


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

આપણી મધુર ગુજરાતી ભાષા અને એના મનભાવન સાહિત્ય માટનેાં સનેિ-પ્ેમ-
મમતા અને ગૌરવથી પ્ેરાઈને `એકત્ર’ પહરવારે સાહિત્યનાં ઉત્તમ ને રસપ્દ પુસતકોને, 
વીજાણુ માધ્યમથી, સૌ વાચકો ને મુકતપણે પિોંચાડવાનો સંકલપ કરેલો છ.ે

આજ સુધીમાં અમે જ ે જ ે પુસતકો અમારા આ વીજાણુ પ્કાશન-ebook-ના 
માધ્યમથી પ્કાશશત કરેલાં છ ેએ સવ્વ આપ www.ekatrafoundation.org પરથી વાંચી 
શકશો.

અમારો દૃષ્ટિકોણ:

િા, પુસતકો સૌને અમારે પિોંચાડવાં છ ે– પણ દૃશટિપૂવ્વક. અમારો `વેચવાનો’ 
આશ્ય નથી, `વિેંચવાનો’ જ છ,ે એ ખરં; પરંતુ એટલું પૂરતું નથી. અમારે ઉત્તમ વસતુ 
સરસ રીતે પિોંચાડવી છ.ે

આ રીતે –

* પુસતકોની પસંદગી `ઉત્તમ-અને-રસપ્દ’ના ધોરણે કરીએ છીએ: એટલે કે 
રસપૂવ્વક વાંચી શકા્ય એવાં ઉત્તમ પુસતકો અમે, ચાખીચાખીને, સૌ સામે મૂકવા માગીએ 
છીએ.

* પુસતકનો આરંભ થશે એના મૂળ કવરપેજથી; પછી િશે તેના લેખકનો પૂરા 
કદનો ફોટોગ્ાફ; એ પછી િશે એક ખાસ મિત્વની બાબત – લેખક પહરચ્ય અને પુસતક 
પહરચ્ય (ટૂકંમા) અને પછી િશે પુસતકનું શીષ્વક અને પ્કાશન શવગતો. ત્યાર બાદ આપ 
સૌ પુસતકમાં પ્વેશ કરશો.

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

તો, આવો. આપનું સવાગત છ ેગમતાના ગુલાલથી.
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આ પુસતકના લેખકનો અને પુસતકનો પહરચ્ય રમણ સોનીનાં છ ેએ માટ ેઅમે તેમનાં 
આભારી છીએ.
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શગજુભાઈ બધેકા





સર્જક-પરરચય

ષ્ગરુભાઈ ભગવાનજી બધેકા (ર. 15, નવે. 1885 – અવ. 25, રૂન, 1939) 

અનુવાદક

ભાવનગરમાં જનમેલા શગજુભાઈએ મુંબઈમાંનો વકીલનો વ્યવસા્ય છોડીને, 
દશષિણામૂશત્વ શાળામાં આજીવન શશષિક બનવાનું પસંદ કરેલું. બીબાઢાળ શશષિણ-પદ્ધશતને 
બદલે મૉનટસેરી પદ્ધશતએ બાળકના મુકત શવકાસની હદશામાં એમણે ઘણું કામ ક્યુું, 
બાળ-સાહિત્યનાં અને શશષિણ શવશેનાં અનેક પુસતકો લખ્યાં – એ સેવાઓ માટ ેએમને 
`રણશજતરામ સુવણ્વચંદ્રક’(1929) એના્યત થ્યેલો.

     `મિાતમાનાં ચહરત્રો’,  `ઇસપની કથાઓ’,  `બાળસાહિત્ય ગ્ંથમાળા’ તેમ જ  
`વાતા્વનું શાસ્ત્ર’ એમનાં મિત્વનાં પુસતકો છ.ે

મુકત શશષિણના દુશન્યાભરના એક મોટા શશષિણશવદ એ. એસ. નીલના પુસતકનો 
અનુવાદ કરવાનું શગજુભાઈને સૂઝ્યું એ મિત્વનું ગણા્ય. 

મૂળ લેખક

એ. એસ. નીલના નામે જાણીતા Alexander Sutherland Neill (1883–1973) 
સકૉટીશ શશષિણશવદ અને નવી આબોિવા જનમાવનાર પ્્યોગશીલ ને કલપનાશીલ શશષિક 
િતા. એમણે શવકસાવેલી `સમરિીલ  સકૂલ’ 1920-30ના સમ્યગાળાની મુકત બાળ-
શવકાસ માટનેી એક કાંશતકારી શાળા િતી. નીલે Problem Triology (Problem Child, 
Problem Parents, Problem Teachers), The Free Child, એવાં 20 ઉપરાંત પુસતકો 
લખ્યાં છ.ે એમનાં બધાં પુસતકોમાંથી ચૂંટલેાં લખાણોનું પુસતક Summerhill(1960) 
1960-70ના દા્યકાની Free School Movementનો આધારસતંભ બનેલું બેસટ સેલર 
પુસતક છ.ે

    `રખડ ુટોળી’ નીલના  The dominees’s Five પુસતકનો અનુવાદ છ.ે
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`રખડુ ટોળી’

1923માં લખા્યેલી નીલની લાંબી વાતા્વનો શગજુભાઈએ માત્ર 5 વષ્વ પછી કરેલો 
સરળ રશસક અનુવાદ તે આ `રખડ ુટોળી’.

    આ વાતા્વમાં શશષિક એના પાંચ હકશોર શવદ્ાથથીઓને તથા શમત્ર શપકરૅફટને એક 
વાતા્વ કિે છ.ે એમાં બાળકો માત્ર વાતા્વ સાંભળનાર શ્ોતાઓ જ નથી, વાતા્વમાં ભાગ 
લેનાર પાત્રો પણ છ–ે એવી લાષિશણક ઢબે વાત કિેવા્ય છ.ે વાતા્વ એટલે શશષિકે કિેલી 
કાલપશનક વારતા અને વચચે વાતચીત એટલે બાળકોની એના પર મજાક-મસતી ભરેલી 
ટીકા-હટપપણ. પુસતકમાં વારાફરતી આ વાતા્વ અને વચચે વાતચીત આવ્યા કરે છ ેપણ એ 
અટપટુ ંબનવાને બદલે કંઈક નવી રીતે રસ પમાડનાર બને છ.ે

    તો, આપણે શરૂ કરીએને?
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રખડુ ટોળી

શગજુભાઈ બધેકા



અપ્જણ

એકાએક મારા િાથમાં આ ચોપડી આવી અને એ િંુ રસભેર ઝપાટાબંધ વાંચી ગ્યો. 
વાંચતાં ઓર મજા આવી. જાણે િંુ આધેડ મટી જુવાન બની ગ્યો િોઉં! જાણે િંુ પોતે 
જ આહરિકાનાં જગંલોમાં ભટકંુ છુ.ં જાણે િંુ ચોપડીના મુસાફરો સાથે રણમાં ફરં છુ ંને 
િવામાં ઉડુ ંછુ.ં

મને થ્ંુય: આવી સુંદર ચોપડી સાિસ ને શૌ્ય્વભ્યા્વ મારા ગુજરાતના નવજુવાનોને માટ ેિંુ 
ઉતારં. તેઓ તો મારા કરતાં ્યે વધારે રસથી વાંચશે. એટલે મેં આ ચોપડી અંગ્ેજીમાંથી 
ગુજરાતીમાં ઉતારી. અને જમેને માટ ેમેં આ ચોપડી ઉતારી તેમને જ એ આપી દેતાં મને 
અત્યંત આનંદ થા્ય છ.ે

- શગજુભાઈ



લેખકનુરં ષ્નવેદન

વાંચો તે પિેલાં –

આ ચોપડીની રચના આવી છ.ે નીલ નામના એક શશષિકે એક શાળા કાઢલેી છ.ે 
તેમાં પાંચ બાળકો ભણે છ ે: ડોનાલડ, િેલગા, શગલબટ્વ, જ રૅરિે અને ડરૅહરક. એ શાળાનું નામ 
સવતંત્ર શાળા છ.ે એક વાર નીલ પોતાના પાંચ શવદ્ાથથીઓને વાતા્વ કિેવા બેસે છ.ે વાતા્વમાં 
મુખ્ય પાત્રો સાત છ:ે પાંચ બાળકોનાં નામ ડોનલડ, િેલગા, શગલબટ્વ, જ રૅરિે અને ડરૅહરક – 
એટલે કે જ ેબાળકો વાતા્વ સાંભળે છ ેતેમનાં જ નામ વાતા્વમાં મૂક્યાં છ;ે છઠુ ંપાત્ર શપકરૅફટ 
એક અમેહરકાનો વેપારી છ;ે સાતમું પાત્ર પોતાના જ નામનું એટલે નીલ છ.ે આ વાતા્વ 
કિેનાર નીલે એક અજબ જવેી મોટરકાર શોધી કાઢી છ.ે આ મોટરમાં બેસી સાતે પાત્રો 
આહરિકાની મુસાફરીએ ઉપડ ેછ.ે

વાતા્વનાં પાત્રોનાં અને સાંભળનાર શવદ્ાથથીઓના નામો એક જ િોઈ વારંવાર 
ભુલાવામાં પડા્ય છ.ે સાંભળતાં સાંભળતાં સાંભળનારને એમ થઈ આવે છ ેકે અરે આ 
તો આપણી  જ વાત! અરે આ તો િંુ બોલ્યો! આવી તલ્ીનતા થવાથી તેઓ વાતા્વની 
વચચે બોલી ઉઠ ેછ ેને વાતા્વ સંબંધે વાતચીતો ચાલે છ.ે આ વાતચીત પણ વાતા્વના એક 
અંગ તરીકે `વચચે વાતચીત’ એમ કરીને મૂકેલી છ.ે વાતા્વ કિેનાર પણ નીલ અને વાતા્વનો 
ના્યક પણ નીલ િોવાથી ગમમત ઉડ ેછ.ે વાતા્વ સાંભળનારાંઓ અને વાતા્વનાં પાત્રો જુદાં 
છ.ે એ વાંચતાં વાંચતાં ભૂલી ન જવા્ય તે ધ્યાનમાં રાખશો, નહિતર જરૂર ગોટાળો થશે. 
આટલું ધ્યાનમાં રાખી િવે વાતા્વ વાંચો. શરૂઆતનાં બેચાર પાનાં સિેજ મંદ લાગે તો 
પણ આગળ વાંચ્યે જજો. પછી તો મારી ખાતરી છ ેકે તમે આખી ચોપડી એક જ બેઠકે 
વાંચી નાખશો.
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બીજો ખરંડ પૂરો કરીને

પિેલો ભાગ પ્શસદ્ધ થ્યા પછી થોડો વખત બીજો ભાગ `કુમાર’ માશસકમાં પ્શસદ્ધ 
થ્યો. `કમારે’ આપેલ તેની પ્શસશદ્ધ માટ ેિંુ તેનો ઉપકાર માનું છુ.ં સંજોગવસાત્ `કુમાર’ 
આ વાતા્વને આગળ છાપી શક્યંુ નહિ, એટલે થોડો વખત વાંચનારાંઓને રાિ જોવડાવવી 
પડી તે માટ ેમાફી માગવાની રિી.

આ વાતા્વની રચના એવી છ ેકે ઘણાં વાંચનારાંઓને પિેલા વાચને ઓછી મજા આપે 
છ.ે પણ જઓે કંઈક વધારે બુશદ્ધવાળાં બાળકો છ,ે અને અમુક વાતાવરણથી પહરશચત છ ે
તેઓને આ વાતા્વ અત્યંત ગમે છ.ે એટલું જ નહિ, પરંતુ તેઓએ પિેલા ભાગને વારંવાર 
વાંચ્યાનું જાણવામાં આવ્યું છ.ે િવે બન્ે ભાગો બિાર આવે છ ેએટલે રસષિશત શવના 
આખી વાતા્વ વંચાઈ જશે.

શશષિકો અને માબાપોને આ વાતા્વ, વાતા્વ કિેવાની કલાના ભોશમ્યારૂપ છ.ે એટલું 
જ નહિ પરંતુ બાલમાનસના અભ્યાસ માટ ેવાતા્વમાં ગૂંથેલું માનસશાસ્ત્ર છ.ે આવી જાતની 
વાતા્વ કિેવાનો પ્્યોગ બાલમંહદરમાં મેં કરી જો્યો છ ેઅને તે બિુ ફતેિમંદ નીવડ્યો 
છ.ે નીલે પોતાના શવદ્ાથથીઓને કિેલી વાતા્વ પ્શસદ્ધ કરવાની તેને સદભાગ્ય મળું; તેવું 
સદભાગ્ય મને પણ મેં કિેલી વાતા્વ પ્શસદ્ધ કરવાનું મળશે એવી ખાતરીથી શવરમું છુ.ં
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વાતા્જ લખવાનુરં પ્રયોરન

િેલોરાની મારી આંતરરાટિટ્ી્ય શનશાળનાં બાળકો પાસે કીંગ સોલોમનસ માઈનસ 
(King Soloman’s Mines) નામની ચોપડી વાંચવી શરૂ કરી. સાંભળનારાઓમાં મારા 
પાંચ શવદ્ાથથીઓ િતા :

્યૉક્વશા્યરનો ડરૅહરક ઉમંર વષ્વ 9

તેનો ભાઈ ડોનલડ ઉંમર વષ્વ 7

ઓકસફડ્વશા્યરનો જ રૅરિે ઉંમર વષ્વ 9

સકૉટલાનડની િેલગા ઉંમર વષ્વ 8

બેશલજ્યમની શગલબટ્વ ઉંમર વષ્વ 14

િંુ ઉપર લખી ચોપડી વાંચતો િતો. દરશમ્યાન તેઓ વારાફરતી ઝોકે જવા લાગ્યાં. 
ફકત શગલબટ્વ એકલીએ અંત સુધી તે સાંભળી.

મેં આ બાબત ઉપર શવચાર કરી જો્યો. અને િંુ શનણ્વ્ય ઉપર આવ્યો.

`તેઓને કંટાળો આવતો િતો કારણ કે વાતા્વમાં તેઓના અિં(ego)ને કંઈ અવકાશ 
મળતો નિોતો. તેઓને એવી વાતા્વ કિેવી જોઈએ કે જમેાં તેઓ પોતે કંઈક ભાગ 
ભજવતાં િો્ય.’

મેં કહું : `બાળકો! કાલે િંુ તમને એક બીજી વાત કિીશ.’

આ રીતે આ સવતંત્ર શાળાની વાતા્વનો જનમ થ્યો.

આ વાતા્વ કેવા વાતાવરણમાં કિેવામાં આવી િતી તેનો થોડોક સામાન્ય ખ્યાલ 
આપવા માટ ેિંુ િેલેરો શનશાળનું થોડુકં વણ્વન આપીશ.

અમારી શનશાળ મોટી િતી. એના ત્રણ શવભાગો િતા. એકમાં ્યુરેશ્મકસનું શશષિણ 
અપાતું િતું; તેનો મૂળ સથાપક દાલકોઝ છ.ે એમાં મોટી ઉંમરના સાઠ શવદ્ાથથીઓ ભણે 
છ.ે બીજો શવભાગ જમ્વન િાઈસકૂલનો છ;ે એમાં બાર શશષિકો કામ કરે છ.ે છલે્ામાં  
મારી આંતરરાટિટ્ી્ય શાળા આવી છ;ે એ િજી છકે નવી અને નાની છ.ે જમ્વન શાળા 
સવાવલંબી નિોતી. એક માશસક હિસાબ ઉપરથી એમ માલૂમ પડ્યંુ કે તેર શવદ્ાથથીઓની 
મારી શાળાની ઉપજ પચાસ લાખ માક્વની િતી, જ્યારે સો શવદ્ાથથીઓવાળી જમ્વન 
શનશાળની ઉપજ ચાળીશ લાખ માક્વની િતી. પરંતુ જોકે મારો અને ્યુરેશ્મકસનો શવભાગ 
જમ્વન શવભાગને આશથ્વક સિા્ય આપતા િતા છતાં કેળવણીની બાબતમાં અમારી કશી 



દખલગીરી ન િતી. આ સાિસ કેટલંુ બધું મુશકેલીભ્યુું િતું તે અિીં કિેવાની જરૂર નથી. 
મોટી મુશકેલી એ િતી કે ત્રણે શવભાગને માટ ેએક જ િૉસટલે િતી. અમારી વચચે સિકાર 
અશક્ય િતો કારણ કે અમારા કેળવણી શવષ્યક શસદ્ધાંતોમાં ધ્ુવોનું અંતર િતું. જમ્વન 
શાળા હફલોસોફીના પા્યા પર રચાઈ િતી. જ્યારે મારી શનશાળનો પા્યો માનસશાસ્ત્ર 
િતો. બીજી બાબતો સાથે તેઓ સંસકાહરતા અને સૌંદ્ય્વ (aestheticism)માં માનતા િતા. 
જ્યારે િંુ બીજી બાબતો સાથે ચાલથી ચેપલીન અને ફૉકસ ટટ્ોટશંગ (નૃત્ય)માં માનતો િતો. 

અલબત્ત જોકે શવભાગના ઉપરીઓ પાસે શાળાનું કામ સાથે કરવાને માટ ે કોઈ 
સામાન્ય ધોરણ નિોતું, છતાં બાળકો વચચે સારો સિકાર િતો. એક જ રૅરિે ઇંગલાંડર તરીકે 
જુદો પડતો િતો.

તે મને કિેતો િતો કે, `તંુ ઘણો ચાલાક છ.ે તેં આવી સરસ શાળા કાઢી છ.ે શા 
માટ ેતું આ બીજી પ્જાનાં બાળકોને રજા આપતો નથી, અને ફકત અંગ્ેજ છોકરાંઓને 
રાખતો નથી?’

અલબત્ત ભાષાથી શવભાગ પડી જતા િતા. સામાન્ય રમતોમાં સિુ જમ્વન બોલતા. 
પરંતુ જ્યારે પાંચ અંગ્ેજનાં છોકરાંઓ મારા ઓરડામાં આવીને વાતા્વ સાંભળવા બેસતાં 
ત્યારે સવાભાશવક રીતે જમ્વન, ્યુગોસલાવ, િંગેહર્યન અને રશશ્યન બાળકોને તેમની 
અદેખાઈ થતી. શગલબટ્વ જોકે બેશલજ્યન િતી. પણ લડાઈ દરશમ્યાન તે ઇંગલાંડમાં શરણે 
આવી િતી એટલે તે અંગ્ેજ છોકરાં સાથે ભળી ગઈ િતી. એમ વારંવાર બનતંુ કે 
્યુગોસલાવ શવદ્ાથથીઓ અમારી વાતા્વમાં દખલ કરવા મારા ઓરડાનાં બારણાં ઉપર ધક્ા 
મારતા. જ્યારે અમે તેમને ઠપકો આપતા ત્યારે તેઓ બોલી ઉઠતા : `આનું નામ સવતંત્ર 
શાળા!’

ખરેખર આ શાળા સવતંત્ર જ િતી. કામદાર વગ્વને માટ ેસમ્યપત્રક િતું. નવ વાગે 
િંુ ગશણત લેવા બેસતો. પણ કોઈ કદી આવતું જ નહિ. ડૉકટરનો રિૉનો ભૂગોળનો સમ્ય 
દસ વાગ્યાનો િતો; ભાગ્યે જ તેમાં કોઈ ગેરિજાર રિેતું. અલબત્ત સવરાજસભામાં સિુએ 
એકમતીથી ગશણતને બદલે ભૂગોળ શીખવવાનું મારે માથે નાખ્યું િતું. મને ભૂગોળમાં 
કશું ્ય આવડતું નિોતું તેથી મને બિુ મુશકેલી પડતી. અમારે ત્યાં અમારા કારખાનામાં 
સંઘેડો (લેથ), મોટર પાવર અને બધી જાતનાં ઓજારો િતાં. પુસતકો બાંધવાનો શવભાગ 
સુંદર િતો અને તેનો શશષિક પણ ફક્ડ િતો. શસદ્ધાંતમાં મને એમ લાગ્યું કે આ શનશાળ 
વનશવિાર જટેલી રશસક થશે. બધાં બાળકો આખો હદવસ િાથકામ ઉપર મંડ્યાં રિેશે.

અનુભવથી માલૂમ પડ્યું કે શસદ્ધાંતવાદ કેટલો શનષફળ નીવડી શકે છ.ે આ બાળકોને 
જ્ાનની ભૂખ િતી. તેઓ સવારના નવથી તે રાત સુધી પ્શ્ો પૂછવાને ઇંતેજર િતાં. 
સદભાગ્યે જાવામાં ઘણાં વષષો ગાળેલ એક ડચ ઍકટર (નટ) કલૉપસ્વ મળી આવ્યો. તે 
માહિતીનો ભંડાર િતો. એક અઠવાહડ્યા સુધી તેણે બાળકોને આનંદ આપ્યો. અમેહરકાથી 
આવેલ ફોરમેને બાળકોને માણસો માણસો વચચે ચામડીના રંગને લીધે પાડવામાં આવતા 



ભેદ શવષે કહું. શેરવુડટટ્સેક નામના આનંદી અમેહરકન સકૂલ માસતરે મધ્યપશચિમના 
દેશોની વાતો કિી. સૌથી સરસ વાતો નૂટસનની િતી; તે ઘણાં વષષો િવાઈમાં રહો િતો. 
અને શાક્વના શશકારની તેની વાતો ઘણી રશસક િતી.

આ અનુભવી માણસો આવ્યા અને ગ્યા. મારા શવદ્ાથથીઓએ આખરે મારી પાસેથી 
વાતા્વ માંગી.

શગલબટટે નાકનું ટરેવું ચડાવી કહંુ : બુઢ્ા નીલ! તું કશું સારં જાણતો નથી. જમ્વનીમાં 
આવ્યા પિેલાં કોઈ હદવસ ઇંગલાંડમાંથી બિાર નીકળો િો ત્યારે ના?’

જ રૅરિેએ કહું : `ભૂગોળમાંથી વાંચી વાંચીને આપણને બધું કિે છ!ે’

ડરૅહરકે કહું : `એમાં શું વળું? સકૉટલાંડ શવષે પણ પૂરં કિી શકે એમ નથી.’

મેં નમ્રતાથી કહું : `િંુ સકૉટલાંડમાં માછલાં પકડતો, અને એક વાર મેં નાસી છૂટલેા 
ઘોડાને જો્યેલો.’

તેઓ સિુ મારી સામે દ્યાથી જોઈ રહાં. િંુ ધારં છુ ંકે આ સવતંત્ર શાળાની વાતા્વ મેં 
મારી આબરૂ રાખવા માટ ેકિી. અલબત્ત કલૉપસ્વ-ફોરમેનની કંપની રશસક િકીકત કિી 
શકે; પણ ગપપાં િાંકવામાં િંુ ચડી જાઉં. વાતા્વથી જટેલો મારા અિંને સંતોષ થ્યો તેટલો 
જ મારાં સાંભળનારાઓના અિંને પણ થ્યો.

િંુ કબૂલ રાખું છુ ંકે વાતા્વ આથી વધારે રશસક અને કેળવણીદા્યક બની શકી િોત, 
જો મને લોકો અને દેશોનું સવ્વતોમુખી જ્ાન િોત તો તે દ્ારા મેં ભૂગોળના અદભુત પાઠો 
આપ્યા િોત. આ કામ િંુ માબાપો અને શશષિકો ઉપર છોડુ ંછુ.ં િંુ પોતે આટલાથી સંતુટિ 
છુ.ં કારણ કે િંુ માત્ર િકીકતોને બિુ મિત્વની ગણતો નથી. બ્ાશઝલમાં વાઘ િો્ય કે ન 
િો્ય તેનું મિત્વ બિારનાંઓને શું છ?ે તેમ જ શતબેટમાં સંશિો ન િો્ય તોપણ શું?

વાતા્વ કિેવામાં મારો આંતર િેતુ શો િતો તે િંુ જાિેર રીતે કિી શકતો નથી. 
શવ્યેનાના સુપ્શસદ્ધ માનસપૃથક્રણશાસ્ત્રી મારા શમત્ર ડૉકટર શવલિેલમ સટરૅકલે મને વાતા્વનું 
આતમલષિી રિસ્ય કહું છ,ે અને તે બિુ આનંદદા્યક છ.ે મારો જાગ્ત િેતુ મારા પાંચ 
શવદ્ાથથીઓને રશસક વાતા્વ કિીને સુખી કરવાનો િતો; તેમાં િું સફળ થ્યો છુ.ં જ ેમાબાપો 
અને શશષિકોમાં કલપના અને શવનોદ િો્ય તેઓને િંુ આ ઢબે પોતાનાં બાળકોને વાતા્વ 
કિેવાની ભલામણ કરં છુ.ં મોટી ઉંમરે બાલ્યાવસથાનો અનુભવ લેવાની અનેક રીતો છ.ે 
મશશનગનસની કે સંશિોની વાતા્વ કિેવી એ એક સૌથી સારી રીત છ.ે

વાતા્વ કહા પછી રાજકી્ય બનાવોને કારણે મારે જમ્વની છોડવું પડ્યું છ.ે શનશાળને 
ઑશસટટ્્યાના સોનટબેગ્વના એક ડુગંરના શશખર ઉપર લઈ જવામાં આવી છ.ે શગલબટ્વ, જ રૅરિે, 
ડરૅહરક, ડોનલડ સૌ પોતાને ઘેર શનશાળ ઉઘડવાની રાિ જોઈ રહાં છ.ે જાન્યુઆરીમાં િંુ 
શનશાળ ઉઘાડીશ. કદાચ અદભુત સબમહરનની વાતા્વ કિેવાનો અવકાશ તાજતેરમાં નહિ 



મળે, કારણ કે આજુબાજુની વાસતશવકતામાં તેઓ લાંબો વખત સુધી રસ અને આનંદ 
લેશે. અિીં અમારં ખેતર છ.ે એમાં બળદ, ગા્યો અને ડકુ્રો છ.ે વળી લપસવાનું એક 
તળાવ પણ છ.ે જાન્યુઆરીમાં બરફ ઉપર ચાલવાનું અને લપસવાનું ચાંશચ્યાઓ સાથે 
લડત કરતાં વધારે આકષ્વક નીવડશે. કશલપત સબમહરન ચલાવવા કરતાં સાચા ખચચર 
ઉપર સવારી કરવાનું ડોનલડને વધારે ગમશે.

સોનટબેગ્વ બાળકોને સવગ્વસમું નીવડશે. િંુ ધારં છુ ંકે તેઓ વિાલા િેલેરો અને તેના 
આનંદો શવષે અનેક વખત વાતો કરશે.

સોનટબેગ્વ : રોઝેનો    

એ. એસ. નીલ

ઑશસટટ્્યા

નવેમબર : 1923
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રખડુ ટોળી

અનુક્રમ

રખડુ ટોળી ખરંડ પહેલો

રખડુ ટોળી ખરંડ બીજો



ખરંડ પહેલો

૧

લંડનમાં શપકરૅહડલી નામના શ્ીમંત લત્તામાં એક િોટલે િતી. જમવાના એક સુંદર 
ઓરડામાં એક જુવાન માણસ પાંચ બાળકો સાથે ખાણું ખાતો બેઠો િતો.

જુવાન બીઅર પીતો િતો અને છોકરાંઓ લીંબું પીતાં િતાં. રાતા વાળવાળા 
છોકરાએ કહું : `િં નીલ! આગળ ચલાવો. કંઈક મોટરકાર શવષે કિો ને ?’

વચચે વાતીચત

જફૅ્રે ભભક્યો : `હયોઈ્ા! આ તયો મારી વાત!’

ગિલ્બર્ટે કહ્યું : `ઉંહ! આ તયો માલ ગવનાની વાતાતા છરે, જ્યવાન શાનયો? મારા ્બાપ 
કરતાું મયોર્યો દરેખા્ છરે. મારયો ્બાપ ચયોસઠ વરતાનયો છરે.’

ડયોનાલડ કહરે : `ગિલ્બર્તા! મૂુંિી મર. હું , નીલ! મયોર્રકારન્યું શ્યું થ્્યું?’

મેં કહ્યું : `આ વાતાતામાું ગિલ્બર્તા આવવાની છરે કરે નહહ એની મનરે ્બરા્બર ખ્બર 
નથી.’

હરેલિા કહરે : `લરે લરેતી જા, ગિલ્બર્તા!’

ગિલ્બર્ટે દાુંત ભીંસ્ા નરે કહ્યું : `એવી રરે હિ્ાળ વાતાતામાું તરે કયોણ આવરે?’

ડહૅરકરે અધીરા થઈનરે કહ્યું : `અરરે  ભાઈ, ચ્યપ રહયો નરે? નીલ! વાતાતા ચલાવયો.’

વાતા્જ

પેલો સુપ્શસદ્ધ શોધક બીઅરનો ગલાસ ગટગટાવી ગ્યો ને બોલ્યો : `િાં, મોટરકાર 
તો તૈ્યાર છ.ે પણ....’

આતુરતાથી ડરૅહરકે પૂછું : `આપણે કાલે ઉપડશું કે?’

શોધકે હદલગીરીથી માથું ધુણાવ્યું. તે બોલ્યો : `શંુ કરીએ? એમ જ ચાલ્યું આવે છ.ે 
અક્લ તો ઘણી િો્ય; પૈસા શવના શું બને?’

પાસેના ટબેલ ઉપર એક માણસ જમતો િતો. આ વાતચીત સાંભળીને તે ઉઠ્યો, 
ને મિેતાજી ને પાંચ પાસે આવ્યો.



તેણે કહંુ : ‘માફ કરજો, ભાઈ! બેશક િંુ આપની ખાનગી વાતમાં પડવા નથી 
માગતો, પણ આપ આ બાળકો સાથે વાત કરતા િતા તે મારે કાને પડી ગઈ. ઠીક, લ્યો 
આ મારં નામઠામ આ પ્માણે છ.ે શસલાસ કે. શપકરૅફટ, રિેવાશી ન્યુ્યૉક્વના. આપની વાત 
િંુ બરાબર સમજ્યો િોઉં તો િંુ ધારં ચું કે આપ આ બધાંને મુસાફરીએ લઈ જવા માગો 
છો. કેમ, એમ જ છ ેને?

નીલ િસ્યો. તે બોલ્યો : `વાત એમ છ ેકે –’

પણ એટલામાં જ રૅક ેવચચે બોલી ઉઠ્યો : `શમ. નીલે એક અજબ જવેી મોટરકાર 
શોધી કાઢી છ.ે અમને બધાંને દુશન્યાની મુસાફરીએ ઉપાડવાનું એને ઘણું મન છ,ે પણ 
શબચારાની પાસે રરૅ હડશ ખરીદવાના પૈસા નથી.’

સાચિ્ય્વ શપકરૅફટ બોલ્યો : `રરૅ હડશે? એ શું વળી?’

જ રૅક ેતરફ શતરસકારથી જોઈને િેલગાએ કહું : `એ તો રેહડ્યસ કિે છ.ે’

ડરૅહરક કિે : `બેવકૂફ છો! રેહડ્યનડ કિો ને?’

શપકરૅફટ ેતેમની તરફ શવસમ્યથી તાકી રહો.

આખરે પેલા મોટરકારના શોધકે જરા િસીને કહું : `િંુ ધારં છુ ંકે એમને રેહડ્યમ 
કિેવું છ.ે િંુ િમણાં જ એમને પેટટ્ોલને બદલે રેહડ્યમથી ચાલી શકે તેવા મોટરકાર 
એંશજનની મેં શોધ કરી છ ેતે સમજાવતો િતો. સૂ્ય્વના હકરણને લીધે રેહડ્યમ ઘણી જ 
ઝડપથી સંકોચ-શવસતાર પામે છ.ે’

આમ કિીને શનશ્ાસ નાખી શોધક આગળ બોલ્યો : `પણ વાત ક્યટે શું વળે? એક 
એંશજન ગોઠવવા માટ ેકંઈ શનિ તો એક લાખ પૌંડ બેસે તેમ છ.ે’

શપકરૅફટ ેદાઢી ઉપર િાથ ફેરવ્યો.

વચચે વાતચીત

હરેલિાએ તાળી પાડીનરે કહું્ય : `ચયોક્કસ! હ્યું  ધારું  છ્ય ું કરે આ કયોઈ લખપગત છરે.’

જફૅ્રે કહરે : `લખપગત ન હયો્ તયો કહયો તરે હારું .’

વાતા્જ

શપરિરૅકટ દાઢી ઉપ િાથ ફેરવતાં ફેરવતાં બબડ્યો : `અધા્વ લાખની વાત છ.ે’

એક ષિણ શવચાર કરી તે બોલ્યો : `વાર ભાઈઓ! મારી આગળ થોડાક વધારાના 
ડોલસ્વ છ ે તે નાિકના બરૅનકમાં સડ ે છ.ે મને બાળકો ગમે છ.ે અને િંુ કાંઈક તમને 
ઉપ્યોગી....’



વચચે વાતચીત

ડહૅરકરે સીર્ી પાડી : `સ્ સ્ સ્...’

કડકાઈથી ગિલ્બર્ટે કહ્યું : `્બરેવકૂફ ડહૅરક! આ તયો ખાલી વાતાતા છરે. માલ ગવનાની! 
એુંહ... એવયો લખપગત તરે કરેવયો છરે કરે લયોકયોનરે પહરેલરેથી કુંઈએ ઓળખ્ા પાળખ્ા ગવના 
એર્લ્યું ્બધ્યું કરવા નીકળરે?’

હરેલિા કહરે : `ના. ના., લખપગત છરે તયો સારયો માણસ.’

રયોરથી જફૅ્રે કહરે : ̀ દરરેક વખતરે આ મૂખાતાઓ આમ વાતાતા ્બિાડવાનાું હયો્ તયો એમનરે 
વાતતામાુંથી જ કાિી નાખયો. માત્ર મનરે, ડહૅરકનરે અનરે ડયોનલડનરે જ રાખયો.’

ગિલ્બર્તા કહરે : `લ્યો, ્બહ્ય ડાહા! નીલમ્, આિળ ચલાવયો.’

વાતા્જ

ઉપલી વાતચીતનું પહરણામ એ આવ્યું કે બીજ ે હદવસે સવારે પટનીમાં આવેલા 
મિાન શોધકના કારખાનામાં પેલો શમ. શપકરૅફટ આવ્યો. જ્યારે તેણે મોટરકારને જોઈ ત્યારે 
તે આચિ્ય્વથી લગભગ મૂશછ્વત જવેો થઈ ગ્યો. ખરેખર અદભુત કાર િતી.એ કાચની 
િતી. એવા જાડા કાચની કે બંદૂકની ગોળી સોંસરી ન જઈ શકે. કારમાં ત્રણ ખંડ િતા : 
રસોડુ,ં સૂવાનો ઓરડો અને ડટ્ાઈવરની બેઠક. ખાટલા એવા બનાવ્યા િતા કે સંકેલી લેતાં 
તેની દીવાલ બની જા્ય; એટલે સૂવાનો ઓરડો હદવસે દીવાનખાનું બની જઈ શકે.

શપકરૅફટ કિે : `કેવાં અદભુત પૈડાંઓ!’

નીલ કિે : `િા, એ પણ એક નવી જ શોધ છ.ે પોલાદ પણ રબબર વાળીએ તેમ 
વળી શકે તેવું બનાવી શકા્ય. એ શોધતાં મેં વરસો કાઢ્યા છ.ે તેઓ સાધારણ રબબર 
ટા્યરનાં જવેાં જ છ.ે તેમાં િવા પણ એવી જ રીતે ભરી શકા્ય છ.ે પણ તેમાં કદી 
પંકચર પાડવાનું જ નહિ. અલબત્ત, ખરાબ રસતે જતાં એને કાઢી લઈશું અને તેને બદેલ 
કરૅટરશપલરનાં પૈડાં ચડાવી દઈશું. તેને કારની નીચે રાખવામાં આવ્યાં છ.ે’

વચચે વાતચીત

ડહૅરક જફૅ્રેના કાનમાું કહ્યું : `એમાું જો મગશનિન ન હયો્ તયો એક લાખ પૌંડ હારું !’

વાતા્જ

શપકરૅફટ ેપૂછું : `પેલા વા્યરલેસના થાંભલા પાસે પેલી બાજુ શું છ?ે’

શોધક કિે : `એ તો મશીનગન છ.ે તમે જુઓ. કારમાં ત્રણ મશશનગનસ છ ે: એક 



પેલી જગ્યાએ, બીજા િાંકનારની જગ્યાએ ને ત્રીજી રસોડાની પછવાડ.ે’

શપ્કરૅફટ િાંકનારની જગ્યાએ ગ્યો અને પૂછું : `આ ચક્ર કેમ ચલાવા્ય છ?ે’

નીલ કિે : `બિુ જ સાદી રીતે. શવચાર કરીએ એટલે બધું ચાલે. તમે આ િરૅનડલ 
પકડો એટલે બીજ ંુ  બધું કામકામ મગજ ઉપાડી લેશે. ધારો કે તમે સામેથી મોટર આવતી 
જુઓ છો. એની મેળે જ તમે તમારી જાતને કિો છો, મારે ડાબી બાજુએ મોટર લેવી 
જોઈએ. શવચાર આવતાંની સાથે તરત જ તે િાથમાં ઉતરે છ ેઅને ચક્ર ચલવે છ.ે આમ 
ચક્ર એની મેળાએ ચાલે છ.ે’

શપકરૅફટ કિે : `અદભુત! અદભુત શોધ! ને આ બટન શાનું છ?ે’

શપકરૅફટ બટનને અડકવા જતો િતો એટલામાં કૂદકો મારીને નીલ આગળ ગ્યો ને 
એનું કાંડુ ંપકડી રાખ્યું. `ખુદા ખાતર બટનને ન અડકતા. એ વીજળીના તારોનું બટન છ.ે 
બટન ફેરવીએ કે તરત જ કાચ ફરતા જ ેવાળાઓ છ ેતેમાં વીજળી દાખલ થઈ જા્ય છ.ે’

શપકરૅફટ પાછો િઠ્યો.

ડરૅહરક િસ્યો, તે કિે : `એમાં િજુ ભ્ય જવેું કાંઈ નથી. વીજળી પેદા કરવા માટ ે
એંશજનમાં િજી રેહડ્યમ ઉ્યાં આવ્યું છ?ે’

બધાં િસી પડ્યાં.

િસીને શપકરૅફટ કિે : `ઠીક, ઠીક. િું ધારં છુ ં કે કાલ પડશે તે પિેલાં આ બટન 
જોખમકારક થઈ પડશે. આજ ેબપોરે રેહડ્યમ આવી પિોંચશે.’

વચચે વાતચીત

મેં કહ્યું : `જમવાનયો ઘુંર્ વાગ્યો. કરેવી રીતરે સાહગસકયો પ્રવાસરે નીકળાું તરે ગવરરે કાલરે 
કહીશ.’

ગિલ્બર્તા કહરે : `ઇચછ્ય ું છ્ય ું કરે તમરે અમારી સાથરે ન આવયો.’

ડહૅરક અનરે જફૅ્રેનયો મત ગિલ્બર્તા પ્રમાણરે થ્યો. પણ ડયોનલડ અનરે હરેલિાનયો મત મનરે 
સાથરે લરેવાનયો પડ્યો.

હરેલિા કહરે : `કદાચ રસતામાું જ ુંિલી લયોકયો મળરે તયો!’

ડયોનલડ કહરે : `અનરે નીલરે તયો મયોર્રકાર શયોધી કાિી છરે નરે?’ આપણનરે ચલાવતાું ન 
આવડરે તયો? નીલ તમરે તયો સાથરે જ આવયો.’

કડકાઈથી ગિલ્બર્ટે કહ્યું : `આપણરે એન્યું કામ નથી.’

મેં પૂછ્યું `ગપક્ફૅર્નરે લરેશયો કરે?’

જફૅ્રે ગવચારમાું પડ્યો. તરેણરે કહ્યું : ̀ આપણરે એન્યું ખરરેખર કામ નથી. પણ એનરે આવવ્યું 



હયો્ અનરે આપણરે સાતરે ન લઈએ તયો ખયોર્્યું દરેખા્. આપણનરે એણરે પૈસા આપ્ા છરે.’

મેં ભાર દઈનરે પૂછ્યું : `અનરે કાર કયોણરે શયોધી કાિી?’

ગનણતા્પૂવતાક ગિલ્બર્ટે કહ્યું : ̀ તમારરે  નથી આવવાન્યું અનરે ગપ્રક્ફૅર્નરે પણ નથી આવવાન્યું.’

મેં કહ્યું : `હા. હજી વાતાતાનયો થયોડયો ભાિ આજ રે કહરેવાનયો ્બાકી છરે; સાુંભળયો.’

વાતા્જ

રેહડ્યમ ચાર વાગે આવી પિોંચ્યું અને સાંજ ેછ વાગે એંશજન તૈ્યાર થઈ ગ્યું.

પછી ભ્યંકર બનાવ બન્યો. નીલ ચક્રને ગોઠવતો િતો એટલામાં ભૂલભૂલમાં 
વીજળીના બટનને એનો િાથ અડ્યો. એક કારમી ચીસ સંભળાઈ અને શગલબટ્વ વીજળીના 
તાર ઉપર શબ જમે પડી. શબચારી શગલબટ્વ!

વચચે વાતચીત

િેલગા બોલી ઉઠી : `િેઈ્યા!’

ડોનલડ શખજાતો બોલ્યો : `લે, નીલ અને શપકરૅફટને સાથે. આવવાની તું ના પાડ ેછ ે
ને તે ખાતી જા!’

બેદરકારીથી શગલબટટે કહંુ : ̀ અિીં કોણ પરવા કરે છ?ે અદેખાઈને લીધે મારી નાખે 
છ.ે નીલ કિે છ ેકે આ સવતંત્ર શાળા છ,ે પણ જ્યારે એને ગમતું આપણે ન કરીએ ત્યારે 
આપણને મારી નાખે છ.ે’

જ રૅરિે કિે : `શગલબટ્વ! ચૂપ! તું તો િવે ગઈ.’

શગલબટટે જીભ કાઢીને વેર વાળું : `ત્યારે તું સાત ગ્યો.’

૨

શશનવારની સવારે મુસાફરી શરૂ થવાની િતી. તે હદવસે ગુરવાર િતો. ઉપડતા 
પિેલાં ઘણી તૈ્યારી કરવાની િતી.

ખાવાપીવાનો સરસામાન ખરીદવાનો િતો. એમ નક્ી કરવામાં આવ્યંુ િતું કે 
મુસાફરીના દરેક સભ્યે મુસાફરીમાં પોતાને જોઈતી ચીજોની એક ્યાદી કરી મોકલવી.

પિેલી મુસાફરી આહરિકા સોંસરી િતી. નીલને મળેલી ્યાદીઓ નીચે પ્માણે િતી.

ડરૅહરકની ્યાદી : –

દરેક જણ માટ ેબે કારતૂસવાળી હરવૉલવર; ત્રણ િાથીને મારવાની રફલો; આઠ 



બંદૂકો; દરેક માટ ે2000 કારતૂસની પટ્ીઓ; છ સંગીનવાળી લશકરી બંદૂકો અને ત્રણ 
મામ્વલેડની બાટલીઓ.

જ રૅરિેની ્યાદી :–

વધારમાં બે મશશનગનસ; હરવૉલવર; રફલો; માછલાં પકડવાના સશળ્યા; કંપાસ; 
ટશેલસકોપ; પેશનસલો; લખવાના કાગળો; નકશાઓ.

ડોનલડની ્યાદી :–

ચાકલેટ; મીઠાઈ; નીલનું ગ્ામોફોન; સકૂટર અને આઈસકીમ.

િેલગાની ્યાદી :–

મારી ઢીંગલીઓ; સીવવાનો સામાન; કપડુ;ં બૂટ સમા કરવા માટ ેચામડુ;ં સંુદર 
સુંદર વાતોની ચોપડીઓ.

શગલબટ્વની ્યાદી :–

એક મોટી છરી અને —

વચચે વાતચીત

ગિલ્બર્તા કહરે : `અરરે , હું ્ય તયો મરી િઈ છ્ય ું! હ્યું  ક્ાુંથી ્ાદી આપવાની હતી?’

ગવચારમાું પડી મેં માથ્યું ખજવાળ્યું.

ડયોનલડ કહરે : `એનરે જીવતી કરયો.’

ધીમરેથી મેં કહું્ય : `ખરી રીતરે ગિલ્બર્તા સાવ મરી નહયોતી િઈ. સદભાગ્રે વીજળીનયો 
પ્રવાહ એર્લયો ્બધયો સખત ન હતયો પણ એ લિભિ મૂઆ જ રેવી તયો થઈ જ િઈ હતી.’

ગિલ્બર્ટે દાુંગત્ા ક્ાાં નરે મેં મારી વાતાતા આિળ ચલાવી.

વાતા્જ

શગલબટ્વની ્યાદી :–

એક મોટી છરી અને દવાની પેટી; સંખ્યાબંધ બાઁબો; નીલને માટ ેથોડોક બીઅર.... 
ના ના, એ તો આવવાનો જ નથી. ઠીક થ્યું.

એમ ઠરાવવામાં આવ્યું કે શપકરૅફટ અને નીલે મુસાફરીનાં બધાં માણસોની ઇચછાઓ 
ધ્યાનમાં રાખી એક નવી ્યાદી બનાવી કાઢવી. આખરની ્યાદી નીચે પ્માણે બની :–



દરેક મુસાફર માટ ેબે ઑટોમરૅહટક શપસતોલો; એક લશકરી રફલ; બે શશકારની બંદૂકો; 
એક જમૈ્યો; એક તલવાર; એક શખસસાછરી; એક કાતર; એક જોડી વધારાના જોડા; 
એક જોડી કપડાં; આખી મંડળીને માટ ેએક કંપાસ; ત્રણ ટશેલસકોપ; બે બા્યનોક્યુલસ્વ; 
જાતજાતનાં કપડાં સીવવાનાં સાધનો; અને નાનો સરખો સીવવાનો સંચો; જાતજાતનાં 
િશથ્યારો; તૈ્યાર ખોરાક ભરેલા ડબબાઓ; રાંધવાનાં વાસણો; રાંધવા ઉપરની શાસ્ત્રી્ય 
ચોપડીઓ તેમજ જગંલી જનાવર અને ઝેરી સાપ ઉપરની ચોપડી; આહરિકાના નકશા; 
ગ્ામોફોન; બ્યૂગલ.

બરાબર ઉપડતી વખતે શપકરૅફટ એક મોટુ ંપોટકંુ લઈને આવી પિોંચ્યો.

તેણે કહંુ : `મેં આહરિકાની ભાષાઓનો દરેકેદરેક શબદકોશ ખરીદી લીધો છ.ે’ તેણે 
પોટકંુ ડરૅહરકને સોંપ્યું ને કહું : `તું ભાષામાં ઠીક પ્વીણ છ.ે’

આમાંથી કશજ્યો ઉભો થ્યો. શગલબટ્વ છછંડેાઈ. તે કિે : `િંુ રિેનચ, ઈટાશલ્યન, 
અંગ્ેજી અને જમ્વન જાણું છુ.ં ડરૅહરક તો માત્ર ઇંશગલશ ને જમ્વન જાણે છ.ે તેના કરતાં િંુ 
િોશશ્યાર છુ.ં’

બન્ે એકબીજા સામે ઘૂરકવા લાગ્યાં. છવેટ ે શપકરૅફટ ે કહંુ : `ખરાબ ભાષા 
વાપરવાની તમારી બન્ેની કુશળતા અદભુત છ.ે તમારા િાથમાં વધારે ભાષાઓ આપવી 
એ જોખમભ્યુું છ.ે માટ ેપુસતકો સામાન્ય પુસતકાલ્યમાં મૂકવામાં આવશે.’

નવાઈ જવેી વાત છ ે કે શગલબટ્વ અને ડરૅહરક બન્ે આ ઠરાવથી ખૂબ ખુશ થ્યાં. 
એકબીજાં `લે, ખાતો જા!’ એમ કિી એકબીજાંને ખીજવવા લાગ્યાં.

જૂન માસની અંદર સવારે બરાબર દસ ઉપર 7| શમશનટ ેમોટરકાર મોટરખાનામાંથી 
બિાર પડી. નીલ ચક્ર પાસે િતો. એની પાસે શપકરૅફટ બેઠો. નીલને ઘણી અગવડતા પડી 
કારણ કે શપકરૅફટ ઘણો જાડો માણસ િતો. જ્યારે તે નાટક શાળામાં જતો ત્યારે િંમેશાં 
બે સીટ હરઝવડ્વ કરાવતો. એક વાર ટશેલફોનથી હિપોડટ્ોમ શથ્યેટરમાં એણે બે સીટ રીઝવડ્વ 
કરાવી. સાંજ ેજ્યારે એ ત્યાં ગ્યો ત્યારે તેને માલૂમ પડ્યું કે સભ્ય મંડળી માટનેી પાંચમી 
િારમાં નંબર 12 અને નંબર 24ની જગ્યાઓ તેને માટ ેરોકી રાખવામાં આવી િતી!

થોડી જ વારમાં પૉટ્વસમથના રસતા ઉપર તેઓ સરસરાટ દોડ ેજતાં િતાં.

વચચે વાતચીત

ડહૅરક કહરે : `કાર હજી વધારરે  ન જઈ શકરે તયો કહયો કરે તરે

વાતા્જ

જવેાં તેઓ લાંબા, સીધા ને સરખા રસતા ઉપર પિોંચ્યાં કે શપકરૅફટ ેકહું : `જવા 



દો બરાબર.’

નીલ એકસલરેટરને અડ્યો. સપીડોમીટર જોઈને જ રૅરિેએ બૂમ પાડી : `એક કલાકે 
ત્રણસો ન પચાસ માઈલ!’

શપકરૅફટ તો ભ્યથી મૂશછ્વત થઈ ગ્યો. િેલગાએ ચીસ પાડી. એકબીજાં એકબીજાંને 
પકડી રાખવા માંડ્યાં. િાંકનાર િસ્યો અને ગશતને ધીમી પાડી પાછી કલાકના પાંત્રીશ 
માઈલની કરી.

િાંફતાં િાંફતાં શપકરૅફટ બોલ્યો : `આ કોઈ શવશચત્ર મોટર છ.ે એમાં પૉટ્વસમથથી 
આગળ નથી જવાનું એટલે િું બિુ ખુશી થ્યો છુ.ં’

પૉટ્વસમથ ઉપર પોતાને માટ ેસટીમ-બોટ િાજર રિે એવી અગાઉથી ગોઠવણ કરી 
િતી. અશગ્યારમાં નવ શમશનટ ેબોટ ઉપર મોટરકાર આવી પિોંચી અને દસ શમશનટમાં 
તો મંડળી દહર્યા ઉપર ચાલી.

મોરોક્ો સુધીની મુસાફરી સંબંધે કશંુ કિેવાની જરૂર નથી. એમાં કાંઈ ખાસ બનાવ 
બન્યો ન િતો; કાંઈ ખાસ જાણવા જવેું પણ ન િતંુ. અલબત્ત, ડોનલડ ેપાંચ શાક્વ અને 
એક વિેલ જોઈ િતી.

િેલગાએ બ્ાશઝલનો હકનારો બતાવ્યો. જ રૅરિેએ ટશેલસકોપમાંથી નીચે જો્યું તો શબસકેના 
અખાતને તશળ્યે સોનું ભરેલું વિાણ જો્યું. ડરૅહરકે ટોળીને કહંુ કે િમણાં તેઓ ભૂમધ્યરેખા 
ઉપરથી પસાર થા્ય છ.ે

વચચે વાતચીત

જોરથી ડહૅરકરે કહ્યું : `એ તયો ગિલ્બર્ટે કહ્યું હત્યું કરે હ્યું  તયો ઘણી ભૂિયોળ જાણું. વાતાતામાું 
આવા િપિયોળા ચાલતા હયો્ તયો મારરે  વાતાતામાું નથી રહરેવ્યું. હ્યું  તયો મારરે  આ ચાલ્યો.’

વાતા્જ

પણ આમાં મોટુ ંગપ તો એ િતું કે નીલ કોઈ જમીનનો હકનારો બતાવ્યો ને કહંુ કે 
એ તુક્વસતાનનો હકનારો છ.ે ખરી રીતે તો માત્ર શપકફેટ જ ભૂગોળમાં કાંઈક જાણતો િતો.

જ્યારે તેઓ ટટ્રૅજીઅરના બારામાં પિોંચ્યાં ત્યારે વખત સવારનો િતો. દૃશ્ય સુંદર 
િતું. અિીં તેઓ છૂટાં પડવાનાં િતાં. આ નાનાં સાિશસકો આહરિકાની અંદર જવાનાં િતાં 
અને નીલ શપકરૅફટ બોટમાં બેસી ઇંગલાંડ પાછા ફરવાના િતા. આખી મંડળી ભોજનગૃિમાં 
એકઠી મળી. પ્યાલાઓમાં દારૂ રેડા્યો અને શપકરૅફટ તથા નીલે આ બિાદુર બાળકોને 
તંદુરસતી ઇચછી.

મિાન શોધકે કહંુ : `બાળકો! તમે ભ્યંકર અંધકારવાળા આહરિકામાં જાઓ છો. 



એક ઇશ્ર જાણે છ ેકે તમે સિીસલામત પાછાં આવશો કે કેમ.’

આ સાંભળી િેલગા ભ્યથી સાવ હફક્ી થઈ ગઈ. તેણે કહું : `મારે તો બોટમાં બેસી 
પાછા જવું છ.ે મને.... મને... દહર્યાઈ મુસાફરી ગમે છ.ે’

શતરસકારથી શગલબટટે કહું : `આખે રસતે ખરેખરો દહર્યો તો તને જ લાગ્યો િતો. 
બીકણ છો! કાં જ રૅરિે. ખરં ના?’

જ રૅરિે કિે : `િં...’ તેની દાઢી ડગડગતી િતી. `િંુ તો બીતો તો કાંઈ નથી, પણ નીલ 
આપણી સાથે આવે તો ઠીક.’

શોધકે કહંુ : `એમ બનવું અશક્ય છ.ે મારે મારી પ્્યોગશાળામાં જવું જોઈએ. િવા 
કરતાં પાતળી ધાતુની મારે શોધ કરવી છ.ે’

જ રૅરિેએ શપકરૅફટ તરફ જો્યું અને કહું : `વખતે શપકરૅફટ આવી શકે તો?’

શપકરૅફટ કહંુ : `િંુ તો સાચેસાચું કિંુ છુ ંકે કરૅનીબાલના દેશમાં મારા જવેાનું કામ 
નહિ. આપણો દેિ રહો આકષ્વક!’

બધાં હદલગીર દેખાવા લાગ્યાં પણ શગલબટટે કહું : ̀ ચાલો, મોટર િંુ ચલાવીશ. અિીં 
પડ્યા રિેવામા શો માલ છ?ે’

ડરૅહરકે કહું : `નહિ, િંુ ચલાવીશ.’

તે કાર તરફ દોડ્યો. બીજાઓએ ધા્યુું કે પોતે પાછળ રિી જશે, એટલે બધા 
એકબીજા ઉપર પડતાં પડતાં ગાડીમાં ચડી ગ્યાં.

મોટર ઉપડી.

નીલે ભૂંગળામાંથી જોરથી કહું : `્યાદ રાખો કે તમે ગમે ત્યારે અમને વા્યરલેસથી 
બોલાવી શકશો. સફર મુબારક! ખુદા ખાતર, પેલા વીજળીનાં બટનનાં અળવીતરાં કરશો 
નહિ.’

વચચે વાતચીત

દમ લઈ હરેલિાએ કહ્યું : `છી! હવરે આપણરે એકલાું છીએ.’

જફૅ્રેએ કહ્યું : `હ્યું  ્બર્ન પાસરે ્બરેસવાનયો છ્ય ું.’

ડહૅરક કહરે : `હ્યું  મગશનિન પાસરે ્બરેસીશ.’

ગિલ્બર્તા કહરે : `ઉંહ! સુંભવ તયો એવયો છરે કરે તમરે ્બન્રે રસયોડામાું ખયોરાક પાસરે 
્બરેસશયો.’

તરેણરે મારી સામરે જો્્યું નરે કહ્યું : `જો્્યું, ન આવ્ા નરે? મેં નહયોત્યું કહ્યું? તમરે તયો માનતા 
હતા કરે તમારા ગવના અમારું  નહહ ચાલરે!’



મેં કહ્યું : `રણમાું પહોંચયો ત્ાું સ્યધી ધીરજ રાખયો. તમનરે થશરે કરે હ્યું  આવ્યો હયોત તયો 
સારું  થાત.’

ગતરસકારથી ગિલ્બર્તા હસી નરે ્બયોલી : `તમારા કરતાું હ્યું  હ્યગશ્ાર છ્ય ું. અમનરે તમારી 
મદદની કશી જરૂર નથી. ડહૅરક! જો તયો, ભાઈ ધારરે  છરે કરે એનરે જ ્બધ્યું આવડરે છરે?’

જફૅ્ૅએ કહું્ય : `અરરે  ગિલ્બર્તા! મનરે ખ્બર છરે એ મૂરખ છરે. પણ... િમરે તરેમ, મયોર્રકાર 
તયો એણરે શયોધી છરે નરે?’

ગિલ્બર્ટે તરેના તરફ ઘૃણાથી જો્્યું નરે કહ્યું : `એર્લી ખ્બર નથી? એણરે તયો વાતાતામાું 
આવવા માર્રે કારનરે શયોધી છરે.’

મેં મારી હયોકલી સળિાવી.

મેં કહ્યું : ̀ મનરે જરાક ્બીક લાિરે છરે કરે કદાચ ગિલ્બર્તા આહફ્કામાુંથી પાછી ન આવરે!’

ડયોનલડ કહરે : `એ ્બહ્ય દયોિદાહી છરે.’

મેં કહું્ય : `ડયોનલડ! એ તયો હ્યું  આહફ્કાના કૅની્બાલસ, સાપ અનરે સલીપુંગિ ગસકનરેસનયો 
ગવચાર કરતયો હતયો. પણ હવરે વાત જ આિળ ચલાવીએ.’

વાતા્જ

મોરોક્ો રમણી્ય પ્દેશ િતો. કડક સૂ્ય્વ બળી ગ્યેલી ધરતી ઉપર તપતો િતો. 
ટટ્જેીઅરથી ફેઝ સુધીના સાંકડા રસતા ઉપરથી પસાર થતાં તેઓએ ત્યાંના વતનીઓએ 
પિેરેલાં સુંદર તરેિનાં રાતાં પીળાં અને જાંબલી રંગના કપડાંઓને ખૂબ વખાણ્યાં. રસતે 
જતાં લાંબા વાળવાળાં બકરાંઓનાં ટોળાં પાસેથી, બળદ જોડલેાં ભારે ગાડાંઓ પાસેથી, 
શિેર તરફ ખોરાક લઈ જતા ગામહડ્યાઓનાં ટોળાં પાસેથી તેઓ પસાર થ્યાં. રસતો 
સાંકડો અને ખરબચડો િતો તેથી િાંકવાનું શગલબટ્વને બદલે ડરૅહરક કરતો િતો. ગરમી 
અસહ િતી.

ડૉનલડ ેચીસ પાડી : `પાણી, પાણી!’

બીજાંઓ બોલી ઉઠ્યાં : `પાણી, પાણી!’

ડરૅહરકે મોટર ઉભી રાખી ને બધાં પાણીનો શવચાર કરવા લાગ્યાં.

શગલબટટે કહું : `નીલ કેવો મૂખષો! દુશન્યામાં સૌથી આ ગરમ દેશ છ ેઅને છતાં 
ગધેડો પાણીની ગોઠવણ કરવાનું સાવ ભૂલી ગ્યો છ!ે’

ડરૅહરકે સૂચના કરી : `ચાલો વા્યરલેસ કરીએ.’

શગલબટ્વ કૂદીને વા્યરલેસના સંચા પાસે ગઈ. બે શમશનટમાં નીલની સાથે વાતચીત 



શરૂ થઈ.

શગલબટટે વા્યરલેસમાં કહું : `ગધધા! અમારે પાણી જોઈએ છ.ે’

`તું પાણી તો રોજ માગ્યા જ કરે છ.ે મેં તને ઘણી ઘણી રીતે શીખવ્યું પણ તું કદી 
શીખી જ નહિ કે પાણી ધોવા માટ ેછ.ે’

શગલબટટે કહું : `પાણી પીવા માટ ેજોઈએ છ.ે’

`અરે ! િંુ માનું છુ ંકે તું કદાચ ને ભૂલથી અમેહરકા તો નથી પિોંચી ગઈ? બીઅર 
કે પેટટ્ોલ પી.’

શગલબટ્વ શખજાઈ : `અરે ! અમે બધાં તરસે મરી જઈએ છીએ!’

`રસોડાની દીવાલ ઉપર પંખાનો સંચો છ ેએ જોવાની તસદી નથી લેતાં તે તમે 
તરસથી, મરકીથી અને વીંછીથી મરી જવાના લાગનાં છો.’

અલબત્ત દરેક જણ રસોડા તરફ ઘસ્યું. ખરેખર ત્યાં દીવાલ ઉપર શવશચત્ર દેખાવની 
ટાંકી િતી. ડરૅહરકે બટન દાબ્યું અને પંખો ખૂબ ઝડપથી ફરવા લાગ્યો. તરત જ પાણીની 
સેર સંભળાઈ અને જ્યારે િેલગાએ ચકલી દાબી ત્યારે બરફ જવેું ઠડંુ ંપાણી ધસી આવ્યું! 
પછીથી વા્યરલેસથી થ્યેલ વાતચીતમાં શોધકે પાણીના સંચાની બનાવટ કેવી છ ે તે 
સમજાવ્યું. પાણી ઑશકસજન અને િાઈડટ્ોજનનું બનેલું છ.ે આ બન્ે તત્વો િવામાં િો્ય 
છ.ે આ સંચો બન્ે પદાથષોને એકઠાં કરે છ ેઅને રેહડ્યમ-વીજળીની મદદથી એનું પાણી 
બનાવે છ.ે પંખાની ગશત વધારવાથી પાણીનો બરફ બનાવી શકા્ય. સવાભાશવક રીતે દરેક 
જણ મિાન શોધકના વખાણ કરવા લાગ્યું – એક માત્ર શગલબટ્વ શસવા્ય. એનો અશભપ્ા્ય 
એવો િતો કે ખરેખર જો નીલ કાંઈકે શકમતી શોધક િોત તો તેણે એક એવો સંચો 
બનાવ્યો િોત કે જનેાથી ગમે તે બની શકે. માત્ર તમારે બટનને અડવું જોઈએ! સફરજદં 
જોઈએ તો સફરજદં મળે, ને બે શમશનટ પછી તમારે `ડઈેલી મેલ’ની જરૂર િો્ય તો તે 
માટ ેવવી ફરી વાર બટનને અડો.

વચચે વાતચીત

આ વખતરે મેં જો્્યું કરે ડયોનલડનરે કુંર્ાળયો આવતયો હતયો.

વાતા્જ

ડોનલડ ેરસતા ઉપર લપા્યેલા એક જનાવર તરફ આંગળી ચીંધીને ચીસ પાડીને 
કહંુ : `પેલંુ શું છ?ે’

ડરૅહરકે બૂમ પાડી : `સંશિ!’ ને િાથમાં શપસતોલ લીધી.



બિાદુર ડોનલડ ેકહું : `એ મારો શશકાર છ.ે પિેલાં મેં એને જો્યો છ.ે શગલબટ્વ ! 
મારી હરવૉલવરો, રાઈફલ અને તલવાર આપ.’

વચચે વાતચીત

ઉશકરેરાઈનરે ડયોનલડરે કહ્યું : `હ્યું  કારની ્બહાર િ્યો જ ન હતયો.’

વાતા્જ

ડોનલડ ેએકલા બિાર જવાનું કહું પણ બીજાંઓએ તેને જવા ન દીધો. સવાભાશવક 
રીતે જ તે શનરાશ થ્યો પણ છતાં કારમાં બેઠાં બેઠાં તેણે બંદૂક છોડી ને એટલેથી સંતોષ 
માન્યો.

`ઘુુડમુ્!’

સંશિ િલ્યો નહિ.

`ઘુડમુ્!’ બીજો ધડાકો થ્યો.

સંશિ િલ્યાચાલ્યા શવના પડ્યો રહો.

એકાએક ઝાડી પાછળથી એક માણસ દેખા્યો. તે ગુસસે જણા્યો અને તેણે કાર 
તરફ એક મોટી લાકડી સમણી. તે ગાળો દેતો િો્ય એમ લાગ્યું પણ તેણે શું કહું તે કોઈ 
સમજી શક્યું નહિ.

િેલગા કિે : `શગલબટ્વ! પૂછ તો ખરી કે એને રિેંચ બોલતાં આવડ ેછ?ે’

શગલબટટે તેને પૂછું.

સાચે જ તેને રિેંચ બોલતાં આવડતું િતું. અટક્યા શવના તે દસ શમશનટ સુધી બોલ્યો. 
પછી શગલબટટે તેનું ભાષાંતર ક્ુયું. એની તકરાર એ િતી કે `આ તમે બધા પરદેશીઓ 
મારા ગધેડાને મારી નાખીને શું સમજો છો?’ એની માગણી િતી કે તેઓએ નુકસાન 
ભરી આપવું જોઈએ. શગલબટટે વાંધો લીધો ને કહું : `ગધેડુ ંિજી જીવતું છ ેઅને કશી ઈજા 
થઈ નથી.’ પણ તેથી તો માલેક ઉલટો વધારે અપમાન સમજ્યો. તેણે કાર ઉપર ઈંટનો 
ઘા ક્યષો. િેલગાને વીજળીનું બટન દબાવવાનું મન થઈ ગ્યું; જ રૅરિેએ ધા્યુું કે મશશનગનથી 
એનો ઠીક શનકાલ થશે. દરશમ્યાન ધીરે ધીરે લોકોનું ટોળું એકઠુ ંથવા લાગ્યું િતું એટલે 
ડરૅહરક િાંકવાના ચક્ર પાસે કૂદીને ગ્યો અને કાર આગળ ઉપડી.

ત્યાર પછી ફેઝને રસતે કાંઈ ખાસ બન્યું નહિ. તેઓ પિોંચ્યાં તે પિેલાં રાત પડી 
ગઈ. પણ તેઓએ સચ્વલાઈટનું બટન દબાવ્યું અને રસતા ઉપર અજવાળંુ ઝોક્ાર થઈ 
ગ્યું.



ફેજ સુધરેલી ઢબનું શિેર િતું. ત્યાં મોટરો ને િોટલેો પુષકળ િતાં.

તેઓ રાત આખી મોટરમાં પડી રહાં. ને સવારમાં શિેરની સાંકડી શેરીઓમાં 
ફરવા નીકળાં. તેઓએ ઘણી ઘણી સંુંદર વસતુઓ ખરીદી. કોથળીઓ જવેી ચામડાની 
ચીજો અને ડા્યરીઓ લીધી. ડોનલડ ેઆશરે દશ શશશલગના ફળો લીધાં; સડી જતાં 
એપ્ીકોટસ, ખારેક, લીંબુ અને અંજીરોથી કાર ગંધાઈ ઉઠી.

સુધારામાંથી નાસી જવા દરેક જણ અધીરં િતું. બપોરે તેઓ ઉપડ્યાં. શત્રપોલીને 
રસતે તેઓએ કેરો જવાનું ઠરાવ્યું. પણ ડરૅહરકે કહું : `દશષિણમાં આવેલ ચાડ સરોવરને 
માગટે જઈએ તો ઠીક. એ રસતે ટોરેગસ રિે છ ે– સિરાના જગંલી માણસો : ઉત્તમ 
લડવૈ્યા.’ બીજાંને એ ્યોજના સારી લાગી. એમની શરત માત્ર એટલી િતી કે કોઈ 
કારમાંથી નીચે ન ઉતરે.

તેઓ સળગતા રણ ઉપર ઈશાન ખૂણામાં ઉપડ્યાં. રસતો ન િતો એટલે તેઓને 
કરૅટરશપલરનાં પૈડાં ચડાવવાં પડ્યાં િતાં. એમની સામે રેતી ને રેતી શસવા્ય બીજુ ંકશું 
ન િતું. ગરમી અસહ િતી. િેલગા સંચા પાસે બેઠી બેઠી બધો વખત બરફ જ બનાવ્યા 
કરતી િતી.

એકાએક શગલબટટે શષિશતજ ઉપર જણાવતા ધૂળના વાદળ તરફ આંગળી ચીંધી બૂમ 
પાડી : `કાફલો !’

થોડા જ વખતમાં તેમના તરફ ધીમે ધીમે ચાલી આવતી ઊંટોની િાર જોવામાં 
આવી.

ડરૅહરક, જ રૅરિે અને ડોનલડ મશશનગન સંભાળવા માંડ્યા. શગલબટ્વ વીજળીનું બટન 
દબાવવા તૈ્યાર થઈ ગઈ. િેલગા બૉમબની પેટી પાસે પિોંચી.

જ રૅરિેએ કહું : `જ્યારે િંુ કિંુ ચલાવ.’ ત્યારે બધાંએ મારો ચલાવવો.

ડરૅહરકે કહું : `પણ કદાચ તેઓ ભલા આરબો િો્ય!’

શગલબટટે કહું : `જો નીલ િોત તો આપણને કિી શકત.’

વચચે વાતચીત

ગિલ્બર્ટે કહ્યું : `એુંહ ! જો તયો, શ્યું ્બકરે છરે? મારરે  એની િરજ પડી છરે એમ ધારરે  છરે! 
ત્યું અમારા કરતાું આર્બ ગવરરે વધારરે  ઉ્ાું જાણરે છરે? અમરે તનરે ન લીધયો એની અદરેખાઈ 
કરરે  છરે, ખરું  નરે?’

હરેલિાએ પૂછ્યું : `ખરરેખર, શ્યું એ જ ુંિલી આર્બયો હતા?’

ડહૅરક કહ્યું : `છૂપા વરેશરે એ લયોકયો લૂુંર્ારા ન હયો્ તયો કહરે તરે હારું . મેં એમનરે ગવરરે 
વાુંચ્્યું છરે. તરેઓ ગમત્રયો હયોવાનયો િોંિ કરરે  છરે અનરે જ્ારરે  તમારું  ધ્ાન ન હયો્ ત્યો તમારા 



ઉપર છરયો હ્યલાવરે છરે અનરે પૈસા વિરેરરે  આુંચકી લરે છરે.’

હરેલિાએ કહું્ય : `િમરે તરે હયો્. આપણરે તયો કારમાું ્બરેસી રહરેવાનાું.’

વાતા્જ

જ્યારે તેઓ કાફલાની નજીક આવ્યાં ત્યારે ઊંટ ઉપર શેતરંજીઓ અને ચામડાં 
લાદેલાં તેમની નજરે પડ્યાં.

એક કાફલામાંથી એક ઊંચો આરબ મોટરની નજીક આવ્યો. તેણે રિેનચમાં કહું : 
`સબલ ખેર! અમે માલ લઈને મરઝુક જઈએ છીએ. અમને તરસ લાગી છ.ે ખુદા કરે 
અને તમારી પાસે પાણી િો્ય.’

શગલબટટે અથ્વ કહો ને િેલગાએ ઠડંા પાણીનું વાસણ ભરી આપ્યું. વીશ વખત તેણે 
વાસણ ભ્યુું ત્યારે આરબોની તરસ છીપી.

આરબે કહંુ : `અિેશાનમંદ છુ.ં હકસમત. અલ્ાિો અકબર. આવો અને આ શેખ 
બલરૂખ તરફથી એક મામૂલી ભેટ રૂપે એક શેતરંજી પસંદ કરો.’ આમ કિી તેણે નીચા 
વળી નમન ક્યુું.

શગલબટ્વ જવા માટ ેબારણું ઉઘાડા ગઈ ત્યાં તો ડોનલડ ેતેને પકડી રાખી.

તેણે કહંુ : `બિાર ન જા; એમાં દગો છ.ે એ લોકો આપણને બધાને મારી નાખશે.’

સાશભમાન શગલબટટે કહું : `િંુ ડરતી નથી. િંુ જઈશ અને શેતરંજી લાવીશ. પણ....’ 
તેણે ધીમેથી કહું : `ડરૅહરક ! જરા મશશનગન ઉપર િાથ રાખજ.ે’

ડરૅહરકે બિાદુરીથી કહું : `હફકર નહિ; િંુ બેઠો છુ ંના!’

શગલબટટે બારણું ઉઘાડ્યું. અને ઊંચા આરબ સાથે તે કાફલા તરફ ચાલી. બીજાંઓ 
કારમાં બેઠાં બેઠાં ભ્યથી જોઈ રહાં.

તેઓ શવચારવા લાગ્યાં : `ધારો કે આરબો શગલબટ્વને લઈ જા્ય, તો? અને શગલબટ્વ 
તેમના ટોળા વચચે િો્ય ત્યારે મશશનગન પણ કેમ છોડી શકા્ય? ભ્યાનક ષિણ!’

જ રૅરિેએ બૂમ પાડી : `િાં, સમજ્યો. વીજળીનું બટન દબાવશું અને કારને વચચે િાંકી 
જઈશું.’

બીજાંઓને આ શવચાર ગમ્યો અને જ્યાં તેઓ કારને આગળ ધપાવવાની તૈ્યારી 
કરતા િતાં એવામાં તો તેમણે શગલબટ્વને પાછી આવતી જોઈ. એની પાછળ સુંદર રાતી 
શેતરંજી ઉપાડીને બે માણસો આવતા િતા.

વચચે વાતચીત



કુંર્ાળીનરે હરેલિાએ કહ્યું : `ઉંહ! આખરરે  તરેઓ ભલા આર્બ નીકળા!’

જફૅ્રેએ કહ્યું : `મનરે તયો આ વાતાતા રરે હિ્ાળ લાિરે છરે. જ રેનરે મળીએ એ ગમત્રયો જ થા્ 
તયો પછી આપણી સાતરે ત્રણ ત્રણ મગશનિનયો શ્યું કામ વેંિારવી?’

ડહૅરકરે કહ્યું : `ર્યોરરેગસ પાસરે તયો પહોંચવા દ્યો?’

વાતા્જ

આ લોકો ઘણા શમલનસાર િતા. તેઓએ ડોનલડને એક ઊંટની ભેટ આપવાનું ધા્યુું 
અને ડોનલડ ેતે ભેટ સવીકારવાનો પણ શવચાર ક્યષો. તેણે કહું : ̀ આપણે ઊંટને સિેલાઈથી 
રસોડાં રાખીને લઈ જઈશું. માત્રે એના પગ બારણા બિાર રિેશે.’ બીજાંઓએ તેમ 
કરવાની ના પાડી ને રોનલડ રડ્યો.

આરબોને છલે્ી સલામ કરતી વખતે ડરૅહરકે શગલબટ્વને કહું : `ટોરેગસ ક્યાં િશે?’

શેખે કહું : `અરે! િંુ તમને ચેતવણી આપું છુ ંકે રસતે સાવધાન રિેજો. અિીંથી 
પૂરા એક હદવસને માગટે તેઓ છ.ે જો તમે ધોળા ઘોડા ઉપર બેઠલેા માણસને જુઓ તો 
પૂંઠ પકડીને ભાગજો.’

ડરૅહરકે સશસમત કહું : `અિેશાન!’ અને તેઓ રસતે પડ્યા.

એક કલાક ચાલ્યાં ત્યાં એકાએક અંધારં થઈ ગ્યું.

ડરૅહરકે કહું : `મને લાગે છ ેકે વાવાઝોડાની િવે શરૂઆત થઈ છ.ે’

થોડીક ષિણોમાં તો પવન કાર ફરતો ઘૂઘવવા લાગ્યો.

ડોનલડ ેબૂમ પાડી કહું : `િં! આ તો રેતીનું તોફાન છ.ે’

એમ જ િતું. ગાડી જરા પણ આગળ ચસકી નહિ. મોટા સૂસવાટા સાથે રેતી 
કારની બાજુએથી ઉડતી િતી. થોડા વખતમાં કાર અરધી ધરબાઈ ગઈ. િેલગાએ કહંુ : 
`વીજળીનું બટન દબાવો.’

પણ તેઓ એટલાં બધાં બી ગ્યાં િતાં કે તેઓ િસી શક્યાં નહિ.

થોડી વાર પછી શગલબટટે કહું : `િવે તો પવન પડી ગ્યો લાગે છ.ે’

ડરૅહરકે કહું : `ના, આપણે તદ્દન દટાઈ ગ્યાં છીએ ને તેથી તોફાન સાંભળી શકતાં 
નથી.’

પણ તે રાત્રે કોઈને ઊંઘ આવી નહિ. સવાર પડ્યું. ઘહડ્યાળથી એમણે જાણ્યંુ કે 
સવાર છ;ે બાકી આસપાસ બધું અંધારં િતું.

જ રૅરિેએ કહું : `કદાચ એક માઈલ જટેલાં ઊંડ ે દટાઈ ગ્યાં િોઈશું!’ તેનું મોં 



વીજળીના પ્કાશમાં હફક્ું દેખાતું િતું.

ડરૅહરકે કહું : `આપણે બધું ખોદીને બિાર આવવંુ જોઈશે.’

તે વખતે તેમને સાંભ્યુંુ કે કારમાં પાવડો ન િતો. શગલબટ્વ મૂરખ શોધક ઉપર 
શચડાઈ. કિે : `મૂરખ રેતીના તોફાનનો તો શવચાર કરવો િતો?’

િેલગા કિે : `પ્યાલા અને બીજાં વાસણો વાપરીએ.’

અને બધાં કામ કરવા માંડ્યાં. બારણા સાફ કરતાં જ બે કલાક વીતી ગ્યાં અને 
આકાશના તારાઓ જોઈ શકે તે પિેલાંતો રાત પડી. મોડી રાત સુધી સૌએ કામ ક્યુું અને 
પછી સવાર સુધી ઘસઘસાટ ઊં્્યાં.

શગલબટટે તેના શવષેનો પોતાનો અશભપ્ા્ય નીલને જણાવવાનો શનચિ્ય ક્યષો. તેણે 
વા્યરલેસ ક્યષો. નીલ લંડનમાં િતો. તેમની વાતચીત શરૂ થઈ.

`એ બેવકૂફ! આમાં પાવડાબાવડા કેમ મૂક્યાં નથી?’

`આવું આવું શું પૂછ ેછ,ે મૂખા્વઈ ભરેલું? સિરામાં શું મેં તમને કરૅનલ કરવા મોકલ્યાં 
છ?ે કદાચ તમે નાનાં છોકરાં પેઠ ેએક દહર્યાકાંઠો ધારી રેતીથી રમવા ધરતાં િશો! 
ઠીક રમો. બીજી વાર જશો ત્યારે િંુ તમને બાલદીઓ, લાકડાના પાવડા, ઢીંગલીઓ, 
બંગલીઓ વગેરે આપીશ. િમણાં ગડબડ નહિ; બસ કરો.’

તેઓએ રણમાં મોટર આગળ ઉપાડી.

ડરૅહરકે કહંુ : `અરે! આ પેલું ધૂળનું વાદળ દેખા્ય! કાફલો િશે અથવા તો ટોરેગસ 
િશે.’

ખરેખર કાફલો િતો.

નજીક આવતાં તેમને માલૂમ પડ્યું કે કાફલામાં સો ઊંટ િતા. છતાં સાથે માત્ર છ 
માણસો જ િતા. ઊંટ ઉપર કશો ભાર લાદ્ો ન િતો. ડરૅહરકે કારને ઉભી રાખી અને તેમને 
પૂછું. તેઓએ માથંુ ધુણાવ્યું. તેમને અંગ્ેજી આવડતું નથી એમ સમજા્યંુ. ડરૅહરકે જમ્વનમાં 
સમજાવ્યંુ. શગલબટટે રિેનચમાં; પણ તેમણે ફરી વાર માથું ધુણાવ્યું. પછી શગલબટટે ઈટાશલ્યન 
વાપરી અને છમાંથી એક જણ આગળ આવ્યો. તે ભાંગ્યું-તૂટ્યું. ઈટાશલ્યન બોલતો િતો.

તેણે પોતાની દુ:ખભરી કથા કિી : `ફેઝથી અમારો સો માણસોનો કાફલો રવાના 
થ્યો િતો. છલે્ા ઓએએસ (રણદ્ીપ) પાસે ટોરેગસે અમારા ઉપર િુમલો ક્યષો. તેમણે 
બધાને કાપી નાખ્યા ને માલ લૂંટ્યો. અમે માત્ર છ જણા બચ્યા છીએ.’

તેણે આગળ કહંુ : ̀ લૂંટારો રહફ્યા િતો. સિરામાં એ એક ભ્યંકર માણસ છ.ે મારા 
એકના એક દીકરાને તે ઉપાડી ગ્યો છ.ે અરેરે! એ દુટિ કાં તો એને કાપી નાખશે અથવા 
ગુલામ તરીકે વેચશે! ઓ મારા વિાલાં અજીઝ!’ આટલું કિી શબચારો રડવા લાગ્યો.



ડરૅહરકે ઠડં ેપેટ ેકહું : `અમે તારા દીકરાનું વેર લેશું.’

શગલબટટે ભાષાંતર ક્યુું : `ચાલ, અમારી સાથે કારમાં આવ. અમને રહફ્યા પાસે લઈ 
જા. પછી જો શંુ થા્ય છ.ે’

આરબે ખુશીથી તે સવીકા્યુું. તેઓએ તેને કારમાં બેસાડ્યો અને જ ેહદશામાં રહફ્યા 
ગ્યો િતો તે દશષિણ હદશામાં તેઓ ઉપડ્યાં. ડરૅહરકે કારને પૂર વેગમાં મૂકી દીધી. પણ પૈડાં 
કરૅટરશપલરનાં િતાં. એટલે ગશત માત્ર કલાકે 64 માઈલની થઈ. અરધા કલાકમાં જોવાના 
બુરજ ઉપરથી જ રૅરિેએ બૂમ પાડી : `ઓ પેલા દુશમન દેખા્ય!’

ટોરેગસ ઓએએસમાં તંબૂ નાખી પડ્યા િતા. જવેી તેઓએ કારને નજીક આવતી 
જોઈ કે તુરત જ બધા બંદુકડીઓ લઈને બિાર ધસ્યા ને લડવાની લાઈનમાં ગોઠવાઈ 
ગ્યા. એક સાથે વીશ ગોળીઓ મોટરના કાચો સાથે તડશંગ તડશંગ કરતી અથડાઈ પણ 
કાચ બુલેટપ્ૂફ િતો એટલે તૂટ્યો નહિ.

આરબના િાથમાં બોલવાનું ભૂંગળંુ આપ્યું એટલે કારમાંથી તેણે પોતાની ભાષામાં 
કહું : `અમારે રહફ્યા સાથે વાત કરવી છ.ે’

ટોરેગસે મસલત કરી. પછી એક ઊંચો માણસ આગળ આવ્યો. એ ઘણા ભ્યંકર 
દેખાવનો િતો. બાળકો તો એને જોઈને હફક્ાં પડી ગ્યાં. તેણે જમ્વનમાં પૂછું : ̀ તમે કોણ 
છો અને તમારે શું જોઈએ છ?ે’ એનો અવાજ ઘોઘરો અને ઊંડો િતો.

ડરૅહરકે કહું : `તમે કાફલાને લૂંટ્યો છ.ે એટલે એમનો જ બધો માલ લઈ લીધો છ ેતે 
અને તમારા કબજામાં જ ેબધા કેદીઓ છ ેતે, તમારે અમને સુપરત કરવાના છ.ે’

રહફ્યા શતરસકારથી િસ્યો. તેણે અરેશબકમાં પોતાના માણસોને કાંઈક કહું. તેઓ 
આગળ ધસ્યા અને કારને પકડી લીધી.

શગલબટટે વીજળીના બટન ઉપર િાથ મૂક્યો પણ ડરૅહરકે કહું : `એક વાર એને 
આપણને એમના કરૅમપમાં લઈ જવા દ્ો.’

આરબો કારને પોતાના મુકામ તરફ ધકેલી લઈ ચાલ્યા.

ડરૅહરકે કહું : `િવે લગાવા દે.’ તેણે બટન ફેરવ્યું અને કાર ઢસડતા સોળ માણસો 
ટટ્ાર અને શાંત ઉભા થઈ ગ્યા.

રહફ્યાએ બૂમ પાડી અને તેમના તરફ ચાબુક લઈને ધસ્યો : `ચલાવ!’ પણ પેલા 
માણસો આગળ ચાલ્યા નહિ.

ડરૅહરકે વીજળીનો પ્વાિ બંધ ક્યષો અને સોળેસોળ શબ આસતેથી રેતી ઉપર ઢળી 
પડ્યાં.

ડરૅહરકે ચીસ પાડી : ̀ નાપાક કુુત્તા! તેં જ ેચોરી લીધું છ ેતે પાછુ ંઆપે દે છ ેકે નહિ?’



રહફ્યા મરણ પામેલા સોળ માણસો તરફ જોઈ રહો. શવષાદથી તેણે કહું : `િંુ 
િા્યષો. તમારાં િશથ્યારો મારા કરતાં સારાં છ.ે કેદીઓ અને લૂંટ િંુ પાછાં આપીશ પણ 
્યાદ રાખજો, રહફ્યા આજ સુધી કદી િા્યષો નથી. એનો ગુસસો કદી શાંત થતો નથી. તે 
વખતની જ રાિ જુએ છ.ે ્યાદ રાખજો. ધોળાં-છોકરાંઓ! રહફ્યા વેર લીધા વગર નહિ 
રિે!’

તેણે તેના માણસો તરફ જોઈને કહંુ : `કેદીઓને છોડો; લૂંટને િાજર કરો.’ 
માણસોએ આજ્ા ઉઠાવી.

પછી રહફ્યાએ શનશાની કરી. એના માણસો ઘોડા ઉપર સવાર થઈ ગ્યા અને તેની 
સાથે ઉપડી ગ્યા.

િાથની મૂઠી બતાવી બૂમ પાડી તેણે કહું : `વેર! મારી પ્શતજ્ા છ.ે’

દસ કેદીઓમાં એક આરબનો દીકરો િતો. શપતાપુત્ર ખૂબ ભેટ્યા અને ડસૂકે ડસૂકે 
રડ્યા. પછી તેઓએ િેલગાના પગને બચી લીધી.

િેલગાએ શરમાઈને કહું : `ગાંડા મા થાઓ!’

અલબત્ત બીજાંને આ ગમ્યું નહિ. ડરૅહરક અને શગલબટટે દાવો ક્યષો કે બચાવનાર તો 
તેઓ િતાં, પછી શા માટ ેતેમણે િેલગાના પગને ચૂમવા જોઈએ?

જ રૅરિેએ કહું : `ત્યારે તું તારા મોજાં તો ઉતાર? જો કે િંુ સમજતો નથી કે પગે બચી 
લેવરાવવામાં શી મજા છ.ે મને તો એ મૂખા્વઈ લાગે છ.ે’

શગલબટ્વ સામે જોઈને ડોનલડ ેકહું : `એ ગંદું પણ છ.ે’

શગલબટટે ડોનલડને મોં ઉપર મા્યુંુ અને ....

પછી આગળ બીજ ેવખતે.

વચચે વાતચીત

મૂુંઝાઈનરે જફૅ્રે કહ્યું : `રહફ્ાનરે શા માર્રે જવા દીધયો? અણધા્યો એ પાછયો આવી 
ચડશરે. હ્યું  કહ્યું  છ્ય ું કરે એ પાછયો આવશરે જ. હટ્ નીલ! ત્યું મૂરખ છયો.’

મેં કહ્યું : `િાુંડાું છયોકરાુંઓ! પહરેલાું એ તયો કહયો કરે વાતાતા કયોણ કહરે છરે? તમરે કરે હ્યું? 
તમરે ધ્ાન નહહ રાખયો તયો તમરે ડરેગઝઝ ફૂલયો લરેવા જશયો ત્ારરે  રહફ્ા તમનરે કનડશરે.

જફૅ્રેએ કહું્ય : `હ્યું  ્બરેપરવા છ્ય ું. એર્લ્યું ખરું  કરે એનરે જવા દીધયો એમાું તયો મૂખાતાઈ જ 
કરી છરે. એ લયોકયો ઘયોડરે ચડીનરે નાસી જતા હતા તરે જ વખતરે આપણરે તરેમનરે મશીનિનથી 
ઠરેકાણરે પાડ્ા હયોત. મગશનિન તમારરે  અમનરે ક્ાું ્રે વાપરવા જ દરેવી નથી.’

ડહૅરકરે કહું્ય : `પણ જફૅ્રે! આ ઠીક થ્્યું. હવરે આપણરે ્બધયો વખત ધ્ાન રાખવ્યું પડશરે. 



વીજળીન્યું ્બર્ન ચાલ્ય રાખીનરે હુંમરેશાું આપણરે સૂવ્યું પડશરે. કરેવ્યું મજાન્યું?’

ગિલ્બર્તા કહરે : `લરે! આ તયો વાતાતા છરે.’

ડહૅરક કહ્યું : `અનરે ત્યું ્બરેવકૂફ મૂરખી છયો!’

ડયોનલડ ગચડાઈનરે ્બયોલ્યો : `નીલ! રહફ્ા પાસરે આ ગિલ્બર્તાનરે ઉપાડી લરેવરાવ નરે? 
ગિલ્બર્તા હુંમરેશની એક નડતર છરે.’

ગિલ્બર્તા કહ્યું : `રહયો, મારા ગવના તમનરે ચાલરે એમ જ નથી. મારા ગવના ઈર્ાગલ્ન 
નરે ફ્ેંચ કયોણ જાણરે છરે? ્બસ ! થઈ રહ્યું?’

૩

આ સાિશસક બાળકોએ પાછાં સોંપા્યેલા કેદીઓને કારમાં લઈ લીધા અને તેમના 
કાફલા તરફ ઉપડવાની તૈ્યારી કરતાં િતાં. એવામાં ડોનલડ ેકહંુ : `પણ રહફ્યા પાછો 
આવશે અને બધી ચીજો તેમ જ શેતરંજીઓ ઉપાડી જશે તો?’

શગલબટ્વ કહું : `આપણે અિીં ચોકીદાર મૂકીએ. મારી એવી દરખાસત છ ેકે જ રૅરિે 
અને ડરૅહરક માલને સાચવતા બેસે. આપણે તેમને પાછા લેવા આવશું.’

ડરૅહરક અને જ રૅરિે શસવા્ય દરેકને આ ્યોજના અત્યુત્તમ લાગી.

શગલબટટે કહું : `શેતરંજીઓના ઢગલા ઉપર મશશનગન રાખો. પછી છ ેકાંઈ?’

બે બિાદુર નરોના ચિેરા ઉપર સુરખી આવી. ડરૅહરકે કહું : `સરસ! અમે માલનો 
બચાવ કરશું.’

મશશનગન કારમાંથી બિાર કાઢી અને શેતરંજીના ઢગલા ઉપર ખડી કરી પાસે બે 
િજાર કારતૂસો મૂક્યાં. ડરૅહરક અને જ રૅરિેએ આરબોને સાલમ કરી અને કાર ઉપડી.

વચચે વાતચીત

`અરે ડૅરરક! આ તો આપણે એકલા રહ્ા. પેલો રરિયા આવશે તો?’

`અને રફૅ્ે! કારતૂસોનો પટ્ો િરે નરહ અથવા કારંઈક એવુરં થઈ જાય તટે?’

વાતા્જ

બે છોકરાઓ શષિશતજ તરફ જોતા બેઠા. એકાએક જ રૅરિેએ ડરૅહરકનો િાથ પકડ્યો. 
ભ્યભીત થઈને તેણે ધીમેથી કહું : `ધૂળ!’



ડરૅહરકે કહંુ : `િવે વખત આવી લાગ્યો છ!ે’

તેણે કારતૂસના પટ્ાનો એક છડેો ઉપાડ્યો. એકાએક તેનો ચિેરો હફક્ો પડી ગ્યો. 
ને મોંમાંથી ભ્યની કારમી ચીસ નીકળી : `જ રૅરિે! મારી નાખ્યાં! આપણે ખોટા કારતૂસ 
લીધા છ.ે આ પટ્ો કાં તો બીજી મશશનગનનો છ.ે’

એક ષિણ બન્ે એકબીજા સામે તાકીને જોઈ રહા.

પછી તેઓએ ટોરેગસના નજીક આવતા ધોળા ઘોડાઓ તરફ નજર ફેરવી.

દરેકે પોતાની શપસતોલ ખેંચી. બન્ે પાસે થઈને માત્ર ચાલીસ કારતૂસ િતા.

ટોરેગસ અધ્વ ચંદ્રાકારમાં ગોઠવાઈને ઝપાટાબંધ તેમના તરફ ધસી આવતી િતા. 
આ બે બિાદુર વીરોએ િાથ મેળવી લીધો.

રૂંધા્યેલા અવાજ ેડરૅહરકે કહું : ̀ િવે આ મામલામાંથી આપણે કદાચ પાર ન ઉતરીએ 
તો....’

જ રૅરિે ધ્ૂજતા અવાજ ેબોલ્યો : `કદાચ શગલબટ્વ વખતસર કાર લઈને આવી પિોંચે.’

શનરાશાથી ડરૅહરકે કહું : `પણ શગલબટ્વ કંપાસ વાંચી શકતી નથી!’

ડરૅહરકની વાત સાચી િતી. કાર આરબને કાફલા તરફ નૈઋત્ય ખૂણામાં લઈ જવાને 
બદલે વા્યવ્ય તરફ લઈ જતી િતી. શગલબટ્વ કંપાસ વાંચી શકી નિી.

દરશમ્યાન બે છોકરાઓએ શેતરંજીઓની દીવાલ બનાવી અને િવે શું થશે તેનો 
શવચાર કરતા બેઠા.

જ રૅરિેએ કહું : `આપણે કાર છોડી એ બિુ ખોટુ ંથ્યું! કેટલી બધી મૂખા્વઈ!’ તેની 
આંખમાંથી આંસુ ખરી પડ્યાં.

રહફ્યા પોતે જ ઘોડા ઉપર આગળ ધસ્યો. તેણે કહું : `તમે િવે મારા કેદીઓ છો. 
શરણે આવો એટલે સિીસલામત છો. સામે થશો તો ભૂંડ ેિાલ મૂઆ સમજજો. કદાચ 
તમે મારા થોડા માણસોને મારી શકશો. પણ બસો માણસોને મારવાની તમારી તાકાત 
નથી.’

છોકરાઓને શંકા આવી કે રહફ્યા કદાચ જૂઠં ુબોલે છ.ે પણ છતાં તેમની શસથશત 
ભ્યંકર િતી.

ડરૅહરકે કહું : `આપણી પાસે એક જ ઉપા્ય છ ેઅને તે શરણે જવાનો. આપણને 
તેઓ મારી નાખે તે પિેલાં કાર પાછી આવે એવો ભરોંસો રાખીએ.’

જ રૅરિેએ કહું : `આ એક જ માગ્વ છ.ે’

તેમણે શરણે આવ્યાની શનશાની તરીકે ધોળો વાવટો ચડાવ્યો.



પરંતુ આમાં ગેરસમજૂતી ઉભી થઈ. એક વખત જ રૅરિેનો રૂમાલ ધોળો િતો, પણ 
િમણાં તે મેલો ભૂખરો થઈ ગ્યો િતો. ટોરેગસને લાગ્યું કે શરણે આવવાને બદલે આ તો 
સામે થવાની શનશાની છ.ે ટોરેગસોએ ભડાકા કરવાને બંદૂકો તાકી, પણ ડરૅહરકે પોતાની 
શપસતોલ ફેંકી દીધી અને કૂદીને આગળ આવ્યો એટલે આ ગંભીર શસથશતમાં બચાવ થ્યો. 
જ રૅરિેએ પણ એમ જ ક્યુું. એક ષિણમાં તેઓ રહફ્યાન કેદી થ્યા!

શતરસકારથી ખડખડ િસીને રહફ્યાએ કહું : `િાં! આખરે ધોળા માણસો, તમે મારા 
પંજામાં સપડા્યા છો!’

ડરૅહરકે કહું : `તમે વચન આપ્યું િતું કે અમને તમે મુકત કરશો.’

િસીને રહફ્યાએ કહું : `િું િંમેશાં મારં વચન પાળું છુ.ં એક કલાકમાં તમને મુશકત 
આપવામાં આવશે... જો શરિસતી માટ ેસાચે જ મુશકત િો્ય તો! િા િા, ધોશળ્યા લોકો! 
એક જ કલાકમાં. પણ એ એક કલાકમાં તમે જાણશો કે ટોરેગસ પોતાના દુશમન તરફ 
કેમ વતટે છ.ે’

જ રૅરિે ગભરાટથી બોલ્યો : `શું અમને હરબાવીને મારશો?’

પણ રહફ્યાએ માત્ર દુટિતાથી શસમત ક્યુું.

વચચે વાતચીત

મેં કહ્યું : `હવરે અહીં આપણરે આજ રે અર્કીએ.’

છયોકરાુંઓએ `નહહ, ગનહ, નહહ’નયો પયોકાર ક્યો. તરેઓએ ્બૂમ પાડી : `આિળ 
ચલાવયો. ગિલ્બર્તા વખતસર આવી પહોંચી કરે નહહ તરે કહયો.’

ડહૅરકરે કહ્યું : `િમરે તરેમ ્બન્્યું હયો્. આપણનરે તરેણરે મારી તયો નહયોતા નાખ્ા, કારણ 
કરે આ રહા આપણરે જીવતા! નહહ જફૅ્રે?’

ગિલ્બર્ટે કહ્યું : `મનરે વાુંચતાું નથી આવડત્યું – શ્યું? પરેલ્યું શ્યું વાુંચતાું નથી આવડત્યું 
– એમ તમરે કહયો છયો તરે ખયોર્્યું છરે. તમારા કરતાું હ્યું  કુંપાસ સારયો જાણું છ્ય ું. તમરે િગણતમાું 
વાપરયો છયો તરે કરે નહહ?’

છયોકરાઓ ગતરસકારથી હસ્ા. તરેઓનરે કુંપાસની ્બધી ખ્બર હતી.

ડયોનલડરે કહ્યું : `મનરે પણ ખ્બર છરે. કુંપાસ એર્લરે એક કાુંર્ાવાળ્યું ઘહડ્ાળ અનરે એ 
કાુંર્યો હુંમરેશાું કૂદ્ા કરરે  છરે.’

મેં કહ્યું : `ભારરે  કરી! ઠીક હવરે આિળ ચાલીએ.’



વાતા્જ

આપણા બે બિાદુર છોકરાઓને એટલું તો સમજા્યું કે તેમને કેવી રીતે હરબાવીને 
મારવા તે સંબંધે ટોરેગસ વચચે મતભેદ ઉભો થ્યો િતો. અલબત્ત, એ લોકો શું બોલતા 
િતા તે સમજાતું ન િતું. પરંતુ એક માણસ બે મોટા જગંલી ઘોડા તરફ આંગળી ચીંધતો 
િતો. ઘોડા તોફાને ચડ્યા િતા એમ જણાતું િતું કારણ કે તેઓ દોરડાને ખેંચતા િતા.

ડરૅહરકે ભ્યથી જ રૅરિેના કાનમાં કહું : `તેં મશશ્યા શવષે સાંભળું છ?ે એને જગંલી 
ઘોડાની પીઠ ઉપર બાંધવામાં આવ્યો; પછી ઘોડાને છોડી મૂક્યો. ફરી કદી તે દેખા્યો 
નહિ.’

આશાથી જ રૅરિેએ કહું : `જો આપણને ઘોડા ઉપર બાંધીને છૂટા મૂકે તો છૂટકારાની 
કંઈક આશા છ!ે’

પરંતુ રહફ્યા સામે જોતાં જ તેમની આશા ગળી ગઈ.

એમ સપટિ રીતે દેખાતું િતું કે ઉપરની ્યોજના સામે રહફ્યાને વાંધો િતો. તેણે 
ઝડપથી થોડાએક િુકમો આપ્યા અને કેટલાએક મજબૂત િશો છોકરાઓને તાડના ઝંૂડ 
તરફ ઉપાડી ચાલ્યા. દરેક છોકરાને ઝાડ સાથે બાંધવામાં આવ્યો અને બીજાઓ સૂકાં 
પાંદડાં અને ડાળીઓને એકઠાં કરવા લાગ્યાં.

ડરૅહરકે ડૂસંકા ભરતાં કહું : `અરે, આ તો આપણને જીવતા બાળી મૂકશે!’

જ રૅરિે તો કાંઈ બોલી જ ન શક્યો.

શચતાઓ ઊંચી ખડકાઈ. માત્ર છોકરાઓનાં માથાંઓ શચતા ઉપર દેખાતાં િતાં. 
રહફ્યા અદબ વાળીને ઉભો િતો. શછટકારીને તેણે કહું : `િા, િા... મૂખા્વઓ! તમે રહફ્યા 
સામે લડવા આવ્યા િતા. ખરં? ડકુ્રો!’

સામે થઈને ડરૅહરકે કહું : `ડકુ્ર તું!’

રહફ્યા તેના તરફ ધસી આવ્યો અને ચાબુકથી તેના ગાલ ઉપર એક ધરી દીધી.

`ઠીક છ!ે ચાબુકનું આ શનશાન જશંદગી સુધી રિેશે.’

વચચરે વાતચીત

ડહૅરકરે પયોતાનયો િાલ તપાસી જો્યો. તરેનરે ખ્બર પણ ન પડી કરે પયોતરે િાલ ઉપર હાથ 
ક્ારરે  ફરેરવ્યો.

વાતા્જ

દુટિ રહફ્યાએ િુકમ ક્યષો : `આગ લગાડો.’



બે માણસો શચતા સળગાવવા આવ્યા.

ધ્ૂજતે અવાજ ેજ રૅરિેએ કહું : `મને તો માત્ર એટલું જ કાંઈક સાંભરે છ ેકે તું તારા 
પાડોશીના બળદનો કે ગધેડાનો મોિ કરીશ નહિ.’

જ રૅરિેએ કહું : `એને ચલવી જોઈએ. જો કે આ વખતને માટ ેએ બંધબેસતી પ્ાથ્વના 
લાગતી નથી. તને કેમ લાગે છ?ે’

આગ સળગાવવા માંડી. છોકરાઓનાં પગ તપવા લાગ્યા. ધુમાડાથી તેમને ઉધરસ 
આવી.

ડરૅહરકે કહું : `આ ધુમાડો આપણને િમણાં બેભાન કરી મૂકશે. એટલું ઠીક થશે કે 
વધારે દુ:ખ જોવાનું મટ્યું.’

એકાએક તેમના જોવામાં આવ્યું કે ટોરેગસ ઉશકેરા્યેલા દેખા્યા. તેઓ પોતાની 
બંદૂકો ઉપાડીને આમતેમ દોડવા લાગ્યા; ત્યાં તો મશશનગનનો કડકડાટ સંભળા્યો.

એકી સાથે બન્ે છોકરાઓએ બૂમ પાડી : `િાશ, બચ્યા!’

કોઈએ જાણે કહું : `પૂરા નહિ.’

તેઓએ ઊંચે જો્યું. તેમની બંદૂકો રહફ્યાના િાથમાં દેખાઈ. આ બંદૂકો સેફટી 
બંદૂકો િતી.

રહફ્યાએ ઘોડો પાડ્યો પણ અવાજ થ્યો નહિ. તેણે બંદૂક ફરી વાર તપાસી. ઘોડો 
ફરી પાછો ખેંચ્યો અને છોકરાઓ સામે શપસતોલ ધરી.

ડરૅહરક અને જ રૅરિેએ પોતાની આંખો બંધ કરી દીધી. પણ મોત આવતાં ઘણી જ વાર 
થતી જણાઈ. જઓેએ ફરી વાર આંખ ઉઘાડી અને...

વચચે વાતચીત

`કદાચ આ પ્રસુંિ આપણરે કાલરે પૂરયો કરશું્ય.’

પાુંચ અવાજો એકી સાથરે ્બયોલ્ા : `્બરેવકૂફ! આિળ ચલાવ.’

મેં વાતાતા આિળ ચલાવી.

વાતા્જ

તેઓએ ફરી વાર આંખ ઉઘાડી અને રહફ્યાનું મડદું જમીન ઉપર પડલેું જો્યું. તેની 
પાસે ડોનલડ િાથમાં શપસતોલ રાખીને ઉભો િતો ત્યાં તો બે બિાદુર વીરો ફરી મૂશછ્વત 
થ્યા.



જ્યારે તેમને ભાન આવ્યું ત્યારે તેઓ કારમાં પથારીમાં પડ્યા િતા. િેલગા ઠડંા 
પાણીથી તેમના ચિેરા લૂછતી િતી. નબળે અવાજ ેજ રૅરિેએ પૂછું : `તમે અમને કેવી રીતે 
શોધી કાઢ્યા?’

િેલગાએ કહું : `શગલબટ્વ કિે છ ેકે આપણે ડાબી તરફ જવું જોઈએ. મેં ને ડોનલડ ે
કહું કે જમણી બાજુએ જવું જોઈએ. તેણે અમારં માન્યું નહિ. તે કિે િંુ તમારાથી મોટી 
છુ.ં’

ડોનલડ ેકહું : `એ ખરં. પણ શગલબટ્વને ડાબા જમણાની ખબર જ ક્યાં પડ ેછ?ે 
આપણને એણે જમણી બાજુએ ઉપાડ્યા ને ધા્યુું કે પોતે ડાબી બાજુએ જા્ય છ.ે’

ડરૅહરકે પૂછું : `પછી?’

શગલબટટે કહું : `અમે આરબો અને બળતી આગને જોઈ. તુરત જ મશશનગન દાબી 
અને એમનો પણ ઘાણ વાળી નાખ્યો. ફટફટ તેઓ નીચે પડવા લાગ્યા; તે જોવાની મજા 
આવતી િતી.’

ડોનલડ ેકહું : `રહફ્યાને મેં ઉડાડ્યો િતો.’

પછી ડરૅહરકે કહંુ : `આપણે અિીંથી ઉપડીએ તે પિેલાં આપણી મશશનગન અને 
શપસતોલો લઈ લઈએ.’

બિાર જઈને શગલબટ્વ મશશનગન અને શપસતોલો અંદર લઈ આવી; પરંતુ શેતરંજીઓ 
અને બીજી વસતુઓ ત્યાં જ રિેવા દીધી.

રહફ્યાની ખોપરી સાથે ઉપાડી લેવાની ડોનલડને મરજી થઈ; અને િેલગાએ કહું કે 
શવચાર સારો છ.ે પરંતુ ખોપરી કાઢી લેવાની કોઈની િંશમત ચાલી નહિ.

વચચે વાતચીત

ડહૅરકરે કહ્યું : `સહરામાું તમરે ખયોપરી ઉતારતા નહહ.’

મેં પૂછ્યું : `શા માર્રે નહહ?’

`માત્ર રાતા જ જ ુંિલીઓ ખયોપરી ઉતારરે  છરે. વળી ડયોનલડ એર્લયો ્બધયો નાનયો છરે કરે 
તરે કયોઈનરે મારી શકરે નહહ.’

મેં ગખજવાઈનરે કહું્ય : `ક્યતઘની ડ્યક્કર! તમનરે ્બચાવ્ા કયોણરે?’

ગચડાઈનરે તરેણરે કહું્ય : `ડયોનલડરે; તમારરે  એમ જ કહરેવ્યું છરે નરે?’ પણ એકાદ રરેતીન્યું 
તયોફાન થ્્યું હયોત તયો ્રે ્બચી જાત.’

ગિલ્બર્ટે કહ્યું : `હા ડહૅરક! ડયોનલડ છયોકરું  છરે.’

ડયોનલડરે દૃિતાથી કહ્યું : `રહફ્ાનરે તયો મેં જ મા્યો છરે. નહહ નીલ?’



મેં કહ્યું : `ડયોનલડ! ખરરેખર તેં ્બરે નાલા્ક માણસયોનરે ્બચાવ્ા. હ્યું  ધારું  છ્ય ું કરે એ 
લયોકયો જ્ારરે  ્બીજી વાર ભ્માું આવી પડશરે ત્ારરે  સાવ ત્યું ્બીજી રીતરે વતતાજ રે. ચાલયો. હવરે 
વાતાતા આિળ કહીએ.’

વાતા્જ

પછી ઈશાન ખૂણામાં શત્રપોલી પિોંચવા માટ ેસિરા ઓળંગી જવાનો શનણ્વ્ય ક્યષો. 
એક વખત શગલબટ્વના શપતા શત્રપોલીમાં અમલદાર તરીકે િતા. આ િકીકતના જોર ઉપર 
શગલબટટે દાવો ક્યષો કે આખા શત્રપોલી શવભાગના મંડળીના ભોશમ્યા તરીકે પોતે કામ 
કરશે.

પછી ઘણા કંટાળાભરેલા હદવસો આવ્યા. રેતી, રેતી, રેતી! કોઈ કોઈ વાર 
ઓએસેસમાં ઊંચા તાડ કે ખજૂરીના ઝાડ નીચે તેઓ આરામ લેતાં; કોઈ વાર રસતે 
મળતા મા્યાળુ વેપારીઓ સાથે વાતા્વલાપ થતો. આ વેપારીઓ રહફ્યાના મૃત્યુના સમાચાર 
સાંભળીને ખુશી થતા.

આખરે તેઓ શત્રપોલીની સરિદ ઉપર પિોંચ્યાં. અિીં તેઓએ એક લીલવણીમાં 
પડાવ નાખ્યો. સથળ શીતળ િતું. પાણી અને નાશળ્યેરીનાં ઝાડ સારાં િતાં. તેમને 
નિાવાની ઇચછા થઈ. પણ બીક લાગી કે રખે ને મગરો ખાઈ જા્ય! ડરૅહરકે કિી રાખ્યું િતું 
કે ઉપડવાનો વખત થતાં પોતે બ્યૂગલ વગાડશે.

બે વાગે બ્યૂગલ વાગ્યું.

બધાં દોડતાં કાર પાસે આવ્યાં.

ના, બધાં નહિ; એક ખૂટતું િતું. શગલબટ્વ આવી નિોતી. એ કિેતી િતી કે િંુ અિીં 
અમરવેલનાં ફૂલ શોધું છુ.ં

ફરી વાર ડરૅહરકે બ્યૂગલ ફંૂક્યું. ઉત્તર મળો નહિ.

જ રૅરિેએ કહું : `ચાલો આપણે કારને તળાવ ફરતી લઈએ.’

તેઓ તળાવ ફરતા ફ્યાું. પણ ક્યાં ્યે શગલબટ્વનો પત્તો લાગ્યો નહિ.

એકાએક ડોનલડ ેબૂમ પાડી અને આંગવી બતાવી સૌનું ધ્યાન ખેંચ્યું : `જુઓ તો, 
અિીં ઘોડાના ડાબલાનાં શનશાન છ.ે’

ડરૅહરક ઝડપથી નીચે ઉત્યષો અને તેણે શનશાનો પોતાના કાચથી તપાસી જો્યાં. તેણે 
કહું : `આપણે આ સગડ ેસગડ ેચાલ્યા જવું જોઈએ.’

તેઓ આગળ ચાલ્યાં.



સાચિ્ય્વ િેલગાએ કહું : `દેખો તો, અિીં એક કાગળનો કટકો પડ્યો છ!ે’

પ્થમ તો બીજાંઓને એનું કશું મિત્વ સમજા્યું નહિ. પણ જ રૅરિેને થ્યું કે આવા 
જગંલી મુલકમાં કાગળનો કટકો િોવો અસંભશવત છ.ે

તેણે કહું : `ચાલો જરા પાછા ફરીને એને ઉપાડી લઈએ.’

તેઓએ તેમ ક્યુું. એ કાગશળ્યો `ટાઈમસ’નો ટકુડો િતો. એના ઉપર ઉતાવળમાં 
લખેલું િતું : `મને જગંલીઓ ઉપાડી જા્ય છ.ે બચાવો, શગલબટ્વ.’

બિાદુર ટોળીએ ઉદગાર કાઢ્યો : `વિારે ચડો!’

કાર ઝપાટાબંધ આગળ ઉપડી. તુરત જ તેઓની નજરે ઘૂવના વંટોશળ્યા જવેું 
દેખા્યું. ડરૅહરકે મોટરને પૂર ગશતમાં છોડી દીધી. થોડા જ વખતમાં તેઓ દૂરથી તોપ મારી 
શકે તેટલા નજીક આવી પિોંચ્યાં.

િેલગાએ કહું : `આપણે ભડાકો કરવો નહિ. વખતે શગલબટ્વને ઈજા થા્ય.’

ડરૅહરકે કહું : `ત્યારે તો વીજળીના તારનો ઉપ્યોગ કરીએ.’

સામે ધૂળના ગોટા શસવા્ય કશું દેખાતું ન િતું. ડરૅહરકે મોટર અંદર લીધી. તુરત જ 
કંઈ ઘન પદાથ્વ જવેું દેખા્યું. ડરૅહરકે મોટર આગળ લીધી. એક મોટી દીવાલ સાથે મોટરનું 
નાક ભટકા્યું.

તેણે શનરાશાથી કહું : `લૂંટારાઓ હકલ્ામાં પેસી ગ્યા છ!ે’

કાર ઉપર ગોળીઓનો વરસાદ વરસવા લાગ્યો. ડરૅહરકે કારને હકલ્ા ફરતી ધીમે 
ધીમે ફેરવી જોઈ. જબબર મજબૂત બારણાં તપાસ્યાં. તોડીને અંદર પેસાશે કે કેમ તેનો 
શવચાર ક્યષો. સૌને લાગ્યું કે એ અશક્ય છ.ે

જ રૅરિેએ કહું : `જુઓ, પેલી બારીમાંથી કોઈનું માથું દેખા્ય.’

ખરેખર, કોઈ માણસનો ચિેરો દેખાતો િતો. ચિેરો બિુ ભ્યંકર અને દુટિ િતો.

પેલા માણસે કહું : `કેમ, જમ્વન સમજો છો કે?’

ડરૅહરકે કહંુ : `િા, સમજુ ંછુ.ં’

પછી માણસે કહંુ : `િંુ બબ્વર લોકોનો મુખી છુ.ં મારં નામ બબ્વહરકો છ.ે િું ધોળી 
કુમાહરકાને ચાિંુ છુ.ં િંુ એને મારી મોટી બીબી બનાવીશ. તમે ચાલ્યા જાઓ. તે કિે છ ેકે 
તમારી સાથે એને નથી આવવું. એ મને ચાિે છ.ે’

ડોનલડ ેજમ્વનમાં કહું : `તું જૂઠો છ.ે’ પણ મુખીએ મશકરીભ્યુું િાસ્ય ક્યુું ને બોલ્યો 
: `ચાલ્યાં જાવ, નહિતર તમે ગીધડાંનો મીઠો ખોરાક થશો!’ આમ કિી તે અદૃશ્ય થઈ 
ગ્યો.



પસતાઈને જ રૅરિેએ કહું : `આપણે એ માણસને બંદૂકે દેવો જોઈતો િતો.’

્યુદ્ધમંત્રીઓએ મસતલ ચલાવી. એમ ઠ્યુું કે અંધારં થા્ય ત્યાં સુધી થોભાવું; પછી 
મોટો દરવાજો બૉમબથી ઉડાડવો.

રાત પડી અને તેઓએ બટન દાબ્યું. આખી રાત કોઈને ઊંઘ આવી નહિ. વારે 
ઘડીએ જ રૅરિે સચ્વલાઈટ ફેરવતો િતો. મધરાત થતાં ડોનલડ ેકાર પાસે કંઈક ધોળંુ ધોળું 
દેખ્યું. તેણે બીજાંઓને કહું અને ત્રણ શપસતોલો સજ્જ થઈ. પરંતુ પેલી ધોળી વ્યશકતએ 
પોતાના િાથ ઊંચા ક્યા્વ, ડરૅહરકે બારણું ઉઘાડ્યું.

 વ્યશકતએ અંગ્ેજીમાં કહું : `બાસાિેબ પાસેથી િંુ એક સંદેશો લાવી છુ.ં’

તેણે એક શચઠી આપી. ડરૅહરકે આતુરતાથી તે ઉઘાડી. તેમાં લખ્યું િતું : `ડરૅહરક! મને 
બચાવજ.ે મુખી પશુ છ.ે આ બાઈ શમત્ર છ.ે તે તને મારી પાસે લાવશે.’

જ રૅરિેએ કહું : `સમાલજો, દગો ન િો્ય!’

ડરૅહરકે કહંુ : `અશક્ય! દુશન્યામાં માત્ર એક જ માણસ છ ેકે જ ેઆવી ભાષા લખી 
શકે.’ તેણે પેલી સ્ત્રી તરફ મોં ફેરવીને પૂછું : `તું કોણ છ?ે’

બાઈએ કહું : `સાિેબ! િંુ મુખીની મોટી બેગમ છુ.ં પણ વષષો પિેલાં બાના બાપુજી 
જ્યારે ઈટાશલ્યન લશકરમાં અમલદાર તરીકે કામ કરતા િતા ત્યારે િંુ તેની નોકરીમાં 
િતી. િું બબ્વહરકોને શધક્ારં છુ.ં એ દુટિ રાષિસ છ.ે ચાલો. િંુ તમને રસતો બતાવું. સાથે 
િશથ્યાર લઈ લ્યો. પણ જોજો. ખડખડાટ ન કરે તેવાં લેજો.’

તેઓએ અંદર અંદર મસલત કરી લીધી અને છવેટ ેએમ ઠરાવ્યંુ કે –

વચચે વાતચીત

હરેલિાએ ડરીનરે કહ્યું : `મનરે ન મયોકલતા.’

જફૅ્રેએ મશકરી કરી : `ત્યું છરે જ નકામી. તનરે કારમાું જ રાખશ્યું.’

ડયોનલડરે ્બહાદ્યરીથી કહ્યું : `પણ હ્યું  જઈશ.’

જફૅ્રેએ ધ્ૂજતાું ધ્ૂજતાું કહું્ય : `અરરે ! આ તયો આપણનરે હકલ્ામાું ઉપાડી જવાની 
્્યગકત છરે. મનરે જવ્યું િમતું્ય નથી.’

મેં પૂછ્યું : `ડહૅરક ! તારું  કરેમ છરે?’

ડહૅરકરે મારયો પ્રશ્ન સાુંભળયો નહહ. તરેની આુંખયો મયોર્ી નરે ચકચકતી હતી. કરેમ જાણરે 
હકલ્ામાું પહોંચી િ્યો હયો્!



વાતા્જ

છવેટ ેએમ ઠ્યુું કે ડરૅહરક અને ડોનલડ ેજવું. તેઓએ પોતાની સાથે એક એક છરો 
અને એક એક શપસતોલ લઈ લીધાં. ડરૅહરકે જરૂર પડ ેતો વાપરવા પોતાના શખસસામાં બે 
બૉમબ સરકાવી દીધા. જ રૅરિે અને િેલગાને કારમાં રાખ્યાં અને કહંુ કે ગમે તેમ થા્ય તોપણ 
તેમણે કાર છોડવી નહિ.

િેલગાએ કહું : `િંુ કાંઈ કાર થોડીક છોડવાની િતી!’

અંધારામાં લથહડ્યાં ખાતા બન્ે ભાઈઓ ચાલ્યા. પેલી સ્ત્રી હકલ્ામાં એક નાની 
બારી િતી ત્યાં તેમને લાવી. ચાવીથી તેણે બારી ઉઘાડી. સામે અંધારી ગલ્ી િતી. 
ડરૅહરકને વીજળીની બત્તી વાપરવાનું મન થ્યંુ પણ સ્ત્રીએ કહું : ̀ એ ભારે જોખમભરેલું છ.ે’ 
તેઓ અંધારામાં આગળ ચાલ્યાં. આખરે દૂર એક દીવો દેખા્યો.

સ્ત્રીએ કાનમાં કહું : `પેલો ચોકીદાર. પણ બંદૂક વડ ેમારવાથી વાત બગડી જશે. 
એને ચુપકીદીથી મારવો જોઈએ.’

ડરૅહરકને લાગ્યું કે પોતાના જીવનની આ એક મિાન ષિણ છ.ે તેને થ્યું કે પોતાને 
લપાઈને આગળ જવું પડશે અને પિેરેગીની પીઠ ઉપર બા્યલાની પેઠ ેપાછળથી ઘા 
કરવો પડશે.

તેના મનમાં એક ્યુશકત સફુરી : `જો કે એમ કરવું માનભ્યુંુ નથી છતાં આ તો ્યુદ્ધ 
છ’ે એમ શવચારી તેણે ડોનલડ સાથે િાથ શમલાવ્યો. પછી દાંત કચકચાવી િાથમાં છરો લઈ 
તે લપાતો લપાતો આગળ ચાલ્યો, પણ નસીબ પ્શતકૂળ િતું. ચાલતાં ચાલતાં પગ નીચેનો 
એક પથરો ખસી ગ્યો. પિેરેગીરે ભ્યની ચીસ પાડી. ડરૅહરકે ભડાકો ક્યષો. `ધુડમુ્!’ ગોળી 
ચોકીદારની છાતી સોંસરી પસાર થઈ. પિેરેગીર ધબ લઈને નીચે પડ્યો. િશથ્યારબંધ 
માણસો ધસી આવ્યા અને બે બંદૂકોની મૃત્યુને ચાખવા લાગ્યા. પરંતુ દુશમનોની સંખ્યા 
મોટી િતી; અને એમ લાગતું િતું કે આ છોકરાઓને પાછા િઠવું પડશે.

ડોનલડ ેબૂમ પાડી : `બૉમબ લગાવો.’

ડરૅહરકે બૉમબ ફેંક્યો. પોતે, ડોનલડ અને પેલી સ્ત્રી ત્રણે જણાં જમીન ઉપર ચત્તાંપાટ 
પડ્યાં. ભડાકો કાન ફોડી નાખે તેવો િતો. જ્યારે ધુમાડો દૂર થ્યો ત્યારે જોવામાં આવ્યું 
કે ત્યાં નરદમ શબ પડ્યાં િતાં. બીજા કેટલાએક ભ્યભીત થઈ નાસી ગ્યા િતા.

ડરૅહરકે કહંુ : `આગળ ચાલો.’

સ્ત્રી તેમને આગળ લઈ ચાલી. એક પણ શસપાઈ જોવામાં ન આવ્યો.

તેઓ વીજળીની બત્તીઓ સળગાવી આગળ વધ્યાં. છોકરાઓએ શપસતોલો ફરી 
ભરી લીધી િતી. આગળ વધતાં એક બારણા પાસે સ્ત્રી અટકી. તે િળવેથી બોલી : `આ 



સરદારનો ઓરડો છ.ે’

ડરૅહરકે આસતેથી બારણંુ ઉઘાડ્યું. અંદરનો દેખાવ જોઈને તે પાછો િઠી ગ્યો. 
શગલબટ્વને એક ખુરશી સાથે બાંધી િતી; મુખી તેની સામે હરવોલવર ધરીને ઉભો િતો.

મુખીએ શખજાઈને કહંુ : `િાં, ઠીક વખતસર આવ્યો! આ જો, િવે તારી દોસતદારનું 
મોત તારી નજરે જ થશે. તારં િશથ્યાર જરા પણ ઉપાડીશ તો તે જ પળે હરવોલવરની 
ગોળી છોકરીને વીંધી નાખશે!’

વચચે વાતચીત

મેં મજાથી કહ્યું : `છયોકરાુંઓ! હ્યું  હવરે થાકી િ્યો છ્ય ું. આવતી કાલ સ્યધી ગિલ્બર્તાનરે 
ત્ાું જ પૂરી રાખીએ.’

ગિલ્બર્ટે કહું્ય : `ત્યું એમ ધારરે  છરે કરે હ્યું  ્બીઉં છ્ય ું. પણ એ મ્યખીથી હ્યું  લરેશમાત્ર ્બીતી 
નથી.’

હરેલિા કહરે : `હવરે ભાઈ ઉતાવળ કરયો નરે શ્યું થ્્યું તરે કહયો નરે?’

મેં કહ્યું : `ડહૅરકનરે પૂછ; એ ત્ાું હતયો.’

ડહૅરકરે કહ્યું : `િમરે તરેમ, અમરે એનરે મારી નાખ્યો.’

જફૅ્રેએ કહ્યું : `એનરે મારી નાખ્યો એ જાણીએ છીએ; પણ કરેવી રીતરે એ કહયો નરે? 
નીલ ઝર્ કરયો નરે?’

મેં કહ્યું : `ઠીક ત્ારરે . જરા આિળ ચાલીએ.’

વાતા્જ

છોકરાઓ ભ્યભીત બની ખીલો થઈ ગ્યા – પણ માત્ર એક જ ષિણ. ડરૅહરકનું ભેજુ ં
તવરાથી કામ કરતું િતું.

એકાએક તે ખડખડાટ િસ્યો.

તેણ બૂમ પાડી : `મૂરખ! એટલંુ જાણતો નથી કે પાછળથી જ રૅરિે તને શપસતોલથી 
ઉડાવી દેવા ઉભો છ?ે’

બબ્વહરકોએ ઝડપથી પાછુ ંવાળીને જો્યું. પણ ત્યાં તો ડરૅહરકની ગોળીએ તેનો જમણો 
િાથ વીંધી નાખ્યો. પણ મુખીએ હરવોલવર ડાબા િાથમાં લીધી, શગલબટ્વ સામે તાકી અને 
એની છાતી સામે ધડાકો ક્યષો.

એક સીચ! અને....



વચચે વાતચીત

હરેલિાએ કહ્યું : `ચયોક્કસ! ગિલ્બર્તા મરી નહયોતી િઈ.’

વાતા્જ

ચીસ પડી અને મુખીની સ્ત્રી જમીન ઉપર તરફડતી પડી. એ શબચારી શગલબટ્વને 
બચાવવા જતી િતી. એટલામાં પોતે જ જખમી થઈને ભોં્ય પર પડી. બબ્વહરકો શખજા્યો 
અને ફરી વાર શનશાન તાક્યું; પણ ડરૅહરકની ગોળી છૂટી અને લૂંટારાઓનો સરદાર ધૂળ 
ચાટતો થ્યો.

તરત જ બે ભાઈઓએ શગલબટ્વના બંધ કાપી નાખ્યા. ભ્યથી શગલબટ્વ બેભાન બની 
ગઈ િતી.

ડોનલડ ેકહું : `આપણે એને ઊંચકીને લઈ જઈએ.’

ધીમેથી ડરૅહરકે કહું : `ડોનલડ! આપણે એને માટ ેલડી શકીએ, જીવ પણ આપી 
શકીએ; પણ એનો અરધો ટન બોજો ન ઊંચકી શકીએ!’

ખુરશી ઉપરથી દદ્વભ્યટે અવાજ ેશગલબટટે કહું : `તમે મારાથી વધારે ભારે છો.’

શગલબટ્વ આ વખતે ભાનમાં િતી.

વચચે વાતચીત

મેં કહું્ય : `તરેઓ કરેવી રીતરે હકલ્ામાુંથી ્બહાર આવ્ાું તરે કાલરે કહીશ.’

જફૅ્રેએ કહ્યું : `મ્યખી તયો મરી િ્યો છરે. હવરે ્બહાર આવવામાું શી મ્યશકરેલી છરે?’

મેં કહ્યું : `હકલ્ામાુંથી ્બહાર ન નીકળયો ત્ાું સ્યધી ્બડાઈ ન મારયો.’

જફૅ્રેએ કહ્યું : `હું ્યું  ક્ાું હકલ્ામાું છ્ય ું? હ્યું  તયો કારમાું છ્ય ું. લરેતા જાવ!’

૪

શગલબટ્વને ભાન આવ્યું એટલે ડરૅહરકે આતુરતાથી કહું : `આપણે જમે બને તેમ 
તવરાથી અિીંથી નીકળી જવું જોઈએ. મુખી મરી ગ્યો છ, પણ તેના માણસો િજી જીવતા 
છ.ે’

બારણા આગળથી ડોનલડ ેભ્યભીત થઈ બૂમ પાડી : `અરે, આપણે તો પુરા્યાં 
છીએ!’



ગભરાટમાં તેઓ એકબીજા સામે જોવા લાગ્યાં.

ડરૅહરકે ભ્યપૂવ્વક કહું : `જાળમાં સપડા્યાં !’

તેઓ ખરેખર ખરાબ શસથશતમાં િતાં. બારણંુ ઉઘડ ેતોપણ રસતો શોધવો મુશકેલ 
િતો. કારણ કે હકલ્ામાં સંખ્યાબંધ રસતાઓ િતા.

વચચે વાતચીત

જફૅ્રેએ ગિલ્બર્તાનરે કહ્યું : `તેં કાર છયોડવામાું ભારરે  િુંભીર ભૂલ કરી.’

હરેલિાએ કહું્ય : `આપણરે ફરી વાર કદી પણ કારનરે છયોડવી જ નહહ.’

વાતા્જ

દરશમ્યાન િેલગા અને જ રૅરિે ઘણાં જ બીતાં બીતાં કારમાં બેસી રહાં િતાં. તેઓએ 
ભડાકાનો અવાજ સાંભળો િતો. પછી શાંશત પથરાઈ ગઈ અને તેઓ ધ્ૂજવા લાગ્યાં.

િેલગાએ ડસૂકાં ભરતાં કહું : `આ વખતે તેઓ જરૂર મા્યા્વ ગ્યાં. આપણે શંુ 
કરીશું.’

ધ્ૂજતાં ધ્ૂજતાં જ રૅરિેએ કહું : `સમજણ પડતી નથી.’

એકાએક િેલગાએ કહું : `આપણે નીલને વા્યરલેસ કરીએ.’

નેપલસના બંદરમાં નીલને સંદેશો મળો. તે શપકફેટની બોટમાં બેસી ઇશજપ્ત જતો 
િતો.

જ રૅરિેએ સંદેશો આપ્યો : ̀ શગલબટ્વ, ડરૅહરક અને ડોનલડ હકલ્ામાં પુરાઈ ગ્યાં છ.ે અમે 
ધારીએ છીએ કે એ બધાં મરાઈ ગ્યાં છ.ે’

વા્યરલેસની શચહાંહકત ભાષા જ રૅરિેને બરાબર આવડતી ન િતી. નીલના જવાબથી 
તે વધારે ગૂંચવા્યો.

નીલે કહું : `પણ એ બધાં શાનાથી ભરાઈ ગ્યાં છ?ે ખારેકથી કે નાશળ્યેરથી?’

જ રૅરિેએ કહું : `આ ગમમત ઉડાડવાનો વખત નથી.’

નીલે જવાબ આપ્યો : `ત્યારે શગલબટ્વ, ડરૅહરક અને ડોનલડ હકસસામાં પુરાઈ ગ્યાં છ ે
અને ભરાઈ ગ્યાં છ ેતેનો શો અથ્વ છ?ે હકસસો ભરાઈ ગ્યો છ ેકે બાળકો ભરાઈ ગ્યાં 
છ?ે કાંઈ સમજાતંુ નથી.’

જ રૅરિેએ કહું : `મરાઈ ગ્યાં છ;ે ભરાઈ નહિ.’

નીલ કિે : `હકસસાને ને મરાઈ ગ્યાંને શંુ લાગેવળગે? ત્યાં શત્રપોલીમાં જઈ ક્યો 



હકસસો ઉપાડ્યો છ?ે’

િેલગા કિે : `મને કિેવા દે.’

િેલગાએ ધક્ો મારીને જ રૅરિેને દૂર િટાડ્યો. તે કિે : ̀ લૂંટારાઓએ તેમને પકડ્યા છ.ે 
અમે ધારીએ છીએ કે તેમને રામશરણ પિોંચાડ્યાં છ.ે’

નીલનો જવાબ આવ્યો : `શંુ ખરેખર? તમારા અષિાંશ રેખાંશ ક્યા છ?ે જલદી 
કરો.’

જ રૅરિે અને િેલગા ગભરાટમાં એકબીજા સામે જોઈ રહાં. નીલ શું કિે છ ેતે સમજી 
ન શક્યાં.

નીલે પૂછું : `તમે ક્યાં છો?’

જ રૅરિેએ જવાબ વાળો : `આહરિકામાં; મારં એમ ધારવું છ.ે’

આનો જવાબ કહો જા્ય તેવો નિોતો. નીલની ગંદી ભાષાથી ્યંત્ર ધ્ૂજવા લાગ્યંુ.

નીલે કહંુ : `કારની બિાર નીકળીને જુઓ, ને શું દેખા્ય છ ેતે વણ્વવો. દૂરમાં કાંઈ 
પવ્વતો દેખા્ય છ?ે’

જ રૅરિેએ કહું : `િા, એક પવ્વતની િાર દેખા્ય છ.ે એક શંખના આકારની ટકેરી 
જોવામાં આવે છ.ે’

નીલની ભાષા સાંભળી ન જા્ય એવી િતી. તેણે કહું : `શંખ! ફરી વાર બોલ.’

જ રૅરિેએ કહું : `ધુમાહડ્યાના માથા જવેી લાગે છ.ે’ જ રૅરિેએ બીજુ ંવણ્વન આપ્યું પણ 
જવાબ ન આપ્યો.

એક કલાક, બે કલાક, ત્રણ કલાક, ચાર કલાક પસાર થઈ ગ્યા. એકાએક િેલગાએ 
બૂમ પાડી : `પણ જો, આકાશમાં ટપકંુ દેખા્ય છ.ે’

જ રૅરિેએ કહું : `પષિી?’

િેલગાએ કહું : `િવાઈ જિાજ’

ટપકંુ જરા મોટુ ંથ્યું.

અશત ઉતસાિથી જ રૅરિેએ કહું : `આ તો િવાઈ જિાજ જ છ!ે’

પણ એ િવાઈ જિાજ ન િતું. એ તો કાચની કાર િતી, અધધર ગોળ ચક્ર ફરતી 
િતી.

િેલગાએ કહંુ : `સંદેશો મોકલો.’

જ રૅરિેએ િવાઈ ઉડાડી. શનશાન જોવામાં આવ્યું અને કાર નીચે ઉતરી; ને આ લોકોની 



કારથી વીશ ્યાડ્વને અંતરે તેણે મુકામ ક્યષો.

નીલ અને શપકરૅફટ બિાર કૂદી પડ્યા અને બે શમશનટમાં તેઓએ િકીકત જાણી 
લીધી.

દરેક ષિણે હકલ્ામાંથી બંદૂકના અવાજો સંભળાઈ રહા િતા.

નીલે કહંુ : `શપકરૅફટ! એક ષિણ પણ ગુમાવી ન શકીએ. આપણે હકલ્ામાં ઉતરવું 
જોઈએ. ચલાવ.’

તેઓ િવાઈ કાર તરફ ઉપડ્યા, અંદર બેઠા, આકાશમાં ઊંચે ઉડ્યા. હકલ્ા ઉપર 
ચક્ર લીધું અને અંદર ઉત્યા્વ. અંદરથી ગોળીઓનો વરસાદ વરસ્યો.

શપકરૅફટ િસ્યો અને બોલ્યો : `ત્યારે તમારા પણ એ જ િાલ!’

એણે બૉમબ નીચે ફેંક્યો અને જમે તોફાનમાં પાદડાંઓ શવખેરાઈ જા્ય તેમ લૂંટારાઓ 
વીંખા્યા. તુરત જ ઉડતું જિાજ શનજ ્વન મેદાનમાં ઉત્યુું. બારીઓ અને બારણાંમાંથી 
ગોળીઓની ત્રમઝટ ચાલી.

નીલે કંપતા કહંુ : `આ આગમાં આપણે બિાર ન નીકળી શકીએ. એ ત્રણેને મરવા 
જ દેવાં પડશે.’

એકાએક બારીમાંથી શબદો આવ્યા : `એ કાર આપણી નથી, આ તો આપણી 
કારથી મોટી છ!ે’

નીલે કહંુ : `આ તો શગલબટ્વ બોલે છ.ે’

તેણે બે માળ ઊંચેની બારીમાંથી શગલબટ્વનો અવાજ આવતો સાંભળો.

શપકરૅફટ ેકહું : `ચાલો ત્યાં જઈએ.’

તેણે ચક્ર પકડ્યું. ધીમે ધીમે કારને તે બારીની પાસે લઈ ગ્યો પણ તેને માલૂમ 
પડ્યું કે એમાં તો જાડા લોઢાના સશળ્યા જડલેા છ.ે

બિાદુર ડરૅહરકે કહું : `ધાતુ કાપવાની કરવત ફેંકો.’

નીલે કહંુ : `જૂની સડલેી વાત કર નહિ. જો આ ભૂંગળાનો છડેો પકડ અને આ 
દીવાસળી લે. અમારી પાસે ઑશકસજન અને િાઈડટ્ોજન છ ેઅને આ ઑશકસિાઈડટ્ોજન 
ફૂંકવાની ભૂંગળી છ.ે’

ડરૅહરકે કહું : `સુંદર!’

ત્રણ શમશનટમાં આગે સશળ્યાને બાળી નાખ્યા.

વળી પછી મુશકેલી ઉભી થઈ. કાર બારીથી ચાર ફૂટ દૂર તરતી િતી. આગળ પડતંુ 
છજુ ંકારને પાસે જતાં આડ ેઆવતું િતું.



ડરૅહરકે કહું : `િંુ કૂદી પડુ ંછુ’ં

પણ ડોનલડ અને શગલબટટે કહું : `બાપુ! એમ કરશો જ નહિ. નીચેના માણસોને તમે 
એક ષિણભર પણ દેખાશો તો ગોળીઓનો વરસાદ વરસાવશે.’

નીલે કહું : `પાહટ્યા ઉપર ચાલીને અવાશે.’ તેણે ઓરડામાં કુડાિી ફેંકી ને કહું : 
`લાકડાની ભોં્યમાંથી પાહટ્યું કાપી કાઢ.’

શગલબટ્વ કિે : `અરે! અિીં તો પથથર જડલેા છ.ે’

ડરૅહરકે કિે : `િા, મને સાંભ્યુું. આ આપણી કારના કરૅટરપીલર પૈડાંમાંથી કટકો 
કાપીએ.’

નીલે કહંુ : `બાપદાદાના વખતની વાત! આવા મશશનગનમાં તે એવી ચીજો િો્ય?’

શગલબટટે બૂમ પાડી કહું : `તો બીજી કારમાંથી ઉપાડી આવો ને?’

નીલે કહું : `બરાબર.’

તુંરત જ કાર ઝડપથી હકલ્ા ઉપર ઉડી. પરંતુ જ્યારે તે કરૅટરપીલર પૈંડા લઈને 
પાછી આવી ત્યારે ત્રણે બાળકો ભ્યંકર શસથશતમાં િતા.

તેઓએ ફશન્વચર આડુ ંમૂકી બારણાં બંધ ક્યા્વ િતાં. પરંતુ દુશમનો ફશળ્યામાંથી 
િુમલો કરતા િતા. બે શનસરણીઓ માંડવામાં આવી િતી; માણસો શનસરણી ઉપર ચડી 
રહા િતા. નીલ અને શપકરૅફટ ેભ્યંકર લડાઈ ચાલતી જોઈ. બાળકો દેખાતાં ન િતાં, પરંતુ 
શનસરણીએથી દરેક માણસ બારી આગળ જતો િતો કે તરત જ તેના િાથમાંથી િશથ્યાર 
પડી જતાં િતાં અને તે ઊંધે માથે ગબડી પડતો િતો.

આચિ્ય્વથી શપકરૅફટ ેકહંુ : `આ ટાબહર્યાં બંદૂક વાપરી શકે છ?ે’

નીલે જવાબ આપ્યો નહિ. તે બારી પાસે કારને લઈ ગ્યો અને એક બૉમબથી િુમલો 
કરનારાઓને ઠકેાણે પાડ્યા. કરૅટરપીલરને ગોઠવતાં એક શમશનટ લાગી.

નીલે કહું : `િવે દોડ્યાં આવો.’

ડોનલડ પાહટ્યા ઉપર દોડ્યો આવ્યો.

`શગલબટ્વ! તું પણ ચાલી આવ’

શગલબટ્વ ચાલતાં ચાલતાં લપસી ગઈ અને કદાચ નીચે જ પડી જાત; પણ નીલે એનું 
બાવડુ ંપકડી લીધું અને એને કારમાં ખેંચી લીધી.

ડરૅહરકે ઊંચું માથંુ રાખી શનરાંતે પાહટ્યા ઉપરથી ચાલ્યો પણ એટલામાં એક ગોળીથી 
તેની ટોપી ઉડી, એટલે તો તે પણ સસલા જમે ચીસ નાખી કારમાં કૂદી પડ્યો.

બે ષિણથી ્યે ઓછા વખતમાં તેઓ હકલ્ાના ચૉકમાંથી સિીસલામત બિાર આવ્યાં.



નીલે ભૂંગળામાંથી જોસથી કહું : `જ રૅરિે! તમે અિીંથી નીકળી જાઓ.’

નીલ િવામાં આગળ ચાલ્યો. જમીન ઉપરની કાર ધીમે ધીમે જમીન ઉપર પાછળ 
ચાલી. એક કલાક જટેલો સમ્ય આગળ નીકળી ગ્યા પછી તેઓ એકઠાં થ્યાં અને 
એકબીજા સાથે િાથ મેળવ્યા.

વચચે વાતચીત

ડહૅરકરે કહ્યું : `તેં આવીનરે અમનરે ્બચાવ્ા એ તયો ભારરે  થઈ!’

ગિલ્બર્ટે ઉંહ કરી કહ્યું : `તારા વિર અમરે ્બચી શક્ાું હયોત. એ તયો તનરે અદરેખાઈ 
આવી એર્લરે ત્યું આવ્યો. વાતાતામાું દાખલ થવું્ય હત્યું કરેમ? એમ ધારરે  છરે કરે અમનરે તારા વિર 
ન ચાલરે?’ જફૅ્રે સામરે જોઈનરે તરેણરે ઉમરે્્યાં : `જો તયો ! કરેવ્યું કરરે  છરે? પયોતા માર્રે સરસ કાર 
રાખરે છરે. હુંમરેશ એ એમ જ કરરે  છરે. સવારરે  ્બયોર લાવ્યો નરે આપણનરે ખરા્બ દીધાું. ભાઈ 
ધારરે  છરે કરે પયોતરે ્બહ્ય સારા! અનરે વળી કાર તરે કરેવી રીતરે ઉડતી હશરે?’

ડયોનલડ કહરે : `એ તયો નવી શયોધ હતી. હ્યું  કહ્યું  છ્ય ું કરે નીલ આવ્યો એ ્બહ્ય સારું  થ્્યું.’

ગિલ્બર્ટે કહ્યું : `પણ એ કાુંઈ આપણી સાથરે રહરેવાનયો નથી. આપણરે એની જરૂર જ 
નથી.’

ડહૅરક જરા ગવચાર કરવા લાગ્યો. એણરે કહ્યું : `ફરી વાર ચાલ્યો જા્ તયો મનરે કશી 
પરવા નથી. પણ નવી કાર આપણનરે આપતયો જા્ નરે જૂની કાર તરે પયોતરે લરેતયો જા્.’

હરેલિા કહરે : `એ આપણી સાથરે આવરે એમ હ્યું  ઇચછ્ય ું છ્ય ું.’

ડયોનલડરે કહ્યું : `હ્યું  પણ એમ જ.’

જફૅ્રેએ કહ્યું : `ચાલયો ત્ારરે , આપણરે સભા ભરીએ. જ રેઓ નીલનરે આપણી સાથરે લરેવા 
માિતાું હયો્ તરે હાથ ઊંચયો કરરે .’

ગિલ્બર્ટે ગવરદ્ધ મત આપ્યો. ડહૅરક કહરે : `આવરે તયો ઠીક. ન આવરે તયો ્રે ઠીક.’

જફૅ્રેએ, હરેલિાએ અનરે ડયોનલડરે આવવાના પક્ષમાું મત આપ્યો.

મેં કહ્યું : `ચાલયો ત્ારરે  હ્યું  આવ્યું છ્ય ું. પણ અલ્બત્ત ્બન્રે કાર અપર્્યડરેર્ જોઈએ.’

ડહૅરકરે કહ્યું : `કરેરયો પહોંચ્ા પછી ત્યું અમારી કારનરે ઉડતી ્બનાવી દરેજ રે.’

ગિલ્બર્ટે કહ્યું : `એુંહ! એ કહરે છરે કરે પયોતરે શયોધ કરી શકરે. પણ સાુંભળયો નરે, ્બધી 
્બનાવર્ છરે. ઘરડા નીલ! તારાું કરતાું તયો મારયો કૂતરયો હયોગશ્ાર છરે. ઘરેર કરેર્લી ્રે સ્યુંદર 
ચીજો શયોધી કાિરે છરે.

ડયોનલડરે પૂછ્યું : `કાર અનરે એવી ્બીજી વસત્યઓ? ઉડી શકરે તરેવી કાર?’

ગિલ્બર્ટે દાદ ન દીધી. `ડહૅરક! ત્યું શ્યું ધારરે  છરે? ત્યું માનરે છરે કરે નીલ પયોતરે કહરે છરે તરે 



્બનાવી શકરે?’

ડહૅરકરે જરા ગવચાર ક્યો : ̀ ઉડી શકરે તરેવી કાર? હા ્બની શકરે. પણ પાણી ્બનાવવાના 
મગશનની વાત મૂખાતાઈભરરેલી લાિરે છરે. મેં આપણા ગવજ્ાનના ગશક્ષક ગમ. ગસફર્તાનરે એ 
્બા્બતમાું પૂછ્યું હત્યું. એ કહરે છરે કરે હવામાું હાઈડય્ોજન ્બહ્ય થયોડયો છરે. ઘરડા નીલ! 
હવામાુંથી પાણી ્બનાવવાન્યું મગશન ત્યું ક્ાુંથી ્બનાવવાનયો હતયો?’

ગિલ્બર્ટે કાિડયોજન ્બયોલાવ્યો. પછી કહ્યું : `જો, જો તયો ખરયો, કરેવયો મૂરખયો છરે!’

હ્યું  મયોર્રેથી હસ્યો.

મેં કહ્યું : `એક મયોર્ા શયોધકનરે હાઈડય્ોજન કરેમ મરેળવવયો એ શીખવવાની શરેખી કરરે  
છરે? ગમ. ગસફર્તા ક્બૂલ કરરે  છરે કરે સૂ્તામાું હયોઈડય્ોજન છરે. પણ તરેનરે ખ્બર છરે કરે રરે હડ્મ 
લયોહચ્યું્બક જ રેમ હયોઈડય્ોજનનરે નીચરે ખેંચરે છરે? તરેનરે ખ્બર છરે કરે ગિલ્બહર્ત્ા મની મદદથી તમરે 
વાદળમાુંથી હાઈડય્ોજન ખેંચી શકયો છયો?’

ગિલ્બર્ટે શુંકાથી પૂછ્યું : `ગિલ્બહર્ત્ા મ વળી શ્યું?’

`એ એક મેં શયોધી કાિરેલયો પદાથતા છરે. એની સાથરે કામ પાડવ્યું ્બહ્ય જોખમભરરેલ્યું છરે, 
એર્લરે એન્યું નામ...’

ગિલ્બર્ટે મારા વાળ જોરથી ખેંચ્ા.

વાતા્જ

મોટી સભા મળી િતી.

બાળકો ઉપરાઉપરી શોધકને કાર શવષે પ્શ્ો પૂછવા લાગ્યાં. તેણે કહું : `બિુ સાદી 
વાત. કિે જોઈએ. િળવામાં િળવી ધાતુ કઈ?’

ડોનલડ ેકહું : `કાગળ.’

િેલગા કિે : `જા જા, કાગળ કરતાં પીછાં િળવાં.’

ડરૅહરક કિે : `એલ્યુશમશન્યમ.’

નીલ કિે : `ઠીક છ.ે પણ એલ્યુશમશન્યમ િવાથી ભારે છ,ે ખરં? િવે આ કાર 
રેહડ્યમની બનાવેલી છ.ે એટલે કે એલ્યુશમશન્યમ અને રેહડ્યમના શમશ્ણની. એ િવાથી 
પણ િળવી છ.ે’

જ રૅરિે કિે : `એ જમીન ઉપર કેમ રિી શકી છ?ે’

નીલે કહું : `નીચે પાણીની ટાંકી છ.ે ઑશકસજન અને િોઈડટ્ોજનમાંથી પાણી 
બનાવવાનું ્યંત્ર આપણી પાસે છ.ે જ્યારે તમે ઉપર િવામાં િો ને ત્યાંથી નીચે આવવાની 



જરૂર પડ ેત્યારે ટાંકી પાણીથી ભરી દો. બસ, તુરત તમે નીચે આવશો.’

આનંદથી ડરૅહરકે તાળીઓ પાડી : `ચલાવ. કેરો જઈને અમારી કારને પણ ઉડણકાર 
બનાવીએ.’

નીલે કહંુ : `િંુ ધારં છુ ં કે તમે બધાં ઉડણકારમાં શપકરૅફટ સાથે જાવ. ને િંુ આ 
પુરાણો ખટારો લેતો આવું છુ.ં’

સુખથી શગલબટટે કહું : `શવચાર સારો છ.ે િંુ ઇચછુ ંછુ ંકે બુઢ્ો નીલ જગંલમાં ભૂલો 
પડી જા્ય તો ઠીક.’

છ કલાકમાં ઉડણ કેરો પિોંચી. નીલને કેરો પિોંચતાં બે હદવસ લાગ્યા. રેહડ્યમ 
આવી પિોંચ્યું ન િતું. તેઓએ દૃશ્યો જોવામાં વખત ગાળો. ટટ્ામકાર, વીજળીની બત્તી, 
ખુલ્ાં કાફી િાઉસ અને અનેક રંગભૂશમઓવાળું આ કેરો શિેર નવા જમાનાનું શિેર 
િતું. તેઓ શસનેમા જોવા ગ્યાં. ચાલથી ચેપશલન ને જકેી કુગન ને `કીડ’ની હફલમ જોઈ.

શગલબટ્વ પોતે જ સુંદર અશભન્યકુશળ િતી; તે એકેવાર િસી નહિ. એક શવનોદી 
નટ બીજાના શવનોદો જોઈ િસતો િતો.

િેલગાએ કહું : `મારે શપરાશમડો જોવા છ.ે ડટ્સેડનમાં િંુ આવી ચેપશલનને જોઈ 
શકીશ.’

શગલબટટે પૂછું : `એ લોકો ક્યાં રિે છ?ે િંુ જાણતી ન િતી કે કેરોમાં તું કોઈને 
ઓળખતી િોઈશ.’

િેલગા કિે : `બેવકૂફ! શપરાશમડ કોઈ લોકો નથી. તેઓ તો તમે જાણો છો....’

ડરૅહરકે કહું : `િંુ જાણું છુ.ં શંુ એનું નામ? પેલાએ બાંધેલું ....’

ગંભીરતાથી શોધકે કહું : `તમારી ભૂલ છ.ે એ તો પેલાએ – તમે કિો ને, એણે 
બાંધ્યું છ.ે’

તેઓ શપરાશમડ તરફ ઉપડ્યાં. જ્યારે તેઓ નજીક આવ્યાં ત્યારે શપકરૅફટ ેડરૅહરક તરફ 
જોઈને કહું : `આ શીશીનાં કારખાના કોનાં લાગે છ?ે’

િું ધારતો નથી કે આવી ભાન શવનાની મંડળી ક્યાંઈ િો્ય. એમનંુ ભૂગોળનું અજ્ાન 
ભ્યંકર િતું. શપરાશમડોની અસર મંડળીના દરેક સભ્ય ઉપર જુદી જુદી થઈ.

શપકરૅફટ ે ધા્યુંુ કે પોતાની પેટટ્ોશલ્ય પેટનટની જાિેરખબર ચોટાડવાને બિુ સારી 
જગ્યા છ.ે

નીલે શવચા્યુું કે એના પથરાની સનાનગૃિો સાથે એક સુંદર શનશાળ બાંધી શકા્ય.

શગલબટ્વ મનમાં કિે : `થોડાક પથરા લઈ જઈને શસનેમા ને આઈસકીમ સલૂન બાંધી 
શકા્ય.’



ડરૅહરક કિે : `આ જોતાં મને મારી ભૂશમશતની ચોપડી ્યાદ આવે છ.ે’

િેલગાને અંદર શંુ છ ેતે જાણવાનું મન થ્યું.

ડોનલડને મન પ્શ્ થ્યો કે એ લોકોએ એમાં બારીઓ શા માટ ેનથી મૂકી?

જ રૅરિેએ તો `ઉંિ! એમાં કાંઈ નથી.’ એમ કિી શપરાશમડની વાત મન ઉપર જ લીધી 
નહિ.

પછી એક ભોશમ્યો શોધી કાઢીને બધાં મિાન શપરાશમડમાં પેઠાં. પિેલાં તેઓ એક 
લાંબી અંધારી ગલ્ીમાંથી પસાર થ્યાં અને કોઈને જરા પણ ગમ્યું નહિ. બધું ઠડંુ ંઠડંુ ંિતું. 
આખરે તેઓ વચચે આવ્યાં. એક મોટો ઓરડો. નાની નાની બારીઓ અને ખુલ્ી િવા 
સુધીનાં પીહઢ્યાં િતાં. ભોશમ્યો ત્યાં દાટલેા રાજાઓ અને તેમની જગ્યાઓ શવષે ગડબડ 
ગડબડ બોલ્યે જતો િતો; પોતે જ ેકમાતો િતો તેના ઉપર સોળ છોકરાં અને એક સ્ત્રીને 
કેવી રીતે નભાવતો િતો તે પણ તેણે કિી દીધું. પણ કોઈએ તેનું સંભાળું નહિ. દરેક 
જણના મનમાં થતું િતું : `આવી ભ્યંકર જગ્યામાંથી ક્યારે નીકળા્ય?’

પછીથી નીલે ગાઈડ-બૂક આણી અને શપરાશમડોનું લાંબું વણ્વન વાંચ્યંુ. બીજાંઓ 
સાંભળીને આચિ્ય્વચહકત થ્યાં ત્યારે આખરે નીલને ખબર પડી કે પોતે ખોટુ ંજ પાનું 
વાંચતો િતો! ભૂલથી તે નાઈલ નદીના આસન ડરૅમ (બંધ)ના બાંધકામનું વણ્વન વાંચતો 
િતો.

તેણે ખરં પાનું શોધી કાઢ્યું અને વાંચીને કહું કે કોઈને ખબર નથી કે શપરાશમડ શા 
માટ ેબાંધવામાં આવ્યા િતા. મિાન શપરાશમડના પથથરોનો શલવિરપૂલથી ન્યૂ્યૉક્વ સુધીનો 
રસતો બની શકે તેમ છ.ે

જ રૅરિેએ કહું : `પથરા પાણીમાં ડબૂી જા્ય. આ કાંઈ ચોપડી જ લાગતી નથી.’

ડરૅહરકે કહું : `એટલાંહટક કેબલ પેઠ ેદહર્યા નીચે રસતો કરી શકા્ય.’

ડોનલડ ેપૂછું : `દહર્યામાં એ લોકો શા માટ ેરસતો બનાવે છ?ે’

રશસક વાતો વાંચવાનું નીલે છોડી દીધું. દહર્યાઈ રસતા ઉપરથી તેઓ શાક્વની વાતો 
ઉપર આવ્યાં; અને શાક્વ ઉપરથી કચેસની વાતો ઉપર આવ્યાં.

ડરૅહરક એક માણસને શપછાનતો િતો કે જ ેમાણસ બીજાને ઓળખતો િતો કે જણેે 
એક ખારવા સાથે વાત કરી િતી કે જ ેખારવો એક માણસને ઓળખતો િતો કે જણેે 
એક માણસને જો્યો િતો કે જનેો પગ શાક્વ કરડી ગઈ િતી; વગેરે લાંબી લાંબી વાત થઈ.

તેઓ કેરો પાછાં આવ્યાં એટલે િેલગાએ કહું : `મારે તુતાનખાંની કબર જોવી છ.ે’



વચચે વાતચીત

જફૅ્રેએ કહ્યું : `આ વાતથી હ્યું  કુંર્ાળી િ્યો છ્ય ું. ઈગજપ્ત જ રેવી જગ્ામાું શા માર્રે 
પડ્ાું છીએ? આના કરતાું ઘરેર સારાું. મનરે તયો જ્ાું જ ુંિલીઓ હયો્ અનરે જ્ાું સુંગહનયો 
ગશકાર કરવાન્યું હયો્ ત્ાું જવ્યું િમરે છરે.’

ડહૅરકરે કહ્યું : `મારું  મન એમ જ કહરેવ્યું છરે. મનરે તયો સુંગહનયો ગશકાર કરવયો ્બહ્ય િમરે 
છરે.’

ગિલ્બર્ટે કહ્યું : `અરરે , સુંગહ!’

મેં કહ્યું : `ઈંગલાનડમાુંથી નવી ધાત્ય આવરે ત્ાું સ્યધી તમારરે  રયોકાવ્યું પડશરે. જૂની 
કારમાું ્બરેસીનરે દગક્ષણ તરફ ઉપડવ્યું હયો્ તયો તમારી મરજી.’

જફૅ્રેએ કહ્યું : `વાર શ્યું લિાડયો છયો? આ જૂની કારનરે ઉડણ ્બનાવયો એર્લરે અમરે 
સુંગહના ગશકારરે  ઉપડીએ.’

મેં હદલિીરીથી કહ્યું : `ખરેદની વાત છરે કરે મેં રાત આખી લકસારની ક્બરયો ગવરરે, 
આસ્યન ડમૅની રચના ગવશરે, પાણી પાવાની રીત ગવરરે નરે ઈગજપ્તની ગનકાસ ગવરરે વાુંચ્્યું છરે. 
ઈગજપ્તની જૂની કળા ગવરરે અનરે એ દરેશ ગવરરે થયોડ્યુંએક જાણ્ા ગવના ઈગજપ્ત છયોડી જવ્યું 
ખરરેખર દ્ાજનક છરે.’

મુંડળી કહરે : `પણ અમારરે  સુંગહની જરૂર છરે.’

મેં કહ્યું : `ઠીક ત્ારરે , તમનરે સુંગહ મળશરે.’

વાતા્જ

સીસાની પેટીમાં રેહડ્યલમ આવી પિોંચ્યું. પેટી ખોલવાનું કામ મુશકેલ િતું, કારણ 
કે રેહડ્યલમ િવાથી િળવું િો્ય છ.ે ડરૅહરક લગભગ મૃત્યુની નજીક કેવી રીતે પિોંચી ગ્યો 
તે િકીકત અિીં જણાવવી જોઈએ. નીલે ધાતુનાં પતરાંને અડવાની ના પાડી િતી; પણ 
િંમેશની ઢબ પ્માણે નીલે કહું િતું તે સમજ્યા શવના ડરૅહરકે કહું : `ઠીક.’

માણસો સીસાના બૂટ પિેરીને પતરાંના નીલ પાસે ઉપાડી લાવતા િતા; અને નીલ 
પોલાદનાં પતરાંની જગ્યાએ આ નવાં પતરાંને જૂની કારમાં બેસાડતો િતો.

શોધકે ડોનલડને કહું : `ડરૅહરકને કિે કે મારે એનું કામ છ.ે પણે બિાર ચોકમાં ઉભો 
િશે.’

ડોનલડ ગ્યો પણ બે ષિણમાં દોડતો પાછો આવ્યો; તેનો શ્ાસ માતો ન િતો. તેણે 
આવતાંવેંત કહું : `ડરૅહરક ઉપડી ગ્યો છ!ે’



શપકફેટ ેપૂછું : `ક્યાં?’

ડોનલડ કિે : `એ તો િવામાં સીધો િવાઈ માફક ગ્યો!’

નીલે કહું : `બેવકૂફ રેહડ્યલમના પતરા સાથે ઉપડ્યો લાગે છ!ે િરકત નહિ. 
આપણી આગળ એક પતરં વધારે છ.ે’

ડોનલડ ેરડતાં રડતાં કહું : `પણ એ જશે ક્યાં?’

નીલ કિે : `ડોનલડ! એ િંમેશ ભલો અને ધમથી છોકરો િતો. પણ અને એના શવના 
નથી ગમતું માટ ેજોઈએ. આપણે એની પાછળ જઈ શકીએ કે કેમ.’

તેઓ બિાર ગ્યા. ડોનલડ ેઆકશમાં એક નાના એવા ટપકા તરફ આંગળી ચીંધી; 
પણ એટલામાં તે એ ટપકંુ ્યે અદૃશ્ય થઈ ગ્યું.

નીલે કહંુ : `અરે ભગવાન! ઠીક થ્યું કે વખતરસર જો્યું. ચાલો, કૂદી પડો બધાં 
ઉડણકારમાં. ના તમે નહિ, શપકરૅફટ! તમે બિુ ભારે છો.’

ઉડણકાર થોડા ફૂટ સુધી ધીમેથી ઊંચે ચડી. પછી નીલે એંશજનને ફુલસપીડમાં મૂકી 
દીધું અને તેઓ વતુ્વળાકારે ઉપર ચડવા લાગ્યાં.

તેણે કહંુ : `આપણે અત્યારે કલાકના ત્રણસો માઈલ જઈએ છીએ; જ્યારે ડરૅહરક 
માત્ર આશરે સાઠ માઈલની ગશતએ જા્ય છ.ે શસવા્યકે તે નીચે પડી ગ્યો િો્ય!’

ડોનલડ ેતેને પોતાના દૂરબીનમાંથી જો્યો. તે મૃત્યુના મોઢામાં લટકી રહો િતો અને 
તેનો ચિેરો ભ્યભીત િતો. તેઓ નજીક ને નજીક જતાં ગ્યાં.

નીલે એંશજન બંધ રાખ્યું અને જ ે હદશામાં ડરૅહરક ચડતો િતો તે હદશામાં કારને 
ચડવા દીધી. એક દોરડુ ંફેંક્યું અને ડરૅહરકે તે ડાબા િાથે પકડી લીધું.

જ રૅરિેએ ચીસ પાડી : `દોરડુ ંતારા િાથ નીચે બાંધી દે.’

ડરૅહરકે જમે તેમ કરી તે બાંધ્યું.

નીલે બૂમ પાડી : `કૂદી પડ.’

ડરૅહરકે પતરાને છોડી દીધું. પતરં િવામાં ઉડતું ઊંચે ચડી ગ્યું. શબચારો ડરૅહરક 
એકાએક પડ્યો અને કાર નીચે િવામાં આમતેમ ઝૂલતો લટકી રહો. કારમાં બેઠલેાં 
બધાંએ તેને અંદર લેવા દોરડુ ંખેંચ્યું. પણ તેમને બીક લાગી કે ઘષ્વણથી દોરડુ ંકદાચ 
કપાઈ જશે. નીલે ભૂંગળામાંથી કહું : `ગભરાતો નહિ. અમે નીચે ઉતરીએ છીએ અને તું 
જમીન સાથે અથડા તે પિેલાં અટકશંુ.’

ડરૅહરકનો જવાબ પૂરો સંભળા્યો નહિ. કાર નીચે ઉતરવા લાગી. જમીનને પિોંચતાં 
એક કલાક લાગ્યો. આ વખતે ડરૅહરક બેભાન િતો. એનો ચિેરો કાળો પડી ગ્યો િતો. 
કારણ કે દોરડાથી તેની છાતી ભીંસાઈ જતી િતી. તે મૂંઝારાથી મરવાની અણી ઉપર 



િતો. ડૉકટરને બોલાવવામાં આવ્યા. ડૉકટરે કહું : `ત્રણ અઠવાહડ્યાં પથારીવશ રિેવંુ 
પડશે; અને કદાચ ને સંશિના શશકાર ઉપર તે જઈ શકશે નહિ.’

વચચે વાતચીત

ગિલ્બર્ટે કહ્યું : `જ્યઓ તયો ભાઈ! આ શ્યું કહરે છરે? કહરે છરે કરે શાળામાું ગશક્ષા નથી 
અનરે છતાું ડહૅરકનરે સુંગહના ગશકારરે  જવાની ના પાડરે છરે, કરેમ કરે ડહૅરક ધાત્યનરે અડ્યો! ઉંહ 
ત્ારરે  ્બીજા ગશક્ષકમાું નરે એનામાું શયો ફરેર?’

દૃિતાથી ડહૅરક કહ્યું : `હ્યું  કાુંઈ પાછળ રહરેવાનયો નથી.’

મેં કહ્યું : `ડૉકર્રનયો હ્યકમ અમાન્ નહહ થા્.’

ડહૅરક કહરે : `કયોનરે પરવા છરે? હ્યું  તયો સાથરે આવવાનયો જ.’

જફૅ્રે કહરે : `એ નીલ! ડ્યક્કર થા મા, ડ્યક્કર! એનયો કાુંઈ ધાત્ય ચયોરી જવાનયો ગવચાર 
નહયોતયો.’

વાતા્જ

બે હદવસમાં કારને ઉડણ બનાવવામાં આવી. બન્ે કારનું નામ પાડવાનું ઠરાવ્યું. 
િેલગાને ફઈબા બનાવી. તેણે કારનું નામ `ચીંચી’ પાડ્યું.

એકદમ બધા બોલી ઉઠ્યાં : `એવું નામ શા માટ?ે’

િેલગાએ કહું : `કબૂતરનું બચચું ઉડવા જવેડુ ંથા્ય છ ેત્યારે આપણે એને `ચીંચી’ 
કિીએ છીએ.’

બધાં કિે : `ફઈબાને નામ પાડતાં તો આવડ ેછ!ે’

પછી બીજી કારનું નામ પાડવાનું તે ડોનલડને કહંુ.

એણે એનું નામ `મોટુ ંકબૂતર’ પાડ્યું.

બધાં કિે : `બરાબર નહિ; ખોટુ ંનામ.’

જ રૅરિેએ સૂચના કરી કે `લે ચલી’ અથવા `ઘરભણી’ રાખો.

શગલબટટે કહું : `િા, િા, `ઘરભણી’ ઠીક છ.ે પછી નીલ એમાં બેસીને ઘરભણી જશે 
ને આપણે અં રિીશું.’

બીજી કારનું નામ `ઘરભણી’ પડ્યું. કૂચ કરવાનો હદવસ આવ્યો. એમ ઠરાવ્યું કે 
નીલ અને શપકફેટ ે`ચીં ચીં’માં ને બીજાંએ `ઘરભણી’માં બેસવું.

કારમાં પગ મૂકતાં નીલે કહું : `શબચારા ડરૅહરકને મૂકીને જઈએ છીએ તે બિંુ ખોટુ ં



થા્ય છ!ે’

ત્યાં તો `ઘરભણી’માંથી ખડખડાટ િસવાનો અવાજ સંભળા્યો અને િાંકનારની 
જગ્યા નીચેથી ડરૅહરક બિાર આવ્યો.

તેણે કહું : `આજ ેસવારે િૉશસપટલમાંથી િંુ સટકી આવ્યો છુ!ં’

બધાં એને જોઈને ખુશી ખુશી થ્યાં. ખારટમુ સુધી. તેઓ નાઈલ નદીની સાથે 
ચાલ્યાં. નીલની મરજી નીચે ઉતરવાની અને જનરલ ગૉડ્વનની કબર જોવાની થઈ, પણ 
બીજાંઓએ કહું : `અમારે સંશિો જોવા છ,ે કબરો નહિ.’

એક કારથી બીજી કાર સાથે સિેલાઈથી વાત થઈ શકતી િતી, કેમકે કેરોથી 
દરેકમાં વા્યરલેસ ટશેલફોન ગોઠવી લેવામાં આવ્યો િતો.

તેઓ ઘણી ઊંચાઈએ જતાં િતાં. ફેશોડા પાસેથી તેઓ પસાર થ્યાં. શબ્ટન અને 
રિાંસ વચચે ફેશોડાની બાબતમાં લડાઈ થતી થતી રિી ગઈ િતી તેની વાત શપકરૅફટ ેકિી.

જ રૅરિેએ કહું : `ઓિો! નીચે તો ઘણાં બધાં માણસો કામ કરતાં દેખા્ય છ.ે’

શપકરૅફટ ેકહું : `ઓિો! નીચે તો ઘણાં બધાં માણસો કામ કરતાં દેખા્ય છ.ે’

શપકરૅફટ ેકહું : `નવી રેલવે નાખતા લાગે છ.ે તેઓ કેમ કામ કરે છ ેતે નીચે જઈને 
જોઈએ.’

કારો નીચે ઉતરી. રેલવે નાખનારાઓનો મોટો કંપો પડ્યો િતો. મજૂરો મોટ ેભાગે 
િંશદી િતા, પણ તેમનો મુખી અંગ્ેજ િતો. તેનું નામ બઁકસ િતું. તેણે તેમની સાથે િાથ 
શમલાવ્યો પણ બિુ ભાવથી નહિ.

ડરૅહરકે શગલબટ્વને કહંુ : `આપણને બિુ માન આપતો િો્ય એમ જણાતું નથી.’

બઁકસે ઝડપથી ડરૅહરકની સામે જો્યું. ડરૅહરકે શગલબટ્વને કહું તે તેણે સાંભળું િતું.

તેણે હદલગીરી સાથે િસતાં ઉમે્યુું : `હદલગીર છુ.ં તમે આવ્યાં તે ખરેખર બિુ સારં 
થ્યું. પણ સનમાન કરવામાં િંુ જરા મંદ દેખાતો િોઉં તો મને મિેરબાની કરીને માફ 
કરશો. િંુ બિુ મુશકેલીમાં છુ.ં છલે્ાં ત્રણ અઠવાહડ્યાંથી દર રાત્રે એક માણસ અદૃશ્ય 
થા્ય છ.ે’

નીલે લાગણીપૂવ્વક કહું : `ભાગી જા્ય છ?ે’

બઁકસે કહું : `સંશિ ઉપાડી જા્ય છ.ે ભારે છ!ે ભારે ભ્યંકર! મેં સૂવાની જગ્યાની 
આસપાસ છ ફીટ ઊંચી લાકડાની વાડ ઉભી કરી છ ેછતાં સંશિ તે કૂદી આવે છ.ે તંબૂમાં 
પેસે છ,ે માણસને પકડ ેછ ેઅને તેને ઢસડી લઈ જા્ય છ,ે પણ અમે કાંઈ કરી શકતા નથી. 
િંુ આખી રાત બંદૂક લઈ બેસું છુ;ં પણ દરેખ વખતે તે મારી નજર ચૂકવી જા્ય છ.ે’

ચકચકીત આંખે જ રૅરિેએ કહું : `સંશિ!’



ડરૅહરકે આનંદથી કૂદતાં કહું : `સંશિ!’

િેલગા ચીસ પાડી ઉઠી : `િેં ! સંશિ?’ અને તે કારમાં સંતાઈ ગઈ. િેલગાની પાછળ 
દોડતાં ડોનલડ ેરાડ પાડી : `ક્યાં છ ેસંશિ?’

શપકરૅફટ ેકહું : `િંુ ધારં છુ ંકે આ અમારી નાની મંડળી તમને સારી મદદ આપશે. 
શમ. બઁકસ! તમને જો વખત િો્ય તો આપણે ્યુદ્ધસભા બોલાવીએ.’

્યુદ્ધસભા મળી. આગેવાન જમે ડરૅહરક આગળ પડ્યો અને કહું : ̀ આપણે માચડાઓ 
ઉભા કરવા જોઈએ. એક શમ. બઁકસ ને શપકરૅફટ સાચવે; બીજો િંુ ને નીલ સાચવશું; ત્રીજો 
જ રૅરિે અને ડોનલડ અને િેલગા અને શગલબટ્વ...’

િેલગાએ ઉતાવળથી કહું : `અમે કારમાં રિીશંુ.’

ડરૅહરકે કહું : `સંુદર! આપણે કારોને માચડાની પાછળ રાખશું; એકમાં શગલબટ્વ અને 
બીજામાં િેલગા રિેશે. જ્યારે સંશિ આવે ત્યારે તેના ઉપર સચ્વલાઈટ ધરે.’

્યોજના સૌએ મંજૂર કરી. િંશદીઓને ત્રણ માચડા બનાવવાનું કિેવામાં આવ્યું.

િંમેશની જમે એકાએક રાશત્ર પડી; તેઓ માચડાઓને સંભાળવાની તૈ્યારી કરવા 
લાગ્યા. શમ. બઁકસે કહું : `િવે પિેલાં તમે સંશિને ગજ ્વના કરતો સાંભળશો. પછી એકદમ 
શાંશત ફેલાઈ જશે. જ્યારે સંશિ ગજ ટે છ ેત્યારે બીવા જવેું નથી; પણ ગજ ્વના પછી તે 
અંધારી ઝાડીમાં આગળ ધપે છ.ે’

તેઓ માચડાઓ ઉપર ચડ્યા. દરેક જણ પાસે એક એશલફંટ રાઈફલ ને બે 
કારતૂસના પટ્ા િતા. જ રૅરિે અને ડોનલડ દરેક પાસે એક એક બૉંબ િતો, િેલગા અને 
શગલબટ્વને ચોક્સ િુકમો આપવામાં આવ્યા િતા.

શમ. બઁકસે કહું : `ઝાડીમાં જરા પણ હિલચાલ સાંભળો કે તરત જ એકદમ બટન 
દાબજો. ્યાદ રાખજો. અમારં જીવન તમારા િાથમાં છ.ે’

પછી શાંશત ફેલાઈ.

માચડા ઉપરથી શશકારીઓ અંધારામાં તાકીને બેઠા; ચોકી ભ્ય ભરેલી િતી.

નીલના દાંત કડકડતા િતા ને ટાંગા ધ્ૂજતા િતા. જ રૅરિેના િાથમાં રાઈફલ માંડ માંડ 
રિેતી િતી; એના િાથ એટલા બધા ધ્ૂજતા િતા. દરેક માણસ ભ્યભીત િતો. જો તેઓ 
એકબીજા સાથે વાત કરી શકતા િોત તો તેઓનો ભ્ય ઓછો થાત; પણ તેઓ જાણતા 
િતા કે જો વાત કરે તો સંશિને મારવાની તક જરૂર તેઓ ગુમાવી બેસે.

દૂર લાંબી ગજ ્વના સંભળાઈ; પછી એક િળવી ગજ ્વના થઈ. સંશિ અને સંશિણ બે 
િતાં. ચોકીદારોએ મજબૂતીથી રાઈફલો પકડી અને કડકડતા દાંતને બંધ રાખવા મિેનત 
કરવા લાગ્યા. એક કલાક ગ્યો; બે ગ્યા. પછી એકાએક ઝાડીમાં તેઓએ હિલચાલ 



સાંભળી.

પિેરેગીરો ધીમેથી બોલ્યા : `સચ્વલાઈટ.’

પરંતુ કારમાં બેઠલેી છોકરીઓએ હિલચાલ સાંભળી ન િતી. ડાબી બાજુએ એક 
ભ્યંકર ઘુરઘુરાટ સંભળા્યો અને ચીસ પડી. છોકરીઓએ તે જ ષિણે પ્કાશ ક્યષો અને 
તેઓની દૃશટિએ કેવું દૃશ્ય પડ્યું! ડોનલડને મોટો સંશિ જમીન ઉપર ઢસડતો િતો. સંશિે 
તેનો જમણો િાથ પકડ્યો િતો. દદ્વથી ડોનલડ ચીસેચીસ નાખતો િતો.

તેના બચાવ માટ ેબીજાઓ છલંગ મારી કૂદ્ા. ડરૅહરક સૌથી મોખરે િતો.

શનરાશાથી તેણે બૂમ પાડી : `મારો ભાઈ!’ અને તે ઝાડીમાં ધસ્યો. દરેક પાસે 
પોતાની વીજળીની બત્તી િતી. નીલ પાછળ ઉભો ઉભો આ બધું જોતો િતો. જબરજસત 
પ્ાણી શશકારને ઉપાડી જતો િતો. પાછળ ડરૅહરક દોડતો િતો; દોડતાં દોડતાં શપસતોલ 
તાકતો િતો. ભડાકો કરવો જોખમ ભરેલું િતું, કારણ કે કદાચ તેના ભાઈને ઈજા થા્ય. 
એકાએક બાજુથી સનનન્ ગોળી છૂટી અને સંશિ ગોથું ખાઈ ગ્યો. શપકરૅફટ ેબાજુથી િુમલો 
ક્યષો િતો. ડરૅહરક એક ષિણ થોભ્યો; પશુની છાતી તરફ તાક્યું ને ભડાકો ક્યષો; પશુ મરી 
ગ્યો.

ડરૅહરકે કહું : `બચ્યા!’

તે તેના ભાઈ તરફ ધસ્યો. પણ તે જ ષિણે ઝાડીમાંથી ઘુરઘુરાટ સંભળા્યો, એક 
જગંલી પ્ાણી કૂદી આવ્યું. બેભાન ડોનલડને પકડ્યો ને ઉપાડીને ચાલતું થ્યું. એ સંશિણ 
િતી.

ભ્યથી ડસૂકાં ભરતો ડરૅહરક તેની પાછળ પડ્યો. માથે ઉડણ મોટરનો સરસરાટ 
િતો. પાછળ પડનારાઓને નવી િંશમત આવી. ઉપર શગલબટ્વ ઉડતી િતી. ઝગઝગીત 
સચ્વલાઈટથી તે રસતે અજવાળું પાડતી જતી િતી.

ડરૅહરકે ચીસ પાડી : `આગળ જા.’

શગલબટ્વ સંશિણની આગળ ઉડી. પ્કાશના હકરણથી સંશિણ મૂંઝાઈને ઉભી રિી, 
પણ એક જ ષિણ! શશકારને તેણે પડતો મૂક્યો ને એકાએક પાછા ફરીને તેણે ડરૅહરક ઉપર 
છલંગ મારી. પરંતુ પોતે જમીન ઉપર તે પિેલાં સંશિના મોઢામાં ડરૅહરકે ગોળી સાંધી.

જ રૅરિેએ વગર શવચા્યટે બૉંબ ફેંક્યો. પણ સદભાગ્યે તે શપન કાઢી લેવી ભૂલી ગ્યો 
િતો અને તેથી ભડાકો થ્યો નહિ.

પેલું ઘા્યલ પશુ દદ્વથી ગાંડુ ંબન્યું િતું. પોતાના પંજાથી તે ડરૅહરકને ચીરતું િતું.

બઁકસ અને શપકરૅફટ એકીસાથે આગળ દોડ્યા અને એક જ સાથે બે ગોળીઓએ 
સંશિણની છાતી વીંધી નાખી.



િૂઉ... કરતી સંશિણ નીચે પડી, છલે્ો શ્ાસ લીધો અને આખરે ઢળી પડી.

ડરૅહરક અને ડોનલડ બન્ે બેભાન િતા. બન્ેને સખત ઈજા થ્યેલી િતી. ઠઠે િાડકા 
સુધી ડોનલડનો િાથ ખવાઈ ગ્યો િતો અને ડરૅહરકને કેડ ેસખત ઘા થ્યો િતો. તેઓને 
કરૅમપમાં પાછા લઈ જવામાં આવ્યા અને ઝપાટાબંધ ઇશસપતાલ તૈ્યાર કરી. નસ્વ તરીકે 
કામ કરવાનું િેલગાએ માથે લીધું. પછી કસોટીનો વખત આવ્યો. બન્ે છોકરાઓને સખત 
તાવ લાગુ પડ્યો. બેભાન અવસથામાં તેઓ રાડો પાડતા િતા, તે સાંભળવું કઠણ િતું. 
આ સન્ેપાતમાં તેઓ ભ્યંકર બનાવને ફરી ફરી અનુભવતા િતા.

શપકરૅફટ ેકહું : `મને ભ્ય લાગે છ ેકે આ આશા થોડી છ.ે એકાદ ડૉકટર િો્ય તો...’

જ રૅરિેએ કહંુ : `થોડા જ કલાકમાં કેરોમાંથી િંુ ડૉકટર લઈ આવું.’

નીલે કહું : `િંુ ઇંગલંડ જઉં અને તેમના શપતાને લઈ આવું.’

શગલબટટે આતુરતાથી કહું : `િંુ પણ તમારી સાથે આવીશ.’

વચચે વાતચીત

ગિલ્બર્ટે કડવા હાસ્ સાથરે કહ્યું : `હ્યું ... હ્યું  તારી સાથરે આવ્યું એમ ધારરે  છરે?’

હું ્ય હસ્યો. મેં કહ્યું : `મારરે  તયો આહફ્કાની મ્યસાફરીની ખરી ગ્બના કહરેવી જ જોઈએ.’

તરેણરે દૃિતાથી કહ્યું : `તારી સાથરે હ્યું  આવવા નથી માિતી!’

`તારરે  આવવ્યું જ પડશરે.’

`શા માર્રે?’

`કારણ કરે તારરે  આવવ્યું તયો છરે; રીંિણી!’

ગિલ્બર્તા હસી નરે ્બયોલી : `િમરે તરેમ, કાર હ્યું  હાુંકવાની છ્ય ું.’

વાતા્જ

જ રૅરિે કેરો તરફ ઉડ્યો ને રાત પિેલાં ડૉકટરને લઈ આવ્યો. ડૉકટરે દરદીની તપાસ 
કરી, ઘા જો્યા ને માથું ધુણાવ્યંુ.

તેણે ધીમેથી કહું : `આશા છ;ે જરાક.’

િેલગા સામે જોઈને વધા્યુું : `બધું તમારી માવજત ઉપર આધાર રાખે છ.ે’

િેલગાએ નમ્રતાથી માથંુ નમાવ્યું.

છોકરાઓ િજી સન્ેપાતમાં જ િતા. ડરૅહરક વધારે તો િેલેરોની શનશાળ સંબંધે 
લવતો િતો; તે એક વાર તો બૂમ પાડી બોલ્યો : `ચાલ્યો જા, સંશિ! આ સવતંત્ર શાળા છ.ે’



ડોનલડ િેરોગેટના પોતાના ઘર સંબંધે બકતો િતો. એના મનમાં કાંઈક એવું િતું કે 
કોઈક ફાઉનટન પેન બનાવવા માટ ેએના બાપની મોટરકાર ચોરી ગ્યું છ.ે

દરશમ્યાન શગલબટ્વ અને નીલ સિરા ઉપર થઈને ઉડી જતા િતાં. બધો વખત ચચા્વ 
ચાલતી િતી.

નીલે કહું : `પણે નીચે ટશંબકટ ૂછ.ે’

શગલબટટે જવાબ આપ્યો : `ના, ખોટુ.ં તારા કરતાં મને વધારે ખબર છ.ે’

`ત્યારે એ ક્યું સથળ છ?ે’

`મને ખબર નથી. પણ એટલંુ િંુ જાણું છુ ંકે તું એમ કિે છ ેકે એ સથળ છ ેત્યાં 
સથળ િોતું નથી.’

તેઓ ટ્યૂશનસથી શજનોવા સુધી ભૂમધ્ય ઉપરથી પસાર થ્યાં. પછી તેઓ ઘણી 
ઊંચાઈએ આલપસ ઉપર થઈને નીકળી ગ્યાં. કરૅમપ છોડ્યા પછી બરાબર સત્તર કલાકે 
તેઓ િેરોગેટ આગળ ઉત્યાું.

તેઓ જાણીને શનરાશ થ્યાં કે ડૉ. બૉઈડ રજામાં બિારગામ ગ્યેલ છ ેને કોઈને 
સરનામું આપી ગ્યેલ નથી. પાછા ફ્યા્વ શસવા્ય છૂટકો ન િતો. પણ નીલને સકૉટલંડમાં 
પોતાને ઘેર જવાનો શવચાર થ્યો ને એક કલાકથી ઓછા વખતમાં તેઓ ફોરાર પિોંચ્યાં. 
તેણે પોતાના કુટુબં સાથે શગલબટ્વનો પહરચ્ય કરાવ્યો અને ત્યાં તેને બિુ ગમ્યું.

વચચે વાતચીત

ગિલ્બર્ટે કહ્યું : `હટ્! તારું  ઘર તયો ભારરે  ખરા્બ! ્બહ્ય િરી્બ લયોકયો.’

મેં કહ્યું : `િરી્બ પરુંત્ય પ્રામાગણક.’

ગિલ્બર્ટે કહ્યું : `મનરે તારું  ઘર જોવાની મરજી જ નહયોતી.’ પછી જફૅ્રે તરફ જોઈનરે 
તરેણરે વધા્્યાં : `એ પયોતરે રરે હિ્ાળ નાનયો છયોકરયો હતયો ત્ારરે  જ્ાું જ્ાું રમ્યો હતયો તરે તરે મનરે 
્બતાવ્્યું. કરેમ જાણરે મનરે એમાું ્બહ્ય રસ હયો્! અનરે જો તયો, પયોતાની ગનશાળની એનરે પરવા 
છરે? જ્ારરે  અહીં ડહૅરક અનરે ડયોનલડ મરવા પડ્ા છરે ત્ારરે  રજામાું જતા હયો્ તરેમ ભાઈ 
ઘરેર જા્ છરે! જો તયો ખરયો; છરે ભારરે  રૂપાળા ગશક્ષક! શ્યું સવતુંત્ર શાળા, િકઁ!’

ડયોનલડરે કહ્યું : `ગિલ્બર્તા! ચૂપ. હ્યું  સાજો થ્યો કરે નહહ?’

વાતા્જ

જ્યારે તેઓ ચાર હદવસ પછી પાછાં આવ્યાં ત્યારે –



વચચે વાતચીત

ગિલ્બર્ટે કહ્યું : `જો્્યું, ભાઈસાહરે્બ ્બધયો વખત મજા કરતા ઘરરે  પડ્ા રહા હતા!’

વાતા્જ

ચાર હદવસ પછી જ્યારે તેઓ પાછાં ફ્યા્વ ત્યારે –

પરંતુ એટલી બધી વાર કેમ લાગી તે જણાવવું જોઈએ. સકૉટલંડમાં તો ફકત બ 
જ કલાક રહા. પછી તેઓ ઉપડ્યાં. તેમણે િૉલંડ, સાજબગ્વ, રોમ અને શત્રપોલી થઈને 
જવાનો માગ્વ લીધો.

શગલબટટે કહું : `મને રસતાની ખબર છ.ે’

નીલે થોડીએક નવી ચોપડીઓ લીધી. તે તેના વાચનમાં એટલો બધો ગૂંથાઈ ગ્યો 
િતો કે તેઓ કઈ હદશામાં જા્ય છ ેતે તરફ લગીર પણ ધ્યાન આપી શક્યો નહિ. થોડા 
એક કલાક પછી તેણે કહું : `અરે! આપણે ક્યાં છીએ?’

શગલબટટે કહું : `ભૂમધ્ય ઓળંગીએ છીએ.’

તે ફરી પુસતક વાંચવા લાગ્યો. બીજા કલાકે તેણે કહું : `થોભ. આપણે આ ભૂમધ્ય 
કદી ઓળંગવાના છીએ કે કેમ?’

શગલબટટે જવાબ ન આપ્યો.

નીલને વિેમ આવ્યો કે કાંઈક ભૂલ થઈ છ.ે નીલે કહું : `નીચે એક આગબોટ 
દેખા્ય છ.ે ચાલ, વા્યરલેસ કરં.’ તેણે ્યંત્ર પાસે જઈ વા્યરલેસ ક્યુું : `અમે ક્યાં છીએ 
તે મિેરબાની કરીને કિેશો?’

સટીમરમાંથી જવાબ આવ્યો. `ન્યૂ્યૉક્વથી એક હદવસને અંતરે.’

નીલે શગલબટ્વને તેની ભૂલ સમજાવી.

શગલબટટે કહું : ̀ કાંઈ હફકર નહિ. પૃથવી ગોળ છ ેતેથી આપણે આહરિકા સિીસલામત 
પિોંચીશું.’

છતાં નીલે િાંકવાનું ચક્ર િાથમાં લેવાનો આગ્િ રાખ્યો. શગલબટટે રોષ ધારણ 
ક્યષો; પણ એ માત્ર ધારણ કરેલો જ િતો. કારણ કે પિોંચ્યા પછી બીજ ેહદવસે શગલબટ્વને 
જ રૅરિેએ કિેતાં નીલે સાંભળી : `નીલને ક્યાં ખબર છ ેકે તો મેં જાણી જોઈને ક્યુંુ િતું! 
નીલ મૂખ્વ લાગતો નથી? એને ખબર પડી કે અમે અમેહરકા પાસે છીએ ત્યારે એનું મોઢુ ં
જોવા જવેું થ્યંુ િતું!’

ડરૅહરકને પિેલાં ભાન આવ્યું. તેને કેડના ઘાની ઘણી પીડા સિેવી પડી. ડોનલડ પણ 



ધીરે ધીરે સાજો થ્યો. એક પખવાહડ્યામાં તો બન્ે જણા સંધ્યાકાળે સૂ્ય્વપ્કાશમાં બિાર 
બેસી શકે તેવા સાજા થઈ ગ્યા.

વચચે વાતચીત

ડહૅરકરે કહ્યું : `વાતાતાનયો અુંત તયો ફ્યસ જ રેવયો. આપણરે ્બીજા સુંગહના ગશકારરે  પછી ન 
િ્ા?’

મેં કહ્યું : `્બીજી વાર સુંગહના ગશકારરે  ન િ્ા.’

જફૅ્રેએ કહ્યું : ̀ મારરે  હવરે વધારરે  સુંગહ નથી જોઈતા. હવરે મારરે  મન્યષ્ભક્ષીનરે જોવા છરે.’

ગિલ્બર્ટે કહ્યું : `શ્યું મન્યષ્ભક્ષીઓ? સ્યુંદર!’ પછી તરેણરે હરેલિાનરે કહ્યું : `કહરે જોઈએ, 
મન્યષ્ભક્ષીઓ એર્લરે શ્યું?’

હરેલિાએ કહ્યું : `હું ્ય મન્યષ્ભક્ષીઓ વચચરે જઈશ.’ તરે ઉતસાહથી નાચવા લાિી.

૫

સંશિના શશકાર પછી સાિશસકોને થ્યું : `િવે શું કરશું?’

જ રૅરિેએ કહું : `અત્યાર સુધી તો ભારે અજબ ગમમત થઈ છ.ે’

`િા, એમ જ.’ ડરૅહરકે કહું : `પણ એનું કારણ શંુ ખબર છ?ે’ કેમકે આપણો જીવ 
મૂઠીમાં િતો. પણ િવે આમાં મજા નથી આવતી કારણ કે –’ શગલબટ્વ અને િેલગા તરફ 
કટાષિથી જોઈ તે આગળ બોલ્યો : `કારણ કે આમાં કાંઈ જોખમ જ નહિ. ગોળી ન લાગે 
એવી કારમાં બેઠાં બેઠાં તો સૌ બિાદુર થઈ શકે.’

શગલબટટે કહું : `લૂંટારાના િાથમાં કોણ પડ્યું િતું? તમારા કરતાં વધારે સાિસો 
તો મેં ખેડ્યાં છ.ે’

નીલે કહું : `આપણે તો કારની અંદર રિેવાનું પસંદ કરીએ છીએ.’

શપકરૅફટનો પણ એ જ મત િતો. પણ મંડળીના નાના સદગૃિસથોનો મત એવો પડ્યો 
કે કાંઈક જોખમ આવે એવું સાિસ ખેડવું જોઈએ.

ડોનલડ ેકહું : `ચાલો સભા ભરીએ.’

અને ત્યાં જ રીતસરની સભા બેઠી.

ડરૅહરકે કહું : `િંુ દરખાસત મૂકંુ છુ ંકે કારને આપણે ક્યાંક મૂકી દઈએ અને પગે 
ચાલીને કાઁગોના મનુષ્યાિારી જગંલીઓને જોવા જઈએ.’



નીલે કહંુ : `મંજૂર! પણ શપકરૅફટ ને િંુ એકાદ સિીસલામત જગ્યાએ કારમાં મુકામ 
કરીને રિીશું અને છએક અઠવાહડ્યાં પછી જગંલીઓના રાજાનાં ઝૂંપડાં ફરતી રખડતી 
િજારો ખોપરીઓમાંથી તમારી ખોપરીઓ શોધવા આવશું.’

શપકરૅફટ ેઉતસાિથી કહું : `વાિવાિ! વાિવાિ!’

શગલબટટે શખજવાઈને કહું : `જોઈ લ્યો બે બા્યલાઓ!’

નીલે કહું : `કદાચ શપકરૅફટ બા્યલો છ.ે એ જગંલી લોકોની ત્રણ ટોળીઓના 
ઉતસવના ભોજન માટ ેિંુ એકલો પૂરો પડુ ંએવડો મને ખુદાએ ક્યષો િોત તો તો આપણે 
પણ જતાં ડરત. પણ આવા સુકલકડી શરીરને લઈને કોણ જા્ય? િંુ જાણું છુ ંકે એ લોકો 
મને તો ખાવાના જ નથી.’

ડરૅહરક કાંઈક શવચારમાં પડલેો િતો. તેણે એકાએક કહું : `િં, સૂઝ્યું. િંુ પાદરી 
તરીકે જઈશ. નીલ! ્યાદ છ?ે જ્યારે િંુ તમારી શનશાળે આવ્યો ત્યારે તમે મને પૂછું 
િતું કે ભણીને શું કરવું છ ેઅને મેં જવાબ આપ્યો િતો કે આહરિકામાં પાદરી થઈને જવું 
છ,ે તે?’

નીલે કહું : `સરસ! તો તો આપણે બધાં ્ય ત્યાં જઈશું. પણ... િશથ્યાર શવના.’

બધાંએ ગડબડાટ કરીને એ સામે વાંધો લીધો. આચિ્ય્વથી નીલે કહું : `પણ ડરૅહરક! 
આપણે એક િાથમાં બાઈબલ અને બીજા િાથમાં છ ભડાકાની બંદૂક લઈને જઈએ એ 
ન ચાલે.’

ડરૅહરક શવચારમાં પડ્યો. તેણે કહું : `િંુ િાથમાં બાઈબલ રાખીશ. ને તમે બધાં 
તમારી પાસે બંદૂકો અને બૉમબ લઈ આવજો.’

જ રૅરિેએ ઉતસાિથી કહું : `ડરૅહરક! તારી શપસતોલ તો તું તારા પાછળના શખસસામાં 
રાખી શકીશ.’

શપકરૅફટ ેજરાક મજાક કરતાં કહંુ : `શવચાર કરતાં લાગે છ ેકે િંુ િશથ્યાર શવના જ 
જઈશ. શલવિંશગસટને એક પણ માણસને મા્યષો નિોતો.’

નીલે કહંુ : ̀ ઉત્તમ! ચાલો ત્યારે. આ નકશામાં કાઁગોની ઉત્તરે ડુગંરોની ધારો દેખા્ય 
છ.ે આપણી કારને રાખવા માટ ેત્યાં એકાદ ગુફા શોધીએ. ચાલો. અંદર આવી જાઓ.’

વચચે વાતચીત

ગિલ્બર્ટે મોં ્બિાડી કહ્યું : `પયોતરે જ વાતાતામાું ્બધા હ્યકમયો આપરે છરે. મનરે તયો વાતાતા 
રરે હિ્ાળ લાિરે છરે, નરે કુંર્ાળયો આવરે છરે. એ નીલ! ્બસ કર, ્બસ કર! હ્યું  વાતાતા આિળ 
ચાલવા જ નહહ દઉં.’ આમ કહી ગિલ્બર્તા િાવા લાિી. ધક્કયો મારી તરેનરે ડયોનલડનરે ખ્યરશી 
ઉપરથી પાડી નાખ્યો એર્લરે ડયોનલડ રડવા લાગ્યો.



વાતા્જ

તેઓ ડંગુરની ધારે પિોંચ્યા અને...

વચચે વાતચીત

ગિલ્બર્તા િાવા નરે પિથી તાલ દરેવા લાિી : ટ્ ટ્ ટ્ ટ્ ટ્ટ ટ્ટ.

વાતા્જ

`તેઓ ડંગુરે પિોંચ્યાં અને કંઈક ખેદજનક બનાવ બન્યો. ઊંઘતા દરદને લીધે 
શગલબટ્વ માંદી પડી ને બે હદવસમાં ગુજરી ગઈ.’

વચચે વાતચીત

ગિલ્બર્ટે ઉશકરેરાઈનરે કહું્ય : ̀ ધ્ાન રાખજો. આ વખતરે મનરે મારી નાખી છરે. આિળની 
પરેઠરે હવરે તમરે મનરે જીવતી લાવી શકશયો નહહ. હ્યું  તયો ્બહ્ય જ ખ્યશી થઈ. આવી વાતાતામાું 
મારરે  આવવ્યું જ ન હત્યું.’

જફૅ્રેએ િ્યસસાથી કહ્યું : `ઠીક, નીકળ ત્ારરે  ્બહાર!’

ગિલ્બર્ટે જવા્બ આપ્યો : `િદ્ધા! હ્યું  ્બહાર જ છ્ય ું.’

હરેલિાએ કહું્ય : `તયો પછી ઓરડામાુંથી ્બહાર નીકળ. ત્યું ્બધ્યું ્બિાડરે છરે.’

ગિલ્બર્ટે ઓરડામાુંથી ્બહાર જવાની ના પાડી.

વાતા્જ

ઘણી ખોળ ક્યા્વ પછી તેઓને બે કાર રાખી શકા્ય તેવી ગુફા િાથ લાગી.

તેઓએ પોતાની બંદૂકો અને રાઈફલો સાથે લીધી અને ઉપડ્યાં. પણ તે પિેલાં 
લૂંટારાઓ કારને ઉપાડી ન જા્ય તેનો તેઓને બંદોબસત કરવાનો િતો.

તેઓએ કાર ફરતી વીજળી ચાલુ કરવાનો શવચાર ક્યષો પણ એમાં મુશકેલી નડી. 
કારણ કે જ ેમાણસ કારમાં જઈ વીજળી ચાલુ કરે તે પાછો કેવી રીતે આવી શકે એ પ્શ્ 
િતો.

ડોનલડ ેકહંુ : `િા, મને સૂઝે છ.ે ચાલો આપણે રબબરનું ઝાડ શોધી કાઢીએ અને 



રબબરનાં િાથનાં મોંજાં બનાવીએ.’

તેઓ કુિાડીથી જાતજાતનાં ઝાડ કાપવા નીકળાં. આખરે તેમને એક ઝાડ જડ્યું 
કે જમેાંથી જાડો ધોળો રસ નીકળતો િતો. િવામાં આ રસ ઠરી જતો િતો. ડોનલડ ેતેનું 
િાથનાં મોજાં જવેું બનાવી લીધું. પછી તેઓ બધા ગુફા પાસે આવ્યા. બિાદુર ડોનલડ ેકહું 
: `એ કામ િંુ કરીશ.’ અને ખરેખર તેણે તેમ ક્યુું જ્યારે તે પ્ાણઘાતક દરેક કારનું બારણંુ 
બંધ કરતો િતો ત્યારે બીજાંઓ તેના તરફ ભ્યભીત ચિેરે જોઈ રહાં િતાં.

ડરૅહરકે કહું : `આ પ્માણે કારને મૂકીને જવું એ ઠીક લાગતું નથી. કોઈ ભલા 
જગંલીઓ આવી ચડ ેને કારને અડ ેતો શબચારા મરી જા્ય!’

િેલગાએ કહું : `િા, બરાબર છ;ે આપણે ગુફાનું મોઢુ ંબંધ કરી દઈએ.’

પછી તેઓએ મોટા મોટા પથરા એકઠા કરીને મોઢા આગળ ખડક્યા અને ગુફા બંધ 
કરી; શપકરૅફટ તો અંદર જ રિી ગ્યેલો. આહરિકાની ગરમ િવામાં એ ઊંઘી જ ગ્યેલો. 
ફરી વાર ગુફા ઉઘાડ્યા શસવા્ય બીજો રસતો ન િતો!

શપકરૅફટને બિાર કાઢી કારને સિીસલામતીથી અંદર સંતાડી તેઓ જીવને જોખમે 
સાિસ કરવા નીકળાં.

કંપાસના કુશળ જાણકાર તરીકે જ રૅરિે મોખરે ચાલ્યો. તેઓ કાઁગોના ઉષણ 
કહટબંધવાળા પ્દેશની લીલોતરીમાંથી પસાર થતાં િતાં.

પોપટ અને બીજાં રંગબેરંગી પીછાંવાળાં રૂપાળાં પષિીઓ આમતેમ ઉડતાં િતાં.

વચચે વાતચીત

ગિલ્બર્ટે ત્યચછકારીનરે કહ્યું : `તનરે ભૂિયોળમાું તયો મીંડ્યું આવડરે છરે. તનરે પક્ષીનાું પૂરાું 
નામયો પણ આવડતાું નથી.’

જફૅ્રેએ તણાઈનરે કહ્યું : `હા, હા, ગિલ્બર્તા! ત્યું મરી િઈ છરે એ જ ્બહ્યું  સારું  છરે. ત્યું 
મયોર્ી પીડા રૂપ છયો.’

ગિલ્બર્ટે તરેની સામરે જીભડયો કાિ્યો.

વાતા્જ

સેંકડો વાંદરાઓ ઝાડ ઉપર શચશચ્યારી કરતા િતા. કોઈ કોઈ વાર રસતા ઉપરથી 
એકાદ મોટો અજગર પસાર થતો િતો. હદવસ િોવાથી એકે શશકારી જનાવર નજરે 
પડતું ન િતું; પણ અંધારં થ્યું અને દરેકના પગ ધ્ૂજવા લાગ્યા.

નીલે ગભરાઈને કહું : `આપણે તાપણી કરવી જોઈએ અને કોઈએ આખી રાત 



પિેરો ભરવો જોઈએ. ડરૅહરક! શમશનરીને બદલે મોટર ડટ્ાઈવર થવાની તારી આકાંષિા િોત 
તો ઘણંુ સારં થાત. મારા તો િાંજા ગગડી ગ્યા છ.ે’

ડરૅહરકે કહું : `િંશમત રાખો. પિેલા બે કલાક િંુ પિેરો ભરીશ.’

સૂકાં લાકડાં ઝટ ઝટ એકઠાં ક્યાું. અને થોડા વખતમાં તો જગંલની ગાળીમાં િંૂફાળી 
તાપણી સળગવા લાગી. િંશસક પશુઓની ચીસ આખી રાત સંભળાઈ ને પિેલી રાતે તો 
કોઈ ઊંઘવા પણ પામ્યું નહિ. કોઈ કોઈ વાર બે લીલી બત્તીઓ – સંશિ કે શચત્તાની બે 
આંખો સંત્રીની નજરે પડતી િતી. એક વખત તો એક િાથી ઝાડ ભાંગતો નજીક આવી 
લાગ્યો; પણ આગ દેખીને ભ્યભીત થઈ ચીસ પાડીને આખા જગંલને જાણે કે કડકડાવી 
નાખતો ભાગી ગ્યો. ખરેખર રાશત્ર ભ્યાનક િતી અને દરેક જણ મનમાં કિેતું િતું કે 
આના કરતાં તો કારમાં રહાં િોત તો ઠીક િતું. પોિ ફાટ્યો અને તેઓ સવારનો નાસતો 
તૈ્યાર કરવા લાગ્યાં.

ડરૅહરકે કહું : `જ રૅરિે! ચાલ આપણે જરા શશકાર કરી આવીએ.’

બન્ે શમત્રો સાથે ઉપડ્યા.

જ રૅરિેએ પૂછું : `વાંદરાનો શશકાર કરશું?’

ડરૅહરકે કહું : `ના, ના; આપણે એકાદ િરણને મારીએ.’ તેઓ આગળ ચાલ્યા.

જ રૅરિેએ એકાએક અટકીને કહું : `પેલું શુું ગ્યું? પેલી ઝાડીમાં કાંઈક િલ્યું.’

ડરૅહરકે પોતાની રાઈફલ તાકી.

તે જ ષિણે એક કાળો માણસ કૂદીને બિાર આવ્યો. `નથી મારો મને. મેં ખરાબ 
માણસ ના. મેં દોસત. મેં સાસીંગીકા.’

ડરૅહરકે રાઈફલ ખસેડી. તે આ માણસ સામે તાકીને જોઈ રહો. ને પછી જ રૅરિે સામે 
જો્યું. પછી બન્ે છોકરાઓ િસવા લાગ્યા.

જગંલી દાંશત્યાં કરતો િતો.

`િેસવું સારો, મારવો સારો ના. મેં ગોરા લોક જાણો. ખૂબ ખૂબ.’

એ વખતે શપકરૅફટ ત્યાં આવી પિોંચ્યો.

જગંલીએ કહું : `મેં દોસત, એ જાહડ્યા! મેં દોસત.’

શપકરૅફટ તેની સામે તાકી રહો ને તે પણ િસ્યો.

તે બોલ્યો : `કેવો શવશચત્ર ચિેરો છ?ે કેમ અલ્યા, તારં નામ શું?’

`મેં સાસીંગીકા – અચછા માણસ. િાથી અચછા મારં.’

શપકરૅફટ ેપોતાની દાઢી ચંચવાળી. તેણે કહું : `ઠીક, એ સ-સ-સાસાગગ, તું કામનો 



થઈ પડીશ. ચાલ અમારે ઉતારે.’

જગંલી બોલ્યો : `ખુદા તારો ફાંદો િજી મોટો કરે. મેં કામનો માણસ. મીં. ઘણો 
રાજી છ.ે’

આ રીતે સાસાગગ આ લોકો સાથે જોડા્યો. તે પશચિમ આહરિકાના એશાંહટનો 
રિેવાસી િતો અને સિરાના રણમાંથી જતા મુસાફરોના ભોશમ્યા તરીકે કામ કરતો 
િતો. તેણે ખાટૂ્વમ જો્યેલું િતું. તે કિેતો કે ત્યાંની િોટલેમાં તેણે થોડાએક હદવસ કામ 
પણ કરેલંુ છ.ે

`મેં ઘરના. મેં બધે રખડો. ઘરમાં ભાલો કાટ ખાતો. મેં ભાલો ચળકતો ગમેં.’

ડરૅહરકે પૂછું : `કરૅશનબલસ ક્યાં રિે છ ેતે તમે જાણો છો?’

`માણસખાઈ માણસ?’ સાસાગગએ પૂછું ને ડોકંુ ધુણાવ્યું. `અિીંથી બે હદવસ. 
ખરાબ માણસો. બા્યા કબીસા. ધોળા માણસો કરડી ખાવે અને ધોળી સ્ત્રીઓ પિેલાં 
પિેલાં.’

િેલગા તરફ આંગળી ચીંધીને તેણે કહું : `ધોળાં રૂપાળા કૂણા કૂણા પગ!’

િેલગા ધ્ૂજી ઉઠી અને નીલને પડખે ભરાઈ.

ડરૅહરકે પૂછું : `માણસખાઉ માણસ પાસે તું અમને લઈ જઈશ?’

સાસાગગ િા િા િા કરીને િસ્યો : `સાબ! મેં સબ ભોશમ્યા, માણસકાઉ માણસ 
મીં ખાતો ના. મેં માણસકાઉ રાજા કો કાચ આણુ દેતો.’

જ રૅરિે કૂદીને બોલ્યો : `અરેરે! આપણે તો આપણાં મોતી અને હરબનો બધું કારમાં 
મૂકીને આવ્યાં છીએ!’

શપકરૅફટ ેબેદરકારીથી કહું : ̀ તમે તો ભૂલી ગ્યા િતા. પણ જ્યારે તમે મને ગુફામાંથી 
બિાર કાઢતા િતા ત્યારે રબબરનું મોજુ ંપિેરીને મેં કારમાંથી એનું પોટકંુ લઈ લીધું િતું. 
લ્યો આ રહું.’

તેઓએ પોટકંુ ઉઘાડ્યું અને સાસાગગની આંખો સુંદર ચકચકીત રંગબેરંગી ઘરેણાં 
જોઈ થંભી ગઈ!

`માણસો સારો સારો માલ લાવે તેને ખાઉ રાજા ખાતો ના. મેં પિેલાં જાતો ને ખાઉ 
રાજાને કિેતો. ધોળો લોકો સારી રંગીન ચીજો, ધોળા લોક દોસત શબરાદર.’

િેલગાએ નીલને કાનમાં કહંુ : `તમે ધારો છો કે સાચે જ આ સારો માણસ છ?ે’

નીલે જવાબ આપ્યો : `જરૂર, એ મજાનો માણસ છ;ે અને આપણને તો કાંઈ 
નુકસાન તો કરશે જ નહિ.’



સૉસેજ ે ગેઝેલની જાતની િરણની પાછળ કેમ પડવું તે છોકરાંઓને બતાવ્યું; 
જગંલના જીવન શવષેની તેમને કેટલીએક માહિતી આપી; તેમ જ િાથી ગાંડો થઈ ગ્યો 
છ ેએમ ક્યારે સમજવું એ પણ તેણે તેમને સમજાવ્યું.

સૉસેજ ે કહું : `િાથી કાન આમ આમ િાલે. તમે મૂઆ.’ તેણે િાથ િલાવીને 
બતાવ્યું.

તેઓએ બે હદવસ સુધી મુસાફરી ચાલુ રાખી. તેઓ ખુલ્ા મેદાનમાં આવ્યાં. ત્યાં 
ડોનલડ ેસૌને કાંઈક બતાવ્યું.

ડરૅહરકે બૂમ પાડી કહું : `આિા! આ તો કીડીનો મોટો રાફડો.’

સૉસેજ ેટૂકંામાં કહું : `માણસખાઉ માણસ કૂબા.’

ધોશળ્યા િેતબાઈને ઉભા રહા.

સૉસેજ ેકહું : `ડર ન, ડર ન; માણસખાઉ હદવસે માર નકો. રાતે મારં ખાઉ. મેં 
માણસખાઉ રાજા જાતો, ને કિેતો ધોળા લોક આવતો.’

સૉસેજ ેકહું કે પિેલાં પોતે એકલો આગળ જશે અને મૂકીને સૌના આવ્યાની ખબર 
આપશે. તેણે સૌને જગંલને છાં્યે આરામ લેવાનું અને રાિ જોવાનું કહું. બે કલાકે તે પાછો 
આવ્યો. આવીને કહું : `માણસખાઉ રાજા કિેતો, મેં ઘોલા લોક ગમતો.’

શપકરૅફટ કહું : `બનવાજોગ છ!ે એને ધોળા લોક કેવા ગમે છ,ે તલેલા કે ભંૂજલેા?’

સૉસેજ ેકહું : `મેં માણસકાઉ રાજા કીધો, ધોળા લોક ખૂબ ખૂબ કાચ કાચ. ધોળા 
લોક દવા. રાજા જવાબ દેતો, ધોળા લોક બીઉ નાિી. સારા સારા હદવસ કાળા લોક 
માણસ ખાતા.’

ધોળાંઓ શંકાથી એકબીજાની સામે જોઈ રહાં.

િેલગાએ કહું : `મારે કારમાં પાછા જવું છ.ે’

ડોનલડ ેડસૂકાં ભરતાં કહું : `મારે પણ.’

નીલે બીતાં બીતાં કહું : `તેઓનો સારો હદવસ ક્યે હદવસે આવે છ?ે’

સૉસેજ ેજવાબ આપ્યો : `માણસખાઉ બોલેલ નહિ. ઓ પણે રાજા ભાલાવાળો 
આવેતો.’ આમ કિી તેણે જગંલી ભાલાવાળાની ટોળી તરફ આંગળી બતાવી. તેઓ છકે 
નગ્ન િતા. તેઓની પાસે પિોવા પાનાવાળા ભાલા િતા અને ગા્યના ચામડાની ઢાલ 
િતી. આ દૃશ્ય જોઈ ધોળા મુસાફરોનાં મોઢાં હફક્ા પડી ગ્યાં.

ડરૅહરકે કહું : `િંુ ડરતો નથી.’ પણ તેના અવાજનો કંપ િતો. `એ મૂશત્વપૂજકોને િંુ 
સાચા ધમ્વનો સંદેશ આપીશ.’



જગંલીઓ આગળ આવ્યા ને અટક્યા. તેમનો મુખી કાંઈક બોલ્યો અને સૌએ 
પોતાની જીભ બિાર બતાવી. ડોનલડને લાગ્યું કે તેઓ ચામઠાવેડ કરે છ ેમાટ ેસામેથી 
તેણે જીભ બતાવી. એટલું જ નહિ પણ પોતાના નાક ઉપર આંગળી મૂકી. જગંલી લોકોની 
સલામનો આથી જ ઉત્તર મળો. અને જગંલીઓએ ધા્યુું કે આ માણસ જ મંડળીનો મુખી 
છ.ે જગંલીનો મુખી ડોનલડના બૂટ ઉપર થૂંક્યો. ડોનલડ તેની આંખમાં થૂંક્યો. મુખી િા િા. 
િા કરીને જોરથી િસ્યો અને બોલ્યો : `પોકા િીના.’

સૉસેજ ેસમજાવ્યું કે પોકા િીના એટલે સરસ થૂંક્યો.

ત્યારથી ડૉનલડને બધાં જગંલીઓ સરસ થૂંકનાર તરીકે ઓળખવા ને વખાણવા 
લાગ્યા.

જગંલીના મુખીએ ધોળા મિેમાનો માટ ેપરોણાચાકરીની ગોઠવણ સારી કરી િતી. 
તેમને સાચવી સંભાળીને લાવવા માટ ે શસપાઈઓનું સામૈ્યું મોકલ્યું િતું. શસપાઈઓની 
બે િારો વચચે મુસાફરો ચાલ્યા આવતા િતા. લશકરના અમલદાર સૉસેજ ફડાકા મા્યટે 
આવતો િતો.

તેઓ ગામ પાસે આવ્યા.

તેઓનાં ઘર જોઈ નીલે કહું : `આ ઝૂંપડાં ગારા ને પથથરનાં બનાવેલાં લાગે છ.ે’

િેલગાએ બા્યનોક્યુલસ્વ ચડાવ્યાં; તેમાંથી ઝૂંપડાંને જોતાંવેંત ભ્યભીત થઈ તે ઉભી 
રિી તેણે કહું : `અરે, એ પથથર નથી; એ તો ખોપરીઓ છ!ે ઓ મા!’

સૉસેજ ેકહું : `ચેિ! ખોપરી ખૂબ ખૂબ. મોટી મોટી લડાઈ. ઘણા ચાંદા પિેલાં મોટી 
લડાઈ. ઘણા કાળા માણસ મોત. ખૂબ ખૂબ, બિુ ખૂબ, ખાવું પીવું. િા, િા, િા!’ એમ કિી 
તે ખડખડ િસી પડ્યો.

તેઓ ગામમાં પેઠાં અને સ્ત્રીઓ તથા છોકરાં તેમને જોવા નીકળાં. બીજા કરતાં 
વધારે મોટા એક ઝૂંપડા તરફ તેમને લઈ જવામાં આવ્યાં. તેના ફરતો ખોપરીનો હકલ્ો 
િતો.

જ રૅરિેએ કહું : `આ મુખીનું ઘર િોવું જોઈએ.’

જ રૅરિેએ મનુષ્યાિારી લોકો શવષે ઘણી ચોપડીઓ વાંચી િતી.

ઝૂંપડાના દરવાજા પાસે સરઘસ અટક્યું. બે ઊંચા માણસો ઝંૂપડામાંથી બિાર 
આવ્યા. શપકરૅફટ ેપોતાની ટોપી ઊંચી કરી તેમને માન આપ્યું.

સૉસેજ ેકાનમાં કહંુ : `તે મુખી નહિ. તે ગાણાવાળા.’

તેઓ નીચે બેઠા અને નગારાં ઢોલકાં વગાડવા લાગ્યાં. અધા્વ કલાક સુધી એ ચાલ્યું.

અધીરાઈથી ડરૅહરકે પૂછું : `આપણે િવે કોની રાિ જોઈએ છીએ?’



સૉસેજ ેકહું : `મોટો મુખી ઝટ મળતો નાિીં. પિેલાં ગાણું ગાણું.’

આખરે ઢોલ ત્રાંસાં બંધ પડ્યાં. શસપાઈના ઉપરીએ િુકમ આપ્યો અને શસપાઈઓએ 
જમીન ઉપર લાંબા થઈ માથાં જમીનને અડાડ્યાં. સાદડીનો પદડો ધીરે ધીરે બારણા 
આગળ ખસ્યો અને સૌની સામે મુખી દેખા્યો. ખરેખર તેનો દેખાવ ભ્યંકર િતો! તે છ 
ફૂટ ઊંચો અને શપકરૅફટથી ત્રણ ગણો જાડો િતો.

તે એકધારં ગણગણ બોલવા લાગ્યો. વારે વારે તે અટકતો િતો ને તેનો તરજુમો 
સૉસેજ કરતો િતો.

`બાશલ સાકી ઈનસીન કુ આલી ઈનડી ટ ુલોસો.’ તેણે કહું : `ઈ્યારી કિુટશો હટલ 
ઈની ટીરીસોકો ટીમ બોકાઅર ફિોરો. ટગુા સેકઓક સીરીમાં બીસકો ટીનસૉક ટ ુશબલસટા 
અફાલા સીગ સાકી કિુટશો બાશલ સૉનડોઈન ટબુો....’

દસ શમશનટ સુધી તે ચાલ્યું.

સૉસેજ ેકહું : `આ સલામ.’

મુખીનું ભાષણ પૂરી પંચોતેર શમશનટ ચાલ્યું.

સૉસેજ ેકરેલું તેનું ભાષાંતર નીચે પ્માણે િતું –

`સલામ. મેં આપ પિેલાં ધોળાં માણસોને જો્યાં નથી. ભલે પધા્યાું. કાંઈ ભેટ લાવ્યાં 
છો? પેલી નાની છોડી મને પરણશે?’

સૉસેજની મારફત તેઓએ જવાબ આપ્યો : `અમે ગામના સુંદર શણગારથી મુગધ 
થ્યાં છીએ. અમારી મુસાફરી દરશમ્યાન અમને જ ેબધાં મળાં તેમાં મુખી સૌથી રૂપાળો 
માણસ જણા્યો છ.ે અંતરના આંસુ સાથે ધોળી નાની છોકરી કિેવાને હદલગીર છ ેકે પોતે 
મુખીને પરણી શકશે નહિ; કારણ કે તે મોટા થૂંકને પરણી ચૂકેલ છ.ે’

સૉસેજને ડોનલડ સાથે ખૂબ ભાઈબંધી થઈ િતી. તેને બીક લાગી કે રખેને મુખી 
ડોનલડને ખાઈ જા્ય ને િેલગા રાંડ!ે આથી પોતાના તરફથી તેણે થોડુએંક ઉમેરીને કહું 
: `મોટો થૂંક ઘણો ભ્યંકર માણસ છ.ે એના થૂંકમાં જાદુ ભરેલંુ છ.ે કોઈ એને કનડશે તો 
તે થૂંકશે અને તેના થૂંકમાંથી રાષિસો જનમશે. એ રાષિસો મુખીના શસપાઈઓ, ઢોર અને 
બા્યડીઓને મારી નાખશે.’

ધોળા લોકો આ કથન ક્યાંથી સમજી શકે? પણ ડોનલડ તરફ સૌને ભ્યભીત 
દૃશટિએ જોતાં દેખી તેઓ નવાઈ પામવા લાગ્યાં. શપકરૅફટ ેભેટના પોટકાં છોડ્યાં. અને 
આચિ્ય્વથી મુખીના ડોળા ફાટ્યા રહા. તેણે તાળીઓ પાડી ને તેની વીશ સ્ત્રીઓ દોડતી 
આવી. તેઓએ મોતીનાં ચીહડ્યાં અને રેશમી ફીત જોઈને િષ્વથી બૂમ પાડી.

મુખીએ કહંુ : `ધોળા માણસો ભલા શમત્રો છ.ે’



તેમ તેણે ભવ્ય ખાણું આપવાનો િુકમ ક્યષો.

ડરૅહરકે કહું : `માણસનું માંસ નહિ જોઈએ.’

સૉસેજ ેભાષાંતર કરી બતાવ્યું. મુખીએ કહું : `અલબત્ત નહિ.’

જ ેવખતે જગંલીઓ રંગબેરંગી ભેટોથી રમતા િતા. તે વખતે નીલ અને શપકરૅફટ ે
ગુપચુપ મંત્રણા કરતા િતા.

નીલે કહંુ : `આપણે બતાવવું જોઈએ કે આપણે બળવાન છીએ.’

શપકરૅફટ ેપૂછું : `પણ કેવી રીતે?’

આ વખતે િેલગા આવી અને એણે સૂચવ્યું : `એકાદને બંદૂકે ઉડાડો.’

નીલે તેની સૂચના શવચારી. તેણે કહું : `િા, મને સૂઝે છ.ે એ સૉસેજ! મુખીને કિે 
કે અમે અમારા ખાણા માટ ેજાતે શશકાર કરી લેશું. બિાર એક બળદ મંગાવીને એને 
ફશળ્યાના પેલા ખૂણામાં બંધાવ.’

સૉસેજ ેમુખીને કહંુ. મુખી બોલ્યો : `બળદને એટલે દૂરથી મારવો અશક્ય છ.ે ત્યાં 
સુધી ભાલો પિોંચી શકે નહિ.’

નીલે કહું : `બળદને લાવો.’

બળદને ફશળ્યાના ખૂણામાં લઈ જવામાં આવ્યો.

નીલે કહું : ̀ શપકરૅફટ! જુઓ તમે સરસ તાકતાવાળા છો. બરાબર ખભામાં ફટકારો.’

`શપકરૅફટ િસ્યો અને પોતાની રાઈફલ ઉપાડી. તે જ ષિણે બળદ નીચે પડ્યો. 
ભડાકાના અવાજથી જગંલીઓ પાછા િઠી ગ્યા અને મુખી તો ઝટપટ ઝંૂપડામાં સંતાઈ 
ગ્યો. તે મનમાં બળતો બળતો પાછો આવ્યો અને ભ્યભીત થઈ શપકરૅફટ સામે તાકી રહો.

નીલે સૉસેજને કહંુ : `સૉસેજ! એને કિે કે એનાથી વધારે દૂર િો્ય તો પણ અમે 
તે મારી શકીએ. અને વળી એમ કિે કે અમારી જાદુઈ ભૂંગળીઓ જ ેભડાંગ બોલે છ,ે 
તેનાથી અમે માણસોને પણ સિેલથી મારી શકીએ.’

સૉસેજ ેનીલના કિેવાનું ભાષાંતર ક્યુું અને વધારામાં કહું : `ડોનલડ તો આનાથી 
પણ વધારે ઝડપથી મારી શકે.’

શબચારો ડોનલડ તો સમજી જ શકતો ન િતો કે જ્યારે જ્યારે પોતે ગામમાં ચક્ર 
દેવા નીકળતો ત્યારે શા માટ ેબધાં ઝૂપડાંમાં ભરાઈ જતાં િતાં.

ડરૅહરકે કહું : ̀ આ બધાં એટલાં બધાં બી ગ્યાં છ ેકે તેમને ઉપદેશ દેવા એકઠાં કરવાં 
મુશકેલ છ.ે સૉસેજ! મુખીને કિેજ ેકે કાલથી િંુ ઉપદેશનું કામ શરૂ કરવાનો છુ.ં’

મુખી એટલો બધો ગભરાઈ ગ્યો િતો કે જો કદાચ ડરૅહરકે એમ કિેવડાવ્યંુ િોત કે 



કાલથી તે ગામને ખાવાની શરૂઆત કરવાનો છ ેતો તેમ કરવાની પણ તે તેને રજા આપત.

માનની્ય શમજબાનો તરીકે તેમને એક ખાસ ઝૂંપડામાં રાખવામાં આવ્યાં િતાં.

શપકરૅફટ ેકહંુ : ̀ મને લાગે છ ેકે આપણે રાત આખી વારાફરતી ચોકી ભરવી જોઈએ. 
રાત્રે શનરાંતે સૂઈ જઈએ ને એકાએક ગામના ચોકમાં દેખેલાં પેલા રંગાડાંમાં બફાતાં 
જાગીએ!’

એમ ઠરાવવામાં આવ્યું કે દરેક જણે વારાફરતી અરધો અરધો કલાક રાત આખી 
ચોકી કરવી.

પણ ડરૅહરકે કહું : ̀ એની કશી જરૂર નથી. જો આપણે બારણાના આડ ેબંદૂક રાખીને 
સૂઈ જઈએ તો કોઈના ભાર નથી કે અંદર પેસવાની િંશમત કરે!’

છવેટ ેસૌએ આ પ્માણે ક્યુું. પણ પિેલી રાતે તો કોઈને ઊંઘ આવી જ નહિ.

સવારમાં મુખીએ પોતાના વિીવટદારને મોકલ્યો ને પુછાવ્યું : `ધમષોપદેશનું કામ 
ક્યારે શરૂ થવાનું છ.ે’

ડરૅહરકે દસ વાગ્યાનો વખત આપ્યો. અને દસ વાગ્યે મેદાન ઉપર આખું ગામ એકઠુ ં
થ્યું. એક મોટુ ંકંૂડાળું કરી સૌ બેઠા.

ખોપરીઓનો એક ચોતરો ગોઠવવામાં આવ્યો િતો. એક િાથમાં બાઈબલ લઈ 
ડરૅહરક તે ઉપર ચડ્યો. તેણે ધોળા લોકોના પ્ભુની, સવગ્વની ને નક્વની બધી વાત કરી. 
પ્ાથ્વના સમજીને તેણે બાઈબલમાંથી સોમંુ ગીત ગા્યું. જ્યારે આ પૂરં થ્યું ત્યારે એક 
માણસ ચોતરા પાસે આવ્યો; તેણે માથું નમાવ્યું ને બોલ્યો : `ધોળા છોકરા! િંુ તમને પૂછુ ં
છુ ં: તમારા દેશમાં લડાઈઓ છ?ે’

ડરૅહરકે કહંુ : `િા.’

`માણસો ત્યાં ચોરી કરે છ?ે માણસો એકબીજા પ્ત્યે ઘાતકી છ?ે એકબીજાને મારી 
નાખે છ?ે જૂઠુ ંબોલે છ?ે’

ડરૅહરકને કબૂલ કરવું પડ્યંુ કે પોતાના દેશના માણસો ચોરી કરે છ,ે જૂઠુ ંબોલે છ ેને 
એકબીજાને મારી પણ નાખે છ.ે

`ઉંિ ઘરડા માણસે કહંુ : `ત્યારે તો અમારા દેવો તમારા દેવો જવેા જ સારા છ.ે’ 
આમ કિી ઘરડો માણસ ચાલ્યો ગ્યો.

પછી સૉસેજ ેડરૅહરકને કહું કે તમારા કિેવાની લોકો ઉપર ઘણી અસર થઈ છ.ે 
ડરૅહરકે નમ્રતા બતાવી.

સૉસેજ ેકહું : `પણે ઘરડો માણસ, પેલો બોલ્યો, ઘરડો પૂજારી, મોટો પૂજારી, મોટી 
મોટી સત્તાવાળો, બુહઢ્યો, ધોળા છોકરા મારવા માગતો.’



દર સવારે દસ વાગે સભાઓ ભરાતી. સભામાં બુઢ્ો પૂજારી ચીલા િાજર રિેતો 
ને ભૂંડુ ંમોઢુ ંરાખીને ઉભો રિેતો.

શપકરૅફટ ે કહું : `પેલાં ઘરડા જગંલીનું મોઢુ ંમને ગમતું નથી. આવતી કાલે મોટી 
ધાશમ્વક શમજબાની છ;ે સૉસેજ પાસેથી ખબર મળા છ.ે અને િંુ ધારં છંુ  કે તેઓ ભોજનમાં 
આપણને ઉડાવવાના છ.ે’

નીલે કહું : `આપણામાં કોઈએ એકલા નીકળવું નહિ.’

ડરૅહરકે વાંધો લીધો : `શલવિંશગસટન કદી બીતો નિોતો, તો િંુ શા માટ ેબીઉં? જો િંુ 
બાઈબલ લઈને નીકળીશ તો મને કોણ મારનાર છ?ે’

જ રૅરિેએ કહંુ : `તારં માથું ફાટી ગ્યું છ.ે સવારે દરરોજ બા્યડીઓ તારી સામે જોઈ 
રિે તેથી તારં ફટકી ગ્યું છ.ે ગમે તેમ, આપણે તો એકલા બિાર જવાના જ નથી.’

વાતચીત પછી બે કલાકે તેઓ જમવા બેઠાં; તે વખતે ડરૅહરક િાજર નિોતો.

િેલગાએ કહંુ : `મેં એને િાડકાના ઢગલા ઉપર બાઈબલ વાંચતો જો્યો િતો.’

અધષો કલાક વીતી ગ્યો; વળી એક કલાક ગ્યો.

નીલે કહંુ : `આમાં સારં પહરણામ લાગતું નથી. સૉસેજ! આમ આવ. જરા જા, ને 
જો જોઈએ. ડરૅહરક ક્યાં છ?ે’

પાંચ શમશનટમાં તો સૉસેજ િાંફતો િાંફતો પાછો આવ્યો ને કહું : `એક બા્યડી 
કિેતી, ચીલા ડટ્કે વાતો. ચીલા ખડખડ િસતો ને ડટ્કે ખડખડ. ચીલા ડટ્કે ચાલ્યા જતા.’

શપકરૅફટ ેટૂકંમાં કહું : `મધરાતે શમજબાની શરૂ થવાની છ.ે જુવાશન્યાઓ! બંદૂકો 
ભરી લો. કદાચ તેને આપણે બચાવી શકીએ. ઢીલ ન કરો. એક એક પળ કંશમતી છ.ે 
સૉસેજ! તને ખબર છ.ે એ લોકો ઉજાણીને માટ ેક્યાં બશલદાન આપે છ ેતે?’

સૉસેજ ેિા પાડી.

શપકરૅફટ ેકહું : `મજાનું. ચાલ ઉઠાવ આ ડરૅહરકના િશથ્યારો. અમને ત્યાં સુધી લઈ 
જા.’

ગામમાંથી સૉસેજની પાછળ તેઓ િારબંધ જગંલ તરફ ચાલ્યાં. ભ્યંકર શાંશત 
િતી.

એકાએક ડોનલડ અટક્યો. તેણે કહંુ : `મારા બૂટ ઉપર કાંઈક લાગે છ ે: પાતળા 
ગોળમાં જાણે પગ દેતો િોઉં એવું.’

નીલે પોતાની બત્તી સળગાવી અને તે પાછો િઠ્યો. ડોનલડના બૂટ ઉપર મોટી કાળી 
કીડીઓ ફરી વળી િતી.



ભ્યભીત થઈ જ રૅરિેએ બૂમ પાડી કહંુ : `મને ખબર છ,ે મેં એ શવષે વાંચ્યું છ.ે એ 
જગંલીઓ માણસને જમીન સાથે જડી દે છ.ે પછી તેના ગળામાં મધ રેડ ેછ ેઅને પછી 
કીડીઓના દર સુધી મધની લાંબી ધાર લઈ જા્ય છ.ે અરે શબચારો ડરૅહરક! એમાં ને એમાં 
કેવંુ ભ્યંકર મૃત્યુ!’

શપકરૅફટ ેબૂમ પાડી : `ચાલો. દોડતા દોડતા આ મધની ધારાવાડીની પાછળ પાછળ 
જઈએ.’

તેઓ આગળ દોડ્યાં. ધારાવાડી ડુગંર ઉપર જતી િતી. પછી તેઓ એક ખુલ્ી 
ગાળી આગળ આવ્યાં. તે વખતે ચંદ્ર ઉગતો િતો. એકાએક ત્યાં તેઓ અટકી પડ્યાં. 
એ સથળે એક ભ્યંકર દૃશ્ય તેમની નજરે પડ્યંુ. તેઓ ભ્યભીત થઈ ગ્યાં. કંૂડાળું વળી 
પૂજારીઓ આગળ ઉભા િતા અને કાંઈક ભણતા િતા.

`વનના દેવોએ આ આપણા દુશમનને આપણા િાથમાં આપ્યો છ.ે નાશસતકને આપણે 
ખાઈશું નહિ; એ અ્યોગ્ય છ.ે એનું માંસ પેટમાં જા્ય તો આપણા માંસમાં તેના ખોટા દેવ 
પેસે. આ મોટી કીડીઓ તેને આખો ને આખો ખાઈ જાવ. િે કીડીઓ! ધીમે ધીમે ને સરસ 
રીતે તમારં કામ કરજો.’

શપકરૅફટ ેિળવેથી કહંુ : `ભડાકો નહિ કરતા. એના ઉપર ધસારો કરો. િશથ્યાર 
શવનાના માણસો મારવા ન જોઈએ.’

તેઓ આગળ ધસ્યા. મોટા પૂજારીએ બૂમ પાડી અને દરેક પૂજારીએ છરો ખેંચ્યો.

મોટા પૂજારીએ કહું : `થોભો, આપણે પિેલાં વાત કરી લઈએ.’

સૉસેજ ેકહંુ : `વાતચીત વાતચીત દગો, ડટ્કે િોઈ્યા. પૂજારી! છોકરો આપે કે? 
નહિ તો મારતા.’

પૂજારી કડવંુ િાસ્ય િસ્યો. તેણે કહંુ : ̀ કોના ભાર છ ેકે પૂજારીને મારી શકે? દેવોનું 
એને રષિણ છ.ે’

જ રૅરિેએ કહંુ : `વાર, છોડો ત્યારે એમની સામે.’

ડોનલડ ેબૂમ પાડી : `પિેલાં િવામાં ભડાકા કરો.’

ધુડમુ્ ધુડમુ્ પાંચ વખત થ્યું.

પૂજારીઓ ડગી ગ્યા. મોટા પૂજારી પાછળ પાછળ તેઓ જગંલ તરફ નાઠા. જમીન 
ઉપર પડલે દેિ તરફ ટોળી ધસી. કીડઓ લગભગ તેના મોઢા સુધી આવી પિોંચી િતી.

ડરૅહરક ભાંગાતૂટુ ંબોલ્યો : `બચ્યો!’ પણ તુરત જ તેને મૂછા્વ આવી.

ઉતાવળથી તેઓએ તેના બંધો કાપી નાખ્યા. નીલે બ્ાંડી આપી ને થોડીક ષિણમાં 
તેને ભાન આવ્યંુ.



સૉસેજ ેઉશકેરાઈને કહું : `પૂજારીઓ લડવૈ્યા લાવશે. ભાગો; ઝટ નાસો.’

આખી રાત તેઓ જગંલમાંથી ચાલ્યાં. શસથશત ભ્યભીત િતી પણ કોઈ તેમને મળું 
નહિ.

વચચે વાતચીત

મેં કહું્ય : `આજ રે આર્લું્ય ્બસ.’

ગિલ્બર્ટે કહ્યું : `સડરેલ વાતાતા! એમાું શી મજા આવરે?’

હરેલિાએ કહું્ય : `તું્ય એમાું નથી એર્લરે અદરેખાઈ આવરે છરે. કરેમ?’

ગિલ્બર્ટે કહું્ય : `ઉંહ્! આવી છયોકહર્ા વાતાતામાું કયોણ આવરે?’ મારી સામરે જોઈનરે 
આિળ ્બયોલી : `સારું  થ્્યું કરે હું ્ય મરી િઈ છ્ય ું. ભૂલતા નહહ કરે હ્યું  િ્યજરી િઈ છ્ય ું. ફરી 
વાર હ્યું  વાતાતામાું ન આવી શક્યું. તેં જ કહ્યું કરે હ્યું  મરી િઈ છ્ય ું. વળી આહફ્કામાું મન્યષ્ાહારી 
માણસયો જ નથી. કાઁિયો ્બરેગલજ્મનરે તા્બરે છરે નરે તરેમાું જ ુંિલીઓ નથી. ત્યું તારરે  ડયોનલડનરે 
ખયોર્ી ભૂિયોળ શીખવ.’

ડહૅરકરે કહું્ય : `મૂુંિી મર. મેં જ રે લયોકયોનરે ગરિસતી ક્ાાં હતા તરે મારી મદદરે કરેમ ન 
આવ્ા?’

`તેં એનરે ્બદલ્ા જ ન હતા. મૂખાતા! તરેઓ તારા રૂપાળા ચહરેરા ઉપર મયોહહત થ્ા 
હતા.’

જફૅ્રેએ કહું્ય : `મનરે લાિરે છરે વાતાતા મ્યખાતાઈભરી છરે. કયોઈનરે મારવાન્યું આવત્યું જ નથી. 
્બધા પૂજારીઓનરે અમારરે  મારવાન્યું હયોત તયો ઠીક થાત.’

ડયોનલડરે કહું્ય : `મનરે નથી િમત્યું તરે એ મયોર્ા થૂુંકની વાત છરે. તમરે કહરેતા હતા કરે હ્યું  
તયો થૂુંકૂું ત્ાું ્બધાું મરી જા્. પણ મેં તયો કયોઈનરે મા્ાતા નથી!’

હરેલિાએ કહ્યું : `હા. અનરે ્બધ્યું ગપક્ફૅર્ જ કરરે  છરે. હ્યું  ધારતી નથી કરે એ એવયો 
હયોગશ્ાર ગનશાન્બાજ હયો્.’

ગિલ્બર્ટે કહ્યું : `એમ જ. અનરે નીલ પણ ્બહ્ય ડાહયો થા્ છરે. વાતાતામાું પયોતરે વારરે  વારરે  
હયોગશ્ારી ્બતાવરે છરે. પણ આપણરે જાણીએ જ છીએ નરે કરે એ મયોર્યો મૂખયો છરે! કરેમ?’



૬

દસ હદવસ સુધી તો તેઓ જગંલમાં ભટક્યાં. દસમા હદવસની સાંજ ેતેઓ તાપણું 
સળગાવી તેની ફરતાં બેઠાં િતાં. અને શપકરૅફટ પોતાના નાનપણની વાતો કિેતો િતો. તે 
સાંભળતાં િતાં. શપકરૅફટ ેનાનપણમાં ઢોર પણ ચારેલાં. વાત એટલી બધી જામી કે ડરૅહરક 
પિેરો ભરતો િતો ત્યાંથી તે સાંભળવા આવ્યો. એકાએક શપકરૅફટ અટક્યો અને તેની સામે 
જોઈ રહો. તેના મોં ઉપર ભ્ય િતો. સાંભળનારાઓએ પાછુ ંવાળીને જો્યું.

િાથમાં ભાલાવાળા ભ્યંકર દેખાવના ્યોદ્ધાઓ તેઓની નજરે પડ્યા!

ધોળા લોકોએ ઝડપ દઈને રાઈફલો ઉપર િાથ નાખ્યા.

સૉસેજને જ રૅરિેએ કહંુ : `એને કિે કે જો એક પણ ભાલો અમારા તરફ ફેંક્યો છ ે
તો અમે તમને સફા કરી નાખશું.’

સૉસેજ ેતમને તે પ્માણે કહું.

તેમનો મુખી ભાલાની અણી જમીન તરફ રાખી આગળ આવ્યો. એનો અથ્વ એવો 
િતો કે તે સુલેિની વાત કરવા માગે છ.ે

તેણે કહું : `તમે મિાન ધોળી રાણીના મુલકમાં છો. આ મુલકનો કા્યદો એવો છ ે
કે જ ેસઘળા ધોળા લોકો આ જમીન પર પગ મૂકે તેમને ઠાર મારવા.’

આચિ્ય્વથી સાિશસકો એકબીજાંની સામે જોઈ રહાં.

શપકરૅફટ ેકહું : `મૂખષો એમ ધારતો લાગે છ ેકે શવકટોહર્યા રાણી િજી જીવતી છ!ે’

િેલગાએ પૂછું : `તમે કિો છો તે ધોળી રાણી કોણ?’

પેલાએ જવાબ આપ્યો. `શશલબેરા. ભલી રૂપાળી ડાિી શશલબેરા.’

વચચે વાતચીત

જફૅ્રેએ દમ ખેંચ્યો નરે ્બયોલ્યો : `આ તયો ગિલ્બર્તા!’

ગિલ્બર્તા ગચડાઈ.

તરેણરે વાુંધયો લીધયો : `હ્યું  તયો મરી િઈ છ્ય ું તમરે ડહૅરકનરે ્બયોલાતા સાુંભળયો છરે નરે? તરે 
કહરેતયો હતયો કરે હું ્ય તયો મરી િઈ છ્ય ું. ફરી વાર મનરે હવરે જીવતી લાવી શકા્ નહહ.’

ડહૅરકરે કહ્યું : `ભૂખ! એ શ્યું ્બયોલ્યો એ ન સાુંભળ્યું? ગિલ્બરેરા, સ્યુંદરી ગિલ્બરેરા. ત્યું 
ત્ાું ક્ાુંથી? લરેતી જા!’



વાતા્જ

નીલે કહંુ : `અમને ખબર ન િતી કે અમે ગેરકા્યદે તમારા મુલકમાં પેસીએ છીએ. 
અને અમને આ તમારી રાણીને મળવાની ઇચછા નથી. જરા મિેરબાની કરીને સરિદનો 
રસતો બતાવો; અમે તમારી િદમાંથી ચાલ્યા જઈશું.’

જ્યારે સૉસેજ ે આનું ભાષાંતર કરી સંભળાવ્યું ત્યારે પેલા ઘરડા માણસે માથું 
ધુણાવ્યું. તેણે શાંશતથી કહું : `િંુ તો િુકમનો તાબેદાર છુ.ં મને ફરમાન છ ેકે અમારા 
પ્દેશમાં જ ેજ ેધોળા લોકો આવે તેમને મારે મારી નાખવા.’

ડરૅહરકે કહું : `સૉસેજ! એને સમજાવ કે એમ અમે મરવા માગતા નથી. એને કિે કે 
બે ષિણમાં આ શસપાઈઓની ટકુડીને અમે જમીનદોસત કરી શકીશું.’

પણ પેલા ઘરડા માણસે ડોકંુ ધુણાવ્યું. તેણે કહું : `એ અશક્ય છ;ે તમે થોડા છો 
અને અમે ઘણા છીએ.’

ડરૅહરકે કહું : `ત્યારે એ ઘરડા ડોસાને કિે કે જરા મારી સામે જુએ.’ એમ કિી 
ડરૅહરકે ઝાડની ટોચ ઉપરના એક નાના વાંદરા સામે શનશાન તાક્યું અને ભડાકો ક્યષો. 
ગરીબ વાંદરં જમીન ઉપર પટકાઈ પડ્યું.

વચચે વાતચીત

ગિલ્બર્ટે કહ્યું : `જો, કરેવયો ખયોર્યો પડ્યો! કહરેતયો’તયો નરે એ ્બધા તાપણું તાપતા હતા? 
અનરે અુંધારામાું વાુંદરાનરે કરેવી રીતરે અુંર્ા્્યું? ્બરા્બર વાતાતા કહરેતાું ક્ાું આવડરે છરે?’

વાતા્જ

સદભાગ્યે જ્યારે ડરૅહરક બોલતો િતો ત્યારે પરોહઢ્યું થ્યું િતું. જગંલી શસપાઈઓ 
શપસતોલના ભડાકાથી ભ્યભીત થઈ ગ્યા. વાંદરં સાથી મરી ગ્યું એ તેઓ સમજી જ 
ન શક્યા. જાણે તેઓ િમણાં જ ભાગી જશે એમ લાગ્યું. તેમનો વૃદ્ધ આગેવાન થરથર 
ધ્ૂજતો િતો.

એકાએક એક ઊંચો જગંલી ઝાડીમાંથી આગળ આવ્યો. તે અમલદાર િશે એમ 
લાગ્યું. પેલા વૃદ્ધ આગેવાને ડોકંુ નમાવીને તેને નમન ક્યુું. લાંબું લાંબું પેલા ઘરડાએ તેને 
કાંઈક કહું. પેલા લશકરના વડાએ (પાછળથી તે લશકરનો વડો છ ેએમ અમારા જાણવામાં 
આવ્યું િતું.) એક પણ શબદ બોલ્યા વગર બધું સાંભળંુ. પછી તે અંગ્ેજો સામે ગ્યો.

તેણે કહંુ : `ઇંગલુસો સાચું કિે છ.ે અમારો કા્યદો તો એવો છ ેકે ધોળાઓને મારી 
નાખવા જોઈએ. પણ છતાં તમે િશથ્યારબંધ છો તેથી થોડો વખત કા્યદાને કોરે મૂકી અમે 
તમને અમારી રાણી પાસે લઈ જઈએ.’



અંગ્ેજોએ અંદર અંદર વાત કરી લીધી.

નીલે કહું : `આપણે એની રાણી નથી જોવી. અિીંથી જ રામ રામ ભણીએ.’

િેલગાએ કહું : `વખતે શગલબટ્વ િશે.’

ડોનલડ ેકહું : `શછટ એ તો કે હદવસની મરી ગઈ છ.ે ને એને ખાઈને ગીધડાં ધરા્યાં 
છ!ે’

શંકા બતાવતાં ડરૅહરકે કહું : `મને ખાતરી નથી. મેં તે જ વખતે કહું િતું કે એના 
હૃદ્યના ધબકારા જણાતા નથી. છતાં એ મરેલી લાગતી નથી.’

જ રૅરિેએ કહું : `આપણે જો એને દાટી દીધી િોત તો આપણને ખાતરી રિેત કે એ 
રાણી તે શગલબટ્વ નથી.’

શપકરૅફટ ેકહું : ̀ આપણે મરી ગ્યેલ માણસની ઇચછાઓને માન આપવું જ ઘટ.ે મરતાં 
મરતાં તે કિેતી િતી કે પોતાને દાટસો નહિ. એટલે િવે એ શવષે મૌન રાખીએ. બાકી એમ 
તો ખરં કે ઊંઘતાં દરદથી માણસ ઊંઘી જા્ય કે મરી જા્ય એ બધું સરખંુ જ છ.ે એટલે 
આપણે એ શબચારી શગલબટ્વ શવષે કાંઈ બોલીએ જ નહિ.’

ડરૅહરકે કાંઈક મુશકેલીથી બોલવાનો પ્્યતન ક્યષો. ગૂંચવાઈને તેણે કહું : `િા, શગલબટ્વ 
મરી ગઈ છ ેએ તો સાચું. પણ કોણ જાણે કેમ, આ ધોળી રાણીને જોવાનું મને મન થા્ય 
છ.ે’

નીલે કહું : `સારં. ચાલો ત્યારે આપણે બધાં આની સાથે જઈએ.’ પછી સપટિ 
રીતે સૉસેજની મારફત જગંલીઓને સમજાવ્યું : `અમારી સાથે કોઈ પણ જાતનું તોફાન 
ચાલશે નહિ. જો કોઈએ આંગળી સરખી પણ ઉપાડી છ ેતો પિેલો વડો અમલદાર પોતે 
જ ઉડશે.’

વડાએ કહું : `લ્યો, તમારી સિીસલામતી માટ ેિંુ વચન આપંુ છુ.ં’

ત્રણ કલાકની કૂચને રસતે શિેર િતું. જ્યારે તેઓ ત્યાં પિોંચ્યાં ત્યારે તાકીને જોઈ 
રિેતા જગંલી કાળાઓનાં ટોળે ટોળાં નજરે પડ્યાં.

ભ્ય સાથે ડોનલડ ેિળવેથી કહું : `માણસખાઉ માણસો! એમ કિી ખોપરીઓના 
દરવાજા તરફ તેણે આંગળી ચીંધી.’

ગારાના ઝૂંપડાં બન્ે બાજુએ િતાં. રાણીના ઝૂંપડા આગળ તેઓ આવી પિોંચ્યાં. 
વડો તેની સાથે વાત કરવા અંદર ગ્યો. બિાર આવીને તેણે કહંુ : `રાણીજી ફરમાવે છ ેકે 
આપ પ્થમ ખાનપાન લ્યો અને પછી પોતે આપના મૃત્યુનો િુકમ કાઢવા માટ ેમિેરબાન 
થશે.’

દરશમ્યાન નીલ શસપાઈઓની ગણતરી કરતો િતો. તેણે શપકરૅફટના કાનમાં કહું 



: `શપકરૅફટ! જો ડોનલડ અને િેલગા આપણને બંદૂકો ભરી આપતાં જા્ય તો આપણે આ 
બધાને એક ઝપાટ ેજમીનદોસત કરી શકીએ કે કેમ? તારં શું ધારવું છ?ે’

શપકરૅફટ ેજરા હદલગરી થઈને કહું : `અશક્ય! િમણાં આપણો સૂપ બનાવવાની 
તૈ્યારી થઈ રિી છ,ે ને અધા્વ કલાકમાં સૂપ થઈ રિેશે. બાકી મને તો ખૂબ તરસ લાગી 
છ.ે’

દરેક માણસને ખૂબ તરસ લાગી િતી. ત્યારે તેઓને એક મોટા ઝૂંપડામાં લઈ 
જવામાં આવ્યાં. અને ફળનો ઠડંો દારૂ પીવા મળો ત્યારે તેઓ િોશશ્યારીમાં આવ્યાં.

ષિણવાર તેઓ પોતાની ભ્યંકર શસથશત વીસરી ગ્યાં.

નીલે શપકરૅફટને કહું : `મને જરા ઊંઘ આવે છ.ે’

પણ શપકરૅફટ તો જમીન પર ક્યારનો ઘોરતો િતો! િેલગા અને ડોનલડ પણ ઊંઘતાં 
િતાં.

ડરૅહરક અને જ રૅરિે પોતાની આંખો ઉઘાડી રાખવાનો ખૂબ પ્્યતન કરતા િતા.

નીલે કહું : `જ-જરા પાંચ શમશનટ ઊં-ઊં-ઊંઘવા દો.’

અને ત્યાં તો નીલ ઘોરવા લાગ્યો.

પછી તે જાગ્યો અને આંખો ચોળવા ગ્યો. પણ તેના િાથ બંધાઈ ગ્યા િતા. તેણે 
આજુબાજુ ઝડપથી જો્યું. તેનાં સાથીઓ પણ જમીન સાથે જકડા્યાં િતાં. તેણે સૌને 
્યાદ કરીને જગાડ્યાં. તેણે બૂમ પાડી : `મૂખા્વઓ! આપણે મા્યા્વ ગ્યાં છીએ. આપણે કેદ 
પકડા્યાં છીએ. આપણાં િશથ્યારો જપ્ત થઈ ગ્યાં છ!ે’

જ રૅરિેએ કહું : `આપણને ઘેન આપ્યું િતું. એ દારૂમાં જ ઘેની ચીજ િતી. િવે 
આપણો વટાણાનો સૂપ બનાવશે!’

શપકરૅફટ ેહદલગીરીથી કહું : `એમ જ કિે ને કે િાડમાંસનો સૂપ!’

િશથ્યારબંધ માણસો ઝૂંપડામાં પેઠા અને પેલા કેદીને ખેંચીને ઉભા ક્યા્વ.

એમાંના એકે કહું : `ન્યા્યની જગ્યાએ.’ અને િેલગાને ધક્ો મારી આગળ કરી.

બીજાઓને પણ અજડાઈથી ખેંચ્યા અને ધક્ા મા્યા્વ. એમ કરતાં તેમને રાણીના 
સંશિાસન પાસે ખડાં ક્યાું.

િેલગાએ ધ્ૂજીને બૂમ પાડી : `િા્ય, િા્ય! એ તો કેવી ભ્યંકર દેખા્ય છ!ે’

અને ખરેખર શશલબેરા ભ્યંકર જ દેખાતી િતી. એણે જૂની ધાબડી ઓઢી િતી. 
એનો ચિેરો રંગેલો િતો : રાતા રાતા િોઠ ને કાળી કાળી ભમમરો! એના વાળ પંખા જમે 
ઊંચા રાખેલા િતા.



તેણે અંગ્ેજીમાં બૂમ પાડી : `તે લોકોને આગળ લાવો.’

એ અંગ્ેજી કોઈ સરિદના રિીશ જવેંુ િતું.

તેણીને દમ મારી કહંુ : `તમે કોણ છો અને મારા પ્દેશમાં કેમ આવ્યાં છો?’

ડરૅહરક મુખી તરીકે આગળ આવ્યો અને તેણે બધાની મુસાફરીની, મોટરકારોની 
અને સાિસોની વાત કિી.

ડરૅહરક કિી રહો એટલે રાણી મશકરી કરતી િો્ય તેમ ખડખડ િસી. રાણીએ કહું 
: `વાત ખોટી છ.ે તમે જૂઠા છો. તમારે મરવું જ પડશે. બસ, મોત! ચાલો એમને પેલા 
રંગાડા પાસે ઉપાડો અને પિેલાં નાની છોડીને બાફીને લાવો.’

શસપાઈઓએ એમને પકડ્યાં અને તેઓ રડતાં િતાં છતાં તેમને ઢસરડીને ઉપડ્યાં. 
એકાએક તેઓ અટક્યાં અને રાણી સામે પાછુ ંવાળીને જો્યું.

રાણીએ કહું : `ઉભાં રિો, મને એની પરીષિા કરવા દો. એમની વાત સાચી િો્ય 
તો ભલે તેઓ જા્ય અને એમની ગાડીઓ લઈ આવે. તેમાંની એક ગાડી િંુ રાખીશ. અને 
તમે મારી રૈ્યત એ લોકોને ઉડાવી જજો. એ લોકો બિુ મીઠા લાગશે.’

િેલગાએ કહું : `અરે, આ તો શગલબટ્વ છ!ે’

રાણી િેલગા તરફ ઝડપ કરતી વળી અને બોલી : `કૂતરી! મૂંગી મર. નહિ તો 
અબઘડીએ ભરખાઈ જઈશ!’

મુશકેટાટ કરીને તેમને તેમના ઝૂંપડામાં નાખ્યાં. માત્ર સૉસેજને ત્યાં જવાની અને 
ખોરાક પાણી આપવાની રજા િતી.

સૉસેજ ેકહું : `િંુ જાણતો. શસપાઈ લોકો કિેતા. વીસ શસપાઈ કાર ઘેણા જાતો. 
જાડો માડુ ં(શપકરૅફટ) અને વીજશળ્યો (નીલ) કાર િાંકેલ. પાછા આવે તો.’

સૉસેજની વાત સાચી નીકળી. વીશ માણસની સાથે કારને શોધવા તેઓ ઉપડ્યા. 
ઉપડતાં પિેલાં રાણી સાથે તેઓની મુલાકાત થઈ.

રાણીએ કહું : `જવા આવવાના તમને ત્રણ અઠવાહડ્યાં આપું છુ.ં એકવીશમે હદવસે 
તમે જ્યાં િો તમને મારી નાખવાનો મારા માણસોને મારો િુકમ છ.ે’

તેઓની ભ્યંકર મુસાફરી શરૂ થઈ. જ રૅરિે અને ડરૅહરક નકશા માટ ેલડી પડ્યાં અને 
ખેંચતાણમાં તેના ટકુડટેકુડા થઈ ગ્યા.

નીલે કહું : `કાર ક્યાં રાખેલી છ ેતેનો મને તો જરા ્યે ખ્યાલ નથી.’

એમાંના બીજા કોઈને પણ કશી ખબર જ ન િતી.

શપકરૅફટ ેકહું : `ત્યારે આપણે અત્યારે જ તેમના ભાલાઓની અણીથી વીંધાઈને કાં 



મરી ન જઈએ? વીશ હદવસમાં મોત છ.ે એના ભ્યમાં જીવવું એના કરતાં િમણાં જ મરી 
જવું બિેતર છ!ે’

દરશમ્યાન િેલગા કાગળના કટકા ઉપર નકશો દોરતી િતી.

તેણે ડટ્ોઈંગ બતાવી કહું : `મને ્યાદ છ ેકે ત્યાં આવા આવા ડુગંરાઓ િતા.’

શનરાશાથી ડરૅહરકે કહું : `એથી કાંઈ વળે એમ નથી.’

િેલગાએ કાગળનો કટકો ફેંકી દીધો. સૉસેજ પાસે જ ઉભો િતો; તેને થ્યું કે કદાચ 
ભૂલથી કાગશળ્યો નાખી દીધો િશે એટલે તેણે તે ઊંચકી લીધો.

ડટ્ૉઈંગ જોઈને તેણે કહંુ : `આિા, મીં. ડુગંરા જાણતો. બે ચાંદ માસ મીં ત્યાં રિેલો.’

જ રૅરિેએ ઉતસાિથી િાથ ભીંસતાં કહું : `તું અમને ત્યાં લઈ જઈશ?’

તેણે કહું : `ભલો, મીં ત્યાં જાતો. ઝટ ચાલો આપણા સાથ.’

દસ હદવસે તેઓ ગુફા પાસે આવ્યાં.

નીલે કહું : `કોઈએ ગુફા ઉઘાડી છ.ે’

અને સાચે જ દરવાજા આડા ખડકેલા પથરા કોઈએ ખસેડ્યા િતા. તેઓ આગળ 
ધસ્યાં. તેમના મનમાં િતું કે િમણાં તેઓની નજરે વીજળીના વાળાથી બળી ગ્યેલા 
કમનસીબ લૂંટારાઓ પડશે પણ ત્યાં કોઈ ન િતું.

શપકરૅફટ ેકહું : `નવાઈ જવેું !’

જગંલીઓ કારો ભાળીને શનરાશ થ્યા.

નીલે કહંુ : `લુચચાઓ આપણને ખાઈ જવા માગે છ.ે આપણને કારો ન મળે એવી 
જ એમની ગોઠવણ છ.ે સવાલ એ છ ેકે િવે નાસી કેમ છૂટવું.’

જ રૅરિેએ કહું : `િંુ કિંુ? જગંલીઓના આગેવાનને કિો કે એના માણસો કારને 
ખેંચીને બિાર કાઢ.ે એ બધા ખતમ થઈ જશે.’

શપકરૅફટ ેકહંુ : `એ તો ઘાતકી કિેવા્ય. પણ કોઈ રીતે આપણે એમાંથી છૂટવંુ તો 
જોઈએ જ.’

એટલામાં મુખીએ તેના માણસોને કારને બિાર ખેંચી લાવવાનો િુકમ આપી દીધો 
િતો. માણસોને કાર તરફ જતા જોઈને છોકારાંઓ ઊંચે શ્ાસે થંભી ગ્યાં. પણ પછી કંઈ 
ન થ્યું. માણસો કારને ખેંચીને બિાર લાવતા િતા.

ડરૅહરકે કહું : `ઓ ભગવાન! કરંટ બંધ થઈ ગ્યો છ.ે નીલ! એમ કેમ બન્યું િશે?’

નીલે કહું : `સૂરજના અભાવે બેટરી ખલાસ થઈ ગઈ લાગે છ.ે’



ડોનલડ ેપૂછું : `કારને ચલાવવા માટ ેપૂરતો પાવર િવે કેટલા વખતમાં આવશે.’

શનસાસો નાખી નીલે કહંુ : `છસાત હદવસ લાગશે.’

ડરૅહરકે કહંુ : `તો તો પાછા જવાને માત્ર ત્રણ હદવસ જ રિેશે.’

જ રૅરિેએ કહું : `ખરી વાત તો એમ છ ેકે પાછા જવું એ બેવકૂફીભ્યુું છ.ે આપણે આ 
લોકોને જ મારી નાખીએ અગર તેનાથી નાસી છૂટીએ એટલે પાછા જવાનું પત્યું.’

ડોનલડ ેકહું : `પણ આપણી બંદૂકો અને શપસતોલો તો ત્યાં છ!ે’

િેલગાએ કહું : `િંુ ધારં છુ ંકે આ રાણી શગલબટ્વ પોતે છ.ે’

શપકરૅફટ ેકહું : ̀ આ વીશ માણસોમાંથી છૂટવું મુશકેલ છ.ે જળો માફક તેઓ આપણને 
ચોંટ્યા છ.ે આપણામાંથી એકાદ જણ `ચીં ચીં’માં સટકી જા્ય ને એમના ઉપર મશશનગન 
ફેરવે તો?’

નીલે કહંુ : `અશક્ય, આપણે બધાં ભેગાં જ છીએ ને! મશશનગનથી એકલા તેમને 
કેમ મરાશે?’

જૂના ધમા્વચા્યટે કહું : `વળી બને તો એ દુટિોને આપણે નહિ મારીએ. િા, િંુ કબૂલ 
કરં છુ ંકે તેઓ કરૂપ છ.ેપણ એમ કરૂપ લોકોને આપણે મારીએ તો જ રૅરિ ક્યાંથી જીવતો 
રિે?’

જ રૅરિેએ સામેથી ફટકા્યુું : `તને તો તું જનમ્યો તે હદવસે જ મારી નાખત.’

શવશચત્ર વાત તો એ િતી કે કારમાં પાવર આવે ત્યાં સુધી સાથે આવેલી મંડળી 
રાિ જોવાને તૈ્યાર િતી. એકવીશ હદવસ પૂરા થઈ જા્ય ત્યાં સુધી રોકી રાખવાનો તેમણે 
શનચિ્ય ક્યષો િતો. સૉસેજ ેકહું જ િતંુ કે તેઓની આંખ િેલગા અને ડોનલડ ઉપર છ;ે 
અને રાણી અને એના અમીરોના મોં સુધી તેઓ પિોંચે તે કરતાં તેઓ જ તેમને ઉડાવી 
જા્ય એ તેણે પસંદ ક્યુું િતું!

દરેક કારના એંશજનને નીલે ફેરવી જો્યું. છઠા હદવસની સવારે તેઓને કાને સિેજ 
ઘુમમમ્ એવો અવાજ આવ્યો.

નીલે કહું : `પાવર આવતો જા્ય છ.ે’

માત્ર નીલને જ કારમાં જવાની રજા િતી. અને જ્યારે જ્યારે કારમાં તે જતો િતો 
ત્યારે િાથમાં ભાલો તૈ્યાર રાખીને જગંલી બારણા પાસે ઉભો રિેતો.

નીલ ભાગે અથવા િશથ્યાર વાપરવા કોશશશ કરે તો તેનો ભાલો નીલ માટ ેતૈ્યાર 
િતો.

સાતમે હદવસે બપોરે નીલે જાિેર ક્યુંુ કે એંશજનો ફૂલ પાવરમાં આવી ગ્યાં છ.ે



શસપાઈઓને પાછા વળવાને તૈ્યાર થઈ જવાનું કિેવામાં આવ્યું. નીલ અને શપકરૅફટ 
િાંકનાર તરીકે બેઠા. દરેક િાંકનારની પાછળ ખુલ્ા ભાલા સાથે એકએક જગંલી ખડો 
િતો.

બાળકોને તો પોલીસચોકી નીચે કારોની પાછળ પાછળ કૂચ કરવાનું િતું.

સાંજ ેતેઓ અટક્યાં.

િવે શું કરવું તેની તેઓ અંદર અંદર મસલત ચલાવવા લાગ્યાં.

જ રૅરિેએ કહું : `મારી ્યોજના આ પ્માણે છ.ે જ્યારે આપણે આગળ ચાલવા માંડીએ 
ત્યારે નીલે મોટરમાંથી એકાએક પાણી કાઢી નાખવું અને િવામાં ઉડવું. કાં તો જગંલીઓ 
એને પકડવા માટ ેદોડશે અથવા તો િાકાબાકા બનીને મોઢાં ફાડી તેની સામે જોઈ રિેશે. 
એ વખતે શપકરૅફટ ેપોતાની મોટરનું બારણું ઉઘાડવું અને આપણે બધાંએ તેની કારમાં બેસી 
જવું.’

નીલે ઠડં ેપેટ ેકહંુ : `સુંદર ્યોજના! પણ મારી પાછળ ઉભેલો જગંલી શું કરે એ 
તમે સમજ્યા? મારી ગરદનમાં જો એ ભાલાની અણી ભોંકી દે તો મારં તો આવી જ બને! 
અને પછી અધધર ઉડવાનો શો અથ્વ?’

શપકરૅફટ ેકહું : `અને મારો સંત્રી પણ એમ જ કરે.’

ડરૅહરકે કહું : ̀ એમ નથી. વાત સાવ સિેલી છ.ે જ્યારે નીલ અધધર ચડશે ત્યારે સંત્રી 
પણ એકાએક ગભરાઈ જશે અને તેને કશો શવચાર સૂઝશે નહિ. એટલામાં તો નીલ જ 
એને ધકે્લી પાડ ેએટલે કામ પત્યું!’

નીલે કહંુ : `વાર. ્યોજના માથંુ કોરે મૂકીને કરવા જવેી છ.ે પણ જો એ એક જ 
રસતો િો્ય તો કાલે સવારે અજમાવીએ. જો શપકરૅફટ! િંુ જ્યારે ભૂંગળું વગાડુ ંત્યારે તારા 
સંત્રીે તું બને તો ધકે્લી પાડજ.ે’

બીજી સવારે બધાં ઉપડ્યાં. મનમાં આશા-શનરાશા તેમ જ ભ્ય અને ચંશતા બન્ે 
િતાં. નીલ `ઘરભણી’માં આગળ શનકળો; તેની પાછળ `ચીં ચીં’માં શપકરૅફટ નીકળો. 
પછી થોડાએક શસપાઈઓ, પાછળ બાળકો અને છલે્ે પાંચ શસપાઈઓ. એકાએક ભૂંગળું 
વાગ્યું. એ જ ષિણે `ઘરભણી’ િવામાં કૂદકો મારતી દેખાઈ. જ્યારે તે જમીનથી દસ ફીટ 
ઊંચે ગઈ ત્યારે તેમાંથી પ્થમ એક ભાલો નીચે પડ્યો અને તેની પાછળ જગંલી ગબડ્યો. 
દરશમ્યાને જ રૅરિેની ્યોજના આબાદ પાર ઉતરતી જતી િતી. જગંલીઓ અધધર ચડતી 
કાર સામે જોઈને થંભી ગ્યા અને બાઘા જમે તાકી જ રહા. દરશમ્યાન આગળ ડરૅહરક 
ને પાછળ બાળકો `ચીં ચીં’ તરફ દોડ્યાં. અિીં જરા મુશકેલી િતી. શપકરૅફટનો સંત્રીએ 
ઘરભણીને ઊંચે ચડતી જોઈ ન િતી, એટલે એ તો શપકરૅફટની ગરદન ઉપર ભાલો તાકીને 
જ ઉભો રહો િતો.



ડરૅહરકની બૂમ આવતાં બાળકો સામે સંત્રીએ ભાલો તાક્યો.

શપકરૅફટ એકાએક ઉભો થ્યો અને પાછા િઠી કાળા માણસના પેટમાં માથું મા્યુું. 
તુરત જ સંત્રી ઢગલો થઈ ગ્યો. છોકરાઓ કારમા ઘૂસી ગ્યાં. મુખી તેમના ઉપર ધસ્યો 
આવતો િતો. શપકરૅફટ ેજગંલીને ઉપાડ્યો અને તેના મુખી ઉપર ફેંક્યો. પોતા ઉપર માણસ 
પડતાં મુખી પણ ધબ કરતો િેઠ ેપડ્યો. િેલગાએ જોરથી બારણું બંધ ક્યુું. કાર આગળ 
કૂદી અને એક ષિણમાં િવામાં તરવા લાગી.

એક કલાકમાં તો મોટરકારો ધોળી રાણીના શિેરની ઉપર અધધર ચક્ર દેવા 
લાગી.

ડરૅહરકે નીલને ફોન ક્યષો : `મિેલના ચોગાનમાં આપણે ઉતરીએ.’

બે મોટાં ઉડતાં પષિીઓ પેઠ ેકારો સરરર કરતી નીચે ઉતરી. તેમને આવતી જોઈ 
લોકો નાઠા. માત્ર રાણી અને તેના શસપાઈઓ ત્યાંથી ખસ્યા નિીં.

રાણીએ િુકમ ક્યષો : `એમને કેદ પકડો.’ અને દરેક કાર તરફ શસપાઈઓ ધસ્યા. 
વીજળીના તારને તેઓ અડ્યા અને પથથરનાં પૂતળાં જમે નીચે પડ્યા. બીજા શસપાઈઓ 
ભ્યભીત થઈ ગ્યા; નાસભાગ થઈ રિી. રાણી ઉઠીને આગળ આવી. તેણે બૂમ પાડીને 
કહું : `શસપાઈઓ! કારને પકડો.’

એક પણ શસપાઈ આગળ આવ્યો નહિ.

લશકરના ઉપરીએ કહંુ : `ઓ રાણીજી! ત્યાં તો મોત છ!ે’

રાણીએ કહું : `બા્યલાઓ!’ જુઓ; એક રાણી જોખમ સામે કેમ જા્ય છ ેતે િંુ 
તમને બતાવું છુ!ં’

તે કાર સુધી ગઈ અને પોતાનો િાથ લંબાવ્યો. એકદમ કરંટ બંધ થઈ ગ્યો. 
િેલગાએ ઝટઝટ બારણું ઉઘાડ્યું. રાણી અંદર કૂદી. શસપાઈઓ સામે મોં ફેરવી અને નાક 
ઉપર આંગળી મૂકી તેણે કહું : `મૂખા્વઓ! તમારા કરતાં િંુ વધારે િોશશ્યાર છુ.ં’

વચચે વાતચીત

હરેલિાએ કહ્યું : `હું! મનરે તયો ખ્બર જ હતી કરે એ રાણી તરે ગિલ્બર્તા પયોતરે જ હતી!’

હસવ્યું રયોકતાું ગિલ્બર્ટે કહ્યું : ̀ ઉંહ્! હ્યું  કહ્યું  છ્ય ું કરે હ્યું  તયો મરી િ્રેલી છ્ય ું. વાતાતા ્બરા્બર 
કરેમ કહરેતયો નથી? મારરે  ફરી વાર જીવતા થવું્ય ન હત્યું.’

જફૅ્રેએ કહ્યું : `નીલ! ચલાવ, ગિલ્બર્તા જીવતી કરેવી રીતરે થઈ તરે ઝર્ કહરે.’



વાતા્જ

શગલબટટે રોમાંચ ઉભાં થા્ય તેવી પોતાની કથની કિી સંભળાવી : `િંુ મરી ગ્યેલી 
દેખાતી િતી પણ ખરી રીતે તો િંુ તંદ્રાવસથામાં િતી. પછી મને કશું ્યાદ આવતું નથી. 
એમ સાંભરે છ ેકે િું માંદી પડી. પણ પછી કાંઈ નહિ. પછી તો િંુ જાગી ત્યારે મેં મારી 
સામે કેટલા ્યે કરૂપ ચિેરાઓ ભાળા. પિેલાં મને લાગ્યું કે આ સવપનું છ,ે પણ તરત જ 
મને ખાતરી થઈ કે એ સવપનું ન િતું. તેઓ મને ઝોળીમાં ક્યાંનાં ક્યાં દૂર લઈ ગ્યા. પછી 
એક મોટા ભંૂડાભૂખ જવેા માણસે મને કાંઈક ઘણું ઘણું કહું. પણ એ શું કિેતો િતો તે િંુ 
તો સમજી નહિ. એ કાશળ્યો બરાબર નીલ જવેો જ કરૂપ િતો. પછી તેઓ બધા મને નમી 
પડ્યા. મને તો કશંુ સમજા્ય જ નહિ! ધીમે ધીમે િંુ તેમની બોલી થોડી થોડી શીખી. મને 
એક બાઈએ કહું કે િંુ તો અિીંની રાણી છુ.ં એ બાઈએ કહું... પેલું શું કિે છકે્ કાંઈક 
બનવાનું િો્ય એ શવષે કોઈ આગળથી કિે તે ... શું એ?’

નીલે કહું : `ભશવષ્યવાણી.’

`િા. એક વાર ભશવષ્ય થ્યું િતું – ના, ના, ભશવષ્યવાણી થઈ િતી કે આગળ 
ઉપર એક મિાન ગોરી રાણી આ દેશ ઉપર રાજ્ય ભોગવશે. એટલે એમણે મને ગોરી 
રાણી બનાવી. પણ એ તો મનુષ્યાિારી લોકો િતા. મને એમની એવી બીક લાગી! મને 
એ લોકોએ કહું કે મારે પણ માણસનું માંસ ખાવું પડશે. પણ મારો નોકર બિુ સારો િતો 
અને રસો્યણ બાઈ એની ઓળખીતી િતી. એ મને બાળકને બદલે વાછડાનું ભોજન 
લાવી આપતો િતો. બિુ સારો માણસ. પછી તેના મુખીના િુકમ પ્માણે મારે તો વત્વવંુ 
પડ્યંુ. મારા શમત્રો આવશે અને મને લઈ જશે એ જાણીને તેઓ બીધા; એટલે તેમણે મારી 
પાસે જ કા્યદો કરાવ્યો કે જ ેકોઈ ધોળા માણસ આવે તેને મારી નાખવા. િંુ તો એટલી 
બધી બીતી કે તેઓએ જમે કહું તેમ મેં ક્યુંુ. જ્યારે તેઓએ મને કહું કે તમે બધાં પકડા્યાં 
છો ત્યારે િંુ એટલી બધી ખુશી થઈ કે બસ!’

ડોનલડ ેપૂછું : `ત્યારે તેં અમને ઘેની પીણું કેમ શપવડાવ્યું?’

`િા; જો િંુ કેટલી બધી િોશશ્યાર છુ?ં મારા મનમાં એમ િતું કે તમે કાર લઈ 
આવો. એકલી રાઈફલથી તમે લડી શકો એમ ન િતું.’

નીલે અધીરાઈથી પૂછું : `પણ એકવીશ હદવસની મુદત શા માટ?ે’

શગલબટટે કહું : `મુદત તો મુખીએ આપી િતી. પણ સારં થ્યું કે મારો છૂટકારો થ્યો. 
આવતી કાલે તો મારાં લગન થવાનાં િતાં!’ શગલબટટે િસીને કહંુ : `િા, તેઓ કિેતા િતા 
કે મારાં લગન પેલા ઘરડા ડોસા સાથે થશે. પેલો તમે જનેે પિેલવિેલો જો્યો િતો તે 
ઘરડો ખખ ડોસલો; નીલથી ્યે ઘરડો! સારં થ્યું કે નાસી છુટા્યું.’



વચચે વાતચીત

મેં કહ્યું : `આ ગિલ્બર્તા પ્રકરણ આ રીતરે પૂરું  થ્્યું.’

ગિલ્બર્ટે જરા વાક્યું મોં કરી મનયોહર હાસ્ કરી મારી સામરે જો્્યું. `નીલ! ત્યું ધારતયો 
હયોઈશ કરે મનરે પાછી જીવતી કરવામાું તેં ભારરે  ખૂ્બી વાપરી; કરેમ જફૅ્રે! નહહ? પણ આ 
કાુંઈ ્બહ્ય ભારરે  ખૂ્બી નથી. ચયોપડીઓમાું આવરે છરે એવી નહહ. સયોલયોમન રાજાની ખાણની 
વાતાતામાું આવ્યું મૂખાતાઈ ભરરેલ્યું નથી આવત્યું. કરેમ ડહૅરક! ખરું  ના? સયોલયોમનની ખાણની 
વાતમાું તયો ્બધ્યું ્રે ્બનરે. પણ આ વાતાતામાું તયો... ‘ અર્કીનરે જરા મોં ધ્યણાવીનરે આિળ કહ્યું 
: `એવ્યું કાુંઈ નથી કરે ચયોપડીમાું લખા્. ્બયોલ, ડહૅરક! ત્યું શ્યું ધારરે  છરે?’

ડહૅરકરે કહ્યું : `નીલનરે જરાક ભૂિયોળ સારી આવડતી હયોત તયો ચયોપડીનરે લા્કની 
વાતાતા થાત.’

જફૅ્રેએ કહ્યું : `હ્યું  માન્યું છું્ય  કરે એણરે કાુંઈક સાચી સાચી ગ્બનાઓ કહી હયોત તયો વધારરે  
સારું  થાત. હું ્ય નથી ધારતયો કરે આમાું કાુંઈ વાતાતા જ રેવ્યું હયો્. આપણરે હુંમરેશાું ્બચી જ જઈએ 
છીએ.’

મેં કહ્યું : `ઠીક, ્બહ્ય સારું . હવરે પછીની વાતાતામાું જ્ારરે  આપણરે ્બધા મન્યષ્ાહારી 
લયોકયો ઉપર થઈનરે હવામાું ઉડતાું હઈશ્યું ત્ારરે  જફૅ્રેનરે કારમાુંથી નીચરે ફેંકશ્યું. ફરી વાર હવરે 
એ ્બચવા ન પામરે તરેની હું ્ય ખાસ સુંભાળ રાખીશ.’

ડયોનલડરે ઉકળીનરે કહ્યું : `હા, નીલ! એ ્બહ્ય ઠીક થશરે. તરેણરે મારી હ્યપ (hoop) લઈ 
લીધી અનરે આજ સવારરે  તરે ભાુંિી નાખી. જફૅ્રે આ ગનશાળમાું ન હયો્ તયો કરેવ્યું સારું?’

ગિલ્બર્ટે કહ્યું : `તયો તયો ગનશાળ સારી થા્. પણ અહીં ઈકાું ભણવાન્યું ન મળરે. આ 
વાતાતા તયો રમતચાળા છરે. અનરે ડયોનલડનરે નરે હરેલિાનરે તયો ન્યકસાન જ થશરે, કરેમ કરે એ તયો એ 
વાતાતા સાચી માનરે છરે. કરેમ એ ડયોનલડ! ખરી વાત નરે? આવી કાર ક્ાુંઈ હયોતી હશરે? પણ 
ડયોનલડ સાચ્યું માનરે છરે!’

ડયોનલડ કહરે : `પણ નીલ જ્ારરે  વાતાતા કહરે છરે ત્ારરે  તયો સાવ સાચ્યું લાિરે છરે.’

ડહૅરક કહરે : `મનરે પણ એમ જ લાિરે છરે. અરરે  નીલ! ત્યું હયોગશ્ાર છરે. જફૅ્રે! જો તયો 
ખરયો, કહરેતાું કહરેતાું એ વાતાતા ્બનાવતયો જા્ છરે; આિળ શ્યું આવશરે. એની તયો એનરે ્ 
ખ્બર નથી હયોતી!’

મેં િુંભીરતાથી કહ્યું : `માફ કરજો. જ રેમ વાત ્બની છરે તરેમ જ હ્યું  કહ્યું  છ્ય ું.’



૭

શગલબટ્વના છૂટકારા પછી સૌને એમ લાગ્યું કે િમણાં તો સાિસોથી ઠીક ધરા્યાં 
છીએ.

જ રૅરિેએ કહું : `િંુ દરખાસત મૂકંુ છુ ંકે આપણે િવે પાછાં ઇંગલાંડ જઈએ.’

નીલ શસવા્ય બીજાં બધાંનો અશભપ્ા્ય એમ જ પડ્યો.

નીલે કહું : `મને તો ખાટૂ્વમમાં ગૉડ્વનની કબર જોવાનું મન છ.ે’

ડરૅહરકે કહું : `વાર, આપણે એ રસતેથી પાછાં જઈએ.’

પહરણામે એમ બન્યું કે એક અઠવાહડ્યા પછી ખાટૂ્વમની કોઈ િોટલેની અગાશીમાં 
આખી મંડળી બેઠી િતી.

જ રૅરિેએ પૂછું : `ગૉડ્વન શવષે શી વાત છ?ે’

વચચે વાતચીત

ગિલ્બર્ટે વહરેમાઈનરે કહ્યું : `જો ત્યું વાતાતામાું ઇગતહાસ ભણાવવા માિતયો હયો તયો હ્યું  તયો 
કહીશ કરે અમારરે  એવ્યું િુંધારું  નથી સાુંભળવ્યું. કરેમ જફૅ્રે? આપણરે કાુંઈ અત્ારરે  ગનશાળમાું 
નથી. એ ઠીક ્બહાન્યું છરે.’

ડહૅરકરે ગખગખ્ાર્યો ક્યો. તરેણરે કહ્યું : `નીલનરે ઇગતહાસ આવડરે છરે જ ક્રે દગવસ!’

જફૅ્રેએ કહ્યું : `મારરે  ઇગતહાસ ભણવયો નથી. િૉડતાનની વાતમાું શ્યું. રાખ છરે?’

હરેલિાએ કહ્યું : `મનરે તયો સાહસની વાતાતા િમરે.’

ડયોનલડરે કહ્યું : `મનરે પણ સુંગહ નરે મિરયો નરે એવ્યું એવ્યું હયો્ તરેવી વાતાતા િમરે. હજી 
સ્યધી શાકતાની વાતાતા તયો આવી જ નથી.’

મેં દૃિતાથી કહ્યું : `દરેખયો, િૉડતાનની વાત સાુંભળવી છરે કરે નહહ?’

છયોકરાુંઓ સામરે િાજી ઉઠ્ાું : `નહહ; િૉડતાન નહહ. અમારરે  વાતાતા જોઈએ!’

મેં કહ્યું : `ઠીક.’

નરે વાતાતા આિળ ચલાવી.

વાતા્જ

તે જ ષિણે એક ભ્યંકર બૂમ ઉઠી કે બોટ બૂડ ેછ.ે પરંતુ વિાણનો કપ્તાન વિાણ 
ઉપર ન િતો. તે હકનારા ઉપર બટટેાં રોપતો િતો.



શોફરે બૂમ પાડી : `શાક્વ!’

અને ખરેખર ત્યાં શાક્વ િતી.

કપ્તાને િુકમ ક્યષો : `શમઝનબુલવક્વ તરફ ધસો. Port the leaward top-gallant 
mast ! Starbord the stern-sheet?’

તે જ ષિણે એક છોકરો કપ્તાનની કેશબન પાસે આવ્યો. તેણે કહું : `બાપુ! િંુ જૂઠુ ં
નહિ બોલું. મેં જ એપલના ઝાડને કાપી નાખ્યંુ છ.ે’

વચચે વાતચીત

જફૅ્રેએ કહ્યું : `જો આવી ્બરેવકૂફીભરી વાતાતા કહરેવી હયો્ તયો હ્યું  તયો આ ચાલ્યો.’

ગિલ્બર્ટે કહ્યું : `એમાું કશ્યું િમમતભરરેલ્યું પણ નથી.’

ડયોનલડરે અજા્્બીથી પૂછ્યું : `શાકતા વળી શ્યું?’

મેં કહ્યું : `કાકડી ચયોરી િઈ તરે શાકતા. વાતાતામાું તમરે શાકતાની માિણી કરી તયો લયો શાકતા. 
હવરે ઇંગલાુંડ પાછા જવ્યું છરે કરે િૉડતાનની વાત સાુંભળવી છરે?’

ગિલ્બર્ટે કહ્યું : ̀ િૉડતાનની વાત થવા દ્યો. હ્યું  જાણું છ્ય ું નરે; હમણાું મહરેર્બાન િૉડતાન ગવરરે 
વાુંચરે છરે એર્લરે પયોતરે ઇગતહાસ ્બહ્ય જાણરે છરે એમ ્બતાવવા માિરે છરે!’

થાકીનરે ડહૅરકરે કહ્યું : `ત્ારરે  ભાઈ િૉડતાનરે ગવરરે કહયો.’

વાતા્જ

જ રૅરિેએ પૂછું : `એ ગૉડ્વનની વાતા્વ શી છ?ે’

ઘરડો નોકર શગલબટ્વના ગલાસમાં લીંબુ રેડતો િતો. તે અટકી ગ્યો અને બોલ્યો : 
`ઓિો, બાપુ! તમે તો જનરલ ગૉડ્વનને સંભા્યા્વ!’

ઘરડા નોકરે શખસસામાંથી રૂમાલ કાઢી આંસુ લૂંછાં. સિાનુભૂશત દશા્વવી િેલગાએ 
પૂછું : `કેમ ભાઈ! કેમ રડો છો?’

`સાંભરી આવ્યું, બા! એ તો સાંભરી આવ્યું.’ તે જરા અટક્યો અને ફરી બોલ્યો : 
`િંુ એનો નોકર િતો.’

મુસાફરોની આખી મંડળી પોતાની ઓરડીમાં બેઠી બેઠી ભાંગતી રાતે ગૉડ્વનની 
વાતા્વ સાંભળતી િતી.

પેલો ઘરડો નોકર કિેતો િતો : `જો કે િંુ રાજકાજમાં બિુ સમજતો નથી. શા માટ ે
ગૉડ્વનને ખાટૂ્વમ મોકલવામાં આવ્યો િતો તેની પણ મને ખબર નથી. મને એટલી ખબર છ ે



કે મિાદી કરીને એક જગંલી આરબ િતો, ને તે અંગ્ેજો સામે થ્યો િતો તેથી અંગ્ેજોને 
બચાવવા માટ ેતેને મોકલ્યો િતો. અિીં બીજા ગોરાઓ િતા.’

શપકરૅફટ ેકહું : `મેં એ શવષે વાંચેલંુ છ.ે ટાઈમસનો ખબરપત્રી, રિરૅનચ કોનસલ અને 
બીજા વીશેક માણસો ત્યાં િતા; ખરં?’

નોકરે ડોકંુ ધુણાવી કહું : `િા, આશરે વીશ. શિેરને ઘેરો ઘાલવામાં આવ્યો િતો 
અને દરેક માણસ હકલ્ેબંદી કરવામાં રોકા્યો િતો. હકલ્ા બિાર િજારો દુશમનો પડલેા 
િતા. ઘણા હદવસ પછી ગોરો લોકોને વિાણમાં બેસી સિીસલામતીની જગ્યાએ પિોંચી 
જવાને ગૉડ્વન સમજાવી શક્યો. તેઓ વિાણમાં ઉપડ્યાં; અમે તેમને િષ્વભરી શવદા્ય 
આપી. પરંતુ તેઓ સિીસલામીતની જગાએ પિોંચી શક્યા નહિ. તેઓ હકનારા તરફ 
ઘસડાઈ આવ્યા અને મિાદીના માણસોએ તેમને કાપી નાખ્યા. ગોરા પાસેથી લીધેલા 
દસતાવેજો વગેરે પડાવીને મિાદીએ જ્યારે ગૉડ્વન ઉપર મોકલ્યા ત્યારે ગૉડ્વન કેવો 
છાતીફાટ રડી પડ્યો િતો તે િજી મને ્યાદ છ.ે ગૉડ્વનને તે વખતે જ ખબર પડી કે 
પોતાના બધા દેશભાઈઓ રામશરણ થ્યા છ!ે

`અરે! સરદાર ગૉડ્વન ખરેખર અદભુત માણસ િતો. બે કલાકથી વધારે વખત 
તે કદી સૂતો નહિ. પરોહઢ્યે બુરજ ઉપરથી ચોમેર નજર કરતો. પછી તે બાળકો સાથે 
િસતો અને મોટાઓને ઉતસાિ આપતો તેમની વચચે ફરતો િતો. અમે તેને દેવ જમે 
પૂજતા િતા.’

`એક હદવસ એક આરબ અમારા સુધી આવી પિોંચ્યો. સંત્રીએ તેને લગભગ 
મરણતોલ કરી નાખ્યો િતો. રાઈફલથી તેનો જાન ઉડ ેતે પિેલાં તેણે બૂમ પાડી કહું : 
`િંુ અંગ્ેજ કાસદ છુ.ં’

`તેને ગૉડ્વન પાસે લઈ જવામાં આવ્યો. તેણે ગૉડ્વનને સલામ ભરી અને િાથમાં 
કાગશળ્યાં મૂક્યાં.’

પાછળથી લોડ્વ હકચનર તરીકે સુપ્શસદ્ધ થ્યો તે જ આ માણસ! આરબને વેશે 
દુશમનનાં લશકરોની કતારોમાંથી પસાર થઈને આવવાનું ભ્યંકર જોખમ તેણે ખેડ્યું 
િતું. બીજ ેહદવસે તે પોતાના લશકર તરફ વળી નીકળો. હકચનરના આવવાથી જનરલ 
ગૉડ્વનમાં ઘણો ઉતસાિ વધ્યો. હકચનરે સમાચાર આણ્યા િતા કે મદદે આવતું લશકર 
દસ હદવસમાં આવી પિોંચશે.

`પરંતુ પહરશસથશત હદનપ્શતહદન બગડતી જતી િતી. દુશમન વધારે ને વધારે આગળ 
વધતો જતો િતો. ખોરાક ખૂટી ગ્યો િતો અને અમે ઉંદરો ખાઈને ચલાવતા િતા. ગૉડ્વન 
પોતાની કશી ચંશતા કરતો નિોતો; પરંતુ `મારા માણસો!’ `મારા માણસો!’ એમ વારંવાર 
તે ગણગણતો િતો; મેં તે કાનોકાન સાંભળેલું.

`આખરે અંત આવ્યો. ભ્યંકર િલ્ો થ્યો. બચાવની અમારી આગલી કતારને 



પાછા િઠવું પડ્ંુય. ભૂખ મરતી અને શનરાશ થ્યેલી અમારી બીજી કતાર પણ પાછી િઠી.’

`ગૉડ્વન આગળ આવ્યો. િંુ અત્યારે પણ મારી આંખ સામે ઉભેલો તેને ભાળંુ છુ.ં 
તેનું માથંુ ટટ્ાર િતું; િાથે અદબ વાળેલી િતી. એના ચિેરામાં ભ્ય ન િતો; માત્ર અત્યંત 
હદલગીરી િતી. એક જબબર શસપાઈ એની તરફ ધસ્યો ને એના શરીરની આરપાર 
ભાલાને ભોંકી દીધો! મેં મારી આંખો મીંચી દીધી અને પછી િંુ નાઠો. િંુ એક ભંડહક્યામાં 
ભરાઈ ગ્યો અને ભ્યંકર કાપાકાપીમાંથી બચી ગ્યો.’

ડરૅહરકે પૂછું : `પણ મદદે આવતા લશકરનું શું થ્યું?’

ઘરડા નોકરે કહંુ : ̀ મદદ 48 કલાક મોડી આવી. કોઈને બચાવવાનું રહું જ ન િતું. 
ખાટૂ્વમ ઉપર દુશમનોનો વાવટો જ્યારે તેમણે ફરફરતો જો્યો, ત્યારે તેમણે જાણી લીધું કે 
ગૉડ્વન મરા્યો છ.ે’

`મિાદીએ સલેદીન પાશા નામના એક ઑસટટ્શેલ્યાન અમલદારને કેદ પકડ્યો િતો. 
કોઈનું કિેવું એમ પણ િતું કે એ ગૉડ્વનનો ભત્રીજો છ.ે તેને બેડી નાખવામાં આવી િતી. 
એક હદવસ તેને તંબૂમાંથી બિાર બોલાવવામાં આવ્યો. એક શસપાઈ ટોપલી લઈને ત્યાં 
આવ્યો.

`શસપાઈએ કહું : `જો.’ અને શસપાઈએ ગૉડ્વનનું માથું ધરી રાખ્યું.

િેલગાએ પૂછું : `પછી એ માણસનું શું થ્યું?’

નોકરે કહું : `બાર વરસ સુધી કેદમાં રાખવામાં આવ્યો.’

નીલે કહું : `પછી તેમણે પોતાની કેદની કથા પ્શસદ્ધ કરી.’

વચચે વાતચીત

જફૅ્રેએ કહ્યું : `મનરે વધારરે  જાણવાની ઉમરેદ છરે. પણ ઇગતહાસના પાઠ રૂપરે, વાતાતા 
રૂપરે નહહ.’

ડહૅરકરે કહ્યું : `રગસક કથા છરે. પણ વાતાતા તયો આપણરે ગવરરે છરે, નહહ ગિલ્બર્તા?’

ગિલ્બર્ટે કહ્યું : `મૂક નરે કયોરરે ! નીલ, શ્યું આ ખરું  છરે?’

ડયોનલડરે પૂછ્યું : `પણ આ ઘરડયો નયોકર શ્યું ખરરેખર થઈ િ્યો? સાચરેસાચ?’

મેં પૂછ્યું : `શ્યું ગપક્ફૅર્ સાચરેસાચ જીવત્યું પાત્ર છરે?’

ડહૅરક જરા ગવચારમાું પડ્યો. તરેણરે કહ્યું : ̀ હ્યું  ધારું  છ્ય ું કરે જ્ારરે  તરે લયોકયોનરે ્બુંદૂકરે ઉડાડરે 
છરે ત્ારરે  તરેનરે જીવતયો સમજી લરેવયો. પણ નીલ! હ્યું  સમજ્યો; ત્યું ્બહ્ય ચાલાક નથી. પહરેલાું 
ગપક્ફૅર્ અમરેહરકન રીતરે ્બયોલતયો હતયો પણ હવરે અુંગ્રેજની જ રેમ તરે ્બયોલરે છરે.’

ગિલ્બર્ટે ખીજવીનરે કહ્યું : `લરે, કરેવી ભૂલ પડરે છરે!’



મેં કહ્યું : `આ મ્યસાફરી દરગમ્ાન ગપક્ફૅર્ ઘણયો કરેળવા્યો. નવાઈ જ રેવું્ય છરે કરે ધીરરે  
ધીરરે  તરેણરે અમરેહરકન ઉચચાર અનરે રૂહિપ્ર્યોિયો છયોડી દીધા છરે. પણ હ્યું  ધારું  છ્ય ું કરે ગિલ્બર્તાના 
શ્યદ્ધ અુંગ્રેજીના સુંિનરે લીધરે આમ ્બનવા પામ્્યું છરે.’

ગખજાઈનરે ગિલ્બર્ટે તજ તાની આુંિળી હલાવી. `સાુંભળયો! ્બરે વરતા ભાઈ જમતાનીમાું રહી 
આવ્ા છરે પણ `્બીઅર’ અનરે `ર્્બાક’ ગસવાઈ ્બીજ્ય ું કાુંઈ ્બયોલતાું ભાઈનરે આવડત્યું નથી! 
ત્યું જમતાન ્બયોલરે છરે તરેના કરતાું તયો હ્યું  અુંગ્રેજી સારું  ્બયોલ્યું છ્ય ું, નહહ ડહૅરક? અનરે હ્યું  તયો ફ્ૅનચ 
અનરે ઈર્ાગલ્ન પણ ્બયોલું્યું છ્ય ું. નીલ! તારી શાળા રરે હિ્ાળ છરે. ફરીવાર હ્યું  અહીં આવવાની 
જ નથી. મા કહરે છરે કરે મનરે િમરે તરે હ્યું  કરી શક્યું; નરે હ્યું  તયો ્બીજી ગનશાળરે ભણવા જવાની 
છ્ય ું. બ્રસરેલસમાું હડક્યોલીની ગનશાળમાું હ્યું  હતી ત્ારરે  ભારરે  મજા પડતી. ્બહ્ય સરસ ગનશાળ! 
આના કરતાું તયો ક્ાું ્ સારી! ત્ાું ગશક્ષકયો આખયો દહાડયો ્બીડીઓ ફું ૂકતા નહયોતા અનરે 
આવી ્બરેવકૂફીભરી વાતયો પણ કહરેતા નહયોતા.’

જફૅ્રેએ કહ્યું : `આવતા ર્મતામાું તમરે અમનરે સ્બમરીન ગવરરે વાતાતા કહરેશયો? એક એવી 
સ્બમરીન શયોધી કાિયો કરે જ રે દહર્ામાું નીચરે છ માઈલ ઊંડરે જઈ શકરે.’

ગિલ્બર્ટે ્બૂમ પાડી મારરે  િળરે હાથ નાખી કહ્યું : `હા... તયો તયો ્બહ્ય સરસ થા્! ્બ્યઢ્ા 
નીલ! મનરે સ્બમરીનની વાત િમરે છરે, કાું?’

મેં ભવાું ચડાવીનરે કહું્ય : `તેં તયો કહ્યું નરે કરે ત્યું તયો પાછી ભણવા આવવાની નથી?’

ગિલ્બર્ટે જીભડયો કાિી ખભા હલાવ્ા.

હદલિીરી સાથરે ગિલ્બર્ટે કહ્યું : `મા મનરે કડક ગનશાળરે મયોકલવા માુંિરે છરે, પણ મારરે  
ત્ાું જવ્યું નથી. તારી ગનશાળમાું ત્યું કાુંઈ શીખવતયો નથી, પણ એક સવતુંત્રતા છરે. કરેવ્યું 
સરસ! સમજ્યો?’

હ્યું  જરા હસ્યો એર્લરે ગિલ્બર્ટે આિળ કહ્યું : `પણ હડક્યોલી પણ સારી ગનશાળ છરે.’ 
આમ કહી ગિલ્બર્ટે મારી સામાું ડાગચ્ાું ક્ાાં.

વાતા્જ

પછી સાિશસકો ખાટૂ્વમ છોડી નીકળાં અને સીધાં ઇંગલાંડ ઉડ્યાં. ઑકસફડ્વમાં 
જ રૅરિેને મૂક્યો; ડરૅહરક ને ડોનલડને િેરોગેટ ઉતા્યાું; િેલગા એહડનબરોમાં એની કાકીને 
મળવા ગઈ અને શગલબટ્વ નીલ સાથે નીલને ઘેર ગઈ.

વચચે વાતચીત

જોરથી શગલબટટે કહું : `ના, િંુ તારી સાથે નિોતી આવી. િંુ અને શપકરૅફટ તો લંડન 
ગ્યાં િતાં. કોઈ રીતે િંુ તારી સાથે તારે ઘેર તે આવું?’



વાતા્જ

એક દિાડો સકૉટલઁડમાં રિીને શગલબટટે કહું : `મારે ઑસટરૅનડમાં મારે ઘેર જવું છ.ે’

`ઘરભણી’માં ઉડીને તે પોતાને ઘેર પિોંચી ગઈ.
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આ રખડુ ંટોળી આહરિકામાં રખડી આવ્યા પછી પોતપોતાને ઘેર જઈ આરામ લેતી 
િતી પણ થોડી વારમાં તો ઘરમાં રિી સૌ કંટાળી જવા આવ્યું િતું.

એક હદવસ નીલ બાગમાં બેસી વાંચતો િતો. એવામાં વા્યરલેસની ઘંટડી વાગી.

`ઓિો!’ તેણે કહું.

ડરૅહરકે કહું : `નીલ! તમે છો કે? ડોનલડ અને િંુ તો િવે કંટાળી ગ્યા છીએ. ફરી 
વાર પ્વાસે ઉપડવું જોઈએ.’

`પણ... બીજાંઓનું શું?’ નીલ બોલ્યો.

ડરૅહરકે કહું : `આજ સવારે જ રૅરિેનો તાર મને મળો છ.ે એ કિે છ ેકે તેને વરના 
શશકારે જવાની મરજી છ.ે રસતામાંથી તમે િેલગાને લઈ લેજો અને આપણે ઑસટરૅનડ ઉપર 
જઈને શગલબટ્વને બોલાવી લઈશું.’

નીલે કહંુ : `ઘણું મજાનું. ચાલો િંુ િમણાં જ શપકરૅફટને પૂછુ ંછુ ંકે સાથે આવવાની 
તેની મરજી છ ેકે નહિ.’

ત્રણ હદવસ પછી તો મોટર ઑસટરૅનડ પર ચક્ર દેતી િતી. શગલબટ્વ હકનારે ઉભી 
િતી. મોટર જોતાંવેંત તેણે બૂમ પાડી : `િેઈ! આ તો આપણે ફરી વાર ઉપડીએ છીએ. 
ભારે મજા થઈ! ઑસટરૅનડથી િંુ તો ક્યારની કંટાળી ગઈ િતી.’

વચચે વાતચીત

ગિલ્બર્ટે કહ્યું : `હ્યું  એમ કદી કહ્યું  જ નહહ. ઑસર્નૅડ તયો ્બહ્ય સ્યુંદર જિા છરે. કારમાું 
્બરેસીનરે જવા કરતાું તયો ઘણી જ સારી. એમ ધારયો કરે હ્યું  તમારી સાથરે આવી? ના... રરે !’

હરેલિાએ અધીરાઈથી પૂછ્યું : `આ વખતરે આપણરે ક્ાું ઉપડવાનાું છીએ?’



જફૅ્રે ભભક્યો : `ચાલયો આપણરે દગક્ષણ અમરેહરકા જઈએ. કરેમ ડહૅરક! તારું  શ્યું ધારવ્યું 
છરે?’

ડહૅરકરે કહ્યું : `ઓહયો! એ ખુંડ હજી પૂરરેપૂરયો શયોધા્યો નથી અનરે જ ુંિલી દશામાું છરે, 
એર્લરે વધારરે  મજા આવશરે.’

જફૅ્રે વીનવી ઉઠ્યો : `હા, હા, નીલ! ્બસ દગક્ષણ અમરેહરકા, દગક્ષણ અમરેહરકા!’

મેં કહું્ય : `પણ હ્યું  કરેવી રીતરે લઈ જઈ શક્યું? હ્યું  તયો માત્ર વાતાતા જ રેમ ્બની છરે તરેમ 
કહરેનારયો છ્ય ું.’

ગિલ્બર્ટે કહ્યું : `રરે હિ્ાળ! ત્યું જ વાતાતા કહરે છરે. ત્યું એમ ધારરે  છરે કરે ત્યું હયોગશ્ાર છરે? 
વાતાતાની ચયોપડીઓમાું ખપરે એવી વાતાતા તયો આવડતી નથી. જો, ડહૅરક! જો તયો ખરયો એ કરેવી 
ભૂલ કરરે  છરે તરે? િઈ વાતાતામાું પછી સૉસરેજન્યું શ્યું થ્્યું એ તયો કહરેતયો જ નથી! એ જ ્બતાવરે 
છરે કરે એનરે વાતાતા રચતાું કરે કહરેતાું આવડતી જ નથી.’

ડહૅરકરે કહ્યું : `એનયો તયો મનરે ખ્ાલ જ ન રહયો. આપણરે પરેલા વીશ માણસયો પાસરેથી 
ઉડી છૂર્્ા પછી સૉસરેજની વાત ક્ાું ્ આવી જ નહહ, એન્યું શ્યું થ્્યું?’

ગિલ્બર્ટે કહ્યું : `જો જો! એના સામરે તયો જો? કરેવયો ભોંઠયો પડી િ્યો છરે! શયો જવા્બ 
આપવયો એ એનરે સૂઝત્યું જ નથી. સૉસરેજ ગવરરે કાુંઈ સૂઝરે તયો નરે!’

મેં ઠુંડરે પરેર્રે કહ્યું : `અચછયો વાતાતાકાર હરહુંમરેશ કુંઈ નરે કુંઈ સાુંભળનારની કલપના 
પર છયોડી દરે છરે.’

ગિલ્બર્ટે હસી પડીનરે કહ્યું : `મનરે ખ્બર જ હતી. શું્ય િયોઠવવ્યું એની સળ સૂઝરે તયો કરે? 
કરેવયો સપાર્ામાું આવ્યો નીલમજી!’

વાતા્જ

આખો ઉનાળો શગલબટટે કારને જરા ્ય સંભાળેલી નહિ તેથી તેના સાિશસક શમત્રોને 
ખૂબ જ ખીજ ચડી. કારની સંભાળ ન લીધી એટલું જ ન નહિ પરંતુ ઉલટી એને બગાડી 
િતી. જ્યારે તેમણે જો્યું કે કારમાં શગલબટટે કૂકડીનું ઘર બાંધ્યું છ ેઅને ગલૂહડ્યાં ઉછ્ેયાું 
છ ેત્યારે તેઓને કેવું થ્યું િશે તેનો ખ્યાલ તમે જ કરી લ્યો. સવાભાશવક રીતે જ શગલબટ્વને 
કડવાં વેણ કહા અને શગલબટ્વ રડી. શગલબટટે આંખો લૂછી નાખી જીભડો બિાર કાઢ્યો અને 
આખરે કહું : `આ તો સવતંત્ર શાળા છ.ે મને ગોઠ ેતેમ કરં!’ આમ કિીને તે છણકાથી 
ઘરમાં ચાલી ગઈ. પછી બીજાંઓ કારને દહર્યે લઈ ગ્યાં અને ઘસી ઘસીને સાફ કરી. 
સૌ કામ પૂરં કરી રહાં એટલે શગલબટ્વ મોં બતાવવા િસતી િસતી ઘરમાંથી બિાર આવી.

ખૂબ િસીને શગલબટટે કહું : `િંુ તમને સૌને માફ કરં છંુ .’ સૌ આ સાંભળીને સડક 



જ થઈ ગ્યાં.

`જાઓ, િવેથી એવું કરતાં નહિ.’ શગલબટટે કહંુ. `િંુ જ્યારે રાણી િતી ત્યારે તમે 
આવંુ ક્યુંુ િોત તો....’ આટલું કિી તેણે બોલવું બંધ ક્યુું. પણ કિેવાની મતલબ મૌન 
ધારણ કરી જાિેર કરી.

વચચે વાતચીત

ગિલ્બર્તા ્બયોલી ઉઠી : `મેં ન કહ્યું કરે તનરે વાતાતા કહરેતાું આવડતી જ નથી? એર્લરે જ 
ત્યું મારરે  ગવરરે આવ્યું આવ્યું કહરે છરે. સૉસરેજની ્બા્બતમાું ભોંઠયો પડ્યો, એર્લરે હવરે ત્યું મારી 
પાછળ પડ્યો છરે, ખરું  નરે?’

વાતા્જ

થોડી ષિણમાં બધાં એકબીજાનાં દોસત થઈ ગ્યાં. બધાં એક કાફીખાનામાં બેઠાં બેઠાં 
જૂની વાતા્વ સંભારવા લાગ્યાં.

ડોનલડ ેકહું : `સંશિનો શશકાર સાંભરે છ ેકે?’

િેલગાએ કહું : `અને ટોરેગસ?’

ત્યાં શગલબટટે કહું : `અને સૉસેજ? જ્યારે પેલા ઘરડા નોકરે કહંુ કે સૉસેજ તેનો 
દીકરો છ ેઅને તે ખોવાઈ ગ્યો છ ેત્યારે કેવી ગમમત આવી િતી? ગજબની વાત િતી, 
નહિ કે?’

વચચે વાતચીત

ગિલ્બર્તા ્બૂમ પાડી ઉઠી : `અરરે , જ્યઓ તયો કરેવ્યું કહરે છરે? જો નરે, સૉસરેજ ્બ્યઢ્ાનયો 
દીકરયો થતયો હતયો! મનરે ખ્બર જ છરે તયો, કરે ચયોપડીમાું આવરે તરેવી વાતાતા તનરે કહરેતાું 
આવડતી જ નથી! એ એનયો દીકરયો હતયો જ નહહ. જફૅ્રે! ત્યું ધારરે  છરે કરે સૉસરેજ ્બ્યઢ્ાનયો 
દીકરયો હતયો? ચલાવ, નીલ! ત્યું તારરે  લિાવ ્બરેચાર વધારરે  િપપા. કહરે જોઈએ ત્ારરે , એ 
કરેવી રીતરે ખયોવા્યો એ તયો કહરે?’

મેં કહું્ય : `ભરેજામાું એક જરાક અક્કલ હયો્ તરે તયો કહી શકરે કરે જ્ારરે  ખાર્ૂતામ પડ્્યું 
ત્ારરે  સૉસરેજ ્બાળક હતયો. એના ્બાપરે એનરે તરાપા સાથરે ્બાુંધી નીલ નદીમાું વહરેતયો મૂકી 
દીધરેલયો.’

ગિલ્બર્ટે કહ્યું : `એના ્બાપન્યું નામ શું્ય?’

મેં કહ્યું : `હમીદ આફ્ીદી. પણ એના ગમત્રયો એનરે ર્ૂુંકમાું ્બયોલવા માર્રે 
આસા્બ્યગલ્યોનયોફારીનીડરે એવ્યું કહરેતા.’



ગખજાવાઈનરે હરેલિાએ કહ્યું : `ચલ જા! અમનરે વચમાું આવી મૂખાતાઈ ભરરેલી વાતાતા 
નથી જોઈતી!’

જફૅ્રેએ કહું્ય : `અમારરે  પણ નથી જોઈતી. ગિલ્બર્તા! ત્યું હવરે મૂુંિી મરીશ? હવરે જો 
વધારરે  ્બયોલી છરે તયો કારમાુંથી ધકરેલી જ દઈશ્યું.’

ગિલ્બર્ટે તરેની સામરે તહક્યો ફેંક્યો નરે મેં મારી વાતાતા આિળ ચલાવી.

વાતા્જ

બીજી સવારે તેઓ બ્ાશઝલ જવા ઉપડ્યાં. શપકરૅફટ ેતેમને કિેલંુ કે બ્ાશઝલના વચલા 
ભાગમાં િજારો માઈલ જમીનનો પ્દેશ િજુ સુધી નહિ શોધા્યેલો પડ્યો છ.ે િજી ત્યાં 
કોઈ ગ્યું જ નથી.

શપકરૅફટ, નીલ, ડોનલડ ને િેલગા `ઘરભણી’માં ઉપડ્યાં અને બીજાંઓ `ચીંચીં’માં 
બેઠાં. ભૂગોળનું ખાં જ રૅરિે ભોશમ્યો બન્યો િતો. તેણે શલસબાં, મહડરા, કેનેરી ટાપુઓ, ભૂશશર 
વદ્વ અને પરનામબુકોના માગટે સૌને ઉપાડ્યાં. ઑસટરૅનડથી પરનામબુકો આવતાં પચીસ 
કલાક લાગ્યા.

પરનામબુકો પિોંચી તેઓ શબ્હટશ કોનસલને મળાં અને અંદરના ભાગ શવષે 
માહિતી માગી. એટલે સલાિ મળી કે તેમણે આમાઝોન નદીના મુખ પાસેથી આમાઝોનને 
કાંઠ ેઅંદર જવું.

તેણે તેમને ચેતવ્યાં : `જગંલ એવંુ આવશે કે એમાં જવું જ અસહ જણાશે. ત્યાંનાં 
ઝાડો એટલાં ઝડપથી ઉગે છ ેકે તમે તેને ઉગતાં જોઈ શકો! લોકોએ ત્યાં રસતા કરવાના 
બિુ પ્્યતનો ક્યાું છ,ે પણ ત્યાં વનસપશત એટલી ઝડપથી ઉગે છ ેકે સાંજ ેસુંદર રસતા 
બનાવી મજૂર ઘેર જા્ય ને બીજી સવારે આવીને જુએ તો રસતા ઉપર મોટી મોટી લત્તાઓ 
ઉગી નીકળી િો્ય!’

આ ટોળીએ બીજાં માણસોને ્ય પૂછપરછ કરી. તેમણે જણાવ્યું કે બ્ાશઝલમાં મોટો 
ભ્યનાનાં દાતરડીવાળાં ડકુ્રોનો છ.ે ડકુ્ર એકલું િો્ય છ ેત્યારે એ કોઈને ઈજા કરતું 
નથી, પણ જ્યારે ટોળામાં િો્ય છ ેત્યારે તોબા પોકરાવે છ.ે એને વશ કરવાં ભારે મુશકેલ 
છ.ે

એક માણસે તો કહું : `એ ડકુ્રનાં ટોળાં સામે તમારી મશશનગન કામ કરશે એમ 
રખે માનતા!’

ડરૅહરકે કહું : `આ વખતની મુસાફરી તો ભારે મજદેાર થવાની લાગે છ.ે જામશે 
બાપુ...’



શપકરૅફટ ેસૂચના કરી કે તેઓએ બ્ાશઝલનો એક સારો એવો નકશો તો સાથે લઈ જ 
લેવો. પરનામબુકોમાં સારો નકશો મળો નહિ. આથી નકશા માટ ેતેઓને કારમાં ઉડીને 
રા્યો જવું પડ્યંુ.

રા્યોમાં પિોંચ્યાં ત્યારે ડોનલડ ેસૂચના કરી કે થોડાંક સુથારી િશથ્યારો સાથે લઈ 
લઈએ તો ઠીક; ઝાડ કાપવામાં કામ આવે. શપકરૅફટ ેબે કરવતીઓ, થોડીએક છરીઓ અને 
કુિાડીઓ તથા થોડા મોટા ખીલા ખરીદી લીધા. િેલગાએ દોરડાનું ગંૂચળું અને ડોનલડ ે
સાકરલાકડીનું ગૂંચળું ખરીદ્ું.

થોડા દિાડા તેઓ રા્યોમાં રહાં; પછી પ્વાસે ઉપડ્યાં. આમાઝોન નદીનું પિોળું 
મુખ આવ્યું ત્યાં સુધી તો તેઓ હકનારે હકનારે ગ્યાં. પછી તેઓ નદીના મૂળ તરફ 
નદીકાંઠ ેઉપડ્યાં. નદીના પાણીની નજીક જ જરા ઊંચે મોટર ઉડાડ્યે જતાં િતાં. નીચે 
નદીમાં મોટી મોટી મગરો વારંવાર દેખાતી િતી. િેલગાને શશકાર કરવાનું મન થ્યંુ. પણ 
બીજાંઓએ રોકાવાની નામરજી બતાવી.

કેટલાં ્યે રબબરોનાં ખેતરો તેમણે પસાર ક્યાું. જગંલમાં ક્યાંક નજીક કેટલાં ્યે 
નાનાં ગામો અને ગામડાંઓ જો્યાં. પણ પછી ધીમે ધીમે ગામડાંઓ ઓછાં અને ઓછાં 
થવા લાગ્યાં અને દૂર દૂર પાછળ રિી જવા લાગ્યાં.

નીલે કહંુ : `િંુ ધારં છુ ંકે ઉપરવાસ નદીને કાંઠ ેકાંઠ ેઠઠે સુધી આપણને લોકો તો 
મળાં કરશે. આપણે િવે સેનટરેમ પસાર કરી ગ્યાં છીએ. મેનોઝ પિોંચ્યા પછી આપણા 
નકશા પર જ ેભાગ ઉપર `િજી લગી નહિ શોધા્યેલો’ એવું શનશાન ક્યુું છ ેતે તરફ જવા 
માટ ેનૈઋત્ય ખૂણા તરફ ઉપડીશું.’

શગલબટ્વ શસવા્ય કોઈએ વાંધો લીધો નહિ. અને એ તો વાંધો લે જ, કેમ કે દરખાસત 
નીલની િતી; એનાથી િંમેશાં એ અવળી જ િો્ય!

ડરૅહરકે કહું : `આપણે ખોરાકની જરૂર છ.ે સાથે લીધેલો ખોરાક ખૂટી જવા આવ્યો 
છ ેઅને િવે નીચે ઉતરીને કંઈક શશકાર નહિ કરી લઈએ તો ભૂખે મરવું પડશે.’

જ રૅરિેએ કહું : `આપણે એકાદ ડકુ્ર મારીએ અરે, આ શું? નીચે સેંકડો ડકુ્રો 
રખડ ેછ!ે’

અને એનું કિેવંુ સાચું િતું. નદીકાંઠ ેડકુ્રનાં ટોળેટોળાં જોવામાં આવતાં િતાં.

તેઓ મેનોઝ તો પિોંચ્યાં. ક્યાંક ચોખખી જગ્યા મળી આવે તો નીચે ઉતારો 
કરવાનો શનણ્વ્ય ક્યષો. કલાકેકમાં જગંલ વચચે પચાસ વાર ઘેરાવાનું એક મેદાન નજરે 
પડ્યંુ. ચક્ર લઈને તેઓ નીચે ઉતરી આવ્યાં અને ત્યાં જ રાતવાસો કરવાનો ઠરાવ ક્યષો.

િેલગાએ કહું : `િા...શ. ઉડીઉડીને થાકી ગ્યાં િતાં. આ જ તો કંટાળો આવ્યો છ.ે’



વચચે વાતચીત

મેં જરા થાકથી કહ્યું : `હવરે આિળ કાલરે કહીશ્યું.’

હરેલિાએ કહ્યું : `જોજો, ધ્ાન રાખજો. આપણરે ઘર છયોડીનરે ્બહાર નીકળવાન્યું નથી.’

ડહૅરક કહરે : `પણ નીલ આપણનરે કયોઈ પણ કારણરે જો હરેઠાું ન ઉતારરે  તયો કહયો તરેર્લ્યું 
હારું . એ ્બ્યઢ્યો નીલ કુંઈ નરે કુંઈ ધાુંધલ કરવાનયો જ!’

જફૅ્રે જરા દ્ય:ખી દરેખા્યો. તરેણરે કહું્ય : `એમાું જ ્બધું્ય ્બિડરે છરે નરે! હ્યું  જાણું છ્ય ું કરે 
જ રેવા આપણરે કારમાુંથી હરેઠા ઉત્ાાં તરેવયો જ નીલ આપણી આજ્ય્બાજ્ય  ડ્યક્કરયોનરે આણશરે. 
કરેવ્યું ્બરેવકૂફીભરરેલ્યું! દરરેક વખતરે એવું્ય જ ્બનરે નરે આપણનરે મગશનિન ન વાપરવા દરે! નીલ! 
એવી મૂખાતાઈ હવરે ન કરતયો. અમનરે મહરેર્બાની કરી કારમાું જ રહરેવા દરેજ રે.’

ત્ાું તયો ડહૅરક આનુંદથી ્બૂમ પાડી ઉઠ્યો : ̀ પણ જફૅ્રે! આખરરે  આપણરે સહીસલામત 
ઉિરી જવાના. હ્યું  જાણું્ય છ્ય ું કરે જ ુંિલીઓ આપણી કારનરે ઉઠાવી જા્ તયો પણ આખરરે  તયો 
આપણરે જીતીએ જ. કરેમ, નહહ નીલ?’

મેં કહું્ય : `્બચચા! તેં મારાું ઉછીનાું લીધરેલાું છરી, સક્ડૂા્ઈવર અનરે ગ્ામયોફયોન પહરેલાું 
પાછાું પહોંચાડી દરે; પછી ભલરે એ લયોકયો કાર ચયોરી જા્, મનરે વાુંધયો નથી. ઘણા વખતથી 
તારાથી હ્યું  કુંર્ાળરેલયો છું્ય . પણ હવરે મારી પાસરેથી ઉછીન્યું લરેવાન્યું કામ વધશરે તયો નીલનરે તારા 
પાર્લૂનન્યું એક ્બ્યતાન લઈનરે તારાું મા્બાપ પાસરે મારરે  મયોકલવયો પડશરે. મિર તનરે િળી 
િઈ નરે ફકત તારું  એક ્બ્યતાન જ રહી િ્્યું. એ જાણી તારાું મા્બાપ દ્ય:ખી થશરે!’

ગિલ્બર્ટે કહ્યું : `જો વળી! આ તયો ગશક્ષા કહરેવા્. ભાઈ અમસતા તયો હુંમરેશ કહરે છરે 
કરે આ તયો સવતુંત્ર શાળા છરે અનરે અમરે મરજી પડરે તરેમ કરી શકીએ! છતાું ભાઈસાહરે્બ 
પયોતાની મરજી પ્રમાણરે આપણી પાસરે કરાવરે છરે.’

મેં કહ્યું : `કુંઈ નહહ તયો છરેવર્રે કાર તયો મેં શયોધી છરે નરે?’

ગિલ્બર્ટે કહ્યું : `િમરે તરેમ પણ આજ રાત્રરે ત્યું અમારી સાથરે સરકસમાું આવવાનયો 
નથી.’

પણ છરેવર્રે મનરે સરકસમાું ઘસડી જવામાું આવ્યો. સરકસ સારું  હત્યું. જોકરે ડહૅરક 
અનરે ડયોનલડ તયો માત્ર ગવદૂરકની મશકરીમાું જ રસ લઈ શકતા હતા. તરેઓનરે થયોડ્યુંક જમતાન 
આવડત્યું હત્યું. છતાું ્બધાનરે િા્ ચારતા ભરવાડના છયોકરાનયો દરેખાવ િમ્યો. ્બીજ રે હદવસરે 
કયોઈ ગનશાળરે આવ્્યું નહહ. તરેઓ ડ્રેસડન િ્ાું અનરે છ અવાજની ગપસતયોલયો કરેપ સાથરે 
ખરીદી. આખા અઠવાહડ્ા સ્યધી કયોઈએ વાતાતાન્યું નામ ન લીધ્યું. તરેઓએ આખયો વખત 
ગપસતયોલયોના ભડાકા કરવામાું િાળયો. અુંતરે જ્ારરે  ્બધી કારતૂસયો ખૂર્ી િઈ અનરે ્બુંદૂકના 
ઘયોડા ભાુંિી િ્ા ત્ારરે  જફૅ્રેએ કહ્યું : `હવરે નીલ વાતાતા આિળ ચલાવરે તયો કરેમ?’

્બીજાુંઓએ એ સૂચના ઉપર ્બહ્ય ધ્ાન આપ્ું્ય નહહ. ્બરે હદવસ પછી વાતાતા માર્રે 



સવાતાન્યમતરે માિણી થઈ.

જફૅ્રેએ કહ્યું : `ડ્યક્કરયો મારવા માર્રે આપણરે નીચરે ઉત્ાાં ત્ાુંથી વાતાતા અધૂરી છરે.’

મેં કહ્યું : `્બરા્બર. ત્ાુંથી.’

વાતા્જ

સવાર ખુશનુમા િતી. તેઓ કારમાંથી બિાર કૂદ્ાં અને અકડાઈ ગ્યેલાં અંગોને 
છૂટંા કરવા આમતેમ દોડવા લાગ્યાં. ષિણભર દરેક જણ દુ:ખ અને ભ્ય ભૂલી ગ્યું.

શપકરૅફટ ેકહું : `જો જો િો, વાંદરાની જમે કૂદું છુ.ં’ તેણે ડાળી પકડવા કૂદકો મા્યષો 
અને ડાળ પકડી. પણ તેના ભારે વજનથી એ તૂટી પડી અને શપકરૅફટ ભસ લઈને નીચે 
પડ્યો! સૌ ખડખડાટ િસી પડ્યાં.

એકાએક નીલ ભડક્યો, મોં ફાટી રહું અને તેણે શનશાની કરીને કહું : `એ... પણે...’

બાળકોનું િસવું િસવાને ઠકેાણે રહું. તેમની અને કારની વચચે સંખ્યાબંધ ડકુ્રો 
જોવામાં આવ્યાં.

િેલગાએ બૂમ પાડી : `ઝટ કરો; ઝટ ઝાડ પર.’

ભ્યાનક છણકા કરતાં અને છીકોટા નાખતાં ડકુ્રો આગળ ધસ્યાં. તેમની તીક્ણ 
દાતરડીઓ અને લાલ લાલ જીભો જોતાં જ થથરાવે તેવી િતી.

દરેક જણ ઝાડની ડાળી પર સિીસલામત પિોંચી ગ્યું. જ રૅરિે ડાળી પરથી િીંચતો 
િતો એટલામાં તેને એક સૂવરે દાતરડી લગાવી.

તરત નીલે બૂમ પાડી : `કોની પાસે હરવોલવર છ?ે’

પણ કોઈની પાસે એક પણ િશથ્યાર ન િતું.

જ રૅરિેએ ડસૂકાં ભરતાં કહું : `ભૂખ તો કકડીને લાગી છ ેઅને નીલ! િંુ તો ધારતો 
િતો તું કારની સંભાળ રાખવા ઉભો છ.ે’

નીલે કહું : `તું ધારે એ શા કામનું? િવે તો આપણું સૌનું આવી જ બન્યું. ઝટ 
ભગવાનનું નામ લેવા મંડીએ ને પછી ડકુ્રના મોંમાં કૂદી પડીએ.’

શપકરૅફટ ેકહંુ : `કાર સુધી પિોંચવાનો કોઈ ઈલાજ?’

શગલબટટે કહું : ̀ એક ઉપા્ય છ.ે નીલ નીચે કૂદી પડ ેને જગંલ તરફ દોડ;ે અને જ્યારે 
સૂવરો તેની પાછળ પડ ેત્યારે આપણે દોડીને કાર પાસે પિોંચી જઈએ!’

આ દરખાસતને સૌએ ધુતકારી કાઢી.



આ તરફ ડોનલડ કાર તરફ જવાનો રસતો શોધી રહો િતો. વાંદરાની જમે તે એક 
ડાળીએથી બીજી ડાળીએ જ ેબાજુએ કાર િતી તે બાજુએ તેની નજીક સુધી પિોંચી 
ગ્યો.

ડરૅહરકે બૂમ પાડી : `સાબાશ! િવે કૂદી પડ અને સૂવરો પર મશશનગન ચલાવ.’

ડોનલડ ેજવાબ આપ્યો : `એમ કંઈ બાપાજીનો લાડવો છ?ે કાર તો િજી દસ ફીટ 
દૂર છ!ે’

ડહેરકે કહું : `ચાલ િવે ઝટ જવા દે મને.’ પણ ત્યાં તો તે મરતાં મરતાં બચી ગ્યો. 
કેમકે ડાળ તૂટી અને જો તે સૂવર ઉપર ન ફસડા્યો િોત તો તો તેનું આવી જ બનત.

તેણે બીજી બાજુથી બૂમ પાડી : `મને ્યુશકત જડી છ.ે નીલ! તાપી પાસે છરી છ?ે’

સદભાગ્યે નીલ પાસે છરો િતો. તેણે ઝાડ ેલટકતી એક મોટી વેલ કાપી, તેનો 
ગાશળ્યો ક્યષો અને મોટરના વા્યરલેસના થાંભલાને ભરાવવાને ફાંસલો નાખ્યો. પચાસેક 
વખત મથ્યા પછી આખરે તે ફાવ્યો. વેલ ઝાડ સાથે તો મજબૂત વળગેલી િતી પણ વચમાં 
તે ઝોળો ખાતી િતી. ડરૅહરકને ભ્ય લાગ્યો કે પોતે ટીંગાતો ટીંગાતો વચચે આવે ત્યારે તો 
ઝોળાને લીધે પગ ખૂબ નીચે જા્ય અને સૂવરો તેને વાઢી જ નાખે! વેલને ખેંચીને પકડી 
રાખવાને તેણે નીલ અને શપકરૅફટને બોલાવ્યા. તેઓ ડાળીએ ડાળીએ કૂદતા ત્યાં પિોંચ્યા.

પછી ભ્યંકર પ્્યતન શરૂ થ્યો. નીલ અને શપકરૅફટ ેવેલને ખેંચી રાખી, ને ડરૅહરક તેના 
પર એક પછી એક િાથ મારતો ટીંગાલો ચાલ્યો. તે જગાએ સેંકડો સૂવરો દોડી આવ્યાં 
ને નીચે જો્યું તો તેના િાંજા ગગડી ગ્યા. બરાબર અધવચ પિોંચ્યો ત્યાં તો વેલ તૂટી! 
કારમી ચીસ નાખતો તે નીચે પડ્યો, ને છીકોટા નાખતાં સૂવરો તેની ફરી વળાં.

`ઓ ખુદા!’ કરતોક ને શપકરૅફટ સૂવરો વચચે કૂદી પડ્યો, ને તેવો જ તે એક સૂવરની 
પીઠ પર બેઠો. સૂવર ચીસ પાડી ભસ દઈને પટકાઈ પડ્યું. શપકરૅફટ પાટએુ પાટએુ સૂવરને 
ફટકારવા માંડ્યો. ડરૅહરક તો નીચે પડ્યો િતો ને ડઝનેક સૂવરોનાં મોઢાં તની આસપાસ 
િતાં.

શપકરૅફટ ેગજ ્વના કરી : `મદદ! ખુદા ખાતર મદદ!’ લાગલો જ નીલ કૂદી પડ્યો. 
િવે કાર તરફ જવાનો રસતો ખુલ્ો થઈ ગ્યો િતો. નીલ કારમાં કૂદી પડ્યો અને ચાર 
ભરેલી શપસતોલો ઉપાડી. એકદમ તેણે એક શપકરૅફટ તરફ ફેંકી અને પછી પોતે બિાર 
કૂદી આવ્યો.

િવે કામ સિેલું િતું. નીલ અને શપકરૅફટ ેબંદૂકની નળીઓ સૂવરના મોઢાંમાં ખોસીને 
તેમનાં માથાં ઉડાવી દીધાં. પણ બેભાન ડરૅહરકની નજીકમાં ભડાકા કરવાનું જોખમ ભરેલું 
િતું. ધસી આવતાં સૂવરોને તેઓ પોતાના પગથી િઠાવતા િતા! પણ એક સૂવરે ડરૅહરકનો 
પગ મોઢામાં પકડ્યો િતો અને તે ખસતું ન િતું. શપકરૅફટ દોડીને કારમાંથી કુિાડી લાવ્યો 



અને સૂવરનું માથું તોડી નાખ્યું. િજી જોખમમાંથી સિુ પાર ઉત્યાું ન િતાં. નીચે પડલેા 
ડરૅહરકની આસપાસનાં સૂવરોને તો મારી િઠાવ્યાં િતાં, પણ ત્યાં તો બીજાં સેંકડો સૂવરો 
િુમલો કરતાં આગળ ધસ્યે આવતાં િતાં.

શપકરૅફટ ેકહું : `િવે ભાગો; ડરૅહરકને ઉપાડો.’ અને તેઓ માંડમાંડ ડરૅહરકને કારમાં 
પિોંચાડી શક્યાં.

કેટલા ્ય વખત સુધી શપકરૅફટ ેડકુ્રનાં માથાં ભાંગ્યાં ત્યારે માંડમાંડ તેઓ મોટરનું 
બારણંુ બંધ કરી શક્યાં.

આ દરશમ્યાન નીલ મોટરના અપરડકેની મશશનગન વાપરી રહો િતો. તે કામ 
સિેલું િતું. ઘાસ વાઢ ેતેમ તે સૂવરોનો ઢગલો કરી નાખતો િતો; પણ સૂવરો એટલા 
બિાદુર િતાં કે તેઓ જરા પણ પાછાં િઠતાં ન િતાં. એકએક સૂવર ત્યાં જ ઢળી પડ્યું. 
સૂવરોનાં મડદાં વચચે થઈને છોકરાંઓ કારની પાસે આવ્યાં.

વચચે વાતચીત

જફૅ્રેએ કહ્યું : `ગ્બલક્યલ દમ ગવનાન્યું!’

આમ કહરેવામાું એન્યું કારણ એ હત્યું કરે આ લડાઈમાું તરેનયો કશયો હહસસયો ન હતયો.

ગિલ્બર્ટે રસ લરેતાું કહ્યું : `શું્ય સાચરેસાચ સૂવરયો માણસનરે ખાઈ જા્? બ્રાગઝલનાું 
સૂવરયો એવાું ભ્ુંકર હશરે?’

મેં કહ્યું : `તદ્દન સાચ્યું. કારણ કરે મેં િઈ રાત્રરે જ ્બાલસવતાસુંગ્હ (ગચલડન્સ 
એનસાઈકલયોપીહડ્ા)માું સૂવરયો ગવરરે વાુંચ્્યું હત્યું.’

ડયોનલડરે કહું્ય : `જ્ારરે  ડહૅરક દયોરડા પર હતયો ત્ારરે  મેં પણ દયોરડ્યું તયો ખેંચી રાખ્્યું 
હત્યું.’

`અરરે  ડયોનલડ! તારાું મજ્બૂત ્બાવડાુંનરે લીધરે તયો લાજ રહી!’ મેં કહ્યું.

હરેલિાએ કહ્યું : `ત્ારરે  મેં શ્યું ક્્યાં ? ્બધયો વખત શ્યું હ્યું  ઝાડ પર જ ્બરેસી રહી?’

`કાું, હરેલિા! તેં તયો ભારરે  ્બહાદ્યરી ્બતાવી. હગથ્ાર ન હતાું છતાું ત્યું નીચરે કૂદી પડી 
અનરે ડહૅરકનરે કાર સ્યધી લઈ જવામાું તેં ર્રેકયો આપ્યો.’

હરેલિા હસી. તરેણરે કહ્યું : `ગિલ્બર્ટે કુંઈ જ મદદ ન કરી, ખરું?’

`ગિલ્બર્ટે? કહરેતાું હદલિીરી થા્ છરે કરે તરેણરે કશી મદદ તયો ન કરી, એર્લ્યું જ નહહ 
પણ અમરે ્બધાુંએ મજાના મલીદા જ રેવા એક ડ્યક્કરનરે નાસતા માર્રે તૈ્ાર ક્્યાં ત્ાું સ્યધી 
ગિલ્બર્તા ઝાડ પર જ ્બરેસી રહી હતી.’

ડહૅરકરે કહ્યું : `એ કાુંઈ ભૂખડી નથી તરે ડ્યક્કર ખા્.’



ગિલ્બર્તા ડહૅરક તરફ િ્યસસરે થઈનરે ્બયોલી : `ખ્બર નથી પડતી કરે શા માર્રે વાતાતામાું 
્બધયો સારયો સારયો ભાિ તારયો આવરે છરે! હુંમરેશાું ડહૅરક ્બહાદ્યર! પણ ખરી વાત શી છરે તરે 
કયોણ જાણરે? િઈ કાલરે હરેનસ સાથરે કગજ્યો થ્રેલયો ત્ારરે  તયો ત્યું માુંડ નાસી છૂર્રેલયો. ્બા્લયો! 
નીલ કહરે છરે તરેમ ત્યું સાચરે જ કરી શકરે તયો ત્યું કહરે નરે હારું . છયોકરા કરતાું તયો છયોકરીઓ 
આથી ્ વધારરે  ્બહાદ્યરી ભરરેલાું ઘણાું ઘણાું કામયો કરી શકરે.’

આત્યરતાથી જફૅ્રેએ કહ્યું : `ગિલ્બર્તાનરે ફરી વાર મારી નાખયો. રયોજ વાતાતા ગવરરે એની 
એની એ જ પરડ! એનરે તયો વાતાતામાું ન લાવ્ા હયોત તયો સારું  થાત!’

ગિલ્બર્તા એની સામરે ગખજાઈ: `શા માર્રે ત્યું એનયો પક્ષ લરે છરે? વાતાતામાું તયો તનરે કાુંઈ 
કરવા દીધ્યું જ નથી. તેં કાુંઈ મારાથી ગવશરેર ક્ાં્ય નથી. ્બધયો વખત તું્ય પણ ઝાડ ઉપર જ 
્બરેસી રહયો હતયો કરે નહહ?’

જફૅ્રે ગવચારમાું પડ્યો. તરેણરે કહ્યું : `ખરી વાત છરે, મનરે પણ લાિરે છરે કરે નીલરે ડહૅરક 
પાસરે ઘણું કામ કરાવ્્યું.’

ડહૅરકરે વાતાતા ગવરરે આિળ આશા ્બતાવતાું કહ્યું : `કદાચ દાતરડીના ઘાનરે લીધરે હ્યું  
મરી જાઉં. નીલ! આિળ ચલાવ.’

૨

સારા નસીબે ડરૅહરકને લગભગ કશી જ ઈજા નિોતી થઈ. પગમાં પડલેો ઘા દેખીતો 
ખરાબ િતો. પણ તપાસતાં માલૂમ પડ્યું કે તે જરા ્ય ઊંડો નિોતો.

શપકરૅફટ ેકહું : `ધનુરવા (ટીટરૅનસ)નો ઓછો જ ભ્ય છ.ે જોકે માંસાિારી જનાવર 
કરડ્યંુ િો્ય તો ધનુનુું જોખમ રિે ખરં.’ િાવ્વડ્વમાં રિી શપકરૅફટ ેથોડોક વૈદાનો અભ્યાસ 
ક્યષો િતો.

સૂવરના શેકેલા માંસનો નાસતો લઈ તેઓ આગળ ચાલ્યાં.

બપોર પછી ટલેસકોપ (દૂરબીન)માંથી શગલબટ્વને દૂર કંઈક ગામડા જવેું દેખા્યું. 
તેઓ ત્યાં પિોંચ્યાં. કેવી જાતના લોકો એ ગામડામાં વસે છ.ે એ જોવા માટ ેસૌએ ત્યાં 
રોકાવાનો શનચિ્ય ક્યષો. તેઓએ ગામની બિાર પડાવ નાખ્યો. જગંલી લોકોનો ખૂબ 
જમાવ થ્યો, પણ િલ્ો કરવાનો તેમને ઈરાદો જણા્યો નહિ. તેઓ જગંલી જાશતના જ 
િતા: ચામડી રાતી ને માથે પીછાં ખોસેલાં.

નીલે કહું : `અજબ! આ લોકો પાસે તો પથથરની કુિાડી છ!ે’

જમેણે સુધારવાનું નામ પણ સાંભળંુ નિોતું. એવા લોકો અિીં મળી આવ્યા િતા.



આચિ્ય્વની આંખો ચમકાવતાં ડરૅહરકે કહંુ : `નવી જ જાશત? આપણે તો ભારે 
નસીબદાર! આપણી આગળ શવલંશગસટન અને સટરૅનલી કાંઈ હિસાબમાં નહિ; કેમ જ રૅરિે?’

જ રૅરિેએ કહું : `અરે, આની આગળ બધું પાણી ભરે! દુશન્યામાં આપણે ખૂબ પ્શસદ્ધ 
થઈશું.’

િેલગાએ કહું : `જુઓ, જુઓ તો! આપણી સામે તેઓ કંઈ ઇશારત કરતા લાગે 
છ.ે’ અને ખરેખર તેઓ ઈશારત કરતા િતા. એક ઊંચો માણસ કારની નજીક આવ્યો 
અને તેણે િાથ ઊંચો ક્યષો. નીલે બારણું ઉઘાડ્યું અને તેના તરફ મોં મલકાવ્યું. પેલો 
માણસ કાંઈક ન સમજા્ય તેવી ભાષામાં બોલ્યો; પણ તેના ઈશારતથી તેનું કિેવું સૌ 
સમજી શકતા િતા. િાથમાંની પથથરની કુિાડી તેણે નીચે ફેંકી દીધી.

િેલગાએ િળવેથી કહું : `એનો અથ્વ એમ છ ેકે એ આપણો શમત્ર થવા માગે છ.ે’

પછી તેણે એક બીજા માણસને નજીક બોલાવ્યો અને તે બન્ેએ સામસામાં નાક 
ઘસ્યાં.

શગલબટટે િસીને કહંુ : `ગધેડાઓ! તેઓ આપણી સાથે પણ એમ નાક ઘસવા માગે 
છ.ે’

શપકરૅફટ ેકહું : `મને લાગે છ ેકે આપણે નીચે ઉતરીને તેમને ખાતરી કરાવવી જોઈએ 
કે આપણે શમત્રો છીએ.’

શપકરૅફટની દરખાસત શવચારાઈ અને અંતે એમ ઠ્યુંુ કે સિીસલામતીની ખાતર 
શપકરૅફટ ેએક કારમાં અને નીલે બીજી કારમાં રિેવંુ.

પછી છોકરાંઓ નીચે ઉત્યાું અને પેલા માણસે ગંભીરતાથી પોતાનું નાક સૌ 
છોકરાંઓનાં નાક સાથે ઘસ્યું.

શગલબટટે કહું : `આહરિકામાં આપણે જ ેલોકો જો્યા િતા તે કરતાં આ લોકો સારા 
છ.ે’

છોકરાંઓ તેમની સાથે ભળાં અને તેની જોડ ેવાત કરવાનો પ્્યતન ક્યષો. પાંચ 
શમશનટમાં તો ડોનલડ ેકેવી રીતે નાક પર આંગળી મૂકવી તે જગંલી છોકરાઓને શીખવ્યું. 
સીધું કેમ થૂંકા્ય તે િેલગાએ કેટલીક છોકરીઓને શીખવ્યું.

શગલબટ્વ ઇંશગલશ, રિરૅનચ, જમ્વન અને ઈટાશલ્યનમાં બોલ્યે જતી િતી. પણ આ રાતા 
ઈંહડ્યનો એક પણ શબદ સમજ્યા નહિ. ડરૅહરક તે લોકનાં પથથરનાં િશથ્યારો જોવામાં 
પડ્યો િતો. એક જુવાન જગંલી િાવભાવથી આવી કુિાડીથી ડકુ્રને કેવી રીતે મારી 
શકા્ય તે બતાવવાનો પ્્યતન કરતો િતો.

એકાએક ટોળામાં શવશચત્ર ઘોંઘાટ અને ખળભળાટ થ્યો. છોકરાંઓ ભ્યથી ચમક્યાં 



અને કારમાં સિીસલામત પિોંચવા ધસતાં િતાં. પણ તરત જ તેઓ શાંત પડ્યાં. તેઓ 
જાણી શક્યાં કે આ ધમાલ તો ત્યાંનો રાજા આવતો િતો તેથી થઈ િતી. રાજા ઊંચો અને 
પાતળો િતો; ગરડના પીછાં તેને માથે શોભતાં િતાં.

શગલબટટે િેલગાને કહંુ : `વાિ! રૂપાલો લાગે છ.ે’

લોકોએ માનપૂવ્વક રસતો આપ્યો અને રાજા આગળ ચાલ્યો. બાળકોએ તેમને નમન 
ક્યુું અને રાજાએ જરા ઉભા રિી સોથી નમન ક્યુું. જવેી રાજાની નજર કાર ઉપર પડી 
તેવો જ આચિ્ય્વચહકત નજરે તે તેના તરફ જોઈ રહો. એને એમ લાગ્યંુ િશે કે આમાં 
સૌનો મુખી શપકરૅફટ િશે, કારણ કે તેણે શપકરૅફટને જ શનશાની કરી પોતાની પાસે બોલાવ્યો. 
શપકરૅફટ બિાર આવ્યો. રાજા તેના તરફ બે ડગલાં ગ્યો ને ઘણી જ ગંભીરતાથી પોતાના 
નાકને શપકરૅફટના નાક સાથે ઘસ્યંુ.

આ દેખાવ ઘણો જ રમૂજભરેલો િતો. રાજા શનશાનીથી પૂછવા લાગ્યો : `તમે કોણ 
છો અને ક્યાંથી આવો છો?’

આ પ્સંગે ડરૅહરકે પોતાની બુશદ્ધનો સંુદર ઉપ્યોગ કરી બતાવ્યો. તેણે રેતીથી જમીન 
પર નકશો દો્યષો. એક ઘાસનું તરણું મૂકી આમાઝોન નદી બનાવી. પછી તેણે એક 
પથરો લીધો અને કાર તરફ ધ્યષો. કિેવાની મતલબ એમ િતી કે આ પથરો એટલે કાર 
સમજવી. રાજાએ પેતો એ વાત સમજ્યો છ ેએમ બતાવવા માથું ધુણાવ્યું. પછી ડરૅહરકે 
નદીના મુખ આગળથી પથરો ઉપાડ્યો અને નદીના મૂળ તરફ તેઓ ઉડતા કેમ આવ્યા 
તે સમજાવ્યું. સમજતા િો્ય તેમ પેલા જગંલીઓએ માથાં ધુણાવ્યાં. પછી આંખના એક 
પલકારામાં ડરૅહરકે રાજા તરફ આંગળી ચીંધી અને શપકરૅફટ તરફ ફેરવી એમ સમજાવ્યું 
કે આ જમે તમારો રાજા છ ેતેમ અમારો રાજા આ શપકરૅફટ છ.ે રાજાએ આ વાત પોતે 
સમજ્યો છ ેએમ ખાતરી કરી બતાવવા શપકરૅફટ સાથે ફરી નાક ઘસ્યું. એટલામાં શગલબટ્વના 
ભેજામાં કંઈક શવચાર આવ્યો. તેણે કારમાં બેઠલેા નીલ તરફ આંગળી ચીંધી ને તેના તરફ 
સૌનું ધ્યાન ખેંચ્યું. પછી તેણે શપકરૅફટ તરફ જોઈ િાથ ઊંચો રાખી બતાવ્યો. શગલબટ્વનો 
આશ્ય નીલ િલકા દરજજાનો છ ેએમ બતાવવાનો િતો; રાજા સમજતો દેખા્યો કે નીલ 
મોટરનો શૉફર છ.ે

અલબત્ત આમ શનશાનીથી વાત કરવાનું રસભ્યુું િતંુ. પણ આખરે તેમાંથી 
ગેરસમજણ ઉભી થઈ.

પોતે ભૂખ્યા છ ે એમ સમજાવવા ડોનલડ ે આંગળી મોઢામાં મૂકી. રાજાએ તરત 
જ ગામમાંથી દાંતના દાકતરને બોલાવ્યો. દાકતર તો પથથરનું ટાંકણું અને િથોડી લઈ 
િાજર થ્યો. ડોનલડ ેમાથંુ ધુણાવ્યું અને પથરો ઉપાડી તે ખાતો િો્ય તેમ બતાવ્યું. રાજા 
નમ્રતાથી ડોનલડને નમ્યો અને તેના માણસોને પથથરોનો એક મોટો ઢગલો કરવાનો િુકમ 
આપ્યો. પછી ડોનલડ અને જગંલી લોકો પથરાના ઢગલા તરફ કૂંડાળું વળીને બેઠા. તેઓ 



એમ સમજ્યા િતા કે ડોનલડ જાદુના બળથી એ બધા પથરા ખાઈ જશે!

િેલગા બેઠી બેઠી ગીત ગાતી િતી. જગંલીઓ સમજ્યા કે એ માંદી છ.ે એટલે તેમણે 
વૈદને તેડવા મોકલ્યો. શગલબટ્વના બૂટમાં કાંકરી ખૂંચતી િતી તેથી એણે બૂટ કાઢ્યો; પણ 
એટલામાં તો જગંલીઓ સસલાં પેઠ ેનાસભાગ કરતાં દોડ્યાં. એ બધાને એમ જ લાગ્યું 
કે શગલબટટે સમૂળગો પોતાનો પગ જ છૂટો કરી નાખ્યો છ!ે

જ રૅરિે કિે : `જો મારી એકાદ આંખ કાચની બેસાડલેી િોત કે િાથ બૂચના લાકડાનો 
િોત તો ભારે ગમમત પડત!’

આ જગંલી લોકો ભારે બીકણ િતા. કંઈક નવું જોવામાં આવે તો તેમને કંઈ ને કંઈ 
થઈ જા્ય. ડોનલડ ેપથરાને ઠબેંુ મા્યુું ત્યાં તો બધા િબકીને સડક થઈ ગ્યા! કોઈ હદવસ 
માણસને ન ભાળું િો્ય એવા રોઝ જવેા આ લોકો િતા. બીતા બીતા પણ નવાઈથી 
કુતૂિલથી આગળ આવે. ઝટઝટ પાસે આવતાં ્યે વાર નહિ ને ભાગી જતાં ્યે વાર નહિ.

રાજાએ તાળી પાડી ને સ્ત્રીઓ ખાવાનું લાવી. જગંલી ઈંહડ્યનોએ ઉભાં ઉભાં ખાધું. 
તેઓની પાસે થાળીવાટકા તો શાના િો્ય? િાથમાં જ ખાવાનું રાખી તેઓ ખાતા િતા. 
તેમની પાસે છરીકાંટા પણ ન િતા. એમના દાંત કૂતરાની જવેા મજબૂત અને ધોળા િતા. 
દાંતથી િાડકાં પણ ચોટલેું માંસ તેઓ ઉખેડી ઉખેડી ખાતા િતા.

આપણા મુસાફરોને પણ સાથે ખાણંુ લેવાનું આમંત્રણ મળું. પરંતુ ખોરાકમાં મોટ ે
ભાગે કાચું માંચ િતું, તેથી તેઓએ આભાર સાથે માફી માંગી.

જ રૅરિેએ શગલબટ્વને કહું : `આ લોકોને અશગ્નની ખબર જ નહિ િો્ય શંુ?’

બરાબર આ જ વખતે નીલ કારમાંથી બિાર આવી પોતાની ચૂંગી તમાકુથી ભરતો 
િતો.

શગલબટ્વ કિે : `જ્યારે નીલ ચૂંગી સળગાવે છ ેત્યારે આ જગંલીઓનાં મોઢાં તરફ 
જોજો!’

નીલે ચૂંગી સળગાવી કે જોઈ લ્યો મજા! જવેા પેલાએ ભડકો ભાળો કે તરત તેઓએ 
ભ્યંકર ચીસ નાખી. ખાવું ખાવાને ઠકેાણે રહંુ ને બધા જા્ય ભાગ્યા! રાજાએ કંઈક િંશમત 
બતાવવાનો પ્્યતન ક્યષો. પણ જ્યારે નીલની િોકલીમાંથી ધુમાડાના ગોટગેોટા નીકળવા 
માંડ્યા ત્યારે તો તે પણ ભાગ્યો ને મિેલભેગો થઈ ગ્યો!

શપકરૅફટ કિે : `આ લોકોને આપણે શબવડાવશંુ એ નહિ ચાલે. ચાલો ગ્ામોફોન 
વગાડીએ. એટલે તેઓ પાછા આવશે.’

િેલગા ગ્ામોફોન લાવી અને રેકડ્વ ચડાવી. પ્થમ તો કોઈ દેખા્યું નહિ; પણ થોડી 
વારે એક જણ, પછી બીજો જણ, પછી ત્રીજો, એમ ઘણાએ ડોકાં બિાર કાઢવા માંડ્યાં.



જરા વખત જતાં તેઓ દૂર દૂરથી આવતા દેખા્યા. શપકરૅફટ ેતેમની શનશાની કરી 
પાસે બોલાવ્યા અને તેઓ ધીમે ધીમે નજીક આવ્યા. એકાએક નીલને એક શવચાર સૂઝ્યો. 
તેણે શગલબટ્વનો િાથ પકડ્યો ને નાચવા લાગ્યો. જગંલીઓને આ જોઈ બિુ મજા આવી 
ને થોડાંક બાળકો તો આ જોઈ સાથે નાચવામાં જોડા્યાં.

વચચે વાતચીત

ગિલ્બર્તા કહરે : `તારી સાથરે હ્યું  નાચ્યું જ નહહ તયો! ડહૅરક! જો્્યું નરે તેં, ભાઈ કરેવા નાચરે 
છરે તરે? નાચતાું કાુંઈ ભાઈ ડૉળ કરરે  છરે! કાુંઈ પિલાું મૂકરે છરે! પણ એ રીત તયો જરીપ્યરાણી 
થઈ િઈ છરે, જરીપ્યરાણી! બ્રસરેલસ અનરે પારીસમાું તયો તારી જ રેમ એક પણ જણ નહહ 
નાચરે.’

મેં દમામથી કહરેવ્યું શરી ક્્યાં : `ગવ્રેનામાું....’

પણ હરેલિા વચચરે ્બયોલી ઉઠી : `ગવ્રેનામાું લયોકયો કરેમ નાચરે છરે એ જાણવાની અમારી 
મરજી નથી. અમારરે  તયો વાતાતા સાુંભળવી છરે, ચાલયો આિળ.’

મેં ગચડાઈનરે કહું્ય : `ગિલ્બર્ટે ્બધી િર્બડ આદરી છરે.’

ગિલ્બર્તા ્બયોલી : `અલ્બત્ત, કરેમકરે ત્યું મારી ગવરરે જૂઠાણું હાુંકરે છરે. હ્યું  તારી સાથરે 
શાળામાું પણ નાચી નથી, નરે વાતાતામાું પણ નાચી નથી. વાતાતામાું ફરેરફાર નહીં કરરે  તયો હ્યું  
વાતાતાનરે આિળ ચલાવવા જ નહહ દઉં.’

િ્યસસાથી ડહૅરકરે કહું્ય : `અરરે , એનરે ફરી વાર વાતાતામાુંથી પડતી જ મૂકયો નરે!’

જફૅ્રેએ ્બરાડયો પાડ્યો : `શાળાની સભા ્બયોલાવયો. ચાલયો, મત લઈએ કરે ગિલ્બર્તાનરે 
વાતાતામાું રાખવી કરે નહહ.’

ડહૅરક, જફૅ્રે અનરે ડયોનલડરે એનરે કાિી નાખવાનયો મત આપ્યો; મેં અનરે હરેલિાએ એનરે 
રાખવાનયો મત આપ્યો.

જફૅ્રેએ કહું્ય : `ત્રણ ગવરદ્ધ ્બરે. ગિલ્બર્તા! ફરી વાર તારું ્ય આવી ્બન્ું્ય. આશા રાખું્ય છ્ય ું 
કરે તનરે એ િમશરે!’

મેં કહ્યું : `મત આપવામાું પૂરરેપૂરયો ન્ા્ સચવા્યો નથી. અલ્બત્ત ગપક્ફૅર્ અહીં આ 
વખતરે હાજર નથી, પણ તરેણરે મનરે એક વાર કહ્યું હત્યું કરે શાળાની સભામાું નીલ! ત્યું મારરે  
્બદલરે મત આપજ રે. હ્યું  તરેનયો મત ગિલ્બર્તાની તરફરેણમાું આપ્યું છ્ય ું.’

ડહૅરક કહરે : `ત્ારરે  તયો ત્રણ ગવરદ્ધ ત્રણ થ્ા. ગનણાતા્ક (કાસર્ુંગિ) મત કયોણ 
આપશરે?’

મેં કહ્યું : `્બરેશક ગિલ્બર્તા જ આપશરે.’

ગિલ્બર્ટે મોં ્બતાવી દાુંગત્ા ક્ાાં : `મારરે  વાતાતામાું તયો રહરેવ્યું છરે પણ મારરે  તારી સાથરે 



નાચવ્યું નથી.’

મેં કહ્યું : `વારું ; ત્ારરે  આિળ ચલાવ્યું છ્ય ું.’

વાતા્જ

નીલે નાચવા માટ ેશગલબટ્વનો િાથ પકડ્યો, પણ શગલબટટે ના પાડી જણાવ્યું કે પોતે 
બિુ થાકી ગઈ છ.ે આથી નીલે શગલબટ્વને છોડી િેલગાને લીધી. તરત જ પેલા જગંલીઓ 
ને નાનાં છોકરાંઓ તેમાં ભળાં. પણ તેઓ બિુ કઢગંાં દેખાતાં િતાં. ચોખખું દેખાઈ 
આવતું િતું કે તેમણે બાપગોતર કદી સંગીત સાંભળું નહિ િો્ય. આપણા આ મુસાફરોને 
માલૂમ પડ્યંુ કે આ પોટોમન લોકો (એ જગંલીઓની જાત એ િતી) માત્ર એક જ પ્કારનું 
સંગીત સમજ ેછ ેઅને તે ગા્યના ચામડાથી મઢલે ઢોલક બજાવવાનું.

ડરૅહરકે કહું : `ઈંગલંડના પથથર્ુયગમાં એક વખત જવેા માણસો િતા તેવા આ લોકો 
લાગે છ.ે તેમના વણ્વનને આ લોકો મળતા આવે છ.ે તેઓએ અશગ્નનું જ્ાન નથી; ધાતુઓને 
ગાળવાનું જાણતા નથી; તેઓએ િજુ સુધી પૈડાંની શોધ કરી િો્ય એમ લાગતું નથી. કેવો 
શવશચત્ર દેશ! અિીં ગાડાં નથી, શનશાળો નથી, દેવળો નથી, કાગળ નથી, કશું જ નથી. 
માત્ર પથથરની કુિાડીઓ અને માટીનાં ઝૂંપડાં છ.ે નવાઈ લાગે છ ેકે આખો દિાડો આ 
લોકો કરતા િશે શું?’

પછી પોટોમન લોકોના રાજાએ આ મંડળીને થોડો વખત પોતાના મિેમાન થઈ 
રોકાવાનું આમંત્રણ આપ્યું. તેણે ત્રણ વખત ચંદ્રની સામે આંગળી કરી તેથી લાગ્યંુ કે તેનું 
આમંત્રણ ત્રણ માસનું છ.ે આ આમંત્રણ તો સવીકા્યુું પણ કોઈએ એમનાં માટીનાં ઝૂંપડાંમાં 
રિેવાનું પસંદ ન ક્યુું. સૌ કારમાં જ રહાં.

પંદરેક હદવસમાં ડરૅહરક અને શગલબટ્વ પોટોમન લોકો સાથે વાતો કરતાં થઈ ગ્યાં! 
એ લોકોની ભાષામાં માંડ ત્રણસો જટેલા શબદો િશે. વળી નવાઈ જવેું એ િતું કે `મારી 
નાખવું’ એવો શબદ એમની ભાષામાં િતો, પણ `ખૂન કરવું’ એવો શબદ ન િતો; `ચોરી’ને 
માટ ેએમની ભાષામાં શબદ જ ન મળે! ચોરવાનો ખ્યાલ જ એમને આવતો નહિ.

શરૂઆતમાં થોડા અઠવાહડ્યાંમાં જ ેબન્યું તે વણ્વવવું અશક્ય છ.ે આવી પ્જાની 
શોધ શવષે સંપૂણ્વ લખવા બેસીએ તો પુસતકોનાં પુસતકો ભરા્ય! એમાંના કોઈ કોઈ પ્સંગો 
જ વણ્વવી શકાશે.

અશગ્ન તો આ લોકોને અદભુત વસતુ લાગેલી. નીલ અગર શપકરૅફટ શસગાર કે 
િોકલી સળગાવે તે જોવા તો તેઓ કલાકના કલાક સુધી ખડ ેપગે ઉભા રિેતા. આ વખતે 
તો ડોનલડ અને ડરૅહરક પણ ખૂબખૂબા બીડીઓ પીવા લાગ્યા. અલબત્ત તેઓ કિેતા : `આ 
અમે બીડીઓ પીએ છીએ તે તો પોટોમન લોકોને શીખવવા સાર જ છ.ે’ પણ એમની આ 



વાત સાવ સાચી ન િતી.

નીલે એમને કહંુ : `આપણે આમ ને આમ દીવાસળી સળગાવ્યા કરશું તેમાં તેમનું 
કાંઈ નહિ વળે. તેઓ બિુ બિુ તો દીવાસળીઓ સળગાવતાં શીખશે. તેમાં શું રળશે? 
આપણા ગ્યા પછી તેઓ દીવાસળી ક્યાંથી કાઢવાના? પછી તેઓ દેવતા માટ ેશું કરશે?’

શોધક ભેજાના ડરૅહરકે પ્્યોગ કરવા માંડ્યા. તેણે બે લાકડીઓ સામસામી ઘસી જોઈ 
પણ કંઈ વળું નહિ. પછી તેણે પોલાદ અને પથથરને એક બીજા સાથે અફાળીને તણખા 
પાડવા પ્્યતન ક્યષો. તેણે કહું : `આ રીતે કંઈ થશે એમ લાગે છ.ે’

`પણ ડરૅહરક! એ લોકો પાસે પોલાદ નથી એનું કેમ?’ શગલબટટે કહું.

ડરૅહરકે ખાતરીપૂવ્વક કહું : `આપણા જતા પિેલાં તો તેમને પોલાદ મળી રિેશે.’

અિીં આવ્યાંને લગભગ ત્રણ અઠવાહડ્યાં થ્યાં િશે. એક રાત્રે જગંલીઓનાં થોડાં 
છોકરાંઓની સાથે િેલગા અને ડોનલડ ફરવા નીકળા પોટોઈકી શિેરથી (રાજધાનીનું 
નામ પોટઈકી િતું) તેઓ લગભગ બે માઈલ દૂર નીકળી ગ્યાં અને એક પવ્વતની 
િાર નજીક આવ્યાં. આ િારને શગલબટ્વ-આલપસના નામથી ઓળખવામાં આવે છ.ે એનું 
પીડોનલડ શશખર 547 ફૂટ ઊંચંુ છ.ે આ પવ્વતમાળામાંથી ડરૅહરકો અને કરૅરોટીજ્યૉફ નામની 
નદીઓ નીકળે છ.ે ભૂગોળની ચોપડીઓમાં લખ્યું છ ેકે આમાઝોનની આ મોટી શાખાઓ 
ડરૅહરકો નામના એક ઈટાશલ્યન અને કરૅરોટીજ્યૉફ નામના એક રશશ્યન ઉમરાવ, એ બે 
પ્શસદ્ધ શોધકોએ શોધી કાઢી છ!ે ભૂગોળમાં જમે અનેક ગપપા િાંકે છ ેતેવો આ એક 
ગપપો!

પેલાં છોકરાંઓ તો ડુગંર પર ચડ્યાં. રમતરમતમાં િેલગાએ જમીન ઉપરથી એક 
ઢફંુે ઉપાડ્યું અને ડોનલડ પર ફેંક્યું. ડોનલડને તે કપાળમાં વાગ્યું અને તમમર ખાઈ તે 
નીચે પડ્યો.

ડોનલડ ભાનમાં આવ્યો ત્યારે િેલગાએ કહંુ : `અરે, મેં ફેંક્યું ત્યારે મને ખ્યાલે નહિ 
કે એ એટલું બધું ભારે િશે.’

ડોનલડ ેકહું : `ને એ એટલું ભારે િોવંુ પણ ન જોઈએ. િેરોગેટ અને િેલેરામાં માટી 
આટલી બધી ભારે િોતી નથી. એકેક ઢફંુે સાથે લઈ લો; જઈને નીલને તેનું કારણ પૂછીશું.’

નીલ પણ ઢફંુે જોઈ બીજાની જમે મૂંઝવણમાં પડ્યો ત્યાં શગલબટ્વ બોલી ઉઠી : ̀ કેમ? 
આ તો માટી સાથે સોનું મળેલું લાગે છ.ે જુઓ, કેટલું પીળું છ?ે’

જ રૅરિે બોલ્યો : `સોનું િો્ય તો તો બખખાં!’

ડરૅહરક કિે : ̀ િમણાં ખબર.’ એટલું કિીને તેણે દોડતા મોટરમાં જઈને ત્રણ શમશનટમાં 
ઑશકસિાઈડટ્ોજનનો ભડકો ક્યષો અને તેના ઉપર ઢફેાને મૂક્યું. ઢફંુે કડકડવા લાગ્યું અને 
તેમાં ફાટો પાડીને માંિેથી પીળો પીળો રેલો ચાલવા માંડ્યો. લાગલાં જ સૌ બૂમ બાડી 



ઉઠ્યાં : `સોનું, સોનું, સોનું!’

છોકરાંઓ આનંદથી નાચવા લાગ્યાં.

ડરૅહરકે કહું : `િવે તો આપણે સોનામાંથી ગમે તે બનાવી શકીશું.’

આ શોધથી રાજા અચંબો પામ્યો. તેણે પોતાના દરેક માણસને ટોપલી ભરી ઢફેાં 
લાવવાનો િુકમ ક્યષો. સાંજ પડી ત્યાં તો ચોકમાં ઢફેાંનો ગંજ થઈ ગ્યો! એક બાજુ કોટ 
કાઢી નાખીને છોકરાઓ કામે મંડી પડ્યા િતા. રેતીમાં તેમણે ઓઠાં બનાવ્યાં િતાં અને 
પીળા ધગધગતા સોનાની ઈંટો પડતી િતી. પછી જ રૅરિેએ કુિાડીના માથાનો ઢાળો ક્યષો 
અને તેમાં સોનું રેડ્યું. રાજા તો આ પિેલવિેલું ધાતુનું િશથ્યાર જોઈને આચિ્ય્વથી થંભી 
ગ્યો!

પણ એટલામાં તો ઑશકસજન ખૂટ્યો. િોંશમાં ને િોંશમાં આનો તો કોઈને શવચાર 
જ નિોતો આવ્યો.

નીલ બોલ્યો : `ચાલો કમા્યા! આપણી નાની ભઠીનું કામ પૂરં થ્યું.’

જ રૅરિેએ કહું : `પણ આકરી અશગ્નઝાળ ઉતપન્ કરવાને માટ ેકંઈક બીજો રસતો 
િોવો જોઈએ જ!’

કંટાળીને નીલે કહું : `રસતા તો અનેક છ.ે ઑકસફડ્વનું ગરૅસનું કારખાનું અિીં લાવો 
ને બનસેનસને તમે વાપરી શકો. ફાલકક્વમાં ટશેલફોન કરીને પૂછો કે ક્યાં્યથી ધમવાની 
ધમણ મળશે?’

િેલગાએ કહું : `(નીલે કહું તે તેણે સાંભળું નિોતું.) `િા, િા, મને સૂઝ્યું; આપણે 
ટા્યરનો પંપ વાપરી શકીએ?’

આ રીત સૌથી સરસ િતી કારણ કે પંપ એશનજનથી ચાલતો િતો અને િવાનો 
પ્વાિ સારી પેઠ ેસતત મળા કરે એમ િતું.

ડોનલડ ેકહું : `પણ બાળશંુ શું?’

જ રૅરિે બબડવા લાગ્યો : `િંમેશાં આપણે આમ જ કરીએ છીએ : પિેલાંનું પછી અને 
પછીનું પિેલાં. પિેલો આપણે કોલસો શોધવો િતો, પણ એને બદલે આ બેવકૂફ ગદ્ધા 
ડોનલડ અને િેલગા સોનું શોધી લાવ્યાં! િમેશના એવાં જ મૂખા્વ રહાં!’

શગલબટટે કહું : `અલબત્ત, મૂખા્વઓ જ ખરેખર. કંઈક નવું શોધવું િો્ય ત્યારે સાથે 
છોકરાંઓને ઉપાડવા એ બિુ ખરાબ.’

િેલગા બરાડી : `એ તો ઠીક; પણ તું િવે કેમ જઈને કોલસો શોધી લાવતી નથી?’

નીલે કહું : `સાબાશ, ભલંુ કીધું!’

ડરૅહરક ઉભો થઈ ગ્યો. તેણે જાિેરમાં ક્યુું : `િંુ અને શગલબટ્વ કોલસાની શોધ માટ ે



એકાદ કારમાં ઉપડીએ છીએ.’

તેઓ ઉપડ્યાં. ત્યાં સુધી બીજાંઓએ લાકડામાંથી કામ ચાલુ રાખ્યું. લાકડુ ં તો 
જલદી બળવા લાગ્યું એટલે જ રૅરિેએ તે ભીનું કરીને વાપરવાનું સુઝાડ્યું. આથી ઘણી ફતેિ 
મળી.

બે હદવસ પછી કાર આવી અને સમાચાર લાવી કે પવ્વતની એક બાજુ ભૂરા 
કોલસાની ખાણ લાગે છ.ે ડરૅહરક અને શગલબટ્વ સાથે નમૂનો લાવ્યાં િતાં. ગાળવાના કામ 
માટ ેતે કોલસો ઘણો સુંદર માલૂમ પડ્યો. પણ ત્યાં બીજી મુશકેલી ઉભી થઈ ̀ એ કોલસાને 
ત્યાંથી લાવવો શી રીતે?’

શપકરૅફટ ેકહું : ̀ આપણે િવે પૈડાં અને ગાડીઓ બનાવવી જોઈએ.’ પણ આ રમતવાત 
નિોતી. મોટરકાર સાથે ઓજારો બિુ થોડાં િતાં.

શપકરૅફટ ેકહું : `બે કે ત્રણ રંધાથી આપણે ગાડીઓ બનાવવા જઈએ તો એક જ 
ગાડુ ંબનાવતાં આપણી જશંદગી જા્ય.’ તેણે એક શવચાર ક્યષો. તે કાર પાસે ગ્યો અને 
નવાં નવાં લૂગડાં પિેરવા લાગ્યો. નીલે પૂછું : `ક્યાં ચાલ્યા? કોઈ નાટકમાં કે નાચવા?’

તેણે જવાબ આપ્યો : `િંુ રા્યો જાઉં છુ.ં’

આમ કિીને તે `ચીં ચીં’માં કૂદ્ો. ચાર હદવસ પછી તે બે ગોળ કરવતીઓ એક 
પટ્ો, એક શગ્યર, એક ફલાઈવિીલ અને એક વાંકલી કરવત લઈને પાછો આવ્યો. 
મોટરમાંથી પાવર લેવાનું શરૂ ક્યુું. તેના પાછલાં બે પૈડાં કાઢી નાખ્યાં અને તેની જગ્યાએ 
બે ફલાઈવિીલ લગાડ્યાં. પછી કરવતીઓને ગોઠવીને થોડા જ વખતમાં લાકડાં વિેરવાનું 
એક કારખાનું ઉભું ક્યુું.

મેિોગનીનાં મોટાં મોટાં લાકડાં વિેરી કાઢીને વાંકલી કરવતથી પૈડાંના ભાગો કાપી 
કાઢ્યાં. ડરૅહરક અને જ રૅરિે વિેરવાના કામ પર દેખરેખ રાખતા િતા; ડોનલડ અને શગલબટ્વ 
વાંકલી કરવત ઉપર દેખરેખ રાખતા િતા; જગંલીઓ કે જઓે જુદા જુદા કટકા જોડતા 
િતા તેના ઉપર શપકરૅફટ અને િેલગા ધ્યાન રાખતાં િતાં; અને સાંધા જોડવાનું મુશકેલ કામ 
નીલ કરતો િતો.

વચચે વાતચીત

ડહૅરક જ ુંિલીની જ રેમ ખડખડાર્ હસી ઉઠ્યો. તરેણરે કહ્યું : `તમરે શાળાની વકતાશયોપમાું 
જ રેવ્યું કામ કરયો છયો તરેનાથી કુંઈક સારું  કામ ત્ાું ક્્યાં હશરે!’

ગિલ્બર્ટે મારા વાળ ખેંચ્ા : `એઈ ્બ્યઢ્ા! હુંમરેશાું અઘરું  અઘરું  કામ જ લરે છરે નરે? 
તનરે મૂળરે સ્યતારીકામ આવડરે છરે જ ક્ાું? વારતા કહરેવી હયો્ તયો કાુંઈ સાચ્યું ્બનત્યું હયો્ 
એવ્યું કહરે. જૂઠાણું ન ચલાવ!’

મેં કહ્યું : `શાળામાું કદાચ મારું  સ્યતારીકામ સૌથી સરસ છરે.’



જફૅ્રે ્બયોલ્યો : `તનરે ખ્બર નથી. ડહૅરક! તરેણરે પરેલ્યું ગ્ામયોફયોન કરેવ્યું સ્યધારી આપ્્યું હત્યું 
તરે?’

ડહૅરકરે હસીનરે કહ્યું : `એ તયો હ્યું  ભૂલી જ િ્યો. વાતાતામાું ભલરે નરે એ અઘરાું કામ 
કરતયો!’

જફૅ્રેએ કહ્યું : `આપણરે લયોિ્ય ું પણ શયોધી કાિવ્યું જોઈએ. સયોનામાુંથી છરીઓ અનરે 
્બીજાું હગથ્ારયો આપણરે ્બનાવી શકીશ્યું નહહ.’

વાતા્જ

થોડા જ વખતમાં છ ગાડાં તૈ્યાર થ્યાં અને માણસો તે કોલસાની જગ્યાએ ઘસડી 
ગ્યા. આગળ જતાં જગંલી ઘોડા પકડવાને શગલબટટે મોટો કાફલો ઉપાડ્યો િતો એની, 
તથા આ ઘોડાને કેવી રીતે પલોટ્યા (માત્ર વછરેા જ તે પલોટી શકી) એની વાત લાંબી 
છ.ે કિેતાં ઘણો વખત જા્ય એમ છ.ે

દરશમ્યાન ઢાળવાનું કામ સરસ રીતે ચાલી રહું િતું. મોટરકારની દરેકેદરેક વસતુ 
સોનાની બનાવી લેવામાં આવી િતી. ગામની દરેકેદરેક સ્ત્રી સોનાના ઘડામાં પાણી ગરમ 
કરવા લાગી. રાજાએ પોતાને માટ ેિરૅટ બનાવડાવી. એનું ઓઠુ ંશપકરૅફટના ટોપાથી પાડવામાં 
આવ્યું િતું. છતાં પોટોમન રાજા એ નવો ટોપ િંમેશ પિેરતો.

પણ લોકોને સૌથી વધારે ખેંચાણકારક તો પેલું પૈડુ ંલાગ્યું. તેમણે પોતાનાં ઝૂંપડાં 
પાડી નાખ્યાં અને સોના તથા લાકડામાંથી પૈડાંના આકારમાં નવેસરથી બાંધ્યાં. ખાટલા, 
પથારીઓ, ટબેલ, ખુરશી અને કુિાડીઓ સુધધાં તેમણે ગોળ બનાવી. રાજાના સુતારે 
સોનાની સુંદર કુિાડી બનાવી, પણ અલબત્ત કાપવા માટ ેતે નકામી િતી.

જ રૅરિેએ અશભપ્ા્ય આપ્યો : `બધે આમ એકલંુ સોનું જ વાપરવું એ તો મૂખા્વઈ લાગે 
છ.ે આપણે જો લોઢુ ંકાઢી ન શકીએ તો આ લોકોને સુધારવાનો પ્્યતન આપણે છોડી 
દેવો જોઈએ.’

સૌનો અશભપ્ા્ય પણ એ જ થ્યો અને લોઢાની શોધમાં નીકળવાનો ઠરાવ થ્યો. 
`ચીંચીં’ અને `ઘરભણી’ બન્ે મોટરો ઉપડી. રાજાને આ લોકોના જવાની ખબર પડી 
એટલે પિેલાં તો તે ગળગળો થઈ ગ્યો, પણ જ્યારે તેણે જાણ્યંુ કે એકબે હદવસમાં સૌ 
પાછાં ફરશે ત્યારે તેને શાંશત થઈ.

વચચે વાતચીત

આ વખતરે ર્પાલી આવ્યો તરે ર્પાલ ઉપર નજર નાખવા હ્યું  જરા અર્ક્યો.

ગિલ્બર્ટે કહ્યું : `ડહૅરક! રસ આવરે છરે ખરું? પણ જ ુંિલીઓ ્બહ્ય ભલા; ખરું  કરે 



નહહ?’

જફૅ્રેએ કહ્યું : `હા, એક રીતરે રસ આવરે છરે: પણ ્બહ્ય મજા તયો નથી આવતી.’

હરેલિાએ અગભપ્રા્ આપ્યો : `આના કરતા મનરે તયો કરેની્બાલ(માણસખાઉ) માણસયો 
પાસરે જવ્યું િમરે.’

ડયોનલડરે કહ્યું : `મનરે પણ. કરેમ ડહૅરક! તારું  શ્યું કહરેવ્યું છરે?’

ડહૅરકરે કહ્યું : `્બન્રે; સયોન્યું અનરે આવી ચીજોની શયોધખયોળ કરવાન્યું ્રે મનરે તયો િમરે 
છરે. પણ વચચરે વચચરે લડાઈ, મારામારી નરે એવ્યું કાુંઈક તયો જોઈએ જ નરે? ચલાવ, નીલ! 
આિળ, હમણાું કાિળયોનરે કયોરરે  મૂક જરા.’

વાતા્જ

વાર, તેઓ પશચિમ હદશામાં ઉપડ્યાં. પોટોઈકીથી વીસેક માઈલ દૂર તેઓ આવ્યાં 
િશે. એટલામાં શપકરૅફટની નજર નીચે કંઈક ધ્યાન ખેંચે એવું દેખા્યું. તેણે દૂરબીન લઈ 
જો્યું. જોતાંવેંત તેણે બૂમ પાડી : `અરે, આ તો નીચે લશકર છ!ે’

નીલે આંખે ચશમા ચડાવીને કહંુ : `િં.... છ ેતો એમ જ. પોટોમન લોકોના શિેર 
પોટોઈકી તરફ જા્ય છ.ે’

તેઓ તરત જ પાછાં ફ્યાું અને પાંચ શમશનટમાં તો રાજાને મળાં. તેમના જોવામાં 
જ ેઆવ્યું િતું તે બધું રાજાને કહું.

રાજાએ કહું : ̀ િા્ય િા્ય! આ તો અમાઝી લોકો : દુશન્યામાં દુટિમાં દુટિ માણસખાઉ 
જગંલીઓ! િંમેશાં િંુ એમનાથી ડરતો આવ્યો છુ.ં મારા બાપ અને તે પિેલાં એના બાપને 
તેમણે ફાડી ખાધા િતા. મારી પાસે વીસ િજાર લડવૈ્યા છ.ે પણ એની પાસે તો એક 
લાખ છ.ે તેઓ અમારા માણસોને મારી નાખશે અને અમારી સ્ત્રીઓને ઉપાડી જશે. િવે 
શંુ કરીશું?’

જ રૅરિેએ કહું : `તારા લશકરને એકદમ બિાર બોલાવ. અને આ માણસખાઉ કેવી 
જાતનાં િશથ્યારો વાપરે છ?ે’

રાજાએ કહું : `પથથરનાં.’

જ રૅરિેએ કહું : `અને તારા માણસો પાસે તો સોનાની કુિાડીઓ અને ભાલા છ.ે તેઓ 
એનાથી સરસ લડશે!’

નીલે પૂછું : `દુશમનો તમારી પોટોમેનીઝ ભાષા સમજ ેછ ેખરા?’

રાજાએ કહું : `િા. એ લોકોની ભાષા લગભગ અમારા જવેી જ છ.ે’



નીલે કહંુ : `આપણે જઈને તેની સાથે વાત કરીએ. તેના સરદારને શું કિે છ?ે’

રાજા કહું : `અમાઝ.’

નીલે કહું : `તું અમારી સાથે ચાલ. તેની સાથે વાતો અમે કરશું.’

તેઓ દુશમનોને મળવા માટ ેઉડ્યાં. ઉડતી મોટરને આવતી જોઈને દુશમનો ગભરાટમાં 
પડી ગ્યા. તરત તેમણે કૂચ અટકાવી અને આગળની ટકુડી પાછી િઠી. મોટરકારો નીચે 
ઉતરી આવી. નીલે બારી ઉઘાડી પોટોમેનીઝ ભાષામાં બૂમ પાડી કહું : `અમારે મુખી 
સાથે વાતો કરવી છ.ે’

એક ઊંચો માણસ આગળ આવ્યો. તેણે કહું : `િંુ અમાઝ છુ.ં’

જ રૅરિેએ કહું : `મને તેની સાથે વાત કરવા દો.’

જ રૅરિેએ નીલને કોરે ખસેડ્યો અને પૂછું : `તમે પોટોમનો ઉપર િુમલો કરવા આવો 
છો?’

અમાઝે જવાબ આપ્યો : `એના બાપદાદાએ અમારા પર િુમલો કરેલો.’

પોટોમનો રાજા ગુસસો કરી રાડી નાખી બોલ્યો : `સાલા જુઠા! અમે શબચારા 
શાંશતથી પડ્યા રિીએ છીએ. પણ તમે ચોરટાઓ, ખૂનીઓ, લૂંટારાઓ, માણસખાઉ! 
અમને શનરાંતે રિેવા દેતા નથી. વારેવારે અમને ત્રાહિ ત્રાહિ પોકરાવો છો; અને પાછા 
અમને બદનામ કરો છો?’

કડવાશથી અમાઝ ખડખડ િસ્યો. પછી તે ઘુરક્યો : `્યાદ રાખજ!ે આ બધાં 
વચનો માટ ેમારા શસપાઈઓ બરાબર વેર લેશે. સૂરજ સૂવા જશે તે પિેલાં તારં ુશિેર 
સમશાન થશે. લોિીની નદીઓ ચાલશે. તારા જુવાશન્યાનાં માથા કુિાડીથી િેઠાં પડશે. 
તારી સ્ત્રીઓને અમે લૂંટી લઈશું અને તારાં છોકરાંઓને અમે ચાવી જઈશું!’

આમ કિીને તેણે પોટોમનના રાજા તરફ જોરથી ઘા ક્યષો. મોટરના કાચમાં તડ પડી. 
પણ તૂટી પડ્યો નહિ.

શગલબટટે કહું : `એને ગોળીથી વીંધી નાખો.’

જ રૅરિેએ કહું : `િજી વાર છ.ે’ એણે અમાઝ તરફ ફરીને કડકાઈથી કહું : `અમે તને 
િુકમ કરીએ છીએ કે પાછો ફર અને ઘેર જા. અમારી પાસે એવાં િશથ્યારો છ ેકે તને 
અને તારા લશકરને એક ષિણમાં જમીનદોસત કરીશંુ; પાછો ફર. જો તું િમણાં જ પાછો 
ફરીશ તો તારં એકેએક માણસ સલામત છ;ે પણ જો મારફાડ કરવા આગળ વધ્યો તો 
સામે જ મોત છ.ે બસ, િું કિી ચૂક્યો.’

બન્ે કારો િવામાં અધધર ઉપડી અને દુશમને માથે વીશ ફૂટ ઊંચે ચક્ર દેવા 
લાગી. એમ જણા્યું કે મુખીએ પોતાના આગેવાનો સાથે મસલત કરી અને એકાએક 



કુિાડી ઊંચી કરી. નીચેથી તેણે પાડી : `આગળ ધસો!’

ડરૅહરકે શનસાસો મૂક્યો. બૉમબ િાથમાં લેતાં તે ગણગણ્યો: `શબચારાઓને માટ ેદ્યા 
આવે છ,ે પણ એ જ માગ્વ છ!ે’ આમ કિી તેણે બૉમબ પડતો મૂક્યો.

વીશ ષિણ પછી આ બૉમબ ફૂટનાર િતો. કારમાં બેઠલેાંઓની આ કેવી શવશચત્ર અને 
તાણવાળી પહરશસથશત િતી? મુખીના પગ આગળ પડલેી નાની ચીજને તેઓએ જોઈ. આ 
ચીજ પોતાના માથા પર પડતી રિી ગઈ તેથી તુચછકારબુશદ્ધથી મુખી િસતો િતો તે પણ 
તેમણે જો્યું. અત્યંત દ્યાની લાગણી તેના હૃદ્યમાં ઉભરાઈ. િમણાં જ એકાએક બૉમબ 
ફૂટશે અને ગરીબ, અજ્ાની જગંલીઓ મરી જશે એથી તેમને દુ:ખ થતંુ િતું. પોટોમન 
રાજા શસવા્યના બીજા બધા વીસ સેકંડ પસાર થઈ ગઈ ત્યાં સુધી આંખો મીંચીને બેસી 
રહા.

ભડાકો કાન ફોડી નાખે એવો થ્યો. જ રૅરિેએ નીચે જો્યું તો તેણે મુખીને જમીનદોસત 
થતો ભાળો. તેના ચાર અમલદારોનાં મુડદાં પણ પાસે પડ્યાં િતાં. બાર જણા ઘા્યલ 
થ્યા િતા. આ અવાજ અને દૃશ્યથી લશકર પાછુ ં િટ્યંુ િતંુ. પણ થોડી વારમાં એ 
જગ્યાએ એક જુવાન માણસ દોડતો દોડતો આવ્યો. તે અમાઝ પાસે ધસી ગ્યો અને 
ઊંચકવા પ્્યતન ક્યષો. પણ જ્યારે તેને માલૂમ પડ્યું કે તે મરી ગ્યો છ,ે ત્યારે તેને તેણે 
િળવેથી નીચે મૂકી દીધો. પછી તે તેની મરી પાસે ઘૂંટણીએ પડ્યો અને બન્ે િાથ ધરીને 
કુિાડી ઊંચે પકડી રાખી મોટા અવાજ ેપ્ાથ્વના કરતો અને કંઈક બોલતો જણા્યો.

પોટોમન રાજાએ કહું : `આ એનો કુમાર નાલો છ.ે અમાઝનો સૌથી મોટો દીકરો 
અને િવેનો નવો રાજા.’

િેલગાએ કહું : `શું એ પોતાના શપતાના આતમા માટ ેપ્ાથ્વના કરે છ?ે’

બીતાં બીતાં પોટોમને કહંુ : `તે પ્ાથ્વના નથી કરતો. તે મારા પર વેર લેવાના સોગંદ 
ખા્ય છ.ે તે બોલે છ ેકે મારા ગામનો એક પણ જીવ જીવતો નહિ રિેવા દઉં.’

નવો રાજા ઉભો થ્યો. લશકરને આગળ વધવા િુકમ ક્યષો અને પોતે લશકરને 
મોખરે આગળ ચાલ્યો.

ડોનલડ ેડરૅહરકને બીજો બૉમબ િાથમાં આપતાં કહંુ : ̀ આમ નવા રાજાને આપણે ક્યાં 
સુધી બૉમબથી ઉડાવતા જઈશું? એમાંથી તો એક પછી એક રાજા થશે, પણ આપણી 
પાસે એટલા બૉમબ જ ક્યાં છ?ે ચાલો આપણે લશકરની સામે જ જઈને મોરચો માંડીએ!’ 
આ દરખાસત સૌને ઠીક લાગી.

આગળ વધતા લશકરની સામે ત્રણ માઈલ દૂર જઈ મેદાન ઉપર કારોએ પડાવ 
નાખ્યો. અમાઝ રાજાના છોકરા નાલોએ જવેી સામે પડલેી કારો જોઈ કે તરત િલ્ો 
કરવાનો તેણે લશકરની િાર ગોઠવી. આખું મેદાન માણસોથી કાળું કાળું થઈ ગ્યું.



આ દરશમ્યાન કારવાળાઓએ પોતાના બચાવની ગોઠવણ કરી લીધી. ડરૅહરક અને 
શગલબટટે છાપરા પરની મશશનગનો સંભાળી. ડોનલડ અને િેલગા પાછળની મશશનગનો 
સાચવીને બેઠાં અને જ રૅરિે તથા નીલ આગળની મશશનગનો પર ગોઠવા્યા. શપકરૅફટ ે
શસપનંશગથી આગેવાનોને ઉડાવવાનું માથે લીધું.

િોકારા કરતું નાલોનું લશકર આગળ ધપ્યું. બાળકોને જોકે કારનું રષિણ િતું, છતાં 
ષિણભર તો આ ધસ્યા આવતા ઝનૂની લશકરને જોઈ તેમનાં મોં હફક્ા પડી ગ્યાં. પછી 
તો ટર્ટ્ર્્વ મશશનગનો ચાલી.

પણ એ ભ્યંકર ખૂનરેજીનું વણ્વન કરવાનું રિેતું જ નથી. એ કાંઈ ્યુદ્ધ નિોતું; ત્યાં 
તો કેવળ કસાઈખાનું ચાલતું િતું. માત્ર જ ેથોડા જગંલીઓ બચ્યા તે કાર પર ધસ્યા. પણ 
ત્યાં તો વીજળીના તારથી ભસમ થઈ િેઠ ેપડ્યા. બીજા કેટલાક નાસી છૂટ્યા.

ભાગતા દુશમનોની પાછળ પોતાના માણસોને મોકલવાની રાજા પોટોમનને મરજી 
થઈ. પણ આ મુસાફર બાળકોએ આજીજી કરી તેને તેમ કરતાં રોક્યો અને કહંુ : `તેમને 
જવું િો્ય તો ભલે જા્ય. િવે બીજુ ં તોફાન ન કરે એટલે બસ.’ પછી તેમણે ઘા્યલ 
થ્યેલાઓને સાથે લઈ લેવા રાજાને કહું કે જથેી તેમની સારવાર થા્ય. આ સાંભળી 
પોટોમનને ખૂબ નવાઈ લાગી. ઘા્યલ દુશમનને જતો કરવો એટલું જ નહિ પણ ઉલટી 
તેની સારવાર કરવી એ વાત તેનાથી સમજાઈ જ નહિ.

તેણે કહું : `અમારા જવેી બધી જાતોમાં દુશમનોને મારી નાખવાનો જ હરવાજ છ.ે 
અમે જમેને જતા કરીએ તો ઉલટા તેઓ અમને જ મારે.’

છતાં તેમણે િુકમ આપ્યો ને ઘા્યલ લોકોને છાવણીમાં લાવ્યા. િેલગાની સૂચના નીચે 
સૌની સારવાર થવા લાગી. ઘા્યલ થ્યેલાઓમાં ખૂદ નાલો પણ િતો. સાથળમાં બંદૂકની 
ગોળી લાગવાથી તે જખમી થ્યો િતો. રાજા પોટોમને એને માટ ેએક ખાસ ઝૂંપડુ ંઆપ્યું 
અને એને એક રાજાના મોભાથી માનપૂવ્વક રાખવામાં આવ્યો. છતાં નાલોએ આભારની 
લેશમાત્ર લાગણી દશા્વવી નહિ. ઉલટો શખજાઈને તે બબડ્યો : `ધોળા લોકોના િશથ્યારથી 
િંુ ઘવા્યો.’

શગલબટ્વ એની સાથે વાત કરવા ગઈ. તે બોલી : `િં. િવેથી તું અિીં આવતાં શવચાર 
કરીશ. અમારી પાસે તારા કરતાં વધારે સારાં િશથ્યારો છ.ે’

વચચે વાતચીત

જફૅ્રે : `નીલ! આપણરે આ લડાઈમાું કરેર્લાનરે મારી નાખ્ા?’

`વીસ હજારનરે મારી નાખ્ા અનરે ચાલીસ હજારનરે ઘા્લ ક્ાાં.’

ડયોનલડ : `જ રેઓ નાસી છૂર્્ા તરેમની પાછળ આપણરે પડવ્યું જોઈત્યું હત્યું અનરે નાલયોનરે 
પણ ઠારરે  કરવયો જોઈતયો હતયો. નહહતર સાજો થઈ એ ઘરેર જશરે એર્લરે પાછયો વધારરે  લશકર 



ભરેિું્ય કરી લડવા આવશરે.’

જફૅ્રે : `હ્યું  પણ એમ જ ધારું  છ્ય ું. નીલ હુંમરેશનયો મૂખયો જ રહયો. હુંમરેશાું આવી રીતરે 
દ્યશમનયોનરે જવા દરે છરે; પછી જ્ારરે  આપણરે તૈ્ાર નથી હયોતા ત્ારરે  તરેઓ આવીનરે આપણા 
પર હલ્યો કરરે  છરે. જો એ પાછયો ન આવરે અનરે કારની ચયોરી ન કરરે  તયો દસ લાખ પાઉંડ 
હ્યું  હારું .’

ડહૅરકરે આનુંદથી ્બૂમ પાડી : `એ નીલ! ત્ારરે  એની પાસરે કારની ચયોરી જ કરાવજ રે.’

મેં કડકાઈથી કહ્યું : `આ વાતાતા તમરે કહયો છયો કરે હ્યું  ?’

વાતા્જ

નાલોએ શગલબટ્વને જવાબ આપ્યો : `તું બિુ ખૂબસૂરત છો અને િંુ તને ચાિંુ છુ.ં 
તું મને પરણે તો િંુ વચન આપું છુ ંકે ફરીથી પોટોમન લોકો પર કદી પણ િુમલો આણું 
નહિ.’

શાંશતથી શગલબટટે કહું : `િંુ બીજાને ચાિંુ છુ.ં’

વચચે વાતચીત

ગિલ્બર્તા : `કયોનરે? કહરે જોઈએ? કહરે તયો? તું્ય ધારતયો હયોઈશ કરે તનરે? ના રરે ; તારા 
જ રેવા ્બ્યઢ્ા ખખનરે હ્યું  ચાહ્યું  કરેમ? ત્યું તયો મારા ્બાપ કરતાું ્રે ઘણયો મયોર્યો લાિરે છરે. તારા 
ઉપર હ્યું  મયોહહત છું્ય  એમ માનરે છરે? તનરે પરણું એના કરતાું તયો હ્યું  નાલાનરે જ પરણું, નહહ 
હરેલિા? ધયોળા વાળ અનરે રાતા પડી િ્રેલા તારા દાુંત. છી! તનરે તરે કયોણ પરણરે?’

જફૅ્રે : `ભાઈ! અમનરે વાતાતામાું ચાહવા્બાહવાન્યું નથી જોઈત્યું. એ ્બધી મૂખાતાઈ છરે.’

મેં કહ્યું : `તયો તયો પછી આ મધ્યરી સ્યુંદરી ગિલ્બર્તાનરે આપણરે ઘરેર જ રાખવી જોઈએ.’

ડયોનલડ : `અથવા કાળા સાથરે ભલરે એ પરણરે. પછી આપણરે એની કાશ મર્ી.’

મેં પૂછ્યું : `આ સૌની ખાતર ત્યું કાળા રાજાનરે પરણીશ, ગિલ્બર્તા?’

ગિલ્બર્ટે દાુંગત્ાું ક્ાાં નરે કહ્યું : `હા, જો ત્યું કાળા રાજાની ્બહરેનનરે પરણરે તયો.’

મેં ના પાડી નરે વાતાતા આિળ ચલાવી.

વાતા્જ

શગલબટટે નાલોને તેની સાથે પરણવાની ના પાડી એટલે નાલો તો ગુસસાથી રાતોપીળો 
થઈ ગ્યો. તેનું મોં ચડી ગ્યું. તે પછી કદી કોઈની સાથે તે બોલતો નહિ. આખરે તે સાજો 



થ્યો ને ઘેર જવાનો વખત આવ્યો. તેણે શગલબટ્વને મળવાની મરજી બતાવી. શગલબટ્વને તેણે 
કહું : `એક હદવસ િંુ લશકર લઈને તારા માટ ેઆવીશ.’

શગલબટ્વ જો ભવ્ય અદભુત છોકરી ન િોત તો તેણે આ નાલોની ધમકીની વાત 
સિુને કિી િોત. પણ ખરી રીતે તો એ સાંભળતાં તેના ગાલમાં શરમના શેરડા પડ્યા 
ને તે િસી; મનમાં ને મનમાં મલકી. એના મનમાં કંઈક એવું પણ થ્યું કે પોતાને લેવા તે 
પાછો આવે તો સારં.

અને તે સવગત ગણગણી : `િાં, એ જરા કાળો તો છ ેપણ ગમે તેમ તો ્યે જરા 
સંસકારી પણ છ.ે’

વચચે વાતચીત

મેં કહ્યું : `હવરે, અહીં અર્કીએ. આ પ્રકરણ અહીં પૂરું ્ય. જરા કરણાુંત તયો ખરું .’

ડહૅરક : `હાસતયો, કરેર્લા ્રે લયોકયો મરણ પામ્ા.’

મેં કહું્ય : `હ્યું  એનયો ગવચાર નહયોતયો કરતયો, ડહૅરક! હ્યું  ગિલ્બર્તાના લગ્નના ગવચારમાું 
પડ્યો હતયો કરે પછી શ્યું થ્્યું? એ પરેલા જ ુંિલી દ્યશમન સાથરે ભાિી િઈ એ કરેવું્ય ખરા્બ? 
કરેમ હરેલિા! તનરે શ્યું લાિરે છરે?’

હરેલિાએ ્બચાવ કરતાું કહ્યું : `હું ્ય નથી માનતી કરે એણરે એમ ક્્યાં હયો્.’

ગિલ્બર્તા જાણરે સમજતી હયો્ એમ હસીનરે ્બયોલી : `નીલરે વાતાતામાું આવ્યું શ્યું કામ 
આણ્ું્ય એન્યું કારણ કહ્યું? સવારરે  મારી પાસરે ચૉકલરેર્ હતી તરે નીલ કહરે, મનરે કર્કયો આપ 
અનરે મેં ન આપ્યો. જો હ્યું  વાતાતા કહરેતી હયોત તયો જરૂર મેં ઘરડા નીલનરે માણસખાઉ કદરૂપી 
્બાઈ સાથરે પરણાવ્યો હયોત.’

મેં કહ્યું : `મારી એવી દરખાસત છરે કરે આ વાતાતા હવરે ગિલ્બર્તા જ આિળ ચલાવીનરે 
પૂરી કરરે .’

જફૅ્રેએ ્બૂમ પાડી : `ગિલ્બર્તા?’ નરે એ ગધક્કારથી હસ્યો.

ગિલ્બર્ટે કહ્યું : `એમ ધારરે  છરે કરે હ્યું  વાતાતા પૂરી ન કરી શક્યું? જો સાુંભળ. એ પછી 
તરેઓ ત્ાું રહીનરે થાકી િ્ા નરે ઘરેર ઉપડ્ાું. પણ નીલરે ગ્બ્ર (દારૂ) ઠીક ઠાુંસ્યો હતયો 
એર્લરે એન્યું માથ્યું ભમવા લાગ ્્યું. તરે કાર ્બરા્બર ચલાવી શક્યો નહહ. કાર ઝાડ સાથરે 
અથડાઈનરે ડહૅરક, જફૅ્રે, ડયોનલડ, ગપક્ફૅર્ અનરે નીલ પયોતરે, ્બધા ્ મરી િ્ા! માત્ર હ્યું  અનરે 
હરેલિા સહીસલામત ઘરેર આવ્ાું.’

ગતરસકાર સાથરે ડહૅરકરે કહ્યું : `હું! પણ નીલરે ગ્બ્ર કાિ્યો ક્ાુંથી?’

ગિલ્બર્ટે ખ્યલાસયો ક્યો : `કારમાું જ હતયો. ત્યું એમ ધારરે  છરે કરે નીલ ગ્બ્ર ગવના 
મ્યસાફરીએ નીકળરે?’



ડયોનલડરે કહ્યું : `પણ વાતાતામાું નીલરે કદી પણ ગ્બ્ર પીવાની વાત કહી નથી.’

મેં કહ્યું : ̀ જ્યઓ, તમરે ્ ાદ લાવશયો કરે પહરેલવહરેલાું મ્યસાફરીએ નીકળતી વખતરે ચીજો 
સાથરે લરેવાની જ રે ્ાદી કરી હતી તરેમાું ગિલ્બર્તાની ્ાદીમાું નીલનરે માર્રે ગ્બ્ર હતયો.’

ગિલ્બર્ટે ડયોક્ય ું ધ્યણાવીનરે કહ્યું : `હા, એ જ ગ્બ્ર કારમાુંથી નીલરે પીધયો તરે. મારા 
મનમાું એમ હત્યું કરે જો સાથરે ગ્બ્ર લઈએ તયો નીલ પીનરે ભાન ભૂલશરે અનરે કારમાુંથી 
નીચરે િ્બડી જશરે.’

સુંમગત દશાતાવતયો હયોઉં તરેમ મેં તરેના સામરે જો્્યું નરે કહ્યું : `ખરરેખર, વાતાતા કહરેનારના 
ઉત્તમ િ્યણયો ગિલ્બર્તામાું છરે. એ સવભાવથી જૂઠી છરે. લાિણી જ રેવું્ય તયો એનામાું કશ્યું જ 
નથી. પ્રકૃગતથી એ ગવનયોદી છરે. કાું તયો ઉત્તમ નવલકથાકાર થા્ કરે કાું તયો ભરાડી તયોફાની 
થા્. મનરે તયો લાિરે છરે કરે ્બન્રે વસત્ય તરેનામાું છરે. કારણ કરે દરરેક નવલકથાકાર જનમથી 
જ ભરાડી હયો્ છરે.’

ગતરસકાર સાથરે ગિલ્બર્તા ત્ાુંથી ઉઠી : `ચાલયો અહીંથી ઉઠીએ. ભાઈએ માુંડી છરે 
્બધી માનસપૃથક્કરણની પરડ!’

ઉભાું થઈનરે ્બધાું ચાલ્ાું િ્ાું.

૩

સાિશસકોને તરત જ માલૂમ પડ્યું કે પોટોમનને પિેલી જરૂર તો બચાવનાં સાધનોની 
છ.ે એમને એકાએક સુધારાનાં સાધનો આપવાનો કશો અથ્વ નથી. જગંલીઓની એકાદ 
પાડોશની જાશત ગમે તે ષિણે તેમના પર ચડી આવે અને તેમની આખી પ્જાનો નાશ કરી 
શકે. રમશત્યાળ જ રૅરિેએ કહું : `આપણે તેમને ્યુદ્ધ કરતાં પણ શીખવવું જોઈશે.’

શપકરૅફટ સુધારીને બોલ્યો : `્યુદ્ધ નહિ. આજના જમાનાની લડત એ ્યુદ્ધ નથી; એ 
તો માત્ર એકબીજાની ખુનામરકી છ.ે ફરક માત્ર સાધનોમાં. આમાં કૃશત્રમ મેઘગજ ્વના અને 
ભૂકંપથી શવનાશ કરવાનો છ.ે અરધો ડઝન મશશનગન અને બે પાંચ િજાર બંદૂકો આપણે 
તેમને ભેટ આપીએ એટલે એક પેઢી સુધી તેઓ તદ્દન સિીસલામત.’

આ વાત થ્યા પછી નીલ અને શપકરૅફટ થોડા હદવસે `ઘરભણી’માં બેસી રા્યો ગ્યા. 
રા્યોમાંથી શપકરૅફટ ેમશશનગનસ અને રાઈફલો ખરીદી. બધો સરંજામ તેઓ કારમાં નાખી 
લાવી શક્યા નહિ તેથી ડરૅહરક અને જ રૅરિેએ બીજો આંટો ખાધો અને િજારો કારતૂસો લઈ 
આવ્યા. રા્યોના એક વત્વમાનપત્રમાં ખબરપત્રીએ કારમાં દારૂગોળો જો્યો. બીજ ેહદવસે 
અમેહરકાનાં વત્વમાનપત્રોમાં ખબર ઉડ્યા કે મધ્ય અને દશષિણ અમેહરકામાં પ્જાસત્તાક 



રાજ્યોએ પોતપોતાનું લશકર ભેગું કરવા માંડ્યંુ છ.ે એમને ભીશત લાગી િતી કે તુરતમાં 
એક બળવો થશે.

પછી આ સાધન વડ ેપોટોમનનું લશકર કેવી રીતે ગોળીબાર કરતાં શીખ્યું િશે અને 
છાતી કાઢી શનશાન તાકતું િશે, તેની આપણે કલપના કરી શકીએ.

એક વખત નીલ અને ડોનલડ શનશાનબાજી શશખવાતી િતી તે જોતા બેઠા િતા, 
એટલામાં ત્યાં રાજા આવ્યો.

નીલે કહંુ : `િમણાં જ િંુ તમારો શવચાર કરતો િતો. વખતે રાજમાં અંદર અંદર 
કંઈ તોફાન થા્ય તો લશકર તમને જ જોખમરૂપ થઈ પડ.ે ધારો કે તમારો ભત્રીજો કુમાર 
એકો તમારા રાજ્યથી અસંતોષ પામ્યો અને તેને મોટી પદવીની લાલસા જાગી.’

રાજા િબકી ગ્યો. તેણે કહું : `િેં! ના; એકો વફાદાર છ.ે િંમેશાં તે મને વફાદાર 
રહો છ.ે’ પણ પછી ગભરાતાં ગભરાતાં તેણે નીલનો િાથ પકડ્યો અને પૂછું : `તમે કંઈ 
એવું સાંભળું છ?ે’

નીલ િસ્યો ને કહું : `એમાં કંઈ ગંભીર નથી. એ તો જરા કલપના િતી. એનો 
કશો શવચાર પણ ના કરતા. એના કરતાં કંઈ વધારે અગત્યનું શવચારવાનું છ.ે ડોનલડ ે
એક સુંદર સૂચના રજૂ કરી છ.ે એનું કિેવું એવંુ છ ેકે તમારા થોડાએક જુવાન માણસોને 
એકાદ સુધરેલા શિેરમાં લઈ જઈ અને ત્યાં તેમને આજની બધી નવી નવી બાબતો – 
સંચાકામ, ભાષાઓ, વગેરે શીખવીએ.’

રાજાએ કહું : `બિુ સરસ શવચાર છ,ે ડોનલડ!’

રાજા પોટોમન ઉતસાિી માણસ િતો, બીજ ે દિાડ ે સવારે જ્યારે નીલ વગેરે 
કારમાંથી બિાર પડ્યાં ત્યારે સામે છ જુવાનો ખડ ેપગે િાજર િતા.

ડરૅહરકે પૂછું : `કાં? કેમ આવ્યા છો?’

`રાજાસાિેબે અમને આવવાનું અને જવાનું કહું છ.ે’

જરા મીઠાશથી શગલબટટે કહું : `ત્યારે જાઓ.’

ડોનલડ ેકહું : `ચૂપ શગબલટ્વ! િંુ ધારં છુ ંકે પેલા રા્યો લઈ જવાના એ જ આ જુવાન 
માણસો છ.ે એમને ત્યાં લઈ જઈ ભણવા મૂકવા છ.ે’ ડોનલડ ેફરી પૂછું : `ત્યારે બોલો, 
તમારા નામ શું?’

એમનાં નામ એનટસી, મોસથી, ઈનડનૂો, ટબુેક, લાપટા અને મુટસરૅક િતાં.

શગલબટ્વ અંગ્ેજીમાં બોલી : `આ છલે્ો મુટસરૅક મને જરા ્ય ગમતો નથી. એનો 
ચિેરો કેવી ખરાબ છ!ે’

િેલગાએ કહું : `દુટિ ચિેરો!’



ત્યાં જ રૅરિેએ કહું : `એમ તો ત્રીજો પણ ભરોસો રાખવા જવેો નથી.’

નીલે કહું : `એઈ, બસ કરો! જુઓ પસંદ કરવાનું કામ આપણું નથી. રાજાએ એ 
છને પસંદ ક્યા્વ છ.ે આપણું કામ એ નથી કે રાજા પાસે જઈ એને કિીએ કે અમને એમના 
ચિેરા ગમતા નથી. આપણા ચિેરા એને ગમતા િશે એની ખાતરી શી?’

શપકરૅફટ ેકહું : `સાંભળો, સાંભળો. એવું પણ દુશન્યામાં છ ેકે ઘણા કુરૂપ ચિેરાની 
પાછળ સુંદર હૃદ્ય છુપા્યેલું િો્ય છ.ે’ અને આમ કિીને તેણે જ રૅરિે તરફ આંગળી ચીંધી. 
જ રૅરિેનો ચિેરો લાલચોળ થઈ ગ્યો.

શગલબટટે િળવેથી કહંુ : `જુઓ તો, જ રૅરિે શખજા્યો છ.ે’ અને સાચે જ આ સાંભળીને 
જ રૅરિેનું મોં ઉતરી ગ્યું. તે ભોંઠો પડી ગ્યો.

વચચે વાતચીત

ગિલ્બર્ટે ્બૂમ પાડી કહ્યું : `જ્યઓ તયો ખરા, જફૅ્રે કરેવયો લાલ લાલ થઈ િ્યો છરે!’ 
ગ્બચારયો જફૅ્રે મૂુંઝાઈ િ્યો.

ગિલ્બર્તા ્બયોલી : `તમયો કહયો તરેર્લી વાર એનરે રાતયોચયોળ કરી દઉં; મનરે ખીજવતાું 
્બરા્બર આવડરે છરે. પણ હ્યું  તયો કદી લાલચયોળ થાઉં જ નહહ. કરેવું્ય સરસ!’

નીલ : `શું્ય સરસ, ધૂળ? ઉલર્ાું કમનસી્બ! માણસ કદી લાલચયોળ પણ ન થઈ 
શકરે?’

ડયોનલડરે ભવાું ચડાવી કહ્યું : `એઈ.... હવરે આિળ કહરેશયો? કરે ્બસ વચચરે આવી લપ 
લઈનરે જ ્બરેસશયો?’

વાતા્જ

આખરે એમ ઠ્યુું કે છ ્યે જણને લઈને ડોનલડ ેરા્યો ઉપડવું જશંદગીમાં પિેલવિેલું 
જ આ વખતે ડોનલડને એકલા જવાનું િતું. એટલે તે મનમાં ને મનમાં ખૂબ મલકાતો 
િતો. પણ િવે મુશકેલીની વાત એ આવી કે પેલા ભાઈબંધોને પિેરવા કપડાં જ ન િતાં.

િેલગાએ કહું : `સુધરેલા શિેરમાં આવા છ નગ્ન માણસોને ન લઈ જવા્ય.’

ડોનલડ ેકહું : `છ,ે એનો ઉપા્ય મારી પાસે છ.ે’

સાચે જ ડોનલડની ્યોજના સારી િતી. તેણે રા્યો પિોંચીને મોટરને ગામ બિાર 
નીચે ઉતારી અને તેનાં ઉડવાનાં પ્ોપેલર કાઢી નાખીને ઉડતી મોટરને સાદી ચાલુ કાર 
બનાવી લીધી. પછી પડદા પાડી મોટરને તેણે બજાર વચચે લીધી. અને દરજીની દુકાને 
જઈ છ જણ માટ ેછ જોડ તૈ્યાર કપડાં ખરીદ્ાં : છ પિેરણ, છ પાટલૂન, છ કૉલર, છ 



ટાઈ વગેરે. આ જગંલી લોકોને બટન અને કૉલર બીડવાનું શીખવતાં તેને ભારે માથાકૂટ 
પડી. આખરે જમે તેમ કરીને તેમનાં શરીર ઉપર લૂગડાં તો ચડાવ્યાં, કંઈ નહિ તો ગામમાં 
િરીફરી શકે તેવા તેઓ થ્યા.

િવે વળી બીજી મુશકેલી એ ઉભી થઈ કે ઉતરવંુ કોને ઘેર?

ડોનલડ શબ્હટશ કૉનસલ પાસે ગ્યો ને તેને બધી વાત કરી. કૉનસલે એક શાંત 
લત્તામાં તેને એક મકાન બતાવ્યું. અિીં આ મંડળીએ ઉતારો ક્યષો. આવી પહરશસથશતમાં 
આ શબચારા જગંલીઓની કેવી વલે થઈ િશે તેની તમે ફકત કલપના જ કરી લેજો! 
શબચારાઓએ બાપગોતર પલંગ જો્યેલા નહિ; છરી અને કાંટા કદી ભાળેલા નહિ; બારી 
અને શનસરણી પણ પિેલવિેલાં અિીં જ જોઈ, શબચારાઓ ડગલે ને પગલે ગભરાતા 
િતા; પ્ત્યેક પળ ગભરામણની જતી િતી.

ગોઠવણ એવી િતી કે ડોનલડ ેઆ લોકોને રા્યોમાં મૂકીને તરત પાછા વળવું અને 
પછી શપકરૅફટ ેજઈ તેમના ભણતરની વ્યવસથા કરવી. પણ કોણ જાણે શંુ બન્યું કે ડોનલડને 
પાછા ફરતાં બિુ વાર થઈ. શમત્રમંડળી એની ચંશતા કરવા લાગી.

જ રૅરિેએ બીકથી કહું : `િંુ ધારં છુ ંકે એ લોકોએ એને મારી નાખ્યો ને કારને ઉપાડી 
ગ્યા.’

ડરૅહરક આ સાંભળી તરત જ હફક્ો પડી ગ્યો.

એક અઠવાહડ્ંુય ગ્યું; બે અઠવાહડ્યા પસાર થઈ ગ્યાં પણ ડોનલડનો કશો પત્તો 
લાગ્યો નહિ. ડરૅહરકે કહું : `આ ઢીલ તો િવે નથી ખમાતી. આપણે તો ઉપડવાના એની 
શોધમાં.’

જવેો તે કારમાં બેસવા જતો િતો ત્યાં જ ઍરોપલેનના પંખાનો ઘરઘરાટ સંભળા્યો. 
ડોનલડ પાછો આવતો દેખા્યો. દરેક જણ તેને પૂછવા લાગ્યું : `આટલું બધું મોડુ ં કેમ 
થ્યું?’

ડોનલડ ેજવાબ આપ્યો નહિ પણ તેણે દરેકને એકએક પારસલ ભેટ આપ્યું.

`શપકરૅફટ! તમને જ ેજાતની તમાકુ ગમે છ ેતે જાત રા્યોમાં ન મળી તેથી એ માટ ેિંુ 
ન્યૂ્યૉક્વ ગ્યો િતો.’

દરેક જણ આચિ્ય્વથી બોલી ઉઠ્યું : `િેં!’

`વળી ન્યૂ્યૉક્વમાં નીલનું જોનકૉટન મને મળંુ નહિ, એથી મારે લંડન સુધી જવું 
પડ્યું.’

વળી દરેક જણ બોલી ઉઠ્યું : `િેં , િેં!’

`પછી મને ્યાદ આવ્યું કે શગલબટ્વ કિેતી િતી કે પોતે પોતાનું લીલું જપંર ઘેર ભૂલી 



ગઈ છ,ે તેથી તે લાવવા માટ ેિંુ ઑસટનેડ ઉપડ્યો. પછી મને લાગ્યું કે આટલે સુધી આવ્યો 
છુ ં ત્યારે કેસલમાં ચાલ ને િેલગાનાં માબાપને મળતો જાઉં? િેલગા! એમણે તારે માટ ે
આ કેક મોકલી છ.ે ત્યાર પછી િંુ આપણી શનશાળ કેવી દેખા્ય છ ેતે જોવા માટ ેિેલેરો 
ઉપડ્યો.’

શવનોદમાં ડરૅહરકે પૂછું : `શસડન અગર પેકીન જરા જઈ આવવાનો શવચાર ન 
આવ્યો?’ ડરૅહરકને આ મુસાફરીની જરાક અદેખાઈ આવી િતી.

જ રૅરિેએ કહું : `િંુ ધારં છુ ં કે આપણે સભા બોલાવવી જોઈએ. કેમ કે ડોનલડને 
આટલો બધો વખત બિાર રિેવાનો િક્ નિોતો.’

ડોનલડ ેકહંુ : `અરે જ રૅરિે! એ તો િંુ કિેવું જ ભૂલી ગ્યો કે િંુ ઑકસફડ્વ પણ ગ્યો 
િતો અને તારી માએ તારા ઉપર વિાણો ઉપરની ચોપડી મારી સાથે મોકલી છ.ે’

પોતાને મળેલ ભેટથી દરેક જણ એટલું બધું ખુશ થઈ ગ્યું કે સભાનો શવચાર સૌએ 
માંડી જ વાળો.

બીજ ેહદવસે શપકરૅફટ ઉપડ્યો અને જુવાનોના અભ્યાસ માટ ેગોઠવણ કરી. એનટસી 
અને ઈનડનૂાને ઈજનેરી કામ શીખવંુ િતું. મોસથીને ભાષાઓ, ટબૂેકને સૂતારી, લૉપટાને 
ધાતુકામ અને મુટસરૅકને કલઈકામ શીખવું િતું. શપકરૅફટ ેઠરાવ્યું કે દરેકે િંમેશાં સપેશનશ 
ભાષા પણ જાણવી.

િવે આ પ્દેશમાં શાંત કામ કરવાનો વખત આવી લાગ્યો. નીલે શનશાળ કાઢી 
અને તેમાં તે છોકરાઓને અંગ્ેજી અને સપેશનશ ભણાવવા લાગ્યો. િેલગાએ સ્ત્રીઓ માટ ે
વગષો કાઢ્યા અને તેમાં તે સીવણકામ શીખવવા લાગી. છોકરાંઓ મરદોને ઘણી બાબતો 
શીખવવા લાગ્યા, પણ લોઢાના અભાવે િશથ્યાર બનાવવાં તે અશક્ય િતું. છતાં ઘણી 
શોધ પછી તેઓએ કાચંુ લોઢુ ંશોધી કાઢ્યું અને થોડા જ વખતમાં તેઓ લોઢાને શુદ્ધ 
કરવા લાગ્યા. સથાશનક લોકોએ કારના િશથ્યારો જવેાં િશથ્યારો બનાવ્યાં. પણ થોડા 
જ વખતમાં તેઓને માલૂમ પડ્યું કે કાપવાના િશથ્યાર તરીકે લોઢુ ં સોના જટેલું જ 
શનરપ્યોગી છ.ે

ડરૅહરકે કહું : `આપણે પોલાદ બનાવીએ તો કેવંુ સારં? નીલ! તું શવદ્ાપીઠમાં ભણ્યો 
છ.ે પોલાદ કેમ બને?’

નીલને ખબર નિોતી પણ તેણે કલપના કરી કે સટીલ બનાવવા મોટા લોઢા સાથે 
કાબ્વન અને મેંગેનીઝ ભેળવવાં જોઈએ.

ડરૅહરકે પૂછું : `મેંગેનીઝ શંુ િશે?’

નીલે જવાબ આપ્યો : `વખતે મેંગેનીઝ ઝાડમાંથી અથવા ખડકમાંથી અથવા 
ઘાસમાંથી નીકળતું િશે. પણ ના, એ આ્યોડાઈન છ.ે’ તેને એટલું ્યાદ િતું કે મેંગેનીઝ 



ડા્યોકસાઈડ રંગે કાળો િો્ય છ.ે

છોકરાંઓએ બધા કાળા પદાથષો ઉપર અજમા્યશ કરી જોઈ પણ તેઓ પોલાદ 
બનાવી શક્યા નહિ.

ત્રાંબું મળી આવ્યું. અને સથાશનક લોકોએ એકલી સોનાની વસતુઓને બદલે સોનું 
અને ત્રાંબું મેળવીને વાસણો અને બીજી વસતુઓ બનાવવાનું પસંદ ક્યુું.

ધોળા લોકોએ આ દેશમાં શરમ આણી િતી. જ્યારે પિેલાં તેઓ આવ્યાં ત્યારે 
લોકો નગ્ન શસથશતમાં ફરતા િતા; પણ થોડા વખત પછી ત્યાંના વતનીઓ પોતાને માટ ે
પિેરવાનાં જાડાં કપડાં બનાવવા લાગ્યા.

નીલે શપકરૅફટને કહંુ : `ઈડનના બાગની અંદર બન્યું િતું તેમ.’

શપકરૅફટ ે ડકુ્રોને ગારામાં આળોટતાં જોતાં જોતાં કહું : `ખરેખર.’ શપકરૅફટ એમ 
ધારતો િતો કે નીલ ડકુ્રો શવષે કંઈક કિે છ.ે

પોટોમન લોકોનો ધમ્વ સૂ્ય્વપૂજા િતો. તેઓ એમ ધારતા િતા કે સૂ્ય્વ એક આંખવાળો 
મનુષ્ય છ.ે રાત્રે સૂ્ય્વદેવ જગંલમાં સંતાઈ જા્ય છ ેઅને એટલા માટ ેરાત્રે જગંલમાં જવું 
જોખમકારક છ.ે જો કોઈ રાત્રે પ્ભુને જોવા જ જગંલમાં જા્ય તો પ્ભુ ગુસસે થા્ય અને 
પોતાની આંખમાંથી તેને મારી નાખવા માટ ેહકરણ ફેંકે. વીજળીને તેઓ આ હકરણ તરીકે 
માનતા, મેઘગજ ્વનાને તેઓ ઇશ્રનો ગુસસો સમજતા. ડરૅહરકે સૂચન ક્યુું કે પોતે દર 
રશવવારે શાળા ચલવે અને તેમને શરિસતી ધમ્વ શીખવે. બીજાંઓએ તેનો સખત શવરોધ ક્યષો.

શપકરૅફટ ેકહું : `છોકરા! એ લોકોના ધમ્વની બાબતમાં ના પડતો! એ લોકોની આંખ 
ઉપર વિેમનાં પડળો આવ્યાં છ.ે એમને જવા જ દે!’

પોટોમન લોકો જાદુમાં માનતા િતા. જો તમને કોઈ દુશમન િો્ય અને તેને િેરાન 
કરવો િો્ય તો તેઓ તેની માટીની મૂશત્વ બનાવતા. પછી એ મૂશત્વના કાંટા ખોસતા ને 
માનતા કે તેથી દુશમનને દુ:ખ થશે. એ ગામમાં નાલોની એક િજાર માટીની મૂશત્વઓ િતી. 
ખરેખર નાલો ખૂબ િેરાન થતો િશે!

વખત આવી લાગ્યો અને શપકરૅફટ શવદ્ાથથીઓને પાછા લાવવા માટ ેરા્યો ઉડ્યો. 
તેઓ કેવળ જગંલી બની ગ્યા િતા. તેઓએ માથા ઉપર ઘાસની ટોપીઓ ચડાવી િતી 
અને તેમના મોઢામાં શસગારેટો િતી. એટનસી અને ઈનડનૂાએ ઈજનેરી કારખાનામાં છ 
મહિના ગાળા િતા. તેઓ બિુ સિેલાઈથી શપસટનરંશગઝ અને મેગ્નેટોઝ શવષે વાતો કરતા 
િતા. મોટરકારની ્યંત્રરચનામાં તેમને ખૂબ રસ આવ્યો િતો. રાજાએ ધોળા લોકોને આ 
ઈજનેરોને ્યાંશત્રક તરીકે ભેટ આપ્યા. ટબુેક સુતારીકામ શીખ્યો િતો; તે રાજાનો મુખ્ય 
સુતાર બન્યો. લૉપટા ધાતુકામનો ઉપરી શનમા્યો. મોસથી ભાષાઓ શીખ્યો અને તેથી તે 
લોકોને કંઈ પણ વ્યવિાર કંશમતનો લાગ્યો નહિ. કદરૂપા મુટસરૅકને કુમાર એકોની નીચે 



લશકરનો સેનાપશત બનાવ્યો.

જ રૅરિેએ શપકરૅફટને કહું : `પ્વાસથી આ લોકોને કંઈ ફા્યદો થ્યો લાગતો નથી. મારી 
ખાતરી છ ેકે ઈનડનૂા જ્યારે કારને સાફ કરતો િતો ત્યારે દારૂથી ગંધાતો િતો.’

શપકરૅફટ ેકહું : `પણ એણે દારૂ મેળવ્યો ક્યાંથી?’

જ રૅરિેએ કહું : `િંુ જાણું છુ ં કે તે પોતાની સાથે રમની બાટલી લાવ્યો િતો. મેં 
જગંલમાં બાટલી જોઈ િતી.’

આખરે એમ બિાર આવ્યું કે ઈનડનૂા દેશી દારૂ બનાવવાનું શીખી લાવ્યો િતો. 
બીજા લોકો પૂરતા દારૂશનષેધક તરીકે શપકરૅફટ ેદારૂના ઝેરથી રાજાને ચેતવ્યો અને રાજાએ 
દારૂની ભઠીઓ ચલાવવાની મના કરી. એ વખતની ઈનડનૂા ધોળા લોકોનો દુશમન થ્યો. 
એમ જોવામાં આવ્યું કે ઈનડનૂા અને મુટસરૅક બિુ દોસત બન્યા િતા. મુટસરૅક અસહ િતો. 
પોતે પોતાની સાથી એક જૂનો રિેંચ લશકરી ડટ્સે આણ્યો િતો તે પિેરતો અને જઓે તેને 
સલામ ભરતા નહિ તેને દબડાવતો દબડાવતો ગામમાં ફ્યા્વ કરતો. તે એટલે સુધી ગ્યો 
કે તેણે ધોળાઓને પણ જ્યાં મળે ત્યાં સલામ કરવાનું કહું. અલબત્ત આમ કરવાની ધોળા 
લોકોએ ના પાડી.

શપકરૅફટ ેકહું : `કૂતરો!’

મુટસરૅક પોતાની જાતને સારો એવો શનશાનબાજ ધારતો િતો. તેણે જાિેરનામું 
કાઢ્યું કે શનશાનબાજીમાં તે કોઈ પણને િરાવી દેવા તતપર છ.ે દસ શસપાઈઓ સામે 
આવ્યા પણ દસને તેણે સિેલાઈથી િરાવી દીધા.

ગુસસાથી ડરૅહરકે કહું : ̀ આવા અશભમાન માટ ેમુટસરૅકને િંુ શધક્ારં છુ.ં મને જો સારી 
રીતે શનશાન લેતાં આવડતંુ િોત તો િંુ પોતે જ તેની સામો પડત.’

જ રૅરિેએ કહું : `શપકરૅફટ! તંુ જા. જા જા, એ બડાઈખોરને એક વાર તો પાછો પાડ.’

શપકરૅફટ િસ્યો અને આગળ ગ્યો.

તેણે કહું : `મુટસરૅક! લાવ જોઈએ. િંુ શનશાન તાકંુ?’

શનશાન મૂકવામાં આવ્યું. મુટસરૅકે એક ભડાકો બરાબર આંખ ઉપર ક્યષો. બે અંદરના 
વતુ્વળમાં અને એક બિારના વતુ્વળમાં શનશાન મા્યાું; તેના બીજા ત્રણ ભડાકા ખાલી ગ્યા. 
શપકરૅફટ ેસાતે વખત આંખમાં શનશાન મા્યુું. શપકરૅફટ બિુ અચછો શનશાનબાજ િતો. પાંચસો 
વાર દૂર દોડતા િરણને તે અચૂક તાકી શકતો.

મુટસરૅકનું મોં ઉતરી ગ્યું.

નીલે કહું : `શપકરૅફટ! અિીં જોખમ વધતું જા્ય છ.ે િો! મુટસરૅક અને કુમાર એકો 
કંઈક કરી રહા િો્ય એમ લાગે છ.ે પેલો ઈનડનૂા એમની સાથે િો્ય એમ લાગે છ.ે તેમ જ 



પેલો ધંધા શવનાનો મોસથી જ ેભાષા ભણ્યો છ ેને આમતેમ આથડ ેછ,ે તે પણ એમાં ભળો 
છ.ે િંુ ચોક્સ કિંુ છુ ંકે તેઓથી ચેતવા જવેું છ.ે’

ધોળા લોકોએ અંદર અંદર મસલત કરીને નક્ી ક્યુું કે આ વાત રાજાને જાિેર 
કરવી.

નીલનું કિેવું રાજાએ ખૂબ ધ્યાનપૂવ્વક સાંભળું.

રાજાએ કહું : `િંુ તમને ખાતરી આપું છુ ં કે અિીં કશંુ જ જોખમ નથી. મારો 
ભત્રીજો એકો સંપૂણ્વ શવશ્ાસપાત્ર છ.ે મુટસરૅકને િંુ બાળપણથી ઓળખું છુ;ં કોઈ રીતે તે 
જોખમકારક નથી. એમ છતાં અલબત્ત તેમના ઉપર નજર રાખીશ.’

ડરૅહરક ગણગણ્યો : `િંુ પણ એમ જ કરીશ.’

ધીરે ધીરે ડરૅહરકને ખાતરી થતી જતી િતી કે પોતાનું ખરં કામ ધમ્વપ્ચારનું નથી 
પણ છૂપી પોલીસનું છ.ે

રાજા લશકરની તાપસ કરવાનો િતો અને પછી ખાલી કારતૂસોથી ખોટી લડાઈ 
ચાલવાની િતી. લશકરના એક ભાગનો આગેવાન રાજા થવાનો િતો અને બીજાનો કુમાર 
એકો બનવાનો િતો.’

જ રૅરિેએ કહું : `એકો ખાલી કારતૂસો વાપરશે કે કેમ તે શવષે મને શંકા છ.ે’

સવાર પડી અને લશકરી તપાસ શરૂ થઈ. દેખાવ ભવ્ય િતો. સૈશનકોએ પોતાની 
સોનાની ફરસીઓ અને ભાલાઓ ચકચહકત ક્યા્વ િતા. અમલદારો ટટ્ઓુ ઉપર બેસી 
આમતેમ ફરતા િતા અને તેઓના તાંબાના અને સોનાના ટોપાઓ સૂરજના તડકામાં 
ચકચકતા િતા.

ધોળા લોકોને સનમાનપૂવ્વક એક ઊંચી કરેલી જગ્યા ઉપર આ બધું જોવાને માટ ે
બેસાડવામાં આવ્યા િતા.

જ રૅરિેએ કહંુ : `િું અિીં આવ્યો તે પિેલાં `ઘરભણી’ને તાળું દેવાની મેં પૂરેપૂરી 
સંભાળ લીધી છ.ે નીલ! તમે પણ `ચીંચીં’ને તાળું દીધું છ ેકે?’

નીલ ગુનેગાર પેઠ ેચમક્યો.

તે બોલ્યો : `અરે ભગવાન! એ તો િંુ તદ્દન ભૂલી જ ગ્યો છુ!ં’ તેણે વધારામાં કહું 
: `એ બધા અત્યારે મેદાન ઉપર છ.ે કાંઈ હફકર નહિ.’

તેને ખબર નિોતી કે પેલો હફટર ઈનડનુા લશકરી મેદાન ઉપર નિોતો.

લશકરી તપાસ થઈ ગઈ. પછી બન્ે લશકરો એકબીજા ઉપર િુમલો કરવાને માટ ે
ખસ્યાં. તેઓ એકબીજાની સામે ગોઠવા્યાં. એકાએક મુટસરૅકના િુકમથી તેનું લશકર 
જમીન ઉપર લાંબું થઈને સૂઈ ગ્યું. તરત જ કડડડ કરતી બંદૂકની ગોળીઓ છૂટી.



ભ્યથી િેલગાએ બૂમ પાડી : `રાજા પડ્યો. નીલ! શા માટ ેએ બધા પડ ેછ?ે’

ડોનલડ ેકહું : `મૂખથી! એ તો ખોટી લડાઈ છ,ે પણ ખરેખરની લડાઈ છ ેએમ તેઓ 
ઢોંગ કરે છ.ે’

શગલબટટે િસીને નીલ તરફ આંગળી ચીંધી : `જુઓ, બુઢ્ો નીલ ધોળો પૂણી જવેો 
થઈ ગ્યો!’

નીલે કહું : `એમ થવાનું કારણ છ.ે તેઓ સાચા કારતૂસો વાપરે છ.ે અને િવે 
તેઓએ આપણી સામે શનશાન તાક્યાં છ.ે ગોળીઓનો સનસનાટ નથી સાંભળતાં?’

જ રૅરિેનું મોં ફાટી ગ્યું. તે બોલ્યો : `િેં ! શંુ સાચેસાચી ગોળીઓ?’

એક સાથે બધાં જ્યાં ગાડીઓ િતી તે તરફ ઉભી પૂંછડીએ નાઠાં.

િેલગાના િાથને ઘસાઈને એક ગોળી ચાલી ગઈ. તેણે ચીસ પાડી. તેઓએ પાછુ ં
વળીને જો્યું તો દેખા્યું કે એકોનું લશકર રાજાના લશકરની પાછળ પડ્યું િતું.

શપકરૅફટ ેબૂમ પાડી : `મા્યા્વ!’

`ચીંચીં’ જમીન ઉપરથી અધધર ઉડતી દેખાઈ. શનરાશ થઈને ડરૅહરકે બૂમ પાડી : 
`અરે! એ લોકોએ `ચીંચીં’ ચોરી લીધી છ!ે’

નીલે બૂમ પાડી : `દોડો! આપણી `ઘરભણી’ બચાવીએ.’

એટલાં તો `ચીંચીં’ માથે દેખાઈ. તેઓએ ઈનડનૂાને બાજુ પર નમતો અને નીચે 
બૉમબ ફેંકતો જો્યો. સદભાગ્યે તેનું શનશાન ખોટુ ંગ્યું અને બૉમબ તેમનાથી ત્રીશ વાર 
દૂર પડ્યો. પકડવા પાછળ પડલેાઓને બૉમબે એક ષિણ આગળ વધતા રોક્યા. ત્યાં તો 
નાસેલાંઓ કાર પાસે આવી પિોંચ્યાં અને જ રૅરિેએ ચાવી માટ ેશખસસું ખોળવા લાગ્યો.

શગલબટટે ચીસ પાડી : `જલદી કરો, જલદી કરો! તેઓ આ આવ્યા.’

વચચે વાતચીત

મેં મજાથી કહું્ય : `આજ ્બપયોરરે  આપણરે નાહવા જઈશ્યું?’

`અરરે  મૂખાતા! વાતાતા આિળ ચલાવ.’

મેં કહ્યું : `આપણરે નહાવા જવાનાું હયોઈએ તયો આજ રે વહરેલાું જમી લરેવ્યું જોઈએ.’

જફૅ્રેએ ઉતસ્યકતાથી કહું્ય : `આિળ કહયો. પછી મનરે મારા ગખસસામાુંથી ચાવી જડી.’

વાતા્જ

અલબત્ત શોધતાં શોધતાં છલે્ા શખસસામાંથી ચાવી મળી આવી. ઉતાવળથી તેણે 



તાળું ઉઘાડ્યું. સૌ ઝટપટ અંદર ઘૂસી ગ્યાં, પણ ત્યાં તો એક સૈશનકનો િાથ કાર ઉપર 
દેખા્યો.

શગલબટટે કૂદીને બટન દબાવ્યું. અને સૈશનક શબ જમે નીચે પડ્ો. ડોનલડ ેધડ કરતું 
બારણું બંધ કરી દીધું.

દરશમ્યાન ભારે ભડાકાના અવાજો એમના કાન ઉપર આવી રહા િતા.

ડરૅહરકે કહું : `પેલો ઈનડનૂા રાજા લશકરને બૉમબથી ઉડાવે છ,ે ચાલો આપણે તેની 
મદદે જઈએ.’

બટન દાબતાં જ કાર િવામાં ઉડી કાર જ રૅરિે ચલાવતો િતો.

શગલબટટે કહું : `ઈનડનૂા ઉપર જ લ્યો અને એને જ બૉમબથી ઉડાવો.’

પણ ઈનડનૂા મૂરખ નિોતો. ધોળા લોકોનો વ્યૂિ તે તરત સમજી ગ્યો અને તરત જ 
તેણે પોતાની કાર આકાશમાં ઉડાવી.

શપકરૅફટ ેકહું : `િવે આપણે શું કરવું અને શું થશે એની ભગવાનને ખબર!’

શગલબટટે નીલ સામે જો્યું ને કહંુ : `તેં કાર શોધી કાઢી છ ેકિે, િવે શું કરવું?’

શોધકે માથું ધુણાવ્યું. કહું : `મને કંઈ સૂઝતું નથી. મશશનગનથી ઈનડનૂાને આપણે 
પિોંચી શકીએ તેમ નથી. કેમકે તેની કાર ગોળીથી અભેદ્ છ.ે બૉમબ એક જ ઉપા્ય છ.ે’

ડોનલડ ેકહંુ : `એમાં કશું વળે નહિ. આમાં બલૂન સાથે અફળાવા જવેંુ નથી. અિીં 
તો કારની ધાતુ િલકી છ ેએટલે ઉલટી તે િવામાં તરતી ચાલી જા્ય.’

વચચે વાતચીત

હ્યું  અર્ક્યો અનરે મેં મારી હયોકલી સળિાવી.

ગિલ્બર્ટે કહ્યું : `હવરે આિળ શ્યું કહરેવ્યું તરે ભાઈશા’્બનરે સૂઝત્યું જ નથી. જ્યઓ નરે મયોિ્ય ું 
જ કહી દરે છરે, ્બ્યઢ્ા નીલ! વાતાતા ્બરા્બર કહરેતાું નથી આવડતી ના? ડહૅરક! જો તયો, એના 
ચહરેરા ઉપરથી જણાશરે કરે આિળ શ્યું કહરેવ્યું તરેની મુંૂઝવણમાું ભાઈ પડ્ા છરે.`

વાત તદ્દન સાચી હતી. હવરે પછી શ્યું આવવાન્યું છરે તરેની મનરે પણ ખ્બર નહયોતી.

મેં કહ્યું : `વારું , જફૅ્રે! ત્યું શ્યું ધારરે  છરે, પછી શ્યું ્બન્્યું હશરે?’

જફૅ્રેએ જવા્બ આપ્યો : `ખ્બર નથી પડતી પણ `ચીંચીં’નરે ્બૉમ્બથી ઉડાડવી તરે 
શરમભરરેલ્યું લાિરે છરે.’

ડહૅરકરે ભાર દઈનરે કહ્યું : `આપણરે તયો કારનરે ઈજા ક્ાતા ગવના ઈનડનૂાનરે મારવયો છરે.’

ડયોનલડરે સૂચના કરી : `કદાચ આપણનરે જ એ મારી નાખરે!’



ડહૅરકરે ગતરસકારથી તરેની સામરે જો્્યું.

તરેણરે કહ્યું : `મૂખાતા! એર્લી ખ્બર નથી પડતી કરે વાતાતાના ના્કનરે કદી પણ મારી 
નાખવામાું નથી આવતયો?’

હરેલિાએ કહ્યું : `હ્યું  ધારું  છ્ય ું કરે નીલનરે સરખી રીતરે વાતાતા કહરેતાું ન આવડી.’

ગિલ્બર્ટે હ્યકમથી કહ્યું : `એનરે જરા ્રે મદદ કરશયો નહહ. હ્યું  જાણતી જ હતી કરે એનરે 
વાતાતા પૂરી કરતાું આવડશરે નહહ.’

વાતા્જ

નીલે કહંુ : `ફકત એક ઉપા્ય છ.ે પણ કોણ જાણે એમાં ફાવશું કે નહિ. કાર ઉપર 
એક જગ્યા એવી છ ેકે જ ેગોળીથી અભેદ્ નથી.’

શપકરૅફટ ેપૂછું : `તે કઈ?’

`શપકરૅફટ! ત્રણ ઈંચ વ્યાસની પેલી ગોળ ચકતી દેખા્ય છ ેના? બરાબર ઈનડનૂાના 
િાથની સમાનતર છ ે તે. મૂળ તો રસતાઓ ઉપર ચાલતાં શનશાન બતાવવા માટ ે તે 
બનાવવામાં આવેલ છ.ે ગોઠવણ એવી િતી કે જમે મોટર ડટ્ાઈવરો િાથ બિાર કાઢી 
શનશાન કરે છ,ે તેમ અિીં એક ધાતુનો િાથ રાખવો.’

શપકરૅફટ ેમાથું ધુણાવ્યું.

નીલે આગળ ચલાવ્યું : `પાતળા લાકડાનો એમાં દાટો મારેલો છ.ે એમાંથી જો ગોળી 
મારીએ તો બરાબર ઈનડનૂાના માથામાં લાગે.’

શપકરૅફટ ેિાથમાં રાઈફલ લેતાં કહું : `ચાલો, પ્્યતન કરીએ.’

પણ કલાકના ત્રણસો માઈલની ઝડપે ઉડતી કારમાંથી બરાબર શનશાન તાકવું 
રમતની વાત નિોતી. જ રૅરિેએ `ચીંચીં’ની સપાટીમાં `ઘરભણી’ને બસો વાર દૂર આણી.

ચાળીશમે ભડાકે શનશાન વંશધા્યું. ઈનડનૂા પડતો દેખા્યો.

`ઘરભણી’ના ચલાવનારાઓ બૂમ પાડી : `વાિવાિ, વાિવાિ!’

પણ તેઓનો આનંદ લાંબો ટક્યો નહિ. િાંકનાર શવનાની ̀ ચીંચીં’ કઢગંી રીતે ચક્ર 
ચક્ર ફરવા લાગી. એક વાર તો ફરતી ફરતી લગભગ `ઘરભણી’ને અડી ગઈ; જ રૅરિેની 
સમ્યસૂચકતાથી સૌ બચ્યાં. અથડાવાના ભ્યમાંથી તેણે સૌને બચાવી લીધાં.

હદલગીરી સાથે નીલે કહું : `આપણે િવે `ચીંચીં’ને તેનાં નસીબ ઉપર છોડવી 
પડશે.’

`ચીંચીં’ નીલની પિેલી બનાવટ િતી. પિેલું બાળક સૌને વિાલું િો્ય છ.ે



િેલગાએ કહું : `શસનેમામાં મેં એક માણસને ઍરોપલેનમાંથી બીજા ઍરોપલેનમાં 
કૂદતો જો્યો છ.ે’ આમ કિી તેણે ડરૅહરક સામે જો્યું. ડરૅહરકે બીજી બાજુ જો્યું.

શપકરૅફટ ેબૂમ પાડી: `જુઓ તો, `ચીંચીં’નો વેગ ધીમો પડવા આવ્યો છ.ે

કાર ધીમી પડતી જતી િતી. ઈનડનૂાનું શરીર કલચ ઉપર ઘસી આવ્યું િતું. આથી 
કાર એક માઈલ સુધી છૂટી ગશતએ ચાલી. અને આખરે દસ િજાર ફીટની ઊંચાઈએ 
િવામાં અધવચ શસથર ઉભી રિી. ઘણી મુશકેલીથી જ રૅરિે `ઘરભણી’માંથી કૂદ્ો અને 
`ચીંચીં’ના બિારના પાહટ્યા ઉપર ચડી ગ્યો. શબચારાને ઈનડનૂાના શરીર ઉપર જ બેસીને 
મોટર િાંકવી પડી.

શિેરથી આશરે પાંચ માઈલ દૂર બન્ે કાર જમીન ઉપર આવી. ત્યાં તેઓએ 
ઈનડનૂાના શબને કાઢી નાખ્યું અને બન્ે કારોમાં બધાં સરખાં વિેંચાઈને તેઓ ફરી વાર 
ઉડ્યાં અને શિેર નજીક આવ્યાં.

એક જ નજર ફેંકતાં જ ેબન્યું િતું તે સમજા્યું. એકો અને મુટસરૅકે જીત મેળવી િતી. 
ભલો રાજા પોટોમન મા્યષો ગ્યો િતો; તેના લશકરના કેટલાએક માણસો મા્યા્વ ગ્યા િતા 
ત્યારે બીજા કેટલાએક કેદી બન્યા િતા. કેટલાએક લોકો શિેરમાંથી નાસી જતા જોવામાં 
આવ્યા િતા. સૌથી મોટી ટોળી પાછળ ધોળા લોકો પડ્યા. નીચે ઉતરી તેઓએ જો્યું તો 
માલૂમ પડ્યું કે પોટોમનને કંુવર પણ નાસી છૂટ્યો િતો. ધોશળ્યાંઓએ તેને કહું : ̀ અમારી 
સાથે તું પાછો ચાલ. અમે તને તારા બાપની ગાદીએ બેસારશંુ.’

રાજી થઈને તે `ઘરભણી’માં ચડ્યો.

શગલબટ્વ અને િેલગાએ િવે તેણે શંુ કરવાનું છ ેતે તેને સમજાવ્યું. `કાર શિેર ઉપર 
અધધર ઉભી રિેશે. તે વખતે તારે ભૂંગળામાંથી લોકોને તારી મદદને માટ ેબોલાવવા.’

દુ:ખી થતાં કુમારે કહું : `તેઓ એકો અને મુટસરૅકથી એટલા બધા બીએ છ ેકે મને 
મદદ આપશે નહિ.’

કડકાઈથી ડરૅહરકે કહું : `શપકરૅફટ એને સંભાળશે.’

તેઓ ઉડ્યાં અને એકો અને મુટસરૅક પોતાના લશકરને ઉજાણી આપતા િતા તેનાથી 
સાઠ ફીટ ઊંચે આકાશમાં થોભ્યાં. કુમારે શસપાઈઓને પોતાની બાજુએ આવવાની 
શવનવણી કરી અને પોટોમનના વંશને સાથ આપવાને સમજાવ્યા.

દરશમ્યાન એકો અને મુટસરૅકે કારની સામે મશશનગનો ખડી કરી દીધી અને 
જોસભેર ગોળીઓ છોડવા માંડી.

શપકરૅફટ ેધીરેથી કહું : `જરા મારી રાઈફલ આપ તો?’

િેલગાએ રાઈફલ આપી.



શપકરૅફટ ેશનશાન તાક્યું અને ધડ કરતો એકો નીચે પડ્યો. મુટસરૅક ભ્યથી ભાગ્યો 
પણ શપકરૅફટની બીજી ગોળી તેના વાંસામાં લાગી. આનંદના પોકાર સાથે ધોશળ્યાંઓ 
જમીન ઉપર ઉત્યાું. કુમાર બિાર કૂદી પડ્યો અને તેણે પોતાનો િાથ ઊંચો ક્યષો. નેતા 
શવનાનું અને શનરતસાિ બનેલું લશકર તેને પગે પડ્યંુ.

કુમારે કહંુ : `ભાઈઓ! િંુ તમને સિુને માફી આપું છુ.ં આજના કરણાજનક 
કૃત્યોને માટ ેિંુ કોઈને શશષિા કરીશ નહિ. કટિોનો આજ ેનાશ થ્યો છ.ે’

ડરૅહરકે પોકાર ક્યષો : `મિારાજા ઘણું જીવો!’

શસપાઈઓ ઉભા થ્યા અને પોતાના જમણા િાથો િવામાં િલાવી તેમણે પણ 
જ્યઘોષ ક્યષો : `ઘણું જીવો મિારાજા!’

રાજાએ આંસુભરી આંખે કહું : `તમારો િંુ ઉપકાર માનું છુ.ં દૂર દેશનાં આ 
બિાદુર બાળકોને મારં જીવન અને ગાદી આભારી છ.ે’

આ પ્સંગથી ઉત્તેશજત થઈ ડોનલડ ેઊંચેથી કહું : `આપણે િેલગાને રાજા સાથે 
પરણાવીએ.’

િેલગાને ગાલે શરમના શેરડા પડ્યા. ડોનલડનો તેણે કાન ખેંચ્યો.

વચચે વાતચીત

મેં કહું્ય : `હવરે હ્યું  થાકી િ્યો છ્ય ું. આપણરે હવરે અર્કીએ.’

પાુંચરે જણાનાું મોં ઉપર અસુંતયોર દરેખા્યો.

ડહૅરકરે કહ્યું : `તેં પહરેલા હવાઈ ્્યદ્ધમાું ્બરા્બર ન ક્્યાં. ્બહ્ય રસ ન જામ્યો. મ્યર્સૅક 
અનરે એકયોનરે `ચીંચીં’માું રાખવા જોઈતા હતા, લડાઈ લાું્બી ચલવવી જોઈતી હતી અનરે 
આપણામાું કયોઈકનરે ઘા્લ કરવું્ય જોઈત્યું હત્યું!’

ગિલ્બર્ટે જરા મારા તરફ માથ્યું હલાવી ર્ાપશી પૂરી : `અિર કયોઈનરે મરાવી નાખવ્યું 
જોઈત્યું હત્યું.’

જફૅ્રેએ કહ્યું : `ખરું ્ય છરે, નીલ! તારરે  ક્બૂલ કરવ્યું જોઈએ કરે વાતાતાનયો એ ભાિ તનરે 
્બરા્બર જમાવતાું આવડ્યો નહહ. પરેલયો દ્યષ્ટ નાલયો કહરેતયો હતયો કરે ગિલ્બર્તાનરે ઉપાડી જવા 
તરે આવશરે; પણ તરે તયો કદી આવ્યો જ નહહ!’

મેં તરત જવા્બ આપ્યો : `નાલયો તયો અછ્બડાથી મરી િ્યો હતયો.’

ચપળતાથી ગિલ્બર્ટે કહ્યું : `અછ્બડાનયો રયોિ સ્યધરરેલા દરેશનયો રયોિ છરે.’

હરેલિાએ કહું્ય : `ગ્બચારા ભલા રાજા પયોર્યોમનનરે મારી નાખ્યો એ શરમભરરેલી વાત 
છરે. અનરે હ્યું  કાુંઈ નવા રાજાનરે પરણી નથી. ભૂુંડીભૂખ કાળયો માણસ!’



મેં ભૂલ સ્યધારી : `એ તયો રાતયો હતયો. રૂપાળયો નવજ્યવાન. રાતા માણસનરે પરણવાના 
કામ કરતાું પણ વધારરે  ખરા્બ કામ ત્યું કરી શકરે તરેવી છરે.’

જફૅ્રેએ કહ્યું : `વાતાતામાું આ પરણવા ્બરણવાની વાત આપણનરે મૂખાતાઈભરરેલી લાિરે 
છરે. હું ્ય તયો આ દરેશ અનરે આ લયોકયોથી હવરે કુંર્ાળી િ્યો છ્ય ું.’

્બીજાુંઓએ જફૅ્રેના કહરેવામાું હા ભણી. ્બધાું પયોર્યોમન લયોકયોથી કુંર્ાળી િ્ાું હતાું.

મેં કહ્યું : `્બહ્ય સારું . ત્ારરે  આપણરે હવરે અહીંથી નીકળી જઈએ.’

વાતા્જ

બીજ ેહદવસે તેઓએ રાજાની રજા લીધી અને તેઓ આટલાંહટક ઉપરથી ઉપડ્યાં. 
તેઓ લંડન પિોંચ્યાં અને ત્યાંથી તેઓ છૂટાં પડ્યાં. સૌ પોતપોતાને ઘેર પાછાં ગ્યાં અને 
ખાધું પીધું ને મોજ કરી. વાતા્વ પૂરી.

વચચે વાતચીત

જફૅ્રે ફ્યુંિરાઈનરે ્બયોલ્યો : `િધરેડયો થા મા, િધરેડયો!’

ગિલ્બર્ટે કહ્યું : `ભાઈશા’્બ ગચડા્યો છરે, આપણનરે વાતાતા િમતી નથી એમ કહ્યું તરેથી. 
છયોકરી જ રેવયો! જરાકમાું ગચડાઈ પડ્યો. એ ્ છયોકરી!’

હરેલિાએ પૂછ્યું : `ફરી વાર વાતાતા ગવરરે હવરે કહરેવાના છયો કરે નહહ?’

જફૅ્રેએ કહ્યું : `વાતાતા આિળ તયો કહરેવી જ પડશરે. હજી તયો વરના ગશકારની વાત 
્બાકી છરે.’

ડહૅરકરે ઉમરે્્યાં : `અથવા તયો ભરેદી માિતાવાળા હકલ્ાની વાત કહરેવાની છરે.’

ગિલ્બર્તાની આુંખયો તરેજથી તિતિી. તરે ્બયોલી : `હેં ! ભરેદી માિતા? અરરે  ઘરડા નીલ! 
એકાદ ભરેદી માિતા તયો ્બતાવ?’

જફૅ્રેએ ઉતસાહથી કહ્યું : `પણ એમાુંથી ચર નીકળવા જોઈએ.’

ડયોનલડરે ઉમરે્્યાં : `અનરે હાડપુંગજરયો!’

વળી જફૅ્રે ્બયોલ્યો : `અનરે નકશયો! એકાદ સુંતાડરેલયો નકશયો પણ હયોવયો જોઈએ.’

હ્યું  આશ્ચ્તાથી જફૅ્રે સામરે જોઈ રહયો.

મેં કહ્યું : `હ્યું  એમ ધારતયો હતયો કરે તનરે વરનયો ગશકાર સૌથી વધારરે  િમરે છરે.’

જફૅ્રેએ કહ્યું : `હું ; મનરે એ િમરે છરે, પણ ભરેદી માિતા અનરે નકશયો પણ. એમા વધારરે  
િમમત આવરે એવ્યું છરે.’



મેં ધીમરેથી કહ્યું : `વખતરે ્બની આવરે કરે સાહગસક મ્યસાફરયોનરે ભરેદી માિતા હાથ લાિરે!’

૪

બીજ ે હદવસે ટોળીએ પોટોમનને રામરામ ક્યા્વ. રાજએે તેમને રોકાવાનો ઘણો 
આગ્િ ક્યષો પણ તેઓએ કહંુ કે િવે અિીં વધારે વખત રોકાવવાની જરૂર નથી. તેમણે 
તેમને જ ે બધું શીખવવા જવેું િતું તે શીખવી દીધું છ.ે તેઓએ રાજાને માણસખાઉ 
લોકોથી પોતાની જાતને બચાવવા માટ ેપુષકળ દારૂગોળો આપ્યો અને પછી તેઓ ઉપડ્યાં.

શપકરૅફટ ેલોંગ આ્યલરૅનડમાં સૌને પોતાને ઘેર આવવાને આમંત્રણ આપ્યું.

તેણે કહંુ : `અત્યારે સપટમેબર મહિનો ચાલે છ ેઅને શશ્યાળો આવતાં પિેલાં 
આપણે વરના શશકારે જઈ શકીએ તેમ નથી. કારણ કે શશ્યાળાની ઠડંીમાં જ વરઓ 
ટોળાબંધ એકઠાં થા્ય છ.ે આપણે મારે ત્યાં રખડશું, નાિશું, મોટરમાં ફરશું એટલામાં 
હડસેમબર નજીક આવશે.’

ત્રણ અઠવાહડ્યાં સુધી તેઓ લોંગ આ્યલરૅનડમાં શનરાંતે ફ્યા્વ િ્યાું. છોકરાંઓ બિુ 
લિેરમાં રહા. તેઓએ બસો વખત મીઠાઈ અને આઈસકીમ ખાધા ક્યાું.

શગલબટટે મલાઈ સાથે મેળવેલો સટટ્ૉબેરી ખાઈને િોઠ ચાટતાં કહું : ̀ લષિાશધપશત સાથે 
રિેવાની મજા તો બિુ જ!’

મોંમાં ચૉકલેટનો બૂડકો મારતાં િેલગાએ કહંુ : `સુંદર!’

પણ થોડા જ વખતમાં તેઓ કંટાળા. બધી રીતે મજા િતા. પણ ખાસ કંઈ કરવાનું 
નિોતું. એટલે તેઓને નીલના શપતાએ નીલ ઉપર લખેલો કાગળ સાંભળવાની ભારે મજા 
પડી.

`તમારા ગ્યા કાગળમાં તમે ભેદી માગ્વવાળો એકાદ હકલ્ો િાથ આવવા શવષે 
લખ્યુ િતુ. `ગલાસગો િરૅરોલડમા જાિેરાત આવી છ ેકે ડનસકોબીનો હકલ્ો વેચવાનો છ,ે 
એ હકલ્ા શવષે દતકથા એવી છ ેકે એમાં એક ભેદી માગ્વ છ,ે પણ એ તો ખોટ ુપણ િો્ય. 
ગમે તેમ પણ તમે એ શવષે એ લષિાશધપશત શમત્રને વાત તો કરજો!’

ઉતસાિના પૂર આવ્યાં. છોકરાંએ નાચાકૂદ કરી મૂકી. દોડાદોડમાં શપકરૅફટનાં ચીની 
વાસણોને તોડી નાખ્યાં. તેનું પણ કોઈને ભાન ન રહું. તેઓ રૉલસરૉ્યમાં કૂદી પડ્યાં અને 
તેની ઑહફસમાંથી શપકરૅફટને તેડી લાવ્યાં. તેઓ ન્યૂ્યૉક્વ ઉપડ્યાં.

`શપકરૅફટ! એકદમ સકૉટલાંડ ચાલો. ત્યાં ભેદી માગ્વવાળો હકલ્ો છ.ે’

આનંદી શપકરૅફટ ે િસીને કહું : `કબૂલ. પણ િંુ પોતે ચાલી શકંુ એટલો પિોળો 



માગ્વ ન િો્ય તો સાટુ ંસુધરસે નહિ. તમે અંદર જાઓ અને ભૂતડાંઓને ભાળીભાળીને 
ટશેલફોનથી રાડો પાડીને મને જણાવો એવંુ કરવાના આપણે નથી!’

બીજ ે હદવસે તેઓ `ચીંચીં’માં બેસી ઉપડ્યાં. સાત કલાકમાં તેઓ આટલાંહટક 
ઓળંગી ગ્યાં. સધન્વલરૅનડના હકનારાની ઊંચી ટકેરી ઉપર ડનસકોગીનો હકલ્ો િતો. મૂળ 
હકલ્ામાં જોકે વધારો થ્યો િતો. છતાં અસલ હકલ્ો દસમા સૈકામાં બાંધવામાં આવ્યો 
િતો.

અઁગસ મરૅકડોનલડ નામનો એક બિેરો બુઢ્ો તેનો રખેવાળ િતો. તે સકૉટ િતો; 
ભાગ્યે જ તે બોલતો. શપકરૅફટ ેતેના િાથમાં એક શગની મૂકી તો પણ `અિં!’ કરીને તે મૂંગો 
બેસી રહો.

જાિેરખબરમાં એમ િતું કે હકલ્ો ફશન્વચર સાથે વેચવાનો છ.ે પણ ફશન્વચરમાં 
થોડાંએક ટબેલખુરશીઓ અને દીવાલ ઉપરનાં શચત્રો શસવા્ય બીજુ ંકશું નિોતું.

િેમસડોલમાં રિેતા જ ે વકીલ પાસે હકલ્ાનું વેચાણખત થવાનું િતું તેની પાસે 
ઉપડ્યાં. શપકરૅફટ ેચરૅક લખી આપ્યો અને તે હકલ્ાનો માલેક થ્યો.

શપકરૅફટ ેકહું : ̀ કદાચ બધું પોકળ નીકળે પણ તેમ છતાં જ્યારે રિરૅનચ લોકો જમ્વનીનો 
કબજો લઈ લેશે અને નીલને િેલેરોમાંથી ભાગવું પડશે ત્યારે તેની શનશાળ માટ ેઆ 
હકલ્ો ઠીક પડશે.’

તેઓએ થોડીએક જરૂહર્યાતની ચીજો ખરીદી : પથારી, બલરૅનકેટો અને રસોઈના 
વાસણો.

જ રૅરિેએ કહંુ : `રસતો શોધવાને માટ ેઆપણે થોડાંએક કરવતી વગેરે ઓજારોની 
જરૂર પડશે.’

આ બધું તેઓએ ખરીદ્ું. તેઓ એટલાં બધાં ઉતાવળાં થઈ ગ્યાં િતાં કે રાત 
માંડમાંડ ગઈ.

પાંચ વાગે તો છોકરાંઓ ઉઠી ગ્યાં. નવ વાગે નીલની પથારી આગળ તેઓ આવ્યાં 
અને તેને જગાડ્યો. ડરૅહરકે શનરાશાથી કહંુ : `અમે ચારેકોર શોધી વળાં પણ ક્યાંઈ કશંુ 
જડતું નથી!’ નીલે તેના તરફ જોડાનો ઘા ક્યષો અને પડખું ફરી ઊંઘવા લાગ્યો.

આખો હદવસ તેઓએ શોધ્યા ક્યુું; ફરી ફરીને ફ્યાું; દીવાલો ઉપર િથોડા મા્યા્વ 
પણ ક્યાંઈથી બોદો અવાજ આવ્યો નહિ. બધી મિેનત પાણીમાં ગઈ. તેઓએ જમીન 
ઉપર િથોડા મારી જો્યા; ત્યાં પણ ક્યાંઈ પોલાણ જણા્યું નહિ. બુઢ્ા અઁગસને તો એમ 
જ લાગ્ંુય િશે કે નીલ અને શપકરૅફટ ગાંડાઓની શાળાના મોટા ડૉકટરો િશે અને તેઓ 
ગાંડાં છોકરાંઓને લઈને આવ્યા િશે.

રાત્રે સૌ થાક્યાંપાક્યાં શનરતસાહિત મને સૂઈ ગ્યાં. સવારે સૌ તાજગીમાં ઉઠ્યાં.



ડરૅહરકે કહું : `િંુ ધારં છુ ંકે રસતો કદાચ આ શચત્રમાંના એકાદ શચત્રની પાછળ િો્ય. 
મારી દરખાસત છ ેકે આપણે એ બધાને નીચે ઉતારીએ.’

સૌને આ શવચાર પસંદ પડ્યો અને ડરૅહરક જમવાના ઓરડાનું ટબેલ દીવાલ પાસે 
ઘસડી લાવ્યો. તેણે કોઈ નૉવટેના મુખીના શચત્રથી શરૂઆત કરી. શચત્રની સપાટી તે 
તપાસતો િતો એટલામાં શગલબટટે ટબેલ િલાવ્યંુ; ડરૅહરક લપસ્યો અને તેની આંગળી પેલા 
મુખીના શચત્રની જમણી આંખમાં પેસી ગઈ! બધાં આચિ્ય્વથી મોઢુ ંફાડીને શચત્ર સામે 
જોઈ રહાં: શચત્રનો વીંટો થતો િતો! ડરૅહરકે ગુપ્ત ભેદને ખોળી કાઢ્યો િતો. શચત્ર નીચે 
દીવાલમાં એક નવું બારણંુ દેખા્યું. કૂદકો મારી જ રૅરિે કુિાડી લઈ તે તરફ ધસ્યો. થોડા 
જ ઘામાં તખતી તૂટી પડી. બે શમશનટમાં તો બારણું ખૂલી ગ્યું. અંદર અંધારં િતું. બીજુ ં
કશંુ દેખાતું નિોતું.

ડરૅહરકે બૂમ પાડી : `ટોચ્વ લાવો.’

કોઈક ઈલેશકટટ્ક ટોચ્વ લઈ આવ્યું.

એક પથથરની સીડી અંદર ઉતરતી િતી.

િેલગા ધ્ૂજી અને બોલી : `િંુ પિેલી અંદર નહિ જાઉં.’

ડોનલડ ેકહું : `િું પણ નહિ.’

શગલબટટે બિાદુરીથી કહું : `િંુ આગળ ચાલીશ.’

િવે પોતાની સાથે દરેકે શું લેવું તેનો સૌ શવચાર કરતાં બેઠાં. દરેક પાસે ડા્યનેમો 
ટૉચ્વ તો િતી જ. ડરૅહરકે સૂચના કરી કે આપણે હરવૉલવરો લઈએ, પણ બીજાંઓએ કહું કે 
તે નકામી પડશે. િેલગાનું સૂચન ડિાપણભ્યુું િતું. `આપણે જાતજાતનાં િશથ્યારો લઈ કે 
જથેી ખજાનાની પેટીઓ ઉઘાડી શકા્ય અને બારણાંઓ પણ તોડી શકા્ય.’ જ રૅરિેએ િીરા 
ભરી લેવા માટ ેપોતાની થેલી લીધી. તેઓએ જમવાના ઓરડાને અંદરથી તાળું દીધું કે 
જથેી અઁગસને કશી ખબર પડ ેનહિ.

િવે મિાન સાિસ શરૂ થ્યું. શગલબટ્વ આગળ ચાલી. તેની પાછળ ડરૅહરક, જ રૅરિે, 
ડોનલડ, િેલગા, નીલ અને શપકરૅફટ ચાલ્યાં. સૌએ શપકરૅફટને જાણી જોઈને પાછળ રાખ્યો 
િતો. શપકરૅફટ આગળ ચાલે અને સાંકડા રસતામાં વખતે સલવાઈ રિે તો આગળ વધવું 
શી રીતે?

ધીમે ધીમે તેઓ નીચે ઉત્યાું. તેઓ ત્રીશ પગલાંથી વધારે નીચે નહિ ગ્યાં િો્ય 
એટલામાં શગલબટ્વનાં પગ નીચેથી એક પથરો દડી ગ્યો. થોડુકં ગબડ્યો અને અટકી 
પડ્યો. તુરત જ પથરા્યેલી શાંશતમાં એકાએક ધબાકો સંભળા્યો. ડરૅહરકે શગલબટ્વનો િાથ 
જોરથી પકડ્યો. તે બોલી ઉઠ્યો : `સમાલો! રસતે કૂવો આવે છ.ે’ છ ડગલાં આગળ ગ્યાં 
અને તેઓની નજરે એક મોટી ખાઈ પડી. તેઓએ પોતાની ટૉચ્વ દબાવી પણ ખાઈમાં 



પાણી દેખા્યું નહિ. ડરૅહરકે એક પથરો ફેંક્યો.

તેણે કહું : `સો ફીટથી ઓછી ઊંડી નહિ િો્ય.’

તેઓ ત્યાં અટકી રહાં અને એકબીજા સામે શનરાશાથી જોઈ રહાં. `આટલી બધી 
મિેનતનું આ જ ફળ?’ તેઓ રડવા જવેાં થઈ ગ્યાં.

એકાએક િેલગાએ આનંદથી બૂમ પાડી : `જુઓ તો, અિીં ડાબી બાજુએ સીડી 
જા્ય છ.ે’

સાચે જ ડાબી બાજુએ સીડીનાં પગશથ્યાં િતાં.

નીલે પૂછું : `પણ રસતામાં ખાઈ શા માટ?ે’

ડરૅહરકે કહું : `એ જાળ છ.ે તમે જોતા નથી? કોઈ દુશમન ખજાનો લેવા આવે તો તેને 
ભુલાવામાં નાખવા માટ ેછ.ે’

જ રૅરિેએ કહું : `અલબત્ત, એમ જ છ.ે કોણ જાણે કેટલાં ્યે િાડપંશજરો એમાં પડ્યાં 
િશે.’ ધ્ૂજતાં ધ્ૂજતાં તેણે પોતાની આંખો ખાઈ તરફથી પાછી ફેરવી લીધી.

તેઓ આગળ ચાલ્યાં. વીશ પગશથ્યાં આગળ ગ્યા પછી એક વાર જટેલો પિોળો 
સપાટ રસતો આવ્યો. તેઓ આગળ વધ્યાં. તેઓ એક લોઢાના બારણા પાસે પિોંચ્યાં. 
તાળામાં ચાવી િતી પરંતુ કાટને લીધે તે ફરી શકતી નિોતી.

નીલે કહું : `કોઈકે તેલ લેવા માટ ેપાછા જવું પડશે.’

શપકરૅફટ ે કહંુ : `અિીં તેલનું શું કામ છ?ે’ આમ કિી શપકરૅફટ ેજોરથી બારણાને 
પોતાનો ખભો મા્યષો અને પલકારામાં તાળું તૂટી ગ્યું ને બારણાં ઉઘડી ગ્યાં. ત્રણ 
પગશથ્યાં નીચે ઉત્યાું એટલે એક મોટો ઓરડો દેખા્યો. સાવધાનીથી તેઓ અંદર ગ્યાં. 
શગલબટ્વને પગે કંઈક અથડા્યું અને દડી ગ્યું.

ગભરાઈને શગલબટટે કહંુ : `ખોપરી!’

સિુ ત્યાં પડલે િાડપંશજરની સામે જોઈ રહાં. િાડપંશજરની મૂઠીમાં કાટ ખાઈ 
ગ્યેલી તલવાર િતી.

ડોનલડ ેકહું : `આ કેવી રીતે મરી ગ્યો િશે?’

નવાઈથી તેઓ ઓરડો તપાસવા નીકળાં. ઓરડો વીશ ફૂટ ઓરસચોરસ િતો. 
એક ખૂણામાં બે ભારે પેટીઓ પડી િતી.

જ રૅરિેએ બૂમ પાડી : ̀ ખજાનો!’ ને એ તે તરફ દોડતો ગ્યો પણ પેટીઓ ખાલી માલૂમ 
પડી.

ઓરડાની પછીતે એક બારણું અઘખોલું દેખા્યું. ત્યાંથી રસતો આગળ ચાલતો િતો. 



તેઓ આગળ વધ્યાં. સોવાર ચાલતાં તેઓ એક બીજા ઓરડામાં આવ્યાં. આ ઓરડો 
પિેલા ઓરડા કરતાં મોટો િતો. એક ભ્યંકર દેખાવ તેમની નજરે પડ્યો : ટબેલ ફરતાં 
સોળ િાડપંશજરો બેઠાં િતાં! એમ જણાતું િતું કે તેઓ જમવા બેઠાં િશે. દરેકના મોઢા 
આગળ દારૂનો ગલાસ િતો.

શપકરૅફટ ેકહું : `આનો શો અથ્વ?’

`િંુ જાણું છુ.ં’ ડરૅહરકે કહંુ : `રસતામાં પડલેો નોકર આ રહો. આ લડાઈની ખોપરી 
છુદંા્યેલી છ.ે આ લોકો જમતા િતા અને કોઈએ દારૂમાં ઝેર નાખ્યું િતું. જ્યારે તેઓને 
ખબર પડી કે આમાં કોઈએ ઝેર નાખ્યું છ ેત્યારે તેમાંનો એક ઉઠીને આ નોકરને મારી 
નાખ્યો. િું ધારતો નથી કે આ નોકરે ઝેર નાખ્યું િો્ય.’

સિુને વાત બંધબેસતી લાગી. નીલે કહું : `િશથ્યારો ઉપરથી જણા્ય છ ેકે ચૌદમાં 
સૈકામાં આ બન્યું િશે.’

જ રૅરિેએ કહું : `પણ એમાં આપણે શું કરીએ?’ આપણે તો ખજાનો શોધવો છ.ે’

તેઓએ ઘણી શોધ કરી પણ તેમને ખજાનાનો ઓરડો જડ્યો નહિ.

વચચે વાતચીત

મેં કહ્યું : `આજ રે હવરે આર્લરેથી ્બસ.’

સૌ : `નહહ નહહ!’ કરી ઉઠ્ાું.

આગ્હથી જફૅ્રેએ કહ્યું : `આપણરે તયો આજ રે નરે આજ રે જ ખજાનયો શયોધવયો છરે.’

મેં કહ્યું : `અહીં ખજાનયો મળશરે જ તરેવી વધારા પડતી ખાતરી રાખીશ નહહ, હયો!’

જફૅ્રેએ કહ્યું : `અલ્બત્ત, અહીં ખજાનયો હતયો એર્લ્યું જ નહહ પણ સાથરે નકશયો પણ 
હતયો.’

મેં કહ્યું : `નકશયો? નકશયો વળી શાનયો? જમીન નીચરે સહરામાું ્બરેર્ની આશા તયો 
નથી રાખતયો ના?’

તરેણરે કહ્યું : `રસતામાું ખજાનયો હતયો એની મનરે ખાતરી છરે. તમરે કહયો તરે હારું . અનરે 
સાથરે નકશયો પણ હતયો. અનરે એમાું ખજાનયો ઉ્ાું છરે તરે ચયોખખ્યું ્બતાવ્્યું હત્યું.’

ગિલ્બર્ટે કહ્યું : ̀ નકશા ગવનાની વાતાતામાું કાુંઈ માલ નહહ. ર્્રેઝર આ્લૅનડ–`ખજાનાની 
્બરેર્’ની વાતાતા જ રેવી વાતાતા એનરે કહરેતાું જ ક્ાું આવડરે છરે, ખરું  જફૅ્રે? એનરે કહરેતાું જ ક્ાું 
આવડરે છરે? વાતાતામાું એક ચાુંગચ્યો પણ નથી આવતયો.’

મયોર્ાઈથી મેં કહ્યું : `ચાુંગચ્યો? ચાુંગચ્ાનયો જમાનયો તયો િ્યો!’

ગિલ્બર્ટે કહ્યું : `એમ જ રાતા ઇંહડ્નયોનયો અનરે એમ જ માણસખાઉ માણસયોનયો 



જમાનયો પણ િ્યો! વાતાતામાું અમારરે  નકશાની જરૂર હયો્ તયો તારરે  તરે આપવયો જોઈએ.’

ડહૅરકરે આત્યરતાથી કહ્યું : `નકશયો અનરે સાથરે ખાનિી ભારા. મનરે ખાનિી ભારા 
્બહ્ય િમરે છરે.’

મેં ધીમરેથી કહ્યું : ̀ વખત મળી આવરે. એ ઐગતહાગસક હકીકત સુંભારતાું નકશયો મળી 
આવશરે તયો હ્યું  તમનરે જણાવીશ. મારી સાુંભરણ પ્રમાણરે તયો તરેમાું નકશયો નહયોતયો.’

જફૅ્રેએ આનુંદથી કહ્યું : `હરેઈ્ાું! મનરે ખાતરી હતી કરે નકશયો આવશરે જ!’

વાતા્જ

બિાર જવાનો રસતો િાથ લાગતો નિોતો.

જ રૅરિેએ કહું : `ક્યાંક િોવો તો જોઈએ જ. જઓેએ આ લોકોને ઝેર આપ્યું િશે 
તેઓએ ખજાનાની શોધ કરી જ િશે.’

નીલે કહંુ : `મારો અશભપ્ા્ય એવો છ ેકે આપણે પાછાં જઈએ અને થોડુકં ખાઈ 
આવીએ. અિીં ખજાનો ખોળવો નકામું છ.ે’

શગલબટટે કહું : `િં...અં. ભાઈને બીક લાગતી લાગે છ!ે િાડપંશજરો કોઈને મારી 
નહિ નાખે!’

એકાએક િેલગા િસવા લાગી.

ડરૅહરકે પૂછું : `છ ેશું?’

િેલગાએ જવાબ આપ્યો : `એ તો િંુ જરા શવચારતી િતી કે આ િાડપંશજરો પાસે 
શપકરૅફટ બેસે તો કેવો લાગે?’

દરેક જણ િસવા લાગ્યું. માત્ર નીલ જાણતો િતો કે તેઓ પોતાનો ભ્ય સંતાડવા 
માટ ેજ િસતાં િતાં.

નીલે પૂછું : `કેમ, જમવા માટ ેકોણ આવો છો?’

શપકરૅફટ ેકહું : `િંુ.’

છોકરાંઓએ આવવાની ના પાડી.

બે કલાકે નીલ અને શપકરૅફટ જમવાના ઓરડામાં શચરૂટ પીતા બેઠા િતા.

નીલે કહું : `શપકરૅફટ! મને તેઓનાં પગલાં સંભળા્ય છ.ે’

એટલામાં તો બાળકો પાછાં આવતાં દેખા્યાં.

શપકરૅફટ ેપૂછું : `કાં, કંઈ જડ્યું?’



કોઈએ જવાબ ન આપ્યો.

નીલે કહંુ : ̀ એમનાં પડી ગ્યેલા મોઢાં સામે તો જુઓ! શબચારાં કમનસીબ બાળકો!’

નીલે પૂછું : `કેમ, કાંઈ ફાવ્યાં?’

શગલબટટે ડરૅહરક સામે ભવાં ચડાવ્યાં. ઉડાઉ રીતે ડરૅહરકે કહું : `િજુ િંુ માનું છુ ંકે એ 
ઓરડાની બિાર જવાનું બારણું છ.ે’

નીલે કહું : `શપકરૅફટ! ચાલો આપણે ઉપડીએ. આ છોકરાંઓ જમે એટલામાં આપણે 
શોધખોળ કરીએ.’

છોકરાંઓ ભ્યભીત દેખા્યાં.

જ રૅરિે બોલ્યો : `જમ્યા પછી િંુ તો તરત જ ન જાઉં, નીલ! ત્યાં બધું ભેજવાળું છ.ે 
જમ્યા પછી તારે નિાવું ન જોઈએ?’

ડોનલડ ેકહું : `અરે, તું કૂવામાં પડી જઈશ.’

ડરૅહરકે કહું : `આવા સુંદર રશળ્યામણે હદવસે એવા અંધારા ભોં્યરામાં તે કોણ 
જા્ય? સકેચંશગ કરવા માટ ેકેવો સરસ દેખાવ છ?ે નીલ! તું સકેચંશગ કરવા માટ ેઉપડ ેતો 
કેવું સરસ!’

નીલે કહું : `બરાબર છ.ે શપકરૅફટ! ચાલો આપણે ટકેરીઓમાં ફરવા જઈએ.’

તેઓ બન્ે સાથે ઉપડ્યાં.

શપકરૅફટ ેમોઢુ ંનીચું કરી કહું : `રેહઢ્યાળોને કંઈક જડ્યું લાગે છ.ે જો તો, આપણને 
કેવા દૂર રાખે છ?ે’

નીલે કહું : `એક કલાક જવા દ્ો. પછી આપણે એમને છક્ડ ખવરાવશું.’

તેઓએ એમ જ ક્યુું. જ્યારે તેઓ િાડપંશજરવાળા ઓરડામાં પેઠા ત્યારે ચારે તરફ 
અંધકાર િતો. માત્ર જમીનમાંથી પ્કાશનું હકરણ આવતું િતું. તેઓ નજીક ગ્યા ત્યારે 
તેમની નજરે એક ગુપ્ત બારણું પડ્યું. ત્યાંથી નીચે ઉતરવા માટ ેપગશથ્યાં િતાં. તેઓએ 
નીચા નમી અંદર જો્યું તો તેમની નજરે છોકરાંઓ પડ્યાં. તેઓ એક ખુલ્ી પેટી ફરતાં 
બેઠાં િતાં. ટૉચ્વ લાઈટનાં અજવાળામાં ચળકતું કંઈક શગલબટટે આપ્યું.

આચિ્ય્વથી નીલ બોલી ઉઠ્યો : `િીરાઓ!’

અમૂલ્ય ખજાનો છોકરાંઓને િાથ લાગ્યો િતો.

શપકરૅફટ ગણગણ્યો : `િંુ ધારતો િતો કે િંુ પૈસાદાર છુ.ં પણ શગલબટ્વના િાથમાં 
રિેલા પેલા એક િારની કંશમત જટેલી ્યે મારી દોલત નથી.’

નીલ અને શપકરૅફટ ધીમે ધીમે છોકરાંઓ પાસે ગ્યા. છોકરાંઓ ખજાનામાં એટલાં 



બધાં એકાગ્ થઈ ગ્યાં િતાં કે નવા આવનારાઓની તેમને ખબર પડી નહિ.

શગલબટ્વ બડબડી : `કંઈક મોટુ ંિાથ આવ્યું લાગે છ.ે’

િીરા, માણેક અને મોતી જડેલો એક સોનાનો તાજ તેણે પેટીમાંથી બિાર કાઢ્યો.

ડરૅહરકે બૂમ પાડી : `અરે ! આ તો રોબટ્વ બ્ુસનો તાજ છ.ે કેમ, ખરં નીલ?’

નીલે કહંુ : `અશક્ય! બ્ુસનો તાજ તો એહડનબરોના હકલ્ામાં છ.ે આ તાજ તો 
બ્ુસની પિેલાંના વખતનો છ.ે િંુ ધારં છુ ંકે અશગ્યારમાં સૈકાનો િશે. જો જોઈએ, એના 
પર શું લખેલું છ?ે’

ડરૅહરકે લખાણ વાંચવા પ્્યતન ક્યષો.

તેણે કહું : `લરૅહટન લાગે છ.ે નીલ! ભાષાંતર કર તો?’

પણ નીલ તો લરૅહટન ભૂલી ગ્યો િતો. પછી શગલબટટે પોતાનું ઈટાશલ્યન ભાષાનું જ્ાન 
વાપરીને જમે તેમ કરીને અથ્વ બેસાડ્યો. તાજ રાજા ઑસકરનો િતો.

જ રૅરિેએ કહું : `નૉવટેનો. ક્યારે થઈ ગ્યો િશે?’

ડરૅહરકે કહું : `િંુ ધારં છુ ંકે આ પેટી સકૉટલાનડની નથી. એકાદ ચાંશચ્યો ઉઠાવી 
લાગ્યો લાગે છ.ે કદાચ નૉવટેના રાજાના વિાણને લૂંટ્યંુ િો્ય.’

કદાચ ડરૅહરકનું અનુમાન સાચું િો્ય. કારણ કે પેટીમાંથી બીજી ચીજ જડી તે એક 
સોનારૂપાનું નાનકડુ ંવિાણ િતું. એ વિાણ નૉવટેનું િતું.

િેલગાએ બૂમ પાડી : `આિ! િવે આપણે બધાં પૈસાદાર થઈ જશું. આપણે િવે 
ખૂબ ખૂબ મીઠાઈ ખરીદી શકશું.’

દરશમ્યાન ડોનલડ ઓરડાની બીજી પેટીઓ તપાસતો િતો. તેણે બૂમ પાડી : `અરે! 
પેટીઓ સાત છ ેઅને આપણે પણ સાત છીએ. દરેક એકેક પેટી ખોલશું.’

સૌ ખૂબ ઉતસાિમાં આવી ગ્યાં. શપકરૅફટ ે પિેલવિેલાં પોતાની પેટી ઉઘાડી. 
પિેલવિેલાં એટલા માટ ે કે તે સૌથી જાડો િતો. જાડાને પિેલી તક શા માટ ેઆપવી 
જોઈએ તે કિેવંુ મુશકેલ છ.ે પણ શગલબટ્વની સૂચનાથી તેમ કરવામાં આવ્યું િતું. કુિાડીથી 
ખૂબ મિેનત ક્યાું પછી ઢાંકણું ઉઘડી શક્યું. પેટી ખાલી નીકળી. છોકરાંઓ ગમમતમાં 
બૂમેબૂમ પાડી ઉઠ્યાં. પછી નીલે પોતાની પેટી ઉઘાડી. એમાંથી એક ખૂબ જૂનો જોડો 
નીકળો. બધાંએ ખૂબ મોટી બૂમો પાડી અને સિુ ખડખડાટ િસ્યાં. પછી ડોનલડનો વારો 
આવ્યો. ડોનલડ પેટીનું બારણું ઉઘાડતો િતો ત્યારે સિુ એકીટસે તેની સામે જોઈ રહાં 
િતાં. શનરાશાનો તીવ્ર અવાજ સંભળા્યો. પેટીમાં ગરડનાં થોડાંએક પીછાં િતાં.

ઉતસાિથી ડરૅહરકે કહું : `્યા હકસમત!’ અને તે પોતાની પેટી ઉઘાડવા લાગ્યો. તેના 
મોમાંથી પણ શનરાશાની ચીસ નીકળી. એની પેટી પણ ખાલી જ િતી.



પોતાની પેટી ઓરડાના મધ્યમાં ઢસરડી લાવતાં જ રૅરિેએ કહું : `ગમે તે નીકળે પણ 
મારી પેટી ભારે તો છ.ે’ િથોડા મારી તેણે ઢાંકણું ઉઘાડી નાખ્યું.

કંટાળીને તે બોલ્યો : `જૂનાં સડલેાં થોથાં!’

શગલબટટે કહું : `િવે મારો વારો.’

શગલબટ્વ નસીબદાર નીકળી. એની પેટીમાં સુંદર રેશમના તાકાઓ િતા.

િેલગાએ કહું : `િવે હકસમતની છલે્ી પેટી.’

એની પેટી ઉઘાડવી મુશકેલ િતી કેમકે લાકડાને બદલે તે લોઢાની િતી.

આખરે તેઓએ મિેનત કરી ઢાંકણું ઉઘાડ્યું. શનરાશાથી િેલગા પાછી િઠી. તેણે 
ચીસ પાડી : `ખાલીખમ!’

જ રૅરિેએ િસીને કહું : `નહિ, કેવળ ખાલી નથી. એની અંદર એક ગંદા કાગશળ્યાનો 
કટકો છ.ે’

તેણે કાગશળ્યો લીધો અને પિોળો કરી પાથ્યષો. તે એક દસતાવેજ જવેું િતું. જ રૅરિેએ 
બૂમ પાડી : `ઓિો! આ તો નકશો છ!ે’

નકશો જોવા દરેક જણ આગળ ધસ્યું. જ રૅરિેએ કહંુ : `નકશો રાતા રંગનો છ.ે અને 
િંુ ધારં છુ ંકે તે લોિીથી દોરેલો છ!ે’

એ ભૂંસાઈ ગ્યેલા લખાણમાંથી વાંચીને અથ્વ કાઢવો લગભગ અશક્ય િતો.

ડોનલડ ેસૂચના કરી : `સૂક્મદશ્વક ્યંત્રની જરૂર છ.ે’ તેઓ જમવાના ઓરડામાં 
જઈને તે લઈ આવ્યાં. ઘણી મિેનત પછી નીચે પ્માણે તેઓ વાંચી શક્યાં.

`િાxxજરના xડકથી 12 ડxx x2 એક પxx xચે સતા xણીના xxડામાં ખxxના 
બેxનો xકશો છ.ે’

દરેકે ગુપ્ત ભાષા ઉકેલવાનો પ્્યતન ક્યષો. નીલે નીચે પ્માણે ઉકેલ્યંુ : ̀ િા, ગાજરની 
સડકથી 12 ડબલાં ઉપર એક પિોંચે સતાર રાણીના ઓરડામાં ખજૂરીના બેટનો નકશો 
છ.ે’

ડરૅહરકે બૂમ પાડી : `રાખ નીલ, રાખ! ગપપાં ન માર. ગાજરની સડક તે ક્યાંઈ જોઈ 
છ?ે’

શપકરૅફટ બોલી ઉઠ્યો : `િા, િા, મને ઉકલ્યંુ છ.ે `િાજરના ખડક...’ પણ પછી 
ઉકલતું નથી.

`િાજરના ખડક તે બોલા્ય?’ જ રૅરિેએ કહું : `ડરૅહરક! તને કાંઈ ઉકલે છ?ે’

`આંખના પલકારમાં કિી દઉં.’ ડરૅહરક બોલ્યો. `િાડપંશજરના ખજાનાના ખડકથી 



12 ડગલાં દૂર એક પથથર નીચે સતામણીના ઓરડામાં ખજાનાના બેટનો નકશો છ.ે’

નીલે કહંુ : `િુશશ્યાર, ડરૅહરક! તું િુશશ્યાર ખરો. પણ હદલગીરીની વાત એ છ ેકે 
સતામણીનો ઓરડો ક્યાં છ ેતે તું જાણતો નથી.’

જ રૅરિેએ બૂમ પાડી : `િેઈ્યા! આખરે તેવો બેટ છ ેખરો!’

નીલે વધા્યુું : `અને સતામણીનો ઓરડો પણ છોકરા! એ ન ભૂલતો.’

શપકરૅફટ ેઉમે્યુું : `ખશચત્, આપણે ઘણા ઓરડાઓ િજુ ખોળવાના છ.ે’

જ રૅરિેએ એકાએક કહું : `આ જૂની ચોપડીઓમાંથી એ શવષે મળી આવે.’

સિુને આ સૂચના પસંદ પડી અને તેઓ ઓરડામાં ગ્યાં. ચોપડીઓ મોટ ેભાગે 
લરૅહટનમાં િતી. શપકરૅફટ ેસૂચના કરી કે તેનું ભાષાંતર કરવા માટ ેઆપણે આબાહડ્વનથી 
પ્ોફેસરને બોલાવીએ. પણ છોકરાંઓએ કહું : `એ તો જોખમ ભરેલું થઈ પડ.ે પ્ોફેસર 
ખોટુ ંભાષાંતર કરે અને નકસો પોતે જ ઉપાડી જા્ય.’

એમ ઠરાવવામાં આવ્યું કે નીલે લરૅહટનનો શબદકોશ લાવવો. અને પોતાના જ્ાન વડ ે
જટેલું બને તેટલું ઉકેલવું. ચોપડીઓ િાથે લખેલી િતી. તેમાં ડનસકોબી કુટુબંનો ઇશતિાસ 
િતો. પિેલી ચોપડી ઈ. સ. 467ની િતી. ફાધર આલપસ નામના સાધુએ લખેલી િતી 
અને શલશપ ઝાંખી ભૂખરી િતી.

`મારં કમભાગ્ય છ ેકે મારા પોતાના જ લોિી વડ ેમારે આ ભ્યંકર વષ્વના બનાવો 
લખવા પડ ેછ.ે િંુ વૃદ્ધ થ્યો ત્યાં સુધી મેં `ગનો’ની સેવા કરી. પછી દુટિ મેકડોનલડ 
પશચિમમાંથી ઉત્યષો અને તેણે મારા વિાલા શેઠ અને તેના નોકરોને કાપી નાખ્યાં. ભોં્યરામાં 
પડલેા એક કેદી તરીકે મારા પોતાના હૃદ્યના લોિીથી આ ઇશતિાસ પૂરો કરં છુ.ં’

સાંભળવાથી કશી અસર ન થઈ િો્ય તેમ જ રૅરિેએ કહું : ̀ આમાં નકશા શવષે તો કશું 
કિેવામાં આવ્યંુ નથી. ચાલો આપણે બીજી ચોપડીઓ જોઈએ.’

નીલે કહંુ : `બીજી ચોપડીમાં તો માત્ર માણસોની સાલવારી છ.ે સાંભળો. `અઁગસ 
મેકડોનલડ 967-68; ગનો સામે લડતાં લડાઈમાં મરા્યો. તેનો પુત્ર શપટર 968-72. 
લડાઈમાં મરા્યો. તેનો ભત્રીજો અઁગસ 972-98.....’ એનું શું થ્યું તે લખ્યું નથી. `ડોનલડ 
મેકફરસન 998-1005.’ પછી ખાલી છ.ે `પછીનો રાજા કે ઠાકોર જ ેથ્યો િો્ય તે શપટર 
મેકફરસન િતો. 1157-64.’ એનો અથ્વ એવો છ ેકે મેકફરસનોએ હકલ્ો જીત્યો અને 
રાખ્યો િં, િવે પછીનું લખાણ ધ્યાન ખેંચે તેવું છ.ે `શરૅમશ મેકફરસન 1164...’ ક્યાં અને 
ક્યે વખતે મ્યષો તે જણાતું નથી. પછી નોંધ તેના ભાઈ ડોનલડ મેકફરસનના (1168-78) 
નામ આગળ અટકે છ.ે`

ત્રીજી ચોપડીમાં એક સાધુએ લખેલી વાતા્વ િતી. `બળવાન શરૅમસના મૃત્યુ શવષે જ ે
િંુ જાણું છુ ંતે લખવાની મારી ફરજ છ.ે િંુ સારી રીતે જાણતો િતો કે જ્યારે તેણે રૂપાળી 



એલનને તેની સ્ત્રી કરી ત્યારે તેનો ભાઈ બલરૅક ડોનલડ તેને શધક્ારતો િતો અને તેનું વેર 
લેવાની તે ગોઠવણ કરતો િતો. િા. વારંવાર મેં શરૅમસને સાવધ રિેવા કહું િતું. પણ તે 
િસી કાઢતો અને કિેતો કે મારો ભાઈ મને વફાદાર છ.ે મને બિુ વિાલો છ.ે એક હદવસ 
બલરૅક ડોનલડનો જનમહદવસ આવ્યો અને તેણે તેના ભાઈને ભોજનગૃિમાં આનંદ કરવા 
બોલાવ્યો. શરૅમસ પોતાના અમીરો સાથે ત્યાં બેઠો િતો એટલામાં ડોનલડ ેઝેર નાખેલો 
દારૂ આણ્યો અને પોતે પણ ખોટો ખોટો પીવા બેઠો. પછી તે ત્યાંથી ચાલ્યો ગ્યો અને 
શરૅમસ ધોળો શેતર જવેો થઈ ગ્યો. માલકમ ગને બૂમ પાડી : `દગો!’ અને તેણે શબચારા 
નોકરને થપાટ મારી જમીનદોસત કરી દીધો. આ જોનારો િું એક જ િતો. ભૂખે અને 
તરસે મરણશરણ થવા મને આ અંધારા ભોં્યરામાં નાખવામાં આવ્યો છ,ે કારણ કે મને 
ખબર િતી અને ડોનલડ જાણતો િતો કે મને ખબર િતી. આ ચોપડીનાં પાનાં ઉપર િંુ 
કાળા અંધારામાં આ કલમથી લખું છુ.ં ફરીવાર િંુ સૂ્ય્વનું દશ્વન કરવાનો નથી. આમીન!’

આનંદથી ડરૅહરકે કહું : `મારી કલપના સાચી ઠરી!’

જ રૅરિેએ અધીરાઈથી કહું : `કલપના ને બલપના! મારે તો નકશાનું કામ છ.ે’

વચચે વાતચીત

ગિલ્બર્ટે કહું્ય : `હરેલિા! વાતાતામાું મારું  નરે તારું  કુંઈ કામ પડત્યું જ નથી. જ રે થા્ તરે 
્બધ્યું જફૅ્રે અનરે ડહૅરકનરે કરવાન્યું હયો્ છરે, સમજી? નીલ હુંમરેશાું છયોકરાુંઓનયો પક્ષપાત કરરે  
છરે. અનરે એનરે લૅહર્ન તયો વાુંચતાું જ આવડત્યું નથી. ખરું  ના?’

હરેલિાએ કહ્યું : `નકશયો તયો મારી પરેર્ીમાુંથી નીકળયો હતયો. પણ જફૅ્રે એમ માનરે છરે 
કરે એ પયોતાનયો છરે.’

ડયોનલડરે કહ્યું : `હ્યું  ધારું  છ્ય ું કરે ડહૅરક અનરે જફૅ્રે વાતાતામાું મયોર્યો હહસસયો મરેળવી જા્ છરે.’

ડહૅરકરે કહ્યું : `એ તયો ્બધ્યું નીલ ભારાુંતર કરરે  છરે અનરે એ જ મ્યખ્ ભાિ ભજવરે છરે. 
આપણરે કશું્ય કરતા નથી.’

મેં કહ્યું : `હ્યું  શ્યું કરું? મારરે  લૅહર્ન વાુંચ્રે જ છૂર્કયો. જો ડહૅરકરે લૅહર્નના અભ્ાસમાું 
ધ્ાન રાખ્્યું હયોત તયો જરૂર એનરે ભારાુંતર કરતાું આવડત.’

જફૅ્રેએ કહ્યું : `ભારાુંતરની વાત જ ક્ાું છરે?’ નીલ પયોતાના ઓરડામાું ચયોપડીઓ 
લઈ િ્યો, વાુંચી કાિી, નરે પછી આવીનરે પયોતરે કહ્યું કરે સતામણીનયો ઓરડયો ક્ાું છરે?

ગિલ્બર્તા ્બ્બડી : `આ ્બધી તારીખયો કરેમ જાણરે ઇગતહાસનયો પાઠ ન હયો્? પણ પરેલા 
ભાઈએ ઝરેર આપ્્યું તરે વાતાતા મનરે િમી.’

મેં પૂછ્યું : `તમારરે  એમ કહરેવ્યું છરે નરે, કરે મારરે  હવરે આિળ વાતાતા ન કહરેવી અનરે ઘયોડા 
ગવરરે કહરેવ્યું?’



ડયોનલડરે સામરેથી કહ્યું : `ઘયોડા ક્ા?’

કયોઈ ્બયોલ્્યું નહહ.

ડયોનલડરે કડકાઈથી કહ્યું : `વાતાતામાું ઘયોડા ગવરરે તયો કાુંઈ આવત્યું જ નથી. મૂખાતાઈ જ રેવ્યું 
શ્યું ્બયોલરે છરે? અત્ાર સ્યધી વાતાતા સારી ચાલી હતી. પણ આ ચયોપડીઓ જડી ત્ારથી 
વાતાતા ્બિડી છરે, િ્યપ્ત માિતામાું ઘયોડાઓ પરેસી શકતા હશરે?’

ડહૅરક ્બયોલ્યો : `મનરે તયો ચયોપડીઓવાળયો ભાિ ્બહ્ય િમરે છરે. કરેર્લ્યું ્બધ્યું વાસતગવક 
છરે?’

જફૅ્રે કહ્યું : `ભલરે. મારી દરખાસત એવી છરે કરે આ ્બધી સાલવારી આવવી ન 
જોઈએ.’

મેં કહ્યું : `ક્બૂલ છરે. હવરેથી સાલવારી નહહ આવરે.’

જફૅ્રેએ શરત મૂકી : `અનરે તારરે  ્બરેર્નયો નકશયો શયોધી કાિવાનયો.’

હ્યું  તરેઓનરે કડક દરેખા્યો હયોઈશ. કરેમકરે ગિલ્બર્ટે મારી સામરે આુંિળી ચીંધી ્બૂમ પાડી 
: `જ્યઓ તયો, તરેના ચહરેરા સામરે તયો જ્યઓ! આપણા ઉપર ગખજા્યો છરે. જરૂર કાુંઈક ખરા્બ 
્બનાવ ્બનાવશરે.’

વાતા્જ

અકસમાતથી શપકરૅફટને એક રસતો િાથ આવ્યો. એ જમણી બાજુએ જતો િતો. તેઓ 
બધાં પેટીઓવાળા ઓરડામાં આવ્યાં. શપકરૅફટ દીવાલને અઢલેીને ઉભો િતો. એકાએક 
દીવાલમાં કાણું પડ્યંુ અને એમાંથી રસતો દેખા્યો.

જ રૅરિેએ બૂમ પાડી : `સતામણીના ઓરડાનો રસતો! ચાલો મારી પાછળ.’

પચાસ વાર દૂર ગ્યાં એટલે એક લોઢાનું બારણું આવ્યું. તેનાં ઉપર તાળંુ મા્યુંુ િતું.

નીલે કહંુ : `િંુ િશથ્યાર લેવા માટ ેજાઉં છુ.ં’

તે ઝપાટાથી પાછો ઉપડ્યો. તેની રાિ જોતાં સૌ થાકી ગ્યાં અને કંટાળાં.

શગલબટટે સૂચના કરી : `તાળામાં ગોળી લગાવો.’

ગોળીથી તાળાના ભુક્ા થઈ ગ્યા અને આનંદ સાથે સિુએ બારણાને ધક્ો મારી 
ઉઘાડ્યું. તેમની સામે એક મોટો ઓરડો દેખા્યો.

ડરૅહરક બોલી ઉઠ્યો : `સતામણીનો ઓરડો! દીવાલ ઉપરની બેડીઓ તો જુઓ!’

તે જ વખતે મેઘગજ ્વના જવેો અવાજ સંભળા્યો. તેઓ જ ેરસતેથી અંદર આવ્યાં 
િતાં તે રસતા તરફથી તે આવતો િતો. હફક્ા પડી ગ્યેલ ચિેરે જ રૅરિે બોલી ઉઠ્યો : `ઓ 



ભગવાન! છત તૂટી પડી છ.ે બંદૂકના અવાજથી રસતો ભાંગી પડ્યો લાગે છ!ે’

શગલબટટે ડસૂકાં ભરતાં કહું : `સતામણીના ઓરડાની અંદર ફસા્યાં!’

બધાં ધ્ૂજવા અને રડવા લાગ્યાં.

વચચે વાતચીત

ગિલ્બર્ટે કહું્ય : `હ્યું  નહયોતી કહરેતી કરે આપણા ઉપર કુંઈક આફત નીલ લાવશરે? જો, 
એણરે શું્ય ક્ાં્ય? ભાઈ પાછા જતા રહા અનરે આપણરે જીવતાું દર્ાઈ મરવાન્યું રહ્યું. કરેવયો સરસ 
ગશક્ષક! કુંઈક આપણરે વાતાતા ગવરદ્ધ કહીએ એર્લરે કાું તયો આપણનરે મયોર્રમાુંથી નીચરે ફેંકી 
દરે અથવા તયો આપણનરે જીવતાું નરે જીવતાું દાર્ી મારવાન્યું િયોઠવરે.’

મેં ઠુંડરે પરેર્રે કહું્ય : `મનરે તરે વખતરે લાગ્્યું જ હત્યું કરે પરેલી ઉપ્યોિી ચયોપડીઓનરે છયોડી 
જવામાું ્બધાું ભૂલ જ કરરે  છરે. એનયો અભ્ાસ કરવાની જરૂર હતી.’

ડહૅરકરે હસી કાિી કહ્યું : `હરેઈ! આપણરે નકશયો શયોધી કાિશ્યું અનરે નીલનરે એમાું શ્યું 
છરે તરે નહહ કહીએ.’

ડયોનલડરે કહું્ય : `ડહૅરક! પણ આપણરે અહીંથી ્બહાર જ નહહ નીકળી શકીએ.’

ડહૅરકરે ખાતરીથી કહ્યું : `નીલ આપણનરે ્બચાવશરે.’

મેં કહ્યું : `છયોકરા! ્બહ્ય વધારરે  પડતયો ગવશ્ાસ નહહ રાખતયો.’

ગિલ્બર્તા હસી : `અલ્બત્ત તરે આપણનરે ્બચાવશરે જ, કરેમકરે લાું્બા વખત સ્યધી તરે 
વાતાતામાુંથી ્બહાર રહી શકશરે નહહ.’

જફૅ્રેએ જરા ગવચાર કરીનરે કહ્યું : `મનરે લાિરે છરે તરેવ્યું કહ્યું  છ્ય ું. ધારયો કરે આપણનરે 
નકશયો જડ્યો અનરે જ્ારરે  આપણરે પરેલા પરેર્રે પહોંચીએ ત્ારરે  આપણનરે માલૂમ પડરે કરે 
ખજાનયો તયો ્બીજા માણસયો લઈ િ્ા છરે...’

ગિલ્બર્ટે કહ્યું : `પણ નકશા ગવરરે કયોઈ જાણત્યું નથી તયો!’

ડયોનલડરે સૂચન ક્ાં્ય : `આપણરે ઓરડામાું છીએ એર્લામાું નીલ ત્ાું જઈનરે કરેમ ન 
લઈ લરે?’

ગિલ્બર્ટે કહું્ય : `પણ ્બરેર્ ક્ાું છરે એની જ એનરે ક્ાું ખ્બર છરે?’

મેં કહું્ય : `વાતાતા કહરેનાર તયો હ્યું  છ્ય ું ના?’

ડહૅરકરે કહું્ય : `એમાું શ્યું થઈ િ્્યું? તનરે ખ્બર નથી કરે ્બરેર્ ક્ાું છરે. ્બયોલ, છરે ખ્બર?’

નીલરે કહું્ય : ̀ મનરે એર્લી ખ્બર છરે કરે જ્ારરે  હું ્ય ઉપરના ઓરડામાું ્બરેઠયો ્બરેઠયો ગસિારરેર્ 
પીતયો હયોઉં છ્ય ું ત્ારરે  તમરે જીવતાું દર્ા્રેલાું પડ્ાું છયો. અનરે આવતી કાલ સ્યધી હ્યું  તમનરે 
ત્ાું જ રાખવાનયો છ્ય ું. અનરે જફૅ્રેએ સવારરે  છ વાિરે આજ રે ક્્યાં તરેમ મનરે કયોઈક જિાડવા 



આવશરે નરે મીણ્બત્તી ્બળીનરે ખલાસ થઈ જા્ છરે.’ એમ મનરે પૂછશરે તયો હ્યું  સયોિુંદ ખાઈનરે 
કહ્યું  છું્ય  કરે તયો હ્યું  તમનરે ્બધાુંનરે ભૂખરે નરે તરસરે ્બરેહાલ રીતરે મરતાું તરે જ ઓરડામાું રાખીશ.’

્બહાર જતાું જતાું ગિલ્બર્તા હરેલિાનરે કહરેતી સુંભળાઈ : `હવરે આિળ વાતાતામાું શ્યું 
કહરેવ્યું એની જ એનરે ખ્બર નથી પડતી. અનરે એર્લા માર્રે ભાઈ અર્ક્ા છરે! ્બીજી વાતાતાની 
ચયોપડીઓમાું આવરે છરે એવી વાતાતા ભાઈનરે ક્ાું આવડરે છરે?’

૫

ડનસકોબીની સેલ્યુટશેન િોટલેના પીઠા શવભાગમાં ત્રણ માણસો બેઠા િતા.

એકે કહું : `જીંજર! તેં કામ બિુ સરસ રીતે પાર પાડ્યંુ!’

જીંજર િસ્યો અને બોલ્યો : `વીલી! તું તારે મારા ઉપર શવશ્ાસ રાખ ને!’

ત્રીજા માણસ ડટ્મંડ ેપૂછું : `પણ તને ખબર કેવી રીતે પડી કે શપકરૅફટ ખજાનાને 
શોધવા નીકળો િતો?’ ડનસકોબીમાં સિુ એને દારૂહડ્યા ડટ્મંડ તરીકે ઓળખતા િતા. 
કારણ કે એ બિુ મોટો દારૂહડ્યો િતો.’

જીંજરે કહંુ : `પેલાં નાનાં છોકરાંઓમાંથી એકની સાથે મેં ભાઈબંધી કરી િતી. 
તેઓ અંદર અંદર િીરાઓ શવષે વાતો કરતાં િતાં, તેથી મેં એક છોકરાને કહું : `શું, 
ખજાનો શોધો છો?’ છોકરો ઘણો જ િોશશ્યાર િતો. ચપળતાથી તેણે જવાબ આપ્યો : 
`ના, ના.’ િંુ િસ્યો અને મેં કહું : ̀ િંુ અને મારા શમત્રો ભેદી માગ્વ શોધી કાઢશું.’ છોકરાએ 
કહું : `ત્યાં કોઈ ભેદી માગ્વ છ ેનહિ અને વધારામાં તમે એ બાજુએ જશો તો ઉલટા ત્યાં 
કૂવો છ ેએમાં પડી જશો.’

વચચે વાતચીત

ડહૅરકરે પૂછ્યું : `અમારામાુંથી ક્યો છયોકરયો હતયો?’

મેં જવા્બ ન વાળયો.

ગિલ્બર્ટે કહ્યું : `એ ડયોનલડ હતયો. એ ભખભગખ્યો જ છરે.’

ડયોનલડરે ગિલ્બર્તા સામરે ગખજાઈનરે કહ્યું : છયોકરાઓ ભખભગખ્ા હયોતા જ નથી. માર્રે 
કાું તયો ત્યું હયોઈશ. નહહતર હરેલિા હશરે.’

જફૅ્રેએ કહ્યું : `હ્યું  ધારું  છ્ય ું કરે હરેલિા જ હતી. જો નરે, એના મોં સામરે જો નરે?’

ગિલ્બર્ટે કહ્યું : `જ રેનયો ચહરેરયો એકદમ લાલ થઈ જા્ એનરે સમજવ્યું.’ ગિલ્બર્ટે 
સખતાઈથી જફૅ્રેની સામરે જો્્યું.



જફૅ્રેનયો ચહરેરયો એકદમ લાલ થઈ િ્યો.

ગિલ્બર્ટે ્બૂમ પાડી : `જ્યઓ જ્યઓ. એનયો ચહરેરયો જ્યઓ!’ એણરે જ કહ્યું લાિરે છરે.’

ડહૅરક વચચરે પડ્યો અનરે ્બયોલ્યો, `એ ્બધયો ગિલ્બર્તાનયો જ વાકું છરે. એ જ કહરે છરે કરે 
આ તયો વાતાતા છરે.’

ગિલ્બર્તા હાથ પછાડી ્બયોલી : `સાચયોસાચ એણરે એમ જ ક્્યાં હયોત.’ પછી તરે મારા 
તરફ ફરી અનરે ્બયોલી : `નીલ! આિળ ચલાવ. જીુંજરનરે કયોણરે કહ્યું તરે તયો કહરે?’

હરેલિા ્બયોલી : `મનરે ્બરા્બર સમજાત્યું નથી. એ લયોકયો તયો ચાુંગચ્ા હતા કરે લૂુંર્ારા 
હતા?’

મેં જવા્બ આપ્યો : `હ્યું  કાુંઈ આ વાતાતા ગનશાળના સમ્ની ્બહાર નથી કહરેતયો.’ 
તરેઓ આશ્ચ્તાથી મારા સામરે જોઈ રહાું કારણ કરે હ્યું  વાતાતા ગનશાળના સમ્ની ્બહાર જ 
કહરેતયો હતયો.

વાતા્જ

જીંજર લંડનનો રિેવાસી િતો. તેણે અડધી જશંદગી જલેમાં ગાળી િતી. તેણે કહું 
: `આપણને એટલી વાતની તો ખાતરી થઈ છ ેકે તે લોકોને ગુપ્ત માગ્વ અને ખજાનો િાથ 
લાગ્યો છ.ે િવે વીલી! બધો આધાર તારા ઉપર છ.ે જ્યારે મેં તને શપકરૅફટના શૉફર તરીકે 
નોકરી અપાવી ત્યારે મારે બરાબર શંુ કરવું જોઈએ તે િંુ જાણતો િતો. જ્યારે અમે 
ડ્યૂકનાં મોતીઓ ચોરતા િતા ત્યારે તેં જમે ક્યુું તેમ જ તારે કરવાનું છ,ે અથા્વત્ તારે 
પ્ામાશણક માણસના જવેો ચિેરો ધારણ કરવાનો છ.ે પેલાં નાનાં છોકરાંઓ સાથે વાત 
કરવાની છ;ે અને પછી તો આંખના શમચકારામાં આપણું કામ થઈ જશે.’

વીલીએ કહું : `િંુ જાણું છુ ંશું કરવાનું છ ેતે. પિેલવિેલાં તો આપણે પેલા લંબૂસ 
પીલ કે એવા નામવાળા શખસને આપણા રસતામાંથી દૂર કરવો જોઈએ. શપકરૅફટને અને 
એને ઉડાવ્યા એટલે બધું સિેલું છ.ે’

જીંજરે કહું : `બની શકે ત્યાં સુધી એને ન મારતા. ગોટાળો થઈ પડશે ને પોલીસ 
આવશે.’

ડટ્મંડ બબડ્યો : `એમને મારી જ નાખો ને! તેઓ આવ્યા છ ેત્યારથી એક વાર મને 
દારૂ પા્યો નથી.’

વીલી ઉભો થ્યો ને બોલ્યો : `કાલ બપોર સુધીરમાં જો િંુ રસતો શોધી ન કાઢુ ંતો 
િંુ મારી ટોપી ખાઈ જાઉં. જમવાના ઓરડાની બીજી ચાવી મારી પાસે છ;ે અને ત્યાં ગુપ્ત 
માગ્વ છ.ે’



વીલી હકલ્ામાં પાછો ગ્યો. ખડખડાટ ક્યા્વ શવના જમવાનો ઓરડો તેણે ખોલ્યો. 
એટલામાં તો શચત્ર પાછળના બારણામાંથી નીલને અદૃશ્ય થતાં તેણે જો્યો. તે તેની પાછળ 
ગ્યો. ખજાનાના ઓરડામાં આવતાં જ જ્યારે તેણે ઝવેરાતની ઉઘાડી પડલેી પેટી જોઈ 
ત્યારે તે ત્યાં જ અટક્યો; નીલની પાછળ જવાનો શવચાર તેણે માંડી વાળો. ત્યાં જ પૂરતો 
ખજાનો િતો.

દરશમ્યાન નીલ રસતાનો જ ેભાગ તૂટી પડ્યો િતો ત્યાં આવી લાગ્યો. આ ભ્યંકર 
બનાવ જોઈને તે મદદ મેળવવા માટ ે પાછો ફ્યષો. આ આપદથી તે એટલો ગભરાઈ 
ગ્યો િતો કે ખજાનાના ઓરડામાં વીલીના િાથમાંથી ટૉચ્વ લાઈટથી પડલેું અજવાળું તે 
જોઈ શક્યો નહિ. વીલીએ નીલનાં પગલાં સાંભળીને ઝડપથી ટૉચ્વ ઓલવી નાખી. નીલ 
ઓરડામાં આવ્યો કે તુરત જ એક મજબૂત મોઘરીના ઘાથી તેણે તેને નીચે પાડી દીધો. 
પછી વીલી ઝડપથી ઉપર હકલ્ામાં ગ્યો અને મુસાફરીની બરૅગ લઈ ઉપડ્યો.

મોડી રાતે આ ત્રણ િરામખોરો એક એકાંત ઝૂંપડામાં આ ખજાનો ક્યાં વેચવો તેનો 
શવચાર કરતા બેઠા િતા. શબચારો નીલ તૂટી પડલેા માગ્વની આ બાજુએ તમમર ખાઈને 
પડ્યો િતો અને શરીરમાંથી લોિી વિેતું િતું; તો બીજી બાજુએ શપકરૅફટ અને બાળકો 
નીકળવાનો કોઈ બીજો માગ્વ શોધતાં ચારેકોર ઘૂમતાં િતાં.

વચચે વાતચીત

હરેલિાએ કહ્યું : `તારા ઉપર ઘા કરનાર પરેલયો શૉફર હતયો કરે?’

મેં માથ્યું ધ્યણાવ્્યું.

જફૅ્રેએ કહ્યું : `એ લયોકયો ખજાનયો લઈ િ્ા એવ્યું આવ્ું્ય એ તયો ્બહ્ય મૂખાતાઈભરરેલ્યું! 
અમનરે એ ્બધ્યું એની પાસરેથી પાછ્ય ું અપાવ.’

ડહૅરકરે સૂચના કરી : `એનયો ભાિ પાડવામાું ત્રણરે જણા વચચરે ્બાઝણ કરાવ અનરે 
સહ્ય એક્બીજાનરે મારી નાખરે એવ્યું કર. વાતાતાઓમાું લૂુંર્ારાઓન્યું ખૂન વાતાતાના ના્કનરે હાથરે 
થત્યું નથી. એ તયો... એ તયો... શ્યું કહ્યું?’

મેં કહ્યું : `એ તયો કાુંઈ ઇશ્રી સુંકરેતથી ્બની જા્.’

ગિલ્બર્ટે કહ્યું : `પણ આ વાતાતામાું ના્ક જ કયોણ છરે?’

ડહૅરક ઉભયો થઈનરે ્બયોલ્યો : `હ્યું . હ્યું  જ ના્ક છ્ય ું!’

જફૅ્રેએ વાુંધયો લીધયો : `તારા કરતાું તયો મેં વધારરે  કામ ક્્યાં છરે.’

ડયોનલડરે કહ્યું : `હું ્ય ધારું  છ્ય ું કરે નીલ જ ના્ક છરે, કારણ કરે વાતાતા એણરે જોડી કાિી છરે.’

મેં કહ્યું : `ડયોનલડ! ખરરેખરયો ડાહયો છરે, હયો!’

ગિલ્બર્તા મજાકથી ્બયોલી : `હા...હા... હા... જો ભાઈ ના્ક! કાલરે મેં એનરે રસતયો 



ઠરેકીનરે ભાુંિતા ભાળયો હતયો – ગમ. ્બૅરનયો કૂતરયો ભસતયો હતયો એથી. ત્ાું તયો િલૂહડ્્યું 
હત્યું, િલૂહડ્્યું!’

મેં જવા્બ આપ્યો : `અરરે , એ તયો ્બહ્ય ભસતયો હતયો. તનરે ્બીજી ખ્બર છરે? ્બધા 
ના્કયો કુંઈ નરે કુંઈથી ્બીતા હયો્ છરે. હ્યું  એક ગવકર્યોહર્ા ક્યોસવાળાનરે ઓળખ્યું છ્ય ું; 
તરે ઉંદરથી ્બીએ છરે. હકચનર દહર્ાઈ મ્યસાફરીથી ્બીતા. હરેમલરેર્ કરયોગળ્ાથી, સૅમ 
વરેલર વાુંદાથી અનરે સીઝર મયોર્ર્બસની મ્યસાફરીથી ્બીતયો. અનરે મહાન અલરેકઝાનડર 
ઍરયોપલરેનમાું જવાની હુંમરેશાું ના પાડતયો અનરે ઓથરેલયો હુંમરેશાું ગપસતયોલથી ્બીતયો. આવા તયો 
હ્યું  એક હજાર દાખલા આપ્યું?’

ડહૅરકરે કહ્યું : `અમનરે ્બનાવ નહહ. હવરે આ વાતાતામાું ખરયો ના્ક કયોણ છરે એ તયો 
કહરે?’

મેં મારી ગસિારરેર્ સળિાવી અનરે કહ્યું : `ડહૅરક! આ વાતાતા જ ના્ક ગવનાની છરે.’

જફૅ્રેએ ક્બૂલ ક્્યાં : `પણ વાતાતા ્બહ્ય સરસ છરે, હયો! પણ મનરે લાિરે છરે કરે આપણરે 
આથી વધારરે  જોખમભ્્યાં કામ કરી શક્ા હયોત. જ રેવ્યું કરે ર્રેગલફયોન વા્ર ઉપર એક્બીજાનરે 
હાથ આપી સળિતા ઘરમાુંથી નાસી છૂર્વ્યું. વિરેરરે .’

ડહૅરકરે કહ્યું : ̀ અથવા તયો હું ્યું  ડ્યુંિરની કરાડ ઉપર દયોરડાથી લર્કતયો હયોઉં અનરે જીુંજર 
દયોરડ્યું કાપવાનરે આવતયો હયો્.’

મેં કહું્ય : `ગમસતર ડિલાસ ફરેર્બૅનસ! હું ્ય કયોઈ ગસનરેમાહફલમ સાથરે સપધાતામાું ઉતરવા 
નથી માિતયો.’

ગિલ્બર્તાના ચહરેરા ઉપર ખ્યશાલી દરેખાઈ. તરે ્બયોલી : `એ ્બ્યઢ્ા નીલ! આ વાતાતાની 
અમરે તયો હફલમ ્બનાવશ્યું અનરે શાળાના ગસનરેમા ઉપર દરેખાડશ્યું.’

ડહૅરક ્બયોલી ઉઠ્યો : `સ્યુંદર!’

જફૅ્રેએ ઉમરે્્યાં : `્બહ્ય મજાન્યું.’

ડયોનલડરે કહું્ય : `હાું. પણ ગપક્ફૅર્ ગવના શ્યું થા્?’

મેં સૂચના કરી : `ગિલ્બર્તાના પયોલકામાું ત્રણ ઓશીકાું રાખવાું એર્લરે ગિલ્બર્તા ્બરેવડયો 
પાર્તા ભજવી શકશરે.’

ગિલ્બર્ટે દાુંગત્ાું ક્ાાં અનરે ્બયોલી : `હ્યું  જો લખપગત હયોત તયો નીલનરે વાતતામાું જ ન 
આવવા દરેત.’

મેં કહું્ય : `્બહ્ય સારું . ચાલયો હ્યું  વાતતામાુંથી નીકળી જાઉં. રામ રામ! જોઉં છ્ય ું, પરેલા 
ઓરડામાુંથી ્બહાર જવાનયો રસતયો તમનરે કરેવી રીતરે જડરે છરે!’

હ્યું  જવાનયો માર્રે ઉભયો થ્યો; તરેઓએ મનરે જોરથી પકડીનરે પાછયો ્બરેસા્યો અનરે 



ગિલ્બર્ટે મનરે મા્ાથી વાતાતામાું ચાલ્ય રહરેવા દીધયો.

વાતા્જ

જ્યારે નીલને ભાન આવ્યું ત્યારે તે ધીરે ધીરે હકલ્ા ઉપર પિોંચ્યો. તેને એટલાં 
બધાં ચક્ર આવ્યાં િતાં કે બંધ થ્યેલા રસતા શવષે કે તેને ઘા લાગ્યો િતો તેના શવષે તેને 
કશંુ ્યાદ જ નિોતું રહંુ. જમવાના ઓરડામાં પિોંચતાં જ તે બેભાન થઈને પડ્યો. બે 
કલાકે ઘરડા મેકડોનલડ ેતેને ભાળો. સદભાગ્યે નીલને શચત્રનું બારણું બંધ કરવા જટેલું 
ભાન િતું. મેકડોનલડ એકદમ ડૉકટરને લઈ આવ્યો. ડૉકટરે કહંુ : `કેસ ગંભીર છ.ે મને 
ભ્ય છ ેકે તેને મગજનો સોજો થ્યો છ.ે એને દવાખાને લઈ જવો પડશે. કારણ કે અિીં 
કોઈ તેની ચાકરી કરી શકે તેમ નથી.’

આ બાજુએ જ ેઘડીએ નીલ દવાખાનાની પથારીમાં પડ્યો િતો તે ઘડીએ આશાથી 
શગલબટ્વ રોતી િતી : `નીલ આવશે અને આપણને બચાવશે. પથરાઓ ખસેડવાને માટ ેતે 
માણસો લાવશે.’

પંદર કલાકથી છોકરાંઓ કેદખાનામાં આવી પડ્યાં િતાં. આતુરતાથી તેઓ કોદાળી 
પાવડાના અવાજની રાિ જોતાં િતાં. ભૂખ અને તરસથી તેઓ ઘેરા્યેલાં િતાં. તેઓની 
ટૉચષો ડા્યનેમોવાળી િતી. બેટરીવાળી નિોતી, તે માટ ેતેઓ પોતાને ભાગ્યશાળી માનતાં 
િતાં.

એકાએક જ રૅરિેએ બૂમ પાડી : ̀ અરે, આપણે બધાં ભૂલી ગ્યાં. િાડપંશજરના ખડકથી 
બાર પગલાં દૂર સતામણીના ઓરડામાં એક પથરો છ.ે બેઠાં બેઠાં રડવા કરતાં આપણે 
એ જ શોધી કાઢીએ.’

આ ભ્યંકર શસથશતમાં છૂટવાનો શવચાર આવતાં તેઓ કૂદ્ાં. િાડપંશજરનો ખડક 
બરાબર વચમાં આવેલો િતો. પણ બાર પગલાં માપવાનું અઘરં િતું. દરેક જણ જુદી 
જુદી હદશા બતાવવા લાગ્યું. જમીન ઉપર લાદી જડલેી િતી; એમાંથી િાડપંશજરના 
ખડકથી બરાબર બાર પગલાં દૂરનો ચોક્સ પથરો શોધવો અશક્ય િતો. દરેક પથરો 
ટૉચ્વથી ઠપકારી જોવાનો શવચાર િેલગાએ સુઝાડ્યો. એમ કરતાં એક પથરો બોદો બોલ્યો.

ડરૅહરકે કહું : `આને જ ઊંચો કરીએ.’

પણ તેમની પાસે િશથ્યારો નિોતા. શપકરૅફટ પાસે દાંતના િાથાવાળી નાની શખસસાની 
છરી િતી. ડરૅહરકની પાસે જોડા પિેરવાનું શીંગડુ ંિતું. િેલગા પાસે ટાંકણી િતી. શગલબટ્વ 



પાસે પેશનસલ અને ડોનલડ પાસે...

પણ ડોનલડને એકાએક પોતાના શખસસાની હરવોલવર ્યાદ આવી.

શપકરૅફટ ેકહું : `અરે, એ શપસતોલે ઘણું નુકસાન ક્યુંુ છ.ે કોરે મૂક એને.’

જ રૅરિેએ કહંુ : `ના. એને ખાલી કરી નાખ એટલે આપણે એનાથી પથરો ઊંચો કરી 
શકીશું.’

ઘણી મિેનત પછી શપસતોલની નળીને પડખે ભરાવી; પથરો માંડ એક દોરા જટેલો 
ઊંચક્યો.

શપકરૅફટ ેકહું : `જરા વધારે ઊંચકો એટલે આંગળીઓ નીચે જઈ શકશે.’

ડરૅહરકે જરા વધારે દબાવ્યું અને શપકરૅફટ ેપથરાની નીચે આંગળાં ભરાવ્યાં.

ડરૅહરકે કહું : `ઊંચકો.’

પથરો ધીમેથી ઉપડ્યો.

ડોનલડ ેચીસ પાડી : `અરે, નીચે પગશથ્યાં છ!ે’

સૌ ત્રણ પગશથ્યાં નીચે ઉત્યાું. છલે્ા પગશથ્યાં ઉપર કાટ ખાઈ ગ્યેલી લોઢાની 
નાનકડી ભંૂગળી િતી.

બધાં એકી સાથે બોલી ઉઠ્યાં : `નકશો!’

બધાંએ મળી ભંૂગળી ઉઘાડવાની મિેનત કરી પણ ઉઘડી શકી નહિ.

શપકરૅફટ ેકહું : `જુઓ, અિીંથી રસતો ઉપર જા્ય છ.ે મને લાગે છ ેકે તે હકલ્ા તરફ 
જા્ય છ.ે’

ડરૅહરકે કહું : `મને પણ એમ જ લાગે છ.ે ચાલો ઉપડીએ.’

તેઓ બિુ મુશકેલીથી ઉપર ચડતાં િતાં કારણ કે રસતો ઉભી ચઢાણવાળો િતો. 
ડરૅહરક મોખરે િતો. એકાએક ગભરાઈને તેણે બૂમ પાડી : `અરે, અિીં તો સામે કાળી 
દીવાલ છ!ે’

ડોનલડ ેકહું : `હકલ્ો!’

શગલબટટે કહું : `એમ િો્ય તો ઉઘાડવાનો કોઈ રસતો િોવો જોઈએ. ખીલી કે િાથે 
કે એવું કંઈ િશે જ.’

દીવાલમાં લોઢાની એક ખીંતી િતી. શપકરૅફટ ેતે ખેંચી. ધક્ો મા્યષો, તેને વાળી જોઈ...

િેલગાએ કહું : `ફેરવી જુઓ જોઈએ?’

ખીલો ચાવી જમે ફ્યષો. તુરત જ બારણું તેમના તરફ જ ઉઘડતું જણા્યું. બારણું 



ધીમેથી ખૂલ્યું અને સૌ દારૂની બાટલીઓ રાખવાની ઓરડીમાં આવી પિોંચ્યાં!’

બધાં બોલી ઉઠ્યાં : `બચ્યાં બચ્યાં!’

શપકરૅફટ બોલ્યો : ̀ બિુ સારા ઓરડામાં આવી પિોંચ્યાં.’ તેણે દારૂની બાટલી ઉપાડી 
અને તેનું માથું ઉડાડી દીધું.

ખૂબ ખાધાપીધા પછી જ તેમને નીલ સાંભ્યષો. તેઓએ તેને શોધી કાઢવાનો શનચિ્ય 
ક્યષો અને જમવાના ઓરડાવાળા રસતે ઉત્યા્વ. તેઓ પડી ગ્યેલા ભાગ સુધી પિોંચ્યાં 
અને ત્યાંથી પાછાં ફ્યાું. જ્યારે તેઓ ખજાનાના ઓરડા પાસે આવ્યાં ત્યારે ડોનલડ ે
એકાએક અવાજ ક્યષો : `અરે, અિીં કંઈક લોિી જવેંુ છ!ે’

જ રૅરિેએ કહું : `જગંલી! પેલા િીરાઓ તો આપણે જોઈ લઈએ! મૂખા્વઈથી આપણે 
તે અિીં જ મકૂતાં ગ્યાં િતાં.’

ડરૅહરકે પેટીનું ઢાંકણું ઉઘાડતાં કહંુ : `હકલ્ા કરતાં અિીં ઉઘાડવું સારં.’

ગભરાટની બૂમ પડી : `િીરા તો ઉપડી ગ્યા છ!ે’

શપકરૅફટ ેપૂછું : `પણ અિીં લોિી શાનું છ?ે’

શગલબટટે જવાબ આપ્યો : `તેણે પોતે જ પોતાની આંગળી કાપી િશે. આપણને કોઈ 
ચોર આવ્યાનું લાગે માટ.ે’

વચચે વાતચીત

ગિલ્બર્ટે જરા ગખજવાઈનરે કહું્ય : `તું્ય હુંમરેશાું મારી પાસરે િુંદી વાત જ ્બયોલાવરે છરે. 
તારું  લયોહી હયો્ કરે િમરે તરેન્યું હયો્; મારરે  શ્યું?’

મેં ગિલ્બર્તાનયો હાથ પકડ્યો અનરે કહ્યું : `ડયોશીમા! એ તયો માત્ર વાતાતા છરે. સાચા 
જીવનમાું ત્યું કદી પણ િુંદ્યું નથી ્બયોલતી.’

`પણ હું ્ય એમ ્બયોલ્યું છ્ય ું ના.’

`હા, ત્યું ્બયોલરે છરે. પણ વાતાતાન્યું દ્ય:ખ એ છરે કરે જ્ારરે  ત્યું વાતાતામાું એવું્ય ્બયોલરે છરે ત્ારરે  
ત્યું ્બયોલતી વખતરે હસરે છરે તરે કયોઈ જોઈ શકત્યું નથી.’

ગિલ્બર્ટે જરા વહરેમથી પૂછ્યું : `એન્યું નામ માનસશાસ્ત્ર?’

મેં તરેનરે ખાતરી આપી કરે ના.

સૌનરે ગિલ્બર્ટે કહ્યું : `હ્યું  માનસશાસ્ત્રમાું માનતી નથી. માનસશાસ્ત્ર એર્લરે તમનરે 
ચાકલરેર્ િમરે એનયો અથતા એ કરે તમનરે ચાકલરેર્ નથી િમતી, પણ ્બિડી િ્રેલ્યું દૂધ િમરે 
છરે. કરેમ, એમ જ ના નીલ?’

મૂુંઝાઈનરે હરેલિાએ પૂછ્યું : `પણ માનસશાસ્ત્ર એર્લરે શ્યું?’



`હરેલિા! માનસશાસ્ત્ર એર્લરે ગિલ્બર્તાનરે કાુંઈ ધુંધાપાણી ન કરવાું હયો્ તયો ન કરવાની 
રજા આપરે. માનસશાસ્ત્ર કહરે છરે કરે ્બાળકનરે જ્ારરે  રસ આવશરે ત્ારરે  જ શીખશરે. કાુંઈ 
ભણવ્યું ્ા ન ભણવ્યું એ એની મ્યનસફીની વાત છરે. એક વરસથી હ્યું  ગિલ્બર્તાનરે જો્ા કરું  છ્ય ું 
અનરે જોઉં છ્ય ું કરે માનસશાસ્ત્રથી કાુંઈ વળરે છરે?’ નીલરે કહ્યું.

ગિલ્બર્તા હસી : `ત્યું એમ કહરેવા માિરે છરે કરે હ્યું  કામ કરતી થાઉં છ્ય ું કરે નહહ?’

દરગમ્ાન જફૅ્રે અનરે ડહૅરક સ્બમહરન ગવરરે કાુંઈક ચચાતામાું પડ્ા હતા અનરે ડયોનલડ 
ઊંઘવા લાગ્યો. એર્લરે હ્યું  ઠુંડરે પરેર્રે રૂમમાુંથી ્બહાર સર્કી િ્યો.

્બીજી સવારરે  મેં વાતાતા આિળ શરૂ કરી.

વાતા્જ

છોકરાં પ્ત્યેના ન્યા્યની ખાતર કિેવંુ જોઈએ કે નીલ ગુનેગાર છ ેએવું માનવાની 
છોકરાંઓએ સાફ ના પાડી. શગલબટ્વ તો માત્ર મશકરી કરતી િતી. અને એ તો શગલબટટે 
જ એને ખોળી કાઢવાને માટ ેહકલ્ે આવવાનો રસતો બતાવ્યો િતો. ત્યાં મેકડોનલડ ેનીલને 
મા્યા ઉપર વાગ્યાની અને તેને િૉશસપટલ લઈ જવાની વાત કરી. શૉફર વીલી નાસી ગ્યો 
િતો એટલે દવાખાને જતી વખતે મોટર ડરૅહરકે િાંકી િતી. નીલ ઘણો જ માંદો દેખા્યો 
છતાં તે જરા જરા બોલી શકતો િતો. તેણે તેમને કશી વાત કરી નહિ; તેઓએ પણ માંદા 
માણસને લૂંટની વાત કરી નહિ.

જ્યારે તેઓ હકલ્ામાં પાછાં ફ્યાું ત્યારે તેઓ શવચાર કરવા બેઠાં. સૌને ચોખખું 
ભાસ્યું કે આમાં પોલીસને બોલાવવા જવેંુ નથી. મુખ્ય મુદ્દાનો સવાલ એ િતો કે ચોર 
કોણ િશે?

ડરૅહરકે કહું : `આપણને હકલ્ાની ક્યાં પૂરી માહિતી છ?ે અને ઘરડો મેકડોનલડ, 
કામવાળી શમશસસ મેકલીલેન, ચાકરડી જનેી, બધાં સોનાના કટકા જવેાં પ્ામાશણક છ.ે’

ડોનલડ ેકહંુ : `વીલી?’

શપકરૅફટ ેકહંુ : `બને નહિ. બેલમેચારના ડ્યૂકે મને તેને માટ ેખાસ ભલામણ કરેલી 
છ.ે અને એ િંમેશાં ગેરેજમાં જ રિે છ.ે’

જ રૅરિે કહું : `ત્યારે ખજાનો કોણ ચોરી ગ્યું?’

શવશચત્ર કલપનાઓ ઉપડી.

ડરૅહરકે સૂચન ક્યુું કે મેકડોનલડ ેવખતે ઊંઘમાં ઊંઘમાં ચોરી કરી િો્ય.

િેલગા કિે : `વખતે મશકરી કરવા ખાતર ખજાનો નીલે લઈને સંતાડી દીધો િો્ય.’



જ રૅરિેનો વિેલ બલરૅક િનડ ગરૅનગ ઉપર િતો. આ વિેમ એટલા ઉપરથી િતો કે બે 
હદવસ ઉપર તેણે ધુમાહડ્યું સાફ કરનારને રસતા ઉપર જો્યો િતો. બે કલાક ઈધરઉધર 
વાતો ક્યા્વ પછી ડોનલડ બોલ્યો : `અલ્યા આપણે પેલી કાસકેટભૂંગળી લાવ્યાં છીએ, તે 
ઉઘાડવાનું તો ભૂલી જ ગ્યાં?’

ગૂમ થ્યેલા ખજાનાની વાત ભુલાઈ ગઈ. લોઢાની કાસકેટ ખોલવાને સિુ આતુર 
બન્યાં. એક કલાકે તે ઉઘડી. જ રૅરિેએ કહું : `વાંધો નહિ. એક અઠવાહડ્યાની મિેનત 
પડી િોત તોપણ લેખે છ ેકારણ કે આમાંથી આપણે ઝાંખો, લોિીના ડાઘાવાળો પણ 
આખેઆખો નકશો િાથ આવ્યો છ.ે’

નકશામાં બેટનો દેખાવ િતો.

ડરૅહરક બોલ્યો : `જગંલ પણ છ.ે’

િેલગા કિે : `સરોવર પણ દેખા્ય છ.ે’

ડોનલડ ેકહું : `બરફ ઉપર ટકુડી ચાલ છ ેત્યારે જવેાં શનશાનો પડ ેછ ેતેવાં શનશાનો 
દેખા્ય છ.ે’

નકશો સાદો િતો. મધ્યમાં + (કૉસ) િતો અને તેનાથી એક ઈંચ દૂર એક ઝાડ 
દોરેલું િતું. શબદો શવના નકશો નકામો થઈ પડત પણ તેમાં આ પ્માણે લખ્યંુ િતું :

શેઓની વચચે જાઓ. ઓકનું ઝાડ જુઓ ત્યાં સુધી ઉત્તર તરફ િંકારો. ખજાનો 
21થી 42 પગલાં છ.ે ઇશ્રની ઇચછાએ િંુ ઘા્યલ થવાથી મરી જાઉં છુ.ં કોઈ ભલા 
માણસને આ િાથ આવે.

સિી : ડગુલ મેકફરસન : 17 મી જૂન 1569.

આતુરતાથી જ રૅરિેએ કહું : `મુદ્દાની વાત એ છ ેકે શેઓની વચચે એટલે શું?’

ડરૅહરકે કહંુ : `કદાચ એ શેઓને અથ્વ શેળો કરીએ તો શેળા િંશદુસતાનમાં મોટા થા્ય 
છ;ે માટ ેિંશદુસતાન િશે.’

શગલબટટે કહું : `બરાબર નહિ, ક્યાં િંશદુસતાન અને ક્યાં આપણે?’ ખોટુ ંઅનુમાન.

િેલગા કાગળ ઉપર કાંઈક લખતી િતી તેણે કહંુ : `જુઓ શે અને ઓની વચચે ક્યા 
અષિરો છ?ે શ ષ સ િ ળ ષિ જ્ અ આ ઇ ઈ ઉ એ ઐ ઓ. આમાં વચલો અષિર આ છ,ે 
ખરં? બસ. આથી શરૂ થતી કોઈ જગ્યાનું આપણે કામ છ.ે’

બધાં એક પછી એક આથી શરૂ થતા શબદો બોલવા લાગ્યા. આટલાંહટક, આકડો, 
આલમગીર, આંદામાન, આબડથીન, ડરૅહરકે આંદામાન જ િોવું જોઈએ એમ કહંુ; ડોનલડ ે
આબડથીન ઉપર ભાર મૂક્યો. બધાંએ ડોકંુ ધુણાવ્યું. જ રૅરિેનો આલમગીર પણ નકામો ગ્યો. 
ખાતરીપૂવ્વક શગલબટટે આકડો કહો. બધાં િસી પડ્યાં અને કહું : `આકડો નામનો દેશ 



પૃથવીના ક્યા ભાગ ઉપર છ ેશગલબટ્વ?’ તે પણ નામંજૂર થ્યો. આખરે િેલગાની શોધ રદ 
થઈ.

શપકરૅફટ ે છલે્ે સુઝાડ્યું : `કદાચ એ શએઓ એટલે શેટલાંડ-ઑક્વની. અથા્વત્ 
ઑક્વની-શેટલાંડ નહિ િો્ય?’

બધાંએ `િા, િા, િા!’ કિીને શપકરૅફટનું કિેવું વધાવી લીધું.

વચચે વાતચીત

ડહૅરકરે કહ્યું : `જ્યઓ, નીલ કરેર્લયો હયોગશ્ાર છરે? જો તરેણરે મારી પાસરે જગ્ાન્યું નામ 
શયોધાવ્્યું હયોત તયો તમરે સહ્ય મારી અદરેખાઈ કરત. એર્લરે જ એણરે ગપક્ફૅર્નરે શયોધન્યું માન 
આપ્ું્ય.’

લડતી હયો્ તરેમ ગિલ્બર્તા ્બયોલી : `તારી પાસરે એ શાનયો શયોધાવરે?’

લડત જામત પણ વચચરે પડી મેં વાતાતા આિળ ચાલ્ય કરી.

વાતા્જ

મોડી રાત્રે વીલી અને જીંજર ગુપ્ત જગ્યાએ એકઠા થ્યા.

લિેરથી વીલીએ કહંુ : `કામ પાક્યું છ.ે િંુ પાહટ્યા પાછળ સંતાઈ રહો િતો અને 
વધારે ખજાનો ક્યાં છ ેતે મેં તેમની વાતમાંથી જાણી લીધું છ.ે આજ રાત્રે બાર વાગે 
દારૂડાશ્ય ડટ્મનડને બોલાવો અને આપણે ઉડતી મોટર ચોરીને ઉપડીએ.’

સવારમાં ઉઠીને બાળકો જુએ છ ેતો કાર ઉપડી ગ્યેલી િતી. તેઓને ખાતરી થઈ કે 
વીલી બદમાશ િતો. એક પણ ષિણ ગુમાવ્યા શવના શપકરૅફટ ેન્યૂ્યૉક્વ તાર ક્યષો અને એકદમ 
પોતાની `ઘરભણી’ મંગાવી. સાંજ પિેલાં `ઘરભણી’ ડનસકોબી આવી પિોંચી. સદભાગ્યે 
`ઘરભણી’ના શૉફરે મોટરમાં માથે બંદૂકો અને શપસતોલો આણી િતી. જલદીથી તેઓને 
ભાતું લઈ લીધું અને એક કલાકમાં તેઓ ઉપડવા માટ ેતૈ્યાર થ્યાં.

શગલબટટે કહું : `શબચારો ઘરડો નીલ આવી શકશે નહિ! શબચારાને સારં થઈ ગ્યું 
િો્ય તો ઠીક.’

તેઓ નીલની પાસે પિોંચ્યા. ડૉકટરે અશભપ્ા્ય આપ્યે કે મુસાફરથી તેને સારં 
થશે. આ પ્માણે તેઓએ તેને સાથે લીધો અને બિાદુર સાત જણાએ ફરી વાર પોતાની 
મુસાફરીએ ઉપડ્યાં.

વચચે વાતચીત

`જફૅ્રે! આપણરે વરના ગશકારની વાત તયો કરી જ નહહ?’



જફૅ્રેએ કહું્ય : `આપણરે એક વાર જીુંજર નરે વીલીનરે મારી નાખીએ. પછી આપણરે 
ઉત્તર ધ્્યવ ઉપર થઈનરે આલાસકા જઈશ્યું.’

ડહૅરકરે કહું્ય : ̀ આપણનરે ખ્બર પડશરે કરે પી્રીએ ખરરેખર તરે શયોધી કાિરેલ છરે કરે કરેમ? 
કારણ કરે તરેણરે ત્ાું વાવર્યો અથવા કાુંઈક ખયોડ્ું્ય હશરે.’

મેં તરેમનરે કૅપર્ન સકૉર્ની વાત કરતાું છયોડ્ાું. એક વાર સકૉર્નાું ્બાળકયો ગિલ્બર્તાનાું 
ભાઈ્બુંધયો હતાું અનરે આ હકીકતના આધારરે  ધ્્યવયો કરેમ હાથ આવરે તરેના ગન્મયો ગવરરે તરે 
્બયોલતી હતી.

૬

િુશશ્યાર જ રૅરિેએ તેમને ઑક્વની શેટલાંડના મધ્યમાં આણી મૂક્યાં. પછી તેણે નકશા 
પર આંગળી ફેરવીને મૂંઝાઈને કહું : `અિીં તો ઉત્તરમાં દહર્યા શસવા્ય કાંઈ નથી અને 
આગળ બરફ છ.ે બરફમાં કાંઈ બેટ ન જ િો્ય.’

ડરૅહરકે કહું : `ધારો કે બેટ મળી આવે તો પણ અિીં ઉત્તર સમુદ્રમાં ઑકનું ઝાડ 
ક્યાંથી ઉગે?’

દલીલો એટલી મજબૂત િતી કે શપકરૅફટ અને નીલે ઠરાવ્યું કે સિુએ પાછા ઘેર જવું.

શગલબટટે કહંુ : `િંુ ઘેર આવવાની નથી.’

ડોનલડ ેકહું : `િંુ પણ નહિ.’

િેલગો કહું : `આપણે વીલી અને જીંજરને મારીએ પછી વાત.’

વચચે વાતચીત

ગિલ્બર્ટે કહ્યું : `મનરે ખાતરી જ હતી. નીલ! કરે તનરે સારી વાતાતા કહરેતાું આવડતી જ 
નથી. જીુંજર ગવરરે અમરે કુંઈ જાણતાું જ નથી અમરે એર્લ્યું જાણીએ છીએ કરે વીલી કાર ચયોરી 
િ્યો છરે. ભાઈનરે વાતાતા કહરેતાું આવડરે નહહ અનરે ડહાપણ ડયોળરે!’

વાતા્જ

નીલે કહંુ : `જીંજર? પેલો કદરૂપો માણસ? એને શવષે વાત કરો છો? એને શી 
લેવા દેવા છ?ે’

િેલગાએ કહું : `અરે, તને બધી વાતની ખબર જ નથી. ગેરેજમાંથી વીલી પાસે તે 
વારંવાર આવતો; પેલો દારૂહડ્યો પણ.’



ડોનલડ ેટાપસી પૂરી : `દારૂહડ્યો ડટ્મનડ.’

જ રૅરિેએ કહું : `િંુ માનું છુ ંકે ત્રણે જણાં આ કામમાં સામેલ છ.ે ત્રણે જણા સાથે જ 
િો્ય છ.ે’

ડરૅહરકે કહું : `આમાં પણ એમ િશે. આપણે એમની પાછળ લાગવું પડશે. કાંઈ નહિ 
તો આપણી કાર માટ.ે’

િેલગાએ કહંુ : `અને િીરાઓ માટ ેપણ.’

વચચે વાતચીત

હસીનરે ડહૅરકરે કહું્ય : `જો, ગિલ્બર્તા! ત્યું નીલનરે નહહ પહોંચી શકરે.’

ગિલ્બર્ટે કહ્યું : `અુંહું . હ્યગશ્ાર શાનયો? જીુંજર ત્ાું છરે એની હરેલિાનરે ખ્બર જ શી 
રીતરે પડરે?’

િ્યસસાથી જફૅ્રેએ કહું્ય : `ભાઈ! કરેમરે કરીનરે ગિલ્બર્તાનરે ્બહાર કાિશયો? આપણરે તયો 
આિળ જઈનરે ખજાનયો શયોધવયો છરે.’

ગિલ્બર્ટે કહ્યું : `્બરા્બર છરે. મનરે વાતાતામાુંથી ્બહાર જ કાિયો. આવી ્બરેવકૂફી ભરરેલી 
વાતાતામાું મારરે  રહરેવ્યું જ નથી. એક તયો નીલ વાતાતા કહરેતાું કરેર્લી ્ ભૂલયો કરરે  છરે અનરે ઉલર્યો 
ડયોળ કરરે  છરે કરે ભાઈનરે ્બધું્ય આવડરે છરે!’

મેં કહ્યું : `આ મીઠી છયોકરીનરે હ્યું  વાતાતામાુંથી છયોડી દરેવાનયો નથી. ગિલ્બર્તા ગવના 
માિતામાું કશયો સવાદ જ ન રહરે. અલ્બત્ત વાતાતામાું ના્ક નથી, પણ વાતાતાની નાગ્કા તયો છરે 
ના – રાણી ગશલ્બરેરા! ઘણું જીવયો રાણી ગશલ્બરેરા!’

હયોઠ કાિી ગિલ્બર્તા ્બયોલી : `એમ ખ્યશામત ક્ટે વાતાતામાું નહહ રહ્યું .’

ગિલ્બર્તા હસી એર્લરે મેં આિળ ચલાવ્્યું.

વાતા્જ

કારને ઉત્તર તરફ ચલાવી. એક પણ વિાણ નજરે પડતું નિોતું. એક રઝળતી 
સટીમર – ઘણંુ કરી નૉવટેની – આઈસલરૅનડ તરફ જતી દેખાઈ.

થોડી જ વારમાં બરફના ડુગંરા (આઈસબગ્વ) દેખા્યા. જ્યારે હટટશેનક બરફના 
ડુગંરા સાથે અથડાવવાથી તૂટી ગઈ ત્યારે શપકરૅફટ તેમાં િતો. તેણે કેવી રીતે આગબોટ 
તૂટી ગઈ તેની ભ્યંકર વાત કિી. ધીરે ધીરે ઠડંી ખૂબ વધી ગઈ િતી તેથી તેઓએ 
કારમાંનું અશગ્ન્યંત્ર ચાલુ ક્યુું.

શગલબટટે કહું : `િંુ નિોતી કિેતી કે આપણે ફર (રંવાટીવાળાં કપડાં) અને એવી 



બીજી ચીજો લઈ લઈએ? જ્યારે િંુ કરૅપટન સકૉટનાં છોકરાંઓ સાથે રમતી િતી ત્યારે....’

પણ બીજાંઓએ તેની વાત ઉપર ધ્યાન આપ્યું નહિ અને તેને `ખશ’ પાડી.

બરફ પડવા લાગ્યો. સૂ્ય્વનો અસત થ્યો અને તેઓએ કોઈક જગ્યાએ રાત ગાળવાનું 
નક્ી ક્યુું. જામી ગ્યેલ બરફ ઉપર તેઓએ મુકામ નાખ્યો અને રાત ત્યાં ગાળી. સવાર 
પડતાં ફરી વાર તેઓ ઉત્તર તરફ ઉપડ્યાં.

ડરૅહરકે બૂમ પાડી : `ઓ પેલું કાંઈક કાળું દેખા્ય!’ આંખે બા્યનોક્યુલર ચડાવી તે 
બોલ્યો : `સીલ લાગે છ.ે પણ ના ના, ઉત્તરધ્ુવ િશે. વાવટો ફડફડતો દેખા્ય છ.ે’

શગલબટટે પોતાના બા્યનોક્યુલરમાંથી બારીકીથી જો્યું અને કહંુ : `અરે, એ તો તંબૂ 
છ!ે’

જ રૅરિે કારને સીધો તેના તરફ િાંકે જતો િતો.... નજીક આવતાં તેમને માલૂમ પડ્યું 
કે ખરેખર ત્યાં તંબૂ જ િતો.

ડોનલડ ેબૂમ પાડી : `અરે, એની પાસે એક ઑકનું ઝાડ પણ છ!ે’

તેઓ બરફ ઉપર ઉતરી પડ્યાં. એમની નવી શોધ એટલી અદભુત િતી કે કોઈ 
પણ શબદ બોલી શક્યું નહિ. ઑકનું ઝાડસુકાઈ ગ્યેલું િતું; એના ઉપર છાલનું નામ-
શનશાન પણ નિોતું. ગરમ મુલકમાંથી ત્યાં કોઈએ એને આણ્યું િતું. તૂટી-ફાટી ગ્યેલો 
તંબૂ, વિાણના ડોલકૂવા અને ભૂખરા સઢનો તે બનાવેલો િતો. બોટનાં િલેસાંઓ બાજુમાં 
પડ્યાં િતાં; તંબૂમાં તૂટલેી તલવાર અને ટોપો િતાં અને પાસે જ િલેસાંથી બનાવેલો 
એક ખાટલો િતો.

જ રૅરિેએ કહું : `ખજાનો ક્યાં છ?ે’ દરેક જણ ખજાના માટ ેઆમતેમ શોધવા લાગ્યું. 
શગલબટટે બૂમ પાડી : `ઈ...’ બધાં તે જ ેબતાવતી િતી તે જોવા તેની પાસેગ્યાં. ત્યાં 
બરફમાં દટા્યેલો માણસ િતો. કોઈએ ત્યાં એની કબર ખોદી િશે અને તેમાં તેને દાટ્યો 
િશે. જાણે કાચની પેટીમાં િો્ય તેમ તે બરફમાં દેખાતો િતો. એ િવામાં માણસનું શરીર 
સડતું નથી. બધાં આચિ્ય્વથી તે સામે જોઈ રહાં.

િળવેથી શગલબટટે કહું : `ચિેરો તો ઘરડા નીલ જવેો લાગે છ!ે’

શપકરૅફટ ેકહું : `લાગે છ ેતો એવું જ.’

નીલે કહું : `િં.... આ તો મરૅકનીલ લાગે છ.ે મોટો ચાંશચ્યો િતો તે. મરૅકનીલનું 
કુટુબં બારાબેટમાંથી ઉતરી આવેલું. મોટ ેભાગે તેઓ ચાંશચ્યાગીરી કરતા. પછી તો તેઓ 
પકડા્યા અને ફાંસીએ ગ્યા.’

ડરૅહરકે કહું : `િવે ખબર પડી. આ તો નીલની બાપનો... બાપનો... બા... અને તેનો 
ને તેનો ને તે... નો બાપ છ!ે એ ચાંશચ્યો િતો અને ખજાનો ચોરી ગ્યેલો!’



નીલે કહું : `મારા વડવા આ બાબતમાં શનદષોષ છ.ે અિીં ખજાનો જ ક્યાં છ?ે’

બધાંને છોડીને જ રૅરિે આમતેમ તપાસ કરવા નીકળો િતો. તેણે સાદ પાડી કહું : 
`અિીં આવો; જુઓ તો?’

બધાં તેના તરફ દોડ્યાં. તંબૂથી ત્રીશ ફીટ અને ઝાડથી પોણોસો ફીટ દૂર નીચે 
દટા્યેલી ચાર મોટી લાકડાની પેટીઓ િતી. પાવડા અને કોદાળીઓ માટ ેબધાં ગાંડા જમે 
કાર તરફ દોડ્યાં. ડરૅહરકે જોસમાં ને જોસમાં પોતાના ગરમ મોજાં ફેંકી દીધાં. બીજી જ 
ષિણે એની આંગળીઓ ઠૂઠંવાઈ ગઈ. િેલગાએ ક્યાંક પ્વાસના પુસતકમાં વાંચેલું કે આવે 
વખતે બરફ ઘસવો જોઈએ. ડરૅહરકની આંગળીને તુરત જ બરફ ઘસવામાં ન આવ્યો િોત 
તો આંગળીઓ ખરી પડત.

બધાં જોરથી ખોદકામ કરતાં િતાં. એક કલાકે તેઓએ પેટી જમીનમાંથી ખોદી 
કાઢી.

જમીનમાંથી નહિ પણ બરફમાંથી.

ડોનલડ ેકહું : `પિેલાં આપણે બધી પેટીઓ બિાર કાઢીએ. ઉઘાડશું પાછળથી.’

છલે્ી પેટી બિાર કાઢતાં સાંજ પડી.

નીલે કહંુ : `આપણે િવે સચ્વલાઈટ ચાલુ કરીએ.’

નીલ કાર પાસે ગ્યો.

સચ્વલાઈટ કરતાં તેને બિુ વાર લાગી.

બીજાંઓએ બૂમ પાડી : `ઝટ કર!’

કારમાંથી નીલે કહું : `કરંટ ગ્યો છ!ે’

પેટીઓ સવારે ઉઘાડશું એમ સૌએ ઠરાવ્યું. તેઓ કારમાં ગ્યાં અને અંધારે વાળુ 
ક્યુું.

ધ્ૂજતાં ધ્ૂજતાં શગલબટટે કહું : `િંુ ઠરી જાઉં છુ.ં નીલ! તેં કરંટ ચાલુ ક્યષો છ?ે’

નીલે જવાબ આપ્યો : `ચાલુ તો ક્યષો છ ેપણ તે આવે છ ેક્યાં? િંુ ધારં છુ ંકે સૂ્ય્વને 
અભાવે એંશજન બંધ પડ્યું છ.ે સૂ્ય્વના હકરણ શવના રેહડ્યમ કામ કરી શકશે નહિ.’

અંધારામાં બેઠલેાં સિુના ચિેરા હફક્ા પડી ગ્યા.

ભ્યથી જ રૅરિેએ પૂછું : `શું એનો અથ્વ એવો છ ેકે આપણે આ શસથશતમાં જ રાત 
ગાળવી પડશે?’

નીલે ઠડં ેપેટ ેકહું : `મને એમ જ લાગે છ.ે’

બિુ ખરાબ રીતે તેઓની રાત પસાર થઈ. ઠડંી એટલી બધી સખત િતી કે તેમની 



પાસે કોટ અને ધૂંસા િતા છતાં તેઓ જરા પણ ઊંઘી શક્યા નહિ.

નીલ બોલ્યો : `નવાઈ લાગે છ ેકે અત્યારે પેલા ચોરો ક્યાં િશે?’

કોઈએ આ કથન ઉપર જરા ્યે ધ્યાન આપ્યંુ નહિ.

જ રૅરિેએ કહું : `એક વાર આ મુશકેલીમાંથી ઉગરં ુતો ફરી વાર ઘર બિાર જ ન 
નીકળું. બાપના ખેતરની વાડની બિાર ડગલું ્ય ન મૂકંુ! િંુ મૂરખ કે ખજાનો શોધવા 
નીકળો. બધો વાંક નીલનો છ,ે કારણ કે એણે આવી કાર બનાવી.’

શગલબટ્વ ખડખડાટ િસી : `આ તો સવતંત્ર શાળા છ,ે જ રૅરિે! નીલ! કેમ, એમ જ ના? 
નીલને ઠીક પડ ેએવી કાર તે ખુશીથી બનાવે.’

િેલગાએ કહું : `શગલબટ્વ! ઠડંીથી તું મરવા પડીશ ત્યારે આમ નહિ િસી શકે.’

`આ તો સવતંત્ર શાળા! મને ઠીક પડ ેતો િંુ બરફથી થીજીને પણ મરં!’

શનરાશાથી ડોનલડ ેકહું : `તો તો પેલી પેટીઓ પેટ ેલાખો િજારો વષષો સુધી એવાં 
ને એવાં જ બરફમાં રિેવાનાં!’

થોડો વખત સંપૂણ્વ શાંશત ફેલાઈ.

ડરૅહરકે એકાએક કહું : `આપણે વા્યરલરૅસ કરીએ.’

નીલે કહું : `પણ કરંટ ક્યાં છ?ે’

આખરે સવાર પડી.

શપકરૅફટ ેકહું : `પેટીઓ ઉઘાડવાની નથી.’

છોકરાંઓ તેની સામે સંમત થ્યાં નહિ.

તેઓએ પેટીઓ ઉઘાડી. પિેલી પેટી સોનાના લાટાઓથી ભરેલી િતી. બીજીમાં 
રૂપાની ચીજો િતી. જૂના પાણી પીવાના પ્યાલા, વાલસેટ અને રૂપાના િાથાવાળા જમૈ્યાઓ. 
ત્રીજી અને ચોથીમાં જાતજાતનું કંશમતી ઝવેરાત િતું; િીરા, માણેક, નીલમ, શશન, ઓપલ 
વગેરે. બધાં પાસાં પાડ્યા શવનાનાં િતાં. બાળકોએ તેમને નકામો કચરો ધા્યષો પણ નીલ 
એક વખત પિેલદારનું કામ કરતો િતો તેથી તેણે તેમની કંશમત સિુને સમજાવી.

વચચે વાતચીત

ગિલ્બર્તા ્બ્બડી : `સાચચરે?’

`હા.’

`હીરાઓ અનરે ્બીજી ચીજોનયો પહરેલદાર! તારું  મયોિ્ય ું કહી આપરે છરે કરે ત્યું જૂઠ્યું ્બયોલરે 
છરે. માત્ર હીરાઓ તેં ભાળા છરે. કહરે તયો ખરયો, ્બીજા ક્ા ઝવરેરાત ઉપર તેં પાસા પાડ્ા 



છરે?’

મેં કહ્યું : `મયોર્રે ભાિરે એિરેઈટસ.’

`હીરાઓનરે પહરેલ પાડ્ા છરે?’

મરે અચકાતાું કહ્યું : `કરેમ થા્ છરે એની મનરે ખ્બર છરે.’

`અનરે માણરેક પણ?’

`ખરી વાત કહ્યું  તયો માણરેકની ખ્બર નથી. પણ...મયોતીની ્બા્બતમાું...’

ડહૅરક ્બયોલ્યો : `મયોતી તયો કાળ્યું માછલીમાું થા્ છરે.’

ગિલ્બર્ટે મારી સામરે દાુંગત્ાું ક્ાાં.

મેં કહ્યું : `ખ્યદા ખાતર વાતાતામાું તમરે આર્લાું ્બધાું હ્યગશ્ારી શા માર્રે ્બતાવયો છયો? 
થયોડાુંએક રતનયોની ્બા્બતમાું હ્યું  હ્યગશ્ારી ્બતાવ્યું છ્ય ું તયોપણ તમરે મારી અદરેખાઈ કરયો છયો. 
જફૅ્રે ક્યશળ વહાણવર્ી છરે; ડહૅરક નાગસતકયોનરે આગસતક કરવામાું ક્યશળ છરે; ડયોનલડ `મયોર્ા 
થૂુંક’ તરીકરે ચાલાક નીવડ્યો છરે; ગિલ્બર્તા કાળા લયોકયો તરફ કર્ાક્ષ ફેંકવામાું ચાલાકી 
્બતાવી છરે; સામાન્ ્બ્યગદ્ધમાું હરેલિા પ્રવીણ નીવડી છરે; ગપક્ફૅર્ ગનશાન્બાજ તરીકરે પ્રગસદ્ધ 
થ્યો છરે; હ્યું  પણ કયોઈ ્બા્બતમાું હ્યગશ્ાર નીકળ્યું ના?’

ગિલ્બર્ટે કહ્યું : `તેં તયો કાર જ ્બનાવી છરે ના? ્બીજ ું્ય , કાળા માણસયો ગવરરે ત્યું કહરે છરે 
તરે સાચું્ય નથી.’

જફૅ્રે કહ્યું : `ભાઈ! લડવામાું શયો માલ છરે? હું ્ય તયો વાતાતાથી કુંર્ાળી િ્યો છ્ય ું. પહરેલાું 
્રે આપણનરે હીરાઓ જડ્ા હતા. હવરે તયો હીરાથી ધરાઈ િ્ા! કાુંઈક ખાવાન્યું મળરે તયો 
સારું .’

મેં પૂછ્યું : `વાતાતા આિળ ચલાવ્યું.’

કયોઈએ હાથ ઊંચયો ક્યો નહહ. મેં કહ્યું : `્બહ્ય સારું , ચાલયો અુંત આવ્યો!’

તરેઓ ઉઠીનરે ચાલતાું થ્ાું.

દસ હદવસ પછી જ્યવાળ આવ્યો. ગિલ્બર્ટે આવીનરે મનરે પૂછ્યું : ̀ અહીં હરેલરેરયોમાું કયોઈ 
આઈસક્ીમ વરેચરે છરે?’

મેં કહ્યું : `ના.’

થયોડી વાર મારા ઓરડામાું તરે ઉભી રહી અનરે પછી ્બયોલી : `હ્યું  છયોકરાઓનરે 
્બયોલાવી લાવ્યું છ્ય ું. પછી પરેલી પરેર્ીઓન્યું શ્યું થ્્યું તરે કહરેવાન્યું હજી ્બાકી છરે.’

આ રીતરે વાતાતા પાછી ચાલ્ય થઈ.



વાતા્જ

પેટીમાંથી નીકળેલ અઢળક ધનની સામે તેઓ તાકીને જોઈ રહાં.

નીલે કહું : `અથ્વશાસ્ત્ર ભણાવતી વખતે જ મેં તમને શીખવ્યું િતું કે સોનું એ 
ધન નથી, એ િવે તમે સમજી શકશો. એક રોટલાના બદલામાં ડરૅહરક આ ચારે પેટીઓ 
આપવાને તૈ્યાર છ.ે’

ડરૅહરકે ઉતસાિથી કહું : `ના, ન આપું! પણ જ ેરોટલો લાવે તેને િંુ એક રૂપાનો 
પ્યાલો આપું અને કિંુ કે એની બોટમાં તે મને પાછો લઈ જા્ય.’

શપકરૅફટ ેકહું : `પવન નીકળો લાગે છ.ે’

પાંચે બાળકોને એકી સાથે જ શવચાર આવ્યો :`પેલા તંબૂનો આપણે સઢ બનાવીએ.’

આ શવચાર સિુને ગમ્યો. શોધકે કહું કે કાર તરી શકે એટલા માટ ેપોતે પાણીની 
ટાંકી ખાલી કરી નાખશે. પણ એમ બનવું મુશકેલ િતું. કારણ કે ટાંકીનું પાણી બરફ થી 
ગ્યું િતું. િેલગાની સૂચના ઉપરથી બોટનાં િલેસાંની તાપણી કરીને તેઓએ બરફનો 
શપગાળો. કાર જરા ઊંચી આવી.

નીલે કહું : `પિેલાં બધાં અંદર બેસી જાઓ.’

ડરૅહરકે કહું : `ચાલો આપણે લેવા્ય તેટલો ખજાનો સાથે લઈ લઈએ.’

બધાં પેટીઓ લેવા દોડ્યાં.

નીલ બોલ્યો : `જલદી કરો. કાર ઊંચી થા્ય છ!ે’

બીકમાં ને બીકમાં બાળકો પાછાં દોડી આવ્યાં. તેઓ પોતાની સાથે ત્રણ સોનાના 
લાટા, ચાર રૂપાનાં પ્યાલા, વીશ પાસા પાડ્યા શવનાના િીરા, બાર માણેક અને બે નીલમ 
લાવ્યાં િતાં.

રડતાં રડતાં જ રૅરિેએ કહું : `અરેરે, બધો ખજાનો ત્યાં રિેવા દેવો પડશે!’

શપકરૅફટ ઘૂરક્યો : `રડ ેછ ેશું? એક એક જણ લષિાશધપશત થાઓ એટલું તો મળું 
છ!ે ઉલટુ ંિંુ તો ઇચછુ ંછુ ંકે એ પણ તમે ખૂઓ. પૈસાનું એવું છ ેકે મફત મળેલા િરામના 
પૈસા િરામમાં જ જા્ય. જો દુશન્યાનું ભલું ન થઈ શકે તો પૈસા મળે શું થ્યું?’

ડરૅહરકે બૂમ પાડી : ̀ ઓ પણે સપષો દેખા્ય! આપણે ઉત્તર તરફ જતા લાગીએ છીએ.’

પછી પીડા અને ભ્યના હદવસો શરૂ થ્યા. હદવસે હદવસે ઠડંી વધવા લાગી. તેઓ 
પાસે ખોરાક િતો પણ ઠડંા પ્દેશનેલા્યક તે નિોતો. સાથે લીધેલાં ડબલાંમાં ચરબી થોડી 
રિી િતી અને માખણ ખૂટી જવા આવ્યું િતું. ડરૅહરકે આતુરતાથી કહું : `િંુ કાચી ને કાચી 
વિેલ ખાઈ જાઉં!’



જ રૅરિેએ કહું : `આપણે જમીન ઉપર ઉતરીએ અને સીલનો શશકાર કરીએ તો જ.’

તેઓને ભ્ય એ િતો કે તેઓ કદી નીચે જમીન પર આવી શકશે જ નહિ. નીલ 
માનતો િતો કે જ્યારે તેઓ ઉત્તર ધ્ુવવૃત્ત પાસે પિોંચશે ત્યારે પાછુ ંએશનજન ચાલુ થશે 
: અલબત્ત, જો અશતશ્ય ઠડંીને કારણે રેહડ્યમને કાંઈ ઈજા ન પિોંચે તો.

પાંચમે હદવસે તેઓ ધ્ુવ ઉપરથી પસાર થ્યાં. ડોનલડ ેતારા અને પટ્ાવાળો વાવટો 
પોતાના દૂરબીનમાંથી જો્યો. પી્યરીનું કિેવું સાચું ઠ્યુું.

વચચે વાતચીત

ડહૅરકરે કહ્યું : `ધ્્યવ ગવરરે વધારયો કહયો. કુંપાસની શયોધ કરેમ ચાલતી હતી? િયોળ િયોળ 
ફ્ાતા કરતી હતી? ઉત્તર ધ્્યવનયો તારયો ક્ાું હતયો? અનરે મધ્રાગત્રનયો સૂ્તા ત્ાું નહયોતયો?’

મેં સખતાઈથી કહ્યું : `હ્યું  તમનરે આ ્બધ્યું પહરેલાું શીખવતયો જ હતયો; પણ તમરે જ 
્બધાુંએ ના પાડી હતી.’

ગિલ્બર્ટે કહ્યું : ̀ એનયો અથતા એ કરે તનરે નથી આવડત્યું. ક્બૂલ કર નરે? તનરે જો સથળયોની 
્બરા્બર ખ્બર ન હયો્ તયો તારરે  વાતાતા જ કહરેવી ન જોઈએ.’

મેં કહ્યું : `્બહ્ય સારું . હડફયોએ રૉગ્બનસન ક્સૂયો લખ્યો પણ કદી ્બયોર્માું ્બરેઠયો જ 
નહયોતયો.’

ડહૅરકરે કહ્યું : `અનરે વરેલસ કદી ચુંદ્ામામાું િ્યો જ નહયોતયો. છતાું તરે વાત કહરે છરે ત્ારરે  
્બરા્બર ચુંદ્ કરેવયો હશરે તરે તમનરે સમજા્ છરે.’

મેં કહ્યું : `િમરે તરે હયો્. હ્યું  કહ્યું  છ્ય્ય ું કરે આપણરે ઉત્તર ધ્્યવ ઉપરથી પસાર થઈએ 
છીએ. કયોઈનરે શુંકા હયો્ તયો ડહૅરકની ચયોરણીની છત્રી કરી નીચરે ઉતરી પડરે. હવરે છરે કયોઈનરે 
વાુંધયો?’

કયોઈએ વાુંધયો દશાતાવ્યો નહહ.

વાતા્જ

બિુ કંટાળાભ્યષો વખત પસાર થ્યો િતો. ગરમીને માટ ેબધાં પાસે બેઠાં િતાં. 
ચરબીવાળા જાડા શપકરૅફટમાં સૌથી વધારે ગરમી િતી. કોઈ બોલતું નિોતું. દરેક જણ 
પોતે ઊંઘી ન જા્ય તે માટ ેસાવધ િતું. કારણ કે તેઓને ખબર િતી કે બરફના તોફાનમાં 
આવી પડલેા માણસો જો ઊંઘી જા્ય તો ફરી વાર જાગે જ નહિ. બરફની ધરતી ઉપર 
તેઓ માઈલોના માઈલો સુધી આગળ ને આગળ ધપ્યાં. એક જગ્યાએ તેમને જૂનો ને તૂટી 
ગ્યેલો તંબૂ ભાળો; એની પાસે બે મૃત દેિો પડલેા િતા.

ડરૅહરકે કહું : `કદાચ રિેનકલીન િો્ય.’



આખરે આગળ ચાલતાં બરફના થરને બદલે તૂટલેો બરફ આવ્યો. આ ઉપરથી 
તેઓ સમજ્યાં કે િવે તેઓ ઉત્તર ધ્ુવવૃત્તની સરિદમાં આવી પિોંચ્યા છ.ે દૂર થોડાએક 
પાઈનનાં ઝાડો પણ દેખા્યા.

િેલગાએ કહું : `િવે ઠડંી એટલી બધી નથી.’

બધાં ખુશાલીમાં આવી ગ્યાં. જ રૅરિેએ કંપાસ અને નકશો લીધાં. ડરૅહરકે અને તેણે 
મળી હિસાબ કાઢ્યો અને સત્તાવાર રીતે જાિેર ક્યુું કે તેઓ અત્યારે આલાસકા ઓળંગી 
રહાં છ.ે

જ રૅરિેએ બૂમ પાડી : `ઓિ! આખરે વરનો શશકાર કરવાનું મળશે. નીચે તો જુઓ!’

દરેક જણે નીચે જો્યું તો તેમની નજરે ઘણે જ નીચે એક વરનું લાંબું ટોળું જતું 
દેખા્યું. આગળ વરનો આગેવાન િતો. દૂરબીનમાંથી જોતાં માલૂમ પડ્યું કે તેઓ ભૂખે 
મરતાં િતાં; તેઓની પાંસળીઓ દેખાતી િતી; રાતી જીભો મોંમાંથી લટકતી િતી. તેઓ 
આમતેમ અસવસથતાથી િેતુ શવના રખડતાં િતાં. એકાએક તેના આગેવાને િુઉ... ક્યુું, 
બરફ સૂં્્યો ને છલંગ મારતો નાઠો. થોડા જ વખતમાં માલૂમ પડ્યું કે આગેવાનને મૂઝ 
જાતના િરણની વાસ આવી િતી. થોડીક ષિણમાં તેઓની નજરે શીંગડાવાળું િરણ 
જીવ લઈને નાસતું દેખા્યું. વરઓ તેની પાછળ પડ્યાં અને તેની નજીક આવી લાગ્યાં. 
આગેવાને તેના ઉપર તરાપ મારી. પણ મૂઝે શીંગડાથી તેને અધધર િવામાં ઉડાડ્યો. 
આગેવાન ઉછળીને નીચે પડ્યો અને ઠરી ગ્યો. મૂઝ આગળ દોડ્યું પણ વરનું ટોળું પડી 
ગ્યેલા આગેવાન પાસે અટકી ઉભું.

શગલબટટે કહું : `તેઓ પોતાના આગેવાને ઉઠાવવા મિેનત કરતાં લાગે છ.ે’

બે શમશનટમાં ટોળું આગળ ધસ્યું. તેઓએ તેમનામાંથી નવો આગેવાન બનાવી લીધો 
િતો; પિેલા આગેવાનના અવશેષમાં માત્ર રાતાં િાડકાં રહાં િતાં!

જ રૅરિેએ ધ્ૂજતાં કહું : `ભાઈ! મારે વરનો શશકાર નથી કરવો!’

પવનની હદશા બદલાઈ અને તેઓ મૂઝ પાછળ પડલેા વરઓને જોતાં બંધ થ્યાં.

િેલગાએ કહું : `મારી ખાતરી છ ેકે તેઓ મૂઝને પકડી શકશે નહિ.’

ગૂંચવાઈને ડોનલડ ેકહું : `મને એમ લાગતું િતું કે વરઓ મૂઝને પકડી પાડશે.’

વચચે વાતચીત

જ રૅરિેએ કહું : `જમીન ઉપર ઉતરીએ વરઓનો શશકાર કરવાનું નહિ મળે?’

`જમીન ઉપર ઉતરી શકા્ય એમ જ નથી.’

જ રૅરિેએ કહું : `એ કાંઈ ઠીક ન કિેવા્ય. તેં લગભગ વચન આપ્યું િતું કે અમને 
વરઓનો શશકાર કરવાનું મળશે.’



શગલબટટે કહું : `નીલ! એવંુ ન કર. એને વરનો શશકાર કરવો િો્ય તો ભલે એની 
પાસે કરાવ. વાતા્વ જરા ્યે સારી નથી. ખરં િેલગા?’

`પિેલાં િતી એવી નહિ. ખરી રીતે જ ેઆપણી કાર ઉઠાવી ગ્યો એને આપણે મારી 
નાખવો જોઈતો િતો.’

ડોનલડ ેકહું : `અને બધો ખજાનો ત્યાં જ મૂકીને આપણે નીકળી આવવું પડ્યું એ 
પણ કેટલું બધું ખરાબ? નીલને વાતા્વ કિેતાં આવડ ેછ ેક્યાં?’

શગલબટટે કહું : `જો, તારી વાતા્વ કોઈને ગમતી નથી. મને તો ખાતરી જ િતી કે તને 
વાતા્વ કિેતાં નથી આવડતી.’

મેં શનસાસો મૂક્યો.

વાતા્વ

નીલે એકાએક બૂમ પાડી : `જુઓ, માટો સાપો! પવન બદલા્યો છ ેઅને ફરી પાછા 
આપણો ધ્ુવ તરફ ઉપડીએ છીએ.’

છોકરાંઓ હફક્ાફંસ થઈ ગ્યાં. તેઓને અનુભવ િતો કે એ મુસાફરી કેવી ભ્યંકર 
છ.ે તેઓ ઉત્તર તરફ આગળ ઢસડા્યાં.

વચચે વાતચીત

ગિલ્બર્ટે કહ્યું : `દરેખયો તયો, કરેવયો ખરા્બ ગશક્ષક છરે? આપણરે કહ્યું કરે વાતાતા ખરા્બ છરે 
એર્લરે વળી આમ ઉપાડ્ાું! આ કાુંઈ સારયો માણસ કહરેવા્? ભલયો માણસ કહરેવા્?’

જફૅ્રેએ કહ્યું : `નીલ! જ ુંિલી ન થા. મારરે  તયો માત્ર વરના ગશકારન્યું કામ છરે. એ થઈ 
જા્ પછી ઘરેર જવું્ય છરે.’

વાતા્જ

એક કલાક સુધી ભ્યભીત શસથશતમાં તેઓ ઉત્તર તરફ ઢસડા્યાં. પણ પછી તો 
પવન પશચિમનો થ્યો અને પછી નૈઋત્યનો થ્યો. થોડી જ વારમાં બરફ વચચે લીલી 
જમીન દેખાવા લાગી અને િવા ખુશનુમા બની ધીમે ધીમે એશનજન ઝણઝણવા લાગ્યું.

નીલે કહું : `બે કલાકમાં કરંટ આવી જશે.’

પાણીનું એશનજન ધીમે ધીમે ફરવા લાગ્યું. ટાંકીમાં પાણી ટપકવાં લાગ્યંુ. ધીરે ધીરે 
તેઓ નીચે ઉતરવા લાગ્યાં. જગંલની અંદર એક લીલી ખીણ નજીક આવી નીચે ઉતા્યષો. 
ધીરે ધીરે કાર જમીન પર ઉતરી આવી. આનંદના અવાજો સાથે સાિશસકો ઘાસ ઉપર 
કૂદી પડ્યાં. પાસે જ એક ઝરણું વિી રહું િતું. તેઓએ તાજુ ંઅને ઠડંુ ંપાણી ધરાઈ 



ધરાઈને પીધું. આવું સુંદર પાણી તેઓએ કદી પણ પીધું નિોતું.

જ રૅરિેએ કહંુ : `આજ રાત અિીં મુકામ નાખીએ.’

નીલે જવાબ આપ્યો : `ના.’

શપકરૅફટ ેકહંુ : ̀ મારી પણ ના છ.ે અત્યાર સુધીમાં ઘણાં જોખમો સહાં છ.ે િંુ ઇચછતો 
નથી કે આપણો આ પ્વાસ કરણાંત બને.’

શગલબટટે કહંુ : `તમે બન્ે બા્યલાઓ છો.’

નીલે કહંુ : `કબૂલ છ.ે તમને ઠીક પડ ેતો તમે બિાર જમીન ઉપર મુકામ નાખો. 
િંુ અને શપકરૅફટ કારમાં સૂશું. િંુ તમને કિી રાખું છુ ંકે અમે શનરાંતે ઊંઘશું અને વરઓ 
આવીને તમને ચાવશે ત્યારે પણ જાગવાના નથી.’

સાંજ પડી. પેલા બે બા્યલાઓ કારમાં જઈને સૂતા. બાળકોએ સૂકી ડાળીઓ અને 
લાકડાના કટકા શોધ્યા અને ધૂણી સળગાળી. તેઓએ ધૂણી ગોળાકારમાં ગોઠવી િતી. 
ધૂણીની વચચે તેઓ ઊંઘવાનાં િતાં. વળી તેઓ ચોકી કરવા માટ ેવારાફરતી જાગવાનાં 
િતાં. જ રૅરિેએ પિેલો વારો માગ્યો.

તેણે મનમાં શવચાર ક્યષો : `આપણે વરઓથી ઘણાં બધાં દૂર છીએ.’

દૂર દૂર કોઈ પ્ાણીનો િુઉ... િુઉ... અવાજ આવ્યો. જ રૅરિે જરા ધ્ૂજ્યો.

તે મનમાં બોલ્યો : `એકાદ ભટકતું વર િશે. બાકી વરનું ટોળં અિીં િોવાનો 
સંભવન નથી.

બેઠો બેઠો તે શવચાર કરતો િતો : `વીલી અને જીંજર ક્યાં િશે? તેઓ િાથ ન 
આવ્યા એ બિુ ખોટુ ંથ્યું.’ તેને શનશાળ સાંભરી. તે ગણગણ્યો : `આવી સરસ અને 
અદભુત સાિસભરી મુસાફરી ક્યાું પછી ચોપડીમાંથી ભૂગોળ શીખવી તે કેમ ગમશે?’

તે એકાએક ચમક્યો. `ધૂણીની પછવાડ ેપેલા બે લીલા દીવા જવેું શું િશે?’

દીવા થોડી વાર દેખા્યા અને પછી પાછા અદૃશ્ય થ્યા.

જ રૅરિે બોલ્યો : `એ તો ખાલી ભ્રમણા છ.ે’

ફરી વાર બત્તીઓ દેખાઈ. પિેલાં તો બે િતી; િવે તો કેટલી ્યે બધી દેખાતી િતી!

`અર, આ તો વરઓનું ટોળું!’ તેનું મોં ફાટી રહું ને તેણે ઝટઝટ સાથીઓને જગાડ્યા.

ઝટપટ તેઓએ અશગ્ન ઉપર નવાં લાકડાં નાખ્યાં. આગ ભભૂકી ઉઠી અને તેના 
પ્કાશમાં થોડા જ વારને અંતરે વરઓનું ટોળું દેખા્યું. મૃગની પાછળ પડલેા ભૂખ્યા ડાંસ 
જવેા વુરઓના ટોળા જવેું આ ટોળું િતું. ભૂખને લીધે તેઓ મરશણ્યાં બન્યાં િતાં. તેથી 
તેઓ આગથી જરા પણ બીધા શવના ઉભાં િતાં. તેમાંનું એક આગેવાન વર શબલકુલ 



નીડરપણે આગળ આવ્યું અને આગની છકે પાસી આવી ઘૂરક્યું. જ રૅરિેએ સળગતું લાકડુ ં
ઉપાડ્યું અને એના મોં ઉપર ફેંક્યું. ચીસ નાખતું વરં ભાગ્યું પણ થોડી જ ષિણમાં શવકરાળ 
ચિેરે તે પાછુ ંઆવ્યંુ.

િેલગાએ કહંુ : `બંદૂકે ઉડાવો.’

પણ બીજાઓએ કહું : `ઉતાવળ ન કરો. બીજો ઉપા્ય નહિ રિે તો ગોળીએ દેશું.’

તેઓ શવચાર કરતાં િતાં એટલામાં પેલંુ આગેવાન વર તેમની પાછળ આવીને 
આગને ટપી જઈ અંદર આવ્યંુ અને િેલગાને પકડી. િેલગા ચીસેચીસ પાડવા લાગી. એ જ 
વખતે શગલબટટે તેનીસામે જોઈ કહંુ : `જો, તારા કરતાં િંુ વધારે બિાદુર છુ.ં’ એમ કિેતાં 
જ શગલબટટે વરના કપાળમાં ગોળી છોડી અને તેને વીંધી નાખ્યું.

ભડાકાના અવાજતી વરઓ પાછાં િઠ્યાં. પણ તે માત્ર એક ષિણભર જ. તેઓ 
નજીક આવવા લાગ્યાં અને બાળકોની સામે દાંશત્યાં કરતાં બેસવા લાગ્યાં. કોણ જાણે ગમે 
તે કારણે તેઓ સૌ જ રૅરિે સામે તાકી તાકીને જોતાં િતાં.

વચચે વાતચીત

ગિલ્બર્ટે કહ્યું : `કારણ કરે તરે ્બહ્ય જાડયો છરે. હુંમરેશ તરે ખાધા જ કરરે  છરે. વરઓનરે કાુંઈ 
ખ્બર નહયોતી કરે તરેમનરે ગશકાર જફૅ્રેએ જ ્યોજ્યો હતયો. એમ માનવ્યું એ તયો મૂખાતાઈ જ છરે!’

ડહૅરક હસ્યો : `પણ આમાું ગશકાર જ રેવું્ય તયો કાુંઈ દરેખા્્યું નથી.’

ડયોનલડરે પૂછ્યું : `નીલ! આ ્બધયો વખત ત્યું ક્ાું હતયો?’

નીલરે જવા્બ આપ્યો : `ડયોનલડ ! હ્યું  તયો કારમાું ગનરાુંતરે ઊંઘતયો હતયો.’

ગિલ્બર્ટે પૂછ્યું : `ત્ારરે  તનરે આ ્બધી વાતની ખ્બર ક્ાુંથી પડી?’

મેં કહ્યું : `ઇગતહાસકારયોનરે લડાઈમાું ભાિ લરેનારાઓ પાસરેથી હુંમરેશાું હકીકતયો મળી 
રહરે છરે.’

ગિલ્બર્ટે કહું્ય : `જ્યઓ, ્બાઈ કરેવયો ઉડાઉ જવા્બ આપરે છરે!’

જફૅ્રે કહ્યું : `ચૂપ રહરે, ગિલ્બર્તા! પછી વરઓન્યું શ્યું થ્્યું તરે હ્યું  જાણવા માિ્યું છ્ય ું. પછી 
મારરે  આ વાતાતા સાુંભળવી નથી. મારરે  તયો દહર્ામાું ઊંડરે છ માઈલ જઈ શકરે અનરે પાણીના 
ભારથી દ્બાઈ ન જા્ એવી સ્બમહરનની વાતાતા સાુંભળવી છરે.’

ડહૅરકરે કહ્યું : `મનરે પણ એમ જ લાિરે છરે. હવરે તયો આ વાતાતાથી થાક્ા.’



વાતા્જ

ડરૅહરક ગભરાઈને બૂમ પાડી : `િે ભગવાન! િવે તો લાકડાં ખૂટ્યાં.’

આગ ધીમી પડતી િતી. તેઓ સળગેલાં લાકડાંને ભેગાં કરી આગ વધારતાં િતાં. 
થોડાક ભડકા થઈને આગ ધીમી પડતી િતી અને વરઓ પાછાં િઠી વળી નજીક આવતાં 
િતાં. આગ છકે જ નરમ પડી એટલે વરઓ ઝપાટાબંધ આગળ ધસી આવ્યાં.

જ રૅરિેએ બૂમ પાડી : `ચાલો આપણે િુમલો કરીએ!’ તેણે પોતાની શપસતોલ છોડી; 
બીજાંઓએ પણ ભડાકા ક્યાું અને વીશ વરઓ ઢગલો થઈને પડ્યાં.

ડોનલડ ેકહું : `િવે બાકીનાં વરઓ મદડાંને ખાશે.’

પણ બન્યું એમ કે શખજા્યેલા વરઓ આગળ ધસ્યાં અને ખૂનખાર લડાઈ જામી.

છોકરાંઓને ફરી બંદૂકો ભરવાનો વખત મળો નહિ. તેણે બંદૂકોને લાકડીની જમે 
વાપરવા માંડી. ડોનલડ ેપોતાની રાઈપલ એક મોટા વરના મોઢામાં ખોસી અને તે ત્યાં જ 
રિી. ડરૅહરકનો િાથ ઘા્યલ થ્યો. જ રૅરિેને ગળા ઉપ જમખ થ્યો. શગલબટ્વના નાકે ભારે ઈજા 
થઈ. િેલગાનો પગ જ શચરાઈ ગ્યો અને ડોનલડનો િાથ ભાંગી ગ્યો. તેઓએ ચીસેચીસ 
પાડવા માંડી : `મદદ! મદદ!’

બૂમ સાંભળી પચાસ વાર દૂર કારમાં સૂતેલા માણસો જાગ્યા. નીચે સચા્વલાઈટ કરી 
અને તેની નજરે વરઓનું ટોળું જાણે કંઈક લેવાને ધસતું દેખા્યું.

નીલે કહું : `ઓ ખુદા! આ તો વરઓ તેમને ખા્ય છ.ે’

ઝડપથી તેઓ લડાઈની નજીક કારને લાવ્યા. છોકરાંઓને ઈજા ન થા્ય તેવી રીતે 
શપકરૅફટ ેવરઓ તરફ બંદૂક તાકી.

નીલે કહું : `એમાં જોખમ છ.ે વળી આપણે બૉમબ અને મશશનગન પણ વાપરી 
શકીશું નહિ. માત્ર કુિાડીઓ વાપરી શકીએ.’

તેઓ િાથમાં કુિાડીઓ લઈને કારમાંથી નીચે ઉતરી પડ્યા. વરઓને કાપતા 
કાપતા તેઓ વચચે આવ્યા. ભ્યંકર દેખાવ તેમની નજરે પડ્યો. ડોનલડ અને િેલગા નીચે 
પડ્યાં િતાં અને બીજાં ત્રણ બંદૂકોને લાઠીઓ જમે વાપરી તેમનો બચાવ કરી રહાં િતાં! 
જબરજસત શપકરૅફટ ેરસતો ચોખખો ક્યષો અને તે વરઓ અને છોકરાંઓ વચચે ઉભો.

તેણે કહંુ : `ચલાવો, તમારી બંદૂકો ભરો. ત્યાં સુધી િંુ તેમને પાછાં િઠાવું છુ.ં’

બાળકોએ પોતાની બંદૂકો ભરી કાઢી અને થોડી ષિણમાં વરનાં મડદાંનો ઢગલો 
થ્યો. ડરૅહરક મોટરકાર તરફ ધસ્યો અને મોટરમાથી વરઓ ઉપર મશશનગન ચાલુ કરી, 
આખરે જીત થઈ.

નીલે કપાળ ઉપરથી પરસેવો લૂછતાં કહું : `ગમે તેમ પણ વરઓનો શશકાર થ્યો. 



અલબત્ત એમાં જ રૅરિે ઘવા્યો.’

પછી તેઓ જોસભેર વાનકુવર તરફ ઉપડ્યાં અને ત્યાં ઘવા્યેલાં બાળકોની સારવાર 
કરવામાં આવી. બીજ ે હદવસે તેઓ ન્યૂ્યૉક્વ પિોંચ્યાં અને ત્યાંથી સૌએ ગળગળાં થઈ 
શપકરૅફટની રજા લીધી.

શપકરૅફટ ેકહું : `ખરેખર! તમે બિાદુર લોકો વેઠ ેવત્યા્વ છો અને િંુ તમારા સાિસમાં 
સાથે િતો તેથી મગરૂબ છુ.ં શગલબટ્વ! િંુ જો જુવાન િોત... પણ કાંઈ નહિ, કાંઈ નહિ. 
ભગવાન સિુનું ભલું કરો. અને જો કદાચ ઘરડો નીલ સબમહરન શોધી કાઢ ેતો બુઢ્ા 
શપકરૅફટને સામેલ થવા તાર કરજો. કરશો ના?’

થોડા હદવસે કાર િેલેરો આવી પિોંચી અને બાળકો ફરી વાર શનશાળે ગ્યાં..

અિીં વાતા્વનો અંત આવ્યો.

વચચે વાતચીત

જફૅ્રે કહ્યું : ̀ કરેવયો રરે હિ્ાળ અુંત?’ તેં વીલી અનરે જીુંજરનરે મા્ાતા તયો નહહ? તેં એ પણ 
કહ્યું નહહ કરે અમરે હીરાઓ અનરે રતનયો વરેચ્ાું અનરે ખૂ્બ પૈસાદાર થ્ાું અનરે પછી ્બાદશાહ 
જ રેમ રહરેવા લાગ્ાું. ડહૅરક! કરેમ, તનરે પણ એમ નથી લાિત્યું કરે વાતાતાનયો અુંત રરે હિ્ાળ છરે?

ગવચાર કરીનરે ડહૅરકરે કહ્યું : `એમ છરેક જ નહહ. ચયોરનરે મારી નાખવાન્યું કદા્ ્યોગ્ 
ન લાગ ુ્ં્ય હયો્, કરેમકરે આખી વાતાતામાું આપણરે એકરે ધયોળા માણસનરે મા્યો નથી. વળી મનરે 
ખાતરી છરે કરે જ્ારરે  આપણરે સ્બમહરનમાું ઉપડશ્યું ત્ારરે  આપણનરે જીુંજર અનરે વીલી ફરી 
વાર મળવાનાું છરે.’

ગિલ્બર્ટે કહ્યું : `વાતાતાનયો અુંત ઠીક છરે. મયોિરેથી કહરેવાની વાતતામાું ચાલરે; એની ચયોપડી 
છાપવી હયો્ તયો ઠીક ન દરેખા્.’

મેં કહ્યું : `હ્યું  એની ચયોપડી છાપવાનયો છ્ય ું.’

તરેઓ મારી સામરે મોં ફાડીનરે જોઈ રહાું.

હરેલિાએ પૂછ્યું : `સાચરે જ?’

જફૅ્રેએ પૂછ્યું : `મશકરી તયો નથી કરતયો ના?’

`ના, જરા ્રે નહહ. સાચ્યું જ કહ્યું  છ્ય ું.’

ડહૅરકરે પૂછ્યું : `અમારાું સાચાું નામ એમાું આવશરે?’

મેં કહ્યું : `હા.’

ગિલ્બર્ટે જરા ચુંગતાથી કહ્યું : `મારા નામ ઉપરથી તરેઓ હ્યું  છયોકરયો છ્ય ું એમ ધારશરે. 
ઇંગલાુંડમાું ગિલ્બર્તા છયોકરાન્યું નામ હયો્ છરે.’



સૌ ખ્યશગમજાજમાું હતાું. જફૅ્રે આનુંદથી ્બયોલ્યો : `ઓહયો! આપણાું નામ ચયોપડીમાું 
આવવાનાું કરે? ત્ારરે  તયો હ્યું  આજથી જ વાુંચતાું શીખવાનયો છ્ય ું.’

ડયોનલડરે કહ્યું : `હ્યું  પણ.’

ગિલ્બર્ટે કહ્યું : `ચયોપડી કુંઈ સારી થવાની નથી. અનરે ચયોપડી વરેચવાવાળાઓ છાપશરે 
જ નહહ. નીલ તયો કહરે કરે ગપક્ફૅર્ કહરેતયો હતયો કરે `હ્યું  જ્યવાન હયોઉં તયો...’ એનયો શયો અથતા? 
એમ ધારરે  છરે કરે હ્યું  સમજી નથી? એવા જાડા માણસનરે હ્યું  ન પરણું; વખતરે હ્યું  તનરે પરણું.’

ડહૅરકરે કહ્યું : `મનરે ગપક્ફૅર્ ્બહ્ય િમરે છરે. મેં જ્ારથી સાુંભળ્યું કરે એ ગ્બચારયો િ્યજરી 
િ્યો ત્ારથી મનરે રયોઉંરયોઉં થા્ છરે.’

ગિલ્બર્ટે કહ્યું : `પહરેલાું તયો મનરે એ નહયોતયો િમતયો, પણ પછીથી એ ્બહ્ય િમ્યો. ્બ્યઢ્ા 
નીલ! તારા કરતાું એ ્બહ્ય સારયો હતયો.’

મેં કહ્યું : ̀ ગપક્ફૅર્નરે ત્યું એર્લા માર્રે સારયો કહરે છરે કરે એનામાું સારા સારા િ્યણયો હતા?’

ગિલ્બર્તા ઉભી થઈ િઈ.

હદલિીરી સાથરે તરે ્બયોલી : `ચાલ, જફૅ્રે! જવાનયો વખત થ્યો. ્બ્યઢ્યો નીલ હવરે 
માનસશાસ્ત્રની વાત કરરે  છરે.’

મેં કહ્યું : `એક ગમગનર્; ચયોપડીન્યું નામ શ્યું રાખશ્યું?’

ઉતસાહથી ગિલ્બર્તા નીચરે ્બરેઠી.

જફૅ્રેએ કહ્યું : `હ્યું  કહ્યું? હરેલરેરયોની ગનશાળ ઉડતી કારમાું કરેવી રીતરે આવી એવ્યું નામ 
પાડશ્યું?’

મેં કહ્યું : `એવા નામની સામરે વાુંધયો એ છરે કરે એ ્બહ્ય લાું્બ્યું છરે. ઉતાવળથી િાડીમાું 
્બરેસતાું ્બરેસતાું ્બ્યકસૅલરની દ્યકાનરેથી ઝર્પર્ ચયોપડી ખરીદનાર માર્રે આવ્યું લાું્બ્યું નામ 
નકામ્યું છરે. કયોઈ ચયોપડીન્યું નામ પૂછવા જ રયોકા્ નહહ. નામ ્બહ્ય ર્ુંકૂ્ય ું જોઈએ.’

ડહૅરકરે કહ્યું : `આપણાું નામનયો પહરેલયો અક્ષર મૂકીનરે ચયોપડીન્યું નામ ્બનાવીએ. નીલ, 
ગપક્ફૅર્, ડહૅરક, ડયોનલડ, હરેલિા, જફૅ્રે, ગિલ્બર્તા-નીપડહૅયોહરેજગૅિ.’

જફૅ્રેએ ર્ીકા કરી : `આવ્યું નામ તરે હયો્? ્બયોલતાું ન ફાવરે.’

ગિલ્બર્ટે સૂચન ક્્યાં : ̀ ત્ારરે  આવ્યું જ નામ પાડયો નરે? ્બ્યઢ્યો નીલ – મયોર્યો િપયોડીદાસ.’

ડયોનલડરે કહ્યું : આપણરે વાતાતામાું આવતા કયોઈના નામ ઉપરથી નામ રાખીએ તયો? 
સૉસરેજ, જીુંજર....?’

હરેલિાએ કહ્યું : `એ કાુંઈ મહત્વનાું નામયો નથી. ત્ારરે  `મયોર્ી થૂુંક’ નામ રાખીએ તયો?

ગિલ્બર્ટે ્બૂમ પાડી : `નહહ; `ઘરડયો નીલ – મયોર્યો િપયોડીદાસ’ એ જ નામ રાખયો!’



્બીજાુંઓએ સામી ્બૂમ પાડી : `નહહ, એમ નહહ!’

્બધાું રાડયો પાડવા માુંડ્ાું.

ગિલ્બર્ટે કહ્યું : `આ તયો સવતુંત્ર શાળા છરે. મનરે ઠીક લાિરે તરે નામ હ્યું  પાડ્યું.’

મેં કહ્યું : `સવતુંત્ર શાળા. ચાલયો એ જ નામ રાખીએ.’

સૌ સુંમત થ્ાું અનરે `સવતુંત્ર શાળા’ `સવતુંત્ર શાળા’ એમ ્બયોલતાું સહ્ય ઓરડાની 
્બહાર દયોડી િ્ાું.
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