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«rŒ¿kk

માત ૃભાષા અને માત ૃભ ૂમિન ંુ સન્માન અને સંવર્ધન
માટે હંમેશા હંુ પ્રયત્નશીલ રહીશ.
વ્યવહારમાં ભાષાશદ્ુ ધિ અને ભાષાચરિત્ર મારી
પ્રથમ પસંદગી રહેશે.
માત ૃભાષાની સાથે સાથે ભારત અને વિશ્વની વિવિધ ભાષાઓના
વૈવિધ્યપ ૂર્ણ વારસા પ્રત્યે પણ હંુ આદર અને સન્માન જાળવીશ.
માત ૃભ ૂમિ તેમ જ માનવતાન ંુ રક્ષણ અને જતન એ મારં ુ દાયિત્વ છે .
વાહનવ્યવહાર અને ભારતીય બંધારણના
દરે ક નિયમોન ંુ હંુ નિષ્ઠાપ ૂર્વક પાલન કરીશ.
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“rð[khðkýe”

‚{…oý Œ…oý Au.
માણસ એના સાત્વિક કર્મથી નિચોવાઈને તત્વને સત્વ અર્પે છે . માણસનો સ્વભાવ એ
માણસના સંતોષનો નકશો છે . સરળ સ્વભાવ જીવનના રસ્તાનો સરળ નકશો આપે
છે .
ત ૃપ્ત હૃદયન ંુ જીવન “આનંદમ”્ છે . જે ઈશ્વરને કણે-કણથી સમર્પિત છે .
ુ છે .
દરિયારૂપી સંસારમાં એકએક જીવ એક એક બદ
ંુ જેવો છે . સમર્પણ એક ગણ
સમર્પણ એ વ્યક્તિનો અંત છે અને વ્યક્તિત્વની શરૂઆત છે .
સમર્પણ પોતાના પર મેળવેલી જીત છે . ઈશ્વરે આપેલ જીવન એ જો મ ૂડી છે , પાંચેય
ઇન્દ્રિય જો મિલકત છે તો સમર્પણ એ આપણ ંુ ચ ૂકવેલ વ્યાજ છે . સમર્પણ નિર્મોહી છે ,
નિઃકાય છે , નિઃશેષ છે .
સમર્પણ તર્પણ છે ઇચ્છાન ંુ
સમર્પણ તર્પણ છે મોહન ંુ
સમર્પણ તર્પણ છે મર્યાદાન ંુ
સમર્પણ તર્પણ છે
સમર્પણ તર્પણ છે
સમર્પણ તર્પણ છે

- {kir÷f “rð[kh”
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ðkíkko
[uŒ™k Xkfkuh

{k™ðŒk™w {trËh
ર મ ી લ ા બે ન ર ો જ સ વ ા રે
વહેલ ા ઉઠી, પ્રાતઃક્રિયા પરવારી,
એમના ઘરની નજીક જ આવે લ ા
લક્ષ્મીનારાયણના મંદિરમાં જતાં. ત્યાં
તે મની હમઉમ્ર સ્ત્રીઓ સાથે બે સીને
ભગવાનના શણગારની માળાઓ
બનાવતાં અને ભજનો ગાતાં. ત્યાર
બાદ બહાર આવીને ગરીબોને
પ્રસાદ વહેંચતાં તથા ઘેરથી લાવેલી
રોટલીઓ આપતાં. આમ તે જનસેવા

ુ ે વ ા કરવામાં સમત લ
ુ ન
અને પ્રભ સ
જાળવતાં. પંચાવન વર્ષના રમીલા
બહેનનાં બાળકો ભણી, પરણી અને
અમે રિકા સે ટલ થયા હતાં. એમના
ૃ હતાં અને
પતિ લાલભાઇ નિવ ત્ત
ુ રાતીઓની
ઘે ર બે સ ીને બીજા ગ જ
જેમ શે ર ની લે - વે ચ કરતાં હતાં .
પતિદે વ નિવ ૃત્ત હોવા છતાં, પત્નીને
સવારના પહોરમાં સમયનો આટલો
સદ
ંુ ર ઉપયોગ કરવા મળે , એવ ુ

સપન ંુ હરએક ગૃહિણીન ંુ સાકાર થત ંુ
નથી. કારણ ઘેર બેઠેલા ભરથારની
રોજનીશી સમય કસમયે ચાલતી હોય.
ઉઠવ,ુ નહાવ,ંુ જમવ ંુ પોતાની ફુરસદે
કરનારા ઘણા પતિઓ નિવ ૃત્તિ બાદ
પત્નીન ંુ સમયપત્રક ખોરવી કાઢતા
હોય છે . બીચારી સ્ત્રીના નસિબમાં
તો નિવ ૃત્તિ જ ક્યાં હોય છે ? રોજિંદા
કામમાંથી બે પળ ચોરીને પોતાની
ૃ માં વીતાવી શકે
મનગમતી પ્રવત્તિ
એને પણ સ્ત્રી નિવ ૃત્તિ કહેવા તૈયાર
હોય છે . રમીલાબેનનો સવારનો આ
કિંમતી સમય જાણે એમને જીવવાન ંુ
બળ અને ઉર્જા આપતો હતો. પણ
આજનો સ ૂરજ એમની જિંદગીમા એક
નવી સવાર, નવો સંદેશો અને નવી
સમસ્યા લાવ્યો હતો. મંદિરની બહાર
આવ્યા ત્યારે દૂર ઉભેલી એક ભીનેવાન
સ્ત્રી ઉપર એમની નજર સ્થિર થઇ.
એના હાથમાં એક બાળક હત.ંુ એ
સ્ત્રીની કપડા પહેરવાની રીત ઉપરથી
એમને એ સારા ઘરની અને સંજોગોનો
શિકાર હોય એવ ુ લાગ્.યું એ તરંુ ત જ
એ સ્ત્રી પાસે ગયા અને એને સલાહ
આપી કે આમ ભીખ માંગવાથી એન ંુ
અને બાળકન ુ ભવિષ્ય બરબાદ થશે.
એનાં કરતા ઘરકામ કે રસોઇકામ કરે
અને કોઇ કુ ટંુ બ સાથે રહે તો બાળકનો
અને એનો પણ ઉધ્ધાર થાય. પેલી
ુ ાનપરુ ા પાસેના
સ્ત્રીએ કહ ્યું કે એ સભ
આદીવાસી ગામની સ્ત્રી હતી, એનો
પતિ ગામમાં લાંબ ી માંદ ગી બાદ
મ ૃત્યુ પામ્યો હતો. એની સારવારમા
બીચારીન ંુ ગામન ંુ ઘર અને ઘરવખરી
વેચાઇ ગયાં હતાં. પેટનો ખાડો પરુ વા
શહેર માં આવી હતી, પણ વગર
ઓળખાણે નોકરી પણ કોણ આપે?
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એટલે ના છૂટકે અહીં મંદિરનાં ઓટલે
ભીખ માંગવા લાગી હતી. આજના
જમાનામાં કોણ કોની પરવાહ કરે ?
દરે કને પોતાની મ શુ ્કેલીઓ હોય
ત્યારે બીજાની જિંદગીનો વિચાર કોણ
કરે ? પણ રમીલાબે ન તો બીજાની
જિં દ ગીના પ્રશ્નોનો ઉકે લ વાન ુ કાર્ય
ભગવાને સોંપેલ ુ કર્તવ્ય માનતા હતાં
અને તે કર્તવ્યને પરીપ ૂર્ણ કરવાની
જવાબાદારી નિભાવતા હતાં. ક્યારે ક
કોઇ બીમાર હોય તો તેને બે પૈસાની
મદદ કરી ધર્માદાના દવાખાનામાં
જવાની સલાહ આપતાં . જિં દ ગી
જીવવાની ઘણી વ્યખ્યાઓ છે જેને
સમજવી અને એ પ્રમાણે જીવી જવ ંુ
એ ખરુ મહત્વન ંુ હોય છે . બધા જ
માણસના પ્રશ્નો સમજવા અને એનો
ઉકેલ આપવો કે એમને મદદ કરવી,
એ દરે ક ઇંસાનની ફિતરતમા નથી
હોત .ંુ કદાચ ભગવાન આપણને
આંગળી ચીંધ્યાન ુ પણુ ્ય આપી આ
કામ કરવા પ્રેરિત કરતા હોય એમ
રમીલાબેન માનતા હતાં.
તે મ ણે તે મ ના પતિ સાથે ફોન
ઉપર જ મસલત કરી અને એમની
રજામંદીથી આ સ્ત્રીને ઘરે લઇ ગયાં.
એન ંુ નામ લક્ષ્મી હત.ંુ રમીલાબે ને
એને ચા પાણી નાસ્તો આપ્યાં અને
નહાવા ધોવાની સગવડ કરી આપી.
પોતાનો જૂ ન ો સાડલો બદલવા
આપ્યો. બાળકને દૂધ બીસ્કીટ આપ્યાં
અને પાડોશીના બાળકના જૂના કપડા
લાવી આપ્યા. બાળક આનંદી હત.ંુ
પેટ ભરાય ંુ એટલે રમવા લાગ્.યું ત્યાર
બાદ રમીલાબહેને લક્ષ્મીને ઘરકામ
અને રસોઇમાં જોતરી.
બીજે દિવસે લક્ષ્મીએ કહ ્યું કે
અહીં આવ્યાં પહેલાં, એ દહીસર એક
ઝૂંપડામાં રહેતી હતી. રોજના પચાસ
રૂપિયા ભીખ માં ગ ીને ઝૂં પ ડીના
માલિકને આપતી હતી. જેથી ઠં ડી,
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વરસાદ, અસામાજિક તત્વો તથા
પોલીસથી બચી શકે. એના બે જોડી
કપડાં તથા થોડા પૈ સા ત્યાં પડ્યાં
હતાં, તે બપોરના સમયે જઇને લઇ
આવશે. રમીલાબહેને શંકા કર્યા વગર
તેને રજા આપી. એટલે લક્ષ્મી બપોરે
પરવારીને પાર્લાથી દહીસર જવા
નીકળી. સાંજે છ વાગે પાછી આવી
ુ રડતી હતી.
ત્યારે એ ચોધાર આંસએ
લોકલ ટ્રેનની ભીડમાં એન ંુ બાળક કોઇ
છીનવી ગય ંુ હત.ંુ એની પાસે બાળકની
એક પણ તસવીર ન હતી, બાળક
તેન ંુ જ હત ંુ એવો કોઇ પરુ ાવો ન હતો
તથા જન્મ પ્રમાણપત્ર પણ ન હત.ંુ
એની આનાકાની છતાં રમીલાબે ન
અને લાલભાઇ એને પોલીસ સ્ટેશનમાં
ફરિયાદ નોંધાવવા લઇ ગયાં .
પોલીસ સ્ટેશનમા લાલભાઇની થોડી
ઓળખાણ હતી, પણ ઇંસ્પેક્ટરે કહ ્યું
કે આ રે લ્વે પોલીસનો કેસ હતો. એ
ખાનગી ધોરણે તપાસ કરી શકે. પણ
કેસની નોંધણી થઇ શકે નહી. ઉપરાંત
બાળકનો ફોટો અને જન્મપ્રમાણ
પત્ર ન હોવાથી કે સ સોલ્વ થવાની
આશા ઓછી હતી. લક્ષ્મી પણ કોઇ
કારણસર પોલીસના લફરાથી દૂર જ
રહેવા માંગતી હતી. રે લ્વે પોલિસમાં
કેસ નોંધાવે તો એ લોકો સી.સી. ટીવી
કે મેરાના ફૂટે જ વગે રે જુવે પણ કે સ
નોંધાવ્યો જ ન હતો. રમીલાબહેને
ુ ાવવાન ંુ દુઃખ
જોય ંુ કે બાળકને ગમ
એને લાગવ ંુ જોઇએ એટલ ુ લાગ્ યું
ન હત.ંુ પણ કોઇના વ્યક્તિત્વ ઉપર
શક કરવાની એમને આદત ન હતી.
ત્યાર બાદ લક્ષ્મી તો આ વાત
ભ ૂલીને આનંદથી રમીલાબે ન સાથે
રહેવા લાગી. આ વાતને છ મહિના
વીતી ગયા અને લક્ષ્મી રમીલાબેનના
સંસારનો હિસ્સો બની ગઇ.
છ મહિના બાદ એક દિવસ
રમીલાબેનને ઘરે પોલીસ ઇંસ્પેક્ટર

આવ્યા અને લક્ષ્મીને બાળકોના
ુ ાહ બદલ પકડીને
અપહરણના ગન
પોલીસ ચોકીએ લઇ ગયા. ભલા ભોળા
રમીલા બહેન અને લાલભાઇ વકીલને
લઇને જમાનત કરાવવા પોલીસ
ુ ો સંગીન
સ્ટેશન પહોંચ્યાં. પરં ત ુ ગન
હોવાથી જામીન ના મળ્યાં. પોલીસ
ઇંસ્પેક્ટરે રમીલાબહેનને જણાવ્ યુ કે
લક્ષ્મી છ મહિના પહેલાં એક ભીખ
માંગનારી ટોળીમાં કામ કરતી હતી. એ
ટોળીના લોકો બાળકન ુ અપહરણ કરી
ભીખ માંગવાનાં કામમાં સંડોવયેલા
હતાં. લક્ષ્મીએ રડતાં રડતાં જણાવ્ યું
કે જ્યારે એ ગામથી આવી ત્યારે
નિરાધાર હતી. તે કમલા નામની
લેડીડોનના હાથમાં સપડાઇ ગઇ. એને
ચોરી, દારૂની હેરાફેરી, ભીખ માંગવી
કે જાત વેચવાની એમાંથી કોઇ પણ
એક ધંધામાં સંડોવવામાં આવી રહી
હતી, ત્યારે તેણે ભીખ માંગવાન ુ પસંદ
કર્યું. આ માટે એને એકાદ અપહરણ
કરે લ ુ બાળક આપવામાં આવત ંુ હત,ંુ
જેથી લોકોને દયા આવે અને એને
વધારે ભીખ મળે . છ મહિના એણે
ભીખ માંગવાન ુ કામ કર્યું. ત્યાર બાદ
ુ રવાની
રમીલાબહેને જ્યારે એને સધ
તક આપી ત્યારે એ બાળકને વીરાર
સોંપવા ગઇ હતી અને પાછા આવીને
બાળક ચોરાઇ ગય ંુ એમ જૂઠ્ઠુ બોલી હતી.
જે લેડી ડોને એને મબ
ંુ ઇ જેવા વિરાટ
શહેરમાં પહેલી વાર વગર ઓળખણે
પનાહ આપી, કામ તથા બે ટં ક ભોજન
આપ્,યું તેની સામે એણે ફરિયાદ ન
નોધાવી. પોલીસે એને પ ૂછ્ યુ કે એ
હજુ પણ પેલી લેડીડોનના અડ્ડામાં કેમ
જતી હતી? એ લોકોના સપર્કમાં કેમ
હતી? ત્યારે લક્ષ્મીએ જણાવ્ યું કે એને
આ ટોળીથી છૂટકારો મેળવવા માટે
ડોનને નક્કી કર્યા પ્રમાણે સમયસર
કિંમત ચ ૂકવવાની હતી.
(અનુસધ
ં ાન 8માં પાને)
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THE THIRD GENDER
ુ રાતીમાં તેમના માટે “ પાવૈયા”
ગજ
શબ્દ વપરાય છે તે મને આજે જ
ખબર પડી. બાકી આપણે હમેં શ ા
“હીજડા”, “છક્કા “ જેવા શબ્દો જ
વાપરીએ છીએ. જયારે પણ આપણે
તેમને જોઈએ ત્યારે મોં ફેરવી લઈએ
છીએ. કઇંક માંગવા આવે તો પણ
દુર્વ્યવહાર કરીએ છીએ. એક પ્રકારની
સ ૂગ ચડે છે આપણેને એમનાથી અને
“છક્કા” શબ્દ તો ગાળ બોલતા હોઈએ
તે મ બોલતા હોઈશ ં.ુ ( હકીકતમાં
તે મના માટે દરે ક ભાષામાં અલગ
અલગ શબ્દો છે , કન્નડમાં તે મ ને
“છક્કા” કહે છે .) હું નાની હતી ત્યારે
મને તેમનાથી ડર લાગતો કારણકે
આપણી આસપાસ જોઈએ છીએ તેવા
લોકોથી તે અલગ હતા. ઘણા લોકો

ુ ી પણ એ જ માને છે કે તેઓ
હજી સધ
સ્ત્રીઓનો વેશ સર્જી આવનાર પરુ ુ ષો
છે અને માત્ર રૂપિયા કમાવવા માટે
તેઓ એવ ંુ કરે છે .
ુ રી ફડણવીસ કરીને એક
અન શ્
ઇન્સ્ટાગ્રામર છે જે મબ
ંુ ઈની ટ્રે નના
લેડીસ કમ્પાર્ટ મે ન્ટના વિવિધ દ્રશ્યો
અને તે ન ા વિષે થોડી વાત તે ન ા
ઇન્સ્ટાગ્રામ પેજ પર શેર કરતી હોય
છે . હમણાં તે ને “ પ્રિયા” નામની
હીજડા સમાજની સભ્યનો ફોટો શેર
કરે લો. 23 વર્ષની પ્રિયાએ મબ
ંુ ઈની
મીઠીબાઇ કોલેજમાંથી “ઇન્ડસ્ટ્રીઅલ
સાયકોલોજી”નો અભ્યાસ કર્યો
છે . હાલ તે આસિસ્ટન્ટ ડાયરે ક્ટ ર
તરીકે બાલાજી પ્રોડકશનની કેટલીક
સીરિયલમાં કામ કરે છે . તેન ંુ કહેવ ંુ છે

કે “ ઘણી જગ્યાએ તેને sexual harassment નો સામનો કરવો પડ્યો છે .
કોઈ માણસ તેમની સાથે વાત કરે તો
તેને પણ લોકો શંકાની નજરે જોવે છે
. ફિલ્મ ઇન્ડસ્ટ્રીમાં તો હજી પણ તેને
થોડી ઘણી રિસ્પેક્ટ મળે છે . પણ જ્યાં
ુ ી સમાજ તેમને સ્વીકારશે નહિ,
સધ
ુ ી તે લોકો કોર્પોરે ટ ઇન્ડસ્ટ્રીમાં
ત્યાં સધ
કામ નહિ કરી શકે. તમે જાગૃતિ લાવી
શકો છો પણ બધા જ લોકોના મન,
વિચારો નહિ બદલી શકો.” મને આ
વાંચીને નવાઈ લાગી કારણકે હું પણ
ુ ી એ જ માનતી હતી કે તે
અત્યાર સધ
લોકો સારા પ્રસંગે કે ટ્રે નોમાં રૂપિયા
મંગ ાવાન ંુ જ કામ કરે છે અથવા
મનોરં જન આપે છે . પણ મબ
ંુ ઈમાં
મોટા ભાગના હીજડા સમાજના સભ્યો
પ્રોસ્ટિટ્ યૂશન સાથે જોડાયેલા છે અને
તેમાંથી મોટા ભાગના એઇડ્સ જેવી
બીમારીથી પીડાય છે . કારણકે નથી
તેમને યોગ્ય શિક્ષણ મળત ંુ કે નથી
તેમને યોગ્ય મેડિકલ સારવાર મળતી
- નોકરી તો દૂરની વાત છે .
હીજડા જાતિનો ઉલ્લેખ આપણા
ુ ાણોમાં પણ થયે લ ો છે . જેમાં
પર
રામાયણ અને મહાભારત પણ આવી
જાય. યક્ષ, ગંધર્વ સાથે “કિન્નરો”નો
ઉલ્લેખ પણ જોવા મળે છે . શિવન ંુ
તો એક રૂપ “અર્ધનારીશ્વર” ગણાય છે
અને આજે પણ હીજડા સમાજમાં તે
પ ૂજાય છે . કહેવાય છે કે બહુચર માંના
આશીર્વાદ તેમની પર હોવાથી તેમને
ુ પ્રસંગોની આગોતરી જાણ થઇ
શભ
જાય છે . તે કોઈને પણ આશિર્વાદ કે
ુ લ
શ્રાપ આપવા સક્ષમ હોય છે . મઘ
શાસન દરમિયાન તો હીજડાઓની
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દરબારમાં પણ હાજરી નોંધાતી. ખાસ
ુ લ બેગમોના “હરમ”
કરીને તેમને મઘ
ુ કરવામાં
(કક્ષ) ના રક્ષણ માટે નિયક્ત
આવતા. કશ્મીરમાં લગ્ન સબંધ ો
ુ ્ય ભ મૂ િકા
બાં ધ વામાં તે મ ની મ ખ
રહેતી. પરં ત ુ અંગ્રેજ શાસન દરમિયાન
યરુ ોપિયન લોકોની રૂઢિચસુ ્તતા અને
અણગમાને કારણે “હીજડા સમાજ”ને
લોકો અપરાધી તરીકે જોવા લાગ્યા.
ુ પ્રસંગે નાચતા જોવા
જો તેઓ શભ
મળે તો તેમને 2 વર્ષ જેલની સજા
થતી. અને અંગ્રેજો ગયા પછી પણ
લોકોની માનસકિતા આ જ પ્રકારની
રહી. તે ના કારણે જ તે મને ધતુ ્કાર,
ભેદભાવ, છે ડતી, શિક્ષણ, નોકરીનો
અભાવ - વગે રે સહન કરવ ંુ પડે છે .
1994માં છે ક તે મ ને વૉટિં ગ
કરવાનો અધિકાર આપવામાં આવ્યો.
છતાંય તે માં તે મને ફરજીયાત “M
“ કે “F “ લખવ ંુ પડત.ંુ 1998 માં
પહેલ ી વાર કોઈ કિન્નર સમાજના
સભ્યને પબ્લિક ઓફિસરની કામગીરી
સોંપવામાં આવી. ત્યારબાદ બિહારમાં
તેમને ટેક્સ - કલેકટર તરીકે કામગીરી
સોંપાઈ. છતાંય છે ક 2014માં સરકાર
તરફથી તે મને એક અલગ ઓળખ
મળી - “ થર્ડ જેન્ડર” તરીકેની. સરકારી
ઓળખપત્ર પર “E” ( Eunuch )

ુ ી તેમને
લખવા લાગ્.યું અત્યાર સધ
લગ્ન કરવાનો અધિકાર નહોતો.
2016માં પ્રથમવાર કોઈ કિન્નર ના
લગ્ન થયા. આ જ વર્ષમાં પહેલીવાર
કોઈ ટ્રાન્સજેન્ડર મોડેલ “લેકમે ફેશન
વીક”માં રે મ્પ પર ચાલી. કોચી મેટ્રો
ુ ી ટ્રે નમાં
દ્વારા, જે લોકો અત્યાર સધ
ભીખ માંગતા હતા તેવા 23 લોકોને
નોકરી આપવામાં આવી. ત્યાર બાદ
તે મના દ્વારા જ ટ્રાન્સજેન્ડર સ્ટાફને
તકલીફ ના થાય માટે “નોન - સેક્સ”
બાથરૂમ ( જેમાં કોઈ પણ જાતિન ંુ
વ્યક્તિ જઈ શકે ) બનાવવામાં
આવ્યા. છતાંય હજી પણ તેઓ પબ્લિક
બાથરૂમનો ઉપયોગ નથી કરી શકતા !
2015માં મબ
ંુ ઈની હીજડા એક્ટિવિસ્ટ
લક્ષ્મી નારાયણ ત્રિપાઠીની આત્મકથા
“ Me Hijra, Me Laxmi “ પ્રકાશિત
થઈ અને જેના દ્વારા હીજડા સમાજ
વિષે ઘણ ંુ બધ ંુ જાણવા મળ્.યું કલ્કી
ુ મણિયમ નામ એકટીવિસ્ટને આ
સબ્ર
યુ રીમાં હાર્વડ યનિ
ુ વર્સીટી
વર્ષે જાન્આ
દ્વારા સમિટમાં આમંત્રણ આપવામાં
આવ્ યું હત.ંુ
“લોકો અમારા પર ડોક્યુમેન્ટ્રીસ,
ફિલ્મો બનાવે છે છતાંય હજી પણ
અમારે ગં દ ી કમે ન ્ટ્સ, લોકોના
ધતુ ્કારનો સામનો કરવો પડે છે .” ઘણા

બધા ફેરફાર આવ્યા છતાંય હજી લોકો
તેમને સ્વીકારતા નથી. મોટા ભાગના
હીજડા સમાજના સભ્યો પ્રોસ્ટિટ્ યૂશન
સાથે જોડાયે લ ા છે . પોલીસ પણ
તે મને મદદ નથી કરતી. જો કોઈ
પોલીસ સ્ટેશન પર ફરિયાદ કરવા
જાય તો તે મનો જ વાંક માનવામાં
આવે છે કારણકે તે હીજડા છે . તેઓ
સામાન્ય રીતે રહી નથી શકતા ,
મબ
ંુ ઈની ચાલીઓમાં પણ તે મ ની
પાસે સામાન્ય કરતા ત્રણ ગણો ભાવ
લેવામાં આવે છે . હા, ઘણીવાર તેઓ
ઉગ્ર રીતે વર્તે છે પણ જેમની સાથે
ડગલે ને પગલે ભેદભાવ થતો હોય
તે મને માટે ઉગ્ર રીતે વર્તવ ંુ કદાચ
સામાન્ય વાત છે . કિન્નરોને કદી
સામાન્ય માણસ ગણવામાં જ નથી
આવ્યા, પહેલા તે મને દે વી સ્વરૂપ
માનવામાં આવતા અને હવે તેમને
અપરાધી તરીકે જોવામાં આવે છે .
તેઓ સ્ત્રીના વેશમાં પરુ ુ ષ નથી પરં ત ુ
ુ ુ ષના શરીરમાં સ્ત્રીનો આત્મા છે .
પર
રૂપિયા આપવા ન આપવા , આપણી
મરજી છે પરં ત ુ કમ સે કમ સારો
વર્તાવ તો કરી જ શકીએ છીએ.
કારણકે “ They are HUMANS,
They are THIRD GENDER”

(પાનાં 6નું ચાલુ)

ુ ાર
જેથી એને ફક્ત છ મહિના સ્ત્રીસધ
કેંદ્રમાં રહેવાની સજા થઇ. સજા પ ૂરી
થયાં બાદ રમીલાબહેને ફરી લક્ષ્મીને
આશ્રય આપ્યો અને કામ ઉપર રાખી
તથા એને સ્વાભિમાનથી જીવવાની
તક આપી.
આપણા સમાજમાં સંજોગોનો
શિકાર બનેલી અનેક લક્ષ્મીઓ છે પણ
એને નવજીવન આપી સ્વભિમાનથી
કમાઇને જીવવાની તક આપે એવા

રમીલાબે નની ખોટ છે . ભગવાનની
મ ૂર્તિને વાઘા પહેરાવનારા ભક્તો તો
ઘણા મળશે . પણ જ્યારે ઇંસાનને
વાઘા પહે ર ાવી એમની ઇજ્જત
બચાવનાર, માનવતાના પ ૂજારી કોઇ
લાચાર ઉપર શંકા લાવ્યા વગર એના
ઉપર વિશ્વાસ રાખી એને નવજીવન
આપનારા નિસ્વાર્થ રમીલાબે ન ો
આપણી વચ્ચે હશે. તે દિવસે કોઇ
સ્ત્રી લાચાર અને નિરાધાર નહી રહે.

જે રમીલાબેને આપેલા પગારમાંથી
પેલીને હપ્તે હપ્તે ચ ૂકવતી હતી. એણે
કોઇ પણ બાળકન ંુ અપહરણ કર્યું ન
હત,ુ ફક્ત આ ટોળકી સાથે કામ કર્યું
હત.ુ લક્ષ્મીએ પોલીસને સાચી બાતમી
આપવાની બાંહેધ રી આપી. એટલે
એની સજા માફ થઇ. રમીલાબહેને
માનવતાની દ્રષ્ટિએ વકીલ રોકીને
લક્ષ્મીનો કે સ લડવામાં મદદ કરી,
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વરસાદની સીઝન અડધે પહોંચી
છે , સૌરાષ્ટ્ર સહીત ઠે ર ઠે ર ઉત્સવો
અને મેળાનો માહોલ ચાલી રહ્યો છે
ત્યારે એક દિવસની રજામાં ક્યાંક
કોઈ કુ દરતના ખોળે બેસી પ્રકૃતિનો
ભરપ ૂર આનંદ લેવાની ઈચ્છા થાય
ુ રાતન ંુ એક ઓછું પ્રચલિત
તો ગજ
ુ ાકાત અવશ્ય લે વ ી
સ્થળની મ લ
ુ રાતમાં મેઘ મન મ ૂકીને
જોઈએ. ગજ
વરસ્યો છે અને પ્રકૃ તિ પણ સોળે
ુ રાતના
કળાએ ખીલી ઉઠી છે ત્યારે ગજ
ુ ાકાત
પોળોના જ ંગલની એક મ લ
ુ ાફરને આજીવન યાદ રહી જાય
મસ
તેવી છે .
અ મ દ ા વ ા દ થ ી આ શ રે 1 5 0
કિલોમીટરના અંતરે આવે પોળોના
ુ જોવા લાયક છે . આ
જ ંગલો ખ બ
જ ંગલ ઇડર તાલકુ ાના વિજયનગરથી
નજીક આવે લ છે . પ્રાચીન પોળો

શહેર હરણાવ નદીને કાંઠે વસેલ ં ુ છે ,
ઇડરના પરિહાર રાજાઓ દ્વારા 10મી
સદીમાં સ્થાપના કરવામાં આવી
હોવાન ંુ માનવામાં આવે છે , અને
પછી મારવાડના રાઠોડ રાજપ ૂતો દ્વારા
15મી સદીમાં કબજે કરાય.ુ આ સ્થળ
ુ રાત અને રાજસ્થાનની બરોબર
ગજ
વચ્ચે આવેલ હોવાથી તેને “દ્વાર”ન ંુ
પ્રતીક આપવામાં આવ્ યું હોવાન ંુ
ુ ે ચર્ચાય છે .
લોકમખ
બન્ને તરફ પર્વતો અને પ્રકૃ તિ
વચ્ચે ઘે રાયે લ આ પોળોન ંુ જ ંગલ
ુ ાકાતીને યાદગાર રહી જાય તેવ ંુ
મલ
છે . આ સ્થળે 10 સદીમાં બનેલ એક
શિવ મંદિર પણ આવેલ ં ુ છે . જ્યાંની
કોતરણી અને કલા કારીગરી વર્ષો
ુ ૂતિ
પહેલાની આર્કીટે ક શૈલીની અનભ
કરાવે છે .
400 શષુ ્ક મિશ્ર પાનખર જ ંગલ
ચોરસ કિમી વિસ્તાર ચોમાસાને બાદ
સપ્ટેમ્બર અને ડિસેમ્બર વચ્ચે સૌથી
ુ જ્યારે નદીઓ વહે છે , પરં ત ુ
વિપલ
ૃ
વર્ષના કોઇ પણ સમયે તે સમ દ્ધ

…ku¤ku

ુ વ પ ૂરો પાડે છે .
વન્યજીવન અનભ
ત્યાં ઔષધીય છોડની 450 પ્રજાતિઓ,
પક્ષીઓની 275, સસ્તન પ્રાણીઓની
30, અને પે ટે ઘસીને ચાલતી 32
છે . ત્યાં રીંછ, ચિત્તો, પાણી મરઘ,ંુ
ચકલી, અને ઉડતી ખીસકોલી (મોટે
ભાગે સાંભળ્ યું ભાગ્યે જ જોવા મળે
છે ), બધા વિવિધ છોડ અને વ ૃક્ષો એક
છત્ર હેઠળ જીવે છે . શિયાળાની ઋત ુ
દરમ્યાન, યાયાવર પક્ષીઓ તમામ
રીતે જ ંગલ વિસ્તાર રોકે છે . વરસાદી
ઋત ુ દરમિયાન વેટલેન્ડ પક્ષીઓ છે .
પોળોના જ ંગલોમાં પ્રવે શ તા જ
રોડની બન્ને બાજુ એ ઝુકેલાં ઝાડ અને
પશ-ુ પક્ષીઓનો કોલાહલ પ્રવાસીન ંુ
જાણે સ્વાગત કરતા હોય તેવ ંુ લાગે
છે . વહેતી ખળ-ખળ નદી અને ઝરણાં
ુ ાકાતીન ંુ મન મોહી લે છે .
મલ
અલ્પ પ્રચલીત આ જ ંગલમાં
દર વર્ષે રાજ્ય સરકાર દ્વારા પોળો
ઉત્સવન ંુ પણ આયોજન કરવામાં
આવે છે જેમાં રાજ્ય અને દે શવિદે શના મોટા પર્યટકો ઉમટી પડે છે
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‘…heŒk þwt ƒku÷u?’
હજી તો એક મોટા ક્લાયન્ટ
સાથેની મિટિંગ પતાવી, પ્રશાંત હાશ
કરીને બે ઠો ત્યાં મોબાઈલની રિંગ
રણકી ઉઠી. કં ટાળો તો આવ્યો છતાંય
અવાજમાં બને તેટલી સ્વસ્થતા રાખી
તેણે, “હેલ્લો...” કહ.્યું સામી બાજુથી
કોઈ પ્રતિભાવ ન આવ્યો માત્ર જે તે
વ્યક્તિના શ્વાસોશ્વાસ સંભળાઈ રહ્યાં.
તેને એ શ્વાસોશ્વાસના ચડાવ ઉતારનો
લય જાણીતો લાગ્યો. તે ણે લાગલ ં ુ
જ પ ૂછી લીધ,ંુ “બોલ પરી....સોરી...
પરીતા, શ ંુ કામ પડ્ યું ?”
ુ કીદીમાં પસાર થઈ
થોડી ક્ષણ ચપ
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ગઈ...ક્ષણ બે ક્ષણની જ વાત હતી
ુ જેવી
પણ પ્રશાંતને એય એક એક યગ
ે ી પરીતાનો
લાગી...આખરે સામે છે ડથ
અવાજ સંભળાયો. “પ્રશાંત…સોરી ટુ
ડિસ્ટર્બ ય.ુ .મારો થોડો સામાન ત્યાં,
ઘરે રહી ગયો છે . હું આવી ને લઈ
જાઉં ?”
“ઓહહ, એમાં પ ૂછવાન ંુ હોય ?
ઘરની બીજી ચાવી તો છે ને તારી
પાસે..?”
“તને ગસુ ્સો આવશે પણ સાચ ંુ કહું
ચાવી મળતી નથી. રવિવારે સમય
મળશે ત્યારે શોધી લઈશ, અત્યારે

તો તારી ચાવીથી જ કામ ચલાવવ ંુ
પડશે. બોલ ક્યારે આવ ંુ ?”
ુ ીમાં
“હું રાતે આઠે ક વાગતા સધ
ઘરે આવી રહીશ...તને ફાવશે ને રાતે
? નહીં તો ફરી ક્યારે ક...”
“ના...આજે જ આવવ ંુ છે .”
સાંજે પ્રશાંત વહેલો નીકળી સાત
વાગે જ ઘરે પહોંચી ગયો. ઝટપટ ફ્રેશ
થઈ ગ્રીલ્ડ સેન્ડવિચ અને સ ૂપ તૈયાર
કરી નાંખ્યા. ડ્રોઈંગરૂમ વ્યવસ્થિત
કરી ઑફિસે થ ી આવતા ખરીદે લ ા
રજનીગંધાના ફૂલો, પરીતાને ગમતા
સીરે મિક વાઝમાં ગોઠવ્યા, મનોમન
ુ થતો ગીત ગણગણવા લાગ્યો.
ખશ
કૉફી મેકરમાં કૉફી બનાવી પરીતાની
ુ શીમાં બે ઠ ો.
રાહ જોતો આરામખ ર
બેસતા વેંત તંદ્રામાં સરી ગયો.
બે ત્રણવાર વાગે લી ડોરબે લના
અવાજથી સફાળો ઊભો થઈ દરવાજો
ુ ાબી કલરના
ખોલ્યો. સામે ખ ૂલતાં ગલ
પંજાબી ડ્રે સમાં, નમણી નાગરવે લ
જેવી પરીતા હતી. શક્ય તે ટ લી
સાહજીકતાથી તે ણે સહસ્મિત તે ને
આવકારો આપ્યો.
ઘણા સમયના અંતરાલ પછી
ઘરમાં પ્રવેશતી પરીતાએ એક ઊંડો
ુ ંધ ને
શ્વાસ લઈ રાજનીગંધ ાની સ ગ
તનબદનમાં ભરી ડ્રોઈંગરૂમમાં નજર
ફેરવી. કોઈ જ ફેરફાર નહોતો માત્ર
પ્રશાંતના સ્વભાવ વિરુધ્ધ તે એકદમ
ુ ડ અને વ્યવસ્થિત હતો. ઘરન ંુ
સઘ
દરે ક રાચરચીલ ં ુ અને ચીજવસ્તુ
યથાસ્થાને જોઈ તેને નવાઈ લાગી
પણ ચહેરા પર તે ભાવ આવી ન
જાય તેની ખાસ તકેદારી રાખી. એણે
પ્રશાંતને ઔપચારિક અભિવાદન કરી

પ ૂછી લીધ,ંુ “ઓહહ સોરી...મારે લીધે
જલ્દી આવી જવ ંુ પડ્ યુ હશે ?” રસોડા
તરફ નજર કરી બોલી, “શકુ બ ાઈ
રસોઈ કરીને ગઈ ?”
“થોડીવાર પહેલાં જ ઘરે આવ્યો.
બસ થોડું રાંધ્ યું ને ફ્રેશ થઈ આરામ
કરતો હતો...”
“તે રાંધ્ યું ? તને રાંધતા ક્યારથી
આવડી ગય ંુ ? શકુ બાઈ...?” આજે
નવાઈ પામવાનો વારો પરીતાનો
હતો ! તે જે કારણસર પ્રશાંતને છોડી
ગઈ હતી તે આ પ્રશાંત હતો જ નહીં !
પરી...અરે ...પરીતા, જરા શ્વાસ તો
લે, કેટલા સવાલ ?
“હા...મને રસોઈ કરતાં આવડી
યુ ની મહેર બાનીથી...
ગઈ...ય ુ ટ્ બ
રોજ નથી કરતો પણ શકુ બાઈ
અઠવાડિયાની રજા પર છે . એટલે
મારો વારો આવી ગયો...તને શાંતિ
થઈ હોય તો આવ. મારી બનાવેલી
કૉફીને ન્યાય આપ, લે આ ચાવી
ુ ી હું
તારો સામાન તૈયાર કર ત્યાં સધ
જમવાન ંુ ગરમ કરં ુ ...”
“હું જમીશ નહીં, નહીં તો બહું મોડું
થઈ જશે. ચાલ તને કૉફી પીવામાં
કં પની આપ.ંુ ”
ને ...બંને બાલ્કનીમાં કૉફી પીવા
બેઠા..હીંચકે બેસી ધીમે ધીમે ઠેસ મારી
ે ો પ્રશાંત
રહેલી પરીતા અને સામે બેઠલ
બહુ જ ઔપચારિક રીતે વાતો કરી રહ્યા
હતા. એકબીજા સાથે આંખ મેળવવાન ંુ
ટાળતા, એકમેકને ચોરીછૂપીથી જોઈ
ુ તા નહીં... બોલાયે લ ા
લે વ ાન ંુ ચ ક
શબ્દો કરતાં ન બોલેયેલા શબ્દો ઘણ ંુ
કહી જતાં હતા..પરીતાન ંુ ધ્યાન તેણે
ુ ાબના છોડ પર ગય .ંુ
વાવે લ ા ગ લ
ુ ાબના
વાહ, પ્રશાંતે એના પ્રિય ગલ
રોપાનય
ંુ જતન કર્યુ છે ને ! હવે તેની
આંખોમાં અહોભાવ અને અવાજમાં
ઋજુતા ભળ્યા...
કૉફી સેશન લાંબ ુ ચાલ્.યું .મોસમનો

મિજાજ બદલાયો, આખ ંુ આકાશ
કાળા ડિબાંગ વાદળોથી ઘેરાઈ ગય ંુ
ને વરસાદ દિલ ખોલીને વરસવા
લાગ્યો...ત્યારે પ્રશાં ત મનોમન
મોસમના બદલાવનો આભાર માની
રહ્યો.
“પ્રશાં ત , મને લાગે છે કે આ
વરસાદ માજા મ ૂકે તે પહેલાં મારે
ઘરે જવા નીકળી જવ ંુ જોઈએ..”
“સામાન તૈયાર કર્યો ? ઘરે જઈને
ત ુ ક્યારે રસોઈ કરવાની ? ચાલ,
આજે આપણે સાથે જમીએ. મને
બનાવતા આવડે છે કે નહીં તે તો
ુ ીમાં વરસાદ ધીમો પડી
જો...ત્યાં સધ
જશે, નહીં તો હું તને મ ૂકવા આવીશ.”
પ્રશાં ત ને આટલી સરસ રસોઈ
બનાવતા આવડતી હશે તે એ જામી
ન હોટ તો માનત જ નહીં..પોતે દરે ક
વાતમાં પરફે કશનની આગ્રહી અને
પ્રશાંત એટલો જ બે દરકાર. સવારે
ઊઠે ત્યારથી જ તેને દરે ક વાતે ટોકવો
પડતો..પ્રશાંત ઓઢવાનાની ઘડી કરી
? પેસ્ટ-ટુથબ્રશ ઠેકાણે મ ૂક્યા ? ભીનો
ટુવાલ પલંગ પર નહીં નાખ..તે ની
દરે ક એક્શન પર પરીતાન ંુ રીએક્શન
અને લાં બ ી ટિપ્પણી હોય જ. તે
વખતે દિવાળીની સાફસફાઇ ચાલી
રહી હતી. ફર્શ તાજી ધોઈને ચોખ્ખી
ચણાક કરી તે પોરસાઈ રહી હતી
એટલામાં જ બહારથી આવેલો પ્રશાંત
ખ લુ ્લા દરવાજામાં “પરી....પરી...”
કરતો પગરખાં સમે ત ઘરમાં ઘ ૂસી
આવ્યો...”ઓહ માય ગોડ...”બોલતી
પરીતાએ...”પ્રશાં ત ...”કરીને રાડ
પાડી, આંખ છે કે કોડા ? દે ખાત ંુ નથી
સફાઈ ચાલી રહી છે , ગંદા પગરખાં
પહેરીને મારા ઘરમાં ઘ ૂસી આવે છે
?”
“મારં ુ ઘર ? કે મ તારા બાપાએ
દહેજમાં આપેલ ં ુ ?”
ુ ી
“કહી દઉં છું , મારા બાપા સ ધ

જવાની કોઈ જરૂર નથી ? ને સાતવાર
મારં ુ ઘર સમજ્યો ? મારં ુ સમજીને
જ આટલી બધી કાળજી રાખ ંુ છું...
બહુ તારં ુ મારં ુ કરવ ંુ હોય તો સંભાળ
તારા ઘરને હું તો આ ચાલી.” ને તે
દિવસથી ઘર છોડી લેડિઝ હોસ્ટેલમાં
રહેતી હતી...પ્રશાંતે સોવાર સોરી કહ,્યું
માફી માંગી પણ વ્યર્થ !
આજે બંને જણ પે ટ ભરીને જ
નહીં, મનભરીને જમ્યા...સાથે મળીને
વાસણ કર્યા, ગોઠવ્યા..બધ ંુ મનગમત ંુ
થઈ રહ ્યું હત ંુ તોયે કોઈ પહે લ
કરવા તૈ યાર નહોત.ંુ પાછા જવાન ંુ
હત ંુ એટલે બે ડરૂમમાં સમાન લે વા
યુ નો
ગઈ...રૂમમાં તેને ગમતા પરફ્મ
ુ ાબી
મઘમઘાટ અને ટે બલ પર ગલ
પત્રોનો ઢગલો હતો, તે ઘર છોડીને
ગઈ ત્યારથી પ્રશાંતે તેને સંબોધીને
લખેલા પત્રો હતા..તે વાંચી રહી ત્યાં
ુ ીમાં આંખોમાં આંસઓ
ુ ન ં ુ સન
ુ ામી
સધ
આવી ગયે લ.ં ુ આંખો લ ૂછતી રૂમની
બહાર નીકળવા ગઈ ત્યાં જ પ્રશાંત
પ ૂછી બેઠો “સાચે જ તારે જવ ંુ છે ?”
પરીતા શ ંુ બોલે ?

ુ ા, કોણ
કોણ ચઢાવે ગંગા જમન
ચઢાવે દૂધ; કોણ ચઢાવે બિલ્લી
પત્ર, કોણ ચઢાવે ભભ ૂત
ુ ા,
રાજા ચઢાવે ગંગા જમન
રૈ યત ચઢાવે દૂધ; બ્રાહ્મણ
ચઢાવે બિલ્લી પત્ર, યોગી
ચઢાવે ભભ ૂત
- નરસિંહ મહેતા
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પણ ચાંદ ની વિચારી રહી હતી
ુ લ આવાનો છે . સાડા દસની
કાલે સજ
ટ્રેન છે અને અહિયાં આવતા એને માંડ
પાંચ-સાત મિનીટ થશે. એટલે પોણા
ુ ીમાં તો આવી જ જશે.
અગિયાર સધ
પણ રસોઈમાં શ ંુ બનાવ.ંુ .?? એકવાર
ુ લે કીધ ંુ હત ંુ કે એને ગલ
ુ ાબજાંબ ુ
સજ
બહુ ભાવે છે અને સાથે બટાકાની
ુ કી ભાજી ને સલાડમાં કાકડી અને
સક્
ટામેટા.
ખ રે ખ ર કે ટ લ ો ભ ો ળ ો અ ને
ુ લ.
આખાબોલો છે સજ
પેલા દિવસે ઓફીસની કેન્ટીનમાં
પહેલીવાર મળ્યો હતો ત્યારે “તમે
ુ સદ
ખબ
ંુ ર છો” એવ ંુ કીધ ંુ ત્યારે કેવ-ંુ
કે વ ંુ વિચારી રહ્યી હતી એનાં વિશે.
એની સાથે કોઈ નાત-જાતનો સંબધ
ં
પણ નથી. ભોળા-રૂપાળા દે ખ ાતા
માણસો અંદરથી કોણ જાણે કે વાય
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હોય.
ુ ી શ ૂન્યમનસ્ક પડી રહી.
ક્યાંય સધ
ુ લે કહેલા શબ્દો યાદ આવ્યા. હું
સજ
કયારે ક જ અહિયાં આવ ંુ છું.પણ જયારે
આવીશ ત્યારે તમને ચોક્કસ મળીશ.
ચિંતા ન કરતાં, તમારી મરજી સિવાય
તમારા ઘરના ઉંબરે નહિ આવ.ંુ
ુ લ..”
“નહિ નહિ, ત ંુ આવજે સ જ
મેં તને જોયો છે . તારી આંખમાં મેં
ુ જોયા છે . ત ંુ કહેતો
લાગણીના પર
હતો ને કે , તને ફૂલો બહુ ગમે છે .
કાલે હું વાળમાં ફૂલોની વેણી નાખીશ.
“ના........” જાણે કોઈ એને પોકારી
રહ ્યું હત.ંુ જોય ંુ તો અાખા રૂમમાં સાવ
અંધારં ુ હત.ંુ શ ંુ એ અવાજ વિરાજનો
હતો. એને ઝડપથી ઉભાં થઈને લેમ્પ
ચાલ ુ કર્યો. લે મ્પનો આછા દુધિયા
રં ગનો પ્રકાશ આખા રૂમમાં છવાઈ
ુ ી દિવાલ પર
ગયો. કેટલીય વાર સધ
લગાવેલાં વિરાજના ફોટાને તાકી રહી.
ચાંદનીએ ફોટામાં રહેલા વિરાજને
વહાલથી ચ ૂમી લીધો.
ભીના સ્વરે માંડ એટલ ં ુ જ બોલી
શકી: “વિરાજ, મને માફ કરી દે ,
પળવાર માટે ભ ૂલી ગઈ હતી કે હું

તારી વિધવા છું ” …અને ચાંદ ની
ધ્ રૂસકે ધ્ રૂસ્કે રડી પડી. સ્વર્ગીય
વિરાજે જાણે એન ંુ રુદન સાંભળ્ યું
જ ના હોય એ રીતે એની સામે મંદ
મંદ હસી રહ્યો હતો.
***
બરાબર પોણા અગિયારે ડોરબેલ
વાગ્યો. ચાંદનીના ધબકારા વધી
ુ લ સામે જ ઉભો હતો.
ગયાં. સજ
ુ ી કં ઈ બોલી નહિ.
ચાંદની ક્યાંય સધ
ુ લે
“હું અંદર આવ.ંુ .?” આખરે સજ
પ ૂછ્ .યું ચાંદ નીએ અંદર આવવાં
ુ લ એની પાછળ
ઈશારો કર્યો. સજ
અંદર આવ્યો..
“ઘર શોધવામાં તકલીફ તો નથી
પડી ને..??” ચાંદનીએ પ ૂછ્.યું .
“ના.....”
ુ લ ફ્રે શ થઈને આવ્યો એ
સજ
દરમિયાન ભાગ્યે જ બંને વચ્ચે વાત
થઇ. ચાંદની એ થાળી પીરસી..
“મને ભીંડા નથી ભાવતાં. મેં તમને
કીધ ંુ હત ંુ તોય તમે ભ ૂલી ગયા..?”
ુ લ બોલ્યો.
સજ
ભીંડા તો વિરાજને બહુ ભાવતાં
હતાં.ચાંદનીને સ્મરણ થય.ંુ
મને ભ ૂખ્યો રાખવાનો ઈરાદો છે કે
ુ ાબજાંબ ુ બહુ ભાવે છે
શ.ંુ .?? મને ગલ
અને તમે માલપડુ ા બનાવ્યા.
ચાંદનીને ખ્યાલ આવ્યો કે વિરાજ
તો માલપડુ ા પાછળ પાગલ હતો.
ુ લે થોડો આરામ
જમ્યા પછી સજ
કર્યો. છે ક જવાના સમયે ચાંદનીને
કહ,્યું “હું તમને લેવા આવ્યો છું. રાત્રે
શતાબ્દી મે લ પર આવી જજો..હું
રાહ જોઈશ..” અને સડસડાટ ચાલ્યો
ગયો. ચાંદ નીને આવજો કહેવ ાન ંુ
પણ ધ્યાન ન રહ ્યું અને ડ્રેસિંગ ટે બલ
પર વેણીના ફૂલ કરમાઈ રહ્યા હતાં..
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જ્યાં લક્ષ્મીની છોળો ઉડે છે ત્યાં
પ્રસિદ્ધિ સસ્તી મળે છે . વાહ વાહ
કરનાર ચારે તરફ માખીની જેમ
બણબણે છે . મને યાદ છે બે વર્ષ
પહેલાં ભારત આવી હતી ત્યારે મિત્ર
મંડળમાં ઉગ્ર ચર્ચા ચાલી રહી હતી.
‘આજકાલ પૈસા ન હોય તો વ્યક્તિની
કોઈ કિંમત નથી ! હું તો આવ ંુ વાક્ય
સાંભળીને અચંબામાં પડી ગઈ. જ્યાં
માત્ર પૈસાને કાટલે માનવી મપાય છે !
આજે સમાજમાં પ્રગતિના તોલમાપ
શ ંુ છે ? પૈસો જીવનમાં અગત્યનો છે ,
તે સર્વસ્વ નથી એ ક્યારે સમજાશે?
સત્યને પડખે ઉભા રહેવ ંુ કે સત્યને
સથવારો આપવો એ વાત જાણે ગૌણ
બની ગઈ છે . સસ્તી પ્રશંશા પસ્તીના
ભાવે મળે છે . એવા આ સમાજમાં
જ્યારે હું મારા શાળા સમયના ૯માં
ધોરણના વર્ગ શિક્ષકને મળી ત્યારે
મારં ુ મસ્તક તે મના ચરણોમાં ઝુકી
ગય .ંુ આવડત અને નિષ્ઠા બંનેન ો
સમન્વય તે મ નામાં જણાતો. જેને

લઈને વિદ્યાર્થી ઉપર તેમની ગહેરી
અસર પડતી. તેમના વાક્યોમાં વજન
જણાત.ંુ ઉંમર પ્રમાણે તે સમજાત ંુ પણ
આજે તે બધા પથ્થરની લકીરની જેમ
મન અને મગજ પર કોતરાયા છે .
ુ ાનીમાં ગાંધીજીના આદર્શોને
યવ
ુ જીવન જીવતાં
અપનાવી જે સંયમયક્ત
તે આજે પણ યાદ છે . કુમળી વય હોવા
છતાં એ હ્રદયને સ્પર્શ કરી ગય ંુ હત.ંુ
તેમના આદર્શો અને તેમની રીતભાત
પરથી ઘણ ંુ શિખવા પામી હતી. આવા
ગ ૂરૂના માર્ગદર્શન હેઠળ શાળાન ંુ શિક્ષણ
પામી હતી. આજે એ યાદ કરવા બેસ ંુ
ત્યારે સંગીતના ગરૂુ ભીમરાવ શાસ્ત્રી
નજર સમક્ષ ખડા થઈ જાય.
ર વિન્દ્ર ન ા થ
ટાગોરની
શાં તિનિ કે ત નમાં થ ી આવ્યા હતાં .
ચિત્રકલાના ગરૂુ દત્ત સર પણ ત્યાંથી
આવ્યા હતાં. આપણી રાષ્ટ્રભાષા
હિં દ ીના શ્રી મિશ્રા સર તો ભ લૂ ્યા
ન ભ ૂલાય. ખ ૂબ ચીવટપ ૂર્વક હિં દ ી
શીખવતા. જસવં ત ી બહે ન અને
ુ રાતી ભાષા શીખવે
જયાબહેન ગજ
ત્યારે મંત્રમગુ ્ધ થઈ જતી.
અચાનક જ્યારે અમેરિકાથી આવી
ત્યારે અમારા નવમાં ધોરણના વર્ગ

શિક્ષકને મળવાનો અવસર સાંપડ્યો.
ૂ
ખબ
ગમતા શ્રી ગોપાલજીભાઈ
નાયકને મારં ુ નામ યાદ હત ં.ુ
તેમની વાતો સાંભળીને થય ંુ હા, હજુ

ભારતામાં માત્ર પૈસાને મહત્વ નથી
અપાત ંુ એ મારી વાતને સમર્થન
મળ્.યું તેમની ઉંમર ૮૫ ઉપરની હતી.
ઘરમાં એક વિદ્યાર્થીને સાથે રાખ્યો
હતો. જેને ભણાવવાની અને એક
ુ ી
આદર્શ નાગરિક તૈયાર કરવાની ધણ
ધખાવી હતી . તેની બધી જરૂરિયાત
ુ ે
પ ૂરી કરવાની જવાબદારી હસતે મખ
ઉપાડી હતી.
એ શિક્ષક જે ખ ૂબ કરકસરથી રહેતા.
પરિવાર ધીરે ધીરે વિખરાઈ ગયો
હતો. બાકી ઉદાર દિલે દાન કરવ,ંુ
આજુબાજુ રહેતાં બાળકો જેમના માતા
પિતા પાસે પૈસાના અભાવે પડતી
તકલિફોમાં ઉભા રહેતાં. એ બાળકોને
ભણવાના પસુ ્તકોથી માંડી દરરોજ
દુધ પામે તેન ંુ ધ્યાન રાખતાં. પોતે
નાની ઉમરમાં ઘરભંગ થયા હોવાથી
કશી પળોજણ હતી નહી. માતા પિતા
દેશમાં રહેતાં હોવાથી તેમને દર મહિને
પૈસા મોકલતાં જેથી તકલિફ ન પડે.
(અનુસધ
ં ાન 14માં પાને)
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“શેઠને પાણી આપ. ગાડી સાફ કરી
લે. ફાઈલો ગાડીમાં મ ૂકી દે . રાજુને
દૂધની બાટલી આપ. રાજુને હિંચકો
નાખ. રાજુ ને નવડાવી લે . રાજુ ને
તૈયાર કરી લે. વાસણ સાફ કરી લે.
કપડાં ધોઈ નાખ. કચરો કાઢી લે.
“આવાં તો હજારો હુકમોને પંદર
ુ ીમાં
વર્ષનો સોમો સવારથી સાંજ સધ

(પાનાં 13નું ચાલુ)

જ્યારે તેમને વર્ષો પછી મળવાનો
પ્ર સં ગ સ ાં પ ડ ્ યો ત ્યા રે તે મ ન ંુ
આદર્શમય જીવન મારા હ્રદયને સ્પર્શી
ગય.ંુ ગર્વથી મસ્તક ઉન્નત બન્ યું કે
આવા સ દ
ંુ ર શિક્ષકના માર્ગદર્શન
હેઠળ શિક્ષણ પામી હતી. ખ ૂબ નાની
માંદગી ભોગવીને તેમણે ચીર વિદાય
લીધી. પ્રાર્થના સભામાં તેમના વિશે
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ઝેલતો. દુકાળનાં કારણે ગામ છોડીને
શેઠની મહેરબાનીથી શહેરમાં આવેલો
સોમો આ સતત હુકમોથી માંડ રાતે
નવરો પડતો. રાતે પણ રાજુ રડે તો
એણે જ ઉઠીને એને શાંત રાખવો
ુ રડી લે તો.
પડતો ને ત્યારે એ ખદ
એકાદ વર્ષ પછી શેઠ સહકુ ટંુ બ વિદે શ
જવાના થયાં ત્યારે સોમાને મહિનાની
રજા મળી.
ગામ આવતાં સોમાને શેઠાણીએ
તેનાં તેમ જ તેનાં નાના ભાઈ મંગળ
માટે થોડાક કપડાં, થોડાં રમકડા,

અંજલી આપવા ઘણાં લોકોએ ખ ૂબ
સદ
ંુ ર વાતો જણાવી. તેમના હાથ નીચે
શિક્ષા પામેલ ઘણી બધી વ્યક્તિઓ
આવી હતી. જેમાંથી કોઈ જજ, વકિલ,
ઉદ્યોગપતિ યા ડૉક્ટર હતા. સહુએ
મનભરી તે મની પ્રશંશા કરી એટલ ં ુ
જ નહી તે મ ને જરૂર પડતી ત્યારે
નિઃસંકોચ તેમની સેવામાં પહોંચવાન ંુ

થોડીક મીઠાઈ અને એક જૂ ન ી
ુ ાયમ ઉનની શાલ આપી. ગામડે
મલ
પહોંચતા જ સ્ટેશને તે ડવા આવે લ
ુ એને છાતી સરસો ચાંપી લીધો
બાપએ
અને કં ઈ કેટલીએ વાર એને ભીંસીને
ઉભાં રહ્યા. ઘરે આવતાં જ માવડીએ
આંખમાં આંસ ુ સાથે એને બાથમાં
લઈ લીધો અને કં ઈ કે ટલીએ વાર
ુ ી એને પંપાળ્યા જ કર્યું. મંગળે
સધ
પણ દોડતા આવીને એનો હાથ પકડી
લીધો. થોડી વાર પછી બેગ ખોલીને
મંગળને એનાં કપડાં, રમકડાં, મીઠાઈ
અને શાલ એ બતાવતો ગયો.
પહોળી આંખે આ બધ ંુ જોઈ મંગળ
બોલ્યો “હેં !ભાઈ,શહેરમાં આવાં સરસ
સરસ કપડાં, રમકડાં, મીઠાઈ બધ ંુ
રોજ જ મળે ?
“સોમાએ કહ ્યું “હાં! ભઈલાં ,આવ ંુ
બધ ંુ તો રોજ જ મળે પણ પ્રેમ ક્યારે ય
ન મળે .”આટલ ં ુ કહેતાં તો એની આંખો
ભીની થઈ ગઈ. મંગળને શ ંુ સ ૂઝ્ યું કે
એ કપડાં, રમકડાં, મીઠાઈ અને શાલ
બધ ંુ જ છોડીને મોટાભાઈને વળગી
પડ્યો.

ુ વતાં હતાં.
ગૌરવ અનભ
આજે પણ પૈ સાને પ ૂજતા લોકો
સમક્ષ આ ઉદાહરણ પરુ ં ુ પાડી તેમને

ભાવભરી અંજલી હું ગૌરવ સહિત
આપી રહી. મારી માન્યતાને દ્રઢપણે
વળગી રહેવાની હિંમત કેળવી. માત્ર
મિત્રો સાથે બહસ નહી કરવાનો
નિણય પાકો કર્યો..

ુ
શ્રી ક્રુષ્ણ અને સદામાની
દોસ્તીને
કોણ નથી જાણત ંુ ? ખરે ખર, જગતમાં
મિત્રનો પ્રેમ અમ ૂલ્ય ખજાનો છે .જે
કદી ખ ૂટતો નથી,સ્થળ અને સમય
બદલાય તેમ નવા મિત્રો થાય પણ
બાળગોઠીયા એટલે ખે તરની તાજી
શેરડીની મીઠાશ.એની યાદથી દિલ
તરોતાજા થઈ જાય છે .
 વિજય અને પ્રકાશની જોડી એટલે
સૌ જાણે કે એક મગની બે ફાડ.જોડિયા
ભાઇઓ નહોતા પણ બન્નેના મન એવા
મળે લા કે વગર બોલ્યે ઇશારાથી બન્ને
મનની વાત સમજી જાય.
અમે રિકા જવાન ંુ ગોઠવાય ંુ ત્યારે
વિજયના મનમાં પહેલો વિચાર એના
બાળગોઠીયા પ્રકાશને મળવાનો
આવ્યો,પ્રકાશ -વિજયને સ્કૂલમાં સૌ
પકુવીજુની જોડી ગણે.તોફાન,મસ્તીમાં
કોઈને ગાંઠે નહિ,પાછા હોશિયારી કરી
બીજાને બનાવવામાં એક્કો.શિક્ષક
પાસે ફરિયાદ જાય ત્યારે પ્રકાશ
સાહેબ આગળ રડી પડે,કહે ‘મેં કર્યું
છે ,મને શિક્ષા કરો’ વિજયને આંખો
મિચકારી ચ ૂપ રહેવાનો ઈશારો કરે .
‘અરે ,મારે એને હળતાલને દિવસે
કેવ ંુ થયેલ ં ુ તે યાદ કરાવી પેટ પકડી
હસવ ંુ છે ,ને પેલી ફેશનેબલ મોનાની
ઠેકડી ઉડાવવાની કેવી ભારે પડી ગઈ
હતી,જવા દોને વાત બાલ બાલ બચ
ગયે નહિ તો કોલે જમાંથી પાણીચ ંુ
ુ ો
મળી જાત,તે માં ય પ્રકાશની ગન
કબ ૂલી રડી લેવાની કળા કામ આવી

ગયેલી.
આજે વિજયની પત્ની શોભા હોત
તો જરૂર કહેત ,’અમેરિકા ગયા પછી
તમારા ભાઈબંધ  બે વાર મળ્યા
છે ,એ તમને આ ધોળા વાળ અને
નમેલા શરીરમાં કેમ કરી ઓળખશે?’
એ ય મારી જેમ ડોસો થયો હશે ને!
‘આવ ભાઈ હરખા આપણે બે સરખા’
દે તાળી કહેતા વિજયનો હાથ લાંબો
થઈ ગયો, તેને મનમાં હસવ ંુ આવી
ગય.ંુ
તેને યાદ આવ્ યું પ્રકાશ દીકરીના
લગ્ન કરાવવા વીશેક વર્ષ પહેલાં
અમદાવાદ આવેલો ત્યારે જોયેલો।કોઈ
મોટી કમ્પનીનો ઓફિસર હતો.
એકદમ અપટુ ડે ટ અને વાળ તો
જાણે નવજુવાનની જેમ કાળા અને
સ્ટાઇલમાં સજાવે લ ા,એની ગોરી
પત્ની ઊચી અને પડછંદ હતી,
વયમાં પ્રકાશ કરતાં મોટી
લાગતી હતી.પ્રકાશના માતા-પિતાને
તે જમાનામાં ગોરી સાથે ન ા તે ન ા
લગ્ન પસંદ નહોતા,એની દીકરીના
લગ્ન પણ અમે રિકન છોકરા સાથે
ગોઠવાયા હતા,બધી વાતે પ્રકાશથી
તે ઓ નારાજ રહ્યાં ,પ્રકાશે મિત્રોની
મદદથી છોકરીના લગ્નપ્રસંગને પાર
પાડ્યો હતો. તે વખતે ખ ૂબ ધમાલમાં
હતો તોય રાત્રે મોડો એને ઘેર આવી
‘વીજુ, વીજુ ‘ નીચેથી બ ૂમો પાડતો
હતો.વિજય અને શોભા નવાઈ પામ્યાં
હતાં, ‘તારે ઘેર આવવામાં મારે ટાઇમ

ŒÁ÷Œk {nuŒk
જોવાની શ ંુ જરૂર? ‘પ્રકાશ કહેતો હતો.
‘ તારા ઘરન ંુ ગળ્ યું અથાણ ંુ અને પ ૂરી
ખાધા વગર અને તારી સાથે આપણા
કોલેજના દિવસોની ખટ મીઠી   વાતો
કર્યા વિના મારી ઇન્ડિયાની વિઝીટ
અઘ ૂરી કહેવાય’ પ્રકાશે કેમેસ્ટ્રીમાં પી
.એચ.ડી કર્યું હત ંુ પણ  વિજયની સંગે
સાહિત્યના પ્રોગામો જોતો મશ્કરીમાં
કહેતો,
‘યાર ,રૂપાળી છોકરીઓ જોવાની
મળે એટલે આપણે રાજી.’ એમ જ
એક દિવસ એણે એક શરમાતી લાંબા
ચોટલાવાળી છોકરી તરફ વિજયન ંુ
ધ્યાન દોર્યું, ’જો પે લ ી ન ૂતન તારા
લાયક છે .’ એ શોભાને મશ્કરીમાં
ન ૂતન કહેતો.
વિજયન ંુ મન ઉદાસ થય,ંુ બે વર્ષ
પહેલ ાં કે ન ્સરની બીમારી શોભાને
ઉપાડી ગઈ.પણ વિજયની શોભા
આજે હોત તો એક નાની ડબ્બીમાં
ગળ્ યું અથાણ ંુ લઈ જવાની જીદ કરી
હોત!આમ તો વિજય માટે અમેરિકા
જવાય તેવા સંજોગો નહોતા.
એનો દીકરો મબ
ંુ ઈમાં સે ટ થયો
હતો.લોકોના સં ત ાનો પે રન્ટને
અમેરિકા બોલાવે તેથી જવાન ંુ શકય
બને,વિજયને અમેરિકા જવાનો મોહ
નહોતો,અફસોસ એટલો જ હતો કે
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તેનો દીકરો કમલ તેને મ ુ બઈ પણ
બોલવતો નહોતો કારણકે તેનો ફ્લેટ
બહુ નાનો હતો.
અમેરિકા જવાનો ખર્ચ વિજયને
પોષાય નહિ ,તેની બેંકની નોકરીમાં જે
કઈ પ્રોવીડંડ ફંડ વગેરે હત ંુ તે શોભાની
માંદગીમાં વપરાય ંુ હત.ંુ પત્ની વગર
ક્યાંય જવાન ંુ તે ને મન થત ંુ નહિ.
પણ શોભાની નાની બહેન સીમાએ
તેની દીકરીના લગ્નપ્રસંગે જીજાજીને
અમેરિકા આવવાન ંુ આમંત્રણ  અને
ટિકીટ મોકલી આપ્યાં,સીમા શોભાને
ત્યાં રહી કોલેજમાં ભણી હતી,વિજયે
તેને અમેરિકા જવા માટે મદદ કરી
હતી.સીમાએ ફોનમાં જીજાજીને પ્રેમથી
આગ્રહ કરી કહ ્યું હત,ંુ ’વડીલમાં તમારા
સિવાય બીજુ ં કોઈ મારે નથી.તમારી
હાજરીથી મારે બહેન ની અને માંબાપની બધાંન ી ખોટ પ ૂરી થશે . ’
વિજય મનથી મ ૂઝાતો હતો,વીઝા
માટે મ બ
ંુ ઈ જઈશ ત્યારે કમલ શ ંુ
ે એનો પોતાનો દીકરો હતો પણ
કહેશ?
શોભાના ગયા પછી કદી ખ ૂલ્લાદિલે
વાત કરી નથી. ફોનમાં એટલ ં ુ જ કહે
‘તબિયત સાચવજો અને પેસાની જરૂર
હોય તો મોકલ.ુ ’’વિજયને મ ૂઢમારની
વેદના થતી,એના ગળામાથી શબ્દો
નીકળતા નથી ,’દીકરા મારે તને જોવો
છે ,ત ંુ પાસે બેસી વાતો કરે ,એટલો પ્રેમ
ઇચ્છું છું ,’ વિજય વિચારતો હતો શ ંુ
પ્રકાશને એનાં સંતાનો સાથે મનમેળ
હશે! કે મારી જેમ તે પણ દુઃખી હશે.
પોતાના સંત ાનની ફરિયાદ કોને
ુ દુઃખની
કરાય?અમે બે ગોઠિયા સખ
હેય ાછૂટી વાત કરીશ ંુ એટલે મારો
અમેરિકાનો ફેરો સફળ થશે.
 વિજયને થય ંુ પ્રકાશન ંુ સરનામ ંુ
અને ફોન તેની ડાયરીમાં હતાં,તે વીસ
વર્ષ પહેલાનાં,પ્રકાશ પત્રો ક્યારે ય
લખતો નહિ ,જયારે ઇન્ડિયા આવવાન ંુ
ગોઠવે ત્યારે ફોનથી જાણ કરતો પણ
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કેટલાંય વર્ષોથી તે અમદાવાદ આવ્યો
નથી. બે ચાર મહીને મધરાતે તેનો
ફોન આવતો ત્યારે    ખબરઅંતર
પ ૂછી લેતો. એક વાર અમેરિકા પહોચ ંુ
પછી વાત.એ ઇન્ટરનેટનો ઉપયોગ
નહોતો કરતો પણ એને જાણ હતી
ૂ લની વે બ સાઈટ પર સર્ચ
કે ગ ગ
કરવાથી બધ ંુ શક્ય છે .અમેરિકા જતા
પહેલા પોતાના દીકરા સાથે કેમ વાત
કરવી તે ની ગડભાંજ તે ના મનમાં
ચાલતી હતી. એણે સાભળ્ યું હત ંુ કે
અમે રિકામાં મા -બાપ એકલાં પડી
જાય,’મારો ગોઠિયો એકલો હશે?
સાં જે પરિમલ ગાર્ડ નમાં તે
ચાલવા ગયો ત્યારે જાણ્ યું એની
મ િ ત્ર મ ન ્ડ ળ ી મ ાં થ ી ર મે શ પ ણ
અમે રિકાના વિઝા માટે તૈ યારી કરે
છે .વિઝા માટે મબ
ંુ ઈ જવાની જરૂર
નથી, એને ‘હાશ’ થઈ.
વિજયન ંુ મન અમે રિકા જવાના
ચાર દિવસ પહેલાં હર્ષ-શોકમાં ઝોલા
ખાત ંુ હત.ંુ દીકરા કમલને જતા પહેલાં
મળવ ંુ હત,જીવ
ંુ
બળતો હતો.બીજી બાજુ
અમેરિકા પ્રસન્ગના નિમિત્તે બાળભેરુને
મળવાનો ઉમળકો થતો હતો.
વિજયની સાળી સીમા અને
તે ન ંુ કુ ટંુ બ લગ્નપ્રસન્ગમાં જીજાજી
હાજર રહ્યા તે થી ખ ૂબ રાજી થયાં.
જીજાજીને લોસએન્જલ્સમાં તેમણે બધે
ફે રવવાની વાત કરી એટલે વિજયે
પોતાના ભાઈબન્ધને મળવા જવાની
ઈચ્છા દર્શાવી.
ફોનથી પ્રકાશની દીકરી જેની સાથે
વાત થઈ અને સે ન હોઝે જવાન ંુ
ગોઠવાય ંુ એટલે વિજય રાજીનો રે ડ
થયો.કેમ જાણે વર્ષોથી એની જોડીનો
મણકો ખોવાયેલો તે જડી ગયો.પતિપત્નીન ંુ જોડું હત ંુ પણ  વિજયના
ભાગ્યમાં તે પણ ખણ્ડિત થય ંુ હત.હવે
ંુ
તે
પ્રકાશને મળશે એની કલ્પનાથી એની
નસોમાં લોહી પરુ પાટ દોડી રહ,્યું ઘરડા

શરીરમાં કિશોરની મસ્તી ઉમટી આવી.
ુ ાફરીનો.. જ નહિ આયખાનો બધો
મસ
થાક ઘડીમાં ઉતરી ગયો.
પ્રકાશની દીકરીએ એર પોટ
ઉપર વિજયને વ્હાલથી ‘હગ’
કર્યું, બોલી,’પાપા તમને બહુ મિસ
કરતા હતા,પણ તબિયતને કારણે
ઇન્ડિયા આવી શકતા નહોતા’
વિજયે પોતીકી દીકરીની જેમ
જેનીને પ્રેમથી કહ ્યું ,’હું આવ્યો છું ને
એ ચાલતો થઈ જશે.’
ફ્રી વે પર સાંજના ટ્રાફિકમાં ધીમી
ગતિએ દોડતી કારમાં જેની બેચેનીથી
ઘડીઘડીએ આગળ પાછળ જોયા
કરતી હતી.પાપા વિશે
એને કાંઈ કહેવ ંુ છે ,પણ વિજય તરફ
જોઈ અટકી જાય છે ,વિજયને લાગ્ યું
જેનીની આખમાં ભીનાશ છે ,એન ંુ હૈય ંુ
ભરાઈ આવ્ યું પ્રકાશની દીકરી કેટલી
માયાળુ છે ! તેની કાળજી રાખે છે !
જેનીની કાર હોસ્પિટલના દરવાજે
ઊભી રહી.તે બોલી,’અંકલ, તમે અંદર
મારી રાહ જુઓ,હું કાર પાર્ક કરી આવ ંુ
છું.’
પાંચ ...સાત મિનિટ રાહ જોતો
વિ જ ય જા ણે ઓ ગ ળ ત ો જ ત ો
હતો,કોઈને સ્ટ્રેચરમાં લઈ જતા જોઈ
વિચારશ ૂન્ય અંધકાર તેને ધેરી વળ્યો,
પાછળથી પ્રકાશની દીકરી ત્વરાથી
આવી વિજયનો હાથ ઝાલી સ્ટેચરની
પાછળ દોડતી ....પાપા ,લકુ યોર ફ્રેન્ડ
,વેઇટ ફોર હિમ .. સ્ટ્રેચરમાંથી આવતો
એના પાપાનો ‘ વીજુ .. વીજુ ’નો
અવાજ ક્ષીણ થતો હતો ,વિજય દોડીને
પ્રકાશની છાતીના અંતિમ ધબકારાને
વળગી પડ્યો . આસન
ંુ ી ટાઢીહિમ
શીલા નીચે દોસ્તોના જીવ પારાવાર
મઝ
ંુ ારામાં તડપતા હતા.

Ítzku
MðkrŒ þkn
“અરે છગન, જરા હાથ જલ્દી ચલાવો. આ ઝંડો

ફરકાવાનો ટાઈમ થઇ જશે. મે દાન વાળીને સાફ

કરી દ્યો.”

આમ સાહેબના હુકમ ચાલતા ને સફાઈ કામદારના

હાથ દોડવા લાગ્યાં.

લગભગ છે લ્લા સાઈંઠ વર્ષથી છગનની  પંદર

ઓગસ્ટની સવાર આમ જ પડતી.
છગન એનો એ,

બદલાતા ગયાં.

ખાલી હુકમ કરનાર સાહેબો

“હાશ ચાલો પ્રોગ્રામ સરસ પતી ગયો, હવે નિરાંતે
જમણ થશે.” બોલતાં સાહેબ ખરુ શીમાં આરામ કરતાં

બેઠાં ને છગન જરા ગભરાતો સાહેબ સામે ઉભો રહ્યો

ને કહે, “સાહેબ આજે જરા દસ રૂપિયા વધારે મલશે?
એવ ંુ સેને કે આ ગઈ સાલ મારો નટીયો મરી ગયો.

તેનો છોરો જીદ લઇ બેઠો સ કે આજ મન ઝંડો લઇ દ્યો.
મેં એને હારં ુ દસ રૂપિયા બાજુ પર રાખેલા તે

ુ ે કેસે ઓલો
દીધા તો આ રોતો પાછો આયોસ, ને મન

ઝંડો દે વા વાલો કેસે દસનો તે કઈ ઝંડો આવે? આ
સાલ એનાય રૂપિયા વીસ માંગેસે!”
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ત ંુ કરે ફરિયાદ,
બોલને.....
શ ંુ બોલ?ં ુ
તારી અસ્ખલિત વાણીના દરિયે,
ભીંજાવ હું દિલના એકાંત ખ ૂણે.
ુ ,
નિહાળું અનિમેષ નજરે તજને
ુ ને.
પામ ંુ ઝળહળ હરપળ મજ
ન થાય પલકાર, ઝપકાર કે ભાન,

ૃ સફર
અનાવત
ુ ના સગડ જીવનમાં મળતાં નથી,
સખ
એમ દુઃખમાં કોઈ સ્વજન છળતાં નથી.

મારા એકાંતના ઓરડે ભરાય પ્રાણ .
ત ંુ કરે ફરિયાદ;
બોલને.....
શ ંુ બોલ ં ુ ?
તારા શબ્દમોજા સ્નેહ નીતરતા,
આંખોના દરિયે હિલોળે ચડ્યા.
ૂ કી મારી આંખોએ.
મારને અગાધ ડબ

અડાબીડ છે વ્યવહાર મારી જિંદગીનો,
સફરમાં એમ કાંઈ રસ્તા ફળતાં નથી.
સમસ્યાઓ તો ઘણી આવે ને જાય,
એમ કાંઈ હામ હારીને પડતાં નથી.
સમવ ૃત ઘર હો ભલે અમારં ુ આજે,

માણને એ અવિરત સ્નેહ મોજાંને,

દિલની દાતારી એમ કાંઈ છોડતાં નથી.

ુ અસ્તિત્વ ઝળકે મજ
ુ માં,
તજ

સર્જિત હશે તો ત ંુ આપીશ જ બધ,ંુ

ુ
પછી ના રહેશે ઓટ તજમાં
.
ન રહેશે ફરિયાદ,
બોલ.. બોલ.. બોલને...
શ ંુ બોલ?ં ુ

þeŒ÷ …t[k÷
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સખાવત માટે જ અમે કાંઈ નમતા નથી.
ૂ કી દઉં છું રોજ,
સંતોષના સમંદરમાં ડબ
કચવાતે હૃદયે એમ કાંઈ જીવતાં નથી.
સ્થિતપ્રજ્ઞ બની સાત્મ્ય થાઉં છું “ધરમ”,
અનાવ ૃત છે સફર, ફરી સામે મળતાં નથી.

“Äh{” (Ä{uoLÿ sku»ke)

frðíkk Cafe
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ભીંત ખખડાવો તો શ ંુ ...?
હળવેથી ધીમા ટકોરા પાડ્યા 
એ ભીંતે આજે ફરીથી ,
આમ જ ,

વર્ષોની જામી ગયેલી ધ ૂળ
ટે રવાંના સ્પર્શે ખરી પડી,

લખાય જતી બે લીટીઓ

શંકા એ ભીડેલા સજ્જડ દરવાજા

હરતા ને ફરતા...

ુ ાસેવખલ
ુ ી ગયા ..!
આજે કેમ વગર ખલ

શબ્દોમાં ,
વિચારોની વહેતી ધારાઓ
ુ ા...
બેસતા ને સત
હેતની,

આશ્ચર્ય થય ંુ મને,
ડોકિય ંુ કરીને અંદર ગઈ તો વીતેલાં વર્ષો પર હાસ્ય કરતાં
પડદાઓ ચીર-ચીર થઇને ફરફરતાં હતાં
કોઈ પણ જવાબની અપેક્ષા વગર

કલમનાં ખરતા તારલાઓ

એક પછી એક ભ ૂતકાળના પ્રશ્નો 

ચમકતા ને સરકતા...

આજે ખરવા માંડ્યા ...?

સંબધ
ં થી,
એકબીજાના દિલોનાં
ચાહિતા ને પરે્ િતા...

એ જ - ગમતાં ઓરડાની ખખડતી બારીઓ
મને જાણે બોલાવી રહી હતી ને , હું ખેંચાતી જતી હતી ,
ુ મહોર ...
ઓહ્હ, આતો ... ગલ

આપણાં,

કેટલો મસ્ત ખીલ્યો છે આંગણમાં

દિવસરાતની ચાહમાં

ને - આપણો સાથ...

મનન ને મિલન...

અચાનક જ, ભીંતો પરથી ભેજના
પોપડાં ઝરવા લાગ્યાં....!!??

nuík÷ ÍªÍwðkrzÞk (nuík)

frðíkk Cafe

xeLkk ™trË™e þkn
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ફરફર ફરક ત્રિરં ગા
જોમ હામ સમર્પણ લહરે
ફરફર ફરક ત્રિરં ગા
જશ્ન ગૌરવ ત ંુ આઝાદીન ંુ
ગાય હિમાલય ગંગા
પણુ ્ય સ્મરણીય વંદન અમારા
ક્રાન્તિકારી લડવૈયા
લોકશાહી જનશક્તિ જ્યોતિ
કોટિ બાહુ રખવૈયા
પર્વત સરીતા સાગર ધીંગા
ુ દર્શને ઝૂમે
નવયગ
તીર્થ ભ ૂમિ જ મા જગકલ્યાણી
સબરસ થઈ એ ઝૂમે

મેઘા તારા ..
આભલીયે ચાંદ છૂપ્યો,
સિતારા ય સંતાયા સહું,
અવનીએ અંધાર ઓઢ્યો રે ,
મેઘા તારા આવવાનાં એંધાણ થયાં.
ગગને ગગડાટ થયો,
વીજનો ચમકાર થયો,
વાદળિયા શ્યામ થયાં રે ,

ગાંધીપથ છે માનવતાનો
સર્વધર્મ સરવાળો
શ્રમ આદર એ સૌરભ જગે
દે શ ઝૂમે નિરાળો

મેઘા તારા આવવાના એંધાણ થયાં.

ચંદ્ર મંગલની વાત જ કહી
ફરફર ફરક ત્રિરં ગા
સાત સ ૂરોની સંગમ ભ ૂમિ
જન જન ઉર ઉમંગા

અંબરનાં આંસ ુ સર્યાં રે ,

h{uþ Ãkxu÷
(ykfkþËeÃk)
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કદી મોતી સેર બની,
ુ ળધાર બની,
ક્યાંક મશ
મેઘા તારા આવવાના એંધાણ થયાં.
ુ ધ
માટી સગ
ં બની,
વ ૃક્ષો ચમકીલાં બન્યા,
પર્ણો જાણે હસી પડ્યાં રે ,
મેઘા તારા આવવાના એંધાણ થયાં.
ખેડુ ખંતીલો થયો,
ખેતરીએ કામે ચઢ્યો,
ફાલ રૂડા લહેરાયા રે ,
મેઘા તારા આવવાના એંધાણ થયાં.

hÂ~{ òøkehËkh
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“NATHINONSENSE”
મનસ્વી, “Nathinonsense” concept શ ંુ છે ?

ુ વીએ છીએ કે અમારા
અમે અનભ
ુ ાઓને seriously લે વામાં
જેવા યવ
નથી આવતા કેમ કે લોકોની નજરમાં
ુ વી
અમે નાના અને બિનઅન ભ
છીએ. નથીNONSENSE આજ
વિચારસરણીને તોડવા માંગે છે . દરે ક
માણસનો દુનિયાને જોવાનો નજરીયો
અલગ હોય છે અને અમારો નજરીયો
પણ અલગ જ છે . સાચ ંુ કહું તો કોઈ
કોન્સેપ્ટ નથી. અમારા દિલને જે ગમે
અને અમારી લાગણીઓ જે લખાવડાવે
એ લખીએ છીએ. અમે travel stories થકી અમદાવાદને જાણવાની
કોશિશ કરીએ છીએ, આ સમાજ વિશે
અમારા વિચાર વ્યક્ત કરીએ છીએ
ુ વ લખીએ છીએ.
અને અમારા અનભ
લોકોને એક મંચ મળે અને પોતાની
જાતને વ્યક્ત કરી શકે એના માટે અમે
guest posts પણ કરીએ છીએ. અને

આમાંથી જ અમે શીખીઅે છીઅે.

“Nathinonsense” બ્લોગ શરૂ
કરવાની પ્રેરણા ક્યાંથી મળી?

અમે 3 લોકો મનસ્વી,મનસ્વી અને
મે ઘના એ બ્લોગ ચાલ ુ કર્યો હતો.
જેમાંથી મેઘના અમારી જોડે જોડાયેલી
નથી. અમે ત્રણે લખતા હતા પણ “
લોકો શ ંુ વિચારશે ” એનાથી ડરતા
હતા. અમારા પરિવારમાં એક બ્લોગર
છે જેમને જોઈને અમને પ્રેરણા મળી.
બ્લોગ શરૂ કરતી વખતે બહુ લાબ ંુ
વિચાર્યું ન હત,ુ પણ અમારો ધ્યેય
બદલાયો અમને જાણ થઈ કે લોકો
પણ અમારી જેમ ડરી રહ્યા છે અને
એમને પણ આત્મવિશ્વાસની જરૂર છે .
બસ ત્યાર બાદ અમે અટક્યા નહીં.

ુ
“Nathinonsense” નામ ખ બ
રસપ્રદ છે , એ નામ રાખવા
પાછળનો હેત ુ શ ંુ છે અને આ નામ
કોણે રાખ્?યું
આની સ્ટોરી રસપ્રદ છે . જેમ અમે

ુ ાઓની વાતોને
પહેલા કીધ ંુ કે લોકો યવ
નોંસે ન્સ ગણે છે . પણ અમારે એવ ંુ
ુ ાઓની વાતોમાં પણ
કહેવ ંુ છે કે યવ
મતલબ છે , સેન્સ છે , Logic છે . અને
એક funny and catchy નામ રાખવ ંુ
ુ રાતી
હત ંુ અને કયાંક ને કયાંક ગજ
ુ
સાથે પણ સંકળાયા રહીયે તે હેતથી
ુ lish નામ રાખવાન ંુ નક્કી કર્યું.
ગજ
બન્ને બાબતો ને ભે ગા કર્યા તો આ
નામ બન્.યું

“Mukkamal” (मक
ु म्मल)ના શિર્ષક
નીચે “Nathinonsense” દરે ક
ભાષાને લગતી સાહિત્ય પ્રવ ૃત્તિઓ
કરે છે ? એના વિષે મને જણાવીશ?
મતલબ કે मक
ु म्मल શ ંુ છે ?

મકુ મ્મલ એક ઈનફોર્મલ કવિતાની
ઈવેન્ટ છે . મકુ મ્મલ એક ઉર્દૂ શબ્દ છે .
જેનો અર્થ થાય છે પ ૂર્ણ /complete.
અમે માનીએ છીએ કે સાહિત્ય આપણી
ુ ાદ કરે
લાગણીઓનો શબ્દોમાં અનવ
છે . જરૂરી નથી કે તમે લખો તો જ
ુ ાદ શક્ય છે . તમે સાંભળીને
એ અનવ
ુ વી શકો છો. અમે એવી
પણ એ અનભ
કોશિશ કરીએ છીએ કે જે પણ અમારી
ઇવેન્ટમાં આવે એ આ પ ૂર્ણ અહેસાસ
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ુ વે. તમને ક્યારે ય લાગણીઓ
અનભ
ુ વવામાં અવરોધ આવ્યો છે ?
અનભ
નહીં ને . તો બસ એમ જ ભાષામાં
પણ કોઈ અવરોધ નથી. એમ જ
ુ મ્મલમાં પણ અમે કોઈ અવરોધ
મક
નથી રાખ્યો . તમે કોઈ પણ ભાષામાં
કવિતા રજુ કરી શકો છો, અગર તમે
લખતા ના હોવ તો તમે બીજા કોઈ
કવિની કવિતા પણ પ્રસ્તુત કરી શકો
છો અને એ પણ ના કરવ ંુ હોય તો
ખાલી સાંભળવા આવી શકો છો.

“Mukkamal” (मुकम्मल) કરવાનો
વિચાર ક્યાંથી આવ્યો? આ પ્રવ ૃત્તિ
કરીને શ ંુ નવ ંુ નવ ંુ શીખવા મળ્ યું
છે ?
એક બપોરે અમને કં ટાળો આવતો
હતો . તો અમે વિચાર્યું કે ક્યાંક જઈએ.
તો સેન્ડવીચ વોર્ક્સ કરીને એક કાફે
છે ત્યાં ગયાં. જ્યાં નસીબથી હિન્દી
ુ
સાહિત્ય અને ગઝલની બક્સ
હતી.
અમે એ વાંચી અને 4 કલાક ક્યાં
નીકળી ગયા ખબર જ ન પડી. અને
અમે એ દિવસે બહુ ગજબ ગજબ
કવિઓ ને વાંચ્યા . જેમ કે અહમદ
ફરાઝ, ફૈ ઝ અહમદ ફૈ ઝ, હરિવંશરાય
બચ્ચન. એ દિવસે અમેં જાણ્ યું કે
અમને આ કવિઓની શાયરોની
ુ ાનોનો એક બહુ
ખબર છે પણ યવ
મોટો વર્ગ આ દુનિયાથી અજાણ છે .
અને આ બધ ંુ જાણવ ંુ ખ ૂબ જ જરૂરી છે
કારણ કે આ અાપણો વારસો છે અને
સાહિત્યમાં એક તાકાત છે લોકોને
વિચારતા કરવાની અને જો તમે
વિચારશો તો બદલાવ આવશે જ. જે
બદલાવમાં Nathi Nonsesne અને
मसु ाफिर માને છે
ુ મ્મલ
અમે ઘણ ંુ બધ ંુ શીખ્યા. મક
માં બહુ જ બધા નવા કવિ આવે છે
નવા શાયર આવે છે . તો અમે એમને
સાંભ ળતા સાંભ ળતા સાંભ ળવાની
કલા શીખ્યા. જે બહુ જ જરૂરી છે .
અમારી કલ્પના શક્તિ વધી છે .
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અમારો આત્મવિશ્વાસ વધ્યો છે .

ુ મ્મલ તમે કર્યા તો
ચાર મ ક
ુ વ કેવો રહ્યો છે ?)
લોકોનો અનભ

ુ ની તારીફ તો શ ંુ
હવે અમે ખ દ
કરીએ? જવાબ આપતા પહેલા એક
ચોખવટ કરવા માંગીએ છીએ કે આ
જવાબમાં અમે કં ઈજ વધાર્યું નથી .
જે લોકોએ કીધ ંુ છે એજ અમે કહી
રહ્યા છીએ. લોકોને એક ઘર જેવો
ુ વ થાય છે . લોકો ને એમની
અનભ
રૂટિન લાઇફમાંથી બ્રેક મળે છે . એમની
લાગણીઓને વ્યકત કરવા માટે એક
જગ્યા મળે છે . અમે એટલ ં ુ જ કહેવા
ુ મ્મલને લોકો એ
માંગીએ છીએ કે મક
ુ મ્મલ કર્યું છે .
જ મક

“Mukkamal” (मु क म्मल) અને
“Nathinonsense” સિવાય બીજી
ૃ ઓ કરો છો? (you
કઈ પ્રવ ત્તિ
can either say your study)

મનસ્વી શાહ st.xavier’s ahmedabadમાં બી.એ. with psychology કરે છે . “મનસ્વી નાગ Christ
university bengalor માં બી.એમ.
રુ દ મહેતા L.D.arts
એમ કરે છે .” ધ્પ
college માં બી.એ.with english literature કરે છે . અમે એક Community Radio Station 107.8 એફ.એમ
રે ડિ ય ો ન ઝ ર ી ય ા મ ાં ય ુવ ા ફ્ રો ન ્ટ
સેગમેન્ટમાં કામ કરીએ છીએ. જેમાં
અમે શોઝ બનાવીએ છીઅે અને બીજી
સાહિત્યિક ઇવેન્ટ રાખીએ છીએ.

તમારા પ્રિય કવિ/લેખક કોણ છે ?
એન ંુ કોઈ ખાસ કારણ?

અમારા માટે 2 કવિ પ્રેરણાત્મક
ુ ઝાર સાહેબ અને બીજા
છે . એક ગલ
ુ ઝાર સાહેબ
રવિન્દ્રનાથ ટાગોર. ગલ
એટલે ગમે છે કારણ કે એ જેટલી
સાદાઈથી લખે છે એટલી સાદાઈથી
કોઈ નથી લખત,ંુ અને રવિન્દ્રનાથ
ટાગોર સર એ જે બદલાવ લાવવા
ુ
માટે લખ્ યું છે એના માટે અમને ખબ
જ માન છે .

furVÞík - «rŒ®ƒƒ
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ુ ુ હોય તો તે આપણ ંુ દર્પણ. આપણને આપણી આકતિ
આપણો શ્રેષ્ઠ ગર
ૃ સાથે
સંવાદ કરવાની તક આપે છે . દર્પણ બોલત ંુ નથી પણ ઘણ ંુ બધ ંુ કહી જાય છે . જે
રૂપરં ગમાં આપણે છીએ એ જ રૂપરં ગમાં દર્પણ આપણને આપણાથી રૂબરૂ કરાવે
છે . પ્રતિબિંબ શબ્દ કાવ્ય પ્રયોગમાં પારદર્શક ભ ૂમિકા ભજવે છે . એ શબ્દમાં જ
ચળકાટ છે . ગમે તેટલ ં ુ ચકચકીત પ્રતિબિંબ હોય પણ જરૂરી નથી કે વ્યક્તિત્વ
એટલ ં ુ જ સાફ હોય. દર્પણ હોય કે પાણીની લહેરાતી સપાટી, પ્રતિબિંબનો
આકાર બદલાય પણ વ્યક્તિ એ જ રહેવાનો. કોઈ પણ કવિ પોતાની કાવ્ય
જીવનની શરૂઆત “સ્વ”થી કરે છે . “સ્વ” એટલે “હુ”ં , “પોતે”, “મારં ુ ”, “મને” વગેરે...
ક્યારે ક એનાં શબ્દોની નાવડી પ્રામાણિક હોય તો ક્યારે ક ડામાડોળ. પણ મદ્ુ દામાં
અજાણપણે એમાં વ્યક્તિત્વન ંુ પ્રતિબિંબ પ્રદર્શિત થાય છે .
“ઉપેક્ષામાં નહીંતર બીજુ ં તથ્ય” જેવી સદ
ંુ ર ગઝલ આપનાર કવિ શ્રી જવાહર
બક્ષી કહે છે ,

અરીસો ફોડશે તારા અભાવનો સૂરજ હું કાચ કાચમાં કિરણ બનીને ઊગવાનો
સમયના ઠંડા ઝરણમાં વહીશ તું જ્યારે તને હું સ્થિર પ્રતિબિંબ થઈ વળગવાનો
– જવાહર બક્ષી

એમની કવિતામાં સંવાદ છે . એમના શબ્દોમાં વિરહ અને સંબધ
ં ની વેદના છે .
શબ્દ જ બતાવે છે કે જે રસ્તા ઉપર ચાલી રહ્યા છે એ રસ્તો હજી વચગાળે જ
પહોંચ્યો છે . ઘણી સફર સર કરી અને હજી પણ ઘણી સફર ખેડવાની છે . પણ ત ંુ
સમયની માફક એટલો પણ ઝડપી ન ભાગ, થોડી ધીરજધર હું તારં ુ પ્રતિબિંબ
જ છું. સ ૂરજના એકેએક કિરણમાં હું છું, રાતની ચાંદનીમાં હું છું, વહેતાં પાણીમાં
હું છું, તારી સમય સાથેની હરીફાઈ જયારે ટાઢી પડશે ત્યારે જ ત ંુ મને નિહાળી
શકીશ, કારણકે, તારં ુ પ્રતિબિંબ જ હું છું.

રેતના ઘરમાં રહું છું, રણ નથી, આંસુમાં દેખાઉં છું, દર્પણ નથી.
તું સમયની જેમ ભૂંસાતો ગયો, મેં તને ધાર્યો હતો એ જણ નથી.
મારા પડછાયાનું એ પ્રતિબિંબ છે, સૂર્ય જેવું આમ તો કંઈ પણ નથી.
-અંકિત ત્રિવેદી
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જેમના શબ્દોમાં સારસ્વત છે . એવા કવિ શ્રી અંક્તિ ત્રિવેદી પ્રતિબિંબની પણ
એવી જ પરિભાષા આપે છે . પણ સાથેસાથ વાસ્તવિકતા પણ કહે છે . કવિ શ્રી
અંકિત ત્રિવેદી જયારે જયારે પણ કોઈ વિશેષણનો પ્રયોગ કરે છે એ સાચે જ વિશેષ
ક્ષમતા ધરાવે છે . જેમની ગઝલોમાં રદીફ, કાફિયાની સાથેસાથ એકે એક શેરમાં
તથ્ય હોય છે .

જગતમાં એમ તો હું ક્યાંય રોકાતો નથી કિન્તુ,
તમે જો રોકશો, રોકાઇ જાવાનું મને ગમશે.
પ્રતિબિંબો તમારાં જો ન દેખાડી શકું તમને,
તો દર્પણ છું છતાં તરડાઇ જાવાનુ મને ગમશે.
– બરકત વિરાણી ‘બેફામ’
શબ્દોના બેફામ સોદાગર એટલે બરકત વિરાણી સાહેબ, ઉપરોક્ત કાવ્યમાં જેમને
કોઈ પણ અવસ્થા સ્વીકાર્ય છે . શરત એટલી જ છે કે એ માંગણી પ્રિયતમાની હોય.
ુ ારી વ્યક્ત કરે છે . જેને કોઈ રોકી ન શકે કે પોતે
આ ગઝલમાં હંમેશની જેમ ખમ
ક્યાંય રોકાય નહિ એવ ંુ વ્યક્તિ છે પણ પ્રિયતમાના જળ જેવી માંગણીઓમાં ભીંજાવા
તૈયાર છે . અહીંયા પ્રતિબિંબ એટલે તમે જેવા છો તેવા સ્વીકારવાની વાત કવિ કરે
છે . તેઓ કહે છે કે તમે જેવા છો તેવા હું ના સ્વીકારી શકું . તો આ હૃદય તમારં ુ છે .
ફાયદો તો બંને બાજુ અમારો જ છે .

બેફામ સાહેબ અને જટિલ બંનેની ફિલસુફી સમાન છે,
કરું છું ખોજ પ્રતિબિંબમાં સદા મારી,
હું આરસીમાં છુપાઈ ગયેલ માણસ છું.
–બરકત વિરાણી ‘બેફામ’
દૂર વતનથી દૂર ફેંકાઈ ગયેલ માણસ છું,
પ્રતિબિંબના પડછાયામાં દુનિયાને મળેલ માણસ છું.
- જટિલ
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