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�ુ ંનસીબદાર હતો,ર�ો � ંઅને અને આ� પણ  � ંજ, તેમા ંકોઈ કરતા કોઈ  શકંા નામની ય 

નથી.  િન&ફળતા હર હમેંશ મારાથી )ૂર જ )ૂર રહ છે .સફળતા સદાસવ-દા  મારા કદમ  .મૂતી 

આવી છે.)ુભા-01મા ંપણ મા2ંુ સદભા0ય �પાયે3ુ ં હોય છે એ મારો કાયમનો અ5ભુવ હોવાથી, �ુ ં

એવા સમયે પણ 6સ7 જ 6સ7 ર�ુ ં� ં.મારો એક િવ�ચ9 પણ :મરણીય અ5ભુવ ;<ૂયો ;લૂાય 

તેમ નથી. �ુ ં િનઝામ કોલેજમા ંનવો નવો 6ોફ>સર બ?યો  હતો અને એ જ અરસામા ંએન.સી.સી. 

તરફથી કોલેજોના એ િવભાગનાઓBફસર - અિધકારઓની નીમEકૂ માટ> ઇ?ટરHI ુ ગોઠવાતા 

અમારા િ6K?સપાલે મને િસલેLટ કરને મોકલી દધો .  

માર યો0યતા ક>વળ મા9 એટલી જ હતી ક> માર Mચાઈ સાર હતી અને દ>ખાવે કNક 

O&ટP&ુટ પણ દ>ખાતો હતો .આ નીમEકૂથી સો Qિપયા5ુ ંભRુ ંવધે તે જ મારા માટ> મોSંુ અને એક 

મા9 આકષ-ણ હU ુ ંએટલે �ુ ંતે ઈ?ટરHIુ ંમાટ> ગયો .મને  :પોS્-સ  તેમ જ રમત  ગમત િવષે Pછૂતા,ં 

મW સXય હકકત જણાવી દધી ક> BYક>ટ અને બા:ક>ટ બોલ એ બે જ રમતોમા ં�ુ ંભાગ લેતો ર�ો � ં

.મને Pછૂવામા ંઆHIુ ંક> �ુ ંક>ટ3ુ ંચાલી શZંુ તો મW ક[ુ ંક> િનયિમત ચાર માઈલ તો ચા3 ુજ �-ં 

દરરોજ; પણ જQર પડ> તો વ\ ુપણ ચાલી શZંુ.માર સાથે Xયા ંઆવેલ અનેક :પોS્-સ- વીરોમાથંી 

નસીબદાર એવો, �ુ ંિસલેLટ થઇ ગયો .  

   અને પછ તો મને કાપંટ -નાગPરુ ખાતે 9ણ મBહનાની એન.સી.સી ઓBફસરની ]>ઈન^ગ 

માટ> નવા Iિુનફોમ- અને ઓBફસર ક>પ સાથે ફ:ટ-  Lલાસની BટBકટ  સાથે  મોકલી દ>વામા ંઆHયો . 

Xયા ં�ટલી _શુીથી ગયેલો તેટલી જ _શુીથી ઓBફસર બની પાછો આવીશ એવી ક<પનામા ં રાચતો 

�ુ ં Xયા ં પહ`aયો . માર સાથે બીb કોલેજોથી પણ 6ોફ>સરો આવેલ,�મા ં એક સાથે માર> સહ>� 

િમ9તા થઇ ગઈ .તે5ુ ંનામ હU ુ ં િશવાbરાવ. તેને તેની કોલેજના :ટાફ> અને િવcાથdઓએ હાર- 

તોરા પહ>રાવી મોક<યો હતો, તેનો તેને પોતાના મનમા ંથોડો ફાકંો પણ હતો . 

 બીe Bદવસથી અમા2ંુ િમ�લટર ઢબે :વાગત કર અમાર ]>ઈિનgગ  શQ થઇ .અને Xયાર> જ 

મને ખબર પડ ક> ભાષા અને સાBહXયના માણસ માટ> તો એ કપરમા ંકપરો અને ભયકંર તેમ જ  
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અસ�  અ5ભુવ છે . રોજ સવાર> પાચં વાગતા પહ>લા વાગતા hIગુલના અવા� ઊઠ,રાતે જ 

પો�લશ કર>લ jટૂ-બે<ટ પહ>ર,Iિુનફોમ-ના વાઘા ચડાવી  િશયાળાની કડકડતી ઠંડમા ં_લુા મેદાનમા ં

રપોટ-  કર, રાયફલો સાથે ]>ઈન^ગ શQ કરવાની: અને વચમા ંમળતા વીસ મીનીટની  

રસેસમા ંચા-કોફ અને mેકફા:ટ Pરુ ઝડપે પતાવી, પાછા આવી, પોતે nકૂ>લી રાયફલો  , તેમના 

:ટ>?ડ પરથી પોતાની બરાબર ઓળખીને, યાદથી લઇ લેવાની અને લાઈનમા ં ઊભા રહ જવા5ુ ં

અને પછ ફર eત eતની નવી નવી ]>ઈિનgગની 6ેoLટસ કરવાની.  

પરંU ુમારા માટ> બે સમ:યાઓ ઊભી થઇ ગઈ. એક તો Pરુઝડપે Ipુ ધોરણે ચા ના:તો 

કરવા5ુ ંમાર સમજ અને આવડતની બહાર હોવાથી �ુ ંરઘવાયો રઘવાયો જ બરાબર ધરવ િવના 

પાછો દોડ આHયો અને ;લૂકણા  :વભાવના કારણે qા ં કયા નબંર પર રાયફલ nકૂ>લી તે ;લૂી 

જ,તા સ�ુને ચપ ચપ રાયફલો લઇ પોતપોતાના :થાને નબંર 6માણે ગોઠવાઈને ઊભા થઈ 

જતા જોઈ,મW કોઈ પણ એક રાયફલ ઉપાડ લઇ, ખભેં ચડાવી, લાઈનમા ંયાદથી પહ>લા માર સાથે 

ઊભેલા મારા િમ9 િશવાbરાવ ની બાsુમા ં પહ>લાની �મ જ ઠાવકો થઇ ઊભો રહ ગયો 

 ]>ઈિનgગ આપનાર ઉ:તાદ -તે જ નામથી ઓળખાતો ઉ:તાદ- અમાર સામે \tુ ut થતો, jમૂા 

jમૂ કર ર�ો હતો:"Bકસ બેવZwૂને હમાર સિવxસ  રાયફલ લે લી હy? ઉસકો પિનશમે?ટ િમલેગી -

સzત સઝા િમલેગી " સાભંળ સ�ુ આરામથી માર �મ જ શાતં ઊભા ર�ા . Xયા ંતો એ ઉ:તાદ 

અમાર લાઇનમા ંદર>કની રાયફલ તરફ જોતો-તપાસતો, જોરદાર અવાજો કરતો, અમને અટ>?શન 

પો�ઝશનમા ંઊભા રાખી,પોતાની રાયફલ શોધવા લા0યો. તેના હાથમા ં � રાયફલ હતી તે કોઈ 

અમારા �વા ]>ઈનીની હતી.તે રાયફલ અને પોતાના jટૂ પછાડતો  દર>કની રાયફલની સામે 

ગીધની )ૃo&ટથી, tખો મોટ મોટ ક,ર એકધા2ંુ જોયા કરતો હતો .  

એટલામા ંતો એ માર સામે આવી, ઊભો રહ. જોરથી પોતાના વજનદાર jટૂ  જમીન પર 

પછાડતો, લગભગ મારા jટૂ પર જ પછાડતો હોય તેમ,માર સામે ડોળા  ફાડ,ઘાટંો પાડ, બરાડ|ો: 

"હમાર સિવxસ  રાયફલ લેતા હy? qા સમઝતા હy અપને કો? ઓBફસર બનને ચલા હy, તો 

અભી સે  સિવxસ રાયફલ ઉઠાનેકા -ચલા કા ઝોર-}5નૂ આ ગયા હy?" 

 અને તરત જ મારા હાથમાથંી, પોલીસ ચોરના હાથમાથંી ચોરનો માલ ખWચી લે તેમ, તેની સિવxસ 

રાયફલ પોતાના હાથમા ંખWચી લઇ, મારા હાથમા ં માર મને ન મળેલી રાયફલ 

પકડાવી,જોરથી ગર~યો: "eઓ ભાગો -ઇસ રાયફલ કો દો   હાથ`સે ઊપર ઉઠાક> Pરૂ> �ાઉ?ડ ક> દસ 

ચ�ર લગાઓ " મારો નવો િમ9 િશવાb માર તરફ દયા ભાવથી જોતો રહ ગયો.બીeઓની 

)ૃo&ટમા ંપણ હમદદ�નો ભાવ આHયો જ હશે પણ માર હાલત તો બે હાથે રાયફલ Mચક �ાઉ?ડના 

પહ>લા ચ�રમા ંજ ચ�ર આવવા �વી થવા લાગી .બીe ચ�ર> તો tખે �ધારા આવવા માડં|ા 
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અને 9ીe ચ�રની તો શQઆતમા ંજ �ુ ંઅને રાયફલ બેઉ ધરાશાયી થઇ ગયા .મને ઉપાડને 

મીલીટર હોK:પટલમા ંમોકલી દ>વામા ંઆHયો  Xયા ંમને 03કુોઝના ઇ?�Lશન આપી ભાનમા ંઆણી 

9ણ Bદવસના આરામનો એ ભલા ડોકટર> ઓડ-ર આ�યો .એ 9ણ Bદવસો મારા માટ> 

િવચારવા,પ:તાવા અને Pનુિવxચારણા કરવા માટ> Pરૂતા હતા.  

મW મનોમથંન કર. મગજમા ં ગડમથલ કર,_બૂ _બૂ મથામણ કર )ૃઢ િન�ય કય� ક> �ુ ં

આ િમ�લટર ]>ઈિનgગ Pરૂ  નBહ કર શZંુ એમ કjલૂી,લે�ખત કjલૂાત કર, �મ આHયો તેમ જ 

ધોયેલા nળૂાની �મ પાછો ફ2ંુ .માર એ કjલૂાતની સામે મને કોટ-  માશ-લ ��ુ ંકર સમeવવામા ં

આHIુ ંક> આની અસર ભિવ&યમા ંમારા 6મોશન પર પડશે અને હાલ તો Iિુનફોમ- અને હ>ટ  તેમ જ 

jટૂ માટ> અને ફ:ટ-  Lલાસમા ંઆવવા જવા માટ>ના મળેલી રકમ માર> પરત કરવી પડશે.મને તેનો 

વાધંો ન હોતો .મનની શાિંત જ મહXવની જણાઈ.    એ 9ણ Bદવસો દરિમયાન મારા િમ9 

િશવાbરાવને  પણ મારા કરતા પણ વધાર> સeઓ ભોગવવાના વારા આHયા કારણ ક> એ પણ 

મરાઠ  ભાષા અને સાBહXયનો 6ોફ>સર હોવાથી આવી આકર ]>ઈિનgગને લાયક નહોતો  જ .પરંU ુ

"હાર તોરા પહ>ર માન - સ?માન સાથે ]>ઈન^ગ માટ> આવેલ પોતે હવે  હરો ઘોઘે જઈ આHયો તેમ 

પાછો ફર> તો તેનો અહ ંઘવાય તે5ુ ં�ુ?ં-તે િવચાર> �બચારાએ 9ણ મBહનાનો કારાવાસ �વો કારમો 

]>ઈિનgગ પીBરયડ Pરૂો કર ફર પાછા ફર :વાગતના હારતોરા પહ>યા-. મW તેને ફોન કર તેના 

હાલચાલ Pછૂ�ા ક>:"qા હાલ હy?"તો �બચારો  બો<યો:"અર> બ�ુત jરુા હાલ હy.  Pછૂો હ મત મેર 

હાલત ક  કહાની !  મઝા કરને ગયા થા ઔર સઝા ;ગુત ;ગુત કર લૌટા � ૂ ં." 

 �ુ ંમાર eતને નસીબદાર સમજવા માનવા લા0યો ક>મને કોઈએ પણ હારતોરા ન પહ>રાHયા એટલે 

]>ઈિનgગ  છોડને પાછા ફર આવવામા ંમને કોઈ કરતા કોઈ જ  છોછ ન લા0યો .મળનારા સો Qિપયા 

તો �ુ ંવાતા-ઓ લખી લખી અને ર>Bડયો :ટ>શને નાટકો ભજવવા જઈ  જઈ તેમ જ ર>Bડયો-ટોક આપી 

આપી સહ>લાઈથી _શુી _શુી કમાઈ શZંુ તેમ મારો આXમ િવ�ાસ મને કહ>વા લા0યો. 

"આવો  અહનેં અવગણતો અ�ભગમ હોવો એ પણ સદભા0ય જ કહ>વાયને? "  

એમ કહ, મા2ંુ _શુ_શુાલ મન Zદૂકા મારU ુ ંમારU ુ ંમને  _શુીથી પાગલ કરવા લાગી ગIુ.ં 
                                            

(સમા�ત.) 

 

 


