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ત�ંીની કલમ.ે...

નમ�કાર �મ�ો,

અ�યારના ઝડપી �ગુમા સંા�હ�યકારો�ુંસા�હ�ય વાચંકો
�ધુી પહ�ચાડવાના ઘણા બધા મા�યમો છ.ે પર�� એુક
�સ�ાની બ બેાજનુી જમે આ બધા મા�યમો પર અઢળક
સા�હ�ય ���તુ થાય છ તે સેાર� બાબત છ પેણ અ�કુ
લખેકોની ક�ૃતઓ વાચંકો �ધુી પહ�ચતી નથી. આવી
ક�ૃતઓન વેાચંકો �ધુી પહ�ચાડવા માટ “ેસા�હ�યનો વન-
વગડો" ઈ-મગેઝે�ન શ� કર� રહયા છ�એ.

જમેા કં�વતા, લખેો, વાતા�ઓ, હા�યલખેો, નવલકથા
અન આેટ�(�ચ�કલા) વગરે જેવેા સા�હ�ય �વ�પોનો
સમાવશે કર� અન મેગેઝે�નની શ�આત કર� ર�ા છ�એ.
જ લેખેક�મ�ો પોતાની ક�ૃતઓ મોકલવા ઈ�છા હોય ત ઈે
-મઈેલ �ારા અમારો સપંક�કર� શક છે.ે(મોકલવા માટે
�વશષે મા�હતી અલગઆપવામા આંવી છ)ે

આમગેઝે�ન શ� કરવાનો ઉ��ેય �જુરાતી સા�હ�ય�ું
ગૌરવ જળવાઈ રહ તેમેજ સા�હ�યકક�ૃતઓ �ારા જે
ભાષા-સા�હ�યની ગર�મા જંળવાઈ છ તેમેા �ં�ૃ�ધ કરવાનો
છ.ે

નવો�દત લખેકો�ુંસા�હ�ય વાચંકો �ધુી પહ�ચાડ� તમેને
યો�ય માગ�દશ�ન અન �ેો�સાહન ��ૂ�પાડવાના આશયથી
આ મગેઝે�ન પા�ીક �વ�પ શે� કર� ર�ા છ�એ. વાચંક
અન લેખેક �મ�ોનો જ �ેનહે અન સેહકાર અમારા
‘સા�હ�યનો વન-વગડો' �પુન મે�ો તવેા જ સહકાર અને
�નહે સાથ સેા�હ�ય�મેીઓઆ મગેઝે�નન પેણ વધાવશે
તવેી અ�ભલાષા...

આભાર..

-�દપક રાજગોર

સાિહ�યનાસજ�કોનું ધબકતું �દય
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          ‛અવી, �ુંજ કેહ એે.. પણ
આપણ ને તેો દ�કરો જ થશ.ે.’

      વદૈહે�ની વાત પર અ�વનાશ થોડો
��ુસ થેયો..

      ‛દ�કરો દ�કર�.. � વુદૈહે�..! જ પેણ
હશ એેઆપ� જં બાળક હશ ને.ે.?’

      પણ વદૈહે�ની ��ુઝખંના એટલી તી�
હતી ક.ે. એણ અે�વનાશન ચેો�� કુહ�
દ��ું.

      ‛સાભંળ, માર દે�કરો જોઈએ છ અેને
જો દ�કર� આવી તો હુ�એન કેોઈપણ
હાલમા એં�સ�ેટ નહ� ક��..’

      �દવસ ને �ેદવસ વેદૈહે�ની �દકરા
��યનેી ઝખંના વ�ય જેતી હતી.. પહલેી
�ડ�લવર� વખત જે એણ એેક દ�કરાને
જ�મ તો આ�યો પણ એ દ�કરો મરલેો
જ��યો એ પછ� દ�કરા ��યનેી એની
ઝખંનાએ હદ વેધી ક.ે.. એણ બે વેાર
અબોશ�ન કરવી પોતાની દ�કર�ઓ ને
ગભ�મા જં માર� નાખી..

         આ વખત પેણ ગરેકાયદસેર
પોતાના ગભ�ની તપાસ કરવા માગંતી હતી
પણ એ માટ અે�વનાશ જરાય તયૈાર ન
થયો..

         એણ પેણ કહ� દ��ુંક.ે.

        ‛અવી જો દ�કર� આવશ તેો હુ�એને
ફ�ક� દઈશ યાદ રાખજ.ે..’

         એના એ શ�દો હો��પટલની બહાર
બઠેાલા અ�વના કાનમા સંતત �ુંજતા
હતા..

         થોડ�વારમા જં અદંરથી નસ� એક
�લૂ જવેી દ�કર�ન લેઈન બેહાર આવી..
અન એેણ અે�વનાશના હાથમા એંની
દ�કર� સ�પતા ક�ું..

        ‛�બુારક હો �મ�ટર ગાધંી.. આપકો
લડક� હુઈ હ.ે.’    

અદંરથી ભાગંી પ�ો..

     વદૈહે�એ �યાર �ેવ�થ થઈ આખંો
ખોલી �યાર એેની નજર એના દ�કરાને
જોવા બતેાબ હતી.. કઠણ કાળજ એેજ
ઘો�ડયામા પંોતાની �લૂ જવેી દ�કર� �કૂ�
અ�વનાશ એેમાથંી દ�કરો લીધો.. એને
ઉઠાવી એણ વેદૈહે�ના ખોળામા �ં�ુો..

       એક દ�કરો જણીન તેો માનો એ
�શુીથી પાગલ થઈ ગઈ..

       ‛અવી.., આજોઆપણો દ�કરો..’

       અન આેજ આેટલા વષ� બાદ એજ
દ�કરો.. પોતાન અેન પેોતાની �હાલસોયી
માનં એેક ઘરડાઘરના ગઇેટ પર ઉતાર�
ચા�યો ગયો..

       ર�તાની વ�ચ સેડસડાટ પાછ� જતી
એના દ�કરાની લ����ુરયસ કારન જેોઈ..
અ�વનાશ સામ એેના �તૂકાળ ફર� �ાદશ�
થયો..

        એક તરફ લાડકોડથી ઉછરલેો એનો
��મત.. અન એેક તરફ એક ગર�બ માં
રાધાના ખોળામા એંકદમ દય�નય હાલતમાં
ઉછરતી એની લાડલી દ�કર� �મુન.

        ઘણીવખત પોતાની લાડલીન રેાધાના
પડખામા રંાતના અધંકારમા �ંટૂપાથ પર
�તુલેી જોઈ એન બેહુ જ લાગી આવ�ું..
પછ� એણ રેાધાન પેોતાન �ેયા કંામ પર
રાખી.. એજ �વચાર�ન કે.ે. �મુન આખં
સામ રેહશ તેો એ �મુનન યેો�ય ભ�વ�ય
આપી શકશ.ે.

       પણ રાધા બહુ જ �વા�ભમાની જટે�ું
કામ કરતી એટ�ુંજ લતેી.. અ�વનાશ
ઘણીવાર પોતાની �મુન ખાતર એન વેધારે
પસૈા દતેો.. પણ એ પાછા કર� દતેી..

       કહતેી ક.ે. ‛જટેલી ચાદર એટલા જ
પગ બહાર કઢાય.. બ ટેક�ુંજમવવા�ું
મળ� રહ એે �રૂ�ુંછ અેમાર મેાટ.ે.’

     

    લડક� હુઈ હ.ે.’    

        પોતાની દ�કર�નો �લૂ જવેો મા�મૂ
ચહરેો જોતા જ.. એણ એેન પેોતાની
ગોદમા ઉંઠાવી લીધી..

        એજ �ણે એેણ મેનોનમ �વચાર�
લી�ુંક એેક �પતા તર�ક હેુ�માર� લાડલીને
દ�ુનયાની દરકે �શુી આપીશ. પણ બી�
જ �ણે એેન વેદૈહે�નો �વચાર આ�યો..

        વદૈહે�ન �ેણ થશ કે એેણ એેક
દ�કરાન નેહ� પણ એક દ�કર�ન જે�મ
આ�યો છ તેો..? દ�કરાની ઝખંનામા એં
પાગલ થઈ ગઈ છ.ે.  એ કઈપણ કર� શકે
છ.ે.

        આખર એેજ �ણ એેણ ડેોકટર સાથે
વાત કર�.. ડોકટર ર�વ એનો પરમ �મ�
અન એે વદૈહે�ન પેણ સાર� ર�ત ઓેળખતો
એટલ એેણ એેજ �ણ.ે. �યા એંજ પળે
જ�મલેા એક બાળક સાથ એે બાળક�ને
બદલી નાખી..

      પોતાની �લૂ જવેી લાડલી જને ગેોદમાં
લતેા જ એ એક સ�ંણૂ� �પતા બની ગયો
એજ કાળ�ના કટકાન એેક જ �ણમાં
પોતાના થી દરુ થયલેી જોઈ અ�વનાશ
અદંરથી ભાગંી પ�ો..

વાતા� : ��ુ ઝખંના

લખેક : પરશે મકવાણા

વાતા�
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      ��મત અેર�સામા જંો�ુંએટલ કે�ું..

       ‛ડો�ટ �ાય મોમ, અમ આેવી�ુંન.ે.
તમન મેળવા.. દર  વષ�આવી�ું..’

       અ�વનાશ વેદૈહે�નો હાથ પક�ો..
એન �ેહ�મતઆપી..

        થોડ�વારમા જં એમન ઘેરડાઘરના
ઝાપં ઉેતાર� ��મત ચા�યો ગયો..

       વદૈહે�નો હાથ પકડ�.. અ�વનાશ
ધીમ પેગલ.ે. ઘરડાઘરના દરવા� અદંર
જ જતો હતો �યા.ં.

      એના કાન પર એક �ણીતા મીઠા
અવાજના બોલ પ�ા..

      ‛મ�મી પ�પા..,’ આટલો મીઠો આવજ
તો પોતાની �મુનનો જ હોઈ શક.ે. એમ
�વચાર� અ�વનાશ ધેીર રેહ�ન પેાછળ
જો�ું..

      તો ખરખેર પાછળ એક આલીશાન
કારના દરવા� પાસ રેાધા અન એેની
�મુન ઉભી હતી..

   રાધાન �ેમુન સાથ જેોઈ.. વદૈહે�ને
પોતાના કડવા શ�દો યાદ આ�યા અને
�ણ એે પોતાની જ નજરોમા ઉંતર�
ગઈ..

     �મુન દોડ�ન વેદૈહે� અન અે�વનાશ
પાસ આેવી.. એમની પાછળ રાધા પણ
�યા આંવી...

    અ�વનાશનો કરચલીવાળો સહજે
�જૂતો હાથ પકડ�.. �મુન રડ� પડ�..

    રાધાએ જ એન કે�ું..

    ‛ભાઈ સાહબે, આ તમાર� જ દ�કર�
છ.ે. �મુન..’

    ‛હા.. પ�પા, ર�વ અકંલ મેન બે�ુંજ
કહ� દ��ુંછ.ે..’

    વદૈહે� કઈ સમજ એે પહલેા જં..

         અ�વનાશ એેન બે�ુંજ સ�ય કહ�
દ��ું..

   �યાર એેન બેધી જ વા�ત�વકતા�ું
ભાન થ�ું.. દ�કરાની ઝખંનામા પંાગલ
બનલેી એ, એ તો �લૂી જ ગઈ.. કે
બાળપણમા જં એેની આખં સામ હેતી એ
એની પોતાની જ દ�કર� હતી..

     એણ એેજ �ણ �ેમુનન છેાતી સરખી
ચાપંી લીધી..

     એણ રેાધાની પણ બ હેાથ જોડ� માફ�
માગંી..

     રાધાએ એન મેાફ કર�..

     ખરખેર દ�કર� ક દે�કરો � ફુરક પડ છે.ે.
જ હેોય એ.. જો એન યેો�ય સ�ંકાર અને
પરવર�શ મળ� રહ.ે. તો મા બંાપની લાઠ�
બનવાના જ..

     એ પછ� �મુન �ત જે.. રાધામા નંી
સાથ પેોતાના મ�મી પ�પાન હે�મશેાન મેાટે
પોતાના ઘર લેઈ ગઈ..

                        સમા�ત

          �યાર �ેમુન થોડ� મોટ� થઈ..
એટલ �ે�મતની સાથ અે�વનાશ એેન પેણ
ભણાવવાની વાત કર�.. પણ એ માટ વેદૈહે�
એ સાફ ના પાડ� દ�ધી..

     �યા રંાધા પણ ઉભી હતી અન એેણે
રાધાની સામ જેોઇન જે કટા� કરલેો ક.ે.

     ‛ભણાવવાની � જુ�ર છ.ે. અવી,
નોકરાણીની દ�કર� છ.ે નોકરાણી જ
બનશ.ે.’

     વદૈહે�ની વાત સાભંળ�.. રાધાન ઘે� જં
દઃુખ થ�ું.. અન એેણ એેજ �દવસથી એ
ઘર કેામ કરવા�ુંછોડ� દ��ું..

         એ પછ� એના �વન�ુંએક જ �યયે
હ�ુંક.ે. �મુનન મેાર� જમે નોકરાણી તો
નથી જ બનાવવી..

    ચાર ઘરના કામ કર�, ફ�ેટર�મા તંનટોડ
મહનેત કર� એણ પેોતાની �મુન કેલ�ેટર
બનાવી..

     આ તરફ વદૈહે�ના �બૂ જ લાડ�યારમાં
ઉછરેલો ��મત.. એશોઆરામની �જ�દગી
�વતો મોટો થયો.. �વદશે ગયો અન �ેયાનંો
જ થઈ ન રેહ� ગયો..

     એના મા બંાપ ��ૃ થયા અન એેના
બાળકો મોટા થયા �યાર એે આ�યો..

     વદૈહે�ન તેો એમ ક.ે. હવ દે�કરો, વહુ
પૌ� પૌ�ી બધા સાથ રેહ��ું.. પણ એમનો
દ�કરો �દુ એન.ે. લઈ નીકળ� ગયો એમ
કહ� ન કે.ે.

      ‛મોમ ડડે.. મારો પ�રવાર નથી ઇ�છતો
ક.ે. તમ લેોકો અમાર� સાથ રેહો.. આ
�મરમા તંમ જેશો પણ �ા.ં. એટલ મે�અને
રોઝ�એ તમને ઘરડાઘરમાં �કુવા�ું
�વચા��ુ..’

      દ�કરાના મોઢ.ે. આટ�ુંસાભંળ�..
પાછળ અ�વનાશ સાથ બેઠેલેી વદૈહે�થી
એક ડસૂક�ુભરાઈ ગ�ું..

�શુ ખબર.. �શુ ખબર.. �શુ ખબર..

તદન �યાજબી ભાવ.ે..,

આકષ�ક અન રેસદાર �કુના કવર પજે માટે
અમારો સપંક�કરો.

વો�સએપ કરો 7600954500
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પોપટ ��ૂયો નથી, પોપટ તર�યો
નથી

એક હતો પોપટ. પોપટ બહુ જ ભલો ને
ડા�ો હતો.

એક �દવસ પોપટન એેની મા કહ -ે ભાઈ,
કમાવા � ન!ે

પોપટ તો ‘ઠ�ક’ કહ� કમાવા ચા�યો.
ચાલતા ચંાલતા �ંબૂ દરૂ ગયો �યા એંક
મોટ�ુસરોવર આ��ું. સરોવરની પાળ એેક
મ�નો આબંો હતો. તનેા ઉપર પોપટ
બઠેો.

આબં કેાચી અન પેાક� ઘણી બધી કરે�ઓ
આવલેી. પોપટ કરે�ઓ ખાય, આબંાડાળે
હ�ચક ને ટેહૂકા કર.ે �યાથંી એક ગાયોનો
ગોવાળ નીક�ો. પોપટ ગાયોના ગોવાળને
કહ -ે

એ ભાઈ, ગાયોના ગોવાળ, ગાયોના
ગોવાળ! માર� માન એેટ�ુંકહજેે

પોપટ ��ૂયો નથી

પોપટ તર�યો નથી

પોપટ આબંાની ડાળ

પોપટ સરોવરની પાળ

પોપટ કાચી કરે� ખાય

પોપટ પાક� કરે� ખાય

પોપટ ટહૂકા કરે

ગોવાળ કહ -ે બા�!ુ આ ગાયો રઢે� �કૂ�ને
હુ�ત તેાર� બાન કેહવેા �ા �ં�? તારે
જોઈતી હોય તો આમાથંી એક સાર�
મ�ની ગાય લઈ લ.ે પોપટ તેો એક ગાય
લીધી ન આેબંાના થડ બેાધંી દ�ધી.

થોડ�ક વાર થઈ �યા તંો �યાથંી ભ�શોનો
ગોવાળ નીક�ો. પોપટ ભ�શોના ગોવાળને

ગોવાળ નીક�ો. પોપટ ભ�શોના ગોવાળને
કહ -ે

એ ભાઈ, ભ�શોના ગોવાળ, ભાઈ ભ�શોના
ગોવાળ! માર� માન એેટ�ુંકહજેે

પોપટ ��ૂયો નથી

પોપટ તર�યો નથી

પોપટ આબંાની ડાળ

પોપટ સરોવરની પાળ

પોપટ કાચી કરે� ખાય

પોપટ પાક� કરે� ખાય

પોપટ ટહૂકા કરે

ભ�શોનો ગોવાળ કહ -ે બા�!ુ મારાથી તો
કહવેા ન�હ જવાય. તાર જેોઈએ તો
આમાથંી એક પા�ડયાળ� ભ�શ લઈ લ.ે
પોપટ તેો એક સાર� મ�ની ભ�શ લીધી ને
આબંાના થડ બેાધંી.

થોડ�ક વાર થઈ તો �યાથંી બકરા�નો ગોવાળ
નીક�ો. પોપટ બકરા�ના ગોવાળન કેહ -ે

એ ભાઈ, બકરા�ના ગોવાળ, બકરા�ના
ગોવાળ! માર� માન એેટ�ુંકહજેે

પોપટ ��ૂયો નથી

પોપટ તર�યો નથી

પોપટ આબંાની ડાળ

પોપટ સરોવરની પાળ

પોપટ કાચી કરે� ખાય

પોપટ પાક� કરે� ખાય

પોપટ ટહૂકા કરે

બકરા�નો ગોવાળ કહ -ે અર બેા�!ુ આ
બકરા�રઢેા �કૂ�ન મેારાથી તાર� માન કેહવેા
ન�હ જવાય. તાર જેોઈએ તો બ-ેચાર
બકરા�લઈ લ.ે પોપટ તેો બ-ેચાર �પાળાં

લઈ લીધા નં આેબંાના થડ બેાધંી દ�ધા.ં

વળ� �યાથંી ઘટેા�નો ગોવાળ નીક�ો. ઘટેા�ના
ગોવાળ પેોપટન ચેાર-પાચં ઘટેા�આ�યા.

પછ� તો �યાથંી ઘોડાનો ગોવાળ, હાથીનો
ગોવાળ અન સેા�ંઢયાનો ગોવાળ એક પછ�
એક નીક�ા. ઘોડાના ગોવાળ પેોપટન એેક
ઘોડો આ�યો. હાથીના ગોવાળ પેોપટન એેક
હાથી આ�યો. સા�ંઢયાના ગોવાળ પેોપટને
એક સા�ંઢયો આ�યો.

પછ� પોપટ તો ગાય, ભ�શ, બકરા�, ઘટેા�,
ઘોડો, હાથી ન સેા�ંઢયો બધાયંન લેઈન એેક
મોટા શહરેમા આં�યો. બધાયંન વેચેી ના�યા
એટલ એેન તેો ઘણા બંધા ��પયા મ�ા.
થોડાક ��પયા�ુંએણ સેો�-ુ��ુંલી�ુંન તેનેા
ઘરણેા ઘંડા�યા.ં

પછ� એણ ઘેરણેા નંાકમા,ં કાનમા નં ચેાચંમાં
પહયેા�; બી� ��પયાન પેાખંમા અંન ચેાચંમાં
ભયા�. પછ� પોપટભાઈ ઘર ભણી ચા�યા.
આવતા આંવતા મંોડ� રાત થઈ ગઈ. ઘરનાં
બધા �ંઘી ગયા હંતા.ં પોપટ તેો સાકંળ
ખખડાવી માન સેાદ કર�ન કે�ું-

મા, મા!

બારણા ઉંઘાડો

પાથરણા પંથરાવો

ઢોલીડા ઢળાવો

શરણાઈઓ વગડાવો

પોપટભાઈ પાખં ખખંરે.ે

મા �બચાર� આખો �દવસ ઘર�ુંકામ કર�
કર�ન �ેબૂ થાક� ગઈ હતી. કોણ આ��ુંછે
ત એેન બેરાબર સમ��ુંન�હ. એન થે�ું
અ�યાર કેોઈ ચોરબોર આ�યો હશ ને ખેોટ�ુ
ખોટ�ુબોલતો હશ.ે એણ તેો બારણાં
ઉઘા�ા નં�હ. પછ� પોપટ કાક�ન ઘેરે ગયો.
કાક�ન ઘેરે જઈન કેહ -ે

કાક�, કાક�!

બાળવાતા�
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બારણા ઉંઘાડો

પાથરણા પંથરાવો

ઢોલીડા ઢળાવો

શરણાઈઓ વગડાવો

પોપટભાઈ પાખં ખખંરે.ે

કાક�એ તો �તૂા �ંતૂા જં સભંળાવી દ��ું-
અ�યાર અેડધી રાત કેોઈ બારણા ઉંઘાડ�ું
નથી. આવ�ુંહોય તો સવાર આેવજ.ે પછ�
પોપટ પોતાની બહનેના ઘરે ગયો. જઈને
કહ -ે

બહને, બહને!

બારણા ઉંઘાડો

પાથરણા પંથરાવો

ઢોલીડા ઢળાવો

શરણાઈઓ વગડાવો

પોપટભાઈ પાખં ખખંરે.ે

બહને કહ -ે અ�યાર કેાળ� રાત તે મેારો
ભાઈ �ાથંી હોય? ભાગી �! �ુંતો કોઈ
ચોર લાગ છે.ે પછ� પોપટ તો માસી,
ફોઈબા વગરે ઘેણા સંગાવંહાલાનં ઘેરે ગયો
પણ કોઈએ બારણા ઉંઘા�ા નં�હ.

છવેટ પેોપટ એની મોટ�બાન �ેયા ગંયો.
એની મોટ�બા એન �ેબૂ વહાલ કરતા હંતા.

મોટ�બાએ તો તરત પોપટનો સાદ
ઓળ�યો. ત કેહ -ે આવી ગયો, મારા
દ�કરા! આ આવી; લ બેારણા ઉંઘાડ�ુછુ�,
બા�!ુ પછ� બારણાંઉઘા�ાંએટલે
પોપટભાઈ અદંર આ�યા અન મેોટ�બાને
પગ લેા�યા. મોટ�બાએ એના દખુણાં
લીધા.ં

પછ� તો મોટ�બાએ પોપટ માટ પેાથરણાં
પથરા�યા,ં ઢોલીડા�ઢળા�યા નં ઉેપર
�ુંવાળા �ુંવાળા ગાદલા પંથરા�યા.ં પછ�

હ�. હમણા શંરણાઈવાળાન બેોલા�ુંછુ�.
મોટ�બા તરત �ણ ચાર શરણાઈવાળાને
બોલાવી લા�યા. શરણાઈ�ું��ૂ�� કરતી
વાગવા માડં�.

પોપટભાઈ તો �શુ �શુ થઈ ગયા ને
પાખંમાથંી ન ચેાચંમાથંી ��પયા ખખંરેવા
લા�યા. થોડ� વારમા તંો આ�ુંઘર
��પયાથી ભરાઈ ગ�ું. પોપટભાઈ આટલા
બધા �ં�પયા કમાઈન આે�યા એ જોઈ
મોટ�બા પણ �બૂ રા� થયા.

શરણાઈ સાભંળતાં સાભંળતાં
પોપટભાઈન �ેઘ આવી ગઈ. સવારે
ઊઠ�નેમોટ�બાએ પોપટભાઈની માને
બોલાવી પોપટભાઈના ��પયા - ઘરણેાં
એન આેપી દ�ધા અન પેોપટભાઈન જેવા�ું
મન નહો�ુંતો પણ પરાણ મેાની સાથ એેના
ઘરે મોકલાવી દ�ધા

છગન: ‘સાહબ 100 ��પયામા પંતી ગ�ું.
ડૉ�ટર: ‘કવેી ર�ત?ે’

છગન: ‘�મ�તીન બેોલાવીન પેલગના ચારયે
પાયા જ

કપાવી ના�યા!’

***

છોકર�: ‘�ુંમન �ેમે કર છે?ે’

છોકરો: ‘હા, વહાલી.’

છોકર�: ‘�ુંમારા માટ મેર� શક?ે’

છોકરો: ‘ના, હુ�અમર�મેી છુ�’

***

ચદં ઓુ�ફસ જેવા નીક�ો. એની મ�મીએ
ક�ું. ‘બટેા, ચા પીવી છ?ે’

‘ના મ�મી! ચા પીન ઓે�ફસ જેવા�ુંમને
ગમ�ુંનથી.’

‘કમે, બટેા?’

‘કારણ ક ચેા પીધા પછ� મન �ેઘ નથી
આવતી….’

હસો અન હેસાવોў ў

'આ �મ�ુંભાડ�ુકટે�ુંછ?ે'

'૧૦૦૦ ��પયા.'

'પણ હુ�તો ક�વ છુ�. કા�ઈક વાજબી….'

'તમાર છે મ�હના�ુંભાડ�ુએડવા�સ
આપ�ુંપડશ…ે'

***

છગન (ડો�ટર સાહબન )ે: ‘મન છે�ેલા
પદંર �દવસથી મારા પલગં નીચ કેોઈ હોય
એવો ભાસ થાય છ.ે તનેી દવા �ું? અને

ખચ� કટેલો થશ?ે’

ડૉ�ટર: ‘દસ હ�ર.’

થોડા �દવસો પછ� છગન ડો�ટર સાહબને
ર�તામા મં�ો.

ડો�ટર: ‘છગનભાઈ, તમતેો પછ� આ�યા
જ નહ�!’

Ŧ �વચાર

પખંી પાજંરા માથંી આઝાદ થઈ ગ� નુે
માણસ મોબાઈલ નામક પાજંરામા કદે થઈ

ગયો..

�વભાવમા �ંવન�તા, ચહરેા પર તજે��વતા,
અડગઆ�મ�વ�ાસ અન પેવી� �વચારો
�ય��તન તેનેા લ�ય �ધુી પહ�ચાડ છે.ે

ખોટા�માગ�મળેવ�ેુંધન �ારયે �ય��તને
�ખુઆપી શક�ુંનથી. ત �ેય��ત�ું�ખુ

પણ છ�નવી લ છે.ે

જય�દપ ભરો�ળયા "�ડયર જ�"ુ



પજે નબંર 8

"થઈ ગ�ું"

"હા યાર! મન તેો લાગી ર�ુંહ� કુે
મા��એકાદ માક�માટ રેહ� જશ.ે"

"એ જ હેોય ત.ે પર�� એુડ�મશન થઈ
ગ�ું."

આમ મ�રુ, આ�શષ અન જેય�દપ
�ણયે પોતપોતાની એડ�મશન મળ� જવાની
�શુીઓ �ય�ત કરતા રંાતના દસ વા�યે
�રુતના કાપો�ા ��જ પર બઠેા�હતા.ં
��જની નીચ ખેળખળ વહતેી �રુતની
�વાદોર� કહવેાતી તાપી નદ� રા� થેાક દરુ
કરવા માટ પેોતાના આશર આેવલેા દરકેના
�દયન ટેાઢક આપી રહ� હતી. તાપીના
શીતળ જળન �ેપશ� કર� પોતાની તરફ
આવતો પવન પાણીની મનમોહક મહકે
ચારકેોર ફલેાવી ર�ો હતો. ��જ પરથી
પસાર થઈ રહલેા વંાહનોનો અવાજ �ાકં
મનની શા�ંત ભગં કર� ર�ો હતો. છતા એં
નાનકડ� ખલલે વ�ચ પેણ મ�રુ, આ�શષ
અન જેય�દપની વાતોનો દોર ચા�ુંજ હતો.

"મ�રુ! ત બેધી ��ુસ તો તયૈાર રાખી
છ ને?ે"

"�ુંઆ�શષ �ુંપણ! કોલજેમા કંોઈ
ભણવા જં� હુશ?ે"

"ઓ હ�ેલો! મ�રુભાઈ. આપણે
કોલજેમાંભણવા�ુંજ જવા�ુછ.ે
આડાઅવળા ડાચા નથી મારવાના."
જય�દપએ પળમા તંો મ�રુની વાતન તેોડ�
પાડ�.

"અર યેાર! મારો કહવેાનો અથ� છ કેે
કોલજે લાઈફ મોજમ�તી કરવા માટ હેોય
છ.ે તો એ જ કરાય ન!ે" મ�રુ ઉે�ર આપતાં
ક�ું.

"પર�� મુોજમ�તી મયા�દામા રંહ�ને
કરવાની. મોજમ�તીના ચ�રમા આપણે
એ નથી �લુી જવા�ુંક �ેણ વષ� પછ�
કટેલીક જવાબદાર�ઓ આપણાંખભે
આવવાની છ.ે તો એની પણ તયૈાર� કરવી
પડશ.ે"

"વાહ જય�દપ! �ુંતો છકે �ણ વષ�
પછ��ુંપણ �વચાર છેો. મ�રુ જય�દપની
વાત ખરખેર સાચી છ.ે" આ�શષે
જય�દપની વાતમા થંોડા��ડા ઉતરતા ક�ું.

"અર હેા. પર�� કુાલ કેોલજેનો પહલેો
�દવસ છ.ે કવેો હશ કેાલનો �દવસ?" બસ
ભ�વ�યની થોડ� ચચા� કરતા અં�ગયારને
પાચં થઈ �ય છ.ે એટલ �ેણયે �મ�ો છુટા
પડ છે અેન પેોતપોતાના ઘર �ેય છ.ે

મ�રુ, આ�શષ અન જેય�દપ સવારે
સાત વા�ય કેોલજે પર પહ�ચી �ય છ.ે
�બલકલુ સાત ન પેા�ીસ કેોલજેના પહલેા
�દવસનો પહલેો લ�ેચર હતો. પર�� લુ�ેચર
ચા� થુવામા હંજ અુડધી કલાકની વાર
હતી.

"ઓહોહો! અ�હ�યા તો ચારકેોર
હ�રયાળ� જ છ"ે આખર કેોલજેના પહલેા
�દવસ�ુ રોમા�ંચત અને મનમોહક
વાતાવરણ જોઈન મે�રુથી રહવેા�ુંનહ�.
પર�� જુય�દપએ સવાર સવારમા જં
મ�રુની �ટુક� લવેા�ું�વચા��ુ.

"મ�રુ! અ�હ�યા રહલેી દરકે છોકર�
તાર� બહને બની �ય તો!"

"�ું?" જય�દપની વાતથી મ�રુના તો
હ�શ જ ઉડ� ગયા.ં

"હા હા મ�રુ. જય�દપની વાતમા પંોઈ�ટ
છ ખેરો. ખરખેર જય�દપના ક�ા �માણ જે
થ� હુોય તો!" આ�શષ જેય�દપની વાતન ટેકેો
આપતા કં�ું.

"તમ બેનં દેો�ત છો ક દે�ુમન? મને
આ�વન ક�ુવારો રાખવાની ઈ�છા છ કે �ેું?"
મ�રુના આ શ�દો સાભંળ�ન જેય�દપ અને
આ�શષ હસવા લંાગ છે.ે

"�ું�ચ�તા ના કર. અમ તેાર� માટ અેમાર�
ભાભી શોધી�ું." જય�દપ હેસતા હંસતા જં
મ�રુના ખભ હેાથ �કુ�ન કે�ું.

"યાર �ુંથઈ ગ� છુ તેમન બેનંનેે
અ�યારમા?ં બીજ�ુકોઈ નહ� ન હેુ�જ મ�ો
મ�ક કરવા મંાટ?ે" જય�દપ અન આે�શષના
મ�કથી મ�રુન થેોડ�ુખોટ લુાગ છે.ે પર��ુ
જય�દપ એ વાતન કેાપી નાખ છે.ે

"SORRY યાર? હવ એે બ�ુંછોડ.
હજ લુ�ેચર ચા� થુવામા વંાર છ.ે તો આપણે
ક�ે�ટનમા જંઈએ?"

"હા હા ચાલો. એમ પણ સવાર
સવારમા ગંરમાગરમ ચા પીયન મે� આવી
જશ.ે" આ�શષ કે�ું.

"માર નેથી આવ�ું. તમ બેનં �ેવ."

"મ�રુ! �ુંખબર ક�ે�ટનમા અંમાર�
ભાભી રાહ જોઈન બેઠે� હોય તો! પણ ક�ઈ
વાધંો નઈ. તાર નેા આવ�ુંહોય તો અમે
જબરદ�તી નહ� કર�ય.ે ચાલ આ�શષ"
જય�દપ મે�રુની નારાજગી દરુ કરવા માટે
તીર ફ��ુંઅન તેીર પણ સી� જુ �નશાન પર
જ લા��ું.

"ઓ હ�ેલો! હુ�પણ આ�ુંછુ�. માર પેણ
ચા પીવી છ.ે"

�ણયે ક�ે�ટનમા પંહ�ચ છે.ે �ણુામા બંે
ટબેલ ખાલી હતા.ં એમા� એુક ટબેલ આ
જગુલબધંી પકડ�ન બેસે છે.ે આ�શષ �ણ
ક�ટ�ગનો ઓડ�ર આપેછ.ે થોડ�વારમાં
ક�ે�ટનમા કંામ કરતો છોટ �ુણ ચા ના કપ
ટબેર પર �કુ�ન જેતો રહ છે.ે છોટનુા ગયા
પછ� �ણયે ચા ની �સુક�ઓ લવેા�ુંચા� કુરે

તડપ ભાગ-૧

જય�દપ ભરો�ળયા "�ડયર જ�"ુ
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�ણયે ચા ની �સુક�ઓ લવેા�ુંચા�ુ
કર છે.ે

"આહાહા... કટેલી મ�ત છ!ે રોજ
સવારમા મંળ� �ય તો જલસો પડ� �ય."
જય�દપ ચેા ની �સુક� લતેા ક�ું.

"કોણ મ�ત છ?ે" મ�રુ ચે�ક�ન કે�ું.

"ચા"

"ઓહ! તો �ુંચાની વાત કર છેો! મને
તો એમ ક.ે." અચાનક બોલતા બોલતા
મ�રુ અટક� �ય છ.ે

"તન �ેું? તન એેમ ક હેુ�કોઈ છોકર�ની
વાત ક��છુ�?"

"હા" મ�રુ હેસતા હંસતા કં�ું. મ�રુની
વાતથી આ�શષ પણ હસવા લંાગ છે.ે

હજુતો આ�શષ મ�રુની વાતમાં
જય�દપ પર હસી ર�ો હતો એટલામા તંનેી
નજર ક�ે�ટનના દરવા� ભણી ગઈ.
ક�ે�ટનના દરવા� પર રહલેો ન�રો
જોઈન આે�શષની આખંો ફાટ� ન ફેાટ� જ
રહ� �ય છ.ે

�હાઈટ ટ�-શટ�અન �ેલકે ઝ��સ,
હવામા લંહરેાતા માથાના ��ુલા કશે, ચહરેા
પણ �દયન છેકે �ડ �ેધુી �પશ� કર�ુંત�ેું
�માત, ક�ે�ટનમા �ંવશે કરતી પોતાની �ણ
સહલેીઓની વ�ચ ચેાલી રહલેી છોકર�ને
જોઈઆ�શષ તો �ણ અેભાન બની ગયો.
એ છોકર�ની દરકે અદાએ આ�શષના �દલ
પર વાર કયા� હોય એ�ુંલાગી ર� હુ�ું.
અન પેોત �ેાર �ેવચારોના વાવાઝોડા�ની
વ�ચ ફેસાય ગયો? તનેી આ�શષન �ેદુને
પણ �ણ રહતેી નથી. એ તો બસ પલેી
છોકર�ન એેકધારો જોઈ જ રહ છે.ે એ
છોકર� પણ પોતાની સહલેીઓ સાથે
આ�શષ તરફ જ આવી રહ� હોય એ�ું
લાગી ર�ુંહ�ું. પર�� જુય�દપ�ું�યાન
આ�શષ પર પડતા જં એ તને �ેવચારો માથંી
બહાર લાવતા કંહ છે.ે

"આ�શષ! ચા તો �ારની �રુ� થઈ
છ.ે હવ કેપન પેણ �પવાનો �વચાર છ કેે
�ું?"

"અર નેા યાર! �ું�ુંપણ!" આ�શષ એે
છોકર�ના �યાલોમાથંી બહાર આવતા ક�ું.

"પણ અચાનક કયા �વચારમા પંડ�
ગયો?"

"ક�ઈ નઈ જય�દપ. એ તો બસ એમ
જ." આમ કહ� આ�શષ વાતન ટેાળ� દ છે.ે
પર�� તુનેી નજર હજયુ પેલેી છોકર� પર જ
હતી. જ ટેબેલ પર આ�શષ, મ�રુ અને
જય�દપ બઠેા�હતા તનેી બાજ�ુુંટબેલ
ખાલી હ�ું. પલેી છોકર� પોતાની �ણયે
સહલેીઓ સાથ આેવીન �ેયા જં બસે છે.ે
તનેો ચહરેો આ�શષન �ેપ� દખેાતો હતો.
આન નેસીબ પણ કહ� શકાય અન સેજંોગ
પણ. આ�શષ થોડ�થોડ� વાર એે છોકર�ને
જોઈ ર�ો હતો. એકબાજ આુ�શષ તનેે
જોવામા �ંય�ત હતો �યાર બેી� તરફ
મ�રુ અન જેય�દપની ચા નો કપ પણ
ખાલી થઈ �ય છ.ે

"ચાલો ભાઈયો! હવ લે�ેચર ચા�ુ
થવામા મંા� દસ �મ�નટની વાર છ.ે"
જય�દપ કે�ું.

"હા...હા... પર�� આુ ચા �ુંપમે�ેટ કોણ
કરશ?ે" મ�રુ �ે�ુું.

"હુ�પમે�ેટ કર�ન હેમણા જં આ�ુંછુ�.
તમ બેનં �ેવ." પમે�ેટના બહાન થેોડ�વાર
વધાર એે છોકર�ન જેોઈ શકાય એટલે
આજ સેામથેી આ�શષ પેમે�ેટ �કુવવાનો
આ�હ કય�. મ�રુ અન જેય�દપ બનંે
ક�ે�ટનની બહાર નીકળ છે અેન આે�શષ ચા
�ુંપમે�ેટ �કુવીન કે�ે�ટનની બહાર જતો
હોય છ.ે જતા જંતા એં છ�ેલી વખત પલેી
છોકર�ન જેોવાની આશાએ તનેા તરફ જવુે
છ.ે �યાર સે�નસીબ એે છોકર�ની નજર
પણ ક�ે�ટનની ચારયે બાજએુ ફરતી ફરતી
આ�શષન મેળ છે અેન પેલકમા તંો તનેા
પરથી દરુ પણ થઈ�ય છ.ે આ�શષ મનમાં
જ થોડ�ુહસીન કે�ે�ટનના દરવા� તરફ
ચા�યો �ય છ.ે આ�શષ, મ�રુ અને
જય�દપ પોતાના �લાસ�મમા જંઈન છેકે
છ�ેલી બ�ચ પર જઈન બેસે છે.ે ધીમ ધેીમે
અ�ય �વ�ાથ�ઓ પણ �લાસ�મમા આંવી
ર�ા હતા.ં જો ક કેોલજેમા દંરકેનો આજે

પહલેો �દવસ જ હતો. એટલામા આં�શષની
નજર �લાસ�મના દરવા� તરફ �ય છ.ે
ક�ે�ટનમા મંળલેી પલેી છોકર� �લાસ�મમાં
દાખલ થઈ રહ� હતી. તનેી સાથ તેનેી �ણયે
સહલેીઓ પણ હતી. તઓે ચારયે
પોતપોતાની બ�ચ પર જઈન બેસેી �ય છ.ે
અન થેોડ�વારમા જં મનેજેમ�ેટનો લ�ેચર
ચા� થુઈ �ય છ.ે �ોફસેર આવીને
સૌ�થમ હાજર� �રુ છે.ેઆ�શષ તો રાહ
જોઈન જે બઠેો હતો ક �ેાર એે છોકર�નો
નબંર આવ અેન તે�ેુંનામ �ણવા મળ.ે
એટલામા �ંોફસેરનો અવાજઆ�યો.

"ધારા પટલે"

"યસ સર" પલેી છોકર�એ ઉ�રમાં
ક�ું.

"ધારા" આ�શષ મેનમા જં બો��ું.

સમય જતા �ંા વાર લાગ છે?ે ધીરે
ધીરેએક મ�હનો આનદં, ઉ�લાસથી
રલેગાડ�ની ��પડની માફક કવેી ર�ત વેીતી
ગયો? તનેી ખબર નથી રહતેી. દરરોજ
ધારાન જેોઈન આે�શષ તનેી તરફ ખ�ચાવા
લાગ છે.ે આ�શષના �દલમા ધંારા માટે
�મેની ક�ુપળો �ટુવા લાગી હતી. આ વાતની
�ણ મ�રુ અન જેય�દપન પેણ થઈ �કુ�
હતી. જય�દપન �ેમે �મેમા કંોઈ �કારનો
�વ�ાસ ન હતો. તથેી ત આે�શષન પેણ �મે
જ�ેુંક�ઈ હો� જુ નથી તવેી સલાહ આપતો.
પર�� �ુમેમા પંડલે �ય��ત પોતાના �દલ
�સવાય �ા કંોઈની વાત માનતો હોય છ!ે
તથેી જ આ�શષ દરવખત એેક વા� કહ�ને
જય�દપની વાતન ટેાળ� દતેો.

"�મેમા �ંવ�ાસ એ જ �ય��તને
થાય જને �ેમે થયો હોય. બાક� બધાને
ટાઈમપાસ જ લાગ�ુંહોય છ.ે" આ�શષના
આ વા�ની સામ જેય�દપ કોઈ ઉ�ર
આપી ન શકતો. એટલ તે આે વાતમા �ંડા
ઉતરવાની કો�શશ પણ ન કરતો. બી�
તરફ �દવસમા એંક-બ વેખત ધારાની નજર
આ�શષની નજરન મેળ� જતી. જનેા કારણે
આ�શષનો આખો �દવસ �ધુર� જતો અને
તનેા ચંહરેા પર એક નાનકડ� �માઈલ આવી
જતી.
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ર�વવારનો �દવસ હતો. રા��ના દસ
વા�યા હતા. આ�શષ, મ�રુ અન જેય�દપ
�ણયે રાબતેા�જુબ આજ પેણ કાપો�ા
��જના �ડવાઈડર પર બઠેા હતા.
આજબુાજમુા રંા� ટેહલેવા નીકળલેા ઘણાં
લોકો બઠેા�હતા અંન �ે�જ પર રા� બે-ે
�ણ મગફળ� વાળા આટા�મારતા જં હોય.
એટલ તેનેી પાસથેી લીધલેી મગફળ�નો
આનદં આ �ણયે �મ�ો ઉઠાવી ર�ા હંતા.ં
પર�� આુ�શષ ક�ઈક �વચારોના વમળોની
વ�ચ ફેસાયલેો હોય એ�ુંજય�દપન લેાગે
છ.ે એટલ તેરત જ તણે આે�શષન �ે�ુું.

"આ�શષ! �ું�વચાર છે?ે"

"અર!ે ક�ઈ નહ� યાર! બસ એમ જ."

"એમ જ થોડો �ુંક�ઈ �વચાર?ે સા�ુ
બોલ પલેી ધારાના �વચારોમા ખંોવાયો હતો
ન?ે" મ�રુ આે�શષની �ટુક� લતેા અંને
સાથ જે અદંાજ લગાવતા કં�ું.

"ના મ�રુ�યા. �ું�ુંપણ?"

"જો...જો...જો. ધારા�ુંનામ પડતા જં
ભાઈ શરમાય ગયા.ં એટલ મેારો અદંાજ
પા�ો જ હતો. �ુંધારાના જ �વચારોમાં
હતો." મ�રુ કે�ું.

"જો આ�શષ �ુંમારો �મ� છ.ે એટલે
મ�તન પેહલેા પંણ ક�ુંહ�ું. અન હેજ પુણ
કહુ�છુ�. ક આે �મે �મે જ�ેુંક�ઈ હો�ુંજ
નથી. આ મા� �હમે છ.ે ખબર નહ� લોકો
�મેના નામ કેમે ભાન �લુી �ય છ?ે
�મેના નામ અે�યાર �ેુંમા� ન મેા� તારો
સમય બગાડ� ર�ો છ.ે" જય�દપ આે�શષને
દરવખતની જમે જ સમ�વવાનો �ય�ન
કય�. પર�� આુજ પેણ જય�દપની આ વાત
આ�શષના ગળ નેા ઉતર� હોય એ�ુંલા��ું.

"યાર જય�દપ! અ�યાર ભેલ તેને
�મેમા �ંવ�ાસ ન થતો હોય. પર�� �ુયારે
તન �ેમે થશને �ેયાર �ેું�દુ �મેના બોલ
બોલવા લાગીશ."

"આ�શષ! હુ�એક પળ માટ મેાની લ� કે
�ુંધારાન �ેમે કર છેો. તો પછ� ધારા પાસે
જઈન તેારા �મેનો ઈઝહાર કર� દ.ે તનેી

પાછળ પાછળ તારો સમય ના બગાડ.
કારણ ક તેનેી અસર તારા ભણતર પર પણ
પડશ.ે" જય�દપ આ�શષના ભ�ેમાં
પોતાના શ�દો ઉતારવાનો �ય�ન કર� ર�ો
હતો. પર�� આુ�શષ પર તનેી કોઈ અસર
દખેાતી ન હતી. અન આે બનંનેી વાતોને
મ�રુ શા�ંતથી સાભંળ� ર�ો હતો.

"પણ જય�દપ. હુ� ધારાને
�પોઝ...મતલબ ક મે�અ�યાર �ધુી કોઈ
છોકર�ન �ેપોઝ કય� નથી. એટલ જેરા�..."

"સીધ સેી� કુહ� દને.ે �પોઝ કરવાં
જતા ફંાટ છે.ે આમ ગોટાળા �ુંમાર છેો?"
મ�રુ થેોડા�જ�ુસામા આંવીન જે કહ� દ��ું.

"�ુંથોડ�વાર માટ શેાતંી રાખન.ે અને
માર� ક�ઈ ફાટતી બાટતી નથી. પણ મને
થોડ� ઘબરાહટ જ�ેુંલાગ છે.ે"

"આ�શષ! એમા ઘંબરાવા�ું�ું? એક
વાત પા�� છ કે ધેારા પણ તાર� સામ જેવુે
છ.ે એટલા કદાચ એના �દલમા પંણ તાર�
માટ જે�યા હોઈ શક.ે જો એ તન પેસદં
કરતી હશ તેો એ તારા��મેન અેપનાવીન હેા
પાડ� દશે.ે"

"અન જેય�દપ જો ના પાડ� તો?"

"તો �ું! હ�મુાન� લકંા સળગાવીને
પાછા રામ પાસ જે આવલેા ન.ે" મ�રુે
મ�કમા જં ક�ું.

"મ�રુ�યા આ મ�કનો સમય નથી. �ું
થોડ�વાર માટ શેાતં બસે ન.ે" આ�શષના
કહવેાથી મ�રુ થોડ�વાર માટ પેોતાના મ�
પર તા�ુંલગાવી દ છે.ે

"જય�દપ �ુંબોલન.ે જો ધારાએ મારા�
ઈઝહારન ઠેકુરાવી દ�ધો તો?" ફર�થી
આ�શષ જેય�દપન �ે�ુું.

"અન જેો ના પાડ તેો તાર સેમ� લ�ેું
ક ધેારા તન પેસદં નથી કરતી. એટલ તેારા�
સમયનો બગાડ તો ના થાય અન એેમ પણ
એક મ�હનો �વતી ગયો છ.ે"

"ઠ�ક છ.ે તો આવતી કાલ ધેારાન હેુ�
મારા�દ�લની વાત કહ� દઈશ." બસ,

મારા�દ�લની વાત કહ� દઈશ." બસ,
આવતીકાલ આે�શષ ધારાન �ેપોઝ કરવા
જશ એે વાત ન�� થઈ ગઈ. અને
�યારબાદ �ણયે �મ�ો પોતપોતાના ઘરે
જવા માટ રેવાના થાય છ.ે

વહલેી સવાર �ેરુજ ઉગ છે.ે હજુ
સાત વા�યા હતા. લ�ેચર ચા� થુવાને
અડધી કલાકની વાર હતી. આ�શષ, મ�રુ
અન જેય�દપ �ણયે દરરોજની જમે જ
આજ પેણ સાત વા�યાના કોલજે આવી
પહ��યા હતા.ં એમ પણ! કોલજેમા વંહ�ેું
જ�ુંકોન ને ગમ?ે લગભગ મોટાભાગના
કોલ�ેયનોન આે જ લત હોય છ.ે ધારા
ક�ે�ટનમા પંોતાની સહલેીઓ સાથ બેઠે�
હતી. આ વાત જય�દપન ખેબર હતી.
એટલ તેણે આે�શષન ગેઈકાલ રેા��એ
થયલેી વાત યાદ અપાવી. પર�� હુજુ
સવારનો સમય હતો. એટલ આે�શષ
લ�ેચર �રુા�થાય એ પછ� ધારાન �ેપોઝ
કરવાનો �વચાર રજ કુર છે.ે જય�દપ
આ�શષની વાત મા�ય રાખ છે.ે પર�� તુે
એક વાત પર અડગ હતો ક આેજે
કોઈપણ સજંોગ આે�શષ ધારાન �ેપોઝ
કરવા જંવો જોઈએ.

આખર ચેાર લ�ેચર શ� થઈન �ેરુા�
થઈ �ય છ.ે અન ચેાર કલાકનો આ સમય
પણ રલેના પાટા પર દોડ� રહલેી
રલેગાડ�ની ��પડ માફક પસાર થઈ �ય
છ.ે પર�� જુમે-જમે ચોથો લ�ેચર �રુો થઈ
ર�ો હતો અન સેાડા અ�ગયાર વા�યાનો
સમય નજ��ક આવી ર�ો હતો. તમે-તમે
આ�શષના ધબકારા પણ તજે ગતી પકડ�
ર�ા હતા.ં હા! આ�શષન કેોઈ મોટ� જ�ગ
લડવા તો ન જવા� હુ�ું. પર�� આુ�શષને
વધતા ધંબકારા, �દલમા અંલગ જ �કારનો
ડર, મનમા થંોડ� �ુંઝવણો આ દરકે
બાબતો કોઈ જ�ગ� એુલાન કરતી હોય
એ�ુંલાગી ર�ુંહ�ું. આ�શષના મનમાં
બસ એક જ �� વાર�વાર ઉઠતો હતો.
"આ ત કેવેા �કારની 'તડપ' છ?ે" જ નેથી
�શુ થવા દંતેી ક નેથી દ:ુખી થવા દંતેી.
બસ આનદં અન ઉેદાસીની મ�યમા જંકડ�
રાખ છે.ે પર�� છુવેટ એે સમય આવી જ
ગયો ક �ેયાર આે�શષન ને છુટક આે
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જવાબ મળેવવા માટ એેક ડગ�ુંઆગળ
વધ�ુંજ પ�ું.

ચોથો લ�ેચર �રુો થતાંબધાં
�વ�ાથ�ઓ એક પછ� એક �લાસ�મની
બહાર નીકળવા લાગ છે.ે ધારા પણ પોતાની
�ણયે સહલેીઓ સાથ �ેલાસ�મની બહાર
જઈ રહ� હતી. એટલામા આં બાજુ
જય�દપ ફેર�થી આ�શષન કે�ુંઅન એે
પણ એક અલગ જઅદંાજમા.ં

"તારા��મેની ધારા વહ� �ય છ.ે
જ�દ� જઈન રેોક� લ.ે"

"ઓ ભાઈ! �ુંક�વની વાણી બોલવા�ું
રહવેા દ.ે અ�હયા મંા���લડ �શેર વધી
ર�ુંછ અેન �ેુંમ�ક કર છેો!"

"જો ભાઈ, હુ�મ�ક નથી કરતો હા.
આપણી વ�ચ ગેઈ રા��એ જ ન�� થ�ુ
હ�ુંક �ેુંઆજ ધેારાન �ેપોઝ કરવા જંઈશ
અન આેજ સેવારમા પંણ ત કે� હુ�ું. કે
ચાર લ�ેચર પછ� હુ��પોઝ કરવા જઈશ.
તો ચાર લ�ેચર પણ �રુા થઈ ગયા છ.ે"

"હા યાર! માર ધેારાન �ેપોઝ કર�ુંજ
છ.ે પર�� ખુબર નહ� કમે? તનેી પાસ જેતાં
પણ હુ�ડ� છુ�."

"�યો બોલો. એક તો શહ�શાહન બેોર
પણ ખાવા છ અેન કેા�ટા વાગવાનો ડર પણ
લાગ છે.ે"

"એ તો �યાર તેન કેોઈની સાથ �ેમે
થશને �ેયાર જે આ વાત સમ�શ અેને
અહસેાસ પણ થશ.ે અ�યાર તેો તન ભેલે
આબ�ુંફાલ�ુંલાગ�ુંહોર."

"જો આ�શષ મ�તન પેહલેા પણ ક�ું
હ�ુંક મેન �ેમે �મેમા કંોઈ જ રસ નથી.
અન મેન �ેમેમા �ંવ�ાસ પણ નથી. રહ�
વાત ધારાન �ેપોઝ કરવા જંવાની તો હુ�તને
દબાણ નથી આપતો. આ તો કાલ ને��
થ� હુ� એુટલ જે હુ�કહુ�છુ�. બાક� તન જેે
યો�ય લાગ તે કેર."

"જય�દપ ત તેો માર� �ુંઝવણો વધાર�
દ�ધી યાર. પર�� કુ�ઈ નહ�. હુ�ધારાન �ેપોઝ

કરવા જ� છુ�અન �ેપોઝ કયા��વના પાછો
નહ� આ�ું." બસ! જય�દપ અન મે�રુની
સામ આે ડાયલોગ માર�ન આે�શષ ધારાને
�પોઝ કરવા માટ �ેયાથંી જતો રહ છે.ે
જય�દપ તો મનોમન ઈ�રન એે જ �ાથ�ના
કરતો હતો ક આે�શષનો સમય ના બગડે
અન તે ધેારાન પેોતાના દ�લની વાત જણાવી
દ.ે જથેી આ�શષન �ેમેની આ �ુંઆધાર
રાહમા એંક ર�તો ચો�ખો જ દખેાય. બી�
તરફ ધારા �લાસ�મની બહાર નીકળ�ને
લોબીમા પંોતાની સહલેીઓ સાથ નેોટ�કુ
�વશ કે�ઈક ચચા� કર� હતી. �યાર આે�શષના
ડગલા એક પછ� એક ધારા તરફ આગળ
વધી ર�ા હંતા.ં એ�ુંલાગી ર�ુંહ� �ુણે
ત�ેુંમગજ એકદમ શાતં થઈ ગ�ુંહોય.
કોઈપણ �કારના �વચાર નહ�. એ જોઈને
એ�ુંજ લાગી ર�ુંહ�ુંક એેક આ�મા
�વના�ુંશર�ર ચાલી ર�ુંહોય. મનમા અંને
આખંોની આડ ધેારા �સવાય બીજ�ુક�ઈ જ ન
હ�ું.

અચાનક આ�શષના પગલા થભંી �ય
છ.ે ધારાની ઐકદમ નજ��ક અન તેનેી
પાછળ ઉભલેા આ�શષના �ખુમાથંી મા�
એક જ શ�દ નીક�ો.

"ધારા" પર�� આુ નામ પોતાના �કને
પડતાનંી સાથ જે ધારા પાછળ ફર છે.ે તનેી
સાથ સેાથ તેનેી �ણયે સહલેીઓની નજર
પણ ધારાની પાછળ �ય છ.ે આ�શષે
પોતા�ુંનામ લી� છુ એે �વચાર�ન ધેારાએ
����ુર આપતા કં�ું.

"�"

"માર તેન કે�ઈક કહ�ેુંછ.ે" આ�શષના
સ�દો સાભંળ�ન ધેારાના ચહરેા પર રહલેાં
હાવભાવ જોઈન એે�ુંલાગી ર�ુંહ�ુંકે
ધારાએ આ�શષના શ�દો �વશ �ેારયે
અદંાજ પણ નહ� લગા�યો હોય.

"હા બોલ."

"I LOVE YOU" આ આઠ અ�ર
આ�શષના �ખુમાથંી ચાસણીની જમે �ારે
સર� પ�ા તનેી આ�શષન જેરા�ય ખેબર
રહતેી નથી. પર�� ધુારાન આે�શષના શ�દો
સાભંળ�ન આે�ય� થાય છ.ે

"�ું?"

"ધારા! હુ�તન �ેમે ક��છુ�." આ�શષે
ધારાના આ�ય�ની સામ ફેર�થી પોતાના
શ�દો ��ુા.ં

"તાર� �હ�મત કવેી ર�ત થેઈ? મન Iે
LOVE YOU કહવેાની!" આ�શષન જેરા�યે
અદંાજ ન હતો ક પેોતાના �મેના ઈઝહારના
બદલામા ધંારાના �ખુથેી તને આે શ�દો
સાભંળવા પડશ.ે

"પણ ધારા." આ�શષ વધાર કે�ઈ બોલે
એ પહલેા જં ધારાએ વાતની લગામ પોતાના
હાથમા ખં�ચી લીધી.

"પણ �ું? હુ�તન ઓેળખતી પણ નથી.
અન �ેું! આવીન મેન �ેપોઝ કર છેો!"

"પણ ધારા હુ�તન ખેરખેર �દલથી ચાહુ
છુ�. કોલજેના પહલેા જ �દવસ મે��યાર તેને
પહલેીવાર ક�ે�ટનમા જંોઈ �યારથી જ �ુંમને
ગમવા લંાગી છ.ે અન આે એક મ�હનાની
અદંર �ુંછકે મારા��દલ �ધુી પહ�ચી ગઈ
છ.ે"

"�ુંબકવાસ કર છેો? નાલાયક." આમ
કહ�ન ધેારા ��ુસામા �ંયાથંી નીકળ� �ય છે
અન તેનેી પાછળ પાછળ તનેી સહલેીઓ
પણ જતી રહ છે.ે આ�શષ પર તો
�ણ�ેઆભ �ટુ� પ�ુંહોય એ�ુંલાગી
ર�ુંહ�ું.

�મશઃ

�શયાળ ટેાઢ, ગોદડા�કાઢ,

ટાઢ ટાઢ કર�એ નહ�,

ટાઢના મંાયા�મર�એ નહ�,

ઉનાળ તેાપ, પખંો આપ,

ઊની ઊની � વૂાય, બાબો નળની નીચ �ેહાય.

ચોમાસ પેાણી, છ�ી આણી,

છ�ી છ �ેડ�, કાગડો થઇ ઊડ�.

રચ�યતા – લોક �ચ�લત
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લખેક : �તૂન કોઠાર� " નીલ "

માઇ�ો�ફ�શન : 'ઓથાર'
આજ �ે�ુનતા �બૂ જ �શુ હતી. એના �તૂકાળના ભયના ઓથારમાથંી એ ��ુત

થઈ ગઈ હતી. આજ જે એની સખીનો ફોન આ�યો હતો ક એેન હેરેાન કરનાર �પૃલનો એ
દબુઈ ગયો હતો �યા બં મે�હના પહલેા મંાગ� અક�માત થયો હતો અન એે ગભંીર ર�ત ઘેવાયો
હતો, બચવાના કોઈ ચા�સ નહોતા અંન એેના કોઈ વાવડ પણ નથી.

ઘણા વંખત આેજ એે હળવાશ અ�ભુવી રહ� હતી. એ સરસ તયૈાર થઈન બેહાર
નીકળ�. ઘરથી થોડ દેરૂ આવલેા મૉલમા એં લટાર મારવા ગઈ. મૉલમા ફંરતા ફંરતા એં જ�ે�સ
�લો�સના �વભાગમા પંહ�ચી ગઈ. એનાથી થોડા�અતંર દેરૂ �ધા ફર�ન ઊેભા રહ� કપડા�
જોતા શં�સનો ચહરેો એણ સેામનેા આઈનામા જંોયો અન એેના શર�રમાથંી ઠ�ડ��ુંએક
લખલ�ુંપસાર થઈ ગ�ુંઅન એે બાજનુા મ�ેન��વનની ઓથ લેપાઈ ગઈ.©

“..અન આે ગયો બોલ બાઉ���ની બહાર...” હર�ફ ટ�મના ક�તાન �વવકેન ચેો�ો

મારતા જોઈન કેમ�ેટટેર બોલી ઉ�ો, ��ુ�મદેાન �ચ�ચયાર�થી �ું� ઉ�ું. �વવકે તેનેી ન�ક
આવીન �ેલ�ેંગ પણ ક��ુ. ત શેાતં ર�ો, �યા કં�તાન તનેી ન�કઆ�યો.

“મોટાભાઈનો ફોન આવી ગયો છ,ે �વવકે સાથ સેટેલમ�ેટ થઈ ગ�ુંછ,ે તાર એેન આેઉટ
કરવાનો નથી, બદલામા તંન તેગડ� રકમ મળશ.ે” ક�તાન સમ�વીન સેીલી પોઈ�ટ પર ઊભો
રહ� ગયો.

“..અન �ેવવકે આ બોલમા લંગે �બફોર �વકટે થતા આંઉટ.” કોમ�ેટટેર �નરાશ થતો
બો�યો, મદેાનમા સં�પો પડ� ગયો.

“પ�પા, તમ કેરલેી �લૂ આજ �ેધુાર� લીધી.” ત આેકાશમા જંોતો બોલી ઉ�ો. 

- શ�દો
ચોરા�ં

લખેક : વનરાજ બોખીર�યા

માઇ�ો�ફ�શન : ઋણ

કલે�ેડરના પાનાઓંમા મં�હનાઓની ભીડભાડમા અંટવાતો-કટુાતો મારો ��ય મ�હનો
ઓ�ટોબર આવતો �યાર ઘેરથી થોડકે દરૂ આવલેા તળાવ �કનાર હેુ�મારા �પતાની આગંળ�
ઝાલી ટહલેવા જતો. કલે�ેડરમા ઓં�ટોબર, નવ�ેબર, �ડસ�ેબર આવતો �યાર �ેયા યંાયાવર
પ�ીઓનો મળેાવડો �મતો. ઋ�ચુર પ�ીઓ ચણ ચણવા, �વરામ લવેા, �જનન કરવા, �ડા
�કુવા વગરે જેવેી ��યાઓન �ેયાય આપવા કલે�ેડરના પાનાઓંમા �ં�ુ�ત ઋ�ઓુન અે�સુરતા.

આ �ણ ઋ�ઓુ દર�યાન કલે�ેડરના ��ુક પાનાઓંમા �ંણ કે વેસતંના આગમનની
�ગુધં ભળતી, પ�ીઓના કલરવનો આનદં ઉગતો. �દવાળ�ના વકેશેન કરતા વ� �ુત�ેર� મને
કલે�ેડરમા આંવતા મારા ��ય �ણ મ�હનાઓના પાનાનંી રહતેી.

સમય વીતવા લા�યો. કલે�ેડરના પાના ફંરવા લા�યા. હવ હેુ�એક ��ુષ છુ�. મારા ઘરની
આસપાસ �લટેસનો મળેાવડો �મ છે.ે તળાવ �રુ� દવેામા આં��ુંછ કેારણ ક યેાયાવર
પ�ીઓ �લટેના રહ�શોન હેરેાન કર છે.ે મારો ૫ વષ�નો ��ુ પણ માર� સાથ અેહ�યા આવ છે.ે
પણ ફ�ત �સમ�ેટ-કો���ટના બનલેા મોલ, ર�ેટોરા�અન �ેથયટેર જોવા. �ડ�જટલ �ગુમાં
ખોવાયલેા મારા સતંાનન કેલે�ેડરના પાનાનંી �ણ કે કેોઈ �ક�મત જ નથી. જોક �ેૂંડ જવેા
�લટેધારકો ઘરની બા�કનીમા પંાણીનો ક�ુડ જ�ર રાખ છે.ે પણ પ�ીઓ કલે�ેડરના મ�હનાઓને
અવગણીન તે કે�ુડમા ચંાચં ઝબોળતા નંથી.

લખેક : બકલુ ડકેાટે

માઇ�ો�ફ�શન : કલે�ેડર

માઇ�ો�ફ�શન



પજે નબંર 13

લખેક : - હા�દ�ક રાયચદંા

માઇ�ો�ફ�શન : ટ�પ..!!

સાગર અન સે�રતા એકબી�ના �મેમા ગંળાડબૂ હતા.ં બનં દે�રયા �કનાર બેસેીન �ેમેભર�
પળો માણી ર�ા હતા. સામ દે�રયાના ઉંછળતા મો� ન �ે��તજ પર આથમતો �યૂ� �ણે
�મેનો નશો ચડાવી ર�ો હતો.

સ�રતા સાગરન કેહ� રહ� હતી; "સાગર આપણ �ેા �ંધુી આમ છુપાઈ છુપાઈને
મળતા રહ��ું? �ું�ાર મેન તેાર� બનાવીશ? �ા �ંધુી આપણ આેમ દ�ુનયાથી ડરતા રહ��ું?
�ુંઆ દ�રયાદવેન સેા�ી માનીન મેન તેાર� બનાવી લ.ે"

સાગર આ બ�ું�પૂચાપ સાભંળ� ર�ો હતો. સર�તાએ તનેો હાથ પકડ�ન કે�ું;
"સાગર �ુંકમે �પૂ છ?ે કમે કા�ઈ બોલતો નથી? �ુંમન �ેમે તો કર છે ને?ે

�યારબાદ સાગર અેચાનક સ�રતાનો હાથ પક�ો અન તેનેી બાજનુા એક મ�ંદરમાં
લઈ ગયો અન �ેયા જં ઇ�રન સેા�ી માનીન સેાગર સે�રતાની માગંમા �ંસ�દરૂ ભ��ુઅને
દ�રયાદવેની સમ� જ�મો જ�મ સાથ રેહવેાના કોલ આ�યા અન ઢેળતી સાજંના �ઘૂવતા
દ�રયા �કનાર �ે��ના મ�ંદરમા આંજ સેાગર અન સે�રતા એકબી�ન ભેટે� પ�ા અન સે�રતા�ું
સાગરમા �ંમલન થ�ું.

"ભાઈ, હુ�તો ઘ�ેરુ ઘટાદાર ��ૃ બનીશ..!!" આશા થી છલોછલ એવા એક ��ૃબીજે
ખરવા ની તયૈાર� કરતા કરતા બી� ��ૃબીજ ન કે�ું. "માર� ડાળ પર ક�ઈ કટેલાય પ�ીઓ
માળા બાધંશ.ે રાહદાર�ઓ માર� છાયા નીચ �ેનરા�ત ની એ �ણો માણશ અેન �ેાણવા� થુી
ભર�રૂ એવી ઠ�ડ� હવાઓ�ુંપાન કરશ.ે માર� બખોલમા �ંાણીઓ પોતાના બાળકોન જે�મ
આપશ.ે અહા !, �હા�ડૂા�બાળકો અન પે�ીઓ મારા ફળોનો આ�વાદ લશે,ે �ીઓ મારા�
�લૂોન કેશેમા �ંૂંથી ન હેરખાશ.ે.!! કટે�ું�ુંદર �વન !!!

મન મેાર� ધરતીમા પર સ�ંણૂ� �વ�ાસ છ,ે એ મન પેોતાના આ�ષે મા લંઇ ન રે�ણ અને
પોષણ બનં �ે�ૂ�પાડશ.ે ચાલ દો�ત, હુ�નીક�ું. માર� અદંર કટેલી ય ક�ૂપણો ફાટ ફાટ થઈને
અકંરુણ થવાની રાહ જોઈ રહ� છ.ે"

અન �ેબૂ અપ�ેાસહ એ ચચંળ ��ૃબીજ મેા��ૃ�ૃ ન પેોતા થી અલગ કર�ન �ેવન સફર
શ� કરવા ધરતી તરફ �યાણ ક��ુ.

લખેક : ભરત રબાર�

માઇ�ો�ફ�શન : �મલન

પર��ામા નંાપાસ થવાથી નદ�મા પંડ�ન,ે આ�મહ�યા કરવા જતા નવીનન,ે મોબાઇલમાં
વાત કરતા કાકાનો, અવાજ કાન પે�ો. 'હા બટેા, બોલ...�.ુ.? �ુંપર��ામા નંાપાસ થયો છ?ે તો
�ચ�તા શાની કર છે �ેદકરા.હુ�છુ�ન તેાર� સાથ.ે�ુંખાલી પર��ામા જં નાપાસ થયો છ નેહ� કે
�વનમા.ં ઓક �ેદકરા...આવા તડકા છા�યડા તો આ�યા કંર �ેવનમા.ંચાલ, હુ�હવ ઘેરે જ આ�ું
છુ�.' અન કેાકા �યાથંી ચાલતા થયા.

આ વાત સાભંળ� નવીન મનોમન બોલી ઉ�ો: 'આવા તડકા છા�યડા તો આ�યા કંરે
�વનમા.ં' ન પેછ� નવીન ઘર તરફ નીકળ� પ�ો.

લખેક : ભરત મકવાણા

માઇ�ો�ફ�શન : તડકો અન છેા�યડો

માઇ�ો�ફકશન : �-દષુણ

�દષુણ અન એેના થી થતી બીમાર�ઓ થી બચવા પહરેલેા મા�ક ન એે �વુાન હેાથ થેી જરા
નીચો કર� મોઢા મા ચંપટ�ક તબંાક ભુ��ુ, અન મેા�ક ફર� પહરે� લીધો.

- હા�દ�ક રાયચદંા
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ક�વતા : મા� મન

ક�વય�ી : �ન�ધ ઠ�ર ("�ન�યા")

��ુલા આકાશમા ઉંડવા�ું�વ�ન બતાવ�ું
મા� મન

અન એે જ �વ�નન પેળમા તંોડ�ુંમા��મન...

�જ�દગીનો ર�તો સરળ છ કેહ�ેુંમા� મન

પણ ઈ�છાઓ ન �ેરુ� કરવી

સરળ નહ� કહ�ેુંમા� મન..

કઈક કર� બતાવ�ું, આખી દ�ુનયામા નંામ

બનાવ�ું, �ો�સાહન આપ�ુંમા� મન

અન એેજ નામ માટ મેહનેત કરવાની આવે
�યાર થેોડો આરામ કરવા�ુંકહ�ેુંમા� મન...

આમ તો સાદગી ના ર�ત જેવામા જં મ� છે
કહ�ેુંમા��મન

પણ છતાયં �યાર દે�ુનયાની ઝગમગાટ
રોશની દખેાય �યાર ડેગમગ�ુંમા� મન...

ઘરમા બંધાયની �શુી નો �યાલ રાખવા�ું
કહ�ેુંમન મેા� મન

અન એે જ �શુી માટ મેાર મેાર� �શુી ને
ખતમ કરવા�ુંકહ�ેુંમા� મન..

ક�વતા : કમે છ.ે??

ક�વય�ી : પા�લ ઠ�ર "યાદ'ે

ચો તરફ ભાસ છે નેયનર�ય ��ય,

છતા આંખંોમા ઉંતરલે અધંકાર કમે છ ?ે??

આથમવા જઈ રહલે �યૂ�ન ખેબર છ કેટેલો
ઉ�સ બાક� છ,ે

છતા �ંવનમા પંથરાયલેો કાળો અધંકાર કમે
છ ?ે??

ધબક છે હેજયુ �ાકં �વન 'online"
સબંધંોમા,ં

"live". સબંધંોમા છંવાયલે �નુકાર કમે
છ ?ે??

કોન ગે� પંોતાના અન કેોન કેહુ�હુ�પારકા ,

કહવેાતા મીઠા શ�દોની માયા�ળ
કમે છ ?ે??

�� છંુ�દરકે રાહ પર માગ� બતાવ છે મેારો
ઈ�ર,

પણ દરકે માગ�મા ભંયજનક વળાકં
કમે છ ?ે??

�વનની કડે� સ�વી પલ-પલ "યાદો"ના
�લૂથી,

છતા એં રાહ પર �વાથ�ભયા� ક�ટકો
કમે છ ?ે??

ક�વતા આમ તો બહુ મોટ� ઇમારતો ખર�દવાના �વ�ન
બતાવ�ુંમા� મન

અન એે જ �વ�ન ન હેુ�અબળા છુ�,
�દકર� છુ�, કહ�ન મેાર� મયા�દા બતાવ�ુંમા�

મન..

ચાહત તો �બૂ છ મેન તેારા થી પણ જો �ુંના
પાડ તેો કહ�ેુંમા� મન

ચાહત અન મેા� ચાહત �ચ�કાર �મે કર�ુંતને
મા� મન..

આમ તો સાવ �નમ�ળ અન પે�વ� છ મેા��મન

પણ છતાયં દ�ુનયાદાર� અન મેોભા જવેા
�વચારો થી દ�ૂષત છ મેા��મન..

લોકો કહ પેાપ કરો અન ગેગંા નદ�મા ધંોઈ
આવો,

પણ મન સેવાલ કર�ુંક પેાપ કરવાનો �વચાર
તો મારામા (ંમનમા)ં આવ ને.ે..??

�છૂ�ુંમા� મન....

-�ન�ધ ઠ�ર ("�ન�યા")

�મ�ો, શો�પઝન એક ઓનલાઈન
�લટેફોમ� છ �ેયા આંપ આપની ક�ૃતઓ
�વના��ૂય �ેકા�શત કર� શકો છો, �વ�વધ
�પધા�ઓમા ભંાગ પણ લઇ શકો છો અને
આપની રચનાઓ પઈેડ કર�ન આેપ વળતર
પણ મળેવી શકો છો. વ� મુા�હતી માટ અેમને
ઈમલે કરો - info@shopizen.in
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ક�વતા : બોલી ઉઠ�

ક�વ : અ�નલ દવ.ે ("અ�"ુ)

માળાના મણકા�ઓ વરેાયા એકલતા
બોલી ઊઠ�,

આ�વનના ખાલીપાથી �ણની સમતા
બોલી ઊઠ�.

જઓુઆ માર� ત�હાઈ અફરા તફર�
બોલાવ છે,ે

��યાના �ંમરણથી ત�હાઈની જડતા બંોલી
ઊઠ�.

�ુંચાલી ગઇ ન �ેન�ત�ધ રા�ી કળપીન તેડપે
છ,ે

ત દેા'ડ તેો આ �દલની �નરસ �નરવતા બોલી
ઊઠ�.

બાગોના �લૂોની ��ુ�થુી ધરતી અબંર
શોભ છે,ે

��ૃોની શાખા પર પખંીની ચચંળતા બોલી
ઊઠ�.

આજ કેોરોનાની આધંીથી દ�ુનયા ડરથી
થથર છે,ે

હ,ે ઈ�ર!, મારા અતંરની આ માનવતા
બોલી ઊઠ�.

અ�નલ દવ.ે ("અ�"ુ)

ક�વતા : સમજદાર�

ક�વ : �નલશે બગથ�રયા "નીલ"

�યજો હવ દે�ુનયાદાર�

અપનાવો સમજદાર�.

વાત�ુંવતસેર થાય ના

કરો સવંાદ હવ જે�ર�.

�ૂંકવા�ુંચોતરફ ન રાખો

ખાવ ભલને પેાન ક�રૂ�.

ગદંક� તો ચાલ થેોડ�ક

�વચાર નાખજો ખખંરે�.

નશો તમ �ેંદગીનો રાખો

બનશો ના આમ ગજંરે�.

�વ�છતાના બની અ�રુાગી

મનમાથંી પણ કાઢજો સજંરે�.

ન છે હેવ તેો વાયરસો ઘણાં

રાખજો હવ સેાવચતેી ઝાઝરે�.

ક�વતા : ખબર પડ�

ક�વય�ી : આશાબને ભ�

આજ ખેબર પડ�

ર�તા એટલા મોટા

ત આેજ ખેબર પડ�

ર�તા આટલા પહોળા

ત આેજ ખેબર પડ�

દકુાનોના શટરના કલર કવેા

ત આેજ ખેબર પડ�

�મુાડા વગની હવા કવેી

ત આેજ ખેબર પડ�

લચં સાથ કે�ેુંહોય

ત આેજ ખેબર પડ�

ઘરમા કંવેી વ�� નુ તે કેયા છંે

'ઘરના' ન તે આેજ ખેબર પડ�

-આશાબને ભ�

જઠુથી હ�મશેા દરુ રહો.

સમ� �વચાર�ન આેગળ વધો.

�નદ�ષ બનશો તો વાધંો નહ� પણ, ભોળા તો બનશો જ નહ�
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બ આેધંળા

લખેક : �દપકભાઈ રાજગોર

નામ ત�ેું�જમ. અમ�ેરકાના ઉટાહ રા�યના
બોપસ નામના શહરેમા રંહતેો હતો. �જમ નો
ધધંો મજરૂ� કરવાનો હતો ત બેોપસ શહરેમાં
દા�ડયા તર�ક મેજરૂ� કામ કરતો હતો. એક
સમય કેામ કરતા કરતા અક�માત તેનેી બનંે
આખંો ચાલી ગઈ.

હવ �ેજમ બનં આેખં આેધંળો હતો. આમ ને
આમ ઘણા વષ� વીતી ગયા. �જમની �મર
પચંોતરે વષ�ની થઈ ગઈ.

સામા�ય ર�ત મેાણસ પચંોતરે વષ�તમેના
�વનના છ�ેલા તબ�ામા �ંવતો હોય છ.ે

પર�� આુ �જમ પેચંોતરે વષ�ની �મર તેો ગજબ
નો રકેોડ�પોતાના નામ પર બના�યો. એક
વખત તને એેવો આભાસ થયો ક તેનેા ઘરની
હાલત કથળ� ગઈ છ હેવ ઘેર ખઢંરે થઈ ગ�ું
છ.ે

એટલ તેણે આે વાત પોતાના એક ખાસ �મ�ને
કર�.

સજંોગ વસતા તમેનો આ �મ� પણ આખંે
આધંળો હતો.

પણ �યવસાય �ેથુાર હતો.�જમ પેોતાના
ઘરની આવી હાલત ની વાત તનેા �મ�ને
કહ�....

અન એેમ પણ ક�ુંક �ેુંમન મેદદ કર તેો
આપણ બેનં સેાથ મેળ�ન મેા��મકાન ન�ું
બનાવીએ.

�જમ પેોતાના સમ� �વન દર�મયાન મકાનો
બનાવવામા મંજરૂ��ુંકામ ક��ુહ�ું. એટલ તેનેે
પોતાની ઉપર �વ�ાસ હતો ક પેોત વેગર
આખં પેણઆ કામ ��ૂ�કર� શકશ.ે

આમ બન આેધંળાઓએ મકાન બનાવવા�ું
ન�� ક��ુ.

બનંએે સાથ મેળ�ન આેધંળાઓની ખાસ
લાકડ� અન તેમેના અદંાજ થી કામ કરવાની

પછ� નવા ઘર માટ પેાયો ખોદયો.

પાયા�ું  ખોદાણ કયા� પછ� તમેા તંમેણ �ેસમ�ેટ
કો���ટ ભ��ુઅન ચેણતર કામ ચા� કુ��ુ.

લાકડા કાપવા માટ તેમેણ ઇેલ�ે��ક સાધનો
પણ વાપયા�.

ત બેાર� દરવા� દ�વાલો વગરે બેનાવતા
ગયા.

અન આેમ ન આેમ આખર તેમેણ મેકાન
બનાવીન કેામ ��ૂ�ક��ુ. બસ એક વખત ખીલી
બસેાડતી વખત �ેજમન અે�ંઠુામા હંથોડ�
વાગી હતી. આ �સવાય કોઈપણ �તનો
અક�માત થયો નથી.

આમ બનં આેધંળાઓએ સાથ મેળ�ન જે ઘેર
બના��ુંતમેા કંયાયં કોઇ ખામી રહ� નથી.

અમ�ેરકન વાતા�ઓમા સંાય�સ સાથ લેાગણી
અન તેક�હાથમા હંાથ નાખીન સેાથ ચેાલનારા
�મેી જણ હોય છ.ે અમ�ેરકાની જમે
મોટાભાગના દશેોના(�જુરાતન બેાદ કરતા)ં
લખેકો સાય�સ વાતા�માં�વ�ાન અને
ટકેનોલો� સાથ તેક�ની હાજર� અ�નવાય�
ગણ છે.ે તક�, �વ�ાન, ટ�ેનોલો� અને
લાગણીઓના �મુળે થક� ઘણી યાદગાર ક�ૃત
મહામઘેાવી લખેકોએ લખી છ.ે અસ�ંય
દાખલાઓ આપી શકાય તમે છ.ે જમે કે
ઈર�વ�ગ વોલસે, �રચાડ�માથસેાન, જલૂ વેન�,
ઈયાન �્ લ�ેમ�ગ, એલી�ટર મકેલીન, કો�લન
ફોબ�સ, રોબટ��ડુ�મુ, �સડની શ�ેડન, જકે
�હગી�સ ઈ�યા�દ �વ�ાન લખેકોની વાતા�ઓ
કોઈ �ફ�મન પેણ ટ�ર માર તેવેી હોય છ.ે

વાચંનના જબરા શોખન કેારણ પેકંાયલેા,
અ�ભુવી અથવા નવો�દત લખેકો અમ�ેરકાની
શાન ગણાતી પ�ેટાગોન અન �ેહાઇટ હાઉસ
જવેી ઇમારતોન તેોડ� પાડવાના કારસા રચતી,
ઇ�ટરનટેના �ળ મા �ંવ�પે ઉભો કર� દરકે
�યવહાર ઠપ કર�ન અેમ�ેરકન અથ�ત�ંની
કરોડર�જુતોડતા �ંલોટ, આતકંવાદ�ઓ
�ારા હુમલાની યોજના દશા�વતી �વનાશક
વાતા�ઓ લખેછ.ે જમેાંઅમ�ેરકા�ું
ધનોતપનોત કરનારા ભાગંફોડ�યા ત�વોની
વાત હોય છ.ે વાતા�મા મંોટભેાગ અેમ�ેરકાનો
�વનાશ દશા�વતો હોય છ પેણ અતં લેડત
આપીન �ેમુાર� સાથ મેા�ું�ચક�ન અેમ�ેરકા
બઠે�ુથાય તવેી વાત આવતી હોય છ.ે

આવી ઘણીબધી વાતા�ઓમા મંન �ે�ે
લાગતી અન નેોવલે ��ૃ�મા તંથા હોલી�ડુની
�ફ�મોમા એંકદમ અલગ તર� આવતી નોવલે
એટલ �ેરચાડ�માથસેાન �ારા ર�ચત ' I am
legend.' અલગ એટલા માટ કેારણ ક અેહ�
અમ�ેરકન �વુીની જમે ઝડપ નથી. અહ�
સમયની ગ�ત મદં છ,ે મથંર છ.ે ભીડભાડ કે
કોલાહલ નથી. અહ� �નરવ શા�ંત અને
એકલતાનો મૌન છ.ે �રચાડ�માથસેાન ની
નોવલે પરથી બનલેી �ફ�મના ���ન�લ લેખેક
છ Aેkiva Goldsman/અક�વા ગો�ડ�મને
અને Mark Protosevich/માક�
�ોટોસવેીક. હુ�અહ�યા �નદ�શક �ા��સસ
લોર�સ �ારા �નદ��શત �ફ�મ I am legend
�ુંમાર� સમજ �જુબ વણ�ન કરવાનો છુ�.
અલબ� જઓે �રચાડ�માથસેાન ની �લા�સક

લખે

�ફ�મ સમી�ાɫ

લખેક : બકલુ ડકેાટે

�ફ�મ : આઈએમ લજે�ેડ

અમ�ેરકન નૉવલેી�ટ, વાતા�કારો,
લખેકો અ�ટૂ ઉ��ના �વામી, નવતર
આઈ�ડયાઝ �વચારનાર �ન�ભ�ક, મહામઘેાવી
અન ટેકેનોલો� સમજનાર અન ટેકેનો-��લર
ભજેબાજોન સેમ�ય તવેી સાય�સ �ફ�શન
લખીન વેાચકોન નેવીન �વ�મા લંઈ જનાર
�વ��નલઆ�ટ��ટ છ.ે
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��ુા છ તેઓે લખેન,ે �ફ�મન બેદલ નેોવલે
સાથ સેરખાવીન વેાચંશ તેો પણ મ� પડશે
જ.

૧ કલાક અન ૪ે૧ �મ�નટ લાબંી સાય-ફાય
હોરર �ફ�મની શ�આત થાય છ ટે�.વી. માં
�સા�રત થઈ રહલેા ��ય-�ા�ય સમાચારથી.
જમેા વં�ૈા�નક એ�લસ ��પીન તનેી સ�ંથા
વતી જણાવ છે કે તેઓેએ ક�ેસરનો ઈલાજ
શોધવા માટ 'ે�મઝલ' નામના વાઇરસ�ું
�જન�ેટક લવેલ રે��ો�ા�મ�ગ કર�ન એેક નવો
વાઇરસ બના�યો છ.ે આ નવા વાઇરસ નો
૧૦૦૦૯ લોકો ઉપર કરલેા પર��ણો સફળ
ર�ા છ અેન કે�ેસર પી�ડત ૧૦૦૦૯ લોકો
ક�ેસરથી ��ુત થયા છ.ે પણ તમેના ચહેરા
ઉપર આ વાતનો �વીકાર કરતા વખત ખેચકાટ
આવ છે.ે હા બોલતા વખત �ેભ ઉપડતી નથી
છતા ટં�.વી. ઉપર ��પીન �વીકાર� લ છે કેે
તમેણ કે�ેસરનો ઈલાજ શોધી લીધો છ.ે

��પીનના ખચકાટ અન હેા બોલવામાં
લાગલેી વાર પાછળના રહ�ય�ુંઉ�ાટન થાય
છ �ેણ વષ� પછ�.

�ણ વષ� વીતી �ય છેઆખંના
પલકારામા.ં અચાનક માનવવ�તીથી ઉભરાતો,
�વકાસથી ધમધમતો, બહુમાળ� ઇમારતો પર
લગાવલેા અ�તન LED બનેરોથી ઝળહળતો
��યુોક��નજ�ન, ભ�કાર અન ઉે�જડ બની
�ય છ.ે મનેહટનના ર�તાઓ પર માનવોની
જ�યાએ પખંીઓની ઉડાઉડ છ.ે �પીડમાં
ભાગતી કારોના �ા�ફકન બેદલ પે�ીઓની
ચરકથી ખરડાયલેી અન વેષ�થી એક જ
જ�યાએ ઉભલેી કારોનો શ�ંમુળેો. છ.ે સબ-
વ �ેટશેનો ખાલીખમ છ.ે અમ�ેરકન લોકોએ
કોઈ અ��યા કારણોસર તમેના વાહનો અને
ઘરોન �ેય� દ�ધા છ.ે હવ �ે�યુોક�મા છં નેય�
સ�ાટો, લીલ બાઝલેી ઇમારતો, ર�તાઓ ઉપર
ઊગી નીકળલેી ઘાસ અન ઝેાડ�ઝાખરાઓમાં
ઘાત લગાવીન બેઠેલેા �સ�હ જવેા રાની પ�ઓુ
અને�વ બચાવવા આમતમે ભાગતા
હરણોના ટોળા.

�ુંથ�ુંહશેએ �ણ વષ�ના
સમયગાળામા?ં જવાબ ત��ણ નથી
આપવામાંઆ�યો. પટકથા નોન-�લનીયર
ફોમ�ટમા લંખાઈ છ એેટલ કે વેત�માનમા ચંાલી

ફોમ�ટમા લંખાઈ છ એેટલ કે વેત�માનમા ચંાલી
રહલેી �ટોર� અચાનક �તૂકાળની યાદોમા સંર�
પડ અેન �ેતુકાળમાથંી વાતા� વત�માનમા આંવી
ચડ.ે '�ુંથ�ુંહશ'ે ત �ેણવા માટ નેાયક ની
�તૂકાળની યાદોન અેન વેત�માન �વનની
રહણેીકરણી �ણવી પડ,ે જોવી પડ તે �ેકાર�ું
���ન�લ છે.ે.

�ફ�મમા Lંegend તર�ક નેાયક ની ��ુય
��ૂમકા અદા કર� છ 'ે�વલ ��મથ' નામના
દમદાર અ�ભનતેાએ. નાયક�ુંનામ છ રેોબટ�
નવેીલ. ��ૃવી પર રોબટ�એકમા� ��વત
બચલેો �ય��ત છ.ે રોબટ�નવેીલ �મ�લટર�
ડોકટર અન સેાય��ટ�ટ છ.ે જનેી પદવી
લ�ેટન�ટ કન�લની છ.ે આખી દ�ુનયામા કં�ેસરના
ઈલાજ માટ બેનાવવામા આંવલેો 'નવો �મઝલ
વાઇરસ' �વક�ૃત પામીન,ે તનેા યજમાનને
ઝો�બી જવેા શતેાનમા બંદલી નાખ છે.ે
૧૦૦૦૯ લોકોથી શ� કયા� બાદ આ વાઇરસે
ઝડપથી બી� �બનચપેી લોકોન પેોતાની
ઝપટેમા લંઈ દ�ુનયામા ફંલેાઈ �ય છ અેને
માનવ નામના �ાણીનો સ�ળૂગો નાશ કર� દે
છ.ે

�સુ�ંકતૃ, બૌ��ક અને સ�ય
માનવસમાજ ન બેદલ ધેરતી પર હવ રેાજ છે
રા�ીના અધંકારમા ભંટકતા લંોહ� તર�યા અને
માસંભ�ણ કરતા નરાધમ ઝો�બી જવેા
�વતા�ગતા �તૃદહેોનો. રાત જે બહાર
નીકળતા આવા શતેાનોન તેથેી જ �તો
Darkseeker �ુંઉપનામ આપવામા આં��ું
છ.ે �યૂ�નો UV �કાશ તમેની ચામડ�ન દેઝાડ�ને
ઉ� પીડા આપ�ુંહોવાથી વાઇરસ ઇ�ફકેટડે
શતેાનો ફ�ત રાત જે બહાર નીકળ છે,ે ��વત
બચલેા મ��ુયો અન �ેાણીઓના �શકાર કરવા
માટ જે �તો. કઈક અશં વેત��ક વ�ેપાયર
જવેી, પણ દખેાવ �બલકલુ વગેળો. વ�ેપાયર
અન ઝેો�બી �ું�મ�ણ જ�ેુંકઈક.

�ફ�મની �ટોર� આગળ વધ છે એેક
અક�પ�નય ��યથી. જમેા �ં�ૃવી પર એકમા�
��વત બચલેો �બનચપેી માણસ રોબટ�નવેીલ
મનેહટનના �વરાન ર�તાઓ ઉપર �શકાર કરવા
નીકળ છે તેનેા �દલો�ન દો�ત અન �ે�ુીસમાન
જમ�ન શફેડ�કતૂર� સાથ.ે ત�ેુંનામ છ સેમે.
રોબટ�પાસ છે એેક અ�યા��ુનક અસો�ટ

આ રાઇફલ તનેી સાથ હેોય જ, અ�ભ�
અગંની જમે. એકમા� ��વત �ય��ત હોવા
છતા મંરવાનો કટેલો ડર? એકલા એકલા પણ
�વવાની ���વષા ન એેક પણ શ�દ
બો�યા �વના મા� રાઈફલના �સ�બોલ �ારા
કહ� દ��ું.

એક સમય મેાનવ મદેનીથી ખીચોખીચ
ભરાતા મનેહટનના ર�તાઓ વત�માન સમયે
એકદમ ખાલીખમ છ.ે ખાલી ર�તાઓ ઉપર
રોબટ�નવેીલ તનેા કતૂરા�સાથ એેક હરણના
�શકાર નેીકળ છે.ે

હરણાઓ �ુંટો�ુંર�તામા આંમતમે
ભાગી ર�ુંછ અેન પેાછળ છ રેોબટ�અન સેમે.
અ�યવ��થત ર�ત પેાક�કરાયલેી કારો ન કેારણે
રોબટ��નશાન તાક� નથી શકતો. �યારબાદના
��ય થી લગભગ બધા દશ�કો ધબકાર �કુ�
�ય છ.ે (હુ��કુલેો) અચાનક �ાકં થી
�વજળ�વગે એેક �સ�હણ હરણ ઉપર તરાપ
માર છે.ે �સ�હણ ગજ�ના સાથ એેવી ભયાનક
ર�ત એે��� લ છે કે ધેબકારા �કુ� જવાય.

�સ�હણ �શકાર ઉપર પજંો જમાવીને
હક જતાવતી હોય છ �ેયાર બેદંકૂધાર�
સાવધાન ��ુામા રંહલેો રોબટ�જવુ છે કેે
�સ�હણ �ુંપ�રવાર એટલ કે �ેસ�હ, તનેા બ�ચા
આવી ર�ા છ.ે આ ��યથી ડરવાન બેદલે
રોબટ�ભા�કુ થઈ �ય છ.ે કમે આ�ું? કારણ
ક �ેસ�હણના પ�રવારન જેોઈન રેોબટ�ન તેનેા
અવસાન પામલેા પ�રવાર ની યાદ આવી �ય
છ.ે �શકાર� રોબટ�માટ �ેશકાર �સ�હણ ને
ગોળ�એથી કતલ કર�ુંએકદમ સરળ છ.ે છતાં
ત �ેસ�હણ અન તેનેા પ�રવારન �ેવતા જવા દે
છ.ે પ�રવારન �ેમુાવવા�ુંદઃુખ �ણતો રોબટ�
�સ�હણના �ખુી પ�રવારન એેટલ જે �તો
�છ��ભ� કરવા માગંતો નથી. દ�ુનયાની
તબાહ� જોનાર રોબટ�ના અતંરમા રંહલેી
અ�કુ�પાનો અહ� ��ય� અન પેરો� અ�ભુવ
થાય છ.ે

�શકારનો �યાસ �ન�ફળ જતા રોબટ�
ઘર તરફ કાર હ�કાર� �ય છ કેારણક સેાજં
ઢળવામા છં અેન ઘેર જેવાનો સમય થઇ ગયો
છેએ�ુંકા�ડા ઘ�ડયાળમા વંાગી રહલેા
એલામ�ના અવાજથી તને �ેમરણ થ�ું. ર�તામાં
અ�ત�ય�ત ર�ત ઉેગલેા ઝાડ�ઝાખરા અને
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એક અ�ં�ે કહવેત ની યાદ અપાવડાવ છે,ે
'Nature abhors vaccum.' (કદુરતને
ખાલીપ� પંસદં નથી.)

�યારબાદ એકાક� �વન �વતા
રોબટ�ની રો�જ�દા �વનની દ�ૈનક ��યાઓ
બતાવવામા આંવ છે.ે ઘર જેઈન ટે�.વી. ��ઝૂ
જોતા જોતા ખાવા�ુંબનાવવા�ું, સમેની
પસદંગી�ુંખાવા�ુંબનાવવા�ુંઅન �ે�ુન �ેમેથી
ઠપકારતા હોય તમે સમે ન લેીલા શાકભા�
ખાવા માટ આે�હ કરવો, સમે ન નેવડાવવા�ું,
૬.૩૦ વા�યાનો એલામ� વાગતા જ ઘરના
તમામ બાર� બારણાઓંન �ેત બેનાવલેા
બ�ત�રયા લોખડં� દરવા�ઓથી આવર�ને
બધં કર� દવેા અન છેવેટ રેાત સેમેન નેવડાવલેા
બાથટબમા અંસો�ટ રાઇફલ અન સેમે સાથે
�ઘી જ�ુંઅન ઘેરની બહારથી આવતા
ઝો�બી જવેા darkseekers ના ડરાવના
અવાજો અન ચેીસો સાભંળવાની. રોબટ�અને
સમેનો આ �ન�ય�મ હતો. રોબટે� ઘરના
બાર�બારણાન લેોખડં� દરવા� વડ એેવીર�તે
પકે કયા� હતા �ણ કે તે�ેુંઘર વોર ઝોનમાં
આવ�ેુંહોય. અહ�યા �ણ વષ�થી ��પીન
વાઇરસ ઇ�ફકેટડે �પશાચોથી બચવા માટનેા
રોબટ�ના અ�ભુવી ��ુા જોઈ શકાય છ.ે

જોકેરોબટ�આવા નીરસ અને
એકાક�ભયા� �ન�ય�મથી આતં�રક ર�ત ભેાગંી
ર�ો હતો. બાથટબમા સંમેન નેવડાવી રહલે
રોબટ��યાર ૬ે.૩૦ નો એલામ� વાગ છે �ેયારે
��ૂયમન�ક થઈ �ય છ.ે ચહેરા પર ડર અને
શોકના ભાવ છવાઈ �ય છ.ે આ ��ય દશા�વે
છ કે રેોબટ�ઇમોશનલી �ટૂ� ર�ો છ.ે �વ�થ
રહવેાનો �ય�ન કરતા રોબટ�ની �દન��ત�દન
માન�સક અશા�ંત ન કેારણ આેતં�રક હાલત
કથળ� રહ� હતી.. સમેની મનો�યથા કાચના
મહલેમા �ંરુાઈ ગયલેા કદે� જવેી થઈ ગઈ છ.ે
ઘરની ચારયે બાજનુી �દવાલોએ મઢલેા કાચમાં
ત બેસ પોતાન જે જએુ છ.ે પ�રવારન જેોવા
માટ તેલસતો રોબટ�કદે તોડ�ન ભેાગવા ઈ�છે
છ પેણ તમે કર� શકતો નથી કારણ ક બેહાર
�પશાચો તનેી રાહ જોતા બઠેા છ.ે

બાથટબમા સંમેન વેળગીન �ેઘતા
રોબટ�ન �ેતૂકાળ ની યાદો �વ�ન �વ�પ દેખેાય
છ.ે �વ�નમા આંગળ પાછળ �મ�લટર� કારો ના
કાફલા સાથ કેન�લ ના �સેમા રંોબટ�તનેા ઘરની

બહાર ઉભા રહ�ન વેાટ જોઈ રહલેા પ�ની
અન બેાળક� પાસ પેહ�ચ છે.ે પ�ની તર�કે
zoe �ુંપા� �નભા��ુંછ સેલેી �રચડ�સન અેને
��ુી માલ� �ુંપા� ભજવનાર બાળક� છે
�વલો ��મથ. વાત �ણ એેમ હોય છ કેે
��યૂોક�શહરે ��પીન વાયરસની ચપટેમા આંવી
ગ�ુંહોવાની �ણ રોબટ�ન હેોવાથી પ�ની
અન �ે�ુીન કેોઈ સલામત �થળ પેહ�ચાડવા
માટ સેરકાર તનેી મદદ કર� રહ� હોય છ.ે જોકે
પ�ની અન �ે�ુીન સેલામત �થળ મેોકલનાર
રોબટ�પોત શેહરેમા રંહ�ન ચેપેી વાયરસને
ખતમ કરવા માગંતો હોય છ.ે એક તરફ
પ�રવાર �મે, બી� તરફ રા� �મે. અ�ે
રોબટ�નો રા� �મે ઉ�ગર થાય છ.ે

પ�ની અન �ે�ુી સાથ કેારમા જંઇ
રહલેો રોબટ�રડે�ઓમા સંાભંળ છે કે �ે�ેસડ�ેટે
��યૂોક�ન સેીલ કર� દ��ુંછ,ે જથેી અ�ય
દશેોમા આં ચપેી વાઇરસ ફલેાય ન�હ. જોકે
રોબટ�ન આેશા છ કે તે આે મહામાર�નો
ઈલાજ શોધી શક છે.ે પ�ત પ�ની સાથ રેહવેા
માટ ઝેઘડતા હોય છ �ેયાર એેક વાઇરસ
ઇ�ફકેટડે શતેાન તમેની કારના કાચ સાથે
અથડાય છ અેન રેોબટ�ની �ઘ ઊડ� �ય છ.ે

રાત કોઈ �કારના અ�ન�છનીય બનાવ
�વના પસાર થાય છ અેન અે�ણોદય થાય છ.ે
આળસ અન હેતાશાન ખેખંરે�ન રેોબટ�ઉઠ છે.ે
માન�સક ર�ત ઘેવાયલેો રોબટ�શાર��રક ર�તે
�વ�થ રહવેા માટ ઘેર જે સમે સાથ નેોખી
નોખી કસરતો કર છે.ે એકલો હોવા છતાં
શાર��રક �વા��ય અગંનેી તનેી �ગ�કતા
દ�ુદાળા લોકો માટ �ેરેણા સમાન છ.ે

કસરત કર� લીધા બાદ રોબટ�ઘરના
નીચ બેનાવલેા બકંર જવેા ��ુત ઓરડામાં
�ય છ.ે આ ��ુત ઓરડો એટલ તેનેી �રસચ�
માટનેી લબે. �યા તં �ેમઝલ વાયરસન ખેતમ
કરવા માટનેા કટેલાક �વરાસાય�ણક �યોગો
�દરો ઉપર કરતો હોય છ.ે �યોગમા કંટેલાક
વ�ેસીન ન કેારણ �ેદરો મર� �ય છ �ેયારે
કટેલાક ઝો�બી જ રહ છે.ે પણ અપવાદ �પે
એક વ�ેસીન �પી દવાના કારણ એેક �દરમાં
�ધુારો દખેાય છ.ે રોબટ�આ બધી �વગતોને
�વ�ડઓ કમેરેામા રંકેોડ�કર� લ છે.ે �રુાવા
માટ.ે રોજનીશીમા નં�ધ ટપકાવીએ ત�ેુંજ
ક�ઈક. એક �દરના જનીનમા થંયલેા �ધુારથી

રોબટ�મા આંશાનો નવીન સચંાર થાય છે
અન તે કેહ છે આે વ�ેસીન ના ન�નુાન હેવે
મ��ુય ઉપર ઉપયોગ કર� શકાશ.ે

બધી ર�ત �ેરુ��ત અન જેોખમર�હત
હોવા છતા સંમેન લેબેમા �ંવશે કરવા દવેામાં
આવતો નથી. કદાચ રોબટ�ન બેીક છ કે તેનેા
એકમા� સાથીન ચેપે ના લાગી �ય.

�યારબાદ �દવસના �કાશથી ગભરાઈને
અધંારામા છંુપાઇ ગયલેા darkseekers ની
બીક �વના રોબટ�ફરવા નીકળ છે.ે તનેી કાર
એક �વ�ડઓ-ર�ેટલ હાઉસ પાસ આેવીને
અટક છે.ે આ એકમા� એ�ું�થળ છ �ેયાં
આવીન રેોબટ�માણસો સાથ વેાતચીત કર�
શક છે.ે અલબ� �ન�� વ માણસો. એટલ કેે
મ�ેનકવી�સ અથા�ત શોભા માટનેા �તૂળા. �દુ
રોબટ�દરકે �તૂળાન અેલગ અલગ જ�યાએ
��થા�પત કયા� છ.ે જથેી જમે જમે ત આેગળ
વધ તેમે તમે �તૂળા દખેાય અન તે કેોઈ
��વત �ય��ત હોય તમે તમેની સાથ સેવંાદ
રચી શક.ે છ�ેલ તે ખેર�દલેી �વ�ડઓ ડ�વીડ�
ના પસૈા પણ કાઉ�ટર પર �કૂવ છે અેન એેક
�ી �તૂળા�ુંનામ પણ �છૂ છે.ે After all,
Men will be Men. કોઈની સાથ વેાત
કરવા માટ રેોબટ�કટેલો તરસ છે તેનેો અહ�
�ચતાર છ.ે વાતચીત કયા� �વના ત ગેાડંો ના થઇ
�ય તનેા માટ�ેુંઆ એક મનોવ�ૈા�નક
આયોજન છ.ે �યારબાદ ત અેનચકે ફલટેમાં
જઈન �ેતતપાસ કર છે કે �ેયા ઝંો�બી ક કેામ
લાગ તેવેી કોઈ ચીજ છ.ે

આટલા કામ પતાવીન રેોબટ�એક
રડે�ઓ સદંશે �ોડકા�ટ કર છે કે 'ેરોજ �યારે
�યૂ� માથા ઉપર આવ છે �ેયાર તે sેouth
street seaport/સાઉથ ���ટ સીપોટ�ઉપર
મળ� શકશ.ેત કેદાચ એકમા� ��વત �ય��ત
છ �ે�યૂોક�મા.ં જ આે સદંશે સાભંળ� રહલે
�ી/��ુષન ખેોરાક અન રેહઠેાણની ��ુવધા
આપી શક છે.ે' રોબટ�ના �દયના કોઈક
�ણૂામા હં� આશા �વતં છ કે �ે�ૃવી પર
�ાકં તો એના જવેો/જવેી કોઈક ��વત
મ��ુય આ સદંશેો સાભંળશ અેન તેણેે
ભોગવલેી વષ� લાબંી એકલતાનો અતં
આવશ.ે
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સદંશેો �સા�રત કયા� બાદ જ �ે�ય છે
તનેી રજઆુતથી મારા ��વાડા ઉભા થઇ ગયા
હતા. જગત��ુ બનલેા �પુરપાવર અમ�ેરકાના
સ�ૈયનો એક �વશાળ અન �ેવરાટ �વમાનવાહક
જહાજ ભગંાર બનીન સેાઉથ સીપોટ�ના �ટૂલેા
��જ પાસ �ેબ�માર હાલતમા ઉંભો છ.ે �તૂક
ઉપર અનકે લડાયક �વમાનો �ળૂ ખાતા ઉભા છે
અન રેોબટ�તમેાનંા એક ફાઇટર �લનેની પાખં
ઉપર ઉભો રહ� ગો�ફ રમ છે.ે ��યૂોક�નો મા�લક
�ુંના કર� શક વેળ�?

સ�ંક�ૃતના અભાવ વ�ચ પેણ ઉ�મ
�ણુવ�ાસભર �વનશલૈીન અે�સુરતા રોબટ�ને
ગો�ફ રમતી વળેાએ ર�તા ઉપર ભાગી રહલેો
હરણ દખેાય છ.ે સમે અન રેોબટ�તનેો પીછો કરે
છ.ે લાબંી છલાગંો માર�ુંહરણ એક �બ�ડ�ગના
અડંર�ાઉ�ડ �લોરમા �ંસુી �ય છ.ે સમે પણ
તનેી પાછળ અધંા�રયા �લોરમા કંદૂકો લગાવી દે
છ.ે અધંકારમા ઘંાત લગાવીન બેઠેલેા ઝો�બી નો
ખતરો હોય છ,ે ત�ેું�ણનાર રોબટ�સમેન અેદંર
જતા રોકવા માટ �ેમુો પડ છે પેણ મોડ�ુથઈ
��ૂુંહોય છ.ે આથી એકમા� સાથીદારને
બચાવવા રોબટ�પણ �વ�ુંજોખમ હોવા છતાં
સમેની પાછળ �ય છ.ે હાથમા ટંોચ� વાળ�
રાઇફલ લઈન.ે ઢગલો HMI અન Bેaby
લાઇ�સ વાપરનાર બો�લ�ડૂ કરતા ત�ન વગેળ�
ર�ત,ે ફ�ત એક નાની ટોચ�ની મદદથી �ટૂ કરા�ું
છ,ે અહ� �સનમેટેો�ાફ� ન સેલામ. (નોવલેમાં
આ ��ય�ુંઆબહેૂબ વણ�ન કરનારા �રચાડ�
માથસેાનન અેદબભરે સલામ)

પરસવેેરબેઝબે રોબટ� કાજળઘરેા
અધંકારમા કંટેલાક ઝો�બી અન �ેતૃ હરણને
જવુ છે.ે તથેી ત સેમે અગં �ેચ��તત થાય છ.ે થોડો
સમય બાદ સમે સહ�સલામત મળ� �ય છે
અન આે�મણકાર� ,ઉપ�વી ઝો�બી થી પીછો
છોડાવી મહામહનેત �ેબ�ડ�ગની બહાર નીકળ�
�ય છ.ે બહાર નીક�ા બાદ રોબટ�ન �ેવચાર
��રુ છે કે એેકાદ ઝો�બીન પેકડ�ન તેનેા ઉપર
સફળ રહલેી વ�ેસીન નો �યોગ કર� જોવો.

�વચાર ન �ેવ�રતપણ અેમલમા લંાવવા
રોબટ�ત �ેબ�ડ�ગ ની બહાર ડાક��સકર ને
સપડાવવા માટ એેક છટક�ુમાડં છે.ે તનેી ગણતર�
સાચી પડ છે અેન એેક �ી ડાક��સકર �ળ માં
સપડાય છ.ે તને બેચાવવા ઝો�બી લોકોનો
સરદાર એવો Alpha male રોબટ�નો પીછો કરે

પણ �બ�ડ�ગ ની બહાર �યૂ�ના UV ર�ેડયશેન
મા તંઓે બળ� જતા હોવાથી રોબટ�બચી
નીકળ છે.ે આ �ી ડાક��સકરન રેોબટ�ઘરની
લબેોરટેર� મા લંઇ �ય છ.ે

લબેોરટેર� મા તં KેV ઇ�ફકેટડે �ીને
��ચેર પર �વુડાવી સાકંળથી બાધંવામા આંવે
છ અેન વે�ેસીન ના �યોગો તનેી પર કરવામાં
આવ છે.ે જમેા રંોબટ�ન �ેનરાશા સાપંડ છે.ે તનેે
પોતાની �ન�ફળતા માનવ�ત ના �વનાશ માટ�ેું
કારક લાગ છે અેન તેને ઘેણો �ોધ ચડ છે.ે આ
બધી ��યાઓ રકેોડ�કરતો રોબટ�જણાવ છે કેે
તનેી ઉપર અસર કરતી દવા ડાક��સકર ઉપર
બઅેસર છ.ે વ�મુા આં શતેાનો ઝડપથી
�વનશલૈી બદલી ર�ા છ.ે તઓે �વક�સત થઈ
ર�ા છ.ે અહ�યા લખેક કેદુરતની ઘટમાળ ને
૧૮૦° ના �ણૂ ફેરેવી દ�ધી છ.ે લખેક કહવેા
માગં છે કે ઉે��ા��તવાદ ની �દશા ઉલટ� જઇ
રહ� છ.ે લખેકની ક�પના અન ડેાયર�ેટરના
�વ��અુલ ક�પના આગળઆ બદંો �નઃશ�દ.

નોન-લીનીયર ફોમ�ટ મા લંખાયલેી �ટોર�
ફર�થી �તૂકાળ તરફ વળ છે,ે રોબટ�ન તે રેા�ે
આવલેા �વ�ન �વ�પ.ે �વ�નમા રંોબટ�તનેા
પ�રવારન લેઈન Eેvacuation એટલ કેે
�બનચપેી લોકોન જે �ેથળ ખેસડેવામા આંવતા
હોય છ �ેયા લંઇ �ય છ.ે આ �થળે
અફરાતફર� મચલેી હોય છ.ે બધ �ેમુા�મુ અને
�દન. પ�રવારન હે�ેલકો�ટમા બંસેાડ�ન હેષ�નાં
આ�ં સુાથ રેોબટ��યા જં રોકાઈ જય છ.ે
હ�ેલકો�ટરમા ચંડતા વખત zેoe અન mેarli
રોબટ�માટ �ેાથ�ના કર છે.ે કદાચ તનેા કારણ જે
રોબટ�બચી �ય છ.ે લખેક સાય�સ સાથે
��નુી ��ૂમકા ��ૂયા નથી.

�વ�ન ના અતં સાથ રેોબટ��ાસકા સાથે
ઉઠ� �ય છ.ે �યૂ� લા�લમા પાથર�ન સેવાર
થવાની �ણ કર છે.ે સમે સાથ વેાત કરતી
વખત રેોબટ�ન �ેમરણ થાય છ કે આેજ તેનેો
જ�મ�દવસ છ.ે �તન જે�મ�દવસ �ેશુ કરવા
રોબટ��વ�ડઓ-ર�ેટલ હાઉસ �ય છ.ે
મનગમતી �વુી જોવાની ઈ�છા સાથ.ે �વ�ડઓ-
ર�ેટલ હાઉસ એટલ એે જ�યા �યા તંે
�તૂળાઓ સાથ સેામા�જક સવંાદ રચ છે.ે �યાં
ત જેવુ છે કે એેક �તૂ�ુંખસડેવામા આં��ુંછ.ે
ત �ેતૂ�ુંતનેી રોજની �નયત જ�યાએ નહો�ું. તે
જોઈ રોબટ��વ�ળ થઈ �ય છ અેન ફે�ત

જોઈ રોબટ��વ�ળ થઈ �ય છ અેન ફે�ત એક
�તૂળાના ગાયબ થવા મા�થી પોતાના
જ�મ�દવસન �ેલૂી �ય છ.ે તનેા ગભ� મનમાં
એક જ �� છ કે �ેતૂળાન હેલાવનાર કોણ હોઈ
શક?ે �ુંઝો�બી?

�તૂળાની ખોજ માટ બેબેાકળો બનલેો
રોબટ�કાર દોડાવી �કૂ છે મેનેહટનની �મુસામ
સડક ઉપર. થોડા ખાખંાખોળા બાદ તને �ેતૂ�ું
મળ� આવ છે.ે જવેો રોબટ��તૂળાની સમીપ
�ય છ કે તેરત એક છટકા મા તં સેપડાય છ.ે
�ી ઝો�બી ન પેકડવા માટ ઉેપયોગમા લંવેાયલેી
ર�તનો Alpha male એટલ કેેસરદારે
કોપીપ�ેટ કર� બતા��ું. મગજ �વનાના ઝો�બી
હવ મેગજનો ઉપયોગ કરતા થયા હતા. ઉ��ા��ત
ની અવળ� રાહની આ શ�આત હતી.

દોરડાથી બધંાયલેો અન �ેધો લટકતો
રોબટ�લગભગ સાજં થવા આવી �યાર ભેાનમાં
આવ છે.ે સમે તનેા �ગવાની રાહ જોઇન �ેયાં
જ બઠેો રહ છે.ે ભાનમા આંવતા જ રોબટ�ચાકુ
વડ દેોરડાન કેાપ છે પેણ આમ કરવા જતા તંનેા
પગમા ચંાક �ુૂંપી �ય છ.ે ત જે સમય ઝેો�બી
કતૂરા આવી ચડ છે અેન હેુમલો કર છે.ે મા�લકને
બચાવવા સમે ત કેતુરાઓ સાથ ભેીડ� �ય છે
અન ખેરાબ ર�ત ઘેવાય છ.ે પ�રણામ સેમેન ચેપે
લાગી �ય છ.ેરોબટ�શોક મનાવ તેનેી પહલેા
ઝો�બી હ�લો બોલાવ છે.ે જમેના થી પીછો
છોડાવી રોબટ�સમેન લેઈન ભેાગી છૂટ છે અેને
ઘર પેહ�ચ છે.ે

ત �ેબૂ રડ છે સેમેની હાલત જોઈન.ે
�યાર સેમેમા �ંવક�ૃત નજર ચેડ છે �ેયારે
પોતાના ��ુ જવેા સમેન રેોબટ�ભાર �ેદય સાથે
ગ�ુંદબાવીન મેાર� નાખ છે.ે અહ� સડેનસે તનેી
ચરમસીમાએ પહ�ચેછ.ે સમેના ��ૃ�થુી
માન�સક અન શેાર��રક ર�ત �ેવ�થ રોબટ�
અ�વ�થતા કળેવી લ છે અેન �ેવીત રહવેા
માટ કેરલેા અધધ... �ય�નો �લૂી જઈન નેીકળ�
પડ છે આે�મહ�યા કરવા, મતલબ ક ઝેો�બી
લોકો �વ�� સમેના મોતનો બદલો લવેા.
��યજન ની મોત થી લાગલગાટ �ણ વષ�થી
શાતં અન �ેવ�થ રહલેો રોબટ�અશાતં બની
�ય છ.ે

�વ�ચત �ણ વષ� બાદ પહલેવાર રોબટ�
રાતના અધંકારમા નંીકળ� પડ છે.ે બદલાના
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ઝ�નૂમા બંફેામપણ કેાર હ�કાર� ત અેનકે
ઝો�બીન કેચડ� નાખ છે.ે જોક લેડાઈમા તંનેી
કાર �ઘી પડતા ત ઘેવાય છ અેન બેભેાન થાય
છ.ે ઘવાયલેા રોબટ�ઉપર Alpha male
હુમલો કરવા �ય જ છ કે �ેાકં થી એક કાર
તનેા તી� �કાશ સાથ આેવી �ય છ.ે તે
કારમાની �વુતી રોબટ�નો �વ બચાવ છે.ે
અધ���ત અવ�થામા રંોબટ�એટ�ું�ણી
શક છે કે મેોતના �ખુમાથંી કોઈ �વુતીએ તનેે
બચા�યો છ.ે બભેાન અવ�થામા જં ત �ેવુતીને
ઘર�ુંસરના�ુંઆપ છે.ે ચાલતી કારમા રંોબટ�ને
�નુઃ સપ�ુંઆવ છે કે કેવેીર�ત ઝેો�બીઓ ના
હુમલાના કારણ તેનેી પ�ની અન �ે�ુી સવાર
હોય છ તે હે�ેલકો�ટર �ટૂ� પડ છે અેન બેનં �ેયાં
જ મોતન ભેટે છ.ે થોડ�વાર કેાર ઘર આેવીને
થોભ છે.ે

ભાનમા આંવલેો રોબટ�જવુ છે કે એેક
�ી જમવા�ુંબનાવી રહ� હોય છ અેન તેનેો
��ુ અ� આરોગી ર�ો હોય છ.ે ત �ેી
જણાવ છે કે તે�ેુંનામ એના મો�ટઇેઝ છ અેને
તનેા ��ુ�ુંનામ એથન છ.ે રોબટ��ારા �સા�રત
કરલેો રડે�ઓ સદંશે સાભંળ�ન તેઓે અહ�યા
આ�યા હોય છ.ે

પ�રવાર અન સેમેની ��ૃ�નુા આઘાતમાં
હોવાના કારણ પેહલેા તો રોબટ�આગ�ંકુો ઉપર
ભડક� જય છ પેણ �લૂ સમજતા ત એેક
જ�ેટલમને ન છેાજ તેવેી વત��કૂથી મા અઁને
��ુ�ું�દલ �તી લ છે.ે એના જણાવ છે કેે
Vermount મા �ંબનચપેી લોકોનો આખો
સ�દુાય છ.ે આપણ �ેયા જંઈએ. જોક એેક
વખતનો આશાવાદ� રોબટ�હવ �ેનરાશ થઈ
��ૂો હોય છ.ે Vermount મા કંોઈ �કારની
�બનચપેી લોકોની વ�તી હોવાની વાતનો ત �ેોધ
સાથ અે�વીકાર કર છે.ે અહ�યા જણાઈ આવે
છ કે �ેણ વષ�થી એકલપડં ઝેઝમૂનાર રોબટ�
અદંરથી �ટૂ� ર�ો હતો. ભગવાનની સ�ા
�વીકારનાર રોબટ�ભગવાનના અ��ત�વ ઉપર
��ાથ� �ચ�હ �કૂ� ર�ો હતો.

લબેમા જંનેા પર �યોગો કરવામા આંવી
ર�ા હતા ત ઝેો�બીના �ધુારાન એેના ને
બતાવી રહલેા રંોબટ�ન અેચાનક એક સવાલ
થાય છ કે �ેાકં રાતના અધંકારમા એંના ઘરે
આવી રહ� હતી �યાર ઝેો�બીએ તમેનો પીછો
ન�હ કય� હોય? આ �વચાર જે ત ઘેરને
બ�તરબધં કર� દ છે.ે થોડા સમયમા રંોબટ�ની

�ચ�તા સાચી �રુવાર થાય છ અેન અેઢળક
ઝો��બઝ તનેા ઘર પર આ�મણ લાવી દ છે.ે
જોક અેગમચતેી �પ રેોબટ�અગાઉથી જ ર�ણ
માટ ઘેરની આસપાસ �વ�ફોટકો ગોઠવલેા હોય
છ.ે �રમોટ�ુંએક બટન દબાવતાની સાથ જે
�વ�ફોટન કેારણ અેસ�ંય ઝો�બીઝ ��ૃ� પુામે
છ.ે �યારબાદ તનેા કરતા વં� ઝુો�બી દોડતા આવે
છ અેન ઘેર મા દંાખલ થાય છ.ે

રોબટ�તરત એના અન એેથન સાથ લેબેમાં
જતો રહ છે.ે લબેની �ડ� �લુટે�ફુ, સાઉ�ડ�ફુ
કાચની દ�વાલન Aેlpha male તોડવા �ય�નો
કર છે.ે થોડા �ય�નો બાદ કાચમા કંરચો પડ છેે
આથી �ચ��તત રોબટ�મ��ુયો ઉપર કામ કરતી
વ�ેસીન એના ન આેપીન કેહ છે કે તે બેનં આે
��ુત દરવા�થી નીકળ� �ય અન vેermount
જતા રહ.ે બનં ગેયા બાદ Alpha male
લગભગ દરવાજો તોડ� નાખ છે �ેયાર આેખર�
દાવ તર�ક રેોબટ�હાથમા પંકડલેા �નેડે ની સફેટ�
�પન ખ�ચી નાખ છે અેન ઝેો�બી ઉપર કદૂ� પડ છે.ે
આગના પીળા-નાર�ગી �કાશ સાથ �ે�ય સમા�ત
થાય છ.ે રોબટ�ની �વનયા�ા અહ�યા સકંલેાઈ
�ય છ.ે બી� તરફ એના અન એેથન
vermount પહ�ચ છે અેન જેવુ છે કે દે�તકથા
જ�ેુંઆ �થળ હક�કતમા છં.ે અહ�યા �બનચપેી
લોકોની કોલોની છ.ે

ટ�ૂકમા આં �વુી અથવા નોવલેમા એંકા�તની
કાતર છ તેો �દલમા સંઘંર� રાખલેી યાદોનો
સીવણ ય�ં પણ છ.ે �ૂંગળામણ છ તેો આખી
��ૃવી પર એકલા હોવાનો મોકળાપણા નો
અહસેાસ પણ છ.ે આશા થી �નરાશા અને
�નરાશા થી આશા ના ચકડોળ જવેા ચઢાણ-
ઉતરાણ છ.ે એક લખેકની અક�પ�નય ક�પનાના
લબકારા છ.ે છવેટ �ેવુી જોઈન અેન વેાતા�
વાચંીન મેોઢામા આંગંળા નાખી જનાર મારા
જવેા સમજદાર દશ�કો પણ છ.ે સમ�ય તનેે
સમ�ય, બાક� તો એક બ ને સેાડા �ણ.

ગઝલ : �ા �ંધુી..?

શાતં તારા હોઠ પાછા �ા �ંધુી?

યાદ તાર� રોજ પાછ� �ા �ંધુી?

�મે મારો છ જે તાર� રાહમાં

વાટ તાર� જો� જોન �ેા �ંધુી?

�ીત તાર� આખંમા હંુ�જો� છુ�

છાપ તાર� �ચતરાતી જો �ા �ંધુી?

ર�ગ�ાર �ેમેનો લાગી જશ?ે

ર�ગ પાછો ત રેહશે �ેા �ંધુી?

સાથ તારો છુટશ �ેણી તને

બવેફાની છાપ તાર� �ા �ંધુી?

-જય�દપ ભરો�ળયા

ઈ�છા એટલીજ રાખો જટેલી જ�ર હોય વધાર ઈે�છા સતંોષ ન મેાર� દ છે.ે

***

જ મેાણસ પોતાના સમયન સેહુથી વ� વુડેફ છે.ે એ માણસ જ " સમય નથી " ની ફ�રયાદ કર છે.ે

-�દપક રાજગોર

ગીત-ગઝલ
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જયદવે પટલે

જયદવે પટલે જઓે 60 વષ�થી
�રપોટ�ર તર�ક કેામ કર� ર�ા છ.ે તમેનો જ�મ
1940મા થયો હતો. આજ તેમેન 7ે8 વષ� થયા
છ,ે છતા તઓે �ાઈમ �રપોટ�ર તર�ક અેને
અઠવા�ડક કોલમ લખેક તર�ક કેામ કર છે.ે
જોક હેવ તેઓે ઓકઝેનલી �રપો�ટ�ગ કર છે.ે
તમેની પાસેઅમદાવાદની અનકે �ાઈમ
�ટોર�નો ઇ�તહાસ પડલેો છ.ે અમદાવાદની
�નુાખોર� અન કેોટ�મા ચંાલતા �ણીતા મોટા
ભાગના કસેની �ાઈમ �ટોર�ના તઓે સા�ી
ર�ા છ.ે �વનભર તમેણ �ેાઈમ �રપોટ�ર બની
ર�ા છ.ે આજ તેઓે �જુરાત સમાચારમાં
કામ કર� ર�ા છ.ે 60 વષ�થી કોઈ પણ નવા
પ�કારન શેીખવવાની તયૈાર� હોય છ.ે તથેી
જયદવે કાકાની �ારયે કોઈન બેીક લાગતી
નથી. તમે�ું�વન સાદગીભ��ુર�ુંછ.ે

વષ� �ધુી તઓે �કટૂર પર ફર�ન જે �ાઈમ
�રપો�ટ�ગ કરતા ર�ા છ.ે

જયદવે પટલે �ેજુરાત સમાચારમા રંહ�ને
અનકે �ાઈમ �ટોર� રસાળ શલૈીમા લંખી છ.ે
તમેની �વાહ� શલૈી જવેી કોઈની પાસ નેથી.
�ાઈમ �રપોટ�ર પાસ સેા�હ��યક ભાષા હોતી
નથી, જ તેમેની પાસ છે.ે અમદાવાદ પોલીસમાં
નાના કો��ટબેલ સાથ પેણ તમેના સપંક�રહતેા
આ�યા છ.ે તઓે કાયમ ધરતી પર રહ�ન જે
કામ ક��ુછ.ે તમેની શલૈીના કારણ તે�ેું�રપો�ટ�ગ
��ે ર�ુંછ.ે આવી ભાષા આજ પેણ ભા�યે
કોઈ પ�કાર પાસ છે.ે આ શલૈી અન 5ે8 વષ�ની
�ાઈમની દ�ુનયા જણાવવા માટ તેમેની પાસે
ઘ� બં�ુંછ.ે

તમેની વાત તમેના જ શ�દોમા .ં..

હુ�વાતા� લખેક બનવા માગંતો હતો. નાનપણમાં
તે સમયના �જુરાતના �ણીતા
સા�હ�યકારોની મોટા ભાગની સા�હ�યક�ૃત
વાચંી નાખંી હતી. હુ�14-15 વષ�નો હતો. તે

હતો. પગાર �.75 હતો. 3 મ�હના પછ� મા��
સા��કામ જોઈન સેદંશેના મા�લક ચીમનભાઈ
પટલે મે�હન મેારો પગાર �.125 કર� આ�યો
હતો. હાલના સદંશેના મા�લક ફા��નુભાઈ
પટલે અન તેમેના બહને ર�ટાબને બનં �ેયારે
�કશોર અવ�થામા હંતા. સદંશે �યાર ઘેી-
કા�ટાથી નીકળ�ુંઅન નેવરા�ી ઉ�સવની
આરતી �ાગણમા થંતી હતી, �યાર તે બેનં ભેાઈ
-બહને માતા�ની આરતી ઉતારવા માટે
આ�યા હતા. જ પેર�પરા આજ પેણ સદંશેમાં
ચા� છુ.ે

સદંશેના �ચ��યોતમા બં વેષ� નોકર� કર� હતી.
�યાર �ેપતાબદંર પટલે, ઈ�ર પટેલીકર અને
પ�ાલાલ પટલેની સાથ મે�કામ ક��ુહ�ું.
�જુરાત સમાચારમા મંન �ેરપોટ�ર તર�ક કેામ
મ�ુંએટલ હેુ�આ ��યાત સા�હ�યકારોની
ર� લવેા ગયો હતો. �યાર ઈે�ર પટેલીકર મેને
ક�ુંક,ે �ું�ય તનેી સામ વેાધંો નથી પણ �ું
સા�હ�યકાર મટ� જઈશ અન �ેરપોટ�રની બીબા
ઢાળ શલૈીમા કં ચેોકઠામા તંારા અહવેાલો
લખતો થઈ જઈશ. �રપોટ�રના બનાવલેા
ભાષાના ચોકઠાની બહાર નહ� નીકળ� શક.ે

�જુરાત સમાચારમા મંન શે�શકા�ત નાણાવટ�
ગઈ ગયા હતા. તઓે �જુરાત સમાચારના
�ફ�મ મગે�ેઝન '�ચ�લોક'ના સપંાદક હતા.
તમેણ મેારા લખેો જોયા, જમેા તંને દેમ લા�યો
અનેહુ����આુર� 1960મા �જુરાત
સમાચાર સ�ંથામા જંોડાયો. મ�હન �ે.200
પગાર આપવામા આંવતો હતો. જ પેગારમાથંી
�.25-30 ��પયા બચતા હતા. �યાર આે સારો
પગાર હતો.

મન �ેાઈમ �રપો�ટ�ગ કરવા�ુંસ�પવામા આં��ું
હ�ું, �યાર ચેીફ �રપોટ�ર તર�ક કેા��તભાઈ
પોપટલાલ શાહ ક જેઓે ક.ે પી. શાહ તર�કે
ઓળખાતા હતા. તમેણ મેન �ેરપોટ�ર તર�કે
પસદં કય� હતો. સહાયક ચીફ �રપોટ�ર તર�કે
હતા ચ�ં�સ�હ ઠાકોર(ઠાકરુ) હતા. ત બેનંએે
ન�� કર�ન મેન �ેાઈમ �રપો�ટ�ગ સ���ુંહ�ું.
�યાર અેમદાવાદ શહરેમા 1ં1 પોલીસ �ટશેન
હતા. �ાઈમ �ા�ચ અન પેોલીશ ક�મ�રની
કચરે� હતી, �યા રંોજ જ�ુંપડ�ુંહ�ું. મા�હતી
મળેવવાના સાધનો બહુ ટા�ચા હતા. અ�ભુાઈ
ભીખાભાઈ શાહ �ાઈમ �રપોટ�ર હતા. ત મેારા
��ુ બ�યા હતા. તમેણ મેન �ેરપો�ટ�ગ શીખ��ું

વાચંી નાખંી હતી. હુ�14-15 વષ�નો હતો. તે
સમય જેનસ�ા સમાચાર પ� રવેડ� બ�રથી
નીકળ�ુંહ�ું. ચાદંની સામા�યકના ત�ંી અશોક
હષ� હતા, જમેા હંુ�વાતા� લખીન મેોકલતો હતો.
તઓે મન વેળતો પ� લખીન કેહ કે ભેાષા
�ધુારો, કમે લખ�ુંત પેણ શીખવતા હતા. હુ�
15 વષ�નો હતો અન મેાર� એક વાતા� 15
જનસ�ા સમાચાર પ�મા રં�વવારની એ�ડશન
વાતા�મા છંપાઈ હતી. �યાર ઉે�સાહમા આંવી
જઈન આેશોક હષ�ની રવેડ� બ�રની કચરે�એ
પહ�ચી ગયો હતો. પગમા ચંપંલ ન હતા. ચ��
પહરે� હતી. મ�અશોક હષ�ન કે�ુંમાર� વાતા�
છપાઈ છ,ે �યાર તેઓે માનવા તયૈાર નહ� ક 8ે-
9મા ધોરણમા ભંણતા આટલા નાના બાળકની
વાતા� કઈ ર�ત હેોઈ શક.ે �યાર મે�તમેણ લેખલેા
પ�ો બતા�યા હતા. �યાર તેઓે માનવા તયૈાર
થયા. તમેણ એેકાઉ�ટ �વભાગમા મંા��પમે�ેટ
લઈ લવેા �ચુના આપી અન મેન �ે.15નો
�રુ�કાર ત વેાતા�નો 1955મા મળલેો હતો.

1956મા SSC પાસ કર� લી�ુંઅને
અમદાવાદમા ઝં�ેવયસ� કોલજેની પહલેી બ�ચમાં
મ��વશે લીધો હતો. �યાર નેહ�ે �લૂ નહોતો.
ગાધંી �લૂ પરથી પસાર થયો હતો. ઝ�ેવયસ�
કોલજે શ� થઈ ત પેહલેી બચેમા મંાર� સાથે
જોરાવર�સ�હ �દવ, ચી� મુોદ� હતા. જે
પાછળથી સા�હ�યકાર થયા હતા. �યાર પેણ
અમ બેધા કોલજેના બોડ�પર અમાર� ક�ૃત
લખીન �ેકૂતા હતા. �યાર �ેરડસ� ડાયજ�ેટ જ�ેું
�ીર�ગ નીકળ�ુંહ�ું, તમેા ટં�ૂક� વાતા�ઓ, 6
લાઈનોની રચના આવતી હતી. ત વેાચંવી
ગમતી હતી.

સદંશેમા જંોડાયા

ઓ�ટોબર 1957મા સદંશેમા જંોડાયો હતો.
સદંશેમા 'ં�ચ��યોત' નામ�ું�ફ�મ મગે�ેઝન
નીકળ�ુંહ�ું. જમેા તં�ંીના મદદનીશ તર�ક મેને
નોકર� મળ� હતી. 'આરામ' નામ�ુંસામા�યક
�પતાબર પટલે સભંાળતા હતા. ઈ�ર પટેલીકર
'સસંાર' નામ�ુંસામા�યક સભંાળતા હતા.
સદંશેેપહ�ેુંમ�હલાઓનેલગ�ું '�ી'
સા�તા�હક શ� ક��ુહ�ું, જનેા સપંાદક તર�કે
જયવદન પટલે આ�યા હતા. હુ��ીમા લંખતો
હતો. પગાર �.75 હતો. 3 મ�હના પછ� મા��
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હ�ું. �યાર બેી� સમાચાર પ�ોમા �ંાઈમ
�રપોટ�ર તર�કેસદંશેમાંભા�ભુાઈ હતા.
જનસ�ામા અંબંાલાલ પટલે અન દેવે�ે� �યાસ
હતા. જ હેાલના �જુરાત �મ�ના પ�કાર
મ�નશ �યાસના દાદા છ.ે �યાર કેોટ�અન �ેાઈમ
બનં બેીટ �ાઈમ �રપોટ�ર કેરવાના થતા હતા.

હુ��જુરાત સમાચારમા જંોડાયો �યાર ઇે�કમ
ટ�ેસ ચાર ર�તા પાસ હેાઈકોટ��ુંન�ુંમકાન
બ��ુંહ�ું. અમદાવાદમા બંધા સમાચાર પ�ોના
પ�કારો બીટની અદંર બીટ વહ�ચી લતેા હતા.
જમેા મંાર તેથા જનસ�ાના �ાઈમ �રપોટ�ર
અબંાલાલ પટલેના તથા સદંશેના નર�ે�ભાઈ
�રુબીયા - જને પે�કારો બ�ભુાઈ તર�કે
ઓળખતા હતા - ભાગ હેાઈકોટ�આવી હતી.
હુ��નુાખોર�ના અહવેાલો ઉપરા�ત �જુરાતની
વડ� અદાલતના અહવેાલો પણ આપવાના થતા
હતા. ભ� અદાલત, જનૂી ફોજદાર� અદાલત
પણ હતી ત સેદંશેના ભા�ભુાઈ જોતા હતા.

સાજં બેધા �ાઈમ અન કેોટ��રપોટ�રો ઘીકા�ટાની
ફોજદાર� કોટ�મા નંાથાકાકાની ક�ેટ�મા ભંગેા
થતા હતા, �યા સંાજં ચેા અન નેા�તો કર�ને
આજ બેનલેી ઘટનાઓની ચચા� કરતા હતા.
તમેા જંને જે અે�કુળુ હોય ત લેખ અેને
એકબી� છાપાઓના �રપોટ�રોન આેપતા પણ
હતા. આવી એકતા અમારા પ�કારો વ�ચે
હતી. અમદાવાદમા �ંયાર દેરકે �થળ �ેબ� જ�ું
પડ�ુંહ�ું, જ કેોઈ એક �રપોટ�ર માટ શે� ન
હ�ું. ફોન માડં લાગતા અન બેધી �વગતો તો ન
જ મળ.ે તથેી આ ર�ત બેીટની અદંર બીટ
વહ�ચી લતેા હતા.

1962મા પા�ક�તાન સાથ �ે�ુ થ�ુંહ�ું.
અમદાવાદની ��એ �લકે આઉટ પહલેી
વખત જોયો હતો. પા�ક�તાન હુમલો કર તેો
વીજળ� હોય તો અમદાવાદમા �ંદવસ અેન રેાતે
�યાર હેુમલાનો ભય હોય �યાર સેાઈરનો
વાગતી હતી.

�જુરાતના ��ુય�ધાન બળવતંરાય મહતેા
તમેના પ�ની સરોજ મહતેા અન �ેજુરાત
સમાચારના ચીફ �રપોટ�ર ક પેી શાહ સ�હત
એ��જ�નયર નામના તમેના �વમાનના પાયલટ
�મનગર ખાત મેીઠા�રુમા ટંાટા ક�ેમક�સની
�લુાકાત �ેલનેમા અંમદાવાદથી ગયા હતા, �યાં
��ુય�ધાન એેકાએક ન�� ક��ુક �ેયાથંી ક�છ
અન પેા�ક�તાનની સરહદ ન�ક છ,ે તથેી �યાં

લોકો સાથ પેા�ક�તાન શેરણાગ�ત �વીકાર�
હતી.

1974 મા નવ�નમા�ણ આદંોલન થ�ુંહ�ું,
જમેા �ંાઈમના સમાચારો ભર�રુ રહતેા હતા

1981મા ડૉ�ટરોએ અનામત આદંોલન ક�ું
હ�ું. બીજ�ુઅનામત આદંોલન 1985-86મા
થ�ુંહ�ું. આ બનં આેદંોલનોના તોફાનો કોમી
રમખાણોમાંફરેવાઈ ગયા હતા. જનેા
અહવેાલો મળેવવા અઘરા હતા.

જયદવે પટલે સાથ બેપોર પછ� આ વાત થઈ
રહ� હતી �યાર 3ે વા�યા હતા. તમેણ �ેરુ�ત ક�ું
માર મેાર� કચરે�એ જવાનો સમય થઈ ગયો છ.ે
પછ� વાત કર��ું. આજ જેઓે 78 વષ�અને
પ�કાર તર�ક 6ે0 વષ�ના અ�ભુવ પછ� પણ
એટલા જં સમયના પાબધંી છ.ે ત �ેારયે સમય
�કૂતા નથી અન તેથેી જ કદાચ તઓે 60
વષ�થી ટક� ર�ા છ.ે એક �વુાનન શેરમાવ તેવેી
તમેની કામ કરાવની શ��ત છ.ે

તમેની અ�રુ� વાત હવ પેછ� �ારકે.....

-( �દલીપ પટલે )

ડો. રાઘવ� માધડ

�જુરાતી સા�હ�ય,લોકસા�હ�ય અને
�શ�ણ ��ે ડેો.રાઘવ� માધડ�ુંનામ �ણી�ું
છ.ેસા�હ�ય, લોકસા�હ�ય અન �ેશ�ણના ૩૦
જટેલા સ�વશીલ ��ુતકોના સજ�ક ડો.રાઘવ�
માધડનો જ�મ સૌરા�મા અંમરલેી �જ�લાના
દવેળ�યા ગામમા તંા.૦૧-૦૬-૧૯૬૧ના રોજ
થયો છ.ેમાતા�ુંનામ કાળ�બહને અન �ેપતા�ું
નામ દાનાભાઇ છ.ે�શ�ક તર�ક કેાર�કદ�ની

શ�આત કર�,�શ�ણના �વ�વધ ��ેોમા કંામ

�લુાકાત લવેી. તઓે બધા ક�છ બોડ�ર પર
પહ��યા �યાર પેા�ક�તાન �ેસ�વ�લયન �વમાન
જો�ુંઅન તેનેી પાછળ સબર જટે �લને �ારા
હુમલો કય� હતો. બ �ેવમાનો �ારા �સ�વ�લયન
�પમાન પરનો હુમલો હતો. ત કે�છના �થુળ�
ગામ તેોડ� પડા�ુંહ�ું. �વમાનમા બંઠેલેા બધા
લોકો ��ૃ� પુા�યા હતા, જમેા મંારા ચીફ �રપોટ�ર
ક.ે પી. શાહ�ુંપણ અવસાન થ�ુંહ�ું.

બળવતંભાઈ પછ� �હત�ે� દસેાઈની સરકાર
આવી હતી

1969મા અમદાવાદમા કંોમી રમખાણો ફાટ�
નીક�ા હતા. ત કેોમી રમખાણોમા 5ં63 લોકો
મયા� ગયા હતા. અમદાવાદના �વૂ� �વ�તારો
બા�નુગર, ગોમતી�રુ, ર�ખયાલ, અમરાઈવાડ�,
સરદાર નગર અન મેણીનગર આ તમામ
�વ�તારામા કં�લઆેમ થઈ હતી. બો�બથી નહ�
પણ છર� ચ��થુી લોકોની હ�યા કરવામા આંવી
હતી.

આ રમખાણો પ�યા પછ� બ વેષ� પછ�
1971મા ભારત પા�ક�તાન�ું��ુ થ�ુંહ�ું.
બા�ંલાદશેીઓ �વૂ� અમદાવાદમા �ંહજતર
કર�ન ચેડંોળા તળાવ પાસ પેણ આ વ�યા હતા.
લાખોની સ�ંયામાંબા�ંલાદશેી નાગ�રકો
ભારતમા આં�યા હતા, તમેા �ંજુરાતમા પંણ
આ�યા હતા. તે��ુની આડતર� �હ�ટ
વડા�ધાન ઈ��દરા ગાધંીએ અમદાવાદના
શા�હબાગમાંઆલસેા જનૂા રાજભવનમાં
પ�કાર પ�રષદ આપી હતી. તમેણ �ેપ� તો ન
ક�ું. એક પ�કાર ઈે��દરા ગાધંીન �ે� કય� કે
બહને ભારતમા �ં�થ�ત તગં થતી �ય છ.ે
બા�ંલાદશેીઓ આવી ર�ા છ.ે તો તમ �ેું
કરવાના છો. ત વેખત ઈે��દરા ગાધંીએ જવાબ
આ�યો હતો ક સેરકાર પગલા લવેા જઈ રહ�
છ.ે જ અેમ થેોડા �દવસમા બંતાવી દઈ�ું.

પ�કાર પ�રષદ �રૂ� થયા પછ� મારા �ણીતા
એવા �પ�ેશયલ �ાચંના કામદાર અન કેા��તલાલ
ભ� (હાલના પોલીસ અ�ધકાર� જ કે ભે�ના
�પતા) નામના પોલીસ અ�ધકારએ મન કે�ુંક,ે
�ડસ�ેબરમા નંવા જનૂી થશ.ે એ�ુંજ થ�ું,
પા�ક�તાન 3ે �ડસ�ેબર ભેારત પર હુમલો કય�
હતો. જમેા તં હેા��ુહ�ું. �જુરાતની ક�છ
સરહદ પરથી ભારત�ુંલ�કર પા�ક�તાનમાં
�વ�ે�ુંહ�ું. પા�ક�તાન હા��ુઅન એેક લાખ
લોકો સાથ પેા�ક�તાન શેરણાગ�ત �વીકાર�
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કર� હાલ �શ�ણ �વભાગની એક સ�ંથા
�જુરાત શ�ૈ�ણક સશંોધન અન તેાલીમ
પ�રષદ(�સીઇઆરટ�) ગાધંીનગરના
�ખુપ�‘�વન �શ�ણ’માંસહત�ંી તર�કે
વરસોથી સવેારત રહ� હાલ સરકાર� બી.એડ.
કોલજેમા સંવેા આપ છે.ે તઓેનો શ�ૈ�ણક
અ�યાસ પી.ટ�.સી, એમ.એ,
બી.એડ,એમ.એ.(એ��કુશેન),પીએચ.ડ�.�ધુી
નો છ.ે

�જુરાતી સા�હ�ય જગતમાં ‘ઝાલર’
વાતા�સ�ંહથી �વશે કર� �જુરાતી ટ�ૂક�વાતા�
��ે પેોતાની આગવી ઓળખ ઊભી કર�
છ.ે�ણીતા સા�હ�કાર �ી જોસફે મકેવાન
‘ઝાલર’વાતા�સ�ંહની ��તાવનામાંલખેછે
ક,ે�જુરાતી સા�હ�યમા વંાતા���ે �ેવન સાથે
ઝાઝરે� �નસબત ધરાવતી એક બ�કુ� કલમ
ઊભર� આવી ત છે �ેી રાઘવ� માધડની,એની
વાતા�ઓ �વન ભણી ��યાગમન કરતી દખેાય
છ.ેરાઘવ� તળ માટ�નો માણસ છ.ેએ�ું
ભાવ�વ� એની આસપાસ ધસતો વસતો
તળપદો સસંાર છ.ેપા�ો પોતાની રો�જ�દ�
�વતર વ�ઢારવાની ઘટમાળમાથંી ઉદભ�યા
છ.ેએટલ જે કતૃક નથી વસતા પણ સા�કુ�ું
�વન ધસતા �સ� થાય છ.ેરાઘવ� પાસ એેક
��� છ �ેવનમા સંારપન �ેનરખવાની ને
પારખવાની.તથેી વાતા�નાંચ�ર�ોનો �વકાસ
આપ ફોય� થતો રહ છે.ેએની ભાષામા �ંવટ છે
અન શેલૈીમા પંર�પરાગત �ણુ હોવા છતાં
�ન�પણ�ન કલા રસ�નવા�� બન છે.ે

‘ઝાલર’વાતા�સ�ંહને �જુરાત સા�હ�ય
અકાદમી,ગાધંીનગર�ુંપા�રતો�ષક �ા�ત થ�ું
હ�ું.વાતા� ��ે અેનકે પા�રતો�ષક �ા�ત થયા છ.ે
�ી નમ�દ સા�હ�ય સભા,�રુત તરફથી
આપવામાંઆવતો ‘કતેન �નુશી વાતા�
પા�રતો�ષક – ૨૦૧૩’ સપ� થયો છ.ે

�જુરાતી ટ�ૂક�વાતા�ઓમા પંોતાની કડે� ક�ડારનાર
�ી માધડ પાસથેી જ વેાતા�સ�ંહો મળ છે તેમેાં
સબંધં, �તરા,અમરફળ ��ુય સ�ંહો
છ.ેવાતા�ઓ જટેલી વચંાઇ એટલી જ પ�ખાઈ
છ.ેતમેની વાતા�ઓમા વંરતાય છ �ેવનની કઠોર
-નઠોર વા�ત�વકતાન પેચાવી લીલપ પાથરતી
આવડત...તળપદ� વાતોની સાથોસાથ સ�ચાઈ
અન ખેમીરનો રણકો પણ સભંળાય છ.ેતમેજ
વાતા�ઓમા કંા�ઠયાવાડ� વાતાવરણ જ નહ�
પણ ��ૂ�કા�ઠયાવાડ અ�ભુવવા મળ છે.ે તથા

લઢણો અન �ે�ઢ�યોગો, કહવેતો સરળ અને
ઉ�ચત ગોઠવાઈન કેલા�મક �પધારણ કરે
છ.ેસૌરા�ની સ��ૃ લોક-બોલી, ભાષાનો �ુંદર
�વ�નયોગ જોવા મળ છે.ેઘણા અં�ત પામવાના
આર ઊેભલેા બ�કુા શ�દોન લેખેક આેમ
ઉ�ચતખપમા લંઇ બચાવી લીધા છ.ેતવેી જ ર�તે
‘કખૂ’ લ� નુવલકથા પણ ચચા�મા રંહ� રહ�
હતી.આ કથામા તં�ન નવો જ �વષય-સરેોગટે
મધર �વશનેી વાત કરવામા આંવી છ.ેજમેાં
માનવીય સવંદેના ક�ે��થાન રેહ� છ.ેઆમ
નવલકથા ��ે પેણ �ી માધડ�ું�દાન ર�ુંછ.ે

ખાસ તો સૌરા�-�જુરાતનાલોકસા�હ�યમાં
તઓે�ું�વશષે કેન�ધપા� ખડેાણ ર�ું
છ.ેનવીપઢે�ના સજ�કોમા લંોકકથાઓ�ુંસજ�ન
કરનાર લગભગ આગંળ�ના વઢે ગેણી શકાય
એટલા, ગ�યા ગાઠંયા બ-ે�ણ સજ�કો માહંનેા
આ એક છ.ેલોકસા�હ�યમા ખંડેાણ કર�ુંતે
�ળૂધોયા�ુંકપ��કામ છ.ેપણ આ સજ�કે
માતબર ખડેાણ-સજ�ન કર� પાચં જટેલા
લોકકથાના સ�ંહો આ�યા છ.ેજ�ેું�કાશન
�જુરાત સા�હ�ય અકાદમી, ગાધંી નગર તથા
�ીઝવરેચદં મઘેાણી લોકસા�હ�ય ક�ે�,રાજકોટ
�ારા કરવામાંઆ��ુંછ.ેઆ લોકભો�ય
સા�હ�ય �જુરાતના અ�ગ�ય દ�ૈનકોમાં
�નય�મત કોલમ �પ સેતત વીસ વષ� �ધુી
પીરસતા ર�ા છં.ેજનેો એક ચો�સ વાચકવગ�
ઊભો કર� શ�ા છ.ેઆ માટ �ેમુન સોસાયટ�
ઓફ ઇ��ડયા તરફથી �ીઝવરેચદં મઘેાણી
એવોડ �ૅા�ત થયલે છ.ે

આ લોકકથાઓમાં સૌરા�ના કટેલાકં
ખમીરવતંા અન �ેઠૂ� �ચરેા માનવીઓના
ગજવલે હયૈાનો �લુાયમ રણકાર સભંળાય
છ.ેસા�ંત દશેકાળની કટેલીક અશોભનીય
ઘટનાઓથી �વષાદ��ત બન�ેુંમન એક મ�રુ�
આશા સાથે �નુ: કોળ� ઊઠે છ.ે
જ�ત,સતી,�રૂ,દાતાને ભ�તોનાં ચ�ર�ોથી
સૌરા��ુંલોકસા�હ�ય ઘ�ેરૂ બ��ુંછ.ેગામગેામ
પાદરમાંઊભલેાંપા�ળયા,ખાભંી,થાનક કે
સમા�ધઓઆ લોકકથાઓમા �ંણ કે આેળસ
મરડ�ન બેઠેા�થાય છ.ે�વસરાતી �વરાસત ક એેક
સા�ંક�ૃતક વારસા�ુંજતન થાય છ.ે

‘બે શબદની વાત’,‘�લુમહોર,’તથા‘ભવની
ભવાઈ’ નામ �ેણ �નબધં સ�ંહ આ લખેક
પાસથેી મળ છે.ેજમેા �ંથમ બ સે�ંહમા ટં�ૂકા ને

પણ ��ૂ�કા�ઠયાવાડ અ�ભુવવા મળ છે.ે તથા
�ા�ય�વનનો સાચો ધબકાર છ,ે સાથ �ેજ�દગી�ું
ત�વ�ાન અન કેલા�મકતા �સ� થયલેી છ.ે’

સૌરા�ના તળ સમાજમાથંી આવલેા આ લખેક
પાસ સેારા-ખરાબ અ�ભુવોનો �ગુો જનુો
વારસોતો છેજ, પર��ુએમાથંી વાતા�
�નપ�વવા�ુંતઓે પોતાની ર�ત શેી�યા છ.ે
આપણી લોક પર�પરાની કથાઓનેએમના
સવંદેનજગતમા �ંડ� અસર પાડ� છ તેો
સમાજના �વ�વધ વગ� તરફથી પોતાન અેને
પોતાના સમાજન વેઠેવા પડલેા અ�યાયો ��યે
એમનો સજ�ક�ય ��તભાવ પણ અહ� અનકે
વાતા�ઓમા આંપણન દેખેાય છ.ેબોલચાલની
ભાષા �ારા તમેનો કાન સરવો છ તેનેી �તી�ત
આપણન પેા�ોના સવંાદોમા તંો થાય જ છ અેને
વાતા� �ન�મત જે કેહ�ેુંછ તેમેા વંાતા�કથનથી દરૂ
જ�ુંન રહવેાય તનેી કાળ� તમેણ સેતત રાખી
હોવાથી તમેની વાતા�કથાન વેાચકોનો સતત �મે
મળતો ર�ો છ.ેપોતીકા પ�રવશેની પર�પરા,
�ણાલીઓ, �ાદ�ેશકતા...ન કેહો ક લેોકસ�ંક�ૃત
સજ�કના સજ�નમા �ં�ત�બ�બ થયા �વના રહે
નહ�. અ�ભુવ�ુંરસાયણ પણ કલાના કામણ
સાથ �ેૂંટાઈન ઊેભર� આવ�ુંહોય છ.ેજ સેઘ�ું
આ લખેકના સજ�નમા દંખેાઇ આવેછ.ે
નાટક,નવ�લકા, નવલકથાઓમાં કલાકસબ
દાખવનાર આ સજ�ક પાસથેી અનકે
નવલકથાઓ �ા�ત થાય છ.ેજમેા‘ંતરસ એક
ટહુકાની’,‘સગપણ એક
�લૂ’,‘જળતીથ�’,‘કખૂ’...વગરે ને�ધપા� કથાઓ
છ.ેજે�જુરાત નાંઅ�ગ�ય દ�ૈનકોમાં
ધારાવાહ�પણ �ેથમ �ાગ� પામી છ.ેજથેી તનેો
બહોળો વાચકવગ� મ�ો છ.ે
‘જળતીથ�’નવલકથાએ જદુ� ભાત પાડતી
�ાદ�ેશક નવલકથા છ.ેજમેા ખંાસ કર� સૌરા�ના
પાણીના �� વેાચા આપવામા આંવી છ.ેકોઈ
એક �વ�તારના પાણીના �ાણ��ન લેઇ કોઈ
કથા સ��ય હોયતો �થમ નવલકથા�ું�યે
‘જળતીથ�’ન �ેય છ.ેજ તે સેમય આે કથાએ
સા�હ�યમા ઠં�ક ઠ�ક ચચા� જગાવી હતી.ખાસ
કર� �ાદ�ેશકકથાઓમાં સમાજના
તાણાવાણા,�યવહારની
આટં��ૂંટ�,�વટ�બણાઓ,�વપદાઓ,સમ�યાઓ,
છૂતા છૂત..નતેમેની વ�ચથેી ઊગી નીકળતી
�મેની ક�ૂપળો...વાચકન નેવો�મષે અ�ભુવ કરાવે
છ.ેકથાની ભાષા શલૈીમા તંળપદા શ�દો, તમેની
લઢણો અન �ે�ઢ�યોગો, કહવેતો સરળ અને
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�ચ�તના�મક લખેો છ.ેજેવીજળ�ના જમે
ચમકારો કર� �ય તવેા છં.ેજયાર �ેી�
સ�ંહમા �ંધાન�રૂ સામા�જક સમ�યાઓનો
રહલેો છ.ેત�ેું�વષય વ�ૈવ�ય અન વેાચન�મ
ભાષાશલૈી ના લીધ ને�ધપા� ર�ા છં.ે

�જુરાતના અ�ગ�ય દ�ૈનકપ�ોમા �ંી માધડ
છ�ેલા બ દેાયકાથી �નય�મત કોલમ લખેન કરતા
ર�ા છં.ેજમેા ખંાસ કર� લોકકથાઓ, �ામીણ-
સામા�જક સમ�યાઓ �વષય તર�ક વેણાતા
ર�ા છં.ે જનેાથી લોક���ૃત ક સેામા�જક
ચતેનાનો સચંાર થતો ર�ો છ.ેહાલ
‘સદંશે ’દ�ૈનકની અધ�સા�તા�હક ��ૂત�મા પંહલેા
‘ચદંરવો’ શીષ�કથી કોલમ લખેન કરતા ર�ા છ.ે
આ અગાઉની ��ુમસ કોલમમા �ંવુાવગ�ની
સા�ંત સમ�યાન કે�ે�મા રંાખી કથા�ુંસજ�ન
કરવામા આંવ�ુંહ�ું.આ કોલમકથાની ભાષા
�વુાપઢે�ન વેાચંવી ન મેમળાવવી ગમ તેવેી
હતી.તનેાથી �વુા પઢે�ન મેા�ભૃાષા ��યનેો �મે કે
લગાવ જ�મ છેને સેાથસેાથ તેનેા �ં�ોન વેાચા
મળતી હતી.હાલ ‘ચદંરવો’ નામ લેખેન કર� છ.ે
આ કોલમ લોક��યતાની ટોચ પર પહ�ચી છ.ે

ઘણા અં�યા�-ુસશંોધકોએ �ી માધડના કથા
સા�હ�ય પર સશંોધન કર�,એમ.ફ�લ અને
પીએચ.ડ�.ની પદવીઓ �ા�ત કરલે છ.ેઘણી
વાતા�ઓ�ું�હ�દ� અન અે�ં�ેમા ભંાષાતંર થ�ું
છ.ેધોરણ આઠના પા� ��ુતકમા પંણ એક પાઠ
તમેજ ધોરણ ૧૧ (��તીય ભાષા) સમા�વ�
થયો છ.ે

આમ ગામડા ગામમા એંક �શ�કથી પોતાની
સવેા-યા�ાનો આર�ભ કરનાર �ી માધડની
ગાધંીનગર, �.સી.ઇ.આર.ટ�.�ધુીની યા�ા
જટેલી બા� તટેલી આતં�રક પણ છ.ેસૌ�યને
ઋજ �ુક�ૃત ધરાવતા આ સજ�ક પાસ �ેયાપક
�વન અ�ભુવ�ુંનવનીત છ,ેજને લેઈન એેમના
સજ�નમા સં�ચાઈનો રણકો અ�ભુવાય છ.ે
�વનને કવનની એક�પતાએ
વાણી,વત�ન,�યવહારમા પંણ સા�યતા જોવા
મળે છ.ેએમની સરળતા,સહ જતા
સજ�ના�મકતા અન શે�ૈ�ણક ��તભાનો લાભ
શાળા પા���ુતકોના લખેન-પરામશ�નથી લઇ
અસ�ંય શ�ૈ�ણક કાય��મો-��શ�ણ-
સશંોધનોન રેા�યમા તંમેજ અ�ય રા�યોન પેણ
મ�ો છ.ે એકા�ધક એવોડથૅી સ�મા�નત �ી

રાઘવ� માધડ�ુંર�ેડયો નાટક, ટ�ેલ�વઝન
�ણેીઓ તથા �જુરાતી �ફ�મોની કથા-પટકથા

-સવંાદ લખેનમા પંણ કામ ર�ુંછ.ે
===============

( સાભાર :પી.ટ�.સી.પાઠય��ુતક, રાજ�થાન )

પરશે મકવાણા

આશાણી રાજશે

�વજય �શહોરા "સચતે"

હતેલબને પરમાર‘હ�ે'ુ

આટ�ગલેરે�ɧ
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�લૂ

લખેક : શ�બીર ભાઈ પઠાણ

નવા ઘરમા આં�યા પછ� આરવ અને
અવ�નન ફેાવટ આવી નહોતી.

આરવ નોકર�એ જતો અવની એક વષ�ની
નાની દ�કર� સાથ સેમય �યતીત કરતી.

દ�કર� ઋ�વાનો �કલ�કલાટ આખાય
�લટેમાં�ું� ઊઠતો. થા�ો-પા�ો
આરવ ઘર આેવતો અન પેોતાની દ�કર�ને
�ચક� લઈ �બૂ રમાડતો. પોતાના પટે પર
બસેાડ� અનેી સાથ નેાનો બાળક બની
જતો.

એક મ��ટનશેનલ ક�પનીમાં આરવ
આ�સ�ટ�ટ મનેજેર હતો પસૈ ટેક �ેખુી
છતા ં કામના બોજના કારણ અેવની સાથે
સમય પસાર કર� શકતો નહ�. પર�� હુવે
અવનીએ પણ ધીર ધેીર ઋે�વાની સાથે
ઘરોબો કળેવી લીધો.

આજ પેણ મો�ન�ગમા આંરવ રડે� થઈ
ઓફ�સ જવા નીક�ો �યાર અેવની એને
આ�લ�ગી વળ�.

"�ુંથ�ુંઅ�ું..?" આરવ એક પળ માટે
ડગી ગયો.

એકલતા મન કેોર� ખાય છ.ે.! �ાયં મન
લાગ�ુંનથી આરવ રોજ તમારા ગયા પછ�

"મા��પણ એ�ુંજ છ �ેન..! હુ�પણ સાજં
ઢળવાની રાહ જો� છુ�..!! તા��સા�ન�ય મને
પારાવાર શા�ંત આપ છે.ે તારા સહવાસમાં
વીતલેી એક-એક �ણ માર� �જ�દગીનો ગો�ડન
�પર�યડ છ.ે �વવા માટ કેામ કર�ુંજ�ર� છે
બાક� મન આેપ� ઘર છોડ� �ાયં જવાની
ઈ�છા થતી નથી..!!"

આરવ અેવનીના કપાળમા તંસતસ�ું�ુંબન ક��ુ.

તાર� સાથ તેો ઢ�ગલી પણ છ અેન મેાર�
સાથ.ે.? તારાથી દરૂ ગયા પછ� હુ�હ�જરાઉ
છુ�..! એ�ુંના માન ક મેા��મન લાગ છે.ે.!!

હુ�સમજ છુુ�, ન�ુંશહરે છ.ે અ��યા લોકો છે
એટલ જેરા અતડ લુાગ પેણ �ચ�તા ના કર
આપણ નેગરમા ભંળ� જઈ�ું.. મ� આવશ �ેું
જો જ તેો ખર� �જ�દગી �વવાની !!

"આજ સેાજં જે�દ� આવી જઈશ.. બોલ �ું
ઈ�છા છ �ેવુી જો�ુંછ.ે.? મોલમા ખંર�દ� કરવી
છ કે પેછ� તાપી નદ�ના ઓવાર મે�ાઈ �લુ યેા
કોઝવ પેરથી જગમગતા શહરે� �ુ�ત�બ�બ જો�ું
છ.ે.?"

તમ જે�દ� આવી �ઓ એ જ મારા માટ �ેરૂ�ું
છ.ે. મા��સઘ� �ુવ� તમ જે છો આરવ..! હુ�
તમાર� રાહ જોઇશ.!"

એટ�ુંકહ� અવનીએ આરવની પલકો પર �કસ
કર�.

આરવ ના ગયા પછ� ના�ું-ના�ુંકામ આટોપી
લવેા અવની �કચનમા ગંઈ.

નાનકડ� મોટરગાડ�ન ઋે�વા આખા હોલમાં
ભગાવી રહ� હતી.

અચાનક એક ફ�ટ જટેલી �કચન અન બેડે�મ
વ�ચનેી �દવાર કદૂ� ગાડ� સાથ ઋે�વા �કચનમાં
આવી ગઈ.

બ ઘેડ� બાઘાની જમે અવની ઋ�વાન જેોતી
રહ�.

આ� કુવેી ર�ત સેભં��.ુ? કઈ સમજ એે પહલેાં
ઋ�વા હસવા લાગી. એ�ું�નદ�ષ હા�ય
અવનીના �દયમા ઉંતર� ગ�ું.

ઋ�વાના પરા�મન ઘેડ�ભર અવની �દમાગ
પરથી હટાવી ફર� વાસણ ઉટકવા લાગી.

પરથી હટાવી ફર� વાસણ ઉટકવા લાગી.

�યાર �ેખલ�ખલાટ હસતી અન ગેાડ� ફરેવતી
ઋ�વા ફર� જ�પ લગાવી બડે�મમા પંહ�ચી
ગઈ.

બડે�મમા ઋં�વાની �કલ�કલાર�ઓ સાભંળ�
અવની ડઘાઈ ગઈ. જ રે�ત ઋે�વા એકલી
હસતી હતી એ જોઈ અવની�ુંમન ��મત
બ��ું.

ધીમ-ેધીમ અેવની ચોર�છૂપીથી ઋ�વાન જેોવા
લાગી.

તો એના આ�ય�નો પાર ન ર�ો. ઋ�વા �ો�ગ
�કુમા પંપેર �ો�ગ કર� રહ� હતી. અન મેા�
એક વષ�ની ઋ�વા અવનીની �ો�ગ �કુ પર
આરવનો સ�ંણૂ� ચહરેો �ચ�ી એની સામ હેસી
રહ� હતી, એજોઈ

અવનીન ડેર લા�યો.

ઝડપથી બહાર આવી અવની એ ઋ�વાના
હાથમાથંી �લકે કલરની �કચે પને લઇ લીધી.

ઋ�વા ફર� પાછ� ગાડ� સાથ રેમવામા મંશ�લુ
થઇ ગઈ.

ઋ�વામા જંોવા મળલેી અસહજ બાબતો
અવનીન �ેચ�તાના ચ�રમા લંપટે� લીધી.

આરવ સાજં આે�યો �યાર અેવનીની વાત પર
એન જેરાય �વ�ાસ ના થયો.

એન અેવનીન સેમ�વતા ક�ું"તન આે
�લટેમા ફંાવ�ુંનથીન એેટલ આેવો �મ થયા
કર.ે.! તાર� ત�બયત�ું�યાન રાખ..! અજગુતા
�વચારો કર�શ તો હરેાન થઈશ..!"

આરવ ઘણી પળોજણ પછ� અવનીને
સમ�વી શ�ો...!

રાતની �નરવતા ઓઢ� બનં એેકમકેમા ભંળ�
ગયા હંતા.ં સકે�ડ બડે પર ઋ�વા નજર સામે
�તુી હતી. �લાસની બાર�માથંી છબછ�બયાં
કર� રહલેી ચ�ંમાની ચાદંની �પ ઢોળ� રહ�
હતી.

�પ અન આેખંના આસવનો કફે બનંને ભે�જવી
ર�ો હતો.

�તુકથા
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કારણ આેરવ અન અેવની ઝબક� ગયા.ં

ઋ�વાન બેડે પર ના જોતા આંરવ ઉછળ�
પ�ો.

આરવની પાછળ અવની પણ અ�ધર�વે
વોશ�મમા ગંઈ.

નાનકડા બાથટબમા નંળ ચા� કુર� ઋ�વા
�નાન કર� રહ� હતી. ઉછળતા પાણીના
�વુારા નીચ જેોશથી �કલ�કલાર�ઓ કર� રહ�
હતી.

ઋ�વાન �ેચક� આરવ ઘરમા લંઈઆ�યો.

એના ચહરેા પર �ચ�તાની લક�રો દખેાઈ.

અવની એવી ર�ત આેરવન જેોઇ રહ� હતી
�ણ કેહેતી ના હોય "જો�ુંન મેાર� વાત
માનતા નહોતા.!! "

ઋ�વાના કપડા�બદલી અવની એન પેોતાની
પાસ લેઈ �ઘી.

રાત બનં એે પડખા ઘસીન �ેવતાવી.

મો�ન�ગમા ઓં�ફસ જવા આરવ તયૈાર થતો
હતો ક એેક ન�ુંકૌ�કુ બતાવવા અવની એનો
હાથ પકડ� �સે�ગ ટબેલ સમ� લઈ ગઈ. એક
વષ�ની ઋ�વા �સે�ગ ટબેલ પર ચડ� જઈ..
અવનીની �લપ��ટકથી હોઠ ર�ગી દ�ધા હતા.
આખંોમા કંાજળ લગા�� અુન ભેાલ પર
ચાદંલો..!!'

દપ�ણમા પંોતા�ું��ત�બ�બ જોઈ એ હરખાતી
હતી.

"ઋ�વા..?" અવનીથી રાડ નખાઈ ગઈ.

પણ ઋ�વા અવની અન આેરવ સામ જેોઈ
પોતાની આખંો ઉલાળતી હતી.

આરવએ ઓ�ફસ જવા� પુડ� �ુકૂ� ઘરે
જવાનો અચાનક �લાન બના�યો.

"અવની મન લેાગ છે આેપણ ઘેર જે�ું
જોઈએ..!!"

આરવ ના ચહરેા પર બચેનેી સાફ વતા�તી હતી.

"�યા �ંુંથશ આેરવ..? મન સેો ટકા ખાતર� છે
આપણ ઋે�વા પર ઉપર� હવાની અસર લાગે

મ�મી જોડ જેઈએ બ�ુંઠ�ક થઈ જશ.ે!

એટ�ુંકહ� હવ અેવનીન �ેદલાસો દ�ધો.

મ�મીના ઘર આે�યા પછ� આરવ જેો�ુંકે

એક કમરામા ઋં�વા બાબ�ડોલ સાથ બેસેી
�ત�તના અવાજો કાઢ� રહ� હતી. નાનકડ�
ઋ�વા અર�સા સામ ઉેભી રહ� ગયલેી.. તે
એવી ર�ત રેડતી હતી �ણ એે કમરા સાથે
એન વેષ�ની ઓળખાણ હતી.

ઋ�વાના ચહરેા પર પથરાઈ ગયલેા ઓજસને
જોઈઆરવના મં�મીએ ક�ું.

"બટેા હવ તેો તાર� �લૂ ક�લૂ કર� એકવાર
એની માફ� માગી લ.ે.!"

અવની અવઢવમા પંડ�.

�યાર આેરવ ખખડ� ન રેડ� પ�ો.

મારાથી બહુ મોટ� �લુ થઈ ગયલેી મા એ
વાતન હેુ��ારયે �લૂી શક�ુએમ નથી.

હુ�પાચં વષ�નો હતો અન ઋે�વા ચાર વષ�ની..!
અમ ડેો�ટર દદ�ની રમત રમતા હંતા.

પાટા�પ�ડ� કરતા હંતા.ં

"ઋ�વા એ ક�ું"આ ઓપરશેન ના
કહવેાય..!"

એટલ મે�એના હાથ પર �લડે માર� દ�ધલેી.
પછ� પ�� બાધંી પણ "મા..!!"

આરવની આખંમાથંી દડદડ આ�ં વુહ� ર�ાં
હતા.ં

�નૂ ઘ� વંહ� ગ�ુંઅન મેાર� નાનકડ� બને
સદાન મેાટ ચેાલી ગઈ..!

મન મેાફ કર� દ બેને માર� નાદા�નયત ભર�
�લૂની સ� માર ઋે�વાન નેા આપ..!

તા��નામ મારા હોઠો પર આખી �જ�દગી રહે
એ હ�ેથુી મ�માર� નાનક� �ુંનામ પણ ઋ�વા
રા��ું..! કોઈ સ� જ આપવી હોય તો �ુંમને
આપ..! પણ એન છેોડ� �કૂ બને એન છેોડ�
�કૂ.!!"

આરવ ર�તસર બ હેાથ જોડ� ઋ�વાની સામે
કરગર� ર�ો હતો.

�યાર એેક �ણમા ઋં�વાન�એક ધ�ો લા�યો.
�ણ કેોઈએ એના શર�રન �ે�ુત ક��ુહોય એમ
ઋ�વા બહેોશ બની ઢળ� પડ�.

બબેાકળ� બનલેી અવનીએ ઋ�વાન ઉેઠાવી
હલબલાવી નાખી.

તરત જ આખંો ખોલી ટગરટગર ઋ�વા જોવા
લાગી. એ જ પોતાના �નદ�ષ ભાવો�ું�વ�
ચહરેા પર લઇન.ે.!!

પોતાની ��ુીન સેહ� સલામત જોઈ આરવની
આખંમા ઘંોડા�રૂ હ�ું.

-શ�બીર ખાન પઠાણ

મર�ુંકહ હેુ�લાલ-લી�ું,

પહ�ે�ટોપી નાની,

તી�ુંભડકા જ�ેું,

�ભ રહ નેા છાની.

*****************

કતૂરો મારો શાણો કવેો,

ચોર દખેી ભસતો,

ચોક� કરતો ઘર આગંણ,ે

રાત આખી ફરતો.

*****************

સસલાભાઈ તો બીકણ ભાર,ે

કાતર� ખાતા પાન,

�દરભાઈના મામા એ તો,

લાબંા લાબંા કાન.

*****************

જોડકણાં
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આ મલયાલમી શ�દ ‘�વ�’ુ નો અથ�
થાય છ :ે સમાનતા. આ તહવેાર ભગવાન
�વ��ના અવતાર �ીક�ૃણન સેમ�પ�ત છ એેટલે
ક આે �દવસ ભેગવાન �ીક�ૃણની ��ુ
કરવામા આંવ છે.ે

ઈ�તહાસ :- આ તહવેારની ઉજવણી પાછળ
ઘણી પૌરા�ણક અન રેોચક કથાઓ જોડાયલેી
છ,ે તો ચાલો �ણીએ એના �વશ.ે

એક લોકવાયકા અ�સુાર, આ �દવસ ભેગવાન
�ીક�ૃણએ નરકા�રૂ નામક રા�સનો વધ કય�
હતો, માટ આે તહવેાર મનાવવામા આંવ છે.ે

આ �દવસન ‘ે�યૂ�ના પરત’ �દવસ તર�ક પેણ
મવનાવવામા આંવ છે.ે વાત �યારની છ કેે
�યાર રેાવણ�ુંશાસન હ� �ુયાર એે �યૂ�દવેને
�ારયે �વૂ� �દશામા ઉંગવા જ ન દતેો. �ક��ુ
રાવણના ��ૃ� પુછ� જ �ેદવસ �ેયૂ� �વૂ�
�દશામા ઉંગવા મા�ંો હતો, �યારથી આ
�દવસ ‘�વ�’ુ તહવેાર તર�ક મેનાવવામાં
આ�યો.

ઉજવણી:- આ તહવેારની ઉજવણી �ણ
પડાવમા કંરવામા આંવ છે :ે �વ�ખુાની,
�વ�સુા�યા, �વ�પુડ�મ અન �ેવ�કુોના.

�વ�ખુાની :- મલયાલમ શ�દ ‘ખાની’ નો અથ�
થાય છ :ે “જ પેહલેા જોવામા આંવ તે /ેજોવા
મળ”ે. �વ�ખુાની એટલ �ેવ�નુા �દવસ જેે
વ�� પુહલેા જોવા મળ તે.ે આપણ �ેયા એંવી
મા�યતા છ કે,ે નવા વષ�ના પહલેા �દવસ જેો
કોઈ �ભુ વ�� જુોવા મળ તેો આ� વુષ� સા�
�ય છ.ે �વ�ખુાની ન સેૌભા�ય અન સે��ૃ��ું
�તીક માનવામા આંવ છે.ે માટ �ેવ� તુહવેારના
આગલા �દવસથી જ ��ુ ઘરમા �ંભુ
વ��ઓુ �કૂવામા આંવ છે જેથેી કર�ન નેવા
વષ�ના �દવસ પેહલેી નજર આવી �ભુ
વ��ઓુ પર પડ અેન આે� વુષ� �ભુ અને
સ��ૃ �ય. એ �ભુ વ��ઓુમા –ં
નાળ�યરે�, સોપાર�, પાદંડા, એરકેા અખરોટ,
પીળ� કળ�ના કો�ાના �લૂ, કાનમાશી કાજલ,
કાચા ચોખા, લ��,ુ સોનરે� કાકડ�, જકે�ટુ,
ધા�નુો અ�રસો, એક પ�વ� ��ુતક (રામાયણ,
ગીતા વગરે)ે, કોટનની ધોતી અન �ેસ�ા તથા
ચલણી નોટો હોય છ.ે આ બધી સામ�ી
ધા�નુા બનલેા �ટ આકારના બનલેા ધા�નુા
વાસણમાં રાખવામાંઆવેછ,ે જનેે
મલયાલમમા ‘ંઉરલી’ કહવેામા આંવ છે.ે અને

કહવેામાંઆવેછ.ે અનેઆની સાથે
પર�પરાગત ધા�નુા �ટ આકારના �દવાન પેણ
�કૂવામા આંવ છે,ે જને ‘ેનીલવલ�’ુ કહવેામાં
આવ છે.ે આ બધી વ�� ભુગવાનની ��ૂત�ની
સામ રેાખવામા આંવ છે.ે પર�પરા �જુબ, આ
�દવસની વહલેી સવાર પે�રવારના બધા જ
સ�યો આખંો બધં કર�ન �ેવ��ુુંદશ�ન કરવા
માટ �ે�ૂ ઘરમા(ંમ�ંદરમા)ં �ય છ,ે જથેી
કર�ન પેહલેી નજર ભગવાનની ��ૂત�પર પડે
અન આે �ભુ વ��ઓુ પર. તમેજ આવના�
આ� વુષ� સ��ૃ અન સેૌભા�યશાળ� રહ.ે
�વ�નુા દશ�ન કયા� પછ� �વ� પુાસ બેસેીને
ધા�મ�ક �થં જવેા ક,ે રામાયણ, ગીતા વગરેનેા
�ોકો�ુંપઠન કરવામા આંવ છે.ે

�વ�સુા�યા :-

�વ�ખુાની પછ� આવ છે ‘ે�વ�સુા�યા’. સા�યા
એટલે ‘મીજબાની/જમણવાર’. જમેાં
��ૃહણીઓ �વા�દ� �યજંનો તમેજ
�મઠાઈઓ બનાવ છે અેન ભેગવાનન નેવૈ�ે
ધરા�યા બાદ પ�રવારજનોનેપીરસેછ.ે
�વ�સુા�યામાંમીઠ�, ગળ� અનેકડવી
વાનગીઓ�ુંકો�બીનશેન હોય છ.ે �વ�નુા
�દવસ ખેતેરમાથંી જ પેહલેી ચોખાની ફસલ
હોય છ,ે તમેાથંી વાનગી બનાવવામા આંવ છે.ે
આ તહવેારની �પ�ેશયલ �ણ વાનગીઓ છ :ે
�વ�કુા��, થોરન અન �ેવ�કુ�ા. �વ�કુા��માં
ચોખા, નાળ�યરે�ુંદધૂ અન �ેાય��ુસ હોય છ.ે
�વ�કુ�ા વાનગીમા ખંતેરમાથંી લાવલેા પહલેી
ફસલના ચોખાનો પાવડર અન નેાળ�યરેના
દધૂમાથંી બન છે,ે જને ગેોળ સાથ પેીરસવામાં
આવ છે.ે થોરન નામની વાનગીઓ સાઈડ ડ�શ
તર�કે�કુવામાંઆવેછ.ે આ ઉપરા�ત
વ�ેપમ�રુ�સમ નામની લીમડાના પાન અને
મ�ેપાઝા�લુીસર� નામક કરે�નો �પૂ હોય છ.ે

�વ�પુડ�મ અન �ેવ�કુોના :-

�વ�પુડ�મમા નંાના બાળકો નવા કપડા પહરેે
છ અેન �ેદવાળ�ના તહવેારની જમે ફટાકડા
ફોડેછ.ે આ �દવસેસગા સબંધંીઓ
એકબી�ના ઘર પેણ �ય છ અેન ભેટે
સોગાતો આપ છે.ે વડ�લો તનેા આ�શવા�દ�પે
પ�રવારના લોકોન પેસૈા સાથ આે�શવા�દ આપે
છ.ે એટલા માટ આે તહવેારન ‘ેexchange
of gifts/money’ નો તહવેાર પણ કહવેામાં
આવ છે.ે આ�દવસ લેોકો સબર�માલા મદં�ર

લખેક : �વશાખા મોઠ�યા

�વ� -ુ કરેલના મલયાલમી લોકો�ુંબસે�ુ
વષ�

ભારત દશે �બનસા�ંદા�યક દશે છે
�યા બંધા જ ધમ� તમેજ રા�યોના તહવેારો
ધામ�મૂથી મનાવવામા આંવ છે.ે આપણ �ેયા
તહવેારો ��ૃયના �પમા,ં રથયા�ાના �પમા,ં
પાકની ફસલના �પમા તંમેજ બી� ઘણા
�પમા મંનાવવામા આંવ છે.ે તો આજ આેપણે
વાત કરવાની છ દે��ણ ભારતના કરેલ
રા�યના �વ� તુહવેારની. �વ� તુહવેાર કરેલના
લોકો �યાર તેનેા પાકની પહલેી ફસલ કાપવા
�ય છ �ેયાર મેનાવવામા આંવ છે.ે �વ� નુો
આ �દવસ કરેલના મલયાલમી લોકો�ુંબસે�ુ
વષ� છ.ે �વ� તુહવેારનો આ �દવસ બી�
રા�યોમા અંલગ અલગ નામોથી ઓળખાય
છ,ે જમે ક :ે પ�ંબમા લંોહર�, અસમમા �ંબહુ,
ત�મલનાડમુાંપ�ગલ વગરે.ે આ તહવેાર
કરેલેીયનો માટ �ેદવાળ�ની જમે જ હોય છ.ે આ
�દવસ �ેીઓ ઘર આગંણ રે�ગોળ� કર,ે બાળકો
ફટાકડા ફોડ,ે વ�ડલો તરફથી ભટે સોગાદો મળે
વગરે.ે તો ચાલો, આપણ આે તહવેારના અથ�,
તનેી પાછળની રોચક કથા તમેજ તનેી
ઉજવણીના મહા�મય �વશ �ેણીએ.

પ�રચય :- �વ� તુહવેાર કરેલના મલયાલમી
લોકોના નવા વષ�નો પહલેો �દવસ છ.ે
મલયાલમી લોકોના કલે�ેડર �જુબ આ તહવેાર
વસતં ઋ�મુા આંવ છે એેટલ કે મેાચ� – એ��લ
મ�હનાની આસપાસ આવ છે.ે આ �દવસ �ેયૂ�
મષે રાશીમા �ંવશેતો હોવાથી આ તહવેારને
‘મષે સ�ંા��ત’ પણ કહવેામા આંવ છે.ે સ�ંકતૃમાં
આ મલયાલમી શ�દ ‘�વ�’ુ નો અથ� થાય છ :ે

આટ�ું�ણો
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�ીક�ૃણ મદં�ર પેણ �ય છ.ે

�વ�કુોનાન ગેો�ડન શાવર એટલ કે �ેવુણ�
(સોનરે�) વષા� તર�ક પેણ ઓળખવામા આંવે
છ.ે �વ�કુોના એ આ તહવેાર�ું��ુય �લૂ છ,ે
જ �ે�ુમા પંણ �કુવામા આંવ છે.ે �વ�કુોનાને
ગો�ડન શાવર એટલા માટ કેહવેામા આંવ છે,ે
કારણ ક આે �લૂ ગો�ડન (સોનરે�) ર�ગ�ુંહોય
છ.ે

મહ�વ :- આ તહવેાર �દવાળ� અન બેસેતા
વષ�ની જમે જ હોય છ.ે �વ� તુહવેારમા ‘ં�વ�’ુ
એટલ સેમાન થાય છ અેથા�� આ તહવેાર
બી� ઘણાય રા�યોમા અંલગ અલગ નામોથી
મનાવવામા આંવ છે.ે આ તહવેાર ભગવાન
�વ��ના અવતાર �ીક�ૃણન સેમ�પ�ત છ,ે માટે
�વ�ખુાનીમાં ભગવાન �ીક�ૃણની ��ૂત�
રાખવામા આંવ છે.ે આ તહવેાર વસતં ઋ�નુા
આગમનના માનમાંતમેજ નવા વષ�ની
શ�આતના �પમા મંનાવવામા આંવ છે.ે આ
તહવેારનેસૌભા�ય અનેસ��ૃ��ું��તક
માનવામા આંવ છે.ે આ તહવેારમા લંોકો જે
નવા કપડા પહરેે છ,ે તને’ે
કોડ�વ�મ/�વ�કુોડ�’ કહવેામાંઆવેછ.ે
વ�ડલો �ારા તમેજ સગા સબંધંીઓ �ારા ભટે
સોગાતો (પસૈા પણ) અપાય છ,ે
જને ’ે�વ�કુ�ૈન�મ’ કહવેામા આંવ છે.ે પસૈાના
આ �પમા આં ભટે �ક�ૃત, શ��ત અન લે�મી�ું
કો�બીનશેન હોય છ.ે આ �દવસ �ેીઓ ઘરની
બહાર ર�ગોળ� કરેછ.ે ઘરનેર�ગબરે�ગી
લાઈટોથી તમેજ તોરણોથી સ�વ છે,ે અને
પ�રવાર સાથ હેષ��લાસથી આ તહવેાર મનાવે
છ.ે

તો આ હતી, �ખુ-સ��ૃ� અન શેા�ંતના ��તક
એવા �વ� તુહવેારની. નવા વષ�ની ઉજવણી
દરકે રા�યમા જંદુ� જદુ� ર�ત તેનેા ર�ત-
�રવાજ �માણ કેરવામા આંવ છે.ે �વ�નુો આ
તહવેાર સમાનતા�ું��તક છ,ે જ બેીજ ઘેણી
જ�યાએ મનાવવામા આંવ છે પેણ અલગ
�પમા.ં અ�યાર�ધુી તમ લેોકોએ બસે� વુષ�,
�ડુ� પડવો, પ�ગલ, લોહર� વગરે જેવેા નવા
વષ�ના તહવેાર �વશ ખેબર હશ,ે પણ હવે
કરેલના મલયાલમી લોકોના �વ� તુહવેાર �વશે
પણ મા�હતગાર થઈ ગયા હશ.ે આવી અવનવી
મા�હતીસભર સાથ ફેર�થી ઉપ��થત થઈશ,
આવતા અકંમા.ં �યા �ંધુી વાચંતા રહો, અને
�ણતા રહો અન મેા�હતી શરે કરતા રહો

મરક�

અતંઃ �ાથંી આ�યો કાળ,બની ન કેોરના �ું
અ�ત �વકરાળ।।

ધમરોળા ન પેાડ� ત�ધાડ,ભરખવાન મેાં
ભારતીના બાળ।।

( 90 વષ�ના વયો��ૃ વડ�લ પાસથેી સાભંળલેી
વાત)

આ મરક�ના રોગ 1ે855 થી 1918 �ધુી
સમ� �વ� ની સાથ સેાથ ભેારતમા કંાળો કરે
વતા��યો હતો

-મરક� રોગની અસર આમ તો વષ� �ધુી રહ�
હતી પણ

ભારતમાંસૌથી વધારેગભંીર અસર
ઇ.સ.1877 થી 1889 અન 1ે896 થી
1918ના સમય ગાળામા એંટલ કે આે મરક�
રોગ બે વેખત ભારતન ભેરડામા લંી�ુંહ�ું

-મરક� રોગ ની ભયાનકતા એટલી હતી કે
કટુ�ુબના કટુ�ુબ ખાલી થઈ ગયા હતા-કોઈક
પ�રવારમા તંો લાશન કેા�ધ આપવા માટ પેણ
કોઈ ��વત નહો�ુંર�ું

-એ વખત સેૌથી ખરાબ હાલત ગામડામા થંઈ
હતી,કોઈ સગવડ ક આેરો�ય સસંાધનો હતા
જ ન�હ,નાના નાના ઝૂંપડા જવેા મકાનોમાં
લોકો રહતેા હતા,ગામડાની મોટા ભાગની
વ�તી ગામમા જં રહતેી હતી

-ગામમા અં�ણી તર�ક �ેખુી,પાહ�તા ન પેટલે
હતા જ રેાજના માણસો કહવેાતા હતા,અને
ગામના તમામ કરતા-હરતા તઓે જ હતા

-મરક�મા �ં�ૃ� પુામલેાઓના પ�રવારન રેાજ
તરફ થી 4 આના ની મદદ આપવામા આંવતી
હતી

-મરક� રોગમા �ં�ૃ� પુામલેા માણસના �તૃદહે
ન હેાથ થી અડવા થી ક તેનેી એકદમ ન�ક
જવાથી આ મરક� રોગ જ તે �ેય��ત ન લેા�ુ
પડ� જતો...એટલ સેૌથી કપ��કામ....આહ�ું

-�તૃદહેન ઘેરમાથંી બહાર કાઢ� ન ગેાડા�ઉપર
ચડાવી ન �ેમશાન પેહ�ચાડવા�ુંકામ સૌથી
કોથળા ઉપર �તૃ શર�રને રાખવામાં

અઘ�ં હ�ુંએટલ મેોટા વાસંના લાકડામાં
દોરડાનો ગાળ�યો કર�ન ઘેરની બહાર ખ�ચીને
કોથળા ઉપર �તૃ શર�રનેરાખવામાં
આવ�ું,પછ� મોટા વાસંના લાકડાનો નીચ ટેકેો
ભરાવી ન �ેતૃદહેન ગેાડા ઉપર ચડાવવામાં
આવતો.

ગાડાન હેા�કનાર ન અેસર ના થાય એટલે
ગાડાના આગળના ભાગ બે લેાકડા બાધંી ને
આડા કોથળા અન અે�ય કાપડ બાધંી દવેામાં
આવતા હતા

-આમ ��ૃ� પુામલેા માણસ ન �ેમશાન લેઈ
જવા માટ બેળદગાડા�નો ઉપયોગ કરવમાં
આવતો હતો,ગામના કોઈક કોઈક નીડર
સવેાભાવી લોકો ગાડા�લઈન ને આે �તૃદહેોને
�મશાન પેહ�ચાડતા હતા

-કહવેાય છ કે એે વખત મેા�યતા એવી બધંાઈ
ગઈ હતી ક બેધા થી અલગ જ�ગલ-ઝાડ�માં
એકલા રહતેા હોય એન મેરક� રોગ ની અસર
ન�હ થાય એટલ ગેામડામા રંહતેા મોટાભાગના
લોકો પોતાનો �વ બચાવવા -સીમ �વ�તાર
અન જે�ગલ �વ�તારમા પંલાયન કર� ગયા હતા
�યા નંાના નાના ઝુંપડા બનાવી ન રેહતેા-એ
પછ� વાડ� �વ�તારમા રંહવેાની શ�આત થઈ
હતી

જ તે રેાજના માણસો ગામમા આંવતા અને
ગામના પાહ�તા અંન ગેામના �ખુી-પટલેો
પાસથેી મા�હતી મળેવતા અન �ેતૃદહેોના
�નકાલની �યવ�થા અન બેચી ગયલેા માણસો
ન ચેાર આના એટલ કે એેક પાવલીની મદદ
આપવામા આંવતી હતી એન"ેખચ�"કહવેામાં
આવતી હતી

અતં જે અે�કુ આખા પ�રવારના �તૃદહેો જે
ત મેકાનમા રંહ�ન ગેયા હતા તને જે તે મેકાન
ની અદંર જ ઉપરના ભાગ થેી લાકડા અને
છા�ણા નંાખીનેઅ��દાહ આપી દવેામાં
આ�યા હતા

-�ારકા �વ�તારમા આં મરક� રોગ ની સૌથી
ગભંીર હાલત અને સૌથી વ�ુ
મરણ....ભોગાત ગામમાંથયા હતા..આ
ભોગાત ગામામા કંાયમી રાજ�ુંથા� હં�ુંઅને
બારાડ� �વ�તારના તમામ ગામોના કરવરેા નો
કારોબાર અન અે�ય રાજના કામ માટ ભેોગાત
ગામન એેક ના�ુંમથક બનાવવામા આં��ુંહ�ું
એટલ �ેયા જં તે વેખત વે�તી વ� હુતી..!

આ�ુંપણ હ�ું
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��લક ગલેરે�ο

�દપકભાઈ રાજગોર �ી સમથ� મ�ંદર

આથમતા �યૂ� અન વેાદળો એ એક અ��તુ ન�રો માણવાનો મોકો આ�યો છ.ે જને હે�મશેા મંાણવા
માટ લેોકો તરસતા હોય એ કદુરતી ��ય નો લાભ મા�યો.

�ગરનાર પરથી દખેા�ુંકદુરતી સ�દય�

હા�દ�ક પરમાર �ારા કચકડ કેદે થય�ેુંગરવા �ગરનાર પરથી દખેા�ુંકદુરત�ુંઅદ�તુ સ�દય�.

હા�દ�ક પરમાર

આજનો �દવસ તમારા બચલેા �વનનો
પહલેો �દવસ છ.ે

અમ�ેરકન કહવેત

�યા �ંધુી �વતા રહો, �યા �ંધુી �શુ રહો.

તાહો �યે

સાફ અન ચેો��ુંબોલનારો �ાર કેપટ� ન
હોઈ શક.ે

ચાણ�

�ન�ફળતા મળ છે અેન મેળવી પણ જોઈએ.
સફળતાનો તો અથ� થાય છ સેમા��ત.

�વનોબા ભાવે

એક માણસ �નુો કર છે.ે એમા આંપણા
બધા�ુંપાપ હોય છ.ે

મહા�મા ગાધંી�

ઘટે�ુબનશો તો ઘટેા તમન ખેાઈ જશ.ે

જમ�ન કહવેત

માણસ પોતાની �તન જેટેલો નડ છે,ે તટેલી
તને બેહારની કોઈ પણ બાબત ક �ેય��ત
નડતી નથી.

�વામી �શવાનદં

મોટ� અન ઘેણી �લૂો કયા� �વના માણસ કદ�
મહાન બની શ�ો નથી.

�લડે�ટન

સમય આવ �ેયાર કેોમલ અન સેમય આવે
�યાર કેઠણ બની �વ �જુરાતી.

ઈ�ન �ેરુ

જો તમાર� ઇ�છા �રુ� ન થતી હોય તો
દ�ુનયા નો વાકં નથી ક ભેગવાનનો વાકં નથી
વાકં ફ�ત તમારો જ છ.ે

�વામી �વવકેાનદં

અ�યાય સામ છેાતી ખોલીન ઊેભો થઈ �ય
એજ સાચો વીર.

�મેચદં

જઠુ વગર આજ �દવસ �ધુી કોઈ માણસ બે
દશેો ન લેડાવવામા સંફળ નથી થઈ શ�ો.

નપેો�લયન

શ�દ�પી મણકાઓ



પજે નબંર 30

બાળગીત : �બલાડ�બને �દર ખાતા
નઈ.

રાગ-કોઈપણ ઢાળે

�બલાડ�બને �બલાડ�બને

�દરન ખેાતા નઈ..(2)

દાળ ખાજો, ભાત ખાજો,

ખાજો ખાટ દુઈ.(2)

�યાઉ �યાઉ કર� �દર સાથે

રમજો મારા ઘરે.(2)

�દરભાઈ સાથ �ેલૂી જજો

તા� મા� વરે.(2)

�યાઉ �યાઉ કર�,�યાઉ �યાઉ કર�

�દરન ડેરાવતા નઈ.(2)

�બલાડ�બને �બલાડ�બને

�દરન ખેાતા નઈ.(2)

અડકો દડકો,સતંાકકૂડ�

રમજો પકડ� હાથ(2)

�બલાડ�બને અન �ેદરભાઈનો

છૂટ નેઇ સાથ.(2)

ભગેા બસેી દધૂ પીજો,

દોડાદોડ� ના કંરતા ભઈ(2)

�બલાડ�બને �બલાડ�બને

�દરન ખેાતા નંઈ(2)

દાળ ખાજો,ભાત ખાજો,

ખાજો ખાટ દુઈ(2)

-ક��ુ કશેા� ઠાકોર (કનક�સ�હ)

બાળગીત : મ�છરન થેયો˓
મલ�ેરયા˓

મ�છરભાઈ માદંા પ�ા

ટાઢ ચડ� જોન કેવેી ?

સાત ર�ઈઓઢાડ� તોય

ટાઢ ના �ય એવી

શર�ર �ટૂ�,ુટાઢ લાગતી

મ�છર કેર� �મૂા�મૂ

ડો�ટર હાથીભાઈના

દવાખાન બેધા દદ� �મૂ

હાથીભાઈએ ચકે કર�ન કે�ુ

મ�છરન �ેપ�ેયલ �મ દવેી

મ�છરભાઈ માદંા પ�ા

ટાઢ ચડ� જોન કેવેી ?

હાથીભાઈએ ધીમથેી ક�ું

મ�છરન થેયો છ મેલ�ેરયા

મલ�ેરયા�ુંસાભંળ� મ�છરની

આખંોથી છલકયા દ�રયા

હાથીભાઈએ �જકેશન ભ�ુ�

�ણ ડોઝની દવા તમાર લેવેી

મ�છરભાઈ માદંા પ�ા

ટાઢ ચડ� જોન કેવેી ?

-ક��ુ કશેા� ઠાકોર (કનક�સ�હ)

બાળગીત : કાનો -૨૦૨૦

મ�મી ! મ�મી ! હુ�છુ�તારો કાનો...

રોજ થા� છુ�મોટો

તોય તેોય કેમે કહ છે નેાનો ?

મ�મી ! મ�મી ! હુ�છુ�તારો કાનો...

મોર�પ�છન બેદલે

માથ હેૉમવક�નો ભાર,

દફતર માર� દ�ુનયા;

મારો એ જ ખરો શણગાર,

રાસ રમી લ� ર�સસેમા,ં

બ�ધાથંી છાનોમાનો !

મ�મી! મ�મી! હુ�છુ�તારો કાનો...

વગાડવા વાસંલડ�,

કમે જ� હુ���ૃદાવન ?

મા��ગોકળુ, માર� મ�રુા,

બસ મા��ટ�શૂન !

��ેડ �દુામા સરખો

માર મેોબાઇલન ગેણવાનો !

મ�મી! મ�મી! હુ�છુ�તારો કાનો...

- �કર�ટ ગૌ�વામી

બાળગીત
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�મ�ો.

અમા��આ �થમ અકં ઈ-મગેઝે�ન આપની સમ� રજ કૂ��ુછ.ે

આમગે�ેઝન આપન કે�ેુંલા��ુંઅન આેપઆ મગે�ેઝનમા �ંું�ુંઉમરેવા માગંો છો. એઅમને
જ�રથી

જણાવશો.અમન આેપ�ુંઅ��ૂય �ચૂન જ�ર ગમશ.ે
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