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માતૃભાષા અને માતૃભૂમમનું સનમાન અને સંવર્ધન  

માટે હંમેશા હું પ્રયતનશીલ રહીશ. 

વયવહારમાં ભાષાશુમધિ અને ભાષાચમરત્ર મારી  

પ્રથમ પસંદગી રહેશે.

માતૃભાષાની સાથે સાથે ભારત અને મવશ્વની મવમવર ભાષાઓના વૈમવધયપૂર્ધ 

વારસા પ્રતયે પર હું આદર અને સનમાન જાળવીશ.

માતભૂૃમમ તમે જ માનવતાનુ ંરક્ષર અન ેજતન એ મારં દામયતવ છે.

વાહનવયવહાર અને ભારતીય બંરારરના 

દરેક મનયમોનું હું મનષ્ાપૂવ્ધક પાલન કરીશ.

 «rŒ¿kk
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“rð[kh”
 ‚{Þ ‚kÞwßÞ Au.

સમય સાયુજય છે.

સમયમાં સમાય જવાની આવડત એટ્લે જીવન જીવવની કળા.

સમય એ એક શમ્ત છે. 

એકાંતમય સમય એટ્લે મનજાનંદનું પ્રથમ પગથીયું.

સંગીતમય સમય એટલે સવગ્ધનું સરનામું.

સમય દેહ અને આતમાનાં સમીકરરની શેષ બચેલી રાશી છે. 

સમય અદ્રશય રાહ છે જેનો સીરો સંબંર આપરા કમ્ધ સાથે રહેલો છે.

સમયની મશસત આપરી સફળતાની ચાવી છે.

સમય સાયુજય છે એકતાનું.

સમય સાયુજય છે વયમ્તતવનું.

સમય અરીસો છે આપરા વયમ્તતવનો. 

સમયનું હોવું એ આપરા અમસતતવના હોવા બરાબર છે.

સમય સાયુજય છે શ્વાસ અને રબકારાનું.  

સમય સાયુજય છે.

સમય સાયુજય છે.

સમય સાયુજય છે.

- {kir÷f “rð[kh” 
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રોજની જમે રોજંીદા કામકાજમાથંી પરવારી જયોમતએ લેપટોપ 
હાથમાં લીરું, ઓનલાઈન થઇ 

ને ફેસબુકના એકાઉનટમાં ્યા મમત્રો 
એની જમે જ નવરા રાકોર થઇ રખડે 
છે એ જોવા લાગી……

“શંુ વાત છે?! અપૂવ્ધ શાહ ને 
ઓનલાઈન?” અચાનક ઉતસાહથી 
બોલી ઉઠી..

અપૂવ્ધ શાહ… ગુજરાતનો ખયાતનામ 
આમક્ધટેક, ઈનટીરીયર ડીઝાઈનર.. 
નવોસવો મમત્ર બનેલો.. ્યારેક 
્યારેક એના મેસેજ આવે પર કદી 
ખાસ ધયાન આપયું ન હતું. આજે 
ખબર નમહ કેમ જયોમતને અપૂવ્ધ સાથે 
વાત કરવાની તાલાવેલી જાગી. પર 
પોતાની ઈચછા પર કાબુ રાખયો ને 
માત્ર ચેટ-બોક્ષમાં જ વાત કરવી એવું 
નક્ી કયુ્ંધ. “એક અજાણયાં મારસ 
સાથે વાતની શરૂઆત કેવી રીતે 
કરવી?” મવચારી રહી હતી તયાં તો 
એનું જ ચેટ-બોક્ષ મ્લંક થયું…

Hi sweet lady …. H r U?
અપૂવ્ધ શાહના એકદમ ટાઈમે જ 

આવલેા આ મેસેજથી જયોમતની આંખોમાં 
એક અજીબ ચમક ઉભરી આવી. એને 
અપૂવ્ધ શાહમાં કોઈ જ મદલચસપી ન 
હતી, જ ેઆકષ્ધર હતુ ંએ માત્ર ન ેમાત્ર 
એના પ્રોફશેન તરફનુ ંહતુ.ં. નાનપરથી 

જ જયોમત આમક્ધટેક બનવાના સપના 
જોઈ મોટી થઇ હતી. પર, નસીબના 
ખેલ… આજે એક ગૃમહરીની જંીદગી 
જીવી રહી છે…..

Hi charming lady …. Busy?
ચેટ-બોક્ષ ફરી મ્લંક થયું…..
Hello, frnd…  H r U?  ……..  

good ….
ટાઇપ કરતી વખતે જયોમતની 

આંખોમાં અજબ ચમક હતી.. એક 
અકલપય ખુશી છલકી રહી હતી… 

્યારેક જે બનવાના સપના સેવેલા 
એ જ લાઈનની એક ખયાતનામ 
વયમ્ત આજે એને સામેથી બોલાવી 
રહી છે… કેમ? કેટકેટલા સવાલો… 
કોઈ જવાબોની રાહ જોયા વગર 
જ ઉદભવવા લાગયા….ને બે અજારી 
વયમ્તઓ અચાનક કોઈ જ મવષયવસત ુ
વગર જ વાતો કરવા લાગયા…

હવે તો જારે એક મનતયક્રમ બની 
ચૂકેલો… રોજ વાતો કરવાનો.. હા, 
જયોમત ને અપૂવ્ધ…

n¤ðkþ™e …¤

MktðuËLkkLkku Mk¤ð¤kx
ykhíke Ãkhe¾
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જયોમતના કામમાં અચાનક ચપળતા 
આવવા લાગી, ઘરકામન ેકેમ સરળતાથી 
સમજપૂવ્ધક પૂરં કરી પોતાના માટે 
સમય ફાળવવો એ હવ ેશીખવા લાગી, 
અરે.. એમ કહી શકાય કે મનપુર 
બનવા લાગી.. અપૂવ્ધની સાથે ચેટ-
બોક્ષમાં થતી વાતોની જ અસરથી 
હવે જયોમત એના જૂના ભૂલાઈ ગયેલાં 
શોખ જીવતં કરવા લાગી.. ફરી હાથમાં 
કલર-બ્રશ આવવા લાગયાં.. આંખોમાં 
નવીન સવપન.. હોંઠો પર ખુશહાલ 
મસમત.. ચાલમાં મક્મતા ને અનેરો 
આતમમવશ્વાસ…

શરૂ શરૂમાં sweet lady.. 
charming lady.. tc my hon-
ey.. missing u my dear.. 
looking hot..  જેવા શ્દો થોડા 
અજીબ લાગતાં પર થોડો સમય જતાં 
જયોમતએ આ વચુ્ધઅલ દમુનયાની ભાષા 
અપનાવી લીરી. આજે અપૂવ્ધ સાથે 
પહેલી વખત વીડીઓ-ચેટ માટે એ 
માડં માડં તયૈાર થઇ હતી..અપૂવ્ધ ઘરી 
વખત એન ેવીડીઓ-ચેટ કરવા મવનતંી 
કરી ચુ્યો હતો, આજે માંડ જયોમત 
એના માટે તૈયાર થઇ. થોડું અજીબ 
લાગતું હતું પર…

વીડીઓ-કોલ ચાલુ થયો.. બે 
અજારી વયમ્ત અલકમલકની વાતો 
કરવા લાગી.. બાળપરથી લઈને 
એજયકેુશન.. લગન..પમરવાર…આહાહ.. 
કેટકેટલી વાતો કરી.. જયોમત ને 
અપૂવ્ધ.. બંન ેપકે્ષ અસીમ આનદં છલકી 
રહયો હતો ને અચાનક અપૂવવે પૂછ્યું,

“અરે…. જયોમત …. આખી રામાયર 
પતી જવા આવી પર એ ન સમજાયું 
કે HScમા ંઆટલા સારા માક્ધસ આવયા 
તો’ય તે તારી ગમતી લાઈન છોડી 
B.Scની ડીગ્ી લીરી…… કેમ? ખૂબ 
નવાઈ લાગે છે.. કહે તો ખરી ….”

જયોમતની આંખોમાં ઉદાસી છવાઈ 
ગઈ.. અચાનક વયથાની કાળી ડીબાગં 
વાદળી ્યાંથી આવી ચડી?!

“Hi my dear.. my sweet 

heart…  what’s happen?“
ને જયોમતએ વીડીઓ-કોલ કટ 

કરી નાખયો… ને, વાદળી વરસી પડી…
આંસુ સરતા ગયા ન ેએ બાળપરની 

સવપનીલ રાતો’ય રોવાતી ગઈ…
“અપૂવ્ધના પ્રશ્નનો શંુ જવાબ આપંુ?”
એક મતરસકારનો મતખાર ઠાલવતો 

લાંબો ઉચછવાસ… આ મતરસકાર અપૂવ્ધ 
માટે નમહ પર પોતાના જ સગાં ફૂવા 
પ્રતયેનો હતો…

~~~~~~~
૧૨મા રોરરનુ ંપમરરામ જાહરે થયુ.ં. 

જયોમતના ૭૯%….. હા, એ જમાનામા ંઆ 
ખૂબ સારં પમરરામ ગરાતું. કેવી ખુશ 
હતી.. “હવે તો હું ચોક્સ આમક્ધટેક 
બનીશ..” માં ને પપપા પર ખૂબ ખુશ 
હતા. મવદ્યાનગરમાં એડમમશન મળી 
રહયું હતું, હોસટેલમાં રહેવું પડશે.. 
થોડું ખચા્ધળ હતું પર, પપપા દીકરીનું 
સપનુ ંસાકાર કરવા પૂરી કોમશશ કરી 
રહયા હતા.

જયોમતના ફબૈા-ફવૂા ખૂબ પૈસાદાર.. 
ને કોઈ સંતાન નમહ….

“જયોમતની જવાબદારી અમારી….
કોલેજ ફીની મચંતા કરશો નમહ અમે 
બેઠા છીએ ન.ે. “ કહી જયોમતનુ ંસપનું 
સાકાર કરવા મદદ ેઆવયા. જયોમત તો 
ખુશીથી ઝૂમી ઉઠી.. અચાનક ફૂવાએ 
પૂછ્યું,

“એયય.. જયોતલી.. તારી કોલજેની 
ફી તો આ ફૂવો ભરી દેશે, પર…. 
બદલામા ંતુ ંતારા ફવૂાન ેશંુ આપીશ?”

“અરે.. ફવુાજી.. તમે જ ેમાગંો એ.. 
એક વાર આમક્ધટેક બની જાઉં બસ.. 
તમે માંગો એ કમાઈ ને આપીશ…”

……………ઓહ…… જયોમતની આંખો 
અનરારાર વરસવા લાગી……….

એ રાત મબહામરી બની જીવનભર 
પરેશાન કરશે એવી આ કંુવારી કનયાને 
થોડી ખબર હતી?! અગાસીમાં ખલુલા 
આકાશ તળ ેઆમક્ધટેક બનવાનુ ંહસીન 
સપનું જોતી જયોમત હજી ગાઢ મનંદ્રામાં 
સરી હશે……… તયાં તો ….. કોઈકે એની 

રેશમી શાલ ખેંચી…………
“એયયયયય….. કોર છે….એએએ……. 

? ……..”
રોજની આદત મુજબ આંખો 

ચોળવાનું’ય ભૂલી સફાળી બેઠી 
થઇ………..

“…….ફુવાજી?…… તમે?….. કેમ? …. 
અહીં…?! ……અતયારે… !!?!! …. કંઈ 
કામ છે???….”

અડરી રાતે અચાનક ફૂવાજીને 
અગાસીમાં જોઈ જયોમત ખૂબ ગભરાઈ 
ગઈ…

“બપોરે તે શંુ કહેલું? … તમે જે 
માંગો એ…….” કહેતા લુચચું હસયાં. ને, 
“લે તો માંગું છું….આપ…..આજની રાત 
મારી સાથે…ચાંદની રાતમાં……………………..”

હવસ ભરેલી આંખો જયોમતના 
શરીરને ભોંકાવા લાગી… જયોમતએ 
શાલન ેશરીર ફરત ેવીટંાળી ન ેતતક્ષર 
સાવરતા ને બહાદૂરીપૂવ્ધક કામ લીરું…

“મને અડકવાની પર કોમશશ કરી 
છે તો બુમાબુમ કરી મુકીશ…”

જયોમતની આંખો આગ વરસાવવા 
લાગી… એકાએક આ નાનકી, અબુર, 
ગભર ગરાતી જયોમતનું આવું નવુ ં
લડાયક સવરૂપ કદી કોઈએ કલપયું 
પર નમહ હોય ફૂવો પર ડરી ગયો 
ને બદનામીના ડરથી જ અગાસીના 
દાદરા મબલલી પગે ઊતરી ગયો…….

એ આખી રાત જયોમત જાગતી 
રહી…વહેલી સવારની ઠંડકે એની 
આંખો ઘેરાઈ…..એ દરમમયાન ઘરમાં 
શું થયું એ વાતથી આજ સુરી જયોમત 
અજાર છે….બસ, કેટલી ખબર પડી 
કે ફૂવાજીએ ફીના પૈસા આપવાની 
ના પાડી ને બીજી પર એવી કૈક 
વાત કરી કે જેના કારરે જ પપપાએ 
હોસટેલમાં રહેવાની ના પાડી. ને,

“ઘર-આંગરે જયાં એડમમશન મળે 
તયાં ભરો.”………… નું હુકમનામુ બહાર 
પાડ્યું.

~~~~~~~
“ઓહ્……”
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એક લાંબો મનઃસાસો નાખતાં આંખો 
લુછીને જયોમત ભૂતકાળમાંથી બહાર 
આવવાની કોમશશ કરી રહી હતી 
તયાં જ ફરી અપૂવ્ધનો વીડીઓ-કોલ 
મ્લંક થયો…

“શંુ કરં? વાત કરં કે નમહ? 
હમમમ……વાત કરવા જ દે…એ શંુ 
સમજશે? અચાનક જ મેં કોલ કટ 
કરી નાખયો છે, વષો્ધ પછી માંડ કોઈ 
મમત્ર મળયો છે..કોઈ ગેરસમજ થશે તો 
હું એને ગુમાવી…………” મવચાર માત્રથી 
કોલ એ્સેપટ કયો્ધ……

“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…  an-
ything  wrong?…. અરે.. યાર… 
બોલ ને કંઇક… તારી જ સાથે વાતો 
કરવા આવયો છું….ચેટમાં તો દોસત..
દોસત..કહેતી રહે છે….. સાચે દોસત 
માનતી હોય તો બોલી જા…. મદલમાં 
જે ભાર હોય તે કાઢી નાખ… હળવાશ 
અનુભવીશ… અરે યાર… દોસત શેના 
માટે હોય છે?!”

“અપૂવ્ધ….તું કોઈને કહેશે તો નમહ 
ને? વષોથી મનમાં એક બોજ છે પર 
કોઈને કહી શકતી નથી…”

“Hi…. Look at my eyes… 
તારી સામે નથી બેઠો તો શું થયું…આ 
વેબ-કેમનો લેનસ જોરદાર છે…હહા..
હા..હા…જો એમાં તને પોતાનાપરું 
દેખાય…તો ………..”

ને જયોમત ફરી રડી પડી….વષો્ધથી 
એક એવા મમત્ર માટે તરસતી હતી કે 
જેને એ મદલની વાત કહી શકે…આજે 
૩૨ વષ્ધની થઇ તયારે એ મળયો…

વહેતા આંસુ હષ્ધના હતા કે 

વેદનાના? આંસુ આંસુ જ છે…..
હષ્ધ કે દદ્ધ
મનરંતર વહેવું
એની આદત.
અપૂવ્ધની આંખોમાં મનદો્ધષ મમત્રતાનો 

ભાવ જોઈ જયોમતએ ્યા કારરોસર 
આમક્ધટેક ન બની શકી એ આખી 
ઘટના કહી સંભળાવી. ને થોડીવાર 
માટે બંને વચચે અજીબ સન્ાટો છવાઈ 
ગયો. આખી ઘટના સંભાળયા પછી 
અપૂવ્ધ પર અવાચક બની ગયેલો.

“જયોમત, મને તો એમ કે આપરાં 
જમાનામાં સમાજમાં આવા દુષરો 
ભાગયેજ… “

“ના એવું નથી.. આપરાં જમાનામાં 
સમજદારીથી કામ લેવાતું… કોઈ પર 
પગલું ભરતા પહેલાં સો વાર મવચારતા 
કે ભમવષયમા ંએના પ્રતયાઘાતો શંુ હશે…. 
હું પર મારા ફૂવા સામે અવાજ ઉઠાવી 
શકી હોત …. પર, મેં એવું ન કયુ્ધ…ંચપુ 
રહી..પમરરામ સવરૂપ આજે અમારા 
કૌટંુમબક સંબંરો સલામત છે… મારા 
ફવૂાએ મારા શરીરન ેતો હાથ લગાવયો 
જ નથી…તો ? હોબાળો મચાવી મને શું 
મળવાનું હતું ? આમપર ફીના પૈસા 
અમારી પાસે હતા જ નમહ… બુમાબુમ 
કરી હોત તો?? ……. સમાજ તો સત્રીને 
જ વાંકી નજરે જોવાનો…..”

“my dear….sometimes I feel 
….who is elder… U or me?! 
બાવન વષ્ધનો થયો છું ને તું માત્ર 
બત્રીસની… મારાથી ૨૦ વષ્ધ નાની છો, 
પર સમજદારીમાં તો મારી માં છે…”

એક સમજદાર મમત્ર મળયાના 
સંતોષથી અપૂવ્ધની આંખો પર ખુશીથી 
છલકાઈ ગઈ…

“જયોમત, મારી વાઈફ મને કદી તું 
કહી બોલાવતી નથી, મેં ઘરીવાર કહયુ ં
પર,…. હવે તો મને’ય એ  તમે..તમે.. 
ની ટેવ પડી ગઈ છે.. સોસાયટીમાં 
પર લોકો… તમે… અપૂવ્ધભાઈ… તે મને 
તું’કારે બોલાવયો એ બહુ ગમયું… ફરી 
જવાની ફૂંટી હોય એવું…”

ને બંને ખડખડાટ હસી પડ્યા…..
ને અચાનક જયોમત ગરગરવા લાગી…

“म ैक्या करू रयाम मुजे बढूया ममल 
ग्या….”

“જયોમત, એક માગરી કરં? …… 
તારા ગાલ પરથી આ લટ હટાવ ને…”

જયોમત એક પ્રશ્નાથ્ધ નજરે જોતી 
લટને કાન પાછળ લઇ જાય તયાંતો…

“આહાહ… what a beauty… 
black til on ur chin ….lovely….
આટી્ધસટ છું..મારી નજરથી કઈ છુપું 
ન રહે…માફ કરજે પર તું ખૂબ માદક 
લાગે છે…મારી નજર ન લાગે…તારી 
આ અદાથી તો આજે ફરી જવાની 
ફૂટંી હોય એવુ ંઅનભુવુ ંછંુ….પલીઝ મને 
સમજવાની કોમશશ કરજ ેસાફ મદલથી 
કહું છું…ખરાબ નમહ લગાડતી…”

“એ બુઢા…તે મદલથી કહયું એ ખૂબ 
ગમયું…સહેજેય ખરાબ લાગયું નથી ને 
કદી લાગશે પર નમહ…આજ ેતારી સાથે 
વાતો કરીને હળવાશની પળો…”

થોડીવાર બંને એકબીજાને અપલક 
નૈને મનહાળી રહયા…

“તને બુઢો કહયું તો ખરાબ નમહ 
લાગે ને? લાગે તો લાગે…હવેથી હું તો 
તને બુઢો જ કહેવાની છું…”

ને અપૂવ્ધની આંખોમાં હકારાતમક 
ભાવ ને એક મનમ્ધળ હાસય…

“બહુ વાતો કરી…ચાલ બંને 
પોતપોતાના કામે વળગીએ….આવજે…
ફરી ્યારેક આવી હળવાશની પળો 
મારવા મળીશંુ ને? …..આવજે…આમ 
જ હસતી-રમતી-ખુશ રહજે…ેતન ેમળીને 
હળવો થઇ જાઉં છું…bye dear…”

ને બંને પક્ષે હળવાશની અનુભૂમત…
કોલ પુરો કરી ફરી જયોમત એના 
ઘરકામમાં પરોવાઈ…

~~~~~~~
આજે ૪ મદવસ પછી જયોમત 

ઓનલાઈન થઇ ને મેસેજ-બોક્ષમાં 
અપૂવ્ધનો મેસેજ હતો..

(અનુસંરાન 9માં પાને)
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રોજ ઝરૂખામાં બેસવાની સુંદર 
આદત આજે પર ચાલુ છે. 
ઝરૂખામાં બેસીને બહારની 

દુમનયાને મનહાળતાં ્યારે મભતરમાં 
સરી જવાય તેનો ખયાલ નથી રહેતો. 
બાળપરના એ મદવસો હતા ંરોજ અરબી 
સમુદ્રનાં મોજાં મનહાળતી. તેનો સુંદર 
અવાજ મને કર્ધમપ્રય હતો. પૂનમની 
રાતના તેના ઘુઘવતાં મોજાનો અવાજ 
કાનને સુરીલો લાગતો. અમાસની 
રાતની મનરવ શાંમતમાં ખોવાઈ જતી. 
સમયનું ભાન પર ન રહેતંુ. આમને 
આમ મદવસો, મમહના અને વષો્ધના 
વહારા વાયા,

આજે જીવનના સંધયા ટારે બેસંુ 
ઝરૂખામા ંઅન ેઅદંર ઉતરી તલાશ કરં 
. આ ઘુઘવાટ હવે શાંમતમાં પમરરમયો 
છે. બસ કેવી રીતે સમાજ ઉપયોગી 
કાય્ધ કરં, તેના મવચારોમાં ખોવાઈ 
જાંઉ છંુ. એકાંત સાથે ગાઢ મૈત્રીનો 
અનુભવ કર ંછું. ભીડમાં ખોવાઈ જાંઉ 
છું. જીવનના દરેક તબક્ા દરમયાન 
જુદા જુદા અનુભવમાંથી પસાર થવાનો 
લહાવો માણયો છે. જીવનસાથીનો સંગ 
મરદમરયે ગુમાવયો છતાં મવયોગના 

આઘાતમાંથી બહાર આવી જીવન 
સફળ કરવાનો મનરા્ધર કયો્ધ. પ્રેમાળ 
બાળકોની પ્રગમત જોઈ સંતોષની 
લાગરી અનુભવતાં.

‘બેટા તું નોકરી પર જા. હંુ છંુ 
ને ઘરમાં પછી શાની મચંતા કરે 
છે?’ અમનતા બોલી રહી. મનવૃમતિમા 
પ્રવૃમતિમય જીવન જચી ગયું હતું. હવે 
ન નોકરીએ જવાની રમાલ કે ન 
કોઈના લંચ બૉ્સ તૈયાર કરવાનાં. 
ઘરમાંથી બરા આઠ પહેલાં મવદાય 
થઈ જાય. પછી મનરાંતે ચા બનાવે 
અને છાપું લઈને વાંચવા બેસે. રોજ 
‘સુડોકૂ’ સોલવ કરવાનુ.ં જમબલ વડ્ધસ 
બનાવવાના. ખૂબ ગમતું મદમાગને 
કસરત મળે એ નફામાં. અચાનક 
મવચાર સફૂયો્ધ ૨૧મી સદીમાં માનવી 
‘પૈસાન’ે આટલુ ંબરુ ંમહતવ કેમ આપતો 
હશે? હા,તે જીવનની જરૂમરયાતની 
વસતુ છે ! તેમાં શંકાને સથાન નથી ?

મકંતુ સારા ચામરત્ર સમાન કોઈ 
પમવત્ર રન નથી. મારસ પૈસાથી 
રનવાન કહેવાય તેના જેવી કોઈ 
કરૂરતા નથી. જ ેમદવસે પૈસો માનવને 
માપવાનું બેરોમમટર ગરાશે તે મદવસે 

આ રરા પર અમાસના અરંારા છવાશે. 
મહાપુરૂષો, ઋમષઓ તેમના ચામરત્રથી 
શોભાયમાન છે. જેને કારરે સદીઓ 
અને યુગો પછી પર તેઓ પંકાય છે.

પૈસો યા લક્મી ચંચળ છે. તેને 
પામવી યા ગુમાવવી આસાન છે. પૈસા 
વગરનો માનવ કંગાલ નથી ગરાતો.
ચામરત્ર વગરના માનવની કશી મકમત 
નથી. ચામરત્ર કોઈ પર ભોગે સુરમક્ષત 
હોવુ ંજોઈએ. ચામરત્રહીન માનવ ભલનેે 
પૈસામાં આળોટતો હશે તો પર તેની 
કશી મકમત નહી હોય. સામાનય 
માનવ, જેની પાસે સવારે ખારા પછી 
રાત્રે મળશે કે નહી એવો પ્રશ્ન ઉભો 
હોય છતા તે જો ચામરત્રવાન હશે તો 
આદર પામશે. પૈસો સવ્ધસવ છે એ 
મવચાર અસથાને છે. રનવાનો ખુલલ ે
આમ જારતા હોય છે કે ‘આ હું નથી 
બોલતો મારો પૈસો બોલે છે !’તેમને 
આદર અન ેસનમાન માત્ર સવાથ્ધ સારવા 
પૂરતા હોય છે. સવાથ્ધ સયો્ધ અને ‘હું 
કોર તું કોર ‘જેવા હાલ થાય છે. 
જો પૈસા સાથે ચામરત્રનું બળ હોય તો 
‘સોનામાં સુગંર’ જેવું લાગે. જે મદવસે 
પૈસાથી માનવીની મકંમત અંકાશે તયારે 
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એ સમાજ ્યાં જઈને અટકશે એ 
ગહન પ્રશ્ન છે !

પૈસાથી બરું ખરીદી શકાય ? 
ઉંઘ અને શાંમત પૈસો કદી મેળવી 
નહી આપે ! ચામરત્રની વાત બહુ દૂર 
રહી. મનુષયએ પ્રયતન દ્ારા કેળવેલી 
સજાગવૃમતિથી ચામરત્રનું રક્ષર કરવું. 
પૈસો તો હાથનો મેલ છે. ્યારે છેહ 
દેશે તેની કોઈને ખબર નથી. માનવ 
ગુમાવેલ પૈસો મેળવવા શમ્તમાન છે. 
જેનું ચામરત્ર અમનતીનો પૈસો કમાવામા 
મસમથલ થાય છે તેનું પતન મનમચિત 
છે. તેનું રક્ષર કરવા પ્રયતન રહેવું 
જરૂરી છે. પૈસો તો આજે છે ને કાલે 
નથી. જે ગુમાવયા પછી પાછો મેળવી 
શકાય. પૈસો ગુમાવવાથી આદર અને 
સનમાન ખોવાતા નથી. મકંતુ ચામરત્ર 
મસમથલ થાય પછી આદર સનમાન પાછાં 
મેળવવા મુશકેલ છે. માનવનું પતન 
તેનાથી સંભમવત બને તે હમકકત છે. 
‘યને કેન પ્રકારેર’ કદાચ માનવી પૈસો 
પ્રાપત કરી શકે. સવના ચામરત્રનુ ંરક્ષર 
તેને સદાબહાર ઈજજત અને આદર 
આપવા સમથ્ધ છે. પૈસાની ઝાકમઝોળ 
તેને સપશી્ધ શકતી નથી.

ભૌમતકવાદના આજના યુગમાં 
કદાચ આ વાત કાનને સપશી્ધ ન 
શકે. અંતરાતમાનો અવાજ અવગરવો 
શ્ય નથી. પસીનાનો રોટલો રળી 
ખાનાર આરામથી હાથનું ઓમશકંુ 
બનાવી નસકોરાં બોલાવી શકે છે. 
જયારે અમનતીથી કે ગદ્ારીથી મેળવલેા 
પૈસા પાત્ર વયમ્ત, ૪૦ હજારના 

પલંગમાં મશમળાના રૂની તળાઇ પર 
આળોટવામાં પસાર કરે છે.

યાદ આવે છે એક ભાઈની જુવાન 
દીકરીથી રસતા પર અકસમાત થયો 
કહેવું આવશયક નથી કે પૈસાપાત્ર 
હતા. નવી નવી ગાડી ચલાવતા ંશીખી 
હતી. રાતનો સમય હતો. રસતા પર 
ટ્ામફક થોડો ઓછો હતો.

‘પપપા હુ ંગાડી ઘર સુરી ચલાવુ’ં?
‘સાચવીને ચલાવીશ’?
‘હા, પપપા’.
પપપાને થયું થોડી પે્રમ્ટસ થશે. 

ભલેને ચલાવતી, હું બાજુમાં બેઠો છું.
દીકરી જરા વરારે પડતી ખુશ 

થઈ. કોઈ ગરીબનો જાન ગયો. 
પપપાએ પોમલસ આવે તયાં સુરી 
સંભાળી. રાતાના કોઈ બેઘર રસતા 
પર સૂતો હતો. લોકોનું ટોળંુ ભેગું 
થાય એ પહેલાં પોમલસને પૈસા આપી 
દીકરીને બચાવી ભાગી છૂટ્યા. સવારે 
એ લતિામાં ચાલતાં ગયા. કાન બરી 
વાતો સાભંળતા ંહતા.ં એ જવુાન ગામથી 
આવયો હતો., મુંબઈમાં રોટલો રળવા. 
તેના માતા અને મપતાનો ‘મચરાગ’ 
કાયમ માટે ઓલવાઈ ગયો. તેઅને 
ખૂબ દુંખ થયું. અજાણયા રાહી બની, 
આજુબાજુવાળા મારસો પાસેથી બરી 
વાત કઢાવી. તકમલફ જરૂર થઈ. 
ચેન પામવા માટે તેની બરી મવગતો 
ભેગી કરી. દીકરી ખૂબ ગભરાઈ ગઈ 
હતી. ‘પપપા’ આપરે શું કરીએ? તમે 
ભલે જેલમાં જતી બચાવી! મારં મદલ 
મને ડંખે છે’. મને ચેન પડતું નથી! 

આ મારાથી શું થઈ ગયું?’
‘બેટા, તુ ંરીરજ રર. આ કૃતય તેં 

જારી જોઈન ેકય્ંુધ નથી.’ જરૂર કોઈ 
રસતો શોરીશ. તારા મનન ેમનાવ, મારા 
પપપા મન ેસહાય કરશે.’ આખરે એ 
શેઠ ેત ેજવુાનની બરી મવગત એકઠી 
કરી. દીકરીન ેજરાવયુ.ં દીકરીએ સાથે 
આવવાનો આગ્હ સેવયો. પપપા પોતાની 
દીકરીન ેનારાજ કરવા નહોતા ંમાગતા. 
બાપ દીકરી ત ેજવુાનના ગામમા ંજઈ 
તનેા મામલક તમરકે ઓળખાર આપી. 
૧૫ લાખ રૂમપયા આપી આવયા. 
જવુાનના માતા અન ેમપતાએ ઉદાર મદલે 
અકસમાત કરનારન ેમાફ કયા્ધ. તમેને 
ખબર હતી દીકરો તો ગયો પર જયાં 
નોકરી કરતો હતો એ શેઠે આવીને 
હાથ ઝાલયો. એ માતા મપતાન ેતઓે 
જરાવી ન શ્યા કે ‘તઓે કારર ભતૂ 
હતા’ં! ઈશ્વરન ેમનમા ંન ેમનમા ંપ્રાથ્ધના 
કરી, હ ેપ્રભ ુક્ષમા કરજ ે, આ વાત 
બતાવી નહી શકાય’!

આજે એ શઠેને અને તેની દીકરીને 
ગામથી પાછા ંઆવતા ગાડીમા ંબેઠા ંબેઠાં 
ઉંઘ આવી ગઈ ! જુવાન દીકરીના 
મુખ પર શાંમત વરતાતી હતી. તેને 
પસતાવો ઘરો થયો હતો. એવું કૃતય 
થઈ ગયું હતું જે ભૂલવા મથીએ તો 
પર ન ભૂલાય. તે અજાણયા યુવાનના 
માતા અન ેમપતાએ અકસમાત કરનારના 
ગુનાને માફ કયો્ધ હતો. ગયેલો પુત્ર 
કોઈ પર મકમતે પાછો આવવાનો ન 
હતો. એમ મન મનાવવું રહયું કે મોત 
મવરાતાએ એ પ્રમારે લખયું હશે !

(પાનાં 7નું ચાલુ)

“My darling dost….had gr8 
time with U… lifetime memo-
ry….કોલજેમા ંખૂબ શરમાળ હતો, મદલના 
એકાદ ખૂરે..્યારેય દોસતારોની જેમ 
છોકરી પટાવી ન શ્યાનો અફસોસ 
છુપાવી રાખેલો…તારી સાથે વાતો 
કયા્ધ પછી હવે કોઈ અફસોસ નથી…
thanks my lovely charming 
lady… મારા જીવનની એક વાત શેર 

કરવી છે…ઘરા વષો્ધથી એક મનબ્ધળતા 
અનુભવતો હતો…મારી વાઇફને મારાથી 
સંતોષ ન હતો…but yday’s night 
was awesome…rock my life 
once again… હું મારી વાઈફને એક 
નવા સવરૂપે મળયો…..ને એક મજાની 
વાત કહું… સવારે એરે મને કહયું, 
क्या जयादू हुआ?!  मेरया बढूया जवयान हो 
ग्या…!! એને શું જવાબ આપું?? …
મનમાં જ કહી દીરું… कल फेसबुक पे 

मकसीको बढूया ममल ग्या ह…ै…મબઝનેસ-
ટુર પર જઈ રહયો છું, તયાંથી થોડા 
મદવસ ફેમમલીની સાથે ફરવા-હળવા 
થવા જઈશ. Thanks 2 U my 
dear…પર, તારી સાથેની હળવાશ કૈક 
અલગ જ હોય છે….હળવા થવા ફરી 
મળીશું ને?”

ને, જયોમતની આંખોમાં એક 
મસતીભરી હળવાશ….
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વાત ઉડાડવાની વાયરાને ટેવું,
કેમ કરી વાયરાને વારં?

વાત જ બરી એની પરબારં.
 ગાજે અંબર આ વેરતું અજવાળું,

લોક કહે મેઘલાનું ટારું,
મારે ઝાપટને વાયરો થાય ઘેલો,

લો આ મેઘલાનું ભારં…
વાત જ બરી એની પરબારં.
લીલાછમ વગડે ઝૂમતી વસંતી,
ટહુકે કોયલ ડાળું ડાળું,

બેસ અલી ચંપા, વાયરા વદતા-
હું તો બારરે બારરે ભાળું…
વાત જ બરી એની પરબારં.

પાનખર આવીને તરૂ બરાં બુઠાં-
ને રજની પાથરે અંરારં,

આવયું ભૂત કહી, બારી એ ખખડાવે,
પૂંછું તો કહે… હું વગડાને તારું,
વાત જ બરી એની પરબારં.
શારો થઈને મારતો એ શેખી,
અંદર-બહાર સૌને રમાડું,

દેતો દાટી, જો આ વાયરા જાશે વછૂટી,
તને બાંરશે લાકડાનું ભારં,
વાત જ બરી એની પરબારં.

સાકરથી મુખભરી બાપલાને બોલું,
થાજે થોડો તું વયવહારં,

એમ કરી વાત હું વારં…એમ કરી વાત હું વારં

fu{ fhe ðkÞhk™u ðkÁt?....

ykfkþËeÃk
h{uþ Ãkxu÷
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અમદાવાદની રેસટોરાંની 
ફૂ ટપ ાથ પર ર ાત્ર ે
આઠ વાગયાથી રાતના 

એક વાગયા સુરી ઊભીને થાકેલા 
સાનતા્લોઝને હંુ બરાબર ઓળખંુ. 
જીવલો એનુ ંનામ. લખુડી તળાવડીની 
ઝૂપંડપટ્ીમા ંરહતેો અન ેરોજ સાજ ેલો-
ગાડ્ધન પાસે બલનૂ અન ેકચકાડાનાં 
ચશમાં-ઘમડયાળ-મસસોટી વેચે. મદવસે 
આજબુાજનુી ઓમફસોમા ંછટૂક કામ પર 
કરે. જ ેકંઈ કમાય ઈ રોજ રાત્ર ેએની 
‘શાકવાળી’ વહનુા હાથમા ંમૂકી દ.ે

પર, ડીસેમબરના સાત-આઠ મદ’ 
માટે એ જીવલો મટી સાનતા્લોઝનું 
ખોમળયું ઓઢી લેતો. 

રોજ મોડી રાત્રે હોટેલની બહાર 
ઉભવાના અગાઉથી ઠરાવેલ પૈસા લાલ 
પાઈજામાનાં મખસસામાં મૂકી, સફેદ 
દાઢી અને છોગાંવાળી ટોપી થેલામાં 
નાખી એ સાઈકલ પલારે. હું કલપના 
કરં છંુ કે એ સટ્ીટલાઈટથી ઝળહળતા 
સૂમસામ રસતા પર રીમે રીમે જતો હોય 
તયારે એવુ ંલાગતુ ંહશે? જારે ટમટમતા 
તારમલયા વચચે સરકતો સાનતા્લોઝનો 
રથ!

એંશી-નેવુંના દાયકાથી ‘મેરી 
મક્રસટમસ’ના આવેલા વાવાઝોડામાં 
જીવલા જેવા અનેક જુવાનીયાઓને 
સાનતા્લોઝ બનવાનો મોકો મળતો 
થયો અને વરસમાં સાત મદ’ માટે 
એમની ‘સકલ’ બદલાઇ જતી. કોઈ 
જાડા કોઈ સુકલકડી, કોઈ રોળા કોઈ 
કાળા, કોઈ લાંબા કોઈ ઠીંગરા પર 
અવતાર સાનતાનો. હા, પર દર વરસે 
એટલા બરા રતુંબડા સાનતાકલોઝ 
કાઢવા પર ્યાંથી! આછો મેકપ, 
સફેદ દાઢી, લાલ ટોપી અને હાથમાં 
ટકોરી એટલે સાનતા્લોઝ! 

આહા! આડે મદ’ કોઈના તરફ 
હાથ લંબાવતા જીવલાઓ સામે 
મક્રસટમસમાં સારાસારા ઘરનાં બાળકો 
હાથ લંબાવતા થઇ જાય અને મા-બાપ 
હોંશથી મરકતાં હોય.

તમે ચોવીસ મડસેમબરથી ‘થટી્ધ 
ફસટ્ધ’ મડસેમબર સુરી મોડી રાત્રે 
રસતે નીકળો તો તમન ેછકડો મરક્ષામાં 
ઠંડીથી બચવા લપાતા, સાઈકલને 
પેડલ મારતા કે ખખડરજ સકૂટર પર 
ભાગતા સાનતા્લોઝનો ભટેો થઇ જશે. 
શોરૂમની કે નાની રેસટોરાનંી બહાર 
‘ઉભાડી દવેામા ંઆવલેા’ મસતિરે ટકા 
સાતંાકલોઝન ેબાપડાન ેખબર જ નથી 
હોતી પોતે શંુ છે! સારં છે ભોળાં 
બાળકો પગમા ંમસલપર પહેરેલા સાનતાને 
કોઈ અજાયબ દુમનયામાંથી મગફટ 
આપવા આવલે ફમરસતો માની લ ેછ.ે

રાત્ર ેકુતરા ંભસે નમહ એટલ ેકપડાં 
બદલીન ેઘેર જતા અમુક સાનતા્લોઝનો 
મેકપ સાફ કયા્ધ મવનાનો ચહેરો ચાડી 
ખાય તયારે રમૂજ પર થાય છે. વષો્ધ 
પહેલાં એક વાર મારા દીકરાને લઈને 
હું એક મડપાટ્ધમેનટ સટોરમાં લાંબી 
લાઈનમા ંઊભો’તો. અમારો ‘શેક-હનેડ’ 
કરી રમકડંુ લવેાનો વારો આવયો તયારે 
સાનતા્લોઝ મારા બાબાન ેબદલ ેમારી 
સામે હસયો. રોળી દાઢીમાં એની 
આંખો જ દેખાતી’તી. સાનતા્લોઝ 

મોજાં પહેરેલો હાથ લંબાવી મોટેથી 
બોલયો, “કેમ સાહેબ!મને ઓળખયો? 
હું જગદીશ, તમારો સટુડનટ!”

અલબતિ. મોટી હોટેલો અન ેમોલસમાં 
રૂપાળા અને ઠાવકા સાંતાકલોઝ હોય 
છે ખરા પર એમને નવરા ઉભેલા 
જોઇને મને એમની દયા આવે છે. 
અહીં ચોકલેટ-મસસોટીઓ વરી પડે છે 
ને ફૂટપાથ પર ખૂટી પડે છે. ્યાંક 
મનરસ સાનતાને મદદરૂપ થવા જોકરો 
પર ઉભા હોય છ ેતયારે મક્રસટમસ એક 
સક્ધસ હોય એવું પર લાગે.

ઇસટ-વે સટના કલચરની આ 
ભળેસેળમા ંસારં છ ેઆપરે તયાં સાનતા 
મવસમજ્ધત નથી કરાતો. હા, સાત-
આઠ મદ’ સતત રગદોળાયેલ લાલ ડ્ેસ 
રોવા જાય અને ટકોરી પકડી રોજ 
પાંચ કલાક ઊભીને થાકેલા સેંકડો 
જીવલાઓ ઘસઘસાટ ઊંઘી જાય. 
‘હાશ, હવે ઠેઠ આવતે વરસ!’

આ વખતે આવા એકાદ સાનતાને 
કાનમાં પૂછજો, ‘તું કોર છે?’ 

Merry Christmas!

 [kuhu-[kixu ‚kLŒk...
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કા….ડે…કા….ડે… ના અવાજો 
થતા હતા અન ેઅચાનક 
મોબાઈલની રીગં વાગી. 

અરે, આકાંક્ષાનો ફોન.. મેં તરત ફોન 
ઉપાડ્યો, “હેલો, આકાંક્ષા કેમ છે 
તું?..” , “ઉજા્ધબેન હંુ તો એકદમ 
મજામાં.. તમે કેમ છો? મસધિાંત મોટો 
થઇ ગયો હશે હવે હે ને…”, “હા, 
સાચે જ.. અમે બરા મજામાં.. પર તું 
ચાલે છે ને?…” “હા, ઉજા્ધબેન, થોડું… 
થોડંુ.. પર હવે તકલીફ પડે છે… 
આજના મદવસને કેમ ભુલાય એટલે જ 
દર વષ્ધની જેમ આજે પર તમને ફોન 
કયો્ધ.. ૫ વષ્ધ પહેલાં આજના મદવસે 
તમે જ મને ચલાવી અને ૧૫ મમહના 
પછી હું હોમસપટલમાંથી ઘરે આવી…” , 
“ હા, આકાકં્ષા આ વાતન ેહંુ પર કદી 
ભલૂી નમહ શકંુ. એ  માટે હુ ંપર મારી 
જાતન ેસદભ્ાગી માનુ ંછુ.ં મમમી-પપપાને 
મારા જય શ્ી કૃષર કહેજે…”, “હા, 
ઉજા્ધબેન ચોક્સ… આવજો.” 

મેં ફોન મૂ્યો અન ેહોમસપટલનો એ 

મદવસ યાદ આવયો જયારે મેં આકાકં્ષાને 
પહેલીવાર જોઈ હતી. કેટલી સંુદર, 
રૂપાળી, નમરી અન ેહસમુખી છોકરી. 
બસ ૧૩ કે ૧૪ વષ્ધની લાગતી હતી. 
આટલી સરસ છોકરીને શું થયું હશે? 
ફાઈલ જોઈ તયારે ખબર પડી કે, ૨૧ 
વષ્ધની આકાકં્ષા ન ેજવુનેાઇલ રૂમેટોઇડ 
આથ્ધરાઇમટસ છે. જેનું ભમવષય બહુ 
સારં નથી. તેને ઉભા કરી ચાલતી 
કરવાના ૧૫ મમહના સુરીમાં મારા 
એની સાથે, ડૉ્ટર પેશેનટ જવેાં સંબંર 
રહયા જ ના હતા. અને ઉતિરાયરના 
એ મદવસને તો કેમ ભુલાય?  એ 
મદવસે અથાગ મહેનત પછી એ ૭ વષ્ધ 
પછી પહેલીવાર ચાલી હતી…. જનૂી વાતો 
વાગોળી હું પર પછી પતગં ચડાવવામાં 
મશગુલ થઇ ગઈ.

પર આકાંક્ષા બારીમાંથી બહાર 
રાબે ચડતા પતગંન ેજોતી રહી. ચોથા 
રોરરમા ંભરતી હતી અન ેએક સવારે, 

“આકાંક્ષા ઉઠ, સકૂલે જવાનું છે. મોડું 
થશે.” “પર મમમી, આખું શરીર દુખે 
છે.. ઉઠાતું નથી..” પછી તો બસ 
ડૉ્ટરના કહેવા મુજબ સંમરવાનો 
રોગ.. જનેો સંપૂર્ધ ઈલાજ શ્ય નથી. 
ચાલુ થયા ડૉ્ટરના ઘર ગરવાના.. 
કેટલી બરી દવાઓ.. સટીરોઈડ પર 
ખાવી પડી.. જેમતેમ ૧૦ માં રોરરની 
પરીક્ષા  આપી પર હવે તો ઉભા 
થવું પર મુશકેલ.. મમમી પોતે ૧૧ 
મા રોરરમાં ભરાવતી મશમક્ષકા અને 
મારી સામે જોઈને જીવ બાળતી. બસ, 
દવાઓ ખાવી અને કસરત કરવી એ 
જ મનયમ થઇ ગયો. પર મમમી-પપપાએ 
મહમમત ના હારી. મને સાજી કરવા 
બરી દવા અને દુવા કરી છૂટ્યા.

છેવટે એક મોટા ડૉ્ટરનું નામ 
સાભંળયુ ંઅન ેપપપા મન ેનાની છોકરીની 
જમે બે હાથમા ંઉંચકીન ેહોમસપટલ લઇ 
ગયા. ડો્ટરે તપસયા પછી કીરંુ, 
“આશા છ.ે. પર રીરજ રાખવી પડશે, 
મહેનત કરવી પડશે..” બે ઘંૂટરના 
ઓપરેશન થયા. મારા કાટખૂરે વળલેાં 
બંને રૂંટર સીરા થયા.. હવે વારો 
હતો થાપાના ઓપેરશન નો.. આ 
ઓપરેશન માટે સારંો ખાસ મારા માટે 
માપથી પરદશેમા ંબનાવડાવયો. અન ેએ 
ઓપરેશન સફળ થયુ.ં પછી મારા પગનું 
માપ લઇ ખાસ બુટ બનાવયા, જનેી 
મદદથી હંુ ઉભી થઇ ચાલવાની હતી.

(અનુસંરાન 14માં પાને)
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“ખાના બદોશ… ખાના બદોશ..મફરત ેહ ૈહમ 
ખવાબો કે સંગ…”

એના ફેવરેટ સોંગની ટ્યુન એલામ્ધ 
તરીકે રરકી.

“હેય, માનયા! આ મોબાઈલ 
ચીસો પાડે છે, ઉઠ હવે. ૭ એ.એમ. 
ઓલરેડી. હું જાઉં છું કોલેજ. સી યુ 
ઇન રી ઇવમનંગ બે્સ.”

“ઓહ યેસ…  યાર આઈ હેટ 
મનડેઝ” ઉંઘરેટા અવાજે બોલતી 
માનયા ઉભી થઈ. ટૂથબ્રશ કરતાં 
કરતાં એને દરેક સોમવાર સવાર જેમ 
જ વૈરાગી મવચારો આવવા માંડ્યા 
કે પોતાની જડોથી દૂર થઇ શહેરના 
પી.જી. કે હોસટેલમા ંવસતા દરેક લોકો 
વરજારાઓના કોઈ મૉડ્ધનાઈઝ વઝ્ધન 

જેવા બની ગયા હોય છે નહીં! પોતે 
પર એમાંની જ એક હતી. બી.એ. 
અન ેમ્લમનકલ સાયકોલોજીમા ંમાસટસ્ધ 
પછી મલટી-સપેમશઆલીટી હોમસપટલમાં 
નવા શહરેમા ંનવી જોબ અન ેએ સાથે 
જ પમ્લક ટ્ાનસપોટ્ધના રક્ાઓ, ૯ 
થી ૭ ની જેઈલ અને મવકેનડ્ઝમાં 

જીવાતી મજંદગી. રોજ કોઈ નવી 
ચેલેનજ સામે આવીને ઉભી હોય અને 
એમાં પર છોકરી હોવાને લીરે લાડમાં 
મળેલી અનેક સમસયાઓ અલગથી!

આવા મવચારોન ેકારર ેજાર ેકોઈએ 
મોંમાં લીમડો મૂ્યો હોય એવો પોતાનો 
ચહેરો અરીસામાં જોઈ માનયા મફક્ુ ં
હસી પડી. ઓછી ભીડ વાળી બસ 
પકડવી હોય તો ભાગવું જ પડશે એમ 
મવચારી એ ફટાફટ તયૈાર થવા લાગી.

ઘરની બહાર મનકળતા પહેલાં ફુલ 
મમરરમાં એક નજર નાખી વી નેક ટી 
શટ્ધની નેકલાઇન ફરતે સભાનતાપૂવ્ધક 
સટોલ વીટંાળી દીરો. બસ સટોપ સુરીમાં 
મવકેનડ દરમમયાન થયેલી “મેન આર 
ડોગઝ” ની જલદ ચચા્ધઓએ એના 
મગજને ફરી ઘેરી લીરેલું હતું. મોટા 

“«rŒr™rÄ”
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શહેરમાં વસતી દરેક વમક્ધંગ વુમનની 
જેમ એરે પર સતક્ધતાનું કવચ રચી 
બસમાં પગ મૂ્યો.

“હાશ… ભીડ ઓછી છે.. કોઈને 
નજીક આવવાનુ ંબહાનુ ંજ નમહ. બલા 
ટળી” એરે મવચાયુ્ધં અને બારી બહાર 
જોવા લાગી.

આગળના સટોપથી એક યુવાન 
છોકરો ચડ્યો. રીમલેસ ચશમાં, બોડી 
ફીટ ટીશટ્ધ, ટાઈટ જીનસ અને ખભા 
પર પુરષ સહજ બેફીકરાઇ જેમ જ 
ઝૂલતું બેગ. એના ચહેરા પર હળવું 
હાસય રમતું હતું. માનયા સાથે આંખ 
મળી તો એ થોડું વરુ હસયો.

“આ સમાઈલ નફફટતાની છે કે 
એનો ચામ્ધ છે?!” માનયાના મગજમાં 
શંકાઓ ચાલી. પર વરુ મવચાર કયા્ધ 
મવના બે ડગલાં આગળ ચાલી છોકરા 
તરફ પીઠ આવે એ રીતે ઉભી રહી 
ગઈ.

લાસટ સટોપ પહેલાના સટોપ પર 
એક આરેડ વયના પુરષે ઉતરતી 
વખતે માનયાની બાજુમાં ઉભેલા એક 
બહેનની પીઠ સાથે જારી જોઈને 
ઘસાઈને દરવાજા પાસે ગયા. પેલા 
છોકરાએ સતક્ધતાથી એમના પગને 
આંટી મારી જેથી એ થોડા ગબડ્યા 
અને બંર થતા દરવાજા સાથે “સોરી 
અંકલ” કહી માનયા સામે જોયું.

આ વખત ેમાનયાથી પર નાનુ ંસરખંુ 
મસમત અપાઈ ગયું.

“તમારી સાથે પર આવું ્યારેય 
થયું છે?” એરે માનયાને પૂછ્યું.

“ના, લકીલી આજ સુરી નથી 

થયું, આ શહેરમાં એટ લીસટ. બાકી 
તો.. કાગડા બરેય કાળા “માનયાનું 
મોં ફરી કઈંક કડવું ચવાઈ ગયું હોય 
એવું થઇ ગયું.

“વેલ, આઈ એમ સોરી.”
“વહોટ? આઈ મીન વહાય આર યુ 

સોરી? “ માનયાને બે પળ માટે એ 
છોકરો સનકી લાગયો…

“આવા લોકોને લીરે તમારા જેવી 
સુંદર સત્રીઓ ચહેરા પર મુસકાન જેવા 
બેસટ ઘરેરાંને બદલે ઇનમસ્યોમરટીનું 
કવચ ઓઢીને નીકળે છે. બદનસીબે 
આવા બરા વામહયાત મારસો અને 
હું ફોમ્ધમાં જેનડર કોલમ પર એક 
જ જગયાએ ટીક કરીએ છીએ. સો, 
હંુ એમની કમયુનીટીનો કહેવાઉં.” 
એક હળવા મૌન પછી એરે માનયાની 
આંખોમાં જોઈ કહયું, “આઈ રીઅલી 
એમ સોરી એ દરેક વામહયાત વયમ્તના 
બદલામાં..આજ સુરી તમને થયેલાં કે 
આગળ થનારા  આવા કોઈ અનુભવ 
માટે. બટ પલીઝ ડોનટ લઝૂ હોપ એનડ 
સમાઈલ. લાઈફ ઈઝ કોમલગં ય”ુ એના 
ચહેરા પર ગીલટ અને અવાજમાં શત 
પ્રમતશત પ્રમામરકતા છલકાતી હતી!

અવાચક માનયા એન ેલાસટ સટોપના 
રસારા વચચે ઓઝલ થતાં જોઈ રહી. 
અનાયાસે એનાથી ગળે વીંટાળાયેલો 
સટોલ થોડો ઢીલો થયો અને મનઃશ્વાસ 
જોડે ગળામા ંવષો્ધથી અટકેલી કડવાશ 
મુ્ત થઈ હોય એવું લાગયું. 

****
હોમસપટલ પહોચતાં જ એ સૌથી 

પહેલી ટ્ોમા સે્શનમાં પોસટ રેપ 

ટ્ોમાની અસર હેઠળ ૬ મમહનાથી 
સારવાર લેતી ૨૯ વષ્ધની મરચા પાસે 
જઈને બેઠી.

“ગુડ મોમન્ંધગ મરચા” એનો હાથ 
પોતાના હાથમાં લઇ રીચાની કોરા 
કાગળ જેવી ભાવમવહીન આંખોમાં 
પોતાની આંખો પરોવી બોલી,

“આજે નો કાઉનસેમલંગ, બસ એક 
જ વાત કરવી છે, મરચા. તને ખયાલ 
જ છે  “મેન આર ડોગઝ”  પર તને 
એે પર ખયાલ છે મેન આર લોયલ 
ટુ! તારો બોયફ્ેનડ સુમમત છેલલાં ૬ 
મમહનાથી તારી સેવા કરે છે. તારા 
માંબાપ પર જયારે જવાબદારી લેતાં 
ખચકાય છે એવા સમયે એ સૌથી 
આગળ હોય છે એ બરું તું જોઈ રહી 
છે. પર અમુક વામહયાત વયમ્તઓ 
સાથે એ પોતાની જેનડર શેર કરે 
છે માત્ર એ વાત માટે એને સજા 
કરવી અનયાય ન કહેવાય?! મૂવ 
ઓન એનડ સમાઈલ મરચા, લાઈફ ઈઝ 
કોમલંગ યુ…”

ધ્ુજતા હાથ અને તરલ આંખો, 
પથથર બની ગયલેી રીચાની મમહનાઓ 
પછીની પહેલી મૂવમેનટ હતી. સામે 
ઉભલેા સુમમત તરફ  હળવા મસમત સાથે 
એનો વંકાએલો હોઠ માનયાને બસમાં 
એની તરફ ફેંકાએલ એ મસમતનો 
પડઘો લાગયો.

કોઈ અજાણયા પરુષે 5 વષ્ધ પહેલાં 
કરેલી બદસલકૂી માટે સહજતાથી મારી 
માફી માગતા એક જેનટલમેનને આ 
વાતા્ધ અપ્ધર…:)

(પાનાં 12નું ચાલુ)

લગભગ છેલલા ૭ વષ્ધથી હું ચાલી 
ન હતી. ઉતિરાયરનો મદવસ હતો. 
ઉજા્ધબેન આવી પહોંચયા. નવા બુટ 
પહેરીને જયારે હું ઉભી થઇ અને ચાર 
ડગલાં ચાલી  તયારે મારા અને મારી 
મમમીના આંખોમાં આંસંુ આવી ગયા. 

ઉજા્ધબેનની આંખોમાં પર.. પરંતુ આ 
તો હષ્ધના આંસુ હતા… બીજું ઘર જ 
બનાવી ને રહેતા હોમસપટલમાંથી ૧૫ 
મમહને અમે રજા લીરી તયારે પપપાએ 
આખી હોમસપટલમાં પેડા વહેંચયા અને 
મારી મજંદગી બદલાય ગઈ.

જયારે પર ઉતિરાયરનો મદવસ આવે 

તયારે, અચૂક ઉજા્ધબેનને યાદ કરી 
લઉં છું. ખરેખર મારા ચાલવા પાછળ 
કેટકેટલાના હાથ હતા..! એ મવદ્ાન 
ડૉ્ટર, મમમી-પપપા, મારી મહેનત અને 
બીજા ઘરા ફીમઝઓથેરાપીસટની સાથે 
ઉજા્ધબેન પર…..!
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રીરભાઇ અને સુમમત્રાબેનની 
વહાલસોયી દીકરી સેતુને 
જોવા, તેના જ દૂરના 

મંજુફોઇના દીયરનો છોકરો, સુશેર 
આવવાનો હતો.એમ. કોમ. થયેલી, 
આઝાદ ખયાલ સેતુને, આ જૂનવારી 
રીત પસંદ ના હતી, પર મંજુફોઇનો 
આગ્હ હતો  કે બરા સાથે મળીને 
મનર્ધય લે. સુશેરના માતા-મપતા, પંદર 
વષ્ધ પહેલાં, એક માગ્ધ અકસમાતમા 
દેવલોક પામયા હતાં.તે જ અકસમાતમાં 
તેની બહેન ફાલગુનીએ પગ ગુમાવયાં 
હતા.ં સુશેર  શાળાની ટૂરમા ંગયો હતો 
તેથી બચી ગયો હતો. આ મનરારાર 
ભાઇ-બહેનન,ે એમના મંજકુાકીએ યાને 
સેતુના મંજુફોઇએ ઉછેયા્ધ, ભરાવયા 
અને  હવે ઠેકારે પાડવાના હતા. 
સુશેર ટોલ, ડાક્ધ, હેંડસમ  છોકરો 
હતો. એને માબાપની જવાબદારી ન 
હતી. એમ.બી.એ. થયેલો હતો. સારી 
મલટીનેશનલ કમપનીમાં નોકરી કરતો 
હતો. બોલવે ચાલવે મદલને ગમી જાય 
તેવો હતો. એટલે ના પાડવાનું કોઇ 
કારર જ ન હતું. બે મમહનામાં તો 

સાદાઇથી લગન ઉજવાયા. 
તય ાં  સુર ી મ ાં  સે તુ ને 
અનુભવ થયો કે સુશેર 
આજકાલની છોકરીઓની 
વયાખયા પ્રમારે કેરીંગ, 
લમવંગ અને હોટ હંક હતો. 
લગન વખતે છોકરાવાળા 
તરફથી પાચં જ જરા આવયા ં
હતાં. .રીરભાઇએ એમના 
સગાવહાલાન ેઅન ેમમત્રોન ેપાટી્ધ 

આપી. જેમા સુશેરની ઓમફસનો 
ક્રીમ સટાફ અને બેચાર દોસત 

આવયા. જેને સેતુ છેલલાં બે મમહનામાં 
મળી જ હતી.

  આમ સેત ુસાસરે આવી.સુહાગરાત 
ઘરમા ંજ મનાવી. બીજ ેમદવસે સવારે, 
એ રસોડામા ંપહોંચી તયારે તનેી અપંગ 
નરંદ ફાલગુની, ચાની તપેલી ઉતારતી 
હતી. એ ટ્ે લેવા પાછળ ફરી, તયાં 
ભાભીને અચાનક આવેલી જોઇને તે 
ચમકી ગઇ અને ચાની ગરમ તપેલી 
હાથમાંથી છૂટી ગઇ. તપેલી પડવાનો 
જોરદાર અવાજ આવયો. ગરમ તપેલી 
પડતાં જ ફાલગુનીએ ચીસ પાડી અને 
ગભરાઇન ેનાના બાળકની જમે રજૃવા 
લાગી એ એકદમ પીળી પડી ગઇ. 
સેતુના હોઠ ફાલગુનીને આશ્વાસન 
આપવા ખુલયાં, પર આ શોરશરાબામાં 
એ પર એટલી ગભરાઇ ગઇ કે, 
અવાજ જ ના મનકળયો. સુશેર અને 
મંજુફોઇ, ફાલગુનીનો રડવાનો અવાજ 
સાંભળીને  દોડતાં આવયાં અને બાજી 
સંભાળી લીરી. બને્ન ેશાતં પાડ્યા. આ 
અરરારી,ચોંકાવનારી મુલાકાતથી  સેતુ 
ડરી ગઇ. એને લાગયું કે, ભમવષયમાં 
આવું કાંઇ ફરીથી થાય, તો બરા 
એને જ દોષી માનશે. એના મદલમાં 

કોઇ એક ખૂરામાં ફાલગુની માટે દયા 
ઉપરાંત  નફરતની ભાવના ઉભરાઇ 
અને ધ્ુજતી નરંદને જોઇને  મનમાં 
જ ગરગરી “જેલી ફીશ, ્યારેક તો 
મને જ ફસાવશે.” આ આઘાતજનક 
પ્રસંગ બાદ એરે અનુભવયું કે, 
સુશેરના બોલવા-ચાલવામાં, હરવા–
ફરવામાં, ફાલગુનીની કાળજી અને 
હાજરી, જારે–અજારે સમામવષ્ટ હતી. 
ફીલમ જોવા જવુ,ં શોપીગં કરવા, રાત્રે 
મોડેથી ચાલવા કે આઇસક્રીમ ખાવા, 
સુશેર  ફાલગુનીને પર લાડપૂવ્ધક 
લઇ જ જતો. ઘરમાં કોઇ નવી વસતુ 
આવે તો પર સુશેર લાડથી બહેનને  
પહેલાં પૂછતો.  એને પહેલાં પસંદ 
કરવા દતેો. સેત,ુ આ અગંત કાળજીથી 
ડરી ગઇ હતી. ફાલગનુી નામની જલેી 
ફીશનો એને ડર લાગવા માંડ્યો અને 
એ  નફરતમાં પમરવમત્ધત થઇ ગયો. 
જથેી પમતપતની વચચે ફાલગનુી નામની 
પાતળી, પારદશ્ધક દીવાલ ચરાતી ગઇ. 
એમની વચચે અંતર વરતંુ ગયું. બે 
મમહનામા ંનાની મોટી દલીલો કે ઝગડા 
થતાં જેના બેકગ્ાઉંડમાં ફાલગુનીની 
કાળજી રહેતી. ફાલગુનીએ ભમવષયમાં 
દુમનયાનો સામનો કરવા જેટલી મહંમત 
કેળવવી જોઇએ એમ સેતુ કહેતી 

(અનુસંરાન 18માં પાને)
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લાંચ “એક બે ત્રર ચાર…… 
હજાર રૂમપયા થયા. મારો 
બેટો પાકો ખેલાડી હતો. 

થપપી ગરેલી જ હતી. મુઠી ભરીને તો 
દેખાવ માત્ર જ.” “સરલા પારી લઇ 
આવ તો જરા.” “શુ તમે બડબડ કરી 
રહયા છો?” “આજે હજાર રૂમપયા 
મળયા સાઇડ આવકમાંથી, આપરી 
ગાડી તું જોઇ લે’જે હમરા જ પુરપાટે 
દોડવા લાગશે..” “મશવ, મશવ આ 
શંુ પાપ કરી રહયા છો? તમને ના 
પાડી છે ને મેં કે મારે આ રીતે 
રારી બનવું નથી” “બકવાસ બંર 
કર સર, આમ જ આગળ અવાય 
છે જીંદગીમાં. આજનો યુગ આવો જ 
છે. આમ જ સરકારી નોકરીમાં તો 
મકાનના લોનના હપતા જ નીકળે.” 
“પર.???” “પર બર છોડ અને 

હવે એક કડક મસાલેદાર ચા લઇ 
આવ જા.” ગુસસો ખળભળી ઉઠ્યો.               
************************* “કેવો લાગયો 
બંગલો સરૂ? બે વષ્ધમાં જ ગાડી, 
બંગલો બરુ ંજ થઇ ગયુ.ં હવ ેમાલામાલ. 
હવે કોઇ જાતની મચંતા નથી આપરે. 
આપરી મીતુ પર હવે ઉંચી શાળામાં 
ભરવા જશે.” “પર આ બરંુ ખોટા 
રસતેથી આવયું છે.” “સાચા ખોટા 
રસતાનો મવચાર બંર કર અને ચાલ 
હવે ગૃહપ્રવેશ કર.” “હે ઇશ્વર હંુ 
જારું છું તારા દરબારમાં બરા જ 
સરખા છે અને કરેલાં કમો્ધના ફળ તો 
ભોગવવા જ પડે છે. મદપક નાસમજ 
છે, કાંઇ સમજતા જ નથી ભગવાન 
માફ કરજો તેને. એક ફાઇલના દસ 
હજાર સરૂ. હવે આપરે આસમાન 
સુરી પહોંચી જઇશુ.” “પર…….” “પર 

બર છોડ ચાલ તૈયાર થઇ જા આજે 
હોટેલ જવાનું છે.”

********************
“સોરી મેડમ, વી આર હેલપલેશ. 

રીસ ઇઝ અ સીવીયર પેરાલીસીશ 
એટેક. મમસટર મદપક ઇઝ ઇન કોમા. 
શરીર સાવ મનસતેજ છે એનડ આઇ 
થીનક હવ ેઆજીવન ત ેઆમ જ રહશેે. 
તનેી બોલવાની, અન ેહાલવા ચાલવાની 
બરી શમ્તઓ ક્ષીર થઇ ચૂકી છે. 
હવે જીવશે તયાં સુરી પથારીવશ જ 
રહેશે.” “સાહેબ તેની જોબ???” 
“જોબ તો બહુ દૂરની વાત છે મેડમ  
તેમની દરરોજની કુદરતી મક્રયા પર 
પથારીમાં જ થશે. તે બે કદમ ચાલી 
શકે તેવી પમરમસથમતમાં પર નથી. 
હવે બસ તેમની સેવા કરો આજીવન.” 
“ખુશ થઇ ગયા જીંદગીથી? આ એક 
કરોડનો બંગલો, મોટી ગાડી અને 
તગડુ બેંક બેલનેસ. કોઇ વાપરવાળ ુછે 
આન?ુ આ બરંુ કોના માટે કરી રહયા 
હતા?? ભગવાન ેએક દહે આપયો હતો 
જે પર ચાલીસ વષ્ધની નાની વયે 
મક્ષર થઇ ગયો. મદપક હવે રડવાથી 
કે અફસોસ કરવાથી ફાયદો નથી. 
આ દેહ કોઇને કામ ન આવી શકે 
તો કાંઇ નહી પર કોઇને નડવું તો 
જોઇએ જ નહી. નોકરી દરમમયાન તમે 
લોકોની આંતરડી જ કકડાવી છે, હવે 
ભોગવવાનું જ રહયું તમારે અને સાથે 
સાથે મારે પર. કાશ હું તમને રોકી 
શકી હોત ………… હાથપગ છટપટાવતો 
અને આંખોમાં પરવશતાના ભાર સાથે 
મદપક પથારીમાં તરફડતો રહયો.
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વષ્ધના છલેલા મદવસો બાકી રહે 
એટલે of course એકવાર 
તો મવચાર આવી જ જાય 

કે “અરે, વષ્ધ પૂરં પર થઇ ગયું?” 
અન ેઆ સવાલની સાથે જ આખા વષ્ધ 
દરમમયાન શંુ શંુ થયુ ંત ેબરુ ંરીમે રીમે 
યાદ આવતું જાય. તેની સાથે નવા 
વષ્ધમાં “આમ કરવું છે હવે તો..” તેવા 
plans બનવા માંડે. ગુજરાતીમાં આ 
process માટે એક સરસ શ્દ છે 
- “વીતેલા વષ્ધનું સરવૈયું”. “સરવૈયું” 
એટલ ેbalance sheet. આખા વષ્ધમાં 
શું થયું તેની મહસાબ મકતાબ. જે પર 
સારી-નરસી ઘટનાઓ બની હોય તેનું 
સરવૈયું કાઢવાનું. 

આખા વષ્ધમાં આપરા બરા પાસે 
એવી એક ક્ષર તો હોય જ કે જયારે 
આમ “I am the top of the 
world “ વાળુ ંફીલ થયુ ંહોય. જયારે 
દુમનયાના સૌથી ખુશ વયમ્ત આપરે 
હોઈએ. પહેલીવાર પોતાના નવજાત 
મશશુને હાથમાં લેવાની ક્ષર હોય કે 
પછી કોઈ અમચવમેનટ મેળવી હોય! 
અને એક ગમગીન ક્ષર પર હોય - 
જારે બરું દુઃખ ભગવાને આપરને જ 
આપી દીરું હોયને તેવું લાગે। કોઈક 
સવજનનું મૃતયુ, કોઈનું બ્રેકઅપ, દોસત 
સાથે ઝઘડો, ખુબ મહેનત કયા્ધ પછી 
પર જોઈતું મરઝલટ ના મળયું હોય, 

બોસે બરાની સામે insult કરી હોય… 
વગરેે. એક એવી moment પર હોય 
કે જયારે  મન એકદમ શાંત થઇ ગયું 
હોય - peaceful state - વાળી 
ક્ષર -  મરવરફ્નટ પર બેઠા, એક 
નજરે નદીમાં ઉઠતી લહેરોને જોયા 
કરતી વખતે મને આ અનુભવ થયેલો. 
પછી  “આજ કુછ તુફાની કરતે હૈ” 

વાળી ક્ષર - કૈંક અલગ કયુ્ધં હોય કે 
આપરી સાથે બનયું હોય. કૈંક એવું 
જે પહેલાં ્યારે ના થયું હોય, તદ્ન 
નવું. એમાં પછી બરું આવી જાય - 
પહેલી વાર સાડીમાંથી જીનસ પહેયુ્ંધ 
હોય કે પછી પહેલીવાર કોઈ છોકરી 
સાથે વાત કરી હોય. 

વષ્ધમાં એક “સંતોષ” વાળી કે 
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“હા….શ” વાળી પર moment પર 
હોય છે. જયારે આમ બરંુ જ પાર 
પડ્યું હોય. દીકરાની નોકરી લાગી 
ગઈ હોય કે પછી મનગમતી કોલેજમાં 
એડમમશન મળી ગયું હોય. ્યારેક 
સીમરયલમા ંહીરો-મહરોઈન વચચે થયલેી 
ગેરસમજો દૂર થઈ જાય તયારે પર 
આ વાળી ફીમલંગ કેટલાક  લોકોને 
આવતી હોય છે તે મેં જોયેલું છે. આમ 
“જીવમાં જીવ બેઠો” જેવો અનુભવ 
થાય. સાથે એકાદ “મનરાશ ક્ષર” 
પર હોય! તયારે આમ આખી દુમનયા, 
પૃથવી, તારા, ગ્હો, નક્ષત્રો , નસીબ 
- આ બરુ જ આપરી મવરધિ હોય 
એવો અનુભવ થાય. કોઈને આપરી 
પડી નથી ને મનમાં બરુ છોડીને 
મહમાલય જતાં રહીએ તેવા જ મવચારો 
આવે. પર તેની સાથે જ એક નવી 
શરઆત કરવાની ક્ષર પર જોડાયલેી 
હોય છે. એક “ભયાનક ક્ષર” પર 
હોય -  જયારે આપરે સૌથી વરારે 
ડરી ગયા હોય. કોઈ હોરર મુવી જોયું 
હોય કે પછી કોઈ એ્સીડંટ થયો 
હોય  જેમાં માંડ માંડ બચયા હોઈએ. 
અને એક “ Regret moment” 

હોય  - જેનો આખા વષ્ધ દરમમયાન 
પસતાવો કયો્ધ હોય અને હજીય ચાલુ 
હોય અને કદાચ  આખી મજંદગી એ 
રહેવાનો હોય.    

 આ બરી જ અને આવી બીજી 
અનેક ક્ષરો આપરી સાથે દર વષવે 
બનતી રહે છે.  આપરી પાસે દર 
વષવે  “most happiest” કે “most 
horrible” moment  હોય છ ે અને 
તેવી જ  રીતે - “most exciting”, 
“most terrific”, “most love-
ly”,”worst”, “best” etc etc.. 
પર આ ક્ષરો ના કારરો બદલાતા 
હોય છે ્યારેક જૂનું મનગમતું શટ્ધ 
કોઈને બરાબર મફટ થઇ જાય એ  
most happiest  ક્ષર હોય છે તો 
બીજા માટે મનગમતો સાથ મળયો હોય 
તે. કારરો, ઘટનાઓ  બદલાતા રહે 
પર આપરે બરા વષ્ધ દરમમયાન આ 
બરાનો અનુભવ કરીએ છીએ. 

હમરાં મેં મારી 11 રોરરની મારી 
ડાયરી ખોલી હતી. તે વખતે હું મારી 
ડાયરીમાં શરૂઆતમાં બે પાનાં ખાલી 
રાખતી. એકનું મથાળું “ વષ્ધની બેસટ 
moments” અને બીજાનું “વષ્ધની 

ખરાબ ક્ષરો”. આખા વષ્ધમાં જે પર 
સારી-ખરાબ ઘાટનો બની હોય તે 
રીમે રીમે લખાતી જતી. હમરાં જયારે 
ડાયરી ખોલી તયારે પહેલું પાનું આખું 
ભરેલું હતું જયારે બીજા પાનાં પર 
માંડ બે - ત્રર  વસતુઓ  લખેલી 
હતી. પછી મને યાદ આવયું કે હું તે 
મલસટ બનાવતા પહેલાં દરેક ઘટના 
મવષે મવચારતી કે આ સાચે સૌથી 
ખરાબ ઘટના છે? શંુ આ મલસટમાં 
આવી શકે? અને એટલે જ કદાચ બે 
ત્રર વસતઓુથી વરારે મન ેકઈ લખવા 
યોગય નહોતું લાગયું. આજે હું એ વાંચું 
છું તો મને થાય છે કે દર વષવે આવા 
બે પાના લખવા જોઈએ. કદાચ તયારે 
realize  થાય કે જે ક્ષર સૌથી 
ખરાબ હતી એ ખરેખર મલસટમા ંઆવી 
શકે?!! અને સાથે બેસટ moments 
નો ઢગલો તો નફામાં મળે. તો છેલલે 
આવનાર વષ્ધમાં બરાને જ આ બરી 
જ ક્ષરો મારવા મળે તેવી શુભેચછા. 
‘Happy New Year.’

(પાનાં 15નું ચાલુ)

તયારે સુશેર સમજતો કે સેતુ એને 
સુશેરની મજંદગીથી દૂર કરવા માંગતી 
હતી. સુશેરની મજંદગીમાં આજ સુરી 
ફાલગુની નામની એક જ પ્રાયોરીટી 
હતી.પતનીના નામની જગા મદલ કે 
મદમાગમાં થાય તે પહેલાં જ, ગેરસમજ 
વરતી ગઇ અને  સેતુ રીસાઇને મપયર 
આવી ગઇ. એરે લગનજીવનનો અંત 
લાવવાનુ ંનક્ી કય્ુધ . માતા-મપતા-ફોઇ 
એ સેતુને સમજાવી, પર વયથ્ધ.

મવચછેદ બાદ, માતામપતાની રોકટોક  
ટાળવા, સેતએુ  બહારગામની  કોલજેમાં 
લે્ચરરની નોકરી લઇ લીરી અને  

કોલેજ કેમપસમાં રહેવા લાગી. દસ 
વષ્ધ બાદ એના જીવનમાં પ્રોફેસર 
પ્રેમલ આવયાં.. બન્ેનો સવભાવ સરખો 
હતો એટલે મૈત્રી થઇ, પ્રેમ થયો અને 
માતા-મપતાની રજામંદીથી, કોટ્ધ મેરેજ 
કયા્ધ. બે વષ્ધના સુખી લગનજીવન 
બાદ, સેતુએ એક સુનદર પુત્રને 
જનમ આપયો. લાડ્કોડમાં ઉછરતા 
પુત્ર સૌમલને (સેતુ+પ્રેમલનો સંગમ),બે 
વષ્ધનો થયો એટલે, પલે ગ્ુપમાં મૂ્યો. 
અહીં પહેલે જ મદવસે, માતામપતાના 
સુરમક્ષત આવરરમાંથી બહાર આવેલો 
સૌમલ, બીજા બાળકોને જોરજોરથી 
રડતા જોઇને ચમકી ગયો, ગભરાઇ 

ગયો, ચીસ પાડી રડવા લાગયો. રડતાં 
રડતાં પીળો પડી ગયો અને  ધ્ુજવા 
માંડ્યો.એને  જોરજોરથી  રડતો અને 
રૃજતો જોઇને સેતુ ગભરાઇ ગઇ. 
મનના ઉંડારમાં ઉતરી ગઇ  અને દૂર 
મક્ષમતજ પર  એને ફાલગુનીની ધ્ુજતી 
આકૃમત દેખાઇ.  તયારે  એ મનમાં જ 
બડબડી  ઉઠી  “જેલીફીશ” પાછી 
આવી મરી મજંદગીમાં. અહીં પર  મને 
છોડી નમહ.
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બેટા..! આપરો મારગ આપરે જાતે 
જ કંડારવાનો,ટેબલ વક્ધન ેનમહ 
મફલડવક્ધન ેવર ુમહતવ આપવાનું 

અન ેઓળખાર તો નાના મારસ જોડે 
પર રાખવાની.. અન ેખાસ વાત કરં 
તો, આ ત ેજ ેલખે લખયો છે ન ેએમાં 
અક્ષમય ભલૂો છે આવુ ંકેમ હાલશે…!!! 
આ તમામ વા્યો સાભંળયાન ેઆવતીકાલે 
બે વષ્ધ થઇ જશે.

જી..હા હુ ંમારા પપપાની વાત કરી 
રહયો છંુ એક એવો અલગારી જીવ 
જેરે પોતાનું જીવન પોતાના કરતાં 
બીજાન ેમાટે વરુ ઉપયોગી બનાવયુ.ં૧૬ 
ફેબ્રુઆરી ૧૯૫૯ને મહાસુદ આઠમે 
લખતરના મશક્ષક જયંતીભાઈ અને 
માતા જયોતસનાબહનેન ેતયા ંમદકરાનો 
જનમ થયો નામ રખાયુ ંમવનોદ.બાળપર 
ગામમા ંજ વીતયુ ંઅન ેમેમટ્કમા ંનાપાસ 
થયા અન ેમનહરલાલ માસા પાસે મંુબઈ 
કામ કરવા માટે પહોંચયા તયા ંતેમની 
કાપડની દુકાનમાં ગ્ાહકોને કપડાં 

બતાવવાની વારોતરની નોકરી મળી. 
એક મદવસ દકુાન ેઆવલે ગ્ાહકન ેમાટે 
ચા મંગાવવામા ંઆવી અન ેગ્ાહકે ચા 
પીરા બાદ કપ-રકાબી રોવાની સુચના 
મળતા ંમવનોદ આચાય્ધન ેલાગી આવયું 
અન ેલખતર પાછા ફરીન ેમેટ્ીકમા ંપાસ 
થઇ સુરેનદ્રનગરની આટ્ધસ કોલજેમાથંી 
માનસશાસત્ર મવષય સાથે બી.એ.નો 
અભયાસ કરી સરકારના ખોરાક અને 
ઔષરમનયમન તતં્રમા ંનોકરી મેળવવા 
અરજી કરી ઈનટરવયમુા ંચેરમેન મફતલાલ 
ઓઝાએ પૂછ્યું કે, તમને શોખ શંુ 
છ.ે.? મવનોદ આચાયવે જવાબ વાળયો… 
જાદ…ુ ચેરમેન સાહબેે કહયુ ંબતાવી શકો 
અતયારે..? અન ેમવનોદ આચાયવે જાદુ 
કરી બતાવયુ ંઅન ેનોકરી માટે પસંદગી 
પામયા.મજંદગીના બે થી વરુ દાયકા 
સરકારી કામગીરી મનભાવીને વહેલાં 
સેવા મનવતૃિ થઇ સામહતયની સેવામાં 
પોતાનુ ંજીવન પરોવયુ ંઆ સમયગાળા 
દરમયાન મારસ વચચેના મારસની વાત, 
ગરવા ગજુરાતી, કલાનુ ંલીપંર, જવેાં 
પુસતકો લખયા અન ેવતનની વાત નામે 
સાપતામહક અને દૈમનકની શરૂઆત 
કરી.. કારરકે તઓે હંમેશા કહેતા કે, 
હું જયારે શાળાએ જતો તયારે મારા 
નટુભાઈ સાહેબે કહયુ ંહતુ ંકે..મવન.ુ.!! 
તંુ ચોક્સ એક મદવસ છાપાનો તતં્રી 
બનીશ અન ેએમનુ ંકથન આજ ેસાચંુ 
પડ્યુ.ં હુ ંઆ આજ ેબને્ અખબારનો 
મામલક અન ેતતં્રી છંુ.

મમત્રો પપપા ગયાન ેઆવતીકાલ ેબે 
વષ્ધ થઇ રહયા છે. એક મકસસો યાદ 
આવ ેછ,ે પરીવાર સાથે ઉજજનૈ ગયા 
હતાં તયાં એક મભકુ્ષક પપપા પાસે 
આવયો અન ેકહયુ ંમારે નાસતો કરવો 
છ ેએટલ ેપપપાએ તરત તને ેગરમાગરમ 
બટેકા-પૌવાની એક ડીશ આપી અને 
કહયુ ંચાલ સાથે નાસતો કરીએ, મને 
તારી સાથે ્ યારે ખાવા મળ ેદોસત..!! 
આવુ ંસાંભળી મભકુ્ષક અચંમબત થયો 
અન ેગદગદ થઇ ગયો, આવી સરળતા 
અમે રોજ જોઈ છે.મારા મતે પપપા 
એટલે મારા ઘરની વનમેંન સરકાર, 
આતમમવશ્વાસનો અડીખમ મગરનાર 
એટલ ેપપપા,સંતાનોના રક્ષરની સલામત 
વાડ એટલે પપપા.. ૬૭૫૪ નંબરના 
એકટીવા પર બેસાડીન ેઆખા ગામમાં 
નગરયાત્રા કરાવે એ નામ એટલે 
પપપા.. હુ ંનાનો હોય તયારે સાયકલનું 
કેરીયર પકડીન ેમન ેશીખવાડે એવું 
વયમ્તતવ એટલે પપપા. પોતે સાદો 
મોબાઈલ વાપરી મનગમતો સમાટ્ધફોન 
મન ેઅપાવ ેએ જ પપપા, અન ેભરતર 
સાથે જીવન જીવવાના પાઠ શીખવાડે 
એટલ ેજ પપપા. પપપા ઘરંુ બરુ ંછ.ે. 
મારા બાલયકાળના મશમક્ષકા પદમાબેન 
અમન ેકક્ો શીખવાડતા કે પ..પતગંનો 
પ..થાય, પરંત ુઆજ ેએવુ ંલાગ ેછ ેકે 
પ…પપપાનો પ…હોવો જોઈએ.

ત ેમન ેજીહલાના માગવે ચડાવયો હો..!!.
શંુ કરે છે રારી મવ્ટોમરયા…!!,્યાયં 

þwt ÷¾wt yu{™k 
{kxu su ÷kufku {kxu 
÷¾Œk nŒkt...!

þçËkts÷e
fðLk ðe. yk[kÞo
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કાઢ્યા જેવા નથી…જેવા અનેક 
શ્દપ્રયોગો આજ ેપર અમન ેસાભંરે 
છે.. તેઓ ગયાને બે વષ્ધ થઇ જશે 
તમે છતા ંતમેના સંસમરરો જ અમારી 
કાયમી સોગાદ છ.ે. કોઈએ તમેન ેમુઠી 
ઊંચેરા માનવી કહયા છે તો કોઈએ 
નવી પેઢીના મેઘારી કહયા છે.. તઓે 
હંમેશા સુક્મરૂપે અમારી પાસે રહેશે 
જ… એ સંભારરા અટલ.ે. સવારનો એ 
પહલેો ફોન યાદ આવ ેછ ેમન…ેઉઠય્ા..? 
નાહયા..? નાસતો બનાવયો..? સાભંળતા 
થતી સવાર યાદ આવ ેછ ેમન…ે
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ઘરના પાછલાં ઓરડામાં એક 
ખૂરામાં વષો્ધ જૂનો એક 
પટારો પડી રહેતો. આમ તો 

કંઈ ખાસ ન હતું એ પટારામાં. પર 
મા ંઘરીવારએ પટારામા ંકંઈક ફફંોસયા 
કરતી.. 

‘અરે મા…ં તુ ંજો તો ખરી આ પટારો 
કેટલો જૂનો થઈ ગયો છે, હવે આને 
પેલાં ભંગારવાળા દાદાને આપી દઈશું. 
આ જો ડાબી બાજુ ખૂરામાં સહેજ 
કારું પર પડી ગયું છે, માં આપરી 
પાસે ઘરમા ંઆટલી બરી મતજોરી અને 
કબાટ તો છે, તો પર તું હજી આ 
પટારાને કેમ સાચવી રાખે છે.. એવો 
તો શું ખજાનો ભયો્ધ છે આમાં.?’ હું 
માંને કુતુહલવશ થઈને સવાલ પૂછી 
બેસતી. માં મારી સામે મફક્ું હસી 
દેતી.. 

માં શ્ય હોય તો મારી હાજરીમાં 
પટારો ખોલવાનું ટાળતી. માં જયારે 
પર પટારો ખોલીને બેસતી તયારે 
અચૂક એની આંખમાંથી આંસંુ સરી 
જતાં અને માંને આંસું સારતી જોઇને 
મન ેએ પટારા પર ખૂબ ગસુસો આવતો. 
પટારામાં શુ ંછે એ જોવાની હું ્ યારયે 
તસદી પર ન લેતી. મારા માટે તો એ 
બરું ગુસસાને પાત્ર થઈ જતું જે માંની 
આંખમાં આંસું લાવતું..

જયારે પર માં પટારો ખોલીને 
બેઠેલી નજરે પડે તયારે ફરી મારં 
એ જ રટર ચાલુ થઈ જાય. ‘માં એવું 
તે શું છે આ પટારામાં??’ ્ યારેક માં 
મારી સામે હસીને મને ચૂમી લેતી. મને 
માંનું આ વત્ધન ્યારેય ન સમજાતું. 
માં જયારે પર આવું કરે તયારે ખબર 
નહીં કેમ પર હું ખૂબ છંછેડાઈ જતી. 
મારી ઉંમર માંડ બાર વષ્ધની હશે 
એટલે ઝાઝી સમજર પર નહીં.

સમય વીતતો ગયો અને મારો એ 
પટારા પ્રતયેનો દ્ેષ એવો જ રહયો. 
માં મને ઘરીવાર કહેતી, ‘જોજે ન ે
રૂપલી, તને અતયારે નહીં સમજાય 
પર તું પરરીને સાસરે જઈશ તયારે 
તને જરૂર સમજાશે. સાસરં, લગન 
અને પટારો આ બરાને શું લેવાં-દેવાં 
એ તો રામ જારે પર ખબર નહીં કેમ 
સાંભાળવામાં આ બરંુ બહુ અજુગતું 
લાગતું!!

લગન કરીને સાસરે આવેલી 
નવવરુને પૂછવામાં આવે છે કે, 
‘કમરયાવરમાં શું-શું લાવી..? માં-બાપે 
કેટલાં જોડી કપડાં કયા્ધં છે? કેટલાં 
તોલા સોનું આપયું છે? ફમન્ધચર નવી 
ડીઝાઈનનું તો છે ને અને આવું બીજું 
ઘરું બરું……. 

પર કોઈ એમ કેમ નથી પૂછતું 

કે, ‘બેટા તું પાછળ શું મુકીને આવી 
છ?ે’ નવવરુ શંુ લઈન ેઆવી છ ેએનાં 
કરતાં શું મૂકીને આવી છે એની જો 
યાદી બનાવવા બેસીય ેતો કદાચ ઘરી 
લાબંી થઈ જાય. સહ-જીવનના સપના,ં 
પારકાને પોતાનાં કરી લેવાની કળા, 
વડીલની આમનયા જાળવવાની શીખ, 
બીજાની ખુશીમાં જ પોતાની ખુશી છે, 
જેવી અઢળક મશખામરો પર નવવરૂ 
કમરયાવરમાં લઈને આવી હોય છે પર 
જે કદાચ દેખી નથી શકાતું.

પપપાની આંગળી પકડીને માંડેલી 
પા-પા પગલી, નાનપરમા ંબહેનપરીઓ 
સાથે આંગરામાં રમેલાં પાંચીકા, રાત્રે 
દાદા-દાદીએ કહેલી રાજા-રારી અને 
પરીકથાઓ, પહેલીવાર પોતાના હાથે 
બનાવેલી રસોઈનો સવાદ અને કોર 
જારે બીજું ઘરુંયે પાછળ છૂટી ગયું 
હોય છે..

 આજે પંદર વષ્ધ પછી હું લગન 
કરીને સાસરે આવી તયારે માંની એ 
વાત સાંભરી આવી.. આજે સમજાય 
છ ેમાનંા આંસુ પાછળની વદેના.. આજ ે
સમજાય છે મા ંએનુ ંપાછળ છટૂી ગયલેું 
બાળપર શોરતી હતી એ પટારામાં.. 
માં એનું ખોવાય ગયેલું અમસતતવ 
શોરતી હતી..

…xkhku
®ÍËøke-yuf MkVh

LkuLMke þuXðk¤k
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મુંબઇનો કાંદીવલી મવસતારજગડુશા નામે એક ગુમાસતો તયાં રહે.
મુંબઇનાં ભુલેશ્વરમાં એની નોકરી.

શેઠ થોડો વરારે પડતો કડક અને ગુસસાવાળો.
પારીમાંથી પોરા કાઢી નાની નાની બાબતમાં બરાને 

ખખડાવે…
તલવારની રાર પર નોકરી કરવાની.
એટલે જગડુશાનું મન તંગ રહે, 
નોકરી કરીને ઘેર આવે તયારે મન એનું તરાયેલું જ 

હોય…
એને એક દીકરો, નામ હતું એનું આનંદ…
પરારે વહાલો લાગે એવો…
પપપા આવે એટલે સામે જઇને વહાલ કરતો વળગવા 

જાય…
પર જગડુશા આવતાની સાથે એન ેપે્રમથી ઉંચકી લવેાને 

બદલે એની ઉપર ગુસસો કરે…
એને ખખડાવે… હા, કલાક પછી પાછા એ જ પુત્રને 

વહાલ કરે.. રમાડે…

આનંદને પપપાની આ મક્રયા પ્રમતમક્રયા સમજાય નહીં…
્યારેક તો એ પૂછી પર બેસે : પપપા, મારો કંઇ વાંક 

ના હોય તો પર આવતાની સાથે તમે મને કેમ ખખડાવો 
છો અને થોડીવાર પછી વહાલ કરો છો… આવું કેમ?

એક મદવસે  થયું ઊંરું…
જગડુશાએ ન આનંદને ખખડાવયો.. ન એની ઉપર 

ગસુસે કયો્ધ… ઊલટંુ આવતાની સાથે વહાલથી  ઊંચકી લીરો
જગડુશાની પતની અને આનંદ બંને માટે આ સાવ નવું. 

કારર પૂછ્યું તયારે જગડુશાએ કહયું, “બેટા હવે મેં ખુશ 
રહેવાનો રસતો શોરી કાઢ્યો છે”, પતની અને દીકરો બંને 
એક સાથે પૂછી બેઠાં, “ કયો રસતો?”

“આવતાં આવતાં રસતામાં શેઠની તમસવર ઉપર હું જૂતાં 
મારીને આવું છું તેથી મનનો ગુસસો નીકળી જાય છે અને 
મારા દીકરાને કે તારે મારા અકારર ગુસસાનો ભોગ બનવું 
પડતું નથી.” જગડુશાએ કહયું.

જગદુશાએ શોરી લીરો મનને ખાલી રાખવાનો રાજ 
માગ્ધ…

“વીજળીનાં ઝબકારે”માંથી સાભાર

{™ ¾k÷e  
ÚkR  

òÞ …Ae

 ðes¤e™kt Íƒfkhu
rðsÞ þkn
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આજ વય્ત કરં,
એક સત્રીની સંવેદના…

કદાચ
હશે, 

અનેક સત્રીઓની વેદના..!!
મા-બાપ કહે,

“તું તો છે પરાયું રન.”
સાસમરયા કહે,

“મપયરે બેઠું વહુનું મન.”

પમતદેવ કહે,
“આઝાદી ઈચછે તન-મન.”

બાળકો કહે,
“કટકટ ટળે ઝટ-પટ.”

મદલડું કહે,
“શા’ને આંખયું ઝરમર..?!”

શે’ કહે,
“મારં ઘર કયું?!”_શોરતી જીવું 

જનમોજનમ …!!

શમરાં લઇ રહેવું, નમરાં થઇ રહેવું;
અમારે આંખ રહી, બસ મૌન થઇ વહેવું. 
હૈયા ઝૂલે હીંલોળે, તો યે ચૂપપી સારવું, 
હરખ હોય કે ગમ, આંસુ એક વહાવું. 
વાત કોઇ છટકી પાંપરની કેદ વચાળે,
તો મીઠાં મસમતના ઇજન પીયુને વંચાવું. 
જબાન ન બોલી એ કહી દીરું મૌનથી,
ભાષાનો ભાર ન જરી અમથો વરતાવું. 
સજળ છું, ચંચળ છું ને છું નખરાળી,

પર ભેદ કૈંક ઊંડા, તો’ય  ખુદમાં છૂપાવું.
મન મીત મારાં એટલું કહે કે તારા પછી
આ આંખમાં કેટકેટલું હવે સમાવવું?

“ðuË™k fu ‚tðuË™k”

 ykt¾

yŠ[íkk Ãktzâk

frðíkk Cafe

ykhíke Ãkhe¾

 frðíkk Cafe
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કંઇક હલેસા માયા્ધ કીનારે થવા,
છતાં જોને આ મજંદગી તરાઇ ગઇ!

મખલવું તો હતું રોજ મોલાત થઇ,
છતાં જોને આ મજંદગી લરાઇ ગઇ!

લઈ હાથમાં જીવ દોડતી રહી સદા,
છતાં જોને આ મજંદગી હરાઇ ગઇ!

રોકી દંભી દુમનયાના તારાવારાથી,
છતાં જોને આ મજંદગી વરાઇ ગઇ!

પામયો ્યાં ‘ભગી’ કૈ, સરવાળામાં પર,
છતાં જોને આ મજંદગી ગરાઇ ગઇ!

®sË„e nýkR „R..!!

¼røkhÚk ¼è

frðíkk Cafe

એક છોકરી મારા મનમાં મવહાર કરે છે,
મવહાર કરે છે ને સાથે રમાલ કરે છે, 
એક છોકરી મારા મનમાં મવહાર કરે છે.
અજબ ગજબના નખરા કરી શ્ુનગાર કરે છે,
એક છોકરી મારા મનમાં મવહાર કરે છે.
નજરોના તીર થકી પલકવાર કરે છે,
એક છોકરી મારા મનમાં મવહાર કરે છે.
નાજુક હસીના કામર કરી ફૂલ હાર રરે છે,
એક છોકરી મારા મનમાં મવહાર કરે છે.
કૂદમત રમતી વાતો કરતી જારે તે કેવો 
અંગત વહેવાર કરે છે,
એક છોકરી મારા મનમાં મવહાર કરે છે.
બસ આ ”મવચાર” જ મને નાદાર કરે છે,
કેમ કે એ ખાલી મનમાં જ મવહાર કરે છે.
મવહાર કરે છે ને સાથે રમાલ કરે છે,
એક છોકરી મારા મન મા મવહાર કરે છે.

{kir÷f “rð[kh”

frðíkk Cafe



 rzMkuBçkh 2016   rð[khÞkºkk   25

કલમ કહે છે કે હું જરૂરી આ જગતમાં 
લોકોની પમરક્ષા પર હું જ લહુ,
અને લોકોની ચકાસરી હું જ કરં 

આ તો કમ્ધ છે બાકી અમારો કયાં રમ્ધ છે!
કલમ કેરા કંઠે ગવાતા સુરો આ જગતમાં
જાણયાં કે અજાણયાં દેવાતા પત્રો અંહીંયા,
આ સૃષ્ટીનું સજ્ધન મચત્રગુપની કલમે કયુ્ધ,

બાકી તો અહીં જીવનનું મચત્ર તો ઈશ્વરે દોયુ્ધ!
રમો્ધના પુસતકૉ પર કલમથી રચાયા 

અને ખરાબ પુસતકૉ પર કલમથી રચાયા,
અહીં  જીવન  જરરી  છૅ  કલમનું  કામ,
બાકી શું  લખવુ  છે તે  આપરું  કામ!
કલમે તો કોઇકને આસમાને ચડાવયાં

અને કલમે તો કોઈકને નીચે ફાગાવયાં,
આ તો ૨૧મી સદીની  કલમ છે ભાઇ,

અહીં તો કલમે કમવને પર ગોટે ચડાવયા!

તમારી યાદ આવી જયાં; થયું લોબી બનાવી લયો,
જતો એને અગાડી રોકવા લોબી બનાવી લયો.
અહીં ને દેશ દેશે શી કહારી  એ કરે છે જે,
સહું માનયા કરે, તે ટોકવા લોબી બનાવી લયો.
ઉગેલા આમદતયની જેમ  તીખા આ અનાડીને,
ફરી એના જ તાપે શેકવા લોબી બનાવી લયો.
ઘરાં દેખાડ એ કીરા કરે છે જે ન દેખાડ્યા,
કરાવી એ બરાને જોખવા લોબી બનાવી લયો.
હવે જાગી જવું એ તો તકાજો છે વખતનો હોં,
મદવાળીના ફટાકા ફોડવા લોબી બનાવી લયો.

“21{e 
‚Ëe™e f÷{”

 ÷kuƒe ƒ™kðe ÕÞku
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પ્રમતભાબહને, આમ તો આપની ઓળખ  
આપવાની જરૂર નથી કારર કે, તમે 
‘ સત્રી ‘ શ્દને સાચેસાચો એક અથ્ધ 
આપયો છે જેના થકી આપ પ્રચમલત 
જ છો, છતાં પર આપના મુખે આપની 
ઓળખ અને મુખય વયવસાય ?

હું એક માનવ-વાદી વયમ્ત છું 
. અને હું ચોક્સપરે માનું છું કે, 
સવસથ માનવ જીવનના મવકાસ માટે 
રેશનલ – માનવવાદી મવચારસરરી 
જરૂરી છે. કારર કે, એમાં મારસ-
મારસવચચેના નયાયપૂર્ધ સંબંરની 
વાત છે. એક સત્રી તરીકે પર 
આ મવચારસરરીથી જોયું તયારે જ 
મને આ ‘સત્રીઆથ્ધ’ શ્દ સુઝયો. 
જેની વાત આગળ કરં છું પર મારો 
સામહમતયક શોખ અને લેખન કમવતા 
અને વાતા્ધ છે એની સાથે વયવહાર 
જગતમાં હું વયવસાયે વકીલ છું. અને 
ખાસ તો સત્રીઓના અને મજદુરોના 
અને છેવાડાના મારસોના  પ્રશ્નોના 
મનરાકરરમા ંઊંડો રસ છ.ે આટઆટલાં 
કાયદા હોવા છતા ંએના અમલીકરરમાં 
ભ્રષ્ટ વહીવટીતતં્ર અન ેમવલમંબત નયાય 

પ્રથાના કારરે એક આક્રોશ સાથે 
જીવનારી વયમ્ત છું. અમારં પોતાનું 
નોન પોલીટીકલ લેબર યુમનયન છે. 
જે દ્ારા મજદુરોની કાનૂની સહાયતાનું 
કામ થાય છે. લેખન – જગતમાં હું 
ગુજરાતી લેખક મંડળ સાથે જોડાયેલી 
છંુ. જે લેખકોના હક – મહત માટે 
કામ કરનારી સંસથા છે. જેમાં લેખન 
મશમબરો અને પરીસંવાદો દ્ારા નવા 
લખેકોન ેપ્રોતસાહન પૂરં પાડવામા ંઆવે 
છે. ઉપરાંત છેલલા એક વષ્ધથી મદવય 
ભાસકરની સત્રી પૂમત્ધમાં ‘અમરકાર’ 
નામની કાનૂની કોલમ લખું છું.

  તમારી લખવાની શરૂઆત કઈ 
રીતે થઇ? કૈંક જોગાનુજોગ કે એવો 
કોઈ પ્રસંગ ?

ઘરમાં મારા ‘બા’ કમવતાના અને 
વાંચનના શોખીન, એ વખતની 
કમવતાઓ ખુબ સુંદર અને કૈંકને કૈંક 
માનવતાના સંદેશ આપનારી હતી. 
એ ઘરમાં ગાતાં અને મોટી બહેન 
પર કમવતાઓ  લખતા એટલે ઘરમાં 
વાતાવરર તો મળયંુ જ અન ેએક શોખ 

ઘડાતો ગયો. મેં જુનાગઢ બહાઉદ્ીન 
કોલેજમાં અભયાસકાળ દરમમયાન 
‘ગીરી મનઝ્ધર’ નામનું એક મેગેઝીન 
પ્રકામશત થતું એમાં એક બે વાર 
લેખ લખેલા. તયાર બાદ એમ.એ. 
કરતી તયારે મારો પહેલો જ લેખ 
જનમભૂમી ગુ્પના દૈમનક ‘ફૂલછાબ’માં 
1978માં પ્રમસધિ થયો અને એ પહેલો 
જ લેખ ચચા્ધમાં મુકાયેલો અને અનેક 
હપતાઓ સુરી એમાં વાંચકોના મંતવયો 
પ્રમસધિ થયા. જેના કારરે મને આગળ 
લખવાનુ ંબળ મળયુ.ં અન ેલખાતુ ંગયુ.ં 
સત્રીઆથ્ધ પહલેા મેં એક લઘુકથા સંગ્હ 
પઝાલનો મારસ (નવભારત પ્રકામશત 
) અને એક વયંગ કમવતાનો કાવય 
સંગ્હ વયનગીસતાન પ્રકામશત કાય્ધ છે.

‘સત્રીઆથ્ધ’ શ્દને જનમ આપવો અને 
એ શ્દને પુસતકરૂપે પ્રચમલત કરવો 
એવો મવચાર કઈ રીતે ઉદભવયો?

મન ેઘરીવાર એવા મવચારો આવતા 
કે, આપરી સંવેદના, સમજ વય્ત 
કરતી ભાષામાં પછી તે પૂવ્ધની હોય 
કે પમચિમની બહુ જ મોટી અને ઊંડી 

yku¤¾
«rík¼k X¬h

કોર જારે કઈ રીતે શ્દ 

આકામરત થઇ ગયો!

મેં લખયું સુરજમુખી ને  

અજવાળું અજવાળું થઇ ગયું.

-પ્રમતભા
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ખાઈ જોવા મળે છે. ‘મારસ’ શ્દને 
પર પુમલંગમા ંજ બોલાય છ,ે સમજાવાય 
છે. મારસના જીવનમાં દરેક ત્બકે 
સજ્ધનથી માંડી સમગ્ દૌરમાં સત્રીનો 
ફાળો અમત મહતવનો, બહોળો અને 
મુલયવાન છે, તો એ મુલય ને એ 
પમરશ્મને પુમલંગ શ્દ શા માટે?

 એક છોડ વૃક્ષ બને છે તયારે 
આપરી નજર સમક્ષ માટી, ખાતર, 
પારી, સૂય્ધ પ્રકાશ વગેરનેી ભાગીદારી 
એક સાથે નજરે ચડતી હોય છે તો 
મારસના જીવનચક્રની અંદર આવું 
કેમ? સત્રી પુરષનું સમાંતર મૂલયાંકન 
કેમ નમહ? અને સમાજમાં હજુ સત્રી 
સવાતંત્રયનો, સથાનનો ગ્ાફ નીચો 
કેમ? આંગળીન ેવઢેે ગરી શકાય એટલો 
વગ્ધ હજુ બહાર આવયો હોય તયારે 
આપરે સમાનતાના નશામાં ઝૂમી ન જ 
શકીયે. બીજું કોઈ પર તાકાતવાન 
શ્દન ેપુરષાથ્ધમા ંઅન ેએનાથી હળવી 
અમભવયમ્તને સત્રી વાચકમાં વપરાય 
છે જેમ કે, દમરયો કેવો – નદી કેવી 
, પવ્ધત કેવો – ટેકરી કેવી. શ્દોની 
આવી અસંખય ભરમાર સાથે અને મેં 
‘સત્રીઆથ્ધ’ નામની લઘુકથા લખી 
જે મારા ‘પઝલનો મારસ’ લઘુકથા 
સંગ્હમાં  2008માં સમામવષ્ટ છે.

તયારબાદ આ શ્દનો વયાપ કેવી 
રીતે કરવો? એ પર મનોમંથન ચાલતું 
હતું અને સાથોસાથ એક એવો પ્રશ્ન 
પર મદમાગમા ંહતો કે, નવા વાતા્ધકારો, 
નવું લખનારાઓ ને કેવી રીતે બહાર 
લાવવા FACEBOOKમાં જોયું કે, 
ઘરી સત્રીઓ બહ ુસારા સટેટસ, કોમેનટ 
કરતી હોય છે , તયારે આ લોકોને 
વાતા્ધ તરફ ઢાળીયે તો કેમ? એવો 
મવચાર આવયો  એફ.બી. પર ઉવી્ધ 
અમીનની સાથે નજીકની મમત્રતા થઇ 
હતી, વાત કરી કે આવું કંૈક કામ 
કરવાની ઈચછા છે, તો ઉવી્ધ સહીત 
જે જે નવોમદત લેખકોને વાતા્ધ લખવા 
કહયું તે બરા અમે તો વાતા્ધ લખી 
નથી એવો જવાબ આપતા અમે લખવા 

માટેનો આગ્હ શર રાખયો, મોકલો કંૈક 
કરીશું અને એ લોકોનો પર ઉતસાહ 
વધયો. વાતા્ધઓ આવવા લાગી ્યાંક 
કોઈક ફરેફાર થયા ફરી લખાવયુ ંઅને 
થોડી જારીતી અને થોડી નવોમદતોને 
લઈન ેએક વાતા્ધ સંગ્હ કયો્ધ જનેુ ંનામ 
‘સત્રીઆથ્ધ’ આપયું. 

અમે એક કામ આમાં સાથોસાથ 
એ પર કયુ્ંધ કે, પુરષ લેખકોના 
‘સત્રીઆથ્ધ’ શ્દ મવશેના મંતવયો નો 
પર સમાવેશ કયો્ધ . જે મસલમસલો 
બીજા ભાગમાં પર શર રખાયો અને 
યાત્રા આગળ ચાલી રહી છે. 

નવા શ્દન ેસવીકારવામા ંહંમેશા ઘરી 
તકલીફ થતી હોય છ ેતમન ેએવો કોઈ 
અનુભવ થયો છે?

હા, બંને પ્રકારના અનુભવ થયા 
છે. જયારે 2008 માં મારા લઘુકથા 
સંગ્હ ‘ પઝલનો મારસ’નું મવમોચન 
હતંુ તયારે ભાવનગર મસથત એક 
વાતા્ધકારે એમના વ્તવયમાં કહયું કે, 
આ શ્દમાં વયાકરર નથી અને જો 
તમન ેપુરષાથ્ધ શ્દ સામે વારંો હોય તો 
ભગવતીકુમારે ‘મમહલાથ્ધ’ શ્દ વાપયો્ધ 
છે એ વાપરો એવું કહેતા મારે જવાબ 
આપવો પડ્યો કે, હજ ુએમા ંપર અમારે 
પુરષ લેખકોને જ અનુસરવાનું ??? 
મારે સત્રી માટે સત્રી વાપરવું કે મમહલા 
વાપરવું એ મારી ઈચછા છે. એ વખતે 
કાય્ધક્રમના અધયક્ષ અને ગુજરાતી 
લેખક મંડળના પ્રમુખ  મનીષી જાની 
એ સચોટ જવાબ આપયો કે, ભાષામાં 
નવા શ્દો ખેલમદલીથી આવકારવા 
જોઈએ અને આમ પર વયાકરર 
બનાવનાર પર પુરષ જ છે ને …. ! 
તો શા માટે આવો મવરોર? અને આજ 
રીતે આપરા સુપ્રમસધિ સામહતયકાર 
રારેશયામ શમા્ધએ પોતાના ગ્ંથ સંપુટ 
18માં મારો ઇનટરવયુ લઇ આ વાતને 
આવકારી. તયાર બાદ પર થોડા એવા 
લોકો મળયા કે, આ બાબતે કચકચ 
કરતા હતા પર અમને સાનંદાચિય્ધ 

સાથે સવીકૃમતનો વરુ અનુભવ તયારે 
થયો કે જયારે જ્ાનપીઠ એવોડ્ધ 
મવજેતા આપરા ગુજરાતી સામહતયકાર 
રઘુવીરભાઈ ચૌરરીએ મદવયભાસકરની 
પોતાની કોલમ ‘સામહતય મવશેષ’માં  
‘મવરાયક શ્યતા ચીંરતી વાતા્ધઓ’ 
એ લેખ કયો્ધ . ખુબ જ ખુશીની વાત 
બની રહી.

એક વકીલ હોવા છતાં સામહમતયક 
પ્રવૃમતિ કરવા માટે સમય કેવી રીતે 
ફાળવો છો ? પમરવારનો સપોટ્ધ 
કેટલો ? 

વકીલાતનો વયવસાય સમાજ જીવન 
સાથે જ સંકળાયલે છ.ે આપરી આસપાસ 
જીવાતા માનવ સંબંરો, સંવેદનાઓની 
મૂળ વાત સાથે સત્રીઓની વેદના, 
મવલંમબત નયાય, કોમી વેરઝેર, રમ્ધના 
નામે થતા રમતંગ, રાજકારરીઓના 
ઠઠારા અને આ બરાની વચચે 
સમસયાથી ઘેરીને કાયમ પ્રશ્નાથ્ધ મચનહ 
સાથે લઇ ફરતો સામાનય માનવી એ 
મારી વાતા્ધઓ અને કમવતાનો મવષય 
વસત ુરહયા છે. મન ેમોટા ભાગની વાતા્ધ 
કોટ્ધ પમરસરમાંથી મળી છે. પમરવારનો 
સપોટ્ધ તો છે જ. એક જ વયવસાયમાં 
હોઈએ જવાબદારીનો ભાર ન લાગે 
અમે પમત-પતની ભાવનગરમાં રહેતા 
હોઈએ આ બર ુકામ સંતાનોએ સંભાળી 
લીરું. પઝલનો મારસ વખતે મપ્રનટની 
અને અનય જવાબદારી મારો સન 
મવશાલ જ ેપર વકીલાતના વયવસાયમાં 
છે અને અમદાવાદમાં રહે છે એમરે 
સંભાળી લીરી હતી અને સત્રીઆથ્ધ 1 
અને 2ને લોકો સુરી પહોચાડવાની 
જવાદારી મારી ડોટર મેઘા ( આરજે.) 
એ સંભાળી અને સત્રીઆથ્ધના કવર 
પેઇજની અથ્ધસૂચક ડીઝાઇન મારા 
જમાઈ  રીરમ ભટનાગરે બનાવી છે. 
આ પર એક જુદો જ આનંદ અને 
બળ પૂરં પડે છે.
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સત્રીઆથ્ધ વાતા્ધના માપદંડ, માત્ર સત્રી 
લેખકો અને કઈ વાતા્ધઓ ગમી ? 
સત્રીઆથ્ધમાં માત્ર વાતા્ધ જ કે, આગળ 
કંઈ?

 સત્રી માત્ર એની વેદના જ આલેખે 
એવું નમહ, આજ ની સત્રી અમયા્ધમદત 
મવષયોમાં મવચારી શકે છે અને છતાં 
સત્રી તરીકેની સંવેદના પર જાળવી 
રાખે છે. એટલે મવશાળ ફલક પરના 
મવષયોન ેલઈન ેનવોમદતોએ વાતા્ધ લખી 
છે ..

ગુજરાતી  સામહતયમાં વાતા ્ધ 
લેખકોમાં ગણયા ગાંઠ્યા નામ જ આવે 
છે એ વખતે નવી અને મવચારશીલ 
કલમને પ્રારાનય આપવું જરૂરી છે. 
પ્રકાશકોની નજર બજાર પર જ હોઈ 
પ્રકામશત કરવાનું કામ જાતે કયુ્ંધ. 
મારી ભાગ 1ની વાતા્ધ ‘ન લખાયેલો 
પત્ર’ જેમાં હાઉસ વાઈફને પરીક્ષામાં 
વાચવા લાયક હોવા છતાં મા્સ્ધ ન 
ઉમેરાતા ચેપટરન ેઓપશનમા ંછોડી દતેા 
તે રીતે હાઉસ વાઈફને  વયાખયામયત 
કરતી વાત અને ભાગ 2 માં માયુમરકા 
માયાની ‘વાતા્ધ’ નામની વાતા્ધ કે જેમાં 
લખવાનું છોડીને આંદોલનના સાંપ્રત 
રાજકીય માહોલમાં વાતા્ધની નામયકા 
પહોંચી જાય છે, મહાશે્વતા જાનીની 
વાતા્ધ એક ચપટી લાગરીમાં પુત્ર 
દ્ારા અપાતું એક નાનકડું સુખ પર 
વાતા્ધની નામયકા માટે આનંદની હેલી 
બનીને આવે છે તો અયના મત્રવેદીની 
વાતા્ધમાં બાળ-માનસ અને મોટાનો દંભ 

બહંુ સલુકાઇથી આલેખાયો 
છે. શ્વેતા દવે, નંદીની શાહ 
અને રૂપાલી શાહની વાતા્ધ 
સોસયલ મીમડયાન ેલઈન ેછે…. 
આમ ઘરી બરી વાતા્ધઓ 
ગમી છે .

 ભાગ 2 પ્રકા મશત 
કરતા પહેલા અમે ગુજરાતી 
લેખક મંડળમાં મનષરાતો રૂબરૂ 
એક મદવસીય મશમબર કરી વાતા્ધઓ 
વાચેલી એટલ ેગળાઈ ચળાઈન ેઆવલેી 
વાતા્ધઓ લોકોના હાથમા ંઆપી છ.ે અમે 
સત્રીઆથ્ધનું ઓન ગ્ાઉનડ અને ON-
LINE ગ્ુપ પર ચલાવીએ છીએ જે 
દ્ારા સામહમતયક સામામજક જાગૃમતનું 
કામ થઇ શકે છે.

સહસંપદાકની ભૂમમકા કેવી રહી?
  મજા પડી ગઈ … નાનકડી 

સખીઓ મળી. ભાગ 1 વખતે મેં 
મમહનાના તડકામા ંઅમદાવાદની સડકો 
પર ભાવનગર બેઠા બેઠા ફોન કરતા 
જ પ્રીનટરને તયાં રક્ાથી માંડી બરુ 
જ કામ ઘર અન ેકોલજેની જવાબદારી 
સાથે ઉવી્ધ અમીને સંભાળી લીરેલું . 
અને મવમોચન વખતે હેતલ શાહ અને 
આ કામમાં નંદીની જોડાઈ ગઈ અને 
બંને એ મારી પુસતક તૈયાર કયા્ધ 
પછીની જવાબદારી ઉપાડી લીરી. 
પાટ્ધ 2 વખતે નંદીની, મેઘા, શે્વતા, 
મહાશ્વેતા, મદશા બરાએ પોત પોતાની 
રીત ેજ એક ટીમ બનાવી કામ ઉપાડી 

લીરંુ, વહીવટી તમામ જવાબદારી આજે 
પર નંદીની જ સંભાળે છે. એકલા 
કામ ન થાય સહુએ સાથે રહી અમારો 
સત્રીઆથ્ધ સફળ કયો્ધ.

લાડલી મીમડયા એવોડ્ધ :
સત્રીઆથ્ધ પાટ્ધ 2ની તૈયારી ચાલતી 

હતી તયારે પહેલા તો ટેલીફોનીક 
સમાચાર મળયા કે “સત્રીઆથ્ધ” પુસતક 
માટે તમન ેલાડલી મીમડયા એવોડ્ધ મળે 
છ,ે મન ેથયુ ંકે, હજ ુતો પહલેુ ંસંપાદન 
છે, વાતા્ધઓ પર કદાચ એટલી પુખત 
ન પર હોય પર સામે છેડે જવાબ 
મળયો કે, તમને જેનડર સેનસીટીવીટી 
અન ેજનેડર કનસન્ધ માટે વસેટ ઝોનનો 
પુસતક માટેનો જયુરી સપે. એવોડ્ધ મળે 
છે અને જારે “સત્રીઆથ્ધ” શ્દ એક 
સુરીલી સરગમ બની વાતાવરરમા ંગુજંી 
ઉઠયો અને સત્રીઆથ્ધ 2ની લેખીકોના 
વોટ્સ એપ ગ્ુપમાં આ સંદેશો પહોચતા 
જ બરામાં ઉતસાહની એક લહેર ફરી 
વળી.

pratibhathakker@yahoo.com
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• મારા કોઈ ભામષક કથનમાં એક વાર પર મેં મને જોયો 
નથી, પ્રચંડ જુઠારાં મારાં છે પર રે તેમાંય  હું નથી.

• લઘરા તારા કાન મહીં એક મરી ગયું છે મચછર 
એ મચછરની પાંખો ફફડે શ્દો તારા થરથર થથરે 
ફફડાટોની કરે કમવતા કકળાટોની કરે કમવતા પડતા 
પવ્ધતનો ભય તારા ભાવજગત પર ઝૂમે કમવવર નથી 
થયો તું રે શીદને ગુમાનમાં ઘૂમે?

સામહતયકાર (કમવ, નવલકથાકાર)

જનમ
14 જાનયુઆરી 1935,  
સેડલા (સુરેનદ્રનગર)

અવસાન
૬ જાનયુઆરી ૨૦૧૬,

અમદાવાદ

કમવતા –  વહી જતી 
પાછળ રમય=ઘોષા, 

મારસની વાત, મારે નામને 
દરવાજે, બૂમ કાગળમાં 
કોરા, પ્રવાહર, લઘરો, 
કાલગ્ંમથ, ટોળા અવાજ 

ઘોંઘાટ મવ. 
ઘરમાં બાળકે શું કરવું
નવલકથા – અકસમાત, 

કોર?, પીવરી, લીલા 
સાગર, હાસયાયન, 

ચંપકચાલીસા, અનાપસનાપ 
મવ.  

મનબંરો – એક મમમનટ, 
ક્ષર-તતક્ષર, સૂરજ ઊગયો 
કેવમડયાની ફરસે મવ.

સનમાન

મવશેષ  
રરમજતરામ સુવર્ધચંદ્રક

રચનાઓ ÷k¼þtfh Xkfh
W…™k{

÷½hku, …w™ðo‚w

MkkhMðík MktíkkLk સૌજનય
સુરેશ જાની

sureshbjani.wordpress.com
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furVÞík -  þtfh
{kir÷f “rð[kh” 

મારી માતૃભૂમમ એટલે સંસકામરતાની ભૂમમ, અમૂલય અને અમવરત સંસકરરની ભૂમમ, મરુર 
અને પમવત્ર સંસપશ્ધની ભૂમમ, બમલદાન અને તયાગના સંસમરરોની ભૂમમ. આપરી માતૃભૂમમમાં 
એકેએક રજકરમા ંસંસકાર અન ેરમ્ધ રહલે છે, ભારતીય સંસકામરતા અન ેરમ્ધ મવષે સામહતયોના 
પાનેપાનાં છલકાય છે પરંતુ ગીત ગઝલ કમવતાની વાત કરીએ તો આવા શ્દોનો નૂર 
કંઈક અલગ જ હોય છે. રામ, કૃષર, શંકરના ભજન અનેક લખાયા પર કમવતાઓ પર 
એમની લાક્ષમરકતાઓ પ્રમારે સચોટ લખાઈ છે. કૃષરની વાત હોય તો એની રાસલીલા અને 
વાંસળીવાદનનું અચુક વર્ધન હોય, રામ એટલે સવો્ધતિમ પુરષોતિમ માટે એમના કાવયો કોઈક 
એવાં જ સંદભવે હોય. અને જો ઝેર પીવાની વાત હોય, તાંડવની વાત હોય તો આપરી સમક્ષ 
દાદા શંકરની આકૃમત આવી ઠરે.

શંકર સવરૂપ એટલે રદ્ર સવરૂપ, બરોડા મનવાસી ગઝલકાર શ્ી ખમલલ રનતેજવી કહે 
છે કે,

શત્રુ તો ઉઘાડો છે છડેચોક દોસતો
મમત્રોને પારખે એ નજર ્યાંથી લાવશો
શંકરની જેમ નાગને મફલર કરી શકો

પર ઝેર પી જવાનું જીગર ્યાંથી લાવશો
- ખમલલ રનતેજવી 

જેમાં ગળે બંરાયેલ ઘંટ નહીં પર ઝેરીલા સાપ જેવાં કહેવાતા દોસતોની કવાયત છે, શત્રુ 
ડંખ મારે તો કદાચ સહનીય છે કારરકે એટલે જ તો અને શત્રુનું ઓળખપત્ર આપયું છે, પર 
રજકરમા ંરાજકારર જવેા ંમમત્રો જ જો ઝરે ઓકે તો એ સહન કરવાનુ ંજીગર ્ યાથંી લાવવુ?ં

કોઈક એનાથી તદ્ન મવરોરાભાસ વય્ત કરતા કમવ શ્ી જલન માતરી કહે છે કે,

દુ:ખો આવયાં છે હમરાં તો ફ્ત બેચાર સંખયામાં,
ભલા શી ખાતરી કે એ પછી લશકર નહીં આવે…
હવે તો દોસતો ભેગા મળી વહેંચીને પી નાખો,
જગતનાં ઝેર પીવાને હવે શંકર નહીં આવે…

- જલન માતરી
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જો સાચા દોસત હોય તો એક બે દુઃખ શું, દુઃખ ભરેલું આખું લશકર આવે તો પર માતરી 
સાહેબ દોસતો પર પૂરો મવશ્વાસ રરાવે છે કે બરાંય ભેગા મળીને ઝેરના ઘંૂટડા લગાવી 
લઈશું કારર હવે આ જમાનામાં પ્રાથ્ધનાઓ પર ડીજીટલ થઇ છે એટલે સંદેશો શંકર સુરી 
પહોંચશે જ નહીં.  

એવી જ મફલસોમફ જેવી એક ગઝલ ્યાંક અાંખે ચઢી, રદીફ ખુબ વહેવારૂ હતો “નથી 
હોતા”. સાચે જ આજે ફૂલ પર સુંવાળા નથી હોતા અને મદવસો પર કુંવારા નથી હોતાં. 
જેમાં ગઝલકાર સપષ્ટ કરે છે કે, હર કોઈ ઝેર પીનારા પર શંકર નથી હોતા કદાચ મારસો 
પોતાનું જ રદ્ર સવરૂપ પોતાને ઝેર પીવા મજબુર કરતા હોય છે.

હર વમળનાં વતુ્ધળમાં કંકળ નથી હોતા,
હર ઝેર પીનારા શંકર નથી હોતા…

એવા જ “નથી હોતા” રદીફ સાથે અને આવી જ મફલસુફી વર્ધવતા ગઝલ બાદશાહ શ્ી 
શેખાદમ આબુવાલા કહે છે કે,

મહો્બતના સવાલોના કોઇ ઉતિર નથી હોતા,
અને જે હોય છે તે એટલા સધરર નથી હોતા,
મળે છે એક જ પ્રેમીને સાચી લગન મદલની,
બરાંયે ઝેર પીનારા કંઇ શંકર નથી હોતા…

– શેખાદમ આબુવાલા

જાતના બે ટુકડા કરીને, એકબીજા સાથે જ લડું છું હું,
એકને જવું છે મંમદરે અને બીજાને મહેખાનામાં,

આ સૂકા શહેરમાં એક જામ માટે, એક ખૂરામાં બેસી રડુ છું હું,
કેમ સરખાવું આ સુંદરીઓને ફૂલ સાથે,
એ તો તદમસત અને તાજગીમાં જ રહે છે.

એ તો એમનો શંકર શોરી લે છે,
એમની સુગંરીત યાદોમાં જ સડું છું હું.

મન વળે તયાં વળું છું હું,
- મૌમલક “મવચાર”
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