કારકીદ એટલે કઈ બલા, ભાઈ?
–શરીફા વીજળીવાળા
અમા ં નાનપણ ભ યું હાય માથાં ફોડવાની રમ યમાં જ વીતેલું. બાપુ મોસમે–મોસમે ધંધા
બદલતા. બરફથી લઈને બોર સુધીના ધંધા પાછળ

ત નીચોવતા બાપુ, છેક 1960માં છાપાંની

એજ સી મળી યારે જરાક ઠરીઠામ થયા. પણ ખાનારાં મોઢાં ઝાઝાં હતાં ને કમાનાર એક જ.
મારી મા ઘરનું ગાડુ ં રાગે ચડાવવા લાખ હડીયું કાઢે; તોય ઘરમાં હાંડલાં કુ તી કરતાં બંધ નો’તાં
થાતાં. ગમે તેટલા ટુટં ીયા વાળીએ તોયે ચાદર ટુકં ી જ પડતી’તી. યાં રોજ સાંજ પ ે ‘ખાશું
શું?’નો

ડાચાં ફાડતો ઉભો હોય યાં કારકીદ જ ેવો ભારે ખમ શ દ તો શ વેશ?ે અમારે માટે

કોઈ બાપીકો ધંધો વાટ નો’તો

તો. હા, મા–બાપુ યારે પણ એમની હડીયાપાટીમાંથી જરાક

નવરાં પડતાં યારે અમને એક વાતની ગાંઠ બંધાવતાં. ‘ભણો. ભણશો તો નસીબ આડેથી પાંદડુ ં
ખસશે, બાકી તો અમારી જ ેમ દી’ આખો ટાંટીયા તોડીને અધમુઆ થઈ

શો; તોય કોઈ દી’ બે

પાંદડે નંઈ થાવ.’
મા–બાપ પોતે ભણેલાં નો’તાં પણ ભણતરનો દીવો જ અમારા અંધારા ઘરને અજવાળશે
એવી

ણે કે બેઉને ખાતરી હતી. એમની આ કાયમી ટકોરથી અમારામાં ભણવા

નહ ; પણ ઝનુન કહી શકાય એવું ગાંડપણ પેદા થયેલું. ઘર

યે લગાવ

ંથરીના દવાખાનાની બા’ ં . ગામમાં

સૌથી વારે આબ દા તરોનો. બધા મારા બાપુને ‘તુ’ં કહીને જ બોલાવે. એટલે

યે–અ

યે

યાંક એવી ગાંઠ વળી ગેલી કે મોટા થઈને દા તર થાવુ.ં ઘરે લાઈટ તો અમે બધાએ બારમું પાસ
કરી લીધું પછી ઘણી મોડી આવી. ફળીયામાં ઢાળેલા ખાટલા પર પોતપોતાના ફાનસે વાંચવાની
બાદશાહીને કારણે, ઘરના બજ ેટમાં સૌથી વધુ ખરચ ઘાસલેટનો હતો. પણ તોય મા–બાપે ટો યાં
નો’તાં એક ફાનસે વાંચવા માટે. ભણતાં ભણતાં પૈસા પેદા કરવા માટેના શ ય એટલા બધા
અખતરા કય

તાં. કાગળની કોથળીયું બનાવી વેચતા, જ ૈનોના મેળાવડામાં, ડ ગરે મહારાજની

કથામાં રાગડા તાણી–તાણીને છાપાં વેચતા. છાપાના ધંધાએ

હે રમાં બોલતાં શીખવા ું અને

અ યાસ ઉપરા તનું વાંચવાની ટેવ પાડી. ‘ ટ મેલે આંકડો ને બકરી મેલે કાંકરો’ની જ ેમ હું તો

ગાંડાની જ ેમ જ ે હાથ ચડે તે વાંચતી. મેઘાણી, મડીયા, ર. વ. દેસાઈ. દશકની સાથે જ હું કોલક,
મહે શ મ તફકીર કે બી

કોઈ પણ પૉકેટબુ સ વાં યે જ રાખતી.

મારો કાયમનો હરીફ મારો ભાઈ બારમા પછી વડોદરા મેડીકલમાં ગયો એટલે આપોઆપ
જ મારી લાઈન ન ી થઈ ગઈ; પણ પનો ટુકં ો પ ો. મારે મેડીકલમાં જવા માટે રોકડા નવ માક
ઓછા પ ા. એટલે પછી વડોદરાની ઈજનેરી કૉલેજમાં આક ટૅ ચરમાં વેશ લીધો; પણ પે ા બે
જ દા’ડામાં ડેબુ ફાડી નાખે એવો ખચ

ઈ મ ‘ડીપાટમે ટ ચે જ’નું ફોમ ભરી દીધું અને ફામસીમાં

વેશ લીધો. પણ બી.ફામ.ના છે ા સેમે ટરમાં 1985ના અનામત આંદોલને છ મહીના ઘરે
બેસા ા. વળી મ આડેધડ વાંચવા માંડયુ.ં હવે દલાલ–ખ ી પછીના સુરેશ

શી. મધુ રાય, બ ી,

ઘન યામ દેસાઈ, વીનેશ અંતાણી વગેરેને વાં યા. થોડુકં ગ યું ને ઝાઝું પ ે ન પ ું. કૉલે

પાછી

શ થઈ. ડી ી મળી ને એલે બીકમાં એક વષની એ ે ટીસશીપ મળી. મહીને ૪૫૦ પીયા મારા
માટે જવા દેવા જ ેવી રકમ નો’તી. પણ વડોદરામાં સાત પેઢીએય કોઈ સગું નો’તું એટલે હૉ ટેલ
વગર નોકરીનો મેળ ન પડે અને હૉ ટેલ વેશ માટે કં ઈક ભણવું પડે. ઈધરઉધર ફાંફાં માયા પછી
થાકીને આ સ ફે ક ટીમાં ગુજરાતી અને ગણીત સાથે થમ વષમાં વેશ લીધો. નોકરી હતી
સવારના આઠથી સાંજના ચારની. વગ ભરવાનો કોઈ સવાલ જ ઉભો નહોતો થતો. પણ સીતાંશુ
મહે તા અને નીતીન મહે તાએ બી

વષ સુધી ભણાવવા ઉપરા ત પુ તકોની મદદ કરી. પછી તો

શીરીષ પંચાલ, રમણ સોની, સુભાષ દવે, હષદ ીવેદી, સુધા પં ાએ પણ ભરપુર મદદ કરી ને
વગમાં ગયા વગર હું પાંચેય વષ પહે લી આવી શકી.
એલે બીકમાં એક વષ પછી મને કાયમી નોકરી મળી
પણ કરી અને શીવકુ માર

ય એવી કોશીશ ચં. ચી. મહે તાએ

શીએ પણ કરી; પણ નસીબ યાંક બીજ ે જ લઈ જવા ઈ છતું હતું.

એટલે એ નોકરી બી ને મળી. ને મ વડોદરાથી પચાસ કીમી દુર દોઢ વષ નોકરી કરી. સવારે
છએ નીકળુ.ં રાતે આઠે પાછી આવું. પણ આ ફે ટરીએ મને ઘડી. માણસને પરખતાં શીખ યુ.ં
એ સાઈઝ, ઓ ટોય બધે જ કેટલી હદે

ાચારે ભરડો લીધો છે તે રોજ ેરોજ અનુભ યુ.ં આખો

દહાડો ઉભાઉભા કામ કયા પછી મોડી રાત સુધી વાંચતી. પણ છે ે થાકી અને મ વડોદરા થીત
LOCOST નામના NGOમાં નોકરી લીધી. અહ કામના કલાકો તો વધારે જ હતા; પણ કામ બહુ
ગમતુ.ં ગુજરાતભરમાં ફે લાયેલા NGOને સારી અને સ તી દવાઓ પુરી પાડવા ઉપરાંત પાયાની
દવાઓ વીશે હું લખતી થઈ. કદાચ મને પહે લી વાર અહ લખવાની, હે થ વકસને ભણાવવાની તક

મળી. NGOમાં કામ કરતાં કરતાં શાળા વા ય કાય મના મારા ક પ અંતગત મ 1989માં
વડોદરાની 28 શાળાના વી ાન શી કોની એક તાલીમ રાખેલી. WHOના CONCEPT માણે હું
ભણાવવામાં મશગુલ હતી. બી

દીવસે એક શી ક શંકરભાઈ પટેલે મારા માથે હાથ મુકીને ક ,ું

‘તમે કદી શી ક થવા વીચાયુ છે?’ મ ક ું, ‘ના’. ‘તો વીચારો. YOU ARE A BORN
TEACHER’. હું તેમને તાકી રહી ! પણ કુ દરત
MA થઈ અને સીતાંશુ મહે તા સૌરા

ણે દાવ ગોઠવી રહી હોય એમ હું 1990માં

યુનીવસ ટીમાં વાઈસ ચા સેલર થઈને ગયા. એમની ખાલી

પડેલી જગા પર મને હં ગામી ધોરણે નોકરી મળી ગઈ! આ સાવ અનાયાસ થયું.

ણે ‘ તે થે

પાન; પહ ચ ગયે ચીન’ જ ેવું જ કં ઈક.
1992માં સુરતની એમ.ટી.બી. આ સ કૉલેજમાં કાયમી નોકરી મળી પછી કાયમ ‘વગ જ
મા ં વગ’ બ યો. લખવાનું સાવ અનાયાસે થતું ર ું. પીતા વીશે 1988માં એક લેખ લખેલો જ ે
ઘણાને બહુ ગ યો. પછીથી સુરેશ દલાલ અને મહે શ દવેના સ પાદનો નીમી ે

વનનાં સંભારણાં

આલેખાતાં ગયાં અને લોકોને ગ યાંય ખરાં. લાગે તેવું મોઢે કહે વાની નાનેથી ટેવ. પુ તક સમી ામાં
રમણ સોની મારા ગુ . સ ય અ ીય લાગે તે રીતે જ કહે વાની મારી આવડતે મને ખા સી અ ીય
બનાવી. શીરીષભાઈએ કેળવેલી અનુવાદની આવડતે, મારી પાસે સંતોષ થાય એવાં કામ કરા યાં.
વીવેચનોથી બહુ લોકોને નારાજ કયા એટલે હવે ધીરે ધીરે એ છોડી રહી છુ .ં સા ત વીશેની
મથામણો, અનુવાદો અને

વનના અનુભવો વીશે લખવું મને ગમે છે અને લોકોને પણ કદાચ

એમાં જ વધું રસ પડે છે.
આજ ે

દગીના જ ે મુકામ પર હું ઉભી છુ ં યાં મને સૌથી વધુ સ તોષ શી ક તરીકેનો છે.

છે ાં બાવીસ વષથી વગમાં અને વગ પ યા પછી પણ ભણા યું છે. અ યાસ મ ઉપરાંત બી ં
અનેક પુ તકોની ચચા કરી છે, સા ત સમ યાઓ ચચ છે રવીવારે કે રા ે આ વી ાથ ઓને
સારી ફી મો બતાવી છે, જુ થચચાઓ ગોઠવી છે. 1991થી 2009 સુધી કૉલેજની હૉ ટેલ જ મા ં
ઘર હતી. વી ાથ ઓનાં ટોળાં વ ચે મારા ચોવીસ કલાક જતા હતા. શી કે વી ાથ પાસે આખા ને
આખા ઠલવાઈ જવાનું હોય એવું હું મારા ગુ ઓ પાસે શીખી હતી. ને નસીબે મને એવા
વી ાથ ઓ પણ મ ા. યાં ઠલવાઈ જવું લેખે લાગે. 18 વષના મારા હૉ ટેલ નીવાસે મને કેટલી
દીકરીઓ મળી એની ગણતરી ન માંડી શકુ .ં મારા એક અવાજ ે દોડી આવે એવા વી ાથ ઓએ મને
કદી એવું નથી લાગવા દીધું કે હું આ શહે રમાં સાવ એકલી રહું છુ ં. કારકીદ નો સુય તો ઠીક છે

મારા ભાઈ, પણ આ સાથકતા

વવાનું બળ આપે છે, આ વી ાથ ઓ અને મી ો ટકાવી રાખે છે,

આટલી શારીરીક પીડા વ ચે પણ. દર વષ વગમાં ઉભરાતા નવા ચહે રા, તેમની આંખોની ચમક
મને ચાનક ચડાવે છે નવું વાંચવા, વીચારવા, અખતરા કરવા. નવી ફી મો, નાટકોની વાતો કરવા.
આ વી ાથ ઓ મારી તાકાત છે, મારી ેરણા પણ. હું સતત કોશીશ કરતી રહું છુ ં એમને સાચુકલા
માણસ બનાવવાની. દુનીયાના તમામ ધમ ની સારી વાતો કરીને, ભારતીય સં કૃ તીની, માનવીય
મુ યોની. ઈતીહાસ સાથે સા ત

ો સાંકળી સાચી સમજ સુધી એમને લઈ જવા હું મથતી રહું

છુ .ં સાંકડા વતુળમાંથી બહાર કાઢવા, એમને નયા માણસ બનાવવા હું હાંફી

યાં સુધી મ યા

ક ં છુ .ં આ બધી વાતો વગમાં, લોબીમાં અને સમય મ ે સાંજ ે પણ થતી રહે છે. પરી ાલ ી
તૈયારીમાં જ જ ેને રસ હોય એવા વી ાથ ને તો મહીનામાં સંતોષી શકાય. પણ હું માનું છુ ં કે શી કે
ય તી વ ઘડતર કરવાનું હોય છે. હા. મારા ગુ જ ેવા ટકોરાબંધ વી ાથ ઓ હ
શકી; પણ મારી સફર હ

રી છે ને હું હ

હું નથી ઘડી

થાકી નથી. યાં સુધી એકાદ ઝીલનાર પણ હશે

યાં સુધી હું આમ જ ઠલવાતી રહીશ.
હ

તો બી ં એક સો વષની જ ર પડે એટલું વાંચવાનું બાકી છે, થોડુ ં લખવાનું બાકી. હા.

શરીરની પીડાઓ વધતી જ

ય છે. પણ સાવ નાનેથી એક વાત મનમાં ઘર કરી ગયેલી કે

‘ર તામાં રોડાં આવે તો ઝર ં વહે ણ બદલે, ફં ટાય; પણ વહે તું બંધ ન થઈ
એવું જ છે. અનેક અવરોધો આ યા, વહે ણ ફં ટાયું જ ર; પણ

ય. મા ં પણ કં ઈક

દગીમાં આગળ વધવાની ગતી

અવરોધાઈ નહ . મને ખાતરી છે કે આગળ વધવા માગનારાને દુનીયાની કોઈ તાકાત રોકતી નથી.

–શરીફા વીજળીવાળા
એમના પુ તક ‘સંબંધોનું

આકાશ’ ( કાશક : ‘ગુજર કાશન’ : ઉ ાસભાઈ મનુભાઈ

શાહ, 202–તીલકરાજ, પંચવટી, પહે લી લેન, આંબાવાડી, અમદાવાદ–380 006, ફોન : 0792656 4279, થમ આવૃ ી : નવે બર, 2011; બી

આવૃ ી : જુ લાઈ, 2012, ી

સંવધ ત

આવૃ ી : 2015; પાનસં યા : 94+10; મુ ય : 100 પીયા) પુ તકમાંનો આ સોળમો લેખ,
લેખીકાની અનુમતીથી સાભાર.. ..ઉ મ.મધુ..

સજકસ પક :
Dr. Sharifa Vijliwala,
(Professor and Head of Gujarati Department, Veer Narmad South Gujarat
University, Surat -395 007)
Resi. B-402, Vaikunth Park, B/H Bejanwala Complex, Cause-Way Road, Tadwadi,
Surat-395 009 eMail : skvijaliwala@yahoo.com
FaceBook : https://www.facebook.com/sharifa.vijaliwala

વીશેષવાત
બહુ મુખી

તીભાના માલીક શરીફાબહે ન મ ત અને ચુ ત મી જનાં છે. આમ તો મુરારીબાપુના

આશીષથી માંડી ઘણાં બધાં પુર કારો અને બહુ માનો તેમને મ ાં છે. પણ તાજ ેતરમાં એમના

ંથ

‘વીભાજનની યથા’ને સાહી ય અકાદમી એવોડ - 2018 મ ો. આ પહે લાં 2015માં એમણે અનુવાદીત
કરે લા, સી

લેખક અસગર વ હતના ઉદુનાટક ‘િજસ લાહૌર નઈ દે યા ઓ જ યાઈ નઈ’નો

અનુવાદ, ‘જ ેણે લાહૌર

યું નથી એ જન યો જ નથી’ના નામે કરે લો તેને સાહી ય અકાદમીનો ‘અનુવાદ

પુર કાર’ મળેલો.
સાહી ય જગતનો સવ ચ પુર કાર મેળવનાર આ પુ તક આજ ે ‘વીર નમદ દ ીણ ગુજરાત
યુનીવસ ટી’માં અનુ નાતક તરે પા પુ તક તરીકે ભણાવાય છે. આ એવૉડથી શરીફાબહે નનું ગૌરવ તો થયું
જ છે; સાથે ગુજરાતી ભાષા પણ પ ખાઈ છે..
..ઉ મ.મધુ ગ ર..
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Have you ever visited : http://www.gujaratilexicon.com ?

More than 3,61,73,000 Gujarati Language lovers have visited
http://www.gujaratilexicon.com

More than 1,23,00,000 have visited Digital Bhagwadgomandal
http://www.bhagwadgomandal.com

More than 10,68,000 have visited Lokkosh
http://lokkosh.gujaratilexicon.com

More than 13,03,000 have visited Global-Gujaratilexicon
http://global.gujaratilexicon.com
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ગુજરાતી ભાષાની આવી, સ યેલી અને સ તી શી કૃ તીઓ વાંચવાનો શોખ અને અવકાશ
હોય તો, તમા ં નામ, આઈડી, ફોન નંબર.. વગેરે માહીતી મોકલી મને લખ ..
તમને પણ અમારી આ ‘સ ડે ઈ.મહે ફીલ’ દર પંદર દીવસે એક મેલ સાથે
પીડીએફ પે મળતી રહે શ.ે .
–ઉ મ ગ ર - uttamgajjar@gmail.com અને
–મૈ ી શાહ - maitri@gujaratilexicon.com
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