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િાંત્રીની કલમે.... 
નમસ્કાર તમત્રો, 
સૌપ્રથમ આગળના અંકોને આપ સવેએ જે 
સિકાર આપ્યો એ બદલ ખબુ ખબુ આભાર. 
પિલેા બાંને અંકને મળેલી સફળિા બાદ આજે 
ત્રીજો અંક પ્રકાતિિ કરી રહ્યા છીએ. આ અંકમાાં 
આપના પ્રતિભાવો મજુબ થોડા પહરવિતન કયાત 
છે. આિા છે કે આપને એ પહરવિતનો આવકાયત 
િિે.. 
     પ્રથમબાંને  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 
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 ત્રીજો 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/1FAIpQLSfCvZa9aTey3I0UQx5Ae9X9hrO0l2lwQ3StIrUW_1QPuZpDoA/viewform?usp=sf_link
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આ દુતનયા રિસ્યો અને 
રોમાાંચથી ભરપરુ ભરેલી છે. 
દુનયુામાાં કેવા ધનૂી 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 

વાન જમાડયા પછી િેને જાિ જાિના સારા સારા પક

જીવજ ાંતઓુ ખવડાવિો .જીવજ ાંત ુખવડા વ્યા 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 

યાંકર સજા તમજબાનીમાાં જવાની ના પાડે િો િેને ભ

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  .લાબની પાાંખડીઓ જેમાાં િેના તમત્રો ઉપર ગુ

વરસાવવામાાં આવી .આ સ્વાગિમાાં એ લોકો પાાંખડીઓ 

વચ્ચેે 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 
નુ ાં ખનૂ કરાવી િેની ક્રૂરિાનો અંિ આણ્યો િિોઆ રાજા.  

હિપક રાજગોર 
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અમતૃા વપ્રતમ – પજંા ી કવવવયત્રી  

આ જે આપણે વાિ કરવાની 
છે એક એવી મિાન 
કતવતયત્રીની, જેઓ ભારિ-
પાહકસ્િાનના ભાગલાના સાક્ષી 
બન્યા િિા. અને એનાથી જ 
પે્રરણા લઈને આ ભાગલા 
દરતમયાન કેવી પહરક્સ્થતિ 

સજાતઈ િિી િે એક કતવિાના સ્વરૂપમાાં રજૂ કરી િિી. 
સૌપ્રથમ પાંજાબી મહિલા કતવતયત્રી જેમનો જન્મ િો 
પાહકસ્િાનમાાં થયો િોય છે, પરાંત ુમતૃ્્ ુભારિમાાં થાય છે, 
કેમ કે ભાગલા બાદ િેઓ ભારિ આવી ગયા િિા. 
ભાગલા પછી પણ એમની લોકતપ્રયિા બને્ન દેિોમાાં પિલેા 
જેવી િિી, અને િેવી જ રિ ેછે. અમિૃા તપ્રિમે કતવિા 
ઉપરાાંિ નવલકથાઓ, વાિાતઓ પણ લખેલી છે. િેમણે 
લખેલી નવલકથા પરથી એક હફલ્મ 
પણ બનાવવામાાં આવી િિી, જેને શે્રષ્ઠ 
હફલમનો એવોડત પણ મળેલ છે. િો વધ ુ
સમય બરબાદ ન કરિા ચાલો આપણે 
જાણીએ, આ મિાન કતવતયત્રીના જન્મ, 
સાંઘષતગાથ િેમજ એમની કૃતિઓ તવિે, 
જે આ ઐતિિાતસક ઘટનાનુાં માધયમ 
બની અને બીજુ ઘણ ુબધ.ુ  

પહરચય :- અમિૃા તપ્રિમ એક 
ભારિીય લેભખકા અને કતવતયત્રી િિા. 
િેમને ૨૦મી સદીની પ્રથમ પાંજાબી મહિલા કતવતયત્રી 
િેમજ પાંજાબી ભાષાની નવલકાર અને તનબાંધકાર િરીકે 
પણ ઓળખવામાાં આવે છે. પાહકસ્િાનની કતવતયત્રીઓમાાં 
પણ િેમની ગણના થાય છે. િેથી સરિદની બાંને બાજુ 
િેમને સરખો જ પે્રમ મળેલો િિો. િેમણે છ દાયકાથી 
વધ ુસમયની કારહકદીના ગાળામાાં કતવિા, કાલ્પતનક 
વાિાતઓ, જીવનચહરત્રો, તનબાંધો, પાંજાબી લોકગીિોના 

સાંગ્રિો અને આત્મકથાઓના 100 થી વધ ુ િૈયાર કયાત 
િિા. િેમાાંના કેટલાાંક સાંગ્રિોના બીજી ભાષા (તવદેિી) માાં 
અનવુાદ પણ કરવામાાં આવેલ છે. 

જન્મ :- અમિૃા તપ્રિમનો જન્મ પાંજાબના 
ગજુરાનવાલામાાં થયો િિો, જે િાલ પાહકસ્િાનમાાં છે. 
િેઓ િાળાના તિક્ષક, કતવ િેમજ વ્રજ ભાષાના તવદ્વાન 
કરિારતસિંિ હિિકારી જેઓ સાહિત્ય સામાતયકનુાં પણ 
સાંપાદન કરિાાં, િેમના એકમાત્ર સાંિાન િિા. આ ઉપરાાંિ 
િેઓ િીખ ધમતની આસ્થાના પ્રચારક િિા. અમિૃા ૧૧ 
વષતના િિા, ત્યારે િેમના માિાનુાં અવસાન થઈ ગ્ુાં 
િત ુાં. ટૂાંક સમયમાાં જ િેઓ તપિા સાથે લાિોર ચાલ્યા 
ગયા િિા. ૧૯૪૭ સધુી િેઓ ત્યાાંજ રિ ેછે જ્યાાં સધુી 
ભારિ પાહકસ્િાનના ભાગલા ન પડયા ત્યાાં સધુી. 
પખુિવયની જવાબદારીઓ સામે માિાનુાં અવસાન થ્ુાં 
િોવા છિાાં પણ િેઓએ નાનપણથી જ લેખનકાયત િરૂ 
કરી હદધ ુિત ુાં. િેમનો પ્રથમ કાવ્યસાંગ્રિ ‘અમિૃ લિરેે’ 
(અમર મોજાઓ) વષત ૧૯૩૬માાં પ્રકાતિિ થયો િિો, 
ત્યારે િેઓ ૧૬ વષતના િિા. િે જ વષે િેમના તપ્રિમતસિંિ 

સાથે લગ્ન થયાાં િિા, જે એક સાંપાદક 
િિા, િેમનુાં સગપણ બાળપણમાાં જ નક્કી 
થઈ ગ્ ુિત.ુ લગ્ન પછી અમિૃાએ 
પોિાનુાં નામ અમિૃા કૌર ને બદલીને 
અમિૃા તપ્રિમ ક્ુું િત ુાં. ૧૯૩૬ થી 
૧૯૪૩નાાં સમય દરતમયાન િેમણે અડધો 
ડઝન જેટલી કતવિાઓના સાંગ્રિો લખી 
નાખયા િિા. િેમણે વીરશ ૃાંગારરસના 
કતવતયત્રીની િરીકેની સફર િરૂ કરવા 
છિાાંય ટૂાંક સમયમાાં જ િેમણ ેચક્રો 
બદલ્યા અને પ્રગતિિીલ લેખકોની 

ચળવળનો હિસ્સો બન્યા. િેની અસર િેમના સાંગ્રિ, 
લોકાપીડ - ૧૯૪૪ (લોક વેદના) માાં જોવા મળી િિી. 
જેમાાં િેમણે ૧૯૪૩માાં બ ાંગાળનાાં દુકાળ બાદનાાં ્દુ્ધગ્રસ્િ 
અથતિાંત્રની ખલુેઆમ આલોચના કરી િિી. ભારિના 
ભાગલા પિલેા િેમણે લાિોર રેહડયો સ્ટેિન પણ કામ ક્ુું 
િત ુાં. 

૨.લેખ (આટલ  ંજાણો) 
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ભાગલા :-  બાંને દેિોના ભાગલા પડયા પિલેા ાંની કોમી 
હિિંસામાાં અંદાજે એક તમભલયન મકુ્સ્લમો, હિિંદુઓ અને 
િીખોનાાં મતૃ્્ ુથયાાં િિા. ભાગલા બાદ અમિૃા તપ્રિમ 
જ્યારે લાિોર છોડીને હદલ્િી ગયા, ત્યારે િેઓ 28 વષતના 
િિા. હદલ્િી પછી િેઓ પાંજાબ િાંમેિ માટે સ્થાયી થયાાં 
િિા. ત્યારપછી ૧૯૪૮ માાં િેઓ સગભાત થયાાં િિા. આ 
દરતમયાન દિરેાદૂનથી હદલ્િીની યાત્રા કરી િિી, ત્યારે 
િેઓએ કાગળના એક ટકૂડા પર “આજ અખાાં વાહરસ 
િાિ” (હુાં આજે વાહરસ િાિને) નામક કતવિા સ્વરૂપે 
પોિાની પીડા અભભવ્યલિ કરી િિી. બાદમાાં આ કતવિાએ 
િેમને અમર બનાવી દીધા િિા અને ભાગલાની 
મમતભેદક સ્મતૃિકાર બની ગયા િિા. સફૂી કતવ વાહરસ 
િાિ કે જેમણે િીર અને રાાંજાના કરૂણ ગાથા લખી િિી 
અને િેમના જન્મસ્થળે અમિૃાતપ્રિમનો જન્મ થયો િિો 
િેમણ ેઉદે્દિીને લખેલ રાષ્રીય વીરરસનુાં કાવ્ય છે : 

“આજ અખાાં વાહરસ િાિનુાં, હકત્તો કબરા તવચ્ચો બોલ ; 

િે આજ હકિાબ-એ-ઈશ્ક દા, કોઇઇ અગલા વરકા ફોલ. 

ઈક રોઝ સી ધી પાંજાબ દી, ત ુાં લીખ લીખ મારે વાાં ; 
આજ લખખા ધીઆં રોન્ન્દઆ, િેનુાં વાહરસ િાિનુાં કિ.ે 

ઉઠ દદતમાન્દન હદઆ દદીઆ, ઉઠ િક અપના પાંજાબ ; 
આજ બેલે લાષા ભબતછઆં, િે લહ ૂદી બિરી ભચનાબ.” 

 
અથા :- આજે હુાં વાહરસ િાિને કહુાં છાં “િારી કબરમાાંથી 

કાંઈક બોલ.” 
અને આજે પે્રમની હકિાબમાાં, નવુાં લાગણીનુાં પાનુ ાં િો 

ખોલ. 

એકવાર, પાંજાબની દીકરીની આંખમાાંથી આંસ ુસ્ુું, ને િે 
કરૂણ ગાથા લખી, 

        આજે, લાખો દીકરીઓ રુદન કરી કિ ેિેને. 
જાગો ! ઓ વ્યથાનુાં વણતન કરનારા જાગો ! ને જો િારા 

પાંજાબને, 
આજે મેદાનો લાિોથી ઉભરાય છે, ને ભચનાબ (નદી) 

લોિીથી વિી રિી છે. 

 

વવિેષ :- િેમને ખાસ િો પોિાની ઘણી માતમિક કતવિા 
“આજ અખાાં વાહરસ િાિનુાં” માટે યાદ કરવામાાં આવે છે. 
૧૮ મી સદીના કતવ વાહરસની યાદમાાં લખાયેલા િોકગીિ 
“વાહરસ િાિને ઊતમિકાવ્ય” માાં ભારિના ભાગલા વખિે 
થયેલા કત્લેઆમ અંગે િેણીએ પોિાનો સાંિાપ કતવિાના 
રૂપે વ્યલિ કયો િિો.  

નવલકથાકાર િરીકે િેમની ખયાિનામ કૃતિ “તપિંજર” 
(કાંકાલ) છે. જેમાાં િેમણે પોિાનુાં પાત્ર પરુૂ રચ્્ુાં િત ુાં. જે 
મહિલાઓ સામેની હિિંસાનો સાંક્ષપે, માનવિાનુાં િનન અને 
અક્સ્િત્વના ભાગ્ય સામે ઘ ૂાંટણીયા ટેકાવી દેવાની વાિ છે. 
વષત ૨૦૦૩ માાં નવલકથા પર આધાહરિ ‘તપિંજર’ નામક 
હફલ્મ પરુસ્કાર તવજેિા બની િિી. 

૧૯૪૭ માાં જ્યારે ભાગલા પડયા ત્યારે અમિૃા તપ્રિમે 
લાિોરથી ભારિ હિજરિ િિી, એટલ ેકે િો વસવાટ માટે 
ભારિ આવ્યા િિા. સૌપ્રથમ િો હદલ્િી આવ્યા િિા અને 
ત્યારબાદ િેઓ િાંમેિ માટે પાંજાબ સ્થાયી થયા િિા. 

વાક્યો :- અમિૃા તપ્રિમના કેટલાક પે્રરણાદાયી વાક્યો 

નીચે મજુબ છે : 

1. There are many stories which are not on 
paper, they are written in the minds & bodies 
of women. 

2. Between the truth & falsehood, there is an 
Empty Space. 

3. When a men denies the power of women, he 
is denying his own subconscious.  

4. Peace is not just the absence of violence, 
peace is when the flowers bloom. 

5. Where the dance of Meera & the silence of 
Buddha meet, blossoms the true philosophy 
of  Rajneesh. 

6. The burning embers within me burst into 
flame; my body becomes a fire lit torch. 
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પ રસ્કારો :- પાંજાબી સાહિત્યમાાં મહિલાઓના સૌથી 
મિત્વપણૂત અવાજ િરીકે ઓળખાિા અમિૃા પ્રીિમને 
અનેકોનેક પરુસ્કાર મળી ચકેૂલા છે. 

- વષત ૧૯૫૬ માાં, િેમની પ્રતસદ્ધ રચના ‘સ  નેિ’ે કે જે 
લાાંબી કતવિા છે િેમના માટે િેઓને સાહિત્ય પરુસ્કાર 
અકાદમીથી નવાજવામાાં આવ્યા િિા. આ પરુસ્કાર 
મેળવનારા િેઓ સૌપ્રથમ મહિલા િિા. 

- વષત ૧૯૮૨ માાં ‘કાગઝ તે કેનવાસ’ (કાગળ અને 

કેનવાસ) માટે િેમણે ભારિીય જ્ઞાનપીઠ પરુસ્કાર 
મળ્યો િિો, જે ભારિનો સવતશે્રષ્ઠ સાહિત્ય પરુસ્કાર છે. 

- વષત ૧૯૬૯ માાં િેઓને પદ્મશ્રી પરુસ્કાર મળ્યો િિો, 
અને બાદમાાં વષત ૨૦૦૪ માાં પદ્મતવભષૂણ પરુસ્કાર 

પણ મળ્યો િિો. 

- વષત ૨૦૦૪ માાં જ િેઓને ભારિીય સાહિત્ય અકાદમી 

દ્વારા અપાત ુાં સાહિત્યનુાં સવોચ્ચ સન્માન “સાહિત્ય 

અકાદમી ફેલોિીપ” થી નવાજવામાાં આવ્યા િિા. જે 
સાહિત્યના ભચરાંજીવોને આજીવન તસદ્ધદ્ધ માટે આપવામાાં 

આવે છે.  

        િો આ વાિ િિી, પાંજાબી સાહિત્યમાાં 

મહિલાઓનો મિત્વપણૂત અવાજ ગણાિા શે્રષ્ઠ અને 

બિાદૂર મહિલાની. જેમણ ેજીવનના કેટ કેટલાય ઉિાર 
ચઢાવોનો સામનો કરીને િેઓ આગળ વધયા િિા. 

િેઓએ સરિદની બને્ન બાજુ ખબૂ જ નામના મેળવેલ 

િિી. અને બને્ન દેિોના ભાગલાની કરૂણ અને આક્રાંદ 
કિાનીને કતવિાના સ્વરૂપમાાં રજૂ કરીને િેઓ િાંમેિ માટે 

યાદગાર બની ગયા છે.    

વવિાખા મોહઠયા 

 

 

 

 

 

માનવસક રોગ 

 

નારી સિક્લિકરણ તવિે િો 
અઢળક લેખો અને વાિાતઓ 
વાાંચીએ જ છીએ. સાચુાં જ 
ખાલી વાાંચીએ જ છીએ! 
િેમાાંથી િીખવા કે સમજવા 
જેવી બાબિો પર આપણે ખબૂ 
ઓછાં ધયાન આપિાાં િોઈએ છીએ.  

           સમાજમાાં નારીના સ્થાન અને નારીને સન્માન એ 
બાબિ પર પણ ‘એક તસક્કાની બે બાજુ વાળાં' વાક્ય ક્યાાંક 
યથાથત લાગે છે. એક િરફ સ્ત્રીને પરુુષની સમોવળી 
ગણવામાાં આવે છે અને અમકુ બાબિે સ્ત્રીઓને િજી 
પરૂિો સન્માન મળવો િો દૂર પણ િેમના પર 
તિરસ્કારોનો મેઘ વરસાવવામાાં આવે છે. એવુાં જ એક 
ચચાતનુ ાં તવષય બનતુાં આવ્્ુાં છે ‘પીહરયડ્સ', એક રીિે 
ગણો િો સામાન્ય િારીહરક તવજ્ઞાન છે અને બીજી બાજુ 
ધમત સાથે જોડવામાાં આવે છે.  

              તસક્કાની બે બાજુનો ઉલ્લેખ એટલે કયો કે એક 
િરફ સામાન્ય તવજ્ઞાન ગણવામાાં આવે છે અને બીજી 
િરફ સ્ત્રીઓ માટે માતસક ધમત, જો ભિૂકાળમાાં આ બાબિ 
પર જઈએ િો સ્ત્રીઓનુાં મખુય કાયત િત ુાં રસોડુાં સા ાંભળવુાં. 
માતસક દરતમયાન થિી અસહ્ય પીડામાાં ઘરનુાં કાયત કરવુાં 
એ િેમના સ્વાસ્્ય માટે િાતનકારક િોવાથી આ 
સમયગાળા દરતમયાન િેમને બ-ેત્રણ હદવસ આરામ મળી 
રિ ેિે માટે ઘરના કોઈ પણ કામ-કાજ સોંપવામાાં નિોિા 
આવિા. પછી સમય જિાાં આ આરામ માટેની સતુવધા 
ક્યારે પ્રથા બની ગઈ એ જ ખબર ન પડી. અરે આપણે 
પરુુષો નોકરી-ધાંધો કરિાાં િોઈએ િો મહિનામાાં ચાર 
રતવવાર િાાંતિથી સોફા પર બસેીને ગાળીએ છીએ. િો 
મહિલાઓ કઈ કોઈ પ્રકારનુાં મિીન િો નથી જ! એટલે 
એમને પણ થાક િો લાગિો જ િોય અને એમાાં પણ 
જ્યારે િારીહરક રીિે સ્વસ્થ ન િોય ત્યારે આરામ આપવો 

૩.સચેતન  ંદ્રષ્ષ્ટળ િંદ   
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પણ જરૂરી જ છે. એના માટે પીહરયડ્સ દરતમયાન એમને 
કોઈ કાયત કરવા દેવામાાં નિોત ુાં આવતુાં. 
 

             માતસક એક સામાન્ય િારીહરક પ્રહક્રયા છે. પરાંત ુ
ધમતની ધજામાાં વીંટાળીને એવી ફરકાવવામાાં આવી કે 
ક્યાાંક આ બાબિને િરમજનક ગણવામાાં આવે છે િો 
ક્યાાંક એમ કિવેાય છે કે માતસક  દરતમયાન સ્ત્રીઓ રસોઈ 
બનાવે િો પાપ ગણાય, ઘણા ખરા િો એમ પણ ગણ ેછે 
કે જો આ સમયગાળામાાં સ્ત્રીઓ રસોઈ બનાવે અને એ 
ભોજન બીજા જેટલા લોકો ગ્રિણ કરે િેને પણ પાપ 
લાગે..શ ુખરેખર આવુાં કઈ છે? અને જો માતસક ધમત પાપ 
છે, િો િો દુતનયાનો દરેક વ્યક્લિ પાપી જ થયો. કારણ કે 
આપણો જન્મ થયો એ પિલેા ાં પરુા નવ માસ માિાના 
ગભતમાાં જ રહ્યા છીએ. િો િવે આપણે એ કઈ રીિે કિી 
િકીએ કે એ પાપ છે. 
     માતસક એટલે એ અવસ્થા જેના પછી જ કોઈપણ સ્ત્રી 
માતતૃ્વ ધારણ કરી િકે િો પછી અધમત ગણી જ ન 

િકીએ. આ દર માસ દરતમયાન થિી િારીહરક વેદના 
કરિાાં આપણા સમાજ દ્વારા આપવામાાં આવિી માનતસક 
વેદના કદાચ સ્ત્રીઓને વધારે પીડાદાયક િિે. એટલે જો 
એમની ક્સ્થતિ સમજી અને સિાનભુતૂિ આપવામાાં આવે 
િો એમને કદાચ માનતસક િાાંતિ પ્રાપ્િ થિે.  

              આ બાબિે ખાસ િો પરાંપરાગિ ગ્રામ્ય તવસ્િાર 
અને િિરેી તવસ્િારમાાં રિિેા લોકોની માનતસકિામાાં ઘણો 
િફાવિ જોવા મળે છે. િજી ઘણા ખરાાં ગામડાઓમાાં 
સ્ત્રીઓને માતસક દરતમયાન કોઈ કાયત કરવા દેવામાાં નથી 
આવતુાં. અને ધાતમિક કાયતમા ાં પણ સામેલ કરવામાાં નથી 
આવિી. બીજી બાજુ જે લોકોએ આ એક રોજજિંદા િારીહરક 
તવજ્ઞાન િરીકે સ્વીકાયો છે િેઓ પણ સ્ત્રીઓને આ 
સમયગાળામાાં આરામ મળી રિ ેિે માટે િેમને કોઈ કાયત 
નથી કરાવિા. િા આમ િો બાંને બાજુ સ્ત્રીઓને આરામ જ 
છે પરાંત ુએક િરફ માનતસક િાાંતિ િો બીજી બાજુ 
માનતસક ત્રાસ કિી િકીએ. 
          થોડુાંક કઠોર સત્ય છે કે આપણે એ સમાજમાાં રિીએ 
છીએ જ્યાાં િજી એક 13-14 વષતની બાળા જે આ તવષયથી 
અજાણ છે. િેને િેની માિા દ્વારા આ સમયગાળા શ ુકરવુાં 
જોઈએ િેની પરુિાાં પ્રમાણમાાં સલાિ કે સિકાર નથી 

મેળવી િકિી અને હુાં તિક્ષણની પણ આ ખામી જ ગણીિ 
જ્યાાં આ તવષય પર બાળકોને પરૂિો સિકાર નથી 
મળિો. આપણે તપલચર જોવામાાં જે રીિે કોઈ એડ સ્કીપ 
કરીએ િે રીિે ઘણી ખરી િાળાઓમાાં આ મદુ્દાને સ્કીપ 
કરવામાાં આવે છે.  
            સામાજજક જાગતૃિ લાવવા આ મદેુ્દ અક્ષર કુમારનુાં 
એક તપલચર ‘પેડમેન' ઘણુાં ચચાતન ુ ાં તવષય બન્્ુાં િત ુાં અને 
થોડા ઘણા અંિે લોક જાગતૃિ લાવવામાાં પણ સફળ રહ્ુાં 
જે નોંધનીય બાબિ ગણાય. પરાંત ુિજી ઘણા તવસ્િાર 
એવા છે જ્યાાં આ હફલ્મ પણ પહરવારના સદસ્યો સાથે 
બેસીને ન જોઈ િકે એવી માનતસકિા છે. 
 

             સમયની સાથે ઘણા પહરવિતનો થયા છે. સમાજના 
અમકુ વગોએ આ બાબિને સ્વીકારી છે અને કદાચ સમય 
જિાાં જ્યાાં િજી આ બાબિને ધમત સાથે સાાંકળવામાાં આવે 
છે ત્યાાં પણ આ બાબિનો સ્વીકાર થિે જ. 
 

         મિારાષ્ર રાજ્યમાાં થોડા સમય પિલેા એમ માંહદરમાાં 
પ્રવેિ કરવાની સ્ત્રીઓને મનાઈ િિી. જેની સામે કોટતમા ાં 
કેસ ચાલ્યો અને અંિે એ માંહદરમાાં સ્ત્રીઓના પ્રવેિની 
પાબાંધી િટાવવામાાં આવી. એ જ રીિે આ બાબિે પણ 
સ્ત્રીઓને ખરા અથતમાાં સિકાર, સિાનભુતૂિ અને સન્માન 
મળે િેવા પ્રયાસો થવા જોઈએ... 

 
© તવજય તિિોરા ‘સચેિ' 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

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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રીંક  અને િાકભાજી 

રીંકુ નાની પણ બહ ુચબરાક છોકરી િિી .વળી તિસ્િબધધ 
 !િાંમેિા વડીલોને માનથી બોલાવે .ભણવામાાં 'ય એટલી જ 

િોંતિયાર  !વારાંવાર નવુાં નવુાં િીખવા િત્પર રિે .િાંમેિા 
સત્યનો સાથ આપિી અને જો ક્યાાંય ખોટુાં થત ુાં િોય િો 
િેને સધુારવાનો પ્રયત્ન કરિી.  

           રતવવારનો હદવસ િિો .રીંકુ આજે વિલેી ઉઠી ગઈ 
િિી એણે એનુાં બધુાં'ય લસેન િો સવારે વિલેા ાં જ કરી 
નાખેલ ુાં .થોડીવાર ટેલી-વેઝીન જો્ુાં , મૈત્રીઓ સાથે રમિો 
રમી, કેટલીક વાિાતઓ વાાંચી  .િવે રીંકુને કાંટાળો આવિો 

િિો.સમય કઈ રીિે પસાર કરવો ? એ એને સઝુત ુાં ન 
િત ુાં .ત્યા ાંજ મમ્મીને થેલી લઈને બિાર જિાાં જોઈ બોલી , 

"મમ્મી , કયાાં જાવ છો ?" " બેટા હુાં બજારે જાઉં છાં .
િાકભાજી લવેા ાં માટે ".પછી િો રીંકુ મમ્મી પાસે બજારે 

સાથે લઈ જવાની આજીજી કરવાાં લાગી.  

છેવટે રીંકુ અને િેની માિા બજારમાાં જવાાં નીકળ્યાાં. 
          સરસ વાિો કરિાાં કરિાાં રીંકુ અને િેની માિા 
'િાક -બજાર ' િરફ જઈ રહ્યાાં િિાાં .વાિોમાાં રસ્ િો ક્યાાં 
કપાઈ ગયો એની ખબર જ ન પડી.'િાક -બજાર ' અેાવી 
ગ્ુાં  .િાકભાજીની ઘણી બધી દુકાનો જોઈ રીંકુ િો ખિુ 

ખિુ થઈ ગઈ .બધી જ દુકાનો પર જુદી જુદી 
િાકભાજીઓ િિી.લાલ લાલ ટામેટા ાં , િીખાાં મરચા વળી 

લીલાાં િાકભાજી િોભી રહ્યાાં િિાાં  .રીંકુના ાં મમ્મી રીંકુને 
િાક-ભાજીઓ વીિે િથા   

એને ખાવાથી થિાાં ફાયદા વગેરે તવિે સમજાવી રહ્યાાં 
િિાાં  .ત્યા ાંજ બાંનેએ અવાજ સાાંભળ્યો .એક િાકની 

લારીવાળા ભાઈ મોટેથી બોલી રહ્યાાં િિાાં ".મોટા ાં મોટા ાં ને 
િાજાાં-માજાાં િાક લઈ લ્યો  ! , " અમારે ત્યાાં મોટા ાં મોટા ાં 

િાકભાજી મળિે  "આ સાાંભળી રીંકુ િરિ લારી પાસે 
દોડી ગઈ .લારીમ ેાેાં ખરેખર મોટા ાં િાકભાજી િિાાં .

જાડી-પાડી કાકડી , મોટા ાં ટામેટા ાં, એકદમ ભારેખમ ભોપળાં 
જોઈ રીંકુ આશ્ચયત પામી .ત્યા ાંજ એની નજર એક લાાંબી દુધી 

પર ગઈ.જો્ુાં િો દુધી રડી રિી િિી .િરિ રીંકુએ દુધીને 
િાથમાાં લઈ પછુવાાં લાગી, " શુાં થ્ુાં દુધી બને , કેમ રડો 
છો ? " ત્યારે ધ્રસુકે ધ્રસુકે દુધી બોલી, " અમારુાં િરીર જુઓ 

, આ માણસ વધારે કમાવવાની લાલચમાાં અમને દવાઓ 
નાખી ઉગાડે છે  .જેથી અમારુાં કદ સાવ િદ કરિાાં ભારે 
થઈ જાય છે જેથી અમારા ાં િરીરમાાં પ્રોટીન્સ પણ ઓછાાં 

થઈ જાય છે  "ધ્રસુકો આપિી આપિી આગળ બોલી ," 

અમને દવાઓ આપી ઉછેરવામાાં આવે છે જેથી થોડાક જ 
હદવસોમાાં અમારા ાં િરીરમાાં કાળાાં ડાઘ પડી જાય છે  "
ત્યાાંજ એક મોટા ાં લાલમ લાલ ટામેટા ાં ભાઈ બોલવાાં 
લાગ્યાાં , " આ જુઓ  ..અમારા ાં પર કલરની દવાઓ 
છાાંટવામાાં આવે છે , જેથી અમારો રાંગ ઘાટો થઈ જાય છે 

 !ને કેટલાાં 'ય ચામડીનાાં રોગ થાય છે "...િાકભાજી લઈ 
મમ્મી અને રીંકુ બને્ન ઘરે આવ્યાાં પણ રીંકુના ાં મગજમાાં િો 
પેલા િાકભાજીનાાં જ તવચાર આવી રહ્યાાં િિાાં  !  િરિ 
એ િો પાણીનો જગ અને થોડા ાંક ટામેટાનાાં બીજ લઈ 
ઘરનાાં આંગણાનાાં વાડામાાં દોડી ગઈ.   

        એણે માટી ખોદીને બધાાં બીજડાાં વાવી દીધાાં .વળી 
વેલ ખાિરનાાં પડીકા ાં મા ાંથી ખાિર પણ પપ્પાએ લા

ઉમેર્્ુાં .પાણી છાાંટીને એિો માટી ઉપર વ્િાલથી િાથ 
ફેરવવાાં લાગી  !અને ગાવા લાગી , " નાનાાં નાનાાં ટામેટા ાં, 

િાજાાં -માજાાં ટામેટા ાં "  

       બાલ્કની માાંથી આ દ્રશ્ય જોઈ રિલેા ાં રીંકુના ાં મમ્મી િો 
ખિુ ખિુ થઈ ગ્યાાં  !િી અને મનોમન રીંકુને િાબા
આપવાાં લાગ્યાાં.  

ચાલો એક ગીિ ગાઈએ.... 
ફ્રીજમાાંથી િાકભાજી આવ્યા બિાર ! 

દુધી,ગલકાાં,ટામેટા ાં ને િીખા િીખા મરચાાં - 

િાજાાં માજાાં િાક એ િાંદુરસ્િીનો દરબાર ! 
ફ્રીજમાાંથી િાકભાજી આવ્યા બિાર ! 

ટામેટા એ િો પિયેો છે લાલ લાલ સટૂ.. 
કોબી બિનેે પિયેાત છે િાઈનીંગ વાળા બટૂ ! 

ભીંડો િો થરથરિો એ બહ ુથાંડોગાર. 
ફ્રીજમાાંથી િાકભાજી આવ્યા બિાર ! 

પડવળ િો બહ ુનાનુાં િોય મોટો રૂઆબ ! 
રીંગણુાં િો રાજા એનાાં માથે િાજ લાજવાબ ! 

કારેલ ુાં િો કડવુાં એને બધા આપે માર ; 
ફ્રીજમાાંથી િાકભાજી આવ્યા બિાર ! 

 

 

૪.. ાિવાતાા  
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એકબીજા માટે અનોખો પે્રમ બે 
બિનેો નો િિો... 

મોટી હદકરી નાનપણથી જ દેખાવમાાં 
શ્યામ િિી એટલ ેએનુાં નામ શ્યામલી 

પડી ગ્ુાં... 

શ્યામલી નાાં નાિમાાં લગ્ન થયાાં પણ એનાાં તપિાએ 
કહરયાવરમાાં છોકરા ાં વાળાની માાંગણીઓ પરૂી ના કરી 
િકિાાં એનાાં લગ્ન પછી છૂટાછેડા થઈ ગયા... 

શ્યામલી પોિાના રાંગ અને છૂટાછેડા થી લઘિુાગ્રાંતથ 
અનભુવિી િિી... 

નાની બિને દેખાવે ખબુ સુાંદર િોય છે એનુાં નામ રૂપલ 
િોય છે.. 

બને્ન બિનેો નુ ાં આત્મીય જોડાણ અદભિુ િત ુાં... 

રૂપલ કોલેજમાાં ભણિી િિી.. 

ધળેૂટી નો હદવસ િિો સોસાયટીમાાં બધાાં રાંગોથી રમિાાં 
િિાાં.. 

રૂપલ પણ િિી ... 

એટલામાાં એક બાઈક નાંબર પ્લેટ વગરનુાં આવ્્ુાં એની 
પર બે ્વુાનો બેઠા ાં િિાાં  ...બને્ન નાાં મોં પર કાળો રાંગ 
લાગ્યો િિો એટલે ઓળખાય જ નિીં..  

એક ્વુાને ભખસ્સામાાંથી એક બોટલ કાઢીને રૂપલ નાાં મોં 
પર ફેંકવા િાથ ઉંચો કયો અને આ જોઈ ને શ્યામલી એ 
રૂપલને ધક્કો માયો અને દૂર કરી પણ શ્યામલી નાાં બચી 
િકી એતસડ નાાં હમુલામાાં... 

ભાવના ભટ્ટ અમિાવાિ 

 

 

કોલેજ પરુી કયાતના પાાંચ વરસ 
પછી નારી સાંરક્ષણગિૃના વડા 
િરીકેની તનમણુાંક મળિા, 
બેરોજગારીની બેડીમાાંથી છટકારો 
મળે અને લાાંબી મસુાફરી કયાત પછી 

જે થાક લાગે િે ઊિારિો િોય િેમ એણે તનતશ્ચિિાનો 
ઊંડો શ્વાસ ભયો. 

      પળવારમાાં િો- 

     િેને અત્યાર સધુીની સફર હફલ્મની જેમ િેના 
માનસપટ પર િરવરી - પેલી છોકરી!  

    બોઈઝ િોસ્ટેલથી કૉલેજ જવાનુાં-  

    રસ્િામાાં નાનકડાાં ઘરની વરાંડીમાાં સવાર -સાાંજ એજ 
િસિો ચિરેો દેખાિો.  

     એક સવારે અનાયાસ જ િસી િસીને જોઈ રહ્યો… અને 
િે પછી િો જાણે એક ક્રમજ બની ગયો… આ િાસ્યની 
આપ -લે અને િે પછીની અવનવી કલ્પનાઓ મનોમન િે 
ચિરેા ને કાયમી નીરખી રિવેાના સવ્પ્ન.. 

      પણ 

      અભ્યાસ પરૂો થયો - િોસ્ટેલ છૂટી .ગરીબી સામે 
લડવાનો સમય મિામાય બેકારીમાાં આ િસિો ચિરેો 

તવલાિો રહ્યો .ક્યાાં િિે ? ફરીથી એકવાર જોઈ આવુાં - મન 
િાંમેિા અવઢવમાાં રિતે ુાં .સમય સરિો રહ્યો.  

     'સાિબે, નવો કેસ આવ્યો છે  .ભબચારીના મમ્મી-પપ્પા 
િવે રહ્યા નથી એટલે ભાઈઓએ તનણતય લીધો છે .

નાનપણથી જ અક્સ્થર છે .બસ ચિરેા પર િાસ્ય તસવાય 
બીજુ ાં કાંઈ કરી િકિી નથી એટલે અિીં … રેલટર નવા 

કેસની ફાઇલ િેની સામે ધરિા બોલ્યો. 
      ફાઈલમાાં રિલેો િસિો ચિરેો જોિા જ…  

િે ધજુી ગયો. 

                                        અમતૃ પટેલ "સ્વયભં ૂ"  

૫.માઈક્રોહિક્સન 

એક સ્ત્રીનુાં આત્મ સમપતણ   

િસિો ચિરેો 
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           મિોત   

'મિોત'ુ એ િળપદી ભાષાનો િબ્દ 

છે. િેના ૨ અથત થાય છે. મિોત ુ

એ અમકુ ક્ષતે્રોમાાં મસોિા માટે 
ઉપયોગમાાં લેવાિો િબ્દ છે. અિીં  

આ િબ્દને સ્ત્રીના પિરેણ સાથે 

જોડવામાાં આવેલ છે. લેખક રામ મોરી એ જીવનના દરેક 
િાણાવાણામાાં સ્ત્રીની પહરક્સ્થતિ ને આલખેવાનો પ્રયત્ન 

કયો છે જે ઘણા ખરા અંિે સફળ નીવડે છે. એક પરુુષ સ્ત્રી 

તવિે આટલુાં સચોટ તનરૂપણ કરી િકે િે પણ એક અનોખી 
વાિ છે. 

મિોત ુમાટે કાંઈ પણ લખવુાં એ ખબૂ જ મોટી વાિ છે. એક 
એવો લઘકુથા નો સાંગ્રિ જેનો રસાસ્વાદ ઘણાાંબધાાં એ 

કરેલ છે અને જે આ વાિાત ઓ વાાંચે િેમના દરેકના 

મનમાાં એક સામાન્ય તવચાર સ્ત્રીની ક્સ્થતિ અંગનેો આવે 
જ, સાથે સાથે એક અન્ય તવચાર પણ ઝબકી ઊઠે. દરેક 

વાચકની દ્રન્ષ્ટએ આ તવચાર અલગ અલગ િોય છે.. 

હુાં િરૂઆિ કરુાં છાં િેની પ્રથમ વાિાત મિોત ુથી 

આ વાિાતમા ાં એક મા ની તવવિિા બિાવવામાાં આવી છે. 
એક મા કે જે ઉચ્ચ પહરવારની છે, પોિાની દીકરીને 

સાસરીવાળા મારી નાખિે િેની ભીતિ િોવા છિાાં પણ 

દીકરીને પોિાની પાસે રાખી નથી િકિો કારણ કે સમાજ 
અને િેનો પોિાનો પતિ આ માટે િેને માંજૂરી નથી 

આપિા. આજ વાિાત ની અંદર બીજી એક માાં તનરુપણ 

કરવામાાં આવ્્ ુછે જે કા ાંગસડી છે. િેનુ ાં કુળ ભલે ઉચ્ચ 
નથી પરાંત ુજાિ મિનેિ ઉપર કમાઈને જીવનાર એ 

કાાંગસડી જ્યારે પોિાની દીકરીને એનો વર એને મારે છે 

એ ખબર મળિા જ િેને પોિાની પાસે લઈ આવે છે. 

ત્રીજી એક માાં છે કે જે પોિાની દીકરી ગમુાવી ચકૂી છે. 
આ ત્રણેય સ્ત્રીઓ નુાં તનરૂપણ જે રીિના કરવામાાં આવ્્ુાં છે 

િે ખબૂ જ રસપ્રદ રીિે કરવામાાં આવ્્ુાં છે. સાસ ુપોિાની 

વહનેુ સાથ નથી આપી િકિા પોિાની દીકરી ગમુાવી 
િોવા છિાાં. મા પોિે પોિાની દીકરીને પોિાની પાસે 

રાખી નથી િકિી સમાજ અને પતિની મરજી તવરુદ્ધ. મને 

એક સ્ત્રી જે પોિાની દીકરીને પોિાની પાસે લઈ આવે છે 
િેને ઉચ્ચ વણતના લોકો આવકારિાાં નથી.. આ વાિાત િો 

વાાંચવી જ રિી. 

એની બીજી વાિાત અને બહ ુચચાતયેલી વાિાત એકવીસમ ુ

હટહફન એ કાંઈક અલગ જ છાપ છોડે છે. િમણાાં જ થોડા 

વખિ પિલેા યોજાયેલ કાયતક્રમ અભભવ્યક્લિ માાં પણ આ 
નાટક ઘણી બધી પ્રિાંસા પામ્્ુાં છે. 

આમ િો આ વાિાતમા ાં બ ેસ્ત્રી અને એક પરુુષ ની વાિ છે. 
પરાંત ુએ પરુુષ આ બાંને સ્ત્રીઓ સાથે ક્યાાંય જોડાિો 

નથી.એક સ્ત્રી જે પોિાની મોટાભાગની જજિંદગી હટહફન 

કરીને વધારાની આવક ઊભી કરવામાાં તવિાવી ચકુી છે, 

જેને એને પોિાની દીકરી મિત્વ નથી આપિી, એ સ્ત્રી 

એક અજાણ્યા વ્યક્લિના ફલિ હટહફનના વખાણ કરવા 

બદલ આને પોિાને મળિી થોડીક નોંધ થી પોિાના 
દેખાવ અને વિતનમાાં બદલાવ લાવે છે. દીકરી એ જોવાને 

િરફ આકષાતય છે પરાંત ુમા માાં આવેલો ફેરફાર િેનાથી 

સિન થિો નથી િેથી િેનામાાં ચીહડયાપણુાં પ્રવેિે છે. 
આખી વાિાત છ મહિનાનો બદલાવ જીવનમાાં આવે છે 

િેના પર તનભતર છે અને ખબૂ સરસ રીિે આલેખાયેલી છે. 

આ વાિાત વા ાંચ્યા છે એક સ્ત્રીના મનને કળી િક્યાનો 
આછો અિસેાસ જરૂરથી મળે છે. 

આવી જ સ્ત્રી કેન્ન્દ્રિ અન્ય વાિાત છે બળિરા. 

૬.મારી નજરે 

રસાસ્વાિ 
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જિી કાકી ની પીડા નુ ાં આલેખન કયાત વગર િેમની 

પીડાને ખબુ સરસ રીિે વણતવવામાાં આવી છે અને છેલ્લ ે
જ્યારે હુાં મયાત પછી પતિ બીજા લગ્ન માટે િા પાડે છે જે 

બિાવે છે કે જિી કાકી ના મયાતન ુ દુખ ઓછાં અને નવા 

લગ્નનો િરખ વધારે છે. આ ઉપરાાંિ રબારી કે જેની 
અંદર જસી કાકી અને બીજી ઘણી બધી સ્ત્રીઓને અધરૂા 

ભરિ જેવી અધરુી ઈચ્છાઓ આલેખવામાાં આવી છે. 

આ પછી ની વાિાત ગરમાળો, ગલુમિોર અને ખખડેલ ુ

બસ-સ્ટોપ એ એવી બે સ્ત્રીઓ ની વાિાત છે કે જે એક જ 

પરુુષ સાથે જોડાયેલી છે. બને્નનો પે્રમ, બાંનેની નફરિ અને 
બાંનેની ઈચ્છાઓને ત્રણ રૂપક ગરમાળો ગલુમિોર અને 

ખખડેલ ુવડે સમજાવવામાાં આવે છે. એક જે પહરણીિા છે 

અને બીજી જે હદલમાાં છે બ ાંનેની સામાજજક પહરક્સ્થતિ  
કોઈપણ જાિના વધારાના આલખેન તસવાય 

સમજાવવામાાં આવે છે. 

નાથી વાિાતમા ાં સગાઈ થઈ ગયેલી છોકરી પોિાની ઈચ્છા 

અને મારી ને પરાણે લગ્ન કરવા માટે મજબરૂ કરાય છે 

એનુાં આલેખન કરવામાાં આવ્્ુાં છે. મા બાપની લાડકી 
નાથી જે ખબૂ િોતિયાર છે અને જેને મા-બાપે જે માગ્્ુાં િે 

આપ્્ુાં છે િે જ નથી ને િેના માબાપે આપેલા વેણ ખાિર 

એક એવા પરુુષને પરણવા મજબરૂ કરાય છે જે િેને 
પસાંદ નથી. આખી વાિાતમા ાં આંખે ઊડીને વળગે િેવી 

વાિ એ છે કે સ્ત્રીની ઇચ્છાઓ ને કે સ્ત્રીની સમજને ફલિ 

ઘરની ચાર દીવાલો પરૂત ુાં જ સમજવામાાં આવે છે. 
આનાથી બિાર સ્ત્રીની ચતરુાઈ ભલે ગમે િેટલી િોય 

પરાંત ુસમાજ અને પરુુષની સામે િાંમેિા સ્ત્રીએ નમતુાં 

જોખવુાં પડે છે. 

થડકાર એ એક  એવી છોકરી ની વાિ છે જેને પોિાને 

કોઢ નીકળી આવ્યા છે. આજુબાજુવાળા વારે ઘડીએ પછેૂ 
કે' િવે કેવ ુાં છે?  દવા િો બરાબર લે છે ને?' વગેરે એનાથી 

વધારે એ છોકરીને પોિાના ઘરવાળા થી મળિો તિરસ્કાર 

વધ ુનડે છે. અને અંિમાાં િેની રૂપાળી બિને કે જે 

મેહડકલ કોલજેમાાં ભણે છે  િેનુ ાં મા ાંગ ુઆવે છે જેનાથી 
બાંને બિનેો ની મનોદિા ખબૂ સુાંદર રીિે આલખેવામાાં 

આવી છે. 

સારા હદ' વાિાત એ એક એવા કુટુાંબ ની વાિાત છે જ્યાાં એક 

નિી કમાિા પરુુષને કારણે િેની વહ ુને સિન કરવી 

પડિી માનતસક યાિના અને િારીહરક યાિના નો 
પહરચય મળી આવે છે. અને પોિાના સારા હદવસો જિાાં 

િોવા છિાાં િેને આમલી ખાવાની ઈચ્છા એ જે રીિના 

પરૂી કરે છે િે જણાવીને કદાચ લેખક એવુાં સમજવા માાંગે 
છે કે સ્ત્રીઓ જ  આમ ઈચ્છા અને મારી ને જીવી િકે. 

પ્રકૃતિ િેને કોઈને કોઈ રીિે પોિાની ઈચ્છા પરૂી કરવા 

સિભાગી થાય ત્યારે િે સાંિોષ પામે છે. લાલજીની મતૂિિ 
સામે નુ ાં ઘી પી જવુાં એ દિાતવે છે કે ઈશ્વર પણ કદાચ 

આના માટે િેને માફ કરિે. 

એ િો છે જ એવા એ વાિાત સ્ત્રીના જીવનમાાં આવિી 

સૌથી મોટી પરીક્ષા નવા ઘરમાાં અનકૂુળ થવા ને ખબુ 

સુાંદર રીિે આલેખ ેછે. એક પત્ની પોિાના પતિને ખબૂ 
સરળિાથી માફ કરી િકે છે. િેના માટે પતિ નો સમય 

જરૂરી છે. પતિ િેની કાળજી લે િેના માટે સૌથી તવિેષ 

અને કીમિી ભેટ સોગાદ િોય છે. 

પોપડી વાિાત મા ાં એક છોકરી ના લગ્ન પ્રસાંગે િેની 

બિનેપણી ઓની વાિોથી િેના મનમાાં ઉઠેલી ઇચ્છાઓ 
અને નાનપણથી સાાંભળવા મળેલુાં મેણુાં ધીરી કે ઠાંડીને 

ભાાંગવાની મિચે્છા ન ુઆબેહબુ ભચત્રણ કરવામાાં આવ્્ુાં છે.  

િવડ એ પાણીપરુીવાળા સાથે ભાગી જનાર કોલજેની એક 
્વુિીની દાસ્િાન છે. પાણીપરુી એ કોઈપણ ઉંમરની 
સ્ત્રીને ભાવિી વસ્ત ુછે. ઘરે બનાવેલી પાણીપરુી નો સ્વાદ 
એવો નથી િોિો જેવો લારી પરથી પાણીપરુી ખાવા માાં 
આવે છે. િવે જો આજ પાણીપરુીવાળા સાથે પે્રમ થઈ 
જાય િો? અને પે્રમ કયાત પછી જો િેની સાથે જજિંદગી 
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તવિાવવાનો વારો આવે િો? આ અવઢવને ખબૂ સુાંદર 
રીિે વણતવવામાાં આવી છે. ઉપરાાંિ આમાાં બે બીજા 
સ્ત્રીપાત્ર પણ સમાતવષ્ટ કરવામાાં આવ્યા છે. જેમાાં એક 
એવુાં પાત્ર કે એ વસ્િીમાાં નાતયકા ની એકમાત્ર તમત્ર છે. 
અને બીજુ ાં એક પાત્ર કે જેની સાથે એ ક્યારેય વાિ નથી 
કરિી. આ બને્ન પાત્રનો પણ તવતિષ્ટ આલેખન કરવામાાં 
આવ્્ુાં છે. 

વાવ એક એવી વાિાત છે જેમાાં વાવમાાં િોધીને જાન 
દેનાર સ્ત્રીઓ તવિે નહિ જાણવા છિાાં એક માળા કાંઈ 
કેટલાય તવચારોને પોિાનામાાં સમાવીને બેસે છે. 

ઠેસ એ એક સ્ત્રીની લગ્નની ઇચ્છાઓ માાં બાધારૂપ થિા 
જુદા જુદા પ્રશ્નો અને પહરવારવાળાઓએ નક્કી કરેલા 
દાયરા મજુબનુાં ઘર નહિ મળવાની વ્યથાને આલખેવામાાં 
આવી છે. 

િલો ભાનમુિી એ એક એવી વાિાત છે જેમાાં એક તવધવા 
પોિાના પતિની યાદોમાાં ઝુરે છે પરાંત ુપોિાના 
જન્મહદવસે પોિાના પતિ સાથે કાયમ માટે જોડાઈ જવા 
ના એના મખુય કારણ કે ઘરમાાં અવગણના થાય છે િે 
એટલી સુાંદર રીિે અંિમાાં બદલવામાાં આવે છે કે દરેક 
જણ એ માનવા મજબરૂ થઈ જાય કે આવુાં પણ િોઈ િકે. 

બાજુ આ વાિાત એક સ્ત્રીની બાજુબાંધ કરવાની ઈચ્છા પર 
આલેખવામાાં આવી છે. સાસરીયા વાળા જે બાજુબાંધ આપે 
િે િેનુ ાં પોિાનુાં િોય અને ખબૂ જ સુાંદર િોય િો 
બિનેપણીઓ માાં વાિવાિ થાય એવા આિયથી એની 
ઈચ્છા એક સુાંદર બાજુબાંધ પિરેવાની થાય છે. િેની મા 
નાનપણમાાં જ િેને કાલ્પતનક બાજુ બાંધ પિરેાવીને િેની 
ઈચ્છાને સાંિોષવાની કિ ેછે. લગ્નમાાં થઈને ખબૂ સુાંદર 
બાજુબાંધ મળે છે પરાંત ુલગ્ન પછી પતિના માન ને 
સાચવવા માટે એ સ્ત્રીને ઘણુાં બધુાં જત ુાં કરવુાં પડે છે િેનુ ાં 
હબૂહ ુઆલેખન કરવામાાં આવ્્ુાં છે. 

રામ મોરીએ આ બધી જ વાિાતઓ માાં સ્ત્રીના હૃદય ને 

નીચોવી ને મકૂી દીધુાં છે. કોઇપણ સ્ત્રી શુાં તવચારિી િિે કે 
સ્ત્રીની લાગણીઓ કેવી િિે િેનો આઈ નો બની જાય છે 

આ લઘ ુવાિાતઓ. ઘણી વખિ આપણને એવુાં પણ લાગ ે

કે શુાં િજુ પણ આવુાં થત ુાં િિે? પરાંત ુઆ િકીકિ સધુી 

પિોંચવા આપણે અસમથત છીએ, જે િકીકિ સધુી લખેક 
પિોંચી ગયા છે. સ્ત્રી ગમે િે ઉંમર ને કે ગમે િે િોદ્દાની 

િોય પરાંત ુિેની અમકુ મજબરૂી ઓને ખબૂ જ સ્પષ્ટ પણ ે

આલેખવામાાં આવી છે.  

આ વાિાતઓ વાચીએ િો જ આપણને સમજાય કે સાહિત્ય 

અકાદમી હદલ્િી િેને પરુસ્કૃિ કરે એ કા ાંઇ નવાઇની વાિ 
નથી. િકીકિમાાં િો આ વાાંચનાર દરેક સ્ત્રી રામ મોરી ને 

પરુસ્કૃિ કરે છે.  

આ પસુ્િક તવિે મારો મિ એવો છે કે દરેક લેખક કે જે 

વાિાત લખવા માાંગિા િોય િેમણે આ પસુ્િકનો વારેવારે 

અભ્યાસ કરવો જોઈએ. સ્ત્રી ની પીડા સ્ત્રીની વેદના એ આ 
પસુ્િકનુાં િાદત  છે. પરાંત ુઆ તસવાય લખેન િૈલી અને 

વાચકને જકડી રાખવા નો મદુ્દો પણ આમાાં ખાસ છે.  

વાિાતમા ાં ઉપયોગી એવા તવધા,  અભભધા અને વ્યાંજના 

ત્રણેયનો ખબૂ જ સુાંદર રીિે આલેખન એ આ પસુ્િકનુાં 

સૌથી મિત્વનુાં પાસુાં છે. 

આનાથી વધ ુઆપ જ્યારે આ પસુ્િક વાાંચિો ત્યારે 

આપને સમજાિે કે કોઈપણ વાિાત માટે અગત્યના પાસા 
ને કઈ રીિે ઉપયોગમાાં લેવા. 

આ રસાસ્વાદ આપને કેટલો ઉપયોગી નીવડે અને આ 
વાિાતઓ વાાંચ્યા પછી આપણ ેસૌથી વધ ુકઈ વાિાત ગમી 

િે અમને જરૂર થી જણાવિો. 

હુાં પજૂા તત્રવેદી રાવલ 'ક્સ્મિ' આવિા અંકમાાં આપની 

સમક્ષ બીજી એક વાિાત નો રસાસ્વાદ લઈને િાજર થઈિ. 

પજૂા વત્રવેિી રાવલ 'સ્સ્મત' 

© 

અમદાવાદ, ગજુરાિ 
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આવે યાદોના િમણાાં ને આ 
રુહદયો રૂવે છે, 

મોસમ ની મિકે તથ ભરપરૂ 
એનુાં વ્િાલ, 

એ વ્િાલ યાદ આવે ને આ રુહદયો રૂવે છે. 

મધતથ મીઠા ાં એનાાં વેણ, 

એ વેણ યાદ આવે ને આ રુહદયો રૂવે છે. 

કાંઠભીનો કોમળ એનો અવાજ, 

એ અવાજ યાદ આવે ને આ રુહદયો રૂવે છે. 

ચાાંદની સરીખ ુએનુાં મખુ, 

એ મખુ યાદ આવે ને આ રુહદયો રૂવે છે. 

થયો િિો જેનાથી મોહિિ, 

એ રુપ યાદ આવે ને આ રુહદયો રૂવે છે. 

આસમાની વાદળો ની માફક તવખાય જઈિ ખબર િિી, 

છિા એ તવખયારેભલ પળો યાદ આવે ને આ રુહદયો રૂવે 
છે. 

આવે યાદોના િમણાાં ને આ રુહદયો રૂવે છે. 

-ભરત રાઠોડ“રાધેય" 

 

 

 

 

 

 

એક પાગલપન િોવ ુાં જોઈએ, 

ધા્ુું છે એજ કરવુાં જોઈએ. 

સાગરના િટ સધુી પિોંચવાને, 

અંદર એક નદી પણ િોવી જોઈએ. 

લાગે છે બળાત્કારોને સજા આપવાને, 

ખદુાને ધરિી પર ઉિરવુાં જોઈએ. 

ટેકનોલોજીની દુતનયામાાં પે્રમ માપવાને, 

એક પે્રમમીટર પણ િોવ ુાં જોઈએ. 

પે્રમની દુતનયાને દૂરથી જોનારાએ, 

એક વાર પે્રમમાાં િો પડવુાં જોઈએ. 

'નાદાન' ના િબ્દોને વાાંચવા કરિા, 

એક વાર એને મિસેસુ કરવા જોઈએ.  

                                 ✍રીના ચાવડા  "નાિાન" 

 
 
 

 

તજુ મારા જડ િરીર નો 
          છેલ્લો એકજ સ્વાસ છે, 

િારા તસવાય ક્યાાં મને 

               કોઇ અિીં રાસ છે. 
દિતન િો િારા િે 

મજુ નયનની આિ છે, 

િારા તવના આ 

               જીંદગી કાંકાસ છે. 

િેજ ખબુજ િોય છે 

૭.કતવિાઓ કાંઈક િોવુાં જોઈએ  

ગઝલ 

યાદોનુાં િમણુાં   
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           આ પનુમ ની રાિમાાં, 

િારા તવના અજવાિમા 
              પણ .....અમાસ છે  

છે બધાયે ખાસ મારા 

              સાંબાંધોના નીર મા, 
પણ આ બધાયે ખાસમા 

              ત ુબધાથી ખાસ છે. 

કયાાં આવે છે બાગ કોઇ 

         િારી સાપેક્ષ મા મિિે? 

કયાાંય ના દીઠી િોય િેવી 

             િારામાાં સવુાસ છે. 
વાટ જોવુાં છ હ ુએક 

         િરસ્યા સાગર ની જેમ, 

આવીિ ત ુબની નીજ સરીિા 
          િે મજુનો *તવશ્વાસ *છે.  

       ખાચર મિિે .સી    

 

 

ચાિવાનો કોઈ િક નથી 
દુર થી િમને જોયા કરુાં, 
નજીક આવવાનો કોઈ મિલબ 
નથી. 
યાદમાાં િમને પામ્યાાં કરુાં, 
િકીકિ માાં પામવા નો કોઈ અથત નથી 
િમે ચાલ્યા ગયા,મને મકુી, 
તવરિ ેરડવા નો કોઈ અથત નથી. 
પે્રમ સાંબ ાંધ િિા મજાના, 
િવે આંસ ુવિાવાનો અથત નથી. 
નસીબ નુાં જોર િિે જેને િમે મળ્યા, 
િાથ ની રેખાને કોસવા નો કોઈ મિલબ નથી. 
હુાં રાિ જોઈિ િમારી અંતિમ સફર સધુી, 
િમે આગળ વધી ગયા િિો જીંદગી માાં, 
સાંજોગો ને વાગોળી દુુઃખી થવાનો કોઈ અથત નથી. 

હદલની લાગણી છલકાય છે,દહરયાસમી, 
કદાચ િમે ન સમજી િકો િેને, 

કલમ ને વ્યથત માાં ઘસવા નો કોઇ અથત નથી. 
િમે ભલે જીત્યા િોય આ લડિ માાં, 
મારી િાર સામે િમારી જીિ દમિીન છે, 

આવા એકિરફી ્દુ્ધ નો કોઈ અથત નથી. 
                                 િૈમી ઓઝા" લફ્જ " 

 
 
 
 

ભાઈઓ વાઇરસનો નથી અિીં  કોઈ 
ધમત, 
સમજી લ્યો મારા ભાઈઓ િમે 
આટલો મમત. 
આ િો છે દુતનયાને ડરાવિો કાતિલ કોરોના, 
મચાવે િાિાકાર દુતનયામાાં કાતિલ કોરોના. 

ઘરે  રિી સ્વસ્થ રિો ને પાણી પીવો ગરમ 

રાખો સામાજજક અંિર પણ ન રાખો િરમ. 

કરી રહ્યો િઠીલો રોગ છાનો દવાખાના મરજ, 

ધનનો ધોધ વિાવિા રહ્યો એટલી છે અરજ. 

સ્વદેિી ને સ્વતનભતર બનો છે સમયની જરૂર 

આળસ છોડી પ્રવતૃત્ત િીખો િમે રોજ જરૂર. 

યોગ પ્રાણાયામ ને કસરિથી ફીટ િમે બનો, 

ઘરે સાદુાં ભોજન લઈ ને તનરોગી િમે  બનો. 

િરાવો  કોરોના ને ભગાવો આ કોરોનાને, 

રાખીશુાં સાંપ િો િારિે કોરોના ્દુ્ધ મેદાને.. 

મનોજક માર પચંાલ 'મન'  

િરાવો ને ભગાવો કોરાનાને 

અછાાંદસ કાવ્ય 



16                                               સાહિત્યનો વનવગડો  
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 ભાઈ.. મારો પરેિભાઈ ક્યારે 
મને છોડીને જતો રહ્યો ખ ર જ 
ના પડી..  
       આ કેન્સર સાલી વસ્ત    હ  જ ખરા  છે.. એની 
વસગરેટોની એ ખરા  આિતોએ જાણે એની જજિંિગી એના 
શ્વાસ  ધ  ંજ છીનવી લીધ .. આવડી મોટી દ વનયામા ંમારો 
પોતાનો કિવેા જોવો એકમાત્ર સ ધં િોય તો એ મારો 
ભાઈ.. એજ તો મારો સિારો મારી દ વનયા િતો.. 
       મને િજ ય યાિ છે જ્યારે એ પોતાની છતના કોઈ 
એક ખણૂે ઘરના લોકોથી છુપાઈને વસગરેટના સ ટ્ટા 
લગાવતો ને ત્યારે હ ં એને સામેની મારી  ાલ્કનીમા ંથી 
પકડી પાડતી.. 
       ને જાણ ેહ ં એના ઘર તરિ િોડતી.. છત પર પિોંચતી 
ને ત્યારે જાણે એ એકિમ નાના  ાિક  ની મને કિતેા.. 
       "કેવી વસગરેટ યાર.. મેં તો વસગરેટ જોઈ પણ નથી.." 
       ને હ ં એના પર ખીજાય પડતી.. 
       "જૂઠ ં ના  ોલો.. તમારા મોંમા ંથી િજ ય વસગરેટની 
વાસ આવે છે.. છોડી કેમ નથી િેતા.." 
       "અરે છોડી િીધી.. એ છેલ્લી િતી.."  
       ને ત્યા ંજ દ કાને મોકલેલો તમારો નાનો આઠ વષાનો 
ભાઈ ધં   લ  વસગરેટન  ંપેકેટ લઈને આવતો..  
       "એ તો તમારી છેલ્લી િતી ને.. તો પછી આ.." 
       એમ કિી હ ં   લ ના િાથમાથંી એ વસગરેટન  ંપેકેટ 
લઈ લતેી.. 
       એ કિતેા.. "અરે હિવ  ંરૂક.. એ છેલ્લ  ંપેકેટ  સ.." 
       "િવે એકપણ નિીં.." એમ કરી હ ં એ વસગરેટન  ંપેકેટ 
છત પરથી નીચે િેંકી િેતી..  
       હ ં એમ જ એનાથી મોં િેરવી જ લા પર  સેી જતી ને 
એ જ લા પાછિ આવી પે્રમથી મને જ લો જ લાવતા ને 
જાણે ગાતા.. 

       "કોણ િલાવે લીમડી ને કોણ જ લાવે પીપિી ભાઈની 
 ેની લાડકી એને ભઈલો જ લાવે ડાિખી.." 
       ને હ ં એમ જ હરસાઈને કિતેી  
       " સ  સ.. મારે નિીં જોઈતા તમારા આ લાડ.." 
      "અરે કેમ.." એકિમ મારી પાસે આવી મારી આગિ 
 ેસી એ પછૂતા.ં.  
      "કેમ મારી  િનેને મારા લાડ નિીં ગમતા.." 
      "તમે વચન આપેલ .ં. કે મારા આ જન્મહિવસ પર તમે 
મને નવો મો ાઈલ આપિો.. આપ્યો..?" 

      "ઓિ મો ાઈલ.. એ તો સાલ  ંમગજમા ંથી જ નીકિી 
ગય .ં." 
      "પાચં ટાઈમ વસગરેટ પીવાન  ંતો નિીં ભલૂતા તમે..?" 

      "િવે ત   ંપાછી વસગરેટ વચ્ચે લાવી કહ્  ંતો ખરે કે એ 
મારી છેલ્લી િતી.."  
      "એમ નિીં વચન આપો.." એમ કિી મેં મારા િાથની 
િથેિી એની સામે ધરી. 
      "ના આપી િક ં યાર.. વસગરેટ છોડીવી સિલેી નથી.." 
      "તો  િને ને છોડી િો.. એ તો સિલે   ંછે ને.. આજથી 
ભલૂી જાવ કે તમારે હિવ્યા નામની કોઈ  િને પણ છે.." 
      એમ કિી હ ં જ લા પરથી ઉભી થઈ ત્યાથંી જવા 
લાગી.. 
      ને એ ગિગિા અવાજે મને રોકવા જાણે  ોલી 
પડતા.. 
      "મારી મા ંઆપ્ય  ંવચન  સ.." 
     હ ં રોકાઈ ગઈ એટલે મારી પાસે આવી એ આગિ 
કિતેા.ં 
     "પણ આ  િનેને છોડી િેવાની વાત આજ પછી 
ક્યારેય ના કરતી..  િને છે ત   ંમારી.." 
     મારી ભીની આંખે હ ં એને િતેથી ભેટી પડતી.. 
     એ પછી મને જ લા પર  સેાડી મારી  ાજ મા ં ેસી એ 
િસીને કિતેા.ં. 
     "હિવ  ંતને ખ ર છે મેં આજ સ ધીમા ંલગ્ન કેમ નિીં 
કયાા.." 
     "કેમ..?" 

     એ િસતા ંિસતા ંજ.. કિતેા.. 
     "સ્ત્રીઓ ના આ ઇમોિનલ સ્ટ પીડ ડ્રામાઓ કારણે..  

૮.વાતાા 

ભાઈની  ેની લાડકી.. 
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     એને એની કોઈ વાત મનાવવી િોય એટલે આંસ ઓ ને 
તો જાણે િસ્ત્રની જેમ ઉપીયોગ કરે.." 
     ને હ ં એમની વાત પર િસી પડતી.. 
                       * * * 

     આમ તો એ મારા સગાભાઈ નોિતા..  સ એમણે મને 
 િને માની િતી.. હ ં એની માનેલી  િને િતી. 
     મને િજ ય યાિ છે. િોિીનો એ કાિોહિવસ જ્યારે મારી 
એક ચીંખ સાભંિી એ મારી વાિરે મને એ લોકોથી 
 ચાવવા આવેલા.. 
     એ હિવસે સાજંે હ ં ઘરેથી  િાર નીકિી ને ત્યારે જ 
સ મસામ રસ્તાનો િાયિો ઉઠાવી કેટલાક વાસના ભખૂ્યા 
ક તરાઓ નિામા ંધતૂ  ની મારી આગિ પાછિ િરવા 
લાગ્યા. મારા િરીરને અડપલા કરી જ્યા ંત્યા ંમને 
 િજ રી પવૂાક રંગ લગાવવા લાગ્યા.. ને હ ં જાણે ડરની 
મારી એમની સામે િાથ જોડી કરગરવા લાગી.. 
     "ભાઈ મને જવા િો પ્લીઝ..   હ ં તમારી  િનેજેવી.." 
     એ તો જાનવરો િતા.. મને જાણે ખભે ઊંચકી એ લોકો 
 િજ રી પવૂકા ત્યા ંઆવેલા એક જ ના ખન્ડેરોમા ંલઈ 
ગયા..  
     કોઈ વનજીવ વસ્ત  ની માિક મને નીચે િેંકી ને એક 
માણસ મારા પર જાણે ક િી પડયો.. 
    ને હ ં મોટેથી ચીંખી.. 
    " ચાવો..." 
    એ મારી ચીંખ સાભંિી ને જ..  
     િાથમા ંએક મજબતૂ િંડો લઈ એ આવ્યા.. 
     મારા પરેિભાઈ.. 
     "છોડ એ છોકરી ને.." 
     "કોણ છે ત  .ં.?"  

     એ મવાલીના આ સવાલના જવા મા ંએમણે શ  કહ્  ં
ખ ર છે..  
     "ભાઈ છંુ હ ં એનો.." 
     એ પછી એણે એ લોકોને મારી મારીને અધમ વા કરી 
મ ક્યા.ં. ને મને પોતાની ગાડીમા ંમારા ઘરે છોડી.. 
     આમ તો આ આવડા મોટા િિરેમા ંએમના ઘરની 
એકિમ સામેના એક ફ્લેટમા ંહ ં એકલી જ રિતેી..  
     એ ફ્લેટ મારા માસીમા ંનો િતો.. એજ માસીમા ંજે િાલ 
અમેહરકા રિતેા.. 

       આમ તો મારા પરેિભાઈ જ મારા માટે  ધ  ંિતા.. 
આવડી મોટી દ વનયામા ંએ એક જ િતા જે મારી િરેક 
િહરયાિો સાભંિતા.. જે મારી િરેક જીિને પ રી કરતા.. જે 
મને જીવથી પણ વધારે વિાલા િતા.. 
                       * * * 

       આજે સિેિ કપડામા ંલપેટાયેલી એક લાિ  ની એ 
મારી સામેં પડયા છે..     
       એ નથી રહ્યા એની સાક્ષી પરૂત   ંએક માત્ર વનજીવ 
િરીર જેને વિગીને હ ં માત્ર પોક મકૂી રડી િક ં.. 
      આમ તો એના કેન્સર વવિે કોઈને નોિતી ખ ર મને 
પણ નિીં.. આવડી મોટી વાત એણે જાણ ેઅમારા  ધાથી 
છુપાવી.. છેક મારી વવિાય સ ધી.. 
     મારા લગ્નની તૈયારીઓ મા ંવ્યસ્ત એને જ્યારે ખ ર 
પડી કે હ ં રડી રિી છંુ ત્યારે  ધા કામો પડતા મકૂી મારી 
પાસે આવ્યા.. 
    "હિવ્યા.." 
    િરવાજે આવેલા પરેિભાઈ ને જોતા જ મેં મારા આંસ  
લછૂી નાખ્યા..  
    એને પિલેથેી જ આંસ  જરાય ના ગમતા.. જ્યારે પણ 
કોઈની આંખ છલકતી એ પોતાનો રૂમાલ આગિ કરી 
િેતા.. 
    રૂમમા ંઅંિર આવી મારી પાસે  સેી મને કિતેા,ં 
    "હિવ ,ં તને ખ ર છે હ ં છેક છે ને  ાિપણમા ંરડેલો એ 
પછી હ ં ક્યારેય રડયો જ નિીં.." 
    "ભાઈ દ ુઃખને છુપાવવા કરતા રડી લેવ   ંસાર ં  રડવ  ંએ 
એકજાતની લાગણી જ તો છે.." 
    "િયે પ ર ષો ક્યારેય રડે નિીં.." 
    એવ  ંકોણે કહ્ .ં.  
    "ખ ર નિી પણ આ આંસ  માણસને કમજોર  નાવે એ 
મને જરાય નિીં ગમત  .ં. હ ં કમજોર નથી એની સાળ તી 
માટે જ હ ં ક્યારેય રડતો નિીં..," 

    "મારી વવિાય વખતે પણ નિીં..?" 

    "નિીં.. ક્યારેય નિીં.." 
    "તમે ભલે ના રડો પણ હ ં તો રડવાની છંુ.."  
    એ મારા પર ગ સ્સો કરતા કિતેા.. 
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    "ખ રિાર.. ખ રિાર જો તે વવિાયમા ંએકપણ આંસ  
પાડયા છે તો.. હિવ  ંતારો રડતો ચિરેો હ ં જોઈ જ ના 
િક ં.." 
   ને હ ં કિતેી.. 
   "ભાઈ, રડવ  ંતો મારે પણ નથી તો પણ રડાય જિ ે
જોજો ને તમે ભલે આજસ ધી કયારેય ના રડયા િોવ પણ 
મારી વવિાય વેિાએ તમારી આંખો સૌથી પિલેા 
છલકાિે.." 
   " સ િો.. મને વધારે ઇમોિનલ ના કર.. મારે  હ  
કામો છે." એમ કિી એ િરી મારા લગ્નના કામોમા ંવ્યસ્ત 
થઈ ગયા.. 
                       * * * 

     એણે એન  ંવચન તોડ્ .ં. િા વચન જ તોડ્ .ં મને 
અમેહરકા મોકલ્યા  ાિ એણે િરી વસગરેટ ચાલ  કરી 
િીધી.. 
     આ વાતની જાણ મને છેક ત્યારે થઈ જ્યારે હ ં એકવષા 
પછી મારા પે્રમી પ્રિાતં સાથ ે અમેહરકાથી પાછી િરી.. 
     એ મને એરપોટા લવેા આવેલા..  
     ફ્લાઇટ પિંર વમવનટ મોડી િતી તો એણે ત્યા ંજ 
એરપોટા  િાર વસગરેટના એક  ે કસ લગાવી લીધા.. 
     પ્રિાતં સાથે મને આવતી જોઈ િટાિટ વસગરેટ િેંકી એ 
મને મિવા િોડયા.. 
     લગભગ એક વષા.. લગભગ એક વષા પછી હ ં એમને 
જોઈ રિી િતી એટલ ેહ ં િોડીને એને ગિે લાગી.. ને ત્યા ં
જ એના મોંમા ંથી આવતી વાસથી જ મને જાણ થઈ કે 
એમણે િરી વસગરેટ પીધી છે.. 
      ને ત્યારે જ હ ં એનાથી દૂર થઈ ગઈ.. 
      "તમે તમાર ં  વચન તોડ્ .ં.?" 

      "ના હિવ  ંએવ  ંનથી આ તો.." 
      " સ.." 
      એમ કિી હ ં.. મારા પ્રિાતંનો િાથ પકડી સામાન સાથે 
એરપોટાની  િાર નીકિી ગઈ એ મને રોકવા આવજ કરી 
લગભગ આમારી પાછિ િોડયા.. 
      "હિવ .ં. િયે હિવ .ં. ઉભી રે.." 
      પણ મેં પાછિ િરીને એમની તરિ ના જોય .ં. 

      એ વખતે એ પોતાની ગાડી લઈને અમને લેવા 
એરપોટા આવેલા પણ એમની સાથે ગાડીમા ંના જતા હ ં 
પ્રિાતં સાથે ટેક્સીમા ંઘરે જતી રિી.. 
     લગભગ સાત હિવસ.. લગભગ સાત હિવસ મેં એમની 
જોડે વાત ના કરી આખરે પ્રિાતંના સમજાવવા થી હ ં 
પરેિભાઈને મિવા, એમની સાથ ેવાત કરવા પ્રિાતં 
સાથે એમના ઘરે પિોંચી.. 
     "તમે વચન આપલે .ં. કે તમે વસગરેટને િાથ નિીં 
લગાવો.." 
     ને ત્યારે.. એ જાણે પિલેીવાર મારી પાસે  સેી રડી 
પડેલા.. 
      "શ  કર ં  તારા ગયા પછી મને અિીં કોઈ રોકવાવાળં જ 
નોિત  .ં." 
      ને હ ં ભીની આંખ ેએમને વિગી પડી.. 
                       * * *       

      મારા પ્રિાતં સાથ ેએમણે ખ ૂ જ ધામધમૂથી લગ્ન 
કરાવ્યા.. ને આખરે વવિાય વેિાએ જાણે એના આંસ  ના 
સ કાયા.. એમને છોડીને હ ં જાણે જવા જ નોિતી માગંતી 
ને.. 
     જાન વવિાય થઈ હ ં પ્રિાતંના ઘરે પિોંચી ને એજ રાતે્ર 
િોન આવ્યો કે.. 
     પરેિભાઈ નથી રહ્યા ને.. 
     એમને ત્યા ંપિોંચ્યા પછી ખ ર પડી કે છેલ્લા છ 
મહિનાથી એ કેન્સર સામે લડતા િતા ને આખરે એમન  ં
કેન્સર એમને ભરખી ગય .ં એજ મજબતૂ મનના માનવીને 
આ કેન્સર કમજોર  નાવી જાણે પોતાની સાથે લઈ ગય .ં.  
     આજે ઘણીવાર છતના જ લા પર હ ં કોઈ બ ક લઈ  ેઠી 
િોવ ને અચાનક એવો ભાસ થાય કે મારા પરેિભાઈ 
પે્રમથી મને િજ ય જ લો જ લાવી એમન  ંએ ગીત એમ જ 
ગાઈ રહ્યા છે.. 
     કોણ િલાવે લીમડી ને કોણ જ લાવે પીપિી..  
    ભાઈની  નેી લાડકી એને ભઈલો જ લાવે ડાિખી.. 
                      

સમાપ્ત 

©PareshMakwana 
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પ્રકરણ_૩ 

"એ બધ ુિો ઠીક. પરાંત ુચાર-
ચાર પાાંચ-પાાંચ કલાક 
મોબાઈલ પર ચેહટિંગ કરિાાં િોઈ. 
આટલુાં શુાં મોબાઈલમાાં મથવાનુાં?" થોડા ઘણા અંિે 
મ્રુના તવચારો પણ જયહદપના તવચારોને મળિાાં િિાાં. 

          "િા. પરાંત ુમને િો આતિષની ભચિંિા થાય છે. ક્યાાંક 

એ પણ આ બધુાં ચાલ ુન કરી દે." 

          જ્યારથી જયહદપ, મ્રુ અને આતિષ કેન્ન્ટનમાાં 

આવ્યાાં િિાાં ત્યારથી થોડે દુર ટેબલ પર પોિાની 

બિનેપણીઓ સાથે બેઠેલી એક છોકરી જયહદપની સામે 
જોઈ રિી િિી અને મ્રુનુાં ધયાન પણ થોડી થોડી વારે 

એના િરફ જઈ રહ્ુાં િત ુાં. પરાંત ુજયહદપને આ તવિે ખબર 

ન િિી. 

          "જયહદપ! મને િો આતિષની સાથે-સાથે િારી પણ 

ભચિંિા થાય છે. ક્યાાંક ત ુાં પણ પે્રમ બ્રમેમાાં ના પડી જાય." 

          "ઓ ભાઈ! મને િો આ બધી વાિથી પણ દુર રિવેા 

દે." 

          "અરે હુાં એમ જ નિીં કિિેો. આપણી જમણી બાજુ 

એક ટેબલ પર ઓરેંજ કલરના ડે્રસવાળી એક છોકરી બેઠી 
છે. િે ક્યારનીયે િને જ જોઈ રિી છે. તવશ્વાસ ન આવિો 

િોય િો ત ુાં ખદુ જોઈ લે." 

          જયહદપના કિવેાથી મ્રુ એ ઓરેંજ ડે્રસવાળી 

છોકરી િરફ જુવે છે. પરાંત ુજયહદપના જોિાાં જ એ 

છોકરીએ પોિાનો ચિરેો ફેરવી લીધો. પરાંત ુજયહદપ એ 
વાિમાાં વધારે રસ ન લેિા ાં િેને નજરઅંદાજ કરી દે છે. 

લેલચર ચાલ ુથવાનો સમય પણ થઈ ગયો િિો. એટલે 

બ ાંને આતિષ પાસે જાય છે. પરાંત ુઆતિષ એ બાંનેને 
લેલચરમાાં જવાનુાં કિી દે છે અને પોિે થોડીવારમાાં આવે 

છે એમ જણાવે છે. જયહદપ અને મ્રુ બાંને દરરોજની 

માફક આજે પણ છેલ્લી બેંચ પર જઈને બસેે છે. 
થોડીવારમાાં આતિષ અને ધારા બાંને પણ કલાસમાાં આવી 

જાય છે. 

          ધીમે ધીમે અઠવાહડ્ુાં તવિી જાય છે. આતિષ 

અને ધારાનુ ાં પે્રમ પ્રકરણ એની મેળે ચાલી રહ્ુાં િત ુાં. 

આતિષ ભબલકુલ જયહદપના તવચાર પ્રમાણે લેલચર બાંક 
કરવામાાં, પૈસા વેડફવામાાં અને કલાકો સધુી ચેહટિંગ કરવાાં 

લાગ્યો િિો. પરાંત ુિેને આ બધાાંથી દુર રાખવા માટે 

જયહદપ પાસે અત્યારે કોઈ રસ્િો ન િિો. એટલે િેણે પણ 
બધ ુનસીબના આધારે છોડી દીધુાં. જ્યારે બીજી િરફ 

કેન્ન્ટનમાાં જયહદપની સામે જોઈ રિલેી પેલી છોકરી વીિે 

મ્રુને આડીઅવળી જાણકારી મળે છે. િેનુ ાં નામ િત ુ
'શે્રયા'. અને િે બી.એ માાં અભ્યાસ કરી રિી છે. િે 

હદવસની જેમ શે્રયા દરરોજ જયહદપને જોયા કરે. શે્રયાની 

સિલેી તપ્રતિ આ અઠવાહડયામાાં મ્રુની ફે્રન્ડ બની ચકુી 
િિી. જેના કારણે મ્રુને એ પણ જાણવાાં મળ્્ુાં કે 

જયહદપ શે્રયાના હદલ પર છવાઈ ગયો છે. 

          રાબેિામજુબ આજે પણ જયહદપ અને મ્રુ 

બાંને કેન્ન્ટનમાાં બેઠા બેઠા ાં ચા ની ચસુકીઓ લઈ રહ્યાાં િિાાં. 

જ્યારથી ધારા જીવનમાાં આવી િિી ત્યારથી આતિષ િો 
ચા ને ભલુી જ ગયો િિો. રોજ સવારે ધારા કેન્ન્ટનમાાં 

આવે એટલે એ અને આતિષ બાંને એક ટેબલ પકડી લિેા ાં. 

આવિીકાલે આતિષનો જન્મહદવસ છે. મ્રુ અને 
જયહદપએ આતિષના જન્મહદવસને ખબુ એન્જોય કરવાનો 

પ્લાન બનાવ્યો િિો. કે સરુિની બિાર કોઈ સારી 

જગ્યાએ ફરવાાં જઈશુાં અને સાાંજે િોટેલમાાં હડનર કરીને 
ઘરે પાછા ફરીશુાં. કારણ કે આજ સધુી ત્રણેય તમત્રોએ 

૯.નવલકથા 

તડપ 
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પોિપોિાના જન્મહદવસ આ જ રીિે ખબુ જ મોજમસ્િીથી 

ભેગા ાં મળીને ઉજવ્યા છે. 

          વળિે હદવસે સવારે ત્રણયે તમત્રો કોલજેમાાં 

ભેગા થાય છે. આતિષ વ્િાઈટ િટત અને ખાખી પેન્ટમાાં 
બધાાંથી અલગ િરી આવિો િિો. આજે િેનો લકુ પણ 

કાંઈક અલગ જ િિો. સૌપ્રથમ િો મ્રુ અને જયહદપ 

બાંને આતિષને ગળે મળી જન્મહદવસની શભુકામનાઓ 
પાઠવે છે. અને ત્યારબાદ જયહદપએ કહ્ુાં. 

          "િો બોલ આતિષ! આજે ત ુાં જ્યાાં કિીિ ત્યાાં ફરવા 
જઈશુાં. અને આખો હદવસ કોઈપણ પ્રકારના ટેન્િન તવના 

મોજમસ્િી કરીશુાં." જયહદપની વાિથી આતિષના ચિરેા 

પર રિલેા ાં આનાંદના ભાવ બદલાય છે. અને િે આશ્ચયતથી 
પછેુ છે. 

          "ફરવા જઈશુાં! પણ કેમ?" 

          "અરે યાર! ત ુાં ભલુી ગયો કે શુાં? આજ સધુી આપણ ે

આપણાાં જન્મહદવસ એકસાથે જ ઉજવ્યા છે. અને કેટલુાં 
એન્જોય કરિાાં!" મ્રેુ કહ્ુાં. 

          "િા યાર! પરાંત ુગઈકાલે જ મેં અને ધારાએ આજે 
એકલા ફરવા જવાનો પ્લાન બનાવ્યો િિો." 

          "આતિષ! િને ખબર છે ને! આજ સધુી આપણે 
ત્રણેયે આપણા જન્મહદવસ એકસાથે જ સેભલબ્રેટ કયાત છે 

અને આજે િે એકલા ઉજવવાનો પ્લાન બનાવ્યો?" 

આતિષની વાિથી જયહદપને થોડુાં લાગી આવે છે. 

          "િા આતિષ! અમે બાંનેએ િારા ાં જન્મહદવસ માટે 

કેટકેટલુાંયે પ્લાન કરીને રાખ્ુાં િત ુાં." મ્રેુ કહ્ુાં. 

          "પરાંત ુધારાના આવ્યા પછી આ મારો પિલેો 

જન્મહદવસ છે. અને ગઈકાલે મેં િેને વચન આપ્્ુાં િત ુાં કે 
આજે આપણે બાંને એકલા જ ક્યાાંક ફરવા જઈશુાં." 

          "ઠીક છે િવે. આજે િારો પિલેો એવો જન્મહદવસ છે 

કે અમે િારી સાથે નિીં િોઈએ. પરાંત ુસા ાંજે પાછો આવે 
એટલે મને કોલ કરજે. આપણે ભબ્રજ પર જ કેક કાપીશુાં." 

જયહદપએ આતિષની પહરક્સ્થતિને સમજિાાં કહ્ુાં. પરાંત ુ

િેને આ વાિનુાં થોડુાં દુ:ખ પણ િત ુાં. છેવટે ધારા આવે છે 
એટલે આતિષ જયહદપ અને મ્રુને ગળે મળીને ધારા 

સાથે પોિાની બાઈક પર નીકળી જાય છે. આજે જયહદપ 

અને મ્રુ બાંનેની ચા પીવાની ઈચ્છા પણ મરી ગઈ 
િિી. એટલે બાંને લલાસરૂમમાાં ચાલ્યાાં જાય છે. 

          બીજી િરફ આતિષની બાઈક ૭૦ થી ૮૦ ની 
ક્સ્પડ વચ્ચે ડુાંમસ બીચ િરફ આગળ વધી રિી િિી. 

ધારા આતિષને વળગીને બેઠી િિી. અને એમ પણ બ ે

્વુાન િૈયાઓ મળે એટલે િેની મજા પણ કાંઈક અલગ 
જ િોય છે. ડુાંમસ બીચ પર પિોંચીને આતિષ અને ધારા 

બાંને એકબીજાના િાથમાાં િાથ નાખીને દહરયાના હકનારે 

ચાલિાાં ચાલિાાં થોડે દુર સધુી જાય છે. દહરયા માાંથી 
ઉછળીને હકનારે આવી રિલેા ાં મોજા ફરી માંદ ગિીએ 

દહરયામાાં ભળી જિાાં િિાાં. બ ાંને હકનારા પર એક પત્થર 

પર બેઠા ાં બેઠા ાં હકનારે આવી રિલેા મોજામાાં પગ 
પલાળીને આ પળોની મજા લઈ રહ્યાાં િિાાં. આતિષ 

ધારાના ખભ ેમાથુાં રાખીને દહરયામાાં દુરથી ઉછળીને 

આવી રિલેા ાં મોજાને જોઈ રહ્યો િિો. જ્યારે ધારાનો એક 
િાથ આતિષના માથાના વાળમાાં પે્રમથી ફરી રહ્યો િિો. 

          "આ મોજા પણ કેટલાાં દગાબાજ છે નિીં?" અચાનક 
એ રાંગીન પળોમાાં આતિષે તવભચત્ર પ્રશ્ન કયો. 

          "એટલ?ે મને સમજા્ુાં નિીં." ધારાએ આતિષના 
માથામાાં વ્િાલથી િાથ ઘમુાવિાાં કહ્ુાં. 

          "છેક દુર દુરથી ઉછળિાાં ઉછળિાાં આવીને હકનારે 
એકદમ િાાંિ પડી જાય છે અને પાછા સાગરમાાં ભળીને 

ઉછળવા લાગે છે. જ્યારે એ હકનારા િરફ આવે છે ત્યારે 
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આપણને કેટલો આનાંદ થાય છે! અને પાછા સાગર િરફ 

વળે છે ત્યારે દુ:ખ થાય છે. 

          આવી જ રોમાાંચ ભરી વાિોમાાં બ ાંને સાાંજના 

પાાંચ વગાડે છે. બીચ પર જ એક િોટેલમાાં બ ાંને સાથે 
જમ્યાાં િિાાં. અને છ વાગ્યા સધુીમાાં જ પોિપોિાના ઘરે 

પાછા પિોંચી જાય છે. રાતે્ર નક્કી કયાું મજુબ આતિષ 

જયહદપ અને મ્રુ સાથે પોિાનો બથત ડે સેભલબ્રેટ કરે છે. 
વળિે હદવસે કોલજેથી છટ્ાાં પછી આતિષ ધારા સાથે 

કોલેજના બગીચામાાં બેઠો િોય છે. જ્યારે જયહદપ અને 

મ્રુ કેન્ન્ટનમાાં બેઠા ાં િિાાં. ધારાના આવ્યા પછી આતિષનુાં 
પોિાના તમત્રો સાથે રિવેાનુ ાં થોડુાં ઓછાં થઈ ગ્ુાં િત ુાં. 

પરાંત ુિે વાિને જયહદપ કે મ્રુ બાંનેમા ાંથી કોઈપણ 

વધારે મિત્વ ન આપિાાં. કોલેજ માાંથી રજા પડી ગઈ 
િોવાથી કેન્ન્ટનમાાં પણ મ્રુ અને જયહદપ તસવાય બીજુ ાં 

કોઈ ન િત ુાં. જો કે િે બાંને પણ આતિષની વાટે જ બેઠા ાં 

િિાાં. એટલામાાં શે્રયા કેન્ન્ટનમાાં દાખલ થાય છે. નવાઈની 
વાિ એ િિી કે પિલેીવાર કેન્ન્ટનમાાં િે એકલી જ આવી 

િિી. િે સીધી જ જયહદપ પાસે જઈને ઉભી રિ ેછે. 

          "મારે િારી સાથે વાિ કરવી છે." શે્રયા પિલેીવાર 

જયહદપ સાથે વાિ કરી રિી િિી. છિાાં િેને જરાાંયે ડર 

મિસેસુ ન િિો થઈ રહ્યો. િે ભબિંદાસ જયહદપ પાસે જઈને 
વાિની િરૂઆિ કરે છે. 

          "હુાં થોડીવારમાાં આવુાં છાં." શે્રયાના િબ્દોથી મ્રુને 
એટલો િો ખયાલ આવી જ ગયો કે િે પિાના હદલની 
વાિ કિવેા જ આવી િિે. એટલે િે બિાનુાં બનાવે છે." 

          "ઓ ભાઈ! ત ુાં ક્યાાં જાય છે?" જયહદપએ પછુ્ુાં. 

          "યાર ફુલ લાગી છે. રોકી િકાય િેમ નથી." 
મ્રુના બિાનાથી શે્રયા મનમાાં જ િસે છે. અને મ્રુ 
ત્યાાંથી ચાલ્યો જાય છે. 

          "પ્લીઝ." જયહદપ િાથ વડે ઈિારો કરી શે્રયાને 
પોિાની સામેના ટેબલ પર બસેવાાં કિ ેછે. 

          "શુાં વાિ કરવી િમારે?" જયહદપ જ પછેુ છે. 

          "મને ખબર નથી કે હુાં વાિની િરૂઆિ કઈ રીિે 
કરુાં? હુાં જે કિવેા માાંગ ુછાં િે યોગ્ય િિે કે નિીં." 

          "િમારે જે કાંઈપણ કિવે ુાં િોય, જે વાિ કરવી િોય િે 
સ્પષ્ટ કરો." 

          "તુાં મને ગમવાાં લાગ્યો છે." આ િબ્દો ક્યારે શે્રયાના 
મખુમાાંથી સરી પડયા િેની િેને પણ ખબર નથી રિિેી. 

          "શુાં?" પરાંત ુશે્રયાના િબ્દોથી જયહદપને ઝટકો લાગે 
છે. 

          "િા. હુાં િને ખબુ જ પે્રમ કરુાં છાં. િારા ાં હદલમાાં મારી 
માટે કાંઈ િિે કે નિીં! એ મને નથી ખબર. પરાંત ુમારા ાં 

હદલમાાં જે જગ્યા છે ત્યાાં વસ્યો છે. દરેક પળે મને િારા ાં 

િોવામો અિસેાસ થાય છે. ત ુાં પિલેો એવો છોકરો છે. જે 
મારા ાં હદલ હદમાગ સવતએ છવાઈ ગયો છે. હુાં મારો સાંપણુત 

પે્રમ િને અપતણ કરુાં છાં. હુાં નથી જાણિી કે અત્યારે િારા ાં 

મનમાાં શુાં ચાલી રહ્ુાં છે?છિાાં હુાં િને પછુવાાં મા ાંગ ુછાં. શુાં 
િારા ાં હદલમાાં મારી માટે નાની અમસ્િી પણ જગ્યા છે? શુાં 

િારા ાં પે્રમનો નાનકડો હિસ્સો મને મળી િકે?" શે્રયાએ 

ખલુ્લા મનથી પોિાના હદલની વાિ જયહદપને કિી દીધી. 
જેને સાાંભળીને જયહદપ િો સ્િબાધ થઈ ગયો. અને 

અચાનક િે જોર જોરથી િસવાાં લાગ ેછે. જેના કારણે 

શે્રયાના ચિરેા ાં પરનાાં ભાવ આશ્ચયતમાાં બદલાવાાં લાગે છે 
અને બીજી િરફ થોડીવાર િસ્યા પછી જયહદપ એકદમ 

નોમતલ થઈને કિ ેછે. 

જયહિપ ભરોળિયા "જય " 
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મરાઠી હફલ્મોનુાં સ્િર પિલેથેી જ 
ઉંચુાં છે. િાજી જ જોયેલી "લવ 
્ ુજજિંદગી" એનુાં ઉત્તમ 
ઉદાિરણ છે.  

            'સોલ્ટ એન્ડ પેપર' 

તવષય પર જોયેલી સૌથી 
મનોરાંજક હફલ્મ. ડાયરેલટરે 

હફલ્મમાાં કોઈ ઉંચુાં િત્વજ્ઞાન આપવાની કોતિિ નથી કરી 
ન િો કોઈ સાંદેિ આપવાનો પ્રયત્ન કયો. િેનુ ાં લ્ય છે 
મનોરાંજન જેમાાં િે પણુત રીિે સફળ થયા છે. હફલ્મ 
એકદમ સ્પીડી છે. વાિાત પણ એકદમ તસમ્પલ છે. 

          અતનકેિ(સભચન) નોકરી કરિો અને કાંટાળાજનક 
મધયમવગીય પરુુષ છે જે 
જીવન ઢસડી રહ્યો છે. એવામાાં 
િેના જીવનમાાં પ્રવેિ થાય છે 
હરયા(પ્રાથતના)નો જે િેની 
દીકરીની ઉંમરની છે અને 
ડાન્સલલાસ ચલાવે છે. 
કાંટાળાજનક પરુુષ અને મલુિ 
પાંખીડા જેવી હરયા વચ્ચે 
તમત્રિા બાંધાય છે અને અતનકેિ િેના ગ્રપુ સાથે ફરીથી 
પોિાને ્વુાન અનભુવવા લાગે છે.   

         પછી થાય છે એવુાં કે અતનકેિની દીકરી અને હરયા 
એકસાથે પે્રગનેન્ટ થાય છે અને...... 

          થોડીક ઓવર એન્લટિંગ છોડીએ િો સભચન એકદમ 
સિજ છે.આ રોલ માટે હુાં કોઈ બીજા કલાકારનો તવચાર ન 
કરી િક્યો. િે અતનકેિ િરીકે જામે છે. પ્રાથતનાનુ ાં કામ 
સરસ છે."કોમેડીચી િાસ્ય જત્રા" નામના કોમેડી િો નો 
હદગ્ગજ કલાકાર સમીર ચૌઘલુે અિીં વેડફાયો છે. 
એકાંદરીિ હફલ્મ એકદમ સરસ. 

જ્યોતીન્દ્ર મિતેા 
 

 
 

 
 
 
 

 

સરૂજ દાદા સરૂજ દાદા 
િમ િો અમને વ્િાલા રે... 

વિલેા ઉઠીને નમન કરીએ, 

હકરણો લઈએ િાજા રે... 

પેન પાટી લઈ ભણવા બસેીએ, 

એકડા ઘ ૂાંટીએ જાડા રે... 

મમ્મી અમને વિાલ કરે ને, 

પપ્પાની ડર ઝાઝી રે... 

કુમળો િડકો લઈને અમે, 

િાજા માજા થઈએ રે... 

ભણી ગણીને મોટા થઈને, 

દેિના લાડકા બનીએ રે... 
 

                                 - પરથીભાઈ કે  .ચૌધરી ," રાજ  "ક સકલ.  

 
 
 
 

રમિો રમિાાં રમિાાં, 
અમે િેરી્ુાંમા ાં ભમિાાં, 
જાણે નાના પિાંભગયાાં, 
ખિુીઓનાાં ફૂલ ચ ૂાંટિાાં. 

મોસમ િોય ભલે ને જે, 

અમે ખિુખિુાલ બારેમાસ, 

જાણે નાનકડાાં ફૂલડાાં, 
િર પળ મસુ્કાિાાં રિિેા ાં. 

દાદા -દાદીનાાં લાડકડાાં , 
નાના -નાનીના મીઠડા ાં , 

૧૦.હિલ્મ હરવ્ય  ૧૧. ાિગીત 

સરૂજ િાિા 

અમે નાનકડા 
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જાણે ચમકિાાં િારલીયાાં, 
ખિુીયોથી ઘર ચમકાવિા. 

દોડી દોડી િેરી્ુાં ગજાવિાાં, 
ઘરમાાંયે નોટ લગાવિાાં, 

જાણે નાના સસલાાં, 
અમે ઝટપટ તનિાળે જાિાાં. 

                                            'વિલ્પા ડાભી' 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

અંહકતા જેઠવા 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

 
1. કતવ નટવરલાલ કુબેરદાસ 
પાંડયાનુ ાં ઉપનામ જણાવો. 

(અ) દિતક (બ) સ્નેિરક્શ્મ (ક) સુાંદરમ ્

(ડ) ઉિનસ ્

 

 2. સાિ પગલાાં આકાિમાાં કોની 
નવલકથા છે? 

            ( અ) કુન્દતનકા કાપહડયા  (બ) ઈશ્વર પેટલીકર 

            (ક) બકુલ તત્રપાઠી              (ડ) યિવાંિ પાંડયા 

3.  “ નાડ પારખવી `` રૂહઢપ્રયોગનો અથત આપો. 
         (અ) મનને સમજાવવુાં (બ) િરીરની િપાસ કરવી 
         (ક) મન જાણવુાં.          (ડ) માનતસક િક્લિ િપાસવી 
 

4. નીચનેામાાંથી ક્યાાં લેખકને જ્ઞાનપીઠ એવોડત મળેલ છે ? 

    (અ) ઉમાિાંકર જોિી  (બ) પન્નાલાલ પટેલ 

   (ક) રાજેન્દ્ર િાિ          (ડ) ઉપરોલિ બધા જ 

 

5.  ‘ વૈષ્ણવજન ’ પદ કોને અતિ તપ્રય િત ુાં ? 
    (અ) દયારામન ે (બ)મીરાબાઈન ે 
    (ક) ગાાંધીજીન ે (ડ) વૈષ્ણવજનોન ે
 
6. સાંતધ જણાવો:- પહરણામ 
(અ) પરી+ણામ (બ) પહર+ણામ  
(ક) પહર+નામ (ડ) પહરણા+મ 
 
7. સમાનાથી િબ્દ જણાવો:-બારણુાં 
 (અ) આંગણુાં (બ) બારસાખ (ક) દ્વાર (ડ) ભોગળ  
 
8.  ‘ નવરાતત્ર ’સમાસનો પ્રકાર જણાવો. 
  (અ) દ્ધદ્વગ ુ(બ) િત્પરુૂષ (ક) દ્વન્દ્વ (ડ) ઉપપદ 

 
 

જવાબો આપવા અિી ક્લલક કરો  

 
 

૧૩.જ્ઞાનની 

લાઈબે્રરી  

૧૨.સ્કેચ (ળચત્ર) 

િતેલ ેન પરમાર ‘િતે  ’ 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfMa_a8t-IXYr3RwYwMhlPnuQyoFKz9172SJHG2Jhdzj_eskA/viewform?usp=sf_link
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૧૪.િબ્િરૂપી મણકાઓ 

જો કોઈની પાસે કઈ તિખવા માાંગિા િો, િો પિલેા 
િમારો અિાંકાર કાઢી નાખો. 

 મિાત્મા ગાધંી 

જીવનમાાં આનાંદ મેળવવો િોય, િો ઇચ્છાઓ ઓછી 
કરી નાખો. 

ઓિો રજનીિ 

 

જેવુાં િમારુાં ધયેય િિે એવુાં જ િમારુાં જીવન િિે. 
ગોરીઝ  

જે પોિાની િોડીનુ ાં િલસે ુાં જાિે સાંભાળે છે, િે કયારેય 
પણ ડૂબિો નથી.  

ચાણક્ય 

કોઈ માણસ ભલે ગમે િેટલો મિાન કેમ ન િોય, પણ 
આંખો બાંધ કરીને િેની પાછળ ના ચાલો. 

 સ્વામી વવવેકાનિં 

દુતનયામાાં ડરવા જેવુાં કશુાં જ નથી િેને સમજવાનુાં 
િોય છે. 

મેરી ક્ય રી(મેડમ) 
 

આળસ ુઅને બેદરકાર માણસની પત્ની તવધવા સમાન 
જ છે. 

એક વવિેિી કિવેત  
 

  માિાનુાં દેવ ુાં માણસ સાિ જન્મે પણ ચકૂવી નથી 
િકિો.  

 ન િાત 

૧૫.આપના પ્રવતભાવો 

આપે આપેલા અમલુ્ય પ્રતિભાવો 
 

1. ભરતભાઈ ર ારી (ખ    જ સરસ અંક, લાસ્ટ અંક 
કરતા ંઘણ  ંસાર ં  એડીટીંગ(કલર,થીમ વગેરે)કરેલ છે. 

વાંચવાની મજા પડી) 

2.નીલેિ િાિ (સરસ) 
 

3.જલ્પા િવે (ખ    સરસ) 
 

4. ઉમેિક માર એમ વિયાિ ('સાહિત્યનો વન વગડો' 
મેગેઝીન મારિતે આપ સૌ વમત્રો સાહિત્યની ઉત્કૃષ્ટ 

સેવા કરવાનો ઉત્તમ પ્રયાસ કરી રહ્યા છોઆ મેગેળઝન .

સાથે સકંિાયેલ તમામ વમત્રોને ખ ૂ ખ ૂ 
સ િંર લેખો.શ ભકામનાઓ,વાતાા,ળચત્ર િિાન વગેરે 

 ા તો સાથે ખ ૂ જ સ િંર પ્રયત્ન એટલે 'સાહિત્યનો 

વન વગડો') 

 

5.વનરાજ મકવાણા ( મેગેઝીનની સરસ િરૂઆત) 
 

6.દ્રષ્ષ્ટ શ ક્લા (very nice...હ ં પણ કવવતા લખવાની 
િરૂઆત કરી રિી છંુ..આપની મેગેળઝન અમારા માટે 
સ્ટેજ  ની રિ.ે.) 
 

 

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

અહિ ક્લલક કરો. 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfCvZa9aTey3I0UQx5Ae9X9hrO0l2lwQ3StIrUW_1QPuZpDoA/viewform?usp=sf_link

