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આ �ડ
ી લેવા માટ� ચ.ંજ.સ.એ ક�ટલા સ��ુો અને ક�ટલા પહાડો પાર કયા� હતા ! પાખંાળા ઘોડાઓ &યાર� 

ફ(ત વાતા�ઓમા ં રહ�તા હતા, તો *ાર�ક +ખોમા ં ઊડતા હતા. આવી -વ.નશીલ +ખોએ 

એસ.એસ.સી.ની પર01ા આપી, &યાર� ચ.ંજ.સ. એમ જ સમજતા હતા ક� હાશ, ચાલો 2ટ3ા; આ -5ૂલ 

7િુનફોમ�માથંી, િ:;<સપાલ મગદાણીની ધાક અને A-ુસાથી, તોફાની Ð વેર0 અને ઝરે0 DુEમન 

સહાFયાયીઓથી ! હવે તો મનગમતા સાથી પસદં કરવાના, મનગમતા ંકપડા ંપહ�રવાના ં (એ અલગ 

વાત છે ક� ચ.ંજ.સ. પાસે Iણ જોડ ચાJ ુપહ�રવાના ંકપડા ંઅને <યાત તથા લKનમા ંપહ�રવાની એક 

જોડ એ(-Lા હતી !) અને ખાસ તો સપના ંજોવાના,ં જોયા જ કરવાના ં ! હવે -વ.નો ઉપરની રોકટોક 

ગઈ.  

એ �દવસે ચ.ંજ.સ.ના કડક બાપાએ બ ે કોલેજના િ:;<સપાલન ે ઘર� ના-તો કરવા બોલાQયા. L-ટ0ના 

નાના ભાઈને ના કહ�વાSુ ંતેમSુ ંગTુ ંન હUુ.ં એ જ સાVં સપંીને બઉે િ:;<સપાલ હાજર ! તેમની સામ ે

ના-તાની �ડશ �કૂ0ને ચ.ંજ.સ.ના ંબા અને બાપા બાTુમા ંબેસી ગયા.ં Ôઆ આપણો ચ.ંજ.સ. ૫૯ ટક� પાસ 

થઈ ગયો, એસ.એસ.સી.મા ં!Õ બાપા બો[યા. આ\સ�ના િ:;<સપાલ -વા�દયાSુ ંમન ખા]ંુ થઈ ગ7ુ.ં તઓે 

મનમા ંબો[યા, ÔL-ટ0ના ભાઈને બોલવાના અથ�Sુયં ેભાન નથી ! અ[યા, ÔઆપણોÕ શેનો ? તારો અન ે

તાર0 બાયડ0નો ! સા...[લો ! એક નબંરના -વાથ_ છે. હવે કામ પડ`ુ ંએટલે ચેવડો ને પaડા અને છે[લે 

છોકરો પકડાવશે, નb0 !Õ 

ચ.ંજ.સ.ના કડક બાપાએ નરમાશથી સ.ંજ.સ.ને cોdગeમમા ંબોલાQયો.  

બાપા આટJુ ંનરમાશથી બોલી શક� ! મનમા ંહસતોહસતો ચ.ંજ.સ. Dૂબળા શર0ર� હાજર થયો. મોટ0મોટ0 

ડાબલા Vવડ0 +ખો જોઈને આ\સ�ના િ:;<સપાલને લાK7ુ ં ... નb0, આ છોકરાની +ખો બીfંઓના 

કરતા ંવધાર� મોટ0 છે, એટલે વધાર� જોતી હશે ... ચેતતા રહ�gુ ંસાhંુ ! હTુ આગળ િવચાર� તે પહ�લા ંિ:. 

-વા�દયાના ચરણ ઉપર કોમળ હાથથી -પશ� થયો અને બનંે હાથ એની મેળે iચકાઈને તનેી પીઠ ઉપર 

આવી ગયા. િ:. -વા�દયાએ મલકતા �ખેુ પaડાનો બાક0નો ]ુકડો પોતાના મkઢામા ંપધરાવતા ંઅmહા-ય 

સાથે કnુ,ં Ôશાબાશ...શાબાશ...શાબાશ...હવ,ે oુ ં િવચાર છે ? ચ.ંજ.સ. પહ�લી વખત િ:. -વા�દયા સામ ે

+ખ મેળવીને જોઈ રpો !     

પાખંાળો ઘોડો તો આ િ:;<સપાલ -વા�દયા જ છે... અર�, વાહ, મf આવી જશે ....હવે તો સાત પહાડો, 

સાત નદ0ઓ અને સાત સ��ુપારના :દ�શમા ંજવાSુ ંપાbંુ !!! ચ.ંજ.સ.એ બાપાનો ખkખારો સાભંqયો 

અને -વ.ન:દ�શની લટાર rરૂ0 થઈ ગઈ !     



Ôજવાબ દ� ભાઈ, -વા�દયા સાહ�બે તને rછૂsુ ં કંઈક... !Õ A ૂચંવાએલા ચ.ંજ.સ.એ માથા ઉપરના ]ૂંકા 

વાળમા ંહાથ ફ�રવતા,ં પછ0 પીઠ વJરૂતા ંઅન ેહાથની ચળ નકારતા બીf હાથથી ચળવાળા હાથન ે

દબાવીને એટJુ ંજ કnુ,ં Ôસાહ�બ, એ જ સમજ નથી પડતી. નાટકો, વ(U&ૃવ એમ બધાયંમા ંક�ટલો બધો 

ભાગ લીધો છે; એટલે મન કહ� છે, આ\સ�, આ\સ�, આ\સ� !Õ ક�ટJુયં બોલવાSુ ંમન થUુ ંઅટકાવીન ે

ચ.ંજ.સ. બેસી ગયા, સામેની uરુશી ઉપર. બાબાપા સટે0 ઉપર બેઠા ંહતા.ં સોફા ઉપર બનંે િ:;<સપાલ 

બેઠા હતા. સામે ઈઝી ચેરને જરાક �હvચોળો તો iચીનીચી હwચકા ખાતી રહ�તી. ઉપર હwચકાની ઠ�સ ન 

લાગે ત ેમાટ� મજxતૂાઈથી હ�<ડલ પકડ0ને ચ.ંજ.સ. સકંોચાઈને બેસી ગયા.   

બાપાએ તોપSુ ંનાળyુ ં કોમસ� કોલેજના િ:;<સપાલ દ�ડયા સામે ક7ુz. િ:;<સપાલ દ�ડયા એટલે ચાર 

નબંરના ંfડા ંચEમા,ં બાર� માસ {ટૂ પહ�ર0ને ફરતા ગામના એકમાI સાહ�બ ! ભણેલા-ગણલેા દ�ડયા 

પાસે {ટૂની વેરાયટ0 પણ ઘણી. સરસ મfની પહોળ0 ટાઈ અyકૂ દર�ક {ટૂ સાથે મળતી આવ.ે fડા ં

ચEમાથંી માણસને એકએક dચ માપ,ે પછ0 તેને જમા ક� ઉધાર કર0 નાખે તવેો :ભાવક ચહ�રો ! પહોળા 

હોઠ વ}ચેથી હા-ય ભાKયે જ નીકળે, રખે ને હસવાના પૈસા લાગતા હોય ! પરંU ુબોલે &યાર� બ ેશ�દમા ં

આખી વાત આવી fય ! ચ.ંજ.સ. ફર0થી ઊભા થઈને કમને વાકંા વqયા અને િ:;<સપાલ દ�ડયાન ે

ચરણ-પશ� કયા�, &યાર� િ:;<સપાલ દ�ડયાએ fણે ટચ એ<ડ ગો કરવાSુ ંહોય તેમ ચ.ંજ.સ.ની પીઠ ઉપર 

બે +ગળ0 �કૂ0ને  ચેવડાની છે[લી ચમચી rરૂ0 કર0. સૌ આUરુતાrવૂ�ક િ:;<સપાલ દ�ડયા સામે જોઈ 

રpા.ં 

દ�ડયાSુ ંમk u[ૂ7ુ,ં Ôભિવ�યમા ંoુ ંબનgુ ંછે ...? oુ ંગમે છે, oુ ંન�હ ...?Õ  

બસ... ભયાનક વાવાઝો�ુ ંથ7ુ ં ! વીજળ0એ fણે આખા ચ.ંજ.સ.ને હfર ]ુકડામા ંવેર0 ના�યો ! એક 

+ખે Vણે સાત નદ0, સાત સ��ુ, સાત પહાડો જોયા ંહતા,ં ત ેરડ0 પડ0 ! બી� વળ0 પહ�લીને છાની 

રાખવામા ંરડ0 પડ0 ! +{ ુદડદડતા ંદડદડતા ંદ�ડયાની વધેક +ખને શરણ ે જઈ પડ�ા.ં 

-પશ� કયા� વગર િ:;<સપાલ દ�ડયાએ ચ.ંજ.સ.ને એવો તમાચો માય� ક� તેને ત�મર ચડ0 ગયા.ં                  

Ôસાહ�બ, મને તો oુ ંથgુ ંછે, એ જ ખબર નથી...!Õ 

Ôજો ભાઈ ચ.ંજ.સ., વાતા�, કિવતા, ભાષણ અને નાટક ઉપર �જvદગી �વી શકાય ? કંઈક આિથ�ક 

ઉપા�ન ન�હ કરો તો ... તને યાદ હશે ક� નાણા ંવગરનો નાિથયો... નાણે ....Õ 

ચ.ંજ.સ.એ rhંુૂ ક7ુz, Ô નાથાલાલ ... !Õ  



તેને તનેી બાTુની બ<ેચ ઉપર બેસતો નાિથયો ખોડ0દાસ પરમાર યાદ આવી ગયો ! ફાટ�લા ંઅને દસ 

જKયાએથી સાધંેલા ંશટ� -પે<ટ, થીગડા ંદ0ધેલા xટૂ, {bુા વાળવાળો, વાતા� અને કિવતા કરતો નાિથયો ! 

નાકમાથંી લwટ નીકળે તો શટ�ની ચાળ iચી કર0ને સાફ કર� ! સાત સમદંર પારથી પાખંાળા ઘોડા 

ઊલટા પગે અને ઊલટ0 પાખેં ઊડવા માડં�ા અને સાત પહાડો પાર કરતાકંરતા ંતો હાફં0 ગયા ... હTુ 

તો તેન સાત નદ0ઓ પાર કરવાની હતી.. ને પાછા �ક[લામા ંઆવી જવાSુ ંહU ુ ં... ! 

આરામuરુશી ઉપરથી ઊભા થઈને ચ.ંજ.સ.એ િ:;<સપાલ દ�ડયાને કnુ,ં Ô સાહ�બ, ઊડવા કરતા ંચાલgુ ં

સાhંુ ... !Õ 

િ:;<સપાલ દ�ડયા કંઈ સમ�યા ન�હ..મોટ0મોટ0 +ખોમાથંી -વ.ના ં ખર0 પડ�ા ં હતા ં ! +ખો નીચે 

જમીન તરફ ખોડાઈ ગઈ હતી. િ:;<સપાલ -વા�દયા ચાની yસુક0 લઈ રpા હતા. દ�ડયાએ ટાઈની નૉટ 

જરા ટાઈટ કર0ને ખkખારો ખાધો. 

Ôકાલે ફ0 ભર0 જV ...Õ 

                                                          * * * * * 

કંઈ ખબર ન પડ0 ક� oુ ંથgુ ંછે અને એમ કરતાકંરતા ંચ.ંજ.સ. B. Com. થવા લાKયા ! એક જ ક��પસમા ં

આ\સ� અને સાય<સની વ}ચોવ}ચ કોમસ� કોલેજ હતી. ચ.ંજ.સ. રોજ બગીચામા ં બેસ.ે એક બાTુ 

આ\સ�ના ં પત�ંગયા ંઊડાઊડ કરતા ં હોય ... અને બી� બાTુ પીળ0 ભમર0 Vવા સાય<સના ક0ડાઓ 

ખદબદતા હોય ! વ}ચે માI iચી દ0વાલો ઉપર લખેJુ ં લ�મીદાસ ભગવાનદાસ કોમસ� કોલજેSુ ં

ચળકU ુ ંપી�ં મકાન હોય અને તેની કડક દ0વાલો વ}ચ ેકડક ઈ�ી ટાઈટ {ટૂમા ં િ:;<સપાલ દ�ડયા  

અને આખો �દવસ +ગળ0થી Aણુાકાર-ભાગાકાર કરતા ંમાણસ નામના ંમશીનો; fણ ેનોટ ગણવાના ં

+ખ, નાક, કાન વગરના ંમાથા ંVવા,ં Vમને માI મq7ુ ંહોય u[ુJુ ંમk�ુ ... બસ, ગળ0 fવ ... ગળચી 

fવ ... િનગળ0 fવ ... ખાઈ fવ ... ચાવી fવ ...બ�ુ ંપચી જશે ... એવા િવ�ાથ_ઓ ... ! 

નાનપણમા ં ચ.ંજ.સ.એ બાપાના લાલ કપડાનંા સફ�દ દોરાવાળા આઠ ગડ0ના ચોપડા જોયા હતા ... 

લાબંી દોર0થી બધં કર�લા લાબંા ચોપડામા ંબાપા �ક�ાથી લખવા બેઠા હોય, &યાર� પહ�લા ંજમાનો ÔજÕ 

લબંાવ ેઅને અધવ}ચેથી ઉધારનો ÔઉÕ લબંાવ ે ! ઉપર ભગવાનSુ ંનામ લખતા ંપહ�લા ંજ લખે અને 

આવેલી લ�મી-eિપયાને જમા બાTુએ લખે, ઉધાર0ના ÔઉÕમા ંગયા ત,ે ખચ� થયો તે લખ.ે ચ.ંજ.સ.ના 

મગજમા ંનવી એકાઉ<ટ પ�િતની ગેડ પહ�લા �દવસથી જ ન પડ0 ક� આવે તને ેઉધારો, fય તેને જમા 

કરો ! �જvદગીSુ ંસ&ય oુ ંઆ જ છે ? 



ઘણી વખત A-ુસામા ંચ.ંજ.સ.ના હાથે પોતાની છાતી ઉપર આડો લીટો થઈ જતો અને પછ0 V હાથથી 

એ બાદબાક0નો લીટો થતો હોય તેને રોકવા Uતુ� જ બીજો હાથ આવી જતો ! ��ુીઓ વળ0 જતી અને એ 

બે હાથની ��ુીઓ વ}ચે મોટ0મોટ0 બે +ખો ભwસાઈ જતી ! Ô�ુÕં Vવા આકારનો માણસ ગોળ વળ0ને 

o<ૂય બની જતો. 

B.Com. થએલા ચ.ંજ.સ. આV પોતાની Qયથા લખવા બેઠા, &યાર� *ાયં ન�હ અન ે*ાયંથી પેનની 

�કvમત, શાહ0ની �કvમત અને સમયની �કvમતનો સરવાળો થઈ ગયો. એટલે જ ]ૂંકમા ંલ�7ુ,ં ચ.ંજ.સ. 

B.Com.  !!!                       

-  ચ<�કા<ત સઘંવી  

   


