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માતૃભાષા અને માતૃભૂમિનું સન્માન અને સંવર્ધન
માટે હંમેશા હું પ્રયત્નશીલ રહીશ.
વ્યવહારમાં ભાષાશુદ્ધિ અને ભાષાચરિત્ર મારી
પ્રથમ પસંદગી રહેશે.
માતૃભાષાની સાથે સાથે ભારત અને વિશ્વની વિવિધ ભાષાઓના વૈવિધ્યપૂર્ણ
વારસા પ્રત્યે પણ હું આદર અને સન્માન જાળવીશ.
માતૃભમૂ િ તેમ જ માનવતાનું રક્ષણ અને જતન એ મારું દાયિત્વ છે.
વાહનવ્યવહાર અને ભારતીય બંધારણના
દરેક નિયમોનું હું નિષ્ઠાપૂર્વક પાલન કરીશ.
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“rð[kh”

‚{Þ ‚kÞwßÞ Au.
સમય સાયુજ્ય છે.
સમયમાં સમાય જવાની આવડત એટ્લે જીવન જીવવની કળા.
સમય એ એક શક્તિ છે.
એકાંતમય સમય એટ્લે નિજાનંદનું પ્રથમ પગથીયું.
સંગીતમય સમય એટલે સ્વર્ગનું સરનામું.
સમય દેહ અને આત્માનાં સમીકરણની શેષ બચેલી રાશી છે.
સમય અદ્રશ્ય રાહ છે જેનો સીધો સંબંધ આપણા કર્મ સાથે રહેલો છે.
સમયની શિસ્ત આપણી સફળતાની ચાવી છે.
સમય સાયુજ્ય છે એકતાનું.
સમય સાયુજ્ય છે વ્યક્તિત્વનું.
સમય અરીસો છે આપણા વ્યક્તિત્વનો.
સમયનું હોવું એ આપણા અસ્તિત્વના હોવા બરાબર છે.
સમય સાયુજ્ય છે શ્વાસ અને ધબકારાનું.
સમય સાયુજ્ય છે.
સમય સાયુજ્ય છે.
સમય સાયુજ્ય છે.

- {kir÷f “rð[kh”
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n¤ðkþ™e …¤

રો

જની જેમ રોજીંદા કામકાજમાંથી
પરવારી જ્યોતિએ લે પ ટોપ
હાથમાં લીધું, ઓનલાઈન થઇ
ને ફેસબુકના એકાઉન્ટમાં ક્યા મિત્રો
એની જેમ જ નવરા ધાકોર થઇ રખડે
છે એ જોવા લાગી……
“શું વાત છે?! અપૂર્વ શાહ ને
ઓનલાઈન?” અચાનક ઉત્સાહથી
બોલી ઉઠી..
અપૂર્વ શાહ… ગુજરાતનો ખ્યાતનામ
આર્કિટેક, ઈન્ટીરીયર ડીઝાઈનર..
નવોસવો મિત્ર બને લ ો.. ક્યારે ક
ક્યારેક એના મેસેજ આવે પણ કદી
ખાસ ધ્યાન આપ્યું ન હતું . આજે
ખબર નહિ કેમ જ્યોતિને અપૂર્વ સાથે
વાત કરવાની તાલાવેલી જાગી. પણ
પોતાની ઈચ્છા પર કાબુ રાખ્યો ને
માત્ર ચેટ-બોક્ષમાં જ વાત કરવી એવું
નક્કી કર્યું. “એક અજાણ્યાં માણસ
સાથે વાતની શરૂઆત કે વ ી રીતે
કરવી?” વિચારી રહી હતી ત્યાં તો
એનું જ ચેટ-બોક્ષ બ્લિંક થયું…
Hi sweet lady …. H r U?
અપૂર્વ શાહના એકદમ ટાઈમે જ
આવેલા આ મેસજ
ે થી જ્યોતિની આંખોમાં
એક અજીબ ચમક ઉભરી આવી. એને
અપૂર્વ શાહમાં કોઈ જ દિલચસ્પી ન
હતી, જે આકર્ષણ હતું એ માત્ર ને માત્ર
એના પ્રોફેશન તરફનું હતુ.ં . નાનપણથી

જ જ્યોતિ આર્કિટેક બનવાના સપના
જોઈ મોટી થઇ હતી. પણ, નસીબના
ખેલ… આજે એક ગૃહિણીની જીંદગી
જીવી રહી છે…..
Hi charming lady …. Busy?
ચેટ-બોક્ષ ફરી બ્લિંક થયું…..
Hello, frnd… H r U? ……..
good ….
ટાઇપ કરતી વખતે જ્યોતિની
આંખોમાં અજબ ચમક હતી.. એક
અકલ્પ્ય ખુ શ ી છલકી રહી હતી…

ક્યારેક જે બનવાના સપના સેવેલા
એ જ લાઈનની એક ખ્યાતનામ
વ્યક્તિ આજે એને સામેથી બોલાવી
રહી છે… કેમ? કેટકેટલા સવાલો…
કોઈ જવાબોની રાહ જોયા વગર
જ ઉદભવવા લાગ્યા….ને બે અજાણી
વ્યક્તિઓ અચાનક કોઈ જ વિષયવસ્તુ
વગર જ વાતો કરવા લાગ્યા…
હવે તો જાણે એક નિત્યક્રમ બની
ચૂકેલો… રોજ વાતો કરવાનો.. હા,
જ્યોતિ ને અપૂર્વ…

MktðuËLkkLkku Mk¤ð¤kx
ykhíke Ãkhe¾
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જ્યોતિના કામમાં અચાનક ચપળતા
આવવા લાગી, ઘરકામને કેમ સરળતાથી
સમજપૂર્વક પૂરું કરી પોતાના માટે
સમય ફાળવવો એ હવે શીખવા લાગી,
અરે.. એમ કહી શકાય કે નિપુણ
બનવા લાગી.. અપૂર્વની સાથે ચેટબોક્ષમાં થતી વાતોની જ અસરથી
હવે જ્યોતિ એના જૂના ભૂલાઈ ગયેલાં
શોખ જીવંત કરવા લાગી.. ફરી હાથમાં
કલર-બ્રશ આવવા લાગ્યાં.. આંખોમાં
નવીન સ્વપ્ન.. હોંઠો પર ખુશહાલ
સ્મિત.. ચાલમાં મક્કમતા ને અનેરો
આત્મવિશ્વાસ…
શરૂ શરૂમાં sweet lady..
charming lady.. tc my honey.. missing u my dear..
looking hot.. જેવા શબ્દો થોડા
અજીબ લાગતાં પણ થોડો સમય જતાં
જ્યોતિએ આ વર્ચુઅલ દુનિયાની ભાષા
અપનાવી લીધી. આજે અપૂર્વ સાથે
પહેલી વખત વીડીઓ-ચેટ માટે એ
માંડ માંડ તૈયાર થઇ હતી..અપૂર્વ ઘણી
વખત એને વીડીઓ-ચેટ કરવા વિનંતી
કરી ચુક્યો હતો, આજે માંડ જ્યોતિ
એના માટે તૈયાર થઇ. થોડું અજીબ
લાગતું હતું પણ…
વીડીઓ-કોલ ચાલુ થયો.. બે
અજાણી વ્યક્તિ અલકમલકની વાતો
કરવા લાગી.. બાળપણથી લઈને
એજ્યુકેશન.. લગ્ન..પરિવાર…આહાહ..
કે ટ કે ટ લી વાતો કરી.. જ્યોતિ ને
અપૂર્વ.. બંને પક્ષે અસીમ આનંદ છલકી
રહ્યો હતો ને અચાનક અપૂર્વે પૂછ્યું,
“અરે…. જ્યોતિ …. આખી રામાયણ
પતી જવા આવી પણ એ ન સમજાયું
કે HScમાં આટલા સારા માર્કસ આવ્યા
તો’ય તે તારી ગમતી લાઈન છોડી
B.Scની ડીગ્રી લીધી…… કેમ? ખૂબ
નવાઈ લાગે છે.. કહે તો ખરી ….”
જ્યોતિની આંખોમાં ઉદાસી છવાઈ
ગઈ.. અચાનક વ્યથાની કાળી ડીબાંગ
વાદળી ક્યાંથી આવી ચડી?!
“Hi my dear.. my sweet
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heart… what’s happen?“
ને જ્યોતિએ વીડીઓ-કોલ કટ
કરી નાખ્યો… ને, વાદળી વરસી પડી…
આંસુ સરતા ગયા ને એ બાળપણની
સ્વપ્નીલ રાતો’ય ધોવાતી ગઈ…
“અપૂર્વના પ્રશ્નનો શું જવાબ આપુ?
ં ”
એક તિરસ્કારનો તિખાર ઠાલવતો
લાંબો ઉચ્છવાસ… આ તિરસ્કાર અપૂર્વ
માટે નહિ પણ પોતાના જ સગાં ફૂવા
પ્રત્યેનો હતો…
~~~~~~~
૧૨મા ધોરણનું પરિણામ જાહેર થયુ.ં .
જ્યોતિના ૭૯%….. હા, એ જમાનામાં આ
ખૂબ સારું પરિણામ ગણાતું. કેવી ખુશ
હતી.. “હવે તો હું ચોક્કસ આર્કિટેક
બનીશ..” માં ને પપ્પા પણ ખૂબ ખુશ
હતા. વિદ્યાનગરમાં એડમિશન મળી
રહ્યું હતું, હોસ્ટેલમાં રહેવું પડશે..
થોડું ખર્ચાળ હતું પણ, પપ્પા દીકરીનું
સપનું સાકાર કરવા પૂરી કોશિશ કરી
રહ્યા હતા.
જ્યોતિના ફૈબા-ફૂવા ખૂબ પૈસાદાર..
ને કોઈ સંતાન નહિ….
“જ્યોતિની જવાબદારી અમારી….
કોલેજ ફીની ચિંતા કરશો નહિ અમે
બેઠા છીએ ને.. “ કહી જ્યોતિનું સપનું
સાકાર કરવા મદદે આવ્યા. જ્યોતિ તો
ખુશીથી ઝૂમી ઉઠી.. અચાનક ફૂવાએ
પૂછ્યું,
“એય્ય.. જ્યોત્લી.. તારી કોલેજની
ફી તો આ ફૂવો ભરી દેશે, પણ….
બદલામાં તું તારા ફૂવાને શું આપીશ?”
“અરે.. ફુવાજી.. તમે જે માંગો એ..
એક વાર આર્કિટેક બની જાઉં બસ..
તમે માંગો એ કમાઈ ને આપીશ…”
……………ઓહ…… જ્યોતિની આં ખ ો
અનરાધાર વરસવા લાગી……….
એ રાત બિહામણી બની જીવનભર
પરેશાન કરશે એવી આ કુવ
ં ારી કન્યાને
થોડી ખબર હતી?! અગાસીમાં ખુલ્લા
આકાશ તળે આર્કિટેક બનવાનું હસીન
સપનું જોતી જ્યોતિ હજી ગાઢ નિંદ્રામાં
સરી હશે……… ત્યાં તો ….. કોઈકે એની

રેશમી શાલ ખેંચી…………
“એય્ય્ય્ય્ય….. કોણ છે….એએએ…….
? ……..”
રોજની આદત મુ જ બ આં ખ ો
ચોળવાનું ’ ય ભૂ લ ી સફાળી બે ઠ ી
થઇ………..
“…….ફુવાજી?…… તમે?….. કેમ? ….
અહીં…?! ……અત્યારે… !!?!! …. કંઈ
કામ છે???….”
અડધી રાતે અચાનક ફૂ વ ાજીને
અગાસીમાં જોઈ જ્યોતિ ખૂબ ગભરાઈ
ગઈ…
“બપોરે તે શું કહેલું? … તમે જે
માંગો એ…….” કહેતા લુચ્ચું હસ્યાં. ને,
“લે તો માંગું છું….આપ…..આજની રાત
મારી સાથે…ચાંદની રાતમાં……………………..”
હવસ ભરે લ ી આં ખ ો જ્યોતિના
શરીરને ભોં ક ાવા લાગી… જ્યોતિએ
શાલને શરીર ફરતે વીંટાળી ને તત્ક્ષણ
સાવધતા ને બહાદૂરીપૂર્વક કામ લીધું…
“મને અડકવાની પણ કોશિશ કરી
છે તો બુમાબુમ કરી મુકીશ…”
જ્યોતિની આંખો આગ વરસાવવા
લાગી… એકાએક આ નાનકી, અબુધ,
ગભરુ ગણાતી જ્યોતિનું આવું નવું
લડાયક સ્વરૂપ કદી કોઈએ કલ્પ્યું
પણ નહિ હોય ફૂવો પણ ડરી ગયો
ને બદનામીના ડરથી જ અગાસીના
દાદરા બિલ્લી પગે ઊતરી ગયો…….
એ આખી રાત જ્યોતિ જાગતી
રહી…વહે લ ી સવારની ઠં ડ કે એની
આંખો ઘેરાઈ…..એ દરમિયાન ઘરમાં
શું થયું એ વાતથી આજ સુધી જ્યોતિ
અજાણ છે….બસ, કેટલી ખબર પડી
કે ફૂવાજીએ ફીના પૈસા આપવાની
ના પાડી ને બીજી પણ એવી કૈક
વાત કરી કે જેના કારણે જ પપ્પાએ
હોસ્ટેલમાં રહેવાની ના પાડી. ને,
“ઘર-આંગણે જ્યાં એડમિશન મળે
ત્યાં ભણો.”………… નું હુકમનામુ બહાર
પાડ્યું.
~~~~~~~
“ઓહ્……”

એક લાંબો નિઃસાસો નાખતાં આંખો
લુછીને જ્યોતિ ભૂતકાળમાંથી બહાર
આવવાની કોશિશ કરી રહી હતી
ત્યાં જ ફરી અપૂર્વનો વીડીઓ-કોલ
બ્લિંક થયો…
“શું કરું? વાત કરું કે નહિ?
હમમમ……વાત કરવા જ દે … એ શું
સમજશે? અચાનક જ મેં કોલ કટ
કરી નાખ્યો છે, વર્ષો પછી માંડ કોઈ
મિત્ર મળ્યો છે..કોઈ ગેરસમજ થશે તો
હું એને ગુમાવી…………” વિચાર માત્રથી
કોલ એક્સેપ્ટ કર્યો……
“Hi my sweet charming
lady…. What’s happen dear…..
તું રડે છે? મારી કોઈ ભૂલ થઇ?
please …tell me na… sorry my
dear…”
“ના..ના….એ તો એમ જ… એક
જૂની વાત યાદ આવી ગયેલી… તારી
કોઈ ભૂલ થઇ નથી…”
“If you don’t mind… tell
me… what’s the matter… anything wrong?…. અરે.. યાર…
બોલ ને કંઇક… તારી જ સાથે વાતો
કરવા આવ્યો છું….ચેટમાં તો દોસ્ત..
દોસ્ત..કહેતી રહે છે….. સાચે દોસ્ત
માનતી હોય તો બોલી જા…. દિલમાં
જે ભાર હોય તે કાઢી નાખ… હળવાશ
અનુભવીશ… અરે યાર… દોસ્ત શેના
માટે હોય છે?!”
“અપૂર્વ….તું કોઈને કહેશે તો નહિ
ને? વષોથી મનમાં એક બોજ છે પણ
કોઈને કહી શકતી નથી…”
“Hi…. Look at my eyes…
તારી સામે નથી બેઠો તો શું થયું…આ
વેબ-કેમનો લેન્સ જોરદાર છે…હહા..
હા..હા…જો એમાં તને પોતાનાપણું
દેખાય…તો ………..”
ને જ્યોતિ ફરી રડી પડી….વર્ષોથી
એક એવા મિત્ર માટે તરસતી હતી કે
જેને એ દિલની વાત કહી શકે…આજે
૩૨ વર્ષની થઇ ત્યારે એ મળ્યો…
વહે ત ા આં સુ હર્ષના હતા કે

વેદનાના? આંસુ આંસુ જ છે…..
હર્ષ કે દર્દ
નિરંતર વહેવું
એની આદત.
અપૂર્વની આંખોમાં નિર્દોષ મિત્રતાનો
ભાવ જોઈ જ્યોતિએ ક્યા કારણોસર
આર્કિટેક ન બની શકી એ આખી
ઘટના કહી સંભળાવી. ને થોડીવાર
માટે બંને વચ્ચે અજીબ સન્નાટો છવાઈ
ગયો. આખી ઘટના સંભાળ્યા પછી
અપૂર્વ પણ અવાચક બની ગયેલો.
“જ્યોતિ, મને તો એમ કે આપણાં
જમાનામાં સમાજમાં આવા દુ ષ ણો
ભાગ્યેજ… “
“ના એવું નથી.. આપણાં જમાનામાં
સમજદારીથી કામ લેવાતું… કોઈ પણ
પગલું ભરતા પહેલાં સો વાર વિચારતા
કે ભવિષ્યમાં એના પ્રત્યાઘાતો શું હશે….
હું પણ મારા ફૂવા સામે અવાજ ઉઠાવી
શકી હોત …. પણ, મેં એવું ન કર્યું…ચુપ
રહી..પરિણામ સ્વરૂપ આજે અમારા
કૌટુંબિક સંબંધો સલામત છે… મારા
ફૂવાએ મારા શરીરને તો હાથ લગાવ્યો
જ નથી…તો ? હોબાળો મચાવી મને શું
મળવાનું હતું ? આમપણ ફીના પૈસા
અમારી પાસે હતા જ નહિ… બુમાબુમ
કરી હોત તો?? ……. સમાજ તો સ્ત્રીને
જ વાંકી નજરે જોવાનો…..”
“my dear….sometimes I feel
….who is elder… U or me?!
બાવન વર્ષનો થયો છું ને તું માત્ર
બત્રીસની… મારાથી ૨૦ વર્ષ નાની છો,
પણ સમજદારીમાં તો મારી માં છે…”
એક સમજદાર મિત્ર મળ્યાના
સંતોષથી અપૂર્વની આંખો પણ ખુશીથી
છલકાઈ ગઈ…
“જ્યોતિ, મારી વાઈફ મને કદી તું
કહી બોલાવતી નથી, મેં ઘણીવાર કહ્યું
પણ,…. હવે તો મને’ય એ તમે..તમે..
ની ટેવ પડી ગઈ છે.. સોસાયટીમાં
પણ લોકો… તમે… અપૂર્વભાઈ… તે મને
તું’કારે બોલાવ્યો એ બહુ ગમ્યું… ફરી
જવાની ફૂંટી હોય એવું…”

ને બંને ખડખડાટ હસી પડ્યા…..
ને અચાનક જ્યોતિ ગણગણવા લાગી…
“मै क्या करू राम मुजे बढ
ू ़ा मिल
गया….”
“જ્યોતિ, એક માગણી કરું? ……
તારા ગાલ પરથી આ લટ હટાવ ને…”
જ્યોતિ એક પ્રશ્નાર્થ નજરે જોતી
લટને કાન પાછળ લઇ જાય ત્યાંતો…
“આહાહ… what a beauty…
black til on ur chin ….lovely….
આર્ટીસ્ટ છું..મારી નજરથી કઈ છુપું
ન રહે…માફ કરજે પણ તું ખૂબ માદક
લાગે છે…મારી નજર ન લાગે…તારી
આ અદાથી તો આજે ફરી જવાની
ફૂટં ી હોય એવું અનુભવું છુ…ં .પ્લીઝ મને
સમજવાની કોશિશ કરજે સાફ દિલથી
કહું છું…ખરાબ નહિ લગાડતી…”
“એ બુઢા…તે દિલથી કહ્યું એ ખૂબ
ગમ્યું…સહેજેય ખરાબ લાગ્યું નથી ને
કદી લાગશે પણ નહિ…આજે તારી સાથે
વાતો કરીને હળવાશની પળો…”
થોડીવાર બંને એકબીજાને અપલક
નૈને નિહાળી રહ્યા…
“તને બુઢો કહ્યું તો ખરાબ નહિ
લાગે ને? લાગે તો લાગે…હવેથી હું તો
તને બુઢો જ કહેવાની છું…”
ને અપૂર્વની આંખોમાં હકારાત્મક
ભાવ ને એક નિર્મળ હાસ્ય…
“બહુ વાતો કરી…ચાલ બં ને
પોતપોતાના કામે વળગીએ….આવજે…
ફરી ક્યારેક આવી હળવાશની પળો
માણવા મળીશું ને? …..આવજે…આમ
જ હસતી-રમતી-ખુશ રહેજ…ે તને મળીને
હળવો થઇ જાઉં છું…bye dear…”
ને બંને પક્ષે હળવાશની અનુભૂતિ…
કોલ પુરો કરી ફરી જ્યોતિ એના
ઘરકામમાં પરોવાઈ…
~~~~~~~
આજે ૪ દિવસ પછી જ્યોતિ
ઓનલાઈન થઇ ને મે સે જ -બોક્ષમાં
અપૂર્વનો મેસેજ હતો..
(અનુસંધાન 9માં પાને)
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જ ઝરૂખામાં બેસવાની સુંદર
આદત આજે પણ ચાલુ છે.
ઝરૂખામાં બે સ ીને બહારની
દુનિયાને નિહાળતાં ક્યારે ભિતરમાં
સરી જવાય તેનો ખ્યાલ નથી રહેતો.
બાળપણના એ દિવસો હતાં રોજ અરબી
સમુદ્રનાં મોજાં નિહાળતી. તેનો સુંદર
અવાજ મને કર્ણપ્રિય હતો. પૂનમની
રાતના તેના ઘુઘવતાં મોજાનો અવાજ
કાનને સુ ર ીલો લાગતો. અમાસની
રાતની નિરવ શાંતિમાં ખોવાઈ જતી.
સમયનું ભાન પણ ન રહેતું. આમને
આમ દિવસો, મહિના અને વર્ષોના
વહાણા વાયા,
આજે જીવનના સંધ્યા ટાણે બેસું
ઝરૂખામાં અને અંદર ઉતરી તલાશ કરું
. આ ઘુઘવાટ હવે શાંતિમાં પરિણમ્યો
છે. બસ કેવી રીતે સમાજ ઉપયોગી
કાર્ય કરું, તેના વિચારોમાં ખોવાઈ
જાંઉ છું. એકાંત સાથે ગાઢ મૈત્રીનો
અનુભવ કરું છું. ભીડમાં ખોવાઈ જાંઉ
છું. જીવનના દરેક તબક્કા દરમ્યાન
જુદા જુદા અનુભવમાંથી પસાર થવાનો
લહાવો માણ્યો છે. જીવનસાથીનો સંગ
મધદરિયે ગુ મ ાવ્યો છતાં વિયોગના
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આઘાતમાં થ ી બહાર આવી જીવન
સફળ કરવાનો નિર્ધાર કર્યો. પ્રેમાળ
બાળકોની પ્રગતિ જોઈ સં ત ોષની
લાગણી અનુભવતાં.
‘બેટા તું નોકરી પર જા. હું છું
ને ઘરમાં પછી શાની ચિં ત ા કરે
છે?’ અનિતા બોલી રહી. નિવૃત્તિમા
પ્રવૃત્તિમય જીવન જચી ગયું હતું. હવે
ન નોકરીએ જવાની ધમાલ કે ન
કોઈના લંચ બૉક્સ તૈયાર કરવાનાં.
ઘરમાંથી બધા આઠ પહેલાં વિદાય
થઈ જાય. પછી નિરાંતે ચા બનાવે
અને છાપું લઈને વાંચવા બેસે. રોજ
‘સુડોકૂ’ સોલ્વ કરવાનુ.ં જમ્બલ વર્ડસ
બનાવવાના. ખૂ બ ગમતું દિમાગને
કસરત મળે એ નફામાં . અચાનક
વિચાર સ્ફૂર્યો ૨૧મી સદીમાં માનવી
‘પૈસાને’ આટલું બધું મહત્વ કેમ આપતો
હશે? હા,તે જીવનની જરૂરિયાતની
વસ્તુ છે ! તેમાં શંકાને સ્થાન નથી ?
કિંતુ સારા ચારિત્ર સમાન કોઈ
પવિત્ર ધન નથી. માણસ પૈ સ ાથી
ધનવાન કહે વ ાય તે ન ા જે વ ી કોઈ
કરૂણતા નથી. જે દિવસે પૈસો માનવને
માપવાનું બેરોમિટર ગણાશે તે દિવસે

આ ધરા પર અમાસના અંધારા છવાશે.
મહાપુરૂષો, ઋષિઓ તેમના ચારિત્રથી
શોભાયમાન છે. જેને કારણે સદીઓ
અને યુગો પછી પણ તેઓ પંકાય છે.
પૈસો યા લક્ષ્મી ચંચળ છે. તેને
પામવી યા ગુમાવવી આસાન છે. પૈસા
વગરનો માનવ કંગાલ નથી ગણાતો.
ચારિત્ર વગરના માનવની કશી કિમત
નથી. ચારિત્ર કોઈ પણ ભોગે સુરક્ષિત
હોવું જોઈએ. ચારિત્રહીન માનવ ભલેને
પૈસામાં આળોટતો હશે તો પણ તેની
કશી કિમત નહી હોય. સામાન્ય
માનવ, જેની પાસે સવારે ખાધા પછી
રાત્રે મળશે કે નહી એવો પ્રશ્ન ઉભો
હોય છતા તે જો ચારિત્રવાન હશે તો
આદર પામશે. પૈસો સર્વસ્વ છે એ
વિચાર અસ્થાને છે. ધનવાનો ખુલ્લે
આમ જાણતા હોય છે કે ‘આ હું નથી
બોલતો મારો પૈસો બોલે છે !’તેમને
આદર અને સન્માન માત્ર સ્વાર્થ સાધવા
પૂરતા હોય છે. સ્વાર્થ સર્યો અને ‘હું
કોણ તું કોણ ‘જેવા હાલ થાય છે.
જો પૈસા સાથે ચારિત્રનું બળ હોય તો
‘સોનામાં સુગંધ’ જેવું લાગે. જે દિવસે
પૈસાથી માનવીની કિંમત અંકાશે ત્યારે

એ સમાજ ક્યાં જઈને અટકશે એ
ગહન પ્રશ્ન છે !
પૈ સ ાથી બધું ખરીદી શકાય ?
ઉંઘ અને શાં તિ પૈ સ ો કદી મે ળ વી
નહી આપે ! ચારિત્રની વાત બહુ દૂર
રહી. મનુષ્યએ પ્રયત્ન દ્વારા કેળવેલી
સજાગવૃત્તિથી ચારિત્રનું રક્ષણ કરવું.
પૈસો તો હાથનો મેલ છે. ક્યારે છેહ
દેશે તેની કોઈને ખબર નથી. માનવ
ગુમાવેલ પૈસો મેળવવા શક્તિમાન છે.
જેનું ચારિત્ર અનિતીનો પૈસો કમાવામા
સિથિલ થાય છે તેનું પતન નિશ્ચિત
છે. તેનું રક્ષણ કરવા પ્રયત્ન રહેવું
જરૂરી છે. પૈસો તો આજે છે ને કાલે
નથી. જે ગુમાવ્યા પછી પાછો મેળવી
શકાય. પૈસો ગુમાવવાથી આદર અને
સન્માન ખોવાતા નથી. કિંતુ ચારિત્ર
સિથિલ થાય પછી આદર સન્માન પાછાં
મેળવવા મુશકેલ છે. માનવનું પતન
તેનાથી સંભવિત બને તે હકિકત છે.
‘યેન કેન પ્રકારેણ’ કદાચ માનવી પૈસો
પ્રાપ્ત કરી શકે. સ્વના ચારિત્રનું રક્ષણ
તેને સદાબહાર ઈજ્જત અને આદર
આપવા સમર્થ છે. પૈસાની ઝાકમઝોળ
તેને સ્પર્શી શકતી નથી.
ભૌતિકવાદના આજના યુ ગ માં
કદાચ આ વાત કાનને સ્પર્શી ન
શકે. અંતરાત્માનો અવાજ અવગણવો
શક્ય નથી. પસીનાનો રોટલો રળી
ખાનાર આરામથી હાથનું ઓશિકું
બનાવી નસકોરાં બોલાવી શકે છે.
જ્યારે અનિતીથી કે ગદ્દારીથી મેળવેલા
પૈ સ ા પાત્ર વ્યક્તિ, ૪૦ હજારના

પલંગમાં શિમળાના રૂની તળાઇ પર
આળોટવામાં પસાર કરે છે.
યાદ આવે છે એક ભાઈની જુવાન
દીકરીથી રસ્તા પર અકસ્માત થયો
કહેવું આવશ્યક નથી કે પૈસાપાત્ર
હતા. નવી નવી ગાડી ચલાવતાં શીખી
હતી. રાતનો સમય હતો. રસ્તા પર
ટ્રાફિક થોડો ઓછો હતો.
‘પપ્પા હું ગાડી ઘર સુધી ચલાવુ’ં ?
‘સાચવીને ચલાવીશ’?
‘હા, પપ્પા’.
પપ્પાને થયું થોડી પ્રેક્ટિસ થશે.
ભલેને ચલાવતી, હું બાજુમાં બેઠો છું.
દીકરી જરા વધારે પડતી ખુશ
થઈ. કોઈ ગરીબનો જાન ગયો.
પપ્પાએ પોલિસ આવે ત્યાં સુ ધ ી
સંભાળી. રાતાના કોઈ બેઘર રસ્તા
પર સૂતો હતો. લોકોનું ટોળું ભેગું
થાય એ પહેલાં પોલિસને પૈસા આપી
દીકરીને બચાવી ભાગી છૂટ્યા. સવારે
એ લત્તામાં ચાલતાં ગયા. કાન બધી
વાતો સાંભળતાં હતાં. એ જુવાન ગામથી
આવ્યો હતો., મુંબઈમાં રોટલો રળવા.
તેના માતા અને પિતાનો ‘ચિરાગ’
કાયમ માટે ઓલવાઈ ગયો. તેઅને
ખૂબ દુંખ થયું. અજાણ્યા રાહી બની,
આજુબાજુવાળા માણસો પાસેથી બધી
વાત કઢાવી. તકલિફ જરૂર થઈ.
ચેન પામવા માટે તેની બધી વિગતો
ભેગી કરી. દીકરી ખૂબ ગભરાઈ ગઈ
હતી. ‘પપ્પા’ આપણે શું કરીએ? તમે
ભલે જેલમાં જતી બચાવી! મારું દિલ
મને ડંખે છે’. મને ચેન પડતું નથી!

આ મારાથી શું થઈ ગયું?’
‘બેટા, તું ધીરજ ધર. આ કૃત્ય તેં
જાણી જોઈને કર્યું નથી.’ જરૂર કોઈ
રસ્તો શોધીશ. તારા મનને મનાવ, મારા
પપ્પા મને સહાય કરશે.’ આખરે એ
શેઠે તે જુવાનની બધી વિગત એકઠી
કરી. દીકરીને જણાવ્યું. દીકરીએ સાથે
આવવાનો આગ્રહ સેવ્યો. પપ્પા પોતાની
દીકરીને નારાજ કરવા નહોતાં માગતા.
બાપ દીકરી તે જુવાનના ગામમાં જઈ
તેના માલિક તરિકે ઓળખાણ આપી.
૧૫ લાખ રૂપિયા આપી આવ્યા.
જુવાનના માતા અને પિતાએ ઉદાર દિલે
અકસ્માત કરનારને માફ કર્યા. તેમને
ખબર હતી દીકરો તો ગયો પણ જ્યાં
નોકરી કરતો હતો એ શેઠે આવીને
હાથ ઝાલ્યો. એ માતા પિતાને તેઓ
જણાવી ન શક્યા કે ‘તેઓ કારણ ભૂત
હતાં’! ઈશ્વરને મનમાં ને મનમાં પ્રાર્થના
કરી, હે પ્રભુ ક્ષમા કરજે , આ વાત
બતાવી નહી શકાય’!
આજે એ શેઠને અને તેની દીકરીને
ગામથી પાછાં આવતા ગાડીમાં બેઠાં બેઠાં
ઉંઘ આવી ગઈ ! જુવાન દીકરીના
મુખ પર શાંતિ વરતાતી હતી. તેને
પસ્તાવો ઘણો થયો હતો. એવું કૃત્ય
થઈ ગયું હતું જે ભૂલવા મથીએ તો
પણ ન ભૂલાય. તે અજાણ્યા યુવાનના
માતા અને પિતાએ અકસ્માત કરનારના
ગુનાને માફ કર્યો હતો. ગયેલો પુત્ર
કોઈ પણ કિમતે પાછો આવવાનો ન
હતો. એમ મન મનાવવું રહ્યું કે મોત
વિધાતાએ એ પ્રમાણે લખ્યું હશે !

(પાનાં 7નું ચાલુ)

કરવી છે…ઘણા વર્ષોથી એક નિર્બળતા
અનુભવતો હતો…મારી વાઇફને મારાથી
સંતોષ ન હતો…but yday’s night
was awesome…rock my life
once again… હું મારી વાઈફને એક
નવા સ્વરૂપે મળ્યો…..ને એક મજાની
વાત કહું… સવારે એણે મને કહ્યું,
क्या जादू हु आ?! मे रा बढ
ू ़ा जवान हो
गया…!! એને શું જવાબ આપું?? …
મનમાં જ કહી દીધું… कल फेसबुक पे

किसीको बढ
ू ़ा मिल गया है……બિઝનેસટુર પર જઈ રહ્યો છું, ત્યાંથી થોડા
દિવસ ફેમિલીની સાથે ફરવા-હળવા
થવા જઈશ. Thanks 2 U my
dear…પણ, તારી સાથેની હળવાશ કૈક
અલગ જ હોય છે….હળવા થવા ફરી
મળીશું ને?”
ને , જ્યોતિની આં ખ ોમાં એક
મસ્તીભરી હળવાશ….

“My darling dost….had gr8
time with U… lifetime memory….કોલેજમાં ખૂબ શરમાળ હતો, દિલના
એકાદ ખૂણે..ક્યારેય દોસ્તારોની જેમ
છોકરી પટાવી ન શક્યાનો અફસોસ
છુ પ ાવી રાખે લ ો…તારી સાથે વાતો
કર્યા પછી હવે કોઈ અફસોસ નથી…
thanks my lovely charming
lady… મારા જીવનની એક વાત શેર
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fu{ fhe ðkÞhk™u ðkÁt?....
વાત ઉડાડવાની વાયરાને ટેવું,
કેમ કરી વાયરાને વારું?
વાત જ બધી એની પરબારું.
ગાજે અંબર આ વેરતું અજવાળું,
લોક કહે મેઘલાનું ટાણું,
મારે ઝાપટને વાયરો થાય ઘેલો,
લો આ મેઘલાનું ભારું...
વાત જ બધી એની પરબારું.
લીલાછમ વગડે ઝૂમતી વસંતી,
ટહુકે કોયલ ડાળું ડાળું,
બેસ અલી ચંપા, વાયરા વદતાહું તો બારણે બારણે ભાળું...
વાત જ બધી એની પરબારું.

પાનખર આવીને તરૂ બધાં બુઠ્ઠાંને રજની પાથરે અંધારું,
આવ્યું ભૂત કહી, બારી એ ખખડાવે,
પૂંછું તો કહે... હું વગડાને તાણું,
વાત જ બધી એની પરબારું.
શાણો થઈને મારતો એ શેખી,
અંદર-બહાર સૌને રમાડું,
દેતો દાટી, જો આ વાયરા જાશે વછૂટી,
તને બાંધશે લાકડાનું ભારું,
વાત જ બધી એની પરબારું.
સાકરથી મુખભરી બાપલાને બોલું,
થાજે થોડો તું વ્યવહારું,
એમ કરી વાત હું વારું…એમ કરી વાત હું વારું
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મદાવાદની રે સ ્ટોરાં ન ી
ફૂ ટ પ ા થ પ ર ર ા ત્રે
આઠ વાગ્યાથી રાતના
એક વાગ્યા સુધી ઊભીને થાકેલા
સાન્તાક્લોઝને હું બરાબર ઓળખું.
જીવલો એનું નામ. લખુડી તળાવડીની
ઝૂપં ડપટ્ટીમાં રહેતો અને રોજ સાજે લોગાર્ડન પાસે બલૂન અને કચકાડાનાં
ચશ્માં-ઘડિયાળ-સિસોટી વેચે. દિવસે
આજુબાજુની ઓફિસોમાં છૂટક કામ પણ
કરે. જે કંઈ કમાય ઈ રોજ રાત્રે એની
‘શાકવાળી’ વહુના હાથમાં મૂકી દે.
પણ, ડીસેમ્બરના સાત-આઠ દિ’
માટે એ જીવલો મટી સાન્તાક્લોઝનું
ખોળિયું ઓઢી લેતો.
રોજ મોડી રાત્રે હોટેલની બહાર
ઉભવાના અગાઉથી ઠરાવેલ પૈસા લાલ
પાઈજામાનાં ખિસ્સામાં મૂ ક ી, સફે દ
દાઢી અને છોગાંવાળી ટોપી થેલામાં
નાખી એ સાઈકલ પલાણે. હું કલ્પના
કરું છું કે એ સ્ટ્રીટલાઈટથી ઝળહળતા
સૂમસામ રસ્તા પર ધીમે ધીમે જતો હોય
ત્યારે એવું લાગતું હશે? જાણે ટમટમતા
તારલિયા વચ્ચે સરકતો સાન્તાક્લોઝનો
રથ!
એં શ ી-ને વું ન ા દાયકાથી ‘મે ર ી
ક્રિસ્ટમસ’ના આવે લ ા વાવાઝોડામાં
જીવલા જેવા અનેક જુવાનીયાઓને
સાન્તાક્લોઝ બનવાનો મોકો મળતો
થયો અને વરસમાં સાત દિ’ માટે
એમની ‘સકલ’ બદલાઇ જતી. કોઈ
જાડા કોઈ સુકલકડી, કોઈ ધોળા કોઈ
કાળા, કોઈ લાંબા કોઈ ઠીંગણા પણ
અવતાર સાન્તાનો. હા, પણ દર વરસે
એટલા બધા રતુંબડા સાન્તાકલોઝ
કાઢવા પણ ક્યાંથી! આછો મેકપ,
સફેદ દાઢી, લાલ ટોપી અને હાથમાં
ટકોરી એટલે સાન્તાક્લોઝ!

આહા! આડે દિ’ કોઈના તરફ
હાથ લં બ ાવતા જીવલાઓ સામે
ક્રિસ્ટમસમાં સારાસારા ઘરનાં બાળકો
હાથ લંબાવતા થઇ જાય અને મા-બાપ
હોંશથી મરકતાં હોય.
તમે ચોવીસ ડિસે મ ્બરથી ‘થર્ટી
ફર્સ્ટ’ ડિસે મ ્બર સુ ધ ી મોડી રાત્રે
રસ્તે નીકળો તો તમને છકડો રિક્ષામાં
ઠંડીથી બચવા લપાતા, સાઈકલને
પેડલ મારતા કે ખખડધજ સ્કૂટર પર
ભાગતા સાન્તાક્લોઝનો ભેટો થઇ જશે.
શોરૂમની કે નાની રેસ્ટોરાંની બહાર
‘ઉભાડી દેવામાં આવેલા’ સિત્તેર ટકા
સાંતાકલોઝને બાપડાને ખબર જ નથી
હોતી પોતે શું છે! સારું છે ભોળાં
બાળકો પગમાં સ્લિપર પહેરલ
ે ા સાન્તાને
કોઈ અજાયબ દુ નિ યામાં થ ી ગિફ્ટ
આપવા આવેલ ફરિસ્તો માની લે છે.
રાત્રે કુતરાં ભસે નહિ એટલે કપડાં
બદલીને ઘેર જતા અમુક સાન્તાક્લોઝ્નો
મેકપ સાફ કર્યા વિનાનો ચહેરો ચાડી
ખાય ત્યારે રમૂજ પણ થાય છે. વર્ષો
પહેલાં એક વાર મારા દીકરાને લઈને
હું એક ડિપાર્ટમેન્ટ સ્ટોરમાં લાંબી
લાઈનમાં ઊભો’તો. અમારો ‘શેક-હેન્ડ’
કરી રમકડું લેવાનો વારો આવ્યો ત્યારે
સાન્તાક્લોઝ મારા બાબાને બદલે મારી
સામે હસ્યો. ધોળી દાઢીમાં એની
આંખો જ દેખાતી’તી. સાન્તાક્લોઝ

મોજાં પહેરેલો હાથ લંબાવી મોટેથી
બોલ્યો, “કેમ સાહેબ!મને ઓળખ્યો?
હું જગદીશ, તમારો સ્ટુડન્ટ!”
અલબત્ત. મોટી હોટેલો અને મોલ્સમાં
રૂપાળા અને ઠાવકા સાંતાકલોઝ હોય
છે ખરા પણ એમને નવરા ઉભેલા
જોઇને મને એમની દયા આવે છે.
અહીં ચોકલેટ-સિસોટીઓ વધી પડે છે
ને ફૂટપાથ પર ખૂટી પડે છે. ક્યાંક
નિરસ સાન્તાને મદદરૂપ થવા જોકરો
પણ ઉભા હોય છે ત્યારે ક્રિસ્ટમસ એક
સર્કસ હોય એવું પણ લાગે.
ઇસ્ટ-વે સ ્ટના કલ્ચરની આ
ભેળસેળમાં સારું છે આપણે ત્યાં સાન્તા
વિસર્જિત નથી કરાતો. હા, સાતઆઠ દિ’ સતત રગદોળાયેલ લાલ ડ્રેસ
ધોવા જાય અને ટકોરી પકડી રોજ
પાંચ કલાક ઊભીને થાકેલા સેંકડો
જીવલાઓ ઘસઘસાટ ઊંઘી જાય.
‘હાશ, હવે ઠેઠ આવતે વરસ!’
આ વખતે આવા એકાદ સાન્તાને
કાનમાં પૂછજો, ‘તું કોણ છે?’
Merry Christmas!
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કા

....ડે...કા....ડે... ના અવાજો
થતા હતા અને અચાનક
મોબાઈલની રીંગ વાગી.
અરે, આકાંક્ષાનો ફોન.. મેં તરત ફોન
ઉપાડ્ ય ો, “હે લ ો, આકાં ક્ષા કે મ છે
તું?..” , “ઉર્જાબેન હું તો એકદમ
મજામાં.. તમે કેમ છો? સિદ્ધાંત મોટો
થઇ ગયો હશે હવે હે ને...”, “હા,
સાચે જ.. અમે બધા મજામાં.. પણ તું
ચાલે છે ને?...” “હા, ઉર્જાબેન, થોડું...
થોડું.. પણ હવે તકલીફ પડે છે...
આજના દિવસને કેમ ભુલાય એટલે જ
દર વર્ષની જેમ આજે પણ તમને ફોન
કર્યો.. ૫ વર્ષ પહેલાં આજના દિવસે
તમે જ મને ચલાવી અને ૧૫ મહિના
પછી હું હોસ્પિટલમાંથી ઘરે આવી...” ,
“ હા, આકાંક્ષા આ વાતને હું પણ કદી
ભૂલી નહિ શકુ.ં એ માટે હું પણ મારી
જાતને સદ્ભાગી માનું છુ.ં મમ્મી-પપ્પાને
મારા જય શ્રી કૃષ્ણ કહેજે...”, “હા,
ઉર્જાબેન ચોક્કસ... આવજો.”
મેં ફોન મૂક્યો અને હોસ્પિટલનો એ
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દિવસ યાદ આવ્યો જયારે મેં આકાંક્ષાને
પહેલીવાર જોઈ હતી. કેટલી સુંદર,
રૂપાળી, નમણી અને હસમુખી છોકરી.
બસ ૧૩ કે ૧૪ વર્ષની લાગતી હતી.
આટલી સરસ છોકરીને શું થયું હશે?
ફાઈલ જોઈ ત્યારે ખબર પડી કે, ૨૧
વર્ષની આકાંક્ષા ને જુવન
ે ાઇલ રૂમેટોઇડ
આર્થરાઇટિસ છે. જેનું ભવિષ્ય બહુ
સારું નથી. તેને ઉભા કરી ચાલતી
કરવાના ૧૫ મહિના સુધીમાં મારા
એની સાથે, ડૉક્ટર પેશને ્ટ જેવાં સંબધ
ં
રહ્યા જ ના હતા. અને ઉત્તરાયણના
એ દિવસને તો કેમ ભુલાય? એ
દિવસે અથાગ મહેનત પછી એ ૭ વર્ષ
પછી પહેલીવાર ચાલી હતી.... જૂની વાતો
વાગોળી હું પણ પછી પતંગ ચડાવવામાં
મશગુલ થઇ ગઈ.
પણ આકાં ક્ષા બારીમાં થી બહાર
ધાબે ચડતા પતંગને જોતી રહી. ચોથા
ધોરણમાં ભણતી હતી અને એક સવારે,

“આકાંક્ષા ઉઠ, સ્કૂલે જવાનું છે. મોડું
થશે.” “પણ મમ્મી, આખું શરીર દુખે
છે.. ઉઠાતું નથી..” પછી તો બસ
ડૉક્ટરના કહે વ ા મુ જ બ સં ધિ વાનો
રોગ.. જેનો સંપર
ૂ ્ણ ઈલાજ શક્ય નથી.
ચાલુ થયા ડૉક્ટરના ઘર ગણવાના..
કેટલી બધી દવાઓ.. સ્ટીરોઈડ પણ
ખાવી પડી.. જેમતેમ ૧૦ માં ધોરણની
પરીક્ષા આપી પણ હવે તો ઉભા
થવું પણ મુ શ ્કેલ.. મમ્મી પોતે ૧૧
મા ધોરણમાં ભણાવતી શિક્ષિકા અને
મારી સામે જોઈને જીવ બાળતી. બસ,
દવાઓ ખાવી અને કસરત કરવી એ
જ નિયમ થઇ ગયો. પણ મમ્મી-પપ્પાએ
હિમ્મત ના હારી. મને સાજી કરવા
બધી દવા અને દુવા કરી છૂટ્યા.
છેવટે એક મોટા ડૉક્ટરનું નામ
સાંભળ્યું અને પપ્પા મને નાની છોકરીની
જેમ બે હાથમાં ઉંચકીને હોસ્પિટલ લઇ
ગયા. ડોક્ટરે તપસ્યા પછી કીધું,
“આશા છે.. પણ ધીરજ રાખવી પડશે,
મહેનત કરવી પડશે..” બે ઘૂંટણના
ઓપરેશન થયા. મારા કાટખૂણે વળેલાં
બંને ધૂંટણ સીધા થયા.. હવે વારો
હતો થાપાના ઓપેરશન નો.. આ
ઓપરેશન માટે સાંધો ખાસ મારા માટે
માપથી પરદેશમાં બનાવડાવ્યો. અને એ
ઓપરેશન સફળ થયુ.ં પછી મારા પગનું
માપ લઇ ખાસ બુટ બનાવ્યા, જેની
મદદથી હું ઉભી થઇ ચાલવાની હતી.

(અનુસંધાન 14માં પાને)

“ખા

“«rŒr™rÄ”

ના બદોશ... ખાના
બદોશ..ફિરતે હૈ હમ
ખ્વાબો કે સંગ...”
એના ફેવરેટ સોંગની ટ્યુન એલાર્મ
તરીકે રણકી.
“હે ય , માન્યા! આ મોબાઈલ
ચીસો પાડે છે, ઉઠ હવે. ૭ એ.એમ.
ઓલરેડી. હું જાઉં છું કોલેજ. સી યુ
ઇન ધી ઇવનિંગ બેબ્સ.”
“ઓહ યે સ ... યાર આઈ હે ટ
મન્ડેઝ” ઉંઘરે ટ ા અવાજે બોલતી
માન્યા ઉભી થઈ. ટૂ થ બ્રશ કરતાં
કરતાં એને દરેક સોમવાર સવાર જેમ
જ વૈરાગી વિચારો આવવા માંડ્યા
કે પોતાની જડોથી દૂર થઇ શહેરના
પી.જી. કે હોસ્ટેલમાં વસતા દરેક લોકો
વણજારાઓના કોઈ મૉર્ડનાઈઝ વર્ઝન

yuts÷ Äku¤feyk

જેવા બની ગયા હોય છે નહીં! પોતે
પણ એમાંની જ એક હતી. બી.એ.
અને ક્લિનિકલ સાયકોલોજીમાં માસ્ટર્સ
પછી મલ્ટી-સ્પેશિઆલીટી હોસ્પિટલમાં
નવા શહેરમાં નવી જોબ અને એ સાથે
જ પબ્લિક ટ્રાન્સપોર્ટના ધક્કાઓ, ૯
થી ૭ ની જેઈલ અને વિકેન્ડ્ઝમાં

જીવાતી જિં દ ગી. રોજ કોઈ નવી
ચેલેન્જ સામે આવીને ઉભી હોય અને
એમાં પણ છોકરી હોવાને લીધે લાડમાં
મળેલી અનેક સમસ્યાઓ અલગથી!
આવા વિચારોને કારણે જાણે કોઈએ
મોંમાં લીમડો મૂક્યો હોય એવો પોતાનો
ચહેરો અરીસામાં જોઈ માન્યા ફિક્કું
હસી પડી. ઓછી ભીડ વાળી બસ
પકડવી હોય તો ભાગવું જ પડશે એમ
વિચારી એ ફટાફટ તૈયાર થવા લાગી.
ઘરની બહાર નિકળતા પહેલાં ફુલ
મિરરમાં એક નજર નાખી વી નેક ટી
શર્ટની નેકલાઇન ફરતે સભાનતાપૂર્વક
સ્ટોલ વીંટાળી દીધો. બસ સ્ટોપ સુધીમાં
વિકેન્ડ દરમિયાન થયેલી “મેન આર
ડોગ્ઝ” ની જલદ ચર્ચાઓએ એના
મગજને ફરી ઘેરી લીધેલું હતું. મોટા
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શહેરમાં વસતી દરેક વર્કિંગ વુમનની
જેમ એણે પણ સતર્કતાનું કવચ રચી
બસમાં પગ મૂક્યો.
“હાશ… ભીડ ઓછી છે.. કોઈને
નજીક આવવાનું બહાનું જ નહિ. બલા
ટળી” એણે વિચાર્યું અને બારી બહાર
જોવા લાગી.
આગળના સ્ટોપથી એક યુ વ ાન
છોકરો ચડ્યો. રીમલેસ ચશ્માં, બોડી
ફીટ ટીશર્ટ, ટાઈટ જીન્સ અને ખભા
પર પુરુષ સહજ બેફીકરાઇ જેમ જ
ઝૂલતું બેગ. એના ચહેરા પર હળવું
હાસ્ય રમતું હતું. માન્યા સાથે આંખ
મળી તો એ થોડું વધુ હસ્યો.
“આ સ્માઈલ નફફટતાની છે કે
એનો ચાર્મ છે?!” માન્યાના મગજમાં
શંકાઓ ચાલી. પણ વધુ વિચાર કર્યા
વિના બે ડગલાં આગળ ચાલી છોકરા
તરફ પીઠ આવે એ રીતે ઉભી રહી
ગઈ.
લાસ્ટ સ્ટોપ પહેલાના સ્ટોપ પર
એક આધેડ વયના પુરુષે ઉતરતી
વખતે માન્યાની બાજુમાં ઉભેલા એક
બહે ન ની પીઠ સાથે જાણી જોઈને
ઘસાઈને દરવાજા પાસે ગયા. પેલા
છોકરાએ સતર્કતાથી એમના પગને
આંટી મારી જેથી એ થોડા ગબડ્યા
અને બંધ થતા દરવાજા સાથે “સોરી
અંકલ” કહી માન્યા સામે જોયું.
આ વખતે માન્યાથી પણ નાનું સરખું
સ્મિત અપાઈ ગયું.
“તમારી સાથે પણ આવું ક્યારેય
થયું છે?” એણે માન્યાને પૂછ્યું.
“ના, લકીલી આજ સુધી નથી

થયું, આ શહેરમાં એટ લીસ્ટ. બાકી
તો.. કાગડા બધેય કાળા “માન્યાનું
મોં ફરી કઈંક કડવું ચવાઈ ગયું હોય
એવું થઇ ગયું.
“વેલ, આઈ એમ સોરી.”
“વ્હોટ? આઈ મીન વ્હાય આર યુ
સોરી? “ માન્યાને બે પળ માટે એ
છોકરો સનકી લાગ્યો...
“આવા લોકોને લીધે તમારા જેવી
સુંદર સ્ત્રીઓ ચહેરા પર મુસ્કાન જેવા
બેસ્ટ ઘરેણાંને બદલે ઇનસિક્યોરિટીનું
કવચ ઓઢીને નીકળે છે. બદનસીબે
આવા બધા વાહિયાત માણસો અને
હું ફોર્મમાં જેન્ડર કોલમ પર એક
જ જગ્યાએ ટીક કરીએ છીએ. સો,
હું એમની કમ્યુનીટીનો કહે વ ાઉં.”
એક હળવા મૌન પછી એણે માન્યાની
આંખોમાં જોઈ કહ્યું, “આઈ રીઅલી
એમ સોરી એ દરેક વાહિયાત વ્યક્તિના
બદલામાં..આજ સુધી તમને થયેલાં કે
આગળ થનારા આવા કોઈ અનુભવ
માટે. બટ પ્લીઝ ડોન્ટ લૂઝ હોપ એન્ડ
સ્માઈલ. લાઈફ ઈઝ કોલિંગ યુ” એના
ચહેરા પર ગીલ્ટ અને અવાજમાં શત
પ્રતિશત પ્રમાણિકતા છલકાતી હતી!
અવાચક માન્યા એને લાસ્ટ સ્ટોપના
ધસારા વચ્ચે ઓઝલ થતાં જોઈ રહી.
અનાયાસે એનાથી ગળે વીંટાળાયેલો
સ્ટોલ થોડો ઢીલો થયો અને નિઃશ્વાસ
જોડે ગળામાં વર્ષોથી અટકેલી કડવાશ
મુક્ત થઈ હોય એવું લાગ્યું.
****
હોસ્પિટલ પહોચતાં જ એ સૌથી
પહે લ ી ટ્રોમા સે ક્શ નમાં પોસ્ટ રે પ

ટ્રોમાની અસર હે ઠ ળ ૬ મહિનાથી
સારવાર લેતી ૨૯ વર્ષની રિચા પાસે
જઈને બેઠી.
“ગુડ મોર્નિંગ રિચા” એનો હાથ
પોતાના હાથમાં લઇ રીચાની કોરા
કાગળ જે વ ી ભાવવિહીન આં ખ ોમાં
પોતાની આંખો પરોવી બોલી,
“આજે નો કાઉન્સેલિંગ, બસ એક
જ વાત કરવી છે, રિચા. તને ખ્યાલ
જ છે “મેન આર ડોગ્ઝ” પણ તને
એે પણ ખ્યાલ છે મેન આર લોયલ
ટુ! તારો બોયફ્રેન્ડ સુમિત છેલ્લાં ૬
મહિનાથી તારી સેવા કરે છે. તારા
માંબાપ પણ જ્યારે જવાબદારી લેતાં
ખચકાય છે એવા સમયે એ સૌથી
આગળ હોય છે એ બધું તું જોઈ રહી
છે. પણ અમુક વાહિયાત વ્યક્તિઓ
સાથે એ પોતાની જેન્ડર શેર કરે
છે માત્ર એ વાત માટે એને સજા
કરવી અન્યાય ન કહેવાય?! મૂવ
ઓન એન્ડ સ્માઈલ રિચા, લાઈફ ઈઝ
કોલિંગ યુ...”
ધ્રુ જ તા હાથ અને તરલ આંખો,
પથ્થર બની ગયેલી રીચાની મહિનાઓ
પછીની પહેલી મૂવમેન્ટ હતી. સામે
ઉભેલા સુમિત તરફ હળવા સ્મિત સાથે
એનો વંકાએલો હોઠ માન્યાને બસમાં
એની તરફ ફેંક ાએલ એ સ્મિતનો
પડઘો લાગ્યો.
કોઈ અજાણ્યા પુરુષે 5 વર્ષ પહેલાં
કરેલી બદસલૂકી માટે સહજતાથી મારી
માફી માગતા એક જેન્ટલમેનને આ
વાર્તા અર્પણ...:)

(પાનાં 12નું ચાલુ)

ઉર્જાબેનની આંખોમાં પણ.. પરંતુ આ
તો હર્ષના આંસુ હતા... બીજું ઘર જ
બનાવી ને રહેતા હોસ્પિટલમાંથી ૧૫
મહિને અમે રજા લીધી ત્યારે પપ્પાએ
આખી હોસ્પિટલમાં પેડા વહેંચ્યા અને
મારી જિંદગી બદલાય ગઈ.
જયારે પણ ઉત્તરાયણનો દિવસ આવે

ત્યારે, અચૂક ઉર્જાબેનને યાદ કરી
લઉં છું. ખરેખર મારા ચાલવા પાછળ
કેટકેટલાના હાથ હતા..! એ વિદ્વાન
ડૉક્ટર, મમ્મી-પપ્પા, મારી મહેનત અને
બીજા ઘણા ફીઝિઓથેરાપીસ્ટની સાથે
ઉર્જાબેન પણ.....!

લગભગ છેલ્લા ૭ વર્ષથી હું ચાલી
ન હતી. ઉત્તરાયણનો દિવસ હતો.
ઉર્જાબેન આવી પહોંચ્યા. નવા બુટ
પહેરીને જયારે હું ઉભી થઇ અને ચાર
ડગલાં ચાલી ત્યારે મારા અને મારી
મમ્મીના આંખોમાં આંસું આવી ગયા.
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રુભાઇ અને સુમિત્રાબેનની
વહાલસોયી દીકરી સેતુને
જોવા, તે ન ા જ દૂ ર ના
મંજુફોઇના દીયરનો છોકરો, સુશેણ
આવવાનો હતો.એમ. કોમ. થયેલી,
આઝાદ ખયાલ સેતુને, આ જૂનવાણી
રીત પસંદ ના હતી, પણ મંજુફોઇનો
આગ્રહ હતો કે બધા સાથે મળીને
નિર્ણય લે. સુશેણના માતા-પિતા, પંદર
વર્ષ પહેલાં, એક માર્ગ અકસ્માતમા
દેવલોક પામ્યા હતાં.તે જ અકસ્માતમાં
તેની બહેન ફાલ્ગુનીએ પગ ગુમાવ્યાં
હતાં. સુશણ
ે શાળાની ટૂરમાં ગયો હતો
તેથી બચી ગયો હતો. આ નિરાધાર
ભાઇ-બહેનને, એમના મંજક
ુ ાકીએ યાને
સેતુના મંજુફોઇએ ઉછેર્યા, ભણાવ્યા
અને હવે ઠેકાણે પાડવાના હતા.
સુશેણ ટોલ, ડાર્ક, હેંડસમ છોકરો
હતો. એને માબાપની જવાબદારી ન
હતી. એમ.બી.એ. થયેલો હતો. સારી
મલ્ટીનેશનલ કમ્પનીમાં નોકરી કરતો
હતો. બોલવે ચાલવે દિલને ગમી જાય
તેવો હતો. એટલે ના પાડવાનું કોઇ
કારણ જ ન હતું. બે મહિનામાં તો

સાદાઇથી લગ્ન ઉજવાયા.
ત ્યાં સુ ધ ી મ ાં સે તુ ને
અનુ ભ વ થયો કે સુ શે ણ
આજકાલની છોકરીઓની
વ્યાખ્યા પ્રમાણે કે ર ીં ગ ,
લવિંગ અને હોટ હંક હતો.
લગ્ન વખતે છોકરાવાળા
તરફથી પાંચ જ જણા આવ્યાં
હતાં . .ધીરુભાઇએ એમના
સગાવહાલાને અને મિત્રોને પાર્ટી
આપી. જેમા સુશેણની ઓફિસનો
ક્રીમ સ્ટાફ અને બે ચ ાર દોસ્ત
આવ્યા. જેને સેતુ છેલ્લાં બે મહિનામાં
મળી જ હતી.
આમ સેતુ સાસરે આવી.સુહાગરાત
ઘરમાં જ મનાવી. બીજે દિવસે સવારે,
એ રસોડામાં પહોંચી ત્યારે તેની અપંગ
નણંદ ફાલ્ગુની, ચાની તપેલી ઉતારતી
હતી. એ ટ્રે લેવા પાછળ ફરી, ત્યાં
ભાભીને અચાનક આવેલી જોઇને તે
ચમકી ગઇ અને ચાની ગરમ તપેલી
હાથમાંથી છૂટી ગઇ. તપેલી પડવાનો
જોરદાર અવાજ આવ્યો. ગરમ તપેલી
પડતાં જ ફાલ્ગુનીએ ચીસ પાડી અને
ગભરાઇને નાના બાળકની જેમ ધૃજવા
લાગી એ એકદમ પીળી પડી ગઇ.
સે તુ ન ા હોઠ ફાલ્ગુનીને આશ્વાસન
આપવા ખુલ્યાં, પણ આ શોરશરાબામાં
એ પણ એટલી ગભરાઇ ગઇ કે ,
અવાજ જ ના નિકળ્યો. સુશેણ અને
મંજુફોઇ, ફાલ્ગુનીનો રડવાનો અવાજ
સાંભળીને દોડતાં આવ્યાં અને બાજી
સંભાળી લીધી. બન્ન
ને ે શાંત પાડ્યા. આ
અણધારી,ચોંકાવનારી મુલાકાતથી સેતુ
ડરી ગઇ. એને લાગ્યું કે, ભવિષ્યમાં
આવું કાંઇ ફરીથી થાય, તો બધા
એને જ દોષી માનશે. એના દિલમાં
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કોઇ એક ખૂણામાં ફાલ્ગુની માટે દયા
ઉપરાંત નફરતની ભાવના ઉભરાઇ
અને ધ્રુજતી નણંદને જોઇને મનમાં
જ ગણગણી “જેલી ફીશ, ક્યારેક તો
મને જ ફસાવશે.” આ આઘાતજનક
પ્રસં ગ બાદ એણે અનુ ભ વ્યું કે ,
સુશેણના બોલવા-ચાલવામાં, હરવા–
ફરવામાં, ફાલ્ગુનીની કાળજી અને
હાજરી, જાણે–અજાણે સમાવિષ્ટ હતી.
ફીલ્મ જોવા જવુ,ં શોપીંગ કરવા, રાત્રે
મોડેથી ચાલવા કે આઇસક્રીમ ખાવા,
સુશેણ ફાલ્ગુનીને પણ લાડપૂર્વક
લઇ જ જતો. ઘરમાં કોઇ નવી વસ્તુ
આવે તો પણ સુશેણ લાડથી બહેનને
પહેલાં પૂછતો. એને પહેલાં પસંદ
કરવા દેતો. સેત,ુ આ અંગત કાળજીથી
ડરી ગઇ હતી. ફાલ્ગુની નામની જેલી
ફીશનો એને ડર લાગવા માંડ્યો અને
એ નફરતમાં પરિવર્તિત થઇ ગયો.
જેથી પતિપત્ની વચ્ચે ફાલ્ગુની નામની
પાતળી, પારદર્શક દીવાલ ચણાતી ગઇ.
એમની વચ્ચે અંતર વધતું ગયું. બે
મહિનામાં નાની મોટી દલીલો કે ઝગડા
થતાં જેના બેકગ્રાઉંડમાં ફાલ્ગુનીની
કાળજી રહેતી. ફાલ્ગુનીએ ભવિષ્યમાં
દુનિયાનો સામનો કરવા જેટલી હિંમત
કે ળ વવી જોઇએ એમ સે તુ કહે ત ી
(અનુસંધાન 18માં પાને)
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ચ “એક બે ત્રણ ચાર......
હજાર રૂપિયા થયા. મારો
બેટો પાકો ખેલાડી હતો.
થપ્પી ગણેલી જ હતી. મુઠ્ઠી ભરીને તો
દેખાવ માત્ર જ.” “સરલા પાણી લઇ
આવ તો જરા.” “શુ તમે બડબડ કરી
રહ્યા છો?” “આજે હજાર રૂપિયા
મળ્યા સાઇડ આવકમાંથી, આપણી
ગાડી તું જોઇ લે’જે હમણા જ પુરપાટે
દોડવા લાગશે..” “શિવ, શિવ આ
શું પાપ કરી રહ્યા છો? તમને ના
પાડી છે ને મેં કે મારે આ રીતે
રાણી બનવું નથી” “બકવાસ બંધ
કર સરુ, આમ જ આગળ અવાય
છે જીંદગીમાં. આજનો યુગ આવો જ
છે. આમ જ સરકારી નોકરીમાં તો
મકાનના લોનના હપ્તા જ નીકળે.”
“પણ.???” “પણ બણ છોડ અને
16  rð[khÞkºkk  rzMkuBçkh 2016

હવે એક કડક મસાલેદાર ચા લઇ
આવ જા.” ગુસ્સો ખળભળી ઉઠ્યો.
************************* “કેવો લાગ્યો
બંગલો સરૂ? બે વર્ષમાં જ ગાડી,
બંગલો બધું જ થઇ ગયુ.ં હવે માલામાલ.
હવે કોઇ જાતની ચિંતા નથી આપણે.
આપણી મીતુ પણ હવે ઉંચી શાળામાં
ભણવા જશે.” “પણ આ બધું ખોટા
રસ્તેથી આવ્યું છે . ” “સાચા ખોટા
રસ્તાનો વિચાર બંધ કર અને ચાલ
હવે ગૃહપ્રવેશ કર.” “હે ઇશ્વર હું
જાણું છું તારા દરબારમાં બધા જ
સરખા છે અને કરેલાં કર્મોના ફળ તો
ભોગવવા જ પડે છે. દિપક નાસમજ
છે, કાંઇ સમજતા જ નથી ભગવાન
માફ કરજો તેને. એક ફાઇલના દસ
હજાર સરૂ. હવે આપણે આસમાન
સુધી પહોંચી જઇશુ.” “પણ.......” “પણ

બણ છોડ ચાલ તૈયાર થઇ જા આજે
હોટેલ જવાનું છે.”
********************
“સોરી મેડમ, વી આર હેલ્પલેશ.
ધીસ ઇઝ અ સીવીયર પેરાલીસીશ
એટેક. મિસ્ટર દિપક ઇઝ ઇન કોમા.
શરીર સાવ નિસ્તેજ છે એન્ડ આઇ
થીન્ક હવે આજીવન તે આમ જ રહેશ.ે
તેની બોલવાની, અને હાલવા ચાલવાની
બધી શક્તિઓ ક્ષીણ થઇ ચૂકી છે.
હવે જીવશે ત્યાં સુધી પથારીવશ જ
રહેશે.” “સાહેબ તેની જોબ???”
“જોબ તો બહુ દૂરની વાત છે મેડમ
તેમની દરરોજની કુદરતી ક્રિયા પણ
પથારીમાં જ થશે. તે બે કદમ ચાલી
શકે તેવી પરિસ્થિતિમાં પણ નથી.
હવે બસ તેમની સેવા કરો આજીવન.”
“ખુશ થઇ ગયા જીંદગીથી? આ એક
કરોડનો બંગલો, મોટી ગાડી અને
તગડુ બેંક બેલને ્સ. કોઇ વાપરવાળુ છે
આનુ? આ બધું કોના માટે કરી રહ્યા
હતા?? ભગવાને એક દેહ આપ્યો હતો
જે પણ ચાલીસ વર્ષની નાની વયે
ક્ષિણ થઇ ગયો. દિપક હવે રડવાથી
કે અફસોસ કરવાથી ફાયદો નથી.
આ દેહ કોઇને કામ ન આવી શકે
તો કાંઇ નહી પણ કોઇને નડવું તો
જોઇએ જ નહી. નોકરી દરમિયાન તમે
લોકોની આંતરડી જ કકડાવી છે, હવે
ભોગવવાનું જ રહ્યું તમારે અને સાથે
સાથે મારે પણ. કાશ હું તમને રોકી
શકી હોત ............ હાથપગ છટપટાવતો
અને આંખોમાં પરવશતાના ભાર સાથે
દિપક પથારીમાં તરફડતો રહ્યો.
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ર્ષના છેલ્લા દિવસો બાકી રહે
એટલે of course એકવાર
તો વિચાર આવી જ જાય
કે “અરે, વર્ષ પૂરું પણ થઇ ગયું?”
અને આ સવાલની સાથે જ આખા વર્ષ
દરમિયાન શું શું થયું તે બધું ધીમે ધીમે
યાદ આવતું જાય. તેની સાથે નવા
વર્ષમાં “આમ કરવું છે હવે તો..” તેવા
plans બનવા માંડે. ગુજરાતીમાં આ
process માટે એક સરસ શબ્દ છે
- “વીતેલા વર્ષનું સરવૈયું”. “સરવૈયું”
એટલે balance sheet. આખા વર્ષમાં
શું થયું તેની હિસાબ કિતાબ. જે પણ
સારી-નરસી ઘટનાઓ બની હોય તેનું
સરવૈયું કાઢવાનું.
આખા વર્ષમાં આપણા બધા પાસે
એવી એક ક્ષણ તો હોય જ કે જયારે
આમ “I am the top of the
world “ વાળું ફીલ થયું હોય. જયારે
દુનિયાના સૌથી ખુશ વ્યક્તિ આપણે
હોઈએ. પહેલીવાર પોતાના નવજાત
શિશુને હાથમાં લેવાની ક્ષણ હોય કે
પછી કોઈ અચિવમેન્ટ મેળવી હોય!
અને એક ગમગીન ક્ષણ પણ હોય જાણે બધું દુઃખ ભગવાને આપણને જ
આપી દીધું હોયને તેવું લાગે। કોઈક
સ્વજનનું મૃત્યુ, કોઈનું બ્રેકઅપ, દોસ્ત
સાથે ઝઘડો, ખુબ મહેનત કર્યા પછી
પણ જોઈતું રિઝલ્ટ ના મળ્યું હોય,

બોસે બધાની સામે insult કરી હોય…
વગેર.ે એક એવી moment પણ હોય
કે જયારે મન એકદમ શાંત થઇ ગયું
હોય - peaceful state - વાળી
ક્ષણ - રિવરફ્રન્ટ પર બેઠા, એક
નજરે નદીમાં ઉઠતી લહેરોને જોયા
કરતી વખતે મને આ અનુભવ થયેલો.
પછી “આજ કુછ તુફાની કરતે હૈ”
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વાળી ક્ષણ - કૈંક અલગ કર્યું હોય કે
આપણી સાથે બન્યું હોય. કૈંક એવું
જે પહેલાં ક્યારે ના થયું હોય, તદ્દન
નવું. એમાં પછી બધું આવી જાય પહેલી વાર સાડીમાંથી જીન્સ પહેર્યું
હોય કે પછી પહેલીવાર કોઈ છોકરી
સાથે વાત કરી હોય.
વર્ષમાં એક “સંતોષ” વાળી કે
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“હા....શ” વાળી પણ moment પણ
હોય છે. જયારે આમ બધું જ પાર
પડ્યું હોય. દીકરાની નોકરી લાગી
ગઈ હોય કે પછી મનગમતી કોલેજમાં
એડમિશન મળી ગયું હોય. ક્યારેક
સીરિયલમાં હીરો-હિરોઈન વચ્ચે થયેલી
ગેરસમજો દૂર થઈ જાય ત્યારે પણ
આ વાળી ફીલિંગ કેટલાક લોકોને
આવતી હોય છે તે મેં જોયેલું છે. આમ
“જીવમાં જીવ બેઠો” જેવો અનુભવ
થાય. સાથે એકાદ “નિરાશ ક્ષણ”
પણ હોય! ત્યારે આમ આખી દુનિયા,
પૃથ્વી, તારા, ગ્રહો, નક્ષત્રો , નસીબ
- આ બધુ જ આપણી વિરુદ્ધ હોય
એવો અનુભવ થાય. કોઈને આપણી
પડી નથી ને મનમાં બધુ છોડીને
હિમાલય જતાં રહીએ તેવા જ વિચારો
આવે. પણ તેની સાથે જ એક નવી
શરુઆત કરવાની ક્ષણ પણ જોડાયેલી
હોય છે. એક “ભયાનક ક્ષણ” પણ
હોય - જયારે આપણે સૌથી વધારે
ડરી ગયા હોય. કોઈ હોરર મુવી જોયું
હોય કે પછી કોઈ એક્સીડંટ થયો
હોય જેમાં માંડ માંડ બચ્યા હોઈએ.
અને એક “ Regret moment”

હોય - જેનો આખા વર્ષ દરમિયાન
પસ્તાવો કર્યો હોય અને હજીય ચાલુ
હોય અને કદાચ આખી જિંદગી એ
રહેવાનો હોય.
આ બધી જ અને આવી બીજી
અનેક ક્ષણો આપણી સાથે દર વર્ષે
બનતી રહે છે. આપણી પાસે દર
વર્ષે “most happiest” કે “most
horrible” moment હોય છે અને
તેવી જ રીતે - “most exciting”,
“most terrific”, “most lovely”,”worst”, “best” etc etc..
પણ આ ક્ષણો ના કારણો બદલાતા
હોય છે ક્યારેક જૂનું મનગમતું શર્ટ
કોઈને બરાબર ફિટ થઇ જાય એ
most happiest ક્ષણ હોય છે તો
બીજા માટે મનગમતો સાથ મળ્યો હોય
તે. કારણો, ઘટનાઓ બદલાતા રહે
પણ આપણે બધા વર્ષ દરમિયાન આ
બધાનો અનુભવ કરીએ છીએ.
હમણાં મેં મારી 11 ધોરણની મારી
ડાયરી ખોલી હતી. તે વખતે હું મારી
ડાયરીમાં શરૂઆતમાં બે પાનાં ખાલી
રાખતી. એકનું મથાળું “ વર્ષની બેસ્ટ
moments” અને બીજાનું “વર્ષની

ખરાબ ક્ષણો”. આખા વર્ષમાં જે પણ
સારી-ખરાબ ઘાટનો બની હોય તે
ધીમે ધીમે લખાતી જતી. હમણાં જયારે
ડાયરી ખોલી ત્યારે પહેલું પાનું આખું
ભરેલું હતું જયારે બીજા પાનાં પર
માંડ બે - ત્રણ વસ્તુઓ લખેલી
હતી. પછી મને યાદ આવ્યું કે હું તે
લિસ્ટ બનાવતા પહેલાં દરેક ઘટના
વિષે વિચારતી કે આ સાચે સૌથી
ખરાબ ઘટના છે? શું આ લિસ્ટમાં
આવી શકે? અને એટલે જ કદાચ બે
ત્રણ વસ્તુઓથી વધારે મને કઈ લખવા
યોગ્ય નહોતું લાગ્યું. આજે હું એ વાંચું
છું તો મને થાય છે કે દર વર્ષે આવા
બે પાના લખવા જોઈએ. કદાચ ત્યારે
realize થાય કે જે ક્ષણ સૌથી
ખરાબ હતી એ ખરેખર લિસ્ટમાં આવી
શકે?!! અને સાથે બેસ્ટ moments
નો ઢગલો તો નફામાં મળે. તો છેલ્લે
આવનાર વર્ષમાં બધાને જ આ બધી
જ ક્ષણો માણવા મળે તેવી શુભેચ્છા.
‘Happy New Year.’

(પાનાં 15નું ચાલુ)

કોલેજ કેમ્પસમાં રહેવા લાગી. દસ
વર્ષ બાદ એના જીવનમાં પ્રોફે સ ર
પ્રેમલ આવ્યાં.. બન્નેનો સ્વભાવ સરખો
હતો એટલે મૈત્રી થઇ, પ્રેમ થયો અને
માતા-પિતાની રજામંદીથી, કોર્ટ મેરેજ
કર્યા. બે વર્ષના સુખી લગ્નજીવન
બાદ, સે તુ એ એક સુ ન ્દર પુ ત્ર ને
જન્મ આપ્યો. લાડ્ ક ોડમાં ઉછરતા
પુત્ર સૌમલને (સેતુ+પ્રેમલનો સંગમ),બે
વર્ષનો થયો એટલે, પ્લે ગ્રુપમાં મૂક્યો.
અહીં પહેલે જ દિવસે, માતાપિતાના
સુરક્ષિત આવરણમાંથી બહાર આવેલો
સૌમલ, બીજા બાળકોને જોરજોરથી
રડતા જોઇને ચમકી ગયો, ગભરાઇ

ગયો, ચીસ પાડી રડવા લાગ્યો. રડતાં
રડતાં પીળો પડી ગયો અને ધ્રુજવા
માંડ્યો.એને જોરજોરથી રડતો અને
ધૃ જ તો જોઇને સે તુ ગભરાઇ ગઇ.
મનના ઉંડાણમાં ઉતરી ગઇ અને દૂર
ક્ષિતિજ પર એને ફાલ્ગુનીની ધ્રુજતી
આકૃતિ દેખાઇ. ત્યારે એ મનમાં જ
બડબડી ઉઠી “જેલીફીશ” પાછી
આવી મરી જિંદગીમાં. અહીં પણ મને
છોડી નહિ.

ત્યારે સુશેણ સમજતો કે સેતુ એને
સુશેણની જિંદગીથી દૂર કરવા માંગતી
હતી. સુશેણની જિંદગીમાં આજ સુધી
ફાલ્ગુની નામની એક જ પ્રાયોરીટી
હતી.પત્નીના નામની જગા દિલ કે
દિમાગમાં થાય તે પહેલાં જ, ગેરસમજ
વધતી ગઇ અને સેતુ રીસાઇને પિયર
આવી ગઇ. એણે લગ્નજીવનનો અંત
લાવવાનું નક્કી કર્યુ . માતા-પિતા-ફોઇ
એ સેતુને સમજાવી, પણ વ્યર્થ.
વિચ્છેદ બાદ, માતાપિતાની રોકટોક
ટાળવા, સેતએ
ુ બહારગામની કોલેજમાં
લેક્ચરરની નોકરી લઇ લીધી અને
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ટા..! આપણો મારગ આપણે જાતે
જ કંડારવાનો,ટેબલ વર્કને નહિ
ફિલ્ડવર્કને વધુ મહત્વ આપવાનું
અને ઓળખાણ તો નાના માણસ જોડે
પણ રાખવાની.. અને ખાસ વાત કરું
તો, આ તે જે લેખ લખ્યો છે ને એમાં
અક્ષમ્ય ભૂલો છે આવું કેમ હાલશે...!!!
આ તમામ વાક્યો સાંભળ્યાને આવતીકાલે
બે વર્ષ થઇ જશે.
જી..હા હું મારા પપ્પાની વાત કરી
રહ્યો છું એક એવો અલગારી જીવ
જેણે પોતાનું જીવન પોતાના કરતાં
બીજાને માટે વધુ ઉપયોગી બનાવ્યું.૧૬
ફે બ્રુ આરી ૧૯૫૯ને મહાસુ દ આઠમે
લખતરના શિક્ષક જયંતીભાઈ અને
માતા જ્યોત્સનાબહેનને ત્યાં દિકરાનો
જન્મ થયો નામ રખાયું વિનોદ.બાળપણ
ગામમાં જ વીત્યું અને મેટ્રિકમાં નાપાસ
થયા અને મનહરલાલ માસા પાસે મુબ
ં ઈ
કામ કરવા માટે પહોંચ્યા ત્યાં તેમની
કાપડની દુકાનમાં ગ્રાહકોને કપડાં

બતાવવાની વાણોતરની નોકરી મળી.
એક દિવસ દુકાને આવેલ ગ્રાહકને માટે
ચા મંગાવવામાં આવી અને ગ્રાહકે ચા
પીધા બાદ કપ-રકાબી ધોવાની સુચના
મળતાં વિનોદ આચાર્યને લાગી આવ્યું
અને લખતર પાછા ફરીને મેટ્રીકમાં પાસ
થઇ સુરન્ે દ્રનગરની આર્ટસ કોલેજમાંથી
માનસશાસ્ત્ર વિષય સાથે બી.એ.નો
અભ્યાસ કરી સરકારના ખોરાક અને
ઔષધનિયમન તંત્રમાં નોકરી મેળવવા
અરજી કરી ઈન્ટરવ્યુમાં ચેરમેન મફતલાલ
ઓઝાએ પૂછ્યું કે, તમને શોખ શું
છે..? વિનોદ આચાર્યે જવાબ વાળ્યો…
જાદુ… ચેરમેન સાહેબે કહ્યું બતાવી શકો
અત્યારે..? અને વિનોદ આચાર્યે જાદુ
કરી બતાવ્યું અને નોકરી માટે પસંદગી
પામ્યા.જિંદગીના બે થી વધુ દાયકા
સરકારી કામગીરી નિભાવીને વહેલાં
સેવા નિવૃત્ત થઇ સાહિત્યની સેવામાં
પોતાનું જીવન પરોવ્યું આ સમયગાળા
દરમ્યાન માણસ વચ્ચેના માણસની વાત,
ગરવા ગુજરાતી, કલાનું લીંપણ, જેવાં
પુસ્તકો લખ્યા અને વતનની વાત નામે
સાપ્તાહિક અને દૈનિકની શરૂઆત
કરી.. કારણકે તેઓ હંમશ
ે ા કહેતા કે,
હું જયારે શાળાએ જતો ત્યારે મારા
નટુભાઈ સાહેબે કહ્યું હતું કે..વિનુ..!!
તું ચોક્કસ એક દિવસ છાપાનો તંત્રી
બનીશ અને એમનું કથન આજે સાચું
પડ્ય.ું હું આ આજે બન્ને અખબારનો
માલિક અને તંત્રી છુ.ં

મિત્રો પપ્પા ગયાને આવતીકાલે બે
વર્ષ થઇ રહ્યા છે. એક કિસ્સો યાદ
આવે છે, પરીવાર સાથે ઉજ્જૈન ગયા
હતાં ત્યાં એક ભિક્ષુક પપ્પા પાસે
આવ્યો અને કહ્યું મારે નાસ્તો કરવો
છે એટલે પપ્પાએ તરત તેને ગરમાગરમ
બટેકા-પૌવાની એક ડીશ આપી અને
કહ્યું ચાલ સાથે નાસ્તો કરીએ, મને
તારી સાથે ક્યારે ખાવા મળે દોસ્ત..!!
આવું સાંભળી ભિક્ષુક અચંબિત થયો
અને ગદગદ થઇ ગયો, આવી સરળતા
અમે રોજ જોઈ છે.મારા મતે પપ્પા
એટલે મારા ઘરની વનમેંન સરકાર,
આત્મવિશ્વાસનો અડીખમ ગિરનાર
એટલે પપ્પા,સંતાનોના રક્ષણની સલામત
વાડ એટલે પપ્પા.. ૬૭૫૪ નંબરના
એકટીવા પર બેસાડીને આખા ગામમાં
નગરયાત્રા કરાવે એ નામ એટલે
પપ્પા.. હું નાનો હોય ત્યારે સાયકલનું
કેરીયર પકડીને મને શીખવાડે એવું
વ્યક્તિત્વ એટલે પપ્પા. પોતે સાદો
મોબાઈલ વાપરી મનગમતો સ્માર્ટફોન
મને અપાવે એ જ પપ્પા, અને ભણતર
સાથે જીવન જીવવાના પાઠ શીખવાડે
એટલે જ પપ્પા. પપ્પા ઘણું બધું છે..
મારા બાલ્યકાળના શિક્ષિકા પદમાબેન
અમને કક્કો શીખવાડતા કે પ..પતંગનો
પ..થાય, પરંતુ આજે એવું લાગે છે કે
પ...પપ્પાનો પ...હોવો જોઈએ.
તે મને જીહલાના માર્ગે ચડાવ્યો હો..!!.
શું કરે છે રાણી વિક્ટોરિયા...!!,ક્યાંય
rzMkuBçkh 2016  rð[khÞkºkk  19

કાઢ્ ય ા જે વ ા નથી...જે વ ા અને ક
શબ્દપ્રયોગો આજે પણ અમને સાંભરે
છે.. તેઓ ગયાને બે વર્ષ થઇ જશે
તેમ છતાં તેમના સંસ્મરણો જ અમારી
કાયમી સોગાદ છે.. કોઈએ તેમને મુઠ્ઠી
ઊંચેરા માનવી કહ્યા છે તો કોઈએ
નવી પેઢીના મેઘાણી કહ્યા છે.. તેઓ
હંમેશા સુક્ષ્મરૂપે અમારી પાસે રહેશે
જ… એ સંભારણા અટલે.. સવારનો એ
પહેલો ફોન યાદ આવે છે મને...ઉઠ્યા..?
નાહ્યા..? નાસ્તો બનાવ્યો..? સાંભળતા
થતી સવાર યાદ આવે છે મને...
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રના પાછલાં ઓરડામાં એક
ખૂ ણ ામાં વર્ષો જૂ ન ો એક
પટારો પડી રહેતો. આમ તો
કંઈ ખાસ ન હતું એ પટારામાં. પણ
માં ઘણીવારએ પટારામાં કંઈક ફંફોસ્યા
કરતી..
‘અરે માં… તું જો તો ખરી આ પટારો
કેટલો જૂનો થઈ ગયો છે, હવે આને
પેલાં ભંગારવાળા દાદાને આપી દઈશું.
આ જો ડાબી બાજુ ખૂણામાં સહેજ
કાણું પણ પડી ગયું છે, માં આપણી
પાસે ઘરમાં આટલી બધી તિજોરી અને
કબાટ તો છે, તો પણ તું હજી આ
પટારાને કેમ સાચવી રાખે છે.. એવો
તો શું ખજાનો ભર્યો છે આમાં.?’ હું
માંને કુતુહલવશ થઈને સવાલ પૂછી
બેસતી. માં મારી સામે ફિક્કું હસી
દેતી..
માં શક્ય હોય તો મારી હાજરીમાં
પટારો ખોલવાનું ટાળતી. માં જ્યારે
પણ પટારો ખોલીને બે સ તી ત્યારે
અચૂક એની આંખમાંથી આંસું સરી
જતાં અને માંને આંસું સારતી જોઇને
મને એ પટારા પર ખૂબ ગુસ્સો આવતો.
પટારામાં શું છે એ જોવાની હું ક્યારેય
તસ્દી પણ ન લેતી. મારા માટે તો એ
બધું ગુસ્સાને પાત્ર થઈ જતું જે માંની
આંખમાં આંસું લાવતું..

જ્યારે પણ માં પટારો ખોલીને
બેઠેલી નજરે પડે ત્યારે ફરી મારું
એ જ રટણ ચાલુ થઈ જાય. ‘માં એવું
તે શું છે આ પટારામાં??’ ક્યારેક માં
મારી સામે હસીને મને ચૂમી લેતી. મને
માંનું આ વર્તન ક્યારેય ન સમજાતું.
માં જ્યારે પણ આવું કરે ત્યારે ખબર
નહીં કેમ પણ હું ખૂબ છંછેડાઈ જતી.
મારી ઉંમર માંડ બાર વર્ષની હશે
એટલે ઝાઝી સમજણ પણ નહીં.
સમય વીતતો ગયો અને મારો એ
પટારા પ્રત્યેનો દ્વેષ એવો જ રહ્યો.
માં મને ઘણીવાર કહેતી, ‘જોજે ને
રૂપલી, તને અત્યારે નહીં સમજાય
પણ તું પરણીને સાસરે જઈશ ત્યારે
તને જરૂર સમજાશે. સાસરું, લગ્ન
અને પટારો આ બધાને શું લેવાં-દેવાં
એ તો રામ જાણે પણ ખબર નહીં કેમ
સાંભાળવામાં આ બધું બહુ અજુગતું
લાગતું!!
લગ્ન કરીને સાસરે આવે લ ી
નવવધુ ને પૂ છ વામાં આવે છે કે ,
‘કરિયાવરમાં શું-શું લાવી..? માં-બાપે
કેટલાં જોડી કપડાં કર્યાં છે? કેટલાં
તોલા સોનું આપ્યું છે? ફર્નિચર નવી
ડીઝાઈનનું તો છે ને અને આવું બીજું
ઘણું બધું.......
પણ કોઈ એમ કેમ નથી પૂછતું

LkuLMke þuXðk¤k

કે, ‘બેટા તું પાછળ શું મુકીને આવી
છે?’ નવવધુ શું લઈને આવી છે એનાં
કરતાં શું મૂકીને આવી છે એની જો
યાદી બનાવવા બેસીયે તો કદાચ ઘણી
લાંબી થઈ જાય. સહ-જીવનના સપનાં,
પારકાને પોતાનાં કરી લેવાની કળા,
વડીલની આમન્યા જાળવવાની શીખ,
બીજાની ખુશીમાં જ પોતાની ખુશી છે,
જેવી અઢળક શિખામણો પણ નવવધૂ
કરિયાવરમાં લઈને આવી હોય છે પણ
જે કદાચ દેખી નથી શકાતું.
પપ્પાની આંગળી પકડીને માંડેલી
પા-પા પગલી, નાનપણમાં બહેનપણીઓ
સાથે આંગણામાં રમેલાં પાંચીકા, રાત્રે
દાદા-દાદીએ કહેલી રાજા-રાણી અને
પરીકથાઓ, પહેલીવાર પોતાના હાથે
બનાવેલી રસોઈનો સ્વાદ અને કોણ
જાણે બીજું ઘણુંયે પાછળ છૂટી ગયું
હોય છે..
આજે પંદર વર્ષ પછી હું લગ્ન
કરીને સાસરે આવી ત્યારે માંની એ
વાત સાંભરી આવી.. આજે સમજાય
છે માંના આંસુ પાછળની વેદના.. આજે
સમજાય છે માં એનું પાછળ છૂટી ગયેલંુ
બાળપણ શોધતી હતી એ પટારામાં..
માં એનું ખોવાય ગયે લું અસ્તિત્વ
શોધતી હતી..
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બઇનો કાંદીવલી વિસ્તાર
જગડુશા નામે એક ગુમાસ્તો ત્યાં રહે.
મુંબઇનાં ભુલેશ્વરમાં એની નોકરી.
શેઠ થોડો વધારે પડતો કડક અને ગુસ્સાવાળો.
પાણીમાંથી પોરા કાઢી નાની નાની બાબતમાં બધાને
ખખડાવે...
તલવારની ધાર પર નોકરી કરવાની.
એટલે જગડુશાનું મન તંગ રહે,
નોકરી કરીને ઘેર આવે ત્યારે મન એનું તણાયેલું જ
હોય...
એને એક દીકરો, નામ હતું એનું આનંદ...
પરાણે વહાલો લાગે એવો...
પપ્પા આવે એટલે સામે જઇને વહાલ કરતો વળગવા
જાય...
પણ જગડુશા આવતાની સાથે એને પ્રેમથી ઉંચકી લેવાને
બદલે એની ઉપર ગુસ્સો કરે...
એને ખખડાવે… હા, કલાક પછી પાછા એ જ પુત્રને
વ્હાલ કરે.. રમાડે...
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આનંદને પપ્પાની આ ક્રિયા પ્રતિક્રિયા સમજાય નહીં...
ક્યારેક તો એ પૂછી પણ બેસે : પપ્પા, મારો કંઇ વાંક
ના હોય તો પણ આવતાની સાથે તમે મને કેમ ખખડાવો
છો અને થોડીવાર પછી વહાલ કરો છો... આવું કેમ?
એક દિવસે થયું ઊંધું...
જગડુશાએ ન આનંદને ખખડાવ્યો.. ન એની ઉપર
ગુસ્સે કર્યો… ઊલટું આવતાની સાથે વહાલથી ઊંચકી લીધો
જગડુશાની પત્ની અને આનંદ બંને માટે આ સાવ નવું.
કારણ પૂછ્યું ત્યારે જગડુશાએ કહ્યું, “બેટા હવે મેં ખુશ
રહેવાનો રસ્તો શોધી કાઢ્યો છે”, પત્ની અને દીકરો બંને
એક સાથે પૂછી બેઠાં, “ કયો રસ્તો?”
“આવતાં આવતાં રસ્તામાં શેઠની તસ્વિર ઉપર હું જૂતાં
મારીને આવું છું તેથી મનનો ગુસ્સો નીકળી જાય છે અને
મારા દીકરાને કે તારે મારા અકારણ ગુસ્સાનો ભોગ બનવું
પડતું નથી.” જગડુશાએ કહ્યું.
જગદુશાએ શોધી લીધો મનને ખાલી રાખવાનો રાજ
માર્ગ...
“વીજળીનાં ઝબકારે”માંથી સાભાર

“ðuË™k fu ‚tðuË™k”
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frðíkk Cafe

આજ વ્યક્ત કરું,
એક સ્ત્રીની સંવેદના…
કદાચ
હશે,
અનેક સ્ત્રીઓની વેદના..!!
મા-બાપ કહે,
“તું તો છે પરાયું ધન.”
સાસરિયા કહે,
“પિયરે બેઠું વહુનું મન.”

પતિદેવ કહે,
“આઝાદી ઈચ્છે તન-મન.”
બાળકો કહે,
“કટકટ ટળે ઝટ-પટ.”
દિલડું કહે,
“શા’ને આંખ્યું ઝરમર..?!”
શે’ કહે,
“મારું ઘર કયું?!”_શોધતી જીવું
જનમોજનમ …!!

ykt¾
yŠ[íkk Ãktzâk

frðíkk Cafe

શમણાં લઇ રહેવું, નમણાં થઇ રહેવું;
અમારે આંખ રહી, બસ મૌન થઇ વહેવું.
હૈયા ઝૂલે હીંલોળે, તો યે ચૂપ્પી સાધવું,
હરખ હોય કે ગમ, આંસુ એક વહાવું.
વાત કોઇ છટકી પાંપણની કેદ વચાળે,
તો મીઠાં સ્મિતના ઇજન પીયુને વંચાવું.
જબાન ન બોલી એ કહી દીધું મૌનથી,
ભાષાનો ભાર ન જરી અમથો વરતાવું.
સજળ છું, ચંચળ છું ને છું નખરાળી,
પણ ભેદ કૈંક ઊંડા, તો’ય ખુદમાં છૂપાવું.
મન મીત મારાં એટલું કહે કે તારા પછી
આ આંખમાં કેટકેટલું હવે સમાવવું?
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®sË„e nýkR „R..!!
કંઇક હલેસા માર્યા કીનારે થવા,
છતાં જોને આ જિંદગી તણાઇ ગઇ!
ખિલવું તો હતું રોજ મોલાત થઇ,
છતાં જોને આ જિંદગી લણાઇ ગઇ!
લઈ હાથમાં જીવ દોડતી રહી સદા,
છતાં જોને આ જિંદગી હણાઇ ગઇ!

¼røkhÚk ¼è

frðíkk Cafe

રોકી દંભી દુનિયાના તાણાવાણાથી,
છતાં જોને આ જિંદગી વણાઇ ગઇ!
પામ્યો ક્યાં ‘ભગી’ કૈ, સરવાળામાં પણ,
છતાં જોને આ જિંદગી ગણાઇ ગઇ!

{kir÷f “rð[kh”

frðíkk Cafe
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એક છોકરી મારા મનમાં વિહાર કરે છે,
વિહાર કરે છે ને સાથે ધમાલ કરે છે,
એક છોકરી મારા મનમાં વિહાર કરે છે.
અજબ ગજબના નખરા કરી શ્રુન્ગાર કરે છે,
એક છોકરી મારા મનમાં વિહાર કરે છે.
નજરોના તીર થકી પલકવાર કરે છે,
એક છોકરી મારા મનમાં વિહાર કરે છે.
નાજુક હસીના કામણ કરી ફૂલ હાર ધરે છે,
એક છોકરી મારા મનમાં વિહાર કરે છે.
કૂદતિ રમતી વાતો કરતી જાણે તે કેવો
અંગત વહેવાર કરે છે,
એક છોકરી મારા મનમાં વિહાર કરે છે.
બસ આ ”વિચાર” જ મને નાદાર કરે છે,
કેમ કે એ ખાલી મનમાં જ વિહાર કરે છે.
વિહાર કરે છે ને સાથે ધમાલ કરે છે,
એક છોકરી મારા મન મા વિહાર કરે છે.

“21{e
‚Ëe™e f÷{”
òzuò …kÚkohks®‚n (ºkk…s)

frðíkk Cafe

કલમ કહે છે કે હું જરૂરી આ જગતમાં
લોકોની પરિક્ષા પણ હું જ લહુ,
અને લોકોની ચકાસણી હું જ કરું
આ તો કર્મ છે બાકી અમારો કયાં ધર્મ છે!
કલમ કેરા કંઠે ગવાતા સુરો આ જગતમાં
જાણ્યાં કે અજાણ્યાં દેવાતા પત્રો અંહીંયા,
આ સૃષ્ટીનું સર્જન ચિત્રગુપની કલમે કર્યુ,
બાકી તો અહીં જીવનનું ચિત્ર તો ઈશ્વરે દોર્યુ!
ધર્મોના પુસ્તકૉ પણ કલમથી રચાયા
અને ખરાબ પુસ્તકૉ પણ કલમથી રચાયા,
અહીં જીવન જરુરી છૅ કલમનું કામ,
બાકી શું લખવુ છે તે આપણું કામ!
કલમે તો કોઇકને આસમાને ચડાવ્યાં
અને કલમે તો કોઈકને નીચે ફાગાવ્યાં,
આ તો ૨૧મી સદીની કલમ છે ભાઇ,
અહીં તો કલમે કવિને પણ ગોટે ચડાવ્યા!

÷kuƒe ƒ™kðe ÕÞku
hÂ~{ òøkehËkh

frðíkk Cafe

તમારી યાદ આવી જ્યાં; થયું લોબી બનાવી લ્યો,
જતો એને અગાડી રોકવા લોબી બનાવી લ્યો.
અહીં ને દેશ દેશે શી કહાણી એ કરે છે જે,
સહું માન્યા કરે, તે ટોકવા લોબી બનાવી લ્યો.
ઉગેલા આદિત્યની જેમ તીખા આ અનાડીને,
ફરી એના જ તાપે શેકવા લોબી બનાવી લ્યો.
ઘણાં દેખાડ એ કીધા કરે છે જે ન દેખાડ્યા,
કરાવી એ બધાને જોખવા લોબી બનાવી લ્યો.
હવે જાગી જવું એ તો તકાજો છે વખ્તનો હોં,
દિવાળીના ફટાકા ફોડવા લોબી બનાવી લ્યો.
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yku¤¾
«rík¼k X¬h
કોણ જાણે કઈ રીતે શબ્દ
આકારિત થઇ ગયો!
મેં લખ્યું સુરજમુખી ને
અજવાળું અજવાળું થઇ ગયું.
-પ્રતિભા
પ્રતિભાબહેન, આમ તો આપની ઓળખ
આપવાની જરૂર નથી કારણ કે, તમે
‘ સ્ત્રી ‘ શબ્દને સાચેસાચો એક અર્થ
આપ્યો છે જેના થકી આપ પ્રચલિત
જ છો, છતાં પણ આપના મુખે આપની
ઓળખ અને મુખ્ય વ્યવસાય ?
હું એક માનવ-વાદી વ્યક્તિ છું
. અને હું ચોક્કસપણે માનું છું કે,
સ્વસ્થ માનવ જીવનના વિકાસ માટે
રેશનલ – માનવવાદી વિચારસરણી
જરૂરી છે. કારણ કે, એમાં માણસમાણસવચ્ચેના ન્યાયપૂ ર ્ણ સં બં ધ ની
વાત છે . એક સ્ત્રી તરીકે પણ
આ વિચારસરણીથી જોયું ત્યારે જ
મને આ ‘સ્ત્રીઆર્થ’ શબ્દ સુઝ ્યો.
જેની વાત આગળ કરું છું પણ મારો
સાહિત્યિક શોખ અને લેખન કવિતા
અને વાર્તા છે એની સાથે વ્યવહાર
જગતમાં હું વ્યવસાયે વકીલ છું. અને
ખાસ તો સ્ત્રીઓના અને મજદુરોના
અને છેવાડાના માણસોના પ્રશ્નોના
નિરાકરણમાં ઊંડો રસ છે. આટઆટલાં
કાયદા હોવા છતાં એના અમલીકરણમાં
ભ્રષ્ટ વહીવટીતંત્ર અને વિલંબિત ન્યાય
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પ્રથાના કારણે એક આક્રોશ સાથે
જીવનારી વ્યક્તિ છું. અમારું પોતાનું
નોન પોલીટીકલ લેબર યુનિયન છે.
જે દ્વારા મજ્દુરોની કાનૂની સહાયતાનું
કામ થાય છે. લેખન – જગતમાં હું
ગુજરાતી લેખક મંડળ સાથે જોડાયેલી
છું. જે લેખકોના હક – હિત માટે
કામ કરનારી સંસ્થા છે. જેમાં લેખન
શિબિરો અને પરીસંવાદો દ્વારા નવા
લેખકોને પ્રોત્સાહન પૂરું પાડવામાં આવે
છે. ઉપરાંત છેલ્લા એક વર્ષથી દિવ્ય
ભાસ્કરની સ્ત્રી પૂર્તિમાં ‘અધિકાર’
નામની કાનૂની કોલમ લખું છું.
તમારી લખવાની શરૂઆત કઈ
રીતે થઇ? કૈંક જોગાનુજોગ કે એવો
કોઈ પ્રસંગ ?
ઘરમાં મારા ‘બા’ કવિતાના અને
વાં ચ નના શોખીન, એ વખતની
કવિતાઓ ખુબ સુંદર અને કૈંકને કૈંક
માનવતાના સં દે શ આપનારી હતી.
એ ઘરમાં ગાતાં અને મોટી બહે ન
પણ કવિતાઓ લખતા એટલે ઘરમાં
વાતાવરણ તો મળ્યું જ અને એક શોખ

ઘડાતો ગયો. મેં જુનાગઢ બહાઉદ્દીન
કોલે જ માં અભ્યાસકાળ દરમિયાન
‘ગીરી નિર્ઝર’ નામનું એક મેગેઝીન
પ્રકાશિત થતું એમાં એક બે વાર
લે ખ લખે લ ા. ત્યાર બાદ એમ.એ.
કરતી ત્યારે મારો પહે લ ો જ લેખ
જન્મભૂમી ગ્રુપના દૈનિક ‘ફૂલછાબ’માં
1978માં પ્રસિદ્ધ થયો અને એ પહેલો
જ લેખ ચર્ચામાં મુકાયેલો અને અનેક
હપ્તાઓ સુધી એમાં વાંચકોના મંતવ્યો
પ્રસિદ્ધ થયા. જેના કારણે મને આગળ
લખવાનું બળ મળ્યું. અને લખાતું ગયુ.ં
સ્ત્રીઆર્થ પહેલા મેં એક લઘુકથા સંગ્રહ
પઝાલનો માણસ (નવભારત પ્રકાશિત
) અને એક વ્યંગ કવિતાનો કાવ્ય
સંગ્રહ વ્યન્ગીસ્તાન પ્રકાશિત કાર્ય છે.
‘સ્ત્રીઆર્થ’ શબ્દને જન્મ આપવો અને
એ શબ્દને પુસ્તકરૂપે પ્રચલિત કરવો
એવો વિચાર કઈ રીતે ઉદભવ્યો?
મને ઘણીવાર એવા વિચારો આવતા
કે, આપણી સંવેદના, સમજ વ્યક્ત
કરતી ભાષામાં પછી તે પૂર્વની હોય
કે પશ્ચિમની બહુ જ મોટી અને ઊંડી

ખાઈ જોવા મળે છે. ‘માણસ’ શબ્દને
પણ પુલિગ
ં માં જ બોલાય છે, સમજાવાય
છે. માણસના જીવનમાં દરેક તબ્બકે
સર્જનથી માંડી સમગ્ર દૌરમાં સ્ત્રીનો
ફાળો અતિ મહત્વનો, બહોળો અને
મુ લ ્યવાન છે , તો એ મુ લ ્ય ને એ
પરિશ્રમને પુલિંગ શબ્દ શા માટે?
એક છોડ વૃક્ષ બને છે ત્યારે
આપણી નજર સમક્ષ માટી, ખાતર,
પાણી, સૂર્ય પ્રકાશ વગેરન
ે ી ભાગીદારી
એક સાથે નજરે ચડતી હોય છે તો
માણસના જીવનચક્રની અં દ ર આવું
કેમ? સ્ત્રી પુરુષનું સમાંતર મૂલ્યાંકન
કેમ નહિ? અને સમાજમાં હજુ સ્ત્રી
સ્વાતંત્ર્યનો, સ્થાનનો ગ્રાફ નીચો
કેમ? આંગળીને વેઢે ગણી શકાય એટલો
વર્ગ હજુ બહાર આવ્યો હોય ત્યારે
આપણે સમાનતાના નશામાં ઝૂમી ન જ
શકીયે. બીજું કોઈ પણ તાકાતવાન
શબ્દને પુરુષાર્થમાં અને એનાથી હળવી
અભિવ્યક્તિને સ્ત્રી વાચકમાં વપરાય
છે જેમ કે, દરિયો કેવો – નદી કેવી
, પર્વત કેવો – ટેકરી કેવી. શબ્દોની
આવી અસંખ્ય ભરમાર સાથે અને મેં
‘સ્ત્રીઆર્થ’ નામની લઘુ ક થા લખી
જે મારા ‘પઝલનો માણસ’ લઘુકથા
સંગ્રહમાં 2008માં સમાવિષ્ટ છે.
ત્યારબાદ આ શબ્દનો વ્યાપ કેવી
રીતે કરવો? એ પણ મનોમંથન ચાલતું
હતું અને સાથોસાથ એક એવો પ્રશ્ન
પણ દિમાગમાં હતો કે, નવા વાર્તાકારો,
નવું લખનારાઓ ને કેવી રીતે બહાર
લાવવા FACEBOOKમાં જોયું કે,
ઘણી સ્ત્રીઓ બહુ સારા સ્ટેટસ, કોમેન્ટ
કરતી હોય છે , ત્યારે આ લોકોને
વાર્તા તરફ ઢાળીયે તો કેમ? એવો
વિચાર આવ્યો  એફ.બી. પર ઉર્વી
અમીનની સાથે નજીકની મિત્રતા થઇ
હતી, વાત કરી કે આવું કૈંક કામ
કરવાની ઈચ્છા છે, તો ઉર્વી સહીત
જે જે નવોદિત લેખકોને વાર્તા લખવા
કહ્યું તે બધા અમે તો વાર્તા લખી
નથી એવો જવાબ આપતા અમે લખવા

માટેનો આગ્રહ શરુ રાખ્યો, મોકલો કૈક
ં
કરીશું અને એ લોકોનો પણ ઉત્સાહ
વધ્યો. વાર્તાઓ આવવા લાગી ક્યાંક
કોઈક ફેરફાર થયા ફરી લખાવ્યું અને
થોડી જાણીતી અને થોડી નવોદિતોને
લઈને એક વાર્તા સંગ્રહ કર્યો જેનું નામ
‘સ્ત્રીઆર્થ’ આપ્યું.
અમે એક કામ આમાં સાથોસાથ
એ પણ કર્યું કે , પુ રુ ષ લે ખ કોના
‘સ્ત્રીઆર્થ’ શબ્દ વિશેના મંતવ્યો નો
પણ સમાવેશ કર્યો . જે સિલસિલો
બીજા ભાગમાં પણ શરુ રખાયો અને
યાત્રા આગળ ચાલી રહી છે.
નવા શબ્દને સ્વીકારવામાં હંમશ
ે ા ઘણી
તકલીફ થતી હોય છે તમને એવો કોઈ
અનુભવ થયો છે?
હા, બંને પ્રકારના અનુભવ થયા
છે. જયારે 2008 માં મારા લઘુકથા
સંગ્રહ ‘ પઝલનો માણસ’નું વિમોચન
હતું ત્યારે ભાવનગર સ્થિત એક
વાર્તાકારે એમના વક્તવ્યમાં કહ્યું કે,
આ શબ્દમાં વ્યાકરણ નથી અને જો
તમને પુરુષાર્થ શબ્દ સામે વાંધો હોય તો
ભગવતીકુમારે ‘મહિલાર્થ’ શબ્દ વાપર્યો
છે એ વાપરો એવું કહેતા મારે જવાબ
આપવો પડ્યો કે, હજુ એમાં પણ અમારે
પુરુષ લેખકોને જ અનુસરવાનું ???
મારે સ્ત્રી માટે સ્ત્રી વાપરવું કે મહિલા
વાપરવું એ મારી ઈચ્છા છે. એ વખતે
કાર્યક્રમના અધ્યક્ષ અને ગુ જ રાતી
લેખક મંડળના પ્રમુખ મનીષી જાની
એ સચોટ જવાબ આપ્યો કે, ભાષામાં
નવા શબ્દો ખેલદિલીથી આવકારવા
જોઈએ અને આમ પણ વ્યાકરણ
બનાવનાર પણ પુરુષ જ છે ને .... !
તો શા માટે આવો વિરોધ? અને આજ
રીતે આપણા સુપ્રસિદ્ધ સાહિત્યકાર
રાધેશ્યામ શર્માએ પોતાના ગ્રંથ સંપુટ
18માં મારો ઇન્ટરવ્યુ લઇ આ વાતને
આવકારી. ત્યાર બાદ પણ થોડા એવા
લોકો મળ્યા કે, આ બાબતે કચકચ
કરતા હતા પણ અમને સાનંદાશ્ચર્ય

સાથે સ્વીકૃતિનો વધુ અનુભવ ત્યારે
થયો કે જયારે જ્ઞાનપીઠ એવોર્ડ
વિજેતા આપણા ગુજરાતી સાહિત્યકાર
રઘુવીરભાઈ ચૌધરીએ દિવ્યભાસ્કરની
પોતાની કોલમ ‘સાહિત્ય વિશેષ’માં
‘વિધાયક શક્યતા ચીંધતી વાર્તાઓ’
એ લેખ કર્યો . ખુબ જ ખુશીની વાત
બની રહી.
એક વકીલ હોવા છતાં સાહિત્યિક
પ્રવૃત્તિ કરવા માટે સમય કેવી રીતે
ફાળવો છો ? પરિવારનો સપોર્ટ
કેટલો ?
વકીલાતનો વ્યવસાય સમાજ જીવન
સાથે જ સંકળાયેલ છે. આપણી આસપાસ
જીવાતા માનવ સંબંધો, સંવેદનાઓની
મૂ ળ વાત સાથે સ્ત્રીઓની વે દ ના,
વિલંબિત ન્યાય, કોમી વેરઝેર, ધર્મના
નામે થતા ધતિંગ, રાજકારણીઓના
ઠઠારા અને આ બધાની વચ્ચે
સમસ્યાથી ઘેરીને કાયમ પ્રશ્નાર્થ ચિન્હ
સાથે લઇ ફરતો સામાન્ય માનવી એ
મારી વાર્તાઓ અને કવિતાનો વિષય
વસ્તુ રહ્યા છે. મને મોટા ભાગની વાર્તા
કોર્ટ પરિસરમાંથી મળી છે. પરિવારનો
સપોર્ટ તો છે જ. એક જ વ્યવસાયમાં
હોઈએ જવાબદારીનો ભાર ન લાગે
અમે પતિ-પત્ની ભાવનગરમાં રહેતા
હોઈએ આ બધુ કામ સંતાનોએ સંભાળી
લીધું. પઝલનો માણસ વખતે પ્રિન્ટની
અને અન્ય જવાબદારી મારો સન
વિશાલ જે પણ વકીલાતના વ્યવસાયમાં
છે અને અમદાવાદમાં રહે છે એમણે
સંભાળી લીધી હતી અને સ્ત્રીઆર્થ 1
અને 2ને લોકો સુધી પહોચાડવાની
જવાદારી મારી ડોટર મેઘા ( આરજે.)
એ સંભાળી અને સ્ત્રીઆર્થના કવર
પેઇજની અર્થસૂચક ડીઝાઇન મારા
જમાઈ રીધમ ભટનાગરે બનાવી છે.
આ પણ એક જુદો જ આનંદ અને
બળ પૂરું પડે છે.
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સ્ત્રીઆર્થ વાર્તાના માપદંડ, માત્ર સ્ત્રી
લેખકો અને કઈ વાર્તાઓ ગમી ?
સ્ત્રીઆર્થમાં માત્ર વાર્તા જ કે, આગળ
કંઈ?
 સ્ત્રી માત્ર એની વેદના જ આલેખે
એવું નહિ, આજ ની સ્ત્રી અમર્યાદિત
વિષયોમાં વિચારી શકે છે અને છતાં
સ્ત્રી તરીકેની સંવેદના પણ જાળવી
રાખે છે. એટલે વિશાળ ફલક પરના
વિષયોને લઈને નવોદિતોએ વાર્તા લખી
છે ..
ગુ જ રાતી
સાહિત્યમાં વાર્તા
લેખકોમાં ગણ્યા ગાંઠ્યા નામ જ આવે
છે એ વખતે નવી અને વિચારશીલ
કલમને પ્રાધાન્ય આપવું જરૂરી છે.
પ્રકાશકોની નજર બજાર પર જ હોઈ
પ્રકાશિત કરવાનું કામ જાતે કર્યું.
મારી ભાગ 1ની વાર્તા ‘ન લખાયેલો
પત્ર’ જેમાં હાઉસ વાઈફને પરીક્ષામાં
વાચવા લાયક હોવા છતાં માર્ક્સ ન
ઉમેરાતા ચેપ્ટરને ઓપ્શનમાં છોડી દેતા
તે રીતે હાઉસ વાઈફને વ્યાખ્યાયિત
કરતી વાત અને ભાગ 2 માં માયુરિકા
માયાની ‘વાર્તા’ નામની વાર્તા કે જેમાં
લખવાનું છોડીને આંદોલનના સાંપ્રત
રાજકીય માહોલમાં વાર્તાની નાયિકા
પહોંચી જાય છે, મહાશ્વેતા જાનીની
વાર્તા એક ચપટી લાગણીમાં પુ ત્ર
દ્વારા અપાતું એક નાનકડું સુખ પણ
વાર્તાની નાયિકા માટે આનંદની હેલી
બનીને આવે છે તો અયના ત્રિવેદીની
વાર્તામાં બાળ-માનસ અને મોટાનો દંભ
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બહું સલુકાઇથી આલેખાયો
છે. શ્વેતા દવે, નંદીની શાહ
અને રૂપાલી શાહની વાર્તા
સોસ્યલ મીડિયાને લઈને છે....
આમ ઘણી બધી વાર્તાઓ
ગમી છે .
ભાગ 2 પ્રકાશિત
કરતા પહેલા અમે ગુજરાતી
લે ખ ક મં ડ ળમાં નિષ્ણાતો રૂબરૂ
એક દિવસીય શિબિર કરી વાર્તાઓ
વાચેલી એટલે ગળાઈ ચળાઈને આવેલી
વાર્તાઓ લોકોના હાથમાં આપી છે. અમે
સ્ત્રીઆર્થનું ઓન ગ્રાઉન્ડ અને ONLINE ગ્રુપ પણ ચલાવીએ છીએ જે
દ્વારા સાહિત્યિક સામાજિક જાગૃતિનું
કામ થઇ શકે છે.
સહ્સંપદાકની ભૂમિકા કેવી રહી?
મજા પડી ગઈ ... નાનકડી
સખીઓ મળી. ભાગ 1 વખતે મેં
મહિનાના તડકામાં અમદાવાદની સડકો
પર ભાવનગર બેઠા બેઠા ફોન કરતા
જ પ્રીન્ટરને ત્યાં ધક્કાથી માંડી બધુ
જ કામ ઘર અને કોલેજની જવાબદારી
સાથે ઉર્વી અમીને સંભાળી લીધેલું .
અને વિમોચન વખતે હેતલ શાહ અને
આ કામમાં નંદીની જોડાઈ ગઈ અને
બંને એ મારી પુસ્તક તૈયાર કર્યા
પછીની જવાબદારી ઉપાડી લીધી.
પાર્ટ 2 વખતે નંદીની, મેઘા, શ્વેતા,
મહાશ્વેતા, દિશા બધાએ પોત પોતાની
રીતે જ એક ટીમ બનાવી કામ ઉપાડી

લીધુ,ં વહીવટી તમામ જવાબદારી આજે
પણ નંદીની જ સંભાળે છે. એકલા
કામ ન થાય સહુએ સાથે રહી અમારો
સ્ત્રીઆર્થ સફળ કર્યો.
લાડલી મીડિયા એવોર્ડ :
સ્ત્રીઆર્થ પાર્ટ 2ની તૈયારી ચાલતી
હતી ત્યારે પહે લ ા તો ટે લ ીફોનીક
સમાચાર મળ્યા કે “સ્ત્રીઆર્થ” પુસ્તક
માટે તમને લાડલી મીડિયા એવોર્ડ મળે
છે, મને થયું કે, હજુ તો પહેલું સંપાદન
છે, વાર્તાઓ પણ કદાચ એટલી પુખ્ત
ન પણ હોય પણ સામે છેડે જવાબ
મળ્યો કે, તમને જેન્ડર સેન્સીટીવીટી
અને જેન્ડર કન્સર્ન માટે વેસ્ટ ઝોનનો
પુસ્તક માટેનો જ્યુરી સ્પે. એવોર્ડ મળે
છે અને જાણે “સ્ત્રીઆર્થ” શબ્દ એક
સુરીલી સરગમ બની વાતાવરણમાં ગુજી
ં
ઉઠયો અને સ્ત્રીઆર્થ 2ની લેખીકોના
વોટ્સ એપ ગ્રુપમાં આ સંદેશો પહોચતા
જ બધામાં ઉત્સાહની એક લહેર ફરી
વળી.
pratibhathakker@yahoo.com
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સુરેશ જાની
sureshbjani.wordpress.com

જીવનઝાંખી

• અભ્યાસ: એમ. એ., ડી. એસ. એ. સી.
• વ્ય:વસાય: આયુર્વેદિક ચિકિત્સક
• સાતે ક વર્ષ અમદાવાદ શહે ર ની વિવિધ કોલે જ ોમાં
અધ્યાપક તરીકે રહ્યા હતા
• અમદાવાદમાં ચિકિત્સા તથા લેખન પ્રવૃત્તિ
• ‘રે’ મઠ ના સભ્ય

કાવ્ય પંક્તિઓ

• જલભીંજલ
ે ી જોબનવંતી લથબથ ધરતી અંગઅંગથી ટપકે
છે કૈં રૂપ મનોહર!
• મારા કોઈ ભાષિક કથનમાં એક વાર પણ મેં મને જોયો
નથી, પ્રચંડ જુઠ્ઠાણાં મારાં છે પણ રે તેમાંય હું નથી.
• લઘરા તારા કાન મહીં એક મરી ગયું છે મચ્છર
એ મચ્છરની પાંખો ફફડે શબ્દો તારા થરથર થથરે
ફફડાટોની કરે કવિતા કકળાટોની કરે કવિતા પડતા
પર્વતનો ભય તારા ભાવજગત પર ઝૂમે કવિવર નથી
થયો તું રે શીદને ગુમાનમાં ઘૂમે?

÷k¼þtfh Xkfh
W…™k{
÷½hku, …w™ðo‚w

સાહિત્યકાર (કવિ, નવલકથાકાર)
જન્મ
14 જાન્યુઆરી 1935,
સેડલા (સુરેન્દ્રનગર)
અવસાન
૬ જાન્યુઆરી ૨૦૧૬,
અમદાવાદ

રચનાઓ
કવિતા – વહી જતી
કોણ?, પીવરી, લીલા
પાછળ રમ્ય=ઘોષા,
સાગર, હાસ્યાયન,
માણસની વાત, મારે નામને ચંપકચાલીસા, અનાપસનાપ
દરવાજે, બૂમ કાગળમાં
વિ.
કોરા, પ્રવાહણ, લઘરો,
નિબંધો – એક મિનિટ,
કાલગ્રંથિ, ટોળા અવાજ ક્ષણ-તત્ક્ષણ, સૂરજ ઊગ્યો
ઘોંઘાટ વિ.
કેવડિયાની ફણસે વિ.
ઘરમાં બાળકે શું કરવું
સન્માન
નવલકથા – અકસ્માત,
વિશેષ
રણજિતરામ સુવર્ણચંદ્રક
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મારી માતૃભૂમિ એટલે સંસ્કારિતાની ભૂમિ, અમૂલ્ય અને અવિરત સંસ્કરણની ભૂમિ, મધુર
અને પવિત્ર સંસ્પર્શની ભૂમિ, બલિદાન અને ત્યાગના સંસ્મરણોની ભૂમિ. આપણી માતૃભૂમિમાં
એકેએક રજકણમાં સંસ્કાર અને ધર્મ રહેલ છે, ભારતીય સંસ્કારિતા અને ધર્મ વિષે સાહિત્યોના
પાનેપાનાં છલકાય છે પરંતુ ગીત ગઝલ કવિતાની વાત કરીએ તો આવા શબ્દોનો નૂર
કંઈક અલગ જ હોય છે. રામ, કૃષ્ણ, શંકરના ભજન અનેક લખાયા પણ કવિતાઓ પણ
એમની લાક્ષણિકતાઓ પ્રમાણે સચોટ લખાઈ છે. કૃષ્ણની વાત હોય તો એની રાસલીલા અને
વાંસળીવાદનનું અચુક વર્ણન હોય, રામ એટલે સર્વોત્તમ પુરુષોત્તમ માટે એમના કાવ્યો કોઈક
એવાં જ સંદર્ભે હોય. અને જો ઝેર પીવાની વાત હોય, તાંડવની વાત હોય તો આપણી સમક્ષ
દાદા શંકરની આકૃતિ આવી ઠરે.
શંકર સ્વરૂપ એટલે રુદ્ર સ્વરૂપ, બરોડા નિવાસી ગઝલકાર શ્રી ખલિલ ધનતેજવી કહે
છે કે,
શત્રુ તો ઉઘાડો છે છડેચોક દોસ્તો
મિત્રોને પારખે એ નજર ક્યાંથી લાવશો
શંકરની જેમ નાગને મફલર કરી શકો
પણ ઝેર પી જવાનું જીગર ક્યાંથી લાવશો
- ખલિલ ધનતેજવી
જેમાં ગળે બંધાયેલ ઘંટ નહીં પણ ઝેરીલા સાપ જેવાં કહેવાતા દોસ્તોની કવાયત છે, શત્રુ
ડંખ મારે તો કદાચ સહનીય છે કારણકે એટલે જ તો અને શત્રુનું ઓળખપત્ર આપ્યું છે, પણ
રજકણમાં રાજકારણ જેવાં મિત્રો જ જો ઝેર ઓકે તો એ સહન કરવાનું જીગર ક્યાંથી લાવવુ?
ં
કોઈક એનાથી તદ્દન વિરોધાભાસ વ્યક્ત કરતા કવિ શ્રી જલન માતરી કહે છે કે,
દુ:ખો આવ્યાં છે હમણાં તો ફક્ત બેચાર સંખ્યામાં,
ભલા શી ખાતરી કે એ પછી લશ્કર નહીં આવે…
હવે તો દોસ્તો ભેગા મળી વ્હેંચીને પી નાખો,
જગતનાં ઝેર પીવાને હવે શંકર નહીં આવે…
- જલન માતરી
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જો સાચા દોસ્ત હોય તો એક બે દુઃખ શું, દુઃખ ભરેલું આખું લશ્કર આવે તો પણ માતરી
સાહેબ દોસ્તો પર પૂરો વિશ્વાસ ધરાવે છે કે બધાંય ભેગા મળીને ઝેરના ઘૂંટડા લગાવી
લઈશું કારણ હવે આ જમાનામાં પ્રાર્થનાઓ પણ ડીજીટલ થઇ છે એટલે સંદેશો શંકર સુધી
પહોંચશે જ નહીં.
એવી જ ફિલસોફિ જેવી એક ગઝલ ક્યાંક અાંખે ચઢી, રદીફ ખુબ વહેવારૂ હતો “નથી
હોતા”. સાચે જ આજે ફૂલ પણ સુંવાળા નથી હોતા અને દિવસો પણ કુંવારા નથી હોતાં.
જેમાં ગઝલકાર સ્પષ્ટ કરે છે કે, હર કોઈ ઝેર પીનારા પણ શંકર નથી હોતા કદાચ માણસો
પોતાનું જ રુદ્ર સ્વરૂપ પોતાને ઝેર પીવા મજબુર કરતા હોય છે.
હર વમળનાં વર્તુળમાં કંકળ નથી હોતા,
હર ઝેર પીનારા શંકર નથી હોતા…
એવા જ “નથી હોતા” રદીફ સાથે અને આવી જ ફિલસુફી વર્ણવતા ગઝલ બાદશાહ શ્રી
શેખાદમ આબુવાલા કહે છે કે,
મહોબ્બતના સવાલોના કોઇ ઉત્તર નથી હોતા,
અને જે હોય છે તે એટલા સધ્ધર નથી હોતા,
મળે છે એક જ પ્રેમીને સાચી લગન દિલની,
બધાંયે ઝેર પીનારા કંઇ શંકર નથી હોતા…
– શેખાદમ આબુવાલા
જાતના બે ટુકડા કરીને, એકબીજા સાથે જ લડું છું હું,
એકને જવું છે મંદિરે અને બીજાને મહેખાનામાં,
આ સૂકા શહેરમાં એક જામ માટે, એક ખૂણામાં બેસી રડુ છું હું,
કેમ સરખાવું આ સુંદરીઓને ફૂલ સાથે,
એ તો તદમસ્ત અને તાજગીમાં જ રહે છે.
એ તો એમનો શંકર શોધી લે છે,
એમની સુગંધીત યાદોમાં જ સડું છું હું.
મન વળે ત્યાં વળું છું હું,
- મૌલિક “વિચાર”
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www.maulikvichar.com
vicharyatra@maulikvichar.com, sankalan.maulikvichar@gmail.com
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