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CFYJUM CTMP
56PPPCJ[ AW]\ AN,F. HX[PVFH[ ;JFZ[ V[ 3ZGF\ VFU,F\ 5UlYIF\
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T]\ V[GL S]D/L VF\U/L hF,LG[ NMZH[ VG[ E6JF IMuI ;M ;M JFGF\ XLBJH[PHM
AGL XS[ TM D'N]TFYL V[G[ VF AWF 5F9M E6FJHMP
NLJFNF\0L

H]G o Z_!(

8

V[6[ XLBJ]\ TM 50X[ HPC]\ HF6]\ K]\ S[ AWF DF6;M gIFI5}J"S JT"TF
GYLPAWF H DF6;M ;FRF GYLP56 V[G[ XLBJH[ S[ V[S V[S S]l8, DF6;GL
;FD[ V[S V[S JLZ 5]~QF 56 CIFTL WZFJ[ K[PNZ[S 5|5\RL ZFH5]~QFGL ;FD[ V[S
V[JM ;D5"6GL EFJGFJF/M ZFH5]~QF 56 CMI K[PH[ HUTGL ;DT],F HF/JL
ZFB[ K[PV[G[ XLBJH[ S[ V[S V[S N]xDGGL ;FD[ V[S V[S lD+ 56 CMI K[P
Ì}Z VG[ 3FTSL DF6;M 36L ;Z/TFYL GDL XS[ K[4VG[ TDFZF 5U
RF8JF DF\0[ K[4 V[ JFT V[ XLB[ TM ;FZ]\P
V[G[ 5]:TSMGL VNŸE}T N]lGIFGF\ NX"G SZFJH[PVFSFXDF\ êR[ p0TF\
5\BLVM4 ;}I"GF 5|SFXDF\ ULTM UFTL DWDFBLVM VG[ ,L,F 0]\UZFVM 5Z
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અંધકારથી પ્રકાશ તરફ; હ િંમત અને બ ાદુરીન ુંુ પ્રતતક- લ
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[અનુ. મગનભાઈ પ્ર. દે સાઈ. મ ૂળ પુસ્તક : ‘અપંગની પ્રતતભા’. ‘બ્લેક’
ફિલ્મ જેના પર આધાફરત હતી તેવી આ કથા ‘અરધી સદીની
વાચનયાત્રા ભાગ-4’ માંથી સાભાર.]
યુનાઇટે ડ સ્ટે ઇટ્સના આલાબામા રાજ્યમાં આવેલા ટસ્્ુંબીઆ
નામના એક નાનકડા ગામમાં 1880ના જૂન માસની 27 તારીખે હુ ં જન્મી
હતી. જે માંદગીએ મારાં આંખ અને કાનની શક્તત હરી લીધી, તે આવતાં
સુધી હુ ં એક નાનકડા ઘરમાં રહેલી. દ્રાક્ષ, ગુલાબ, અને ‘હનીસકલ’ના
વેલાઓથી એ ઘર આખુ ં આચ્છાફદત રહેત.ું તે એક લતામંડપ જેવુ ં જ
લાગત.ું ગુજ
ં તા પક્ષીઓ અને મધમાખીઓનુ ં તે તપ્રય ધામ હત.ું એનો
બાગ મારે માટે બાળપણમાં સ્વગગ સમાન હતો. ફુલોના એ બાગમાં
સુખચેનમાં રખડવાનો કેવો આનંદ આવતો હતો !
દરે ક બાળકની જેમ મારા જીવનની શરૂઆત સાદી-સરળ હતી.
્ુટુંબમાં પહેલા ખોળાના બાળકનુ ં હંમેશ હોય છે તેમ, આવતાંવેંત મેં
બધાના મન હરી લીધાં. પણ મારા સુખી દહાડા બહુ લાંબા ન પહોંચ્યા.
રોબીન તથા બીજં પક્ષીઓથી સંગીતમય બનેલી એક ટૂકડી વસંત,
ગુલાબ અને િળોથી ભરચક એક ઉનાળો, નારં ગી ને સુવણગરંગી એક
પાનખર ઋત ુ: આ ત્રણે આવતાંકને ઝપાટામાં પસાર થઇ ગયાં. આત ુર
આનંફદત બાળક આગળ એમની તવભ ૂતતઓ મ ૂકતાં ગયાં પછી અણગમતો
ુ રી માસ આવ્યો અને મને અંધાપો અને બહેરાશ આપનાર માંદગી
િેબ્રઆ
આવી; જેણે મને પાછી નવા જન્મેલા બાળકના જેવા અજ્ઞાન અંધારામાં
પટકી દીધી. પેટ અને મગજ પર જોરથી લોહી ચડી આવ્યુ ં એમ બધા
કહેતા. દાકતરને લાગત ું કે હુ ં જીવવાની નથી પરં ત ુ એક ફદવસ સવારના
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તાવ જેવો આવ્યો હતો તેવો ગુપચુપને ઓચચિંતો ઊતરી ગયો ! એ સવારે
તો આખુ ં ્ુટુંબ ખ ૂબ આનંદમાં આવી ગયુ,ં પરં ત ુ દાકતર સુદ્ાં કોઇને
ખબર ન પડી કે હવે પછી િરી કદી હુ ં જોઇ કે સાંભળી શકવાની નહોતી.
મને આવરી રહેલાં નીરવતા અને અંધકારથી હુ ં ધીમે ધીમે ટે વાઇ
ગઇ અને એનાથી ચભન્ન દશા મારી કદીય હતી એ આશંકા પણ ન રહી.
આ મારી કેદ મને મારાં મુક્તતદાયી ગુરૂ મળયાં તયાં સુધી ચાલી. પણ
મારા જીવનના પ્રથમ ઓગણીસ માસમાં જે તવસ્તીણગ હફરયાળાં ખેતરો,
પ્રકાશવત ું આકાશ તથા ઝાડ ને ફુલ જોયેલાં તે બધાની ઝાંખી આ
પાછળથી

આવનાર

અંધકાર

સાવ

ભસ
ંૂ ી

શક્યો

નથી.

આ મારી માંદગી પછી તરતના થોડા માસમાં શુ ં બન્યુ ં એ તવશે
કાંઇ યાદ આવી શકત ું નથી. આટલી જ ખબર છે કે હુ ં મારી બાના
ખોળામાં બેસતી અથવા ધરકામ કરતી. તે આમતેમ િરતી હોય તયારે
તેના કપડાંને વળગી રહેતી. મારા હાથ દરે ક ચીજને સ્પશી જોતા અને
દરે ક જતના હલનચલન પર ધ્યાન રાખતાં અને આ રીતે હુ ં ઘણી
ચીજોને ઓળખતાં શીખી હતી. પછી મને બીજ સાથે કાંઇક સંસગગમાં
આવવાની જરૂર જણાવા લાગી અને મેં ખોટીખરી સ ૂઝી એવી તનશાનીઓ
કરવા માંડી. માથુ ં ધુણાવુ ં એનો અથગ “ના” અને સ્વીકારસ ૂચક હલાવુ ં એનો
અથગ “હા”. ખેંચવાની ફિયાથી “આવો” અને ધકેલવાની ફિયાથી “જઓ”
એમ સમજવતી. રોટી જોઇતી હોય તો તે કાપવાની અને તેને માખણ
લગાવવાની તનશાની કરું. “આઇસિીમ બનાવ”, એમ બાને કહેવ ુ ં હોય તો
સંચો િેરવવાની ફિયા બતાવીને ઠંડક સ ૂચવવા ધ્ર ૂજુ . ઉપરાંત, મારી
માતાએ પણ મને ઘણુ ં શીખવ્યુ ં હત.ું એને ક્યારે શુ ં જોઇયે છે તે હુ ં હંમેશ
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જણી લેતી અને માળ પર કે બીજે જ્યાં કહે તયાં દોડીને તે લઇ આવતી.
મારે માટે ની એ લાંબી રાત્રીના અંધકારમાં જે કાંઇ ઉજ્જવળ અને તપ્રયકર
હત ું તે બધુ ં મારી માતાનાં પ્રેમ અને ડહાપણને જ આભારી હત.ું મારી
આસપાસ જે કાંઇ બનત ું તેમાંન ુ ં ઘણુ ં હુ ં સમજતી. પાંચ વર્ગની થઇ તયારે
ધોવાઇને કપડાં આવે તે વાળી-ગોઠવીને મ ૂકતાં મને આવડત.ું અને
એમાંથી મારા કપડાં હુ ં ઓળખી લેતી. મારી બા કપડાં બદલે તેની રીત
પરથી હુ ં જણી જતી કે તે બહાર જય છે , ને મને સાથે લઇ જવા હુ ં અચ ૂક
એને આજીજી કરતી.
બીજ લોકથી હુ ં ચભન્ન છં એ ભાન પ્રથમ મને ક્યારે થયુ,ં તે યાદ
નથી. પણ મારા તશચક્ષકા મને મળયાં તે પહેલાં મેં એ જણેલ.ું એટલું મારા
ધ્યાનમાં આવ્યુ ં હત ું કે બીજને કાંઇ કહેવ ુ ં કરવુ ં હોય તયારે મારી બા કે
મારા તમત્રો મારી જેમ તનશાનીઓ નહોતાં કરતાં, પરં ત ુ મોઢા વતી વાત
કરતાં હતાં. તે ફદવસોમાં મારા તનતયનાં સોબતી બે હતાં :અમારાં હબસી
રસોયાની માથાગ નામની એક નાની છોકરી અને ચોકી કરનારી ઘરડી
્ૂતરી બેલ્લી. માથાગ મારી તનશાનીઓ સમજતી એટલે એની પાસે ઇચ્છા
પ્રમાણે કામ લેતાં મને ભાગ્યે જ મુશ્કેલી પડતી. એની ઉપર હુકમ
ચલાવવામાં મને આનંદ આવતો. હુ ં ને માથાગ ઘણો વખત રસોડામાં
ગાળતાં. તયાં અમે કણક કેળવીએ, કોિી દળીએ, આઇસિીમ બનાવવામાં
મદદ કરીએ, અને રસોડાનાં પગતથયાં પાસે ટોળે વળતી મરઘીઓને ચણ
આપીએ. દાણો ભરવાની વખારો, ઘોડાના તબેલા અને સાંજ –સવાર જ્યાં
દૂ ધ દોવાત ું તે ગાયોનો વાડો-આ સ્થાનો માથાગ અને મારા માટે અચ ૂક
આનંદના ધામ હતાં. લાંબા વખત સુધી હુ ં મારી નાની બહેન તવશે એમ જ
માનતી કે એ વગર હકે ઘરમાં ઘ ૂસી ગઇ છે . મને એટલી ખબર પડી ગઇ

NLJFNF\0L

H]G o Z_!(

15

હતી કે હવે હુ ં એકલી જ મારી માની વહાલ સોયી નથી રહી, અને એ
તવચારથી મને ઇર્ાગ ઊપજતી. અગાઉ હુ ં જ્યાં બેસતી તે મારી માના
ખોળામાં હવે તે તનતય બેસી રહેતી. અને માનો બધો સમય એની જ
કાળજી રાખવામાં વીતતો હતો એમ મને લાગત.ું
દરતમયાન, મનની વાત પ્રગટ કરવાની મારી ઇચ્છા વધતી ગઇ.
તેમ કરવાને સારું જે થોડીક તનશાનીઓ હુ ં ઉપયોગમાં લેતી, તે વધારે ને
વધારે

અપ ૂરતી થતી જતી હતી. સામા માણસને મારું મનોગત

સમજવવામાં અિળ નીવડું તો અચ ૂક હુ ં ભારે િોધાવેશમાં આવી જતી.
મને એમ લાગત ું કે જણે અદ્રશ્ય રીતે કોકના હાથ મને પકડી રાખે છે ,
અને તે માંથી છૂટવા હુ ં ગાંડી થઇને પ્રયતન કરું છં. હુ ં છૂટવા મથતી ખરી,
પણ તેથી કાંઇ વળત ું ન હત.ું પણ મારી પ્રતતકારવ ૃતિ ઘણી પ્રબળ હતી.
પફરણામે સામાન્યત: હુ ં રુદન અને શરીરશ્રમથી ભાંગી પડીને લોથ થઇ
જતી. થોડા વખત પછી સંસગગના કશા પણ સાધનની જરૂર એટલી બધી
તીવ્ર થઇ કે આવા આવેગના બનાવો રોજ, કોઇ વાર તો કલાકે કલાકે,
બનતા. મારાં માતાતપતાને આથી અપાર દુ:ખ થત ું ને એ મઝ
ં ૂ ાતા.
આંધળા કે બહેરાંની એક પણ શાળાથી અમે બહુ દુર રહેતાં હતાં, અને
આંધળા તેમ જ બહેરા એવા બેવડા એવા અપંગ બાળકને, ધોરી માગગથી
આઘા આવેલા એવા ટસ્્ુંબીયા ગામમાં કોઇ પણ તશક્ષક ભણાવવા આવે,
તે અસંભતવત લાગત ું હત.ું ફડકન્સની ‘અમેફરકન નોટ્સ’ નામની ચોપડી,
એ જ મારી માતાનુ ં એકમાત્ર આશાફકરણ હત.ું એમાં કતાગ એ આપેલ ું લોરા
ચિજમેનનુ ં વણગન એણે વાંચેલ.ું એમાંથી એને ઝાંખ ુ ં ઝાંખ ુ ં એ યાદ હત ું કે
તે બાઇને બહેરી અને અંધ હોવા છતાં કેળવણી અપાયેલી. પરં ત ુ તેની
સાથે એને એ પણ યાદ હત ું કે આંધળા ને બહેરા માટે તશક્ષણપદ્તત
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શોધનારા ડૉ. હાઉ ઘણાં વર્ગ ઉપર ગુજરી ગયા હતા. આથી એને
ું
તનરાશાથી દુ:ખ થત….
કદાચ એમની તશક્ષણપધ્ધતત એમની સાથે જ
દિનાઇ ગઇ હોય; અને એમ ન બન્યુ ં હોય તો ય આલાબામાના દૂ ર
ખ ૂણેખાંચરે આવેલા ગામની એક નાની છોકરી એનો લાભ કેમ કરીને
લેવાની હતી !
હુ ં છ વર્ગની હતી તયારે મારા તપતાએ બાલ્ટીમોરના એક પ્રખ્યાત
આંખના દાકતર તવશે સાંભળયુ.ં તનરાશ થવા જેવા કેસોની અંદર પણ આ
દાતતર િાવ્યા હતા. આ પરથી મારી આંખોનુ ં કાંઇ થઇ શકે કે કેમ એ
તપાસવા મારાં માતાતપતાએ તરત એમની પાસે મને લઇ જવાનો તનણગય
કયો. બાલ્ટીમોરની મુસાિરી મને બરાબર યાદ છે . એમાં મને ખ ૂબ મજ
પડી હતી. ગાડીમાં મેં ઘણાં જોડે મૈત્રી બાંધી હતી. એક સ્ત્રીએ મને
શંખલાંની પેટી આપી. મારા તપતાએ એ શંખલામાં કાણાં પાડી આપયાં
જેથી હુ ં તેનો હાર બનાવી શકતી. આ શંખલાંથી રમવામાં ઘણાં વખત
સુધી મને આનંદ અને સંતોર્ મળતો રહ્યો. ગાડીનો ફટફકટ-કલેકટર પણ
ભલો માણસ હતો. જ્યારે એ ડબ્બાઓમાં િરવા નીકળતો તયારે હુ ં એના
કોટનો પાછલો છે ડો ઝાલીને સાથે જતી અને એ એનુ ં ફટફકટોને ટાંકવાનુ ં
કામ કયે જતો. એના ટાંકણાથી તે મને રમવા પણ દે તો. એ મજેદાર
રમકડું હત.ું બેઠકના એક ખુણામાં ગોચલું વળીને બેઠી બેઠી હુ ં કલાકો
સુધી એંની વડે પિાના ટુકડાઓમાં મજનાં કાંણાં પાડવામાં આનંદતી. એ
આખી મુસાિરીમાં મને એકે વાર િોધનો આવેશ આવ્યો નહતો. મારાં
મગજ અને આંગળીઓને કામમાં રોકાયેલાં રાખવા માટે પ ૂરતી વસ્ત ુઓ
મને મળી હતી.
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અમે બાલ્ટીમોર પહોંચ્યા તયારે ડૉ. ચચઝમે અમને મમતાપ ૂવગક
સતકાયાગ . પણ મારે માટે એ કશુ ં કરી શકે એમ નહોતા.એમણે એટલું કહ્ું કે
મને કેળવણી આપી શકાશે અને મારા તપતાને સલાહ આપી કે
વોતશિંગ્ટનના ડૉ.એલેકઝાંડર ગ્રેહામ બેલને મળો; તેઓ આંધળાં કે બહેરાં
બાળકોની શાળા ને તશક્ષકો તવશે માફહતી આપી શકશે. આ સલાહ ને
આધારે અમે ડો.બેલને મળવા તરત વોતશિંગ્ટન ઊપડ્ાં. તે વેળા મારા
તપતાના હ્રદયમાં અનેકાનેક શંકાજન્ય ભય અને તવર્ાદ હતાં. પણ મને
તો તેમના એ દુ:ખની ચબલ્ુલ ખબર નહોતી-એક જગ્યાએથી બીજે
િરવાની ઉિેજનાના આનંદમાં જ હુ ં તો મગ્ન હતી. કેટલાંય હ્રદયોને જેના
મ ૃદુ લ ને સંવેદનશીલ સ્વભાવે પ્રેમથી જીતી લીધાં છે અને જેનાં અદ્દભ ૂત
કાયોએ તેવ ુ ં જ ભારે માન મેળવ્યુ ં છે , એવા ડૉ.બેલનો એ સ્વભાવ મારા
જેવા બાળકે તરત જોઇ લીધો. એમણે મને ખોળામાં બેસાડી ને હુ ં બેઠી
બેઠી તેમનુ ં ઘફડયાળ તપાસતી હતી. મને એમણે તેના ટકોરા વગાડી
બતાવ્યા; મારી તનશાનીઓ તે સમજતા, એ મેં જણયુ ં ને તરત મને તેમના
પર હેત આવ્યુ.ં પરં ત ુ આ મુલાકાત મારે માટે તમસમાંથી જ્યોતતમાં
જવાનુ,ં એકલપણામાંથી તમત્રતા, સોબત, જ્ઞાન, પ્રેમ પ્રાપત કરવાનુ ં દ્વાર
બનશે એવુ ં મને સ્વપને પણ નહોત.ું
બોસ્ટનની પકીન્સ સંસ્થામાં ડૉ.હાઉએ આંધળાના ઉદ્ાર માટે ભારે
જહેમત ઉઠાવેલી. ડૉ.બેલે મારા તપતાને સલાહ આપી કે , તમે એના
તનયામકને લખો ને પ ૂછો કે આ તમારી દીકરીને કેળવણી આપી શકે એવો
કોઇ તશક્ષક એમની પાસે છે ? તરત મારા તપતાએ તયાં લખ્યુ ં અને થોડાં
અઠવાફડયામાં, તશક્ષક મળી ગયાની શાંતતદાયી ખાતરી આપનારો પત્ર
આવ્યો. સન 1886ના ઉનાળાની આ વાત. આમ હુ ં મારા અંધકારમાંથી

NLJFNF\0L

H]G o Z_!(

18

નીકળી પ્રકાશધામ આગળ આવીને ઊભી, અને તયાં કોઇ ફદવ્ય શક્તતએ
મારા આતમાને સ્પશીને એને પ્રજ્ઞાચક્ષુ આપયાં, જે વડે મેં ઘણા ચમતકારો
પછી જોયા.
મારી જજિંદગીમાં વધારે માં વધારે મહતવનો ફદવસ મને યાદ છે તે
એ કે જે ફદવસે મને મારાં તશચક્ષકા, તમસ સચલવન આવી મળયાં. જે બે
પ્રકારનાં જીવનને આ ફદવસ સાંકળે છે એની વચ્ચેના અમાપ ભેદનો
જ્યારે હંમ તવચાર કરું છં તયારે આશ્ચયગચફકત થાઉં છં. તે ફદવસ 1887ના
માચગની તા. 3 હતી. તયારે મને સાતમુ ં વર્ગ પ ૂરું થવામાં ત્રણ માસ બાકી
હતાં. તે ફદવસે સાંજે હુ ં ચ ૂપચાપ પણ આકાંચક્ષત ચચિે ખડકી પર ઊભી
હતી. મારી માતાની તનશાનીઓ અને ઘરમાં આમતેમ થતી હરિર પરથી
મેં આછં અનુમાન બાંધેલ ું કે આજે કાંઇક અસામાન્ય બનવાનુ ં છે . એટલે હુ ં
બારણે જઇ પગતથયાં પર આત ુરતાથી ઊભી હતી. સાંજનો સ ૂયગપ્રકાશ
ખડકી પર પથરાયેલી ‘હનીસકલ’ની લતાના ઝંડને ભેદીને મારા ઊંચે
જોતા ચહેરા પર પડતો હતો. મને પફરચચત એવાં તેનાં પાંદડાં પર િરતી
મારી આંગળીઓ, લગભગ અજણપણે, એમની ઉપર ઠરી જતી હતી. શી
અદભ ૂતતા કે આશ્ચયગ ભતવષ્ય મારે માટે લાવી રહ્ું છે , એ હુ ં જણતી
નહોતી. ઘાડ ઘ ૂમસમાં તમે કદી દફરયાઇ મુસાિરી કરી છે ? તે વેળા જણે
તમે સ્પષ્ટ દે ખાતા ધવલ અંધકારમાં આવરાયેલા હો, અને ચચિંતામગ્ન
વહાણ પાણી માપત ું માપત ું ફકનારા તરિનો રસ્તો શોધત ું જત ું હોય; અને
ધબકતે હૈયે, હવે શુ ં થાય છે એ જોવા તમે આત ુર હો-આવુ ં કદી અનુભવ્યુ ં
છે ? મારી કેળવણીની શરૂઆત થતાં પહેલાં, એ વહાણ જેવી મારી દશા
હતી. મારા આતમામાંથી આ જ અશબ્દ પ્રાથગના નીકળતી હતી : “તમસો
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મા જ્યોતતગગમય, તમસો મા જ્યોતતગગમય.” અને તે જ ધડીએ મારે માટે
પ્રેમળ જ્યોતત પ્રગટી…
કોઇકના આવવાનો પગરવ મને લાગ્યો. એ મારી માતા છે , એમ
ધારી મેં મારો હાથ આગળ પસાયો. કોઇકે તે ઝાલ્યો, મને ઊંચકી લીધી;
અને જેઓ વસ્ત ુમાત્ર પરનો મારો અંધકારપટ દૂ ર કરવા આવ્યાં હતાં,-ના,
બધી વસ્ત ુઓ કરતાંય વધારે મહતવનુ ં – જે મારા ઉપર પ્રેમ વરસાવવાં
આવ્યાં હતાં, એમણે મને પોતાની બાથમાં લીધી.
મારાં ગુરુ આવ્યાં એને બીજે ફદવસે સવારે તે મને પોતાના
ઓરડામાં લઇ ગયાં, અને મને એક ઢીંગલી આપી. થોડો વખત હુ ં એની
સાથે ખેલી. પછી તમસ સચલવને ઘીમેથી મારા હાથમાં “ઢીં….ગ…લી” શબ્દ
લખ્યો. એમ આંગળીઓથી રમવામાં તરત મને મજ પડી અને હુ ં તેન ુ ં
અનુકરણ કરવાનો પ્રયતન કરવા લાગી. છે વટે જ્યારે એ અક્ષરો બરાબર
લખતાં આવડી ગયા તયારે મારાં બાલોચચત આનંદ અને અચભમાનનો
પાર ન રહ્યો. નીચે મા પાસે દોડી જઇને મેં મારો હાથ ઊંચો કયો અને
“ઢીંગલી”શબ્દ લખ્યો. મને ખબર નહોતી કે હુ ં એક શબ્દની જોડણી
લખતી હતી, અથવા તો શબ્દો જેવી કોઇ વસ્ત ુ જ હતી. હુ ં તો વાંદરાની
પેઠે, વગર સમજ્યે, માત્ર નકલ કરતી જતી હતી. આવી અણસમજમાં
પછીના

ફદવસોમાં

હુ ં

બીજ

ઘણા

શબ્દો

લખતાં

શીખી-

‘ટાંકણી’,’ટોપી’,’પયાલો’,’બેસવુ’,‘ચાલવુ
ં
’ં વગેરે.
એક દહાડો, જ્યારે હુ ં મારી નવી ઢીંગલી જોડે રમતી હતી તયારે
તમસ.સચલવને ચીંથરાંની બનાવેલી મારી મોટી ઢીંગલી પણ મારા ખોળામાં
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મ ૂકી અને ‘ઢીં..ગ..લી’ એમ લખ્યુ.ં અને ’ઢીંગલી’ હસ્તાલેખ એ બેયને
લાગુ પડે છે એમ મને સમજવવા પ્રયતન કયો. તે ફદવસે આ પહેલાં
અમારે બેને ‘જ..ળ..પા..ત્ર’ અને ‘પા..ણી’ એ શબ્દો પર ઝગડો થયો હતો.
તમસ.સચલવન મને એમ ઠસાવવા મથતાં હતાં કે , ‘જ..ળ..પા..ત્ર’ એટલે
જળપાત્ર અને ‘પા..ણી’ એટલે પાણી. પરં ત ુ હુ ં એ બે વચ્ચે ગોટાળો કયાગ
જ કરતી.
ગુરુજીએ મારી ટોપી મને આણી આપી, એથી હુ ં સમજી ગઇ કે હવે
હિ
ુ ં ાળા સ ૂયગપ્રકાશમાં મારે િરવા જવાનુ ં હત.ું આ તવચારે મને આનંદથી
નાચતી કરી મ ૂકી. જળાગાર પર હનીસકલની લતા પથરાયેલી હતી. તેની
સુગધ
ં થી આકર્ાગ ઇ અમે તે તરિને રસ્તે વળયાં. ગુરુજીએ પાણીની ધાર
નીચે મારો એક હાથ લઇને ધયો; અને તેની પર થઇ પાણી વહી જત ું હત ું
એની સાથોસાથ બીજ હાથ પર તેમણે ’પાણી’ શબ્દની જોડણી લખી.
શરૂઆતમાં ધીમે ધીમે લખી. પછી એ ઝપાટાબંધ લખવા લાગ્યાં. બધુ ં
ઘ્યાન એમની આંગળીઓના હલનચલન પર એકાગ્ર કરીને હુ ં સ્તબ્ધ
ઊભી હતી. ઓચચિંત ુ અને અગમ્ય રીતે મને ભાર્ાનુ ં ગ ૂઢ રહસ્ય પ્રતયક્ષ
થયુ:ં તે વખતે મને ખબર પડી કે ‘પા..ણી’નો અથગ મારા હાથ પરથી
વહેતો ચમતકારી ઠંડો પદાથગ. એ જીવંત શબ્દે મારા આતમાને જગ્રત કયો;
એમાં પ્રકાશ, આશા અને આનંદ રે ડાયાં – એને મુતત કયો. હજીય મારે
બંધનો હતાં એ ખરું; પણ હવે એ બધાં અમુક વખતમાં ઉકેલી નાખી
શકાય તેવાં હતાં. ભણવાની આતરુ તા લઇને હુ ં જળાગારથી નીકળી.
વસ્ત ુમાત્રને નામ હત.ું અને દરે ક નામ નવો તવચાર જન્માવત ું હત.ું ઘેર
પાછા જતાં રસ્તામાં જેને હુ ં અડ્ું તે દરે ક ચીજ જીવનથી તરવરતી
લાગતી હતી. તે ફદવસે હુ ં ઘણા નવા શબ્દો શીખી. તે િાંતતકર ફદવસને
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અંતે મારી પથારીમાં પડી પડી, ફદવસ દરતમયાન અનુભવેલા આનંદો હુ ં
વાગોળતી હતી તયારનો મારો સુખાસ્વાદ ભાગ્યે જ બીજ કોઇ બાળકનો
હશે. જીવનમાં પહેલી વાર મને થયુ ં કે, નવો ફદવસ હવે ક્યારે ઊગે !
1887માં ઓચચિંતા મારાં પ્રજ્ઞાચક્ષુ ઊઘડ્ાં. તયાર પછીના
ઉનાળાના ઘણાં બનાવો મને યાદ છે . જે જે વસ્ત ુને અડું તેન ુ ં નામ જણુ ં
અને હાથ વતી તેને બરોબર ઓળખુ ં – આ તસવાય બીજુ કાંઇ હુ ં કરતી જ
નહીં. અને આમ, જેમ જેમ હુ ં વધારે ને વધારે વસ્ત ુઓને હાથ વડે ’જોતી’
ગઇ અને તેમનાં નામ તથા ઉપયોગ શીખતી ગઇ. તેમ તેમ જગત
જોડેની મારી ઐક્યભાવનાનો આનંદ અને તવશ્વાસ વધતાં ગયાં. હવે તો
મને સમગ્ર ભાર્ાની ચાવી મળી ગઇ હતી; એટલે એનો ઉપયોગ શીખવા
હુ ં ઇંતેજર હતી. સાંભળતાં બાળકો ખાસ કશા પ્રયતન તવના ભાર્ાજ્ઞાન
પ્રાપત કરે છે , ઊડતાં પંખીની જેમ તેઓ બીજનાં મુખમાંથી નીકળતા
શબ્દો રમત-વાતમાં ગ્રહણ કરી લે છે . પણ ચબચારા બહેરા બાળકને તો
એ શબ્દો ધીમે ધીમે, અને ઘણી વાર દુ:ખદ રીતે પકડવા પડે છે . પરં ત ુ
એ રીત ગમે તેવી હોય, પફરણામ એનુ ં અજયબ આવે છે . પ્રથમ પદાથગન ુ ં
નામ શીખવાથી માંડીને ધીમે ધીમે પગથીયાં વાર આગળ જતાં જતાં
છે વટે , એક તરિ આપણા પ્રથમ બોલયેલા તોતડા ત ૂટેલા શબ્દ અને
બીજી તરિ શેતસતપયરની કડીમાં રહેલી તવચાર સમષ્ટી-એ બે વચ્ચેના
બહોળા તવસ્તારને આપણે વટાવી કાઢીએ છીએ.
ઘર કરતાં સ ૂયગપ્રકાતશત વનો અમને વધારે ગમતાં; એટલે
અભ્યાસાફદ અમે ઘર બહાર કરતાં. આથી મારા શરૂઆતના બઘા અભ્યાસ
જોડે વનશ્રીની સુગધ
ં નાં સંભારણાં વણાયેલાં છે . તવશાળ ‘ટયુચલપ’ વ ૃક્ષની
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પ્રસન્ન છાયા નીચે બેસીને હુ ં એમ તવચારતાં શીખી કે વસ્ત ુમાત્રમાં આપણે
માટે બોધપાઠ છપાયેલો છે . ખરે ખર ગુજ
ં તી,ગાતી,બમણતી કે ખીલતી
દરે ક ચીજે મારી કેળવણીમાં ભાગ ભજવ્યો છે . આ પ્રમાણે મેં જીવનમાંથી
જ મારી કેળવણી લીધી. શરૂઆતમાં હુ ં અનેક સુપત શક્તતઓનો સમુહ
માત્ર હતી. મારા ગુરુજીએ તે બધી જગ્રત કરી અને ખીલવી. તે આવ્યા
એટલે મારી આસપાસની બધી ચીજો પ્રેમ અને આનંદ પ્રસારતી અથગપ ૂણગ
બની. આવ્યા તયારથી એકે વાર એમણે વસ્ત ુમાત્રમાં રહેલી સુદરતા
ં
મને
બતાવવાની તક જતી નથી કરી. અને મારા જીવનને મધુર ને ઉપયોગી
બનાવવા તેઓ તન-મનથી ને પોતાના આચારના ઉદાહરણથી સતત
મથયાં છે .
મારી કેળવણીના આરં ભના વર્ો આવાં સુદર
ં
વીતવાનુ ં કારણ મારાં
ગુરુજીની પ્રતતભા, તેમની અતવરત સહાનુભતુ ત અને વહાલભયુગ ચાત ુયગ
હતાં. આટલા બધા ઉલ્લાસ અને આનંદથી હુ ં જ્ઞાન ગ્રહણ કરતી એનુ ં
કારણ એ હત ું કે, તે કઇ ઘડીએ આપવુ યોગ્ય છે એ તવચારીને તે ચાલતાં.
મારાં ગુરુજી અને હુ ં એટલા તનકટ છીએ કે એમનાથી અલગપણે હુ ં મારે
તવશે તવચાર જ નથી કરી શકતી. બધી લાવણયમય વસ્ત ુઓમાનો મારો
આનંદ કેટ્લો મારો પોતાનો નૈસચગિક છે અને કેટલો એમને આભારી છે , એ
હુ ં કદી કહી શકનાર નથી. મને લાગે છે કે એમનો અને મારો આતમા
અતવભાજ્ય છે . જે કાંઇ ઉત્ૃષ્ટ મારામાં છે , તે એમનુ ં છે . મારામાં એકે
એવી શક્તત કે આકાંક્ષા કે આનંદ નથી, જે એમના પ્રેમસ્પશગથી જગ્રત ન
થયા હોય.
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