
                                      મારા ભ� સાહબ
 . 
 
                                                      હરિનશ �ની. 
                  કનયૈાલાલ ��શીએ લ�� ંછે ક ુ ુ 
 “પર રામુ ”" ંપા# તમેને ુ

વરસો 'ધી મગજમા ંસતાવ+ ંર, ંઅને પછ. તમેણે છેવટ ભગવાન પર ુ ુ ુ ુ
 રામ 

પર લખ2 ંપડ4 ંુ .ુ એ વાત 5યાર તો નહોતી સમ�
 તી. પરં+ આ7 એ સમ�ય ુ

છે. મારા મગજમા ંભ�સાહબ" ંપા# હથોડો લઇન ે:મી ર, ંછે ક 
 
ુ ુ ુ “મન ેબહાર 

કાઢ. મન ેબહાર કાઢ.” પર રામથી ત<ન અલગ ચ>ર# મારા ભ�સાહબ" ંુ ુ


હ+ ં.ુ બધાને ગમી �ય તે2 ં.ુ મન ેકદ. એ2 ંનથી લા@� ંુ  ુક તેમના કોઈ BCમન 
 ુ

હોય. અર
! BCમનન ેપણ Eનહેથી િમ# બનાવી દુ ુ 
 . અને પીછેહઠ પણ 

બહાBર.થી કરુ 
. 

         ભ�સાહબ મારા Gવનની પહલી નોકર.ના પહલા બોસ હતા
 
 
 . માર.  

નોકર.નો ઈ�ટરH� તમેણે લીધો હતોુ . કI+રભાઇ શેઠના વલસાડ નGકના ુ

અ+લ JોડKટસમા ંલેબ કિમIટુ 
  તર.કનો
 . મઈેન ઓ>ફસમાથંી, મન ે

ભ�સાહબની લબેમા ંમોકલવામા ંઆHયો
 . ભ�સાહબે પહલો JN OછૂQો
 
 . ”તમ ે

કોની િસફારસથી અહR આHયા છો?” મS જવાબ આTયો,"મહતા સાહબ ની
 
 .” 

ભ�સાહબ બોUયા
 , “તો તો તમન ેનોકર. મળ. ગઇ સમજો.” 

મS ક, ંકુ 
,"તમ ેમન ેપાસ કરશો તો ન?ે” 

“Wઓ તમે મહતા સાહબના માણસ છોુ 
 
 . તમને નોકર.મા ંરા�યા િસવાય મારો 

Xટકો નથી. તમને ન રાY ંતો માર પZચીસ જણને જવાબ આપવા પડુ 
 
. અને 

કદાચ [ ંજ નોકર. ખોઇ બ'ે ંુ .ુ બીW ંતમ ેમાણસ પણ સારા લાગો છોુ . એટલે 

બસ આટલો જ ઈ�ટરH�.ુ તમને નોકર. મળ. ગઈ.”    

                              ભ�સાહબનો આ પહલો પ>રચય
 
 . �ળૂ વાત એ ક 


મન ેનોકર. મળ. ગઈ.  [ ંકોલેજમાથંી તાજો આHયો હતો એટલે નોકર. ુ  

 



                                                                      ૨ 

બોકર.મા ં]યાન Zહ^ટ નહR
 . મન ેનોકર. તો આઠ કલાકની 7લ લાગતી.  

તેમના હાથ નીચે બી� પાચં કિમIટ અને વીસ ટKનીશીયન હતા
 
 . તેમાનંા બે 

#ણ કિમIટ તો કમIે_.મા ંસાહબ કરતા ંવ` હોિશયાર હતા
 
 
 ુ . તેમની aલૂો 

પકડતા હતા. જયાર સાહબેને મારા bાનથી ગભરાવાની જcર નહોતી
 
 ુ , પેલા 

લોકો સાહબ સાથ ેસાચવીને કામ લેતા
 .તેમને એમ હ+ ંક જો સાહબ ુ 
 
 આગળ 

હોિશયાર. માર.  ંતો નોકર. ખોઈ બેસી ંુ .ુ હક.કત એ હતી. ક સાહબ તેમનાથી 
 


ગભરાતા હતા.  હવે જો બોસ Iટાફથી ગભરાતો હોય તો એ બોસ મને તો 

ગમે. અને [ ંનવો હતોુ . બી� લોકોના પdમા ંન જતો ર[ ંએટલ ેસાહબ મને ુ 


મIકા મારતા. પછ. તો િમ# થઈ ગયા. “યાર,તમે મહોeબત રાખતા નથી.” 

આ એમનો ત>કયા કલામ થઈ ગયો. અને આ અમાર. શcઆત હતીુ . 

ભ�સાહબ
 , Iકોલર નહોતા. પરં+ એક નબંરના Hયવહાc હતાુ ુ . માનવ 

Iવભાવના અઠંગ અfયાસી હતા. એટલે કમેI_." ંbાન બ[ મયાg>દત હોવા 
 ુ ુ

છતા ંબીG બધી લબેોરટર.ના મનેજેરો કરતા ંપોતાનો ઘોડો કંપનીમા ંઆગળ 


દોડાવતા હતા. હવે આવા ijન ે[ ંમkયોુ ુ .મS જો� ંક ભ�સાહબ હમેશા ંકોઈને ુ 
 


કોઈ કારણસર નરવશ રહતા
 . અને છRકણી 'ઘંતાુ . કહતા ક 
 
 “ યાર, કોલેજમા ં

િસગારટ પીતો
 . 7 િમસીસન ેનહો+ ંગમ+ ંએટલે છRકણી ચાl કર.ુ ુ ુ .” mયાર 


વધાર નરવશ થતા ંતો બn ેનIકોરાથંી 'ઘંતાં
 ુ . ખાસ કર.ન ેમોટા સાહબો 


સાથનેી િમટRગમાથંી આવતા ં5યાર
. 

                     તમેા ંસાહબ સાથે સબંધં વધારવાની તક ઊભી થઈ
 , 

mયાર સાહબે IEટર લી` ં5યાર
 
 
ુ ુ . અમે બે જણ ઓ>ફસના ટાઈમ ેમારા IEટર ુ

પર છટક. જતા.ં અને સાહબન ેમારા IEટર પર બેસાડ. અન ેpાઈિવqગ 
 ુ

િશખવાડતો હતો. આમા ંBખની વાત એ હતી ક એમના મનમા ંએમ ઠસી ગ� ંુ 
 ુ

હ+ ંક ુ 
 “IEટર મેર બસક. બાત નહR હrુ 
 ” .IEટરની શોધ એમના માટ નથી થઈુ 
 . 

બે એક વાર સાહબ પડ. ગયા હતા
 . અને માcં IEટર થોs ં>ટચા� ંહ+ ંુ ુ ુ ુ .ુ પણ  



                                                                       ૩ 

આપણા સાહબ આપણી માફ. માગંે તે કાઈં ઓX ંહ+ ં
 ુ ?  અને કહ ક 
 
 " હવેથી 

એવી aલૂ નહR થાય–wકે xલવર બરાબર દબાવીશ. છટકવા નહR દy.” કાયમ 

IEટરના નાના zHહલના વાકં કાઢતાુ . આથી [ ંખરો બોસ X ંએમ લાગ+ ંુ .ુ અને 

લેબના બી� Iટાફને લાગ+ ંક [ ંકંપનીનો માણસ Xંુ 
 ુ . 

                     તવેામા ંભ�સાહબનો િવ{ાસ મળેવવાનો ચા�સ મkયો
 . 

અમાર. કંપનીના �બંઈના શો jમની અને તમેા ં�કવાના કલર સSપલોની ુ ુ

>ડઝાઈન મS કર..અને �બંઈ જઈન ેશો jમમા ંસ�વી આHયોુ . કંપનીએ મને 

_નમા ંફIટg  કલાસમા ંમોકUયો
 . હવે મS થડg Kલાસની >ટક.ટ લીધી હોત તો 

ચાલત. પરં+ તે અગાઉ ફIટg Kલાસમા ંકદ. નહોતો બઠેોુ . એટલે રોફથી એક 

બેચલરન ેશોભે એમ ફIટg Kલાસમા ં�બંઈ ગયોુ . અને બી� અઠવા>ડય ે

ભ�સાહબને �બંઈ જવા" ંથ� ં
 ુ ુ .ુ આHયા પછ. તે પોતાનો એdપ�ેસ  >રપોટg 

બનાવવા બેઠા. મન ેખાનગીમા ંબોલાવીને Oછૂ~ ું“ �ની, વલસાડથી �બંઈ" ંુ ુ

ફIટg Kલાસ" ંભાs ંકટl ંછેુ ુુ 
 ?”  7 મS હસતા ંહસતા ંતમેને તે ક,ં.ુ પછ. તો િમ# 

7વા થઈ ગયા.   

મારા બા બાOGન ેમારા પસૈાની જcર નહોતીુ ુ . એટલે આપણારામ xબલEલ ુ

xબ�દાસ હતા. નોકર. Xટ. �ય તો?  એવો િવચાર કદ. નહોતો આHયો. એ 

ભ�સાહબ 
 સમG ગયા હતા. એટલે આ મને cટ.ન કામ આપતાુ . >રસચg" ું

અગ5ય" ંકામ મારા િમ# સોલકં.ને આપતાુ . 7" ંમન ેમા�ં ન લાગ+ ંુ ુુ . આપણે 

રમતગમતમા ંએ�ા. રોજ સા7ં ટનીસ
 –બડેમી�ટન રમવા જઈએ. અને ઘણી 

વખતે સાજંની શી�ટમા ંકામ કરતો હોy 5યાર પણ એક બે કલાક ટિનસ રમવા 
 


છટક. જતો. મઝાની વાત એ હતી ક આખી કંપનીના જનરલ મનેેજર મારા 


ટિનસ પાટgનર હતા
 . તેમને કદ. શકંા ગઈ નહોતી ક [ ંકંપનીના ટાઈમે ર� ં
 ુ ુ

X.ં અમારા 7વા પાચં સાત Wવાનો જ ટિનસ રમતા ને બાક.ના કંપનીના ુ 


મોટા સાહબો
 . હવે સાહબોથી દોડા+ ંનહો+ ં
 ુ .ુ એટલે અમને Wવાનોને પાટgનર ુ  



                                                                     ૪ 

તર.ક રાખતા
 .આથી બી� બધા >ડપાટgમSટના હડ સાથે પણ માર પ>રચય 
 


થયો. પછ.થી [ ંIપોટgસ સે�ટર. બની ગયોુ 
 . અને ભ�સાહબની બબેીન ે


વપરાયલા ટિનસ બોલ આપતો
 . આથી ભ�સાહબના િમસીસ પણ મારાથી 


રાG રહતા
 . મન ેકાયમ લા@� ંછે ક [ ંકોઈ ક�_. Kલબમા ંમ�ેબર થયો Xંુ 
 ુ . 

અને માર. ફ. લવેાની વાત તો બાWએ ગઈુ . ઉપરથી મને પગાર આપે છે. 

પછ.થી [ ં>ફUમ Kલબની કિમટ.મા ંજોડાય ગયોુ . એ કિમટ.મા ંમાcં હોલી2ડની ુ ુ

>ફUમો" ંbાન ુ ,7 મS કોલેજકાળમા ંમળેH� ંહ+ ંુ .ુ તે કામ લા@� ં,ુ અને ઓપન 

એર િથયેટરમા ંબાતાવાતી >ફUમો" ંિસલકેશન પણ [ ંકરતોુ ુ . [ ું

ભ�સાહબને 
 ,શિનવાર બતાવવાની >ફUમની મા>હતી આપતો
 .અન ેસો>ફયા 

લોરનના િપKચરોની અગાઉથી વાત કરતો
 . �ંકમા ંએક વરસમા ંતો �ત ૂ

�તની J2િ� ચાૃ l કર. દ.ધીુ . લબેમા ંએક ફોન ભ�સાહબના
  ટબલ પર 


હતો.મોટા મોટા સાહબોના ફોન મારા માટ  આવતા
 
 . 5યાર ભ� સાહબને 
 


પોતાન ેઅગ5યતા મળતી હોય એમ લાગ+ ં.ુ 

આટઆટલી રખડપ�ી છતા ં[ ંલબે" ંકામ સાચવતોુ ુ . 

કોઈ માન ેના પણ તે મન ેસલાહ આપતા ંક 
 , “તમે યગં છો. તમાર નોકર.મા ં


જપં મારતા ંિશખ2 ંજોઈએુ . કોઈ બીG કંપનીમા ંમનેેજરની નોકર. લેવી 

જોઈએ. આ લેબમા ંતમે કદ. મેનજેર બનવાના નથી. [ ં�ા ંય જવાનો નથીુ . 

અને [ ંજો મcં તો બી� #ણ જણ લાઈનમા ંછેુ ુ . અને પલેો િતવાર. તો 

મરવાનો જ નથી.” પછ. તો સાહબ ટાઈ�સ ઓફ ઈz�ડયામાથંી વો�ટડ એડની 
 


કાપલીઓ મને આપવા લા@યા. અને કહતા ક [ં
 
 ુ “ તમને ફIટg Kલાસ 

રકામ�ેડશન લેટર આપીશ
 
 .” મન ેશકંા જતી ક કદાચ સાહબ મારાથી થા�ા 
 


તો નહR હોય? 

ભટટસાહબના રાજમા ંએક ઐિતહાસીક Jસગં બ�યો
 . �>દરા ગાધંીના પાવન 

પગલા ંઅમાર. લેબમા ંપડ�ા.ં વાત એમ બની ક પોતાના િપતા�ી 
  



                                                                         ૫ 

જવાહરલાલ નહcએ 7 કલર કંપનીનો પાયો ના�યો હતો તેની િવઝીટ લેવા" ં
 ુ ુ

તે વખતના ર>ડયો wોડકાIટRગ િમનીIટર �>દરાGએ ન�. ક��
 .ુ નહcO#ી 
 ુ ુ

માટ આખી કંપનીના બધા ંxબzUડ�
 @સના રંગરોગાન ચl થઈ ગયાુ .ભ�સાહબને 


કહવામાં
  આH� ંક ઈz�દરાG અમાર. લેબમા ંપણ આવશેુ 
 .એટલે ભટટસાહબ 


xખલી ઊઠ�ા. એક Iટાફ િમટRગ બોલાવામા ંઆવી. સાહબે પહલો ફતવો બહાર 
 


પાડ�ો ક તે >દવસે બધાએં �શ ઈ�ીવાળા �િનફોમg પહરવાના
 

 ુ .”બહન
 " લબેમા ં

આવે અને aલૂથી તમને Wએ તો તેમના તરફ �Iમત કરવા" ંતમેની સાુ ુ થે 

વાત કરવાનો Jય5ન નહR કરવાનો–ખાસ કર.ન ેમાર
. અમાર. લબેમા ંપણ 

રંગ રોગાન ચાl થઈ ગ�ંુ .ુ અઠવા>ડયા પહલા ંj>ટન કામ બધં થઈ ગ�ં
 .ુ 

બહન લેબમા ંઆવે 5યાર અમાર ખોટા ખોટા કામમાં
 
 
  xબઝી રહવાનો આદશ 
 


અપાઈ ગયો. ભ�સાહબે �તે દરકના ખોટા કામ પસદં કયાg
 
 . માર એક 
 ૨૫૦ 

િમ.xલ.ના �લાKશમા ંપાણી ભર. તમેા ંક^ગો રડ કલર નાખી @લાસના 


સxળયાથી િમd કરવાનો હતો. અને દરકના કામના ચાર પાચંવાર >રહસgલ 


પણ  થઈ ગયા. એક અનેરો ઉ5સાહ સૌમા ંઆવી ગયો. ભટટસાહબ તો Yબૂ 


Yશૂ હતા.અને બહન �ણે તેમને પ��ી એવોડg આપવા આવવાના હોય તેમ 


ફરતા હતા. થોડા નવgસ પણ રહતા હતા
 . કાઈં અWગ+ ંન બન ેએની ુ ુ

ગભારામણ હતી. મન ેબોલાવીને કહ ક
 
,”�ની તમાર તે >દવસે ઘરે રહ2 ંહોય 
 
 ુ

તો તમે. [ ંર� લખી આOંુ .ુ” મS ક, ું“સાહબ તમે xચqતા ન કરો [ ંકાઈં 
 ુ

નવાWની નહR કcંૂ ુ. અને �>દરા ગાધંીને પાચં �ટ Bરથી જોવાનો Uહાૂ વો �ાર 


મળવાનો છે?” બે >દવસ પછ. એ ઘડ. આવી ગઈ. મેઈન આ>ફસમાથંી ફોન 

આHયો ક બી
 .ક
.મઝ�દાર સાહબ ુ 
 ,આચાયg સાહબ અન ેબી
 .વી.શાહ સાહબ 


�>દરાGને લઈને આવ ેછે. લબેોરટર.ઓમાથંી પસાર થશે
 . ભ�સાહબે અમને 


અમારા કામ ચાl કરવાનો િસ@નલ આપી દ.ધોુ .અમે નાટક ચાl ંક��ુ .ુ 

ભ�સાહબે કાઈં કામ કરવા" ંનહો+ ં
 ુ .ુ તેમણે પલેી મડંળ. એક  



                                                                     ૬ 

દરવા�માથંી પેસે તમેની સાથે લેબમા ંબી� બારણા ં'ધી ચાલીન ેઊભા ુ

રહવા" ંહ+ ં
 ુ .ુ માcં વકg Iટશન ુ 
 , ટબલના છેડ બી� બારણાનંાન ે
 
 અડોઅડ 

હ+ ં.ુએટલે [ ંcમમા ંમારા ટબલને પીઠ અડાડ.ને �ધો ઊભો ર[ ંતો  પહલા ુ ુુ 
 


બારણેથી કોઈ Jવેશે તો તેન ેમારા તરફ આવતા ંIહલાયથી જોઈ શEં
 ુ . અને 

મડંળ. આવી.માર. નજર ટબલ પર નહોતી
 . પરં+ �>દરાG પર હતીુ .હW એક ુ 


લટ સફદ નહોતી
 .અન ેel બોડgરવાળ. સફદ સાડ. પહર. ુ 
 
 હતી. I�ત�થી 

બી.ક
.સાહબ સાથે ચાલતા ંહતા
 . ભ�સાહબઅ એ મડંળ.ન ેછેડ હતા
 
 .સૌ બી� 

બારણામંાથંી લગભગ િનકળ. ગયા હતા.અને નરવશ ભ�સાહબ ઊભા રહ.ન ે


મારા ટબલને અઢલવા ગયા
 
 . અને એમનો હાથ મારા ટબલ પર �કલા 
 
ુ

કાચના �લાKશને લા@યો.અને �લાKશ પડ�ો પ�થરના �લોર પર.અને થયો 

ધડાકો.તેમા ંભરલો કો�ગો રડ બધ ેછટંાયો
 
 . લબેમા ંસૌ ચમક. ગયા. મડંળ.એ 

�ધા ફર.ને જો� ં–ુતેમને લાલ કલર દખાયો
 . બી� કોઈ કાઈં બોલ ેત ેપહલા ં


�>દરાG બોUયા,”ઈઝ એવર. થRગ ઓલરાઈટ?‘  બી.ક
. સાહબે #ાસંી �ખે 


ભ�સાહબ તરફ જો� ં
 ,ુ અને બોUયા,”એવર. થRગ ઈઝ ફાઈન,મેડમ.” આખી 

મડંળ. બહાર િનકળ. ગઈ. ભ�સાહબ ખિસયાણા ંપડ. ગયા
 .પણ તેમણે 

કરડાઈને મારા તરફ જો�નંે બોUયાુ , “ મન ેખાતર. જ હતી ક તમ ેકાઈં 


પરા�મ કરશો .” 

         આ બનાવના બી� >દવસે જ ભ�સાહબ
 , ટાઈ�સ ઓફ ઈz�ડયામાથંી 

મારા માટ 
 અમદાવાદની એક િમલમા ં'પરવાુ ઈઝરની પોxઝશન માટ ડબલ 


પગારની જોબની �હર ખબર લઈને આHયા
 , આ ઓફર જ એવી હતી ન ેક 


મારાથી ના ન પડાઈ. અને તમેણે મને  મારા છેUલા >દવસ 'ધી ુ કહવા" ં
 ુ

ચાl રા�� ંક પલેો લાલ રંગનો કલર ભરલો �લાKશુ ુ 
 
  મS તોડ�ો હતો. મS પણ 

તેનો િવરોધ કર. તેમ" ં>દલ નહો+ ંતોડ4ુ ુ ુ.્ ભ�સાહબની પસgનાxલટ. જ કાઈં 


એવી હતી ને! 
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