતા િતા. કદાચ અમે વધારે આરામથરી, સંકોચ વગર બેસરી 
શકરીએ તેથરી તે અમને એમનરી ઑહફસના ઓરડામાં ઉપર લઈ ગયા. અમે વાતો કરતાં 
રહાં ને િરીરોકો આદશ્વ પતનરીનરી જમે િસતા મોઢ ેખાવાનરી તાસકો, કૉફરીના કપ, બરફ, 



દારૂનરી બોટલો, પયાલાઓ સાથે ઉપર-નરીચે કરતરી રિરી, િંુ એને બેસવા કિેતરી રિરી. 
કાગેયામાનરી ઇચછા િતરી કે એ પછરીનરી રાતે, કેટલાંક નમત્રોને બોલાવરીને મારે માટ ેએક 
મિેહફલ યોજ.ે મેં વારંવાર ના પાડરી કે િરીરોકોને બિુ તકલરીફ પડશે. પણ કાગેયામાએ 
પાટગી કરરી ખરરી. કઝુઓનરી જમે એ પણ આહક્વટકેટ િતા. એમનાં નમત્રો પણ આહક્વટકેટ 
અને એનનજનનયર િતાં. બધાં યુવાન સ્તરી અને પુરષોએ િંુ દાખલ થઈ તયારે તાળરીઓ 
પાડરીને મને આવકારરી. પૂણ્વ ભારતરીય દેખાવા મેં રેશમરી સાડરી પિેરરી િતરી. આખો હદવસ 
વરસાદ રહો િતો ને સાંજ પડયે પણ િજી ઘણરી ગરમરી િતરી. બધા િાથપંખાથરી િવા 
ખાતાં રહાં. આપણે તો યજમાનને તયાં િાથપંખાથરી િવા ખાતાં કે વધારાનરી શાલ ઓઢતાં 
કદાચ શરમાઈએ — રખેને યજમાનને લાગે કે આપણરી સગવડ બરાબર નથરી સચવાતરી.
પણ જાપાનમાં લોકો સવાભાનવકપણે પોતાના પંખા સાથે રાખે છ,ે નિીં તો યજમાન 
પાસેથરી માગરી લે છ.ે આ લોકોનરી ઉષમા અને નમત્રતા એવાં િતાં કે ભાષાનાં બંધન નડયાં 
નિીં. ભારતમાં િંુ કયાંથરી છુ,ં તે નકશો દોરરીને મેં સમજાવયું. બધાં કંઈ ને કંઈ વાતો મારરી 
સાથે કરતાં રહાં. કયારેક એમનાં ભાંગયાતૂટયા અંગ્ેજીમાં, તો કયારેક કઝુઓના અનુવાદ 
થકરી. િરીરોકોએ તો જાણે જાદુ કયુું િતું. જાતજાતનું નનરાનમષ ખાવાનું એણે ધરરી દરીધું િતું. 
મને પણ લાકડાનરી બે સળરીઓ (Chopsticks) વડ ેખાતાં આવડરી ગયું િતું. અમે બધાં 
વાતો કરતાં કરતાં ખાતાં રહાં.

મેં ધાયુું િતું તેમ જ િરીરોકોને બેસવાનો સમય ના મળ્ો. છલેે, મારરી સાથે જયારે 
બધાંનરી તસવરીરો લેવાતરી િતરી તયારે એ નરીચે એનરી છોકરરીઓને નવડાવરીને સુવાડતરી 
િતરી. એક અજાણરી વયનકત તરફ આટલરી બધરી સહૃદયતા બતાવતા લોકો પ્તયે મને માન 
નિીં, આતમરીયતાનરી લાગણરી થવા માંડરી. જાપાનનરી આખરી પ્જા સાથે જાણે પહરનચતતા 
કેળવાવા માંડરી.

ઓસાકા અને નારા :

ક્રતેા અને નવક્રતેાઓ માટ ેજાપાન બિુ મોટુ ંક્ષેત્ર છ.ે દરેક શિેરનાં અનંત બજારો 
માટ ેજાપાન ખયાતનામ છ.ે નવશાળ હડપાટ્વમેનટલ સટોસ્વનરી રચના, કાય્વદક્ષતા અને સનસમત 
સિાય કલપનાનરી બિારનરી વાત લાગે છ.ે ખરરીદરીમાં મને રસ ન િતો પણ આવો એકાદ 
સટોર જોવા અને વરસાદથરી બચવા િંુ ઓસાકાના િરીનશયુ સટોરમાં ગઈ. ગોઠવણરી આમ 
તો અમેહરકન સટોર જવેરી જ લાગે પણ કેટલરીક જાપાનમાં જ િોય તેવરી ખાનસયતો િતરી. 



નલફટ ચાલકો તરરીકે સરસ, સમરૂપ કપડાં પિેરેલરી, અતયંત સૌજનયશરીલ યુવતરીઓ િતરી. 
તાલરીમ પ્માણે ગ્ાિકોના લાભાથદે સટોરને લગતરી માહિતરી એકોનકતથરી બોલયા કરતરી. 
સટોરના પાંચમા માળે િસતકલાનરી નવધનવધ સામગ્રીઓ વેચાતરી િતરી. એટલું જ નિીં, 
કેટલરીય િસતકલાઓનો પ્યોગ કરરીને સમજાવવામાં આવતરી િતરી અને નવનામૂલય જોઈતાં 
સલાિ-સૂચન આપવામાં આવતાં િતાં — સનસમત. આ એક જ ગુણ ભાગયે જ અમેહરકન 
સટોસ્વમાં જોવા મળે. છકે નરીચેનો માળ આિારનરી સામગ્રીઓથરી ખરીચોખરીચ ભરેલો 
િતો. તાજી, સુરનક્ષત, રોનજદંા વયવિારનરી, ખાસ કામનરી, નકામરી, અનનય વૈનવધયવાળરી 
ખાદ્યસામગ્રીઓ. પિેલરી જ વાર આવરી જગયા જોઈને િંુ આહ્ાદ પામરી ગઈ. જાતજાતનરી 
નપપરમરીટ માટનેો ગોળ ફરતો મોટો એક મંચ િતો. એનાં ખાનાં મેં ગણયાં તો તે જ 
લગભગ એકસો જટેલાં િતાં. જુદરી જુદરી ચોકલેટ વગેરેના નવભાગો તો જુદા!

જાપાનના જહટલ ઇનતિાસ અને યુદાબદ ભૂતકાળનરી સાક્ષરી જવેા અડગ દુગ્વ 
(Castle) દેશનરી ખૂબ પ્શસય નવનશટિતા ગણાય છ.ે આવો એક ગઢ ઓસાકામાં છ.ે એ 
૧૫૮૬માં બાંધવામાં આવેલો. જાપાનનાં મોટા ભાગનાં કાષ્ઠ બાંધકામો ઓછામાં ઓછરી 
એક વાર તો ભસમરીભૂત થયાં જ િોય છ.ે ઓસાકા દુગ્વનું પણ એમ જ િતું. છવેટ ે
૧૯૩૦માં ઓસાકાનાં રિેવાસરીઓએ પૈસા ભેગા કરરીને એનું નવનનમા્વણ કયુું. આખા 
શિેર પર નજર રાખતરી આ પ્ભાવશાળરી ઇમારત છ.ે એના આઠમા માળ પરથરી સંપૂણ્વ 
શિેર દેખાય છ.ે બરીજા મજલાઓ ઉપર ઐનતિાનસક અગતયનરી ચરીજો બખતર, ભાલા, 
યુદ નવષયક નચત્રો વગેરે ગોઠવેલરી છ.ે સોળમરી સદરીના એક મિાયુદને છ ભાગના પડદા 
(Screen)માં નનરૂપતું એક અજાણયા નચત્રકારે કરેલું નચત્ર અતયંત ભવય છ.ે પાષાણમાંથરી 
બનાવેલરી ઊંચરી દરીવાલ દુગ્વનરી ચોતરફ બાંધેલરી છ.ે એ પછરી છ ેસંરક્ષણ માટનેરી ખાઈ, 
જમેાં પાણરી ભરેલું રિે છ.ે બિારના નવસતારના સાવ્વજનનક બગરીચામાં ફેરવરી દેવામાં 
આવયો છ.ે ઉપરથરી ભૂખરં, અનપ્ય લાગતું શિેર પાસેથરી કેવું રંગરીન, કેવું રસપ્દ લાગે 
છ!ે દુગ્વના છાપરાંના ખૂણા, દરીવાલનો પથથહરયો સપશ્વ, લરીલા ઘાસ ને વૃક્ષોનરી તાજગરી, 
યોડો નદરીના નન:શબદ વળાંકો.

નૈસનગ્વક સૌંદય્વથરી સોિતું અને જાપાનના ઇનતિાસમાં અગતયનું સથાન ધરાવતું 
શિેર છ ેનારા. ઓસાકાથરી એકાદ કલાકમાં પિોંચરી જવાય. પુરાતન સમયમાં, લગભગ 
છઠ્રી સદરીમાં નારામાં જાપાનનરી રાજધાનરી િતરી. કેટલરીયે કથાઓ અને પ્થાઓનરી ઉતપનત્ત 
નારામાંથરી થઈ. સમગ્ જાપાન માટ ેનારા કળા, િસતકળા, સાહિતય, ઉદ્યોગ વગેરે બધાં 
પાસાંનું મુખય પ્ેરણાકેનરિ િતું. બૌદ ધમ્વ પણ સૌ પ્થમ નારામાં જ પોષણ પામયો. નારાના 
સવાુંગરી ઐશ્વય્વના સવયોચચ યુગમાં તયાં અનેક સતુતય, શોનભત પ્ાસાદો, મંહદરો, િવેલરીઓ 
બંધાયાં. િજી આમાંનાં કેટલાંક એમનાં આદ્ય સવરૂપમાં રહાં છ.ે એનો દરીઘ્વસભર ઇનતિાસ 



અને એનરી સંસકૃનતનરી પ્ાચરીનતા નારાના નવલક્ષણ વાતાવરણમાં િજી ઘણે અંશે સચવાઈ 
રિેલાં લાગે છ.ે

નારાના સૌથરી ગૌરવાનનવત મંહદરનું નામ છ ેતોડાઈજી મંહદર. એનરી અંદર દાઈબુતસુ 
(Daibustu) કિેવાતરી બુદનરી નવરાટ પ્નતમા છ.ે એ લગભગ ૫૩ ફરીટ ઊંચરી અને ૪૫૨ 
ટન વજનનરી છ ેઅને નવશ્વનરી સૌથરી મોટરી તાંબામાંથરી બનાવેલરી પ્નતમા ગણાય છ.ે તે 
જ રરીતે, આ મિા કલાકૃનત જ ેઇમારતમાં મુકાયેલરી છ ેતેને દુનનયાનરી સૌથરી મોટરી કાષ્ઠ 
ઇમારત કિેવાય છ.ે જટેલો નવશાળ કક્ષ તેટલરી જ નવરાટ પ્નતમા! એવરી મિાકાય અને 
પ્ભાવરી ઉપનસથનત કે જાણે આંખોમાં પણ ના સમાય. દાઈબુતસુનરી બે બાજુ બોનધસત્વો 
ઊભેલા છ.ે દ્ારપાળનરી જગયાએ બે ભયાનક, ભયંકર, પ્ચંડ રાક્ષસોનરી લાકડાનરી મૂનત્વઓ 
છ.ે આ બધું જોતાં કંઈક ભનકત, ભય ને આ કળાકારરીગરીરરી પ્તયે આદરનરી એમ નમશ્ 
લાગણરીઓ થાય છ.ે

કાસુગા મિાસથાનક પર પિોંચયા તયારે ઘણો વરસાદ પડતો િતો. પણ ૭૬૮ના 
વષ્વમાં બનાવેલા, જાપાનના સૌથરી મિત્વના નશનતો સથાનકમાંના આ બાંધકામના 
તેજસફુનલંગસમા કેસરરી લાખના રંગનો ચમકાટ સિેજયે ઓછો થતો ન િતો. 
આજુબાજુનરી ગાઢ શયામશ્રી સાથે આ તેજોમય રંગ જીવંત નવરોધ સજ ્વતો િતો. બિારના 
ચોગાનમાં ૧૮૦૦ જટેલાં પથથરનાં ફાનસ બનાવરી મૂકેલાં છ.ે અંદરના આંગણામાં પણ 
ગણરી ન શકાય તેટલાં, િજાર જટેલાં, ધાતુમાંથરી તૈયાર કરેલાં ફાનસો લટકાવેલાં છ.ે આ 
ફાનસોનરી મોજૂદરીને લરીધે જ આ સથાનકને એક નવનશટિ શોભા મળે છ.ે જયારે બધાં 
ફાનસોને વષ્વમાં બે વાર પ્ગટાવવામાં આવતાં િશે તયારે એ દરીપોતસવ વખતે કાસુગા 
સથાનકનો દપ્વ કેવો અદભુત રરીતે નનખરતો િશે.

આસપાસના લરીલા પવ્વતો પરથરી આખું નારા દેખાય છ.ે કેટલાંક વૃક્ષો, ખડકો, 
ગુફાઓ િજાર વષ્વ જૂનાં િોય એમ મનાય છ.ે આ પવ્વતોનરી સુશ્રી કેટલાય પુરાતન 
કનવઓનરી પ્ેરણા બનરી રિરી િતરી. પનશ્ચમે કોફુકુજી મંહદર આવેલું છ.ે એનરી સથાપના 
૭૧૦માં થયેલરી. એ સમયનરી અમૂલય બૌદ પ્નતમાઓ મંહદરમાંના રાટિ ટ્રરીય કોષગૃિમાં 
મૂકરી દેવામાં આવરી છ.ે એમાંનરી એક આશુરા નામનરી દેવરીનરી નત્રમુખ-ષટિિસત કાષ્ઠમૂનત્વ 
સવ્વશ્ેષ્ઠ છ.ે બિાર, ૧૫મરી સદરીમાં બાંધેલો પંચમાળરી સુંદર પેગોડા છ.ે બાજુના સારસાવા 
પુકુરમાં પડતું એનું પ્નતનબંબ નારામાંનું એક અપ્નતમ દૃશય ગણાય છ.ે



જમયાઝાકીનો મહિમા :

િંુ ને કઝુઓ િવે કયુશુ દ્રીપ પર જવાનાં િતાં. એ તયાંના એક ગામનો છ.ે એના 
માતાનપતા તયાં જ રિે છ.ે પિેલાંના જમાનામાં કયુશુ ટાપુના પુરષો બિાદુર, વરીર અને 
સફળ લડવૈયા ગણાતા. આજ ે પણ તયાંના માણસો પર પુરષતવનો, તેજ સવભાવનો 
ગુણ આરોપવામાં આવે છ.ે આ ટાપુ ટોહકયો-ઓસાકાથરી ખાસસો દૂર થઈ જતો િોવાથરી 
સાધારણત: પ્વાસરીઓ તયાં જવા પામતા નથરી. ઓસાકાથરી નમયાઝાકરી ટટ્રનેમાં ૧૭ કલાકે 
પિોંચાય. તે વખતે કયુશુ પર આકરાં વાવાઝોડાં ચાલતાં િતાં, તેથરી મને ડર િતો કે 
િેરાન ના થવાય. સદભાગયે, મારા કયુશુ પિોંચતામાં ઝંઝાવાત તાઈવાન તરફ જતો 
રહો!

નમયાઝાકરી દહરયાહકનારે છ,ે ખૂબ મોિક છ ેઅને જાપાનનાં નવદંપતરીઓમાં લગ્ન 
પછરીના પ્થમ પ્ેમપ્વાસ માટ ેખૂબ નપ્ય છ.ે તયાં રિેતા જ ેયુગલનરી િંુ મિેમાન થવાનરી 
િતરી તે ટોહકયોવાસરી મારા નમત્ર િરીડઓેનાં ખાસ નમત્ર. ટટ્રનેમાંથરી બેપપુ અખાતનું હકનારે 
અફડાતું પાણરી, ઉપરના પિાડો, ઘેરા લરીલા રંગનાં પગનથયાં આકારનાં નાનાં ડાંગરક્ષેત્રો, 
સાધારણ દેખાતાં ઘરોનાં ઝૂમખાં વગેરે જોતરી િતરી ને િજી મનમાં થતું િતું કે મારા 
સવપનમાંનું જાપાન આ નથરી. ખજૂરરીનાં તરનરી પંનકતઓના વચચેથરી જતા રસતાઓવાળા 
મનોિર નમયાઝાકરી શિેરમાં શોજી અને પતનરી કયોકો ઉનચયામાને મળ્ા પછરી આખરે 
સમજણમાં ઊતયુું કે મારા સવપનના જાપાનનું સૌંદય્વ, સંમોિન કયાં રિેલું છ.ે તદ્દન 
અપહરનચત લોકોનો ઉતસાિ, ઉષમા અને સહૃદયતા પામયા પછરી કદાનપ, કયારેય જાપાનના 
સૌંદય્વ માટ ેનદ્ધા થઈ નથરી કે નથરી એને શોધવં પડયું. છવેટ ેમારાં ચક્ષુ ખૂલરી ગયાં િતાં.

શોજી અને કયોકોનું ઘર સરસ, ખુલા લત્તામાં િતું. રસતાને છડે ેિોવાથરી તયાંથરી 
આખું શિેર અને પિાડો દેખાતા. આવું ઘર મેં િજી જાપાનમાં જોયું ન િતું. બિારથરી 
સવચછ, નેત્રનપ્ય, અંદરથરી નવશાળ, સુઘડ. શોજીનાં માબાપ પણ એનરી સાથે જ રિેતાં 
િતાં. બેસવાનો ઓરડો એટલો મોટો િતો કે સોફા, પુસતકોનાં કબાટો, બરીજી વસતુઓ 
િોવા છતાં સંકડાશ ન િતરી. શોજીના આ ઘરમાં કશાનરી ખોટ ન િતરી.

થોડરી જ વારમાં નમત્રતા સથાનપત કરરી અને નજીકનો આઓશમાં લઘુદ્રીપ જોવા ગયાં. 
એનો ઘેરાવો ૧.૫ હકલોમરીટર જ છ.ે ચોતરફ ખરબચડા દહરયાઈ ખડકો મોજાંનરી જમે 
પથરાયેલા છ ેઅને ઉષણકહટબંધમાં મળે તેવરી વનસપનત ઊગેલરી છ.ે સરસ, વળાંકોવાળો 



દહરયાહકનારો છ ેજનેા પર થોડરી િૉટલો પણ છ.ે છતાં વાતાવરણ સાવ સાવ્વજનનક અને 
અસવાભાનવક નથરી લાગતું. જાપાનનરી બધરી જાિેર, જનસાધારણ જગયાઓ પણ એવરી 
સવચછ િોય છ ેકે શરૂઆતમાં તો એ તરફ ધયાન પણ ના જાય. કચરાપેટરી મળે નિીં તયાં 
સુધરી િાથમાં ફેંકરી દેવાનરી ચરીજો લઈને ચાલતા લોકો જોઈએ તયારે જ ખયાલ આવે કે 
આખો દેશ કેટલો ચોખખો છ.ે કેવા આનંદ અને નનરાંતનરી એ વાત છ.ે

નમયાઝાકરી સથાનક ૬૦૦ વષ્વ પિેલાં મિારાજા નજમમુએ બંધાવેલું. એ સૌમય રાખોડરી 
રંગે રંગેલું છ.ે ચારે બાજુ શાંત, શરીતળ, ગાઢ જગંલ ઊગેલું છ.ે આ પનવત્ર સથળ ગણાય 
છ ેતેથરી અંદર જતાં પિેલાં બધાંનરી જમે અમે પણ બિાર બાંધેલરી કંુડરીના પાણરીથરી િાથ 
અને મોઢુ ંધોયાં. કંુડરીનું પાણરી સતત વિેતું રિે છ,ે તેથરી પરીવા માટ ેપણ સાફ િોય છ.ે 
એનરી પાળરી ઉપર વાંસના લાંબા િાથા સાથે જોડલેા વાંસના વાડકાઓ રાખેલા િોય છ ેકે 
જથેરી પાણરી લેવા માટ ેઅંદર િાથ ના બોળવા પડ.ે અિીં પણ ચોગાનનાં વૃક્ષોનરી ડાળરીઓ 
પર બાંધેલરી પ્ાથ્વનાનરી કાપલરીઓ તો ખરરી જ.

સાંજ પડવા આવરી િતરી. શોજી અને કયોકો મને આનલશાન, આધુનનક હફનનકસ 
િૉટલેના સૌથરી ઉપરના માળ પર નાસતાપાણરી માટ ે લઈ ગયાં. પ્શાંત મિાસાગરનરી 
અનંત, અનક્ષનતજ નનબુંધ નરીલાશ તરફ એનરી કાચનરી દરીવાલો અનનમેષ નજરે જોતરી િતરી. 
મને મનમાં થયું કે જાણે આ જ ધરતરીનો છડેો િતો; આ પછરી જાણે બરીજુ ંકોઈ સથળ જ 
ન િતું. મુનકત, મોકળાશ, આનંદ, અધૈય્વ, શાંનત, તૃનપ્નરી ભાવછટાઓ મન પર પથરાતરી 
રિરી. સવચછ, પિોળો રસતો સાગરને આનલંગરીને સરકતો િતો... તાલતર દનક્ષણાનનલ 
સાથે ઝૂમતાં િતાં. હદવસનરી પરાકાષ્ઠાનો સમય મારે માટ ેિજી આવવાનો બાકરી િતો.

શોજીનો આગ્િ િતો કે અમે જમવા બિાર જઈએ અને કયોકોનો આગ્િ િતો 
કે િંુ હકમોનો પિેરં. જાપાનનરી યુવાન સ્તરીઓ બિુ હકમોનો નિીં પિેરતરી િોવાથરી અને 
એમને બનાવવા-સંભાળવાનો ખચયો ઘણો િોવાથરી મોટા ભાગનરી સ્તરીઓ બિુ હકમોનો 
રાખતરી નથરી િોતરી. પંદર-વરીસ તો બિુ જ થઈ ગયા ગણાય. પણ કયોકો પાસે ૬૦-
૭૦ જટેલા હકમોનો િતા. એ શ્રીમંત િતરી અને એનરી મા એને સરીવરી પણ આપતરી િતરી 
તેથરી એનો સંગ્િ અસવાભાનવક ના લાગયો. ઋતુ, સમય અને પ્સંગ પ્માણે રંગ અને 
નચત્રાકૃનતઓના ઔનચતયવાળો હકમોનો જ પિેરાય છ.ે આ પસંદગરીનરી કલા અને હકમોનો 
પિેરવાના કૌશલયથરી જાપાનરીઝ નારરીનરી ભાવગ્ાહિતાનરી કસોટરી થાય છ.ે

મારે માટ ેઆછા ગુલાબરી રંગનો, ફૂલોવાળો હકમોનો પસંદ કરવામાં આવયો. સિજ 



આવડતથરી એણે મને હકમોનોમાં વીંટરી અને ઓબરીના પિોળરી પટ્ટાથરી કમમર પર સખત 
બાંધરી. મને કોઈ અસવસથતા કે અગવડ લાગરી નિીં. શોજીને તયાં બધાંએ મને કહું કે 
હકમોનો મને શોભતો િતો અને એને અનુરૂપ મારં કદ િતું. પોષાકને લગતરી પ્ણાલરી 
પ્માણે શોજીનાં માતાનપતાને કમમરમાંથરી વળરીને જાપાનરીઝ શૈલરી મુજબ મેં પ્ણામ કયા્વ 
અને અમે બધાં નમયાઝાકરીનરી રાનત્રચયા્વ માટ ેબિાર નરીકળ્ાં.

િંુ ઉત્તેનજત અને અતયંત આનંહદત િતરી એનરી ના નિીં! શોજી એક સરસ 
રેસટોરાંમાં જમવા લઈ ગયો. તયાં બધાં એને ઓળખતાં િોય તેમ લાગયું. નનરાનમષ 
ભોજન આનાથરી વધારે પયા્વપ્ કે સંપૂણ્વ જાણે િોઈ જ ના શકે. અનુભવરી હદલદાર 
યજમાનનરી જમે શોજીએ મારે માટ ેઅનેક વાનગરીઓ મગાવરી િતરી : આપણાં ભનજયાં 
જવેા તેમપુરા, સવાહદટિ બટાકા, સોયા સૉસ સાથે ભૂંજલેું રીંગણ, બાફેલું તોફુ એટલે કે 
Bean curd અથવા એક જાતના કઠોળમાંથરી બનાવેલું દિીંપનરીર, તળેલું તોફુ, જાપાનમાં 
જ મળતું બરીજુ ંએક કંદ વગેરે. સાથે િંૂફાળરી સાકે રાંધેલા ચોખામાંથરી બનાવેલરી મહદરા 
િતરી. અમે બધાં જ એક નવનશટિ ખુશનમજાજમાં િતાં અને રાનત્રનવિારનો અંત લાવવા 
માગતાં ન િતાં. નમયાઝાકરીનરી રંગરીન, રંગતવાળરી ગલરીઓમાં શોજી અમને લઈ ચાલયો. 
હકમોનો પિેયયો િોવા છતાં, જાપાનરીઝ નથરી તે સપટિ થતું જ િશે, તેથરી રસતા પરના 
લોકો કુતૂિલથરી મારરી સામે જોતાં રહાં. કેટલાકે િસરીને મને ‘કોમબાુંવા’ શુભરાનત્ર પણ 
કહું. એક ભરિપુરષે મને ઊભરી રાખરીને, સદભાવ બતાવતાં િાથ પણ મેળવયો. બધાના 
અનભવાદનનો ઉત્તર િંુ પણ ઉપયુકત રરીતે કમમરમાંથરી વાળરીને આપતરી રિરી. નવો દેશ, 
તદ્દન અપહરનચત લોકો પણ જાપાનનરી સાથે અંતરમાં અભૂતપૂવ્વ તાદાતમય ગૂંથાતું જતું 
િતું. હકમોનો પિેરેલરી િંુ ભારતરીય વયનકત િતરી કે ભારતરીય દેિાકૃનતમાં વસતો જાપાનરીઝ 
જીવ િતરી?

નમયાઝાકરીના નચરસમરણરીય મુકામમાં આ રાત તો અપૂવ્વ િતરી. જાપાન નસવાય 
આવરી સુખદ નનખાલસતા અને સાિનજક નમત્રાચારરી બરીજ ેકયાં મળે? જ ેસમાજમાં સુખ, 
શાંનત, સવસથતા અને સલામતરી િોય તયાંના જ લોકોમાં પણ આ બધા ગુણો િોય ને!

J



અલ કાહિરાનુરં કૌતુક

એક જમાનામાં મિાન રાજારાણરીઓ અને કોપાયમાન દેવ-દેવરીઓના અમલ નરીચેનો 
આ સમૃદ દેશ. રાજવરીઓનાં નામો અટપટાં પણ કેવાં મોિમય, નાદમય! સેખેમકેત, 
િાતશેપસુત, તુતનખામુન, નેસબાનેબદેદ. આવા ત્રરીસ રાજવંશો ને તે પછરી ગ્રીક અને રોમન 
નવજતેાઓનરી િકૂમત : એલેકઝાનડર, પટોલેનમ, હકલેઓપૅટટ્રા, ઑગસટસ, ટાઈબેહરયસ.

દેવો પણ અસંખય. હિનદુ ધમ્વનરી જમે બધાં તત્વોના પ્તરીકરૂપ અને શનકતમાન 
આતમ (Atum) હિનલઓપોનલસ (િવે કૅરો શિેરનો એક નવભાગ)નો સજ ્વક, મનુષય 
સવરૂપે નનરૂપાતો આદ્ય દેવ છ.ે આતમે પેદા કરેલામાં ‘શુ’ વાયુનો દેવ છ,ે તો ‘તેફનત’ 
વાદળ અને વરસાદનરી દેવરી છ.ે ‘ગૅબ’ પૃથવરીનો દેવ છ ેને ‘નત’ આકાશનરી દેવરી છ.ે ‘રે’ 
(Re) સૂય્વનો મુખય દેવ છ ેઅને બરીજા દેવોનરી સાથે સંકળાઈ રિે છ,ે જમેકે આમુન-રે, જ ે
નથબસ (પુરાનત પાટનગર, િવેનું લકઝોર)નો મુખય દેવ છ,ે તયાંના સૂય્વદેવ છ ેઅને તયાંના 
રાજવંશનો અંગત દેવ છ.ે િા, ઇનજપ્માં રાજાઓના પોતપોતાના નવનશટિ દેવો પણ 
રિેતા, જમેને સતત પ્સન્ન રાખવા માટ ેપૂજાપાઠ, નૈવેદ્ય અને ઉતસવો યોજાયાં કરતાં. 
કેટલાંક દેવો મનુષયરૂપમાં દશા્વવતા; કેટલાંકનાં માથાં પ્ાણરીઓનાં — ગાય, નબલાડરી, નસંિ, 
વાનર વગેરે બતાવાતાં, તો કેટલાંક દેવ-દેવરીઓ માનવ અને પ્ાણરી સવરૂપે આલેખાતાં.

સમયના પ્ારંભના િજાર વષ્વ પિેલાંના પુરાતન રાજયોના પૂજારરીઓ વડ ેવપરાતરી 
એ ભાષા િાઈરોનગલહફક (Hieroglyphic) કિેવાય છ.ે સંપૂણ્વ પ્તરીકાતમક આ ગૂઢાક્ષરરી 
ભાષા મુખયતવે વાસતનવક છ.ે એમાં ભાવઘનતા બતાવરી શકાતરી નથરી. અિીં એક પ્કારના 
પંખરીનું નચત્ર ‘િ’ બને છ,ે તો બરીજી જાતનું પંખરી ‘અ’ કે ‘ઉ’ દશદે છ.ે એક નાનો, ઊભો 
લંબચોરસ ‘પ’ અક્ષરનું પ્તરીક છ,ે તો પાતળો, આડો લંબચોરસ ‘શ’નું છ!ે પણ આમ એક 
એક અક્ષર પરથરી કોઈ પણ આખા વાકય કે નામને વાંચરી શકવા માટ ેિાઈરોનગલહફકના 
ઊંડા અભયાસનરી જરૂર પડ ેછ.ે

આજના ઇનજપ્માં નથરી રહા આ મિાન રાજારાણરીઓ કે સિેજમાં કોપાયમાન 
થઈ જતા દેવદેવરીઓ કે નથરી રિરી આ અનતકહઠન ભાષા. સાઈનાઈ દ્રીપકલપ, પૂવ્વ 
મરભૂનમ, પનશ્ચમ મરભૂનમ અને નાઈલનરી ઉપતયકા — એમ ચાર રરીતે નવભાનજત આ 
દેશમાં લોકશાિરી, ઇસલામ અને મુખયતવે અરબરી ભાષા પ્વતદે છ.ે નૅપોનલયનનરી સત્તા 
ઇનજપ્માં ખૂબ જ ટૂકંા ગાળા માટ ેરિરી, છતાં ફ્ાનસનરી કેટલરીક અસરો િજી દેખાય છ,ે 



જમેકે ફ્ેનચભાષાનરી પ્ચનલતતા. આ દેશનો લગભગ પાંચ જ ટકા ભાગ રિેવાને યોગય 
છ,ે બાકરીનો બધો પ્દેશ સૂકા, રેતાળ રણથરી બનેલો છ.ે જો કે આ રણને નાથવાના પ્યતનો 
િવે ઇનજપ્માં થઈ રહા છ.ે વચચે વિે છ ેદેશનરી જીવાદોરરી જવેરી, સામપ્સનરી સવયોચચ 
દેવરી જવેરી, જગતનરી મિાનદરીઓમાંનરી એક નાઈલ. યુગાનડા અને ઇનથયોનપયામાં શરૂ 
થઈને એ શ્વેત નાઈલ અને નરીલ નાઈલ તરરીકે વિે છ.ે સુદાનમાં આવતાં એકમાં ભળરી 
જઈને દનક્ષણ ઇનજપ્માં બંધાયેલા નવરાટ આસવાન બંધ વડ ેબનેલા નાસર તળાવમાં 
થઈને જ ેનાઈલ ઇનજપ્ સોંસરરી વિરી નરીકળે છ ેતે જ જગનવખયાત સ્રોતનસવનરી છ.ે 
ઇનજપ્માં જાણે બે જ જાતના પ્દેશો છ ે: ૭૬૬ માઈલ લાંબરી નદરીનરી આસપાસનો અને 
ભૂમધય સમુરિને નયોછાવર થઈ જતાં પિેલાં બનતો બિુધારાનો મુખનત્રકોણ. દનક્ષણથરી 
ઉત્તર તરફ વિરી જતરી આ નવનશટિ શૈવનલનરીનરી સરખામણરી લાંબરી દાંડરીવાળરી નવકનસત 
કમળ ફૂલનરી સાથે થાય છ.ે આ જ પ્તરીક પુરાતન ઇનજપ્નરી કળાઓમાં પોતાને માટ ે
વપરાયેલું દેખાય છ.ે ઊંધરી હદશામાં થતરી નાઈલનરી ગનતને કારણે ઉત્તરનું નનમન (Lower) 
ઇનજપ્ અને દનક્ષણનું ઊધવ્વ (Upper) ઇનજપ્ છ!ે કેવરી અધોમુખરી વયવસથા છ!ે

આ અપૂવ્વ દેશનરી મુલાકાતનો આરંભ એનરી રાજધાનરીથરી થયો. અલ કાહિરા. એના 
આ સાચા નામથરી ભાગયે જ કોઈ એને ઓળખે છ.ે સિેજ ેદોઢકે કરોડનરી વસતરીવાળું 
આ નગર આખા દેશનું ધબકતું કેનરિ છ.ે ક્ષણોનરી અંદર વરીસમરી સદરીમાંથરી સરકરીને 
દસમરી સદરીમાં કે એથરી યે િજારો વષ્વ પૂવ્વના વાતાવરણમાં પિોંચરી જવું અિીં શકય છ.ે 
ઇનજપ્ના અનખલ ઇનતિાસનરી કૅરો જીવંત સાક્ષરી છ.ે

રાતે દસને બદલે સવારે એક વાગયે નવમાન કૅરો પિોંચયું. આનલયારૉયલ જૉડદેનનયન 
ઍરલાઈનને માટ ે આ કાંઈ નવાઈનરી વાત નથરી. અમમાનના ઍરપોટ્વ પર કૅરો જતા 
નવમાનનરી રાિ જોતાં જોતાં એક અદભુત માનવ નાટક દેખાયું િતું. પતરાંના છાપરાવાળરી 
એ અસુંદર જગયા મને નનરથ્વક રરીતે મોટરી લાગરી િતરી. પણ જોતજોતાંમાં એ નવશાળ 
ખંડ ભરીડવાળો, ઘોંઘાહટયો, નસગરેટના ધુમાડાવાળો, ગરમ અને અચાનક વધારે પડતરી 
પ્વૃનત્તવાળો બનરી ગયો િતો. િજ કરરીને આવેલા યાત્રરીઓ, િજ કરવા જતા લોકો, એક 
સરખાં કપડાં પિેરેલા સોએક ચાઈનરીઝ, ઢરીલા સલવાર-કમરીઝમાં પાહકસતાનરી સ્તરીઓ, 
ખૂલતા ઝભભામાં આરબો, રંગરીન આકષ્વક પોષાકોમાં આહફ્કાના જુદા જુદા દેશોના 
નાગહરકો, થોડા ઘણા પનશ્ચમરીઓ અને એક નન:સંગ ભારતરીય!

નવશ્વ નાગહરકોનું આ અભૂતપૂવ્વ દશ્વન કરતાં કરતાં સમય કાઢયો િતો. અવણ્વનરીય 
અવયવસથા નનિાળ્ા પછરી નનરાનમષ આિારનરી આશા તયજી દરીધરી િતરી. કયારે કૅરો 



પિોંચરીશ, કઈ રરીતે િોટલે પર જઈશ એવરી અજાણયા, મધયપૂવ્વના પ્દેશમાં જતાં 
સવાભાનવકપણે થાય એવરી નચંતા પણ છોડરી દરીધરી િતરી. જ ેથશે તે થશે. કોઈ સારા રાજા-
ફારાઓિનો એકાદ દયાળુ દેવ વિારે ધાશે!

કાનૂન એવો છ ે કે પચાસ જટેલા ડૉલસ્વ તો ઇનજનપશયન પાઉનડમાં બદલાવવા 
જ પડ ેને તે પણ ઇનજપ્માં દાખલ થતાં જ. આમ મનસ્વહડઝ લરીમોનઝનમાં િૉટલે સુધરી 
જવાનરી તૈયારરી સાથે બિાર નરીકળું તો મારં નામ સંભળાયું! જોઉં તો મારરી એક અમેહરકન 
નમત્ર એના ઇનજનપશયન નમત્ર એમાદ સાથે મને લેવા આવરી િતરી. વાિ! કયાંય કોઈ 
સૂત્રધાર છ ેખરો!

આિ, અલ કાહિરા-એ-નનલ! નાઈલ પરનું કૅરો. કેવું રોમાંચક! ફૅનસરી િૉટલેના 
દસમા માળેથરી બધું રેશમરી, રોમાંચક, નચનમરાચછાહદત લાગયું િતું ઝરૂખાનરી નરીચે જ િતું 
નાઈલનું મસૃણ પોત. કૅરોમાં આવરીને નાઈલને હકનારે જ રિેવું િતું. ઉત્તેજનાનો અંત ન 
િતો!

માંડ માંડ ઊઠયાં તયારે હદવસ ચડરી ગયો િતો. અભેધય ભૂખરો પ્કાશ પથરાયેલો 
િતો. ઝરૂખેથરી નાઈલનું પ્થમ દશ્વન. સૂયા્વલોકમાં ચળકતું ભૂખરં પાણરી. બરીજુ ંશું ધાયુું’તું 
મેં? સૌ પ્થમ તો છકે નરીચે જઈને મિાનદરીના પ્વાિમાં િાથપગ ધોયા, પાણરી આંખે ને 
માથે લગાડયું. પેલું જનમજાત હિનદુતવ જાય કયાંથરી? કિે છ ેકે નાઈલનું જ ેએક વાર 
પાણરી પરીએ છ ેતે ફરરી એનરી પાસે જવા પામે છ.ે કેવરી મનનપ્ય લોકવાયકા છ.ે મને તો 
ગમે જ, કારણ કે મારે તો બધે જ એકથરી વધારે વાર જવું િોય છ!ે પણ આરોગયવાયકા 
કાંઈ જુદું પણ કિે! ઇનજપ્નું પાણરી સવાસથયને િાનનકર છ ેએમ સાંભળ્ું િતું. આ અસર 
તરત જ નિીં પણ વષયો પછરી પણ થાય. તેથરી સવચછ પાણરીના બાટલા ખરરીદ્યા કયા્વ િતા 
પણ કયારેક કયારેક તે નસવાયનું નાઈલનું જ વળરી પાણરી પણ પરી લરીધું િતું! કશું પણ 
જોખમ ના લઈએ તો પ્વાસ થયો કિેવાય?!

કુનન્વશ નામનો મોટો રસતો નાઈલના પૂવ્વ હકનારાને ચુસત વળગરીને લાંબે સુધરી જાય 
છ.ે કેટલાય પુલો પનશ્ચમ હકનારાને સાંધે છ ેને કૅરોનરી પેલરી પારના રણ સુધરી પિોંચે છ.ે 
કુનન્વશ માગ્વ પરનરી ‘ફુટપાથ’ ધૂનલગ્સત છ,ે કયાંક તૂટલેરી પણ. વચમાં મોટાં, વૃદ વૃક્ષો છાંયો 
પ્સારે છ.ે નાનકડરી યુરોનપયન મોટરો, િૉન્વ મારતરી, અધરીરાઈથરી, આડરીઅવળરી ફયા્વ કરે 
છ.ે તાિહરર-સવાતંતટ્રય-મેદાન કૅરોનું એક મુખય સથળ છ.ે તયાં મોટો બસડરીપો છ.ે તયાંથરી 
જ બેત્રણ મુખય રસતા શિેરનરી અંદર તરફ ફંટાય છ.ે મેદાન તાિહરરમાંનરી િલનચલન 



હદંગમૂઢ કરરી દે છ.ે મોટરો ઊભરી રિેતરી જણાતરી પણ નથરી ને લોકો બિાદુરરીપૂવ્વક 
રસતો ઓળંગરી જાય છ.ે ભરીડવાળરી બસોમાં લોકો દોડરીને ચઢરી જાય છ.ે ઘોંઘાટ કે ધૂળ 
કે ગરમરી કે પરીળાભૂખરા એકનવધરંગરી બાહ જીવનનરી પરવા કયા્વ વગર લોકો એમના 
લાંબા, આકષ્વક, આછા રંગના ઝભભા-જલાપામાં આનંદથરી આમતેમ ફયા્વ કરે છ.ે કોઈ 
ઓળખરીતું મળરી જતાં ગપપાં મારવા માંડ ેછ,ે ફકત આગંતુક આશ્ચય્વનવભોર થઈને રિરી 
જાય છ.ે

ભારત યાદ આવરી જાય ખરં. શયામ લોકો, રસતા, મકાનો, દુકાનો બધું જ ધૂનળયું; 
સ્તરીઓના પોષાક નસવાય રંગોનો અભાવ; કયાંક વૃક્ષો ખરાં પણ તે પણ ધૂનળયાં. જાણે 
બધે જ રણનો સપશ્વ લાગરી ગયો િતો. બધું જ ઊંટના પરીળાશ પડતા રંગે ચરીતરાઈ ગયું 
િતું. ભારત કેમ યાદ ના આવે? રસતા પરનાં જાિેરાતોનાં મોટાં મોટાં પાહટયાંમાં કેટલાંક 
હિનદરી નસનેમાનાં પોસટર પણ િતાં.

બધે જ ભરીડ. બધે જ ધમાલ. દોડાદોડ અને ઉતાવળ. પણ લોકો િસમુખ છ.ે 
મોટા ભાગના ફોટો પડાવવા ઊભા રિે છ.ે એક વાર રૂહઢચુસત પોષાક પિેરેલરી યુવતરીને 
મેં પૂછયંુ. ‘આિ, તસવરીર?’ કિરીને એ ઊભરી રિરી ગઈ. એના જલાપા (ઝભભા)નરી કાંડા 
સુધરી લાંબરી બાંય િતરી, પાનરીથરી પણ નરીચે સુધરીનરી એનરી લંબાઈ િતરી. માથું એવું ચપોચપ 
ઢાંકેલું કે વાળનો એક ટકુડો પણ બિાર ના દેખાય. કપાળ, ગાલ ને િડપચરી અડધાં 
તો ઓઝલમાં િતાં. ફકત એનું મોઢુ ંઅને બે િાથ જ કોઈનરી પણ આંખે ચડવા માટ ે
ખુલા િતા. બુરખાથરી સિેજ જ ઊતરતો આ વેશ થયોને. નવાઈ તો તયાં િતરી કે એ 
એનનજનનયરીંગ કૉલેજમાં ભણતરી િતરી. સપટિ રરીતે જ તે આધુનનક, સુખરી, અતયંત ધનમ્વષ્ઠ 
કુટુબંનરી કનયા િતરી. પણ શિેરના વાતાવરણને ઉપયુકત આધુનનક વસ્તો પણ ઘણરી જ 
સ્તરીઓ છડચેોક પિેરે છ.ે અલબત્ત, ઉછાંછળાં લાગે તેવાં તદ્દન પનશ્ચમરી ઢબનાં નિીં. િંુ 
પણ ઇનજપ્નરી યુવતરીઓ કરતાં ખાસ જુદરી નિીં પડતરી િોઉં તેમ મેં માનરી લરીધું.

પુરાતન કબરો, રોમન મંહદરો, નરિસતરી દેવળો છ,ે તો કૅરોમાં અનેક મનસજદો પણ 
છ.ે એના ઘુમમટો અને નમનારા કૅરોના નગરનચત્રને ઠરે ઠરે અલંકૃત કરે છ.ે આવરી એક 
મનસજદ મિમમદઅલરીના નામનરી છ.ે રસતે જતાં કેટલરીય બરીજી નાનરી મનસજદો આવતરી 
રિે છ.ે મિમમદઅલરી મનસજદ એક ઊંચરી ટકેરરી પર આવેલરી છ.ે નરીચે ચોતરફ કૅરો 
શિેર સૂય્વતેજમાં ચમકરી રિે છ.ે બધું જ ભૂખરં પરીળચટ્ટુ ંછ ે: મનસજદ, મકાનો, ટકેરરી 
જયાં જુઓ તે બધું જ. દૂરનરી નક્ષનતજ પર દૂનષત િવા અને અસપટિ વાતાવરણમાં થઈને 
નપરાનમડના ઝાંખા આકાર દેખાય છ.ે



મનસજદ ૧૨મરી સદરીમાં શરૂ થયેલરી - ૧૯મરી સદરીમાં બંધાઈ રિેલરી. તુકગી શૈલરીનું 
એનું સથાપતય છ.ે નવશાળ ચૉકમાં વચચે ફુવારો અને ‘વજુ’ કરવાનરી જગયા છ.ે પ્ાથ્વનાખંડ 
તો એથરીયે મોટો છ.ે ઘણા ઘુમમટો અને અધ્વ ઘુમમટોનરી સુંદર રચનાથરી એનરી છત બનેલરી 
છ.ે સોનેરરી રંગથરી ઇસલામનો ઉપદેશ લખેલો છ.ે અનેક ઝુમમરો લટકાવેલાં છ,ે જમેાંના 
ઘણા દરીવા ઊડરી ગયેલા છ.ે અંદર શાંનત અને શાતા છ.ે

બિાર તપતો સૂય્વ અને કૅરોનરી ધમાલ.

િજી દૂર બરીજી ટકેરરીઓનરી મુઅત્તમ કિેવાતરી િાર છ.ે પિેલાં એ નમનલટરરી માટનેો 
જ અદ્દો િતરી િવે જનતા માટનેરી જગયા છ.ે િવે તયાં આનલશાન બંગલા બંધાઈ રહા છ ે
— ભરીડ અને જનસાધારણથરી અનનકટ. એક નવરી િોટલ પણ થઈ રિરી છ.ે રસતો ટકેરરીને 
ભરડો લેતો ઉપર જાય છ.ે િજી નમત્રોને, પ્ેમરીઓને, શાંનતથરી ફરવા માગનારાઓને ગમે 
એવું એકાંત તયાં મળરી રિે છ.ે

નાઈલનરી વચમાં એક નાનો ટાપુ છ ે— ઝોમાલેક, એના ઉપર, બિારથરી િાસયાસપદ 
લાગતો કૅરો નમનાર છ,ે આમ તો એ નપરામરીડ કરતાં પણ ઊંચો છ ે પણ નગરના 
નવિંગાવલોકન માટ ેપૂરતો ઊંચો નથરી. નલફટમાંથરી નરીકળ્ા પછરીનાં થોડાં પગનથયાં અને 
ગેલેરરીનરી દરીવાલો પર િજી નસમેનટ નથરી લાગયો, છતાં ઉપર પિોંચયા પછરી શરીળા પવનને 
લરીધે સુખકર લાગે છ.ે કૅરો બિુ સુંદર, મોિક કે પ્રોચક શિેર નથરી. નાઈલ પણ જાણે 
નગરનરી આધુનનક વૃનદથરી રૂંધાઈ ગઈ છ.ે ને તો યે ઢળતરી સાંજના અંધારામાં દરીપ્ થતો 
જતો કૅરોનો નવસતાર ધયાન ખેંચરી લેતો િતો. એ હદવસે કૅરોનમનાર આગળ આંતરરાટિ ટ્રરીય 
પ્વાસરી હદનનરી ઉજવણરી થતરી િતરી, તેથરી રોશનરી કરેલરી િતરી, બૅનડ વાગતું િતું અને 
ઇસલામના આલેખનવાળા રંગરીન કાપડથરી એક મોટો પૅનડોલ બનાવાયેલો િતો.

ઘનઘોર કાળરી રાતના પડદા ચોતરફ ઢળેલા િતા. કૅરોથરી થોડ ેજ દૂરના નગઝા 
કિેવાતા ગામના ખુલા ભૂભાગમાં િજારેક સફેદ ખુરશરીઓ િારબંધ ગોઠવેલરી િતરી. 
એમના ઉપર ઊપટરી ગયેલા લાલ રંગના પાતળા તહકયા િતા. જગયા પર બેઠા પછરી, 
થોડરી વારે આંખ ટવેાતાં કાળમીંઢ અંધારામાંથરી આછા ઊપસતા મિાબૃિત્ નત્રકોણદ્ય 
દેખાયા. ત્રરીજો આકાર આ દૃનટિકોણથરી પર િતો.



જનેે નવષે નજદંગરીભર વાંચેલું, આદર અને અચંબા સાથે નવચારેલું તે દુનનયાનરી 
અજાયબરીઓમાં ગણાતા નપરાનમડ આ જ કે? શું પામરી ચૂકયાનો મનમાં ભાવ આવરી 
વસયો.

પછરી તો ‘ધવનન અને પ્કાશ’નો કાય્વક્રમ શરૂ થયો. ખાસ ઉત્તેજક કે રસપ્દ ન િતો. 
એના વણ્વનમાં ઇનજપ્ના પ્ભાવશાળરી ઇનતિાસનરી શનકત કે પરમ સુંદરરી નકલઓપૅટટ્રાનો 
રોમાંચ ન િતાં. છતાં, એ કલાક અસામાનય વરીતયો કારણ કે ગૌરવાંહકત પ્ાચરીન સમારકો 
સાથેનરી એ પિેલરી મુલાકાત િતરી.

તયાર બાદ જુદા જુદા સમયે કેટલરીયે વાર નપરામરીડ પાસે ખેંચાઈ ખેંચાઈને િંુ ગઈ. 
દરેક વખતે એનું દશ્વન જુદું જ થયું. એનરી િાલત જોઈને દુ:ખ અને આઘાત પણ લાગયાં. 
એનું નચરઆદરણરીય અનસતતવ જનસાધારણના િાથમાં આવરી ગયું છ.ે અંધારં ઢળતાં તયાં 
લોકો ફરવા, ટિેલવા આવે છ,ે એના કાળજીણ્વ પ્ાકારનરી અડોઅડ મોટરો ઊભરી રાખેછ.ે 
જ ેપાષાણો પર મૃદુ િસતસપશ્વ જ યોગય છ ેતેના ઉપર ચડરી બેસે છ.ે ઇનતિાનસકત આ 
સમાનધસથાનોનરી સમરીપ આ ચાપલય શોભતું નથરી.

આપણે તયાં પૂજનરીયનરી પાદપ્દનક્ષણા િોય છ.ે અિીં આ મિાકાય આકૃનતઓનરી 
ફરતે પાકો રસતો થયો છ.ે જુગારના અદ્દા (કૅસરીનો) અને રાનત્રકલબો શરૂ થયાં છ.ે 
અસભય લાગતા રંગરીન દરીવાવાળરી ‘સિરા સરીટરી’ (city) તો ખૂબ લોકનપ્ય છ.ે શ્રીમંતો 
રણનરી વચમાં આરામ માટ ેબંગલા બાંધે છ.ે સિરાનરી રેતરીને િવે ડમરરી થઈ ઉડવાનો િક 
નથરી, રણને િવે મુકત નવસતારનરી છૂટ નથરી.

સવારે પ્વાસરીઓનાં વૃંદો નપરાનમડ અને નસફનકસનરી ઉપર ચડરી આવે છ.ે અનગયારેક 
વાગયે ગરમરી ઘણરી વધરી જતાં આખરે તયાં શાંનત થાય છ.ે બપોરના ચારેક કલાક પ્ખર 
સૂય્વના અસહ પહરતાપમાં નપરાનમડનરી નનકટતા અને સિરાનું સાનન્નધય માણવાં પણ 
દુષકર.

મુખય અને મિત્તમ નપરાનમડ રાજા નચઓપસનો છ.ે આદ્ય ઇનતિાસનવદ્ િેરોડોટસના 
કિેવા પ્માણે િજાર માણસે વરીસ વષ્વ સુધરી એને બાંધવાનું કામ કયુું, અઢરી ટનનો એક 
એવા વરીસ લાખથરી પણ વધુ પથથરો એમાં વપરાયા છ,ે એનરી ત્રણે બાજુઓ જમરીન 
પાસે ૭૬૪ ફરીટનરી છ ેઅને ટોચ ૪૫૦ ફરીટ ઊંચરી છ ેપણ પિોળાઈ ખૂબ ઓછરી છ.ે 



તયાં પિોંચવા માટ ેપિેલાં તો એક પથરાળ ટનલમાં પ્વેશવું પડ.ે પછરી કમમરેથરી સાવ 
વાંકા વળરીને થોડુ ંજવાનું ને છવેટ ેલાકડાના પાહટયા પર થઈને સાવ સરીધું ઊંચું ચઢાણ, 
જીવનિરીન પાષણોનો ભાર જાણે િવા પર પણ વતા્વય છ.ે ગૂંગળાવરી નાખે તેવરી ગરમરી. 
ફસાયેલરી, કેદ થયેલરી વાસરી િવામાં શ્વાસ લેવો પણ મુશકેલ િતો. ભારે કૅમેરાબૅગ લઈને 
પાછા પેલા લપસણા લાકડા પર ઊતરવું, ફરરી કમમરેથરી વળરીને ચાલવું ને વચચે વચચે 
રૂમાલથરી પરસેવો લૂછવો કે પંખાથરી સતત િવાને િલાવવરી. ઓિ, કેટલરી વાર આ 
પથથરગભ્વમાં રિેવાય?

નપરાનમડનું મધયવતગી સમાનધગૃિ (burial chamber) આ સાંકડા માગયો પછરી સારં 
એવું મોટુ ંલાગે છ ેપણ એ તદ્દન ખાલરી છ.ે અંદરનું ‘મમરી’ અને બધો ખજાનો કયારનોયે 
લૂંટાઈ ગયો િશે. આ અંતગૃ્વિનરી છતમાં બે કાણાં છ ેજ ેનપરાનમડના નશખર સુધરી પિોંચે 
છ.ે રાજાના મૃત શરરીર સુધરી એનો ‘કા’ (ka) એટલે કે આતમા, પિોંચરી શકે તે માટ ેએ 
બનાવાતાં.

બરીજા બે નપરાનમડ રાજા શેફ્ેન અને રાજપુત્ર માયકેહરનસના છ.ે પણ અંદર 
જવાના િોશ કોના બાકરી રિે? નસફનકસ ૬૬ ફરીટ ઊંચું અને ૨૪૦ ફરીટ લાંબું એક 
જ પથથરમાંથરી બનાવેલું અપ્નતમ નશલપ છ.ે અધ્વનસંિ, અધ્વપુરષ આ કનલપત પ્ાણરી 
નપરાનમડના ભયાદરવાિરી બૃિતપ્માણનરી પાસે સાવ નાનકડુ ંલાગે. ૧૩મરી સદરીથરી શરૂ 
કરરી ૧૮મરી સદરી સુધરી નવધનવધ નવજતેાના સૈનનકો આ નસફનકસને નનશાન કરરીને બંદૂક 
ચલાવતાં શરીખતાં. એમ કરતાં એનું નાક તૂટરી ગયું ને એનરી દેિાકૃનત પર પણ અસર 
થઈ. િવે ઇનજપ્નરી સરકાર પુરાણવસતુશાસ્તરીઓનરી સિાય લઈને એને સાવ પડરી ભાંગતું 
અટકાવવા પ્યતન કરરી રિરી છ.ે આ જ રરીતે નપરાનમડોનરી સુલભતા ઓછરી કરવાના 
નનયમોનો નવચાર કરે તે પણ ઇચછનરીય છ.ે

મૃતદેિને દાટવાનરી પ્થા તો સદરીઓનરી ગણતરરી કરતાં પણ જૂનરી છ.ે તે વખતે 
સાવ સામાનય લાંબરી, સપાટ કબરો થતરી. રાજયવંશરી ઇનજપ્માં પ્થમ ફારાઓિને માટ ે
એના જીવનકાળ દરનમયાન દેશનો અનગ્મ નપરાનમડ બંધાયો — ઝોસરનો સોપાન — 
નપરાનમડ. ખરેખર તો ‘મસતાબા’ કિેવાતરી પેલરી સપાટ કબરોને એક પછરી એક ખડકરીને 
જ આ સોપાન નપરાનમડ બનાવવામાં આવેલા. આ જગયાનું નામ સક્કારા (saqqarah) 
છ.ે કૅરોથરી આવતો રસતો અગનણત ખાડાવાળો છ.ે બંને બાજુ નિેરો વિરી જાય છ.ે એના 
પાણરીમાં ભેંસો દેખાય છ.ે.. ધૂનળયા રસતાઓ પર ગ્ામય પુરષો ગધેડા સવારરી કરરી કામ 
પતાવવા નરીકળે છ.ે શિેર દૂર રિરી જાય છ ેને ખેતરો શરૂ થાય છ.ે પણ આ નનમન ઇનજપ્ 



છ.ે ઊધવ્વ ઇનજપ્ કરતાં એ સપટિપણે સૂકંુ છ ેકારણ કે જીવનદાત્રરી નદરીથરી દૂરનો એ 
પ્દેશ છ.ે છલેા બે માઈલના રસતાનરી બંને બાજુ ગરીચ ઉગાડલેરી ખજૂરરીઓ છ.ે કેસરરી 
ડાળરીઓ પાકાં ફળોનાં લુમખાંથરી લચરી પડરી છ.ે બસ, તે પછરી એક વળાંક અને રસતો 
ધૂનળયા ઢોળાવો ચડરીને રણ તરફ જતો રિે છ.ે બસો અને મોટરો — બધાં વાિનો એક 
તરફ ઊભાં રિે છ ેઅને સથાન ઉપર ચાલરીને જ જવું પડ ેછ ેઆથરી આ જૂના નપરાનમડ, 
બરીજા મસતાબા, તૂટલેાં મંહદરો, દૂર નવસતરેલું રણ અને રેશમરી, રનચકર વાલુકાવનલઓ — 
બધું જ યથોનચત હૃદયંગમ અને આકષ્વક બનરી રિે છ.ે

નનબુંધ, નનતાંતસુંદર મરભૂનમ નજર પિોંચે તયાં સુધરી. કયાંય એક્ક ેછાંયો નથરી. 
એકાદ મોટર નરીચે એક રખડતું કૂતરં છાયામાં િતું. બાકરી બધું ઉષણ, પહરતપ્ ને છતાં 
આનંદોજજવળ! િવે િંુ ખરેખરા રણમાં િતરી ને અસહ તાપ છતાં આનંદમાં િતરી!

નરીચાં બારણાંવાળરી કબરોનરી દરીવાલો પરનરી કોતરણરી, નચત્રકારરીગરીરરી ખૂબ સુંદર, 
બારરીક અને પ્શસય છ.ે િાઈરોનગલહફકમાં રાજાના જીવનનું વૃત્તાંત લખેલું— નચતરેલું 
િોય છ.ે પથથરનું એક કફન જમરીન પર ઊંધું પડલેું િતું. પ્વાસરીઓ એના પર પગ મૂકરીને 
ચાલતા િતા; કોઈ એમને રોકતું ન િતું પણ મેં નોંધયું કે ઇનજનપશયન માગ્વદશ્વકો ધયાન 
રાખતા િતા કે પોતાનો પગ એના પર ના પડરી જાય. વળરી, અમૂલય કળાવાળરી એ દરીવાલો 
પણ લોકોના િાથથરી ભ્રટિ થવા, નવકૃત થવા માટ ેસાવ નજીક, સાવ ખુલરી છ.ે પણ કેટલા 
ઇનતિાસને પલાનસટકમાં ઢાંકરી રખાય?

સક્કારાના પુરાતન કબ્સતાનનરી આ ટકેરરીનરી બરીજી બાજુ એક મોટો તંબું બાંધેલો 
છ.ે અનતશય ગરમરીથરી બચવા માટનેરી, કંઈક ખાવાપરીવા માટનેરી વાતાવરણને અનુરૂપ 
એવરી આ જગયા છ.ે નરીચરી ખુરશરીઓ અને તાંબાનાં ગોળ ટબેલો. અિીં પણ સવારરી માટ ે
શણગારેલા ઘોડા અને ઊંટ છ ેપણ અિીં ધમાલ નથરી. રણને જ ઉપયુકત આખો પહરસર 
છ.ે

સિરાના રણનરી નિીં સપશા્વયેલરી રેતરી પર પગ પાડવા િતા. એને માટ ેતો દૂર દૂર 
જવું પડ ેઅને હદશાનવિરીનતામાં ખોવાઈ જવું સિેલું છ.ે પણ ઊંટનરી વાંકરી ચાલનો પરચો 
તો લઈ જ લરીધો!

કૅરોમાં જોવા લાયક સંગ્િાલયો ઘણાં છ.ે કૉનપટક મયુનઝયમમાં નરિસતરી ધમ્વને 



લગતરી ચરીજોનો ખજાનો છ,ે તો ઇસલાનમક મયુનઝયમમાં એ ધમ્વ અને સંસકૃનતનરી લાક્ષનણક 
— આભૂષણો, વાસણો, કાષ્ઠનશલપો, નબછાતો, કટારો, નાણું વગેરે વસતુઓનો સંગ્િ 
છ.ે પણ દુનનયાભરમાં જાણરીતો બિુમૂલય ભંડાર કૅરોના મેદાન તાિહરર પાસે આવેલા 
ઇનજનપશયન મયુનઝયમમાં છ.ે િજારો વષયોનો ઇનતિાસ આ નવરાટ મકાનનરી અંદરનરી શત-
સિસ્ર વસતુઓમાં જોવા મળે છ.ે કબાટો ખરીચોખરીચ ભરેલાં છ,ે વરીજળરીનો પ્કાશ પૂરતો 
િોતો નથરી, ઘણે ધૂળ ભેગરી થયેલરી પણ જણાય છ.ે િમણાં વાંચયું કે સવચછતા અને થોડરી 
વયવનસથતતા લાવવાના પ્યતનો િવે શરૂ થયા છ.ે

બધા ખંડ સમયાનુસાર ગોઠવાયેલા છ,ે નપરાનમડોમાંથરી મળેલરી ઘણરી ચરીજો અિીં 
પ્દનશ્વત છ.ે રાજા-રાણરીઓનાં નશલપ જોવાલાયક છ ેને એમાંય રાજા આખનાતન અને 
એનરી અપરૂપ સુંદર રાણરી નેફરટરીટરીનાં. આ યુગનરી ઇનજનપશયન કળા અનત સિજ અને 
સુંદરતમ ગણાય છ.ે રાજા તુતનખામુનનરી કબરમાંથરી મળરી આવેલો ખજાનો કલા અને 
ઇનતિાસનરી અગતયનરી દૃનટિએ બેનઝરીર, બેનમૂન ગણાય છ.ે આમાં કેટલરીક સુવણ્વનરી 
રતનજહડત વસતુઓ છ ેજ ેિજી પણ ઝાંખરી નથરી પડરી.

ઇનજપ્ના રાજયવંશોનરી લોકપરલોકમાં આવશયક સુનવધા સામગ્રીનું પ્દશ્વન. એક 
પછરી એક ઓરડાઓ ખૂલતા જાય છ ેને મન ગ્િણ ના કરરી શકે, નવચારમાં સમાવરી ના 
શકે તેટલાં યુગો યુગોનાં આવત્વનો અદભુત કળામાગદે મળતાં જાય છ.ે

ખરરીદરી કરવા જવાનરી મઝા મને બિારગામમાં જ આવે છ ેકારણ કે પ્વાસના એ 
એક અંગરૂપ િોય છ.ે ને તે પણ એવા જ દેશોમાં જયાંનાં બજારમાં રંગરીન રેલમછલે િોય, 
િસતકળાનરી વસતુઓનું બાિુલય િોય, પ્જાના જીવનનરી કોઈ આકષ્વક લાક્ષનણકતા િોય. 
ઇનજપ્નાં શિેરોનાં બજારોમાં આ બધું જ મળે — મેનકસકો, મોરોક્કો, ઇટાલરી, ગ્રીસ, 
ચરીન વગેરે દેશોમાં મળે તેમ.

કૅરોમાં નવક્રય માટ ેઘણા નવસતાર છ.ે તાિહરર મેદાનનરી નજીકમાં એક મોટુ ં કેનરિ 
તલાત િાબ્વ મેદાનના રસતાઓ પર છ.ે નવદેશરીઓને જોઈને ઘણા જુવાન છોકરાઓ પાસે 
આવે ને આગ્િપૂવ્વક એમના ‘કાકા’નરી અત્તરનરી દુકાનમાં લઈ જાય. ‘કાંઈ ના લેવું િોય 
તો ના લેતાં, જોવા તો આવો’, ‘અમારરી દુકાન પર પધારવાનરી કૃપા તો કરો’ અથવા ‘બરીજુ ં
કાંઈ નિીં બસ, ચા પરીવા તો આવો’ જવેાં નવનંતરીનાં, આગ્િપૂવ્વકનાં વાકયોથરી નજતાઈ 
જતાં કાંઈ વાર લાગે? ગરમરી અને ઘોંઘાટથરી જરા રાિત પણ જોઈતરી િોય. દુકાનમાં 
જઈએ એટલે અલબત્ત, આ જુઓ ને પેલું જુઓ. ને કયાં છ ેપેલરી ગળરી ગળરી ફુદરીનાનરી, 



ફકત પાણરીવાળરી ચા?! પરંતુ આમાં કયાંય અનવવેક કે અનશ્લતા નથરી. આવો હરવાજ 
બરીજી કોઈ જગયાએ જોયો નથરી, તેથરી જરા મઝા પણ આવે. કોણ છો ને કયાંથરી આવો 
છો જવેરી થોડરી વાતો કરરીને છૂટાં પડરી જઈએ — આપણે એક રસતે અને એ છોકરાઓ 
કોઈ બરીજા નવદેશરીને ‘વરીનવવા’!

પણ જ ેખાસ એક બજારનરી વાત કરવરી છ ેતે છ ેખાન-એલ-ખનલલરી. ખલરીફાઓના 
સમ: સૈકાઓથરી આ બજાર આમ જ છ.ે અલબત્ત, િવે વરીજળરીના દરીવા આવયા છ ે
પણ સાંકડરી ગલરીઓનરી ભુલભુલામણરીમાં હક્રય-નવક્રય કરતરી િજારો નાનરીનાનરી દુકાનોનરી 
રચના બદલાઈ નથરી. અિીં રંગબેરંગરી સુરમાના પાવડરથરી માંડરીને સોનાનાં સરસ ઘરેણાં 
મળે છ.ે નચત્તાકષ્વક વસતુઓનો પાર નિીં : કાપડ, ધાતુ, ચામડુ,ં લાકડુ,ં માટરી દરેકેદરેક 
તત્વમાંથરી િાથે ઘડલેરી મોિનરીય વસતુઓ. અિીં પણ ‘આવો, આવો. જોવાનરી કોઈ હકંમત 
નથરી’ જવેા સાદ બધે સંભળાય છ.ે શું લેવું તે નક્કરી કયા્વ પછરી ભાવતાલ કરવાનું તો ના 
જ ભુલાય. આ પણ એ જ રમતનો એક દાવ છ.ે એ રમતનરી તો અિીં ઉત્તેજના છ.ે

ખાન-એલ-ખનલલરી બજારમાં ખરરીદરી કરવરી સિેલરી છ,ે પૈસા ખરચરી નાખવા સિેલા 
છ ેપણ આ કુહટલમાગ્વવરીનથમાંથરી ખોવાયા વગર બિાર નરીકળવું અઘરં જ નિીં અશકય 
છ.ેમારરી સાથે તો પેલો ઇનજનપશયન સથપનત એમાદ િતો. એને અનુસરવામાં જ મારો 
સાર િતો!

અલ કાહિરા નગરરીમાં મોંઘરી, સરસ અને નવખયાત ઘણરી રેસટોરાં છ ે: નસવસ ઍર નરી 
‘લા શૅલે’ નામનરી; ઑબેરોય મેના િાઉસ િૉટલેમાંનરી ભારતરીય ‘મોગલ રૂમ’ જયાં આપણું 
સંગરીત પણ િોય છ;ે તેમજ બરીજી અદ્યતન િૉટલેોમાંનાં કેટલાંક આિારસથાનો. આ 
બધાંને તો માણયાં પણ જયાં ઇનજપ્નું રોનજદંું જીવન જોવા મળે એવરી જગયાઓનરી મઝા 
તો જુદરી જ. ‘ગ્ોપપરી’માં બેસરીને કૉફરી પરીવામાં આવરી કોઈ નલજ્જત છ.ે ફૅનસરી કલબોમાં 
કે જયાં કોઈ પહરનચત નથરી તયાં જવા કરતાં આવરી અનવનધપ્ધાન જગયાએ જવામાં એ 
લાભ છ ેકે તયાં કોઈ અપહરનચત સાથે પણ નસમતનરી કે બે શબદોનરી આપલે થવાનો સંભવ 
છ.ે અનયત્ર ચરણમાગ્વ પર ટબેલખુરશરી ગોઠવેલાં જોયાં. સાંજ પડયે કલાકો સુધરી બેસરી 
પુરષો વાતો કયા્વ કરે, ચા કે કૉફરી પરીધા કરે. અિીં ‘લાબાન ઝબાડરી’ કિેવાતું સવાહદટિ 
દિીં પણ મળે છ.ે એને મધ સાથે ભેળવરીને પણ ખવાય. એક તો એવરી અનતલઘુ દુકાન 
િતરી કે તયાં બે જ સટલૂનરી જગયા િતરી. મેં તો તયાં બેસરીને દિરી ખાધું પણ મોટ ેભાગે 
કૅરોના લોકો તયાંથરી ખરરીદરીને ઘેર લઈ જાય છ.ે બંગાળનું ‘નમટિ દોઈ’ યાદ આવે. એ પણ 
માટરીનાં કુલડાંમાં જ વેચાય છ ેને.



ઠરે ઠરે ફળોના તો ઢગલા િતા. નવનભન્ન પ્કારનરી કેરરીઓ, નારંગરીઓ, ઉપરાંત 
દાડમ, સરીતાફળ, જામફળ, લરીલાં અંજીર જવેાં ફળોનું પ્ાચુય્વ જોયું. ફળોના રસનરી ખાસ 
દુકાનો િોય. આ સમયે કેરરીનરી ઋતુ િતરી — ઑકટોબરમાં? તેથરી તેનાથરી આ દુકાનો 
ભરેલરી દેખાઈ. કેરરીનું ‘નમલકશેક’ પરીવાનરી મઝા આવરી!

આપણે તો નામથરી જ લલચાઈએ એવું ‘ઇનનડયન ટરી િાઉસ’ છ,ે તયાં ચા અને 
સમોસાં વગેરે નાસતો મળે છ.ે પણ કૅરો જનાર કોઈ વયનકત એવરી નિીં િોય જણેે 
‘ફૅલફૅલા’ ઉપાિારગૃિનું નામ ના સાંભળ્ું િોય! એક પ્કારના ચોળામાંથરી બનાવેલું 
‘ફૂલ’; વાટલેા ચણાના પકોડાં ‘તાનમયા’ વગેરે લાક્ષનણક ઇનજનપશયન વાનગરીઓ માટનેરી 
આ અતયંત જનનપ્ય જગયા છ.ે બેસરીને ખાવા માટ ેઅંદર ઘણરી જગયા છ ેપણ ખરરીદરીને 
લઈ જનારાંનરી ભરીડ આખો હદવસ રિેતરી જણાય છ.ે તયાં રસતા પર ઊભાં ઊભાં જ ખાઈ 
લેનારાં ઇનજનપશયનો પણ ઓછા નથરી. બેએક વાર, સમય બચાવવા માટ ેમેં પણ નાનકડુ ં
‘ફલાફલ’ (પકોડાં ભરેલો ઇનજનપશયન રોટલો) ચાલતાં ચાલતાં ખાઈ લરીધેલું!

પાશ્ચાતય વાનગરીઓ માટનેાં ગૃિોમાં એક અનતનપ્ય સથાન હિલટન િોટલેમાંનું 
‘નપતઝાિાઉસ’ (Pizza) છ.ે પ્વાસરીઓ અને આધુનનક નાગહરકોમાં તો ખરં જ! ભલે કોઈ 
શબદને અથ્વ કે સવાદ સાથે તાહક્વક સંબંધ ના િોય પણ સરસ નામમાં એક નાદ િોય 
છ,ે મોિમયતા િોય છ,ે જમે કે ઓમર ખયયામ. િા, એ મિાન પ્ેમકનવ િતા, બરાબર? 
એમનરી કેટલરીયે રબાઈઓ રોમિષ્વક નથરી? જો આ નામનું કોઈ પરીણું િોય તો ચાખવાનું 
મન ના થાય? ઇનજપ્ના વયાપારકુશળ લોકોનરી કલપના પણ કેવરી! એ નામ એમણે 
ઇનજપ્માં બનતા સોમરસને આપયું છ.ે વાિ, ઓમર ખયયામ મહદરા! કેવું કાવયમય, કેવું 
રોમાંચક!

કેટલાંક આિાર-આમોદ-પદ એવાં િોય કે જનેરી પ્વાસરીને જાણ પણ ના થાય, 
નાગહરકોમાં જ એ પ્ચનલત િોય. આવા એક અસાધારણ સથળે કૅરોનરી મારરી અંનતમ 
સંધયાએ એમાદ મને લઈ ગયો. પ્ાય : ચારેક માઈલ શિેરનરી દનક્ષણે ‘નાઈલ ગાડ્વન’ 
કિેવાતરી આ રેસટોરાં આવેલરી છ.ે શિેરના તુમુલ કોલાિલથરી દૂર. અંદર બેસવા માટ ે
મકાન તો િતું જ પણ ઘણાં ટબેલ ઘાસ પર નદરીને છકે હકનારે ગોઠવેલાં િતાં. જાણે િાથ 
પિોંચે એટલે પાણરી વિરી જતું િતું. વાદળોનરી મૃદુલ પહરભાષાથરી મુખયતવે અજ્ાત કૅરોના 
આકાશમાં એ સાંજ ેવળરી િલકાં વાદળાંનરી અલૌહકક ઉપનસથનત િતરી. એમનરી પાછળ સૂય્વ 
િમણાં જ સંતાયો િતો, ગગનમાં આછા રંગોનરી શોભા રિરી ગઈ િતરી. એમાંનો કેસરરી 



વણ્વ તરલ વાહરઓઘમાં પ્નતનબંનબત થતો િતો. અિીં તો સહરતા પણ શિેરનરી ઇમારતો 
અને આધુનનકતાઓથરી મુકત િતરી. એનો પટ વધારે નવસતરેલો લાગતો િતો. સામે કાંઠનેરી 
મનસજદ નાઈલને અલંકૃત કરતરી િતરી. સાયંકાળનું એક અનુપમ નચત્ર િતું.

આકાશનરી કાનલમા ગાઢ થતાં મનસજદના નમનારા પર બેિૂદરી પણ ઇસલામના 
રૂહઢગત લરીલા રંગનરી નવદ્યુત રોશનરી થઈ, અંતહરક્ષનરી સતબધતાનરી સાથે િવાનરી શરીતળતા 
પણ વધરી. નાઈલનાં નરીર નન:શબદ લિરી રહાં. સુષમામંહડત આ સંધયાનું બધું જ દૃશય 
રમય િતું. મધયપૂવ્વમાં ગાળેલા બધા હદવસોનો આ સંતુટિ પહરપાક િતો. ને છતાં આ 
એવું સથળ િતું કે જયાં રોજ જવું ગમે ને તોયે સંતોષ ના થાય. એ એવું સથળ િતું કે જનેે 
કયારેય નિીં ભુલાય.

J

િરેુસલેમની જાત્રા

ઇઝરાયેલ જવાનો કોઈ હદવસ ખાસ નવચાર કયયો ન િતો. ફકત છલેા થોડા વખતથરી 
જરેસલેમ જવાનું થોડુ ંમન થવા માંડલેું. તેથરી જયારે ઇનજપ્નો પ્વાસ ગોઠવવો શરૂ કયયો 
તયારે સિજ રરીતે જ, ઇઝરાયેલ પણ જઈ જ આવવું જોઈએ એમ થવા લાગયું. એક તો, 
આ બંને દેશો આજુબાજુમાં છ.ે બરીજુ,ં િવે એ બંનેનરી રાજય સરકારોએ અરસપરસનરી 
અવરજવર ઉપરના પ્નતબંધો કાઢરી નાખયા છ ેઅને ત્રરીજુ,ં ભારતના નાગહરકોને પણ િવે 
ઇનજપ્ અને ઇઝરાયેલ જવાના પરવાના સિેલાઈથરી મળે છ.ે ઇઝરાયેલ કેવું િશે તેનરી 
મને કોઈ કલપના ન િતરી. ઇનજપ્ના નવચારથરી ઉતસાિ અનુભવાતો િતો પણ ઇઝરાયેલ 
પ્તયે મને કોઈ કુતૂિલ થતું ન િતું. એનું કારણ કદાચ તયાંના લોકો અને ધમ્વ સાથે મને 
સિેજ પણ તાદાતમય ન િતું તે િોઈ શકે.

કૅરોથરી નવમાનમાં તેલઅવરીવના નવમાન મથકે પિોંચતાં જ બંને દેશો વચચેના 
તફાવતનો ઘણો ખયાલ આવરી ગયો. કૅરોમાં અવયવનસથતતા અને ધમાલ લાગતરી િતરી, 
જયારે તેલઅવરીવમાં બધરી જ નવનધઓ નશસતબદ રરીતે થતરી િતરી. સાવ્વજનનક ટનેલફોન 
બરાબર કામ કરતા િતા. બધે સંપૂણ્વ ચોખખાઈ. રસતાઓ નવા જ બાંધેલા. છલેાં ત્રરીસ 
વષ્વમાં ઇઝરાયેલે દેશભરમાં ઘણરી જિેમત અને કાળજીપૂવ્વક બિુનવધ નવકાસ આણયો છ.ે 



એક તો નાનકડો દેશ; ઉપરાંત લોકોમાં નશટિતા અને ઉદ્યમશરીલતા ભારોભાર; તેથરી ટૂકંા 
ગાળામાં તયાંનરી સરકાર અને નાગહરકોએ પોતાના દેશને ઘણરી રરીતે આધુનનક બનાવરી 
દરીધો છ.ે

ઇઝરાયેલમાં ફરતાં ફરતાં લાગયંુ કે એક રરીતે જોતાં આખો દેશ જાત્રાનું ધામ છ.ે 
એનરી સમગ્ ભૂનમ એક કે બરીજા દૃનટિકોણથરી એના નાગહરકો માટ ેપૂજનરીય છ.ે જરેસલેમ 
તો મિાધામ છ ે જ પણ તે નસવાયનાં બરીજાં પણ કેટલાંક શિેરોને ધાનમ્વક દૃનટિથરી 
અગતયનાં જાત્રાધામો કિરી શકાય. દા. ત. બેથલેિામ, જયાં ઇસુ નરિસત જનમ પામયા; 
નાઝારેથ, જયાં ઇસુએ જીવનનાં ઘણાં વષયો નવતાવયાં અને જરેરીકો, જનેે દુનનયાનું સૌથરી 
પ્ાચરીન શિેર કિે છ.ે છલેાં વરીસ-ત્રરીસ વષ્વમાં સવતંત્રતા મેળવવા અને ટકાવરી રાખવા 
માટ ેજયાં જયાં ખૂનખાર લડાઈઓ થઈ તે જગયાઓ — જવેરી કે ગોલન િાઈટસ, લેબેનન 
અને નસરરીયાનરી સરિદો, ‘વેસટ બૅનક’ વગેરેને વત્વમાનમાં, ઐનતિાનસક રરીતે ઊભાં થયેલાં 
પનવત્ર સથળો કિરી શકાય. છવેટ,ે અતયારનો સાઈનાઈ (Sinai) રણનો ભાગ કે જ ેઆ 
વષ્વના એનપ્લમાં ઇનજપ્ને પાછો આપરી દેવાયો છ,ે તે થશે ભનવષયનાં, શિાદતનાં જાત્રા 
સથાનો.

તેલઅવરીવ શિેર આંતરરાટિ ટ્રરીય વેપાર નવનનમય માટ ેખયાતનામ થયું છ;ે િાઈફા 
શિેર દહરયાહકનારાથરી શરૂ થઈ છકે પવ્વતોનરી ટોચ સુધરી નવસતરેલું છ ે અને સૌથરી 
સુંદર શિેર ગણાય છ;ે ઉત્તરમાં નિાહરયા શિેર અને છકે દનક્ષણમાં એલાત શિેર 
અમનચમનનરી સગવડોને કારણે સિેલાણરીઓમાં ખૂબ લોકનપ્યતા પામયાં છ.ે પણ ફકત 
મારા જ મતે નિીં, પણ સવ્વસામાનય બિુમતરી પ્માણે સવ્વશ્ેષ્ઠ નગર છ ેજરેસલેમ. એ 
ઇઝરાયેલનરી રાજધાનરી છ ેએટલું જ નિીં પણ એ ઇઝરાયેલના મુકુટમનણ સમાન છ.ે 
પ્વાસ પર નરીકળતાં પિેલાં જરેસલેમ નવશે થોડુ ંવાંચરીને ગઈ િતરી; પરંતુ તયાં ગયા પછરી 
અને એને જોયા પછરી લાગયું કે આ નગર ઘણાં કારણોને લરીધે અનદ્તરીય છ.ે

તયાંનરી પ્જા મુસલમાનો, નરિસતરીઓ અને યિૂદરીઓનરી બનેલરી છ.ે એ બધાં લગભગ 
સામંજસયથરી તયાં રિે છ.ે ત્રણેના ધમયોનો જાણે નત્રવેણરી સંગમ આ શિેરમાં થયેલો 
છ.ે મારો ધમ્વ તો વળરી ચોથો જ પણ જયારે આખું વાતાવરણ જ તરીવ્ર ધમ્વપ્ેમથરી 
ઊભરાતું િોય તયારે તેનરી અસર કોઈપણ વયનકતનાં મન અને હૃદય પર થાય જ. મારા 
સાંભળવામાં આવયું કે લગભગ દસ િજાર ભારતરીય યિૂદરીઓ ઇઝરાયેલમાં સથાયરી 
થયા છ.ે ગુજરાતરીઓ ઓછા પણ ખાસ કરરીને મરાઠરી અને કેરાલાથરી આવેલા યિૂદરીઓ 
વધારે પ્માણમાં છ.ે ઘણાં સાથે નોકરરી વગેરેમાં ભેદભાવવાળો વતા્વવ પણ થતો િશે. પણ 



એ લોકોને ઇઝરાયેલમાં જ રિેવું છ ેઅને યિૂદરી ધમ્વના બધા જ તિેવારો નનષ્ઠાપૂવ્વક 
પાળવા છ.ે.. આવું જ ધાનમ્વક ઝનૂન મુનસલમ ધમ્વમાં પણ ખરં જ. તેથરી દુનનયાના ત્રણ ત્રણ 
મિાધમ્વનરી ભૂનમમાં જઈને કશું જ ના અનુભવવું અથવા તયાંના રિેવાસરીઓને જરા પણ 
ના સમજવા તે પોતાના અને એમના પ્તયે અનયાય કરવા જવેું છ.ે

િંુ જરેસલેમ તયાંના ધમયો પ્નત ખેલહદલરી અને તેનરી પ્ાચરીનતા પ્નત આકષ્વણ 
સાથે ગઈ િતરી. અમદાવાદનરી જમે જૂના જરેસલેમનરી ચોતરફ પણ કોટ-કાંગરા છ ે
અને છ દરવાજા છ.ે છલેાં ચૌદ વષ્વમાં તયાં યિૂદરીઓનરી વસનત ઘણરી વધરી છ.ે ૧૯૪૮ 
થરી ૧૯૬૭ સુધરી તયાં યિૂદરીઓનો પ્વેશ નનષેધ િતો, કારણ કે જરેસલેમ જોડ્વનનરી 
આરબ સરકારના િાથમાં િતું. િવે શિેરનો નવસતાર કોટનરી દરીવાલોનરી પાર કયાંય સુધરી 
પ્સયયો છ.ે આસપાસના, ટકેરા કિેવાય તેવા પિાડો પર નવા વસવાટ બંધાવા માંડયા 
છ.ે જૂના શિેરમાંનાં યિૂદરીનાં રિેઠાણો જોડ્વનના લોકોએ ભાંગરીતોડરીને કે બાળરીને સાવ 
નટિ કરરી દરીધેલાં, તે ઇઝરાયેલરી સરકાર કલાતમક મયા્વદા અને લાગણરીશરીલતા સાથે 
ફરરી બંધાવરી રિરી છ.ે આનરી તુલનામાં, મુસલમાન અને નરિસતરી આરબોના રિેવાના 
નવભાગો સંકડાશવાળા, જૂના, ખખડધજ, ઝાડપાન વગરના અને ગંદકરીવાળા તેમજ 
નવચારસરણરીમાં ઘણો ફેર છ.ે જાતજાતનાં જહટલ કારણોને લરીધે જરેસલેમમાં બધરી 
જાનતઓનાં અંદરોઅંદર કે એકબરીજાંનરી સાથે છમકલાં વારંવાર થયાં જ કરે. એ જ છ ે
તયાંનું રોનજદંું જીવન. સૈનનકો રાતહદવસ શિેરમાં સતત ફયા્વ કરે.

જરેસલેમના નકશામાં ભાવપૂવ્વક આંગળરી ફેરવરીને એ રસતાનરી કલપના કરરી િતરી 
કે જનેા ઉપરથરી ઇસુ ખભા પર ક્રસૂ લઈને ચાલયા િતા અને જ ેદેવળમાં (Church) 
ક્રસૂારોિણ પામયા તયાં સુધરી પિોંચયા િતા. જમે ગોવધ્વનનરી પ્દનક્ષણા દરેક હિનદુ ફરે જ 
તેમ આ રસતે, ‘ઇસુનાં પગલાંમાં’ દરેક ભાવુક, પછરી તે ગમે તે ધમ્વનો િોય જાય જ. મેં 
માનયું િતું કે સાંકડો, ધૂનળયો રસતો િશે. પણ જોયું તો એ તો િતો બજારનો એક મુખય 
રસતો — Via Delorosa — લોકોથરી ભરચક, ઘોંઘાટથરી ભરેલો. જયાં જયાં ક્રસૂનાં ભાર 
અને વેદનાને કારણે ઇસુનો પગ લથડયો િતો તે જગયાઓએ ફકત નાનરી નાનરી તકતરીઓ 
જ મૂકેલરી છ.ે ધયાન ના રાખો તો નજરે પણ ના ચડ.ે આ રસતે ચાલતાં ઇસુનું મનન કરવું 
મુશકેલ. ના મન રિવરી જાય કે ના આંખોમાં લાગણરી-નવવશતાનાં પાણરી આવરી શકે. પણ 
દેવળમાં (Church of Holy Sepulcher) જ ેસથળે ઇસુએ પ્ાણ છોડયા તે વેદરી પાસે 
જતાં આપણો પ્ાણ પણ જરૂર તરફડરી ઊઠ.ે જ ેસપાટ પથથર પર મૃત શરરીરને ઉતારરીને 
ધોયું િતું તેને ભાનવકો શ્દાપૂવ્વક ચૂમે છ.ે દેવળનરી અંદર નરિસતરી ધમ્વનરી નભન્ન નભન્ન 
શાખાઓનાં દેવધર છ.ે ઇસુ તો એક જ -- એને ભજવાનરી રરીતો જુદરી જુદરી.



બજારમાં થઈને બરીજી હદશામાં જતાં ઓમરનરી મનસજદ આવે (Dome of the 
Rock). મુનસલમોના સથાપતયમાં જ ે લાક્ષનણક સૌંદય્વ અને સમૃનદ છ ે તેનાથરી નવભોર 
છ ે આ મનસજદ. મક્કા અને મદરીના પછરીથરી મુનસલમો માટ ે આ મિત્વનું જાત્રાધામ 
છ.ે નવશાળ અટિકોણરી ઇમારત, સોનેરરી ઘુમમટ, દરીવાલો પર નરીલ રંગનરી કપચરીઓનરી 
કારરીગરીરરી. કિેવાય છ ેકે જ ેપથથર પરથરી પયગંબર મિમમદ ઊડરીને સવગ્વ તરફ ગયા તે 
આદ્ય પાષાણ પર આ મિાન મનસજદ બાંધવામાં આવરી છ.ે પથથર પર દેખાતરી પગલાંનરી 
છાપ મિમમદનાં પગલાંનરી છ ેતેમ મનાય છ.ે બાજુમાં સિેજ નાનરી, રૂપેરરી ઘૂમમટવાળરી 
એલઅકસા મનસજદ છ.ે પાછળના ભાગમાં મોટો બગરીચો છ,ે જયાં જાત્રાળુઓ તેમજ 
પ્વાસરીઓ થાક ઉતારે, ઝાડના છાંયામાં બે ઘડરી શાંનતનો શ્વાસ લે. મનસજદનાં પિોળાં 
પગનથયાં પર ચડતાં-ઊતરતાં જાતજાતનાં લોકોને જાણે જોયા જ કરરીએ!

યિૂદરીઓનું જ ેપ્ાચરીન મુખય નસનેગૉન િતું તે તો લગભગ આખું જ જમરીનદોસત 
કરવામાં આવેલું. તેનું નવનનમા્વણ િજી થયું નથરી. તે જગયાએ બચેલરી રિરી છ ેપથથરનરી 
એક અધ્વચંરિાકાર કમાન. એનરી નજીકમાં એક ઊંચા નમનારા પરના ચાંદ-તારા દેખાય 
છ ે— તો બરીજા નમનારા પરનો ક્રસૂ નજરે ચડ ેછ.ે હકલામાંના નનરરીક્ષણ-નમનારા પરથરી 
આખા શિેરનરી રચનાનો ખયાલ આવે છ.ે

થોડ ેદૂર, એક મકાનમાં, ઇસુએ જયાં છલેું ભોજન લરીધેલું તે સાદાઈપૂણ્વ ઓરડો 
છ.ે ઓરડો ખાલરી છ,ે એ પ્સંગનું ટબેલ રહું નથરી. જયાં િજારો વષ્વ જૂનાં પથથરો, 
ગુફાઓ, દેવળો, કબરો, વૃક્ષો આંગળરી ચીંધરી ચીંધરીને બતાવવામાં આવતાં િોય તયાં એ 
બધાંના પુરાણત્વનરી સચચાઈ નવશે શંકા કરરી પણ કેમ શકાય?

શિેરના પનશ્ચમ ભાગમાં, યિૂદરીઓના જીવનના મજજાતંતુ જવેરી ‘નવલાપનરી દરીવાલ’ 
(Wailing Wall) છ.ે તયાં પ્ાથ્વના થાય; અંતગ્વત દુ:ખનાં આંસુ સરાય; દૈવરી શનકતને 
ફહરયાદો થાય; કાગળનરી કાપલરીઓમાં, ગુમાવેલાં નપ્યપાત્રોને લખેલ સંદેશા દરીવાલનરી 
તડોમાં ભરાવાય. પુરષો અને સ્તરીઓના પ્ાથ્વનાના નવભાગો વચમાં સાંકળો બાંધરીને જુદા 
રાખવામાં આવયા છ.ે દરીવાલના ચોગાનમાં પ્વેશ કરવાનરી બધરી જ જગયાઓએ સૈનનકોનો 
પિેરો િોય છ.ે ધારે તે વયનકતના િાથમાંનરી વસતુઓનરી તપાસ એ લોકો કરરી શકે છ;ે 
પરદેશરીઓ કે પ્વાસરીઓ માટ ેએમના પાસપોટ્વ જોવાનરી માગણરી કરરી શકે છ.ે અલબત્ત, 
આ બધા કોઈપણ જાતનરી ધમાલ થતરી અટકાવવા માટનેા પ્યાસો છ.ે

શિેરનરી દરીવાલનરી બિાર, દનક્ષણ તરફ ઓનલવનો પવ્વત (Mount of Olive) 



છ.ે જયાં જુડાસે ઇસુનો નવશ્વાસઘાત કરેલો તે દેવળ છ.ે મનાય છ ેકે આ પવ્વત પરથરી 
દુનનયાના તારણિાર (Messiah) ઊતરરી આવશે. એના ઢોળાવો પર િજારો વષ્વ જૂનાં 
ઓનલવનાં વૃક્ષો અને પ્ાચરીન કબરો છ.ે પવ્વતનરી ટોચ પર એક અવા્વચરીન િૉટલે પણ 
બંધાઈ છ.ે આવરી પનવત્ર જગયાએ આવું છરીછરાપણું જરેૂસલેમના ઘણા રિેવાસરીઓ માટ ે
ઘણું દુ:ખજનક છ.ે

જરેસલેમનાં કેટલાંક પુણયધામોનું આ જાણે ઉપરછલું વણ્વન થયું િોય તેમ લાગયા 
કરે છ.ે તયાં ધાનમ્વક, ઐનતિાનસક, સામાનજક, રાજનૈનતક અને ભૌગોનલક જ ે વૈભવ 
છ ેતેને વણ્વવવા કરતાં માણવો, સમજાવવા કરતાં સમજવો સિેલો છ ેઅને જરૂરરી છ.ે 
તેથરી જ મારા મતે જરેસલેમને જોવા જવું તે એક તરીથ્વસથળનરી જાત્રા કયા્વ સમાન જ છ.ે 
તયાંનું બધું જ પસંદ ના પણ આવે. જમે કે તેના કોટનરી દરીવાલો, દરવાજા અને શિેરનાં 
મિત્વનાં મકાનો પર રોજ રાતે રોશનરી થાય છ ેતે બિુ જ અજુગતાં અને અરનચકર 
લાગે છ.ે નવરી નવરી, આધુનનક શૈલરીનરી ઊંચરી િૉટલેો બંધાય છ ેકે જનેો શિેરનાં જુગ જૂનાં 
બાંધકામો સાથે સમનવય નથરી મળતો... છતાં, જરેસલેમ મનમાં જ ેભાવના, જ ેઉત્તાપ 
ઉતપન્ન કરે છ ેતેને આ બધ અદ્યતનતા અને વત્વમાનતા સાથે સંબંધ નથરી. એને સંબંધ 
છ ેમનુષયના મનના આહદપણા સાથે... સત્વનાં ઊંડા સંવેદનો સાથે.

જરેસલેમને જોયા અને જાણયાનો નનજાનંદ એ પ્થમ ક્ષણથરી જ શરૂ થઈ જાય છ ે
અને િંમેશાં મન પર છવાયેલો રિે છ.ે

J

રજશયાનારં બે મિાનગર

કયું હક્રયાપદ આપવું આ વાકયને? એક અજબગજબનો દેશ — િતો? નથરી 
રહો? નથરી? ફરરી કયારેય નિીં િોય?

આવરી જહટલ થઈ ગઈ છ ેિકરીકત એને માટનેરી. એ દેશ તે વષયોનાં વષયોથરી ‘લોખંડરી 
પડદા’ પાછળ રિેલો મિાદેશ સોનવયેત યુનનયન. એનું આખું નામ તો યુ.આર.એસ.આર. 



— એટલે કે ‘યુનાઈટડે સટટેસ ઑફ સોનવયેત રનશયા’ થાય. પણ બોલચાલમાં સોનવયેત 
યુનનયન કે યુ.એસ.એસ.આર. જ વપરાય. છતાં, અગણય લોકો એને ‘રનશયા’ તરરીકે જ 
ઓળખે છ.ે એ મોટરી ભૂલ કિેવાય, કારણ કે ‘રનશયા’ ખરેખર તો એનાં રાજયોમાંનું એક 
— છ,ે િતું, નથરી... વગેરે.

સોનવયેત યુનનયનનો ભૂતકાળ તો એટલો દૂરથરી દૂર શરૂ થાય છ ેને નવગતોથરી 
એટલો તો ભરેલો છ ેકે એના પરનું ઢાંકણું ના ખોલરીએ તે જ સારં છ.ે વળરી, એ ખોલવા 
જટેલું મારં ગજુ ંપણ કયાં? પણ બનયું એવું કે ત્રણ અઠવાહડયાં તયાંનાં કેટલાંક રાજયોમાં 
ફરરીને સોનવયેત યુનનયનથરી ઘેર પાછરી જવા િંુ નરીકળરી એને પછરીને જ હદવસે, એના 
ઇનતિાસનું એક નવું જ પાનું કશરી જુદરી જ વાત-નવગતથરી, સાવ અચાનક ભરાઈ ગયું. 
એ હદવસે, દસકાઓથરી કડક શાસન કરતરી આવેલરી એનરી સામયવાદરી સરકારનું પતન 
થયું — ખરેખર, સાવ અચાનક. સવારના પિોરથરી સૈનનકો ને સેનાપનતઓ િનથયાર અને 
ટનૅકો લઈને મૉસકોના રાજમાગયો પર નરીકળરી પડયા અને ગૉબા્વચેવનરી સરકારને ઉથલાવરી 
પાડરી. તે જ વખતે, જ ેમોટો એક દેશ િતો તેના ‘ટકુડટેકુડા’ થઈ ગયા. દરેક રાજયે 
પોતપોતાનરી સવતંત્રતા જાિેર કરરી અને દેશનું નબરૂદ અપનાવરી લરીધું. રનશયા પોતે પણ 
એક મોટુ ંરાજય મટરીને એક દેશ બનયું. એના ઊંડ ેઊંડનેા તળ ભાગોમાં વસતરી ગરરીબ 
ખેડતૂપ્જાને આ ફેરફારનરી જાણે ખબર ના પડરી, કારણ કે એમનાં જીવનમાં કયાં કશું 
બદલાવાનું િતું? પણ શિેરના લોકોનાં જીવન ચોવરીસ કલાકમાં ઘણરી રરીતે બદલાઈ ગયાં.

ઐનતિાનસક રરીતે જુઓ તો જરૂર એમ કિરી શકાય કે સોનવયેત યુનનયનના 
સામયવાદરી મિાસામ્ાજયના છલેામાં છલેા હદવસે િંુ તયાં િતરી! નવાઈ તો એ છ ે કે 
અમને પ્વાસરીઓને કે તયાંનરી પ્જાને જરા પણ ગંધ આવરી નિોતરી. ૧૯૯૧ના ઑગસટનરી 
આ વાત છ.ે ઘણાં વષયો પિેલાં િંુ સોનવયેત યુનનયન ગઈ િતરી પણ તયારે કેવળ મૉસકો 
જ જોયું િતું. તેથરી ફરરીથરી એ દેશનો વારો કાઢયો િતો. એ સમયે િજી તયાં એકલાં ફરવું 
મુશકેલ િતું. ફકત જોખમનરી જ દૃનટિએ નિીં પણ તયાં પ્વાસરીઓના સમૂિોનરી જ સગવડ 
સાચવવાનો ધારો બનેલો િતો તેથરી. સત્તાવાર રરીતે, દસતાવેજી કામ માટ ેગયેલાં બે કે ત્રણ 
જણને િોટલેોના રૂમ મેળવતાં, તયાંના ભોજનખંડોમાં ટબેલ મેળવતાં પડતરી તકલરીફો નવષે 
મેં વાંચયું િતું. વળરી, ભાષા જુદરી ને આપણે રહાં નનરાનમષ. તેથરી નયૂયૉક્વથરી િંુ એક જૂથમાં 
જોડાઈ િતરી. આમ છતાં ખાવામાં પડલેરી તકલરીફોનરી તો શું વાત કરવરી!

મૉસકો શિેરનું નવમાનમથક મારરી યાદદાસતમાં િતું : લરીલરી ધરતરી, સાવ સપાટ, 
ચમકતું થોડુ ંપાણરી અને મથકનરી આસપાસ ગાઢ જગંલો િતાં. િવે તો ઘણાંયે સાફ કરરી 



નંખાયાં છ.ે તયાંથરી શિેરમાં જતાં ખાસસરી વાર લાગરી — લગભગ કલાક જટેલરી. પણ 
પિોળો, સરસ રસતો િતો. ચંરિ પૂનમનો િતો, આકાશમાં ઊંચે િતો અને બસમાં િંુ 
બેઠલેરી એ તરફ િતો!

િોટલેમાં પિોંચતાં તો જોયું કે ખૂબ નવસતૃત પ્વેશનવભાગ ઝાકઝમાળ િતો અને 
લોકો — જાપાનરી, યુરોપરી, મધયપૂવગીય પ્વાસરીઓથરી ભરપૂર િતો. જાણે રાત િજી પડરી 
જ નિોતરી. મોટરી, ગોળ ફરતરી સરીડરી ને ચોતરફ મૅઝેનનન સતર પર દુકાનો, પરીઠુ,ં ચોવરીસ 
કલાક ખુલરી બૅનક, સ્તરીઓના િેરડટ્રસેર, નવહડયોિૉલ વગેરે.

મૉસકોનો સૌથરી અગતયનો ને પ્વાસરીઓને સૌથરી વધારે રસપ્દ લાગતો િોય છ ે
તે ભાગ એટલે ‘રૅડ સકવેર’. પથથરોથરી જડલેો અનત નવશાળ નગરચૉક. એનરી અગતય, 
એનું આકષ્વણ અને એનું જાજવલય કયારે પણ ઓછુ ં નિીં થવાનું. એનરી ચારે તરફ 
અસાધારણ દેખાવવાળરી ઇમારતો છ.ે બસો ઊભરી રિે તયાં સામે જ છ ેસૅનટ બેઝલનું 
કૅનથડટ્રાલ. સોળમરી સદરીમાં ‘આઈવાન ધ ટહૅરબલ’ તરરીકે ઓળખાતા ઝાર રાજાએ એ 
બંધાવેલું. લાક્ષનણક ‘ડુગંળરી’ના આકારના નવ ઘુમમટ એના પર શોભે છ.ે બિારથરી એ 
બધા રંગરંગરીન નચતરાયેલા છ,ે તો અંદર દરીવાલોથરી છત સુધરી, નરિસતરી ધમ્વને લગતરી 
કથાઓ નનરૂપતાં નચત્રો કરાયેલાં છ.ે ભુલભુલામણરી જવેરી રરીતે અંદરનરી રચના છ.ે 
કેટલાક ઓરડામાં ધાનમ્વક કાષ્ઠનચત્રો િતાં. એમને ‘સાચવવા’ બેઠલેરી વૃદાઓમાંનરી એક 
નરીચું જોઈને વાંચતરી િતરી; બરીજી પ્ાથ્વનામાં જોડલેા િાથ ખોળામાં મૂકરી ઊંઘરી ગઈ િતરી. 
પ્વાસરીઓનરી આવનજાવનનરી એમને કશરી પડરી નિોતરી.

બરીજી તરફ છ ેનવખયાત ‘ગુમ’ હડપાટ્વમેનટ સટોર. બિાર અને અંદરથરી સથાપતયનરી 
રરીતે જોવા જવેો છ.ે લોકોનરી ભરીડ ઘણરી. અંદર ભાગ પાડલેરી નાનરી નાનરી દુકાનો. વસતુઓ 
કશરી ના િોય એમ પણ બને. દેશનરી આનથ્વક નસથનતના ઠકેાણાં તયારે પણ ન િતાં. બળ 
ને બળજબરરીનરી રરીતે સોનવયેત યુનનયન બિુ સત્તાવાન કિેવાય, પણ જનસાધારણનાં 
જીવન બિુ અપૂરતાં. ચાદર-ગલેફનરી દુકાનમાં સૌથરી વધારે ટોળાં િતાં. ‘ગુમ’માંથરી કશું 
ખરરીદ્યું — એમ સંતોષ થાય તેથરી એક િાટડરીમાંથરી મેં એક સાબુ ખરરીદ્યો!

ચૉકનરી દૂરનરી તરફ એક સંગ્િાલયનું મકાન દેખાય. ફોટો લેવાનું તરત મન થઈ 
જાય એવું સરસ. ધયાન ખેંચાયેલંુ રિે કાળા સંગેમરમરથરી બનાવેલરી, લૅનનનનરી સમાનધનરી 
તરફ. લશકરરી ગણવેશ પિેરેલા સૈનનકોનો પિેરો તયાં િરદમ રિે છ.ે પાછળ લોકનેતા 
સટાનલન, બ્ેઝનેવ અને ગાગાહરન વગેરે દફનાવાયેલા છ.ે એ બધું જોવા માટ ેલાઈનો 



થયેલરી િતરી — શાળાનાં નવદ્યાથગીઓ, ગામડથેરી આવેલાં રનશયનો ને પ્વાસરીઓનરી. એ 
લાઈનમાં ઊભાં રિરી લૅનનનના સમાનધસથાનનરી અંદર જવા જટેલો સમય અમારરી પાસે 
ન િતો.

એનરી પાછળનરી ઊંચરી દરીવાલો કોટ ને કાંગારાનરી ઊંચે થઈને દેખાતા િતા, કેમનલનનાં 
સોનેરરી ઘુમમટો, વૃક્ષો ને નમનારા. ક્રમેનલન એટલે તઝાર રાજાઓનું ધનસંપનત્તમંહડત 
નનવાસસંકુલ ને આધુનનક રનશયાનું ‘લાલ લાલ’ હૃદય. એમાંના કુલ વરીસ નમનારાઓમાંના 
પાંચ ઉપર સામયવાદના પ્તરીક લાલ તારા લગાવેલા છ.ે દૂરથરી, પાસેથરી, દરીવાલોનરી 
પાછળથરી, મૉસકવા નદરીને તરીરેથરી — જયાંથરી જુઓ તયાંથરી ક્રમેનલનનરી ઝાંખરી તો સુંદર જ 
થાય. પણ એના પહરસરનરી અંદર ગયા પછરી તો એનું વણ્વન કરવું પણ કહઠન છ.ે

ક્રમેનલનનો ઇનતિાસ એટલે મૉસકો અને આખા રનશયાનો ઇનતિાસ. ૧૧૨૮માં એનું 
ક્ષેત્રફળ સાત એકર જટેલું િતું, આજ ેનસત્તેર એકર જટેલું િશે. િવે તયાં રાજકારણરીય 
કોઈ રિેતું નથરી પણ સોનવયેત યુનનયનના વડા અને રનશયા રાજયના વડા સાથે દુનનયાના 
નેતાઓનરી મુલાકાતો યોજાય છ ેઅને કળાકૃનતઓથરી ખચરીત દેવળો છ.ે બધાં ૧૫મરી 
સદરીનાં નવરચન છ ેઅને બરીજાં કેટલાંય મિત્તાનાં નચહ્ — દેશનરી મોટામાં મોટરી તોપ, 
લોખંડમાં ઢાળેલો મોટામાં મોટો ઘંટ!

મૉસકવા નદરીમાં િોડરી ધરીમરી ગનતએ જાય છ.ે પ્જાજનો કરતાં વરીસ-પચરીસ ગણા 
પૈસા આપરીને અમે સિેલ લરીધેલરી. ગૉકગી પાક્વમાં ઉજાણરી કરવા કેટલાંયે કુટુબંો આવેલાં. 
ઝાડ, પાન, ઘાસ, નાનું તળાવ, નનરાંત મળે એવો પહરસર. ખૂબ મોટા ચગડોળમાં ચડરીને, 
બરીક લાગે તોયે આંખો ખુલરી રાખરીને દૂર સુધરીનો પહરસર જોયેલો. આ મૉસકો નગર, 
પિેલાં જોયેલા કોઈ પણ શિેરથરી વધારે સવચછ છ ેઅને વધારે ભવય છ.ે એનું મુખય 
પુસતકાલય ૧૯મરી સદરીમાં બંધાયેલું ને દુનનયાનું ત્રરીજા નંબરનું ગણાય છ.ે લંડનનરી 
નબ્હટશ લાઈબ્ેરરી અને વૉનશંગટનનરી લાઈબ્ેરરી ઑફ કાઁગ્ેસ પછરી. મિાન લેખક ટૉલસટૉય 
જયાં નશયાળો ગાળતા તે મૉસકોમાં િજી ત્રણસોએક દેવળ િશે. ઉપરાંત, સત્તર જટેલરી 
ફૅકલટરીઓમાં પરોવાયેલાં ત્રરીસેક િજાર નવદ્યાથગી સંખયાવાળરી યુનનવનસ્વટરી નવશ્વનવખયાત 
છ.ે નવજ્ાનનરી શાખાઓ અને તબરીબરી નવદ્યાના અભયાસ માટ ેતો તયાં દુનનયાભરમાંથરી 
નવદ્યાથગીઓ આવે છ.ે

મૉસકોનરી એક વધુ અજાયબરી તે તયાંનરી ભૂગભ્વરેલ છ.ે ૧૯૩૫માં શરૂ થઈ તયારે 
એનાં પાંચ સટશેન િતાં. આજ ેબસો હક.મરી.ના એના પ્સતારમાં ૧૩૦ સટશેન છ.ે મોટા 



ભાગનાં સટશેનો જાણે ભૂસતરનરી નરીચેના મિેલો જોઈ લો. કપચરીનરી રમય કળાકૃનતઓ, 
આરસના સતંભો, ઝુમમરો. જનેાં ઘણાં વખાણ સાંભળ્ાં િતાં તે ભૂગભ્વ નવસતારમાં મેં 
ઘણા આંટા માયા્વ! નવ જુદરી જુદરી ટટ્રનેલાઈનો છ ે— દરેક નકશામાં જુદા રંગોથરી દશા્વવાય 
છ.ે દરેક સટશેનના સુશોભનનું નવષયવસતુ પણ જુદું િોય છ ે— નવમાન, ફુગગા, ફૂલ, 
પંખરી, બરફ ઇતયાહદ.

એક નાટયગૃિનરી અંદરનરી નાનરી એક દુકાનમાંથરી મને એક અમૂલય ચરીજ મળરી 
ગઈ — દોઢ બાય અઢરી ઇંચના, નપત્તળના એ ચકતા પર ઇશુ નરિસતના જીવનનરી બાબતો 
તથા પ્ાચરીન નસહરનલક નલનપ કોતરેલાં િતાં. બસોથરી પણ વધારે વષયો જૂનું એ ચકતું િોઈ 
બધું થોડુ ંઘસાઈ ગયેલું િતું. આટલું પ્ાચરીન અને એક ધાનમ્વક નચહ્, મારરી નજર એના 
પર જ પડરી. અપ્ાપય, અલભય વસતુ. વળરી, એનરી હકંમત નજીવરી િતરી. તરત મેં એ ખરરીદરી 
લરીધું. પ્ાચરીન, ધાનમ્વક નચહ્ સોનવયેત યુનનયનનરી બિાર લઈ જવાનરી મનાઈ છ ે— એ 
જાણ િતરી. તેથરી મનને મેં તૈયાર કરવા માંડલેું પણ કસટમસમાં એ પકડાયું નિીં. એ મને 
જ મળે, એ નનનમ્વનત િતરી. ઘેર આવયા પછરી, ખૂબ આદરપૂવ્વક મેં એને તુલસરીના મણકા 
અને રરિાક્ષ સાથે સુંદર રરીતે ગાંઠયું. એ િારને પિેરં તયારે એ ચકતું મારા હૃદય સરસું 
રિે છ.ે એ મને પ્ાપ્ થયું એને મારં બડભાગય સમજુ ંછુ.ં

મૉસકોનરી વાત પતાવતાં પિેલાં આબા્વત સટટ્રરીટનો ઉલેખ કરરી લેવો જોઈએ. શિેરના 
જૂના ભાગમાં એ આવેલરી છ.ે તયાંના કલાકારો, માગ્વગાયકો વગેરે તથા પ્વાસરીઓ માટ ે
એ નપ્ય ગલરી રિરી છ.ે િવે તો ખૂબ ભરીડ રિે છ ેતયાં અને નખસસાકાતરઓનો ડર. નજપસરી 
જાનતનાં હકશોર-હકશોરરીઓ તો પ્વાસરીઓ ઉપર તૂટરી જ પડ ેછ ેને નસફતથરી એમને લૂંટરી 
લે છ.ે એવાં છોકરાંના મેં જોયેલાં ટોળામાં એક છોકરરી દેખરીતરી રરીતે જ આગેવાન જવેરી 
િતરી. બસનરી સામે એ કૂદરી, નાચરી, નખરાં કરરીને ઊભરી રિરી, ચાળા પાડતરી રિરી. એના 
કપાળ પર ચાંદલાનરી જગયાએ બે છૂદંણાં િતાં. એ દેખાતરી િતરી સુંદર, પણ એ ને બરીજાં 
બધાં િતાં સાવ લઘરવઘર, ગંદાં, બેફરીકરાં, તોછડાં.

મૉસકોનું ટટ્રનેસટશેન ખૂબ મોટુ ંછ ેપણ અમે અંદર ગયાં નિીં. બિારથરી જ, અંધારામાં 
થઈને, ઉબડખાબડ રસતે ખુલા પલૅટફૉમ્વ પર પિોંચયાં. ટટ્રને ઊભરી જ િતરી. પૉટ્વરને પૈસા 
ડૉલરમાં જોઈતા િતા. કિે, “રૂબલસ તો નકામા છ.ે” બબબે જણ માટનેા કમપાટ્વમેનટ 
સરસ ને ચોખખા િતા. મને તો સરસ ઊંઘ આવરી ગઈ!

સવારે આઠ વાગયે લૅનનનગ્ાડ આવરી પિોંચયું. શિેરનરી વચમાં આવેલરી િોટલે 



આસટોહરયા આખા પ્વાસનરી સૌથરી સરસ િોટલે િતરી. સવારનો નાસતો તયાં ઠરીક મળતો 
િતો — પૉહરજ, પાઉંરોટરી, કૉફરી. પણ જમવાનું બિુ દુ:ખદાયક િતું. મારે માટ ે તો 
પહરનસથનત લગભગ બધે આવરી જ રિેલરી.

નપટર ધ ગ્ેટ દ્ારા વસાવેલું આ સુંદર શિેર ૧૭૦૩માં દેશનું પાટનગર િતું. 
૧૯૧૪માં જમ્વન નવજતેાઓએ એનું નામ પેટટ્રોગ્ાડ કયુું. ૧૯૧૮માં સરકારે રાજધાનરી 
મૉસકોમાં ખસેડરી. પણ િંમેશાં અને િજી સુધરી એ મિત્વનું સાંસકૃનતક, આનથ્વક ને 
રાજકારણરીય કેનરિ રહું છ.ે પ્જાનો ૭૦X ભાગ એનું નામ ‘લૅનનનગ્ાડ’માંથરી બદલરીને 
‘સેનટ નપટસ્વબગ્વ’ કરવાના મતનો િતો. સામયવાદનરી પડતરીનરી સાથે જ એ ઇચછા પૂરરી 
થઈ ગઈ.

આ શિેરમાં એક મનસજદ, બે યિૂદરી મંહદર અને ત્રરીસ જટેલાં કાય્વરત દેવળ છ.ે 
સેનટ નનકોલસ નગરદેવ છ.ે એમનું ચચ્વ િંમેશાં ખુલું રિે છ.ે ખૂબ સુંદર સથાપતય છ ે
એનું. બિારથરી ભૂરં, સફેદ અને કારરીગરીરરીથરી યુકત. અંદર જુઓ તો સોનેરરી રંગેલરી 
ફ્ેમો, દેવતાનાં પૂતળાં, સળગતરી મરીણબત્તરીઓ, પ્ાથ્વના ચાલુ િતરી. કફન જોઈને લાગયું કે 
મૃતાતમા માટ ેપ્ાથ્વના થઈ રિરી િતરી. ઘણરી પૂજા ને કમ્વકાંડ આપણાંમાં િોય છ ેતેવાં લાગે. 
બિારના બગરીચામાં ઘણાં ઝાડ િતાં. ઝાડનરી ઉપર પારેવાં અને નરીચે પીંછાં પડલેાં િતાં. 
વૃદ સ્તરીઓ ભરીખ માગતરી િતરી, યુવકો નાનરી ચરીજો વેચતા િતા, નાના છોકરાઓ ચૉકલેટ 
કે ચયુઇંગ ગમ માગતા િતા.

નનવા નદરીને તરીરે વસેલું આ શિેર અતરીવ સુંદર છ.ે એના વિેણના બેતાલરીસ 
જટેલા ટાપુઓ પર શિેર નસથત છ.ે યુરોપનરી સૌથરી ઝડપરી, સૌથરી ઊંડરી ગણાતરી નનવાનું 
પાણરી િંમેશાં ઠડંુ ંજ રિે છ.ે નિેરો થઈને એ શિેરમાં ફરરી વળેલરી છ.ે એના પર ૩૨૨ તો 
પુલો છ.ે બન્ને હકનારાઓ પર ભવય પ્ાસાદોનરી િારનરી િાર છ.ે આછા કમનરીય રંગોથરી 
એ બધા નનખરરી ઊઠલેા છ ે— આછો ગુલાબરી, આછો લરીલો, આછો પરીળો. ઉપરાંત, 
સુશોભનરીય, સથાપતય. શિેરના નામ માટ ેખેંચાખેંચ થતરી રિરી િશે પણ સૌંદય્વમંહડતતા 
માટનેરી એનરી ખયાનત સદાકાળ સાથ્વક બનરી રિરી છ.ે હિલોળા લેતરી નદરી અને એના પરનરી 
શાનદાર પ્ાસાદપંનકતનું દશ્વન ખૂબ સુભગ િતું.

નજીકમાં આવેલો ‘પૅલૅસ-સકૅવર’ લૅનનનગ્ાડમાં બિુ મોખરાનંુ સથાન છ.ે દેશના 
ઇનતિાસનરી ત્રણ ક્રાંનત તયાંથરી જ આરંભાયેલરી. એમાં ખોડાયેલા, ગ્ેનાઈટનો બનેલો 
‘ઍલૅકઝાનડર સતંભ’ દુનનયામાં લાંબામાં લાંબો ગણાય છ.ે નૅપોનલયનના નવજયના માનમાં 



૧૮૧૨માં એ બનાવાયેલો. ‘નૅવનસક પ્ૉસપૅકટ’ નામનો શિેરનો જૂનામાં જૂનો રસતો છ.ે તયાં 
દુકાનો જ દુકાનો અને લોકોનરી ખૂબ જ ભરીડ. શિેરના મોટા બધા જ રસતાઓ પિોળા છ ે
અને જયાં ને તયાં મોટા ઘેઘૂર વૃક્ષો છ.ે શિેરનાં બાગબગરીચાઓ અને રસતાઓનાં નામોમાં 
પુનશકન, ટૉલસટૉય, દૉસતોવનસક વગેરે પણ જોવા મળરી જાય. એક નવભાગમાં એ બધાનરી 
કબરો પણ મોજૂદ છ.ે દેશનરી સૌથરી જાણરીતરી લૅનનનગ્ાડ યુનનવનસ્વટરી મોટા નવસતારમાં 
ફેલાયેલરી છ.ે લાલ અને સફેદ રંગેલું, એના વિરીવટરી ખાતાનું મકાન શિેરમાં સૌથરી જૂનું 
ગણાય છ.ે ચૌદ િજાર જટેલાં નવદ્યાથગીઓનરી સંખયામાં પરદેશથરી આવરીને ભણતાં િજારેક 
નવદ્યાથગીઓ પણ ખરાં. ઓિો, આખા શિેરમાં કેટલાંયે સમારકો અને કેટલાંયે નશલપ. ધયાન 
અને નજર એવાં તો ગૂંચવાઈ જાય કે કયાં જોવું ને કયાં ના જોવું!

લૅનનનગ્ાડમાં મયુનઝયમોનો પાર નથરી — રનશયન સાહિતય, પ્ાચરીનકળા, 
સમકાલરીનકળા, ખનરીજતત્વ, ઇનતિાસ, ધાનમ્વકકળા વગેરે પ્દનશ્વત કરતાં સંગ્િાલયો. 
એ સવદેમાં મુકુટમનણ જવેું નવશ્વનવખયાત સંગ્િાગાર તે ‘િનમ્વટજે’ છ.ે શિેરના પાંચ 
પ્ાસાદમાંના બેનરી અંદર િનમ્વટજેનો અખૂટ કળાભંડાર વસાવાયેલો છ.ે બસો ને બસો 
ભરરીને લોકપ્વાસરીઓ એ જોવા આવે. મોટુ ંએટલું અને એમાંનો ખજાનો એટલો કે દસમા 
ભાગનું પણ ના જોવા મળે.

િનમ્વટજેમાં અંદર જતાં જ બૂટ-ચંપલનરી ઉપર કપડાંનાં મોજાં પિેરરી લેવા પડ ે
જથેરી ફશ્વને ઘસારો ના પિોંચે. સંગેમરમરનાં પિોળાં સોપાનો ચડરીને ઉપર જાઓ એટલે 
બસ, નચત્રો, નશલપો; કાચનરી ને ધાતુનરી ચરીજો. યુરોપરી, ચરીનરી, એનશયાનરી નવનવધ પ્કારનરી 
કળા સંચનયત થયેલરી છ.ે ઉપરાંત, પ્ાસાદનું પોતાનું આગવું સથાપતય — એના નવશાળ 
ખંડો, દરીવાલ પરના મુકુર, છત પરનું સુશોભન, સફહટકનાં મોટાં મોટાં ઝુમમર, બારરીક 
કારરીગરીરરીથરી યુકત પ્ાચરીન ફનન્વચર. કયાંયે ખાલરી જગયા જ નિીં. આંખને જરા પણ 
આરામ નિીં! િનમ્વટજેમાં કુલ દોઢસો ઓરડા છ.ે દરેકના બારણાનરી આસપાસનરી સોનેરરી 
ભાત પાછરી જુદરી. અરે, લાકડાના ફશ્વનરી અંદર રચેલરી ભૌનમનતક આકૃનત પણ દરેક 
ઓરડામાં જુદરી! આખા આ પ્ાસાદદ્યમાં સવ્વત્ર સતત સમારકામ ચાલતું જ રિે છ.ે 
બરીજાં નાનાં મકાન પણ, વધારે કળાકૃનતઓ સમાવરી શકાય તે માટ ેતૈયાર થઈ રહાં છ.ે 
એ પછરી ફરરી લૅનનનગ્ાડ કે સેનટ નપટસ્વબગ્વ જવું પડશે.

િનમ્વટજે નવષે મારરી ડાયરરીમાં તો મેં પાનાં ભરરીને લખયું છ.ે એવરી જ રરીતે, જ ેબરીજા 
બે પ્ાસાદો જોયા િતા એમને માટ ેપણ પાનાં ભયાું છ.ે પણ જમે એમનરી અંદરનરી બધરી 
કળાકૃનતઓ અને કળામય નવગતો જોવરી મુશકેલ છ ેતેમ વણ્વવવરી પણ મુશકેલ છ.ે અંદરથરી 



અને બિારથરી આ ઇમારતોનાં પહરમાણ જ એવાં નવપુલ છ ે— ૧૦૧૬ ઓરડા, ૧૧૨ 
સરીડરીઓ, રોજના પાંત્રરીસ િજાર પ્ેક્ષકો, લાખો નચત્રો, લાખો નશલપો, બે એકરના નવસતાર 
વગેરે વગેરે... કે વાંચતાં બધું કોઈ કાલપનનક કથા જવેું જ લાગે.

લૅનનનગ્ાડ ઐનતિાનસક શિેર છ ેને ડગલે ને પગલે ભૌનતક પ્માણો દ્ારા ઇનતિાસ 
તયાં છતો રિે છ.ે તારરીખ-તવાહરખમાં બિુ ના પડરીએ તો પણ ઇમારતો જોઈને જ 
૧૮મરી-૧૯મરી સદરીઓનરી જાિોજલાલરીનરી ઝાંખરી થાય. એવરી વધુ એક ઇમારત સેનટ 
આઈઝાક કૅનથડટ્રાલ છ.ે ૧૯મરી સદરીના મધયનાં વષયોમાં એ મિાદેવળ બંધાયેલું. કુલ 
૨૨ હડઝાઈનોમાંથરી આ ઝારે પસંદ કરેલરી. યુરોપથરી ૨૨૦૦ કલાકારોએ આવરીને એનરી 
અંદરનાં નચત્રો તથા કપચરીકામમાં મદદ કરેલરી. ચાર લાખ કેદરીઓને એના બાંધકામમાં 
કામે લગાડલેા. નવશ્વમાં મોટામાં મોટુ ં દેવળ આ છ.ે ચૌદ િજાર લોકો એમાં સમાઈ 
શકે છ.ે રોમનું ‘સેનટ નપટર’ અને લંડનનું ‘સેનટ પૉલ’ પણ આનરી આગળ નાનાં છ.ે 
૮૦૦ ચો.નમ.નો એનો ઘુમમટ ૩૦૦ નમ. ઊંચો છ.ે એનું અંદરનું શોભાકાય્વ કરતાં ચાર 
કલાકારોને બાર વષ્વ લાગેલાં. ઉપરનરીચે, આગળપાછળ બધું જાણે જોયા જ કરરીએ. 
બિાર નરીકળવાનું મન જ ના થાય.

સમય મળતાં ટવે પ્માણે િંુ એકલરી પણ શિેરમાં ચાલવા નરીકળરી પડલેરી. નદરીહકનારે, 
પ્ાસાદોનરી પાસે, પુલો પર, નગરચૉકમાં થતાં થતાં િંુ ઘણું ફરેલરી. ભૂગભ્વરેલમાં પણ 
આંટો મારરી આવરી પણ મૉસકો જવેા સટશેન અિીં નથરી. સાવ સાદાં છ.ે એક બાગમાં 
નનરંતર જયોત બળતરી િતરી. ૧૯૧૭-૧૮ના કોમરી યુદમાં મૃતયુ પામેલા યિુદરીઓ માટનેું 
એ સમારક િતું. એ જ વખતે એક નવું પરણેલું યુગલ તયાં આવયું ને તયાં ફૂલો મૂકયાં. એક 
નમનનટ પણ એ પછરી તયાં એ ઊભું ના રહું. ઊલટુ,ં મેં ઘણો વધારે સમય તયાં ગાળ્ો. 
લરીલા શાંત પહરસરમાં, સરસ તડકામાં પાસેનરી બેનચ પર િંુ બેઠરી.

દૂરથરી એક સરસ ચચ્વ દેખાતું રિેલું. એ તરફ િંુ પછરી ગઈ. એક નાનરી નિેર પર 
એ આવેલું િતું અને એના પર સમારકામ ચાલરી રહું િતું. અંદર ખૂબ સુંદર કપચરીકામ 
જોવા મળ્ું. બરીજો એક જ માણસ અંદર િતો. એ પ્ાથ્વનારત િતો અને ઇશુનરી પ્નતમા 
સામે ઊંચે એનરી નજર િતરી.

‘નૅવનસક પ્ૉસપૅકટ’ તયાં જ િતો. િંમેશ મુજબ તયાં ભરીડ િતરી. બેત્રણ દુકાનોમાં 
જરા ડોહકયા કયાું. બિાર એક ભીંતને અઢલેરીને કેટલાંક યુવાન નચત્રકારોએ કૃનતઓ 
વેચવા મૂકેલરી. મહરના નામનરી એક ઊંચરી છોકરરીનું કામ મને ગમયું ને મૉસકો-લૅનનનગ્ાડનરી 



મુખય ઇમારતો આલેખેલાં ત્રણ નચત્ર મેં ખરરીદ્યાં. બરીજી એક ગલરીને નાકે, રથયાત્રાનરી 
જાિેરાતના પોસટરનરી પાસે ઊભો રિરીને એક યુવક રનશયન ભાષામાં લખાયેલરી 
‘ઇસકૉન’નરી ચોપડરીઓ વેચતો િતો. એણે કહું કે આખા દેશમાં સો જટેલાં એમનાં 
કેનરિ િતાં. લૅનનનગ્ાડમાં તો ચારસો-પાંચસો ચેલા િતા ને ‘ગોનવંદા’ રૅસટૉરાં પણ િતરી. 
રથયાત્રામાં અઢરીસો-ત્રણસો લોકો જોડાશે એવરી ધારણા િતરી.

આમ એકલાં ફરવું મને બિુ સારં લાગયું. એકલરી ફરં, આમ તયાંના લોકો સાથે વાતો 
કરં તયારે મને થાય કે જાણે િંુ તે તે સથાનનરી પ્જામાં ભળરી ગઈ છુ ંને ખરેખર એ િોય 
છ ેમારા પ્વાસોનો ઉદ્દશે.

J

રોમારંચક નામો, રોમારંચક નગરો

નાનકડા એ નવમાનનરી અંદર ગયા પછરી પણ ઠડંરી લાગતરી િતરી. અંધારરી મોડરી 
રાતનો એ સમય િતો. મૉસકોના નવમાનમથકેથરી રાતે છકે બે વાગયે તો નવમાન ઊપડયું. 
અનગ્ન હદશા તરફ એ જવા માંડયું પછરી થોડા જ સમયમાં, પનશ્ચમે ચંરિનો પ્કાશ ઝંખવાવા 
લાગયો અને પૂવ્વમાં ઘેરો કેસરરી પટ્ટો દૃનટિગત થયો. તયારે નરીચેનરી ધરતરી િજી કથથઈ અને 
રેતાળ િતરી. રેતરીના પ્સતાર અને માટરીનરી ભેખડો વચચે એક નાનકડરી નદરી દેખાતરી િતરી. 
ઉઝબેહકસતાન રાજયનરી એ ભૂનમ િતરી. પછરીથરી લરીલાં ખેતરો અને રિેઠાણોનાં ઝૂમખાં 
દેખાયાં — જાણે કોઈ રણદ્રીપ ના િોય! નજીક આવતું જતું િતું તે શિેર િતું સમરકંદ.

નાનપણથરી જમેનાં નામ કોઈ અગમય રોમાંચના સંદભ્વ સાથે સાંભળ્ાં િતાં તે બે 
શિેરો — સમરકંદ અને બુખારા. િંુ મારરી નરરી આંખે, જીવતાંજીવત જોવા પામવાનરી 
િતરી. વાયકા તો એવરી િતરી કે સુંદરરીના એક તલ પર સમરકંદ ને બુખારા નયોછાવર કરરી 
દેવા બાદશાિો અને પાગલ પ્ેમરીઓ તૈયાર િતા. એ િશે કોઈ અજનબરી, અજીબોગરરીબ 
વકતનરી વાત ને છતાં એ જાણે સાચરી પડરી રિરી િતરી. નસરીબનરી બનલિારરી (અને વરનરી 
કૃપા) િતરી કે એ શિેરો મારા પર ‘નયોછાવર’ થઈ રહાં િતાં! ભારતનરી તવારરીખમાં 
આ પ્ાંત-પ્દેશનું બિુ અગતયનું સથાન છ,ે કારણ કે તયાંથરી જ આરંભ થયો આપણે 
તયાંનરી મુગલ બાદશાિતનો. આખો પહરસર પિેલેથરી જ દેખાતો િતો પણ ભારત જવેો. 



ફરતાં ફરતાં પણ કેટલરીયે વાર મને ભારત યાદ આવતું. તો સામે, તયાંના લોકો મને પણ 
ભારતરીય તરરીકે ઓળખરી જતા. રસતા પર અંધારં િોય તયારે પણ. જયાં જાઉં તયાં લોકો 
પૂછયા જ કરે, ‘હિનદુસતાનરી? હિનદુસતાનરી?’ પછરી બેગમ નિીં ને શાિજાદરી િોવાનો 
‘વિેમ’ ધારો કે મનમાં પેસરી જાય તો કોઈનો વાંક કિેવાય કાંઈ એમાં?

સમરકંદનરી ઉંમરનો નનણ્વય કરવા માટ ેએના પ્ાચરીન ‘આફ્ાનસઆબ’ નવભાગમાં 
િજી ખોદકામ ચાલુ જ છ.ે પણ ઍલૅકઝાનડર ધ ગ્ેટ ૨૫૦૦ વષ્વ પિેલાં તયાં ચડરી 
આવેલા. તયારે એનું નામ ‘મોરાકાનદા’ પડલેું. પછરી પનશ્વયન અને ૧૫૦૦ વષ્વ પિેલાં 
ટકગીશ સૈનયો આવયાં. ટક્વ લોકો સથાનનક પ્જા સાથે ઘણું ભળ્ા. ઉઝબેકરી ભાષા પણ 
ફારસરી અને તુકગી જબાનોમાંથરી જ નનપજી. પનશ્વયન લોકોએ તયાં પણ સૂય્વ અને અનગ્નનાં 
મંહદરો બાંધેલાં. આઠમરી સદરીમાં અરબરી નવજતેાઓએ ઇસલામનો પ્વેશ કરાવયો. મનસજદો 
બનાવરી, મદરસાઓ બનાવયા અને અરબરી ભાષા દાખલ કરરી. એ જ નલનપ પછરી તો 
કાયદેસર બનરી.

નવમરીથરી તેરમરી સદરી દરનમયાન સમરકંદ વેપારનું બિુ મોટુ ં કેનરિ રહું. કાચ, 
કાગળ, નસરૅનમક, જાજમો, ઊંટ, ઘેટાં વગેરેનું એ ધરીકતું બજાર િતું. ૧૨૨૦ના દસકા 
દરનમયાન, તયાં પિોંચરી ગયેલા મૉનગોલ શૂરવરીર, ક્રરૂવરીર, ચંનગઝખાને એમનરી ટવે પ્માણે 
તયાં પણ નવનાશ સજયયો. શિેરનરી ખાનાખરાબરી થઈ, પ્જાજનો ભાગરી છૂટયા. નતમુરલંઘ 
વયવસથા અને સુરનક્ષતતા પાછરી લઈ આવયા. સાતસો એક વષ્વ પિેલાં સમરકંદનું જાિેર 
કેનરિ એમણે ફરરીથરી બાંધયું, જ ે‘રેનજસતાન સકવૅર’ કિેવાય છ.ે તયાંથરી શરૂ કરરીને સૂય્વનાં 
હકરણોનરી જમે જતરી ગલરીઓ બનાવરી, નજીકમાં બજાર વસાવયું, આખા શિેરને એક 
ખૂબસૂરત જાજમના જવેું નવરચન બક્યું.

નતમુરલંઘના પૌત્ર ઉલુકબેગ છસો વષ્વ પિેલાં થઈ ગયા. એ ગનણતશાસ્તરી અને 
ખગોળજ્ િતા. એમણે શોધરી કાઢલેું કે પૃથવરી ગોળાકાર છ.ે સૌથરી પિેલરી વેધશાળા એમણે 
બાંધેલરી. હદલિરી અને જયપુરનાં જતંરમંતર તો પછરી આવયાં. અમેહરકા, ઇટાલરી અને 
જાપાનનરી વેધશાળાઓ સાથે આ ઉલુકબેગ વેધશાળાનરી એકબદતા નસદ કરવામાં આવરી 
છ.ે આમ તો, અતયારે તયાં મયુનઝયમ થયેલું છ.ે ઉલુકબેગ તથા બરીજા આહદ નવજ્ાનરીઓનાં 
રેખાનચત્રો લટકાવેલાં છ.ે છપપન વષ્વનરી ઉંમરના ઉલુકબેગનું ખૂન થયેલું. અનયત્ર આવેલરી 
એમનરી કબરનો ફોટો પણ તયાં જોવા મળતો િતો.

પંદરમરી સદરીમાં નવજ્ાન અંગેનો, તેમજ ઇસલામ નવષે ખૂબ અભયાસ થયેલો. ઘણાં 



પુસતકો લખાયેલાં. સત્તરમરી સદરીમાં સમરકંદમાં અનેક મનસજદો અને ધમા્વભયાસ માટનેા 
મદરસાઓ બંધાયેલા. આજના સમરકંદમાં આવા કોઈ મદરસા ચાલુ રહાં નથરી પણ 
અનગયાર જટેલરી સહક્રય મનસજદો જરૂર છ.ે એમાં એક નતલાકારરી મનસજદ અંદરથરી સોનેરરી 
છ.ે વરીસ વષ્વ પિેલાં એમાં ઘણું સમારકામ કરાયું િતું ને તયારે બે હકલો સોનું અંદર ઢોળ 
આપવામાં વપરાયું િતું. દરીવાલો પર વેલબૂટાનરી ‘આરાબેસક’ શૈલરીનરી ઝરીણરી હડઝાઈન 
અને નચત્રો િતાં. લોઢુ,ં તાંબું, કોબાલટ વગેરે ધાતુઓમાંથરી મેળવેલા રંગો વાપરેલા ટાઈલસ 
બિારનરી બાજુ પર િતા. દરીવાલો પરના રંગો પણ જુદાં જુદાં કુદરતરી ધાતુ તત્વોમાંથરી 
બનાવવામાં આવે છ ેકે જથેરી રંગ ટકરી રિે.

આ પ્દેશમાં ઋતુઓ અતયંત કઠોર િોય છ.ે લાંબો સમય રિેતા, વળરી થરીજી જતા, 
બરફ સાથેના નશયાળામાં આકરરી ઠડંરી; તો ઉનાળામાં પ્ાણઘાતક ગરમરી. અરે, મેં પણ 
તયાં ૧૧૦ ફેરનહિટ કે વધારે હડગ્રીનો અનુભવ કરરી લરીધેલો ને! ઝાડનરી છાયામાં ફરરીએ 
તો સિન થઈ જાય ને સાંજ પડયે સરસ ઠડંક પણ થઈ જાય — વષયો પિેલાં સરસ સૂકરી 
િવાવાળા અમદાવાદમાં થતરી િતરી તેવરી.

સમરકંદના લોકો શાંત, સંતોષરી, મળતાવડા લાગે છ.ે છોકરરીઓ તો િંમેશાં વાત 
કરવા આવે. જોકે અંગ્ેજી તો નામનું માંડ જાણે પણ ફોટા પડાવવાનો વાંધો ના લે. એક 
બિુ જ સુંદર બાનલકાએ સોનેરરી, લાક્ષનણક ચોરસ આકારનરી ટોપરી પિેરરી િતરી અને 
વાળને ઘણરી બધરી સેંરોમાં ગૂંથયા િતા. ફોટો પડાવવા માટ ેએ મેં કહું એ પ્માણે, સરસ 
નસમત સાથે ઊભરી રિરી ગઈ. બિુ ખુશ થયલરી. એનરી માતાએ ઇશારાથરી સમજાવયું ‘મારરી 
દરીકરરી છ.ે’ બદલામાં પૈસા કોઈ માગતું નથરી — બરીજા ગરરીબ દેશોમાં કરે છ ેએમ. એટલે 
આનંદરી ઉઝબેકરી ચિેરા વધારે વિાલ ઉતપન્ન કરે!

પિેલરી જ સાંજ ેિંુ ફરવા નરીકળરી િતરી. સથાનનક પ્જાનું જીવન જોવા મળ્ું િતું. એક 
ગલરીને નાકે એક માણસ માખણ વેચવા ઊભો િતો. સામે નાના ટબેલ પર મોટા પથરા 
જટેલું મોટુ ંલંબચોરસ માખણનું ગચચું િતું ને બાજુમાં વજન કરવાનો કાંટો િતો. એને 
િજી બિુ ઘરાકરી નિોતરી મળતરી. વિેલરી સાંજ ેિજી અવરજવર બિુ નિોતરી!

મારરી િોટલેમાં ત્રણ જુદરી જુદરી જગયાએ — આગલા વરંડામાં, પાછલા વરંડામાં 
અને અનગયારમા માળ પર ત્રણ વૃંદ સંગરીત વગાડરી રહાં િતાં, પણ ઉઝબેકરી લોકસંગરીત 
નિીં. િવે બસ, બધે બધાંને પનશ્ચમરી ‘પૉપયુલર’ મયુનઝક જ જોઈતું િોય છ.ે સામેના 
પિોળા રાજમાગ્વનરી પેલરી તરફ એક ભારતરીય કંસટટ્રકશન કંપનરી પાંચસો રૂમનરી, મોટરીમસ 



એક િોટલે બાંધરી રિરી િતરી. એના નામનું મોટુ ંપાહટયું વાંચેલું. નવાઈ પણ લાગેલરી. થોડા 
હદવસ પછરી બે ભારતરીય હકએવમાં મળરી ગયેલા. બન્ને સમરકંદનરી એ િોટલેના કામ 
માટ ેજ આવેલા. મને કિે, “તમે તયાં આવયા િોત તો સરસ ભારતરીય ભોજન અમે તમને 
જમાડત.” નોકર-રસોઈયા વગેરે બધરી વયવસથા કંપનરી સટાફ માટ ેકરરી આપે છ.ે ભોજન 
તો ઘણું ભાવયું િોત પણ એમ ને એમ િંુ કાંઈ જઈ ઓછરી ચડુ?ં

સોનવયેટ યુનનયનમાં મને ખાવા માટ ે ખાસસરી મુશકેલરી નડલેરી. ઉઝબેકરીસતાનમાં 
કાંઈક ઠરીક િતું. કયારેક કૂબરી, રીંગણ, ટમેટાંનું ભેગું શાક મળરી જતું, બાકરી તળેલા બટાકા 
ને કોરો ભાત ખાઈ ખાઈને િંુ કંટાળરી િતરી. ઉઝબેકરીસતાનમાં ‘નાન’ જવેું મળે તયારે નરમ 
સારં લાગે પણ તયાંનરી લાક્ષનણક ગોળ પાઉંરોટરી હદવસે હદવસે સૂકરી ને કડક થતરી ગયેલરી. 
પાણરી સાથે પણ પછરી તો એ ગળે ના ઊતરતરી! બેહકંગ સોડા નાખયો િોય ને કેવરી સૂકરી 
થઈ જાય એવરી િતરી. જાડા રોટલા જવેરી દેખાતરી, એ પાઉંરોટરી! પણ િોટલેના જમવાના 
ખંડમાં કામ કરતા ઉઝબેકરી વેઈટરો મારં ખાસ ધયાન રાખતા. લળરી લળરીને, િસરી િસરીને 
મને આવકાર; મારે માટ ેગરમ ગરમ ચિાનું પાણરી; ઊઠુ ંતયારે ખુરશરી ખસેડવરી આપવરી 
વગેરે. એકનરી એક ભારતરીય િતરી ને તેથરી. ના આવે મઝા?

સમરકંદને ‘નવદ્યાથગીઓથરી ભરેલું શિેર’ કિે છ.ે એનરી ચારેક લાખનરી વસનતમાંના 
ત્રણ ટકા તો તયાંના મિાનવદ્યાલયમાં અભયાસ કરે છ.ે આખરી સંસથા જુદાં જુદાં મકાનોમાં 
વિેંચાયેલરી છ.ે મારરી સાથેનાં અમેહરકનો એમનરી રરીતે શિેરને ‘સૅમૅરકૅનદ’ કિેતાં િતાં. 
સથાનનક લોકો એનો ઉચચાર ‘સમરકઁદા’ જવેો કરતાં લાગયાં. શિેરમાં બિુમાળરી મકાનો 
ઓછાં છ.ે નસત્તેર ટકા લોકો પોતાનાં ઘરમાં રિેતાં િોય છ.ે દરેકને નાનો બાગ, ત્રણચાર 
ઓરડા, વચચે ચૉક િોય. પૂરતાં િવાઉજાસ ને ઠડંક તયાં િંમેશાં રિે. શિેરમાં મોટાં મોટાં 
છસોથરી િજાર વષ્વ જૂનાં કેટલાંયે નચનાર વૃક્ષ છ.ે એમનાં જાડાં-પિોળાં થડ નરીચે પાછાં 
નાનાં થડ ઊગતાં જાય. મનસજદોનાં મોટાં ચોગાનમાં આવાં ઝાડના બિોળા છાંયડા નરીચે 
પુરષો બેઠલેા દેખાય. એમાં મુલા તો િોય અને પાડોશરીઓ આવેલા િોય. મોટા ખાટલા 
પર બધા બેઠા િોય. આપણે જનેે ‘પાટ’ કિરીએ. એના પર ત્રણ બાજુએ લાકડાના ટકેા 
િોય, ગોળ તહકયા િોય ને અઢલેરીને આ પુરષો બપોર ગાળે. વાતો, ચચા્વ ને દુનનયાનરી 
ખબરો ઉપરાંત ખેતરો, પાક-પકવણરી, ઉષણતામાન વગેરેના સંદભયો પણ નરીકળે. વચચે 
પત્તાં પણ પડયાં િોય અને ગરમ ચિાથરી ભરેલરી સુરાિરી ને નાનકડા પયાલા પણ ખરા જ. 
અિીં દૂધ કે ખાંડ નખાતાં નથરી. ચિાનું પાણરી જ િોય. ગરમરી સખત ને એને આ ગરમ 
પરીણું જ મિાત કરે.



શિેરના િવે તો નવા મિોલાઓ થયેલા છ ેપણ જોવા જવેું બધું આપણને એના 
જૂના ભાગોમાં જ જણાય. જમે કે, નતમુરલંઘનો મકબરો. એ મરણ પામેલા ૧૪૦૫માં 
ચરીનને રસતે. અિીં એમનરી કબરનરી સાથે એમના ગુરનરી, પૌત્રનરી ને ઉલુકબેગનરી કબરો 
પણ છ.ે એમનરી કબર ગાઢ, ઊંડા લરીલા મરકતમનણમાંથરી બનેલરી છ ેને ઉપર સોનેરરી 
અક્ષરે કુરાનનરી આયાતો લખેલરી છ.ે અિીં એક ‘નમિરાબ’ મક્કાનરી હદશામાં બનાવેલો 
પ્ાથ્વનાનો ગોખલો પણ િતો. આમ તો મકબરામાં નમિરાબ િોય જ નિીં, પણ આ તો 
‘પાક મકબરો’ ગણાય છ ેઅને અિીં પણ લોકો નમન્નત કરવા આવે છ.ે

થોડ ેજ દૂર બરીબરી ખાતુન-નતમુરનરી સૌથરી નપ્ય બેગમનરી મનસજદ િતરી. સમરકંદનરી 
એ મોટામાં મોટરી મનસજદ િતરી પણ તદ્દન નબસમાર િાલત થઈ ગયેલરી. જમે નતમુરના 
મકબરાને તેમ બરીબરી ખાતુનનરી મનસજદને પણ મરમમતનરી બિુ જ જરૂર િતરી. જટેલું 
બચેલું તેટલું ઘેરા ભૂરા અને નપરોજા રંગોનરી હડઝાઈનવાળા ટાઈલનું સુશોભન વરીતરી 
ગયેલરી જાિોજલાલરીનું પ્તરીક બનતું િતું.

‘શાખ-ઇ-નઝનદા’ એટલે કે ‘જીવંત શાિ’ અથવા રાજા નામનરી જગયા તો અતયંત 
નવનશટિ અને અસાધારણ િતરી. જાત્રાનું એ પરમ ધામ ગણાતરી િતરી. બે વાર તયાં જાઓ 
તો મક્કા ગયા જટેલું પુણય મળે, એવરી વાયકા િતરી. જતાં જ ખૂબ ઊંચા પગનથયાં િતાં. 
એમને ગણતાં ગણતાં ચડવા ને ઊતરવાનો પણ મહિમા િતો. ઉઝબેકરી સ્તરીઓ એમ કરતરી 
જતરી િતરી. િંુ ગણતરરીમાં ગોટાળા કરતરી િતરી, કારણ કે મારં ધયાન નનરરીક્ષણમાં િતું.

ઉપર જતરી ગલરી જવેરી એ જગયા નતમુરનાં કુટુબંરીજનો માટનેું કબ્સતાન િતરી. 
એમનાં ભત્રરીજા, ભત્રરીજીઓ ને બરીજાં સગાં માટનેા અનેક મકબરા બન્ને બાજુ નાના 
ઓરડાઓમાં બનાવેલા િતા. એક દરવાજાનરી અંદર નાનરી એક મનસજદ કરાઈ િતરી. 
પૈગંબર મિમમદના એક ‘કનઝન’નરી ‘પાક કબર’ પણ તયાં િતરી. એમના તો દરેક સગાનરી 
કબર પાક જ ગણાયને. એ કબર સોનાનાં પતરાંથરી જડલેરી િતરી અને લાકડાનરી જાળરીનાં 
કોતરણરી-કાણાંમાંથરી જ એ જોઈ શકાતરી િતરી. પ્ચનલત માનયતા એવરી િતરી કે એ ‘કનઝન’ 
અમર થયેલા િતા અને બહિશતમાં જીવરી રહા િતા. આ કારણે આખું ‘શાખ-ઇ-નઝનદા’ 
ખૂબ અગતયનું સથાન િતું.

આપણને મુગલ શૈલરીનું લાગે તેવું સથાપતય, કોતરણરી, હડઝાઈન વગેરે બધું મને 
પહરનચત િતું પણ છતાં એ જગયા સાવ જુદરી જ જાતનરી લાગતરી િતરી. એક ગલરીના 
આકારે એ વસરી િતરી ને એનરી પનવત્ર, ભકતોથરી ભરપૂર સંકડાશમાં કેટલાયે મકબરા અને 



કેટલુંયે લાક્ષનણક સુશોભન જોવા મળતું િતું એ કારણે. મનનરી અંદર મેં પ્ાથ્વના કરરી કે 
ફરરી કયારેક ‘શાખ-ઇ-નઝનદા’નરી જાત્રાએ િંુ જઈ શકંુ. મક્કા તો મારાથરી જવાવાનું નથરી 
— નસવાય કે સૌદરી સરકાર ચુસત નનયમો બદલે. એ શકયતા જણાતરી નથરી પણ ફરરી 
સમરકંદ જવાનરી આશા રાખરી શકાય.

જો પ્શ્એ િોય કે કોઈ બરીજા ધમ્વના યાત્રાસથાને મુસાફરરી શા માટ?ે તો જવાબ 
એ છ ેકે મુસાફરનો ધમ્વ એ િોય છ ેકે બધાં જ સથાનોને યાત્રાધામ જ ગણવાં અને બને 
તેટલરી જગયાએ ફરરી એક વાર તો જવું જ.

છલેરી સાંજ ે‘રેનજસતાન સકવૅર’માં ‘ધવનન અને પ્કાશ’ જોવા ગયેલાં. ગુંબજોથરી સજ્જ 
ઇમારતોવાળરી એ જગયા િતરી જ સુંદર ને સાંધય આલોકમાં વધારે આકષ્વક લાગતરી િતરી. 
કાય્વક્રમ એક તો રનશયન ભાષામાં િતો અને વળરી નરીરસ િતો. મેં કચછથરી ખરરીદેલરી, ઘેરા 
રંગે ભરેલરી, આભલાં ચોડલેરી એક બંડરી પિેરેલરી. બેત્રણ છોકરરીઓ વાત કરવા આવેલરી. 
એ માનરી જ નિોતરી શકતરી કે એ બંડરી ઉઝબેકરીસતાનનરી નિોતરી. ‘બુખારાનરી નથરી?’ એ 
બધરી પૂછતરી રિરી, ‘ખરેખર બુખારાનરી નથરી?’

સાચે જ ઘણું સામય છ ેઆપણા અને ઉઝબેકરી સ્તરીઓના પોષાકમાં. સકટ્વ અને સાદા 
ઘાટના ફ્ૉક પણ તયાં પિેરાય છ,ે પરંતુ આપણે ‘પંજાબરી ડટ્રસે’ કિરીએ છરીએ તે સલવાર ને 
કમરીઝ જવેો પોષાક તયાં ઘણો વધારે દેખાય. કાપડ પણ બિુ જ ‘જોયેલું’ લાગે. આપણે 
જનેે ‘ગજી’ તરરીકે જાણરીએ છરીએ તેવું જ દેખાતું કાપડ તયાં હરવાજી િતું. અલબત્ત આપણે 
તયાં એ મુનસલમ સલતનત દરનમયાન દાખલ થયું, એનાં મૂળ િતાં ઉઝબેકરીસતાનમાં કે 
કદાચ છકે તુકગીસતાનમાં. કયારેક એ વણાતું િશે, િવે તો એ માટ ેમશરીનો આવરી ગયાં 
િશે. તયાં એને ‘ખાનવસ્ત’ કિેતાં િતાં. એક જમાનામાં એ સત્તા અને સંપનત્તનું પ્તરીક િતું 
અને બાદશાિો-સરદારોનરી ઓરતો જ એ વસ્ત ધારણ કરરી શકતરી. િવે તો રંગબેરંગરી, 
સમાંતર લરીટરીઓવાળું એ ચળકતું કાપડ ઉઝબેકરી લાક્ષનણકતાનો એક મુખય અંશ છ.ે 
સવ્વત્ર એ જ પહરધાન કરેલરી સ્તરીઓ દેખાય. મારરી નજર એ આકષ્વક રંગ ને ભાત તરફ 
ખેંચાયા જ કરે! ને છવેટ ેકાંઈક નસવડાવવાના નવચારે થોડુ ંકાપડ ખરરીદ્યંર પણ ખરં!

બુખારા જવા બસમાં જવેાં નરીકળ્ાં કે પહરસર જાણે ભારતનો જ જોઈ લો! 
સૂકરી જમરીન, આસપાસનાં ઘર, ડામરનો રસતો — બધું જ! જતાં જતાં પછરી સળંગ 
સફરજનનાં વૃક્ષનરી વાડરીઓ આવરી, કપાસ ને મકાઈનાં ખેતર આવયાં. રિાક્ષના માંડવા 
પણ કયાંક િતા. ફળરિુપ પ્દેશ િતો. લરીલોતરરી ઘણરી પણ િાઈ-વેના ટટ્રાહફકના ધુમાડા 



અને ધૂળને લરીધે લરીલો રંગ ઝંખવાઈ ગયો િતો. મોટરી મોટરી અસંખય ટટ્રકો એકદમ ફાસટ 
જતરી િતરી. અમારરી બસના એક ટાયરને પંકચર થયું ને દોઢ કલાક સળગતા સૂય્વનરી નરીચે 
કાઢવો પડયો.

રણ જવેા સૂકા પ્દેશનરી વચમાં બુખારા પ્થમથરી — ૨૫૦૦ વષ્વથરી! જ લાલ માટરીથરી 
યુકત મરદ્રીપ થઈને રિેલું છ.ે ચડતરીપડતરીમાં પસાર થતું બુખારા શિરે નવકસયું પણ 
ઘણું. સદરીઓ દરનમયાન ઉઝબેકરી રાજધાનરી સમરકંદ અને બુખારાનરી વચચે વારાફરતરી 
ખસેડાતરી ગઈ. સોળમરી સદરીને અંતે બુખારામાં અમરીરાત સથપાઈ. શાસનસથાનનરી સાથે 
સાથે એ ધમ્વ, અભયાસ, અને વેપારવણજનું કેનરિ પણ બનયું. ‘રેશમ-રવાનગરી’ તરરીકે 
ખયાતનામ એવા ઐનતિાનસક વયાપાર મિામાગ્વનરી બરાબર ઉપર બુખારા વસયું િતું. 
એટલે જાતજાતના કાફલાઓ તયાંથરી પસાર થતા જ રિેતા િતા. મનસજદો, મદરસાઓ 
અને રિેઠાણોનરી સાથે સાથે બુખારામાં કાફલાઓના ઉતારા માટ ે કેટલરીયે સરાઈઓ, 
જાિેર િમામખાના, પ્ાણરીઓ માટ ેગમાણો તથા ઘુમમટવાળરી માકદેટ ઇતયાહદ બાંધકામો 
થયાં. શિેરના બાર હક.મરી.ના આ ઘેરાવાનરી ફરતે દરીવાલ ને દરવાજા પણ બંધાયાં.

બુખારામાં અનેક પુરાતન સમારકો ને ઇમારતો બચેલાં છ.ે એ બધાંનરી વચચે ચાલવા-
ફરવાનરી મોકળાશ પણ ઘણરી છ ેને બિુ સારં લાગે છ.ે અલબત્ત, એમાંનરી ઘણરી ઇમારતો 
કયાં તો ‘જોવાલાયક’ જગયાઓ બનરીને રિરી છ ેકયાં તો કશા જુદા જ કાય્વ માટ ેવપરાય 
છ.ે જમે કે મનસજદો. બારમરી સદરીમાં બંધાયેલરી એક મનસજદના દરેક કક્ષમાં િસતકળાનરી 
નાનરી નાનરી દુકાનો વસાવાઈ છ.ે એનરી દરીવાલો પર સુંદર ટાઈલકામ િતું, એના સુસજજા 
માટ ેગોખલા લાક્ષનણક પાંદડરી આકારમાં િતા. નરીચાં બારણાંવાળા ખંડોમાં કારરીગરો-
કલાકારો તાંબું, નપત્તળ, નબદરરી, ભરતકામ વગેરેના નમૂના પર કામ કરરી રહા િતા.

જયાં કાફલા ઉતારો લેતા તેવરી એક જગયામાં ‘બુખારા’ જાજમોનું પ્દશ્વન િતું. 
સોળમરી સદરીથરી તયાં વણાતરી આવેલરી જાજમો આજ ેપણ આ જ નામથરી ઓળખાય છ.ે 
તો ઇંટો ને ગારમાટરીનરી દરીવાલવાળરી એક અઢારમરી સદરીનરી ઘુમમહટયા માકદેટમાં નાનરી થોડરી 
દુકાનો ખૂલરી િતરી. કયાંક લોકનપ્ય ઉઝબેકરી સંગરીત વાગતું-વેચાતું િતું, કયાંક ટોપરીઓ 
વેચાતરી િતરી. ચિાના સટૉલ તો બધે જ િતા. એક િાટડરીમાં મેં આવતા વષ્વનું કૅલેનડર 
જોયેલું. જનેા પર રાજપુરષનો ફોટો િતો! બરીજી એક માકદેટમાં એક ફેહરયો ફોટા વેચરી 
રહો િતો. એમાં ભારતરીય હફલમ અદાકારોના પણ કેટલાક િતા — નમથુન, શ્રીદેવરી 
વગેરે!



સાંજ ેઉઝબેકરી લોકસંગરીત-નૃતયનો કાય્વક્રમ જોવા ગયેલાં. જૂનરી એક મનસજદના 
નવશાળ ખુલા ચૉકમાં તખત ઢાળેલા. એના પર ટકેરીને બેસવાનો અમારો વારો આવેલો. 
સાંજ પડરી, ઠડંક થઈ, આકાશમાં પારેવાં ઊડયાં, મન પર સુખનો અનુભવ થયો. બધું 
ગમતું ને જાણરીતું લાગે : સંગરીત, નૃતયો, ગરીતો એમના ‘અસલરી’ સૂર બધું જ. ધપલરી, 
વાંસળરી, સારંગરી, કાષ્ઠતરંગ જવેાં વાનજતં્રો. ઉપરાંત, ત્રણ બરીજાં તારવાદ્ય, જ ેતુકગી જવેાં 
બિુ લાગે. છોકરરીઓનો પોષાક તો બરાબર સલવાર-કમરીઝ જ. મને થાય કે આપણા 
કથક નૃતયનરી શરૂઆત પણ અિીંથરી જ થઈ િશે. સાનજદંાઓ સરસ િતા. ધપલરી 
વગાડતો યુવાન ઘણો ગોરો િતો. બે ત્રણ નત્વકરીઓ પણ ગોરરી ને માંજરરી આંખોવાળરી 
િતરી. પેઢરીઓથરી થયેલા જાનતઓ ને લોિરીના નમશ્ણનરી એ નનશાનરી. બધરીના વાળ ખૂબ 
લાંબા, સરસ, કાળા ને બધરીએ નાનરી નાનરી સેંરો લરીધેલરી. એ પણ ઘણરી જૂનરી પ્થા િશે. 
અિીં કાળરી ભમમરોનો મોટો મહિમા છ.ે એક જાતના છોડનાં પાંદડાંમાંથરી કાળો રંગ કાઢરી 
છોકરરીઓ એને ભમમરો પર ઘસે છ ેને બે ભમમરોને ભેગરી પણ કરરી દે છ.ે એને ‘ચકલરીનરી 
પ્સારેલરી પાંખો’ સાથે સરખાવાય છ.ે સુંદરતાના લક્ષણ તરરીકે એ કનવતામાં વણ્વવાઈ છ.ે 
અિીંનરી લલનાઓ જાણે છ ેએ વાત અને જાતે જ રચે છ ેકનવતા પોતાનાં મુખ પર.

બુખારામાં સોળમરી સદરીમાં બંધાયેલરી કાલયાું મનસજદ ને મદરસા છ ેજ ેિજી સહક્રય 
છ.ે મુઅનઝઝન િજી તયાં પાંચ વાર બાંગ પોકારે છ.ે એના ચોગાનમાં બારમરી સદરીનો 
એક નમનાર છ.ે ઊંટના દૂધ અને ઇંડાના પરીળા ભાગના નમશ્ણથરી એનરી ઇંટો ચણાયેલરી. 
એના પર બાર જાતનરી તો હડઝાઈન છ.ે ચંનગઝખાન સુધધાંએ એને તોડયો નિીં. કિે છ ેકે 
નમનારનરી ટોચ સુધરી જોવા એમણે ઊંચું જોયું તયારે એમના માથા પરનો મુગટ પડરી ગયો. 
એ લેવા એ નરીચે નમયા. પિેલવિેલરી વાર એ કશાનરી પણ નરીચે નમયા. આ ખયાલથરી એમણે 
નમનારને અકબંધ રિેવા દરીધો. કે પછરી એમનું સૈનય પિેરેદારરી કરરી શકે એ માટ ેએને 
રિેવા દરીધો. એને ‘મૃતયુનો નમનાર’ પણ કિેતા. અઢારમરી સદરીમાં એક માણસને એનરી 
ઉપરથરી ફેંકરી દેવામાં આવેલો. કાફલાઓ માટ ેએ લાઈટિાઉસ તરરીકે પણ વપરાયેલો.

એ મનસજદ બુખારાનરી મોટામાં મોટરી છ ે અને આખા ઉઝબેકરીસતાનમાં બરીજા 
નંબરે છ.ે દસેક િજાર લોકો એમાં સમાઈ શકે છ.ે મદરસામાં સુન્નરી પંથરીઓ માટનેરી 
અકાદમરી ચાલે છ.ે બરીજા માળે િૉસટલે છ.ે સેકનડરરી સકૂલ પછરી ફરનજયાત પાંચ વષ્વ આ 
અકાદમરીમાં ભણવું પડ ેછ.ે ઇસલામ, અરબરી ભાષા, ઇનતિાસ, ભૂગોળ વગેરે નવષયો તયાં 
નશખવાડાય છ.ે એ પછરી કેટલાક આગળ ભણવા યુનનવનસ્વટરીમાં જાય છ.ે કેટલાક સથાનનક 
મનસજદોમાં જોડાઈ જાય છ.ે વચમાં ખુલા ચૉક, બે બાજુ ઓરડાઓ અને ગોળ ફરતરી 
સરીડરીઓવાળરી સરસ ઇમારત િતરી.



જુદરી જ િતરી ઉઝબેકરી લોકોનરી ધમ્વપરાયણતા. એમાં શાંત સવાભાનવકતા િતરી, 
આધુનનકતાનરી સવરીકૃનત િતરી. દાખલા તરરીકે ૧૦૨૪માં ઉઝબેકરીસતાન સોનવયેત યુનનયનમાં 
એક રાજય તરરીકે જોડાયું. એ પછરી ૧૯૨૭માં સ્તરીઓએ સંગહઠત થઈને જાિેરમાં બુરખા 
બાળ્ા. એક તરફનરી મુનકત તરફ જવાનરી એ શરૂઆત િતરી. ધરીરે ધરીરે ૧૯૪૦ ને 
૧૯૫૦ના દાયકાઓ દરનમયાન બુરખાનરી પ્ખા સાવ નાબૂદ થઈ. છોકરરી આઠ વષ્વનરી 
થાય તયારથરી એને બાહ આવરણથરી મોઢુ ંને શરરીર ઢાંકવા પડતાં. િવે તો માથું ઢાંકેલરી 
સ્તરી પણ ભાગયે જ દેખાય, પણ નાનરી, ચોરસ, ઝરીણું ભરેલરી, સોનેરરી ટરીકરીઓ ભરેલરી કે 
રેશમના ટાંકાથરી શોભતરી ટોપરી પિેરવાનો હરવાજ કોઈ કોમમાં દેખાયો ખરો. એવરી બે 
ટોપરીઓ તો મેં પણ ખરરીદરી!

બુખારામાં બરીજી ઘણરી ઇમારતો, રિાક્ષના માંડવા, ગુલાબના બગરીચા, ભૂરરી બારરીઓ 
ને સફેદ દરીવાલોવાળાં ઘર, પિેલરી સદરીમાં બંધાયેલો દુગ્વ વગેરે ઘણું જોયેલું. શિેરના 
નવા નવભાગો પણ એટલા જ સરસ િતા. પિોળા રસતા, મોટાં ઝાડ, ખૂબ ઓછો 
ટટ્રાહફક, ઘણરી જગયાએ લેનનનનાં ભરીનત્તનચત્રો િતાં ને નવાં જ બાંધેલાં સરકારરી મકાનો 
િતાં. એક અનતનવશાળ ચોગાનમાં એક ખૂબ અસરકારક નશલપસમારક િતું. લંબાવેલા 
જમણા િાથમાં રાયફલ લઈને એક સૈનનક જાણે કૂદકો મારતો િતો. નદ્તરીય નવશ્વયુદના 
શૂરવરીરોના માનમાં એ સમારક બનાવાયું િતું. કાળા આરસ પર િજારો નામ કોતરેલાં 
િતાં.

‘ચાર નમનાર’ નામનરી એક જગયા જોવા એક સાંજ ેિંુ નરીકળેલરી. માંડ માંડ ટકૅસરી 
મળેલરી. તયાં જઈ જોયું તો વરીસમરી સદરીના એક મદરસાનું મકાન િતું. એના પર જાડા, 
ઠીંગણા જવેા ચાર નાના નમનારા િતા. દરેકનો નાનો ઘૂમમટ ભૂરો રંગેલો િતો. આસપાસ 
નાનાં ઘર િતાં. છોકરાં રમતાં િતાં. સ્તરી-પુરષો પોતપોતાનાં કામમાં િતાં. તયાંનરી થોડરી 
ગલરીઓમાં િંુ ફરરી. એટલરી શાંનત િતરી તયાં. એક કુટુબં પોતાના ઘરનરી બિાર છાંયડામાં 
બેઠુ ંિતું. મને જોઈને પૂછયું કે “તમે ઇનનડયન છો?” પછરી એ લોકોએ મને મારાં ગૉગલસ 
કાઢરી નાખવા કહું જથેરી મારરી આંખો દેખાય. એમને ખરેખરરી ઇનનડયન આંખો જોવરી િતરી!

પછરી કેમ ના બને આ સફર યાદગાર!

J
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શ્ેષ્ઠતાનો એક પયા્જય

લગભગ સવા્વનુમતે જનેે દુનનયાનું સુંદરતમ નગર કિેવાતું િોય તેને નવશે વધારે 
ચચા્વને અવકાશ જ કયાં રહો? આનાથરી નવરદનરી દલરીલ સાંભળનાર કોઈ મળવું પણ 
મુશકેલ છ.ે અને સાચે જ, ફ્ાનસના પાટનગર પેહરસનું આકષ્વણ એવું બિુનવધ છ,ે એનું 
સૌંદય્વ એટલું સવાુંગરી છ,ે તેમ જ એના પહરચયથરી પ્ાપ્ થતાં અભૌનતક ઇનામો એટલાં 
હકમતરી છ ેકે આ શિેર નિીં ગમવાનું કોઈ બાહ કારણ નથરી. દેખરીતરી રરીતે, આ લાક્ષનણકતા 
દુનનયાનાં બધાં મોટાં શિેરોનરી છ.ે એ બધાં જ ઓછવેત્તે અંશે, એકથરી વધારે કારણોને 
લરીધે સુંદર િોય છ.ે પેહરસ જો સૌંદય્વશ્ેષ્ઠ િોય તો તે એના ઇનતિાસ, અપૂવ્વ કળાવારસા, 
આધુનનક ફૅશનપરસતરી, સજ ્વનાતમક વાતાવરણ વગેરે તત્વોના સમનવય ઉપરાંત એના 
નવસતાર પર છવાયેલાં સુંદર નગરજાઘરો, ઇમારતો, પ્ાસાદો અને બાગબગરીચાઓનરી 
ઉપનસથનતને લરીધે છ.ે કશુંક અણરીશુદ પ્ાચરીન એના સવરૂપમાં છ.ે કશુંક સુંદર, સૂક્મ, 
ચંચળ, કશુંક અતયંત રોમાંચક. એ નપ્યજનો સાથે માણવા જવેું સથળ છ.ે

કોઈ પણ સથાનના ગમવા કે ના ગમવાના પ્શન્ના િાદ્વમાં આ પ્ેમ રિેલો િોય છ.ે 
સુંદરતા દૃટિાનાં નેત્રોમાં, મનમાં પણ િોઈ શકે. આગંતુકને પિેલરી નજરમાં ના ગમે તે 
શિેર તયાંનાં રિેવાસરીઓને અનતનપ્ય િોય. તેથરી, પ્વાસમાં મારો પ્યતન એ સથળ પ્તયે 
પહરનચતતા કેળવવાનો િોય છ ેકે જથેરી એને અનયાય ના થઈ જાય. પેહરસ તો બિારથરી 
જ એવું સરસ છ ેકે એનાથરી ભાવાનભમુખ થવા માટ ેઊંડા ઊતરવાનરી જરૂર પણ રિેતરી 
નથરી. ઊલટુ,ં ઊંડા ઊતરતાં એના રિેવાસરીઓનરી કેટલરીક પસંદ ના પડ ેતેવરી ખાનસયતો 
દેખાઈ જાય! યુરોપમાં ફરતાં ફરતાં સારાં, નમત્રભાવરી ફ્ેનચ લોકોને પણ મળવાનું થયું છ,ે 
પણ એ જાનતમાં અિંકાર અને અધૈય્વ જનમજાત િોય છ ેએ મારો અનભપ્ાય સિેલાઈથરી 
નિીં બદલાય.

એક સવારે ઍમસટરડમૅથરી આવતરી ટટ્રનેમાંથરી િંુ પૅહરસ ઊતરરી. પિેલરી નજરે સટશેન 
આકષ્વક નિોતું લાગયું. કામ પર જતા લોકોનાં ટોળેટોળાં ઉતાવળમાં ચાલયાં જતાં િતાં. 



આટલું મોટુ ંસટશેન. આટલા બધા લોકો. એક મને જ ખબર નિોતરી કે કયાં જવાનું છ!ે 
સિેજ મૂંઝાઈ િતરી એવું યાદ આવે છ.ે યુરોપનો એ મારો પિેલો પ્વાસ િતો તયારે. કેવરી 
નબનઅનુભવરી િોઈશ તે વખતે. જો કે અનુભવથરી સમજાયું છ ેકે કોઈ પણ નવા સથળે નવા 
જ અનુભવ થતા િોય છ.ે અને નવેસરથરી ફરરી હિંમતવાન બનવું પડતું િોય છ.ે

રિેવાનરી જગયાઓનરી યાદરી કરરીને નયૂયૉક્વથરી નરીકળરી િતરી. સટશેન પરથરી જ ફોન 
કરવા માંડયા. ત્રરીજા ફોને ઇનટરનેશનલ ગલસ્વ િાઉસમાં જગયા મળરી ગઈ. સાદરી, સસતરી 
અને સારરી િતરી. સવારે મોટો વાડકો ભરરીને ગરમ ગરમ કૉફરી કે ચૉકલેટનું દૂધ અને 
લાંબરી, તાજી ફ્ેંચ બ્ૅડ, માખણ અને જલૅરી મળતાં. દેશદેશનરી છોકરરીઓ તયાં રિેતરી. 
કૅનેડાનરી એક છોકરરી પણ તયાં એકલરી ફરતરી િતરી. એનરી સાથે દોસતરી કરરી અને અમે બે 
ત્રણેક હદવસ સાથે ફયા્વ. એનરી માતૃભાષા પણ ફ્ેનચ િતરી તેથરી મને આરામ થયો! ખાસ 
કરરીને, પૅહરસનરી દનક્ષણે લવાર (Loire) ખરીણમાં બલવા (Blois) નામના ગામડ ેગયાં તયારે 
તો જોઍનનો સાથ બિુ જ મદદરૂપ નરીવડયો!

સેન (Seine) નદરી પૅહરસમાં પૂવ્વથરી પનશ્ચમ તરફ વિે છ.ે શિેરનરી બરાબર મધયમાં 
નદરીના પ્વાિનરી વચચે એક નાનકડો ટાપુ છ.ે લગભગ બે િજાર વષ્વ પિેલાં એના 
પર પાહરસરી નામનરી આહદવાસરીઓનરી એક જાનત રિેતરી િતરી. રોમન સમ્ાટ જુનલયસ 
નસઝરથરી એ નગર નજતાયેલું, ઘણરી વાર ભનસમભૂત થયેલું, પણ ત્રરીજી સદરીથરી એ એક 
અગતયનું ધાનમ્વક કેનરિ બનવા માંડયું. એમ કિેવાય છ ેકે ૩૦૭ના વષ્વમાં આ લઘુનગર સૌ 
પ્થમ ‘પૅહરસ’ નામકરણ પામયું. પછરી તો એનો નવસતાર અને વૈભવ વધવા લાગયો. છઠ્રી 
સદરીનરી શરૂઆતમાં એ પાટનગર બનયું. મિાનવદ્યાલયો શરૂ થયાં. જનેાથરી વળરી એનરી 
ખયાનત વધરી. રાજ-રાજવરીઓના અનધવસનને લઈને પૅહરસ સભયતા, આચાર, સુરનચ અને 
આનભજાતયનું માપદંડ બનયું. રાજા લુઈ ચૌદમો દૈવરી અનધકારનો વારસ ગણાતો. એણે 
જાજવલયમાન મિેલો અને નયનરમય ઉદ્યાનો બંધાવયા. અલબત્ત, અસાધારણ દાહરરિય 
અને છુપાઈને રિેતા ગુનેગારોનરી દુનનયા પણ તયાં જ િતરી.

ભૂગભ્વરેલ વાટ ે ઑપેરાગૃિ આગળ િંુ નરીકળરી. એ બરીજા ક્રમાંકના નવભાગમાં 
પડ;ે એટલે પૅહરસનું કેનરિ જ થયું ને. એ આખો ખૂબ કાય્વરત, ધંધાકરીય નવભાગ છ.ે સાથે 
સાથે દુકાનો, કાફૅ, ઍરલાઈન ઑહફસો વગેરે પણ ખરં. બધરી ધમાલ ને ભરીડથરી નવજય 
મેળવરીને િોય તેમ ચમકતું, નાટયાતમક, સૌંદય્વમંહડત, ૧૯મરી સદરીમાં બંધાયેલું ઑપેરાગૃિ. 
સંગેમરમરનાં સોપાન, નવશાળ ગુંબજ, નચત્રકાર માક્વ ચગાલ વડ ેનચતરાયેલરી અંદરનરી 
છત, રસતાનરી સામરી બાજુના કોઈ કાફેમાં બેઠાં બેઠાં આ ઇમારતને અને પૅહરસનરી પ્જાનરી 



આકષ્વક વેશભૂષાને જોયા કરવાનાં!

સદરીઓથરી પૅહરસ કલાકારો માટનેું નપ્ય આશ્યસથાન રહું છ.ે નયૂયૉક્વ અને લંડનનરી 
જમે તયાં પણ સો કે તેથરી વધારે સંગ્િાલયો છ.ે તેમાં લુવ્ર (Louvre) નવશ્વનું સૌથરી મોટુ ં
સંગ્િસથાન ગણાય છ.ે ફ્ાનસના રાજાઓનો એ પ્ાસાદ છ.ે એને બંધાવવાનરી શરૂઆત 
૧૩મરી સદરીમાં થયેલરી પણ સદરીઓ સુધરી એના પર કામ થતું જ રહું અને જુદાં જુદાં 
રાજારાણરીઓ એમાં સુધારાવધારા કરાવતાં જ રહાં. િવે આ મિાપ્ાસાદ જનેે માટ ે
પ્નસદ છ ેતે સંગ્િોનું પ્ાચુય્વ શબદાતરીત છ.ે પૂવગીય, ગ્રીક, રોમન ઇનજનપશયન, યુરોનપયન 
નચત્ર સથાપતયકળાના નમૂનાઓથરી એમના કક્ષો ખનચત છ.ે એમાંના કેટલાયે અનદ્તરીય 
છ.ે મોટા ભાગનાં પ્વાસરીઓ આ અનતનવસતૃત સંગ્િાલયમાં ફકત એક નચત્ર જોવા જતાં 
િોય છ.ે ઇટાનલયન નચત્રકાર નલયોનાડયો દ વરીનચરીનું કરેલું ‘મોનાનલસા’નું નચત્ર. ઓછો 
સમય િોય તેવા લોકો દોડતા દોડતા આ નચત્રને શોધતા જતા દેખાય છ!ે ને પછરી નચત્રને 
જોઈને નનરાશ થાય છ,ે કારણ કે ફલક પરથરી એક અસુંદર, સાધારણ દેખાતરી, પિોળા 
ચિેરાવાળરી સ્તરી સિેજ નસમત સાથે સામે જોઈ રિેલરી છ!ે એનરી નામના અને જનનપ્યતાને 
લરીધે સુરક્ષાને માટ ેિવે આ નચત્રને કાચના આવરણનરી પાછળ રાખવામાં આવે છ.ે

લુવ્ર મિાપ્ાસાદનું બાંધકામ પૂરં કરવા નવશે એક રસદાયરી વાત છ.ે જનેું અનુસંધાન 
અતયારે થઈ રિેલા એના પુનરોદાર સાથે આવરી મળે છ ે— કંઈક િાસયાસપદ, કંઈક 
વક્રતામય અને ઘણે અંશે ફ્ાનસના દૃઢ, લાક્ષનણક દેશાનભમાનને કારણે ૩૦૦થરી પણ 
વધારે વષ્વ પિેલાં, ૧૬૬૫માં લુઈ ચૌદમાનરી સરકારે લુવ્ર રાજમિેલને પૂણ્વ કરવા ઇટાનલના 
બનન્વનરી નામે સથપનતને આમંત્રણ આપયું. ધામધૂમથરી એનું અિોમાન કરાયું પણ એણે રજૂ 
કરેલરી યોજના અને એના સથાપતયશૈલરી તયારના નાણાપ્ધાનને જરા પણ ના ગમયાં. એ 
બનન્વનરીના દુશમન બનરી ગયા, છ મહિના સુધરી પ્યતનો ચાલયા, નાણા પ્ધાને નમતું ના 
મૂકયું. છવેટ ે કંઈક ક્ષમાયાચના અને બિુનવધ ભેટસોગાદ તથા ધન આપરીને સથપનતને 
ઇટાલરી નવદાય કરવામાં આવયા. ફ્ાનસ અને એનરી મિત્તાના પ્તરીક જવેા આ સથાપતયને 
કોઈ પરદેશરી કયારેય િસતક્ષેપ કરરીને બગાડરી નિીં શકે એ વાત જાણે તયારથરી જ સાનબત 
થઈ ગઈ.

બરીજ ે હદવસે મેં સેન નદરીમાં િોડરીનો પ્વાસ કયયો. હદવસ સરસ િતો, આકાશ 
સવચછ િતું. બંને બાજુ પૅહરસનાં નયનરમય દૃશયો. તયાં એક છોકરરીએ પાસે આવરીને મને 
પૂછયું કે િંુ પાહકસતાનરી છુ ં કે ભારતરીય! મારો વતા્વવ એને બિુ આતમનવશ્વાસ સભર 
લાગેલો, તેથરી એ વાત કરવા પ્ેરાયેલરી. એ સંયોગ સુનવનચત્ર એથરી થયો કે એ અમેહરકન 



છોકરરી પણ નયૂયૉક્વમાં રિેતરી િતરી. એનું નામ નસનલવયા િતું. એ પછરીનરી આખરી બપોર 
અમે સાથે ગાળરી. ડાબા હકનારા પરના લૅહટન કવાટ્વકનરી વાંકરીચૂકરી, નાનરી ગલરીઓ મને 
અમદાવાદનરી પોળોનરી યાદ અપાવતરી રિરી! ઘણરી વાર જુદરી જ જગયાઓમાં પણ સામય 
દેખાઈ જાય છ.ે અજાણરી જગયાએ પણ કયારેક આરામનો ભાવ થઈ જાય છ.ે

નસનલવયા મને એક નાનરી રેસટોરાંમાં લઈ ગઈ. ઘણા હદવસો પછરી તયાં ભાત અને 
શાક ખાવા મળ્ાં. અલબત્ત, અભારતરીય શૈલરીનાં! સવાદવાળું ખાવાનું એવું સારં લાગયું! 
આ શિેર સાચે જ સુંદર છ.ે રસતાઓનરી બે બાજુ વૃક્ષો છ,ે રસતાઓ પિોળા છ,ે બાગ-
બગરીચાઓમાં નનરાંતે ફરરી શકાય છ.ે લોકો તડકો ખાવા બેઠા િતા, કયાં તો કાફેમાં સમય 
નવતાવરી રહા િતા. તવરાથરી જતાં વાિનો ના દેખાય તે રસતે જીવન ધરીમું, શાંત અને મધુર 
લાગે છ.ે પૅહરસનું સૌથરી જૂનું ગણાતું દેવળ સેન નદરીને હકનારે છ.ે એના નાના ચોગાનનરી 
બેંચ પર કેટલાંક વૃદ સ્તરી-પુરષો બેઠાં િતાં. બપોરનો તડકો એમને નપ્ય લાગતો િતો. 
કોઈ ગૂંથતું િતું, કોઈનરી આંખો બંધ િતરી, કોઈ ધરીમે સાદે વાતો કરરી રહાં િતાં.

આ દેવળને તદ્દન ઉપેનક્ષત કરરી દેતરી ઉપનસથનત સામે રિેલા નોત્ર દામ દેવળનરી 
છ.ે ‘શિેરનો દ્રીપ’ તરરીકે ઓળખાતા આ અનતલઘુ આહદટાપુ પર આ મિાપ્ભ, 
અનતઐશ્વય્વમાન ધમા્વયતન આવેલું છ.ે સેન નદરી પર ડઝનબંધ સેતુઓ સોિે છ ેપણ 
સૌથરી પુરાતન, ૪૦૦થરી વધુ વષ્વ જૂનો પુલ આ ટાપુને શિેર સાથે જોડ ેછ.ે શિેરનું ગૌરવ 
વધારતું આ નોત્રદામનું દેવળ ૧૧૬૩માં શરૂ થયું. એનરી સથાપતયશૈલરીને ‘ગૉનથક’ કિે 
છ.ે ૧૭મરી સદરી સુધરી એનું બાંધકામ ચાલુ રહું. એના બે નમનારા પૅહરસના આકાશ પર 
નવનશટિ પ્ભુતવ ધરાવે છ.ે એના અગ્ભાગ પર ઈશુના જીવનને લગતાં, નરિસતરી ધમ્વને 
પ્યોજતાં નશલપ છ.ે તે નસવાય ફૂલ, ફળ વગેરે આકૃનતઓથરી પથથરનરી આ દરીવાલોથરી 
ભરપૂર છ.ે ૧૭મરી સદરીમાં ઢળવામાં આવેલો લોખંડનો ઘંટ િજી ખાસ પ્સંગે વગાડવામાં 
આવે છ.ે લેખક નવકટર હુગોનરી નવલકથા વાચકને આનાથરી અપહરનચતતા ના િોય. 
બારમરી સદરીમાં બનાવાયેલા થાંભલાઓનરી વચચે ગભ્વસથાનમાં ૧૪મરી સદરીમાં તૈયાર 
થયેલું ઇશુ-માતા (Madonna) અને પુત્રનું નશલપ છ.ે એને વધાવવા તો આ અતુલય 
નગરજાઘર બાંધવામાં આવયું. નરિસતરી ધમ્વને અનુષંગરી રંગરીન કાચનરી બારરીઓનરી કળા માટ ે
યુરોપનાં ઘણાં દેવળો નામાંહકત છ.ે નોત્રદામનરી આ Stained glassનરી બારરીઓ જોનારને 
આનંદનવભોર કરરી દે છ.ે

આ મિામંહદરનું માિાતમય એવું છ ેકે એનું અભયંતર મનમાં શ્દા ઉતપન્ન કરે છ,ે 
તો એનું બાહ સવરૂપ જુદા જુદા દૃનટિકોણથરી પોતાના અનનદ્ય આનવ્વભાવનરી લિાણ કરતું 



રિે છ.ે એના નશખર પરથરી જોતાં આખું શિેર એના પગ પાસે પથરાઈને પડલેું દેખાય છ.ે

પૅહરસનું નવિંગાવલોકન એક નૂતન સરીમાનચહ્ પરથરી પણ થઈ શકે છ.ે શિેરનો આ 
સવયોચચ સંકેત ઍફેલ નમનાર (Eiffel Tower), ગુસતાવ ઍફેલ નામના માણસે ૧૮૮૦ના 
દાયકામાં બાંધયો. એ ૩૦૦ નમટર ઊંચો છ.ે ભૂખરા સટરીલ અને વાયરથરી બનેલો આ 
નમનાર સથૂલ દૃઢતા અને અગુર લોલતાનો નચત્તસંસકાર દશદે છ.ે આ અનુપમ સૌંદય્વ 
કળાકારોને આકષદે છ.ે આધુનનક સથાપતય પહરભાષાના સાફલયરૂપ આ ઉન્નતાકૃનત 
પૅહરસના સંસકૃત સૌંદય્વમાં જરા પણ ક્ષનત કરતરી નથરી.

ઉપર લઈ જતરી નલફટ જાણે થરથર કાંપતરી રિે છ.ે નરીચે જોતાં તો ચકરાવો જ ચડ ે
અને કંપનને લરીધે વાયર તૂટવાનરી બરીક પણ લાગે. તોયે અને ભલેને પ્વાસરીઓનું લક્ષણ 
કિેવાય તોયે, ઍફેલ ટાવર પર એક વખત ચડયા વગર કેમ રિેવાય? સપા્વકાર સેનનરી 
બે બાજુ પથરાયેલું પૅહરસ, રસતાઓના ઘોંઘાટ ને વાિનોનરી ધમાલથરી આટલે દૂરથરી, છ ે
તેથરી ય વધારે મનમોિક ગગનના આ ગોખેથરી લાગે છ.ે

નરીચે આવરીને ફરરી ચાલવાનું શરૂ કયુું. જયાં સુધરી પગે ચાલરીને ના જોવાય તયાં સુધરી 
સથળ સાથે પહરચય ના બંધાય. સાંજ પડવા આવેલરી. નૅપોનલયનના સૈનયને અનભનંદવા 
૧૮૩૬માં બનાવાયેલરી નવજયમંડલાકૃનત Arch de Triomphe પ્કાશથરી નસકત િતરી. 
કમાનનરી વચમાં બૃિતપહરમાણ રાટિ ટ્રરીય ધવજ ફરકરી રહો િતો. એ દૃશય કૈંક અદભુત 
રરીતે દેદરીપયમાન િતું. ચેતનાપટ પર વષયોથરી એ અંહકત રહું છ.ે આ બૃિત્ કમાનનરી નરીચે 
અજ્ાન સૈનનકનરી સમાનધ છ.ે રોજ સાંજ ેતયાંનરી દરીપનશખા સળગાવવાનરી નવનધ થાય છ.ે

છકે ઉપરથરી જમરીન સુધરી લટકતા ધવજના લાલ, શ્વેત અને નરીલ રંગો પર અનવરત 
વાિનોનો પ્કાશ પડતો િતો. આ દૃશય તો નાટયાતમક ગુણવાળું િતું જ પણ આસપાસનો 
નવસતાર એમાં ઉમેરો કરતો િતો. આ નવજયમંડલાકૃનત જાણે એક મિાચક્રનરી વચચે નસથત 
છ ેઅને એનરી ચોતરફ વતુ્વળાકારે બાર મોટા રસતાઓ ફેલાય છ.ે આ જગયાને એટ્ાલ 
(Etoile) એટલે કે “તારક” કિે છ,ે જોકે એનો દેખાવ ખરેખર તો બાર ધરરીઓવાળા 
ચક્રનો છ.ે વાિનોનો ઘસારો હદગમૂઢ કરરી દે છ.ે પ્કાશ અતૂટ સુવણ્વ શૃંખલાનરી જમે 
કમાનને વીંટળાયેલો રિે છ.ે સતત ગનત, સતત અવાજ. આ દૃશયનરી ઉત્તેજના, અનનય 
અનુભૂનત એવરી િતરી કે મારા પગ તયાંથરી જલદરી ખસરી ના શકયા. એક બૅનચ પર િંુ બેસરી 
પડરી અને અવાચક થઈને આ અશ્ાંત ઘટમાળને જોતરી રિરી.



બરાબર સામે સુનવખયાત મિામાગ્વ શાંઝેનલઝે છ.ે એક જમાનામાં ધનાઢય ફૅશનેબલ 
મહિલાઓ પોતાનરી બગરીઓમાં અિીં સાંધયનવિાર માટ ેનરીકળતરી. આજ ેએ મંદગમન તો 
રહું નથરી. નાગહરકો કરતાં નવદેશરી પ્વાસરીઓનરી યાતાયાત જ િવે અિીં વધારે છ ેને છતાં 
આ પથનરી પ્નતષ્ઠા ઓછરી નથરી. એના રઆબનરી સરખામણરી નવશ્વના બરીજા કોઈ માગ્વ 
સાથે થઈ ના શકે. ૧૫-૧૫ વારના અંતરે પતાકાઓ ફરકે છ,ે રસતાનરી બંને બાજુ પર 
વૃક્ષો પણ છ.ે મોંઘરી દુકાનો, સરસ ભોજનાલયો, નસનેમાઓ, કાફે અને પેલું જગજાણરીતું 
‘નલડો’ નામનું નનશાલય.

મોંમાત્ર્વ નવસતાર પાછલાં ૨૦૦ વષ્વથરી કલાકારોમાં નપ્ય રહો છ.ે શિેરનરી તવરા 
અને વયગ્તાથરી એ જરા દૂર છ ેઅને મુખયતવે એક નાનરી ટકેરરી પર આવેલો છ.ે િવે તો 
તયાં પણ પ્વાસરીઓનો જ દરોડો િોય છ.ે પણ એક જમાનામાં નપકાસો અને બ્ાક જવેા 
મિાન નચત્રકારો તયાં રિરીને નચત્ર કરતા. તયારે ચોવરીસેક, લોટ દળવાનરી ચાર પાંખોવાળરી 
ચક્કરીઓ િતરી; અતયારે બે જ રિરી છ.ે એમાંનરી એકમાં મૂલાં રશ નાઈટ કબલ છ,ે બરીજીને 
તાજતેરમાં નાઈટ કલબમાં રૂપાંતહરત કરાઈ છ.ે

મોંમાત્ર્વનરી ટકેરરી પર એક નાનો ચૉક છ.ે તયાં આજ ેપણ નચત્રકારો ભેગા થાય છ ે
— પોતાનું નચત્રોનું પ્દશ્વન કરે છ,ે વેચાણનરી આશા રાખે છ,ે પ્વાસરીઓનરી પ્નતકૃનતઓ 
ચરીતરરી આપરી થોડાઘણા પૈસા કમાય છ.ે પથથરથરી બનાવેલા સાંકડા રસતા, પાતળાં ઝાડ, 
નાનકડાં કાફે, રંગરીન નચત્રો. એ બધાંનરી ઉપરવટ જઈને “પનવત્ર હૃદયનું દેવળ” (Sacre 
Coeur) દૃશયમાન થતું રિે છ.ે ચમકતું, આંખોને આંજતું, ધવલ, સુંદર, ઘુમમટવાળું આ 
દેવળ ઍફેલ ટાવર કે નોત્રદામનરી જમે પૅહરસનું પ્તરીક છ.ે જનતાના પૈસા અને મદદથરી 
૧૮૭૦માં આ બંધાયેલું. અિીંથરી પણ પૅહરસનું સરસ નવપુલાવલોકન થાય છ.ે

કૈંક બાલસિજ રરીતે આ જગયા મને ગમે છ.ે જયારે પૅહરસ જાઉં તયારે અિીં આંટો 
મારરી આવવા પ્યાસ કરં છુ.ં પિોળાં પગનથયાં ઊતરરીને નરીચે રસતા પર આવરી તયારે 
એક વાર કોઈ ગુજરાતરી બોલતું સંભળાયું. જોયું તો ત્રણ પુરષો અગરબત્તરી વેચવા પ્યતન 
કરતા િતા અને અંદરઅંદર ગુજરાતરી બોલતા િતા. ટવે કે કુટવે પ્માણે ઊભા રિરીને 
મેં વાત શરૂ કરરી. બે મધયમવયરી િતા, એક યુવાન િતો. બંને મધયમવયરી પુરષો સરકારરી 
નોકરરી છોડરીને વધારે સારા જીવનનરી આશામાં પૅહરસ આવયા િતા. અમેહરકા કે કૅનેડા 
જવાનરી તકનરી રાિ જોતા િતા. કુટુબંો તો િજી દેશમાં જ િતાં. પરવાના વગર નોકરરી 
કયાં મળે? અગરબત્તરી કે એવું કશું રસતા પર વેચવું નયાયનવરદ િતું, તેથરી કયારેક 



પોલરીસથરી પકડાતા પણ ખરા પણ દંડ ભરરીને છૂટરી જતા. સવારથરી સાંજ, બસ આ જ 
પ્વૃનત્ત. રસતાઓ પર ફેરરી. રાતે થાકરીને બરીજા ગુજરાતરીઓ સાથે સહિયારામાં રાખેલરી 
ઓરડરી પર જતા, ખરીચડરી ઓરરીને હદવસનું એક સાદું ખાણું ખાઈ લેતા ને ફરરી સવારે એ 
જ રસિરીન, જીવનિરીન ચક્ર. એ બે મોટા ભાઈઓ આમ અચાનક કોઈ ગુજરાતરી મળરી 
જતાં ખુશ થયા, મને આગ્િ કરરીને સામે કૉફરી પરીવા લઈ ગયા.

પૅહરસના કાફેમાં એવું િોય છ ે કે કૉફરી ખરરીદરીને તયાં જ ઊભાં પરીઓ તો પૈસા 
ઓછા થાય. બેસરીને કે વેઈટરનરી સેવા લઈને પરીઓ તો ઘણું મોંઘું પડ.ે આ ભાઈઓએ અને 
મેં ઊભાં ઊભાં જ પરીધરી. સવાદમાં કશો ફેર ના પડયો પણ એમાં એમનો એક અજાણરી 
ગુજરાતરી વયનકત પ્તયેનો સનેિ િતો. રનવબાબુનરી મિાશાળા શાંનતનનકેતન (બંગાળ)
માં, મારા સંગરીત નશક્ષકના ઓળખરીતા એક યુવાન નચત્રકારને મળેલરી. ઉતપલ કૃશાંગ, 
નમતભાષરી, કળાનપ્ય બંગાળરી યુવાન. એકાદ વાર પૅહરસમાં એને પણ મળવાનું થયેલું. એ 
તયાંનરી નસટરી યુનનવનસ્વટરીમાં ભણવા આવેલો. એણે મને કિેલું કે કૉફરી ઊભાં ઊભાં પરીવાના 
પૈસા ઓછા થાય. સબયોન યુનનવનસ્વટરીમાં પણ એ વગ્વ ભરતો અને સથાપતયનો અભયાસ 
કરતો. ભૂગભ્વરેલના સટશેનોનરી અંદર કંઈક વાનજતં્ર વગાડરીને કયારેક લોકો પૈસા નાખે 
તેનાથરી ગુજરાન ચલાવતો. એ પણ પકડાતો ને દંડ ભરરીને છૂટરી જતો! બેએક વાર કાફેમાં 
બેસાડરીને મેં એને ખવડાવયું તો ધરાઈને ખાધું. એક વાર એનરી િૉસટલેના રસોડામાં એનરી 
પાસે િતરી તે ચરીજો અને મસાલાથરી મેં શાક બનાવરી આપયું. એટલા ખુશ થઈને એણે એ 
માણયું. કિે, કેટલા વખતે આવું સારં ખાવા મળ્ું!

કિે છ ેકે પૅહરસમાં ૮૦૦૦થરી વધારે રેસટોરાં છ.ે (તો શું? નયૂયૉક્વમાં ૨૫૦૦૦થરી 
વધારે છ)ે રોજ હદવસના બે વાર જુદરી જુદરી જગયાએ જમો તો બધે ખાઈ રિેતાં 
અનગયારથરી વધારે વષ્વ થાય. (નયૂયૉક્વ માટ ેતો નજદંગરી આખરી પણ પયા્વપ્ નથરી!) જોકે 
માનું છુ ંતયાં સુધરી આ આંકડામાં પેલરી િજારોનરી સંખયાવાળા કાફે નથરી ગણાયા.

ઉતપલ મને એક વાર પૅહરસના નવયતમ સંગ્િાલયમાં લઈ ગયો. નામ તો એનું 
પૉનમપડ ૂસેનટર છ.ે પ્ેનસડનટ પૉનમપડનૂા માનાથદે, પણ લોકબોલરીમાં એને ‘બોબૂર’ (Beau-
bourg) કિે છ.ે એ નૂતનકાલરીન કળા માટનેું રાટિ ટ્રરીય સંગ્િાલય છ.ે એનરી આખરી રચના 
આધુનનક, મૌનલક અને આનુક્રનમક છ.ે ૧૯૭૭માં ખૂલેલા આ સથાપતયથરી રૂહઢવાદરીઓને 
આઘાત લાગેલો, પણ સમકાલરીન અનભરનચવાદરીઓ ઉતસાહિત થયા િતા. ‘બોબૂર’ 
ફકત સંગ્િાલય જ નથરી, એમાં ઉત્તમ પુસતકાલય, કળાનશક્ષણનરી વયવસથા, નસનેમા અને 
સંગરીતનાં કેનરિ, બાળકો માટ ે નચત્રઘર વગેરે ઘણા નવભાગો છ.ે સવ્વકળાનું અનભવાદન 



કરતું આ જીવંત કેનરિ છ ેબિારનાં ચૉકમાં િમેશાં મેળો ભરાયેલો િોય તેમ લોકોનરી 
અવરજવર રિે છ.ે સંગરીત, જાદુ વગેરે ખેલો પૈસાનરી જરૂરવાળા કલાકારો કરતા રિે છ.ે 
નવસતાર નરીરસ અને નનરથ્વક િતો તયાં આ જીવંત ઉપનસથનતએ પ્ાણ પૂયયો છ.ે

જ ેઅનવરત નવકસતું રિે તે જ જીવન અને જયાં અખૂટ પ્ાણતત્વ િોય તે જ શ્ેષ્ઠ 
શિેર. પૅહરસનરી સપધા્વમાં ઊતરે તેવાં બરીજાં કેટલાંક શિેરો દુનનયામાં છ ેપણ આ સપધા્વથરી 
કોઈનરી શ્ેષ્ઠતા ઓછરી થતરી નથરી. માગ્વમુગધ મુસાફર કોઈ પણ સથાનને નવશેષણોનરી ખોટ 
સાવલા દેતો નથરી કે સરીનમત વયાખયામાં જકડરી રાખતો નથરી. જ ેસુંદર અનુભવે છ ેતે 
સુંદર બને પણ છ.ે

J

ઇટાલી

‘બુઓન જયૉનયો, નસનચનલઆ!’ (Buon Giorno, Sicilia) મેં મનમાં કહું. શુભ 
પ્ભાત, નસનસલરી. રોમથરી રાતનરી ટટ્રનેમાં િંુ નરીકળરી િતરી - ઇટાલરીના એ નવભાગમાં જવા કે 
જનેે જોવા િંુ ખૂબ ઉતસુક િતરી. ટટ્રને ભરચક િતરી - ખાસ કરરીને નદ્તરીય વગ્વમાં. િંુ પ્થમ 
વગ્વમાં િતરી અને મને સૂવાનરી પૂરતરી જગયા પણ મળરી િતરી, છતાં બિુ સારં ઊંઘાયું નિીં. 
સવારના પિોરથરી ઇટાનલયનો ઊઠરી ગયાં િતાં, ડબબાના સાંકડા ચલનપથમાં આમથરી તેમ 
ચાલવા માંડરી ગયાં િતાં અને વાતો - અટકયા વગરનું ચપ-ચપ-ચપ એમનું બોલવાનું!

િંુ અડધરી જ ઊંઘમાં િતરી અને મને લાગયું કે ડબબો ટટ્રનેમાંથરી છૂટો પાડરીને 
આગબોટમાં ચડાવાઈ રહો છ.ે ખખડાટ ઘણો થયો પણ ચટપટ ઊઠરી જવા જટેલરી શનકત 
મારામાં લાગરી નિીં. બોગરી આગબોટનરી અંદર ગઈ તયારે ડબબામાં અંધારં થઈ ગયું અને 
ફરરી મેં થોડુ ંઊંઘરી લરીધું. ઇટાલરીનરી મુખય ભૂનમના છલેા શિેર રેનજ્જઓ દરી કાલાનબ્આથરી 
નસનસલરી ટાપુના પિેલા શિેર મનસસના જવા માટનેરી ખાડરી વટાવતાં ફકત ૪૫ નમનનટ 
થઈ.

‘બુઓન જયૉનયો, નસનચનલઆ.’ મેં કહું.



ઇટાલરીનો આકાર ઘૂંટણથરી પણ ઉપર જતા, ઊંચરી એડરીવાળા બૂટ જવેો છ.ે 
નસનસલરીનો સરસ, મોટો, નત્રકોણરીયો ટાપુ બૂટનરી ઉપરના છોગા જવેો છ.ે છકે દનક્ષણે 
આવેલો અને ભૂમધય સમુરિના િવામાનથરી સપશા્વયેલો, એટલે એનરી પ્જાનો અંતરંગ 
નમજાજ પણ રંગરીન અને છોગું ધારણ કરેલરી વયનકતને અનુરૂપ. એ નસનસલરીમાં એક 
ઉજજવળ સવારે મારો હિંમતભેર પ્વેશ. મનમાં આનંદ ને આવેગ તો િોય જ ને!

મેનસસનાના બંદરે જ બોગરી બરીજી ટટ્રનેમાં લાગરી ગઈ. શિેરનો ભાગ દેખાયો નિીં 
અને ટટ્રને ટાપુને પૂવ્વ હકનારે દનક્ષણ તરફ જવા માંડરી. િવે દહરયો દેખાવા માંડયો. ટટ્રને 
બરાબર હકનારાને વળગરીને જ જતરી િતરી. નાનકડાં મોજાં, માછરીમારોનરી નાવડરીઓ અને 
એમનરી ઝૂંપડરીઓ — બધું એવું ગ્ામય. પછરી દહરયાનરી અને પાટાનરી વચચે ગામો આવયાં. 
ઋતુકલાંત ઘરોનરી પછરીતોને લગભગ ઘસાઈને ટટ્રને ચાલતરી ગઈ.

મેનસસના (Messina) સદરીઓથરી વિાણવટા અને વેપારમાં આગળ પડતું રહું છ.ે 
૧૯૦૮માં ધરતરીકંપથરી અને પછરી ૧૯૪૩માં બૉમબમારાથરી એ નાશ પામયું િતું. એમાંથરી 
ફરરી એક વાર એ ઊભું થયું છ ેઅને ઔદ્યોનગક ખયાનત મેળવરી છ.ે પણ મેનસસના જો 
નસનસલરીનું પ્વેશદ્ાર છ,ે તો તયાંથરી ત્રણેક કલાક દૂર દનક્ષણે આવેલું ગામ તાઓનમ્વના 
(Taormina) પ્વાસરીઓ માટ ેનસનસલરીનું પટાંગણ છ.ે એનરી વસતરી દસ કે બાર િજારનરી 
િશે, પણ એનો દહરયાહકનારો અને એનું િવામાન એટલાં વખણાય છ ે કે ગ્રીષમના 
મહિનાઓમાં એનરી વસતરી પાંચ ગણરી થઈ જાય છ.ે મેં તયાં ઊતરવાનો નવચાર નિોતો 
કયયો. એટલરી બધરી જગયાઓ જોવા જવેરી િોય કે પસંદગરી કરવરી જ પડ.ે

કેટલાંક ઇટાનલયન મારરી સાથે વાત કરતાં િતાં. એ લોકો સથાનનક િતાં અને એક 
ગામથરી બરીજ ેગામ સગાંવિાલાંને મળવા જતા િતા. ટટ્રને તો ફંટાઈને નસનસલરીનરી વચચે 
થઈને, નત્રજયાનરી જમે એના પહરઘ પરના એક શિેર આનગ્જનેતો સુધરી જવાનરી િતરી. તયાં 
જાઉં તે પિેલાં મારે િજી નરીચેનરી એક જગયાએ જવું િતું. તેથરી સિયાત્રરીઓને ‘આવજો’ 
કિરી િંુ કાતાનનઆ જકંશન પર ઊતરરી ગઈ.

બે કલાક બરીજી ટટ્રનેનરી રાિ જોવાનરી િતરી. સટશેનનરી બિારના રસતા પરનરી એક 
પાળરી પર બેસરી રિરી, વાિનોનરી અવરજવર જોયા કરરી. શિેર મોટુ ં િતું. એનો નવો 
નવભાગ પણ જૂનો લાગતો િતો. એનાં જૂનાં કૅનથડટ્રાલ અને બાનસનલકા તો મનલન અને 



અવગનણત દેખાતાં િતાં. ચારેક લાખનરી વસતરીવાળું એ અગતયનું શિેર છ.ે એનાથરી થોડકે 
જ દૂર ઍતના (ઙૅXષ્X નામનો જીવંત જવાળામુખરી આવેલો છ,ે જનેા લાવામાં એ ઘણરી 
વાર સળગયું છ,ે નાશ પામયું છ.ે આ કાળા લાવામાંથરી જ કાતાનનઆ શિેરના રસતાઓનરી 
ફરસબંધરી થઈ છ ેઅને લગભગ બધરી જ ઇમારતો બંધાઈ છ.ે

એ પણ કેવરી વક્રતા — જનેાથરી સંિાર થયો તેમાંથરી જ સજ ્વન થયું. આ એતના 
જવાળામુખરી યુરોપમાંનો ઊંચામાં ઊંચો (૩૩૨૩ નમટર) જીવંત જવાળામુખરી છ.ે નસનસલરીમાં 
એનરી આસપાસનો નવસતાર લાવાના પાષાણોથરી બનેલો છ.ે એ હદવસે િંુ તો એના 
પહરસરમાંથરી નરીકળરી આવરી પણ એને બરીજ ેકે ત્રરીજ ેજ હદવસે એ અનગ્નનગહરનો નવસફોટ 
થયો િતો એમ સથાનનક છાપામાં વાંચયું. કાતાનનઆ કે બરીજા કોઈ ગામને નુકસાન નિોતું 
થયું, પણ એતનાના પિાડરી રસતાઓ ખોરવાઈ ગયા િતા અને આ નવા સજા્વયેલા એક 
અનગ્નનવવરમાં પડરીને એક પ્વાસરી મૃતયુ પામયો િતો.

એતના નસનસલરીનું જીવંત હૃદય છ ેઅને તરત એનરી દનક્ષણે કાતાનનઆમાં મેદાન છ.ે 
તયાં ખાસ કશું આકષ્વક નિોતું. િવા ગરમ િતરી, આકાશ પણ જુદું લાગતું િતું. થોડરી 
નાનળયેરરી, થોડાં ઓનલવનાં વૃક્ષ, થોડાં ખેતરો. કયારેક ગામ પણ આવયાં, એક પણ ધયાન 
ખેંચે તેવું નિીં. િંુ નસરાકુસા (Siracusa) જતરી િતરી. તયાં જતરી ફાસટ ટટ્રને મોડરી િતરી એટલે 
લોકલ લરીધરી. રસતામાં પછરી ફાસટ આવરી ચડરી, એટલે નસરાકુસા જનારાંને લોકલમાંથરી 
ઉતારરી ફાસટમાં ચડાવયાં. પલૅટફૉમ્વ તયાં િતું પણ નિીં — એક નરીચો નસમેનટનો રસતો 
િતો. સટશેનનું નામ પણ કોણ જાણે શું િતું!

નસરાકુસાનું સટશેન પણ રસપ્દ ના લાગયું. બરાબર ચાલરીઓ જવેાં જ મકાનો 
સટશેનનરી આસપાસ િતાં. બપોર પડરી િતરી. વાતાવરણ ગરમ અને ધૂનળયું િતું. િવા 
પણ જુદરી િતરી જાણે. નસનસલરી આખું જ જુદું િતું એમ મને લાગયું. લોકો પણ જુદા. 
તવચાનો રંગ જરા ઘેરો — ‘ઓનલવ કૉમપલેકશન’ કિેવાય તેવો. લોકોને જોઉં અને 
ગ્રીક, ઇજીનપશયન, આરબ વારસાનરી આછરી કે ગાઢ નનશાનરીઓ એમનરી મુખાકૃનતઓમાં 
કે એમના દેિાકારોમાં દેખાય. આવાં આગંતુકો અને એમનાં નમશ્ણથરી જ બનરી છ ે
નસનસલરીનરી જનતા.

એનો જૂનો નવભાગ નાનકડા ટાપુ જવેો છ ેઅને બે પુલ દ્ારા હકનારા અને નવા 
નવભાગ સાથે જોડાયેલો છ.ે ઑનત્વનજઆ કિેવાતો આ નવસતાર હદવસે હદવસે ખાલરી થતો 
જાય છ.ે પાણરી પરનરી ઘણરી મોટરી મોટરી િવેલરીઓ તયકત અને હરકત િતરી. કેટલરીકનાં 



બારરીબારણાં પર પૂંઠાં ચોડાઈ ગયાં િતાં, તાળાં લાગરી ગયાં િતાં. જાણે મઝા કરરી કરરીને 
મિેલો મરણતોલ થઈ ગયા િતા. એમ તો સાતમરી સદરીમાં બાંધેલું કૅનથડટ્રાલ િતું. ઘણાં 
પ્ાચરીન કળા-ધન-સંપન્ન મોટુ ંસંગ્િાલય પણ િતું, છતાં ઑનત્વનજઆમાં ઉતસાિપ્ેરક 
તત્વ ખૂટતું િતું.

એનરી સાંકડરી શેરરીઓમાં િંુ ચાલરી. કયાંક ડલેરીઓનરી જમે દરવાજા ને દરીવાલો 
િતાં, તો કયાંક જૂનાં સરસ ઘર િતાં. દેવળો ને દુકાનો ઠરે ઠરે િતાં, તો મોટરો ને 
મોટરસાઈકલો સવ્વત્ર િતાં. મોટરસાઈકલો ને મોપૅડ પર યુવાનો આખો હદવસ ફયા્વ 
કરતા, ગલરીઓ એ મશરીનોના અનતશય ઘોંઘાટથરી પડઘાતરી રિેતરી. કદાચ આ જ તયાંનરી 
સૌથરી ઉત્તેજક પ્વૃનત્ત િતરી. કયાંક કયાંક દરીવાલો પર ઇશુ કે માતા મૅરરીના ફોટા મૂકરી 
માગ્વતરીથ્વ બનાવયાં િતાં.

નસનસલરીનરી ભૂનમ પરનો એ મારો પિેલો હદવસ િતો. તયાંનરી પિેલરી રાત માટ ેમેં 
િોટલે આહક્વનમદરી નક્કરી કરરી િતરી. મકાન સારં લાગેલું. એક કુટુબંથરી એ ચલાવાતરી િતરી. 
રાતે િંુ તયાં જ જમરી. નસનસલરી એનરી રસોઈનરી નવશેષતા માટ ેનવખયાત છ.ે ઇટાનલયનો માટ ે
ભોજન એક મોટો કાંડ િોય છ ે— ખાસ કરરીને નમત્રો કે સવજનો માટ ેકે એમનરી સાથે 
િોય તયારે. એવરી જ રરીતે તૈયારરી કરાઈ િતરી એ િોટલેમાં. ભોજનનરી મુખય વાનગરીનરી 
પિેલાં ખવાતરી ચરીજોને ‘આનનતપાસતરી’ કિે છ.ે (એકવચનમાં એ શબદ ‘આનનતપાસતો’ 
બને છ.ે) મોટા ટબેલ પર લોભામણરી આનતરીપાસતરી સામગ્રી િતરી : બટાકાનરી પૅહટસ, 
તળેલાં મરચાં અને રીંગણ, જનેે ખાવા ઉતસુક િતરી તે લરીલાં ને કાળાં તાજાં ઑનલવ, 
લસણ સાથે બનાવેલરી ભાજી અને બરીજી કેટલરીયે આનમષ ચરીજો. બધું ગૃહિણરીએ જાતે 
બનાવેલું.

વળરી, નપતા, પુત્ર, પુત્રરી, પૌત્ર તથા દાદરીમા આસપાસ જ િતાં. ઘર જવેું જ લાગયું 
મને તયાં.

J

િળને ઝરંખે મન



કૃતનનશ્ચય થઈને ફરરી એક વાર ગ્રીસનરી સફરે નરીકળરી િતરી. જ ેપ્ાચરીન છ ેઅને 
િવે અવા્વચરીન પણ છ ેતેવા મુખય શિેર ઍથેનસમાં તો થોડા હદવસ ગાળવા જ િતા, પણ 
ગ્રીસનરી પ્વાસ ભોગયતા જનેા પર સૌથરી વધારે નનભ્વર છ ેતેવા કેટલાક ટાપુઓ પર પણ 
મારે પિોંચવું િતું.

પિેલવિેલરી વાર યુરોપમાં ફરતાં ફરતાં છકે છડેાના દેશ ઇટાલરીના છકે દનક્ષણ છડે ે
‘બારરી’ નામને ગામે ગઈ િતરી. તયાંથરી પણ આગળ, છકે ગ્રીસ સુધરી જવા વાિણ લરીધું 
િતું. તે અઢાર કલાકે ગ્રીસના પાત્રાસ નામના બંદરે પિોંચયું. એ પછરી ચાર-પાંચ કલાકનરી 
બસ લરીધરી તયારે ઍથેનસમાં પગ મુકાયા િતા. ઇટાલરીના નબ્નનડનસ બંદરે પાછરી પણ 
પાત્રાસથરી વિાણ લઈને જ ગયેલરી. ગ્રીસનો એક નાનો ટાપુ સલનમસ જ જોવા પામેલરી.

આ વખતે મન ગ્રીક જળપથને ઝંખતું િતું. વષયોથરી જનેાં નામ સાંભળ્ાં કયાું િતાં 
તેમાંના અમુક ટાપુઓને મારે નજરોનજર જોવા િતા. ગ્રીસનો નકશો ખોલરી ખોલરીને 
નૌકાચલનના અનેક પથનાં અંકનનું પરરીક્ષણ િંુ કરતરી રિેલરી, ટાપુઓ નવષે વાંચતરી રિેલરી 
ને અધરીરાઈનો જાણે પાર ન િતો.

પિેલરી વાર ગ્રીસનો નકશો જુઓ તો છઠના ચંરિ જવેા એના મુખય ભૂનમભાગનરી 
આસપાસનો નવસતાર ઝાંખો-પાંખો લાગે. એ ગ્રીસનો બિોળો જળપ્દેશ છ ેને એનરી અંદર 
૧,૪૨૫થરી પણ વધારે ટાપુઓ આવેલા છ ે— જાણે દેવોએ હકનારાને ખંખેરવાનું ઇચછયું 
ના િોય. એ ભૂનમના તથા ટાપુઓના હકનારાનરી લંબાઈ જોડો તો લગભગ ૯૪૦૦ માઈલ 
થાય પણ નકશો જુઓ તો અડધો ભાગ ખાલરી દેખાય.

“ખાલરી” લાગતા એ જળપ્દેશમાં કેટલાયે અખાતો અને સાગરો બનેલા છ.ે જમેકે, 
કોહરનથનો અખાત, સારોનનંક અખાત, ગાહરતસા અખાત વગેરે અને મુખય કિેવાય 
એવા આયોનનયો સાગર, હક્રનતકો સાગર, એનજયો સાગર ઇતયાહદ. અમુક ટાપુઓ આ 
સાગરોનાં નામ સાથે જોડાયેલા છ,ે તો બરીજાં અમુક ટાપુજૂથો ‘નસકલેદેસ’, ‘સપોરાદેસ’ 
અને ‘દોદેકાનેસ’ તરરીકે ઓળખાય છ.ે તળભૂનમનરી પનશ્ચમે, દનક્ષણે, પૂવદે, ઊત્તર પૂવદે — 
એમ ટાપુઓ છ ેતો બધે, પણ એક છડેથેરી બરીજ ેછડે ેઝટ દઈને જવાય નિીં. બધા માગદે 
વિાણો સરીધાં જતાં નથરી અને સપટમેબરથરી તો સંખયા ઘટરી ગયેલરી જોઈ.



મેં સોળ-સત્તર હદવસ ટાપુઓ માટ ે રાખેલા ને ઉતાવળથરી, “ડલેે િાથ દઈને” 
નરીકળવું ન િતું, એટલે કુલ છ ટાપુઓ પર િંુ જઈ શકરી. એ માટ ેમેં દનક્ષણે આવેલા ખૂબ 
મોટા ટાપુ ‘હક્રહટ’ ઉપરાંત ‘નસકલેદેસ’ જૂથમાંથરી પાંચ પસંદ કરેલા. પનશ્ચમે કોફુ્વ ટાપુ 
છ,ે જયાં ઓહડનસયસ ઇથાકા પાછા પિોંચતા પિેલાં છલેે રોકાયેલા અને પૂવ્વમાં તદ્દન 
છડે ેછ ેિયોડસ ટાપુ, જયાં આજ ેપણ કલાકારો, કનવઓ અને અનય સજ ્વકો ખેંચાઈને જાય 
છ,ે ગ્રીસના પ્તયેક દ્રીપ અને સથાન લોભનરીય સંદભયોથરી યુકત છ ેઅને મુસાફરનો સમય 
નનરવનધ તો નથરી જ, તેથરી પસંદગરી કરવરી જ પડ.ે

હક્રહટ ટાપુ ઘણો દૂર છ,ે ને તેથરી તયાં સૌથરી પિેલા જવાનું રાખેલું. હદવસો જતા ગયા 
તેમ આ નનણ્વયનું શાણપણ વધારે સપટિ થતું ગયું. વિાણ માટનેરી હટહકટ ઍથેનસનરી એક 
એજનસરીમાંથરી ખરરીદરી લરીધેલરી. આખરી રાતનરી સફર િતરી, એટલે સૂવા માટનેરી કૅનબનના 
પૈસા પણ ખચદેલા. શિેરથરી ટટ્રનેમાં પોણા કલાક દૂર રિેલા મોટા નપરેયસ બંદરના પાણરીમાં 
અસંખય મોટાં મોટાં જિાજ ઊભેલાં. મારાવાળું એક તરફ દૂર ઊભેલું. લોકોથરી એ ભરાઈ 
ગયું. ઘણરી ગાડરીઓ પણ એમાં ચઢરી. રાતે સાડા આઠ ેએ ઊપડયું.

સરસ રાત િતરી. પાણરી શાંત િતું. એવો સરસ પવન આવતો િતો કે તૂતક પર 
બેસરી રિેવાનું મન થતું િતું, પણ થોડુ ં ઊંઘરી લેવું જોઈએ, એમ નવચારરી આખરે િંુ 
કૅનબનમાં ગઈ. એક પથારરી ખાલરી િતરી. બાકરીનરી બેમાંનરી એક સ્તરી નસકોરાં બોલાવતરી 
િતરી ને બરીજી સવારે સાડા પાંચ વાગયે ખૂબ પ્માણમાં અત્તર છાંટરીને ગઈ. એટલે ઊંઘ 
તો ખાસ થઈ જ નિીં.

હક્રહટ ટાપુ પરનું સૂઘ બારં આવયું તયારે િજી સાવ અંધારં િતું. આશરે બિાર તરફ 
ગઈ. ગામમાં િજી ખાસ કોઈ સળવળ્ું ન િતું, પણ બસો ચાલતરી િતરી. એમાંનરી એક 
લઈને સાતેક હક.મરી. પર આવેલા િાનનયા શિેરમાં િંુ પિોંચરી. ઊતરતાં મેં ડટ્રાઈવરને 
પૂછયું કે પાણરી કઈ તરફ છ.ે એ તરફ જ જૂનું ગામ અને રિેવા માટનેરી નાનરી િોટલેો 
િોવાનરી એ અનુમાન િતું. એ સાચું પણ પડયું, પણ રનવવારના સાત-સાડા સાત વાગયે 
િજી િાનનયા શિેર પણ ઊંઘતું િતું. એક બંધ બારણાંનરી પાછળથરી એક પુરષના મોટાં 
નસકોરાં પણ સંભળાયાં. બેએક િોટલેોનાં બારણાં ખખડાવયાં, પણ કોઈ ઊઠરીને આવયું 
નિીં. જરા વાર ગલરીઓમાં આમતેમ ફરરી, પછરી સરસ, સસતો, િવાઉજાસવાળો ઓરડો 
મળરી ગયો. બારરીમાંથરી પાણરી, દરીવાદાંડરી અને ટિેલવાનરી લોકનપ્ય જગયા દેખાતાં િતાં.

હક્રહટનરી જળસંનસથનત અને ફળરુિપ ભૂનમને કારણે એને માટ ેયુદ થતાં રહાં, એના 



પર જુદરી જુદરી રાજયસત્તાઓ આવતરી ગઈ. સૌથરી આહદ ગણાતરી, ત્રણેક િજાર વષ્વ જૂનરી 
નમનોઅન સંસકૃનતથરી માંડરીને ઓગણરીસમરી સદરીના તુકગી આનધપતયનરી નનશાનરીઓ હક્રહટમાં 
ઠરે ઠરે જોવા મળતરી રિે છ.ે એનાં ત્રણ મુખય શિેરોના જૂના ભાગોમાં િજી પાંચસો-
છસો વષયોનાં ઘર ઊભેલાં છ ેઅને પ્જાજનો એમાં રિે છ.ે સાંકડરી ગલરીઓમાં કેટલાંક 
ઓળખરીતાં ફૂલો દેખાતાં રહું — જાસૂદ, નાનાં સફેદ કરેણ, બારમાસરી, ગુલબાસરી, ને 
ચમેલરી તો દેખાય તે પિેલાં સુગંધથરી જ િાજરરી જણાવરી દે. એ ખૂબ આનંદના શ્વાસ 
િોય. િાનનયામાં એક જગયાએ તો વળરી મોગરો િતો. મેં કહું, “અરે વાિ, એ શું?!”

આમ જ ગયો વખત — િવા ખાવામાં, ચાલયા કરવામાં. નવું નવું જોવાનું નરીકળતું 
ગયું. હદવસે જયાં સાંકડરી ગલરીઓ િતરી તયાં મોડા બપોરથરી જમવાનાં ટબેલ-ખુરશરીઓ 
આસપાસનરી રેસટૉરાં દ્ારા મુકાઈ જતાં િતાં. ઘણરી જગયાએ ધરીમું ધરીમું સંગરીત ચાલતું 
િોય. દુકાનો રાતે અનગયાર સુધરી તો ખુલરી ખરરી જ. સિેલાણરીઓનરી સાથે સથાનનકો પણ 
સાંજ પડતાં પાણરી પાસેના ખુલા ચૉક અને ચલનપથો પર નરીકળરી આવતા િતા. સૂરજ 
આખો હદવસ આકરો િોય તયારે પણ પવનને કારણે અકળાવે નિીં. સાંજના સુંવાળા 
પ્કાશમાં પાણરી પણ નરીખરરી ઊઠ ેને રાતના ગાઢ આકાશનરી નરીચેથરી તો ખસવું જ ના ગમે.

મને તો િાનનયા આખરી રાત જાગતું રિેતું લાગયું. મારા રૂમનરી પથારરીમાં પડયાં 
પડયાં ગણગણાટ જવેો અવાજ સતત મને સંભળાતો રહો. િસવાનો, વાતોનો, રેસટૉરાંનાં 
છરરી-કાંટાનરી ખણખણનો, સંગરીતનો અવાજ. દારૂ પરીને છકેલા પુરષોના ઘાંટા, કૂતરાઓનું 
ભસવું, સકૂટરોનો ઘરઘરાટ ને મોટરોનો ખખડાટ. સવારે છકે છ વાગયે શાંનત થતરી લાગે. 
પછરી સાડા આઠ-નવ વાગયે પાછો એવો જ બરીજો નવો હદવસ શરૂ થાય.

એ અઢરી કલાકનરી વચમાં એક રાતે કચરાને કચડતરી ટટ્રકનો ગડગડાટ પણ 
સંભળાયેલો. ઉપરાંત, અદૃશય જવેરી જીવાત કરડતરી રિેલરી. આમાં શું ઊંઘ આવે સરખરી? 
આટલું ઓછુ ંિોય તેમ પરીઠમાં સખત દુખાવો થવા માંડલેો. કારણ કે સામાનનરી િૅનડબૅગને 
ઊંચકરીને વિાણનરી સરીડરીઓ ઉપર ચડ-ઉતર કરેલરી. વિાણમાં જતાં ને નરીકળતાં છએક 
જટેલરી સરીડરીઓ આવશે એવરી ખબર નિીં. પડખું ફેરવતાં ને બેઠાં થતાં ખૂબ દુખતું િતું. 
ચાલતાં-ફરતાં વાંધો નિોતો આવતો, એટલે પ્વૃનત્ત અટકરી નિીં.

િાનનયામાંના મારા ભાડાના ઘરનરી નરીચે આવેલરી એક દુકાનના કાચનરી અંદરથરી 
આપણે તયાંનાં મોગલ શૈલરીનાં, જડતરનાં સુંદર આભુષણો જોઈને મને ભારે કુતૂિલ 
થયેલું. એકવાર દુકાનને ખુલરી જોતાં િંુ અંદર ગઈ. તયાં તો બરીજી કેટલરીયે નવનશટિ અને 



કરીમતરી વસતુઓ િતરી. િાજર રિેલા યુવાને ઘણરી વાતો કરરી. એવરી વાતો કે જમેાં જલદરી 
મને નવશ્વાસ બેઠો પણ નિીં. એણે કહું કે દુકાન એના નપતાનરી િતરી. એ તથા માતા ભારત 
ગયેલાં િતાં. સામે જ સતય સાંઈબાબાનો ફોટો િતો. મેં એ નવષે પૂછયું તો એ કિે કે 
એના નપતા બાબામાં માનતા િતા ને દર વષદે પગે લાગવા જતા િતા. કયાં હક્રહટ ટાપુ ને 
કયાં આ વાત!

પછરી તો મેં યુવાનનો ભારતરીય-પાહકસતાનરી સંગરીતનરી સરી.ડરી. રેકોડ્વનો સંગ્િ જોયો. 
િા, િા, રનવશંકર ને અલરીઅકબર તો ખરા જ, પણ નબનસમલાિ ખાન ને નૂસરત 
ફતેિઅલરી પણ િતા. રાજસથાનરી લોકસંગરીત, નશવકુમાર શમા્વ વગેરે પછરી જયારે આબેદા 
પરવરીનનરી સરી.ડરી. જોઈ તયારે તો થયુ કે આ માણસ છ ેકોણ? એનું નામ પૂછયું તો કિે, 
“બાબૂ.” મનમાં તો મેં કહું, “જા, જા, િવે.” બિારથરી િંુ બોલરી, “એ તો ઇનનડયન નામ 
છ.ે એ તમારં નામ િોઈ જ ના શકે. સાચું નામ શું છ,ે એ તો કિો.” તયારે એણે કહું, 
“યાન્નરી.” ગ્રીસમાં બિુ જ સામાનય એવું નામ. એ પોતે પણ ભારત ઘણું જતો િતો. 
હદલિરીમાં એના નમત્રો િતા, રાજસથાનરી કલાકારોને એ ઓળખતો િતો, િાનનયાનરી બિાર 
એનાં માતાનપતાનો મોટો બંગલો િતો વગેરે ઘણરી વાતો એણે કરરી.

એમાંથરી થોડરી વાતો પર તો મને શંકા જ થઈ. મેં પૂછયું, “આટલરી બધરી મોંઘરી 
સોનાનરી ને રતન જડલેરી વસતુઓ ખરરીદનારાં મળરી જાય છ?ે” એણે તો િા જ કિરી. તયાં 
અમુક વસતુઓ અને સંગરીતનરી સરી. ડરી. મોરોક્કોનરી પણ િતરી. અતયંત કળાતમક ગોઠવણરી 
િતરી. આવરી સરસ દુકાન જોવાનરી તો મઝા પડરી જ.

િાનનયાથરી બસ લઈને રેનથમનો જવા નરીકળરી. રસતો કયારેક ગરીચ ઝાડરીમાંથરી ગયો, 
કયારેક ઊંચા પવ્વતો પાસે થઈને. એમના ઢોળાવો ઉજજડ િતા. સૂકરી, કથથાઈ જમરીન 
સફેદ જવેા પથથરોથરી ભરેલરી િતરી. પાણરી પર જ બનાવેલા બસસટશેન પરથરી આશરે 
જ િંુ ચાલવા માંડલેરી. રેનથમનો શિેરનો જૂનો ભાગ અરબરી દેખાવનો િતો. પોળો જવેરી 
સાંકડરી ગલરીઓ. એક દરીવાલ પર નવમરી-દસમરી સદરીનરી અરબરી નલનપ િજી ટકેલરી િતરી. 
રૂમ જલદરી મળ્ો નિીં. ગલરીઓમાં ચાલવું પડયું. પરીઠમાં દુખતું િતું, પગનરી ટચલરી 
આંગળરીઓ સેનડલમાં દબાતરી િતરી. જ ેરૂમ ખાલરી મળ્ો તે લઈ લરીધો — િવા-ઉજાસ 
વગરનો િતો તોયે.

પણ એ ઘર બિુ સરસ િતું. સદરીઓ જૂનું, પણ નવેસરથરી ફશ્વ બદલેલરી લાગરી. 
જુદાં જુદાં સતરો, સરીડરીઓ ને અગાશરીઓ પર િંુ ફરરી વળરી અને જૂના ભાગનરી શેરરી, 



પોળ, ખડકરી જવેરી રચનામાં ખૂબ ચાલરી. બધું ચોખખું અને શાંત — નસવાય કે જયારે 
એકાદું સકૂટર આવરી જાય. એ બાજુ ઘરો, પણ બધાંનાં બારણાં બંધ. કયાંક બે કે ત્રણ 
વૃદાઓ બેઠરી િોય — લગભગ તો વાતો કયા્વ વગર ને નિીં તો ખૂબ આસતેથરી. વધારે 
તો ગૂંથતરી કે અંકોડરી-ભરત કરતરી ચૂપચાપ જ િોય. અમુક ગલરીઓમાં નાનરી દુકાનો 
ને રેસટૉરાં ખરીચોખરીચ િતરી. કશેક બે ઘરોનરી વચચે બોગનવેલ ઝૂલતરી દેખાય. તો તુકગી 
જૂનરી મનસજદના લાંબા, પાતળા નમનારનરી અચાનક મળરી જતરી ઝલક દૃશયને નાટયાતમક 
બનાવરી દેતરી.

જૂના બારાના ગોળાકાર હકનારા પર એક જૂનરી દરીવાદાંડરી િતરી ને જોડાજોડ 
ટબેલોથરી ભરેલરી રેસટૉરાં િતરી. સાંજ પડતામાં તો સિેલાણરીઓ તયાં શું ઊમટ.ે િંુ એક 
વાર તયાંથરી નરીકળરી ને ઝડપથરી પાર કરરી ગઈ. દહરયાઈ ખાવાનાનરી વાસ પણ સિન 
ના થાય. બરીજી તરફનો હકનારો વધારે સારો લાગયો. ચાલવા માટ ેતયાં પિોળરી જગયા 
િતરી. રસતો પણ પિોળો ને તયાં સાંજ ેછથરી સવારે છ વાગયા સુધરી મોટરોને મનાઈ, તેથરી 
ચાલવામાં શાંનત લાગે.

રાત પડયે દુકાનો નસવાયનરી ગલરીઓ સૂમસામ લાગે. સાવ અંધારરી નિીં પણ વધારે 
બત્તરીઓ પણ નિીં. મારા રૂમમાં બિારનો અવાજ નિોતો આવતો, તો ઘરનરી અંદરથરી 
આવતો િતો. દરવાજો, બારણું, ચાવરી, બાથરૂમ, કોઈનરી વાતો, કોઈનાં નસકોરાં. બિુ 
સારરી ઊંઘ ના આવરી. રેનથમનોમાં વધારે રિેવાનરી જરા પણ ઇચછા રિરી નિીં.

એ સાંજ ેએક સરસ પ્સંગ બનયો. છ-આઠ મહિના પિેલાં મુંબઈના નવમાનમથકે 
મને એક જમ્વન યુવતરી મળેલરી. કલાકેક સુધરી અમે ઘણરી વાતો કરેલરી. એ ગ્રીક યુવકને 
પરણરીને રેનથમનો શિેરનરી બિાર પવ્વતોમાં રિેતરી િતરી, એમ કિરીને મને ફોન નંબર અને 
સરનામું આપેલાં. મારં ગ્રીસ જવાનું તો નક્કરી જ િતું. રેનથમનો જવાનું ન િતું, પણ િંુ 
તયાં જઈ ચડલેરી. િાનનયાથરી જ મેં કલૉહડયાને ફોન કરેલો. એ ખુશ થઈ ગયેલરી. પછરી 
રેનથમનોનરી સાંજ ેએણે મને જમવા બોલાવેલરી.

કલૉહડયા અને એનો વર કોસતાસ આછાં ઑનલવનાં વૃક્ષોવાળા ઢોળાવ પર નાનું 
ઘર બાંધરીને સુખેથરી રિે છ.ે એમને પાંચેક વષ્વનો પુત્ર છ.ે બંને વરીસેક વષ્વથરી મુકતાનંદ 
આશ્મમાં જાય છ,ે યોગ અને ધયાન સવાર-સાંજ નનયનમત કરે છ,ે ફકત શાકાિારરી 
આિાર ખાય છ ેઅને ભારતને પોતાનું ઘર ગણે છ.ે મને કિે, “કોઈ ભારતરીય અમારે 
તયાં આવરી ચડશે, એવું અમે નવચાયુું પણ ન િતું!” સિજ આતમરીયતામાં એ સાંજ સરસ 



વરીતરી. એનરી યાદ મનમાં ચમેલરીનરી સુગંધ પ્સરાવતરી રિેશે.

કંુ હક્રહટ ટાપુનરી દનક્ષણ તરફ જવા માગતરી િતરી. તયાં સિેલાણરીઓનરી ઓછરી ભરીડ 
િોય છ.ે બસ પવ્વત પર ચઢવા માંડલેરી. એ તરફ જ કલૉહડયા અને કોસતાસનું નનવાસસથાન 
િતું. જમણરી બાજુ ફંટાઈ જતા ધૂનળયા રસતાને મેં ઓળખરી કાઢયો. િંુ એ બંનેને યાદ 
કરતરી રિરી. ઊંચરી, સૂકરી ટકેરરીઓ અને વૃક્ષોનો રૂપેરરી લરીલો રંગ સારો દૃશયપટ તૈયાર 
થતો િતો એટલાંથરી. એમ ત્રરીસેક હક.મરી. કપાયા.

બસમાંથરી િંુ ઊતરરી ગઈ પણ રસતા પરથરી નસપનલ ગામનો જૂનો ભાગ તો જરાયે 
દેખાય નિીં. જાણે સાવ છૂપો વસવાટ. કોઈ પણ એક કેડરી પકડરીને િંુ ઢાળ ચડવા માંડરી. 
ને તયાં િતું રૂપાળું એક ગ્રીક ગામ. સરસ, સુઘડ ઘર; મોટાં ને આધુનનક; ગ્રીક લાક્ષનણક 
ઢબે ધોળેલાં ને ફૂલોનો પાર નિીં. વાવેલા છોડ, રોપેલા કંૂડાં, ચડાવેલરી વેલો, ઝૂકેલરી 
ડાળરીઓ— રંગરંગરીન તાજગરી. કયાંક ઢાળ, કયાંક પગનથયાંવાળરી ગલરીઓ ને ભાગયે જ 
કોઈ બિાર દેખાયું. એક માણસ ગધેડુ ંલઈને જતો િતો. એ સુંદર પહરસર સાથે ગધેડાના 
ભોળા મોઢાનો ફોટો લરીધો. સારો આવયો છ!ે

નસપનલ ગામને નાકે — અથવા છડે ે— સત્તરમરી સદરીનો વેનનસનરી સત્તા દરમયાનનો 
એક નળસમૂિ છ.ે કુલ ચોવરીસ નળ છ,ે એમાંના ઓગણરીસ નસંિના મુખાકારે છ.ે બાકરીના 
તૂટરી ગયા િશે. અદૃશય ઝરણામાંથરી સતત બિાર આવતું પાણરી ઠડંુ ંને મરીઠુ ંિતું. અિીં 
સિેલાણરીઓને આકષ્વવા બેત્રણ દુકાનો અને રેસટૉરાં થઈ ગઈ છ.ે મેં રસતા પરનરી એક 
જગયાએ સામાન છોડલેો ને બેએક કલાક ચાલરી આવેલરી. તયાં બેસરીને મેં કૉફરી પરીધરી. પછરી 
બરીજી બસ લઈને આગળ ગઈ.

આઈઆ ગાનલનરી નામના ગામે િંુ રાતવાસો કરવાનરી િતરી. હક્રહટનો દનક્ષણ ભાગ 
વધારે સુંદર ગણાય છ.ે ઊંચા પવ્વતો, સરીધાં ચઢાણ, સૂકરી તોયે કમનરીય ભૂનમ; ને લપાઈને 
વસેલાં, પચરીસ-ત્રરીસ ઘરોનાં બનેલાં નાનકડાં ગામડાં — એ બધું જોઈને આંખ ઠરે. બસ 
િાંફતરી િાંફતરી માતામપબે ગામ થઈ આવરી. આખરી મુસાફરરીમાં મેં કુલ ચાર જણને બિાર 
જોયા િશે! એક કાફેમાં બેઠલેા. કોઈ વાતચરીત નિીં, કોઈ િલનચલન નિીં. શું કરતાં 
િશે બધાં સવારથરી સાંજ તયાં?

પવ્વતોનરી અનવરત ગડરીઓમાં થઈને નરીકળતા-છુપાતા, સતત વળાંક વળતા રસતાઓ 



પર કલાકો ગાળ્ા પછરી અચાનક સમુરિ દૃશયમાન થાય છ.ે િજી રસતો ભેખડ પર તો છ ે
જ. તયાં આઈઆ ગાનલનરીનાં સફેદ ઘર ખડકાયેલાં છ.ે કાળરી રેતરીનરી બનેલા હકનારા પર 
રંગરીન છત્રરીઓનરી િારનરી િાર ખૂંપેલરી છ.ે એમનરી નરીચે પલાનસટકનરી આરામખુરશરીઓ 
ગોઠવેલરી છ.ે સિેલાણરીઓને બધું જોઈએ છ ે— સૂય્વ, તડકો, છાંયડો, સાગર, જળક્રરીડા 
તથા આરામ.

મુખય રસતા પરનરી નાનરી એક િોટલેમાં તરત રૂમ મળરી ગયો િતો. પાછલરી તરફ 
િતો ને મેં આશા રાખરી કે રાત સારરી જાય! નાનું જ ગામ િતું ને જોવાનું કાંઈ નિીં. 
બારામાં માછરીમારોનરી થોડરી િોડરીઓ નાંગરેલરી ને પથથરનરી ઊંચરી દરીવાલને છડે ેદરીવાદાંડરી 
િતરી. એક વાર તો ગ્રીક જળમાં નિાવું જ છ ેએમ નક્કરી કરરી િંુ હકનારા પાસે ગઈ. પાણરી 
એકદમ સવચછ િતું ને પિેલાં જરા ઠડંુ ંલાગયું, પણ એવરી તાજગરી લાગે! બિાર નરીકળવું 
અઘરં િતું. ને તયાં પગ પર ઝરીણરી ચૂંટરી જવેું થયું. સાવ ઝરીણરી માછલરી િશે. ચોખખા 
પાણરીમાં પણ એ દેખાતરી નિોતરી, પણ એ પછરી તયાં રિેવાનું મન ના થયું.

સાંજ ેસરસ ઠડંક થઈ ગયેલરી. જળ પર સૂય્વનો અસત જોઈને િંુ નજીકમાં જમવા 
બેઠરી. ખાવાનું તો સારં નરીકળ્ું, પણ એથરીયે સરસ િતરી કયાંક છુપાયેલરી છાનરી ચમેલરીનરી 
માદક સુગંધ.

J

કેવાયે ઊંચા જમનારા

આઈઆ ગાનલનરીનરી સાંજ ે“કયાં જમવા જવું?” એમ પૂછતાં ગૃહિણરી જવેરી લાગતરી 
િોટલેનરી મૅનેજર કે માનલક સ્તરીએ મને બાજુનરી રેસટૉરાંમાં જવાનું કિેલું. “સારરી છ,ે ગ્રીક 
છ”ે, એમ એણે કિેલું. આખો દેશ જ ગ્રીક િતો તયારે ગામનરી બધરી રેસટૉરાં િોય તો ગ્રીક 
જ ને, પણ એના કિેવાનો અથ્વ િતો કે એ ઘરેલુ છ.ે તયાં મારરી બાજુના ટબેલ પર બે 
અંગ્ેજ સ્તરીઓ જમતરી િતરી. મને કિે, “અમે દરરોજ અિીં જ જમવા આવરીએ છરીએ.” 
રેસટૉરાંનો માનલક િસમુખો અને મદદરૂપ લાગેલો અને ખાવાનું મને ભાવેલું પણ ખરં.



તેથરી સવારે મેં તયાં જ જવાનું નક્કરી કયુું. નવેક વાગયે િજી બરીજુ ંકોઈ તયાં ગયું ન 
િતું. પણ જગયા જાણે બદલાઈ ગયેલરી. આગલરી સાંજનું મળતાવડુ ંવાતાવરણ તો કયાંયે 
જતું રિેલું. પતનરી ઊંચા અવાજ ેચરીહડયાં કરરી રિરી િતરી. વર થોડુ ંઆમતેમ કયા્વ પછરી 
ચઢાવેલા ભવાં સાથે કોઈ કામ માટ ેગામ તરફ જતો રહો. જરાયે િસયા વગર કે ‘ગુડ 
મૉનનુંગ’ જવેો શબદ પણ બોલયા વગર. સ્તરી મારે માટ ેકૉફરી લઈ આવરી. તયાં સુધરીમાં તો 
િંુ પસતાવા માંડરી િતરી. કયાંક બરીજ ેગઈ િોત તો સારં થાત પણ ઑડ્વર કરરી દરીધેલો અને 
િંુ નવવેક તયજી ના શકરી.

તયાંથરી આગળ જવાનો બસનો રસતો ઊંચા પવ્વતો પર ચઢયો, સમુરિનરી નજીક તરફ 
ઢળ્ો, વયવનસથત ઉગાડલેાં ઑનલવ વૃક્ષો વચચેથરી નરીકળ્ો; લરીલાંછમ ખેતરોવાળરી એક 
નવરલ ખરીણ બતાવતો ગયો ને નાનાં શિેરો આવતાં ધરીમો પડતો ચાલયો. કાફેનરી બિાર 
મૂકેલાં ટબેલ પર કૉફરીના કપ અને પાણરીના ગલાસ પડયા િોય. બબબે ચાર-ચાર પુરષો, 
રોજનરી જમે, ખાલરી ખાલરી સમય પસાર કરતા બેઠા િોય. છવેટ,ે એંસરી હક.મરી. દૂરનું, હક્રહટ 
પરનું સૌથરી મોટુ ંશિેર ઇરાનકલઓ આવયું.

િજી મારરી પરીઠ ઘણરી દુખતરી િતરી, સૂરજ બરાબર ચડલેો િતો ને કયાંયે િોટલે 
દેખાતરી ન િતરી. િંુ ફરરી ઘણું, પણ કદાચ ખોટા રસતાઓ પર. તયારે મને થયું, કોઈ 
આપણા ‘ગામ’માં નવુંસવું આવે તો કયાં િોટલે શોધે? કોઈ મદદ કરે ખરં એને? રસતા 
પર મેં બે-એક વાર પૂછવા પ્યતન કરેલો પણ અંગ્ેજી કોઈ બોલતું લાગયું નિીં કે પછરી 
વખત નિીં બગાડવો િોય. પછરી એક ખૂબ મોંઘરી િોટલેમાંના માણસે મને હદશા બતાવેલરી. 
એ રસતો જૂના ભાગ તરફ જતો િતો અને િંમેશાં એ ભાગમાં િોટલે િોય એવરી શકયતા 
વધારે જ િોય છ.ે

બસમાં જ મને ખયાલ આવરી ગયો િતો કે ઘેર ગ્રીસ પરનરી ચોપડરીઓ વાંચરીને કરેલરી 
નોંધોના કાગળનરી થપપરી આઈઆ ગાનલનરીનરી રૂમમાં રિરી ગઈ લાગતરી િતરી. ચાલો, િવે 
મારરી પાસે ન િતરી નોંધ, ન િતા નકશા ને ન િતરી કોઈ ચોક્કસ માહિતરી. િવે મેં જાણે 
િવામાં ઝંપલાવયું િતું. િંુ ભોંય પર પટકાઈશ કે તરતરી રિરીશ? પછરી તો કશા વાંચેલા, 
નવચારેલા, નોંધેલા સંદભયો વગર ફરવાનરી મઝા આવવા માંડરી. આપોઆપ જ ેબને તે 
બનવા દો, એ જ રરીતે સથાનને પામવા દો, પીંછાનરી જમે િળવા થઈ ધરીરે ધરીરે િવામાં 
સરવા દો.

ઇરાનકલઓ શિેરમાં જનમેલા “ઝોબા્વ ધ ગ્રીક” જવેરી નવખયાત નવલકથાના રચનયતા, 



નનકોસ કાઝાનતઝાહકસ નામના જાણરીતા સજ ્વકે મૃતયુ (૧૯૫૭) પિેલાં લખયું િતું તે શબદો 
યાદ રાખવા જવેા છ ે: “મને કશાનરી અપેક્ષા નથરી. મને કશાનો ડર નથરી. િંુ મુકત છુ.ં”

ઇરાનકલઓએ નદ્તરીય નવશ્વયુદના બોમબાડ્વમેનટ અને સદરીઓના ધરતરીકંપ સહા 
છ ેને જૂનું જ ેબચયું છ ેતે જ આકષ્વક લાગે છ.ે દા. ત. સોળમરી સદરીનું વેનનસનરી સત્તાએ 
બાંધેલું બારં અને હકલાનાં ખંડરે અને ખૂબ મોટુ ંએક દેવળ, જનેરી દરીવાલો અને ગોળાકાર 
છત ઉપર ઇશુનરી જીવનકથા નચનત્રત કરાઈ િતરી. નવશાળ એક નગરચૉક મઝાનો િતો. 
તયાં સથાનનક લોકો ફરવા નરીકળેલા અને છોકરાં જાતજાતનરી રમત રમતાં િતાં. તયાં 
ગુલમિોરનું એક સરસ ઝાડ િતું ને કેસરરી ફૂલો ખરીલેલાં િતાં.

સિેલાણરીઓનરી ભરીડથરી દૂર એક રેસટૉરાંના ખાલરી ભાગમાં િંુ જમવા બેઠરી. રસોઈ 
કરનારો એક ગ્રીક માણસ ખાસ વાત કરવા પાસે આવયો. પંદર વષ્વ એણે ધંધાદારરી 
વિાણ પર નોકરરી કરેલરી ને ઘણાં આંતરરાટિ ટ્રરીય બંદરો પર ગયેલો. ઇનનડયામાં પણ ઘણરી 
જગયાઓએ ગયેલો. મને કિે, “બૉમબે, કલકત્તા, મરિાસ, હદલિરી — બધું મને િજી યાદ 
છ.ે એ બધરી યાદોને િંુ ચાિંુ છુ.ં” પછરી એણે ઉમેયુું, “પણ પાહકસતાનરીઓ જુદા િોય છ,ે 
િોં.” એક વાર લગ્ન કયા્વ પછરી ઘરનું ઠરરીઠામ જીવન એણે અપનાવયું પણ જીવ િજી 
સાગરખેડનુો. ઝુરાપાના ભાવ સાથે કિે, “રોજ સવારે સાઈકલ પર કામ કરવા આવું છુ ં
તયારે સૌથરી પિેલાં દહરયે થતો આવું છુ.ં રોજ એક વાર તો એને જોવો જ પડ ેછ.ે”

આ સાચો પ્ેમ છ.ે જ ેસતત હૃદયમાં િોય ને નજર જનેે જોવા માટ ેસતત ઝૂરતરી 
રિે તે જ તરીવ્ર પ્ેમભાવ છ.ે

મોડથેરી જિાજ લઈને િંુ ચાર કલાક દૂરના સાનતોહરનન ટાપુ પર જવાનરી િતરી. 
આ વખતે તો વિાણમાં જતાંનરી સાથે, બુનદપૂવ્વક, િેનડબૅગ નરીચેના તૂતક પર જ મૂકરી 
દરીધરી. બરીજા ઘણા પ્વાસરીઓ પણ એવરી જ બુનદ વાપરતા િતા. રાતે સાડા બાર પછરી 
સાનતોહરનન પરના ઍનથનનયોસ બારાનરી જાિેરાત થઈ. તયારે પણ મનમાં રૂમ મેળવવા 
અંગે નચંતા તો ન િતરી જ. ઊતરં તો ખરરી, પછરી જોયું જશે, એમ િવાને કિેલું!

બારા પર પ્વાસ ખાતાનરી નાનરી િાટડરી િતરી. તયાં સુધરી જાઉં તે પિેલાં જ, ભાડ ે
આપવાના રૂમના ફોટા-નકશા વગેરે લઈને ઊભેલા સથાનનક લોકો આવરી મળ્ા. એક 
દૂરના સાગરહકનારે િતો, જનેે મેં નકાયયો. બરીજો મુખય ગામ ‘નથરા’થરી એક હક.મરી. િતો 



ને ઠરીક લાગયો. આ રરીતે એ માણસે નચલે દેશથરી આવેલા એક યુવાનને પણ રૂમ ગોઠવરી 
આપયો. બરીજા એક ભાઈ અમને જૂનરી, બંનધયાર વાસવાળરી મોટરમાં લઈ ચાલયા — ઊંચરી 
ભેખડ પર અમળાતા જતા રસતે. દૂર ઝરીણરી બત્તરીઓ દેખાતરી િતરી પણ તે નસવાય કાંઈ 
જ નિીં.

આખરે કયાંક પિોંચરીને એમણે મોટર ઊભરી રાખરી ને ઊતરરીને ઝડપથરી ચાલવા 
માંડયું. અંગ્ેજી તો એ બોલતા ન િતા. સાવ અંધારામાં એમને અનુસરવા જતાં સૌથરી 
પિેલાં તો મેં ઠોકર ખાધરી. કશું ઓટલા જવેું તયાં બનેલું લાગયું. પછરી સાંકડરી, ઢાળ પડતરી 
શેરરીઓ શરૂ થઈ. કાસતેરાદોસ નામનું એક ગામ િતું ને રાતે દોઢ વાગયે ઘસઘસાટ 
ઊંઘતું િતું. મારો સામાન એમણે લઈ લરીધેલો નિીં તો િંુ લપસરી જ િોત કયાંક તો. દસ 
નમનનટથરી વધારે અમે ચાલયા િોઈશું. “ઓ ભાઈ, કયાં લઈ જાઓ છો?” એમ પૂછવા કરં 
પણ ભાષા કઈ બોલું? છવેટ ેતાળરી પાડરીને મેં જોરથરી કહું, “િલો, િલો” પણ ઊભા રિે 
એ બરીજા.

અંતે અમે ડાબે વળ્ાં. નસમેનટ-પથથરનરી બનેલરી ગલરીમાં સફેદ ચૂનાથરી ફૂલ અને 
હૃદયાકાર ચરીતરેલાં િતાં. િંમેશના આવકારનરી જ એ રરીત. ગલરીને છડે ેઘર િતું. તયારે 
ખયાલ આવયો કે આખું કુટુબં આ વયવસાયમાં મદદ કરતું િતું. ભાઈ બારા પરથરી 
પ્વાસરીઓને મેળવતો િતો, નપતા એમને ઘેર લઈ જતા િતા, બિેન જાગતરી રિરી ને રૂમો 
ખોલરી આપતરી િતરી ને સવારે માતા કૉફરી બનાવરી લાવતાં િતાં. રૂમ મોટો િતો — પૂરતું 
અંધારં ને તદ્દન શાંત. નવ-દસ રાત પછરી અનુભવરી આવરી નન:શબદતા. ખરરી પડલેાં, 
સૂકાં થયેલાં, બોગનવેલનાં ફૂલનો પવનમાં રસળવાનો અવાજ કુદરતરી િતો ને તેથરી નપ્ય 
લાગતો. સવારે કયાંક દૂરથરી ભૂંકતું ગધેડુ ંસંભળાયું ને ગ્ામરીણ વાતાવરણ ખડુ ંથયું.

નવેક વાગયે ઊઠરીને િંુ બિાર આવરી તયારે નચલેનો યુવક તયાંથરી નરીકળરી જવા 
— જાણે ભાગરી છૂટવા તૈયાર િતો. એ તો કદાચ રાતે જ ગભરાઈ ગયેલો, પણ ગાઢ 
અંધારામાં બરીજો રૂમ શોધતો કયાં જવાનો? મને જોઈને કિે, “ફરરી આ જગયા િંુ કયારેય 
શોધરી નિીં શકંુ” ને તરત એ જતો રહો. મેં જાતને પૂછયું, “શું કરવું છ?ે” મને ગભરાટ 
તો િતો જ નિીં. વળરી એમ નરીકળરી જવામાં કુટુબંને અનયાય કરવા જવેું લાગયું. મેં બે 
રાતના પૈસા આગળથરી જ ચૂકવરી દરીધા. ત્રરીજી રાતનું પછરી નવચારરીશ, એમ મેં માતાને 
કહું.

તૈયાર થઈને નથરા શિેર તરફ જવા નરીકળરી તયારેય નનનશ્ચંત જ િતરી. મનમાં અમુક 



નનશાનરી નોંધતરી ગઈ. જમેકે, ઘરનરી ગલરીનરી બિાર ડાબરી બાજુ પર બે મોટરસાઈકલો 
ઊભરી રાખેલરી િતરી. પછરી િસવું પણ આવયું — કેમ જાણે સવારરી કરરીને કોઈ નરીકળવાનું 
જ નિીં િોય? હદવસે િવે ગામનાં સફેદ ધોળેલાં મકાન ને નાના દેવળનો ભૂરો રંગેલો 
ઘુમમટ જોયાં. સરસ િતું ગામ ને િજી તદ્દન શાંત. શિેરથરી સાવ જુદરી જગયાએ રિેવાનો 
અનુભવ કેવો તદ્દન જુદો ને સરસ િતો.

ગામનરી બિાર આવતાં કશું જોયેલું ના લાગયું. કયાંથરી લાગે? શિેરનરી જમણરી બાજુ 
જ િશે, એમ નવચારરીને િંુ એ તરફ ચાલવા માંડરી. બસ તો િતરી પણ એનરી રાિ મેં જોઈ 
નિીં. સૂરજ સામો નિોતો, તેથરી નિીં ચાલવાનું કોઈ કારણ ન િતું. આમેય, હદવસના 
આઠ કલાક, દસ કલાક િંુ પગ પર જ રિેતરી િતરી. ગ્રીસનાં જૂનાં ગામો પિાડો પર એવાં 
ગોઠવાયેલાં છ ેકે એમનરી સાંકડરી શેરરીઓમાં સકૂટર કે સાઈકલ જવેું વાિન પણ જઈ શકતું 
નથરી. સાનતોહરનન ટાપુ પર આ જ િકરીકત છ ેને એ દૃશયો માટ ેતો નવશ્વના પ્વાસરીઓ 
એના પર ઊમટ ેછ.ે

નથરા શિેરનું દૃશયાસથાન એટલું તો અસામાનય છ ે કે વણ્વન કરવું મુશકેલ છ.ે 
સાનતોહરનન છ ેએક ટાપુ. એનરી ચોતરફ છ ેજળનનનધ પણ અડધો ટાપુ પાછો પવ્વતનો 
બનેલો છ.ે એનરી લાંબરી પરીઠ પર નથરા શિેર વસેલું છ.ે દૂરથરી તો એમ જ લાગે કે એકનરી 
ઉપર એક ઘર બનાવાયાં છ.ે બધાં ઢાળ પર — જાણે ગમે તયારે લપસરી પડશે ને તયાં જ 
ઘરો અટકરી ગયાં િોય. તયાંથરી પછરી ઘેરા કથથાઈ, સરીધેસરીધા ભરીષણ પાષાણ દહરયામાં 
પછડાતા દેખાય. ગામ માંડ ટકેલું લાગે ને કેટલરી ઊંચરી ભેખડ પર છ ેતેનો ખયાલ તયારે 
જ આવે.

લગભગ પોણા ચાર િજાર વષ્વ પિેલાં જવાળામુખરીના ભયાનક નવસફોટમાં આ 
ટાપુનો કેનરિપ્દેશ છૂટો પડરી ગયો ને ડબૂરી ગયો. આ કારણે ટાપુનો અધ્વગોળાકાર આખો 
પનશ્ચમ હકનારો એ કારમા ઘાથરી કપાયેલા પવ્વતના અડનધયાથરી બનેલો છ.ે આજ ેએક મૃત 
જવાળામુખરી રાખોડરી ટાપુ બનરીને નજીકના દહરયામાં રિેલો છ.ે નથરાનરી પગથરી જવેડરી, 
પથથર જડલેરી, ઊતરતરી કે ચડતરી જતરી, ગલરીઓમાં ચાલતાં ચાલતાં એ બધાંનરી ઝલક 
મળ્ા જ કરે. વચચે ઘણાં પગનથયાં પણ આવે. જલદરી જાઓ તો િાંફરી જ જાઓ!

થોડાં જ વષયો પિેલાં બધાં જ વિાણ જૂના બારા પર નાંગરતાં. તયાંથરી શિેર પર 
આવવાનરી એક જ કેડરી િતરી — પેલા અડનધયા પવ્વતનરી કપાયેલરી તરફથરી. એ ચઢાણ 
તો દરેક પ્વાસરી જીતરી શકે જ નિીં — એવું કહઠન ને સરીધું છ.ે તયારે મદદ માટ ેગધેડાં 



તૈયાર રિેતાં. એ કેડરી િજી છ ેખરરી, પણ નવા બારા પરથરી શિેરમાં જવા માટ ેમોટરનો 
રસતો બનયો છ.ે એ એક જ રસતો ને એ ટાપુના ઉત્તર-પનશ્ચમ છડેા પરના “આ” ગામ 
સુધરી જાય. ૧૯૫૬માં તયાં મોટો ધરતરીકંપ થયેલો પણ િજી એ આકષ્વક લાગે છ.ે

“ઇઆ”ને રસતે ટાપુનો બરીજો અડધો હિસસો જોવા મળે છ.ે પવ્વતનરી પાછળનો, 
સપાટ જવેા મેદાનનો હિસસો. તયાં નશયાળાના બેએક મહિનાઓ દરમયાન જ થોડો 
વરસાદ થાય છ ે— બાકરી ભૂનમ તરસરી. નાનાં સોપાનક્ષેત્રો વરસાદનરી, ધાનનરી રાિ 
જોતાં રિે છ.ે આ મેદાન અને ખેતરો પણ દહરયાના સતરે નથરી. ઊંચા ટબેલ જવેાં છ ેએ 
બધાં. ઊંચરી, સપાટ ભેખડોનરી લાંબરી િારથરી એ હકનારો આકાર પામેલો છ.ે ઊંચાં, સૂકાં 
મેદાનોવાળો ખુલો, ખાલરી એ પ્દેશ જોઈને મનને સારં લાગે છ.ે

નથરા અને ઇઆનરી ગલરીઓનરી ભીંસ પછરી તો ખાસ. ઇઆ થોડુ ંવધારે શાંત, સાદું 
ને નાનું છ ેપણ એ બંનેનરી ગલરીઓ સરખરી જ છ ે— ઘરના બંધ બારણાં, મોંઘરી રસટૉરાં 
ને ફૅનસરી દુકાનો અતૂટ રૂપે છ.ે સોનાનાં રતનજહડત ઘરેણાંનરી અગનણત દુકાનો. ભારતરીય 
સારરી, મોંઘરી ચરીજો પણ બિુ જ મળે — જડતરનાં ઘરેણાં, જરરીકામવાળરી જૂનરી અપ્ાપય 
એવરી ઓઢણરીઓ, જૂના કાળનું ધાતુકામ, કરીહડયાંનરી બૅગો, છાપેલરી ચાદરો વગેરે. એક 
નાનરી દુકાનમાં કેવળ નાનરી શાલ જવેાં ઉપરણાં િતાં — રેશમરી, બનારસરી ભરચક 
જરરીવાળાં.

મારે ખાસ કંઈ લેવાનું ના િોય, એટલે િંુ અંદર જાઉં જ નિીં. ફકત જોવા ખાતર 
આંટા મારતા પ્વાસરીઓ પ્તયેનો દુકાનદારોનો ચરીહડયો ભાવ બિુ સપટિ િતો પણ એક 
દુકાનનરી કાચનરી બારરીમાંનરી ઇનનડયન ચરીજો સાથે શક્કરપારાના આકારના મોટા ચકતામાં 
બંસરીધર કૃષણનરી નાનકડરી ચાંદરીનરી પ્નતકૃનત જોઈ. નવાઈ તેમ જ આનંદ પામરીને, 
અતડાપણાના ભોગે પણ િંુ અંદર ગઈ. દુકાનનરી માનલક, ગ્રીક મહિલા કાતેહરના તો 
ખૂબ િસમુખરી અને સહૃદયરી નરીકળરી. ચકતું કાઢરીને એણે મારા િાથમાં મૂકયું. તયાં મેં 
શ્રીનાથજીનાં પાંચ સવરૂપોનાં સુંદર લઘુનચત્રોવાળાં પાંચ ચકતાંનો બનેલો વષયો જૂનો, ઘણો 
કરીમતરી અસાધારણ િાર જોયો. આવરી નવનશટિ ચરીજ પસંદ કરનાર નવશે વધારે જાણવું 
જ પડ ેને?

કાતેહરનાએ કહું કે ઑકટોબરમાં દુકાન બંધ કરરીને દર વષદે છએક મહિના માટ ેએ 
ભારત જતરી રિે છ.ે આમ કરતાં એને સોળ-સત્તર વષ્વ થયાં. િવે તો પુષકર ગામમાં એક 
રૂમ એણે રાખરી લરીધો છ.ે જયપુરમાં પણ એ લાંબું રિે છ.ે તયાં બધે એણે નમત્રો કેળવયાં 



છ.ે સમજી-નવચારરીને એ સુંદર, અસામાનય વસતુઓ ખરરીદે છ ે— ઘરેણાં, જરદોસરી, 
ઓઢણરીઓ, સાચરી ચાંદરીના તાર વણેલરી સાડરીઓ. શ્રીનાથજીનાં સવરૂપના અમુક સંદભયો 
મેં એને સમજાવયા. અમે પરસપર આનંદ વિેચરી શકયાં.

બાબૂ, કલોહડયા, કોસતાસ, કાતેહરના —- આિા, કેવા હૃદયસપશગી અને રસપ્દ 
આકનસમક સંપકયો. એમને લરીધે મારો સમય નવનશટિ બનયો િતો.

J

અજનિગિ્જમારંથી હિમજપરંડ

નરીકળવાને હદવસે સવારથરી જ ખૂબ વરસાદ પડવા માંડલેો. રસતા પર કેટલરીયે 
જગયાએ પાણરી ભરાઈ ગયેલાં ને વાિનો સાવ ધરીમા પડરી ગયેલાં. એમ કરતાં કરતાં 
આખરે નવમાનમથકે પિોંચરી તો ગઈ. પછરી નવમાન બે કલાક મોડુ ંઉપડયું. મને થાય, 
ઊપડયું તો ખરં!

એ સાથે જ, ભરીના રસતા, વાિનોનરી ભરીડ અને ઘેરાં વાદળ પાછળ રિરી ગયાં. ઘર 
છોડરીને જવાનું કાંઈ િંમેશાં કહઠન નથરી િોતું. અવનવરી જગયાએ જવા નરીકળ્ાં િોઈએ, 
તયારે તો નિીં જ.

નયૂયૉક્વથરી શરૂ થયેલા મારા આ પ્યાણનરી બરાબર બે હદવસ પિેલાં નવજ્ાન દ્ારા 
મંગળના ગ્િ પર પદાપ્વણ થયું િતું અને લાખો માઈલ દૂરનરી એ સતિનું સવરૂપ ટનેલનવઝન 
પર જોવા મળેલંુ. પાંચેક કલાકના ટૂકંા ઉદ્દયન પછરી નવમાન જયારે નરીચે ઊતરવા લાગયું 
તયારે જોયું કે આસપાસનો પ્દેશ બરાબર મંગળનરી એ તસવરીરોને મળતો આવતો િતો. 
સાવ ઉજ્જડ ને વાંનઝયો. ઝાડ તો શું, તયાં છોડવા પણ ન િતા. સૂકા ઘાસનરી છારરી જવેાં 
થોડાં થરીગડાં કયાંક કયાંક થયેલાં િતાં. લાવાના પાષાણકારો દેખાતા િતા — કાળા 
કાળા, કદરૂપા, અનાકષ્વક, ભયાવિ, અસતવયસત ખડકાઈ પડલેા — માઈલોના માઈલો 
સુધરી.



સળંગ બધે ફેલાયેલા લાગતા લાવાક્ષેત્રનરી ડાબરી બાજુ પર, થોડ ેદૂર, માછરીમારોનરી 
નાનકડરી એવરી કેટલરીક વસાિતો જણાતરી િતરી. આ સંનસથનત નવાઈ ઉપજાવતરી િતરી. ને 
તોયે, વષયો પિેલાં બનાવાયેલરી લાગતરી, નાનરી એ કૅનબનો છૂટરી છૂટરી, એકમેકથરી અલગ, 
કોઈ અજીબ એકલતામાં સતબધ ઊભેલરી િતરી. ઘણે દૂર, જમરીન તરફ, ઝાંખરી ટકેરરીઓ 
નજરે પડતરી િતરી. સથાનનક લોકો સિેજ સંકોચ સાથે સમજૂતરી આપતા રિે છ ેકે “દેશના 
સુંદર ભાગોમાંનો આ નથરી.” િંુ નવચારં “કોઈ પણ દેશમાં કેવો અસાધારણ આ પ્વેશ 
છ!ે”

એ દેશ તે આઈસલૅનડ. એનું નામ જ એવું “હિમપ્દેશ”. નામ એ જ નવશેષણ. 
સંજ્ા એ જ સમજૂતરી. ઉત્તર ઍટલાનનટકમાં છૂટો પડરી ગયેલો, પૃથવરીના ગોળા પરના ઉચચ 
અક્ષાંશોનરી શરીત-શુદ વાતાવરણમાં તરતો રિેલો, કોઈ ભૂનમખંડ તે આ દેશ આઈસલૅનડ. 
મારરી કલપનાનરી નવનસમત આંખ કાંઈક આવું નચત્ર જુએ : સમુરિને પેટાળે કોઈ મિાનગ્ન 
કૃદ થયો િશે, અનત ઉદ્ગેથરી નવસફોટ પામયો િશે ને એમાંથરી જનમ થયો િશે આ દ્રીપનો. 
સાથે જ કઠોર શરીતકાળનો શાપ પણ એ પામયો િશે.

અલબત્ત, બનયું છ ેપણ એવું જ ને ખરે જ, આશ્ચય્વજનક સિોપનસથનત આઈસલૅનડમાં. 
એના જવાળામુખરીઓના ગભ્વમાં િજી પ્જવનલત અનગ્ન છ ેઅને એ જ પવ્વતોના સમગ્ 
ઢોળાવો લાંબા સમય માટ ેહિમાચછાહદત રિે છ.ે દેશના મધયભાગમાં શરીતથરી જડરીભૂત 
એવાં “ઊંચા રણ” છ ેકે જયાં જવું પણ દુ:સાિસ ગણાય છ.ે તો હકનારા તરફ ઠકેઠકેાણે 
ગરમ પાણરીના ઝરા છ,ે જયાં બારેમાસ લોકો સનાનક્રરીડા કરરી શકે છ.ે આઈસલૅનડમાં 
લાવાના ઘોર કક્વશ પ્ાણિરીન નવસતારો છ ેઅને ગ્રીષમ દરમયાન ફૂલો અને િહરત કોમળ 
ઘાસથરી િરખાઈ જતાં અસરીમ મેદાનો છ.ે

પિોંચતાંનરી સાથે જ વૈનવધય દૃનટિત થવા માંડયું. પાટનગર રેકયાનવક નવમાનમથકથરી 
ત્રરીસ હક.મરી. દૂર પણ જતાં ખાસ વાર ના થઈ. વાિનોનરી ભરીડ જ કયાં? વળરી, આ તો 
સકેનનડનેનવયાના જૂથમાંનો દેશ. ખૂબ શાંત, સવચછ ને બધું નવું નક્કોર દેખાય. નાનાં નાનાં 
ઘર અને નરીચાં જવેાં મકાન. મને તો બધું રમકડાં જવેું લાગે. નયૂયૉક્વના પહરમાણનરી ટવે. 
એ પછરી આ બધું એવું સરસ અને સમમોિક લાગે — ખરેખર જ મનોરંજનના સથાન 
જવેું!

શિેરનરી નજીકમાં પહરમાણ જરાક બદલાયું — થોડુ ંવધારે ઊંચું, મોટુ!ં પણ િજી 
સંપૂણ્વ પહરષકાર અને નવા જવેું. ઝાડ િજી નિોતાં આવયાં. રસતા પર ઝરીણાં ફૂલ દેખાઈ 



જાય. નવમાનમથકેથરી બેત્રણ જગયાએ ફોન કરરીને એક રસતામાં સસતરી (ને તોયે મોંઘરી જ 
લાગે એવરી) િોટલેમાં રૂમ ઠરાવેલો. તયાં સામાન મૂકરીને તરત જ િંુ બિાર નરીકળરી પડરી. 
સામે જ કેનરિમાંનો એક બાગ. લરીલા ઘાસને ફરતે પરીળાં અને ભૂરાં-જાંબલરી પૅનસરી ફૂલોનરી 
શોભા કરેલરી. પાછળ લાક્ષનણક મકાનો જુદા જુદા આનંદરી રંગોથરી રંગેલાં. બાગમાં કોઈ 
શાળાનાં છોકરાં ઉજાણરી કરવા આવેલાં. આખું દૃશય એવું તો આકષ્વક. શિેરનરી સમગ્ 
પ્તરીનત જ એવરી સુંદર, એવરી મનમોિક કે તતકાળ પ્સન્ન થઈ જવાયું.

સાવ નવરી જગયા. તદ્દન અજાણરી ભાષા. કશરી પણ માગણરી કયા્વ વગર, અપેક્ષા 
રાખયા વગર, એના અંતરંગને હૃદયસરસું કરતાં મને વાર લાગરી નિોતરી. તો સથાને પણ 
કયાં સમય લરીધો િતો મને પોતાનરી કરવામાં? રેકયાનવકમાં િજી મને કલાક માંડ થયો 
િતો, તયાં તો મને પહરનચતતાના કેટલા સંદભ્વ મળરી ગયા. િવે પછરીનરી વાતોમાં એના 
પુરાવા મળતા રિેશે.

શાંત, સવચછ રસતાઓ પર ટિેલતા એક કાયા્વલય મને પ્વાસ ખાતું લાગયું. થોડરી 
પૂછપરછ કરવા, માહિતરીનાં ચોપાનનયાં મેળવવા િંુ અંદર ગઈ. એ તો એક ટટ્રાવેલ એજનસરી 
નરીકળરી. સુંદર, નસમતવદના યુવતરીએ મને આવકારરી. દેશના મોટા નકશા પર જોવા જવેરી 
જગયાઓ બતાવરી. એમાંથરી કેટલરીક જોવા જવા માટ ેબરીજા હદવસના પય્વટનનરી મેં તયાં 
ગોઠવણ કરરી દરીધરી. પછરી અચાનક એક નવચાર આવતાં મેં એનરી પાસે ટનેલફોન હડરેકટરરી 
માગરી. દરેક જગયાએ ઓળખરીતું કયાંથરી િોય? ને િંુ તો જગયાના મોિપાશથરી ખેંચાઈને 
જ નરીકળરી પડતરી િોઉં છુ ંપણ પ્વાસરી કયારેક કેવા સદભાગયને પાત્ર બનતાં િોય છ,ે 
એનો આ દાખલો છ.ે

સાતેક વષ્વ પિેલાં આયરલૅનડમાં ફરતાં મને બે આઈહરશ સ્તરીઓ મળેલરી. એમાંનરી 
એક આઈસલૅનડમાં રિેતરી િતરી. એણે આપેલા સરનામે મેં તયાં જતાં પિેલાં કાગળ 
લખેલો પણ એ પાછો આવેલો. સરનામું બદલાયું િોય અથવા એ આઈસલૅનડ છોડરી 
ગયાં િોય — એમ પણ બને. ટટ્રાવેલ એજનસરીમાં અચાનક નવચાર આવયો, “લાવ, ખોલરીને 
જોઉં તો ખરરી — નામ છ ે કે નિીં!” આઈસલૅનડમાં ફોનબુકમાં નામનરી યાદરી અટક 
પરથરી નિીં પણ વયનકતના પિેલા નામ પરથરી િોય છ,ે એ જોઈ ઘણરી નવાઈ લાગરી. 
પણ વાિ, મૉરરીનનું નામ એમાં િતું. અટક પણ એ જ િતરી. મેં ફોન જોડયો. બપોરનો 
સમય િતો “ઘેર િશે કે નિીં?” એમ નવમાસતરી િતરી, તયાં જ એણે ફોન ઉપાડયો. મેં 
વાત કરરી, નવગતો કિરી ને એને યાદ આવરી ગયું. આટલાં વષયોમાં એ નોકરરીમાંથરી નનવૃત્ત 
થઈ ગયેલાં,તેથરી ઘેર િતાં. મેં યાદ કરરીને ફોન કયયો, એટલે ખૂબ ખુશ થઈ ગયેલાં. તરત 



એમણે મને ચા પરીવા આમંત્રણ આપયું. મારરી ખુશરીમાં ઉમેરો થયો. નામ પણ ના સાંભળ્ું 
િોય એવો કયાં આ દેશ ને કેવરી તયાંનરી સથાનનક વયનકતને ઘેર જવાનરી મળેલરી આ તક!

સમય થતાં શિેરનરી પરીળરી બસોમાંનરી પાંચ નંબરનરી બસ પકડરી. શિેરનરી પેલરી 
બાજુ, નવા લાગતા લત્તાનાં બિુમાળરી મકાનોમાંના એકમાં મૉરરીનનો નાનો ફલૅટ િતો. 
એણે કહંુ કે એ બધાં મકાન પાંત્રરીસેક વષ્વ જૂનાં િતાં ને વારંવાર એમને રંગવામાં આવતાં 
િતાં. “િં, પછરી તો લાગે જ ને નવાં જવેાં!” િવે િંુ માનતરી થઈ છુ ંકે ચોખખાઈનરી ટવે 
અમુક પ્જાઓમાં િોય છ ેને અમુકમાં નથરી જ િોતરી.

મૉરરીન મને શિેરનરી કેટલરીક જગયાઓ જોવા લઈ ગયાં. એમનરી મનોનસથનત 
દેશાંતરવાસરી ભારતરીયો જવેરી જ િતરી. એ રિેતાં િતાં આઈસલૅનડમાં — છલેાં પચરીસ 
વષ્વથરી, પણ દર વષદે આયરલૅનડ જતાં િતાં. આઈસલૅનડમાં એમને એકલવાયું લાગતું િતું 
પણ આયરલૅનડમાં ગમે કે નિીં તે નક્કરી કરતરી શકતાં ન િતાં! એ કયારેય પરણયાં ન 
િતાં ને રેકયાનવકમાં બિુ નમત્રો પણ ન િતાં. કેવરી નદ્ધામાં વરીતતાં િોય છ ેમાનવજીવન!

ભરઉનાળાનો સમય િતો, એટલે રાત પડરી પછરી પણ ભરપૂર અજવાળું રેલાતું 
રહું. સારં િતું કે યાદ રાખરીને િંુ આંખ પર પિેરવાનરી પટ્ટરી લેતરી આવેલરી. છતાં એકથરી 
ચારનરી વચચે ઘણરી વાર િંુ જાગરી ગઈ ને ઊઠરી ઊઠરીને દૂનધયા પ્કાશનરી નોંધ લેતરી 
રિરી. નજીકના ચચ્વનરી ઘહડયાળના ડકંા દર પા કલાકે વાગતા રહા. એમનરી ગણતરરી 
સમજવાના પ્યતનમાં તો િંુ વધારે ગૂંચવાઈ. સાડા ત્રણ વાગયે પંખરીઓનરી વાતોનો અવાજ 
સંભળાતો થયો. છવેટ ેમારરી આંખ મળરી ગઈ. સાત વાગયે િંુ જાગરી તયારે મારો નાનકડો 
રૂમ ઉજજવળ પ્કાશથરી છલકાતો િતો.

આઈસલૅનડનરી પૂવ્વ હદશામાંનાં દૃશયો અને સથાનો જોવા માટ ે નરીકળેલરી બસ 
પ્વાસરીઓથરી ભરાઈ ગઈ. અમેહરકનો અને યુરોનપયનો. એક જાપાનરી િતો, તે અડધે 
કયાંક ઊતરરી ગયેલો. બેએક હદવસ તયાં રિેવાનો િતો. હદવસ સરસ ચોખખો િતો. બાર 
હક.મરી. લાંબો “એસયા” પવ્વત બિુ ઊંચો ન િતો પણ એના પર ઘણરી જગયાએ િજી બરફ 
ચોંટલેો િતો. નજીકનરી ટકેરરીઓ પર ઘાસ ઊગેલું િતું અને ઠરે ઠરે જાંબલરી ‘િાયેનસંથ’ 
ફૂલો ખરીલેલાં િતાં. સાથે આવેલરી ગાઈડ જાતજાતનરી અગતયનરી અને રસપ્દ માહિતરી 
આપવા માંડરી : આખા દેશનરી વસતરી પોણા ત્રણ લાખનરી; એમાંથરી લગભગ અડધરી 
રેકયાનવકમાં વસેલરી છ ેને બાકરીનરી હકનારે હકનારે. દેશનો કેનરિનવસતાર તો સાવ ઉજજડ છ.ે 
ક્ષેત્રફળના ચોથા ભાગ પર જ વનસપનત છ,ે બાકરી બધે પિાડો, જવાળામુખરી, હિમનદરીઓ, 



રેતરીનાં રણ, રાખ અને લાવાનાં મેદાન ઇતયાહદ.

રરસતા પર ભાગયે જ કોઈ વાિન; લરીલાં ખેતરો પર થોડાં ઘેટાં; ભૂખરરી, રેતાળ, 
ટકેરરીઓ ને નજર પિોંચે તયાં સુધરી કશું જ િલનચલન નિીં. આસપાસનાં લાવાક્ષેત્રોનરી 
ઉંમર િજી કુમળરી, િજાર જ વષ્વનરી િતરી! જયારે વનસપનતને ઊગતાં િજારો વષયો થતાં 
િતાં. ઊંડ ેવસેલા અનગ્નનરી પ્વૃનત્તઓ ચાલુ જ રિે છ.ે દર બરીજ-ેત્રરીજ ેવષદે કોઈ ને કોઈ 
જવાળાગભ્વ ફાટતો જ રિે છ.ે અનગ્નપાત, હિમપાત, જળપાત જવેરી પરસપર નવરોધરી 
આફતો કયારેક તો મહિનાઓ સુધરી દેશ પર આવરી પડતરી રિે છ.ે આ નસવાય, હિમયુગ 
દરમયાન જ ેદહરયાને તનળયે િતો તે દનક્ષણ તટ પર ગંધકવાળા ગરમ પાણરીના ઝરાનરી 
પ્હક્રયા થતરી રિેતરી જણાય છ.ે ચારસો હડગ્રી સેનનટગ્ેડના તામપાનવાળરી આ વરાળ તો 
કેટલાયે કામમાં વાળવામાં આવે છ.ે શાકભાજી, ફૂલો વગેરે ઉગાડવામાં એ ખાસ વપરાય 
છ.ે આ જ કામ, અંધારા ને લાંબા નશયાળા દરમયાન વરીજળરીનાં પ્કાશ અને ઉષમા દ્ારા 
નસદ કરવામાં આવે છ.ે

જવાળામુખરીનું જ ેનવવર જોવા ઊતયાું તે પંચાવન સો વષ્વ પિેલાં બનેલું. દોઢસો 
મરીટર એ પિોળું િતું ને સાઠ મરીટર ઊંડુ.ં એનરી હકનારરી પર ચઢરીને અંદર જોતાં જરા 
ડર લાગે. એનરી ખુલરી ગહ્વરમાં પાણરી ભરેલું િતું પણ એના અંદરના ઢોળાવ પણ કાળા, 
સળગરી ગયેલા કાંકરાથરી બનેલા િતા. બરીજી તરફ, લાંબા સપાટ પથરાયેલા પવ્વત પર 
ખૂબ મોટરી હિમનદરી ચમકતરી િતરી. દૂર િતરી તોયે ડરામણરી િતરી.

નાનાં ઝરણાં અને નદરીઓ રમતું પાણરી લઈને વિેતાં િતાં. ગલફૉસ નામનો 
જળપ્પાત ધસમસતો આવરી કોતરોમાં ખાબકતો િતો. કયાં પડતો િતો તે એનરી ઊડતરી 
નશકરોને કારણે જોઈ શકાતું નિોતું. સાંકડરી, ઊંડરી ખરીણમાંથરી એનું ગજ ્વન જરૂર પડઘાઈ 
ઊઠતું િતું. આગળ જઈને એ જ પાણરી શાંત બનતું િતું, ખડકો ફરરી સપાટ બનતા િતા. 
એમનરી ઉપર લરીલા ઘાસનાં મેદાન થયાં િતાં. એ જોવા ઘણું ચડવું પડયું. પવન ફંૂકાવા 
માંડલેો ને િવા ઠડંરી થઈ ગયેલરી એટલે ઉપર ચડવું ઘણું અઘરં પડયું.

પછરી ગંધકના ઝરાનો પ્સતાર આવયો. બસોથરીયે વધારે સથાન િશે — ઝરા, 
વરાળના ગોટા કાઢતાં નછરિ, મોટા ફુવારા, ઊકળતા કાદવાના કંૂડ વગેરે. “સટટ્રોક્કરુ” 
કિેવાતા ફુવારાનરી ધારા દરેક ત્રરીજીથરી પાંચમરી નમનનટ ે ફૂટરી નરીકળતરી િતરી અને ત્રરીસ 
મરીટર ઊંચે ધસરી જતરી િતરી. પાણરી અને વરાળના આવા બરીજા સતંભ પણ વારાફરતરી, 
ફુતકાર કરતા,બિાર નરીકળતા િતા. થોડરી જ સેકનડોમાં એ સામથય્વ ખૂટરી જતાં સફેદ 



બાષપના ગોટગેોટા થઈને િવામાં નવખેરાઈ જતા િતા. પવનનરી સાથે એ પાણરી છટંકાતું 
પણ િતું. િંુ સિેજમાં જ બચરી ગઈ — ભરીનરી થતાં અને એ સાથે જ, બળરી-ઝળરી જતાં.

ઊંચે ઊઠતા ફુવારા ને જમરીનનો ગુલાબરી રંગ જોવા ગમે તેવા િતા. બે નાના, ઊંડા 
કંુડમાં ખૂબ સરસ નરીલમનણના રંગનું પાણરી િતું. પરંતુ ખદબદતો, ફોલા થઈ ફૂટતો, છૂપું 
સળગતો ગંધક કાદવ જોતાં ચરીતરરી ચડતરી િતરી. બસ, ગરમ ઝરાના પ્સતારનરી ફરતે 
બધે લરીલા ઢોળાવો િતા. એ પણ કેવરી નવાઈ! ગરમ પાણરીનરી પાઈપલાઈન આ દૃશયનરી 
વચચે થઈને જતરી િતરી. નજીકનાં ખેતરો અને ઘરોને એના દ્ારા ગરમરી પિોંચાડતરી િતરી. 
આઈસલૅનડમાં પંચયાશરી ટકા ઘરો આ જ રરીતે ઉષમા મેળવે છ.ે દેશનરી લાંબામાં લાંબરી 
પાઈપલાઈન ચોસઠ હક.મરી. પિોંચે છ.ે

દેશના મોટા ભાગ પર ભૂનમનું સાવ પાતળું પડ છ ેતેથરી વૃક્ષો કે છોડ પણ ઊગતા 
નથરી. લરીલા ઘાસનરી જાજમ ઊગરી જાય છ ેખરરી. એના પર તો વળરી લાખો ઘેટાં ઉછરેરી 
લેવાય છ.ે જૂન પછરી ખેડતૂો એ બધાંને છૂટાં મૂકરી દે છ ેને મન ફાવે તેમ ચારવા દે છ.ે 
સપટમેબર થતાં, ઘોડ ેચડરીને, નનશાનરી પ્માણે પોતપોતાનાં ઘેટાં ખેડતૂો ભેગાં કરરી આવે છ.ે 
આ દેશમાં ઘોડસેવારરીનો પણ શોખ ઘણો છ.ે નાના પણ ઘણરી શનકતવાળા એંસરી િજાર 
ઘોડાનો ઉછરે તયાં થાય છ.ે દર વષદે ત્રણથરી ચાર િજાર આ ઘોડા તેજદોડનરી િરરીફાઈ 
માટ ેયુરોપ, અમેહરકા ને કૅનૅડા મોકલાવાય છ.ે

રેકયાનવકમાં કેનરિ પાસેના કાફે પૅહરસમાં કૉફરી પરીતાં રનબ નામનરી એક સ્તરી 
મળેલરી. એનાં દાદા-દાદરી દનક્ષણ ભારતથરી નસંગાપોર ગયેલાં. એના પોતાનામાં જરા 
પણ ભારતરીયતા િતરી નિીં. જાડરી ને આળસુ િતરી અને નસગારેટ પરીતરી રિેતરી િતરી. 
બાબાગાડરીમાં નાનરી બાળકરી િતરી. એ કિે, “વર વગરનરી માતાને આઈસલૅનડ સરકાર 
ઘણા વધારે ફાયદા ને લાભ આપે છ.ે પછરી પરણવું શું કામ?” સરકાર તરફથરી પ્ાપ્ 
થતા પૈસા એ ખાવાપરીવા ને ખરરીદરી કરવામાં વાપરરી નાખતરી િતરી અને સાધારણ મજૂરરી 
કરતા કોઈ માણસ સાથે રિેતરી િતરી. વધારે સમય એનરી સાથે ગાળવાનું કોઈ રરીતે શકય 
ન િતું.

રનબએ મને રેકયાનવકમાંનરી બે શાકાિારરી રેસટૉરાં નવષે જણાવેલું ને ફરતાં ફરતાં 
એ બંને જગયા મને મળરી ગયેલરી. તયાં એક ભારતરીય રેસટૉરાં પણ િતરી, એ નવષે મેં 
તયાંના છાપામાં વાંચેલું. એનું નામ “ચંહરિકા” િતું અને એનું વણ્વન “દુનનયાનરી સૌથરી ઉત્તરે 
આવેલરી ભારતરીય રેસટૉરાં” એવું કરાયું િતું. એ શોધતરી િંુ ગઈ નિીં. એનરી પાછળ સમય 



બગાડવાનો અથ્વ ન િતો. ભારતરીયોને બરીજા ભારતરીયોમાં રસ િોતો નથરી તે મેં વારંવાર 
અનુભવયું છ.ે એમના દંભ અને ઘમંડથરી િંુ દૂર રિેવું પસંદ કરં છુ.ં

વરસાદનરી ઝરમર િતરી પણ િજી મારે શિેરમાં ચાલવું િતું. આઠકે વાગયા િતા. 
શિેર ઘણું વધારે શાંત થઈ ગયું િતું. ફકત પ્વાસરીઓ ભોજનનરી શોધમાં નરીકળેલા િતા. 
કેટલરી બધરી રેસટૉરાં િતરી ગલરીએ ગલરીએ! શિેરમાં બધું એટલું સરસ, સિેલું ને સુલભ 
લાગતું િતું.

આખરે દસ વાગયે િંુ રૂમ પર ગઈ. “કાલે હદવસ કોરો ને સરસ િોય તો સારં” 
એવા નવચાર મનમાં ચાલતા િતા. અરે િા, પેલા ચચ્વનરી ઘહડયાળના ડકંાનરી સમજણ િવે 
પડરી ગઈ િતરી. પિેલા પા કલાકે એક ડકંો, બરીજા પા કલાકે બે ડકંા, ત્રરીજા પા કલાકે ત્રણ 
ડકંા ને છલેા પા કલાકે ચાર ડકંા પડતા િતા. એ પછરી જટેલા વાગયા િોય એટલા ડકંા 
વાગતા િતા. પિેલાં પિેલાં તો ના જ સમજાય ને કારણ કે એક વાગે તયારે પાંચ ડકંા 
સંભળાવાના, પાંચ વાગે તયારે નવ ને નવ વાગે તયારે તેર ડકંા પડવાના. બાર વાગતાં તો 
જાણે ડકંા અટકવાના જ નિીં! નવચાર તો કરો. શાંત એવા શિેરમાં આ કેવો અનવરત 
રવ!

J

લાવાનુરં સામ્ાજય

પછરીને હદવસે રેકયાનવકથરી નરીકળરી નાના નવમાન દ્ારા આઈસલૅનડનો ઉત્તર તરફનો 
પ્દેશ જોવા મારે જવાનું િતું. તેથરી જ આશા રાખેલરી કે હદવસ સારો — એટલે કે, કોરો, 
િંૂફાળો, તડકાળો નરીવડ.ે પણ આખરી રાત વરસાદ પડતો રિેલો. મારરી બારરી પર એના 
સતત ટકોરા ચાલુ રિેલા. ચાર વાગયા પછરી ચચ્વનરી ઘહડયાળના ડકંા દરેક પા પા કલાકે 
મેં ગણયા કરેલા. અંતે સાડા છએક વાગયે િંુ બિાર નરીકળરી તયારે પ્ભાત નનષકંપ િતું, 
જોકે આકાશને ઘેરાં વાદળોએ સંતાડરી રાખયું િતું.

િંુ ઝડપથરી ચાલવા માંડરી — શિેરના તળાવ પાસે થઈને, ખુલા બાગને અડરીને, 



હરંગ રોડને વળોટરીને. તયારે તો િજી બસ સટનૅડ ેપિોંચરી. સથાનનક નવમાનમથક તયાંથરી પણ 
પાસે નિોતું લાગતું. નાછૂટકે ટકેસરી લેવરી પડરી — નિીં તો સમયસર પિોંચરી જ ના િોત.

આઠ જણ બેસરી શકે એટલું નવમાન િતું. સાવ રમકડા જવેું. જાગરી રિેલા શિેરને 
પાછળ મૂકતું એ સઘન વાદળો પર જઈને ઊડવા લાગયું. તયાં તો સૂરજ બેશરમ રરીતે 
પ્કાશેલો િતો. પોણા કલાક પછરી નરીચે કાળાહડબાંગ, પાષાણનપચાશરી મિાનગહર દેખાયા. 
ઘણો બરફ િતો એમના પર. કેટલાંક નશખર પર હિમનદરીઓ િતરી. નાનું, નરીચું ઊડતું 
નવમાન ના િોય તો આવાં દૃશયો જોવાનો લિાવો કયાંથરી મળે?

એ પછરી આઈસલૅનડનું નવખયાત “લેક મરીવા” (Myvatn) દૃનટિગોચર થયું. સાવ 
સપાટ લાગયું. ફરતે લરીલચટ્ટરી જમરીન િતરી પણ હકનારા પર પ્ાચરીન લાવાનો ભંગાર 
અસતવયસત પડલેો િતો. દસ હક.મરી. દૂર આવેલા કાપલા જવાળામુખરી ફાટતાં ફાટતાં 
એ તળાવ સજા્વયેલું. એ લાવા “પાિોએિોએ” જાતનો િતો. એ નામ મેં સૌથરી પિેલાં 
િવવાઈમાં સાંભળેલું. એ લાવા સાવ ખરબચડો ને ઊબડખાબડ િોય છ ેપણ એના પર 
ચાલરી શકાય. “આ’આ” નામનો લાવા સાવ જુદો અને ઘણો વધારે તરીક્ણ-કક્વશ િોય છ.ે 
ફરરી નવનવધ પ્કારનો લાવા અિીં જોવા મળવાનો િતો.

નવમાન ઊતયુું તયાં ચારે તરફ તદ્દન હરકત, નનજી્વવ, ભૂનતયો પહરસર િતો. મને 
તરત ઉત્તર ધ્ુવરીય પ્દેશ યાદ આવરી ગયો. તયાં તો, અલબત્ત, ઘાસના તણખલાનુંયે 
નામોનનશાન નિોતું. ને અિીં પણ, બેત્રણ ઇંચથરી વધારે ઊંચું તો કશું જ ઊગેલું નિોતું. 
છતાં, કેવું આશ્ચય્વ કે તળાવનરી અંદર વનસપનતનો પાર નિોતો. ચાલરીસ ચો.હક.મરી.ના 
ઘેરાવાવાળું એ સરોવર દહરયાઈ સતરથરી ત્રણસોએક મરીટર ઊંડુ ં િતું. એનું ઊંડાણ 
અઢરીથરી સાડા ચાર મરીટર િતું ને સવ્વત્ર છકે તનળયા સુધરી સૂય્વ પિોંચતો િતો. આથરી જ 
એ પ્દેશમાં આઠ-નવ િજાર બતક યુગલો ઉછરે પામે છ ેઅને સુરનક્ષત જીવપ્કાર ગણાય 
છ.ે એવા જ બરીજા કોઈ નવનચત્ર કારણસર તયાં ત્રરીસ જાતનરી માખરીઓ થાય છ.ે કેટલરીક 
ડખં મારે તેવરી ને કેટલરીક ‘નનદયોષ’ જવેરી િોય છ.ે

વષ્વના સાત મહિના “મરીવા” તળાવ પર બરફ રિે છ.ે એનું વજન તનળયે રિેલરી 
લાવારજને હકનારા તરફ ધકેલે છ ેને તેથરી જ ભયાનક કાળા સખત લાવાનાં મોજાં આખા 
હકનારે પડલેાં દેખાય છ.ે ઉપરાંત, અનેક નાનાં ઝરણાં તળાવમાં આવરી મળે છ,ે પણ એક 
જ નદરી — નામે “લાકસા”. એમાંથરી નરીકળરીને ખરીણોમાં થતરી સાગરનરી હદશામાં વિે છ.ે 
કિેવાય છ ેકે દર ત્રણ અઠવાહડયે તળાવ નવા, તાજા, મરીઠા પાણરીથરી ભરાતું રિે છ.ે



૩૮૦૦ વષ્વ પિેલાં, પ્જવનલત લાવાનો પ્વાિ પચાસ હક.મરી. ધસમસરીને છકે દહરયા 
સુધરી ગયો િતો. એના જનમપ્દેશમાં અમે ઊભાં િતાં. ભૂનમના પડનરી નરીચે િજી ગરમ 
િવા અને વરાળ ભભૂકતરી રિેલરી છ.ે એ જયારે બહિગ્વત થાય છ ેતયારે “કૃનત્રમ નવવર” 
બને છ.ે જવાળામુખરી ફાટયાં િોય એવો આભાસ. દુનનયામાંનાં બે સૌથરી મોટાં “કૃનત્રમ 
નવવર” નરીચે એ ટકેરરીઓનાં પહરસરમાં આવેલાં િતાં. અમે જ ેબધાં જોયાં એ પણ ખાસસાં 
મુગધકતા્વ િતાં. સરસ વતુ્વળાકાર “ખાડાઓ”નરી આસપાસનરી ફળરિુપ લાવાસભર જમરીન 
લરીલા ઘાસથરી છવાયેલરી અને પગ તળે નરમ લાગતરી િતરી. એમાં પરીળાં ફૂલો નનભગીકપણે 
ખરીલરી ગયાં િતાં. એક એવા મેદાનમાં આઈસલૅનડના આગવા અશ્વ પણ ચરતા િતા. 
નવવરનરી અંદર સપંહદત ભૂરં પાણરી ચમકતું િતું. આ ટકેહરયાળા િહરત નવસતાર પર નજર 
રાખરી રહા િતા હિમયુગ વખતના, લાવાના દબાણને કારણે સપાટ બનરી ગયેલા ઊંચા 
ભૂખરા પવ્વતો. અસામાનય દશ્વન િતું.

ઘણે વધારે દૂર સુધરી જોઈ શકવાનરી જ ેપ્તરીનત થતરી િતરી તે કદાચ િવાનરી સંપૂણ્વ 
નનમ્વળતાને લરીધે િતરી. તળાવનો પહરસર સાવ જ સપાટ િતો, તે કારણ પણ િોઈ શકે. 
પહરષકાર, તેજ સપૃટિ સરોવરજળનરી સાથે એમાંનાં નવયિહરત દ્રીપઅંશોનું સનન્નધાન 
સદ્યહૃદ્ય બનતું િતું.

તળાવથરી દૂર, પણ એ આખેઆખું નજરબદ રિે તે રરીતે એક ટકેરા પર ચડયાં. 
િજી જુદરી જાતનો લાવા જોવાનો િતો પણ તે સંતાયેલો િતો ટકેરાનરી પાછળનરી તરફ. 
ખરં નવસમયકારક િતું એ દૃશય પણ. લાવાના અતયંત નવનચત્ર અને ભૂતાવળ જવેા 
આકારો તયાં બનેલા િતા. એટલા બધા કે જાણે લાવાકારોનું કાળુંધબ જગંલ જ ના િોય. 
આકષ્વક કરતાં એ કુરૂપ વધારે િતું અને એનરી આસપાસ શું િતું? લઘુલનલત સદાબિાર 
“નસલવર ઓક”નાં વૃક્ષોનું વન. આ વૃક્ષ બેથરી ચાર ફરીટથરી વધુ ઊંચા થતાં જ નથરી. લાવાનું 
વન અને વામન વૃક્ષોનું વન કમાલનરી સંનસથનત િતરી.

મને એમ થાય છ ેકે આઈસલૅનડ બનાવવા મૂકયું િશે તયારે ભગવાન કયાં ગયા 
િશે? ભૂનમ આપરી તો લાવાથરી સદંતર છવાયેલરી. ખરેખર તો જવાળામુખરીના કૃદ 
અનગ્નકેનરિમાંથરી જ તો થયો આઈસલૅનડનો જનમ. આખો દેશ વસવાટને લાયક તો ના જ 
રહો પણ જ ેભાગમાં લોકો વસરી શકે એનરી ફરતે ચંચળ દહરયો કયયો. વળરી, આ દ્રીપદેશને 
મૂકયો બરાબર અધવચચે — બરાબર મઝધારે. કોઈ સાથરી નિીં, કોઈ સંગરી નિીં, પડોશરી 
નિીં, પ્નતવેશરી નિીં. કોઈનરી સાથે મળવું-મૂકવું લગભગ અશકય. દેશ છોડરીને જાઓ 



તો જ મળરી શકાય બરીજી પ્જા સાથે. પછરી ઋતુ આપરી તો એવરી કે સાત-આઠ મહિનાનો 
નશયાળો ને ચાર-પાંચ મહિના જવેરી રાત. બે-અઢરી મહિનાનો ઉનાળો ને વચચે વસંત ખરરી, 
પણ તયારે બરફ ઓગળરીને બધે પૂર આવે અને શરદ આવતાંમાં તો પાછુ ંબધું થરીજવા 
માંડ.ે

અરે, સમય-કસમયનરી પરવા પણ ના કરરી. કયાં તો ચોવરીસ કલાકનો હદવસ િોય 
કયાં તો િોય ચોવરીસ કલાકનરી રાત. વસંત અને શરદના ટૂકંા ગાળા દરમયાન વળરી સૂરજ 
ને ચંરિ નનયમ પ્માણે ઊગે-આથમે, એમ કિરી શકાય. પછરી ભગવાનનેય ભૂલ સમજાઈ 
િશે ખરરી કે “ના, બનાવતાં બનાવતાં એમ ઊઠરી જવાનું નિોતું? કે થોડુ ંવધારે ધયાન 
આપવું જોઈતું િતું, થોડરી વધારે કૃપા કરવરી જોઈતરી િતરી?”

પણ કદાચ એથરી જ છલેે એમણે આ દેશને નવનશટિ ભૌગોનલક અજાયબતા બક્ષરી 
િશે અને તયાંનરી પ્જાને આવરી સરળ ને સરસ બનાવરી િશે; ને એથરી જ તયાંનાં પ્ાણરીઓ 
કદમાં નાનાં ને છતાં મજબૂત અને આરોગયશરીલ ઘડયાં િશે. ચારે બાજુ ઊછળતા 
અનબધને એમણે કહું િશે, “તારે આ પ્જાને આખું વષ્વ આિાર પૂરો પાડવાનો. એના પર 
જ નનભ્વર રિેશે આ પ્જાનું જીવન.” ને તયારથરી જ કદાચ શરૂ થયો િશે પ્જાનો સવ્વ 
મતસયકનયકાઓ સાથેનો આતમરીય સનેિસંબંધ. દૈવરીકૃપાથરી જ પ્ાપ્ થઈ િશે આ પ્જાને 
નચરસથાયરી પ્ફુનલતતા.

નનતાંત શુષક, રણ સમાન નવસતાર િતો. રંગે-રૂપે જ સુંવાળરી ટકેરરીઓ. ઢોળાવો 
એકબરીજાને અડકરીને રિેલા. તો આગળ જતાં, સપાટ ભૂનમ પર અનેક કુદરતરી કંુડમાં 
ગંધકખનચત કાદવ સળગરી રહો િતો. રાખોડરી (grey) રંગનું ખનરીજતત્વ ખદબદતું િતું, 
પરપોટા થઈને ફૂટતું િતું. જુગુપસા ઉપજાવતરી એ પ્હક્રયાઓનો પાછો ઘણો અવાજ પણ 
થતો િતો. સાવ નાના કંુડ િતા, તે જમરીનમાં કરેલા ચૂલા જવેા લાગે — રાખોડરી તત્વને 
લરીધે. તો કયાંક હિંસ્ર શબદ કરરીને કેવળ વરાળ નરીકળતરી િતરી. આ શું નક્વનું જ વણ્વન 
નથરી.

થોડરી થોડરી ક્ષણોમાં ભૂનમનાં લક્ષણ બદલાતાં િતાં. રણ સમાન પછરી લરીલાં મેદાન, 
સમથળ પછરી પવ્વતરીય, ઝરણા ને તળાવ પછરી નવનચત્ર નવવર. બધું કેટલું અવનવું અને 
અચરજ ભરેલું. ને િજી જોવાનું બાકરી િતું!



લગભગ ત્રણસો વષ્વ પિેલાં નવસફોટ પામેલા જવાળામુખરી “નવનત” — જનેો અથ્વ 
ખરેખર “નક્વ” થાય છ ે— તેત્રરીસ મરીટર ઊંડો, નવશાળ મોઢુ ંફાડરીને ઉપનસથત િતો. એનરી 
ઊંચરી હકનારરી પરથરી અંદરના ઢોળાવ પરના બે રંગના લાવા દેખાતા િતા — જૂનાનો 
નનસતેજ ભૂખરો અને ૧૯૭૫થરી ૧૯૮૪ દરમયાન વિેલા નવા લાવાનો ઘેરો કાળો. બધાં 
કાય્વકારણો અને લક્ષણોનરી પૂરતરી સમજણ ભલે ના પડ,ે પણ ખૂબ રસ પડ ેતેવરી જગયા 
તો િતરી જ.

“નવનત”નરી બરીજી બાજુ ઊતરરીને અમે એક “માટરીના પિાડ” તરફ ગયાં. ખૂબ 
લાંબું ચાલવાનું િતું. તળેટરીથરી જ લાવાનરી નબછાત શરૂ થઈ ગયેલરી. જોઈને આશ્ચય્વનો 
પાર નિોતો રિેતો. પછરી નવા લાવાથરી બનેલરી ટકેરરીઓ ચડવાનરી આવરી. તયાંનું દૃશય 
તો વળરી વધારે આશ્ચયયોતપાદક િતું. ચોતરફ જાણે ચમકતું, તદ્દન કાળું અનતનવસતૃત 
સરોવર િતું ને ટકેરરીઓ તે જાણે ટાપુ િતા. સુદૂરના હિમમંહડત પવ્વતો જાણે નક્ષનતજ 
પર તરતા જણાતા િતા. જટેલો “મરીવા” તળાવનો ઘેરાવો છ,ે તેટલો જ લાવાનરી આ 
સરોવર છલનાનો છ.ે જાણે ધરતરી પર કોઈનરી મેલરી નવદ્યાનરી અસર થઈ ના િોય ને છતાં 
સદભાગયે લાવાનો અનગ્નપ્વાિ ઉત્તર તરફ વહો િતો — નિીં તો, “મરીવા” પરનાં ગામો 
નામશેષ થઈ ગયાં િોત.

લાવાનરી ટકેરરીઓ પર અમે ચડ-ઊતર કરતાં િતાં તયારે કક્વશ, ભયાવિ લાવાના 
ઢગલા અસંખય ઠકેાણે અંદર ને અંદર િજી સળગતા અનુભવાતા િતા. કયાંક વછૂટતરી 
વરાળ, કયાંક દબાયેલો ફુતકાર ને સપશ્વ કરતાં ગરમ પણ લાગે જ. િરીન, હિંસક, અગમય 
રિસયમય જગત િતું એ, જયાં લાવાનું સામ્ાજય િંમેશ માટ ેપ્સથાનપત થઈ ચૂકયું િતું. 
લાવાના જ ઢગલા ને ખડકલા, ગુફાઓ ને નવવરો. જ ેઅનેક રરીતે એ વહો િશે એ બધો 
દેખાવ થરીજયા પછરી સુસપટિ બનયો િતો — કક્વશ ને તરીક્ણ ને સુંવાળરી સપાટરીવાળો ને 
દોરડાં જવેો. દોરડાંમાં િોય એવરી ગોળ ગોળ સળો બરાબર દેખાય. કયાંક બરડ, બરછટ 
ને કયાંક ટકુડટેકુડા થઈ પડલેા કોલસા જવેો. યાદગરીરરી માટ ેએકાદ ટકુડા ઉપાડરી લેવાનરી 
લાલચ થાય, પણ ના, િંુ કુદરતના નવનયાસને લગાર પણ બદલતરી નથરી.

આખો હદવસ આશ્ચય્વથરી આંખ પિોળરી થતરી રિેલરી અને મન ચહકત થતું રિેલું. 
ગજબ કરામત િતરી કુદરતનરી. પછરી પાછાં જતાં, નાનકડાં, િવામાં જરા થરથરતા 
નવમાનમાંથરી “મરીવા” તળાવ, પેલા “કૃનત્રમ નવવર” અને બરફથરી ઢકંાયેલા સપાટ 
નશખરોવાળા પવ્વતોનું બિુ સરસ નવિંગાવલોકન થયેલું, પણ સૌથરી ઉત્તમ િતું વાયુપથ 
પરથરી રચેલું રેકયાનવક શિેરનું સુગભ દશ્વન. ઓિ, એનો એક ભૂનમબાિુ છકે દહરયાનરી 



અંદર સુધરી જતો િતો એમ? ને નગરના રસતાઓથરી બનતાં ચોકઠાં એવાં વયવનસથત, 
એનાં ઘરોનાં લાલ છાપરાં એવાં સુચાર. રમકડાંનું જ પુરમ્. અતયંત સુંદર.

એક સાંજ ે ફરરી મૉરરીનને મળવાનું પણ નક્કરી થયેલું. અમે શિેરમાં સાથે થોડુ ં
ચાલયાં. એક આઈરરીશ રેસટૉરાંમાં લાક્ષનણક લોકસંગરીત તો છકે રાતે સાડા અનગયાર 
વાગયે શરૂ થવાનું િતું પણ તયાં કામ કરનારા મૉરરીનને ઓળખરી ગયા ને અમને ખાસ 
બેસાડરીને કૉફરી પાઈ! આઈસલૅનડમાં સવેટર બિુ વખણાય. જુદરી જુદરી દુકાનોમાં જઈ 
માલ જોવાનરી બિુ જ મઝા આવરી. વસતુઓ વધારવરી મને સિેજ ેગમતરી નથરી િોતરી પણ 
અંતે તો લાલચ રોકરી ના જ શકાઈ!

પછરી મૉરરીન મને દૂર દૂર લઈ ગયાં. એક લાંબા, સાવ ખાલરી રસતાને છડે ેદેશના 
વડા પ્ધાનનું નનવાસસથાન િતું. જતાં રોકનાર પણ કોઈ નિીં. પોલરીસ કે લશકરરી થાણું 
— કાંઈ જ નિીં. એમને માટનેું ચચ્વ તયાં િતું ને એ તો કોઈના પણ પ્વેશ માટ ેખુલું િતું. 
વાિ ભાઈ, વાિ. છ ેનવાઈનો પાર આ દેશમાં!

િાફનારફયોદુ્વર નામના બાજુના ગામમાં “વાઈહકનગ રેસટૉરાં”માં િંુ ને મૉરરીન 
જમવા ગયાં. ઘણાં પુરષો વાઇહકનગ શૈલરીનાં કપડાં અને િૅટ પિેરરીને આવેલા. લાક્ષનણક 
વાતાવરણ માટ ેએ રસટૉરાં જાણરીતરી િતરી. મધરાતે અમે ઊઠયાં તયારે તો ભરીડ ઘણરી થઈ 
ગયેલરી. સંગરીત પણ જોરશોરથરી ચાલતું િતું. શુક્રવારનરી રાત િતરી ને!

મને તો આવરી રાત્રરીચયા્વનરી તક મૉરરીનને લરીધે જ મળરી િતરી, પણ મૉરરીન ભાગયે 
જ આમ બિાર જવા પામતાં િોય છ.ે અમને બંનેને પરસપરના સંગનો લાભ મળ્ો િતો. 
ટૂકંા પહરચયમાં પણ આતમરીયતા કેળવાઈ શકે છ.ે વયનકત સાથે જ નિીં, સથાન સાથે પણ. 
અને અપેક્ષા વગર નનભદેળ સનેિ દશા્વવો તો મૈત્રરી નરીપજી શકે છ.ે વયનકત સાથે જ નિીં, 
સથાન સાથે પણ.

J



જવાળામારંથી િનમ

વિેલરી સવારે વરસાદ અટકયો લાગયો. મારં અલામ્વ વાગયું તયારે ઊંડરી ઊંઘમાંથરી િંુ 
ચમકરીને જાગરી. રાતે અવરજવર અને થોડો અવાજ રહાં િતાં, તેથરી સરસ ઊંઘ વિેલરી 
સવારે જ આવરી િતરી. તૈયાર થઈને બિાર નરીકળરી તયારે બધું સૂકંુ થઈ ગયેલું. પવન થોડો 
જ િતો. આઈસલૅનડમાં તો િંૂફાળું કિેવાય એવું, સરસ, િવામાન િતું. “બધું કેવું સરસ 
રરીતે થઈ રહું છ”ે એવો ખુશરીનો તોર અનુભવતરી િંુ રેકયાનવક શિેરના બારા તરફ ગઈ. 
મોડા બપોરે ગ્રીનલૅનડ તરફ જતું વિાણ પકડવાનું િતું.

બારા પર પિોંચરી તો વિાણ જ ન િતું. િંુ તો આમ જોઉં, તેમ જોઉં. આટલું 
મોટુ ંવિાણ ના િોય તો જ ના દેખાય ને? કશું આવતું પણ ના દેખાય. કોઈ પોલરીસ કે 
ચોકરીદાર પણ નિીં. પૂછુ ંપણ કોને? તયારે િજી પોણા બાર થયા િતા. મેં એમ નવચાયુું 
કે થોડરી વાર પછરી આવવાનું િશે.

િંુ પાછરી શિેરમાં ગઈ. પ્વાસ ખાતાના કાયા્વલયમાં કામ કરનારાં બધાં િતાં સારાં 
પણ મને ખાતરરી િતરી તે પ્માણે જ થયું. કોઈને ગ્રીનલૅનડ જનારા વિાણ નવષે કશરી ખબર 
નિતરી. “શું કરવા ખબર િોય?” મેં મનમાં કહું, “એમને કયાં જવાનું િતું તે?!” મને 
ઘણરી વાર અનુભવ થયેલો છ ેકે પ્વાસ ખાતાના માણસો કરતાં મને વધારે જાણ િોય!

ફરરીથરી શિેરને છડે,ે દહરયાના બારા પર ગઈ. થોડરી નાનરી નૌકાઓ આવરી િતરી. 
એક મોટુ ં જૂનું વિાણ તો કાટ ખાતું તયાં પડલેું જ િતું. એ તો વષયોથરી િાલયું લાગતું 
નિોતું. તો મારં વિાણ કયાં? િવે મને જરૂર નચંતા થવા માંડરી. બારાને પેલે છડે ેએક 
વિાણ િતું, પણ એનું નામ જુદું જ િતું. છતાં િંુ એ તરફ ગઈ. વિાણ શોધવું જ પડ ે
તેમ િતું. ગ્રીનલૅનડના પ્યાણના પૈસા તો અમેહરકાથરી ભરરી દરીધેલા. લાંબું લાંબું ચાલરીને, 
નચંતા કરતરી કરતરી િંુ એનરી પાસે પિોંચરી. નાનવકો અંગ્ેજી બોલે નિીં. અંદર જઈ કોઈને 
પૂછયું તયારે ખાતરરી થઈ કે મારે જવાનું િતું એ જ વિાણ િતું. નામ જુદું િતું ને વિાણ 
પણ જુદું જ િતું — કારણ કે મારરી પાસે જ ેનામ િતું તે આ દરમયાન વેચાઈ ગયેલું! 
ખરરી ગભરાવરી મને!

પણ િવે શ્વાસ િેઠો બેઠો ને િોટલે પર મૂકરી રાખેલો સામાન લેવા િંુ પાછરી ગઈ. 



શિેરને છોડવાનું અઘરં લાગતું િતું. નગરપાનલકાના મકાન પાસે ગઈ, તયાંના જળાશય 
આગળ મૂકેલરી બેઠક પર િંુ થોડરી વાર બેઠરી. બપોર સૂય્વનસકત અને ઉષમાસભર િતો. 
કેટલો ઉપશામક િતો. કઈ રરીતે જવું આ સંપૂણ્વ સુંદર નગરને છોડરીને? એને ચાહાનો 
ઉત્તાપ હૃદય ભોગવરી રહું િતું. િજુ થોડો નવલંબ કરવાનરી યુનકતથરી િંુ ફરરી પેલા ઘહડયાળ 
અને અસંખય ઘંટારવવાળા દેવળમાં દાખલ થઈ. નાનું લાંબું એ પૂજાગૃિ સાદગરી અને 
સવસથકર શાંનતથરી છવાયેલું િતું. ઊંડા નન:શ્વાસ નાખરી િંુ તયાંથરી ઊઠરી.

સાંજ ેસાતેક વાગયે વિાણે લંગર ઉપાડયાં, તયારે સૂય્વનું તેજ કોમળ બનયું િતું. દૂર 
થતા જતા હકનારા પર રેકયાનવક શિેર એક લાંબરી, મોિક રેખા થઈને ખેંચાયેલું દૃનટિગત 
થતું િતું. નમત્ર મૉરરીનનું બિુમાળરી મકાન પંનકતના ડાબા છડેા પર કયાંય સુધરી દેખાતું 
રહું. શિેરનરી પશ્ચાદભૂમાં “એસયા” પવ્વત પણ એવો જ લાંબો થઈ પડલેો િતો. કેટલો 
સરસ રરીતે, સિેલાઈથરી વરીતયો િતો મારો સમય આઈસલૅનડમાં. એવું જ લાંબું એક નસમત 
મારા િોઠ પર ખેંચાઈ ગયું.

જમવામાં ભાત અને બટાકાં િતાં એટલે પેટ તો ભરાઈ ગયું. બિાર અજવાળું ઘટયું 
ન િતું. ઉત્તર આક્વહટકમાં જુલાઈ એટલે ચોવરીસે કલાકનું અજવાળું. રાતનો સમય થતો 
જાય તેમ તેમ એ વધુ હૃદ્ય થતું જાય. ઉત્તર ધ્ુવના સાિસ દરમયાન આ અદભુત ઉજાસનરી 
અનનય પ્ાનપ્ મને હૃદયસરસરી થયેલરી. જમરીને બિારના તૂતક પર ગઈ તો વિાણનરી 
સાથે સાથે “િમપબૅક” વિેલ જળચરનરી જોડરી િસતરી-રમતરી, પાણરીના ફુવારા છોડતરી 
જતરી િતરી. ધરીમરી ગનતમાં એ નૃતય િતું, એક જળયુગમનું લનલત લાસય િતું. કેવા અપૂવ્વ 
દૃશયનરી પ્ાનપ્ આમ સિજ થઈ િતરી. પ્યાણના પ્ારંભે શુકન થયાં િતાં. ચલનખંડમાં 
પણ િંુ ગઈ. તયાંથરી સમુરિનરી અનંતતા દેખાતરી િતરી. એને સમાવવા માટ ેહૃદય પ્યતન 
કરવા માંડયું િતું. દૂર દૂર નક્ષનતજ પર એક ખૂબ મોટા જળયાનનો નસથર જવેો આકાર 
િતો. એનરી િાજરરી અમને કે અણ્વવને નડવાનરી ન િતરી. વળરી, એનરી ને અમારરી હદશા પણ 
જુદરી થઈ જવાનરી િતરી.

આઈસલૅનડનરી કેટલરીક નવનશટિ જગયાઓ જોવાનરી બાકરી િતરી, જ ેઆ જિાજસફર 
દ્ારા જોવા મળવાનરી િતરી. સવારે ઊઠયાં તયારે દરેક કૅનબનને બારણે એક સફેદ કાગળ 
પડલેો િતો. આખા હદવસના કાય્વક્રમોનરી સૂનચ એમાં ટાઈપ કરેલરી િતરી. શરૂઆતમાં જયાં 
જયાં િતાં એ જગયા નવષે થોડાં વાકયો િતાં અને છકે નરીચે રનશયન ભાષાનો એક શબદ 
અને એનો અંગ્ેજી અથ્વ િતો. બધા નાખુદા રનશયન, તેથરી થોડા શબદો શરીખરીને એમનરી 
સાથે વાપરરીએ તો એ લોકોને સારં લાગે ને! પિેલા હદવસનો પિેલો શબદ િતો, અલબત્ત 



“કેમ છો?” એટલે કે “પ્રીનવએત!”

આઈસલૅનડના નૈઋતય હકનારાથરી સોળ માઈલ દૂર “વૅસટમાન” નામથરી ઓળખાતું 
પંદરેક ટાપુઓનું એક વૃંદ છ.ે છલેાં દસ િજાર વષયો દરમયાન દહરયાના પેટાળમાં થતરી 
રિેલરી જવાળામુખરી પ્વૃનત્તઓ દ્ારા બનેલા આ ટાપુઓ પૃથવરી પરના સૌથરી અલપવયરી 
ભૂ-ભાગો ગણાય છ.ે એમાંના ચૌદ કેવળ લાવાના કક્વશ ખડકોના બનેલા છ ેઅને કેવળ 
આક્વહટક પંખરીઓનો જ તયાં વસવાટ છ.ે એમને પકડવા માટ ેપારધરીઓ તયાં જઈને થોડા 
હદવસ રિે તે જ. “િાઈમે” નામના એક જ દ્રીપ પર પાંચેક િજાર લોકોનરી વસતરી છ.ે

અતયંત કહઠન ઋતુચક્રથરી યુકત ને તદ્દન સંપક્વ વગરનું જીવન પાંચસોથરી પણ વધારે 
વષયોથરી તયાં જીવાતું આવયું છ.ે યુરોપરી દહરયાઈ સાિસરીઓ અને મોરોક્કન ચાંનચયાઓનરી 
ક્રરૂતાથરી ભરેલા એમના ઇનતિાસમાં પચરીસ વષ્વ પિેલાંનરી તવારરીખ આગળ પડતરી લાગે 
છ ે— જયારે બાળ જવાળામુખરી “ઍલડફૅલ” એટલા ક્રોધ અને સામથય્વ સાથે ફાટયો અને 
પછરી પાંચ મહિના સુધરી સળગતો અને વિેતો રહો કે આખું ગામ ખાલરી કરવું પડયું. 
લાવા કરોડો ટનના પહરમાણમાં એવો વહો કે અંતે િાઈમે ટાપુનો નવસતાર પંદર ટકા વધરી 
ગયો િતો.

પૃથવરીના આવા ભૌનમનતક વતા્વવથરી આપણે સાવ અજાણ છરીએ ને તેથરી જ એવરી 
વાતો કનલપત કથા જવેરી લાગે છ.ે નરરી આંખે એ બધું જોવા મળે તયારે વાચા પાસે 
અનભવયનકત ખૂટરી જાય. મારરી િાલત એવરી બનરી િતરી, જયારે સવારે ઊઠતાં જ, દહરયામાં 
તરતાં ટપકાં જવેા વૅસટમાન ટાપુઓનરી ઊંચરી, કાળરી, ભયાનક ભેખડો જોઈ. મોજાંનરી 
થપાટો ખાઈ ધરીરે ધરીરે િાલતું અમારં વિાણ િાઈમે ટાપુના નાનકડા બારામાં જવાનરી 
રાિ જોતું ઊભું િતું. ઊંચરી નશલાઓ અને અધ્વ નનમનજ્જત પાષાણોનરી વચચેનો જળમાગ્વ 
એવો સાંકડો િતો કે કપ્ાનને મદદ કરવા એક સથાનનક નાનવક જિાજ પર આવયા.

ગામના રસતા લગભગ નનજ ્વન િતા. એકાદ મોટર જતરી દેખાયેલરી. ઘરો એવાં 
શાંત-સતબધ િતાં કે જાણે કોઈ તયાં રિેતું જ ન િતું. મોટા ભાગનરી દુકાનો બંધ િતરી. પણ 
રનવવારનરી સવારે નગરજનો ચચ્વમાં ગયા િોય એમ પણ બને. દેશનું આ મોટામાં મોટુ ં
માછલરી પકડવાનું કેનરિ છ.ે અિીંના માછરીમારો સારરી કમાણરી કરે છ.ે દરેક પાસે લાલ 
નનળયાં ને આછા રંગોનરી દરીવાલોવાળાં સરસ ઘર િતાં, એ જોઈ શકાતું િતું.



ગામમાં આવેલા પ્વાસરીઓ માટ ેખાસ એક દુકાન ખુલરી રિેલરી. એમાં નિીં જતાં 
િંુ પાછળનરી એક ટકેરરી પર ચડરી. એ આખરી ને આખરી પચરીસ વષ્વ પિેલાં વિેલા લાવાનરી 
જાડરી જાડરી નજહ્વા દ્ારા જનમ પામેલરી. એના પર ઠકેઠકેાણે િવે ઘાસ ઊગરી ગયેલું. ઝરીણાં 
ઝરીણાં, અનત સુંદર ફૂલો ખરીલરી ગયેલાં. કઈ રરીતે કિેવાં એમને “જગંલરી?” આથરીયે ઉપર 
જતાં ઘેરરી રાત જવેા કાળા, બરછટ લાવાના આકારનવિરીન ઢગલેઢગલા તદ્દન કદરૂપા 
થઈ પડલેા િતા. જવાળામાંથરી જનમ પામતાંનરી સાથે જ પ્ાણિરીન બનેલો એ કમનસરીબ 
ભૂનમઅંશ િતો — જાણે એ પૃથવરીનું સાવકંુ સંતાન િતો.

પાછાં વિાણ પર જઈ બધાં જમયાં. એ પછરી વારાફરતરી દસ-બારનાં જૂથ લાઈફ 
જકેૅટ પિેરરી, વિાણનરી બાજુ પર લટકતરી નનસરણરી વાટ ે નરીચે ઊતરરી; “ઝોહડયાક” 
કિેવાતરી કાળા, જાડા રબર પલાનસટકનરી િોડરીઓમાં બેસવા માંડયાં. પેલરી ભવય-ભરીષણ 
નશલાઓનરી પાસે આ જ રરીતે જવું પડ.ે સમુરિ િજી શાંત િતો. સૂય્વ બરાબર બિાર આવરી 
ગયો િતો, એટલે દૃશયમાં પ્ાણ પુરાયા િતા.

પિેલાં કયારેય જોયું ન િતું એવું એ દૃશય િતું. ઊંચા, કલંહકત, ભયાનક શૈલપ્સતરોમાં 
પડલેરી ઝરીણરી પાતળરી તડોમાં; સાવ ટૂકંરી છાજલરીઓમાં અને લરીસરી લપસણરી ભીંતો પર 
—કોણ જાણે કઈ રરીતે — િજારો પંખરી લપાઈને બેઠાં િતાં. ઍટલાનનટક પહફન, નૉધ્વન્વ 
ફુલમાર, હકહટવેક, નગનલમૉટ, મુરે — ઉત્તરના ઠડંા પ્દેશમાં જ જોવા મળે તેવાં, આપણે 
માટ ેનબલકુલ અજાણયાં, નવિંગ. કેવાં નાનાં કદ, કેવરી ઊંચાઈ પર વસવાટ. બચચાંનરી પાંખો 
ઘણરી વધારે ભૂખરરી િતરી. જમે મોટાં થાય તેમ રંગ આછો થતો જાય. તોફાનરી પવનના 
નનદ્વય સપાટાથરી કોતરાઈ ગયેલા ખડકોમાં, ચરક પડરી પડરીને સફેદ થયેલરી સાંકડરી, 
નાનકડરી જગયાઓમાં પંખરી બેઠાં િતાં. કયારેક જ એકાદું એકલું િોય. વધુ ભાગે તો 
બેલડરી જ િોય. એમને પણ સાિચય્વ જરૂરરી લાગતું િતું. ગ્ૅિામ એમનરી બેસવાનરી રરીત, 
જગયાનરી પસંદગરી વગેરે નવષે વાત કરે તયારે સમજાય કે કેટલાં બુનદમાન પણ િતાં આ 
નાનકડાં જીવ.

પાણરીમાં બતકો પણ દેખાતરી િતરી. પાછળ બતકાંનરી િાર પણ િોય. બિુ જ મરીઠડાં 
લાગે. મોજાંથરી ખવાઈ ખવાઈને નશલાઓમાં નરીચે તરફ ગુફાઓ થઈ ગઈ િતરી. એક તો 
ખૂબ મોટરી િતરી. ઊંચરી એનરી છત િતરી ને બધેથરી પાણરી ચૂવયા કરતું િતું. જાણે છૂપા છૂપા 
ધોધ પડતા િતા.

નશલાદ્રીપનરી પાછલરી તરફ જવા જવેું અમારં “ઝોહડયાક” વળ્ું ને ખુલા સાગરમાં 



ગયું કે તરત મોજાં વધયાં, એમનું જોર વધયું. નૌકા િાલમ-ડોલમ થવા માંડરી. વાછટં 
આવવા માંડરી. તયારે થયું કે “બસ, પાછાં લઈ જાઓ િવે!” સાગર સફરો આ પિેલાં મેં 
ઘણરી કરરી િતરી — ટૂકંરી, લાંબરી; કયારેક સાગર શાંત િોય, કયારેક ખૂબ અજપંમાં. મને 
બિુ અસુખ થતું નથરી કે એવરી બરીક લાગવા માંડતરી નથરી. એક વાર વિાણ મધદહરયે, 
ઍનટાક્વહટકનરી સફરને અંતે, ભાંગરી ગયું િતું. ખૂબ મોટરી િોનારત સજા્વઈ િતરી. જાન બચરી 
િતરી — બરીજુ ંબધું ડબૂરી ગયું િતું.

તયારે મને પુનજ ્વનમ મળ્ો િતો અને કોઈ રરીતે, દહરયાલાલનું અભય વચન પણ 
મળ્ું જ િતું. મને ખાતરરી છ.ે

J
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કમ્જિૂજમ — મમ્જિૂજમ

ઘણાં વષયો પિેલાંનરી વાત છ.ે જોકે રાજા અને રાણરીઓ િતાં તેટલરી જૂનરી વાત નથરી. 
પરરીઓનરી, જાદુનરી કે ઝૂરતરી રાજકુમારરીને છોડાવરી જતા રાજકુમારનરી ચટપટરી કિાણરી 
પણ આ નથરી. આમ તો એવરી કાંઈ ખાસ વાત નથરી. દુનનયામાંના સમાચાર કિેવા જવેરી કે 
બિુ અગતયનરી કે કામનરી વાત પણ આ નથરી. બસ, એક વયનકત મુગધ, નનચંત, અભાન, 
કોશેટા જવેરી નજદંગરીમાંથરી ફંગોળાઈ નવશ્વનરી વાસતનવકતાને કઈ રરીતે સમજી એનરી કૈંક 
આ વાત છ.ે વધારે ગૂંચવણ ઊભરી કયા્વ વગર કિંુ તો મારરી આ વાત છ.ે

છતાં, કેવળ મારરી જ નિીં — અમુક અંશે, દેશ છોડરી બરીજ ે વસનારાં બધાં 
કમ્વજીવરીઓને અને એ નવા જગતને પણ કિરી શકાય કે આ રરીતે આવરરી લેતરી આ વાત 
છ.ે એમ પણ કિરી શકાય કે આ નનરરીક્ષણો છ ે— જાત તેમજ જગત પ્તયેનાં; અનુભવોથરી 
મેળવેલાં તારતમયો છ;ે સમજણથરી ઘડાયેલરી દૃનટિએ કરેલાં આલેખનો છ,ે નવાપણા અને 
જુદાપણા પ્તયે ઉદાર કે સહિષણુ થયેલા મનમાં ઉદભવતા આ નવચારો છ.ે

ભારતરીય કુટુબંોમાં જતનપૂવ્વક પોષાતરી, પાંગળરી કરરી દેતરી — કરરી રાખતરી પેલરી 
મુગધાવસથામાંથરી આ ‘નવશ્વાવસથા’ સુધરીનો માગ્વ ઘણો લાંબો રહો; દુગ્વમ, કહઠન, 
અનનનશ્ચત રહો.

\

િજી બરાબર યાદ છ ેકે પરદેશ જવાનું થયું તયારે જવું પણ િતું ને નિોતું પણ જવું. 
જવાનરી અધરીરાઈ કરતાં પણ વધારે, જવાના મહિનાઓ પિેલાંથરી નવરિ સાલવા માંડલેો 
— ઘર, સવજનો કે નમત્રોનો જ નિીં. પણ એ ધરતરીનો, પહરનચત િવા માત્રનો. ને િજી 



તો નાનકડરી નદરીનો હકનારો મૂકરીને નૌકા અફાટ સાગરમાં પિોંચવા નરીકળરી પણ ન િતરી.

ને તોયે, નવરિ, પ્ાણનું ક્રદંન — જનમભૂનમ માટ,ે માતૃભૂનમ માટ.ે તયારે તો ભનવષય 
અંગે કોઈ નવચાર, કોઈ યોજના જ ન િતાં. આ તરીવ્ર ઘરઝુરાપો કદરી નનમૂ્વળ નિીં જ 
થાય તેવરી પોતાનરી જાત સાથેનરી ઓળખાણ પણ ન િતરી. બસ, કોશેટાના તારેતારનું 
ઊકલરી જઈને પતંનગયાનું ખુલા બગરીચામાં છોડરી મુકાવું. રંગનવિોણરી પાંખો, ઉદ્દયનથરી 
અનભયસત.

\

શરૂઆતના હદવસો કયારેક યાદ આવે છ.ે તયારે કાંઈ ગમતું જ નિીં. દેશઝુરાપો 
અને દેશપ્ેમ તો એવો કે િંુ સાવ અનયાયરી અને એકપક્ષરી બનરી ગઈ િતરી. અમેહરકાનું 
બધું જુદં. તો લાગતું જ, પણ ખરાબ પણ લાગતું. જાણે કશું નિીં ગમાડવાનો નનણ્વય 
કયયો િતો. સોનાના બનેલા આ દેશમાં ગરરીબરી, અજ્ાન, નનરક્ષરતા દેખાતાં તયારે નવાઈ 
લાગતરી ને સાથે આનંદ પણ થતો, કારણ કે આ કાંઈ દેવોનો દેશ ન િતો — માટરીમાંથરી 
ઘડાયેલાં મનુષયોનો જ િતો!

અજ્ાન તો મારં.

અમેહરકામાં પણ જીવન ઘણરી રરીતે સરીનમત િોઈ શકે છ ે: દહરયાથરી દોઢ-બે માઈલ 
જ દૂર રિેતાં બાળકોએ દહરયો ના જોયો િોય, નવદ્યાથગીઓને વાંચતાં-લખતાં ન આવડતું 
િોય, ટકેનોલૉજીથરી ટવેાયાં િોય પણ બુનદનો નવકાસ ના થયો િોય. અમેહરકામાં પણ 
ગરરીબરી છ ેને લોકો ભૂખે પણ મરે છ.ે ઘરબાર, પૈસા, નોકરરી વગરના લોકો આ દેશના 
દરેક શિેરમાં છ.ે એક નયૂયૉક્વ શિેરમાં જ આવાં નાનાં મોટાં અને વૃદોનરી સંખયા 
લગભગ ચાર લાખના આઘાતજનક આંકડા પર પિોંચે છ.ે

\

ભ્રમણના ગ્િો તયારથરી જ ચલાયમાન થઈ ગયા િતા. પિેલા જ વષ્વથરી અમેહરકામાં 
ફરવાનું શરૂ કરરી દરીધું િતું અને બરીજા વષદે તો કામકાજ છોડરીને ફરવા નરીકળરી પડરી. 



તયારથરી થઈ એ ટવેનરી શરૂઆત અને તયારથરી ખૂલરી અમેહરકા પ્તયેનરી દૃનટિ ને પછરી ધરીરે 
ધરીરે નવશ્વ પ્તયેનરી.

અમેહરકાનું પ્ાદેનશક, સામાનજક, નૈસનગ્વક વૈનવધય આભાં બનાવરી દે તેવું છ.ે એનરી 
ભૌગોનલક સુંદરતા મનને આનંદથરી અનભભૂત કરરી દે તેવરી છ.ે ફરરીને પૂરેપૂરો સિેલાઈથરી 
જોઈ ના શકાય તેવો મોટો દેશ. થોડુ ંથોડુ ંકરરીને જોવો પડ,ે ટકુડા ટકુડા ગોઠવરીને આખું 
નચત્ર બનાવવું પડ.ે

\

દેશના એક નવભાગમાં રહાં પછરી બરીજા નવભાગમાં ગોઠવાતાં — ગમાડતાં સમય 
લાગે. તેનું કારણ પેલું વૈનવધય. રરીતહરવાજો જુદાં, રૂહઢઓ અને પ્થાઓ જુદરી. આટલા 
આધુનનક દેશમાં આચાર, અનુષ્ઠાન અને નવનધઓ િશે એવું માનરી પણ શકાય?

થોડા સમય પિેલાં, નજીકનાં બે અમેહરકન નમત્રોના લગ્નમાં જવાનું થયું. વર મૂળ 
પોટયોહરકોનો િતો. આ નાનકડો ટાપુ િવે અમેહરકાનો એક ભાગ છ,ે પણ તયાંનરી મુખય 
ભાષા સપૅનનશ છ.ે કનયા યિૂદરી િતરી. લગ્ન યિૂદરી નવનધથરી થવાનું િતું. જો એમ ના થાય 
તો કનયાનાં માબાપ લગ્નમાં િાજરરી પણ ના આપત. એટલું જ નિીં, કૅથોનલક કુટુબંમાંથરી 
આવતા વરરાજાએ લગ્ન પિેલાં યિૂદરી ધમ્વ-નશક્ષણના વગયો ભયા્વ અને ધમ્વ અપનાવયો 
તયારે જ એ પોતાનરી પ્ેનમકાને પરણરી શકયા!

લગ્ન દરમયાન િાજર દરેક પુરષને માથા પર પિેરવા ‘યારમલકા’ કિેવાતરી યિૂદરી 
ધમ્વનરી રૂહઢગત નાનરી ટોપરી આપવામાં આવરી. લગ્નનો નવનધ ત્રણ ભાષામાં થયો — હિબ્ુ, 
સપૅનનશ અને અંગ્ેજી. વર-કનયાએ નવનધ દરમયાન એક પાત્રમાંથરી મહદરા પરીધો. છલેે વરે 
પગથરી શુભ શુકન માટ ેકાચ તોડયો. યિૂદરી પાદરરીએ “ઇઝરાયેલનરી પ્જા અને મોનઝસના 
કાયદા પ્માણે” બંનેને લગ્નગ્ંનથથરી જોડાયેલાં જાિેર કયાું અને યિૂદરી ધમ્વ દ્ારા દુનનયામાં 
પ્ેમ ફેલાવવાના આશરીવા્વદ આપયા.

કાચનરી દરીવાલમાંથરી, નદરીને પેલે પાર નયૂયૉક્વનરી ગૌરવવંતરી, ગગનચુંબરી ઇમારતો 
ભવય નચત્ર ખડુ ંકરતરી િતરી. આકાશ ઉજ્જવળ િતું. હદવસ સવચછ િતો. પ્ેમલગ્ન માટ ે



સંપૂણ્વ સરસ સમય િતો.

આટલરી આધુનનકતા અને આટલરી રૂહઢચુસતતા. બંને સાથે સાથે. બંને સાચાં. આ 
અમેહરકા.

\

દુનનયાનરી સૌથરી મોટરી નદરીઓમાંનરી એક. એના નવશાળ, સનપ્વલ વિેણના એક 
પિોળા વળાંક પર વસેલું શિેર. અમેહરકન, ઇનનડયન, ફ્ેનચ, સપૅનનશ, જમ્વન, આહફ્કન 
ગુલામો વગેરે નવનવધ પ્જાનરી લાક્ષનણકતાઓથરી આજ ેપણ સભર એનું વાતાવરણ. મિાન 
બંદર તરરીકે તેમ જ રમતગમત તથા ધંધાકરીય સંમેલનોના મોટા કેનરિ તરરીકેનરી એનરી 
નામના. સુનવનશટિ ‘જાઝ’ સંગરીતનો એણે આપેલો વારસો. ખાસ પ્કારનરી રાંધણ શૈલરી 
માટનેરી એનરી ખયાનત. અપૂવ્વ, અસાધારણ.

આ સ્તોતનસવનરી તે, અલબત્ત, નમનસનસનપ (Mississippi). નવખયાત અમેહરકન 
લેખક માક્વ ટવેઈનના લખેલા ‘િકલબરરી હફન’ પુસતકને કારણે આ નદરી સાહિતયમાં 
અનવસમૃત છ.ે મૂળ ફ્ેનચ વસાિત તરરીકે વસેલું આ અદભુત શિેર તે નયુ ઑનલ્વઅનસ 
(New Orleans). એનાં ઊંચાં, અદ્યતન મકાનો અને પિોળા, ચોખખા રસતાઓને લરીધે એ 
સુંદર છ,ે કૈંક જાદુનરી જમે નવખરાઈ જતાં વાિનોનરી, મોટાં શિેરોને ઉપયુ્વકત કનડગતથરી 
એ મુકત છ;ે ‘માહડ્વ ગ્ા’ (Mardi Gras)ના જાિેર ઉતસવના કે નૂતન વષ્વ જવેા ખાસ 
હદવસોએ આખા શિેરને સંપૂણ્વપણે રંગરી દેતા આકલુનષત આનંદને કારણે એ મનિર 
છ ેતો એક ચોરસ માઈલના, ‘ફ્ેનચ કવાટ્વર’ કિેવાતા અવણગીય નવભાગને લઈને નયુ 
ઑનલ્વયનસ અમેહરકાના શિેરોમાં સાચોસાચ અનદ્તરીય છ.ે ટનેેસરી નવનલયમસ નામના 
સુખયાત નાટયકારે ‘અ સટટ્રરીટકાર નેમડ હડઝાયર’ લખરીને આ નવભાગને, આ શિેરને 
અમર કરરી દરીધાં. ટટ્રામ જવેરી આ ‘સટટ્રરીટકારો’ નયૂ ઑનલ્વયનસમાં િવે નથરી પણ સાહિતયમાં 
આવું નામ કરરીને જ ેઐનતિાનસક થઈ ગઈ છ ેએવરી આ ‘હડઝાયર’ (desire) નામનરી એક 
સટટ્રરીટકાર િજી શિેરના એક રસતા પર ચાલે છ.ે

નાટકના મુખય સ્તરીપાત્ર બલાનચ (Blanche)ના પ્ેમભગ્ન, કરણ જીવનને યાદ કરવા, 
અનુભવવા માટ ેપણ આ સવારરી તો લેવરી જ પડ.ે તે જ રરીતે, બે કાંઠ ેશેરરીનાં કારખાનાં 
તથા મેલા, લરીલા પાણરીવાળરી, અનાકષ્વક નમનસનસનપ મિાનદ પર વરાળથરી ચાલતા મોટા 



ચક્રવાળરી િોડરીમાં એક સિેલ તો મારવરી જ પડ.ે સાહિતય, ઇનતિાસ, ભૂગોળ, જીવન — 
બધાંના સંદભયો એક સાથે વણાઈ જાય છ.ે કશું જ અકારણ નથરી, બધું એકબરીજા પર 
નનભ્વર છ.ે

\

આખા દેશમાં ભાષા તો એક જ — અંગ્ેજી, પણ ઉચચારો, સવરાઘાતો, અથ્વનાં 
વયાપ અને સૂચનો એવાં જુદાં, કૈંક નવલક્ષણ રરીતે એવાં અમેહરકન િોય છ ેકે મનમાં થાય 
છ ે‘ઇંનગલશ’ ને બદલે આ ભાષાનું બરીજુ ંકોઈ નામ િોત તો સારં. આ ઉપરાંત, સમાજના 
બધા જ સતરોમાં છૂટથરી વપરાતરી ‘સલૅનગ’ (Slang) બોલરી. આપણા શબદકોશોમાં એનો 
અથ્વ “અનશટિ, અશ્રીલ બોલરી” તરરીકે આપયો છ.ે ‘સલૅનગ’માંના ઘણા પ્યોગો આવા િોય 
છ ેપણ ખરા, પણ આ નસવાયના શબદપ્યોગોનો ભંડોળ બિુ મોટો છ.ે ‘સલૅનગ’ના ખાસ 
શબદકોશ બિાર પડયા છ.ે કદાચ બલૅક પ્જાના અંગભૂત સવભાવમાંથરી નનપજલેરી આ 
બોલરીમાં િવે તો જાણે રોજરેોજ નવા બનાવરીને, નવા ઉપજાવરીને શબદપ્યોગો ઉમેરાય છ.ે 
રસતા પરના જીવનમાંથરી જનમેલરી અને િજી યે વધુ ભાગે તયાં જ પોષાતરી આ વણ્વસંકરનરી 
જાણકારરી િવે તો ફૅશનેબલ ગણાય છ!ે

બોલચાલનરી ભાષા તો એક જ પણ સથળે સથળે, પ્ાંતે પ્ાંતે એ જુદરી રરીતે બોલાય. 
શબદોનો ધવનન જુદો, એમના અથયો જુદા. પ્યોગો, ઉલેખો અને કિેવતોનરી લાક્ષનણકતાના 
વૈનવધયનરી તો વાત જ નિીં. નયૂયૉક્વ જવેા મોટા શિેરમાં નવભાગો નવભાગોમાં બોલવાનરી 
ઢબ જુદરી અને એ લઢણ પરથરી વયનકત કયા નવભાગમાં રિે છ,ે અથવા કઈ જાતનરી 
પાશ્વભૂનમકામાંથરી આવે છ ે તે કિરી શકાય છ.ે મારરી એક અમેહરકન નમત્ર નયૂયૉક્વના 
‘બ્ોનકસ’ (Bronx) નવભાગમાં રિેતરી પણ એનું કુટુબં છકે ઉત્તરના ‘નેબ્ાસકા’ પ્ાંતમાં 
િતું. એ તયાં મળવા જતરી તયારે એના ભાઈને નચંતા થતરી કે એનરી નયૂયૉક્વનરી ને એમાંય 
‘બ્ોનકસ’નરી ભાષાથરી પોતાનાં બોળકોનરી ભાષા બગડશે!

અમેહરકાનાં સૌથરી વધારે જોવાલાયક સથળો એનાં નનતાંતસુંદર, નનબુંધ, નનરપમ 
નૈસનગુંક પ્દેશો છ.ે ૩૫૦૦ ચોરસ માઈલનો ‘યૅલો સટોન નૅશનલ પાક્વ’ — એને નવશે 
ગમે તેટલું જાણરી, વાંચરી, સાંભળરીને જાઓ તો પણ પૂરતું ના પડ.ે તળાવ, નદરી, લરીલા 
ઢોળાવ, હિમાચછાહદત નશખરો, ગાઢ વન, ખુલાં મેદાન, મુકત નવચરતાં પ્ાણરીઓ, 
મનનપ્ય એકાંત, પાકા રસતા, સૂનરી કેડરીઓ. દુનનયાથરી દૂર ને છતાં પાસે. દુનનયાનરી 
પાસે ને છતાં દૂર. ‘યોસેમટ ેનૅશનલ પાક્વ’ જયાં કાળમીંઢ પાષાણનું પ્ાચુય્વ છ ેઅને છ ે



શારરીહરક સુરનક્ષતતા. ગુમાવયા વગર મનથરી ખોવાઈ જવાના અનેક અવકાશો. ‘મૃતયુનરી 
ખરીણ’ અને ‘નચતરેલું રણ’ જવેા રોમાંચક અને સૂનો તલસાટ પેદા કરતા નામવાળા 
સૂકા, રેતાળ, નનજ ્વન, ભૂનમખંડો, તો િવવાઈના દ્રીપો પરનરી શબદાતરીત, કલપનાતરીત, 
અસાધારણ, ઉષણકટરીબંધરીય, ઉતફુલ લાવણયપ્ભા. સાથ્વક નામવાળા ‘ગ્ાનડ કૅનયન’ 
નાનકડરી કોલોરાડો નદરીએ સદરીઓથરી કરેલા કોતરકામથરી બનયા. શું એનું મહિમન. શું 
એનું અનભભૂત કરરી દે તેવું ગૌરવ, બસોથરી વધારે માઈલ લાંબરી, એક માઈલ ઊંડરી 
કુદરતરીય મિાગતયોનરી આ િારમાળાના રંગો સૂય્વના પ્કાશનરી સાથે સાથે બદલાતા રિે 
છ.ે છકે નરીચે નદરીનાં પાણરી કયારેક ચમકરી રિે. નદરીનું કામ િજી ચાલુ જ છ.ે કેડરીએ 
કેડરીએ નરીચે સુધરી અનતકટિ ેજઈ તો શકાય છ,ે પછરી રાતે તંબુ તાણરી તયાં જ રિેવું પડ ે
કારણ કે સવારથરી સાંજમાં પાછા ઉપર આવરી ના પિોંચાય.

‘ગ્ાનડ કૅનયન’માં પ્કૃનતનો નવજય લાગયો િતો. અનતનવસતૃત આ સથાનને તો 
માણસ નાથરી ના જ શકે. કેવું ભોળપણ! એને પાસેથરી જોવા માટ ે— તકલરીફ વગર — 
િેનલકૉપટરનરી સવારરીઓ વષયોથરી શરૂ થઈ છ;ે િવે તો એમાં પણ િરરીફાઈ વધરી છ.ે આ 
અકુદરતરી અવાજ, એનનજનનરી દુનષત િવા વગેરેથરી તયાંનાં પશુ, પંખરી, વનસપનતને શું 
નુકસાન થશે તે સમજાય તયાં સુધરીમાં ઘણું મોડુ ંથઈ ગયું િશે. જોકે આમાં એક વક્રતા 
છ.ે તે એ કે િેનલકૉપટરના અકસમાત વચચે વચચે થયા કરે છ ેઅને લોકો જીવ ગુમાવે છ.ે

લોકોથરી કુદરતને થતરી કનડગતના તો અમેહરકામાં ઘણા દાખલા મળતા રિે છ.ે 
‘યૅલો સટોન નૅશનલ પાક્વ’માં “ઓલડ ફેથફૂલ” કિેવાતો એક પાતળો, ઊંચો ફૂવારો છ.ે 
એ િમેશાં ચાલુ નથરી રિેતો, પણ ચોવરીસ કલાક અમુક સમયને આંતરે નનયનમતતાથરી, 
વફાદારરીથરી અચૂક એ ફૂટરી નરીકળે. થોડરી વાર રિે ને પાછો જમરીનનરી નરીચે વિેતા ઝરામાં 
સમાઈ જાય. કુદરતનો આ જાદુ જોવા િજારો લોકો ઊમટ.ે આ જ સિેલાણરીઓથરી થતરી 
ગંદકરીને કારણે આ ફુવારો િવે અનનયનમત થાય છ,ે કયારેક એના ઊછળતાં પાણરી સાથે 
ઝરામાં અનયત્ર ફેંકાયેલરી વસતુઓ ઊછળરી આવે છ.ે

એક બાજુ લોકોનરી બેહદલરી અને બેકાળજી. બરીજી બાજુ કુદરતપ્ેમરીઓ નનસગ્વને 
નનષકલંક રાખવા માટ ેજિેાદ પોકારે છ.ે કયારેક ટનેલનવઝન પર આજીજી ભરેલરી એક 
જાિેર નવનંતરી જોવા મળે. એમાં એક હકશોર આંખમાં આંસુ સાથે કિેતો દેખાય — ગંદા 
પાણરીવાળું તળાવ બતાવરીને કે જો આમ જ ચાલુ રિેશે, તો એનરી પેઢરી મોટરી થતાં સુધરીમાં 
કશું બચશે જ નિીં — સુંદરતા, સવચછતા, સવાસથય કે સુખ.
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વષયો સુધરી અિીં રહા પછરી કોઈ વાર થાય કે આ અવસથાન ઘરથરી દૂરનું ઘર છ,ે 
તો કોઈ વાર લાગે કે દૂર રિરી રિરીને અનસતતવનું કશુંક એવરી સૂક્મ રરીતે નભન્ન થઈ ગયું 
છ ેકે જાણે એકેય ઘર નથરી રહું.

તેથરી યે વધારે તો, એવરી જ કોઈક સૂક્મ રરીતે ઘરનાં વડ ેપણ પારકાં ગણાઈ જવાતું 
િોય છ.ે આનું હૃદયરિાવક ઉદાિરણ િમણાં મારરી વષયો જૂનરી એક નમત્ર પાસેથરી મળ્ું : 
એનરી માનું અવસાન થયાના ખબર ચોવરીસ કલાક પછરી એના જઠે-જઠેાણરીના ટનેલફોન 
પરથરી મળ્ા. દેશમાં એનાં છ ભાઈબિેનો, પણ કોઈએ ફોન કયયો ન િતો. એ દોઢકે 
મહિના પિેલાં જ દેશથરી આવેલરી. તયારે મા સાજાં િતાં અને ઘણાં વૃદ, તેથરી કિરીને જ 
આવેલરી કે કાંઈ પણ એમને થાય તો એ તરત પાછરી આવશે. પણ છતાં ભાઈ-બિેનોએ 
જ મનથરી નક્કરી કયુું કે તરત પાછરી એ ખચયો કરરીને કયાં ફરરી આવવાનરી છ?ે તેથરી ફોન 
કરરીને એને જણાવવાનરી પણ જરૂર નિીં? તે પછરી બરીજા બે મહિના સુધરી આશ્વાસનનો, 
િંૂફનો કોઈનો કાગળ પણ નિીં? કુટુબં તરફથરી જ આ ક્રરૂતા!

સવદેશમાંના ભૂતકાળનો જ ેઅંશ અંદર િોય છ ેતેને જીવતો રાખવો િોય છ ેને 
તયાંના ભાગ બનરીને કોઈ પણ રરીતે રિેવું િોય છ.ે મારરી નમત્ર કિે, “શું આપણે અિીં 
જાતને સાવ ખોઈ બેસરીએ છરીએ?” ભારતમાં કદાચ એવો ખયાલ પ્વતદે છ ેકે અમેહરકામાં 
આવરી વસનારાં બધાં બદલાઈ જતાં િોય છ;ે રરીઢા, ધનપ્ેમરી, ભૌનતકવાદરી થઈ જતાં િોય 
છ.ે અિીં બધાં બદલાય છ ેતેવું નથરી િોતું ને તે જ રરીતે, ભારતમાં રિેનારં કોઈ બદલાતું 
જ નથરી તેવું પણ નથરી િોતું.

અલબત્ત, બધાંમાં પહરપાકનરી ક્ષમતા િોતરી નથરી. ઘણામાં ઉપરછલો ઓપ આવરી 
જાય છ,ે કયાં તો જનમસથાનને વરીસરરીને કોઈ જુદરી જ વયનકતઓ થઈ બેસે છ.ે એવા ને 
એવા રિરી જાય તો ‘દેશરી’ કિેવાય ને બિુ બદલાઈ જાય તો ‘દંભરી’. બેમાંથરી કશાનરી 
અનતશયતા સારરી નથરી. ખરેખર તો એવું સમતુલન ઇટિ છ ે કે જનેાથરી પોતાપણાને 
દુનનયામાંનરી શ્ેષ્ઠતાનો ઓપ મળે. સાન, ભાન કે નનજતવને ખોયા વગર અિીં રિેવા 
માટનેો ગુરમંત્ર છ ેસમયક ઉપલનબધ. ભારતરીયતવ જતું કયા્વ વગર પનશ્ચમતવ, નૂતનતવ, 
સુંદરતવ અપનાવવું.
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અમેહરકામાં ઘણાં શિેર સુંદર છ.ે પણ બધું જોયા પછરી પણ જ ેએક શિેર સૌથરી 
વધારે ગમે છ ેતે છ ેસાન ફ્ાનનસસકો. ઊંચરી ટકેરરીઓ પર એ વસેલું છ.ે એનરી ત્રણ બાજુ 
પાણરી છ.ે પ્શાંત સાગર સુધરી દોરરી જતા અખાતમાં નાનરી મોટરી િોડરીઓ તયા્વ કરે છ.ે 
પ્ભાવશાળરી એના નવખયાત સેતુ, શિેરમાં ફરતરી સાન ફ્ાનનસસકોનરી નવલક્ષણતા સમરી 
કેબલકાર, ૧૯મરી સદરીમાં બંધાયેલાં નવનશટિ પ્કારનાં રંગરંગરીન ઘર, બાગબગરીચા, વૃક્ષ 
ને ઠરે ઠરે ફૂલોનરી દુકાનો. આ શિેરને માટ ેશું નવશેષણો વાપરવાં? પરરીકથામાંનું નગર, 
મોિક? આકષ્વક? નમટિ? મધુર?

સાન ફ્ાનનસસકોનું િવામાન સૂય્વનસકત નથરી. મોટ ેભાગે એ ઠડંરી, પવન, ધુમમસ, 
વરસાદ વગેરે તત્વોનરી અસર નરીચે િોય છ.ે ઉનાળાના મહિનાઓમાં પણ નશયાળા જવેું 
વાતાવરણ થઈ જાય છ.ે પણ જુદા જુદા એના નવભાગોમાં ફયા્વ કરવામાં એવો આનંદ છ!ે 
એના રસતા એવા ઊંચાનરીચા છ ેકે પેલરી બાજુનો ભાગ દેખાય પણ નિીં. પિેલરી વાર તયાં 
મોટર ચલાવતરી વખતે નદ્ધા થાય કે મોટર ઉપર ચડશે કે નિીં અને પછરી તો ચકડોળમાં 
બેઠાં િોઈએ એવરી મજા આવે! નઠારરી ઋતુને ભૂલરી પણ જવાય.

સાન ફ્ાનનસસકોનરી મોહિનરી એવરી છ ેકે તયાં હૃદય મૂકરીને આવયા વગર છૂટકો નથરી. 
પિેલરી વાર ગઈ તયારે જ તયાં રિરી જવું િતું ને િજી યે એ ઇચછા તો છ,ે પણ નયૂ યૉક્વનો 
પ્ેમ તયારે પણ પાછો ખેંચરી ગયો ને િજી પણ છોડતો નથરી!
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ઘણાં વષયો પિેલાં ‘ધ લાસટ નપકચર શો’ નામનરી એક અમેહરકન નસનેમા જોયેલરી. 
આખરી વાતા્વ યાદ નથરી. પણ એમાં એક નાના ગામનાં યુવક-યુવતરીઓનરી પ્વૃનત્ત, ઉતસાિ, 
અથ્વ કે ધયેય વગરનરી નજદંગરીનું નચત્રણ િતું. નવાઈ લાગેલરી, કારણ કે આવરી જગયા 
જોઈ જ ના િોય, તેથરી આવરી જગયા અિીં િશે એનો પણ ખયાલ ન િતો. ફરતાં ફરતાં 
પછરી તો નાનાં ગામ જોયાં. “વાલાવાલા” નામના ગામમાં પ્વૃનત્ત સવરૂપે દુકાનોમાં ફરવું, 
બાગમાં ચાલવા જવું કે નસનેમા જોવા જવું. પેલરી નસનેમામાં િતરી તેવરી જ િોંશ વગરનરી 
ઉદાસરીનતા. અમેહરકાનું આ પાસું પણ તયારે સમજાયું.



શિેરોનરી નજીકમાં રિેવાનો લાભ એ કે તયાં અપહરમેય જીવનનરી, અપહરસરીમ 
જ્ાનનરી સંભાવનાઓ િાથવગરી બને છ.ે શિેરોનરી તવહરત ગનતને લરીધે થતાં ગેરફાયદા 
પણ ભૂલવા ન જોઈએ. અમેહરકાનું બંધારણ કૈંક એવું છ ેકે નાનાં ગામોમાં શાંનતનું જીવન 
િોય કે ગુના થતા જ ના િોય એમ નથરી િોતું. વસતરી ઓછરી િોઈ ગુનાનું પ્માણ ઓછુ ં
િોય એમ જરૂર બને. મધય-પનશ્ચમના પ્ાંતમાં આવા જ એક, મયા્વહદત પ્વૃનત્તવાળા 
ગામમાં રિેતાં નમત્રો રાતે સૂતાં પિેલાં બારણાં તો ઠરીક, બારરીઓ પણ બંધ કરરી દે છ.ે 
ગૃહિણરી કિે, એ વગર રાતે એને નનરાંતે ઊંઘ નથરી આવતરી.

ગુનાના પ્કારો જાતજાતના િોઈ શકે, ગુનેગારોનરી ઉંમર નાનેથરી મોટરી િોઈ શકે. 
એક મત એવો છ ે કે યોગય અને પયા્વપ્ નશક્ષણના અભાવને આ સાથે સરીધો સંબંધ 
છ,ે નશક્ષણ પાછળ સરકારે વધારે પૈસા ખરચવા જોઈએ. ઉપરાંત, જ ે નશક્ષણ છ ેતે 
નવદ્યાથગીઓમાં, સમાજના સદસયોમાં જીવનનાં કોઈ મૂલયો તૈયાર કરતું નથરી. એનો ઉદ્દશે 
જાણે પૈસા બનાવવા પ્નત જ છ.ે અિીં પરસપર પ્ોતસાિનને બદલે પ્નતસપધા્વનરી રરીનત છ.ે 
‘મતસયગલાગલ નયાય’ અિીં સાથ્વક થતો દેખાય છ.ે વયનકતઓ નવષેનું નિીં પણ સમૂિો 
ને સંસથાઓ નવષેનું આ સામાનયરીકરણ છ.ે

છતાં કશાને િલકા પાડયા વગર એમ કિરી શકાય કે સાધારણ કક્ષાનો અમેહરકન 
સાધારણ સમજવાળો િોય છ.ે જાિેરાતોના છતેરનારા, લોભાવનારા શબદો એને માટ ે
બ્હ્મવાકય છ.ે એનરી વૃનત્ત ‘તરત લાભ ને મિા પુણય’ જવેરી િોય છ.ે બધું ટૂકંું, તવહરત, 
તૈયાર િોય તે એને ગમે. એ નજજ્ાસુ છ,ે પણ અલપ સમય માટ.ે નજજ્ાસા સંતોષાઈ 
રિેતાં એક રમકડાથરી રમરીને કંટાળેલા બાળક જવેો એ બને છ.ે આ વૃનત્ત અને અમેહરકાનું 
સંપનત્તશાસ્ત પરસપરને પોષે છ.ે ફેંકરી દેવાનરી ને ફરરી નવરી ખરરીદવાનરી ટવેો પરદેશનરી 
અથ્વનરીનતનો આધાર છ;ે પણ અનિદ બગાડ અને અપાર કચરાને લરીધે મૂળ તત્વોને થતરી 
ઇજા અતયંત મોટરી સમસયા છ.ે

કોઈ પણ નવષયનરી વાત કરતાં નસક્કાનરી બે કે વધારે બાજુ છતરી થાય છ.ે આ જીવન 
છ ેને એ જહટલ છ.ે

\

અમેહરકાનરી પિેલરી પળથરી જ બધું જુદુ તો લાગવા માંડલેું જ પણ સૌથરી પિેલરી 



નવાઈ મિાશાળાના ચોગાનમાં િજારો મોટરો જોઈને થયેલરી. નવદ્યાથગીઓને ગાડરી 
ચલાવરીને આવતા આટલરી સંખયામાં વળરી કોણે જોયા િશે? તયારે િજી ભારતરીયોનો 
દરોડો અમેહરકામાં ચાલુ નિોતો થયો. બરીજા જ ગ્િ પરના લોકો િોઈએ તેવું કુતૂિલ 
આપણે માટ ેથતું. રસતામાં ઊભાં રાખરીને પણ લોકો જાતજાતના પ્શને ભારત નવષે પૂછતા 
: આપણા રસતાઓ પર િાથરી અને સાપ વગેરે ચાલે છ.ે શિેરો આધુનનક છ,ે લોકો 
અંગ્ેજી બોલે છ?ે એક પાદરરીએ મને પૂછલેું, તયાં ગુનાઓનરી સજા િોય છ ેખરરી? આપણે 
તયાં કૉફરી વખણાય છ ેસાંભળરીને ઘણાંને નવાઈ લાગતરી. કયારેક શાળાઓમાં ભારત 
નવષે વાત કરવા જવાનું બનતું. તયારે વાતો અને પ્શનેત્તર પછરી નવદ્યાથગીઓને ભૂગોળનાં 
પુસતકોમાંનરી માહિતરી અપયા્વપ્ અને કાળગ્સત લાગતરી.

સાચા કે સવાુંગરી દૃનટિકોણ મેળવતાં, કોઈ પણ મમ્વને આતમસાત્ કરતાં સમય લાગે 
છ.ે

આપણે તયાં પણ અમેહરકાના િાદ્વ પ્તયે નબનજાણકારરી અને ખોટા ખયાલો િોય 
છ.ે માહિતરીનરી ખામરી અને અનુભવનરી ઓછપ ઉપરાંત ગ્િણ કરવાનરી પાત્રતા, શનકત, 
તૈયારરીનરી આ પ્હક્રયામાં ઘણરી વધારે અગતય છ.ે

ભારતના એક અધયાપકે મને પૂછલેું કે અમેહરકામાં સંસકૃનત, સંસકાર (Culture 
કિેતાં જ ેઆવે તે) છ?ે નનખાલસતાથરી મેં કિેલું કે મારા પક્ષપાતો અને પૂવ્વગ્િો, તેમજ 
અજ્ાન અને નબનઅનુભવને કારણે િંુ પણ નિોતરી માનતરી કે અિીં ‘કલચર’ છ.ે પણ 
સાચરી વાત એ છ ેકે આ ‘નવું નવશ્વ’ છ,ે જુદરી જ દુનનયા છ;ે એને નસંધુ નદરીનરી સંસકૃનતના 
માપદંડથરી મપાય જ નિીં. એમાં ભૂતકાળનરી ભવયતા િતરી, આમાં ભનવષયનરી ગૂઢતા છ.ે

આ જીવતું, ખરીલતું, નવકસતું, હદને હદને જનમતું ‘કલચર’ છ.ે એક બાજુ, આ દેશ 
બસો વષ્વ જ જૂનો િોઈ એનામાં યુવાનરીનો તરવરાટ છ,ે તો બરીજી બાજુ, ‘ઇનનડયન’ અને 
‘બલૅક’ પ્જાને કારણે એનરી પાસે લોકપ્થાઓનો હકંમતરી વારસો છ.ે એક દેશ છતાં એમાં 
અમાપ વૈનવધય છ.ે આટલરી નભન્નતા છતાં એમાં કશું એકસૂત્રરીય છ.ે

આખરી દુનનયાને અમેહરકાનું અનુકરણ કરવું છ.ે પ્ાચરીન સંસકૃનતના ગૌરવવાળા 
દેશોનરી વત્વમાન પ્જાને ખંડરેો અને નશલપો કરતાં અમેહરકન ફેશન અને લાડરીલા ગાયકોમાં 
વધારે રસ છ.ે



કળા, નવજ્ાન, સંશોધન વગેરે સવ્વ ક્ષેત્રે અમેહરકા નામાંહકત છ ેપણ સૌથરી વધારે 
મિત્વનો એનો ફાળો વયનકતગત જીવનમાં છ.ે પોતાનરી જીવંત સંસકૃનતના બળ પર એ 
વયનકતને આતમનવશ્વાસથરી પગભર થવા, માનભર થવા પ્ેરે છ.ે જ ેસ્તરી માથું ઓઢયા વગર 
પોળનરી બિાર ના જાય, તે અિીં શટ્વ-પેનટ પિેરતરી, મોટર ચલાવતરી થઈ જાય છ.ે એનરી 
કદાચ આટલરી જ ક્ષમતા િોય પણ આ સંસકૃનતના ગભ્વમાં જઈ શકનારને મમ્વસપશગી, 
તેમજ વયાપક પુરસકાર મળવાનરી શકયતા છ.ે

\

અમેહરકાના જીવનમાં સામાનજક તેમજ વૈયનકતક સતરો પર એકલતા છ,ે પરીડા છ,ે 
ગુનાઓ અને જોખમો છ,ે સમસયાઓ અને નવભ્રમો છ.ે પાનથ્વવ માટનેો પ્ેમ તો એવો છ ે
કે એ લોકોના આંતહરક દુ:ખનંુ મૂળ બને છ.ે આ અપ્નતમ ભૌનતકવાદનરી સાનબતરીરૂપ 
એક નાનરી વાત કરં : નાયગરા મિાપ્પાતનરી પ્ચંડતા માટ ેબે અનભપ્ાય ના િોઈ શકે. 
કુદરતનું એ રૌરિ-રમય સવરૂપ છ,ે ભય આદરને પાત્ર છ.ે એના તરફ જતા એક રસતે આવું 
વાકય લખેલું એક પાહટયું જોયેલું : “આગળ જતાં મિાપ્પાતનાં નવના મૂલયે દશ્વન થશે.” 
શું આવરી જાિેરાત જરૂરરી છ?ે શું એને ઢાંકરી દેવાનરી મનુષયમાં શનકત છ ેકે જથેરી પૈસા 
આપયા વગર એનાં દશ્વન જ ના થાય? આ તે ધૃટિતા, મૂખ્વતા કે ઉદતાઈ?

\

શા માટ ેછ ેઆ દેશનો આટલો મોિ? શાને લરીધે એનું આવું અદમય ખેંચાણ?

દુનનયાભર માટનેું આ મિાગલનપાત્ર છ.ે અિીં જીવન કહઠન છ ે પણ સાથે 
અનુકૂળતાઓનું પ્ાચુય્વ છ.ે સારા-નરસાનું અિીં સવરીકાય્વ નવભાજન છ.ે

તેથરી યે વધારે મોિનરીય છ ેઅિીંનું વયનકત-સવાતંતટ્રય. પોતાના જીવનને પોતાનું કરરીને 
રાખવાનરી છૂટ. અબાનધત મુનકત.

જોકે સમજણના પહરપાક વગર અપનાવેલો આ અમૂલય તત્વનો અનતરેક ઘાતક 



બને છ;ે જ ેવરદાન છ ેતે શાપ પણ બનરી શકે છ.ે

વયનકતનું જીવન રંગરીન કાચના ટકુડા ભરેલા બિુરૂપદશ્વક દૂરબરીન જવેું િોવું 
જોઈએ. આકાર ને પહરમાણથરી એ નનયંનત્રત છ,ે અંદરનાં ઘટક રિવયો એનાં એ જ રિે છ ે
ને છતાં એમાં શોભનરીય આકૃનતઓનું અનંત વૈનવધય છ.ે અગણય શકયતાઓ છ.ે આ જ 
છ,ે ‘બંધનમાં મુનકત અને મુનકતમાં બંધન’નો સાધય અથ્વ.

નસરીબ તો જાતે પણ ઘડરી શકાય, તેનરી ખબર જ તયારે કયાં િતરી? ‘ચહરત્ર એ જ 
નનયનત’ છ.ે આપણે જ ેિોઈએ છરીએ તે જ આપણે બનરીએ છરીએ. તેથરી ‘િોવું’ સભાન 
પ્યતનો માગરી લે છ.ે કોઈ વાર લાગે છ ે કે સમજણનરી શરૂઆત અમેહરકામાં થઈ; 
વયનકતતવનું ઘડતર જ નિીં, વયનકતતવનરી પ્ાનપ્ પણ અિીં જ થઈ.

કેટલોક સમય સંઘષ્વમાં પણ વરીતયો છ.ે મનનું જગત પૂવ્વ તરફ અનભમુખ છ ેકે 
પનશ્ચમ તરફ? અનસતતવના અક્વનું ઇનપસત કેનરિ કયાં છ?ે કઈ ધરતરી પર મારો અનધકાર 
છ?ે કયા જીવનનો સતય મહિમા છ?ે

ને છવેટ ેપેલા સમયક પહરપાકને લરીધે નરીપજલેું તારતમય મારા જ એક સૉનેટનરી 
છલેે બે પંનકતઓથરી પ્ગટ કરં :

અસામાનયે જાણે નસથત અનખલ નવશ્વો પૃથક શાં,

હદશા કે દેશોનરી અવનધ પરના સૃનટિ-પટ શાં.

J



અલાસકા

અલાસકાના રસતાઓ પર કેટલું ફરરી? માઈલો િંુ નોંધતરી રિેલરી. સકાગવે પિોંચરીશ 
તયારે ૩૫૦૦ માઈલ થશે — નૌકા, ટટ્રને અને બસો થઈને. તે પછરી પણ નૌકામાં િજાર 
માઈલ થવાના અને બસનરી પણ થોડરી મુસાફરરી બાકરી રિેવાનરી. બધાનો સરવાળો કરં તો 
પિેલેથરી છલેે સુધરીમાં ૬૩૦૦ માઈલ પર આંકડો પિોંચવાનો. આખા પ્વાસનરી ખૂબરી તો 
એ િતરી કે એમાંનો ભાગયે જ કોઈ માઈલ સૌંદય્વરહિત િશે. હદવસોના હદવસો પ્ાકૃનતક 
સૌંદય્વનું પાન કરતરી રિરી િતરી ને છતાંયે ‘સૌથરી સુંદર માગ્વ’ કિેવાતો રસતો િજી બાકરી 
િતો. તયાં િવે િંુ આવરી પિોંચરી િતરી. પેલું મેઘધનુષય દેખાયું તયારથરી એ શરૂ થયો િતો.

અધવચચે વળરી પાછરી સરિદ આવરી. ઝટપટ જાંચ-તપાસ થઈ ગઈ ને ઊંચા ઢોળાવો 
પર જ અમે કૅનૅડામાંથરી અમેહરકામાં પ્વેશયાં. ‘વિાઈટ પાસ’ કિેવાતા ઘાટનું ઊંચામાં 
ઊંચું પોઇનટ ૩૨૯૨ ફરીટ પર આવયું. ચઢાણ સરીધું રહું િતું. બધરી હદશામાં ભૂખરરી-
જાંબલરી નશલાઓનરી સમૂિોપનસથનત િતરી. કેવળ વતુ્વળાકારે એ દૃશય જ નિીં, એ સંપૂણ્વ 
પથ અસાધારણ િતો. આપણે તો હદગમૂઢ થઈને જોતાં રિરી જવાનું.

એટલરી ઊંચાઈએ એ રસતા પર ઋતુમાન ઉત્તર-ધ્ુવરીય બને છ.ે શરીતકાળમાં પારો 
માઈનસ પચાસ હડગ્રી પર પટકાય છ.ે વષદે બસો ઇંચ જટેલો બરફ તયાં વરસરી શકે છ.ે 
લરીલ, નરીચાં ઘાસ ને છોડવા નસવાય કશું તયાં ઊગરી શકતું નથરી. રીંછ, મૂસ કે કોઈ બરીજુ ં
જગંલરી પ્ાણરી દેખાય તો દૂર રિેવાનરી સલાિ અપાય છ.ે એ પ્દેશમાં જસત અને તાંબાનરી 
ઘણરી ખાણો પણ આવેલરી છ.ે ઘણરી ધાતુ સકાગવેના બારા સુધરી પિોંચાડવા આખું વષ્વ 
ટટ્રકોનરી અવરજવર આ ઘાટ પર રિેતરી િોય છ.ે તેથરી ખાણના સંચાલકો એ ખાતરરી રાખે 
છ ેકે એ આખો રસતો િંમેશાં સાફ અને સુરનક્ષત રિે. તે છતાં, સારં િતું કે વરસાદથરી 
રસતો લપસણો થયેલો ન િતો અને અમે અપૂવ્વ દૃશયપટ માણતાં, સાંજ થતાંમાં સકાગવે 
પિોંચરી ગયાં િતાં.

દનક્ષણ અલાસકાના અનેક ખાંચાખૂંચરીવાળા કાંઠા અને ટાપુ પ્દેશમાંનરી એક દૂર 
સુધરી જતરી જળપ્વેનશકાને હકનારે વસેલું સકાગવે ઉત્તર અમેહરકા ખંડના ઇનતિાસમાં 
અગતયનું સથાન પામયું છ.ે અમેહરકાથરી કૅનૅડાનરી ઉત્તરે જતો, સકાગવેથરી ડૉસન નસટરી 
સુધરીનો પ્દેશ કલૉનડાઈક તરરીકે ઓળખાય છ.ે કૅનૅડાના ઉત્તર-પનશ્ચમ પ્દેશના યુકૉનમાં 
વિેતરી એક નદરીનું નામ કલૉનડાઈક છ.ે એનરી એક શાખામાંથરી બેત્રણ પ્વાસરીઓને સોનું 



મળરી આવયું. ૧૮૯૬નરી આ વાત. થોડા જ સમયમાં આ ખબર સળગેલાં જગંલનરી જમે દૂર 
દૂર સુધરી એવરી તો પ્સરરી કે શરીઘ્ર-ધનપ્ાનપ્નરી આશા, તેમજ લોભથરી પ્ેરાયેલા લોકોનો 
ભારે ઘસારો ૧૮૯૭માં શરૂ થયો. દસ િજાર જટેલાં સ્તરી-પુરષો અનેક કટિ — ગરમરી, 
ઠડંરી, બરફ, પુર, કાદવ-હકચચડ, મચછર, રોગચાળો, ખૂનામરકરી, ભૂખમરો, આતમિતયા 
અને ઘોર નનરાશા વેઠરીને ઉત્તર તરફ જવા માંડયાં. છસો માઈલને અંતે િતું સોનું — જો 
ખલાસ થઈ ગયું ન િોય તો. તયાં પિોંચતાં છ મહિના થતા. કપરરી મુસાફરરીનરી શરૂઆત 
થતરી િતરી સકાગવેગથરી. એ જમાનામાં તયાંથરી ત્રરીસેક િજાર ‘સુવણ્વશોધક’ પસાર થયેલાં. 
એમનરી જરૂહરયાતો પ્માણે સકાગવેગ ફાલયુંફૂલયું. તયાં નસત્તેરેક તો પરીઠાં વસયાં, જમેાં 
દારૂ મળતો, રૂપાળરી સ્તરીઓનરી િાજરરી રિેતરી, નાચગાન થતાં અને મારામારરી ને ઘાતક 
ગોળરીબાર પણ થતાં. ગામનું સંચાલન તયારે ગુંડાઓના િાથમાં રિેતું.

૧૯૦૦ સુધરીમાં સોનું ખલાસ થઈ ગયું અને બધરી ભરીડ જતરી રિેતાં, ખાલરી ને 
ઊંઘરેટુ ંગામ બનરી ગયું. આજ ેપણ, ઉનાળાના મહિનાઓ દરનમયાન વેપારરીઓ અને 
પ્વાસરીઓ ઊતરરી આવતાં એનરી વસનત બારસો જટેલરી થાય છ,ે પણ નશયાળો શરૂ 
થતાંમાં ઘટરીને માંડ ચારસોનરી થઈ જાય છ!ે મને સકાગવે જવાનું બિુ જ મન િતું — 
ખબર નથરી કેમ. પણ પિેલેથરી જ મનમાં થતું િતું કે એ મને બિુ જ ગમશે! એનરી અંદર 
ચાલરીને ફરાય અને કોઈ વાિનમાં ચડવું જ ના પડ.ે એવાં નાનકડાં ગામો માટ ેમને બિુ 
આકષ્વણ રિે છ.ે શાંત, અરિુત રરીતે સમય વરીતે એ ખૂબ ઇચછનરીય િોય છ.ે

મેં ધાયુું િતું એથરી પણ વધારે ગમયું નાનકડુ ંસકાગવે ગામ મને! તયાં સુધરીમાં ‘પ્વાસ 
ઋતુ’ પૂરરી થઈ િતરી ને ગામ લગભગ ખાલરી થયું િતું. થોડા જ હદવસોમાં દુકાનો બંધ 
કરરી ઘણા વેપારરીઓ અમેહરકાના દનક્ષણ તરફના ભાગોમાં પાછા જતા રિેવાના. વાિનો 
આમેય ઓછાં, ગામમાંથરી બસ તો એકેય ના જાય, એટલે રસતાનરી વચચોવચ ચાલવું શકય 
િતું. એમ ચાલવું મને બિુ જ ગમે. વાિનોથરી જયાં ચોંકવું ના પડ,ે અકસમાતનરી જયાં નચંતા 
ના િોય, પ્જાજન (કે આગંતુક) તરરીકે ગામના ભૂનમભાગ પર આપણો િક િોય. શું એવું 
જ ના િોવું જોઈએ જીવન?

આવાં સથાન પૃથવરી પર િજી છ.ે ભલે કયાંક કયાંક જ ને દૂર દૂર, પણ િંુ એમને 
શોધતરી ને ઇચછતરી રિંુ છુ.ં એમાં વરીતતા સમયને િરખથરી ઊભરાતો અનુભવું છુ.ં

સકાગવેમાં મારો સમય ખૂબ જ સરસ વરીતયો. ઝાડપાનથરી સુસજ્જ, રંગરીન ફૂલોથરી 
સુશોનભત એના રસતાઓ પર ફકત ચાલવું જ િતું. બરીજુ ંકશું પણ કરવાનો નવચાર સુદાં 



સિન નિોતો થતો. નિોતું જવું મારે બે માઈલ દૂરનરી ઐનતિાનસક સમશાનભૂનમ જોવા 
કે નિોતું લેવું મારે િેનલકૉપટર કોઈ હિમનદરી પર ઊતરવા. સમયને દોડાદોડ કરતો 
અટકાવવાનો િતો મારે. એને ધરીરાં પગલાં લેતાં નશખવાડવું િતું મારે.

જ ેસાંજ ેસકાગવે પિોંચરી તે શાંત ને સરસ િતરી. બસમાંથરી ઊતરરીને સરીધરી િૉસટલે 
તરફ ગયેલરી. તયાં જગયા મળરી ગઈ િતરી. એક ઘર જ િતું એ. િૉસટલેને ચલાવનાર 
કુટુબંના લોકો બિુ જ સારા ને મળતાવડા િતા. શાકાિારરી પણ િતા. એ રાતે એમનરી 
સાથે જ ભોજન લરીધેલું.

પણ સવારે કોઈ સરસ જગયાએ એકલાં બેસરી, નનરાંતે નાસતો કરવાનું નક્કરી કરેલું. 
આગલરી સાંજ ેબસ સકાગવે પિોંચરી તયારે બસમાંથરી જ એક રૅસટૉરાં જોયેલરી ને થયેલું કે 
“તયાં જ સવારે જઈશ”. જાણે જગયા પોતે મને સંદેશો મોકલાવતરી િતરી. િંુ તયાં પિોંચરી 
તયારે એનરી મોટરી જગયામાં માંડ ત્રણેક જણ બેઠલેાં. કાચનરી મોટરી બારરી પાસે િંુ બેઠરી. 
રસતા પરનરી થોડરી અવરજવર જોતાં જોતાં અને થોડુ ંવાંચતાં વાંચતાં, ધરીરે ધરીરે આરામથરી 
ખાધું. ખૂબ મઝા આવરી.

આકાશ ભૂરં િતું, સૂય્વ પ્કાશતો િતો, િવા ખૂબ સવચછ િતરી, ગામનરી ત્રણે બાજુ 
પવ્વતો િતા ને ચોથરી તરફ િતું પાણરી, જનેા પરથરી વિાણ લઈને અલાસકાને હકનારે થતરી 
થતરી િંુ અમેહરકાના મુખય ભાગ પર પિોંચવાનરી િતરી. હદવસ સરસ િતો, પહરસર સુંદર 
િતો, રસતાઓ ખાલરી િતા. ગામ ગમરી ગયું િતું.

રસતાને એક છડે ે નાનકડુ ં ટટ્રને-સટશેન િતું. પલૅટફૉમ્વ લાકડાંનાં પાહટયાંમાંથરી 
બનાવેલું. પ્વાસરીકેનરિમાં સોનાનરી પ્ાનપ્ માટનેરી મિાયાત્રાને લગતા ફોટાઓનું પ્દશ્વન 
િતું. બપોરે ત્રણ વાગયે તયાંથરી માગ્વદશ્વક સાથેનરી ગામ નવષે માહિતરી આપતરી, ચાલરીને 
ફરવાનરી એક ટૂકંરી ‘યાત્રા’ િતરી, એમાં િંુ જોડાઈ ગઈ. મુખય એ એકના એક રસતાને પેલે 
છડે ેનગરપાનલકાનું નાનું મકાન િતું. એનરી ઉપર સંગ્િાલય િતું. તયાં પણ પ્દશ્વન તો એ 
જૂના સમયનરી વસતુઓનું જ િતું : ફોટા, લોકોનાં કપડાં, રસોઈનાં સાધનો, ટાઈપરાઈટર 
વગેરે. બરીજી એક મોટરી સરસ દુકાનમાં અલાસકાના ઇનતિાસ પર સરસ પ્દશ્વન િતું. 
તયાંથરી જ જાણયું કે ૧૮૭૦ના દસકામાં અમેહરકાએ રનશયા પાસેથરી અલાસકા ખરરીદરી 
લરીધેલું!



અલાસકા માટનેરી મારરી છલેરી ઇચછાનરી પૂનત્વ પણ સકાગવેમાં જ થઈ. મારરી જમે 
િૉસટલેમાં ઊતરેલરી એક અમેહરકન સ્તરીને મેં ‘અરોરા’ (Aurora) ઉત્તરરીય આભાનરી 
વાત કરેલરી. એણે તો પિેલવિેલું જ એને નવષે જાણયું. કુતૂિલ અને રસથરી પ્ેરાઈને એ 
આકાશ સામે જોતરી રિેલરી. વારંવાર બિાર જાય ને અંધારામાં ઊંચે તરફ જુએ. િંુ તો 
‘અરોરા’ જોવાનરી આશા છોડરીને ઊંઘરી ગયેલરી. એ સ્તરીએ મધરાતે જુદરી જ જાતનો પ્કાશ 
આકાશમાં જોયો ને અમારે કશરી વાત થઈ ન િતરી છતાં મને યાદ કરરીને એ મને ઉઠાડવા 
આવરી. સફાળરી જાગરીને િંુ નરીચે દોડરી. ખુલા પગે, ગરમ કશું વીંટાળ્ા વગર, કયાંક એ 
દૈવરી આભા જતરી ના રિે.

િા, િા, એ આભા ‘અરોરા બોહરઆનલસ’ — ઉત્તર ધ્ુવ તરફથરી આવતો 
અરણપ્કાશનરી જ િતરી. સફેદ પટ્ટા ને પાતળરી લટોના વળાંકો ને ધૂંધળાં તેજ પ્સરણ. 
કદાચ સિેજ લરીલા રંગનો અંશ િશે એમાં. પણ વધારે તો અપારદશ્વક શ્વેત જ લાગે એ 
તેજ. દરેક તેજપુંજ એક આકાર ધરતો — પટ્ટો કે વળાંક કે પ્સરણ. થોડરી ક્ષણો માટ ેએ 
આકાશને વશ રિેતો ને પછરી બદલાઈ જતો. તેથરી જ તો એને ‘નૃતય કરતરી જયોનત’ કિે 
છ.ે આકાશના ફલકનરી અંદર નવદ્યુતરેખનરી માફક એ આમથરી તેમ આનવભૂ્વત થતરી, દરીપ્ 
થતરી, નૃતયમાન થતરી રિે છ.ે એના આકાર અનેકનવધ િોઈ શકે છ.ે શ્વેત ઉપરાંત એનો 
રંગ ઘેરો લરીલો કે લાલ પણ િોઈ શકે છ.ે ખાસ કરરીને નશયાળાના આકાશમાં આ ધ્ુવરીય 
જયોનત દેખાય છ ે— તે પણ ખૂબ વિેલરી સવારના સમયે. ઓિ, મારા પર શરદઋતુને 
આરંભે, મધરાતે આ કૃપા થઈ િતરી. કદાચ એ તો એનો નનયત સમય પણ નિોતો ને 
છતાં મને દશ્વન દરીધાં િતાં.

આ પ્કાશનરી તસવરીરો પણ લેવાઈ છ ેને એ પુસતકોમાં જોવા પણ મળે છ.ે એને 
માટ ેએક તો ‘તપ’ કરવું પડ ેને બરીજુ ંફોટોગ્ાફરીનાં ખૂબ ઊંચા પ્કારનાં સાધનો જોઈએ. 
સારો કૅમેરા િોય તોયે આ આકાશરી દરીનપ્ને ઝડપવા માટ ેએ ના ચાલે. મેં તો એવો 
પ્યતન પણ કયયો નિીં.

રાત્રરી સંપૂણ્વ સવચછ િતરી. તદ્દન અંધારરી ન િતરી. અગણય તારા જાજવલયમાન 
િતા અને છતાં આ અવણ્વનરીય, અલૌહકક રજત દ્યુનત? એ ચંચલા, ચપલા, નૃતયરત 
પ્કાશધારા શરૂ થતરી િતરી ઉત્તરરીય આકાશમાંથરી — સકાગવે ગામને બાથમાં લઈને 
ઊભેલા હિમમંહડત શૃંગોવાળા પવ્વતોનરી પેલરી તરફથરી ને પછરી એ અનભસહરત થતરી િતરી 
કેનરિમાં, અમારરી બરાબર ઉપર. એનાં દશ્વનનરી મારરી અદમય અભરીપસા અલાસકામાંનરી 
કેટલરીયે વાદળછાયરી, વષા્વભરીનરી રાતો પછરી પૂણ્વ થતરી િતરી. બધું જ નસદ થયું િતું 



અલાસકામાં — આલકાન િાઈવે પર માઈલ નઝરોથરી માઈલ ૧૪૦૯ સુધરી ગઈ િતરી. 
વનય પ્ાણરી જોયા િતાં, સવયોચચ માઉનટ મૅકહકનલરીનો નસનગધ સપટિ નનખાર પામરી િતરી, 
ઍનકરેજમાં નમત્રોને મળરી િતરી, વાલદેઝ પણ જઈ આવરી િતરી ને છલેે આ અદભુત 
આભાનો સાક્ષાતકાર થઈ રહો િતો. મારે જ માટ ેએ માયાવરી અને ગુહગિન પ્કાશનું 
અનુષ્ઠાન યોજાયું િતું ને અડધા કલાક સુધરી ચાલયું િતું.

મોડરી રાતનરી ઠડંરીમાં, ઝાંકળભરીના ઘાસમાં મુખ ઊંચું કરરી, મુગધ થઈ િંુ ઊભરી 
રિેલરી; અસફુટ સવરે આવું કશું બબડતરી િતરી : “આ અદભુત છ,ે મનાય નિીં તેવું છ.ે 
અિો, આ અતયંત સુંદર છ.ે”

J

િમૈકા ટાપુ — ્ેશ

એક કલપના કરો : રેશમરી રાતના આકાશમાં રૂપેરરી પૂણ્વ ચંરિ સોિતો િોય, સૌમય 
સમુરિ નાજુક લિરરીઓ થકરી હકનારાને ચૂમતો િોય, કણ્વનપ્ય સંગરીતના સૂરો થોડ ેદૂરથરી 
આવતા િોય, આવશયક એવરી શાંનત િોય ને તમે બદામનાં બે ઘેઘૂર ઝાડ વચચે બાંધેલા 
મોટા ઝૂલા પર આરામથરી, આનંદથરી સૂતાં સૂતાં ઝૂલતા િો. કોઈ દૈવરી ઉદ્યાનનરી વાત 
થતરી િોય એવું લાગે છ ેકે? પણ ખરેખર તો એ સંગરીત છ.ે જગતમાં ખયાનત પામેલું, 
લોકભોગય ‘રેગે’ (Reggage). એ દેશ છ ેસૌમય સમુરિ કેરેનબયનમાંનો રિરીપદેશ જમૈકા. 
એ ઝૂલો બંધાયેલો છ ેમોનનટગો (Montego Bay) નામના શિેરનરી એક આકષ્વક િૉટલેના 
ચોગાનમાં. કેરેનબયન સમુરિ ૧૭૦૦ માઈલ પિોળો અને ૭૦૦ માઈલ લાંબો છ.ે જમૈકા 
ઉપરાંત અને બિામા (Bahama) નસવાય બરીજા ૨૮ દ્રીપદેશો છ.ે જમેાં અરબા, કયુબા, 
તાજતેરના યુદને લરીધે નવશ્વ સમાચારમાં આવેલું ગ્ેનેડા, િેઈતરી, સેનટ લુનશયા, માહટ્વનનક, 
હટટ્રનનડાડ અને ટોબેગો વગેરેનો સમાવેશ થાય છ.ે ૧૪૯૨માં જયારે હક્રસટોફર કોલમબસ 
તયાં જઈ ચડયા તયારે એમણે કિેલા શબદો છ ે: “મેં એટલા બધા ટાપુઓ જોયા કે મને 
સમજાયું નિીં કોના ઉપર િંુ સૌથરી પિેલા જાઉં.” આ પસંદગરી િજી પણ એટલરી અઘરરી 
છ!ે બધા જ મનોરમ, બધા જ મોિક. જમૈકા “ઇનનડઝનું પુષપ” (Flower of Indies) 
કિેવાય છ.ે એટલું આગવું સથાન એને મળેલું છ.ે



એક જમાનામાં શેરડરીમાંથરી સાકર બનાવવાના ઉદ્યોગમાં જમૈકાને ખૂબ સફળતા 
મળેલરી અને એ અંગ્ેજ રાજયનરી સૌથરી સમૃદ ‘વસાિત’ (Colony) કિેવાતરી. તે પછરી 
બૉકસાઈટ નામના એક ખનનજનરી નનકાસ જમૈકાના અથ્વતંત્ર માટ ેજરૂરરી થઈ પડલેરી. 
િવે એ સમય છ ેકે જયારે સૌથરી વધારે આવક પ્વાસરીઓના આગમન, રિેવાસ અને 
ખચા્વને લરીધે થાય છ.ે ‘મોનનટગો બે’ શિેરમાં એક જાિેરાતનું મોટુ ંપાહટયું જોયેલું, જનેા 
પરનું વાકય જનતાને છડચેોક કરાયેલરી અરજી િતરી : “પય્વટન-ચાલો, એમાં હૃદયપૂવ્વકનો 
રસ મૂકરીએ.” જમૈકાનરી સરકાર અને તયાંનું પ્વાસખાતું આ ધંધો વધારે ધરીકતો કઈ રરીતે 
થાય તેનરી જ પેરવરીમાં રિે છ.ે જમૈકાનો ગુપ્ નિીં પણ જગજાિેર સાંકેનતક શબદપ્યોગ 
છ,ે “કશો વાંધો નહિ” (No Problem) એટલે કે “અમે તમારરી આગતાસવાગતા કરરીશું. 
તમારા આરામ અને સાલસયનો ખયાલ રાખરીશું, બધરી જરૂહરયાતો પૂરરી પાડરીશું, જ ેજોઈતું 
િશે તેનરી સગવડ કરરી આપરીશું.” આખા ટાપુને િોડમાં મૂકવા નસવાય બધું જ કરવા 
આ લોકો તતપર છ.ે મૂળ સરળ સવભાવના લોકો મોટ ેભાગે િસતા તો છ ેજ, ને દરેક 
િોટલેના કમ્વચારરીઓ ખુલા હદલે નસમતાવૃત મુખે, ખડ ેપગે સેવા કરવા તૈયાર િોય છ.ે 
જમૈકાના લોકોના નમત્રાચાર પર સરકાર અને પ્વાસખાતાને નાજ છ.ે

બધાં મારરી સાથે અમેહરકાના રિેવાસરી તરરીકે નિીં પણ ભારતરીય તરરીકે વાત કરતાં. 
તે વખતે ભારત અને વેસટ ઇનનડઝનરી વચચે હક્રકેટ મેચ ચાલરી રિરી િતરી. આપણા દેશનરી 
જમે વેસટ ઇનનડઝના આ બધા દેશો પણ હક્રકેટ રમવાના, જોવાના ખૂબ જ શોખરીન છ ે
— એ અંગ્ેજ અમલનરી અસર. તેથરી મારરી સાથે પણ હક્રકેટનરી વાતો કરતા. મિાશાળામાં 
વગયો છોડરીને મેદાનમાં હક્રકેટ જોવા ભાગરી છૂટતાં — બસ, હક્રકેટ સાથે મારો એટલો જ 
પહરચય! ઉમરરીગર, ગાવસકર, પટૌડરી, કનપલદેવ — જવેાં થોડાં નામ ખબર ને જરૂર પડ ે
તો બેચાર વાકયનરી ફેંકાફેંક કરતાં આવડ!ે એ બિાને આ નાગહરકો સાથે થોડરી વાતો 
થાય. વેસટ ઇનનડઝ મેચ જીતેલું ને એક ‘ડટ્રો’ થયેલો. એક જણ મને િસતાં િસતાં કિે, 
‘જો જો, અમે જીતરી જઈશું.’ મેં મજાકમાં જવાબ આપયો, ‘તો ભારત વતરી િંુ તમારરી સાથે 
લડવા આવરીશ.’ થોડા હદવસના સિવાસમાં નમત્રભાવે થોડરી આપ-લે થાય તો મજા આવે 
અને એ સથળનરી મધુર યાદ મન પર રિરી જાય.

આખો લેખ લખરી તો લરીધો, પણ છપાય તે પિેલાં તો બધરી હક્રકેટ મેચ પૂરરી થઈ 
પણ ગઈ અને ભારતનરી િાર થઈ. મનમાં થયું કે સારં છ ેજમૈકા જઈ આવરી. જો િવે 
જવાનું િોત તો આવરી કોઈ મજાક કરરી શકાઈ ના િોત. તેટલું જ નિીં, િારજીત તો 
રમતગમતમાં થવાનરી જ, પણ જમૈકાનરી ‘ફેનસરી’ િોટલેમાં એકના એક ભારતરીય પ્વાસરી 
તરરીકે ભારતનરી િાર જાણે મારરી ‘જવાબદારરી’ થઈ જાત! અને હક્રકેટ નવશેનરી કોઈ વાત 
િંુ બિાદુરરીપૂવ્વક કરરી જ શકરી ના િોત!



આટલા લાંબા અંગ્ેજ રાજય અમલને કારણે જમૈકાનરી રાજયભાષા અંગ્ેજી છ ેઅને 
બધા જ નાગહરકો અંગ્ેજી બોલે છ ેપણ જમે ભારતનું અંગ્ેજી કે અમેહરકાનું અંગ્ેજી 
ઇંગલેનડના ‘રાજવરી’ અંગ્ેજીથરી જુદું પડ ેતેમ તે પણ એનરી આગવરી ખાનસયતો ધરાવે 
છ.ે પરંતુ જમૈકામાં અંગ્ેજી નસવાયનરી પણ એક લોકભાષા છ;ે વારસાગત અને િકૂમત 
પ્ાપ્ શબદપ્યોગોના નમશ્ણથરી લોકોએ રચેલરી એક બોલરી છ.ે જનેે ‘પાટવા’ (patois) 
કિે છ.ે મુખયતવે અંગ્ેજી ઉપર આધાહરત િોવા છતાં અનભવયનકત એવરી કે નવલક્ષણ 
લાગે, આપણને કશરી સમજ ના પડ ેપણ એ લોકો માટ ેસંપૂણ્વ રરીતે ભાવવાિરી છ.ે પારકરી 
ભાષાના દમનને ફંગોળરીને પ્ાપ્ કરેલરી આ પણ એક પ્કારનરી પ્તરીકરૂપ મુનકત િશે એ 
પ્જા માટ?ે

જયાં ને તયાં બદામનાં ઊંચાં ઘટાટોપ વૃક્ષ જોવા મળે. સરસ મોટાં લરીલાં ને ઘેરાં 
લાલ થઈ જતાં પાંદડાં ને ઉપર બદામનાં લૂમખાં. િોટલેના ચોગાનમાં પણ ઠરે ઠરે િતાં 
આ ઝાડ. અરે, દહરયાહકનારે રેતરીનરી અંદર પણ ઊગરી ગયેલાં ને બધાં જ ‘તંદુરસત’ 
િતાં. િંુ તો ઉપર જોઈને જ ચાલતરી કે કયાંક પાકરી ગયેલરી લાલ બદામ દેખાય છ!ે િાથ 
પિોંચે તો તોડરી લેતરી, નહિ તો નરીચે પડલેરી ઉપાડરી લેતરી. કયારેક તો ધોવાનરી પણ રાિ 
ના જોતરી. એક વાર હકનાર પર બનાવેલરી, ઠડંાં પરીણાં માટનેરી િાટડરી પર જઈ તયાં કામ 
કરતાં જમૈકનને એક બદામ ધોવા આપરી તો એ નવાઈ પામરી ગયેલો. કિે, ‘તને કોણે કહું 
કે આ ખવાય?’ નાના બાળકનરી જમે મેં કહું, ‘કેમ, મારા દેશમાં પણ આ ઊગે છ.ે’ બરીજા 
પ્વાસરીઓને સાચે જ આ બદામ કિેવાય ને ખવાય એનરી ખબર જ ન િતરી.

કેરેનબયનનો રંગ તો જાણે નરીલમ જ જોઈ લો. હદવસના જુદા જુદા સમયે પાછો 
બદલાય. એને જોયા જ કરરીએ. પાણરી પાછુ ં િંૂફાળું — જાણે નાહા જ કરરીએ! જયારે 
બદામના ઝાડનરી ઘટામાં બાંધેલો પેલો ઝૂલો મળરી ગયો — શાંત, એકાંત, ધરીરે આવરીને 
તટ પ્ક્ષાલન કરરી જતાં મોજાંનો મમ્વર ધવનન, વાંચવાનું પણ મન ના થાય એવરી મજા આવરી 
ગઈ... હદવસને અંતે નનરભ્ર ગગનમાં ધૈય્વિરીન નમહિરનું નવપુલ રકતનબંબ દેખાતું. સંધયાના 
રાગરંગ નવલરીન થાય ના થાય તયાં ચંરિનું આગમન ને તે પણ િતો પૂનણ્વમાનો હદવય 
રજત શશરી. એક વાદળનવિોણરી રાતે નનબુંધ નવસતૃત ચંરિમંડલ જોવા મળ્ું. અદભુત 
િતું એ દૃશય. અશુદ િવા, અનતશય ઘોંઘાટ અને ઇમારતોના અનતરેકવાળા પ્દેશમાંથરી 
આવનારાંને માટ ેઆ સુભગ અનુભવો જ તો અમૂલય પાહરતોનષક સમાન છ.ે

જમૈકાનરી કુલ વસનત વરીસ લાખનરી છ.ે એમાં આહફ્કન, યુરોનપયન, ભારતરીય, ચરીનરી, 



આરબ, યિૂદરી અને જમ્વન અસનલયતવાળા લોકોનો સમાવેશ થાય છ.ે ‘અનેકમાંથરી 
એક થયેલા લોકો’ એમ જમૈકા પોતાને માટ ેકિે છ.ે આ જમૈકાનરી વસનતનરી નવનવધતા. 
જમૈકામાં વસતો િજી એક બરીજો જનસમૂિ છ,ે જનેરી બધાંને જાણ નથરી િોતરી. આહફ્કાથરી 
ગુલામ તરરીકે પકડરી લવાયેલાંમાંથરી કેટલાંક તક મળ્ે ભાગરી જતાં ને કહઠન પવ્વતોમાં 
આશરો લેતાં. આ ગુલામોને ‘મરૂન’ (Maroons) નામ આપવામાં આવયું. પોતાના આઝાદરી 
સાચવવા અંગ્ેજો સાથે આ મરૂન કિેવાતા લોકો લડરી પણ લેતા. આખરે એમણે સરકાર 
સાથે સમજૂતરી કરરી, પોતાનરી આઝાદરી જાળવરી રાખવાના િક્ક મેળવયા; બિારવટુ ંછોડરીને 
િવે આ લોકો શાંનતનપ્ય, મિેનતુ, સુખરી ખેડતૂોનું જીવન જીવે છ.ે જમૈકાના જ ેભાગમાં 
એ બધા રિે છ ેતયાં જવા માટ ેએમનરી પરવાનગરી લેવરી પડ ેછ.ે કેરેનબયનના આ સવતંત્ર 
દ્રીપદેશમાંય પાછો એક નાનકડો જુદો ‘દેશ’ જ ના િોય!

જમૈકામાં જતાંનરી સાથે તો એનરી શયામશ્રી જ દેખાય. એના પવ્વતો અને ઢોળાવો 
ઉપર ગરીચ લરીલોતરરી છવાયેલરી છ.ે લગભગ અડધો દેશ ૧૦૦૦ ફરીટ ઊંચો છ ેઅને તયાં 
પણ નશખર ૭૪૦૨ ફરીટ ઊંચું છ.ે આ પવ્વત પર કૉફરી ઉગાડાય છ ેજનેે માટ ેજમૈકા 
જાણરીતું છ.ે ડનૂસ (Dunn’s) રરીવલ ફૉલસ જવેા અતયંત સુંદર જળપ્પાત છ ેઅને ૨૦૦ 
જટેલાં નદરી તેમ જ ઝરણાં છ.ે અને ફૂલોનો તો પાર નથરી. કરેણ, બોગનવેલ, રંગરંગનાં 
જાસૂદ વગેરે ફૂલો તો આપણાં જવેાં જ પણ બરીજાં અનેક એવાં કે જ ેપિેલાં જોયાં પણ 
ના િોય. ૩૦૦૦ જાતનાં ફૂલો તયાં ખરીલે છ ેઅને એમાંનાં ૮૦૦ જટેલાં તો દુનનયાના 
બરીજા કોઈ ભાગમાં જોવા મળતાં જ નથરી એમ કિેવાય છ!ે જગંલરી ઑહક્વડ (Orchid)નરી 
જ ૨૦૦ તો જાત છ.ે આ ફૂલો તો નાજુક અને અસાધારણ િોય છ.ે કેટલાંક મોટાં વૃક્ષ 
પર ઑહક્વડ જવેાં લાગતાં, અપૂવ્વ જાંબલરી રંગનાં ફૂલોનાં ઝૂમખે ઝૂમખાં જોઈને મને નવાઈ 
લાગરી. આવરી રરીતે ઑહક્વડ ઊગે તેવો ખયાલ ન િતો. પૂછતાં ખબર પડરી કે એમને “ગરરીબ 
લોકોનાં ઑહક્વડ” કિે છ,ે કારણ કે આટલરી આસાનરીથરી મળરી જાય છ!ે ઓચો રરીઓસ 
(Ocho Rios) નામના ગામ પાસે ગરીચ ઊગેલાં ફન્વ વૃક્ષોનું એક જગંલ છ.ે કેળનરી વાડરીઓ 
તો માઈલો સુધરી નવસતરેલરી છ.ે ખજૂરનાં ને નાનળયેરનાં વૃક્ષોનરી એક લાક્ષનણકતા મળે છ ે
જ ેટાપુઓને અનુરૂપ છ.ે ‘દહરયાનરી રિાક્ષનાં વૃક્ષ’ કિેવાતાં, વડ જવેા નવશાળ થડ અને 
ગોળાકાર પાંદડાં જોઈને નવાઈ લાગેલરી. એનરી ડાળરીઓ વાંકરીચૂંકરી થતરી, અમળાતરી, મોટા 
નવસતારમાં ફેલાતરી. સૌથરી વધારે આશ્ચય્વ તો પેલરી બદામડરીઓને જોઈને થયેલું. બરાબર 
રેતરીનરી અંદર કઈ રરીતે ઊગતરી િશે? ભરતરી વખતે તો દહરયાનું ખારં પાણરી પણ તયાં 
સુધરી આવરી જાય! આવરી વનશ્રીએ જ તો જમૈકાને નંદનવન જવેું બનાવયું છ.ે

આ લોકોના લોિરીમાં રિેલો આહફ્કાનો વારસો એમનાં સંગરીત, નૃતય અને જીવવાનરી 
કેટલરીક રરીતોમાં દેખાઈ આવે છ.ે નલમબો, કનલપસો (Calypso) અને રેગે તરરીકે ઓળખાતા 



સંગરીતના પ્કારો દુનનયાભરમાં ખૂબ જ નપ્ય બનયા છ.ે એના તાલ અને લય એવા છ ેકે 
અનાયાસે આપણે ડોલવા મંડરી જ જઈએ. એવરી મૂળભૂત લોકભોગયતા એમાં રિેલરી છ.ે 
એમનાં નૃતયોમાં નાટકરીયતા છ,ે જમે કે અનગ્નનૃતય ને સાથે સાથે ઉલાસનરી સરળતા છ.ે 
દર વષદે સવરાજહદન આવતાં અઠવાહડયા સુધરી ઉતસવ ચાલે છ.ે ગરરીબ પ્જા માટ ેદુ:ખ 
ભૂલવાનો આ રસતો થઈ પડ ેછ.ે મુખયતવે લોકો નરિસતરી છ,ે ધાનમ્વક છ ેને રનવવારે દેવળમાં 
જતા દેખાય છ.ે લગ્ન માટ ે૨૪ કલાકનરી મુદત આપવરી પડ ેછ.ે પણ લગ્ન કયા્વ વગર 
જ સ્તરી અને પુરષ સાથે રિેતાં િોય એવરી આહદવાસરી વૃનત્ત વધારે પ્માણમાં દેખાય છ.ે

થોડા લોકો ભરીખ માગતા પણ જોયા. એક સ્તરી માથા પરના ટોપલામાં રંગરંગનાં 
તાજાં ફળો ભરરીને બજારમાં ઊભરી િતરી. મેં ફોટા પાડવા રજા માગરી તો તેણે સામા પૈસા 
માગયા. જો કે ફોટા પડાવવાના પૈસા ઇનજપ્, ઇનડોનેનશયા, મૅનકસકો અને ભારત જવેા 
દેશોના ગરરીબ લોકો પણ ઘણરી વાર માગે છ.ે બરીજી એક જગયાએ એક જમૈકન એક નાનું 
ગધેડુ ં ફૂલોથરી સરસ રરીતે શણગારરીને, ખરેખર તસવરીરને લાયક બનાવરીને એક િોટલે 
પાસેનરી દુકાનો આગળ ઊભો િતો. એણે પણ ફોટા પડાવવાના પૈસા માગયા. આ જ એનરી 
રોજગારરી છ.ે પ્વાસરીઓ ગધેડા પાસે ઊભા રિરી પોતાનો ફોટો પડાવતાં િશે, તેથરી એણે 
મને પૂછયું કે મારે પડાવવો છ?ે

અલબત્ત, મારે નિોતો પડાવવો!

ફૂલોનો ઉપયોગ ઘણરી િોટલેોના ઓરડાઓને અને મુખય પ્વેશસથાનોને શણગારવામાં 
પણ થતો દેખાયો. કેટલરીક વાર તે જમવાના ટબેલ ઉપર ઘેરાં ગુલાબરી બોગનવેલ કે 
જાંબલરી ‘ગરરીબોનાં ઑહક્વડ’ ફૂલો પાથરરીને સરસ ભાત કરાયેલરી પણ જોઈ. કોઈનું પણ 
મન આવા સતકારથરી પ્સન્ન થઈ જાય. તાજાં ફળો પણ ઘણાં જોવા મળે. સવારનરી ચા 
સાથે ત્રણ-ચાર જાતનાં ફળો િોય જ. ને િંુ તો વળરી નનરાનમષ, તેથરી દરેક જમણમાં બધે 
મારે માટ ેતો ‘ફ્ટુપલેટ’ જ િોય! ફળ જ — ફળાહદ તો ભાગયે જ. એને એ ખાઈને કંટાળરી 
જવાય.

છલેે મને રાસતાફારરી નામના ધમ્વ નવશે સિેજ જાણવા મળ્ું. ઘણાં જમૈકન આ 
ધમ્વમાં માને છ.ે એમાં નનરાનમષ આિારનો આગ્િ રખાય છ ેઅને કાળા વણ્વના લોકોનરી 
શ્ેષ્ઠતા સાનબત કરતાં પ્વચનો અપાય છ.ે અસમાનતાને લરીધે ભડકરી ઊઠલેો આ આગ 
જવેો સંપ્દાય ઉદ્દામવાદરી સામાનજક ફેરફારનો સતત ઉપદેશ આપે છ.ે ઘણરીવાર ધમ્વનો 
ઉપયોગ ખોટરી રરીતે, ખોટાં કારણો માટ ેથાય છ ેતે મધય-પૂવ્વના દેશોના દાખલા પરથરી 



આપણે જાણરીએ છરીએ.

દરેક દેશનરી, દરેક પ્જાનરી કેટકેટલરી નવગતો િોય — કેટલરીક આહ્ાદક િોય, તો 
કેટલરીક જુગુપસાકારક પણ િોય. જમે વધારે જાણરીએ તેમ એ બધાં નવશે સમજણ વધે 
ને તેથરી જ મને િમેશાં સમય ઓછો જ પડ.ે જયાં જાઉં તયાં વધારે રિરી જવાનું મન 
થાય. જમૈકામાં થોડા વધારે હદવસો મળ્ા િોત તો તયાંના લોકો અને એમના જીવન 
નવશે વધારે માહિતરી મેળવરી િોત. નિીં તો પથથરનાં સોપાન પર થઈને પડતા, ગાઢ 
લરીલોતરરીમાં ખોવાયેલ ડનૂસ રરીવરના ધોધનરી મજા માણયા કરરી િોત. નિીં તો ફૂલોનું 
અપાર બિુનવધતવ શોધયા કયુું િોત. નિીં તો રંગરીન સઢવાળરી િોડરીમાં કેરેનબયનનરી 
મોિનરીય નરીલાશને દૂર સુધરી પામરી લરીધરી િોત. નિીં તો સુંવાળરી રેણુમાં અગણય પગલાં 
પાડયા કયાું િોત. નિીં તો કશું જ કયા્વ વગર પેલા ઝૂલામાં પડયા પડયા મૃદુ મોજાંનરી 
સાથે શોખથરી હિંડોળાયા કયુું િોત.

બસ, એક કલપના કરો!

J



ખરંડ ૪ –મધય અને ્જષિણ અમેહરકા

ગૉતેમાલા

ગૉતેમાલા (Gautemala) દેશનો નવસતાર એક લાખ ને દસેક િજાર ચો.હક.નમ.નો 
ગણાય. એનો ઉત્તર ભાગમાં આવેલો, અગમય અંધારાં જગંલોથરી ભરપૂર, ‘એલ પેતેન’ 
કિેવાતો ભૂ-અંચલ દેશનો પંદર ટકા જટેલો નવસતાર છ.ે એનરી અંદર રબરનાં તથા 
કઠણ લાકડાંવાળાં વૃક્ષોનું પ્ાચુય્વ છ ેઅને ખનનજ તેલનરી સંપનત્ત પણ છ.ે એના ઘણા 
નવભાગોમાં જમરીનમાગદે જવાતું પણ નથરી. નદરી દ્ારા જ તયાં પિોંચવું પડ.ે ‘એલ પેતેન’ના 
એ ઉપપ્દેશમાં માયા પ્જાનરી સંસકૃનત પૂણ્વ નવકનસત થઈ િતરી. એ નવશ્વના અગણય 
ભગ્નાવશેષો એ ઉપપ્દેશમાં પડલેા છ.ે થોડા શોધાયેલા તથા ઐનતિાનસક પુનરતથાન 
પામેલા છ ે— જમેકે સૈબાલ, નારાનિો, નતકાલ, નાકુન, વાિાકતુન; પણ એથરીયે વધારે 
માયાકેનરિો તયાંનાં દુગ્વમ જગંલોથરી ઢકંાયેલાં છ.ે પુનપ્ા્વપ્ બધાં કેનરિો જોવા તો કેટલાં જઈ 
શકે? એ તો અભયાસરીનું કામ. પરદેશરી પ્વાસરીઓમાં, એ બધાં નામોમાંથરી ‘નતકાલ’ નામ 
વધારે જાણરીતું છ ેને તયાં જવાનો ઘણો મહિમા છ.ે િંુ પણ નતકાલ જવાનરી જ િતરી ને 
એ માટ ેનજીકમાં કયાંક રાતવાસો કરવાનો િતો. એમાં પણ ફલૉરેસ નામનું ગામ સૌથરી 
વધારે પ્વાસરીઓને આકષ્વતું િતું.

ઉષણ પ્દેશરીય અનતગૂઢ નવનપનોનરી વચચે અંગ્ેજીના ‘યુ’ અક્ષરના આકારનું લાંબું, 
પાતળું પેતેન સરોવર િતું. એને દનક્ષણ હકનારે ‘સાનતા એલેના’ કરરીને એક નવું વસાવેલું 
ને કદાચ તેથરી જ અનાકષ્વક એવું નાનું શિેર િતું. તયાંથરી તળાવ પર બાંધેલો એક રસતો 
તળાવનરી વચચે આવેલા ટાપુ પરના ફલૉરેસ ગામને જોડતો િતો. પ્વાસરીઓથરી સપશા્વઈ 
સપશા્વઈને એ ખાસસું વયાપાહરક બનરી ગયું િતું પણ તોયે એ ખાસસું આકષ્વક રહું જ 
િતું. નમનનબસ તયાં પિોંચરી કે છયે જણ છૂટાં પડરી ગયાં ને ઇચછા પ્માણેનરી િોટલેો 
શોધરી લરીધરી. તળાવને હકનારે “જુમ કાશ” નામનરી મોટરી િોટલે િતરી. સપેનનશ ભાષાનરી 
બનલિારરી તો જુઓ. લખાય ‘Yum Kax’, પણ બોલાય “જુમ કાશ”. પાછુ ંદેશ દેશનું 
સપેનનશ ઉચચારણ નભન્ન પણ િોય છ.ે એનરી સૂક્મ લાક્ષનણકતાઓનો થોડો અભયાસ 
ખરો, એટલે ભાષાને િંુ માણરી શકંુ.



એ િોટલેમાં મારો રૂમ મોટો િતો — ત્રણ ખાટલાવાળો! હદવસે તો સારં િતું. રાતે 
ઘણરી ઠડંક થઈ ગઈ િતરી. બાથરૂમમાં ગરમ પાણરી આવયું નિીં એટલે મેં રૂમ બદલયો 
િતો. સાવ ખાલરી જ લાગરી આખરી િોટલે.

િંુ તો તરત ગામમાં ચાલવા નરીકળરી ગઈ િતરી. એવું સુંદર, ટચૂકડુ ંસથળ િતું એ 
ફલૉરેસ. આખું ને આખું પથથરથરી કે નસમેનટથરી ચણરી દેવાયેલંુ. એક સમયે એ ધૂનળયું, 
માછરીમારોનું ગામ િતું. ઘરો આમ તો સરસ આછાં રંગેલાં િતાં, પણ ઘેરા ‘બૉટલગ્રીન’ 
માટ ેપક્ષપાત જણાય. લરીલો ને પરીળો, ભૂરો ને ગુલાબરી — એવાં નદ્રંગરી જોડાણો ખાસ 
ગમતાં િોય તેમ લાગે. માટરીનાં નનળયાં ના િોય તયાં હટનને એ રંગે રંગરી મુકાયેલું િતું. 
ગણરીગાંઠ મોટરો િતરી. ના તો એ ઝડપથરી જાય, ના તો િૉન્વ મારે. બધું શાંત ને સુંદર. 
ગૉતેમાલાનરી િસતકળા વેચતરી દુકાનો ઘણરી િતરી. સાવ સાદરી, િાથથરી બનાવેલરી શાળ 
પર સ્તરીઓ શાંનતથરી વણાટકામ કરતરી લગભગ બધરી દુકાનોમાં દેખાય. ચુપચાપ કામ 
કયા્વ કરવાનું. કશું વેચવાનો પણ કોઈને આગ્િ નિીં કરવાનો. કોઈ સામે જુએ કે મરીઠુ ં
િસરી દેવાનું. કોઈ ફોટો પાડવા માગે તો પાડવા દેવાનો. ગૉતેમાલાને એક તળજાનતનરી એ 
સ્તરીઓ. નરીચું કદ, ચપટાં મોઢાં, લાંબો એક ચોટલો ને િાથવણાટનાં રંગરંગરીન કપડાં. જવેો 
લાક્ષનણક દેખાવ તેવો જ લાક્ષનણક પિેરવેશ.

પિેલે જ હદવસથરી કયાં ખરરીદરી કરવા માંડુ?ં ગૉતેમાલા તો િસતકળા માટ ેખૂબ 
જાણરીતું ને ચરીજો ખૂબ લલચામણરી પણ તયાં લગભગ બે અઠવાહડયાં ગાળવાનરી િતરી. 
તેથરી ફલૉરેસમાં તો ફકત બધું જોયા જ કયુું ને એનરી ગલરીઓમાં ચાલરી. ગામનરી વચચે, 
જરા ઊંચે ખુલો ચૉક બનાવયો િતો. તયાં બાસકેટબૉલ રમવાનરી સગવડ િતરી. એક જૂનું 
ઘેઘૂર વૃક્ષ િતું, ને બેસવા માટ ેથોડરી બેનચો િતરી. તયાંનું દેવળ બપોરના સમયે બંધ િતું 
પણ ગામના નાટયગૃિમાં હકશોર-હકશોરરીઓ સમૂિનૃતયનરી પ્ૅનકટસ કરતાં િતાં. છકે કાંઠા 
પરનરી એક રૅસટૉરાંમાં બેસરીને મેં ચૉકલેટવાળું દૂધ મંગાવયું ને જળદશ્વન કયાું કયુું. સામા 
હકનારા પરનાં ઘરોનું તરલ પ્નતનબંબ સાંધય રંગોમાં સુંદર લાગતું િતું. સથાનનક લોકોનરી 
નાનરી િોડરીઓ હદવસને અંતે પાછરી આવરી રિરી િતરી. કરવાનું બરીજુ ંકાંઈ િતું નિીં. ઊંડો 
શ્વાસ લઈ પવ્વતો, જગંલો ને જળનરી એ નત્રનવધ સંયુનકતને માણવાનરી િતરી.

વખત મળતાં ‘સાનતા એલેના’ પણ િંુ જોઈ આવરી િતરી. એનરી ને ફલૉરેસનરી વચચેનો 
તળાવ પરનો રસતો િશે તો નવો જ બાંધેલો પણ સાવ તૂટરી-ઊખડરી ગયો િતો. કામ 
ઉતાવનળયું, કાચું ને કદાચ ત્રુહટપૂણ્વ સામગ્રીથરી થયેલું િશે. કયાં નથરી જાણતાં આપણે 



એવરી મનોવૃનત્ત? સથાનનક લોકો માટનેું જ એ લઘુ શિેર િતું. કેટલરીક સાધારણ રૅસટૉરાં 
ને િોટલેો તયાં િતાં પણ િસતકળાનરી દુકાન એક પણ નિોતરી. જાણે પ્વાસરીઓનરી તયાં 
અપેક્ષા જ નિોતરી. જોકે ત્રણ બસ કંપનરીઓનાં ધમાનલયાં, અવયવનસથત સટશેનો તયાં િતાં 
ને એ બસો લઈ આગળ જનારાં પ્વાસરીઓ પણ કયારેક નરીકળરી આવતાં િતાં. મેં પણ એ 
બસોનરી જાંચ-તપાસ કરેલરી — ફલૉરેસથરી દેશના પાટનગર ગૉતેમાલા નસટરી જવા માટ.ે 
પણ એ હિતાવિ નિોતું એમ બધાં પ્વાસરીઓ મને કિેતાં રિેલાં. રસતો ખૂબ જ ખરાબ, 
ચૌદથરી અઢાર કલાકનો રસતો, પાંચસોથરી વધુ હક.મરી.નું અંતર, ગરીચ જગંલોમાંથરી જવાનું, 
આપણરી એસ.ટરી. જવેરી ખખડધજ બસો ને ઉપર લૂંટારાઓનો સંભવ. મને કશાનો ભય 
નિીં ને અગવડ ઝરીલવાનરી તૈયારરી પણ ખરરી, પરંતુ મૂખા્વમરીનરી િદ સુધરી જવાનું પસંદ 
ના કરં. તેથરી અંતે નવમાનમાગદે જવામાં જ હિત માનેલું. સમય બચાવવાનરી જરૂર પણ 
સફરનરી શરૂઆતથરી જ લાગવા માંડલેરી, તે વધારાનું કારણ!

‘સાનતા એલેના’માં ફરતાં ફરતાં તયાંનરી માકદેટમાં જઈ ચડલેરી. પિેલાં તો કપડાંના 
સટૉલ િતા. લાક્ષનણક કપડાં નિીં પણ સાધારણ ને શિેરરી. તયાં તો નજર નાખવાનરી પણ 
જરૂર નિોતરી. પછરી શાકભાજીનરી કેટલરીયે િાટડરીઓ આવરી. કહરયાણાનો તો પાર નિીં — 
ધાન, ચોખા, લોટ, મસાલા વગેરે. અંદરનરી ગલરીઓ સાવ અંધારરી િતરી. એમાંયે દુકાનો 
ખરરી. કશું દેખાય નિીં પણ મેં એમાં ઝંપલાવયું. સદભાગયે સાંજના સમયે માકદેટ સાવ 
ખાલરી િતરી, તેથરી ધક્કામુક્કરી ના થયાં. નિીં તો એ અંધારરી, સાવ સાંકડરી ગલરીઓમાં જયાં 
ને તયાં િંુ અથડાયા કરરી િોત એનરી મને ખાતરરી છ!ે તયાં ખરરીદવા લાયક તો કશું િતું 
જ નિીં પણ મારે દૂધનાં પૅકેટ જોઈતાં િતાં. દરેક દુકાને પૂછયા કરેલું. કયાંક રેહફ્જરેટર 
િોય ને િંુ તયાં દૂધ જોવા જાઉં પણ િોય નિીં. પૂછતાં પૂછતાં, શોધતાં શોધતાં છવેટ ેએક 
ખૂણામાંથરી પૅકેટ મળ્ાં. ખૂબ મોંઘાં િતાં પણ લરીધાં.

ભુલભુલામણરી જવેરી એ ગલરીઓમાં થઈને કોઈ બરીજી જ બાજુ નરીકળરી આવેલરી. 
ઊંધરી જ હદશામાં ચાલવા માંડલેરી. એ તરફ ગામનાં ઘર િતાં. કશું ખાસ આકષ્વક નિોતું. 
સારં થયું કે સાઈકલ પર આવતા એક માણસને હદશા પૂછરી! નિીં તો આડરીઅવળરી ફયા્વ 
કરત કયાંયે સુધરી!

‘સાનતા એલેના’ને એક છડે ેએક રૅસટૉરાંમાં જોવા ગઈ કે તયાં શું મળતું િતું. 
િજી સથાનનક લોકોના જમવાનો સમય નિીં થયો િોય. કામ કરતરી ત્રણ-ચાર સ્તરીઓ 
િસતરી િસતરી મારરી આસપાસ ફરરી વળરી. મેં સમજાવયું કે િંુ શાકાિારરી િતરી. તયાં 
મળતરી વાનગરીઓથરી િંુ પહરનચત િતરી. મેનકસકન ખાવાનાને ઘણરી મળતરી આવે ને એ તો 



નયૂયૉક્વમાં વષયોથરી ખાતરી આવેલરી. ભાત, લાલ ચોળા ભરેલો ‘બહરતો’ કિેવાતો રોટલો. 
િવે તો મેંદાનો પણ મળે છ;ે પણ એ પ્દેશમાં મકાઈના લોટનો વપરાશ વધારે. એ સાથે 
‘આવાકાડો’ ફળનરી ચટણરી ને ‘િાલાનપનયો’ તરીખાં મરચાં. સવાદ પણ ખરો ને સત્વ પણ 
ખરં. ‘તોનતંયા’ કિેવાતરી મકાઈના લોટનરી રોટલરી રસોડામાં તાજી થઈ રિરી િતરી. ગરમ 
ગરમ એ પણ મળરી. નયૂયૉક્વમાં તો મોટરી મળે. તયાં તો સરસ નાનરી, જાણે પૂરરી જ ના િોય 
એવરી િતરી. સવાદ કાંઈ જુદો જ િતો. બિુ સરસ િતો. બધું બિુ ભાવયું. એટલું જ નિીં, 
બરીજા હદવસ માટ ેએક ‘બહરતો’ બંધાવરી પણ દરીધો.

એલામ્વ સવારે સાડા ત્રણ વાગયાનું મૂકયું િતું પણ જાગરી તો એ પિેલાં જ ગયેલરી. 
ફલૉરૅસનરી મોટરી, ખાલરી, ચરીનરી ‘જુમ કાશ’ િોટલેમાં વધારાનું ઓઢવાનું માગયું િતું. 
કયાંકથરી શોધરીને એક સુતરાઉ જાડરી ચાદર જવેું લાવરી આપયું િતું. બલૅનકેટ લાગયો નિીં 
એમનરી પાસે. વિેલરી સવારે ઠડંરી થવા માંડલેરી ને ઊંઘ ઊડરી ગયેલરી. તૈયાર થઈ રિંુ 
એટલામાં નરીચે ગલરીઓમાં વાિનો ખખડવા માંડલેા. બધરી નમનનબસો પરોઢ ેચાર વાગયે 
નરીકળવાનરી િતરી.

નતકાલનાં જગંલમાં એકલરી િંુ ઘણું ચાલરી. સાવ અંધારં િતું ને ઠડંરી ઘણરી િતરી પણ 
એવરી નન:સતબધતા િતરી સવ્વત્ર. ચાલવું ઘણું અઘરં િતું, કારણ કે ભૂનમ સપાટ નિોતરી. 
ઢાળ ચડતાં શ્વાસ ભરાઈ આવતો િતો. એક કે બે વાર, અંધકારના ઓછાયામાંથરી 
ખંડરેોનરી આકારરેખ મને દેખાઈ િતરી. કે પછરી એ મારરી કલપના જ િતરી? કોણ જાણે. 
પણ મને થયું કે કાચાપોચાનું એ કામ નિોતું — તદ્દન અંધકારમાં પ્ાચરીન માયાસંસકૃનતથરી 
ભરચક ગાઢ જગંલોમાં થઈને ચાલવું. ગજબનો અનુભવ િતો એ.

િંુ કયાં જઈ રિરી િતરી એનરી કાંઈ ખબર મને રિરી નિીં. કેડરીને વળગરી રિેવા 
પ્યતન તો કરતરી જ િતરી અને નકશા પરથરી હદશાનો સાધારણ ખયાલ પણ મેળવેલો 
જ િતો, છતાં જગંલનરી જહટલતા અજયે િતરી. ચંરિનાં હકરણ પણ કાંઈ િંમેશાં નિોતાં 
પિોંચતાં જમરીન સુધરી. છવેટ ેિંુ એક ટકેરા પાસે પિોંચરી. એનરી ટોચ જોઈ શકાતરી નિોતરી. 
પાષાણનશલાઓ અને બિાર નરીકળરી આવેલાં જાડાં મૂનળયાનરી ઉપર લાકડાનરી સરીડરીઓ 
ખરીલા મારરીને મૂકેલરી િતરી. સાવ સરીધું, જોખમરી ચઢાણ િતું. એ સમયે સિેજસાજ ઉજાસ 
થવા લાગયો િતો — અચાનક જ; જાણે ચંરિ સાથે િહરફાઈ કરવા માગતો િોય. મારે 
ભારે ખભાથેલાને લરીધે મારં ચડવું ધરીમું િતું. સરીડરીઓ નસવાયનું ચઢાણ પણ િતું. તયારે 
પથથરો લપસણા બનતા િતા. મૂનળયાં તો બધે જ િતાં ને પગ મૂકવા માટ ેસારો આધાર 
િતાં. એ ટકેરો ચડરી રિરી પછરી જોયું તો તયાંથરી એક પ્ાચરીન મિાકાય ઇમારત શરૂ થતરી 



િતરી.

સવ્વસામાનય રરીતે સપૅનનશમાં એ ઇમારત “તૅમપલૉ કાત્રો” તરરીકે ઓળખાય છ.ે 
એટલે કે અંગ્ેજીમાં એ “ટમૅપલ ફોર”ને આપણરી ભાષામાં “મંહદર ચતુથ્વ” થાય. નતકાલનાં 
મુખય સથાપતયોમાંનું એ એક છ.ે પાંસઠ નમટર ઊંચું િોઈ એ નતકાલનું સૌથરી ઊંચું સથાપતય 
બનયું છ ેને તેથરી જ એના પર ચડરીને સૂયયોદય જોવાનરી લાલચ પ્વાસરીઓને અપાય છ.ે 
ક્રમાંક ઉપરાંત એનું નામ પણ છ ે: “મનસતષકદ્યથરી યુકત સપ્વનું મંહદર”. આવરી સપા્વકૃનત 
એના આગલા પથથરો પર કોતરવામાં આવેલરી. એ પરથરી આધુનનક પુરાતત્વનવદોએ 
એનરી એવરી ઓળખાણ નક્કરી કરરી. વળરી, આપણે જાણરીએ ને સમજીએ તે પ્કારનું એ 
મંહદર નથરી; ને કયારેય નિોતું. એમાં કોઈ મૂનત્વ ન રિેતરી. એવાં કોઈ ‘મંહદર’ કયારેક 
પૂજાસમારંભ કે મનુષયભોગ માટ ેવપરાતાં િશે પણ એવાં અનતભરીષણ નવશાળ નવરચનો 
બાંધવાનો માયારાજવરીઓને ઘણો શોખ િતો. અગણય માયા અવશેષ સંપૂટોનરી રચના 
પરથરી એ નસદ થયું છ ેકે માયાનવશ્વ સવાયત્ત નગર-રાજયોનું બનેલું િતું. ધનનક કુટુબંો 
તથા શનકતમાન રાજવરી પોતપોતાનરી શકયતા અને ઇચછા પ્માણે નનવાસકેનરિોનરી રચના 
કરતાં. આમ જોતાં એ સમાજ પણ ક્ષનત્રય, બ્ાહ્મણ, વૈશય, શૂરિ વગયોનો બનેલો િતો, એમ 
પુરવાર થયું છ.ે મિાકાય સથાપતયો બાંધરીને રાજયકતા્વ પોતાનો મોભો ને સત્તા પ્દનશ્વત 
કરતા. “તૅમપલો કાત્રો” યાશહકન કાન ચાક નામના સત્તાધારરીએ ૭૪૦ના દસકા દરમયાન 
બંધાવેલો.

પૂવ્વ તરફ પડતા એના આગલા ભાગમાં થોડાં લાંબાં પગનથયાં િતાં. પ્વાસરીઓ 
એના પર બેસવા માંડયાં િતાં. પણ પાછલરી બાજુ પથથરનરી કાળમીંઢ દરીવાલને અઢલેરીને 
લોખંડનરી એક સરીડરી મૂકેલરી િતરી. એકદમ સાંકડરી ને એકદમ સરીધરી. દરીવાલને બરાબર 
ચોંટલેરી. પગ મૂકતાં પણ ના ફાવે. ને લોખંડ એકદમ ઠડંુ ંથઈને રિેલું. થોડા લોકો એના 
પર થઈને “તૅમપલો”ના ઉપરના ભાગ પર જતા િતા. બેએક પળ િંુ નવમાસણમાં રિરી. 
ખભાથેલાને કારણે. એ લઈને તો ચડરી શકાય તેમ િતું જ નિીં. પછરી મને એક નવચાર 
આવયો. એને મેં તયાં જ એક પથથર પર, સરીડરીનરી પાસે મૂકરી દરીધો ને િંુ ઉપર ચડરી ગઈ. 
સિેજ પણ કાટખૂણો નિીં, તદ્દન સરીધરી સરીડરી. નરીચે જોવાનું જ નિીં! આજુબાજુ પણ 
નિીં!

ઉપર પિોંચયા પછરી પૂવ્વ તરફ જોવાનું િતું. વાદળોને વીંધરીને સૂય્વ દૃશયમાન થયો. 
ઘેરં કેસરરી એક સંપૂણ્વ વતુ્વળ. ફેરો સફળ થયો. ચોતરફ, સવ્વત્ર, જયાં નજર પડ ેતયાં, 
માયાજગંલનરી અતૂટ ગરીચતા િતરી. એ દૃશય જ એ કહઠન ચઢાણ (ને પછરી એ જ, એવું જ 



કહઠન, જોખમરી ઉતરાણ)નું મૂલય ચૂકવરી દેતું િતું. દૂર તરફ વનરાનજનરી ઊંચે ઊઠતાં બરીજાં 
બે “મંહદર-નશખર” દેખાતાં િતાં. એક નવો હદવસ નતકાલ પર ઊગરી ગયો િતો. “તૅમપલો 
કાત્રો”નરી ટોચ પરથરી આખું નતકાલ નનસપંદ અને નન:સતબધ જણાતું િતું.

J

િૉન્ુરાસ

મધય અમેહરકાનો પ્દેશ જો એક પંખરી િોય અને એમાંના સાત દેશો જો એનાં 
પીંછાનો કલાપ િોય, તો એક પછરી એક પીંછાનાં રંગ-રૂપ િંુ પારખતરી જતરી િતરી. કયાં 
કયાં જવું, કેટલો સમય કયાં ગાળવો, કેટલો સમય કયાં જવામાં જોઈશે વગેરે નવશે આશરે 
નવચાર કરેલા. પછરી જમે જમે જગયાઓએ ફરતરી ગઈ, સમય સાથે સરતરી ગઈ, તેમ તેમ 
સપટિ નનણ્વયો કરતરી ગઈ. હદવસો તો બધે ઓછા જ પડ,ે એટલે જગયાનો મોિ તયજવાનું 
મનને સતત સમજાવયા કરવું પડ.ે કેટલરી મુશકેલરીઓ નડરી, કેટલરી તકલરીફો પડરી, તે બધું 
ભુલાતું જતું િતું; દરેક સવારે જાણે શાળામાં કાળરી પાટરી પરનું લખાણ ભૂંસાતું જતું િતું. 
નવા સથાન, નવા સાિસના રોમાંચને ઝરીલવા, એના આનંદને પામવા િંુ તતપર થઈ જતરી 
િતરી. વરીતેલા વખતના સમરણો મનના પટારામાં અકબંધ ગોઠવાયેલાં રિેતાં િતાં.

સાન સાલવાદોરના બસ હડપોમાંથરી નરીકળરીને પેલા એકના એક િાઈ વે પર આવતાં 
નં. ૧૧૯ ને ઘણરી વાર લાગરી. એક તો સમારકામ ચાલતું િતું ને પાછો એક ક્ષણ પણ ના 
અટકતો ટટ્રાહફક. બસમાં બિુ ભરીડ ના થઈ. મોટા ભાગના લોકો ટૂકંા અંતર માટ ેચડતા-
ઊતરતા રહા. િંુ િોનદુરાસ જવા નરીકળરી િતરી. એ બસ મને સરિદ સુધરી લઈ જવાનરી 
િતરી. બેનલઝ, ગૉતેમાલા, એલ સાલવાદોર ને િવે ચોથા દેશ — િોનદુરાસનો વારો આવયો 
િતો.

સંહદગધ િવાના ઉપરણાએ દૂરના પવ્વતોને ઢાંકયા િતા અને નજીકનું નચત્ર ભારતનરી 
યાદ આપતું િતું. અલબત્ત, આ દેશો ખૂબ નાના, એટલે બધું જ ઘણું નાનું અને પાસે 
િોય. ઘણાં ઝાડ ને ફૂલ ઓળખાય — કેળ, બદામ, પપૈયાં, આંબા, જાસુદ, જાકારાનડા, 
બોગનવેલ, કેળનાં ઝુંડ, નાનળયેરરીનાં વૃંદ અને આંબાવાહડયાંમાંના ઘેઘૂર આંબા. બધે 
મંજરરી મિોરેલરી. પાંચેક રૂનપયા જવેામાં સાત-આઠ નાનરી કેરરીઓ મળે. રસનરી િોય એવરી 



લાગે. કાચરી અને પાકરી કેરરીઓ, તેમજ નવનવધ પ્કારનાં કેળાંનો તો અિીં પાર નિોતો. 
પાઈનેપલ, પપૈયાં, તરબૂચ, ટામેટાં, કૂબરી વગેરેનું પણ એવું જ દેખાતું િતું. દહરયાહકનારે 
લરીલાં નાહરયેળ જોયાં િતાં. અિીં પણ એનું પાણરી પરીવાનો હરવાજ િતો. જાડા અને 
રસદાર લાગયા િતા. કેટલું બધું એકસરખું િતું ને કેટલું બધું નભન્ન પણ િતું.

સૂકા જવેા, ધૂનળયા, કથથાઈ પિાડો — એક વાર મનમાં થયું, “આસામ જવેું લાગે 
છ.ે” પણ પછરી થયું, “આ, એવું સુંદર નથરી.” એક વાર ગોઆ યાદ આવરી ગયું. પછરી થયું, 
“પણ કેસૂડો કયાં છ?ે” સામય ઘણું લાગે — ગાડુ,ં બળદ, કૂવામાંથરી પાણરી કાઢતરી સ્તરી 
ને ગાયો તો એકદમ સરખરી જ િતરી. મનમાં થયા જ કરતું, “કેટલાં બધાં ભારતનરી જ 
ભૂનમનાં િોય તેવાં િતાં આ દૃશયો!”

રરસતાનરી બંને બાજુનાં ઝાડ પર ધૂળના થર લાગરી ગયા િતા. બિુ બરડ િતા 
એ બધા પિાડ. માટરી સિેજ ખોદાય ને સફેદ સફેદ દેખાવા માંડ.ે કદાચ ચૂનો ઘણા 
પ્માણમાં િતો એમાં. બેએક ઝરણા જવેરી નદરીઓ પસાર થયા પછરી એક જરા મોટરી 
નદરી આવેલરી. નાનકડરી ખરીણો પર નાનકડા પુલો િતા. દૂર એક તળાવ દેખાયેલું. ઘરનરી 
ગાડરીમાં દોઢ કલાક થાય, એ મુસાફરરી માટ ેબસમાં ત્રણ કલાક થયા. જયારે પવ્વતો પાસે 
આવયા ને રસતો ઉપર ચડયો તયારે બસ ઘણરી વધારે ધરીમરી પડરી ગઈ. માંડ માંડ પાંચ કે 
દસ હક.મરી.નરી ગનતએ જતરી િશે એમ લાગે. રસતો કયાંક ખૂબ ખરાબ, કયાંક સમારકામ 
ચાલે. સરિદ નજીક આવતરી િતરી તે નક્કરી િતું. કારણ કે ફોજી પોલરીસ દેખાવા માંડયા 
િતા.

િંુ લા પાલમા નામના પિાડરી ગામમાં રાત રોકાઈ જવાનરી િતરી. બસ, એમ જ! તયાં 
એક જ િોટલે િતરી. એમાં જગયા મળે તો રિેવાય, નિીં તો સરિદ પર જતાં જ રિેવું 
પડ ેએમ િતું. લા પાલમા ગામના એક ઢાળ પર બસ ઊભરી રિરી. બરીજુ ંકોઈ બસ સટનૅડ 
પણ તયાં નિોતું. મેં જરા પૂછપરછ કરરી પણ બરીજી કોઈ િોટલે પણ તયાં નિોતરી. એના 
પોતાના કમપાઉનડમાં જ િોટલે લા પાલમા િતરી. એના લાંબા આગલા વરંડામાં, િાથના 
બનાવેલા, ગેરૂઆ રંગના ટાઈલસ જડલેા િતા. લાંબા ગળાવાળરી મોટરી કોઠરીઓ અને મોટા 
ઘડા સુશોભન માટ ેવરંડામાં મૂકેલા િતા. સામે જૂનું એક વૃક્ષ િતું. સપટિ રરીતે જ, બિુ 
સુંદર અને સુરનચપૂવ્વક તૈયાર થયેલરી એ િોટલે િતરી. તયાં પાંચ-છ રૂમ િોય એવું લાગયું. 
એના મૅનેજર કે માનલક પાછળ થઈ રિેલા બાંધકામમાં વયસત િતા. પહરચાહરકાએ મને 
રૂમ કાઢરી આપયો. ભાવ થોડો ઓછો પણ કરરી શકાયો. રૂમ સરસ િતો પણ બાથરૂમમાં 
ઠડંુ ંજ પાણરી આવે. ગરમ પાણરી કાલે મળશે, એમ માનરી ધૂળ અને ગરમરીથરી બગડલેા 



વાળ ધોવાનું ટાળ્ા કયુું િતું. પણ વધારે મુલતવરી રખાય તેમ નિોતું. ઠડંા પાણરીથરી 
ઉતાવળે વાળ ધોઈને સૂકવવા માટ ેઆછા આછા તડકામાં ફયા્વ કયુું!

ગામમાં ટટ્રાહફક જવેું કશું િતું જ નિીં. હદવસે બે કે ત્રણ વાર બસ આવે તે જ. છતાં 
એના પાછલા શાંત રસતાઓ ઉપર આખો હદવસ ચાલતરી રિરી. લાકડા પર કરાતા મરીના 
જવેા રંગોના કામ માટ ેલા પાલમા ગામ જાણરીતું િતું, તેથરી મારે ખાસ તયાં જવું િતું. વળરી, 
એ નરીકળ્ું પણ િોનદુરાસનરી સરિદને રસતે, એટલે તયાં રોકાઈ જવાનું જ રાખયું. એનરી 
સંપૂણ્વ શાંનત તથા સવાભાનવક નનસપંદતા, ખૂબ હદ્ય લાગયાં. બે સારરી, ચોખખરી રૅસટૉરાં 
િતરી. એમાંનરી એકમાં બેસરી કૉફરી પરીધરી. પેલા કાષ્ઠકામનરી ચરીજો વેચતરી, ચાર-પાંચ દુકાનો 
િતરી. એમાં ફરરી એકમાંથરી ચારેક નાનરી ડબબરીઓ ખરરીદરી. સામાન જ એવો નાનો િતો 
કે મોટરી કોઈ વસતુ ખરરીદાય જ નિીં. પણ જયાં વસતુ બનતરી િોય તયાં જઈ એને બનતરી 
જોવાનો, ખરરીદવાનો મને બિુ રોમાંચ િતો ને તે નસદ થયો.

ગામનરી કેટલરીક દરીવાલો પર એ કાષ્ઠકામ પર જોવા મળતરી લાક્ષનણક આકૃનતઓ 
ચરીતરેલરી િતરી : એક ઘર, એક કૂકડો, એક ફૂલ કે ઝાડ, એકાદ બાળક — એવું બધું. 
ગામના એકના એક દેવળનરી સફેદ આગલરી દરીવાલ પર કાળરી જાડરી રેખાઓથરી કરેલાં 
નચત્ર િતાં. કબૂતર શાંનતનું પ્તરીક િતું. એનરી નરીચે િારબદ ઘરો અને બરીજી તરફ એક 
સ્તરી અને પુરષ ચરીતયાું િતાં. સાડા ચાર વાગયે એનાં દ્ાર ખૂલયાં ને માથાને સપૅનનશ પ્થા 
પ્માણે ફરીતના સુંદર કટકાથરી ઢાંકરીને ઘણરી સ્તરીઓ આવવા માંડરી.

થોડરી વાર રાિ જોયા પછરી ઓચેતેપેકે જતરી બસ આવરી. િોનદુરાસના એ ગામેથરી 
મને દેશમાં આગળ જવા માટનેરી બસો મળવાનરી િતરી. િાઈ વે પર ચડયા પછરી એક જ 
નમનનટમાં પહરસર બદલાઈ ગયેલો. જાણે કોઈ અગમય રરીતે કુદરતને પોતાને જ ખબર 
પડરી જતરી કે િવે એ કોઈ બરીજા દેશ સાથે સંયુકત િતરી. બધું વધારે સુંદર દેખાતું િતું. 
દૃશયોમાં વધારે તાજપ િતરી — કદાચ લરીલોતરરીને કારણે. અનત દૂર રિેલાં નગહરશૃંગો 
ઉન્નત િતાં — ૨૫૦૦ નમટર કે વધારે. પાસે રિેલરી નગહરમાળા આકાશને ભરરી દેતરી 
િતરી. માગ્વ પાકો ચણેલો િોઈ ધૂળ પર દાબ રિેલો િતો. બંને બાજુનાં ઝાડ ધૂળથરી સફેદ 
થયેલાં નિોતાં. પછરી તો ધરતરીનો રંગ પણ બદલાયેલો. ઢરીલરી ને સફેદ નિીં રિેતાં માટરી 
સખત ને લાલ બનરી િતરી. રસતે કોઈ ગામડાં આવયાં નિીં. જયારે પણ એકાદ વસાિત 
આવરી તયારે એમાં ઇંટથરી ચણેલાં, સુઘડ રંગેલાં નાનાં કમપાઉનડવાળાં ઘર િતાં.

મારરી બસ ઓચેતેપેકેના ચાર રસતે િજી ઊભરી રિે તે પિેલાં એક છોકરો દોડતો 



આવયો,મારા સામાનનો કબજો ઉપરથરી લઈ લરીધો ને અદૃશય થઈ ગયો. િંુ નરીચે ઊતરરી 
તયારે એ કયાંયે દેખાતો નિોતો. તયાં ઊભેલા બરીજા પુરષોએ એ જ ેતરફ ગયો િશે તયાં 
આંગળરી ચીંધરી. સાનતા રોસા જતરી બસ ઉપર એ સામાન ગોઠવરી રહો િતો. એ બધાને 
ખબર કે મારે તયાં જ જવું િતું?

બે કલાકનો રસતો િતો. સથાનનક લોકો થોડા અંતર માટ ેઆવતા ને ઊતરતા ગયા. 
ખાવાનું વેચનારા પણ આવયા પરંતુ એલ સાલવાદોર જટેલા નિીં. મારે માટ ેતો દૃશયાવનલ 
પ્સન્નકર િતરી. ઘણરી વધારે સુંદર. એ જ ભૂનમભાગ, એ જ પવ્વતજૂથ ને છતાં નભન્ન. 
એક દેશથરી બરીજો દેશ આમ તરત જુદો કઈ રરીતે પડરી જતો િશે?

પછરી બસ ૧૫.. નમ. ઊંચા ઘાટ પર જવા માંડરી. િવામાં એવરી સરસ ઠડંક થઈ ગઈ. 
મધય અમેહરકામાં તયાં સુધરી ગાળેલાં ત્રણ અઠવાહડયામાં એ પિેલરી જ વાર િાઈ વે તદ્દન 
સારરી નસથનતમાં તથા એકદમ સરસ પાકો ચણેલો િતો. બસમાં સંગરીત તો વાગતું જ િતું. 
આમ તો મોટથેરી જ, પણ બિુ જ મોટથેરી નિીં! કયારેક અમે ઊંચાં મેદાનો પર િતાં. 
એમાં શાકભાજી વાવેલાં રિેતાં. કયારેક અમે સળંગ ટકેરરીઓમાંથરી જતાં. એ બિુ સરસ 
લાગતું. રસતો એક ટકેરરી પરથરી બરીજી ટકેરરી પર જતો — ઊંચો ચઢતો, નરીચે ઊતરતો, 
આસપાસ વળતો. દૂરથરી એ મને કેટલરીક ટકેરરીઓ પર અમળાતો દેખાતો ને થોડરી ક્ષણોમાં 
અમે જ તયાં સફર કરવા માંડતાં. પાછળ રિરી ગયેલો રસતો કયારેય ના દેખાતો. જ ેછૂટરી 
ગયું તેને નજરથરી પણ શા માટ ેપકડરી રાખવું? એવો કાંઈ પ્કૃનતનો નનયમ િશે? વળરી 
ભૂનમઅંશ બદલાયો અને ઘણા સમય માટ ેબસ શંકુરિુમના વનમાંથરી પસાર થઈ. સવ્વત્ર એ 
જ વૃક્ષો -- ચરીડ, દેવદાર, સર. જનેે “આલપાઈન સરીનરરી” — ઊંચા શરીતપ્દેશનો દૃશયપટ 
કિે છ ેતે. ખરેખર, કયારેક મને યુરોપનાં સથાનોનરી યાદ આવરી જતરી િતરી — ઘરો જુદાં 
િતાં છતાં.

સાનતા રોસા આવતાં ફરરી એક વાર, આગળ જતરી બસોમાં મારો સામાન કોઈએ 
દોડરીને ચઢાવરી દરીધો. એ ‘કોપાન દ રઈનાસ” — ખંડરેો પાસેનું કોપાન ગામ એ હદવસનું 
મારં અંનતમ ધયેય િતું. ડટ્રાઈવરે કહું કે બસ સરીધરી જ જવાનરી િતરી ને બદલવરી નિીં પડ.ે 
પણ એણે એમ ના કહું કે લા એનત્રાદા આગળ એક કલાક બસ ઊભરી રિેશે. બધા પૈસા 
આપરી દરીધા ના િોત તો રાિ જોયા વગર, બરીજી બસ લઈને િંુ જતરી રિરી શકરી િોત. 
મારગનો છલેો હિસસો સતત ચઢ-ઉતરને લરીધે બિુ ધરીમો પસાર થયો.

આખો હદવસ મોટરી િૅટ પિેરેલા પુરષોને િંુ જોતરી રિેલરી. એલ સાલવાદોરના 



અમુક ભાગમાં અને િોનદુરાસમાં, કોઈ એક સમૂિના પુરષો યુરોપરી અશ્વપ્દેશોનરી લાગે 
એવરી નૅતરનરી િૅટ પિેરતા જોયેલા. સદરીઓથરી અપનાવેલરી એ સપૅનનશ પ્થા િતરી. બરીજા 
કોઈ જાનત-સમૂિના પુરષો િાથમાં મોટરી તલવાર રાખતા િતા. મોટ ેભાગે એ ફૂમતાં 
બાંધેલરી, ચામડાનરી લાંબરી મયાનમાં રિેતરી. કેટલાંક પર ખભે લટકાવવાનરી દોરરી પણ 
રિેતરી. પ્નતષ્ઠાનું પ્તરીક િોય એમ મને લાગયું. જો કોઈ પુરષ મયાન વગરનરી તલવાર 
લઈને બસમાં ચડતો, તો એ ખુલા તરીક્ણ િનથયારને આગળ, ડટ્રાઈવર પાસે મૂકરી દેતો. 
બસમાં કોઈને બરીક લાગે કે વાગરી ના જાય એ જ ઉદ્દશે.

િોનદુરાસના પિેલા અડધા હદવસમાં મેં ત્રણ બસ લરીધેલરી. એમાં પણ કેટલો 
તફાવત! ચોખખરી, ચાલે સારરી, કાળો ધુમાડો ઘણો ઓછો, િૉન્વ નિીં મારવાનાં વગેરે. 
છલેે રસતાનરી એટલરી નજીક લરીલાં, ગાઢ છોડ ને ઝાડ ઊગેલાં કે જાણે રસતો કોઈ 
બાગમાં થઈને જતો ના િોય. એ પછરી વળરી બંને બાજુ મોટાં ખેતર આવરી ગયાં. નવાં 
ઊગવા રોપેલાં શાકભાજીનો તાજો પોપટરી રંગ એમાં લિેરાતો િતો. છલેા થોડા હક.મરી. 
સમારકામમાં િતા, પણ તયાં સુધરીમાં તો ખયાલ આવરી ગયો િતો કે પિોંચવામાં વાર નથરી. 
નવ કલાકથરી ચાલરી રિેલરી મુસાફરરી પૂરરી થવામાં િતરી.

કોપાઈ દ રઈનાસ જાણે એક નવશાળ ખુલરી જગયામાં વસયું િતું. નજીકમાં ખાસ 
ટકેરરીઓ નિોતરી. બસ ગામમાં દાખલ થઈ કે એક છોકરો બસમાં ચડરી ગયો. બસમાં 
મારા નસવાય કોઈ તયાં સુધરીમાં રહું જ નિોતું. મારરી સામે જોઈને ઉતાવળે એ કોઈ 
િોટલેનું નામ ને રૂમના દર બોલરી ગયો. પછરી એનરી સાથે જઈને મેં રૂમ જોયો. એક ઘરના 
કમપાઉનડમાં ચાર-પાંચ રૂમ ઉપર-નરીચે બાંધયા િતા. અગતયના, ઐનતિાનસક ખંડરેો જોવા 
નવદેશરીઓ તયાં ખૂબ આવે, એટલે ગામના ઘણાં રિેવાસરીઓ રૂમો ભાડ ેઆપવાના ધંધામાં 
પડરી ગયેલાં જોયાં. બે-ત્રણ સારરી િોટલેો પણ તયાં િતરી જ, પણ મને તો એ નાનો, સાદો 
રૂમ ચાલે તેમ િતો.

નાનું જ ગામ િતું. બાવરીસેક િજારનું. મને ગમરી ગયું. નાના નગરચૉકનરી આસપાસ 
થોડરી દુકાનો િતરી, સાદું એક દેવળ િતું. રાત પડતાં અમુક ગલરીઓ સાવ અંધારરી થઈ 
ગઈ પણ ચૉકમાં સારો એવો પ્કાશ િતો. ઠડંક પણ સરસ થઈ અને નિીં વાિનો કે નિીં 
એનો અવાજ. એ અનુભવ જ ઘણો આવકાય્વ િતો!

J



ઍમૅઝોન

અિો, અનુપમા સ્તોતસવતરી, શબદાતરીત શૈવનલનરી. નવસમયકારરીન, નનમનગા. 
મિાનતમિાનસંધુ. અનતનવસતૃતા સહરત ઍમૅઝૉન. ઍમૅઝૉન.

સાડા છ િજાર માઈલ લાંબરી આ મિાનદરી દુનનયાનું પાંચમા ભાગનું પાણરી વિન કરે 
છ.ે દનક્ષણ પેરના માઉનટ િુવાગ્ામાંથરી નાનકડા ઝરણા તરરીકે એ નરીકળે છ ેને અપુહરમાક 
નામનરી નદરીના દેિમાં પ્વેશરી, માઈલે માઈલે વધતરી જતરી, ત્રણ નામ બદલરીને છલેે 
ઍમૅઝૉન નામ ધારણ કરે છ.ે ને તયાં સુધરીમાં એનું સવરૂપ અપરાનજત, અજયે, ભયવાિરી, 
જીવનદાયરી બનરી ગયું િોય છ.ે િજારથરી વધારે નદરીઓના જળાપ્વણથરી એને પોતાનું 
અનદ્તરીયતવ પ્ાપ્ થયું છ.ે આવરી મળતરી આ નદરીઓમાં કેટલરીક નાનરી છ,ે અહકંનચતકર 
છ;ે પણ કેટલરીયે દોઢ િજાર માઈલ લાંબરી પણ છ ે— પાંદડાં પરનરી નસો જવેરી. ફેલાઈ 
પડલેરી આ વાહરવાહિનરીઓના જ ેનવસતારને ‘ઍમૅઝૉનનયા’ કિે છ ેતે નવ દેશોના ભાગમાં 
વિેંચાયેલો છ.ે કયાંક કયાંક એ ૧૧ હકલોમરીટર પિોળરી છ.ે જયાં એ ઍટલાનનટકને જઈને 
મળે છ ે તયાં એ ૩૦૦ માઈલ પિોળરી છ,ે નસવતઝરલૅનડના પહરમાણનો એક ‘મારાિો’ 
નામનો દ્રીપ એનરી વચમાં બનેલો છ.ે બાકરી, એ િજી એના પ્વાિ બદલયા કરે છ ે— 
ટાપુઓને ડબૂાડતરી, જગંલોને ગૂંગળાવતરી, હકનારા પરનરી વસતરીનો સંિાર કરતરી.

દુનનયાનરી કોઈ નદરીમાં િોય તેથરી વધારે જાતનરી માછલરીઓ ઍમૅઝૉનમાં છ.ે મરીઠા 
પાણરીનરી નનદયોષ ડૉનલફનથરી માંડરીને, પાંચ નમનનટમાં િાડકાં સુધરી પિોંચરી જઈને જાન લઈ 
લેતરી, દેખાવે નાનકડરી, સવભાવે ક્રરૂ ભયાનક નપરાનિા. એના પરનાં વષા્વમૂલક વન નવશ્વમાં 
સૌથરી મોટાં છ ેઅને આ ગ્િ પરનાં બધાં જગંલોનો ત્રરીજો ભાગ છ.ે એનરી અંદરનરી વનય-
પ્ાણરી-પંખરી-નજદંગરીનરી તો શરી વાત કરવરી! કરોનળયા એવા મોટા થાય છ ેકે પંખરીઓને 
ખાય છ,ે પતંનગયાંનરી પાંખો સાત ઇંચ પિોળરી િોઈ શકે છ;ે દુનનયામાંનાં પંખરીનરી અડધરી 
જાત ઍમૅઝૉનનયામાંથરી મળે છ ેને િજી તયાંનરી અડધરી જ જાતોનરી નોંધણરી થઈ છ.ે

પૃથવરી પરનું સૌથરી ગોનપત સથાન તે ઍમૅઝૉનનયા. એનાં કેટલાયે જગંલો નકશા 
પર પણ નથરી. કેટલાંયે ઝેરરી અને જીવલેણ જતંુઓનરી હકંવદંતરીઓ તયાંથરી શરૂ થાય છ.ે 
એનરી ગાઢ ખૂણાઓમાં રિેતરી કેટલરીયે આહદજાનતઓ િજી પંખરીઓ, વાંદરાંનો નશકાર કરે 
છ,ે ધનુષયબાણથરી માછલરી પકડ ેછ.ે ને િજી કેટલરીયે જાનતઓ તો શોધાઈ પણ નથરી કે 
આધુનનક માણસનરી આંખે દેખાઈ પણ નથરી. એનાં વષા્વવનો ખૂબ ગરીચ, લરીલાં ને ઘેઘૂર 



લાગે છ ેપણ િજારો વષયોનાં વરસાદથરી ધોવાઈને માટરી નન:સત્વ બનરી ગઈ છ.ે વૃક્ષો 
પોતાનાં કોિવાતાં પાંદડાંમાંથરી પુનજી્વવન મેળવતાં રિે છ.ે

નલઝરી િેસેલ નામનરી એક યુરોનપયન પત્રકાહરકાએ ૧૮૯૬માં ઍમૅઝૉન નદરી પર 
ચાર િજાર માઈલોનો પ્વાસ ખેડલેો. સાિસ તો એ કિેવાય. દૃઢસંકલપ તો એ થયો. આવું 
કશું તો આપણે કરવાનાં જ નિીં.

ઇકરીતોસનરી એ પિેલરી સવારે નરીચે આવરીને એ નદરી જોઈ, ઍમૅઝૉન. શું ધારેલું એને 
નવષે? શું કલપના િતરી? િતો રોમાંચ, એનરી ગુરતા પ્તયે અિોભાવ. અિીં એનો પ્વાિ 
માઈલથરી પણ વધારે પિોળો છ.ે પાણરી ડિોળું છ.ે એ કાંઈ કમનરીય કે સુંદર નથરી. એ 
નવસમયકર, આદરોતપાદક, મંત્રમુગધકર છ.ે

આ નદરીનરી મારે સિેલ લેવરી િતરી. િંુ હકનારે ગઈ. લાકડાનાં સાંકડાં પગનથયાં મંચનરી 
જમે બાંધેલાં િતાં, જ ેપાણરી સુધરી જતાં િતાં. બે અમેહરકન દંપતરી પણ આ જ િોડરીમાં 
આવવાનાં િતાં. લગભગ તરત જ એમણે મારરી સાથે વાત કરરી. એ ચારે ‘જિેોવના 
સાક્ષરી’ કિેવાતા ધમ્વપંથરી િતાં. લાંબા સમય સુધરી નપતા અને બાળકો, ભગવાનના રાજય, 
પ્ભુનરી સરકારનરી વાતો કયા્વ કરરી; એને લગતરી એક પુનસતકા પણ મને આપરી. માથું 
િલાવરીને નમ્ ભાવે સાંભળ્ા કયા્વ નસવાય મારરી પાસે બરીજો ઉપાય નિોતો.

અમે ઍમૅઝૉનના પ્વાિનરી વચમાં િતાં. પ્વાિ લાંબા એક ટાપુને લરીધે વિેંચાઈ 
જતો િતો ને છતાં કેટલો પિોળો િતો! લયુનસએ મને કહા કરેલું કે આ વરસાદનો સમય 
િતો તેથરી મને કદાચ નડશે અને વરસાદ િશે તો નવમાન ઊતરશે પણ નિીં. મનમાં આવું 
થયાનો ભય િતો ને તે અસથાને થયો. વાદળ ઘેરાતાં રહાં પણ વરસયાં નિીં. વચચે વચચે 
સરસ સૂય્વ નરીકળતો રહો.

વષા્વઋતુ િોવાથરી નદરીમાં પાણરી ખૂબ ચડલેું િતું. ઉનાળામાં પાણરી ઉતરરી જાય છ,ે 
તયારે હકનારે રેતરી િોય છ.ે દહરયાહકનારાનરી જમે જ આ નદરીહકનારે પણ લોકો ફરવા, 
સૂય્વને માણવા, નિાવા આવે છ.ે છ-સાત મરીટર પાણરી ભરવરસાદે ચડરી જતું િોય છ.ે એ 
જોવા મળ્ું તે વધારે સારં થયું. ભયા્વ દહરયાનરી જમે વિેતરી એને જોવા તો આવરી િતરી.



એના અસંખય ફાંટાઓ પર િોડરી અતયારે જઈ શકતરી િતરી, અતયારે એમાં ત્રણ 
મરીટર પાણરી િતું. ઉનાળામાં તો સાવ સુકાઈ જાય ને છોડ-વૃક્ષો પાણરીમાં ગળાડબૂ િતાં. 
ગરીચ ઉગેલરી વેલરીઓનરી વચમાંથરી નાવ નન:શબદ સરકરી રિરી. લાકડામાં ખાડો પાડરીને 
બનાવેલાં નાનાં િોડકાં (Canoe) તો જળમાગ્વ ના દેખાય તયાંથરી પણ જાય. નરરી આંખે 
વનસપનત ને જમરીન લાગે ને તયાં તો આવું એકાદ િોડકંુ આવતું નજરે પડ.ે

બરીજી એક નાનકડરી િોડરીમાં અમે જગંલનરી અંદર અંદર સુધરી ગયાં. ઝાડનાં થડ 
અને ડાળરીઓ પર ઊધઈ કે કરીડરીઓનાં મોટાં દર આવતાં િતાં. પાણરી ગાઢ અને કથથઈ 
િતું, વનસપનત ગાઢ અને લરીલરી. કયારેક પંખરી ટિૂકરી ઊઠતાં — પિેલાં ના સાંભળ્ો િોય 
તેવો ઘૂંટાતો સાદ. ઘાસ અને વૃક્ષ ખૂબ ઊંચા િતાં અને મજબૂત. આ શનકતમાન સહરત 
સાથે બચરી રિેવું િોય તો એવાં થવું જ પડ ેને! કેટલાંક ઝાડનાં થડ ઊંચાં, સુંવાળાં, સફેદ 
િતાં ને છકે ટોચ પર િતાં ડાલરી-પાંદડાં. સાવ ગંદું, કાદનવયું લાગતું પાણરી ને એમાં કયાંક 
છોકરાં આનંદથરી નિાતાં દેખાતાં.

અમે યાહ્વા (Yagua) આહદજાનતના ઇનનડયન લોકોનરી વસાિત જોવા જતાં િતાં. 
છકે હકનારે િોડરી જઈ ના શકરી. અમારે બૂટ-ચંપલ કાઢરી લપસણા, ચરીકણા, કાળા કાદવમાં 
ચાલરીને એમના સુધરી જવું પડયું. દરેક સ્તરી અને પુરષે શણના રેસાઓમાંથરી બનાવેલાં 
‘આભૂષણ’ િાથ અને પગ પર બાંધયાં િતાં અને એનાં જ સકટ્વ અને ગળામાં ઝાડ ુજવેા 
‘િાર’ પિેયા્વ િતા. દરેકનું શરરીર પાતળું અને પેટ ફૂલેલું િતું. ખોરાકનરી સત્વિરીનતાને 
લરીધે આમ િશે. સ્તરીઓ લાગતરી િતરી નાનરી પણ ચિેરા ઉપર બિુ જ અકાળ ઉંમર 
દેખાતરી િતરી. પુરષોનાં મોઢાં પર વધારે નૂર િતું. થોડાં બાળકો આસપાસ ફરતાં િતાં. 
એ લોકો સપૅનનશ નિીં પણ કોઈ બરીજી જ બોલરી બોલતાં િતાં. એક પુરષ એમનો મુખરી 
િતો. એણે માથા પર પણ શણમાંથરી બનાવેલું ‘નશરસ્તાણ’ પિેયુું િતું.

દરેકના મોઢા પર લાલ મોટાં મરચાંમાંથરી બનાવેલો લેપ લગાડલેો િતો. સવાગત 
કરવા માટ ેએમણે અમારા ગાલ, નાક અને િડપચરી પર પણ આ લેપ લગાડયો. અમે તો 
લાલ મોઢાંવાળાં લાગતાં િોઈશું!

મને ડર િતો એવરી ગરમરી ન િતરી. નદરીના પ્વાિમાં ખંજન િતાં, વેગ િતો. સાંજ ે
સૂય્વ કાળાં વાદળ પાછળ ગયો, ચંરિ ઊગતો િતો. અમારરી મોટરી નૌકા એનનજન બગડરી 
જતાં અધવચચે અટકરી ગઈ. તણાઈને, તૂટરીને આવતા લઘુ ભૂનમખંડો સાથે અથડાઈને 
નૌકા ફસાઈ ગઈ. પવન થોડો વધયો ને ભય પણ. રેહડયો પણ નિોતો ચાલતો, તેથરી 



કલાક સુધરી કાંઈ જ ન થયું. નદરી અિીં બે-અઢરી હકલોમરીટર પિોળરી અને પચાસ મરીટર 
ઊંડરી િતરી. પછરી એક િોડરી થોડ ેદૂરથરી જતરી દેખાઈ, એને બૂમો પાડરીને રોકરી, સમજાવરી-
મનાવરીને અમને હકનારે લઈ જવા તૈયાર કરરી ને અંતે પાર ઊતયાું.

J
બ્ાજઝલ

હરઓ દ જનેરો શિેર પોતાનરી વચચે આવેલા પવ્વતોને લરીધે ઉત્તર અને દનક્ષણ 
ભાગોમાં કપાઈ ગયેલું છ.ે આ શિેરમાં પૂવ્વ અને પનશ્ચમ હદશાનરી કોઈ વાત જ નથરી કરતું. 
કારણ કે પૂવ્વ તરફ દહરયો આવે અને પનશ્ચમ તરફ જતાં પિાડ. શિેર પંદર માઈલ લાંબરી 
પટ્ટરી પર આવેલું છ,ે કયાંક એનરી પિોળાઈ વધારેમાં વધારે દસ માઈલ છ ેતો કયાંક બે જ 
માઈલ. ઉત્તરના નવભાગમાં નસત્તેર ટકા વસતરી રિે છ ેને એ વધારે સારો, વધારે ફૅશનેબલ 
નવભાગ છ ેને છતાં વક્રતા એવરી છ ેકે દનક્ષણ તરફ જ વધારે ઝૂંપડપટ્ટરી પણ છ.ે

બ્ાનઝલનાં નવરોધો અને વક્રતાઓ ભૌગોનલક, સામાનજક તેમ જ આનથ્વક સતરો 
પરનાં છ.ે ફૅશનેબલ િોટલેો અને નનવાસોનરી નજીકમાં ઝૂંપડપટ્ટરી; સફેદ, કાળા, કથથઈ, 
પરીળાં લોકો; મધયમવગ્વ વધતો જતો િોવા છતાં અતયંત શ્રીમંત અને અતયાનધક દહરરિ 
પ્જા. બ્ાનઝલમાં ઝૂંપડપટ્ટરીને ‘ફાવેલા’ (ચષ્Xજ્ઞષ્Xન કિે છ.ે હરઓના ‘ફાવેલા’ દૂરથરી 
પિાડોના ઢોળાવો પર દેખાય. લાકડાંનાં કૉટજે જાણે આરામદાયક ગ્રીષમનનવાસો િોય 
તેવાં લાગે. પાસેથરી દેખાય કિોવાઈ ગયેલું લાકડુ,ં એક પર એક બાંધેલરી ઝૂંપડરીઓ, 
ગંદકરી, વાસ, પાણરીના એકાદ નળ પાસેનરી ભરીડ, નાગાં રખડતાં છોકરાં, કામ વગરનાં 
સ્તરી-પુરષો — નૈરાશય અને નનધ્વનતાનરી આ બધરી નનશાનરીઓ.

૧૯૨૦થરી ૧૯૪૦ બ્ાનઝલનાં બધાં શિેરોમાં ‘ફાવેલા’નરી સંખયા ખૂબ વધરી ગઈ. 
કામનરી આશાએ આવેલા અભણ, અનશનક્ષત લોકો જાય કયાં, રિે કયાં? હરઓના બે 
સૌથરી મોટા ‘ફાવેલા’ માગ્વદશ્વકો મુસાફરોને ચીંધરી બતાવે છ.ે ‘નવહદગાલ’માં બે લાખ ને 
‘રોનસનયા’માં લગભગ ત્રણ લાખનરી ઊભરાતરી, બણબણતરી જનસંખયા િોવાનું મનાય છ.ે 
અિીં રિેનારાં નાનપણથરી જ કઠોર, ક્રરૂ, નનદ્વય, નનલ્વજ્જ, સમથ્વ, અમાનુષરી ગુંડા અને 
ગુનેગાર બનરી જાય છ.ે



ઘર વગરના પુરષો જાિેર રસતા પર, આલરીશાન મકાનોનરી નજીકનરી બેંચો પર 
સૂતેલા દેખાય છ.ે કાપોકબાના પરનરી રેસટૉરાં પાસે નભખારરીઓ િોય છ.ે બ્ાનઝલના કોઈ 
પણ શિેરમાં રાત-હદવસ તમારે તમારરી વસતુ-સંપનત્તઓનરી કાળજી રાખવાનરી િોય છ.ે 
આ હકશોર અપરાધરીઓ સમૂિ િુમલામાં કુશળ િોય છ.ે અરે, એકલદોકલ પણ આવરીને 
ખરીસું કાતરરી જાય કે ખભાથેલરી, કૅમેરા, ઘરેણું ખેંચરી જાય. િંુ કાફેમાં ખાવા બેસું ને એક 
િાથ અને એક આંખ કૅમેરાબૅગ પર રાખું. એમાં ફકત કૅમેરા જ નિીં પણ પાસપોટ્વ, પૈસા 
હટહકટો બધું જ િોય. ફલૅટ પર મૂકરીને આવવાનરી હિંમત પણ કેટલરીક વાર કરેલરી પણ તે 
પણ ખોટુ ંજ. નવમાનમથકે જ પ્વાસખાતુ ચેતવરી દે કે કામનાં કાગળ ખૂબ સાચવવાં ને 
ખોવાય કે તરત પોલરીસમાં ખબર કરવરી.

એક બપોરે હરઓના ઇપાનેમા હકનારા પર િંુ ગઈ. દહરયા પરનરી રેતરીનો પટ બિુ 
સાંકડો છ.ે આ હકનારો પણ બિુ જ લોકનપ્ય છ ેપણ કોપાકબાના જવેો સરસ નથરી. ભરીડ 
ખૂબ જ િતરી. મેં તો પૂરાં કપડાં પિેરેલાં. બરીજાં િજારો લોકો ખુલા શરરીરે — લગભગ 
નગ્નાવસથામાં — સૂય્વનસકત થઈ રહાં િતાં તેથરી િંુ રેતરી પર ગઈ જ નિીં. બરીજા કેટલાક 
લોકોનરી જમે ફૂટપાથ પર ચાલતરી રિરી. એક બાફેલો મકાઈ ખરરીદ્યો ને ઊભરી ઊભરી 
ખાતરી રિરી — કૈંક બેધયાનપણે સમુરિ તરફ જોતાં જોતાં. અચાનક એક ‘મુલાટા’ છોકરો, 
પોટુ્વગરીઝ અને આહફ્કન નમનશ્ત વયનકતને ‘મુલાટા’ કિે છ ે — ઘેરાં ગુલાબરી કપડાં 
પિેરેલાં, આંખો કઠોર, િાથમાં જોર — એ આવયો ને મારા ગળામાં પાચળરી ચેન પર 
લટકતું પેનડનટ બળથરી ને ઝડપથરી ખેંચયું. ચમકરીને મારાથરી નાનરી ચરીસ પડાઈ ગઈ. કદાચ 
કોઈએ કાંઈ જોયું નિરી, કાંઈ સાંભળ્ું નિીં. લોકો તો અગનણત િતાં. એક પલકમાં બધું 
બનરી ગયું.

એક વાર સપેઇનથરી આ પેનડનટ અને સરખરી બુટ્ટરીઓ ખરરીદેલરી. હકંમતે કાંઈ જ ન 
િતરી પણ સોનાનરી લાગે ખરરી કારણ કે તોનલડોનરી લાક્ષનણક સોનેરરી કામ િતું ને એને માટ ે
મને કશરી ભાવનાનવવશતા પણ ન િતરી, તેથરી તે ચોરાયાનું દુ:ખ થાય તેમ ન િતું. પણ 
બરીજી નમનનટ ેજોયું તો ગળામાં ચેન તો રિરી જ ગઈ િતરી, પેલા મુખ્વ છોકરાના િાથમાં 
પેનડનટ જ આવયું કે જ ેએણે નનરાશ થઈને ફેંકરી પણ દરીધું િશે.

સિેજ ેઅસવસથ થયા વગર િંુ એ જ અરિુત ગનતએ આગળ ચાલવા માંડરી. સરસ 
વૃક્ષોવાળરી ફૂટપાથ િતરી તયાં. સરસ અસલ વાતાવરણ િતું. સામેથરી એ જ છોકરાને 
આવતો જોયો. એનાં કપડાંના રંગથરી ઓળખયો. એને એમ કે ફરરી એ મને જોશે જ 
નિીં. તેથરી મને જોઈને, ઓળખરીને એ ગભરાયો. મેં એનરી સામે જોઈ િાથ ઊંચો કયયો 



ને અંગૂઠો િલાવરી હડક્કો બનાવયો. ચાટ એ પડયો િતો. િવે િસવાનો વારો મારો િતો. 
એનરી બિાદુરરી નનષફળ ગઈ. થોડુ ંકૈંક ગુમાવયું છતાં એક પ્વાસરીએ હરઓના, બ્ાનઝલના 
ગુનાખોરો પર નાનો અમસતો નવજય તો મેળવયો જ િતો!

હરઓ દ જનેરોમાં તેવરીસ સાગરહકનારા છ.ે બધા જ જાિેર છ.ે બધા જ પ્જાજનોને 
કયાંય પણ જવાનરી છૂટ. દૂર બંધાયેલરી નવરી આધુનનક િોટલેોમાંનરી કેટલરીકના પોતાના 
નાના તટ છ,ે તયાં જનતા ના જઈ શકે. ઘણા તટ પર નશલાઓ અને પાષાણો છ,ે મોજાં 
તેમના પર વરીય્વ સાથે અફળાય છ.ે ઊંચે ઊછળે છ ેફરીણસરીકરો અને િવામાં ભળતો રિે 
છ ેઘુઘવાટ. મોટા ભાગના તટ પર સુંવાળરી રેણુ છ.ે તયાં પણ મોજાં તો વરીય્વવાન જ િોય 
છ,ે પણ હરઓના સાગરતરીર પર જનારામાંથરી પાણરીમાં જનારાં ખૂબ જ ઓછાં િોય છ,ે 
બધાં જાય છ ેસૂય્વને ઝરીલવા, રેતરીમાં સૂવા. સાગર છ,ે સૂય્વ છ,ે આવરી ખુલરી જગયા છ,ે 
તો શું કામ આ જ પહરસરમાં સમય ના ગાળવો?

આવા સાગરહકનારા, આ વાતાવરણ, આ માિોલ કયાંયે નથરી જોયા. સવારથરી મોડરી 
રાત સુધરી આ બધાંનું સાનન્નધય પ્જા માણયા કરે. સૂય્વ કૂણો િોય તયારે સવાસથય માટ ે
ચાલનારાં, દોડનારાં શરૂ થઈ જાય. નવેક વાગયામાં ઉનાળાનો ભાસકર તેજ ેતપતો િોય 
ને હરઓનાં નાગહરક દુનનયામાંનાં કાય્વક્રમો, ફરજો, પ્વૃનત્તઓ ભૂલરી જાય. શનન-રનવ તો 
અસંખય લોકો િોય જ, પણ રોજરેોજ પણ ઘણરી જ ભરીડ. એમ થાય, કોઈ કામધંધો-
નોકરરી કરે છ ે કે નિીં! મોટ ે ભાગે યુવાન અંગોપાંગ અને મનોવૃનત્તવાળા જીવો તયાં 
દેખાય — ટિેલતા, ચાલતા, દોડતા, બેઠલેા, વાતો કરતા, ખાતા-પરીતા, સાઈકલ ચલાવતા, 
કસરત કરતા, વૉનલબૉલ રમતા, પતંગ ઉડાડતા, દૂરના પાષાણ પર ઊભા રિરીને માછલરી 
પકડતા. રેતરી પર બેસવા-સૂવાના ટવુાલ, આરામખુરશરી ને સિેજ છાંયડા માટનેરી છત્રરી તયાં 
ભાડ ેમળે. ખાવાપરીવાનું પણ મળે. લરીલાં નાનળયેરનું પાણરી તો મેં પણ પરીધું.

ફૂટપાથને અડરીને રેતરીમાં ઊગેલરી થોડરી નાનળયેરરી િતરી. એના આછા છાંયડામાં 
બેસવાનો િંુ પ્યતન કરતરી, નિીં તો દસ વાગયામાં જ માથું દુ:ખવા આવે. બપોર પડ ેને 
ભરીડ ઘટ.ે સાંજ ેકુટુબંો, પ્ેમરીઓ, છોકરરીઓનાં વૃંદ, છોકરાઓનરી ટોળકરી ફરવા નરીકળે. 
ભૂરા આકાશમાં િલકા ગુલાબરી રંગના નલસોટા પડ,ે પાણરી રજતનરીલ થઈ જાય.

સાગરતટ અને મકાનોનરી િારનરી વચચે પિોળા પિોળા ત્રણ ચરણમાગયો છ ેઅને 
બંને હદશામાં જતા એકમાગગી રસતા. આ ચરણમાગયો પર આખો હદવસ જાતજાતનરી 
ચરીજવસતુઓ વેચાય. કપડાં, િૅટ, તરવાના પોશાક. સાંજ પડ ેએટલે જાણે િસતકળામેળો 



ભરાય — નચત્ર, નશલપ, ભરતકામ, ગૂંથણકામ, ચમ્વ, ધાતુ, મિોરાં, પથથર. રસતા પરનરી 
તેજસવરી બત્તરીઓનું અજવાળું છકે દહરયા સુધરી જાય, મોજાંના બધા આકારનવકાર દેખાય. 
આ બૃિત્ ચરણમાગયો પર સફેદ અને કપચરીઓથરી કરેલરી આકષ્વક આકૃનતઓ છ ે— 
ભૌનમનતક, અસમપ્માણ, ફૂલવેલનરી, લિેહરયાનરી. સાગરનું સંગરીત, આ મોિક ભાત, 
ચાલતાં ચાલતાં નવભ્રનમત થઈ જવાય.

સૂય્વ-સાગરપ્ેમરીઓ સાવ ખાલરી િાથે નરીકળરી આવે. જ ેવસતુ ખોવરી ના િોય તેને 
સાગરતરીરે લઈ જ ના જવરી, એમ સૂત્ર છ.ે તેથરી ટવુાલ પણ નિીં, ચંપલ પણ નિીં. 
જમેને ઘર બંધ કરવાનું િોય તે ચાવરી સેફટરી નપનથરી સૂય્વ-સાગરસનાનના પોશાક પર 
લગાડરી દે. આ પોશાક તે વળરી કેવો — નિીં જવેો જ. તનવરી, કમનરીય લલનાઓના 
સુડોળ દેિ નનિાળવામાં અકલુનષત આનંદ િતો. એમનરી સિજ, સથાન સવાભાનવક 
અનાવૃત્તતામાં અશ્રીલતાને અવકાશ જ ન િતો. ને આજ રરીતે, પૌરષભયા્વ, સૂય્વતપ્, 
સશકત, સવરૂપવાન નરદેિો, રસતા પર પણ આમ જ નરીકળરી પડયાં િોય. અતયંત, સતત 
સૂય્વ શરરીરને રોગગ્સત કરે છ ેએનું જ્ાન કે ભાન જ નથરી આ લોકોને? સુખાનંદ નવષયક 
આ જીવન. અદભુત આ જીવનરરીનત.

J

ઇગવાસુ મિાપ્રપાત

નકશો તો ફૉઝ દો ઇગવાસુનો પણ મળરી ગયો િતો. એ લઈને, િૉટલેમાં પૂછરીને 
બાજુના રસતા પર બસને માટ ેગઈ. બસસટનૅડ પર એકબે વાર કોઈને પૂછયું, ‘આ બસ? 
આ બસ?’ એમાંનો એક યુવક મારરી સાથે વાત કરવા લાગયો. એ નચલેનો નાગહરક િતો, 
અિીં કામ કરતો િતો. અંગ્ેજી અને સપૅનનશનરી મદદથરી વાત થતરી રિરી. અિીં એને ખાસ 
નમત્રો િતા નિીં. કિે, ‘સંસકૃનત અને પ્થાઓ અિીં ખૂબ જુદાં છ.ે નચલેમાં માન-આદર ને 
પ્નતષ્ઠાનરી પ્થા ચાલરી આવે છ.ે બ્ાનઝનલયન આમાં કાંઈ સમજતાં જ નથરી.’

દનક્ષણ અમેહરકાના આ સંલગ્ન પ્નતવેશરી દેશોમાં જરા િસવા જવેરી, જરા નવાઈનરી 
વાત એ કે જનેે મળો તે પાડોશરી દેશનરી કૂથલરી કરે. એક દેશનો નાગહરક બરીજા દેશના 
નાગહરકને વખોડ.ે વારંવાર આવા અનુભવ મને થતા રહા. જોકે િંુ ભારતરીય છુ ંએમ 



જાણે એટલે બધાંનરી આંખો ચમકરી જાય. હદવસમાં એક કે બે વાર તો પુછાય જ કે િંુ 
કયાંનરી છુ.ં એમાં પણ િસવા જવેું જ થાય — જ ેદેશમાં િોઉં કે જનેરી સાથે વાત કરતરી 
િોઉં તે પોતાના દેશનરી નિીં પણ પાડોશરી દેશનરી મને નાગહરક ગણરી બેસે. એમને એમ 
લાગે ખરં કે િંુ આસપાસનરી િોઈશ જરૂર — બ્ાનઝનલયાના? નચલેના? આજ દેનનટના? 
કોલનમબઆના? ને પછરી િંુ કિંુ, ના, ઇનનડયાના. (પુનલંગમાં નચલેનો, આજ દેનનટનો, 
ઇનનડયાનો વગેરે વપરાય છ.ે)

પેલો નચલેનો યુવાન ઍદવાદયો મારરી સાથે આવયો. રનવવાર િતો તેથરી એનરી પાસે 
સમય િતો ને એ િતો પણ એકલવાયો. મારે કંપનરીનરી જરૂર ન િતરી એ હદવસે, પણ 
લાગયું કે એને ગમશે! ધોધ જોઈને પાછાં આવતાં એણે કહું કે િવે એ એકલો બેસરીને 
કોકાકોલા પરીશે. તયારે િંુ નવદાયનો િાથ મેળવરીને છૂટરી પડરી. કેટલરી ભરીડ ભાંગત એનરી?

ગરમરી, ધૂળ, લાલ માટરીથરી ચોખખા થવાનરી પણ જરૂર િતરી. નાિરીને, િોટલેમાં જ 
શાકાિારરી શોરબા અને ભાત ખાઈને રાતનરી ઠડંકમાં થોડુ ંચાલવા નરીકળરી ખરરી. થોડો ફેર 
પડલેો, કાંઈ બિુ ઠડંક નિોતરી થઈ. નજીકમાં જ એક મેળો ભરાયેલો. તયાં થોડુ ંચક્કર 
માયુું. મૂછમાં િસતા યુવાનો આ એકલરી છોકરરીને ફરતરી જોઈ રહા િતા. જરા જ વારમાં 
િંુ પાછરી િોટલેમાં પિોંચરી ગઈ.

એ રનવવારે સાંજ ેતો ધોધ પાસે ખૂબ ભરીડ િતરી. ફરવાનું સારં સથળ, એટલે લોકો 
ને કુટુબંો નરીકળરી પડલેાં. બસ છકે સુધરી જાય. જગંલ સાફ કરરીને રસતો બનાવયો છ.ે દૂરથરી 
જ ઘૂઘવાટ સંભળાય પણ એનું દશ્વન શબદાતરીત છ.ે ઇગવાસુ નદરીનાં પાણરી તે જાણે નસંદૂર 
ધોવાયું ના િોય! લાલ માટરીનો રંગ પાણરી સાથે આતમસાત્ થઈ ગયો િતો. ત્રરીસ જટેલરી 
બરીજી નદરીઓ અને ઝરણાં દૂરથરી ઇગવાસુના વિેણમાં ભળતાં આવે છ.ે ખૂબ પિોળો પટ, 
શાંત સૌમય પાણરી, ઘૂંટાયેલો કેસહરયો વણ્વ ને પછરી બસો ફરીટનો નનમનવેગ, ભરીષણ ગજ ્વન, 
સંિારક શરીઘ્રતા, ઘોર ગત્વ, દૃશયાવરોધક શરીકર.

કાળમીંઢ નશલાઓ ઉપર પડતા, નાનાં-મોટાં જગંલમાંથરી વિેતરી વાહર-ધારાઓમાંથરી 
અનેક રરીતે ઊંડ ેઝંપલાવતા આ જળપ્પાત સમૂિનું પ્થમ દશ્વન મંત્રમુગધ કરરી દે છ.ે 
લાકડાનો એક મંચ નદરીના ધોધ પછરીના તરતના નરીચે વાસમાં અડધા માઈલ સુધરી જાય 
છ.ે જતાં જતાં ઊછળતા પાણરીનરી ઉલાસ-શરીકરોથરી સાવ ભરીનાં થઈ જઈએ. તપતા 
સૂય્વનરી િાજરરીમાં તો આ એવું સારં લાગે! મંચને છડે ેપિોંચરીએ તયારે ધોધનરી ઉપર 
િોઈએ, ધોધનરી નરીચે િોઈએ, ત્રણ બાજુ પર પણ પાસે-દૂરના ધોધ િોય. કેટલા પાસે, 



શું પ્વાિ, શું સામથય્વ! કિેવાય છ ેકે દરેક સેકનડમાં ૬૨૦૦૦ કયુનબટ ફરીટ જટેલું પાણરી 
વિરી જાય છ ેને પૂરના મહિનાઓમાં મે થરી જુલાઈ ૪૫૦૦૦૦ કયુનબક ફરીટ જટેલું પાણરી 
આ બધા — કુલ ૨૭૩ પ્પાતોમાં થઈને નરીચે પડ ેછ.ે મંચનરી સામે જ છ ે‘વાગા્વનતા દેલ 
હદઆબલો’, એટલે કે ‘રાક્ષસનું ગળું’. આ કોપાકુલ, ઉગ્, ઉનમત્ત મુખય પ્પાત છ.ે એના 
ગાંડા ઉનમાદમાં આખા ભીંજાઈને પછરી નાનરી પગથરી અને કેડરીઓ લઈને વળરી મૃદુ મમ્વર 
ધવનનથરી, શાંત નનદયોષ ભાવે વિેતરી ઉપરવાસનરી નદરી પાસે પિોંચરી જવાય. અસાધારણ 
વરીય્વ પછરી રનસક ઋજુતા. જાણે નર-નારરીશ્વરનું નૈસનગ્વક અવતરણ.

રનવવારનરી સાંજ ેબધું જ જોયું િતું. ભરીડ છતાં નનરાંતે આ અલૌહકક ઘટન માણયું 
િતું. સોમવારે સવારે તો આખું સથાન લગભગ ખાલરી જ િતું. થોડા જ પ્વાસરીઓ-લોકો 
િતા. બરીજી વાર જવાથરી સભાનતા પણ િતરી. ફરરી ફરરી બધું જોયું. પથથહરયા હકનારા 
પર જઈ, હકંનચત્ ખંજનવાળા રાતુલ પાણરીમાં િાથ ને પગ ધોયા. પાણરીનો અને માટરીનો 
રંગ બધે જ — શરરીર, કપડાં, વાળ, મન પર ચડતો જતો િતો. ફરરી દૃશયનમનાર પર 
ચડરી, મંચ પર ખુલા પગે ચાલરીને, જળનસકત થઈને દુદાુંત ‘વૈતાલ-કંઠ’ પ્પાત પાસે પણ 
ગઈ. સતત છાંટણાંથરી કાદવવાળરી થયેલરી કેડરીઓ ને બરીજી તરફ ગત્વનરી પેલરી બાજુ પરના 
નવનવધ ધોધ. અપ્નતમ દૃશય, અપૂવ્વ અનુભવ.

આ ગનત, આ ગમન, આ વરીય્વ, આ ઘોષ — ઇગવાસુ પ્પાતગણનું અવલોકન એટલું 
નાટયાતમક િતું કે મિાનદ ઍમૅઝૉન કરતાં વધારે કૌતુકમય, આવકારક લાગયું. એટલું 
જ નિીં, સમરીપવતગી વનરાનજ પણ જીવંત, પ્ફુનલત, પહરસફુટ લાગતરી િતરી. ઍમૅઝૉનનું 
ગિન ગાંભરીય્વ િતું, અિીં પ્કૃનતનાં નવનભન્ન રૂપો િતાં.

લરીલોતરરી િતરી સરસ ને જગંલમાં પણ રોમાંચ િતો પણ જીવાત એવરી ગરમરીને 
લરીધે ખુલા રાખેલા િાથપગ પર ચટકયા જ કરે. આનો તો નવચાર જ કયયો ન િતો, તેથરી 
રનવવારનરી સાંજ ેબિુ િેરાન થઈ. ઍમૅઝૉનના મચછરો નવષે સાંભળ્ું િતું ને બચાવનરી 
તૈયારરી રાખરી િતરી. અિીં િંુ પકડાઈ ગઈ. બરીજી સવારે, અલબત્ત મચછર-જીવાતનું મારણ 
લઈને નરીકળરી િતરી પણ આગલરી સાંજ ેથયેલા ચટકા હદવસો સુધરી લાલ થઈને રહા.

પરાના નદરી, ઇગવાસુ નદરી અને ઇગવાસુ ધોધનો આ ‘ત્રણ સરીમાનો નવસતાર’ કિેવાય 
છ ે— બ્ાનઝલ, આજ દેનનટના અને પારાગવાઈ (Paraguay). ત્રણે દેશનરી અંદર-બિાર 
અિીંથરી બિુ જ સિેલાઈથરી થઈ શકે. આ ધોધ બ્ાનઝલ અને આજ દેનનટનામાં વિેંચાયેલો 
છ.ે પરાના નદરી પર થોડાં જ વષ્વ પિેલાં બાંધેલો બંધ બ્ાનઝલ અને પારાગવાઈને લાભ 



આપે છ.ે

મારરી પાસે સમય િતો તેથરી પરાના નદરીને પાર આવેલા પારાગવાઈ દેશમાં જવા 
મેં બસ લરીધરી. પરવાનો જોઈતો નથરી, એમ મેં સાંભળેલું. બસમાં ઊભા રિેવાનરી પણ 
માંડ જગયા િતરી. થોડરી જ નમનનટોમાં સરિદ આવે, વાિનો સિેજ ધરીમાં થાય પણ 
કોઈ મોટરને કસટમસના અમલદારો રોકે નિીં. નદરી પરનો પુલ વળોટયા પછરી તરત 
આગલા લોકોના ધસારાનું કારણ દેખાય. તયાં જ આંતરરાટિ ટ્રરીય બજાર છ.ે અંત વગરનરી 
દુકાનો, ફેહરયા, લારરીવાળા. ભરીડનો પાર નિીં. ખરીચોખરીચ છત્રરીઓ, એના થોડા છાંયડામાં 
વસતુ લઈને ઊભેલા પુરષો. મોટરી, મૉડ્વન દુકાનોમાં સ્તરીઓ પણ વેચતરી દેખાયેલરી — જ ે
જોઈએ તે મળે : વરીજળરીનાં સાધનો, કૅલકયુલેટર, ઘહડયાળ, રમકડાં, કપડાં, પ્સાધનો. 
દુનનયાભરમાંનરી બધરી જ વસતુઓ. ‘પારાગવાઈમાં બનાવેલું કાંઈ નથરી, બધું બિારનું 
છ’ે — આમ ભારપૂવ્વક બધા કિે. જાણે એનું ગૌરવ. પારાગવાઈમાં થોડા જ ઉદ્યોગો છ ે
— જમેકે િળવાં પરીણાં, નાગહરકોના જ વપરાશ માટનેું કાપડ, નપપરમરીટ. બાકરી, આખા 
દેશમાં બધરી વસતુઓ બ્ાનઝલ, આજ દેનનટના, તાઈવાન, િૉનગકૉનગથરી આવે છ.ે

ફૉઝ દો ઇગવાસુ આ બે કારણે તો ટકરી રહું છ ે: ધોધ અને આ બજાર. સરિદ 
પરના આ ગંદા, ભરીડવાળા ગામનું નામ પુએતયો પ્ેનસદેનતે સ્તોસનર. લગભગ બત્રરીસ 
વષ્વથરી જનરલ સ્તોસનર પારાગવાઈના પ્મુખ છ.ે તયાં ‘મરીનાબજાર’ નામનરી દુકાનમાં િંુ 
જઈ ચડરી. એના માનલક બે આગાખાનરી ભાઈઓ િતા — સલરીમ અને વનજબ. છ-સાત 
વષ્વથરી તયાં છ,ે ત્રણ-ચાર દુકાનો છ;ે કુટુબંરીઓ િૉનગકૉનગ અને લંડનમાં દુકાન ચલાવે છ.ે 
અઠવાહડયામાં સાડા છ હદવસ કામ કરે છ.ે આ બજાર તો રાતે બાર વાગયા સુધરી ખુલું 
રિે. ‘કામ કરરીએ છરીએ ને સૂઈ જઈએ છરીએ.’ એમ એમણે કહું. ૮-૧૦ ભારતરીય તયાં 
રિે છ ેખરા. આ બે ભાઈઓ િજી પરણયા ન િતા. ગુજરાતરી છોકરરીને આમ એકલરી 
પ્વાસ કરતરી તો એ કલપરી પણ નિોતા શકતા.

સદભાગયે એમનરી મોટર બ્ાનઝલનરી સરિદે જતરી િતરી. િંુ એમાં પાછરી ફરરી ગઈ. 
તે સારં થયું, કારણ કે પાછરી જતરી બધરી બસો અને કેટલરીક ગાડરીઓને કસટમસ માટ ે
રોકવામાં આવતરી િતરી. બસોમાંથરી બધાંને ઉતારરી, એમનરી ખરરીદરી તપાસરી, કદાચ દંડ 
કરરી, પછરી બસો પાછરી ઊપડતરી િતરી. વગર કારણે, ગરમરીમાં િેરાન થાત ને ઘણો સમય 
બગડત.

અજાણયો દેશ, સાવ નાનકડુ ંગામ. તયાંના પાટનગર આસનનસઓનથરી પણ ૩૫૦ 



હક.મરી. દૂર ને તયાં આમ ગુજરાતરીઓ સાથે અચાનક મુલાકાત!

J
પેરુ ્ેશ

પ્ભાત થતાંનરી સાથે જ સવચછ, સુંદર નવા એક હદવસનો અણસાર મળરી ગયો. 
ખાસ ઠડંરી ન િતરી પણ કદાચ લાગે એમ માનરી મેં બે શટ્વ, સવેટર અને પગમાં બે જોડરી 
મોજાં પિેરરી લરીધાં. પ્વાસ-પુસતકે તો બલૅનકેટ સાથે રાખવાનરી ભલામણ કરરી િતરી. તો 
તો િાસયાસપદ જ લાગત. પ્વાસરીઓ માટનેરી ટટ્રને સરસ, આધુનનક અને આરામપ્દ 
બેઠકોવાળરી િતરી. નાગહરકો માટનેરી ટટ્રને તો ખટારો જોઈ લો. એમાં જવું સસતું પડ ેપણ 
એમાં પ્વાસરીઓને િેરાન કરવાના અને ચોરરી થવાના હકસસા ખૂબ બનતા રિે છ.ે

સવારે સાત વાગયે આ નાનરી ટટ્રને કઝૂકોથરી ઊપડરી. આનદેસ પવ્વતના એક ઢોળાવ 
પર બરાબર સપા્વકારે, પણ વળાંક વળ્ા વગર, ટટ્રને ચાલે છ.ે છકે ઉપર ચડરી જઈએ પછરી 
આ નવનશટિ રરીતનરી ગનતનો ખયાલ આવે છ.ે પિાડ પર વળવા જટેલરી જગયા નિીં િોવાથરી 
આખરી ટટ્રને એક હદશામાં જાય, પછરી જરાક ઉપર આવરી ઊંધરી હદશા લાગે તેવરી રરીતે ચાલે. 
આમ કરતાં આખો પિાડ ચડરી જાય; લાલ છાપરાંવાળું ગામ નરીચે ને પછરી પાછળ રિરી 
જાય ને ટટ્રને પિાડરી ઉચચ પ્દેશમાં આગળ વધે. દૃશય મનિર અને સિજોદાર દેખાય. 
થોડાં ઘેટાં અને ગાયો ચરતાં િોય. અિીં ખાસ કશું ઊગેલું નજરે ના પડ.ે પવ્વત-કૃનષઓ 
બટાકા અને કઠોળનરી નશંગોનું વાવેતર કરરી ગુજરાન ચલાવે.

ધરીરે ધરીરે દૃનટિગત સથલરીનું રૂપ બદલાય. અહરિપંનકત ઉચચતર બને, દૃશયાવનલ 
રક્ષ બને, કાળકક્વશ નશલાઓ અને પાષાણો ચોતરફથરી ઘેરરી લે. આ નવલકાબામબા નગહર 
ગિૂવરોમાં જ તો ઇનકા પ્જા છુપાઈ રિેલરી. આકરા, અભેદ્ય આ ભૂભાગમાં િજી આ 
આહદજાનત શ્મ અને શ્દાપૂવ્વક જીવરી રિરી છ.ે જોકે સપેનનશ યોદાઓએ અતયંત નવકનસત 
એક પુરાતન સંસકૃનતનો સદંતર નાશ કરરી નાખયો. િવે ઇનકા વારસામાં સપેનનશ તત્વો 
ભળરી ગયાં છ.ે ઇનનડયન અને સપેનનશ લોિરીના નમશ્ણવાળા લોકોને ‘મેનસતઝો’ કિે છ.ે

ટટ્રનેના રસતામાં પછરી ઉરબામબા નદરી આવરી મળે — અધરીરરી, ચંચળ, ધવલ, મંજુલ; 



પરંતુ એણે બનાવેલાં કોતરો અને કરાડો તરીક્ણ, મિોચચ, ભયાનક અને દુગ્વમય િતાં. 
કેટલાંક પાષાણ નશખર પર બરફ છવાયેલો િતો. િવે પવ્વતો પર ગાઢ જગંલ િતું. 
ઇનતિાસના કોઈ ગોપન રિસય તરફ આ ગનત િતરી. કઝૂકોનરી ૧૨૦ હક.મરી. જતાં 
ત્રણ-સાડાત્રણ કલાક થયા. વચમાં ત્રણ-ચાર નાનાં સટશેન આવયાં તયારે િાસયનવિરીન 
ઇનનડયનો મકાઈ, કેળાં જવેું ખાવાનું કે િસતકળાનરી નાનરી વસતુઓ વેચવાનો પ્યતન કરરી 
રહાં. પ્વાસરી ટટ્રનેમાં અમેહરકન અને યુરોનપયન સિેલાણરીઓનો કલબલાટ િતો.

વરસાદનું નામનનશાન ન િતું. કેવું સદભાગય! મેં વધારાના વાઘા ઉતારરી નાખેલા. 
છલેા સટશેને ટટ્રને ખાલરી થઈ ગઈ અને બધાં તયાં ઊભેલરી બસો તરફ દોડયાં. ચાર-છ 
પૈડાંના વાિનો માટ ેરસતા કાચા, ઊબડખાબડ, પથથહરયા િતા. બસના ચાલકો ગાંડા 
માણસો િતા? મરનણયા િતા? તરીરવેગને કારણે બસો ઊછળતરી રિરી. સતત આવતા 
‘ળ’ આકારના વળાંકો પર બસ પડુ ંપડુ ંથતરી રિરી. વરીસ-પચરીસ નમનનટ પછરી આ ‘હિંસક 
િુમલા’નો અંત આવયો. તયાં પ્વાસરીઓ માટનેરી એક નાનરી િોટલે છ.ે મોટરી પરસાળમાં 
પ્વાસરીઓનાં ટોળાં માટ ેભોજનનરી વયવસથા થાય છ.ે એક કેડરી આ બધાંથરી દૂર જતરી 
દેખાય છ.ે બસ, ત્રણેક જ ક્ષણનું ચઢાણ, એક નાના દરવાજામાં પ્વેશ અને સંમુખ થાય 
છ,ે ઇનકાનું નવસમૃત, લુપ્, તયકત, ગુપ્ પુરમ.

આ અદભુત, નચત્તનનષ્ઠ, પૂવયોપનસથનત તે માચુ નપછુ (Machu Picchu). દનક્ષણ 
અમેહરકા આખું જ ેએક નામ સૌથરી વધારે સંકળાયેલું છ ેતે દુજ્દેય, દુબયોધ સથાન. ઇનકા 
રાજાઓ એને છોડરીને આથરી પણ વધારે કહઠન પવ્વતરીય આવેટિનોમાં ભાગરી ગયા િતા, 
જરૂર પણ એ સથાનથરી એ પ્દેશનરી ઇનકા પ્જા અજ્ાત ન િતરી. ફકત પાશ્ચાતય જગતનરી 
સૌથરી પ્થમ વયનકતનરી આંખે એ છકે ૧૯૦૮માં ચડયું અને તયારથરી ‘ઇનકાનું નવસમૃત, 
લુપ્ નગર’ તરરીકે નવખયાત બનયું. િાઈરામ નબનગિામ (Hiram Bingham) નામના 
એક અમેહરકન નવદ્ાન અને ઉતખનન નનષણાત તયાં આવરી ચડયા તયારે વેલા-વનસપનત 
સદરીઓનાં ધૂળ-ઢફેાં નરીચે આ નગર ઢકંાયેલું, દટાયેલું િતું. ત્રણ વષ્વના ઉતખનન પછરી 
એનરી આખરી રચના દૃનટિગોચર થઈ અને તયારથરી ઇનકા લોકોનાં નવદગધતા, મેધા, પ્જ્ા, 
નૈપુણય અને સથાપતય નવશ્વ પ્શંસા પામયા છ.ે

કયાંથરી, કઈ રરીતે આટલા ઊંચાણ પર આટલા પથથરો લાવયા િશે? શું સાધનો 
વાપયાું િશે? કેટલું સંગઠન લાગયું િશે, કેટલો શ્મ ઉઠાવયો િશે, શું આયોજન, શું 
નનષપનત્ત. વચચેના ભાગમાં, ઢોળાવ પર નરીચે જતાં ખેતરી માટનેાં સોપાનક્ષેત્રો છ.ે એનરી 
ઉપર અને બાજુનરી તરફ કારાવાસ, મંહદરો, બનલદાન ગુફા, બૌનદક નનવાસો, ગરરીબો 



માટનેા નનવાસો, મિેલો વગેરે નવભાગો છ.ે નવશાળ એક નગરચૌક પણ ખરો. નાનાં, 
સાંકડાં પગનથયાં જુદા જુદા નવભાગો તરફ લઈ જાય. ફકત દરીવાલો જ રિરી છ,ે છત 
કયાંય નિીં.આખા નગરમાં પાણરી પિોંચાડવાનરી વયવસથા પર તો અભયાસરીઓ નયાલ 
થઈ જાય છ.ે કયો એ જમાનો અને શું એ ઇનકાનરી બુનદસંપદા! એ લોકો પૃથવરીને અને 
સૂય્વને પૂજતાં. વષ્વમાં બેવાર સૂયા્વસન વખતે સૂય્વનબંબને નાથરી રાખવાનરી પૂજા થતરી. િજી 
માચુ નપછુ તેમ જ નજીકના અવશેષોમાંથરી મૃતદેિો, િાડકાં, ધાનમ્વક વસતુઓ વગેરે મળતું 
જાય છ.ે એક જમાનામાં નવલકાબામબા તરરીકે ઓળખાતા આ સથાનનાં બધાં રિસય િજી 
અનાવહરત નથરી થયાં.

િંુ એકલરી જ ગયેલરી. પ્વાસરીઓના કોઈ ટોળામાં જોડાઈ નિીં. આકષ્વક વરીગતો 
નાખરીને ચટપટ બનાવેલરી માગદશ્વકોનરી કોઈ વાતો સાંભળવા પાછળ પાછળ ફરરી નિીં. 
એકલરી જ ફરતરી રિરી — પથથરનરી સરીડરીઓ પર ઉપર, નરીચે; દરીવાલો પર ચડતરી; 
પાષાણોને સપશ્વતરી; કાળક્રમે અનાકાર બનેલાં બાંધકામોને જોયા કરતરી. સૂય્વ ઉગ્ િતો 
પણ પવન શરીતળ િતો. છાંયડામાં વારંવાર બેઠરી, જુદા જુદા નવભાગોમાં પુન: પુન: ફરરી. 
આખું દૃશય અવણ્વનરીય છ.ે ચોહદક ઊંચાં પવ્વતાંગો. બધાં જ ગાઢ, ઘન િહરત ને છતાં 
ભતસ્વનકતા્વ. ભરીષણ નગહરદુગયો બિારનરી દુનનયાનો નવચારમાત્ર જાણે પ્નતરદ. સામેનો 
‘પ્ાચરીનનગહર’ તે માચુ નપછુ, પેલો તરીક્ણાગ્ ‘યુવનગહર’ તે હ્વાયના નપછુ. અિીં તો એ 
જ સમ્ાટ અને એમનો જ રાજયાનધકાર. છકે નરીચે કયાંને કયાં ઉરબામબા નદરીનરી રૂપેરરી 
નલનપ હકંનચત ઉકેલાઈ જાય. અંખંડ, વતુ્વળ દૃશયાવનલ. કેનરિમાં માચુ નપછુ પુરમ્. નયન 
સમક્ષ, િસતગત તો િતું ને છતાં આપણા અનસતતવથરી કેટલું અનનકટ. શું નવચક્ષણ રચના, 
શું કલપનસભર પ્યુનકત! આપણરી અલપવયરી ગ્િણશનકતથરી માચુ નપછુનું માિાતમય કેટલું 
સમજાય? ને વણ્વવાય તો શું?

પ્વાસરીઓ જુદરી જુદરી જગયાઓએથરી પોતાના ફોટા નમત્રો દ્ારા પડાવતા િતા. માચુ 
નપછુ નગર પ્ાચરીન છ,ે શાશ્વત છ.ે એને પાશ્ચાદભૂમાં રાખરીને ફોટા પડાવવાનરી હક્રયા મને 
અથ્વશૂનય અને કૈંક બાનલશ લાગરી. ચૂપચાપ એનરી અસાધારણ ઉપનસથનતનરી અનુભૂનત 
મમ્વને આરિ્વ કરતરી રિરી.

J



ખરંડ ૫ — આહરિકા

મોરોક્ો

દનક્ષણ આકાશમાં એકચક્રરી રાજય કરરી રિેલા તપ્, તેજરવરી પૂણ્વસૂય્વનરી સપંહદત, 
અસપટિ િવામાં નજબ્ાલટરના મિાપાષાણનો નનનવ્વકાર, નનરાસકત આકાર દેખાતો િતો. 
દુનનયાનરી અજાયબરીઓમાંનો એક. આ વષદે એને જોતો તો િતો જ. કદાચ દૂરથરી જ. પાસે 
જવાનો સમય આ વષદે કદાચ નિીં કાઢરી શકંુ. મોટરી, સફેદ નૌકા આહફ્કાના જ ેહકનારા 
તરફ જઈ રિરી િતરી તેનાથરી એ ઘણો દૂર િતો.

ઉત્તર આહફ્કાના હકનારા પર પિાડો દેખાતા િતા — ગાઢ, નનભદેદ્ય, જાણે ભૂમધય 
સમુરિના પહરરક્ષકો. ધરીરે ધરીરે નૌકા તાનનજએરના અખાતમાં પ્વેશરી. બંને બાજુ પર 
ધરાએ ગોળાકાર વળરીને અિીં અકૃનત્રમ બંદર બનાવયું િતું. સપેનના અલજનેસરાસ 
બંદરથરી ઉત્તર આહફ્કાના મોરોક્કો દેશના આ તાનનજએર બંદર સુધરી આવતાં નૌકાએ 
ફકત અઢરી કલાક લરીધા.

એકલાં મોરોક્કો જવા અંગે મનમાં થોડરી અનનનશ્ચતતા કયારેક થઈ િતરી, પણ 
જવાનું મન અદમય. તેથરી ગયા વગર કાંઈ રિેવાય? એ જમરીન પર ઊતરતાં પણ પિેલાં 
આ અનનનશ્ચતતામાં વધારો થયો. નૌકામાં ઘણા મોરોક્કન પુરષો િતા. મને એકલરી જોઈને 
એમને નવાઈ તો લાગરી જ િતરી પણ જયારે જાણયું કે િંુ એ રાત તાનનજએરમાં રોકાવાનરી 
છુ ંતયારે એ પુરષો પણ હદગમૂઢ થઈ ગયા. કિેવા માંડયા, “અરે એ હિતાવિ નથરી. એમાં 
જોખમ છ.ે એવું ના કરો.” મને થોડરી નચંતા ના થઈ એમ કેમ કિેવાય? પણ મેં રિેવાનું 
નક્કરી કયુું િતું ને સવારે નરીકળરી િંુ આગળ જવાનરી િતરી. એ લોકો કિે, તાનનજએરમાં જ 
ભય છ,ે મુશકેલરી છ.ે તયાંથરી ટટ્રને કે બસ લઈને રાતે દસ વાગયે રબાત પિોંચરી જવું વધારે 
સારં છ.ે એટલરી રાતે કયાંક પિોંચરીને િોટલે શોધવા જવાનું મને વધારે સિેલું કે સારં 
લાગયું નિીં. આમાંનો એક વૃદ પુરષ તાનનજએરમાં જ રિેવાનો િતો. એણે મને કહું કે 
એ મને મદદ કરશે ને િોટલે શોધરી આપશે.



બંદર એટલે ચોરોનું ગામ અને ખલાસરીઓ એટલે રંગરીલા જીવો. નવશ્વભરમાં આ 
વાતનું પ્નતપાદન મળરી રિે. અમેહરકાના નવખયાત લેખક માકદે ટે્ઈન (Twain)ના શબદોમાં 
તાનનજએર એટલે ‘આહફ્કાનો અધ:પાત’. બંદર પર જ પ્વાસરીઓ પર તૂટરી પડરીને, ભરિ 
ભાષાથરી અને સજ્જનના દેખાવથરી એમને છતેરનારા શાકુનનકો માટ ેતાનનજએર કુખયાત 
છ.ે મેં એવા બિુ પુરષો ના જોયા ને સદભાગયે કોઈ મારરી પાસે આવયું નહિ. પેલા વૃદ 
મોરોક્કને પછરી મને કહું કે મને કોઈ ખાસ િેરાન નિીં કરે કારણ કે િંુ મોરોક્કન જવેરી 
લાગતરી િતરી. અથા્વત્ પ્વાસરી જવેરી, નવદેશરી જવેરી નિોતરી લાગતરી. પછરી એણે મને પૂછયું 
કે મોરોક્કોમાં કયાંયે મારા કુટુબંનું કોઈ િતું કે શું?

પિેલરી જ જ ેિોટલે જોઈ તે સારરી નિોતરી પણ કદાચ એ ઓરડો પણ િંુ રાખરી લેત, 
કારણ કે બરીજી શકયતાઓનરી મને જાણ ન િતરી. પણ િોટલેના માનલકે મને રૂમ આપવાનરી 
ઘસરીને ના પાડરી. કેમ? તો કિે, િંુ સ્તરી િતરી એટલે. એ એનરી િોટલેમાં સ્તરીને એક રાત 
માટ ેપણ રિેવા દેવા માગતો ન િતો. વાિ ભાઈ, બધરી વાત અરબરીમાં થઈ, તેથરી િંુ એનાં 
કારણ સમજી ના શકરી. આ કેવો દેશ? અિીં શું અનુભવો થવાના િતા મને?

ખેર. બરીજી, વધારે સારરી, વધારે સભય િોટલેમાં મને તરત કક્ષ મળરી ગયો. પિેલરી 
જગયાએ િંુ નકારાઈ એમાં કદાચ કોઈ સંકેત િતો. મોરોક્કોમાંના પ્થમ નવપરરીતમાંથરી 
કદાચ િંુ આપોઆપ ઊગરરી ગઈ િતરી. પણ મોરોક્કોમાં ફરવું કહઠન અવશય િતું. પ્તયેક 
યુવાનનરી આંખ નનદયોષ મુસાફરને છતેરવા તરફ, લૂંટવા તરફ. નમત્રતા બતાવે, મરીઠુ ં
મરીઠુ ંબોલે પણ આશય નખસસું કાતરવાનો, કૅમેરા ચોરવાનો, મફત ભોજન પામવાનો. 
શંકાશરીલ સવભાવ નિીં, તેથરી સતત સજાગ રિેવામાં અને દરેક ક્ષણે દરેક જણથરી 
સાવધાન રિેવામાં થાક લાગરી જાય. વળરી, મુનસલમ દેશ. સ્તરીઓ એકલરી ફરે જ નિીં. 
પોશાકે પાશ્ચાતય લાગે પણ આચાર તો સથાનનુરૂપ જ િોય ને. નયૂયૉક્વથરી નરીકળતાં પિેલાં 
મોરોક્કો માટનેો પરવાનો લેવા ગઈ તયારે તયાં મેં પૂછલેું, ‘મોરોક્કો આધુનનક છ?ે કોઈ 
છોકરરી એકલરી ફરતરી િોય તો અજુગતું લાગે?’ તયાં કામ કરનારરી છોકરરીએ તો જવાબ 
આપયો કે કશો વાંધો નિીં આવે પણ મને ખાતરરી છ ેકે મોરોક્કો એનો પોતાનો દેશ િોવા 
છતાં એ જ તયાં એકલરી ફરરી નિીં િોય કે ના એ એકલાં ફરવાનું પસંદ કરે. ભારત પણ 
કેટલું આધુનનક છ ેપણ ભારતરીય છોકરરીને તયાં એકલાં ફરવામાં શું તકલરીફ પડ ેતે તો 
એ જ કિરી શકે.

કોઈ પણ નવરી જગયાએ ભાષા, ભોજન, આિાર, નનવાસ, પય્વટન, પુરષો ઇતયાહદ 



એટલરી બધરી તકલરીફો પડ ે જ. બધાંમાંથરી આરોગયવત, અણરીશુદ પાછાં આવવાનું. 
પહરભ્રમણ તે જાણે અનગ્નપરરીક્ષા! મોરોક્કોના નવચરણ પરથરી આવરીને તો મને પોતાને જ 
થયું કે મેં ખરેખર બિાદુરરી કરરી. અમદાવાદનરી નાગહરક અને અમદાવાદનરી સથાપનાનરી 
હકવદંતરી યાદ આવરી : “જબ કુત્તે પર સસસા આયા, તબ બાદશાિને શિર બસાયા.” મને 
થયું કે જ ેઆશાથરી અિમદશાિે આ નગરનું નનમા્વણ કયુું તેને મેં કદાચ કૈંક અંશે સાથ્વક 
કરરી! પોતાને જ માટનેરી આ જાિેર ઉનકતમાં. અલબત્ત, િળવા કટાક્ષમય નવનોદ છ ેઅને 
સવાનુભવગત નનવયા્વજ સતય પણ.

તાનનજએરમાંનો એ હદવસ કાંઈ ખોટો ના ગયો. િોટલેનો ઓરડો નાનો પણ સનાનગૃિ 
સાથેનો, આરામદાયક અને સવચછ િતો. એનાં એકાંત અને શાંનત એવાં સારાં લાગયાં. 
ઉપર તરફ, પાછળના ઊંચા ઢોળાવ પર જૂનું શિેર િતું. મોરોક્કન સ્તરીઓ નવનભન્ન 
વેશમાં ફરતરી િતરી — કોઈ ‘જલેબા’ કિેવાતા લાંબા ઝભભામાં, કોઈના માથે રૂમાલ 
બાંધેલો, કોઈએ નાકનરી નરીચેનું મોઢુ ં ઢાંકેલું. અંદરનાં ગામડાંમાંથરી આવતરી બાઈઓએ 
માથે નેતરનરી ટોપરીઓ ઓઢલેરી અને યુવાન સ્તરીઓએ બિાર નરીકળતાં પિેલાં પાશ્ચાતય 
પોશાકનરી ઉપર પાતળો, રેશમરી જવેો ઝભભો પિેરરી લરીધેલો. દહરયાને સમાંતરના રસતા 
પર મકાનો, િોટલેો, આિારસથાનો િતાં. પછરી ટટ્રનેના પાટા ને પછરી સુંવાળા રેશમ જવેરી 
રેતરીનરી ફરફરતરી ચાદર. તયાં જ સાગરનો ઘુઘવાટ, તોફાનરી મોજાં, પવનનો િુમલો અને 
ધસરી આવતું રેતરીનું લશકર. જાણે આખા અનંતમાં કાંઈ ચંચળતા જાગરી િતરી. દહરયા 
તરફ ચાલવું શકય ન િતું કારણ કે એના પરથરી વીંઝાતા વાયરાનો સામનો થઈ શકતો ન 
િતો. એના સૂસવાટામાં સમુરિનું સંગરીત પણ ડબૂરી જતું િતું. પણ પવન અને પાણરી તરફ 
પરીઠ કરતાં એકનો નાદ શમતો અને બરીજાનો સંભળાતો. કેવું કૌતુક! થોડો સમય મેં આ 
રમતમાં ગાળ્ો! દૂરના વળાંક પર દસ હક.મરી. સુધરી મોટરી મોટરી િોટલેો બાંધેલરી દેખાતરી 
િતરી અને ઑહફસ તેમજ આવાસ માટનેાં નવાં, નરીરસ બિુમાળરી થોડાં મકાનો. આ કાંઈ 
નાનકડુ,ં સાધારણ બંદર ન િતું. રસતા પર ફૅનસરી, મોંઘરી, યુરોનપયન ગાડરીઓ ફરતરી િતરી. 
િંુ કયાંયે ચાલવા ગઈ નિીં — મદરીના કિેવાતા જૂના શિેરમાં પણ નિીં.

સવારે બસ રબાતને રસતે પડરી. બંને બાજુ લરીલરી તાજગરી િતરી. નરીચરી ટકેરરીઓ 
અને ચંચળ સાગર પાછળ રિરી ગયાં. સમતલ મેદાનો અને લરીલાં વૃક્ષનાં ઝુંડ વારાફરતરી 
આવતાં ગયાં. ધરીરે ધરીરે નભમાં વાદળ ચડરી આવયાં, ‘પડુ ંકે ના પડુ’ંનો નનણ્વય વરસાદ 
કરરી શકયો નિીં. વાતાવરણ એવું સુંદર અને રોમાંચક િતું. આ કયા જાદુઈ પ્દેશ તરફ 
પ્યાણ િતું? અજબગજબનો આ દેશ િતો. કદાચ પરરીઓનો િોય, કદાચ રાક્ષસોનો 
િોય જ ેપણ િોય તે. રોમાંચ, જાદુ અને મોિમયતા તો િોય છ ેમનના અપિરણમાં; નવય 
અને અનવભાનવત પ્નત જવાનરી હક્રયામાં.



રસતામાં, ઉચચારવા ગમે તેવાં નામોવાળાં — એલ િિૂ્વરા, સેહબ એદેબ, નસખરાત, 
બૂઝનનકા મિમમેહદયા — ગામ આવે, પણ એ પ્યાણનું અંનતમ સથાન િોય કાસાબલાનકા. 
વષયોથરી એ નામનો નાદ મનમાં ઘૂંટાઈ ગયો િોય અને રોમાંચના સૂરે ગૂંજતો િોય. 
‘કાસાબલાનકા’ એટલે ‘સફેદ ઘર’ જ ેિવે તયાં કયાંયે જોવા ના મળે. નાના ગામમાંથરી ફ્ેનચ 
અમલમાં એ ધરીકતું બંદર અને ઔદ્યોનગક, ધંધાકરીય કેનરિ બનયું. બાર લાખથરી ઉપરનરી 
એનરી વસતરી િશે. એના કેટલાક નવભાગ સવચછ, નવસતૃત, અદ્યતન, સુંદર છ.ે તો કયાંક 
કયાંક એ સાધારણ અને ગંદું છ.ે એના નામના ગુંજારણને અનુરૂપ એનું દશ્વન ના લાગે.

િંુ પિોંચરી તયારે રનવવારનરી સવાર િતરી. બધું સૂમસામ. આખું ગામ જાણે મરનશયાં 
ગાવા ના લાગયંુ િોય. પણ િોટલે શોધરી, સામાન મૂકરી ચાલવા નરીકળરી તયારે ઘણા 
રસતાઓ પર લોકો જોયા. દુકાનો બંધ િતરી પણ આઈસક્રરીમ અને કેકનરી દુકાનો બિાર, 
રસતા પરના ટબેલ-ખુરશરી પર મોટા ભાગે પુરષો બેઠલેા. મોઢુ ંરસતા તરફ, ફુદરીનાવાળું 
ચાનું પાણરી પરીતા જાય, વાતો કરતા જાય, જતાં-આવતાંનું િલનચલન જોતા જાય. રસતાં 
પરના કાફેનો હરવાજ કદાચ ફ્ાનસથરી શરૂ થયો િશે પણ આ વાતાવરણ, આ માિોલ તો 
મોરોક્કોનું જ નવનશટિ લક્ષણ.

િસતકળાનરી એક નાનરી દુકાન પ્વાસરીઓનરી આશામાં ખુલરી િતરી, તેથરી થોડુ ં
હદશાભાન મેળવયું. એ સજ્જને વળરી મને કાસાબલાનકાનો એક નકશો પણ આપયો. જોકે 
નકશો ખૂબ અપૂરતો િતો. ગામમાં ચાલરી તો ખરરી પણ પાછાં િોટલે પર કેમેય અવાય 
જ નિીં. નગરચૉક મિમમદ પંચમ પર તો ઉતસાિ અને ચમકાટ િતો. એમાં મુખય સથાને 
એક ફૅનસરી િોટલે િતરી. બિાર દેશદેશના ધવજ ફરકતા િતા. ચમકતા કાળા આરસનરી 
ફશ્વ પર પડતાં પગલાં સતત એક મોરોક્કોન લૂછતો જતો િતો. પનશ્ચમના પહરનચત 
જગતનરી આ ઝાંખરી િતરી. મોરોક્કો તો િતું બિાર, એના બજારમાં. લોકોનરી ભરીડ, 
સાવ સાંકડરી ગલરીઓ, ખરીચોખરીચ દુકાનો, ઘોંઘાટ, રનવવારનરી સાંજ ેટિેલવા નરીકળેલા 
જુવાનનયા. અિીં તો ચાલવામાં પણ ચતુરાઈનરી જરૂર િતરી. તયાં પણ િંુ લાંબું રિરી નિીં.

શિેર બિુ મોટુ ંછ.ે ચાલરીને બધે જવાય નિીં. વચચોવચ નયનરમય ઉદ્યાન છ ે— 
આજુબાજુ બૅનક, નયાયાલય, નાટયગૃિ, મુખય ટપાલખાતાનરી કચેરરી છ.ે આ શિેરમાં 
પ્ભાવશાળરી, સુંદર, યુરોનપયન સથાપતયના નમૂના જવેાં નગરજાઘરો છ ેઅને જોવાલાયક 
મનસજદો પણ. કાસાબલાનકાનું મદરીના — જૂનું શિેર, દૂરથરી કે પાસેથરી ખાસ રસ પડ ેતેવું 
લાગયું નિીં. મોટરી મિેલાતો અને નવરી મોટરોનરી સાથે સાથે ગરરીબરી અને નભખારરીઓનરી 



આ કેવરી સંગનત. સ્તરીઓનાં મોઢાં પર, કપાળ પર, િડપચરી પર છૂદંણાં કરેલાં િતાં. આપણે 
તયાં રબારરી, ભરવાડ જાતોમાં િોય તેમ. વળરી િાથ રંગેલા જોયા — િશે તો મેંદરીથરી જ 
પણ રંગે કાળા િતા. પુરષો તો એમનરી જનમજાત રરીત પ્માણે જુએ, ધયાન દોરવા પ્યતન 
કરે, પણ બરીજી કોઈ િેરાનગનત નિીં. ખાલરી રસતા પર કોઈ એકાદ જણ દેખાય ને હદશા 
પૂછુ ંતો પણ સારરી રરીતે જવાબ આપે, ટકેસરી લઉં તો ચાલક પણ મદદરૂપ થાય. િોટલેનરી 
પાસેનરી રેસટોરાંમાં ખાવા ગઈ તો માનલક, નોકર, બેઠલેો એક નાસર નામનો યુવાન — 
બધા જ નશટિ િતા. મને જોઈને નવાઈ પામે, પૂછરી લે કે િંુ મુનસલમ છુ?ં પણ છડેતરી નિીં. 
આિ, કેવરી શાંનત. નાસર દૂરના પવ્વતો પરથરી આવતો િતો. કિે, એનાં માબાપ ફ્ેનચ કે 
અરબરી નિીં પણ ફકત બબ્વર ભાષા જ બોલરી શકતાં િતાં. આ ભાષા ફકત ભાષય છ,ે 
લેખય નથરી. આને શરીખવાડાય નિીં.

િજી સુધરી મોરોક્કોમાં મને કોઈ તકલરીફ નડરી ન િતરી. િજી આ સંગ્ામ ન િતો 
ને તેથરી જ કદાચ િંુ નનનશ્ચંત અને સપ્શ્ય બનરી ગઈ. દોડાદોડ સટશેને પિોંચરી, ટટ્રનેનરી 
પ્થમ શ્ેણરીના યુરોનપયન, આરામદાયક કક્ષમાં બેઠાં પછરી જોયું તો આકાશ ઝાંખું, ભૂખરં, 
નરીરસ િતું. કાસાબલાનકા છોડરી જવાનો આ સારો સમય િતો — કદાચ બરીજી જગયા 
વધારે સારરી િોય. અડધા કલાક સુધરી કાસાબલાનકાનાં કુરૂપ પરાં, ઔદ્યોનગક બાંધકામો 
ખેંચાયાં કયાું — પાટાનરી બંને બાજુ. ને પછરી ટટ્રને એવા પ્દેશમાં આવરી કે જ ેઆકાશનરી 
જમે વારંવાર બદલાતો રહો. દૂર સુધરી જતા લરીલા ઢોળાવો. તરકંુજો. લાલ માટરીનરી બનેલરી 
વંધય ટકેરરીઓ. કયાંક ખડકાળ, કક્વશ ધરા; કયાંક નવસતૃત નક્ષનત પર નરીચા, ગોળાશ 
પડતા વનલમક. લાંબા સમય પછરી, એક વાર થોડા થૉર. જાણે લાલ રંગનું રણ — અગમય, 
અસપૃટિ, અસપંદ. એનરી આ પ્યોજનિરીનતામાં મલાનન િતરી. લોકો, પ્ાણરીઓ, વનસપનતથરી 
તરછોડાયેલું. માઈલોના માઈલો સુધરી ભૂનમનું બસ િોવું જ જાણે નનરથ્વક કોઈ અનસતતવ.

કયાંક કયાંક નવરલ ગામ — મૂઠરીભર ઝૂંપડાં — માટરીનાં બનેલાં — થૉરનો 
ઉછરે(ઉછરે ને તે પણ થૉરનો!) ને ત્રણ-ચાર ખજૂરરીઓ રણપણાને જાણે સુદૃઢ કરવા. 
કેવો આ અભૂતપૂવ્વ પ્વાસ નેત્રો નવનસમત, હૃદય ચહકત.

+અંતે પાટાને સમાંતર એક પાકો રસતો દેખાયો ને લરીલું ઘાસ. માટરીનરી રંગરીન, ગુફા 
જવેરી ચોરસ ઝૂંપડરીઓના સમૂિ આવતા ગયા, લાલ દૃશયપટમાં ભળતા ગયા. થોડા ગદ્વભ 
શાંત એકાંતમાં ચરતા િતા, કયાંક ઘેટાંનું ટોળું િતું. એક સટશેન અને ગુલાબરી રંગેલા 
થોડાં ઘર. જીવનનો જરા ભાસ.



પછરી શરૂ થઈ ટકેરરીઓ. એકબરીજાનું સાિચય્વ છોડવું ના િોય તેમ સાથે સાથે. 
અબિુલ, શુષક પહરસર અને છતાં કૈંક રક્ષ રરીતે પણ સુંદર. આખો વખત ટટ્રનેના કક્ષમાં 
િંુ એકલરી િતરી. કેવું અમૂલય પ્નતકૂલ! આટલું વૈનવધય ને થયા િતા તો ચાર જ કલાક.

સટશેન જવેું કાંઈ િતું જ નિીં. એક જ ઓરડો ને મદદ કરનાર કોઈ નિીં. આશરે 
એક હદશામાં ચાલવા માંડયું. થોડ ે દૂર બે અમેહરકન મહિલાઓ મળરી, એમને પૂછરીને 
પ્વાસખાતાનરી કચેરરીનો રસતો શોધયો. એ તો બંધ થઈ ગઈ િતરી પણ નજીકનરી એક 
પ્વાસ ઑહફસમાંથરી નકશો મેળવયો ને પછરી િોટલે પણ. આખું ગામ ગુલાબરી રંગનું 
અથવા ઇંટના રંગનું િતું — િોટલેો, ઘરો, સરકારરી મકાનો — જૂનું, નવું, બધું જ. આ 
શિેર તે મારા્વકેશ (MArrakesh) પવ્વત અને રણનું સમુનચત નમલન. એના નામનું સંગરીત 
જ અવનવાં કલપન ઊભાં કરે છ,ે એનો સાક્ષાતકાર એ બધાંને સાથ્વક કરે છ.ે મારા્વકેશ. 
મારા્વકેશ. અનદ્તરીય, અનુપમ, મોિક, મનનપ્ય. મોરોક્કોનરી મુસાફરરીનો સમત્વવય આરંભ 
અિીંથરી થયો.

મારા્વકેશના પિોળા રસતા શાંત િતા, વાિનો ઓછાં િતાં, પિોળરી ચરણવરીનથઓ 
પર લોકો આરામથરી ફરરી શકતા િતા. બુરખા જવેા લાંબા ઝભભા પિેરેલરી સ્તરીઓ નાનરી 
મોટરસાઈકલો ચલાવરીને જતરી િતરી. આંખો નસવાયનું મોઢુ ંનકાબ પાછળ ઢકંાયેલું િતું. 
આંખો તો એવરી સુંદર લાગે, મોઢાં તો કેટલાંનાં રૂપમય િશે? પણ આ પ્ચછન્નતા અને 
રિસયમતામાં જ તો મોિમંત્રરીયતા અને વશરીકરણતા િોય છ ેને!

અચાનક એક નાકંુ વળતાં અસાધારણમાં પિોંચરી જવાય છ.ે કારરીગરો, જમેને 
ખરેખર તો કલાકારો જ કિેવા જોઈએ, પોતપોતાના કૌશલયમાં મગ્ન િોય છ.ે કાષ્ઠ, 
ચમ્વ, ધાતુ, વસ્ત વગેરે પદાથયોમાંથરી બનતરી વસતુઓનું વૈનવધય અને સૌંદય્વ શબદાતરીત છ.ે 
ઊનમાંથરી વણાતરી જાજમોનરી ખયાનત દુનનયાભરમાં ફેલાયેલરી છ.ે પુરષોનરી સાથે હકશોરો 
પણ કામમાં રત િતા અને નનપુણ પણ. કળાના સજ ્વનમાં પોતાનરી જાતને પ્યોજતા આ 
લોકોને જોઈ મનમાં સારં લાગયું, કારણ કે ગરરીબરીનરી િદ નથરી, નભખારરીઓનરી અછત 
નથરી. મારા્વકેશનરી સાંકડરી ગલરીઓમાં િાથ લાંબો કરરીને બેઠલેા પુરષો, રખડતરી સ્તરીઓ, 
િારબદ ઊભા રિરીને ભરીખ માગતા દસ-બાર અંધ વૃદો — જોઈને િતાશ થઈ જવાય. 
ઉપાય કાંઈ નિીં. કૈંક અંશે કયારેક કોઈકને ઉગારરી શકાય પણ આખા દેશના આ નચત્રને 
કેવરી રરીતે બદલાય?

મારા્વકેશ િજી પણ એક િકરીકતને કારણે આખા મોરોક્કોમાં બેનઝરીર છ.ે તે છ ે



દજમેા-એલ-ફના (Djeman-el-Fna) કિેવાતો નગરચૉક. એનો અથ્વ ‘મૃતોનું સભાગૃિ’ 
જવેો કરરી શકાય. એક જમાનામાં તયાં ગુનેગારોનાં કપાયેલાં માથાનું પ્દશ્વન થતું. આજ ે
તો એનો અંશેઅંશ જીવંત છ,ે જીવનથરી ઊભરાય છ.ે વિેલરી સવારથરી તયાં લોકો આવવા 
માંડ ે — પ્ેક્ષકો, કલાકારો, નૃતયકારો, વાદ્ય અને સંગરીતકારો, જાદુગર, અંગમરોડના 
ખેલ કરનારા, સપ્વ-ગારહડકો, વેચનારા, ખરરીદનારા, છતેરનારા, ભરીખ માંગનારા, ચોરરી 
કરનારા. બધાં માટ ેઆ એક ચુંબકસથાન છ.ે દેશ અને દુનનયાનું આ લઘુ એક પ્નતનનનધતવ 
છ.ે જાિેરમાં અિીં વાળ કાપનાર પણ મળે. દાંત ખેંચરી આપનાર પણ મળે. પૈસાના 
બદલામાં પાણરી પાનાર પણ મળે અને ચારણ, નવદૂષક, રંગલાના સંનમશ્ણ જવેો કોઈ 
વાતા્વકાર પણ મળે. અનમઝનમઝ ગામના નટો અંગમરોડના ખેલો માટ ેખૂબ પ્નસનદ પામયા 
છ.ે તો મૉહરટાનનયાના નૃતયકારો ભારે ટોળું ભેગું કરે છ.ે વાંદરાના ખેલ અને સાપનરી 
મંત્રમુગધતા જયાં જોવા મળે, તયાં જ આગ ખાનારા અને તલવાર ગળનારાના પ્યોગો 
પણ આશ્ચય્વ પમાડ.ે બપોરનરી ગરમરીમાં આ અપ્નતમ નગરચૉકમાં થોડરી ભરીડ ઘટ,ે પણ 
સાંજ નમતાં પાછરી બમણરી વધે. આજુબાજુ કાફે અને રેસટોરાં છ.ે આખો હદવસ તયાં પણ 
અવરજવર ચાલુ જ રિે. સમય થાય ને મુઅનઝઝનનો સાદ પડ ેઅને ધમ્વનનષ્ઠ લોકો 
નમાજ પઢવા ચાલયાં જાય. મનસજદોના નમનારા પર બત્તરીઓ થાય. દજમેા-એલ-ફનાનરી 
હકનારરી પરનરી દુકાનોમાં બત્તરી ને ફાનસોનો ઝાંખો પ્કાશ બળરી રિે ને છલેે, સદરીઓથરી 
ચાલતું આ કૌતુકભયુું, સવેચછાનુરૂપ આશ્ચય્વસભર, અવણ્વનરીય અવસથાન રાતના થોડા 
કલાકો માટ ેઅટકે.

પ્વાસરીઓને માટ ેતો આ આખરી વાત રસગભ્વ િોય જ પણ મોરક્કનો પણ રોનજદંરી 
આ બરીના માણતા દેખાય. દરેક કલાકારનરી આસપાસ પુરષો ગોળ વળરીને ઊભા જ િોય. 
ગાનારા કે વગાડનારાને ગેરલાભ — કારણ કે એમનરી કળા તો જોયા વગર પણ માણરી 
શકાય. એક બાજુ પર ગરરીબ દેશના જીવનનરી રંગિરીનતા, બરીજી બાજુ લોકકળાઓનું 
આ બિુનવધ બાિુલય. એક તરફ દહરરિતાને લરીધે હૃદય રિવરી જાય, બરીજી તરફ લોકોનરી 
દુવૃ્વનત્ત અને પશ્ચાત્તાપ વગરનરી વત્વણૂક પર ગુસસો અને દ્યૃણા થાય.

મારા્વકેશથરી ફેઝ ૫૦૦ હક.મરી. દૂર છ.ે બસમાં દસ-સાડા દસ કલાક થયા. બિુ 
તકલરીફ ના પડરી. થોડા તાનત્વક તો થવું જ પડ.ે લગભગ આખો વખત દૃશય પવ્વતરીય 
રિે છ ે— સૂકંુ, દુષકર, મરભૂનમ સમ. પિેલાં તો ધૂળના ડુગંર આવયા — ભૂખરા ને 
કક્વશ. પછરી રણ શરૂ થયું. માઈલો ને માઈલો સુધરીનરી શૂનયતા. ધરા લાલાશ પડતરી િતરી. 
કયાંક થોડા થૉર, કવનચત ઘાસનાં મેદાન. કયારેક સપંહદત કેસરરી રંગનાં પૉપરી પુષપોનરી 
અપહરનમતતા દેખાતરી ને આંખો ચમકરી જતરી. રણદ્રીપ જવેાં બેચાર ગામ આવયાં પણ 
ખાસ કાંઈ નિીં. ઝરણા જવેું કાંઈક દેખાતું ને મનને શાતા વળતરી. મોરોક્કોના દનક્ષણ 



ભાગમાં પાણરીનરી ખૂબ તંગરી છ.ે મધય ઍટલાસ પવ્વતમાળામાં થઈ થઈને રસતો જાય છ.ે 
દૃનટિગોચર સઘળો પ્દેશ નવચક્ષણ છ ે: કૈંક રરીતે મનનપ્ય છ,ે પણ આમંત્રક નથરી. કઠોર 
છ ેપણ ત્રાસજનક નથરી. માઈલો સુધરી એક પણ વૃક્ષ ના દેખાય ને પછરી નારંગરી, બદામ, 
દેવદાર કે યુહકનલપટસનાં ઝુંડ પણ આવે. ફૅઝથરી ૫૦ માઈલ દૂર સરોવરો છ.ે આઝરૂ, 
ઇફેન વગેરે ગામોને આમોદ અને આરામસથાનો તરરીકે નવકસાવયાં લાગયાં. નગર સુધરી 
પિોંચતો રસતો વાવટા અને પતાકાઓથરી શોનભત િતો. તે શા માટ,ે તે ખબર તો પછરી 
પડલેરી. િોટલે શોધવા માંડરી તયારે કિેવામાં આવયું કે રાજા ફેઝમાં થોડા હદવસ માટ ે
આવેલા િોઈ એમના રક્ષકો અને સેવકોથરી િોટલેો ભરાયેલરી િતરી. બસ સટશેનનરી પાસે 
જ સદભાગયે મને કલાકેકનરી રાિ જોયા પછરી ચોખખો કરાયેલો ઓરડો મળરી ગયો.

િાથમાં નકશો પકડરીને િંુ નગરદશ્વને નરીકળરી પડરી અને એ જ િતું મોરોક્કોનું 
અતરીવ સુંદર, શ્ેષ્ઠ, નયનરમય, હૃદયગમય, રનચરતમ પુર ફેઝ (Fes). નવો નવભાગ 
યુરોપનું સાધારણ અનુકરણ લાગે — ખાસ કરરીને રસતા પરનાં કાફેનરી લરીધે. પણ 
બંને બાજુનાં સુગંધરી ફૂલોવાળાં નારંગરીનાં ઝાડનું શું? મિામાગ્વ િસન નદ્તરીય સાચે જ 
અનદ્તરીય છ.ે એનરી નવશાળતાનરી વચમાં નાનળયેરરી-ખજૂરરી અને બેસવાનરી બેનચોવાળો 
લાંબો બાગ છ.ે બે બાજુ ઑહફસો, િોટલેો, રેસટોરાં. એનરી પર બાહગત કાફે નથરી કે 
નથરી િજાર િજાર આંખોથરી તાકરી રિેલા પુરષો. રબાત અનતઆધુનનક િતું પણ અંતરે 
િતું. કાસા સમકાલરીય િતું પણ સથૂળ િતું; મારા્વકેશનો રંગ ગુલાબરી ખરો પણ એ તો 
એક દેખાવ જ. પણ ફેઝ! આ ફેઝ સંપૂણ્વ રરીતે મોિક, કમનરીય, તુનટિકર, હૃદયાનભરામ 
છ.ે અિીં અટકાવાયા નવના ટિેલવું શકય છ.ે આ મિામાગ્વને એક છડે ેિસતકળાકેનરિ છ.ે 
તે બધરી આવશયકતાઓથરી સજ્જ છ.ે બૅનક, પોસટઑહફસ, દવાખાનું, દુકાનો, કળાકારોના 
કાય્વકક્ષ, આઈસક્રરીમનરી િાટડરી, ફૂલો, ફુવારો અને નમાજ પઢવા માટનેો એક કમરો. 
આખો દેશ ધમ્વ પ્તયે ગંભરીર છ.ે મુખયતવે સુન્નરી મુનસલમ છ.ે બધરી જ મનસજદોનરી સંભાળ 
સરકાર લે છ ેને એના બધા જ અનધકારરીઓને — આલેમ, ખનતબ, ઇમામ, મુઅનક્કત, 
મુઅનઝઝન વગેરેને પગાર આપે છ.ે

જૂના શિેરના બે ભાગ છ ે : ફેઝ એલ બાનલ અને ફેઝ જહદદ. ફરતે હકલાનરી 
દરીવાલ અને ચૌદ દરવાજા છ.ે નવા નવભાગથરી એ પાંચ હક.મરી. દૂર છ.ે બસ લઈને અમે 
બાબ ફતૂિ સુધરી ગયાં. આ મદરીનાનરી ગલરીઓનરી ગૂંચવણ જવેરી તો કયાંયે ના જોઈ. બે 
જણ પણ માંડ ચાલરી શકે જવેરી પિોળરી ગલરીઓ. તેમાંયે માલથરી ખડકાઈને જયારે ગધેડાં 
સામેથરી આવે તયારે જીવનું જોખમ થઈ જતું. કયાં નવા નવભાગમાંનરી ફૅનસરી મોટરો ને કયાં 
આ અનતપુરાતન રરીત! ગલરીઓનરી બે બાજુ પર જયારે દુકાનો નિોતરી તયારે તયાં ફકત 
બંધ બારણાંવાળરી સળંગ દરીવાલો િતરી. પાછળનાં ઘર, આંગણાં, મનસજદોનરી તો આપણે 



કલપના જ કરવાનરી. અગંત આવાસોને આ રરીતે છુપાવરી રાખવાનરી મોરોક્કોનરી લાક્ષનણક 
પદનત છ.ે મદરીનામાં ૩૦૦થરી પણ વધારે મનસજદો છ ેને ભાગયે જ કોઈનાં દ્ાર ખુલાં 
િોય.

દરેક પેટા નવભાગમાં પાંચ વસતુ િોવરી આવશયક િતરી : (૧) રોટરી બનાવરી આપનાર. 
લોકો ઘેરથરી લોટ બાંધરીને આપરી જાય, પાઉં રોટરી એ પકાવરી આપે, (૨) જાિેર શૌચાલય, 
(૩) ફુવારો અથવા પાણરીનો નળ. ઘણાં ઘરોમાં આ ત્રણેનરી વયવસથા િોતરી નથરી, (૪) 
બાળકોને કુરાન ભણાવવા માટ ેપાઠશાળા અને (૫) મનસજદ. ખરેખર, થોડ ેથોડ ેઅંતરે 
આ પાંચે બાબતો દેખાતરી. આખરી મદરીના ઘણરી ગંદરી, બદબૂવાળરી છ.ે પથથહરયા, ઢાળવાળા 
રસતા લપસણા છ;ે આખો આ જૂનો નવભાગ સાંકડો અને બંનધયાર છ.ે કયારે નરીકળું 
એમ થતું રહું.

અિીં પણ કારરીગરો કાષ્ઠ, ધાતુ, ચમ્વ પર કામ કરરી રહા િતા. નાના નાના 
છોકરાઓનું પાટવ જોઈને નવાઈ થયા વગર રિે નિીં. ચામડાં ધોવાનરી જગયા જોવા 
જવાનરી કોનશશ કરરી પણ વાસ એવરી અસહ કે દૂરથરી જ પાછાં ફરરી જવું પડયું. સૂક એલ 
અત્તહરનમાં જાતજાતનાં તેલ અને અત્તર વેચાય છ.ે મદરેસા એલ અત્તહરન સથાપતયનરી 
દૃનટિએ અતયુતકૃટિ માનય છ.ે કારાઊનયન (Qaraouyine) મનસજદ ફેઝમાં મોટામાં મોટરી 
છ.ે નસરીબજોગે એનાં દ્ાર ખુલાં િતાં, તેથરી એના ખુલા પ્ાંગણમાં ડોહકયું થઈ શકયું. 
લોકો નમાઝ પઢરી રહા િતા. નેજજાહરન ચૉક અસામાનય છ.ે મદરીનામાં આ પિેલરી જ 
ખુલરી જગયા જોઈ. એના મંડપનરી છત અનતશોભમાન છ.ે એનો સુનવહદત ફુવારો સવાુંગ 
સુંદર અને અખંડ છ.ે આ ઇમારતો ૧૨મરી સદરીમાં બનેલરી.

અિીં ‘બૉમબે રેહડયો’ નામનરી એક દુકાન જોઈ, જમેાં હિનદરી નસનેમાનરી રેકૉડ્વ અને 
કૅસેટ મળતાં િતાં. નસનેમાનાં પોસટર પણ િતાં. મને મોરોક્કોમાં ઘણરી વાર પૂછવામાં 
આવતું કે મારરી પાસે હિનદરી સંગરીત છ?ે આપણા હફલમ ઉદ્યોગનો પ્ચાર કયાં કયાં 
નથરી થયો. સામાનય વયનકત માટ ેભારત નસનેમાઓ, સનવય્વ અનભનેતાઓ અને સુંદર 
અનભનેત્રરીઓનો પ્દેશ છ.ે જોકે એકાદ માણસે મને જોઈને વળરી ‘મોરારજી દેસાઈ’નરી 
બૂમ પાડલેરી ખરરી! કયારેક કોઈ મને જોઈને ‘ઇનનડયન’ ‘ઇનનડયન’ પણ કિરી ઊઠતું. સાડરી 
પિેરરીને ફરં તો જરૂર ટોળું વળરી જાય!

એક સાંજ ેિોટલેનરી સામેનરી, ખૂણા પરનરી નાનરી રેસટોરાંમાં બટાકાનરી કાતરરી તળાતરી 
જોઈ તે ખાવા ગઈ. ઘણરી વાર દૂધ, કેક, નારંગરીનો રસ વગેરેથરી ચલાવેલું, પણ ના ખાઈને 



પછરી અસવસથ લાગતું િતું. બિાર જ ચાર-પાંચ ટબેલ િતાં. એક ખાલરી િતું તયાં િંુ બેઠરી. 
થોડરી જ વારમાં ચાર મોરોક્કન આવયા. ત્રણ તો અચકાયા, કારણ કે બરીજુ ંકોઈ ટબેલ 
ખાલરી િતું જ નિીં. મારાવાળા પર ત્રણ ખુરશરીઓ ખાલરી િતરી. ચોથો યુવાન, જ ેઅગ્ણરી 
િશે એ લોકોમાં તે તો બાજુમાં બેસરી જ ગયો. બરીજા પણ બેઠા. કોઈએ સામે જોયું પણ 
નિીં, તો ઠકેડરી કે છડેતરીનરી કયાં વાત. એમણે ચણા અને મેંદાનરી સેવોના શોરબા જવેું 
કાંઈ મંગાવયું. તે જોઈને વેઈટરને મેં પૂછવા પ્યતન કયયો કે એ નનરાનમષ િતું કે નિીં. એ 
તો અંગ્ેજી ના સમજયો પણ આ ચારે સમજયા. એમણે આ નનરાનમષ ખાણું મારે માટ ે
મંગાવયું ને પછરી સાધારણ વાતો શરૂ કરરી. પેલા અગ્ણરીએ પૂછરી લરીધું, “તમે મુનસલમ 
છો?” આ પ્શન્Xમને કેટલરીક વાર પૂછાયો િતો. લાગું કદાચ મોરોક્કન જવેરી પણ 
મુનસલમ છોકરરીઓ આવરી રરીતે એકલરી ફરે નિીં, તેથરી લોકો ગૂંચવાય ને જાણવા માગે કે 
િંુ કોણ છુ ંને કયાંથરી આવું છુ.ં દર સાંજ ેફેઝમાં લોકો ફરવા નરીકળે. બે છોકરરીઓ સાથે 
જતરી ભાગયે જ દેખાય — કયાંક બેસરીને કૉફરી પરીતરી તો નિીં જ. પોતાના ભાઈઓ કે 
સગા સાથે આવેલરી િોય એવરી છોકરરીઓ કયારેક જોવા મળે પણ પરણેલરી સ્તરી તો બિાર 
નરીકળેલરી દેખાય જ નિીં. આ ચારે યુવાનો ખાવાનું પતાવરી, મને ‘શુભ પ્વાસ’ ઇચછરી 
રસતે પડયા. આ સભય, નશટિ, કુલરીન વયવિારથરી મનમાં એવું સારં લાગયું. સ્તરી તરરીકેનો 
આદર જયારે ના મળે તયારે દુ:ખરી થઈ જવાય છ.ે આ આખરી સાંજ એવરી સુંદર િતરી. 
ભરીનરી સુગંધવાળાં પેલાં નારંગરીનાં ઝાડ અને આ પહરપકવ પુરરી ફેઝ.

ચેચવાએન ગામ બિુ સુંદર છ ેએમ વાંચેલું. સપેન પાછા જતાં તયાં થઈને જવાનું 
નવચાયુું. બસમાં એક માણસ બાજુમાં બેઠો, એને તો બરીજી ખાલરી જગયા પર જવા આદેશ 
કયયો ને વળરી એ તો ગયો. બરીજા રોકાણ પર બરીજો પુરષ બેઠો. તયાં સુધરીમાં બસ ભરાઈ 
ગઈ િતરી તેથરી એને ભગાડરી ના શકરી. ધરીરે ધરીરે એણે ભાંગેલા અંગ્ેજીમાં વાત શરૂ કરરી. 
િંુ ઝોકાં ખાતરી રિરી. મનમાં હિંમત ભેગરી કરરીને એણે મને કહું, “ચેચવાએન શું કામ જાઓ 
છો? મારે ગામ વાઝાન (Oazzane) આવો ને. અમારે તયાં રિેજો.” વાઝાનનું તો નામ 
પણ મેં વાંચયું નિોતું કયાંયે. મારરી આંખ ફરરી મળરી ગઈ. મને જગાડરીને કિે, “િમણાં 
જ વાઝાન આવશે. ઊતરો છો ને?” જાઉં કે ના જાઉં? મેં કહું, “ઘેર નિીં આવું. તમારા 
ગામમાં િોટલે છ.ે” એ કિે, “મને ખબર છ ેકે તમે શું નવચારો છો. પણ િંુ ખરાબ માણસ 
નથરી.” કયાંકથરી છછંડેાઈને ફરરી ગુસસો ચડરી આવયો. મેં કહું, “મોરોક્કોના બધા માણસો 
આવું જ કિે છ.ે” એ કાંઈ બોલયો નિીં. મેં નવચાયુું કે બંને જગયા અજાણરી છ.ે બેમાંથરી 
કયાંયે જઈને પસતાઈ શકંુ કે મઝા પણ પડ.ે અનુભવ કયા્વ પિેલાં શરી ખબર પડ?ે વાઝાન 
પર િંુ ઊતરરી તો ગઈ જ પણ િોટલેનો આગ્િ તો રાખયો જ.

નાના ગામનરી નાનરી િોટલે. કિેવાનું શું િોય? પણ ઉપરનો કમરો ચોખખો ને સારો 



િતો. આ યુવાનનું નામ અઝરીઝ િતું. ઘેર જઈ, એનરી બિેનને લઈને પાછો આવશે એમ 
કિરી એ ગયો. મને િતું િંુ અક્ષમય સાિસ કરરી બેસું, એને િતું એનરી સાથે એકલાં રિેવાથરી 
િંુ ગભરાતરી િતરી. મને થયું, કદાચ એ િવે પાછો જ નિીં આવે. કોના પર નવશ્વાસ 
મૂકાય? ને છતાં, મૂકરીને તો િંુ આમ બસમાંથરી ઊતરરી પડરી િતરી. કલાકમાં એક નમત્રને 
લઈને અઝરીઝ પાછો આવયો. સાંકડરી, ઊંચા ઢાળવાળરી ગલરીઓ જુગજૂના પથથરોથરી 
બનેલરી િતરી. બે મોરોક્કન ઘર મેં મારા્વકેશમાં જોયાં િતાં. એવું જ નાનું ઘર મેં અિીં પણ 
ધાયુું િતું. પણ આ મોટુ,ં સુંદર, સવચછ ઘર િતું. વચમાં ચૉક, ચોતરફ પાંચ કક્ષ અને 
આંગણનરી વચચોવચ નારંગરીનું એક ઝાડ. આિ, શું આશ્ચય્વ, શું સૌભાગય.

પછરી તો બે બિેનો આવરી. િહરયા મોટરી િતરી, પરણેલરી િતરી. એને એક નાનરી 
દરીકરરી િતરી. બે ભાઈઓ આવયા : અબદેલ ઇલાિ અને અરિફે. મા એનરી માંદરી બિેનનરી 
ખબર કાઢવા બિારગામ ગયેલરી. નપતા મૃતયુ પામેલા. બધાંએ આનંદથરી મને આવકારરી 
— જાણે મને ઓળખતાં િોય, જાણે જાણતાં જ િોય કે િંુ આવવાનરી છુ.ં શું અકસમાત, 
શું આશરીવા્વદ. ફરરી મને તયાં રિેવા માટ ેઆગ્િ કરાયો — ખાસ કરરીને અબદેલ ઇલાિ 
તરફથરી. એ િસમુખ અને વાચાળ િતો. બધાં જ સદસય એટલાં સરળ, એટલાં સિજ. 
આ કુટુબં, આ ઘર — તયાં નિીં રિેવાનું કોઈ કારણ ન િતું. આવો અનુભવ, આવું ભાગય 
ફરરી કયારે મળે? િોટલેમાં આપેલા હદરિામ તો એણે પાછા ના આપયા — તો કાંઈ નિીં. 
સામાન તો થોડો જ િતો. એક િૅનડબૅગ, તે ઘેર લઈ આવયાં.

જમરીને બધાં ચાલવા નરીકળ્ાં. શિેરોમાં તો કાંઈ પણ કરવાનું િોય. આ તો નાનકડુ ં
ગામ, એનો એક જ રસતો. જનેા પર મોટરો જાય. ચાલવા જવા નસવાય બરીજુ ંશું પ્વૃનત્ત 
િોય? ઢોળાવ પર શેરરીઓ ઊંચરી-નરીચરી જતરી િતરી. ગધેડાં સાથે લોકો જતાં-આવતાં િતાં. 
સ્તરીઓએ જુદરી જ જાતનરી રરીતે પોતાનરી જાતને ઢાંકરી િતરી. ઊનના ગરમ, મેલા સફેદ 
રંગના ધાબળાને જહટલ રરીતે માથે અને આખું શરરીર ઢકંાય તેમ વીંટાળ્ો િતો. એને 
‘િાયક’ કિે છ.ે એક જ સ્તરીને વળરી ભૂરા રંગના િાયકમાં જોઈ. પુરષો એક જ સરખા 
રંગે અને કાપડના જલાબા (ઝભભા) પિેરેલા િતા. િાયક પિેરેલરી નાનરી છોકરરીઓ તો 
એવરી સરસ લાગે! ફકત કુતૂિલથરી જોતરી આંખો જ દેખાય. એક સ્તરીએ િાયકનરી અંદર 
વળરી નાના બાળકને પરીઠ પર બાંધયું િતું. મેં તસવરીર ખેંચવા માટ ેએનરી રજા માગરી. એણે 
તો િા કિરી, પણ સાથે આવતા એના પનતએ ભવાં ચડાવરીને ના પાડરી દરીધરી. થોડાં પગલાં 
ચાલરીને મેં પાછુ ંજોયું. એ પણ પાછુ ંવળરીને જોઈ રિરી િતરી અને નસમત આપરી રિરી િતરી. 
મેં િસરીને િાથ ઊંચો કયયો. એણે પણ ઊંચો કયયો. બે સ્તરીઓ વચચે તતકાલ એક સેતુ 
બંધાઈ ગયો. અમે બંને જીવનનરી વાસતનવકતા સમજયાં. એનાથરી એને અસંતોષ નિોતો 
એ સારં િતું.



મોરોક્કોમાં એક પ્ાચરીન સુવાકય છ ે: “તમે જયારે અમારે ઘેર આવો તયારે અમે 
તમારા મિેમાન બનરીએ છરીએ, કારણ કે આ ઘર તમારં છ.ે” આનરી યથાથ્વતા િંુ જીવરી 
શકરી. કટ ુઅનુભવથરી કયાંયે અનધક થયાં મોરોક્કનોનરી માનવતાનાં દશ્વન.

એ અંનતમ રાતે ઘેરરી રાતમાં ઊગયો િતો કેસહરયા દૂધમાં ઝબોળ્ો િોય તેવો 
અભૂતપૂવ્વ સુવણ્વ ચંરિ : બૃિત્, પૂણ્વપ્સફુહરત, સંપૂણ્વ સુંદર. જાણે મારા સૌભાગયનું 
અલૌહકક પ્નતફલન.

J

સી્ી બૂ સઈ્

કાથા્વજથરી નરીકળરી દોઢસોએક હકલોમરીટર સુધરી ઉત્તર હદશામાં જઈએ તો નબઝેતદે 
નામના ગામથરી જરા આગળ ‘કાપ બલાનક’ કિેવાતરી ભૂનશર પાસે પિોંચરીએ. આખા 
આહફ્કા ખંડનું — ફકત ટયુનનનશયાનું જ નિીં — સૌથરી ઉત્તરનું એ સથાન છ.ે છકે તયાં 
સુધરી જવાનું તો બનયું નિીં. શરૂઆતમાં દહરયો દેખાય તેમ પિાડરી ઢોળાવોમાંથરી જતા 
રસતે લા માસા્વ નાનમઆ ગામ સુધરી યજમાન લઈ ગયાં. એક વળાંક પછરી, નરીચે જમણરી 
તરફ ભૂમધયનાં સપંહદત પાણરી દેખાયાં. બરીજા પિાડરી વળાંકે તદ્દન અદૃશય પણ થઈ 
ગયાં. લા માસા્વનો મુખય ભાગ જરૂહરયાતોનરી ચરીજોના બજારથરી ભરેલો છ.ે ઘેઘૂર ઝાડનરી 
નરીચેનરી ખુલરી જગયામાં છોકરાઓ રમરી શકે છ.ે નજીકમાં લોકનપ્ય કાફે છ.ે ભૂરરી રંગેલરી 
છાપરરીઓ નરીચે ગોઠવેલાં ટબેલ-ખુરશરીનરી સરસ, સાદરી ગોઠવણરી ગમરી. વચચે એક કૂવો 
િતો. એનું લાકડાનું ચક્ર એક જમાનામાં ઊંટ વડ ેફેરવવામાં આવતું. તયાં અને છકે નરીચે 
દહરયાહકનારે ઘણરી રૅસટૉરાં છ.ે ‘ધ કોનન્વશ’ નામના મુખય રસતા પર દહરયો દેખાય તે રરીતે 
બનાવેલો પિોળો ચાલવા માટનેો પથ છ.ે એનરી એક તરફ લાલતર ઉગાડલેાં છ.ે ગામ 
સફેદ અને રમણરીય લાગે છ.ે

લા માસા્વનરી પાસે પવ્વતો પર વસેલું એક બિુ જ સુંદર ગામ છ.ે સરીદરી બૂ સઈદ. 
એનરી નજીક જતાં મિામાગ્વ બે રસતે વિેંચાઈ જાય છ.ે જમણો વાિન ઊભાં રાખવાના 



ચોગાનમાં જાય છ ેઅને તયાંથરી જ બજાર શરૂ થાય છ.ે ઊંચરી-નરીચરી ગોઠવેલરી ઇંટોના 
બનેલા, ખાસસા ઢાળવાળા એ રસતાનરી બે બાજુ નાનરી દુકાનો િતરી. દરીવાલોને અઢલેરીને, 
રસતા પર પાથરરીને, દુકાનોનરી બિાર જ કેટલરીયે રંગરંગરીન, આકષ્વક, લોભામણરી સુંદર 
ચરીજો મૂકેલરી િતરી. િસતકળાનરી વસતુઓ પર તો િંુ વારરી જાઉં છુ.ં તયાં મને થયું, િંુ શું 
ખરરીદરીશ? માટરીકળાના નમૂના સરસ છ ેઅને જાજમો પણ એટલરી જ સરસ. ચામ્કળા, 
કપડાં, ઘરેણાં, નચત્ર, ધાતુ, અરરીસા...? કે પછરી ફકત ખજૂર?

નવમરી સદરીમાં તો આ જગયાએ કશું જ નિોતું. દહરયો દેખાય તેમ એક ટોચ પર 
હકલા જવેો એક મઠ િતો. પાંચ શતાબદરીઓ સુધરી તયાં સૂફરી ધમ્વના ઘણા વડાઓ શાંત 
વાતાવરણમાં વસતા રહા. પછરી ટયુનનનશયાના શ્ેષ્ઠરીઓએ તયાં ગ્રીષમનનવાસો બાંધવા 
માંડયા અને એનાં શાંનત ને એકાંત તો ગયાં. લેખકો, કનવઓ, કલાકારો વગેરેમાં એ 
પ્ચનલત બનવા માંડયું અને ધરીરે ધરીરે પ્વાસરીઓમાં. તયાંનો સૂયા્વસત જોવા લોકો ખાસ 
જાય છ.ે રજાને હદવસે કાથા્વજ ને છકે ટયુનનસથરી જુવાનનયાં તયાં ફરવા નરીકળે છ.ે કાફે 
ને રૅસટૉરાં તયાં અસંખય ઊભાં છ.ે

સરીદરી બૂ સાઈદ (Sidi bou Said) ગામ અસાધારણ સુંદર છ.ે એનું કારણ છ ેએનાં 
મુખયતવે છાપરાં વગરનાં મકાનો, ઇંટાળા રસતા, પવ્વતરીય પહરસર, સાગરદશ્વન, નરીરભ્ર 
આકાશ ને તાજગરીવાળરી િવા. છતાં એનરી નવશેષતા છ ેઆખા ગામને આવરરી લેતા 
રંગોમાં. બધાં જ ઘરો, દરીવાલો, પગનથયાં ફરનજયાત રરીતે સફેદ રંગેલાં િોય છ.ે અરબરી-
મુનસલમ શૈલરીનાં બારરીબારણાં, જાળરી કે લાકડાંના લંબચોરસ આકારોથરી બંધ કરેલા 
ઝરૂખા, કઠડેા, થાંભલા વગેરે બાકરીનું બધું એક જાતના ભૂરા રંગે રંગવાનું િોય છ.ે તાજો 
િોય તયારે એ રંગ આકાશના અને ભૂમધય સમુરિના લાક્ષનણક નરીલ રંગને બરાબર મળતો 
આવે છ.ે ૧૯૧૫થરી આ ધારો ચાલુ થયો અને િજી અપવાદ વગર એનું પાલન થાય છ.ે

ભૂરાં બારણાં અને દરવાજાના સવરૂપનરી પણ પાછરી ખાનસયત છ.ે એનાં લાકડાં 
પર મોટા, ગોળ, કાળા ખરીલા કલાતમક રરીતે, સુડોળતાથરી ઠોકરી નચત્રાકૃનત ઉપસાવવામાં 
આવેલરી િોય છ.ે પછરી આ જ કળા કયારેક બારરીઓ પર ને પટારા પણ જોવા મળે. એક 
જગયાએ મેં ભૂરાને બદલે કથથઈ રંગેલાં કમાડ જોયાં. એનું અપવાદરૂપ વૈનવધય સારં 
લાગયું.

આમ જુઓ તો ગામડુ ંઅને તે પણ ત્રરીજા નવશ્વના દેશમાંનું, પણ ચોખખાઈનો પાર 
નિીં. અસલમાં, ટયુનનનશયાનાં બધાં શિેરોમાં રસતા વળાય છ ેઅને હદવસમાં બે વાર 



નગરપાનલકા દ્ારા કચરો ઉપાડાય છ.ે ઉપરાંત, નાગહરકતાનરી સભાનતા પણ િશે, તયારે 
જ આવરી ચોખખાઈ જળવાયને. ફરરીથરી એક તરફ આનંદ થયો અને બરીજી તરફ ભારતનરી 
િાલત માટ ેજીવ બળ્ો.

સરીદરી બૂ સઈદના બજારના રસતાનરી સામે ઊંચાં પગનથયાં પછરી ઉપરના ઓરડામાં 
એક કાફે છ.ે તરત નજરે ચડ ેએટલે તયાં િંમેશાં ભરીડ રિે. પણ રસતો તો એનરી પાછળ 
થઈને આગળ આગળ જાય. દરીવાલો અને બંધ દરવાજાનરી પાછળના બગરીચાનો ખયાલ 
ઝાડનરી થોડરી ટોચ જોઈને કરરી લેવાનો. અંતે દહરયા પર પડતરી ભેખડ ઉપર એક અગાશરી 
જવેરી જગયામાં એક કાફે િતું. પાળરી તે બેઠક. નરીચાં, નાનાં સટલૂ તે ટબેલ. ભૂમધયનો 
ભૂરો, ઉનમુકત નવસતાર. સૂય્વના તેજ ને ઉષણતાનરી સામે ટક્કર મારતો પવન. તયાં એકલરી 
કાળરી, કડક કૉફરી અને લાક્ષનણક પરંપરા પ્માણેનું ચાનું ગળ્ું પાણરી મળે. એક માણસ 
નસગરેટ ફંૂકવામાંથરી નવરો પડ ેતયારે પરીણાંનું પૂછવા કે આપવા આવે; તે પણ નસગરેટને 
આંગળરી વચચે પકડરીને.

ટયુનનનશયાના પુરષો ઊંચા, પાતળા, સિેજ વાંકહડયા વાળવાળા અને સાધારણ 
રરીતે શાંત મુખભાવવાળા લાગયા. કશરીક રોચક પ્કૃનત્તનો ભાવ આવે. કોઈ પણ ગામમાં, 
કોઈ પણ સમયે કાફે તયાં બેઠલેા પુરષોથરી ભરેલા જ િોય. એક શનનવારનરી સાંજ ેલોકલ 
ટટ્રને લઈને િંુ એકલરી ફરરી સરીદરી બૂ સઈદ ગઈ. બધાં જ ટટ્રનેમાંથરી નરીકળરીને અમુક હદશામાં 
જતાં િતાં. મારા પોતાના અનુમાન પ્માણે િંુ પણ એમ જ ગઈ. થોડરી જ વારમાં બરીજા 
રસતાઓ, લોકોનરી ભરીડ, અનેક કાફે દેખાયાં. એક રસતો ઉપરના બજાર તરફ જતો 
િતો. ઢાળ ચડરીને િંુ તયાં ગઈ. એટલરી સરસ વસતુઓ ફરરી નજર સામે આવરી. દુકાનો 
ઉપરાંત લારરીઓ લઈને પણ ફેહરયા ઊભેલા. એમાં ખાસ કરરીને ઘરેણાં, ડબબરીઓ જવેરી 
નાનરી ચરીજો િતરી. મારરી નજર ફરરી ફરરીને માટરીનરી તપાવેલરી, ચરીતરેલરી આકષ્વક વસતુઓ 
પર જતરી િતરી. વાડકા ને તાસકો તો મારે લેવા જ પડયાં. એક તાસક પર અરબરીમાં 
‘અલાિ’ લખેલું છ.ે ભાવતાલ પણ અિીં થોડો તો કરવો જ પડ.ે હરવાજ જ એ.

કૉલેનજયન જવેાં દેખાતાં અસંખય છોકરા-છોકરરીઓ બજારના રસતે ફરવા નરીકળેલાં. 
પણ પરદેશરી સિેલાણરીઓ જતાં રહાં િતાં. રાત પડવા આવરી િતરી. ઘણાં સટૉલ બંધ 
ને ખાલરી િતા. િંુ એકલરી — નિીં નાગહરક કે નિીં સિેલાણરી. વલણને લરીધે એ બેનરી 
વચચેનરી. નિોતું મારે ઘણું ખરરીદવું કે નિોતો મને ચરીટકવામાં ફેહરયાઓને રસ. બધાં જ 
જુવાનનયાઓ ત્રણ-ત્રણ કે ચચચારનાં ટોળાંમાં િતાં. કયારેક ભેગાં, મોટ ેભાગે એકલા 
છોકરાઓ કે એકલરી છોકરરીઓના સમૂિો. આવા દૃશયપટનરી વચમાં મારં એકલાં િોવું 



કદાચ થોડુ ંનવનચત્ર િતું, પણ િંુ શાંત ભાવ રાખરીને ફરતરી રિરી.

દરીવાલો પર લટકાવેલરી જાજમોવાળરી દુકાનો અને કાફે પૂરાં થયાં પછરી મરીઠાઈનરી 
દુકાનો આવરી. જાતજાતનરી ટયુનનનશયન મરીઠાઈ લરીલા, ગુલાબરી, બદામરી જવેાં રંગોમાં, 
સૂકો મેવો ચોંટાડલેરી, બરફરી જવેા ઘાટમાં મળતરી િતરી. તળેલા, કાણાવાળા વડા જવેરી 
લાગતરી મરીઠાઈ બિુ લોકનપ્ય લાગરી, કારણ કે બધાં જ ચાલતાં ચાલતાં એ ખરરીદરીને 
ખાતાં િતાં. ખજૂર પણ ઘણાં વેચતાં િતાં.

દહરયા તરફ જતો એક રસતો જોઈ િંુ એ તરફ ગઈ. ઘણા લોકો જતા-આવતા 
િતા. ઢાળ ચડરીને આવતા લોકો જરા િાંફતા િતા. વળતો વળતો રસતો નરીચે છકે 
દહરયે જતો િતો. તયાં અનેક િોડરીઓ નાંગરેલરી િતરી. પૈસાદારો રજાના હદવસોએ સિેલ 
લેતા િશે. છકે તયાં િંુ ગઈ નિીં. ઘણરી વાર લાગત. પિોળરી પાળરી પર થોડરી વાર બેઠરી. 
સાગરને, િોડરીઓને, પવ્વતોને, સરસ કપડાં પિેરરીને નમત્રો સાથે ફરવા નરીકળેલા લોકોને 
જોતાં જોતાં સાંજને માણરી રિરી.

ગામનરી બરીજી તરફ, એક િોટલે ને એના ઉદ્યાનનરી પાસેથરી દેખાતા દૃશયમાં કાથા્વજ, 
એનું મિાદેવળ, એક મનસજદ, દહરયા પરથરી જતો રસતો, ટયુનનસ ને એથરીયે દૂર સુધરીનો 
નવસતાર સમાતો િતો. આ બધું અને ભરીડથરી સાવ દૂર. ગામના શાંત, ઢાળવાળા, ઇંટાળા 
રસતા પર એક છોકરો બે િાથમાં બે આઈસક્રરીમ લઈને પોતાને ઘેર જતો િતો. મારા 
કૅમેરામાં એ ઝડપાઈ ગયો. એક નાનરી િોટલેનું બારણું ખુલું જોઈ િંુ અંદર ગઈ. ખુલા, 
નાના ચૉકમાં વાંકાચૂંકા થડવાળંુ અંજીરનું ઝાડ ને ફૂલો િતાં. સરીદરી બૂ સઈદનું શાંત 
સવરૂપ પણ જોવા પામતરી િતરી.

િજી એક ખૂણે ‘લેસ ફારેસ’ નામવાળરી દરીવાદાંડરીનરી સંજ્ા જોઈ િંુ એ તરફ ગઈ. 
સંભાળ ને સાફસૂફરી માટ ે રાખેલા માણસે મને પગનથયાં ચીંધયાં. ઉપર ગોળ ફરતરી 
સાંકડરી અગાશરી િતરી. શું સદભાગય! શું નવિંગાવલોકન! બરીજુ ંકોઈ જ તયાં િતું નિીં. 
ભૂનશર ‘બલાઁક’ ને ભૂનશર ‘બોં’નરી વચમાં ઉપનસથત િંુ જાણે કોઈ પયુનનક રાજકુમારરી 
િતરી. ચોતરફ નનબુંધ સમુરિ િતો. નવશ્વ — પ્ાચરીન અને નૂતન — મારરી આસપાસ નરીચે 
પથરાયેલું િતું. તુટિ માતહરશ્વા આનંદ પમાડરી રહો િતો. ભૂમધય સથાનનય વાતાવરણમાંનું 
એ અલભય એકાંત મને આકનસમક રરીતે, ઇનામનરી જમે પ્ાપ્ થયું િતું, નનસગ્વનું એ 
અદભુત સૌંદય્વ મારે જ માટ ેિતું. ચારેબાજુ િંુ ફરતરી રિરી, ઊભરી રિરી. સંપૂણ્વ શાંનત, 
સભર એકાંત. દુનનયા ભુલાઈને પાછળ કયાંયે રિરી ગઈ િતરી — એટલા સમય માટ.ે મારા 



મનમાં સવ્વત્ર અશેષ આનંદનો સપશ્વ થઈ ગયો િતો.

J

સિરા

ધરીરેથરી, અચાનક કયાંકથરી વાલુકા-કૂટ શરૂ થયા િતા. આ જ િોય છ ે રણનરી 
ઓળખાણ. કશું ગુપ્ નિીં, પણ જાણે અગોચર; કશું અદૃશય નિીં પણ જાણે અપ્તયાનશત. 
આ જ એનરી ઓળખાણ અને આ જ એનું આકષ્વણ.

રણને આવરી જ, અનનુમાનનત ગનતથરી આગળ વધતું અટકાવવા માટ ેરેતરીનરી ઊંચે 
ટકેરરીઓનરી ટોચે, સૂકાં તાડ-ખજૂરનાં પાનનરી લાંબરી લાંબરી વાડ કરેલરી િતરી. કૈં કેટલરીયે 
જગયાઓએ આ વાડ વધતરી ગયેલરી રેતરીમાં દટાઈ ગઈ િતરી, કયાં તો તૂટરી ગઈ િતરી. 
એકમાં રણનો પ્તાપ અને બરીજામાં લોકોનો ઉતપાત કારણભૂત િતા. કુદરતનાં તત્વોને 
નાથવાનું કાય્વ પણ ભગરીરથ કાય્વ જ થયું ને. આવરી વાડનું સતત ધયાન રાખો તો જ એ 
કદાચ ટકવાનરી.

બસ ઊભરી રિરી અને અમે ટકેરરીઓ તરફ ગયાં. સૂય્વ આકાશમાં ઉચચસથાને િતો 
અને શનકતસંપન્ન િતો. ટોપરી કે રૂમાલથરી માથું ઢાંકવાનું અમને કિેવામાં આવેલું. ખરેખર 
માથું ફાટરી જાય તેવો તાપ િતો. અરે, સિરાનું રણ િતું, કાંઈ જવેરી તેવરી વાત િતરી!

રેતરીનરી સપાટરી પર જાણે ઠરેલું પડ િતું. એના પર પવનનરી ફરફરથરી આછરી 
લિેરરીઓ અંકાઈ િતરી. પણ પગ મૂકતાં એ પડનરી નરીચેનરી રેતરીનરી સુંવાળપનો સપશ્વ થતો 
િતો. એ રેતરીમાં સિેજ પણ કણરીઓ કે કરકર નિોતરી. જાણે બારરીકમાં બારરીક પાવડર 
જોઈ લો કે પછરી જાણે રેશમ. એવા ઊંચા ઢોળાવ પર ચડતાં ખાસસરી મિેનત પડરી. પગ 
મૂકયો કે તરત કયાં તો એ દટાઈ જતો, કયાં તો લપસરી પડતો. પણ એનરી મજા બિુ 
આવરી. માંડ માંડ એક વાર ટોચ સુધરી પિોંચયાં તો પેલરી બાજુનો દૃશય નવસતાર તદ્દન જુદો 
જ િતો.



ઢોળાવનરી ઊંચાઈ જોતાં થયેલું, ચડાશે? નિીં ચડાય? જરા બરીક પણ લાગરી િતરી. 
પણ બધાં જ જતાં િતાં એટલે જવાનું તો િતું જ. એમ કરતાં કરતાં ટોચ પર આવયાં 
અને પછરી બસ, સામે પથરાઈને પડયો િતો રેતરીનો દહરયો. પરીળો પરીળો, લરીસો લરીસો, દૂર 
દૂર, સુંદર સુંદર. રેશમના તાકાના તાકા ઉકેલાઈને પડયા િતા જાણે. કાંઠાને અવગણરીને 
રેતરીનું પૂર ઊમટયું િતું જાણે. રણ લાગતું િતું તો દહરયા જવેું, પણ એમાં ડબૂરી જવાય 
તેમ નિોતું. તયાં તો દટાઈ જવાય તેમ િતું.

દૂર દૂર સુધરી ઊંટના રંગનરી રેતરીએ સુંદર સુંદર મસૃણ આકારોના પહરલેખ રચયા 
િતા. રંગનરી એકનવધતાથરી એનરી આકષ્વકતા કોઈ રરીતે ઓછરી નિોતરી થતરી. છકે પણે 
તાડવૃક્ષોનાં થોડાં ઝુંડ િતાં. તયાં સુધરી પિોંચવા જાણે રણ આમંત્રણ આપતું િતું, પણ એ 
સવરીકારવામાં નબન-અનુભવરી શિેરરીઓનું હિત નિોતું. સૂય્વનાં હકરણો રેતરી પર પડરીને એને 
સોનેરરી ઝાંયથરી શણગારતાં િતાં. પાછલા એ ઢોળાવ પર લપસરીને અમે રણ પર ચાલવા 
માંડયાં. અમે પગલાં મૂકતાં જતાં િતાં, જ ેલાંબો સમય તયાં ટકરી રિેવાનાં નિોતાં. રણ 
વધશે અને વધતું રિેશે; ને તે સાથે જ, એ તયાંનું તયાં પણ રિેશે જ. નિીં રિે અમારાં 
પગલાં અને અમે.

થોડ ેદૂર એક ઊંચું, પાતળું તાડ તર િતું. કેટલરી પાંખરી એનરી છાયા િતરી. પણ તોયે 
થોડરી ક્ષણો એનરી નરીચે બેસરી, તપ્ સૂય્વથરી જરાક રાિત મેળવવા માટ ેએ પૂરતરી િતરી. 
બધાં ફોટા પાડવા-પડાવવામાં રત રહાં. રણ મને બિુ નપ્ય છ,ે તેથરી એનરી સાથે એકાદો 
ફોટો મેં લેવડાવયો અને એના ઊંચાનરીચા વતુ્વળાકારોના થોડા ફોટા પાડયા. રણ પર એક 
કનવતા પણ લખરી. એનરી સુંવાળરી વિાલપ પર જાણે ચાલયા જ કરં, પણ અલપ સમયનો 
િતો એ સંગ.

અમુક અંતરે જઈને, તયાં રાિ જોતરી બસમાં ફરરી બધાં ગોઠવાઈ ગયાં. આખરે અમે 
પ્વાસરી િતાં, આ પ્દેશનાં મુલાકાતરી િતાં. જગયા સાથે પ્ેમમાં પડયા પછરી પણ અમારે 
આગળ ધપતાં જ રિેવાનું િતું.

રેતરીના એકરંગરી પ્સતારવાળા, સપાટ, સૂકા માગ્વ પર પચરીસેક માઈલ ગયા પછરી 
મરીઠાના પડવાળરી જમરીન શરૂ થઈ. દૂર પાણરી દેખાતું િતું, તે ખરેખર તો નકશામાંનું 
તળાવ િતું. પણ મરીઠાનો ભાગ એટલો બધો કે પાણરી સિેજ સુકાય અને મરીઠાના પોપડા 
વળરી જાય. આવરી જમરીન પર જ ચાલરીસ માઈલ જટેલો એ રસતો બનાવાયો િતો. તળાવ 
િતું કેટલું નવશાળ, તેનો ખયાલ નકશો ખોલતાં આવતો િતો; નિીં તો નરરી આંખે પાણરી 



એટલું દૂર દેખાતું િતું કે સાચું પણ ના લાગે. આવાં કુલ ત્રણ ‘ચોટ’ (તળાવ) દનક્ષણ 
ટયુનનનશયામાં છ.ે અમે જોયું તે ‘ચોટ એલ જહેરદ’ સૌથરી મોટુ ંિતું. જમણરી બાજુ, એટલે 
કે ઉત્તરે પવ્વતો દેખાતા િતા અને સામે ડામરના રસતા પર મૃગજળ તરવરતાં િતાં.

એક બાજુ બસ ઊભરી રાખરીને અમે જયાં ઊતયાું તે પડ લાગતું િતું સૂકંુ પણ િતું 
પોચું, ભરીનું અને લપસણું. જુદો જ અને કૈંક નવનચત્ર અનુભવ િતો — એટલા મોટા, 
ખુલા, ખાલરી પ્દેશ પર ઊભેલાં િોવાનો. શું િતરી એ જગયા? જળ પણ નિીં ને સથળ 
પણ નિીં ને શું િતાં અમે? પાંડવો પણ નિીં ને કૌરવો પણ નિીં.

આગળ જતાં જમરીન તદ્દન સફેદ થઈ ગઈ. મરીઠાનું પડ ખાસસું જાડુ ંિતું તયાં આ 
‘ચોટ’ ટયુનનનશયાનરી ભૌગોનલક અજાયબરી ગણાય છ.ે એક જમાનામાં તયાં સમુરિ િશે 
અને િવે િતો એ ભાગનરી રણનરી વચચોવચ. કયાંક કયાંક મરીઠુ ંસફહટક જવેું થઈ ગયેલું 
અને સૂય્વમાં એટલો ભાગ િરીરાનરી જમે ચમકતો િતો. આકાશનો રંગ આછો ભૂરો િતો 
અને દૂરના પવ્વતો જાંબલરી-રાખોડરી રંગના િતા. કૅમેરા એ સામાનય સૌંદય્વ ઝડપવા સફળ 
થાય તેમ નિોતો, બાકરી એ દૃશય િતું નચરસમરણરીય.

એ રસતો આગળ ને આગળ છકે અનલજહરયા પિોંચતો િતો. એનરી સરિદથરી 
પચરીસ માઈલ પિેલાં નેફતા નામનું ગામ આવતું િતું. એ ખૂબ સુંદર અને જાણરીતા એક 
રણદ્રીપનરી આસપાસ વસેલું િતું. માઈલોના માઈલો લાંબરી તાડવૃક્ષોનરી ગાઢ વાડરીનરી 
આખરી રચના દૂરથરી, ઊંચેથરી જોવાય તો જ પહરપ્ેક્ય આવે. આ માટ ેખાસ એક ભેખડ 
પર જોવા માટનેરી વયવસથા કરવામાં આવરી િતરી. અગાશરી, પાળરી, તરત છરીપાવવા જરૂરરી 
એક નાનરી રેસટૉરાં અને પ્વાસરીઓ જયાં જતા િોય તયાં જ ેિોય જ તેવરી દુકાન તયાં 
બનાવાયાં િતાં. ગરીચ તાડનરી વચચે થઈને પાણરી વિેતું િતું. વળરી, એ ઝરણ જમરીનમાંથરી 
જ ગરમ નરીકળતું િતું, તેથરી ગામમાં પુરષો અને સ્તરીઓ માટનેા જુદા સનાનિૉજ પણ 
િતા. અમે ગામમાં ગયાં નિોતાં. દૂરથરી જ લરીલું રણોદ્યાન અને ગામનાં પરીળચટ્ટાં ઘર 
જોઈ લરીધાં.

તાડનરી વચમાંથરી પાણરી વિેતું િોય એવું બરીજુ ંપણ એક રણોદ્યાન જોયેલું. રણમાં 
આમ પાણરી િોય તે આખરી વાત વષયોથરી જાણેલરી િોય તો પણ જોઈને તો આશ્ચય્વજનક 
લાગે જ.



તઝર નામના ગામમાં પણ તાડવૃક્ષોથરી બનેલો એક નાનો રણદ્રીપ િતો. નાના, 
ઊંડા ઝરણા રૂપે વચમાં થઈને પાણરી વિેતું િતું. એ તો બરાબર જોયું અને નજીકથરી, 
કારણ કે ઊંટ પર સવાર થઈને એ ગરીચ લરીલાશમાંથરી અમે નરીકળ્ાં િતાં. બધરી બાજુ 
ખૂબ પ્માણમાં તાડ, કેળાં, દાડમ, પરીચ ને બરીજાં ફળોનાં ઝાડ ઊગેલાં િતાં. એ બધા 
નવસતારમાં પાણરી જાય તે માટ ેમુખય ઝરણને નાનકડરી, નરીક જવેરી નિેરોમાં વાળવામાં 
પણ આવતું િતું. સરસ ફૂલયુંફાલયું ઉદ્યાન િોય તેવું એનું સવરૂપ િતું. વાતા્વઓમાં વાંચરીને 
રણદ્રીપનો અથ્વ આપણે ‘રણનરી વચચે સૂનાં જવેાં ઊભેલાં થોડાં તાડ અને ખોબા જટેલું 
પાણરીનું તળાવ’ જવેો કરતાં િોઈએ. વસતરી અને વનસપનતથરી ભયુું ભયુું આવું અને આટલું 
મોટુ ંરણોદ્યાન જોઈએ તયારે એ આપણા મનમાંના ‘રોમાનનટક’ નચત્રને મળતું ના આવે, 
પણ કોઈ કુદરતરી ચમતકાર જવેું અવશય લાગે.

ટયુનનનશયાના દનક્ષણ ભાગને આવરરીને રિેલા રેતાળ, શુષક રણનરી વચમાં કુદરતરી 
રરીતે વિરી નરીકળેલા પાણરીના નવપુલ વિેણનરી આસપાસ ગરીચ ઊગેલાં તાડવૃક્ષોનરી સાથે 
સાથે એક ગામ વસરી ગયું છ.ે તે જ તઝર. અરબરી ઉચચાર કેવો સિેલો લાગે છ.ે અંગ્ેજી 
બારાખડરી પ્માણે લખતાં નામ અઘરં બને છ ે: Tozeur, અને ફ્ેનચ ઉચચાર તો એથરી 
પણ અઘરો.

તઝરમાં પ્વાસરીઓને માટ ેરણદ્રીપ નસવાય પણ બરીજી કેટલરીક જગયાઓ છ.ે એક 
તો ‘સિરામાંનું પ્ાણરીગૃિ’, બરીજી તે ‘સવગગીય ઉદ્યાન’ અને ત્રરીજુ ં તયાંનું સંગ્િાલય. 
પ્ાણરીગૃિ જોઈને મને તો દયા આવરી ગઈ. પ્ાણરી ને પંખરીઓનરી જ તો! થોડાં િરણ, નાનાં 
પ્ાણરી અને થોડાં ‘રેપટાઈલ’ િતાં. કોઈ પાંજરાંનાં ઠકેાણાં નિીં. કયાંય કશરી ‘જીવંતતા’ 
નિીં. એક ઊંટ િતું, તે અમને જણાવવામાં આવયું એ મુજબ કોકોકોલાનરી લતે ચડરી ગયું 
િતું. પંખરીઓ માટનેા એક મોટા જવેા પાંજરામાં સાવ એકલું એક વાંદરં િતું. તદ્દન શાંત 
બેઠલેું અને મને તો ઉદાસ જ લાગયું. વચમાં એક જગયાએ ઢગલો કરરીને ખડકાયેલાં ઘણાં 
બધાં િાડકાં િતાં — તયાં મરરી ગયેલાં પ્ાણરીઓનાં જ િશે.

િંુ તરત નરીકળવાના દરવાજા પાસે, બિાર જવા માટ ેબાકરીનાનરી રાિ જોતરી ઊભરી 
રિરી ગઈ. જયારે જીવોને સાચવવાના પણ પૈસા ના િોય તયારે ‘ઝૂ’ બનાવવાનો નવચાર 
પણ કોઈને કઈ રરીતે આવતો િશે? બાજુમાં જ ઉદ્યાન િતું. એ તો ઘણું વખણાય છ ેઅને 
સારં િતું. જુદરી જ જાતનાં ફૂલો જોવા મળ્ાં. ચાલવાના પથોનરી બે તરફ ફળોથરી લચેલાં 
થોડાં ઝાડ િતાં. પણ સુકાઈને સાવ મરરી ગયેલરી એક નાનકડરી કેળ કશરીક ઉપેક્ષાના સૂચન 
જવેરી લાગરી.



દાર શેરત (Cheraiet) નામનું જ ેસંગ્િાલય િતું તે ખરેખર બિુ જ સરસ િતું. 
નવું જ બંધાયેલું એનું મકાન જોઈને જ ખુશ થઈ જવાય. અરબરી સથાપતય એટલે કે 
થાંભલા, કમાન, ઝરૂખા, ગુંબજ અને આખું સફેદ રંગેલું. કામ તો િજી ચાલુ જ િતું. 
બાંધકામને લગતો ઘણો સામાન મકાનના જુદા જુદા ભાગોમાં િજી દેખાતો િતો. પ્વેશ 
કયા્વ પછરી આવતા ચૉકમાં, નાના પાંજરામાં પુરાયેલા પ્ાણરીનરી જમે પવન અફળાતો િતો. 
દરીવાલો પર બધે જ સુંદર, રંગરંગરીન, લાક્ષનણક ટાઈલસનું પ્ાચુય્વ િતું. જટેલરી સુશોનભત 
ઇમારત િતરી તેટલું જ જોવાલાયક એમાં સંગ્હિત કળાધન િતું. મોટ ે ભાગે ૧૯મરી 
સદરીમાંના ટયુનનનશયન જીવનનાં સાંસકૃનતક અને સામાનજક પાસાં એમાં પ્દનશ્વત કરાયાં 
િતાં. એક કક્ષમાં કાચ પર નચતરાયેલાં વષયો જૂનાં નચત્ર િતાં, તો બરીજામાં આધુનનક 
નચત્રો િતાં. એક ચૉકને ફરતે બનાવેલા નાના કેટલાક ઓરડાઓમાં પરંપરાગત પોષાકો, 
આભૂષણો ને સામગ્રીઓ ગોઠવેલરી િતરી. એમાંનરી કેટલરીક ચરીજવસતુઓના અણસાર 
અરબ સંસકૃનત ને ઇસલામનરી સાથે આપણરી ઘણરીયે ચરીજવસતુઓમાં આવરી વસેલા છ ેતે 
યાદ આવયા વગર રિે નિીં.

એકાદ કળાકક્ષમાં િંુ જોતરી ફરતરી િતરી તયાં એક યુવાન ટયુનનનશયન કશુંક ‘ગાવા’ 
માંડરી ગયો. મારરી સામે જોઈને િસયો અને ગાવાનું ચાલુ રાખયંુ. િંુ ભારતરીય છુ ંતે એ 
સમજી ગયો િતો અને એના મનમાં તો એમ જ કે એ હિનદરી હફલમરી ગરીત ગાઈ રહો 
િતો. મને એવું કાંઈ લાગયું નિોતું. ઊલટુ,ં મેં તો એને બરીજા આવું કરનારા જવેો મૂરખ જ 
માનયો. આવાઓથરી બિુ કંટાળો આવતો િોય છ.ે બધરી ભારતરીય સ્તરીઓ હિનદરી હફલમોનરી 
હિરોઈનો જવેરી નથરી િોતરી અને વાત કરવા આવનારા રસ પડ ેતેવા બુનદવાળા િોય તો 
વધારે જ ગમે ને?

તઝર ગામ મને યાદ રિરી ગયું એનરી એક અનનય સથાપતયશૈલરીને કારણે. એને 
આપણે ઇંટકળા કિરી શકરીએ. સાધારણ રરીતે િોય છ ે તેનાથરી અડધા જટેલરી ઊંચરી, 
એટલે કે ખૂબ પાતળરી ઇંટોનરી ગોઠવણરી કરરીને સુંદર, ભૌનમનતક શોભાકૃનતઓ ઉપસાવરી 
િોય. મનસજદના નમનાર, દરીવાલો, પ્વેશદ્ાર, બારરીઓ — બધે જ આ કળાનું નનરૂપણ 
જોવા મળે. ઇંટોનો રંગ લગભગ િંમેશાં બદામરી કે ઊંટના જવેા રંગનો જ િોય — રણને 
અનુરૂપ, પણ દશ્વન નવનશટિ. આ કળા દનક્ષણ-પનશ્ચમના આ રણપ્દેશનરી જ ખાનસયત 
છ ેએમ જાણવા મળ્ું. બરીજ ેકયાંયે ફરરી એ જોવા ના મળરી, પણ તઝરમાં ખૂબ જોઈ અને 
ઘણા ફોટા પણ લરીધા.



શાકભાજીનરી માકદેટના દરવાજા પર આવરી સરસ આકૃનતઓ િતરી. મનસજદનો 
નમનાર વધારે પડતો ઊંચો િોઈ કઢગંો િતો, પણ આ ઇંટકળાથરી પૂરેપૂરો શણગારાયેલો 
િોઈ લાગતો િતો ખૂબ સુંદર. ગામના પુરાણા ભાગમાંનરી સાંકડરી ગલરીઓમાં, કમાનો 
નરીચે થઈને, ઇંટકળા-ખનચત દરીવાલોને વખાણતાં અમે ઘણું ફયાું. વચમાં થોડરી ખુલરી 
જગયા આવે તો પડોશના છોકરાઓ તયાં રમતા દેખાતા. સ્તરીઓને બારણાના પડછાયાના 
અંધારામાં અંદર તરફ બેઠલેરી જોઈ. એવા એક પ્વેશદ્ારમાં ડોહકયું કયુું તો જોયું કે 
સાફસૂફરી કયા્વ વગરના, પથરાથરી અસતવયત રખાયેલા એ ભાગ પછરી આંગણું આવતું િતું 
અને એનરી આસપાસ રિેવાના ઓરડાઓ બંધાયેલા િતા. જુદરી જ રચના િતરી એ બધાં 
ઘરોનરી. િવે કદાચ એવાં ઘર બંધાતાં પણ નિીં િોય. ધૂનળયા રસતાઓવાળા એ બધા 
મિોલામાં ખૂબ ઓછરી અવરજવર િતરી. એક વાર એમાંનરી શાંનત ભાંગરી િતરી — જયારે 
કોઈ અંધારા ઓરડામાં એક માણસ એક છોકરરીને બેતરિ મારરી રહો િતો અને એ 
છોકરરી જોરથરી ચરીસો પાડરી રિરી િતરી. શું ગુનો થયો િશે એનો? શું ભૂલ કરરી િશે એણે?

તઝરના મુખય રસતાઓ પર જાતજાતના કફતાન, સલવાર અને નશરવસ્તોવાળા 
પુરષોનરી અવરજવરનરી વચચે દેખાઈ જતરી સ્તરીઓ એવાં આચછાદનમાં ઢકંાયેલરી િતરી 
જ ેપિેલાં કયાંયે જોયાં નિોતાં. રંગરીન કે ચોકઠાંવાળાં કાપડ તો ગયાં જ. કયારેક સફેદ 
જોવા મળરી જાય પણ તઝર ગામનરી નવશેષતા િતરી સંપૂણ્વ કાળાં આચછાદન. પછરી તો 
મેં ધયાનપૂવ્વક એમનરી તરફ જોવા માંડયું. કેટલરીક સ્તરીઓ તો સદંતર ઢકંાયેલરી િોય — 
પગનાં મોજાં, િાથનાં મોજાં ને માથાથરી પગનરી પાનરી સુધરી, ભુજાઓ અને મોઢાં પણ એ 
જ કાળરી ચાદરમાં છુપાવરી દરીધાં િોય. એ સુતરાઉ પડદામાં થઈને એ ગામનરી દુનનયાને 
જુએ. કોઈ ઓળખરીતરી મળરી જાય તો એકમેકનરી સાથે વાત કરવા ઊભરી પણ રિરી જાય. 
કઈ રરીતે કોઈને ઓળખરી પણ શકતરી િશે, એ જ નવાઈ લાગે આપણને. ખરરીદરી કરરીને 
જતરી િશે, એમ પણ એમનરી ગડરીઓનરી અંદરથરી સપટિ થતા આકારોથરી લાગે. ચાલે તો 
એવરી ઝડપથરી કે જોતાં જ રિરી જઈએ. આગળ-પાછળથરી સરખરી જ ઢકંાયેલરી િોય, પણ 
તોયે કૅમેરા તાકરીએ તો ઊંઘરી ફરરી જાય! ખાસસો કૌતુક ભરેલો પોષાક, ખાસસું કૌતુક 
ભરેલું વત્વન!

ટયુનનનશયાનાં ગામડાંનરી સ્તરીઓ પર છૂદંણાં પણ ઘણરી વાર જોયાં. િાથે, બરાબર 
કપાળનરી વચચે, િોઠ પર થઈને નચબૂક પર. એ પણ જુદરી જ રરીતો. બુરખાનરી જમે સરીવેલાં 
ઢાંકણ નિીં, પણ ચાદર જવેા ખુલા-પિોળા કાપડથરી પોતાને ઢાંકતરી આ સ્તરીઓ છડેા 
પણ ઘણરી જુદરી જુદરી રરીતે સંભાળતરી રિેતરી િતરી. િાથમાં છુટ્ટો િોય, ખભા પર નાખેલો 
િોય કે િોઠમાં દબાવેલો રાખયો િોય. દાંત વચચે ભરાવેલા છડેા તો ઘણરી વાર જોયા. 
અંગેઅંગ ઢકંાયેલું રિે અને િાથ છુટ્ટા કે ચરીજો પકડતા રિે. ભારે કૌતુક, ભાઈ!



બધું જોઈ કરરીને િોટલે પર પાછાં ફરરીએ તયારે તાપથરી િાંફરી-થાકરી ગયાં િોઈએ. 
આખા હદવસનરી ગરમરી ખંખેરવા માટ ેિંુ િોટલેના નસવનમંગ પુલમાં પડરી. આિ, કેવરી ઠડંક! 
રણના તાપને અને ધૂળ દૂર રાખતું એ આધુનનક સગવડોવાળું જીવન િતું. અમારં જીવન. 
ગ્ામયજનોનાં ઘરોથરી ક્ષણોને જ અંતરે. એ શું ઓછુ ંનવસમયપ્દ િતું?

J

્જષિણ આહરિકા

ઘણરી વાર મારરી સાથે એવું બને છ ેકે સથાનને જોયા પિેલાંથરી જ હૃદય એને માટ ે
સનેિારિ્વ બનરી ગયું િોય. એને નવષે જ ેવાંચયું િોય, જાણયું િોય તે જ પ્ેમભાવ માટ ેપૂરતું 
બનરી જાય. એક વષ્વ પિેલાં આવું થયેલું દનક્ષણ આહફ્કાનરી બાબતમાં. એનો સંદભ્વ તો છકે 
નાનપણથરી મળેલો. તયારે ભૂગોળનો તો જરાયે ખયાલ નિીં ને વાસતનવકતાનરી ક્રરૂતાનરી 
કશરી સમજણ જ નિીં. પણ નામ સાંભળેલું ગાંધરીજીનું ને ટટ્રનેમાંથરી એમને કેવા ઉતારરી 
પાડલેા, એવું કાંઈ સિેજ યાદ રિરી ગયેલું. પછરીથરી “દનક્ષણ આહફ્કાના સતયાગ્િનો 
ઇનતિાસ” જયારે વાંચવાનું આવયું તયારે અનેક તવાહરખો ને નવગતોમાં ગૂંચવાઈ જવાયેલું. 
વય સિજ રમૂજમાં એનું નામ ‘દનક્ષણ આહફ્કાના ઇનતિાસનો સતયાગ્િ’ પાડલેું! જોકે 
તે તો થોડો જ સમય. ફરરીથરી એ કથાનક િાથમાં લરીધું તયારે વય ખાસ વધરી ન િતરી પણ 
મનમાં ગંભરીર આદશ્વવાદ આવરી વસયો િતો. પુસતક વાંચતાં હૃદય સતત રિવતું રહું િતું 
: “આવાં અપમાન? આવો નતરસકાર?”

કાળક્રમે દનક્ષણ આહફ્કાનરી બલૅક પ્જાના જીવનનરી કરણતા અને યુરોપરી શાસકોએ 
લાદેલરી “ઍપાથા્વઈડ” એટલે કે રંગભેદનરીનતનરી ભયંકર ક્રરૂતાથરી પહરનચત િંુ થયેલરી. 
નૅલસન માનડલેાના આદશ્વવાદ અને આતમગૌરવના નસદાંતો માટ ેઅપાર માન અનુભવેલું. 
નેહડન ગૉહડ્વમર જવેાં નસદિસત સજ ્વકનરી સાહિનતયક કલમ દ્ારા કંડારાઈને તયાંનરી 
કારમરી વાસતનવકતાને સમયક્Xમોભો પામતરી જોયેલરી. નવખયાત ‘કલડ્વ’ નાટયકાર, ઍથૉલ 
ફયુગાડ્વનરી સચોટ લેનખનરીથરી પ્ભાનવત થઈને એક તરફ એમનાં નાટકોને માણેલાં ને બરીજી 
તરફ, એમાં નનરૂપાયેલાં અપમાન તથા નતરસકાર તાદૃશ થતાં ઊંડ ેસુધરી વેદના ભોગવેલરી. 
એ દરમયાન, પ્વાસરી તરરીકે ને તે પણ ભારતરીય સ્તરી, એકાકરી — દુનનયાભરમાં િંુ પણ 



અનેક પ્કારે અપમાન તથા નતરસકારનો ભોગ બનતરી રિેલરી. એ પરીડાજનક સવાનુભવોને 
કારણે, કોઈ પણ અનયાયનો ભોગ બનતરી કોઈ પણ વયનકત પ્તયે હૃદય પક્ષપાતરી રિેતું 
આવયું છ.ે

દનક્ષણ આહફ્કાનાં દશ્વન કરવાનરી ઉતસુકતા મનમાં ઘણા વખતથરી િતરી. પણ 
રાજનૈનતક નનયમાનુસાર, પાસપોટ્વમાં “દ. આ. જવાનરી મનાઈ”નો નસક્કો મરાયેલો િતો. 
સંજોગવશાત્ છવેટ ેનનયમો બદલાયા. દ. આ.ના ભાગયમાં પણ પલટો આવયો. છવવરીસ 
વષદે નૅલસન માનડલેા જલેમાંથરી હરિા થયા અને એમનરી દેશભકત આગેવાનરી િેઠળ 
૧૯૯૪માં દ. આ. નવય સવાયત્ત રાટિ ટ્ર બનયું.

જો િંુ િંમેશ મુજબ એકલરી, સવનનભ્વર રરીતે દ. આ. જવા નરીકળરી પડરી િોત તો 
જમેના તયાંના વસવાટનરી ખૂબ ઐનતિાનસક અગતય છ ેતેવરી, તયાંનરી ભારતરીય પ્જાના 
અંતરંગ જીવનનરી ઝાંખરી િંુ પામરી જ ના િોત. દૈવરી નનધા્વરને લરીધે દ. આ.ના પ્વાસ 
અંગેનું મારં સૌભાગય સંપૂણ્વ બનયું. જોિાનનસબગ્વ અને નપ્ટોહરયાના ગુજરાતરી સમાજ 
તથા ગાંધરી સમારક સનમનત તરફથરી મને તયાં જવાનું આમંત્રણ મળ્ું. ગુજરાતરીઓ સાથે 
વાતા્વલાપ કરવાનરી અને નવનભન્ન સલાઈડ દ્ારા દૃશય-શ્ાવય રજૂઆતો કરવાનરી તક 
પરદેશમાં મને પિેલરી વાર મળરી રિરી િતરી. મિેમાન તરરીકે કયાંયે ને કોઈને પણ િંુ 
તકલરીફરૂપ નિીં બનું એનરી મને ખાતરરી િતરી.

પ્થમ દશ્વનથરી જ થવા માંડલેો આનંદ બે મહિના જટેલા ગાળા દરમયાન પ્તયેક 
હદવસે મારા મનને સપશ્વતો જ રહો. સવ્વત્ર પનશ્ચમસિજ સવચછતા અને શરીઘ્ર ગનતને 
અનુકૂળ મિામાગયો. એ પછરી ધયાન ખેંચે સઘળે દેખાતરી મોંઘરી મોંઘરી યુરોપરી અને 
નનવાસનવભાગોમાં આવેલાં સુઘડ ઘર તથા સુંદર સથાપતયવાળા નવશાળ બંગલા.

મારરી પિેલરી યજમાન િતરી મારરી નમત્ર મંદાહકનરી. એના ઘર આગળથરી “જો-બગ્વ”ના 
િુલામણા નામે ઓળખાતા શિેરનરી કાચ ને સટરીલનરી અદ્યતન ઊંચરી ઇમારતો દેખાતરી 
િતરી. મને થાય, જાણે કયારે જાઉં એમનરી વચમાં! એ પિેલે-બરીજ ેહદવસે ખૂબ વરસાદ 
પડતો રહો. મેં કહું, “સરસ. વરસાદ તો મને બિુ ગમે.” પણ ત્રણ હદવસ પછરી થવા 
માંડયું કે “બસ, િવે બંધ થાય તો બિાર જઈને રસતાઓ પર ચાલુ!”

જાિેર કાય્વક્રમમાં િાજરરી આપવાના પિેલા પ્સંગે પણ વરસાદ ચાલુ જ િતો. દર 



વષદે યોજાતરી “સમૂિ કદમકૂચ”માં ભાગ લેવા નાના-મોટાં બે-અઢરી િજાર ભારતરીયો ભેગાં 
થયાં િતાં. ગાંધરી સભાગૃિના ચૉગાનમાં વાતાવરણ મેળા જવેું. પણ પંદરેક માઈલનરી 
કદમકૂચમાં જોડાનારાં માટ ેજો-બગ્વના પેટા નવભાગ લેનેનશયાના રસતાઓ પર પોલરીસનો 
સરસ બંદોબસત કરવામાં આવયો િતો. ચાલનારાંનો ઉતસાિ વરસાદ મંડ પાડરી શકયો ન 
િતો. ગાંધરીજીનાં પૌત્રરી ઇલાબિેન અને િંુ મુખય મિેમાન િતાં. એ તો તયાં જાણરીતાં; પણ 
મારરી સાથે વાત કરવા, ઓળખાણ કરવા ઘણાં જણ િસતે મોઢ ેપાસે આવયાં. એમાંના 
કેટલાંક — જયંનતભાઈ, શાંનતબિેન, છોટભુાઈ, પ્ો. કાંનતભાઈ — તરત જ મારરી સાથે 
નમત્ર જ નિીં, સવજનનરી જમે વત્વવા માંડરી ગયાં. દરેક શિેરમાં મળેલરી આવરી સહૃદયરી 
વયનકતઓને લરીધે દ. આ.માંનો મારો સમય યથાથ્વ બનતો રહો.

જો-બગ્વ તો બિુ જ ગમરી ગયું. તયાંથરી નરીકળરીને ચાર-પાંચ વાર િંુ બિાર ગઈ 
ને પાછરી આવરી. પાડોશરી દેશો બૉટસવાના અને નઝમબાબવેનરી મુસાફરરી બસ માગદે કરરી. 
ટાનઝાનનયા નવમાનમાગદે જઈ આવરી તો કેપટાઉનથરી જો-બગ્વ પાછાં આવવા માટ ેસત્તાવરીસ 
કલાક ટટ્રનેમાં ગાળ્ા. ઉદ્દશે નદ્નવધ લોકજીવન જોવાનો અને ભૂનમનું સૌંદય્વ માણવાનો. દ. 
આ.માં છકે ઉત્તરના ગ્ામય પ્દેશથરી માંડરીને એના દનક્ષણતમ સથાન ‘ગૂડ િોપનરી ભૂનશર’ 
સુધરી અનેક સથાનો જોયાં ને એમનાંથરી એવરી તો મોહિત થઈ ગઈ કે જાણે દ. આ.માં જ 
રિરી જાઉં! એટલો બધો સુંદર િશે એ દેશ, એવરી તો કલપના પણ નિોતરી કરરી. એનું ભૂરં 
આકાશ, એના ભૂરા અણ્વવ. ભૂખરા-જાંબલરી પવ્વતો ને સફેદ વેળુ-તટ. ઘનશયામ વનપ્દેશ 
ને િયાુંભયાું ખેતર. યુરોપરીઓ સાથે સોળમરી સદરીમાં આવેલાં કૉસમૉસ ફૂલોનાં સફેદ ને 
ગુલાબરી લિેરાતાં મેદાનો. લરીલરી જાજમ જવેો દેખાતો શેરડરીનો ઊભો મોલ. કુદરતનરી 
મિેર થયેલરી મને સવ્વત્ર દેખાઈ.

છકે ઉત્તરનો પ્દેશ પિાડરી ને જગંલછાયો છ.ે પણ દૃશયાવનલ જુઓ તો વધુ ભાગે 
સૂકરી ને પરીળચટ્ટરી લાગે. તેના નવસતારમાંથરી પસાર થતા કક્વવૃત્તનરી નોંધ એક સતંભ બાંધરીને 
લેવાઈ છ.ે ઢોળાવો ચડતા-ઊતરતા એના મિામાગયો વાિનોનરી રાિમાં સૂના સૂના િોય છ.ે 
એકાદરી ટટ્રક પસાર થતાં ધૂળના ગોટા બનરીને માગ્વ એનરી પાછળ પડ ેછ.ે લુઈસ નત્રખાડ્વ 
અને થોિોનાનડ ુજવેાં બે નાનાં શિેર નસવાય તયાં છૂટાં ગામડાં કે વનય વસાિતો છ.ે વસતરી 
એનડબેેલરી જવેરી જાનતઓનરી. કુહટરો જવેરી ગારમાટરીનરી સરસ ઝૂંપડરીઓમાં વસવાટ, એમનરી 
ગોળ દરીવાલ પર ચૂનો ને ગેરના રંગથરી નચતરામણ કરેલાં દેખાય. દોડરીને છોકરાં મોટર 
પાસે આવે. એમનાં િસતાં મોઢાં જોઈને બિુ સારં લાગે.

તયાંથરી ત્રણ-ચાર કલાક દનક્ષણે છ ેદેશનું પાટનગર નપ્ટોહરયા. સુંદર શિેર છ.ે દ. 



આ.નાં શિેરો મને શરૂઆતથરી જ બિુ ગમરી ગયાં. એમ પણ થયેલું કે ઑસટટ્રનેલયાનાં 
શિેરો જવેો સરસ દેખાવ છ ેએમનો. તાળો પણ પછરી તરત મળરી ગયો : “સરખાં િોય જ 
ને. દ. આ. ને ઑસટટ્રનેલયા — બન્નેનું નવરચન કરનારા શાસકો એક જ િતા ને. અંગ્ેજો 
વળરી!” નયાયાલય, નગરપાનલક, મુખય પોસટ ઑહફસ, મિાનવદ્યાલય વગેરે ઇમારતોના 
સથાપતય લાક્ષનણક રરીતે ‘નવકટોહરયન’, ‘ગૉનથક’ ને ‘બારોક’ પણ િોય. આપણા દેશમાં 
પણ જોવા મળે છ ેતેવાં — જમે કે અમદવાદનરી ગુજરાત કૉલેજ, મુંબઈનો રાજાબાઈ 
ટાવર, કલકત્તાનું નવકટોહરયા મેમોહરયલ ઇતયાહદ. નપ્ટોહરયામાંનું સંસદભવન નવરી 
હદલિરીનરી જમે જ ઉષમાવંત ગુલાબરી પથથરોનું બનેલું અને કમાનો-સતંભોથરી શોભતું છ.ે 
એ તો પાછુ ંએક ટકેરરી ઉપર છ,ે એટલે શિેર આખામાંથરી એ દેખાય; અને એના પરથરી 
આખા શિેરના પ્સતાર નજરે ચડ.ે શું ભવયતા છ ેએ ભવનનરી. નરીચે છકે શિેર સુધરી 
પિોંચતાં ઢોળાવો પર સળંગ બાગ-બગરીચાઓ બનાવાયેલાં છ.ે સુઘડ કાપેલું લરીલું ઘાસ, 
રંગરંગરીન ફૂલો, નવકટોહરયન નશલપો, સમકાલરીન સમારકો ને બધે નવચરણ પથ. મોકળરી ને 
મનોરમ જગયા. ઇમારત તેમજ ઉદ્યાન જોવા જનારને કોઈ રોકટોક નિીં. કોઈ પોલરીસ તો 
શું પણ દરવાન-ચોકરીદાર કોઈ જ નિીં. માળરીઓ િોય તે તો પોતાનાં કામમાં મશગૂલ! 
નવા લોકશાિરી રાટિ ટ્રનું શાસનકેનરિ. કેવું શાંત ને સુંદર.

નપ્ટોહરયાના નગરકેનરિમાં તયાંના ડચ શાસકોનરી અસર દશા્વવતાં લાણનક્ષક ડચ 
સથાપતયનાં મકાનો છ.ે એ ઇંટનાં બનેલાં લાગે. છાપરાં તથા અગાશરીનરી પાળરીનરી ‘ગેબલ’ 
શૈલરીથરી એ ઓળખાય. અડોઅડ િવે તો બધે સમકાલરીન બાંધકામો પણ થઈ જ ગયાં છ.ે 
પણ નત્રનવધ પ્કારનાં સથાપતયનરી સિોપનસથનત દ. આ.નાં શિેરોને અપૂવ્વ શોભા બક્ષે છ.ે

તયાંનું જૂનામાં જૂનું ભારતરીય મંહદર દનક્ષણ ભારતરીય ગોપુરમથરી યુકત છ.ે એનરી 
સાદગરી મને બિુ ગમરી. ગભ્વગૃિનરી આગળ ખુલો, પરસાળ જવેો એક ઓરડો. બાજુમાં 
મોટુ ંઘેઘૂર એક વૃક્ષ. એનરી ઠડંક અને શાંનતમાં થોડરી વારે બેસવું ગમે એવું છ.ે પણ એ 
મંહદર થોડુ ંએકલું પડરી ગયું લાગે છ,ે કારણ કે આસપાસ િવે ભારતરીયો રિેતાં નથરી. 
િવે એ માકદેટનો નવસતાર થઈ ગયો છ.ે ગુજરાતરીઓ જયાં સંપનત્તમાં રિે છ ેતે સરસ 
વૃક્ષોનરી િારવાળરી ગલરીઓથરી બનેલા લોહડયમ નવસતારમાંના નવા હિનદુમંહદરમાં જવાનું 
પણ થયેલું. રોજ સાંજ ેઆરતરી માટ ેપરીઢ સ્તરી-પુરષો તયાં ભેગાં થાય છ.ે મારરી રજૂઆત 
વખતે તો ખૂબ લોકો આવેલા. બૂટ-ચંપલ કાઢવા માટનેા બિારના ઓરડાનરી, પ્વેશદ્ારનરી 
સામેનરી દરીવાલ પર બનાવેલા નભત્તરીનશલપ તરફ મારં ધયાન દોરવામાં આવેલું. અયોધયામાં 
બાબરરી મનસજદ તૂટવાનો પ્તયાઘાત છકે નપ્ટોહરયામાં પડલેો. પ્વેશમાં ફેંકાયેલા એક 
બૉમબથરી એ નશલપને અને દરીવાલને નુકસાન પિોંચયું િતું. મેં બધે નોંધેલું કે હિનદુ અને 
મુનસલમ — એ બન્ને પ્જા સારા એવા સુખમાં, તેમજ બાજુબાજુમાં રિેતરી િતરી પણ 



બન્ને વચચે મૈત્રરીના સંબંધ ભાગયે જ િતા. એક જ ગલરીઓમાં, ગુજરાતરી છોકરાં જયારે 
ગુજરાતરી શરીખવાના વધારાના વગયો પરાણે ભરરીને ઘેર આવતાં િોય તયારે મુનસલમ 
છોકરાં, કપડાં બદલરીને, કુરાનશાળાઓ તરફ જતાં િોય. મોટ ેભાગે તો કોઈ કોઈને 
દખલ કરતું નથરી. નજીક ખરાં ને ઘણે દૂર પણ ખરાં. અણબનાવનો કશો ગનભ્વત ભાવ 
કદાચ અંદર ને અંદર સંકોરાયા કરતો િશે.

ભૂલાભાઈ અને એમનાં પતનરી મને એક જુદરી જ જગયાએ લઈ ગયેલાં. એનું નામ 
“સનનસટરી”. આંનશક સવાયત્તતાવાળા આહદવાસરી રાજય બોફુથાટસવાનાના સૂકા, ગ્ામય 
પ્દેશમાં રચાયેલંુ અદભુત મૃગજળ જાણે. રનકતમ પાષાણોના પહરસરમાં સનજ ્વત એક 
એવું સથળ કે જયાં ગયા પછરી દુનનયાને યાદ કરવાનું કોઈ કારણ ના રિે! તયાંનું બધું 
જ એક છલના જવેું છ.ે મિાનશલાનરી પાછળથરી ડોકાતો શાદુ્વલ ખોટો; પિાડ ફાડરીને 
વિેતો સળગતો લાલ લાવા કેવળ એક રજૂઆત. વરીજળરીથરી બનાવાતાં મોજાં અને 
સૂય્વને ભોગવવા માટ ેપાથરરી દરીધેલરી સફેદ રેતરીથરી કરાયેલો સાગરહકનારાનો આભાસ. 
ઊંચા ધોધ સાથેનું ખાસ ઉગાડાયેલું ગાઢ જગંલ નકલરી. પ્ાચરીન રોમન અધ્વગોળાકાર 
નાટયમંચનાં ખંડરે, તે નવાં જ બનાવાયેલાં! ને જુઓ, જુઓ, તરીક્ણ નશંગડાંવાળાં પેલાં 
િરણાં છલાંગ મારરીને જતાં ના રિે. પણ અરે, કયાંથરી ભાગવાનાં? એ તો છ ેધાતુમાંથરી 
બનાવાયેલાં! આમ, “સનનસટરી”માં જયાં જુઓ તયાં જ ેછ ેતે ખરેખર નથરી!

કદાચ “સનનસટરી”નું મુખય આકષ્વણ િશે તયાંનું જુગારકેનરિ, એટલે કે સભય 
ભાષામાં જનેે “કનસનો” કિે છ ેતે. અંદર કયાંક ગુફા જવેરી રચના કરેલરી િતરી, તો કયાંક 
દરીવાલો. અને છત પર જગંલ ચરીતરવામાં આવયું િતું. આખા “સનનસટરી”માં એક જ 
બાબત “સાચરી” િતરી : જુગાર રમવામાં ગુમાવાતું નાણું! બે-ત્રણ આનલશાન િોટલેો પણ 
તયાં બનરી છ.ે એમાંનરી એક તો ઘુમમટો ને નમનારાવાળો મિેલ જાણે, અંદરથરી એવરી તો 
અદ્યતન અને કળાતમક કે આંખો પિોળરી થઈ જાય.

આવરી પાસે કિેવાય તેવરી બે-એક જગયાએ તો કોઈ ને કોઈ મને લઈ ગયું પણ મારે 
તો દૂર પણ જવું િોય. દા. ત. ડબ્વન. તયાં જવા મેં જાિેર બસ લરીધરી. ભારતરીયો ભાગયે 
જ બસમાં મુસાફરરી કરે. એટલું જ નિીં, બસ સટશેન પર જવાના નવચારથરી જ ગભરાય. 
દ.આ.માં ગુનાનું પ્માણ ઘણું િશે એ વાત સાચરી પણ એ નસવાય, ભારતરીયો તયાંના કાળા 
લોકોને જોતાં જ છળરી ઊઠ ેછ ેઅને એવરી કોઈ જગયાએ જતાં નથરી જયાં કાળા લોકો િોઈ 
શકે. સરકારરી સતરેથરી રંગભેદ ભલે નાબૂદ થાય પણ આપણરી પ્જાનાં મનમાંથરી એ નિીં 
જવાનો. કાળરી પ્જાને ‘કાનળયા’ ને વધારે તો “કાહરયા” તો લગભગ બધાં કિે છ.ે મને 



તો એ સાંભળરીને જ કચવાટ થાય. પછરી તો આપણા લોકોને ડચને “ડચડા” અને જયૂ 
(યિૂદરી)ને “જૂટલા” કિેતા સાંભળ્ા ને તયારે તો લમણે િાથ મૂકવાનું મન થયું.

દ. આ.નરી બસો તો ખૂબ જ સરસ. દુનનયામાં કયાંયે એવરી જોઈ નથરી એમ કિંુ 
તો ચાલે. અંદર નાસતો આપે, ચિા-કૉફરી જયારે માગો તયારે લાવે. પરીપરમરીટોનરી લિાણ 
તો ચાલતરી જ રિે. દરેકને માટ ેનાનું ઓશરીકંુ અને ચોખખો બલૅનકૅટ. ખાસ કરરીને આખરી 
રાતનરી મુસાફરરી િોય તયારે. સૌથરી વધારે મને જ ેસગવડ ગમરી તે િતરી દરેક પ્વાસરીને 
અપાતા “િૅડફોન”. નવહડયો પર અંગ્ેજી હફલમ ચાલુ રિે ખરરી પણ એના ઘોંઘાટ ને 
કકળાટથરી આખરી બસને કનડગત ના થાય. જનેે જોવરી િોય તે પોતાનો “િૅડફોન” સરીટનરી 
ઉપરના પલગમાં ભરાવરી દે અને પોતાને પસંદ િોય એ પ્માણે અવાજ ઓછોવત્તો રાખરી 
શકે. બધરી બસો પાછરી નવરીનક્કોર. મને તો ભઈ, દ. આ.નરી બસોમાં ફરવાનરી બિુ મઝા 
પડરી ગઈ. કાળાં જણ અને ભારતરીયો કયારેક જ િોય. મોટ ેભાગે ડચ અને અંગ્ેજ જ 
િોય. મને તો રંગોમાં તફાવત દેખાતો જ નથરી એટલે બધાંનરી સાથે િસું ને વાતો કરં.

દ. આ.ના મિામાગયો એવા કે જાણે બસ ભલેને ચાલયા જ કરે! ને તયાંનરી કુદરતનો 
દપ્વ એવો કે જાણે જોયા જ કરરીએ. એ સમગ્ ભૂનમ પવ્વતોથરી છવાયેલરી લાગે છ.ે મેદાનો 
ને ખેતરો આવે તયાંયે પિાડો નજીકમાં જ િોય. દૂર દૂરના ઢોળાવો પર એકલદોકલ ઝૂંપડુ ં
દેખાય તયારે એ કુટુબંનો મને નવચાર આવે. કંઈક મોટુ ંકિેવાય એવું એક શિેર વચમાં 
આવયું — નપટરમૅહરટસબગ્વ. બરીજાં નામોનાં પાહટયાં દેખાય તયારે રસતાના ફાંટા એ તરફ 
વળરી જાય.

પછરી પથમાં તદ્દન નભન્ન એવો ભૂનમખંડ આવયો. તયાં પિાડનરી ટોચો સપાટ 
િતરી પણ એમનરી આસપાસ કોતરો બનરી ગયેલાં િતાં. અનેક િજાર વષયો ઋતુઓનાં 
પહરબળોએ એ કામ કયુું િશે. ઘણા માઈલો આ દૃશયપટ ચાલયો. સાથે સાથે, એવા બુઠ્ા 
મિાકાય ખડકાકારો સવતંત્ર ઊભેલા પણ િતા — જાણે એમનરી ચોતરફથરી બધું ખવાઈ 
કે ખોતરાઈ ગયું ના િોય. ઊંચરી ડોક કરરીને િંુ આશ્ચય્વજનક નવભાગ જોયા જ કરં. 
ફોટા લેવાનું બિુ જ મન થયેલું. થોડરી વારે બસ નવરામ માટ ેઊભરી રિરી, પણ તયાંથરી એ 
અસામાનય નવચરનો દૂર થઈ ગયાં િતાં. એક એવો બુઠ્ો પિાડ પાછલરી બાજુ દેખાતો 
િતો. પાસેથરી એનો ફોટો લેવા િંુ એક ઢોળાવ ચઢરી. એના પર ઊંચું ઘાસ ઊગેલું િતું. 
પિાડ આમ તો દૂર જ િતો ને બિુ આગળ જવાય તેમ ન િતું. નક્ષનતજને રૂંધતા એ 
નવનચત્ર બૃિદકારનો ફોટો પછરી શકય િતું તયાંથરી લઈ તો લરીધો જ.



એ આખો પહરસર બ્ૅકનબગ્વ પવ્વતમાળા તરરીકે ઓળખાય છ.ે એનાં શૃંગો અને 
ઢોળાવોને જાણે અંત જ નથરી. એમાં ફરવાનરી ઘણરી જગયાઓ છ,ે એમ પછરી મને માહિતરી 
મળેલરી. ફરરી કયારેક દ. આ. જાઉં તયારે ગાડરી જ ભાડ ેકરવરી પડશે!

ડબ્વન શિેરનો તો શું દમામ. કેનરિભાગમાં લાક્ષનણક નવકટોહરયન સથાપતયો ખરાં 
પણ એ નસવાય બધે અદ્યતન બિુમાળરી મકાનો બનરી ગયા છ.ે ડબ્વન તો પાછુ ંઆપણા 
હિનદરી મિાસાગર પર. એના પ્સતારનરી તદ્દન સામે અધ્વચંરિાકારે જ ેચકચકાટ ગગનચુંબરી 
ઇમારતો થઈ છ ેતે અતયારે મુંબઈના મરરીન ડટ્રાઈવને સિેલાઈથરી ટક્કર મારે છ.ે િંુ કાંઈ 
સાવ ગામડાંમાંથરી આવતરી િોઈશ કે તરત આમ અધધધ થઈ જાય! િવે તયાં રનવવારે 
બજાર ભરાય છ.ે સાવ ‘ગુજરરી’ જવેું નિીં પણ ખાણરી-પરીણરી ને ચકડોળ સાથે મેળો 
લાગે તેવું. બધરી જાતના અને બધા રંગના, લોકો તયાં ખરરીદવા, િરવા-ફરવા આવે છ.ે 
સફેદ રેતરીના પિોળા પટવાળા એના સાગરહકનારાઓને િવે પ્જા છૂટથરી માણે છ,ે પણ 
‘અપાથા્વઈડ’ના સમય દરમયાન હકનારાઓના સપટિ ભાગ કરતાં ચાર પાહટયાં મુકાયેલાં 
રિેતાં : “ફકત સફેદ પ્જા માટ”ે, “ફકત કલડ્વ લોકો માટ”ે, “ફકત ભારતરીયો માટ”ે, 
“ફકત કાળરી પ્જા માટ”ે. અતયારનું ડબ્વન જોઈને એ ક્રરૂ ભેદભાવનરી કલપના પણ નથરી 
કરરી શકાતરી.

છતાં વાસતનવકતા એવરી છ ેકે પ્જાનાં એ મુખય ચાર જૂથ પોતપોતાના વાડામાં જ 
રહાં છ.ે દ. આ.નરી નવરી સરકારનરી રંગભેદ નાબૂદ કરવાનરી નરીનત સિન નિીં થતાં શ્વેત 
પ્જાનાં અગ્ગણય સભયો ઑસટટ્રનેલયા, નયૂઝરીલૅનડ, ઇંગલૅનડ જવેા અંગ્ેજી િકૂમતવાળા 
બરીજા દેશોમાં હિજરત કરરી ગયાં. નનવાસ નવભાગોનરી નવભકતતા પણ િવે રિરી નિીં. 
શ્મ તથા દરીઘ્વદૃનટિ દ્ારા ધનવંત બનેલાં ભારતરીયો મોટાં, સુંદર ઘર ખરરીદવા માંડયાં. 
રહાંસહાં ગોરાં પડોશરીઓએ સિેવાસ પસંદ નિીં કરતાં બરીજ ેરિેવા જતાં રહાં. ગોરાં 
માટ ેરિેવાનરી નવરી, ખાસ વસાિતો પણ કયાંક કયાંક બનરી છ.ે કોઈ વચચે દુશમનાવટ કશરી 
નથરી પણ ખાસ મૈત્રરી કે ઘનનટિતા પણ ભાગયે જ છ.ે

ડબ્વન છોડરીને બિાર જવા માંડો કે તરત ઝૂંપડપટ્ટરી શરૂ થઈ જાય. જમણરી બાજુનરી 
ટકેરરીઓ પર માઈલો સુધરી ગંદરી, ગોબરરી કોટડરીઓનરી વસાિત બનરી ગયેલરી છ.ે નથરી તયાં 
વરીજળરી કે પાણરીના નળ. શિેરમાં પૈસા કમાવાના ખયાલથરી આવેલા કમભાગરી કાળા લોકો 
આવરી રરીતે વસરી ગયા છ.ે જોિાનનસબગ્વથરી થોડ ેદૂર જતાં પણ આવરી વસાિત જોઈ િતરી. 
એ મેદાન જવેા ભાગમાં િતરી. તયાં કેટલરીક કોટડરીઓનરી બાજુમાં છાપરરીઓ કરેલરી િતરી. 
ભલે લોકો પાસે પાણરી કે વરીજળરી ન િતરી, પણ છાપરરીઓનરી નરીચે મનસ્વહડઝ ગાડરીઓ 



પડલેરી દેખાઈ િતરી. નવરી સરકાર બિુસંખય કાળરી પ્જાનરી રિેઠાણ નવષયક જરૂહરયાત 
િજી પૂરરી નથરી કરરી શકરી. ફળ એ આવયું છ ેકે કંટાળેલરી, કૃદ થયેલરી એ ગરરીબ, મુખયતવે 
નશક્ષણિરીન પ્જા જયાં ને તયાં ખાલરી જગયા પચાવરી પાડવા માંડરી છ.ે આનું સૌથરી દુ:ખદ 
ઉદાિરણ છ ેગાંધરીજીનો ડબ્વનનરી નજીક આવેલો ‘હફનનકસ આશ્મ’. ગાંધરીજીએ એને 
વસાવેલો દુ:નખયારાં કોઈ પણ જણનરી સિાય માટ,ે પણ િવે કાળરી પ્જાએ બળજબરરીથરી 
એનરી જમરીનનો કબજો લઈ લરીધો છ.ે આશ્મ જોવા જવાનરી મારરી ખૂબ ઇચછા િતરી પણ 
મને કિેવામાં આવયું કે સાથે પોલરીસનો રસાલો ના િોય તો તયાં જવું શકય જ નથરી. એ 
લોકો તરત મોટરો પર પથરા નાખવા માંડ ેછ.ે

શિેરનરી સરીમા છૂટરી જાય પછરી પાછરી ભૂનમ નનતાંત સુંદર બનરી જાય છ.ે તાજા ઘેરા 
લરીલા રંગનરી જાડરી જાજમ ડાબરી બાજુ પરના ઢોળાવોને ઢાંકરી રિરી છ.ે એ છ ેશેરડરીનો 
મબલખ પાક. એક સરખરી ઊંચાઈ, એક સરખરી પુટિતા. િંુ એ િહરત રમયતાને જોતરી રિંુ 
ને “કેટલું સરસ લાગે છ,ે કેટલું સરસ લાગે છ”ે — એમ બોલયા કરં! રસતાના કોઈ વળાંકે 
જમણરી તરફ હિનદરી મિાસાગરનરી મોકળાશ જોવા મળરી જાય. એ કેટલાક ભાગમાંનો 
કાંઠો ખૂબ ખડકાળ છ.ે મોજાં એમના પર અનવરત અથડાયાં કરે છ.ે ખારાં પાણરીનરી અસર 
િજારો વષયોથરી પામરીને ખડકો ખવાઈ પણ ગયા છ.ે દહરયાનું અતયંત સવતંત્ર નમજાજી 
સવરૂપ છ.ે અિીં “વાિ, ભાઈ” કિેવાઈ જાય એવું!

િજી મારે દ. આ.ના દનક્ષણ ભાગમાં જવાનું િતું. ડબ્વન, કેપટાઉન બે જુદા જુદા 
માગદે બસો જાય છ.ે કોઈ પણ એક તો બાકરી રિરી જ જવાનો િતો. મેં દેશનરી વચમાં થઈને 
જતરી બસ લરીધરી — કુલ સત્તર કલાક થયા. બરીજો ‘ગાડ્વનરૂટ’ કિેવાતો માગ્વ હકનારાનાં 
ગામોમાં થતો થતો જાય છ ેને બિુ સુંદર ગણાય છ.ે તે ફરરી કયારેક જોવાશે. બાકરી દેશ 
આખો છ ેજ બિુ સુંદર. કોઈ પણ રસતે જતાં મનને આનંદ જ થાય.

આખા દેશમાં નશરમોર ગણાતા કેપટાઉન નગરનું સૌથરી જાણરીતું પ્નતક છ ે‘ટબેલ 
ટૉપ’ કિેવાતો ખૂબ મોટો પવ્વત. એ દેખાય તો શિેરના ખૂણે ખૂણેથરી, પણ એનરી ઉપર 
જવાનો તો ખાસ મહિમા. દોરડા પર બાંધેલરી નલફટ ઝૂલતરી ઝૂલતરી, પાષાણપ્ાનચરને 
લગભગ અથડાતરી, ખૂબ ઊંચે ચડ.ે જરા ભય પણ લાગરી જાય. ભૂખરરી નશલાઓથરી 
ખડકાયેલો એનો ઉપલો ‘સપાટ’ ભાગ આટલો નવશાળ િશે, એનો ખયાલ પણ ઉપર ગયા 
વગર ના આવે. ખોવાયા વગર પ્વાસરીઓ તયાં થોડુ ંટિેલરી શકે એ માટ ેસરસ સંજ્ાઓ 
મૂકરી છ ેને પગથરીઓ ચણરી છ.ે ‘ટબેલ ટૉપ’ પરથરી નરીચે પથરાયેલંુ શિેર, પાછલરી બાજુના 
સાગરહકનારા, દૂરના બંદર પરનાં વિાણ વગેરે જોવાનું પણ ઘણું રોમાંચક છ.ે



‘ટબેલ ટૉપ’ પર જઈ શકવું પાછુ ંિંમેશ શકય નથરી િોતું. ઉપર પવન અમુકથરી 
વધારે વેગે ફંૂકાતો િોય કે ધુમમસ થવાનરી આગાિરી િોય તો નલફટ બંધ કરરી દેવામાં આવે 
છ ેને પવ્વતનરી ટોચને ઝટપટ ખાલરી કરરી નાખવામાં આવે છ.ે િંુ ઉપર ચડવા ગઈ એ સવારે 
પિેલાં લાગયું કે નલફટ બંધ િતરી ને “અરેરે” થઈ ગયું. પણ એટલામાં જ વળરી એ ચાલુ 
થઈ ગઈ ને મારા જવેાં બરીજાં પ્વાસરીઓ સાથે િંુ ઉપર ગઈ. તયાં તો જાણે કોઈ બરીજી જ 
ઋતુ િતરી. સારરી એવરી ઠડંક િતરી, પવન પણ િતો ને નરીરવપણે નજીક આવતું િતું ભરીનું 
ધુમમસ. પછરી થોડરી જ વારમાં જાિેરાત થઈ કે પંદર નમનનટ પછરી પવ્વતનરી ટોચને ખાલરી 
કરવાનરી રિેશે. ચાલવાનો સમય મળરી ગયો ને જોવાનું કશું ચુકાયું નિીં. સદભાગયે બિુ 
જ સમયસર શરૂ થયો િતો મારો હદવસ.

આખા આહફ્કા ખંડનું દનક્ષણતમ સથાન એટલે “કેપ ઑફ ગૂડ િોપ”. બધાં એને 
નવષે નાનપણથરી ભણયાં િોય. માનયતા એ પ્વતદે છ ે કે ફકત ભૂનશરનો ભાગ જ ‘ગૂડ 
િોપ’ કિેવાય છ,ે પણ એ હદવસે જાણયું કે પચાસેક ચો. હક. મરી.ના સમગ્ ભૂનશરપ્દેશનું 
નામ ‘ગૂડ િોપ’ છ.ે બે મિાસાગર — હિનદરી અને પ્શાંતનાં પાણરી અિીં ભેગાં થાય છ.ે 
ભૂનશરનરી ભેખડ પર થાણું બનાવવામાં આવયું છ.ે જયાં ઊભા રિરીને પ્વાસરીઓ દૂર દૂર 
નક્ષનતજ તરફ જોતાં રિે છ.ે કોઈ કોઈ દરીવાલ પર નામ લખવાનું ચૂકતાં નથરી! ભૂનમનો 
પહરસર ગાઢ લરીલો છ ે— ચોતરફ. હકનારા પર કક્વશ નશલાઓ છ ેજનેરી સાથે મોજાં 
ઘષ્વણમાં ઊતરતાં રિે છ.ે એટલું જ િલનચલન. બાકરી બધું સતબધ.

જો-બગ્વના નગરકેનરિનરી જાિોજલાલરીનરી તો િવે વાતો જ રિરી છ.ે સવચછ ને સુંદર 
એ નવભાગ િતો. સરસ અદ્યતન દુકાનો િતરી. નજીકમાં જ રિેતરી ગોરરી પ્જા સાંજ પડયે 
તયાં નવિાર કરવા નરીકળતરી. અતયાર સુધરીમાં તો એ બધું છોડરીને કયાંયે દૂર રિેવા જતરી 
રિરી છ,ે બલૅક જનતા જનાદ્વને એ નવભાગમાં એવો ઠકેો બેસાડરી દરીધો છ ે કે એમના 
નસવાયના રંગનું કોઈ તયાં ભાગયે જ જાય છ.ે એ નવશાળ ફલૅટો — અરે, નબનલડગંનાં 
નબનલડગં જ — પચાવરી પાડયા છ.ે દરેકમાં ત્રરીસ-ચાલરીસ કે વધારે જણ પડાવ નાખરીને 
રિે છ.ે

નમત્રો હદવસે મને મોટરમાં તયાં ફેરવરી લાવેલા. એમ તો નવરી, ચકચકાટ, ઊંચરી 
ઇમારતો ઘણરીયે છ.ે પણ રસતા પર કચરાનો, ગંદકરીનો પાર નથરી રહો. રસતા પર કયાંયે 
નિીં ચાલવા, કયાંકે એકલાં નિીં જવા નમત્રોએ મને ઘણું સમજાવયું િતું. દ. આ.માં ગુનાનરી 
રરીત જુદરી જ છ ેએમ એ કિેતાં રિેલાં. ખેર, િંુ તો ગામે ગામ એકલરી ચાલરી, જાિેર 



વાિનોમાં બેઠરી, બસો ને ટટ્રનેમાં મુસાફરરી પણ કરરી. જો-બગ્વના કેનરિમાં પણ મારે એક વાર 
તો ચાલવું જ પડ.ે એક હદવસ જાિેર બસ લઈને તયાં પિોંચરી, રસતાઓ પર ચાલરી, જોયું, 
ફોટા લરીધા. કાલ્વટન ટાવર લગભગ આખા આહફ્કામાં ઊંચામાં ઊંચું મકાન ગણાય છ.ે 
એનરી ટોચે પણ ચડરી આવરી. જોકે મને નયૂયૉક્વમાં અનેકગણાં ઊંચાં મકાનોનરી ટવે, એટલે 
એ ટાવર પરથરી આખું શિેર મને ઘણું પાસે જ લાગયું! જાિેર પુસતકાલય દેખાતાં એનરી 
અંદર આંટો મારરી આવરી. સાંજના પાંચ થવા આવયા કે બધું ખાલરી થતું લાગયું. સાડા પાંચ-
છ પછરી તો મને બસ પણ ના મળે. ભયકાર ભેંકાર છવાઈ જતો િશે, એવરી અનુભૂનત મને 
થઈ. પાછળ રિેતાં િશે તોફાનરી ટોળાં અને એમનું અથ્વિરીન ગાંડપણ.

એક સમયે જો-બગ્વ “સુવણ્વપુરમ્” ગણાતું. શિેરના નવસતારમાં જ ઓગણરીસ તો 
સોનાનરી ખાણો િતરી. િવે તો એ બધરી બંધ છ.ે એમાં પયા્વવરણનો ખયાલ પણ ખરો. 
ખોદરી કઢાયેલરી માટરીના મોટા મોટા ઢગલા જોઈએ એટલે જાણરીએ કે તયાં જ િશે ખાણનું 
મોઢુ.ં માટરીમાં પણ સોનાના કણ એટલા કે ઢગલા સૂય્વના તડકામાં ઝગમગ થતાં લાગે. 
જો-બગ્વમાં એક તરફ આવરી રરીતે બંધ પડલેરી ખાણનરી આસપાસ બિુ સુંદર ઉદ્યાન 
બનાવવામાં આવયો છ.ે સિેલ માટનેરી નિેરમાં નાનરી િોડરીઓ તરે છ.ે દર બપોરે તયાં 
લોકનૃતય થાય છ.ે એ સમયે બધાં પ્વાસરીઓ કૅમેરા સાથે િાજર થઈ જાય. ખાણનરી 
મુલાકાત માટ ેહટહકટ જુદરી લેવાનરી. ખખડધજ નલફટમાં છકે નરીચે લઈ જાય. સરસ નવનોદ 
સાથે અનેક નવગતો અપાતરી રિે. ઉપરના સભાગૃિમાં સોનાનરી એક પાટ ગોઠવેલરી છ.ે 
જો કોઈ એને ઊંચકરી તો શું પણ િલાવરીયે શકે તો તે વયનકત ઇનામને પાત્ર બને. પણ એ 
સિેજ ેચસકે તો ને! “ગોલડ નસટરી” કિેવાતા, જો-બગ્વનો સુવણ્વ ઇનતિાસ દશા્વવતા એ 
સથાને બિુ મઝાથરી એક બપોર ગાળરી.

જો-બગ્વના માકદેટ નથયેટરનરી પ્વૃનત્તઓ નવષે મેં નયૂયૉક્વ ટાઈમસમાં વાંચેલું. ૧૯૫૦ 
સુધરી તયાં ભારતરીયોનું શાકબજાર ભરાતું. પછરી તો એ જગયા સરકારે ખાલરી કરાવરી. 
શિેરના કેનરિનરી નજીક થઈ ગઈ િતરી ને. કાળક્રમે તયાં નાટયગૃિ વસાવવામાં આવયું. 
દ. આ.નું મૌનલક કોઈ નાટક જોવાનરી જ ેઇચછા િતરી તે પણ પૂરરી થઈ. બાજુમાં જ 
સંગ્િાલય છ.ે કેટલું મોટુ ંછ ેએનો ખયાલ બિારથરી નથરી આવતો. જોવા માટ ેકલાકો લાગરી 
જાય, અનેક કળા પ્દશ્વનોનરી સાથે દેશના પૂરા ઇનતિાસનરી રજૂઆત બિુ રસપ્દ િતરી. 
ગાંધરીજીનો ફોટો અને એમના િાથે લખેલા કાગળો પણ મૂકેલા િતા.

જોિાનનસબગ્વ ગાંધરીજીનું કાય્વકે્ષત્ર વષયો સુધરી રહું િતું. તયાં જ એમણે સથાપેલ 
“ટૉલસટૉય ફામ્વ” કિેવાતો આશ્મ. પાછળના ધૂનળયા કોઈ રસતા પર થઈને એક બપોરે 



તયાં મને એક નમત્ર લઈ ગયા. આમ તો એ બધો પહરસર મોટરી એક ફૅકટરરીનરી માનલકરીનો 
િતો પણ ‘ફામ્વ’ના મકાનના આજુબાજુનરી થોડરી જમરીન, એનરી ઐનતિાનસકતા જોતાં 
યુરોપરી ઉદ્યોગપનતએ દાનરૂપે બાકાત રાખેલરી િતરી. ચોતરફ વાડ િતરી, ઝાંપાને તાળું 
િતું. ભારતરીય સમાજ તરફથરી નનમાયેલો ચોકરીદાર સદભાગયે તયાં િાજર િતો. એણે 
તાળું ખોલરી આપયું.

બધે ઘાસ ઊગરી ગયું િતું. જમરીન પડતર જવેરી દેખાતરી િતરી. લાલ છાપરાં અને 
ફરતાં વરંડાનું મકાન દૂરથરી તો ઠરીક લાગતું િતું. પાસે જતાં એનરી નબસમાર િાલત 
સપટિ થતરી િતરી. આગલો રૂમ ધૂળ ખાતો િતો. દરીવાલો ગંદરી િતરી. બરીજા રૂમનરી ફશ્વના 
લાકડાનાં પાહટયાં પણ ચોરાઈ ગયાં િતાં. રસોડામાં મેં ડોહકયું કયુું. ઓિ, તયાં કશુંયે િતું 
જ કયાં? એનરી પછરીનરી કોટડરીમાં એક ખાટલો િતો — ચોકરીદારને સૂવા માટ.ે તે નસવાય 
કોઈ ચરીજ-વસતુ િતરી નિીં. નિોતરી તયાં વરીજળરી કે નિોતો પાણરીનો નળ. ચોકરીદાર કઈ 
રરીતે હદવસો ને રાતો કાઢતો િશે તયાં? કોઈ જાણે મારો શ્વાસ ઘૂંટરી રહું િતું.

ડાબરી બાજુ પર, સિેજ પાછળ, ૧૯૧૪-૧૫ના અરસામાં ગાંધરીજીનરી કુહટર િતરી. 
એનું કોઈ નનશાન નથરી રહું. નકામું ઘાસ ઊગેલું િતું તે જ. મન દુ:ખથરી ભરાઈ આવે એવરી 
િાલત થઈ છ ે‘ટૉલસટૉય ફામ્વ’નરી. એનું પુન:નનમા્વણ કરવાના પ્યતનો તયાંના ભારતરીય 
સમાજ અને ભારતરીય સરકાર તરફથરી શરૂ થયા છ ેખરા.

દ. આ.નરી યાત્રા માટ ેજ ેઉતકંઠા િતરી તે સંપૂણ્વપણે સંતોષાઈ િતરી અને એનરી બધરી 
સમૃનત ઉમંગથરી સજ્જ બનરી િતરી. એનરી સાથેના અનેકનવધ અનુભવો દ્ારા સનેિના તાંતણે 
મારં હૃદય જોડાઈ ગયું િતું. કલપયું પણ ન િતું એ રરીતે દ. આ. મારં બનરી ગયું િતું. 
દુનનયામાં મારં એક ઘર વધયું િતું.

J
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વાદનળયો કચરો વાળરી-ઝૂડરીને આઘે ફેંકરી દરીધા પછરીનું એકરંગરી, નરીરસ આકાશ 
િતું. ઍનલસ નસપ્નગસથરી ૪૬૫ હક.મરી. દનક્ષણ-પનશ્ચમે રણનરી વચચોવચ અબોધય રરીતે 
આવરી પડલેા ‘ઍયસ્વ રૉક’ (Ayers Rock) પર અમે આરોિણ કરવાનાં િતાં. ‘સૅનડ 
સટોન’નો બનેલો એકાંગરી, અખંડ (Monolith) મિાપાષાણ આકારે સૂતેલા સાંઢ જવેો 
દેખાય છ.ે એ લગભગ સાડા ત્રણ હક.મરી. લાંબો, અઢરી હક.મરી. પિોળો અને નવેક હક.મરી.
ના ઘેરાવાવાળો છ.ે ૩૫૦ નમટર એ ઊંચો છ.ે પ્ચંડ, ભરીષણ, પ્ાગૈનતિાનસક અવણ્વનરીય 
મિોપનસથનત.

૧૮૭૩માં ‘દનક્ષણ ઑસટટ્રનેલયા’ કિેવાતા રાજયના પ્મુખના નામ પરથરી આને ઍયસ્વ 
રૉક કિેવામાં આવયો. પણ ઍબોહરનજનનસ માટ ેએનું પ્ાચરીન, પૂજય, સંગરીતમય નામ 
‘ઉલુર’ (Uluru) છ.ે બે ખૂબ અગતયનરી ઍબોહરનજનલ જાનતઓ — યાનકુનતજાતજારા અને 
નપતજાનતજાતજારાનરી આ આહદપ્સતર પર કાયદેસરનરી ‘માનલકરી’ છ.ે એમને માટ ેઉલુર, 
એમાંનરી ગુફાઓ, પથથરો, છૂપાં જળસથાનો વગેરે અતયનધક ધાનમ્વક, પનવત્ર, પૂજનરીય, 
આદરણરીય અને જીવંત સંનનવેશો છ.ે નવશ્વના આરંભ પિેલાં, ‘સવપનકાળ’ દરમયાન 
આદ્યપૂવ્વજોએ આ પ્ાક્કાલરીન, ઉતકૃટિ, ભયાદરયુકત, નવસમાયક, મિાપ્ભાવ સંનસથનતનરી 
રચના કરરી. દેશનરી આખરી પ્જા િવે ઉલુરને સમુનચત સનમાન આપે છ.ે પણ એનરી કેટલરીક 
અનતપૂજય જગયાઓ અને ગુફાઓમાં ફકત ઍબોહરનજનનસ જ જઈ શકે છ.ે

ચારે તરફથરી ઉલુરના ઉતસંગ એવા તો અકુહટલ ને તદ્દન સરીધા ખૂણાવાળા છ ેકે 
એના પર ચઢવું અશકય બને છ.ે ઉત્તર-પનશ્ચમે ફકત એક ઢોળાવ એવો છ ેકે જયાંથરી 
ચડરી શકાય. આ ચઢાણ પણ નવષમ અને ભરીનતપ્દ તો છ ેજ ને હિંમત અને સાિસવૃનત્ત 
માગરી લે છ.ે આ ઢોળાવને ઍબોહરનજનનસ ‘વેબો’ (Webo) કિે છ ે— અથા્વત્ પૃચછ. 
અિીં કાનગારૂ-મૂષક આહદ પુરષો કે જ ેસવભાવે પશુ તેમજ માનવરીય િતા તેઓ, ધરીરેથરી 
પોતાનું પૂંછડુ ંપ્સારરીને બેઠા િતા. આ ‘વેબો’ પર પ્વાસરીઓને ચડવા દેવાય છ ેકારણ 



કે નજીકમાંનરી ગુફાઓ જટેલરી આ જગયા પનવત્ર નથરી. ૧૯૬૩માં પેલરી બે અનધકારરી 
જાનતઓએ આ ઢોળાવ પર જાડરી, લોખંડરી શૃંખલા મૂકવાનરી અનુમનત આપરી. િવે એને 
પકડરીને પ્વાસરીઓ આ અદભુત મિોપનસથનત પર ચડરી-ઊતરરી શકે છ.ે

પણ આ આરોિણ-અવરોિણનરી તો શું વાત કરવરી. ડરેાતંબુથરી ૨૫ હક.મરી. દૂરનરી 
જગયાએ સવારે આઠકે વાગયે અમે આવરી પિોંચયાં. સામે જ ઉલુર પ્સતુત િતો. આ એનું 
આહ્વાન િતું, આમંત્રણ િતું, આદેશ િતો કે અનાદર િતો? એ નનમ્વમ, નનગૂઢ, અજયે 
િતો. િંુ મનથરી મંત્રમુગધ, અપહત, ક્ષુબધ િતરી. પગ ઊપાડવામાં ભય િતો, પાછળ રિરી 
જવામાં લજજા િતરી. તયાં સુસપટિ એક જાિેરાત કરેલરી છ ેઅને ચેતવણરી આપેલરી છ ેકે 
જ ેસંપૂણ્વ સવસથ િોય તેણે જ ઉપર ચડવું. હૃદયનરી બરીમારરી, ખૂબ દમ અથવા ઊંચાઈ કે 
ઊડવાનો જનેે ડર િોય તેણે આ દુ:સાિસ ના કરવું. અિીં બારેક જણ તો જીવ ગુમાવરી 
બેઠા છ ે: ચાર-પાંચ જણ પડરીને અને બાકરીના હૃદયના િુમલાથરી. એમ તો હિમાલયનાં 
બધાં યાત્રાધામો સિેલાઈથરી ચડરી આવરી છુ ંને સવાસથય પણ સારં; પણ આ લપસણો, 
એંશરી અંશે પડતો, નનદ્વય, સાવ સરીધો પાષાણરી ઢાળ. મને ખબર ન િતરી િંુ કયાં સુધરી 
જઈશ.

નરીચેથરી શરૂ કરતાં જ ભયજનક ઢાળ િતો. એકદમ ગોળાકારે. તદ્દન સરીધો. 
ખૂબ લપસણો. િંુ િાથે-પગે થઈને ચડરી. પછરી પેલરી જાડરી સાંકળ શરૂ થઈ. ઉલુરના 
પાષાણદેિમાં લોખંડરી સનળયા ઊંડ ેખોડરી એના પર આ સાંકળ બાંધેલરી — ઊંચે ને ઊંચે 
જતરી. િજી સૂય્વ એટલો ઊંચો નિોતો આવયો, તેથરી સદભાગયે આ પથ િજી છાયામાં 
િતો. મને થયું, સૂય્વ જો આંખમાં આવતો િોત તો શું થાત? સિેજ ેઉપર જતાંમાં તો 
પવન વીંઝાવા લાગયો. નરીચે ચારેબાજુ સાવ સપાટ, જાંબલરી-લાલ થતરી જતરી પૃથવરી િતરી. 
અનનતદૂરે, ૪૦ હક.મરી.ના અંતરે ‘ઑલગા’ના આકારો દેખાતા િતા. એક હફનલનપપના 
બેસરી પડરીને સાંકળ પકડરીને નરીચે આવતરી િતરી. કિે, એને બરીક લાગવા માંડરી િતરી. 
નવજયરીનરી જમે નરીચે આવતા લોકો વગર પૂછયે કિેતા ગયા કે િજી તો શરૂઆત જ છ,ે 
િજી ત્રરીજા ભાગનું પણ નથરી પતયું, િજી આગળ ઘણું જવાનું છ.ે મને થાય, જઈને ઉપર 
િજી કયાં જશે?

સાંકળ પૂરરી થઈ તયાં સુરનક્ષત, મોટરી એક ખુલરી જગયા િતરી — અધ્વગોળ 
નાટયગૃિ જવેરી. ધૂળ અને દળાયેલા પથથરથરી એ જમરીન છવાયેલરી િતરી. વરસાદ વખતે 
તયાં પાણરી ભરાતું િશે. સૂય્વ અને તયાં વાગતા પવનના ચાબખાને લરીધે વાનષ્વક વરસાદ 
કરતાં લગભગ દોઢસો ગણું બાષપરીભવન ને તે પણ અનવરત, ઉલુર પર થયા જ કરે છ ે



પણ રેતાળ જગયાઓમાં અને પથથરો વચચેનરી સળો-સુરંગોમાં પાણરી સરસ જળવાઈ રિે 
છ.ે ઍબોહરનજનનસને માટ ેઆ ગુપ્ જળસથાનો જીવનરક્ષક પૂજાસથાનો બને છ.ે ઉલુરના 
બિોળા પથરાટ પર નાના જળકંુડો ઘણા જોયા.

િવે પછરી ચઢાણ આકરં ના રહું. િવે એનરી સપાટરી તદ્દન લપસણરી નિોતરી, પણ 
એમાંનરી તડો, સળો, એનાં ખાંચાખૂંચરી અને ચડતા-ઊતરતા એના વળાંકોને કારણે પગ 
ભેરવવા, િાથ ટકેવવા શકય બનયા. આ અલૌહકક ઉપનસથનતનો અનતબૃિત્ નવસતાર, 
ઋતયાિત એનું સવરૂપ, કાળજજ ્વહરત ઉતસંગ, એનો અનભતપ્ શોનણત વણ્વ, સમથળ 
અચલા પર એનું આમ અચાનક ઉનત્તષ્ઠમાન થવું — બધું જ નવસમયાકુલ કરતું િતું. 
અનનયંનત્રત વેગે માતહરશ્વા તાડન કરતો િતો, પ્િાર કરતો િતો; ચૂણ્વ કરવા, િરાવવા, 
િંફાવવા મથતો િતો. કોને? અમને? અમને તો એ આહ્ાહદત કરતો િતો. મારાં 
કપડાંમાંથરી પવન વિેતો િતો; મારામાંથરી, મારાં ગાત્રોમાંથરી વિેતો િતો. એ સપશ્વ, એ 
સંવેદન, એ પ્મોદન, એ પ્રોચન. િારરી રહો િતો તો નમહિર. મરતના આ વરીય્વને લરીધે 
ગરમરી તો નટિ જ થઈ જતરી િતરી, પ્કાશ પણ સહ બનતો િતો. આખરી દુનનયા પગ નરીચે 
ફેલાયેલરી પડરી િતરી ને આખરી દુનનયા સાવ ભૂલાઈ ગઈ િતરી. દૈવરી તત્વોના સામરીપયમાં 
બરીજુ ંકશું જ ભાન ન િતું.

જયાં થઈને અમે આવયાં તે પ્ારંભ તો કયારનો દેખાતો બંધ થયો િતો. મારાં 
ફેફસાંમાંના ‘શિેર’ને બિાર કાઢતાં ચઢવું ભારે પડયું િતું. પેલા જમ્વન ચાલગી અને નસવહડશ 
હક્રનસટનાએ આગ્િ કરરી કરરીને મને અડધેથરી પાછાં ફરતાં અટકાવરી. આડાઅવળાં જઈને 
ખોવાઈ ન જવાય તે માટ ેસફેદ રંગમાં બોળેલાં પગલાંથરી રસતો છાપયો િતો. આગળ ને 
આગળ, ઉપર ને નરીચે, સરકતાં ને ચડતાં, એક વળાંક પરથરી બરીજા, દોઢ હક.મરી. અમે 
ચાલયા કયુું. અંતે મંનઝલે પિોંચયાં. ૧૯૭૦માં તયાં એક નાનું સમારક બનાવયું છ ેજનેા 
પર માઈલો ને માઈલો દૂર આવેલાં પવ્વત, તળાવ, શિેર, પ્દેશો નચનહ્ત કરાયાં છ.ે તયાં 
રાખેલા એક ચોપડામાં સફળ પ્વાસરીઓના નામ લખે છ.ે મેં પણ લખયું — ભારતરીય 
તરરીકે. મને પ્શન્Xથયા કે કેટલાં ભારતરીય ચડયાં િશે અિીં?

બધાં જ આનંદમાં િતાં. કોણ ના િોય! આ આખું આરોિણ અને એનરી અનુભૂનત 
અનદ્તરીય િતાં. થોડરી ક્ષણો અમે તયાં ગાળરી. ચાલગીએ શરીષા્વસન કયુું — ખરેખર તો પ્યતન 
કયયો, કારણ કે પવનના ગાંડપણ સામે એ ટકરી શકે તેમ નિોતો — ઊંધે માથે તો નિીં 
જ. આ પરાકાષ્ઠાનરી પળો િતરી ને પરાકોહટનું સથાન પણ. અિીં પણ જાત ભૂલાઈ િતરી. 
િતો કેવળ ઉત્તેનજત, અવ્રરીહડત પવન.



ઊતરવું સિેલું, સરસ િતું. સરકતાં, કૂદતાં, દોડતાં, પગલાંનાં નચહ્થરી રસતો શોધતાં 
જવામાં જરા ઉનમાદ િતો. પછરી ફરરી સાંકળ આવરી. િવે તયાં પ્ખર સૂય્વનો તાપ િતો. 
નવજયના નવશ્વાસ સાથે ઘણાં સાંકળ પકડયા વગર ચાલતાં િતાં. િજી િવે કેટલાંક ઉપર 
ચડતાં િતાં. જનેો મને ડર િતો તે છકે છવેટનો ઢોળાવ આવયો. સાચવરીને, ધરીરે ધરીરે િંુ 
ઊતરતરી રિરી. છતાં પગ લપસયો. બાટાનરી વષયો જૂનરી, પકડ નવનાનાં તનળયાવાળરી સનરીકસ્વ 
આ કાય્વ માટ ેક્ષમય ન િતરી. િંુ વધારે ગનતથરી લપસવા માંડરી. આગળ જતરી નસવહડશ 
બાઈને વાગે નિીં તેથરી ખસરી જવા મેં બૂમ પાડરી. પણ અંગ્ેજી નિીં સમજતાં એણે મારે 
માટ ેિાથ લાંબો કયયો ને મેં પકડરી લરીધો. એ આધાર મળતાં િંુ અટકરી. નિીં તો કયાં 
અથડાઈ િોત, કેટલરી ઇજા પામરી િોત તે કિરી શકતરી નથરી. નવચાર કરતાં િજી ધ્ૂજુ ંછુ.ં

અમારા ચાલકે મારો આ અવપાત જોયેલો. િંુ નરીચે આવરી એટલે કિે, “તું િમણાં 
જ, અિીં જીવ ગુમાવરી બેઠલેરી પિેલરી ભારતરીય વયનકતનું નબરદ પામવાનરી િતરી.”

એક હદવસ કૅનસથરી ૧૫૦ હક.નમ. ઉત્તરે જતરી સમૂિ-સફરમાં િંુ જોડાઈ. ‘દુ:ખનો 
પિાડ’ કે ‘કલેશનરી ભૂનશર’ નામો કાનને અનપ્ય લાગે છ ેપણ એ ભાષામાં Mount Sor-
row (માઉનટ સૉરો), Cape Tribulation (કેપ હટટ્રબયુલેશન) કે Darling Down (ડાનલુંગ 
ડાઉન) રોમાંચક લાગે છ.ે કેપ હટટ્રબયુલેશનના રસતે અમે બરીજી ઘણરી જગયાઓ જોવાનાં 
િતાં. આ સફર અમે જાડાં આઠ ટાયરોવાળા, ઊંચા, ભારે વાિનમાં કરવાનાં િતાં. 
શેરડરીનાં ખેતરો વળોટરી, પિાડોના ઢોળાવો પર થઈ કવરીનસલૅનડના નવખયાત વષા્વવનમાં 
પ્વેશયાં પછરી મોટ ેભાગે રસતો કાચો રહો. િાથરીનરી અંબાડરી પર બેઠાં િોઈએ તેવું આ 
ગમન િતું.

વષા્વવનમાં ઊંચાં ઝાડ, મોટાં પાન, ગરીચ ઊગાડ, લટકતરી ડાળરીઓ અને ઉદ્યમરી 
મચછરો િતાં. મચછરો દેખાય કે સંભળાય નિીં, ચટકે તયારે જ જણાય. ને આ ચટકા 
પણ કાંઈ સાધારણ નિોતા. એના લાલ લાલ ડાઘા પંદર હદવસ સુધરી રહા િશે અને ચળ 
પણ આવયા જ કરરી.

દુ:ખનો પિાડ અને કલેશનરી ભૂનશર — ઑસટટ્રનેલયામાંનાં ઘણાં નામોનરી જમે આ 
બે પણ ઐનતિાનસક છ.ે ૧૭૭૦માં કૅપટન કૂક જયારે આ દેશને હકનારે ઊતયા્વ તયારે એ 
એમનો ત્રરીજો પ્યાસ િતો. પિેલરી બે વખતે એમનાં વિાણ આ ઉત્તર હકનારાનરી જળગત 



નશલાઓમાં ફસાયાં િતાં ને નુકસાન પામયાં િતાં. કૅપટન કૂકનાં કલેશ અને િેરાનગનત 
અિીંથરી શરૂ થયાં િતાં, તેથરી એમણે આવાં નામ આપયાં, જ ેિજી બદલાયાં નથરી.

એક છુપાયેલો તટ સુંવાળા, ચળકતા, ગોળાકાર, કાળા પથથરોથરી છવાયેલો િતો. 
એમને”ઊછળતા પથથર” કિે છ.ે એકને ઉપાડરીને ફેંકતાં એ કૂદતો કૂદતો, બરીજા પથથરો 
સાથે અથડાતો જાય છ.ે એમાં પથથરમાંનું ગરમ તત્વ અને દહરયાના પાણરીમાંનરી ઠડંકને 
લગતું વૈજ્ાનનક કારણ લાગુ પડ ેછ.ે નાના નાના પથથરો શોધરી એમને ઉછળતા-કૂદતા 
જોવાનરી મઝા અમે થોડરીવાર લરીધરી.

રસતામાં નલસોટા જવેરી નાનરી નદરીઓ પણ આવરી. છરીછરરી અને કાંકરાવાળરી લાગતરી 
િતરી. દરેક પર ચેતવણરી િતરી કે વષા્વ ઋતુમાં પૂર આવતાં વિેણ ખૂબ ઝડપરી બનવાનો 
સંભવ છ.ે એ વખતે કાંઠા તોડરીને એ આસપાસ ફરરી વળે છ.ે ડઈેનટટ્રરી (Daintree) નામનરી 
નદરી ખૂબ મોટરી છ.ે એમાં પાણરી ઘણું િતું ને પટ બિુ પિોળો િતો. પેલાં નાનાં વિેણોને 
તો અમારં ગજરાજ વાિન નનરાંતે વળોટરી જતું િતું. ડઈેનટટ્રરી નદરીનરી પાર જવા માટ ેમોટરી 
સાંકળ સાથે બાંધેલરી, વરીજળરીથરી સાંકળ ખેંચરીને ચલાવાતરી તરાપા જવેરી િોડરીનરી વયવસથા 
છ.ે આ બધે મગરનો વસવાટ છ.ે સિેજ છડેાતાં એ માણસખાઉ બને છ.ે દરેક જગયાએ 
મૂકેલરી ચેતવણરી છતાં દર વષદે થોડા લોકો આ રરીતે જીવન ગુમાવે છ.ે ‘ઉત્તર પ્દેશ’ 
કાનગારૂના, તો આ ‘કવરીનસલૅનડ’ મગરમચછના પ્ાચુય્વ સાથે સંકળાયેલો છ.ે પાણરીમાં 
તરતાં લાકડાં જોઈ દરેકને થતું, “છ ેકે શું?!” પણ એક પણ મગર જોવા ના મળ્ો. સારં 
જ થયું એ તો! કારણ કે જોઈને નચતરરી જ ચડત!

કૅનસમાં વાનષ્વક ૮૦” વરસાદ થાય છ.ે ઉત્તર કવરીનસલૅનડમાં વળરી એથરી યે વધારે. 
કિે છ ેકે તયાં થતો વરસાદ નમનલ મરીટરમાં નિીં પણ મરીટરમાં માપરી શકાય! એ હદવસે 
પણ વરસાદ પડતો રિેલો ખરો પણ અમને નડયો નિોતો. ઉતરરીને કશું જોવા જવાનરી 
વખતે બંધ થઈ જતો િતો! ફકત ભરીનું િોવાથરી સાગરહકનારે બપોરનું ખાણું લઈ શકાયું 
નિીં. એ માટ ે નજીકના આિારગૃિમાં જવું પડયું. પલાનસટકના ડબબાઓમાં ‘સલાડ’ 
અને આનમષ કશુંક ગોઠવરીને જ રાખેલું. તયાંનો માનલક-સંચાલક મને કિે, “થોડુ ંજ છ.ે 
ઊંચકરીને લઈ જઈ શકશો. પછરી બાકરીનું ખવાશે.” મેં ઘસરીને ના પાડરી કે આનમષ ઉપાડરી 
લેવાથરી બાકરીનું નનરાનમષ થઈ નથરી જતું ને જટેલરી વાર મને સલાડ ખાવાનું કિેવામાં આવે 
છ ેતે જ ખાઈને શાકાિારરીપણું ટકાવવાનરી ચેટિા કરરી િોત તો સત્વ, પોષણ અને પૂરતા 
ખોરાક વગર કયારનરી મરરી ગઈ િોત. એ હદવસે, છવેટ,ે ચરીઝ-સૅનડનવચ પામરી ને વળરી 
એક વાર બચરી ગઈ!



\

શુક્રવારનરી રાતે કૅનસમાં દુકાનો નવ વાગયા સુધરી ખુલરી િોય છ.ે શિેરકેનરિમાં 
જનતા માટ ે સંગરીતના કાય્વક્રમો પણ તે વખતે થાય ને લોકો સાંભળવા ભેગા થાય. 
કવરીનસલૅનડમાં ખનરીજ તત્વો ઘણાં મળરી આવે છ.ે નવશેષત: ઓપલ (Opal) તો અઢળક 
મળે છ.ે આનરી દુકાનોમાં આંટા મારવા ગમતા, એવા સુંદર નવમલક પ્સતર જોયા. જ ે
આંખોમાં વસરી જાય તે િજારો ડૉલરનો િોય. કાય્વકર વયનકતઓ નવનયરી, િસતરી ને સારરી 
રરીતે વાત કરતરી િોય. શોખતરી બતાવે, િાથમાં લેવા દે. મોંઘો ટકુડો બતાવરીને કિે, “કોઈ 
શ્રીમંત અમેહરકન આવે ને ખરરીદરી લે એનરી રાિ જોઈએ છરીએ!”

એક સાંજ ેએસપલૅનેડ માગ્વનરી બેઠક પર બેસરી શાંનતથરી દિીંનું ભોજન કરતરી િતરી 
તયાં એક છોકરરી આવરી ને ઇશુ નરિસત જ ભગવાન છ ેઅને દરેકને ફરરી જનમવા કિે છ ે
વગેરે વાતો કરવા માંડરી. પિેલરી પાંચ નમનનટમાં જ મેં એને કહું કે એનરી માનયતાઓ માટ ે
મને ખુશરી છ ેપણ મારરી માનયતાઓ બદલવા પ્યતન કરવાનરી એણે જરૂર નથરી. બરીજી 
પચરીસ નમનનટનું એને દાન કયા્વ પછરી પરાણે પણ મારે ઊઠરી જવું પડયું.

પિોળા અખાતને હકનારે વસેલું ગામ સેનટ િૅલનસ ઉત્તર તાસમેનનયાનું હૃદય 
આરામસથાન ગણાય છ.ે એક જમાનામાં તયાંથરી પતરાંનરી ખાણોમાંથરી નરીપજતો માલ 
વિાણ વાટ ેદેશના બરીજા ભાગોમાં મોકલાવાતો, િવે એ ટાપુ પરનું માછલરી પકડવાનું 
મુખય, જાણરીતું ને જનનપ્ય સથાન છ.ે તાસમેનનયાના હિસાબે, આસપાસના ઇલાકામાંનું 
એક મોટુ ંગામ એ ગણાય છ.ે વસતરી એક િજારનરી. રજાઓ દરમયાન દેશ તથા પરદેશનાં 
મુસાફરોથરી આ સંખયા ખાસસરી વધે. સેનટ િૅલનસનરી માધયનમક શાળા એ તાલુકામાં બિુ 
વખણાય છ.ે એમાં પાંચસો તો નવદ્યાથગી છ,ે એમ ખાસ કિેવામાં આવે છ.ે તદુપરાંત, સેનટ 
િૅલનસમાં એક પુસતકાલય છ ેજ ેત્રણ હદવસ ખુલું રિે છ,ે એક ઇનતિાસકક્ષ છ ેજ ે
સોમથરી શુક્ર અડધો હદવસ ખુલો િોય છ ેઅને એક નાનું નવમાનમથક છ.ે તે નસવાય, 
દસેક હક.મરી. દૂરના રેતાળ સાગરતટ. વાિ! આથરી વધારે જોઈએ શું?!

આ ઇસટરના ધાનમ્વક પવ્વના હદવસો િતા. પૅનસહફકના આ દેશો માટ ેવષ્વનરી પ્વાસ 
યોગય આ છલેરી રજાઓ. પછરી નશયાળાનરી ઠડંરી શરૂ થાય. વળરી િંુ તયાં બરાબર ‘ગૂડ 
ફ્ાઈડ’ે — એ શુક્રવારે જયારે ઇશુને ક્રસૂારોિણ કરેલું તે હદવસે િતરી. ખાવાપરીવાનું કદાચ 



ના પણ મળે, એ માટ ેમેં મનને તૈયાર કયુું. જ ેપાંચ-છ દુકાનો અને આિારગૃિો ગામના 
એકના એક મુખય રસતા પર િતાં તે બધાં બંધ િતાં. ફકત છાપાંનરી દુકાન અને બે નાનાં 
કાફે આ હદવસે પણ મિેનત કયદે જતાં િતાં. એક કાફેના માનલકે કહું કે રજાઓમાં ઘણરી 
અવરજવર રિે છ ેને ધંધો સારો ચાલે છ ેતેથરી એ લોકો દુકાન ચાલુ રાખે છ ેને વિેલરી 
સવારે કે મોડરી સાંજ ેદેવળમાં જઈ આવે છ.ે એને માટ ેજ ેધંધાકરીય ડિાપણ િતું તે મારે 
માટ ેસવરક્ષાનું સદભાગય િતું!

ચૉકલેટનું દૂધ િાથમાં લઈ િંુ અખાત તરફ ગઈ. કયાંય છાંયડો ન િતો. જમરીન 
સૂકરી િતરી. બે-ત્રણ પુરષો વારાફરતરી આવયા. મોટર સાથે િોડરીઓ બાંધેલરી તે પાણરીમાં 
છોડરી. પતનરીઓ પણ મદદ કરતરી િતરી. પછરી પુરષો પોતપોતાનરી િોડરીઓ લઈ માછલરી 
પકડવા ગયા ને પતનરીઓ પોતપોતાનરી મોટરોમાં ઘેર જતરી રિરી. થોડા કલાકોમાં પાછરી 
એ આ આધુનનક માછરીમારોને લેવા આવશે! ચારેક બાળકો છરીછરા પાણરીમાં રમતાં 
િતાં. એમાંનાં બે મારરી પાસે આવયાં ને “સરસ લાગો છો” કિરી વાતો શરૂ કરરી. એમનરી 
મેળે જાતજાતનરી વાતો બંને કરતાં ગયાં. ‘સારા’ નામનરી છોકરરી અને ‘જમેસ’ નામનો 
છોકરો બંનેના વાળ સોનેરરી િતા. બંને પાંચ વષ્વનાં િતાં, જોકે સારા મને આઠનરી લાગેલરી. 
દોઢ કલાક સુધરી એ બંને મારરી આસપાસ રહાં, ગરીતો ગાયાં, દાદરીમાનરી ને આવનારાં 
મિેમાનોનરી વાતો કરરી. જતાં જતાં જમેસ મને કિે, “કદાચ આપણે ફરરી એક હદવસ 
મળરીશું અને તયારે વધારે લાંબરી વાત કરરીશું.” એવો મરીઠ્ો િતો ને પાછો ડિાપણનો 
ભંડાર! એ ઉંમરે એને સમય કે સથળના વયવધાનનરી કયાં સિેજ ેખબર િતરી!

તે પછરી િંુ ગામનરી પાછળ જતા રસતે ચાલરી. હદવસ તો પસાર કરવાનો જ િતો. 
પાછલરી તરફના પાણરીમાં બતકો અને કાળા િંસ તરતાં િતાં. હકનારે સૂકંુ, પરીળું ઘાસ ને 
સામરી બાજુ પર પિાડના ઢોળાવો. બધે શાંનત, આછો આછો તડકો. બે ઘરનરી વચચેનરી 
ખાલરી, કાંકરાવાળરી, ધૂળવાળરી જમરીન પર પાણરી અને િંસ તરફ મોઢુ ંકરરી િંુ બેસરી ગઈ. 
શાંત, સંતુટિ નચત્તે સેનટ િૅલનસને માણરી રિરી િતરી તયાં થોડરી જ ક્ષણોમાં એક યુગલ મારરી 
તરફ આવતું દેખાયું. રસતા તરફ મારરી પરીઠ િતરી પણ અણસાર આવતાં મેં મોઢુ ંફેરવયું. 
મને થયંુ કે એમનરી જમરીન િશે ને મને ઊઠરી જવાનું કિેવા આવયાં િશે પણ બંનેનાં મુખ 
પર નસમત િતાં. કિે, મને આમ બેઠલેરી જોઈ િંુ આગંતુક જ િોઈશ એમ માનરીને એમણે 
મોટર ઊભરી રાખરી િતરી. પછરી તરત જ ‘યેશોવાિના સાક્ષરી’ પંથનાં અનુયાયરી તરરીકે 
પોતાનો પહરચય આપયો.

ચાલો, બરીજો એક પંથરી અને મારો ધમ્વપલટો કરવા બરીજુ ંએક યુગલ! ધમ્વના 



ટકુડ ે ટકુડા પ્તયે મને િંમેશાં નવસમય થયા કરે છ.ે સંગહઠત ઐકયને બદલે કેટકેટલાં 
નવભાજનો? એ સવારે આ અપહરનચતોએ થોડરી વાતો કરરી ને મને ઘેર જમવા આમંત્રરી. 
મેં કહું, આનંદ તો મને થશે જ પણ િંુ શાકાિારરી છુ ંએ તકલરીફ જવેું લાગતું િોય તો 
મને જમાડવાનરી જરૂર નથરી. પણ એમણે ઘણો આગ્િ કયયો. ઉપરાંત, આ પંથ માટ ેઇશુના 
બનલદાનનો આ હદવસ સૌથરી અગતયનો ગણાય છ ેઅને એક સંસમરણરીય કાય્વક્રમ િોય 
છ.ે એમાં આવવા પણ જફેરી અને િેલને મને નવનંતરી કરરી. મેં કહું, િંુ આવું તો ખરરી પણ 
કોઈ મારા ધમ્વપલટા માટ ેદલરીલો કરશે ને િંુ મચક નિીં આપું તો એમને ખરાબ લાગશે. 
જફેરી કિે, એવું કોઈ નિીં કરે.

ત્રણ-ચાર કલાક પછરી આવરીને મને લઈ જશે કિરીને એ બંને અને એમનાં ત્રણ 
બાળકો ચાલરી ગયાં. સાવ નાના, નવયુકત, લગભગ નનજ ્વન આ સથાનમાં િંુ સાવ એકલરી, 
નનનષક્રય િોત તયાં આ આમંત્રણ અને રાત સુધરીનરી વયસતતા! કેવો નવસમયકારક અકસમાત! 
િંુ બિુ ખુશરીમાં આવરી ગઈ ને રવરીનરિ-સંગરીત ગાયું! પવન વધયો, થોડરી ઠડંક થઈ. ધરીરે 
ધરીરે ગામમાં ફરતાં િંુ પાછરી પાણરી પાસે ગઈ. બાળકો હિંચકા-લપસણરી પર રમતાં િતાં. 
મા-બાપો મોટરમાં બેસરીને એમના પર નજર રાખતાં િતાં. ચકલરીઓ ચીં ચીં કરતરી 
િતરી ને દહરયાઈ પંખરી તદ્દન નરીરવ િતાં. પાણરીમાં બેત્રણ િોડરીઓ દેખાઈ. એક છોકરરી 
ઘોડો દોડાવતરી ગઈ. બે-ત્રણ છોકરાઓ સાઈકલ પર ચડરી આવયાં. કયાં ‘મરેલું’ િતું આ 
સથળ? મેં ચૂપચાપ એને માણયા કયુું. ફરરી કયારેય એને નિીં જોઉં. બસ, આટલામાં તો 
મન અનુરકત થઈ ગયું િતું.

જફેરી અને િેલન સમયસર લેવા આવયાં. પિેલાં એ લોકો મને પથરાળા, પવ્વતરીય 
રસતા પર લઈ ગયાં. એક તરફ સાગર, બરીજી તરફ પિાડ. ચારે તરફ ગરીચ ઝાડરી. 
સાગરનો નરીલ, સૂય્વનરી લાલાશ અને ભૂખરા આકાશરી રંગમાં ઝાંખો ચંરિ. સુંદર દૃશયનું 
નવિંગાવલોકન. પાછલા રસતેથરી ઊતરરીને અમે વળરી તાસમાન િાઈવે પર આવરી ગયાં. 
સકામાનડર નામના નાના ગામમાં એ કુટુબં રિેતું િતું. વસતરી ૨૫૦-૩૦૦નરી. સરનામું 
િાઈવે પરનો એક ક્રમાંક. દુકાનો, શાળા કે બરીજુ ંકશું તયાં નિીં. જફેરી પાસેના બે ગામમાં 
વાળ કાપવાનો ધંધો કરતો િતો. બંનેમાં એના નસવાય કોઈ નાઈત િતો જ નિીં. િેલનને, 
જોકે, આ જીવન બિુ વધારે પડતું શાંત લાગતું િતું. એ કિે, “અિીં તો બધાં નવષે બધું 
દરેક જણ જાણતું િોય છ.ે” એ યુવાન, દેખાવડરી, નનખરતરી, ગુલાબરી ઝાંયવાળા ગાલવાળરી 
િતરી — થોડરી ચંચળ અને કશુંક જુદું, કશું વધારે જોઈતું િતું. મને થયું. શું એ કયારેક 
પણ અસંતુટિ થઈ જશે? ને તો શું થશે?



િેલને ઘેર ઉગાડલેાં શાક બાફેલાં, મરીઠુ-ંમરરી પણ નિીં, તોયે સવાહદટિ િતાં. સાથે 
થોડો ભાત પણ આપયો િતો. ભોજન સારં જ થયું. બિાર ગુલાબરી રંગ ઘેરો થયો િતો, 
ચંરિ વધારે તેજસવરી થયો િતો. પછરી અંધારં થતાં એનો રજત વણ્વ દહરયાનાં પાણરીમાં 
સુરેખ એક રૂપેરરી પથ પાડરી રહો.

ઉત્તર તાસમેનનયામાં ઠરે ઠરેથરી સોએક પંથરીઓ આ પ્સંગે ભેગાં થયેલાં, આમ તો 
તયાંનાં નનયનમત સદસયો ૨૫-૩૦ જ છ.ે બધાં સરસ કપડાંમાં િતાં. બધાં સભય સવસથ, 
સનસમત અને પ્ેક્ષણરીય લાગે. ‘ભજનો’ બધાંએ મળરીને ગાયાં. આ પંથમાં કોઈ પૂજારરી 
નથરી કે કોઈને વેતન મળતું નથરી. પ્મુખે બાઈબલમાંથરી કેટલાક અંશ વાંચયા. દરેક જણ 
એક કે વધારે બાઈબલ લઈને જ આવેલું. િંુ બિારનરી િતરી ને જોતરી-સાંભળતરી રિરી. 
કેટલાંકે મારરી સાથે થોડરી વાતો જરૂર કરરી અને સફરમાં શુભેચછા ઇચછરી.

જફેરી, િેલન અને બાળકો મને ઉતારે પિોંચાડવા આવયાં ને નવદાય સાથે બાઈબલનરી 
એક નવરી પ્ત આપરી. િંુ કદાચ એને સુંદર સાહિતય તરરીકે જ સમજી શકંુ પણ આ 
સહૃદયયુગલનરી લાગણરી િંુ અવગણરી ના શકરી. ‘ગૂડ ફ્ાયડ’ેનું પનવત્ર પવ્વ મને ખરેખર 
ફળ્ું િતું.

”Now, however, there remain faith, hope, love, these threes; but the 
greatest of these is love.” (I corinthians 13 : 13, from New world Transla-
tion of the Holy Scritures.)

J

નયૂઝીલૅનડ

એક જગયાએથરી બરીજી જગયાએ જવામાં ફરરી એક હદવસ ખચા્વઈ રહો િતો. 
નયૂઝરીલૅનડના મિત્તમ શૈલપ્દેશને છોડરીને ઉત્તર ભણરી પ્યાણ થઈ રહું િતું. જનેે 
નેત્રગોચર કરવાનરી અભરીપસા રાખરી િતરી તે ગોપન રહું િતું.



બસ રસતો કાપતરી રિરી તેમ તેમ ધરીરે ધરીરે આકાશ િલકંુ થયું, વરસાદ બંધ થયો. 
એકસો હક.નમ. સુધરી નદરી, તળાવ, િહરયાળા ઢોળાવ અને ભૂખરા-લરીલા પવ્વતોનું સંનમશ્ણ 
સતત સાથે રહું. ને તે પછરી પણ એવું જ વળરી. બરીજા ૮૦ હક.મરી. પછરી િોહકનતકા ગામ 
આવયું. ઊંચા રસતા પરથરી, નદરીનરી ઉપરથરી, ખરીણ અને બે બાજુનરી ટકેરરીઓથરી સજા્વતું 
એવું તો લનલત-ચાર દૃશય દેખાયું કે મન જરા શાંનત પામયું. પણ જાિેર વાિનો પાસેથરી 
તસવરીર માટ ેઊભાં રિેવાનરી અપેક્ષા કયાંથરી રખાય?

ગ્ેમાઉથ આવતાં આગળ પ્યાણનરી શકયતાઓ પૂરરી થઈ ગઈ. બરીજ ે હદવસે 
શનનવાર ને તેથરી, િોય તેથરી પણ ઓછરી બસો દોડવાનરી. તેથરી, આડાંઅવળાં બરીજ ેકયાંક 
ના જતાં રાત તયાં જ ગાળરી. ૮૦૦૦થરી પણ ઓછરી વસતરીનું ગામ. મુખયતવે કોલસાનરી 
ખાણોનો ઉદ્યોગ અને દનક્ષણ દ્રીપના પનશ્ચમ હકનારા પરનું મુખય વેપારકેનરિ. િજી એમ તો, 
આ આખા નવભાગનરી નદરીઓનાં પાણરીમાં સોનાનરી રજ પણ મળરી આવે છ ેઅને નજીકના 
પિાડોમાંથરી નરીલમ જવેો પથથર.

સાંજના પાંચ-સાડા પાંચ થતાંમાં તો ગ્ેમાઉથનરી પ્જા પોતપોતાને ઘેર પિોંચરી ગઈ. 
આિારનરી શોધમાં જતાં નાનકડા કેનરિના એક મુખય રસતા પર સાડરી પિેરેલરી યુવતરી 
જોઈ, પછરી કાંઈ ‘કેમ છો’ કહા વગર ચાલે? મેં ધાયુું કે એ દનક્ષણ ભારતરીય િશે પણ 
એ શ્રીલંકાનરી િતરી. તાનમલ તો ખરરી જ. એ તયાં ડૉકટર િતરી ને ત્રણ વષ્વથરી ગ્ેમાઉથમાં 
રિેતરી િતરી. એણે કહું કે બરીજાં ૩-૪ શ્રીલંકન કુટુબંો તયાં િતાં — બધાં જ ડૉકટર. 
સંજોગો લોકોને કયાં કયાં લઈ જાય છ.ે કિે છ ેકે જયાં હૃદયને ગમરી જાય તે જ ઘર. પણ 
જો હૃદય તૂટલેું િોય ને ગોઠવાઈ ના શકે તો?

વિેલરી સવારનરી બસમાં નવો હદવસ શરૂ થવાનો િતો. ગ્ેમાઉથથરી નપકટન, નપકટન 
(Picton) દનક્ષણ દ્રીપનું સૌથરી ઉત્તરના છડેા પરનું ગામ. તયાંથરી નૌકામાગદે ઉત્તર દ્રીપને 
દનક્ષણ છડે ેઆવેલા, દેશના પાટનગર વેનલંગટન (Wellington) જવાય. દેશના આ બે 
ખંડોને જુદાં પાડતાં પાણરીને માલ્વબૉરૉ (Merlborough) સાઉનડ કિે છ.ે પિાડો, ખરીણો, 
નાના ટાપુઓમાં થઈને ખાંચાખૂંચરી કરતું જતું પાણરી ૬૦૦૦ માઈલના જળમાગયો બનાવે 
છ.ે ક્રાઈસટચચ્વથરી વાિનમાગદે આવતાં આ જળ અને સથળ પ્દેશ ૨૧૭ માઈલ દૂર થાય 
પણ સામે વેનલંગટનથરી જલમાગદે ૫૨ માઈલ જ પડ.ે નપકટન ગામનરી વસતરી આમ તો 
૩૦૦૦ જટેલરી પણ રજાઓના હદવસોમાં ફૂલરીને ૧૦,૦૦૦નરી થઈ જાય! મનમાં થતું િતું 
કે આ જળસફર દરમયાન હદવસ સારો િોય ને દહરયો શાંત િોય તો સારં. દરરોજ કાંઈ 
જુદરી મુશકેલરીનો સામનો! બસમાં સાત કે આઠ યાત્રરીઓ િતાં. બધાં જ નવદેશરી મુસાફરો 



િતાં. સાત-આઠ કલાકનરી સફરમાં ચાર કે પાંચ નાગહરકોને બસ લેતાં જોયાં. ચાલક 
એકદમ યુવાન િતો ને આખે રસતે એક પણ શબદ બોલયો નિીં. આ તો નવનચત્ર વતા્વવ 
િતો. કયા ગામે નાસતા માટ ેબસ ઊભરી રિરી તે પણ કોઈ દરીવાલ પર વાંચયું તયારે ખબર 
પડરી. િંુ તો દેશનો મોટો નકશો ખોળામાં ખુલો જ રાખું ને પ્વાસનો પંથ નોંધયા કરં.

છરીછરાં ઝરણાં ને તોયે કેવરી તવરા! મેદાનો અશુષકતમ િહરત વણ્વનાં િતાં ને 
ટકેરરીઓનાં આકંુચનો મૃદુ-મસૃણ િતાં. એ જ બધાં તત્વો, દરરોજ, કેટલાયે હદવસોથરી, 
પણ જોવાનો થાક નથરી લાગતો. બધે પ્ાણરીઓ ચરતાં િતાં — ઘેટાં, ગાયો, િરણ. 
પ્ાકૃનતક આ પ્દેશમાં જનરવ ને માનવ-નવવાદનો એવો સુખદ અભાવ છ ે કે એ મને 
અતયંત નનરદ્ગે, કામય તેમજ ઇટિ લાગે છ!ે

આખે રસતે પવ્વતો નજર સમક્ષ રહા. અંત વગરનો અનભવયાપ. માનરી ન શકાય 
તેવરી રરીતે આ દેશ પવ્વતમય છ.ે દૂરના પવ્વતો પર સફેદ વાદળ કહટમેખલા કયાં તો 
શૃંખલા જવેાં બધધ િતાં. એ જ વાદળ પછરી સરકતાં દેખાતાં — ધરા પર થઈને રસતાનરી 
બાજુમાં ને પછરી આ ઢાંકરી રિેતાં રસતાને, બસને, આખા પહરસરને. ખૂબ કોમળ િતું એ 
પ્સરણ — જાણે કે લાલન, કોઈ તજ ્વન નિોતું એમાં ને તોયે મને જરા નચંતા થતરી રિરી 
કે હદવસ કેવો જશે? િજી તો પેલરી નૌકાસફર બાકરી િતરી, દહરયો ઉદ્દામ ને તોફાનરી િોઈ 
શકે ને એવા સમયે નૌકા જતરી પણ નથરી. પ્તયેક હદન એક નવરી પ્ાથ્વનાનરી આવશયકતા 
ઊભરી થાય છ,ે એક નવરી નવનંતરી કરવામાં આવે છ!ે

નપકટન નાનકડુ,ં સરસ ગામ લાગયું. વિાણના ધક્કા પાસેના ભાગમાં ફૂલો ઊગાડલેાં 
િતાં. બારં નાનરી-મોટરી િોડરીઓથરી ભરેલું િતું. યાત્રરીઓ અને વાિનો માટનેરી નૌકા તો 
ઘણરી મોટરી િતરી — ૪૦૦૦ ટનથરી પણ વધારે મોટરી આગબોટ જ. નપકટનથરી વેનલંગટન 
૯૮ હક.મરી. છ.ે આમ સાડાત્રણ કલાક થાય, પણ િવામાન પ્નતકુળ િોય તો વધારે 
પણ થાય. માલ્વબૉરૉ સાઉનડનો આ પ્વેશ ખૂબ સૌંદય્વમંહડત ગણાય છ.ે એમાંથરી થતા 
નૌકાગમનને એક વાર તો અનુભવવું જ જોઈએ એમ કિેવામાં આવે છ.ે અટકયા નવના 
બે બાજુ દેખાતાં ગરીચ જગંલ, પવ્વતો ને ટાપુઓ વચચેથરી નૌકા ચાલે છ.ે રંગોનો શું 
આકલરીકૃત સોિાગ. ઘેરાં લરીલાં સરનાં વન, પરીળાં ફૂલોથરી સોનેરરી થતા ઢોળાવો, ગાઢ 
શયામલ થતરી જતરી દૂરનરી ટકેરરીઓ, ભૂરં આકાશ, ઘૂંટાયેલા મોરપીંછ રંગનું પાણરી. બિાર 
તૂતક પર વાયુ સવરીય્વ વીંઝાતો િતો પણ અનુગ્ાિરી વાહર પર રંગરીન શઢવાળરી િોડરીઓ 
સુખેથરી રમતરી િતરી!



કૅપટન કૂક ૧૭૭૦માં સૌ પ્થમ અિીં આવરી ચડલેા ને ઇંગલૅનડના રાજા જયૉજ ્વ 
તૃતરીયના સેવક તરરીકે આ નૂતન દેશનો કબજો લરીધેલો. માલ્વબૉરૉ સાઉનડ પૂરો થતાં 
આવતરી સામુરિધુનરીને ‘કૂક સટટ્રઈેટ’ (Cook Strait)નું નામ અપાયું છ.ે આ સામુરિધુનરીમાં 
આવતાં પૃથવરી દૃનટિથરી નવલુપ્ થઈ જાય છ.ે િવે બસ, બધે પાણરી જ પાણરી. દહરયો જ 
વળરી. કયાંયે કાંઈ જ નિીં — પેલરી બાજુ િજારો માઈલ દૂર જતાં નચલે અને આજ દેનનટના 
આવે, બસ, તે જ. નિીં તો ફકત પ્શાંતનું આ નનમ્વયા્વદ પ્વત્વન.

વેનલંગટન પિોંચતાં સૂયા્વસત થઈ ગયેલો. તે સાથે અંધારં ને તે સાથે રસતા નનજ ્વન. 
શિેર ટકેરરીઓ પર વસેલું છ ે ને એના દરીવા ચોતરફ ઝગમગરી રહા િતા. િૉસટલે 
નકશામાં જોતાં ગામનરી બિાર લાગરી, તેથરી ટકેસરી લેવરી પડરી પણ તે પછરી ચાલરીને કે 
બસમાં બધે ફરરી શકાયું. િૉસટલેનું મકાન મોટુ ંિતું. િારબંધ ઓરડાઓ પર ઓરડાઓ 
િતા. એના જાિેર કક્ષમાં ૨૦-૨૫ નવદેશરી મુસાફરો જાણે ઢગલો થઈને પડયાં િતાં. 
ટનેલનવઝન ચાલતું િતું, કોઈ કોઈનરી સાથે વાત કરતું ન િતું. રસોડામાં ગૅસનો ચૂલો પણ 
બરાબર ચાલતો નિોતો. ઓરડા સવચછ િતા પણ આ વાતાવરણ એવું નવનચત્ર લાગયું કે 
પછરી િંુ નરીચે ઊતરરી જ નિીં.

મિોલો શાંત ને સારો િતો. પાસેનરી નાનરી દુકાનમાં દૂધ લેવા જતાં જોયું કે એનો 
માનલક એક ભારતરીય દેશાંતરવાસરી િતો. ઉપર જ એ રિેતો િોય તેવું લાગયું. કેટલા 
વખતથરી તયાં, એ દેશમાં રિે છ ેપૂછતાં “ઘણા લાંબા વખતથરી” એમ એણે કહું. પછરી તો 
ભારતરીયોથરી ચલાવાતરી આવરી દુકાનો વેનલંગટનમાં ઘણે જોઈ. દરેક જગયાએ જઈ ચડતાં 
વાત નિોતરી કરતરી, કારણ કે બધાં સાથે વાત થાય પણ શું ને પ્શને પૂછવા ગમે કે આવડ ે
પણ નિીં. વળરી, દરેકના મોઢા પર વાત કરવાનો રસ દેખાય પણ નિીં. એક દુકાનમાં 
દૂધ, ફળ વગેરે જ શોધતરી િતરી, તયાં પાછલરી બાજુ પર જતાં બરીજુ ંએક બારણું દેખાયું ને 
સરસ, મસાલેદાર સુગંધ આવરી. એક બિેન વાસણ ધોઈ રહાં િતાં. દેખાવે જ ગુજરાતરી 
લાગયાં ને િતાં પણ એ જ! એમણે તો ઘણરી વાતો કરરી. એ લોકો વલસાડનાં િતાં. બે વષ્વ 
પિેલાં લગ્ન કરરીને આવયા તયારથરી આ દુકાન િતરી. ઉપર જ રિેવાનું. વર તે પિેલાં પણ 
દુકાન જ ચલાવતા િતા. વલસાડનાં ઘણાં ગુજરાતરીઓ અને સગાં વેનલંગટનમાં રિેતાં 
િતાં. હદવાળરી, નવરાનત્ર વગેરે તિેવારોનરી ઉજવણરી ઉતસાિથરી થતરી િતરી એમ બિેને કહું. 
સુગંધથરી નાક તર થતું િતું. શું બનાવતાં િતાં એ નવષે મેં પૂછયું. મગ ને ભાત ને ડુગંળરી 
— એવું કાંઈક એમણે કહું. ચાખવાનું એ બોલયા નિીં. સંકોચ તયજીને િંુ ચાખવા માગરી 
ના શકરી પણ મનમાં થયા કયુું, (ઘણા હદવસથરી કયાં ઘરનું બનાવેલું અને દેશરી ખાવાનું 
ખાધું િતું?) કે ચાખવાનું કહું િોત તો સારં થાત!



રનવવાર િોઈ નગર નનવૃત્ત, લગભગ નનજ ્વન િતું. મને ગમે છ ેઆવાં શાંત, પહરશૂનય, 
અલપમાનુષ સથાન. જાણે એ મારે જ માટ ેિોય છ.ે ને છતાં, અિીં અઠવાહડયે એક જ 
રનવવાર આવે છ ેતે ભગવાનનરી કૃપા છ!ે આ રાજનૈનતક નગરના કેનરિમાં આધુનનક, 
પ્વૃનત્તશરીલ, ઉદ્યોગરત, નાગહરકોનરી અવરજવર જોવરી ગમરી િોત.

મેં એક હદવસ માટનેો બસનો પાસ લઈ લરીધો ને ઠરે ઠરે ફયા્વ કયુું — પાણરી 
પાસેના નવભાગોથરી પવ્વતનરી ટોચ સુધરી. આગલરી રાતે બધાંએ — ટકેસરીચાલક, પેલો 
ભારતરીય દુકાનદાર, િૉસટલેમાંનાં એક-બે જણ વગેરેએ કહા કરેલું કે વરસાદ પડવાનો 
છ.ે િંુ િતાશ થઈ િતરી. દરરોજ ઋતુનરી નચંતા કરરીને િવે થાકરી િતરી. પણ ભાગયવશાત 
વરસાદ ના પડયો. વેનલંગટન ગઈ તેના ત્રણેક હદવસ પિેલાં જ તયાં કસમયનું, અનપેનક્ષત 
વાવાઝોડુ ંથયેલું. એનાથરી પણ સરસ બચરી જ ગઈ િતરીને.

દહરયાહકનારાના લત્તાઓમાં જૂનાં, નરીચાં ઘર િતાં. કશું નવું બાંધકામ તયાં થયું 
જ નિોતું. ‘મરીના માકદેટ’ અને ‘દયાલનરી દુકાન’ જવેાં નામ વંચાયાં. ઊંઘરોટ રનવવારે 
પણ ‘દેશરીઓ’ કાય્વપરાયણ િતાં. િવે ખયાલ આવતો જાય છ ેકે અનનકટના આ દેશમાં 
ભારતરીયો કેવરી દૃઢ રરીતે વસેલાં છ.ે બેએક ભારતરીય રેસટોરાં પણ વેનલંગટનમાં છ ેએમ મેં 
સાંભળ્ું. એક બસસટૉપ પર બસનરી રાિ જોતરી િતરી તયારે એક માઓરરી સ્તરી વાત કરવા 
માંડરી કે ફૂટબૉલનરી રમત જોવા જતાં એનરી ચાવરીઓ ચોરાઈ ગઈ િતરી. સાંભળરીને મારરી 
બાજુમાં બેઠલેરી એક કરીવરી વૃદા ચાવરી ચોરાવાનો પોતાનો અનુભવ કિેવા માંડરી. ગુલાબરી 
અને રાખોડરી રંગના સરસ પોષાક અને સમરંગરી પાદત્રાણ અને પસ્વમાં એ બિુ નશટિ 
લાગતરી િતરી. એટલરી સિજ રરીતે અિીં નાગહરકો વાત કરવા લાગે છ.ે એવું સારં લાગે છ.ે

શિેરના કેનરિના નવક્રયમાગ્વમાં હકશોરાવસથાના છોકરાઓ રખડરી રહા િતા. કૈંક 
અનનટિનો, અરનક્ષતતાનો ભાવ તયાં થોડો થયો ખરો. કે પછરી ટટ્રનેમાં પેલરી છોકરરીએ વાત 
કરેલરી એનરી અસર િશે? રનવવારના ખાલરી શિેરમાં આખો હદવસ જોરજોરથરી ભૂંગળાં 
વાગતાં રિેલાં — પોલરીસનાં, એમબયુલનસનાં, આગબંબાનાં. એક વાર િરરીફાઈ કરતરી 
િોય તેમ ખૂબ ઝડપથરી, મોટો અવાજ કરતરી જતરી બે મોટરો જોઈ િતરી. જાણે નનનષક્રયતાને 
કારણે થતરી અકળામણ નાગહરકો અનનચછનરીય વત્વનથરી કાઢતાં િતાં.

પિાડનરી ટોચ પરથરી શિેરનો પહરસર સરસ દેખાયો. તયાં જ બોટાનનકલ ઉદ્યાનનરી 
શરીતળ િહરયાળરી છ ેઅને અનનતદૂરે મિાનવદ્યાલયનરી ઇમારતો. વેનલંગટન એટલું પવ્વતરીય 
છ ેકે કેટલાંયે મકાનોનું એક બારણું એક રસતા પર પડતું િોય ને બરીજુ ંબે-ત્રણ માળ 



ઉપર બરીજી બાજુ, બરીજા રસતા પર પડતું િોય. બધાં જ સરકારરી મકાનો શિેરના મુખય 
ભાગમાં છ.ે સંસદ, નયાયાલય, નગરપાનલકા વગેરે ઇમારતો પ્થાગત સથાપતયમાં છ,ે તો 
વળરી સંગરીતગૃિ અને બજારનો કેટલોક અંશ અનતસમકાલરીન શૈલરીમાં છ.ે

દનક્ષણ ગોળાધ્વના આકાશમાં દેખાતા તારા અને નક્ષત્રોને જોવા માટ ે ખાસ િંુ 
ગ્િદશ્વનગૃિમાં ગઈ. મકાનનરી અંદર તંબુ બનાવરીને એમાં આ રાનત્રદશ્વન બતાવાતું 
િતું. એ હદવસનો મુખય નવષય ગુર અને એના ઉપગ્િોને લગતો િતો. તે પછરી દનક્ષણ 
આકાશનાં ઝુમખાં નનહદ્વટિ થયાં. દાઢરીવાળો એક મિાકાય કરીવરી આ સેવા બજાવતો િતો. 
એનરી બોલવાનરી રરીત અને લઢણ એવાં િતાં કે એનું ઘણું ભાષય મને સમજાયું નિીં. 
આમેય અમે પાંચ જ શ્ોતા-પ્ેક્ષકો િતાં. અંધારા સમયક્Xવાતાવરણમાં મને તો ઊંઘ 
આવવા માંડરી, જ ેમાંડમાંડ મેં સંયમમાં રાખરી!

વેનલંગટનના કળાસંગ્િના ચોગાનમાં જ તયાંનું યુદસમારક છ.ે બિાર ઊંચો 
એક નમનાર છ,ે અંદરનરી દરીવાલો પર યુદ સથાનોનાં નામ છ.ે અનતગંભરીર ભાવ અિીં 
સવાભાનવક િતો. માતા અને સંતાનો દશા્વવતું એક નશલપ નવગનલતકર િતું. મુખય મકાન 
રોમન સતંભનરી બાંધણરીવાળું િતું. એના કક્ષોમાં અંગ્ેજોના સમયનરી વસતુઓ, માઓરરી 
તેમજ પોનલનેનશયાનરી કળા, દેશના ભૂતત્વ અને જીવ ઇનતિાસ અંગેનરી સામગ્રી વગેરે 
પ્દનશ્વત થયાં િતાં. મારે માટ ેસૌથરી રસપ્દ િતું માઓરરી સ્તરી-પુરષો, યુવાન-યુવતરીઓના 
એક સમૂિ વડ ેકરાતું તળપદુ નૃતયગાન. આ નૃતયકારોનરી મંડળરી આખા દેશમાં કાય્વક્રમો 
આપતરી રિે છ ેને દર રનવવારે સંગ્િાલયના પ્વેશકક્ષમાં, માઓરરી કળા અને જીવનને 
છતું કરતરી કૃનતઓનરી વચમાં તાલરીમ અને પૂવ્વપ્યોગાભયાસ માટ ે ઉપનસથત થાય છ.ે 
તયાંનરી દુકાનમાં પણ માઓરરી કળા, સંસકૃનત, ભાષા વગેરે ઉપરનાં ઘણાં પુસતકો િતાં.

વેનલંગટનમાં દોઢ હદવસ પૂરતો ગણેલો. સમય િોય તો આજુબાજુનું બરીજુ ંઘણું 
જોવાય. પણ સમય બચાવવા રાતનરી ટટ્રને લેવાનું નક્કરી કરેલું — આ પિેલરી વાર ને તોયે 
નવલોભનરીય નનસગ્વદશ્વન ગુમાવરીશ એનો રંજ િતો.

J
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નાનાં િતાં અને માને એમ કિેતાં સાંભળતાં કે ‘શ્રીનાથજીબાવાનો (અથવા 
મથુરાધરીશનો વગેરે) કૉલ આવશે તયારે શ્રીનાથજી (અથવા મથુરા) જવાનું થશે’ તયારે 
િસતાં. કૉલ આવવાનરી તે આ શરી વળરી વાત! મન થાય તયારે જવાનું વળરી, એમાં 
ભગવાનનરી ‘આજ્ા’ અને ‘કૃપા’ અને ‘કૉલ’ વળરી કેવાં!

આમાં અશ્દા અને અનવશ્વાસના ભાવ કરતાં અનુભવ અને સમજણનો અભાવ 
વધારે િતો. છલેાં કેટલાંક વષયોથરી, જયારે કોઈ પૂછ ેછ ેકે અમુક જગયા કે તમુક જગયા 
(સથાન, શિેર કે દેશ) કઈ રરીતે પસંદ કરરી, તયારે બરાબર મારરી ધમ્વશરીલ મા જવેરી જ 
વાત કરં છુ ંકે સમય થાય છ ેતયારે તે તે જગયા જ મને બોલાવે છ ેઅથવા તે તે જગયા 
જ મારા મનોનવચારમાં પ્ગટ થાય છ.ે સમય પાકે અને એ સથાનનો ‘કૉલ’ આવે તયારે 
જ જવાય છ.ે ફકત મન થાય એટલે જવાતું નથરી.

આ વાત કોઈ પણ સથાનને લાગુ પડ ેછ,ે કેવળ જાત્રાધામ કે દેવધામને નિીં. છતાં, 
સમજણ વધતાં એ પણ ખબર પડરી છ ેકે દરેક પ્જા ઇશ્વરમાં માને છ ેઅને દરેક સથાનના 
દેવો અથવા દૈવરીશનકત િોય છ.ે આથરી, જ ેજગયાએ જાઓ તે દેવધામ છ.ે ઉપરાંત, 
સૌંદય્વસભર કોઈ પણ સથાન એક રરીતે જાત્રાધામ છ.ે

(પેલો અનુભવ અને સમજણનો અભાવ કેવો શાશ્વત સંવેદનશરીલતામાં પહરવનત્વત 
થઈ ગયો! વષયોથરી અનેક સથાનોમાં પાડલેાં પગલે પગલે, ધરીરે ધરીરે આ પહરવત્વન થતું 
રહું — જાણે ખબર પણ ના પડરી.)

\

જાનયુઆરરીને પિેલે હદવસે, નવા પ્વાસ માટનેરી નવરી નોંધપોથરીમાં લખયું કે આગલું 
વષ્વ સારરી રરીતે પતયું િતું અને આ વષ્વ અસામાનય રરીતે શરૂ થવાનું િતું.

ઍનટાક્વહટકા : ચરમ ગંતવય સથાન. અંનતમ અધવગમન. પૃથવરી ઉપરનું છલેું સથળ, 



પૃથવરી નરીચેનું છલેું સથળ. કાળ અને અંતરાળનો પોતાનો તાણો સફેદ, વાણો સફેદ. પ્શને 
અને આશ્ચયયો ઉતપન્ન કરતો નવશદ હિમખંડ. નવશ્વ આખાના અનધકારમાંનો, આખા 
નવશ્વથરી અનતદૂરનો શરીતનપંડ. નકારનો પ્દેશ, નિીંવત્તાનો પ્દેશ.

અમાનવરીય, અપ્વેશય, નવપરરીત, શાનપત.

ધવલ ધરા, ધવલ ગગન,

ધવલ શબદ, ધવલ શાંનત,

ધવલ આલોક, ધવલ અંધાર,

ધવલ પ્નતહદન, ધવલ રાનત્ર.

અદભુત, અપહરનચત, ચુંબકરીય, સુનવનશટિ.

ઍનટાક્વહટકા — પ્વાસ નવષયક સવ્વ ઇચછાનરી પરાકાષ્ઠા. મિાપ્યાણ, મિાભ્રમણ.

\

કોઈ પણ પ્વાસનરી તૈયારરી કેટલા સમય પિેલાંથરી શરૂ થતરી િશે? મનને સજ્જ થતાં 
તો શું વાર? પણ વાસતનવક નવરચનાઓ ઘણો વધારે સમય અને ઘણરી દોડાદોડરી માગરી લે 
છ.ે ઍનટાક્વહટકા જવાના નવચારનો તણખો મનમાં પડયા પછરી તયાં ખરેખર જવા સુધરીનાં 
બે વષ્વમાં તો મનમાં જાણે આગ લાગરી ગઈ િતરી? કયારે જઈશ? કેવરી રરીતે જઈશ? શું 
થશે? કેવું િશે? કેટલરી જાતનરી અનનનશ્ચતતા અને અધરીરાઈ.

૧૯૮૭માં દનક્ષણ અમેહરકામાં પિેલવિેલરી વાર ઍનટાક્વહટકા પ્વાસરીઓ જાય છ ે
તે સાંભળ્ું. તયાં સુધરી સભાન પ્વાસેષણામાં એનું નામ પણ ન િતું. બે દનક્ષણ અમેહરકરી 
વયનકતઓ એવરી મળરી કે જ ેઆ ગોપન પ્દેશમાં જઈ આવરી િોય. લાકડરી લઈને ચાલતરી 
એક વૃદા વિાણમાગદે ગઈ િતરી અને ગુરવયસક અને ભરિજન નચલેથરી નવમાનમાં એનું 
નવિંગાવલોકન કરરી આવયા િતા. તયારથરી આંચકો લાગરી ગયો મનને અને થઈ ગયું રટણ 
શરૂ ઍનટાક્વહટકાનું.

બરીજ ેજ વષદે જવા માટ ેમાહિતરી મેળવવા પણ માંડરી. મારે આજ દેનનટનાથરી જવું િતું, 
કારણ કે એમ કરતાં બુએનોસ આઈ રેસમાંનરી મારરી નમત્રને પણ ફરરી મળરી શકાય. અને 



પ્વાસમાં સથાનોનરી છ ેતેટલરી જ અગતય જનોનરી પણ છ.ે જોકે થોડો નવચાર કરરીને પછરી 
તરત બરીજ ેજ વષદે ફરરી દનક્ષણ અમેહરકા જવાનું માંડરી વાળ્ું. િજી ઑસટટ્રનેલયા-નયૂઝરીલૅનડ 
બાકરી િતા. અને ઍનટાક્વહટકા જવેરી જગયાને — દુનનયાના સાતમા અને છલેા ખંડને — 
અંનતમ પ્વાસનરી સવયોચચ પદવરી જ શોભે.

આ સારં જ થયું, કારણ કે પાછળથરી ખબર પડરી કે આજ દેનનટનાનરી જ ેકંપનરીમાં 
ઍનટાક્વહટકાનરી સાગરસફર માટ ે િંુ પૈસા ભરવાનરી િતરી તે તો દગાખોર િતરી. અનેક 
ઉતસુક પ્વાસરીઓના પૈસા લઈને એ બંધ અને લાપતા થઈ ગઈ.

પછરી ૧૯૮૯ માટ ેબરીજી શકયતાઓ શોધવા લાગરી. માંડ ત્રણ કે ચાર જ પ્વાસ 
કંપનરીઓ આ કહઠન સફરે જાય છ.ે એમાં એક નચલેથરી નવમાનમાગદે જાય, જ ેમને સવરીકાય્વ 
ન િતું; બેનો ભાવ ખૂબ જ ઊંચો િતો અને એટલો ખચયો ખૂંચતો િતો; બાકરી રિરી છલેરી 
કંપનરી. આવા અસાધારણ દેશમાં લઈ જતરી દરેક સફર મોંઘરી તો િોવાનરી જ. પૈસા ઓછા 
થઈ થઈને પણ કેટલા થવાના? પણ દરેક નૌકાગમનનો માગ્વ એકસરખો જ િતો, તેથરી મેં 
છલેરી, આજ દેનનટનાનરી બરીજી એક કંપનરી જ પસંદ કરરી. એ ‘ઍનતારતુર’ના એક પ્નતનનનધ, 
નપટર, નયૂયૉક્વમાં જ િતા, એ બાબત મને આસાયેશ જવેરી લાગરી.

પિેલાંના અને િવે પછરીના બધા પ્વાસોને જ ેઝાંખો પાડશે તે આ અપૂવ્વ પ્વાસ. 
એકથરી વધારે વાર કરવું લગભગ અશકય આ અનતક્રમણ. આ એક પ્યાણ સફળતાથરી 
પાર પડ ેતે મારે માટ ેઅતયનધક અગતયનું િતું. આ એક સફર એવરી િતરી કે જ ેિંુ જાતે 
જ, એકલાં ના ખેડરી શકંુ. વિાણ, ખલાસરી અને ટડંલે તો જોઈએ જ ને.

(એક વાર નરીકળરી તો જઈએ, પછરી કરરીશું નવચાર સાહિલનો કે મઝધારનો. બસ, 
આ સફર આપો. ધવલખંડના દેવ! ફરરીથરી આવરી નવષમ નવજ્ાપના નિીં કરં.)

\

મારા મનમાં પણ ઍનટાક્વહટકા નવષે ઘણા પ્શને તો િતા જ પણ કશો જ ખયાલ 
ના િોય એવું પણ ન િતું. લોકો સાથે આ મુસાફરરી નવષે વાત થવા માંડરી તયારે જોયું 
તો મોટા ભાગનાને તો કશરી જ ખબર ન િતરી. એમના સવ્વસામાનય પ્શને આવા િતા : 



તયાં શું છ?ે તયાં કઈ જાતના લોકો રિે છ?ે એમનરી સંસકૃનત કેવરી િશે?... એ નવષે કંઈક 
સરસ લખજ.ે દાખલા તરરીકે, તયાંનરી સ્તરીઓનરી નસથનત... ઍનટાક્વહટકા? િમણાં? અતયારે 
તયાં થરીજી નિીં જવાય?... તો તમે લોકો તયાં ઇગલૂમાં રિેવાનાં?... તયાં વનસપનત અને 
પ્ાણરીઓ કેવાં િશે?

કેટલાક લોકોને જાણ જ નિોતરી કે એ પ્દેશ કયાં આવયો, તો મોટા ભાગનાઓ 
એને ખોટા ગોળાધ્વમાં મૂકરી દેતા. આક્વહટક અને ઍનટાક્વહટક વચચે બધાં જ ગૂંચવાયેલાં 
િતાં. ઉત્તર અને દનક્ષણ ધ્ુવના પ્દેશોનરી વચચેના તફાવતોનરી જાણ ભાગયે જ આ બધાંને 
િતરી. ઍનટાક્વહટકા એટલે બરફનું રણ. એમાં કયારેય પ્જા કે માનવજીવન િતાં જ નિીં. 
તયાં સ્તરીઓનરી નસથનત કે સંસકૃનત કેવરી? વળરી, દનક્ષણ ગોળાધ્વમાં ઋતુ આપણાથરી નબલકુલ 
નવરોધરી. આપણો નશયાળો તે તયાં ઉનાળો. તયાં જાનયુઆરરીમાં જ જવાય. એ પિેલાં ને 
પછરી — અલબત્ત, એ દરમયાન પણ તયાં ઠડંરી જ િોય અને જૂનમાં તો તયાં િોય છ 
મહિનાનરી રાત અને સૂકા, સૂના, હિંસ્ર હિમનું સામ્ાજય.

િંુ ઍનટાક્વહટકા જવાનરી છુ ંસાંભળરીને દરેક નવનસમત થઈ જતું. પ્તયાઘાતો પણ 
સવ્વસામાનય જ િતા : શું, ઍનટાક્વહટકા? ખરેખર?... શું આ મજાક છ?ે... તું ખરેખર 
સાિસરી છ.ે.. તું ખરેખર બિાદુર છ.ે.. અરે વાિ, ઍનટાક્વહટકા! શું વાત છ!ે

એક ગુજરાતરી ઓળખરીતરી સ્તરીએ જુદો જ જુસસો બતાવયો. ભારત સરકાર તરફથરી 
નવજ્ાનાથદે તયાં જઈ આવેલરી બે ભારતરીય નવજ્ાનરી સ્તરીઓને યાદ કરરીને એણે મને દબડાવરી 
કાઢરી કે િંુ કશરી નવાઈ નિોતરી કરરી રિરી.

(આવરી અકારણ, અનપેનક્ષત, હિંસક પ્નતહક્રયાથરી િંુ ગભરાઉં છુ,ં કારણ કે િંુ કેવળ 
મારા શોખનરી રરીતે, સાધારણ ભાવે જીવું છુ.ં ફરવામાં ફકત ‘ફન’ નથરી, ઘણરી મુશકેલરીઓ 
પણ વેઠુ ંછુ.ં પણ જાઉં છુ,ં ગયા કરં છુ ંકારણ કે એથરી મન આનંદમાં રિે છ.ે)

વાત નરીકળતાં બરીજાં કેટલાંય નમત્રો ને ઓળખરીતાં, પોતાને જાણરીતરી, ઍનટાક્વહટકા 
જઈ આવેલરી વયનકતઓના ઉલેખ કરતાં રહાં, પણ આવા િુમલારૂપે નિીં.

\



ઋતુ કેવરી િશે અને ઠડંરી કેટલરી િશે — એ નચંતા તો િતરી જ પણ બરફના ફોટા 
પાડવા અંગે તો મનમાં બિુ જ સંશય િતા. (કેવરી રરીતે પાર પડશે બધું? કેટલું મિત્વનું 
િતું આ પ્સથાન મારે માટ.ે સારં નિીં જાય તો શું કરરીશ? ફોટા સારા નિીં પડ ેતો શું 
કરરીશ?)

ઍનટાક્વહટકાને સપટિપણે કલપરી શકતરી નિોતરી ને છતાં મનનરી આંખે જોઈ શકતરી 
િતરી. (મારા મનના અનતતરીવ્ર મનોરથનું આ તરીથા્વટન િતું. સારરી રરીતે પાર નિીં પડ ેતો 
શું કરરીશ?)

\

નૌકાસફર શરૂ કયાું પછરી પચરીસેક કલાકે અમે ઍનટાક્વહટકાનાં પાણરીમાં પ્વેશયાં 
િોઈશું. સાગરમાંથરી સાગર — એક પાણરીમાંથરી બરીજા પાણરીનો ભેદ કઈ રરીતે જાણવો? 
ત્રરીસેક કલાકે આ સુદૂરનસથત, રિસયરનક્ષત હિમક્ષેત્રનરી ભૌનતક સાનબતરીઓ જોઈ : 
શૅટલૅનડ (Shetland) દ્રીપસમૂિના તરીક્ણ, વરીય્વવાન નગહરશૃંગો. એમાંના નલનવનગસટન 
(Livingston) દ્રીપના નતનમરવણ્વ પાષાણનશખરો વધારે નજીક િતા. હિમના ધવલ 
આવરણને લરીધે શ્વેત-શયામ ભયાનકતા છતરી કરતા આ પવ્વતો સામાનય રરીતે ગાઢ 
ધુમમસના છતેરામણા અવગુંઠનમાં રિે છ ેઅને ખતરનાક બને છ.ે ૧૯૭૯માં નયૂઝરીલૅનડનું 
એક નવમાન આ દ્રીપ પરના માઉનટ એરેબસ (Erebus)ને અથડાયેલું અને બધાં જ 
પ્વાસરીઓ કુલ ૨૭૫ નાશ પામેલાં. ધુમમસ એટલું સઘન િતું કે તયાં પવ્વત છ ેતે જ 
નવમાનરીને ખબર ના પડરી. નવમાનમાંનાં યંત્રોએ પણ છિે દરીધો િશે ને?

પણ અમારો ઍનટાક્વહટક જળમાંનો એ પિેલો હદવસ સુંદર, સપટિ, સૂય્વપ્કાનશત 
અને ઉષમાસભર િતો. તાપમાન ૩૫ F િશે. બધાં એટલાં ખુશ િતાં. (આવરી ઋતુથરી 
વધારે કયાં કશું જોઈતું િતું? ઝળિળ હદન, ઝળિળ મન.) દરેક પ્વાસ-સફર વખતે આવું 
સવચછ આકાશ મળતું નથરી. એકથરી વધારે વાર ઍનટાક્વહટકા આવેલાં કાય્વકરોએ અમને 
કહું કે એમણે પણ આવો ઉઘાડ ભાગયે જ અિીં જોયો િશે. (તયારે, આ સૌભાગયનાં જ 
નચહ્ િતાં ને?)

આ હિમખંડના સુનસથર પવ્વતરીય અંચલોને અમે પિેલરી વાર જોઈ રહાં િતાં. (બધરી 



ઇચછાઓ પહરપૂણ્વ થઈ િતરી. િંુ િતરી માયાવરી મિાધામમાં — િંુ સાચે જ િતરી.) પણ 
કદાચ એથરીયે વધારે રોમાંચ એના ચનલત, ચંચલ જીવન અંશો જોઈને થયો િતો. (ઓિ! 
આ દૃશય, આ સૌંદય્વ, આ માિોલ, આ નનખાર — િોઈ શકે બરીજ ેકયાંયે? બધું જોયા 
પછરી, બધે ગયા પછરી જ ેબાકરી રિે તે આ િતું. શ્ેષ્ઠતમ વરદાન, અપ્ાપયનું દશ્વન, 
ઉપાસનાનો પહરપાક અથવા જીવનનો અંનતમ શ્વાસ — બસ, એવું જ િતું આ પારલૌહકક 
ભુવનમાં મારં િોવું.)

ઍનટાક્વહટક નનબુંધ, અમનલન, અનવકળ, નરીલ પાણરીમાં વિેલ (Whales) માછલરીઓ 
તરતરી િતરી. નનનશ્ચંતપણે ક્રરીડા કરતરી િતરી એમ જ કિેવાય. આ વાહરસંચય એમનું જ 
પટાંગણ િતો ને. સદભાગયે અજાણયા પ્દેશથરી આવેલા વિાણથરી એમને દખલ નિોતરી 
પિોંચરી. પાણરીમાંથરી બિાર નરીકળતા, ડબૂકરી મારતા, વેગથરી પાણરી કાપતા, પાણરી ઉડાડતા 
મિામતસયો પછરી તો બરીજી ઘણરી વાર જોયા. એમનરી લાક્ષનણક ચાલથરી સાગર-નરીરમાં 
કંુડાળાં પર કંુડાળાં રચાતાં જતાં. આ રમય વતુ્વલાવનલઓ જોઈને િરખાતાં િોઈએ ને 
તયાં આ પટ ુનતનમ-યુગમો આગળ નરીકળરી ગયાં િોય. એમના જળમાગ્વનરી ધારણા કરરીને 
આંખો તૈયાર કરરી રાખરીએ ને તયાં એ ડબૂકરી લઈ બરીજ ેપિોંચયાં િોય. એમનાં માથાં 
બિાર આવતાં જોઈએ ના જોઈએ તયાં એમનાં સુંવાળાં, ભૂખરાં, લાંબાં શરરીર જળગત, 
અદૃશય થઈ ગયાં િોય. આ સરળ, આનંદરી, રમનતયાળ પ્ાણરી િંમેશાં યુગલરૂપે જ જોયાં. 
સમાગમનો સવભાવ ફકત માણસોમાં નથરી િોતો.

અમે ત્રણ જુદરી જુદરી જાતનરી વિેલ એ હદવસોમાં જોઈ. સરીલ (Seal) માછલરીઓ 
પણ ત્રણ પ્કારનરી જોવા મળરી. એ એવું પ્ાણરી છ ેકે પાણરીમાં તરરી શકે છ ેને જમરીન પર 
ચાલરી પણ શકે છ ે— પણ પેટથેરી ઘસડાઈને. એલરીફનટ સરીલ કિેવાતરી જાનતનરી માછલરીઓ 
એક હકનારે મોટરી સંખયામાં વસાિત કરરીને પડલેરી િતરી. ચાઠાંવાળરી ભૂખરરી ચામડરી, સથૂળ 
શરરીર, કદરૂપો દેખાવ. એમનરી ઘણરી પાસે અમે જઈ શકયાં. પડયાં પડયાં ઝરીણરી, ઊંઘરેટરી 
આંખો માંડ માંડ ખોલરી અમારરી સામે જોતાં િોય એવું લાગતું િતું. એમનાં મોઢાંમાં વાઘનાં 
મોંનો થોડો અણસાર િતો. કોઈ બગાસું ખાતરી તો નાના દાંત દેખાતા. કોઈ વળરી નૈકટયના 
ભાવથરી બરીજાના આળસભર દેિને સપશ્વતરી. આ પણ માનવ-સિજ વત્વન થયું.

ઍનટાક્વહટકાના પ્ાણરીજીવનમાં આ બે જાતનરી ગુરકાય માછલરીઓ ઉપરાંત બરીજાં 
નાનાં જળચર છ ેજરૂર. કુદરતે આ શરીત-જડ પ્દેશમાં અદભુત જીવનરચના કરરી છ.ે 
‘મતસયગલાગલ’ અિીં સંપૂણ્વપણે નસદ થાય છ.ે આ જીવનનવા્વિના આધારરૂપ પિેલે 
પગનથયે છ ેબે ઇંચનરી, નાનકડરી, હક્રલ (Krill) નામનરી માછલરી. અબજોનરી સંખયામાં આ 



માછલરીઓ ઍનટાક્વહટકાનાં પાણરીમાં વસે છ.ે સામાનય રરીતે, એક વિેલ રોજનરી ચાર ટન 
હક્રલ પર નભતરી ગણાય છ.ે આ હક્રલ માછલરીઓ પ્ોહટનથરી ભરપૂર િોઈ માણસજાતને 
પણ ખૂબ ઉપયોગરી થઈ શકે તેમ છ ેઅને તેથરી એનો નશકાર ૧૯૬૪માં જુદા જુદા ઘણા 
દેશો — જમેકે, જાપાન, નચલે, બલગેહરયા, પનશ્ચમ જમ્વનરી, દનક્ષણ કોહરયા, તાઈવાન, 
રનશયા વગેરેએ કરવા માંડયો અને પછરી યોજનાપૂવ્વક એમનો ઉછરે પણ. કુદરતે રચેલું 
અસામાનય સમતોલન શરીઘ્રક્ષોભય, અનતમૃદુ છ,ે જનેરી અંદર, માણસનરી સવાથ્વબુનદથરી 
થતા હક્રલનરી સંખયામાંના અતયંત વધારા કે ઘટાડાને લરીધે ખૂબ ક્ષનત થવાનો સંભવ છ.ે 
જયાં જીવન મેળવવું અને ટકાવવું ખૂબ દુષકર છ ેતયાં જો જીવનને િાનન પિોંચે તો ફરરી 
સવસથ સમતોલન મેળવતાં વષયોનાં વષયો લાગરી જાય. (શું નવશ્વનું બધું માણસના વપરાશ 
માટ ેછ?ે સૂય્વ, ચંરિ, તારા, પૃથવરી, સાગર? ઋજુ હૃદય?)

આ ઉપરાંત, ઍનટાક્વહટકામાં કરોડો અને અબજોના આંકડામાં જતો ખનરીજ અને 
વાયુ-રિવયોનો જ ેજથથો છ ેતેના પર પણ દુનનયાનરી નજર છ ેજ. પણ માઈલ ઊંડા ને 
થરીજીને નનમ્વમ નશલા બનેલા હિમસતરોને ભાંગવા કઈ રરીતે? અતયારે તો, છ ેતેના ત્રરીજા 
ભાગનરી સંપનત્ત પ્ાપ્ થઈ શકે તેમ ભૂખંડરીય પરરીક્ષણો બતાવે છ ેપણ નવજ્ાનયુગનરી આ 
મેઘાનવનરી માણસજાતનું કાંઈ કિેવાય નિીં.

\

દનક્ષણ અમેહરકાથરી નરીકળ્ા પછરી અડતાલરીસ કલાકે, શેષે, અમે ઍનટાક્વહટકાના 
મોિભયા્વ, માયાવરી ઉપાનતે પદક્ષેપ કરવાનાં િતાં. (ના, આ તો ચરણસપશ્વ, હૃદયસપશ્વ.) 
શું જોવાનું િતું? શું સમજવાનું િતું? (િંુ જ ેજોઈ રિરી િતરી તે સભાન અનભજ્ાથરી બિારનું 
િતું. એને સમજવાનાં જ્ાન કે અનુભવ કયાં િતાં? આ નવશ્વ કલપનોત્તર, કથતોત્તર િતું.)

હકનારાથરી અનનતદૂરનાં પાણરીમાં, એક િાથ જટેલાં નાનાં, કાળાં, અનેક પેનનગવન 
(Pengvin) ખાબકરી રહાં િતાં, જાણે કૂદાકૂદ કરરી રહાં િતાં. નચબુક પર પાતળરી કાળરી 
પટ્ટરી િોઈ ‘નચન સટટ્રપૅ’ કિેવાતાં આ પેનનગવન િતાં. પાણરીમાં જ ઊછરવાનું ને પાણરીમાંથરી 
જ ખોરાક મેળવવાનો, તેથરી આખો હદવસ એમનરી ડબૂાડબૂ ચાલયા જ કરે. હકનારે 
પિોંચયાં પછરી અમે ઘણાં ‘જનેટ’ૂ જાનતનાં પેનનગવન જોયાં. નાનકડાં, પ્રીનતકર પ્ાણરી. 
શરરીરનો આગળનો ભાગ સફેદ, પાછળનો રાખોડરી ને ચાંચ લાલ. તરે તો માછલરીનરી જમે 
સપાટાબંધ ને ચાલે તો ડાિરી ડોશરીનરી જમે ડગુમગુ. એવાં તો મરીઠાં ને મનોરંજક લાગે. 
દોડ ેતો ટૂકંા કૂદકા મારતાં ને એમાં દડરી પણ પડ.ે આ ખરેખર પંખરીનરી જાતો છ ેજ ેઊડરી 



નથરી શકતરી. ઉતક્રાંનત દરનમયાન એમનરી પાંખો નનરથ્વક બનરી. બતક જવેા ત્રણ પાંનખયા 
પગ, ચાલે તયારે મોરના પગ જવેરી ભાત પડતરી જાય અને નાનકડરી પૂંછડરીનરી મદદથરી એ 
સમુરિમાં ઊડ ેસુધરી આરામથરી તરરી શકે છ.ે પીંછાંનરી જાડરી ગોદડરીને લરીધે ઍનટાક્વહટકનરી 
નનદ્વય ઠડંરીનો પણ સામનો કરરી શકે છ.ે

મરીઠડાં અને નાના કદને લરીધે વિાલાં બચચાં જવેાં લાગતાં આ પેનનગવન કયારે 
છછંડેાશે ને ચાંચ મારરી બેસશે તે કિેવાય નિીં; તેથરી અમને બિુ પાસે નિીં જવાનું અને 
અડકવાનો લાભ ખાળવાનું કિેવામાં આવેલું. એક સથળે તો ભરીનાશ પડતા, પથરાળા 
હકનારા પર અસંખય ‘નચન સટટ્રપૅ’ પેનનગવનને જુદરી જુદરી ઢબમાં બેઠલેાં, ઊભેલાં, વાંકાં 
વળેલાં, ઊંચા થઈ જાણે આળસ મરડતાં વગેરે જોયાં. ફોટા અને હફલમ પાડતાં અમે જાણે 
ધરાયાં નિીં. થોડરી વારે એ બધાં ઊભાં થઈ, રસતો વળોટરી, ઢોળાવનરી પેલરી બાજુ પર 
િરોળબંધ ચાલરી ગયાં!

દુનનયામાં પેનનગવનનરી જુદરી જુદરી સત્તર જાત છ.ે ઍનટાક્વહટકમાં મુખયતવે ચાર કે 
પાંચ જ જાત વસે છ.ે એમાં હકનગ પેનનગવનનરી જીવનચયા્વ તો ગજબનરી આશ્ચય્વકારક 
છ.ે ટૂકંમાં કિરીએ તો ચાર મહિના પેટ ભરરીને ખાવું પછરી નશયાળામાં ઊભાં ઊભાં 
શરરીરનરી ગરમરીથરી ઇંડાં સેવવાં વગેરે. આ કાયયો નર ને માદા વારાફરતરી કરે છ.ે લાવાના 
તરીક્ણ, મોટા પાષાણોથરી બનેલરી એક ટકેરરી પર એડલેાઈ પેનનગવનનરી મોટરી વસાિત િતરી. 
અનેકસો બચચાં કલબલાટ કરતાં િતાં. મરઘરીનાં બચચાં જવેાં, અસતવયસત પીંછાંથરી 
ઢકંાયેલાં ભૂખરાં શરરીરવાળાં આ બાળ પેનનગવનોમાંનાં કેટલાંયે માતાઓને િેરાન કરતાં 
િતાં. થોડાં મૂઢ થઈ બેઠાં િતાં, તો જરા મોટાં થયેલાં બાળ આસપાસ ફરવા નરીકળ્ાં 
િતાં. નર પેનનગવનો છાતરી ફુલાવરી, માથાં ઊંચાં કરરી પૌરષ બતાવતા િતા; ગળું ફાડરીને 
સાદ પાડરી માદાઓને આકષ્વવા પ્યતન કરતા િતા.

આ બધાં પ્ાણરી-પંખરીઓનરી પાસે જતાં અથવા પવનનરી હદશા િોય તો દૂરથરી પણ 
અસહ ગંધ મારે છ.ે શ્વાસ લેવો ભારે પડ ેછ.ે અમારાંમાંનાં કેટલાંકને આ જીવોમાં ઘણો 
રસ િતો. મને બિુ રસ નિીં, પણ પછરી કયાં આ જોવા મળવાનાં? તેથરી થોડુ ં ધયાન 
આપતરી રિરી.

ઍનટાક્વહટકામાં વસતાં પંખરીઓનરી કેટલરીક જાત પણ જોઈ — લાંબરી, કથથઈ 
પાંખોવાળાં ‘જાયનટ પેટટ્રલે’; કાળા ને સફેદ ધાબાંવાળાં ‘કેવ નપજનસ’; અંગ્ેજ કનવ 
કોલહરજ દ્ારા અમર બનાવાયેલાં ‘આલબાટટ્રૉસ’. આ પંખરીઓ પોતાનાં રિેઠાણો છોડરી 



સો-સો માઈલો સુધરી ઊડરી, વિાણનરી ગનતથરી પાણરી સાથે ઊછળતરી નાનરી માછલરીઓ 
કે કચરાના ભોજન માટ ેઆખો હદવસ વિાણનરી આસપાસ ઊડયાં કરતાં. (વિાણનરી 
પાછળ સામટાં ઊડતાં દેખાતાં ને મને થતું જાણે આ ઊડતા સૈનનકો છ.ે) કિે છ ેકે એ મૃત 
ખલાસરીઓના આતમા છ,ે જ ેવિાણનરી સુરક્ષા માટ ેઅને એને સાચો રસતો બતાવવા માટ ે
સાથે આવે છ.ે યંત્રયુગના રરીઢા માણસો આવરી સરીધરી-સાદરી, સરલમનત કલપનાને િસરી જ 
કાઢવાના ને? (કયાંનાં કયાં ઊડરી આવતાં આ નવિંગસૈનયને કાંઈ દૂર ન િતું, કાંઈ પાસે ન 
િતું; કશો થાક ન િતો, કશું અજાણયું ન િતું. ગમનનરી હક્રયા એ જ અભવયનકત. ઉદ્દયન 
— દેિનું કે મનનું — એમાં જ મુનકત. ઘર જ ના િોય તો? તો પાછાં ફરવું ના પડ,ે તો 
હદશાઓનરી જરૂર ના પડ.ે) સાંભળ્ું છ ેકે ઍનટાક્વહટકાના હિમ-નનરદ સાગરોમાં દનક્ષણ 
ધ્ુવના સવયોપહર ચુંબકતવને લરીધે વિાણનાં યંત્રો નક્કામાં થઈ જાય છ,ે હદશાસૂચક સોયો 
હદશા બતાવવાને બદલે ગોળ ગોળ ફયા્વ કરે છ.ે

ઍનટાક્વહટકાનરી પિેલરી સવારે શ્વેત અંશ અંશ થઈ એને છૂટુ ંપડરી જતું જોયું િતું. (આમ 
ને આમ શું ધ્ુવનો નવમલ અંશ આવરી જવાનો િતો પરમ સમરીપે?) એ માનસરોવરમાં 
તરતા દૈવરી રાજિંસ િતા કે સવગ્વના કોઈ કંુડમાં ઊગેલાં પુંડરરીક િતાં? ઍનટાક્વહટકાને 
લાક્ષનણક એવા હિમખંડો (icebergs)નું અમારં આ પ્થમ દશ્વન. બરફના તરતા અલપતનુ 
પિાડ. અવનવા આકાર, અવનવરી આકૃનત. ભૂરા ગગનમાં શુભ્ર વાદળ, ભૂરા સાગરમાં 
શ્વેત બરફ. (કોણ મૂનત્વ ને કોણ મુકુર? કયું ઊધવ્વ ને કયું નનમન? રૂપ-પ્નતરૂપ. એક જ 
દેવનાં બે સવરૂપ. બંને આરાધય. બંને આસવાદ્ય.)

નાના-મોટા બરફના ટકુડાઓ થરીજલેરી નદરીઓ કે હકનારરીઓમાંથરી તૂટરીને દૂર દૂર 
જતા િતા — તરતા, ડબૂતા, ઓગળતા. એમને પાછળ મૂકરીને વિાણ નરીકળરી જાય. 
સિેજ વારે ઝૂકરીને જોઈએ તો નાનકડા ટકુડાઓ વધુ નાના થયા લાગે. નાના-મોટાનું 
વાસતનવક માપ શબદોમાં સમજાવવું અઘરં છ.ે પણ નાના કિંુ, તયારે પણ ઘરના ઓરડાના 
પહરમાણના તો ખરા જ ને મોટા એટલે ઘર જવેા કદના. આ તો અમે સાધારણ રરીતે જોયા 
તે. દૂર િશે તે માઈલો લાંબા પણ િોઈ શકે. ૧૯૨૭માં એક દેખાયેલો જ ે૨૫૦ માઈલ 
લાંબો અને ૧૧૦ ફરીટ પાણરીનરી બિાર િતો. કિે છ ેકે હિમખંડ બિાર દેખાય તેનાથરી 
અનેક ગણો અંદર િોય છ.ે ૧૯૬૫માં નોંધાયેલો એક ૨૨૫ માઈલ લાંબો િતો અને એનું 
ક્ષેત્રફળ ૧૦,૦૦૦ ચોરસ ફરીટથરી વધારે િતું. આ તો હિમદ્રીપો જ વળરી.

દર વષદે ઍનટાક્વહટકામાંથરી ૫૦૦૦ હિમખંડ છૂટા પડ ેછ.ે દરેક ખંડ સરેરાશ દસ 
લાખ ટન શુદ જળનો બનેલો િોય છ.ે આ બધા હિમસતર કે હિમનજહ્વા કે હિમનદરીઓમાંથરી 



તૂટરીને થયેલા િોય છ,ે તેથરી સપાટ મેદાન જવેા દેખાતા િોય છ.ે દરેક ખંડ હદવસના 
સરેરાશ ૧૪ થરી ૨૫ માઈલ કાપે છ.ે નાના ટકુડા તો ઉનાળાના બે-ત્રણ મહિનામાં 
ઓગળરી જાય છ.ે મોટા બે-ચાર વષ્વ પણ ટકરી રિે છ.ે એક મિાખંડ થરીજતો-ઓગળતો 
૧૧ વષ્વ સુધરી દેખાયો િતો.

હિમખંડોને પણ જીવન છ,ે વયનકતતવ છ.ે એમનું પણ શાસ્ત છ.ે ઍનટાક્વહટકાના એ 
પ્નતનનનધ છ.ે જોનારમાં આદર અને નવસમય ઉતપન્ન કરે છ.ે એમનાં પહરમાણ, નશલપભંનગ, 
પ્કાશ ને ધુમમસનરી સાથે બદલાતા રિેતા રંગ — ભૂરાશ, લરીલાશ, દૂનધયો, ભૂખરો, મોતરી 
જવેો, િાથરીદાંત જવેો અને પહરસર સાથેનું એમનું સંનવધાન — આ બધું પ્ેક્ષકને મુગધ 
કરરી રિે છ.ે નનશ્ચલ મિાહિમખંડ ઍનટાક્વહટકાનરી પહરનસથનતથરી આ સથાનાંતર-પરાયણ 
હિમઅંશો બચરી જાય છ.ે રંગિરીન કે નવરોધિરીન એ મરભૂનમ એનરી અનનય સરળતાને 
કારણે અનુપલબધ, અસપશય્વ રિે છ,ે જયારે આ અંશોનું વયનકતતવ, સૌંદય્વ આપણને કળા, 
ઇનનરિયો અને બુનદ દ્ારા પ્ાપ્ થાય છ.ે છૂટાં પડરી જઈને એ પોતાનરી ગનત, પોતાનરી મનત 
કેળવે છ.ે હિમને હિમથરી જ નિીં પણ એ હિમને આકાશ, અણ્વવ, ઇલા સાથે જોડ ેછ.ે 
એનરી આસપાસ ઊડતાં પંખરીના અવાજથરી, મોજાંનરી થપાટોથરી, તડતડ તૂટતરી તડોથરી એ 
મિોપનસથત હિમનરી અનંત નન:શબદતાને ભાંગે છ.ે

ઍનટાક્વહટકામાં જ ેજહટલ છ ેતે સપટિ છ,ે જ ેસરળ છ ેતે નવચક્ષણ છ.ે એક જ તત્વ-
જળમાંથરી આ નવશ્વ બનેલું છ.ે પૃથવરીનચત્ર અિીં હિમનચત્ર બનયું છ.ે હિમખંડોનરી દરીવાલોમાં 
તાજી, નનદયોષ સમુરિનરીલ ઝાંય છ ેઅને એના પાયાનરી આસપાસના પાણરીમાં પણ એ જ 
વણ્વ દેખાય છ;ે જયારે એના કદનો રંગ મનલન, ‘અનુભવરી’ સફેદ છ.ે નવરાટ હિમદ્રીપો 
પોતાનું જ વજન ઊંચકરી શકતા નથરી અને હકનારરીઓમાં કાપા પડરી તૂટરી જાય છ.ે મોટા 
કટકા પાણરી ઉછાળે છ,ે મોટા અવાજ સાથે ભાંગરી પડ ે છ.ે (કેટલો ઇનતિાસ, કેટલરી 
દંતકથા. કેટલું ગાંભરીય્વ, કેટલું િાસય. કેટલું પ્ચછન્ન, કેટલું નનગૂઢ. કેટલું સુંદર, કેટલું 
અસુંદર). આ ખંહડત નવશ્વ છ ેને તો યે અનખલ છ;ે પૃથવરીલોક છ ેને છતાં અલૌહકક છ.ે

હિમખંડોનરી ધાર પરથરી બરફનરી ભૂંગળરીઓ લટકતરી િતરી. બરફને પાણરી થઈને 
સરકરી જવાનરી તક નિોતરી મળરી. કૅમેરામાં આંખો દ્ારા આ કળાદૃશય ઝડપાતું નિોતું પણ 
શનકતમાન દૂરબરીનથરી જોતાં હિમખંડ ખૂબ પાસે દેખાતા િતા અને એમનાં રૂપ, રંગ ને 
લક્ષણો અનતસપટિ થઈ આનંદાશ્ચય્વ પમાડરી રિેતાં િતાં. કિે છ ેકે ઍનટાક્વહટકામાં અતયંત 
રોમાંચનરી બે ક્ષણો છ ે: સવ્વ પ્થમ હિમખંડનો સાક્ષાતકાર થવો અને તયાંના અનનતરરિ 
સૂય્વનાં હકરણથરી પ્જવળતા, એ પ્વાસના અંનતમ હિમખંડનરી નવદાય લેવરી. આ પ્માણે 



રોમાંચનરી બરીજી ઘડરી અમારરી બાકરી િતરી ને એનરી અમને ઉતાવળ પણ નિોતરી.

કયારેક આ તરતા ખંડના સપાટ સતર પર એકાદ સરીલ વામકુક્ષરી કરરી રિેલરી 
દેખાતરી; તો કયારેક વિાણનરી િાજરરી અનુભવરીને હકનારરીઓ પરથરી કૂદરીને સાગરમાં 
પડતાં પેનનગવન જોવા મળતાં. કેટલાક હિમઅંશ લંબચોરસ અને સમતુનલત િતા; તો 
કેટલાક વાહર અને વરીનચના કોતરકામને કારણે કાણાં, કમાનો અને ગુફાઓથરી મોિક 
તેમજ નવસમયકર બનયા િતા. એક હદવસ તો સો સો માઈલ સુધરી અનવરત અગનણત 
હિમખંડો સાથે રહા િતા. ખરેખર કૌતુકરંજક ઉપાદાન ઍનટાક્વહટકાનરી આ નવલક્ષણ 
રંગભૂનમ પર એમનું જ િતું ને? દનક્ષણોદનધના અનવનચછન્ન વતુ્વળાકારનું ખંડન બરફના 
આ પિાડ, ટકુડા, કટકાથરી થતું િતું. કેવું સુચાર િતું. (નવશ્વનો આ આરંભ િોઈ શકે. કશું 
આહદમ, કશું અદરીનક્ષત, કશું અભ્રટિ, કશું ઉદાત્ત.)

કેટકેટલું વૈનવધય. હિમખંડના જુદા જુદા દેખાવોનું વણ્વન નયાયપૂવ્વક કોઈ કરરી શકે 
ખરં? એક વાર મોટા, સપાટ સતરના હિમખંડોનો એક સમૂિ જોયો. એ જાણે હિમસમાજ 
િતો અથવા હિમખંડોનું નગર. કયારેક અસામાનય આકારો ઉપનસથત થતા. એકનરી 
રચના ખૂબ જહટલ િતરી. અંદરથરી મોજાંથરી ખવાઈને એ કળાકૃનત બનયો િતો. એના 
નશલપરીકૃત અંતભા્વગમાંથરી પેલરી સમુરિનરીલ ઝાંય ઊપસતરી િતરી. ભલેને બરફનરી ઘનતા 
આ વણ્વનું નવજ્ાનરી કારણ િોય, મને તો અદભુત જ લાગતો િતો. દનક્ષણ ધ્ુવ પર પડતરી 
બરફનરી કણરીને ખસતાં ખસતાં, રૂપ બદલતાં, હિમનદરી કે હિમનજહ્વાનો ભાગ થઈ કાંઠ ે
આવતાં પાંચેક લાખ વષયો થાય છ,ે એમ નવજ્ાન કિે છ.ે ઍનટાક્વહટકામાં અમે જ ેજોતાં 
િતાં તે અનતપૂવ્વકાલરીન િતું. (અને અિીં અમે? અથ્વિરીન, ઇનતિાસશૂનય.)

એમ લાગતું િતું કે જાણે આ તુષારપુંજો આલોકમાંથરી જનમયા છ,ે દૂરસથ નક્ષનતજમાંથરી 
આનવભા્વવ પામયા છ.ે શરીતનવશ્વના આ પ્નતનનનધઓ િશે? લઈ જતા િશે વિરી સંદેશ 
સરીમાંતરે? લાગે છ ેકેવા ભવય, નનજમગ્ન, સવપનનસથત અથવા સમાનધસથ. જાણે કોઈએ 
નવું એક નવશ્વ બનાવરી એને તરતું મૂકયું િતું.

આકાશમાં તરતાં વાદળ, સાગરમાં તરતા હિમનપંડ. સૃનટિના સંપૂણ્વ સામંજસયનું 
નચત્ર ને એમાં બે જ રંગ : નરીલ અને ધવલ, ધવલ અને નરીલ. કશો સંઘષ્વ નિીં, કશું ઘષ્વણ 
નિીં. અણ્વવ કદાચ અભ્રના દપ્વનું પરાવનત્વત રૂપ થવા જ સજા્વયો િતો. પણ જાણું છુ ંકે 
આ ઋતુ અનનતય છ.ે જો અમને સવ્વસામાનય વાદનળયું કે વરસાહદયું આકાશ મળ્ું િોત 
તો કયાં કશું દેખાત? અમારં ભાગય, ખરેખર કોઈ અજયે વરદાનનરી જમે ટકરી રહું િતું. 



(ઍનટાક્વહટકાના મિાનધપતયનું મને તો જાણે મુિૂત્વ દશ્વન જ થવાનું િતું ને છતાં મન િષ્વ 
અને સંતોષથરી ભરાઈ રહું િતું. સાથે જ જીવનકાળનરી અનનય, અસાધારણ આ યાત્રાનો 
નવચાર કરતાં અકલપય અનુતાપ પણ થતો િતો. આ નવશ્વ યુગોથરી અિીં િતું ને રિેશે. િંુ 
કોઈ રરીતે એનો ભાગ ન િતરી. મારા કથન ને બોધનનરી શનકતનરી બિારનું આ નવશ્વ િતું.)

એક સવારે ઊઠરીનું જોયું તો શરૂઆતથરી જ હદવસ સવચછ, સૂય્વપ્કાનશત અને 
ઉષમાસભર િતો. અમે ગૅલા્વશ (Gerlache) નામનરી સામુરિધુનનમાંથરી પસાર થઈ રહાં 
િતાં. આ સાંકડો જળમાગ્વ એના સૌંદય્વ માટ ેખયાતનામ છ ેઅને બિાર જઈને જોયું 
તો એ પ્નસનદ સાથ્વક થતરી િતરી. બંને બાજુ હિમાચછાહદત નગહરપંનકત િતરી. ઉજજવલ, 
શુભ્ર, મૃદુ, બલવત, સવ્વવયાપરી હિમ અનનંદ્ય િતું. ઠકેઠકેાણેથરી લાવાકક્વશ પ્સતરો દેખાઈ 
આવતા િતા. અનતનવશદ અને યમકાનલમાનું આ દશ્વન દ્દં્ િંમેશ મુજબ રક્ષ — નવષમ 
િતું. એમ લાગયંુ કે અંતે આ ખરેખરં ઍનટાક્વહટકા િતું. હિમનવશ્વનું આ યથેટિ પ્ક્ષેપણ 
િતું. તરતા હિમસંઘાત દૃશયમાં વધારે રસનું પહરમાણ ઊમેરતા િતા. આકાશ નવમલ 
નરીલ િતું, બાકરી બધું સફેદ. નનસગ્વનરી શોભનાકૃનત લગભગ સવાુંગે એ એક તત્વથરી 
શાનસત થઈ િતરી જ ેતદ્દન રંગિરીન છ,ે તેમજ બધા રંગોનું સંપૂણ્વ નમશ્ણ છ.ે જ ેસાવ 
સરળ છ ેતેને માટ ેઆ કેવરી નવરોધમય ભાષા વાપરવરી પડ ેછ.ે આ કે જ ેનવરોધિરીન છ ે
તે કેવું વણ્વન કહઠન છ.ે

દૂરબરીનથરી જોતાં આ હિમશૈલ સંિનતઓ ખૂબ પાસે આવતરી િતરી. એમનરી હકનારરીઓ 
અને સપાટરીઓ ઘણરી નવગતે જોઈ શકાતરી િતરી. એમનાં બંધારણો કેટલાં નવાઈકારક 
િતાં, વૈનવધય કેટલું નવપુલ િતું. આખો દૃશયપટ હદવય અને હૃદયગ્ાિરી િતો.

અને બાજુમાં, નમનનક (Menke) જાતના વિેલ યુગલનું રમમાણ થઈ જળને ક્ષનણક 
વલયોથરી સપંહદત કરતાં જવું.

બિાર જ રિેવાનો લોભ ખાળરી િંુ થોડુ ં લખવા-વાંચવા અંદર ગઈ. થોડરીવારે 
અચાનક ઊભરી થઈ બારરીમાંથરી બિાર જોયું ને ઉત્તેનજત થઈ જવાયું. િાથવગા કૅમેરાને 
ઝડપરીને બિાર ધસરી ગઈ. પેલા પ્કાશોજજવલ, સૌંદયયોજજવલ ગૌર-શયામ તરીક્ણ 
નત્રકોણાકારોનું જળમાં અક્ષત, અનયૂન પ્નતફલન થતું િતું. અનબધ એટલું નનષકંપ િતું ને 
કદાચ અતયંત નનમ્વળ પણ િશે. (નબંબ-પ્નતનબંબ, િશે શું પ્નતસપધગી બંને? કયું ઊધવ્વ ને 
કયું નનમન? કોણ મૂનત્વ ને કોણ મુકુર? જ ેસપાટ પર તે ઊંડાણમાં, જ ેમુખ પર તે મનમાં 
— સરખું બધું, મૌનલક અને અનુકરણ, મોિન અને છલન, યથાથ્વ અને અતથય, નવજય 



અને પરાભવ.) હિમદૃશયો દુનનયામાં ઘણરી જગયાએ જોવા મળે છ ેઅને એ સુંદર પણ િોઈ 
જ શકે; તેમ છતાં, આ બાિુલય, આ સાતતય, આ મહિમન અનદ્તરીય છ,ે અસાધારણ છ.ે 
(અરે, એ કેવરી રરીતે ભૂલાય કે આ ઍનટાક્વહટકા છ?ે જ ેપૃથવરીના કોઈ બરીજા ભાગ જવેો 
નથરી તે આ પ્દેશને બરીજા કોઈ ભાગ સાથે સરખાવરી જ કયાંથરી શકાય?)

પછરીથરી, વસતુ અને પરાવનત્વતનું મંત્રમુગધકર દૃશયનચત્ર જતું રહંુ િતું. સારં થયું કે 
િંુ જોવા પામરી. એવો અપરૂપ પ્નતક્ષેપ પછરી જોવા નિોતો મળ્ો.

\

પૃથવરીના દનક્ષણ ગોળાધ્વમાં ઋતુઓ આપણાથરી ઊંધરી, તેથરી આપણો નશયાળો તે તયાં 
ઉનાળો અને ઉનાળામાં તયાં હદવસ જાણે પૂરો જ ના થાય. બેએક કલાક ભૂખરં અંધારં 
થતું િશે પણ સૂયા્વસત અને સૂયયોદય કઈ ક્ષણે કે કયા કલાકે થયા તે પકડવું મુશકેલ. 
પિેલરી સાંજથરી જ અમે આલોકમુગધ િતાં. એકાદો હદવસ વાદળછાયા આકાશથરી શરૂ 
થયો પણ િતો, પણ સાંજ તો દરેકે દરેક અરનણત િતરી. વાદળો આવે, સૂરજને ઢાંકે ને 
રાતે આઠ-સાડા આઠ ેકે દસ-સાડા દસે પણ આવરણોને દૂર કરરીને, ફગાવરીને, દનક્ષણાતય 
પ્કાશપુંજ પહરસફૂટ થાય. અમે રોજ સૂય્વનો સાંધયોનમેષ ઘહડયાળમાં જોઈને નોંધયા કરરીએ 
અને રાતના કલાકોને હિમધૂનલના સમયમાં પલટતા જોઈને િરખાઈએ.

(આ કેવો સૂય્વલોક િતો — જયાં સૂય્વ ઊગે નિીં, જયાં સૂય્વ આથમે નિીં; સૂય્વ િોય 
સાથે ને સાથે — આંખમાં, ઉજાગરામાં, ઊંઘમાં ને સવપનમાં. શકય છ,ે મનનરી બધરી રાતો 
પણ અિીં સૂરજના તેજથરી ભરાય.) આખરી આ સૃનટિ સૂય્વનરી િતરી. હદશાનું જ્ાન અિીં 
વૃથા િતું. પૃથવરી અને સૂય્વના ચલનનરી રરીનત અિીં જુદરી િતરી.

હદવસે વયસત રહાં િોઈએ, થાકયાં િોઈએ તો પણ સૂવા જવાનું ટાળરીએ. જમે રાત 
મોડરી થાય તેમ ભાસકર તેજવાન િોવા છતાં અકઠોર બને, એના મૃદુ સપશદે અનતદૂરનું આ 
અદભુત નવશ્વ મસૃણ, મોિમય બને. રાત-હદવસના ભેદ ખોટા પડ,ે અજવાળા-અંધારાના 
નનતયાથ્વ પ્પંચરી લાગે. (અિીં તો આલોક પણ ધવલ, અંધકાર પણ ધવલ. કરં છુ ંયતન કે 
થાય જીવન પણ ધવલ અને મનન પણ ધવલ.)



શું છ,ે શું છ ેબરફનરી પાર? — એમ થયા કરે. શું વધારે બરફ છ ેકે આકાશ છ?ે 
દૂર જ ેદેખાય છ ેતે હિમશૃંગ છ ેકે એવાં જ શ્વેત-કોમળ વાદળ છ?ે ના, ના, એ આનક્ષનતજ 
ઉદનધ તો નથરી? દૃનટિપથે જાણે ભુલભુલામણરી િતરી. ચારે બાજુ કશો અંતરાય નિોતો, 
કોઈ અવનધ નિોતરી ને છતાં આ ગૂંચવણ. સૂય્વનરી પ્ભા અિીં કેટલરી છતેરામણરી િતરી. 
ધવલ આલોક, ધવલ દ્યુનત. ઍનટાક્વહટકાનરી ‘ધવલ દ્યુનત’ (white light) આ નૈસનગ્વક 
વંચના માટ ેજાણરીતરી છ.ે એ પ્દેશને શોધવા વષયો પિેલાં નરીકળેલા સાિસરીઓને એણે 
ઘણા િેરાન કયા્વ છ.ે આ ‘સફેદ ઉજાસ’ મનને ગોથાં ખવડાવે છ,ે આંખો પરથરી નવશ્વાસ 
ઉડાવરી દે છ.ે અિીં દૂરનું પાસે ને પાસેનું દૂર લાગે છ.ે સરીમા લાગે છ ેતે સરીમા કયાં છ?ે 
ને નક્ષનતજ લાગે છ ેતે નક્ષનતજ નથરી િોતરી.

અમે જોતાં જ રિરી જઈએ. નજર ગૂંચવાયા કરે ને બિુપાશ્વ્વ સફહટકનરી જમે 
દનક્ષણાતય દ્યુનત અલૌહકક લરીલા રચયા કરે. મધયરાનત્રનો આલોક વાદળનરી સનન્નનધમાં 
જાણે નૂતન નગર સજ ્વતો િતો. શું છ ેનક્ષનતજરેખાનરી નજીક? છ ેકોટ-હકલા-કાંગરા કે 
ખરેખર નગહરનશખરો જ છ?ે જયાં વાદળ ધાયાું િોય તયાં પવ્વત નરીકળરી આવે ને જયાં 
પવ્વત લાગે તયાં શું િશે તે અસપટિ જ રિે. અિીં જાણે કેવળ નયનેનનરિય જ નિીં, આખું 
અનસતતવ આલોકપનતના પાશમાં જતું રિે છ.ે

એક રાતે નવ વાગે સૂય્વ આકાશમાં િજી ઘણે ઊંચે િતો. દૂરનરી નક્ષનતજનાં વાદળોએ 
બરફના જવેાં રૂપ-આકારો ધારણ કયા્વ િતાં કે છદ્મવેશ લઈ બરફ વાદળો સાથે ભળરી 
ગયો િતો. (કોને ખબર કે ખરેખર શું િતું. લાગતું િતું તો એવું જ કે અંબરાંતે પવ્વતો 
આભમાં તરરી રહા િતા. જળ, સથળ ને િવા — આ જ મૂળતત્વોનરી અિીં ઉપનસથનત. 
ત્રણે અંદરોઅંદર વિેંચાતાં, વલોવાતાં રિેતાં િતાં. મન આ જાદુઈ અસર નરીચે બંહદવત્ 
િતું, બુનદ રિરી જતરી િતરી પ્શનથ્વ નચહ્ને અંતે.) બરીજી એક રાતે સાડ દસ વાગે સૂરજ ે
પોતે પ્કાશયું. ઘન ઘન સવચછ શ્વેત બરફ સૂય્વના સળગતા સુવણ્વને કારણે આછા કેસરરી 
રંગનરી કલપનોત્તર ભાષા પામયો િતો. જોઈને જ નચત્ત ચંચળ થઈ ગયું. દોડરીને વિાણનરી 
પાછલરી બાજુ પર ગઈ. તયાં પવન ઓછો લાગતો િતો, દશ્વન વઘારે સારં િતું. પછરી 
દોડરીને નરીચે જઈને કૅમેરા લઈ આવરી ને ઉનમાદમાં સૂય્વનરી ને આસપાસનરી તસવરીરો લરીધરી. 
આ દૃશયતત્વ જ એવું છ ેકે ગાંડા બનાવરી મૂકે! આકાશ અસાધારણ પહરષકાર િતું અને 
અપસરણ કરતો સૂય્વ ચમતકાર-સદૃશ િતો. આને પણ સૂયા્વસતનું નામકરણ શું આપવું કે 
જયારે િજી કલાકો સુધરી તેજ ઝંખવાવાનું ના િોય?

કોઈ કોઈ વાર જમયા પછરી િંુ દોઢ-બે કલાક સૂઈ જતરી કે જથેરી મોડરી રાત 



સુધરી જગાય અને એ સમયનો મસૃણ ધવલ આલોક-અંધાર જોવાય. (અરે, મારે ઊંઘ 
વગર ચાલતું િોત તો!) રાતે સાડા બાર-એક પછરી પણ લખરી-વાંચરી શકાય એટલું તેજ 
આકાશમાંથરી રેલાતું. મતય્વલોકના જીવો માટ ેઆ અગોચર વસતુ િતરી. સાંજ-રાત-સવાર 
લોલ-નવલોલ થઈને એકાકાર થઈ જતરી. સૂયયોદય જોવા કેટલાંકે પાંચ વાગે, ચાર વાગે 
ને એથરી પણ વિેલાં ઊઠરી જોયું, પણ અિીં પ્ભાત એટલે લંબાયેલરી રાત. અિીં હદવસ-
રાતનો આરંભ કે અંત સપટિ રરીતે જુદો ન િતો. એટલરી મોડરી રાતે બધું શાંત ને સતબધ 
થઈ િતું. વિાણનો ચલનકક્ષ પણ આવો નસનગધ-શાંત થઈ જતો િશે તે નવચાયુું ન િતું. 
એક રાતે તયાં જતાં નવાઈ પામરી જવાયું. બધા દરીવા બંધ િતા. લગભગ પૂરં અંધારં. 
માગ્વસૂચક આલેખન પરનો જ એક દરીવો ચાલુ. કામ પ્માણે િાજર પાંચ-છ અનધકારરીઓ 
ચૂપચાપ. સૃનટિનરી છરીપ જવેા બે પડ — આકાશ અને ઉદનધનરી વચચે આ વિાણનરી 
નન:સંગ (પણ ઉદાસ નિીં) ઉપનસથનત અને એનો રવ-સંયત, સુસથ આ કક્ષ. એના આવા 
અકલુનષત વાતાવરણનો લાભ અમને મળતો િતો. જયાં સૂય્વનરી રનકતમતા લંબાયેલરી િતરી 
તે નક્ષનતજ િવા ને પાણરીનાં આ બે તત્વોને જુદા પાડતરી િતરી. સૂરજના હકનખાબરી તેજમાં 
સાગર હિલોળાતું રેશમરી પોત બનતો િતો. મેં એક કાયા્વનધકારરીને ધરીરેથરી પૂછયું, આ 
આકાશમાં તારા કેવા િોય છ?ે એ પ્શનથરી એ જરા મૂંઝાયો િતો, કારણ કે તારાનો તો 
એને નવચાર પણ કદરી નિોતો આવયો. ધુમમસ અને તેજનરી કૂટનરીનત કાંઈ એવરી િતરી કે 
તારાઓને ચમકવાનરી બિુ તક જ ના મળે.

પૂનમનો ચંરિ તો અમે જોવા નિોતાં પામયાં પણ ઊતરતરી દશમનો ચાંદો જોવાનું 
સદભાગય જરૂર મળ્ું. આકાશ ઘેરં કલંકનરીલ િતું, જળાગાર ઘેરં કલંકનરીલ િતું. પેલા 
કેસરરી કમરબંધથરી દૃશયના બે કટકા થતા િતા. આજ ે ઘણો પ્કાશ િતો. થોડાં જ 
વાદળ િતાં એમણે પણ પછરી રજા લરીધરી. દૃનટિને નક્ષનતજ સુધરી જતરી કયાંક કયાંક નાના 
હિમઅંશો અટકાવતા િતા. આકાશમાં એક બાજુ સૂય્વનું વરીય્વ, તો બરીજી બાજુ કૃષણપક્ષરી 
મયંકનરી નનલ્વજ્જ દરીનપ્. શું દૃશય, શું વયોમ. આ સિોપનસથનત અમારે માટ ેચમતકાર જવેરી 
િતરી. ચંરિ હકરણોથરી પાણરીમાં રૂપેરરી, સપંહદત એક પથ બનતો િતો મૃદુલ મોજાંનરી ભાષા 
જાણે પહરનચત િતરી. બિાર બધું અક્ષુબધ િતું, લયબદ િતું. અંદર, કોઈ અનધકારરી સાથે 
ગમમત કરતરી એક અમેહરકન સ્તરીનું અથ્વિરીન, અસંસકારરી, ઉચચસવર િાસય કયારેક ગાજી 
ઊઠતું િતું. બાકરીનું આખું વિાણ જાણે નનરિાધરીન િતું.

(સપાટરીનરી નરીચેનું સંગરીત જીવને દેિનરી બિાર, સમયનરી બિાર લઈ જતું િતું. િંુ 
દૃશય સાથે એકરૂપ િતરી, િંુ દૃશયથરી બહિગ્વત િતરી. સંવેદનોનો આ નવરોધ અપેનક્ષત િતો. 
તયાં િોવું એ નવશેષાનધકાર િતો અને તયાં િોવાથરી એને ક્ષુબધ કરવું તે અપરાધ િતો. 
છતાં, મને લાગતું િતું કે એ મને મારરી જાતનરી બિાર, આ અનયલોકના દૈવરીપણામાં લઈ 



જતું િતું. નક્કરી નવશ્વ અિીંથરી જ શરૂ થયું િતું અને અિીં િજી એવું જ, સપશ્વશુદ રહું 
છ.ે એમાં થઈને જવાનરી પણ પાત્રતા છ ેઅમારરી પાસે? અનકલટિ આ સૃનટિ વત્વમાનના 
માવનયુગને અલભય રિે તો શું? પણ કેટલો આનંદ છ ેઅિીં. ફરરી િંુ આવરીશ અિીં કે 
નિીં તેનરી ખબર નથરી. શું મળશે મને આમંત્રણ પુન: મિાનધપનત હિમનું?)

\

ઍનટાક્વહટકા માટનેો ખયાલ મનમાં કૈંક એવો િતો કે બરફનો અનતરેક સવ્વત્ર 
દેખાતો તયારે થતું “િા, આ ઍનટાક્વહટકા છ!ે” ગૅલા્વશ (Gerlache) જળમાગ્વમાંથરી જતાં 
ઍનટાક્વહટકાનરી ધવલ અનતશયોનકત જોઈ જોઈને ધનય થતાં રહાં.

અમારા વિાણનું નામ જનેા પરથરી પડયું િતું તે જગયા — ‘સવગગીય ઉપસાગર’ 
માટ ેઅમને કિેવામાં આવેલું કે આ પ્સ્તવણનરી એ સુંદરતમ જગયા િશે. અને અમને 
લાગયું પણ એવું જ — તે પેલરી હિમ મુગધતાને કારણે જ! ઉપસાગરના વતુ્વળાકારનરી 
અંદર આવતરી વખતથરી જ બંને બાજુના પવ્વતો હિમાચછાહદત િતા, ને અંદર આવયા 
પછરી તો આઠ ેહદશામાં હિમનું એકરંગરી, એકચક્રરી આનધપતય જોવા મળ્ું. બરફ-બરફ-
પાષાણોને ચોંટરી રિેતો, ઢાંકરી રિેતો, દાટરી રિેતો, નાબૂદ કરતો. એક હિમનદરી ઊંચરી 
ભેખડ રૂપે, પાણરી સુધરી આવરીને અચાનક અટકરી ગઈ િતરી. બરફના એક ઢોળાવમાં ઘણા 
કાપા પડલેા િતા, જાણે કોઈએ પગથરી કચડરી નાખયો ના િોય! પણ બરીજા કેટલાયે હિમ-
ઉતસંગ પહરપૂણ્વ, ઉતફુલ અને ક્ષરીર જવેા મસૃણ િતા. હિમશૃંગો સપ્માણ નત્રકોણાકાર 
િતા અને વાદળોથરી અક્ષુબધ િતા. અનતદૂરના બરીજા ઢોળાવો અને પવ્વતોને િલકાં 
વાદળનાં અવગુંઠનોએ છુપાવયા િતા. એમ લાગતું િતું કે કોઈ સરોવરમાં તરતા એ 
લનલત, સરળ, સવગગીય િસં િતા. દશ્વન આખું જાદુભયુું અને ઉત્તેજનાસભર િતું.

૬૪.૫૩ દનક્ષણ અક્ષાંશ અને ૬૨.૫૩ પનશ્ચમ રેખાંશ પરનું આ મથક આજ દેનનટનાએ 
૧૯૫૧માં ખોલેલું. નૌકાદળના એક વડા પરથરી એનું નામ ‘ઍનડમરલ બ્ાઉન મથક’ 
પાડવામાં આવેલું. ૧૯૬૦ સુધરી એ નૌકાદળનરી ઍનટાક્વહટકામાં િાજરરી રિે તે માટ ે
િતું, પછરી ૧૯૬૪માં તયાં સાગરશાસ્ત અને જીવશાસ્ત માટનેરી પ્યોગશાળાઓ બનાવાઈ. 
દૈવયોગે ૧૯૮૪માં આખું મથક બળરી ગયું. આટલા બધા બરફનરી વચમાં આગ લાગે 
કઈ રરીતે? પણ આ અકસમાત પછરી ‘બ્ાઉન’ મથક નનનષક્રય પડયં૬ છ.ે કદાચ નજીકના 
ભનવષયમાં સરકાર ફરરી શરૂ કરે. બે-ત્રણ મકાનનરી એકાદ કોટડરીઓ આખરી રિરી િતરી, 
બાકરી ભસમરીભૂત થયેલો ભંગાર િતો. પણ આખો સનન્નવેશ અભૂતપૂવ્વ િતો. િોડરીમાંથરી 



જમરીન પર આવવાનો મંચ મોટો ને મજબૂત િતો. તયાં જ નાનકડુ ંમાતા મૅહરનું મંહદર 
િતું. સપૅનનશ પ્જા ઘણરી ધાનમ્વક િશે એમ લાગે છ.ે

બરફ તો મંચ ઉપર આવતાંનરી સાથે જ શરૂ થઈ જતો િતો. સુંદર, શુનચ િતો એ 
પ્સતાર. સપંહદત, િાસયોજજવલ િતું એ સથાન. સામેના બરફના મેદાન પછરી પાછળ કોઈના 
યે પગલાંથરી વંનચત બફગીલા ઢોળાવ િતા ને એનરી પશ્ચાદભૂમાં તુષારમંહડત નગહરપંનકતઓ. 
સામે બરફ પર પગથરી પડરી ગઈ િતરી ને એટલો ભાગ પ્વાસરીઓના બૂટથરી મેલો થઈ 
ગયો િતો. લપસણો પણ િતો જ, તેથરી સાચવરીને ચાલવું પડયું. ડાબરી બાજુ પરના મોટા 
કાળા પથથર સૂકા િતા. પણ તે નસવાય બધે બરફ. હિમનદરીનો એક ઢોળાવ મેદાન જવેો 
બનરી ગયો િતો. બરફનો જથથો એટલો બધો િતો ને એવો પોચો પણ, કે નપંડ સુધરીના 
પગ અંદર જતા રિે. જોર કરરીને પગ બિાર કાઢુ ંને કયાંય પણ મૂકંુ તયાં ફરરી અંદર! 
પણ એવો ચોખખો બરફ િતો, એવું સુંદર સથાન િતું કે િષ્વ નસવાય બરીજો કોઈ ભાવ જ 
ના થાય.

જમણરી બાજુ પર ૨૨૦ ફરીટ ઊંચરી એક ટકેરરી િતરી — બરફનરી જ તો. છકે ટોચ 
પર બરફ અને એનરી બાજુમાં કક્વશ નશલાઓ િતરી. પથથર પર ખોડલેો ક્રસૂ નરીચેથરી પણ 
જોઈ શકાતો િતો. ઘણાં પ્વાસરીઓ અને ખલાસરીઓ સમય બગાડયા વગર પિેલેથરી જ 
એ ટકેરરી ઉપર ચડવા માંડલેા. તે બરફ પર લપસરીને નરીચે આવતાં િતાં — ઘષ્વણને 
લરીધે વેગ વધરી જતો િતો. લપસનાર અને જોનારનરી આનંદોતસાિનરી ચરીસોથરી હિમાવરણ 
ગાજી ઊઠતું િતું. િંુ ચડવું કે નિીં, લપસવું કે નિીંનો નવચાર થોડરી વાર કરતરી રિરી. પછરી 
કૅમેરાબૅગને નરીચે કે નશલા પર મૂકરી પથથરનરી ભેખડ પર ચાલવા માંડરી. અડધે આવતાં, 
પંખરીઓના ચરકથરી અમુક ભાગ વાસવાળો, પોચો, કાદનવયો થઈ ગયો િતો. ને સાથે જ, 
એ ખાતરને લરીધે તાજા લરીલા રંગનરી શેવાળ તયાં ઊગરી ગઈ િતરી. જનમવા ને જીવવાના 
નનયમ તો બધે સરખા જ િોય ને.

કયાંક ચડવું અઘરં િતું. િાથે-પગે થઈ, ખૂબ સાચવરીને, ખૂબ મિેનતથરી જવું પડતું 
િતું. કયાંક ધાર એવરી તરીક્ણ િતરી કે કયાં િાથ મૂકવો અને કયાં પગ મૂકવો તે સમજાતું 
નિોતું. આખરે છકે ઉપર પિોંચરી. ઘણાં કયારનાં જગયા શોધરીને બેઠાં િતાં. ઊંચા-નરીચા 
પથથર પર ચડતાં એ બધાં જરા વચમાં પડતાં િતાં. મારે બેસવાનરી જગયા દેખાઈ નિીં, 
આમેય તરીક્ણ ટોચ પર કેટલરી જગયા િોય! થોડરી વાર િંુ ઊભરી રિરી. આટલે કહઠન સથાને 
પણ કોઈએ એક નાનું, પણ બિુ સુંદર નશલપ બનાવરીને તયાં જડયું િતું. સફેદ પથથરમાંથરી 
બનાવેલું એ કળાતમક અને ભાવવાિરી નશલપ માતા અને બાળકનું િતું. નરિસતરી ધમ્વમાં 



માનનારા સપૅનનશ લોકોનો આ પહરસર િોઈ સપટિ રરીતે જ આ નશલપનું સૂચન મૅહર અને 
બાળક ઇશુ પ્તયે િતું.

આટલે ઊંચેથરી વધારે મોટા પહરઘમાં જોઈ શકાતું િતું. સવ્વ હદશાએથરી ઉન્નત હિમ 
નનમનનસથત જળનરી જાણે ભતસ્વના કરતું િતું, નરીચેથરી દેખાયા િતા તે હિમનગહરઓનરી 
પાછળ બરીજાં કેટલાંયે હિમ-આભૂનષત શૃંગ િતાં, તે િવે દેખાયાં. મતય્વલોકના જીવો અમે 
આ ગહરષ્ઠ, સવગ્વ સમાન ભૂનમ પર શું કરતા િતા? સવાુંશે મોિમુગધ થઈ જવાય તેવું 
આ અવસથાન િતું.

પછરી િંુ પણ લપસરી. સરીધો ઢાળ િતો. ગનત તો આપોઆપ વધરી ગઈ. જાણે પૂરપાટ 
જતરી ગાડરી. થાય કે ઊંધે માથે તો નિીં પડુ ંને! િાથથરી જરા ધરીમા થવા પ્યતન કયયો 
પણ રૂ જવેો પોચો બરફ કાંઈ ટકેો આપે? એમાં ઊલટાં આગળાં ઠરરી ગયાં. એવો સરસ 
હદવસ િતો કે િાથનાં મોજાં કાઢરીને કૅમેરાબૅગમાં મૂકેલાં. સૂય્વનાં નનષકપટ તેજ અને 
ઉષમાથરી બધાં ખૂબ ઉમંગમાં િતાં. કેટલાક ખલાસરીઓએ કોટ અને ખમરીસ પણ કાઢરી 
નાખેલાં. એમ જ લપસતા િતા, ગબડતા િતા ને ગૂલાંટ ખાતા િતા. લપસવાનરી મઝા મેં 
પણ માણરી ને મેં પણ ચરીસો પાડરી. નરીચે ઊભેલાં બધાંએ મારે માટ ેપણ તાળરીઓ પાડરી. 
પલાનસટકનાં કપડાં પાણરી-પોચાં થઈ ગયાં પણ મન પર મસતરી ચડરી ગઈ!

ફરરીથરી િંુ બરફમાં ખૂંપતરી ખૂંપતરી થોડુ ંચાલરી. બરીજા એક વિાણનાં પ્વાસરીઓ પણ 
આ અનુભવ લેવા ઊતયાું િતાં. એમાંના એક ભરિજન સાથે થોડરી વાત કરરી. એ પણ 
નયૂયૉક્વના નરીકળ્ા. કિે, ઍનટાક્વહટકા કરતાં અતયારે નયૂયૉક્વ વધારે ઠડંુ ંછ.ે ખરેખર અમને 
બિુ જ સરસ િવામાન મળ્ું િતું. થોડાં થોડાં કરરીને પણ ઘણાં પ્વાસરીઓ ઍનટાક્વહટકા 
િવે આવે છ.ે અિીં પણ ભરીડ થઈ જાય છ ેિવે. જોવાનરી કે સિેલાઈથરી જવાય તેવરી 
જગયાઓ ઓછરી, તેથરી બધાં વિાણ સરખરી જ જગયાઓએ લઈ જાય. કોણ જાણે, એક-બે 
વષ્વનરી અંદર તો ઍનટાક્વહટકા જવાનરી પણ નવાઈ નિીં રિે.

J



સમાપજત્ત

આટલો મોટો અવાજ થયો, આવો જોરથરી ધક્કો વાગયો, એટલે વિાણ કશાક સાથે 
અથડાયું તો િતું જ. એ તો કોટડરીમાં રહે રહે પણ સમજી શકાય તેમ િતું. પણ શેનરી 
સાથે? કઈ રરીતે? ચોખખો હદવસ િતો, શાંત પાણરી િતું, બપોરનો સમય િતો ને છતાં 
આ શું થયું?

(આકાશ ફાટયું નિીં, પાતાળ ઊઘડયું નિીં. ના સાગરમાં તાંડવ મચયું કે આટલા 
હદવસથરી અમારા યજમાન બનરીને રિેલા સૂયદે ના વાદળ પાછળ મોં ઢાંકયું. વરાિાવતારમાં 
દેવે પૃથવરીને જળ પ્લયમાંથરી બચાવરી િતરી પણ અિીં કોઈ ગુપ્ વિારે ગોથું મારરીને 
અમને જળવશ કયાું િતાં. જળપરરીઓ જવેરી વિેલ વિાણનરી નજીકમાં રમત કરરી રિરી 
િતરી, તે િવે ભાગરી છૂટરી. વિાણનરી પાછળ ઊડયા આવતા નવિંગ સૈનનકો નવમાસણમાં 
પડયા િશે. સફળ સફર માટ ેકરેલરી બધરી પ્ાથ્વનાઓ અને નવનંતરીઓ જાણે નનરથ્વક બનરી 
િતરી. અમે બધાં મનુષય િતાં ને તેથરી પાપરી િતાં. અમને લઈ જતું વિાણ પાપના સદન 
જવેું િતું ને એના પર અદૃશય પ્લયનું આરોપણ થયું િતું. અમને કોણ તારવાનું િતું? 
નવજ્ાનયુગના આ જમાનામાં શું દેવ યંત્રાવતાર લેવાના િતા?)

ઓિ, એ વખતે કશા જવાબ કે કશા નવચારના િોશ ન િતા. શું થયું છ ેતેનરી જાણ 
ન િતરી ને શું કરવાનું છ ેતેનરી સૂચના ન િતરી. તયારે તો કશો ખયાલ નિોતો કયયો, પણ 
પછરીથરી નવચાર કરતાં યાદ આવયું કે દરરોજનરી જમે કોઈ ઘોષણા અંગ્ેજીમાં કે સપૅનનશ 
સુદામાં કરવામાં આવરી ન િતરી. આરક્ષણ માટનેાં ફરનજયાત વસ્ત-સતરો પિેરરીને બિાર 
નરીકળરી જવું જોઈએ એમ ધારરીને જ અમે (કેટલાંક) તૂતક પર ચડરી ગયાં. અમે પ્થમ 
મંડળરીમાં િોઈ પિેલાં વાિણ પર આવેલાં ને જમરી પરવારેલાં. બરીજી મંડળરી િજી જમતરી 
િતરી, તે આંચકો લાગતાં ભોજન છોડરી ઊભરી થઈ ગઈ. મંડળરી તો તયારે જ િજી વિાણ 
પર આવરી િતરી. એ બધાં તો રમતમગ્ન વિેલને માણરી રહાં િતાં ને જમવાનાં તો બાકરી 
જ િતાં. લગભગ સવા બે વાગયે આ અકસમાત થયો. એનો અથ્વ એ કે વિાણે માંડ દસ-
પંદર નમનનટ પિેલાં લંગર ઊઠાવયું િશે; એટલે કે અમે િજી ‘આથ્વર િાબ્વર’માં, પામર 
સટશેનનરી પાસે જ િતાં.

કૅનબનમાં નલઝ નામનરી અમેહરકન સ્તરી બોલયા-ચાલયા વગર તૂતક પર જવા તૈયાર 
થઈ રિરી િતરી. એ અંદર િતરી, તેથરી િંુ ચાવરી લરીધા વગર બિાર નરીકળરી — થયું કે કોઈ 



દેખાય તો પૂછુ,ં શું થયું ને શું કરવાનું છ?ે કોઈ ખાસ દેખાયું પણ નિીં ને બરીજી એક સ્તરી 
મળરી એણે “વિાણ કશાક સાથે અથડાયું છ”ે એ નસવાય કશું કહું પણ નિીં. તે પછરી 
જલદરી તૈયાર થઈ તૂતક પર જવા માટ ેમેં કૅનબનનું બારણું ખોલવા માંડયું તો ખૂલયું જ 
નિીં. નલઝ તો જતરી રિરી િતરી. િવે શું કરવું? કૅનબનો સાફ કરનારા ચાકરો જયાં ઝાડ-ુ
પોતાં, ચાવરીઓ, વધારાનરી ચાદરો વગેરે સામાન રાખતા િતા તેનું બાજુવાળું બારણું પણ 
બંધ િતું. એ ચાકરો પણ સિરીસલામત રિેવા માટ ેતૂતક પર પિોંચરી ગયા િતા. ચાવરી 
માટ ેનલઝને કે હક્રનસટનને શોધવા જાઉં કે એમ ને એમ — લાઈફ જકૅૅટ પણ પિેયા્વ વગર 
ઉપર ચાલરી જાઉં? સદભાગયે, એટલામાં, કૅનબનમાંનરી ચોથરી સ્તરી આવરી ચડરી. એ નિાવા 
ગઈ િતરી. એણે કોટડરીનું બારણું ખોલયું, અંદર જઈ અમે બંને ઉતાવળે તૈયાર થવા લાગયાં.

(જ ેરરીતે આપણરી સભાન અને અભાન ચેતના કામ કરે છ ેતે અદભુત છ.ે) શું થયું 
છ,ે કયાં જવાનું છ,ે શું લેવાનું છ ેવગેરે કશાનરી ખબર ન િતરી. પણ જ ેએકાદ વસતુ લરીધરી 
ને બરીજુ ંજ ેબધું ભૂલાયું એનરી પાછળનો સભાન કે અભાન તક્વ સમજવો અને સમજાવવો 
અશકય લાગે છ.ે મને જ ેસૂઝયું તે પ્માણે, શટ્વ-પેનટ પર ભૂરા પલાનસટકના કોટ-પેનટ 
ચડાવયાં, િંુ નયૂયૉક્વથરી સાથે લઈ ગઈ િતરી તે લગભગ નપંડરી સુધરીનાં કાળાં બૂટ પિેયાું, 
વિાણ પરથરી નરીચે ઊતરરીએ એટલે સવાભાનવક રરીતે જ લઈ લેવાતરી કૅમેરાબૅગ ઉપાડરી, 
પેલા નસક્કા મરાવવા બિાર રાખેલો પાસપોટ્વ િજી િશે માનરીને એક પાકરીટ લરીધું અને 
વિાણ પર સમારકામ થાય ને બે-ત્રણ કલાક બેસરી રિેવું પડ ેતો સવારનરી પામ સટશેનનરી 
મુલાકાત નવષે લખાય — સમય બગાડવાને બદલે — એમ નવચારરી મારરી નોંધપોથરી 
કબાટ પરથરી લઈ લરીધરી. (આ એક વસતુ લેવાનો જ ેતક્વ સફૂયયો તેમાં જ મારરી પ્ાથ્વનાઓનું 
સાફલય િતું, તે િંુ ફરરી ફરરી કિરીશ. કોઈ દેવે જ એ પ્ેરણા મને કરરી િતરી.)

બસ, આ નસવાયનરી કોઈ વસતુ લેવાનું મને સૂઝયું નિીં. (ભુલાયેલરી-છોડાયેલરી 
વસતુઓનરી નચંતા ને બળાપો પછરી હદવસો અને મહિનાઓ સુધરી મનને પરીડતાં રહાં. 
આ પરીડા કયારેય નનમૂ્વળ થશે કે નિીં?) િંુ તૂતક પર પિોંચરી તયારે તયાં ભરીડ થઈ 
ગઈ િતરી. મોટા ભાગનાં પ્વાસરીઓ ઉતાવળે તયાં પિોંચરી ગયાં િતાં અને અચાનક 
ઘણા બધા ખલાસરીઓ દેખાતા િતા. આટલા બધા હદવસે એ બધા વિાણના અંદરના 
ને નરીચેના ભાગોમાં પોતાનું કામ કયા્વ કરતા િશે, તેથરી દેખાયા નિોતા. કયારેક ઘણા 
બધાને ખલાસરીઓ માટનેા બેઠક-મનોરંજખંડમાં ઘોંઘાટ કયા્વ વગર બેઠલેા જોયેલા, પણ 
આટલરી બધરી સંખયામાં િશે તે ખયાલ નિોતો કયયો. િવે એ બધા આકનસમક સંજોગોનરી 
હક્રયા-પ્હક્રયા કરવામાં વયસત િતા, જમેાં પ્વાસરીઓ એમને કયારેક નડતા િતા, કયારેક 
િડસેલતા િતા. છવેટ ેપ્વાસરીઓને તેનાથરી ઉપરના નાના તૂતક પર મોકલવામાં આવયા 
જથેરી કોઈ વચચે ના પડ.ે



તયાં સુધરી તો અમને કલપના પણ ન િતરી કે વિાણ છોડરીને ઊતરવું પડશે. ઊતરરીશું 
એ જયારે સપટિ થયું તયારે પણ કેટલા સમય માટ ેજઈશું એનરી જાણ ન િતરી. અમને િતું 
કે સમારકામ થઈ જશે એટલે બે-ત્રણ કલાકમાં પાછાં આવરીશું. અમને ઉતારે છ ેએ માટ ે
કે જથેરી વિાણ િલકંુ થાય ને તો સમારકામ વધારે સિેલાઈથરી થઈ શકે. એક કોહરયન-
અમેહરકન પ્વાસરીએ તો કહું પણ ખરં કે “ખોટા ઉતારે છ ેબધાંને, ખોટુ ંવધારે પડતું કરરી 
રહા છ ેવિાણવાળાઓ.” પણ ખરેખર તો, કદાચ અમે અમારાં નસરીબ પર વધારે પડતો 
નવશ્વાસ મૂકરી રહાં િતાં — આટલા હદવસથરી મૂકતાં આવયાં િતાં તેમ. અમારાં નસરીબ 
પર અને એ લોકોના વિાણવટા પર.

અમે બધાં લગભગ ખાલરી િાથે િતાં, જયારે ખલાસરીઓ પોતપોતાના થેલાઓ 
સાથે લઈને જળગભ્વ કોટડરીઓમાંથરી ઉપર ભાગરી આવયા િતા. વિાણના અનધકારરીઓ 
પોતપોતાનરી સૂટકેસો પાછળ ભૂલયા ન િતા. પછરીથરી એમનરી પતનરીઓ સરસ ઊંચરી 
એડરીઓમાં તૂતક પર ઊતરરી આવતરી દેખાઈ. અમે બધાં પિેરેલે કપડ ે િતાં. મોટા 
ભાગનાંએ પેલાં જાડાં, મોટાં બૂટ પિેરરી રાખેલાં. અમને તો એમ જ િતું કે બે-ત્રણ 
કલાકમાં પાછાં વિાણ પર આવવાનાં જ છરીએ. અમે બધાંએ કાંઈ ને કાંઈ ઊપાડરી લરીધેલું 
— કોઈએ પાસપોટ્વ લરીધેલો, તો કોઈએ હફલમો યાદ રાખેલરી. પણ કોઈ પાસે જનેરી જરૂર 
પડતરી રિે તે બધું જ ન િતું. સત્તાવાર કાગળો, પૈસા, ક્રહેડટ કાડ્વ, દવા; અરે, પોતાનાં 
ચશમાં પણ કોઈએ નિોતાં લરીધાં. ઉતાવળમાં બધરી વસતુઓ યાદ પણ આવરી નિોતરી અને 
પાછાં આવરીશું એ ખયાલ તો િતો જ.

(અને મેં? મેં તો શું શું નિોતું મૂકયું પાછળ! પાસપોટ્વ, ‘ગ્રીન કાડ્વ’, ટટ્રાવેલસ ચેકસ, 
રોકડા ડૉલર, કેટલરી ઉતસુકતાથરી પાડલેરી, કેટલરી ઇનપસત પેલરી બધરી હફલમ; બે કૅમેરા, 
ચાંદરીનરી સરસ કરી-ચેઈન સાથે ઘરનરી ચાવરીઓ, મારરી નમત્રના બુએનોસ આઈરેસના ઘરનરી 
ચાવરીઓ, ટથૂબ્શ અને ચાંદરીનરી ઊલ — ફરરીથરી, ગયા વષદે મેનકસકોમાં એક રિરી ગઈ 
િતરી; ઉપરાંત, સરસ, ભરેલાં ભારતરીય વસ્ત, ચાંદરીનાં ઘરેણાં — વિાણ પર ને પછરી મારરી 
નમત્ર સાથે બાર-બાર હદવસ રિેવાનરી િોઈ ઝાંઝર, કંઠરી, બુટ્ટરી, વીંટરીઓ, કડુ ંવગેરે ઘેરથરી 
લઈ લરીધેલાં અને કયારેય નિીં ને આ વખતે વાળ સૂકવવાનું ‘ડટ્રાયર’ પણ લરીધેલું— એ 
વિાણમાં તો ચાલયું યે નિોતું, ધરીરે ધરીરે બરીજી ઘણરી નાનરી-મોટરી ચરીજો યાદ આવતરી રિરી 
અને જીવ વધારે ને વધારે બળતો રહો.)

પણ તૂતક પર ઊભાં ઊભાં એ વખતે અમે બધાં શાંત િતાં. કેટલાંક ટવે પ્માણે 



નવનોદ પણ કરતાં િતાં. જોકે નચંતા બધાંનાં મન પર િશે જરૂર. ચાલકકક્ષના માઈક્રોફોન 
પરથરી સૂચનાઓ આવતરી સંભળાતરી િતરી, પણ સમજાતરી નિોતરી. એક તો, ઝડપરી 
સપૅનનશમાં િતરી અને બોલનાર ગભરાયેલો િોય તેમ તેનો અવાજ ધ્ૂજતો િતો. અમને 
જાણ નિોતરી કે શું થયું છ ેઅને અકસમાત કેટલો ગંભરીર છ,ે પણ વિાણના ચાલકોને તો 
િશે જ ને. નવગતો તો એટલરી બધરી િતરી — તયારે પણ િતરી. એમાંનરી કેટલરીક નોંધરી િતરી 
મનમાં, કેટલરીક તરફ ધયાન નિોતું ગયું. ઘણરી બધરી પછરીના હદવસો-મહિનાઓમાં મળતરી 
રિરી િતરી, ઘણરી બધરી ગૂંચવાયેલરી જ રિરી િતરી.

પિેલે હદવસે વિાણમાં અમને સંકટ સમયને લગતરી કેટલરીક માહિતરી આપવામાં 
આવરી િતરી. એ મુજબ, દરેક પ્વાસરીએ અને ખલાસરીએ પોતાનરી રક્ષાનાવનો ક્રમાંક અને 
એનરી જગયા યાદ રાખરી લેવાનરી િતરી. આ નશક્ષણનો ઉપયોગ કરવાનરી ઘડરી કમભાગયે 
આવરી પિોંચરી િતરી. કોઈને ખાસ એ ક્રમાંક ને જગયા યાદ પણ ન િતાં. પેલરી આજ દેનટરીન 
માગ્વદનશ્વકાઓના િાથમાં પ્વાસરીઓનરી યાદરી િતરી, જમેાં રક્ષાનાવના ક્રમાંક પણ દરેક 
નામ સાથે લખયા િતા. આ પૂછાપૂછનરી, ભાગાભાગનરી, ઘાંટાઘાંટનરી ઘડરી િતરી. કઈ નાવમાં 
છરીએ? એ નાવ કયાં છ?ે એ ક્રમાંક બોલાયો ખરો? કયાં જઈએ? આ બાજુ જઈએ? 
પેલરી બાજુ જઈએ? જઈએ કે ના જઈએ? અને અલબત્ત, આ બધું સપૅનનશ ઇંનગલશ, 
ઇટાનલયન, ફ્ેનચ અને હફનનશમાં થઈ રહું િતું. હફનલૅનડનરી માગ્વદનશ્વકાનો અવાજ એનરી 
મંડળરીના ઘણા લોકો સુધરી પિોંચતો નિોતો. અમે બધાં ગજબનાં શાંત રહાં િતાં. ના 
વાંધા, ના દલરીલો, ના કચકચ, ના રડારોળ.

રક્ષાનાવના બે ક્રમાંક બોલાયા ને બે મંડળરીઓ એમાં જવા માટ ેમુખય તૂતક પર 
ગઈ. અમે બધાં િજી ઉપરના તૂતક પર જ િતાં. પછરી બરીજી એક નાનરી સરીડરી ચડતાં જ 
પેલાં સુંદર, નવાં િેનલકૉપટરવાળો ઓરડો આવે. એમને ઉડાડવામાં કેમ નિોતાં આવતાં 
કે પેલરી બે મોટરબોટોને નરીચે ઊતારવામાં કેમ નિોતરી આવતરી — તે પ્શને પણ તયારે 
ભાગયે જ કોઈને થયા િતા. પહરસરનરી સુંદરતા જોવાનો ખયાલ પણ કોને આવયો િતો?

બધો નનણ્વય ચાલકકક્ષમાંથરી કોઈ કરરી રહું િતું. અકસમાત કયયો િતો પણ એમણે 
જ ને. માઈક્રોફોન પરથરી આવતાં સૂચનો સપૅનનશમાં સાંભળરીને માગ્વદનશ્વકાઓ બરીજી 
ભાષાઓમાં જણાવતરી િતરી. જોકે એ સૂચનો અમારે માટ ેિતાં તે કરતાં એમને માટ ે
વધારે િતાં. બે મંડળરીઓને મોકલયા પછરી ‘નબ્જ’ પરથરી એ નનણ્વય આવયો કે રક્ષાનાવના 
ક્રમાંક પડતા મૂકવા અને સ્તરીઓને પિેલાં જવા દેવરી. આનો અથ્વ એ એક પનત-પતનરીઓ 
છૂટાં પડવાનાં િતાં. મારરી નજીકમાં ઊભેલરી એક અમેહરકન સ્તરી ધરીમા સાદે બોલરી કે એને 



છૂટાં પડવું નિોતું. પણ ના તો એ બરીજા કોઈએ સાંભળ્ું કે ના તો એ જોરથરી ફરરી બોલરી.

કેસરરી, તંબુ જવેા આકારનરી રબરનરી રક્ષાનાવો નવરી, મોંઘરી, તદ્દન અદ્યતન િતરી. 
પાણરીમાં નાખતાં અથડાવાથરી આપોઆપ એ ખુલરી અને ફૂલરી જતરી િતરી. એમાંનરી એક 
એકમાં અમારે બધાંને વારાફરતરી જવાનું િતું. મુખય તૂતક પર જઈને અમારે માટ ે‘હડનનગ’ 
ગોઠવાય તયાં સુધરી થોડરી વાર અમે ઊભાં રહાં. પેલાં હફનનશ વૃદાને મારરી આગળ જવા 
દરીધાં. હફનનશ માગ્વદનશ્વકા એમને મદદ કરતરી િતરી. લાકડરી લઈને એ ચાલતાં િતાં. 
પગનથયાં ઊતરતાં એમને તકલરીફ પડતરી િતરી અને ‘હડનનગ’માં જતાં તો ખૂબ વાર થઈ 
— બે ખલાસરીઓ મદદ કરતા િતા છતાં.

પછરી મારો વારો આવયો. તયારે મેં જોયું કે પતરાનાં સાંકડાં પગનથયાંને પેલો દોરડાનો 
કઠરેો પણ નિોતો, એટલે કે આધાર માટ ેકશું જ ન િતું. જરા પણ લપસરીએ કે ચૂકરીએ 
તો પાણરીમાં પડરીએ. પાણરી શાંત િતું, પણ ઠડંુ ંઅને ઊંડુ ંઅને બેિદ તો િતું જ ને. 
ચારેકોર પથરાયેલાં ઍનટાક્વહટકાનાં પાણરીના અમાપ વયાપ પર પણ નજર તયારે ખસરીને 
ગઈ ન િતરી. તયારે બસ, એકલક્ય િતું ને લક્ય િતું વિાણનરી ઊંચરી ભીંતનરી નજીક નરીચે 
ઊભેલરી િાલમડોલ થતરી ‘હડનનગ’માં જવાનું નાનકડુ ંબાકોરં.

(આસપાસના પવ્વતો િાથ લંબાવરી અમારા સુધરી પિોંચવા મથતા િતા જરૂર. 
હિમનદરીઓ, શરીતસથાયરી િતરી ને જાણે મનમાં ને મનમાં અકળાતરી િતરી. હકનારો જાણે 
અમારરી સુરક્ષા માટ ેમૂક આજીજી કરરી રહો િતો અને અમને નનરાધાર થયેલાં જોઈ 
મધદહરયો પોતાને દોષ દઈ રહો િતો. કુદરત પરનું આ સજીવારોપણ શું શકય િતું? 
વાસતનવક િતું? કે એ કેવળ કનવતવમય શબદનવિાર િતો? જ ેિોય તે નન:શંક તો એ િતું 
કે દુદદૈવનો કોપ અમે ભોગવરી રહાં િતાં. જાણે અવગનતનો કાળસપ્વ અમને ડખંરી ગયો 
િતો. મઝધારે ઝૂલતાં ઝૂલતાં મન ભૂનમનો સપશ્વ ઝંખરી રહું િતું. સૂય્વ સપનશ્વત જળમાં 
નરીચે લોલમલોલ રક્ષાનાવો અમારાં શરરીરોને બચાવરી રિરી િતરી પણ મલાન-મૂઢ હૃદય 
જાણે એ જ જળમાં ડબૂરી રહાં િતાં. ને તો યે િજી બુનદએ અને આશાએ ધૈય્વ ખોયું 
નિોતું.)

છલેું પગનથયું એકદમ ઢાળ પડતું િતું. ઊભાં ઊભાં ઊતરાય તેમ ન િતું. િંુ 
બેસરી ગઈ. એક ખભા પર કૅમેરાબૅગ િતરી — દર વખત કરતાં િલકરી િતરી, કારણ કે બે 
કૅમેરા તો કાઢરી નાખેલા એ સવારે જ, પણ આ નસથનતમાં નડતરરૂપ તો બનતરી જ િતરી. 
જમણા િાથે પગનથયાંનરી ધાર પકડરી િતરી. ડાબો િાથ મદદ કરતાં ખલાસરીના િાથમાં 



િતો. બરાબર ‘હડનનગ’ના બાકોરાનરી અંદર પડવાનું િતું. (સંકટ સમય પરનરી નવડરીયો 
હફલમ જોતાં સંભાષકના ભાવ વગરના અવાજમાં સુરક્ષાનાવનરી અંદર પડાય તેમ કૂદકો 
મારવાનું સૂચન સાંભળરી િસવું આવયું િતું. તે શું કૂદકો મારવાનરી ક્ષણે િાસયજનક 
લાગયું િતું? પછરી રમૂજ સૂઝેલરી કે જો એ ક્ષણે નશક્ષણ ભૂલરી જઈએ ને ઠોઠ નનશાનળયા 
થઈએ તો શું થાય?! તો નશક્ષા તરરીકે જળસમાનધ મળવાનરી? જળ-નનમજ્જન તો ખરં જ.) 
પણ મારાથરી પડાયું નિીં. મારા લાઈફ જકૅૅટનરી અસંખય દોરરીઓમાંનરી એક પગનથયાંના 
ધાતુના ખૂણામાં ખરાઈ ગઈ િતરી. પેલો ખલાસરી મને અંદર ફેંકવા તતપર િતો. (ઘણો 
કાય્વપરાયણ િશે એ. અને જ ેસુરનક્ષતતા માટ ેપિેયુું િતું તે જ ઉપવસ્તથરી મારરી દુદ્વશા 
થવાનરી િતરી કે શું? તયારે એ લાઈફ જકૅૅટ બરાબર ગ્રીક દેવોના જવેું બનયું િતું. એમને 
માટ ેકિેવાય છ ેકે “જ ેબચાવે છ ેતે જ સતાવે છ.ે” આ ઘેરા કેસરરી લાઈફ જકૅૅટથરી મારરી 
નજદંગરીના બચાવને બદલે નાશ થવાનો િતો કે શું?!)

મેં મોટ ેઅવાજ ેકિેવા માંડયું — લગભગ ચરીસો જ કિેવાય કે, “આ ભરાયું છ,ે 
આ ભરાયું છ.ે” એક તો પેલો અંગ્ેજી સમજ ેનિીં ને મને સપૅનનશમાં મારો જીવ બચાવતાં 
આવડ ેનિીં. એ મને ખેંચે રાખે ને મારાથરી છૂટાય નિીં. (ઓ ઍનટાક્વહટકાના દેવો, તમે આ 
અવનવો ગ્ાિ નનિાળરી રહા િતા કે?) આખરે, કયાં તો ભરાયેલું મારં જકૅૅટ એણે જોયું કે 
મારા િાવભાવ પરથરી એ સમજયો. આગળ ખેંચવાને બદલે િવે એણે મને સિેજ પાછરી 
ધકેલરી, જકૅૅટ છૂટુ ંથયું ને પછરી િંુ એક કૂદકા ને એક ધક્કા સાથે એ નાના બાકોરામાંથરી 
‘હડનનગ’ (Dinghy)નરી અંદર ફેંકાઈ. આ સાથે અજવાળું, હદવસ ને હદવસ અદૃશય થયાં.

\

રક્ષાનાવના અંતભા્વગનાં પ્થમ સંવેદન અને સપશ્વ નવનચત્ર િતાં. બે જ નાનાં 
બાકોરાં અને એમાંથરી નિીંવત્ પ્કાશ આવે. પ્થમ ક્ષણે તો સાવ અંધારં લાગે, પછરી વળરી 
અંદરોઅંદર બેઠલેાંનરી છાયા દેખાય. અંદરનો ભાગ કાળો, લરીસો, રબરનો બનેલો િતો. 
પડતાંનરી સાથે બધું ભરીનું લાગયું. નાવ પોતે પછડાઈને ખૂલતરી િશે તયારે થોડુ ંપાણરી અંદર 
જતું રિેતું િશે. બેસતાં જ ઠડંુ ંલાગતું િતું. ભૂરા પલાનસટકનાં કપડાંમાંથરી પણ અમે ભરીનાં 
થવાનાં જ િતાં. ‘હડનનગ’નું નરીચલું પડ પાતળું અને નરમ િશે એમ લાગયું. ચંચળ મોજાંને 
લરીધે, તેમ જ બરીજાં શરરીરો અંદર ફેંકાતાં આ તનળયું સતત િલયા કરતું િતું. એ સાથે 
અંદર ભરાયેલું પાણરી પણ રગડયા કરતું િતું. મારરી બાજુમાં પડલેા, એક ખલાસરીના થેલા 
પર અમેહરકન સ્તરી બેસરી ગઈ. એ જોઈને િંુ પણ બેઠરી. મારે માટ ેજગયા ઓછરી રિરી િતરી. 
કૅમેરાબૅગ ખોળામાં રાખરી, પગ પર વજન આપરીને સંકોચાઈને બેસવું પડયું. થોડરી થોડરી 



વારે લપસતરી રિરી, ફરરી મુશકેલરીથરી પગનું વજન સરખું કરરી થેલાના છડેા પર ગોઠવાતરી 
રિરી. શરરીર અકડાઈ ગયું પણ ભરીના ના થવું પડયું. ઘણાંનાં પાટલૂન પલળરી ગયાં. બેએક 
જણના પગ બરફના આ પાણરીમાં પડયા પડયા બૂટ-મોજાંનરી અંદરથરી પણ પલળરીને સાવ 
થરીજી ગયા.

વિાણ છોડરીને ‘હડનનગ’માં પડયાં એટલે કાંઈ ઊગરરી નિોતાં ગયાં. (ઉદાર પ્હક્રયાનરી 
તો આ શરૂઆત િતરી. આ તો ‘જળપરરીક્ષા’ જ કિેવાય. એનરી લાંબરી કસોટરીમાંથરી પસાર 
થવાનું અને પાર ઊતરવાનું િજી ઘણું બાકરી િતું.) ‘હડનનગ’નરી અંદર અમે ૧૬-૧૭ જણ 
િતાં. એક ફ્ેંચ વૃદ અને એમનરી કાળજી લેતા એમના પૌત્ર-જમાઈ નસવાય બધરી સ્તરીઓ 
િતરી. િવે બધાં થોડાં ગભરાયાં િતાં. કોઈને કશું બોલવાનું કે વાત કરવાનું સૂઝતું ન િતું. 
કેટલરીક સ્તરીઓ એમના પનતઓથરી છૂટરી પડરી િતરી. તૂતક પરનરી પેલરી અમેહરકન સ્તરી મારરી 
બરીજી બાજુ, નરીચે ‘હડનનગ’ના છરીછરા પાણરીમાં બેઠરી િતરી. એ લગભગ રડતરી િતરી. કંઈક 
આસાયેશ માટ ેમારો િાથ પકડરી રાખયો િતો. ધરીમા, રડમસ સવરે એ બોલતરી િતરી : “એ 
કોઈ ‘હડનનગ’માં સુરનક્ષત પિોંચરી ગયા િોય તો સારં... એમના વગર િંુ શું કરરીશ?... ૩૫ 
વષ્વનું લગ્નજીવન. મને તો કશરી જ ખબર પડતરી નથરી. એ ના િોય તો િંુ સાવ ભાંગરી જ 
પડુ.ં..”

જાણે છલેરી ઘડરીનું નનવેદન િતું એ. પણ થોડરી વારે એ પણ શાંત થઈ ગઈ.

અને સાડા સાતમો ખંડ

J



ચુરંબકીય ઉત્તર ધ્ુવ

૧૯૯૨ના એનપ્લનરી શરૂઆતમાં એક બપોરે મારા બારણે ટપાલનો એક માણસ 
સાંકડો, લગભગ ચાર ફરીટ લાંબો પૂંઠાનો એક બૉકસ પિોંચાડરી ગયો. આ શું િતું ને કોણે 
મોકલયું એનો મને કશો ખયાલ નિોતો. ટપાલરીના કાગળમાં મારા નામ પાસે સિરી કરરી 
આપરી એટલે એ તો ગયો, પછરી બૉકસ પરનું લેબલ જોતાં તરત ખયાલ આવયો કે એમાં 
ફૂલ િતાં.

િવે બૉકસને ખોલવાનરી રાિ જોવાય તેમ નિોતરી. જલદરી જલદરી જવેું બૉકસનરી 
સાંકડરી બાજુ પરનું ઢાંકણું ખોલયું કે દેખાયું અંદર કયાં ફૂલ િતાં તે. આ ભેટનો મને સિેજ 
પણ સંકેત નિોતો. એકદમ અનપેનક્ષત િતરી આ ભેટ ને એણે મને આનંદથરી રોમાંનચત 
કરરી દરીધરી. જાણે િંુ કોઈ ખાસ વયનકત; અરે, કોઈ રાજકનયા ના િોઉં એવો ભાવ આ 
ભેટ મેળવતાં મને થયો. ખરેખર તો, ભરીનાશ જતરી ના રિે તે રરીતે સાચવરીને ગોઠવેલાં 
નાનકડાં, લંબગોળ લાલ આ મુખ જોતાં િંુ ભાવનવભોર થઈ ગઈ. એ બધરી તાજી કાપેલરી, 
અશુષક ગુલાબનરી કળરીઓ િતરી ને બૉકસ ખોલતાંનરી સાથે જ મેં જોયું કે એક સાથે પચાસ 
કળરીઓનો ઉપિાર મને મળ્ો િતો. મારે એમને ગણવા બેસવાનરી જરૂર નિોતરી. એક કે 
બે ડઝનથરી ઘણરી વધારે કળરીઓ લાગરી િતરી, તેથરી પછરી તો પચાસ જ િોયને. આ ફૂલો 
કાપરીને તરત છકે સાન ફ્ાનનસસકોથરી નયૂયૉક્વ મારા સુધરી પિોંચાડવામાં આવયાં િતાં. આ 
મોંઘરી અને ઘણરી જ મૃદુ, ભેટનરી સાથે એક કાડ્વ િતું. એમાં લખેલું િતું, “આનંદથરી ફરજ ે
અને સુખરૂપ પાછરી આવરી જજ.ે” એમાં સિરી મારા વરના નામનરી િતરી. અલબત્ત, બરીજુ ં
કોણ િોય આવું ઉદાર ને મારરી આટલરી નચંતા કરનાર?

આવા પ્ેમાળ અનુગ્િથરી કોણ અનભભૂત ના થઈ જાય? અંગ્ેજીમાં ગુલાબનરી 
અનદ્તરીયતા માટ ેકિેવાય છ,ે “ગુલાબ એટલે ગુલાબ એટલે ગુલાબ.” એકાદ િોય તો 
આ ઉનકત વાપરરીએ, પણ એવાં પચાસ િોય તયારે શું કિેવું? — એમ મેં ઑહફસે ફોન 
કરરીને જીવનનમત્રને પૂછલેું.

પણ આટલાં ફૂલોનરી ભેટ િોય તયારે તો એ ઉદ્યાન જ કિેવાય. અને કદાચ એને 
નચરપ્ફુનલત સમૃનત કિરી શકાય. મેં એનો આભાર માનયો અને જીવનમાંના બધા શુભ 
અંશો માટ ેભગવાનનો આભાર માનયો.



મને ખબર િતરી કે થોડા જ હદવસો પછરી િંુ જ ેસફર પર જવાનરી િતરી તેને માટ ે
મને આશરીવા્વદ અને શુભેચછાઓનરી ઘણરી જરૂર િતરી. ઘણા પૂવ્વનવચારથરી, મારા જવાનાં 
લગભગ બે અઠવાહડયાં પિેલાં આ સુંદર ઉપિાર મને મોકલવામાં આવયો િતો કે તેથરી 
ધરીરે ધરીરે ખૂલતરી જતરી કળરીઓનું દૃશયમાન સૌંદય્વ િંુ માણરી શકંુ. આ સફર મારે માટ ેખૂબ 
અગતયનરી િતરી અને આ રનકતમ, મખમલરી શોભાનરી ભેટને મેં આ સફર માટનેાં શુકન 
જવેરી માનરી. ખાસ તો, આ સફર ઘણરી ખતરનાક નરીવડરી શકે તેમ િતરી તેથરી.

જ ેપ્યાણ કરવા િંુ ઉદ્યત િતરી તે ચુંબકરીય ઉત્તર ધ્ુવ પ્નત િતું.

જીવ જાય તેવા અકસમાતોનરી કલપના કરરી કરરીને જીવનનમત્રનરી મને જવા દેવાનરી જરા 
પણ ઇચછા નિોતરી. દનક્ષણ ધ્ુવના પ્દેશ ઍનટાક્વહટકાના સમુરિમાં મને નડલેા અકસમાત 
પછરી એનરી મારે માટનેરી નચંતા વધરી ગઈ િતરી. તે વખતે િંુ જ ેઆજ દેનનટન સટરીમરમાં િતરી 
તે ખડકો સાથે અથડાઈને ભાંગરી પડરી ને અંતે ડબૂરી પણ ગઈ. આ અસાધારણ સાિસકથા 
મેં ‘ધવલ આલોક, ધવલ અંધાર’ નામના પુસતકમાં લખરી છ.ે અતયારે તો એવરી જ 
અસાધારણ, ઉત્તર ધ્ુવના પ્દેશનરી કથા મારા મનનો કબજો લઈ બેઠરી છ.ે

૧૯૮૯માં િંુ ઍનટાક્વહટકા ગઈ તયારે તે મારે માટ ેદુનનયાનો સાતમો અને છલેો 
ખંડ િતો — પ્વાસરી તરરીકે. બરીજા છએ છ ખંડોમાં િંુ તે પિેલાં જઈ આવેલરી. મને એમ 
કે દુનનયાનાં બધા મુખય નવભાગો મેં જોઈ લરીધા છ.ે પણ તે પછરી િંુ ઉત્તર ધ્ુવના પ્દેશને 
વધારાનો અડધો ખંડ િોય તે રરીતે જોવા માંડરી. મારા મનમાં, કશરી આદશ્વવાદરી રરીતે િંુ 
એને “સાડા સાતમો ખંડ” કિરીને સંબોધવા માંડરી. આ પ્દેશ દુનનયાનો છલેામાં છલેો 
મુખય નવભાગ િોય તે રરીતે મારા મનમાં આલેખાતો ગયો. આ નવચારનું નાનું બરીજ પછરી 
તો એક પ્બળ સવપન બનરી ગયું. આ એક મુખય નવભાગમાં જવાનું મારે િજી બાકરી િતું. 
હૃદયના ઊંડાણમાંથરી િંુ એમ માનતરી િતરી કે એક વાર આ ધ્ુવરીય પ્દેશમાં પિોંચરીશ 
પછરી જાણે નવશ્વનો ગોળાકાર મારા આનલંગનમાં આવરી જશે. િંુ ખરેખર એમ માનતરી 
િતરી કે આ પછરી પ્વાસરી તરરીકે િંુ સંપૂણ્વ થઈશ. આવું કંઈક નનરાકાર પણ નનભદેળ 
સંવેદન મારા મનમાં દૃઢ થયું િતું.

તેથરી િંુ મારા વરનરી અનનચછા સામે નમતું મૂકવાનરી ન િતરી. આ વખતે નિીં. પણ 
મેં એને વચન આપયું કે આ પછરી કોઈ જોખમરી મુસાફરરી કરવાનરી ગાંઠ િંુ નિીં વાળું. િંુ 



જાણું છુ ંકે આવરી પ્નતજ્ા લઈને િંુ સાિસમય ભનવષયના અવસરોને અને પડકારોને જતા 
કરરી રિરી છુ,ં પણ સાથે જ એ પણ જાણું છુ ંકે આ વચનમાંથરી કાંઈ બધા જ ઉત્તેજક, 
ઉદ્દરીપક, એક પ્વાસરીથરી કરાતા ભૂનમગત િુમલા બાદ નથરી રિરી જતા!

િંુ છલેાં બે વષ્વથરી ઉત્તર પ્નતના આ પ્યાણ નવષે યોજનાઓ અને નવચારો કરરી 
રિરી િતરી. િંુ તે દરમયાન જઈ શકરી િોત. પણ આદ્ય સાિસરીઓ માટ ેિંુ કલપનારંનજત 
વરીરપૂજાનો ભાવ ધરાવું છુ ંને તેથરી મારરી આ મિત્વપૂણ્વ સફર િંુ હક્રસટોફર કોલમબસનરી 
યાદમાં સંયોગયુકત કરવા માગતરી િતરી. ૧૯૯૨માં કોલમબસને અમેહરકા સુધરી પિોંચયે 
૫૦૦ વષ્વ થવાનાં િતાં. આમ તો ઑકટોબરમાં એનરી વષ્વગાંઠ આવવાનરી પણ એ સમયે 
આટલા ઉત્તરે જવાય નિીં; ને વળરી, આખું’૯૨નું વષ્વ કોલમબસના નામ પર જાિેર રરીતે 
નયોછાવર તો કરેલું િતું જ. મારે માટ ેતો આ બે બનાવો — ભલેને સદરીઓ દૂર — કોઈ 
અલૌહકક રરીતે સંયુકત થવાના જ િતા. કોલમબસ જવેા સાિસના મિાપ્ણેતાના નામ 
પર મારે પોતાને માટ ેકંઈક નવનશટિ કરવાનરી મને તરીવ્ર ઇચછા િતરી, આવો િતો પ્વાસરી 
તરરીકેનો આદશ્વવાદ મારામાં!

સપંહદત લાલ ગુલાબોનો શુભેચછા ઉપિાર મળ્ાનાં બે અઠવાહડયાં પછરી ઉત્તર પ્નત 
પ્યાણ માટ ેિંુ તૈયાર િતરી. લખવા માટ ેજ ેડાયરરી િંુ સાથે લઈ જતરી િતરી તેના આરંભે 
મેં આ વાકયો લખયાં : “મેં પાંચ ગુલાબ ધ્ુવ પર લઈ જવાનું નક્કરી કયુું છ.ે પાંખડરીઓ 
તો અતયારથરી જ ખરરી રિરી છ ેપણ આ નાના ગુચછનરી સુરક્ષા માટ ેમેં ઉપર પારદશ્વક 
પલાનસટક ઢરીલું વીંટયું છ.ે થોડુ ંપાણરી ભરેલરી પલાનસટકનરી નાનરી ટયૂબોમાં એક એક ડાળરી 
જુદરી મૂકરી છ.ે પાંદડાં િજી લરીલા છ.ે ચાિો તો આને લાગણરીવેડા કિરી શકો છો, પણ 
મારે જીવન-નમત્રના માનમાં આ પાંચ ગુલાબ ધ્ુવ સુધરી પિોંચાડવાં છ.ે આ ગુલાબો મને 
સફરનરી સફળતાનરી શુભેચછા તરરીકે અપાયેલાં. એ સનેિના સમરણમાં અને બધું સારં 
નરીવડ ેએવરી મારરી પોતાનરી પ્ાથ્વના તરરીકે એ ભેટમાંનાં કેટલાંક ફૂલ તો મારરી આ યાત્રામાં 
મારે સાથે રાખવાં જ છ.ે”

કોઈ પણ રરીતે આ પ્યાણ િંુ કરવાનરી જ િતરી — સવજનને એમાં જીદ લાગરી 
િશે, પણ મારે માટ ેઆ અતયંત અથ્વઘન મિાયાત્રા િતરી. મને એમ જ લાગયા કરે છ ે
કે આ યાત્રા પૂરરી કયા્વ પછરી, મુસાફર તરરીકે િંુ સંપૂણ્વ થઈશ; કે મારરી અંદર કશું નભન્ન 
પ્વેશયું િશે — ભલે કોઈનરી આંખો એ જોઈ ના શકે. જાણે નનયત નનધા્વરનરી ઉતકટતા મને 
માનસના કોઈ બરીજા સતર પર લઈ જવાનરી િતરી. મારરી યાત્રાનું આ પુણય મને મળવાનું 
િતું. તેથરી જ મેં મારરી નચંતાઓ પર લગામ રાખરી િતરી ને મનમાં ઉતસાિને ઊભરાવા 



દરીધો િતો. આ સાિસના રોમાંચકારરી સપંદનો પર ધયાન આપયા કયુું િતું ને એ બધામાં 
સૌથરી વધારે રોમાંચકર િતું આ કલપન કે િંુ સમુરિનરી સપાટરી પર િોઈશ, રિરીશ, ચાલરીશ, 
સૂઈશ.

આમ તો નયૂયૉક્વ છોડયું તયારથરી જ સફર શરૂ થઈ ગઈ િતરી, પણ તોયે મૉનનટટ્રયલ 
પછરી પણ િજી ઘણે દૂર જવાનું િતું. “એન.ડબલયુ.ટરી.” તરફ જતું નવમાન ઊપડયું ને 
થોડરી જ નમનનટોમાં જમરીન વાદળોથરી ઢકંાઈ ગઈ. નવમાન અડધાથરી પણ વધારે ખાલરી 
િતું. ‘ઇનુઇટ’ કિેવાતરી તળજાનતનરી કેટલરીક સ્તરીઓ ઉત્તર તરફ જતરી િતરી અને થોડાં 
બરીજાં મુસાફરો િતાં. મેં બધાં તરફ સિેજ નજર કરરી ને નવચાયુું કે આમાંનું કોઈ મારરી 
સાથે આ અનભયાત્રામાં આવવાનું િશે?

પહરચાહરકાએ મૉનનટટ્રયલના નવમાનમથકે ઠડંરીનરી આડશે ફરના કૉલરવાળો કોટ 
પિેયયો િતો પણ િવે ઊડતા નવમાનમાં કાય્વ પહરવેશમાં એ કાય્વદક્ષ લાગતરી િતરી. સવારનો 
ગરમ નાસતો આવયો. જાણે બરીજુ ંકોઈ પણ સામાનય ઉદ્દયન જોઈ લો. િંુ કયાંનરી કયાં ને 
કેટલે દૂર જતરી િતરી. આ પ્યાણ જ એટલું અસાધારણ િતું કે દુનયવરી નવગતોથરી નવાઈ 
લાગતરી િતરી. કેટલા બધા મહિનાઓ પિેલાં હટહકટ ખરરીદેલરી, અનભયાત્રાના પૈસા આપરી 
દરીધેલા — તે પણ કેટલા બધા ને પછરી સાવ અજાણરી, દુનનયાનરી કોઈ બિારનરી જગયાએ 
િંુ એકલરી એકલરી જઈ રિરી િતરી. બાળકનરી આંખોમાં િોય તેવરી નવાઈથરી િંુ બધું જોતરી 
િતરી, જાણે કોઈ અવનવરી જગયાએ જઈ રિરી િતરી, પણ ચાલક અને પહરચાહરકાઓને 
માટ ેઆ નોકરરી િતરી ને સથાનને અંગેનું નવસમય એમનામાં અતયાર સુધરી રહું નથરી.

થોડરી વારમાં લૌહકક જીવનનાં નચહ્ો અદૃશય થઈ ગયાં અને પછરી નરીચે બરફના 
નલસોટાવાળરી જમરીન દેખાઈ. કાળા, રક્ષ પાષાણો પર થરીજલેા બરફના અંશો િતા. 
નક્ષનતજ પૃથવરીનો ગોળાકાર દશા્વવતરી િતરી. સુગભરીર દૃશય િતું. નવમાનચાલકે જાિેરાત 
કરરી કે એ દૃશયનરી જગયાએ માઈનસ ૨૬ સેનલસયસ િવામાન િતું. નવચારથરી જ ઠડંરી 
લાગે તેમ િતું; છતાં, સપટિ રરીતે જ, આવા નનમનતમ અંશાંકને માટ ેએટલરી નચંતા નિોતરી 
કરરી કે જવાનું જ માંડરી વાળું. ઠડંુ,ં થરીજતું કે થરીજલેું — જવેું િવામાન િોય તેવું, િંુ નનમન 
માત્રાઓના પ્દેશમાં નનનશ્ચતપણે જઈ રિરી િતરી અને તે જ હદશામાં મારે આગળ ને 
આગળ જવાનું િતું.

એક ટૂકંા ઝોકા પછરી આંખો ખૂલરી તો નરીચે પૂવ્વ આક્વહટકના બરફનો ચમકતો 
એકરંગરી પ્સતાર િતો. એના અંત વગરના હિમક્ષેત્ર પર સૂય્વનો પ્ભાવ ફેલાઈ રહો િતો 



અને એ ધૂંધળરી ચમકમાં નક્ષનતજનરી રેખા ડબૂરી ગઈ િતરી. સાચે જ એ એક અનંતતાનું દૃશય 
િતું. નવમાનના અવકાશમાંથરી જોતાં એમ જ લાગતું િતું કે અિીંથરી આગળ જાણે પૃથવરીનરી 
કોઈ હદશા જ નિોતરી, કોઈ આકાર જ નિોતો. સવ્વત્ર ફેલાયેલા બરફના સાતતયને કારણે 
જ પૃથવરીનરી િયાતરીનરી કશરી નોંધ મળતરી િતરી.

િંુ એને બરફ કિંુ છુ,ં કારણ કે અવકાશમાંથરી એ પોચો ને િલકો લાગતો િતો. 
કોઈ બાળક પર ઓઢાડવાનરી ચાદર િતરી એ? મોટ ેભાગે એ સપાટ દેખાતો િતો. જયાં 
પાણરી િશે તયાં સપાટરી થરીજી ગઈ િતરી ને એમાં પણ જયાં થોડુ ંપરીગળ્ું િતું કે તડો પડરી 
િતરી એનરી નરીચેથરી આક્વહટક ખાડરીઓના હિમશરીત જળનરી નરીલ ઝાંય જોઈ શકાતરી િતરી. 
“હિમનદરીના છડેા” અને “તૂટતા કાંઠા” િંુ આ દૃશયાવનલમાંથરી શોધતરી રિરી. આ શબદ 
પ્યોગો િંુ રૉબટ્વ નપઅરરી (Peary)ના ઉત્તર ધ્ુવના અનભયાનના વણ્વનમાંથરી શરીખરી િતરી.

ઍડનમરલ નપઅરરીએ અમેહરકાના ઉત્તર-પૂવ્વ કાંઠથેરી નરીકળરીને ૧૯મરી સદરીમાં 
આ અનવસમરણરીય ઇનામ મેળવવાના પ્યતનો આદરેલા. ત્રણ અનભયાનો નનષફળ ગયાં 
પણ તે દરમયાન નપઅરરી ઉત્તરોચચ આક્વહટકના માયાવરી વયનકતતવના ઊંડા જાણકાર 
બનયા. એમણે ચોથરી વાર પ્યતન કયયો તયારે એ સફળ થયા અને ૧૯૦૯માં એ આખરી 
દુનનયામાંનરી, ઉત્તર ધ્ુવ પર પિોંચનારરી, સૌથરી પ્થમ વયનકત બનયા. આ એમનું સવપન 
િતું ને કેટલરીયે મુશકેલરીઓ અને મહિનાઓનરી દહરયાઈ ને બરફ પરનરી કહઠન મુસાફરરીઓ 
પછરી એ નસદ થયું. નપઅરરી જવેા સાિસવરીર અને એક ભારતરીય પહરણરીતાનરી વચચે કશરી 
સરખામણરી થઈ જ ના શકે, છતાં િંુ જાણે એમને પગલે પગલે જતરી િતરી અને એમના 
સાિસોના નવચારથરી અનભભૂત થતરી િતરી. આવા સાિસરીઓ આદરને પાત્ર છ ેને એમના 
જવેાઓથરી જ સદા અમર સાિસોનો ઇનતિાસ રચાય છ.ે

િજારો માઈલ નરીચે નવમાનનરી બારરીમાંથરી િજી બધું બફગીલું જ િતું — કુદરતનરી 
જાદુઈ લાકડરીએ બધરી જમરીન અને પાણરીને એકાકાર અને અનવભાજય કરરી મૂકયાં િતાં. 
કયારેક કયારેક, મોટા ભાગે બરફથરી ઢકંાયેલા પાષાણોનરી આસાપસ થરીજી ગયેલાં વમળ 
જોવા મળતા િતાં. નક્કરી પાણરીનરી વચમાં રિેલા આ નાના પાષાણદ્રીપ િતા. આ અચલ 
નશલાઓનરી આસપાસ ઊઠતાં-અફળાતાં નાનાં મોજાં પોતાનાં વતુ્વળપથમાં જ થરીજી ગયાં 
િતાં.

ઉત્તરોચચ આક્વહટકનાં પિેલવિેલાં દશ્વન થતાં મને પ્શ્ થયો, “આવા ચરમ 
દૃશયનચત્રને વણ્વવવા માટ ેમારા શબદભંડોળમાંથરી મને શું શબદો મળરી શકવાના છ?ે” 



કદાચ “નવસમયાકુલ” ને “હદગભ્રાનત” જવેા શબદ વારંવાર વાપરવાનું મન થશે, એમ મેં 
નવચાયુું. પણ આદ્ય-પ્વાસરીઓએ આ હિમમંહડત પ્દેશના નવષમ સૌંદય્વ નવષે કનવતવમય 
રરીતે લખયું છ.ે હફ્ડતયૉફ નાનસેન નામના સાિસરીનરી રોજનરીશરી પરથરી લખાયેલા “દૂરતમ 
ઉત્તર” નામના પુસતકમાંનરી કેટલરીક લરીટરીઓ અિીં ટાંકંુ છુ.ં એમણે ૧૮૯૩માં ઉત્તર 
ધ્ુવનો પરીછો કરેલો પણ એને પામરી નિોતા શકયા. એમનરી િતાશા તેમજ ઉત્તેજના 
એમના શબદોમાં દેખાઈ આવે છ ે: “...જોકે કયારેક, કદાચ, આપણાં હૃદય િતાશ થઈ 
જાય છ ેતયારે આગળ ન જઈ શકાય તેવરી રરીતે બરફના ટકેરાઓ ને ખડકો જમે તેમ 
પડલેા જોઈએ છરીએ. એવરી પણ ક્ષણો આવે છ ેજયારે થાય છ ેકે પાંખો વગરનો કોઈ જીવ 
આથરી આગળ જઈ શકે તેમ જ નથરી; એકાદ ઊડતા પંખરી તરફ ઉતકંઠાથરી જોતાં રિરીએ 
છરીએ ને થાય છ,ે એનરી પાસેથરી પાંખો ઉછરીનરી લઈ શકાય તો કયાંના કયાં પિોંચરી જવાય. 
પણ પછરી, બધરી મુશકેલરીઓનરી પાર જઈને કશો રસતો નરીકળરી આવે છ ેઅને પાછરી આશા 
બંધાય છ.ે વાદળોનરી દરીવાલ પાછળથરી સૂય્વને જરા વાર ડોકાવા દો ને હિમક્ષેત્રો નનજ 
ધવલતામાં સપંહદત થઈ રિે છ;ે પાણરી ઉપર સૂય્વ હકરણોને રમવા દો અને આ કહઠન 
જીવન સુંદર લાગે છ ેને સંઘષ્વ કરવાને લાયક લાગે છ.ે”

ધ્ુવ તરફનું પ્યાણ શરૂ કરરીએ તેના પિેલાં અમારરી પાસે બેએક હદવસ િતા. 
તે દરમયાન અમારે ઋતુમાનથરી ટવેાવાનું િતું અને આક્વહટક પ્દેશને આવશયક કપડાં 
પિેરતાં ને પિેરરીને િરતાંફરતાં શરીખવાનું િતું. જરા પણ સમય બગાડવાનરી જરૂર ન 
િતરી ને લૉજમાં પિોંચયા પછરી થોડરી વારે બેઝલ મને સપયાલરૂમમાં લઈ ગયા ને જરૂરરી 
કપડાં કાઢરી આપયાં. આમાં બે જોડરી ગરમ કોટ ને પૅનટ, ઘૂંટણ સુધરીનાં બૂટ અને િાથનાં 
જાડાં મોજાં િતાં, જ ેમારાં પોતાનાં લાવેલાં િાથ ને પગનાં મોજાં તથા ટોપરી વગેરેનરી ઉપર 
પિેરવા માટનેાં િતાં.

એ સાંજ ેમેં બધા વાઘા પિેયાું ને તરત જ યંત્રમાનવ કે રોબોટ િોઉં એવો ભાવ 
થયો. મારં શરરીર બમણું જાડુ ંબનયું, િાથ પણ એવા જાડા બનયા અને પગ તો જાણે 
િાથરીના િોય. િરવુંફરવું સિેલું ન િતું પણ આ બધા પડ ઠડંરી રોકતા િતા ખરા — 
ફકત મોઢુ ંજ ઢાંકયા વગરનું રિેતું િતું. ઠડંરીનો બધો િુમલો મોઢા પર થતો િતો. જોરથરી 
ફંૂકાતા પવનને લરીધે િવામાન માઈનસ ૪૫ હડગ્રી થયું િતું. બરીજા બધાનરી સાથે િંુ ગામમાં 
ચાલવા જવાનરી િતરી. બધા વાઘા પિેરતાં મને જ ેસમય લાગયો તેટલો સમય જરા બધા 
ઊભા રહા. દુનનયાનરી બિારનરી િોય તેવરી આ જગયાએ, આવરી કડકડતરી ઠડંરીમાં એકલાં 
ચાલવા જવા કરતાં સાથે જવાનો નવચાર થોડરી વધારે હિંમત આપતો િતો.



પણ બિાર જવાનરી તક ગુમાવવરી પણ ન િતરી. એક તો, આ તદ્દન બફગીલો દૃશયપટ 
નવાઈ ભરેલો િતો ને આ સફેદાઈનરી વચમાંનરી વસતરી તે તો જાણે જાદુનરી નગરરી. મેં કાંઈ 
બરફ નિોતો જોયો કે બરફથરી ઢકંાયેલરી ધરતરી નિોતરી જોઈ એવું નિોતું. હિમાલયના 
ઊંચા નશખરોથરી શરૂ કરરી ઍનટાક્વહટકાના હિમખંડ સુધરીમાં બફગીલું તો ઘણું જોયું િતું 
પણ નનસગ્વનરી સુંદરતાના વૈનવધયનરી દરેક ઝાંખરી મને ઉલાનસત કરતરી રિે છ,ે આશ્ચય્વ 
પમાડતરી રિે છ.ે આવા જ સંવેદન એ સાંજ ેપણ અનુભવાતા િતા.

રેઝોલયુટ ગામમાં લગભગ ૧૬૫ લોકો રિે છ,ે પણ કોઈ અમને દેખાયું નિીં. બધું 
સાવ ખાલરી અને શાંત િતું. આક્વહટકનરી લાક્ષનણક સાદગરીથરી સુંદરતા પણ અિીં િતરી — 
જાણે એક નચત્રાંકન અથવા એક આભાસ.

બધાં ઘર મોટાં લાગતાં િતાં ને સાવ પાસપાસે નિોતાં. રસતા બરફના થરીજવાથરી 
લપસણા બનયા િતા. નવું બનાવેલું એક ચચ્વ અંદરથરી સાદું િતું. અંદર કોઈ િતું નિીં 
ને બારણું ખુલું િતું. સકૂલનું મકાન મોટામાં મોટુ ંિતું. એના પર કૅનૅડાનો ધવજ પવનમાં 
ફરકતો િતો. ગામનરી પાછલરી બાજુ પર ટકેરરીઓ િતરી ને તે તરફ અમે ચાલયાં — િંુ 
સખત ઠડંરી અને લપસણા રસતાને લરીધે, થોડરી અનનચછા સાથે પાછળ ખેંચાતરી ગઈ.

સાધારણ ઢોળાવ પરનો બરફ પોચો િતો, થરીજીને લપસણો બનેલો નિીં. પણ 
પવનના જોરને કારણે આ ઢોળાવો પર ચાલવું મારે માટ ેઘણું અઘરં િતું. પવન જોરથરી 
અને ઝડપથરી ફંૂકાતો િતો. એના ઝપાટા ને ધક્કાનરી સામે િંુ સાવ અશકત અને અરનક્ષત 
િતરી. એ પિેલરી સાંજ ેઆ બધું િંુ સિરી શકતરી નિોતરી. એ જાણે વધારે પડતો દુરાગ્િરી 
સતકાર િતો. િવે મારે જલદરી પાછાં અંદર જવું િતું. મારં મોઢુ ંથરીજી ગયું િતું. મારં ગળું 
થરીજી ગયું િતું. આ ખુલા ભાગો પર પવન ચાબખા લગાવતો િતો. િંુ જાણે એક સાધન 
િતરી જનેા પર કોઈ કુસતરીબાજ મુક્કા મારતો િતો.

દેખરીતરી રરીતે જ, જાતને બરાબર ઢાંકતાં િજી મને આવડયું નિોતું. અંદર જઈને 
જરા ગરમ થઈને, વધારના પડ કાઢરીને શાંનત થઈ, “જો અતયારથરી આ બધું આટલું અઘરં 
લાગે છ ેતો આખા અનભયાન દરમયાન કઈ રરીતે ટકરીશ?” એ પ્શ્ છૂપા ડરનરી જમે 
મને કનડવા માંડયો. ઉત્તરોચચ આક્વહટકનરી વાસતનવકતા િુમલો કરવા માટ ેતૈયાર િતરી; 
એમાંથરી બચવાનરી વયૂિરચના િજી મારરી પાસે નિોતરી. પણ મારે એ જલદરીથરી નવચારરી 
લેવરી પડશે તે િંુ જાણતરી િતરી. આટલે દૂર િંુ આવેલરી તે કાંઈ પાછાં જવા કે ગભરાવા 
નિીં, પણ ઊંડાણથરી ઇચછલેા મારા લક્યને પામવા માટ.ે



રાતે દસ વાગયે સાંજ જવેું, આંખોને ગમે તેવું અજવાળું િતું. પણ મોડરી રાતે એ 
કઠોર ભૂરં, નવનચત્ર ભૂરં લાગયું. રસતા પરના દરીવા આખરી રાત બળતા રહા. સવ્વત્ર એવરી 
સતબધતા ને શાંનત િતાં જાણે આ સથળ શ્વાસ પણ નિોતું લેતું. બારરી પર પડદો નાખેલો 
િતો, પણ જાણે આખરી રાત અજવાળાએ મારરી આંખ પર ટકોરા માયા્વ કયા્વ. બપોરના 
અજવાળામાં સૂવાનો પ્યતન કરતાં િોઈએ તેવરી વાત િતરી.

અિીં વસંતનરી શરૂઆત થઈ રિરી િતરી ને અતયારથરી પ્કાશ બેપરવા અને આપખુદ 
બનયો િતો. ‘હદવસ’ ને ‘રાત’ જવેરી સંજ્ાઓ અિીં વપરાતરી નથરી. ઉનાળા દરમયાન 
ઉત્તરોચચ આક્વહટકમાં, સૂય્વ અને બરફને લરીધે, ધવલ હદન અને ધવલ રાનત્ર િોય છ.ે 
અિીં સમયના નવભાજન, ‘જાગવાનો સમય’ અને ‘સૂવાનો સમય’ — એવા કરવામાં 
આવે છ.ે અિીં બાળકો જયારે રમવું િોય તયારે રમે છ ે— ભલેને ઘહડયાળમાં સવારના 
બે વાગયા િોય. અિીં, બાળકોને, જયારે થાકે તયારે સૂવા દેવામાં આવે છ.ે અજવાળું િોય 
તયારે બધાં એને માણરી લે છ.ે પછરી નશયાળામાં તો ચારેક મહિના અંધારં જ િોય છ.ે

આ જાણે કોઈ ઊંધરીચત્તરી દુનનયા છ.ે અિીં ઉનાળામાં મધરાતે સૂય્વ તપે છ ેને 
નશયાળામાં ભરબપોરે ચંરિ ઝગમગે છ.ે મધરાતનો સૂય્વ મેં ઍનટાક્વહટકામાં જોયો િતો ને 
અિીં જોવા પામવાનરી િતરી; પણ બપોરના ચંરિનું કલપન સોિામણું લાગે છ.ે સાથે જ મને 
એ પણ આશંકા છ ેકે આ કલપન લોભામણું પણ રિેવાનું છ,ે કારણ કે આવા કોઈ સથળે 
નશયાળામાં પિોંચવાનરી કોઈ યોજના નથરી!

નશકાર જવેરી બરીજી એક મૂળભૂત આક્વહટક પ્વૃનત્ત તે ઇગલુ બનાવવાનરી. રેઝોલયુટમાં 
મુસાફરોને બતાવવા બે ઇગલૂ તો બનાવરી મુકાયાં િતાં. કોઈ ઇનુઇત િવે એમાં રિેતાં 
નથરી કે નથરી બધાંને એ બનાવતાં આવડતું. એક જમાનો િતો જયારે આ બધરી જાનતના 
જનસમૂિ સમુરિને હકનારે હકનારે ફરતા રિેતા અને જયાં નશકાર કરવા કે માછલરી 
પકડવાનરી પ્વૃનત્તમાં રોકાઈ પડતા તયાં ઇગલૂ બનાવરીને એમાં રિેતા. િવે તો આ બધરી 
જનજાનતઓ આધુનનક થઈ ગઈ છ.ે

છતાં, અમારાં પાંચ જણ માટ ે ઇગલૂ-નનદદેશન ગોઠવવામાં આવયું. એક સવચછ 
શરીતમંહડત સવારે નસનમયોનરી નામના એક ઇનુઇતને બોલાવવામાં આવયા. એ દેખાતા 
િતા તો વૃદ પણ આમેય આહદજાનતના લોકો િંમેશાં ઉંમરથરી વધારે વૃદ જ લાગતા 



િોય છ.ે ઇગલૂ બનાવવાના િુન્નરમાં નસનમયોનરી બિુ કુશળ ગણાતા િતા અને સામાનય 
રરીતે દોઢકે કલાકનરી અંદર એક ઇગલૂ બનાવરી શકતા િતા. અમને જયારે ખબર પડરી 
કે બનાવવાનરી જગયાએ એ આવરી ગયા છ ેતયારે અમે અમારા બધા વાઘા પિેયા્વ અને 
આ અજીબ હિમગૃિ બાંધવાનરી રરીત જોવા તયાં પિોંચરી ગયા. પગ તૂટલેો િોવાથરી િાનસ 
કારણ વગર બિુ ચાલતા નિીં. એ બિાર ના આવયા. પણ ઍનથનરી, પાસકાલ, ડનેવડ 
અને િંુ ઠડંરીનો સામનો કરતાં, રસથરી જોતાં નસનમયોનરીને કંપનરી તેમજ ધયાન આપતાં તયાં 
ઊભાં રહાં. પણ એના નૈપુણયના પ્દશ્વન માટ ેએ સવાર બિુ સારરી ના નરીકળરી. અમે એ 
મત પર આવયાં કે આગલરી રાતે કાકાએ દારૂનરી મઝા બરાબર માણરી િશે ને એને લરીધે એ 
િાથ નસથર નિીં રાખરી શકતા િોય. બરફનાં ગચચાં પડતાં રહાં તોયે એ અકળાયા નિીં 
કે કક્વશ થયા નિીં. “િંુ ગોઠવરી દઉં, િંુ ગોઠવરી દઉં” એ ધરીમા, મૃદુ અવાજ ેબોલતા રહા. 
વાતો કરાય એટલું જ અંગ્ેજી એમને આવડતું નિોતું. ધરીરજથરી એ કામ કરતા રહા. 
મિાસથપનત તરરીકેનરી એમનરી પ્નતષ્ઠાને આંચ પિોંચાડવા ઉદ્યત બરફના નવશ્વાસઘાતરી 
ટકુડાઓનું સમતોલન સંભાળતા રહા.

કલાકના કલાક નરીકળરી ગયા. ઍનથનરી અને ડનેવડ થાકયા, કંટાળ્ા ને ઠડંરીથરી 
થરીજયા. એ બે તો અંદર જતા રહા. પાસકાલ અને િંુ નસનમયોનરીને પ્ોતસાિન આપવા ગમે 
તે રરીતે તયાં ઊભાં રહાં. પણ પછરી તો પાંચ કલાક થયા ને તોયે ઇગલૂ તો પૂરં ના જ થયું. 
નબચારા નસનમયોનરી એક લંબચોરસ મૂકે ને બરીજો પડ.ે પછરી તો રાતના ભોજનનરી નનયત 
ઘડરી આવરી એટલે અમારે પણ અંદર જવું પડયું. તે પછરી તો નસનમયોનરી પણ ઇગલૂ છોડરીને 
રાતને માટ ેજતા રહા. સવારે વિેલા આવરીને ઇગલૂ પૂરં કરરી ગયા ખરા. જાણે પ્ોતસાિન 
આપનાર કોઈ ના િોય તયારે વધારે સારં કામ કરરી શકતા ના િોય!

એક રાત ઇગલૂમાં ગાળવા ઍગ્નેસ, ટરૅરી ને િંુ ઉદ્યત થયાં. સૂવાના સમયે તયાં જતાં 
જોયું તો ઇગલૂ તો તૈયાર કરરીને રખાયેલું િતું. ટરૅરીનરી જ એ મિેનત િશે. હિમના ઠારને 
રોકવા માટ ેસૌથરી નરીચે, બરફનરી સપાટરી પર કરરીબૂનાં ચામડાં પાથયાું િતાં. એમનરી ઉપર 
સલરીનપંગ-બૅગો મૂકરી િતરી. ઇગલૂ બરાબર ત્રણ સલરીનપંગ-બૅગો માય તેટલું મોટુ ંિતું. ટરૅરી 
નાનો એક ગૅસસટવ પણ લાવેલરી, જનેે સૂતાં પિેલાં િોલવરી દેવો પડયો. એ બરફનું ઘર 
િતું. કશું પણ એમાં ગરમવો આણરી શકે ખરં? અમે િાથ ને પગનાં મોજાં, માથાં પરનરી 
ટોપરી અને બરીજાં બધાં જ જરૂરરી સતરો પિેરરી લરીધાં િતાં. સલરીનપંગ-બૅગનાં સતરોનરી અંદર 
ઘૂસરી જઈએ તે પિેલાં અમે એકબરીજાનાં ફોટા લરીધા.

ઇગલૂનરી અંદર ખૂબ પ્કાશ રેલાતો િતો. અપારદશ્વક સફહટક કાચના ઘુમમટનરી 



અંદર િોઈએ એવરી અનુભૂનત થતરી િતરી. કાચના પ્દરીપનરી જમે એ અંદરથરી ચમકતો 
િતો. આ ટૂકંા શયન સમય દરમયાન િંુ એ ધવલ જાજવલયથરી સભાન રિરી. ગોળ પડતરી 
એ દરીવાલો બારથરી અઢાર ઇંચ જાડા બરફના લંબચોરસનરી બનેલરી િતરી. આક્વહટકનરી 
ઉજજવળ રાત્રરીનો પ્કાશ આ ઘનતવમાંથરી બિુ મુલાયમ રરીતે પસાર થતો િતો. બિારથરી 
જ ેબરફના એક ઢગલા જવેું િતું તે અંદરથરી એક અતયંત આલોક-સપંહદત આગાર બનતું 
િતું. કોઈ અજબ રરીતે બરફ આકાશનરી દ્યુનતને પોતાનામાં પસાર કરરી રજતોતફુલ 
બનાવતો િતો, જથેરી કરરીને જાણે કોઈ મોટા ચરીનરી ફાનસનરી અંદર રિેલાં િોઈએ એવું 
સંવેદન થતું િતું. અથવા તો એ પૂણ્વચંરિના આનલંગનમાં િોવા જવેું િતું. અથવા તો એમ 
લાગતું િતું કે જાણે આકાશગંગાએ ઘુમમટનો આકાર ધારણ કયયો િતો. ઓિ, ઇગલૂનરી 
અંદર સતત કોઈ નસમતના જવેું ઔજવલય રહું — િંુ ઊંઘરી ગઈ તે દરમયાન પણ અને 
જાગતરી િતરી તયારે પણ.

ટરૅરી વિેલરી સવારે ચાર વાગયે જાગરી ગઈ ને ત્રરીસ-પાંત્રરીસ વાર દૂર રિેલા લૉજનરી 
અંદર જતરી રિરી. ઍગ્નેસ ને િંુ છવેટ ેજયારે ઊઠયાં તયારે પણ વિેલું જ િતું અને તદ્દન 
ઠડંુ.ં પેલો પૂણ્વચંરિ જતો રહો િતો ને નિોતરી રિરી આકાશગંગા. આ તો બરીજા એક ઠડંા 
હદવસનો આરંભ િતો. ઊંઘ ભાંગરી ગઈ અને તે સાથે શ્વેતવણ્વ મોહિનરી પણ અલોપ થઈ 
ગઈ. અમે માંડ માંડ સલરીનપંગ-બૅગોનરી બિાર નરીકળ્ાં અને મિામુશકેલરીથરી અમારરી તેમજ 
ટરૅરીનરી પથારરીના વીંટા વાળ્ા; એમને માટનેરી જાડરી, પલાનસટકનરી પિોળરી થેલરીઓમાં ભયાું 
ને એક એક ભારે બંડલ સટોરેજ રૂમ સુધરી લઈ ગયાં. એટલામાં તો િાંફરી ગયાં ને થરીજી 
ગયાં. બાકરીનું પછરી લઈ લેવાશે, અમે કહું. એ ક્ષણે તો િંૂફાળરી જગયામાં પિોંચરી જવું તે 
જ સૌથરી અગતયનું િતું!

ફરરીથરી ઠડંાગાર આક્વહટક હદવસનરી કઠોર વાસતનવકતા મને ગ્સરી રિરી િતરી પણ મેં 
એક અસામાનય નનશાના રોમાંચનો અનુભવ પણ અવશય માણયો િતો.

આ આખા પહરગમનનું એક અંગ એવું િતું જનેે કારણે એ નનરસ બનતું અટકતું 
િતું. િતું તો શબદશ: એકરંગરી-સફેદ, પણ એ રંગ-રસ વગરનું નિોતું. એ અગતયનું 
અંગ િતું સમુરિનું હિમસતર. િંમેશાં બદલાતું રિેતું, એવરી રરીતે એ વત્વતું િતું જાણે એનાં 
પોતાનાં મન-નમજાજ ને મગજ િતાં અને કેટલું સજ ્વનાતમક િશે એ મગજ, કારણ કે 
સપાટરીનરી નભન્નતા અનવરત િતરી અને અનેક પ્કારનરી િતરી.

એના બાહ સવરૂપમાં કશું પરાભૌનતક અમૂત્વ જોવા મળતું િતું. ઉદાિરણ તરરીકે, 



એ જવેું દેખાતું િતું તેવું ઘણરી વાર ખરેખર નિોતું પણ િોતું. કયારેક એ સપાટ, તદ્દન 
સપાટ લાગતું. જતા રિેતા બધા ચંરિપટ જવેા પરપોટા અથવા ઢગલા અથવા અણરીદાર 
આકારો અને આખરી સપાટરી સફેદ પર સફેદથરી ભરેલરી મોટરી, સુંદર બફગીલરી ચાદર જવેરી 
લાગતરી. પણ એવું માનવું ભૂલ ભરેલું નરીકળતું કારણ કે પછડાટો અટકતા નિીં ને એનો 
અથ્વ એ કે સુંવાળરી લાગતરી એ સપાટરી ખરેખર ખરબચડરી િતરી.

તો બરીજી કોઈ વાર એ નરમ, પોચરી ને રૂ જવેરી દેખાતરી, પણ ખરેખર એવરી નરીકળતરી 
નિીં. પગને એનો સપશ્વ સખત લાગતો અને િાથમાં દડો વળરીને કે મૂઠરી ભરરીને આવતરી 
નિીં. અરે, મુક્કો મારતાં એમાં કશો ખાડો પણ પડતો નિીં છતાં િજી લાગતરી તો નરમ 
ને પોચરી જ.

આ હિમસતર જયારે સપાટ િતું તયારે નનરસ નિોતું. તદ્દન સફેદ િતું તેથરી કાંઈ મૃત 
નિોતું. બરફના નવસતાર પર પવન દ્ારા કરરી મૂકાયેલરી સૂક્મ ભાત દેખાતરી. લનલતસુંદર 
એ વળાંકો પરથરી પવનનાં વરીય્વ અને એનરી હદશા નક્કરી કરરી શકાતાં. એક વાર મેં એક 
પિાડ જોયો જ ેપૂરેપૂરો બરફથરી ઢગલે ઢગલે છવાઈ ગયેલો િતો — કફત ભેખડનરી 
ઉપરનરી એક તરફ કયાંક કયાંક ભરાઈ રિેલા બરફવાળરી, ઘેરા, કાળા રંગના પાષાણનરી 
દરીવાલ દેખાઈ રિરી િતરી. એ ભાગ બરાબર પવનનરી હદશામાં િશે, જનેા જોરનો િુમલો 
બરફ પર થયો િશે, એનાથરી બરફ ખવાતો ગયો િશે ને સાથે જ પાષાણનરી છાતરી 
કંડારાતરી રિરી િશે. ઘેરા રંગનો પાષાણ જાણે પૉનલશ થઈને ચમકતો િતો — જયાં સો 
સો વષ્વથરી એ પવનના ધક્કા ખાતો આવયો િતો અને ઝરીણરી કોતરણરીવાળરી, સમાંતરે 
ઊભરી આકૃનતઓ દૃશયમાન કરતરી િતરી. આ કળાકારરી બતાવરી આપતરી િતરી કે કુદરતનાં 
પ્ારંનભત તત્વોને કેવો એકબરીજાંનો સતત સામનો કરવો પડતો િતો — જળ અને િવા, 
બરફ અને પવન, જાણે કોઈ દૈવરી જાતકકથાનાં પાત્રો.

બરફનરી સપાટરી લગભગ દરેક પગલે જુદરી જુદરી થતરી િતરી, જાણે એ “મૂડરી” 
(moody) િતરી. સખત થયેલા ભાગ પર ચાલતરી િતરી તયારે પગલાંનરી નનશાનરીઓ પણ 
નિોતરી પડતરી, જાણે બરફ મને તરછોડતો િતો. અચાનક થોડાં પગલાં પછરી વળરી નનશાન 
પડવા માંડતાં અને એવું લાગતું કે જાણે બરફ મને વળગરી રિેવા માગતો િતો. કયારેક એ 
સખત અને લપસણો િતો, તો વળરી કયારેક એટલો પોચો િતો કે ઘૂંટણ સુધરીનો પગ ગળરી 
જતો! આવરી રરીતે બરફનરી અંદર જયારે ભરાઈ પડતરી તયારે પિેલાં તો ચમકરી જવાતું 
ને પછરી મઝા પડરી જતરી. િંુ માનતરી કે એ રરીતે બરફ મારરી સાથે મસતરી કરરી રહો િતો.



અમે ઘણરી તડો પણ જોઈ. કેટલરીક તો પાતળરી લરીટરી જવેરી િતરી — લગભગ દેખાય 
પણ નિીં એવરી. કેટલરીક જરા વધારે પિોળરી િતરી, તો કેટલરીક સૂજી ગયેલા કાપા જવેરી 
લાગતરી િતરી. કયાં તો તડો પડલેરી જ િતરી અને પગ પડ ેતે પિેલાં જ દેખાઈ જતરી, અથવા 
કયારેક અમે પગ મૂકતાં ને નવરી તડો પડતરી. મોટા ભાગનરી તડોનરી નજીકનો બરફ જરા 
પોચો રિેતો, જાણે નરીચેનરી તરફથરી એ પોલો ને ખવાઈ ગયેલો િતો. એક કે બે વાર તો 
અમે એવાં અંતરવાળા કાપા જોયા કે એ ભલે ત્રણ-ચાર ઇંચ પિોળા જ િતા, પણ અમને 
નચંતા થઈ ગઈ કે અમારાં પગ નરીચેથરી બરફ તૂટરી ને ખસરી તો નિીં પડનેે. ભૌગોનલક 
ઉત્તર ધ્ુવના િજી ઊંચા અક્ષાંશો તરફ જતા સાિસરી પ્વાસરીઓને આવરી નબના નડતરી 
િોય છ.ે બરફના તૂટરીને મોટા અંતરે ખસરી જવાને “શોર લરીડઝ” (shore leads) કિે છ ે
અને એમને લરીધે ઘણાયે પ્વાસરીઓને નનરાશ થઈ પાછા ફરવું પડતું િોય છ.ે

એમાં શંકાને કોઈ સથાન જ નિોતું કે એમાં થઈને પસાર થતા માનવજીવો — જવેા 
કે અમે — ઉપર એ પ્દેશ સંપૂણ્વ સામથય્વ ધરાવતો િતો. અમારરી પાસે ઇચછા િોઈ શકતરી 
િતરી, પણ પહરણામ નિીં. જો અમારા સવપન સફેદ બરફનાં રંગનાં િતાં તો અમારરી 
એષણાઓનું સંચાલન ઉત્તરોચચ આક્વહટક પોતે જ કરવાનો િતો. બરીજો કોઈ આરો િતો 
જ નિીં.

એટલે અમારા પગ નરીચે બરફ પ્નતહક્રયા કરતો રહો, ખૂબ ધરીમા ગરજાટ જવેા 
અવાજ સાથે, જાણે અમને જવાબ આપતો, અમારરી સાથે વાત કરતો. આખો હદવસ એ 
અમને ઝરીણરી ઝરીણરી કણરીઓ વડ ેવીંટળાયેલાં રાખતો તયારે પણ વાંધો નિોતો આવતો 
કારણ કે એ ભીંજવતો નિોતો. જયારે િંુ એને િાથમાં લઈ શકતરી તયારે િંુ જોતરી કે મોજાં 
ભરીનાં થતાં નિોતાં. િંુ તો દરરોજ એને ખાતરી પણ રિરી, નપટર ના પાડયા કરતો િતો 
કે ખાવાથરી શરરીરનું પ્વાિરી એ સૂકવરી દેશે, તોપણ. દરરોજ મેં એનો સવાદ માણયા કયયો 
— પહરષકાર, શ્વેત, સવચછ, પ્ાચરીન બરફ. િંમેશાં એ ખારો પણ નિોતો. જયારે અિીં 
વરસાદ પડતો જ નિોતો તયારે ખારો ના િોય એવો બરફ કયાંથરી આવતો િશે, એ નવષે 
મેં નવચાર કયયો િતો. કદાચ એમ િતું કે િવાનરી અંદરનરી ભરીનાશ જ થરીજી જતરી િતરી. 
પછરીથરી નપયાનમનરીએ અમને બતાવયું િતું કે પરીવાના ને રસોઈના પાણરી માટ ેબરફનરી કઈ 
સપાટરી કાપવાનરી. અમને તો કશા બરફમાં ખાસ ખારાશ લાગરી નિોતરી પણ ઇનુઇતોને 
લાગરી િતરી અને એ લોકોને એ ગમરી નિોતરી.

અમારા દરેકનો આ પ્દેશ સાથેનો સંબંધ જુદરી જુદરી રરીતનો િતો. જયારે નપતઝા 
જવેા, જાડરી પતરરી થઈને બરફના ટકુડા િાથમાં આવતા તયારે પાસકાલ અને ઍનથનરી 



બરફમાં રમવા માંડતા. જાણે ‘હફ્સબરી’ િોય તે રરીતે “બરફનરી રકાબરીઓ” એ બંને 
એકબરીજા તરફ ફેંકતા. અલબત્ત, આ નરમ પતરરીઓ તરત તૂટરી જતરી ને બિુ દૂર 
ફેંકરી પણ ના શકાતરી. ડનેવડમાં તો વયવિાહરકતા ને ડિાપણ એટલાં ભરેલાં િતાં કે એ 
બાળસિજ બનરી જ ના શકતો અને િાનસનરી શારરીહરક ખામરીને લરીધે એ બિુ િલનચલન 
કરરી જ ના શકતા. િંુ મારા સવભાવ પ્માણે સથાન પ્સાર સાથે િંમેશાં સંવેદનબદ થઈ 
જતરી. જયારે હિમસતર સમતલ િોય તયારે િંુ દૂર દૂર સુધરી જોઈ શકતરી ને મન બધરી 
હદશાઓમાં લાંબા અંતર સુધરી નવિરતું. એ જાણે સવનપનલ દૃશયપટ િતું. એ અલૌહકક િતું 
અને એ અભૂતપૂવ્વ િતું. તયાં મારરી ઉપનસથનત એટલરી લઘુ, એટલરી તુચછ િતરી. તે છતાં 
અમારો સલેજસમૂિ સરસ લાગતો િતો, સુધવલ નવસતારમાં રંગ ઉમેરતો િતો અને તોયે 
િતરી તો એમનરી લઘુ, તુચછ ને અશકત જ ઉપનસથનત.

બાથસટ્વ (Bathurst) ટાપુને જયારે અમે વળોટયો તયારે અમે એનરી ટકેરરીઓના 
ઢોળાવો ચડતાં ને ઊતરતાં ગયાં. હિમદશ્વન અરૂપ સુંદર િતું. એમાંયે એક ભાગ જુદો 
તરરી આવયો, ને મને લાગયું કે એ મરીઠા પાણરીનું તળાવ જ િોવું જોઈએ. એનરી સપાટરી 
એટલરી શાંત, લરીસરી, સપટિ અને સવચછ િતરી. સમગ્ સફેદ અને થરીજલેું એવું જ િતું, છતાં 
કુદરતરી તળાવ તરરીકે એ જુદું પાડરી શકાતું િતું. એક જ વણ્વવાળા એ રંગનરી અંદરોઅંદર 
શું આશ્ચય્વજનક રરીતે વયાખયા પામતાં પોત િતાં. અમે જતાં ને જતાં ગયાં — ટકેરરીઓનરી 
િારમાળા પર થતાં, મસૃણ ઢોળાવો ઊતરતાં, મરીઠા પાણરીનાં તળાવો પરથરી; પોતાનાં 
વિેણમાં જ થરીજી ગયેલરી નદરીઓ પરથરી પણ અને ઉનાળામાં જ ેિહરયાળાં મેદાનો બનતાં 
િતાં તેવા ભાગો પસાર કરતાં.

એક વાર અમે બે ટકેરરીઓ વચચેના બિુ જ સરસ સાંકડા એક ઢોળાવ પર ઊતરરી 
આવયાં — કોઈ અનામરી નદરીનું થરીજી ગયેલું એ વિેણ િતું. એટલું તો નયનાનભરામ એ 
દૃશય િતું અને એટલું તો મોિક એ ગમન. સવ્વત્ર શ્વેત પર શ્વેત અને શ્વેતનું આરોપણ િતું. 
પણ એમ નજીક જઈને જતાં મારં ધયાન ગયું કે આ રૂપાળરી ટકેરરીઓ બનાવેલરી િતરી તો 
આખરી ને આખરી કાળમીંઢ પાષાણોનરી. બરફના પુટિ આવરણ નરીચે તો એ ખૂબ સવરૂપવાન 
લાગતરી િતરી, પણ ઉનાળામાં એ નનવ્વસ્ત અને ભરીષણ દેખાતરી િશે. પ્ાગૈનતિાનસક કાળના 
એ કઠોર પથથર િતા. િવા થરીજીને અથવા પવનથરી ખસરીને આવેલા જ ેબરફથરી એક 
પાતળું પડ બનયું િતું એનરી નરીચેનરી, તૂટરીને પતરરી બનરીને પડલેા પથરાથરી છવાયેલરી, 
જમરીન પણ એવા જ ઘેરા, લગભગ કાળા રંગનરી િતરી. એનરી ઉપર થઈને જતરી અમારરી 
સલેજ ગાડરીઓ કચરવાનો એક અતૂટ અવાજ કરતરી ચાલરી જતરી િતરી. સમુરિ પર જવું 
વધારે સારં લાગતું િતું. કારણ કે બરફનરી એ સપાટરી વધારે જાડરી, આવા ખડખડાટ 
વગરનરી અને મોિમુગધ કરરી દેતાં લક્ષણોવાળરી િતરી.



સમુરિનરી સતિ પર અનેક પ્કારનાં નવરચન જોવા મળતાં િતાં. નપટરે કહું તે મુજબ 
એ બધો ગયા વષ્વનો નવનવધાકાર બરફ િતો — લગભગ સદાને માટ ેફસાઈ ગયેલો. 
થરીજીને િતપ્ાણ બનરી ગયેલો સમુરિ કદરી પણ એટલો તો પરીગળવાનો નિોતો જ કે જૂનો 
એ બધો બરફ વિેતા પ્વાિમાં છૂટરી જઈ શકે.

અિીં કોઈ દટાયેલા હકલાના કાંગરાનરી તરીક્ણ અણરીઓ જવેાં નાનાં નત્રકોણ બિાર 
નરીકળ્ા િતા, તો તયાં એવાં નશખરો અને ખૂણાઓ િતા કે ચાલકોએ એમનરી ફરતે 
થઈને જવું પડ.ે અમારા પથમાંના અવરોધો અને અંતરાયમાંના ઘણાને દૂર રાખરી શકાતા 
નિોતા. અમારરી સલેજ ગાડરીઓ એમને અથડાતરી જતરી, એમનરી ઉપર ચડરીને આગળ 
જતરી, પછરી સપાટરી પર ‘ધબ’ કરરીને પછડાતરી અને એનો આંચકો લાગતો અમને. આવરી 
રરીતે આગળ વધવું પડતું િોઈ એ હદવસ કહઠન, ધરીમો બનયો િતો.

બરીજ ેકયાંક વળરી બરફના ગોળાકાર ઢગલા મળતા. જાણે આઈસક્રરીમના દડા અને 
મૃદુ ઉપાંગો. રૂના ઢગલાને કાંતયા િોય એવો ગાભલો લાગે ને એનરી કોઈ સળોમાં દૈવરી 
જવેો, આછો ભૂરો દેખાય — ના દેખાય. જાણે બાળકને પટાવવા માટ ેરચાયેલરી કોઈ 
નવશાળ દુકાન. તયાં જઈ ચડલેરી િંુ પણ સાથે બાળક બનતરી િતરી. ઠડંા પણ િસતા િોઠ, 
નવસમયથરી પિોળરી થયેલરી આંખો, કાંતરીને નરમ થયેલા રૂના ઢગલા જવેો, એને અડકવા 
જતાં િાથને તો સપશ્વદંશ જ મળતો.

તો થોડરી વારમાં નાના પાનળયા િોય તેવા આકારો જોવામાં આવતા. એક ખૂબ 
મોટા નવસતારમાં સમુરિનરી સપાટરીમાંથરી બિાર ધસરી આવેલા આવા અસંખય હિમનશષ્વ 
નવખરાયેલાં પડયાં િતાં. દેખાવે લંબચોરસ ને એકદમ સરીધાં ઊભેલાં — જાણે કબર 
પર મૂકેલરી નામનશલાઓ. બિુ નવનચત્ર લાગતા િતા એ આકારો. બરફનરી ઉપર બરફને 
પોતાને માટ ેજ બનેલું જાણે એ કબ્સતાન િતું.

કેટલેક સથળે ફસાઈ ગયેલા, ગયા છલેા વષ્વના કે ભૂતકાળનાં નવગત વષયોના, જરા 
મોટા પહરમાણના હિમખંડો નજરે ચડતા રિેલા. એમનરી આજુબાજુ બરફનરી અંદર ઊંડા 
વતુ્વળો ખોદાઈ રિેલાં િોય તેવું લાગતું. એમ માનરી શકાય કે એમનરી નરીચે દહરયાનું પાણરી 
ગોળ ગોળ ફરરી રહું િતું — આંખે ન ચડ ેતેમસતો. અદૃશય આ વિેણો હિમખંડોનરી 
આસપાસ વલય સંજ્ાઓ રચરી રહાં િતાં. નવસમય અને આદરોતપાદક િતું સમુરિનું 



આ વત્વન. બરીજ ે કેટલેય સથળે એવું દશ્વન થતું કે ઊંચે ઊઠલેાં, પોતાનામાં જ ગોળ 
વળરી જતાં મોજાં એ ઊધવ્વગનતમાં, એમ ને એમ જ હિમ-નસથર ના થઈ ગયાં િોય. પણ 
કયાંથરી મળરી િતરી પાણરીને એમ ઊંચે ઊભાં થવાનરી મુનકત? કયાં િતો એવો હિલોળ 
વળરી આ દહરયામાં? આ શરીતઘન જળરાનશમાં? સમજણનરી બિારનાં િતાં એ ઉતથાન 
પણ આંખોને માટ ેઆ બધું ધનયકર િતું. બધો જ સમય એ મિાસમુરિ આવરી ઘણરી રરીતે 
જીવંતતા અને કાય્વશરીલતાનાં પ્માણ આપયે જતો િતો. આપણે તો ભાવક થઈને લરીલામાં 
મગ્ન થતાં રિેવાનું, ભકત થઈને દૈવરી ઉપનસથનતનરી સાક્ષરી પામયા કરવાનરી. ચમતકૃત 
િોય એવા આ પ્દેશ સુધરી પિોંચરી િતરી તે િકરીકત મુસાફર તરરીકે મારે માટ ેમિત્તમ 
કૃપા િતરી. ધનય થયાનું ભાન મારા હૃદયમાંથરી થોડા સમય માટ ેપણ ખસતું નિોતું. એ 
સભાનતા પણ વખતોવખત આવતરી િતરી કે જ ેબધું અદભુત અને ચમતકાર જવેું લાગે 
છ ેતે બધાંને માટ ેનવજ્ાનનરી પહરભાષા પણ િશે જ. છતાં, સદભાગયે અલૌહકક તરફથરી 
મળેલું આ પાહરતોનષક છ ેએ સંવેદન સવયોપરરી રિેતું િતું.

જ ેભાગો સપાટ િતા તયાં વધારેમાં વધારે બેથરી ત્રણ ઇંચ જટેલો બરફ િશે ને 
બસ, પછરી આવા લાંબા કાળથરી નનમ્વમ બનેલું હિમ. બરીજા શબદોમાં કિંુ તો આ ઉત્તરોચચ 
આક્વહટકસાગરનું જ ેમૂળ સવરૂપ િતું તે શરીતમીંઢ હિમ (ice) પવનથરી ઘસડાઈ આવેલા 
બરફ (snow)ના કણોના પડથરી ઢકંાયેલું િતું. બરફના એ પડનો ભાવ સવ્વત્ર તાજગરી 
ને નરમાશનો િતો અને હિમનો શરીતતરીક્ણ દૃનટિપાત કયાંયે છતો થતો નિોતો. કેટલાંક 
મોટાં, જળોતપાહદત નવચરનો આવરી હિમ બનરી ગયેલરી ભરીનત્તઓના નાના અંશો દેખાડરી 
દેતાં. આ અંશો કાચ જવેરી એમનરી નરીલ ઝાંયને લરીધે આકષ્વક લાગતા િતા. એમને લરીધે 
અનંત હિમસથલરીને એક બરીજો રંગ મળતો િતો, દૃશયમાં વધારાનરી મુગધતા ઉમેરાતરી 
િતરી. એકદમ નજીકથરી જોતાં આ હિમઅંશો પોતાનરી અંદર કેદ થયેલા િવાના ઝરીણા 
પરપોટા છતા કરતા િતા. મારા પગ નરીચેનરી સપાટરીને મેં શ્વસતરી ને ઉચછ્ાસતરી પ્માણરી 
િતરી, તે જ રરીતે ટપકાં જવેડા આ પરપોટા થરીજીને પાષાણવત્ આ હિમખંડોને પણ 
જીનવત રાખતા િતા.

િંુ મનમાં ને મનમાં ઉલાસોનમત્ત િતરી કે આ અથ્વઘન, સૌંદય્વસભર સામુહરિક કવચ 
ઉપર િંુ ચાલરી રિરી િતરી, વસરી રિરી િતરી, સૂઈ શકવા પામતરી િતરી. જો એનું થરીજલેું 
સવરૂપ આટલું જીવંત લાગતું િતું, તો એનું મુકત સવરૂપ કેવું િશે? સવાુંગે સતબધ અને 
સઘન એ નક્ષનતજનરી પણ પેલે પાર જતો િતો — આ સાગર, એના ઉનમુકત ઉતથાનનરી 
કલપના કરવરી પણ શું મારાથરી શકય િતરી? સાચે જ કેટલું શોભા વૈનવધય િતું આ 
મિાપ્સારનું, પ્ણયરત થયેલરી મેં મનમાં નવચાયુું. એ આકષ્વક િતો, એ ચમતકારક િતો, 
એ સંપૂણ્વ રરીતે અનુરકત કરતો િતો.



પડાવ નાખવાનરી પાછરી આખરી એક રરીત િતરી. બધાં સકરી-ડ ૂએવરી રરીતે આવરીને 
ઊભાં રિેતાં કે બધરી સલેજ એકમેકને સમાંતર, અમુક અંતરે આવે; સામાનય રરીતે તંબુમાં 
રિેનારાં પ્વાસરીઓ કે આહદજાનતના લોકો કરતાં િોય છ ેતેમ ગોળાકારે નિીં. અમારા 
પડાવ મેદાનને કોઈ સરીમા નિોતરી કે કોઈ દુશમનના િુમલાનો ડર. સલેજનરી વચચે તંબુ 
તાણવા માટ ેપૂરતરી જગયા રાખવામાં આવતરી. અમારે સલેજ પરનરી બેઠકમાંથરી નરીકળરીને 
બિાર આવરી જવાનું રિેતું અને તરત જ સૂવા માટનેરી બધરી ચરીજો કાઢરી લેવાનરી રિેતરી. 
એ દરમયાન સામગ્રી બાંધેલરી સલેજ પરથરી છુટા કરરીને તંબુઓના વીંટા તયાં લઈ અવાતા. 
રૅનડરી ને કલાઈડનું કામ િતું તંબુઓને ખોલરીને એ ભારેખમ સલેજ ગાડરીઓ સાથે એમને 
ચોક્કસ રરીતે, છૂટ ેનિીં તે રરીતે બરાબર બાંધવાનું. બંને જણ જુદા જુદા તંબુઓ પર કામ 
કરતા. એમને એકબરીજાનરી મદદનરી જરૂર નિોતરી પણ ટૉનરી એમાંના એકને કે બરીજાને 
મદદ કરવા િંમેશાં લાગરી જ જતો. મેં પણ મદદ કરવાનો પ્યતન તો કયયો જ, પણ મારે 
માટ ેતો એ તંબુઓ કશું કરવા માટ ેખૂબ જ ભારે િતા.

િંુ તો પેલરી જાડરી નસલપીંગ-બૅગનો વીંટો પણ સલેજમાંથરી ખેંચરી કાઢરી શકતરી નિોતરી. 
પછરીનરી સવારે દબાવરીને એને પાછો ઠાંસરી પણ શકતરી નિોતરી. આ આટલરી હક્રયાઓ માટ ે
તો િંમેશાં મારે મદદનરી જરૂર પડતરી જ. વળરી, મારો ડાબો િાથ થોડો દુ:ખવા ને કળવા 
લાગયો િતો, જાણે ઠડંરીથરી થરીજી થરીજીને ના િોય; અને કશું પણ કરવાથરી — બૂટ ખીંચરીને 
પિેરવાં કે ખેંચરીને કાઢરી નાખવાં, જાડરી ભારે નસલપીંગ-બૅગને તંબુનરી અંદર લઈ જવરી કે 
બિાર લાવવરી વગેરે જવેરી સાદરી, નાનરી હક્રયાઓને લરીધે પણ િોઈ શકે. મારે માટ ેતો 
નસલપીંગ-બૅગને એના જાડા પલાનસટકના થેલામાંથરી ખેંચરી કાઢવરી પણ અઘરરી િતરી. એ 
જ રરીતે, એને ગોળ વાળરીને પાછરી થેલામાં ઠાંસરી ભરવામાં પણ મારો દમ નરીકળતો િતો. 
એક ઇનુઇત છોકરાએ એક વાર મદદ કરેલરી અને પાસકાલે પણ કરેલરી. એ પછરી મેં મારરી 
જાતને િોનશયાર, બુનદમાન અને કાય્વપ્વરીણ થવા ને તેમ કરરીને સફળ થવા ફરજ પાડરી. 
મારરી હકશોરાવસથામાં આપણાં નબસતરા વાળવામાં ને બાંધવામાં િંુ એટલરી ચપળ અને 
િોંનશયાર િતરી એ આવડત મારામાંથરી િજી ગઈ નિોતરી. પણ આ નસલપીંગ-બૅગ બાબતે 
િંુ પટ ુઅને ઝડપરી બનરી એટલામાં તો પાછો એને વાપરવાનો સમય પૂરો થઈ ગયો! પણ 
એને લરીધે મને મનમાં બિુ સારં લાગયું કે િજી એક વધારે બાબતમાં િંુ સવાવલંબરી થવામાં 
સફળ થઈ િતરી.

મેં એ વાતનરી પણ ચોકસાઈ રાખવા માંડરી કે મને બેસવં વધારે સારં પડ ેએ રરીતે 
સલેજનરી બેઠકનરી જગયામાં એ વીંટો, ગાદરી અને કરરીબૂનું ચામડુ ંબરાબર રરીતે મૂકાયાં િતાં. 
પિેલે હદવસે િંુ આખો હદવસ નરીચે તરફ સરકતરી રિેલરી. તે પછરીથરી એ “ઉચચાસન” િંુ 



વધારે સારરી રરીતે ગોઠવવા માંડરી. પાસકાલ પાસે એક યુનકત િતરી જ ેખરેખર કામ આવતરી 
િતરી. એ નસલપીંગ-બૅગના થેલાને પાછળ તરફ જરા ઢળતો, વાંકો રાખતો. તેથરી પરીઠના 
ટકેા તરફ થોડો ઢાળ થતો. આ રરીતે આંચકાઓ ખાઈને પણ પાસકાલ આગળ કે નરીચે 
તરફ સરકતો નિીં. એક વાર એણે આ રરીતે મારે માટ ેબેઠક ગોઠવરી આપરી અને મને એ 
ઘણું સારં ફાવયું. પણ આ થયું એટલામાં છલેો હદવસ આવરી ગયો!

તંબુઓ બે જાતના િતા. એમ તો બધામાં િવા ફરતરી રિે ને થરીજ ેનિીં તે માટ ેબે 
પડવાળરી દરીવાલો િતરી અને બધામાં પોતાનું પલાનસટકનું પાથરણું િતું કે જથેરી અમારે સાવ 
અનાવહરત બરફ પર ના સૂવું પડ.ે પણ એમાંના નવા તંબુ એમના સરસ ઘેરા પરીળા રંગને 
લરીધે જ તાજા દેખાતા િતા. એમનરી અંદર એટલરી પ્કાશમયતા લાગતરી કે જાણે બત્તરીઓ 
ચાલુ ના િોય! સુંદર આક્વહટક તેજોલાસમાં વીંટળાઈને સૂવું િતું તો ઘણું સારં, પણ એનરી 
મુશકેલરીઓ પણ િતરી કારણ કે અનવરત ઔજવલયને લરીધે નીંદર કટિ પામેલા ટકુડ ેટકુડા 
થઈને ભાંગરી જતરી. તો બરીજી તરફ જૂના તંબુઓ ઝાંખા, કદાચ થોડા મેલા રંગના િતા 
અને કદાચ થોડા જાડા કાપડના બનેલા િતા. એ અંદરથરી જરા વધારે પડતા અંધારા 
રિેતા છતાં જ ેતરફ આંગળરી ચીંધવામાં આવતરી એને અમે અમારો પોતપોતાનો માનરી 
લેતાં, કોઈ દલરીલ કરતાં નિીં, વાંધા કાઢતાં નિીં — અમે બધાં, પણ અલબત્ત, નસવાય કે 
ડનેવડ. એને એ જૂના, ઝાંખા, અંધારા તંબુ ગમતા નિીં; તેથરી એ બરાબર ધયાન રાખતો 
કે નનરિાકાળ વખતે પ્તયેક વાર એને નવો જ તંબુ મળે.

નપટરનો તંબુ મોટો િતો જમેાં એ રસોડુ ં પણ ચાલુ કરરી દેતો. અમે પાંચ જ 
મુસાફરો િતાં એટલે ગમે તેમ કરરીને અમે તયાં બેસરી શકતાં. અમે બધાંએ જ ેબધું પિેરેલું 
એને લરીધે નરીચે ભોંય પર બેસવું સિેલું નિોતું. તયાં ત્રણ સટવ સળગતા િોવાથરી કેટલરીક 
વાર તયાં સારરી િંૂફ લાગતરી અને કેટલરીક વાર કશો ફેર પડતો નિીં. એવે વખતે િંુ તયાં 
બેઠરી બેઠરી થથરતરી રિેતરી. ઘણરી વાર નપટર રસોઈ કરતો તે દરમયાન અમે તયાં બેસરી 
રિેતાં — ગરમરી મળતરી રિે તેથરી, કંઈક વાતો કરાય તેથરી અને બરીજ ેકયાંય જવાનું િતું 
નિીં તેથરી. રોજ રાતે વાયરલેસ રેહડયો પર નપટર રેઝોલયુટ સાથે જોડાણ મેળવતો અને 
બેઝલને અમારા પ્યાણનરી નવગતો જણાવતો. નપયાનમનરી પોતાના રેહડયો લઈ આવેલા ને 
એમનો તંબુ ખૂલે કે તરત રેહડયો સૌથરી પિેલાં લગાવરી મેં કબૂલ કયુું. રાત પડરી તયારે, 
એટલે કે નનરિાકાળે સવ્વત્ર ખૂબ નરીરવ સતબધ અને શાંનતપ્દ બનરી જતું. એક વાર તો 
આકાશ પહરષકાર િતું અને જરાક સૂયા્વસત પણ જોવા મળ્ો. એ િતો મધરાતનો સૂય્વ, 
પરાણે અસત થતો ને પછરી તરત જ નવા હદવસના પ્ણેતા થઈને બિાર પડતો. એ કાળે 
એનરી હદશામાં એક સુંદર ગુલાબરી પ્સરેલો િતો અને આકાશમાં જમે નરીચે ડબૂતો ગયો 
તેમ સૂય્વ પણ એક ઘેરા લાલ દડામાં પહરણમયો. નરીચો ખરો, પણ નક્ષનતજનરી નરીચે નિીં; 



ખરેખર તો નક્ષનતજને છકે અડકેલો પણ નિીં. સંપૂણ્વ શબદિરીનતા િતરી ને પવનિરીનતા 
પણ. િંુ અનુભવતરી િતરી કે જાણે િંુ નખનશખ વીંટળાયેલરી િતરી — એ નન:શબદતાથરી, એ 
િવાથરી, એ ધવલતાનરી અલૌહકક ઉષમાથરી.

સૂય્વના અપરાનજત આલોકને જ આભારરી િતરી સમયપત્રકના નનયંત્રણ વગર રિરી 
શકતરી અમારરી નનતયચયા્વ. ઊઠવાનરી કે રસતે પડવાનરી કોઈ ઉતાવળ નિોતરી, કારણ કે 
અંધારાનરી કોઈ ધમકરી નિોતરી. તેજ કયારેય ઓછુ ંથતું જ નિોતું ને તે કારણે હદવસ 
કદરી અંત પામતો જ નિોતો લાગતો અને તેથરી આરામનો સમય અમે પસંદ કરરી શકતાં 
િતાં. અનિદ ઠડંરી િતરી છતાં કે પછરી એને કારણે જ અમે બધાં સૂતાં િતાં સારં. બધાં 
— નસવાય કે ડનેવડ. એનરી વિેલાં ઊઠરી જવાનરી ટવે અિીં પણ જતરી નિોતરી. િાનસનરી 
નવાઈનો પાર નિોતો કે એ આટલે મોડ ેસુધરી સૂતો િતો અિીં. પણ એમાં સફરથરી થતાં 
થાક ને મિેનતનરી સાનબતરી િતરી. મોટા ભાગનરી રાતોએ િંુ ઘણરી શાંનતથરી જ સૂઈ જતરી, 
જાણે કે પવન િલકે અવાજ ેિાલરડુ ંગાતો ના િોય!

માંડ માંડ એક વાર તંબુમાં અંદર ગયા પછરી ટકેો દઈને બેસવાનો કોઈ રસતો નિોતો 
કારણ કે તંબુનરી દરીવાલો ત્રાંસરી િતરી. થોડો પણ આરામ મેળવવો િોય તો “પથારરી” પર 
આડરી પડુ ંતયારે જ મળે. કોઈક સાંજ ેછોકરાઓ સટવ સળગાવરીને જાતે જ તંબુમાં આપરી 
જતા ને કોઈક વાર માગવો પડતો. સવારે તો વાત આથરીયે ખરાબ થતરી — છોકરાઓ 
ઊંઘયા કરતા, નપટર તો નિોતો મદદરૂપ કે મદદગાર, ઠડંરી થરીજાવરી દે તેવરી રિેતરી અને 
નસલપીંગ-બૅગમાંથરી નરીકળવું, નરીકળરીને ઉપર પિેરવાનાં થર ચડાવવાં, એ બધું અતયંત 
દુ:ખદાયક િતું. પેલાં મોટાં, ભારે બૂટ પિેરવાનું તો સૌથરી કહઠન િતું, કારણ કે આમેય 
એમાં ઘણરી મિેનત પડતરી િતરી અને એમનો સપશ્વ ઊંઘ દરમયાન બૅગનરી અંદર પણ થરીજી 
ગયેલા, ત્રણ મોજાં પિેરેલા મારા પગ િતા છતાં અસહ ઠડંો લાગતો.

એક નનરિાકાળનરી શરૂઆતમાં મેં તંબુનું મોઢુ ંપિોળું કરરી થોડુ ંખુલું રાખયું કે જથેરી 
વધારે પ્કાશ આવે ને પછરી નકશાનો અભયાસ કયયો. નકશો જોવો િંમેશાં બિુ જ ગમે 
છ ેને ઉત્તરોચચ આક્વહટકનરી વાતો જ અસાધારણ િતરી. કેટલે દૂર આવયાં િતાં અમે, 
કેટલાં કટિ અને શ્મ વેઠયાં િતાં અમે અને નકશામાં જુઓ તો કેટલું નાનકડુ,ં કેટલું 
ટૂકંું અંતર. અમે જયાં જયાં થઈને આગળ વધતાં રહાં િતાં તે બધાં સથળોમાંનાં કેટલાંક 
— ડનડરી બાઈટ (Dundee Bight), મે ઇનલેટ (May Inlet)નાં તો નામ પણ નકશા પર 
લખેલાં નિોતાં. પણ આ સાથે જ, નામ ના િોવાં તે કે આટલે દૂર દૂર િોવું તે બધું 
જ કાંઈ એવરી અક્ષત મુનકતનો અનુભવ કરાવતું િતું કે િંુ સંપૂણ્વ આલિાદમય િતરી. 



મુનકતસથાનથરી, સમયથરી, સંદભયોથરી, અપેક્ષાઓથરી. મારા હૃદયનો અક્વ ખૂબ સરસ — 
મુનકતના, નનબુંધતાના, વયાપકતાના ભાવમાં રમમાણ િતો.

સૌથરી વધારે અગત્વનું તત્વ િતું એ પરમ દૈવરી આલોક જ ેકયારેય નનસતેજ થતું 
નિોતું અને જ ેમારરી અંદર િષ્વ ને આનંદ સીંચયા જ કરતું િતું. મને ખબર િતરી કે કયાંક, 
જયાં રાત અને હદવસના ભેદ સુસપટિ િતા તયાં, આકાશમાં પૂવ્વનવકનસત ચંરિ પણ પ્કાશરી 
રહો િશે પણ મને એનરી સાથે નનસબત નિોતરી.

અમે બધરી તકલરીફો અને િેરાનગનત ભૂલરી ગયાં િતાં, કારણ કે અમે આવરી પિોંચયાં 
િતાં. આપણે ધ્ુવ ઉપર પિોંચરીએ છરીએ, એનરી અંદર નિીં, કારણ કે એ એક અંચલ છ,ે 
એક ટપકંુ નથરી. રૉબટ્વ નપયરરી કે જ ેઉત્તર ધ્ુવ પર પિોંચનારા સૌ પ્થમ માનવ બનયા, 
પિેલાં તો બધા રેખાંશોના નમલન નબનદુને પાર કરરીને પેલરી બાજુ જતાં રહા િતા ને પછરી 
પૃથવરીના શૂનય પર એ પાછા આવયા. એક ખરીલરી પણ અને ઘણરી વાર “સૌથરી ઉપરનો 
ખરીલો” કિેવાતો ઉત્તર ધ્ુવ આમાં આવરી ગયો — એનરી અણરી કરતાં એના ઉપરના 
ભાગમાં વધારે પિોળા ગોળાકારે િોય છ.ે એમનરી જમે, “મારા જીવનનું પ્યોજન નસદ 
થઈ ગયું િતું.” નપયરરી જયારે ધ્ુવ પર પિોંચયા તયારે એમણે લખયું, “આખરે ધ્ુવ પર 
ત્રણ સદરીઓનું ઇનામ. વરીસ વરસનું મારં સવપન અને મારં ધયેય. આખરે એ મારં થયું છ.ે 
મારાથરી િજી મનાતું પણ નથરી.” એ તયાં ૧૯૦૯ના એનપ્લમાં પિોંચયા િતા, િંુ ૧૯૯૨ના 
એનપ્લમાં પિોચરી િતરી. વચચે વરીતેલો સમય શત શત લોકોના હૃદયમાંનાં સાિસનાં 
સવપનોથરી ભરાતો ગયો િતો. એક સવપન જયારે સપશ્વગ્ાહ અને નસદ થાય છ ેતયારે થતાં 
રોમાંચ ને આવેગનરી તો શું વાત કરવરી! આટલરી માત્રા સુધરી બધાં સાિસપ્ેમરીઓ સરખાં 
િોય છ ે— લક્યનરી ઉતકટતામાં, સમાન અનભલાષાનરી ક્ષમતામાં.

મારં સવપન નસદ થયું િતું. િંુ ચુંબકરીય ઉત્તર ધ્ુવ પર આવરી પિોચરી િતરી. તયાં 
પિોંચનાર િંુ પ્થમ ભારતરીય સ્તરી કે મુસાફર બનરી િતરી. મારરી “જીવનશનકત” એ બધાં 
વષયોમાં થઈને મારા જીવનના સૌથરી અથ્વપૂણ્વ આ સમય સુધરી મને ધારણ કરરી િતરી. 
સવ્વસવના સજ ્વનકતા્વ પ્તયેના ઋણભાવથરી મારરી આંખોમાં આંસુ આવયાં અને મારં હૃદય 
આનંદથરી ઝૂમરી ઊઠયું. બરીજા મુસાફરોને િંુ િળવું ભેટરી અને એકબરીજાંને અમે અનભનંદન 
આપયાં. અમે અમારો ઉદ્દશે પહરપૂણ્વ કયયો િતો. મને એમ લાગયંુ કે મેં મારરી પોતાનરી એક 
નવનશટિ ક્ષણ પ્ાપ્ કરરી િતરી. િંુ હદગમૂઢ બનરી ગયેલું કોઈ બાળક િતરી અને નવસમયાકુલ 
એક યાત્રરી િતરી.



એક નાનરી સપાટ જગયામાં બધાં સનો-મોનબલને ઊભાં રાખરીને અમે કેટલાક ઊંચા 
હિમરાનશ તરફ ગયાં. એ સથાન અદભુત રરીતે ભવય અને ઉતકૃટિ િતું. તે ઉપરાંત, સૂય્વ 
ઉજ્જવળ િતો, આકાશ સવચછ અને ભૂરં િતું અને માનરી શકાય તેમ પવન શાંત બનયો 
િતો — જાણે પાળેલું કુરકુહરયું. ઠડંરી િવામાં થઈને ઝડપરી ગનતથરી િવે અમે જઈ નિોતાં 
રહાં, તેથરી પણ કદાચ એ નસથર લાગયો િોય કે પછરી આ નન:સંદેિ સતૃતય ગભ્વગૃિ િતું. 
આ સવ્વશ્ેષ્ઠ અનધકાર ક્ષેત્રના પ્ાણ સાથે મુલાકાત માટનેો આ સુયોગય સમય િતો. મારરી 
યાત્રા સંપૂણ્વ થઈ િતરી, મારો આતમા સંતુનટિથરી પ્ક્ષાનલત થયો િતો.

ફોટા પાડવાના નવનધ માટ ે ખૂબ સમુનચત હિમરાનશ નપટરે શોધરી કાઢયો િતો. 
અને દરેકને પોતાના ફોટા લેવડાવવા િતા એમાં કોઈ શંકા નિોતરી. એ એક નાનરી ટકેરરી 
જવેો િતો. એનો ઢોળાવ અને ઉપરનું ઊંચું નશખર, પહરષકાર, નૂતન, મૃદુ બરફથરી 
બનેલાં િતાં. એ આખો આકાર દબદબાવાળો અને નસંિાસન જવેો િતો. અમારાં જવેા 
અલપજીવરીઓનરી આનંદ અને ઇચછાપૂનત્વનરી ક્ષણોને કચકડામાં મૂનત્વમંત કરવા માટ ેએ 
ઉત્તમ પશ્ચાદભૂ રચતો િતો.

નપટરે “ચુંબકરીય ઉત્તર ધ્ુવ” લખેલરી સંજ્ા બરફનરી ટકેરરીનરી વચચે ખોસરી. ચારે 
બાજુથરી ચાર તરીર કેનરિ તરફ ચીંધાતાં િતાં. એના દંડનરી ટોચ પર કૅનૅડાનો ધવજ ફરકતો 
િતો, કારણ કે અમે કૅનૅડાનરી કંપનરીનરી વયવસથા િેઠળ, કૅનૅડામાં થઈને અિીં પિોંચયાં 
િતાં. સંજ્ાનરી બે બાજુએ થઈને પાંચ પ્વાસરીઓના દેશોના ધવજ લગાવવામાં આવયા. 
િાનસ માટ ેજમ્વનરીનો વાવટો િતો. ડનેવડ ેચરીનરી ધવજ માગયો િતો, લાંબા સમયથરી એ 
નબ્હટશ નાગહરક િતો છતાં ઍનથનરી માટ ેઆઈહરશ ધવજ આયોજકો પાસે િતો નિીં, 
તેથરી એને માટ ેએક ઇટાનલયન ધવજ લેવામાં આવયો િતો. દલરીલ એ િતરી કે બંનેના રંગ 
સરખા જવેા િતા. મેં કદાચ આ સહ કયુું ના િોત પણ તયારે બરીજુ ંશું કયુું િોત? મારા 
દેશનો ધવજ એ લોકો પાસે ના જ િોત તો એના વગર ચલાવયું િોત કે પછરી કૅનૅડા અથવા 
અમેહરકાનો ધવજ લરીધો િોત. પણ મનદુ:ખ જરૂર થયું િોત.

ભલે િંુ કેવળ એક સાધારણ, અણજાણરીતરી ભારતરીય વયનકત િતરી પણ મેં પૃથવરીને 
આનલંગન આપયું િતું અને નવશ્વના બધા જ નવભાગોને ચાહા િતા. િા, એમ બને કે 
સંસારનરી મિાયોજનાનરી અંદર મારં કશું સથાન નિોતું, પરંતુ િંુ જાણતરી િતરી કે મારા 
જનમથરી મને મળેલરી પહરસરીમાઓથરી શરૂ કરરીને પ્વાસરી તરરીકેના મારા જીવનનરી આ 
મિત્વનરી આધારપ્ાનપ્ સુધરી આવતાં મં ખૂબ લાંબું અંતર કાપયું િતું. મારા પર મૂકવામાં 
આવેલાં શરતો અને પ્નતબંધોથરી ઘણે દૂર, મારા દેિ ને મારા જીવનને લગતરી અનેક 



મયા્વદાઓને પાર કરરીને ઘણે દૂર મેં સફર કરરી િતરી. શરૂઆતમાં તો મારરી પોતાનરી જ ે
અપેક્ષા િતરી તેનાથરી પણ વધારે આગળ િંુ નરીકળરી આવરી િતરી. િા, આનંદ માણવા 
માટનેાં મારરી પાસે કારણ િતાં. હૃદયના ઊંડાણ સુધરી શાંતતા અનુભવવા માટનેો અવસર 
મને મળેલો િતો.

સાચેસાચા અથ્વમાં ભારતરીય તરરીકે િંુ ધ્ુવને પામરી, એના સુધરી પિોંચરી તે મારે માટ ે
ખૂબ અગતયનું અને અથ્વઘન િતું. મારો પાસપોટ્વ િજી ભારતરીય િતો, તેથરી કાનૂનરી રરીતે 
પણ િંુ ભારતરીય જ િતરી. કદાચ મારા જવેરી જ જનમજાત, સવદેશને માટનેરી અનુરનકતને 
કારણે ડનેવડને ચરીનરી ધવજ જોઈતો િતો. એ જ રરીતે, પોતાપોતાનરી જાત સાથેના 
અનભજ્ાનનાં બે અગતયના ગુણાંકનરી વચચે ખેંચાખેંચ અનુભવરીને બે ધવજનરી માગણરી કે 
નવનંતરી કે ફકત પૃચછા કરવા માટ ેપાસકાલ ને િંુ પણ સાચાં જ િતાં. ધયેયપ્ાનપ્નરી એ 
પહરપકવ ક્ષણે, જયારે એ પાંચ ધવજ અને છઠ્ો કૅનૅડાનો મંદાનનલમાં ફરકતા િતા તયારે 
અમારાં મનમાંથરી એ માગણરી કે એનો નવચાર, કયારનરી નરીકળરી ગઈ િતરી.

તયાં ધ્ુવના સાનન્નધયમાં બધાંના ફોટા લેવાનું બિુ મોટુ ંને લાંબું પ્સતુતરીકરણ કયુું. 
પિેલાં પાંચ ચાલકોને બરફનરી એ ટકેરરીના ઢોળાવ પર બેસાડયા — ધ્ુવનરી સંજ્ા અને 
બધા ધવજ બરાબર દેખાય તે રરીતે. બધાં પ્વાસરીઓએ પોતપોતાનાં કૅમૅરામાં એ લોકોના 
ફોટા લરીધા. પછરી નપટર નરીચે ઊતરરી આવયો અને ચાર ઇનુઇત ચાલકોનરી જરાક આગળ 
અમે પાંચ બેસરી ગયાં. નપટરે અમારા દરેકના કૅમેરામાં આ ગોઠવણરીના ફોટા લરીધા. 
દરેકને એ બધાં જ સંયોજનના ફોટા જોઈતા િતા. આ સામૂહિક તસવરીરો લરીધા પછરી 
દરેકના કૅમેરામાં વારાફરતરી વૈયનકતક તસવરીરો લેવાઈ. આવા પ્સંગો માટ ેથઈને મેં બે 
કૅમેરા લરીધેલા કે જથેરી સિેલાવાળામાં તો બરીજુ ંકોઈ મારા ફોટા પાડરી આપેને.

અમે ઢોળાવ પર બેઠાં ને એ નશખર સુધરી પણ ચઢયાં ને નરમ બરફમાં લપસયાં, 
ગબડયાં ને પડતાં રહાં. એક કે બે ફોટા માટ ેિંુ મારા ધવજને ચપટરીથરી પકડરીને બેઠરી. 
ખૂબ શ્મપૂવ્વક પ્ાપ્ કરેલા એ સથાન પર થોડા ફોટા પડાવવાનો મેં નનધા્વર જ કયયો િતો. 
ઍનટાક્વહટકાનરી મારરી જિાજ સફરમાંના મારા કોઈ જ ફોટા નથરી તે માટ ેિજી મારો જીવ 
બળે છ.ે તેથરી આ ધ્ુવરીય અનભયાન દરમયાન કયારેક કયારેક િંુ મારા ફોટા પડાવતરી રિરી. 
એમાંનો એકેય, જોકે મને બિુ તો ગમયો જ નથરી.

કદાચ અિીં આવનાર િંુ પ્થમ હિનદુ િતરી. નવઘનિતા્વ દેવ ગણેશનરી નવદ્યમાનતાનરી 
તયાં સથાપના કરવાનો મેં પ્યતન કયયો િતો અને એ શરીતસતબધ, શુભ્ર, સુંદર હિમ પ્સતર 



પર ફૂલો વેયાું િતાં. મારરી નનજી રરીતે, મારા સંસકારને, અંતપ્દેરણાને વશ થઈને રિરી 
િતરી. કંઈક સાદરી, સરળ પણ નનષકપટ-નનવયા્વજ રરીતે મેં એક શુનદકરણનરી, પ્ાણનરી ભાવ 
સવચછતાનરી, મારરી સભાન ચેતનાના પ્ક્ષાલનનરી નવનંતરી કરરી િતરી. િંુ મુસાફર િતરી, એક 
યાત્રરી િતરી, જ ેબિેતર વયનકત, એક પૂણ્વતર વયનકત બનવા માગતરી િતરી. મેં ભજન ગાયાં 
નિીં કે કશો મંત્રોચચાર કયયો નિીં, કારણ કે આ મૂક, સુશાંત સૌંદય્વનો મિાલય િતો. 
અિીં નરીરવતા શબદ કરતાં પણ વધારે અનભવયકત કરરી શકે તેમ િતરી.

એવરી જ નન:શબદ રરીતે એક સપાટ ભાગ શોધરીને બરફ પર િંુ બેઠરી. તયાં જ બરફનો 
એક નાનો, લંબચોરસ ટકુડો િતો — જાણે ઓશરીકંુ જોઈ લો ને એ વાપરવામાં મેં જરા 
પણ સમય ગુમાવયો નિીં. મારો પાકા્વ-કોટ તો મેં કયારનો કાઢરી નાખયો િતો, પણ છતાં 
એ કઠણ, સફેદ હિમશયયા પર િંુ આડરી પડરી તયારે મને એનો સપશ્વ બિુ જ કે અસહ 
ઠડંો ના લાગયો. એટલે કે ઠડંરી ખૂબ જ પ્માણમાં િતરી પણ પવન ના િોય કે સિેજ ઓછો 
િોય તો એ નનમનતમ શરીતઅંકો સિન કરવા જવેા સિેલા થતા િતા. એ પ્દેશમાં િવા 
િંમેશાં એટલરી સૂકરી રિેતરી કે ઠડંરી કયારેક ભરીનાશવાળરી કે િાડકાંમાં કળતર થાય તેવરી 
ના લાગતરી અને તે ઘડરીએ તો એ િવામાન મારા પર લોિરીને ઉષણ બનાવતા, ગનતમાન 
કરતા આિલાદક તત્વનરી જમે કામ કરરી રહું િતું.

ધરીરે ધરીરે અને શરીતળતાના સામથય્વનરી સામે અતયંત હિંમતવાન થઈને મેં િાથ-
મોજાં પણ કાઢરી નાખયાં. મિાતત્વો પ્તયે આદર અને આધરીનતા દશા્વવતું એ કાય્વ િતું. 
એ બધરી અનધભૂત સનન્નનધઓ માટ ેિંુ મારા દુનયવરી, કલુનષત વાઘા દૂર કરરી દેવા માગતરી 
િતરી. મારરી નગ્ન આંગળરીથરી મેં બરફનરી સપાટરી પર આકૃનતઓ દોરવાનરી ચેટિા કરરી. એ 
દેખાતો િતો પોચો પોચો, બસ, એટલું જ. એ િાથમાં છૂટો આવે એવું એનું ઉપલું સતર 
િતું નિીં.

જયારે િંુ આડરી પડરી તયારે ઉલાતે કહું િતું — દૂરથરી, જયાં એ ને છોકરાઓ ઊભા 
િતા તયાંથરી “િેઈ, જુઓ િવે એ ઊંઘરી જવાનરી છ!ે” મેં એનરી તરફ ધયાન નિોતું આપયું 
કે નિોતો એને જવાબ આપયો. એટલું જ નિીં, મારં મોઢુ ંએ લોકોથરી ઊંધરી તરફ િતું — 
જમે આખરી દુનનયા તરફથરી િતું તેમ. દરેક જણથરી, દરેક વસતુથરી, અરે, સૂય્વનરી િાજરરીથરી 
પણ નવમુખ. મારે મારા ભૂતકાળને અને મારા ભનવષયને ભૂલરી જવાં િતાં. તયારે પૂરતું, 
તે સમયે, વાસતનવકતા કેવળ આ ને આટલરી જ િતરી. એ હિમાચછાદાન, એ શ્વેતતા, એ 
સથાનનરી અપહરમેયતા. એ જ સતય િતું. કોઈ પણ જાતના સંઘષ્વ અંત પામયા િતા. આ 
સથાન િતું અખંડ સામંજસય અને સંપૂણ્વ સુસંગતતાનું.



હિમનરી સૌંદયયોપાસનામાં એ રરીતે લગભગ સંમોિન મૂચછા્વમાં મેં અડધા કલાકથરી 
વધારે સમય ગાળ્ો. દેખાતા િતા સાવ સાદા, પણ કેટલા જહટલ િતા એ હિમના 
અલૌહકક ગૌરવના રૂપઅંશો. મારરી આંગળરીઓને િંુ ધરીરે ધરીરે સપાટરી પર ફેરવતરી રિરી, 
મારરી આંખો હિમકણરીઓનરી અંદરના નકશરીકામ પરથરી ક્ષણ માટ ેપણ ખસતરી નિોતરી. 
િંુ એમનરી ખૂબ નજીક િતરી અમને એમને જોઈને નવસમય મુગધ થતરી િતરી. એ અનત લઘુ 
િતરી, સૂક્માનતસૂક્મ િતરી અને છતાં આવરી અદભુત પહરપૂણ્વતા એમનરી અંદર શકય િતરી. 
સપાટરી પર નૃતય કરતરી સૂય્વનરી સોનેરરી આભામાં હિમકણરીઓનો એ સમુચચય મૂલયવાન 
િરીરકરજનરી જમે ઝગમગરી રહો િતો.

અનય સવ્વથરી, ચોહદકથરી નવમુખ અવસથામાં િંુ પડરી રિરી અને લગભગ ભાન ગુમાવરી 
પણ ગઈ. સવ્વસમથ્વ ઇશ્વરનરી કળા મારરી આંખોને માટ ેઆનંદોતસવ રચતરી િતરી. મારે એ 
ચમતકારરી દશ્વન, એ સાક્ષાતકારનો અંત નિોતો આવવા દેવો. બરીજા બધા પોતપોતાના 
દુનવયરી પ્કારે એકમેક સાથે િળરી રહા િતા, વાતો કરરી રહા િતા. એમણે નમનનટ જવેું 
પણ આ દૈવરી મિારાજય માટ ેનવશ્વને ભૂલાવયું નિોતું. પણ િંુ? મારે સંસારનું કશું જોઈતું 
નિોતું. મારે એ હિમશયયા પરથરી ઊઠવું નિોતું. ઊઠરીને બરીજ ેજવાનું િતું જ કયાં?

મારે માટ ેપૃથવરીનો ઉત્તર ગોળાકાર અનનંદ્યસુંદર િતો. એનું બધું જ અનનંદ્યસુંદર 
િતું. એનો રંગ, એનું ગૌરવોન્નત સૌંદય્વ, એનાં હિમનશલપ અને એનરી ઝરીણરી ઝરીણરી 
હિમકણરીઓ દ્ારા ઉત્તમ પ્કારના કળા કૌશલય અનભવયકત થતું િતું. નાનકડા એ 
હિમ સફુનલંગોમાં મેં એવાં આકાર ને આકૃનત જોયાં કે એ મિા-મહિમનનરી પ્શંસા અને 
આરાધનામાં મારં હૃદય રિવરી ઊઠયું. ફૂલો, તારા, અટિકોણ ઉપરાંત એવાં અનભરચનોમાં 
એ આકાહરત થયેલા િતા કે જમેને િંુ નામ પણ આપરી શકતરી નથરી. શું કામ, શું કારરીગરીરરી. 
શું અનનય નૈપુણય. ને એ બધાંથરી આનંદનવભોર થવા મળે તે કેવું સૌભાગય.

લાંબા અરસા સુધરી મારે માટ ે કાળ તયાં સુનસથર થઈ ગયો િતો; એનો અનંત, 
અસરીમ ને એક અનવરત પ્વાિ. મારરી ઉપનસથનત તયાં શાશ્વત િતરી, િંુ મોિનરી ઉનમત્તતાથરી 
નવચારરી રિરી િતરી અને એ ધ્ુવ પરના હિમના સમૃનતપટમાં નચરસથાયરી કંડારાઈ ગઈ િતરી 
એનરી મને ખાતરરી િતરી.

અંતે ઉલાતથરી રિેવાયું નિીં. એને આવવું જ પડયું — મારરી મોિ-મૂચછા્વ ભાંગવા, 



મને માનવરીય બંધનો પ્નત પુન: લઈ જવા અને પૂછવા કે એટલો લાંબો સમય િંુ શેનરી 
સામે જોઈ રિરી િતરી. મને ખબર નથરી કે મારો જવાબ એ સમજયો કે નિીં. મોટ ેભાગે તો 
નિીં જ સમજયો િોય. મેં કિેલું, ખૂબ િળવેથરી, “અનનનનદત પહરપૂણ્વતા”.
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