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િાંત્રીની કલમે.... 
નમસ્કાર તમત્રો, 
સૌપ્રથમ આગળનાઅંકોને આપ સવેએ જે સિકાર 
આપ્યો એ બદલ ખબુ ખબુ આભાર. પિલેા ચાર 
અંકોને મળેલી સફળિા બાદ આજે પાાંચમો અંક 
પ્રકાતિિ કરી રહ્યા છીએ. આ અંકમાાં આપના 
પ્રતિભાવો મજુબ થોડા પહરવિતન કયાત છે. આિા 
છે કે આપને એ પહરવિતનો આવકાયત િિે.. 
     પ્રથમ ચારેય 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 પાાંચમો 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/1FAIpQLScHQOT0L_mQIGQ3JQGFOU9a6n6uLCftLUP736_mbiMcrShlPA/viewform?usp=sf_link
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ઇ.સ.1962 ની આ વાિ છે. 
         એક રતિયન તવમાન 
દહરયા મા તટુી પાડ્ુાં િત.ુ પરાંત ુ
આ તવમાન માાં રતિયા દેિ ના 
અણિુક્લિ વાળા િતથયારો િિાાં. 
આમ અણિુક્લિ વાળા િતથયારો 
લઇને પરિ ફરત ુાં તવમાન 

અચાનક તટુી પડ્ુાં અને દહરયામાાં ડૂબી ગયુાં.રતિયાની 
સરકારે ડૂબકી મારો અને સૈન્યની મદદ લીધી. અનેક 
ટુકડીઓ રાિ-હદવસ જોયા વગર પોિાના સરુક્ષા માટેના 
સાધનો લઇને દહરયામાાં ડૂબકીઓ લગાવિા િિાાં. ડૂબકી 
મારોની એક ટુકડી આ તવમાનનાાં ભ ાંગારની િોધ માટે 
પાણીનાાં િભળયે ખબૂ જ ઊંડે સધુી ગઇ. લગભગ બાર 
િજાર ફૂટ ઉંડે સધુી ડૂબકી લગાવીને િેં લોકો તવમાનનો 
ભાંગાર િોધી રહ્યાાં િિાાં. 
       ત્યાાંજ િેમની નજર એક તવભચત્ર આકારનાાં જળચર 
જીવ પર પડી.ડૂબકી માર ટુકડીને જોિાાંજ િેં જળચર 
ત્યાાંથી દુર જવા લાગ્યુાં. 
            ડૂબકી માર ટીમે નવાઈની વચ્ચે િેં જળચર 
જીવોનો પીછો કાયો અને િેની ખબુજ નજીક પિોંચી ગઇ. 
નજીક જઇને ધયાન પવૂતક જોયુાંિો એ માણસ આકારનો 
જીવ િિો. 
        દહરયાની અંદર આટલે ઉંડે સધુી પાણીની અંદર 
માણસ આકારનાાં જળચર જીવને જોિાાં ડૂબકીમાર હટમ 
અચરજમાાં પડી ગઈ. 
         માણસ આકારના દહરયાઇ જીવને જોિાાંજ આ 
લોકોએ તવમાનનો ભાંગાર િોધવાનુાં મા ાંડી વાળ્યુાં અને આ 
જીવને પકડવાની મિનેિમાાં લાગી ગયાાં. 
    ખબુ જ મથામણ અને મિનેિના અંિે એ દહરયાઇ 
માણસ આકારનો જીવ પકડાઈ ગયો, ડૂબકીમાર ટીમે િેને 
કેટલાાંક િતથયારો વડે પકડીને દહરયાની બિાર લઇ 
આવ્યો, અને રતિયન સરકારને િે સોપી દીધો. 
       આ દહરયાઇ જીવને થોડીક સમય માટે ત્યાાંના એક  
િળાવમાાં રાખવામાાં આવ્યો િિો. ત્યાાં િેની પર રતિયાનાાં 

વૈજ્ઞાતનકોએ જાિ-જાિનાાં પ્રોયૉગ કયો િિાાં. િેની સાથે 
વાિચીિ કરવાનાાં અનેક પ્રયત્નો કયાત િિાાં. પરાંત ુાં બધજુ 
વ્યથત ગય.ુ 
        અંિે િેની સાથે વાિચીિ કરવાનુાં કામ લહેટન 
સાયન્સ સેન્ટર નાાં એક બદુ્ધિિાળી ડૉલટર ને સોંપવામાાં 
આવ્ય.ુ નામ િેન ુ એથન વીનોગ્રેડ, ડો.એથને દહરયાઇ 
માણસ સાથે વાિચીિૌ કરવાની કોંતિસ કરી. 
      િેમણે િેમાાં થોડી સફળિા મેળવી લીધી.ડો. એથને 
આ દહરયાઇ માણસની સાથે ઈિારા થી વાિચીિ ચાલ ુ
કરી િિી. અંિે િેમને એ દહરયાઇ માણસના ઈિારા 
પરથી જાણવા માાંડ્ ુાં િત ુકે, િે મત્સ્ય બાળક છે.  

        એક સમય આહિકા અને દભક્ષણ અમેહરકાની વચ્ચે 
એક દેિ િિો.જે એટલાન્ન્ટસ નામ ધરાવિો િિો. આ દેિ 
િજારો વષત પિલેા દહરયામાાં ડૂબી ગયો િિો.એ દેિના 
લોકો પણ ધીમે-ધીમે પાણીમાાં ડૂબી ગયા. પરાંત ુિેં ડૂબીને 
પાણીમાાં રિિેા િીખી ગયા િિાાં. 
        આમ ને આમ સમય પસાર થિો ગયો અને એક 
સમય એવો આવ્યો કે િેમનાાં િરીર પર માછલીઓના 
િરીર પર િોય િેવા ભભન્ગડા આવી ગયા. અને િેમનાાં 
ગલોફા પણ માછલીનાાં ગલોફા સમાન બની ગયા િિાાં. 
આજ પ્રકારનાાં લગભગ સાઈડથી તસતે્તર િજાર લોકો 
દહરયાનાાં િભળયે િજુ પણ રિ ેછે! 
           આ પરુી તવગિ ડો. એથને િે દહરયાઇ માણસ 
ના ઇસરાની વાિચીિ દ્રારા જાણકારી મેળવી િિી. 
          વૈજ્ઞાતનકો એ જયારે એ "મત્સ્ય બાળક " ની 
િાપસ કરી િો સાચેજ િેનાાં િરીર પર ભીંગળા િથા 
ગલોફા િિાાં. જે માછલીનાાં અંગો સમાન િિા. 

 

-હિપક રાજગોર 
 

 

 

 

 

 

 

૧.રિસ્યની કલમે 

અન્ય કેટલીક રિસ્યમય વાતો અને વાતાાઓ 

વાચંવા માટે 

અિી ક્લલક કરો 

https://dipakrajgor.blogspot.com/?m=1
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િળિણ ભારતની તાજંોર ળચત્રકલા 
આજે આપણે વાિ કરવાની છે દભક્ષણ ભારિની પ્રખ્યાિ 

એવી િાાંજોર/થાંજાવરુ ભચત્રકલાની. કલાઓમાાં સવતશે્રષ્ઠ 
ભચત્રકલાને કિી છે. ભચત્ર દ્વારા વ્યક્લિ િેના મનના 

િરાંગો-ઉમાંગો-લાગણીઓને બ્રિ દ્વારા કેન્વાસ પર ઉિારે 

છે. Picture says thousand words એમ દરેક 
ભચત્ર પોિાની કાંઈક ને કાંઈક કિાની રજૂ કરત ુજ િોય છે. 

ભચત્ર માત્ર કેન્વાસ કે કાપડ પર જ 
નિીં પરાંત,ુ પિલેાના 

સમયગાળામાાં હદવાલો િેમજ 

ગફુાઓમાાં પણ દોરવામાાં આવિા 
િિા. ભચત્રકલાના ક્ષતે્રમાાં રાજા-

મિારાજાઓનુાં પણ ઘણ ુ યોગદાન 

રિલે ુ છે. િો ચાલો જાણીએ આ 
િાાંજોર ભચત્રકલાના પહરચય, 

ઈતિિાસ, બનાવવાની પ્રહિયા 

િેમજ અન્ય તવિેષ બાબિો. 

પહરચય:- િાાંજોર ભચત્રકલા એ 

દભક્ષણ ભારિની લલાતસકલ ભચત્રકલા છે. િેન ુ

ઉદ્દભ્વસ્થાન િતમલનાડુમાાં આવેલ થાંજાવરુ િિરે છે, માટે 
આ ભચત્રકલાને થાંજાવરુ ભચત્રકલા િરીકે પણ ઓળખવામાાં 

આવે છે. િાાંજોર ભચત્રકલા િેની ગાઢ રચના, િેજસ્વી 

રાંગો અને સમિૃ સપાટના લીધે અન્ય ભચત્રકલા કરિા 
અલગ ઉભરી આવે છે. આ ભચત્રને વધ ુ રોયલ િેમજ 

લલાતસકલ બનાવવા માટે િેમાાં અધતહકિંમિી રત્નો, 

મોિીઓ, કા ાંચના ટકૂડાઓ, સોના – ચાાંદીની પ્લેટો 
(પટ્ટીઓ) વગેરેનો ઉપયોગ કરવામાાં આવે છે. આ ભચત્ર 

બનાવવા માટે જે રાંગો ઉપયોગમાાં લેવામાાં આવે છે, િે 

કુદરિી િેમજ ખતનજ રાંગો િોય છે. આ ભચત્રકલા 

માયથોલોજીકલ થીમ પર આધાહરિ છે, એટલે અિીં 
પૌરાભણક ગ્રાંથોનાાં પાત્ર જરૂર જોવા મળિે.  

ઈવતિાસ :- આ ભચત્રકલાની િરૂઆિ 11 મી સદી 

દરતમયાન ચોલ વાંિના િાસનકાળ દરતમયાન થઈ િોય 
એવ ુમાનવામાાં આવે છે. ત્યારપછીના 16 મી થી 18 મી 

સદી દરતમયાનના રાજવીઓ જેવા કે નાયકો, મરાઠા 

રાજવીઓ, િાાંજોર અને ત્રીચીના રાજપહરવારો અને 
મદુરાઈના નાયડુ વગેરે લોકોએ આ ભચત્રકલાને 

તવકસાવવામાાં પોિાનો બહમુલૂ્ય ફાળો આપ્યો િિો, િેમજ 

િેનુાં યોગ્ય રક્ષણ પણ કયુત િત.ુ 
- ચોલ વાંિના િાસનકાળ 

દરતમયાન બનેલ બિૃદેશ્વર મિાદેવ 
માંદીરની હદવાલોમાાં પણ િાાંજોર 
ભચત્રકલા જોવા મળે છે. 

- 16 મી સદીના નાયક 
વાંિના િાસકોએ પણ દભક્ષણ 
ભારિના માંહદરોની હદવાલો પર 
િાાંજોર ભચત્રો બનાવડાવ્યા િિા. 
1565 માાં િાભલકોટાના યિુ 
દરતમયાન જ્યારે િમ્પીનુાં ભારે 
પ્રમાણમાાં નકુસાન થય ુ િત ુ ત્યારે, 

ત્યાાંના ભચત્રકારોએ સ્થળાાંિર કયુત િત.ુ જેમાાંના 
કેટલાક થાંજાવરુ ગયા િિા અને કેટલાકે નાયક 
રાજાઓના આશ્રય િઠેળ કામ કરવાનુાં િરૂ કરી 
દીધ ુિત.ુ નાયક વાંિના સફળ િાસક રઘનુાથ એ 
કલા અને કલાકારોના મિાન આશ્રય દાિા િિા, 
માટે િેમણે આ ભચત્રકલાની િાલીમ આપિી એક 
સ્કુલ પણ બનાવી િિી.  

- નાયકોને િરાવી જ્યારે મરાઠાઓનુાં િાસન 
સ્થપાય ુ ત્યારે મરાઠા રાજવીઓએ પણ આ 
ભચત્રકલાનુાં કામ જારી રાખ્ય.ુ મરાઠા િાસન 
િઠેળ, િાાંજોર ભચત્રકારોએ તવિાળ ઈમારિો, 

૨.લેખ (આટલુ ં
જાણો) 
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મિલેો, માંહદરો, સ્િાંભો વગેરે પર પોિાના ભચત્રો 
ઉપસાવ્યા િિા.    

- મરાઠા પછી જ્યારે ભબ્રહટિરો આવે છે, ત્યારે 
ચેટ્ટીયાર સમદુાયના લોકો આ ભચત્રકલાને આગળ 
વધારવાની કમાન સાંભાળે છે. ચેટ્ટીયાર લોકો 
િૈવપાંથી િોવાથી િેઓએ ભગવાન તિવ પર 
આધારીિ િાાંજોર ભચત્રો વધારે બનાવ્યા છે. અને 
આ બધા જ ભચત્રો ત્યાાંના અમકુ મઠોમાાં મકુવામાાં 
આવ્યા છે. એંગ્લો – મૈસરુ યિુના પગલ ે
થાંજાવરુમાાં આવેલા ભબ્રહટિરોએ પણ 
થાંજાવરુ(િાાંજોર)ના ભચત્રકારો િેમજ િેમના 
ભચત્રોને સમથતન આપ્ય ુિત.ુ 

 નાવવાની પ્રહક્રયા:- પિલેા આ ભચત્રો માત્ર 

હદવાલો સધુી જ સીતમિ િિા, પરાંત ુ સમયાાંિરે કાગળ, 

કેન્વાસ, લાકડાની પેનલ (પટ્ટીઓ), અને િાથીદા ાંિની 
વસ્તઓુ પર પણ બનાવવામાાં આવ્યા. આ ભચત્ર બનાવવા 

માટે સાગ કે જેકફ્રુટના લાકડામાાંથી બનેલ કેન્વાસનો 

ઉપયોગ કરવામાાં આવે છે. િેની ફરિે અરેભબયન ગુાંદરથી 
ભચપકાવી બેઝ િરીકે કાપડ વીંટાળવામાાં આવે છે. 

ત્યારબાદ એના પર કળીચનૂાની પેસ્ટ અથવા િો ચોકનો 

ભકૂો પાથરવામાાં આવે છે, જેથી કરીને કેન્વાસની સપાટી 
લીસી થઈ જાય. કેન્વાસ સકુાય જાય પછી િેના પર 

ભચત્રની રૂપરેખાઓ દોરવામાાં આવે છે. ભચત્રની મખુ્ય 

આકૃતિને કેન્દ્રમાાં રાખી દોરવામાાં આવે છે. મખુ્ય આકૃતિ 
દોરાઈ ગયા બાદ િેમાાં રાંગો પરૂવામાાં આવે છે. ત્યારબાદ 

ભચત્રમાાં સ્િાંભ, િાજ, કમાનો, ગાદી, કપડાાં વગેરે દિાતવવા 

માટે અધતહકિંમિી રત્નો, મોિીઓ, કાચના ટકૂડા, સોનાની 
પાાંદડીઓ વગેરે વડે િણગારવામાાં આવે છે. સોનાની 

પાાંદડીઓ લાાંબા સમય સધુી રિ ે છે, અને એની ચમક 

પણ નથી જિી. આ ભચત્ર િેના િેડીંગ માટે બહ ુ જ 
વખણાય છે, માટે અિીં િમને િેડીંગ વધારે જોવા મળિે. 

િાાંજોર ભચત્રોમાાં િમને ક્ાાંકને ક્ાાંક ડેક્કન, તવજયનગર, 

મરાઠા અને યરુોપીયન િૈલી પણ જોવા મળિે. 

વવિેષ :- આ ભચત્રમાાં િમને માયથોલોજીકલ થીમ 

એટલે કે હિન્દુ દેવી-દેવિાના ભચત્રો વધારે જોવા મળિે, 

જે કાંઈક પૌરાભણક વાિાત કે ઘટનાઓ દિાતવિા િોય. 
દા.િ. રાધાકૃષ્ણ, ભગવાન તિવ, મહિિાસરૂનો વધ કરિા 

દુગાત મા, ભગવાન ગણેિ, યિોદા-કાનડૂો વગેરે. િાાંજોર 

ભચત્રોમાાં હિન્દુ ઉપરાાંિ જૈન, િીખ, બૌિ અને મકુ્સ્લમ ધમત 
જેવા અન્ય ધમતના તવષયોને લગિા પણ ભચત્રો દોરવામાાં 

આવ્યા િિા. સમયાાંિરે િાાંજોર ભચત્રોમાાં પ્રાણી, પક્ષીઓ, 

ફૂલો િેમજ પ્રકૃતિના ભચત્રો િામેલ કરવામાાં આવ્યા િિા. 
િાાંજોર ભચત્રની લાક્ષભણલિામાાં એક મખુ્ય આકૃતિ, 

ગોળાકાર મખુ અને િરીર િેમજ બદામી આકારની 

લાંબગોળ આંખોવાળા દેવિાની આકૃતિ અને િેડીંગ નો 
સમાવેિ થાય છે. 

આ ભચત્રોમાાં કુદરિી રાંગો ઉપયોગમાાં લવેામાાં આવે છે. 

આ રાંગો વકૃ્ષોના પાાંદડાઓ, ફૂલોની કળીઓ, િાકભાજી 
િેમજ છોડવાઓના રસ, ગળી, ચોક, િળદર, હદવાની મેિ 

િેમજ અન્ય ખનીજ દ્રવ્યોમાાંથી લવેામાાં આવે છે. આ 

ભચત્રોમાાં પાત્રના ગણુ િેમજ થીમ મજુબ રાંગનો ઉપયોગ 
કરવામાાં આવે છે. આ ભચત્રમાાં રૂપરેખા દોરવા માટે ડાકત 

બ્રાઉન અથવા િો લાલ રાંગનો ઉપયોગ કરવામાાં આવે 

છે. અમકુવાર લાલ રાંગનો ઉપયોગ ભચત્રનુાં બેકગ્રાઉન્ડ 
દિાતવવા માટે કરવામાાં આવે છે. ભગવાન તિવ માટે 

સફેદ રાંગનો અને ભગવાન તવષ્ણ ુ માટે વાદળી રાંગનો 

ઉપયોગ થાય છે. માિા પાવતિીને દિાતવવા માટે લીલા 
રાંગનો ઉપયોગ કરવામાાં આવે છે. આકાિ માટે વાદળી 

િો ક્ારેક સાંજોગોવસાિ કાળો રાંગ ઉપયોગમાાં લવેામાાં 

આવે છે. આ ભચત્રોમાાં મોટે ભાગે િેજસ્વી રાંગોનો ઉપયોગ 
કરવામાાં આવે છે. 
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ભચત્રોનુાં કલેલિન :- િાાંજોર ભચત્રો માત્ર ભારિ સધુી 

સીતમિ ન રિિેા તવદેિના મ્યભુઝયમમાાં પણ સ્થાન 
પામેલ છે.  

- દભક્ષણ ભારિના કોતવલરૂના મઠોમાાં 63 
નયનમસત (સૈવૈિ સાંિો) અને 64 ભગવાન 
તિવના ચમત્કાર તવષય પર િેમની જીવનગાથા 
દિાતવિા તવિાળ િાાંજોર ભચત્રો આવેલ છે. 

- થાંજાવરુમાાં આવેલ ભીમરાજ ગોસ્વામી મઠમાાં 
108 તવષ્ણમુાંહદરના તવિાળ િાાંજોર ભચત્રો જોવા 
મળે છે. 

- લાંડનના તવલટોરીયા એન્ડ આલ્બટત મ્યભુઝયમમાાં 
પણ પરાંપરાગિ િૈલીમાાં િૈયાર થયેલા ભચત્રો 
સાંગ્રિાયેલા છે. 

- નેિનલ મ્યભુઝયમ ઓફ કોપનિગેનમાાં 17મી 
સદીના િાાંજોર ભચત્રોના નમનૂાઓ છે. 

- ડેન્માકતમા ાં આવેલ ડેન્સબગત હકલ્લો અત્યારે િાાંજોર 
ભચત્રકલાનુાં મ્યભુઝયમ બની ગય ુછે.      

    િો આ વાિ િિી, દભક્ષણ ભારિની 

લલાતસકલ િાાંજોર ભચત્રકલાની. આ ભચત્રકલા માત્ર 
ભચત્રકલા ન રિિેા, આપણા પૌરાભણક ઈતિિાસને દિાતવત ુ

એક અનોખ ુમાધયમ બની છે અને ભચત્રકારોની રોજીરોટી 

પણ બની છે. મજાની વાિ એ છે કે આ ભચત્રકલાને 
આગળ વધારવા અંગ્રજેોએ પણ રસ લીધો અને એના 

દેિોના મ્યભુઝયમમાાં સ્થાન આપ્ય.ુ અત્યારે િાાંજોર ભચત્ર 

માત્ર કાગળ, કેન્વાસ સધુી સીતમિ ન રિિેા િવે 
સાડીઓમાાં િેમજ ગિૃ સિુોભનની વસ્તઓુમાાં પણ જોવા 

મળે છે. કલા િાસ્વિ છે, એનુાં સ્વરૂપ બદલાય છે પણ 

અક્સ્િત્વ નિીં. િો આવિા અંકમાાં એક નવા જ 
માહિિીસભર ટોપીક સાથે ફરી મળીશુાં.  

વવિાખા મોહઠયા 

આવી જ અન્ય રસપ્રિ માહિતી માટે અિી ક્લલક કરો   

 

 

 

 TRP- ટે્રન્્સ  

      TRP રેહટિંગ્સ આ િબ્દથી 

િો આપણે બધા પહરભચિ જ 
છીએ. TRP  એટલે ટેભલતવઝન 

રેહટિંગ પોઇન્્સ..એટલ ે કે 

ટેભલતવઝન પર આવિા 
તસહરયલો અને સમાચાર િેમજ ટૂાંકમા ાં ટેભલતવઝન પર 

પ્રસાહરિ થિા દરેક કાયતિમને રેહટિંગ આપવામાાં આવે છે. 

આ રેહટિંગ ક્ાાં કાયતિમને કેટલા વ્ય ુ મળ્યા િેના પર 
તનધાતહરિ થાય છે. 

     િવે કોઈ પણ ક્ષેત્રમાાં સ્પધાત ન િોય એવુાં બને ખરાાં! 
અને સારી સ્પધાત િોય એટલે કાયતિમની ગણુવત્તા સધુરે 

એમાાં િાંકા ને કોઈ સ્થાન નથી.પરત ુાં ક્ારેક સ્પધાતન ુ ાં િત્વ 

એટલુાં વધી જાય છે કે અમકુ કાયતિમો મનોરાંજનની િદ 
વટાવીને આગળ નીકળી જાય છે.  

      થોડા અફસોસ સાથે એ પણ ઉમેરીિ કે િવે િો 
દેિ-દુતનયામાાં બનિા બનાવોને આપણા સધુી પિોંચાડિા 

સમાચાર ચેનલો પર આવિા સમાચાર પણ તવતવધ 

પ્રકારના ઝાયકેદાર મસાલા એડ કરીને પ્રસ્તિુ થિા િોય 
છે. TRP ના રે્સ માટે ક્ારેક સાંપણૂત કે સચોટ માહિિી 

લોકો સધુી નથી પિોંચિી.  

      થોડા સમયથી માઈથોલોજીએ પણ જોર પકડ્ુાં છે. 

પૌરાભણક સીરીઝોને પણ લોકો દ્વારા ખબુ પસાંદ કરવામાાં 

આવી રહ્યા છે. એ પણ સારી જ બાબિ ગણીએ કે 
આપણા જે ધાતમિક ગ્રાંથોનો સાર છે. િે ટેભલતવઝનના 

માધયમથી લોકો સધુી  પિોચે છે. પણ ક્ારેક એવુાં થાય 

છે કે આ રેહટિંગની રમિમાાં જે સાચુાં છે િે લોકો સધુી નથી 

૩.સચેિનુાં દ્રન્ષ્ટભબિંદુ  

https://vishakhainfo.wordpress.com/


8                                               સાહિત્યનો વનવગડો  
 
 

પિોચત ુાં અથવા જે પણ માહિિી એમના સધુી પિોચે છે. 

િે સાંપણૂત સત્ય નથી િોિી અથવા સીન રસપ્રદ બનાવવા 
થોડો ઉમેરો કરવામાાં આવે છે. એવુાં કિીએ િો ચાલ.ે(અિી 

કોઈ પૌરાભણક તસરીઝની ટીકા નથી કરિો!)  

 કિવેાનુ ાં િાત્પયત એ જ કે ક્ાાંક ને ક્ાાંક આ રેસમાાં મળૂ-

િત્વ છટી જત ુાં િોય એવુાં લાગે છે.(બની િકે કે િમે પણ 

કોઈ પૌરાભણક સીરીયલ જોઈ રહ્યા િોવ ને િમને કોઈ 
સીન જોઇને તવચાર આવે કે, આવુાં િો ક્ાાંય નથી 

સાાંભળેલુાં કે વા ાંચેલ ુાં)  

         એક મારી પસાંદગીની પ્રથમ િરોળમાાં આવિી 

નવલકથા પર આધાહરિ ટીવી સીરીયલનો પ્રોમો જોઇને 

હુાં ખિુ થઈ ગયો કે “ચાલો, િવે િો આ નવલકથા 
વાાંચવાની સાથે સાથે સીરીયલ સ્વરૂપે જોવાનો પણ 

લ્િાવો લઈશુાં.”  

        િરૂઆિ પણ મારા ધાયાત પ્રમાણે જ એકદમ એ જ 

રીિે પાત્રોના નામ સહિિ અને દરેક પાત્રને છાજે િેવી જ 

કાન્સ્ટિંગ!   

       થોડો સમય બધુાં બરાબર જ યથા-યોગ્ય. િા વચ્ચે 

ક્ાાંક મનોરાંજન માટે થોડા અલગ ડાયલોગ્સ આવિાાં 
પણ મળૂ કિાની જકડાયેલી જ િિી, એટલે જોવાનો 

આનાંદ આવિો. 

     પરત ુાં, એ સીરીયલ નો અંિ અને નવલકથાનો અંિ 

બાંને વચ્ચે જમીન-આસમાનનો િફાવિ રહ્યો, િવે જો 

નવલકથા મજુબ સ્ટોરી આગળ વધે િો  મનોરાંજન અને 
TRPનો તવકટ પ્રશ્ન સામે િિો. િવે જો કોઈ નવલકથા પર 

કાયતિમ બનાવી અને એના જ અંિ પર પાણી-ઢોર કરવુાં 

એ િો યોગ્ય ન જ કિવેાય ને? પ્રશ્ન ફરી એક જ કે શુાં 
રેહટિંગ માટે આખી સ્ટોરી ઉલટફેર કરવી યોગ્ય? 

 
 

    કોઈપણ કાયતિમ િોય િેમાાંથી કોઈ ને કોઈ જાણવા કે 
જીવનમાાં ઉિારવા જેવી બાબિ અચકૂ જોવા મળે છે. 
મોટા ભાગ ેઆપણે પણ માત્ર મનોરાંજનના દ્રન્ષ્ટકોણથી જ 
કોઈ કાયતિમ તનિાળિાાં િોઈએ છીએ.     
       થોડા સમય અગાઉ મિહરુ તનમાતિા એકિા કપરૂને 
“ધ કતપલ િમાત િો”મા ાં કોઈ દિતકે પછૂ્ુાં કે, “જે 
સીરીયલની લાઈફ-સ્ટાઈલ છે. િેવી રીયલ લાઈફ કેમ 
નથી િોિી અથવા એવુાં અમારી લાઇફમાાં ક્ારે થિે?”  
         આ પ્રશ્નનો એલિા કપરેૂ સરસ જવાબ આપ્યો કે, 
િેમાાં જે લાઈફ-સ્ટાઈલ દિાતવીએ િેમાાંથી મેસેજ લેવાનો 
છે. એની લાઈફ-સ્ટાઈલ કોપી ન કરી િકીએ કારણ કે, એ 
‘હરલ’ લાઈફ છે અને આપણે જીવીએ િે ‘હરયલ’ લાઈફ 
છે. 
 

થોડુાં તવચારજો અને િમારો અભભપ્રાય અચકૂ આપજો.  
© વવજય વિિોરા ‘સચેત' 

 
 

 

 

 

 ે સમજુ  કરીઓ 

 

એક નાના ગામની વચ્ચે એક નદી વિિેી િિી. 

નદી િાંમેિા પાણીથી ભરેલી રિિેી િિી. નદીના બાંને 

હકનારાને જોડિો નાનો સાાંકડો પલુ િિો. પલુ પરથી એક 
સમયે એક જ જણ પસાર થઈ િકત ુાં. એક હદવસ આ પલુ 

પર એક બકરી પલુના એક િરફના છેડેથી આવિી િિી. 

એ જ વખિે પલુના બીજી િરફના છોડેથી બીજી બકરી 
આવિી િિી. 

બાંને બકરી પલુની વચ્ચે ભેગી થઈ ગઈ. બાંનેને 
એકમેકથી સામેના કા ાંઠે જવુાં િત ુાં. બકરીઓ તવચારમાાં પડી 

ગઈ. પાછા જઈ િકાય િેમ ન િત ુાં. એક બીજાની બાજુમાાં 

થઈને પણ નીકળી િકાય િેમ ન િત ુાં. બકરીઓ સમજુ 

૪..બાળવાિાત 
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િિી. િે ગભરાઈ નહિ. િેમ િે લડી ઝઘડી પણ નહિ. એક 

બકરી નીચે બસેી ગઈ. બીજી બકરી િેના પર થઈને 
આગળ નીકળી ગઈ. કેવી સમજુ િિી આ બકરીઓ! 

થોડી વાર પછી આ પલુ પર પલુના બને્ન છેડેથી આવિાાં 
બે કૂિરા ાં પલુની વચ્ચે ભેગા થઈ ગયા. બને્ન સામ સામેના 

હકનારે પિલેા પિોંચવા માટે ઝઘડવા લાગ્યા. એક પણ 

કૂિરો પાછો ખસવા િૈયાર ન િિો, બાંને એક બીજાને 
બચકાાં ભરી મારામારી કરવા લાગ્યા. િેમનુાં ધયાન રહ્ુાં 

નહિ ને બને્ન નીચ ેનદીના ઊંડા પાણીમાાં જઈ પડ્ાાં. 

પાણીમાાં િાણ ઘણુાં િત ુાં એટલે દૂર સધુી િણાઈ ગયા. 

સારુાં િત ુાં કે બેઉ કૂિરાને િરિાાં સારુાં આવડત ુાં િત ુાં એટલ ે

જેમ િેમ કરી પોિાનો જીવ બચાવી િક્ા અને મિા 
મસુીબિે હકનારે આવ્યા પણ બને્ન પોિાના અણસમજુ 

અને ઝગડાખોર સ્વભાવને કારણે બહ ુજ િરેાન પરેિાન 

થઈ ગયા. 

જો આપણ ેપણ એક બીજા સાથે સાંપ-સાથ-સિકાર અને 

સમજદારીથી કામ લઈએ િો સમજુ બકરીની જેમ 
મશુ્કેલીમાાંથી રસ્િો કાઢી આગળ વધી િકીએ પણ જો 

એક બીજા સાથે લડવા-ઝગડવામાાં રચ્યા-પચ્યા રિીએ 

િો આપણી િાલિ પણ પાણીમાાં િણાઈ ગયેલા કૂિરા 
જેવી થાય. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ઘરનુાં સાંચાલન ડોિી પાસે િત ુાં. 
બને્ન દીકરાઓ અને ડોસાની 
િમામ આવક ઘેર આવે એટલે 
િરિ જ ડોિી, સાપ દેડકુાં ગળે 
એમ એ આવકને ગળી જિા. 
ઘરમાાં રાખેલા ખખડધજ 
કબાટના બને્ન બારણાના 

નકુચામાાં પરોવાઈને લટકત ુાં 
િડમિાળુ, (જુનવાણી અને પ્રમાણમાાં મોટુાં િાળુાં) ડોિીની 
કમરે ઝુલિી અને કટાઈ ગયેલી ડોિી જેવી જ ઘરડી 
ચાવીઓને કેમે'ય કરીને સારત ુાં નહિ.એટલે ડોિી "આ મારુાં 
રોયુાં ખલુત ુાં જ નથી ,ઝટ, ચાંદુડાને કયને નવુાં આણવુાં જોિ.ે 
" એમ બબડે એટલે બીકનુાં માયુું િરિ જ ખલુી જત ુાં. આ 
િડમિાળુ પણ ગજબ િત ુાં ! એને ડોિીની ચાવીઓ સાવ 
ગમિી નહિ િોવાથી એ ડોસાએ સાંઘરેલા એક લોખાંડના 
વાળા સાથે આડો સબાંધ બાાંધી બેઠુાં િત ુાં. 
જ્યારે ડોિી આઘી પાછી થઈ િોય (ડોિી પાછી થાય-મરી 
જાય િો સારુાં એમ ઘરના બધા ઇચ્છિા પણ ડોિી પાછી 
થવાને બદલે માત્ર આઘી પાછી જ થિી !!) ત્યારે ડોસા 
એની પાસે આવિા.ખબૂ જ પે્રમથી એ િડમિાળાને 
િાથમાાં લઈ ચમુિા ત્યારે ખિુીનુ ાં માયુું બાપડુાં એ િાળુ 
ખલુ ુાં ખલુ ુાં થઈ જત ુાં.પછી ખબૂ નજાકિથી જ્યારે પેલો 
વાળો િડમિાળાની અંદર પેસિો ત્યારે એ અનેરો રોમાાંચ 
અનભુવીને ફટાક લઈને ખલુી જત ુાં.ત્યારબાદ ડોિીના 
હિસાબમાાં બહ ુમોટી ભલૂ ન આવે એ રીિે ડોસા િાથફેરો 
કરીને િાળાાંને પે્રમથી બાંધ કરી દેિા. કારણ કે એ િાળાને 
માત્ર ખોલવા માટે જ ચાવીની જરૂર પડિી, બાંધ કરવા 
ચાવી જરૂરી નિોિી. 
ઘરમાાં જરૂરી બધી જ વસ્તઓુ ખરીદી ડોિી જ કરિા. 
સોસાયટીના નાકે ચેલારામ મારવાડી કહરયાણાની દુકાન 
લઈને બેઠો િિો.એ ચેલારામના નામમાાં જ રામ િિા, 
કામમાાં ભબલકુલ એ િકુનીની ઓલાદ િિો.પણ ડોિીને 

૫.િાસ્યવાતાા  

"િાથિેરો"  

 

 

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 મળેવી િ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


10                                               સાહિત્યનો વનવગડો  
 
 

પિલેા ખોળાના દીકરા જેટલો વ્િાલો િિો.કારણ કે એ 
ડોિીના મનમાાં એવુાં ઠસાવવામાાં સફળ થયો િિો કે 
આખા િિરેમાાં ચલેારામ જેટલો સસ્િો વેપારી, દીવો 
લઈને િોધવા જાવ િોય જડે નહિ !! એ ચેલારામ 
ડોિીની મડૂી બે ટકાના વ્યાજે રાખિો અને વ્યાજ જેટલુાં 
પણ થાય એ મડૂીમાાં ઉમેરીને વ્યાજનુાં વ્યાજ ગણીને 
ડોિીની મડૂીનો આંકડો મોટો કયે જિો િિો.પણ આજ 
હદવસ સધુી એણે વ્યાજ પેટે પાવલી પણ ડોિીને આપી 
ન્િોિી. ડોિી અમરપટ્ટો લખાવીને આવી િોય એમ 
ચેલારામને વધનેુ વધ ુરૂતપયા આપ્યે જિી િિી.અને 
ચેલકો ડોિી જેવી લોભીયણોની મડૂી મોટી થવાની રાિ 
જોઇને કહરયાણાની દુકાન ખોટ ખાઈને પણ ચલાવી રહ્યો 
િિો. 
ડોિીનુાં ઘર સાંચાલન પણ કાબીલ એ દાદ િત ુાં. લક્ષમીજીને 
ઘરમાાં આવવાનો માગત નેિનલ િાઇવે જેવો અને જવાનો 
માગત સાાંકડી કેડી જેવો એમણે રાખેલો.પોિે વિલેા ચાર 
વાગ્યે ઉઠીને િૈયાર થઈ જિા. "ઠાંડા પાણીથી નિાવાથી 
અમકૂરોગ અડિા આવિા જ નથી"- એવુાં એ જાણી 
લાવેલા એટલે આખુાં ઘર તિયાળામાાં પણ ઠાંડા પાણીથી 
ન્િાવા ટેવાઈ ગય ુિત ુાં. બાળકોને સાાંજે જ નવડાવી 
દેવામાાં આવિા અને તિયાળાની ટાઢ જેને લાગિી િોય 
એ ન ન્િાય િો પણ ડોિીને કોઈ વાાંધો નિોિો. 
ડોિીને લાઈટબીલ આવે એ ભબલકુલ ગમતુાં નહિ.(એક 
લાઈટબીલ જ િા માટે, કોઈપણ ભબલ એમને પસાંદ 
નિોત ુાં) એના તનવારણ માટે એણે મોટા દીકરા લાલા પાસે 
મીટરમાાં આંકડી નખાવીને એને ફરવાની મનાઈ 
ફરમાવી િિી. પણ તવધિુબોડતના અતધકારીની નજરમાાં આ 
આંકડી આવ્યા વગર રિી િકી નિીં.અને ડોિીના ઘરનો 
લોડ ગણીને દસ િજારનો દાંડ ફટકારવામાાં આવ્યો ત્યારે 
ડોિીએ એ સાિબેને પિલેા માફી માટે તવનવણી કરી 
જોઈ.પછી કો'ક નખોહદયાએ અમને સલવાડી દેવા આ 
કારસો કયો િોવાનુાં ગાણુાં પણ ગાઈ જોયુાં. િો પણ, સાિબે 
ટસ ના મસ ના થયા ત્યારે બસ્સો-પાાંસો ભખસ્સામાાં નાખીને 
િાલત ુાં થવાની સ્કીમ પણ ડોિીએ લાલ આંખ કરીને 
સમજાવી જોઈ. સાિબેના ઘેર રિલેા એમના બીબી 
બચ્ચાાંની દુિાઈ પણ કામમાાં ન આવી ત્યારે પેટ ભરીને 

ગાળો ભાાંડી અને આવિા ભવમાાં નરકમાાં જવાનો િાપ 
આપીને રડિાાં રડિાાં દસ િજાર ચકૂવ્યાાં. અને આખો 
હદવસ ભખૂ્યા રહ્યાાં અને આખી રાિ રડ્ા. 
બને્ન વહઓુને સવારે પાાંચ વાગ્યે ઉઠવુાં પડત ુાં.િે આ 
(દુર)ઘટના પછી ડોિીએ એ બને્નને સાડા ચારનો ટાઈમ 
કરી આપ્યો એટલે વહઓુ પણ ખબૂ દાઝે ભરાયેલી. 
બને્ન વહઓુને સાડીનુ ાં ભરિકામ, ટીકી ચોંટાડવાની વગેરે 
કામ લાવી આપવામાાં આવતુાં. ઉઠીને િરિ જ સાડીઓ 
લઈને બને્ન બેસી જિી. ચા િરીરને નડિી િોવાનુાં તસિ 
થઈ ચકૂ્ુાં િોવાથી ઘરમાાં સવારે ચા બનિી નહિ. દરેક 
જણને દૂધ પણ માપીને આપવામાાં આવતુાં.અને એટલા 
માપ જ દૂધ લવેામાાં આવતુાં.ક્ારેક દૂધ બગડી ગયુાં િોય 
કે ઢોળાઈ ગયુાં િોય િો િે હદવસે દૂધ વગર ચલાવી 
લેવામાાં આવતુાં. ડોિીએ રાખલેો દૂધવાળો સૌથી સારામાાં 
સારી ભેંસોનુ ાં ચોખ્ખુાં દૂધ (ડોિીના માનવા મજુબ) ખબૂ જ 
ઓછા ભાવે આ માજીને આપિો. કારણ કે જ્યારે પણ 
દૂધનુાં ભબલ એ લવેા આવે ત્યારે ડોિી એના હિસાબમાાં 
ચોક્કસ ભલૂો કાઢિા. "ફલાણા હદવસે િો અમે બા'ર 
ગયા'િા, ઢીકણા હદવસે િો ત ુાં દૂધ દેવા જ નોિો આવ્યો, 
અને અમકુ હદવસે મારી નાની વહ ુએના છોકરાને લઈને 
મળવા ગઈ'િી એટલ ેિે'હદ બે માપ ઓછાં લીધુાં'તુાં." વગરેે 
અનેક ભલૂો કાઢીને દુધવાળાનુાં બીલ કાપ-કૂપ કરી 
નાખવામાાં આવતુાં. ત્યારબાદ ફાઇનલ રકમમાાં પણ 
રાઉન્ડહફગર કરિા'ય ડોિીને ફાવત ુાં. આમ િરૂઆિમાાં 
ડોિીનો તિકાર બનેલો દૂધવાળો પછી દૂધમાાં પાણી 
નાખીને પોિાનો હિસાબ સરભર કરિો. 
આવી રીિે િાકભાજીવાળા પણ ડોિીને સૌથી સારુાં (!) 
િાક સાવ સસ્િા ભાવે આપી દેિા. દરેક લારીવાળો આ 
માજીને ખાસ ઓળખિો અને એમના માટે અલગ જ િાક 
રાખિા. ડોિીને લવોભલટી સાથે કોઈ લેવાદેવા નિોિા, બસ 
સસ્ત ુાં જ જોઈએ.કારણ કે એમને પૈસો ખચાતય િે ભબલકુલ 
ગમિી વાિ નિોિી. 
પહરણામે બાળકો કુપોષણના ભોગ બન્યા.ઘરમાાં રોગચાળો 
ડોિીને પછૂયા વગર જ ઘસૂ્યો. પણ ડોિી જેનુાં નામ, એમ 
લાગે કે િવે ચાલે િેમ નથી ત્યારે જ દસ રૂતપયા 
કન્સલ્ટન્ટ ફી લેિા િોય એવા ઉત્તમ ડોલટરની સારવાર 
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કોચવાિા જીવે કરાવવા માંજૂરી આપિા. 
આટલી વાિ પરથી વાચકતમત્ર િમે સમજી ગયા િિો કે 
ડોિી કેટલી ઉદાર જીવ (?) ધરાવિી િિે.િવે એના 
િાસન નીચે જીવિા પ્રજાજનો ની વાિ કરીએ. 
ડોિીનો મોટો છોકરો લાલજી ઉફે લાલો (જેણ ેડોિીના 
કિવેાથી લાઈટબીલ ઓછાં લાવવા મીટરમાાં આંકડી 
નાખેલી એ, ઓળખ્યો ?) િીરાની ઓહફસમાાં જિો અને 
મહિનાને અંિે પગાર આવે એ ઘરે લાવીને િરિ જ 
ડોિીને આપી દેિો. એટલ,ે એને ઓહફસે જવા આવવાનુાં 
રીક્ષા ભાડુાં અને રોજના વાપરવાના દસ રૂતપયા ડોિી 
આપિા. મોટેભાગ ેિો "જો બટા,બીજા કો'ક ઓહફસે જિા 
િોય ઇની વાાંિ ેબેિી જવાય એટલે હરક્ષાભાડુ બચે" એમ 
કિીને પૈસા બચાવિા િીખવિા.લાલો પણ એમ જ કરિો. 
રોજ જિી અને આવિી વખિે કોઈ ને કોઈ લાલાને 
પોિાની બાઇક પર બસેાડી લાવત ુાં. ડોિી એ મજુબ 
હિસાબ કરીને આગળના મિીને એ પ્રમાણે જ ફન્ડ 
ફાળવિા. િેની વહનેુ આવુાં જરાય ગમતુાં નિી.સવારથી 
ઉઠીને આખો હદવસ સાડીવકત અને ઘરનુાં કામ ઢસડી- 
ઢસડીને એ થાકીને લોથપોથ થઈ જિી અને પથારીમાાં 
પડિાવેંિ ઘસઘસાટ ઊંઘવા માાંડિી.લાલો એ ઊંઘિી 
ભાયાતને પે્રમ કરવા જગાડિો પણ એ જાગિી જ 
નિીં.એટલ ેલાલો પણ કાંટાળીને સઈુ જિો.રજાના હદવસે 
બપોરે એ ખાઈને ઘરમાાં જ સઈુ જિો એટલ ેએ રાતે્ર એને 
ઊંઘ આવિી નિી.પણ એની પત્નીને ક્ારેય રજા મળિી 
નિી એટલે એ િાંમેિની જેમ ઊંઘી જિી અને લાલો 
ઉંઘિી પત્નીને ભોગવી લેિો. અને આ ઊંઘભોગના 
પહરણામ સ્વરૂપ એ બ ેબાળકોનો તપિા પણ બની ગયો 
િિો. મોટીવહ ુથોડી માથાભારે િિી. ક્ારેક ડોિીની 
મનાઈ ઉપરવટ જઈને તિરો અને સખુડી બનાવિી અને 
બને્ન વહઓુ ખાઈ લેિી. ડોિી રાડો પાડે િો એ ડોળા 
કાઢીને ડોિીને બીવડાવિી. 
મોટી વહનુો મોટો બાબો *મતુનયો* 

પણ જબરો િિો.ડોિી ક્ારેય રમકડુાં લેવા દેિા નિીં અને 
ચોકલેટ લેવા પાાંચ્ય'ુય આપિા નિીં એટલે એને પણ 
દાદીમાાં જરા'ય ગમિા નિી. 
સવારે પાાંચ વાગ્યે ડોિી રૂમના દરવાજો જોરથી 

ખખડાવીને બને્ન વહઓુને જગાડિી ત્યારે લાલાની વહ ુ
આળસ મરડવાના બિાને અવળુાં ફરીને સિેુલા અને 
પોિાને ઊંઘમાાં જ ભોગવી ગયેલા ભરથારને વાાંસામાાં 
એક ઢીકો ઠોકીને દાઝ ઉિારિી.એ ઢીકાના પ્રિારથી પણ 
એ ભરથાર જાગિો નિીં. 
બને્ન વહઓુ જાગીને િરિ જ કામે વળગિી.નાની વહ ુ
નયના ભબચારી ગરીબ મા-બાપનુાં સાંિાન િિી. એને 
સાસરે વળાવી ત્યારે એ તપિાને ગળે વળગીને ખબૂ જ 
રડેલી.બાપ બેટીનુ ાં એ હૃદય દ્રાવક રુદન ડોિીને ખબૂ જ 
ખટકેલુાં. " એવા િે િાના િિે ઉભરાઈ જાય છે,નવી 
નવાઈની છોડી નથી વળાવી હરયાાં વેવાઈ, જગિમાાં પે'લી 
વારનુાં નથી.અમને જાવા દયો ભૈ િાબ. " ડોિીની એ 
કટુવાણીને કારણે નયના િરિ જ એના તપિાથી અળગી 
થઈ ગઈ િિી.પણ એના િૈયામાાં ડોિીનો ખોફ એ ક્ષણથી 
જ બસેી ગયો િિો. સારા ઘરમાાં દીકરી દીધી પણ સાસ ુ
વઢકણી િોવાના ખ્યાલે એ દીકરીને ઘેર વારાંવાર આંટો 
મારવા અને પોિાની દીકરીનુ ાં સખુ જોવા આવી ચડિો. 
પણ જે ઘરમાાં ચા બનાવવા પર પ્રતિબાંધ િોય ત્યાાં 
વારાંવાર આવિા વેવાઈ અને એ પણ દીકરીના ગરીબ 
બાપનુાં માન કેવી રીિે જળવાય ? 

"બહ ુદાઝત ુાં િોયને િો િમારી દીકરીને લઈ જાવ પાછી 
વેવાઈ, બાકી આમ છાછવારે ( વારે ઘડીએ- આમ િો 
ગામડામાાં દર બ ેહદવસે છાછ બનાવવામાાં આવિી, એટલે 
જે હદવસે છાછ બનાવવામાાં આવી િોય િે હદવસને 
છાછવાર કિવેાિો. કોઈ કામ અવારનવાર કરવામાાં 
આવતુાં િોય િો છાછવારે કરવામાાં આવે છે િેમ કિવેાય) 
દીકરીના ખબર લવેા આવી પોગો છો િે અમને જરીકેય 
ગમિી વાિ નથી િમજયા" 

ડોિીના આ પ્રતિબાંધ પછી પણ એ દીકરીનો બાપ 
પોિાના ઘેર કાંઈ પણ સારી વસ્ત ુબનાવી િોય િો ખાસ 
પોિાની દીકરી માટે ઊભા-ઊભ આપી જિો અને પાણી 
પીવા પણ રોકાિો નહિ. પોિે ખાય અને દીકરી રિી ન 
જાય એ ભાવથી પિોંચાડેલી એ વાનગીનો મોટો ભાગ 
ડોિી અને છોકરા ઝાપટી જિા અને રાતે્ર નયનાને (નાની 
વહ)ુ સાંભળાવિા 
"મોઢામાાં'ય ગરે નહિ એવુાં કાંઈક આપી જ્યા'િા િારા 
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પપ્પા, અમને િો જરીકે'ય નો ભાવ્યુાં.એ પડ્ુાં ઓલ્યા 
ડબલામાાં. ગળસી લેજે નકર પછી કે'િે કે બા ખાઈ જ્યા" 
એમ કિી વધયુાં ઘટ્ુાં ખાલી ચાખવા પરૂત ુાં જ નયનાના 
ભાગમાાં આવતુાં. 
ગરીબ બાપની એ દીકરી તપિાએ મોકલેલી વાનગી જરીક 
ચાખીને ડબ્બો ધોઈ નાખિી. અને "િવે પછી ક્ારેય 
મારા માટે કોઈ વસ્ત ુદેવા ના આવિા" એવી ભચઠ્ઠી 
ડબામાાં મકૂી દેિી.અને પોિાની સાથે ભણિા " *દેવ"* 
જેવા *દેવને* યાદ કરીને રડી લેિી. જે ખબૂ જ ગમિો 
િોવા છિાાં ,જેને ખબૂ જ પે્રમ કરિી િોવા છિાાં એને માત્ર 
ઘરનુાં મકાન નહિ િોવાથી તપિાએ એની સાથે ન 
પરણાવીને, આ ઘરના મકાનવાળી ડોિીના નાના અને 
સાવ નપાવટ દીકરા સાથે પરણાવીને ખબૂ જ સખુી 
(?)કરી િિી.ક્ારેક એનાથી તનસાસો પણ નખાઈ 
જિો.તપિાની ઈચ્છા અને આબરૂ ખાિર એ ભબચારી 
પોિાના પે્રમનુાં બભલદાન આપીને ચપૂચાપ પરણી ગઈ 
િિી. 
ડોિીનો નાનો દીકરો નરેિ સાવ નપાવટ િિો. એ ડોિીને 
ભબલકુલ ગણકારિો નહિ.રાતે્ર રખડીને ખબૂ મોડો ઘેર 
આવીને ઘોંટી જિો. ક્ારેક જાગિો િોય િો કોઈક 
છોકરીઓ જોડે ઝીણા અવાજે વાિો કયાત કરિો. વળી 
ક્ારેક કામ કરીને થાકી ગયેલી િેની પત્નીને પરાણે 
ઉઠાડીને મોબાઈલમાાં સેલસી કલીપો બિાવીને એને 
ભોગવિો.મોટે ભાગ ેએ બળાત્કાર જ કરિો એને િરીરે 
બચકા પણ ભરી જિો. નયનાના ગળે અને ગાલ પર 
ઉપસેલા લાલ ચકામા જોઈને પડોિણો િસી િસીને એને 
ભાગ્યિાળી કિતે ુાં, " નયનાબેન, િમને િો નરેિભાઈ ખબૂ 
પે્રમ કરે િો !" કિીને એ બધી િસી પડિી. નરેિનો પે્રમ 
એનાથી કેમે'ય સિવેાિો નિી. બને્ન વહઓુ વચ્ચે બિનેો 
જેવો સાંપ િિો.ડોિી બિાર જાય એટલે બેઉ પોિપોિાનુાં 
દુુઃખ વિેંચિી અને એકબીજાના આંસ ુલછૂિી. મિીનની 
જેમ બને્ન આખો હદવસ સાડીવકત કયાત કરિી. બાળકોના 
અભ્યાસ પાછળ કોઈ જ ધયાન આપી િકત ુાં નિીં. અને 
ડોિીના િાસન નીચે અછિમાાં ઉછરિા બાળકો અસાંસ્કારી 
અને સાવ અસભ્ય િિા.ખાવાપીવાની ચીજ વસ્તઓુ જ 
જ્યાાં ભરપેટ ન મળિી િોય ત્યાાં રમકડાાં અને ફ્રુટની િો 

વાિ જ કેમ તવચારાય..??? ક્ારેક ડોસા કેળા કે સફરજન 
લાવે િો વળી બાળકોને મળિા.વહઓુ િો કામવાળી 
કરિા'ય બદિર દિામાાં જીવિી. એમને કોઈ બિાર િરવા 
ફરવા લઈ જત ુાં નહિ. સગા સાંબ ાંધીઓમાાં લગ્ન પ્રસાંગે કે 
કાંઈક શભુ પ્રસાંગે જવાનુાં િોય િો ડોિી જ જઈ 
આવિા.જેથી લાવવામાાં આવેલી સાડીઓનુાં ભરિકામ 
વહઓુ કરી િકે. વહઓુને કાંઈક અરમાન િોય, ઇચ્છાઓ 
િોય એવ ુડોિીને ક્ારેય લાગત ુાં નિી. 
એકવાર નાની વહનેુ સખિ િાવ આવ્યો.પણ િાવ 
આવ્યો છે એ જણાવવાની એની હિિંમિ ન ચાલી. વિલેી 
પાાંચ વાગ્યે ઉઠીને, િાવને કારણે ધ્રજૂિી ધ્રજૂિી સાડી 
ભરવા બેઠેલી નયનાને જોઈને મોટી વહએુ પછૂ્ુાં, " કેમ 
ધ્રજૂે છે ? િને મઝા નથી કે શુાં ?" એમ કિીને એનો િાથ 
પકડ્ો.અને દાઝી ગઈ િોય એમ િરિ જ પાછો ખેંચીને 
બોલી, "િાય િાય, િને િો કેટલો િાવ ભયો છે, જા સઈુ 
જા. સવારે નરેિભાઈને કિીિ િને દવાખાને લઈ જિે" 

"ના ભાભી, સઈુ જઈિ િો બાને નહિ ગમે, િળવે િળવે 
થાય એટલુાં કામ કરૂાં છાં" નયનાએ બીિાાં-બીિાાં કહ્ુાં. 
મોટીએ માળા ફેરવિા ડોિી સામે જોઈને પછૂ્ુાં , - " 

નયના ને ખબૂ િાવ ચડ્ો છે, એ સઈુ જાય ?" 

"િવે એવા િે િાના િાવ આવિા િિે ? કામ નો કરવાના 
બાના કાઢે છે, અને િાવ આવ્યો િોય િે શુાં સઈુ જાિે િો 
ઉિરી જાિે ? છાનીમાની સાડી પરુી કરો, સવારે નવો 
માલ આપવા આવે ત્યારે આ સાડીઓ આપવાની છે. પછી 
નઈ સારુાં િોય િો મેડીકલમાાંથી િાવની ટીકડી માંગાવી 
દેશુાં " કિીને ડોિી માળા ફેરવવા માાંડ્ા. 
મોટી વહનુો તપત્તો છટક્ો. "બા, એને િાવ આવે છે અને 
આખી ધ્રજૂે છે, એને સઈુ જવા દો કહુાં છાં " 

"લ,ે બેસ છાની માની. મારી સામુાં બોલી જ કેમ ? જાગવા 
દે લાલાને, બે લાફા પડિે એટલ ેભાન થિે '' ડોિી એ 
ડોળા કાઢયા. 
મોટીએ નયનાનો િાથ પકડીને ઉભી કરી. "ભાભી, રે'વા 
દયો ને ! નકામો ઝગડો વધી પડિે" એમ નયના બોલિી 
રિી પણ આજ મોટી વહ ુતવફરી િિી.નયનાને એના 
રૂમમાાં સવુડાવીને ગોદડા ઓઢાડ્ા. પલાંગમાાં પોઢેલા 
હદયરનો પગ જોરથી ખેંચ્યો. પેલો ઝબકીને જાગ્યો, "કોણ 
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છે કોણ છે ?" 

"કોણ િોય, િમારી અભાગણી વહ.ુ ભબચારી િાવમાાં િેકાઈ 
રિી છે અને િમારી માને સાડીયુાંની ઉપાતધ છે. જરીક 
પણ દયા જેવો છાાંટો િોયને િો સવારે આ ભબચારીને 
દવાખાને લઈ જાજો. નકર બયરી વગરના થઈ જાિો. 
પછી બીજીને િો આ ઘરમાાં હુાં જીવુાં ત્યા ાં લગી ઘરવા નહિ 
દઉં. રે'જો આખી જજિંદગી વાાંઢા" 

આંખો ચોળિો નરેિ કાાંઈ કિ ેએ પિલેા ાં િો એ બિાર 
જઈને સાડીઓનો ગોટો વાળીને પોિાના રૂમમાાં જઇને 
સઈુ ગઈ. ડોિી મોટી વહનુ ુ ાં રોદ્ર સ્વરુપ જોઈને ડઘાઈ 
ગયા. 
સવારે નરેિને બોલાવીને કહ્ુાં, "જો બટા, નયનાને િાવ 
આવ્યો છે એટલે દવાખાને લઈ જા. પણ ડોકટર હરપોટત 
બીપોટત કરાવવાનુાં કે િો ત ુાં ઈને િારા સસરાના ઘરે મકૂી 
આવજે. આફુરા દવા કરાવિે.ઇની દીકરી છે િે ઇ જ 
કરાવેને, ઈમાાં શ ુનવાઈ છે " 

અને સાચે જ પેલો *કહ્યાગરો દીકરો* નયનાને શ્વસરુગિૃ ે
મકૂી આવ્યો. પોિાના કાળજાના ટકૂડા જેવી દીકરીને 
જોઈને બાપ રાજી રાજી થઈ ગયો. પણ જ્યારે એણ ેજાણયુાં 
કે દીકરી િો િાવમાાં િરફડી રિી છે ત્યારે એ િરિ જ 
એને િોક્સ્પટલ લઈ ગયો. ટાઈફોઈડનુાં તનદાન થયુાં અને 
એક મહિનો સાંપણૂત આરામ કરવાની સલાિ આપવામાાં 
આવી. કારખાનાના િેઠ પાસેથી દસ િજાર વ્યાજે લઈને 
એણે પોિાની દીકરીની સારવાર િરૂ કરાવી. પણ એક 
મહિનો આરામ કરાવવા માટે એની સાસનુી પરવાનગી 
લેવી જરૂરી િિી. 
"દાગિર િો સાવ ખોટીના. આ િો કેટલા'ય ટેમથી 
મળવા નોિી મોકલી એટલે કીધુાં કે બ'ેહદ ભલે જાિી. પણ 
.પણ જઈને માાંદી પડી. આંય િોિ િો મોટા દવાખાને 
લઈ જાિ. િરિ સારુાં થઈ જાિ. પણ િવે જે થયુાં ઇ,દવા 
સરખી કરાવજો અને હરપોટત બીપોટત કઢાવી લજેો પાછા, 
આમાાં ચીકણાઇ નો કરિા િો..! " ડોિીએ ગરીબ વેવાઈને 
રજા આપીને ઉપકાર કયો. અને આવી પડેલા ખચતને 
બારોબાર પિાવી નાખ્યો. છિાાં એક મહિના સધુી સાડીઓ 
ઓછી ભરાિે એનો રાંજ િો થયો જ ! 
"િા, િા. એ કાંઈ કિવેાનુ ાં િોય ? મારી દીકરીની દવા 

કરાવવામાાં થોડો હુાં પાછો પડુાં ? કેમ બરોબરને વેવાઈ ?'' 

વેવાઈએ બીડીનુ ાં ઠૂાંઠુાં ચસુિા ડોસા સામુાં જોઈને કહ્ુાં. 
ડોસાએ જવાબ આપવા મોં ખોલ્યુાં પણ બીડીના ધમુાડા 
સાથે ખાાંસી ચડી એટલે કાંઈ જવાબ વાળી િક્ા નિી. 
વેવાઈ એમને ખાાંસિા મકૂીને ચાલ્યા ગયા. 
એ હદવસે બપોરે ડોિી જ્યારે આડે પડખે થયા (સઈુ 
ગયા) ત્યારે ડોસા પેલો વાળો લઈને કબાટના બારણ ે
લટકિા િડમિાળાને રમાડિા િિા. મોટી વહએુ નજરો 
નજર જોયુાં કે સસરાજી િાથફેરો કરી રહ્યા છે ! મોં પર 
આંગળી મકૂીને ડોસાએ એને ચપૂ રિવેાની સાંજ્ઞા કરી. 
આવી રીિે ઘણીવાર ડોિીની માયામડૂી પર િાથફેરો 
કરીને બને્ન વહઓુને ડોસા પૈસા આપિા. અને સાડીઓ 
લેવા મકુવા જાય ત્યારે બને્નને વહઓુ એમને ભાવિા 
નાસ્િા પાણીની મોજ ઉડાવિી. ક્ારેક મનગમિી ચીજ 
વસ્ત ુપણ ખરીદી લાવિી. 
" નયનાની દવા સારુાં " એટલુાં િળવેથી બોલીને ચાલ્યા 
ગયેલા સસરાને મનોમન વાંદન કરીને એ સાડી ભરવા 
બેસી ગઈ. 
સાાંજે પાાંચ લીલા નાભળયેરના ત્રોફા, બે હકલો સફરજન 
અને ચીકુ, પપૈયા વગેરે ફળોનો ટોપલો મજૂર પાસે 
ઉપડાવીને ડોસા વેવાઈના ઘેર પોિાની નાની વહનુી 
ખબર લેવા પિોંચી ગયા. વેવાઈના િાથમાાં દસ િજારનુાં 
બ ાંડલ પકડાવીને ડોસા બોલ્યા, "િમારા વેવાણ જરીક 
કડવા છે, એના બોલ્યા સામુાં નો જોિો. આ પૈસા અને ફળ 
આપવા મને પરાણે મોકલ્યો છે. એની જબાન કડવી છે 
પણ પોિે બહ ુમીઠી છે. ભબચારી વહનુી બહ ુભચિંિા 
કરિી'િી. કામ િત ુાં એટલ ેઆવી નથી પણ કીધુાં છે કે 
સાવ આરામ થઈ જાય િાાં લગણ ( ત્યાાં સધુી) ભલ ેઅિીં 
કરે'' 

વેવાઈ પણ પોિાની પત્નીની લાજ રાખવા જૂઠુાં બોલિા 
ડોસાને સજળ નેતે્ર જોઈ રહ્યા. નયનાને િો પોિાના 
સસરાના પગ પકડી લવેાનુ ાં મન થયુાં. 
બીજા હદવસે ઘરમાાં હલુ્લડ ફાટી નીકળ્યુાં. ડોિીએ 
ચેલારામને બે ટકાએ વ્યાજે આપવા ભેગા કરેલા દસ 
િજાર કબાટમાાંથી કોઈ ચોરી ગયુાં િત ુાં. એ આરોપ 
સ્વાભાતવક રીિે મોટી વહનુા માથે આવી પડ્ો. 
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"મને ખબર નથી " એટલુાં જ બોલીને એ નીચુાં જોઈને 
સાડીમાાં સ્ટોન ચોંટાડવા લાગી ગઈ. 
"તુાં િમણાાં બહ ુજ ફાટીને ધમુાડે ગઈ છો, િારી તસવાય 
ઘરમાાં કોઈ િત ુાં જ નિીં એટલે બીજુ ાં કોણ પૈસા ચોરે ? 

િારા બાપે િને કોણ જાણે કેવા સાંસ્કાર આપ્યા છે, િાળી 
કજાિ.."ડોિી ઉકળ્યા િિા. 
*"િમારી કરિા મારા સાંસ્કાર સારા છે, મારા બાપનુાં નામ 
લેિા નહિ કહુાં છાં, નકર.."* વહએુ પણ ગરજવાનુાં ચાલ ુ
કયુું. 
"નકર શુાં િેં ? સાિ વખિ િારા બાપનુાં નામ લઈિ, િાળી 
કજાિ..ચોરટી.." ડોિીએ દાટ વાળવાનુાં િરૂ કયુું. બને્ન 
દીકરાઓ જાગીને રૂમમાાંથી બિાર આવ્યાાં. ડોિી િરિ જ 
લાલાને ચોંટી, "જોઈ શુાં રી'યો છો, િારી આ વાલા મઈુએ 
મારા કબાટમાાંથી દસિજાર રૂતપયા ચોરીને એના બાપના 
ઘરે મોકલી દીધા છે, માયત બ ેલાફા એના ડાચાાં ઉપર.." 

માની આજ્ઞા થિા જ દીકરો મારવા દોડ્ો. અત્યાર સધુી 
બીડીનુ ાં ઠૂાંઠુાં ચસૂિા ડોસાએ એ જોયુાં. વહનેુ મારવા જિા 
દીકરાનુ ાં બાવડુાં પકડીને ઉભો રાખી દીધો.જાણે કે સજ્જડ 
બ્રેક લાગી ગઈ. જડની જેમ ઉભા રિી ગયેલા દીકરાને 
એક િમાચો ખેંચીને ડોસાએ ત્રીજુ ાં નેત્ર ખોલ્યુાં. 
"ઉભી રે'જે િારી જાિની,કોઈને સખ (સખુ) લવેા દેિી 
નથી " એમ મોટેથી ત્રાડ પાડીને ડોસાએ ડોસી ઉપર 
હમુલો કયો. બઉે િાથે ડોિીને ત્રણ ચાર િમાચા ખેંચી 
કાઢયા. આ દેકારો સાાંભળીને પેલો મતુનયો પણ જાગીને 
આવ્યો.દાદાને મારિા જોઈને એ કોઠાર રૂમમાાંથી કૂિરા 
િગડવા રાખલેી લાકડી દોડાદોડ લઈ આવ્યો અને દાદાને 
આપી. ડોસાએ "િાબાિ મારા દીકરા" કિીને ડોસાએ 
સોટો ઉગામ્યો. એ જોઈને મોટી વહ ુિરિ જ દોડીને આડી 
ઉભી રિી, "બસ બાપજુી બસ. િમને મતુનયાના સમ છે જો 
બાને મારો િો !" 

''જોયુાં, આ િારી વહ.ુ ત્રાસ ગજુારવામાાં કાંઈ બાકી નથી 
રાખ્યુાં િોય િને બચાવવા આડી ફરી છે. નકર આજ િો 
મારી જ નાખિે િને.િારા રૂતપયા મેં લીધા છે, આજ પે'લી 
વાર નઈ, કેટલીય વાર લીધા છે ડોબી. ત ુાં શુાં સમજે છે, 

નાની વહનુી દવા એનો બાપ કરાવે કે િારે કરાવવાની 
િોય ? બ'ેય વહઓુ મારી હદકરીયુાં છે, ખબરદાર કોઈ હદ' 

એને સાડીયુાં ભરવા બસેાડી છે િો, આજથી બધુાં જ બાંધ 
કરી દેજે. નકર ઠાર મારી નાખીિ, િાળી લોભણી, જીવવુાં 
િરામ કરી નાખ્યુાં છે." પછી મોં ફાડીને બાઘાની જેમ 

ઊભેલા નરેિને પણ બે િમાચા ચોડી દીધા, " સાલ્લા 
નપાવટ, પત્ની શુાં કિવેાય એનુાં ભાન છે ? િારી માએ કહ્ુાં 
એટલે ત ુાં ભબચારીને એના ઘેર મકૂી આવ્યો એમ ? 

નાલાયક, એ િારી અધાુંગના કિવેાય એ ખબર છે ?બે'ય 
ડોબીનાઓ આજ સાાંભળી લજેો : " *વહઓુને િરેાન કરી 
છે િો હુાં િજી મરી નથી ગયો, ટાાંહટયા ભાાંગી નાખીિ 
સાલ્લાઓ ! "* 

ડોસાનુાં રોદ્ર સ્વરૂપ જોઈને ડોિી અને બઉે દીકરાઓ ખબૂ 
જ ડરી ગયા. માત્ર અડધી કલાકમાાં જ ત્રીસ વરસથી 
ચાલિા ડોિીના ક્રૂર િાસનનો અંિ આવ્યો.ડોસાની 
સરકાર રચાિી જોઈને બને્ન હદકરાઓએ પણ નવી 
સરકારમાાં માંત્રીપદ મળિે એવી લાલચથી ચપૂચાપ ઉભા 
રિી ગયા અને મતુનયો ખડખડ િસી પડ્ો. 
ચેલારામ મારવાડી થોડા હદવસો પછી દુકાન બાંધ કરીને 
નાસી ગયો. ડોિીની મડૂી વ્યાજ સહિિ ડૂબી ગઈ. 
િવે ઘરમાાં સૌ કોઈ આનાંદથી જીવે છે.કપડાાં ધોવા માટે 
વોતિિંગ મિીન આવ્યુાં. ઘરના દરેક સભ્યો િવે ઈસ્ત્રી ટાઈટ 
કપડાાં પિરેે છે અને દર રતવવારે બને્ન ભાઈઓ બાળકો 
અને વહુાંઓને લઈને ફરવા જાય છે.હિજમાાં ફ્રુટ અને 
ખાવાની વસ્તઓુની જરીક પણ િાણ નથી. બાળકોને 
ટ્િુન આપવા ઘેર તિક્ષક આવે છે. વારે-િિવેારે સારા 
કપડાાં પિરેી બધા પીકનીક પર જાય છે. વરસો પછી 
ઘરમાાં બાળકોના જન્મહદવસોની પાટીનુ ાં આયોજન થાય 
છે. 
ડોિીને િવે કોઈ કા ાંઇ પછૂત ુાં નથી. એકબાજુ બેઠા બેઠા એ 
માળા ફેરવે છે.પણ માળા ફેરવિા ફેરવિા રામ રામને 
બદલ ેચેલારામ બોલાઈ જાય છે ક્ારેક ક્ારેક !! 

નોંધ :-  આ વાિાત "પ્રતિભલતપ વાિાત મિોત્સવ " ની વાિાત 
સ્પધાતમા ાં બીજા િમે રિી છે." 

                                                            -ભરત ચકલાવસયા 
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 નીરજાની  ગર્જના.. 

      કેમ છો બધા? લોકડાઉન કેવ ુાં 
જાય છે? આિા રાખુાં છાં કે િમે 
બધા પસુ્િકો વાાંચિા િિો અને 
વાાંચનનો સ્વાદ માણિાાં િિો.. 
 

આજે હુાં વાિ લઈને આવી છાં 
ફલિ મારા જ નિીં પરાંત ુલગભગ 

દરેક નવોહદિ ના તપ્રય લખેક અતશ્વની ભટ્ટ સર તવિે. 
બની િકે કે કદાચ મારી જેમ અિીં બનેલી વાચકો ની 
ફોજમાાંથી પણ ઘણા બધાની પિલેી નોવેલ અતશ્વની ભટ્ટ 
સરની કોઈ નોવેલ િોય. િો આજે આપણે વાિ કરવાના 
છીએ મારી વાાંચેલી સૌથી પિલેી નોવેલ નીરજા 
ભાગતવની. 
         નીરજા ભાગતવ એક એવી નવલકથા છે કે જેમાાં 
પે્રમ, કરુણા, ડર ,રિસ્ય, ઉત્કાંઠા અને સાદગી જેવા અનેક 
રસ ભેગા થાય છે. આ નવલકથા એક એવી પે્રમકથા છે 
કે જેમાાં તમલન પણ છે તવરિ પણ છે અને ઝઘડો પણ છે. 
      ભટ્ટ સર ની દરેક નવલકથામાાં એક આગવુાં િત્વ 
ઉમેરાયેલુાં િોય છે. જે છે સુાંદરિાની રસની તનષ્પતત્ત. ભટ્ટ 
સરનુાં વણતન એટલ ુ ઉમદા િોય છે કે આખી નવલકથા 
વાાંચિી વખિે આપણે એવુાં લાગ ે કે આખી નવલકથા 
આપની સમક્ષ એક હફલ્મ રૂપે ભજવાઈ રિી છે. એમાાં 
રિલે ુાં દરેક પાત્ર િમારી સાથે જોડાય. દરેક પાત્ર આપને 
મજબરુ કરે કે આપ એના તવિે સિિ તવચાયાત કરો. આ 
નવલકથામાાં પણ આવુાં જ થાય છે. નીરજા ભાગતવ ને 
પોિાના તપિા સધુી પિોંચવાની જે સફર છે િેમાાં ચેિન 
ના સાથ સાથે પે્રમની પણ આિલાદક સફર બિાવવામાાં 
આવી છે. 
        કોઈપણ નવલકથામાાં િદ્દન અલગ પડિી આ 
નવલકથા એક ખબૂ સુાંદર અનભુતૂિ પણ કરાવે છે. જેમ 
નવલકથા િાંમેિા જ્યારે સ્ત્રી ની આસપાસ લખાય ત્યારે 
સ્ત્રીને કમજોર અથવા નબળી બિાવવાનો એક ટે્રન્ડ છે. 

પરાંત ુભટ્ટ સરની દરેકે દરેક નવલકથા ની હિરોઈન ખબૂ 
હિમ્મિ વાળી અને સુાંદર િોય છે. એટલે કે બોલ્ડ એન્ડ 
બ્યટુીફૂલ સાંતમશ્રણ િોય છે. 
        આ ઉપરાાંિ આ દરેક હિરોઈનના વણતનમાાં એક 
બીસ્ટ િત્વ પણ ચોક્કસ િોય છે. નીરજા ભાગતવ 
નવલકથાની પણ નાતયકા નીરજા ખબૂ જ હિિંમિવાળી 
અને તવચારિીલ છે. નીરજા એકલી જ પોિાના તપિાની 
િોધમાાં આગળ વધિી િોય છે િે દરતમયાન કેટલાક 
અતનચ્છનીય િત્વોની જાળમાાં ફસાય છે. છિાાં નીરજા 
હિિંમિ િાયાત વગર અને પોિાની સ્ત્રી િઠ ને પરૂી કરવા 
માટે જે રીિે આગળ કદમ ભરે છે િે જોઈને ભારિીય સ્ત્રી 
માટે કોઈને પણ માન જન્મે િે સ્વાભાતવક છે. 
        નીરજા એક સિુીલ, પે્રમ ભરી, મમિા ભરી અને 
બદુ્ધિજીવી વ્યક્લિત્વની સ્વામીની છે. આ વાિાત વા ાંચનારો 
વગત જો સ્ત્રી વગત િોય િો દરેક સ્ત્રીને ગમે િેઓ વ્યક્લિત્વ 
નીરજાને અપતણ કરવામાાં આવ્યુાં છે. નીરજા સુાંદર છે પરાંત ુ
ગોરી નથી. એક ખબુ જ સુાંદર ડે્રતસિંગ સેન્સ નો પણ 
પહરચય નીરજાના વ્યક્લિત્વમાાંથી મળી આવે છે. 
         આ નવલકથા વાાંચનાર જો કોઈ પરુુષ િોય િો 
િેના મનમાાં ભબપાિા બાસ ુ કે ક્સ્મિા પાટીલ ની છબી 
વગર રિ ેિેવ ુાં હુાં માનિી નથી. દરેક પરુુષ ને આકષી િકે 
િેવી સ્ત્રી અને સ્ત્રી સત્કારની ભાવના કોઈપણ પરુુષને સ્ત્રી 
પ્રત્યે આદરભાવ જન્માવી િકે છે. 
       એક નાનકડી નવલકથા માાં સ્ત્રી િરફ નજર your 

બદલી દેવા માટે વપરાયેલા અમકુ િબ્દો લખેકની 
કાબેભલયિ બિાવે છે. આજ વસ્ત ુ સ્પષ્ટ કરે છે કે કેમ 
નવોહદિોને આ લેખક પોિાની િરફ આકષે છે. 
           િમે િો િમે પણ આ લોકડાઉનમાાં આ વાિાત 
જરૂરથી વાાંચજો અને મને જણાવજો કે મારા આ 
રસાસ્વાદથી આપને આ વાિાત વા ાંચવામાાં કેટલો સિકાર 
મળ્યો? 
       હુાં, પજૂા તત્રવેદી રાવલ, આવિા અઠવાહડયે ફરીથી 
િાજર થઈિ આવી જ કોઈ બીજી નવલકથા નો તવગિે 
સાંભારણુાં લઈને. ત્યા ાં સધુી ખિુ રિો, ઘરમાાં રિો, સરુભક્ષિ 
રિો અને વાાંચિા રિો. 
                          ©પજૂા વત્રવેિી રાવલ ‘સ્સ્મત’ 
 

૬.મારી નજરે રસાસ્વાિ 
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િવે  આ પે્રમના  સોદામાાં સહિયારી નથી કરવી, 

અમલૂી   રાિને    વ્િેંચીને   નાદારી  નથી કરવી. 
 

નિીં  ફાવે  અમોને    િો  નફા  નકુિાન  ધાંધામાાં, 

માટે  હદલનાાં બજારે  કોઇ વ્યાપારી  નથી કરવી. 
 

મેં જોયા છે ઘણા મજનુાં અને રાાંઝા ને ખોવાિાાં, 

અમારે  પણ આ રાિો એમ અંધારી નથી કરવી. 
 

ઉપજિે પણ નિીં મારુાં અમસ્ત ુાં બોલવાથી િો, 

વજન િો િો જ કરશુાં,વાિ નોંધારી નથી કરવી. 
 

બકે  મન િો ભલે બકત ુાં  રિ ેએ કાયમી અમથુાં, 

બધી વાિે કિી ને  " િા "!સમજદારી નથી કરવી. 
 

ભલ ે પટકાઇ  પડિો  આસમાનેથી   ધરા  માથે, 

કલાંહકિ  પાત્ર  ને  કરિી   કલાકારી  નથી કરવી. 
 

ઘટે છે કાંઇક િો અજવાળવા િારાાં ઘરે  " આયતમ"્ 

છિાાં પણ જાિને બાળીને અભગયારી નથી કરવી. 
 

                              -ભાવેિ પરમાર  " આયામ"્ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

દીનની આ ઢળિી સાંધયાએ,ઓ ખદુા !િને યાદ કરુાં, 

નથી કોઈ કોઈનુાં અિીં,નહિ િો ખલુ્લા ગળે નમાજ કરુાં. 

                                             દીનની આ.. 

જીવનની આપવીિી આજ,લ ેહુાં તજુ પાય ધરુાં, 

છે શુાં મજુ કને ઓ ખદુા !કે જે હુાં િને અપતણ કરુાં. 

                                              દીનની આ... 

કરુ િો બસ બાંદગી િારી,માાંગ ુિો ખિુ જજિંદગી મારી, 

હકન્ત ુરિી રિીને'ય તુાં િો,રોજ કરે છે પારખુાં જ મારુાં. 

                                              દીનની આ... 

ભાળુાં છાં હુાં સઘળે િારી,જાિોજલાલી 'ને કરિબ િારુાં, 

કેમ કહઠન આ કેડીએ કિ,ેમને મારુાં જ આજ અંધારુાં, 

                                              દીનની... 

મિોબ્બિ,યારી,વફા સવે િારા માટે સૌને પ્યારુાં. 

ખદુા!ખેહરયિ છે પણ,જોઈએ િવે ચાલે િારુાં કે મારુાં ? 

                                                   -ઉમેિ વિયાિ 

 

૭.કવવતાઓ 

િીનની આ ઢિતી સધં્યા 

નથી કરવી(ગઝલ) 
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સાંઘષત ની કાળ રાતત્ર છે ,સખુ ની સવાર િજુ બાકી છે, 

આિો િરૂઆિ છે સફળિા સાથે મલુાકાિ િજુ બાકી છે. 

મિોબ્બિ નો વાયરો ચારેકોર છે 

સાથી ની િોધ નહિ ,હુાં જ મારો સાથી 

પે્રમમાાં નથી ને પ્રીિ િજુ બાકી છે 

આિો િરૂઆિ છે સફળિા સાથે મલુાકાિ િજુ બાકી છે. 

સફળિા ના િરીફો િો ઘણા છે,પણ 

તસકાંદર િો થવુાં જ છે કારણ, 

બાપ ને થાય ગવત એ પવત િજુ બાકી છે 

આિો િરૂઆિ છે સફળિા સાથે મલુાકાિ િજુ બાકી છે. 

અજીબો ગરીબ રમિ રમે છે હકસ્મિ 

ઘડીક િસાવી પાછાં રડાવે છે 

હકસ્મિ ની નથી રાવ  " સાવજ"નો દાવ િજુ બાકી છે 

આિો િરૂઆિ છે સફળિા સાથે મલુાકાિ િજુ બાકી છે. 

                                - સોલકંી જીગ્નેિ"સાવજ" 
 
 
 

 
 

 
 

 

ન જાણે હુાં આ શુાં કરી બેઠો, 

ધાયુું િત ુાં શુાં ને શુાં કરી બેઠો. 

કેટલાય સ્વપ્નાઓ િિા આંખોમાાં, 

ને એ સ્વપ્નાઓ િોડી બેઠો. 

ન જાણે હુાં આ........ 

મારા સ્વપ્નઓની માયાજાળ, 

હુાં કોના નામે કરી બેઠો. 

ન જાણે હુાં આ........ 

એ મારા સ્વપ્નાઓથી િિા બેખબર, 

ને હુાં એને જ મારુ સ્વપ્ન સમજી બેઠો. 

ન જાણે હુાં આ........ 

ખબર ન િિી કે આ સ્વપ્નુાં કા ાંઈક નવો જ રાંગ લાવિે, 

એ સ્વપ્નમાાં હુાં મારા જીવનનુાં સ્વપ્ન ખોઈ બેઠો. 

ન જાણે હુાં આ........ 

ખબર ન િિી કે એ મારા સ્વપ્નને ચરૂ-ચરૂ કરિે, 

છિા હુાં એને મારુ સ્વપ્ન સમજી બેઠો. 

ન જાણે હુાં આ શુાં કરી બેઠો, 

ધાયુું િત ુાં શુાં ને શુાં કરી બેઠો. 

-ભરત રાઠોડ “રાધેય" 
 

સિિતાની મલુાકાત એક અણધાયુું સ્વપ્ન પે્રમનુ ં
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લાખો જીવોની પ્યાસ બઝુાવનારા,  

સમદુ્રના મોજાઓ જયારે  ખદુ  પ્યાસા િોય ત્યારે.......... 
 

કરોડો જીવોને પ્રકાિ અને રોિની આપનાર,  

સરુજ જયારે ખદુ પોિાની ધગધગિી આગમા સળગિો 

િોય ત્યારે......... 
 

અબજો જીવોને ખાવાનુાં પરુુ પાડનાર એવા,  

વકૃ્ષો જયારે ખદુ ધરિીમાથી પાણી િોષી ખદુન ુઅક્સ્િત્વ 

ટકાવિા િોય ત્યારે........                            

 

દુતનયાના કોઈ પણ ખણૂથેી ઘરના છેડા સધુી 

પિોંચાડનાર,  

સડક જયારે ખદુ પોિાની દીિાઓ િોધિી િોય ત્યારે ....   
 

આકાિમાાં ઊડિા પાંખીઓ,                                              

જે આઝાદીની બલુ ાંદીઓને ચમુી િકે છે પણ,  

 િેમને આઝાદી શ ુછે? િે ખબર નથી ત્યારે........... 
 

દુતનયાને સમય બિાવનાર,  

ઘહડયાળ જયારે ખદુ િેના કા ાંટાની એક એક ટીક ટીક 

સાથે લડિી િોય ત્યારે.......... 
 

અતિ આનાંદ અને ઉલ્લાસમય દેખાિી આ જીંદગી, 

 જયારે ખદુ એક એક શ્વાસ માટે લડિી િોય 

ત્યારે......ત્યારે. ......ત્યારે.......  

                                          -અંહકતા જેઠવા. 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

સ્વમાન ખોઈ મને સાંબ ાંધ તનભાવિા નથી ફાવત ુાં,  

ખદુને ખોઈ અન્યને પામિા નથી ફાવત ુાં,  

જે મારુાં છે િે મારુાં જ છે,  

મારા ાં િકનુાં મને જત ુાં કરિા નથી ફાવત ુાં,  

ખદુને ખોઈ અન્યને પામિા નથી ફાવત ુાં..  

જીદ મારી છે િો પરીણામ પણ મારુાં િિે,  

જીવન મારુાં છે િો તનણતય પણ મારા ાં િિે, 

મને કોઈ માટે થઇ ખદુને બદલિા નથી ફાવત ુાં,  

મને ખદુને ખોઈ અન્યને પામિા નથી ફાવત ુાં.. 

સીધી છાં, સાદી છાં, સ્વાભભમાની છાં,  

મને કોઈના દોરેલા વત ુતળમાાં બ ાંધ બસેિા નથી ફાવત ુાં, 

મને ખદુને ખોઈ અન્યને પામિા નથી ફાવત ુાં... 

                                    -શલુલા િિાના "દ્રષ્ષ્ટ " 

 

 

 

નથી િાવતુ.ં. 
ત્યારે...... 
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 “એઅમાન, અિી આવ”, 

િારદા ટીચર નો અવાજ 

સાંભળાયો અને મને પરસેવો 

વળી ગયો. માયાત ઠાર, વળી 

મેં શુાં કયુું િિે કે કોણ ેચાડી ખાધી િિે એવો તવચાર કરિો 

કરિો હુાં ગભરાિો ગભરાિો સ્ટાફ રૂમ માાં બેઠેલ િારદા 

ટીચર િરફ ગયો. 

વાણોદ ગામ માાં આવેલી એકમાત્ર અંગ્રેજી પ્રાઈમરી સ્કૂલ 

સાંસ્કૃતિ તવદ્યાલયનો આખો સ્ટાફ રૂમ ખાલી િિો, વચ્ચે 

મોટુાં ટેબલ િત ુાં અને એમાાં અખબારો અનેતવતવધ તવષયોને 

લગિી ચોપડીઓ પડેલી િિી.િારદાટીચર લગભગ ૫૦ 

ની આયનુા, બધધા વાળ ધોળા, આંખો પર મોટા મોટા 

ચશ્માાં અને કપાળ પર લગાડેલો મોટો 

ચાાંદલો,એમનીકડકાઈ અને તિસ્િ માટે જાણીિા િિા. જો 

વાળમાાં િેલ ના નાખ્યુાં િોય, િટત બિાર િોય, શઝૂ ગાંદા 

િોય િો િમારી આવી બની! છોકરીઓ પણ જો વાળ 

બરાબર ઓળીને નાાં આવી િોય, રીબીન સરખી ના બાાંધી 

િોય િો એ સખ્ખિ ધમકાવી નાખિા અને જો ફરીવાર 

એવુાં રીપીટ થાય િો િરિજ વાલીનેબોલાવવાનુાં ફરમાન 

બિાર પડી જત ુાં. મોટે ભાગે િો એ સ્ટુડન્ટની મમ્મીનેજ 

બોલાવવાનો આગ્રિ રાખિા. સ્કૂલમાાં બધાજ એમનાથી 

બીિા.  

એમના લલાસમાાં પણ લગભગ સોપો પડેલો રિિેો, એ 

ગભણિ િીખવાડિા, આવો અઘરો તવષય અને એમાાં પણ 

આવા અઘરા ટીચર, બધાને લગભગ સાપ સુાંઘી જિો એ 

ભણાવિા ત્યારે. એમની અનેક કુટેવો માાંથી એક િિી કે 

ગમ્મે ત્યારે સરપ્રાઈઝ ટેસ્ટ લેવી ! જેને ઓછા માલસત આવે 

એને એ ખબુજ ધમકાવિા અને બમણુાં િોમવકત આપિા.  

બીિા બીિા મેં અંદર રૂમમાાં આવવાની પરમીિન માાંગી. 

એ ખરુિીમાાં બેઠા બેઠા કૈંક વાાંચિા િિા. એમણેડોકુાં 

િલાવીને મને અંદર આવવાનુાં કહ્ુાં. આજે િતનવાર િિો 

અને બે પીરીયડ પછી લગભગ બધા િી રિિેા. સ્ટાફમાાં 

પણ પી.ટી. ટીચર અને એક બે ટીચર તસવાય કોઈ 

જવલ્લજે આવતુાં. હુાં અદબ વાળીને તિસ્િબિ એમની 

સામે ઉભો રહ્યો. 

એમણ ેમારા તવખરાયેલા વાળ િરફ અને મેલા ઘેલા િટત 

િરફ જોયુાં. નજર નીચી નાખીને મારા ફાટેલા શઝૂ િરફ 

પણ જોયુાં. “મરી ગયા, પાછો આજે માર પડિે કે શુાં? રોજ 

રોજ મારા આવા દેદાર જોઈને એ મને બહજુ ખખડાવિા, 

રોજ મારી અમ્મીને બોલાવવાનુાં કિિેા. ઘણીવાર િો 

ફૂટપટ્ટી થી મારિા પણ ખરા.મને ખબુજ લાગી આવતુાં. 

મારીઅમ્મી કોઈ હદવસ એમને મળવા નાાં આવિી. 

હુાંઅબ્બનેુ રોજ ફહરયાદ કરિો અને અબ્બા મારી સામે 

લાચાર નજરે જોયા કરિા. મારા અબ્બા મને બહ ુ

સાચવિા, એ પોિે અમારા ગામના છેવાડે આવેલા 

બસસ્ટેન્ડની બાજુમાાં ચા ની લારી ચલાવિા. એમની 

નાનકડી લારીમાાં બસ આવવાનો ટાઈમ થાય એટલે ભીડ 

થઇ જિી. એ લારીમાાંજાિ જાિના રાંગબેરાંગી બીસ્કીટો 

અને ખારી પણ રાખિા. મને એ બહ ુભાવિા અને મારા 

અબ્બા રોજ રાિે ઘેર આવીને મારા માટે ભલૂ્યા વગર 

એક-બે ભબસ્કીટ જરૂરથી લેિા આવિા.  

૮.વાિાત 

અમ્મી  
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રોજ વિલેી સવારેઅમારા ઘરની બાજુમાાં આવેલી 

મસ્જીદમાાંથી અઝાન સાાંભળીને અબ્બા ઉઠી જિા. ઉઠી ને 

એ મારા માટે ચલૂો સળગાવીને બે જુવારના કે બાજરીના 

રોટલા િેકિા અને જોડે થોડો ગોળ કે અથાણુાં મકુીને ભાથુાં 

બા ાંધી આપિા. હુાં કાયમ ઘેર આવીને ફહરયાદ કરિો કે 

સ્કૂલમાાં મારા તમત્રો કેવો કેવો નાસ્િો લાવે છે અને મને 

આ ખાિા િરમ આવે છે એમની સામે. એ િસી ને મારા 

માથે િાથ મકુિા અને મને અલીબાબા અને ચાલીસ ચોર 

ની બાકી રિલેી વાિાત સાંભળાવિા. મને અલીબાબા બહ ુ

ગમિો અને હુાં મોટો થઈને અલીબાબા બનીિ એવુાં હુાં 

રોજ સિુા પિલેા અબ્બાને કિિેો અને એ િસી પડિા.  

કોઈક વાર મારી આભબદાફોઈ મારા ઘેર આવી ચડિી, એ 

મારા અબ્બનુી મોટી બિને િિી અને અમારા ગામની 

બાજુમાાં થોડે દૂર રિિેી િિી. એ મારા માટે ચોકલેટ અને 

ટોસ્ટ લાવિી અને િા, ખજૂર પણ. મને એ બહ ુગમિી. એ 

આવિી ત્યારે અમારે જલસો થઇ જિો. રોજબ ે ટાઈમ 

સરસ ખાવાનુાં મળત ુાંઅને િા, સાાંજે િો ક્ારેકિાક પણ 

બનતુાં. 

રોજરાિેજયારે હુાં ગોદડુાં ઓઢીને સઈુ જિો ત્યારે બ ાંને 

જણા વાિો એ વળગિા. મને બહ ુસમજણ ના પડિી પણ 

આછાં પાિળુાં એવુાં સમજાતુાં કે ફોઈ ને મારી બહ ુ ભચિંિા 

રિિેી અને એ કાયમ અબ્બનેુ કિિેા કે અમાન ને એમના 

ઘેર મકૂી જાય કાયમ માટે. “આવડા નાના છોકરાને ક્ાાં 

લાગી ત ુાં સાચવીિ જમાલ, મારા ઘેર મકૂી જા એને” 

એએક વાક્ મને કાયમ કાને પડત ુાં અને હુાં જોરથી આંખો 

મીચીને અલ્લાિને યાદ  કરિો અને કિિેો કે મારે અબ્બ ુ

પાસેજ રિવે ુાં છે. પછી મને રડવુાં આવુાં જત ુાં અને હુાં રડિા 

રડિા જ ક્ારે સઈુ જિો એ મને ખબર ના પડિી. મોડી 

રાતે્ર હુાં ઉઠી જિો અને આંખો ખોલીને જોઈ લિેો કે હુાં 

મારા ઘરમાાં જ છાં ને. મને કાયમ એ બીક લાગિી કે 

ક્ાાંક ફોઈ મને રાિે ઉપાડીને એમના ઘેર ના લઇ જાય. 

પછી હુાં નીચે સિેુલા અબ્બનુી બાજુમાાં એમનો િાથ 

જોરથી પકડી ને પાછો સઈુ જિો.  

િારદા ટીચર ની આંખો માાં આજે મને એ કડપ ના 

દેખાયો. એ મારી સામે િાકી જ રહ્યા િિા. અચાનક મેં 

જોયુાં કે એમની આંખોમાાંથી આંસ ુ ટપકી રહ્યા િિા. એ 

નીચે ઘટુણીએ બેઠા અને મારો ચિરેો એમણ ે િાથ માાં 

લીધો અને એમના સાડલા નાાં છેડાથી એમણ ેમારુાં મોઢુાં 

લછુ્ુાં અને મારા માથે િાથ ફેરવ્યો. મને કૈંજ ખબર ના 

પડી. હુાં મારી મોટી મોટી આંખો એમની સામે િાકીને જોઈ 

રહ્યો. “જો અમાન”, એમણ ેમધરુ આવજે મને કહ્ુાં “કાલે 

િારા અમ્મી મને મળવા આવ્યા િિા, એમણ ેમને િને 

સાચવવાનુાં કહ્ુાંછે, એ િારા માટે કૈક લાવ્યા પણ િિા જો” 

એમ કિી ને એમણે ટેબલ પર પડેલુાં બોક્ષ ખોલ્યુાં અને 

એમાાંથી નવો સ્કૂલ ડે્રસ અને નવા ચમકિા શઝૂ કાઢયા. 

મારીઆંખો ફાટી રિી ગઈ. મને મન માાં એટલો આનાંદ 

થયો કે આંસ ુબિાર આવી ગયા. િારદા ટીચરે મારા િાથ 

માાં એ બોક્ષ આપી દીધુાં અને પે્રમથી મારા વાળ સરખા 

કયાત. મેં બોક્ષ લઈને ફરીથી એમની સામે જોયુાં અને કહ્ુાં 

“મેં નિોત ુાં કીધુાં કે મારા અમ્મી બહ ુસારા છે, એક હદવસ 

એ િમને જરૂર મળવા આવિે”?અને િા, મને િવે િમે 

મારિો નહિ ને ટીચર” મેં પછૂ્ુાં. િારદા ટીચર કઈ બોલ્યા 

નહિ, મને લાગ ે છે કે મારી જેમ એમને પણ એમના 

અમ્મી યાદ આવી ગયા િિે, એટલજે રડિા િિે એ. 

“િમેભચિંિા ના કરો, હુાં અમ્મી ને કિીિ કે િમારા અમ્મીને 

સમજાવે અને િમને મળવા આવે એવુાં કિ ેબસ ?” મેંિસી 

ને એમની આંખો લછૂિાાં કહ્ુાં. એ મને જોરથી ભેંટી પડ્ા 

અને રડવા લાગ્યા. “થાય િવે, એમાાં શુાં”, મેં તવચાયુું, “બહ ુ



21                                               સાહિત્યનો વનવગડો  
 
 

િોફાન ના કરિા િોવ િો, આવિે િમને પણ મળવા 

િમારા અમ્મી અને િમારા માટે પણ કૈંક સરસ લાવિે” 

એમ કિી ને હુાં િસિો િસિો બસ સ્ટેન્ડ િરફ િાથ માાં 

બોક્ષ લઈને દોડી ગયો.  

ચા ની લારી પર એક બે જણા ઉભા િિા, અબ્બ ુલારીની 

પાછળ આવેલા સ્ટલૂ માાં બેઠા બેઠા છાપુાં વા ાંચિા િિા. હુાં 

દોડી ને એમની પાસે ગયો અને િા ાંફિા િા ાંફિા કહ્ુાં “અબ્બ ુ

અબ્બ,ુ જુવો, અમ્મી એ શુાં આપ્યુાં મને ! એ આવ્યા િિા 

કાલે િારદા ટીચરને મળવા અને મારા માટે નવા કપડા 

અને શઝૂ આપી ને ગયા. િવે ટીચર મને નહિ ખીજાય 

અને એ રોજ મને સાાંજે એમના ઘેર લઇ જઈ ને ભણાવિે 

પણ” હુાં એકી શ્વાસમાાં બોલી ગયો. 

અબ્બ ુ ઉભા થઇ ને મારી પાસે આવ્યા, એ નીચે નમ્યા 

અને પે્રમથી મારા માાંથા પર િાથ ફેરવ્યો અને આંખો 

મીચી દીધી.  

સ્કૂલના સ્ટાફ રૂમનીબારીપાસે િારદા ટીચર ઉભા િિા. 

એમની આંખો િવે સકુાઈ ગઈ  િિી. એમને યાદ આવ્યુાં 

કે કેવ ુાં ગઈ રાતે્ર એક સ્ત્રી એમને મળવા આવી િિી બે 

િાથ જોડીને. કેટલી સુાંદર િિી એની આંખો. એણે એમને 

બધી િકીકિ કીધી િિી કે કઈ રીિે અમાન ના અબ્બ ુઘર 

ચલાવે છે અને એ લોકો કેટલા ગરીબ છે. એમણે અમાન 

વિી માફી પણ માાંગી િિી અને કહ્ુાં િત ુાં કે એને સાચવી 

લ.ે િારદાએ આ સાાંભળીને એમના િાથ પકડી લીધા 

િિા. બાપરે, કેટલા ઠાંડા િાથ િિા એમનાાં. થોડી વાર 

પછી અમાન ની અમ્મી જિી રિી િિી પણ એમને ખબુજ 

િરમ આવી િિી એમના વિવેાર પર અને એમણે નક્કી 

કયુું િત ુાં કે િવે એ કોઈ હદવસ અમાન ને નહિ સિાવે અને 

રોજ સાાંજે એને પોિાના ઘેર ભણાવિે પણ ખરા”. 

અબ્બ ુની કીટલી પરથી હુાં જોરથી દોડીને ગામના ભાગોળે 

પિોંચ્યો અને દૂર આવેલા કબ્રસ્િાન િરફ મેં જોયુાં. આજે 

એ મને બહ ુગમત ુાં િોય એવુાં મને લાગ્યુાં. હુાં દોડીને અંદર 

ગયો. એક કબર પર મેં મારો ભણવાનો થેલો ફેંક્ો અને 

લાડ કરિો િોય એમ એની પર સઈુ ગયો. આજે મને 

બહજુ સારુાં લાગત ુાં િત ુાં. િજીગયા િનીવારેજ હુાં અિી 

ગસુ્સામાાં રડિો રડિો આવ્યો િિો અને દફિર કબર પર  

ફેંકી ને મેં અમ્મી ને ફહરયાદ કરેલી. “ઉભી થા અમ્મી, જો 

આજે પણ મને માર પડ્ો છે, ત ુાં ક્ારે આવીિ િારદા 

ટીચર ને મળવા ? આટલુાં બધુાં ના ઊંઘી જવાય. િારી 

નીંદર ક્ારે પરૂી થિે ? અબ્બ ુિો કિ ેછે કે જલ્દી થી ત ુાં 

આવીિ પણ ઓલો બાજુવાળો અલી કિ ે છે કે ક્ારેય 

નહિ, એ િો એ પણ કિ ે છે કે િારી અમ્મી કોઈ હદવસ 

ટીચર ને મળવા નહિ આવે.” આવુાં લગભગ હુાં દર 

િતનવારે અિી આવી ને કરિો પણ આજનો હદવસ ખાસ 

િિો. મેં ફરીથી અમ્મીની કબર પર વિાલથી િાથ ફેરવ્યો 

અને કીધુાં “ઓલા િારદા ટીચર બહ ુરડિા િિા, એમની 

અમ્મી પણ એમને મળવા નથી આવિી લાગિી. તુાંએની 

અમ્મીને કેજેને કે એમના માટે પણ નવા કપડા અને શઝૂ 

લાવે, િારદા ટીચર આમ િો બહ ુસારા છે. સારુાંત્યારે હુાં 

જાવ છાં, િજી િો િે આપેલા નવા શઝૂ અને કપડા 

પિરેવાના છે. તુાંજલ્દી મળવા આવજે િો ?” આટલુાં કિી ને 

હુાં ઉભો થયો અને ત્યાાંથી ચાલી નીકળ્યો.  

સાાંજના ઝાાંખા અજવાળામાાંએક પ્રકાિ પુાંજ કબરમાાંથી 

નીકળ્યુાં અને અનાંિ આકાિ િરફ જત ુાં રહ્ુાં. 

-ઉમગંભાઈ ચાવડા  
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પ્રકરણ_5 

 
 

સવારના સાિ વાગ્યે જયહદપ આતિષ અને મયરુને 
કોલેજના ગેટ પાસે ઉિારી પોિાની બાઈક પાકત કરવાાં 
માટે કોલેજના પાહકિંગમાાં જાય છે. ત્યાાં િે પોિાની બાઈક 
પાકત કરી રહ્યો િિો. એટલામાાં અચાનક પાછળથી બીજી 
કોઈક બાઈકે ટક્કર મારી. જયહદપ િરિ જ પાછળ ફરીને 
જુવે છે. િેની નજર પોિાની બાઈકને ટક્કર લાગિાાં 
અટકી ગયેલી પ્લેઝર બાઈક પર પડે છે અને ત્યારબાદ 
િેના પર બેઠેલી છોકરી પર. 
        એ છોકરીનો ચિરેો સ્કાફથી ઢાંકાયેલો િિો. માત્ર 
િેની આંખો દેખાય રિી િિી. આંખોની પાાંપણ કાજળથી 
આંજેલી િિી. િે િરિ જ પોિાની બાઈકને થોડી પાછળ 
લઈ સ્ટેન્ડ પર લગાવે છે અને ચિરેા પરથી સ્કાફ દૂર 
કરિી કરિી બાઈકથી થોડી દૂર થાય છે. સ્કાફ િટી જિાાં 
િેનો ચિરેો જોઈ જયહદપની આંખો થોડીવાર માટે ચક્કર 
ખાય જાય છે. િે છોકરી પોિાની ડોક ડાબી-જમણી બાજુ 
ઘમુાવે છે. એટલે િેનાાં બ ાંધાયેલા કેિ છટાાં થઈને િવામાાં 
લિરેાવાાં લાગે છે. અચાનક િેમાાંથી નીકળેલી હ્રદયસ્પિી 
સ્મેઈલ છેક જયહદપના મન સધુી પિોંચ ેછે. એવુાં લાગી 
રહ્ુાં િત ુાં જાણે એ સ્મેઈલ જયહદપના મગજને ખાલી કરી 
ત્યાાં પોિાનુાં સ્થાન લઈ રિી િોય. 
        "આઈ એમ સો સોરી!" પેલી છોકરી માફી માાંગી 
રિી િિી. પરાંત ુિેના િબ્દો જયહદપ સધુી પિોંચિા જ ન 
િોય એવુાં લાગી રહ્ુાં િત ુાં. જયહદપ િો ક્ારનોય 
તવચારોમાાં ખોવાઈ ગયો િિો. પરાંત ુપેલી છોકરીનુાં માફી 
માાંગવાનુાં િજુ પણ ચાલુાં જ િત ુાં. 

        "આઈ એમ સો સોરી." અચાનક જયહદપ 
તવચારોમાાંથી બિાર આવે છે. 
        "આઈ એમ સો સોરી. મેં જાણી જોઈને ટક્કર નથી 
મારી. ભલુથી લાગી ગઈ'િી." 

        "ના કાંઈ વાાંધો નિીં." આમ કિી જયહદપ પેલી 
છોકરી સામે એક નાનકડી સ્માઈલ કરે છે. સામે પેલી 
છોકરી પણ સ્માઈલ કરે છે અને જયહદપ ત્યાાંથી કેન્ન્ટનમાાં 
જવાાં માટે નીકળી જાય છે. િે કેન્ન્ટનમાાં પિોંચે છે. પરાંત ુ
ત્યા ાં આતિષ અને મયરુ દેખાિા નથી. 
        "આ બાંને નાંગ ક્ાાં છે? એ િો સીધા કેન્ન્ટનમાાં જ 
આવવાનાાં િિાાં." આમ જયહદપ મનોમન તવચારે છે. 
પરાંત ુએ બાંને િમણાાં આવી જિે એમ તવચારીને કેન્ન્ટનમાાં 
એક ટેબલ પર બેસે છે. 
        "આતિષ અને મયરુ આવી જાય એ પછી જ ચા 
નો ઓડતર આપીિ." આમ મનોમન તવચારિા તવચારિા 
જયહદપ પોિાના બાંને તમત્રોના આવવાની રાિ જોઈ રહ્યો 
િિો. એટલામાાં પાહકિંગમાાં મળેલી પેલી છોકરી કેન્ન્ટનમાાં 
દાખલ થાય છે. િે કેન્ન્ટનમાાં ચારેય બાજુ જુવે છે. પણ 
એકેય ટેબલ ખાલી ન િત ુાં. અને અચાનક િેની નજર 
જયહદપ પર પડે છે. િે િરિ જ જયહદપ પાસે જાય છે. 
        "અરે િમે! ફરીવાર માફી માાંગવા આવ્યા છો કે 
શુાં? માફી માાંગવાની કોઈ જરુર નથી. હુાં સમજુ છ, ભલુથી 
ટક્કર લાગી જાય. એમાાં શુાં?" પેલી છોકરી જયહદપ પાસે 
આવે છે એટલે જયહદપને લાગે છે કે િે ફરી માફી 
માાંગવા આવી િિે. 
        "અરે ના ના. હુાં માફી માાંગવા નથી આવી. લેલચર 
ચાલ ુથવામાાં િજુ પચ્ચીસ તમતનટની વાર છે. એટલે મેં 
તવચાયુું કે થોડીવાર કેન્ન્ટનમાાં જઈને સમય પસાર કરુાં. 
પરાંત ુઅિીંયા એકપણ ટેબલ ખાલી નથી અને િમે 
એકલા જ બેઠા ાં િિાાં. એટલે હુાં િમારી પાસે આવી." 

        "ઓિ!" 

        "િો શુાં હુાં આ ટેબલ પર બેસી િકુાં?" 

        "િા િા, કેમ નહિ?" જયહદપ પેલી છોકરીને 
પોિાની ભબલકુલ સામે પડેલી ખરુિી પર બેસવાનો 
ઈિારો કરિાાં કિ ેછે. 

૯.નવલકથા 

તડપ 

 



23                                               સાહિત્યનો વનવગડો  
 
 

        "પરાંત ુિમે સવાર સવારમાાં કેન્ન્ટનમાાં!" પેલી 
છોકરીએ ખરુિી પર બેસ્યા બાદ પછુ્ુાં. 
        "િા, હુાં અને મારા ાં બ ાંને તમત્રો દરરોજ સવારે 
કેન્ન્ટનમાાં ચાની ચસુકીઓ લિેા ાં િોઈએ છીએ." 

        "ઓિ, એટલે કે હુાં િમારા ાં તમત્રની જગ્યા પર બેઠી 
છાં. મારે આ જગ્યા ખાલી કરવી જોઈએ." આમ કિી પેલી 
છોકરી ખરુિી પરથી ઉભી થઈ રિી િિી. પરાંત ુજયહદપ 
િેને બેસવાનુાં કિ ેછે. 
        "મને નથી લાગત ુાં કે આજે મારા ાં તમત્રો આવિે. 
એટલે િમે અિીંયા બસેી િકો છો." જયહદપે પેલી 
છોકરીને બસેવાનો આગ્રિ કયો. 
        "પણ અિીંયા ચા િો ક્ાાંય દેખાિી નથી." 

        "િા, હુાં બસ ઓડતર આપવાની િૈયારીમાાં જ િિો." 

        "િમે ક્ારેય કોફી ટ્રાય કરી છે?" પેલી છોકરીએ 
પછુ્ુાં. 
        "ના." 

        "િો આજે કોફી ટ્રાય કરો અને િા આજે મારી 
બાઈકથી િમારી બાઈકનુાં મડુ બગડી ગયુાં એટલે ભબલ હુાં 
આપીિ." 

        "ઓકે, િો પછી આજે કોફી જ ટ્રાય કરુાં. એમ પણ 
મારા ાં તમત્રો આજે છે નિીં એટલે ચા પીવાની મજા પણ 
નહિ આવે." કોફી પીવામાાં તવસ તમતનટ ક્ારે થઈ જાય છે 
િેની ખબર પણ નથી રિિેી. પેલી છોકરી પણ બીલ 
ચકુવીને જયહદપને bye કિીને ત્યાાંથી જિી રિ ેછે. 
અચાનક િેના ગયા પછી જયહદપના મનમાાં પ્રશ્નો ઉઠે છે. 
        "કમાલ છે યાર. વીસ તમતનટ સાથે બસેીને કોફીનો 
આનાંદ લીધો અને નામ પછુવાનુાં જ રિી ગયુાં. ન મેં એનુાં 
નામ પછુ્ુાં કે ન એણે મારુાં નામ પછુ્ુાં. એ ક્ા લલાસમાાં 
છે? એ પણ ના પછુાયુાં." એટલામાાં મયરુ અને આતિષ 
બાંને આવી જાય છે. 
        "ઓ ભાઈ, ક્ા તવચારોમાાં ખોવાયો છો?" મયરુએ 
આવિાાં જ પછુ્ુાં. 
        "કોઈ તવચારોમાાં નથી ખોવાયો. પરાંત ુિમે બાંને 
ક્ાાં ગયા િિાાં?" જયહદપએ સામે પ્રશ્ન કયો. 

        "અમે બાંને બલુસ લવેા ગયાાં. આજે લેલચરમાાં લઈ 
જવી પણ ખબુ જ જરુરી િિી." છેવટે ત્રણયે પોિાના 
લલાસમાાં પિોંચી જાય છે. 
        થોડીવારમાાં લેલચર ચાલ ુથવાનો િિો. બધાાં 
તવદ્યાથીઓ પોિપોિાની જગ્યાએ બસેી ગયા િિાાં. 
એટલામાાં જયહદપની નજર દરવાજા માાંથી આવી રિલેી 
પેલી છોકરી પર પડે છે. િેને એક પ્રશ્નનો ઉત્તર િો મળી 
જ જાય છે. કે પેલી છોકરી મારા જ લલાસમાાં છે અને 
પિલેા ક્ારેય િેને જોઈ ન િિી. એટલે એ પણ સમજાય 
જાય છે કે આજે આ કોલજેમાાં િેનો પિલેો હદવસ િિે. 
એક િરફ છેલ્લા એક અઠવાહડયાથી આતિષના ચિરેા પર 
આનાંદ, ઉલ્લાસ, મસુ્કુરાિટ ગાયબ થઈ ગઈ િિી. જ્યારે 
બીજી િરફ ધારાના ચિરેા ચિરેા પર આનાંદ જ છવાયેલો 
િિો. બ ેલેલચર પરુા થિાાં પાંદર તમતનટનો બ્રેક પડે છે. 
ત્રણેય તમત્રો બિાર ખલુ્લી િવામાાં ચક્કર લગાવવા 
કોલેજના ગેટ પાસે પિોંચે છે. ત્યા ાં જ મયરુ કિ ેછે. 
        "આતિષ, આ ધારા કોની સાથે છે?" જયહદપ અને 
આતિષનુાં ધયાન મયરેુ ઈિારો કરેલી હદિામાાં જાય છે. 
ધારા કોઈ છોકરાની બાઈક પાછળ િે છોકરા ાંને વળગીને 
બેઠી િિી અને બાઈક ગેટની બિાર જઈ રિી િિી. આ 
દ્રશ્ય જોઈ આતિષની આંખોમાાંથી આસુાંઓ વિી જવાાં માટે 
ઉિાવળા થઈ રહ્યાાં િિાાં. પરાંત ુઆતિષ એ આસુાંઓને 
વિી જિાાં રોકી રાખે છે. િેનુ ાં બાકીના બ ેલેલચર ભરવાનુાં 
મડુ ભાાંગી ગય ુિત ુાં. િે જયહદપ અને મયરુને બિાનુાં 
બિાવીને ઘરે ચાલ્યો જાય છે. જો કે જયહદપ આતિષની 
ક્સ્થતિને સારી રીિે સમજી િકિો િિો. આતિષ ઘરે જઈને 
સીધો જ પિાના બેડરુમમાાં જઈને દરવાજો બાંધ કરી દે 
છે. બગેનો ઘા કરીને બાથરૂમમાાં ચાલ્યો જાય છે. અને 
િેનો દરવાજો પણ બાંધ કરી દે છે. દરવાજો બાંધ કરિાાંની 
સાથે જ િેની આંખો જાણે ધોધ બની ગઈ. આસુાંઓની 
ધારા વિવેા ાં લાગે છે. વારાંવાર િેને ધારા સાથે વીિાવેલાાં 
સમયનાાં દ્રશ્યો યાદ આવી રહ્યાાં િિાાં. આસુાંઓ િો 
થોભવાનુાં નામ જ ન લઈ રહ્યાાં િિાાં. આિરે અડધી કલાક 
સધુી આતિષનુાં રડવાનુાં એકધારુાં ચાલુાં જ રિ ેછે. આખરે 
રડી રડીને િેની આંખો પણ થાકી ગઈ. આસુાંઓ ધીમે 
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ધીમે બાંધ થઈ ગયાાં. થોડો સ્વસ્થ થિાાં મોઢુાં ધોઈને િે 
બાથરુમમાાંથી બિાર નીકળે છે. િેનાાં મમ્મી જમવાાં માટે 
સાદ પાડે છે. પરાંત ુઆતિષ બાંધ દરવાજે જ ના પાડી દે 
છે. થોડીવારમાાં જયહદપ તવહડયો કોલ કરે છે. જયહદપ 
અને મયરેુ પણ ચોથો લેલચર એટેન કયો ન િિો. જો કે 
જયહદપે જાણી જોઈને જ તવહડયો કોલ કયો િિો. તવહડયો 
કોલમાાં આતિષની આંખો જોઈને જયહદપને એટલો િો 
ખ્યાલ આવી જ ગયો કે િે ખબુ જ રડ્ો િિે. કારણ કે 
આંખો રડી રડીને લાલ થઈ ગઈ િિી. અને થોડી સઝુન 
પણ આવી ગઈ િિી. જયહદપ અને મયરુ થોડી સારી 
વાિો કરીને આતિષનુાં દદત  ઓછાં કરવાની કોતિિ કરે છે. 
અને તમત્રો િોય એટલ ેકાંઈ કિવે ુાં જ ના પડે. એક થી એક 
ચહઢયાિાાં જ િિાાં. બ ાંને મળીને થોડીવારમાાં િો આતિષના 
ચિરેા પર મસુ્કુરાિટ લાવી દે છે. 
        વળિે હદવસે સવારે જયહદપ, મયરુ અને આતિષ 
કેન્ન્ટનમાાં બેઠા ાં બેઠા ાં ચા ની ચસુકીઓ લઈ રહ્યાાં િિાાં. 
એટલામાાં પેલી છોકરી ત્યાાં આવે છે. 
        "GOOD MORNING" જયહદપનુાં ધયાન એ છોકરી 
િરફ જાય છે. 
        "ઓિિ!! GOOD MORNING. આજે પણ કોફી 
પીવા જ આવ્યા છો કે શુાં?" અચાનક એક અજાણી છોકરી 
આવીને જયહદપ સાથે વાિ કરી રિી િિી અને દેખાવમાાં 
પણ સુાંદર િિી. આ જોઈને આતિષ અને મયરુની આંખો 
આશ્ચયતથી ખલુ્લીને ખલુ્લી જ રિી જાય છે. 
        "ઓિો, જયહદપ. ઉપડી ગય ુિારુાં." મયરેુ કહ્ુાં. 
        "એ ભાઈ એ! આમનુાં નામ પણ નથી ખબર. 
ગઈકાલે આમની બાઈકથી મારી બાઈકને ટક્કર લાગી 
ગઈ િિી. બસ ત્યારે જ હુાં આમને પિલેીવાર મળ્યો 
િિો." મયરુના િબ્દોથી પેલ ુછોકરી મનમાાં જ િસે છે. 
        "કાલે સવારે િમે િમારા ાં તમત્રોની રાિ જોઈ રહ્યાાં 
િિાાં. આ બાંને એ જ લાગે છે!" પેલી છોકરીએ કહ્ુાં. 
        "અરે િા SORRY. હુાં આ બાંનેનો પહરચય કરાવુાં છાં. 
આ આતિષ અને આ મયરુ." જયહદપએ પોિાના તમત્રોની 
ઓળખાણ પેલી છોકરુ સાથે કરાવિાાં કહ્ુાં. 

        "અમારો પહરચય િો કરાવી દીધો. િવે આ 
મેડમનો પહરચય આપિો કે નહિ?" મયરેુ પછુ્ુાં. 
        "અરે યાર, આમનુાં નામ િો મને પણ નથી ખબર. 
ગઈકાલે નામ પછુવાનુાં પણ રિી ગયુાં િત ુાં." જયહદપે 
પેલી છોકરી સામે જોઈને કહ્ુાં. 
        "ભચિંિા ન કરો. મારો પહરચય હુાં જાિે જ આપીિ. 
મારુાં નામ રાધી પટેલ છે. પરાંત ુગઈકાલે હુાં પણ િમારુાં 
નામ પછુવાનુાં ભલુી ગઈ'િી." રાધીએ જયહદપ સામે 
જોઈને કહ્ુાં. 
        "જયહદપ" આમ કિી જયહદપ અને રાધી 
એકબીજા સાથે િાથ મેળવે છે. ત્યારબાદ જયહદપ 
પોિાની ખરુિી પરથી ઉબો થઈ જાય છે. અને ત્યાાં 
રાધીને બસેવાાં માટે કિ ેછે. પોિે બાજુની ખરુિી પર બસેે 
છે. 
        "કેટલી મસ્િ જોડી લાગે છે નઈ?"  મયરેુ 
આતિષના કાનમાાં કહ્ુાં. આતિષ અને મયરુ બાંને મનમાાં જ 
િસે છે. 
        ચાર લેલચર બાદ છટ્ટી પડિાાં ત્રણયે તમત્રો 
પોિપોિાનાાં ઘરે જવાાં માટે નીકળી રહ્યાાં િિાાં. આગળના 
હદવસને કોલજેમાાં ટ્તવન્સ ડે િરીકે ઉજવવાનો િિો. 
        "આવિી કાલે આપણે ત્રણેયે બ્લેક હટ-િટત 
પિરેવાનુાં છે ઓકે." મયરેુ કહ્ુાં. 
        "ઠીક છે." આતિષે મયરુની વાિમાાં સિમિી 
આપી. 
        "અરે યાર! SORRY. પણ મારી પાસે બ્લેક ટા-િટત 
છે જ નિીં. પરાંત ુિમે બાંને િમારો પ્લાન રદ્દ ના કરિાાં. 
િમે બાંને બ્લેક હટ-િટત પિરેીને આવજો. એમ પણ ટ્તવન્સ 
ડે માાં િો બે ની જ જોડી િોય ને!" જયહદપએ કહ્ુાં. 
        છેલ્લે મયરુ અને આતિષ જયહદપની વાિ માન્ય 
રાખે છે. 
 (િમિુઃ) 

 

જયહિપ ભરોળિયા "હડયર જય"ુ 
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  આજે આપણ ેજે હફલ્મ ની વાિ 

કરવાની છે િેનુ ાં નામ ગીિા 
ગોતવિંદમ છે. ગીિા ગોતવિંદમ એ 

િેલગુ ુ કોમેડી હફલ્મ છે. પરુા 
વષતમાાં એકાદ એવી હફલ્મ આવિી િોય છે કે જે િમે જેટલી 
વખિ જોવો િેટલી વખિ આનાંદ આવ્યા રાખ.ે આ હફલ્મ 

પણ આવી જ છે. 

                 હફલ્મ નો િીરો તવજય ગોતવિંદા અને હિરોઈન ગીિા 
છે.હફલ્મ નો િીરો તવજય સાંસ્કારી , સદાચારી અને સીધો-સાદો 
િોય છે િે મહિલાઓનુાં સન્માન કરિો િોય છે હફલ્મ ની 
હિરોઈન ગીિા એક ભણેલી-ગણેલી મોડતન છોકરી િોય છે. 

                 તવજય નો રોલ હફલ્મ માાં ભોળો , માસમુ અને 

પ્યારો જોવા મળે છે સમગ્ર હફલ્મમાાં તવજય અને ગીિા ની 
સ્વીટ પે્રમ સ્ટોરી છે. આ કોઈ 

એવી સ્ટોરી નથી કે જેમાાં બ ે

વ્યક્લિ મળે પછી છટા થાય અને 

અંિમાાં પછી  મળે પણ આ સ્ટોરી 
િો થોડી િટકે છે. 

હફલ્મ ની િરૂવાિ…… 

                  હફલ્મની િરૂવાિ માાં તવજય કોઈ અજાણી સ્ત્રીને 

પોિાની સાથે બનેલી ઘટના નુાં વણતન કરે છે. 

                હફલ્મમાાં તવજય અને િેના તમત્રો પ્રોજેકટર પર 

હિિંદુસ્િાની મવૂી જોિા િોય છે. 

િે મવૂી માાં એક એવો સીન આવે છે કે જેમાાં એક દાદાજી િોય 

છે દાદાજી પોિાની પત્ની સામે જોવે છે િો િેની પત્ની સમજી 

જાય છે કે િવે નીકળવાનો સમય થઈ ગયો છે િે કપડાાં ઓ 

પેક કરે છે અને ટે્રલટર લઈ ને િે બાંને નીકળી જાય છે. આ 

સીન જોય ને તવજય િેના તમત્રો ને પછેૂ છે કે આ સીન જોઈ ને 

િમે શુાં સમજ્યા ? િો િેના તમત્રો ને કઈ સમજાતુાં નથી િેઓ 

આડા-અવળા જવાબ આપે છે. 

                  ત્યારે તવજય કિ ે છે આ સીનમાાં દાદાજી એ િેની 
પત્નીને કઈ  પણ કહ્ુાં નથી િો પણ િેની પત્ની સમજી જાય 

છે કે િવે નીકળવાનો સમય થઈ ગયો છે. િો એક પત્ની પણ 

એવી િોવી જોઈએ જો િેના પતિ ના મનને આપમેળે સમજી 

જાય એવી રીિેના એ બાંનેમાાં સાંબાંધો િોવા જોઈએ. આવુાં 
સપનુાં તવજયનુાં પણ પોિાની પત્ની ને લઈને િોય છે. 

                  તવજય ની ઈચ્છા લગ્ન  કરવાની િોય છે પણ િેના 
મનમાાં િેની પત્ની માટેના સપનાાં અને ઈચ્છાઓ એવી િોય 

છે કે જે પોિાના પતિને આપમેળે સમજી જાય જેમ એક 

આદિત ભારિીય નારી િોય જેવી કે િેની માિા તવજય િેની 
માિા જેવી સાંસ્કારી નારી િોધિો િોય છે.તવજય ની ઈચ્છા 
એટલી િોય છે કે િેને સસુાંસ્કૃિ અને ટે્રહડિનલ પત્ની મળે 

જેને જીવનની બધી ખિુી આપી િકે . 

                    હફલમમાાં તવજયનો તમત્ર રામકૃષ્ણ  છે રામકૃષ્ણ 

ના જેટલા પણ સીન છે િે 

આપણને હદલ ખોલીને િસાવે છે 

િેને જોઈને આપણને આપણા 
બેસ્ટ તમત્રની યાદ અપાવે છે અને 

તમત્ર સાથે તવિાવેલી પળ ની યાદ 

િાજી કરાવે છે. 

                     હફલ્મની હિરોઈન 

ગીિા અને િીરો તવજય પોિાના ઘરે જવા માટે મસુાફરી કરે 

છે સાંજોગો ને કારણે બાંને એકજ બસમાાં મળે છે અને મસુાફરી 
કરે છે મસુાફરી ના સમયગાળામાાં ગીિા અને તવજય વચ્ચે 
ગેરસમજણ ઉભી થાય છે પછી આગળ મવૂી જોિા િે દૂર 

થાય છે અને િે બાંને વચ્ચ ેપે્રમ થાય છે આના પર જ આખી 
હફલ્મ છે. 

                    તવજય અને ગીિા ની સ્વીટ લવસ્ટોરી ના 
સસ્પેન્સ ને ધયાન રાખી આગળ ની વાિ અિીં પ્રસ્તિુ કરેલ 

નથી. 

ભાવવન ખવસયા 

૧૦.હફલ્મ હરવ્ય ુ
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કન્યા કેિવણી 

દરેક રાષ્ટ્રની ઇચ્છા િોય કે 

િે પ્રગતિ કરે િો રાષ્ટ્ર ની પ્રગતિ 

માટે કન્યા કેળવણી ખબૂ જરૂરી છે. 

એક વ્યક્લિએ ખબૂ સરસ કહ્ુાં છે કે 

" જેમ આપણા િરીર નુાં સાંતલુન 

પગ ની પેની પર છે િે જ રીિે દેિ 

નુાં સાંતલુન નારી પર છે. " કન્યાઓ 

ને જો તિક્ષણ આપવામાાં આવે અને િેનુ ાં મિત્વ 

સમજાવવામાાં આવે િો િેઓ ધરિી પર સ્વગત લાવિે. 

 

કન્યાતિક્ષણ એ સમાજ નો આધાર છે. જો પરુુષ ને 

તિક્ષણ આપવામાાં આવે િો િેનો લાભ માત્ર િેને જ થાય છે 

પરાંત ુ જો કન્યા ને તિભક્ષિ કરવામાાં આવે િો િેનો લાભ 

પહરવાર સમાજ અને સમગ્ર દેિ ને થાય છે.જો આપણે દેિ ને 

તવકાસ ના પાંથે લઇ જવો િિે અને તવશ્વ ની મિાસત્તા ઓ મા 
સ્થાન અપાવવુાં િિે િો આપણા દેિ ની દરેક કન્યાઓ ને 

તિભક્ષિ કરવી પડિે.  

 

િમને એક દૃષ્ટા ાંિ આપ ુકે, એક અભણ માિાને િેના 
બાળકે કહ્ુાં કે માાં મને આ સમજાતુાં નથી િો સમજાવ ને માિા 
એ બાળક ને કહ્ુાં કે બેટા અિી મારી પાસે બેસ અને વાાંચ 

બાળકે વાચ્યુાં અને માિાને કહ્ુાં કે મને થોડુાં સમજાણુાં, માિા 
એ કહ્ુાં કે બીજી વખિ વાાંચ , બાળકે વાચ્યુાં અને કહ્ુાં મા મને 

સમજાઈ ગયુાં. કિવેાય છે ને કે " એક માિા  સો તિક્ષક ની 
ગરજ સારે છે." બીજે હદવસે બાળકને તિક્ષકે પ્રશ્નો પછૂયા 
બાળકે બધા ઉત્તર ખબૂ સરસ રીિે આપ્યા. તિક્ષકે બાળક ને 

કહ્ુાં કે વાિ આજ િો િને બધુાં આવડી ગયુાં. બાળક ગવત થી 
બોલ્યો કે આજ િો મને મારી મા એ ભણાવ્યુાં છે. જો એક 

અભણ માિા બાળક ને આ રીિે ભણાવી િકે િો એક તિભક્ષિ 

માિા બાળક ને કેટલુાં કરાવી િકે એ િો તવચારી જુઓ. 

 

ઘણા લોકો કિ ેછે કે દીકરી ને ભણાવી ને શુાં કરવુાં? િે 

આપણને શુાં વળિર આપવાની? અરે એક વખિ એને 

તિક્ષણ આપી િો જુઓ પછી ખબર પડિે કે આ ફળ ની 
મીઠાિ કેટલી છે આ ફળ કેટલી સવુાસ ફેલાવે છે. આજ ના 
સમય મા િો આપણ ે જોઈએ જ છે કે દરેક ક્ષેત્રમાાં દીકરી 
કેટલી આગળ વધી છે, દરેક ક્ષેતે્ર કેટલીય તસદ્ધિ ઓ પ્રાપ્િ 

કરી છે. આપણા માટે ખબૂ ગવત ની વાિ છે કે આપણા દેિમાાં 
દીકરીઓ એ આટલી પ્રગતિ કરી છે. 

 

" જો ભણ ે નારી, િો દુતનયા લાગે સારી." કન્યા 
કેળવણી માત્ર રોજગારી કે નોકરી માટે નહિ પરાંત ુ િેનાથી 
જીવન મા આવિી દરેક મશુ્કેલી ઓ નો સામનો િે જાિે જ 

કરી િકિે. આ ઉપરાાંિ િે આત્મતનભતર બનિે. કન્યા ને જો 
કેળવણી આપવામાાં આવે િો આપણા દેિમાાંથી કુપોષણ ની 
સમસ્યા નાબદૂ થિે. આપણો દેિ ભ્રણૂ િત્યા જેવા પાપોમાાંથી 
મલુિ થિે. 

 
 

 જો કન્યાને તિક્ષણ આપવા મા આવિે િો િેના માટે 

દીકરો દીકરી એક સમાન િિે. જો દીકરી ભણિે િો આખો 
સમાજ ભણિો થઈ જિે, આવનારી દરેક પેઢી ઓ ભણિી 
થઈ જિે આ દીકરી ભણ ેએમાાં જ ભાગ્ય નુાં વાવેિર પડેલુાં છે. 

જો દીકરી નહિ ભણ ેિો મા સરસ્વિી ઘરમાાં નહિ આવે અને 

જો મા સરસ્વિી ઘરમાાં નહિ આવે િો એ ઘરમાાં લક્ષ્મીજી પણ 

પધારિા નથી.  
 

આજે આપણ ેદરેક કન્યાઓ સાંકલ્પ લઈએ કે આપણ ે

તિક્ષણ મેળવશુાં , દરેક કન્યાઓ ને તિક્ષણ પ્રત્યે જાગિૃ કરશુાં. 
દરેક કન્યાઓ ઊંચી કારહકદી પ્રાપ્િ કરી દેિના તવકાસ મા 
મિત્વ નો ફાળો આપશુાં. જો બધા દ્વારા કન્યા કેળવણી નો 
પ્રયત્ન કરવામાાં આવિે િો એક સમય એવો આવિે ક 

આપણા દેિ ની એક પણ દીકરી તનરક્ષર નહિ રિ.ે  

 

                  ભસ્લત મિરૂ ' ગોપી' 
 
 
 
 
 
 
 

૧૧.સામાજજક 
લેખ     
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તુાં  અિીંયાાં  રમવા આવ  મજાની ભખસકોલી 

તુાં  દોડ  િને  દઉ  દાવ  મજાની ભખસકોલી 
 

તુાં  કેવી   િસે   ને  રમે  મજાની ભખસકોલી 

િારા કૂદકા િો બહ ુગમે  મજાની ભખસકોલી 
 

તુાં જ્યારે ભખલભખલ ગાય  મજાની ભખસકોલી 

િારી પ ૂાંછડી  ઊંચી થાય  મજાની ભખસકોલી 
 

િારે  અંગ ે  સુાંદર  પટા  મજાની ભખસકોલી 

િારી  ખાવાની  િી છટા  મજાની ભખસકોલી 
 

તુાં    ઝાડે   ઝાડે  ચડે    મજાની ભખસકોલી 

કિ ેકેવી મઝા ત્યાાં પડે   મજાની ભખસકોલી 
 

બહ ુ ચાંચળ િારી  જાિ  મજાની ભખસકોલી 

તુાં   ઉંદરભાઈની  નાિ   મજાની ભખસકોલી 
 

તુાં  અિીંયાાં રમવા આવ  મજાની ભખસકોલી 

તુાં  દોડ  િને  દઉ દાવ  મજાની ભખસકોલી 
 

તત્રભવુનદાસ ગૌરીિાંકર વ્યાસ 

 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

 
 

૧૨.બાળગીિ ૧૩.સ્કેચ (ળચત્ર) 

મજાની ભખસકોલી 
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 1. નરતસિંિ મિિેાનો જન્મ ક્ાાં 
થયો િિો? 
      (A)િળાજા (B) બોટાદ 
     (C) મહવુા(D)ધોળકા 

2.ગજુરાિી વ્યાકરણના પ્રણિેા િરીકે કોણ જાણીત ુાં છે? 
(A)િમેચાંદ્રાચાયત (B) નમતદ (C) અખો (D) નરતસિંિ મિિેા 
3.મધયકાલીન ગજુરાિી સાહિત્યમાાં મિાકતવ િરીકે કોણ 
જાણીત ુાં છે? 
(A) દયારામ  (B)કલાપી  
(C) કનૈયાલાલ મનુિી (D) પે્રમાનાંદ 
4.ગજુરાિનો નાથ અને પાટણની પ્રભિુા ક્ાાં લેખકની 
કૃતિ છે? 
(A)સ્વામીઆનાંદ(B) કાકાસાિબે કાલેલકર 
(C)  ઝવેરચાંદ મેઘાણી (D) કનૈયાલાલ મનુિી 
5.સાંતધ જણાવો. – લક્ષ્યાાંક 
(A)  લક્ષ+આંક (B) લક્ષ્યા+અંક  
(C)  લક્ષ+અંક (D) લક્ષ્ય+અંક 
6.તવરુિાથી િબ્દ જણાવો. –િાહકુાર 
(A)  િરીફ (B) ગરીબ (C) ધીરધાર (D) િોષણખોર 
7.કાકાસાિબે કાલેલકરને“સવાઈગજુરાિી”નુાં ભબરુદ કોણે 
આપ્યુાં ? 
(A) રવીન્દ્રનાથ ટાગોર (B)તવનોબા ભાવે  
(C) મિાત્મા ગાાંધી  (D) સરદાર વલ્લભભાઈ પટેલ 
8.તવશ્વિાાંતિનાકતવ િરીકે ગજુરાિી સાહિત્યમાાં કોણ 
જાણીત ુાં છે? 
(A) પન્નાલાલ પટેલ (B) હકિનતસિંિ ચાવડા  
(C) ઉમાિાંકર જોિી (D) રાજેન્દ્ર િાિ 

-વનરાજ મકવાણા ‘જ્ઞાનની લાઈબે્રરી’ 
જવાબો આપવા અિી ક્લલક કરો 

 
 

 
 
 

ગયા સાચા જવા ો:-  (1) સરુવસિંિજી તખ્તવસિંિજી 
ગોહિલ   (2) કઠોર (3) ઓવિયાળં (4) વતરસ+્કાર      
(5) ઢગલો (6) ઉત્સાિ ઓછો થઇ જવો (7) પન્નાલાલ 
પટેલ (8) ઉપમા ં
 

1. પ્રિાતં વાઘાણી 
2. હિપાલી 
3. ઉમેિ વિયાિ 

4. કેયરુ વનમાવત 

5. િોિી િષા 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

અિી ક્લલક કરો. 
 
 
 
 
 

અિી ક્લલક કરો. 
 
 
 
 
 

અિી ક્લલક કરો. 
 
 
 
 
 

અિી ક્લલક કરો. 
 

૧૪.જ્ઞાનની લાઈબ્રેરી ગયા અંકમા ંસાચા જવા ો આપનારની યાિી. 

સાહિત્યનો વનવગડો અંક-૩ 

સાહિત્યનો વનવગડો અંક-૧ 

સાહિત્યનો વનવગડો અંક-૪ 

સાહિત્યનો વનવગડો અંક-૨ 

મેગેળઝનના અગાઉ પ્રકાવિત થયેલ અંકો 
 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeVpeJNC9mVxLiUpPRC2wlcHxgKuT-mgF7HeZZi7YSgYFFYoQ/viewform?usp=sf_link
https://drive.google.com/file/d/1zm2xhls6qIDtX6HPyV_MJiGRh6gnseId/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1KbN27Eaw8panjWDqszNcrzOBUumvOSb1/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1v7gCJwrqb0T2J0bB6Qu8PNdVHmDcxDOF/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1DVX9nPuak3xZag3YHZhoicN7O32WV8CA/view?usp=sharing
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૧૫.િબ્િરૂપી મણકાઓ 

અવગણુ એ નાવના િળીયાના કા ાંણા જેવુાં છે, જે નાનુાં 
િોય કે મોટુાં, એક હદવસ નાવને જરૂર ડુબાડી દે છે.   

કાળલિાસ  

જેમ મિનેિ કરવાથી િરીર બળવાન બને છે, એજ 
રીિે મશુ્કેલીથી મન બળવાન થાય છે. 

સેનેકા 
 

એક અવાજે ઊભા થઈ જનાર સાંપ્રદાયને કોઈ િરાવી 
િકત ુાં નથી. 

ભગવાન બધુ્ધ  

િાંમેિા નીડર રિવેાથી માનવીનુાં કોઈ કશુાં બગાડી 
નથી િકત ુાં. 

મિાત્મા ગાધંી  

રિસ્યને ખાનગી રાખવુાં િોય િો િેને ઢા ાંકવાની 
કોતિિ ન કરવી જોઈએ, કારણ કે ઢા ાંકેલી ચીજને 
જાણવાની બધાને લાલચ િોય છે.  

જ્યોર્જ િ ાટ  

તવચાર એક એવી મડૂી છે, જેની ઉપર વ્યાજ ફલિ 
બદુ્ધિિાળી માણસને જ મળે છે. 

નિુાત  
 

 

૧૬.આપના પ્રવતભાવો 

આપે આપેલા અમલુ્ય પ્રતિભાવો 
 

1.ચિંન રાઠોડ (ખબૂ જ સુાંદર કાયત કરી રહ્યા છો .

ખરેખર આજ ના અંગ્રજેી મીડીયમના જમાનામાાં 

માતભૃાષા નુ ાં સાંવધતન અને પ્રસારણ કરવુાં ખબૂ જ 
અગત્યનુાં કાયત બની રહ્ુાં છે જેમાાં આપ આ મેગેઝીન 

દ્વારા આપનુાં નાનકડુાં યોગદાન આપી રહ્યા છો .દરેક કાયત 

િરૂઆિમાાં નાનુાં જ િોય છે પછી એ વટવકૃ્ષ બને છે.ખબૂ 
ખબૂ શભુચે્છાઓ સિ અભભનાંદન િમામ સભ્યોને..... ) 

2. સજંય (ખબુ જ સરસ.) 
 

3. ઘોિહકયા વવપલુભાઈ ( good work) 

 

4.અસ્લમ ખોખર (આ મેગેઝીન ખબુજ સરસ અને 

સુાંદર છેઅને િેમાાં રજૂ થિી બધી જ રચનાઓ રસમય .

છે.) 

5.વનમાવત કેયરુ (Very very very nice work) 
6. વનમાવત જાગવૃત (ખબૂ જ રસપ્રદ મેગેજીન છે અને 
િમામ માહિિી ખબૂ જ સરસ રીિે આકતષિિ કરવામાાં 
આવી છે) 

 

7. ઉમેિ વિયાિ (દરેક અંકમાાં એક સરસ રીિે 
તનખરત ુાં જાય છેરસ સાંકલન-સ.) 
 

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

અહિ ક્લલક કરો. 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScHQOT0L_mQIGQ3JQGFOU9a6n6uLCftLUP736_mbiMcrShlPA/viewform?usp=sf_link
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