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િાંત્રીની કલમે.... 
નમસ્કાર તમત્રો, 
સૌપ્રથમ આગળના અંકોને આપ સવેએ જ  સ સિકાર 
આપ્યો એ જ બદલ ખબુ ખબુ આભાર. પિલેા પાાંચ  
અંકોને મળેલી સફળિા બાદ આ સ છઠ્ઠો અંક 
પ્રકાતિિ કરી રહ્યા છીએ જ. આ અંકમાાં આપના 
પ્રતિભાવો મજુબ થોડા પહરવિતન કયાત છે. આિા 
છે કે આપને એ જ પહરવિતનો આવકાયત િિે.. 
     પ્રથમ પાાંચયે અંકના પ્રકાિન બાદ ઘણા 
બધા લેખક તમત્રો આપણી સાથે જોડાયા છે  સ 
બદલ એ જ બધા કલમના કારીગરોનો પણ આભાર 
માનુાં છાં. અને  સ લખેકતમત્રો પોિાની કૃતિઓ 
મોકલવા ઈચ્છા િોય િે ઈ-મેઈલ દ્વારા અમારો 
સાંપકત કરી િકે છે. 
   આ મેગઝેીન િરૂ કરવાનો ઉદે્દશ્ય ગજુરાિી 
સાહિત્યનુાં ગૌરવ જળવાઈ રિ ે િેમજ સાહિત્યક 
કૃતિઓ દ્વારા  સ 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 જ. 
વાાંચક અને લેખક તમત્રોનો  સ 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
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  ક્યારેક કુદરિ પણ અજબ-ગજબ 
ચમત્કાર સજ ે છે. કેટલાક કુદરિી 
ચમત્કારો માનવામાાં ન આવે પણ 
સત્ય િોય છે. આવો એ જક ચમત્કાર 
ઇજજપ્િ દેિમાાં બનેલો. 

ઇજજપ્િના માલવી િિરેનો 
રિવેાસી, નામ િેનુાં અલી 

અબ્દુલ રિીમ મોિમ્મદ, રજાના હદવસોમાાં આ અલી 
પોિાના અંગિ તમત્ર જોડે ફરવા માટે જિો. 

એ જક વખિ રજાનો હદવસ િિો. અલી પોિાના તમત્ર જોડે 
એ જલેલઝાન્ડ્રીયાના સમદુ્ર હકનારે ફરવા ગયો. બાંને તમત્રો 
સમદુ્રના હકનારે ગપ્પા મારિાાં અને ટિલેિા િિા. ત્યા ાંજ 
અચાનક અલી પોિાની િાનભાન ગમુાવી બેઠો અને 
ત્યાાંજ બેિોિ થઈને ઢળી પડયો. 

િેનો તમત્ર અન્ડ્ય લોકોની મદદથી અલીને િત્કાળ ત્યાાંની 
સ્થાતનક િોસ્સ્પટલમાાં લઈ ગયો. ડોકટરોએ જ એ જની િપાસ 
કરિાાં િેને મિૃ જાિરે કયો અને િેના િરીરને પોસ્ટ-
મટતમ માટે મોકલી આપ્યો. પરાંત ુ અલીના મિૃ િરીર 
પિલેા બીજા કેટલાાંક પોસ્ટ-મટતમ કરવાના િિા. આથી 
ડોલટરે િેના મિૃ િરીરને િત્કાળ જ મળદાઘરમાાં લઈ 
જવા માટે મોકલી આપ્યો. 

અલીને મળદાઘરમાાં લાવ્યા પછી ત્યાાં કાંઈક ભેદી બનાવ 
બન્ડ્યો. મળદાઘરમાાં અલીને કેટલાાંક આવજો સાંભળાવવા 
લાગ્યા અને અચાનક ભાન આવ્્ુાં, ભાનમાાં આવિાાં જ 
અલીને લાગ્્ુાં કે િેનુ ાં િરીર પરુી રીિે ઠાંડુ થઈ રહ્ુાં છે. 

આ સમયે િે િોસ્સ્પટલમાાં મલડાઘરના હિજમાાં બ ાંધ િિો. 
િેણે જો્ુાં કે પોિે કોઈ પેટીમાાં કેદ છે અને કેટલાાંક 
અજાણ્યા લોકોના અવાજો િે સાાંભળી રહ્યો િિો. પરાંત ુિે 
અવાજ કાઢીને કોઈને બોલાવી િકિો ન િિો. 

એ જ દરતમયાન ત્યાાં અન્ડ્ય એ જક લાિની ઓળખ માટે 
આવેલા એ જક પહરવારના સભ્યોને લાિ બિાવવા એ જક 

કમતચારીએ જ ભલૂથી અલીના મળદા વાળો હિજનો ખનો 
ખોલ્યો. 

ખાનુાં ખલુિાની સાથે જ અલીએ જ હિજનો દરવાજો 
ખોલનાર કમતચારીને િાથ પકડી લીધો. આ જોિા જ એ જ 
કમતચારી અને લાિની ઓળખ માટે આવેલા પહરવારના 
સભ્યો ડરના માયાત ત્યા ાંથી ભાગી છૂટયા. 

અલી પોિાની રીિે જ હિજની બિાર નીકળ્યો અને 
લથડાિા પગે મળદાઘરની બિાર નીકળ્યો.  

 અિીંથી જ િેણે માલવી િિરેમાાં રિિેા પોિાના કુટુાંબને 
ફોન કયો. 

આમ અલીને જીવિો જોઈને િેના કુટુાંબના સભ્યોને પણ 
નવાઈનો પાર ન રહ્યો.  

કેમ..કે થોડી કલાકો પિલેા જ અલી  સ તમત્ર સાથે ફરવા 
ગયો િિો. એ જજ તમત્ર એ જ ફોન દ્વારા અલીના અવસાન 
પામ્યાના સમાચાર આપ્યા િિા. 

જ્યારે અલીને આ બનાવ તવિે પછૂવામાાં આવ્્ુાં ત્યારે 
િેણે જવાબમાાં માત્ર એ જટલુાં જ કહ્ુાં કે આ એ જક હદવસનો 
સમય કેવી રીિે પસાર થયો અને િેની સાથે શ ુથ્ુાં ? એ જ 
કાંઈક જાણિો નથી ! 

આવા રિસ્યમય હકસ્સાઓ દુતનયાના ઘણા ખરા દેિોના 
અલગ-અલગ િિરેોમાાં અને ગામોમાાં બનેલાાં છે. 

કુદરિની કરામિ પણ ન્ડ્યારી છે. 

લોકો થોડુાં વધારે પણ િાપ,ઠાંડી અને વરસાદ સિન નથી 

કરી િકિા િો ક્યારેક આવા બનાવો બન્ડ્યા છે  સમાાં 

અમકુ લોકો ઘણી બધી આપતિમાાંથી આબાદ રીિે બચી 
ગયેલા જોવા મળે છે.                                 

-હિપક રાજગોર 

 

 

 

૧.રિસ્યની કલમે 

અન્ય કેટલીક રિસ્યમય વાતો અને 

વાતાાઓ વાચંવા માટે 

અિી ક્ક્લક કરો 

https://dipakrajgor.blogspot.com/?m=1
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રથયાત્રા - રથોનો તિવેાર 

આ સ આપણે એ જવાાં િિવેારની વાિ કરવાની છે  સ માત્ર 

ભારિમાાં જ નિીં પરાંત ુવૈતિક ક્ષતેે્ર પ્રતસદ્ધી પામેલ િેમજ 
તવદેિોમાાં પણ મનાવવામાાં આવે છે. આમ, િો 

ભારિદેિમાાં જાિ જાિના અને ભાિ ભાિના તવભભન્ન 

િિવેારો ઉજવવામાાં છે કારણકે આપણો દેિ 
ભબનસામ્પ્રદાતયક છે. અિીં દરેક ધમતના િિવેારો ધામ-

ધમૂથી ઉજવવામાાં આવે છે.  સમ કે, હદવાળી, િોળી, 

પોંગલ, ભબહ,ુ બૈસાખી, નવરાત્રી, નવરોઝ, ઈદ, નાિાલ 
વગેરે. આ સ મારે  સ િિવેાર તવિે વાિ કરવાની છે એ જ 

િિવેાર પાછળ ઘણી રોચક કથાઓ જોડાયેલ છે, અને આ 

એ જકમાત્ર એ જવો િિવેાર છે  સમાાં ભગવાન ખદુ માંહદરમાાંથી 
બિાર નીકળીને ભલિજનોને દિતન આપવા આવે છે. અને 

આ િિવેાર સાથે જોડાયેલા છે ત્રણ 

આકષતક રથો માટે આને ‘રથોનો 
િિવેાર’ પણ કિવેામાાં આવે છે. 

 પહરચય:- આ સ આપણ ે વાિ 
કરવાની છે અષાઢ સદુ બીજના 
હદવસે ઉજવાિા ‘પ્રભ ુ જગન્નાથની 
રથયાત્રા’ ના િિવેારની. રથયાત્રાના 
આ િિવેારમાાં ભગવાન જગન્નાથની 
સાથે મોટાભાઈ બલરામ અને બિને સભુદ્રા એ જમ ત્રણેયને 
રથોમાાં બસેાડીને એ જની રથયાત્રા આખા નગરમાાં 
ફેરવવામાાં આવે છે. રથયાત્રાનો આ િિવેાર મખુ્ય રીિે 
પિલેા ઓહરસ્સા રાજ્યના પરુી િિરેમાાં મનાવવામાાં 
આવિો જ્યાાં ભગવાન જગન્નાથનુાં માંહદર આવેલુાં છે. 
પછી ધીમે ધીમે લોકતપ્રયિા વધિા ભારિના તવતવધ 
રાજ્યોમાાં અને તવદેિોમાાં પણ મનાવવા આવ્યો. 

ઓહરસ્સાના પરુીની રથયાત્રા પછી ગજુરાિના 
અમદાવાદ િિરેમાાં નીકળિી પ્રભ ુ જગન્નાથની 
રથયાત્રાનો નાંબર આવે છે. આ િિવેાર દર વષે 
મનાવવામાાં આવે છે. અને એ જનુાં જીવાંિપ્રસારણ પણ 
ટેભલતવઝન પર બિાડવામાાં આવે છે. આ િિવેારને એ જની 
લોકતપ્રયિાને કારણે વૈતિક કક્ષાનો દરજ્જો મળેલ છે. 
 

 ઈવતિાસ :- િવે, આપણે વાિ કરશુાં આ િિવેારના 
ઈતિિાસની, એ જની પાછળ જોડાયેલ રોચક અને રસપ્રદ 
કથાની. રથયાત્રાના આ િિવેારની િરૂઆિ 10મી-11મી 
સદીથી થઈ િોઈ એ જવુાં માનવામાાં આવે છે. અને આ 
િિવેારનો ઉલ્લેખ બ્રહ્મપરુાણ, સ્કાંદપરુાણ, પદ્મપરુાણ 
અને કતપલા સતમથા  સવા પૌરાભણક ગ્રાંથોમાાં પણ છે. 
પિલેા આપણ ેવાિ કરશુાં મતૂિિ િથા રથયાત્રા પાછળના 
રિસ્ય તવિે અને પછી માંહદરના રિસ્ય તવિે. 

 
- મવૂતિનુ ંરિસ્ય:-  

િમને લોકોને ઘણી વાર થત ુ િિે કે 
રથયાત્રામાાં આ  સ ત્રણેય મતૂિિઓ છે 

એ જ કેમ આવાાં અલગ સ્વરૂપમાાં ?? 

અને બીજો પ્રશ્ન એ જ પણ થિો િિે કે 
પ્રભ ુજગન્નાથ અને મોટાભાઈ બલરામ 

જોડે આ ત્રીજુ કોણ છે ?? િો પિલેા ાં 

હુાં કિી દઉ કે રથયાત્રામાાં આ બને્ન 
ભગવાન જોડે એ જની નાની લાડકી 

બિને સભુદ્રા િોય છે. િવે મતૂિિના 

સ્વરૂપની વાિ કરીએ જ િો એ જની પાછળની એ જક રસપ્રદ 
સત્યકથા છે.  સ હુાં કિવેા જઈ રિી છાં.  

      એ જકવાર રાતત્રના સમયે ભગવાન શ્રીકૃષ્ણ તનદ્રામાાં 
અચાનક જ રાધા રાધા બોલી ઉઠે છે. આ સાાંભળીને બધી 
જ રાણીઓ આશ્ચયતચકીિ થઈ જાય છે કી આ વળી રાધા 
કોણ ?? ભગવાન ત્યારે િો પોિાના મનોભાવ વ્યલિ 

૨.લેખ (આટલુ ંજાણો) 
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નથી કરિા પરાંત ુએ જ સમયે રુસ્લમણી અન્ડ્ય રાણીઓ જોડે 
વાિાતલાપમાાં કિ ેછે કે , “સા ાંભળ્્ુાં છે કે વ ૃાંદાવનમાાં રાધા 
નામની એ જક ગોપી િિી,  સને પ્રભ ુઆપણી અનન્ડ્ય ભસ્લિ 
અને તનષ્ઠા કરવાાં છિાાંય ભલૂી િક્યા નથી.” રાધાકૃષ્ણની 
રિસ્યાત્મક રાસલીલા તવિે માિા રોહિણીને સૌથી વધારે 
ખબર િિી માટે રુસ્લમણી સહિિની બધી રાણીઓ માિા 
રોહિણી પાસે જાય છે અને આ રિસ્ય તવિે જણાવવાની 
જીદ કરે છે. પિલેા િો માિા રોહિણી ના પાડી દે છે પણ 
પછીથી રાણીઓની િઠ માનીને આ રિસ્ય કિવેા માટે 
િૈયાર થઈ જાય છે. આ રિસ્ય બીજા કોઇને ખબર ન પડે 
માટે માિા રોહિણી બિને સભુદ્રાને અંિ:પરુ (ઓરડા) ની 
બિાર ઉભા રાખ ેછે અને કોઈને પણ પ્રવેિવા ન દેવાનુાં 
કિ ેછે, ખદુ ભગવાનને પણ નિી. માિાની આજ્ઞા માનીને 
બિને ઓરડાની બિાર ઉભા રિ ે છે. આ બાજુ માિા 
રોહિણી રિસ્યની વાિ બધી રાણીઓને કિવેાનુ ાં િરૂ કરે છે 
અને બીજી બાજુ ભગવાન શ્રીકૃષ્ણ અને મોટા ભાઈ 
બલરામ અંિ:પરુ િરફ આવિા િોય છે. અંિ:પરેુ 
પિોંચિા જ બિને બને્ન ભાઈઓને પ્રવેિવાની ના પાડી છે 
અને એ જની પાછળનુાં ઉચીત્ત કારણ કિીને ત્યા ાં જ રોકી દે 
છે. અંિ:પરુમાાં થિી રાધાકૃષ્ણની રાસલીલાની રિસ્યની 
વાિ આ લોકોને બિાર અિીં સાંભળાઈ પડે છે. અને આ 
વાિનો એ જવો િો પ્રભાવ િિો કે ત્રણેયના અંગોમાાં પે્રમ 
ઉભરાઈ જાય છે અને એ જના િેજથી ત્રણેયનુાં આખુાં િરીર 
પીગળીને સાંકુચીિ થઈ જાય છે એ જટલે કે િાથ-પગ નાના 
થઈ જાય છે અને આંખો મોટી થઈ જાય છે અને િરીર 
લાાંબ ુથઈ જાય છે. આ િત ુાં માિા રાતધકાના મિાભાવનુાં 
ગૌરવપણૂત દ્રશ્ય  સના પ્રભાવમાાં ખદુ ભગવાન પણ આવી 
જાય છે. આ ઘટના બાદ અચાનક જ દેવતષિ નારદમતૂન 
ત્યાાં પ્રગટે છે અને ત્રણયે પોિાના મળૂ સ્વરૂપમાાં આવી 
જાય છે. નારદમતૂન પ્રભનેુ તવનાંિી કરે છે કે િમારા આ 
સ્વરૂપની મતૂિિ ધરિી પર પણ િાંમેિા પથૃ્વીવાસીના 
દિતન િતે ુસિુોભભિ રિ ેએ જવી મારી પ્રાથતના છે, અને પ્રભ ુ
નારદજીની આ તવનાંિીને િથાસ્ત ુકિ ેછે. 
- રથયાત્રાનુ ંરિસ્ય:-   
        િવે આપણે રથયાત્રાના રિસ્યની વાિ કરવાની 
છે એ જટલ ે કે એ જની િરૂઆિ કોના દ્વારા કરવામાાં આવી. 

આમ િો રથયાત્રા પાછળ ઘણી કથાઓ જોડાયેલી છે 
પણ એ જવુાં કિવેામાાં આવે છે કે બિને સભુદ્રાની દ્વાહરકા 
નગરી ભ્રમણ કરવાના િતેસુર ભાઈ શ્રીકૃષ્ણ અને મોટા 
ભાઈ બલરામે અલગ અલગ રથોમાાં બેસીને બિનેની 
ઈચ્છા પરુી કરવા રથયાત્રા કરાવી િિી. માટે બિને 
સભુદ્રાની સ્મતૃિમાાં રથયાત્રાનો િિવેાર મનાવવામાાં આવે 
છે. બીજી કથા એ જ પણ કથા સાાંભળવામાાં આવે છે કે, 
ત્રણેય ભાઈ-બિનેોને માસી પોિાના ઘરે રિવેા માટે 
આમાંત્રણ આપે છે. ત્યાાં આ ત્રણયે રિવેા માટે જાય અને 
ત્યાાં બને્ન ભગવાનોને અને બિનેને આંખ આવે છે અને 
િરદી થાય છે. માટે આ ત્રણયેના આંખે પટ્ટીઓ 
બાાંધવામાાં આવે છે અને અષાઢી બીજના હદવસે એ જ 
પટ્ટીઓ આંખથેી ઉિારવામાાં આવે છે અને ત્રણેયને ફરી 
પાછા વાજિે ગાજિે આમ રથયાત્રાના માધયમથી ઘરે 
મકુી આવવામાાં આવે છે.  

 
- મહંિરનુ ંરિસ્ય:-  

         એ જવ ુકિવેામાાં આવે છે કે કૃષ્ણ ભગવાનના મતૃ્્ ુ
પછી જ્યારે િેના પાતથિવ િરીરને દ્વારકા લાવવામાાં આવ્્ ુ
ત્યારે મોટા ભાઈ બલરામ અત્યાંિ દુ:ખી થઈ જાય છે. 
આવી અવસ્થામાાં પોિે પણ પ્રભનુા પાતથિવ દેિ સાથે 
સમદુ્રમાાં કૂદી પડે છે અને એ જની પાછળ બિને સભુદ્રા પણ 
સમદુ્રમાાં કૂદી પડે છે. અને એ જ જ સમયે ઈન્ડ્દ્રધ્મુ્ન 
નામના એ જક રાજા  સ ઓહરસ્સા સ્સ્થિ નીલાાંચલ 
સાગરહકનારે સિ પરીવાર રિિેા િિાાં. એ જને એ જક સ્વપ્ન 
આવે છે,  સમાાં ભગવાનનો પાતથિવ દેિ નીલાાંચલ સમદુ્રમાાં 
િરી રહ્યો િોય છે અને એ જક દેવદૂિ આવીને કિ ે છે કે 
િમારે અિીં ભગવાન શ્રીકૃષ્ણ (પ્રભ ુજગન્નાથ)ની તવિાળ 
પ્રતિમા બનાવડાવી જોઈએ જ અને એ જના માંહદરનુાં તનમાતણ 
પણ કરાવુાં જોઈએ જ. ભગવાનની સાથે સાથે મોટા ભાઈ 
બલરામ અને બિને સભુદ્રાની પણ લાકડાની મતૂિિ 
બનાવવાનુાં કિ ે છે. આ ઉપરાાંિ ભગવાન શ્રીકૃષ્ણની 
અસ્સ્થઓને એ જની મતૂિિ પાછળ કાણુાં પાડીને રાખવાની. િવે 
રાજાને તવચાર થાય છે કે આ મતૂિિ બનાવિે કોણ ?? ત્યાાં 
અચાનક જ આ મતૂિિ બનાવવા માટે ખદુ ભગવાન 
તવિકમાત એ જક વદૃ્ધ સથુારના રૂપે રાજા સમક્ષ આવે છે. વદૃ્ધ 
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સથુાર મતૂિિ બનાવવા માટે રાજા સામે એ જક િરિ મકેૂ છે 
કે હુાં  સ ઘરમાાં રિીને મતૂિિ બનાવુાં એ જ ઘરમાાં, જ્યાાં સધુી 
મતૂિિ પણૂત સ્વરૂપે બની ન જાય ત્યાાં સધુી કોઈએ જ પ્રવેિવુાં 
નિીં. અને રાજા આ આજ્ઞાને માની લે છે. (આ ઘર 
અત્યારે જ્યાાં પ્રભ ુજગન્નાથનુાં માંહદર આવેલુાં છે િેની પાસે 
જ આવેલુાં છે.) સથુાર પોિાનુાં મતૂિિ બનાવવાનુાં કામ િરૂ 
કરી દે છે. બ ાંધ ઘરમાાં ખાધા-પીધા વગરનો આ માણસ 
અત્યાર સધુી જીવિો િિે કે નિીં ? – આવો સાંદેિ 
રાણીના મનમાાં થિા રાજાના કાનમાાં આ વાિ નાખે છે. 
રાણીની વાિ માનીને રાજા પેલા ઘરના દ્વાર ખોલાવે છે 
અને જ્યાાં જો્ુાં િો વદૃ્ધ સથુાર ક્યાાંય જોવા ન મળ્યો પણ 
વદૃ્ધ સથુાર દ્વારા અધતતનતમિિ ભગવાન જગન્નાથ, બલરામ 
અને સભુદ્રાની લાકડા ાં મતૂિિઓ જોવા મળે છે. આ જોઈને 
રાજા અને રાણી બને્ન દુ:ખી થઈ જાય છે ત્યારે એ જ જ ક્ષણે 
આકાિવાણી સાંભળાઈ કે , ’વ્યથત દુ:ખી ન થાઓ રાજન,્ 
અમે આ જ રૂપમાાં રિવેા માાંગીએ જ છીએ જ, એ જને દ્રવ્ય 
વગેરેથી પતવત્ર કરીને માંહદરમાાં સ્થાતપિ કરી દો.’ અને 
આ સ પણ આ અધતતનતમિિ – અસ્પષ્ટ મતૂિિઓ પરુીની 
રથયાત્રામાાં િેમજ માંહદરમાાં સિુોભભિ છે.  

 
 મિત્વ:- િવે, આપણે આ િિવેારના મિત્વ તવિે 

જાણીશુાં. મે આટીકલના ટાઈટલમાાં લખ્્ ુ છે રથોનો 
િિવેાર. આ િિવેારમાાં મખુ્ય કેંદ્રસ્થાને રથ રિલેો છે. 
પણ આ આ રથ કેવી રીિે ?? એ જ તવિે વાિ કરીએ જ. 
રથનુાં તનમાતણ બદુ્ધદ્ધ,ભચત્ત અને અિાંકારથી થાય છે અને 
આ રથરૂપી િરીરમાાં આત્મારૂપી ભગવાન જગન્નાથ 
ભબરાજમાન છે. આ પ્રકારે રથયાત્રા િરીર અને આત્માના 
સાંકલન િરફ સાંકેિ કરે છે અને આત્માદ્રષ્ષ્ટ બનાવી 
રાખવાની પે્રરણા આપે છે. રથયાત્રાના સમયે રથનુાં 
સાંચાલન આત્મારૂપી િરીર કરે છે  સ જીવનયાત્રાનુાં 
પ્રતિક છે. િરીરમાાં આત્મા િોય છે  સ સ્વયાંસાંચાલીિ 
નથી િોિી પણ એ જમાાં કોઈ ઈિરીય માયા/િસ્લિ એ જનુાં 
સાંચાલન કરિી િોય છે. એ જવી જ રીિે ભગવાન જગન્નાથ 
ખદુ રથ પર ભબરાજમાન િોવા છિાાં રથ સ્વયાં નથી 
ચાલિો પણ એ જને ખેંચવા માટે ખદુ ભગવાનને પણ 
લોક-િસ્લિની આવશ્યલિા િોય છે.  

 
િવે વાિ કરીશુાં ત્રણયે ભગવાનનાાં રથોનાાં નામ 

અને બીજુ ાં ઘણુાં બધુાં. રથયાત્રાના રથો દર વષે નવા 
લીમડાના ઝાડના લાકડામાાંથી બનાવવામાાં આવે છે  સનુાં 
કામ અક્ષય તિૃીયાથી જ િરૂ થઈ જાય છે.  
 
o આપણે પિલેા ાં પ્રભ ુ જગન્નાથના (શ્રીકૃષ્ણના) રથ 

તવિે વાિ કરીશુાં. પ્રભ ુ જગન્નાથનો રથ 45 ફૂટની 
ઊંચાઈ ધરાવિો, 16 પૈડાવાળો િોય છે  સને લાલ 
– પીળા વસ્ત્રોથી સજાવવામાાં આવે છે. ભગવાનનો 
આ રથ નાંહદઘોષ (ગરૂડધવજ) ના નામે ઓળખાય 
છે. આ રથના સારથી દારુકા િોય છે, દ્વારપાલ 
જય-તવજય િોય છે અને એ જની રક્ષા પક્ષીરાજ ગરૂડ 
કરે છે. રથા પર તત્રલોકમોહિની નામની ધજા િોય 
છે  સના દેવિા િનમુાનજી િોય છે. રથમાાં ચાર 
સફેદ અિો પૈકી – સેવ્યા, સગુ્રીષા, મેઘપષુ્પ, 
બાલાિક િોય છે. આ રથમાાં વરાિ, ગોવધતન, કૃષ્ણ, 
નતૃસિંિ, રામ, નારાયણ, તત્રતવક્રમ, રુદ્ર વગેરે 
દેવિાઓ ભબરાજમાન િોય છે. આ રથમાાં દોરડા 
િરીકે િાંખચડુ (માદા નાગ) િોય છે. 

 
o િવે વાિ કરશુાં મોટા ભાઈ બલરામના રથની. 

બલરામનો આ રથ 43 ફૂટની ઊંચાઈ ધરાવિો, 14 
પૈડાનો િોય છે  સને લાલ, વાદળી અને લીલા 
રાંગના વસ્ત્રોથી સજાવવામાાં આવે છે. મોટાભાઈનો 
આ રથ િાલધવજ (લાાંગલાધવજ) ના નામે 
ઓળખાય છે. આ રથના સારથી માિાલી િોય છે, 
દ્વારપાલ નાંદા-સનુાંદા િોય છે અને એ જની રક્ષા 
વાસદેુવ કરે છે. આ રથ પર ઉન્નાની નામની ધજા 
િોય છે  સના દેવિા અનાંિનાગ િોય છે. રથમાાં 
ચાર કાળા અિો પૈકી – ત્રીબા, ઘોરા, દીઘતિમાત 
અને સ્વોરનાવા િોય છે. આ રથમાાં નિબારા, 
ગણેિ, કાતિિકેય, પરલામ્બરી, મિાદેવ, બાંસીભજૂા, 
નરતસિંગ, બલરામ, અંગદ વગેરે દેવિાઓ 
ભબરાજમાન િોય છે. આ રથમાાં દોરડા િરીકે 
વાસકૂી નાગ િોય છે.  
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o િવે આવે છે, બિને સભુદ્રાનો રથ. સભુદ્રાનો રથ 42 

ફૂટની ઊંચાઈ ધરાવિો, 12 પૈડાનો િોય છે  સને 
લાલ અને કાળા વસ્ત્રોથી સજાવવામાાં આવે છે. 
બિનેનો આ રથ દેવદલન (પદ્મધવજ) ના નામે 
ઓળખવામાાં આવે છે. આ રથના સારથી અજુ તન 
અને દ્વારપાલ જયદુગાત િેમજ એ જની રક્ષા ગાંગા-
યમનુા કરે છે. આ રથ પર નાંદાંભબકા નામની ધજા 
િોય છે  સની દેવી તત્રપરુસુાંદરી િોય છે. રથમાાં ચાર 
લાલ અિો પૈકી - જ્ઞચીકા, મોચીકા, જીિા, 
અપરાજીિા િોય છે. આ રથમાાં બમલા, ચાંડી-
ચામુાંડા, ઉગ્રિારા, વનદુગાત, શભુલદુગાત, વારાિી, 
શ્યામકલી, માંગલા વગેરે દેવીઓ ભબરાજમાન િોય 
છે. આ રથમાાં દોરડા િરીકે સ્વગતચડુા (માદા નાગ) 
િોય છે.       

 
 રોચક વાતો:- િવે, અંિમાાં આ માંદીર સાથે જોડાયેલી 

ખાસ રોચક વાિો જાણીશુાં. 
o વૈતિક કક્ષાનો આ િિવેાર ભારિ તસવાયના 

અન્ડ્ય દેિો  સમ કે, ડબભલન, ન્ડ્્યૂોકત, ટોરાંટો, 
મલેતિયા, ઓસ્રેભલયા, લાંડન, તસિંગાપોર, 
કેલીફોતનિયા વગેરેમા ાં પણ મનાવવામાાં આવે છે. 

o તવિનુાં એ જવુાં એ જકમાત્ર માંહદર  સની મતૂિિઓ દર 
વષે એ જકવાર બિાર કાઢવામાાં આવે છે.  

o આ માંદીરમાાં પ્રસાદી િરીકે પોડ-પીઠા િોય છે. 
o આ માંદીરમાાં માત્ર આ એ જક જ હદવસે બધા જ 

ધમતના લોકોને દિતન કરવાની પરવાનગી િોય 
છે. 

o ભબ્રટીિ િાસનકાળના સમયમાાં અંગ્રજે લોકો આ 
િિવેારને જુગ્ગરનેટ કિિેા - રથોનાાં વજનને 
લીધે.  

o અત્યાર સધુી  સટલી વાર પણ રથયાત્રા થઈ છે, 
એ જ હદવસે દર વખિે વરસાદ આવ્યો જ િોય છે. 

o આ માંદીરના ત્રણયે ભગવાનોને રથયાત્રાના 
હદવસે 208 હકલોના સોનાથી િણગારવામાાં 
આવે છે. 

o   દર વષે રથયાત્રાના નવા રથો બનાવવામાાં 
આવે છે અને દર બાર વષે આવી અધતતનતમિિ 
મતૂિિઓ પણ બનાવવામાાં આવે છે.  

 

આમ, પરૂીની રથયાત્રાનો િિવેાર સાાંસ્કૃતિક એ જલિા 
અને સિજ સોિાદતનુ ાં શે્રષ્ઠ ઉદાિરણ પરુૂ પાડે છે. આ 
હદવસે બધા જ ધમતના લોકો કોઈ પણ પ્રકારનો નાિ-
જાિનો ભેદભાવ ભલૂીને એ જકસાથે પ્રભનુો પાવન 
મિાપ્રસાદ આરોગે છે,  સ ‘વસધૈુવ કુટાંબકમ’ ની ભાવનાને 
દિાતવે છે. 

િો આ િિી આપણી રથયાત્રાની રસપ્રદ વાિ. િો 
સૌને મારા િરફથી જય જગન્નાથ.  

ઓહરસ્સામાાં આવેલ પરુી ખાિે થિી પ્રભ ુજગન્નાથની 
રથયાત્રાનો તવડીયો જોવા નીચ ેમજુબની ભલિંક પર ક્લલક 
કરો  

રથયાત્રા :- https://youtu.be/OvwHUiBM81w 

-  

- Vishakha Mothiya   

આવી જ અન્ય રસપ્રિ માહિતી માટે અિી ક્ક્લક કરો   

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

તમત્રો િોપીઝને એ જક 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 એ જપ ડાઉનલોડ કરવા અિી ક્લલક કરો 

https://youtu.be/OvwHUiBM81w
https://vishakhainfo.wordpress.com/
mailto:Info@shopizen.in
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.shopizen
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દલો બધા ભાઈઓ માાં મોટો 
િિો. નાનપણથી જ 
ખાવાપીવાની ખબુ જ છૂટછાટ 
એ જટલે દલાનો દેિ નદીકા ાંઠે 
આડબીડ ઉગી નીકળેલા 

વડલાની  સમ તવસ્િરેલો ! દલાના બાપને બીજા બ ે
છોકરાઓ માટે  સટલુાં કાપડ, કપડાાં સીવડાવવા જોઈએ જ 
એ જટલુાં એ જકલો દલો જ પોિાન પાંડય ઉપર વીંટાળિો. 
દરજી પણ દલા ના કપડાાં સીવવાની ખબુ જ આનાકાની 
કયાત પછી ડબ્બ્લ પૈસા લઈને કપડાાં સીવી દેિો .થોડો 
મોટો થયા પછી એ જકવાર ચમારવાડે પગરખાનુાં માપ દેવા 
ગયો ત્યારે "એ જકાદ ઢોર મરે પછી કેવડાવીિ" એ જવો 
જવાબ મળેલો !! 

દલાનો બાપ મોટો ખેડૂિ િિો એ જટલે એ જના ઘેર ભેંસોનુ ાં 
ધણ િત ુાં એ જમ કિો િોય ચાલે ! એ જટલે દલો ઉભા ગળે ઘી 
દુધ ખાઈ પી ને આડો અને ઉભો ફાટી પડેલો.ગામમાાં 
એ જની સામે આંખ ઊંચી કરીને જોવે એ જવુાં કોઈ જનમ્્ુાં 
નિોત ુાં. 

ગામની તનિાળમાાં દલો દસ વષે દસ એ જકડા િીખી રહ્યો. 
એ જના બાપને પોિાના આ પાટવી કુાંવરને 
ભણાવી ગણાવીને મોટો સાિબે 
બનાવવાના અભરખા િિા. એ જટલે એ જ 
કિિેો કે "ભલ ેએ જક ભેંસ વધ ુબાાંધવી પડે, 
પણ દલાને િો ભણાવવો જ છે !" અને 
તનિાળના ગરુુજનો દલાની વાડીના િાજા 
િાકભાજી અને ભેંસો ના ઘી દૂધ ગરુુ 
દભક્ષણા િરીકે સ્વીકારીને બે ત્રણ વષે 
આગળના ધોરણમાાં દલાને ધકાવિા. અને 

િાજોમાજો દલો, સાિબેો ના ભચિંધયા કામ દોડી દોડીને 
કરિો.એ જટલ ેઆવો કૃપાપાત્ર તિષ્ય સૌને વ્િાલો'ય 
લાગિો. એ જટલે ગામના બધા જ છોકરાઓને દલા સાથે 
ભણવાનો લ્િાવો પ્રાપ્િ થયેલો. દલા ના બાપે બાાંધેલી 
ભગરી ભેંસો ના ઘી દુધ દલાને ધકાવી ધકાવી ને ધોરણ 
સાિ નાપાસના અંતિમ પડાવ સધુી લઈ ગયા ત્યારે દલો 
ભણવાથી સાવ કાંટાળી ગયો. ના છૂટકે સૌ ગરુુજનોએ જ 
દલાનો તવદાય સમારાંભ રાખ્યો અને દલાના ડિાપણ 
(!)ની ગાથા ગાઈને, દલાના ઘેર લાડુનુ ાં જમણ લઈ ભારે 
િૈયે સૌ છટા પડયા . 

ત્યારબાદ ખીલેથી છૂટેલા માિેલા સાાંઢ  સવો દલો વકરવા 
માાંડેલો. ગામનો ચીકો િજામ દલાની વાડીમાાંથી પોિાની 
બકરી માટે લીલા રજકાના બે પળૂા કાયમ વાઢી જિો. 
એ જના બદલામાાં એ જની કાિર મહિને દાડે અને વારે િિવેારે 
દલાના માથે અને અસ્િરો દાઢી ઉપર આંટો ફેરો કરી 
જિો. દલો િાથમાાં પકડાય નિીં એ જટલા ટૂાંકા ટૂાંકા વાળ 
રાખિો એ જટલ ેઓળવાની ઝાંઝટ જ રિિેી નિીં. અને કોક 
વૈદરાજની વાિ સાાંભળી ગયેલો કે "વાળમાાં એ જરાંહડ્ુાં 
ગણુકારી છે" એ જટલે િાંમેિા એ જનુાં માથુાં એ જરાંહડયાની 
ચીકાિથી મિકેત ુાં (!). દલાનો દેિ ઢાંકાય એ જવા િવા 
ઉજાસ વાળા પિરેણ અને લેંઘા સીવવા માટે,અને ફાટેલા 
કપડાને ટા ાંકા ટેભા કરવા નગીનદાસ દરજી ખજુ ઉત્સકુ 
રિિેો, કારણ કે એ જને પણ દલાના ઘરની ઘાટી છાછ 
વગર રોટલો ગળે ઉિરિો નિીં. દલો પિરણના છેલ્લા બે 
ત્રણ બટન બાંધ કરિો એ જટલે એ જની મદાતનગી ગામની 
જુવાનડી્ુાં જોઈ િકિી, ક્યારેક કોઈક વાડીમાાંથી સાદ 
પાડીને દલાને મદદ માટે પોકારત ુાં'ય ખરુાં પણ દલો માત્ર 

સાજત્વક મદદ જ સમજિો. એ જની આંખ એ જવા 
બીજા કોઈ 'કામ' ને ઓળખિી નિીં . 

સાિ નાપાસ દલાએ જ િવે ખેિીકામમાાં ધયાન 
આપવા માાંડ્ ુાં િત ુાં. દલાના મિાકાય 
િરીરમાાં દોડિી િાકાિ એ જક ઉત્તમ ખેડૂિની 
લાયકાિ િિી. એ જટલે દલાએ જ એ જના બાપના 
િમામ કામ ઉપાડી લીધા િિા. િવે એ જ મોટો 
સાિબે બનિે એ જવી આિા એ જના બાપે સાવ 
મકૂી દીધી િિી. તિયાળાની કડકડિી ટાઢમાાં 

૩.િાસ્યવાતાા  

િલાની િગડાઈ 
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ખેિરમાાં પાણી વાળવાનુાં િોય, ભર ઉનાળે િળ િા ાંકવાનુાં 
િોય કે વરસિા વરસાદમાાં ખિેરમાાં પાળા બાાંધવાનુાં કામ 
િોય િો દલાને ક્યારેય આળસ થિી નિીં. દલાની 
કોઠાસઝૂ પણ કામ કરિી િિી. પોિે ખાઈ પી ને 
જમાવેલી કાયા પાસેથી કામ પણ એ જટલુાં જ લેવા 
માાંડ્ ુાં.અને ખિેીની આવક લગભગ બમણી કરી દીધી. 

આખા હદવસની ભિૂ મિનેિ દલાને રાિે ઘસઘસાટ 
ઊંધાડી દેિી.એ જને કોઈ હદવસ સ્વપ્ન આવિા નહિ.આમ 
દલો સખુી જીવન જીવિો િિો.એ જને લાયક કન્ડ્યાની 
િપાસ િવે કરવી પડિે એ જમ એ જના માબાપ તવચારિા 
િિા.પણ દલાનુાં િૈ્ ુાં િો સાવ અબોટ અને પે્રમની 
દુતનયાથી છેક અજાણ િત ુાં. 

પણ બધાયનો હદવસ િો આવિો જ િોય છે ! ઘેલાભાઈ 
મિિેા િાલકુાના પોલીસ સ્ટેિનમાાં િવાલદાર િિા.િેને 
ખાખી બિુટત ,ઢીંચણ સધુીનો ચડડો અને એ જક નેિરનો 
સોટો સરકાર િરફથી મફિમાાં મળેલા.આ તસવાય 
જીવનમાાં જરૂરી અન્ડ્ય ચીજો કેવી રીિે મફિમાાં મેળવી 
િકાય િે કળાઓ ઘેલોભાઈ સારી પેઠે જાણિો. ક્યાાંક 
પોિાની વરદીનો રોફ, ક્યાાંક નેિરનો સોટો અને ક્યાાંક 
મીઠી જબાન વાપરીને પોિાની આવકમાાં વદૃ્ધદ્ધ કરી લિેો. 
દલાની વાડીએ જથી િાજા િાકભાજી અને ઘેરથી ઘાટી છાછ 
આ આવકમાાં સામેલ િિા. 

એ જમને ઉપરવાળાની દયાથી એ જક સુાંદર કન્ડ્યા રિન પ્રાપ્િ 
થ્ુાં િત ુાં.એ જ મીના ગોળ મોઢા વાળી, મોટી મોટી 
આંખોવાળી, ગોરા ગોરા ગાલ વાળી, લાઆં......બા કાળા 
અને છેક કમર નીચે સધુી ચોટલો પિોંચે િેવા વાળ 
વાળી, ભરાવદાર સીના અને પિલી કમરવાળી િિી !!. 
દલા સાથે ગામની તનિાળમાાં સાિ સધુી એ જ'ય ભણી 
િિી.અને ઠોઠ દલાથી આગળ પણ નીકળીને દલાને ભલૂી 
પણ ગઈ િિી. 

આવી રૂપાળી મીના એ જક સવારે દલાના ઘેર છાછ લેવા 
આવી. છાછ લવેા આવનાર સૌ સ્ત્રીઓ લાઈનમાાં ઉભી 
રિિેી.અને દરેકને દલાની માાં છાછ આપિી.પણ મીનાને 
પોિે પોલીસની દીકરી અને એ જ પણ રૂપાળી એ જટલે ઘમાંડ 
નામનુાં એ જક િતથયાર એ જની સાથે ચોંટેલ ુાં રિતે ુાં.અને 

િવાલદારની અદ્રશ્ય િાકને કારણે સૌ આ ઘમાંડથી છેટા 
રિવેામાાં સાર સમજતુાં. 

દલો ફભળયામાાં ખાટલામાાં સિૂો િિો. વિલેી સવારની 
ઠાંડીને કારણે એ જણે ઘોદડુાં માથાથી પગ સધુી ખેંચીને 
ઓઢ્ુાં િત ુાં.દલાની મિાકાય કાયા ખાટલામાાં મા ાંડ સમાિી 
િિી.એ જટલ ેપગ વાળીને સિૂો િિો. એ જટલે  સને ખબર ન 
િોય િેને ખાટલામાાં ગોડદાનો મોટો ઢગલો પડયો િોય 
એ જવુાં લાગત ુાં. 

દરરોજ િો મીનાની માાં છાછ લવેા આવિી. પણ િિરેમાાં 
કોલેજમાાં ભણિી મીના વેકેિન પડ્ુાં િોવાથી ઘેર આવી 
ગઈ િિી.એ જટલ ેઆજ સ્વાભાતવક રીિે જ માાંને ઘરકામ 
માાં મદદ કરવાના િતેથુી છાછ લવેા એ જ દલા ગિૃ ેઆવી 
િિી. એ જ આવીને લાઈનમાાં ન જ ઉભી રિ ેને ! પણ આજ 
એ જના  સવી જ બીજી કોઈ છોકરી પણ લાઈનમાાં ઉભી િિી 
એ જણે લાઈનની પરવા કયાત વગર સીધી જ આગળ ચાલી 
ગયેલી મીનાનો તવરોધ કયો. 

" અમે'ય છાછ લવેા જ આવ્યા છઈએ જ, કાાંઈ નવરીના 
નથી, જો િો આ છોડી િો સાવ િરમ વગરની જ છે " 

મીનાના મોટા ડોળા એ જની ઉપર માંડાયા. " હુાં કોણ છાં 
ખબર છે ને ? '' 

" ત ુાં કા ાંઈ નવાબની દીકરી નથી, અને િોય િોય અમારે 
શ ુ? છાની માની આમ લાઈનમાાં ઉભી રે " 

"નવાબની દીકરી કોને કે'િ િેં ? કોને કે'િ ? છાછ કાંઈ 
િારા ઘરે લવેા નથી આવી સમજી ? " મીના િાડુકી. 
પેલી પણ ગાાંજી જાય િેમ નિોિી. 

"બવ દોઢ ડા્ુાં થ્યા વગર આમ વાાંિ ેઉભી રે , નકર 
િમણે ચોટલો ઝાલીને ભોં ભગેી કરી દેઈિ િા " 

ખલાસ ! ્દુ્ધનુાં રણિીંગ ુફૂાંકાઈ ગ્ુાં.બીજી સ્ત્રીઓ પણ 
પેલી મીનાને અટકાવનાર છોકરીના પક્ષમાાં બોલવા માંડી. 
અને કોલાિલ મચી પડયો.અને દલાની સવારની મીઠી 
નીંદરનુાં અચ્્તુ્તમ કેિવમ થઈ ગ્ુાં.ખાટલામાાં પડેલો 
ઢગલો સળવળ્યો , ખાટલો થોડો િચમચ્યો અને આખરે 
ગોદડુાં િટાવીને મિાકાય માણસ આળસ મરડીને બેઠો 
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થયો.એ જને જાગેલો જોઈને ફભળયામાાં સોપો પડી ગયો.છાછ 
લેવા આવનાર સ્ત્રીઓને આ પિલેા પણ િાકીદ કરવામાાં 
આવી િિી કે જ્યારે ડેલીમાાં છાછ લેવા આવો ત્યારે જો 
દલાભાઈ સિુા િોય િો ચપૂ રિવે ુાં. નહિિર આજીવન 
છાછ પ્રતિબાંધ લગાડવામાાં આવિે. અને ભિૂકાળમાાં 
દલાના ક્રોધનો ભોગ અમકુ વાિોહડયણ બની પણ િિી  સ 
આજ હદન સધુી દલાની િાજરીમાાં છાછ પામી િકી 
નિોિી. 

એ જકાએ જક ્દુ્ધતવરામ થયેલો જોઈને મીના નવાઈ પામી 
િિી.બાલ્યાવસ્થામાાં સિપાઠી રિી ચકેૂલા દલાને એ જ 
કોલેજ સધુીની સફર દરમ્યાન સાવ ભલૂી ગયેલી.ઉંચો 
અને પડછાંદ મિાકાય માનવ એ જને ભખૂ્યા વરુ ની  સમ 
િાકી રહ્યો િિો. અને સૌ સ્ત્રીઓ છાછ નહિ મળવાની બીકે 
થર થર ધ્રજુી િો નિોિી રિી પણ ડરી રિી િિી !! 

પગથી માથા સધુી િાજો જ જાગલેો દલો મીનાને િાકી 
રહ્યો. એ જને જોિાવેંિ જ પેટમાાં િાની ગલી ગલી થઈ ? 
આ છોકરી આટલી બધી કેમ ગમી ગઈ ? સવારની ઊંઘ 
બગડી િોય કેમ આની ઉપર દાઝ નથી ચડિી ? વગેરે 
સવાલોના જવાબ દલાને મળ્યા નહિ.એ જણે મીનાને મીઠુાં 
િસીને બની િકે એ જટલા િળવા સાદે કહ્ુાં, " સવાર 
સવારમાાં દેકારો નઈ કરવાનો િો, હુાં સિૂો િોવ એ જટલ ેિો 
" 

પછી એ જની બા ને ઉદે્દિીને બોલ્યો, " બા આમને છાછ 
આપી દયો ને !"  

ઓિો િો ! મીનાનો િો વટ પડી ગયો. છાછ સૌથી પિલેા 
લઈને જિી વેળાએ જ પોિાને િજી એ જકધારુાં િાકીને ઉભેલા 
દલા સામે જરીક િસીને બોલી, "થેન્ડ્ક ્ ુ" 

બસ, એ જ નજર અને એ જ મીઠુાં સ્સ્મિ ! દલો હદલ િારી બેઠો. 
બધી સ્ત્રીઓ સાનમાાં સમજીને છાની છાની િસી 
પડી.દલાની પે્રમકથા અિીંથી િરૂ થઈ. 

ઘેલાભાઈ િવાલદાર પોલીસ સ્ટેિનની બિાર નીકળે 
એ જટલે ઇન્ડ્સ્પેકટર અને ગામમાાં આવે એ જટલે પોલીસ 
કતમિનર બની જિા.નેિરનો સોટો સાઇકલ પાછળના 
કેહરયરમાાં ભરાવીને ઉભી બઝારે નીકળી પડિા.અને 

અમથા અમથા વગર ડ્ટુીએ જ ગમે િેને િિડાવિા. 
,"એ જ'ઇ, ચ્યમ આંય બેઠો છો, વગર કામે બવ બાર ની 
બેિવાનુાં , ચાલ ભાગ " આટલુાં કિવેાથી ડરીને ભાગી 
જિે િેમ લાગે િો જ એ જ ભગાડિો. કોક માથાભારે મળે 
િો , "શ ુછે દરબાર, મઝામાાં ? કે'જો કા ાંઈ કામકાજ 
આપડા લાયક િ ેિ ેિ ે!" એ જમ કિી પ ૂાંછડી પટપટાવિો. 
ગામના અમકુ રખડેલ કે  સઓ પે્રમગ્રાંથના પાંહડિ િિા એ જ 
આ િવાલદારના નકલી રોફથી ડરીને મીનાથી છેટા 
રિવેામાાં જ માલ છે એ જમ સમજિા.અને અન્ડ્ય 
આંકડાઓમાાં માખી વગરનુાં મધ િોધિા. 

પણ દલો ઘેલા િવાલદારના સોટાથી બીવે એ જવો નિોિો. 
સાિ નાપાસ સધુીની સફરમાાં લિેન નહિ લઈ જવાના 
ઘોર અપરાધ બદલ આવા સોટા અનેક વખિ એ જની બેઠક 
ઉપર પછડાઈ પછડાઈને તટૂી ગયા િિા. કદાચ પેલી 
ખાખી વરદી દલાને પે્રમપાંથે પગરણ માાંડિા અટકાવી 
િકે િેમ િિી પણ મીનાનુાં એ જ સ્સ્મિમઢ્ુાં "થેન્ડ્ક ્"ુ અને 
દલો સમજ્યો િિો એ જ પ્રમાણે પ્યારભરી નજરથી એ જ સાવ 
ઘાયલ જ થઈ ચકૂ્યો િિો, એ જટલે એ જના હદલમાાં ઉઠેલુાં 
િોફાન કોઈ કાળે િમે િેમ નિોત ુાં ! 

હદવસે ખેિરમાાં ક્યારા છલકાઈ જવા લાગ્યા. રાતે્ર 
ખાટલામાાં સઈૂને આકાિમાાં ઉગેલા િારાઓમાાં મીનાનુાં મોં 
દલાને જોઈને િસી પડત ુાં. દલો પણ ફાટી આંખે િાકી 
રિિેો. મીના આકાિમાાંથી છાછ લવેા ઉિરિી.દલો દોડીને 
એ જનુાં વાસણ લઈ લેિો. ઓસરીમાાં કોઈ જ નિોત ુાં અને 
છાછમાાં માખણ નાખીને દલો મીનાને આપિો. મીના થેંક્ુાં 
કિીને િસી પડિી. 

"િવે ક્યાાં સધુી આમ છાછ જ લવેા આવવુાં છે ?" દલો 
પછૂિો. 

" િમે ના નહિ પાડો ત્યા ાં સધુી " 

" હુાં િો કવ છાં કે કાયમ આવી જા, છાછ િો શુાં ઘી અને 
માખણ પણ મળિે, િારે રોજ રોજના દોડા નઈ " 

"િે હુાં ક્યાાં ના કહુાં છાં, િમે કેિા િોવ િો રોકાઈ જ જઉં " 
મીના ગાયની ઘાંટડી રણકિી િોય િેવા મીઠા સ્વરે 
બોલીને મીઠુાં મીઠુાં િસિી. 
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પછી દલો મીનાનો િાથ પકડિો. મીના ખોટુાં ખોટુાં ડરીને 
િાથ છોડાવવાનો ડોળ કરિી. દલો મીનાને ગળે 
વળગાડવા ખેંચિો. 

" છોડો, કોક ભાળી જિે '' 

"એ જક બક્કી િો ભરવા દે " 

"ના િો , મારા બાપ ુખીજાય " 

"આંય, ક્યાાં િારા બાપ ુભાળે છે "  

મીના ના ના કરિી, દલો છોડી દેિો િોય ઉભી 
રિિેી.વળી દલો િાથ પકડિો 

"ચાલો, િવે હુાં જાઉં , કોઈ જોઈ જિે " 

"પણ એ જક બક્કી " 

મીના ઝટ દઈને દલાના ગાલ પર બક્કી ભરિી. દલો 
િચમચી જિો. વળિી બક્કી ભરવા જાય ત્યાાં િો દલાની 
આંખ ઉઘડી જિી. ઓછીકુ ગોટો વળીને દલાની બગલમાાં 
દબાઈ જત ુાં. ડેલી બિાર જાગી ગયેલુાં એ જકાદ ગલહુડ્ુાં 
લા ાંબા સ્વરે રડી પડત ુાં, જાણે કે દલાનુાં તટેૂલ ુાં સપનુાં એ જ 
જાણી ગ્ુાં િોય એ જમ!! દલો આકાિના િારલા માાં િસિી 
મીનાને જોઈ રિિેો.  

દલાની આંખ ઘેરાિી.પણ િારલામાાં બેઠી બેઠી મીના 
મરકી મરકીને એ જને સવુા દેિી નિીં. સવારે દલો રોજ 
વિલેો જાગીને ઓસરીની ધારે દાિણ કરવા બેસિો. 
મીના છાછ લેવા આવિી.મીઠુાં િસિી અને સૌથી પિલેી 
છાછ લઈને થેંક્ુાં કિીને ચાલી જિી.ગામની બીજી સ્ત્રીઓ 
આ ખેલ જોિી અને ડફોળ દલા ઉપર મનમાાં જ િસિી. 
"બળ્્ુાં, આપણા બાપનુાં શ ુજાય છે, ઓલ્યો િવાલદાર 
વાાંિો ફાડી નાખિે આ દભલયાનો, ડોબા  સવો સમ સ છે કે 
ઓલી િા પાડિે '' 

મીના િો આ સળગેલા દાવાનળ તવિે સાવ બેખબર િિી. 
એ જ વેકેિનમાાં આવી િિી. માાં પાસેથી જાણ્્ુાં િત ુાં કે દલો 
છગનકાકાનો મોટો દીકરો છે અને સારો છોકરો છે, એ જટલ ે
એ જનાથી ડરવાની જરૂર નથી.બસ આટલુાં જ !! 

એ જક હદવસ દલો સવારના દસેક વાગ્યે ખિેરમાાં કામ 
કરિો િિો. અને વાડીનો ઝાાંપો ખોલીને માથા પર 
કપડાાંન ુ ાં બાચકુાં મકૂીને વાડીમાાં પ્રવેિિી મીના દ્રષ્ષ્ટગોચર 
થઈ.દલાએ જ આંખ ચોળી.સાલ્લ ુસ્વપ્નુાં િો નથીને ! પણ 
ના સાચોસાચ એ જ જ િિી. દલાની વાડીએ જ એ જ કપડાાં ધોવા 
આવી િિી. દલો વાડીએ જ એ જકલો જ િિો ત્યારે !!  

દલાએ જ દોટ મકૂી. કુવા પર સરસ મજાની પાણીની કુાંડી 
િિી.કુાંડી ફરિે ખાસ કપડાાં ધોવા માટે જ પિોળા અને 
લીસ્સા પથ્થર લગાડયા િિા. દલો ત્યાાં આવીને ઉભો 
રહ્યો. 

મલપિી મલપિી મીના આવી. દલાને જોઈને મીઠુાં િસી. 
ગાયના ગળે બાાંધેલી ઘાંટડી રણકી, "કેમ છો દલાભાઈ ? 
માસીએ જ કીધુાં કે વાડીએ જ દલાભાઈ છે, પાણીની કુાંડી ભરી 
દેિે એ જટલે કપડાાં ધોવા આવી "  

દલાને શ ુજવાબ દેવો એ જ સજુ્્ુાં નહિ.એ જ અડબથુની  સમ 
િાકી રહ્યો. 

" ઓ િલેો, દલાભાઈ ..." ઘાંટડી ફરી રણકી 

"િેં ? કપડાાં ધોવા છે ? િા િા લ્યો હુાં મોટર ચાલુાં કરીને 
કુાંડી ભરી દઉં " દલો દોડીને ઓરડીમાાં ગયો. મોટર ચાલ ુ
કરીને િેને પાણીની કુાંડી ભરી આપી.અને કુાંડીમા ાંથી પાણી 
વિી ન જાય િે માટે નીકાલની જગ્યાએ જ ડૂચો પણ 
લગાવી દીધો.આ બધી મિનેિ દરમ્યાન એ જની નજર િો 
મીના પર જ િિી. અને મીના પોિાનુાં કામ થઈ રહ્ુાં 
િોવાથી ખિુ થઈને િસી રિી િિી અને દલો એ જને 
સપનામાાં  સ બકી ભરીને જિી રિી િિી એ જ સાચે જ આજ 
બકી ભરવા જ આવી િોવાનુાં સમજી રહ્યો િિો. 

મીના કુાંડીના પથ્થર પર બસેીને કપડાાં ધોવા 
લાગી.દલાને ત્યાાં કાંઈ જ કામ ન િોવા છિાાં ઓરડીના 
ઓટલે બેઠો. 

કપડાાં ધોઈ રિલેી મીના ક્યારે પોિાને જુએ જ એ જની રાિ 

જોિો દલો કામ કાજ મકૂીને બેઠો.પે્રમના વળગણ આવા 

જ િોય ને ! પે્રમ મળવાની આિામાાં જ માણસો પોિાનો 
હકિંમિી વખિ બરબાદ કરી દેિા િોય છે, એ જ વખિે કોઈ 
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સમજાવનાર િોય િો પણ કોઈ સમજતુાં નથી જ્યારે અિીં 

િો પોિાની માનેલી માનનુી એ જકલી કપડાાં ધોવાને બિાને 
પોિાને મળવા જ આવી છે એ જમ દલો સમજિો િિો. 

પણ સાલી સામુાં કેમ જોિી નથી ? દલાએ જ ખોંખારો 
ખાધો.પણ ખોંખારો બઅેસર રહ્યો. એ જ બેઠો બેઠો મીનાને 

જોઈ રહ્યો.એ જકાદ વાર ઉભા થઈને મીના પાસેથી પસાર 

પણ થયો, ખિેરમાાં ખાલી ખાલી આંટો મારીને જલ્દી 
જલ્દી પાછો પણ આવી ગયો, 

" દલાભાઈ, આ પાણી િો સાબવુાળાં થઈ ગ્ુાં છે, કુાંડી 
ફરીને ભરી આપોને પ્લીઝ". આખરે દલાને નવુાં કામ 

ચીંધવામાાં આવ્્ુાં. િરિ જ દલાએ જ ડૂચો કાઢીને કુાંડી 

ખાલી કરી આપી. ફરી ડૂચો મારીને નવુાં પાણી પણ ભરી 
આપ્્ુાં. 

" થેન્ડ્ક ્ ુિો દલાભાઈ.. " 

"મારુાં નામ દલસખુ છે " વારાંવાર પેલી દલાભાઈ 

દલાભાઈ કિી રિી િિી એ જ દલાને ખટકત ુાં િત ુાં. 

"ઓિ, સોરી િોં, દલાભાઈ, આઇ મીન દલસખુભાઈ.." 

મીનાએ જ દલા ઉપર નેન ટેકવ્યા. 

"દલસખુ કેિો િોય ચાલિે, હુાં કા ાંઇ િમારાથી મોટો નથી'' 

મીના િસી પડી. િવે એ જને ખ્યાલ આવ્યો કે આ બબચુક 

દલો જુદા જ રેક ઉપર દોડી રહ્યો છે.ચાલાક મીનાએ જ 

દલાને રમાડવાનુાં ચાલ ુક્ુું. 

"ઓિો, એ જમ વાિ છે, ચાલો હુાં િમને દલસખુ કિીિ બસ 

?" 

દલો િો રાજીના રેડ થઈ ગયો. એ જની આંખો મીના 

ઉપરથી િટિી જ નિોિી.થોડીવાર આમિેમ આંટા માયાત 
પછી .... 

"આપણા ઘરની છાછ બાકી કેમ છે ?" 

"મસ્િ િો , મને િો બીજાના ઘરની ભાવિી જ નથી." 

મીનાએ જ અંગઠુા અને પિલેી આંગળી ને જોડીને 'મસ્િ' નો 

સાંકેિ કયો. 

" આખા ગામમાાં આપણી  સવુાં બીજુ ાં કોઈ નહિ મળે " 

દલાએ જ પોિાની પ્રિસ્િીગાન િરૂ ક્ુું. 

"િા, િો િમે બહ ુમોટા છો " 

"મોટા એ જટલ ેકેવા " 

"િમે બહ ુજાડા પણ છો '' 

"િે કોક માણસ જાડુાં'ય િોય, ઇના ગણુ જોવાના િોય '' 

દલાએ જ પોિાની કાયા નો બચાવ કયો 

"પણ, આમ હુાં કેવો લાગ ુછાં િમને ? " દલાએ જ જીભનો 

ગોટો વાળી ને મિાપરાણે સરસાંધાન ક્ુું. 

મીનાને કોઈ ઉપમા સજુી નહિ.એ જને મજાક સજુી આવી. 

"આ પેલો બળધ બાાંધયો ને એ જવા..." કિીને એ જ િસી. 

ખલ્લાસ !! દલાની ચોટલી ખીિો થઈ ગઈ.િદયની 
કુાંડીમા ાં ભરેલુાં મીના નામનુાં પાણી જાણે કે ખળ ખળ વિી 

ગ્ુાં. 

દાઝે ભરાયેલ દલાએ જ કુાંડીનો ડૂચો કાઢી નાખ્યો.ચોખ્ખુાં 

પાણી કે  સમાાં મીનાને સાબ ુવાળા કપડાાં િારવવાના 

બાકી િિા એ જ ધોરીયામાાં વિી ગ્ુાં ! સાવ આવા 
જવાબની આિા નિોિી એ જને !  

"જાવ, બળદ  સવાાં નો િોય ઇની વાડીએ જ લગૂડાાં ધોઈ 
લેજો " 
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કિીને પાવડો ખભે મકૂીને એ જ ખિેર િરફ પોિાના િાજા 

જ જન્ડ્મીને િરિ જ મતૃ્્ુાં પામેલા પે્રમને લઈને ચાલ્યો 
ગયો. 

મીનાને મજાક ભારે પડી ગઈ.ભીના થયેલા કપડાાંની 
પોટકી એ જનાથી ઉપડે એ જમ પણ નિોત ુાં. આ ગાાંડીયાને 

બળધ કિવેા બદલ એ જને પસ્િાવો પણ થયો. 

એ જ સોરી સોરી કિિેી રિી, પણ "સોરો" ભખજાઈ ગયો િિો 

!આખરે પે્રમી થવા તલુલેા એ જક અરમાન ભયાત ્વુકને 

બળધ સાથે સરખાવવામાાં જો આવ્યો િિો ! 

મીના , દલાના હદલને કચડીને ભીના કપડાાં મા ાંડ માાંડ 

ઉંચકીને ચાલી ગઈ.ઘાયલ પે્રમી કદાચ ઘાયલ થયેલા 
વાઘ  સટલો ક્રૂર બની જિો િિે ? દભલયાએ જ તવદાય લઈ 

રિલેી, રોજ બકી ભરવા (િારોડીયામાાંથી)આવિી પે્રતમકા 

સામુાં'ય ન જો્ુાં !! 

િિાિ દલો ખબૂ અકળાયો. પાછા આવીને કારણ વગર 

બળદને બ ેસોટા માયાત. "સાલ્લા, િારે લીધે મને બળધ 
કીધો" અને ઓરડીમાાં જઇ ને સઈુ ગયો.આજ એ જને કાંઈ 

કામ કરવાનુાં મન નિોત ુાં થત ુાં.બપોરનુાં ભાિ એ જમનુાં એ જમ 

પડી રહ્ુાં. બળદ ભબચારો માભલકનો માર ખાઈને મુાંગો 
મુાંગો રડી પડયો. છેક સાાં સ દલાને કળ વળી. ભાિના 

રોટલા કૂિરાને નાખી દઈ ને બળદને પાણી પા્ુાં. અને 

એ જની ડોકે વળગીને રડયો. બળદને મારવા બદલ કે મીના 
દ્રારા ઘાયલ થવા બદલ, એ જ એ જને ન સમજા્ુાં. 

સાાં સ ઘેલાભાઈ િવાલદારના ઘેરથી દલાનુાં િેંડુ આવ્્ુાં. 
દલો ડરિો ડરિો મીનાગિૃ ેગયો. મીનાની આંખમાાંથી 

અંગારા ખરિા િોય એ જમ લાગ્્ુાં. 

"કેમ, અલ્યા દભલયા ? િારી ફાટ િમણાાં કી વધી ગઈ છે 

કે શુાં ? વાડીએ જ એ જકલી આવેલી બનેને આમ પજવાય કે ? 

લગૂડા ાં ના ધોવા દેવા િોય િો ના પડાય, આમ કુાંડીમાાંથી 

પાણી કાઢી નાંખાય કે ? બેન ભબચારી માાંડ ઘેર આવી. 

િારે આવુાં કરાય કે ?" 

ઘેલાભાઈએ જ મીનાને બને િરીકે રજૂ કરીને આપેલો ઠપકો 

દલા માટે કારમો ઘા સાભબિ થયો. પણ એ જમ એ જ બીવે 
એ જમ નિોિો. 

" ઘેલાકાકા, મીનાએ જ મને બળદ  સવો કીધો'િો .." 

"લે, એ જમાાં શુાં ત ુાં બળદ થઈ જવાનો િિો ? બને િો એ જમ 

કિિેી િિી કે ત ુાં એ જટલો િાકાિવાળો છો, ગાાંડીયા ત ુાં 
ઓછી બદુ્ધદ્ધનો છો એ જટલે િને ના સમજાય, બેન િો..." 

"ઓછી બદુ્ધદ્ધનો િોવ ને િો મારી વાડીએ જ નો આવવુાં અને 
છાછ લેવા મારા ઘરે પગ નો મકુવો શુાં ? અને મારી 

વાડીએ જ કુાંડીમા ાં પાણી રાખવુાં કે કાઢી નાખવુાં ઇ મારી 

મરજી શુાં ? અને િમારી છોડી કોલેજમાાં ભણિી િોય િો 
ભલે ભણ,ે અમને બધી જ ભાન પડે છે શુાં ? અને િમે 

િાલકેુ િવાલદાર છો િે થાય ઇ ભડાકા કરી લેજો શ ુ? 

અને ઇ મારી બને પણ નથી શુાં ? ક્યારના બેન બેન શુાં 
ચોટયા છો , હુાં એ જનો ભાઈ નથી શુાં ?" 

આવા અનેક "શુાં" ના એ જકસામટા પ્રિાર કરીને દલો િરિ 
જ ઘેલા િવાલદાર વળિો જવાબ આપે એ જ પિલેા ાં જ 

ભાગી છૂટયો.  

મીના અને િેની માાં પણ આ અનેક " શુાં " ના ધાણીફૂટ 

પ્રિારો થી ઘાયલ થયા િિા.  

" આવ્યા મોટા, કોઈ ખેડુને આમ ઘેર બોલાવીને 

ઘસકાવવાનો નો િોય, નઈ ભળ્યા િોય િે, િમે ખાલી 

િવાલદાર છો, કા ાંઈ પોલીસ કતમિનર નથી િે  સને િોય 
એ જને દબડાવો છો, િવે ખાઈ લજેો એ જના ઘરની છાછ. આ 

વળી વાયડીની થઈ, િારા ડોિાને બળધ કેવાની િી જરૂર 

િિી, એ જમ કોકને ઢોર િારે સરખાવો િો પછી સામેનુ ાં 
માણસ બગડે જ ને, ભબચારાને પાણીનુાં'ય પછૂ્ુાં ? આવ્યો 
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એ જટલે માાંડયા િિડાવવા, જાણે બાપની વાડી િોય " 

મીનની માએ જ બળાપો કાઢયો. 

ઘેલાભાઈને િવે બોલવા  સવુાં કા ાંઈ રહ્ુાં નહિ.મીનાને પણ 

ખબૂ જ ગસુ્સો આવ્યો. ઘેલોભાઈ િવે આ ફહરયાદ દલાના 
બાપાની કોટતમા ાં રજૂ કરવા ઉપડયા. બિાર નીકળીને જુએ જ 

િો સાઈકલના એ જક પણ ટાયરમાાં િવા નહિ,ભાગિા 

દલાનો રોષ સાઇકલ પણ બની િિી ! 

ઘેલાભાઈ છગનબાપાની કોટતમા ાં િાજર થયા. 

"છગનભાઇ, િમારા દભલયાને સમજાવી દેજો, નકર ..." 

"નકર શ ુ? ગોળીએ જ દેિો ઇમ ?"  

"બેન કપડાાં ધોવા આવી િો કુાંડી ખાલી કરીને ખિેરમાાં 

ભાગી ગ્યો'િો " 

"િે ખિેરમાાં કામ િોય િે જાવુાં નઈ ? િમારી છોડી 

લગૂડા ાં ધોવે િાાં લગણ ઉભો રે ? િમારા બાપનો નોકર છે 
? રોટલા િમે દયો છો ?" 

"હુાં ઇમ નથી કે'િો, નો ધોવા દેવા િોય િો ના પડાય.." 

"િે જાવ ના પાડવી છી, ઉપડો િવે " 

ઘેલા િવાલદારની િવા સાવ જ નીકળી ગઈ. બેટા કરિા 

બાપ અઘરી આઈટમ નીકળ્યો.  

રાતે્ર દલો આકાિના િારાઓ જોિો િિો. ઘેલો િવાલદાર 

િવા વગરના ટાયરવાળી સાઇકલ દોરીને જિો િિો. 

મીના ક્યાાંય દેખાિી નિોિી. 

" મારે સાવ આમ નો કરવુાં જોવે ! િવે િો ઇ સામુાં'ય 

િેની જોિે, સાલ્લ ુગરમ થઇ જવાણુાં, ભારે કરી" દલો 
પસ્િાઈ ને મોડી રાિે સઈુ ગયો. 

સવારે ઉઠીને ઓસરીની ધારે બેઠેલા દલાએ જ મીનાની બહ ુ
વાટ જોઈ.પણ મીના છાછ લવેા ન આવી. દલો િૈયાર 

થઈને વાડીએ જ જિા પિલેા મીના ના ઘર પાસેથી 

નીકળ્યો. દલાના નસીબે મીના િેરીમાાં સામી મળી. 
દલાની સામે જોઇને એ જ મોં બગાડીને આડુાં જોઈ ગઈ. 

" બવ ખોટુાં લાગ્્ુાં ?" 

"............" 

"િને કવ છાં, નથી સાાંભળિી ? બે'રી છો ? '' 

"મારે િારી સાથે વાિ નથી કરવી, જા ને જિો િોય ત્યાાં 

" 

"પણ મારે વાિ કરવી િોય િો ?" 

"િો શ ુકામ કુાંડી ખાલી કરીને ભાગી ગ્યો, અને મારા 
બાપનુી સાઈકલમાાંથી િવા કાઢી નાખી " 

"સોરી " 

"નહિ જોયો િોય મોટો સોરી વાળો " મીના ચાલિી થઈ 

ગઈ. 

"પણ કીધુાં િો ખરા, ભલુ થઈ ગઈ, િેં મને બળધ 

કીધેલો.." 

"િે ત ુાં છો એ જવો કીધો " મીના ભખજાઈને ઘરમાાં ચાલી 

ગઈ. 

દલો ફરી બળધ બનીને ઉભો રહ્યો. વાડીએ જ પિોંચ્યો ત્યાાં 

સધુીમાાં દલાએ જ એ જના હદલમાાંથી મીનાને તવદાય આપી 
દીધી. 

ત્રણ વરસ પછી મીનાની કોલજે પરુી થઈ ગઈ.ઘેલા 
િવાલદારે મીનાને પરણાવી ત્યારે આખી જાનને દલાએ જ 

છાછ પાઈ. જાન નો ઉિારો પણ દલાની ડેલીમાાં રાખવા 

દીધો. વરરાજાને જોઈને દલો ખબૂ ખિુ થયો. 

"મીના કા ાંઈ મારી  સવા બળધ િારે થોડી પરણે ? ઇ 

રૂપાળી અને ભણેલી ગણેલી અને હુાં અક્કલનો ઓથમીર, 



16                                               સાહિત્યનો વનવગડો  
 
 

દભલયા ત ુાં અમથો અમથો મીનાના નામની માળા 

જપિો'િો " 

દલાએ જ મન મનાવીને મીના ના લગ્નમાાં ખબૂ મદદ 

કરી.ઘેલાભાઈ અને મીના પણ ખબૂ રાજી થયા. 
તવદાયવેળાએ જ ગાડીમાાં બેસિી વખિે મીનાએ જ ત્યાાં જ 

ઉભેલા દલાને રડિી આંખો લછૂીને કહ્ુાં, થેંક્ુાં " 

દલો િસીને બોલ્યો, "નો મેનિન'' 

જાન તવદાય થવાની િૈયારીમાાં જ િિી.ત્યાાં જ એ જક 
આખલો મીનાએ જ પિરેેલુાં લાલ પાનેિર જોઈને દોડયો. 

જાનૈયાઓમાાં નાસભાગ મચી ગઇ. દોડિા આવિા 

આખલાને જોઈને વરરાજો પણ ગળામાાંથી છેડાછેડી 
બાાંધેલો ખસે કાઢીને ભાગ્યો.કારનો માભલક વળી શ ુકામ 

ઉભો રિ ે? કારની બાજુમાાં લાલ પાનેિર પિરેીને 

કોડભરી મીના એ જની પર ધસી આવિા આખલાને જોઈ 
ધ્રજુવા લાગી. એ જક જ ક્ષણમાાં આખલો મીનાને ઉડાડી જ 

દેિ, પણ એ જના તિિંગડા બે મજબિૂ િાથોમાાં પકડાઈ ગયા. 

પળનો પણ તવલાંબ કયાત વગર દલો આખલા અને મીના 
વચ્ચે દીવાલ બનીને ઉભો રિી ગયો. માાંડવા પક્ષના 

લોકો દોડયા અને મીનાને અંદર લઈ ગયા.બીજા લોકો 

પણ લાકડીઓ લઈને ધસી આવ્યા અને આખલાને મારી 
િટાવ્યો. વરરાજા કારમાાં ગોઠવાયા.બધાએ જ દલાનો ખબૂ 

ખબૂ આભાર માન્ડ્યો.  

વેવાઈએ જ રજા માાંગી. પણ મીનાએ જ અંદર જઈને પાનેિર 

કાઢી નાખ્્ુાં. અને પાનેિરના છેડે બાાંધેલ વરરાજાનો ખસે 

અને પાનેિર લઈને એ જ બિાર આવી.જાનમાાં સોપો પડી 
ગયો.મીનાએ જ કાર પાસે આવીને પાનેિર અને ખસેનો ઘા 

કયો. 

" સાલ્લા કાયર, આખલાને જોઈને મને મકૂીને જીવ 

બચાવવા ભાગી ગયો ? િારી  સવા બીકણની બયરી નથી 

બનવુાં મારે " 

મીનનુાં રૌદ્ર સ્વરૂપ જોઈને વરરાજા સમેિ આખી જાન 

જાણે કે જીવ વગરની જડ  સવી થઈ ગઈ. 

ખબૂ દેકારો મચ્યો. વાિ મારામારી ઉપર પણ આવી 

ગઈ.સામ સામા આક્ષેપો થયા.ઘેલાભાઈએ જ મીનાને 
સમજાવી,છેલ્લે વરરાજાએ જ િાથ જોડીને માફી માગી િોય 

મીના એ જકની બ ેન થઈ િે ન જ થઈ !!  

આખરે જાન કન્ડ્યા વગર તવદાય થઈ. મીનાના છટા છેડા 

થયા. 

થોડા હદવસો પછી દલો ખિેરમાાં પાણી વળિો િિો.ત્યાાં 

જ ઝાાંપો ખોલીને માથે કપડાાંન ુ ાં બાચકુાં લઈ મીનાને 

આવિી દલાએ જ દીઠી. કુાંડી પાણીથી ભરેલી જ િિી. મીના 
કપડાાં ધોવા લાગી.પણ દલો ખિેરમાાંથી કુવા પર ન 

આવ્યો. 

" એ જ.... દલસખુ, અિીંયા આવો ને.. " મીનાએ જ દલાને 

સાદ પાડીને બોલાવ્યો. 

દલાને પોિાના કાન ઉપર તવિાસ ન આવ્યો. "મને 

ભણકારા વાગિા િોય, ઇ થોડી મને સાદ કરે ?" 

"એ જ....મારા બળધીયા..." 

િવે દલો િરકિમાાં આવ્યો. "મને બળધીયો કીધો, આજ 
ફરીને બોલી " 

ખભે પાવડો લઈને એ જ કુવા પર ધસી આવ્યો.પેલા 
આખલાની  સમ જ. જાણે કે પાવડો મીનાના માથામાાં 

મારિે ! પણ મીના િો મીઠુાં મીઠુાં િસી રિી છે. 

"કોને કિ ેછે િેં ? મને ? િે દી ખબર છે ને આ બળધીયો 

નો િોિને િો જીવિી જ નો િોિ ડોબી " દલાએ જ  સ 

ભખજાઈને કિવેાનુ ાં િત ુાં એ જ સાવ નરમાિથી કીધુાં. 

" આઈ લવ ્ ુદલસખુ " 
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"િ ે?'' 

દલો ભલે સાિ નાપાસ િિો, પણ આટલ ુઅંગ્રેજી િો એ જને 

આવડત ુાં જ િત ુાં.  

" કેમ, બળધને નો સમજણ પડી ? ગજુરાિીમાાં કહુાં ?"' 

મીના િસી રિી િિી અને દલો મુાંજાઈ રહ્યો િિો. 

"મારે જવાબ અંગ્રેજીમાાં દેવો િોય િો શ ુકેવ ુાં પડે ?"' 

"આઈ લવ ્ ુટુ , એ જમ કિવેાય મારા વાલા દલસખુ !" 

"આઈ લવ ્ ુટુ " દલાએ જ પાવડાનો ઘા કરીને બઉે િાથ 
પિોળા કયાત. 

મીના દોડીને એ જના પ્યારા બળધની બાિોમાાં સમાઈ ગઈ. 

                                                          -ભરત ચકલાવસયા 

 
 
 
 

 

 "ખાંડ નો િાણો"  

તનલિે મરૂાણી... માતભૃારિી પર 

ખબૂ જ પ્રતસદ્ધ નામ. લગભગ 
૭૦થી વધારે  સટલી વાિાતઓમાાં 

પોિાની કલમનો કસબ બિાવી 

ચકેૂલા તનલેિભાઈ "ખાાંડ નો 
દાણો" વાિાતમા ાં એ જક અલગ જ 

પ્રકાર ની વાિાત લઈને આવ્યા છે. 

"ખાાંડ નો દાણો" વાિાત આમ િો એ જક હદવાલ પર ટકેલી 

ગરોળી દ્વારા પ્રથમ પરુુષ એ જકવચનમાાં કિવેાયેલી વાિાત 

છે. પરાંત ુપ્રાણીઓના રૂપક નો ઉપયોગ કરીને  સ િકીકિ 
તનલિેભાઈએ જ આપણી સમક્ષ મકેૂ છે િે ખરેખર ખબુ જ  

સુાંદર રીિે પ્રસ્તિુ થાય છે. 

એ જક ખાાંડ નો દાણો એ જ એ જક કીડી માટે કેટલો મિત્વનો છે 

અને બાકી  સ લોકોએ જ ખાઈ લીધુાં છે િેમના માટે એ જ ખાાંડ 
નો દાણો કેવી લડિનુાં પ્રિીક છે િે ખબુ જ આસાનીથી 

બિાવવામાાં તનલેિભાઈ સફળ થયા છે. 

તનલિેભાઈની દરેકે દરેક વાિાત ની અંદર કાંઈક ને કાંઈક 

ખબૂ જ ઉત્કૃષ્ટ વાિ નો સમાવેિ થયેલો જ િોય છે. ખાાંડ 

નો દાણો પણ આવી જ ઉત્કૃષ્ટ વાિાત છે. 

રસોઈમાાં કામ કરિી આપણી સ્ત્રીઓ િેમનાથી ઢોળાયેલ 

કે વેરાયેલ વસ્તઓુને સાચવીને સાફ કરીને મકૂી દેિા 
િોય છે છિાાં પણ આવા પ્રાણીઓને ખોરાક મળી રિિેો 

િોય છે. જ્યારે સમાજમાાં રિલેા અમકુ એ જવા વગો કે  સ 

લોકોને ખરેખર  કોઈ એ જક પ્રો સલટ અથવા કોઈ એ જક 
કમાણી ન મળે િો ચાલે િેવ ુાં છે િેવા લોકો પણ સમાજના 

નબળા વગોને દબાવવા માટે ગમે િે િદ સધુી જિા િોય 

છે િેનુ ાં સ્પષ્ટ તનરૂપણ તનલેિભાઈએ જ આ વાિાતમા ાં કરેલ ુાં 
છે.  

આમ િો દરેક નવોહદિ માટે કોઈ જાણીિા લેખક ને 
વાાંચવા વધ ુસારા િોય છે છિાાં પણ તનલેિભાઈ એ જક 

એ જવુાં ઉદાિરણ છે કે  સ િાંમેિા સામાજજક સમસ્યાઓ અને 

ખબૂ જ સરળ ભાષામાાં આપણી સમક્ષ લાવીને મકૂી દે છે. 

એ જક અલગ અંદાજથી લખવામાાં આવેલી ખાાંડ નો દાણો 

વાિાત આપ સવે વાાંચવી જોઈએ જ િેવુાં મને પણ લાગે છે. 

આ સ ખબૂ નાનો રસાસ્વાદ... હુાં પજૂા તત્રવેદી રાવલ 

આવિા અંકમાાં ફરી પાછાં બીજી કોઈ વાિાત નો રસાસ્વાદ 
લઈને િાજર થઈિ. 

 

                          ©પજૂા વત્રવેિી રાવલ  ‘ સ્સ્મત’ 

 

 

૪.મારી નજરે રસાસ્વાિ 
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આ સ હદલ્િીમાાં બધી જગ્યાએ જ પોલીસનો ખબૂ જ કડક 

બાંદોબસ્િ િિો. બધા જ તવશ્રાસ્ન્ડ્િ ભવન તવદેિી 
મિમેાનોથી ખીચાખીચ ભરેલા. આખા રસ્િે જ્યાાં જોઈએ જ 

ત્યાાં મોટા મોટા િોહડિંગ્સ લાગલેા િિા  સમાાં લખ્્ુાં િત ુાં કે 

"ગ્લોબલ મીટ ટુ હરડ્સુ ગ્લોબલ વોતમિંગ". 

મીહડયાવાળાની ગાડીઓનો િો કીડીની  સમ બધી જગ્યાએ જ 

રાફડો ફાટયો િિો. ચચાત ગ્લોબલ વોતમિંગ પર િોય િો 
ભીડ િો થવાની જ. 

િજારોની સાંખ્યામાાં મિમેાનોની ગાડીઓની વણઝાર 
નીકળી રિી િિી. બધા વાિનોને પોલીસ વાિનો દ્વારા 

સરુક્ષા િતે ુઉભા રાખવામાાં આવ્યા. 

ઉભો રાખવાથી અકડાયેલા રીક્ષાવાળા એ જ ચાલ ુ રાખલેી 

રીક્ષામાાંથી ઉિરીને બમૂ પાડી, "અલા ટોપાઓ આટલી જ 

ભચિંિા છે દુતનયાની િો રાહફક જામ શુાં કામ કરાવો..." 
પોલીસવાળા િવાલદારે એ જને લાઠી મારીને એ જનો અવાજ 

દબાવી દીધો. 

- ળબ્રજેિ રાયચિંા 

 

 

 

 

 

 

 િિરેના મોટા ઉદ્યોગપતિ 
તનરાંજન િાિ પોિાના ભવ્ય 
મકાન 'િાિ તનવાસ'માાં 
પ્રવેિિાની સાથે જ ગસુ્સામાાં 
બમૂ પાડે છે... 
"િારદા,િારદા,િારદા,...."  

 
      િાંમેિાની માફક આ સ પણ િારદાબને પોિાના પતિની 
એ જક બમેૂ ત્યાાં િાજર થઈ જાય છે. "કેમ શુાં થ્ુાં?તવનયના 
પપ્પા. કોઈ વસ્ત ુ ભલૂી ગયા કે જોઈિી િિી િો ફોન 
કરવો િિો ને હુાં રાઈવરને કિીને મોકલી આપિ." 
 
      સામેથી ગસુ્સામાાં મોટા અવા સ જવાબ મળ્યો, "હુાં 
િમારી  સમ ભલૂકડ નથી શ્રીમિીજી. કેટલીવાર કહ્ુાં છે મેં 
મારી ઑહફસની ફાઈલોને િાથ પણ નિીં લગાવવો િારે. 
શુાં જરૂર િિી િારે મારી ફાઈલને આડાઅવળી કરવાની?" 
 
     "એ જિો હુાં સ...સ...સફાઈ કરિી િિી એ જટલે" તટૂક તટૂક 
અવા સ િારદાબેન માાંડ આટલુાં બોલી િક્યા. "અભણ છો 
રસોડામાાં જ કામ કયાત કરોને, ઑહફસની ચીજવસ્તઓુને 
િાથ લગાવવાની શુાં જરૂર?" કિિેા તનરાંજન િાિ પોિાના 
રૂમમાાં ચાલ્યા ગયાાં. 
 
      આ બધ ુ િારદાબેનની નવી પરણીને આવેલી વહ ુ
હદિા છપાઈને જોિી િિી, આ ઘરમાાં આવ્યાને િેને િજુ 
દસ હદવસ માાંડ થયાાં િિાાં ને આવુાં ચોથી વાર બન્ડ્્ુાં િત ુાં. 
 
       હદિા િેના સાસ ુપાસે જઈને બોલી, "મમ્મી િમારા 
માટે નિીં િો િમારા સ્વાભભમાન માટે િો લડો,આમ ચપૂ 
ના રિો."  
          
       િારદાબેન િરિ જ મનમાાં એ જક મક્કમ તનણતય કરે 
છે. થોડીવારમાાં બોલ્યા, "સાચુાં કહ્ુાં હદિા, એ જક શૃાંગાર 
સ્વાભભમાન." 

- મીરા પટેલ 

૫. માઈક્રોફીક્સન 

ટ્રાહફક  

સ્વાળભમાન   
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ભરી લો  સ્વપ્ન આંખોમાાં  ને એ જને સાચવી રાખો, 
જો કરવાાં િોય એ જ પરૂા ાં િો ખલુ્લી  આંખડી રાખો. 

મને  આવે છે  ભણકારા, તફુાનો ક્યાાંક  જાગે છે, 

કમાડો  અંિરે   વાસી  લગાવી   આંકડી    રાખો. 
નથી  આ  સત્ય ની દુતનયા  પરાંત ુ એ જટલુાં  જાણો, 

ભલે  વનવાસ  જાિા  રામ  એ જની ચાખડી રાખો. 

થવાની  છે  જ પાંચાિો  અિીં  સાંસાર  ચોરો  છે, 
અગર એ જ સાાંભળો િો કાન આડી આંગળી રાખો. 

ભલે  સવૂા  મળે  કાંટક  ભરેલો  ખાટલો  "આયતમ" 

અવર  કા સ  સદા  ફૂલની  પથારી  પાથરી  રાખો. 

                              -ભાવેિ પરમાર  " આયામ"્ 
 

 

 

 

 

 

 

દીચાલોને પ્રકૃતિ સાંગ રાસ રમીએ જ રે. 

મેહલુાના જળને હૃદયમાાં ભરી લઈએ જ  રે, 

માટીની સવુાસને િાસમાાં લઈએ જ રે, 

પે્રમી સાથે સાંવાદની સહરિા વિાવીએ જ રે, 

ચાલોને પ્રકૃતિ સાંગ રાસ રમીએ જ રે. 

વાયરાની િળવાિને સ્વભાવમાાં જીવીએ જ રે, 

ફૂલોની મધરુિાને વણીમાાં વણી લઈએ જ રે, 

આકાિની તવિાળિા મનમાાં ધારણ કરીએ જ રે, 

ચાલોને પ્રકૃતિ સાંગ રાસ રમીએ જ રે. 

પક્ષીઓની મલુિિા  સવા સુાંદર તવચારો વવીએ જ રે, 

વગડાના કલરવ સાંગે મધરુિાનુાં સાંગીિ ગાઈએ જ રે, 

ચાલોને પ્રકૃતિ સાંગ રાસ રમીએ જ રે.                                                  

                                           -ઉિય મોહઠયા 

 

 
 

 

સાંગાથે આના કદી નહિ બગડો, 

વાાંચો િમે ,સાહિત્ય નો વન વગડો. 

કતવિા,લેખ,વાિાત, િાસ્ય ને જ્ઞાનનો ભયો, 

રસથાળ છે,સાહિત્ય નો વન વગડો. 

મિલબી માણસ ને સ્વાથત ની દુતનયામાાં, 

તનસ્વાથત તમત્ર છે,સાહિત્ય નો વન વગડો. 

જ્ઞાન નુાં ફૂલ સદા ખીલવત ુાં રિિેે, 

એ જક ભ્રમર છે,સાહિત્ય નો વન વગડો. 

િીખો છો જો સાહિત્ય નો એ જકડો બગડો, 

િો અવશ્ય વાાંચો,સાહિત્ય નો વન વગડો. 

                                - સોલકંી જીગ્નેિ"સાવજ" 

૬.કવવતાઓ 

કાવ્ય  

       ગઝલ 

 

સાહિત્યનો વન વગડો  
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માંભઝલ િો બહ ુદૂર છે,  

બસ સફરમાાં સાથે ચાલ િો ઘણુાં છે. 
રસ્િો બિાવનારની કમી નથી,  
તુાં બસ રાિદારી બને િો ઘણુાં છે. 
સુાંદર િો સૌ દેખાય છે અિીં,  
તુાં બસ નજર ઝુકાવ િો ઘણુાં છે. 
મલુાકાિ િો િર કોઈ કરે છે,  

આપે જો એ જક ક્ષણ િો ઘણુાં છે. 
ઉદારિા િો બધી આંખોમાાં છે,  

તુાં બસ સ્નેિ વરસાવ િો ઘણુાં છે. 
પસાંદ િો િર કોઈ કરે છે,  

રાખ જો મારા પર તવિાસ િો ઘણુાં છે. 
મતૃ્્ ુિો એ જક કડવુાં સત્ય છે.  
પણ અંિ સધુી મળે જો િારો સાથ િો ઘણુાં છે. 

-વવજય વિિોરા‘સચેત' 

 

 

 

 

જીવનનુાં એ જક નામ છે રમિ 

દરેક િબકે્ક રમાય છે રમિ 

બાળપણમાાં રમકડાાં ની રમિ 

હકિોરાવસ્થામાાં મેદાનની રમિ 

મોટા થિા લોકોની બદલાય છે રમિ 

રમે છે લોકોની લાગણીઓની રમિ 

ક્યારેક રમાય છે સ્વાથતની રમિ 

ક્યારેક રમાય છે પરમાથતની રમિ 

ક્યારેક દેખાડો કરવા માટેની રમિ  

ક્યારેક જીિવા માટેની રમિ 

ક્યારેક ખેલહદલીથી રમાય રમિ 

ક્યારેક કપટથી રમાય રમિ 

જીવનના આરાંભથી જીવનના અંિ સધુી  

રામાય છે બસ રમિ રમિ રમિ 

 

પલક પડંયા - પલા. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

હદવસો તવિિા ગયા, સાાંજ પડિી રિી, 

સપનાઓ રૂાંધાિા ગયા, જવાની બળિી રિી, 

િોખ મરિા ગયા, જવાબદારી વધિી રિી, 

'પેલુાં કરો - પેલુાં નિીં' કરિાાં મા ાં તિકાયિો વધિી રિી, 

માયા-જાળ માાં ફસાિા ગયા, ખબૂીઓ ઘટિી રિી, 

દેખા-દેખી ની િહરફાઈ માાં 'માણસાઈ' ફગિી રિી, 

તટૂિાાં ગયા સાંબ ાંધો ! 'અભભમાન' ની ભેટ મળિી રિી, 

રિવે ુાં િત ુાં નાનુ ાં પણ ઉંમર છે કે વધિી રિી, 

આ 'પૈસા' ને 'પહરસ્સ્થતિ' ના ખેલ માાં, 

આમ જ 'જીંદગી' ઢળિી રિી... 

-કાજલ વડુકુલ  ‘કાજ’ 

 

 

 

ઢિતી જજિંિગી  

રમત  

સાથ  
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 “પાપા, આ િારા બહ ુબધા 
િોય ? એ જ રાતે્ર જ ઝબકેુ ?” 

“ના બેટા, હદવસે સરુજનો પ્રકાિ બહ ુિોય એ જટલ ેદેખાય 

નહિ, અને િા, એ જ બહ ુબહ ુએ જટલે બહ ુજ બધા િોય.” 

“પાપા, કાલે િમે વાિાત કીધેલી પરીની, એ જ િોય ?” 

“ના બેટા, વાિાતમા ાં જ િોય” 

“પરીનો જાદુ આપણને થોડીવાર મળે?” 

“ના બેટા” 

“આ પિાંભગયા આટલા રાંગબેરાંગી િોય છે િો એ જમાાં શુાં 

પરી કલર પરેુ ?” 

“ના બેટા, ભગવાન પરેુ” 

“પાપા, હુાં જિી રિીિ િો પછી િમને ગમિે ?” 

“.... ના...બેટા...” 

“મને બહ ુદુખિે પાપા ?” 

“ના બેટા, એ જક હદવસ ત ુાં સઈુ જઈિ પછી ઉઠીિ િો 
ભગવાન પાસે િઈિ” 

“ભગવાન મને લવેા આવિે ?” 

“િા બેટા, િને સરસ ચોકલેટ આપિે, સરસ મજાના 

રમકડા આપિે” 

“પણ િમે િો નહિ િોવ ને ત્યાાં પાપા ?” 

“...ના, પણ જલ્દી થી આવી ને િને મળીિ બેટા” 

“હુાં જિી રહુાં પછી મારા કપડા...અને રમકડા િમે રમિો ? 
કે મકૂી રાખિો ? એ જ હુાં સાથે ના લઇ જઈ િકુાં ?” 

“... ના બેટા, ત્યા ાં િને વધ ુસારા રમકડા મળિે” 

“મમ્મા પણ ત્યાાં િિે ને ?” 

“િા બેટા, એ જ પણ ત્યાાં િિે” 

“અમે ખબુ રમીશુાં પાપા, િમને બહ ુયાદ કરીશુાં પાપા, 
િમારી રાિ િોઈશુાં પાપા” 

“િા બેટા, િવે સઈુ જા, જો િને િા ાંફ ચડે છે” 

“ત્યા ાં હુાં બીમાર નહિ રહુાં ને પાપા ? મને રમવા મળિે ને 

?” 

“િા બેટા, િને કોઈ બીમારી નહિ િોય, ત ુાં અને મામા બાંને 

ખબુ ખબુ રમજો” 

“સારુાં, પાપા, મારી આ નાની ઢીંગલી પણ ના લઇ જઈ 

િકુાં ? ભગવાનને ના ગમે એ જવુાં ?” 

“લઇ જ સ બેટા, અત્યારે િારી પાસે જ રાખ” 

“ઓકે પાપા, ગડુ નાઈટ, જો હુાં કાલે ના ઉઠુાં િો 

ભગવાનના ઘેર િોઈિ ?” 

“ગમે ત્યાાં િોઈિ મારી પરી, િને ખબુ મજા આવિે, ત ુાં 

સઈુ જા જો િવે...” 

“ઓકે પાપા, ગડુ નાઈટ એ જન્ડ્ડ સ્વીટ રીમ્સ, હુાં આ સ 

રીમ્સમાાં મમ્માને મળીિ અને વાિો કરીિ અને િા, 

ભગવાનને રીલવેસ્ટ કરીિ કે મારી ઢીંગલી લઇ આવવા 
દે” 

૭.વાિાત 

પ્રોવમસ ?  
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“િા બેટા, એ જવુાં કર સ, િવે સઈુ જા” 

“પાપા, ત્યા ાં નાના છોકરાઓ િોય ? મારે રમવુાં િોય િો 

?” 

“િા બેટા િોય” 

“સ્કુલ િોય ત્યાાં ? ભણવુાં પડે ?” 

“િા બેટા, ભણવુાં િો પડે જ ને િો જ િોતિયાર થવાય 

મોટા થઇ ને” 

“પણ જો હુાં મોટી જ ના થવાની િોવ િો...ત્યા ાં પણ...” 

“સઈુ જા મારી દીકરી,,,,સઈુ જા,,,કાલે વાિ કરીશુાં બેટા” 

“ઓકે, સોરી પાપા, ્ ુઆર ધ બેસ્ટ પાપા ઇન ધ વલ્ડત, 
આઈ લવ ્.ુ ફરીથી ગડુ નાઈટ” 

“આઈ લવ ્ ુટુ, ગડુ નાઈટ” 

*** 

“િયે, કેમ છે ?” 

“જલસા, િને કેમ છે િવે ?” 

“સારુાં છે, પેઈન છે થોડુાં” 

“સઈુ જા, સારુાં લાગિે” 

“િા, થોડા હદવસની વાિ છે, પછી િો સારુાં જ લાગિે” 

“એ જવુાં ના બોલ” 

“િયે, તત્રિાનુાં ધયાન રાખ સ” 

“એ જ કોઈ કિવેાની વાિ છે ?” 

“નાની છે, શુાં કરુાં ? નસીબ ખરાબ મારા, મને એ જની બહ ુ
યાદ આવિે” 

“િા...” 

“ત ુાં એ જને ભણાવી ગણાવીને મોટી કર સ, હુાં ઉપરથી જોઇિ 

બધુાં િો ?” 

“...” 

“કાિ...” 

“સઈુ જા, બધુાં આપણા િાથમાાં િોત ુાં નથી” 

“િા, પણ નાની છોકરી અને એ જક નાના છોકરા  સવો પતિ 
છે એ જટલે ભચિંિા િો થાય ને ?” 

“...” 

“રડિો નહિ િો ? આંસઓુને પી જ સ, િારે િવે મા અને 
બાપ બાંને થવાનુાં છે” 

“રડિો નથી,,,આંખમાાં કચરો પડયો છે” 

“બસ િવે ડાહ્યા, મને ખબર પડે છે, અિી િોસ્પીટલના 

એ જસી રૂમમાાં ક્યાાંથી કચરો આવ્યો ?” 

“...” 

“સારુાં, પણ શુાં થિે ? હુાં સઈુ જઈિ અને પછી ઉઠીિ જ 

નહિ એ જક હદવસ ? ઊંઘમાાં જ...?” 

“...” 

“ઓકે ઓકે, સોરી બાબા સોરી, એ જક નોટબકુમાાં થોડુાં એ જના 

તવષે લખ્્ુાં છે, મોટી થાય િો વાાંચી સાંભળાવ સ” 

“િા...” 

“મોટી એ જટલે લગભગ ૧૦/૧૨ વષતની થાય એ જટલે, િો જ 

એ જને સમજણ પડિે” 

“ઓકે, સારુાં, સઈુ જા િવે” 

“િા ભાઈ િા, સવુ ુાં છાં, આમ પણ પછી િો અનાંિ તનિંદ્રા 
માણવાની જ છે...” 

“ગડુ નાઈટ” 
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“ગડુ નાઈટ, ્ ુઆર ધ બેસ્ટ િસબાંડ એ જન્ડ્ડ બડી, આઈ 

લવ ્”ુ 

“આઈ લવ ્ ુટુ” 

*** 

એ જણે સવારે ચપુચાપ બેડ ઉપર એ જની પત્નીએ જ તત્રિા માટે 

લખેલી નોટબકુ મકૂી દીધી. 

“આ સ તત્રિા નથી ઉઠી, િવે નહિ ઉઠે, સોરી, પણ એ જ ૧૦ 

વષતની પણ ના થઇ અને િારી નોટબકુ એ જને આપવાનુાં 

બન્ડ્્ુાં જ નહિ. એ જનુાં ધયાન રાખ સ, જલ્દી મળીશુાં”  

એ જણે એ જક છેલ્લી નજર બેડ પર સિેુલી તત્રિા પર નાખી 

અને બિાર નીકળી ગયો. 

ખલુ્લી બારીમાાંથી પવનની એ જક લિરેખી આવી અને 

નોટબકુનુાં એ જક પાનુાં ખોલિી ગઈ. 

“િયે તત્રિા, પાપાની પરી, િવે િો ત ુાં બહ ુમોટી થઇ ગઈ 
િોઈિ નહિ ? પાપાનુાં ધયાન રાખ સ બેટા,,,પ્રોવમસ ?” 

-ઉમગંભાઈ ચાવડા  
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આગળના હદવસે સવારે મ્રુ અને આતિષ બાંને બ્લ્્ ુ
ભઝન્ડ્સ અને બ્લેક હટ-િટતમા ાં કોલજે આવે છે. જયહદપ પાસે 

બ્લેક હટ-િટત ન િત ુાં એ જટલે િે બ્લેક ભઝન્ડ્સ અને વ્િાઈટ 

હટ-િટત પિરેીને આવ્યો િિો. બ્લેક એ જન્ડ્ડ વ્િાઈટમાાં િેનો 
લકુ આકષતક લાગી રહ્યો િિો. આ સ િો કેષ્ન્ડ્ટનમાાં માત્ર 

જયહદપ અને આતિષ જ બેઠા ાં િિાાં. મ્રુ તપ્રતિને મળવાાં 

ગયો િિો. ત્યાાં તપ્રતિની સાથે શે્રયા પણ િિી. જયહદપે 
પોિાના પે્રમને ઠુકરાવી દીધો ત્યાર પછી ભાગ્યે જ 

શે્રયાના ચિરેા પર મસુ્કુરાિટ જોવા મળિી િિી. િજુ પણ 

જયહદપ શે્રયાના હદલ પર છવાયેલો િિો. મ્રુ શે્રયાના 
ચિરેા પર રિલેી ઉદાસીને પારખી જાય છે. એ જટલજે્ઞિે આ 

બાબિે તપ્રિી સાથે વાિ કરે છે. 

          "તપ્રિી! િજુ પણ શે્રયા જયહદપને ભલુી ન િકી 

િોય એ જવુાં લાગી રહ્ુાં છે." 

          "િા, આ સ પણ શે્રયા જયહદપને એ જટલો જ પે્રમ 

કરે છે. જ્યારથી જયહદપે શે્રયાના પે્રમને લાિ મારી છે 

ત્યારથી મેં િેને સરખી રીિે મસુ્કુરાિાાં નથી જોઈ." 

          "પરાંત ુજયહદપને પે્રમમાાં ભબલકુલ તવિાસ જ 

નથી. િો આપણે કરી પણ શુાં િકીએ જ? અને જબરદસ્િીથી 
િો કોઈનો પે્રમ મેળવી ના િકાય." 

          "િા, પરાંત ુમને લાગે છે કે િવે બધુાં જ ઠીક થઈ 
જિે. કદાચ શે્રયા પણ જયહદપને ભલુી જિે." 

૮.નવલકથા 

તડપ 

 

 

તમત્રો િોપીઝને એ જક 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 એ જપ ડાઉનલોડ કરવા અિી ક્લલક કરો 

mailto:Info@shopizen.in
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.shopizen
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          "શે્રયા જયહદપને ભલુી જિે! કેવી રીિે?" 

          "શે્રયાના પપ્પાની નોકરી અમદાવાદ રાન્ડ્સફર 

થઈ ગઈ છે. એ જટલે િે આ કોલજે માાંથી 

પોિાનુાં  એ જડતમિન કેન્ડ્સલ કરાવીને પરમહદવસે િેના 
પહરવાર સાથે અમદાવાદ જઈ રિી છે. એ જટલે કદાચ ત્યાાં 

જઈને િે શે્રયાને ભલુી જિે." 

          "ઓિ! હુાં િો એ જ જ ઈચ્છ છ કે શે્રયાના ચિરેાની 

મસુ્કુરાિટ પાછી આવી જાય. કારણ કે પે્રમની િડપને 

સિન કરવી ખબુ જ અઘરી છે." 

          "કેમ? િને પણ કોઈ સાથે પે્રમ થયો છે કે શુાં?" 

તપ્રતિએ જ મજાકમાાં કહ્ુાં. 

          "ના બાપ ના, અત્યારે િો િી જ છાં. મારો સમય 

વ્યસ્િ કરનારુાં િજુ સધુી કોઈ મળ્્ુાં નથી. અને િવે હુાં જઉં 
છાં. કારણ કે આતિષ અને જયહદપ બાંને કેષ્ન્ડ્ટનમાાં મારી 

રાિ જોઈ રહ્યાાં િિે." 

          "િા ઠીક છે." મ્રુ કેષ્ન્ડ્ટનમાાં જવાાં માટે ત્યા ાંથી 

નીકળી જાય છે. 

          બીજી િરફ આતિષ અને જયહદપ બાંને 

કેષ્ન્ડ્ટનમાાં બેઠા ાં િિાાં. એ જટલામાાં રાધી ત્યાાં આવે છે. સાંજોગે 

િેણે પણ બ્લેક ભઝન્ડ્સ અને વ્િાઈટ હટ-િટત પિરેેલુાં િત ુાં. 
થોડીવાર આતિષ બાંનેના મેભચિંગ થયેલા કપડાના કલરને 

મજાકમાાં ઉડાવે છે. એ જટલામાાં િેના ફોનમાાં મ્રુનો કોલ 

આવે છે. એ જકાદ બલુસ લવેાની િિી એ જટલે િે આતિષને 
કોલેજની બિાર બોલાવે છે. જ્યારે કેષ્ન્ડ્ટનમાાં જયહદપ 

અને રાધી સામ-સામે બેઠા ાં િિાાં. બ ાંને વચ્ચે મીઠી મીઠી 

વાિોનો દોર ચાલ ુિિો. 

          "જયહદપ િારો મોબાઇલ નાંબર આપ ને." 

અચાનક રાધીએ જ કહ્ુાં. 

 

          "નાંબર! કેમ?" 

          "િને એ જકાઉન્ડ્ટસ ્સારુાં ફાવે છે. મારુાં થોડુાં તવક 

છે. અને કોલેજમાાં િારી તસવાય મારે કોઈ ખાસ િેનૌડ 

પણ નથી. િો જરૂર પડય ેિારી િલે્પ લઈ િકુાં." 

          "ઓિિ! એ જવુાં છે." જયહદપ પોિાનો મોબાઈલ 

નાંબર રાધી સાથે િેયર કરે છે. 

          કોલજેના કલરફુલ હદવસો િસી, મજાક, આનાંદ 

અને ઉલ્લાસ સાથે ક્યારે પસાર થઈ જાય છે િેની ખબર 
પણ નથી રિિેી. નજર સામે કોલેજના બ ેવષત વીિી જાય 

છે. જયહદપ અને રાધીની તમત્રિા ધીમે ધીમે પે્રમ િરફ 

વળી રિી િિી. રોજ વાિો કરવાથી બાંનેના હદલમાાં 
એ જકબીજા માટે લાગણીની કુાંપળો ફુટવાાં લાગી િિી. 

શે્રયાના ગયાાં પછી તપ્રિી રાધીની સિલેી બની ગઈ િિી. 

તપ્રિીએ જ શે્રયા તવિે પણ રાધીને વાિ કરી િિી. પરાંત ુ
શે્રયાના ગયા પછી િેનો કોઈ કોન્ડ્ટેક જ ન િિો. િે ક્યાાં 

છે? શુાં કરે છે? િેની કોઈને ખબર ન િિી. જ્યારે બીજી 

િરફ આતિષને ધારાના ચહરત્ર તવિે ખબર પડી ગઈ 
િિી. ધારા મોબાઈલના કવરની  સમ બોયિેન્ડ્ડ બદલિી 

િિી. પરાંત ુધારાના તવરિમાાં આતિષ ખોટા ાં રસ્િે ચાલવાાં 

લાગે છે. રોજની ચાર-પાાંચ તસગારેટ ફુાંકવા લાગે છે. 
ઘણીવાર િરાબનો નિો પણ કરી લિેો. િેની વાણી, 

વિતન, વ્યવિાર બધુાં જ બદલાય જાય છે. જયહદપ અને 

મ્રુ સાથે રિવેાનુ ાં ઓછાં કરી કોલજેના ટપોરી  સવાાં 
છોકરા ાંઓ સાથે રિવેાનુ ાં વધારી દીધુાં. આતિષ ગેરમાગ ે

જઈ રહ્યો િિો. િેના પ્રત્યેની આ ભચિંિાના વાદળો િાંમેિા 

જયહદપના માથે ઘેરાયેલાાં રિિેા ાં િિાાં. જયહદપ જ્યારે 
પણ આ વાિને ઉખેડિો ત્યારે રાધી િેને આિાસન 

આપિી. અને િેની ભચિંિામાાં ભાગ પડાવિી. પરાંત ુએ જ 

આિાસનની અસર પણ થોડા ાં સમય માટે જ ટકી રિિેી. 
આતિષનુાં લેલચર બાંક કરવાનુાં વધી જવાને કારણે િેની 
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અસર િેના હરઝલ્ટ પર પણ પડવાાં લાગી િિી. પરાંત ુ

િેને હરઝલ્ટની કોઈ ફીકર જ ન િિી. 

          જયહદપ એ જક િોસ્સ્પટલમાાં મેનેજર િરીકેની પાટત  

ટાઈમ જોબમાાં લાગી ગયો િિો. ઘરેથી િેને અભ્યાસ 
અને જોબ બાંને એ જકસાથે કરવાની ના પાડિાાં િિાાં. છિાાં 

પણ જયહદપ પોિાના પગ પર ઉભા થઈને આગળ 

વધવાાં મા ાંગિો િિો. િેની આ સમજણ ભરી વાિો 
સાાંભળીને િેનો પહરવાર પણ ટુાંકો પડિો. બપોર પછી બ ે

વાગ્યાથી લઈને રાતત્રના આઠ વાગ્યા સધુી િે જોબ પર 

જ રિિેો. જોબ પર ઘણીવાર કાંટાળો આવે િો િે 
થોડીવાર રાધી સાથે વાિ કરી લિેો.  સના કારણે િે 

મડુમાાં પણ આવી જિો. િેની સાથે કામ કરિાાં તમત્રો 

જરુર પડય ેિેને મદદ પણ કરિાાં. કોઈવાર જયહદપને 
રજા ન મળે િો િેના તમત્રો િેની જગ્યા ભરી દેિાાં. 

          કોલજેથી છટયાાં પછી જયહદપ સીધો જ ઘરે 
જાય છે. જમવાનુાં િૈયાર િત ુાં.એ જટલે ફટાફટ જમીને જોબ 

પર પિોંચ ેછે.લગભગ અડધી કલાક બાદ િેના 

મોબાઇલમાાં મેસેજ ટોન વાગ ેછે. િે જુવે છે િો આતિષનો 
મેસેજ આવેલો િિો. િે િરિ જ મેસેજ પર ક્લલક કરે છે. 

એ જટલે ડાયરેલટ આતિષનુાં વોહ્ટ્સપ એ જકાઉન્ડ્ટ ખલુ્લી જાય 

છે અને જયહદપ મેસેજ વાાંચે છે. 

          "SORRY જયહદપ. િે મને સમજાવવાની ઘણી 

કોતિિ કરી. મને િાંમેિા સાચો રસ્િો બિાવ્યો. પરાંત ુમેં 
ક્યારેય િારી વાિ ન માની. અને િાંમેિા િને મન ફાવે 

િેમ બોલિો રહ્યો. િે િારી તમત્રિા ખબુ સારી રીિે 

તનભાવી. પણ હુાં મારી તમત્રિા ન તનભાવી િક્યો. મને 
માફ કરી દે  સ. િવે િને મન ફાવે િેમ બોલનારુાં કોઈ 

નિીં િોય." આતિષનો મેસેજ વાાંચિાની સાથે જ 

જયહદપને ગભરામણ થવાાં લાગે છે. િે િરિ જ 
આતિષને ફોન કરે છે. પરાંત ુઆતિષ ફોન નથી ઉઠાવિો. 

જયહદપ કાંઈપણ તવચાયાત તવના પોિાનુાં કામ સાથે કામ 

કરિાાં તમત્રને સોંપીને આતિષના ઘરે જવાાં માટે નીકળી 

જાય છે. નીકળિાાં નીકળિાાં િે મ્રુને પણ કોલ કરીને 
આતિષના ઘરે પિોંચવા કિી દે છે. 

          આતિષના ઘરે પિોંચિા જ જયહદપ િેને બમુ 
પાડે છે. બમુ સાાંભળીને આતિષના મમ્મી રસોડામાાંથી કામ 
પડત ુાં મકુીને બિાર િોલમાાં આવે છે. જયહદપ િરિ જ 
િેમને આતિષ તવિે પછેુ છે. આતિષ પોિાના રૂમમાાં છે 
એ જમ સાાંભળિા જ જયહદપ િરિ જ આતિષના રૂમ પાસે 
જાય છે. રૂમનો દરવાજો બાંધ િિો. ઘણી બમુ પાડવાાં 
છિાાં આતિષ દરવાજો નથી ખોલિો. જયહદપ દરવાજાને 
ધક્કો મારીને િોડવાની કોતિિ કરે છે. પરાંત ુિેનુ ાં 
એ જકલાનુાં બળ દરવાજો િોડવાાં માટે સમથત ન િત ુાં. 
એ જટલામાાં મ્રુ ત્યાાં આવી જાય છે. આતિષ દરવાજો 
નથી ખોલિો એ જટલે િેનાાં મમ્મીની આંખોમાાંથી મીિળધાર 
આસુાંઓ વિવેા લાગે છે. જયહદપ અને મ્રુ બાંને મળીને 
દરવાજો િોડવાની કોતિિ કરે છે. એ જટલ ેદરવાજાનાાં 
સા ાંધા નીકળી જાય છે. અને દરવાજો ખલુ્લી જાય છે. 
દરવાજો ખલુિાાં જ અંદરનુાં દ્રશ્ય જોઈ જયહદપ, મ્રુ 
અને આતિષના મમ્મીની આંખો ચોડી થઈ જાય છે. િેના 
િોંિ ઉડી જાય છે. 

          આતિષનુાં ધડ િઠેે જમીન પર પડેલુાં િત ુાં, િેના 
મખુમાાંથી ફીણ નીકળી રહ્યાાં િિાાં, બોડી ધીમે ધીમે નીલા 
રાંગની થઈ રિી િિી, આંખો િજુ ખલુ્લી બાંધ થઈ રિી 
િિી. જયહદપ અને મ્રુ બાંને િરિ જ આતિષ પાસે 
પિોંચી જાય છે. મ્રુ િેના ગાલ પર િળવી િળવી 
થાપટ મારીને િેને આંખો ખલુવાનુાં કિ ેછે. જયહદપ  સ 
િોસ્સ્પટલમાાં નોકરી કરિો િિો. ત્યાાં પોિાના તમત્રને ફોન 
કરીને આખી પહરસ્સ્થતિ ટુાંકમાાં જણાવી દે છે. િેનો તમત્ર 
િરિ જ ડોલટરને કિી બધી િૈયારીઓ કરાવી દે છે. અને 
આ િરફ બ-ેત્રણ તમતનટમાાં એંબ્્લુન્ડ્સ આવી જાય છે. 
િરિ જ આતિષને િોસ્સ્પટલ લઈ જવામાાં આવે છે. 
રસ્િામાાં આતિષના મમ્મી આતિષના પપ્પાને ફોન કરીને 
ઝડપથી િોસ્સ્પટલ આવવાાં માટે કિી દે છે. અગાઉથી 
ઓપરેિનની િૈયારીઓ થઈ ચકુી િોવાથી આતિષને 
સીધો જ આઈ.સી.્ ુમાાં લઈ જવામાાં આવે છે અને િેની 
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સારવાર ચાલ ુકરી દેવામાાં આવે છે. ઘરથી િોસ્સ્પટલ 
સધુીના રસ્િામાાં આતિષના મમ્મી રોઈ રોઈને અડધાાં થઈ 
ગયાાં િિાાં. આંખો સોજીને લાલ થઈ ગઈ િિી. િજુ પણ 
િેની આંખોમાાંથી ધીમે ધીમે આસુાંઓ વિી રહ્યાાં િિાાં. 
મ્રુ વારાંવાર િેમને આિાસન આપવાની કોતિિ કરી 
રહ્યો િિો. પરાંત ુઆતિષના મમ્મીનુાં દુ:ખ વધારે ને વધારે 
ઉભરાય રહ્ુાં િત ુાં. 

          જયહદપ િો અભાન થઈ ગયો િોય િેવી 
અવસ્થામાાં આઈ.સી.્ ુની બિાર મકુવામાાં આવેલી બેંચ 
પર બેઠો િિો. કદાચ િેના આંસઓુ રાિ ભલુી ગયાાં િિાાં. 
િેના ચિરેા પર ઉદાસી તસવાય બીજુ કાંઈ જ ન િત ુાં. એ જવુાં 
લાગી રહ્ુાં િત ુાં જાણે િે આંસઓુને આંખોમાાં જ સકુવી રહ્યો 
િોય. એ જટલામાાં રાધીનો કોલ આવે છે. જયહદપ કોલ 
હરતસવ કરે છે. 

          "શુાં કરે છો જય? જોબ પર કાંટાળો િો નથી 
આવિો ને?" 

          "ના" 

          "શુાં થ્ુાં? િારો અવાજ બદલાયેલો િોય એ જવુાં 
લાગે છે. કાંઈ થ્ુાં છે િને?" 

          "આતિષ આઈ.સી.્ ુમાાં છે." જયહદપના 
મખુમાાંથી માાંડ માાંડ આ િબ્દો નીકળ્યાાં. 

          "શુાં! જયહદપ હુાં અત્યારે જ િોસ્સ્પટલ આવુાં છાં." 
આમ કિી રાધી કોલ કટ કરી નાખે છે. જયહદપના 
કિવેાથી આઈ.સી.્ ુની બિારનુાં આખુાં દ્રશ્ય રાધીની આંખ 
સામે િરી આવ્્ુાં િત ુાં. િે સમજી જાય છે. કે અત્યારે 
જયહદપની િાલિ પણ આતિષની ભચિંિામાાં ગ ાંભીર થઈ 
ગઈ િિે. 

જયહિપ ભરોળિયા "હડયર જય"ુ 
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 કોતવડ 19 બીમારીને કારણે 

ઘરમાાં લોકડાઉન થઈને 
રિવે ુાં સૌથી સલામિ િકેદારી ગણી િકાય. પણ જો આવી 

જ કોઈક ભયાંકર બીમારીથી બચવાના ઉપાયરૂપે િમે 

િિરેની ભીડભાડ ત્યજી જ ાંગલ  સવા તવસ્િારમાાં આવેલી 
એ જક લાકડાની કેબીનમાાં સ્વેચ્છાએ જ લોકડાઉન થવા આવ્યા 

િોવ અને એ જ ઘરમાાં જ કોરોના વાઇરસથીયે ભયાંકર 

આપત્તી િમને મારવા િમારી પાછળ પડી જાય િો... 

જો હુાં પછૂાં કે કેટલાયે 2013માાં હરલીઝ થયેલી મવૂી Evil 

Dead જોઈ છે િો િક્ય છે કે બ-ેચાર િાથ િવામાાં ઉઠી 
પણ જાય. પણ જો હુાં એ જમ પછૂાં કે 1981માાં (મારા જન્ડ્મ 

કરિા પણ પિલેાની) સેમ રૈમી દ્વારા લેભખિ અને 

તનદેતિિ હફલ્મ Book of the Dead કેટલાયે જોઈ છે િો 
કદાચ એ જક પણ િાથ િેમના સ્થાનેથી ઇંચભર પણ નિીં 

ઉઠી િકે. 

એ જવીલ ડેડ જોઈ ચકેૂલા તમત્રો એ જક વાિે જરૂર સિમિ 

થિે કે હફલ્મનુાં નામ Book of the dead વધ ુબાંધબસેત ુાં 

આવે છે. એ જ જ રીિે તસફિપવૂતક હુાં બીજી વાિ ઉપર પણ 
િમને મારા મિ સાથે સિમિ કરીિ કે આ હફલ્મ બધાાં 

માટે નથી. ના, આમાાં કોઈ ન્ડ્્હુડટી નથી, પણ ચીિરી 

ચડાવનાર દ્રશ્યોની ભરમાર જરૂર છે. સાથોસાથ રિસ્ય 
અને રોમાાંચનો ચરચરાટ પણ મબલખ છે. અિીંયા હુાં 

કિવેા માાંગીિ કે જો િમે લોકલ રેનમાાં ચડો િો 

ધક્કામકુ્કી અને ભીડભાડ જ મળિે. એ જ જ રીિે િોરર 

૯.હફલ્મ હરવ્્ ુ



27                                               સાહિત્યનો વનવગડો  
 
 

હફલ્મમાાં(એ જમાાંય ખાસ િોભલવડુની હફલ્મમાાં) જુગપુ્સાપે્રરક 

દ્રશ્યોનાાં, ધબકાર ચકૂાવી દે એ જવા અણભચિંિવ્યા ફફડાટ 
દિતકોને ધ્રજૂાવી દેવા અધીરા િોય છે. આંખોનુાં મટકુાંય ના 

મારવાની ઈચ્છા ધરાવિા િોવા છિાાં પાાંપણો ભીંસીને 

બાંધ આંખે અને ખલુ્લા કાને ચીસાચીસ સાાંભળી લેવી પડે 
એ જવી કાળજી બાિોિ ડાયરેલટર દ્વારા પ્રત્યેક દ્રશ્યમાાં 

રાખવામાાં આવિી િોય છે. 

2013માાં તથયેટરના પડદે ઝીલાયેલી એ જવીલ ડેડની બધી 

જવાબદારી પોિાના ખભ ેઉપાડીને દિતકોની રૂાંવાટી ઊભી 

કરનાર વ્યસ્લિ Fede Alvarez/ફેડ અલ્વારેઝ હફલ્મનો 
ડાયરેલટર છે. લગભગ ચાલીસીએ જ પિોંચેલો આ 

ડાયરેકટર youtubeનાાં માધયમથી આગળ આવેલો 

ટેલેન્ડ્ટેડ હફલ્મમેકર છે. (Youtube vs. Tiktok તવવાદ કોને 
યાદ આવ્્ુાં, ભાઈ) Aaron Morton/એ જરોન મોટતન નામના 

ફાડુાં તસનેમેટોગ્રાફર િેના તવઝ્અુલ ઇમેજીનેિન અને 

એંગલ કૌિલ વડે હફલ્મને અલગ જ લેવલ ેલઈ ગયો છે. 
અલબત્ત, ફેડ અલ્વારેઝ અને રોડો સાયગએુ જસ નામના 

સ્ક્રીનપ્લે આહટિસ્ટ વગર બધુાં જ નકામુાં િત ુાં. એ જટલ ેિેમને 

પણ ભબરદાવવા રહ્યાાં.  

િવે મળૂ મદુ્દાને ન્ડ્યાય આપીએ જ. મળૂ મદુ્દો એ જટલે 

પાાંસળીઓમાાં ભીંસ અનભુવિા હૃદયના ધબકાર વધારી દે 
એ જવો પ્લોટ. એ જરીનાભલન ગ્રાંતથને િેજ ગતિએ જ સ્રાવ કરવા 

માટે મજબરૂ કરે એ જવો સપુરનેચરલ િોરર પ્લોટ.  

હફલ્મની િરૂઆિ થાય છે એ જક ્વુિીને લાકડાાંની કેબીન 

સધુી ઢસડી જિાાં નરધમોની િવેાતનયિથી! તનદોષ 

લાગિી ્વુિીનો સગો તપિા જ િેની દીકરીને નરબલી 
આપવા માટે િેિાની કલ્ટ(સાંપ્રદાય)ના લોકોને સાથ આપે 

છે. બધાાં લોકોની સાથે િેનો તપિા પણ એ જવુાં માને છે કે 

િેની દીકરી મનષુ્ય નથી, પણ કોઈ રાક્ષસ, એ જવીલ કે 
Demon/હડમન છે. સજુ્ઞ વાચકોને આગળ કિવેાની જરૂરિ 

નથી લાગિી કે લાકડાાંની કેભબનમાાં શુાં થ્ુાં િિે? 

Demon િબ્દને લેખકે અથવા િો ડાયરેલટરે ખબૂ સરસ 

રીિે Acrostic િૈલીમાાં રજૂ કયો છે. એ જક્રોષ્સ્ટક એ જ કાવ્યનો 
એ જક પ્રકાર છે,  સમાાં દરેક પાંસ્લિનો પ્રથમ અક્ષર લઈને 

એ જક સ્પેભલિંગ અથવા િો સાંદેિ બને. એ જવુાં માનવામાાં આવે 

છે કે એ જક્રોષ્સ્ટક િબ્દ િેન્ડ્ચ ભાષાના િબ્દ 'Acrostiche' 
પરથી ઉિરી આવ્યો છે. અલબત્ત, ઉમેદવારી નોંધવા 

માટે લાઈનમાાં લેહટન અને પ્રાચીન ગ્રીક ભાષા પણ લાલ 

આંખો સાથે ઊભી છે.  

જો િમે હફલ્મના દરેક પાત્રના નામનો પ્રથમ મળૂાક્ષર 

અલગ િારવિો િો િમને એ જક િબ્દ મળિે. િવે હફલ્મના 
પાત્રોના નામ વાાંચો : David Allen, Eric, Mia Allen, 

Olivia અને Natalie. કયો િબ્દ બન્ડ્યો પ્રથમ મળૂાક્ષરથી? 

જી, િા. "Demon." 

હફલ્મના મખુ્ય પાત્ર છે તમયા એ જલન અને ડેતવડ એ જલન. 

બાંને ભાઈબિને છે. ડેતવડ િેની બિનેને ખબૂ પે્રમ કરિો 
િોય છે. પણ તમયા રગ્સને પે્રમ કરિી િોય છે. વ્યસ્િિા 

અને િણાવથી પનારો છોડાવવા માાંગિી િે રગ્સના 

રવાડે ચડીને ક્યારે બાંધાણી બની જાય છે, િેની જાણ િેને 
પણ નથી રિિેી. ડેતવડ િેની સારવાર કરાવે છે. ખબૂ 

કાળજી લ ે છે છિાાં િેની િભબયિમાાં સધુારો નથી થિો. 

ત્યારે ડેતવડ રગ્સની લિ છોડાવવા િેને કોઈક જ ાંગલની 
એ જક અવાવરુાં લાકડાાંની કેભબનમાાં લઈને આવે છે. જ્યાાં 

નરબલી અપાયેલી હડમન છોકરીનુાં ભિૂ વાસ કરે છે. 

એ જવી કેભબનમાાં ડેતવડની પે્રયસી નિાભલયા અને તમયાના 
દોસ્િાર એ જહરક િથા ઓભલતવયા પણ વેકેિન માણવા 

પિોંચી જાય છે. જોકે િેમને માણવા મળે છે િચમચાવી 

નાખ ે એ જવી સપુરનેચરલ અને િોરર ઘટનાઓનો 
ઓવરડોઝ! 

હિરોઇનને િરેોઇનથી બચાવવા માટે કેભબનમાાં વસવાટ 
કરિા પાાંચેય જણને અનાયાસે જ િેમના પાલત ુાં કૂિરા ાંની 

મદદથી એ જક ગોતપિ ભોંયરુાં જડી આવે છે. ભોંયરામાાં 
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કેટલાક પ્રાણીઓના િવ, ભાંગાર અને ચામડાના 

કવરવાળાં 'Naturom Demonto' નામનુાં એ જક િેિાની 
પસુ્િક મળે છે. કોઈને જાણ ન થાય એ જ રીિે એ જહરક િે 

પસુ્િક પોિાની બેગમ સેરવી લ ેછે. 

 સમ િેન્ડ્કેઇનસ્ટાઈનના અંગોને તસવવાને કારણે ટાાંકાના 

તનિાન દેખાિા િોય છે, એ જવા જ તનિાન િે કાળા જાદુના 

પસુ્િક પર િિાાં. જજજ્ઞાસાવિ એ જહરક િે પસુ્િક ખોલ ે છે 
અને ભયજનક ચેિવણીને અવગણીને અંદરના કેટલાક 

ગઢૂ િબ્દોનુાં ઉચ્ચારણ કરે છે.  સને કારણે િેિાની 

િસ્લિઓ પસુ્િકની કેદમાાંથી મલુિ થઈ જાય છે. 

એ જહરક દ્વારા અજાણિાાંમા ાં થયેલી નાનકડી ભલૂને કારણે 

ત્યારબાદ િરૂ થાય છે અગોચર ઘટનાઓની વણથાંભી 
વણઝાર! 

ઉપરોલિ ઘટનાને કારણે માનતસક રીિે ભાાંગી ગયેલી 

તમયાને રલિથી લથપથ એ જક છોકરી વારાંવાર દેખાય છે. 
 સની જાણ િે બધાાંને કરે છે. પણ રગ્સ છોડી દેવાને કારણે 

િેને આભાસ થઈ રહ્યો છે એ જવુાં િેના તમત્રો અને ભાઈને 

લાગે છે. પહરણામે િેઓ િેની વાિો પર તવિાસ નથી 
કરિાાં. એ જટલે જ કાંટાળીને િે કાર લઈને ત્યા ાંથી ભાગી 

નીકળે છે. કાળા અંધકારમાાં ધમુમ્સ ઓઢીને સિૂા રસ્િામાાં 

િેને ફરીથી એ જ જ જુગપુ્સાજનક છોકરી નગનાવસ્થામાાં 
દેખાય છે. અચાનક થયેલાાં ડરામણા આભાસને કારણે 

િેની ગાડી એ જક ઝાડ સાથે અથડાઈ જાય છે. િે ઝાડની 

વેલ  સવી ડાળખીઓ તમયાને પકડી લ ેછે અને િેના પર 
બળાત્કાર કરે છે. તમયાના િરીર પર ભતૂિયા િસ્લિએ જ 

કબજો કરી લીધો છે, એ જવુાં ડાયરેલટર અિીંયા દિાતવી રહ્યાાં 

છે.  

કેભબનમાાં પરિ ફરેલી તમયા િવે મનષુ્યને બદલ ે કાળા 

જાદુના કળણમાાં ખ ૂાંપી ગયેલી એ જક િેિાન િિી. એ જક 

હદવસ િે પાલત ુાં કૂિરા ાંને િથોડી વડે મારી નાખ ેછે, ત્યારે 

ડેતવડને િાંકા જાગે છે અને િે બિનેની સારવાર માટે િેને 

િોસ્સ્પટલમાાં લઈ જવા માાંગ ે છે. પણ તમયામાાં રિલેો 
િેિાન જીવ ત્યારે િાથમાાં બાંદૂક સાથે ધમકી ઉચ્ચારે છે, 

કે િમારામાાંથી કોઈ જીતવિ નહિ બચી િકે અને ફાયહરિંગ 

કરે છે. 

િે સમયે બધાાંની મદદથી ડેતવડ િેની બિનેને ભોંયરામાાં 

કેદ કરે છે અને બારણાાં પર જાડી સાાંકળ બાાંધી દે છે. જોકે 

અમાંગળ ઘટનાઓ અટકિી નથી. એ જક બાદ એ જક મોિ 
થાય છે. ત્યારે એ જહરક કબલૂાિ કરે છે કે િે પસુ્િકને કારણે 

જ અઘહટિ ઘટનાઓ ઘટી રિી છે.  એ જહરક જણાવે છે કે 

પસુ્િકના લખાણ પ્રમાણ ે આ િમામ ઘટનાઓ ત્યારે જ 
અટકિે જ્યારે તમયાને જીવિી દાટવામાાં આવિે! 

શુાં થાય છે આગળ? હફલ્મ લાાંબી છે, એ જક એ જક દ્રશ્યમાાં 

બેચેની અને ભયાનકિા ઠાાંસીઠા ાંસીને ભયાત છે. નાકનુાં 
ટેરવુાં ચડી જાય અને ઊબકાના ઉછાળા આવે એ જ રીિે 

આગળના દ્રશ્યો સરકિા રિ ે છે. એ જક ભાઈની લાચારી 

અને બિાદુરી િેિાન સાથે બાથ ભીડે છે. એ જક બિનેની 
િાલિ ઝોમ્બી  સવી થઈ જાય છે. પણ આ વાિાતનો અંિ 

શુાં આવે છે? 

એ જ જાણવા માટે િો િમારે હફલ્મ જોવી જ રિી.  

એ જક સલાિ રાતે્ર ના જોિા. સવાર અથવા બપોરનો સમય 

ઉભચિ રિિેે. 

- બકુલ ડેકાટે 
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 ગરીબ, મધ્યમ અને અમીર 

પથૃ્વી પર માનવજીવનની 

િરૂઆિ સાથે જ લગભગ અનેક 

પ્રકારના ભેદભાવની પણ 
િરૂઆિ થઈ ગઈ િિી.  સ 

આ સપણ સમાજમાાં જોવા મળે 

છે. જાતિ, પૈસા, કામ વગેરે માધયમો દ્વારા આજકાલ અનેક 
પ્રકારના ભેદભાવો જોવા મળી રહ્યા છે.  સના કારણે અનેક 

પ્રશ્નોનુાં પણ સર્જન થઈ રહ્ુાં છે. એ જક જ સમાજમાાં રિિેા 

કેટલાયે લોકોને માનતસક રીિે આ ભેદભાવોનો સામનો 
કરવો પડિો િોય છે. દરેક વ્યસ્લિના તવચારો એ જક નથી 

િોિા.  સના કારણે આ પ્રકારના ભેદભાવો થકી પ્રશ્નો પેદા 

થિાાં િોય છે. એ જક વ્યસ્લિને ઉત્તમ બિાવવો અને બીજા 
વ્યસ્લિને તનમ્ન બિાવવો એ જ મનષુ્ય દ્વારા પેદા થયેલુાં 

કાયત છે. ઈિરે દરેકને એ જકસમાન જ બનાવ્યા છે. ઈિરે 

મનષુ્યની રચનામાાં કોઈ ભેદભાવ નથી રાખ્યો. પરાંત ુ
મનષુ્યએ જ ધરિી પર આવીને સમાજમાાં અનેક ભેદભાવો 

નુાં સર્જન ક્ુું છે. 

આપણે આપણી આસપાસ આતથિક રીિે મખુ્ય ત્રણ વગત 

જોઈ રહ્યા છીએ જ. ગરીબ વગત, મધયમ વગત અને અમીર 

વગત.  સ વ્યસ્લિ પોિાની આતથિક જરૂહરયાિો સાંિોષી િકે, 

મોજિોખ કરી િકે િેને સામાન્ડ્ય રીિે આપણે અમીર 

કિીએ જ છીએ જ.  સ વ્યસ્લિ પોિાની આતથિક જરૂહરયાિ 

સાંિોષી િકે, ત્રણ ટકનુાં ખાય િકે અને ઓછા પ્રમાણમાાં 
મોજિોખ કરી િકે િેને મધયમ વગતમાાં ગણીએ જ છીએ જ.  સ 

વ્યસ્લિ કપડાાં ખરીદિા પિલેા બે ટાંકના ભોજનની 

વ્યવસ્થા કેમ થિે એ જ તવચારે િેને ગરીબ કિીએ જ છીએ જ. 
આ ત્રણ વગત અત્યારે સમાજમાાં રિલેા છે.  સને વ્યસ્લિની 

આતથિક સ્સ્થતિના આધારે તવભાજજિ કરવામાાં આવે છે. 

પ્રશ્ન એ જ છે કે આ ત્રણેય વગતની વાસ્િતવકિા શુાં છે? કુદરિ 
સમક્ષ આ વગતનુ ાં મિત્વ શુાં? કે પછી આ ત્રણયે વગત માત્ર 

નામ પરૂિા જ છે. 

સમાજમાાં રિિેા કેટલાક અમીર વ્યસ્લિઓને પોિાના 

રૂતપયાનો ભરે ઘમાંડ િોય છે. પરાંત ુજરૂહરયાિના સમયે શુાં 

િેનો આ રૂતપયો ખરેખર િેની સિાયિા કરી િકે? મધયમ 
વગતને વધારે મશુ્કેલીઓ નથી પડિી. કારણ કે િે નથી 

અમીર કે નથી ગરીબ. િે ત્રણ વખિનુાં આરામથી ખાયને 

જીવે છે. થોડાઘણા મોજિોખ પણ કરે છે. જ્યારે ગરીબ કે 
 સને બે ટાંકના ભોજન માટે પણ ફાફા પડે છે. િેની માટે 

મોજિોખની વાિ િો બહ ુ દૂર રિી છે. અમીર મોંઘી 

વસ્તઓુનો ઉપયોગ કરે છે િો ગરીબ સામાન્ડ્ય અને 
સસ્િી વસ્તઓુનો ઉપયોગ કરે છે. પરાંત ુ આ સસ્િા-

મોંઘાનુાં, અમીર-ગરીબનુાં, કુદરિ સમક્ષ મલૂ્ય? 

જ્યારે કુદરિી આપતત્તઓ દસ્િક દે છે ત્યારે િે સસ્ત ુાં-મોંઘ ુ

કે અમીર-ગરીબ નથી જોત ુાં. કુદરિ દરેક વગત માટે 

એ જકસમાન જ છે. ક્યારેય એ જવુાં બન્ડ્્ુાં છે કે વરસાદ 
અતમરના ઘરે વધારે અને ગરીબના ઘરે ઓછો વરસ્યો 

િોય? ક્યારેય એ જવુાં થ્ુાં છે કે ભકૂાંપ ગરીબના ઘરે જ 

આવ્યો િોય. અમીર ના ઘરે ના આવ્યો િોય. છે કોઈ 
ઉદાિરણ કે ભકૂાંપમાાં ગરીબનુાં ઘર જ ભાાંગ્્ુાં િોય અને 

અતમરના ઘરને આંચ પણ ન આવી િોય? જ્યારે પરુ 

અતિવષૃ્ષ્ટ થાય છે ત્યારે અતમરનુાં ઘર પણ ડૂબ ે છે ને 
ગરીબનુાં ઘર પણ ડૂબે છે.  સ મોંઘી ગાડીઓનુાં અમીરને 

ઘમાંડ િોય છે િે ગાડીઓ   પરૂના સમયે િેને એ જક જગ્યા 

પરથી બીજી જગ્યા પર લઈ જઈ િકિે? જ્યારે અતિવષૃ્ષ્ટ 
અથવા ભકૂાંપના કારણે વીજળી જિી રિ ે ત્યારે ગરીબ કે 

અમીર બાંનેમાાંથી કોઈના ઘરમાાં અંજવાળાં થઈ િકે? જ્યારે 

નેટવકત બ ાંધ િોય ત્યારે અમીરને આઈફોન અને ગરીબનો 
સામાન્ડ્ય કીપેડ વાળો મોબાઇલ શુાં કામનો? 

૧૦.સામાજજક લેખ     
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જાતિ, ધમત, ભેદભાવ સવત માત્ર મનષુ્ય માટે જ છે.  સનુાં 

કુદરિ સમક્ષ કોઈ મલૂ્ય નથી. કુદરિ માટે પથૃ્વી પર 
વસિા દરેક સજીવો એ જકસમાન જ છે. પરાંત ુ આ સ 

સમાજમાાં આવા કેટલાયે મદુ્દાઓ થકી વ્યસ્લિ વ્યસ્લિ 

વચ્ચે અનેક ભેદભાવો સજાતય રહ્યા છે. આ સ માણસ 
માણસની નજરમાાં ભલે મિાન થઈ ગયો િોય પરાંત ુ

કુદરિની નજરમાાં િેનુ ાં કોઈ વધારે મિત્વ નથી. 

 

જયહિપ ભરોળિયા "હડયર જય"ુ 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 

િેિર બોલે તિિર -ભબિર , 

મેઘાડાંબર ગા સ. 

ચકા -ચકીના ઝૂમટામાાં , 

ચાિક પક્ષી નાચ.ે 

આભલે ચડી વાદળી, 

િે પાણી ભરી લાવે. 

મોર ટહકેૂ ટહકૂ ટહકૂ- 

જાણે સાંગીિ વીણા વાગે! 

પ્રકૃતિનુાં નિતન જોઈને, 

બાલુાંડા ાં સૌ આવે. 

કનૈયો પણ સરૂ પરૂાવે, 

ગોરસ લઈ ગોપી નાચે... 

- પરથીભાઈ કે  .ચૌધરી ," રાજ  "કુસકલ  

 

 
 
 
 
 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

૧૧.બાળગીિ 

૧૨.સ્કેચ (ળચત્ર) 

તેતર બોલે... 

િતેલ પરમાર ‘િતે’ુ 

હકિંજલ ટીલાિા   
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 1. પે્રમાનાંદ સાહિત્ય સભા ક્યાાં 
આવેલી છે? 
(A) સરુિ (B) અમદાવાદ      
(C) વડોદરા (D) નહડયાદ  
 

2.  પ્રથમ ગજુરાિી િબ્દકોષની રચના કોને કરી િિી? 
(A)  નમતદ (B) કલાપી (C) ભાલણ (D) લાભિાંકર ઠાકર 
3. 5,7,5 એ જ રચના ક્યાાં સાહિત્ય પ્રકારની છે? 
(A) નવલકથા (B) કાવ્ય (C) અલાંકાર (D) િાઇકુ 
4. ગજુરાિી સાહિત્યમાાં ગઝલના તપિા િરીકે કોણ 
ઓળખાય છે? 
(A) બ.ક.ઠાકોર           (B) ભાલણ                            
(C) બાલાિાંકર કાંથાહરયા (D) દયારામ 
5. પાંહડિ ્ગુના પરુોધા એ જટલ ેકોણ? 
(A) ગોવધતનરામ તત્રપાઠી (B) ઝવેરચાંદ મેઘાણી       
(C) ભગજુભાઈ બધેકા     (D) દલપિરામ 
6. કયાાં કતવએ જ મુાંબઈને “ પચૃ્છ વગરની નગરી ” સાથે 
સરખાવી છે? 
(A)  લાભિાંકર ઠાકર (B) તનરાંજન ભગિ              
(C) કતવ નમતદ       (D) ધમૂકેત ુ
7. “ ગાાંધીજી એ જટલ ેગાાંધીજી ”  ક્યાાં અલાંકારનુાં 
ઉદાિરણ છે? 
(A)  ઉપમા   (B) મધયમપદલોપી                       
(C) અનન્ડ્વય (D) વ્યતિરેક  
8. રૂહઢપ્રયોગ જણાવો.- વાિમાાં મમત િોવો 
(A)  નકામી વાિ કરવી (B)  વાિ તવગિવાર કરવી 
(C)  મસ્િી સાથે વાિ કરવી (D)  વાિમાાં રિસ્ય િોવ ુાં  

 
-વનરાજ મકવાણા ‘જ્ઞાનની લાઈબે્રરી’ 

 

જવાબો આપવા અિી ક્લલક કરો 
 
 

 
 
 

ગયા સાચા જવાબો:-  (1) તિાજા    (2) િમેચદં્રાચાયા  
(3) પે્રમાનિં  (4) કનૈયાલાલ મનુિી   (5) લક્ષ્ય+અંક   
(6) ગરીબ  (7) મિાત્મા ગાધંી  (8) ઉમાિકંર જોિી  
 

1. કાજલ ખસીયા 
2. િોિી િર્ા 
3. ગણોિીયા વવક્રમ  
4. ઉમેિ વિયાિ 

5. કેયરુ વનમાવત 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

અિી ક્ક્લક કરો. 
 
 
 
 

અિી ક્ક્લક કરો. 
 
 
 
 

અિી ક્ક્લક કરો. 
 
 
 
 

અિી ક્ક્લક કરો. 
 
 
 
 

 અિી ક્ક્લક કરો. 
 

૧૩.જ્ઞાનની લાઈબે્રરી ગયા અંકમા ંસાચા જવાબો આપનારની યાિી. 

સાહિત્યનો વનવગડો અંક-૩ 

સાહિત્યનો વનવગડો અંક-૧ 

સાહિત્યનો વનવગડો અંક-૪ 

સાહિત્યનો વનવગડો અંક-૨ 

મેગેળઝનના અગાઉ પ્રકાવિત થયેલ અંકો 
 

સાહિત્યનો વનવગડો અંક-૫ 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSe6TqPy9DJdMwamK4p5lisxrjaFVfgyA8XconL1bJi00PE9Mw/viewform?usp=sf_link
https://shopizen.page.link/WQeYhzmZBwbyk6vq5
https://shopizen.page.link/ZfMCPkDh9JVb1Snc7
https://shopizen.page.link/ADoPuMnQc8QGBY5Q6
https://shopizen.page.link/kfCAJ4QtniToLznE6
https://shopizen.page.link/TadLYB397VH9jriu9
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૧૪.િબ્િરૂપી મણકાઓ 

સમય વાપરવામાાં પૈસા કરિાાં વધારે ધયાન રાખો, 
કારણ કે ગમુાવેલા પૈસા િો પાછા મળી જિે, પરત ુાં 
ગમુાવેલો સમય પાછો નિીં મળે.   

ડેવવડ નોહરસ   

 સ માણસને બીજી વ્યસ્લિના અનભુવો જોઇને 
િીખવાની ઈચ્છા ન િોય એ જણે જીવનમાાં ઠોકરો 
ખાવાની િૈયારી રાખવી જોઈએ જ  

વવનોબા ભાવે  
 

કઈ પણ ન કરવુાં એ જ આપણી જાિને ભલુાવી દેવા 
 સવુાં છે, અને આપણી જાિને તમટાવી દેવા બરાબર 
છે.  

ભગવાન બધુ્ધ  

સમજ ઘણા લોકો મેળવે છે.પરત ુાં એ જનો ફાયદો ફલિ 
બદુ્ધદ્ધિાળીઓ જ લઈ િકે છે. 

સાયરસ   

નાનામાાં નાની ગેર સમજ મોટામાાં મોટુાં દુુઃખ પેદા 
કરી િકે છે. 

ચેમ્ફટા   

દરેક બાળક એ જવો સાંદેિ લઈને આવે છે કે, ભગવાન 
િજુ માણસોથી તનરાિ નથી થયા. 

રવવન્દ્રનાથ ટાગોર   

 

 

૧૫.આપના પ્રવતભાવો 

આપે આપેલા અમલુ્ય પ્રતિભાવો 
 

1. સોનપાલ ઋવર્ભાઈ  (વન વગડા ના નવપલ્લતવિ 

થઇ રિલેા િામ્રવણત ના નવ લેખકો નવલકથાકારો અને 

વગડા ના ઔષતધય ગણુો ને કાવ્ય રસ માાં મધરુા િબ્દો 
ની ભેળસેળ કરનારા કાવ્યદાિા ઓના આ પ્રયાસ થી 

આ વન વગડો અરણ્ય સમાન દ્રશ્ય માન થાય છે. 

પતવત્ર યાત્રાળઓને જ્ઞાન ની છાયા આપિે એ જવી 
ભગવાન દ્વારકાધીિ ના ચરણોમાાં અભ્યથતના.) 

2. ઉિય રાજગોર  (ખબુ જ સરસ.) 
 

3. ઘોિહકયા વવપલુભાઈ ( nice book) 

 

4.ગણોિીયા વવક્રમ  ("સાહિત્યનો વનવગડો સના " બધા 

જ અંક ખબુ જ સરસ છેઆ મેગેઝીન દ્વારા  સ વ્યસ્લિઓ  .
 સાહિત્યમાાં રસ ધરાવિા િોયિે પોિાના તવચારો અને 

કૌિલ્યને બધા લોકો સમક્ષ રજૂ કરી િકે છેઆ  .
મેગેઝીનમા નવલકથા, િાસ્યલેખ, વાિાત, આટત ગેલેરી, 
પ્રશ્નોત્તરી વગેરે દ્વારા ઘણુાં જ્ઞાન પ્રાપ્િ થાય છે અને 
ભતવષ્યમાાં આવુાં જ જ્ઞાન અને તવચારો પીરસિા રિો એ જવી 
િાહદિક શભેુચ્છાઓ.....) 

 

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

અહિ ક્લલક કરો. 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdXqt6gzFg_gpxxvzY1TY4KTb2H90LzLKI8AD9mhe4-BYS24A/viewform?usp=sf_link

