ભલું થ

આ ભુકં પનુ.ં .
–સુધા મુત

ભાવાનુવાદ : સોનલ મોદી

છ વીસમી

યુઆરી 2001નો એ ગોઝારો દીવસ ગુજરાતના અને એમાંયે

ક છ-ગુજરાતના લોકો તો યારે ય ભુલી નહ શકે. કોઈ તાકીદ વગર ધરતીમાએ મ
ફા ું અને હ રો લોકો તેમનાં ઘર–બાર, કુ ટુ બ–કબીલા–ઢોરઢાંખર સહીત તેમાં
કોળીયો થઈ ગયાં. કરોડપતી રોડપતી થઈ ગયા ને ર તા પર સુઈ રહે વાનો વખત પણ
કેટલાયને આ યો.
ભુકં પ બાદ વી ભરમાંથી જ ે ઝડપથી મદદ મળી, તેમાં છાપાં, મૅગેઝીન, ટીવી,
રે ડીયો, તથા ઈ ટરનેટ જ ેવાં સંદેશા યવહારનાં બધાં જ સાધનોએ મોટો ભાગ ભજ યો.
ટીવી ચેનલોએ અંતરીયાળ વી તારોમાં
તારા

નના

ખમે ફરી ફરીને વારં વાર ભુકં પની

બતાવી, જ ેથી અનેક સેવાકીય સં થાઓ, સરકારી વીભાગો, સાધુ–સંતો, અને

વીદેશી એન. .ઓ. યાં વીજળીની ઝડપે પહ ચી ગયા. મારા જ ેવા કેટલાક લોકો, જ ે
દેશના અ ય ભાગોમાં સેવાકાય કરે છે, તેમણે પણ ક છને

વા– ણવાનો અને

ભુકં પની અસર નીહાળવાનો આ મોકો ઝડપી લીધો.
મીડીયા થોડું શા ત પ ું પછી હું ક છની મુલાકાતે ગઈ. ભાવનાઓની સરવાણી
સુકાય પછી જ સ ચાઈ સામે આવતી હોય છે. અમદાવાદથી ભુજના મુ ય ર તા પરનાં
ગામોને તો મદદ મળી હોય એમ લાગતું હતુ;ં પર તુ અ તરીયાળ વી તારોનાં નાનાં
ક બા–કુ બાઓની હાલત હ યે એમની એમ જ હતી. અમારી

પ આવા એક નાનકડા

ગામ ન ક જ હતી યાં જ હીલમાં પં ચર પ ું. ડાઈવર કહે , ‘બહે ન, પેર હીલ
પણ કામ આપે તેમ નથી. તમે અહ થોડીવાર થોભો તો હું છકડામાં મોટે ગામ જઈને
પં ચર કરાવી આવું.’
થોડી વાર તો હું ઉભી રહી; પણ પછી કં ટાળી. થોડે દુર કામચલાઉ તંબુ ઉભા
કરે લા હતા. દરે ક પર ભુરા લા ટીકના શેડ હતા બધાને બમણા પાકની આશા હતી.
અને અંદર કોઈએ ઘર માં ું હોય તેમ દેખાતું હતુ.ં પછી તો ક છમાં ફરતાં ફરતાં મ

યું કે, આવા ટે ટોમાં, કુ લો, હૉ પીટલો, હે થ સે ટરો, ઘોડીયાંઘરો અને હૉટેલો સુ ધાં
ચાલુ થઈ ગઈ હતી!
ઓગ ટ મહીનો હતો. ઘરનાં

ીપુ ષો ખેતરોનાં કામમાં ય ત હતાં. કુ દરતી

લીલાઓ પણ કેવી અપર પારની હોય છે! વષ થી ક છ સુકું ભ હતુ;ં પણ આ વષ
મેઘરા એ મહે ર કરી હતી. કુ દરત પણ કેવી! એક હાથે લઈને બીજ ે હાથે છુ ટથી
આપવાની તૈયારી કરી રહી હતી!
મ સહે જ ચાલીને એક ન કના તંબુમાં ડોકીયું કયુ. ચૌદેક વરસની એક નાની
છોકરી થાળીમાં ચોખા વીણતી હતી અને ચુલા પર ભાતનું આંધણ મુ યું હતુ.ં મને
ઈને ખુશખુશ થઈ ગઈ. ‘આવોને બહે ન, અહ આવો.’
મનેયે થયુ,ં ચાલને

તો ખરી કે આ લોકો કેવી રીતે રહે છે. હું અંદર ગઈ.

બધું સરસ, ચો ખું હતું. તંબુની વ ચે સાડી બાંધીને ઘરના બે ભાગ કરે લા. મને બેસવા
માટે તેણે ટીપોઈ જ ેવું કાઢી આ યું. છોકરીની ભાષા પરથી તે ક છની હોય તેવું નહોતું
લાગતુ.ં
છોકરી હાથામાં પાણીનો લાસ લઈને આવી. શું ક ં ? ગરમી તો બહુ જ હતી,
તરસ પણ લાગી જ હતી. પણ થયું, કોણ
નયે હોય! ઝાડા–ઉલટી–કમળો થઈ

ણે કયા કુ વાનું પાણી હોય? ચો ખું હોય;

ય તો? છોકરીએ ેમથી ધરે લો લાસ મ મારા

હાથમાં તો લઈ લીધો; પણ પાણી પીધું નહ . ટે ટમાં તેની બારે ક વરસની બહે ન હતી જ ે
શાક સમારતી હતી અને સૌથી નાનો ભાઈ ઘોડીયામાં નીરા તે ન દર ખચતો હતો.
મ મોટી દીકરીને પુ

ું, ‘બેટા, તમે આ કઈ ભાષા બોલો છો? ક છના નથી

લાગતા. યાંના છો?’
મોટી બહે ન કાંઈ બોલે તે પહે લાં નાની બહે ન સરળતા–સહજતાથી બોલી, ‘અમે
ગુજરાતી નથી, અમે તો બૉ બેનાં છીએ.’
‘તમારા કોઈ સગાને મળવા આ યાં છો?’

‘ના, ના આ ટી, આ અમા ં જ ઘર છે. અમારાં પ પા–મ મી સાથે થોડા વખત
પહે લાં જ અહ આ યાં છીએ.’
મને ખુબ નવાઈ લાગી. કેમ કે, મોટાભાગે યારે ભુકં પ જ ેવી કુ દરતી આપ ી
આવે યારે જ ે તે દેશના રહે વાસીઓ પણ યાંથી ભાગી જતા હોય છે. યારે આ તો
આખું કુ ટુ બ મુંબઈથી અહ આવી ગયું હતું!
‘તારા બાપુ

અહ શું કરે છે?’ મ પુ

.ું

હવે બ ે બહે નો વ ચે જવાબ આપવાની પધા થઈ. મોટીએ તક ઝડપીને ક ,ું
‘અમારા બાપા તો મુ બઈમાં માહીમના ચચ પાસે ખાડી નથી? યાં ર તે ભીખ
માગતા’તા ને મારી બા ચચની બહાર મીણબ ીઓ વેચતી’તી.
‘પછી તમે અહ કેવી રીતે આ યાં?’
‘એક દા’ડો અમે ટીવી પર

યું કે ગુજરાતના ક છમાં ધરતીકં પ થયો છે. આખો

દા’ડો ને રાત એના એ જ સમાચાર દેખાડે. મારા બાપાના મગજમાં એકદમ

ુબલાઈટ

થઈ. અમને બધાંયને કહે , ‘અ યા, હાલો બધાંયે ગુજરાત.’
‘તે ટીકીટો કોણે લઈ દીધી તમને?’ મ ભોળાભાવે પુ

ું.

‘આવા વખતે ટીકીટનું કોણ પુછ?ે આ ટી, આખી ટેનનો કોઈ રણીધણી જ ન’તો.
ઓ ગુજરાત, જ ેને જવું હોય તે – મરો સંધાય. બધાંય અમારા જ ેવા જ ખુદાબ
હતાં. ટેશને ટેશને માણસો તો માય નહ ; પણ ટીકીટચેકર એકેય ન’તો.’ નાની બોલી.
‘તમે છેક આ વી તારમાં કેવી રીતે આ યાં.’
‘અમને તો અહ કોઈ ઓળખે નહ ! મફતીયા જ ‘ભુજ’ લખેલી બસમાં ચડી
બેઠાં. એય વળી કો’ક ભણેલાએ વાંચી આ યું. સામાન તો અમારે બહુ હતો નહ .
ભીખારીને વળી ભભકા કેવા? મારી બાજુ માં તો ચાર ભુરીયા(ફોરે નસ) બેઠલ
ે ા.. આ ટી,
મને ફોરે નની ચોકલેટો ને બે ફરાક ને આ બુટ–મો ં આ યાં. અમે તો ર તામાં જ
મેનરોડ પર ઉતરી ગયાં.

આખી વાતા સાંભળીને મા ં કૌતુક વધતું જતું હતું. મ પુ

,ું ‘પછી મેનરોડથી

અહ સુધી કેવી રીતે આ યાં?’
‘એમાં શું? ચારે બાજુ ‘ પડાં’ દોડતા’તાં. છકડાવાળાયે યાં જવું હોય યાં મુકી
ય. દયાધરમમાં કોઈ પૈસાનુંય નહ પુછ.ે અને એ....ય.. દુનીયાભરમાંથી વ તુઓ
આવતી’તી. ટકોની ટકો ઠલવાય ને પાછી
પુછનાર ન કોઈ

ય. જ ેને જ ે ઉઠાવવયું હોય તે ઉઠાવે. ન કોઈ

નાર.’

મને ગુ નાનકના શ દો યાદ આવી ગયા.
‘રામ કી ચીડીયા રામ કા ખેત... ચુગ લો ચીડીયા ભરભર પેટ.’ અહ પણ એવી
જ દશા હશે!
‘બેટા, લોકો શું શું લાવતા હતા? તમને ર તા પરથી શું મ ું?’ હવે મય
પુછવામાં કાંઈ બાકી ન રા યું.
‘બહે ન, મગજ ને સુખડી, ભાખરી ને થેપલાં, બી કીટોનાં પેકેટ ને પેકેટ,
ત તનાં કપડાં, ધાબળા, લા ટીક, ટવ, વાસણ–કુ સણ.... અરે દવાઓ, ઈ જ ે શની
સોયું ને કં ઈ કેટલુંય ર તા પર મુકી મુકીને ટકો પાછી વળતી. મારા બાપાએ તો ક ું :
ઉઠાવી લો, જ ેટલું ઉઠાવાય તેટલું.. બાપજ મારામાંયે આવો ચાનસ (Chance) ફરી નહ
મળે. મુ બઈમાં તો અમને સાંજ ેય ઘણીવાર ખાવા ન’તું મળતુ.ં અહ તો બે વરસનું
અનાજ, લોટ બધુંય વગર મહે નતે મળી ગયું છે.’ મોટી દીકરી બધું ભોળાભાવે બો યે
જતી હતી. બાળકો યાં સુધી પુ ત ન થાય, યાં સુધી કેટલાં નીદ ષ અને નીખાલસ
હોય છે! મોટાં થાય એટલે મહોરાં પહે રવાં પડે અને જુ ઠાણાંનો સીલસીલો શ થાય.
વનનો એક અ યંત યાદગાર સંગ હોય તે રીતે આ છોકરી બધું વણન કરતી હતી.
હવે નાનીએ શ કયુ : આ ટી, લોકો બહુ દુ:ખી હતાં. ચારે બાજુ એટલી વ તુઓ
પડી’તી; પણ કોઈનાય લેવાના હોશકોશ ન’તા. કોઈનાં માબાપ મરી ગયાં હતાં, નાનાં

છોકરાં એકલાં એકલાં રડતાં’તાં. કેટલાયના હાથપગ તુટી ગયેલા. પણ આ વામી ઓ,
આમ વાળા અને ડૉ ટરોનું કે’વું પડે! રાતોની રાતો

ગીને બધું ઠેકાણે પા ું છે.

‘અમારે તો કોઈ તકલીફ જ ન’તી. અમારી પાસે હતું જ શું કે

ય? મારાં બા

અને બાપુ આમ તો લાલચે અહ આવેલાં; પણ અહ આવીને અમને ઘર સ પીને એ
બેઉ પણ સેવામાં લાગી ગયાં. બાપુને કોઈએ ક ું કે : અંદરનાં ગામોમાં

. યાં

ઠાઠડીને ખભો દેવાવાળુંય કોઈ નથ. એટલે અમે અહ આવી ગયાં. કોઈ સેવાભાવી
સં થાવાળા અહ પણ આવી ચ ાં ને આ વાંસના ટેકા, લા ટીક, ઘરવખરી ને તંબુ
વહ યા. તે અમા ં ય ઘર થઈ ગયુ.ં બહે ન, આ બાજુ માં છે ને, તે ઘર પણ અમા ં જ છે.’
હું સડક થઈ ગઈ! મુ બઈના ભીખારીના નસીબમાં બ બે ઘર! ખુદા દેતા હૈ તો
છ પર ફાડ કે દેતા હૈ...
‘બહે ન, એક લાઈનમાં બાપા ઉભા ર ા ને બી માં બા. જમીનની તો અહ કોઈ
કી મત જ નહ . કોઈ પુછતુંય ન’તુ.ં અમે તો

ત તામાં બે ઘર ઉભાં કરી દીધાં. આ

બાજુ નું તો ભુરીયાને ભાડે આ યું છે. એ લોકો ભુકં પ વીશે ‘ચોપડી’ લખે ને ‘ફોટા’
પાડે.’
‘તે તમે હવે અહ જ રહે વાનાં?’ મારાથી પુછાઈ ગયું.
‘હા તો! અમારા બાપુને મુ બઈમાં દમનો યાધી હતો. ાસ લેવાનીયે ચોમાસામાં
તકલીફ પડે. ખાવાનાંય સાંસાં. એક સાંધો યાં તેર તુટે એવી હાલત. આ ક છની સુકી
અને ચો ખી હવામાં બાપાને એકય વાર
ગણોતીયા તરીકે

ય છે. બા પણ

ડે જ

ાસ નથી ઉપ ો. બાપા બાજુ ના ખેતરમાં
ય. રોજના બસો ણસોનું કામ મળી

ય.

વળી, સરકાર નવાં ઘરો બાંધે છે તેમાં પાણી છાંટવા હું ને મારી બહે ન જઈએ. અમે
ચારે ય કમાઈએ છીએ. ‘ભલું થ

આ ભુકં પનુ’ં , બહે ન!’

મોટીબહે ને નાનીબહે નને ઓડર કય : ‘ યારની ઉભી છે, તે
માટે ચા અને બી કીટ લાવ.’

તી નથી? બહે ન

હું કેવી ચા પીશ એ તો તેણે ન પુછયુ;ં પણ સવાલ કય , ‘કયાં બી કીટ ખાશો?
ગ ાં, ખારાં કે ીમવાળાં?’
‘હ? તારી પાસે વેરાયટી છે, બી કીટમાં?’ મ પુ
બાંધી બનાવેલો પડદો ચો કય અને એ

ય

.ું તેણે તંબુની વ ચે સાડી

ઈને મારી આંખો ચાર થઈ ગઈ!

દેશી–વીદેશી બી કીટો, મીનરલ વોટરની બોટ સ, નવાં ને નવાં વાસણ, ાયમસો,
પતરાંની નવીન ોર પેટીઓ, ભુરા લા ટીકના રોલ...
ચોરની ગુફાનો દરવા

ણે અલીબાબાના ચાલીસ

ખુ યો હોય તેમ લાગતું હતું!

છોકરી કહે , ‘આ ધરતીકં પ થયો યારથી મારી મા કુ વે ગઈ જ નથી. અમે બધાંય
બી લેરી જ પીએ છીએ. શી ખબર કોઈ પરદેશીઓએ આખું જહાજ ભરીને આ
બાટલા મોકલી દીધા હશે...’ પાણીના બાટલા તો બી લેરી જ ેવા જ લાગતા હતા; પર તુ
તેમાંથી અનેકગણા મ ઘા ા સની evian કં પનીના હતા.
છોકરી કહે , ‘તમને આ યું છે તેય બી લેરી જ છે હ કે, પીઓ તમતમારે ,
ગભરાતા નહ ’
મ પેલો લાસ ગટગટા યો. બી

લાસ પણ માં યો.

–સુધા મુત

સુધા મુત લીખીત ‘અ ત સવ ’ ( કાશક : આર. આર. શેઠ, મુ બઈ
(022 - 2201 3441) અને અમદાવાદ (079 - 2550 6573) Website :
www.rrsheth.com eMail : sales@rrsheth.com ;
પીયા 175;

થમ

સાભાર... ..ઉ.મ..

કાશન :

પૃ

સં યા : 160 કીમત :

યુઆરી, 2019)માંથી પાન 66થી 70 ઉપરથી

‘સ ડે ઈ.મહે ફીલ’ને આ નવું પુ તક તા કાલીક મેળવી આપવા બદલ
અમેરીકાવાળા
કાશક આર.

ેમભાઈ પટેલનો ને તેટલી જ વરાથી તે મોકલી આપવા બદલ
આર. શેઠનો ખુબ ખુબ આભાર. ..ઉ મ.મધુ ગ ર..
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