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િાંત્રીની કલમે.... 
 

નમસ્કાર તમત્રો, 
સૌપ્રથમ પિલેા અંકને આપ સવેએ જે સિકાર 
આપ્યો એ બદલ ખબુ ખબુ આભાર. પિલેા અંકને 
મળેલી સફળિા બાદ આજે બીજો અંક પ્રકાતિિ 
કરી રહ્યા છીએ. આ અંકમાાં આપના પ્રતિભાવો 
મજુબ થોડા પહરવિતન કયાત છે. આિા છે કે 
આપને એ પહરવિતનો આવકાયત િિે.. 
     પ્રથમ અંકના પ્રકાિન બાદ ઘણા બધા લેખક 
તમત્રો આપણી સાથ ેજોડાયા છે જે બદલ એ બધા 
કલમના કારીગરોનો પણ આભાર માનુાં છાં. અને 
જે લેખકતમત્રો પોિાની કૃતિઓ મોકલવા ઈચ્છા 
િોય િે ઈ-મેઈલ દ્વારા અમારો સાંપકત કરી િકે છે. 
   આ મેગેઝીન િરૂ કરવાનો ઉદે્દશ્ય ગજુરાિી 
સાહિત્યનુાં ગૌરવ જળવાઈ રિ ેિેમજ 
સાહિત્યકકૃતિઓ દ્વારા જે ભાષા-સાહિત્યની ગરીમાાં 
જળવાઈ છે િેમાાં વકૃ્ધધ કરવાનો છે. 
   નવોહદિ લેખકોનુાં સાહિત્ય વાાંચકો સધુી 
પિોંચાડી િેમને યોગ્ય માગતદિતન અને પ્રોત્સાિન 
પરુૂાં પાડવાના આિયથી આ મેગેઝીનનો પાક્ષીક 
સ્વરૂપે બીજો અંક પ્રકાતિિ કરી રહ્યા છીએ. વાાંચક 
અને લેખક તમત્રોનો જે સ્નેિ અને સિકાર પ્રથમ 
અંકન ેમળ્યો િેવા જ સિકાર અને સ્નેિ સાથે 
સાહિત્યપ્રેમીઓ આ મગેેઝીનના બીજા આવનાર 
અંકોને પણ વધાવિે િેવી અભભલાષા... 
 

આભાર.. 
 

હદપક રાજગોર 
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27 જાન્યઆુરી 1978 નો 
હદવસ, અમેહરકાના કેભલફોતનિયા 
િિરેનાાં એક મકાનમાાં પોલીસ 
ઇન્વેસ્સ્ટગેિન ચાલી રહ્ુાં િત ુાં. 
આ મકાનમાાં રિિેા એક જ 
પહરવારના ત્રણ સભ્યોનુાં મડતર 

કરવામાાં આવયુાં િત ુાં. 

પરાંત ુવાિ મડતરથી જ નિોિી અટકી.... 

એ લાિોના કેટલાાંક અંગો ગમુ િિા. આ વાિ થી પોલીસ 
પણ િરેાન િિી. 

વધ ુિપાસ માટે પોલીસે આજુબાજુના મકાનો પર િપાસ 
કરિા અન્ય એક મકાનમાાં એક સ્ત્રીને લાિ મળી આવી 
જેની િત્યા પણ પિલેી ત્રણ િત્યા ની જેમજ કરવામાાં 
આવી િિી. 

આ સ્ત્રીની લાિ લોિીથી િરબોળ ફિત પર પડી િિી અને 
િરીરના કેટલાક અંગો ગાયબ િિા. 

આ રિસ્યમય મડતરોએ કેભલફોતનિયા પોલીસને િચમચાવી 
નાાંખ્યા િિા. 

ખબૂ જ િોધખોળના અંિે પોલીસના િાથમાાં એ ખનૂી 
આવી ગયો. 

િેનુાં નામ હરચડત ચેંજ જે કેભલફોતનિયાનો જ રિવેાસી િિો. 

પોલીસે િત્કાલ િેને િેના ઘરેજ દબોચી લીધો, પોલીસ ે
જ્યારે હરચડત નાાં ઘરની િલાિી લીધી િો એમની આંખો 
પિોળી થઈ ગઈ. 

ઘરમાાં જગ્યા જગ્યા પર માનવ લોિી પડલેુાં જોવા 
મળ્યુાં.... વધ ુિપાસ કરિા હરચડતના વાસણો, બ્લેન્ડર, અને 
ત્યાાં સધુી કે િાથ ધોવાની ગેંડી પણ લોિી વળી િિી. 

પોલીસની આ િપાસમાાં એવુાં બિાર આવયુાં કે હરચડત ઘણા 
સમયથી લોિી પીિો િિો. લોિી પીવા માટે હરચડત 
વયક્લિને ચાકુ મારી મારી ને તવકૃિ કરી દેિો અને અંિે 
િે લાિના અંગોને ચાકુ વડ ેકાપીને પોિાની સાથે લઈ 
જિો િિો.... 

હરચાર્જ ની પછૂપરછ અને િપાસ દરતમયાન પોલીસને 
જાણવા મળ્યુાં િત ુાં કે હરચડત નાનપણથી જ લોિી પીવાનો 
િોખીન િિો.નાનપણમાાં એક વખિ િો િેણ ેએક પક્ષી ને 
મારી િેનુાં લોિી પીધુાં િત ુાં. ત્યાર પછી િેણ ેજાનવરોને 
મારવામાાં આનાંદ આવિો ગયો ધીરે ધીરે જાનવરોને 
મારીને િેનુાં લોિી પીવા લાગ્યો, િેને લોિી પીવાનો િો 
એવો ચસકો લાગ્યો કે િેણે માણસોને પણ નાાં છોડયા. 

િેણે ધીરે ધીરે માણસોની િત્યા કરી િેનુાં લોિી પીવાનુાં 
િરુ કરી દીધુાં. 

એવુાં પણ કિવેાય છે કે હરચડત માનતસક રીિે સ્વસ્થ ન 
િિો, અને િેના જીવનનો મોટો ભાગ િણેે ગાાંડાઓની 

િોક્સ્પટલમાાં જ વીિાવયો િિો.જો કે જ્યારે કેભલફોતનિયામાાં 
મડતર નાાં બનાવ બન્યા. િેના એક વષત પિલેાાં જ િેને 
િોક્સ્પટલમાાંથી બીમારીમાાં સધુારો થવાના કારણ સર રજા 
આપવામાાં આવી િિી. 

આ કારણે વષત 1979 માાં હરચાડતને કોટતમાાં રજૂ કરવામાાં 
આવયો. 

િેના વકીલોએ િેનાાં બચાવ માટે કોટતમાાં દલીલો આપી કે 
હરચડત માનતસક રીિે સ્વસ્થ નથી, પરાંત ુકોટે િેને 
દલીલોને માન્યો ના રાખિા હરચડતને 6 મડતરના કેસોમાાં 
દોતષિ ઠરાવયો અને મતૃ્ય ુદાંડની સજા ફટકારી િિી. 
ફાાંસીની સજા થાય િે પિલેાાં જ 26 મી હડસેમ્બર 1980ના 
રોજ હરચાર્જ ચેંજે સૈન કવેંટીનમાાં સસુાઇડ કરી લઈને 
પોિે જ પોિાના જીવનનો અંિ આણ્યો િિો. 

હિપક રાજગોર 
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ચ્યવન ઋવિ – ચ્યવનપ્રાિના પ્રણેતા 

 

આપણે બધા િાંમેિાાં એવુાં 

ઈચ્છિા િોઈએ છીએ કે આપણે 
એક િાંદુરસ્િ જજિંદગી જીવીએ. 
અને એ િાંદુરસ્િ જજિંદગી 
જીવવા માટે આપણ ેકેટ 
કેટલીય રીિો અપનાવીએ 

છીએ. ટીવીમાાં િમે એડ જોઈ િિે, કોઈ છોકરો દુબળો-
પાિળો િોય િો િેને ચ્યવનપ્રાિ ખાવાનુાં કિ ેછે, જેમાાં 
સોના-ચાાંદીના િત્વો િેમજ અવનવી જડીબટુ્ટીઓ આવેલી 
િોય છે અને િનેે ખાવાથી વયક્લિમાાં યૌવન જેવી િાકાિ 
આવી જાય છે. આપણને મનમાાં ઘણી વાર સવાલ થિો 
િિે કે આ ચ્યવનપ્રાિ આવયુાં ક્ાાંથી િિે ? કોણે બનાવય ુ
િિે ? વગેરે. િો ચાલો આજે આપણ ેવાિ કરશુાં આપણા 
વૈહદકકાળમાાં થઈ ગયેલા 
મિાન ઔષધીય ઋતષ 
ચ્યવનની. ચ્યવનપ્રાિનુાં 
નામ આ ચ્યવન ઋતષના 
નામ  પરથી પાડવામાાં આવય ુ
છે. િો ચાલો એની તવિે 
વધમુાાં જાણીયે. 

પહરચય:- આયવેુદનાાં સૌથી 
મિત્વપણૂત ઔષતધઓમાાં 
ચ્યવનપ્રાિ િાતમલ છે. 
ચ્યવનપ્રાિનો ઉલ્લખે 
મિાભારિ, પરુાણો િમેજ પ્રાચીન ગ્રાંથોમાાં પણ છે. 
ચ્યવનપ્રાિ બનાવવાની તવતધ અષટાાંગહૃદયમ,્ 

ચરકસાંહિિા, સાંગાંધરસહિિામાાં વભણિિ છે. ચ્યવનપ્રાિની 
ઔષધીની િોધ આગ્રાના િાજમિલેથી 100 હકમી દૂર 

મૈનપરુીના ઔંછા તવસ્િારમાાં થઈ િિી. આ તવસ્િાર 
વૈહદકકાળમાાં ઋતષઓની િપોભતૂમ િરીકે ઓળખાિો િિો. 
અિીં એક ચ્યવન ઋતષ કુાંડ પણ આવેલો છે જેમાાં ડબૂકી 
લગાવીને ચ્યવન ઋતષ વદૃ્ધમાાંથી યવુાન થઈ ગયા િિાાં. 
આજે પણ આ કુાંડમાાં નિાવાથી ચામડીના રોગો દૂર થઈ 
જાય છે. ચ્યવન ઋતષ એ મિાન ઋતષ ભગૃનુા પતુ્ર િિા. 
એમની માિાનુાં નામ પલુોમા િત ુાં. ચ્યવન ઋતષનો મિાન 
ઋતષઓની શ્રેણીમાાં સમાવેિ થાય થિો. એમના તવચારો 
િથા તસદ્ધાાંિો દ્વારા જ્યોતિષમાાં અનેક મિત્વપણૂત 
બાબિોનુાં આગમન થય ુિત,ુ આ કારણથી જ િઓે 
જ્યોતિષગરુૂના રૂપમાાં પણ પ્રતસદ્ધ થયાાં.   

જન્મની કિાની:- ઋતષ ભગૃનુી પત્નીનુાં નામ પલુોમા િત ુાં. 
એકવાર જ્યારે ભગૃ ુઋતષ ઘરે નથી િોિા ત્યારે પલુોમન 
નામનો એક રાક્ષસ આવે છે. પલુોમન રાક્ષસ ઋતષપત્નીને 
જબરદસ્િીથી લઈ જાય છે , એ સમયે ઋતષપત્ની પલુોમા 
ગભતવિી િોય છે. રાક્ષસના દબાણને કારણે ઋતષપત્નીનો 
ત્યાાંજ ગભતપાિ થઈ જાય છે એટલે કે તિશ ુએના જન્મ 
સમય પિલેાાં જ ગભતમાાંથી બિાર નીકળી જાય છે. 
ગભતમાાંથી નીકળેલા િેજથી પેલો રાક્ષસ બળીન ેભસ્મ થઈ 
જાય છે. અને ઋતષપત્ની સરુભક્ષિ રીિે પોિાના 

તનવાસસ્થાને આવે છે. 
ગભતમાાંથી પડવાન ેકારણે આ 
તિશનુુાં નામ ‘ચ્યવન’ રાખવામાાં 
આવે છે. 

સકુન્યા સાથેના તવવાિની 
કિાની :- જન્મથી જ ચ્યવન 
ઋતષ તવદ્વાન અન ેજ્ઞાની િિા. 
િે એક મિાન ઋતષ િિા. 
ચ્યવન ઋતષના તવવાિ પિલેા 
િો આરૂષી જોડ ેથયાાં િિા, અને 
િેમના પતુ્રનુાં નામ ‘ઔવત” 

રાખવામાાં આવયુાં િત ુાં. એમની બીજી પત્નીનુાં નામ સકુન્યા 
િત ુાં. ચ્યવન ઋતષના સકુન્યા સાથેના તવવાિની એક રોચક 
કથા છે , જેના તવિે િવે આપણે જાણીશુાં.  

૨.લેખ (આટલુ ંજાણો) 



6                                               સાહિત્યનો વનવગડો  

 

 એક સમયની વાિ છે. એક હદવસ િયતિી રાજા 
(વૈવસ્િ મનનુા પતુ્ર, જે વેદોના તવદ્વાન િિા) ની પતુ્રી 
સકુન્યા એમની સખીઓ સાથે ફરવા નીકળે છે. ફરિાાં 
ફરિાાં આ લોકો એ જગ્યાએ પિોંચે છે જ્યાાં ચ્યવન ઋતષ 
ઘણાાંય વષોથી િપસ્યા કરી રહ્યા િોય છે. િપસ્યા એટલી 
બધી ઘોર અને કઠીન િિી કે કોઈને ખબર જ ન પડ ેકે 
અિીયા કોઈ ઋતષ િપ કરે છે. ચ્યવન ઋતષનુાં આખુાં 
િરીર વકૃ્ષો અને લત્તાઓથી ઢાંકાય ગયેલ ુિત,ુ િેમજ 
આજુબાજુ માટીના ઢેફાાં થઈ ગયા િિા, જેથી કોઈને ખબર 
જ નિોિી પડિી કે અિીં કોઈ ઋતષ િપ કરી રહ્યા છે. િવે 
સકુન્યા એની સખીઓ સાથે ફરિાાં ફરિાાં આ જગ્યાએ 
આવી પિોંચ ેછે એને ખબર નથી િોિી કે અિીં કોઈ િપ 
કરી રહ્ુાં છે. એ િો બસ એ ચમકિાાં તછદ્રોના પ્રકાિને 
અનસુરીને અિીં આવી પિોંચે છે, આ ચમકિાાં તછદ્રો રત્નો 
િિે એમ જાણીને કુતિૂલવિ સકુન્યા આ બાંને તછદ્રોને 
ખોિરવા માાંડ ેછે કે આમાાં શુાં છે ? પણ આ તછદ્રોન ે
ખોિરિા જ રલિની ધારાઓ વિવેા માાંડ ેછે. કેમ કે આ 
તછદ્રો બીજુ ાં કાંઈ નિીં પણ ચ્યવન ઋતષના નેત્રો િોય છે. 
સકુન્યાના આ કૃત્યથી ચ્યવન ઋતષ અંધ થઈ જાય છે. 
ક્રોધના આવેિમાાં આવીન ેઋતષ ચ્યવન, સકુન્યા અને 
િેમના પહરવારને િેમના મળ-મતૂ્ર બાંધ થઈ જાય એવો 
શ્રાપ આપે છે. રાજા આ બધુાં સાાંભળીને ઋતષ પાસે ક્ષમા-
યાચના માટે જાય છે. પરાંત ુત્યારે ઋતષ કિ ેછે કે, “રાજન 
! િમારી પતુ્રીએ ભયાંકર અપરાધ કયો છે. અગર િમારે 
િાપમકુ્લિ જોઈિી િોય િો િમારી પતુ્રી સકુન્યાએ મારી 
જોડ ેતવવાિ કરવા પડિે.” અને પશ્ચાિાપરૂપે (િાપમકુ્લિ 
માટે) સકુન્યા ચ્યવન ઋતષ સાથે તવવાિ કરવા િૈયાર 
થઈ જાય છે. રાજા આ માટે ના પણ પાડ ેછે કેમ કે ઋતષ 
બહ ુવદૃ્ધ િિા અને સકુન્યા એકદમ યવુાન િિી, ત્યારે 
સકુન્યા કિ ેછે કે “હુાં આ ઋતષની આંખો બનીિ. અને 
આજીવન એમની સેવા કરીિ. સવાલ યોગ્યિાનો નથી, 
પરાંત ુપશ્ચાિાપનો છે.” રાજા સકુન્યાની વાિ માનીને 
તવવાિ કરાવી દે છે. પ્રાયતશ્ચિ અને સેવા ભાવનાને લીધે 
સકુન્યાનુાં નામ ચ્યવન ઋતષ “માંગલા” રાખી દે છે. સકુન્યા 
અત્યાંિ પતિવ્રિા િિી. િ ેિવે િન-મનથી ચ્યવન 
ઋતષની સેવા કરિી રિ ેછે અને પોિાનુાં જીવન તવિાવે 
છે.      

ચ્યવનઋતષ અને અતિનીકુમાર વૈદ્યો :- એકવાર 
સ્વગતલોકમાાંથી અતિનીકુમારો ચ્યવન ઋતષના આશ્રમે 
આવી પિોંચ ેછે. સકુન્યા આ લોકોનુાં યથોભચત્ત 
સ્વાગિતવતધ િેમજ પજૂા કરે છે. સકુન્યાના આદર-
સત્કારથી પ્રસન્ન થઈને સકુન્યાને કિ ેછે, “કલ્યાણી ! અમે 
દેવોના વૈદ્યો છીએ. િમારી સેવાથી પ્રસન્ન થઈને અમે 
િમારા પતિની આંખોમાાં પનુઃદ્રસ્ષટ પ્રદાન કરીએ છીએ. 
આ માટે િમારા પતિને અમારી સાથે સરોવર આવવુાં 
પડિે.” ચ્યવન ઋતષ અતિનીકુમાર દેવો સાથે સરોવર 
આવી પિોંચ ેછે. સરોવરે આવીને અતિનીકુમારો ચ્યવન 
ઋતષને િેમની સાથે સરોવરમાાં ડબૂકી લગાવાનુાં કિ ેછે. 
અને ત્રણેય ડબૂકી લગાવે છે. ડબૂકી લગાવિાની સાથે જ 
બિાર નીકળિાાં ઋતષ ચ્યવન એકદમ યવુાન બનીને 
બિાર આવે  છે અને એમની આંખોની દ્રસ્ષટ પણ પાછી 
આવી જાય છે. ઋતષનુાં રૂપ-રાંગ-આકૃતિ બધુાં 
અતિનીકુમારોની જેવુાં થઈ જાય છે. અતિનીકુમારો 
સકુન્યાની પરીક્ષા લેિા કિ ેછે કે, “ િ ેદેવી ! અમારા 
ત્રણેયમાાંથી િમારા પતિને પસાંદ કરો અને પોિાના 
આશ્રમ લઈ જાઓ.”  સકુન્યા પોિાની પ્રખર િેજ-બદુ્ધદ્ધ 
અને પતિવ્રિા ધમતથી પોિાના પતિને ઓળખી જાય છે 
અને એમનો િાથ પકડી લ ેછે. સકુન્યાથી પ્રસન્ન થઈને 
અતિનીકુમાર દેવો સકુન્યા અને ચ્યવન ઋતષને આિીવાતદ 
આપીને ચાલ્યાાં જાય છે.  

િવે જયારે સકુન્યાના તપિા રાજા િયતિીને ખબર પડ ેછે 
કે ચ્યવન ઋતષની દ્રસ્ષટ પાછી આવી ગઈ છે અને યવુાન 
થઈ ગયા છે ત્યારે એ ઋતષ સાથે મળીને એક યજ્ઞ 
કરવાનુાં નક્કી કરે છે. ઋતષ આ યજ્ઞ માટે રાજાને દીક્ષા 
આપે છે. આ યજ્ઞમાાં અતિનીકુમાર દેવોને પણ ભાગ 
આપવામાાં/િાતમલ કરવામાાં આવે છે. ઈષયાતવિ દેવોના 
રાજા ઈન્દ્ર આપતત્ત જિાવે છે કે, અતિનીકુમારો િો માત્ર 
દેવોના ભચહકત્સકો છે, માટે એ યજ્ઞમાાં િાતમલ થવાની 
પાત્રિા ધરાવિા નથી.” ઈન્દ્રની આ વાિ અવગણીને 
અતિનીકુમાર દેવો ચ્યવન ઋતષને સોમરસ આપવા માાંડ ે
છે. ક્રોધમાાં આવીને ઇન્દ્ર પોિાનુાં વજ્ર અતિનીકુમારો પર 
ફેંકે છે પરાંત ુવજ્રની વચ્ચે જ ચ્યવન ઋતષ એના 
િપોબળથી એક રાક્ષસ ઉત્પન્ન કરે છે જે ઈન્દ્રને ગળવા 
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િેની પાછળ દોડ ેછે. ભયભીિ થયેલાાં ઇન્દ્ર 
અતિનીકુમારોને યજ્ઞમાાં િાતમલ થવાની વાિને સ્વીકારે છે 
અને ઋતષ ચ્યવનને પેલા રાક્ષસને દૂર કરવાનુાં કિ ેછે. 
ચ્યવન ઋતષ આ રાક્ષસને ભસ્મ કરી દે છે અને એ 
રાક્ષસને મકુ્લિ આપાવે છે.      

  આમ, ચ્યવન ઋષીએ પોિાની યોગિક્લિ 
અને પ્રખર તવદ્વિા વડ ેકેટ-કેટલાયનો ઉદ્ધાર કયો છે. અને 
દુતનયાને ઔષધીય જડીબટુ્ટીઓની ભેટ આપી છે. 
“ભાસ્કરસાંહિિા” માાં ચ્યવન ઋષીએ સયૂત-ઉપાસના અને 
હદવય ભચહકત્સાયલુિ “જીવનદાન માંત્ર” ની પણ રચના કરી 
છે,જે એક મિત્વપણૂત માંત્ર છે. અનેક મિાન રાજાઓએ 
ચ્યવન ઋતષના તનણતયો/આદેિોને તિરમોર ગણી પોિાના 
ધમત-કમતમાાં િામલે કયાત છે. િો આ વાિ િિી, આપણા 
વૈહદકકાળના મિાન ચ્યવન ઋતષની બદોલિથી અત્યારે 
આપણન ેચ્યવનપ્રાિ જેવી િાકાિવર ઔષધીયો મળે છે. 

વવિાખા મોહઠયા 

 

 

સસલુ ંઅને વિયાિ 

 

એક િત ુાં તિયાળ અને એક િત ુાં સસલુાં. બાંને વચ્ચે 

ભાઈબાંધી થઇ. એક હદવસ બાંને જણા જ ાંગલમાાં ચાલિાાં ને 
વાિો કરિાાં જિા િિાાં.. થોડી વારે બાંને ને ભખૂ લાગી. 
બાંને ખોરાકની િોધમાાં ચાલ્યાાં. ચાલિાાં ચાલિાાં જ ાંગલમાાં 
બે ફાાંટા આવયા. એક િિો કાચો અને ધળુીઓ રસ્િો. 
બીજો િિો પાકો અને ચોખ્ખો રસ્િો. બાંને મ ૂાંઝાયા કે કાચા 
રસ્િે જવુાં કે પાકા રસ્િે? સસલાને થયુાં, ‘પાકા રસ્િે જાઉં 
ત્યાાં ખાવાનુાં મળિે’ અને તિયાળ ને થયુાં, ‘કાચા રસ્િે 
ખાવાનુાં મળિે.’ એટલે બાંનેએ નક્કી કયુું કે બાંને જુદા જુદા 
રસ્િે જાય, જેને ખાવાનુાં પિલેાાં મળે િે પાછો અિીં જ 
આવે અને બીજાની રાિ જુએ અને જયારે બીજો પાછો 
આવે ત્યારે બીજાને પણ ત્યાાં ખાવા લઇ જાય. 
એમ નક્કી કરીને બાંન ેજણા ખોરાકની િોધમાાં આગળ 
ચાલ્યાાં. સસલુાં પાકે રસ્િે અને તિયાળ કાચ ેરસ્િે. િવે 

સસલાને િો ચાલિાાં ચાલિાાં આગળ એક ઝાંપડી દેખાઈ. 
સસલાને થયુાં, “િમ મ ્મ ્મ,્ અિીં નક્કી ખાવાનુાં મળિે. 
એટલે સસલાભાઈ િો ગયા ઝપડીની પાસે. ધીરે રિીને 
ઝપડીનો દરવાજો ખોલ્યો, ચારે િરફ જોયુાં િો કોઈ નિી. 
સસલો િો ખિૂ થઇ ગયો. એણે ઝપડી અંદરથી બાંધ કરી 
દીધી. અને એક ખણૂામાાં જોયુાં િો સમોસા ને કચોરી ને 
ગલુાબજાાંબ ુને પરૂી ને િાક ને જલેબી ને જુદા જુદા 
પકવાન પડયાાં િિાાં. િવે આ ઝાંપડી િિી એક બાવાની. 
બાવા આજે એક મોટા પ્રસાંગમાાં ભીખ માાંગવા ગયા િિા 
એટલે આ બધા ફરસાણ ઝાંપડીમાાં િિાાં. બાવાને થયુાં કે 
પિલેા નદીએ જઈને સ્નાન કરી લઉં, એટલે બરાબર ભખૂ 
લાગે એટલે પછી જમી લઉં. એટલે બાવા નદીએ સ્નાન 
કરવા ગયા િિા એ દરમ્યાનમાાં જ સસલાભાઈ ઝાંપડીમાાં 
ઘસુી ગયા િિા અને સાાંકળ પણ વાસી દીધી િિી. 
સસલાભાઈ દોડીને ખાવાના સધુી પિોંચ્યા, ત્યાાં િો બિાર 
બાવો નદીએથી સ્નાન પિાવીને પાછો આવી ગયો િિો. 
બાવો તવચારે, “આ હુાં બિારથી સાકળ મારી ને ગયો િિો 
િો પછી આ બારણુાં અંદરથી કેવી રીિે બાંધ થયુાં? નક્કી 
કોઈ મારી ઝપડીમાાં ભરાયુાં છે!” જ્યાાં સસલો ગાાંહઠયા 
મ્િોંમાાં મકુવા ગયો કે, બાવાએ ઝાંપડીનો દરવાજો 
ખખડાવયો, “બાવાની મઢીમાાં કોણ છે?” સસલો િો એક 
ક્ષણ ગભરાઈ ગયો. પણ પછી હિિંમિ ભેગી કરીને બોલ્યો, 
“સસ્સારાણા સાકહરયા, ડાબે પગે ડામ, ભાગ બાવા નિીિો 
િારી ત ુાંબડી િોડી નાખુાં.” બાવાને િો થયુાં, “બાપ રે! મારી 
ઝપડીમાાં િો કોઈ ભારે જબરુાં ભરાયુાં લાગે છે.” બાવો િો 
બી ને નાઠો. 
ભાગિા ભાગિા રસ્િામાાં રીંછભાઈ મળ્યા. રીંછભાઈ 
બાવાને પછેૂ, “બાવા, આમ ક્ાાં ભાગો છો?” બાવા કિ,ે 

“મારી ઝપડીમાાં કોઈ ભારે જબરુાં ભરાયુાં છે, એટલે ભાગુાં 
છાં.” રીંછભાઈ કિ,ે “અરે બાવા, આમ િો કાંઈ ગભરાઈ 
જવાત ુાં િિે! ચાલો ચાલો હુાં આવુાં છાં િમારી સાથે અને 
ભગાડુાં છાં એને.” બાવો અને રીંછભાઈ આવી પિોંચ્યા 
ઝાંપડી પાસે. આ બાજુ સસલાભાઈ િો સરસ મઝાથી 
બધા તમષટાન્ન ખાિા િિા. બાવાએ પાછો દરવાજો 
ખખડાવયો અને પછૂ્ુાં, , “બાવાની મઢીમાાં કોણ છે?” 

સસલાને િો એમને ભગાડિા આવડતુાં િત ુાં એટલે વટ 
સાથે બોલ્યો, “સસ્સારાણા સાકહરયા, ડાબે પગે ડામ, ભાગ 
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બાવા નિીિો િારી ત ુાંબડી િોડી નાખુાં.” રીંછભાઈ પણ 
ગભરાયા, “ઓ બાપરે, ભારે કોઈ ભરાયુાં છે. આ કાંઈ 
આપણુાં કામ નથી. ભાગો! ભાગો અિીંથી!” એમ કિિેા 
બાંને જણા નાઠા. 
ભાગિા ભાગિા રસ્િામાાં એમને વાઘભાઈ મળ્યા. 
વાઘભાઈ બાંનેને પછેૂ, “અરે, આમ ક્ાાં ભાગો છો બાંન ે
જણા?” રીંછભાઈ કિ,ે “અરે! આ બાવાની મઢીમાાં કોઈ 
જબરુાં ભરાયુાં છે, અને બાવાની ત ુાંબડી િોડવાની વાિ કરે 
છે. એટલે અમે િો ડરીને ભાગીએ છીએ.” વાઘભાઈ કિ,ે 

“આવુાં કશુાં િોત ુાં િિે? એમ કાંઈ ન ડરાય. ચાલો મારી 
સાથ,ે હુાં આવુાં છાં િમારી સાથે અને ભગાડુાં છાં એને.” બાવો, 
રીંછભાઈ અને વાઘભાઈ આવી પિોંચ્યા ઝાંપડી પાસે. 
સસલાભાઈ િો મસ્િ ખાઈ પીને જરા આરામ કરિા િિા. 
બાવાએ પાછો દરવાજો ખખડાવયો અને પછૂ્ુાં, , “બાવાની 
મઢીમાાં કોણ છે?” સસલાએ િો પાછાં લલકાયુું, “સસ્સારાણા 
સાકહરયા, ડાબે પગે ડામ, ભાગ બાવા નિીિો િારી ત ુાંબડી 
િોડી નાખુાં.” આ સાંભાળીને િો વાઘભાઈ પણ ગભરાયા, 
“ઓ બાપરે, કોઈ ભારે ભરાયુાં છે, જે બાવાની ત ુાંબડી 
િોડવાની વાિ કરે છે. આ કાંઈ આપણુાં કામ નથી. ભાગો! 
ભાગો અિીંથી!” એમ કિિેાાં ત્રણે જણાએ િો દોટ મકૂી. 
િવે જેવા આ ત્રણ ેજણા ભાગ્યા, કે સસલાએ ધીમેથી 
દરવાજો ખોલ્યો અને એ િો તિયાળ ન ેબોલાવવા ચાલ્યો, 
પેલી જગ્યા નક્કી કરી િિી ને, ત્યાાં! આ બાજુ તિયાળ િો 
સસલાની રાિ જોિો બેઠો િિો, પેલા ધભૂળયા રસ્િે એને 
કાંઈ ખાવાનુાં નિોત ુાં મળ્યુાં. ખબૂ ભખૂ પણ લાગી િિી. ત્યાાં 
િો સસલાભાઈ િસિા મોઢે આવયા. તિયાળનુાં મ્િોં જોઈને 
એ સમજી ગયા કે એને કાંઈ ખાવાનુાં મળ્યુાં લાગતુાં નથી. 
સસલો કિ,ે “ભચિંિા ન કર, મને સરસ જગ્યા મળી છે. એક 
બાવાની મઢી છે, એમાાં ખબૂ તમષટાન ભયાત છે. પણ એક 
વાિનુાં િારે ખાસ ધયાન રાખવુાં પડિે.” તિયાળ કિ,ે “કઈ 
વાિનુાં?” સસલો કિ,ે “કહુાં છાં, કહુાં છાં, જો ત ુાં જલ્દી ત્યાાં 
પિોંચી જજે અને ઝાંપડી અંદરથી બાંધ કરી દેજે. અને જો 
કોઈ બિારથી પછેૂ કે, ‘બાવાની મઢીમાાં કોણ છે?’ િો સિજે 
પણ ગભરાયા વીના જવાબ આપજે કે, ‘તિયાળભાઈ 
સાકરીયા, ડાબે પગે ડામ, ભાગ બાવા નિીં િો િારી 
ત ુાંબડી િોડી નાખુાં!’, બરાબર.” 

તિયાળ િો િરિ ચાલી નીકળ્યુાં સસલાએ બિાવેલા 
રસ્િે. ઝાંપડી પાસે પિોંચી. ઝાંપડી જોઈને ખિૂ ખિૂ થઇ 
ગયુાં. ધીરે રિીને દરવાજો ખોલ્યો, અંદર કોઈ નિોત ુાં 
એટલે જલ્દી થી અંદર જઈને સાાંકળ મારી દીધી અને 
ખાવાનુાં ઝાપટવા લાગ્યો. આ બાજુ પેલા ત્રણને ભાગિા 
ભાગિા રસ્િામાાં તસિંિભાઈ મળ્યા. તસિંિભાઈ ત્રણેયને પછેૂ, 

“ઉભા રિો ‘લ્યા! ભાગો છો ત્રણેય જણા?” વાઘભાઈ કિ,ે 

“અરે! આ બાવાની મઢીમાાં કોઈ જબરુાં ભરાયુાં છે, અન ે
બાવાની ત ુાંબડી િોડવાની વાિ કરે છે. એટલે અમે િો 
ત્યાાંથી જીવ બચાવીને નાઠા ભઈિા’બ !.” તસિંિભાઈ કિ,ે 

“આવુાં િો  કશુાં િોત ુાં િિે? એમ કાંઈ ડરી ન જવાય! ચાલો 
મારી સાથે, હુાં આવુાં છાં િમારી સાથે અને ભગાડુાં છાં એને.” 

બાવો, રીંછભાઈ, વાઘભાઈ અને તસિંિભાઈ એમ ચારેય 
આવી પિોંચ્યા ઝાંપડી પાસે.તસિંિભાઈ કિ,ે “આ વખિે મને 
પછૂવા દો કે કોણ છે અંદર?” અને તસિંિભાઈ ઈ િો દસ ે
હદિા ધ્રજુી ઉઠે એવી ત્રાડ નાખીને પછૂ્ુાં, “બાવાની મઢી 
માાં કોણ છે?” તસિંિની િગર્જના સાાંભળીન ેિો ભબચારા 
તિયાળના િોિકોિ ઉડી ગયા. પણ એણ ેસસલાભાઈની 
સલાિ યાદ કરી અને ધ્રજુિા અવાજે બીિાાં બીિાાં કહ્ુાં, 
“તિયાળરાણા સા….ક…રી…યા….. ડા..બ બ બે પગે ડા….મ.્ 
ભાગ બાવા નિીં િો િ.િ િ િા રી ત ુાંબડી િોડી નાખુાં.” 

આ સાાંભળીને તસિંિભાઈ િો જે િસી પડયા. બાકીના ચાર 
િરફ ફરીને એ બોલ્યા, “અલ્યા! આ િો તિયાભળયુાં છે!  
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રચનાઓ પઇેડ કરીને આપ વળિર પણ મળેવી િકો 
છો. વધ ુમાહિિી માટે અમને ઇમેઇલ કરો 
Info@shopizen.in 

અમારી એપ ડાઉનલોડ કરવા અિી ક્લલક કરો 

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.shopizen
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ચોમાસાના હદવસો ચાલ્યા ગયા 
િિા, પણ ક્ારેક ક્ારેક આકાિ 
ઝાપટુાં નાખી દેત ુાં િત ુાં.આનાંદબાબ ુ
ક્ારેય ઘરની બિાર િો 
નીકળિા નિીં, પણ આજ વળી શુાં 

થયુાં કે આકાિમાાંથી ઝાપટુાં પડિા, બાલ્કનીમાાં ઉભા રહ્યાાં. 
ત્યાાં નીચે રિિેા ભાડુઆિ સ્ત્રી ફળીયામાાં વરસાદ સાથે 
મસ્િીમાાં ભીંજાવા લાગી. એ પછી સ્ત્રીનો પતિ પણ િેની 
સાથે વરસાદમાાં ભીંજાવા આવયો, સ્ત્રી સાંકોચાઈને પતિના 
આભલિંગન ની રાિ જોઈ રિી. 
આનાંદબાબ ુએ બાલ્કની માાંથી િાથ લાંબાવયો. એમના િાથ 
માાં પડલેા વરસાદના છાાંટા િોઠ સધુી લઈ જિા, એમનો 
િાથ ધ ૂાંજ્યો. એ હદવસે પણ વરસાદ િિો અને પોિે બિાર 
મધ ુમાટે ક્ાાં સધુી ભીંજાયા. આનાંદબાબ ુવરસાદ ના 
પાણી સાથે પોિાનાાં આંસ ુપણ વિેંડાવવા લાગ્યા. 

ગીરીિ મકવાણા 

 

દાદરો ઉિરિી વખિે રુિી એ 
બીજા માળે અધખલુ્લ,ુ  તટેૂલુાં 
બારણુાં ઉઘાડયુાં, જાળા ખાંખેરી 
રૂાંધાયેલા િાસ સાથે મોઢા ઉપર 
પાલવથી ડચૂો માયો ને આગળ 

વધી, કટાઇ ગયેલ ભાંગાર જેવુાંફતનિચર  ઠેબે ચડાવી તનશ્ચિે 
આ ઓરડામાાં એ અવાજની હદિા િરફ વળી, ખણૂખેાાંચરે 
જાળા િાથથી િટાવી ખલુ્લા પગે  પેસેજ િરફ વળી, ને 
તટેૂલી ખરુિી નીચે સાંિાઈ ગયેલી, ગભરાઈ ગયેલી એને 
બિાર કાઢી.બે ઘડી એને ભબલાડીમાાં પોિાની છબી દેખાઈ, 

િાથમાાં લપાયેલી ભબલાડી  એને ચાટવા લાગી. જાણે એને 
કિી રિી િિી પશ ુબન્યા તવના  િારાાં જીવનના કાટ  
ખાઈ  ગયેલાાં વષો ને જાળાની જેમ િટાવી દોટ મકૂ,  

એની અંદરના પશ ુને ખિમ કરવાાં.ને સિિ સાંઘષત અને 

પતિના અંગિ ફફડાટ થી ઘરેાયેલીએ  ભબલાડીને નીચે 
ઉિારી,  િાથની ઘળૂને ખાંખેરિી સડ્સડાટ નીકળી પડી 
દાદરા િરફ રોજની જેમ ભગવાનને એક પણ પ્રશ્ન કયાત 
વગર. 

પારુલ અમીત"પખંડુી" 
 

 

હુાં છાં ઉંબરો. 
જ્યારે હુાં બન્યો ત્યારે મારો ખબૂ 
જ ઠાઠમાઠ અને િણગાર 
િિો અને એનો આભારી િિો હુાં 
મારી મીઠુડી લક્ષ્મી એટલે 

લખીનો. જેણે મને પિલેી વખિ 
વાસ્ત ુમાટે ફૂલોથી અને આસોપાલવના પાાંદડાથી 
િણગાયો, મને એક તનજીવ પથ્થરથી  કાંઈક િોવાનો 
અનભુવ કરાવયો. રોજ સવારે એ ભલૂ્યા વગર મને 
નવડાવીને એકદમ સાફ સથુરો કરે અને  સાાંજે મારી 
ઉપરથી કુદકા મારે. એના િરેક કદૂકે મને એ ડર િોય કે 
ક્ાાંક એ પડી ના જાય એન ેકાંઈક વાગી ના જાય. 
નાનપણથી યવુાની સધુી િર રોજ મેં એને મોટી થિા 
જોઇ. 
િોળી વખિ ેમને એણે રાંગોથી ભીંજવી દીધો િો હદવાળી 
વખિે મોટા હદવસોમાાં મને અંધારુાં ના લાગે એટલ ેમારે 
ત્યાાં હદવા પ્રગટાવીને િણગાર કયો. નવા વષતના રાંગોળી 
બનાવીને મને એવો િે સિુોભભિ કયો કે બધા આવિી 
વેળાએ મારા વખાણ કરે અને હુાં એનાથી ફુલાઈ જાવ. િદ 
િો એણે લક્ષ્મીપજૂનના હદવસે કરી કે જ્યારે એ સાક્ષાિ 
મારી પજૂા કરવા માાંડી. આટલા વષોમાાં મને કેટકેટલુાં 
આપ્યુાં ને એવો િે અમારો સાંબાંધ બાંધાયો કે મને એમ થયુાં 
કે ક્ારેક એને મારી છાિી સરખો ચાાંપી લવ. 
પણ... પણ...આ િો લાગણીની અમસ્િી અભભવયક્લિ જ 
િિી.!! મને િી ખબર કે જેવી લખી પેલા પરજ્ઞાતિલા 
જીવલા માટે મને ઓળાંગવાની કોતિિ કરિે, એનો સગો 
બાપ એને જીવિેજીવિી જમીનની નીચે સીધી મારા 
ખોળામાાં ધરબી દેિે.!! 

ળિજેિ રાયચિંા 

૪.માઈક્રોહિક્સન 

ઝાપટુાં 

ભગવાનને પ્રશ્ન 

ઉંબરો 
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હુાં એના  સમિૂ ે ભળી જાઉં છાં, 
બધાથી અલગ િો િરી જાઉં છાં. 
 

અિીંના  હરવાજો  ય નોખા પડ,ે 

છિાાં એ ભબબામાાં ઢળી જાઉં છાં. 
 

કરેલા  કરમના  હિસાબો  ગણી, 
ખદુાના   સિારે  િરી  જાઉં  છાં. 
 

િથેળી  કરી  બાંધ  સામ ે ઉભી, 
નજરના  ઇિારે  લડી જાઉં છાં. 
 

નથી  કોઈ  ઈચ્છા અધરૂી  િવે, 

છિાાં પણ મરીને જીવી જાઉં છાં. 
                               ✍કાતરીયા વૈિાલી "વૈરીયા" 
 
 
 
 

થોડી દુઆ ને થોડી દવા માાં રિી 
કાયમ આમ  શ્રી ન ેસવા માાં રિી.. 
 

પ્રસાદ ધરી જજિંદગી માાંગી છિાાં છેલ્લ ે

મોિની અટારીએ ક્ષણ િોલવામાાં રિી 
 

લાગવગીયા ને લખુ્ખા ફાવયા સઘળે 

ભોલીભાળી હુાં ખણૂે રડવામાાં જ રિી.. 
 

ખબૂ કરી કોતિિ જગે મને દફનાવવાની 
એકેક ઘાવે ઘાવે િોય અવિરવામાાં જ રિી.. 
 

અરે યમ િાસ ગથુ્યો છે લાગણી ને િાાંિણ ે

િેથી દુતનયાના દદત ને થાપો દેવામાાં જ રિી.. 
માનસી પટેલ "માિી" 

 

 
 
 
 
 
 
 

રિ ેજ્યાાં મન ને િનમાાં રાિિનો િાસ, 

િર ખણૂામાાં મળે છે િાાંિનો અિસેાસ, 

ઈંટ, તસમેનટથી નિીં પણ જયાાં પ્રેમ મળે ખાસ.... 
 

લાગણીઓ વણાઈ રિી એકમેકના રાંગમાાં, 
એક-એકનો વગત થઈ બન ેસ્વગત ઘરમાાં, 
હુાં ને ત ુાં નિીં પણ આપણાથી બને ઘર જગમાાં.... 
 

નથી કોઇ ફહરયાદ બસ છે ફરી યાદનો ભાંડાર,  

પે્રમની વાિો વિ ેને થાય આનાંદની જ્યાાં ધાર, 

એ ઘર ,િેરી ,નગરમાાં છે અલાયદુાં આ મારુ ઘર.... 
 

થઈ િો નાકાબાંધી છિાાંય મારુ ઘર લાગે રૂપાળાં 
થઈ સનુસાન ગલી,ગામ નગર છિાાંયે લાગે રૂપાળાં, 
જ્યાાં િોય એકિા ને ભાઈચારો એ મારુાં ગામ રૂપાળાં... 
 

જ્યાાં મોટા હ્દયના આવકારો, 
જ્યાાં છે પ્રણયનો એ ખમકારો, 
 પ્રેમથી સારવાર સૌની થાય, 

 ને આંખોમાાં પ્રેમની ધાર િોય. 
 

બને છે મકાન ક્ાાં ઈંટ, માટી ને ચણિરની વાિ છે? 

જજિંદગીના તનિ નવા અવસર સોિાય એ ઘરની વાિ છે. 
રિ ેતવભ ુસદા એ ઘરમાાં એ ઘર નિીં સ્વગત ની વાિ છે. 
 

                   મનોજકુમાર પાંચાલ 'મન' 

 
 
 
 
 
 
 

કતવિાઓ 

જીવી જાઉં છાં 

લાગણીને િાાંિણે... 

ઘરની વાિ છે 

હૃદયની પીડા મટાડી િકે એવો િકીમ િો મળી 

જિે, 

પણ જેને િોઈ િૈયાની વેદના એનુાં શુાં થિે. !! 

                                    -‘સચેિ' 
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તવિેલી આ વેદનાની શ ુવાિ કરૂ ? 

થયાાં છે િા િાલ કે શ ુવાિ કરૂ ? 

 

રાખ્યા હૃદયમા ખબૂ ઊંડ ેસધુી, 
થયાાં એ જ હૃદયથી દુર શ ુવાિ કરૂ ?  

 

થાય ઘડીક મેળાપ ને થાય કે લાવ ને વાિ કરૂ , 

પણ આવે અવાજ હૃદય માાંથી કે શ ુવાિ કરૂ ?  

 

કરવી છે વાિ, સવાલો છે ઘણા, 
પણ  આવે જ્યારે એ સામે ત્યારે કેવા િબ્દોથી િરૂઆિ 
કરૂ ? 

 

તવિેલી આ વેદનાની શ ુવાિ કરૂ ? 

થયાાં છે િા િાલ કે શ ુવાિ કરૂ ? 

-ભરત રાઠોડ“રાધેય" 
 
 
 

સપનાાં િો આવે ઘણા સાચા કોના 
પડ ેછે, 

દાઝયા હદલ ના ઓસડ ક્ાાં મળે છે. 
 

પ્રણય સાંબાંધ અનામ રિવેા બાંધાય છે, 

હદલ ના દદત  આંખનાાં આંસએુ કિાય છે. 
 

નસીબ ના ખેલ િે કેવા ખેલાય છે, 

એક પ્રેમી થી પોિાનો પ્રેમ ખોરવાય છે. 
 

િબ્દ ભલે ખટૂી જાય,આંખ તવરિ ેજાગે, 
આ હદલ તજુ તસિમ નો હિસાબ માાંગ ે

 

સલાિો િો સારી આપે બધાાંને  

ખદુ પર િેનો અમલ કેમ કરાય છે. 
 

લફજ ફરી ફરી એજ જુઠ્ઠાણાાં ટેપ ના પડઘા, 
કિવે ુાં ઘણુાં ને કરવુાં થોડુાં ફોડી નાાંખે કાન ના પડદા. 

િૈમી ઓઝા" લફ્જ " 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

કાળા માથાનો માનવી ,જે ધારે િે થાય,  

ફૂટ એક અધધર ચાલિો, િવે મરતિયા ગાય. 
 

લાગી થપાટ કુદરિની, ગાલ ખાંજવાળિો જાય. 
ફુદક ફુદક બહ ુફયો, િવે ટાઢે પાણીએ ન્િાય. 
 

તવદેિ તવદેિ કરિો ફરે, વષે તવદેિ જાય,  

વાયો વાયરસ વગેથી, િવે ઓસડીયા ખાય. 
 

જુવાનીયા ગાાંડા કાઢિા, રમણે ચડવા જાય, 

લોકડાઉનનો ઢોલ તપટાયો,િોય બાકરી બાાંધવા જાય. 
 

લઇ દીવો ઉિરે કવેૂ, પગપર કુિાડો ખાય. 
તવવાની વરસી કરે, ડાંડા થી ખોખરા થાય. 
 

આંખનુાં કાજળ ગાલે ઘસ્યુાં, િવે રસાિાળ જાય. 
ચારે િાથે ભોંય પડયા, જાગી જાવ મારા ભાઈ. 
 

આદેિ સરકારી માનીએ, ને તનયમ પાલન થાય. 
જોવુાં આંજી એરાંહડયુાં, "વાણી" કોરોના ય  િારી જાય. 

હકિોરભાઈ જી નથવાણી 
 

  

હૃદયની વેદના 

સપના 

 

વામણો 

િૈયુાં િેની યાદમાાં ઉછળિા ઝરણાાં જેમ નાચે છે, 

પણ ‘સચેિ' જાણે છે,  

એ િો િરણુાં છે, 

રણમાાં મગૃજળ રાાંચ ેછે. !! 

                                    -‘સચેિ' 
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  મનુ્નો એક સીધો સાિો મજુર 

માણસ, ઘરની નજીક પણ થોડે 

દુરની ભઠીની િેકટરીમા ંકામ કરે, આખો 

હિવસ તનતોડ મિનેત કરે  

        આમ તો એની જીવનમા ંએની લાડલી િીકરી મીન ુવસવાય 

કોઈ નોિત ુ ંબે વિા પિલેા ંજન્માષ્ટમી ના મેિામા ંએ એને મિી 

આવેલી એના માં બાપ ને િોધવામા ંમનુ્નાએ કોઈ કસર છોડી 

નોિતી તેમ છતા ંએના મા ંબાપ ના મિતા આખરે એણે મીનુ ં

ને પોતાની િીકરી માની અને એનુ ંસરસ મજાનુ ંનામ રાખયુ ં

મીનુ ં 

         અત્યારે એ આઠ વિાની મીનુ ંજ એની દુવનયા િતી એની 

પત્ની લતા પાછલા વિે જ બીમારીમા ંમતૃ્ય ુપામેલી લતાના 

ગયા પછી મનુ્નો અને એની લાડલી બને્ન એકલા થઈ ગયા 

       રોજ સવારે મનુ્નો ઉઠતો મીનુ ંને ઉઠાડતો તૈયાર કરતો, અને 

બાજુવાિા િારિાબિને ને ત્યા ંમકૂી આવતો એ પછી પોતે 

િેકટરી ચાલ્યો જતો 

          િારિાબિને ની િીકરી ચીકી એ મીનુનંી ખાસ બિનેપણી 

બને્ન એક જ િેરીમા ંરમતી અને એક જ ક્લાસમા ંભણતી  

        બપોર સધુી મીનુ ંઅને ચીકી પોતપોતાની ઢીંગલીઓ થી 

રમતી અને બપોરે ભણવા જતી પાચં વાગ્યા સધુી પાસેની જ 

સરકારી વનિાિમા ંબીજા ધોરણના વગામાં ભણતી ને સાજંે પાચં 

વાગે બને્ન બિનેપણીઓ ઉછિતી કિૂતી ઘરે આવતી 

       છ વાગે મનુ્નો પણ કામ પરથી છૂટી જતો એ આવતો ને 

મીનુ ંિોડી ને મનુ્ના ને વિગી પડતી પોતે આટલો થાક્યો િોવા 

છતા ંપણ મીનુ ંઅને ચીકીને વારાિરતી પોતાના ખભે બેસાડી 

નજીકના કોઈ બગીચાની િેર કરાવતો,  

         આજે રવવવાર િતો ગઈકાલે જ ચીકી એની મમ્મી સાથે 

એના મામાના ઘરે જતી રિી િતી આજે મીનુ ંએકલી િતી 

એટલે મનુ્ના ને એને એકલી ઘરે મકુવાનુ ંયોગ્ય ના લાગ્યુ ંએ 

મીનુ ંને પણ પોતાની સાથે િેકટરી લઈ ગયો મીનુ ંએ ત્યા ં

નજરે જોયુ ંકે પપ્પા મારા માટે કેટલી મિનેત કરે છે પણ 

ળબચારી કરે પણ શુ ંઆવડી નાની ઉંમરમાં એના થી થાય પણ 

શુ ં?  

        બપોરે મીનુ ંને વ્યસ્સ્થત જમાડી મનુ્નો િરી પોતાના કામમા ં

લાગી ગયો ક્યારે છ વાગી ગયા એની પણ ખબર ના રિી  

        સાજંે છ વાગે મીનુ ંના એક િાથમા ંિાથમા ંએની કપડાનંી 

ઢીંગલી ને બીજા િાથની નાની આંગિી મનુ્નાના િાથમા ંબને્ન 

ઘર તરિ જઈ રહ્યા િતા ઘર બસ આવી જ રહ્ુ ંિત ુ ંમાકેટનો 

રસ્તો િતો આસપાસ ગરીબ અને મધ્યમવગી એહરયો િોવાથી 

માકેટમા ંછ વાગ્યાની આસપાસ ખાસીએવી લોકોની ભીડ જોવા 

મિતી રોડની બને્ન બાજુએ િકભજીવાિાઓ લારીઓ લઈને 

મોટે મોટે થી બમુો પાડી પોતપોતાનુ ંવેચાણ કરતા િોય છે 

બધા િાકભાજી તાજી અને સસ્તી િાકભાજી લેવા આમતેમ 

લારીએ િાંિા મારતા િોય છે  

        રસ્તમા ંએક નાનીએવી કેબીન આવે છે જયા ંનજર પડતા 

જ મીનુ ંઉભી રિી જાય છે મનુ્નો સમજી જાય છે કે એને શ ુજોય 

છે એ મીનુ ંને ત્યા ંલઈ જાય છે ને એમ વેિરનુ ંપેકેટ મીનુ ંને 

લઈ આપે છે િાથમા ંઢીંગલી ને વેિરના પેકેટને સભંાિતી મીનુ ં

મનુ્નાની આંગિી પકડી ઘર તરિ ચાલવા લાગે છે.. એવામા ંજ 

પાછિ આવી રિલેી જનમેિની ને ચીરતી એક બ્લેક મરસીડીઝ 

કાર આવી સીધી જ મનુ્ના અને મીનનેુ ટક્કર મારી પણ એજ 

સમયે મનુ્નાએ મીનનેુ રોડની એક સાઈડ ધક્કો મારી એને 

બચાવી લીધી પણ મનુ્નો પોતાની જાતને ના બચાવી િક્યો કાર 

મનુ્નાને ત્રણ ફૂટ િવામા ંિંગોિી આગિ નીકિી ગઈ મનુ્નો 

િંગોિાઈ ને નીચે પડયો એ જ વખતે રડતી રડતી મીનુ ં

લોિીલિુાણ પડેલ મનુ્ના પાસે આવી એના િરીર ને વિગી પડી 

        આસપાસ લોકોની ભીડ એકઠી થઈ ગઈ  

         બે કલાક સધુી િિરેની સડકો પર આમ થી તેમ ભટક્યા 

પછી એ મરસીડીઝ કાર ચાલકે એક સમુસામ જગ્યાએ કાર 

ઉભી રાખી આમ તો એને ખબર જ િતી કે પોતાના ડેડ ગમે 

તેમ કરીને પોતાને બચાવી જ લેિે પણ એ ત્યાર ની વાત િતી 

અત્યારે એને ગમે તેમ કરીને આ પહરસ્સ્થવત થી ભાગવાનુ ંિત ુ ં 

         એને લાગ્યુ ંકે હું ક્યા ંસધુી ભટકતો રિીિ મારે ડેડ સાથે 

વાત કરવી જ પડિે. એણે પોતાના ડેડ ને િોન લગાવ્યો 

૬.વાતાા 

હિટ એન્ડ રન 
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         આ તરિ િેિરેના જાણીતા અને બેઇમાન વકીલ 

મનસખુભાઈ ઝવેરી ની ઓહિસમા ંએના મોબાઈલની હરિંગ 

વાગી એની ખાસ સેકે્રટરી િેવોલીનાએ એના િાથમા ંમોબાઇલ 

આપતા કહ્ુ ં 

          "સર રાહલુસર નો િોન છે." 

           "િા રાહલુ બોલ શ ુકયુું તે?" મનસખુભાઈ જાણે પોતાના 

િીકરાની કરતતૂો વવિે પિલેે થી જ જાણતા િોય એમ પછૂ્ુ ં 

         સામે થી રાહલુ નો અવાજ આવ્યો  

          "ડેડ મારી કારથી એક મોટંુ એસ્ક્સડન્ટ થઈ ગયુ ંછે."  

          "વ્િોટ.?તુ ંછે ક્યા ંઅત્યારે..?" 

           "ડેડ હું, (થોડીવાર વવચારી આસપાસ જોયુ ંપણ એ જગ્યા 

એના માટે તદ્દન અજાણી િતી એને પોતાને નોિતી ખબર કે એ 

ભટકી ભટકીને કઈ જગ્યાએ આવી પોિચ્યો િતો) ખબર નિી 

ડેડ.. પણ પ્લીઝ કઈક કરો થોડીવારમા ંઆખા િિરેને ખબર 

પડી જિે મારા જ િાથે આ એસ્ક્સડન્ટ થયુ ંછે ત્યારે એ લોકો 

મને.. 

         મનસખુભાઈ માટે આ કઈ નવુ ંનોિત ુ ંઆ પિલેા ંપણ એણે 

આવા જ કેસમા ંકઈક કાવાિાવા કરીને પોતાના િીકરાને આ  

કેસમા ંથી બચાવ્યો િતો. 

           "તુ ંજરાય ળચિંતા ના કર હું બધુ ંજ સભંાિી લઈિ. અને 

િા, કારને છુપાવી િેજે એ ના મિવી જોઈએ.."  

                ''ઓકે ડેડ''  

                 એણે િોન કાપી નાખયો આ તરિ મનુ્નાએ ઘટના સ્થિ 

પર જ પોતાનો િમ તોડી નાખયો િતો મીનુ ંરડી રડીને 

અધમવુી થઈ ગઈ િતી આસપાસ જામેલા લોકોમા ંમીનુ ંપ્રત્યે 

થોડી સિનાભવૂત તો િતી પણ તેમ છતા ંકોઈ આગિ આવીને 

એના આંસ ુલછૂવાનુ ંપણ પ્રયત્ન નોિત ુ ંકરત ુ ંકારણ ડર િતો 

લોકોમા ંપોલીસના મામલામા ંપડવાનો આ જ કારણે બધા 

અંિરો અંિર કનાફુસી કરતા કરતા માત્ર તમાિો જોઈ રહ્યા  

              આ તરિ િેવોલીના એ કહ્ુ ં 

              સર આ વખતે પણ કોઈનો જીવ ગયો છે શુ ંઆ વખતે 

પણ તમે..? એના અધરૂા વાક્યના જવાબમા ંમનસખુભાઈએ 

માત્ર એટલુ ંજ કહ્ુ ં 

                 ''અિકોિા.., રાહલુ મારો િીકરો છે અને એને બચાવવો 

એ મારી િરજ છે.  

                 ''પણ સર...'' 

                 મનસખુભાઈએ એને બોલતા અટકાવી અને સિજે 

ગસુ્સામાં કહ્ુ ં''તુ ંબસ એ જ કર જે હું કહું છંુ. અન્ડરસ્ટેન્ડ.'' 

                 ''યિ સર.' 

                 િાકમાકેટના એ જ વવસ્તારમા ંએક બ્લેક ઓડી કાર 

આવી ઉભી રિી બધાનુ ંધ્યાન એ તરિ ખેંચાયુ ંપાછિનો 

િરવાજો ખલુ્યો એમાથંી એક ચાલીસ વિાનો એક કાિા 

સટૂબટુમા ંસજ્જ માણસ બિાર આવ્યો ને બીજી સાઈડ થી એક 

વવસ એકવીસ વિાની સુિંર છોકરી િાથમા ંિાઇલો સાભંિતી 

બિાર નીકિી અને કારની આ તરિ આવી એ માણસની 

બાજુમા ંઆવી ને ઉભી રિી ગઈ એ બને્ન ને જોતા જ મીહડયા 

ચાર પાચં માણસો એનો મોરચો લઈને એક પછી એક 

સવાલોનો મારો ઠલવાતા એ બને્ન તરિ ઘસી ગયા. 

              મનસખુભાઈ તમને શુ ંલાગે છે એ એસ્ક્સડન્ટ તમારા જ 

િીકરાએ કયુું છે..?  

              મનસખુભાઇ આ એસ્ક્સડન્ટ નો જીમેંિાર કોણ..? તમે કે 

તમારો િીકરો..?  

              ખબર મિી છે કે તમે તમારા િીકરાને ક્યાકં છુપવી 

િીધો છે તમે એને કાનનૂ થી બચાવવા માગંો છો..? 

              વમસ. િેવોલીના તમે આ અંગે શ ુકિવેા માગંો છો..?  

              મીહડયાના એક પણ એકપણ સવાલોના જવાબ આપ્યા 

વવના એ બને્ન ભીડને ચીરતા આગિ વધ્યા પણ ત્યા ંજ જાણે 

મનસખુભાઇના પગ જાણે રોકાઈ ગયા જયારે એણે મનુ્નાની 

લાિ પાસે બેસી રડી રિલેી મીનુ ંને જોઈ. એ જ ચિરેો એ જ 

આંખો, એ જ નાકનકિો એ પોતાની ખોવાયેલી પરી જ િતી 

            એની આંખ સામે ભતૂકાિનો એ હિવસ યાિ આવી ગયો 

બે વિા પિલેા ંજયારે જન્માષ્ટમીના મેિામા ંઅચાનક જ બૉમ્બ 

િોવાની અિવા િેલાઈ ને ચારે તરિ લોકોની અિરા તિરી મચી 

ગઇ લોકો એકબીજા ધક્કા મારી મારી આમ તેમ િોડી રહ્યા િતા 

ને એજ વખતે મનસખુભાઇ ના િાથમા ંરિલેી છ વિાની ફૂલ 

જેવી િીકરીનો િાથ છૂટી ગયો ને એક જ પિમા ંએ લોકોની 

ભીડમા ંક્યાકં અદ્રશ્ય થઈ ગઈ  

       આ મારી જ પરી છે આંખમા ંઆંસ ુસાથે એ પ..રી..પરી 

કરતા મીનુનંી પાસે િોડી ગયા ને જઈને મીનુનેં ભેટી પડયા 

જોનાર કોઈ ના સમજી િક્ુ ંકે આ શુ ંચાલી રહ્ુ ંિત ુ ંઆ એક 
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બાપ અને િીકરીનુ ંવમલન િત ુ ંકે એક પછી એક બાપ અને 

િીકરીની કાયમીની જુિાઈ કઈ જ સમજાતુ ંનોિત ુ ં 

             મનસખુભાઈ એ મીન ુના આંસ ુલછૂયા અને એને 

ગોિમા ંઉચકી િેવોલીના પાસે આવ્યા 

            "િેવોલીના આ છોકરીની જવાબિારી હું તને આપુ ંછંુ.." 

            િેવોલીના એ મનસખુભાઇ ના િાથમા ંથી મીનનેુ ઉચકી 

લીધી મીનુ ંન ુ ંરડવાનુ ંિાતં નોિત ુ ંથયુ.ં.એ મનુ્નાની લાિ તરિ 

િાથ િેખાડી સતત રડી રિી િતી મનસખુભાઈ એ િેવોલીના ને 

િાથથી કાર તરિ ઈિારો કયો ને પોતાના ઘરની ચાવી એના 

િાથમાં આપી િેવોલીના સમજી ગઈ કે શુ ંકરવાનુ ંછે એ મીનુ ં

ને ત્યાં થી કાર તરિ લઈ ગઈ..  

               આ તરિ મનસખુભાઈ ની આંખો જાણે ખરેખર ખલુી 

ગઈ િોય એમ પસ્તાવા થી ઉભરાઈ રિી િતી એની આંખ સામે 

થી મીનનુો રડતો ચિરેો ખસવાનુ ંનામ નોિતો લેતો  

            મનસખુભાઇના ઘર તરિ જતી કારમા ંિેવોલીના એની 

પાસે બેઠેલી મીનુ ંને િાતં કરવા અવનવા પ્રયાસ કરતી રિી 

પણ એ રડવાનુ ંબધં જ નોિત ુ ંથત ુ ંક્યા ંથી કરે એની આંખ 

સામે જ એણે એના પપ્પા ને મરતા જોયા િતા પણ િેવોલીના 

ને એ નોિત ુ ંસમજાતુ ંકે મનસખુભાઈ અને આ છોકરી વચ્ચે શ ુ

સબધં છે િા માટે એ આ છોકરી ને જોતા જ સાવ બિલાઈ 

ગયા િા માટે આ છોકરી માટે એની આંખોમા ંઆંસ ુિતા 

            મનુ્નાના વવવધ પવૂાક અંવતમસસં્કાર કરાવી સાંજે 

મનસખુભાઈ ઘરે આવ્યા  

            િેવોલીના બિાર જ સોિા પર બેઠી િતી મીનુ ંએના 

ખોિામા ંજ માથુ ંમકૂીને ક્યારની સઈુ ગઈ િતી  

             મનસખુભાઈ એની પાસે આવી બેઠા અને મીનનેુ  માથે 

િિવેકથી વ્િાલ ઉભવતો િાથ િેરવ્યો ને િેવોલીના સામં ુજોઈ 

પછૂ્ુ ં 

                 ''પરી એ કઈ ખાધુ.ં.?'' 

                 ''એના મોં એ િરી આ પરી િબ્િ સાભંિી િેવોલીના 

એને જોઈ રિી મનસખુભાઈ એની સવાલભરી નજરો જોઈ 

આગિ બોલ્યા  

              આ મારી િીકરી પરી છે અને િોધવામા ંમેં એકપણ 

િિરે બાકી નથી રાખયુ ંપણ મને ક્યા ંખબર િતી કે પરી મારા 

જ િિરેમા ંમારી આસપાસ જ રિતેી િતી 

           "એટલે સર આ તમારી સગી િીકરી પરી છે..?" 

           "િા અને આને જોતા જ મારુ િિય પીગિી ગયુ ંમારી 

િીકરી મનુ્ના નામના કોઈ અજાણ્યા માણસ માટે સતત આસુ ં

સારતી િોય એનો તો એક જ અથા થાય કે બાપ ન િોવા છતા ં

મનુ્નાએ મારી િીકરી ને બાપનો ભરપરૂ પે્રમ આપી િીધો  

         કાિ એ આજે જીવતો િોત તો હું એને મારી પરી િમેિાં 

માટે સોંપી િેત કારણ હું સતત ગેરજીમેંિાર માણસ રહ્યો છંુ 

મારી ગેરજીમેિારીપણાએ જ રાહલુ ને બગાડયો, મારી પરી ને 

મારા થી અલગ કરી અને એ માણસ મનુ્નાએ ખરા અથામાં 

વપતાની િરજ વનભાવી ત્યા ંના સ્થાવનક લોકો કિતેા િતા કે 

કારની િડિેટમા ંએ નિીં પણ એની િીકરી આવવાની િતી પણ 

એણે એ જ વખતે પોતાની િીકરીને બચાવવા એને રોડની એક 

સાઈડ ધક્કો માયો અને... 

              એટલામા ંભાગતો ભાગતો રાહલુ ઘરમા ંઆવી પોિચ્યો 

એની ઘબરાિટ એ વાતની સાક્ષી પરૂતી િતી કે એની પાછિ 

કોઈ આવી રહ્ુ ંિત ુ ં 

            આવતા વેંત જ એ ટેબલ પર પડલી વમનરલ વોટરની 

અડધી ભરેલી બોટલ ઉપાડી એકીશ્વાસે ગટગટાવી ગયો પછી 

થોડો સ્વસ્થ થઈ એ િેવોલીના અને મનસખુભાઈ ની સામે ના 

સોિા પર બેઠો એની નજર િેવોલીનાની પાસે સતેુલી છોકરી 

મીનુ ંપર ગઈ  

          "અરે આ તો આપણી પરી છે..આ આપણી પરી છે ને 

ડેડ..? આ તમને ક્યા ંથી મિી..?" 

            મનસખુભાઇ કઈ જ ન બોલ્યા બસ એની સામે જોતા 

રહ્યા  

            "ડેડ, તમે મોબાઇલ કેમ બધં રાખયો છે તમને ખબર છે 

બે કલાક થી મારી પાછિ પોલીસ પડી છે પકા ના ઘરે થી માડં 

બચતા બચતા અિીંયા આવ્યો છંુ''  

            મનસખુભાઈ િજી ખામોિ બેઠા િતા એને જોઈને રાહુલ 

અકિાઈ ગયો  

           ''ડેડ તમે કઈ કરતા કેમ નથી, પાછલી વખતની જેમ હું 

જેલ નથી જવાનો તમે જલ્િી જ કંઈક કરો'' 

            ''પોલીસ ને મેં જ કહ્ુ ંકે એ એસ્ક્સડન્ટ તારા િાથે થયુ ં

િત ુ.ં.અને એ પણ કહ્ુ ંકે નિામા ંગાડી ચલાવતો િતો..'' 
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              મનસખુભાઇ નુ ંઆ બિલાયેલુ ંરૂપ િેવોલીના જોઈ રિી 

શ ુઆ એજ મનસખુભાઈ છે જે વનિોિ ને િોિી સાળબત 

કરવામા ંકોઈ કસર નથી છોડતો  

              ''બટ વ્િાય, વ્િાય ડેડ તમે આવુ ંશ ુકામ કયુું..?'' 

              ''મારી જ ભલૂ િતી કે હું અત્યાર સધુી તારી િરેક ભલૂો 

પર પડિો પાડતો રહ્યો પણ િવે નિીં િવે તને તારા ગનુાિો ની 

સજા મિિે જ '' 

            ''ડેડ િા માટે, િા માટે એક ળભખારી માટે પોતાના સગા 

િીકરા ને જેલમા ંમોકલવાની વાત કરો છો'' 

             ''ઇનિ.. એક િબ્િ નિીં.." મનસખુભાઇ ખરેખર બહુજ 

ગસુ્સામાં આવી ગયા થોડંુ રોકાઈ એ આગિ બોલ્યા 

         "જો પાછલી વખતે મેં તને ના બચાવ્યો િોત તો આજે એ 

માણસ જીવતો િોત'' 

       અને જાણે મનસુખભાઈ ને ઘટના યાિ આવી ગઈ િોય 

એમ એના કાને ટીવીની િડેલાઈનો પડી     

             હિટ એન્ડ રન, વિલેી સવારે એક કાર ચાલક એક સ્ત્રીને 

ટક્કર મારી િરાર થઈ ચકૂ્યો છે સતૂ્રો ના જણાવ્યા અનસુાર એ 

કાર ચાલક અન્ય કોઈ નહિ પણ િિરેના જાણીતા વકીલ 

મનસખુભાઈ ઝવેરી નો િીકરો રાહલુ ઝવેરી િતો.. 

              એ વખતે આગિના ચેકપોસ્ટ પર રાહલુ ને પોલીસ 

દ્વારા અરેસ્ટ કરવામા ંઆવ્યો ને એ વાત જયારે મનસખુભાઈ ને 

ખબર પડી એણે એના િીકરા ને છોડવાની તૈયારીઓ કરવા 

માડંી કેસ કોટામા ંગયો  

           અકસ્માતમાં મરનાર સવુનતા ના પવતએ એજ વખતે 

પોતાનુ ંબયાન બિલાવી નાખયુ ંકહ્ુ ંકે મારી પત્ની સવુનતા 

સાથે રાતે્ર મારો ઝઘડો થયેલો ને સવારે એ આત્મિત્યા કરવા 

માટે ઘરે થી નીકિી ગયેલી િાઇવે પર એને સામેથી આવતી 

એક કાર િેખાણી ને એણે એની સામે પડતુ ંમકૂ્ુ.ં. 

           એ વખતે અચાનક સવુનતાના પવતએ પોતાનુ ંબયાન કેમ 

બિલ્યુ,ં એની પાછિ જવાબિાર િતા મનસખુભાઇ. 

મનસખુભાઇ એ સવુનતાના એકના એક િીકરા મેહલુ ને ઉઠાવી 

લીધો િતો ને સવુનતા ના પવત ને બયાન બિલવા મજબરૂ કયો 

િતો.. 

              િેવોલીના ને િત ુ ંકે આ વખતે પણ મનસખુભાઇ કઈક 

આવુ ંજ કરિે પણ એમણે એવુ ંના કયુું એમણે મનુ્ના ને સાચો 

ન્યાય મિે એ માટે એણે રાહલુ ને પોલીસ ને િવાલે કરી િીધો 

           એટલુ ંજ નિીં એણે એ માટે પોતે જ અિાલતમા ંમનુ્નાના 

પકે્ષ રિી ને મનુ્ના ને ન્યાય મિે એ માટે પોતાના જ િીકરા 

રાહલુની કરતતૂો ને ખલુ્લી કરી  

              ''જજ સાિબે રાહલુ મારો િીકરો છે અગાવ પણ આવા 

જ એક કેસમા ંએનુ ંનામ સામે આવેલુ ંત્યારે મેં ન્યાયનીવત ને 

વવરુદ્ધ જઈને એને બચાવેલો પણ આ વખતે નિીં આ વખતે હું 

એને નિીં બચાવુ ંએ વખતે ની જેમ આ વખતે પણ રાહલુ જ 

કાર ચલાવતો િતો, િારૂ પી ને કાર ચલાવતો િતો ને બને્ન 

એસ્ક્સડન્ટ એના જ િાથે થયા છે મારી આપને વવનતંી છે કે 

તમે આને સખત માં સખત સજા િટકારો'' 

              ધીરે ધીરે મનસખુભાઈના પે્રમે મનુ્નાની જગ્યા લઈ 

લીધી પણ એનો મતલબ એ નોિતો કે મીનુ ંમનુ્ના ને ભલૂી ચકુી 

િતી મનુ્નો એના હિલમાં િતો,એની યાિોમા ંિતો અને િરીર રૂપે 

નહિ તો આત્મા રૂપે પણ મનુ્નો મીનનુી આસપાસ િરતો. 

          મનુ્ના ને પણ આ જ તો જોઈતુ ંિત ુ ંકે એની મીનુ ંકોઈ 

સારી જગ્યાએ, સારી લાઈિસ્ટાઈલમા ંઉછરે  

                                          પરેિ મકવાણા 

સમાપ્ત 

 
  

વાવેિર વેદનાનુાં એમ જ ન થાય ‘સચેિ', 

િૈયે િળ િાાંકવા પડ ેકોઈની યાદના.. !! 

-‘સચેિ' 
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પ્રકરણ_૨ 

ધારાના મખુેથી નીકળેલા 

પ્રતિકાત્મક િબ્દો આતિષને કાાંટાની જેમ ખુાંચ્યા િિાાં. િેને 

વારાંવાર એ િબ્દો આંિરીક દદતનો અિસેાસ કરાવી રહ્યાાં 

િિાાં. આતિષનુાં મગજ િો જાણ ેખાલીખમ થઈ ગયુાં. િેને 

કાંઈ જ સઝુત ુાં ન િત ુાં. એટલામાાં જયહદપ અને મયરુ 

લલાસરૂમ માાંથી બિાર નીકળે છે. એટલ ેિેની નજર 

આતિષ પર પડ ેછે. િરિ જ બાંને આતિષ પાસે જાય છે. 

જયહદપ આતિષને િેના નામથી અવાજ આપે છે. પરાંત ુ

એ અવાજ આતિષના કાને પડ ેછે. પણ િેને સાંભળાિો 

નથી. એટલે જયહદપ આતિષના ખભ ેિાથ મકુીને ફરીથી 

િેને બોલાવે છે. 

          "આતિષ!" 

          "િા...િા." 

          "ક્ાાં તવચારોમાાં ખોવાય ગયો?" 

          "ના...ના. કાંઈ નિીં." 

          "અચ્છા ઠીક છે. પરાંત ુત ુાં અમને એ જણાવ કે 

ધારાએ શુાં જવાબ આપ્યો? િા પાડીને!" જયહદપના આ 

પ્રશ્નથી આતિષ મૌન રિ ેછે. િેના મૌનનુાં કારણ અને 

આતિષના ચિરેા પર રિલેી ઉદાસી જયહદપ અને મયરુ 

બાંને સમજી જાય છે. એટલે જયહદપ પોિાના િાથ વડ ે

આતિષના ખભાને કસકે છે. 

          "આતિષ! ધારાએ ના પાડી િો એમાાં ઉદાસ શુાં 

થવાનુાં? િારામાાં ક્ાાં કોઈ કમી છે! આટલો મસ્િ દેખાવ 

છે, આકષતક સ્વભાવ છે. સેકન્ડ માત્રમાાં જ કોઈન ેપણ 

ગમી જાય. િન ેિો ધારાથી યે સારી છોકરી મળી જિે." 

જયહદપના છેલ્લા િબ્દોનો ઉત્તર આપિાાં આિીષથી 

રિવેાયુાં નિીં. 

          "ધારાથી પણ સારી છોકરી મળી જિે. પણ ધારા િો 

નિીં મળે ને!" અત્યારે વધ ુવાિ કરવાની િેનામાાં હિિંમિ 

ન િિી. એટલે િે િરિ જ ત્યાાંથી નીકળી જાય છે. 

જયહદપ અને મયરુ િેને રોકિા નથી. લાગી રહ્ુાં િત ુાં કે 

આતિષની ઉદાસીથી જયહદપ અને મયરુને પણ ઘણો ફકત 

પડયો િિો. િ ેબાંનેન ેઆતિષની ભચિંિા થઈ રિી િિી. 

          "જયહદપ! ત ુાં ભચિંિા ન કર. રાતે્ર દસ વાગ્યે કાપોદ્રા 

ભિજ પર મળીશુાં. ત્યારે જ આતિષને સમજાવીશુાં. િે જરુર 

સમજી જિે." અત્યારે બીજો કોઈ રસ્િો પણ ન િિો. 

ત્યારબાદ િે બાંને પણ પોિપોિાના ઘરે જવાાં માટે 

નીકળી જાય છે. 

          આતિષ ઘરે પિોંચીને સીધો જ પોિાના રૂમમાાં 

જઈ રૂમનો દરવાજો બાંધ કરી બેડ પર બેઠો િિો. ધારાએ 

પોિાના પે્રમને લાિ મારી આ વાિથી િેને ખબુ જ દુ:ખ 

થયુાં િત ુાં. આતિષને િો એવુાં જ લાગી રહ્ુાં િત ુાં. જાણ ેબધુાં 

જ પરુુાં થઈ ગયુાં િોય. પરાંત ુિેની આંખમાાંથી આંસનુ ુ

એકેય ટીપ ુપડય ુન િત ુાં. જાણે આ દદત  કાંઈક અલગ જ 

પ્રકારનુાં િત ુાં. જેણે આતિષને ભીિરથી પરેુપરુો વેરતવખેર 

કરી નાખ્યો િિો. જમવાનો સમય થિાાં આતિષના મમ્મી 

સાદ પાડ ેછે. પરાંત ુઆતિષ ભખુ નથી એમ જણાવી દે છે. 

          રાતે્ર સાડા નવ વાગિાાં આતિષ થોડો સ્વસ્થ 

થઈને મોબાઈલ િાથમાાં લે છે. જો કે િેને અત્યારે 

મોબાઈલ મચડવાની પણ કોઈ જ ઈચ્છા ન િિી. પરાંત ુ

ધારાની વાિથી થોડો દુર થઈિ અને મડુ પણ થોડુાં ઠીક 

થઈ જિે.બસ એ જ ઈરાદેથી આતિષ મોબાઈલની હડસ્પ્લે 

પર નજર કરે છે. પરાંત ુહડસ્પ્લે પર નજર પડિાાંની સાથે 

જ િેને થોડુાં આશ્ચયત થાય છે. કારણ કે કોઈ અજાણ્યા 

નાંબર પરથી દસ થી પણ વધારે મેસેજ અત્યારે િેના 

મોબાઈલની હડસ્પ્લે પર પડલેા િિાાં. િે િરિ જ મેસેજ 

પર લલીક કરે છે. અને બધાાં જ મેસેજ વાાંચ ેછે. એટલામાાં 

૭.નવલકથા 

તડપ 
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જયહદપનો કોલ આવે છે. િરિ જ આતિષ કોલ હરતસવ 

કરે છે. 

          "િા જયહદપ." 

          "આતિષ સોસાયટીની બિાર ઉભો રિજેે. હુાં 

થોડીવારમાાં ત્યાાં આવુાં છાં." 

          "ઓકે." 

          કોલ કટ કરીને િરિ જ આતિષ ફટાફટ 

અજાણ્યાનાંબરથી આવેલા મસેેજમાાં યોગ્ય લાગિો હરપ્લ ે

આપી દે છે અને સોસાયટીના ખણુ ેપિોંચે છે. ત્યાાં િજુ 

સધુી જયહદપ આવયો ન િિો. જયહદપ આવે છે. એટલ ે

આતિષ િનેી બાઈક પાછળ બેસી જાય છે અને જયહદપ 

બાઈકને લીવર આપી ભગાવી મકેુ છે. ચાલ ુબાઈક પર 

બાંનેની વાિોનો દોર ચાલ ુિિો. આતિષના ચિરેા પરથી 

જયહદપને એટલો િો ખ્યાલ આવી જ ગયો િિો કે 

ધારાની વાિથી િે િજુ પણ દુ:ખી છે. પરાંત ુપોિાના 

તમત્રના ચિરેા પર ઉદાસી છવાયેલી રિ ેએ જયહદપને 

માંજુર ન િત ુાં. 

          "આતિષ! િારા ચિરેા પરથી લાગે છે કે ધારાની 

વાિન ેલઈ ત ુાં િજુ પણ દુ:ખી છે." 

          "એ દુ:ખ દુર થિે એવુાં લાગતુાં પણ નથી." 

          "પરાંત ુયાર! િારી આખી જીંદગીનો સવાલ છે. િજુ 

િો િારે િારાાં કેટલાયે સ્વપ્નાઓ સાકાર કરવાના છે. અને 

ત ુાં આમ અત્યારથી જ આવી નાની અમસ્િી વાિોમાાં િાર 

માનવા લાગીિ એ કેમ ચાલિે?" 

          "જયહદપ! મને િો કાંઈ જ સમજાતુાં નથી. જ્યારથી 

ધારાએ મારા ઈઝિારને ઠોકર મારી છે ત્યાર થી મને એવુાં 

લાગી રહ્ુાં છે જાણે મારી જીંદગી પરુી થઈ ગઈ િોય." 

          "અરે! િારી જીંદગી િજુ િરુ જ ક્ાાં થઈ છે! કે પરુી 

થઈ જાય. િારે િારી જીંદગીમાાં િજુ ઘણુાં બધુાં કરવાનુાં 

છે." 

          વાિોના આ દોર વચ્ચે આતિષ અને જયહદપ 

બાંને કાપોદ્રા ભિજ પર પિોંચી જાય છે. જયહદપએ મયરુને 

અગાઉ ફોન કરીને કાપોદ્રા ભિજ પર આવવાનુાં કિી દીધ ુ

િત ુાં. એટલે િે પણ બાંનેના આવવાની વાટ જોિો ઉભો 

િિો. જયહદપ બાઈકને હડવાઇડરની નજદ્દીક પાકત કરે છે. 

મયરુ પણ આતિષને લઈને ભચિંિામાાં િિો. 

          "યાર મયરુ! આતિષ િો સમજિો જ નથી. મેં િેને 

સમજાવવાની ઘણી કોતિિ કરી. એ િો ધારાના નામની 

જ તપપડુી વગાડયા કરે છે." 

          "તુાં ભચિંિા ના કર. સમયની સાથે બધુાં જ ઠીક થઈ 

જિે." જયહદપ અને મયરુની વચ્ચ ેવાિો ચાલ ુિિી. 

પરાંત ુઆતિષ મુાંગા મોંએ ઉભો િિો. અડધી કલાક એ 

બાંનેની લપ સાાંભળ્યા પછી િે બોલે છે. 

          "જયહદપ! મયરુ! યાર બહ ુભખુ લાગી છે. કાંઈક 

ખાવ ુપડિે." 

          "ભખુ લાગી છે! કેમ ત ુાં ઘરે કાંઈ જમ્યો નથી?" 

જયહદપએ પછુ્ુાં. 

          "ના. ખાવાની ઈચ્છા જ ન િિી." 

          "લ્યો બોલો. ભાઈએ િો ધારાના નામે ઉપવાસ પણ 

ચાલ ુકરી દીધા." 

          "િમે એ બધી વાિને પડિી મકુો ને. આજે િમે 

બાંને જ્યાાં કિિેો ત્યાાં જઈશુાં. અને ભબલ હુાં ચકુવીિ." 

          "ઓિો...એટલે કે ત ુાં પાટી આપે છો!" મયરેુ 

આશ્ચયતચહકિ થઈને પછુ્ુાં. 

          "િા, એ જે સમજો િે." 

          "પણ પાટી કઈ ખિુીમાાં?" 

          આતિષ પાટીનુાં હકરણ બિાવવાની ના પાડ ેછે. 

પરાંત ુજયહદપ અને મયરુની જીદ્દ આગળ િે િારી જાય 

છે. આતિષ ભખચ્ચા માાંથી પોિાનો મોબાઈલ કાઢી િેમાાં 

વોહ્્સેપ ખોલ ેછે. અન ેઅજાણ્યા નાંબર પરથી આવેલા 

દસથી વધારે મેસેજ િે જયહદપ અને મયરુને બિાવે છે. 

મેસેજ વાાંચીને બાંનેના ચિરેા પર આશ્ચયતના ભચન્િો દેખાવા 

લાગે છે. અને મયરુ િો એ જ આશ્ચયતમાાં બોલી ઉઠે છે. 
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          "અરે યાર! ધારાએ િને િા પાડી દીધી. શુાં વાિ છે! 

ધારાએ પણ શુાં સરપ્રાઈઝ આપ્યુાં છે! રૂબરુમાાં ના પાડી 

અને ત્યારબાદ પસતનલ મેસજે કરીને િા પાડી દીધી." 

          "િા મયરુ િા. જ્યારે મેં આ મેસેજ વાાંચ્યા ત્યારે મને 

તવિાસ નોિો થિો. મારી જીંદગીની સૌથી મોટી ખિુી છે 

આ. મેસેજ વાાંચ્યા ત્યારે િો જબરદસ્િી આ ખિુીઓ મારાાં 

ચિરેા પર છવાઈ રિી િિી." અચાનક જ આતિષના 

ચિરેા પર મસુ્કુરાિટનો વરસાદ તટુી પડ ેછે. િેની 

ખિુીઓ ઉછળી ઉછળીને બિાર આવી રિી િિી. જેનાાં 

કારણે જયહદપ અને મયરુ બાંને પણ ખબુ જ ખિુ થાય છે. 

          "પરાંત ુઆતિષ! ધારાએ િને ક્ારનીયે િા પાડી 

દીધી િિી િો િે અમને કહ્ુાં કેમ નિીં?" જયહદપએ પછુ્ુાં. 

          "એ િો િમારી બાંનેની ચટુકી લઈ રહ્યો િિો." 

          "આતિષ! િારા ચિરેા પર ઉદાસી િિી એટલે 

અમને પણ દુ:ખ થતુાં િત ુાં. અને ત ુાં ઉદાસ રિવેાનુાં નાટક 

કરીને અમારી ચટુકી લઈ રહ્યો િિો!" જયહદપએ થોડાાં 

કઠોર િબ્દોમાાં કહ્ુાં. 

          "SORRY જયહદપ. પણ આજે મને એક વાિની ખાત્રી 

થઈ ગઈ. કે ઈિરે મને તમત્રોના રૂપમાાં બ ેસગા ભાઈ 

આપ્યા છે. જે મારી ખિુીમાાં ખિુ અને મારાાં દુ:ખમાાં દુ:ખી 

થાય છે." 

          "અરે ડોબા! અમે િારા સખુમાાં આગળ અને દુ:ખમાાં 

ભાગીદાર ન થઈને પાછળ રિીએ િો આપણી તમત્રિાન ે

લાજ લાગે." જયહદપએ કહ્ુાં. 

          ત્રણેય તમત્રો ખબુ જ ખિુ િિાાં. આઈસ્કકમ ખાવા 

જવાનુાં નક્કી કરી ત્રણયે ડરેી ડોનમાાં જઈ આઈસ્કકમનો 

લ્િાવો લે છે અને સાડા દસ વાગ્યે ત્રણેય છટાાં પડ ેછે. 

જયહદપ આતિષને િેના ઘર સધુી ડ્રોપ કરી જાય છે. 

ધારાએ પોિાનો પે્રમ કબલુ કયાુંની ખિુી િજુ પણ 

આતિષના ચિરેા પર ઉભરાય રિી િિી. િે ઘરે જઈને 

સીધો જ પોિાના બેડરૂમમાાં જાય છે અને મોબાઈલ 

િાથમાાં લઈ અજાણ્યા નાંબરને ક્સ્વટ િાટત િરીકે સેવ કરે 

છે. ત્યારબાદ વોહ્્સેપ ખોલી પોિાની ક્સ્વટ િાટત એટલે 

કે ધારાને િલે્લો નો મેસેજ કરે છે. ધારા ઓનલાઈન જ 

િિી. એટલે િરિ જ મસેેજનો હરપ્લે પણ આવી જાય છે. 

કોલેજમાાં આતિષના પ્રસ્િાવને ખબુ જ ખરાબ રીિે 

ઠુકરાવવા બદલ ધારા માફી માાંગે છે. પરાંત ુઆતિષ એ 

વાિને વખોડી કાઢે છે. ત્યારબાદ બાંને થોડી વાિ કરે છે. 

અને છેલ્લ ેબાંને એકબીજાને શભુ રાત્રી તવિ કરીને 

ઓફલાઈન થઈ જાય છે. 

          વળિે હદવસે સવારે સાિ વાગ્યે જયહદપ, 

આતિષ અને મયરુ ત્રણેય કોલેજના કેસ્ન્ટનમાાં ચાની 

ચસુકીઓ લઈ રહ્યાાં િિાાં. 

          "સવાર સવારમાાં ચા પીવાની મજા જ કાંઈક અલગ 

છે નઈ!" મયરેુ ચાની ચસુકી લઈને કહ્ુાં. 

          "િા. એ િો છે જ. સવારમાાં ચા પીયને મસ્િ સ્ફુતિિ 

આવી જાય. અન ેહદવસની િરૂઆિ પણ િાનદાર થાય." 

જયહદપએ ઉત્તર આપિાાં કહ્ુાં. 

          ત્રણેય વચ્ચે ચા ની ચસુકીઓ લેિાાં લેિાાં આમ 
વાિોનો દોર ચાલ ુિિો. એટલામાાં ધારા િેની ત્રણયે 

સિલેીઓ સાથે કેસ્ન્ટનમાાં દાખલ થાય છે. ધારાની ત્રણયે 
સિલેીઓ એક ટેબલ પકડી લે છે અને પોિે આતિષ પાસે 

જઈને િેને એકબાજુ બોલાવે છે. આતિષ પણ થોડો 
ઉત્સાહિિ િિો. એટલે તમત્રોને િમણાાં આવ ુછાં એમ કિીને 

ધારા સાથ ેએક ટેબલ ખાલી િત ુાં ત્યાાં જઈને બેસે છે. 
પરાંત ુબીજી બાજુ મયરુ આ બાબિ પર થોડો વયાંગ કરે 

છે. 
"પાગલ પે્રમીની દુતનયામાાં તમત્રોનુાં સ્થાન િો એકબાજુ જ 

રિી જાય." 

          "યાર! પે્રમ િેમમાાં શુાં પડવાનુાં! આ િો માત્ર ને 
માત્ર ટાઈમપાસ છે. ખરેખર પે્રમ જેવુાં કાંઈ છે જ નિીં. 
અને આજકાલ! પિલેા લાઈન મારો, પછી પટાવો, લલેચર 
બાંક કરીને ફરવા જાવ, પૈસા વેડફો. અાાને લોકો પે્રમ કિ ે
છે." જયહદપએ પ્રમે પ્રત્યેના પોિાના તવચારો દ્વારા પ્રેમ 
પર કટાક્ષ કરિાાં કહ્ુાં. 

                             જયહિપ ભરોળિયા "હડયર જય"ુ 
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હુાં જે હફલ્મની વાિ કરી રહ્યો 
છાં એ હફલ્મ છે ‘ધ હડજજટલ 
તથફ’ જેનુાં ઓરીજનલ નામ 
‘તથરુટ્ટુ પયલે 2’ છે. 
           ‘ધ હડજજટલ તથફ’ એ 
એક ઇસ્ન્ડયન િતમલ હફલ્મ છે. 
જ્યારે મેં આ હફલ્મ જોઈ ત્યારે 
એવુાં લાગ્યુાં કે આ એક હફલ્મ નથી પણ આપણે જે 
સમયમાાં અત્યારે જીવી રહ્યા છીએ િેનુાં સ્પષટ ભચત્ર છે. 
કમ્પ્યટુરના આ ઝડપી યગુમાાં આપણે જીવનમાાં કેવા 
અજાણ્યા અને તવભચત્ર પડકારોનો સામનો કરી રહ્યા છીએ 
િે ક્સ્થતિ હફલ્મના મેકસે આપણી સામે રાખવાની સફળ 
કોતિિ કરી છે. સાયબર ક્રાઇમ પર આ કોઈ પિલેી હફલ્મ 
નથી. આ હફલ્મ પિલેા પણ 
સાઉથ હફલ્મ ઇન્ડસ્રીઝમાાં આ 
પ્રકારની ઘણી બધી હફલ્મો 
બની ચકુી છે પણ મજાની 
વાિ એ છે કે આ હફલ્મ અગાઉ 
બની ચકેુલી હફલ્મોથી િદ્દન 
જુદા જ ખ્યાલ પર આધાહરિ 
છે. 
          હફલ્મની િરૂઆિ સેલ્વમ નામના પોલીસ 
ઓહફસરથી થાય છે. જેન ેિનેા વડા અતધકારી દ્વારા કોલ 
રેહકિંગનુાં કામ સોંપવામાાં આવે છે. િે રાજ્યના મખુ્યમાંત્રી 
જેવા મોટા સરકારી અતધકારીઓની કોલમાાં થિી વાિભચિ 
સાાંભળે છે અને જ્યારે કઈક િાંકા દેખાઈ ત્યારે િેઓની 
વાિભચિનુાં રેકોહડિંગ કરી વડા અતધકારીને આપે છે. જેથી 
સરકારી કાયોમાાં થિા ભ્રષટાચારને દૂર કરી િકાય. ભ્રષટ 
અતધકારીઓને દૂર કરી િકાય. સેલ્વમ પોિાની ડયટૂી 
દરમ્યાન િાતમલનાડુના મખુ્યમાંત્રી દ્વારા થિા ભ્રષટાચારને 
વડા અતધકારી સમક્ષ રજૂ કરે છે. એ સમયે િેને પોિાના 
ભિૂકાળમાાં થયેલી પોલીસ તમહટિંગની ઘટના યાદ આવે 
છે. 

          એ તમહટિંગ દરતમયાન સેલ્વમને પછૂવામાાં આવે 
છે કે િેને શ ુિકલીફ છે ત્યારે સેલ્વમ માત્ર એટલુાં જ 
જણાવે છે કે હુાં પ્રામાભણક છાં. ત્યારે િેને િેનો અતધકારી 
કિ ેછે કે “હડપાટતમેન્ટમાાં બે પ્રકારની કમ્યનુીટી છે પિલેી 
ભ્રષટ અને બીજી પ્રામાભણક ભ્રષટ. ભ્રષટ ગમે ત્યાાંથી લાાંચ 
લઈ િકે છે  અને પ્રામાભણક ભ્રષટ લાાંચનો સ્ત્રોિ છપાવી 
રાખે છે.” સેલ્વમ ફરી કિ ેછે “સર હુાં સાચે જ પ્રામાભણક 
છાં” િે સાાંભળી અતધકારી સેલ્વમની િાાંસી ઉડાવિા કિ ેછે 
કે, “િો િો ત ુબહ ુમોટો ચોર બનીિ. િક મળિે િો 
બધાને વેંચીને ખાઈ જઈિ.” હફલ્મના આ ભિૂકાળના સીન 
પછી વિતમાન સીનમાાં સેલ્વમ કોઈ માણસ સાથે અનીતિ 
દ્વારા કમાયેલા પૈસાનો સ્ત્રોિ છપાવિો િોય એ સીન 
બિાવવામાાં આવે છે અને એ સીનમાાં સેલ્વમ િસિા કિ ે
છે, “હુાં પ્રામાભણક ભ્રષટ છાં.” 

          સેલ્વમ િેની પત્ની અગલ્યાની બથત ડ ેપાટીમાાં 
િેના તમત્રો સાથે ડ્રીંક કરિો િોય છે. એવામાાં િેનો એક 

તમત્ર મખુ્યમાંત્રીની ધરપકડ 
તવષે વાિ કરિા પછેૂ છે 
કે આ િારુાં કામ છે ને? 

પિલેા િો સેલ્વમ ના કિ ે
છે અને પછી સ્વીકારિા 
કિ ેછે કે, “જાસસુી બહ ુ
ગાંદુ કામ છે. દરેક 

વીઆઈપી બિારથી કઈક 
બીજો છે અને અંદરથી પણ કઈક બીજો છે.” િેની વાિનો 
જવાબ આપિા િેનો તમત્ર કિ ેછે કે, “ક્ારેક પોિાની 
વાિ રેકોડત કરી જોજે. િારુાં હદલ કઈક અલગ કિતે ુાં િિે 
અને જીભ કઈક અલગ.” એવામાાં િેનો બીજો તમત્ર મજાક 
કરિા કિ ેછે કે, “ત ુએમ કેમ નથી કરિો કે િારા 
માબાપની, િારી પત્નીની અને અમારી જાસસુી કર. િને 
ખબર પડી જિે કે દરેક ડબલ(બે ચિરેાવાળા) છે. 
          એક વખિ સેલ્વમ રાતે્ર કોઈકના કોલની 
જાસસુી કરિો િોય છે. કોલ સાાંભળિી વખિે િેને ખબર 
પડ ેછે કે કોલમાાં િેની પત્ની કોઈક પરુુષ સાથે વાિ કરી 
રિી છે. સેલ્વમને જાણીને ખબૂ દુખ થાય છે કે િેની પત્ની 
િેના ગયા પછી કોઈ બીજા પરુુષ સાથે કોલમાાં વાિો  કરે 
છે. સેલ્વમ અને અગલ્યાના પ્રેમલગ્ન થયા િોય છે અને 

૮.હિલ્મ હરવ્ય ુ
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સેલ્વમ િેને ખબૂ ચાિિો િોય છે િેથી િે અગલ્યાને આ 
તવષે પછૂિો નથી. િે ગણેિ નામના એક પ્રાઇવેટ 
હડટેલટીવને એ પરુુષની જાણકારી િોધી આપવાનુાં કામ 
સોંપે છે. ગણેિ પણ એક કેસને કારણે સેલ્વમ પાછળ 
લાગેલો િોય છે િેથી િે િેનુાં કામ કરી આપે છે. ગણેિ 
સેલ્વમને એ પરુુષની િમામ જાણકારી આપે છે. જાણકારી 
પ્રમાણે એ પરુુષનુાં નામ બાલાહક્રષનન  િોય છે. િે 
ઈન્ટરનેટ પર સ્ત્રીઓને ફસાવે છે. ગણેિ કિ ેછે કે આ એક 
પ્રકારની માનતસક બીમારી છે. જેવી રીિે દારૂ અન ે
તસગરેટનો નિો િોય એવી રીિે. ગણેિ આગળ વાિ 
કરિા કિ ેછે કે બાલાહક્રષનન  ફેસબકુ પર સ્ત્રીઓને ફે્રન્ડ 
રીલવેસ્ટ મોકલે  છે અને જ્યારે સામેથી રીલવેસ્ટ એલસેપ્ટ 
થઇ જાય એટલ ેિે એકદમ સાયલેન્ટ થઇ જાય છે. િે 
સામેની વયક્લિની પ્રોફાઈલ ચેક કરે છે અને જરૂરી િમામ 
માહિિી જાણી લે છે જેવી કે સામેની વયક્લિને શુાં પસાંદ 
છે?કયો એલટર ગમે છે? કયો તસિંગર ગમે છે? ક્ાાં સોંગ 
ગમે છે? ક્ા ફૂલની સગુ ાંધ ગમે છે? વગેરે જેવી બાબિો 
જાણ ેછે અને એ પ્રમાણ ેફેસબકુ પર પોસ્ટ નાખે છે. જ્યારે 
સામેની વયક્લિ આ પોસ્ટ જુએ છે િો િેને લાગે છે કે 
કોઈક િો છે િેના જેવુાં અને િે ખિુ થઇ જાય છે. (આ 
સીન દ્વારા હફલ્મના મેકસે પરોક્ષ રીિે માનવીની 
માનતસકિાની વાિ કરી છે કે આપણ ેએવા લોકોને વધ ુ
પસાંદ કરીએ છીએ કે જેમાાં આપણા જેવી સમાન બાબિો 
િોય જેવી આ સીનમાાં ગણિે દ્વારા બિાવવામાાં આવી છે.) 

          બધી જ માહિિી મેળવી સેલ્વમ બાલાહક્રષનનને 
બીજા વયક્લિઓ દ્વારા સામ ેઆવયા વગર માર ખવડાવે 
છે. જ્યારે બાલાહક્રષનન  જાણી જાય છે કે આ બધુાં સેલ્વમ 
કેઈ રહ્યો છે ત્યારે િે સેલ્વમનુાં કમ્પ્યટુર િકે કરી નાખે છે 
અને િેને બ્લેકમેલ કરે છે. બાલાહક્રષનન સેલ્વમને સાથ ે
મળીને કામ કરવાનુાં કિ ેછે પણ સેલ્વમ િેનો ઇનકાર કરે 
છે. િેથી બાલાહક્રષનન ગસુ્સે થઈ અગલ્યાને સોંપી 
આપવા કિ ેછે. સેલ્વમ ગસુ્સે થઇ બાલાહક્રષનનને 
મારવાની કોતિિ કરે છે. બાલાહક્રષનન ખબૂ ચાલક િોય છે 
િેથી િે સેલ્વમને ઝકવા પર મજબરુ કરે છે. િે 
અગલ્યાને િેના ફોટાઓ, વીહડઓ વગેરેને વાયરલ કરી 
બદનામ કરવાની ધમકીઓ આપી િેને કન્રોલ કરે છે. 
અગલ્યા સેલ્વમને ગમુાવવા નથી માાંગિી િેથી િે 

સેલ્વમને આ તવષે વાિ નથી કરિી અને િમેિા ડરેલી 
રિ ેછે પણ સેલ્વમ આ બધ ુજાણિો િોય છે. 
          હફલ્મના અંિ પિલેા એક સીન આવે છે અને 
મારા મિે આ સીનમાાં જ હફલ્મનો સાર છપાયેલો છે. આ 
સીનમાાં બાલાહક્રષનન સલે્વમને કોલમાાં વાિ કરિી વખિે 
જણાવે છે કે અગલ્યા માટે એ િેના કરિા વધારે શે્રષઠ છે. 
િે વાિ કરિા કિ ેછે કે સેલ્વમને અગલ્યા સાથે ચાર વષત 
હરલેિનિીપના અને એક વષત લગ્નના થયા છિાાં સેલ્વમ 
અગલ્યાની પસાંદ-નાપસાંદ તવષે કાંઈપણ નથી જાણિો 
જ્યારે િે(બાલાહક્રષનન) બધ ુજ જાણે છે કારણ કે િેણે 
સમય દીધો છે. િે સેલ્વમને કિ ેછે કે ત ુઅગલ્યા માટે 
આટલુાં પણ નથી કરી િકિો િો પછી પતિ બનીને કેમ 
બેઠો છે? િેને છોડીને દુર ચાલ્યો જા. અંિે સેલ્વમ તવતવધ 
યકુ્લિઓથી આ સમસ્યાને પોિાના જીવનમાાંથી દુર કરે 
છે. એ કેવી રીિે દુર કરે છે એ ખબૂ હદલચસ્પ છે. 
          હફલ્મની પાત્ર અગલ્યા િેના પતિને દગો નથી 
આપી રિી પણ જે સમય સલે્વમ નિિો આપી િકિો, જે 
વાિો સેલ્વમ નિિો કરિો ટૂાંકમાાં કિીએ િો અગલ્યાની 
જે અપેક્ષાઓ િિી સેલ્વમ પાસેથી. િે જ અપેક્ષઓને િે 
બાલાહક્રષનન દ્વારા પરૂી કરિી િિી. એ એવુાં િા માટે 
કરિી િિી િેની પણ સ્પષટિા હફલ્મના મેકસે કરી છે. જે 
વાાંચકતમત્રોએ “પતિ-પત્ની ઓર વો” હફલ્મ જોઈ િિે િ ે
આ બાબિને વધારે સ્પષટિાથી સમજી િકિે. હફલ્મમાાં 
સ્ત્રીના ચહરત્રને કોઇપણ રીિે નીચુાં બિાવવામાાં નથી 
આવય ુજે હફલ્મની સૌથી સારી બાબિ છે. આ હફલ્મ એક 
અરીસાની જેમ આપણી સમક્ષ આપણી કડવી 
વાસ્િતવકિા બિાવે છે. એ વાસ્િતવકિા એ છે કે આપણે 
બીજી બાબિોમાાં એટલા બીઝી રિીએ છીએ કે આપણા 
પહરવારને સમય આપવાનુાં ચકુી જઈએ છીએ અને આ 
સમય કોઈ અજાણ્યો આપીને આપણા પહરવારની આપણી 
પ્રત્યેની લાગણીઓના દોરામાાં ગાાંઠો ઉભી કરે છે. તમત્રો 
પિલેાના સમયમાાં જ્યારે કમ્પ્યટુર,મોબાઈલ કે ઈન્ટરનેટ 
નિત ુત્યારે લોકો દુર િોવા છિાાં ખબૂ નજીક િિા. અત્યારે 
ઈન્ટરનેટને કારણે નજીક િોવા છિાાં ઘણા દુર રિીએ 
છીએ. સોતસયલ મીહડયા પરના તમત્રોના બથતડથેી માાંડીને 
િેઓને શુાં પસાંદ છે િે િમામ જાણિા િોઈએ છીએ અને 
ન જાણિા િોય િો જાણવાની કોતિિ કરીએ છીએ. પણ 
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પહરવારના સભ્યો કે તમત્રોની આ બાબિોને જાણવાની 
કોતિિ ભાગ્યે જ કરિા િોઈએ છીએ. હફલ્મના એક 
સીનમાાં અગલ્યા બાલાહક્રષનનને કિ ેછે કે, “મેં બહ ુમોટી 
ભલૂ કરી. ઘરના દરવાજે મળવાને બદલે ફેસબકુ દ્વારા મેં 
િને મારા બેડરૂમનો રસ્િો આપી દીધો.” આ ડાયલોગ 
ઘણ ુબધ ુસમજાવી જાય છે. સોતસયલ મીહડયા કે 
ઈન્ટરનેટનો ઉપયોગ જરાય ખરાબ નથી બસ િકલીફ એ 
વાિની છે કે આ બધાનો ઉપયોગ કરિી વખિે આપણ ે
એ ભલૂી જઈએ છીએ કે આપણી લાઈફ એ આપણી 
પોિાની અને પ્રાઇવેટ છે. આપણી લાઈફનો એલસેસ 
પોિાની જાિ તસવાય કોઈને પણ મળવો ન જોઈએ. 
કારણ કે જે વયક્લિ એલસેસ મેળવી લિેે એ વયક્લિ 
આપણી લાઈફને કન્રોલ કરવાની પરૂી િાકાિ ધરાવે છે 

સળચન સાગઠીયા 
 
 
 
 
 

 
 
 

નાની  મારી આંખ, એ જોિી  કાાંક કાાંક 

એ  િે  કેવી   અજબ  જેવી  વાિ   છે 

 

નાના મારા કાન, એ સાાંભળે મીઠા ગાન 

એ  િે  કેવી   અજબ  જેવી  વાિ   છે 

 

નાક  મારુાં નાનુાં,  એ  સુાંઘ ે ફૂલ મજાનુાં 
એ  િે  કેવી   અજબ  જેવી  વાિ   છે 

 

નાની મારી જીભ, એ માણ ે પીપરમીન્ટ 

એ  િે  કેવી   અજબ  જેવી  વાિ   છે 

 

નાના  મારા  િાથ, એ  િાળી પાડ ેસાથ 

એ  િે  કેવી   અજબ  જેવી  વાિ   છે 

 

નાના  મારા પગ,  એ જલદી  ભરે ડગ 

એ  િે  કેવી   અજબ  જેવી  વાિ   છે 

 
 
 

 
 
 
 
 

ટીકટીક ટીકટીક ચાલે સસલાાં 
વિાલાાં વિાલાાં લાગ ેએ િો નાના સસલાાં 

   

કણૂાાં િરણાાં ખાિાાં રે, દોડી દોડી જાિાાં રે 

ડગમગ ડગમગ જોિાાં રે કેવાાં સસલાાં 
વિાલાાં વિાલાાં લાગ ેએ િો નાના સસલાાં 

 

ટીકટીક ટીકટીક ચાલે સસલાાં 
વિાલાાં વિાલાાં લાગ ેએ િો નાના સસલાાં 

 

રેિમ જેવા સુાંવાળા, ગોરા ગોરા રૂપાળા  

ધીમે કદૂકાાં મારે રે નાના સસલાાં 
વિાલાાં વિાલાાં લાગ ેએ િો નાના સસલાાં 

 

ટીકટીક ટીકટીક ચાલે સસલાાં 
વિાલાાં વિાલાાં લાગ ેએ િો નાના સસલાાં 

  

ધીંગામસ્િી કરિાાં રે, બાથાંબાથી કરિાાં રે 

રમ્મિ ગમ્મિ કરિાાં રે નાના સસલાાં 
વિાલાાં વિાલાાં લાગ ેએ િો નાના સસલાાં 

 

ટીકટીક ટીકટીક ચાલે સસલાાં 
વિાલાાં વિાલાાં લાગ ેએ િો નાના સસલાાં 

 

 
  

૯.બાિગીત 

નાની મારી આંખ 

નાના સસલાાં 

ચાલને જજિંદગી એક સરળ સોદો કરીએ, 

હુાં આપુાં આ યવુાની મારી, 

તુાં મને બાળપણ ફરીથી સોંપી દે.. !! 

-‘સચેિ' 
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અંગત માહિતી 
• નામ- મનિર પીિાાંબરદાસ ઓઝા 
• જન્મ િારીખ: ૦૨/૧૨/૧૯૫૮ 

• સરનામુાં- A/6 તિવદિતન એપાટતમેન્ટ, નારણપરુા 
ચાર રસ્િા પાસ,ે અમદાવાદ-380 013. 
• અભ્યાસ– બીકોમ. 
• વિન- મિસેાણા (ઉત્તર ગજુરાિ) 

પહરચય  
િેમનો જન્મ મિસેાણા ગામમાાં 2 હડસેમ્બરને 1958માાં 
થયો િિો. િેમના બાપજુી પીિાાંબરદાસ ઓઝા પ્રાથતમક 
િાળામાાં તિક્ષક અન ેિેમના બા અમથીબેન ઓઝા ઘરની 
તિક્ષક. મનિરભાઈના  બાપજુી ભણલેા અને ‘બા’ન ેમન 
અક્ષરો એટલ ેસફેદ કાગળ ઉપર દોરાયેલાાં આડાાં-અવળાાં, 
ઊભાાં-આડાાં લીટાાં. િેમના બાપજુી દર મહિને પગાર 
લાવીને િેમના બાને આપે. જેનો વિીવટ િે મોટા નાણાાં 
પ્રધાનની જેમ રાખે. અભણ િોવા છિાાં બધો હિસાબ 
િેમને મોઢે િોય. નોટો ગણવામાાં પણ િેઓ  પાવરધા. 
િેઓ પાાંચ ભાઈ-બિનેો મળીને કુલ સાિ માણસોનો 
તનભાવ એમના બા ટૂાંકા પગારમાાં પણ કુિળિાથી કરી 
જાણે. 
િેઓ ભણવામાાં મધયમ.. એકથી ચાર ધોરણ સરકારી 
િાળામાાં ભણ્યા પછી િેમને ‘ટી,જે, િાઈસ્કલૂ’ (ખાનગી 
સ્કલૂ)માાં મકૂવામાાં આવયો. ત્યાાંની લાઇિેરીમાાં િે વખિે 
નીકળિા બધાાં છાપાાં અન ેમેગેઝીન આવિાાં. િ ે તસવાય 
બીજાાં પસુ્િકો િો ખરાાં. બસ આ લાઈિેરી જોયા પછી 
િેમને વાાંચવાનો િોખ લાગ્યો. સ્કલૂમાાં પડિી નાની અને 

મોટી હરસેસમાાં પણ િેઓ લાઇિેરીમાાં જ િોય. ઝગમગ 
અને ફૂલવાડી કોઈ લઈ ના લ ેએટલે હરસેસનો બલે વાગ ે
કે િરિ જ િેઓ લાઈિેરી િરફ દોટ મકેૂ. િેઓ 
વાાંચવામાાં એટલા ખોવાઈ જાય કે ભખૂ અને િરસને પણ 
ભલૂી જાય. િેમના બાપજુી પણ વાાંચવાના િોખીન એટલ ે
ઘરમાાં પણ વાિાતઓ નવલકથાઓનાાં પસુ્િકો આવે. 
બાપજુી ન િોય ત્યારે િેઓ એ બધાાં વાાંચી લેિા. આ િોખ 
િેમને બાપજુીના વારસામાાંથી મળ્યો િિો.  
 બાળપણથી વળગેલા આ વાચનના િોખ ે િજુ 
િેમનો પીછો નથી છોડયો. વાચનના આ િોખના કારણ ે
કોલેજમાાં કતવિાઓ લખિા થયા. િ ે પછી નાટકો, 
વાિાતઓ અન ે ટીવી તસહરયલો લખવા લાગ્યા. િેમનો 
િોખ પોષાય િેના માટે, િેઓ તવસનગરથી બદલી 
કરાવીને 1986માાં અમદાવાદ આવયા. સરકારી નોકરીની 
ફરજ અને ઘરમાાં પત્ની-બાળકોની જવાબદારીમાાંથી સમય 
કાઢીને િેમણ ે લખવાનુાં ચાલ ુ રાખ્યુાં. િેના માટે િેમના 
પત્ની ઉષાબેનનો િેમને સારો સિયોગ મળિો િિો.  
 દૂરદિતન અને ઇસરોના િેઓ પેનલ રાઇટર િિા. 
િેના માટે 1997ની સાલ સધુી લખ્યુાં. િે પછી િેમણ ે
લખવાનુાં છોડી દીધુાં. 2000થી િેઓએ તવદેિ ભ્રમણ િરૂ 
કયુું. દુતનયાના લગભગ બાર જેટલા દેિોમાાં પ્રવાસ કયો. 
2005માાં સરકારી નોકરીમાાંથીરાજીનામુાં આપીને, િઓે 
િેમની પત્ની અન ેદીકરી-દીકરા સાથે ઓસ્રેભલયા ચાલ્યા 
ગયા. ઑલટોબર 2008માાં િેઓ પરિ આવયાાં. ત્યારબાદ 
િેમણે મદુ્રણ માધયમમાાં લખવાનુાં િરૂ કયુું. િેમની આ 
સાહિત્યની સફરમાાં કુલ 22 પસુ્િકો પ્રકાતિિ થઈ ગયાાં 
છે. બીજાાં છ જેટલાાં પસુ્િકો પ્રકાતિિ થવાનાાં બાકી છે. 
અને િા, વાાંચકોનુાં સદભાગ્ય કે સાિબેનુાં લખવાનુાં કાયત 
િજુ ચાલ ુજ છે. 
માનિ કામગીરી અને સભ્યપિ 
• ‘માંત્રી’, સ્થાપક સભ્ય અને રસ્ટી, ગજુરાિી લેખક 
માંડળ. 
• આજીવન સભ્ય, ગજુરાિી સાહિત્ય પહરષદ. 
• માતભૃાષા અભભયાન, અમદાવાદ. કાયતવાિક 
સતમતિનુાં સભ્યપદ 

• ‘સાંયોજક’ અમદાવાદ વાિાત વત ુતળ.  
સાહિત્ય કે્ષતે્ર કામગીરી. 

૧૦.સર્જક પહરચય 
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• ઈસરો િથા દુરદિતન માટે દસ વષત સધુી 
ગજુરાિી સીરીયલો/કાયતક્રમોનુાં લખેન. 
• નાટકો, રેડીઓ પ્રોગ્રામ, એડહફલ્મસ, ડોક્યમેુન્રી 
વગેરેનુાં લખેન. 
• જયહિન્દ ન્યઝુપેપર અમદાવાદની પતૂિિમાાં 
'સાંબધોની બારાક્ષરી' કોલમ. (ઓગસ્ટ-૨૦૧૩થી 

માચત-૨૦૧૪ સધુી) 
• ગજુરાિ ગાહડિયન ન્યઝુપેપર સરુિની 
માંગળવારની પતૂિિમાાં 'સાંબાંધો લીલાછમ' કોલમ. 

(નવેમ્બર-૨૦૧૩થી જુન-૨૦૧૬ સધુી) 
• ગજુરાિ ગાહડિયન ન્યઝુપેપરની બધુવારની 
પતૂિિમાાં 'તવકીબાબા એન્ડ કાંપની' ધારાવાહિક. 

(ઓલટોબર-૨૦૧૬ થી જુન-૨૦૧૭) 
▪ ગજુરાિ ગાહડિયન ન્યઝુપેપરની માંગળવારની 
પતૂિિમાાં 'પડકાર' કોલમ (જુલાઈ-૨૦૧૭ થી 
ઓકટોબર-૨૦૧૮ સધુી.) 
▪ ગજુરાિ ગાહડિયન ન્યઝુપેપરની માંગળવારની 
પતૂિિમાાં 'વો્સેપ તવચાર' કોલમ (જુલાઈ-૧૭ એતપ્રલ  

૨૦૧૯ થી િરુ થઇ. 
▪ ગજુરાિી મેગેઝીનોમાાં િથા અખબારોની 
પતૂિિઓમાાં અવારનવાર લેખો, કતવિાઓ િથા 

ટૂાંકીવાિાતઓપ્રકાતિિ થિી રિ ેછે. 
પ્રકાવિત પસુ્તકો  
કવવતા  
(૧) 'કીકીઓમાાં કોરાિાાં ગીિો'  (કાવયસાંગ્રિ પ્રકાતિિ-
ડીસેમ્બર ૧૯૯૮) 
નવલકથા   
(૧) ‘ટનીંગ પોઈન્ટ' (રોમેસ્ન્ટક લવસ્ટોરી, ગરુ્જર પ્રકાિન 
દ્વારા પ્રકાતિિ-જુલાઈ ૨૦૧૫) 
(૨) ‘તવકીબાબા એન્ડ કાંપની’ (ક્રાઈમ થ્રીલર, ગરુ્જર 
પ્રકાિન દ્વારા પ્રકાતિિ-નવમે્બર 2019) 
(૩) ‘િષતવીણા’ (સામાજજક થ્રીલર, અમોલ પ્રકાિન દ્વારા 
પ્રકાતિિ થઇ રિી છે.) 
(૪) ‘લીલ્લમ લીલ્લો લીલીયો’ (બાળકો માટેની 
સાયન્સ હફલિન નોવલ,અમોલ પ્રકાિન) 
પે્રરક સાહિત્ય  

(૧) ‘િમે પણ કરોડપતિ બની િકો છો' (મોટીવેિનલ 
બકુ રીયલ નોલેજ પબ્લીકેિન દ્વારા 
પ્રકાતિિ,ઓકટોબર ૨૦૧૬) 
(૨) ‘જીવનસાથી’ (ગરુ્જર પ્રકાિન દ્વારા પ્રકાતિિ, 
ડીસેમ્બર ૨૦૧૬)  
(૩) ‘પહરવિતન’ (ગરુ્જર પ્રકાિન દ્વારા પ્રકાતિિ, ડીસેમ્બર 
૨૦૧૬) 
(૪) ‘પાછલી વય’ે (ગરુ્જર પ્રકાિન દ્વારા પ્રકાતિિ, 
ડીસેમ્બર ૨૦૧૬) 
(૫) ‘પહરવાર’ (ગરુ્જર પ્રકાિન દ્વારા પ્રકાતિિ, ડીસેમ્બર 
૨૦૧૬) 
(૬) ‘ગેરસમજ’ (ગરુ્જર પ્રકાિન દ્વારા પ્રકાતિિ, ડીસેમ્બર 
૨૦૧૬) 
(૭) ‘પ્રસન્નિા’ (ગરુ્જર પ્રકાિન દ્વારા પ્રકાતિિ, ડીસેમ્બર 
૨૦૧૬) 
(૮) ‘સમજણ’ (ગરુ્જર પ્રકાિન દ્વારા પ્રકાતિિ, ડીસેમ્બર 
૨૦૧૬) 
(૯) ‘જીવી જાણો’ (ગરુ્જર પ્રકાિન દ્વારા પ્રકાતિિ, 
ડીસેમ્બર ૨૦૧૬) 
(૧૦) ‘જીિ નક્કી’ (ગરુ્જર પ્રકાિન દ્વારા પ્રકાતિિ, 
ડીસેમ્બર ૨૦૧૬) 
(૧૧) ‘ધમતનો મમત’ (ગરુ્જર પ્રકાિન દ્વારા પ્રકાતિિ, 
ડીસેમ્બર ૨૦૧૬) 
(૧૩) ‘મારે જીિવુાં જ છે’ (ગ્રાંથલોક પ્રકાિન દ્વારા 
પ્રકાતિિ, જાન્યઆુરી ૨૦૧૮) 
(૧૪) ‘પડકારને પડકારો’ (અમોલ પ્રકાિન દ્વારા 
પ્રકાતિિ, જૂન ૨૦૧૮) 
(૧૫) ‘પડકારનો સામનો’ (અમોલ પ્રકાિન દ્વારા 
પ્રકાતિિ, નવેમ્બર ૨૦૧૮) 
(૧૬) ‘જીિવાની જીદ’ (અમોલ પ્રકાિન દ્વારા પ્રકાતિિ, 
જુલાઈ ૨૦૧૯) 
બાિ સાહિત્ય  
(૧) ‘છમ્મલીલાાં ગીિો’ (બાળગીિોનો સાંગ્રિ, અમોલ 
પ્રકાિન દ્વારા પ્રકાતિિ જાન્યઆુરી-૨૦૧૮) 
(૨) ‘કાિીનુાં કુરકુહરયુાં’ (બાળવાિાત સાંગ્રિ, અમોલ 
પ્રકાિન દ્વારા પ્રકાતિિ જુન ૨૦૧૮) 
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(૩) ‘બબ ુઝબ’ુ (કીડીઓની વાિાત શ્રેણી, અમોલ પ્રકાિન 
દ્વારા પ્રકાતિિ, નવેમ્બર ૨૦૧૮) 
સપંાિન 
(૧) ‘ફફડાટ’ (િોરર કથાઓ, અમોલ પ્રકાિન દ્વારા 
પ્રકાતિિ, નવેમ્બર ૨૦૧૮) 
ડીઝીટલ મીહડયામા ંપ્રકાિન  
(૧) માતભૃારિી એપ પર ‘િમે પણ કરોડપતિ બનો’, 
‘તવકીબાબા એન્ડ કાંપની’, ‘િષતવીણા’, ‘અને હુાં મરી         
ગયો’, ‘પહરઘ’, ‘સાંબાંધોની બારાક્ષરી’, ‘સાંબાંધો લીલાછમ’ 
વગેરે પસુ્િકો પ્રકાતિિ થયાાં છે. જે પસુ્િકો િજારો વાર 
ડાઉનલોડ થયા છે. 
(૨) એમેઝોન હકન્ડલ પર ‘તવકીબાબા એન્ડ કાંપની’, ‘અન ે
હુાં મરી ગયો’, ‘પહરઘ’, ‘માહરયા’, ‘ટનીંગ 
પોઈન્ટ’‘કરોડપતિ બનવુાં છે?’વગેરે નોવેલ  પ્રકાતિિ 
થયેલ છે. 
પાહરતોવિક અને અન્ય વસદ્ધદ્ધ 
(૧) ૨૦૧૬માાં નમતદ સાહિત્ય સભા, સરુિ િરફથી 
યોજાયેલ કેિન મુાંિી વાિાત સ્પધાતમાાં કુલ ૩૬૭ 

વાિાતઓમાાંથી 'ન્યઝુસ્ટોરી' વાિાતને પ્રથમ પાહરિોતષક 
પ્રાપ્િ થયુાં િત ુાં. 
(૨) ગજુરાિ પાઠયપસુ્િક માંડળ દ્વારા 'હદવાળી' નામની 
કતવિા પિલેાાં ધોરણના અભ્યાસક્રમ માટે 

પસાંદથયેલ છે. (૨૦૧૪) 
(૩) ૨૦૧૮માાં યોજાયેલ ‘મમિા વાિાત સ્પધાત’માાં ‘રૂમ 

નાંબર સી-૨૧૦’ વાિાતની પસાંદગી નોંધપાત્ર વાિાતઓમાાં 
કરવામાાં આવી િિી. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 

 
 
 

 
 
 
 
 

૧૧.સ્કેચ (ળચત્ર) 
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૧૨.િબ્િરૂપી મણકાઓ 

આિા અમર છે, એની આરાધના ક્ારે પણ તનષફળ 
જિી નથી. 
મિાત્મા ગાાંધી 

આળસ જીવિાાં માણસનુાં મોિ છે. 

ટેલર 

આળસ એ ગરીબાઈનુાં મળૂ છે. 

યજુવેદ 

જેને જીિવામાાં તવિાસ છે, એ ચોક્કસ જીિ ેછે. 

 નેપોભલયન 

દરેક વયક્લિનો જન્મ સમાજમાાં એક ખાસ જાિની 

ભતૂમકા તનભાવવા માટે િોય છે. 

 ઓિો 

જીવવા માટે ખાવુાં એ સારુ છે, પણ ખાવા માટે 
જીવવુાં એ મોટુ પાપ છે. 
સકુરાિ 

આળસ અભાવો અન ેિકલીફોનો તપિા છે. 

 ગોનજ 

જજિંદગીની એક પળ કરોડો સોનામિોર આપવા 

છિા પાછી મળિી નથી. 

  ચાણક્ 

૧૩.આપના પ્રવતભાવો 

આપે આપેલા અમલુ્ય પ્રતિભાવો 
 

1.મકવાણા હિરેન (good work) 

2.જ્યોિીન્દ્ર મિિેા(ખબૂ સરસ મેગેઝીન.આવિી એહડિન 
માટે હ ુવાિાત મોકલવાનો પ્રયત્ન કરીિ) 

3.બલદેવભાઈ સોની(everything is good) 

4.સાંદીપ જાની(very interesting) 

5.નકુમ જીવરાજ(સારુ) 

6.આિા ભટ્ટ(હદપકભાઈ આવુાં મલ્ટી મેગજેીન િો િાથમાાં 
િોય િો વાાંચવાની મજા આવે. ખબુ ખબુ આભાર િમારો 
અને િોપીજન નો કે અમે અમારી લાગણી અમારા 
તવચારો  

અમારી કલ્પનાઓ રજુ કરવા અમને એક પ્લેટફોમ પરુૂ 
પાડો છો. પ્રથમ અંકની ખબૂ ખબુ શભુચે્છા. આજે ભલે 
આ કુપળ છે આવિી કાલ ેતવિાળ સાહિત્યના વડલાનુાં 
મેગેજીન આખા ગજુરાિના સાહિત્યપે્રમીના ઘર સધુી 
પિોંચી જિે.) 

7.સાંજય પ્રજાપતિ(નમસ્િે,  
ટીમ સાહિત્ય વનવગડો,  
આપના સાહિત્યનોવનવગડો નો પિલેો અંક ખબૂ સરસ 
લાગ્યો.  ટૂાંકી વાિાત, નવલકથા, કતવિા, િાસ્ય ના લેખ, 

આટત ગેલેરી બધા જ તવભાગ વાાંચીને બહ ુઆનાંદ થયો. 
ભતવષયમાાં પણ આ જ રીિે અમને સાહિત્ય નો રસાસ્વાદ 
પીરસિા રિિેો...) 

8.િષતદ સાધ(ુસરસ અંક અભભનાંદન) 

9.kanji varajangzankat(dear all ,fabulous for magazine 
sir) 

 

આપના પ્રતિભાવો અમારાાં માટે અમલુ્ય છે .... 
આ અંકમા આપના પ્રતિભાવ આપવા માટે  

અહિ ક્લલક કરો. 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeb0sWrCiQDlZGHKQ2g0TXizFBH5cF55PL0TZqErA85kOaMGw/viewform?usp=sf_link

