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(૧) ધડાકા 

વાત ૧૪મી એનપ્રલ, ૧૯૪૪િી છે. મુાંબઈિા નવતટોહરયા ડોકમાાં એક િાંબરિી બથતમાાં 
'Fort Stikine' િામિી તટીમર િાાંગરેલી હતી. ડોકમા આ નસવાય અલગ અલગ 
બથતમા બીજી ૧૩ તટીમરો ઊભી હતી. બાજુિા જ નપ્રન્સેસ ડોકમા ૧૦ તટીમરો લાગેલી 
હતી.  

'Fort Stikine' માાં મખુ્યત્વે કપાસ, યધુ્ધ માટે વપરાતો ૧૪૦૦ ટિ દારગોળો, ૧૨ 
Spitfire નવમાિ  અિે ૮૦ ઘિફૂટિા કન્ટેઈિરમા ભરેલી સોિાિી પાટો હતી. આસરે 
બપોરિા બાર વાગે, તટીમરિા કમતચારીઓિે, કપાસ ભરેલા હોલ્ડમા આગ લાગી 
હોવાિી ખબર પડી. શરઆતમા તો તટીમર પરિા આગ હોલવવાિા સાધિો વાપરી 
આગ બઝૂાવવાિી કોશીશ કરી. આગનુાં જોર વધતાાં, બપોત ેબ ેવાગે પોટતિા ઉપરી 
અનધકારીઓિ ેજાણ કરવામાાં આવી. મોટી સાંખ્યામા મુાંબઈિા “લાય બમ્બા” િ ે
બોલાવવામા આવ્યા. આસરે ૯૦૦ ટિ પાણી છાાંટયા છતાાં આગ વધતી ગઈ. 
દરમ્યાિમા પોટતિા અિે તટીમરિા ઉચ્ચ અનધકારીઓ અિેક શક્યતાઓ નવષ ે
નવચારતા હતા, એમાિી એક શક્યતા તટીમરિ ેએિી જગ્યાએ  જ ડબૂાડી દેવાિી 
પણ નવચારાઈ. કોઈ ખોટી ગણત્રીિ ેલીધ ેલાગ્યુાં કે તટીમરિ ેડબૂાડવા માટે ત્યાાં પરુ્ ુાં 
ઊંડાણ િ હ્ ુાં. ત્રણ વાગી િ ેપચાસ નમિીટે આગ દારગોળા સધુી પહોંચી ગઈ. 
બધાિ ેશીપ છોડી ભાગવાિો હુકમ આપવામા આવ્યો. ચાર વાગીિે છ નમિીટે પહલેો 
ધમાકો થયો.  

બોમ્બ એટલો શસ્તતશાળી હતો કે તટીમરિા બે ટુકડા થઈ ગયા. તટીમરનુાં પ્રોપેલર 
ત્રણ માઈલ દૂરિી સેંટ ઝેનવયર તકૂલ ઉપર જઈિ ેપડ્ુાં. ડોકિી બહારિા બે સતવેર 
માઈલિા નવતતારમાાં ઠેક ઠેકાણ ેઆગ ફાટી િીકળી. બન્ન ેડોકમા િાાંગરેલી બધી 
તટીમરો ડબૂીગઈ. ચાર વાગીિે ચોંત્રીસ નમિીટે બીજો ધડાકો થયો અિ ે 'Fort 
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Stikine' િા ટુકડા થઈ િે થોડા દૂર દૂર સધુી ઉડી ગયા અિ ેબાકીિા ત્યાાં જ ડબૂી 
ગયા. 

 

બે સતવેર માઈલિા નવતતારિી અંદર, ૬૬ બાંબાવાળા સહહત આસરે ૮૦૦ માણસો 
મતૃ્ય ુપામ્યા, ૮૩ બાંબાવાળા સહહત ૨૦૦૦ માણસો ઘાયલ થયા અિ ેબચી ગયેલા 
હજારો માણસો ઘરબાર વગરિા થઈ પહરેેલે કપડ ેજીવ બચાવીિે ભાગ્યા. 

મારાં કુટુાંબ પણ આ હાદસાિો શીકાર બિેલુાં. આ વખત ેમારી ઉંમર ૮ વષતિી હતી. 
અમારો માળો ડોતસથી માત્ર ૫૦૦-૬૦૦ ફૂટ જ દુર હતો. ડોતસિા ઘહડયાળિા ટકોરા 
પણ અમ ેઘરમાાં સાાંભળી શકતા. અમારી બાજુમાાં ભાણજીભાઈ િામ ેએક સજ્જિ 
રહતેા. એમિી ઈલેકટ્રીકિી દુકાિ ૧૦-૧૨ મકાિ છોડીિ ેહતી. એ મકાિ વધારે 
મજબતૂ હ્ ુાં.  

પહલેા ધડાકા પછી તરત તેઓ પોતાિા કુટુાંબિ ેદુકાિ ેલઈ જવા આવ્યા, ત્યારે મારા 
બા અિ ેમારી િાિી બહિે અિે િાિો ભાઈ ઘરમા હતા. ભાણજીભાઈએ મારી બાિ ે
બિાવિી ગાંભીરતા સમજાવી, ત્રણેિ ેપોતાિી સાથે લઈ જતા હતા, ત્યારે રતતામાાં 
મારા બાપજુી મળ્યા. એ ઘર તરફ જતા હતા. ભાણજીભાઈએ એમિ ેસમજાવ્યા કે 
તેઓ મારી બા અિ ેબે છોકરાઓિ ેલઈ પોતાિી દુકાિે જાય છે. હજી મકાિિો 
દાદરો સલામત છે, જો ઈચ્છા હોય તો દર-દાગીિા લઈ આવ,ે અિ ેએમિી દુકાિ ે
આવ.ે થોડી હહમત ભગેી કરી, મારી બા પાસેથી કબાટિી ચાવી લઈ, મારા બાપજુી 
ઘરમાાં પહોંચી ગયા. એક ધોનતયુાં પાથરી એમા કબાટમાિો દાગીિા-પૈસાનુાં ખાનુાં 
ખાલી કરી, સહીસલામત ભાણજી ભાઈિી દુકાિ ેપહોંચી ગયા. 

મારાથી મોટી ત્રણ બહિેો િજીકિી કન્યાશાળામાાં હતી. હુાં િજીકિી ન્ય ુમાસ ઈંગ્લીસ 
તકૂલમાાં હતો. અમારા નપ્રસ્ન્સપાલિ ેસમજ પડી ગઈ કે આ બોમ્બિો ધડાકો છે. એમણ ે
તરત શાળાિા બધા વગતિા નવધ્યાથીઓિ ેવગત ખાલી કરાવી િીચ ેરતતા ઉપર 
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એકઠા કયાત, અિે દૂર લઈ જવા ટ્રકસિા બાંદોબતતમાાં લાગ્યા. આ અફડાતફડીમા હુાં 
ત્યાાંથી છટકી ઘર તરફ ભાગ્યો. મારા બાપજુી બહાર ફૂટપાથ પર ઊભા રહી, અમારી 
શાળાઓ તરફ જવાિો નવચાર કરતા હતા. એમણ ેમિ ેઘર તરફ દોડતો જોયો, અિે 
મિ ેબમૂ પાડી બોલાવી લીધો. થોડી વારમા પોલલસે આ મકાિ પણ ખાલી કરવા 
સખતી કરી, એટલ ેમારી બા અિે અમિ ેબ ેભાઈઓ અિે એક બહિેિ ેલઈ થોડે દૂર 
જવા ચાલવાનુાં શર કયુું. આ બધુાં એટલુાં ઝડપથી બન્યુાં કે કોઈ માિી િ શકે. માાંડ 
થોડ ેદૂર ગયા હઈશુાં કે બીજો ધડાકો થયો. આિી અફડા તફડીમા મારો હાથ મારી 
બાિા હાથમાાંથી છૂટી ગયો. ચારે બાજુ લોકોિી લાસો અિે ઘાયલ થયેલા માણસોિ ે
જોઈ, મારા બાપજુીએ િીણતય લીધો કે હવ ેત્રણ જણ જે સાથ ેછે તેમિ ેપહલેા 
સલામત જ્ગ્યાએ પહોંચાડવા. મારી બા માાંડ માાંડ આિા માટે તૈયાર થયા. એક 
ઘોડાગાડી વાળો એમિે માટુાંગા સધુી પહોંચાડવા તૈયાર થયો. 

મારી ત્રણ બહિેો પણ શાળામાાંથી િીકળી ઘર તરફ જવા દોડી. એક ગાડાાંમા બેસીિ ે
માટુાંગા જવા િીકળેલુાં અમારી ફૈબાનુાં કુટુાંબ રતતામા મળ્યુાં, એમણ ેએમિ ેત્રણેિ ે
ગાડાાંમા બેસાડી લીધી. હુાં ટોળાાં સાથ ેદોડતો દોડતો અિે રડતો રડતો ચિીરોડ 
તટેશિ સધુી પહોંચી ગયો. ત્યાાં એક ગજુરાતી સજ્જિ િ ેદયા આવી. એમણ ેમિ ે
ક્યાાં જવુાં છે એ પછૂ્ુાં. ભાણજીભાઈિી દુકાિ ેમાટુાંગા જવાિી વાત મારા બા બાપજુીએ 
કરેલી એ મિ ેયાદ હ્ ુાં, એટલ ેમેં માટુાંગા કહ્ુાં. એમણે મિ ેમાટુાંગાિા જી.આઈ.પી. 
રેલ્વ ે(હાલિી સેંટ્રલ રેલ્વ)ેિા દાદરા સધુી પહોંચાડયો. ત્યાાંથી મિ ેમારા કાકા(મારા 
બાપજુીિા કાકાિા હદકરા)િા ઘરિો રતતો ખબર હતો, એટલ ેહુાં ત્યાાં પહોંચી ગયો.  

ત્યાાં પહોંચીિ ેખબર પડી કે મારા બાપજુી મિ ેઅિ ેમારી ત્રણ બહિેોિ ેશોધવા, 
પાછા એજ ઘોડાગાડીમા, મતજીદબાંદર જવા િીકળી ગયા છે. ઘણા લોકોએ િ જવા 
સમજાવ્યા છતાાં એ માન્યા િહહિં. એકાદ કલાક પછી, મારી ફૈબાિા કુટુાંબ સાથે મારી 
ત્રણ ેબહિેો આવી પહોંચી. હવે મારા બાપજુી નસવાયિા કુટુાંબિા સાત સભ્યો 
સલામત હતા, પણ બાપજુીિ ેક્યાાં શોધવા? રાત્ર ેબારેક વાગે, િીચ ેમારા બાપજુીિો 
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રડવાિો અવાજ સાંભળાયો, તરત બધા પરુુષો િીચે ગયા અિે એમિ ેખાત્રી આપી કે 
અમ ેચારે ભાઈ-બહિે સહી સલામત આવી ગયા છીએ, પછી જ એ ઉપર આવવા 
તૈયાર થયા. 

આ હાદસામા અિેક કુટુાંબોએ કુટુાંબિા એક બે સભ્યો ગમુાવેલા. ઈશ્વરિી કૃપાથી 
અમારાં આખુાં કુટુાંબ બચી ગયેલ.ુ ત્યાર બાદ ઘણા વરસ સધુી મારા બા પોતે રચેલુાં 
ભજિ ગાતા. મિ ેઆજે એમાિી માત્ર ચાર પાંસ્તતઓ જ યાદ છે. 

ધડાકે  ધરતી ધ્રજૂાવી, 
ધડાકે આગ પ્રગટાવી, 
ધડાકે  શાિ  ભલૂાવી, 
ધડાકે  માયા મેલાવી. 
અમ ેધડાકામાાંથી બચેલા એટલ ેવષોસધુી ધડાકાવાળા કુટુાંબ તરીકે ઓળખાતા. 
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(૨) ડીઝાસ્ટર મેનેજમેન્ટ 

૧૪ મી એપ્રીલ, ૧૯૪૪ ના મ ાંબઈના બાંદરમાાં થયેલા બ ેબોમ્બના ધડાકાનો ખ્યાલ 
એટલા ઉપરથી આવી શકશ ેકે આસપાસના રહવેાસી મકાનો અને માલ-સામાનના 
ગોડાઉનો નો કાટમાળ આસરે પાાંચ લાખ ટન જેટલો હતો. આઠ હજાર માણસોન ેઆ 
કાટમાળ ખસેડવામાાં સાત મહહના લાગેલા. 

આ હાદસાની વાત મેં આજે એટલા માટે કાઢી છે કે આજે Disaster Management ની 
મોટી મોટી વાતો કરવામાાં આવ ેછે, અને એની યોજનાઓ અને ટે્રનીંગ પાછળ કરોડો 
રૂપીયા ખચચ કરવામાાં આવ ેછે, અને તેમ છતાાં જ્યારે હાદસા થાય છે ત્યારે શ ાં થાય 
છે ત ેઆપણ ેબધા જાણીએ છીએ. 

૧૯૪૪ ના હાદસામાાં મ ાંબઈ ફાયર બ્રિગેડના ૬૬ બાંબાવાળા તો ધડાકા થતાાં જ મતૃ્ય  
પામેલા, અન ેછતાાં બાકીના લોકોએ માિ િણ હદવસમાાં જ આગ ઉપર ત્રનયાંિણ કરી 
એન ેવધારે ત્રવસ્તારોમા ફેલાતી રોકી દીધી હતી. હાદસાિો નવતતાર આમ આદમી 
માટે સલામત થયો એટલ ેત્યાાં રહિેારાઓિે કુટુાંબ દીઠ એક એન્ટ્રી પાસ આપવામાાં 
આવ્યો. જે મકાિિા કાટમાળિ ેખસેડવાનુાં કામ ચાલ ુહોય, માત્ર ત ેમકાિિા લોકોિે 
ત્યાાં હાજર રહવેાિી પરવાિગી હતી. કાટમાળ ખસેડતી વખત,ે દરેક વ્યસ્તત પોતાિી 
બચી ગયેલી ચીજ વત્ ુઓળખી લઈ, એિા માટે માગણી કરે. જો બીજી કોઈ વ્યસ્તત 
એ જ વત્િુી માગણી િ કરે તો માગણી કરિાર વ્યસ્તતિે એ વત્ ુત્યાાંિે ત્યાાં આપી 
દેવામાાં આવતી. એક પણ કીતસો એવો િ બન્યો કે કોઈએ બીજાિી વત્ ુઉપર હક 
જતાવ્યો. આ થઈ એ સમયિી ઇમાિદારીિી વાત. 

ગોદરેજ કાંપિી આજે પણ અલભમાિથી કહ ેછે કે આવા ભયાંકર હાદસામાાં પણ એમિી 
બિાવેલી નતજોરીઓ, અિ ેએમા રહલેી વત્ઓુ સલામત હતી. એ જમાિામાાં 
નતજોરીઓ ઉપર માલલકોિા િામ લખવાિી ફેશિ હતી. માલલકોિે આ અકબાંધ 
નતજોરીઓ આપી દેવામાાં આવી. 
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ત્યારબાદ વાત આવી લોકોિે થયેલા નકુશાિનુાં સરકાર તરફથી વળતર. આિા માટે 
કુટુાંબ દીઠ એક, અિ ેવેપારી કાંપિી દીઠ એક એવા Claim Forms આપવામાાં આવ્યા. 
જે લોકોએ ઇમાિદારીથી ફોમતસ ભરેલા, એમિ ેતરત જ પૈસા ચકૂવી આપવામાાં 
આવ્યા. આ કામ માટે કોઈએ પણ લાાંચ માગી િહહિં. મોટા દાવાઓિી વધારે 
ચકાસણી માટે થોડો સમય લાગ્યો, પણ એક બે વષતમાાં બધા Claims સેટલ કરી 
લેવામાાં આવ્યા. માત્ર ગણ્યા ગાઠયા લોકોિ ેકોટતિો આસરો લેવો પડેલો. 

સરકાર ભલ ેઅંગે્રજોિી હતી પણ પ્રજા અિ ેિાિા અમલદારો તો આપણા હતા. ફરક 
હતો માત્ર પ્રમાણીકતાિો. 

આજે અકતમાત થયાિા થોડા કલાકમાાં મિતવી રીતે મોટી મોટી રકમોિી જાહરેાત 
કરી દેવામાાં આવ ેછે, પણ હકદારિ ેએ મેળવતા િાકે દમ આવ ેછે; અિ ેજેમિ ેમળે 
છે એમિ ેપણ કમીશિ તરીકે ભારે રકમ ચકૂવવી પડ ેછે. જયાાં િેતાઓ અિે 
અમલદારો જ અપ્રમાણીક થઈ ગયા છે ત્યાાં ૧૯૪૪ જેવી સરળ પધ્ધનતઓ હવ ેપછી 
કયારે પણ જોવા િહહિં મળે. 
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(૩) મારા શેઠ 

નસનવલ એંજીિીઅરીંગમા ડીગ્રી મેળવ્યા બાદ મારી પહલેી િોકરી એક પ્રાઈવેટ 
કાંપિીમાાં હતી. અહીં શેઠ જ બધા નિણતય લેતા. હાલમા તેઓ આ દુનિયામા િથી. 
ત્યારિી થોડી રનસક વાતો કરવા આપણ ેએમનુાં િામ બદલીિ ેશાાંનતલાલ શેઠ કહશેુાં. 

૧૯૬૨ની આ વાત છે. ચીને ભારતની ઉત્તરની સરહદ ઉપર હ મલો કયો. દેશભરમાાં 
જવાબદાર સ્થાનોપર બેઠેલા અફસરોએ સાવચેતીના પગલા લેવાિા શરૂ કરી દીધા. 
મ ાંબઈ મ્ય ત્રનસીપાલીટીના કમીશનરન ેલાગય ાં કે મ ાંબઈ માટે પાણીનો ૫૦ % થી વધારે 
પ રવઠો મ ાંબઈ બહારથી આવ ેછે, અન ેએ પાઈપલાઈનોન ેવસઈની ખાડી ઉપર 
બાાંધેલા બ ેમાઈલ લાાંબા પ લ ઉપરથી લાવવામાાં આવ ેછે. જો ચીન વસઈનો પ લ 
ઉડાડી દે તો મ ાંબઈ પાણી વગર પરેશાન થઈ જાય. 

ત ેસમય ેમ ાંબઈમાાં વપરાશમાાં લેવાય એવા પાણીના માિ બે જ તળાવ હતા, ત લસી 
અન ેત્રવહાર. ત્રવહાર તળાવમાાંથી ૩૬ ઈંચ વ્યાસની પાઈપ લાઈન નીકળતી હતી. 
તળાવમાાંથી પાણી લઈ આ લાઈન ડેમની અંદરથી આસરે ૧૦૦ ફૂટ લાાંબી સ રાંગમાાં 
થઈ બહાર આવતી હતી. આ પાઈપ લાઈન અને સ રાંગ ૧૦૦ વર્ચ જૂના હતા. 
કમીશનરન ેલાગય ાં કે આ ૩૬ ઈંચની પાઈપ લાઈન કાઢી, એની જગયાએ ૪૮ ઈંચની 
પાઈપ લાઈન નાખી દઈય ેતો મ ાંબઈન ેઆપાદ સ્સ્થત્રતમાાં રાહત થઈ જાય. એમણ ે
મ ાંબઈના ચાર જાણીતા, અન ેઆવા કામના અન ભવી કોંટે્રકટરોન ેબોલાવ્યા, અને ૩૦ 
હદવસમાાં આ કામ પ રૂાં કરવા એમની પાસેથી ક્વોટેશન માગયા. 

હ ાં ત્યારે જે કાંપનીમાાં નોકરી કરતો હતો એ કાંપની વોટર સપ્લાય અન ેડ્રેઈનજેન 
કામમાાં ખબૂ આગલી હરોળમાાં હતી. મારા શેઠે પોતાના અન ભવના આધારે એક 
રકમન ાં કવોટેશન આપી દીધ ાં, અને એના માટે જરૂરી અનેસ્ટમનીનો ચેક પણ આપી 
દીધો. બીજે હદવસે એમણ ેમન ેબોલાવીને કહ્ ાં ત ાં અને થોમસ (બીજા એક 
એંજીનીઅર) હમણાાંન ેહમણાાં ત્રવહાર જાવ અને આ કામમાટે કયા કયા મશીનો અન ે
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કેટલા માણસો લાગસ ેતે નક્કી કરીન ેમન ેકહો, આપણ ે૩૦ હદવસમાાં આ કામ પ રૂાં 
કરવાન ાં છે. 

અમ ેત્યાાં ગયા. સ રાંગથી આસરે ૨૦૦ ફૂટ દૂર હતા ત્યાાંથી જ કાદવ-કીચડ, વનસ્પત્રત 
અન ેઉંદર વગેરેની શરૂઆત થઈ ગઈ. મહામ સીબત ેટનેલના મોઢાાં સ ધી તો 
પહોંચ્યા, પણ ત્યાાં સ ધીમાાં કાદવ કીચડમાાં છ ઈંચથી એક ફૂટ જેટલા ઊંડ ેપગ ખ ૂાંપી 
જતા. ટનેલમાાં અંધાર ાં હત  ાં, ખાસ કાંઈ નજરે પડત  ાં ન હત  ાં, અંદર પણ ખબૂ જ વેલ 
અન ેપાાંદડા દેખાતા હતા. ક્ાાંયે વેન્ટીલેટર-સાફ્ટ હોય તો એમાાંથી થોડોઘણૉ પ્રકાશ 
આવ ેપણ અહીં તો તદ્દન અંધાર ાં હત  ાં. આમાાં જાત જાતના ઝેરીલા સાપ હોવાની પ રી 
શક્તા હતી. આ કામ ૩૦ હદવસમાાં તો શ ાં, છ મહહનામાાં પણ કરી શકાય કે નહહિં 
એવી શાંકા થઈ. અને પાછા આવી શેઠન ેઅમારો અબ્રભપ્રાય આપ્યો. ત્યારે શેઠ 
કાંઈપણ ન બોલ્યા. 

બીજે હદવસ ેવહલેી સવારે એમણ ેકમીશનરને બાંગલ ેફોન કયો, અન ેકહ્ ાં એક ખબૂ 
જ અગત્યની અને અર્જ િંટ વાત માટે મારે મળવા આવવ ાં છે. કમીશનરે હા પાડી 
એટલ ેશેઠ એમન ેબાંગલ ેપહોંચી ગયા, અને એમન ેકહ્ ાં, “હ ાં આખી રાત સતૂો નથી. 
મન ેઅચાનક ત્રવચાર આવ્યો કે અહીં હ ાં ત્રવહારની લાઈન કાપ ાં, અને ત્યાાં ચીન 
વસઈનો પલૂ ઉડાડી દે, તો મ ાંબઈ એક એક ટીપાાં પાણી માટે તરફડ.ે મારી ઉપર 
દેશદ્રોહનો ગ નો દાખલ થાય. ભલ ેતમ ેમારી અનેસ્ટ-મની જપ્ત કરો, મારાથી આવ ાં 
દેશ ત્રવરોધી કામ નહહિં થાય.” કમીશનર ચોંકી ગયા, એમણ ેકહ્ ાં, “મન ેકેમ આ 
ત્રવચાર ન આવ્યો? મ કદમો તો મારા ઉપર પણ થાય. આજે જ ઓફીસમાાં આવો અન ે
તમારી અનેસ્ટ-મની ડીપોઝીટ પાછી લઈ જાવ.” 

શાાંનતલાલશઠેિી બીજી એક વાત વધારે રસપ્રદ છે. અમિ ેમુાંબઈથી અમદાવાદ જતા 
િેશિલ હાઈવ ેિાંબર ૮ માટે વસઈિી ખાડી પર એક માઈલ લાાંબો રોડબ્રીજ 
બાાંધવાનુાં કામ મળ્યુાં. આ પલૂિી ડીઝાઈિ બિાવવા અમે લાંડિિી ડોિોવાિ લી 
એન્ડ પાટતિર િામિી કાંપિીિ ેરોકેલી. આ કાંપિીિા એક એંજીિીઅર, શાાંનતલાલ શેઠ 
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અિ ેહુાં, ડીઝાઈિિા અમકુ મદુ્દાઓિી ચચાત કરવા PWD િા ડીઝાઈિ એંજીિીઅરોિ ે
મળવા ગયા. પલૂિી ડીઝાઈિમાાં એક વાતિો ખ્યાલ રાખવામા આવ ેછે કે કોઈપણ 
કારણથી પલૂિો એક તપાિ પડી જાય તો પણ એિી બન્ન ેબાજુિા તપાિ સાબતૂ 
રહવેા જોઈએ. જયારે સરકારી ઈજિેરે આ વાત પછૂી કે ડીઝાઈિમાાં આ વત્ ુછે કે 
િહહિં, ત્યારે બીજુ ાં કોઈ બોલે ત ેપહલેા શાાંનતલાલ શેઠે કહ્ુાં, “અમ ેસારાં કામ કરશુાં, કોઈ 
તપાિ િહહિં પડ.ે” સરકારી ઈજિેરે કહ્ુાં, “ધારો કે આવુાં થાય તો તમારી ડીઝાઈિમાાં 
બાજુિા તપાિિી સ્તથરતાિી જોગવાઈ છે કે િહહિં?” પાછા શાાંનતલાલ શેઠ બોલ્યા, 
“સાહબે બધુાં કામ સારુાં કયુું હોય તો એક તપાિ શા માટે પડી જાય?”. સરકારી 
ઈજિરેે કાંટાળીિ ેકહ્ુાં, “ધારો કે એક તપાિ ઉપર બોઈંગ નવમાિ ટટૂી પડ.ે..”, 
શાાંનતલાલ શેઠ વચમા જ બોલ્યા, “કમાલ છે સાહબે, ૧૦ કરોડનુાં નવમાિ ટટૂી પડ ે
એિી લચિંતા તમિ ેિથી, ફતત એક કરોડિા પલૂ માટે ક્યારિા માથાકૂટ કરો છો”. 
બધા હસી પડયા. પછી લાંડિથી આવલેા ઈજિેરે ચચાતિો દોર સાંભાળ્યો.  

બસ આિ ેશેઠ કહવેાય !.  
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(૪) પૈસાની શક્તિ (Money Power) 

૧૯૬૨મા હુાં એક Educational Trust િા Construction Project માાં િોકરી કરતો 
હતો. ત ેવખત ેમારો માનસક પગાર ૫૫૦ રનપયા હતો. ટ્રતટિા પ્રમખુ એક ખબૂ મોટા 
ઉધ્યોગપનત હતા. દર અઠવાડીએ તેઓ કામિી પ્રગનત જોવા અિે મારી પાસેથી કામ 
અંગેિી માહહતી મેળવવા પ્રોજેતટ સાઈટ પર આવતા. 

એકવાર અચાિક કોઈ ઓળલખતાિા મતૃ્યિુ ેલીધે એમિ ેપ્રોજેતટ સાઈટિી િજીકિા 
તમાશાિમાાં જવાનુાં થયુાં. સમયિો ઉપયોગ કરીલેવા એમણ ેમિ ેતમશાિમાાં 
આવવાિો સાંદેશ ડ્રાઈવર સાથ ેમોકલ્યો. હુાં ગયો તો ખરો, પણ અંદરખાિેથી ખબુ 
ગતુસામાાં હતો. ત્યાાં ગયા પછી મેં મારી િારાજગી વ્યતત કરીિ ેકહ્ુાં, “તમશાિમાાં જ 
ડ્ટુી કરવાિી હોય તો ચાંડાલિ ેત્યાાં િોકરી શુાં ખોટી?” આટલા મોટા ઉધ્યોગપનતિ ે
આવુાં કહી દીધા પછી ત્યાાં િોકરીમાાં ચાલ ુરહવેાનુાં મારા માટે શક્ય િહ્ ુાં. તેઓ મિ ે
કાઢીમકેુ ત ેપહલેા જ મેં રાજીિામુાં આપી દીધુાં. 

વડોદરાિી એંજીિીઅરીંગ કોલેજમા પહલેા ત્રણ વષત હુાં પ્રથમ વગતમા અિ ેછેલ્લા 
વષતમા Distinction માાં પાસ થયેલો. છેલ્લા વષતમા સમગ્ર યિુીવનસિટીમાાં હુાં ત્રીજા 
િાંબરે પાસ થયેલો હોવાથી, મારાં Certificate ફોલ્ડરમાાં હ્ ુાં, અિે Certificate માાં 
મહારાજા ફતેનસિંહરાવ ગાયકવાડિી સહી હતી. પહલેા ત્રણ Certificate છોડીિે લબજા 
બધા Certificate માાં સહીનુાં રબ્બર તટેમ્પ હ્ ુાં. આિ ેલીધ ેમિ ેખબૂ જ આત્મ નવશ્વાસ 
હતો કે મિ ેતરત બીજી િોકરી મળી જશ.ે 

મિ ેસમાચાર મળ્યા કે Bombay Port Trust મા સબ-એંજીનિયરિી જગ્યા ખાલી છે. 
હુાં અરજી લઈ, ત્યારિા ચીફ એંજીિીઅર મજેર વજીફદારિ ેમળ્યો. એમણ ેમિ ેકહ્ુાં, 
અમારે ત્યાાં ૩૪૫ રનપયા મળસ,ે ૫૫૦ રનપયા મેળવવા તારે પ્રાઈવેટ સેકટરમાાં 
િોકરી કરવી જોઈએ. મેં કહ્ુાં, સાહબે મારે Docks અિ ેHarbour િો અનભુવ લેવો છે 
તો ૩૪૫ પણ ચાલસ.ે મિે એ જ હદવસથી િોકરી મળી ગઈ. 
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આ િવી િોકરીમા માાંડ એક મહહિો થયો હશે ત્યારે પેલા ટ્ર્સતટિા ઉપપ્રમખુ, પોટત 
ટ્ર્સતટિી ઓફીસમાાં મિ ેમળવા આવ્યા. એમણે મિ ેપછૂ્ુાં, તિ ેઅહીં કેટલો પગાર 
મળે છે? મેં કહ્ુાં, ૩૪૫. તરત તેઓ બોલ્યા મિ ેખબર િથી કે ્ુાં ગાાંડો છે કે ડાહ્યો, 
ચાલ મકૂ આ િોકરી અિ ેપાછો આવી જા, અમ ેતિ ે૭૪૫ રનપયા આપશુાં. અિે હવ ે
કોઈ તમશાિમાાં િહહિં બોલાવે. મેં કહ્ુાં, “હુ ાં મેજર વજીફદારિ ેશુાં કહુાં? મેં તો બાંદરિો 
અનભુવ લેવાિી વાત કરી છે.” શેઠે કહ્ુાં, “ મેજર વજીફદાર મારા નમત્ર છે, હુાં એમિ ે
મળીિ ેપછી જ તારી કેબીિમાાં આવ્યો છાં. એમણ ેજ મિ ેકહ્ુાં કે એ સમજી ગયેલા કે 
તેં રીસમા ૫૫૦િી િોકરી છોડી અિ ે૩૪૫ િી િોકરી તવીકારી છે. ત્રણ મહહિાિી 
િોટીસ આપી ્ુાં સહલેાઈથી છૂટો થઈ શકીશ.” 

ત્રણ મહહિા પછી હુાં મારી જૂિી જગ્યાએ િવા પગારે પહોંચ્યો. મિે સમજાઈ ગયુાં કે 
પૈસામાાં ઘણી શસ્તત છે. 
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(૫) હોળંબા હલ્યા નહહિં... 

૧૯૬૪ માાં હુાં Larsen & Toubro Ltd. િા Construction Division ECC (Engineering 
Construction Corporation Ltd) માાં કામ કરતો હતો. મુાંબઈિા Dock Expansion નુાં 
કામ KierSentec (ડેિમાતિી Kier, ય.ુ કે. િી Centab અિે ભારતિી ECC-આ ત્રણ 
કાંપિીઓિા consortium) િ ેમળેલુાં. આ કામ માટે પ્રોજેતટનુાં pre-investigation, ECC 
એ કરવાનુાં હ્ ુાં, એિી investigating team માાં હુાં પણ શાનમલ હતો. 

સમદુ્રમાાં કામ હોવાથી કામિી ઘણી બધી સામગ્રી દહરયા માગે લઈ જવાિી હતી. 
કેટલીક સામગ્રી ટ્રક દ્વારા હકિારા સધુી લાવી, ત્યાર બાદ બાજીસથી સમદુ્રમાાં લઈ 
જ્વાિી હતી. શોધખોળ કરતાાં મુાંબઈ િજીકિા Elephanta ટાપ ુપર િજર પડી. 
ટાપિુા એક છેડે જગ-પ્રનસધ્ધ ગફુાઓ આવલેી છે, આ ગફુાઓિી નત્રમનુતિ તો 
નવશ્વભરમાાં પ્રખ્યાત છે. એિા બીજા છેડા પર એક ગજુરાતી વેપારીિી ટેકરી જેવી 
જમીિ હતી. આ ટેકરી ખબૂ સારી જાતિા પથ્થરિી હતી. સવ ેકરવાથી જાણવા 
મળ્યુાં કે અમિ ેજોઈતા પથ્થરિી qualitya અિ ેquantity બન્ને સાંતોષકારક હતા. 
વેપારી ભાઈ તો વાજબી શરતોએ પથથ્ર કાઢવા દેવા તૈયાર હતા, પણ એમણ ે
જણાવ્યુાં કે િજીકમા જગ-પ્રનસધ્ધ ગફુાઓ હોવાથી અહીં blasting કરવાિી રજા િહહિં 
મળે. આટલી મોટી quantity માાં હાથથી કે મશીિોિી મદદથી પથ્થર ખોદવાનુાં શક્ય 
િ હ્ ુાં. આખરે ઘણુાં બધુાં Brain Storming કયાત બાદ અમે પરુાતત્વ ખાતાિ ેજણાવ્યુાં 
કે અમ ેControlled Blasting કરશુાં, જેથી ગફુાઓિ ેકાંઈ પણ નકુશાિ િહીં થાય. તમ ે
ત્યાાં ધરતીકાંપ માપવાિા યાંત્રો જેવા યાંત્રો લગાડી શકો છો. 

પરુાતત્વ ખાતાિા અનધકાહરઓિ ેધરતીકાંપ માપવાિા યાંત્રો પર ભરોસો િ હતો. અમે 
તેમિ ેબીજી કોઈ રીત સચુવાવાનુાં કહ્ુાં. ઘણાાં બધા નવકલ્પો તપાતયા પછી િક્કી થયુાં 
કે મખુ્ય ગફુામાાં એક ફે્રમમાથી બે ત્રણ હોળાંબા લટકાવવામાાં આવશ.ે એક છલ્લો-
છલ્લ ભરેલો પાણીિો ગ્લાસ ગફુાિી વચ્ચો-વચ્ચ રાખવામા આવસે અિ ેએક 
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પાણીથી ભરેલી થાળીમા 7 Oclock blade િ ેતરતી રાખવામા આવશ.ે બ્લાતટ િ ે
લીધ ેજો હોળાંબા હલશે કે ગ્લાસમાનુાં પાણી છલકાસ ેઅથવા બ્લડે ડબૂી જશ ેતો 
પરવાિગી િહહિં મળે. િ છૂટકે અમારે એમિી શરતો માિવી પડી. 

િક્કી થયેલા હદવસ ેબધી તૈયારી કરી, બ્લાતટિા પાવરિી િોંધ લઈ, નવતફોટ 
કરવામા આવ્યો. સારા િશીબે (અિ ેઅમારા Engineering knowledge િ ેલીધે) 
હોળાંબા હલ્યા િહહિં, પાણી છલકાયુાં િહહિં અિે બ્લેડ ડબૂી િહહિં. અમિ ેિક્કી થયેલ 
intensityિા બ્લાતટ કરી, પથ્થર કાઢવાિી રજા મળી ગઈ. આ રજા િ મળત તો 
અમારા ખચતમાાં લાખો રનપયાિો વધારો થઈ જાત. 
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(૬) ગોવા-૧૯૭૦ સધુી 

૧૯૬૧િા હડસેમ્બરમા ગોવા પોચુતગીસ શાસિથી મતુત થઈ ભારતમાાં ભળી ગયુાં. 
લગભગ આઠ વષત પછી ૧૯૬૯િા હડસેમ્બરમા મારી બદલી ગોવામાાં થઈ. ગોવામાાં 
“ઝુવારી ફટીલાઈઝર લીમીટેડ” િા નિમાતણનુાં કામ “લાસતિ એન્ડ ટુબ્રો” િ ેમળેલુાં. હુાં 
ત્યારે “લાસતિ એન્ડ ટુબ્રો” માાં નસનવલ એંજીિીઅર તરીકે કામ કરતો હતો. એ વખત ે
મુાંબઈથી ગોવા જવા એક બસ સનવિસ હતી, એક ship service હતી અિે પિૂાથી 
બદલી કરી, એક મીટરગેજ રેલ્વ ેહતી. રોજ Vasco Express િામિી એક જ ગાડી 
બપોરે બે-અઢી વાગે મડગાાંવ પહોંચતી. 

ગોવાિા ત્રણ મખુ્ય શહરે છે. પણજી રાજધાિી છે, મડગાાંવ વેપારનુાં મથક છે અિે 
વાતકો બાંદર છે. 

એ સમયિા ગોવાિી આજે કલ્પિા પણ કરવી મશુ્કેલ છે. વાતકો જેવુાં પ્રખ્યાત શહરે 
પણ બપોરે એટલુાં સમુસામ રહે્ ુાં કે જાણ ેશહરેમા કોઈ વતતી જ િ હોય. બપોરે ૧૨-
૦૦ થી ૪-૦૦ બધી દુકાિો બાંધ રહતેી. 

તમ ેજો બાર વાગ્યા પછી પાાંચ નમનિટ રહીિ ેજાવ, અિ ેદુકાિદાર દુકાિ બાંધ 
કરવાિી તૈયારીમા હોય ત્યારે કોઈ ચીજ માગો, તો એ ધહડયાળ સામ ેજોઈ િા પાડી 
દે, અિ ેચાર વાગે આવવાનુાં કહ!ે! મુાંબઈમાાં કે અમદાવાદમાાં તમ ેઆવી કલ્પિા 
પણ િ કરી શકો. 

પણજીમા Airport હોવાથી ત્યાાં થોડી ટેક્ષીઓ હતી. મડગાાંવ અિે વાતકોમા ટેક્ષી ભાગ્યે 
જ જોવા મળતી. 

Public Transport માટે ખખડધજ બસ હતી, અિે Pinion rider તરીકે લઈ જવા 
Motor cycles હતી. બસિા રટસ તો િક્કી હતા પણ બસતટોપ જેવુાં કાંઈ પણ િ હ્ ુાં. 
હાથ બતાડો એટલ ેઊભી રાખીિ ેપેસેંજરિ ેલઈ લ.ે કાંડતટર “રાવ” બોલે તો ડ્રાઈવર 
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ઊભી રાખે અિ ે“વઝ” બોલે તો ચલાવ.ે ટીકીટ પાંચ કરવા કાંડકટર એક ખીલીિે એક 
દોરીથી બાાંધી રાખી શટતિા બટિમાાંથી લટકાવી રાખતા. 

હુાં મડગાાંવમાાં તટેશિ પાસે રહતેો. Vasco Express આવ ેતો તેિો અવાજ ઘરમાાં 
સાંભળાતો. રોજ આ ગાડીમા સારી quality નુાં દૂધ આવ્ુાં, અિે તટેશિિી બહાર જ 
વેંચા્ ુાં.  સોમ થી શનિ, મારી પત્િી દૂધ લઈ આવતી, રનવવારે હુાં લઈ આવતો. એક 
રનવવારે અમે ૩-૦૦ વાગ્યાિા શો મા નપતચર જોવા જવાનુાં િક્કી કયુું. ગાડી થોડી 
મોડી થઈ હતી, હવે દૂધનુાં શુાં કરવુાં. અમે તપેલી લઈિ ેિીતળ્યા અિ ેતટેશિ પાસેિા 
પહલેા મકાિિો દરવાજો ખટખટાવ્યો. એક ૩૦-૩૫ વષતિી મહહલાએ દરવાજો 
ઊઘાડયો. એિે અંગે્રજી કે હીંદી સમજા્ુાં િ હ્ ુાં. મિે જે થોડુાં કોંકણી આવડ્ુાં હ્ ુાં 
એિાથી મેં સમજાવ્યુાં એટલ ેએણ ેતરત જ તપેલી અિ ેપૈસા લઈ લીધા અિ ેઅમિ ે
જાવ મજા કરો એ મતલબનુાં કાંઈક કહ્ુાં. અમે જયારે પાછા આવ્યા ત્યારે એમિા 
husband પણ આવી ગયેલા. એમણે અંગે્રજીમાાં કહ્ુાં કે અમિે મદદ કરવાિો મોકો 
આપ્યો એથી અમે ખબૂ ખશુ થયા છીએ. દૂધ બગડી િ જાય એ માટે અમ ેએિ ે
ગરમ કયુું છે, અિ ેહજી ત ેથોડુાં ગરમ છે. મિ ેતમારુાં સરિામુાં આપો તો હુાં અરધા 
કલાકમા પહોંચાડી જઈશ. મેં કહ્ુાં કે હુાં લઈ જઈશ પણ ત ેિ માન્યા. 

એ વખત ેગોવાિી પ્રજા કેવી હતી તેિો એક બીજો પ્રસાંગ યાદ આવ ેછે. અમે દર 
રવીવારે તાજુ ાં શાક લેવા માકેટમા જતાાં. ત્યાાં એક બાર-ચૌદ વષતિા ખબૂ જ રપાળા 
છોકરા પાસેથી શાક લેતા. એક રનવવારે મારી પત્િીિી તલબયત સારી િ હોવાથી હુાં 
એકલો જ શાક લેવા ગયો. મિ ેએતલો જોઈ પેલા છોકરાએ મિ ેપછૂ્ુાં, “મેડમ કાંઈ?” 
(મેડમ ક્યાાં?). મેં કહ્ુાં કે એ લબમાર છે. અચાિક એ છોકરો દુકાિ છોડીિ ેભાગવા 
લાગ્યો એટલ ેમેં બાજુિી દુકાિવાળાિ ેપછૂ્ુાં કે એ અચાિક ક્યાાં ગયો. મિ ેજવાબ 
મળ્યો, “એ ચચતમા ગયો છે. તમારી પત્િી જલ્દી સાજા થઈ જાય એવી પ્રાથતિા કરી, 
એક મીણબત્તી સળગાવીિે હમણા પાછો આવસ.ે”!! 
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બીમારીિી વાત આવી તો ત્યાાંિી મેડીકલ પ્રેકટીસિી વાત કરી લઉં. એ વખત ેત્યાાં 
ડોકટર ફતત દદીિ ેતપાસીિ ેPrescription લખી આપતા. તાવ સેંટીગે્રડમાાં માપતા 
(આપણ ેફેહેિાઈટમા માપીએ છીએ). Priscription લઈ તમારે ફામતસીમાાં જવુાં પડ્ ુાં. 
ત્યાાં એ તમિ ેપીવાિી દવા બાટલીમાાં બિાવી આપતા અિ ેખાવાિા પડીકા અથવા 
ગોળી અલગથી આપતા. જો ઈંજેકશિ Prescribe કયુું હોય તો તમારાં સરિામ ુલઈ 
તમારે ઘરે Injection આપવા િસતિ ેમોકલ.ે એ જમાિામાાં મુાંબઈમા આ બધુાં કામ 
તમારા ફેનમલી ડોકટરિા દવાખાિામાાં થઈ જ્ુાં. 

મારા અઢાર મહહિાિા અનભુવમા મેં જોયુાં કે લોકો ખબૂ જ ભલા અિ ેપ્રેમાળ હતા. 
Crime rate લગભગ શનૂ્ય કહી શકાય. એકવાર અમારા પ્રોજેકટમાાં હળતાળ થયેલી. 
અમારા ચીફ એંજીિીઅર મખુ્ય પ્રધાિ પાસ ેપોલલસ-પ્રોટેકશિ માગવા ગયા. મખુ્ય 
પ્રધાિ ેકહ્ુાં, તમારા ગોવા બહારથી લાવેલા ૭૦૦૦ મજૂરો હળતાળ પર છે. મારી 
પાસ ેવાતકોમાાં પ્રત્યેક શીફટ્મા આઠ લાઠીવાળા, અિે ત્રણ રાઈફલવાળા પોલલસ અિ ે
એક રીવોલવર વાળો ઈંતપેકટર છે. બાંદુકો અિ ેરીવોલ્વર સારી હાલતમા હશ ેકે કેમ 
ત ેપણ કહવેાય િહહિં. મારી સલાહ છે કે તમ ેજાતે જ કોઈ વ્યવતથા કરી લો. અમારી 
કાંપિીએ મદ્રાસથી એક સો પ્રાઈવેટ નસક્યરુીટીવાળાિે બોલાવી કામે લગાડયા!! 

પ્રત્યેક ગલીમા એક બ ેબાર હતા. લોકો ફેણી છૂટથી પીતા પણ ક્યાાંયે લથહડયાાં ખાતો 
માણસ જોવા મળતો િહહિં. બારિી વાત િીકળી છે તો બીજી એક હસવુાં આવે એવો 
પ્રસાંગ કહુાં. એક બારમા મારા નમત્ર ેજોયુાં કે બારિો માલલક આગલી વ્યસ્તતએ પીધેલા 
ગ્લાસિ ેધોયા વગર બીજી વ્યસ્તતિે એમા શરાબ આપતો. મારા નમત્ર ેએિ ેપછૂ્ુાં કે 
ત ેઆવુાં કેમ કરે છે, તો તેણે જવાબ આપ્યો, “સાહબે તપીરીટ પોત ેજ Anti septic છે, 
પાણીથી ધોવાથીતો એ વધારે contaminate થઈ જાય!!!” 

આવી જ બીજી હસવા જેવી વાત એ હતી કે તમ ેવાળ કપાવવા “બારબેરીયા”માાં 
જાવ તો તમિ ેરીવોલ્વીંગ ખરુસી બર બેસાડી પોતાિે સફેદ કપડુાં લપેટે (તમિ ે
િહહિં). સાધિોમાાં એિી પાસ ેએક કાતર, એક કાાંસકો અિ ેએક રેજર!! પોતે તમારી 
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ડાબી બાજુ ઊભો રહી શર કરે, એ સાઈડ પતી જાય એટલ ેખરુશી ફેરવ ે(પોતે ત્યાાંજ 
ઊભો રહ)ે, આમ ૩૬૦ ડીગ્રી ખરુસી ફેરવીિે પ્રક્રીયા પરૂી કરે, પોતે ત્યાાંજ ઊભો 
રહ!ે!! 

ગોવાિી ગલીઓમા સાાંજે લટાર મારવા િીકળો તો તમિ ેઅિેક ઘરોમાાંથી આવ્ુાં 
સરુીલુાં ગોવિ સાંગીત અિ ેગીતો સાંભળાય. 

ગોવામા વેજીટેરીઅિ થાળી માંગાવો તો તેમા “નતુતે”(માછલી) આવે. તમ ેએિે કહો 
કે મિ ેવેજીટેરીિ થાળી જોઈએ તો એ કહસેે આ વેજીટેરીઅિ થાળી જ છે. (મચ્છીિ ે
ત્યાાં િોિ-વેજ મા િ ગણતા). 

ગોવાિી માછીમાર સ્ત્રીઓ ખબૂ જ તાંદુરતત અિ ેસારી ઊંચાઈવાળી હતી. એક 
આપણિ ેઅસામાન્ય લાગે એવી વાત એ જોવા મળતી કે સ્ત્રીઓ (ખાસ કરીિ ે
માછીમાર સ્ત્રીઓ) પરુુષોિી જેમ ઊભી ઊભી જ પેશાબ કરતી.  

લોકો કોંકણી ભાષા બોલતા પણ એમા પોચુતગીસ શબ્દોિી છાાંટ હતી, દા.ત. માચીસિ ે
“ફોસ” કહતેા. એકાંદર પ્રજા મળતાવળી અિ ેઆિાંદી હતી. થોડી આળસ ુખરી. 
ગોવાિી ખરી રોિક “કાિીવલ” વખત ેજોવા મળતી. લોકોિો ઉત્સાહ શ્બ્દોમા વણતવી 
િ શકાય એવો જોવા મળતો. 

ગોવાિા બધાજ બીચ ખબૂ જ સુાંદર અિે તવચ્છ હતા, લોકો જરાય ગાંદકી િ કરતા. 
થોડા હીપ્પી દેખાતા પણ એમિો કોઈ ઉપદ્રવ િ હતો, બીચિા દુરિા ખણૂામા એ 
પડયા રહતેા. 

હુાં કહી શકુાં મ ેમારા જીવિિા એ ખબૂ જ આિાંદમા પસાર થયલેા ૧૮ મહહિા હતા. 
પાંદર વષત પછી જયારે ફરી પયતટક તરીકે ગયો ત્યારે મિ ેઆમાિી એક પણ ચીજ 
જોવા િ મળી!! 
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(૭) ખલાસી 

સામાન્ય રીત ેઆપણ ેખલાસી શબ્દ સમ દ્રમાાં વહાણ ચલાવનાર અને બાંદરમાાં 
વહાણવટા સાથ ેસાંકળાયલા લોકો માટે વાપરીએ છીએ. ગ જરાતમાાં ખલાસીઓમાાંના 
મોટા ભાગના ખારવા છે. કેરાલામાાં પણ મોટી સાંખ્યામાાં ખલાસીઓ છે. 

મોટી કાંસ્ટ્રકશન કાંપની ખાસ પ્રકારના કામો માટે આવા ખલાસીઓનો પોતાના મોટા 
પ્રોજેકટમાાં ઉપયોગ કરે છે. ભારે વજનવાળા સામાનની હરેફેર માટે, ઊંચાઈવાળી 
અન ેઅડચણવાળી જગયાએ કામ કરવા માટે ખલાસીઓનો ઉપયોગ કરવામાાં આવ ે
છે. 

હ ાં જયારે લાસચન એન્ડ ટ બરો લીમીટેડ નામની એક મોટી કાંસ્ટ્રકશન કાંપનીમાાં કામ 
કરતો હતો, ત્યારે આવી ખલાસી ટ કડીઓના ઘણાાં ફોરમનેના સાંપકચમાાં આવેલો. 
એમાાંથી સોમાબાવા એક હતો. આ ખલાસી ફોરમેનોનો પગાર સીનીયર એંજીનીઅરો 
કરતાાં પણ વધારે હતો, કારણ કે આવા માણસોની અછત હતી. 

મ ખ્ય પ્રસાંગ ઉપર આવ ાં ત ેપહલેા આ ખલાસી ટોળીયોની કામ કરવાની પધ્ધત્રતની 
થોડી વાત કરી લઉં. ટોળીનો પ્રત્યેક ખલાસી શાહરહરક રીત ેસશક્ત હતો અન ેએમન ે
શ ાં કરવાથી શ ાં થશ ેએનો પરૂો ખ્યાલ હતો. સાધનો અન ેએના વપરાશની એમન ે
પરૂી સમજણ હતી. ફોરમેનના શબદ્ો અન ેઈશારા એ બરાબર સમજતા. બધાન ાં જોર 
જરૂરી દીશામાાં જ વપરાત  ાં. એમની કાયચશૈલીમાાં એક પ્રકારનો લય હતો, અને કામ 
કરતી વખત ેલય જાળવી રાખવાના સિૂો હતા. ઉદાહરણ તરીકે ફોરમેન બોલે, 
“ધક્કા મારો” તો બધા એક સાથ ેધક્કો મારીન ે“હઈસા” બોલે, અિ ેઆમ “જોરસ ે
મારો..હઈસા, ફીરસ ેમારો… હઈસા” બોલીિ ેકામ રીધમથી થ્ુાં. કોઈકવાર ભારે 
કામમાાં હળવાસ લાવવા શૃાંગારી સિૂો પણ બોલતા, દા.ત “ચોલી કે ભીત્તર… 
હઈસા…, લાલ કબતુર…હઈસા..”. 
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૧૯૭૦ માાં અમે ગોવામાાં ભારતન ાં સૌથી મોટ ાં ફટીલાઈઝર પ્લાાંટ “ઝુવારી એગ્રો 
કેમીકલ” ન ાં કાંસ્ટ્રકશન કરી રહ્યા હતા. એમાાં બે ૪૦ ફૂટ ડાયામીટર અન ે૮૦ ફૂટ 
ઊંચાઈના પ્રીલીંગ ટાવસચ બનાવી રહ્યા હતા. આ ટાવસતન ાં કામ કરવા અમારે ૮ X ૮ 
ન ાં ૯૦ ફૂટ ઊંચ ાં એક લાકડાન ાં ટેંપરરી ટાવર તૈયાર કરવ ાં પડત  ાં, જેની મદદથી 
કોંક્રીટ, અન્ય માલ સામાન ઉપર ચઢાવા્ ુાં અન ેમાણસો ઉપર નીચ ેઆવી જઈ 
શકતા. આ લાકડાન ાં ટાવર તૈયાર કરવામાાં આસરે દસ હદવસ લાગે. આ ટાવરની 
મદદથી અમારૂાં પહલે ાં પ્રીલીંગ ટાવર તૈયાર થઈ ગય ાં. યોજના એવી હતી, કે આ 
ટેંપરરી લાકડાના ટાવરન ેDismantle કરી, બીજા પ્રીલીંગ ટાવરની જગયાએ ફરી ઊભ ાં 
કરવ ાં. એના માટે અમ ેયોજનામાાં ૧૭ હદવસનો સમય ફાળવેલો. બીજો પ્રીલીંગ ટાવર 
પહલેા પ્રીલીંગ ટાવરથી ૨૦૦ ફૂટ દૂર હતો. 

અચાનક હડે ઓફીસમાાંથી હકૂમ થયો કે સાત હદવસમાાં અગત્યના મહમેાનો આપણ ાં 
કામ જોવા આવવાના છે, આપણ ેએમન ેપ્રીલીંગ ટાવર બાાંધવાની આપણી અજોડ 
ટેકનોલોજી દેખાડીન ેઈમ્પ્રેસ કરવાના છે, તો એ પ્રમાણે તૈયારી કરો. અમ ેબધા 
સીનીઅર એંજીનીઅરો મ ાંજાઈ ગયા, આ કેવી રીત ેશક્ છે? મેં કહ્ ાં, સોમાભાઈ 
(ખલાસી ફોમેન)ન ેબોલાવીએ અન ેએમની સલાહ લઈએ. સોમાભાઈએ થોડો ત્રવચાર 
કરીન ેકહ્ ાં, “આ ટાવરને Dismantle કરી ફરી ઊભ ાં કરવાની જરૂર નથી. હ ાં એન ેઊભ ાં 
જે ઊભ ાં નવી જગયાએ લઈ જઈશ, અને ત ેપણ એક રાતમાાં. માિ મારી એક શરત 
છે; એ રાતે કોઈપણ એંજીનીઅર ત્યાાં હાજર ન રહ.ે મારા ખલાસીઓ, સ્ટોરકીપર, 
એમબ્ય લન્સ અન ેકાંપાઉન્ડર એટલા જ માણસો રહ.ે” અમે કહ્ ાં કે કાંઈ હાદસો થાય 
તો ઈનસ્ય રન્સ કાંપની વાાંધો ઊઠાવ,ે ગોવા સરકાર બેજવાબદારી માટે કેસ કરે.” 
એમણ ેકહ્ ાં, “તો ૧૭ હદવસ પહલેા કશ ાં નહીં થઈ શકે.  મન ેત્રવશ્વાસ છે કે બધ ાં સાજ ાં 
સમ ાં થઈ જશ,ે પણ મોટી ખ રશી ઉપર બેસો છો તો જવાબદારી તો તમારે લેવી 
પડશ.ે” 
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આખરે એમની યોજના સમજી લઈ અન ેઅમે હા પાડી. બે હદવસ એમણ ેતૈયારી કરી 
અન ેિીજી સવારે અમે પહોંચ્યા ત્યારે ટાવર એની નક્કી થયેલી જગયાએ 
સ રબ્રિતરીત ેઊભો હતો. બ ેહદવસમાાં એમણ ે૧૦ ફૂટ X ૧૦ ફૂટ ની એક સ્ટીલની 
ટ્રોલી બનાવી, ટાવરન ેજેક્સની મદદથી ઊંચ ાં કરી ટ્રોલી ઉપર ચડાવી દીધો. સાંપણૂચ 
ઓપરેશન દરમ્યાન ટાવરન ેચારે બાજ થી મજબ ત રસ્સીઓથી બાાંધી, દરેક રસ્સી 
ખેંચી રાખવા વીસ વીસ ખલાસીઓન ેગોઠવલેા. જેમ દહરયામાાં સઢ નવિંટી દઈિ ેઊંચા 
કૂઆથાંભ વાળાં વહાણ ચાલે એમ ટ્રોલીની થોડી ડોલમડોલ સાથ ેનવી જગયા સ ધી 
લઈ ગયા. સોમાબાવા એક સીટી મારે એટલે ટ્રોલી એક ફૂટ આગળ ચાલ,ે પછી બધુાં 
બરાબર છે કે િહહિં એ જોઈ બીજી સીટી મારે અને આમ ત્યાાં તૈયાર રાખેલા 
ફાઉન્ડેશન પાસ ેલઈ જઈ એિી ઉપર સીક્ોર કરી દીધો. 

આજે પણ મન ેમન ેજે જે પ્રોજેક્ટસમાાં કામ કરેલ ાં, ત ેત ેપ્રોજેક્ટસમાાં ખલાસી 
ફોરમેનો નાથ ભાઈ, ભાણાભાઈ, સોમાબાવા, બાવાધિા વગેરેનો ફાળો યાદ છે. એ 
બધા સપુર એંજીિીઅર હતા. 
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(૮) ભારિીય પ્રતિભા 

૧૯૭૦િી આ વાત છે. તે વખત ેહુાં Larsen & Toubro Ltd. િી કન્સટ્રતશિ શાખા 
Engineering Construction Corporation Ltd. મા કામ કરતો હતો. U.S.Steel અિે 
લબરલા ગ્રપુ ેભાગીદારીમાાં ગોવામા ઝુવારી એગ્રો કેમીકલ્સ લીનમટેડ િામિા ખબૂ 
મોટા પ્રોજેતટનુાં કામ જાપાિિી Toyo Engineering િ ેઆપ્યુાં હ્ ુાં. Toyo એ કામ 
અમારી કાંપિીિ ેઆપ્યુાં હ્ ુાં. 

આવા કામો મોટેભાગે Turnkey Basis ઉપર અપાય છે. આ કામિા એક ભાગરપે 
અમારે એક નવશાળ Silo િી ડીઝાઈિ અિ ેએનુાં બાાંધકામ કરવાનુાં હ્ ુાં. અમારી 
કાંપિીિી ડીઝાઈિ ઓફીસ મદ્રાસમા હતી, અિે એિા ચીફ ડીઝાઈિ એંજીિીઅર ૩૨ 
વષતિા યવુાિ રામાકૃષ્ણા હતા. કાંપિીમા બધાિ ેરામાકૃષ્ણાિી પ્રનતભાિી જાણ હતી. 
એમણ ે૧૦૦ ફૂટ “તપાિ” િી Precast-Prestressed Portals હડઝાઈિ કરેલી. ગોવાિી 
પ્રોજેતટ સાઈટ પરિા જાપાિીસ એંજીિીયરોિી આંખો પહોળી થઈ ગઈ. કોઈ 
ભારતીય એંજીિીઅર આવી ડીઝાઈિ કરી શકે, અિે કોઈ ભારતીય કાંપિી આવુાં 
બાાંધકામ કરી શકે એ વાત એમિા માિવામા િ આવી. ચીફ એંજીિીઅર સીમાલચ, 
સીિીઅર એંજીિીઅર ઓકુમરુા અિ ેબીજા એક એંજીિીઅર ટોકુિાગા, આ ત્રણે જણ 
જાત જાતિી શાંકા કરવા લાગ્યા. મારી પાસ ેએમિા માટે એક જ જવાબ હતો, 
“રામાકૃષ્ણાિ ેપછૂો”. એમણ ેપણ રામાકૃષ્ણા નવષે થોડુાં સાાંભળ્યુાં હ્ ુાં, એટલ ેએમણ ે
જાપાિિી Mitshubishi િામિી જગ-નવખ્યાત કાંપિીિા ખબૂ જ જાણીતા Structural 
Engineer સોહોચી હકકુચીિ ેઆ ડીઝાઈિ ચેક કરવાનુાં કામ સોંપ્યુાં. 

ઠરાવેલા હદવસે, સોહોચી હકકુચી અિ ેરામાકૃષ્ણા ગોવા આવ્યા. બાંધ બારણ ેબન્ન ે
જણાિી બ ેકલાક સધુી નમટીંગ ચાલી. બીજે હદવસ ેરામાકૃષ્ણા મદ્રાસ, અિ ેસોહોચી 
હકકુચી જાપાિ જતા રહ્યા. એક અઠવાહડયા પછી લાસતિ સાહબેિ ેMitshubishi માાંથી 
કેબલ આવ્યો, “નમત્સબુીનસમાાં અમિ ેથોડા પ્રોબ્લેમ છે, થોડા અઠવાહડયા માટે 
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રામાકૃષ્ણાિી સનવિસીસ અમિ ેઉધાર આપો તો આપિી કૃપા થશ.ે અમે એિી જરરી 
કીમત ચકુવવા તૈયાર છીએ.” 

આ છે ભારતીય પ્રનતભા! 
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(૯) તાાંત્રિક બગાડ 

૧૯૭૦ ની આ વાત છે. ત્યારે હ ાં લાસચન એન્ડ ટ બરોમાાં ત્રસત્રવલ એંજીનીઅર તરીકે 
નોકરી કરતો હતો. અમારી કાંપનીન ેHoechst Pharmacy (હકે્સ્ટ ફામચસી) નામની 
જમચન કાંપનીન ાં કામ મળેલ ાં. આ કામ માટે કાંપનીએ પ્રોજેક્ટ એંજીનીઅર તરીકે મન ે
યોગય ગણ્યો હતો, કારણ કે હકેસ્ટના રેસીડને્ટ ડાયરેકટર ડોકટર વાઘનરની છાપ 
ટેરર તરીકે હતી. એમની કાંપનીનો એકે એક માણસ આ વાત જાણતો હતો. મન ેખબૂ 
ત્રશસ્તબધ્ધ રીત ેકામ કરવાની તાહકદ કરવામાાં આવેલી. 

કાંપનીના સ્વછ્તાના ત્રનયમ કેટલા કડક હતા એનો એના ઉપરથી ખ્યાલ આવશ ેકે 
ગેટમાાં દાખલ થતી એકે એક ગાડીના ચારે ટાયર હોઝપાઈપથી ધોવામાાં આવતા. 

અમારા મજૂરો માટે અલગ ટોયલટેસની વ્યવસ્થા કરવામાાં આવેલી, પણ એ જરા 
કામથી દૂર હતી. એક હદવસ, અમારો એક મજૂર, ઝાડની પાછળ બેસી સાંડાસ કરતો 
ત્રસક્ય રીટીવાળાન ેહાથે ઝડપાઈ ગયો. મન ેસમાચાર મળ્યા એટલે હ ાં સમજી ગયો કે 
આ કામ ઉપરથી આજે મારી છૂટ્ટી થઈ જવાની. દસ મીનીટમાાં જ મન ેડોક્ટર 
વાઘનરન ાં તેડ ાં આવ્ય ાં. 

ત્યાાંસ  ધીમાાં મેં મારો લ લો-પાાંગળો બચાવ તૈયાર કરી રાખેલો કે એણ ેહાથેકરીન ેએવ ાં 
નહોત  ાં કય ું, એ ટોયલટે તરફ જતો હતો ત્યાાં એની નીકળી ગઈ. આ બચાવ મેં 
ગ જરાતીમાાં ત્રવચારી રાખેલો, પણ ત્યાાં પહોંચ્યા પછી ખ્યાલ આવ્યો કે મારે તો 
એમન ેઅંગે્રજીમાાં કહવેાન ાં છે. તરત મેં મનમાાં આવ ેતેવો તરજ મો કરી લીધો, અન ે
કહ્ ાં, Sir, It was not a deliberate act, it was a failure of human system. ડોકટર 
વાઘનર ગાંભીર થઈ ગયા. એમણ ેકહ્ ાં, એને તરત અમારા ડોક્ટર પાસ ેમોકલી 
આપો, એ એન ેયોગય દવા આપશ.ે 

અન ેહ ાં હમેખમે બચી ગયો. 
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(૧૦) મારા સિંો સાથેના અનભુવો 

તવભાવથી તો હુાં બાબાઓ, બાપઓુ અિે ધમતગરુઓથી દૂર રહિેાર વ્યસ્તત છાં, પણ 
મારી Cousulting Structural Engineer તરીકેિી પ્રેકટીસ દરમ્યાિ, વ્યવસાનયક રીતે 
થોડા સાંતોિ ેમળવાનુાં થયેલુાં. મારા સારા િશીબ ેમિ ેમળેલા સાંતો આધનુિક 
નવચારધારા વાળા હતા, અિ ેમારા આ અનભુવો સખુદ હતા. 

વડોદરા પાસ ેમહી િદીિે હકિારે એક આશ્રમ છે. એમિા મહાંત બધુ્ધ્દેવજીિ ેલોકો 
બાપજી કહીિ ેબોલાવ ેછે. ૧૯૭૩માાં મુાંબઈિા મિસખુભાઈ િામિા એક લબલ્ડરે 
ટેલીફોિમાાં બાપજીિ ેકહ્ુાં, “મુાંબઈમાાં પી.કે.દાવડા કરીિ ેએક ખબૂ જ હોનશયાર 
તટ્રતચરલ એંજીિીઅર છે, આપણ ેમહહમાતાિા માંહદરિા પાયા માટે એમિી સલાહ 
લઈએ.” બાપજી એ હા પાડી, એટલ ેએ સજ્જિ ેરાત ેઅલગયાર વાગે મારી ડોરબેલ 
વગાડી. મેં દરવાજો ઉઘાડયો તો એ તરત બોલ્યા, “ચાલો સાહબે કપડાાં બદલી લો, 
અિ ેભાભીિ ેકહી દો કે આપણ ેવડોદરા જઈએ છીએ, પરમ હદવસે પાછા આવી 
જઈશુાં.” એમણ ેમિ ેવાત સમજાવી અિ ેહુાં દસ નમિીટમાાં જ તૈયાર થઈ એમિી 
કારમા રવાિો થઈ ગયો. 

સવારિા છ સાડા છ િી આસપાસ અમે આશ્રમ પહોંચી ગયા. ગાડીિો અવાજ 
સાાંભળીિ ેજ બાપજી રમમાાંથી બહાર આવી બોલ્યા, “આ ગયા મિસખુ, લે આયા 
દાવડા સાહબે કો?” અમે કારમાાંથી બહાર આવી બાપજીિ ેપગે પડયા કે તરત 
બાપજી બોલ્યા, “મિસખુ તેરા ગરમ પાિી તૈયાર હૈ લેકીિ ય ેદાવડા સાહબેકો તો ્ુાં 
મહહમાતામેં હી તિાિ કરાકે આ.” મિસખુભાઈએ મિ ેચપુ રહવેા ઈશારો કયો. 
બાપજી ગયા એટલ ેએમણ ેમિ ેસમજાવ્યો, સાંતો કહ ેએમ કરવામાાં આપણો ફાયદો 
છે, કદાચ એ તમારી પરીક્ષા કરતા હશ.ે મિસખુભાઈએ આશ્રમમાાંથી એક લુાંગી અિ ે
એક ટોવેલ લાવી આપ્યા. મેં નશયાળાિી કડકડતી ઠાંડીમા મહી િદીમા તિાિ કયુું. 
પાછા આવ્યા તો મારા માટે ગરમ ગરમ ચા તૈયાર હતી. 
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બાપજી વરાંડામાાં બેઠા હતા, ત્યાાં મિ ેબેસાડીિ ેમિસખુભાઈ િહાવા ગયા. 
થોડીવારમાાં જ ત્યાાં એક મોંઘી એવી મોટી ગાડી આવી. એમાાંથી એતદમ ઉજળા 
ખાદીિા વસ્ત્રો પહરેેલા વડોદરાિા મેયર ઉતયાત. ઉતરીિ ેએ બાપજીિ ેપગે લાગ્યા 
એટલ ેતરત બાપજીએ કહ્ુાં, “પહલે ેજા ય ેલોટા માાંઝકે આ, દેખ તો યે કીતિા ગાંદા 
હો ગયા હૈ”, એમ કહીિે એમણ ેપોતાિો પાણી નપવાિો લોટો મેયરિ ેઆપ્યો. મેયર 
લોટો લઈ ત્યાાંથી ચાલ્યા ગયા. થોડી વારમાાં આવી જ એક બીજી ગાડી આવી. 
એમાથી જીપીસીસીિા ચેરમેિ ઠાકોરભાઈ ઊતયાત. એ જમાિામાાં આ પદવી ચીફ-
નમિીતટર કરતાાં પણ વધારે મહત્વિી ગણાતી. એ પણ બાપજીિ ેપગે પડયા એટલ ે
બાપજીએ કહ્ુાં, “ઠાકોરભાઈ, દેખતો રસોઈમ ેલકડી કમ હૈ, થોડી ચીર દે.” ઠાકોરભાઈ 
પણ ત્યાાંથી ચાલ્યા ગયા. 

થોડીવાર પછી બાપજીએ મિ ેકહ્ુાં, “ય ેસબ રવાબ ઝાડિેવાલી બાત િહહિં હૈ, યહ 
લોગ મઝુ ેસચમ ેગરુ માિત ેહૈ કી િહીં, ઉસકી યહ પહરક્ષા હૈ.” મિ ેમહીમાતામાાં 
તિાિિી વાત સમજાઈ ગઈ. તમારા વ્યવસાયમાાં તમ ેગમે એટલા મોટા માણસ હો, 
પણ સાંત પાસેથી કાાંઈ પામવુાં હોય તો નશષ્યભાવ ેિમ્ર થઈ, ગરુિી આજ્ઞાનુાં પાલિ 
કરવાિી શીખ હતી. 

એકાદ કલાક બાદ, જે માંહદરિા પાયા નવષ ેવાત કરવાિી હતી એિા નશલ્પી સોમપરૂા 
પણ આવી પહોંચ્યા. ભારતભરમાાં એમણ ેઅિેક માંહદરોિી રચિા કરેલી. એમિી 
સાથ ે“ટેકિીકલ” વાતો કરી, હુાં પાછો મુાંબઈ આવી ગયો. 

બાપજી સાથ ેમારી બીજી મલુાકાત આસરે પોણાત્રણ વરસ બાદ મુાંબઈમાાં થઈ. એક 
રનવવારે, હુાં મારા ત્રણ વષતિા પતુ્ર ભાવેશિ ેચોકલેટ અપાવવા િજીકિી દુકાિ ેલઈ 
ગયેલો. એટલામા મિસખુભાઈિી ગાડી ત્યાાંથી પસાર થતી હતી. મિ ેજોઈ એમણે 
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ગાડી ઊભી રાખી અિે પછૂ્ુાં, “બાપજી અહીં ગાયમખુ આશ્રમમાાં છે, હુાં દશતિ કરવા 
જાઉં છાં, બ ેત્રણ કલાકમા પાછો આવી જઈશ, ચાલો ચાલવુાં છે?” 

મેં કહ્ુાં, “ભાવેશિ ેઘરે મકૂી આવુાં.” તેમણ ેકહ્ુાં, એ પણ ભલ ેઆવતો, બાપજીિા 
આશીવાતદ મળસ.ે અમે ચોકલેટવાળાિી દુકાિેથી ઘરે ફોિ કરી, ગાયમખુ જવા 
રવાિા થઈ ગયા. 

આસરે પોણા કલાકમા અમે ગાયમખુ આશ્રમે પહોંચી ગયા. બાપજીએ મિ ેકહ્ુાં, 
“ચલો અચ્છા હુવા, આજ તેરેકોભી સમય નમલ ગયા. અબ આયા હૈ તો ખાિા ખાકે હી 
જાિા.” એકાદ કલાક પછી જમવા માટે તેડુાં આવ્યુાં. મેં ભાવેશિ ેકહ્ુાં, “બેટા ્ુાં અહીં 
રમ, હુાં હમણા આવુાં છાં.” મારો પતુ્ર ત્રણ વષતિો થયો તો પણ રાાંધેલો ખોરાક ખાતો 
િહીં. દુધ, લબતકીટ, ચોકલેટ વગેરેથી એનુાં ચાલી જ્ુાં, અિ ેઆ મારા માટે મોટી 
લચિંતાિી વાત હતી. બાળકોિા તપેનસયાલીતટો પણ કાાંઈ ઠોસ રતતો બતાવી શક્યા િ 
હતા. મેં ભાવેશિ ેજે કહ્ુાં એ બાપજી એ સાાંભળ્યુાં, એટલ ેએમણે મિ ેકહ્ુાં, “ઈસકોભી 
ખાિા ખાિ ેલે જા.” મેં કહ્ુાં, “બાપજી ય ેકુછ ખાતા િહહિં હૈ.”. બાપજીએ કહ્ુાં, “્ ુાં લે તો 
જા. ઔર અપિી બગલમ ેિહીં બેઠાિા, થોડા દૂર બૈઠાિા.” હુાં કાંઈપણ બોલ્યા વગર 
ભાવેશિ ેલઈ ભોજિશાળામા ગયો. મેં ભાવેશિ ેમારી સામેિી પાાંગતમાાં બેસાડયો, 
જેથી મારી એિા પર િજર રહ.ે શાક, રોટલી, દાળ, ભાત વગેરે નપરસાયા, ભાવેશિ ે
બધી વત્ ુથોડી થોડી પીરસાઈ. એિ ેવધારામાાં એક છોલેલુાં કેળાં પણ આપ્યુાં. ભાવેશ 
આજુવાજુવાળા બધાિે જોતો રહ્યો. થોડીવાર પછી એણ ેબ ેહાથ વડ ેરોટલીિો ટુકડો 
તોડયો. જરાક જ દાળમાાં બોળી મોઢાાંમા િાખ્યો. કદાચ તીખુાં લાગ્યુાં હશ ેએટલ ેએણ ે
કેળાાંિ ેબટકુાં ભયુું. થોડીવારે પાછાં રોટલીનુાં બટકુાં દાળમાાં બોળી મોઢામાાં િાખ્યુાં, અિ ે
તીખુાં લાગતાાં કેળાનુાં બટકુાં ખાધુાં. આમ એ અધી રોટલી અિ ેઅધુું કેળાં ખાઈ ગયો. 
મારા માટે આ અશ્ચયતિી વાત હતી. 
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જમીિ ેબહાર આવ્યા એટલ ેબાપજીએ પછૂ્ુાં, “તેરે બેટેિ ેકુછ ખાયા કી િહહિં?” મેં 
કહ્ુાં, બાપજી આ તો એક ચમત્કાર જ કહવેાય. બાપજીએ કહ્ુાં, એમા કાંઈ ચમત્કાર 
િથી. તમ ેલોકો રસોઈ તૈયાર થાય િ થાય કે તરત એિા િાિા થાળી-વાટકા લઈ, 
એિ ેખવડાવવાિી કોશીસ કરો છો. બાળક જુવ ેછે આ ચીજ બીજુ ાં કોઈ ખા્ ુાં િથી, 
ફતત મિ ેજ જબરજતતી ખવડાવ ેછે, એટલ ેએ કોઈ સારી ચીજ િહહિં હોય એમ 
માિીિ ેખાવાિી આિાકાિી કરે છે. જો તમ ેજમતી વખત,ે એિ ેસાથ ેબેસાડીિ ે
ચપુચાપ તમારાં જમો તો એ પણ તમારી થાળીમાાંથી જ જમવાનુાં શર કરશ.ે મારા 
જેવા ભણેલા માણસિ ેજે ચમત્કાર જેવુાં લાગેલુાં તેિો બાપજીએ સાઈકોલોજીકલ 
ખલુાસો આપ્યો. 

ત્યાર પછી અઢાર વષત સધુી હુાં મારા વ્યવસાયમાાં રચ્યો-પચ્યો રહ્યો. એક હદવસ 
અચાિક ઉમેશ િામિા એક લબલ્ડર સાથ ેવાત થઈ. મેં બાપજીિા ખબર-અંતર 
પછૂયા. એમણ ેકહ્ુાં, બાપજી હાલમા વલસાડિા એક ફામતહાઉસમાાં આરામ કરે છે. બહ ુ
લોકોિ ેઆ વાતિી ખબર િથી, તમારે મળવુાં હોય તો પછૂી જોઉં. એમણ ે
મોબાઈલથી વાત કરી અિે મિ ેકહ્ુાં, આવતી કાલે સવારે આપણે મારી ગાડી લઈિ ે
િીકળીએ. 

બીજે હદવસ ેઆસરે દસવાગે અમ ેવલસાડિા એ ફામતહાઉસમાાં પહોંચી ગયા. મિ ે
જોઈિ ેબાપજીએ કહ્ુાં, “દાવડા સાહબે, ્ુાં તો બઢુ્ઢા હો ગયા. તેરા લડકા ભી બડા હો 
ગયા હોગા. ક્યા કરતા હૈ વહ?” 

મેં કહ્ુાં, બાપજી એ V.J.T.I. માાં B.E. િા છેલ્લા સેમીતટરમા છે. એમણ ેતરત કહ્ુાં, 
“પઢાઈ પરૂી હોતે હી ઉસકો કામપ ેલગા દેિા. ્ુાં બહુત કમાકે બઠેા હોગા, તો ભલે 
લબચારા થોડા હદિ આરામ કરલ ેવૈસા મત શોચિા. એતબાર તેરા પૈસા વાપરિા શરુ 
કરેગા તો ફીર રોકિા મશુ્કીલ હો જાયગા.”  
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ઊંડો નવચાર કયો તો બાપજીિી વાતિી ગહરેાઈ સમજાઈ. મહિેત કરશ ેતો એિે 
પૈસાિી કીમત સમજાસે અિ ેપૈસા સમજદારીથી વાપરસ.ે 

મારી ઓફીસમા, દેવજીભાઈ િામિા એક લબલ્ડર સાથ,ે અમદાવાદિા સાંત રામદાસ 
ખાખી આવેલા. મેં સાંતિ ેપ્રણામ કરી, બેસાડયા અિ ેકામ પછૂ્ુાં તો જાણવા મળ્યુાં કે 
એમિા આશ્રમિ ેએક ટ્ર્સતટમાાં ફેરવવા એમિ ેએક વેલ્યએુશિ રીપોટતિી જરર હતી. 
૧૯૭૭ મા ભારત સરકારે “Registered Valuer” તરીકે મારી નિમણ ૂાંક કરેલી. મેં 
એમિા જરરી દતતાવેજ રાખી લીધા અિે દેવજીભાઈિ ેકહ્ુાં કે આવતીકાલ ેકોઈિ ે
મોકલજો તો હુાં રીપોટત અિે આ દતતાવેજ તમિ ેમોકલી દઈશ. 

બીજે હદવસ ેદેવજીભાઇિા સપુતુ્ર મારી ઓફીસમા આવ્યા. મેં એમિે રીપોટત અિ ે
દતતાવેજ સોંપ્યા. એમણ ેમિ ેકહ્ુાં, “રામદાસજીએ કહ્ુાં છે દાવડા સાહબેિ ેએમિી ફી 
પછૂીિ ેચકૂવી દેજો, આપણ ેએ આશ્રમિા ખચતમા ગણી લેશુાં.” જવાબમા મેં હસતાાં 
હસતાાં કહ્ુાં, “તમ ેલોકો આશ્રમમા દાિ આપીિ ેખબૂ પણુ્ય કમાવ છો, તો આ 
દાિમાાંથી ફી લઈિ ેહુાં પાપ શા માટે કરુાં?” 

મારી આ વાત દેવજીભાઈિા સપુતુ્ર ેસાંત રામદેવ ખાખીિ ેકરી. એક અઠવાહડયા પછી 
મિ ેપોતટમા લાલ શાહીથી લખેલુાં એક પોતટકાડત મળ્યુાં. એમા લખ્યુાં હ્ુુઃ 

“તમારા આ નવચારો તમારા સાંતાિોમા ઉતરે એવા મારા આનશવાતદ છે- રામદાસ 
ખાખી.” 

આ પોતટકાડત હજી મારી પાસ ેસાચવીિ ેપડ્ુાં છે. 
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(૧૧) મારી કોમપ્યટુર યાત્રા 

૧૯૮૧ મા મારા એક નમત્ર, ચેતિ શાહ, અમેહરકાથી સીનવલ એંજીિીઅરીંગમા MS 
કરી ભારત પાછા આવ્યા. એમિી સાથ ેતઓે ત્રણ કોમપ્યટુર લાવેલા. ત ેવખત ે
કોમપ્યટુર ભારતમા લઈ આવવાિી છૂટ િ હતી. પણ પોત ેTR (Transfer of 
Residence) િી કતટમિી કલમ હઠેળ આવેલા, અિ ેત્રણ ેકોમપ્યટુર વાપરેલા હતા, 
(પેક િ હતા) એટલ ેમહામશુ્કેલીએ તેઓ એકાદ મહહિાિી માથાકૂટ કરી છોડાવી 
લાવેલા. 

એક હદવસ તેઓ TI-99 િામનુાં Magnetic Strip Storage વાળાં કોમપ્યટુર મારી 
ઓફીસમાાં લઈ આવ્યા. મિ ેએમા કાાંઈ સમજ િ પડી. થોડા હદવસ પછી તેઓ ૪ 
કીલો બાઈટ્સિી મેમરીવાળાં Sharp નુાં બીજુ ાં એક કોમપ્યટુર લઈ આવેલા. 
સમજવામા એ સહલેુાં હ્ ુાં. એિી ગણત્રી કરવાિી ઝડપ, અિે પહલેેથી તૈયાર કરેલા 
સોફટવરેથી Data િાખ્યા પછી તરત ફાઈિલ Result આપવાિી શસ્તતએ મિ ે
આશ્ચયતચહકત કરી દીધો. એમણ ેઆ કોમપ્યટુર ત્રણ ચાર હદવસ મારી પાસે રહવેા 
દેવાનિ સાંમનત આપી. આ ત્રણ ચાર હદવસમાાં જ મિ ેલાગ્યુાં કે મારે પણ ગમ ેતેમ 
કરીિ ેઆવુાં એક કોમપ્યટુર મેળવવુાં જોઈએ. 

એમણ ેજ મિ ેસલાહ આપી કે Casio નુાં PB-100 બહ ુસારાં આવ ેછે, નસિંગાપોરમાાં એ 
સહલેાઈથી મળે છે, પણ કતટમવાળા લાવવા િહીં આપ.ે મેં થોડા હદવસમા જ એ 
Gray market માાંથી મેળવી લીધુાં. બસ શર થઈ મારી કોમપ્યટુર યાત્રા. 

PB-100 ખબૂ જ શસ્તતશાળી કોમપ્યટુર હ્ ુાં, પણ એિી ફ્રી મેમરી ફતત ૬૬૪ 
બાઈટિી જ હતી. મેં એિી Expansion માટેિી એક હકલો બાઈટિી મેમરી પણ 
મેળવી લીધી. મિ ેઆ કોમપ્યટુરનુાં એટલુાં તો ઘેલુાં લાગ્યુાં કે હુાં રાત્રે મોડે સધુી 
જાગવા લાગ્યો, સવારે વહલેો ઊઠી જતો, રજાિા આખા આખા હદવસો એિ ેલઈિ ેજ 
બેસી જતો. આટલા િાિા કોમપ્યટુર માટે મેં િાિા િાિા સોફટવરે લખી, મારી 
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Structural Designs કરવાનુાં શર કરી દીધુાં. બે વરસ પછી Casio એ PB-700 
બજારમાાં મકૂ્યુાં. એક ઓળખીતા કતટમ ઓફીસર સાથે વાત કરી, હુાં નસિંગાપરુ જઈ 
PB-700 લઈ આવ્યો. આમા ૧૬ હકલો બાઈટિી મેમરી ઉપરાાંત તટોરેજ માટે માઈક્રો 
કેસેટ હતી, અિ ેથમતલ નપ્રિંટર હ્ ુાં. આિી મદદથી મેં બ ેવરસ સધુી મારાં બધુાં 
Structural Designs નુાં કામ કયુું, અલબત એિા માટેનુાં સોફટવેર મારે જ લખવુાં 
પડેલુાં. 

૧૯૮૫ િી આસપાસ Sinclair નુાં ZX Spectrum બજારમાાં આવ્યુાં. મુાંબઈિી Gray 
Market માાં એ સહલેાઈથી મળ્ુાં. ૧૨૮ કીલોબાઈટિી મેમરી વાળાં હોવા છતાાં, એ 
ટી.વી. િ ેમોનિટર તરીકે વાપર્ ુાં હોવાથી મિ ેબહ ુિ ગમ્યુાં. મેં PB-700 વાપરવાનુાં 
ચાલ ુરાખ્યુાં. ૧૯૯૪ મા મારો પતુ્ર અમેહરકાથી મારા માટે Toshiba Laptop લઈ 
આવ્યો. ત્યાાં સધુીમા ભારતમાાં કોમપ્યટુર લઈ આવવા સામેિો પ્રનતબાંધ સદાંતર 
િીકળી ગયેલો. ૩૨ એમબી િી રેમ, ૩૨ જીબીિી હાડત ડીતક, નવિંડો ૧૯૯૩, મારી તો 
લોટરી લાગી ગઈ. પછી તો એિાથી સારા અિ ેએિાથી વધારે સારા કોમપ્યટુરોિો 
સાથ મળતો રહ્યો. બસ ત્યારથી આજ સધુી કોમપ્યટુર અિે ઈંટરિેટ એ મારા સૌથી 
નપ્રય સાથીઓ છે. 
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(૧૨) મારી બ્લોગ યાત્રા 

મારી બ્લોગ યાત્રાિા ચાર વષત પરૂા થવા આવ્યા. 

જયોતીંદ્ર દવેએ પોતાિા સાહહત્ય પ્રવેશ નવષે લખેલુાં, 

“સાહહત્યિી કાંટક વાડ ભેદવા 
 કરે  ગ્રહી  કાતર કાવ્ય કેરી, 
 જરાક િાનુાં છીંડુાં એક પાડી 
 ઊભો રહ્યો, કાતર ફેંકી દીધી.” 
મારુાં પણ એવુાં જ થયુાં. ૧૯૫૩માાં શાળા છોડયા પછી, ગજુરાતીમાાં એકપણ નિબાંધ, 
લેખ, વાતાત કે કનવતા લખેલા િહહિં. જાન્યઆુરી ૨૦૧૦ મા કોમપ્યટુરમાાં ગજુરાતી 
ફોન્ટિી પ્રેતટીસ કરવા રમત રમતમાાં “ઘર બેઠે લગરધારી” િામ ેએક કનવતા લખી. 
લગભગ એ જ ગાળામાાં, મિ ેબ્લોગ એટલ ેશુાં એિી  જાણ થઈ હતી, એટલ ેમેં 
શરઆત કરવા, આ કનવતા “રીડ ગજુરાતી”િા શ્રી મગેૃશ શાહિ ેમોકલી આપી. એમણે 
એ ૨૯ જાન્યઆુરી ૨૦૧૦િા “રીડ ગજુરાતી”માાં મકુી. સરસ કોમેંટ્સ મળ્યા. બસ થઈ 
ગઈ યાત્રાિી શરઆત. 

આ સમયગાળા દરમ્યાિ, સફીંગ કરતાાં કરતાાં મિ ેશ્રી ભરત સચૂકિા ગજુરાતી 
ગ્રપુિા ત્રણ બ્લોગ મળ્યા, “ગજુરાત”, “ગજુરાનત.ન”ુ, “ગજુરાનત.ઓ”. હુાં જેમ જેમ 
લખતો ગયો તેમ તેમ  લેખ અિે કનવતા આ બ્લોગ્સમાાં મકૂવાનુાં શર કયુું. જાત ેજ 
પોતટ મકૂવાિી સગવડ હોવાથી મિ ેઆ બ્લોગ્સ વધારે માફક આવ્યા. મોટા ભાગિા 
લખાણોિ ેસારા પ્રનતભાવ મળવા લાવ્યા. આ ગ્રપુિા બ્લોગ્સિ ેલીધ ેમારી બ્લોગ 
મૈત્રી શ્રી ગોનવિંદભાઈ પટેલ (તવપ્િ જેસાવરકર), શ્રી રમેશ પટેલ (આકાશદીપ), ડો. 
હકશોરભાઈ મોહિભાઇ પટેલ, બહિે પાર કૃષ્ણકાન્ત અિ ેબહિે સીમા દવ ેસાથ ેથઈ. 
જોત જોતાાંમા બાવિ પોતટ થઈ ગઈ. ત્રેપિમી પોતટિે મેં નશષતક આપ્યુાં “નતલક 
કરતાાં ત્રેપિ ગયાાં”. અહીં મેં ફહરયાદ કરી કે લોકો વાાંચે તો છે પણ પ્રનતભાવ આપતા 
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િથી. થોડા સમય બાદ, જાણ ેકે મિ ેઅનતજ્ઞાિ થયુાં હોય તેમ એક લેખ લખ્યો, 
“હરખ હવ ે્ુાં હહન્દુતતાિ”. આ લેખમા મેં દલીલ કરી કે ગજુરાતીઓ તવભાવથી ટીકા 
કરવામાાં જેટલા સજાગ છે એટલા વખાણ કરવામાાં સજાગ િથી. સારી વત્ઓુથી 
ગજુરાતીઓ ટેવાયલા છે, એટલ ેકોઈ વત્ ુસારી હોય તો કાંઈ પણ બોલતા િથી, 
પણ કોઈ વત્ ુખરાબ હોય તો તરત નવરોધ િોંધાવે છે; એટલ ેપ્રનતભાવ િ મળે તો 
સમજવુાં કે તમારી રચિા સારી છે. આ લેખિે બ્લોગમાાં લખિારા લોકોએ વધાવી 
લીધો. 

આ સમયગાળા દરમ્યાિ પારબહિે ેકેટલાક લેખ અિ ેકાવ્યો પોતાિા બ્લોગ 
“નપયિુીિો પમરાટ” માાં મકૂ્યા. એક બે રચિા શ્રી અશોક કૈલાએ “સબરસ” માાં મકૂી. 
જાન્યઆુરી ૨૦૧૦થી જાન્યારી ૨૦૧૨ સધુી મુાંબઈથી લેખ અિે કનવતા ગજુરાતી 
ગ્રપુિા બ્લોગ્સમા મકૂતો રહ્યો. લગભગ ૧૫૦ બ્લોગ પોતટ મકૂાઈ હશે, તેમાાંથી ૪૮ 
કનવતા હતી. કોઈપણ બે લેખ, કે બે કનવતા માટેિા નવષયમા ક્યાાંયે દૂર દૂરિો પણ 
સાંબાંધ િ હતો. મિમાાં આવ ેએ નવષય પર, મિમાાં આવ ેત ેલખતો. કાંઈ પણ 
પ્લાિીંગ િહહિં, કાંઈ પણ એડીટીંગ િહહિં. લોકોિા પ્રનતભાવ પરથી સમજાઈ જ્ુાં કે મેં 
કેવુાં લખ્યુાં છે. મારા બધા જ લખાણ મારા જીવિમાાં જોયેલી, અનભુવેલી, સાાંભળેલી 
અિ ેસમજેલી ઘટિાઓ પર આધાહરત હતા. કોઈિી લાગણીિ ેઠેસ િ પહોંચ ેએ 
વાતનુાં હુાં ખાસ ધ્યાિ રાખતો. 

૨૦૧૨િા જન્યઆુરીમા હુાં કાયમી વસવાટ માટે અમેહરકા આવ્યો. અહીંથી પણ મેં 
બ્લોગ્સ માટે લખાવાનુાં ચાલ ુરાખ્યુાં. અહીં આવ્યા બાદ મારા બ્લોગ નમત્રોમાાં થોડી 
વ્યસ્તતઓિો ઉમરેો થયો. આમાિા લગભગ બધા જ બ્લોગ જગતમા ખબૂ જાણીતા 
છે. “અક્ષરિાદ” િા શ્રી જીગ્િેશ અધ્યાર, અિે બીજા અિેક બ્લોગ્સિા સાંચાલક શ્રી 
સરેુશ જાિી, “નવલલયમ્સ ટેલ્સ” િા શ્રી વલીભાઈ મશુા, “આકાશ દીપ” િા શ્રી રમશે 
પટેલ, “ચાંદ્ર પકુાર”િા ડો. ચાંદ્રવદિ નમસ્ત્રી, “નવિોદ નવહાર” િા શ્રી નવિોદભાઈ 
પટેલ, “હાતય દરબાર” િા ડો.રાજેન્દ્ર નત્રવેદી, “નવજય નુાં લચિંતિ જગત” િા શ્રી નવજય 
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શાહ, “શબ્દોનુાં સર્જિ” િા બહિે પ્રજ્ઞા દાદભાવાલા, “Net-ગરુ્જરી”િા શ્રી જુગલહકશોર 
વ્યાસ, અિે “નિરવ રવે”િા બહિે પ્રજ્ઞા વ્યાસ. આ બધા મહાનભુવોએ મિ ેખબૂ 
ઉત્સાહ આપી લખવાનુાં ચાલ ુરાખવા પ્રેયો છે, િહહિં તો કદાચ થાકી જઈ િ ેમેં 
બ્લોગ્સમા લખવાનુાં બાંધ કયુું હોત. 

બ્લોગ્સ ેમિ ેનિવનૃત્તમા પ્રવનૃત પરૂી પાડી છે. અમેહરકામાાં મારી એકલતા દૂર કરવાનુાં 
માધ્યમા આપ્યુાં છે. ભારત, અમેહરકા, ય.ુકે., કેિેડા, ઓતટે્રલીઆ, આફ્રીકા અિે નમડલ 
ઈતટિા લોકો સાથ ેસાંપકત કરાવ્યો છે. અિેક લોકો મિ ેમાિથી અિે પ્રેમથી દાવડા 
સાહબે કહી સાંબોધ ેછે એિો મિમા છૂપો આિાંદ થાય છે. જીવિિા ૭૭ મા વષતમા 
આિાથી નવશેષ જોઈએ પણ શુાં?  
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(૧૩) શાતંિ જોઈએ છે? 

પચાસ-સાઈઠ વષત પહલેાિી આ વાત છે. મુાંબઈમા એક મોટા Inudstrialist રહતેા 
હતા. એમિી પાસ ેસેંકડો કરોડિી સાંપનત્ત હતી. મારો એમિી સાથ ેથોડા વષો માટે 
પહરચય હતો. વધારે પડતી સાવધાિી રાખવાિી આદતિ ેલીધ ેએમિો તવભાવ 
શાંકાશીલ હતો. કોઈ મિ ેછેતર્ ુાં તો િથી, એવા નવચારિ ેલીધ ેએમનુાં મિ અશાાંત 
રહે્ ુાં. મોટુાં આનથિક સામ્રાજય હોવાથી, એ સમયિા મોટા સાંતો અિે સામાજીક 
આગેવાિોિ ેએ સહલેાઈથી મળી શકતા. 

એકવાર એ લચન્મયાિાંદજીિ ેમળવા એમિા પવઈ આશ્રમમાાં ગયા. વાતચીત 
દરમ્યાિ ેએમણ ેકહ્ુાં, “બાબા મિ ેશાાંનત મળે એવુાં કાાંઈ કરો.” જવાબમાાં 
લચન્મયાિાંદજીએ કહ્ુાં, “આવી શસ્તત મારામાાં ક્યાાં છે કે કોઈિ ેહુાં કાંઈ આપી શકુાં? 
મારો તો માત્ર વાણી નવલાસ છે, જેિા દ્વારા હુાં લોકોિ ેસદમાગે ચાલવાિો ઉપદેશ 
આપુાં છાં. મારી જાણમા એક વ્યસ્તત છે, જે કાંઈ આપી શકે એમ છે. ્ુાં વજ્રેશ્વરી જા, 
અિ ેનિત્યાિાંદ તવામીિે મળ, એ કાંઈ કરી શકશ.ે” 

થોડા સમય બાદ આ ઉધ્યોગપનત વજ્રેશ્વરી નિત્યાિાંદ તવામીિા આશ્રમમાાં ગયા. 
એમણ ેજોયુાં કે એક ઓરડામાાં નિત્યાિાંદ છત તરફ દૃષ્ષ્ટ રાખી, સ્તથતપ્રજ્ઞિી દશામાાં 
બેઠા હતા. સામ ેથોડા ભતતો ચપૂચાપ બેઠા હતા. કલાક બે કલાક પછી એક એક 
કરીિ ેબધા ભતતો જતા રહ્યા, પણ આ ભાઈ બેસી રહ્યા. બીજા એક કલાક પછી, છત 
સામેથી િજર હટાવ્યા વગર, તવામીએ પછૂ્ુાં, “ક્યા ચાહીય?ે” 

શેઠે િમ્રતાથી કહ્ુાં, “બાબા, શાાંનત ચાહહય.ે” 

થોડીવાર ચપૂ રહી, નિત્યાિાંદતવામીએ કહ્ુાં, “શાાંનત ચાહહય ેતો ઉતાર ય ેકપડ,ે એક 
લાંગોટ લગાલ,ે ઔર બેઠજા મેરી બગલમેં. ફીર દેખ શાાંનત હી શાાંનત હૈ.” થોડીવાર 
ચપુચાપ બેસી, તવામીિે પગે લાગી, શેઠ પોતાિી ઈંપોટેડ ગાડીમાાં મુાંબઈ જવા 
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રવાિા થઈ ગયા. સાાંભળ્યુાં છે કે ત્યાર પછી એમણ ેક્યારે પણ, કોઈ પાસ,ે શાાંનતિી 
માગણી કરી િ હતી. 
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(૧૪) વિતમાનપત્રો ત્યારે અને અત્યારે 

મેં વતતમાિપત્રો વાાંચવાનુાં બહ ુિાિી ઉમરેે શર કરેલુાં. એ હદવસોમા છાપાાંમાાં 
સમાચાર, તાંત્રીલેખ, જાહરેખબરો, અિે બે-ત્રણ સાંતકારી કોલમ આવતી. આ 
કોલમોમાાં ધાનમિક અિે સામાજીક નવષયોિી છણાવટ થતી. રનવવારે બાળકો માટેનુાં 
પાનુાં, સાપ્તાહહક ભનવષ્ય, રસોઈિી વાિગીઓ, ટુાંકી વાતાત અથવા ધારાવાહહક 
િવલકથાિો સમાવસે થતો. એ સમય ેવતતમાિપત્રો સમાચાર આપવા માટે હતા. 
એ સમય ેવતતમાિપત્રોનુાં ધોરણ અલગ હ્ ુાં. તાંત્રીલેખમાાં ગાંભીર મદુ્દાઓિી છણાવટ 
કરતા. લોકો અિે સરકાર એિ ેગાંભીરતાથી લેતા. તાંત્રીઓનુાં સમાજમાાં ઊંચુાં તથાિ 
હ્ ુાં. વતતમાિપત્રોિા માલલકો કરતાાં પણ તાંત્રીઓનુાં વરચતવ પ્રકાશિ પર વધારે 
હ્ ુાં. રોજીંદા કારોબારમાાં માલલકોિી દખલ િહહિંવત હતી. 
વતતમાિપત્રોિી ભાષા સાંતકારી હતી. ક્યારેક ખરાબ શબ્દ વાપરવો પડ ેએમ હોય 
ત્યારે શબ્દિો પહલેો અક્ષર લખી પછી XXXX કરતા. લોકો એિો અથત સમજી જતા. 
છાપામાાં ફોટોગ્રાફસ બહુ થોડા રહતેા. મોટેભાગે િેતાઓિા ફોટા અિે સમાચારિ ે
આવરી લેતી તતવીરો રહતેી. સ્ત્રીઓિા ફોટા, બ્રાિી જાહરેાતો છોડી, પરૂા વસ્ત્રો 
પહરેેલી સ્ત્રીઓિા રહતેા. મિ ેયાદ છે કે જયારે BLITZ છાપાાંમા પ્રોફયમુો પ્રકરણમાાં 
ક્રીતટીિી કીલરિા ફોટા છપાયા, ત્યારે લોકો છાપુાં થેલીમા સાંતાડીિે લઈ જતા. એક 
હદવસમા જ BLITZ િી ખપત ૫૦ % વધી ગઈ. 
ગનુ્હાિા સમાચારિ ેઓછાં મહત્વ અપા્ ુાં. બળાત્કાર અિે ખિૂ જેવા ગનુ્હાિા 
વણતિમા સાંયમ જાળવવામા આવતો. 

આજે લોકો વતતમાિ પત્રો સમાચાર માટે િહહિં પણ મિોરાંજિ માટે ખરીદે છે. આજે 
વતતમાિ પત્રોમાાં સમાચાર શોધવા પડ ેછે. સમાચાર સાથ ેકોઈ નિતબત િ હોય એવા 
સ્ત્રીઓિા અતલીલ ફોટા છાપવામાાં આવ ેછે. ખિૂ અિ ેબળાત્કારિા સમાચારમાાં લબિ 
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જરરી નવગતોિો સમાવેશ કરવામા આવ ેછે. ખરાબ શબ્દો માત્ર છાપવામા જ િથી 
આવતા પણ એિો અથત પણ સમજાવવામા આવ ેછે. 

તાંત્રી લેખ સત્વ વગરિા અિે માલલકોિી દેખરેખ િીચ ેલખાય છે. તાંત્રીઓિા 
હાથમાથી બધી સત્તા માલલકોએ લઈ લીધી છે. તાંત્રી કરતાાં CEO પાસ ેવધારે સત્તા 
છે. વતતમાિ પત્રો વધારેમા વધારે િફો કરવા ચલાવવામા આવ ેછે. છાપાાંિા ૬૦ % 
પાિા જાહરેખબરોથી ભરેલા હોય છે. 

હદ તો ત્યારે થાય છે કે જયારે પૈસા આપી લોકો મિગલણત સમાચાર (Paid News) 
છપાવ ેછે!!! 
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(૧૫) ભ્રષ્ટાચારીઓની ભલૂ 

આપણા દેશમા ભ્રષ્ટાચાર એ કોઈ િવી વાત િથી. હુાં ૧૯૬૧મા સીવીલ એંજીનિયર 
થઈ યિુીવનસિટીમાાંથી બહાર આવ્યો ત્યારથી િાિી મોટી લાાંચ-રશ્વતિા કીતસા જોતો 
આવ્યો છાં.  

મારી પહલેી િોકરી એક પ્રાઈવટે કન્સટ્રકશિ કાંપિીમા હતી. ૬૬૪ સતતા ઘરો 
બાાંધવાનુાં કામ હ્ ુાં. મ્યિુીનસપાલીતીિા એક સબ-એંજીિીઅર પરૂા સમય માટે સાઈટ 
પર રહતેા. અઠવાહડય ેએકવાર આસીતટાંટ એંજીનિયર મલુાકાત લેતા અિ ેમહહિ ે
એકવાર Executive એંજીનિયર આવતા. િક્કી થયેલા specifications કરતાાં ઘણુાં 
હલકા પ્રકારનુાં કામ અમ ેકરતા, અિે એિા બદલામા િક્કી થયેલી માનસક રકમ ત્રણ ે
પ્રકારિા એંજીનિયરોિ ેઆપવામા આવતી. 

૧૯૬૪ મા હુાં ભારતિી એક ખબૂ પ્રખ્યાત કન્સટ્રકશિ કાંપિીમાાં જોડાયો. અહીં ખબુ 
જ સારી કક્ષાનુાં કામ થ્ુાં. અમારી કાંપિીિા એંજીનિયરોનુાં કામિી quality નુાં ધોરણ 
ખબૂ ઊંચુાં હ્,ુ ઉપરાાંત આંતરાષ્ટ્રીય કાંપિીઓ (જેવી કે ઈટાલીિી Snam Progeti, 
જાપાિિી Toyo Engineering Corporation, તવીઝરલેંડિી Gherzi Eastern વગેરે)નુાં 
પણ સપુરનવઝિ રહે્ ુાં. તો આમા ભ્રષ્ટાચારિી વાત ક્યાાં આવી? એક દાખલો આપુાં. 
સમયસર કામ પરુાં કરવા, સપુરનવઝિ કરતી કાંપિી અિ ેઅમારી કાંપિી વચ્ચ ેિક્કી 
થયુાં, કે માટીિી ખોદાઈ અિ ેરોક-કટીંગ નુાં રોજ રોજ અલગ માપ લેવાિ ેબદલ,ે 
ખોદાઈ પતી જાય પછી કેટલા ટકા માટી છે, અિ ેકેટલા ટકા પથ્થર છે એ બાંિ ે
ટીમિા એંજીિીઅરો િક્કી કરશ.ે ખોદાઇ પતી ગઈ પછી અમ ેકહ્ુાં કે ૫૦ ટકા પથ્થર 
અિ ે૫૦ ટકા માટી છે. સપુરનવઝિ કરતી કાંપિીએ કહ્ુાં કે બન્ન ે૪૦ અિ ે૬૦ ટકા છે. 
આખરે વાત ઉપલા તતરે પહોંચી. બન્ન ેકાંપિીિા ડાયરેતટર સાઈટ પર આવ્યા, અિે 
એક ખલુ્લી જીપમા બસેી પાાંચ નમિીટિી ડ્રાઈવમાાં નિરીક્ષણ પરુાં કયુું. બીજે હદવસે 
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સાંયતુત ચકુાદો આવ્યો કે ૬૦ ટકા પથ્થર છે અિે ૪૦ ટકા માટી છે. આ ચકુાદાિ ે
લીધ ેઅમારી કાંપિીિ ેલાખો રનપયા વધારે મળ્યા!!! 

 

૧૯૭૨ માાં િોકરી છોડી, Structural Engineer તરીકે પ્રેકટીસ શર કરી. અહીં 
શરઆતમાાં જ એક રસપ્રદ અનભુવ થયો. મારી એક Structural Design પાસ કરવા 
Municipal Executive Engineer (Structural) પાસે મોકલવામાાં આવી. એમણ ેમિ ે
મળવા બોલાવ્યો. મલુાકાત દરમ્યાિ એમણ ેકહ્ુાં કે એમિ ે“સાઈટ” જોવી છે. બીજે 
હદવસ ેસવારિા અલગયાર વાગે એ પોત ેસાઈટ પર આવી જશ ેએમ િક્કી થયેલુાં. મેં 
બે કલાક વાટ જોઈ, પણ એ આવ્યા િહહિં. સાાંજે હુાં એમિી ઓફીસમાાં પાછો ગયો. ત્યાાં 
મારા એક નમત્ર મળ્યા, મેં એમિ ેવાત કરી. એમણ ેમિ ેકહ્ુાં કે “્ ુાં તદ્દિ્ મામો છે.” 
મિ ેએ સાહબેિી કેબીિમાાં લઈ ગયા, અિે સાહબેિ ેપછૂ્ુાં, “આ દાવડા સાહબેનુાં શુાં 
છે?” 

સાહબે ેકહ્ુાં, “સાઈટ જોવી છે.” મારા નમત્રે પછુ્ુાં, “અહીં જ જોઈ લેશુાં?” સાહબે ેકહ્ુાં, 
“ચાલસ.ે” મારા નમત્રે એમિ ે૧૦૦ રનપયા આપ્યા, એમણ ેતરત મારી ડીઝાઈિ પાસ 
કરી, સહી કરી આપી!!! 

કોઈિ ેલાાંચ આપીિ ેકામ કરાવી લેવાનુાં મિ ેક્યારેપણ ફાવ્ ુાં િહહિં, જયારે પણ આવુાં 
કરવુાં પડ્ ુાં ત્યારે હુાં નમત્રોિી મદદ લઈ, એમિા હાથ ેલેવડ-દેવડ કરાવી લેતો. આમાાં 
મિ ેક્યારેક થોડુાં નકુશાિ પણ થ્ુાં, કારણકે વચલા માણસો પોતાનુાં મહિેતાણુાં પણ 
રાખી લેતા. તેમ છતાાં, મારા હાથે કોઈિ ેલાાંચ આપવાનુાં મેં હાંમેશાાં ટાળ્યુાં હ્ ુાં. 

હવ ેમળૂ નવષય પર આવુાં. વ્યહવાર ચલાવવા આ િાિી િાિી લાાંચ-રશ્વતિે લોકોએ 
Speed Money અિ ેGreasing the palms જેવા સાંતકારી િામો આપેલા. આ લેવડ 
દેવડ એટલા િાિા પાયા પર ચાલતી કે એિા માટે કોઈ ઉહાપોહ કરતા િહીં. િાિા 
અમલદારો થોડી લાાંચ લઈ પોતાિા કુટુાંબિ ેથોડુાં સારાં જીવિ ધોરણ આપવાિી 
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કોશીશમાાં હતા. ઉપરિા અમલદારો પણ તમ ેસમજીિ ેજે આપો ત ેમાિભેર લઈ 
લેતા. 

 

મોટી રકમોિી લાાંચ રશ્વતિી શરઆત સખુરામ ેકરી. એમિા પજૂા રમમાાં ૪૦૦ 
કરોડિી િોટો મળી. ત્યારે તેમિી ઉમ્મર ૬૫ જેટલી તો હશે જ. 

આ ૪૦૦ કરોડ એ ક્યારે વાપરી શકવાિા હતા. વરસ ેછ લાખ રનપયામાાં તો લોકો 
જાહોજલાલીથી રહતેા. બે કરોડ વાપરવા માટે ૩૫ વષત લાગે. ફૂગાવાિ ેધ્યાિમા લો 
તો પણ ૨૦ વષત તો લાગે. બાકીિા ૩૯૮ કરોડ એ ૮૫ વષતિી ઉમ્મરે ક્યાાં 
વાપરવાિા હતા? કોિા માટે આ ભ્રષ્ટાચાર કયો? 

અિ ેહવ ેતો ૭૦૦૦ કરોડથી માાંડીિ ેએક લાખ કરોડ સધુીિા ભ્રષ્ટાચાર, રાજુ થી 
રાજા જેવી વ્યસ્તતઓ કરે છે. કયારે વાપરસ?ે કોણ વાપરસ?ે જેિાથી પોતાિ ેકાાંઈ જ 
ફાયદો િથી, એવો ભ્રષ્ટાચાર એ ભલૂ િથી? આવા લોકો પોતાિી જરરીઆતનુાં 
આંકલિ કેમ ભલૂી જાય છે? લબિ જરરી ભ્રષ્ટાચારિ ેભ્રષ્ટાચારીઓિી ભલૂ િ કહુાં તો 
બીજુ ાં શુાં કહુાં? 
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(૧૬) સારં, સસ્્ ુ ંઅને જલ્દી 

૧૯૬૨મા હુાં મુાંબઈિા એક ખબૂ મોટા ઊધ્યોગપનતિા Educational Trust િી મોટી 
કોલેજ લબલ્ડીંગિા બાાંધકામનુાં સપુનવિઝિ કરતો હતો. ટ્ર્સતટિા પ્રમખુ અિ ેમખુ્ય દાતા 
અઠવાહડય ેએકવાર બાાંધકામિી પ્રગનત જોવા આવતા. એમિી પ્રત્યેક મલુાકાતમાાં 
એકવાત મિ ેજરર કહતેા, “સારાં, સત્ ુાં અિ ેજલ્દી”. એ વખત ેમિ ેએમિી આ વાત 
નવલચત્ર લાગતી, સારાં હોય ત ેસત્ ુાં કેમ હોય? સતતી વત્ ુસારી કેમ હોય? અિ ેસારાં 
કામ કરવુાં હોય તો સમય તો લાગે, ઉતાવડે કરેલુાં કામ સારાં શી રીત ેહોય? 

આજે અચાિક એમિા શબ્દો યાદ આવ્યા અિ ેએમિી વાત સમજાવા લાગી. આ 
માત્ર વાત િથી પણ એમિી સફળતાિો માંત્ર છે. એ જમાિામા એ ૪૦૦ કરોડિા 
આસામી ગણાતા. આટલી સાંપનત એમણ ેઆ માંત્ર ધ્યાિમા રાખીિ ેજ મેળવી હશે. 
આજે સમજાય છે કે જયારે પણ એમિે સારી વત્ ુસતતામાાં મળતી હોય ત્યારે એ 
જલ્દી એિ ેખરીદી લેતા, અિે પછી એમાથી ખબૂ કમાતા. 

સામાન્ય લોકોિી નવચારવાિી પધ્ધનત અિ ેસફળ માણસોિી નવચારવાિી પધ્ધનત 
વચ્ચિેા તફાવતિો એક બીજો દાખલો આપુાં. ૧૯૬૪મા હુાં Larsen & Toubro Ltd. 
િા Expansion Project િી એક નવશાળ ફેતટરીિા બાાંધકામિો In-Charge હતો. Cost 
Control િા નસધ્ધાાંત મજુબ મારે એક ફરમો છ વાર વાપરવો પડે, અિે જે કામ માટે 
એ ફરમો વાપરવામા આવ ેત ેકામ પરુાં કરવામા બે મહહિા લાગે. જો હુાં બે ફરમા 
બાિાવુાં તો એ કામ એક મહહિામા થઈ જાય, પણ મારે ત્રીસ હજાર રનપયાિો 
વધારાિો ખચત કરવો પડ.ે એકવાર કાંપિીિા ચેરમેિ લાસતિ સાહબે કામ જોવા 
આવેલા. એમણ ેમિ ેપછૂ્ુાં, “How long it will take to complete this beam?” મેં 
કહ્ુાં, “Two months”. એમણ ેપછૂ્ુાં, “Can we expedite?”. મેં કહ્ુાં, “We can do this 
in one month, but that will not be economical, it will cost us 30,000 more.” 
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એમણ ેકહ્ુાં, “That is very economical, if I start my production one month early, 
I will make a profit of at least three lakhs. Go ahead and spend 30,000.” 

 

આ ફરક છે, Holk Larsen અિે P.K.Davda િી નવચારવાિી શસ્તતમા!!!! 
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(૧૭) ડોકટર પાસ્કલ 

આઝાદીના થોડા વરસ પહલેાની આ વાત છે. ત્યારે અમ ેમ ાંબઈના એક પરા 
મ લ ન્ડમાાં રહતેા હતા. મ લ ન્ડમાાં મ્ય ત્રનસીપાલીટી સાંચાબ્રલત એક ત્રનશ લ્ક દવાખાન ાં 
હત  ાં, અન ેએમાાં ડોકટર પાસ્કલ નામ ેએક પારસી ડોકટર હતા. લોકો એમન ેપારસી 
ડોકટરના નામ ેજ ઓળખતા. એમની દદીઓ સાથેની વતચણ ક અન ેએમની ટ્રીટમેન્ટ 
એટલી સારી હતી કે સાધનસાંપન્ન લોકો પણ આ ત્રનશ લ્ક દવાખાનામાાં આવતા. 

ત્રનયમ મ જબ ૫૮ વર્ચની વય ેતેઓ નોકરીમાાંથી ત્રનવતૃ થયા. મ લ ન્ડના આગેવાન 
લોકોએ એમન ેત્રવનાંતી કરી કે તમ ેમ લ ન્ડમાાં તમારૂાં પ્રાઈવટે દવાખાન ાં શરૂ કરો. એક 
સદગહૃસ્થ ેએમન ેમેઈનરોડ ઉપર દ કાન આપવાની દરખાસ્ત આપી, બીજા એક 
સજ્જન ેરોજ બપોરે પોતાના ધરેથી એમન ેભોજનન ાં ટીફીન દવાખાન ેપહોંચાડવાની 
જવાબદારી લીધી, તો િીજાએ એમના માટે મ ાંબઈથી મ લ ન્ડ સ ધીના ફસ્ટચક્લાસના 
રેલ્વપેાસના પૈસા આપવાન ાં માથ ેલીધ ાં. બસ તો થઈ ગય ાં દવાખન ાં શરૂ. 

ડોકટર પાસ્કલ દરદીને તપાસતાાં તપાસતાાં એની આત્રથિક હાલત જાણી લેતા, અન ે
એ મ જબ બે આનાથી બાર આના સ ધીની ફી લેતા. દવાની બાટલીમાાં ત્રમિચર અને 
પડીકાાં દવાખાનામાાંથી જ આપતા. બહ  ગરીબ હોય તેની પાસેથી ફી લેવાન ેબદલ,ે 
એન ેચાર આઠ આના મોસાંબી લેવા સામેથી આપતા. તેઓ 
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 ટેબલમાાં એક ખાનામાાં પૈસા રાખતા. સવારના નવથી સાાંજના ચાર સ ધી 
દવાખાનામાાં રહતેા. સાાંજે ચાર વાગે ટેબલન ાં ખાન ાં ખોલી એમાાંથી દસ રૂત્રપયા લઈ 
કોટના ગજવામાાં નાખતા, અને બાકીના પૈસા એ ખાનામાાં જ પડી રહતેા, જે તેઓ 
ગરીબોન ેપૌષ્ટીક ખોરાક અથવા મ સાંબી વગેરે લેવા આપતા. 

એકવાર મારા બાપ જીએ પછૂ્ ાં, “દાકતર, તમ ેરોજ દસ રૂત્રપયા જ શા માટે લ્યો છો?” 
એમણ ેજવાબ આપ્યો, “આઈ જોન ેબાવા, રોજ રાતના જમીન ેહ ાં ન ેમારી બૈરી 
ત્રસનેમા જોવા જઈય ેછીયે, મજેના બોિમાાં બેસીન ેત્રસનેમા જોઈએ છીય,ે એના ચાર 
રૂત્રપયા લાગે છે. બાકીના છ રૂત્રપયા અન ેમારા પેન્સનમાાંથી અમારા બન્નેનો ઘરખચો 
ચાલી જાય છે.” એ સમયમાાં ત્રસનેમાની હટકીટના દર, સ્ટોલના ચાર આના, લોવર 
તટોલના પાાંચ આના, અપર તટોલના દસ આના, બાલ્કનીનો એક રૂત્રપયો અને 
બોિના બે રૂત્રપયા હતા. માિ અમીર લોકો જ બોિમાાં બેસીન ેત્રસનેમા જોતા. 

કેટલ ાં સ ખી, સાંતોર્ી અન ેઆનાંદપણૂચ જીવન? 
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(૧૮) પેટ્રીક 

૧૯૯૪ માાં મારો હદકરો ભાવેશ અમેહરકાિી ડેિવર યનુિવસીટીમાાં અભ્યાસ કરવા 
આવ્યો. રહવેા માટે તકૂલિી િજીક બ ેબેડરમનુાં અપાટતમેન્ટ ભાડ ેરાખ્યુાં. અમેહરકામાાં 
કોલેજિ ેતકૂલ કહ ેછે. એકલાિ ેએપાટતમેન્ટનુાં ભાડુાં મોંઘુાં પડ,ે એટલે એણ ેપેટ્રીક 
િામિા એક ગોરા અમેહરકિિ ેઅપામેન્ટન્ટ share કરવા સાથ ેલીધો. બન્ને જણ એક 
એક તવતાંત્ર બેડરમ વાપરતા, કીચિ, લીવીંગ અિ ેટોઈલેટ સહહયારાં વાપરતા. થોડા 
મહહિા પછી હુાં, મારી પત્િી અિ ેમારી હદકરી, ભાવેશિ ેમળવા અમેહરકા આવ્યા. 
ભાવેશ હાંમશેાાં ટેલીફોિમાાં તો કહતેો જ કે પેટ્રીક બહુ સારો છે, છતાાં એક ગોરા 
અમેહરકિિો અમારો આ પહલેો અનભુવ હોવાથી અમે જરા સાંકોચથી વતતતા. 

અમારા આવ્યા બાદ પેટ્રીક વધારે સમય એપાટતમેન્ટથી બહાર જ ગાળતો. 
એપાટતમેન્ટમાાં હોય ત્યારે, “અમેહરકામાાં કેવુાં લાગે છે?” વગેરે સામાન્ય વાતચીત 
કરતો. ભાવેશ પાસેથી અમે જાણી લીધેલુાં કે પેટ્રીક િીચલા મધ્યમવગી કુટુાંબમાાંથી 
આવ ેછે, અિે ભણતરિો ખચત કાઢવા ક્યારેક કન્સટ્ર્સકશિ સાઈટ ઉપર સથુારી કામ 
કરવા જાય છે, ક્યારેક રેતટૉરાાંમાાં વેઈટરનુાં કામ કરે છે, તો કયારેક ડ્રાઈવર તરીકે 
પણ કામ કરે છે. 

તવભાવથી પેટ્રીક આિાંદી હતો. મિ ેત્યારે જે બેત્રણ અનભુવ થયેલા ત ેઆજે પણ 
યાદ છે. એકવાર એણ ેમારી હદકરીિ ેપછૂ્ુાં, “આજે શુાં કયુું?” મારી હદકરીએ કહ્ુાં, 
“શોપીંગ કયુું.” એણ ેપછૂ્ુાં, “શુાં ખરીદયુાં?” મારી હદકરીએ કહ્ુાં, “જીન્સ” એટલ ેતરત 
બોલ્યો, “where is the other half?” મારી હદકરીએ ત ેવખત ેશોટતસ પહરેેલા. 

બીજી એકવાર અમે દુરિી એક જગ્યાએ ફરવા જવાિા હતા. પેટ્રીકિ ેબાય કહી અમે 
બહાર િીકળી ગાડીમાાં બેઠા ત્યાાં યાદ આવ્યુાં કે કેમેરા લેવાનુાં રહી ગયુાં છે, એટલ ેએ 
લેવા મારી હદકરી દોડીિે એપાટતમેન્ટમાાં પાછી ગઈ. પેટ્રીક સામ ેસોફાપર બેસીિ ે
ટી.વી. જોતો હતો. ટી.વી. તરફ જોઈિ ેજ બોલ્યો, “How was the trip?” 
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એકવાર મારી પત્િીએ બટાટાવડા બિાવ્યા હતા. ગરમ ગરમ બટાટાવડા એક 
ડીશમાાં રાખીિ ેમારી પત્િી અમિ ેબેડરમમાાં કાાંઈ કહવેા આવી. થોડીવાર પછી મેં 
પેટ્રીકિ ેકહ્ુાં, “She has prepared a tasty dish, you can taste this.” પેટ્રીકે 
તરત જવાબ આપ્યો, “I have already done that. The smell was so 
good, I could not resist ! “ 

કેટલાક લોકો આપણિે લાાંબા સમય સધુી યાદ રહી જાય છે. 
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(૧૯) બદલાવ 

જયાર હુાં યવુા અવતથામાાં પ્રવશેતો હતો ત્યારે બે શબ્દો જ વપરાતા. કુાંવારા અિ ે
પરણલેા (“Single” and “Married”.) હમણા એક ત્રીજો શબ્દ વધારે વપરાય છે, 
“યગુલ” (“Couple”.) અગાઉ કપલિો અથત પનત-પત્િી થાતો. હવ ેએિા ત્રણ ચાર 
અથત થાય છે. “Dating”, “Seeing each other”, “In Relationship”, “In Live in 

Relationship”. 

ભારતમા “Relationship” શબ્દ પ્રમાણમા િવો છે. આિો સાદો અથત યવુક-યવુતી 
એકબીજાિા જીવિસાથી બિવા લાયક છે કે િહહિં, તેિી પ્રારાંલભક જાાંચ પડતાલ 
કરવાિો અખતરો, કહી શકાય. 

તેઓ સાથ ેફરે છે, સાથ ેવેકેશિ માટે જાય છે, સામાજીક સમારાંભોમા સાથ ેજાય છે 
અિ ેલોકોિ ેતેઓ “Relationship” મા છે એિી જાણ થવા દે છે. Live in 

Relationship માાં તો સાથે રહ ેપણ છે. લગભગ પરણેલા લોકો જેવુાં જ જીવિ 
ગજુારે છે, પણ એમિ ેલગ્િિી બેડીનુાં બાંધિ િથી હો્ ુાં. જો સારાં ચાલ ેતો આગળ 
જઈ લગ્િ કરી લે છે, િહહિં તો પાછા છૂટા પડી જાય છે. આ છૂટા પડવાિી પ્રહક્રયાિ ે
આ લોકો Break કહ ેછે. કેટલાક હકતસામા Break કષ્ટદાયક હોય છે, તો કેટલાકમા 
શાાંનતથી થાય છે. શાાંનતથી થયેલા Break િ ેઆ લોકો “Clean Break.” કહ ેછે. 

હુાં આ નવષય પર િ લખત, પણ થોડા સમય પહલેા Times of India િા સવિેા 
પહરણામો વાાંચ્યા. આ સવે પ્રમાણ ે૯૦ ટકા યવુક યવુતીઓ, લગ્િ પહલેાિા sex િા 
સાંબાંધોમાાં કાાંઈ અજુગ્ુાં િથી માિતા. 

મિ ેઆિાથી જરર આંચકો લાગ્યો. 

૧૯૬૧ મા જયારે હુાં ગે્રજયએુટ થયો ત્યારે મારા ધિવાિ નમત્રોિા મા-બાપ પોતાિા 
સાંતાિોિ ેવધ ુઅભ્યાસ માટે અમેહરકા મોકલતા અચકાતા હતા, કારણ કે એમિ ેબીક 
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હતી, ક્યાાંક એમિા સાંતાિો બગડી િ જાય. બગડી જવાિી વ્યાખ્યામા નસગરેટ, દાર, 
ડ્રગ્સ અિ ેગોરી છોકરીઓ સાથ ેલગ્િ બહારિા સાંબાંધો િો સમાવશે થતો. 

આજે કદાચ અમેહરકિોિે પોતાિા બાળકોિ ેભારત મોકલતા પહલેા નવચાર કરવો 
પડ ેએમ છે, કારણ કે ત્યાાંિો આંકડો ૯૦ ટકા તો િહહિં હોય. 

ભારત બહુ ઝડપથી પ્રગનત કરે છે એમા કોઈ શાંકા િથી!! 
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(૨૦) હું શા માટે લખુ ંછં? 

મારા માતા-નપતાથી ગણુાં તો મારી આજે ચોથી પેઢી ચાલ ેછે. કેટલાક લોકોિી 
પાાંચમી પેઢી પણ આવી ચકૂી હશ.ે આ દરમ્યાિ માિવ-જીવિમાાં મોટાપાયે 
પહરવતતિ આવી ગયુાં છે. આ પહરવતતિિી અલગ અલગ સમાજમાાં વધતી-ઓછી 
અસર થઈ છે. કેટલીક ખરાબ પ્રથાઓ િાશ પામી છે, તો કેટલીક સારી પ્રથાઓ પણ 
લપુ્ત થઈ ગઈ છે. િવુાં બધુાં સારાં અિે જૂનુાં બધુાં ખરાબ એવા પ્રચારમાાં આપણ ે
ટબિા પાણી સાથ ેક્યાાંક બાળકિ ેપણ બહાર િથી ફેંકી દીધુાંિે? (Have we 
thrown out baby with bath water?) 

મારા કેટલાક લખાણોએ એવી છાપ ઊભી કરી છે કે હુાં જુનુાં બધુાં સારાં હ્ ુાં અિે િવુાં 
બધુાં ખરાબ છે એમ કહવેા માગુાં છાં, પણ આ વાત સાચી િથી. મારો પ્રયત્િ આજિી 
પેઢીિ ેછેલ્લા ૬૦-૭૦ વષતિો આપણા સમાજિો ઈનતહાસ દશાતવવાિો છે. મલુ્યાાંકિ 
કરવાનુાં મારાં ગજુ ાં િથી. 

હુાં જાણુાં છાં કે છેલ્લા ૬૦-૭૦ વષતમા થયેલા સામાજીક રીતહરવાજ અિ ેરહણેીકરણીમાાં 
આવેલા પહરવતતિથી અિેક લાભ થયા છે. બાળ-મરણિી સાંખ્યા ઘટી છે, લોકોિા 
આયષુ્યમા વધારો થયો છે. િવા િવા ઉપકરણોિ ેલીધ ેગધા-મજૂરી ઘટી છે, 
નશલક્ષત લોકોિી સાંખ્યામા જબરો વધારો થયો છે, મસુાફરી માટેિી સગવડોમા ખબૂજ 
સધુારો થયો છે અિ ેલોકોિી આનથિક ઉન્નનત થઈ છે. એિી સામ ેઆપણા બાળકોએ 
એમનુાં બચપણ ગમુાવ્યુાં છે, સાંબાંધોમાાંથી સચ્ચાઈ જતી રહી છે, લાાંબા આયષુ્યમાાં 
અિેક રોગોિી પીડા આવી ગઈ છે. શરીરિી પ્રનતકાર શસ્તત ઘટી ગઈ છે, bottled 
water પીતા લોકો પણ રોગોિી ઝપેટમાાં આવી જાય છે. વહડલો પ્રત્યેિો આદરભાવ 
ઘટયો છે, સાંયતુત કુટુાંબો ગાયબ થઈ ગયા છે, લગ્િિી પહરભાષામાાં ઝડપી બદલાવ 
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આવી રહ્યો છે. Sex િી બાબતમાાં ઝડપથી આવી રહલેા પહરવતતિિ ેઅટકાવી 
શકવામા સમાજ અસમથત હોવાથી મુાંગે મોઢે જોઈ રહ્યો છે. ગભતપાતિી ગોળીઓિી 

ટી.વી. મા જાહરેાતો આવ ેછે અિે સાંતકારી ગણાતા છાપાાં તથા મગેેજીન્સમા sex િા 
પ્રકાર અિે વૈનવધ્યનુાં વણતિ કરવામા આવ ેછે. 

હુાં િથી કહતેો કે મારા બાળપણ અિ ેયવુાિીિા સમયમા બધુાં સારુાં હ્ ુાં, હુાં તો માત્ર 
એટલુાં જ કહુાં છાં કે ત્યારે આવુાં િ હ્ ુાં. 

સાાંભળ્યુાં છે કે શ્રીકૃષ્ણિા અંનતમ દોર (યાદવાતથળી)માાં લગભગ બધુાં અત્યારે છે એવુાં 
જ હ્ ુાં. 
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(૨૧) કબલૂાિનામુ ં

૨૦૦૯ િા ફેબ્રઆુરી માસથી શર કરી આજ સધુીમાાં મેં આસરે ૨૦૦ પોતટ અલગ 
અલગ બ્લોગમાાં મકૂી. એમાથી ૫૦ કનવતાઓ હતી અિ ે૧૫૦ જેટલા લેખ હતા. મેં 
કયારે પણ લેખક કે કનવ હોવાિો દાવો કયો િથી. શર કયુું ત્યારથી આજ સધુી મિ ે
અહસેાસ છે, કે નશક્ષણિે િાત ેઅિ ેવ્યવસાયિ ેિાત ેહુાં એક એંજીિીઅર છાં, અિ ે
મારાં વ્યસ્તતત્વ એક આંકડા ગણતા એંજીિીઅરનુાં છે. સાહહત્ય સાથ ેમારો દૂર દૂરિો 
પણ કોઈ સાંબાંધ િથી. અિે મારા કોઈપણ લખાણમાાં, ક્યાાંયે સાહહત્યિી ઝલક િથી. 
ઈંટ ઉપર ઈંટ મકૂી જેમ મકાિનુાં ચણતર થાય, તેમ શબ્દો ગોઠવી મેં કનવતા કરી 
અિ ેલેખ લખ્યા. મારા લખાણમાાં ક્યાાંયે કોઈ સાંદેશ િથી, કાંઈ જ્ઞાિિી વાત િથી, 
અધ્યાત્મ િથી અિે નશક્ષણ પણ િથી. નવષય ઉપરછલ્લા છે, એમાાં કોઈ ઉંડાણ િથી, 

એમા છે તો માત્ર વાણી નવલાસ છે. મારા લખાણિ ેતમ ેstructured writings 
કહી શકો. 

મારી સૌથી મોટી િબળાઈ મારાં ખરાબ ગજુરાતી વ્યાકરણ છે. મારી જોડણીમાાં અિેક 
ભલૂો હોય છે. અનતુવાર મિ ેહાંમેશાાં મુાંજવણમાાં મકેૂ છે. સ, શ કે ષ િો નિણતય પણ 
મિ ેમુાંજવ ેછે. દ અિ ેડ મિ ેદ્વદ્વધામા મકેૂ છે. થોડ ેઅંશ ેજ અિે ઝ નુાં પણ આવુાં જ 
છે. અિ ેતેમ છતાાં મેં ૨૦૦ જેટલી બ્લોગ પોતટ લખીિ ેબ્લોગમાાં મકૂી દીધી એ મારા 
માટે પણ આશ્ચયતિી વાત છે. સવાલ એ છે આમ મેં શાિાથી કયુું? 

મિ ેલાગે છે કે બ્લોગ્સમાાંથી મિ ેજે િવા નમત્રો મળ્યા, અિે એમણ ેજે પ્રોત્સાહિ 
આપ્યુાં, એ મારા માટે લખવા માટેનુાં કારણ બિી ગયુાં. આજે મારા E-group માાં ૧૮૦ 
િામો છે, આમાથી ૧૪૦ જેટલા મારા બ્લોગ-નમત્રો છે. જેમિ ેકદી જોયા િથી, જેમિી 
સાથ ેટેલીફોિમાાં પણ વાત કરી િથી, એવા અિેક, જાણ ેકે િજીકિા નમત્રો હોય એવુાં 
લાગે છે. અહીં એક બીજી મહત્વિી વાત કઈ દઉં. મોટા ભાગિા આ િવા નમત્રો 
ઉમરમાાં મારી િજીકિા છે, એટલે કે ૬૦ + છે. આિો એક ફાયદો એ છે કે અમે 
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એકબીજાિી વાત સારી રીત ેસમજી શકીએ છીએ. આજે મારે ૨૫-૩૦ વષતિા યવુકો 
સાથ ેવાત કરવી હોય તો મિ ેઆટલુાં સહલેુાં િ લાગે. 

આ બધુાં મેં આજે એટલા માટે લખ્યુાં છે કે Now I am running out of steam. 
મિ ેઆજકાલ િવુાં લખવા નવષય મળતા િથી. મારા લખાણ વાાંચિારાઓિો ઉત્સાહ 
પણ ઓછો થયો છે એવુાં મિ ેલાગે છે. બ્લોગ માટે લખવામા જે સમય વ્યનતત થાય 
છે એ સમય માટે alternative activity શોધવા પ્રયત્િ કરાં છાં. 
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(૨૨) કબલૂાતનામા પછી 

મારા ૮ ઓકટોબરના લખેલા કબલૂાત નામાના જવાબમાાં મન ેઘણાાંબધા ઈ-મેલ મળ્યા 
છે. થોડા ત્રમિો એ મારી લખવાન ાં બાંધ કરવાની દલીલો ખોટી હોવાન ાં જણાવ્ય ાં છે, તો 
કેટલાક ત્રમિોએ એમા ખાાંમીઓ હોવા છતાાં મારા લખાણો એમન ેગમતા હોવાન ાં જણાવ્ય ાં 
છે. થોડા ત્રમિોએ તો એવી પણ દલીલ કરી છે કે રોજે રોજ મારા લખાણ વાાંચવાની એમન ે

લત લાગી ગઈ છે, અને એ લત છોડવી એમને મ શ્કેલ લાગે છે. 

ગ જરાતથી મારા આદરણીય ત્રમિ શ્રી વલીભાઈ મ સાએ લખ્ય ાં છે,  

“કબલૂાતનામાના શબ્દેશબ્દમાાંથી હૃદયને સ્પશી જાય તેવી ત્રનખાલસતા અન ે

પ્રામાબ્રણકતા પ્રગટ થાય છે, પરાંત   છેલ્લો ફકરો વાાંચવો ગમ્યો નથી. લેવાયેલા ત્રનણચય 

ઉપર પ નત્રવિચાર થાય તેવી અપેિા રાખ ાં છાં. લેખો ન લખો તો પ્રજ્ઞાબેનની જેમ 
પ્રત્રતભાવો તો જરૂર લખજો, પણ ૨૦૦ જેટલા ગ્ર પત્રમિો સાથેનો છેડો સાવ ફાડતા 
નહહ. હ ાં ખરેખર તો ઈચ્છાં છાં કે તમ ેતમારો બ્લોગ બનાવીને તમારા સારાસારા 
લેખોન ેફરી મકૂો. ભાર્ા-વ્યાકરણ શ દ્ધિ માટે જે ત ેલેખને મારા ઉપર મોકલશો 
તો  તેને મઠારવા માટે  હ ાં મદદરૂપ થઈશ. કોણે કહ્ ાં કે તમારા લખેો કે ત્રવચારો સારા 
નથી. મન ેતો તમારા જીવનભરના અન ભવો  અને તમાર ાં  બ્રચિંતન ગમ્યાાં છે. કાવ્યો 
પણ બહ  જ હળવી શલૈીમાાં લખાયાાં છે. ભલે પ્રત્રતભાવો ન લખાયા હોય, પણ એ બધાાં 
લખાણો ગમતાાં રહ્યાાં છે. આશા રાખ ાં છાં કે આપણો બ્લોગીંગ અને અંગત સહવાસ 
ચાલ  રહશેે જ. “ 

મારા અત્યાર સ ધીના કાચા-પાકા લખાણોએ મન ેઆવા સજ્જન ત્રમિો આપ્યા છે, એ 
ઉપલબ્ધી પણ મારા માટે ઓછી નથી. 



 

58 
 

અમેહરકાથી બહને સીમા દવ ેએ લખ્ય ાં છે, “ભાઈ હ ાં પણ કોઈ લેખક કે કત્રવ નથી 
લખવ ાં મને ગમે છે. બાળપણ થી લખવાન ાં ગમ,ે એટલે  બસ શબ્દો સાથ ેસાંતા-કૂકડી 
રમતી હતી, લખતી હતી, ન ેખ શ થતી હતી, આજ ઉમરના પડાવે ફરી શબ્દો સાથ ે
રમવાનો ચાન્સ આપ્યો, અઢળક સમય છે, ન ેફેસબ ક  ન ેગ જરાતી બ્લોગ જેવ ાં મેદાન 
પણ છે, બાળપણ ની રમત જે સમય સાથ ેવીસરાઈ  ગઈ હતી  એને ફરી-ફરી યાદ 
કરી ન ેખ શ થવા માાં વાાંધો શ ાં છે,  આપણે  કોઈ ઇનામ કે શાબાશી ની  અપેિા નથી 
, હા કોઈ ન ેગમે તો ઘડી -બે ઘડી આનાંદ થાય. ૪૨ વર્ચ થી અહહયાાં છાં ન ે૬૫ વર્ ે
શબ્દ ભલૂી પણ જવાય ન ેજોડણી ની તો વાત જ ન થાય, આપણ ેજે લખીએ છીએ 
ત ેકોઈ ની ખ શી માટે નહહ આપણાાં આનાંદ માટે, મને પણ લખતા નથી 
આવડત  ાં  બાળપણ થી લખવા નો શોખ છે ત ેશોખ ન ેશબ્દ -સાથે સાાંઠ મારી કરી 
આડા-અવળાાં  ગોઠવી શબ્દના સાથીયા પરૂ ાં છાં , સાર ાં લાગે તો બ્લોગ કે 
ફેઈસબ ક  પર મ ક ાં છાં, બધાાં  ન ેખ શ કરવાાં  કરતા આ ઉમરે આપણે  ખ શ છીએ એ 
જ બસ છે, કોઈ લાઈક  કરે ના  કરે તમે લખતા રહજેો, હ ાં તમારી મેઈલ વાચ ાં છાં.” 

સીમાબહને ેજે સલાહ આપી છે એ સલાહ ેમને નવેસરથી ત્રવચારતો કરી મકૂ્ો. 

ત્રવદ્વાન બહને પ્રજ્ઞા વ્યાસે લખ્ય ાં છે, “આપના જેવી દ્ધદ્વધા અમારા જેવા અનેકો એ 
અન ભવી છે.અમને તો તમારા લખાણો ગમે છે.આપ પ્રેરણાદાયી પ્રત્રતભાવ તો જર ર 
આપી શકો.બીજી પ્રવતૃ્રત  સાથ ેસમય મળે આપના લખાણો કાવ્યો પ્રગટાવતા 
રહશેો.અમારી લાગણી છે કે આપની બીજી પ્રવત્રત સાથ ેઆ ઓછી ભલે થાય...પણ 
સમય મળે આપ આપના લખાણોનો પ્રસાદ જર ર આપશો.આપની સાથ ે પ ૂ
જલારામબાપા યાદ આવે! તમેના ભાંડારાની અસર દૂર દૂર થઇ અને ઘણાખરા 
પોતાની રીતે ભેદ ભાવ વગર ભાંડારો કરે...................અને આ ભારેખમ શબ્દ 
કબ લાતનામ ાં યાદ આવે.” 

પ્રજ્ઞાબહને ેત્રવનોદ ત્રવહારમાાં લખ્ય ાં છે, “આટલા બધા ત્રમિો ઘણા ઓછાના હોય છે, 

બધાનો આગ્રહને માન આપી કલમ ઉપાડો, કહવેાય છે તલવાર કરતા કલમ વધ  
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શસ્ક્તશાળી છે. તમારા લેખો કોઇ પણ રીબ્લોગ કરી શકે ત ેવાત અમને ખબૂ ગમી 
ગઈ.” ગ જરાતી બ્લોગ જગતમાાં પ્રજ્ઞાબહનેની સલાહ અવગણ ેએવ ાં કોઈ નહહિં હોય. 

 

અમેહરકાથી શ્રી રમશે પટેલ (આકાશદીપ) લખે છે, 

“આપની ત્રવચાર યાિા અન ભવોની સાગર લહરેો જેવી મજાની અન ેસમાજપયોગી 
હતી. આપન ાં આ યોગદાન અનેક વાચકોએ મનભરી માણ્ય ાં છે ને આપ અબ્રભનાંદનના 
અત્રધકારી છો. ..ખબૂ ખબૂ અબ્રભનાંદન. “ 

જાણીતા લેખક શ્રી સ રેશચાંદ્ર શેઠ લખ ેછે, 

“દાવડા સાહબે, અહીં આપણે સાહહત્યકાર થવા માટે કે શબ્દ્દોના સ્વાત્રમ બનવા કે 
સાબીત થવા નથી આવતા, અહીં તો મનમાાં જે ત્રવચારો પ્રગટે તેને વાચા આપવા 
અન ેસમાનત્રમિો સાથ ેગોષ્ટી કરવાની હોય છે, એમા વ્યાકરણ કે જોડણી ની બ્રચિંતા 
કરવાની ન હોય. આ કોઇ ભાર્ાના પેપર ની પહરિા નથી, અને કોઇ માક્સચ મ કવાન  
નથી, પણ રસ પડ ેએવા વાતો સાંસ્મરણો ની મજા માણવાની છે, માટે લગે રહો..! “ 

શ્રી પ્રભાશાંકર જાની રાજ્સ્થાનથી લખ ેછે, 

“If you have to search for words to write something, then it is not your 
writing. It is borrowed from others. Whatever comes to your mind is 
yours.   

A shloka from Roog Ved  says: 
" From unknown place in the mind, without any reason, a thought 
arises and is expanded in the  brain, and like sieve it is filtered out and 
then expressed to the world..."  
 So  Davda saheb you have not to worry about grammar etc., and about 
those who want to extract any meaning out of it. Those who are 
interested will find meaning in it.” 
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સ રતથી શ્રી ધીરજલાલ વૈદ્ય લખે છે, 

“દોસ્ત દાવડાજી,  

સહજ લખવ ાં એ મારા જેવાના મતે સાહહત્યનો ઉચ્ચ પ્રકાર છે.  
ઉપમાઓ,રૂપકો, કે શગૃારય ક્ત  સ ાંદર શબ્દો દ્વારા રચાયલી કૃત્રત એ  

શો-કેશ કૃત્રત,કરતાાં સહજ શબ્દો વડ ેરચાયલી કૃત્રત ઉરસ્થાત્રપત હોય છે.  
આટલો મોટો પહરવાર ઉભો કરીન ેતેને ત્રવસરીને અળગા થવ ાં હોય તો થાવ, પણ બધે 
જ તમન ેઅધર-ત્રમિો મળશ,ે હદલ-ત્રમિો મળવા મ શ્કેલ છે.  
તમ ેતો એંજીનીયર છો. અંક-રમત રમી લેશો.પણ જેમણ ેતમારી સાથે હદલ જોડ્ ાં તેને 
તો છેહ દીધાન ાં  નહીં લાગે?  

તમારે આ સહજ સાહહત્ય પ્રવતૃ્રત્ત છોડવી હોય તો છોડ જો,  
તમન ેનવી મળી રહશેે, પણ ગાાંડી-ગબલી, તમે પછૂો કાંઇ તે આશરે આશરે જવાબ 
આપે કાંઇ, એવી મઝા બીજે ક્ાાં મળશ?ે  

हम तुजको प्यार कीया ह ैईतना,  

कौन करेगा ईतना ?” 
બીજા અનેક ત્રમિોએ ઇ-મેલ દ્વારા પોતાના ત્રવચારો દશાચવ્યા છે, એ બધાનો ઉલ્લખે 
કરવાથી આ લખાણ ખબૂ જ લાાંબ ાં થઈ જશ,ે પણ બ ેજાણીતા બ્લોગસમા મારા પિન ે
બ્લોગ-પોસ્ટ તરીકે મકૂવામા વાવ્યો છે. મારા ત્રમિ શ્રી ગોત્રવિંદભાઈ પટેલના બ્લોગ 
“પરાથ ેસમપચણ” માાં મકૂાયેલી પોસ્ટમાાં પ્રત્રતભાવ આપતા માનનીય શ્રી જ ગલહકશોર 
વ્યાસ ેલખ્ય ાં છે, “અવસાદનો આ ભાવ દરેકન ેક્ારેક તો આવ ેજ. પણ એને પસાર 
થઈ જવા દેવો. સર્જનાત્મક લખાણો વીશ ેનટે પર ઘણા અધ રા ખ્યાલો પ્રવતે છે. 
મનમાાં આવ ેત ેવીચારોમાાં ભાવનો ઉભરો હોય એટલે તેને ઠાલવી દેવો ત ેસર્જન 
નથી….દરેક સર્જન / સાહીત્યીક લખાણ કોઈ ન ેકોઈ સ્વર પમાાં ઢળત  ાં હોય છે. કાવ્ય, 
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વાતાચ, નીબાંધ, પિ વગેરે. આ દરેક સ્વર પનાાં પોતાનાાં લિણો અને નીયમો હોય 
છે….. 

આપનો એક તબક્કો સહજે અટક્ો છે, બાંધ નથી થયો. અવસાદે એમાાં ભાગ 
ભજવીને આપને રોકાવા તૈયાર કયાચ…..બસ આટલી જ વાત છે. હવે – 

૧) ફરી પાછો લેખનનો સમય આવશે જ; 
૨) સર્જનાત્મક લખાણો સીવાય પણ બીજ ાં ઘણ ાં લખવા જેવ ાં હોય છે…સાંકલનો, 
અન વાદો, સાંપાદનો વગેરેમાાં ઘણ ાં થઈ શકે…. 

અવસાદને “થોડા સમય પરૂત  ાં” જીતવા દો !” 

એમના અન ભવમાાંથી પ્રગટેલી ભાવનાની હ ાં કદર કરૂાં છાં અન ેએમનો આભાર માન ાં 
છાં. 

ત્રવનોદ ત્રવહારના સાંપાદક માનનીય શ્રી ત્રવનોદ પટેલની વાત કરતાાં હ ાં મારી જાતન ે
રોકી શક્તો નથી. એમણ ેત્રવનોદ ત્રવહારમાાં મારો આખ ેઆખો ઈ-મેલ પ્રત્રસધ્ધ કરી, 
એમા લખ્ય ાં છે, 

“તમે આમ સાવ પાણીમાાં બેસી જાઓ એ કેમ ચાલે?  

  

તમે લખ્ય ાં કે" મારા કોઈપણ લખાણમાાં, ક્ાાંયે સાહહત્યની ઝલક નથી. ઈંટ ઉપર ઈંટ 

મકૂી જેમ મકાનન ાં ચણતર થાય, તેમ શબ્દો ગોઠવી મેં કત્રવતા કરી અને લેખ લખ્યા. 
એમાાં અધ્યાત્મ નથી અને ત્રશિણ પણ નથી. ત્રવર્ય ઉપરછલ્લા છે, એમા કોઈ ઉંડાણ 
નથી ત્રવગેરે ત્રવગેરે. 

આ તમાર ાં તમે કરેલ ાં મ લ્યાાંકન મારી દ્રષ્ટીએ બરાબર નથી. એ તમારી ત્રનખાલસતા 
અને નમ્રતાન ાં સ  ચક છે . 
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જો તમારા લખાણોમાાં તમે કહો છો એવી ખામીઓ  હોત તો આજ સ ધીમાાં અલગ 
અલગ બ્લોગની ૨૦૦ પોસ્ટમાાં તમારા લેખો /કત્રવતાઓ પ્રગટ થઇ એ કેવી રીતે 
બન્ય ાં હોત ? 

  

બધા બ્લોગરોને એમાાં કઈક જણાય ાં હશે ત્યારે જ એને બ્લોગમાાં મ ક્ય ાં હશેને ! ત્રવનોદ 
ત્રવહારની ૧૨ પોસ્ટમાાં તમારા લેખો /કાવ્યો  પ્રગટ થયા કારણ કે મને એ ગમ્યા હતા 
. 

તમારી ૭૭ વર્ચની ઉંમરે પણ તમારી તાંદ રસ્તી અને મનદ રસ્તી -ત્રવચાર શસ્ક્ત 
સબળ અન ેસતેજ છે એને નવરી પડવા ન દેશો . માિ બ દ્ધિ જ એક એવી ચીજ છે 
જે વાપરવાથી વધે છે . 

  

પજૂ્ય રત્રવશાંકર મહારાજન ાં મને ગમત  ાં એક વાક્ એ છે કે ઘસાઈને ઉજળા બનો . હ ાં 
એક ખ ડ તનો પ િ છાં એટલે મેં જોય ાં છે કે ખેતર ખડેવા માટે જે હળ જોતરવામાાં આવ ે
છે એ હળને નીચે કોસ-(ધારદાર અણીવાળાં લોખાંડન ાં સાધન )  હોય છે એ જમીન 
સાથે ઊંડેથી ઘસાઈ ઘસાઈને જ્યારે બહાર કાઢવામાાં આવે છે ત્યારે ચકચહકત બનેલ ાં 
હોય છે અને જે કોસ વાપયાચ ત્રવનાની પડી રહી હોય એને કાટ લાગી જાય છે . 
  

તમોએ અગાઉ મને ઈ-મેલમાાં તમારી એન્જીનીયર તરીકેની જોબ વખતના અન ભવ 
આધાહરત જે લેખ " હોળાંબા હલ્યા નહીં " મોકલેલો એ લેખ મને ગમ્યો છે . 
ત્રવનોદ ત્રવહારની હવે પછીની પોસ્ટમાાં આપના આભાર સાથે હ ાં એને મ કવાનો છાં . 
આ લેખનો સાંદેશ એ છે કે તમને જે કાંઇ કામ સોપવામાાં આવે એમાાં મન લગાવીને 
એ કામમાાં પણૂચતા લાવવાની કોત્રશશ કરવી જોઈએ .  "યોગ: કમચશ ાં કૌશલાં" 
  

માટે તમારા મનની બેટરીને ચાર્જ કરવા મકૂી દો અને તમારી ત્રનવતૃ્રતની પ્રવતૃ્રત્ત તરીકે 
તમે આજ સ ધી જે લેખન પ્રવતૃ્રત્તને સ્વીકારી છે એને બીજાાં કામો સાથે પણ વણ થાંભી 
ચાલ  રાખો એવી આશા રાખ ાં છાં .” 
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આ બધા પિો અને પ્રત્રતભાવોએ મને દ્ધદ્વધામાાં મકૂી દીધો છે. હાલ ત  રત તો એનો 
એક ત્રવકલ્પ મારી પાસે છે. ફાઝલ પડેલા સમયનો સદઉપયોગ કરવા હાલમાાં હ ાં 
શાળાના બાળકો માટે ટ ાંકાણમાાં મહાપ રૂર્ોના જીવન ચહરિ લખ ાં છાં. આમ તો આને 
એક પ્રકારન ાં સ ાંકલન કાયચ જ કહી શકાય. આ કામમાાં મને શ્રી સ રેશભાઈ જાની અને 
શ્રી વલીભાઈ મ સા સહાયતા આપ ેછે. શ્રી સ રેશભાઈ લખાણન ેતપાસી એમાાં સ ધારા 
વધારા સ ચવે છે તો શ્રી વલીભાઈ મારા લખાણન ાં વ્યાકરણ તથા જોડણીની ભલૂો 
સ ધારી આપે છે. આ જીવિચહરત્રો ઈ-નવદ્યાલય માાં મકૂવામાાં આવે છે. 

વચ્ચે વચ્ચ,ે મેં થોડા સમય પહલેા લખેલા થોડા કાવ્યો અને લેખ, જે હજીસ ધી ક્ાાંયે 
પ્રગટ થયા નથી, તે હ ાં ત્રમિોને ઈ-મેલ દ્વારા એક એક કરીને મોકલી દઉં (જેમને એ 
પોતાના બ્લોગમાાં લવેા હોય તેઓ લઈ શકે છે). ત્યાર પછી કાંઈ વધારે ઉપયોગી 
લખી શકાય તો પ્રયત્ન કરીશ. 
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(૨૩) નોબલ બાગ 

સાન હડયેગોમાાં હ ાં જ્યાાં રહ ાં છાં ત્યાાંથી ખબૂ જ નજીકમા એક ૩૦ એકરમાાં 
(૧૩,૦૬,૮૦૦ ચોરસ ફૂટ માાં) ફેલાયલો બગીચો છે. એન ાં કાયદેસરન ાં નામ તો 
NOBLE ATHLETIC AREA AND LIBRARY છે, પણ નોબલ પાકચ તરીકે ઓળખાય 
છે. આ બગીચાનો ઘેરાવો એક માઈલનો છે. હ ાં રોજ સવારે િણ અન ેસાાંજે બે, 
બાગની ફરતાાં ચક્કર લગાવી મારો રોજ પાાંચ માઈલ ચાલવનો ત્રનયમ જાળવી લઉં 
છાં. 

આ બાગમાાં ઘણી બધી સગવડો છે. પીવાના પાણીના ચાર “વોટર ફાઉન્ટેન” તો મેં 
શોધી કાઢયા છે, અન ેબે રેસ્ટરૂમ્સ પણ જોયા છે. ત્રપકત્રનક બેન્ચીસની સાંખ્યા ગણી 
નથી, પણ ૫૦-૬૦ થી તો વધારે જ હશ.ે એમાની અધી ઉપરાાંત ઉપર શેડ બાાંધેલા 
છે, જેથી વરસાદ અને તડકાથી બચી શકાય. પ્રત્યેક બેન્ચની નજીક “ગારબજે કેન” 
છે, અન ેકેટલીક જગયાએ તો “બાબેક્ય ”ની પણ સગવડ છે. 

 
(નપકિીક સેલ્ટર) 
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પાકચના મ ખ્ય પ્રવેશદ્વારથી કાર અંદર જઈ શકે છે. આસરે એક સો જેટલી કાર પાકચ 
કરી શકાય એટલી જગયા, વ્યવસ્સ્થત પાટા પાડીન ેબનાવવામાાં આવી છે. શાહરહરક 
રીત ેઅશક્ત લોકોની વ્હીલચેર વોકવ ેઉપર ચડી શકે એવી પરૂતી સગવડ છે. આખા 
બાગમાાં આઠેક ફૂટ પહોળાઈના કોંક્રીટના વોકવ ેએવી રીત ેરચવામાાં આવ્યા છે કે 
તમ ેબાગના બધા ત્રવભાગોમાાં ઘાસમાાં પગ મકૂ્ા વગર પણ પહોંચી શકો. આ 
વોકવેનો લોકો મોનીંગ અન ેઈવનીંગ વોક અને જોગીંગ માટે ઉપયોગ કરે છે. 

 
(પ્રવેશ દ્વાર) 
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આખ બાગની ૧૩,૦૬,૮૦૦ ચોરસ ફૂટની લોનને ઓટોમેહટક સ્પ્રીંકલસચ દ્વારા 
ત્રસિંચવામાાં આવ ેછે. આ માટેન ાં પાણી હરસાઇકલ કરેલ ાં, એટલ ેડ્રેઈનેજમાાંન  ાં પાણી સાફ 
કરીન ેવાપરવામાાં આવે છે. 

 
(ચાલવા માટે કોંક્રીટિા વોકવ)ે 

બાગમાાં રેગય લર સાઈઝન ાં કે બાસ્કેટબોલ કોટચ છે, બાળકો માટે બે ત્રવશાળ જગાઓ 
છે. એકમાાં િણકે વરસ સ ધીના બાળકો રમે છે અન ેબીજામાાં ૧૦-૧૨ વરસ સ ધીના 
બાળકો પણ દેખાય છે. બન્ને એહરયામાાં બીચ ઉપર હોય એવી રેતીનો જાડો થર 
પાથરવામાાં આવ્યો છે. અનેક પ્રકારના ઝૂલા, લપસાણી અન ેબીજા સાધનોથી સજ્જ 
છે. 
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(બાળકો માટે રમતનુાં મેદાિ) 

આ બાગનન ાં સૌથી મોટ ાં આકર્ચણ અહીંન ાં ત્રવશાળ ફૂટબોલ મેદાન છે. શત્રનવાર અને 
રત્રવવારે અહી છ થી માાંડીન ેબાર વરસ સ ધીને ૨૦૦ થી વધારે બાળકો સવારના 
સાત વાગે આવી જાય છે. એમની સાથ ેએમના માબાપ, ખ રસીઓ, ત્રવશાળ છિીઓ 
અન ેઘણ ાંબધ ાં ખાવાપીવાન ાં લઈન ેઆવ ેછે. રીતસરની ગોલ માટેની નેટ જગા જગા 
ઉપર ઊભી કરી, ખબૂ જ ગાંભીરતાથી ફૂટબોલની ટે્રઈનીંગ લે છે. સાાંજે પાાંચ વાગયા 
સ ધી આ પ્રવતૃ્રત ચાલ ેછે. 
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(બાસકેટ બોલનુાં મેદાિ) 

 
(ફૂટબોલનુાં મેદાિ) 

આ નસવાય અહીં એક બેઝબોલનુાં મેદાિ પણ છે. 
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બાગમાાં ૧૬,૧૦૦ ચોરસ ફૂટ એહરયાનુાં લાઈબ્રેરીનુાં મકાિ છે. અહીં ગમ ેત ેવ્યસ્તત 
અંદર બેસીિ ેપતુતકો વાાંચી શકે છે. અમેહરકિ િાગહરકોિ ેઅિે ગ્રીિકાડતવાળાઓિ ે
પતુતકો ઘરે લઈ જવા દેવામાાં આવ ેછે. 

આ નસવાય અહીં ૧૦,૨૦૦ ચોરસ ફૂટ એહરયાનુાં રીક્રીએશિ લબલ્ડીંગ છે, જેમાાં જીમ, 
ટેબલ ટેિીસ, બેડનમન્ટિ વગેરે માટે સગવડ છે. 

સોમવારથી શ ક્રવાર સ ધી કોઈપણ સમય ેમેં આ બાગમાાં ૧૦૦-૧૫૦ થી વધારે 
માણસો જોયા નથી. શત્રનવાર અને રત્રવવારે સેંકડો લોકો બાગનો ઉપયોગ કરે છે. 

 
(સામાન્ય હદવસ ેસહલેાણીઓ) 

આ બાગિા રખરખાવ માટે ઘણો મોટો તટાફ રોકવામાાં આવ્યો છે. કેટલાક લોકો 
વોલીંટીયર તરીકે પણ બાગિ ેતવચ્છ રાખવામાાં મદદ કરે છે. 

હવ ેમાત્ર ત્રણ હદવસ સધુી જ હુાં સાિ હડયગેોમાાં છાં, ત્યાાં સધુી આ બાગિો લાભ લઈ 
લઉં. 
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(૨૪) સીમા 

રોજ ટી.વી.માાં ભારત-પાકીસ્તાન વચ્ચનેી સળગતી સીમાના સમાચાર જોઈ, મન ે
થય ાં કે હ ાં સાન હડયેગો આવ્યો છાં અને મારા ઘરથી માિ ૨૩ માઈલ દૂર મેબ્રિકો-
અમેહરકા સીમા આવલેી છે, તો ચાલ જોઈ આવ ાં. ગ ગલ કરી થોડા ત્રનયમો સમજી 
લીધા, અને શત્રનવાર તા-૬ ઓગસ્ટ, ૨૦૧૬ ના સાાંજે ચાર વાગે ત્યાાં પહોંચી ગયો. 

જ્યાાં સીમાની સૌથી નજીક જઈ શકાય એવી સગવડ છે, એન ાં નામ “બોડચર ત્રશલ્ડ સ્ટેટ 
પાકચ” છે. અહીંથી દોઢ માઈલ પહલેા એક ચોકી આવ ેછે, જ્યાાં પાાંચ ડોલર ફી લઈ, 
તમારી ગાડીનો નાંબર નોંધી લેવામાાં આવ ેછે અન ેગાડીમાાં તમ ેકેટલા જણ છો એ 
પણ નોંધી લેવામાાં આવ ેછે. તમન ેઆગળ જવાની જે પાવતી આપવામાાં આવ ેછે, 
એમાાં પણ પેસેંજરની સાંખ્યા લખવામાાં આવ ેછે. તમન ેતાકીદ કરવામાાં આવ ેછે કે 
ગાડીની ઝડપ ૧૫ માઈલથી વધારે ન હોવી જોઈએ, અિ ેઘોડેસવાર દેખાય તો હજી 
ધીમા પડી જવ ાં જોઈએ. 

દોઢ માઈલ ડ્રાઈવ કરી અને બોડચર ત્રશલ્ડ સ્ટેટ પાકચ પહોંચ્યા. આ પાકચમાાં પ્રમાણમાાં 
નાની કહી શકાય એવી સગવડ છે. અહીં આસરે ૧૫ જેટલી અમેહરકાની સ્ટાન્ડડચ 
ત્રપકનીક બેંચીસ છે, એમાની થોડી શેડમાાં છે જ્યારે બાકીની ખ લ્લા આકાશ નીચ ેછે. 
નીચેના ફોટા ઉપરથી થોડોક આઈહડયા આવશ.ે 
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અહીં કચરો ફેંકવા માટે વ્યસ્સ્થત ડબ્બાઓ, કોલસાથી ખોરાક શેકી શકાય એવી 
ગ્રીલ્સ, રેસ્ટરૂમ્સ (ટૉઇલેટ) વગેરેની સગવડ છે. 

અમેહરકા અને મેબ્રિકો વચ્ચ ે૧૯૮૯ માઈલ લાાંબી સીમા છે. આટલી લાાંબી સીમાન ાં 
બન્ન ેદેશ કેવી રીતે રિણ કરતા હશ,ે અને ચોરી છૂપીથી માણસની અને માલ 
સામાનની હરેાફેરી કેવી રીતે રોકતા હશ,ે એ જોવાની ક ત  હલતાને લીધ ેજ હ ાં અહીં 
આવ્યો હતો. પહોંચીન ેસૌથી પહલેી નજર બીચની રેતીમાાં ઊભી કરેલી એક 
લોખાંડની, આરપાર જોઈ શકાય એવી વાડ ઉપર પડી. એ વાડ પ્રશાાંત મહાસાગરમાાં 
આસરે ૫૦-૬૦ ફૂટ સ ધી જ લાંબાવેલી છે. મન ેથય ાં આટલ ાં તો નાન ાં બાળક પણ 
તરીન ેવાડની આબાજ થી પેલીબાજ  આવી જઈ શકે. વાડ ઉપર થોડાાં સાઈનબોડચ 
હતાાં. નજીક જઈ એ વાાંચવાની ઇચ્છાથી હ ાં વાડ તરફ આગળ વધ્યો. પચાસકે ફૂટ 
દ ર હતો ત્યાાં અચાનક જોર જોરથી હટૂર વાગવા માાંડ્  ાં અને ફ્લશે લાઈટ ઓન-ઓફ 
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થઈ મારી ઉપર પડવા લાગી. હ ાં ડરીન ેઊભો રહી ગયો, ડાબી તરફ ફરીન ેજોય ાં તો 
એક બોડચર પેટ્રોલ કારમાાંથી નીકળી એક ઓફીસર હાથના ઈશારાથી પાછા જવાન ાં 
કહી રહ્યો હતો. હ ાં તરત પાછો વળી ઉલટી હદશામાાં ચાલવા લાગયો. નીચેનો ફોટો હ ાં 
જ્યાાંથી પાછો વળ્યો ત્યાાંથી થોડ ાં ચાલીન ેપછી લીધેલો છે. 

 
 

મારી પાછળ દેખાય છે, એ બે દેશ વચ્ચનેી સીમા ઉપર ઊભી કરેલી વાડ (Fence) 
છે. 

કોઈ વધારે મ શ્કેલીમાાં ન મ કાઈ જાઉં એટલ ેહ ાં પાકચ તરફ ચાલવા લાગયો. પણ 
વાડની નજીક જેટલ ેસ ધી હ ાં પહોંચેલો, ત્યાાંથી મન ેમેબ્રિકો બાજ ના દહરયા કાાંઠે 
આવેલા સહલેાણીઓ સ્પષ્ટ દેખાય હતા. કેટલાક તો નેટ લગાવી વોલીબોલ રમતા 
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હતા, કેટલાક પાથરણાાં પાથરી, બેસીન ેજ્યાફત ઉડાવતા હતા. મન ેસ્પેનીશ સમજાત ાં 
નથી પણ એમના ટ્રાાંઝીસ્ટરોમાાંથી સ્પેનીશ ગીતો પણ સાંભળાતા હતા. 

પાકચમાાં આવ્યા બાદ, જ્યાાં સ ધી જવાની પરવાનગી હતી ત્યાાં સ ધી જઈન ેમેં જોય ાં તો 
મેબ્રિકો તરફ તો વાડની લગોલગ એક મોટ ાં સ્ટેહડયમ હત  ાં, એક હદવાદાાંડી હતી અને 
એમ મકાન હત  ાં. મેબ્રિકો તરફન ાં શહરે જાણ ેત્યાાંથી જ શરૂ થઈ જત ાં હોય તેમ અનેક 
મકાનો દેખાતા હતા. તમ ેએ નીચેના ફોટામાાં જોઈ શકશો. 

 
અન ેનીચેના ફોટામાાં સ્ટેહડયમ વાડની કેટલી નજીક છે એ જોઈ શકશો. 



 

74 
 

 
અન ેછેલ્લ ેહ ાં ફેન્ડશીપ દરવાજા તરફ ગયો. આ દરવાજો અઠવાહડય ેએકવાર ખોલે 
છે, અન ેબ ેિણ કલાક માટે બન્ન ેબાજ ના લોકોન ેવાતચીત કરવા આપ ેછે, નીચેના 
ફોટામાાં એ દરવાજો જોઈ શકો છો. 
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મેં સાાંભળેલ ાં કે અહીંની મ લાકાત ેઆવનાર પ્રત્યેક વ્યસ્ક્ત ઉપર અનેક છપા 
સાધનોની મદદની નજર રાખવામાાં આવ ેછે. અહીંની બોડચર ત્રસક્ય રીટીવાળા, સાદા 
વસ્ત્રોમાાં અન ેય નીફોમચમાાં, ઘોડા ઉપર, રેતીમાાં ચાલી શકે એવા સ્કૂટર ઉપર, ખાસ 
સાધનોથી સજ્જ મોટરગાડીઓમાાં અન ેહલેીકોપ્ટરમાાંથી નજર રાખે છે. મેં ત્રવચાય ું કે 
મારે તો વાડ જોવી હતી એ જોઈ લીધી, હવે ઝટ પાછા વળવામાાં જ મજા છે. એટલ ે
એક કલાકથી પણ ઓછો સમયમાાં એમની દોઢ માઈલ દૂરની ચોકી પાર કરી, સાન 
હડયેગાના સામાન્ય રસ્તા પર આવી ગયો. 

હવ ેમેબ્રિકો જાણ ેઅન ેઅમેહરકા જાણ,ે આપણે શ ાં? 
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(૨૫) મીડવે 
 

 
૩૧ મી જ લાઈ,૨૦૧૬ નો એ હદવસ હતો. સાન ડીયેગોના બાંદરમાાં નાાંગરેલ ાં, 
અમેહરકાન ાં ત્રવશાળ ત્રવમાનવાહક ય ધ્ધ જહાજ જોવા સવારના ૧૦-૦૦ વાગે હ ાં 
પહોંચી ગયો. મન ેઅંદાઝ હતો કે ૮૦ વર્ચની ઉમ્મરે મન ેઆ કામ મ શ્કેલ લાગશે, 
કારણ કે આમાાં ૧૮ ડેક છે અન ેએક ડેકથી બીજા ડેક સ ધી પહોંચવા અનેક 
અડચણકારક સીડીઓ ચડવાની અન ેઉતરવાની હતી. ય વાનીમાાં ત્રસત્રવલ એંજીનીઅર 
તરીકે આવી અનેક સીડીઓની ચડઉતર કરેલી, એટલ ેએના માટેની જરૂરી 
સાવધાનીઓની આવડત હતી, તેથી ખાસ મ શ્કેલી ન નડી. 
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બીજા ત્રવશ્વય ધ્ધના અંત પછી, ૧૯૪૫ માાં આ જહાજ તૈયાર થઈ અમેહરકાની 
નૌસેનામાાં જોડાય ાં. ૧૯૫૫ સ ધી તો એ ત્રવશ્વન ાં સૌથી મોટ ાં ય ધ્ધજહાજ હત  ાં. 
અમેહરકાના નૌકાદળમાાં આ પહલે ાં જ ત્રવમાનવાહક જહાજ હત  ાં. ૧૯૯૨ સ ધી, 
લાગલગાટ ૪૭ વરસની સેવા પછી એન ેનૌકાદળમાાંથી રીટાયર કરવામાાં આવ્ય ાં. 
આજે એ સાન હડયેગોના ડોકસમાાં એક યાદગર મ્ય ઝીયમની ગરજ સારે છે. 

મીડવેમાાં મેં શ ાં શ ાં જોય ાં એન ાં વણચન લખવા બેસ ાં તો લેખ ૫૦ પાનાથી પણ વધારે 
લાાંબો થઈ જાય, અન ેહ ાં ટ ાંકા લખાણ માટે જાણીતો છાં. એટલ ેઅહીં, મેં એકિ કરેલા 
આંકડાઓ આપીન ેઆ જહાજની ત્રવશાળતાનો ખ્યાલ આપવા કોશીશ કરીશ. 

એક રીત ેકહીય ેતો શાાંત્રતના સમયમાાં આ ૪૫૦૦ માણસોની વસ્તીવાળાં તરત  ાં નગર 
છે. એમાાં નૌસેનાના સૈત્રનકો ઉપરાાંત, ૬૦૦ એંજીનીઅરો, ૨૦૦ ત્રવમાનના પાયલોટસ, 
૬૦ રસોઈયા, ૫ ડોકટરો, ૩ ડેન્ટીસ, અને જરૂરત પ્રમાણ ેતાર ટપાલ ખાતાના 
માણસો, બેંક કમચચાહરઓ વગેરે હોય છે. ૪૫૦૦ માણસો માટે રોજ ૧૦ ટન જેટલા 
ખોરાકની જરૂરત પડ ેછે. હદવસમાાં િણ વખતની (િેકફાસ્ટ, લાંચ અન ેડીનર) 
ગણતરી કરીએ તો રોજ ૧૩૫૦૦ ભાણાાં ત્રપરસવા પડે. રોજના ૧૦૦૦ થી વધારે િેડ 
તૈયાર કરવા પડ.ે 

૬૯૦૦૦ ટન વજનના આ જહાજન ેહાંકારવા માટે ૨,૧૨,૦૦૦ હોસચપાવરની તાકાત 
ચાર એંજીનો દ્વારા પરૂી પાડવામાાં આવ ેછે. આના માટે રોજના એક લાખ ગેલન 
ઈંધણની જરૂર પડ.ે માિ એક માઈલની મ સાફરીમાાં જ ૨૬૦ ગેલન ઈંધણ બળી 
જાય છે. જહાજ ઉપર ૩૪ લાખ ગેલન ઈંધણ સમાય એટલી મોટી ટાાંકીઓ છે. 

આ જહાજના લાંગર માટેની સાાંકળ ૨૦૦૦ ફૂટ લાાંબી છે. એની એક એક કડી જોઈન ે
હ ાં તો સ્તબ્ધ થઈ ગયો. આ સાાંકળન ાં વજન ૨૦ ટન છે.  
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અલગ અલગ કામ માટે અલગ અલગ કમ્પાટચમેન્ટની જરૂર પડ.ે આવા 
કમ્પાટ્ચમેન્ટસની સાંખ્યા ૨૦૦૦ ની છે. બધ ાં કામ કરવા ૨૦૦૦ જેટલી ત્રવજળીથી 
ચાલતી મોટસચ છે. અંદર અંદર વાતચીત કરવા ૧૫૦૦ ટેલીફોન છે.  

જહાજ ૧૦૦૧ ફૂટ લાાંબો અને ૨૫૮ ફૂટ પહોળો છે. સૌથી ઉપરના ડેકમાાં ત્રવમાનો 
માટે ઊભા રહવેા અને ચડઉતર કરવા, િણ ફૂટબોલના મેદાનો જેટલી જગયા છે. 
અહીંથી િીજ સ ધી પહોંચવા ચાર મ શ્કેલ સીડીઓ ચડવી પડે છે (હ ાં એ ચડયો, અને 
િીજ ઉપર પહોંચ્યો.) 

વચલા ડેક ઉપર સોએક માણસો બેસી શકે એવ ાં એક ત્રસનેમા થીયેટર છે, જ્યાાં ૧૫ 
મીનીટની બીજા ત્રવશ્વય ધ્ધ દરમ્યાન પલચ હારબર ઉપરના જાપાનના હ મલાની ફીલ્મ 
બતાડેલી. 

તમ ેદાખલ થાવ એટલે તમન ેટેલીફોન જેવ ાં એક યાંિ આપવામાાં આવ ેછે. આખા 
જહાજમાાં જાણવા જેવી પ્રત્યેક જગા અન ેપ્રત્યેક સાધનન ેનાંબર આપવામાાં આવ્યા 
છે. એ જગયાએ ઊભા રહીન ેતમ ેએ નાંબર ડાયલ કરો એટલ ેતમને એ ત્રવર્ે પરૂી 
માહહતી (અંગે્રજીમાાં) આપવામાાં આવ ેછે, એટલ ેતમન ેગાઈડની જરૂર ન પડ.ૅ 
મહત્વની જગયાઓએ એમના ગાઈડ, લાઉડસ્પીકરની મદદથી માહહતી આપ ેછે. 

સીનીયર સીટીઝન માિ ૧૫ ડોલરની ટીકીટ લઈ આ જહાજની મ લાકાત લઈ શકે 
છે. જીવ્યા કરતાાં જોય ાં ભલ ાં! 

 

 


