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માતભૃાષા અને માતભૃમૂમનુ ંસનમાન અને સવંર્ધન  

માટે હંમેશા હું પ્રયતનશીલ રહીશ. 

વયવહારમા ંભાષાશદુ્ધિ અને ભાષાચરરત્ર મારી  

પ્રથમ પસદંગી રહશેે.

માતભૃાષાની સાથે સાથે ભારત અને મવશ્વની મવમવર ભાષાઓના 

વૈમવધયપરૂ્ધ વારસા પ્રતયે પર હું આદર અને સનમાન જાળવીશ.

માતભૃમૂમ તેમ જ માનવતાનુ ંરક્ષર અને જતન એ મારંુ દામયતવ છે.

વાહનવયવહાર અને ભારતીય બરંારરના 

દરેક મનયમોનુ ંહું મનષ્ાપવૂ્ધક પાલન કરીશ.

 «rŒ¿kk
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“rð[khðkýe”
‚{…oý Œ…oý Au.
મારસ એના સાતતવક કમ્ધથી મનચોવાઈને તતવને સતવ અપપે છે. મારસનો સવભાવ એ 

મારસના સતંોષનો નકશો છે. સરળ સવભાવ જીવનના રસતાનો સરળ નકશો આપે 

છે. 

તપૃત હૃદયનુ ંજીવન “આનદંમ”્ છે. જે ઈશ્વરને કરે-કરથી સમમપપિત છે.

દરરયારૂપી સસંારમા ંએકએક જીવ એક એક બુદં જેવો છે. સમપ્ધર એક ગરુ છે. 

સમપ્ધર એ વયક્તનો અંત છે અને વયક્તતવની શરૂઆત છે.

સમપ્ધર પોતાના પર મેળવેલી જીત છે. ઈશ્વરે આપેલ જીવન એ જો મડૂી છે, પાચેંય 

ઇન્નરિય જો મમલકત છે તો સમપ્ધર એ આપણુ ંચકૂવેલ વયાજ છે. સમપ્ધર મનમમોહી છે, 

મનઃકાય છે, મનઃશેષ છે.

સમપ્ધર તપ્ધર છે ઇચછાનું

સમપ્ધર તપ્ધર છે મોહનું

સમપ્ધર તપ્ધર છે મયા્ધદાનું

સમપ્ધર તપ્ધર છે 

સમપ્ધર તપ્ધર છે

સમપ્ધર તપ્ધર છે

- {kir÷f “rð[kh” 
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રમ ીલ ા બેન  ર ો જ  સવ ા રે 
વહેલા ઉ્ી, પ્રાતઃરરિયા પરવારી, 
એમના ઘરની નજીક જ આવેલા 
લક્મીનારાયરના મરંદરમા ંજતા.ં તયા ં
તેમની હમઉમ્ર સ્તીઓ સાથે બેસીને 
ભગવાનના શરગારની માળાઓ 
બનાવતા ંઅને ભજનો ગાતા.ં તયાર 
બાદ બહાર આવીને ગરીબોને 
પ્રસાદ વહેંચતા ંતથા ઘેરથી લાવેલી 
રોટલીઓ આપતા.ં આમ તે જનસેવા 

અને પ્રભસેુવા કરવામાં સમતલુન 
જાળવતા.ં પચંાવન વષ્ધના રમીલા 
બહનેના ંબાળકો ભરી, પરરી અને 
અમેરરકા સેટલ થયા હતાં. એમના 
પમત લાલભાઇ મનવતૃ્ત હતાં અને 
ઘેર બેસીને બીજા ગજુરાતીઓની 
જેમ શેરની લે-વેચ કરતાં હતાં. 
પમતદેવ મનવતૃ્ત હોવા છતા,ં પતનીને 
સવારના પહોરમા ંસમયનો આટલો 
સુદંર ઉપયોગ કરવા મળે, એવ ુ

સપનુ ંહરએક ગરૃહરીનુ ંસાકાર થત ુ ં
નથી. કારર ઘેર બે્ેલા ભરથારની 
રોજનીશી સમય કસમયે ચાલતી હોય. 
ઉ્વ,ુ નહાવુ,ં જમવુ ંપોતાની ફુરસદે 
કરનારા ઘરા પમતઓ મનવમૃત્ત બાદ 
પતનીનુ ંસમયપત્રક ખોરવી કાઢતા 
હોય છે. બીચારી સ્તીના નમસબમા ં
તો મનવમૃત્ત જ કા ંહોય છે? રોતજંદા 
કામમાંથી બે પળ ચોરીને પોતાની 
મનગમતી પ્રવમૃત્તમાં વીતાવી શકે 
એને પર સ્તી મનવમૃત્ત કહવેા તૈયાર 
હોય છે. રમીલાબેનનો સવારનો આ 
રકંમતી સમય જારે એમને જીવવાનુ ં
બળ અને ઉજા્ધ આપતો હતો. પર 
આજનો સરૂજ એમની તજદંગીમા એક 
નવી સવાર, નવો સદેંશો અને નવી 
સમસયા લાવયો હતો. મરંદરની બહાર 
આવયા તયારે દૂર ઉભેલી એક ભીનેવાન 
સ્તી ઉપર એમની નજર કસથર થઇ. 
એના હાથમાં એક બાળક હત ુ.ં એ 
સ્તીની કપડા પહરેવાની રીત ઉપરથી 
એમને એ સારા ઘરની અને સજંોગોનો 
મશકાર હોય એવ ુલાગ્ુ.ં એ તરંુત જ 
એ સ્તી પાસે ગયા અને એને સલાહ 
આપી કે આમ ભીખ માગંવાથી એનુ ં
અને બાળકન ુભમવષય બરબાદ થશે. 
એના ંકરતા ઘરકામ કે રસોઇકામ કરે 
અને કોઇ કુટંુબ સાથે રહ ેતો બાળકનો 
અને એનો પર ઉધરાર થાય. પેલી 
સ્તીએ કહુ ંકે એ સભુાનપરુા પાસેના 
આદીવાસી ગામની સ્તી હતી, એનો 
પમત ગામમાં લાંબી માંદગી બાદ 
મતૃ્ ુપામયો હતો. એની સારવારમા 
બીચારીનુ ંગામનુ ંઘર અને ઘરવખરી 
વેચાઇ ગયા ંહતા.ં પેટનો ખાડો પરુવા 
શહેરમાં આવી હતી, પર વગર 
ઓળખારે નોકરી પર કોર આપે?  

{k™ðŒk™w {trËh

ðkíkko
[uŒ™k Xkfkuh
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એટલે ના છૂટકે અહીં મરંદરના ંઓટલે 
ભીખ માંગવા લાગી હતી. આજના 
જમાનામા ંકોર કોની પરવાહ કરે?  
દરેકને પોતાની મશુકેલીઓ હોય 
તયારે બીજાની તજદંગીનો મવચાર કોર 
કરે? પર રમીલાબેન તો બીજાની 
તજંદગીના પ્રશ્ોનો ઉકેલવાન ુ કાય્ધ 
ભગવાને સોંપેલ ુકત્ધવય માનતા હતા ં
અને તે કત્ધવયને પરીપરૂ્ધ કરવાની 
જવાબાદારી મનભાવતા હતા.ં કારેક 
કોઇ બીમાર હોય તો તેને બે પૈસાની 
મદદ કરી રમા્ધદાના દવાખાનામા ં
જવાની સલાહ આપતાં. તજંદગી 
જીવવાની ઘરી વયખયાઓ છે જેને 
સમજવી અને એ પ્રમારે જીવી જવુ ં
એ ખરુ મહતવનુ ં હોય છે. બરા જ 
મારસના પ્રશ્ો સમજવા અને એનો 
ઉકેલ આપવો કે એમને મદદ કરવી, 
એ દરેક ઇંસાનની રિતરતમા નથી 
હોત ુ.ં કદાચ ભગવાન આપરને 
આંગળી ચીંધયાન ુપણુય આપી આ 
કામ કરવા પે્રરરત કરતા હોય એમ 
રમીલાબેન માનતા હતા.ં

તેમરે તેમના પમત સાથે િોન 
ઉપર જ મસલત કરી અને એમની 
રજામદંીથી આ સ્તીને ઘરે લઇ ગયા.ં 
એનુ ંનામ લક્મી હત ુ.ં રમીલાબેને 
એને ચા પારી નાસતો આપયા ંઅને 
નહાવા રોવાની સગવડ કરી આપી. 
પોતાનો જૂનો સાડલો બદલવા 
આપયો. બાળકને દૂર બીસકીટ આપયા ં
અને પાડોશીના બાળકના જૂના કપડા 
લાવી આપયા. બાળક આનદંી હત ુ.ં 
પેટ ભરા્ુ ંએટલે રમવા લાગ્ુ.ં તયાર 
બાદ રમીલાબહનેે લક્મીને ઘરકામ 
અને રસોઇમા ંજોતરી.

બીજે રદવસે લક્મીએ કહું કે 
અહીં આવયા ંપહલેા,ં એ દહીસર એક 
ઝપંડામા ંરહતેી હતી. રોજના પચાસ 
રૂમપયા ભીખ માંગીને ઝંપડીના 
માલલકને આપતી હતી. જેથી ્ંડી, 

વરસાદ, અસામાતજક તતવો તથા 
પોલીસથી બચી શકે. એના બે જોડી 
કપડાં તથા થોડા પૈસા તયાં પડ્ા ં
હતા,ં તે બપોરના સમયે જઇને લઇ 
આવશે. રમીલાબહનેે શકંા કયા્ધ વગર 
તેને રજા આપી. એટલે લક્મી બપોરે 
પરવારીને પાલા્ધથી દહીસર જવા 
નીકળી. સાજંે છ વાગે પાછી આવી 
તયારે એ ચોરાર આંસએુ રડતી હતી. 
લોકલ ટે્નની ભીડમા ંએનુ ંબાળક કોઇ 
છીનવી ગ્ુ ંહત ુ.ં એની પાસે બાળકની 
એક પર તસવીર ન હતી, બાળક 
તેનુ ંજ હત ુ ંએવો કોઇ પરુાવો ન હતો 
તથા જનમ પ્રમારપત્ર પર ન હત ુ.ં 
એની આનાકાની છતાં રમીલાબેન 
અને લાલભાઇ એને પોલીસ સટેશનમા ં
િરરયાદ નોંરાવવા લઇ ગયાં. 
પોલીસ સટેશનમા લાલભાઇની થોડી 
ઓળખાર હતી, પર ઇંસપે્ટરે કહુ ં
કે આ રેલવે પોલીસનો કેસ હતો. એ 
ખાનગી રોરરે તપાસ કરી શકે. પર 
કેસની નોંરરી થઇ શકે નહી. ઉપરાતં 
બાળકનો િોટો અને જનમપ્રમાર 
પત્ર ન હોવાથી કેસ સોલવ થવાની 
આશા ઓછી હતી. લક્મી પર કોઇ 
કારરસર પોલીસના લિરાથી દૂર જ 
રહવેા માગંતી હતી. રેલવે પોલલસમા ં
કેસ નોંરાવે તો એ લોકો સી.સી. ટીવી 
કેમેરાના ફૂટેજ વગેરે જુવે પર કેસ 
નોંરાવયો જ ન હતો. રમીલાબહનેે 
જો્ુ ં કે બાળકને ગમુાવવાનુ ં દુઃખ 
એને લાગવુ ં જોઇએ એટલ ુલાગ્ુ ં
ન હત ુ.ં પર કોઇના વયક્તતવ ઉપર 
શક કરવાની એમને આદત ન હતી. 
તયાર બાદ લક્મી તો આ વાત 
ભલૂીને આનદંથી રમીલાબેન સાથે 
રહવેા લાગી. આ વાતને છ મરહના 
વીતી ગયા અને લક્મી રમીલાબેનના 
સસંારનો રહસસો બની ગઇ.

છ મરહના બાદ એક રદવસ 
રમીલાબેનને ઘરે પોલીસ ઇંસપે્ટર 

આવયા અને લક્મીને બાળકોના 
અપહરરના ગનુાહ બદલ પકડીને 
પોલીસ ચોકીએ લઇ ગયા. ભલા ભોળા 
રમીલા બહને અને લાલભાઇ વકીલને 
લઇને જમાનત કરાવવા પોલીસ 
સટેશન પહોંચયા.ં પરંત ુગનુો સગંીન 
હોવાથી જામીન ના મળયા.ં પોલીસ 
ઇંસપે્ટરે રમીલાબહનેને  જરાવ્ ુકે 
લક્મી છ મરહના પહલેા ંએક ભીખ 
માગંનારી ટોળીમા ંકામ કરતી હતી. એ 
ટોળીના લોકો બાળકન ુઅપહરર કરી 
ભીખ માગંવાના ંકામમા ંસડંોવયેલા 
હતા.ં લક્મીએ રડતા ંરડતા ંજરાવ્ુ ં
કે જયારે એ ગામથી આવી તયારે 
મનરારાર હતી. તે કમલા નામની 
લેડીડોનના હાથમા ંસપડાઇ ગઇ. એને 
ચોરી, દારૂની હરેાિેરી, ભીખ માગંવી 
કે જાત વેચવાની એમાથંી કોઇ પર 
એક રરંામા ંસડંોવવામા ંઆવી રહી 
હતી, તયારે તેરે ભીખ માગંવાન ુપસદં 
ક્ુું. આ માટે એને એકાદ અપહરર 
કરેલ ુબાળક આપવામા ંઆવતુ ંહત ુ,ં 
જેથી લોકોને દયા આવે અને એને 
વરારે ભીખ મળે. છ મરહના એરે 
ભીખ માગંવાન ુકામ ક્ુું. તયાર બાદ 
રમીલાબહનેે જયારે એને સરુરવાની 
તક આપી તયારે એ બાળકને વીરાર 
સોંપવા ગઇ હતી અને પાછા આવીને 
બાળક ચોરાઇ ગ્ુ ંએમ જૂઠ્ઠુ બોલી હતી. 
જે લેડી ડોને એને મુબંઇ જેવા મવરાટ 
શહરેમા ંપહલેી વાર વગર ઓળખરે 
પનાહ આપી, કામ તથા બે ટંક ભોજન 
આપ્ુ,ં તેની સામે એરે િરરયાદ ન 
નોરાવી. પોલીસે એને પછૂ્ ુ કે એ 
હજુ પર પેલી લેડીડોનના અડ્ામા ંકેમ 
જતી હતી? એ લોકોના સપક્ધમા ંકેમ 
હતી? તયારે લક્મીએ જરાવ્ુ ંકે એને 
આ ટોળીથી છૂટકારો મેળવવા માટે 
ડોનને નક્ી કયા્ધ પ્રમારે સમયસર 
રકમંત ચકૂવવાની હતી. 

(અનસુરંાન 8મા ંપાને)
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ગજુરાતીમા ંતેમના માટે “ પાવૈયા” 
શબદ વપરાય છે તે મને આજે જ 
ખબર પડી. બાકી આપરે હમેંશા 
“હીજડા”, “છક્ા “  જેવા શબદો જ 
વાપરીએ છીએ. જયારે પર આપરે 
તેમને જોઈએ તયારે મોં િેરવી લઈએ 
છીએ. કઇંક માંગવા આવે તો પર 
દુવય્ધવહાર કરીએ છીએ. એક પ્રકારની 
સગૂ ચડે છે આપરેને એમનાથી અને  
“છક્ા” શબદ તો ગાળ બોલતા હોઈએ 
તેમ બોલતા હોઈશું. ( હકીકતમા ં
તેમના માટે દરેક ભાષામાં અલગ 
અલગ શબદો છે, કન્નડમાં તેમને 
“છક્ા” કહ ેછે.)  હું નાની હતી તયારે 
મને તેમનાથી  ડર લાગતો કારરકે 
આપરી આસપાસ જોઈએ છીએ તેવા 
લોકોથી તે અલગ હતા. ઘરા લોકો 

હજી સરુી પર એ જ માને છે કે તેઓ 
સ્તીઓનો વેશ સજજી આવનાર પરુુષો 
છે અને માત્ર રૂમપયા કમાવવા માટે 
તેઓ એવુ ંકરે છે.

અનશુ્ી િડરવીસ કરીને એક 
ઇનસટાગ્ામર છે જે મુબંઈની ટે્નના 
લેડીસ કમપાટ્ધ મેનટના મવમવર રિશયો 
અને તેના મવષે થોડી વાત તેના 
ઇનસટાગ્ામ પેજ પર શેર કરતી હોય 
છે. હમરાં તેને “ મપ્રયા” નામની 
હીજડા સમાજની સભયનો િોટો શેર 
કરેલો.  23 વષ્ધની મપ્રયાએ મુબંઈની 
મી્ીબાઇ કોલેજમાથંી “ઇનડસટ્ીઅલ 
સાયકોલોજી”નો અભયાસ કયમો 
છે. હાલ તે આમસસટનટ ડાયરે્ટર 
તરીકે બાલાજી પ્રોડકશનની કેટલીક 
સીરરયલમા ંકામ કરે છે. તેનુ ંકહવે ુ ંછે 

કે “ ઘરી જગયાએ તેને  sexual har-
assment નો સામનો કરવો પડ્ો છે. 
કોઈ મારસ તેમની સાથે વાત કરે તો 
તેને પર લોકો શકંાની નજરે જોવે છે 
. રિલમ ઇનડસટ્ીમા ંતો હજી પર તેને 
થોડી ઘરી રરસપે્ટ મળે છે. પર જયા ં
સરુી સમાજ  તેમને સવીકારશે નરહ, 
તયા ંસરુી તે લોકો કોપમોરેટ ઇનડસટ્ીમા ં
કામ નરહ કરી શકે. તમે જાગમૃત લાવી 
શકો છો પર બરા જ લોકોના મન, 
મવચારો નરહ બદલી શકો.”  મને આ 
વાચંીને નવાઈ લાગી કારરકે હું પર 
અતયાર સરુી એ જ માનતી હતી કે તે 
લોકો સારા પ્રસગેં કે ટે્નોમા ંરૂમપયા 
મંગાવાનુ ં જ કામ કરે છે અથવા 
મનોરંજન આપે છે. પર મુબંઈમા ં
મોટા ભાગના હીજડા સમાજના સભયો 
પ્રોન્સટટ્શૂન સાથે જોડાયેલા છે અને 
તેમાથંી મોટા ભાગના એઇડસ જેવી 
બીમારીથી પીડાય છે. કારરકે નથી 
તેમને યોગય મશક્ષર મળતુ ં કે નથી 
તેમને યોગય મેરડકલ સારવાર મળતી 
- નોકરી તો દૂરની વાત છે. 

હીજડા  જામતનો ઉલલેખ આપરા 
પરુારોમાં પર થયેલો છે. જેમા ં
રામાયર અને મહાભારત પર આવી 
જાય. યક્ષ, ગરંવ્ધ સાથે “રકન્નરો”નો 
ઉલલેખ પર જોવા મળે છે. મશવનુ ં
તો એક રૂપ “અર્ધનારીશ્વર” ગરાય છે 
અને આજે પર હીજડા સમાજમા ંતે 
પજૂાય છે. કહવેાય છે કે બહચુર માનંા 
આશીવા્ધદ તેમની પર હોવાથી તેમને 
શભુ પ્રસગંોની આગોતરી જાર થઇ 
જાય છે. તે કોઈને પર આમશવા્ધદ કે 
શ્ાપ આપવા સક્ષમ હોય છે. મઘુલ 

શાસન દરમમયાન તો હીજડાઓની 

THE THIRD GENDER 

÷u¾
fýoðe þkn



8  rð[khÞkºkk   yku„Mx 2017

દરબારમા ંપર હાજરી નોંરાતી. ખાસ 
કરીને તેમને મઘુલ બેગમોના “હરમ” 
(કક્ષ) ના રક્ષર માટે મન્ુ્ ત કરવામા ં
આવતા. કશમીરમાં લગન સબંરો 
બાંરવામાં તેમની મખુય ભમૂમકા 
રહતેી. પરંત ુઅંગે્જ શાસન દરમમયાન 
્રુોમપયન લોકોની રૂરઢચસુતતા અને 
અરગમાને કારરે “હીજડા સમાજ”ને 
લોકો અપરારી તરીકે જોવા લાગયા. 
જો તેઓ શભુ પ્રસગેં નાચતા જોવા 
મળે તો તેમને 2 વષ્ધ જેલની સજા 
થતી. અને અંગે્જો ગયા પછી પર 
લોકોની માનસરકતા આ જ પ્રકારની 
રહી. તેના કારરે જ તેમને ધતુકાર, 
ભેદભાવ, છેડતી, મશક્ષર, નોકરીનો 
અભાવ - વગેરે સહન કરવુ ંપડે છે.

1994માં છેક તેમને વૉરટંગ 
કરવાનો અમરકાર આપવામા ંઆવયો. 
છતાંય તેમાં તેમને િરજીયાત “M 
“ કે “F “ લખવુ ંપડત ુ.ં  1998 મા ં
પહેલી વાર કોઈ રકન્નર સમાજના 
સભયને પબબલક ઓરિસરની કામગીરી 
સોંપવામા ંઆવી. તયારબાદ લબહારમા ં
તેમને ટે્સ - કલેકટર તરીકે કામગીરી 
સોંપાઈ. છતાયં છેક 2014મા ંસરકાર 
તરિથી તેમને એક અલગ ઓળખ 
મળી - “ થડ્ધ જેનડર” તરીકેની. સરકારી 
ઓળખપત્ર પર “E”  ( Eunuch ) 

લખવા લાગ્ુ.ં અતયાર સરુી તેમને 
લગન કરવાનો અમરકાર નહોતો. 
2016મા ંપ્રથમવાર કોઈ  રકન્નર ના 
લગન થયા. આ જ વષ્ધમા ંપહલેીવાર 
કોઈ ટ્ાનસજેનડર મોડેલ “લેકમે િેશન 
વીક”મા ંરેમપ પર ચાલી. કોચી મેટ્ો 
દ્ારા, જે લોકો અતયાર સરુી ટે્નમા ં
ભીખ માગંતા હતા તેવા 23 લોકોને 
નોકરી આપવામા ંઆવી. તયાર બાદ 
તેમના દ્ારા જ ટ્ાનસજેનડર સટાિને 
તકલીિ ના થાય માટે “નોન - સે્સ” 
બાથરૂમ ( જેમાં કોઈ પર જામતનુ ં
વયક્ત જઈ શકે ) બનાવવામા ં
આવયા. છતાયં હજી પર તેઓ પબબલક 
બાથરૂમનો ઉપયોગ નથી કરી શકતા !  
2015મા ંમુબંઈની હીજડા એન્્ટમવસટ 
લક્મી નારાયર મત્રપા્ીની આતમકથા 
“ Me Hijra, Me Laxmi “ પ્રકામશત 
થઈ અને જેના દ્ારા હીજડા સમાજ 
મવષે ઘણુ ંબધુ ંજારવા મળ્ુ.ં કલકી 
સબુ્રમલરયમ નામ એકટીમવસટને આ 
વષપે જાન્આુરીમા ંહાવ્ધડ ્મુનવસજીટી 
દ્ારા સમમટમા ંઆમતં્રર આપવામા ં
આવ્ુ ં હત ુ.ં

“લોકો અમારા પર ડોક્મેુનટ્ીસ, 
રિલમો બનાવે છે છતાંય હજી પર 
અમારે ગંદી કમેન્ટસ, લોકોના 
ધતુકારનો સામનો કરવો પડ ેછે.” ઘરા 

બરા િેરિાર આવયા છતાયં હજી લોકો 
તેમને સવીકારતા નથી. મોટા ભાગના 
હીજડા સમાજના સભયો પ્રોન્સટટ્શૂન 
સાથે જોડાયેલા છે. પોલીસ પર 
તેમને મદદ નથી કરતી. જો કોઈ 
પોલીસ સટેશન પર િરરયાદ કરવા 
જાય તો તેમનો જ વાકં માનવામા ં
આવે છે કારરકે તે હીજડા  છે. તેઓ 
સામાનય રીતે રહી નથી શકતા , 
મુબંઈની ચાલીઓમાં પર તેમની 
પાસે સામાનય કરતા ત્રર ગરો ભાવ 
લેવામા ંઆવે છે. હા, ઘરીવાર તેઓ 
ઉગ્ રીતે વતપે છે પર જેમની સાથે 
ડગલે ને પગલે ભેદભાવ થતો હોય 
તેમને માટે ઉગ્ રીતે વત્ધવુ ંકદાચ 
સામાનય વાત છે . રકન્નરોને કદી 
સામાનય મારસ ગરવામા ંજ નથી 
આવયા, પહલેા તેમને દેવી સવરૂપ 
માનવામા ંઆવતા અને હવે તેમને 
અપરારી તરીકે જોવામાં આવે છે. 
તેઓ સ્તીના વેશમા ંપરુુષ નથી પરંત ુ
પરુુષના શરીરમા ંસ્તીનો આતમા છે. 
રૂમપયા આપવા ન આપવા , આપરી 
મરજી છે પરંત ુ કમ સે કમ સારો 
વતા્ધવ તો કરી જ શકીએ છીએ. 
કારરકે “ They are HUMANS, 
They are THIRD GENDER”

(પાના ં6નુ ંચાલ)ુ

જે રમીલાબેને આપેલા પગારમાથંી 
પેલીને હપતે હપતે ચકૂવતી હતી. એરે 
કોઇ પર બાળકનુ ંઅપહરર ક્ુું ન 
હત,ુ િ્ત આ ટોળકી સાથે કામ ક્ુું 
હત.ુ લક્મીએ પોલીસને સાચી બાતમી 
આપવાની બાંહેરરી આપી. એટલે 
એની સજા માિ થઇ. રમીલાબહનેે 
માનવતાની રિન્ષટએ વકીલ રોકીને 
લક્મીનો કેસ લડવામાં મદદ કરી, 

જેથી એને િ્ત છ મરહના સ્તીસરુાર 
કેંરિમા ંરહવેાની સજા થઇ. સજા પરૂી 
થયા ંબાદ રમીલાબહનેે િરી લક્મીને 
આશ્ય આપયો અને કામ ઉપર રાખી 
તથા એને સવાલભમાનથી જીવવાની 
તક આપી.

     આપરા સમાજમા ંસજંોગોનો 
મશકાર બનેલી અનેક લક્મીઓ છે પર 
એને નવજીવન આપી સવલભમાનથી 
કમાઇને જીવવાની તક આપે એવા 

રમીલાબેનની ખોટ છે. ભગવાનની 
મમૂતપિને વાઘા પહરેાવનારા ભ્તો તો 
ઘરા મળશે. પર જયારે ઇંસાનને 
વાઘા પહેરાવી એમની ઇજજત 
બચાવનાર, માનવતાના પજૂારી કોઇ 
લાચાર ઉપર શકંા લાવયા વગર એના 
ઉપર મવશ્વાસ રાખી એને નવજીવન 
આપનારા મનસવાથ્ધ રમીલાબેનો 
આપરી વચચે હશે. તે રદવસે કોઇ 
સ્તી લાચાર અને મનરારાર નહી રહ.ે
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વરસાદની સીઝન અડરે પહોંચી 
છે, સૌરાષટ્ સહીત ્ેર ્ેર ઉતસવો 
અને મેળાનો માહોલ ચાલી રહ્ો છે 
તયારે એક રદવસની રજામાં કાંક 
કોઈ કુદરતના ખોળે બેસી પ્રકૃમતનો 
ભરપરૂ આનદં લેવાની ઈચછા થાય 
તો ગજુરાતનુ ંએક ઓછં પ્રચલલત 
સથળની મલુાકાત અવશય લેવી 
જોઈએ. ગજુરાતમા ંમેઘ મન મકૂીને 
વરસયો છે અને પ્રકૃમત પર સોળે 
કળાએ ખીલી ઉ્ી છે તયારે ગજુરાતના 
પોળોના જગંલની એક મલુાકાત 
મસુાિરને આજીવન યાદ રહી જાય 
તેવી છે. 

અમદાવાદથી આશરે 150 
રકલોમીટરના અંતરે આવે પોળોના 
જગંલો ખબુ જોવા લાયક છે. આ 
જગંલ ઇડર તાલકુાના મવજયનગરથી 
નજીક આવેલ છે. પ્રાચીન પોળો 

શહરે હરરાવ નદીને કાં્ ે વસેલુ ંછે, 
ઇડરના પરરહાર રાજાઓ દ્ારા 10મી 
સદીમાં સથાપના કરવામાં આવી 
હોવાનુ ં માનવામાં આવે છે, અને 
પછી મારવાડના રા્ોડ રાજપતૂો દ્ારા 
15મી સદીમા ંકબજે કરા્.ુ આ સથળ 
ગજુરાત અને રાજસથાનની બરોબર 
વચચે આવેલ હોવાથી તેને  “દ્ાર”નુ ં
પ્રતીક આપવામાં આવ્ુ ં હોવાનુ ં
લોકમખેુ ચચા્ધય છે.

બને્ન તરિ પવ્ધતો અને પ્રકૃમત 
વચચે ઘેરાયેલ આ પોળોનુ ંજગંલ 
મલુાકાતીને યાદગાર રહી જાય તેવુ ં
છે. આ સથળે 10 સદીમા ંબનેલ એક 
મશવ મરંદર પર આવેલુ ંછે. જયાનંી 
કોતરરી અને કલા કારીગરી વષમો 
પહલેાની આકકીટેક શૈલીની અનભુમૂત 
કરાવે છે.

400 શષુક મમશ્ પાનખર જગંલ 
ચોરસ રકમી મવસતાર ચોમાસાને બાદ 
સપટેમબર અને રડસેમબર વચચે સૌથી 
મવપલુ જયારે નદીઓ વહ ેછે, પરંત ુ
વષ્ધના કોઇ પર સમયે તે સમધૃિ 

વનયજીવન અનભુવ પરૂો પાડે છે. 
તયા ંઔષરીય છોડની 450 પ્રજામતઓ, 
પક્ષીઓની 275, સસતન પ્રારીઓની 
30, અને પેટે ઘસીને ચાલતી 32 
છે. તયાં રીંછ, લચત્તો, પારી મરઘુ,ં 
ચકલી, અને ઉડતી ખીસકોલી (મોટે 
ભાગે સાભંળ્ુ ંભાગયે જ જોવા મળે 
છે), બરા મવમવર છોડ અને વકૃ્ષો એક 
છત્ર હે્ ળ જીવે છે. મશયાળાની ઋત ુ
દરમયાન, યાયાવર પક્ષીઓ તમામ 
રીતે જગંલ મવસતાર રોકે છે. વરસાદી 
ઋત ુદરમમયાન વેટલેનડ પક્ષીઓ છે.

પોળોના જગંલોમાં પ્રવેશતા જ 
રોડની બને્ન બાજુ એ ઝુકેલા ંઝાડ અને 
પશ-ુપક્ષીઓનો કોલાહલ પ્રવાસીનુ ં
જારે સવાગત કરતા હોય તેવુ ંલાગે 
છે. વહતેી ખળ-ખળ નદી અને ઝરરા ં
મલુાકાતીનુ ંમન મોહી લે છે.

અલપ પ્રચલીત આ જગંલમા ં
દર વષપે રાજય સરકાર દ્ારા પોળો 
ઉતસવનુ ં પર આયોજન કરવામા ં
આવે છે જેમાં રાજય અને દેશ-
મવદેશના મોટા પય્ધટકો ઉમટી પડે છે 

«f]rŒ™k ¾ku¤u ð‚u÷ ™„h …ku¤ku
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હજી તો એક મોટા ્લાયનટ 
સાથેની મમરટંગ પતાવી, પ્રશાતં હાશ 
કરીને બે્ો તયાં મોબાઈલની રરંગ 
રરકી ઉ્ી. કંટાળો તો આવયો છતાયં 
અવાજમા ંબને તેટલી સવસથતા રાખી 
તેરે, “હલેલો...” કહુ.ં સામી બાજુથી 
કોઈ પ્રમતભાવ ન આવયો માત્ર જે તે 
વયક્તના શ્વાસોશ્વાસ સભંળાઈ રહ્ા.ં 
તેને એ શ્વાસોશ્વાસના ચડાવ ઉતારનો 
લય જારીતો લાગયો. તેરે લાગલુ ં
જ પછૂી લીધુ,ં “બોલ પરી....સોરી...
પરીતા, શુ ંકામ પડ્ુ ં?”

થોડી ક્ષર ચપુકીદીમા ંપસાર થઈ 

ગઈ...ક્ષર બે ક્ષરની જ વાત હતી 
પર પ્રશાતંને એય એક એક ્ ગુ જેવી 
લાગી...આખરે સામે છેડેથી પરીતાનો 
અવાજ સભંળાયો. “પ્રશાતં…સોરી ટુ 
રડસટબ્ધ ્.ુ.મારો થોડો સામાન તયા,ં 
ઘરે રહી ગયો છે. હું આવી ને લઈ 
જાઉં ?” 

“ઓહહ, એમાં પછૂવાનુ ં હોય ? 
ઘરની બીજી ચાવી તો છે ને તારી 
પાસે..?”

“તને ગસુસો આવશે પર સાચુ ંકહું 
ચાવી મળતી નથી. રમવવારે સમય 
મળશે તયારે શોરી લઈશ, અતયારે 

તો તારી ચાવીથી જ કામ ચલાવવુ ં
પડશે. બોલ કારે આવુ ં?”

“હું રાતે આ્ેક વાગતા સરુીમા ં
ઘરે આવી રહીશ...તને િાવશે ને રાતે 
? નહીં તો િરી કારેક...”

“ના...આજે જ આવવુ ંછે.”
સાજંે પ્રશાતં વહલેો નીકળી સાત 

વાગે જ ઘરે પહોંચી ગયો. ઝટપટ ફે્શ 
થઈ ગ્ીલડ સેનડમવચ અને સપૂ તૈયાર 
કરી નાંખયા. ડ્ોઈંગરૂમ વયવકસથત 
કરી ઑરિસેથી આવતા ખરીદેલા 
રજનીગરંાના ફૂલો, પરીતાને ગમતા 
સીરેમમક વાઝમા ંગો્વયા, મનોમન 
ખશુ થતો ગીત ગરગરવા લાગયો. 
કૉિી મેકરમા ંકૉિી બનાવી પરીતાની 
રાહ જોતો આરામખરુશીમાં બે્ો. 
બેસતા વેંત તરંિામા ંસરી ગયો.

બે ત્રરવાર વાગેલી ડોરબેલના 
અવાજથી સિાળો ઊભો થઈ દરવાજો 
ખોલયો. સામે ખલૂતા ંગલુાબી કલરના 
પજંાબી ડે્સમાં, નમરી નાગરવેલ 
જેવી પરીતા હતી. શક તેટલી 
સાહજીકતાથી તેરે સહકસમત તેને 
આવકારો આપયો.

ઘરા સમયના અંતરાલ પછી 
ઘરમા ંપ્રવેશતી પરીતાએ એક ઊંડો 
શ્વાસ લઈ રાજનીગંરાની સગુંરને 
તનબદનમા ંભરી ડ્ોઈંગરૂમમા ંનજર 
િેરવી. કોઈ જ િેરિાર નહોતો માત્ર 
પ્રશાતંના સવભાવ મવરુધર તે એકદમ 
સઘુડ અને વયવકસથત હતો. ઘરનુ ં
દરેક રાચરચીલું અને ચીજવસત ુ
યથાસથાને જોઈ તેને નવાઈ લાગી 
પર ચહરેા પર તે ભાવ આવી ન 
જાય તેની ખાસ તકેદારી રાખી. એરે 
પ્રશાતંને ઔપચારરક અલભવાદન કરી 

‘…heŒk þwt ƒku÷u?’

{e™kûke ð¾krhÞk
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પછૂી લીધુ,ં “ઓહહ સોરી...મારે લીરે 
જલદી આવી જવુ ંપડ્ ુહશે ?” રસોડા 
તરિ નજર કરી બોલી, “શકુબાઈ 
રસોઈ કરીને ગઈ ?”

“થોડીવાર પહલેા ંજ ઘરે આવયો. 
બસ થોડંુ રાધં્ુ ંને ફે્શ થઈ આરામ 
કરતો હતો...”

“તે રાધં્ુ ં? તને રારંતા કારથી 
આવડી ગ્ુ ં ? શકુબાઈ...?” આજે 
નવાઈ પામવાનો વારો પરીતાનો 
હતો ! તે જે કારરસર પ્રશાતંને છોડી 
ગઈ હતી તે આ પ્રશાતં હતો જ નહીં !

પરી...અરે...પરીતા, જરા શ્વાસ તો 
લે, કેટલા સવાલ ?

“હા...મને રસોઈ કરતાં આવડી 
ગઈ...્ ુ ટ્બુની મહેરબાનીથી...
રોજ નથી કરતો પર શકુબાઈ 
અ્વારડયાની રજા પર છે. એટલે 
મારો વારો આવી ગયો...તને શામંત 
થઈ હોય તો આવ. મારી બનાવેલી 
કૉિીને નયાય આપ, લે આ ચાવી 
તારો સામાન તૈયાર કર તયા ંસરુી હું 
જમવાનુ ંગરમ કરંુ...”

“હું જમીશ નહીં, નહીં તો બહું મોડંુ 
થઈ જશે. ચાલ તને કૉિી પીવામા ં
કંપની આપુ.ં”    

ને...બનેં બાલકનીમાં કૉિી પીવા 
બે્ા..હીંચકે બેસી રીમે રીમે ્ ેસ મારી 
રહલેી પરીતા અને સામે બે્ેલો પ્રશાતં 
બહ ુજ ઔપચારરક રીતે વાતો કરી રહ્ા 
હતા. એકબીજા સાથે આંખ મેળવવાનુ ં
ટાળતા, એકમેકને ચોરીછૂપીથી જોઈ 
લેવાનુ ં ચકુતા નહીં... બોલાયેલા 
શબદો કરતા ંન બોલેયેલા શબદો ઘણુ ં
કહી જતા ંહતા..પરીતાનુ ંધયાન તેરે 
વાવેલા ગલુાબના છોડ પર ગ્ુ.ં 
વાહ, પ્રશાંતે એના મપ્રય ગલુાબના 
રોપાનુયં  જતન ક્ુ્ધ છે ને ! હવે તેની 
આંખોમાં અહોભાવ અને અવાજમા ં
ઋજુતા ભળયા...

કૉિી સેશન લાબં ુચાલ્ુ.ં.મોસમનો 

મમજાજ બદલાયો, આખું આકાશ 
કાળા રડબાગં વાદળોથી ઘેરાઈ ગ્ુ ં
ને  વરસાદ રદલ ખોલીને વરસવા 
લાગયો...તયારે પ્રશાંત મનોમન 
મોસમના બદલાવનો આભાર માની 
રહ્ો. 

“પ્રશાંત, મને લાગે છે કે આ 
વરસાદ માજા મકેૂ તે પહલેાં મારે 
ઘરે જવા નીકળી જવુ ંજોઈએ..”

“સામાન તૈયાર કયમો ? ઘરે જઈને 
ત ુકારે રસોઈ કરવાની ? ચાલ, 
આજે આપરે સાથે જમીએ. મને 
બનાવતા આવડે છે કે નહીં તે તો 
જો...તયા ંસરુીમા ંવરસાદ રીમો પડી 
જશે, નહીં તો હું તને મકૂવા આવીશ.”

પ્રશાંતને આટલી સરસ રસોઈ 
બનાવતા આવડતી હશે તે એ જામી 
ન હોટ તો માનત જ નહીં..પોતે દરેક 
વાતમાં પરિેકશનની આગ્હી અને 
પ્રશાંત એટલો જ બેદરકાર. સવારે 
ઊ્ે તયારથી જ તેને દરેક વાતે ટોકવો 
પડતો..પ્રશાતં ઓઢવાનાની ઘડી કરી 
? પેસટ-ટુથબ્રશ ્ ેકારે મકૂા ? ભીનો 
ટુવાલ પલગં પર નહીં નાખ..તેની 
દરેક એ્શન પર પરીતાનુ ંરીએ્શન 
અને લાંબી રટપપરી હોય જ. તે 
વખતે  રદવાળીની સાિસિાઇ ચાલી 
રહી હતી. િશ્ધ તાજી રોઈને ચોખખી 
ચરાક કરી તે પોરસાઈ રહી હતી 
એટલામા ંજ બહારથી આવેલો પ્રશાતં 
ખલુલા દરવાજામાં “પરી....પરી...” 
કરતો પગરખાં સમેત ઘરમાં ઘસૂી 
આવયો...”ઓહ માય ગોડ...”બોલતી 
પરીતાએ...”પ્રશાંત...”કરીને રાડ 
પાડી, આંખ છે કે કોડા ? દેખાત ુ ંનથી 
સિાઈ ચાલી રહી છે, ગદંા પગરખા ં
પહરેીને મારા ઘરમા ંઘસૂી આવે છે 
?”

“મારંુ ઘર ? કેમ તારા બાપાએ 
દહજેમા ંઆપેલુ ં?”

“કહી દઉં છં, મારા બાપા સરુી 

જવાની કોઈ જરૂર નથી ? ને સાતવાર 
મારંુ ઘર સમજયો ? મારંુ સમજીને 
જ   આટલી બરી કાળજી રાખુ ંછં...
બહ ુતારંુ મારંુ કરવુ ંહોય તો સભંાળ 
તારા ઘરને હું તો આ ચાલી.” ને તે 
રદવસથી ઘર છોડી લેરડઝ હોસટેલમા ં
રહતેી હતી...પ્રશાતેં સોવાર સોરી કહુ,ં 
માિી માગંી પર વયથ્ધ !

આજે બંને જર પેટભરીને જ 
નહીં, મનભરીને જમયા...સાથે મળીને 
વાસર કયા્ધ, ગો્વયા..બધુ ંમનગમતુ ં
થઈ રહું હત ુ ં તોયે કોઈ પહેલ 
કરવા તૈયાર નહોત ુ.ં પાછા જવાનુ ં
હત ુ ંએટલે બેડરૂમમાં સમાન લેવા 
ગઈ...રૂમમા ંતેને ગમતા પરિ્મુનો 
મઘમઘાટ અને ટેબલ પર ગલુાબી 
પત્રોનો ઢગલો હતો, તે ઘર છોડીને 
ગઈ તયારથી પ્રશાતેં તેને સબંોરીને 
લખેલા પત્રો હતા..તે વાચંી રહી તયા ં
સરુીમા ંઆંખોમા ંઆંસઓુનુ ંસનુામી 
આવી ગયેલુ.ં આંખો લછૂતી રૂમની 
બહાર નીકળવા ગઈ તયા ંજ પ્રશાતં 
પછૂી બે્ો “સાચે જ તારે જવુ ંછે ?” 
પરીતા શુ ંબોલે ?

કોર ચઢાવે ગગંા જમનુા, કોર 

ચઢાવે દૂર; કોર ચઢાવે લબલલી 

પત્ર, કોર ચઢાવે ભભતૂ

રાજા ચઢાવે ગગંા જમનુા, 

રૈયત ચઢાવે દૂર; બ્રાહ્મર 

ચઢાવે લબલલી પત્ર, યોગી 

ચઢાવે ભભતૂ

- નરમસંહ મહતેા
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પર ચાંદની મવચારી રહી હતી 
કાલે સજુલ આવાનો છે. સાડા દસની 
ટે્ન છે અને અરહયા ંઆવતા એને માડં 
પાચં-સાત મમનીટ થશે. એટલે પોરા 
અલગયાર સરુીમા ંતો આવી જ જશે. 
પર રસોઈમા ંશુ ંબનાવુ.ં.?? એકવાર 
સજુલે કીધુ ંહત ુ ંકે એને ગલુાબજાંબ ુ
બહુ ભાવે છે અને સાથે બટાકાની 
સકુ્ી ભાજી ને સલાડમા ંકાકડી અને 
ટામેટા. 

ખરેખર કેટલો ભોળો અને 
આખાબોલો છે સજુલ. 

પેલા રદવસે ઓિીસની કેનટીનમા ં
પહલેીવાર મળયો હતો તયારે “તમે 
ખબુ સુદંર છો” એવુ ંકીધુ ંતયારે કેવુ-ં
કેવ ુ ં મવચારી રહ્ી હતી એનાં મવશે. 
એની સાથે કોઈ નાત-જાતનો સબંરં 
પર નથી. ભોળા-રૂપાળા દેખાતા 
મારસો અંદરથી કોર જારે કેવાય 

હોય.
કાયં સરુી શનૂયમનસક પડી રહી. 

સજુલે કહલેા શબદો યાદ આવયા. હું 
કયારેક જ અરહયા ંઆવુ ંછં.પર જયારે 
આવીશ તયારે તમને ચોક્સ મળીશ. 
લચતંા ન કરતા,ં તમારી મરજી મસવાય 
તમારા ઘરના ઉંબરે નરહ આવુ.ં 

“નરહ નરહ, ત ુ ંઆવજે સજુલ..” 
મેં તને જોયો છે. તારી આંખમાં મેં 
લાગરીના પરુ જોયા છે. ત ુ ંકહતેો 
હતો ને કે, તને ફૂલો બહુ ગમે છે. 
કાલે હુ ંવાળમા ંફૂલોની વેરી નાખીશ.

“ના........” જારે કોઈ એને પોકારી 
રહુ ંહત ુ.ં જો્ુ ંતો અાખા રૂમમા ંસાવ 
અંરારંુ હત ુ.ં શુ ંએ અવાજ મવરાજનો 
હતો. એને ઝડપથી ઉભા ંથઈને લેમપ 
ચાલ ુકયમો. લેમપનો આછા દુમરયા 
રંગનો પ્રકાશ આખા રૂમમાં છવાઈ 
ગયો. કેટલીય વાર સરુી રદવાલ પર 
લગાવેલા ંમવરાજના િોટાને તાકી રહી. 
ચાંદનીએ િોટામાં રહેલા મવરાજને 
વહાલથી ચમૂી લીરો. 

ભીના સવરે માડં એટલુ ંજ બોલી 
શકી: “મવરાજ, મને માિ કરી દે, 
પળવાર માટે ભલૂી ગઈ હતી કે હું 

તારી મવરવા છં”…અને ચાંદની 
ધ્સૂકે ધ્સૂકે રડી પડી. સવગજીય 
મવરાજે જારે એનુ ં રુદન સાંભળ્ુ ં
જ ના હોય એ રીતે એની સામે મદં 
મદં હસી રહ્ો હતો.

***
બરાબર પોરા અલગયારે ડોરબેલ 

વાગયો. ચાદંનીના રબકારા વરી 
ગયાં. સજુલ સામે જ ઉભો હતો. 
ચાદંની કાયં સરુી કંઈ બોલી નરહ. 

“હુ ંઅંદર આવુ.ં.?” આખરે સજુલે 
પછૂ્ુ.ં ચાંદનીએ અંદર આવવા ં
ઈશારો કયમો. સજુલ એની પાછળ 
અંદર આવયો.. 

“ઘર શોરવામા ંતકલીિ તો નથી 
પડી ને..??” ચાદંનીએ પછૂ્ુ.ં.

“ના.....”
સજુલ ફે્શ થઈને આવયો એ 

દરમમયાન ભાગયે જ બનેં વચચે વાત 
થઇ. ચાદંની એ થાળી પીરસી..

“મને ભીંડા નથી ભાવતા.ં મેં તમને 
કીધુ ંહત ુ ંતોય તમે ભલૂી ગયા..?” 
સજુલ બોલયો.

ભીંડા તો મવરાજને બહુ ભાવતા ં
હતા.ંચાદંનીને સમરર થ્ુ.ં

મને ભખૂયો રાખવાનો ઈરાદો છે કે 
શુ.ં.?? મને ગલુાબજાંબ ુબહ ુભાવે છે 
અને તમે માલપડુા બનાવયા.

ચાદંનીને ખયાલ આવયો કે મવરાજ 
તો માલપડુા પાછળ પાગલ હતો.

જમયા પછી સજુલે થોડો આરામ 
કયમો. છેક જવાના સમયે ચાંદનીને 
કહુ,ં “હું તમને લેવા આવયો છં. રાતે્ર 
શતાબદી મેલ પર આવી જજો..હું 
રાહ જોઈશ..” અને સડસડાટ ચાલયો 
ગયો. ચાંદનીને આવજો કહેવાનુ ં
પર ધયાન ન રહુ ંઅને ડે્મસંગ ટેબલ 
પર વેરીના ફૂલ કરમાઈ રહ્ા હતા.ં.                                                                                                                                           
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જયા ંલક્મીની છોળો ઉડે છે તયા ં
પ્રમસદ્ધિ સસતી મળે છે. વાહ વાહ 
કરનાર ચારેતરિ માખીની જેમ 
બરબરે છે. મને યાદ છે બે વષ્ધ 
પહલેા ંભારત આવી હતી તયારે મમત્ર 
મડંળમા ંઉગ્ ચચા્ધ ચાલી રહી હતી. 
‘આજકાલ પૈસા ન હોય તો વયક્તની 
કોઈ રકંમત નથી ! હું તો આવુ ંવાક 
સાભંળીને અચબંામા ંપડી ગઈ. જયા ં
માત્ર પૈસાને કાટલે માનવી મપાય છે! 
આજે સમાજમા ંપ્રગમતના તોલમાપ 
શુ ંછે? પૈસો જીવનમા ંઅગતયનો છે, 
તે સવ્ધસવ નથી એ કારે સમજાશે?

સતયને પડખે ઉભા રહવે ુ ંકે સતયને 
સથવારો આપવો એ વાત જારે ગૌર 
બની ગઈ છે. સસતી પ્રશશંા પસતીના 
ભાવે મળે છે. એવા આ સમાજમા ં
જયારે હું મારા શાળા સમયના ૯મા ં
રોરરના વગ્ધ મશક્ષકને મળી તયારે 
મારંુ મસતક તેમના ચરરોમાં ઝુકી 
ગ્ુ.ં આવડત અને મનષ્ા બનેંનો 
સમનવય તેમનામાં જરાતો. જેને 

લઈને મવદ્ાથજી ઉપર તેમની ગહરેી 
અસર પડતી. તેમના વાકોમા ંવજન 
જરાત ુ.ં ઉંમર પ્રમારે તે સમજાતુ ંપર 
આજે તે બરા પથથરની લકીરની જેમ 
મન અને મગજ પર કોતરાયા છે.

્વુાનીમાં ગાંરીજીના આદશમોને 
અપનાવી જે સયંમ્ુ્ ત જીવન જીવતા ં
તે આજે પર યાદ છે. કુમળી વય હોવા 
છતા ંએ હ્રદયને સપશ્ધ કરી ગ્ુ ંહત ુ.ં 
તેમના આદશમો અને તેમની રીતભાત 
પરથી ઘણુ ંમશખવા પામી હતી. આવા 
ગરૂૂના માગ્ધદશ્ધન હે્ ળ શાળાનુ ં મશક્ષર 
પામી હતી. આજે એ યાદ કરવા બેસુ ં
તયારે સગંીતના ગરુૂ ભીમરાવ શાસ્તી 
નજર સમક્ષ ખડા થઈ જાય.

ર મ વ ન રિ ન ા થ  ટ ા ગ ો ર ન ી 
શાંમતમનકેતનમાંથી આવયા હતાં. 
લચત્રકલાના ગરુૂદત્ત સર પર તયાથંી 
આવયા હતાં. આપરી રાષટ્ભાષા 
રહંદીના શ્ી મમશ્ા સર તો ભલૂયા 
ન ભલૂાય. ખબૂ ચીવટપવૂ્ધક રહંદી 
શીખવતા. જસવંતી બહેન અને 
જયાબહને ગજુરાતી ભાષા શીખવે 
તયારે મતં્રમગુર થઈ જતી.

અચાનક જયારે અમેરરકાથી આવી 
તયારે અમારા નવમા ંરોરરના વગ્ધ 

મશક્ષકને મળવાનો અવસર સાપંડ્ો. 
ખબૂ ગમતા શ્ી ગોપાલજીભાઈ 
નાયકને મારંુ નામ યાદ હત ું. 
તેમની વાતો સાભંળીને થ્ુ ંહા, હજુ 
ભારતામા ંમાત્ર પૈસાને મહતવ નથી 
અપાત ુ ં એ મારી વાતને સમથ્ધન 
મળ્ુ.ં તેમની ઉંમર ૮૫ ઉપરની હતી. 
ઘરમાં એક મવદ્ાથજીને સાથે રાખયો 
હતો. જેને ભરાવવાની અને એક 
આદશ્ધ નાગરરક તૈયાર કરવાની ધરુી 
રખાવી હતી . તેની બરી જરૂરરયાત 
પરૂી કરવાની જવાબદારી હસતે મખેુ 
ઉપાડી હતી.

એ મશક્ષક જે ખબૂ કરકસરથી રહતેા. 
પરરવાર રીરે રીરે મવખરાઈ ગયો 
હતો. બાકી ઉદાર રદલે દાન કરવુ,ં 
આજુબાજુ રહતેા ંબાળકો જેમના માતા 
મપતા પાસે પૈસાના અભાવે પડતી 
તકલલિોમા ંઉભા રહતેા.ં એ બાળકોને 
ભરવાના પસુતકોથી માંડી દરરોજ 
દુર પામે તેનુ ંધયાન રાખતા.ં પોતે 
નાની ઉમરમા ંઘરભગં થયા હોવાથી 
કશી પળોજર હતી નહી. માતા મપતા 
દેશમા ંરહતેા ંહોવાથી તેમને દર મરહને 
પૈસા મોકલતા ંજેથી તકલલિ ન પડે.

(અનસુરંાન 14મા ંપાને)
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“શે્ને પારી આપ. ગાડી સાિ કરી 
લે. િાઈલો ગાડીમા ંમકૂી દે. રાજુને 
દૂરની બાટલી આપ. રાજુને રહંચકો 
નાખ. રાજુને નવડાવી લે. રાજુને 
તૈયાર કરી લે. વાસર સાિ કરી લે. 
કપડા ંરોઈ નાખ. કચરો કાઢી લે.

“આવા ંતો હજારો હુકમોને પદંર 
વષ્ધનો સોમો સવારથી સાજં સરુીમા ં

ઝેલતો. દુકાળના ંકારરે ગામ છોડીને 
શે્ની મહરેબાનીથી શહરેમા ંઆવેલો 
સોમો આ સતત હકુમોથી માડં રાતે 
નવરો પડતો. રાતે પર રાજુ રડે તો 
એરે જ ઉ્ીને એને શાંત રાખવો 
પડતો ને તયારે એ ખદુ રડી લેતો. 
એકાદ વષ્ધ પછી શે્ સહકુટંુબ મવદેશ 
જવાના થયા ંતયારે સોમાને મરહનાની 
રજા મળી.

  ગામ આવતા ંસોમાને શે્ારીએ 
તેના ંતેમ જ તેના ંનાના ભાઈ મગંળ 
માટે થોડાક કપડાં, થોડાં રમકડા, 

થોડીક મી્ાઈ અને એક જૂની 
મલુાયમ ઉનની શાલ આપી. ગામડે 
પહોંચતા જ સટેશને તેડવા આવેલ 
બાપએુ એને છાતી સરસો ચાપંી લીરો 
અને કંઈ કેટલીએ વાર એને ભીંસીને 
ઉભા ંરહ્ા. ઘરે આવતા ંજ માવડીએ 
આંખમાં આંસ ુ સાથે એને બાથમા ં
લઈ લીરો અને કંઈ કેટલીએ વાર 
સરુી એને પપંાળયા જ ક્ુું. મગંળે 
પર દોડતા આવીને એનો હાથ પકડી 
લીરો. થોડી વાર પછી બેગ ખોલીને 
મગંળને એના ંકપડા,ં રમકડા,ં મી્ાઈ 
અને શાલ એ બતાવતો ગયો. 

પહોળી આંખે આ બધુ ંજોઈ મગંળ 
બોલયો “હેં !ભાઈ,શહરેમા ંઆવા ંસરસ 
સરસ કપડાં, રમકડાં, મી્ાઈ બધુ ં
રોજ જ મળે?

“સોમાએ કહુ ં“હા!ં ભઈલા ં,આવુ ં
બધુ ંતો રોજ જ મળે પર પે્રમ કારેય 
ન મળે.”આટલુ ંકહતેા ંતો એની આંખો 
ભીની થઈ ગઈ. મગંળને શુ ંસઝૂ્ુ ંકે 
એ કપડા,ં રમકડા,ં મી્ાઈ અને શાલ 
બધુ ંજ છોડીને મોટાભાઈને વળગી 
પડ્ો.

(પાના ં13નુ ંચાલ)ુ

જયારે તેમને વષમો પછી મળવાનો 
પ્રસંગ સાંપડ્ો તયા રે તેમનુ ં
આદશ્ધમય જીવન મારા હ્રદયને સપશજી 
ગ્ુ.ં ગવ્ધથી મસતક ઉન્નત બન્ુ ં કે 
આવા સુદંર મશક્ષકના માગ્ધદશ્ધન 
હે્ ળ મશક્ષર પામી હતી. ખબૂ નાની 
માદંગી ભોગવીને તેમરે ચીર મવદાય 
લીરી. પ્રાથ્ધના સભામા ંતેમના મવશે 

અંજલી આપવા ઘરાં લોકોએ ખબૂ 
સુદંર વાતો જરાવી. તેમના હાથ નીચે 
મશક્ષા પામેલ ઘરી બરી વયક્તઓ 
આવી હતી. જેમાથંી કોઈ જજ, વરકલ, 
ઉદ્ોગપમત યા ડૉ્ટર હતા. સહુએ 
મનભરી તેમની પ્રશશંા કરી એટલુ ં
જ નહી તેમને જરૂર પડતી તયારે 
મનઃસકંોચ તેમની સેવામા ંપહોંચવાનુ ં

ગૌરવ અનભુવતા ંહતા.ં
આજે પર પૈસાને પજૂતા લોકો 

સમક્ષ આ ઉદાહરર પરંુુ પાડી તેમને 
ભાવભરી અંજલી હું ગૌરવ સરહત 
આપી રહી. મારી માનયતાને રિઢપરે 
વળગી રહવેાની રહંમત કેળવી. માત્ર 
મમત્રો સાથે બહસ નહી કરવાનો 
મનરય પાકો કયમો..
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  શ્ી ક્રુષર અને સદુામાની દોસતીને   
કોર નથી જારતુ ં? ખરેખર, જગતમા ં
મમત્રનો પે્રમ અમલૂય ખજાનો છે.જે 
કદી ખટૂતો નથી,સથળ અને સમય 
બદલાય તેમ  નવા  મમત્રો થાય પર 
બાળગો્ીયા એટલે ખેતરની તાજી 
શેરડીની  મી્ાશ.એની યાદથી રદલ 
તરોતાજા થઈ જાય છે.

 મવજય અને પ્રકાશની જોડી એટલે 
સૌ જારે કે એક મગની બે િાડ.જોરડયા 
ભાઇઓ નહોતા પર બને્નના મન એવા 
મળેલા કે વગર બોલયે ઇશારાથી બને્ન 
મનની વાત સમજી જાય.

અમેરરકા જવાનુ ંગો્વા્ુ ં તયારે 
મવજયના મનમા ંપહલેો મવચાર એના  
બાળગો્ીયા  પ્રકાશને મળવાનો 
આવયો,પ્રકાશ -મવજયને સકલૂમા ંસૌ 
પકુવીજુની જોડી ગરે.તોિાન,મસતીમા ં
કોઈને ગાં્ ે નરહ,પાછા હોમશયારી કરી 
બીજાને બનાવવામાં એક્ો.મશક્ષક 
પાસે િરરયાદ જાય તયારે પ્રકાશ 
સાહબે આગળ રડી પડે,કહ ે ‘મેં ક્ુું 
છે,મને મશક્ષા કરો’ મવજયને આંખો 
મમચકારી ચપૂ રહવેાનો ઈશારો કરે.

‘અરે,મારે એને હળતાલને રદવસે  
કેવુ ંથયેલુ ંતે યાદ કરાવી પેટ પકડી 
હસવુ ંછે,ને પેલી િેશનેબલ મોનાની 
્ેકડી ઉડાવવાની કેવી ભારે પડી ગઈ 
હતી,જવા દોને વાત બાલ બાલ બચ 
ગયે નરહ તો કોલેજમાંથી પારીચુ ં
મળી જાત,તેમાં ય પ્રકાશની ગનુો 
કબલૂી રડી લેવાની કળા કામ આવી 

ગયેલી.
આજે મવજયની  પતની શોભા હોત 

તો જરૂર કહતે ,’અમેરરકા ગયા પછી 
તમારા ભાઈબંર  બે વાર મળયા 
છે  ,એ તમને આ રોળા વાળ અને 
નમેલા શરીરમા ંકેમ કરી ઓળખશે?’ 
એ ય મારી જેમ ડોસો થયો હશે ને! 
‘આવ ભાઈ હરખા આપરે બે સરખા’ 
દે તાળી કહતેા મવજયનો હાથ લાબંો 
થઈ ગયો, તેને  મનમા ંહસવુ ંઆવી 
ગ્ુ.ં 

તેને યાદ આવ્ુ ંપ્રકાશ દીકરીના 
લગન કરાવવા વીશેક  વષ્ધ પહલેા ં
અમદાવાદ આવેલો તયારે જોયેલો।કોઈ 
મોટી કમપનીનો ઓરિસર હતો.
એકદમ અપટુડેટ અને  વાળ તો 
જારે નવજુવાનની જેમ કાળા અને 
સટાઇલમાં  સજાવેલા,એની ગોરી 
પતની   ઊચી અને પડછંદ હતી,

 વયમાં પ્રકાશ કરતાં મોટી 
લાગતી હતી.પ્રકાશના માતા-મપતાને 
તે જમાનામાં ગોરી સાથેના તેના 
લગન પસદં નહોતા,એની દીકરીના  
લગન પર અમેરરકન છોકરા સાથે 
ગો્વાયા હતા,બરી વાતે પ્રકાશથી 
તેઓ નારાજ રહ્ાં ,પ્રકાશે મમત્રોની 
મદદથી છોકરીના લગનપ્રસગંને પાર 
પાડ્ો હતો.  તે વખતે ખબૂ રમાલમા ં
હતો તોય રાતે્ર મોડો એને ઘેર  આવી 
‘વીજુ, વીજુ ‘ નીચેથી બમૂો પાડતો 
હતો.મવજય અને શોભા નવાઈ પામયા ં
હતા,ં ‘તારે ઘેર આવવામા ંમારે ટાઇમ 

જોવાની શુ ંજરૂર? ‘પ્રકાશ કહતેો હતો. 
‘ તારા ઘરનુ ંગળ્ુ ંઅથાણુ ંઅને પરૂી 
ખારા વગર અને તારી સાથે આપરા 
કોલેજના રદવસોની  ખટ મી્ી   વાતો 
કયા્ધ મવના મારી ઇન્નડયાની મવઝીટ 
અઘરૂી કહવેાય’ પ્રકાશે કેમેસટ્ીમા ંપી 
.એચ.ડી ક્ુું હત ુ ંપર  મવજયની સગેં 
સારહતયના પ્રોગામો જોતો મશકરીમા ં
કહતેો,

 ‘યાર ,રૂપાળી છોકરીઓ  જોવાની 
મળે એટલે આપરે રાજી.’ એમ જ 
એક રદવસ એરે એક શરમાતી લાબંા 
ચોટલાવાળી છોકરી તરિ મવજયનુ ં
ધયાન દો્ુું,’જો પેલી નતૂન તારા 
લાયક છે.’ એ શોભાને મશકરીમા ં
નતૂન કહતેો.

મવજયનુ ં મન ઉદાસ થ્ુ,ંબે વષ્ધ 
પહેલાં કેનસરની બીમારી શોભાને 
ઉપાડી ગઈ.પર મવજયની શોભા 
આજે હોત તો એક નાની ડબબીમા ં
ગળ્ુ ંઅથાણુ ંલઈ જવાની જીદ કરી 
હોત!આમ તો મવજય માટે અમેરરકા 
જવાય તેવા સજંોગો નહોતા.

એનો દીકરો મુબંઈમાં સેટ થયો 
હતો.લોકોના સંતાનો પેરનટને 
અમેરરકા બોલાવે તેથી જવાનુ ંશકય 
બને,મવજયને અમેરરકા જવાનો મોહ 
નહોતો,અિસોસ એટલો જ હતો કે 
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તેનો દીકરો કમલ તેને મ ુબઈ  પર 
બોલવતો નહોતો કારરકે તેનો ફલેટ 
બહ ુનાનો હતો.

અમેરરકા જવાનો ખચ્ધ મવજયને  
પોષાય નરહ ,તેની બેંકની નોકરીમા ંજે 
કઈ પ્રોવીડંડ િંડ વગેરે હત ુ ંતે શોભાની 
માદંગીમા ંવપરા્ુ ંહત ુ.ં પતની વગર 
કાંય જવાનુ ં તેને મન થત ુ ંનરહ. 
પર શોભાની નાની બહને સીમાએ 
તેની દીકરીના લગનપ્રસગેં જીજાજીને 
અમેરરકા આવવાનુ ંઆમતં્રર  અને 
રટકીટ મોકલી આપયા,ંસીમા શોભાને 
તયા ંરહી કોલેજમા ંભરી હતી,મવજયે 
તેને અમેરરકા જવા માટે મદદ કરી 
હતી.સીમાએ િોનમા ંજીજાજીને પે્રમથી 
આગ્હ કરી કહુ ંહત ુ,ં’વડીલમા ંતમારા 
મસવાય બીજુ ંકોઈ મારે નથી.તમારી 
હાજરીથી મારે બહેનની અને માં-
બાપની બરાંની ખોટ પરૂી થશે.’  
મવજય  મનથી  મઝૂાતો હતો,વીઝા 
માટે મુબંઈ જઈશ તયારે કમલ શુ ં
કહશેે?એનો  પોતાનો દીકરો હતો પર 
શોભાના ગયા પછી કદી ખલૂલારદલે 
વાત કરી નથી. િોનમા ંએટલુ ંજ કહ ે
‘તલબયત સાચવજો અને પેસાની જરૂર 
હોય તો મોકલ.ુ’’મવજયને મઢૂમારની 
વેદના થતી,એના ગળામાથી શબદો 
નીકળતા નથી ,’દીકરા મારે તને જોવો 
છે,ત ુ ંપાસે બેસી વાતો કરે,એટલો પે્રમ 
ઇચછં છં ,’ મવજય મવચારતો હતો શુ ં
પ્રકાશને એના ંસતંાનો સાથે મનમેળ 
હશે! કે મારી જેમ તે પર દુઃખી હશે.
પોતાના સંતાનની િરરયાદ કોને 
કરાય?અમે બે ગોર્યા સખુદુઃખની 
હેયાછૂટી વાત કરીશુ ંએટલે મારો 
અમેરરકાનો િેરો સિળ થશે.

 મવજયને થ્ુ ંપ્રકાશનુ ંસરનામુ ં
અને િોન તેની ડાયરીમા ંહતા,ંતે વીસ 
વષ્ધ પહલેાનાં,પ્રકાશ પત્રો કારેય 
લખતો નરહ ,જયારે ઇન્નડયા આવવાનુ ં
ગો્વે તયારેિોનથી જાર કરતો પર 

કેટલાયં વષમોથી તે અમદાવાદ આવયો 
નથી.   બે ચાર મહીને મરરાતે તેનો   
િોન આવતો તયારે   ખબરઅંતર 
પછૂી લેતો. એક વાર અમેરરકા પહોચુ ં
પછી વાત.એ ઇનટરનેટનો ઉપયોગ 
નહોતો કરતો પર એને જાર હતી 
કે ગગૂલની વેબ સાઈટ પર સચ્ધ 
કરવાથી બધુ ંશક છે.અમેરરકા જતા 
પહલેા પોતાના દીકરા સાથે કેમ વાત 
કરવી તેની ગડભાંજ તેના મનમા ં
ચાલતી હતી.  એરે સાભળ્ુ ંહત ુ ંકે 
અમેરરકામાં મા -બાપ એકલાં પડી 
જાય,’મારો  ગોર્યો એકલો હશે?

સાંજે પરરમલ ગાડ્ધ નમાં તે 
ચાલવા ગયો તયારે જાણ્ુ ં એની 
મમત્રમનડળીમાંથ ી  રમેશ પર 
અમેરરકાના મવઝા માટે તૈયારી કરે 
છે.મવઝા માટે મુબંઈ જવાની જરૂર 
નથી, એને ‘હાશ’ થઈ.

મવજયનુ ં મન અમેરરકા જવાના 
ચાર રદવસ પહલેા ંહષ્ધ-શોકમા ંઝોલા 
ખાત ુ ંહત ુ.ંદીકરા કમલને જતા પહલેા ં
મળવુ ંહત ુ,ંજીવ બળતો હતો.બીજી બાજુ 
અમેરરકા પ્રસનગના મનમમતે્ત બાળભેરુને 
મળવાનો ઉમળકો થતો હતો.

મવજયની સાળી સીમા અને 
તેનુ ં કુટંુબ લગનપ્રસનગમાં જીજાજી 
હાજર રહ્ા તેથી ખબૂ રાજી થયાં.
જીજાજીને લોસએનજલસમા ંતેમરે બરે 
િેરવવાની વાત કરી એટલે મવજયે 
પોતાના ભાઈબનરને  મળવા જવાની 
ઈચછા દશા્ધવી.

િોનથી પ્રકાશની દીકરી જેની સાથે 
વાત થઈ અને સેન હોઝે જવાનુ ં
ગો્વા્ુ ંએટલે મવજય રાજીનો રેડ 
થયો.કેમ જારે વષમોથી એની જોડીનો 
મરકો ખોવાયેલો તે જડી ગયો.પમત-
પતનીનુ ં જોડંુ હત ુ ં પર  મવજયના 
ભાગયમા ંતે પર ખતણડત થ્ુ ંહત ુ.ંહવે તે 
પ્રકાશને મળશે એની કલપનાથી એની 
નસોમા ંલોહી પરુપાટ દોડી રહુ,ંઘરડા 

શરીરમા ંરકશોરની  મસતી ઉમટી આવી.
મસુાિરીનો.. જ નરહ આયખાનો બરો 
થાક ઘડીમા ંઉતરી ગયો.

પ્રકાશની દીકરીએ એર પોટ 
ઉપર મવજયને વહાલથી ‘હગ’ 
ક્ુું,બોલી,’પાપા તમને બહુ મમસ 
કરતા હતા,પર તલબયતને કારરે 
ઇન્નડયા આવી શકતા નહોતા’ 

મવજયે પોતીકી  દીકરીની  જેમ 
જેનીને પે્રમથી કહુ ં,’હું આવયો છં ને 
એ ચાલતો થઈ જશે.’

ફ્ી વે પર સાજંના ટ્ારિકમા ંરીમી 
ગમતએ દોડતી કારમા ંજેની બેચેનીથી 
ઘડીઘડીએ આગળ પાછળ જોયા 
કરતી હતી.પાપા મવશે 

એને કાઈં કહવે ુ ંછે,પર મવજય તરિ 
જોઈ અટકી જાય છે,મવજયને લાગ્ુ ં
જેનીની આખમા ંભીનાશ છે,એનુ ંહૈ્ુ ં
ભરાઈ આવ્ુ ંપ્રકાશની દીકરી કેટલી 
માયાળુ છે! તેની કાળજી રાખે છે!

જેનીની કાર હોકસપટલના દરવાજે 
ઊભી રહી.તે બોલી,’અંકલ, તમે અંદર 
મારી રાહ જુઓ,હુ ંકાર પાક્ધ  કરી આવુ ં
છં.’

પાંચ...સાત મમમનટ રાહ જોતો 
મવજય જારે ઓગળતો જતો 
હતો,કોઈને સટે્ચરમા ંલઈ જતા જોઈ  
મવચારશનૂય અંરકાર તેને રેરી વળયો, 
પાછળથી પ્રકાશની દીકરી તવરાથી  
આવી મવજયનો હાથ ઝાલી  સટેચરની 
પાછળ દોડતી ....પાપા ,લકુ યોર ફે્નડ 
,વેઇટ િોર રહમ .. સટે્ચરમાથંી આવતો 
એના પાપાનો ‘ વીજુ .. વીજુ’નો 
અવાજ ક્ષીર થતો હતો ,મવજય દોડીને 
પ્રકાશની છાતીના અંમતમ રબકારાને 
વળગી પડ્ો .  આસુનંી ટાઢીરહમ 
શીલા નીચે દોસતોના જીવ પારાવાર 
મુઝંારામા ંતડપતા  હતા.
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“અરે છગન, જરા હાથ જલદી ચલાવો. આ ઝડંો 
િરકાવાનો ટાઈમ થઇ જશે. મેદાન વાળીને સાિ 
કરી દ્ો.” 

આમ સાહબેના હકુમ ચાલતા ને સિાઈ કામદારના 
હાથ દોડવા લાગયા.ં 

લગભગ છેલલા સાઈં્ વષ્ધથી છગનની  પદંર 
ઓગસટની સવાર આમ જ પડતી. 

છગન એનો એ,  ખાલી હુકમ કરનાર સાહબેો 
બદલાતા ગયા.ં

“હાશ ચાલો પ્રોગ્ામ સરસ પતી ગયો, હવે મનરાતેં 
જમર થશે.” બોલતા ંસાહબે ખરુશીમા ંઆરામ કરતા ં
બે્ા ંને છગન જરા ગભરાતો સાહબે સામે ઉભો રહ્ો 
ને કહ,ે “સાહબે આજે જરા દસ રૂમપયા વરારે મલશે?  

એવુ ંસેને કે આ ગઈ સાલ મારો નટીયો મરી ગયો. 
તેનો છોરો જીદ લઇ બે્ો સ કે આજ મન ઝડંો લઇ દ્ો.

 મેં એને હારંુ દસ રૂમપયા બાજુ પર રાખેલા તે 
દીરા તો આ રોતો પાછો આયોસ, ને મનેુ કેસે ઓલો 
ઝડંો દેવા વાલો કેસે દસનો તે કઈ ઝડંો આવે?  આ 
સાલ એનાય રૂમપયા વીસ માગેંસે!” 

Ítzku
MðkrŒ þkn
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અનાવતૃ સિર
સખુના સગડ જીવનમા ંમળતા ંનથી,

એમ દુઃખમા ંકોઈ સવજન છળતા ંનથી.

અડાબીડ છે વયવહાર મારી તજંદગીનો,

સિરમા ંએમ કાઈં રસતા િળતા ંનથી.

સમસયાઓ તો ઘરી આવે ને જાય,

એમ કાઈં હામ હારીને પડતા ંનથી.

સમવતૃ ઘર હો ભલે અમારંુ આજે,

રદલની દાતારી એમ કાઈં છોડતા ંનથી.

સતજિત હશે તો  ત ુ ંઆપીશ જ બધુ,ં

સખાવત માટે જ અમે કાઈં નમતા નથી.

સતંોષના સમદંરમા ંડબૂકી દઉં છં રોજ,

કચવાતે હૃદયે એમ કાઈં જીવતા ંનથી.

કસથતપ્રજ્ઞ બની સાતમય થાઉં છં “રરમ”,

અનાવતૃ છે સિર, િરી સામે મળતા ંનથી.

“Äh{” (Ä{uoLÿ sku»ke)

frðíkk Cafe

તુ ંકરે િરરયાદ,

બોલને.....

શુ ંબોલુ?ં

તારી અસખલલત વારીના દરરયે,

ભીંજાવ હું રદલના એકાતં ખરેૂ.

મનહાળંુ અમનમેષ નજરે તજુને,

પામુ ંઝળહળ હરપળ મજુને.

ન થાય પલકાર, ઝપકાર કે ભાન,

મારા એકાતંના ઓરડે ભરાય પ્રાર .

ત ુ ંકરે િરરયાદ;

બોલને.....

શુ ંબોલુ ં?

તારા શબદમોજા સનેહ નીતરતા,

આંખોના દરરયે રહલોળે ચડ્ા.

મારને અગાર ડબૂકી મારી આંખોએ.

મારને એ અમવરત સનેહ મોજાંને,

તજુ અકસતતવ ઝળકે મજુમા,ં

પછી ના રહશેે ઓટ તજુમા.ં

ન રહશેે િરરયાદ,

બોલ.. બોલ.. બોલને...

શુ ંબોલુ?ં

þeŒ÷ …t[k÷

frðíkk Cafe
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આમ જ ,

લખાય જતી બે લીટીઓ

હરતા ને િરતા...

શબદોમા ં,

મવચારોની વહતેી રારાઓ

બેસતા ને સતુા...

હતેની,

કલમના ંખરતા તારલાઓ

ચમકતા ને સરકતા...

સબંરંથી,

એકબીજાના રદલોનાં

ચારહતા ને પ્રેરતા...

આપરા,ં

રદવસરાતની ચાહમાં

મનન ને મમલન...

ભીંત  ખખડાવો તો શુ ં...?

હળવેથી રીમા ટકોરા પાડ્ા 

એ ભીંતે  આજે - 

િરીથી ,

વષમોની જામી ગયેલી ધળૂ 

ટેરવાનંા સપશપે ખરી પડી,

શકંા એ ભીડેલા સજજડ દરવાજા 

આજે કેમ વગર ખલુાસેવખલુી ગયા ..! 

આશ્ચય્ધ થ્ુ ંમને, 

ડોરક્ુ ંકરીને  અંદર ગઈ તો - 

વીતેલા ંવષમો પર હાસય કરતા ં

પડદાઓ ચીર-ચીર થઇને િરિરતા ંહતા ં

કોઈ પર જવાબની અપેક્ષા વગર 

એક પછી એક ભતૂકાળના પ્રશ્ો 

આજે ખરવા માડં્ા ...?

એ જ - ગમતા ંઓરડાની ખખડતી બારીઓ 

મને જારે બોલાવી રહી હતી -

ને , હું ખેંચાતી જતી હતી ,

ઓહહ, આતો ... ગલુમહોર ...

કેટલો મસત ખીલયો છે આંગરમા ં

ને - આપરો સાથ... 

અચાનક જ, ભીંતો પરથી ભેજના 

પોપડા ંઝરવા લાગયા.ં...!!??

nuík÷ ÍªÍwðkrzÞk (nuík)

frðíkk Cafe

 xeLkk ™trË™e þkn

frðíkk Cafe
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િરિર  િરક મત્રરંગા
જોમ હામ સમપ્ધર લહરે

િરિર િરક મત્રરંગા
જશ્ ગૌરવ ત ુ ંઆઝાદીનું

ગાય રહમાલય ગગંા
 

પણુય સમરરીય વદંન અમારા
રિાકનતકારી લડવૈયા

લોકશાહી જનશક્ત જયોમત
કોરટ બાહ ુરખવૈયા

 
પવ્ધત સરીતા સાગર રીંગા

નવ્ગુ દશ્ધને ઝમે
તીથ્ધ ભમૂમ જ મા જગકલયારી

સબરસ થઈ એ ઝમે
 

ગારંીપથ છે માનવતાનો
સવ્ધરમ્ધ સરવાળો

શ્મ આદર એ સૌરભ જગે
દેશ ઝમે મનરાળો

 
ચરંિ મગંલની વાત જ કહી

િરિર  િરક મત્રરંગા
સાત સરૂોની સગંમ ભમૂમ

જન જન ઉર ઉમગંા

મેઘા તારા ..

આભલીયે ચાદં છૂપયો,

મસતારા ય સતંાયા સહું,

અવનીએ અંરાર ઓઢ્ો રે,

મેઘા તારા આવવાના ંએંરાર થયા.ં

ગગને ગગડાટ થયો,

વીજનો ચમકાર થયો,

વાદલળયા શયામ થયા ંરે, 

મેઘા તારા આવવાના એંરાર થયા.ં 

કદી મોતી સેર બની,

કાકં મશુળરાર બની,

અંબરના ંઆંસ ુસયાું રે,

મેઘા તારા આવવાના એંરાર થયા.ં

માટી સગુરં બની,

વકૃ્ષો ચમકીલા ંબનયા, 

પરમો જારે હસી પડ્ા ંરે,

મેઘા તારા આવવાના એંરાર થયા.ં

ખેડુ ખતંીલો થયો,

ખેતરીએ કામે ચઢ્ો,

િાલ રૂડા લહરેાયા રે,

મેઘા તારા આવવાના એંરાર થયા.ં

h{uþ Ãkxu÷ 
(ykfkþËeÃk)

frðíkk Cafe

hÂ~{ òøkehËkh 
frðíkk Cafe
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મનસવી, “Nathinonsense” con-
cept શુ ંછે? 

અમે અનભુવીએ છીએ કે અમારા 
જેવા ્વુાઓને seriously લેવામા ં
નથી આવતા કેમ કે લોકોની નજરમા ં
અમે નાના અને લબનઅનભુવી 
છીએ. નથીNONSENSE આજ 
મવચારસરરીને તોડવા માગેં છે. દરેક 
મારસનો દુમનયાને જોવાનો નજરીયો 
અલગ હોય છે અને અમારો નજરીયો 
પર અલગ જ છે. સાચુ ંકહુ ંતો કોઈ 
કોનસેપટ નથી. અમારા રદલને જે ગમે 
અને અમારી લાગરીઓ જે લખાવડાવે 
એ લખીએ છીએ. અમે  travel sto-
ries થકી અમદાવાદને જારવાની 
કોમશશ કરીએ છીએ, આ સમાજ મવશે 
અમારા મવચાર વય્ત કરીએ છીએ 
અને અમારા અનભુવ લખીએ છીએ. 
લોકોને એક મચં મળે અને પોતાની 
જાતને વય્ત કરી શકે એના માટે અમે  
guest posts પર કરીએ છીએ. અને 

આમાથંી જ અમે શીખીઅ ેછીઅ.ે
“Nathinonsense” બલોગ શરૂ 
કરવાની પે્રરરા કાથંી મળી?

અમે 3 લોકો મનસવી,મનસવી અને 
મેઘના એ બલોગ ચાલ ુકયમો હતો. 
જેમાથંી મેઘના અમારી જોડે જોડાયેલી 
નથી. અમે ત્રરે લખતા હતા પર “ 
લોકો શુ ં મવચારશે” એનાથી ડરતા 
હતા. અમારા પરરવારમા ંએક બલોગર 
છે જેમને જોઈને અમને પે્રરરા મળી. 
બલોગ શરૂ કરતી વખતે બહુ લાબુ ં
મવચા્ુું ન હત,ુ પર અમારો ધયેય 
બદલાયો અમને જાર થઈ કે લોકો 
પર અમારી જેમ ડરી રહ્ા છે અને 
એમને પર આતમમવશ્વાસની જરૂર છે. 
બસ તયાર બાદ અમે અટકા નહીં.
“Nathinonsense” નામ ખબુ 
રસપ્રદ છે, એ નામ રાખવા 
પાછળનો હતે ુશુ ંછે અને આ નામ 
કોરે રાખ્ુ?ં

આની સટોરી રસપ્રદ છે. જેમ અમે 

પહલેા કીધુ ંકે લોકો ્ વુાઓની વાતોને 
નોંસેનસ ગરે છે. પર અમારે એવુ ં
કહવે ુ ંછે કે ્વુાઓની વાતોમા ંપર 
મતલબ છે, સેનસ છે, Logic છે. અને 
એક funny and catchy નામ રાખવુ ં
હત ુ ંઅને કયાંકને કયાંક ગજુરાતી 
સાથે પર સકંળાયા રહીયે તે હતેથુી 
ગજુlish નામ રાખવાનુ ંનક્ી ક્ુું. 
બને્ન બાબતો ને ભેગા કયા્ધ તો આ 
નામ બન્ુ.ં 
“Mukkamal” (मकुममल)ના મશષ્ધક 
નીચે “Nathinonsense” દરેક 
ભાષાને લગતી સારહતય પ્રવમૃત્તઓ 
કરે છે? એના મવષે મને જરાવીશ? 
મતલબ કે मकुममल શુ ંછે?

મકુમમલ એક ઈનિોમ્ધલ કમવતાની 
ઈવેનટ છે. મકુમમલ એક ઉદૂ્ધ  શબદ છે. 
જેનો અથ્ધ થાય છે પરૂ્ધ/complete. 
અમે માનીએ છીએ કે સારહતય આપરી 
લાગરીઓનો શબદોમા ંઅનવુાદ કરે 
છે. જરૂરી નથી કે તમે લખો તો જ 
એ અનવુાદ શક છે. તમે સાભંળીને 
પર એ અનભુવી શકો છો. અમે એવી 
કોમશશ કરીએ છીએ કે જે પર અમારી 
ઇવેનટમા ં આવે એ આ પરૂ્ધ અહસેાસ 

yku¤¾

“NATHINONSENSE”
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અનભુવે. તમને કારેય લાગરીઓ 
અનભુવવામાં અવરોર આવયો છે? 
નહીં ને. તો બસ એમ જ ભાષામા ં
પર કોઈ અવરોર નથી. એમ જ 
મકુમમલમા ંપર અમે કોઈ અવરોર 
નથી રાખયો . તમે કોઈ પર ભાષામા ં
કમવતા રજુ કરી શકો છો, અગર તમે 
લખતા ના હોવ તો તમે બીજા કોઈ 
કમવની કમવતા પર પ્રસતતુ કરી શકો 
છો અને એ પર ના કરવુ ંહોય તો 
ખાલી સાભંળવા આવી શકો છો. 
“Mukkamal” (मुकममल) કરવાનો 
મવચાર કાથંી આવયો? આ પ્રવમૃત્ત 
કરીને શુ ંનવુ ંનવુ ંશીખવા મળ્ુ ં
છે?

એક બપોરે અમને કંટાળો આવતો 
હતો . તો અમે મવચા્ુું કે કાકં જઈએ. 
તો સેનડવીચ વો્સ્ધ કરીને એક કાિે 
છે તયા ંગયા.ં જયા ંનસીબથી રહનદી 
સારહતય અને ગઝલની બુ્ સ હતી. 
અમે એ વાંચી અને 4 કલાક કા ં
નીકળી ગયા ખબર જ ન પડી. અને 
અમે એ રદવસે બહુ ગજબ ગજબ 
કમવઓ ને વાચંયા . જેમ કે અહમદ 
િરાઝ, િૈઝ અહમદ િૈઝ, હરરવશંરાય 
બચચન. એ રદવસે અમેં જાણ્ુ ં કે 
અમને આ કમવઓની શાયરોની 
ખબર છે પર ્વુાનોનો એક બહ ુ
મોટો વગ્ધ આ દુમનયાથી અજાર છે. 
અને આ બધુ ંજારવુ ંખબૂ જ જરૂરી છે 
કારર કે આ અાપરો વારસો છે અને 
સારહતયમાં એક તાકાત છે લોકોને 
મવચારતા કરવાની અને જો તમે 
મવચારશો તો બદલાવ આવશે જ. જે 
બદલાવમા ંNathi Nonsesne અને  
मसुाफिर માને છે

અમે ઘણુ ંબધુ ંશીખયા. મકુમમલ 
મા ંબહ ુજ બરા નવા કમવ આવે છે 
નવા શાયર આવે છે. તો અમે એમને 
સાંભળતા સાંભળતા સાંભળવાની 
કલા શીખયા. જે બહુ જ જરૂરી છે. 
અમારી કલપના શક્ત વરી છે. 

અમારો આતમમવશ્વાસ વધયો છે.
ચાર મકુમમલ તમે કયા્ધ તો 
લોકોનો અનભુવ કેવો રહ્ો છે?) 

હવે અમે ખદુની તારીિ તો શુ ં
કરીએ? જવાબ આપતા પહલેા એક 
ચોખવટ કરવા માગંીએ છીએ કે આ 
જવાબમા ંઅમે કંઈજ વરા્ુું નથી . 
જે લોકોએ કીધુ ં છે એજ અમે કહી 
રહ્ા છીએ. લોકોને એક ઘર જેવો 
અનભુવ થાય છે. લોકો ને એમની 
રૂરટન લાઇિમાથંી બે્રક મળે છે. એમની 
લાગરીઓને વયકત કરવા માટે એક 
જગયા મળે છે. અમે એટલુ ંજ કહવેા 
માગંીએ છીએ કે મકુમમલને લોકો એ 
જ મકુમમલ ક્ુું છે.
“Mukkamal” ( मुकममल) અને 
“Nathinonsense” મસવાય બીજી 
કઈ પ્રવમૃત્તઓ કરો છો? (you  
can either  say  your study)

મનસવી શાહ st.xavier’s ah-
medabadમા ંબી.એ. with psychol-
ogy  કરે છે. “મનસવી નાગ Christ 
university bengalor માં બી.એમ.
એમ કરે છે.” ધ્પુદ મહતેા L.D.arts 
college મા ંબી.એ.with english lit-
erature  કરે છે. અમે એક Commu-
nity Radio Station 107.8 એિ.એમ 
રે રડયો નઝરીયામાં ્ુવાફ્ોનટ 
સેગમેનટમા ંકામ કરીએ છીએ. જેમા ં
અમે શોઝ બનાવીએ છીઅ ેઅને બીજી 
સારહતતયક ઇવેનટ રાખીએ છીએ.
તમારા મપ્રય  કમવ/લેખક કોર છે? 
એનુ ંકોઈ ખાસ કારર?

અમારા માટે 2  કમવ પે્રરરાતમક 
છે. એક ગલુઝાર સાહબે અને બીજા 
રમવનરિનાથ ટાગોર. ગલુઝાર સાહબે 
એટલે ગમે છે કારર કે એ જેટલી 
સાદાઈથી લખે છે એટલી સાદાઈથી 
કોઈ નથી લખતુ,ં અને રમવનરિનાથ 
ટાગોર સર એ જે બદલાવ લાવવા 
માટે લખ્ુ ંછે એના માટે અમને ખબુ 
જ માન છે.
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આપરો શે્ષ્ ગરુુ હોય તો તે આપણુ ંદપ્ધર. આપરને આપરી આકમૃત સાથે 
સવંાદ કરવાની તક આપે છે. દપ્ધર બોલત ુ ંનથી પર ઘણુ ંબધુ ંકહી જાય છે. જે 
રૂપરંગમા ંઆપરે છીએ એ જ રૂપરંગમા ંદપ્ધર આપરને આપરાથી રૂબરૂ કરાવે 
છે. પ્રમતલબંબ શબદ કાવય પ્રયોગમા ંપારદશ્ધક ભમૂમકા ભજવે છે. એ શબદમા ંજ 
ચળકાટ છે. ગમે તેટલુ ંચકચકીત પ્રમતલબંબ હોય પર જરૂરી નથી કે વયક્તતવ 
એટલુ ંજ સાિ હોય. દપ્ધર હોય કે પારીની લહરેાતી સપાટી, પ્રમતલબંબનો 
આકાર બદલાય પર વયક્ત એ જ રહવેાનો. કોઈ પર કમવ પોતાની કાવય 
જીવનની શરૂઆત “સવ”થી કરે છે. “સવ” એટલે “હુ”ં, “પોતે”, “મારંુ”, “મને” વગેરે...
કારેક એના ંશબદોની નાવડી પ્રામાલરક હોય તો કારેક ડામાડોળ. પર મદુ્ામા ં
અજારપરે એમા ંવયક્તતવનુ ંપ્રમતલબંબ પ્રદમશપિત થાય છે. 

“ઉપેક્ષામા ંનહીંતર બીજુ ંતથય” જેવી સુદંર ગઝલ આપનાર કમવ શ્ી જવાહર 
બક્ષી કહ ેછે,
અરીસો ફોડશે તારા અભાવનો સૂરજ હું કાચ કાચમાં કકરણ બનીને ઊગવાનો
સમયના ઠંડા ઝરણમાં વહીશ તું જયારે તને હું ક્થિર પ્રકતકબંબ થિઈ વળગવાનો

– જવાહર બક્ી

એમની કમવતામા ંસવંાદ છે. એમના શબદોમા ંમવરહ અને સબંરંની વેદના છે. 
શબદ જ બતાવે છે કે જે રસતા ઉપર ચાલી રહ્ા છે એ રસતો હજી વચગાળે જ 
પહોંચયો છે. ઘરી સિર સર કરી અને હજી પર ઘરી સિર ખેડવાની છે. પર ત ુ ં
સમયની માિક એટલો પર ઝડપી ન ભાગ, થોડી રીરજરર હું તારંુ પ્રમતલબંબ 
જ છં. સરૂજના એકેએક રકરરમા ંહું છં, રાતની ચાદંનીમા ંહું છં, વહતેા ંપારીમા ં
હું છં, તારી સમય સાથેની હરીિાઈ જયારે ટાઢી પડશે તયારે જ ત ુ ંમને મનહાળી 
શકીશ, કારરકે, તારંુ પ્રમતલબંબ જ હું છં. 

રેતના  ઘરમાં  રહું  છું, રણ નથિી, આંસુમાં  દેખાઉં  છું, દર્પણ  નથિી.
તું  સમયની જેમ  ભૂંસાતો  ગયો, મેં તને  ધાયો્પ હતો એ જણ નથિી.
મારા રડછાયાનું એ પ્રકતકબંબ છે, સૂય્પ જેવું આમ તો કંઈ રણ નથિી.

-અંકકત કરિવેદી
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જેમના શબદોમા ંસારસવત છે. એવા કમવ શ્ી અંક્ત મત્રવેદી પ્રમતલબંબની પર 
એવી જ પરરભાષા આપે છે. પર સાથેસાથ વાસતમવકતા પર કહ ેછે. કમવ શ્ી 
અંરકત મત્રવેદી જયારે જયારે પર કોઈ મવશેષરનો પ્રયોગ કરે છે એ સાચે જ મવશેષ 
ક્ષમતા રરાવે છે. જેમની ગઝલોમા ંરદીિ, કારિયાની સાથેસાથ એકેએક શેરમા ં
તથય હોય છે.

જગતમાં એમ તો હું કયાંય રોકાતો નથિી કકનતુ,
તમે જો રોકશો, રોકાઇ જાવાનું મને ગમશે.
પ્રકતકબંબો તમારાં જો ન દેખાડી શકું તમને,
તો દર્પણ છું છતાં તરડાઇ જાવાનુ મને ગમશે.

– બરકત કવરાણી ‘બેફામ’

શબદોના બેિામ સોદાગર એટલે બરકત મવરારી સાહબે, ઉપરો્ત કાવયમા ંજેમને 
કોઈ પર અવસથા સવીકાય્ધ છે. શરત એટલી જ છે કે એ માગંરી મપ્રયતમાની હોય. 
આ ગઝલમા ંહંમેશની જેમ ખમુારી વય્ત કરે છે. જેને કોઈ રોકી ન શકે કે પોતે 
કાયં રોકાય નરહ એવુ ંવયક્ત છે પર મપ્રયતમાના જળ જેવી માગંરીઓમા ંભીંજાવા 
તૈયાર છે. અહીંયા પ્રમતલબંબ એટલે તમે જેવા છો તેવા સવીકારવાની વાત કમવ કરે 
છે. તેઓ કહ ેછે કે તમે જેવા છો તેવા હું ના સવીકારી શકંુ. તો આ હૃદય તમારંુ છે. 
િાયદો તો બનેં બાજુ અમારો જ છે.  

બેફામ સાહેબ અને જકિલ બંનેની કફલસુફી સમાન છે, 
કરં છું ખોજ પ્રકતકબંબમાં સદા મારી, 
હું આરસીમાં છુરાઈ ગયેલ માણસ છું.

–બરકત કવરાણી ‘બેફામ’

દૂર વતનથિી દૂર ફેંકાઈ ગયેલ માણસ છું,
પ્રકતકબંબના રડછાયામાં દુકનયાને મળેલ માણસ છું. 

- જકિલ
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