
1                                               સાહિત્યનો વનવગડો  
 
 

 



2                                               સાહિત્યનો વનવગડો  
 
 

 

  

 

-: તતં્રી :- 

હિપક રાજગોર 

-: સિાયક :- 

વવજય વિિોરા "સચેત" 

જયિીપ ભરોળિયા  "હડયર જય "ં 

ભરત રાઠોડ  "રાધેય" 

-: એહડટર, લે-આઉટ્સ એન્ડ હડઝાઈન,  :- 

પરેિ મકવાણા 

-: મ ખ્ય પષૃ્ઠ :- 

ભહિકાબેન ખભંાયતા 

આપની કૃતિઓ મોકલવા માટે ઈમેઈલ, 

SvvMagazine1@gmail.com 

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

અહિ ક્લલક કરો. 

મોબાઈલ નાંબર. 

૭૬૦૦૯૫૪૫૦૦ 

૬૩૫૩૫૫૩૪૭૦ 

હકિંમિ રૂતપયા -૧૦ 

 

િાંત્રીની કલમે.... 
નમસ્કાર તમત્રો, 
સૌપ્રથમ આગળના અંકોને આપ સવેએ જે 
સિકાર આપ્યો એ બદલ ખબુ ખબુ આભાર. 
પિલેા ત્રણેય અંકને મળેલી સફળિા બાદ આજે 
ચોથો અંક પ્રકાતિિ કરી રહ્યા છીએ. આ અંકમાાં 
આપના પ્રતિભાવો મજુબ થોડા પહરવિતન કયાત 
છે. આિા છે કે આપને એ પહરવિતનો આવકાયત 
િિે.. 
     પ્રથમ ત્રણેય અંકના પ્રકાિન બાદ ઘણા 
બધા લેખક તમત્રો આપણી સાથે 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 મેગઝેીન િરૂ કરવાનો ઉદે્દશ્ય ગજુરાિી 
સાહિત્યનુાં ગૌરવ જળવાઈ રિ ેિેમજ સાહિત્યક 
કૃતિઓ 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 ચોથો અંક પ્રકાતિિ કરી રહ્યા છીએ. 
વાાંચક અને લેખક તમત્રોનો જે સ્નેિ અને સિકાર 
આગળના અંકોને મળ્યો િેવા જ સિકાર અને 
સ્નેિ સાથે સાહિત્યપે્રમીઓ આ મેગેઝીનના  
આવનાર અંકોને પણ વધાવિે િેવી અભભલાષા... 
આભાર.. 
હિપક રાજગોર 

mailto:SvvMagazine1@gmail.com
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeh6S3xMx40W6-u0ddAXNYm-sXw3TdvzBtM1qHLQ7MRuI6RpQ/viewform?usp=sf_link
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આ દુતનયા રિસ્યો અને 

રોમાાંચથી ભરપરૂ ભરેલી છે. 

દુતનયામાાં કેવા ધનુી અને ક્રૂર 
માણસો પણ િિા. િેવી રોમ 

દેિની આ વાિ છે.  

રોમ દેિના એક સામ્રાજ્યનો સમ્રાટ... 

નામ િેનુાં ''એલ્ગાબેલ્સ'' ચૌદ વષતની ઉંમરે િે ત્યાાંની 
રાજગાદી પર આવ્યો. પરાંત ુથોડા જ વષતમા ાં િેની સગી 

દાદીએ જ આ રાજાનુાં કાસળ કઢાવી નાખ્ુાં િત ુાં. 

ઈ. સ. 218 ના અરસામાાં આ રાજા થઈ ગયો. રાજા 

એલ્ગાબેલ્સ ધનુી અને ક્રૂર સ્વભાવનો િિો.  

એવુાં કિવેાય છે કે, રાજા એલ્ગાબેલ્સ ક્રૂરમાાં ક્રૂર તમજબાની 

માટે તવશ્વભરમાાં મિહરૂ િિો. લોકો િેની તમજબાનીનુાં 

નામ સાાંભળિા જ થરથરવા લાગિા િિા. આ રાજા ની 
તમજબાની કઈ આવી િિી. રાજા એલ્ગાબેલ્સ જે પણ 

વ્યક્લિને પોિાની તમજબાનીમાાં આમાંત્રણ આપિો િે 

વ્યક્લિ સમજી જિો કે એ િેની જજિંદગીનો છેલ્લો હદવસ 
છે. અને િે આ ફાની દુતનયા છોડીને જવાનો છે. પરાંત ુએ 

વ્યક્લિ એ તવચારથી જ થથરી જિો કે આ તમજબાનીમાાં 

િેની પર કેવી ક્રૂરિા થવાની છે. રાજા પોિાની આ 
તમજબાનીમાાં આમાંત્રણ આપેલ વ્યક્લિને ભરપેટ જમાડિો 

સારા સારા પકવાન જમાડયા પછી િેને જાિ જાિના 

જીવજ ાંતઓુ ખવડાવિો. જીવજ ાંત ુખવડાવ્યા પછી િે 
વ્યક્લિને વીંછી ખવડાવિો. આમ વીંછી ખાવાથી િેનુ ાં 

મોિ ના થાય િો િેને ખાવા માટે સાપ આપિો. સાથે 

સાથે કાચના ભકૂાવાળો તિરો તપરસિો. આમ સાપ વીંછી 
અને કાચના ભકુાવાળા િીરા વડે જો વ્યક્લિ ના મરે િો 

િેને િરબિના રૂપે ઝેર પીવડાવવામાાં આવતુાં િત ુાં. આમ 

જ્યાાં સધુી આમાંત્રીિ મિમેાન મરી ના જાય ત્યાાં સધુી આ 
તમજબાની ચાલ્યા કરિી િિી. 

જે પણ વ્યક્લિને આ તમજબાનીમાાં જવાનુાં આમાંત્રણ મળે 
િેણે ફરજીયાિ જવુાં પડત ુાં િત ુાં. જો કોઈ વ્યક્લિ એ 

તમજબાનીમાાં જવાની ના પાડે િો િેને ભયાંકર સજા 

કરવામાાં આવિી િિી. આ સજામાાં ના આવનાર 
વ્યક્લિના િાથ-પગ કાપી નાખવામાાં આવિા િિા. 

નાનપણથી જ આવા ઘાિકી અને ક્રૂર સ્વભાવના રાજા 
સામે બોલવાની કોઈની હિિંમિ નોિિી ચાલિી.  

એક વખિ િેના એક માંત્રીએ આ તમજબાની પર પ્રશ્ન 
ઉઠાવ્યો િિો... 

જેની સજા રૂપે રાજાએ િેના િાથ-પગ કાન-નાક કપાવી 
નાખયા િેની આંખો ફોડી નાખી િેને ફેંકી દીધો િિો. 

પાગલની જેમ આમ ઘાિકી સ્વભાવના ક્રૂર રાજા સામે  

બોલવાની કોઈની હિિંમિ ચાલિી નહિ. આમ ઘાિકી 
િત્યાઓ ચાલ ુજ રિિેી િિી. 

એક વખિ િેણે પોિાના કેટલાક અંગિ તમત્રોનુાં સ્વાગિ 
ક્ુું. જેમાાં િેના તમત્રો ઉપર ગલુાબની પાાંખડીઓ 

વરસાવવામાાં આવી. આ સ્વાગિમાાં એ લોકો પાાંખડીઓ 

વચ્ચે દટાઈને મરી ગયા ત્યાાં સધુી આ સ્વાગિ ચાલ્્ુાં 
િત ુાં. એક વખિ આ ક્રૂર રાજાએ પોિાની તમજબાનીમાાં 

િેની દાદીમાાં ને આમાંત્રણ આપ્્ુાં.... પરાંત ુિે જ હદવસે 

િેની દાદીએ પોિાના અંગિ અને તવશ્વાસ ુમાણસો પાસે 
આ રાજાનુાં ખનૂ કરાવી િેની ક્રૂરિાનો અંિ આણ્યો િિો. 

હિપક રાજગોર 

[નોંધ:- અંક-૩માાં આ લખે ટેકનીકલ કારણોસર 
અસ્િવ્યસ્િ થઈ ગયો િિો. જે આ અંકમાાં સધુારીને ફરી 
મકુવામાાં આવ્યો છે.]  

૧.રિસ્યની કલમે 
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લાિીંગ બ દ્ધા : લાિીંગ લકી ચામા 
    આજે આપણે વાિ કરવાની છે પ્રખયાિ અને ફની 

ફેંગ્શઈુ/લકી ચામત એવા લાફીંગ બદુ્ધા એટલે કે િસિા બદુ્ધ 
ભગવાનની. િમણા ઘણા સમયથી લાફીંગ બદુ્ધાને ભેટ 

િરીકે આપવાનુાં ચચાતમા ાં આવ્્ ુછે. આપણા હિિંદુ ધમતમા ાં 

જેમ સાતથયો, લક્ષ્મીજીના પગલા, િાથીની જોડ, પીરામીડ, 
શ્રીયાંત્ર વગેરે શકુનવાંિી વસ્તઓુ/ફેંગ્શઈુ છે, િેવી જ રીિે 

આ લાફીંગ બદુ્ધા પણ ચાઈનીઝ અને 

જાપાનીઝ ધમતની શકુનવાંિી વસ્ત ુ
એટલે કે ફેંગ્શઈુ છે. િો વધ ુસમય 

વેસ્ટ ન કરિા, ચાલો જાણીએ કે આ 

લાફીંગ બદુ્ધા કોણ છે ? કેવી રીિે 
અક્સ્િત્વમાાં આવ્યા ? ક્ાાંના છે અને શુાં 

કામ એને લકીચામત /ફેંગ્શઈુ િરીકે 

સ્થાન મળ્્ ુ? 

પરીચય:- પિલેા આપણે એનો 

પરીચય લઈશુાં. લાફીંગ બદુ્ધાનુ ાં અસલી 

નામ િોિેઈ/પિુાન િત.ુ િેમને ચીન 

અને જાપાન બને્નના ધમતમાાં અલગ અલગ નામથી 
પજૂવામાાં આવે છે. િેમને પરાંપરાગિ રીિે એક સરળ 

ઝભ્ભો પિરેેલા, ચરબી્લુિ ફા ાંદ (મોટા પેટ) વાળા એક 

ટાલ્ડુ (મુાંડન વાળા) સાધ ુિરીકે દિાતવવામાાં આવેલ છે. 
લાફીંગ બદુ્ધા િાંમેિા પોિાની પાસે એક ભરેલો થેલો 

િાથમાાં અને બીજો થેલો પીઠ પાછળ લટકાવીને રાખિા 

જેમાાં િેઓ પૈસા, ભેટો, વસ્તઓુ વગેરે રાખિા અને દીન-
દુ:ખીયાઓની મદદ કરિા. િેઓ એક તવચરિા સાધ ુ

િોવાથી ગામોગામ અને િિરેેિિરે ફરિા રિિેા અને 

પોિાના થેલામાાંથી બધી વસ્તઓુ કાઢીને જરૂહરયાિમાંદ 

લોકોને આપિા. ખાસ કરીને િેઓ બાળકોમાાં ખબૂ જ 

લોકતપ્રય િિા, િેઓ પોિાનુાં મોટુ પેટ થપથપાવીને 
બાળકોને ખડખડાટ િસાવિા અને એન ુમનોરાંજન કરિા. 

ચાઈનીઝ સાંસ્કૃતિમાાં િેની આકૃતિને/મતૂિિને સાંિોષ અને 

તવપલુિા િેમજ શભુ પ્રતિક માનવામાાં આવે છે. લાફીંગ 
બદુ્ધા િેમની હદવ્યદ્રષ્ટટથી ભતવટયમાાં થનારી ઘટનાઓ 

િેમજ લોકોનુ ાં ભતવટય જોઈ િલિા િિા, માટે િે 

િિરેીજનોના આકષતણનુાં કારણ બન્યા િિા. િેઓ જ્યાાં 
પણ જિા ત્યાાં લોકોને પોિાના િસિા એવા ખિુમીજાજ 

ચિરેા અને િાસ્ય વડે લોકોને ખિુ કરી દેિા િિા અને 

લોકોના દુ:ખ પણ દૂર થઈ જિા િિા. ગામોગામ 
તવચરિા િોવાથી લાફીંગ બદુ્ધાનુ ાં કોઈ 

ક્સ્થર સ્થાન કે આશ્રય નિોિો. િેઓ 

ઘણીવાર કોઈ જગ્યાએ બિાર ગમે ત્યાાં 
સઈૂ જિા િિા. િેમનામાાં રિલેી હદવ્ય 

રિસ્યમય િક્લિને કારણે િેઓને 

કડકડિી ધ્રજુાવનારી ઠાંડી, સયૂતનો પ્રખર 
િાપ િેમજ મિુળધાર વરસાદની કાંઈ 

પણ અસર થિી નિોિી. આવી રીિે 

િેઓ ગામેગામ તવચરિા અને લોકોના 
દુ:ખ દૂર કરિા િિા. 

 

ઈવતિાસ :- િવે આપણે વાિ કરીશુાં કે આ િોિેઈ/પિુાન 

લાફીંગ બદુ્ધા કઈ રીિે બન્યા ?? એ. િોિેઈ એ ગૌિમ 
બદુ્ધના તિટયોમાાંના એક િિા, જેઓ છેક જાપાનથી 

આત્મજ્ઞાન પ્રાપ્િ કરવા િેમજ હદક્ષા લવેા આવ્યા િિા. 

િેમણ ેઘણા સમય સધુી ગૌિમ બદુ્ધના સાતનધયમાાં જ્ઞાન 
મેળવ્્ ુઅને એમણે દેખાડેલા માગત પર ચાલ્યા. િવે એક 

હદવસ જ્યારે િોિેઈને આત્મજ્ઞાનની પ્રાક્પ્િ થાય છે, ત્યારે 

િેઓ જોરજોરથી િસવા માાંડે છે, ત્યારથી િેમના જીવનનો 
એક જ માત્ર ઉદેશ્ય રહ્યો છે કે, લોકોને િસાવવા. િોિેઈ 

૨.લેખ (આટલ  ંજાણો) 
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જ્યાાં પણ જિા ત્યાાંના લોકોને ખબૂ જ િસાવિા, ત્યારથી 

િેઓ િસિા એવા બદુ્ધ એટલે કે લાફીંગ બદુ્ધા િરીકે 
ઓળખાવા માાંડયા. લાફીંગ બદુ્ધા જે ગામ કે િિરેમાાં જિા 

ત્યાાંના લોકોના કટટો દૂર થઈ જિા િિા, િેઓ બધા માટે 

લકી (શભુ) સાભબિ થિા િિા. ધીમે ધીમે િેમના 
તિટયોની સાંખયા વધવા માાંડી અને િેઓ જાપાન , ચીન 

તસવાય અન્ય દેિોમાાં પણ પ્રચભલિ થયા.  

ચીન દેિમાાં લાફીંગ બદુ્ધાને ચીની દેવિા ‘પિુાઈ’ ના 

નામે ઓળખાિા િિા.  િેઓ એક એવા તવચરિા સાધ ુ

િિા જેમને િરવફુરવ,ુ મોજમસ્િી કરવી ખબૂ જ ગમિી 
િિી. િેઓ જ્યાાં પણ જિા ત્યાાં લોકોને પોિાનુાં મોટુ પેટ 

થપથપાવીને ખબૂ જ િસાવિા િિા. િેમના આવવાથી 

લોકોના કટટો દૂર થઈ જિા િિા અને લોકો પ્રસન્નભચત્ત 
થઈ જિા િિા, ત્યારથી ચીનના લોકો િેમને દેવિા 

િરીકે માનવા લાગ્યા. િેઓ પોિાના થેલામાાંથી અવનવી 

વસ્તઓુ કાઢીને લોકોની મદદ કરિા અને બાળકો સાથે 
ખબૂ જ મોજમસ્િી કરિા. આવી રીિે િેઓ પોિાના 

િસમખુા ચિરેા વડે લોકોને િસાવિા અને લોકોના કટટો 

દૂર કરિા િિા. 

વવિેષ :- િવે આપણે લાફીંગ બદુ્ધાની પ્રતિમાને લગિી 

અમકુ તવિેષ બાબિો તવિે ચચાત કરીશુાં. લાફીંગ બદુ્ધાની 

પ્રતિમાને સામાન્ય રીિે ઘર કે ઓફીસમાાં રાખવામાાં આવે 

છે અને િેને ઉપિાર િરીકે પણ આપવામાાં આવે છે. આ 
પ્રતિમાને ઘરના પ્રવેિદ્વારની સામેની બાજુ રાખવી 

જોઈએ, જેથી કરીને ઘરમાાં આવિા લોકોની નજર આ 

પ્રતિમા પર પડે. િમે એને ઘરના લીવીંગ રૂમ કે મિમેાન 
રૂમમાાં િેમજ માંહદર જેવા પજૂનીય સ્થાનમાાં પણ રાખી 

િકો છો. આ મતૂિિને ક્ારેય જમીન પર ન રાખવી 

જોઈએ, િાંમેિા િેને જમીનથી ત્રણ-ચાર ફૂટ ઉપર કોઈ 
કબાટ કે િો-કેસ પર રાખવી જોઈએ. ઓફીસમાાં પણ િેને 

પ્રવેિદ્વારની સામે લોકોની નજરે ચઢે એમ સાફ સથુરી 

જગ્યા પર થોડીક ઉપર રાખવી જોઈએ.  

લાફીંગ બદુ્ધાની મતૂિિ ઘણા બધી મદુ્રામાાં અને 

મટીરીયલ્સમાાં જોવા મળે છે. િમારી જે સમસ્યા િોય, એ 
પ્રમાણનેી લાફીંગ બદુ્ધાની મતૂિિ ઘર કે ઓહફસમાાં રાખવી 

જોઈએ. િો ચાલો જરા એની પર નજર નાખીએ.  

- ઘરમાાં ખિુાલી િેમજ સમદૃ્ધદ્ધ લાવવા માિે િસતા 
એવા બ દ્ધ એટલે કે લાફીંગ બદુ્ધાની મતૂિિ રાખવી 
જોઈએ. 

- ઘરમાાં ધનની વદૃ્ધદ્ધ િેમજ આવકના સાધનો વધારવા 
માટે િાથમાાં િેમજ પીઠ પાછળ ભરેલા થલેા સાથનેા 
લાફીંગ બદુ્ધા રાખવા જોઈએ. આવી મદુ્રાવાળી મતૂિિ 
ઘરના મખુયદ્વારની સામે રાખવાથી ઘરનુાં અથતિાંત્ર 
સચુારુરૂપથી ચાલે છે અને આવકના નવા સાધનો 
પ્રાપ્િ થાય છે. 

- ભાગ્યવદૃ્ધદ્ધ માટે બને્ન િાથોથી ઉપરની િરફ કમડંિ 
ઉપાડેલા લાફીંગ બદુ્ધા રાખવા જોઈએ.    

- જેમની તનણતયિક્લિ ઓછી િોય, એવા લોકોને ઘર કે 
ઓહફસમાાં ધાત  ની બનેલી લાિીંગ બ દ્ધાની મતૂિિ 
રાખવી જોઈએ. આની મદદથી વ્યક્લિમાાં દ્રઢ તનણતય 
િક્લિ આવે છે, અને સાચા તનણતયો લઈ િકે છે. 

- ઘરમાાં સખુિાાંતિ જાળવી રાખવા માટે ધ્યાનમ િામા ં
બેઠેલા લાફીંગ બદુ્ધાની મતૂિિ રાખવી જોઈએ. આવી 
મતૂિિ ઘરમાાં રાખવાથી ઘરનુાં વાિાવરણ િાાંતિમય 
િેમજ સખુી રિ ેછે. 

- સાંિાનસખુથી વાંભચિ લોકોને સાંિાન પ્રાક્પ્િ માટે 
બાિકો સાથે રમતા ં લાફીંગ બદુ્ધાની મતૂિિ રાખવી 
જોઈએ. કેમ કે િેઓને બાળકો સાથે ખબૂ જ લગાવ 
િિો.  

- ઓફીસ માટે િોડીમા ંળબરાજેલા લાહફિંગ બદુ્ધાની મતૂિિ 
રાખવી વધ ુયોગ્ય ગણાય છે. ઓહફસમાાં એ મતૂિિને 
િેઓ િોડી સાથે અંદર આવિા િોય એવી હદિામાાં 
રાખવા જોઈએ. 
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        અંક-૧ 

     વાાંચવા માટે  
   અિી ક્લલક કરો  

- ઘરમાાં કોઈ વ્યક્લિ ભબમાર િોય અથવા િો એની 
ભબમારી  તવિે જાણવ ુિોય, િો િાથમા ંવોલ  લીધેલા 
લાફીંગ બદુ્ધાની મતૂિિ રાખવી જોઈએ. વોલ ુએ ચીની 
ધમતનુ ાં પીળા રાંગનુાં એક પતવત્ર ફળ છે. આ મતૂિિને 
ભબમાર વ્યક્લિના રૂમમાાં િેન ુ માથ ુ િોય એ બાજુ 
રાખવાથી, વ્યક્લિની ભબમારી તવિે જાણી િકાય છે.   

- િમને એવ ુલાગે કે િમારા ઘરમાાં કોઈએ િાંત્રમાંત્ર કે 
જાદુટોણા કયાત છે, િેની અસરને દૂર કરવા માટે 
ડે્રગન પર બેસેલા લાફીંગ બદુ્ધાની મતૂિિ રાખી િકો 
છો. 

- કોઈને ભેટ કે ઉપિાર સ્વરૂપે સતેૂલા લાફીંગ બદુ્ધા 
આપી િકો છે. આનાથી મતૂિિ લનેાર અને આપનાર 
બાંનેને ફાયદો થાય છે, અને સમદૃ્ધદ્ધ િરફ લઈ જાય 
છે. 

િો આ વાિ િિી, િસિારમિા, મોજમસ્િી િેમજ લોકોનુ ાં 

ભલ ુકરિા લાફીંગ બદુ્ધાની. એક એવા તવચરિા સાધ ુ

જેમનો આત્મજ્ઞાન પછી જીવનમાાં એક માત્ર ઉદે્દશ્ય લોકોને 
િસાવવાનો રહ્યો છે. િાથમાાં થેલો લીધેલા ગામોગામ 

તવચરિા અને લોકોના દુ:ખ દુર કરિા અને બાળકોના 

દોસ્િ એવા િોિેઈ/પિુાન લાફીંગ બદુ્ધા િરીકે િાંમેિ માટે 
અમર થઈ ગયા. એક દેવિા િરીકે એમની તવિાળ 

પ્રતિમા ચીન અને જાપાનમાાં આવેલી છે. િેમજ એક મતૂિિ 

િરીકે લોકોના દુ:ખ-દદત  દૂર કરવા એક ફેંગ્શઈુ િરીકે 
સ્થાન પામેલ છે. ઓકે ફાઈન, િો આવિા અંકમાાં ફરી 

મળીશ ુએક નવા માહિિીસભર લેખ સાથે, ત્યા ાં સધુી 

વાાંચિા રિો અને માહિિી િેર કરિા રિો.   

વવિાખા મોહઠયા 

 

 

 

 

 

 

 

ટેકનોલોજી વવકાસ કે વવનાિ  

 

   અત્યારના ્ગુમાાં 
ટેકનોલોજી બધાના જીવનમાાં 
એક મિત્વનુાં અંગ બની ગઈ 
છે. 

     અત્યારના આધતુનક ્ગુમાાં 5 કે 6 વષતના બાળકને 
પોિાના દાદાનુ ાં નામ કદાચ યાદ નિી િોય પણ લેટેસ્ટ 
ટેકનોલોજીના મોબાઈલ ફોનના અઢળક નામ આવડિા 
િિે. 

     ક્ાાંક એવુાં િો નથી થતનેુ કે આપણ ેજ આપણા 
બાળકોને આ તવકાસના સાધન રૂપી તવનાિ ભેટ કરી રહ્યા 
છીએ. 

     એ વાિમાાં બે મિ નથી કે મોબાઈલ ફોન િોય કે 
કમ્પપ્્ટુર માણસના જીવનમાાં એક અણધા્ુું પહરવિતન 
લાવ્યા છે. આ ્ગુમાાં દુતનયાની સાથે ચાલવુાં પણ જરૂરી 
છે અને િેના માટે ટેકનોલોજીનો મિત્તમ ઉપયોગ પણ 
થવો જોઈએ.  

     અત્યારે સૌથી વધારે સ્માટતફોનનો ઉપયોગ બાળકો 
કરી રહ્યા છે અરે જેમની ઉંમર ગલીઓમાાં કે બજારોમાાં 
કુદકા મારીને રમવાની અને પોિાના અભ્યાસ પર ધયાન 
આપવાની છે િેવા બાળકો ઘરના કોઈ ખણૂામાાં બસેીને 
સ્માટતફોનમાાં ગેમ રમી રહ્યા છે. 

પણ આ ક્સ્થતિ માટે જવાબદાર કોણ છે? 

કદાચ આ પ્રશ્નનો જવાબ આપણે બધા જાણીએ છીએ. 

િવે જે થઈ ગ્ુાં િેની પરવાિ કયાત વગર જે સમય છે 
િેનો સદઉપયોગ કરી આપણાાં બાળકોને સમજાવવા અને 
સાંભાળવા એ આપણી ફરજ પણ છે અને જરૂહરયાિ પણ. 

૩.સચેતન  ંિષ્ષ્ટળબિંદ   

https://drive.google.com/file/d/1zm2xhls6qIDtX6HPyV_MJiGRh6gnseId/view?usp=sharing
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આપણે બાળકોને મોબાઈલ આપીએ ત્યારે િેનો 
સદઉપયોગ કેમ કરવો િે સમજાવવુાં જોઈએ. 

      જો સમય સચુકિા વાપરી ટેકનોલોજીનો ઉપયોગ 
કરવામાાં આવે િો િેના થી ઘણા બધા ફાયદા પણ થઈ 
િકે છે. 

       આપણે ઘરે બેઠા બેઠા આખી દુતનયામાાં શુાં બનાવ 
બની રહ્યા છે િે જાણી િકીએ છીએ. માત્ર એક ક્લલકથી 
બધા જ વિતમાન પત્રો વાાંચી િકીએ છીએ. આપણાાં 
પસાંદગીના કાયતક્રમો,હક્રકેટ મેચો, હફલ્મો વગેરે ઘરે બેઠા 
તનિાળી િકીએ છીએ. અરે અત્યારે િો તિક્ષણમાાં પણ 
ટેકનોલોજીનો ભરપરૂ ઉપયોગ કરવામાાં આવી રહ્યો છે. 

     બાળકોને ભણાવવા માટે ના હડજજટલ લલાસ રૂમ 
બનાવવામાાં આવી રહ્યા છે જેમાાં કમ્પપ્્ટુર, પ્રોજેલટર, 
સ્માટતફોન વગેરે જેવા ટેક્લનકલ સાધનોનો ઉપયોગ કરી ને 
બાળકોને તવતવધ તવષયોનુાં જ્ઞાન આપવમાાં આવે છે. 

   આપણા બાળકોને થિા પ્રશ્નોના જવાબ કદાચ આપણ ે
જાિે ના આપી િકીએ પણ આ સ્માટતફોનનો ઉપયોગ કરી 
િેમની મદદ જરૂર કરી િકીએ છીએ. 

     તિક્ષણને લગિા લગભગ િમામ તવષયોને અનરુૂપ 
દસ,તવસ  નિી પણ િજારો તવહડઓઝ ્ટુયબુ પર 
ઉપલબ્ધ છે. 

   ટેકનોલોજીના ઉપયોગથી તિક્ષણમાાં અપ્રતિમ સફળિા 
પણ મળી રિી છે. ગભણિ અને તવજ્ઞાન જેવા અઘરા 
તવષયોને સરળિાથી સમજી િકાય િેવા પ્રોગ્રામ અને 
એક્પ્લકેિનો ઉપલબ્ધ છે.  િો પછી િા માટે નિી? 

      પણ આપણે જાિે જ આપણા બાળકો ને ્ટુયબુમાાં 
કાટૂતનના તવહડઓ સચત કરી આપીએ છીએ. કદાચ આપણ ે
જ ધારી લીધુાં છે કે બાળકો સ્માટતફોન દ્વારા તિક્ષણ ના 
મેળવી િકે પણ શુાં ખરેખર આપણે એક પણ વાર િે 
બાબિ પર તવચાર કયો છે? 

 જરૂર છે િો બસ આપણે િેની પાસે બેસી િેનુ ાં માગતદિતન 
કરવાની. પણ આપણે ખદુ જ વોટ્સએપ અને 

ફેસબકૂમાાંથી એટલો ટાઈમ નથી મેળવી િકિા કે આપણા 
બાળક પાસે બસેી િેને માગતદિતન પરુૂાં પડીએ. 

    આજના બાળકોને એિો ખબર છે કે મોબાઈલમાાં ગેમ્પસ 
અને કાટૂતનના તવતવધ તવહડયોઝ જોઈ િકાય છે. પણ 
અફસોસની વાિ કિવેાય કારણકે િે બાળક એ નથી 
જાણતુાં કે આજ મોબાઈલમાાં કાટૂતનની જેમ િેના દરેક 
તવષયના અભ્યાસમાાં થિી સમસ્યાઓનો ઉકેલ પણ 
તવડીઓ સ્વરૂપે આ જ મોબાઈલમાાં રિલેો છે. 

િો જાગ્યા ત્યારથી સવાર કરી...... 

આ અદભિૂ િોધનો સદઉપયોગ કરીએ અને આપણા 
બાળકોના ભતવટય સદૂ્રઢ કરીયે. 

િવે જ્યારે િમારુાં બાળક િમારા ાં પાસેથી િમારુાં સ્માટતફોન 
માાંગે ત્યારે એક વાર અચકૂ િેના પર ધયાન કેષ્ન્દ્રિ 
કરિો. 

આ એક એવુાં સાધન છે જેનો આપણે ધારીએ એ રીિે 
ઉપયોગ કરી િકીએ. 

િવે તવચારવાનુાં આપણે છે આપણે ટેલનોલોજીનો ઉપયોગ 
આપણા તવકાસ માટે કરવાનો છે કે તવનાિ માટે.......... 

અસ્ત.ુ 

© વવજય વિિોરા ‘સચેત' 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

તમત્રો િોપીઝને એક ઓનલાઈન પ્લેટફોમત છે. જયાાં 
આપ આપની કૃતિઓ તવનામલૂ્યે પ્રકાતિિ કરી િકો છો. 
તવતવધ સ્પધાતઓમાાં ભાગ લઈ િકો છો. અને આપની 
રચનાઓ પેઇડ કરીને આપ વળિર પણ મેળવી િકો 
છો. વધ ુમાહિિી માટે અમને ઇમેઇલ કરો. 
Info@shopizen.in 
 

અમારી એપ ડાઉનલોડ કરવા અિી ક્લલક કરો 

mailto:Info@shopizen.in
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.shopizen
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બીરબલની ખીચડી 

 

     એક હદવસ નગરમાાં એક ્વુાન િઠયોગી આવ્યો.િેનુ ાં 
િરીર ભારે કસાયેલુાં િત ુાં. િે જાિજાિના િારીહરક કરિબ 

કરિો િિો. િે પ્રોત્સાિન મેળવવા માટે અકબર બાદિાિના 
દરબારમાાં આવ્યો. િેણે બાદિાિને પોિાની આવડિ તવિે 

જણાવ્્ુાં. ત્યારે એક લચુ્ચા દરબારીએ કહ્ુાં, "એવા િારીહરક 

દાવપેચ િો કોઈપણ અભ્યાસ ુકરી િકે. જો તુાં કાંઈક નવુાં 
કરવા માગિો િો િો આ કડકડિી ઠાંડીમાાં ચોવીસ કલાક 

નદીમાાં છાિી સધુી પાણીમાાં ઊભો રિી િકે િો તુાં સાચો 
િઠયોગી!" િેના જવાબમાાં િે ્વુાને કહ્ુાં, "જો જિાાંપનાિ, 

મને માંજૂરી આપે િો હુાં નદીમાાં ચોવીસ કલાક ઊભો રિીિ. 

મને કોઈ િકલીફ નિીં પડે." 

 

     અકબર બાદિાિ ેરજા આપી. િે ્વુાન એવી કડકડિી 
ઠાંડીના હદવસોમાાં, છાિી સધુી પાણીમાાં ચોવીસ કલાક ઊભો 
રહ્યો. લોકોએ િથા બાદિાિ ેપણ િે જો્ુાં. ચોવીસ કલાક પરૂા 
થયા એટલે િે ્વુાન ઈનામ મળવાની આિાએ ફરીથી 
દરબારમાાં આવ્યો. ત્યારે અકબર બાદિાિ ેસિજ ભાવે પછૂ્ુાં, 
"્વુાન, િેં ખરેખર કમાલ કરી છે. હદવસના િો ઠીક પણ િેં 
આખી રાિ કેવી રીિે પસાર કરી?'" 

 

     "અન્નદાિા. રાતે્ર હુાં નદીમાાં ઊભો ઊભો આપના મિલેમાાં 
સળગિો દીવો જોિો રહ્યો અને મારી રાિ કયારે પસાર થઈ 

ગઈ િે મને ખબર જ ન પડી!" ્વુાને આ જવાબ આપ્યો 
ત્યારે પેલા લચુ્ચા દરબારીએ કહ્ુાં, "લો, જિાાંપનાિ, આ 

્વુાને િો કાંઈ કમાલ નથી કરી. એ િો આપના મિલેના 
દીવામાાંથી મળિી ગરમીને કારણે ઠાંડીમાાં રાિ પસાર કરી 
િક્ો છે. એ િો સાવ સામાન્ય વાિ છે." અકબર બાદિાિ 

પણ લચુ્ચા દરબારીની વાિમાાં આવી ગયા એટલ ેિેમણ ે

્વુાનને કાંઈ પણ ઈનામ ન આપ્્ુાં. ્વુાન તનરાિ થઈ 

ચાલ્યો ગયો. આ બધુાં બન્્ુાં ત્યારે બીરબલે ચપૂચાપ જોયા 
ક્ુું. પરાંત ુબીજા હદવસથી બીરબલે દરબારમાાં આવવાનુાં 
બાંધ ક્ુું. બ-ેત્રણ હદવસ થઈ ગયાાં છિાાં બીરબલ દરબારમાાં 

ન આવ્યો એટલ ેઅકબર બાદિાિ ેબીરબલને િેડાવવા 
માણસ મોકલ્યો. થોડીવાર પછી િે માણસ પાછો આવ્યો અને 

કહ્ુાં, "જિાાંપનાિ, બીરબલ ેકહ્ુાં કે હુાં ખીચડી બનાવુાં છાં. જેવી 
મારી ખીચડી બની જાય, પછી િરિ જ ખીચડી ખાઈને હુાં 
દરબારમાાં આવીિ." 

 

       ફરી બ ેહદવસ થઈ ગયા છિાાં બીરબલ દરબારમાાં ન 

આવ્યો, એટલે બાદિાિ ેનોકરને ફરી બીરબલને બોલાવવા 
મોકલ્યો. નોકરે પાછા આવી કહ્ુાં, "જિાાંપનાિ, બીરબલ કિ ે

છે કે મારી ખીચડી િજી સધુી પાકી નથી. જ્યારે ખીચડી પાકી 
જિે ત્યારે હુાં િે ખાઈને દરબારમાાં આવીિ." 

 

       આ જવાબ સાાંભળી બાદિાિ તવચારમાાં પડી ગયા. 
થ્ુાં કે "લાવ હુાં જ જઈને જોઈ આવુાં કે બીરબલ કેવી ખીચડી 
બનાવે છે!" 

 

       અકબર બાદિાિ દરબારીઓને લઈ બીરબલ જ્યાાં 
બેઠો િિો ત્યા ાં ગયાાં. ત્યા ાં જઈ િેમણ ેજો્ુાં િો ત્રણ લાાંબા 
વાાંસની ઘોડી બનાવી બીરબલ ેવાાંસની ઉપર ખીચડીની 
િાાંડલી લટકાવી િિી અને નીચ ેજમીન ઉપર આગ 

સળગાવી િિી. આ જોઈ બાદિાિ ેકહ્ુાં, "આ શુાં ખેલ કરી રહ્યો 
છે! બીરબલ, આગથી આટલી અદ્ધર રાખીને ખીચડી કોઈ 

હદવસ પાકિી િિે?'" 

 

   '"િજૂર, જરૂર પાકી જિે." બીરબલે કહ્ુાં. 
 

    "કેવી રીિે?" બાદિાિ ેકહ્ુાં. 
 

        "જિાાંપનાિ, જેમ િમારા મિલેમાાં સળગિા દીવાની 
ગરમીથી દૂર નદીમાાં ઊભેલો પિલેો િઠયોગી ઠાંડી ઉડાડી 
રહ્યો િિો, િેની સરખામણીમાાં િો આ ઘણુાં ઓછાં અંિર છે. 

આગથી આટલી જ અદ્ધર રાખેલી ખીચડી જરૂર પાકી થઈ 

જિે." બીરબલે મોઢુાં ગાંભીર રાખી જવાબ આપ્યો. અકબર 

બાદિાિ બીરબલની આ દલીલ સાાંભળી ઘણા િરમાયા. 
બીજે હદવસે િેમણ ેપેલા િઠયોગીને િેડાવી િેને યોગ્ય 

ઈનામ આપ્્ુાં. 

 

 

૪..બાિવાતાા  
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આખા ગામને ખબર કે પરમજી 

જીવાને ત્યાાં રાિ રોકવાય નહિ!  

  લગભગ સાડાચાર ફૂટ જેટલી 

ઊંચાઈ અને દોઢ ફૂટ 
પિોળાઇ,અને એટલી જ જાડાઈના ઘનફળમાાં  એવો એ 

સમાઈ રિ ેએટલુાં એનુાં કદ  !પરાંત ુએ જેટલો બિાર 

દેખાય છે એટલો જ બીજો ભોંમાાં )જમીનમાાં (છે એમ સૌ 
કિતે ુાં .પરમજી જીવાને પરણાવ્યો ત્યારે આખુાં ગામ એની 

છ ફૂટમાાં એકાદ બે ઇંચ ઓછી ઉંચી વહનેુ જોવા ઉમટી 

પડેલુાં .રુાં ઊભેલ ુાં િોય િેમ પરમજી ઉભો આગળ નાનુાં છોક
િિો.અને એની રૂપાળી ધણીયાણી ને જોઈ જોઈને 

િરખાિો .એનો સ્વભાવ જ એવો િિો કે પોિે જ્યાાં ન 

પિોંચી િકે િેમ િોય ત્યાાં પિોંચવા મથિો .જે પોિાને 
મદદરૂપ થાય િેવા માટે માથુાં આપી દેવા સધુીની 

િૈૈયારી'ય રાખિો પણ એના ઘરે કોઈ રાિ રોકાત ુાં નહિ. 

 પરમજીને કૂિરાની નાિ પર ગજબનુાં વેર િત ુાં  .પરમજીને 

જોિાવેંિ નાના ગલહુડયાથી માાંડી ને મઘા વાઘરી નો 

ડાઘા જેવો "જાફરો "કૂિરો પણ સાંિાવાની જગ્યા ગોિવા 
માંડિો .પરમજી આગળના ભવમાાં કદાચ મીંદડો િિે 

એટલે જ કુિરાઓ પર એનો ખોફ ઉિયો છે એમ અમકુ 

ખાટસવાહદયા વાિો કરિા  .પણ વાિ ને વળ ચડાવો િો 
જાણવા મળે કે જ્યારે મછૂનો દોરો ફુટેલો ત્યારે કાના 

રબારીની કાંચન નજરમાાં વસેલી.એ વસવાટનુાં ભાડુાં 

લેવાનુ ાં િોય િેમ પરમજી વાડ ઠેકીને િેની જજિંદગીના 
પ્રથમ પ્યારને પામવા પિોંચ્યો ત્યારે કાના રબારીનુ ાં 

કાબરુ પોિાની વફાદારી બિાવવાની િક જિી કરી િકેલુાં 

નહિ  .એને િો કાના રબારીનો પે્રમ મળેલો પણ 
પરમજીને પે્રમ સાવ વ્િમે િોવાનુાં સ્વીકારવુાં પડેલુાં 

અલબત્ત ભાાંગેલા િન અને મનથી !  

બસ ત્યારથી પરમજી કૂિરાને જોઈને ધમેન્દ્રની જેમ "કુતે્ત 

 મેં િેરા ખનૂ પી જાઉંગા  "એમ ડાયલોગ બ ૈોલીને 

કૂિરાની આખી જાિ ઉપર  ખોફ ઉિારિો. 

  ભાગ્યે જ કોઈ એને પે્રમજી કે પરમજી કિતે ુાં  .ગામના 

ડોસાઓ કે જેમને પરમજી ક્ારેય બીડી નુ ાં ઠૂાંઠુાં'ય ચસૂવા 
દેિો નહિ એ લોકો  "પમલો "કે "પમલુાં " જેવા િબ્દો 

નવાજી દાઝ ઉિરિા.કોકને ભતવટયમાાં પા ાંચ રૂતપયા 

ઉછીના મળવાની સાંભાવના દેખાિી િેઓ િકસાધ ુબનીને 
ક્ારેક પરમજીભાઈ કિીને ખિુી પેિ કરિા પણ પરમજી 

આવાઓ ને પારખિો અને પાાંચ પૈસા'ય આપિો નહિ 

એટલે એ લોકો ''પમલીનો'' કિીને નાસી છૂટિા. 

 પરમજીના ઘડિર વખિે થોડી માટીની િાણ પડી િોય કે 

પછી પ્રભનુુ ાં ધયાન િણગાર સજી ને ઉભલેા લક્ષ્મીજી િરફ 
રિી ગ્ુાં િોય , ગમે િેમ પણ એની જીભ થોડી ટૂાંકી રિી 

ગયેલી  ! અને બાળપણમાાં ભરેૂઓ સાથે લગાવેલી ધના 

કુાંભાર ના ગધેડાનુ ાં પછૂડુાં પકડવાની  િરિ જીિવા જિા 
પ્રાપ્િ થયેલા લાિ પ્રિારના કારણે આગળના ત્રણ દાાંિ 

પ્રભએુ િાત્કાભલક અસરથી પાછા ખેંચેલા  !!એટલે 

પરમજી પોિાનુાં નામ "પરમજી જીવા "ને બદલે  "પલમ 
જીજીવા "બોલિો ) .વાિાતન ુ ાં િીષતક િવે સમજા્ુાં ને  (!

અને સાાંભળનાર ને બને્ન "જી "ના એકસાથે કણત પ્રવેિ થી 

કટટ પડત ુાં .વળી પરમજીના મખુદ્વ ૈારના દરવાજા જેવા 
ત્રણ દાાંિ  ગેરિાજર િોવાથી  પિલેા સસુવાટો )િવા નો 

જ વળી  ( ! સાાંભળિો.  

  િવે પરમજી જીવાના ઘરે રાિ રેવામાાં રિલેા જોખમ ની 

વાિ કરીએ. 

૫.િાસ્યવાતાા  

પરમજી જીવાનો મિમેાન!.. 
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 િે હદવસે હદવસ આથમવા ટાણ ેઓઘડસાંગ બાપ ુપોિાની 

ટારડી )ઘોડી (!પર આરૂઢ થઈને ગામના પાદરે થી 
નીકળેલા .કોક ખેડુની વાડી એથી ઘોડીને લીલો રજકો 

ખાવા મળેલો જે આ ટારડી  પચાવી િકેલી નિીં .એ રજકો 

ગ્રીન જ્્સુ રૂપે ઘોડીની પ ૂાંઠ પર પ્રસરી રહ્યો િિો.બાપનુા 
માથે મળી )ળાિ પડત ુાં ઓઇલમિીનમાાંથી નીકળેલુાં કા (

જેવો મેલોદાટ  સાફો િોભી રહ્યો છે અને પીળી ધમરક 

મછૂના થોભીયા આસપાસ આડેધડ ઊગી ને વકરી 
ગયૈેલી દાઢીના કાિરા ઉપર ટારડીના ઠાઠે )પ ૂાંઠ (જે 

માખીઓને જગ્યા નહિ મળેલી િે બધી અિીં બમણા વેગ ે

બણબણિી િિી  !!બાપએુ પોિાના કોટનો કલર કિી 
આપે િેવા જુવાનોને રોકડા સવા રૂતપયાનુાં ઇનામ જાિરે 

કરીને િાકલ કરેલી પણ કોઈ માઈનો લાલ બાપનુા કોટ 

નો કલર કળી િકેલો નહિ.   

  પાદર માાં બાવળના ઝાડ નીચે બનાવેલા ઓટલે બેઠેલા 

નવરા ખાટસવાદીયાઓએ બાપનેુ  રામ રામ કયાત., 
"અલ્યા આ િો ઓલ્યા ઓઘડસાંગબાપ ુકા ાં  ..િો 'ક  "એક 

જણે બાપનેૂ ઓળખયા.  

" આટલા અહરુા ચ્યાાં થી બાપ ુ?'' 

" બવ લાાંબો પાંથ કાપીને િાલ્યો આવુાં સવ ભાય, ધીંગાણા 
થયા સે ધીંગાણા  )લડાઈ "! (બાપએુ  મ્પયાનમાાં પડેલા 

બકોરામાાંથી દેખાિી કટાઈ ગયેલી િલવાર રમાડિા 

રમાડિા પોરસ કયો.  

" િાાં બાપ ુિા ાં,  આ ઘોડુાં જોઈને લાગે િો સે જ, બચ્ચારુાં 

લીલો રજકો પચાવી નથી િક્ુાં!, ધીંગણામાાં િેરી હર્ુાં "! 

એક ઓટલવાસીએ ઘોડીની િાલિ જોઈને કહ્ુાં. 

"  અલ્યા રાિવાસો કરવો સે, સે કોઈ ગામમાાં મરદનુાં 

ખોરડુાં ? કે પસી બાયલા જ બાકી હરયા સે ?"બાપએુ ઘોડી 

તવિે વધ ુવાિ  થાય એ પિલેા ાં જ નવી વાિ નો ઘા 

કયો. 

" ઉગમણે પરમજી જીવા કરીને એક મરદ પડયો સે, પગુી 

જાવ ઇ ના ઘરે  !આગિા સાગિા ઓછી પડે િો મછૂ 
મુાંડાવી નાખસુ "એક જણને ભારે ટીખળ સજુ્્ુાં .અને 

આખી ટોળકીએ વધાવી લીધુાં  .બધા ઉભા થઈને બાપ ુ

પાસે આવ્યા, " િાલો મકૂી જાઇ, ઈમ િમને નઇ જડે" 

  ટારડી સ્વાર બાપનુી આગળ આ ટોળાં  ચાલ્્ુાં .એક જણ ે

ટારડીનુ ાં ચોકઠુાં ઝાલ્્ુાં .ગામના બીજા નવરા લોકો પણ 
આ સરઘસમાાં સામેલ થયા .પરમજીને ત્યાાં બિારગામથી 

બાપ ુપરોણા થયા િોવાના સમાચાર આખા ગામમા વા્ ુ

વેગે ફેલાઈ ગયા .આખરે આખો રસાલો પરમજી ને ઘેર 
આવી પિોંચ્યો.  

      સાાંજનો સમય િોઈ પરમજી િજી વાડીએથી િજુ 
આવ્યો નિોિો .પરમજીએ ઘરની ફરિે કા ાંટાળી વાડ કરીને 

વાાંસની ખપાટોથી ઝાાંપો બનાવેલો.જેમાાં  કૂિરા િો પેસી 

િકે િેમ જ િત ુાં પણ આગળ વાિ થયા મજુબ 
કુિરાઓની િાકાિ નિોિી કે પરમજીના ઘરમાાં 

ઘસેૂ .પરમજીનો પાડોિી હિન્દી તપલચરનો િોખીન િિો િે 

િાંમેિા કિિેો ,"આને વાલી સાિ પખુિઓ િક કોઈ કુત્તા 
પેદા નહિ િોગા જો પરમજી કે સામને અપની આંખ ભી 

ઉઠા િકે "! 

  "અલ્યા ખોલજો, મેમાન આયા સે  "એક જણે ઝાાંપો 

ખોલીને દોડીને ઓસરીમાાં કાથીની ઢોરણી 

ઢાળૈી .પરમજીની વહ ુમોંઘી પીળી ધમરક મછૂોવાળા 
ટારડીસવાર જોઈને થોડીવાર તવસ્મય પામી.પછી એને 

એકાએક ખયાલ આવ્યો કે આ િો  મારા તપયરથી 

પધારેલા ઓઘડબાપુ  !નાનપણમાાં બાપનુા ગઢમાાં 
મોંઘીની માાં કામ કરવા જિી ત્યારે એ પરાણે સાથે 

જિી.અને હદકરીબા )બાપનુી દીકરી - જેને આખુાં ગામ 
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હદકરીબા જ કિતે ુાં  (સાથે પાચીકા રમિી .એ 

ઓઘડસાંગબાપનેુ  સાક્ષાિ પોિાના આંગણ ેપધારેલા 
જોઈને મોંઘીના િરખનો પાર ના રહ્યો.  

    પરમજીના નાના છોકરાએ પથારીમાાં પેિાબ કરી કરીને 
ગાાંધાવી નાખેલ ુાં ગોદડુાં ફભળયામાાં ખીલે બાાંધેલા સાિ 

હદવસ પિલેા જ જન્મેલા પાડાને િડકો ન લાગે અને 

ગોદડુાં પણ વાિરી જાય એવા બેવડા િતેથુી ઓઢાડેલુાં િે 
એક જણે દોડાદોડ જઈને ઢાળેલી ઢોરણી પર પાથરી 

દીધુાં  ).સૌરાટરમાાં મિમેાન આવે ત્યારે ખાટલો ઢાળીને 

સરસ મજાના ગાદલા કે ગોદડાાં પાથરી ને િહકયા 
વગેરે  મકૂીને મિમેાન નુાં સ્વાગિ કરવામાાં આવે છે જે 

અિીં પરમજીના ઘેર બાપનુ ુ ાં થઈ રહ્ુાં િત ુાં(. 

  બાપએુ પોિાની આગિા -સાગિાની િરૂઆિ થિી 

જોઈને ટારડીને ફભળયામાાંથી જ પાછી વાળવાની કોતિિ 

કરી.પણ પેલા જુવાતનયાઓ મચક આપે િેમ 
નિોિા.એબાપુ "બાયલા જ બાકી હરયા કે શુાં "એમ કિલે ુાં 

એટલે એ લોકો બરાબર દાઝે ભરાયા િિા .એટલે બે 

જણાએ બાપનેુ બને્ન બાવડેથી પકડૈીને ટારડી ઉપરથી 
ઉચકી જ લીધા અને લગભગ ટીંગાટોળી કરીને પેલી 

ઢોરણી માાં પોટકુાં નાખે િેમ પટક્ા. 

" િાઉં બાપા િાઉં, મને વયો જાવા દ્યો, મારે છેટા પડી જાિ ે

બાપ  " બાપએુ ઉઠવા માટે આજીજી કરી.  

 " લ્યો અમારે આંગણે બાપ ુચયાથી િોય, મને નો 

ઓળખી? નાની િિી િારે ગઢમાાં હદકરીબા િારે રમવા 

નો'િી આવિી ?  ઇ મોંઘી, બોઘા અરજણની નાનકી  "!
પરમજીની ઘરવાળી મોંઘીએ પોિાનો પહરચય આપી ને 

પાણીનો લોટો બાપનેુ આપ્યો.  

 બાપનેુ મકુવા આવેલા જુવાનીયાઓને િો આ ઓળખાણ 

ભારે કામ માાં આવી  .એક જણે ફભળયામાાં ઉભેલી બાપનુી 

ટારડીને  ઢાળીયા િરફ દોરવા માાંડી .પણ આ બધો ખેલ 

ઢાળીયામાાં બાાંધેલી ભેંસ ક્ારની જોઈ રિી િિી.િેના 

વિાલસોયા પાડરૂની  ગોદડી છીનવી લનેાર પીળી 
મછૂવાળા માનવીની ટારડીને પોિાની ગમાણ િરફ 

આવિી જોઈને  એકાએક િે ભડકી , સાાંકળને આંચકો 

મારીને ખીલો પણ ભેંસે ખેંચી નાખયો .અને િજુ કોઈ કાઈ 
સમજે િે પિલેા જ ફળીયા માાં દોટ મકૂી .ઊંચુાં પછૂડુાં 

લઈને કૂદાકૂદ આવી રિલેી જોરાવર ભેંસને જોઈ 

પેલા  જુવાનીયા ટારડી ને મકૂીને ભાગી છૂટયા .ઘોડી કાઈ 
સમજે િે પિલેા ાં જ ભેંસે ગોથુાં મારીને ભોંય ભેગી 

કરૈી .ઘોડી િો કેમ કિવેી , ટારડી જ બરાબર  !ભેંસ 

પોિાની ગમાણ છીનવવા આવી રિલેા આ પરદેિી 
જનાવરને જાણ ેકે છોડવા માગિી જ ન િોય િેમ િજુ 

પણ ગોથુાં મારવાની િૈયારી કરી રિી .ટારડીએ લીલા 

રજકાના જ્્સુના રસનો િમામ સ્ટોક ખાલી કરી નાખયો 
!! 

 "અલ્યા, આ ડોબુાં મારી ઘોડીને મારી નાખિે િાળા 
નખખોદીયાવ'' બાપથુી રાડ પડાઈ ગઈ. 

  બાપનુી રાડ સાાંભળીને મોંઘી લાકડી લઈને દોડી .
ધડાધડ એણે ભેંસને ઢીબીને ઘોડીથી દૂર કરી અને નવા 

ખીલે બાાંધી .બાપ ુખાટલીની ઝોળીમાાંથી માાંડ ઉભા થઈને 

ઘાયલ ઘોડી પાસે ગયા અને ઘોડીને ઉભી કરવા કોતિિ 
કરી .માાં એક ઘડી પણ થોબાપ ુઆ ઘર ભવા માાંગિા 

નિોિા .પણ ઘોડીને મોંમાાં ફીણ આવી ગયા િિા.બાપનેુ 

પણ વધ ુબળ કરવાથી કદાચ ચોરણો બગડી જવાની 
બીક લાગી એટલે ઘોડીને િેની િાલિ પર છોડીને ્દુ્ધ 

િારેલા રાજવીની માફક ઢોરણીમાાં પડત ુાં મકૂ્ુાં.  

થોડીવારે મોંઘીએ બાપનેુ ચા પીવડાવી .તપત્તળની 

રેલી ચા ની અંદરરકાબીમાાં ભ મછૂો ન બોળાય િે માટે 

બાપનેુ એક િાથથી બને્ન થોભીયાને થોભી રાખવા 
પડિા .બીજા િાથમાાં ચા ની રકાબી પકડીને ચા ના 

સબડકા બોલાવિા િિા, ત્યા ાં જ પરમજી પોિાના ત્રણ 
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દીકરાઓને લઈને ઘેર આવ્યો .ઓસરી માાં ઢાળેલી 

ઢોરણીમાાં અડધા ખુાંપી ગયેલા પીળી મછૂોને પકડી રાખી 
ચા ના સબડકા બોલાવ્ યે જિા બાપનેુ જોઈ િે નવાઈ 

પામ્પયો .પણ િેના ત્રણેય ટાબરીયા જાણે કે રમવાનુાં રમકડુાં 

જોઈ ગયા િોય એમ બાપનેુ જોઈ ને દોડયા.  

" દાદા આયાાં દાદા આયાાં  "ના દેકારા પડકારા કરિા 

પરમજીના વાંિજોએ દોટ મકૂી.એમાાં નુ ાં જે મોટુાં િત ુાં િે 
બાપનુા ખભે ચડી બેઠુાં, વચેહટ્ુાં બાપનુા ખોળામાાં બેસીને 

પીળી ધમરક મછૂોને ખેંચીને દાઢીના કાિરાને વળ 

ચડાવવા માાંડ્ ુાં  .સૌથી નાનુાં કે જે અદ્દલ પરમજી ઉપર 
ગ્ુાં િોવાનુાં કિવેાત ુાં - િેણે જો્ુાં કે દાદા ઉપર બને્ન 

ભાઈઓએ પરેૂપરૂો કબજો જમાવી દીધો છે અને પોિાની 

જે ગોદડી બાપનુી બેઠક નીચ ેિિીદ થઈ િિી િેનો છેડો 
પકડીને પગ પછાડવા માાંડ્ ુાં અને ભાઈઓની ખિુીમાાં 

દીવાસળી ચાપત ુાં િોય એમ ભેંકડો િાણીને રડવા માાંડ્ ુાં, " 

માલી ગોદલી સે  .. િાં કાં અ..  

કાધો ...માલી ગોદલી ..િાં ..કાં ..અ"...  

  બાપ ુજાણે કે રણ મેદાનમાાં દુશ્મનો વચ્ચે ઘેરાઈ ગયા., 

"િાઉં બાપલા િાઉં , ધીરા રયો  ..ધીરા રયો "..કિીને 

લાચાર નજરે બાપ ુમોંઘી િરફ જોઈ રહ્યાાં. 

" મારા રોયા, ખિો આઘા .િમારા ડોિા ને ટાળી દેિો , આઘા 

મરો'ક નઈ  "મોંઘી બાપનુી વિારે ધસી આવી.ખભે ચડી 
બેઠેલાને ધબ્બો મારીને અને ખોળાના ખ ૂાંદનારનુાં બાવડુાં 

પકડી દૂર કયાત .અને નાનકો કે જે બાપનેુ ગોદડી ઉપરથી 

ઉઠાડી મકુવા પર તલુ્યો 'િો એને પણ િાાંકી કાઢયો. 

 િવે આખો કેસ પરમજીએ િાથમાાં લીધો. 

" કો ..ઓ..િણ  મેમે..મ્પિાન આ..આ..િયાાં સ ?" ટૂાંકી જીભ 

વડે મિમેાન તવિેની જજજ્ઞાિાને આગળના ત્રણ ગેરિાજર 

દાાંિના બકોરમાાંથી િવાના સસુવાટા સાથે પરમજીએ 

બાપનુા મોઢા પર ફેંકી. 

 "એ ..એ..ઇ િો  અમારા ગામના ઓઘડબાપ ુસે .મારા 

બાપ ુઆમને ન્યા દાડી દપાડી )મજૂરી (કરિા  "!મોંઘીએ 
બાપનુો પહરચય આપ્યો.  

 " પ ..પન..આ ઘોિડુાં..ચ્યમ આયાાં પડી જ્્ુ ?  મરી જ્્ ુસે 
? " ફભળયામાાં બેિાલ થઈને પડેલી ટારડી િરફ િાથ લાાંબો 

કરીને પરમજીએ બાપનુી બાજુમાાં બેઠક લીધી. 

 મોંઘીએ આખી ઘટનાનો ભચિાર આપ્યો .િજુ પણ  

નાનકાએ ્દુ્ધતવરામ જાિરે કયો નિોિો .એ ભેંકડો િાણીને 

પોિાની તપ્રય ગોદડી માટે ઝઝૂમિો િિો.બાપએુ કાંઇક 
બોલવા માટે મછૂો નીચને ુ ાં બખોલ જેવ ુમોં પિોળાં ક્ુું ત્યા ાં 

જ એ બખોલમાાં િવાનો થ ૂાંક ના છાાંટા તમતશ્રિ સસુવાટો 

િેમાાં પ્રવેશ્યો !!  

 "િે  ...રદદ રબ્બા..રા..આ..ત્ય .. રોકાઈ જાિજો બીજજુ સ,ુ 

અન  ...હુાં  ઈમ પિુ..સ્િો 'િો ક આજ ..ચીમ આની..પા 
ભિુલા ..પડીયા  "!પરમજીએ મિમેાન ને રાિ રોકાઈ 

જવા આગ્રિ કયો અને આજ આ બાજુ કેમ આવી ચડયા 

િે જાણવા પછૂયુાં .બાપએુ િેની પચૃ્છાને અંિે દાઢી પર 
િાથ ફેરવ્યો .પરમજીના થુાંકથી ભીનો થયેલો િાથ બાપનેુ  

કોટ સાથે જ લછૂવો પડયો, પણ બાપનુો તપત્તો િવે 

બરાબરનો છટક્ો િિો. 

 "ભઈ, હુાં કાંઈ ભલૂો નથ્થ પડયો, િારા ડોિા ધીંગાણા થયા 

સે ધીંગાણા  ..ગામના કોક કપાિર મને પરાણે િારા આ 
ઘોલકા માાં મકૂી જ્યા , નખખોદ જજો િાળાવનુાં .!અને 

િાળા િોિળા િારુાં ઝાડુ )મોઢુાં (આમ આઘ ુરાખીને  ભિિો 

િો િો, મારા મોઢા ઉપર થુાંક ઉડાડયે જાસ િે  "!બાપનુા 
ડોળા લાલઘમૂ થઈને પરમજી સામે િગિગી રહ્યા .

પરમજી કઈ જવાબ વાળે એ પિલેા ાં જ એમણે ઉમે્ુું,  " 

િારા આ ડોબાએ મારી િેજણ )બાપ ુપોિાની ટારડી ને 
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પે્રમથી િેજણ કિિેા (નો કસરઘાણ કાઢી નાખયો સે ઇ 

ળિો નથભા ? િવે િારો બાપ ઘરે ચમ કરીને પોગિ,ે 

િાળા કોણ જાણે ચયાાંથી પેદા થ્યા સ  "!બાપએુ  અત્યાર 

સધુી કાબમુા ાં રાખેલો "ખોફ "પરમજી પર ઉિારી જ 

નાખયો!!  

 પણ એવા િાકોટાથી ડરી જાય િો ઇ પરમજી જીવા નહિ .

પોિાના ઘરે આવીને મોઢામોઢ િોિળો કિીને જેમ આવે 
િેમ વગર વાાંકે વઢી નાખનાર બાપનુો િહડયો જ  ટીચી 

નાખવાનુાં એને મન થ્ુાં .પણ આખરે દરબાર પોિાના 

મિમેાન િિા એટલે પોિાની  "લલુી "વડે લવારો ચાલ ુ
કરે િે પિલેા ાં જ મોંઘીએ મોરચો સાંભાળ્યો.  

 " િિે  ...બાપુ .ખમ્પમા બાપુ  !અમે િો િમારા છોરુાં છઈ , 

છોરુાં કછોરુાં થાય પણ માવિર કમાવિર નો થાય િો 

બાપ,ુ બાપનેુ ઘણી ખમ્પમા  "!બા પનેુ હરજવવાના વેણ વદી 

ને એને નેણ પરમજી ઉપર ઠેરવ્યા, "શ ુચયારના બફાટ 
કરો સવો, થોડાક આઘા ગડુાઇ ન બોલિા િોય િો  !થુાંક 

ઉડાડી ઉડાડીને બાપનુ ુ ાં થોબડુાં બગાડી મેલ્્ુાં, ઉઠો આંય 

કણેથી ).અિીંથી"(  

 પરમજી માટે િો આ બધુાં અસહ્ય થઈ પડ્ુાં િત ુાં .પરાંત ુ

મોંઘી આગળ િે લાચાર િિો .પીળી મછૂો અને કટાઈ 
ગયેલી િલવારના માલીક આખરે મોંઘીના તપયરમાાંથી 

આવ્યા િિા.એટલે દરબાર પ્રત્યેની દાઝ ડોળા કાઢીને 

આંખોથી વ્યલિ કરિો િે ઉભો થઇ ગયો.  

   રાતે્ર મોંઘીએ બાજરાનો રોટલો, ડુાંગળીનુાં રસાદર િાક, બે 

હદવસની ખાટી છાછ ની  િળદરવાળી કઢી બાપ ુમાટે 
ખાસ બનાવી.કારણ કે િે નાનપણમાાં બાપનુા ગઢમાાં જિી 

ત્યારે ક્ારેક િેને આવી જ કઢી ખાવા મળિી .વધારામાાં 

ઘરની વાડીના િેહડયા મરચા- જે આખા ગામમાાં પરમજી 
તસવાય કોઈ ખાઈ નહિ િકત ુાં  િોવાનુાં કિવેાત ુાં- િે િળીને 

િૈયાર કયાત.  

  "િા આ ..લો દ..રબ્બાર ગળસવા ગડુાવ "પરમજીએ 

િાકલ કરી !  

 "િ ેભગવાન, આમને કે'દી બદુ્ધદ્ધ દેિો  ! મેમાન ને ઇમ 

કેવાય, અને આ િો પાછા બાપ ુમવુા સે  "!મોંઘી 
પરમજીને ભખજાઈ અને બાપનેુ તવનવ્યા 

 " િિે અમારા માવિર સવો, લ્યો િાલો જે ભાવે ઇ બેિી 
જાવ બાપ ુ  "!  

  " ના ભઈ ના, ઇમ એક દી નો ખાઈ િો કાંઈ મરી નો 
જાવી, ધીંગાણાાં િાલિા િોય તિયારે મયનો મયનો દા ાંિ ને 

અન્ન િારે વેર થાય િોં "!  

  " િિ િિ િિ, દ ..રબ્બાર થોડુાંક માપ રાિખો , અમે િો 

આિવડા થ્યા , ચ્યાાં'ય ધીંગાણુાં નથ્થ ભાયલુાં  !બવ લાિડ 

કહરયા વના બેિી જાવ કવ સ,ુ ભુ  ..િખયાાં િવાર નઈ 
પ..િડે  "!પરજીએ મોઢા આડો િાથ રાખીને બાપનેુ િાણ 

કરી.  

" તુાં ઇમ િમજિો નઈ કે અમે ભખૂયા થ્યા સવી  .ના ના 

મારે િો ખાવુાં જ નથી િમિમારે ખાઈ લ્યો "!  

"ઇમ સ ુકરિા િિો વળી, હુાં િો િમારી દીકરી જેવી જ 

કેવાવ, લ્યો િાલો િાથ મોઢુાં ધોઈ નાખો બાપ,ુ અને ઇમના 

બોલ્યાાં િામ ુનો જોિો  "મોંઘીએ ફરીથી બાપનેુ તવનવ્યા.  

 "લ ેિો િો િારા ઘરનુાં પાણી'ય મારે નો પીવાય .

દીકરીના ઘરનુાં"...  

 "િવે છાિના મરો , િિમને સા )ચા(ની આિખી િડાળી 

મચુ્ચુાં બોળી બોળીને િબડકાવી જ્યાાં સો ન "!  

પરમજી બાપનેુ આગળ વધિા અટકાવીને વદ્દયો. 
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 "ઇ િો મને ખબર નિોિી, િમજ્યો ? પણ િવે િો હુાં નઈ 

જ બેહ ૂ હુાં િમજ્યો ?" બાપએુ પરમજીને બ ેવાર 
સમજાવવાની કોતિિ કરી. 

 "પણ િવે ઇ બધુાં જાવા દ્યો બાપ,ુ બવ ભખૂયા િિો િવે 
બેિી જાવ  "મોંઘીએ િાથ જોડયા.  

" ના ના િો, ઇમ હુાં દરબાર ઉઠીને "....-દરબાર  

" બાપ ુભલા થઈને અન્નનો અનાદર નો કરો "...- મોંઘી  

" બાજરાના રોિટલા ન  કિઢી િો કુહુ ..ત્ત...રા 'ય નય 

ખાય, િાળાં િમારા ભાિગનુાં ઉ ..િકરડે "..-થોથવાિી જીભ ે

પરમજી બોલ્યો.  

 બાપનુો મગજ િવે બરાબરનો છટક્ો  .જમવાની સાવ 

ના પડવાની હિિંમિ િો નિોિી.પણ િજુ એક બે વાર ના 
પાડયા પછી િા પાડી દેવાનો તવચાર િિો.પણ પરમજીની 

ધીરજ િવે જવાબ આપી રિી િિી!  

 "િો  .. .દ..રબ્બાર ..િિમેં નઈ જ ઉિથો ઇમ ને  !મિને 

િો િાળાં  બવ ભિુથ લ્િાગી સ  .િાલ અલી સોકરા 'ય 

ભુ ..િખા  થ્યા સ "પરમજીએ િતથયાર િઠેા ાં નાખી દીધા.  

  મોંઘીએ પણ બાપ ુનહિ માને એમ માની લીધુાં  .મોંઘીનો 

પહરવાર જમવા બસેી ગયો.પરમજી જોરથી કઢીના 
સબડકા બોલાવીને કઢી પીવા લાગ્યો.  

 બા ..િકી ત ુાં ક..િઢી ભારે...તમિથી બ..િનાવ િો  ! ભારે 
તમિથી "!..પરમજીએ કઢીના વખાણ કરીને દરબાર સામે 

જો્ુાં.  

 બાપનેુ વધારે પડિી િાણ કરાવવા બદલ પારાવાર 

પસ્િાવો થિો િિો  .પીળી મછૂો નીચેથી કઢી પીવાની 

મગૃતટૃણા રસ બનીને િોઠ પલાળી રિી િિી.આખરે 
બાપએુ આવા સમયે વાપરવાનુાં િતથયાર કાઢયુાં, 

 "બટા મોંઘી, શ ુકઢી બનાવી સે ? આપડા ગઢમાાં 

બનિી'િી એવી જ કે ?"  

 " લે  અટલે િો ચયાર ના િમને િાણ કરિા'િા, લ્યો 

િાલો ને િજી બેિી જાવ બાપુ  "મોંઘી પોિાને બાપએુ બેટા 
કિીને બોલાવી િેથી રાજી રાજી થઈને બોલી.  

" પિન  ..દી િકરી ના ઘરનુાં "....પરમજીએ પાછાં રોડુાં 
નાખ્ુાં.  

 "પણ કઢી િો મને બવ ભાવે િો મોંઘી બટા  "..બાપએૂ 
પરમજીને રોડાને ફગાવ્્ુાં " .લાવ િારે ત ુાં બવ કેિ અટલે 

અન્ન નો ચ્યાાં અનાદર કરવો દરબાર ઊઠી ન "!  

બાપએુ ઢીંચણ ઉપર િાથનુાં દબાણ આપીને ખાટલીમાાંથી 

પોિાના દેિને ઉભો કરીને પરમજીથી દૂર બેઠક 

લીધી .પીળી મછૂોને પકડી રાખીને ત્રણ િાાંસળી કઢી અને 
બાજરાના બે આખા રોટલા અને િા ના િા ના કરિા 

વધેલુાં બધુાં જ િાક િીખા પાાંચ મરચા સાથે ગ્રિણ 

ક્ુું .બાપ ુમછૂો પકડે એટલ ેપરમજીના બારકસ ખીભખયાટા 
કાઢીને બાપનેુ ખીજવે.પણ રણ મેદાનમાાં એવા દુશ્મનોને 

ગાાંઠે િો િો બાપ ુિાના !!  

  ફભળયામાાં બાપનુી ટારડીને ભેંસના ભાગમાાંથી થોડુ ઘાસ 

નાખવામાાં આવ્્ુાં .અને બાપનુો ખાટલો ઢાળવામાાં આવ્યો .

જૂનુ ાં અને અનેક તથિંગડાાંઓથી િોભત ુાં પણ પરમજીના 
મિમેાનોની બહ ુસેવા નહિ કરી િકેલુાં ગોદડુાં ,અનેક 

કાણાાંઓ વાળો િવાઉજાસ વાળો એક ધાબળો અને અંદર 

ભરેલા રૂ ને માાંડ રોકી રાખત ુાં બાલોતસ્ુાં )ઓિીકુાં ( બાપનુી 
પરોણાાંગિમાાં પેિ થયા .  ભ રપેટ જમીને બાપએુ 

ફભળયામાાં કરેલી પથારીમાાં પધરામણી કરી  .િલવારને 

પડખામાાં મકુિા પિલેા ઊંચી કરીને પરમજીને 
બિાવી.પરમજીએ ક્ારેક જોઈ લશેુાં એવા મનસબૂા સાથે 

બાપ ુસામે ડોળા કાઢયા.  
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  રાતે્ર ઉઘાડા ઝાાંપામાાંથી બે ભબલાડા બાઝિાાં બાઝિાાં 

આવીને બાપનુા ખાટલા નીચે ભરાયા .પરમજી  અને મોંઘી 
છોકરા લઈને ઓરડામાાં સઈુ ગયા િિા .રાતે્ર મિમેાન 

સાથે સવુાનો હરવાજ િો િિો પણ અિીં મિમેાન અને 

યજમાન વચ્ચ ેધીંગાણુાં થઈ જવાની ભીતિ િિી .બાપનેુ 
ચડેલ ુકઢીનુાં ઘેન સાવ ઉિરી ગ્ુાં.ખાટલા નીચ ેબખાળા 

કાઢિાાં અને એકબીજાને ઘરુિા બીલડાઓને બાપએુ 

િલવારનો ગોદો મારીને ભગાડવાનો તવચાર કરી જોયો .
પણ િેમનામાાં પડેલી જૂની શરૂવીરિાએ એમને એમ 

કિીને રોક્ા કે જે િલવાર દુશ્મનોને ઝાટકે દેવાની 

ઘડીઓની રાિ જોઈ જોઈને કટાઈ ગઈ એ આવા કપાિર 
મીંદડા માથે પ્રિાર કરિે ?? 

   ઘણીવારે બીલડા થાકીને ચાલ્યા ગયા .બાપ ુવગર ્દેુ્ધ 
જીત્યા િોવાનો આનાંદ પામીને જરાક આંખ તમચ્યાાં જ િિે 

ત્યાાં એમના પગના િભળયે ગરમ લાગ્્ુાં .પરમજીએ બાપ ુ

ઉપર ચડેલી દાઝને કારણે ફાનસની સગવડ મોહિયા કરી 
નિોિી એટલે અંધારામાાં બાપએુ ઝીણી આંખ ેજો્ુાં િો 

વાની કોઈક મોટુાં જનાવર બાપનુા પગના િભળયા ચાટ

સેવા કરી રહ્ુાં િત ુાં.બાપએુ ભિૂ પે્રિની અનેક કિાનીઓ  
સાાંભળેલી પણ પ્રત્યક્ષ ભિૂનો ભેટો થયેલો નહિ .પથારી 

ભીની ન થઇ જાય િે માટે બાપ ુખબૂ ઝઝૂમ્પયા.આખરે 

િભળયા ચાટી ચાટીને ભિૂ પણ થાક્ુાં ત્યારે બાપનેુ 
ખયાલ આવ્યો કે આ િો બળધ છે .સાાંજે થયેલી 

રામાયણમાાં પરમજી બળધને બાાંધવાનુાં ભલૂી 

ગયેલો.એટલે બળધ પણ બાપનુી સેવામાાં આવી 
પિૈોૈાંચ્યો  .પણ  જે દોરડાથી બળધને બાાંધેલો િેના 

બીજા છેડે ભખલામાાં નાખવાનો ગાભળયો બનાવેલો .િે કોણ 

જાણે કેમ કરિા બાપનુા ઢોભલયાના પાયામાાં ભરાઈ 
ગયો.બાપ ુખાટલા સહિિ ફભળયામાાં બળધની પાછળ 

ઢસડાવા માાંડયા .પ ુખાટલમાાંથી કુદયાના છાંટકે બા .

બાજુમાાં જ બાપનુી પ્રાણ પ્યારી ટારડી ભેંસના ગોથાાં થી 

ઘાયલ થઈને પડી િિી  .બાપનુી જેમ એનો ગસુ્સો પણ 

સાિમા આસમાને િિો.િવે પછીના કોઈ પણ હમુલાને 
સાાંખી લવેા એ ભબલકુલ િૈયાર નિોિી.એવામાાં પોિાની 

ઉપર ખાબકી પડેલા પોિાના માલીક ને ઓળખી ના 

િકી.બાપનુ ુ ાં બાવડુાં ઘોડીના મોમાાં આવી ગ્ ુઅને ભેંસ 
ઉપરની દાઝ ઘોડીએ બાપનુા બાવડાાં મા ાં દા ાંિ બેસાડીને 

ઉિારી .બાપથુી રણ મેદાનમાાં પાડવા માટે અનામિ 

રાખેલી "રાડ "અડધી રાતે્ર પરમજીના ફભળયામાાં જ 
પડાઈ ગઈ.  

 ઓરડાના બારણાાં ધડાધડ ખોલીને પરમજી 
દોડયો .થાાંભલી પાસે આવા સમયે િરિ િાથમાાં આવે 

એવી રીિે એક ડાાંગ િે રાખિો .અંધારે પણ એ ડાાંગ 

િરિ જ િાથમૈાૈાં આવી જિી  .પરમજી સમજ્યો કે 
ફભળયામાાં કઈક ગોટાળો થયો છે બાપનુી ઘોડી ઉપર કોક 

ચોર કઈક કરામિ કરી રહ્યો છે, બાપનુી ઘોડી પોિાના 

ખોરડેથી અડધી રાતે્ર કોક લઈ જાય છે એવા ખયાલે અને 
સાાંજની બાપ ુઉપર ચડેલી દાઝ ેિે બરાબરનો ઉશ્કેરાયો. 

  સવારે ગામના પચાસ માણસો વચ્ચે બાપનેુ પાટાતપિંડી 
કરવામાાં આવી .એક ગાડામાાં બાપ ુઅને િેમની ટારડીને 

ચડાવવામાાં આવી.ગામના પેલા ખાટ-સવાદીયાઓને 

બાપએુ ગાડા ાં મા ાં સિુા સિુા િલવાર ઊંચી કરીને 
બિાવી.  

 "બાપ,ુ ક્ારેક ધીંગાણુાં થાય િો  વયાાં આવજો, અમારા 
ગામ માાં સાંઘરવા વાળા આવા પરમજી િજી બે િણ 

બીજાય સે િોં  "કિીન ૈે પેલા જુવાતનયા ખખડી પડયા .પણ 

ત્યાર પછી ભબચારા પરમજી ને ત્યાાં કોઈ રાિ રોકાત ુાં નહિ.  

ભરત ચકલાવસયા 
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યાિો એ સાત પગલાની મન ષ્ય થવા તરિ          

       આજનો રસાસ્વાદ એ 

રસાસ્વાદ નથી પરાંત ુમારી 
અંિરની લાગણીઓ છે. આ 

લેભખકાની કોઈ પણ પસુ્િક માટે 

રસાસ્વાદ લખુાં એ સ્િર સધુી હુાં 
પિોંચી નથી. 

        આજે હુાં વાિ કરવા જઈ રિી છાં આપણી વચ્ચેથી 
િમણાાં જ તવદાય લઈ ચકેૂલા કુન્દતનકા કાપહડયાની લઘ ુ

કથાઓના સાંગ્રિ 'મનટુય થવુાં' માટે. કુન્દતનકાબેન 

કાપહડયાના પસુ્િક 'સાિ પગલાાં આકાિમાાં' એ દરેકે દરેક 
નવોહદિે વાાંચી જ િિે. િેમની દરેકે દરેક વાિાત એક 

અલગ જ પ્રભાવ સાથે વાચકના મનમાાં સ્થાતપિ થાય છે. 

        આવી જ એક પસુ્િક છે 'મનટુય થવુાં'. આ પસુ્િકે 

11 લઘ ુકથાઓનો સાંગ્રિ છે. એિી પાનાની આ પસુ્િક એ 

જીવનના દરેક િબકે્ક આત્મજ્ઞાન કરાવવા માટે પરૂિી છે. 

      આ પસુ્િકની પિલેી વાિાત 'િે ક્ાાં છે?' એ દરેક 

મનટુયને આજ માાં જીવવાની સલાિ આપે છે. આ 
વાિાતમા ાં નાયક અને નાતયકા વચ્ચેનુ ાં જે બાંધન 

બિાવવામાાં આવ્્ુાં છે િે અણમોલ છે. બાંને પોિપોિાની 

રીિે પોિાનામાાં તવચરિા જીવો એકબીજાની સાથે 
લગ્નગ્રાંતથથી જોડાવાના િોય છે ત્યારે કાંઈક એવુાં થાય છે 

કે વાિાત એવા વળાાંક પર આવીને ઊભી રિી જાય છે જે 

વળાાંકની કલ્પના કોઈ પણ મનટુય આસાનીથી ન કરી 
િકે. આ વાિાતમા ાં નાતયકાનુાં જે પાત્ર અિીં બિાવવામાાં 

આવ્્ુાં છે િેમાાં પણ નાતયકાને જે સમજાય છે િે દરેક 

વાાંચક સમજી િકે િે રીિે પ્રસ્તિુ કરવામાાં આવ્્ુાં છે. 

     બીજી વાિાત 'દહરયાની સાક્ષીએ' િો આનાથી પણ 

સુાંદર રીિે પ્રસ્તિુ કરવામાાં આવી છે. બલેાના મનમાાં 
ચાલિા તવચારો અને બેલાની ઈચ્છાને અપાત ુાં માન એ 

ખરેખર આ વાિાતનો સૌથી સારો વળાાંક છે. તનરવ અને 

બેલાનો સફર આજથી વષો પિલેા આ રીિે લખાયો િોય 
અને આવો વળાાંક આપવાનુાં જીગર જે લેભખકા પાસે િોય 

િે લભેખકા ખરેખર બનેમનૂ િોય. 

        ઉપરની બાંને વાિાતઓ એકબીજાથી િદ્દન અલગ 

અને છિાાં પણ કાંઈક નવો સાંદેિો આપનાર છે િો આજ 

પસુ્િકમાાંની ત્રીજી વાિાત 'તમલન' એ સાચા પે્રમનો 
અભભગમ બિાવે છે. ખબૂ જ સુાંદર રીિે વણતવાયેલ ુપે્રમી 

અને પે્રતમકાનો તમલનનો પ્રસાંગ આવે િે પિલેાનુ ાં વણતન 

ખબૂ જ અસરકારક છે. વાિાત એટલી લાગણીિીલ છે કે 
કોઈપણ સાધારણ માણસની આંખમાાં ભીનાિ છોડી જાય. 

       ચોથી વાિાત 'આ ઉંમરે , એકલી?' એ એક માનો 
તનણતય દિાતવે છે. કોઈની સાથે મેં હિિંમિ નિીં િારવાની 

ક્ષમિા એક સ્ત્રી માાં િોય જ છે પરાંત ુમા, પત્ની, દીકરી, 

બિને િરીકે િેની મમિા કદાચ આવા કઠોર તનણતય લવેા 
માટે િેને રોકિી િોય છે. પણ જો સ્ત્રી આવો તનણતય લઈ 

લે િો? આ તવચાર દરેક માણસને તવચારવા માટે મજબરૂ 

કરી દે છે. 

        પાાંચમી વાિાત 'ઢોળાયેલી સગુ ાંધ' એ પલ્લીની છે. 

પલ્લી એક બાળકી કે જેના પર િરેભલપ છે, િે બાળકીના 
જીવનમાાં આવિા ફેરફાર ઉપર અને એ ફેરફારના 

સતૂ્રધાર ઉપર આખી વાિાતનો આલેખન એવુાં સરસ રીિે 

કરવામાાં આવ્્ુાં છે કે જાણે કે એક ઘટના આપણામાાંથી જ 
કોઈની ન િોય િેવુાં લાગે છે. આ વાિાતમા ાં કુન્દતનકાબને 

ની વણતનાત્મક િક્લિનો પ્રભાવ સ્પટટ દેખાઈ આવે છે. 

     'સધુારો' એક એવી વાિાત છે જે પવૂતગ્રિ ધરાવનાર 

એન.આર.આઇ ઉપર સર્જવામાાં આવી છે. બિારના 

૬.મારી નજરે રસાસ્વાિ 
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        અંક-૨ 

     વાાંચવા માટે  

    અિી ક્લલક કરો  

દેિમાાંથી પાછા ફરેલા માણસ પાસેથી દરેકને ફલિ એક 

જ વસ્તનુી અપેક્ષા િોય છે િેવ ુાં નથી િોત ુાં. ગૌિમ અને 
અચલા સાંવાદો દ્વારા આવી એક માનતસકિાને ઉજાગર 

કરવામાાં લભેખકા પણૂત રીિે સફળ થયા છે.. માનતસકિા 

અને નવા જમાનામાાં આવેલ સધુારા પર વાિાત લખાયેલી 
છે. 

         'આમાંત્રણ' વાિાત એ ખબૂ જ સરળ રીિે વણતવેલ 
આમાંત્રણ છે. િિરેી લોકોને ગામડે જવાનુાં આમાંત્રણ અને 

સખુી લોકોને  મળેલા સખુની પાછળ રિલેા દુુઃખનો 

અનભુવ કરી િકાય િે માટેનુ ાં આમાંત્રણ છે.. એક ભાષણ 
ની જેમ લખાયેલ આ વાિાતમા ાં પણ વાિાત જેવો રસ 

જાળવી રાખવાની ઘણાાં સ્પટટ દેખાઈ આવે છે. 

        'ફ્લાવરવેલી'  એ આ સાંગ્રિની આઠમી વાિાત છે. 

આ વાિાતમા ાં પરણવાના સ્વપ્ન લઇને કોઇ છોકરી જ્યારે 

છોકરાવાળાઓની સમક્ષ ઉપક્સ્થિ થાય છે ત્યારે એના 
મન ની પહરક્સ્થતિ અને એમાાં પણ જો છોકરીને નાપસાંદ 

કરવામાાં આવી િોય િો બીજી વખિ પ્રસ્તિુ થવા માટેની 

િેની મન: ક્સ્થતિનુાં વણતન િો બહ ુજ સરસ રીિે કરવામાાં 
આવ્્ુાં છે.. આ પ્રસાંગ એ સ્ત્રી વાચકને પોિાના લગ્ન 

પિલેા છોકરો જોવા આવેલો એ પ્રસાંગની યાદ અપાવી દે 

છે. 

     'મનટુય થવુાં' એ નવમી વાિાત એક ગરીબ બાળકીની 

આંખો માાં દેખાિા આશ્ચયતની વાિ છે. સાથે સાથે આશ્ચયત 
જોનાર દક્ષાની વાિ પણ છે. ખબુ જ સરસ રીિે મનટુય 

બનવાની પે્રરણા આપિી લખાયેલા વાિાત આમ િો સાવ 

સામાન્ય વાિાત છે પરાંત ુિેમાાં છપાયેલો મમત ખબૂ જ ઊંડો 
છે. 

      'સાંબાંધ' એ ખબૂ જ ઊંડાણપવૂતક લખાય એક માિા 
જે ફરીથી પહરણય કરવા ઇચ્છક છે અને િેના પતુ્ર કે જે 

આ માટે િૈયાર નથી બાંને વચ્ચનેા ઘષતણને અને મન: 

ક્સ્થતિની વાિ કિી જાય છે. આ તસવાય આ વાિાતમા ાં મને 

સાંબ ાંધોમાાં છપાયેલુાં ઊંડાણ અને દદત  પણ અનભુવા્ુાં છે. 
સામાન્યથી થોડી અલગ લાગિી આ વાિાત ખબુ જ સરસ 

રીિે કથાનકમાાં વાચકને જકડી રાખે છે. 

      'ઉટમા' એ  આ સાંગ્રિની છેલ્લી વાિાત િોવા છિાાં 

જાણે િરૂઆિ થિી િોય િેવો અનભુવ કરાવી જાય છે.. 

એક આધેડ ઉંમરની બાઈ પતિના ગયા પછી કેટલી 
એકલિા અનભુવે છે િેનુ ાં અિીં સ્પટટ ભચત્રણ કરવામાાં 

આવ્્ુાં છે. અને આ એકલિા ને જ્યારે પે્રમની ઉટમા મળે 

છે ત્યારે િેની મને ક્સ્થતિમાાં આવેલ ફેરફાર પણ ખબુ જ 
સરસ રીિે દિાતવવામાાં આવ્યો છે.. 

     એક ખબૂ જાણીિા અને પ્રતસદ્ધ લભેખકા ની કલમ દ્વારા 
લખાયેલી આ વાિાતઓ જીવનના મમત સધુી પિોંચવામાાં 

મદદ કરે છે. કુન્દતનકાબેન કાપહડયા આપણી વચ્ચે નથી 

એ ભૌતિક રીિે સત્ય િકીકિ છે, પરાંત ુિેમની વાિાતઓ 
િજુ પણ આપણને જીવનની રાિ બિાવે છે અને 

બિાવિી રિિેે એ પણ એટલી જ મોટી િકીકિ છે.  

        આ રસાસ્વાદ આપને કેટલો ઉપયોગી નીવડે છે 

અને આપને આ વાિાતઓ વાાંચ્યા પછી કઈ વાિાત સૌથી 

વધ ુગમે છે િે અમને જરૂરથી જણાવિો. 

     હુાં પજૂા તત્રવેદી રાવલ 'ક્સ્મિ' આવિા અંકમાાં આપની 

સમક્ષ બીજી એક વાિાતનો રસાસ્વાદ લઈને િાજર થઈિ. 

© પજૂા વત્રવેિી રાવલ ‘સ્સ્મત’ 

 

 

 

 

 

 

https://drive.google.com/file/d/1KbN27Eaw8panjWDqszNcrzOBUumvOSb1/view?usp=sharing
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"ના" કિવેા  કોઇ  કારણ  િો  િિે! 

યા િરમ યા કોઇ સમજણ િો િિે. 

આંખમાાં  મિેંદી   કદી  િોિી  નથી, 

લાલ આંખો પણ  સકારણ િો િિે! 

વાદળો   વષાત   વગર   ઉમટે  નિીં, 

કોઇના   રડવાનુાં  િારણ   િો  િિે! 

એમ  ના   બેસે  નજર   નીચી  કરી, 

ખેદ  જેવુાં   કોઇ  ભારણ   િો  િિે. 

બેવફા  એ  પણ નથી  એ જાણ છે! 

ઉંબરા  જેવી જ  અડચણ  િો િિે! 

વાાંચવા  મળિે  ગઝલ જ્યાાં  પે્રમની,  

ક્ાાંક  એવુાં  એક  પ્રકરણ  િો  િિે! 

ભાવેિ પરમાર"આયામ"્ 

 

 

એકલિાના અંધારા ઓરડામાાં બેઠો’િો હુાં, 

અચાનક વસાંિના વાયરાએ મીઠી ખલેલ પિોંચાડી, 

મારા મનની બારીઓ ખખડાવી, 

ફૂલોની સવુાસ દરવાજો િોડી અંદર ધસી આવી, 

ને મને લઇ ગઈ એકાાંિના વનમાાં, 

વગડાએ માથે મિરે કરી , 

મે િો ટહકુા સાંગ મૌન મિહેફલ કરી. 

  ~ઉિય બી મોહઠયા 
 

 

 

ઝીંદગી  ને એક  સરળ રસ્િે લઇ 

જવી છે....  

એ ઝીંદગી ! મારે ફરી િને જીવી લેવી છે... 

અરમાનો થઇ ગયા છે ખિુીઓ પર િાવી,  

સપનાઓ ભલૂ્યા છે િકીકિની હકનારી,  

મારે ફરી િને નજીકથી નીરખી લેવી છે.. 

એ ઝીંદગી ! મારે ફરી િને જીવી લેવી છે.. 

કાલની ભચિંિા માાં મારી આજ વેડફાઈ છે,  

રણ સમા જીવનમાાં ખાલી મગૃજળ દેખાય છે,  

િસિા ચિરેાનો નકાબ ઉિારી મારે બ ેઘડી ડૂસકી ભરી લેવી 

છે.. 

એ ઝીંદગી ! મારે  ફરી િને જીવી લેવી છે..  

યાદ નથી 'દ્રષ્ટટ ' ક્ારે હુાં િકીકિે િસી િિી,  

આજ બેફામ બની ભમી લેવી છે, 

એ ઝીંદગી! મારે ફરી િને જીવી લેવી છે.. 

-શ ક્લ િિાના  "િષ્ષ્ટ " 

૭.કતવિાઓ 

એ ઝીંદગી... !! 

 

રડવાનુાં િારણ... 

મીઠી ખલલે 
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૧) રાિ હદવસ 

હદિાઓ ગભરાય 

          લોક ડાઉન. 

૨) કાળી સડક 

સરૂજ અકળાિો 

લોક ડાઉન. 

૩) સનૂી િેરીમાાં 

રસ્િો કા ાંટાળી રુઍ 

લોક ડાઉન. 

૪) માસ્ક લગાવી 

માણસાઈ િણાઈ 

લોક ડાઉન. 

૫) માણસો તવના 

િેરી માથા કૂટિી 

લોક ડાઉન. 

૬) નાના દુખમાાં 

ઉગવાનુાં ભલૂા્ુાં 

લોક ડાઉન. 

૭) સડક બની 

ફરિો અંધકાર 

લોક ડાઉન. 

                            ગ ર િેવ પ્રજાપવત 'િોરમ' 

 

 

 
                    

 

 

 

એ માનવી શ ુછે ?િિરેી જીવનમા, 

                               ત ુગામડાનુાં જીવન જીવી િો જો ! 

એ માનવી િિરેની આ સકડાિ છોડી, 

ત ુગામડાની મોકળાિ માણી િો જો ! 

એ માનવી િિરેના ચટપટ્ટા ખોરાક છોડી, 

ત ુગામડાનુાં ખાણુાં ખાઈ િો જો ! 

એ માનવી િિરેન ુસ્વાથીલ ુજીવન છોડી, 

ત ુગામડાનુાં તનખાલસ જીવન નીિાળી િો જો ! 

એ માનવી િિરેના બનાવટી સબાંધો છોડી, 

ત ુગામડાના મનના સબાંધ તનભાવી િો જો ! 

એ માનવી િિરેના બગીચા કે પાકતમા ાં ફરવાનુાં છોડી, 

ત ુગામડાના વગડાઓમા ફરી િો જો ! 

એ માનવી િિરેના ઘોંઘાટીયા અવાજો છોડી, 

ત ુગામડાના પાંખીઓનો કલરવ સાાંભળી િો જો ! 

એ માનવી અંગ્રજેોની સાંસ્કૃતિની નકલ છોડી, 

ત ુગજુરાિીઓના ઈતિિાસ વાચી િો જો ! 

- અસ્લમ એ.ખોખર (આયાન) 

                                                             

  

લોક ડાઉન (િાઈક ) 

 

રળિયામણ  ંગામડ ં 



21                                               સાહિત્યનો વનવગડો  
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 પલ્લવીબેને સધુીર િરફ 
જોઇને કહ્ુાં,”સધુીરભાઈ, 
આવિી કાલે એક નવા 
મેમ્પબર આવિે આપણે 
ત્યાાં, િો િેમના માટે રૂમ 
િૈયાર કરાવી દેજો.” સધુીરે 
માથ ુિલાવ્્ુાં અને કહ્ુાં,”થઇ જિે, કોણ આવે છે ગાય કે 
બળદ?” પલ્લવીબને િસ્યા અને કહ્ુાં,”ગાય જ છે પણ 
જાણી લો કે થોડી મારકણી છે, એના રસ્િામાાં આવી ન 
જિા.” સધુીર િસ્યો અને ધીમેથી લાકડીના ટેકે સીડીઓ 
ઉિયો. પછી નટુને બમૂ પાડીને બોલાવ્યો અને કહ્ુાં,” નટુ, 
ઉપર રૂમ નાંબર પાંદરની સાફસફાઈ આજે જ પિાવી દે 
અને િેમાાં જોઈિી વસ્તઓુ મકૂી દે જે, મારી પાસેથી લીસ્ટ 
લઇ જજે.” નટુએ માથુાં િલાવ્્ુાં અને નીકળી ગયો. િેના 
ગયા પછી સધુીર મનોમન બબડયો,”િાિ! ઘણા સમય 
પછી કોઈ જવાબદારી મળી છે, લાવ ઓહફસમાાં જઈને 
લીસ્ટ ચેક કરી લઉં, કાંઈ માંગાવવાનુાં િોય િો 
પલ્લવીબનેને કિી દઉં.”  

 ઉપરોલિ દ્રશ્યો આનાંદધામ વદૃ્ધાશ્રમના િિા. 
પલ્લવીબને, આનાંદધામ વદૃ્ધાશ્રમના કિાતિિાત િિા. 
િેમના પતિએ અને િેમણે મળીને આ વદૃ્ધાશ્રમની 
સ્થાપના કરી િિી. આનાંદધામમાાં આવનાર વદૃ્ધો અને 
મલુાકાિીઓ માટે એક જ િરિ િિી, કોઈના ભિૂકાળની 
વાિ નહિ કરવાની. ત્યાાં વાિચીિનો તવષય એક જ 
રાખવાનો આજે શુાં કરવાનુાં છે? અને આવિીકાલ ેશુાં 
કરીશુાં? પલ્લવીબનેના પતિ સરેુન્દ્રભાઈ ભબલ્ડર િિા અને 
િેમની કારહકદી દરમ્પયાન અઢળક કમાયા અને િેમના 
બાળકો ભણીગણીને અમેહરકામાાં સ્થાઈ થઇ ગયા પછી 
િવે િેમના માટે કોઈ લક્ષ્ય બચ્્ુાં ન િોવાથી િેમણે આ 
આશ્રમ સ્થાપ્યો અને સમાજ પાસેથી જે કમાયા િેની 

પરિફેડ િરીકે એક ફ્લેટ છોડીને પોિાની સઘળી સાંપતત્ત 
વદૃ્ધાશ્રમને દાન કરી દીધી. 

 પલ્લવીબનેે કામ કરવા માટે માણસો રાખયા િિા, 
છિાાં અિીં રિનેાર વદૃ્ધોને વ્યસ્િ રાખવા જુદી જુદી કતમટી 
બનાવી િિી. ભોજનની વ્યવસ્થાની દેખરેખ રામજીિભાઈ 
જોિા િિા, રોજવપરાિની વસ્તઓુ બરાબર આવે છે કે 
નહિ િેનુ ાં ધયાન મયાંકભાઈ રાખિા અને જો કોઈ નવુાં 
મેમ્પબર આવવાનુાં િોય િો િેના માટે રિવેા માટેની રૂમની 
સાફસફાઈ બરાબર થઇ છે કે નહિ? કઇ ખટૂત ુાં િો નથી? 
એ જોવાની જવાબદારી સધુીરની િિી. જો કે બાકી લોકો 
કરિાાં સધુીરને કામ ઓછાં રિતે ુાં, મા ાંડ છ મિીને કોઈ નવુાં 
મેમ્પબર આવતુાં. િિવેારોની ઉજવણી માટેના કાયતક્રમોની 
િૈયારી કરવાની જવાબદારી અલ્પાબનેની પાસે િિી.આ 
રીિે બધાનો સમય િસીખિુી વ્યિીિ થિો. 

 સધુીરે ઓહફસમાાં જઈને નવા મેમ્પબરને અપાિી 
સગવડો અને િેને અપાનાર વસ્તઓુને લીસ્ટ િપાસી 
અને નટુને ચેક કરવા કહ્ુાં,”જો ભાઈ કોઈ વસ્ત ુખટૂિી 
િોય િો આજે જ માંગાવી લે, કોઈ રિવેા આવ્યા પછી 
એમ ન કિિેો કે આવિીકાલે લાવીિ.” નટુએ િસીને 
કહ્ુાં,” કાકા, િમે ખોટી ભચિંિા ન કરો, બધુાં જ છે.” સધુીરે 
આંખો મોટી કરીને કહ્ુાં,”સાલા, કેટલી વાર કીધુાં છે મને 
કાકા નહિ કિવેાનુ ાં. હુાં િારાથી ચાર પાચ વષત જ મોટો 
િોઈિ.” નટુ િસીને ત્યાાંથી નીકળી ગયો. સાાંજે જમીને 
આડા પડયા પછી સધુીર તવચારવા લાગ્યો કોણ આવવાનુાં 
છે? કોણ તવલન િિે આવનાર પોિે કે પછી િેના ઘરના?  

 બીજે હદવસે સવારે સધુીરે રૂમ ચેક કરી લીધી 
અને પલ્લાવીબનેને કહ્ુાં,”બધી વ્યવસ્થા થઇ ગઈ છે, િવે 
ક્ારે આવે છે િમારી મારકણી ગાય?” સધુીર રમજુી 
િિો, િે િમેિા કિિેો સ્ત્રી ગાય જેવી િોય છે અને પરુુષ 
બળદ જેવો. ગાય મારકણી કે ગરીબ િોઈ િકે પણ બળદ 
િમેિા એક જ જેવા િોય છે. આખી જજિંદગી વૈિરુાં કરવાનુાં 
અને પછી ફહરયાદ કરિાાં રિવેાનુ ાં કે આખી જજિંદગી કામ 
જ કરે રાખ્ુાં છે. 

પલ્લવીબનેે કહ્ુાં, ”આવિા જ િિે.”  

૮.વાતાા 

ચાલ િરી જીવી લઈએ 
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 થોડીવાર પછી એક રીક્ષા વદૃ્ધાશ્રમની સામે 
આવીને ઉભી રિી. ઉિારનાર સ્ત્રીને સધુીર થોડીવાર 
ધયાનથી જોઈ રહ્યો અને િેને ઓળખી ગયો. િેના ચેિરા 
પર ઘણાબધા િાવભાવ આવી ગયા અને છેલ્લે ફલિ 
ઘણૃાનો ભાવ બચ્યો િિો. સધુીરે પીઠ ફેરવી લીધી અને 
ધીમી ચાલે ત્યા ાંથી નીકળી ગયો. પલ્લવીબનેે આગળ 
વધીને િે સ્ત્રીની મદદ કરી. િેમણ ેિેની બેગ નટુને આપી 
અને રૂમમાાં મકૂી આવવા કહ્ુાં અને િે સ્ત્રી િરફ ફરીને 
કહ્ુાં,” િીિલબને, િમારુાં સ્વાગિ છે આનાંદધામમાાં, 
આપણે પિલેા ાં િોલમાાં જઈએ ત્યાાં હુાં િમારી ઓળખાણ 
બધા સાથે કરાવ ુાં, પછી િમને િમારી રૂમ દેખાડીિ.” 

 પલ્લવીબને િીિલની ઓળખાણ બધા સાથે 
કરાવી રહ્યા િિા, િે વખિે સધુીર પોિાની રૂમમાાં ભરાઈ 
ગયો િિો અને ભિૂકાળની યાદોમાાં ખોવાઈ ગયો િિો. 
િેનો ભિૂકાળ પણ િેના સ્વભાવની જેમ ખટમીઠો અને 
થોડો િીખો િિો.  

**** 

 સધુીર િજી એક વરસ પિલેા ાં જ નોકરીએ લાગ્યો 
િિો પણ પોિાની કુિળિાથી સીનીયર લલાકત બની ગયો 
િિો. િેનો િસમખુ અને સાલસ સ્વભાવ બધાને બહ ુ
ગમિો, િેથી સ્ટાફમાાં પણ િે તપ્રય િિો. ઉપરાાંિ કામમાાં 
પણ ચોક્કસ િોવાથી િેનો આદર પણ થિો. િે જ વખિે 
િેમની ઓહફસમાાં પ્રવેિ થયો િીિલનો. િીિલ એટલે 
સુાંદરિાની મરુિ, મલુિ સ્વભાવ અને આધતુનક પિરેવેિ. 

 થોડા જ સમયમાાં િે સ્ટાફમાાં ચચાતન ુ ાં અને ઈષાતન ુ ાં 
કેન્દ્ર બની ગઈ. િે સાિબેની સેકે્રટરીની િરીકે જોઈન થઇ 
િિી. િેની પીઠ પાછળ ઘણીબધી વાિો થિી. “પોિાના 
રૂપનુાં જાળ પાથરીને સેકે્રટરી બની છે, છમ્પમક છલ્લોના 
કપડાાં િો જો!, સા ાંજે સાિબે સાથે જ જિી િિે.” જેવી 
અનેક કાનાફૂસી હદવસ દરમ્પયાન થિી. છિાાં 
પરુુષકમતચારી વગત િેની સાથે વાિ કરવા આતરુ રિિેો. 
િીિલ આવે એટલે દરેકની નજર િેના પર ખોડાયેલી 
રિિેી. જો કે સધુીરે એવો તસગ્નલ કદી આપ્યો નહિ કે 
િેની સાથે વાિ કરવા આતરુ છે, પણ અંદરખાને એવુાં 

ઈચ્છિો કે િીિલ સામેથી િેની સાથે વાિ કરવા આવે. 
પણ િીિલ િાંમેિા િેના કામમાાં મિગલુ રિિેી. 

 એક હદવસ િેની આ ઈચ્છા પરૂી થઇ, સધુીર 
કેન્ટીનમાાં જમી રહ્યો િિો િે વખિે િીિલ િેના ટેબલ 
પર આવી અને પછૂયુાં,”શુાં હુાં અિી બસેી િકુાં છાં?” અચાનક 
આઘાિ લાગ્યો િોય િેમ િન્મય કાંઈ બોલી િક્ો નહિ , 
છિાાં િાથથી ઈિારો િો કરી જ દીધો.  

િીિલ િાાંતિથી જમવા લાગી પછી િન્મય િરફ 
જોઇને કહ્ુાં,” સધુીરજી થોડુાં િાક આપિો?” િવે િન્મય 
સામાન્ય થઇ ગયો િિો, િે િસ્યો અને િેણે કહ્ુાં,” સોરી! 
મારે આ પિલેા ાં જ પછૂવુાં જોઈત ુાં િત ુાં.” િે પછી બાંને વચ્ચે 
સારી દોસ્િી થઇ ગઈ. િે પછી િેઓ ઓફીસના સમય 
બાદ પણ સાથે સમય તવિાવિા. કયારેક િોટેલમાાં જમવા 
જિાાં િો ક્ારેક હફલ્મ અને નાટકો જોવા જિાાં. નાટક 
અને હફલ્મો એ બાંનેની તપ્રય પ્રવતૃત્ત િિી. િેમનો સમય 
સારી રીિે વ્યિીિ થઇ રહ્યો િિો. સધુીરના તમત્રોને પણ 
િેની અદેખાઈ આવવા લાગી િિી. 

િેમની આ તમત્રિા પ્રણયમાાં પહરણમવાની િિી, 
ત્યાાં જ પ્રવેિ થયો ભિજેિનો. ભિજેિ કાંપનીના માભલકનો 
દીકરો િિો અને તવદેિમાાં ભણીને પાછો આવ્યો િિો. 
દેખાવે આકષતક, છેલબટાઉ ્વુક િિો. િેની રિણેીકરણી 
ઉચ્ચ દરજ્જજાની િિી. ભિજેિ ઓહફસમાાં આવ્યા પછી 
િીિલ ધીમે ધીમે િેની િરફ ઢળવા લાગી. સધુીરને 
લાગવા લાગ્્ુાં કે િીિલ િેનાથી દુર જવા લાગી છે 
એટલે િેણ ેિીિલને આકષતવાના પ્રયત્નો િરુ કયાત, પણ 
જયારે લાગ્્ુાં કે િીિલ િાથમાાંથી સરી જિે એટલે એક 
પે્રમપત્ર લખીને િેને આપ્યો.  

િે પત્ર મળ્યા પછી િીિલ િેને મળવા આવી 
અને કહ્ુાં,”સધુીર, હુાં િને મારા તમત્ર િરીકે જોિી િિી, 
મારા મનમાાં ક્ારેય િારા માટે પ્રણયના ભાવ જાગ્યા 
નિોિા. પણ ભલૂચેકેૂ જો મારા વ્યવિારને લીધે લાગ્્ુાં 
િોય િો મને માફ કરી દેજે. મેં મારો ભાવી પતિ િોધી 
લીધો છે.”  
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સ્ટોરી, મેગેળઝન વગેરેના વવવવધ પ્રકારના કવર 
પેજ બનાવવા માટે અમારો સપંકા  કરો.  

આપના સચૂન અન સાર કવર પેજ બનાવી 
આપશ .ં 

મો. ૯૨૬૫૭૩૩૮૬૦  

સધુીર પાસે િેની વાિનો કોઈ જવાબ નિોિો, 
િેનુ ાં હદલ તટૂી ગ્ુાં િત ુાં. િે પછી િેણ ેનોકરીએથી 
રાજીનામુાં આપી દીધુાં અને બીજા િિરેમાાં વસી ગયો. 
માબાપની મરજીથી લગ્ન કયાત પણ ક્ારેય િીિલને 
ભલૂી ન િક્ો અને છેક આટલાાં વષે િે સામે આવીને 
ઉભી રિી. એટલામાાં સધુીરની રૂમને દરવાજે ટકોરા 
વાગ્યા, જેણે સધુીરને વિતમાનમાાં લાવી દીધો. 

સધુીરે  કમને ઉભા થઈને દરવાજો ઉઘાડયો, િો 
સામે િીિલ ઉભી િિી અને ક્સ્મિ કરી રિી િિી. 

િીિલ ેકહ્ુાં,” અંદર આવવા નહિ કિ?ે” સધુીર 
દરવાજા પાસેથી ખસી ગયો અને િે અંદર આવી.” 

રૂમમાાં થોડીવાર િાાંતિ છવાયેલી રિી. વાિની 
િરૂઆિ િીિલે કરી,” સધુીર,કેટલુાં તવભચત્ર લાગે છે ને 
આટલા વષે અને િે પણ વદૃ્ધાશ્રમમાાં! મને અિીં જોઇને 
ખિુી ન થઇ? અને િારા ચેિરા પર બાર કેમ વાગેલા છે? 
િજી સધુી દુુઃખી છે કે મેં િે વખિે િને લગ્ન માટે ના 
પાડી િિી િે માટે?” 

સધુીર એક પણ િબ્દ ન બોલ્યો પણ િેનો ચેિરો 
ચાડી ખાિો િિો કે િે નારાજ છે. 

િીિલ ેકશુાં ગણકાયાત વગર આગળ કહ્ુાં,” સધુીર, 
ઘણીબધી ઘટનાઓ જીવનમાાં બનિી િોય છે જે આપણી 
ઈચ્છાને અનરુૂપ નથી િોિી, પણ િેનો સ્વીકાર કરીને 
આગળ વધવુાં પડે છે. િેં ઉિાવળે રાજીનામુાં આપ્્ુાં અને 
િિરે છોડીને નીકળી ગયો િિો. મારે િારી સાથે વાિ 
કરવી િિી પણ એટલો સમય પણ િેં મને ન આપ્યો.” 

છેલ્લે જયારે આપણ ેમળ્યા ત્યારે ઘણુાંબધુાં કિવે ુાં 
િત ુાં, પણ કિી ન િકી. િેં તવચા્ુું િિે કે મેં પે્રમ અને 
પૈસામાાં, પૈસાને પ્રાધાન્ય આપ્્ુાં પણ એવુાં નિોત ુાં. ભિજેિ 
પણ મને એટલુાં જ ચાિિો િિો અને િે તવષે એકદમ 
લલીયર િિો. િેં જયારે મને પે્રમપત્ર આપ્યો િેના બ ે
હદવસ પિલેા ાં જ ભિજેિે મને લગ્ન માટે પછૂયુાં િત ુાં અને હુાં  
િેને લગ્ન માટે િા પાડી ચકુી િિી. એવા વખિમાાં હુાં િને 
શુાં જવાબ આપિ. એવુાં નિોત ુાં કે ત ુાં મને ગમિો નિોિો, 
પણ િેં પછૂવામાાં મોડુાં ક્ુું િત ુાં.”  

સધુીરે કહ્ુાં,” ત ુાં મને કિી િકી િોિ, કદાચ 
આપણા લગ્ન થયા િોિ િો આપણે બાંને અિી ન િોિ.” 

િીિલ ેકહ્ુાં,” હુાં જો અને િો માાં તવશ્વાસ નથી 
રાખિી અને મારા કરેલા તનણતયો માટે પછિાવો નથી 
કરિી, અને ક્ાાં સધુી ભિૂકાળમાાં જીવીિ? સાંજોગોએ 
આપણને ફરી ભગેા કયાત છે િો િેનો આનાંદ લ.ે” એટલુાં 
કિીને િે નીચનેી િરફ નીકળી ગઈ. 

થોડીવાર સધુી સધુીર શનૂ્યમાાં િાકીને બેસી રહ્યો 
અને ફરી ભિૂકાળમાાં ડોહક્ુાં ક્ુું અને તવચારવા લાગ્યો કે 
િા િીિલની વાિ સાચી છે િેણે મને એવો કોઈ તસગ્નલ 
નિોિો આપ્યો કે િે એને ચાિ ેછે. િીિલ સાથેની 
મલુાકાિ પછી િેણે બોજે જ હદવસે રાજીનામુાં ધરી દીધુાં 
િત ુાં અને ફરી િીિલને મળ્યો નિોિો. 

 સધુીર િીિલ પાસે ગયો અને કહ્ુાં,” િારી વાિ 
પણ સાચી છે, જે સમય વીિી ગયો છે િે િો ફરી નથી 
આવવાનો, પણ આવનારો સમય િો આપણા િાથમાાં છે 
િો ચાલ જેટલો સમય છે,એ િસીખિુીથી તવિાવીએ. 
આપણા લગ્ન ન થયા પણ આપણ ેતમત્ર િરીકે િો રિી 
િકીએ. િવે ભિૂકાળમાાં નહિ વિતમાનકાળમાાં જીવીએ. 
ચાલ ફરી જીવી લઈએ ” એટલુાં કિીને િસવા લાગ્યો. 

સમાપ્ત 

જ્યોવતન્િ મિતેા  
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પ્રકરણ_4 

"જો શે્રયા! ત ુાં મારી સાથે દોસ્િી 
કરવા માાંગિી િોય િો હુાં િને 
ચોક્કસ િા પાડેિ. પરાંત ુઆ પે્રમ 
િેમ મને નિીં ફાવે." 

          "પે્રમમાાં તવશ્વાસ િો એ જ વ્યક્લિને થાય જેને પે્રમ 
થયો િોય. પે્રમનો અથત એ નથી થિો કે ફરવાાં જવુાં, 
રૂતપયા વેડફવા, કલાકો સધુી ચેહટિંગ કરવુાં." િજુ િો 
શે્રયાની વાિ અધરુી િિી એટલામાાં જયહદપએ િેને 
અટકાવિાાં કહ્ુાં. 

          "જો શે્રયા! મને પે્રમમાાં કોઈ જ રસ નથી. અને 
પ્લીઝ િારુાં આ ભાષણ મને ના આપ. કારણ કે િેની 
મારા ાં પર કોઈ જ અસર નિીં થાય." આમ કિીને જયહદપ 
ત્યાાંથી ઉભો થઈને ચાલ્યો જાય છે. જ્યારે શે્રયાની િો 
આંખો ભરાવા લાગી િિી. પરાંત ુિે ગમે િેમ કરીને 
આંસઓુને વિવેા ન દેિા આંખોમાાં જ અટકાવી રાખે છે. 
િેને જરાાંયે અંદાજ ન િિો કે જયહદપ પોિાના પ્રસ્િાવનો 
આવો દદત  ભયો ઉત્તર આપિે. િે પોિાના િાથ રૂમાલને 
આંખો પર િળવો િળવો ફેરવી દે છે. એટલામાાં િેની 
સિલેીઓ કેષ્ન્ટનમાાં આવે છે અને શે્રયા િેઓની સાથે ઘરે 
જવા માટે નીકળી જાય છે. 

          આ િરફ આતિષ ધારાની પે્રમ ભરી આંખોના 
દહરયામાાં ડુબકીઓ લગાવી રહ્યો િિો. બ ાંને વચ્ચે 
મસ્િમજાની વાિોનો દોર ચાલ ુિિો. બ ાંને એકબીજાની 
આંખોમાાં ખોવાયેલા િિાાં. અચાનક આ જામેલા રાંગમાાં 
ભ ાંગ પાડિી િોય એમ આતિષના ફોનની હરિંગ વાગ ેછે. 
એટલે આતિષ કોલ હરતસવ કરે છે. ને સામેથી મ્રુનો 
અવાજ આવ્યો. 

          "બસ ભાઈ! બહ ુથઈ ગઈ વાિો. િવે ઘરે નથી જવુાં 
કે શુાં?" 

          "કાંઈક એવુાં જ છે. ઘરે જવાની ઈચ્છા જ નથી 
થિી." 

          "બસ કર પાગલ! હુાં અને જયહદપ બાંને કોલજેના 
ગેટ પાસે ઉભા છીએ. જલ્દી આવ." આમ કિી મ્રુ કોલ 
કટ કરે છે. 

          જયહદપ અને મ્રુ બાંને પાાંચ તમતનટ સધુી રાિ 
જુવે છે. ત્યા ાં જ આતિષ આવે છે. એટલે ત્રણેય એકસાથે 
જ પોિપોિાના ઘરે જવાાં નીકળી જાય છે. રાતે્ર હડનર 
કયાું બાદ દસ વાગ્યે ત્રણેય દરરોજની જેમ આજે પણ 
કાપોદ્રા ભિજ પર િેકેલી તિિંગની મજા માણિા િોય છે. 
મ્રુને કાંઈક યાદ આવ્્ુાં િોય એમ િેણે કહ્ુાં. 

          "અરે જયહદપ! પેલી શે્રયા શુાં કામ આવી િિી?" 

          "શે્રયા એટલે પેલી બી.એ માાં છે િે જ? જેની સાથે 
મ્રુ ઘણીવાર વાિ કરિો િોય છે." આતિષએ પછુયુાં. 

          "િા એ જ. ત ુાં ધારા સાથે બગીચામાાં બેઠો િિો ત્યારે 
હુાં અને જયહદપ બાંને કેષ્ન્ટનમાાં બેઠા ાં િિાાં. અને ત્યારે જ 
શે્રયા આવેલી." મ્રેુ આતિષને આ વાિની જાણ કરિાાં 
કહ્ુાં. 

          જયહદપ શે્રયા સાથે થયેલી આખી વાિ જણાવે 
છે. અને પોિે શે્રયાના પે્રમ પ્રસ્િાવને ઠુકરાવી દીધો એ 
વાિ પણ જણાવે છે. એટલામાાં ધારાનો કોલ આવિાાં 
આતિષ વાિ કરવાાં માટે એકબાજુ ચાલ્યો જાય છે. 
મ્રુમાાં શે્રયા માટે થોડી ભાવનાઓ િિી. અને શે્રયા 
જયહદપને કેટલો પે્રમ કરે છે! િે મ્રુ સારી રીિે 
સમજિો િિો. 

          "પણ જયહદપ! િારે તવચારીને જવાબ આપવો 
જોઈએ ને!" 

          "એમાાં તવચારવાનુાં શુાં? િને િો ખબર જ છે! કે મને 
આ બધી વાિમાાં કોઈ રસ નથી. પે્રમમાાં પડીને ખોટો 
સમય બગાડવો એના કરિાાં િેનાથી દુર રિવેામાાં જ 
સારુાં." 

          "પણ શે્રયા િને સાચો પે્રમ કરે છે િેનુ ાં શુાં?" 

૯.નવલકથા 

તડપ 
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          "હુાં િો િેને ઓળખિો પણ નથી. અને િેણે પે્રમ 
મને પછુીને થોડો કયો િિો!" 

          "જયહદપ! કોઈક કતવએ પે્રમ તવિે બહ ુસારુ લખ્ુાં 
છે કે - 

          "દહરયા ના મોજા કઈ રેિીને પછેુ િને ભીજાવ ુ
ગમિે કે કેમ 

એમ પછુીને થાય નહિિં પે્રમ" 

          આમ બાંને વચ્ચ ેવાિો ચાલ ુિિી. બીજી િરફ 
શે્રયા પોિાના પસતનલ બેડરુમમાાં જયહદપના િબ્દોને 
વારાંવાર યાદ કરીને આંસ ુવિાવી રિી િિી. િેની 
લાગણીઓ ચકનાચરુ થઈ ગઈ િોય એવુાં લાગી રહ્ુાં િત ુાં. 
દરરોજ િે જયહદપનુાં ફેસબકુ એકાઉન્ટ ખોલીને જયહદપએ 
કરેલી પોસ્ટ જોયા કરિી. પરાંત ુઆજે િેની આ ઈચ્છા 
પણ મરી પડી િિી. માત્ર પોિાના મોબાઈલમાાં 
જયહદપની િક્સ્વર જોઈને ચોધાર આંસએુ રડી િિી. 
રાતત્રના બાર વાગે છે. રાત્રીના બાર વાગે છે. છિાાંયે િેનુ ાં 
દુ:ખ જરાાંયે ઓછાં થ્ ુન િત ુાં. અને સાથે સાથે ઉંઘ પણ 
નથી આવિી. િેના મનમાાં એક જ પ્રશ્ન વારાંવાર થિો 
િિો. કે "આ કેવા પ્રકારની િડપ છે? જે ચનેથી સવુા પણ 
નથી દેિી અષે ચનેથી જાગવાાં પણ નથી દેિી." 
જયહદપએ શે્રયાના પે્રમને ચોખખો જ ઠુકરાવી દીધો િિો 
છિાાં િેના હદલ, હદમાગ, મન બધે જ માત્ર જયહદપ જ 
વસેલો િિો. 

          કોલજેના પિલેા ાં વષતનો બીજો મહિનો પણ 
રેલગાડીની ક્સ્પડની માફક પસાર થઈ જાય છે. છેલ્લાાં 
એક મહિનાથી એક સરુમાાં ચાલી રિલેી આતિષની 
લવસ્ટોરીને અચાનક િેક લાગે છે. સવારના સાિ વાગ્યે 
કોલેજના કેષ્ન્ટનમાાં આતિષ, જયહદપ અને મ્રુ ચાની 
ચસુકીઓ લઈ રહ્યાાં િિાાં. પરાંત ુઆતિષની ચા નો કપ 
િજુ એમનો એમ જ િિો. અને િે ઉદાસ િોય એવુાં પણ 
લાગી રહ્ુાં િત ુાં. થોડીવાર જયહદપ આતિષના ચિરેા ાંના 
િાવભાવ જોઈ રિ ેછે. પરાંત ુછેવટે િેનાથી પછુયા તવના 
રિવેા્ુાં નહિિં. 

          "આતિષ! શુાં થ્ુાં? ક્ારનો જોઈ રહ્યો છાં. ત ુાં ઉદાસ 
િોય એવુાં લાગી રહ્ુાં છે. કોઈ ટેન્િન છે." 

          "િા. િારી ચાનો કપ પણ એમનો એમ જ છે. શુાં 
થ્ુાં?" સાથે સાથે મ્રેુ પણ પ્રશ્ન કયો. આતિષ િેકઅપનુાં 
દદત  મનમાાં રોકી િકિો નથી અને િેનાથી ચોધાર આંસએુ 
રડી પડાય છે. અચાનક આતિષના રડવાનો અવાજ 
સાાંભળીને કેષ્ન્ટનમાાં રિલેા ાં દરેક વ્યક્લિનુાં ધયાન િેના 
િરફ જાય છે. જયહદપ પોિાની જગ્યા પરથી ઉભો થઈને 
આતિષ પાસે જાય છે. િેના ખભા પર િાથ મકુી િેને 
સાંભાળવાની કોતિિ કરે છે. પરાંત ુઆતિષની આંખો માાંથી 
આંસઓુ િો ગાંગાની જેમ વિી રહ્યાાં િિાાં. છેવટે જયહદપ 
દ્વારા આશ્વાસન મળિાાં આતિષની આંખો માાંથી દડી રિલેા ાં 
આંસઓુ ઓછાાં થવાાં લાગે છે. મ્રુ પાણીનો ગ્લાસ ભરી 
લાવે છે અને આતિષને પાણી પીવડાવે છે. જયહદપ 
પોિાના િાથ રૂમાલ વડે આતિષની આંખો લછુી નાખે છે. 
અને ત્યારબાદ કેષ્ન્ટનમાાં રિલેા દરેક લોકોને 'બધ ુજ ઠીક 
છે.' એમ કિી દે છે. એટલે બધાનુાં ધયાન ત્યાાંથી િટીને 
પોિપોિાના કામમાાં લાગી જાય છે. થોડીવાર આરામ 
મળ્યાાં બાદ આતિષ નોમતલ િોય એવુાં જયહદપને લાગે છે. 
અને આતિષ પોિાના પ્રશ્નના ઉત્તર આપી િકિે એટલુાં 
અનમુાન લગાવીને જયહદપ પ્રશ્ન કરે છે. 

          "આતિષ ત ુાં ઠીક િો છે ને?" 

          "િા, હુાં ઠીક છાં." આતિષે થોડા ાં ઉદાસ ભાવમાાં કહ્ુાં. 

          "પણ યાર! ત ુાં આમ! અચાનક રડવા કેમ લાગ્યો?" 

          "ના કાંઈ નહિિં." આતિષ િકીકિને છપાવવાની થોડી 
કોતિિ કરે છે. પરાંત ુજયહદપથી િેના રડવાાં પાછળનુાં 
કારણ જાણ્યા તવના રિવેા્ુાં નહિિં. 

          "જો આતિષ! અમે િારા ાં તમત્ર છીએ. િારા ાં મનમાાં જે 
કાંઈપણ દુ:ખ િોય િે અમને જણાવ. કદાચ અમે િારી 
કાંઈક મદદ કરી િકીએ." 

          "િા આતિષ! દુ:ખનો ભાર એકલાાં જ સિન કરવો 
એના કરિાાં તમત્રો સાથે વિેંચવુાં સારુ. અને િારુાં મન પણ 
િળવુાં થઈ જિે." મ્રુએ કહ્ુાં. 
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          "ધારા...ધારાએ િેકઅપ કરી નાખ્ુાં." માાંડ માાંડ આ 
િબ્દો આતિષના મખુથેી નીકળ્યાાં. આ િબ્દો સાાંભળીને 
જયહદપ અને મ્રુને પણ દુ:ખ થાય છે. પરાંત ુજયહદપ 
પરુી વાિ જાણવા માાંગિો િિો. 

          "િેકઅપ! પરાંત ુિા માટે? એવુાં િે ક્ ુકારણ િત ુાં કે 
ધારાએ િેકઅપ ક્ુું? િમે બાંને લડયા િો નથી ને?" 

          "ના. ગઈકાલે રાતે્ર ધારાનો કોલ આવ્યો િિો. એણ ે
કહ્ુાં કે િેના ઘરવાળાને િેના પર િક થઈ ગયો છે. એ 
નથી ઈચ્છિી કે મારા ાં પર કોઈ મસુીબિ આવે. અને 
એટલે જ િેને અમારી પે્રમ કિાનીને અટકાવી દીધી." 
આતિષ પોિાના હદલ પર પત્થર રાખીને અચકાિો 
અચકાિો આ વાિ પોિાનાાં તમત્રોને જણાવે છે. 

          "પણ યાર! આટલી વાિમાાં િેકઅપ? તુાં ધારાને 
કોલ કર. અને િેને અહિિં બોલાવ." જયહદપ િેકઅપની 
વાિને એટલી સરળિાથી ક્સ્વકારવાાં િૈયાર ન િિો. િેને 
આ કારણ િેકઅપ માટે અયોગ્ય લાગત ુાં િત ુાં. 

          "િેને કોલ જ નથી લાગિો." 

          "એટલ?ે" જયહદપએ આશ્ચયતથી પછુયુાં. 

          "મારો નાંબર ધારાના મોબાઈલની બ્લેકલીસ્ટમાાં છે." 

          "િો મેસેજ કર." 

          "વોહ્ટસેપ, ફેસબકુ, ઈનબોલસ, ઈન્સ્ટાગ્રામ બધી જ 
જગ્યાએ બ્લોક કરેલો છે." 

          "What? આટલી નાની અમસ્િી વાિમાાં આટલુાં 
બધુાં? આ વાિ મારા ાં ગળે નથી ઉિરિી. પિલેા ાં ધારાએ 
િારા ાં મોં પર ના પાડ, પછી મેસેજ કરીને િા પાડી અને 
િવે પાછાં િેકઅપ! મેં િને પિલેા ાં પણ કહ્ુાં િત ુાં કે આ 
બધુાં ટાઈમપાસ છે. પણ મારી વાિ િને ના સમજાઈ." 

          "બધુાં જ ખત્મ થઈ ગ્ુાં." 

          "આતિષ ત ુાં ખદુને સાંભાળ. િને ધારા કરિાાં પણ 
સારી છોકરી મળી જિે." 

 

          "પણ ધારા િો નહિિં મળે ને!" 

          "અરે યાર!" 

          "જયહદપ! અત્યારે આતિષને સમજાવવાનો કોઈ 
અથત નથી. થોડો સમય જવા દે. મને પરુો તવશ્વાસ છે કે 
બધુાં જ ઠીક થઈ જિે." મ્રેુ કહ્ુાં. 

          લેલચર થવાનો સમય થઈ ગયો િિો. એટલે 
ત્રણેય પોિાનાાં લલાસરૂમમાાં જાય છે. ધારા પણ િેની 
સિલેીઓ સાથે પોિાની જગ્યા પર બેઠી િિી. પરાંત ુ
િેકઅપથી િેને કોઈ ફેર પડયો િોય એવુાં લાગત ુાં ન િત ુાં. 
જેટલી ઉદાસી આતિષના ચિરેા પર િિી એટલી ઉદાસી 
ધારાના ચિરેા પર જોવા નથી મળિી. એ િો ઠીક. પરાંત ુ
ઉદાસીનો નાનકડો અંિ પણ દેખાિો ન િિો. િે પોિાની 
સિલેીઓ સાથે વાિો કરવામાાં મિગલુ િિી. ચિરેા પર 
આનાંદના ભાવ ઉભરાય રહ્યાાં િિાાં. આતિષ થોડી થોડી 
વારમાાં ધારા િરફ જોઈ રહ્યો િિો. અત્યાર સધુી ધારા 
લેલચરમાાં કેટલીયે વાર આતિષ સામે જોિી. પરાંત ુઆજે 
ચાર લેલચરમાાં એકપણ વખિ િેણે આતિષ િરફ નજર 
પણ ન નાખી. અને કોઈવાર વચ્ચ ેમળે િો નજરઅંદાજ 
કરી દેિી. આ દરેક બાબિ પર જયહદપનુાં ધયાન પણ 
િત ુાં. િેના મનમાાં આ વાિ કા ાંટાની જેમ ખુાંચી રિી િિી. 
પરાંત ુિાલમાાં િે એ જ ઈચ્છિો િિો કે આતિષ આ 
તવયોગ માાંથી બિાર આવે. 

          આમ જ અઠવાહડ્ુાં તવિી જાય છે. પરાંત ુ
આતિષના િાલ િજીયે એના એ જ િિાાં. જયહદપ દરરોજ 
િેને સમજાવવાનો પ્રયત્ન કરિો. પરાંત ુિેની કોઈ અસર 
આતિષ પર પડિી નથી. પોિાનો તમત્ર એક 
અઠવાહડયાથી દુ:ખી છે . આ વાિ િેને પણ િડપાવિી 
િિી. બીજી રીિે કિીએ િો આતિષની સાથે-સાથે જયહદપ 
અને મ્રુના ચિરેાની મસુ્કુરાિટ પણ ગાયબ થઈ ગઈ 
િિી. 

જયહિપ ભરોળિયા "હડયર જય " 
 

 
 
         



27                                               સાહિત્યનો વનવગડો  
 
 

 

 

કબીરવસિંઘ 

           કેટલાક હફલ્મ 
સમીક્ષકો અને દિતક રતસકજનો 

આ હફલ્મને 'Dev D' ની હરમેક 

ગણે છે િો કેટલાક વળી 'િેરે 
નામ' ની સધુારેલી આવતૃત્ત માને છે. પણ આ હફલ્મ ના િો 

દેવ ડી છે કે ના િો િેરે નામ. આ હફલ્મ િો પોિાની 

માંભઝલ સધુી પિોંચવા માટે અલગ રાિ કાંડારીને, લોકોના 
માંિવ્યો ની પરવા કયાત તવના વટભેર િેના પર ચાલનારી 

હફલ્મ 'કબીર તસિંઘ' છે. જેટલુાં દમદાર નામ, િેટલી જ 

દમદાર પટકથા. િલેોજન ના િીવ્ર પ્રકાિ જેવી કબીર 
તસિંઘ એટલ ેહદમાગના કેટલાક અંધાહરયા ખણૂામાાં સષુપુ્િ 

અવસ્થામાાં રિલેી લાલસા, કશુાંક ન પામ્પયાનો ક્રોધ અને 

કશુાંક પામવાનો ઝનનૂ. 

          કબીર તસિંઘનુાં નામ પડિા જ કેટલાક સામાજજક 

આગેવાનો અને સમાજના રખવેાળોનો ઈગો ઘવાિે. 
કારણ કે આ મવુી સોનેરી ભતવટય અને સારુાં લગાડનારી 

ડાિી ડાિી વાિોને બદલે ભગ્નહ્ર્દયના માણસની કડવી 

વાસ્િતવકિા િાદૃિ કરે છે. આ હફલ્મને એટલી િદે 
વખોડવામાાં આવી છે કે કેટલાક લોકો જેમણે આ હફલ્મ 

જોઈ પણ નથી િેમના નાક ના ટેરવા અને આંખોની 

ભ્રમરો એકસાથે ઉપર ચઢી જાય છે. નેગેહટવ માઉથ 
પબ્બ્લતસટી, ્ ુનો. 

          દુતનયાને પોિે સારા ચહરત્રના સ્વામી છે િેવ ુાં 
બિાવવા માટે સારી સારી વાિો ચગળનારા અને 

સફૂીયાણી સલાિના િારિોરા બીજાના ગળામાાં 

પિરેાવનારા દાંભી લોકોને મારે એટલુાં જ કિવે ુાં છે કે ચાલ ુ
વષતમાાં સજીકલ સ્રાઈકને ભબરદાવિી અને િાબાિી 

આપિી મવૂી 'URI' બાદ સૌથી વધ ુનફો રળનારી બીજા 

નાંબરની મવુી એટલ ેકબીર તસિંઘ. સલમાન ખાનની 

'ભારિ' અને અક્ષય કુમારની 'કેસરી' ને ઊંધે કાાંધ પછડાટ 
આપી સડસડાટ આગળ તનકળનારી મવૂી એટલ ેકબીર 

તસિંઘ. આવનારા બ ેત્રણ અઠવાહડયામાાં કબીર તસિંઘ ઉરી 

ને પણ આંટી જિે િેવ ુાં ભતવટય કેટલાક જ્ઞાની હફલ્મ 
તવિેષજ્ઞો ભાાંખી રહ્યા છે. આવુાં કેમ? આવુાં ફલિ એટલે થ્ુાં 

કારણ કે હફલ્મને હદવસના અજવાળામાાં ગાળો ભાાંડિા 

સામાજજક જડસઓુ રાિના છેલ્લા િો માાં હફલ્મ જોઈને 
આવી ગયા છે. 

          કબીર તસિંઘની વાિાતને એક લાઈનમાાં રજૂ કરવી 
િોય િો કિી િકાય કે નાયક હદલોજાનથી જેને ચાિ ેછે િે 

તપ્રયિમાને િેના સામાજજક ઘરેડમાાં બ ાંધાયેલા 

પહરવારજનો બળપવૂતક અન્ય ્વુક સાથે પરણાવી દેિા 
ખાંહડિ થયેલા હૃદયવાળો ્વુાન કેવીરીિે વસાંિ જેવા 

જીવનને તસગારેટ, દારૂ અને ડ્રગ્સના રવાડે ચડી પાનખર 

જેવુાં બનાવી નાખે છે િે. વાાંચીને િદ્દન તનરસ લાગિી 
પટકથાને િીખુાં િમિમતુાં અને ચટાકેદાર રસાવાળાં 

મરાઠી િાક બનાવે છે િાહિદ કપરૂની ચોટડૂક અને 

ધારદાર અભભનય ક્ષમિા િથા હફલ્મનુાં હૃદયને િાિા 
આપતુાં સાંગીિ. હફલ્મના થીમ મ્પ્ઝુીકે િો ઘણા 

મોબાઈલમાાં હરિંગટોન િરીકે પોિાનુાં સ્થાન પણ જમાવી 

દીધુાં છે. કિવેાની જરૂર નથી કે હફલ્મનુાં મ્પ્ભુઝક 
યાંગસ્ટસતમા ાં હિટ નીવડ્ુાં છે.  

          ડાયરેલટરના ભાગે ખાસ કશુાં કરવા લાયક િત ુાં 
નહિ કારણ કે કબીર તસિંઘ િેલગુ ુમવુી 'અજુ તન રેડ્ડી' ની 

હરમેક છે. એટલે િેલગુ ુહફલ્મના દ્રશ્ય બેઠેબેઠા કોપી 

કરવામાાં આવ્યા છે. િેથી જ િો જય વસાવડા જેવા મારા 
તપ્રય લેખકે િેમની કોલમમાાં એકવાર બોલીવડુને 

'કોપીપેસ્ટ કલ્ચર' ગણાવ્્ુાં િત ુાં. પરાંત ુ ભારિીયોએ કે 

જેમને હિન્દી તસવાયની અન્ય પરપ્રાાંિીય ભાષાઓ નથી 
આવડિી િેમણ ેઆવા કોપીપેસ્ટ કલ્ચરનો હદલથી 

૧૦.હિલ્મ હરવ્ય  
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આભાર માનવો જોઈએ કારણ કે િેમના આવા અભભગમને 

કારણે જ સાહિજત્યક ટચ ધરાવિી કબીર તસિંઘ જેવી હફલ્મ 
જોવા ,જાણવા અને સાાંભળવા મળી.  

          િવે હફલ્મની સ્ટોરી તવિે જાણીએ. કોલેજકાળમાાં 
અભ્યાસ કરિા કબીર એટલે કે િાહિદનો 'ભણિર અને 

ધાકધમકી' એમ બાંનેમાાં ડાંકો વાગિો. નીડર અને 

અતવચારી નાયક તવદ્રોિી અંદાજમાાં એકવાર ચાલ ુ
લેલચરમાાં વગતખ ાંડમાાં ઘસૂીને પ્રોફેસરની િાજરીમાાં બધા 

તવદ્યાથીઓને ધમકી આપે છે કે 

કોલેજમાાં નવી આવેલી સફેદ 
કપડાાંધારી ્વુિી મારી 'બાંદી' છે. 

િેની િરફ ગાંદી નજર નાખનારને 

માફ નિીં કરવામાાં આવે. આથી 
સાવધાન. અતે્ર કોલજેમાાં અભ્યાસ 

કરિા તવદ્યાથી નાયકની 

અપહરપલવિા સ્પટટરૂપે જણાઈ 
આવે છે. જ્યારે આ જ નાયક  ૭,૮ 

મહિના બાદ નાતયકા એટલે કે 

પ્રીતિને ગભતવિી સ્ત્રીના સ્વરૂપે જુવે 
છે ત્યારે પ્રીતિને કિ ેછે કે શુાં આ પેટમાાં રિલેો માાંસ નો 

ટુકડો િને મારાથી અલગ કરી દેિે? શ ુગભતવિી થવા 

માત્રથી હુાં િને છોડી દઉં? દુતનયા શ ુકિિેે િેનો મને ફરક 
પડિો નથી. હુાં આ બાળકને મારુ નામ આપીિ. હુાં િેનો 

બાપ બનીિ. ત ુાં બસ મારી સાથે ચાલ. અતે્ર કોલજેના 

સમયનુાં તવસ્મરણ થ્ુાં છે અને વાસ્િતવક દુતનયાના કડવા 
અનભુવોએ નાયકને પહરપલવિા બક્ષી છે. અપહરપલવિા 

થી પહરપલવિા સધુી દિતકોને લઈ જિી આવી સાહિજત્યક 

વાિાત અન્ય કઈ હફલ્મમાાં િમે જોઈ છે, કિિેો જરા?  

          સ્ટોરી જેમ આગળ વધિી જાય છે િેમ િેમ 
અધીરો થયેલો ્વુક કબીર રોજેરોજ અવનવા બિાના 
િઠેળ પ્રીતિના વગતખ ાંડમાાં જવા લાગે છે અને ભણાવવાના 

નામે અવનવા ગિકડાાં કરીને પ્રીતિને રોજ પોિાની 
રોયલ એનહફલ્ડ પર ફરવા લઈ જાય છે. અલબત્ત િેઓ 
ભણવાનુાં જ કામ કરે છે, ફરવાનુાં નહિ. કબીર ક્ારેય 
પ્રીતિની ઇચ્છા તવરુદ્ધ કોઈ પ્રકારની છૂટછાટ નથી લિેો. 
અિીં િારીહરક ઉતે્તજનાની વયમાાં પ્રવેિેલા ્વુકની તપિંક 
મવુીમાાં આપેલી તિખામણનો ધરાર સ્વીકાર દેખાય છે. 
'No is not a word. It's a sentence. And No means No.' 

અતે્ર કબીરના મનમાાં સ્ત્રીઓની ઈચ્છા માટેનો સ્વીકાર 
જોઈ િકાય છે. સ્ત્રીઓના સમ્પમાન માટેનો આદરભાવ જોઈ 
િકાય છે. બાકી િો દ્રષ્ટટ િેવી સષૃ્ટટ. 

          'બેખયાલી મેં ભી િેરા િી ખયાલ 
આયે' જેવી મનોદિામાાંથી પસાર થઈ 
રિલેા કબીરને જ્યારે ખબર પડે છે કે 
િેની તપ્રયિમાને િેના દુશ્મનો િોળી 
તનતમિે ગલ્સત િોસ્ટેલમાાં ઘસૂીને છાિી 
અને અન્ય અંગઉપાાંગો પર 
બળજબરીથી રાંગ લગાડે છે ત્યારે 
કબીરમાાં સષુપુ્િ અવસ્થામાાં રિલેો 
ક્રોધનો જ્વાળામખુી ભડકી ઉઠે છે. 
પ્રીતિને પોિાની સાથે લઈને િે 
નીકળી પડે છે િે નરાધમને સબક 
િીખડાવવા. કબીર િે ્વુકને માર 

મારી અધમઓુ કરી નાખે છે અને ત્યાાં જ સૌની સમક્ષ 
પિલેીવાર પોિાના પે્રમનો સ્વીકાર કરે છે. િે ક્ષણથી 
પ્રીતિના મનમાાં કબીર પ્રત્યે પે્રમની કૂણી લાગણી જન્મે છે 
અને કબીરના મનમાાં એક વ્યક્લિને બદલે સમષ્ટટ પ્રત્યે  
ક્રોધનો પળૂો ચાંપાય છે.  અિીં પણ સ્ત્રીની ઈચ્છા તવરુદ્ધ 
સ્ત્રીની સાથે અડપલાાં કરનાર પ્રત્યે કબીરના મનમાાં રિલેો 
તિરસ્કારનો ભાવ ઉડીને આંખ ેવળગે છે. બાકી જજ બની 
બેઠેલા લોકોને િો સીિા પણ કલાંહકની લાગ્યા જ િિા ને. 
કબીર િો વળી કયા ખેિરનો મળૂો. 

          ઉપરોલિ પ્રસાંગ બાદ પ્રીતિ અને કબીર વચ્ચે 
પે્રમની કૂાંપળો ફૂટી નીકળી અને સેલસ ના વટવકૃ્ષમાાં 
પહરણમી અને લાગણી વધ ુઘેઘરૂ બની. અનેકવાર સેલસ 
થ્ુાં િોવા છિાાં મડતર કે કરણ જોિરની કિવેાિી 
પાહરવારીક હફલ્મમાાં નાચિી હિરોઇન જેવા કોઈ 
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અંગપ્રદિતનના દ્રશ્ય નાખવામાાં નથી આવ્યા. પણ િા 
પેિનેટ ચુાંબનના ઘણા દ્રશ્ય છે, િેની ના નહિ. પેિનેટ 
લવર િોય ત્યાાં પેિનેટ ચુાંબન ના િોય િો જ નવાઈ. 
પણ ભબભત્સ કિી િકાય િેવા એક પણ દ્રશ્ય હફલ્મમાાં 
નથી. 

          લાગણીઓના ઋણાનબુ ાંધથી જોડાયેલુાં આ  
પે્રમી્ગુલ જ્યારે સ્થળભાન ભલૂી જાિરેમાાં ચ ુાંબન કરી 
રહ્યા િોય છે ત્યારે નાતયકાનો તપિા આ દ્રશ્ય જોઈ જાય 
છે. સ્વાભાતવક રીિે એક તપિા િોવાના નાિે િેમની 
લાગણીઓ દુભાય અને ગસુ્સો આવે. પહરણામ સ્વરૂપ 
છોકરીનો તપિા કુબેર સાથે મારામારી કરે છે અને િડધિૂ 
કરે છે. આથી છાંછેડાયેલો કબીર પણ ચેલેન્જ ફેંકીને જિો 
રિ ેછે કે પ્રીતિને પે્રમ િિે િો પાછી આવિે જ. કેમ? કેમ 
કે એ મારી બાંદી છે. 

          સામાજજક બાંધનોના તનયમોના ચોકઠામાાં કબીર 

બાંધબસેિો નિોિો. વળી અિીં દીકરીએ પોિાનો 
જીવનસાથી જાિે નક્કી કયો િિો. દીકરી બચાવોની 

ગલુબાાંગો પોકારિો દાંભી સમાજ િાલ પણ દીકરીની 

પસાંદગીને જીરવી નથી િકિો. પ્રીતિનો બાપ પણ આવા 
જ દાંભી સમાજનો અનન્ય અંગ છે. નાિ ના લોકો અને 

દુતનયા શુાં કિિેે , તવચારિેના ભયમાાં જીવિો પ્રીતિનો 

બાપ િેના લગ્ન સમાજના અન્ય ્વુક સાથે 
બળજબરીથી કરી દે છે. પહરણામે ત્રણ જીવનની બરબાદી 

િરૂ થઈ જાય છે. પણ સમાજના લોકોની ભચિંિા, દીકરીના 

સખુી જીવનથી વધ ુદરકાર માાંગિો તવષય િિે કદાચ. 
િેથી જ િો તવદાયવેળાએ રડિી દીકરીને એક તપિાએ 

જબરદસ્િીથી લગ્ન કરાવીને તવદાયની પિલેા જ રડવા 

મજબરુ કરી દીધી.  

          અતે્ર સરસ વાિ રજૂ કરવામાાં આવી છે કે િમે 

દીકરીના બાપ બનો છો િો િેની ભાવના અને 
લાગણીઓને સમજો. બાપ િોવાનો અતધકાર 

જબરદસ્િીથી થોપિો નહિ. આ િો િમે િમારા તપતતૃ્વને 

ગાળો આપી રહ્યા છો, એક સષુપુ્િ અને તનિંદ્રાધીન સમાજ 

માટે. એવા સમાજ માટે જે ફલિ મિણેા ાં ટોણા મારવા જ 
તનમાયો છે. 

          પ્રીતિના બાપની જેમ જ હડટ્ટો ભલૂ કબીરના 
તપિાશ્રી પણ કરે છે. એકલા પડેલા કબીરને જ્યારે 

પહરવાર, દોસ્િોની જરૂર િોય છે ત્યારે જ કબીરના તપિા 

િેને ધક્કો મારીને ઘરની બિાર કાઢી મકેૂ છે. િા માટે? 

એક કોડીલી કન્યાના તવવાિ કે જે બળજબરીથી થઈ રહ્યા 

છે િેમાાં તવક્ષપે કરવાના ગનુાસર. બાપ િાંમેિા જ 

સાંિાનોના તનણતયથી તવરુદ્ધ જિા િોય છે. આ ્તુનવસતલ 
તનયમ છે. સાચુાં ખોટુાં જાણ્યા તવના, જાિિપાસ કયાત તવના 

પોિે નક્કી કરેલા તનયમો સાંિાનો પર થોપી દેવાના.  જો 

અિીં કબીરના તપિા કે પ્રીતિના તપિા િાણપણ વાપરી, 
પતુ્ર/પતુ્રીને સમજીને, િેમના અભભપ્રાય જાણીને, પે્રમની 

લાગણી અનભુવીને િે મજુબ વત્યાત િોિ િો ડોલટર કબીર 

બેવડો કબીર ના બનિ અને પ્રીતિને ૮,૯ મહિના રડવુાં 
ના પડ્ુાં િોિ. 

          ઓક્લસજનને બદલે પે્રમને શ્વાસમાાં લિેો, પે્રમ 
તવિે જ તવચારિો અને પે્રમ માટે લડિો કબીર જ્યારે 

જાણે છે કે ક્રોધના આવેિમાાં આવી જઈને િેને ડ્રગ્સ લીધો 

િિો, િે સમયે જ પ્રીતિ િેને મળવા આવી િિી. કબીરને 
સમજાવવા આવી િિી પણ પોિે ડ્રગ્સના નિામાાં 

િોવાથી, પ્રીતિ ત્યાાંથી જિી રિ ેછે અને સમાજના તપિાની 

પસાંદગીના ્વુક સાથે લગ્ન કરી લે છે. ત્યારે કબીર 
પોિાની જાિને માફ નથી કરી િકિો અને પોિાની 

જાિને નટટ કરવા, કટટ આપવા તસગરેટ, દારૂ અને 

ડ્રગ્સના રવાડે ચઢે છે. પોિાની જાિને સજા આપવાની 
આ કબીરની રીિ છે.  

          'છોડ દે સારી દુતનયા હકસી કે ભલયે. યે મનુાસીબ 
નહિ આદમી કે ભલયે' ગીિને આત્મસાિ કરનાર કબીર 

િેથી જ સ્િો આત્મિત્યા નથી કરિો. િે જીવે છે પણ 
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જીવવાનુાં બ ાંધ થઈ ગ્ુાં છે. ફલિ હદવસો, મહિનાઓ પસાર 

થાય છે. નવી યાદો સજાતિી નથી. નવા સયૂોદય જોવાિા 
નથી. માિા તપિાનો હ ૂાંફ મળિો નથી. બસ તસગરેટ અને 

દારૂ ઢીંચાય છે. બસ આયખુાં ઢસડાત ુાં રિ ેછે, દારૂના કેફમાાં. 

          સેલસના બે પ્રસાંગો કબીરને મળે છે છિાાં િે બ ાંને 

પ્રસાંગોમાાં િેની ઇમેજ તવલનને બદલે િીરો બનીને ઉભરે 

છે. પ્રથમ પ્રસાંગમાાં િે હફલ્મની િીરોઇનને ખોટુાં I love you 

બોલીને યૌનસાંબ ાંધ બાાંધી િક્ો િોિ પણ િે િેવ ુાં નથી 

કરિો. બીજા પ્રસાંગમાાં રસોડામાાં છોકરીને ચાકુ બિાવીને 

નીચેનુ ાં વસ્ત્ર ઉિારવાનુાં કિનેાર કબીરને જ્યારે ખબર પડે 
છે કે િે ્વુિી િેના હફયાન્સને છેિરી રિી છે ત્યારે મડૂ 

િોવા છિાાં કબીર યૌનસાંબ ાંધ બાાંધવાનુાં ત્યાગીને વટભેર 

્વુિીના હફયાન્સની સામેથી નીકળે છે. અિીં સ્પટટ થાય 
છે કે બિારથી ગુાંડો દેખાિો કબીર, સીિાની મરજી તવરુદ્ધ 

સ્પિત ન કરનાર રાવણ જેવો જ શદુ્ધ અને સાજત્વક છે. 

          હફલ્મમાાં કબીર અને પ્રીતિ બાદ સૌથી રોચક 

અને રસપ્રદ પાત્ર િોય િો િે છે તિવાનુાં. કબીરના ખભે 

ખભા તમલાવીને દરેક કાયતમા ાં સાથ આપનાર તમત્ર એટલ ે
તિવા. માર ખાવાના અને મારવાના દરેક પ્રસાંગમાાં િાજર 

િોય એવો તમત્ર એટલ ેતિવા. દારૂ અને ચખનામાાં ભાગ 

પડાવનારો તમત્ર તિવા. માબાપ પણ જ્યારે કબીરને 
િરછોડી દે છે ત્યારે જુવાનજોધ બિને ઘરમાાં િોવા છિાાં 

તમત્રને ઘરે લઈ આવનાર તમત્ર એટલ ેતિવા. નિાની 

લિમાાં અને મરવાની જીદમાાં પોિાની જજિંદગી બરબાદ ન 
કરી નાખે િેવી બીકમાાં, પોિાની બિનેના લગ્ન કબીર 

સાથે કરવાની જીદ કરનારો તમત્ર તિવા.  

          સામાજજક દ્રષ્ટટએ મલુવવા બસેો િો દીકરી માટે 

વર િોધિા દરેક બાપ માટે તિવા એક આદિત મરુતિયો. 

૯ થી ૬ ની ક્લલતનક ની જોબ. ટાઇમસર ઘરે આવવુાં અને 
ક્લલતનક જવુાં. માિાતપિા કિ ેિે મજુબ રિવે ુાં અને વિતવ ુાં. 

જોકે તિવાને પોિે રાંજ છે કે િે િજી સધુી સેલસ નથી કરી 

િક્ો. અિીં લેખક અને ડાયરેકટર દાંભી સમાજે મખુ પર 

ચડાવેલો મખુવટો ખેંચી કાઢે છે. સમાજમાાં બિારથી સારુાં 
સારુાં દેખાડનારા લોકો અંદરખાને આવા જ િોય છે. 

સમાજમાાં સારા દેખાવાની અભરખામાાં જીવિા તિવા જેવા 

જેન્ટલમેન જાણિાાં િોય છે કે સારા કપડાાં, સારી 
રીિભાિને કારણે સમાજમાાં િેમની આબરૂ વધિે. જ્યારે 

કબીરમાાં આવી અક્કલ નથી િોિી. િે જેવો અંદર છે િેવો 

જ બિાર. કોઈ નકલી દેખાડો નહિ. વધેલી દાઢી અને 
મેલઘેલા કપડાાં િેની ઓળખાણ છે. જેના માટે કોઈ 

અફસોસ કબીરને નથી.  

          સમાજમાાં સ્વીકૃતિ પામેલા અને ઉચ્ચ સ્થાનોએ 

ભબરાજેલા તિવા જેવા કેટલાક અંદરથી સડી ગયેલા 

સામાજજક આગવેાનો પર ડાયરેલટરે કબીર દ્વારા એક 
કટાક્ષ કયો છે. અલબત્ત િેને સમજવા માટેની દ્રષ્ટટ અને 

સમજ િોવી જરૂરી છે. હફલ્મક્ષેતે્ર કાઠુાં કાઢનાર એક સુાંદર 

અને દેખાવડી હિરોઇન કબીર પ્રત્યે આકષાતય છે અને 
પોિાના હફલ્મના સેટ પર આવવા માટેનુ ાં તનમાંત્રણ આપે 

છે. જ્યાાં કબીરની સાથે િેનો તમત્ર તિવા િેના અન્ય એક 

તમત્રને લઈને પિોંચી જાય છે. હફલ્મના સેટ પર તત્રપટુી 
વચ્ચે સાંવાદ રચાય છે. જેમાાં તમત્ર તિવા ની ટીખળ કરિા 

કબીર કિ ેછે કે િારો તમત્ર આગળનુાં ભણવા તવદેિ જાય 

છે અને હુાં પી. એચ. ડી. કરવાનો છાં (નિાખોરીમાાં 
રચ્યોપચ્યો િોવા છિાાં) અને ત ુાં જો. જ્યાાંનો ત્યા ાં. નાનકડા 

ઓરડામાાં બેસીને ક્લલતનક ચલાવે છે. આગળ વધ તમત્ર.  

          સમાજનુાં અને દુતનયાદારીનુ ાં એક અટપટુાં ગભણિ 

િોય છે અને િેમાાં આવિા મશુ્કેલી જેવા દાખલાઓને 

ઉકેલવાની એક વ્યવિારુ રીિ પણ િોય છે. તિવા જેવા 
કૂપમાંડુક લોકો કે જેઓ િે રીિને વળગી રિ ેછે િેઓ એક 

મયાતહદિ દાયરામાાં પ્રગતિ કરીને સાંતટુટ થિા િોય છે 

પણ નવી રીિ અજમાવીને અઘરા દાખલાઓને ઉકેલવાનુાં 
કૌવિ ધરાવિા કબીર જેવા અસાંતટુટ લોકો આઉટ ઓફ 
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ધ બોલસ તવચારીને નવી પ્રગતિ કરિા િોય છે. ઉપરોલિ 

પ્રસાંગનો િાદત  આટલો જ છે પણ િેને જોવાનો દ્રષ્ટટકોણ 
આપણે કેળવવાનો છે. 

          કબીર તસિંઘ નાના બાળક જેવો િોફાની છે, 

ધમાભલયો છે. િેને જે જોઈએ, િે ગમે િે ભોગે જોઈએ જ. 

આવા બાંડખોર માણસને જો સાચી હદિા મળે િો િે 

મિામાનવ બની િકે છે અને ખોટી હદિામાાં ભટકી જાય 
િો આિાંકવાદી બની િકે છે. આથી જ િો દિતકોને 

ચેિવવા હફલ્મની િરૂઆિમાાં જ એક પ્રોફેસરના મોઢામાાં 

એક તવધાન મકુવામાાં આવે છે : િમે ગમે િેટલા મોટા 
જીતનયસ કે તવદ્વાન િોવ પણ જો િમારો ક્રોધ પરનો કાબ ૂ

શનૂ્ય િોય િો િમે સમાજમાાં આઝાદીથી ફરિા ખુાંખાર 

ખનૂી કરિા વધ ુકઈ નથી. કબીર પણ આ વાિ જાણે જ 
છે. િેથી જ િો સમાજને બદલે િે પોિાની જાિને તિક્ષા 

આપે છે. અદ્દલ દેવદાસની જેમ. 

          ટૂાંકમા ાં કબીર તસિંઘ ઝનનૂી છે િેથી પારદિી અને 

હિિંસક છે. પોિાના પે્રમ અને પોિાની માન્યિાઓ સાથે 

કા ાંઈ ખોટુાં થાય િો લડી લેવાનો અભભગમ છે. જીવનના 
અંિ સધુી પ્રીતિના આગમનની રાિ જોવાનો ધીરજ 

નામનો ગણુ આત્મસાિ કયો છે. નિાખોરીની લિે ચડયો 

િોવા છિાાં બધા તમત્રો કરિા વધ ુઆગળ નીકળી ચકુ્ો 
છે. અિીં કબીર જેવા પાત્રોની વકાલિ નથી કરાઈ. અતે્ર 

બસ ઉત્તમ અને સાહિજત્યક ટચ ધરાવિી ઉત્તમ વાિાતન ુ ાં 

તવશ્લષેણ કરા્ુાં છે. બાકી િાહિદ કપરૂ ખદુ કિ ેછે, " 

કબીર તસિંઘ જુઓ અને વખાણો. પણ એના જેવા બનિો 

નહિ." 

અસ્ત.ુ.. 

બક લ ડેકાટે 

 

 

 
 
 
 
 

કોપોરેટ અિેસા 

       વેપાર - વાભણજ્ય િો આહદ-અનાહદ કાળથી ચાલ ે

છે .િરુઆિ માાં તવતનમય પ્રથા િિી .પછી નાણાકીય 
વ્યવિારો થિાાં, પણ નહિવત્  .ત્યાર બાદ પેઢી પ્રથા 

આવી, જે ક્રમિુઃ કાંપની બની  .િેનુ ાં વ્યાપક સ્વરૂપ તવસ્િરી 

ને આજે કોપોરેટ િાઉસ િરીકે અક્સ્િત્વ માાં આવ્્ુાં છે. 

વેપાર - વાભણજ્ય નાાં તવકાસ અને રોજગાર માટે કોપોરેટ 

ક્ષેત્ર ની જરૂર છે .કેન્દ્ર સરકાર નાાં તવતવધ કાયદા અંિગતિ 
િે ચાલે છે .જેમ કે , કાંપની અતધતનયમ, સાંિોધન 

અતધતનયમ, સીએ અતધતનયમ, સીએસ અતધતનયમ, નોંધણી 

અતધતનયમ, ભાગીદારી અતધતનયમ અને સીએસઆર 
અતધતનયમ  .સરકારે કોપોરેટ અફેસત માંત્રાલય /કાંપની 

અફેસત માંત્રાલય ની રચના કરી છે .આમ િો , દેિમાાં પિલેે 

થી ધણી કાંપનીઓ િિી  .જેમ કે , બાટા, હફભલપ્સ  .પણ , '85 

થી ઓટોમોબાઈલ, ટેભલકોમ, ટેભલતવઝન નાાં તવકાસ સાથે 

કાંપનીઓ નો તવકાસ રથ ઝડપી દોડવા લાગ્યો.' 91 થી 

વૈતશ્વકરણ, ખાનગીકરણ અને ઉદારીકરણ ની નીતિ 
અપનાવી અને કાંપનીઓ ને મોકળાં મેદાન મળી ગ્ુાં. 

ભારિ સરકારે િેનુ ાં મખુય કાયાતલય સ્વાભાતવક જ ન્્ ુ
હદલ્િી માાં રાખેલ છે અને દેિના જુદા જુદા તવસ્િારોમાાં 

િેનાાં પ્રાદેતિક કાયાતલયો રાખયાાં છે  .જેમ કે , અમદાવાદ, 

ચેન્નાઈ, કોલકિા. 

2013 નો કાંપની અતધતનયમ દુતનયા ની સવતશે્રટઠ 

પધધતિઓ ઉપરાાંિ વિતમાન આતથિક વ્યવિાર અને 
વ્યવસ્થાની પહરક્સ્થતિ માાં તવકાસ ની જરૂહરયાિો ને 

ધયાનમાાં રાખીને ઘડાયો છે  .િેની ખાસ તવિેષિાઓ એ છે 

કે િેમાાં પારદતિિિા, બોડત મીહટિંગમાાં વીડીયો કોન્ફરન્સ નાાં 

૧૧.વેપાર જગત    
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        અંક-૩ 

     વાાંચવા માટે  

   અિી ક્લલક કરો  

ઉપયોગ ને માન્યિા, રાટરીય કાંપની કાનનૂ ન્યાતયક સત્તા 

માંડળ ની રચના, બોડત ની તવતવધ સતમતિઓની 
રચના  જેવાાં પગલાાં નો અમલ છે. 

મિાજન પરાંપરા ને કોપોરેટ ક્ષતે્રમાાં અપનાવી ને 
સીએસઆર  )કોપોરેટ સોતિયલ હરસ્પોક્ન્સભબભલટી (નુાં 

આયોજન ક્ુું છે .કાંપનીઓ સામાજજક ઉત્તરદાતયત્વ 

નીભાવે, એવી અપેક્ષા છે .2014-15 માાં અંદાજે 8000 કરોડ 
થી વધ ુરકમ સીએસઆર અંિગતિ સામાજજક કામો માટે 

વપરાઇ  .ગજુરાિમાાં િેના ાં માટે એક સોતિયલ કોપોરેટ 

રીસ્પોન્સીભબલીટી સોસાયટી ની રચના કરેલી.  

િેમાાં સધુારો કરવા 2015 ની કાંપની કાનનૂ સતમતિ એ 

સચૂનો સ્વીકારી ને 2016 નવુાં સાંિોતધિ તવધેયક લવા્ુાં. 

ચારેક વષત પિલેા ાં અંદાજે 15 લાખ થી વધ ુકાંપનીઓ 

કાયતરિ િિી. 

કોઈ પણ કામ માાં નાના માણસ ને ન ભલૂવો જોઈએ .

કાંપની અતધતનયમ માાં જ રોકાણકારો નાાં હિિો સાચવવાાં 
તિક્ષણ અને સાંરક્ષણ માટે જોગવાઇ કરી છે.  

ભારિીય કોપોરેટ તવતધ સેવા,  2013 નાાં કાંપની અતધતનયમ 
મજુબ નુાં ગ ાંભીર ગોટાળાની િપાસ નુાં કાયાતલય, ભારિીય 

કોપોરેટ અફેસત સાંસ્થા અને 2003 માાં સ્થાતપિ ભારિીય 

પ્રતિસ્પધાત આયોગ એ આ ક્ષેત્રમાાં કાંપનીઓ િેમ જ 
રોકાણકારો માટે ઉપયોગી છે . 

- નીલેિ કે  .િાિ  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 

પાંખીડા આવો અમારે દેિ, 

ભજવવા અવનવા વેિ. 

એકડો બનિે ચકલાભાઈ રે; 

બગડો બનિે બગલાભાઈ, 

ભજવવા અવનવા વેિ. 

િગડો બનિે કાગડાભાઈ રે; 

ચોગડો બનિે મોરભાઈ, 

ભજવવા અવનવા વેિ. 

પાાંચડો બનિે પોપટભાઇ રે; 

છગડો બનિે મેનાબેન, 

ભજવવા અવનવા વેિ. 

સાિડો બનિે કોયલબેન રે; 

આઠડો બનિે લક્કડખોદ, 

ભજવવા અવનવા વેિ. 

નવડો બનિે કાબરબને રે; 

દિ બનિે કબિૂરભાઈ, 

ભજવવા અવનવા વેિ. 

પાંખીડા આવો અમારે દેિ, 

ભજવવા અવનવા વેિ. 

     મિને્િક માર ડી પરમાર "િોરમ"  

 

૧૨.બાિગીત 

એક્ડાનો વેિ 

https://drive.google.com/file/d/1v7gCJwrqb0T2J0bB6Qu8PNdVHmDcxDOF/view?usp=sharing
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     વનક ંજ વાઢેર  
 
 
 
 

 
 

 
1. કલાપી ’’ િખલ્લસુ ક્ાાં કતવનુાં 

છે? 

(અ) રાજેન્દ્ર િાિ (બ) જયાંિ પાઠક 

(ક) અિોક પાઠક (ડ) સરુતસિંિજી 

િખિતસિંિજી ગોહિલ 

 

2. તવરુદ્ધાથી િબ્દ જણાવો.:-  કોમળ 

    (અ) ખડિલ (બ) ઘાિક (ક) કઠોર (ડ) સુાંદર  

3. નીચે આપેલા િબ્દની સાચી જોડણી જણાવો 

        (અ) ઓતિયાળાં (બ) ઓિીયાળ 

        (ક) ઓતસયાળાં (ડ) ઓસીયાળ  

 4. િબ્દની સાંતધ જણાવો.:- તિરસ્કાર 

       (અ) તિર+કાર (બ) તિર:+કાર  

       (ક) તિરસ+્કાર (ડ) િીરસ+્કાર  

 5.  સમાનાથી િબ્દ જણાવો.:-   પુાંજ 

     (અ) પુાંજી (બ)  પજૂનીય (ક)   ઢગલો (ડ)  પજૂવુાં 
 6. રૂહઢપ્રયોગનો અથત જણાવો.:-  મોળા પડી જવુાં 

   (અ) કમજોર થઈ જવુાં  (બ) મીઠા વગરની વાનગી થવુાં 

   (ક) હફક્કા થઈ જવુાં      (ડ) ઉત્સાિ ઓછો થઇ જવો 
 7.“ માનવીની ભવાઈ” નવલકથા ક્ાાં લખેકની છે? 

   (અ)  રાજેન્દ્ર િાિ (બ) પન્નાલાલ પટેલ  

   (ક) રઘવુીર ચૌધરી (ડ) ઉમાિાંકર જોિી 

8. અલાંકાર ઓળખાવો.:- આત્મા ઘી જેવો મલૂ્યવાન છે. 

   (અ) રૂપક (બ) ઉપમા (ક)  યમક (ડ)  સજીવારોપણ 

                          

   વનરાજ મકવાણા “ જ્ઞાનની લાઇબ્રેરી” 

 
જવાબો આપવા અિી ક્લલક કરો  

 
 

૧૪.જ્ઞાનની લાઈબે્રરી  ૧૩.સ્કેચ (ળચત્ર) 

પરેિ મકવાણા ‘વીર’ 

ચૌિાણ િાવમનીબેન ‘રાિી’ 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfXzhHAoK-IEpeVrOZI-cxiUmJMxEWA0F2SdRSDwj5exG97Yw/viewform?usp=sf_link
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૧૫.િબ્િરૂપી મણકાઓ 

પથ્થર છેલ્લા ‘ઘા’થી તટૂી જાય છે, પણ પિલેાના ઘા 
બેકાર નથી. 

 વવનોબા ભાવે  

જે કામ આવી પડે, એને પજૂા સમજી ને પણ કરી 
નાખો  

સ્વામી રામિાસ  
 

ઈમાનદારી સવોિમ નીતિ છે. 
ફે્રન્કલીન   

ઈશ્વર આપણને ક્ારેય ભલૂિો નથી, આપણે જ એને 
ભલૂી જઈએ છીએ  

મિાત્મા ગાધંી  

ઈશ્વર િરફ ચાલો, રસ્િો િેની મેળે મળી જિે. 

રવિયન કિવેત  

બાળક માટે માિા સો ગરુૂ બરાબર છે. 
મ ની વવદ્યાનિં  

 

અનાિક્લિ એટલે કે કોઈ પણ વસ્તનુો મોિ ન રાખવો 
એજ મોટી સાધના છે. 

મ ની અત્રી  
 

  સાચી લગનને કાાંટાની પરવા નથી િોિી. 
પે્રમચિં  

૧૬.આપના પ્રવતભાવો 

આપે આપેલા અમલુ્ય પ્રતિભાવો 
 

1. આબીિ ખણ સંીયા (ખબૂ સુાંદર અને વૈતવધય પણૂત 

સાંપાદન) 

2. િોિી િષા (બધા તવભાગો ખબૂ જ રસપ્રદ છે.) 
 

3. ચૌિાણ િાવમવન (ખબુ જ સરસ જે લોકો આજ સધુી .
પોિાના માાં રિલેી કલા કૃતિ વ્યલિ નથી કરી િક્ા 
િેમની માટેનુાં બેસ્ટ સ્ટેજ છે"સાહિત્યનો વન વગડો" ..) 
 

4. ચાવડા ર ળચકા  (આ મેગેઝીન દ્વારા અમને ઘણ ુ

જાણવા મળ્્ુાંઅને ઘણી . પ્રેરણા પણ મળે.) 

 

5.આિા ભટ્ટ (વાિ હદપકભાઈ આવુાં મલ્ટી મેગેઝીન િો 
િાથમાાં િોય િો વાાંચવાની વધારે મજા પડી જાય ખબુ 
સુાંદર સરસ અને સપુર) 
 

6.ક લહિપ રાવલ  (ખબૂ સરસ !....) 
 

7. મકવાણા હિરેન (ખબુ જ સુાંદર કામ છે. દરેક અંકે 
કામ તનખરત ુાં જાય છે...દરેક અંકમાાં આવી જ પ્રગતિ 
કરિા રિો...) 
 

(નોંધ:- તમત્રો ગયા અંકમાાં પ્રશ્નોિરીના આપના જવાબો 
ટેકનીકલ કારણોસર અમને મળ્યા નથી. િેથી અમે અિી 
કોઈના નામ જાિરે કરી િક્ા નથી) 

 

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

અહિ ક્લલક કરો. 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeh6S3xMx40W6-u0ddAXNYm-sXw3TdvzBtM1qHLQ7MRuI6RpQ/viewform?usp=sf_link
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