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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
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScz1sM5ayXnNzHESVKi8aKaZzZE0f5jKXTZPGyZ5kHN1kDiSA/viewform?usp=sf_link
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નામ િેનુાં "મનસા મસુા પ્રથમ " 

ઈ. સ. ૧૩૧૨ માાં આહિકાના 
માલી રાજ્યના  હટમ્બલટુ િિરે 
ની સલ્િનિ પર િેનુાં િાસન 
સ્થપાયુાં,  "મનસા" ધાતમિક, 
ન્યાયતપ્રય, અને ઉદાર હદલનો 

િાસક િરીકે નીવડયો. િેણે પોિાના સમય માાં સૌથી 
મોટી સલ્િનિ સ્થાપી િિી. એ જવુાં પણ કિી િકાય કે િેની 
સલ્િનિ નો અંદાજ લગાવી િકાય િેમ ન િિો. એ જ 
સમય માાં આજના સમય માાં ઓળખાિા નાઇજીરીયા, 
માલી,  મોહરટાતનય, સેનેગલ,બહફિના ફાસો, ગક્મ્બયા, 
ગીતનયા, નાઇજર, ચાડ વગેરે િિરેો અને પ્રદેિો મસુાની 
સલ્િનિ નો એ જક ભાગ િિાાં. 

"માનસ મસુા" ખબૂ ઉદાર હદલનો િાસક િિો. 

''એ જવુાં પણ કિવેાય છે કે આ મનસા મસુા ઇતિિાસનો 
સૌથી ધતનક િાસક િિો.'' િેના િાસનકાળ સમયમાાં એ જક 
વષતમાાં લગભગ ૧૦૦૦ હકલો સોન ુઉત્પાદન થત ુાં િત ુાં. 
ઇતિિાસ કિ ેછે કે િેની પાસે એ જટલી સાંપતિ િિી કે  સનુાં 
અનમુાન લગાવવુાં પણ મશુ્કેલ િત ુાં. 

આ મનસા મસુા ન ુઅસલી નામ "મસુા કીટા પ્રથમ" િત ુાં, 
એ જ સમયમાાં સલ્િનિ પર હકુુમિ કરનારને "મનસા" 
કિવેામાાં આવતુાં િત ુાં, " મનસા નો અથત રાજા થાય છે."  
એ જટલે આ મનસા હકટા પ્રથમ સલ્િનિ પર આવ્યા પછી 
"મનસા મસુા પ્રથમ" િરીકે ઓળખાવા લાગ્યો. િેને ૨૫ 
વષતના િાસનકાળ માાં ઘણીજ મસ્સ્જદો બાંધાવી િિી. 
માનસા ના સમયમાાં બ ાંધાવેલી મસ્સ્જદો આ સ પણ જોવા 
મળે છે. હટમ્બલટુ નાાં જીંગારેબેરે મસ્સ્જદ મનસા મસુા દ્વારા 
બાંધાવેલ મસ્સ્જદ છે. આ મનસા મસુા એ જ પોિાના યગુ 
દરતમયાન ઘણીજ મસ્સ્જદો બધાવવા ની સાથે ધનનુાં પણ 
ખેરાિ કરિો િિો. િેના િાસન સમયમાાં િેની પ્રજા ખબૂ 
ધનવાન બની ગઈ િિી. 

એ જવી પણ એ જક લોકવાયકા છે કે આ મનસા મસુા પ્રથમ 
ઇતિિાસનો સૌથી ધતનક વ્યસ્લિ િિો, આ મનસા જયાાં 
જિો ત્યાાં િે સોનાનુાં દાન કરિો િિો, િેણે ગરીબોને 
એ જટલા પૈસા દાનમાાં આપ્યા કે લોકો ખબૂ જ ધનવાન 
બની ગયા િિા. 

ઇતિિસમાાં એ જક આવો હકસ્સો પણ નોંધાયેલો છે. 

ઈ. સ.૧૩૨૪ માાં િે મક્કા િજ કરવા માટે નીકળ્યો િિો. 
એ જ સમયે િેની સાથે ખબૂ મોટો કાફલો િિો. િેના કાફલા 
માાં 60 િજાર લોકોનો સમાવેિ િિો. 12 િજારથી વધારે 
િો િેમના અંગિ અનયુાયીઓ િિાાં. આ તિવાય િેમનાાં 
કાફલામાાં ૮૦ ઊંટો િિા અને દરેક ઊંટ પર ૧૫૦ હકલો 
સોનુાં ભરેલુાં િત ુાં. િે ઉપરાાંિ "મનસા મસુા" સવાર િિા િે 
ઘોડાની આગળ પાછળ ૫૦૦ માણસો ની અનેક ટુકડીઓ 
િિી. અને દરેક માણસના િાથમાાં સોનાની છરી િિી. 
એ જવુાં પણ કિવેાય છે કે મનસા મસુા એ જટલા ઉદાર િિાાં કે 
જ્યારે િેઓ ઈજીપ્િની રાજધાની કૈરોથી પસાર થયા 
ત્યારે િેમણે ત્યાાંના લોકોની કાંગાળ પહરસ્સ્થતિ જોઈ..... 

ત્યારે િેમણે ગરીબોને એ જટલા પૈસા દાનમાાં આપ્યા કે કૈરો 
રાજધાનીના લોકો ખબુ જ ધનવાન બની ગયા િિા. 

આ મનસા મસુા પ્રથમ નાાં સમયમાાં ખનીજ નુાં પણ ખબુ 
જ મોટાપાયે ઉત્પાદન થત ુાં િત ુાં, પરાંત ુએ જ સમયમાાં આ 
સોના નુાં અને ખનીજનો સાંગ્રિ કરાિો નોિિો. ઇતિિાસ 
માાં એ જવુાં પણ આલેખાયેલ છે કે "મનસા મસુા પ્રથમ" 
દ્વારા ગરીબ લોકોને દાનમાાં સોનુ ાં આપવાની વાિ જયારે 
દુતનયાભર માાં વિિેી થઈ િો યરુોપ અને તવશ્વના અન્ય 
દેિો માાંથી કેટલીક સલ્િનિના માણસો િે જોવા માટે 
માલી સામ્રાજ્યમાાં આવવા લાગ્યા કે મનસા મસુા પાસે 
કેટલી સાંપતિ છે. 

આમ અન્ય સલ્િનિના સલુિાનને ખાિરી થઇ જિી કે 
"મનસા મસુા પ્રથમ" પાસે પષુ્કળ સાંપતિ 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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Buddhist Prayer Wheel  

(બૌદ્ધી પ્રાથાનાચક્ર) 
     આટીકલમાાંનો ફોટો ક્ાાંક જોયો જ િિે ? પરાંત ુએ જનુાં 

નામ ખ્યાલ નિી િોય. આ વસ્ત ુબૌદ્ધ સાધઓુ િેમજ 
જાત્રાળુઓના િાથમાાં જોઈ િિે,  સને િે લોકો ફેરવિા િોય 

છે. આ વસ્તનેુ બૌદ્ધી પ્રાથતના ચક્ર કે પે્રયર વ્િીલ કિવેામાાં 

આવે છે. પ્રાથતના કરવાનાાં આપણે ઘણા માધયમો જોયા 
િિે  સમ કે માળા, દાંડવત,્ આરિી કે શ્લોકગાન પરાંત ુઆ 

એ જક અલગ જ અને અદ્વદ્વિીય માધયમ છે.  સ આપણી 

પ્રાથતનાને ભગવાન સધુી પિોંચાડે છે. આ પે્રયર વ્િીલ 
િમને બૌદ્ધ સ્તપુ, મઠો વગેરે જગ્યાએ જ જોવા મળિે. િો 

ચાલો જાણીએ જ આ પ્રાથતના ચક્રના પહરચય, પ્રકાર, 

ઉપયોગ, ફાયદા િેમજ અન્ય તવિેષ બાબિો  તવિે.   

 પહરચય :- આ પ્રાથતના ચક્ર સામાન્ય રીિે મેટલ, લાકડા, 
સોના, ચાાંદી િેમજ અન્ય ધાતઓુથી બનેલ િોય છે. આ 
પ્રાથતના ચક્રનાાં ઉપરના નળાકાર કે તસભલન્ડર ભાગમાાં બદુ્ધ 
ધમતનો મખુ્ય માંત્ર લખવામાાં અથવા િો કાંડારવામાાં 
આવેલ િોય છે અને નીચેના ભાગમાાં એ જ નળાકાર ભાગને 
આધાર આપિી ધાતનુી દા ાંડી િોય છે. આ દાાંડીને આધારે 
લોકો આ પે્રયર વ્િીલને િાથમાાં પકડીને ગોળ ગોળ 
ઘમુાવિા િોય છે. પે્રયર વ્િીલ એ જ 
તિબેટીયન અને બૌદ્ધ પરાંપરાનુાં એ જક 
અતવભાજ્ય અંગ છે. બૌદ્ધી સાધઓુ િેમજ 
ભલિો આ પે્રયર વ્િીલનો ઉપયોગ ધયાન 
કરવા માટે એ જમજ આસપાસની નકારાત્મક 
ઊજાતને દૂર કરવા માટે થાય છે. તિબેટીયન 
ભાષામાાં પે્રયર વ્િીલને “મણી વ્િીલ (મણી 
ચક્ર)” પણ કિ ેછે. મણી ચક્ર એ જટલા માટે કે 
પે્રયર વ્િીલની અંદર અને બિારની બાજુ 

બૌદ્ધ ધમતનો ‘મણી’ માંત્ર આલેખવામાાં આવેલ િોય છે. 
પે્રયર વ્િીલના અંદરના નળાકાર ભાગમાાં િસ્િભલભખિ 
માંત્ર /છાપેલા માંત્રના કાગળો ભરવામાાં આવે છે. મણી 
માંત્ર ઉપરાાંિ પે્રયર વ્િીલની ફરિે ક્ારેક દભખણીસ, 
સાંરક્ષક અથવા િો અષ્ટમાંગળાના દસ સ્વરૂપોને પણ 
દિાતવવામાાં આવેલ િોય છે. તિબેટીયન બૌદ્ધ પરાંપરા 
અનસુાર, પે્રયર વ્િીલ ચલાવવાથી બોલીને પ્રાથતના કયાત 
 સટલુાં પણુ્ય મળે છે. પે્રયર વ્િીલનો ઉપયોગ મોટા ભાગે 
બૌદ્ધી સ્થળની જાત્રા દરતમયાન થાય છે. જાત્રાળુઓ આ 
પે્રયર વ્િીલ ચલાવિા ચલાવિા માંદીર કે સ્તપુ સધુીનો 
રસ્િો કા ાંપે છે અને સાથે સાથે પ્રાથતના પણ કરિા જાય છે. 

 પ્રકાર :- આ પ્રાથતના ચક્રો તવતવધ આકારમાાં જોવા મળે 
છે. િાથમાાં પકડી િકાય િેવા નાના ચક્રથી લઈને તવિાળ 
બેરલ  સવા જ ાંગી આકારમાાં જોવા મળે છે.  મોટા કદના 
પે્રયર વ્િીલ લાકડા, િાાંબ,ુ કા ાંસ્ય, ચાાંદી અથવા સોનાના 
બનેલા િોય છે. સામાન્ય રીિે પે્રયર વ્િીલ 8 થી 12 
ફૂટની લાંબાઈવાળુ , 5 થી 6 મીટરના વ્યાસ સાથેનુાં િોય 
છે. પે્રયર વ્િીલની સાઈઝ િેની ગણુવિા અને 
અસરકારલિા નક્કી કરત ુ નથી, દરેક પે્રયર વ્િીલમાાં 
એ જકસમાન જ િસ્લિ અને ગણુવિા રિલેી િોય છે. પે્રયર 
વ્િીલ  સમ તવતવધ સાઈઝમાાં જોવા મળે છે િેમ તવતવધ 
પ્રકારમાાં પણ જોવા મળે છે  સ નીચેમજુબ છે : 

1. મણી વ્િીલ (ચક્ર) :  સ િાથ વડે પકડીને ચલાવી 
િકાય િેમ િોય. 

2. વોટર વ્િીલ (પાણી ચક્ર) :-  સ 
વિિેા પાણીથી ચાલત ુિોય. 

3. ફાયર વ્િીલ (અગ્નન ચક્ર) :-  સ 
મીણબિી અથવા િો ઈલેલરીક પ્રકાિથી 
ચાલત ુિોય. 

4. વવન્ડ વ્િીલ (પવન ચક્ર):- િવાથી 
ચાલત ુ િોય. ( સમ પવનચક્કી ચાલિી 
િોય) 

5. સ્ટેિનરી વ્િીલ. 
6. ઈલેક્રીક વ્િીલ :-   સ ઈલેલરીક 

૨.લેખ (આટલુ ંજાણો) 
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મોટર દ્વારા ચાલત ુિોય.  

નાના િાથ વડે પકડી િકાય એ જવા િને્ડિલે્ડ પે્રયર વ્િીલ 

મારી ને િમારી  સવા લોકો પાસે િોય છે,  સને સરળ રીિે 
િાથમાાં પકડી િકાય છે. મધયમ સાઈઝના પે્રયર વ્િીલ 

સ્તપુો કે મઠોમાાં જોવા મળે છે, અને મોટા સાઈઝના પે્રયર 

વ્િીલ પાણી દ્વારા ચાલિા િોય છે. 

 ઉપયોગ :-  િવે આપણે જાણીશ ુ કે. પે્રયર વ્િીલ ક્ારે 
અને કઈ રીિે ચલાવવ ુ જોઈએ જ. પે્રયર વ્િીલની 
ચલાવવાની પ્રહક્રયાને સૌથી તવિારિીલ અને ફાયદા 
કારક માનવામાાં આવે છે. મોટા ભાગના બૌદ્ધી સ્તપુો અને 
મઠોમાાં બિોળી સાંખ્યામાાં પે્રયર વ્િીલ જોવા મળિે. 
આપણે  સમ હિિંદુ માંહદરોમાાં પ્રદભક્ષણ ફરિી વખિે 
માંત્રોચ્ચાર અથવા િો ભગવાનનુાં નામ લિેા િોઈએ જ છે 
િેમ અિીં બૌદ્ધ સ્તપુો કે મઠોની ફરિે બિોળી સાંખ્યામાાં 
પે્રયર વ્િીલ ગોઠવેલા િોય છે. યાત્રાળૂઓ અિીં આ વ્િીલ્સ 
ફેરવિા ફેરવિા સ્તપુની પ્રદભક્ષણા કરે છે. પ્રદભક્ષણા કરિી 
વખિે બૌદ્ધ ધમતનો પતવત્ર માંત્ર ‘ઓમ મણી પદ્મ િમ’ 
બોલવામાાં આવે છે,  સની ચચાત આપણે આગળ કરીશુાં.  

પે્રયર વ્િીલને ઘડીયાળના કા ાંટાની હદિામાાં એ જક તનતિિ 

પોઝીિનમાાં એ જકાગ્રિ મન, વચન અને કાયા સાથે 
ચલાવવામાાં આવે છે. એ જક જ પોઝીિનમાાં એ જટલ ેપિલેથેી 

જમણો િાથ ઉપયોગમાાં લીધો િોય યો એ જ જ િાથ 

ઉપયોગમાાં લેવાનો અને જમણી સાઈડથી ચલાવવાનુાં િરૂ 
કયુત િોય િો એ જ સાઈડથી જ ચલાવવાનુાં. પે્રયર વ્િીલ 

ચલાવવામાાં િાથ બહ ુઉંચો પણ નિી અને નીચો પણ 

નિી રાખવાનો, મધયમાાં રાખવાનો  સમ આપણ ેલોકો 108 
પારા/મણકાની તલુસીની માળા રાખીએ જ િેમ.      

પે્રયર વ્િીલ ચલાવવામાાં કોઈ િારીહરક કષ્ટ પડત ુનથી કે 
કોઈ જોર દેવ ુપડત ુાં નથી. વજનમાાં િળવ ુિોવાથી િેને 

સરળ રીિે અને ઝડપથી ચલાવી િકીએ જ છીએ જ.  

પે્રયર વ્િીલનો ઉપયોગ િમે ધયાન કરિી વખિે, કોઈ 

આધયાત્ત્મક કાયત કે કોઈ બૌદ્ધી સ્તપુની પ્રદભક્ષણા કરિી 
વખિે કરી િકો છો. આ ઉપરાાંિ િમે રોજબરોજની 

હક્રયાઓ  સમ  સ, ટીવી જોિી વખિે, પસુ્િકો વાાંચિી 

વખિે વગેરે  સવી હક્રયાઓ દરતમયાન કરી િકો છો. 
અથવા િો જ્યારે પણ િમે િી થાવ ત્યારે નીરા ાંિે એ જક 

જગ્યાએ જ બસેીને પણ કરી િકો છો. 

પે્રયર વ્િીલની બાબિમાાં બસ એ જક વાિનુાં ધયાન 

રાખવાનુાં કે એ જ ક્ારેય પણ કોઈ લામા (બૌદ્ધી 

સાધ/ુમિાંિ) પ્રવચન આપિા િોય ત્યારે િેમજ ભણાવી 
રહ્યા િોય ત્યારે ન ચલાવવ ુજોઈએ જ. 

 ફાયિાઓ :- િવે આપણ ે પે્રયર વ્િીલના ફાયદાઓ તવિે 
જાણીશ.ુ  

પે્રયર વ્િીલ ફલિ સ્પિત માત્રથી િેમજ ચલાવવાથી 

આપણામાાં અતવશ્વસનીય શદુ્ધીકરણ લાવે છે અને સારા 

ગણુોનુ ાં સાંગ્રિ કરે છે. િમે  સટલ ુપે્રયર વ્િીલ વધારે 
ચલાવો, િેટલ ુિેનુ ાં ફળ વધારે મળે િેમજ ઉચ્ચ 

પનૂર્જન્મની િક મળે અને આખરે તનવાતણની પ્રાક્પ્િ થાય. 

પે્રયર વ્િીલને ચલાવવાનો એ જક ફાયદો એ જ પણ છે કે િે 

આપણામાાં રિલેી એ જકાગ્રિાને િેમજ આપણા સષુપુ્િ 

મનને જાગ્રિ કરે છે,  સના લીધે મનને િાાંતિ મળે છે અને 
મન સ્સ્થર રિ ેછે. 

પે્રયર વ્િીલ એ જ બોધીસત્વની દસેય હદિાઓના કાયેને 
રજૂ કરે છે.  સ આપણામાાં રિલેી નકારાત્મક ઊજાત, કમે 

િેમજ અસ્પષ્ટિાઓને દૂર કરે છે અને વાસ્િતવક 

જીવનના જ્ઞાનની અનભુતૂિ કરાવે છે. એ જવ ુકિવેામાાં આવે 
છે કે પે્રયર વ્િીલ ચલાવિી વખિે આપણે  સ કાંઈ 

પ્રાથતનામાાં મનોકામના કરી િોય, એ જ ભગવાન પણૂત કરે છે.  
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પે્રયર વ્િીલ એ જ પ્રાથતના કરવા માટેનુ ાં અત્યાંિ િસ્લિિાળી 

સાધન છે. અતમિાભ બદેુ્ધ કિલે ુકે ‘ સ કોઈ પણ આ વ્િીલ 
ફેરવિી/ચલાવિી વખિે બૌદ્ધના છ પાઠોનુ ાં અધયયન 

કરિે, િેને િજાર બદુ્ધોની સાધના  સટલ ુફળ મળિે િેમજ 

એ જન ુપણુ્ય પ્રાપ્િ થિે. િે જીવનના દરેક અવરોધોને દૂર 
કરવામાાં મદદ કરે છે. 

બદુ્ધીસ્ટ સાધઓુ િેમજ ભલિો િાંમેિા તવિાર કે જાત્રા 
દરતમયાન પે્રયર વ્િીલ એ જની જોડે રાખે છે. આથી િેઓ 

પે્રયર વ્િીલને ચલાવિા ચલાવિા જાત્રાનો પાંથ કાપે છે 

અને તવિાર કરે છે. 

સ્તપુો અને મઠોના પ્રવેિદ્વારે તવિાળ કદના પે્રયર વ્િીલ 

મકૂવામાાં આવેલા િોય છે, જ્યાાં ભલિો પ્રવેિદ્વારે આવેલા 
પે્રયર વ્િીલને ફેરવીને /ચલાવીને પછી જ સ્તપુ કે મઠમાાં 

પ્રવેિ કરે છે.       

     

 વવિેષ :- િવે આપણે વાિ કરીશુાં, પે્રયર વ્િીલમાાં કાંડારેલ 
બોદ્ધ ધમતના પતવત્ર ‘ઓમ મણી પદ્મ િમ’ માંત્રની. આ 
પરાંપરાગિ માંત્રને બૌદ્ધ ધમતમા ાં અતિ શભુ માનવામાાં 
આવે છે. આ માંત્રનો દરેક અક્ષર કે િબ્દ આતિવાતદનાાં 
રૂપમાાં ખાસ બોધ આપે છે. ઓમ મણી પદ્મ િમ – 
માંત્રની સમજૂિી નીચે મજુબ છે :  
 

1. ઓમ :-  

કોઈ પણ માંત્રની િરૂઆિ િાંમેિા ‘ઓમ’ થી જ થાય છે, 
 સ નોંધપાત્ર સાંસ્કૃિ અવાજ/ઉચ્ચારણ છે. આ માંત્રમાાં 

‘ઓમ’ િબ્દ એ જ ઉદારિાનુાં પ્રતિતનતધત્વ કરે છે,  સ 

આપણામાાં રિલેા ગૌરવ અને અિાંકારનુાં શદુ્વદ્ધકરણ કરે છે. 
સફેદ રાંગ સાથે િે િાાંતિના દેવ-દેવીના પ્રતિક રૂપે રજૂ 

થાય છે. 

2. મણી :- આ િબ્દમાાં બને્ન અક્ષર એ જનો જૂદો સાંદેિ 
આપે છે. 

 સમાાં ‘મ’ એ જ નૈતિલિાનુાં પ્રતિતનતધત્વ કરે છે.  સ આપણામાાં 

રિલેી ઈષ્યાત અને વાસનાને શદુ્ધ કરે છે. ‘મ’ અક્ષર એ જ 

લીલા રાંગ સાથે િે દયાના દેવ-દેવીના પ્રતિક રૂપે રજૂ 

થાય છે. 

‘ન’ એ જ ધીરજનુાં પ્રતિતનતધત્વ કરે છે.  સ આપણામાાં રિલે 

જુસ્સો અને ઈચ્છાનુાં શદુ્ધીકરણ કરે છે. પીળા રાંગ સાથે િે 
મનની ગણુવિા, પ્રવતૃિ, વાણી વગેરેના દેવ-દેવી રૂપે 

રજૂ થાય છે. 

   

3. પદ્મ :- આ િબ્દમાાં બને્ન અક્ષર એ જનો જૂદો સાંદેિ આપે 
છે. 

‘પદ્’ અક્ષર એ જ મિનેિનુાં પ્રતિતનતધત્વ કરે છે.  સ 

આપણામાાં રિલે અજ્ઞાન અને પવૂતગ્રિને શદુ્ધ કરે છે. 

વાદળી રાંગ સાથે િે તવષવુવતૃિયના પ્રતિક રૂપે રજૂ થાય 

છે. 

‘દ્મ’ અક્ષર એ જ ત્યાગનુાં પ્રતિતનતધત્વ કરે છે.  સ આપણામાાં 

રિલેી ગરીબી (ટૂાંકો જીવ/લોભ) અને પોિાનાપણાની 
વતૃિને શદુ્ધ કરે છે. લાલ રાંગ સાથે િે આનાંદના દેવ-

દેવીના પ્રતિક રૂપે રજૂ થાય છે. 

      
4. િમ :-  

‘િમ’ િબ્દ એ જ ડિાપણનુાં પ્રતિતનતધત્વ કરે છે.  સ  
આપણામાાં રિલે આક્રમલિા અને દ્વષેને શદુ્ધ કરે છે. કાળા 

રાંગ સાથે િે કરૂણા અને ગણુવિાના દેવ-દેવીના પ્રતિક 

રૂપે રજૂ થાય છે.   
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આમ, બૌદ્ધી પ્રાથતનાચક્ર (પે્રયર વ્િીલ) એ જ બૌદ્ધના 

તસદ્ધાાંિોનો એ જક મિત્વપણૂત ભાગ છે.  સ વ્યસ્લિને નવા 
સ્િરે માંત્ર પનુરાવિતન લવેાની એ જક સરળ અને ભવ્ય રીિ 

માટે પરવાનગી આપે છે. પે્રયર વ્િીલ ચલાવવાથી 

વ્યસ્લિમાાં રિલેી િમામ અશદુ્ધિા દૂર થઈ જાય છે અને 
િે શદુ્ધ થઈ જાય છે. ભારિમાાં આવેલ 

સોંભનુાથ/સ્વયાંભનુાથ સ્તપુ એ જ સૌથી તવિાળ સાંખ્યામાાં 

પે્રયર વ્િીલ ધરાવિો સ્તપુ છે. અિીં સ્તપુની ફરિી 
તવિાળ મોટા કદના પે્રયર વ્િીલ્સ ગોઠવવામાાં આવ્યા છે.  

પે્રયર વ્િીલનો વવડીઓ જોવા માટે નીચે િિાાવેલ 

ળલિંક પર ક્ક્લક કરો. 

https://www.youtube.com/watch?v=XVe
9Jl_3IRY 

 

િો આ વાિ િિી, આપણા ખાસ અને ભસ્લિમય એ જવા 

બૌદ્ધ ધમતના પે્રયર વ્િીલની. પ્રાથતના કરવાનુાં એ જક એ જવ ુ

અનોખ ુમાધયમ  સમાાં આપણે મૌન અને એ જલટીવ રિીને 
પણ ભગવાનની આરાધના કરી િકીએ જ છીએ જ.  સ 

આપણામાાં રિલેી િમામ અશદુ્ધીઓ િેમજ નકારાત્મક 

ઊજાતઓને દૂર કરીને અંિે તનવાતણના માગત સધુી લઈ જાય 
છે. િો જ્યારે પણ િમે લોકો કોઈ બોધી સ્તપુ કે મઠની 

મલુાકાિ લો ત્યારે નજારાણા રૂપે આ પે્રયર વ્િીલ લેવાનુાં 

ભલૂિા નિીં અને ત્યાાં આવેલા મોટા પે્રયર વ્િીલ્સ ને જરૂર 
ચલાવજો મનની િાાંતિ માટે િેમજ આપણી જાિને શદુ્ધ 

કરવા માટે. ઓકે ફાઈન. િો મળીશુાં આવિા અંકે એ જક 

નવા રસપ્રદ માહિિીસભર લેખ અને િેના રિસ્ય સાથે, 
ત્યા ાં સધુી માહિિી વાાંચિા રિો અને િેર કરિા રિો. 

Vishakha Mothiya   

આવી જ અન્ય રસપ્રિ માહિતી માટે અિી ક્ક્લક કરો   
 

 

 

 

 

 

ગોધો અને ગોધો ધળૂની ડમરી 
ઉડાડિાાં આવી રહ્યાાં છે, સ 
આગળ દોડી રહ્યો છે એ જ ગોધો 
એ જટલે ગોરધન નામનો પોણા 
પાાંચ ફૂટ ઊંચો (કે નીચો ?) 
અને ગોળ મટોળ િરીરનો 
માલીક. એ જણે ઢીંચણ સધુીનો 

ખાસ વાડીએ જ જઈને પિરેવાનો ચડડો અને એ જ ચડડો 
(જોડણી યોગ્ય રીિે ટાઈપ થિી નથી, ચલાવી લિેો ) 
પરેૂપરૂો ઢાંકાઈ જાય એ જવડુાં ઢીંચણની ઢા ાંકણી પર  સનુાં 
છેલ્લુાં બટન આવે, એ જટલુાં લા ાં..આં... આં... બુ ાં..ઉ..પિરેણ 
પિયે ુું છે. એ જ પિરેણે ભિૂકાળમાાં અનેક િરીરો ઢા ાંકેલા 
િિા, કાળઝાળ ગરમીમાાં , વરસિા વરસાદમાાં અને 
કડકડિી ટાઢ સામે કેમ ટકવુાં એ જનો બિોળો અનભુવ 
ધરાવત ુાં એ જ પિરેણ એ જના દરેક ગાજના બટનને સાચવી 
િક્ુાં નિોત ુાં. ઉપરથી ત્રણ અને નીચનેા બે ગાજ એ જમના 
તપ્રય બટનોને ગમુાવીને તવધવાનુાં જીવન જીવી રહ્યાાં િિાાં 
!! ગોધાનુાં ગોળાકાર પેટ, વધેલા  સ બે બટન પિરેણને 
િરીર ફરિે વીંટાઈ રિવેામાાં મદદ કરી રહ્યાાં િિા એ જની 
ઉપર અંદરથી દબાણ કરી રહ્ુાં િત ુાં. પણ એ જ બે બટન, 
પોિાની  ઉપર આખા પિરેણનો અધાર િોવાની 
જવાબદારી સમજીને ગાજમાાં પરાણ ેપરોવાઈ રહ્યા િિાાં. 

  ગોધાના િાથમાાં એ જની કરિાાં બે ફૂટ લાાંબી લાકડી િિી 
અને પગમાાં િવાઉજાસ વાળા ચામડાના જોડા પણ પરાણે 
વળગી રહ્યાાં િિાાં. ગોધાના પગ જોડામાાં િિા કે જોડા 
પગમાાં િિા એ જ કિી આપે એ જવુાં ગામમાાં કોઈ નિોત ુાં. કારણ 
કે આગળના ભાગમાાંથી પગનો અંગઠુો એ જની આંગળીઓ 
સાથે મનમેળ નિી િોવાથી બિાર મોઢુાં કાઢીને કા ાંકરા 
અને પણકાઓ સાથે માથાકૂટમાાં પડીને લોિી કાઢી ચકુ્ો 
િિો. એ જનુાં જોઈને ગોધાના પગની ટચલી આંગળી અને 
એ જની પડોિણ પણ અંદર બહ ુગરમી થાય છે એ જવુાં બિાનુાં 

૩.િાસ્યવાતાા  

પથંભુાનુ ંપરાક્રમ 

 

https://www.youtube.com/watch?v=XVe9Jl_3IRY
https://www.youtube.com/watch?v=XVe9Jl_3IRY
https://vishakhainfo.wordpress.com/
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કાઢીને જોડાની આગળની ગોળાઈમાાં 
બારી પાડીને એ જમાાંથી મોઢા બિાર 
રાખિી િિી.એ જ જોડા ાંની વષે જૂની 
વાદ્યરી બી સ ક્ાાંય વેકેન્સી નિીં 
િોવાથી ગોધાના આ જોડાને એ જના પગ 
પકડી રાખવાની જૂની, વગર પગારની 
નોકરી ખેંચી રિી િિી. 

  અત્યારે આપણો આ માનવ ગોધો, 
ગળોહટયુાં ખાઈ ન જવાય એ જની િકેદારી રાખીને ગામ 
િરફ દોડયે આવિો િિો.એ જના િાથમાાં પેલી  સ લાકડી 
િિી એ જનો ઉપયોગ એ જની પાછળ  સ ગોધો ચાર પગ ે
આવી રહ્યો િિો એ જની ઉપર કરવાનુાં આ પહરણામ િત ુાં ! 

  આપણાાં માસમૂ ગોધાની પાછળ પડેલો એ જ ગોધો એ જટલે 
આખી સીમમાાં ગમે િેના ખિેરમાાં ગમે ત્યારે ઘસૂીને 
ચરવા માાંડિો કાબરો ખ ૂાંહટયો ! 

  લીલાછમ્મ ખિેરોમાાં ઘસૂીને ખાવામાાં એ જનો જોટો જડિો 
નિીં.  સના ખેિરમાાં એ જ ઘસેૂ એ જના પાકનુાં આવી બને ! 
લાકડીઓ એ જના બરડા પર પછડાઈ પછડાઈને તટૂી જિી 
પણ એ જ એ જની જગ્યાએ જથી ડગલુાં પણ ખસિો નિીં. આ 
કાબરો સાાંઢ આ સ ગોધાના લીલા રજકાનો સોથ વાળી 
રિયો િિો. (રજકો એ જ પશઓુ માટે ખાસ ઉગાડવામાાં 
આવિી વનસ્પિી છે  સ િમામ ઢોરને ખબૂ જ પસાંદ િોય 
છે સૌરાષ્રમાાં એ જને ગદબ પણ કિ ેછે.) 

   ખરા બપોરે કુવા પરની ઓરડીમાાં રોંઢો (સૌરાષ્રમાાં 
સવારના બ્રેકફાસ્ટને તિરામણ, બપોરના લાંચને રોંઢો અને 
રાત્રીના સપરને વાળુાં કિવેામાાં આવે છે.) કરીને ગોધાએ જ 
વાડીમાાં નજર કરી િો, પછૂડુાં બરડા પર મકૂીને આરામથી 
રજકાનો આસ્વાદ માણી રિલેો કાબરો ગોધાને દ્રષ્ષ્ટગોચર 
થયો ! 

"મારો િાળો, ચયાાંથી ગુાંડાણો..! રજકાનો િોથ વાળી 
દેિે..." એ જમ બબડીને ગોધાએ જ પેલી ડા ાંગ લઈને દોટ 
મકૂી. ગોધાએ જ િો રોંઢો કરીને પેટ ભરી લીધુાં િત ુાં પણ 
કાબરાનુાં પેટ ભરાયુાં નિોત ુાં. ગોધાએ જ મિાકાય કાબરાને 
પોિાના રજકામાાંથી ખદેડવા િા ાંકોટા પાડયા ાં. દૂરથી પથ્થર 

અને ઢેફાના ઘા પણ કયાત. કારણ કે 
ડા ાંગનો પ્રિાર કરવા જરૂરી હિિંમિ 
અને બળ ગોધો ધરાવિો નિોિો. 
પણ એ જવા િા ાંકોટા અને પથ્થરના ઘા 
થી ડરીને પોિાનુાં ભોજન છોડી દે િો 
િો એ જ કાબરાનુાં નામ લા સ ને ! એ જણે 
એ જકવાર ખલલે પાડનાર માનવ 
જ ાંતનુી સામે તચુ્છકારની દ્રષ્ષ્ટએ જ જોયુાં 

અને ફરી ચરવા માાંડ્ ુાં. પોિાનુાં આ િળાિળ અપમાન 
આપણો ગોધો સાાંખી િક્ો નિીં. લાકડીના એ જક છેડે એ જણે 
અણીદાર ખીલી લગાવી િિી.  સ આવા માથાભારે ઢોરને 
ઘોંચવામાાં ઠીક રિિેી. િા ાંકોટા અને પથ્થરથી  સ કામ ન 
થયુાં એ જ આ અણીથી થયુાં. પાછળથી ગોધાએ જ કાબરાને 
પેલી  અણીદાર ખીલીનુાં ઇન્ સલિન ઘોંચ્યુાં. અને કાબરાનો 
તપિો છટક્ો. બેઠી દડીનો ગોળ મટોળ માણસ એ જને 
ભોજન ઉપરથી િગેડી રિયો િિો.. 

પછૂડુાં અને આગળના બે પગ  ઊંચા કરીને કાબરાએ જ ય ુ
ટનત લીધો. અને કાબરો પાછળ ફરીને ગોધાને પોિાના 
તિિંગડાનો સ્વાદ ચખાડવા ધસ્યો.. 

  તવકરાળ સાાંઢને વીફરેલો જોઈને ગોધાએ જ ગામના માગ ે
ટોપ ભગયરમાાં ગાડી મારી મકૂી. પણ કાબરો લાકડીઓનો 
માર સિન કરી લેિો પણ આણે િો ખીલી ઘોદાવી'િી ! 

એ જટલે એ જક ગોથાનો િકદાર િો ગોધો બનિો જ િિો !! 

  બેઉ ગોધા ગામના ધળુીયે રસ્િે માર પછાડ(ખબૂ 
ઝડપથી દોડિા) આવી રહ્યા િિા.અને ધળૂની ડમરી ઉડી 
રિી િિી. ગોધાએ જ પિરેેલા જોડા એ જના પગને ડાંખી રહ્યાાં 
િિાાં પણ પાછળ  સ ગોથુાં આવી રહ્ુાં િત ુાં એ જનાથી બચવુાં 
જરૂરી િત ુાં... 

## ## 

પથુાંભા એ જટલે ગામમાાં કાંઇક કાંઇક ગણાય એ જવી િસ્િી ! 
એ જમની જુવાનીમાાં એ જમણે આવા ઘણા આખલાઓને 
જમીનદોસ્િ કયાત િોવાનુાં એ જ પોિે ધોળી થઈ ગયેલી 
મછૂોને વળ ચડાવી ચડાવીને કિિેા ાં. 
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એ જકવાર ગામના ચોરે બેઠેલા અને વાિમાાંથી વાિ 
નીકળેલી.... 

  "િે દી હુાં મારી વીજળી(ઘોડી)ને લઈને િાલ્યો 
આવુાં..અને િડકો કે મારુાં કામ ! આમ જોવો મકાઈના 
દાણાનો ઘા કરોને િો ધાણી થઈ જાય િો..અને મારો 
િાળો એ જક િાાંઢ બરોબર મારગમાાં આડો ઉભલેો. મારી 
વીજળી િો ઠેકવા િાટુ ઝાડ થઈ (આગળના પગ ઉંચા કરે 
િે) અને આંખના પલકારામાાં િો ખ ૂાંહટયાને ઠેકિી'કને 
ઉપડી િો !  પણ મારુાં િાિરુ ઇ ખહુટયુાં કપાિરનુાં મારી 
વીજળીની વાાંિ ેતથયુાં િો..પણ હુાં કોણ ? પથુાંભા ! ઇમ હુાં 
બીવ ?? હુાં ? હુાં બીવ ? વાિમાાં શુાં માલ છે... િે શુાં 
ઘોડીનુ ાં સોકડુાં ખેિીને રાખી ઉભી. અને ઉિયે િઠેો ! ઓલ્યુાં 
ખહુટયુાં ધોડ્ુાં આવતુાં'ત ુાં..ઇના બ'ેય તિિંઘડા પકડીને 
ઉલાળ્યુાં...અને ઘા કરીને નાખી દીધુાં વાડયમાાં..િ.ે.િ.ે..િ.ે." 

  સાાંભળનારાના મોં ખલુ્લા રિી ગયા. પથુાંભાએ જ ભારે કરી 
!! મછૂોને વળ ચડાવીને આંકડા પર િાથ ફેરવિા એ જ 
શ્રોિાગણને િાકી રિયા. એ જ વખિે આપણો ગોધો ત્યાાં 
િાજર િિો.એ જને પથભુાનુાં આ પરાક્રમ ગળે ઉિયુું નિીં. 

"થોડુાં'ક માપ રાખો િો િાંકવી લવેી..આ બવ મોંઘુાં પડે 
એ જમ છે.. પથુાંભા.. િમારી ઘોડી ખ ૂાંહટયાને ઠેકી ગઈ, ઈને 
બદલે પડખથેી નીકળી ગઈ ઇમ રાખો..અને ઓલ્યુાં ખ ુાંહટયુાં 
ખાલી વાાંિ ેદોડ્ુાં પણ િમને આંબી નો િકયુાં.. આટલો 
ફેરફાર અમે સવ માાંગવી છઈ.. આટલી અમથી મે'રબાની 
કરો..આપણ ેબધા ગામના જ છીએ જ.."ગોધાએ જ ગણિરી 
કરીને પથભુાએ જ ગબડાવેલો ગોળો રોકવાની કોતિિ કરી.. 

  પથુાંભા  સનુાં નામ ! ગોધાને આંખો કાઢીને જ ખખડાવી 
નાખ્યો. 

"અટલે  શ ુઅમે ટાઢા પોરના િા ાંકીએ જ છઈએ જ લ્યા ગોતધયા 
? િન િજી ખબયત નથ િાઅર...પછુ આ ઠાકરિી ડોિા 
ને..મારી જુવાનીમાાં હુાં ચેવો બળુાંકો િિો ! પાાંસ પાાંસ 
મણની ઘઉંની ગણુીયુાં હુાં બેય બગલમાાં દબાવીન દિ દિ 
ગાઉ ધોડયો જાિો'િો..ચીમ નો બોલ્યા અલ્યા ઠાકરિી 
ડોિા..?" 

િવે ચોરે બેઠેલા ડોસાઓમાાં આ ઠાકરિી ડોિો વરસો 
પિલેા કાન ગમુાવી ચકેુલો. અને એ જ પાછો એ જમ સમજિો 
કે એ જને પછૂવામાાં આવિા મોટા ભાગના સવાલોના 
જવાબમાાં િા પાડવામાાં જ ફાયદો છે ! એ જટલે મોટેભાગે એ જ 
ડોક િકારમાાં જ િલાવિો. અને પથુાંભાની વાિમાાં ના 
પાડીને ક્ારેક ચસૂવા મળિા બીડીના ઠુાંઠાની સિાય શ ુ
કામ ગમુાવવી !!  એ જટલે દસ મણ ઘઉં બને્ન બગલમાાં 
દબાવીને દસ ગાઉં સધુી પથુાંભાને દોડિા જવા દેવામાાં 
ઠાકરિી ડોસાએ જ મત્ુાં મારી આપ્યુાં.એ જમાાં ક્ાાં એ જના પગ 
દુુઃખવાના િિા ? ફરી વાર સાાંભળનારા સૌ કોઈ 
અિોભાવથી મછૂોને વળ દઈ રિલેા પથુાંભાને અધખલુ્લાાં 
મોં એ જ િાકી રિયાાં !! 

@  @@  @@@ 

  નગીનદાસ દરજીના દીકરાના લગનમાાં પથુાંભા જમવા 
પધાયાત છે. મિમેાનો અને ગામની નોિર ( ગામમાાંથી 
આમાંતત્રિ લોકો) પાંગિ પડવાની રાિ જોઇને િેરીમાાં 
ડેલીના ઓટલે બેઠા છે. પથુાંભાએ જ એ જમની જુવાનીના 
પરાક્રમોની ગાથા (!) િા ાંકવા માાંડી છે. એ જમાાં 
નગીનદાસનો ભાઈ દુલો બોલ્યો, "િે િેં પથુાંભા, િમે 
આટલા બધા બળુાંકા િિા િે ખોરાક'ય એ જવડો િિે ને !" 

"લે...લ.ે.ખોરાકમાાં િો િોય બે'ક રોટલા અને ડુાંગળી 
બુાંગળી... પથુાંભાને ચ્યાાં કોઈ દી ભેંસ િિી ?  ઇ િો 
ઇમના િાડ જ એ જવા િે મરસ ુને રોટલો ખાય, િોય ભાય 
બળ કરી જાય...."કોઈકે પથુાંભાની આતથિક સ્સ્થિીનો 
ભચિાર આપ્યો 

"િવે ટાયલીના થાવમાાં..હુાં એ જકલો એ જક ડોલ લાડવા (એ જક 
ડોલમાાં 30 થી 35 લાડવા રાખીશુાં ?)  ઉભો ગળી 
જાિો..અને મગજની ચોકી એ જકલો  ઉસેડી લિેો. મારી 
સામો કોઈ િાલી નો િકે શુાં ?" પથુાંભાએ જ મછેૂ િાથ 
નાાંખિા કહ્ુાં. 

"િા, િો મને ખબર સે..મેં નજરો નજર જોયેલુાં. આપડા 
ગામના કોક કણબીને નયાાં આ પથુાંભા ડોલ લાડવા ગળી 
ગ્યા'િા ઇ મને િા ાંભરે..અને િજી'ય પથુાંભા ધારે િો અડધી 
ડોલ િો રમિાાં રમિાાં ગળી જાય..િમે ભાળો ઇમ..." 
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નગીનદાસના ઇષાતળુએ જ પથુાંભાને પાનો ચડાવ્યો. 

"ઇ િો સોટયા િોય િો ભકૂો કાઢી નાખે િો...કોણ કે'વાય 
પથુાંભા..." બીજાએ જ એ જક આંટો ટાઈટ કયે. 

"િવે િો ઉંમર..." પથુાંભાને ક્ાાંક આજ લાડવા ખાવા 
પડિે એ જવી બીક લાગી. પણ આજ િો પથુાંભાના પારખાાં 
કરી જ લેવાનુાં જ પેલાઓએ જ નક્કી કરેલુાં. પાંગિમાાં 
પથુાંભાને ખબુ િાણ કરી કરીને (આગ્રિ કરીને) દસ 
લાડવા એ જમના મોમાાં ઠુસવામાાં આવ્યા. લાડવાનુાં અડતધયુાં 
મોં માાં ડુસાવીને ગળે ઉિારવા પથુાંભા દાળનો ઘ ૂાંટડો 
ભરિા. ખાઈને ઢમ ઢોલ થયેલા પથુાંભા માાંડ માાંડ ઉભા 
થઈને ઘેર પિોંચ્યા. કલાક માાંડ વીિી િિે ત્યાાં જ પેટમાાં 
ધમાલ મચી. દાળ સાથે ભળેલા લાડવા જઠરમાાં થઈને 
મોટા આંિરડામાાં પિોંચીને ધમાલ મચાવવા 
લાગ્યા.પથુાંભાના પેટની િવા,બિારની િવા સાથે િળવે 
િળવે, ભચત્ર તવભચત્ર એ જનાઉન્સમેન્ટ કરીને ભળવા માાંડી. 
મોટા મગજને ગરબડનાાં સાંદેિા િાત્કાભલક પિોંચાડવામાાં 
પથુાંભાનુ ાં ચિેાિાંત્ર કામે લાગ્યુાં. બપોરની મીઠી નીંદરડી 
છોડીને િડપ લઈને પથુાંભા ડબલ ુલઈને ગામના પાદરે 
આવેલી વાડીએ જ જવા ઉિાવળે પગે ઉપડયા ! પેટમાાંથી 
નગીનદાસના લાડવા જલ્દી બિાર આવવા દેકારો કરી 
રહ્યા િિાાં ! 

  િવે એ જ સમયમાાં ગામડાઓમાાં કોઈના ઘેર ટોયલેટ િિા 
નિીં. એ જટલે લોકો બિાર જ જિાાં. અને એ જટલ ેજ આ 
િૌચહક્રયાને "બિાર જવા જવુાં છે" એ જમ કિવેાત ુાં. ઘણા 
લોકો પાણીનુાં ડબલુાં લઈ જિા એ જટલે ડબલે જવા, અને 
ઘણાાં લોકો પાણી કળિામાાં લઈ જિા એ જટલ ેકળિે જવા 
જવુાં છે એ જમ પણ કિવેાત ુાં. કોઈને ઝાડા થઈ ગયા િોય િો 
કળશ્યો થઈ ગયો છે એ જમ પણ લોકબોલીમાાં બોલાત ુાં. 

  પથુાંભા ડબલુાં લઈને ભાગી રહ્યા િિાાં, એ જમાાં િે હદવસે, 
ચોરા પર બસેીને પથુાંભાના ભડાકા સાાંભળીને એ જમનો ફેન 
(?) બની ગયેલો ઘઘૂલો ભરવાડ સામો મળ્યો. 

"એ જ..રામ.. રામ...પથુાંભા... બાકી િમે ભારે બળુકાાં િો.." 
કિીને એ જ પથુાંભાની સામો ઉભો રિયો. 

"એ જ..રામ." પથુાંભાએ જ પરાણે જવાબ આપ્યો. અને ચાલવા 
માાંડયા. પણ ઘઘુાને પથુાંભા લાડવા સામે લડી રહ્યાાં છે એ જ 
થોડી ખબર િોય ? એ જ િો ભિૂકાળમાાં આખા આખલાને 
ઉપાડીને વાડમાાં ફેંકી દેનાર આ મિાન યોદ્ધાના 
પરાક્રમોની વાિો સાાંભળીને અને રૂબરૂ એ જમના દિતન 
પામીને ધન્ય ધન્ય થઈ ગયો િિો. એ જણે પથુાંભાનો નવરો 
િાથ પકડયો.(એ જક િાથમાાં પાણીનુાં ડબલુાં નિોત ુાં ?) 

"િેં..એં... એં...હુાં ઈમ પસુ ુાં સુાં કે િમે ઇ ખ ૂાંહટયાને તસિંઘડેથી 
પકડીને ઉલાળ્યો િે..ઈના તસિંઘડા ભાાંગી નો જ્યાાં ?  કાંઈ 
તસિંઘડા આખા આખલાનો ભાર ઝીલ ે? મને થોડુાંક ગળે નો 
ઉિહરયુાં......" 

"િવે ઇ િો વખિ વખિની વાત ુાં..." પથુાંભાએ જ પગની 
આંટી મારીને અંદરના દબાણને દાબી રાખિાાં કહ્ુાં અને 
ચાલવા પગ ઉપાડયો. 

"પણ ઇમ તસિંઘડા પકડીને આખો આખલો..." ઘઘુો 
ઘુાંચવાિો િિો. 

"ત ુાં અિાર મને જાવા દે..ભાઈ િાબ..ઇ આખલો નોિો.. 
બકરુાં િત ુાં બકરુાં બસ ? આમ એ જક બાજુ ખસ અને મને 
વયો જાવા દે ભલો થઈને...." પથુાંભાના પેટમાાંથી 
નગીનદાસના લાડવા બોલ્યા !! 

"પણ બકરુાં કાંઈ ઘોડી વાાંિ ેઘોડે ખરુાં ? બકરા િાટુ િમે 
ઘોડી ઉપરથી િઠેા ઉિયાત ? ઇ મને ગળે નો ઉિરીયુાં..." 
િજુ ઘઘુો પથુાંભાનો 

િાથ મકુિો નિોિો. 

" િાળા ગોલકીના... િાથ મકુય ને..િારા ગળે નો ઉિરે 
િો કાંઈ નઈ.. મને મકુ નકર મને િમણ ેઆયાાં ને આયાાં 
ઉિરી જાય ઇમ સે..."પથુાંભા ઘઘૂલાને ધક્કો મારીને 
ભાગ્યા. 

ઘઘૂલો નવાઈ પામ્યો. પથુાંભા દોડી રહ્યાાં છે કે ઉિાવળા 
ભાગી રહ્યાાં છે એ જ નક્કી નિોત ુાં થાત ુાં, "ગબકાાં મારે સે 
ગબકાાં, કા ાંઈ અવાથી આખલા ઉંસા થાિા િોય ?  િાલી 
જ નીકળ્યા સે.." ઘઘુો િરિ જ અનફેન થઈને પોિાની 
લાકડી જમીન સાથે પછાડિો ચાલ્યો ગયો !! 
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  વાડીને રસ્િે ખબૂ ઝડપથી એ જમના લક્ષ સ્થાન પર 
પિોંચવા જઈ રિલેા પથુાંભાને ધળૂની ડમરી ઊડિી 
દેખાઈ. એ જ ધળૂના ગોટામાાં ઢીંચણ સધુીનુ ાં પિરેણ પિરેીને 
અને િાથમાાં લાકડી લઈને એ જક જુવાન દોડયો આવે 
છે..પાછળ કોક મોટુાં ઢોર.. અરે..આ િો ઓલ્યો કાબરો 
ખ ૂાંટ.િાથીના મદનીયા  સવો આખલો... 

" પથુાંભા..આ..આ...ધોડજો.....   ખુાંટીયો મારી વાાંિ ેથ્યો 
સે..બસાવો.. બસાવો.....બસાવો...એ જ...પથુાંભા... આ...આ.."  
ગોધાએ જ પથુાંભાને જોઈને મદદ માટે પોકાર કયે.  
પથુાંભાને જોઈને ગોધના જીવમાાં જીવ આવ્યો. આખલાનો 
ઘા કરી દેવામાાં સ્પેતિયાભલસ્ટ પથુાંભા જો િિા. !! 

  પણ પથુાંભાની અત્યારની આંિહરક સ્સ્થતિનો ખ્યાલ 
ગોધાને કે કાબરા ગોધાને ન જ િોયને ! પથુાંભા કાંઈ 
સમ સ એ જ પિલેા ાં િો બને્ન લશ્કર આંબી ગયા.બિાર 
ગોધો,કાબરો અને અંદર નગીનદાસના દસ લાડવા...!! 

  કાબરાનુાં  સ ગોથુાં ગોધાની પાછળ લાગવા માટે ઊંચુાં 
પછૂડુાં લઈને આવતુાં િત ુાં એ જ પથુાંભાના પેટમાાં વાગ્યુાં. ગોધો 
પોિાને બચાવવાની બમુ પાડીને રસ્િાની એ જક બાજુ 
ભેખડ ઉપર ચડી ગયો. અને કાબરાની ઝપટમાાં આવી 
ગયા પથુાંભા !! 

ડબલ ુત્યાાં િિીદ થયુાં. કાબરાના તિિંગડામાાં પથુાંભા ચડી 
ગયા. અને ઉલળીને વાડની પાછળ પડયા. યોગાનુાં યોગ 
 સ જગ્યાએ જ પથુાંભા પડયા એ જ જ જગ્યા એ જમનુાં લક્ષ સ્થાન 
િત ુાં. કાબરાએ જ વરસો પિલેાનો બદલો િો લઈ લીધો.પણ 
પથુાંભાએ જ લાડવાના જ્યસુનો િમામ સ્ટોક કાબરાના માથા 
પર ખાલી કયે િિો ! 

## ### #### 

  પોિાની ઘાિ પથુાંભાએ જ એ જમના ઉપર લઈ લીધી એ જટલે 
ગોધો વાંટોળીયાની  સમ આખા ગામમાાં ફરી વળ્યો, '' 
એ જલા ભાઈ ધોડજો...પથુાંભાને ઓલ્યા કાબરાએ જ ઊલાળ્યા 
સે, એ જ..એ જ..એ જ..ધોડજો ભાયો.. વાડમાાં પથુાંભા િયણ કટકા 
થઈને પડયા સે. 

અડધા કલાકમાાં આખુાં ગામ પથુાંભાની વ્િારે ચડ્ુાં. 
લાકડીઓ લઈને જુવાનો કાબરાને ગોિવા નીકળ્યા. આજ 
િવે એ જની ખેર નથી. મોં આડા કપડાના ડૂચા મારીને 
પથુાંભાને વાડમાાંથી બિાર કાઢવામાાં આવ્યા. 

"ઓ..ય...ઓ..ય..મરી જ્યો...િાળા ખ ૂાંટીયાની જાિ...વે'ર 
લીધા વગર નો રે..િો...મેં ઈના બાપને આ જ વાડ માાં 
ફગાવી દીધો'િો િો...જનાવરને'ય િાાંભરણ 

(યાદિસ્લિ) િોય િો...માળે બદલો લીધો િો..આજ ઇની 
જુવાની સે..િે દી હુાં જુવાન િિો..." પથુાંભા 

બબડિા િિા.એ જ સાાંભળીને એ જમના એ જક નાિીલાએ જ મોં 
પરથી રૂમાલ િટાવીને વડછકુાં કયુું, "િવે મ ૂાંગા મરો ને 
મુાંગા.. આ િમારુાં ડોહુાં થેપાડુાં ભરી મકૂ્ુાં સે િે ગાંધથી 
અમારા માથા ફાટી જાય સે..અને િમને િમારી બા'દુરી 
િા ાંભરે સે ? 

એ જટલા બધા બા'દૂર (બિાદુર) િિા િો આ રોકી હકમ નો 
િકયા ? િવે ભાઈિાબ િવે જો કા ાંઈ બોલ્યા સો િો આંય 
કણે (અિીંયા) જ મકૂીને િાલિા થઈ જાશુાં.." 

  પથુાંભાના િરીર પર બે ડોલ પાણી નાાંખીને એ જમને થઈ 
િકે એ જટલા સાફ કયાત. વાડના થોહરયાના કા ાંટા એ જમના  
કપડાાં સોંસરવા િરીરમાાં ભોંકાયા િિા !  બને્ન પગમાાં 
ફેલચર થઈ ગયુાં િત ુાં અને પેલા લાડવા િજુ િઠેા બેસિાાં 
નિોિા. દવાખાને પિોંચિા સધુીમાાં િો હરક્ષામાાં લાડવાના 
રેલા ચાલ્યા િિાાં એ જટલે હરક્ષાવાળાએ જ ભાડુાં પણ ડબ્બલ 
લીધુાં !! 

ડોલટરને કઈ દવા પિલેા કરવી એ જ ન સમજાયુાં ! આખરે 
પિલેા ઝાડા બાંધની દવા આપીને બને્ન પગનુાં ઓપરેિન 
કરવામાાં આવ્યુાં. 

   દવાખાને ખબર કાઢવા વાળા સમાિા નથી. 
નગીનદાસ લગ્નના વધેલા લાડવા લઈને પોિાના 
દોસ્િની ખબર કાઢવા આવ્યો. લાડવા જોઈને પથુાંભાનો 
તમજાજ ગયો, "અલ્યા ત ુાં પાછો લાડવા લઈને આવ્યો ? 
િાળા નાિરાળ.. િારા આ લાડવાએ જ જ મારી આ દિા 
કરી છે ! " 
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"િિે, પથુાંભા િિે..પણ ઈમાાં મારો િો વાાંક ગનો ? િમે 
િણ લાડવાના ગરાગ કે'વાવ અને નો ભાળ્યુાં િોય ઇમ 
દિ દિ ઝાપટી જાવ િો કળશ્યો જ થઈ જાય ને ! ખાણુાં 
પારકુાં િત ુાં, પેટ િો પારકુાં ન્િોત ુાં ને ? લીમીટ રખાય 
લીમીટ ! ઉભા ગળે કોક નાના માણિાનુાં ગળી જ જાવ સો 
! િે ઉપરવાળો કાંઇ કોઈને લાકડી લઈને મારવા નથી 
આવિો.. 
કોકના વરા (પ્રસાંગ) બગાડી નાખો એ જવા સો િમે ! ઇ િો 
િારુ થાજો નાથા મોિનનુાં, િે મોટરસાઇકલ લઈને 
િાબડિોબ બે મણ લાડવા લઈ આવ્યો. નકર મારી િો 
આબરૂ ધળૂમાાં મલિે િા...'' નગીનદાસ પોિાનુાં વલિવ્ય 
પરુૂાં કરીને િા ાંફિો િા ાંફિો લાડવાની કોથળીને પથુાંભાના 
મોઢા પર ઘા કરીને જિો રહ્યો!! 
   વાિ એ જમ બની િિી કે પથુાંભાને દસ લાડવા પેલા 
નગીનદાસના ઇષાતળુઓએ જ િાણ કરીને(ખબૂ જ આગ્રિ 
કરીને) ખવડાવ્યા અને એ જ લોકોએ જ પણ સામ સામી િાણ 
કરીને લાડવા ખટૂવાડી દીધા ! િજુ બે પાંગિ જમવાની 
બાકી િિી. અને લાડવા ખટૂી ગયા.અને નગીનદાસને 
િાત્કાભલક બે મણ લાડવાનો ઓડતર આપવો પડયો. અને 
એ જ માટે એ જણે પથુાંભાને જવાબદાર ગણ્યા !! 
  આ સ છ મહિના પછી પથુાંભા લાકડાની ઘોડીના ટેકે ટેકે 
ચોરા પર બસેવા આવી જાય છે. અને ગોધો િો શુાં 
નાનકડુાં વાછડુાં નીકળે િો પણ પગ ઓટલા ઉપર લઈ લે 
છે. 
"િવે ભઈ જનાવર િારે િેના વેર  ! ઇ ઢોર સે, હુાં કા ાંય 
થોડો ઢોર છવ ? બાકી મારી જુવાનીમાાં િો વાિ જ 
અલગ િિી, ચીમ નો બોલ્યો અલ્યા ઠાકરિી ? " 
બેઉ કાને બિરેો ઠાકરિી માથુાં િકારમાાં િલાવીને બોલે છે. 
"િા, િા ટા ાંહટયા િો ભાાંગી ગ્યા િાંયે િઠેા બેિવુાં જ પડે ને ! 
લાકડાની િો લાકડાની ઘોડી િો કેવાય જ ને 
પથુાંભા !!" 
અને ગોધા સહિિના બધા જુવાનડા ખખડી પડે છે !! 
                                                          -ભરત ચકલાવસયા 

 

 

 

 
 
 
 

 

િંભી સાધ ુ

નમસ્િે બાળકો, 

િમે બે ભબલાડી ને વાાંદરાની વાિાત સા ાંભળી છે ને? ચાલો 
આ સ એ જવી જ એ જક સરસ બોધવાળી વાિાત વા ાંચીએ જ... 

    ભારિમાાં અનેક ગામડાાં છે ને અનેક ભાષા.કેરાલા 
પાસે એ જક નાનુાં ગામડુાં ને િેમાાં એ જક મલિે નામનો છોકરો 
રિ.ેબહ ુબિાદુર ને સાિસી.કદી પણ ડરિો નહિ.િેના 
ગામમાાં એ જકવાર એ જક સાધ ુપધાયાત બધા િેમની સરસ 
સરસ વાિો માાં આવી ગયા ને ઘરેથી મિારાજ માટે 
સારૂસારૂ ભોજન લઈ આવિા,કમાિા િેમાાંથી િેમને પૈસા 
આપિા. 

સાધમુિારાજ િો િવે ખાઈ પીને િાંદુરસ્િ થઈ ગયા 
િિા.પૈસે ટકે પણ સખુી થયા િિા. 

       મલિે પણ માિા તપિા સાથે િેમની પાસે જિો. 
એ જક હદવસ બ ેવધૃધ સાધ ુપાસે આવ્યાને િેમની ગરીબી 
દૂર થાય િેવી પ્રાથતના કરવાલાગ્યા.સાધએુ જ પછૂ્ુાં ,”શ ુ
િમે બને્ન તમત્રો છો?”  

         બને્ન વધૃધો કહ્ુાં ,”િા,”.બે માથી એ જક તમત્ર 
બોલ્યો,”પણ અમે આખી જીંદગી ખિેીવાડી સાથે સાંભાળી 
છે,પણ િવે રામજી કામનથી કરી િકિો,ને હ ુએ જકલો 
મિનેિ કરૂ છ.િવે એ જને સરખો ભાગ જોઈએ જ છે િો હ ુકેમ 
આપુાં ?”સાધ ુચાલાક િિા સમજી ગયા બને્નવચ્ચે ફૂટ પડી 
છે િવે વધ ુફૂટ પાડીિ િો િેમની જમીન મારી થઈ જિે. 
બસ િેમણ ેએ જનકેન પ્રકારે  

જમીન િડપવાના પ્રયત્ન કરવા માાંડયા .બે ત્રણ હદવસે 
જમીન માપવા જાયને થોડો ટકૂડો ખોટો માપે..આ બધ ુ
મલેિ ની નજરમાાં આવી ગયુાં.બને્ન જણા ને સમજાવા 
લાગ્યો પણ સાધનુા નામની પટ્ટી આંખો પર ચઢી 
િિી.િેથી ન સાાંભળ્યુાં ને ધીરે ધીરે િેઓએ જ સાધનેુ જમીન 

૪.બાિવાતાા 
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આપીગરીબી અપનાવી .મલિે આ ન જોઈ િક્ો ને એ જણે 
િવે ઢોંગી સાધનુી પોલ ઉઘાડી પાડવાનુાં નક્કી કયુત.િેણે 
ગામના પાાંચ છ છોકરાઓનેપોિાની સાથે લીધા ને 
સાધનુી આસપાસ પિરેો સરૂ કરી દીધો. 

એ જકવાર  સવો ભજન નો કાયતક્રમ ચાલ ુથયોને િે બધા 
છોકરાઓ સાથે આગળ બેઠો ને સાધનુી આંખ મીંચી કે 
એ જણે બધાને આંખખોલવા કહ્ુાં .જોય ુિો સાધ ુમિારાજ 
ત્યા નથી... 

    બધાને લઈ િે પાછળ ગયો િો સાધમુિારાજ એ જિ 
કરી રહ્યા િિા ફળ ને મેવો ખાિા િિા.મલેિે બધા ડબ્બા 
માટલા ખોલી લોકોનેબિાવ્યા િેમના જ પૈસે િે મોજ કરે 
છે િે સમજાવ્યુાં .લોકોને આંધળો તવશ્વાસ ન કરવા 
સમજાવ્યા ને પોલીસ બોલાવી િે સાધનેુ સજા કરી. 

     બધા પૈસાથી ગામમાાં સરસ દવાખાનુાં ખોલ્યુાં ને ગામ 
વાસીઓને સખુી કયાત. 

બાળકો જયા અન્યાય િેખાય ત્યા ન્યાય કરો ને ઢોંગ 
િેખાય ત્યા તેને ઉઘાડો પાડો. 

- જયશ્રી પટેલ 

 

 

 

 

 

 

          િાકમાાં થોડુાં મીઠુાં ઓછાં પડી ગયુાં એ જમાાં મમ્મી 

શુાં કામ કલાકથી બડબડ કરો છો ...આ િમારા ાં હદકરાની 

નોકરી નો અને છોકરાઓની સ્કૂલનો ટાઇમ સાચવવામાાં 
કયારેક આવુાં થઈ જાય..ઉપરથી મીઠુાં લઈ િવે િો પ્લીઝ 

મમ્મી જમી લો ને..  

             મમ્મી િવે માથાકુટ મકુ િો સારૂાં ..થોડીવાર  

કાકી બેસીને ગયા િેમાાં િો િે કલાકથી એ જના નામનો 
કકળાટ ચાલ ુકરી દીધો છે... 

        સીમા  િવે ત ુાં મ ુાંગી રિ ેિો સારૂાં ફ્રુટ બજારમાાંથી  
લાવવાનુાં ભલુી ગયો િો િે ક્ારનો કકળાટ ચાલુાં કરી 

દીધો છે ..િારો આવો સ્વભાવ સધુારીિ નિીં િો આપણા 

હદકરા-વહ ુપણ જુદા રિવેા જિા રિિે ે.ે.. 

    ઠાંડી િવાથી બારી ખલુી જિાાં િાર ચઢાવેલા પતિનાાં 

ફોટા સામે ઉભેલી સીમાાં વિતમાનમાાં પાછી ફરી  આ સ 
આવડા મોટા બ ાંગલામાાં િેને ભેકારો ભાસી રહ્યો િિો  ,ઠાંડી 

િવા જાણે િેનાાં ગરમ સ્વભાવને ઠાંડો  કરવા મથી રિી 

િોય િેવુાં લાગી રહ્ુાં િત ુાં .  

- આિાબેન ભટ્ટ  
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

આજના વિૅમાનપત્રમાાં LGBT 

(લૅસ્બીયન, ગૅ, બાયસેલસયઅુલ, રાન્સ સન્ડર) વગતને 

દેિની સવેચ્ચ અદાલિે આપેલી માન્યિાના સમાચાર 
વાાંચીને બાયસેલસયઅુલ સમીરને દિ વષત પિલેા ાં એ જના 

બૉયિેન્ડ અંહકિના થયેલા “ઑનર હકલીંગ”ની વાિ યાદ 

આવી અને િેના હદલમાાં એ જક ટીસ ઉઠી. 

પ્રકવૃત િાિ "પ્રીત" 

 

 

૫. માઈક્રોફીક્સન 

માન્યતા  

 "ભેકારો "  
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જીવિે જીવ પળ પળ મરવુાં  ,મને જરાય પોસાય નિી,  
મૌિ મળે એ જનો રાંજ નથી  ,પણ આ રીિે િો મરાય નિી. 

જીવનથી પે્રમ નથી િો શુાં  ,નફરિ પણ ક્ાાં છે "ઘાયલ" , 

સાગર ડુબાડે િો ખરુાં  ,બાકી જાિે  આમ ડૂબાય નિી.  

માન્યુાં પે્રમ અને યદુ્ધમાાં બધુાં જ ચાલે  ,પણ બે'ય બાજુ,  

એ જક િરફી વાિ િોય િો  ,કાંઈ પરાણે  પ્રીિ બાંધાય નિી.  

મનની પાટી સાવ કોરી કરીને આવે િો કાંઈક સમજાવુાં ને, 
આમ લખેલી ટપાલ પર મારો એ જકડો િો ગ ૂાંથાય નિી. 

એ જનો પે્રમ નસીબની વાિ છે ને નસીબ સાથે બનિીનથી, 

િો એ જનો મિલબ એ જ નથી કે એ જક િરફી પે્રમ કરાય નિી. 
પે્રમ કરાય  ,જુરાય ને કતવિા ય લખાય પણ મરાય નિી.  

કોણે કહ્ુાં કે પે્રમમાાં િારેલાઓથી જીંદગી જીિાય નિી. 
- "પ્રકાિ-ઘાયલ"  

 

 

 

 

 

 

સાાંજનો શ ૃાંગાર!! 

° ° 

જાણ્યાાં કરિાાં અજાણ્યાાં વધી રહ્યાાં છે દોસ્િો, 

ધાયાત કરિાાં અણધાયાત વધી રહ્યાાં છે દોસ્િો, 

શ્િરે વચ્ચોવચ ડૂબ્યો સાાંજ ધરી આ સરૂજ, 

બસ મળવાાં ટાણે નથી મળી રહ્યા આ દોસ્િો, 

જો ચા ની અટારીએ જ ફરી એ જક આવી સાાંજ, 

એ જક બે ચસૂ્કી ટાણે પણ છૂટી રહ્યાાં છે દોસ્િો, 

વ્યસ્િિાએ જ બે િાથે ઘમરોડી દીધાાં લાગ ેછે, 

ઓટાની પાંચાિો કરે વ્િોટ્સપીએ જ છે દોસ્િો, 

આવો મળીએ જ સામેથી હુાં ના ત ુાં ની દિાડથી, 

ફરી વાિના ઘુાંટ ઘટઘટાવીએ જ સાંગ છે દોસ્િો! 

--વવજય પ્રજાપવત  

 

 

ઝાાંકળ ભબન્દુ 
સયાત ફૂલો પરથી 
કોનુાં રૂદન? 

****** 

બળે દીવડો 
શ્રદ્ધાના િેલ વીના 

િસે કોહડયુાં 

****** 

સમણાાં ઉગ ે
આંખોના ખિેરમાાં 
સમ સ કોણ ? 

****** 

આંખના ખણૂ ે
વાવ્યા છે સપનાના 

ગલુમિોર 

****** 
 

કે ડી સેિાણી, 'આકાિ' (અમિાવાિ) 

૬.કવવતાઓ 

સમી સાંજ નો સગંાથ િોસ્તો! 

       ગઝલ 

 

ચાર િાઇકુ... 
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િબ્દોની િસ્લિ છે અપરાંપાર, 

ક્ારેક લાગે વ્િાલ િો ક્ારેક લાગે માર 

િબ્દોમાાં િસ્લિ છે યદુ્ધ કરાવવાની, 

અને િબ્દોમાાં જ િસ્લિ છે પે્રમ વરસાવવાની 

સમજી તવચારીને વાપરવો િબ્દ, 

િબ્દનો ઉપયોગ નહિ કાયરનુાં કામ 

સમાજના વિવેારમાાં પણ જો િબ્દ પર મકેૂ લગામ, 

તવઘ્નો જાય ટળિા ને થાય સઘળા કામ 

પલક પડંયા - પલા. 

 

 
 

 

સઘળાાં કામકાજ છોડીને,મનભેદ 
િોડીને, 

એ જકમેકમાાં એ જક થવા,આજ આવ મળીએ જ. 

વાિોની વણઝાર લઈને,છટ્ટો દોર મેલીને, 

હદલ ખોલી બિલેાવવાને,આજ આવ મળીએ જ. 

સમયના પાલવને ફાડીને,એ જક અવકાિ સ્પિીને, 

ખદુને પામી પીગળવાને,તપ્રય આવ મળીએ જ. 

ફૅસબકુ,વૉટ્સ-ઍપ,િાઈકની િવે ફોમાતભલટી ટાળીને, 

રીયલમાાં લાઈફ-લાઈક કરવા,તપ્રય આવ મળીએ જ. 

નૅચર,કૅરેલટર ગમવાના,બિાના બધાાં છોડીને, 

'ત ુાં જ ગમે છે'ચોખ્ખ-ેચોખ્ખુાં કિવેાને,તપ્રય આવ મળીએ જ. 

લાઈફ-બાઈકની લાાંબી સફર,ક્ષણવારમાાં કાપીને, 

'કૈલાિ'ની એ જ પિલેી મલુાકાિ,ફરી િાજી કરવાને, 

તપ્રય િવે આવ મળીએ જ. 

                                 -ઉમેિ વિયાિ 

 
 
 
 

એ જક નાની સી મલુાકાિ  

બની ગઈ મારી ત્જિંદગી  

િબ્દોની રમિમાાં હુાં રમિી ગઈ  

ખોવાઈ ગઈ એ જ ખ્વાબોમાાં 

ક્ાાં ખબર િિી એ જ મગૃજળ છે 

બસ વિિેાપ્રવાિમાાં િરિી રિી 

કૈક ઇચ્છાઓના સમાંદર માાં 

એ જક િલકી સી િવાની લિરેખી 

એ જક સામટી મસુ્કુરાિી આવી 

પોિાના આગોિમાાં સમેટી ગઈ  

કોરીધાકોર આંખોય જાણે  

તનરખે છે એ જકીટિે આકાિ ને 

બસ હક્રષ્ના બસ િવે બધુાંય બરાબર રાખને , 

િબ્િોની િગ્ક્ત    

આવ મિીએ       

મિચે્છા  
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િવે નહિ જીરવી િકે કાન્િા િારા તવરિમાાં , 

"જયુ "ભાર આ ભવનો અવનીમાાં.  

જયશ્રીબેન  પાવાગઢી  "જયુ) "સરુત(  

 
 
 
 

આ સ આમ અમસ્ત ુાં જ અરીસામાાં જોવાઇ ગયુાં , 

અને એ જ પ્રતિભબિંબ માાંજ મારુ ખોવાયેલુાં બાળપણ મળી 

ગયુાં ... 

સાચવ્યુાં િત ુાં  સ પણ મારા હૃદય ના ખણૂામાાં , 

એ જ બધુાં જ આ સ બિાર આવી ગયુાં .... 

જીવનની સરગમના સરુો રેલાવિા રેલાવિા ખોવાય ુિત ુાં, 

 સ નાની બાલા નુાં પે્રમાળ સાંગીિ આ સ એ જ પાછાં મળી 

ગયુાં .... 

જ્યારે િાાંતિપવૂતક અવલોકન કયુું મેં મારી જાિ નુાં , 

િો મારા અસ્સ્િત્વ નુાં કારણ મળી ગયુાં.. 

િત ુાં િાંમેિા મને કે   સ  બોલે એ જના બોર વેચાય પણ , 

આ સ આમ મૌન રિીને મારા જ બોલ નુાં મલૂ્ય સમજાઈ 

ગય.ુ.... 

આમ જ જોિી રિી ગઈ હુાં મારી જાિ ને , 

અને મને મારુ તનખાલસ િાસ્ય મળી ગયુાં ..... 

આ સ આમ આપ્યો સમય મારી જાિ ને િો , 

મને મારુ જ ખોવાયેલુાં બાળપણ મળી ગયુાં .... 

- સરગમ ભટ્ટ ) ..સરલ(  

 

 

 

 

 

 

 

      મમ્મી ના અવસાન પછી 
પપ્પા પર બધા જ સાંબ ાંધીઓ 
નુાં ખબૂ પે્રસર િત ુાં કે િેઓ 
બીજા લગ્ન કરી લે કેમ કે એ જ 
વખિે હુાં માત્ર પાાંચ વષતની િિી. મારી દેખરેખ ને 
ઉપરથી ઓફીસ અને ઘરની જવાબદારીઓ, છિાાં 
પપ્પાએ જ બધુાં જ એ જકલા મેનેજ કરી લીધુાં કારણ કે એ જને 
મન ડર એ જ વાિ નો િિો કે કદાચ સાવકી માાં મારી 
લાડલી ને એ જક માાં  સવો પે્રમ ના પણ આપી િકે.. એ જટલ ે
જ એ જણ ેમાાં અને બાપ બને્નની જવાબદારી પોિે ઉપાડી, 
મને પાળી પોષી ને મોટી કરી, ભણાવી ગણાવી આ સ એ જક 
સફળ ડોલટર બનાવી..  

        મારા પપ્પા જયેિભાઇ, આમ એ જક િબ્દમાાં કહુાં િો 
એ જ મારા િીરો છે. હુાં એ જના તવના કઈ જ નથી, એ જટલે જ 
એ જમની સૌથી વધારે ભચિંિા બસ મને.. 

        રાતે્ર જ્યારે હુાં ઘરે પિોંચી િો પપ્પા િોલમાાં બેઠા 
બેઠા તસગરેટના ધમુાડા ફૂાંકિા િિા. મેં ઘરમાાં પગ મકુિા 
જ ફહરયાદના સરુમાાં કહ્ુાં. 

     ''પપ્પા, િમે ફરી તસગરેટ ને િાથ લગાવ્યો..'' 

      પપ્પાએ જ મારી સામે જોયુાં અને પછી.., મારો ગસુ્સો 
જોઈ એ જણે નાના બાળકની  સમ માસતુમિ થી કહ્ુાં..  

     ''હદપ ુ, આ સ ના ભખજાિી.., આજનો હદવસ પી લવેા 
દે કાલથી હુાં ચોક્કસ છોડી દઈિ.'' 

      બેગ મકૂી હુાં એ જમની પાસે ગઈ..,  

               ''પપ્પા િમે આવુાં રોજ કિો છો..અને રોજ 
હુાં એ જમ માની ને કાઈ નથી બોલિી કે િમે કાલે છોડી 
દેિો. પણ િવે બહ ુથયુાં.. િમારે આ તસગરેટ છોડવી 
પડિે.'' 

મિી ગયુ.ં... 

૭.વાિાત 

પપ્પાની લાડકી   
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          એ જમણે મારી સામે જોઈ કહ્ુાં. 

          ''કાલે નિીં તપવ બસ.'' 

         એ જમની સામે બસેી મેં એ જમને સમજાવિા કહ્ુાં. 

        ''પપ્પા, િમને ખબર છે રોજના લાખો માણસો 
માત્ર આ તસગરેટના ધમુાડાને કારણે મરે છે. આનાથી 
કેન્સર થાય છે..'' 

       પપ્પાએ જ સામે ગ્લાસ ટેબલ પર પડેલ તસગરેટના 
બોલસ પર નજર કરિાાં કહ્ુાં. 

       ''િા.., એ જવુાં લખ્યુાં પણ છે પેકેટ પર..'' 

       ''લખ્યુાં છે િો પણ પીવો છો...?'' 

       મારા સવાલના જવાબમાાં એ જ મને જોઈ રહ્યા. 

      ''આદિ હદપ ુઆદિ.., આદિ આટલી જલ્દી િો 
નથી છૂટિી ને.., પણ ત ુાં ભચિંિા ના કર હુાં કાલ હુાં આદિ 
છે ને છોડી દઈિ.'' 

     મેં ઉભા થઈ એ જમની સામે સ્સ્મિ કરિાાં કહ્ુાં.  

    ''ઓકે િો કાલથી આ તસગારેટના ધમુાડા બાંધ..''' 

    એ જમણે મારી વાિ પર ડન કરિા કહ્ુાં. 

    ''બ ાંધ હદપ.ુ., ચોક્કસ બાંધ..'' 

       પણ કિવેાય છે ને આદિ આટલી જલ્દી નથી 
છૂટિી પપ્પાની આદિ ના જ છૂટી એ જમણ ેમારા થી 
છપાઈ છપાઈ ને પણ તસગરેટ પીવાનુાં ચાલ ુજ રાખ્યુાં. 
આ વાિ મારાથી વધારે સમય ના છપી રિી.. મને ખબર 
પડી જ ગઈ કે એ જમણે િજુ તસગરેટ પીવાનુાં નિીં બાંધ કયુું. 

      એ જક હદવસ પપ્પા એ જના રૂમમાાં મારા થી છપાય 
રોજની  સમ તસગરેટ પી રહ્યા િિા ને અચાનક જ હુાં ત્યા ાં 
એ જમના રૂમમાાં એ જમની સામે જઈ પિોંચી. મેં એ જમને આ સ 
રાંગે િાથે પકડાયા. એ જમની સામે સ્સ્મિ કરિાાં હુાં એ જમની 
સામે બેડ પર પગ પર પગ ચડાવી ને બેઠી, મને જોિા 
જ એ જણ ેિરિ જ તસગરેટ ફેંકી, એ જના પર પગ મકૂી 
ઓલવી નાખી.. 

       મેં િસીને કહ્ુાં,''અરે પપ્પા, કેમ ફેંકી દીધી.. િમ 
િમારે પીવો ભબન્દાસ...'' 

       મારી પાસે આવી મારી બાજુમાાં બેસિાાં એ જમણે કહ્ુાં. 

      ''ના આજ થી તસગરેટ બાંધ.. સાવ બાંધ..'' 

      મેં એ જમના કુરિામાાં ના ખીસામાાં થી તસગરેટ નુાં 
પેકેટ કાઢ્ુાં  

     ''શ ુબ ાંધ પપ્પા, િવે મેં પીવાનુાં ચાલ ુકયુું ને િમે 
બાંધ કરી દેિો નિીં ચાલે.. િમે પણ ચાલ ુરાખો એ જટલ ે
બાપ દીકરી બને્ન સાથે બસેીને તસગરેટ પીએ જ..'' 

     એ જમ કિી મેં તસગરેટના પેકેટમાાં થી એ જક તસગરેટ 
કાઢી., આંગળીઓ મા ફેરવી.., એ જ મને રોષભેર જોઈ 
રહ્યા.. 

        ''પપ્પા લાઈટર િો છે ને..?'' 

        એ જમણે મારા િાથમાાં થી તસગરેટ આંચકી લીધી.. 

       ''હદપાલી, ગાાંડી થઈ છે કે શ ુત ુાં તસગરેટ પીવે છે. 
િને ખબર છે તસગરેટ પીવાથી કેન્સર થાય છે..'' 

        મેં તસગરેટના પેકેટમાાં જોઈ કહ્ુાં..,  

        ''િા પપ્પા, આજ જોવ લખ્યુાં છે પેકેટ પર પણ 
આજથી િમે  સ કરિો એ જ જ હુાં કરીિ. િમે તસગરેટ પીિો 
િો હુાં પણ પીિ િમે દારૂ પીિો િો હુાં એ જ પણ પીિ.'' 

         મારા પર ગસુ્સે થિા એ જમણ ેકહ્ુાં. 

         ''મારો વદાળ ના કર..'' 

         એ જ તસગરેટનુાં પેકેટમાાં થી બીજી તસગરેટ કાઢિા 
મેં પપ્પા સામે જોઈ કહ્ુાં. 

        ''પપ્પા, એ જક દીકરી િાંમેિા તપિાનો પડછાયો િોય 
છે. એ જ નાિે તપિાની ટેવો ફુટેવો બધુાં જ હદકરીમાાં િોય છે. 
િમે તસગરેટ નિીં છોડી િકિાાં િો પછી હુાં શ ુકામ છોડુાં..''  
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       પપ્પા એ જ ગસુ્સામાાં મારી િાથમાાં થી તસગરેટ અને 
તસગારેટનુાં પેકેટ આંચકી લીધુાં. અને બારીએ જ થી બિાર 
ફેંકિા એ જમણે કહ્ુાં. 

       ''હદપાલી, આજ થી તસગરેટ બાંધ ના હુાં પીિ.. કે 
ના ત ુાં પીિ સમજી ગઈ..'' 

      મેં એ જમની સામે િસિાાં કહ્ુાં. 

   એ જકવાર તવચારી લો પપ્પા, આદિો આટલી જલ્દી 
નિીં છૂટિી, િમે પીિો િો િમારી પાછળ હુાં પણ 
પીવાની.., અને કાલ સવારે મને એ જની લિ પણ લાગી 
િકે છે..'' 

       પપ્પા એ જ કહ્ુાં..,  ''બ ાંધ એ જટલે બ ાંધ..'' 

      એ જમ કિી એ જમણ ેએ જ મને વ્િાલથી ભેટી પડયા. 

     એ જ હદવસ, પછી આજ સધુી પપ્પાએ જ ક્ારેય 
તસગરેટની િાથ નથી લગાવ્યો એ જમનુાં કિવે ુાં છે કે  

    ''તસગરેટ પર લખેલી ચિેવણી વાાંચ્યા પછી પણ કોઈ 
માણસ એ જને પીવે િો એ જ ખરેખર મખૂત છે. અને અત્યાર 
સધુી હુાં પણ એ જ મખૂત માણસો માાં થી જ એ જક િિો. આ િો 
મારી લાડલીએ જ મને સમજાવી, સમજદારી િરફ વાળ્યો.''  

©Paresh Makwana 
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આ િરફ આઈ.સી.ય ુની બિારનુાં વાિાવરણ ખબુ જ 
ગાંભીર િત ુાં. આતિષના મમ્મી, મયરુ, જયહદપ દરેકના 
ચિરેા પર ઉદાસી તસવાયનો કોઈ ભાવ નજરે પડિો ન 
િિો. લગભગ પાંદરેક તમતનટ પસાર થઈ જાય છે. 
એ જટલામાાં આતિષના પપ્પા દોડિાાં દોડિાાં ત્યા ાં આવી 
પિોંચે છે. િેમનાાં આવિાાં જ આતિષના મમ્મી િેમને 
વળગીને રડવાાં લાગે છે. આતિષના પપ્પા િેમને 
સાંભાળવાની ખબુ કોતિિ કરે છે. પરાંત ુઆંસઓુ થોભવાનુાં 
નામ જ ન લઈ રહ્યાાં િિાાં. આતિષના પપ્પાને િો કાંઈ 
સમજમાાં જ નથી આવતુાં. શુાં થયુાં છે? આતિષની મમ્મી 
કેમ રડે છે? આતિષ ક્ાાં છે? િે પોિાની પત્નીને ધીમે 
ધીમે બેંચ િરફ લઈ જઈ બેંચ પર બસેાડે છે. મયરુ પણ 
પોિાની રીિે આતિષના મમ્મીને આશ્વાસન આપી રહ્યો 
િિો. 

          "ત ુાં કેમ આટલી બધી રડે છે? અને આતિષ 
ક્ાાંય દેખાિો નથી. ક્ાાં છે િે?" આતિષના પપ્પાએ જ 
પછુ્ુાં. આતિષના મમ્મી રડિાાં રડિાાં જ આઈ.સી.ય ુના 
રૂમ િરફ આંગળી ચીંધે છે. 

          "આપણાાં આતિષને કાંઈ નિીં થાય. પ્લીઝ 
આતિષના પપ્પા િમે િેને બચાવી લો. હુાં એ જની વીના 
એ જકેય પળ પણ નિીં રિીં િકુાં. પ્લીઝ િમે કાંઈક કરો." 
આતિષના મમ્મી પોિાનુાં દુ:ખ વ્યલિ કરિાાં ખદુને રોકી 
નથી િકિાાં. જ્યારે સાંિાન પર કોઈ મસુીબિ આવે છે. 
ત્યારે સૌથી પિલેા ાં િેનો અિસેાસ િેની માાં ને થિો િોય 
છે. અત્યારે પણ એ જક માાં ની આંખો માાંથી હદકરા પ્રત્યેના 
પે્રમને કારણે આંસઓુની ધારાઓ વિી રિી િિી. ગમે 

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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િેવી પહરસ્સ્થતિ િોય પરાંત ુમા ાં પોિાના સાંિાનનો સાથ 
ક્ારેય નથી છોડિી. 

          "િા...િા. આપણાાં આતિષને કાંઈ નિી થાય. િે 
ભબલકુલ ઠીક થઈ જિે. ત ુાં ભચિંિા ન કર." આતિષના 
પપ્પાને સઘળી વાિની જાણકારી િો ન િિી. પરાંત ુિે 
પોિાની પત્નીને િોંસલો પરુો પાડે છે. િરિ જ મયરુ 
િેમને આખી વાિ જણાવે છે. કે આતિષે ઝિરે પી ને 
આત્મિત્યા કરવાનો પ્રયાસ કયે છે. પરાંત ુિા માટે િેણે 
આવુાં પગલુાં ભયુું? આ પ્રશ્નનો ઉિર િો માત્ર આતિષ જ 
આપી િકે. થોડીવારમાાં રાધી પણ ત્યાાં આવી જાય છે. િે 
આવીને જયહદપના ખભે િાથ મકુી થોડો વજન આપે છે. 
એ જટલે જયહદપને થોડુાં સારુાં લાગે છે. અને ત્યારબાદ 
આતિષના મમ્મી પાસે જઈને બસેે છે. રાધીનુાં ધયાન 
વારાંવાર જયહદપ પર જઈ રહ્ુાં િત ુાં. જયહદપની િાલિ 
જોઈને રાધી એ જટલુાં િો સમજી જ જાય છે કે આતિષની 
ભચિંિામાાં િે અડધો થઈ ગયો છે. િે મયરુને કિી બધા 
માટે નાસ્િાની વ્યવસ્થા કરવાનુાં કિશે્રછે. કારણ કે બધાાંએ જ 
બપોરનુાં કાંઈ ખાધુાં જ ન િત ુાં. ઉપરથી રડી રડીને પેટનો 
ખાડો પણ વધી ગયો િિો. પિલેા ાં િો આતિષના મમ્મી-
પપ્પા અને જયહદપ કાંઈ પણ ખાવાની ઈચ્છા નથી એ જમ 
કિ ેછે. પરાંત ુરાધી િેમને સમજાવે છે. એ જટલે થોડુાં થોડુાં 
ખાય લે છે. 

          લગભગ એ જક કલાક તવિી જાય છે. અચાનક 
આઈ.સી.ય ુની લાલ લાઈટ બાંધ થાય છે. થોડીવારમાાં 
ડોલટર ઓપરેિન રૂમનો દરવાજો ખોલીને બિાર આવે છે. 
ડોલટરના આવિાાં જ આતિષના મમ્મી-પપ્પા અને િેના 
તમત્રો િેમની પાસે જાય છે. 

          "ડોલટર! શુાં થયુાં? આતિષ ઠીક િો છે ને?" 
આતિષના પપ્પાએ જ પછુ્ુાં. 

          "He is normal. ઝિરે પરુા ાં િરીરમાાં ફેલાય િે પિલેા ાં 
જ િેનુાં તનવારણ થઈ ગયુાં. એ જટલે કોઈ િકલીફ નથી 
આવી." 

          "િો શુાં અમે િેને મળી િકીએ જ?" 

          "ના. કારણ કે આતિષ િજુ ભાનમાાં નથી 
આવ્યો. મારા ાં ખ્યાલથી થોડીવારમાાં િેને િોંિ આવી 
જિે." 

          "થેન્ક ય ુડોલટર! થેન્ક ય.ુ" 

          "આભાર માનવો જ િોય િો ઉપરવાળાનો 
માનો. અમે િો માત્ર અમારુાં કામ જ કરીએ જ છીએ જ." આમ 
કિી ડોલટર આતિષના પપ્પાના ખભ ેિાથ મકુીને ત્યા ાંથી 
ચાલ્યાાં જાય છે. 

          ડોલટરના કિવેાથી આતિષના મમ્મીના જીવમાાં 
જીવ આવ્યો િોય એ જવુાં લાગી રહ્ુાં િત ુાં. છેલ્લી દોઠ 
કલાકથી રડી રડીને િેમની આંખો સોજી ગઈ િિી. માાંડ 
માાંડ િેમના આંસઓુએ જ થોભવાનુાં નામ લીધુાં િત ુાં. 
જયહદપની િાલિ પણ કાંઈક એ જવી જ િિી. મયરુ અને 
રાધીએ જ બધાનુાં ખબુ જ ધયાન રાખ્યુાં િત ુાં. અડધી કલાકમાાં 
આતિષને િોંિ આવી જાય છે. એ જટલે ડોલટર આવીને ચેક-
અપ કરી જાય છે. આતિષની સ્સ્થતિ ભબલકુલ નોમતલ 
િિી. આતિષના મમ્મી-પપ્પા િો પોિાનો હદકરો ભબલકુલ 
ઠીક છે એ જ જાણીને જ ખિુ િિાાં. પરાંત ુજયહદપના 
મનમાાં  એ જક સવાલ વારાંવાર ખુાંચિો િિો. કે 'આતિષે 
આવુાં પગલુાં કેમ ભયુું?'. થોડીવારમાાં નસત આવે છે અને 
બધાાંને બિાર જવાાં માટે કિ ેછે. ત્યારે જયહદપ ત્યાાં જ 
આતિષની પાસે રિિેે એ જમ કિ ેછે. એ જટલે નસત માત્ર 
જયહદપને ત્યાાં રિવેાની પરવાનગી આપે છે. બીજા બધાાં 
લોકો રેસ્ટ રૂમની બિાર જાય છે. આતિષના મનમાાં આ 
ખોટુાં પગલુાં ભયાતનો અફસોસ થઈ રહ્યો િોય એ જવુાં લાગી 
રહ્ુાં િત ુાં. છેવટે જયહદપ પોિાના મનમાાં ઉઠિાાં સવાલને 
પછુયા ાં તવના રિી નથી િકિો. 

          "આતિષ! એ જવી િે કઈ મજબરુી િિી કે િે િારા ાં 
તમત્રને પણ ના કહ્ુાં?  સનો બોજ િે એ જકલાાં જ ઉપાડવાનુાં 
નક્કી કરી લીધુાં. અને આટલુાં મોટુાં પગલુાં ભયુત. શુાં આ જ 
િિી આપણી તમત્રિા?" આતિષની આંખોમાાંથી આંસઓુ 
પડવાાં લાગે છે. જયહદપ િેની પાસે જાય છે. અને િેનાાં 
આંસ ુલછુીને આશ્વાસન આપવાની કોતિિ કરે છે. બાજુમાાં 
જ ટેબલ પર પાણીનો ભરેલો ગ્લાસ પડયો િિો. િે 
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ઉઠાવીને આતિષને આપે છે. િે પાણી પીયને થોડો સ્વસ્થ 
થઈ જાય છે. એ જટલે ફરી જયહદપે કહ્ુાં. 

          "આતિષ! િે જ એ જકવાર કહ્ુાં િત ુાં ને! કે હુાં અને 
મયરુ બાંને િારા ાં સગા ભાઈ  સવાાં છીએ જ. છિાાં િે િારા ાં 
દુ:ખમાાં અમને ભાગીદાર ન બનાવ્યાાં. આપણી તમત્રિા 
આટલી કાચી ન િોય િકે. આતિષ! શુાં થયુાં છે? સાચે 
સાચુાં કિ ેસ. િને મારા ાં સમ છે." આતિષ આત્મિત્યાનુાં 
પગલુાં ભરવાાં પાછળનુાં કારણ બિાવવા િો નિિો 
માાંગિો. પરાંત ુજયહદપે પોિાના સમ આપ્યા એ જટલે િે 
દબાિાાં અવા સ કિ ેછે. 

          "ધારાના ગયાાં પછી છેલ્લાાં બે વષતમા ાં હુાં 
ઘણોબધો બદલાય ગયો છાં. ધારાના તવરિની િડપમાાં હુાં 
રાિથી ભટકી ગયો. સારુાં શુાં? અને ખરાબ શુાં? આ બાંને 
વચ્ચનેો ફકત હુાં ભલુી ગયો. કોલજેના નવાાં તમત્રોની સાથે 
સાથે કેટલીયે ખરાબ આદિો મેં અપનાવી લીધી. નવાાં 
તમત્રોની સાથે રિીને મને એ જમ જ લાગત ુાં કે આ જ મારા ાં 
સાચાાં તમત્રો છે. ત ુાં િાંમેિા મને સમજાવિો પરાંત ુએ જ બધુાં 
મને વ્યથત લાગત ુાં. નવાાં તમત્રોની સાથે રિીને હુાં તસગરેટ 
ફુાંકવા લાગ્યો, નિો કરવાાં લાગ્યો અને િેની સાથે 
સાથે..." અચાનક આતિષ બોલિો બોલિો અટકી જાય 
છે. 

          "િેની સાથે સાથે શુાં આતિષ?" 

          "િેની સાથે સાથે જુગાર પણ રમવાાં લાગ્યો." 

          "શુાં? આતિષ ત ુાં પાગલ થઈ ગયો છે કે શુાં? 
તસગરેટ અને નિા સધુી િો ઠીક છે. પણ જુગાર! આતિષ 
મને તવશ્વાસ નથી થિો કે ત ુાં આટલો બદલાય ગયો છો." 

          "િા જયહદપ. મને જરાાંયે અંદાજ ન િિો કે હુાં 
કઈ રાિ પર છાં. હુાં  સ રાિ પર છાં િે યોગ્ય પણ છે કે 
નિીં? એ જ િો ઠીક પરાંત ુજુગારની લિમાાં હુાં સાઠ િજાર 
રૂતપયા િારી ગયો છાં. અને એ જ તમત્રોએ જ પણ પોિાની 
ઔકાિ બિાવી દીધી. ત્રણ હદવસમાાં રૂતપયા આપવાનુાં 
કહ્ુાં. નિીંિર િે મારા ાં પપ્પા પાસેથી માાંગિે એ જવી ધમકી 
પણ આપી. મારા ાં મમ્મી-પપ્પાએ જ મારી માટે કેટકેટલુાં કયુું 
છે! મારી પાસે રૂતપયા ન િિાાં. બીજી િરફ તમત્રોએ જ 

આપેલી ધમકી મારા ાં મગજને ખોદી ખોદીને ખાય ગઈ 
િિી. દરેક પળે મને એ જક જ ડર સિાવ્યા કરિો િિો કે હુાં 
રૂતપયા ના આપી િક્ો અને મારી વીિે મારા ાં મમ્મી-
પપ્પાને ખબર પડી ગઈ િો એ જ બાંને પર શુાં વીિિે! 
એ જમણે િો આવુાં મારી વીિે સ્વપ્નમાાં પણ નિીં તવચાયુું 
િોય." 

          "આતિષ! ત ુાં રૂતપયાને જીંદગી સાથે કમ્પેર ના 
કર. અરે જીંદગીની કોઈ હકિંમિ જ નથી. િે અમલુ્ય છે. 
િેનુ ાં મલુ્ય ના આંકી િકાય. માત્ર સાઠ િજાર રૂતપયામાાં િે 
િારી જીંદગીનો અંિ કરવાનુાં નક્કી કરી લીધુાં! અરે 
જીવીિ િોઈશુાં િો ઢગલો રૂતપયા બનાવી લઈશુાં. પરાંત ુ
જીંદગી ટુાંકાવીને કોઈ સમસ્યાનો ઉકેલ નથી આવિો. 
ઉલ્ટી સમસ્યાઓ વધી જાય છે." 

          "િા યાર! પણ બીજુ ાં િો હુાં શુાં કરી િકુાં? બાંને 
બાજુ ઉંડી ખીણ િિી. અને આગળ પાછળ રસ્િો પણ ન 
િિો." 

          "ઉપર િો રસ્િો િિો ને! જરૂર િિી િો બસ 
પાાંખની. અને એ જ પાાંખ સમા િારી સાથે બે તમત્ર છે. પરાંત ુ
િને એ જ પાાંખનો ખ્યાલ જ ના આવ્યો. ત ુાં િો બસ 
આજુબાજુમાાં જ જોિો રહ્યો. િને ખબર પણ નિીં િોય કે 
િારા ાં મમ્મી-પપ્પાએ જ કેવાાં કેવા ાં સ્વપ્નાઓ જોયા િિે. િારે 
િેમનાાં સ્વપ્નાઓ સાકાર કરવાનાાં છે. અને ત ુાં એ જમનાાં 
સ્વપ્નાઓ ચરુ ચરુ કરીને..." આતિષને સમજાવિાાં 
સમજાવિાાં જયહદપની આંખમાાં આંસ ુઆવી જાય છે. િે 
અચાનક આગળ બોલિાાં અટકી જાય છે. આતિષને 
પોિાની ભલુનો અિસેાસ થઈ ગયો િિો. િેની આંખોમાાં 
પણ પછિાવાનાાં આંસ ુતસવાય બીજુ ાં કાંઈ નજરે પડત ુાં ન 
િત ુાં. િે બેડ પરથી ઉભો થઈને જયહદપના પગમાાં પડે છે. 

          "જયહદપ! મને માફ કરી દે પ્લીઝ. આજ પછી 
આવુાં પગલુાં ક્ારેય નિીં ભરુાં. મને મારી ભલુ સમજાય 
ગઈ છે." જયહદપ પોિાના બાંને િાથ વડે આતિષને 
ખભેથી પકડીને ઉભો કરે છે. 

          "તમત્રનુાં સ્થાન પગમાાં નિીં હદલમાાં િોય છે." 
આમ કિી જયહદપ આતિષને ભેટી પડે છે. બ ાંને આંખમાાં 
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આંસઓુ િિાાં. આતિષને આ વખિે પણ તમત્રિાની 
વ્યાખ્યા મળી ગઈ. 
          "પણ હુાં સાઠ િજાર રૂતપયા ક્ાાંથી લાવીિ? 
અને જો ત્રણ હદવસમાાં રૂતપયા ન આપ્યાાં િો એ જ લોકો 
મારા ાં પપ્પા પાસેથી માાંગિે." અચાનક આતિષે ગાંભીર 
થઈને કહ્ુાં. 
          "આતિષ! ત ુાં િેની ભચિંિા ન કર. િારા ાં મમ્મી-
પપ્પાને આ વાિની ખબર નિીં પડે. છેલ્લાાં એ જક વષતની 
સેલેરી મારા ાં બેંક એ જકાઉન્ટમાાં પડી છે. લગભગ પચાસ 
િજાર  સવુાં િિે." 

          "પણ જયહદપ! હુાં િારી પાસેથી રૂતપયા કેવી 
રીિે લઈ િકુાં?" 

          "અત્યારે હુાં  સમ કહુાં છાં િેમ કર. રૂતપયા ગયાાં 
િેલ લવેા ાં. હુાં સા ાંજ સધુીમાાં એ જહટએ જમ માાંથી રૂતપયા લઈને 
િને આપી દઈિ. આવિીકાલે કોલેજ જઈને સૌથી પિલેા ાં 
 સમને રૂતપયા આપવાનાાં છે િેમને આપી દે સ." 

          "પણ જયહદપ ત ુાં િારા ાં ઘરે શુાં કિીિ?" 

          "મારા ાં મમ્મી પપ્પાને મારી પર પરેુપરુો તવશ્વાસ 
છે કે એ જમનો હદકરો ક્ારેય ખોટાાં રસ્િે રૂતપયા નિીં 
વેડફે." 

          "ખરેખર હુાં ખબુ જ ભાગ્યિાળી છાં. કે મને િારી 
અને મયરુ  સવાાં તમત્રો મળ્યાાં છે." પળમાાં િો જયહદપે 
આતિષને એ જકદમ ટેન્િન િી કરી દીધો. આતિષને એ જવુાં 
લાગી રહ્ુાં િત ુાં જાણે આખાાંયે જીવનનો ભાર જયહદપે 
પોિાના માથે ઉપાડી લીધો. એ જનાથીયે વધારે ખિુી િેને 
એ જ વાિની િિી કે પોિાના તમત્રએ જ એ જક નવુાં જીવન 
આપ્યુાં, યોગ્ય રાિ બિાવી. એ જ જ ક્ષણે આતિષે નક્કી કરી 
લીધુાં કે પોિાનુાં જીવન આજથી જયહદપનુાં છે. બસ એ જક જ 
ઈચ્છા િિી કે જ્યાાં સધુી પોિાનાાં શ્વાસ ચાલે છે ત્યા ાં 
સધુીમાાં એ જક સમય એ જવો આવે કે માથે ચડેલુાં તમત્રિાનુાં 
ઋણ ચકુવી િકાય. રાતે્ર દસ વાગ્યે આતિષને 
િોસ્સ્પટલમાાંથી રજા આપી દેવામાાં આવે છે.(ક્રમિુઃ) 

જયહિપ ભરોળિયા "હડયર જય"ુ 
 
 

 

 

 

 

કિવેત પરથી વાતાા – 

“ઝાઝા િાથ રળિયામણા” 

કાળા ડુાંગરની િળેટીમાાં પનામા 
નામનુાં એ જક ગામ. ત્યાાં 
જીવનજરૂહરયાિની વસ્તઓુ માટે ફલિ એ જક જ દુકાન. 
મોટી ખરીદી કરવા અને િબીબી સારવાર માટે નજીકના 
િિરેમાાં જવુાં પડે,  સ ૬૦-૭૦ હકમી દૂર અને ત્યાાં પિોંચિા 
બ-ેત્રણ કલાક લાગે. જરૂરી િબીબી સારવાર સમયસર ન 
મળવાના કારણે લોકોના મતૃ્ય ુપણ થાય. એ જ ગામનો એ જક 
છોકરો િિરેની કોલેજમાાં ભણીને ગામના લોકોની ઉન્નતિ 
માટે ગામમાાં પાછો આવ્યો. િેણ ેગામના લોકોને 
સમજાવ્યુાં કે, આપણે ડુાંગરની વચ્ચથેી માગત (રસ્િો) 
બનાવીએ જ િો ફલિ એ જક જ કલાકમાાં િિરેમાાં પિોંચી 
જવાય. િેણે િેના િિરેના તમત્રની મદદથી િેના માટેના 
જરૂરી નકિા બનાવ્યા, પણ ગામના લોકોને િેની વાિમાાં 
કોઇ તવશ્વાસ ન બેઠો. માગત બનાવવા માટેની સામગ્રી 
ખરીદવા અને મજૂરોને વેિન ચકૂવવા પૈસા જોઇએ જ. િેણે 
ગામના સરપાંચને તવનાંિી કરી. સરપાંચ ેઅને િે છોકરાએ જ 
પોિાની બચિમાાંથી માગત બનાવવા માટેનુ ાં કામ ચાલ ુ
કરાવ્યુાં, પણ એ જટલા પૈસા પરૂિા ન િિા. છિાાં િેઓએ જ 
હિમાંિ િાયાત વગર કામ ચાલ ુરાખ્યુાં. િેમની મિનેિ અને 
ધગિ જોઇને ગામના લોકો ધીરે-ધીરે િેમની સાથે 
જોડાયા, બધાાંએ જ ભેગા થઇ માગત બનાવવા માટે ફાળો 
ઉઘરાવ્યો અને માગત બનાવવાના કામમાાં લાગી ગયા. 
થોડા વખિમાાં સરસ માગત બની ગયો. િવે નજીકના 
િિરેમાાં જવુાં સરળ બની ગયુાં અને િબીબી સારવારના 
અભાવે થિા મતૃ્યદુરમાાં ઘટાડો આવ્યો. િેથી જ કિવેાયુાં 
છે કે, “ઝાઝા િાથ રભળયામણા”.    

વપ્રયાિંી િાિ “પાખી”  

 

 

૯.ટૂાંકીવાિાત  
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 એક અદ્દભ્તુ સબંધં ! 

         માનવી ને જો તનજીવ વસ્ત ુ

સાથે રિ ે િો લગાવ થઈ જિો િોય 

િો સજીવ માટે િો લગાવ - પે્રમ િોવો 

જ જોઈએ જ. ભારિ ના ઈતિિાસ માાં 

જોઈએ જ િો આહદકળ થી જ પશ ુ - પક્ષીઓ અને માનવી 

વચ્ચ ેખબૂ જ અદ્ભુિ સાંબાંધો િિા. જ્યારે વિતમાન સમય 

માાં જોઈએ જ િો ક્ાાંક લોકો િેની માનવિા ભલૂી પશ ુ - 

પક્ષીઓ પ્રત્યે તનદતયિાભયુું કૃત્ય કરી રહ્યા છે  

         આપણી ભારિીય સાંસ્કૃતિમાાં પ્રાણીઓ પ્રત્યે તવિેષ 

પે્રમ રાખી દેવી - દેવિાઓએ જ પણ પ્રાણીઓ ને તવતિષ્ટ 

સ્થાન આપ્યુાં છે. ગાય ને માિાનો દરજ્જો આપી 

પજૂવામાાં આવે છે, દરેક તિવ માંહદરોમાાં નાંદી િથા 

કાચબાને પજૂવામાાં આવે છે, કબિૂર ને િાાંતિદૂિ 

ગણવામાાં આવે છે િો કોઈક જગ્યા એ જ િાથીને ગણેિજી 

નુાં રૂપ માનીને પજૂવામાાં આવે છે. પરાંત ુ વિતમાન 

સમયમાાં કેરળમાાં થયેલી ગભતવિી િાથણી ની બનેલી 

ઘટના જોઈને એ જવુાં લાગે છે કે માનવિા નુાં પિન થઈ 

રહ્ુાં છે. માણસ આટલો તનદતય બની જ કેમ િકે? આ 

ઘટના પર થી એ જટલુાં કિી િકાય કે " માત્ર વિળિત નહિ, 

પરંત ુસસં્કારી પણ થવુ ંજોઈએ. "  

         અગાઉ ના સમય ની વાિ કરીએ જ િો ઘણા એ જવા 

હકસ્સાઓ છે કે પશઓુને બચાવવા માટે વીરોએ જ 

બભલદાનો આપ્યા છે.  સમ કે વીર દાદા જિરાજ કે  સણ ે

ગાયો ને બચાવવા માટે પોિાનુાં બભલદાન આપ્ય ુ િત ુાં. 

જ્યારે ઘણા એ જવા હકસ્સાઓ છે કે પશઓુએ જ પણ પોિાના 

માભલક ને બચાવવા માટે બભલદાનો આપ્યા છે.  સમ કે 

ચેિક (ઘોડો) કે  સણ ેમિારાણા પ્રિાપને બચાવવા માટે 

પોિાનુાં બભલદાન આપ્યુાં િત ુાં. 

         િા સિર માાં ગજુરાિ માાં એ જવો હકસ્સો બન્યો કે 

ગૌિાળાના એ જક સાંચાભલકા ઘણા વષેથી સેવા કરી રહ્યા 

િિા. િેથી સાંચાભલકા અને પશઓુ વચ્ચ ે એ જવો અદ્ભુિ 

સાંબાંધ બાંધાઈ ગયો િિો કે અચાનક સાંચાભલકા નુાં મતૃ્ય ુ

થિાાં િે હદવસે ગૌિાળાના દરેક પશઓુએ જ ઘાસ ચારા 

િેમજ પાણી નો ત્યાગ કયે િિો. આ ઘટના પર થી 

સ્પષ્ટ સમજી િકાય કે  સમ માનવી ને પશઓુ પ્રત્યે પે્રમ 

છે િે જ રીિે પશઓુને માનવી પ્રત્યે અનેક ગણો પે્રમ છે. 

" પ્રાણીઓને ઇશ્વરે જુબાન આપેલ નથી પરંત ુ તેમને 

એટલી સમજણિગ્ક્ત આપેલા છે કે તે માનવી કરતા 

વવિેષ સમજી િકે છે. " 

      ઘણી જગ્યા એ જ જોવા મળે છે કે ગાય, કૂિરા, ઊંટ, 

ઘોડા વગેરેને ઘર ના સભ્ય િરીકે રાખવામાાં આવે છે. 

િેની રિવેાની, જમવાની દરેક સગવડ ખબૂ ચોકસાઈ 

પવૂતક કરવામાાં આવે છે. આ ઉપરાાંિ દેિ ની સરિદ પર 

રક્ષણ માટે કૂિરા, ઘોડા, ઊંટ વગેરેને સેના માાં સામેલ 

કરવામાાં આવે છે. િેમાાં પણ કૂિરા ને િો ખબૂ વફાદાર 

પ્રાણી માનવામાાં આવે છે. દરેક પ્રાણી આપણને કોઈક 

ને કોઈક રીિે ઉપયોગી િો છે જ પરાંત ુિેમના મતૃ્ય ુપછી 

પણ િેમના ચામડા, િાડકા, દાાંિ વગેરે નો ઉપયોગ 

કરવામાાં આવે છે. િેમ છિાાં આપણ ેપશઓુ પ્રત્યે તનદતય 

થઇએ જ િો િેના ઉપકાર નો બદલો અપકાર થી કયે ન 

ગણાય ? 

૧૦.સામાજજક લેખ     
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         હુાં માનવ - માનવ પ્રત્યેના પ્રમને નકારિી નથી 

પણ આપણા હદલ માાં ક્ાાંક ને ક્ાાંક પ્રત્યક્ષ કે પરોક્ષ 

રીિે સ્વાથત છૂપાયેલો િોય છે. િા, દરેક સાંબાંધો માાં આ 

સાચુાં નથી િોત ુાં પરાંત ુમોટા ભાગ ના સાંબાંધો માાં આ વાિ 

સાચી પડે છે. જ્યારે પ્રાણીઓ િો કોઈ પણ સાંજોગો માાં 

િેની વફાદારી તનભાવી જાણે છે. 

          પશ ુ - પક્ષીઓ વગર ના માનવજીવનની િો 

આપણ ેકલ્પના પણ ન કરી િકીએ જ. જાણે ઇશ્વરે માનવ 

માટે જ પ્રાણીઓ ની રચના ન કરી િોય? પ્રકૃતિ ની ગોદ 

માાં ખેલિા આ પશ ુ- પક્ષીઓ ની રક્ષા કરી િેને પે્રમ કરી 

આપણ ેઈશ્વર સધુી પિોંચીએ જ. આ સ આપણ ેસૌ સાંકલ્પ 

લઈએ જ કે દરેક પશ ુ - પક્ષીઓના સાંરક્ષણ માટે સિિ 

પ્રયત્નિીલ રિીશુાં અને દરેક લોકોને આ માટે પે્રહરિ 

કરશુાં.         

  ભગ્ક્ત મિરૂ ' ગોપી ' 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

૧૨.સ્કેચ (ળચત્ર) 

ચૌિાણ િાવમનીબેન ‘રાિી’ 

 

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 

વાછાણી ગ્સ્મત  

mailto:Info@shopizen.in
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.shopizen
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1. ક્ાાં કતવ જન્મથી અંધ િિા? 

  (A) અખો  (B) પ્રીિમ  

 (C) દયારામ (D) નમતદ 

 2.  “  સ્મરણયાત્રા ” કોની આત્મકથા છે? 

(A) કાકાસાિબે કાલેલકર (B) અખો  
(C) કનૈયાલાલ મનુિી (D) મનભુાઈ પાંચોળી 

 3. ઈ.સ. 1928 થી રણત્જિરામ સવુણતચ ાંદ્રક કઈ સાંસ્થા 
િરફથી આપવામાાં આવે છે  ? 

(A) ગજુરાિ તવદ્યાસભા (B) ગજુરાિ વનાતકયલુર સોસાયટી 
(C) ગજુરાિ સાહિત્ય સભા (D) ગજુરાિ તવદ્યાપીઠ 

4. ગજુરાિી ભાષાનુાં પ્રથમ નાટક જણાવો. 
(A) કરણઘેલો (B) લક્ષ્મી તવલાસ 

 (C) મારી િકીકિ (D) લક્ષ્મી 

5. પ્રથમ ગજુરાિી િબ્દકોિની રચના કોને કરી િિી ? 

  (A) નમતદ (B) કલાપી (C) દયારામ (D) કાન્િ 

6. પે્રમાનાંદનો જન્મ ક્ાાં થયો િિો ? 

( A) અમદાવાદ (B) વડોદરા (C) સરુિ (D) રાજકોટ 

7. ‘ આબરૂ ’ િબ્દનો સમાનાથી િબ્દ જણાવો. 

 (A) પદ (B) પ્રભાવ (C)  પ્રતિષ્ઠા (D) અભભમાન 

8. ‘  કાલીબાંગા ’  િબ્દનો અથત જણાવો 

 (A)  કાળા રાંગની બાંગડી (B)  કાળા રાંગની પટ્ટી 

 (C)  કાળી જમીન (D)  કાળો કોલસો 

-વનરાજ મકવાણા ‘જ્ઞાનની લાઈબે્રરી’ 
 

જવાબો આપવા અિી ક્લલક કરો 
 

 

 
 
 

ગયા સાચા જવાબો:-  1. (C) વડોિરા 2. (A)  નમાિ 
3. (D) િાઇકુ 4. (C) બાલાિકંર કંથાહરયા   
5. (A) ગોવધાનરામ વત્રપાઠી 6. (B) વનરંજન ભગત            
7. (C) અનન્વય  8. (D)  વાતમા ંરિસ્ય િોવ ુ ં
 

1. કાજલ ખસીયા 
2. િોિી િષા 
3. પ્રણય વડગામા   
4. રમેિ પરમાર  

 
 
 
 
 
 
 
 

અિી ક્ક્લક કરો. 
 
 
 

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 

સાહિત્યનો વનવગડો અંક-૬ 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfN6cD41OTE8ainU6BTsg2gity83nfFdDzoTEx8lLKY_c76OA/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
https://shopizen.page.link/9WwJkzwnvULG5RAy5


26                                               સાહિત્યનો વનવગડો  
 
 

 
 
 
 
 
 

૧૪.િબ્િરૂપી મણકાઓ 

ચાહરત્ર્યથી બદુ્વદ્ધ આવે છે. બદુ્વદ્ધથી ચાહરત્ર્ય નથી 
આવતુાં. 

સ્વામી વવવેકાનિં  

મિનેિ એ જ એ જવી સોનેરી ચાવી છે.  સ ભાગ્યના દ્વાર 
ઉઘાડી નાખે છે. 

ચાણક્ય   
 

અભભમન ‘આ અિાં જ અમારી સીમા છે’ 
સરેુિ િલાલ  

 સ સમયને તવિાવવામાાં િમને આનાંદ આવિો િોય 
િે સમય વેડફાય ગયો ન ગણાય  

બરાન્ડ રસેલ   

આત્મતવશ્વાસ સફળિાનુાં પ્રથમ રિસ્ય છે. 

એમસાન    

અજ્ઞાનનુાં દુુઃખ એ જ સૌથી મોટુાં દુુઃખ છે. 
અશ્વઘોષ  

 

 

૧૫.આપના પ્રવતભાવો 

આપે આપેલા અમલુ્ય પ્રતિભાવો 
 

1. નીલેિભાઈ મરુાણી દ્વારા પ  જાબેન દ્વારા ળલળખત 

રસાસ્વાિ પર પ્રવતભાવ  (વાિાતના દરેક આયામ 

સપેુરે પકડી લીધા છે. ઘરમાાં મચ્છરના કારણે બીમાર 
વ્યસ્લિના ઉલ્લખેને બાદ કરિાાં.. પણ રસાસ્વાદમાાં 

આટલુાં કાફી છે. અને રસાસ્વાદમાાં વાિાત ખલૂી ન જાય 

એ જ વાિનુાં પણ આપે બરાબર ધયાન રાખ્યુાં છે.. મારા 
માટે િો એ જક અલાયદો પ્રસાંગ બની "ખાાંડનો દાણો" 

રસાસ્વાદ લખવા માટે આભાર..) 

2. પ્રકૃવત િાિ (સાહિત્ય સર્જનનો સુાંદર પ્રયાસ) 

3. રમેિ પરમાર ( સાત અિરનુ ંનામ) (ખબુ સરસ 

સ્વચ્છ ટાઈતપિંગ, વાાંચવાનુાં ગમે એ જવા ભચત્રણ, ખરેખર -
વખાણવા લાયક હૃદયસ્પિી, યવુા લેખકોના તવચારો 

ગમ્યા.) 

4. જોષી ભાગાવી  (આ મેગેઝીન ખબુજ સરસ છે 

એ જમાાંથી જાણવા  સવુાં ઘણુાં છે ખબુજ રસપ્રદ એ જવી 

મેગેઝીન છે.) 

 

 

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

અહિ ક્લલક કરો. 

સૌથી મોટુાં નકુિાન શુાં છે? 

અવસર ચકુી જવો િે. 
ભતુાિરી    

હુાં માનવી માનવ થાઉં િો ઘણુાં  

ઉમાિકંર જોિી     

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScz1sM5ayXnNzHESVKi8aKaZzZE0f5jKXTZPGyZ5kHN1kDiSA/viewform?usp=sf_link

