
 

હિમતલાલ      

 
૯૩ વર્ષની વયના મારા મમત્ર શ્રી હિમતલાલ જો  ન ેવધારે લોકો તેમના 
હુલામણા નામ “આતા” કે “આતાઈ” થી ઓળખ ેછે. મારા પ્રત્યેક ઈ-મેઈલનો 
તરત જ જવાબ લખનારા આ આતા સદા આનહંદત રિ ે છે. તેઓ પોતાનો 
“આતાવાણી” નામે બ્લોગ ચલાવ ેછે, અને બીજા અનેક બ્લોગ્સની મલુાકાત 
પણ લેતા રિ ેછે. વેબ ગરુ્જરી દ્વારા સન્મામનત આતાની વાત એમના શબ્દોમા ં
જ વાચંો. 

“મારો જન્મ ૫ મી એમપ્રલ ૧૯૨૧ ના હદવસ ે દેશીંગામા ંથયો િતો. દેશીંગા 
જુનાગઢ જીલ્લાના માણાવદર તાલકુાનુ ંએક ગામ છે. મારા મપતા જેઠા બાપા 
દેશીંગામા ં મામસક રૂમપયા ૧૨/- ના મબલખ પગારથી પોલીસ પટેલ તરીકે 

નોકરી કરતા.  હુ ંદેશીન્ગાની મનશાળમા ંગજુરાતી પાચં ધોરણ સધુી ભણ્યો; કેમકે 

વધારે ધોરણ િતા ંનિીં. પછી દેશીંગાથી અધો ગાઉ દુર મરમઠ ગામમા ંઅંગે્રજી 

મવના સાત ધોરણ પાસ  કયાષ. મારી ભણવાની બહુ િોંશ િોવા છતા,ં મારા 
બાપાની ગરીબીએ મન ેઆગળ ભણતો અટકાવ્યો.  પછી મને બીલખામા ં શ્રી 
નથરુામ શમાષના ંઆશ્રમમા ંસસં્કૃત  ભણવા મકુ્યો. આશ્રમ મા ંભણતો િતો ત્યારે 

મન ેપજંાબના ઉદાસી સપં્રદાયના સાધનુો ભેટો થયો. આ સાધ ુપાસેથી  હુ ંઉદુષ  
લખતા, વાચંતા શીખ્યો.  અિી મેં આશ્રમના એક ક્લાકષન ે લાકડીથી માયો િતો, 
અન ેઆ કારણે મન ેઆશ્રમમાથંી કાઢી મકુવામા ંઆવ્યો. 



     આશ્રમમાથંી કાઢી મકુ્યા પછી હુ ંઘરે આવ્યો, અને પછી મેં  ખાડં, કેરોસીન 

વગેરે વસ્ત ુ કાળાબજારમા ંવેચવાનો  ધધંો શરૂ કયો,  પણ એમા ં જોખમ િોવાથી 
મારી માએ  આવો ધધંો ન કરવાનુ ંકહ્ુ.ં 

          આ વખતે બીજુ ંમવશ્વ યદુ્ધ  જોરશોરથી  ચાલી રહ્ુ ંિત ુ.ં  હુ ંઆમીમા ંભરતી 
થઇ ગયો. ૧૯૪૨ થી ૧૯૪૭ સધુી આમીમા ંકામ કયુું. બીજુ ં મવશ્વયધુ્ધ પરૂૂ ં
થઈ જવાથી મન ે સેનામાથંી છુટો કયો. ત્યાર બાદ, હુ ં અમદાવાદ પોલીસ 

ફોસષમા ં જોડાયો. ૧૯૪૭ થી ૧૯૭૪ સધુી પોલીસ ખાતામા ં કામ કયુું. 
અમદાવાદમા ં હુ ંએક એવો પોલીસ િતો કે D.S.P. સધુીના માણસો મન ેઅંગત 

રીતે ઓળખે.  એનુ ંકારણ એ કે,  હુ ં કાળા નાગન ેકોઈ પણ જાતના સાધન વગર 

મારા ખલુ્લા િાથથી પકડી લેતો. હુ ંમારા આવા સરપ  પકડવાના ધધંાને લીધ ે 

છાપ ેચડયો િતો . અમદાવાદનો સભુાર્ બ્રીજ બની રહ્યો િતો ત્યારે એના ચીફ 

એન્જીનીઅર  બી. કુમાર િતા. ત ે એક વખત મસનેમા જોઈ  ઘરે આવ્યા અન ે

પથારી પાસ ેગયા ત્યારે, ત્યા ંગુચંળં વાળીને બેઠેલા નાગદેવતાએ ફૂફાડો મારીન ે

એમને ડરાવ્યા. એટલ ે એ તો િડી કાઢીને  બગંલાની બિાર નીકળી ગયા.  આ 

વખતે લોકોનુ ંટોળં પણ ભેગુ ંથઇ ગયેલુ.ં પણ મજાલ છે કે,  કોઈ બગંલા નજીક 

જાય!  પણ એક ભડનો દીકરો  ભૈયો િતો તે  દરવાજા  પાસ ેિાથમા ંલાકડી અને 
ટુવાલનો ડચૂો લઈન ે બેઠો િતો.  મને બોલાવવામા ં આવ્યો. હુ ં ગયો  એટલ ે

ભૈયાએ મન ેચતેવ્યો કે, 

“साब! आप साथ कुछ नह ीं लाए। यह  साप बडा खतरनाक है।” 

     મ ેતો મારા િાથમા ંલાકડી િતી; એ પણ દુર મકૂી દીધી; અને પથારી પાસ ે

ગયો. એટલે મને ડરાવવા નાગ દેવતાએ ફેણ માડંી, અને ફૂફાડો માયો.  હુ ંસૌન ે

સભંળાવવા બોલ્યો - 

” નાગબાપા!  આ તમે જુઓ છો એ માયંલો માણસ હુ ંનથી.” 

     એમ બોલી ફેણ માથ ેિાથ મકૂી  નીચે કરી દીધી. પછી એના ગુચંળા નીચ ે

મારા બે િાથની િથેળીઓ ઘાલી  નાગદેવતાને  ઊંચા કરી મારા નાક સામ ેફેણ 

મડંાવી; અને પછી ચાદરમા ંમકૂી દીધા. 



કોઈક બોલ્યુ ં કે આન ેકૈંક ઇનામ આપવુ ંજોઈએ.  બી.કુમારે  મને વીસ  રૂમપયા 
આપવાનુ ંકયુું. મેં તમેને કહ્ુ ં કે મારાથી સીધુ ંઇનામ ન લેવાય. તમે મન ેમારા 
ખાતા મારફત  આપો. 

પછી તો છાપાવંાળાઓને ઈન્સ્પેક્ટરે  બોલાવ્યા.  મારો ઈન્ટરવ્ય ુ લેવડાવ્યો; 
 અને હુ ં તો છાપ ે ચઢી ગયો. મુબંઈના ‘જન્મભમૂમ’ છાપામા ં આ મારા સપષ 
પકડવાની મવગત પણ  છપાણી. મારો જીવતા સાપ પકડવાનો આ શોખ, એક 
          ક         , આજસધુી કાયમ છે. 

     પોલીસ ફોસષમાથંી વિલેો મનવતૃ થઈ અને મારા નાનાભાઈના તેડાવવાથી   
૧૯૭૪ મા ંઅમેહરકા આવ્યો.  છ હદવસ આરામ કયાું પછી નોકરીની શરૂઆત 

કરી. ૧૯૮૫ સધુી મપ્રન્ટીંગ  પ્રેસમા ં કામ કરી કમાયો અને એહરઝોનામા ં 
પોતાની કમાણીથી  ઘર ખરીદ્ુ.ં  છાપાઓમા ંલેખો લખ્યા.  લેખોએ મન ેઘણી 
પ્રમસદ્ધદ્ધ અપાવી. ડો. કનક રાવલ (જાણીતા ચચત્રકાર રમવશકંર રાવલના સપુતુ્ર) 

જેવા મમત્રો મળ્યા.  શ્રી સરેુશ જાની (બ્લોગ જગતના જાણીતા સરેુશદાદા) એ 

મારો ઉત્સાિ  ખબુ વધાયો. 

   અમેહરકા આવ્યા બાદ સાહિત્યમા ંરસ કેળવાયો અને ઉદુષ અન ેઅરબી ભાર્ા 
શીખ્યો.  ૧૯૯૬ સધુી ન્ય ુયોકષ રાજ્યમા ંઅન ે ત્યારબાદ એહરઝોના રાજ્યમા ં
રહ્યો. ૪૦ વર્ષથી અમેહરકામા ં રિવેા છતા ં િજી અમેહરકાની નાગહરકતા 
સ્વીકારી નથી. 

 ૨૦૦૭ મા ં  મારી પત્નીના પરલોક ગયા પછી  હુ ંબહ ુઉદાસ રિતેો િતો; પણ 

મન ેપોતાના દાદાથી અમધક ચાિતી અન ેમને  મારી પોત્રી જેટલી જ  વિાલી, 
ગોરી અમેહરકન ચલયા એ મારી ઉદાસીનતા દુર કરી.” 
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