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િાંત્રીની કલમે.... 
નમસ્કાર તમત્રો, 
સૌપ્રથમ આગળનાઅંકોને આપ સવેએ જે સિકાર 
આપ્યો એ બદલ ખબુ ખબુ આભાર. પિલેા સાિ   
અંકોને મળેલી સફળિા બાદ આજે આઠમો અંક 
પ્રકાતિિ કરી રહ્યા છીએ. આ અંકમાાં આપના 
પ્રતિભાવો મજુબ થોડા પહરવિતન કયાત છે. આિા 
છે કે આપને એ પહરવિતનો આવકાયત િિે.. 
     પ્રથમ સાિેય અંકના પ્રકાિન બાદ ઘણા 
બધા લેખક તમત્રો આપણી સાથે જોડાયા છે જે 
બદલ એ બધા કલમના કારીગરોનો પણ આભાર 
માનુાં છાં. અને જે લખેકતમત્રો પોિાની કૃતિઓ 
મોકલવા ઈચ્છા િોય િે ઈ-મેઈલ દ્વારા અમારો 
સાંપકત કરી િકે છે. 
   આ મેગેઝીન િરૂ કરવાનો ઉદે્દશ્ય ગજુરાિી 
સાહિત્યનુાં ગૌરવ જળવાઈ રિ ે િેમજ 
સાહિત્યકકૃતિઓ દ્વારા જે ભાષા-સાહિત્યની ગરીમાાં 
જળવાઈ છે િેમાાં વકૃ્ધધ કરવાનો છે. 
   નવોહદિ લેખકોનુાં સાહિત્ય વાાંકકો ુધુી 
પિોંકાડી િેમને યોગ્ય માગતદિતન અને પ્રોત્સાિન 
પરુૂાં પાડવાના આિયથી આ મેગેઝીનનો પાક્ષીક 
સ્વરૂપે આઠમોમો અંક પ્રકાતિિ કરી રહ્યા છીએ. 
વાાંકક અને લખેક તમત્રોનો જે સ્નેિ અને સિકાર 
આગળના અંકોને મળ્યો િેવા જ સિકાર અને 
સ્નેિ સાથે સાહિત્યપે્રમીઓ આ મેગેઝીનના  
આવનાર અંકોને પણ વધાવિે િેવી અભભલાષા... 
આભાર.. 
હિપક રાજગોર 

mailto:SvvMagazine1@gmail.com
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfCUdaGKEYtDFn-3GhnkS5ZcNkyRLnbhFbXeVfrE86p6V2W1w/viewform?usp=sf_link
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કુદરિના કમત્કાર પણ અજીબો 
ગરીબ  િોય છે. કુદરિ ક્યારેક 
એવા કમત્કારો સર્જયાત છે કે 
િેની માન્યિા કરવી પણ 
મશુ્કેલ બની જાય છે. 
પરાંત ુએ સત્ય જ િોય છે..... 
કુદરિની ગતિ ન્યારી છે. િેની 

ઇચ્છા મજુબ અિક્ય પણ િક્ય બની જાય છે. આવો જ 
એક હકસ્સો િાઇવાન માાં બન્યો િિો, 
િાઇવાનની એ રિવેાસી મહિલા. 
નામ િેનુાં તમયાાંગની. 
દસ વષતની તમયાાંગની નાનપણમાાં પોિાની ઉંમરના 
બાળકો સાથે રમી રિી િિી.રમિા રમિા અકસ્માિે આ 
તમયાાંગની કોઈ કીજની સાથે અથડાઈ અને જમીન પર 
નીકે પડી ગઈ. માથાના ભાગે િેને સખિ વાગ્્ુાં, આમ 
અકસ્માિ થિાાં િેની આંખોની રોિની એજ સમયે જિી 
રિી. 
આમ રમિા રમિા તમયાાંગની એ અકસ્માિે પોિાની બાંને 
આંખો ગમુાવી દીધી. િેના માિા-તપિા િેની આંખો ના 
ઈલાજ માટે તમયાાંગની ને ત્યાાંના વૈદ્યો પાસે લઈ ગયા. 
વૈદ્યો ના દેિી ઉપકારો થી િેની આંખો ને કોઈ જ ફાયદો 
ન થયો. એટલે િેના માિા તપિા િેને િોસ્સ્પટલે લઈ 
ગયા. 
અિીં પણ િેની જિી રિલેી આંખો ને કોઈ જ ફાયદો નાાં 
થયો. 
આમ ઘણા વષો ુધુી તમયાાંગની એ વૈદ્યો અને ડોલટર 
પાસે પોિાની આંખોની સારવાર કરાવવી. 
પરાંત ુબધી જગ્યાએ થી તનષ્ફળિા જ મળી. આમ ઘણા 
વષો ુધુી સારવાર પાછળ દોડાદોડી થી તમયાાંગની અને 
િેના ઘરના સભ્યો થાકી ગયા. જેમ-જેમ વષો વીિિા 
ગયા િેમ િેમ િેમણે ઈલાજ કરાવવો પણ બાંધ કરી 
દીધો,આમ તમયાાંગની એ દસ વષતની ઉંમરમાાંજ પોિાની 
આંખોની રોિની ગમુાવી બેઠી. કારે િરફથી મળેલી 

તનષ્ફળિા થી િેને એ નક્કી થઇ ગ્ુાં કે િે િવે જીવનમાાં 
ક્યારેય દેખી નિી િકે. 
આમને આમ સમય વીિિો ગયો. 
બાળ તમયાાંગની ્વુાન થિાાં િેના લગ્ન પણ કરી દેવામાાં 
આવ્યા.આમ તમયાાંગની પરણીને પોિાના સાસરે કાલી 
ગઈ. 
આમ સમયનાાં વિણે જોિજોિા માાં કાલ્યા ગયા. આંધળી 
તમયાાંગની ની ઉંમર તપસ્િાલીસ વષત વટાવી ચકૂી િિી. 
એક હદવસ િે પોિાના ઘરેથી બજારમાાં જઈ રિી િિી. 
ત્યાાં જ અકાનક ટે્રલટર ની સાથે ટકરાઇ ગઇ. ટે્રલટર ની 
સાથે ટકરાિા િેને માથાના ભાગે સખિ વાગ્્ુાં. સારવાર 
અથે િેને િાત્કાળ િોસ્સ્પટલમાાં ખસેડવામાાં આવી. 
અકસ્માિમાાં િેને માથામાાં સખિ ઘા વાગ્યા ના કારણ ે
િેણે િોસ્સ્પટલમાાં દસ હદવસ રિવે ુાં પડ્ુાં. 
પરાંત ુઆ દસ હદવસમાાં એક કમત્કાર સજાતયો.... 
તમયાાંગની ને દસ વષતની ઉંમરમાાં માથાના જે ભાગ પર 
ઈજા થઈ િિી એ જ ભાગ ફરીથી ટે્રલટર સાથે અથડાયો 
િિો... 
અને વષો પિલેા ખોવાયેલી આંખની રોિની આ દસ 
હદવસમાાં ધીમે ધીમે ફરીથી આવવા લાગી. આઠ-દસ 
હદવસમાાં િેને બધુાં સાફ દેખાત ુાં થઈ ગ્ુાં. 
આમ આ એક વધ ુકુદરિી કમત્કાર િિો, જેણે તમયાાંગની 

ની આંખોની રોિની પાછી આપી દીધી િિી. આમ આવા 

કુદરિી કમત્કારો આ દુતનયામાાં અલગ અલગ દેિોમાાં 
િિરેોમા ાં અને ગામોમાાં અલગ અલગ રીિે સજાતય છે.-

હિપક રાજગોર 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

૧.રિસ્યની કલમે 

અન્ય કેટલીક રિસ્યમય વાતો 
અને વાતાાઓ વાંચવા માટે 

અિી ક્સનલક કરો 

https://dipakrajgor.blogspot.com/?m=1
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Mysterious Monalisa 

રિસ્યમયી મોનાલીસા 

 
આજે આપણે એક એવા રિસ્યમયી પઈેનન્ટિંગની વાત 
કરવાની છે જેણે ળચત્રકલા અને ઈવતિાસમા ંઅફીકરા તફીકરી 
મચાવી િીધી છે. એક એવી પેઈનન્ટિંગ જેનુ ંસ્સ્મત જ એનુ ં
રિસ્ય છે. એ િકીકતમા ંકોણ છે ?, શુ ંકિવેા માગેં છે ? એ 
આજ સધુી કોઈ જાણી િક્ય ુનથી. આની પાછિ કેટ 
કેટલાય મિાન હિગ્ગજ પ્રોફેીકસરો, હફીકલોસોફીકરો, ડોસનટરો, 
મનોળચહકત્સકો, વૈજ્ઞાવનકો એ પોતાની એસનસપટાાઈઝ દ્વારા 
િોધખોિ કરી પણ એની સાચી િકીકત નથી જણાવી 
િક્યા, માત્ર એની વવિનેા મતંવ્યો જ 
આપ્યા છે. આ પઈેનન્ટિંગ ળચત્રકલા 
જગતની સવાશે્રષ્ઠ કવૃત છે. જે 
ગીનીસ બકુ ઓફીક વર્લડા રેકોર્ડ ાસમા ં
પણ સ્થાન પામેલ છે. તમને થોડોક 
તો આઈહડયા આવી જ ગયો િિે કે 
કોની પઈેનન્ટિંગ ? તો આજે આપણે 
વાત કરવાની છે આખ વવશ્વની સૌથી 
વધ ુચળચિત અને રિસ્યમયી 
‘મોનાલીસા પેઈનન્ટિંગ’ની. તો ચાલો 
વવગતવાર જાણીએ આ ખાસ 
પેઈનન્ટિંગ વવિે , પઈેનન્ટિંગના 
આટીસ્ટ, હિગ્ગજોના મતંવ્યો વવિે 
તથા એની રોચક વાતો વવિે.     

   

પહરચય:- મોનાલીસાનુ ંપઈેનન્ટિંગ એક પોરે્ટ્રટ ળચત્ર છે જે  
3 × 211 ઈંચનુ ંપોર્લલારના લાકડાનુ ંબનેલુ ંછે અને તે 
ઓઈલ પઈેન્ટથી રંગવામા ંઆવ્ય ુછે. મોનાલીસાનો અથા 
થાય છે : “My Lady”.  આ પઈેનન્ટિંગ દુવનયાનુ ંસૌથી 
રિસ્યમય અને મોંઘ ુપઈેનન્ટિંગ છે. આ પઈેનન્ટિંગ તેમા ં
રિલેી રિસ્યમયી મસુ્કાન (Mysterious Smile) ને લીધે 

આટલુ ંપ્રખ્યાત બન્ય.ુ આ પઈેનન્ટિંગ ઈટલીના પ્રખ્યાત 
ળચત્રકાર ળલયોનાિો – િ – વવન્ચીએ સન – 1503 મા ં
બનાવી જે છેક 1519 મા ંપરુી થઈ. આ પઈેનન્ટિંગના 
રિસ્યને લઈને કેટ કેટલાય હિગ્ગજ વૈજ્ઞાવનકો, 
હફીકલોસોફીકરો, ળચત્રકારો, મનોળચહકત્સકો આજ સધુી મથામણ 
કરી રહ્યા છે. આજ સધુી આ પઈેનન્ટિંગમા ંક્યુ ંરિસ્ય 
(સિેંિ)  છુપાયેલુ ંછે, મોનાલીસા આખરે કોણ છે એ કોઈ 
નથી જાણી િક્ય.ુ આ પઈેનન્ટિંગને ઘણીવાર ક્ષતી 
પિોંચાડવાની કોવિિ કરાઈ છે : એવસડ ફીકેંકીને, પથ્થર 
ફીકેંકીને, િાિી ફીકેંકીને અને ચોરી પણ થયેલુ ંછે. આ 
પેઈનન્ટિંગ અત્યારે પેરીસના લોઅરે  િિરેના મ્યળુઝયમમા ં
કડક સરુક્ષામા ંરાખવામા ંઆવેલુ ંછે, જેને ન તો એવસડ 
બાિી િકે, ના પથ્થર વતરાડ પાડી િકે અને ન તો કોઇ 
કેવમકલ ઓગાિી િકે. આ પઈેનન્ટિંગને દુવનયાનુ ંસૌથી 
મોંઘ ુપઈેનન્ટિંગ માનવામા ંઆવે છે. વર્ા – 1962 મા ંએની 
હકિંમત 100 વમલીયન ડોલર િતી, જે િાલમા ં2019 મા ં700 

વમલીયન ડોલર એટલ ેકે 5000 િજાર 
કરોડ કરતા પણ વધારે હકિંમતની છે. જોકે 
આ સરકારની માળલકીની િોવાથી આને 
ક્યારેય વિેંચવાની ન િોય. 
 

ળચત્રકાર વવિે :- િવે આપણે જાણીશુ ંઆ 
ઐવતિાવસક પઈેનન્ટિંગ બનાવનાર મિાન 
આટીસ્ટ (ળચત્રકાર) વવિે. મોનાલીસાનુ ં
પેઈનન્ટિંગ ઈટલીના પ્રખ્યાત ળચત્રકાર 
ળલયોનાિો – િ – વવન્ચીએ બનાવેલુ ંછે. 
ળલયોનાિો – િ – વવન્ચીનો જન્મ 15 
એપ્રીલ, 1452ના રોજ ઈટલીના ફ્લોરેન્સ 
િિરેના ‘િ વવન્ચી’ નામક ગામમા ંથયો 

િતો. િ વવન્ચી એ ળલયોનાિોની અટક નથી પરંત ુએના 
ગામનુ ંનામ છે. િ વવન્ચી એક મર્લટી ટેલેન્ટેડ પસાનાળલટી 
િતા જે માત્ર ળચત્રકાર જ નિીં પરંત ુએક પ્રખ્યાત 
વિર્લપકાર, વૈજ્ઞાવનક, તત્વજ્ઞાની, ભૌવતકિાસ્ત્રી, ગણીતિાસ્ત્રી, 
ળચત્રકાર અને લેખક િતા. મજાની વાત તો એ છે કે 
આટલુ ંબધ ુગઢૂ જ્ઞાન ધરાવનાર િ વવન્ચી ક્યારેય 
િાિાએ નથી ગયા. તેઓ જાતે જ બધ ુિીખતા. 
નાનપણથી જ તેઓને ળચત્ર િોરવાનો બહ ુિોખ િતો, 

૨.લેખ (આટલુ ંજાણો) 
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તેઓ એક િાથ ેલખતા અને બીજે િાથે ળચત્ર િોરતા. 
પેરીસ એ સમયે કલાનુ ંપ્રખ્યાત કેંદ્ર િત ુ.ં તેથી ળચત્ર 
િોરવાની તેમની આ કિાને વધ ુળખલવવા વપતાજી તેમને 
પેરીસ મોકલે છે. િ વવન્ચીમા ંબીજી એક ખાવસયતની 
વાત પણ િતી, તેઓ ‘મીરર રાઈટીંગ’ કરી િસનતા એટલે કે 
કોઈ િબ્િ કે વાક્યને તેઓ ઊંધી રીતે બહ ુસિલેાઈથી 
લખી િસનતા િતા. િ વવન્ચીએ પોતાના જીવનકાિમા ંબે 
સૌથી મિત્વની અને ઐવતિાવસક પઈેનન્ટિંગ બનાવી િતી : 
(1) મોનાલીસા, (2) લાસ્ટ સપુર. પરંત ુતેઓએ આ 
બાબતનો ઉર્લલેખ ક્યાયં પણ અને એક પણ કવૃતમા ંનથી 
કયો. 1503 મા ંિ વવન્ચી એ આ ઐવતિાવસક પઈેનન્ટિંગ 
બનાવવાની િરૂઆત કરી િતી, જે 1519 મા ંપણૂા થઈ અને 
આ સાથે એમનુ ંમતૃ્ય ુપણ 1519 મા ંથઈ જાય છે. 12 વર્ા 
તો ખાલી મોનાલીસાના િોઠ બનાવવામા ંલાગ્યા િતા. 
કિવેાય છે કે િ વવન્ચી એના મતૃ્ય ુસાથે જ આ 
પેઈનન્ટિંગનુ ંરિસ્ય લઈ ગયા.   
      

પેઈનન્ટિંગના રિસ્યો અને હિગ્ગજોના મતંવ્યો :- 
મોનાલીસાના રિસ્યમયી પેઈનન્ટિંગ પર વવશ્વપ્રખ્યાત 
હિગ્ગજ ડોસનટરો, પ્રોફેીકસરો, ળચત્રકારો, વૈજ્ઞાવનકો તેમજ 
મનોળચહકત્સઓએ આપલેા રિસ્યોની બાબતના મતંવ્યો 
વવિે જાણીશ.ુ આ રિસ્યોની બાબતો આપણ ેછ તબક્કામા ં
જોઈશુ.ં 
 મોનાલીસા કોણ છે ?:-  પ્રશ્ન ત્યા ંઆવે છે કે 
પેઈનન્ટિંગમા ંળચત્રીત આ મોનાલીસા નામની મહિલા કોણ 
છે ? એ ક્યાનંા છે વગેરે. એક સ્કોલરના જણાવ્યા મજુબ, 

મોનાલીસા એ ઈટલીના ફ્લોરેન્સ િિરેમા ંરિતેા 
‘ફ્રાસ્ન્સસ્કો – િ – જીઓકોન્ડો’ નામના એક વ્યાપારીના 
પત્ની િતા જેનુ ંનામ ‘લીસા  ઘેરાહિિની’ િત.ુ કિવેાય છે કે 
આ વેપારીએ એમની પત્ની માટે બનાવડાવવાનુ ંકહ્ુ ંિત.ુ 
એક થીયરી એવુ ંપણ કિ ેછે કે ળલયોનાિો – િ – વવન્ચીએ 
આ પેઈનન્ટિંગમા ંપોતાનુ ંસ્ત્રીરૂપ િોયુા છે. અને કેટલાક 
લોકો એવુ ંપણ કિ ેછે કે આ પઈેનન્ટિંગમા ંળચત્રીત મહિલા 
એ ળલયોનાિો – િ – વવન્ચીના માતા છે.   

 

 સ્સ્મત (સ્માઈલ) :- િવે આપણે આ મોનાલીસાની 
સ્માઈલના રિસ્ય અને મતંવ્યો વવિે વાત કરીશ.ુ એની 
સ્માઈલ પાછિના મતંવ્યો આ મજુબ છે :  
 

1. કેટલાક વવિેર્જ્ઞોનુ ંએવુ ંમાનવુ ંછે કે, મોનાલીસાના 
ઉપરના બે િાતં ટટેૂલા િોવાથી એના િોઠ િબાઈ ગયા છે 
માટે એ સ્માઈલ આપે છે.  

2. મોનાલીસાની સ્માઈલ સમયાતંરે બિલાતી રિ ેછે, િરેક 
એંગલેથી જોિો તો એની સ્માઈલ અલગ િેખાિ ે– આવુ ં
પણ ઘણા કિ ેછે. પરંત ુઆ બાબતનો તોલ (ઉકેલ) 
કાઢતા ન્યયૂોકાના િાવાડા યવુનવવસિટીના ન્યરુોસાયનન્ટસ્ટ ડૉ. 
માગારેટ એ એવુ ંકીધ ુકે, “મોનાલીસા મસુ્કુરાતી નથી 
પરંત ુએ તો માણસના મનના ંવવચારો છે જેના આધારે 
એની તસ્વીર સ્માઈલ કરતી િેખાઈ છે.”  (વર્ા – 2000). 

અને ઘણા એસનસપટો એમ પણ કિ ેછે કે મોનાલીસા 
ગભાવતી િતી એટલ ેઅસ્વસ્થતાને કારણે એનો ચિરેો 
હફીકક્કો અને આછી સ્માઈલ કરતો છે. એક રીસચા અનસુાર, 

મોનાલીસા એની પેઈનન્ટિંગમા ં83% સ્માઈલ કરતી િેખાય 
છે. 
 

 આઈબ્રો :- મોનાલીસાના આઈબ્રો વવિે પણ 
અલગ અલગ મતંવ્યો અપાયા છે. આઈ બ્રો અને આઈ 
લેિીિની વાત કરીએ તો અત્યારે એ પઈેનન્ટિંગમા ંનથી 
કારણકે , સમયાતંરે કરવામા ંઆવતી સફીકાઈના કારણે એ 
ભ ૂસંાઈ ગયા છે. મોનાલીસાના આઈબ્રોના િેખાવથી તે 
કોઈ પ્રોનસ્ટટયડુ કે સેસનસ વકાર િોય એવ ુઘણા માનતા, 
એક ખરુ્લલા વાિ સાથેની એક અસભ્ય સ્ત્રી. એ સમયમા ં
સ્ત્રીઓ માટે ખરુ્લલા વાિ રાખવા સારી બાબત ન ગણાતી.   

 

 લેન્ડસ્કેપ:- મોનાલીસાની પાછિના લેન્ડસ્કેપ 
એટલે કે બેકગ્રાઉન્ડ વવિે પણ એ કઈ જગ્યાનુ ંછે ? એ 
કોઈ કિી િક્ય ુનથી. મોનાલીસા ઉભી છે એની પાછિનો 
ભાગ કોઈ જગંલ છે કે કોઈ ગામરંુ્ કે પછી િ વવન્ચીનુ ં
િિરે .... શુ ંછે એ િજુ સધુી કોઈને ખબર નથી પડી. 
પરંત ુપઈેનન્ટિંગને જોતા એ પ્રકવૃતને લગતુ ંિોય એવ ુલાગે 
છે. 
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 લેટસા (િબ્િો) :- મોનાલીસાના પઈેનન્ટિંગમા ં
સ્માઈલની સાથે સાથ ેએક મેસેજ પણ છુપાયેલો છે – એવુ ં
એસનસ્પટોનુ ંકિવે ુ ંછે. ઘણા કિ ેછે કે આ પઈેનન્ટિંગમા ંિ 
વવન્ચીએ કંઈક મેસેજ લખ્યો છે ફે્રન્ચ ભાર્ામા ંજે આ 
પ્રમાણે છે : “La Risposta Si Travaoui” જેનો અથા થાય 
છે કે “જવાબ અિીં જ છે.” પેરાનોમાલ ક્રુિીયલ નામની 
વેબસાઈટનો િાવો છે કે મોનાલીસાની પઈેનન્ટિંગમા ં
એલીયન છે. પઈેનન્ટિંગની ડાબી બાજુ  અહરસો રાખીને 
જોવામા ંઆવે તો વચ્ચથેી એક એલીયનની આકવૃત 
બતાય છે.       
 

અન્ય રસપ્રિ વાતો :- આ પેઈનન્ટિંગ સાથે જોડાયેલી 
અમકુ ખાસ વાતો વવિે જાણીએ. 
 23 જૂન, 1852ના રોજ લઈુસ માઈસપેરો નામના 
એક ફે્રન્ચ આિમીએ મોનાલીસાની સુિંરતા પર પાગલ 
થઈને પેરીસની કોઈ િોટેલમા ંઆત્મિત્યા કરી િતી. 
(કિૂીને) 
 મોનાલીસાની પઈેનન્ટિંગ જ્યારે પિલેી વાર 21 
ઓગસ્ટ, 1911ના રોજ પેરીસના લોઅરે ખાતેના 
મ્યળુઝયમમાથંી ચોરી થઈ ત્યારે એનો ઈર્લઝામ વપકાસો 
પાબલો નામના વવખ્યાત ળચત્રકાર પર આવ્યો િતો. આ 
પેઈનન્ટિંગની તપાસ માટે પિલેી વાર પેરીસના આ 
મ્યળુઝયમને એક અઠવાડીય ુબધં રાખવામા ંઆવ્યુ ંિત.ુ 
જોકે આ પઈેનન્ટિંગની ચોરી એણે નિીં પરંત ુપેરીસના 
લોઅરે મ્યળુઝયમના વવન્સેન્ઝો નામના નોકરે કરી િતી. 2 
વર્ા પછી વવન્સેંઝો આ પઈેનન્ટિંગ ફ્લોરેન્સ િિરેમા ં‘ઈટલી 
ફ્લોરેન્સ મ્યળુઝયમ’ ના આટા હડરેસનટરને વિેંચતા પકડાઈ 
જાય છે. તે નિોતો ચાિતો કે આ પઈેનન્ટિંગ પેરીસમા ંરિ ે
કારણકે આ પેઈનન્ટિંગને બનાવનાર િ વવન્સી ઈટલીના 
િતા એટલે. આખરે 4 જાન્યઆુરી, 1914ના રોજ ફીકરી પાછી 
આ પેઈનન્ટિંગને પેરીસ લાવવામા ંઆવે છે અને લોઅરે 
મ્યળુઝયમમા ંસરુળક્ષત મકુવામા ંઆવે છે. 
 િ વવન્ચીના મતૃ્ય ુપછી નેપોળલયનને તો આ 
પેઈનન્ટિંગ એટલી ગમી ગઈ િતી કે તેમણ ેથોડાક સમય 
માટે આ પઈેનન્ટિંગને પોતાના ખાસ કલેસનિનમા ંરાખી 
િતી. 

 દ્વદ્વતીય વવશ્વયદુ્ધના કારણે આ પેઈનન્ટિંગને છ વાર 
અલગ અલગ જગ્યાએ ફેીકરવવામા ંઆવી િતી. 
 મોનાલીસા જેવી જ એક પઈેનન્ટિંગ જે િ વવન્ચીના 
સ્ટુડન્ટ દ્વારા વર્ા : 1514 – 1516ના સમયગાિામા ં
બનાવવામા ંઆવી િતી. એ પેઈનન્ટિંગનુ ંનામ “મોનાવેના” 

છે જે ન્યડૂ વઝાનમા ંબનાવવામા ંઆવ્ય ુિત.ુ 
 આ પેઈનન્ટિંગ બનાવવા માટે જે બ્રિનો ઉપયોગ 
થયો િતો તે 23 લેયરવાળુ અને વાિથી પણ બારીક િત ુ.ં 
 મોનાલીસાની બીજી એક જુડવા પઈેનન્ટિંગ પણ છે 
જે ફ્રાસ્ન્સસ્કો મેલેઝી દ્વારા બનાવવામા ંઆવી િતી. આ 
પેઈનન્ટિંગ સ્પનેના મદ્રીડના પરાિો મ્યળુઝયમમા ંરાખવામા ં
આવેલી છે. 
 

 તો આ વાત િતી રિસ્યમયી મોનાલીસાના પેઈનન્ટિંગની. 
આ પેઈનન્ટિંગના રિસ્યનો પિાાફીકાિ િજુ સધુી કોઈ કરી 
િક્ય ુનથી. સામાન્ય િેખાતી આ પેઈનન્ટિંગ આટલા બધા 
રિસ્યો છૂપાવીને બેઠી છે એ નિોતી ખબર. કિાચ આ 
સ્માઈલ જ એનુ ંરિસ્ય િિે જેને લીધે આખી દુવનયામા ં
વવશ્વ વવખ્યાત પેઈનન્ટિંગ તરીકે નામના મેિવી. આ 
પેઈનન્ટિંગનુ ંરિસ્ય એના ળચત્રકાર ળલયોનાિો – િ – 

વવન્ચીના મતૃ્ય ુસાથે જ ચાર્લય ુગય ુિિે. અત્યાર સધુીના 
રેકોર્ડ ાસ પ્રમાણ,ે આ પેઈનન્ટિંગનુ ંસવોચ્ચ સ્થાન િજુ સધુી 
કોઈ બીજી પેઈનન્ટિંગ લઈ િક્ય ુનથી અને કિાચ લિેે 
પણ નિી. ઓકે ફીકાઈક તો ફીકરી મિીશ ુઆવતા અંકે, નવી 
માહિતી અને નવા રિસ્ય સાથે. ત્યા ંસધુી માહિતી વાચંતા 
રિો અને િેર કરતા રિો.     

 

પેરીસ સ્સ્થત લોઅરે મ્યળુઝયમમા ંઆવેલ મોનાળલસાના 
પેઈનન્ટિંગનો વવડીયો જોવા માટે નીચેની ળલિંક પર ક્સનલક 
કરો : 
https://youtu.be/VYPB32YpdMw 
 

                                                  વવિાખા મોહઠયા 
આવી જ અન્ય રસપ્રિ માહિતી માટે અિી ક્સનલક કરો  

 

 

 

 

 

https://vishakhainfo.wordpress.com/
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બાલમાંહદરથી ધોરણ દસ 
ુધુીની સફર િવે પરુી થવાની 
છે અને અભગયારમાાં ધોરણથી 
નવી સ્કૂલમાાં જવુાં પડિે કારણ 
કે અમારી તિશ ુતવિાર સ્કૂલમાાં 
ઉચ્કિર મા jધયતમક તવભાગ 
નથી. દસમાનુાં બોડતન ુ ાં છેલ્્ુાં 
પેપર આપીને અમે સૌ 

દોસ્િોએ પાટી કરી િિી િોટલમાાં ! ભરપેટ 

ઢોંસા અને પીઝા, કોલ્ડ હરિંલસ સાથે ઝાપટીને છેલ્લે કોઠી 
આઈસ ક્રીમના સાિ આઠ કપ ગળી ગયા િિા, િરીફાઈ 
કરીને ! ટયિૂન લલાસના સરે અમને સૌને આ પાટી આપી 
િિી એટલે ભરેલી ફી વુલુ કરવા અમે સૌ તમત્રોએ 
ઉલ્લી ઉલ્લીને ડોહઢયા લીધા િિા અને ત્યારબાદ એક 
બીજા સાથે ડાન્સ કયો િિો. જીવનના પસુ્િકનુાં પાંદરમુાં 
પાનુ ાં પરુૂાં કરીને સોળમાાં 
વરસમાાં અમે પ્રવેિવાના િિા 
ત્યારે લોિી કટકા ભરત ુાં િત ુાં. 
કારણ વગરના બમુ બરાડા, 
દોસ્િો સાથે ટપલી દાવ અને 
કા્ ુકલાસે સરની સળી 
કરવાની મઝા જ કાંઈક ઓર 
િિી. ઓઝા સાિબે તવજ્ઞાન 
લેિા. ( મિલબ કે તવજ્ઞાન 
ભણાવિા). એ ઓઝા સાિબે 
ઉજડે કમન િિા !! એમના 
માથામાાં બરાબર વચ્કનેા 
ભાગમાાં ટાલ પડેલી.કાર વાગ્યે 
એમનો િાસ િરૂ થાય અને 
કલાસમાાં મારી બેન્ક પર બારીમાાંથી િડકો આવે.હુાં એ 
િડકો મારી ઘહડયાળના કાક પર ઝીલીને પિલેા છિમાાં 

કાાંદરડુાં પાડિો. મારા દોસ્િો બસ એની જ રાિ જોઇને 
બેસિાાં. ધીમે ધીમે એ કાાંદરડુાં હુાં બોડત િરફ ખસેડિો.અને 
જેવા ઓઝાસર આકૃતિ દોરવા બોડત િરફ ફરે એટલે હુાં એ 
કાાંદરડાને સાિબેની કમકિી ગોળાકાર ટાલમાાં લાવીને 
ગોળ ગોળ ઘમુાવિો. એ જોઈને છોકરીઓ સહિિનો 
અમારો આખો કલાસ ખખડી પડિો. સાિબે કમકીને 
અમારી િરફ ડોળા કાઢિાાં, પણ જેવા સર અમારી િરફ 
ફરે એટલે િરિ જ પે્ુાં કા ાંદરડુાં હુાં અદ્રશ્ય કરી દેિો. 

 "સલ્લાઓ, કેમ િસો છો ? િમને િમારા માાં બાપ અિીં 
િસવા મોકલે છે ? િાાંતિથી બેસો નહિિર હુાં ધોકાવી 
નાખીિ બધાને.." 

  કલાસમાાં તપન રોપ્સ સાઈલન્સ થઈ જત ુાં. જાણે કે કાંઈ 
બન્્ુાં જ નથી !   

  સર પોિાની ધાકથી અમને ડરી ગયેલા સમજીને ફરી 
ભણાવવા માાંડિા. વળી હુાં પે્ ુાં કકરડુાં ધીરે ધીરે સરની 
ટાલ િરફ લઈ આવિો. 

  ક્યારેક કોઇ દોસ્િની પાછળ પછૂડુાં બા ાંધિા. પાછળ 
બાંધાયેલા પ ૂાંછડા સાથે હરસેસમાાં એ લોબીમાાં આંટા મારિો 

અને એને જોઈને છોકરીઓ ખબૂ 
િસિી. 

  એ ટેકનીકનો ખેલાડી હકરણ 
મિિેા િિો. ુિુળીના એક છેડે 
નાનકડા વાળાનો હકુ અને બીજા 
છેડે રાંગબેરાંગી ફુમત ુાં લગાવીને એ 
પછૂડુાં િૈયાર કરી લાવિો. 
ગજુરાિી તવષયના રતિલાલ સરે, 

બાજુવાળા સાથે કા્ ુકલાસે 
વાિો કરવા બદલ અને છન્દ નહિ 
આવડવા બદલ અંગઠુા પકડાવેલા 
ત્યારથી એને રતિલાલ સર પર 
ખબૂ દાઝ િિી. 

  રતિલાલ સર કાવ્ય સમજાવિા સમજાવિા બેન્ક વચ્કે 
કાલિા અને કલાસમાાં દરેક તવદ્યાથી ુધુી જિા. જેનુાં 
ધયાન પોિાની વાિમાાં ન િોય એને ધોકાવિા ! એમાાં આ 

૩.િાસ્યવાતાા  

કાલ ભણી લઈએ 
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મિિેા ઝડપાયેલો એટલ ે" િને ક્યાાંથી આવડે છન્દ, િારા 
િો વધી ગયા છે ફન્દ" એમ કિીને મિિેાના ડેબામાાં 
ધબ્બો મારેલો !! 

  બીજા હદવસે રતિલાલ સરની કતવિા એકભકતે્ત 
સાાંભળવાનો ઢોંગ કરીને જેવા સર પોિાની બેન્ક પાસેથી 
પાછા વળ્યા કે િરિ જ હકરણીયાએ રતિલાલ સરની 
પાછળ િાથ લાંબાવીને પેલો હકુ સરના પેન્ટના નાકામાાં 
તસફિથી લગાવી દીધો. રતિલાલ સર ઇનિટત કરિા પણ 
પટ્ટો ક્યારેય પિરેિાાં નહિ એટલે એમના પેન્ટના નાકાએ 
આ વાળાના હકુને પે્રમથી સ્વીકારી લીધો અને સરની 
પાછળ રાંગબેરાંગી ફુમિાવાળાં પછૂડુાં રમવા લાગ્્ુાં. એ 
જોઈને કોની મગદુર િિી કે િસ્યાાં વગર રિ.ે સર બોડત 
આગળના સ્ટેજ પર કડયા અને આખો કલાસ િસી િસીને 
બેવડ વળી ગયો. છોકરીઓ િો પેટ પકડીને એટ્ુાં િસેલી 
કે બધાને પેટમાાં દુુઃખી ગ્ુાં ! 

  અમને િસિાાં જોઈને રતિલાલ સર ખબૂ ભખજાયા પણ 
કોઈ બાંધ થવાનુાં નામ લે િો ને !! આખરે કાંટાળીને િેઓ 
કલાસ છોડીને જિા રહ્યા, એમને લોબીમાાં જિાાં જોવા અમે 
સૌ લલાસમાાંથી બિાર નીકળીને ખબૂ  િસ્યા. આખરે સ્ટાફ 
રૂમમાાં એ પછૂડુાં પકડા્ુાં અને અમારા કલાસમાાં 
તપ્રસ્ન્સપાલ સરે આવીને કોણે પછૂડુાં બા ાંધ્ુાં િત ુાં એ જાણવા 
ખબૂ મિનેિ કરી. બધાને કાઢી મકુવાની અને મારવાની 
પણ ખબૂ ધમકી આપવામાાં આવી.િો પણ કોઈએ 
મિિેાનુ ાં નામ ન આપ્્ુાં. અમારા કલાસ 10-B ની એકિા 
િોડવા એકપછી એકને તપ્રસ્ન્સપાલ સરે ઓહફસમાાં 
બોલાવીને ખબૂ ફેરવી ફેરવીને સવાલો કયાત. પણ દરેક 
જણે એક જ જવાબ પકડી રાખ્યો, "સર, મને કાંઈ જ ખબર 
નથી.." 

   આખરે આખા કલાસના િમામ છોકરાઓને એક કલાક 
અંગઠુા પકડવામાાં આવ્યા અને પકાસ પકાસ ઉઠબસે 
કરાવવામાાં આવી. દરેકના વાલીને બોલાવવામાાં આવ્યા. 
પણ વાલીઓએ િો એમ જ કહ્ુાં કે "સર, અમારો છોકરો 
આવુાં િો ન જ કરે.." 

 છોકરીઓને પણ ખબૂ સમજાવવામાાં આવી પણ દરેકે 
એમ જ કહ્ુાં કે "સર, કોણે આવુાં ક્ુું એ અમને નથી 

ખબર..પણ આવુાં ન કરાય..સરની પાછળ પછૂડુાં.." અને 
ફરી એ બધી િસી પડિી. 

  આખરે રતિલાલ સરે સ્કૂલ છોડીને જિા રિવેાની વાિ 
કરી ત્યારે અમે સૌએ "િવે પછી આવુાં નહિ કરીએ" એવુાં 
લેભખિમાાં આપીને સરની માફી માગી. આવા કાંઇક કરતિૂો 
કરવા છિાાં અમે સૌએ બોડતની પરીક્ષામાાં રાંગ રાખ્યો િિો. 
એ વન ગ્રેડ સાથે પાસ થઈને અમારે િવે િાળા છોડવાની 
િિી.તવદાય સમારાંભમાાં અમે બધા ખબુ રડયા. અમારી 
પ્યારી સ્કૂલને અલતવદા કિીને િવે અમારે નવી સ્કૂલમાાં 
જવાનુાં િત ુાં. 

 અમારી રમજુી અને નટખટ ટોળકી વીંખાઈ ગઈ િિી. મેં 
અભગયાર સાયન્સમાાં િક્ષતિલા તવદ્યાલયમાાં એડતમિન 
લીધુાં.િિરેની સૌથી સારી દસ સ્કૂલોમાાં િક્ષતિલાની 
ગણિરી થિી િિી. મારા જીવનનુાં લક્ષ િત ુાં ડોકટર 
બનવાનુાં ! એટલ ેમારે સાયન્સ લેવ ુાં જરૂરી િત ુાં.  

  આજે સ્કૂલનો પ્રથમ હદવસ િિો. સવારે સાિ વાગ્યે હુાં 
સ્કૂલમાાં પિોંચ્યો. મારી એડતમિન રીસીપ્ટ જોઈને મને 
11-C ના વગતમા ાં મોકલવામાાં આવ્યો. હુાં મારી બગે વગતની 
પ્રથમ બેન્ક પર મકૂીને બેસી ગયો. આ સ્કૂલમાાં ધોરણ 10 
પાસ કરીને આવેલા અને મારી જેવા બિારની સ્કૂલમાાંથી 
આવેલા જે તવદ્યાથોઓને 11-C માાં મકુવામાાં આવ્યા િિા િે 
િમામ તવદ્યાથીઓ અને તવદ્યાથીનીઓ આવવા લાગ્યા. 
લગભગ વીસ તમતનટમાાં િો અમારો વગત ખીકોખીક 
ભરાઈ ગયો. કુલ 85 તવદ્યાથીઓને આ વગતમાાં ભરવામાાં 
આવ્યા િિા અને એ પ્રમાણે વગત પણ તવિાળ િિો. મારી 
તિશતુવિાર સ્કૂલમાાંથી કેટલાક મારા તમત્રો અને કેટલીક 
છોકરીઓ પણ અિીં આવી િિી.મારા 10-બ ની જ મારી 
કલાસમેટ સપનાએ મને  જોઈને સ્માઈલ આપ્્ુાં. મારી 
સ્કૂલમાાં િો કોઈ હદવસ આણે મારી સામુાં પણ જોયે્ુાં નિીં 
અને આ સ્કૂલમાાં મને જોઈને સ્માઈલ આપ્્ુાં. અજાણ્યા 
પ્રદેિમાાં કોઈ જાણીત ુાં મળી જાય િો ખબૂ જ ગમતુાં િોય 
છે, મને જઈને સપનાને પણ કાંઈક એવી જ લાગણી થઈ 
િિે. િજુ અમારુાં પરસ્પરનુાં સ્માઈલ િમે એ પિલેા જ 
હકરણ મિિેા ખભે કોથળાની જેમ દફિર ઉપાડીને 
કલાસમાાં દાખલ થયો.હુાં પિલેી જ બેન્કમાાં બેઠો િોઇ 
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િરિ જ એણે મને જોયો.અને ત્યારે હુાં સપનાના 
સ્માઇલનો જવાબ મીઠા મધરુા સ્માઇલથી આપી રહ્યો િિો 
એટલે એણ ેપણ એ હદિામાાં જો્ુાં. એને જોઈને સપનાને 
પેલા પ ૂાંછડાવાળો બનાવ યાદ આવી ગયો એટલ ેએ િસી 
પડી. મેં પણ હકરણને જોયો એટલે એ મારી પાસે આવીને 
બોલ્યો, "લ,ે આલે..િૈલેષ ત ુાં પણ અિીં છો, કાલ ખસ 
અંદર, હુાં િો િારી જોડે જ બેસવાનો !" 

"પણ અિીં ત્રણ જણ થઈ ગયા છીએ યાર, તુાં પાછળ જા. 
કાલે આપણે સાથે બસેીશુાં." અમારી બેન્કમાાં જગ્યા ન 
િોવાથી મેં કહ્ુાં. 

"એલા ઓ ુકુલકડુાં..જોિો નિી ? હુાં અિી બેસવાનો છાં. 
કલ ઉઠ પાછળ જા..આ મારો ભઈબન છે શુાં સમર્જયો.." 
મિિેાએ મારી બાજુમાાં બેઠેલા એક સાવ પાિળા અને 
દુબળા છોકરાને દબડાવિા કહ્ુાં. 

"કેમ ભઈ..? દાદાગીરી છે ? એક િો મોડો આયો છો અને 
મન પાછળ ધકેલવો છ ઇમ ? જા નહિ ઉઠિો હુાં..શ ુકરી 
લેવાનો ? િોસ્ન્િથી કહ્ુાં િોિને િો વળી ભઈબન િમજીને 
િને્ડયો જાિ.પણ િવ િો નિીં જ જવાનો..જા િારાથી 
થાય ઇ િોડી લે..અને ર્જયો ભડાકા કરવા ઓય ન્યો કરી 
લેજે..મારુાં નામ ગભીરતસિંિ જાડેજા છે, હુાં દરબાર છાં 
િમર્જયો ? " 

  મિિેો અને હુાં બેઉ એને જોઈ રહ્યાાં. હકરણીયાનુાં િો મોં 
ફાટે્ ુાં જ રહ્ુાં. સામે વાળી પાટીને તિયાળી્ુાં ધારે્ ુાં પણ 
તસિંિ નીકળ્યો.એટલ ેએ સમય પારખીને િાંકારી જવામાાં જ 
ફાયદો છે એમ સમર્જયો. 

 "ઓિો..ગ ાંભીરતસિંિ િમે..? યાર મને દરબારો બહ ુજ ગમે 
યાર. મને શુાં ખબર કે િમે દરબાર છો. નહિિર યાર 
આપણે થોડા િમને િરેાન કરવાના િોય. હુાં હકરણ મિિેા 
ફ્રોમ તિશતુવિાર..આ િૈલેષ પટેલ અને હુાં ત્યા ાં સાથે જ 
િિા...એટલે િો યાર..કાંઈ વાાંધો નિીં.. હુાં પાછળ જિો રહુાં 
છાં, અમથુાં'ય મને પેલ્લી જ બેન્કમાાં સાવ નથી ફાવત ુાં. 
સાિબેનુાં ધયાન આપણી ઉપર જ રે અને કોકનો ભકૂો 
ઉડયા કરે...આ િો આ િયલો અિીં બેઠો િિો એટલે િોં.. 
બાકી અિીં િો ન જ બસેાય..િમિમારે બેસો પોળા 

થઈને..િ ેિ ેિ.ે." મિિેાએ બ્રાહ્મણવાળી કરી. અને પછી 
મારુાં બાવડુાં પકડીને ખેંકિા બોલ્યો, "િાલ્ય અય આપડે 
પાછળ..દરબાર ભલે ભણી લેિા.."  

 મને એ પરાણે પાછળ ઢસડી ગયો. છેક છેલ્લી બેન્કમાાં 
અમે જઈને બેઠા. 

"યાર, આપણે અભગયાર સાયન્સમાાં છીએ..િવે તસહરયસલી 
ભણવુાં જોઈએ..ત ુાં અિીં પ ૂાંછડા બાાંધવાનો ધાંધો કરિો નિીં. 
અને આમ છેલ્લી પાટલીમાાં બેસીને કાંઈ જ નિીં 
સમજાય..ત ુાં ખોટો મને અિીં ઢસડી લાવ્યો...ત ુાં અિીં બેસ, 

મારે િો પિલેી જ બેન્કમાાં બસેવુાં છે.." 

 છેલ્લી બેન્કથી બોડત ખબૂ જ દૂર લાગિા હુાં  ઉભો થઇ 
ગયો. પણ એ જ વખિે મારી જગ્યાએ કોઈ બીજો સ્ટુડન્ટ 
આવીને બસેી ગયો.એટલે મિિેાએ મને ફરી ખેંચ્યો.  

"છેલ્લી પાટલી વાળા જ દુતનયામાાં કાંઇક કરી િક્યા છે 
યાર, તુાં પેલા તસહરયસ લાયનને ત્યાાં ભણવા દે ને 
બાપા..બેિ િઠેો. આજે જ આપડે એ તસહરયસ લાયનને 
પછૂડુાં બા ાંધીશ.ુ.." 

"તસહરયસ લાયન ? એ વળી કોણ ?" મેં અણગમાથી કહ્ુાં. 
પણ એનો જવાબ સાાંભળીને મારાથી િસી જ પડા્ુાં. 
મિિેો ખરેખર ખબૂ જ ટીખળી િિો.મને કિ,ે 

"ગભીરતસિંિ..તસહરયસ એટલે ગાંભીર અને લાયન એટલે 
તસિંિ..િ ેિ ેિ.ે.." 

   "સાલ્લા, તુાં ક્યારેક ડેબા ભાંગાવીિ..એલા..જો જે ત ુાં 
પછૂડુાં ન બાાંધિો એને.." મેં િસિાાં િસિાાં કહ્ુાં. એ કાંઈ 
જવાબ આપે એ પિલેા ાં જ અમારા વગત તિક્ષક કલાસમાાં 
આવ્યા.અમે બધા "ગડુમોતનિંગ સ..ર" કિીને ઉભા થયા. 

"ગડુ મોનીગ..સીટ ડાઉન.." સરે અમને બસેવા કહ્ુાં. 
ત્યારબાદ પ્રાથતનાનો બેલ વાગ્યો.અને માઈકમાાં પ્રાથતના 
િરૂ થઈ. પ્રાથતના દરમ્યાન બધા તવદ્યાથીઓએ આંખ બાંધ 
કરીને બેસવાનુાં િોય અને ધીમા અવાજે પ્રાથતના ગાવાની 
િોય, િેમ છિાાં, મિિેા એક આંખ ખોલીને મને ગોદો 
મારીને એના બેુ રુા અવાજમાાં જોરથી ગાિો િિો.. 

"રઘપુતિ રાઘવ રાજાઆ...રા...મ 
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પતિિ.. પા..આ..વન જે સીિા રા..આ..મ.." 

   અમારી િાજરી પરૂિી વખિે ર્જયારે સરે "હકરણ 
મિિેા..." એવી બમુ પાડી ત્યારે ઉભા થઈને  લશ્કરના 
સૈતનક જેટલા મોટા અવાજે એ બોલ્યો, "ય..િ..સ..  સ..અ.. 
ર.." 

 અને બધા જ િસી પડયા. એ જોઈને હકરણ પણ િસ્યો. 

"કેમ અલ્યા, અત્યારમાાં લાડવા ખાઈને આવ્યો છો..? અમે 
કાંઈ બિરેા નથી..આ બધા બોલે છે એમ િાાંિીથી 
બોલવાનુાં સમર્જયો ?" ભટ્ટ સાિબે ભખજાયા. 

"સોરી સર..." કિીને એ બેઠો. પછી મને સાંભળાય એમ 
બોલ્યો, "આને પણ પછૂડુાં બાધવુાં પડિે.." 

* * *  *  ** 

  હરિેષમાાં બધાએ પોિપોિાના લાંક બોક્ષમાાંથી 
એકબીજાને નાસ્િા ખવડાવ્યા. હકરણ ેઆગળ જઈને 
જાડેજા સામે લાંક બોક્ષ લાંબાવીને કહ્ુાં, " લ્યો બાપ,ુ આ 
બામણ પ્રસાદ લાયો છે, ગ્રિણ કરો.." 

 "ના, ભઇ. હુાં ઘેરથી ખઈને જ આવુાં છાં....મારે નિીં ખાવો 
િારો પરસાદ ફરસાદ... િમર્જયો ?''  જાડેજાનો ગસુ્સો િજુ 
કદાક િજુ ઉિયો નિોિો. 

" આપની આ ુકુલકડી કાયા જોઈને લાગે જ છે કે િમે 
બહ ુખાિા નિીં િોવ..સારો પવન આવિે િો ઉડી જાિો, 
એમ કરિાાં એકાદ બટકુાં લ્યોને યાર..આપણી દોસ્િી 
ખાિર.." મિિેો બાપનેુ મકુવા માગિો નિોિો. 

" લાવ ત્યારે..." એમ કિીને ગાંભીરતસિંિ ેમિિેાનુ ાં લ ાંક 
બોલસ ખેંકી લીધુાં. મિિેો જોિો જ રહ્યો અને જાડેજા 
ખમણ સફાકટ કરી ગયો. 

 " બીજુ ાં કાંઈ લાયો છો ? " આંગળા કાટિા કાટિા 
ગાંભીરતસિંિ ેમિિેાને પછૂયુાં. 

  હકરણ મિિેાને જાડેજા ભારે પડયો િિો. હરિેષ પછી 
અમને ટાઈમ ટેબલ આપવામાાં આવ્્ુાં. અને પ્રથમ હદવસ 
િોવાથી વિલેા છૂટી ગયા. આમ નવી સ્કૂલ િોવા છિાાં 

મારો પ્રથમ હદવસ હકરણ મિિેાને કારણે ખબૂ સરસ 
ગયો. 

 બસ, પછી િો કેમેસ્ટ્રી, હફજીકસ અને બાયોલોજીના તવતવધ 
અભ્યાસક્રમોના કળણમાાં અમે સૌ દોસ્િો ખ ૂાંકિા ગયા. 
લેલકર, પે્રક્લટકલ્સ અને ટયિુનમાાં તનયતમિપણે સમય 
કપાિો ગયો.પણ કલાસમાાં અમારા િોફાન િો એવા ને 
એવા જ રહ્યા !  તનયમો િોડવાના એટલે િોડવાના જ ! 
મિિેા અને એના જેવા બીજા બે કાર અમારી ટોળીમાાં 
ઘસુ્યા િિા. સપના પણ એની ફે્રન્્સ સહિિ અમારા 
ગ્રપૂમાાં સામેલ થઈ િિી.અમે સૌએ અમારુાં વોટ્સએપ 
ગ્રપૂ પણ બનાવી લીધુાં િત ુાં. મિિેા આ ગ્રપૂમાાં િજારવાર 
ના પાડી િોવા છિાાં નોનવેજ જોલસ મકુિો. 

સ્કૂલમાાં મોબાઈલ લાવવા પર પ્રતિબાંધ િોવા છિાાં એ 
કોઈને ગાાંઠિો નિીં. અને કા્ ુકલાસે સાઈલન્સ કલીપ 
કા્ ુકરીને બેન્કના નીકેના પાહટયા પર રાખિો. 

એકવાર એ મોબાઈલ સાયલન્ટ કરવો ભલૂી ગયેલો. 
બાયોલોજીનુાં લેલકર કા્ ુિત ુાં.દેડકાના િરીરની રકના, 
જરીવાલા સાિબે તવસ્તિૃ રીિે સમજાવિા િિા. આખો 
કલાસ એકધયાન થઈને ભણિો િિો. કલાસમાાં જરીવાલા 
સરના ધીર ગાંભીર અને ઘ ૂાંટાયેલા અવાજ તસવાય નીરવ 
િાાંતિ િિી. મિિેો પણ બાયોલોજીમાાં ખબૂ ધયાન આપિો 
કારણ કે એને પણ મારી જેમ ડોકટર થવુાં િત ુાં. 

 અકાનક મિિેાના દફિરમાાં મોબાઇલની હરિંગ 
વાગી,"એક બાર આજા આ..જા.. આ...અ... જા.." 

  જરીવાલા સર આમ િો ખબૂ િાાંિ સ્વભાવના િિા. પણ 
કા્ ુતપહરયડમાાં તપ્રસ્ન્સપાલ સરને પણ કલાસમાાં 
આવવાની મનાઈ િિી. ભણાવિી વખિે એ કોઈ પણ 
જાિનુાં હડસ્ટબતન્સ કલાવી લેિા નિીં, અને જો કોઈ એમની 
સળી કરે િો એ સાક્ષાિ દુવાતષા બની જિા.એ ભણાવિા 
જ એટ્ુાં સરસ કે કોઈ સ્ટુડન્ટ એમના કલાસમાાં ભાગ્યે જ 
અવાજ કરિો. 

  ''કોણ છે એ નાલાયક..? સ્ટેન્ડ અપ એન્ડ ગેટ આઉટ 
ફ્રોમ માય કલાસ..." ગસુ્સાથી જરીવાલાસર લાલકોળ 
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થઈ ગયા.કલાસમાાં સ્મિાનવિ િાાંતિ પથરાઈ ગઈ. મેં 
મિિેાને જોરથી કોણી મારી. 

 "સાલ્લા ડફોળ, તુાં નિીં ુધુરે..જોિો િો િોય કોનો 
તપહરયડ છે..ત ુાં િવે મરવાનો..."  

 મિિેાએ ઝડપથી મોબાઈલની હરિંગ કાપી નાખી. પણ 
સાયલન્ટ કરવાનો સમય રહ્યો નિી. જલ્દીથી એણ ે
મોબાઈલ સાંિાડીને પોિાના િાવભાવ નોમતલ કરી 
નાખ્યા. ત્યા ાં ુધુીમાાં જરીવાલા સર અમારી બેન્ક પાસે 
આવી પિોંચ્યા િિા. એમની શ્રવણકે્ન્દ્રય ખબૂ જ િેજ 
િિી.ક્યાાંથી અવાજ આવ્યો િિો એનો કોક્કસ ખ્યાલ 
એમને િિો. અમારી છેલ્લી ત્રણ પાટલી આગળ આવીને 
અમારી નવેનવ તવદ્યાથીઓ ઉપર એમની બાજ નજર ફરી 
વળી. પછી થોડીવાર તવકા્ુું અને છેલ્લી બે બેન્કના અમે 
છ તવદ્યાથી એમના ટાગેટ બન્યા. 

 "િમારા છ જણમાાંથી કોઈ એક પાસે મોબાઈલ છે એ 
નક્કી છે, સામે કાલીને આપી દો એ િમારા અને આખા 
લલાસના હિિમાાં છે, બધાનો સમય અને ભણવાનુાં 
બગડિે..જો હુાં પકડીિ િો ક્યારેય મારા કલાસમાાં બસેવા 
નિીં દઉં.. એના કરિાાં સરેન્ડર થઈ જાવ.."   

  મેં મિિેાને કોણી મારી. પણ મિિેો જેનુાં નામ ! િાલ્યો 
પણ નિીં સાલ્લો. સરે એમની વાિ િાાંતિથી દોિરાવી 
છિાાં કોઈ હરસ્પોન્સ ન મળિા અમને છ જણ ને 
પોિપોિાની બગે લઈને બોડત પાસેના સ્ટેજ પર ઉભા 
રાખ્યા. આખા કલાસના દરેક તવદ્યાથીના કિરેા પર એક 
જ સવાલ રમિો િિો "િવે શુાં થિે ?" 

   જરીવાલા સરે પિલેી બેન્કમાાં બેઠેલા ત્રણ જણને ઉભા 
કરીને ફટાફટ અમારી બેગો કેક કરાવી. ભખસ્સા પણ 
િપસ્યા. મારા આશ્ચયત વચ્કે મિિેાની બેગમાાંથી પણ કશુાં 
જ નીકળ્્ુાં નિીં. મેં નવાઈથી એની સામે જો્ુાં િો એણે 
મારી સામે આંખ મારી ! 

 જરીવાલાસરનુાં તનિાન મિિેાએ ચકુાવી દીધુાં િત ુાં. સર 
એને િાંકાની દ્રક્ષ્ટએ જોઈ રહ્યા િિા, કારણ કે મિિેો ટૂાંક 
સમયમાાં જ ઘણી ઈજ્જિ (!) કમાયો િિો !! 

  મિિેો આજ બકી જ જાિ.પણ એના નસીબે એને દગો 
દીધો. અમને પાાંક જણને જવા દઈને સરે પોિે એનુાં 
દફિર અને ભખસ્સા િપસ્યા િો પણ એમના િાથમાાં કશુાં 
જ આવ્્ુાં નિીં. "સાલ્લો મોબાઈલ ગળી ગયો કે શુાં ! " હુાં 
એમ તવકારિો તવકારિો મારી બેન્કમાાં આવીને બેઠો. 
મિિેો પણ તવજયી સ્સ્મિ સાથે, ખભે કોથળાની જેમ 
દફિર નાખીને આવી રહ્યો િિો. સર પણ તનરાિ થઈને 
એને જિો જોઈ રહ્યા િિાાં. મિિેો છોકરીઓને િાથની મઠુ્ઠી 
વાળીને અંગઠુો ઉંકો કરીને બિાવિો િિો ત્યાાં જ 
મોબાઈલ રણક્યો.અને અત્યાર ુધુી ચપૂ બેઠેલા અમે સૌ 
િસી પડયા. વધ ુએક વાર હકરણીયાએ કમાલ કરીને 
અમને િસાવ્યા િિા, પણ આજ એની કમાલ એને ભારે 
પડી ગઈ િિી. મારી લાખ સમજાવટ છિાાં એ ુધુરિો 
નિોિો.પણ આજની ઘટના એનુાં જીવન પહરવિતન 
કરવાની િિી. 

  જરીવાલા સરે, મિિેાને બોકીમાાંથી પકડયો. અને 
અન્ડરવેરમાાં સાંિાડેલો મોબાઈલ કઢાવ્યો.અને બ ેિમાકા 
ખેંકી કાઢયા. 

"ગેટ આઉટ, ગેટ આઉટ ..િવે પછી મારા કલાસમાાં 
ક્યારેય બેસિો નિીં. સાલ્લા નાલાયક.." સર ખબૂ જ 
ગસુ્સામાાં િિા. 

"સોરી સર..િવે પછી હુાં આવુાં નિીં કરુાં..સર પ્લીઝ..હુાં 
સાયલન્ટ કરવો ભલૂી ગયો િિો.." નટખટીયો હકરણ 
મિિેા કાક્દૂી કરવા લાગ્યો.પણ જરીવાલા સરે એનુાં કશુાં 
જ સાાંભળ્યા વગર એને લલાસમાાંથી બિાર કાઢી 
મકુ્યો.અને બીજી જ ક્ષણે જાણ ેકાંઈ પણ ન બન્્ુાં  િોય 
એમ ફરીથી ભણાવવા લાગ્યા. હુાં મનોમન એમને વાંદી 
રહ્યો. મને એમ િત ુાં કે સરનો મડૂ ખરાબ થઈ ગયો િિે 
એટલે આજે આગળ નિીં ભણાવે. પણ સરના મનમાાં આ 
ઘટનાની જાણે કાંઈ નોંધ જ નિોિી. 

  મિિેાની અસાંખ્ય વખિની તવનવણી છિાાં જરીવાલા 
સરે એને બીજે હદવસે િેમના તપહરયડમાાંથી કાઢી મકુ્યો. 
ખબૂ જ ઉત્તમ કક્ષાનુાં બાયોલોજી િેઓ ભણાવિા.અને 
ડોકટર બનવા માટેનુ ાં પ્રથમ પગતથ્ુાં બાયોલોજી િત ુાં !  
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 સિિ ત્રણ હદવસના બોયકોટને અંિે મિિેા એની 
મમ્મીને લઈને સ્કૂલે આવ્યો. કારણ કે એના પપ્પાને આ 
વાિની ખબર પડે િો િો એનુાં આવી જ બને એ હુાં પણ 
જાણિો િિો. 

 આખરે સરે એની મમ્મીએ આપેલી ખાિરી સ્વીકારી અને 
કડક વોનીગ સાથે પનુ: પ્રવેિ આપ્યો. પણ ત્યાર બાદનો 
અમારો એ હકરણ મિિેા સાવ બદલાઈ ગયો િિો. 

 બારમાાં ધોરણની બોડતની પરીક્ષામાાં બાયોલોજીમાાં સો 
માાંથી સો માલસત લાવીને એણે જરીવાલા સરના ધન્યવાદ 
મેળવ્યા. મોબાઇલવાળી ઘટનાએ એના િમામ િોફાન 
ભલુાવી દીધા િિા, કારણ કે પોિાના પતુ્રની ભલૂ માફ 
નિીં કરી રિલેા જરીવાલા સરને પગે લાગવા એની મમ્મી 
િૈયાર થઈ િિી. એ જોઈને મિિેા અંદરથી િકમકી ગયો 
િિો. પોિાની એક નાનકડી ભલૂનુાં જે ભાંયકર પહરણામ 
આવ્્ુાં એ એની નજર સમક્ષ  િત ુાં. જો કે જરીવાલા સર 
સજ્જનિાના તિરમોર િિા એટલે એમને પોિાના પગમાાં 
નમી રિલેા મિિેાના મમ્મીને િરિ જ એમ કરિાાં રોક્યા 
િિા. અને મિિેાને માફ કયો િિો. પણ જે વાક્ય એ 
બોલ્યા એ વાક્ય મિિેાને ધડમળૂથી બદલી નાખવા પરૂત ુાં 
િત ુાં. 

 "માાં બાપનુાં માથુાં ગૌરવથી ઊંચુાં ન કરી િકો િો કાંઈ 
નિીં, પણ િરમથી ઝૂકી જાય એવા કામ કરે એ સાકો 
દીકરો ન કિવેાય..િારા ભતવષ્યને બકાવવા આજ િારી 
મમ્મી મારા પગે પડી રિી છે..આટલા માટે િને જન્મ 
આપ્યો િિો ?" 

  એ સવાલનો જવાબ મિિેા ત્યારે િો નિોિો આપી 
િક્યો, પણ બોડતમા ાં બાયોલોજીમાાં ટોપ 100 માલસત લાવીને 
એણે જરીવાલા સરને જવાબ આપ્યો િિો. 

  હુાં પણ સારા હરઝલ્ટથી પાસ થયો િિો. મેહડકલ 
કોલેજમાાં ફરી હુાં અને મિિેા કલાસમેટ થયા. પણ િવેનો 
મિિેા ખબૂ જ તસસ્ન્સયર મેહડકલ સ્ટુડન્ટ બની ગયો િિો.   
મારી આતથિક પહરસ્સ્થતિ ખબૂ નબળી િિી. મારા માાં બાપ 
ગામડે ખબૂ જ ટૂાંકી જમીનમાાં ખેિી કરીને જીવનનુાં ગાડુાં 

ગબડાવિા િિા. હુાં મને મળેલી સ્કોલરિીપ અને કોલેજ 
તસવાયના સમયમાાં કામ કરીને મારો ખકત કાઢિો િિો. 

  મારી બાને ઘણીવાર ખબૂ માથુાં દુુઃખત ુાં. ત્યારે એ કાયમ 
મને કિિેી કે "મારો દીકરો િો ડોકટર થવાનો. અને મારા ાં 
માથાનો ઈલાજ કરવાનો ! થઈિને બેટા ત ુાં ડોકટર ?" 

" િા, બા હુાં ભણવામાાં ખબૂ મિનેિ કરીને ડોકટર બનીિ. 
અને િારા માથાના દુુઃખવાનો ઈલાજ કરીિ !'' 

  હુાં મારી બાને ઉત્સાિથી જવાબ આપિો.એ સાાંભળીને એ 
ખિુ થઈ જિી.અને માથાની પીડા ઘડીભર ભલૂી જિી ! 
માાં નુ ાં એ સ્વપ્ન પરુૂાં કરવા હુાં િનિોડ મિનેિ કરિો. 

  રાતે્ર અભગયાર વાગ્યા ુધુી િોટલમાાં વેઈટર િરીકે હુાં 
લોકોને ટેબલ પર વાનગીઓ પીરસિો. વિલેો ઉઠીને 
બાજુની સોસાયટીમાાં પડેલી કારો સાફ કરી આવિો, અને 
જરૂરી ખકત કાઢી લિેો. કારણ કે ગામડે મારી તસવાય 
મારા એક ભાઈ અને બિનેને ભણાવવાની જવાબદારી 
પણ મારા તપિાજી ઉપર િિી. રાતે્ર એક વાગ્યા ુધુી હુાં 
મારી અભ્યાસ કરિો. ઘણીવાર વાાંકિા વાાંકિા જ મારી 
આંખો ઘેરાઈ જિી. અને પસુ્િકોને ભેટીને હુાં ુઈુ જિો ! 

   સપના અત્યાંિ સ્માટત િિી. મારી કોલજેમાાં સ્કોલર 
સ્ટુડન્ટના ભલસ્ટમાાં એનુાં પણ નામ િત ુાં. મેહડકલ સાયન્સના 
બીજા વષતને અંિે સપનાએ મને પ્રપોઝ ક્ુું ! મેં 
સપનામાાં પણ સપનાનુાં સપનુાં જો્ુાં નિોત ુાં. 

" િૈલ લાગે છે કે િારા વગર મારી આ લાઈફ છે સાવ  
ફૈલ ! 

 હુાં િને ખબૂ કાહુાં છાં, તુાં છો ઘટાદાર વકૃ્ષ અને હુાં છાં િને 
વીંટળાઇ જવા કાિિી વૈલ ! " 

  સપનાનો આવો ટેલસ્ટ મેસેજ વાાંકીને મારુ િૈ્ુાં િાથ રહ્ુાં 
નિોત ુાં. પણ જે પથ ઉપર હુાં કાલી રહ્યો િિો, જીવનના 
લક્ષને પામવાની જે િીવ્ર પ્યાસ મારા જિાનમાાં જલી રિી 
િિી એમાાં પ્યારનો કોઈ  અવકાિ િિો જ નિીં. 

  મેં સપનાને મળીને કહ્ુાં, ", જો સપના િારા જેવી 
જીવનસાથી જેને મળે એ ખબૂ જ નસીબદાર િિે. પણ 
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અત્યારે, જીવનના આ િબકે્ક પે્રમમાાં પડીશુાં િો આપણુાં 
ધયેય કદાક આપણે તવસરી જઈશુાં. ભલ ેમેં કદી કોઈને 
પે્રમ નથી કયો પણ મને એટલી િો સમજ છે જ કે પે્રમનો 
માગત અતિિય લપસણો િોય છે, એકવાર આપણે 
જીવનમાાં આપણુાં લક્ષ તસદ્ધ કરી લઈએ અને ત્યારબાદ 
આપણી પાસે પ્યાર કરવાનો સમય જ સમય િિે !!" 

  સપનાને પણ મારી વાિ ગમી. હુાં પણ એને પસાંદ કરુાં 
છાં એટલી વાિ એના માટે પયાતપ્િ િિી. મારી જેમ એણ ે
પણ સમગ્ર ભકિિાંત્રને અભ્યાસમાાં લગાવ્્ુાં. એ િો ખબૂ 
સમદૃ્ધ પહરવારમાાંથી આવિી િિી એટલ ેએને બીજી કોઈ 
ભકિંિા નિોિી. 

 જજિંદગીની ગાડીને અનેક ઉબડખાબડ રસ્િાઓ પર 
િાંકારીને હુાં આખરે ડોકટર બન્યો.અથાગ પહરશ્રમ 
ભલભલા પાાંગળા પ્રારબ્ધને પણ સફળિાની ટોક પર 
પિોંકાડી દે છે એ મેં મારા જીવનમાાં તસદ્ધ કરી બિાવ્્ુાં.  

 હુાં મારી બા માટે મગજનો જ ડોકટર બન્યો. મારી બાના 
દદતનો અભ્યાસ કરીને એમની સારવાર કરી. જડમળૂથી 
મારી બા ના માથાના દદત ને મેં ખેંકી કાઢયુાં. 

  સપના ગાયનેક બનીને મારી સાથે જોડાઈ. આજ એક 
સફળ ડોકટર દાંપિી િરીકે િિરેમાાં અમારુાં નામ ખબૂ જ 
ઈજ્જિથી લેવાઈ રહ્ુાં છે. 

  િા, હકરણ મિિેા પણ એક સફળ ગાયનેકોલોજજસ્ટ છે. 
પણ િજુ અમેં જુના દોસ્િો મળીએ છીએ ત્યારે હકરણીયો 
કોઈ એકની પાછળ પે્ુાં  રાંગબેરાંગી પછૂડુાં બા ાંધયા વગર 
રિિેો નથી !! 

  

 - ભરિ કકલાતસયા 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

 

"ઘઘૂરી" 
મારા વાકકતમત્રોની હુાં હદલથી માફી 
માગુાં છાં. મારા અંગિ કારણોસર હુાં 

મારો રસાસ્વાદ અિીં મકૂી િકી ન 

િિી. પરાંત ુઆજે ફરી િાજર છાં મારો 
અન્ય એક રસાસ્વાદ લઈને. આજના લભેખકા કૃપા 

િામહરયા છે.  

કૃપાબેનની પકડ ભજન અને પદ્ય પર વધારે છે. વાિાત 
ક્ષેતે્ર િેમનુાં પ્રદાન મયાતહદિ છે અને િરૂઆિના િબક્કામાાં 

છે. િબ્દો પર િેમની પકડ અદ્ભુિ છે.  

કૃપાબેનની વાિાત "ઘઘૂરી" એક 'માએ ગભાતવસ્થા પછી 
િરિ જ ગમુાવેલી પોિાની દીકરી ' તવષય પર માની 

વ્યથા અને માની પહરસ્સ્થતિ હબુહ ુરજૂ કરે છે. એ દદત  જે 

ઘઘૂરીમાાં વણતવવામાાં આવ્્ુાં છે િે દરેક એ સ્ત્રી જે મા 
બની ચકૂી છે િેની આંખોમાાં આંુ ુછોડી  જાય છે. દરેક 

સ્ત્રી આ વાિાત વા ાંચ્યા બાદ એક અવણતનીય દદત  અનભુવે 

છે.  
એક હદવસની બાળકીનુાં રૂદન એક નવી નવી મા બનેલી 

સ્ત્રીના  મનમાાં કાંઈ કેટલાય તવકારો પેદા કરે છે. નિીં 

સમજી િકવાની એ મ ૂાંઝવણ અને અસમથતિા માના હ્રદય 
પર વજ્રાઘાિ કરિાાં વધારે દુુઃખ ઉત્પન્ન કરે છે. એક પરુુષ 

વાાંકક પણ આ વાિાત થકી માતહૃ્રદયન ુદદત  અનભુવી િકે 

છે.  
પોિાના મન અને પોિાના જ િરીરનાાં અંગ પર 

અનભુવાત ુાં અકથનીય દદત  આ વાિાતમા ાં બખબૂી પ્રદતિિિ 

કરવામાાં આવ્્ુાં છે. આ વાિાત વા ાંકનાર દરેક વાાંકક માની 
મમિાને યાદ કરી રડી પડે િે સ્વાભાતવક છે.  

વરસાદી મોસમમાાં કડકડિી વીજળી જાણ ેકે વાાંકકના 

હ્રદય પર પડે છે.  

૪. મારી નજરે રસાસ્વાિ  
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બાળકીને લઈ જવા આવેલ િાથથી બાળકીને દૂર 

કરવાની કેષ્ટા અનાયાસે વાાંકક કરી બસેે છે.  
એક મા અને સ્ત્રી લેભખકા િરીકે કૃપાબનેને ખબૂ 

અભભનાંદન દરેક વાાંકકના મનમાાં માતતૃ્વ જગાડવા માટે. 

હુાં પજૂા તત્રવેદી રાવલ, સ્સ્મિ, ફરી એકવાર િાજર થઈિ 
આવિા અંકમાાં એક નવી વાિાતનો રસાસ્વાદ લઈને.  

ત્યા ાં ુધુી મને વાાંકિા રિો અને મને જણાવિાાં રિો કે 

આપને િવે િેના તવિે વાાંકવુાં છે?  
આપની અને માત્ર આપની જ તપ્રય સખી ... 
 

©પજૂા વત્રવેિી રાવલ ‘સ્સ્મત’ 
 

 
 
 

 
 
 

 

બાપા કાગડો 

એક િિો વાભણયો. વાભણયાને છ-સાિ વરસનો એક 
છોકરો. 
છોકરો બહ ુકાલો ને પડપતૂછયો િિો. રોજ િે બાપની 
સાથે દુકાને જાય અને બાપને કા ાંઈનુાં કા ાંઈ પછૂયા જ કરે. 
વાભણયો એટલો બધો િાાંિ િિો કે દીકરાને રાજી કરવા 
માટે જે પછેૂ િેનો જવાબ આપ્યા કરે. કોઈ હદવસ 
ઘેભલયાને નાખિુ કરે નહિ. કોઈ હદવસ પોિે ભખજાઈ ન 
જાય. િાંમેિા ાં ઘેભલયાભાઈ કિ ેિેમ કરે. 
એક હદવસ ઘેભલયો બાપની સાથે દુકાને આવ્યો અને 
લાડથી બાપનો ખોળો ખ ૂાંદવા લાગ્યો ને જે િે પછૂવા 
લાગ્યો. એટલામાાં, દુકાનની સામે એક ઝાડ િત ુાં. િેના પર 
એક કાગડો આવીને બેઠો ને ‘કો-કો’ કરવા લાગ્યો. 
ઘેભલયાએ કાગડાને જોયો, એટલે િેની િરફ આંગળી 
કરીને બાપને કહ્ુાં : ‘બાપા-કાગડો!’ બાપા કિ ે: ‘િા, ભાઈ! 
કાગડો.’ 
ફરી વાર છોકરે બાપનો િાથ પકડી કહ્ુાં : ‘બાપા-કાગડો!’ 
બાપાએ એટલી જ ધીરજથી કહ્ુાં : ‘િા, ભાઈ! કાગડો’. 

જવાબ આપીને બાપ દુકાનના કામમાાં જરા રોકાયો, એટલે 
વળી છોકરે બાપનો ગોઠણ િલાવી કહ્ુાં : ‘જુઓ િો 
બાપા-કાગડો!’ 
બાપે ધાંધામાાંથી ધયાન કાઢી ઘણી િાાંતિથી કહ્ુાં : ‘િા, 
બેટા! કાગડો.’ 
છોકરાને આટલાથી સાંિોષ થયો નહિ. બાપ પાછો 
પોિાના કામમાાં રોકાયો, ત્યા ાં િેની પાઘડી ખેંકી વળી 
બોલ્યો : ‘બાપા-કાગડો!’ 
બાપે જરા પણ ભકડાયા તવના કહ્ુાં : ‘િા, ભાઈ! કાગડો – 

િાં.’ છોકરો િો વેને કડયો ને વળી બોલ્યો : ‘જુઓ િો 
ખરા! બાપા-કાગડો!’ 
બાપે કોપડો લખિાાં લખિાાં છોકરા સામે જોઈને વળી 
કહ્ુાં : ‘િા િોં, બેટા! કાગડો. એ કાગડો છે િાં.’ 
થોડી વાર ુધુી છોકરો કાગડા સામે જોઈ રહ્યો, અને વળી 
ઘરૂી આવી િોય િેમ બાપનો ખભો જોરથી િલાવીને 
બોલ્યો : ‘બાપા-કાગડો!’ 
બાપે જરા પણ ગસુ્સે થયા તવના કહ્ુાં : ‘િા, ભાઈ! કાગડો.’ 
આ રીિે છોકરો િો વારેવારે બાપને ‘બાપા-કાગડો!’ 
‘બાપા-કાગડો!’ એમ કીંધિો ગયો, ને બાપ ‘િા, ભાઈ, 

કાગડો’ ‘િા, ભાઈ, કાગડો!’ એમ બોલિો જ રહ્યો. છેવટે 
છોકરો થાક્યો અને ‘બાપા-કાગડો’ બોલિો બાંધ પડયો. 
બાપ વાભણયો િિો, િાણો િિો. છોકરો જેમ જેમ ‘બાપા-
કાગડો!’ ‘બાપા-કાગડો!’ બોલિો ગયો િેમ િેમ િે 
પોિાના કોપડામાાં ‘બાપા-કાગડો!’ ‘િા, ભાઈ! કાગડો’ એ 
પ્રમાણ ેલખિો ગયો. છોકરો થાકી ગયો ત્યારે બાપે ગણી 
જો્ુાં િો બરાબર એકસો વાર ‘બાપા-કાગડો’ ‘િા, ભાઈ! 
કાગડો’ લખાયે્ુાં િત ુાં. ભતવષ્યમાાં કોઈ હદવસ આ કોપડો 
કામ આવિે, એમ ધારી ડાહ્યા વાભણયાએ કોપડાને 
સાકવીને જૂનાાં દફિરોમાાં મકુાવ્યો. 
આ વાિને ઘણાાં વષો વીિી ગયાાં. વાભણયો છેક ઘરડો 
થઈ ગયો િિો; ને પેલો ઘેભલયો ત્રીિ વષતનો જુવાન થઈ 
ગયો િિો. ઘેભલયો િો િવે મોટો િેઠ બની રહ્યો િિો અને 
વેપાર ધમધોકાર કાલિો િિો. ‘ઘેભલયો’ સઘળે ‘ઘેલાિા’ 
‘ઘેલાિા’ થઈ પડયો િિો ને િેનુ ાં બધેય બહ ુમાન િત ુાં. 
પરાંત ુઘરડો વાભણયો દુ:ખી િિો. 

૫.બાિવાતાા 
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ઘેલાિા િેને બહ ુદુ:ખ આપિો િિો. બાપ બહ ુકાંટાળ્યો, 
એટલે ઘેભલયાને કેવા લાડથી ઉછેયો િિો એ િેને યાદ 
આપવાનો િેણે તવકાર કયો. એક હદવસ ઘરડો વાભણયો 
લાકડીને ટેકે ટેકે દુકાને ગયો અને ઘેલાિાની ગાદીએ 
કડીને બેઠો. બાપને જોઈને દીકરો ભકડાયો ને મનમાાં 
બબડયો : ‘આ ડોસો વળી અિીં ક્યાાં આવ્યો? નકામો 
ટકટકાટ કરિે અને મારો જીવ ખાિે!’ 
થોડી વારમાાં ડોસાએ એક કાગડો જોઈ ટાઢે પેટે કહ્ુાં : 
‘ભાઈ-કાગડો!’ 
ઘેલાિા િો ડોસાના પ્રશ્નથી જ તવકારમાાં પડયા અને 
ભકડાઈને બોલ્યા : ‘િા, બાપા! કાગડો.’ 
ડોસાએ વળી કહ્ુાં : ‘ભાઈ-કાગડો!’ 
ઘેલાિાએ જરા વધારે ભકડાઈને અને કાાંઈક તિરસ્કારથી 
જવાબ વાળ્યો : ‘િા, બાપા! કાગડો.’ 
ડોસાએ જાણ્્ુાં કે દીકરો ભકડાય છે. પરાંત ુિે દીકરાની 
આંખ ઉઘાડવા જ આવ્યો િિો, િેથી પરેૂપરૂી િાાંતિ રાખી 
ફરી બોલ્યો : ‘ભાઈ-કાગડો!’ 
ભાઈ િો િવે ભભકૂી ઊઠયા : ‘િા, બાપા! કાગડો. િા, એ 
કાગડો છે. એમાાં વારે વારે ‘ભાઈ-કાગડો!’ ‘ભાઈ-કાગડો!’ 
એમ શુાં બોલ્યા કરો છો? મને મારુાં કામ કરવા દો ને!’ 
કિીને ઘેલાિા આડુાં મોં કરીને પોિાને કામે લાગ્યા. 
ઘરડો વાભણયો કાંઈ કાકો ન િિો. િેણ ેઘેલાિાનો િાથ 
પકડી, કાગડા િરફ આંગળી કરી ઠાંડે પેટે કહ્ુાં : ‘ભાઈ-
કાગડો!’ િવે ઘેલાિાનો તમજાજ ગયો. િેણે તવકા્ુું : ‘આ 
ડોસો જો ને નકામો ‘ભાઈ-કાગડો’ લવ્યા કરે છે! નથી કા ાંઈ 
કામ કે કાજ. નવરો પડયો એટલે નકામો લવારો!’ 
િેણે ડોસા સામે જોઈ કહ્ુાં : ‘બાપા! ઘેર જાઓ. અિીં 
િમારુાં શુાં કામ છે? દુકાને કામકાજમાાં નાિક િા માટે 
ડબડબ કરો છો?’ િાાંતિથી જરા િસી, કાગડા સામી આંગળી 
કરી, ડોસો બોલ્યો : ‘પણ, ભાઈ-કાગડો!’ 
‘િા, બાપા! કાગડો-કાગડો-કાગડો! િવે િે કેટલી વાર 
કાગડો બોલિો? અને કાગડામાાં િે શુાં છે િે ‘કાગડો’ 
‘કાગડો’ કરો છો?’ ડોસો ફરી વાર આંગળી કરી ‘ભાઈ-
કાગડો!’ એમ બોલે િે પિલેા ાં ઘેલાિાએ વાણોિરને કાગડો 
ઉડાડી મકૂવાનુાં કહ્ુાં. કાગડાને ઉડાડી મકુાવ્યો. પછી 
લખિો લખિો, પોિાના મનમાાં બળિો મોટેથી બબડયો : 

‘ખરેખર, સાઠે બદુ્ધદ્ધ નાઠી િે બરાબર સાચુાં છે. આ ડોસાની 
બદુ્ધદ્ધ િવે છેક ગઈ છે.’ 
ડોસાની આંખે આંુ ુઆવ્યાાં. િેણે જૂના વાણોિરને 
બોલાવીને પેલો જૂનો કોપડો કઢાવી ઘેલાિાના િાથમાાં 
‘બાપા-કાગડો!’ ‘િા, ભાઈ! કાગડો’ લખે્ુાં પાનુ ાં મકૂ્ુાં. 
ઘેલાિાને િેના બાળપણની સઘળી િકીકિ વાણોિરે કિી 
સાંભળાવી. 
ઘેલાિા િરિ બધુાં સમજી ગયો; દીકરાએ બાપાની માફી 
માગી અને િે હદવસથી બાપનુાં ખરા હદલથી માન રાખવા 
લાગ્યો. 
 
 
 

 

 

 

 

કામકોર ઉઠ જોઈએ, િાલ  િટ 

જા. જો ઓલો િામે વાળો 
નાથીયો અને ઈની બૈરી િવાર 

ના પિોર ના નીકળી ગયા સ. 

આ બકા્ુાં લઇ. અત્યાર  િાંધયુ 
બકા્ુાં વેકાઈ જાિ ેએકજ ઝાટકમાાં.  

જો માણસો દોટ મકૂી આવ્યા કરવાના અને માાંગીિ ઈ 

દામ દે િ.ે.. િાલ દોટ મકૂ િવે.  

પોિાની માાં ના આવા વાક્ય સામે રાજુ  એટ્ુાં જ 

બોલ્યો.  

'હુાં િટ દોડયો પણ બકા્ુાં વેકવા નિીં. ઈ િાંધાય ને 
રોકવા'..  

િટ રૂમાલ દે મઢેુ બાાંધવા..એણે બમુ પાડી. 

આપણી જમાિ વાળા જિે બિાર વેકવા િો લોકોનુ ાં ટોળાં 
આવિે ને..  

બે પૈસા કમાવાની લ્િાય માાં િારો આ રાજુ  ટોળાં ભેગ ુ

િો નિીં જ કરે..  

૬.માઈક્રોફીકીસનસન 

સાચો નાગહરક 
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અને એની માાં િરખાિી એને માસ્ક આપી તવકારે કડી 

ગઈ.  
હુાં િને િાક વેકવા વાળો નિીં બોડતર પર લડાઈ કરે ઈ 

સૈતનક ના રૂપે જોવા ઝાંખિી ને આજે....  

ને રાજુએ  ઘરની બોડતર ક્રોસ કરી બધાને રોકવા દોટ 
મકૂી.  

                                                       પારુલ અમીિ"પાંખડુી" 
 

 

      
  કાલે જે બરડા પર ઘા થયો િિો 
ત્યાાં જ આજે ફરી ઘા થયો. લાલ 
કકામુાં આજે કાળાં થ્ુાં...ને રમીલાને 
ગૌરીવ્રિમાાં ચપૂકીદીથી ખાધેલા 
કવાણાની કાયમી યાદ આવી.જરીક 
બબડી જાિને કોસી લીધી. વ્રિ પ્રમાભણકિાથી ક્ુું િોિ 
િો સારુાં! 

શ્રદ્ધા ભાવસાર(અમીન) 

અલબેલી ગજુરાિ, આણાંદ 

 
 
 

 

 

        મીરાાં રોજ દહરયા હકનારે 
આવીને હકિનની રાિ જોિી 
મોબાઈલમાાં એનો પ્રોફાઈલ ફોટો 
જોિી અને સ્ટેટસ વાાંકિી. 
સ્ટેટસમાાં એના તપ્રય ગીિની લાઈન 
િિી: "સાિોં જનમ મૈં તજુે કરિા 

રહ ૂાંગા પ્યાર..."       
      મહિનાઓ વીિી ગયા પણ દહરયો ખેડવા ગયેલો 
હકિન પાછો ન આવ્યો, ન એના કોઈ વાવડ.  
        આજે પણ મીરા ાં હકિનની રાિ જોિી મોબાઈલમાાં 
હકિનનુાં સ્ટેટસ જુએ છે:  
"સાિોં જનમમેં તજુે..." અકાનક િવાની લિરેખીમાાંથી 
એના કાને જાણે હકિનનો અવાજ સાંભળાય છે:  

"મર ભી ગયા િો મૈં તમુ્િેં,  
કરિા રહુાંગા પ્યાર!" 

       મીરા ાં અવાજના સ્પાંદનોને પકડી સામે નજર કરે છે 
િો દહરયાની લિરેો પર એને હકિન દેખાયો! એ એને 
અપલક જોિી રિી અને અકાનક એણે દહરયા િરફ દોટ 
મકૂી. 

:- નિૂન તષુાર કોઠારી 'નીલ' 

 - વાપી 
 
 
 

 
 

 

પાહકસ્િાન આમી ના બેરક બાંને 
બાજુ િિા અને ડઝનેક પાહકસ્િાની 
આંિકવાદી અમારી િરફ આગળ 
વધી રહ્યા િિા.અમે બે જણા હુાં અને 
મારો ભેરુ.િેમને અમને જોિાજ 

ગોળીઓ મારવાનુાં િરૂ ક્ુું.મારા બાંને િાથે ત્રણ ત્રણ 
ગોળીઓ વાગી અને મારા ભેરુ ની છાિી ફાળી નાખી.િેમ 
છિાાં મારો ભેરુ મને કવર આપી રહ્યો િિો. 
     છેલ્લે જય હિિંદ બોલી િે ભારિ માાં ને પ્યારો થઈ 
ગયો સાથે મે પણ મરવાનુાં નાટક ક્ુું અને એ જોઈ 
પાહકસ્િાની સૈતનક દૂર જવા લાગ્યા. મારા બેગ માાં રિલેો 
બોમ્બ મે એમની િરફ ફેંકી ડઝનેક સૈતનક ને ઠાર 
કયાત.પછી મારી આંખ બાંધ થઈ અને હુાં કોમા ાં મા ાં જિો 
રહ્યો. 
         મને ર્જયારે ભાન આવ્્ુાં ત્યારે ખબર પડી કે 
ભારિ સરકારે મારા માટે પરમવીર કક્ર એનાયિ કયો છે 
મને તવલ કેર માાં ત્યા ાં લઈ જવામાાં આવ્યો અને મે િે 
એવોડત લવેા િાથ લાંબાવ્યો પણ મારા બાંને િાથ કોણી 
એથી કપાયેલા િિા!!!! 

 હદવ્યેિ પટેલ 'અનાંિ' 

 

 

 

 

કાયમી યાિ 

  

અમર પ્રીત 

  

પરમવીર ચક્ર 
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-  

 
 

આંખોથી આંખ જો મળી જાિે 
િો ,વાિ વધી જાિે, 

માંજુરી જો હદલની મળિે િો મામલો ખબુ ગાંભીર થાિે, 

 

એ દુતનયાનાાં આવરાલોકો પે્રમરુપી ધગધગિા અંગારા 
િાથ િો નાાંખી જુઓ,કદમ એકવાર ઉઠયાાં પછી  

મામલો ખબુ ગાંભીર થાિે  
 

જોવો ને બે આત્મા કેવી પ્રણયે રાંગાણી છે,કાળ ગતિથી  
એ લફજ કહુાં ત ુાં સમજી જા એમાાં િારી િાન છે, 

નિીંિો મામલો ખબુ જ ગાંભીર થાિે, 

 

જવાનીના જોિે થયેલી ભલૂ સપત બની ડાંખ,ે 

ડાંખની ઓસડ નિીં મળે િો મામલો બહ ુગાંભીર થાિે, 

 

ભીિરે છપાયેલી કોરી લાગણીની રજૂવાિ કેવી રીિે કરુાં, 
કોઈિો સમજાવો મજુને આ કોરી લાગણી જો 
વાિીયાિ અફવામાાં ફેરવાઈ િો મામલો બહ ુગાંભીર 
થાિે. 

     િૈમી ઓઝા લફજ રાાંિેજ મિસેાણા" 
 

 

 

 

 

 

િા,હુાં એક તિષ્ય છાં,  
મારા દેિનુાં ભતવષ્ય છાં. 
 

આદિત સાથે સાંસ્કારોનુ ાં તમશ્ર પાક છાં, 
ગવત થીકહુાં છાં મારા દેિનો હુાં નાક છાં. 
 

ગરુુ નામક વકૃ્ષની િાખાછાં, 
મકુુટ માાં િીરા સમી આભા છાં.  
 

િીખવાની વતૃત્ત છે, 

સમજવાની પ્રકૃતિ છે. 
 

સાંવેદના સાંગે સિનિીલિા નો સરવાળો છાં, 
પસુ્િકમાાં વસનારી િારદાને ધરનારો છાં.  
 

‘ુજુ્ઞ’ તુાં તિષ્ય થઈ સરદાર બનીિ, 

જો ગરુુ કરિાલ િો ત ુાં રણકાર થઈિ. 
-’સજુ્ઞ’ ભવુમત હરતેિ વપઠહડયા 

 
 

 

 

 

 

ભલૂવુાં સદા સવત 
પણ ન ભલૂાય..! 

સવત પ્રથમ ઝીલ્્ુાં , 

પ્રતિભબિંબ પે્રમનુાં ..! 
િાથ પકડવા કાહ્યો, 
િો સરી ગયો સ્પિત..! 
સમયની થપાટો માાં, 

સમય જ ભિૂકાળ રહ્યો...! 
કિજેો એને ગનો ન મારો, 

િકદીર જ રમિ રમી ગઈ..! 
બિાના ક્યાાં િિા આપણાાં, 

જેને કાહ્યા િેને પ્રભએુ ન કાહ્યા..! 
નહિ િો રાધા ને મીરા ાં 

ન રિિે અધરૂા .. 
ભલૂવુાં િત ુાં િેથી જ 

કિાન બિાના િારા જ.. 
પે્રમના િોધયા..! 

 

                                                                જયશ્રીબેન પટેલ 

 

૭.કવવતાઓ 

ભલૂવુ ં

વિષ્ય છંુ. 

 

મામલો ખબુ ગભંીર 
થાિે.. 



19                                               સાહિત્યનો વનવગડો  
 
 

 
 

  
 
 

 

 

 

 

મિકેને આકાર આપો િો ખરા. 
બાગ તનરાકાર આપો િો ખરા. 
 

કાલ ના કિજેો ઘસીને આપ પણ. 
આજ નો સ્વીકાર આપો િો ખરા. 
 

ુખુ કેવળ આપ સાથે લઈ જજો. 
દદત  પારાવાર આપો િો ખરા. 
 

િક િમારી છે મને જે જે મળે. 
િકલીફો િકરાર આપો િો ખરા. 
 

આપને ગમિે નિીં મારા તવના. 
િો તવરિ પળવાર આપો િો ખરા. 
 

અંક સઘળા આપનાાં નામે કરુાં. 
શનૂ્ય નો સિકાર આપો િો ખરા. 
 

ફૂલ છે જો િાથમાાં આપો મને. 
કાાં પછી િલવાર આપો િો ખરા. 
 

' રસ્શ્મ' એકજ માગણી છે માનિો? 

દીલની દરકાર આપો િો ખરા. 
 
 

- ડૉ.રમેિ ભટ્ટ' રસ્શ્મ'. 

 
 
 
 
 
 

 

 
 
 

 

 અજનબી જ િિા આપણે બાંને જયારે, 

 મળ્યાાં િિાાં પિલેી એ મલુાકાિમાાં ત્યારે, 

                       િમસફર શુાં િને યાદ છે? 

 

 પિલેીવાર નજરથી નજર મળીિી જયારે, 

 બાંનેના મખુ પર મસુ્કાન આવી િિી ત્યારે, 

                         િમસફર શુાં િને યાદ છે? 

 

 પ્રશ્ન ધડાધડ પછૂવાના કા્ ુકયાત જયારે, 

 બાંનેય એકદમ ગભરાઈ ગયા િિા ત્યારે, 

                       િમસફર શુાં િને યાદ છે? 

 

 પિલેો કા નાસ્િો પીરસ્યો િિો મે જયારે, 

 એકીટસે ત ુાં અને હુાં જોઈ રહ્યા િિાાં ત્યારે, 

                         િમસફર શુાં િને યાદ છે? 

 

 ઘણી વાિો કરવી િિી િારે ને મારે જયારે, 

 ડર મનમાાં િિો કે ઘરવાળા શુાં કિિેે ત્યારે, 

                          િમસફર શુાં િને યાદ છે? 

 

 િૈયાર કરેલા પ્રશ્નોય તવસરાઈ ગયા જયારે, 

 આપણી વાિોમાાં મિગલુ થયાાં િિાાં ત્યારે, 

                         િમસફર શુાં િને યાદ છે? 

 

 કિવે ુાં િત ુાં કે િમે સરસ લાગો છો જયારે, 

 કાંઈ કિી નિોિા િક્યા એકબીજાને ત્યારે, 

                         િમસફર શુાં િને યાદ છે? 

 

 પિલેી મલુાકાિમાાં છૂટા પડિાાં િિાાં જયારે, 

 કા ાંઈ ના કિિેા પણ ઘણુાંબધુાં કહ્ુાં િત ુાં ત્યારે, 

                           િમસફર શુાં િને યાદ છે? 

 

 ગાયત્રી શ્રીમાળી (ભકન્ટુ) 

 અમદાવાદ. 
 
 
 

રશ્મી ની મિકે      
શુ ંતને યાિ છે? 

 



20                                               સાહિત્યનો વનવગડો  
 
 

 

 

 

 

 

 

            નવ્યા દરરોજની જેમ નાસ્િો કરી સ્કૂલ જવા 
તનકળી સ્કૂલ હરક્ષામાાં બેઠી અને બધા તમત્રો વાિોમાાં 
વળગી ગયા. પણ નવ્યા ચપૂકાપ બેઠી િિી બધા તમત્રો 
રક્ષાબાંધનની વાિો કરિા િિા.પણ નવ્યા શુાં બોલ ે??? 

આ બોલકી નવ્યા બધી વાિોમાાં પોિાની િાજરી પરુાવિી 
પણ ર્જયારે ર્જયારે ભાઈની વાિ આવે ત્યારે  િે તનિબ્દ 
બની ચપૂ થઈ જિી. બધા તમત્રો િેની વાિોમાાં મસ્િ િિા 
ર્જયારે નવ્યા િેના ભિૂકાળમાાં ખોવાય ગઇ.ર્જયારે િે નાની 
િિી ત્યારે િે અને િેની મોટી બિને ગાયત્રી મામાના ઘરે 
ગયા િિા બાંને બિનેો મામાના ઘરેથી પોિાના ઘરે પાછા 
આવ્યા ત્યારે િેના ભાઈ જયેિભાઈ ઘરે નિોિા. નવ્યાાં 
મમ્મી પપ્પાને પછૂિી કે જયેિભાઈ ક્યાાં છે ? ક્યાાં ગયા છે 
? મમ્મી િમે કિિેા િિાને ભાઈ બે ત્રણ હદવસમાાં આવી 
જિે પણ મમ્મી િવે િો બ ેત્રણ મહિના થવા આવ્યા.ભાઈ 
િજુ કેમ નથી આવ્યા ? ત્યારે નવ્યાને ઘરના લોકો કિિેા 
જયેિ િોસ્ટેલમાાં છે અથવા તવદેિ ભણવા ગયા છે.આવા 
સાકા ખોટા જવાબ આપી દેિા..!! 
   

            નવ્યા મનોમન કિ ેછે મમ્મી પપ્પા હુાં  નાની 
િિી ત્યારે િમે બધા ખોટુાં બોલિા અને હુાં બધુાં સાચુાં 
માની લિેી.પણ િવે નિી.આજે હુાં જાણીને જ રિીિ કે 
જયેિભાઈ ક્યાાં છે.નવ્યા લલાસમાાં બેઠી િિી પણ આજે 
િેનુાં ભણવામાાં જરાય ધયાન નોિત ુાં. િે ભાઈના ખ્યાલોમાાં 
જ ખોવાએલી િિી...! કાિ આ રક્ષાબાંધને ભાઈ ઘરે આવી 
જાઈ. આવે િો મારે ભાઈને રાખડી બાાંધવી છે.રાખડી 
બાધુાં અને કહુાં " ભાઈ મારી રાખડી િાંમેિા િારી રક્ષા 
કરિે િારા જીવનમાાં કોઈ મશુ્કેલી આવે િો મારી રાખડી 
ઢાલ બનીને િાંમેિા િારી રક્ષા કરિે."! ભાઈ પણ કિ ેબને 
હુાં પણ િને વકન આપુાં છાં, જીવનભર િારી રક્ષા 
કરીિ.ભગફ્ટ માગુાં િો કિ,ે અરે!! જીવનભર રક્ષા કરીિ િે 
વકન આપ્્ુાં છે િેનાથી મોટી ભેટ શુાં િોય ? નવ્યા આવા 
કેટલાય ખ્યાલોમાાં ખોવાય જિી.! સ્કૂલથી છૂટી ઘરે પોકી 
અને નક્કી ક્ુું કે સા ાંજે પપ્પા આવે એટલે ભાઈની વાિ 
કરીિ..!  
           

        સાાંજે બધા જમવા બેઠા અને નવ્યાએ પપ્પાને 
પછૂયુાં, પપ્પા આજે મારે જાણવુાં જ છે કે જયેિભાઈ ક્યાાં  
છે ? અત્યાર ુધુી િમે બધા ખોટુાં બોલિા રહ્યા જયેિભાઈ 
તવદેિ ભણવા ગયા છે. પણ િવે મને સાચુાં કિો 
જયેિભાઈ ક્યાાં છે?  પ્લીઝ પપ્પા,, નવ્યા બોલિી િિી 
ત્યાાંજ િેના મમ્મી કા ાંિાબને બોલ્યા નવ્યા આ બધુાં શુાં નવુાં 
નાટક િરૂ ક્ુું ? મમ્મી આ કોઈ નાટક નથી. કા ાંિાબેન 
ઉંકા સ્વરે બોલ્યા, નવ્યા િારે મોટી બિને છેજ ને ?  િારા 
ભાઈ કરિા પણ વધ ુિારુાં ધયાન રાખ ેછે િારી નાની 
નાની જરૂહરયાિોનુાં ખ્યાલ રાખે છે. િેનાથી વધારે િારે શુાં 
જોઈએ ? િા મમ્મી મારે બિને છેજ પણ મમ્મી ભાઈ િો 
ભાઈ િોય છે ગાયત્રી બને િો એક હદવસ સાસરે જિી 
રિિેે.. નવ્યા કેટ્ુાંય બોલી પણ કોઈએ િેનો જવાબ ના 
આપ્યો િે રડિા રડિા ગસુ્સામાાં પોિાના રૂમમાાં કાલી 
ગઈ આ બાજુ કા ાંિાબને પણ રડિા રડિા બોલ્યા સાસરે 
િો ત ુાં પણ એક હદવસ કાલી જવાની. ગાયત્રીએ િેના 
મમ્મીને પાણી આપ્્ુાં અને િાાંિ કયાત. નવ્યા અને 
ગાયત્રીના પપ્પા મિિેભાઈ બોલ્યા, કાલે ગાયત્રીને જોવા 
છોકરાવાળા આવે છે એટલે મારે આવી કોઈ વાિ ના 
જોઈએ કિી મિિેભાઈ પોિાની રૂમમાાં કાલ્યા ગયા....!  

         

    સવારે ગાયત્રીને જોવા છોકરાવાળા આવ્યા અને લગ્ન 
પણ નક્કી થઈ ગયા.થોડા મહિના પછી ગાયત્રીના લગ્ન 
િિા. એક સવારે નવ્યા સ્કૂલ જવા િૈયાર થિી િિી અને 
િેના પપ્પા કોઈ સાથે ફોનમાાં વાિો કરિા િિા ખબરદાર 
જો ત ુાં અિી આવ્યો છે, મારુાં જે કિી છે િે બધુાં મારી બાંને 
દીકરીઓનુાં છે અને િા િારો કિરેો કોઈ હદવસ મારી 
દીકરીઓને બિાવિો નહિ. નવ્યા આ બધુાં સા ાંભળિી િિી 
પણ િેના પપ્પા સાથે એવુાં વિતન ક્ુું કે િેને કઈ 
સાાંભભળ્ુાં નથી.નવ્યા જાણિી િિી કે પપ્પાને પછૂીિ 
િોપણ સાકો જવાબ િો આપિે નહિ એટલે ના પછૂવુાં જ 
યોગ્ય છે..!  
          ગાયત્રીના લગ્નનો હદવસ આવી જ ગયો.માિા 
વરરાજાને પોખણા કરે છે  માંગળ ફેરા ફરવા માટે વર 
અને વધ ુઉભા થયા, ત્યા ાંજ એક ્વુાન માાંડવામાાં આવે છે 
અને બોલ્યો, બિનેનાાં લગ્નમાાં ઝવિર  િોમાવાનો િક્ક 
િો ભાઈને િોયને?  લગ્નમાાં આનાંદ માણી રિલેા બધા 
મિમેાનની નજર િે ્વુાન પર ગઇ બધા લોકો 
આશ્ચયતકહકિ થઈ ગયા. જાણે બધુાં જાણિા િોય એમ 
અંદરો અંદર એકબીજા સાથે વાિો કરવા લાગ્યા કે આ 

૮.વાિાત 

"વચન" 
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િો મિિેભાઈ અને કાાંિાબેનનો જ દીકરો છે ને ? 

"જયેિ." 

         ત્યાજ મિિેભાઈ આવ્યા િારી હિિંમિ કઈ રીિે 
થઈ અિી આવવાની ? અત્યારેને અત્યારે જ  અિીંથી 
કાલ્યો જા. મિિેભાઈ વધારે કઈ બોલ ેિે પિલેા ાં જ 
ગાયત્રી બોલી, પપ્પા જયેિભાઈ ને મે બોલાવ્યા છે િે 
મારા મોટા ભાઈ છે, શુાં િેને મારા લગ્નમાાં આવવાનો પણ 
િક્ક નથી ? િા માન્્ુાં કે ભાઈએ કઈ ખરાબ કામ ક્ુું છે 
પણ જયેિભાઈ ને માફી ના મળી િકે? મિિેભાઈ બોલ્યા, 
ગાયત્રી િને અંદાજો પણ છે િે આ નાલાયક ને અિી 
બોલાવીને  બહ ુમોટી ભલૂ કરી છે િેના લીધે િારા લગ્ન 
ફોક થઈ િકે છે અરે આ નાલાયકને અિી બોલાવીને 
માાંડવે આવેલી જાન પાછી વળી જિે.!પપ્પા મારા લગ્ન  
ફોક  નહિ થયા અને માાંડવે આવેલી જાન પાછી પણ નહિ 
જાઈ.  કારણ કે જયેિભાઈ તવિે મારા સાસહરયાાં વાળા 
બધુાં જ જાણે છે. િા પપ્પા એ જાણે છે કે જયેિભાઈ એ 
ઘણા વષો પિલેા એક છોકરીને છેડિી કરી િિી અને 
િેના કેસમાાં જયેિભાઈ જેલમાાં િિા..! 
          ગાયત્રી માાંડવા પાસે ઉભેલી નવ્યા પાસે આવી 
ને બોલી,નવ્યા િારા મનમાાં કેટલા સવાલો િિા ને કે 
આપણા ભાઈ ક્યાાં છે ?  કેમ એટલા વષોથી ઘરથી દૂર 
રિ ેછે, અમે બધા િારાથી કાંઇક છૂપાવી રહ્યા છીએ. િો 
સાંભળ નવ્યા ર્જયારે ત ુાં નાની િિી ત્યારે આપણે ઉનાળામાાં 
મામાના ઘરે ગયા િિા ત્યારે જયેિભાઈ કોલજેની છોકરી 
ને છેડિી કરી િિી એ છોકરીની એટલી િદે ખરાબ િાલિ 
કરી િિી કે ના િો એ સમાજમાાં મોઢુાં બિાવી િકે ના િો 
િેના માિાતપિા ઉંચુાં મોઢુાં રાખીને સમાજમાાં કાલી િકે.જે 
છોકરીની ખરાબ િાલિ કરી િિી િેના માિાતપિા એ 
જયેિભાઈ પર કોઈ કેસ નોિિો કયો કે કોઈ પૈસાની 
માગણી પણ નોિિી કરી પણ આપણા પપ્પાએ જાિે જ 
જયેિભાઈ ને પોલીસના િવાલે કયાત િિા અને િે છોકરી 
અને િેના પહરવારની આતથિક મદદ પણ કરી િિી...!!  
જયેિભાઇ જેલમાાંથી એક મહિના પેલા જ છૂટયા છે. 
આથી પપ્પાએ નક્કી ક્ુું િત ુાં કે જયેિભાઈને પોલીસે િો 
સજા કરી પણ પપ્પા પણ સજા કરિે. આથી પપ્પાએ 
નક્કી ક્ુું. જયેિભાઈ જાિે કોઈ કામ કરિે અને જે 
છોકરીને છેડિી કરી િિી િેનુ ાં અને િેના ઘરનુાં બધુાં જ 
કામ જયેિભાઈ પોિે કરિે જો જયેિભાઈ આવુાં ના કરે 
િો જયેિભાઈને પપ્પાની તમલકિમાાંથી એક રૂતપયો પણ 
નહિ મળે એટલ ેજ જયેિભાઈ િે છોકરીના ઘરનુાં બધુાં 
કામ કરે છે..! 

          જયેિભાઈએ મમ્મી પપ્પાનો લાડ:પ્યાર અને 
પૈસાનો ગલિ ઉપયોગ કયો પણ િેને ખ્યાલ પણ નહિ 
િોય કે આ દુતનયાના બધા જ માિાતપિા એવા નથી િોિા 
કે પોિાના સાંિાનની દરેક ભલૂ ઢાાંકી દેય અને માફ કરી 
દેય. "પપ્પા અલગ માટીથી ઘડાયા છે".  જયેિભાઇ 
જેલમાાંથી છૂટયા પછી મમ્મીએ કહ્ુાં િત ુાં ઘરે લઇ આવીએ 
પણ પપ્પા એકના બે ન થયા. નવ્યા િે સવારે પપ્પાને 
જયેિભાઈનો જ ફોન િિો પપ્પાએ જયેિભાઈને જ કહ્ુાં 
િત ુાં કે બને્ન દીકરીઓને મોઢુાં પણ નહિ બિાવિો કારણ કે 
જે  છોકરો બીજાના ઘરની દીકરીઓ સામે ખરાબ નજરથી 
જોવે િે વ્યસ્લિને પોિાની સગી બિને કે માાં સામે નજર 
તમલાવવાનો કોઈ અતધકાર નથી. એટ્ુાં સા ાંભળી 
ગાયત્રીના સસરા બોલ્યા, મિિેભાઈ  આ વાિ િમારે 
અમારાથી છૂપાવી ના જોઈએ... એ િો સારુાં થ્ુાં 
ગાયત્રીએ અમને આ બધી વાિ પિલેા જ કહિ.એટલ ેજ 
અમને ખબર પડી કે િમે ન્યાયતપ્રય વ્યસ્લિ છો. આ બધી 
વાિની અમને અત્યારે જાણ થઈ િોિ િોપણ અમે જાન 
ને માાંડવેથી પાછી ના વાળિ પણ ગૌરવથી કિિે કે આ  
મારા વેવાય છે. જે વ્યસ્લિએ પોિાના દીકરાની ભલૂોને 
ઢા ાંકવા ને બદલે પોિાના દીકરાની ભલૂ દુતનયા સામે 
લાવ્યા. અને એક બાપે પોિે પોિાના દીકરાને સજા 
અપાવી..મિિેભાઈ. હુાં િો કહુાં છાં, ર્જયારે દીકરો આવી 
ભલૂો કરે છે ત્યારે પહરવારે જાિે િેને સજા આપવી 
જોઈએ અને પોલીસના િવાલે કરવી જોઈએ.. આજે રેપ 
બળિકરની ઘટના હદવસેને હદવસે વધિી જાય છે િેમાાં 
જેટલી ભલૂ દીકરાની િોય છે િેનાથી વધારે િેના 
માિાતપિાની િોય છે, કે િે પોિાના દીકરાની ભલૂોને ઢા ાંકી 
દેિાાં િોય છે..!  
         આ બધુાં સા ાંભળી રિલેી નવ્યા િેના ભાઈ પાસે 
આવી અને બોલી િારા જેવા ભાઈઓને લીધે આજે ઘણી 
છોકરીઓ પોિાના ભાઈનો પહરકય આપિાાં પણ અકકાય 
છે.  અરે રક્ષાબાંધન અને ભાઈબીજ જેવા ભાઈબિનેના  
પતવત્ર િિવેાર આપણા દેિમાાં ઉજવાય ભાઈ બિનેને 
વકન આપે કે જીવનભર િારી રક્ષા કરીિ.પણ માત્ર 
પોિાની સગી બિનેની જ રક્ષા કરવાની િોય ? ર્જયારે 
દેિના દરેક ભાઈ, દેિની દરેક સ્ત્રીઓની ઈજ્જિ કરિા 
િીખી જિે. પછીથી પોિાની બિનેની રક્ષા કરવાની જરૂર 
નહિ પડે.. તમસ્ટર જયેિ િે માત્ર એક સ્ત્રીની જ ઈજ્જિ 
નથી ્ટુી પણ પોિાની  માાં,બિને અને દીકરી સામે કોઈ 
ખરાબ નજરે જોવે િેનો િે પડકાર ફેક્યો છે, કારણ કે જે 
બીજાના ઘરની દીકરીઓની  ઈજ્જિ ્ ૂાંટે, િેની માાં:બિને 
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કઈ રીિે ુરુભક્ષિ  રિી િકે ? જયેિ બધાની માફી માગે 
છે પણ િેને કોઈ માફ કરત ુાં નથી.!  નવ્યા બોલી ભાઈ  
મ્મમી પાપા આજ નહિ િો કાલે માફ કરી જ દેિે પણ 
મારે િારી પાસેથી અને  અિી  પધારેલા બધા જ ભાઈઓ 
પાસેથી મારે એક વકન જોઈએ છે...! 
            ભાઈબિનેનો પતવત્ર િિવેાર  રક્ષાબાંધન 
આવે એટલે ભાઈ પોિાની બિનેને મોંઘી ભેટ આપે, 

ભાઈબિને એકબીજાને મીઠાય ખવડાવે અને ભાઈ બિનેને 
વકન આપે કે  "બિને  જીવનભર  િારી રક્ષા કરીિ" 
આવી રીિે રક્ષાબાંધન ઉજવે... િવેથી આપણ ૅઅલગ જ 
રીિે રક્ષાબાંધનની ઉજવણી કરીશુાં. િવેથી દરેક બિને 
પોિાના ભાઈ પાસેથી એ વકન માગિે કે ભાઈ ત ુાં મને 
મોંઘી ભગફ્ટ નહિ આપે િો કાલિે પણ મને એ વકન 
આપ કે ત ુાં દેિની દરેક બિને દીકરીઓ સામે ખરાબ 
નજરે નહિ જોવે, તુાં દેિની દરેક સ્ત્રીને એટ્ુાં માન સન્માન 
આપીિ જેટ્ુાં પોિાની માાં, બિને અને  દીકરી માટે ઈચ્છે 
છો..! આ દેિને ત્યારે જ આઝાદી મળિે ર્જયારે દેિની 
સ્ત્રીઓ ુરુભક્ષિ િિે..! કાલો દેિની દરેક બિનેો આવનાર 
રક્ષાબાંધનના રોજ ભાઈ પાસેથી મોંઘી ભગફ્ટના બદલામાાં 
ભાઈ પાસેથી એક વકન માગીએ કે મને ત ુાં મોંઘી ભગફ્ટ 
નહિ આપે િો કાલિે પણ દેિની સ્ત્રીઓનુાં  સન્માન 
કરીિ,દેિની દરેક સ્ત્રીઓને માન સન્માન આપીિ અને 
કોઈ સ્ત્રી સામે ગાંદી નજરે નહિ જોવે એ વકન આપ 
ભાઈ..! આ બધુાં સા ાંભળી રિલેા મિમેાનોએ મિિેભાઈ 
અને નવ્યાના તવકારીને િાળીઓથી વધાવી લીધા.. 

        નયના બાાંભણીયા  " તમિવા" 

                          ભાવનગર 
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આગળના હદવસે સવારે આતિષ ભબલકુલ નોમતલ થઈ 
ગયો િિો. જયહદપ સવારમાાં આતિષના ઘરે જઈ િેને 

તપકઅપ કરી લે છે. કોલેજ પિોંકી જયહદપ િેને સાઈઠ 

િજાર રૂતપયા આપે છે. પકાસ િજારની વ્યવસ્થા િો 
પોિાના એકાઉન્ટમાાંથી જ થઈ ગઈ િિી. ર્જયારે દસ 

િજારની વ્યવસ્થા મ્રેુ કરી દીધી િિી. જયહદપે પોિાના 

ઘરે િકીકિ કિી દીધી િિી. એટલે િેના પહરવારે પણ 
િેના તવકારના અને આ ઉત્તમ કાયતના વખાણ કયાત િિાાં. 

આતિષ જઈને જેમને રૂતપયા આપવાના િિા િેમને આપી 

આવે છે. ગઈકાલનો હદવસ આજે પણ જયહદપના માનસ 
પટ પર િરી આવિો િિો.  

          "જીંદગીમાાં પણ કેવાાં કેવા ાં વણાાંક આવે છે! જે 

મનષુ્યને છેક ભભિરથી િલાવી દે છે." િજુ િો જયહદપ 
આમ તવકારિો તવકારિો કોલેજના ગેટ પાસે આતિષના 

આવવાની રાિ જોઈ રહ્યો િિો. એટલામાાં આતિષ દોડિો 

દોડિો આવીને િેને ભેટી પડે છે અને િેની આંખોમાાં આંુ ુ
પણ િિાાં. 

          "અરે! આતિષ. શુાં થ્ુાં િવે? િારી આંખોમાાં 

આંુ ુકેમ છે?" જયહદપે પછુયુાં. 
          "આ ખિુીના આંુ ુછે. જયહદપ મને િો એ જ 

નથી સમજાતુાં કે હુાં િારુાં આ ઋણ કેવી રીિે ચકુવીિ? િે 

આજે મને નવી જીંદગી આપી છે. ખરેખર મને કણત જેવો 
તમત્ર મળ્યો છે. જરૂર પડય ેઆ ઋણ ચકુવવા હુાં મારો જીવ 

પણ આપી દઈિ. આજથી મારુાં આખુાં જીવન િને 

સમતપિિ કરુાં છાં." 

૯.નવલકથા 

તડપ 

 

 

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

અમારી એપ ડાઉનલોડ કરવા અિી ક્લલક કરો 

mailto:Info@shopizen.in
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.shopizen
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          "મેં િને એટલા માટે મદદ નથી કરી કે ત ુાં મારો 

ગલુામ બની જાય. મેં માત્ર મારી તમત્રિા તનભાવી છે. 

જરુર પડય ેહુાં મારા ાં તમત્રને મદદ ના કરુાં િો મારી 
તમત્રિાને લાજ લાગ.ે પરાંત ુમારી એક વાિ માનીિ?" 

જયહદપે કહ્ુાં. 
 

          "િારી દરેક વાિ માનવા હુાં િૈયાર છાં." 

 

          "આજ પછી આવુાં પગ્ુાં ક્યારેય ના ભરિો. 

કારણ કે િારા ાં મમ્મી પપ્પાએ િારી માટે કેટકેટલાયે 
સ્વપ્નાઓ સજાવ્યા િિે. િારે એ સ્વપ્નાઓને પરુા ાં 

કરવાનાાં છે. ઈશ્વરે આટ્ુાં મોઘુાં જીવન આપ્્ુાં છે. દરેકને 

આ જીવન નથી મળતુાં. દરેક વ્યસ્લિએ જીવનમાાં એક 
લક્ષ્ય રાખવુાં જોઈએ. જેને િા ાંસીલ કરવુાં એ જીવનનો ઉદે્દિ 

બની જાય. ત ુાં પણ િારી જીંદગીમાાં િારા લક્ષ્ય ુધુી 

પિોંક. કાંઈક એવુાં કર કે 'વોહ્ટટ્સેપમાાં બ્લોક કરનાર 
ગગુલ પર િોધે'. મને આિા છે કે મારી વાિ િને 

સમજાય ગઈ િિે." 

          "િા જયહદપ. િારી વાિ મને સમજાય ગઈ છે. 
િવે ક્યારેય હુાં મારી જીંદગીને મામલુી નિીં સમજુ ાં." 

          આતિષના ઉત્તરથી જયહદપના કિરેા પર 

નાનકડી સ્માઈલ આવી જાય છે. િે બ ાંને વચ્ચ ૂઆમ 
વાિો કા્ ુજ િિી. એટલામાાં મ્રુ પણ ત્યાાં આવી જાય 

છે અને ત્રણેય લેલકરમાાં પિોંકે છે. 

          ફરી ધીમે ધીમે કોલજેના બાકી રિલેા ાં 
હદવસોમાાંથી સાિેક હદવસ ઓછાાં થઈ જાય છે. આતિષના 

જીવનની ગાડી ફરી પાટે કડી ગઈ િિી. બપોરે કોલજે 

છટયાાં પછી આતિષ અને મ્રુ કામ િોવાથી કોલેજથી 
નીકળી ગયાાં િિાાં. ર્જયારે બીજી િરફ જયહદપ અને રાધી 

બાંને કેક્ન્ટનમાાં બેઠા ાં િિાાં. છેલ્લાાં બે વષતમા ાં બ ાંને 

એકબીજાની ખબુ જ નજીક આવી ગયા િિાાં. પરાંત ુ
લાગણીઓથી બાંને એકબીજાને સારી રીિે સમજિાાં િિાાં, 

એકબીજાના ુખુ દુ:ખમાાં ભાગ પડાવિા િિાાં. અને દરેક 

વાિો એકબીજા સાથે િેયર પણ કરિાાં. 
          "જયહદપ! આવિીકાલે િારો શુાં પ્લાન છે?" 

અકાનક રાધીએ પછુયુાં. 

          "આવિીકાલે કાંઈ તવિેષ નથી. પણ ત ુાં કેમ 
આવો પ્રશ્ન પછેુ છો?" જયહદપ થોડુાં તવકારીને ઉત્તર આપે 

છે. 

          "ના. કાંઈ નિીં. બસ એમ જ. ખરેખર 
આવિીકાલે િે કોઈ પ્લાન નથી બનાવ્યો?" 

          "મેં કહ્ુાં ને! આવિીકાલે કાંઈ તવિેષ નથી. િો 

પ્લાન િેનો?" જયહદપે કહ્ુાં. 
          થોડીઘણી કાલીઘેલી વાિો કયાત બાદ જયહદપ 

અને રાધી પણ પોિપોિાના ઘરે જવાાં માટે નીકળી જાય 

છે. દરરોજની જેમ રાતે્ર દસ વાગ્યે જયહદપ, આતિષ અને 
મ્રુ ત્રણયે કાપોદ્રા િાપી ભબ્રજ પર બેઠા ાં િિાાં. 

આસપાસનુાં વાિાવરણ આજે પણ હ્રદયને ઠાંડક આપતુાં 

િત ુાં. એટલામાાં મ્રેુ કહ્ુાં. 
          "જયહદપ આવિીકાલે શુાં પ્લાન બનાવ્યો છે?" 

          "કમાલ છે. બપોરે રાધી પણ પછુિી િિી. કે 

આવિીકાલનો શુાં પ્લાન છે અને અત્યારે મ્રુ પણ એજ 
પ્રશ્ન પછેુ છો." જયહદપ આમ મનોમન તવકારિો િિો. 

          "શુાં તવકારે છો?" મ્રેુ જયહદપને તવકારોના 

વમળ માાંથી બિાર લાવવા ફરીથી પછુયુાં. 
          "એ જ તવકારુાં છાં કે ત ુાં ક્યા પ્લાનની વાિ કરે 

છો! બપોરે રાધી પણ આજ પ્રશ્ન પછુિી િિી. 

          "િો આવિી કાલ માટે િે કોઈ પ્લાન નથી 
બનાવ્યો?" ફરીથી મ્રેુ પ્રશ્ન કયો. 

          "અરે ભાઈ! પરુાંત ુિા માટે હુાં પ્લાન બનાવુાં? 

કોઈ કારણ િો િોવ ુાં જોઈએ ને. આવિી કાલે શુાં છે કે હુાં 
પ્લાન બનાવુાં?" જયહદપે આશ્ચયતકહકિ થઈને પછુયુાં. 
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          "િો િને ખરેખર નથી ખબર કે આવિીકાલે શુાં 

છે!" 
          "યાર ખરેખર નથી ખબર મને. અને ત ુાં આમ 

ગોળ ગોળ વાિ ના કર. સીધેસીધુાં બોલ કે કાલે શુાં છે?" 

          "જયહદપ કાલ ેરાધીનો જન્મહદવસ છે." 
          "શુાં?" અકાનક જયહદપ આશ્ચયતકહકિ થઈને 

બોલ્યો. 

          "િા. કાલે રાધીનો બથત ડે છે. અને િને નથી 
ખબર!" મ્રેુ કહ્ુાં. 

          "પણ િને કેમ ખબર? કે આવિી કાલે રાધીનો 

બથત ડે છે." 
          "મને િો તપ્રિીએ કહ્ુાં." 

          "એનો અથત એ થયો કે બપોરે રાધી મને 

પોિાના બથત ડે પ્લાન વીિે જ પછુી રિી િિી. યાર મ્રુ 
Thank you so much. િે મને યાદ અપાવ્્ુાં." 

          "િા િા િો િવે કાંઈક પ્લાન બનાવ. કારણ કે 

રાધીને િો એમ જ લાગત ુાં િિે કે િને િેનો બથત ડે યાદ 
જ નથી." 

          "આવિીકાલે રાધીને એક મસ્િ સરપ્રાઈઝ 

આપીિ. જે રાધીને પસાંદ પણ આવિે." 
          બીજી િરફ રાધી પોિાના બેડરૂમમાાં બેડ પર 

બેકેન થઈને બેઠી િિી. અને તવકારોમાાં ખોવાયેલી િિી 

         "જયહદપને િો મારો બથત ડે યાદ જ નથી. મને 
િો એમ કે એ મારી માટે જરૂર કાંઈક સરપ્રાઈઝ િૈયાર 

કરિે. હુાં િેને સામેથી યાદ અપાવુાં? કે આવિી કાલ ેમારો 

બથત ડે છે." રાધીના મનમાાં વારાંવાર આવાાં પ્રશ્નો ઉઠી 
રહ્યાાં િિાાં. પરાંત ુિેને એકેય પ્રશ્નનો ઉત્તર મળિો નથી. 

છેવટે િે બેડરૂમની લાઈટ બાંધ કરીને ુયુ જાય છે. રાતે્ર 

બાર વાગ્યે અકાનક રાધીના મોબાઈલની રીંગ વાગે છે. 
મોબાઇલ ઓતિકાની બાજુમાાં જ પડયો િિો. રીંગ વાગિાાં 

જ રાધીની ઊંઘ ઉડી જાય છે. િે ફોનની હડસ્પ્લે પર નજર 

કરે છે. હડસ્પ્લે પર જય લખે્ ુાં િત ુાં. રાધીએ જયહદપનો 

નાંબર જય નામથી સેવ કયો િિો. રાધીને મનમાાં સવાલ 

થાય છે કે અત્યારે જયહદપનો કોલ! િે િરિ જ કોલ 
હરતસવ કરીને મોબાઈલ કાન પાસે રાખે છે. એટલે સામેથી 

જયહદપનો અવાજ કાને પડયો. 

          "મેની મેની િપે્પી હરટનતસ ઓફ ધ ડે. 
જન્મહદવસની ખબુ ખબુ શભુચે્છાઓ રાધી." જયહદપના 

આ િબ્દો સાાંભળિા જ રાધીના કિરેા પર આનાંદ છવાઈ 

જાય છે. િેની ખિુીનો પાર નથી રિિેો. 
          "Thank you so much જયહદપ. િને ખબર નિીં 

િોય હુાં કેટલી ખિુ છાં.! મારા ાં બથત ડે પર િે સૌથી પિલેા ાં 

મને તવિ ક્ુત છે." 
          "કાિ હુાં િારા ાં કિરેાની આ ખિુીને જોઈ િલિો 

િોિ." 

          "િો િને મારો બથત ડે યાદ િિો એમ ને! 
ખરેખર િે મારા ાં બથત ડે ને સ્પેતિયલ બનાવ્યો છે. મને િો 

એમ જ િત ુાં કે મારા ાં બથત ડે પર ત ુાં કોઈ સરપ્રાઈઝ નિીં 

આપે." િજુ રાધીની વાિ કા્ ુિિી એટલામાાં અકાનક 
જયહદપે િેની વાિને કાપિા કહ્ુાં. 

          "રાધી! આવિીકાલે મેં િારા ાં માટે એક 

સરપ્રાઈઝ પણ િૈયાર કરી રાખ્્ુાં છે. મને પરેુપરુો તવશ્વાસ 
છે કે એ િને જરુર પસાંદ આવિે." 

          "સરપ્રાઈઝ િે િૈયાર ક્ુત છે એટલે પસાંદ િો 

આવવાનુાં જ. And once again thank you." થોડીવાર વાિ 
કયાત પછી બાંને એકબીજાને શભુરાતત્ર કિીને ુયુ જાય છે. 

રાધીને િો આવિીકાલે જયહદપ શુાં સરપ્રાઈઝ આપવાનો 

છે! એ તવકારીને જ નીંદ નથી આવિી.(ક્રમિુઃ) 

 

જયહિપ ભરોળિયા "હડયર જય"ુ 
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આ લ્યો અમારુાં સ્વીડન ! અમારે 

ત્યાાં િો ુરૂજ દાદો પણ તિયાળા 
માાં આળુુાં થઈ જાય છે, ઠાંડી 

લાગિી િિે કદાક ! સવારે દાદો 

માાંડ ૮.૩૦ કે ૯ વાગ્યે આળુ ુના પીર ની જેમ આંખ 
ઉઘાડેઅને ૨.૩૦ વાગ્યે િો ઘેર જવાની ઉિાવળ કરવા 

વાળા કોઈ સરકારી નોકર ની જેમ ઘર ભગેા. લો બોલો 

સા્ુાં ખરી બપોરે અઢી વાગ્યે ઘોર અંધારુાં, ના ના આિો 
કઈ રીિ છે! ખાહડયા ના અિોક કાકા યાદ આવે છે ને ! 

અરે યાર અિોક દવે, ના ઓળખ્યા ? પેલા છાપાઓ માાં 

બધુવાર ની બપોરે લખે લખે છે િે, િારી ભલી થાય 
કમના વાળા! જો જો િોં અિોક કાકા ના બા ભખજાય નો 

જાય. 

પણ પાછા ઉનાળા માાં એજ દાદા ત્રણ ઘણુાં કામ કરી 

આપે, સવારે ૪.૩૦ વાગ્યે જો બારી પર કાળા પડદા ના 

રાખ્યા િોય િો િમને ભર ઊંઘ માાં ઉઠાડે, કાલ ઉઠ 
આળુ ુના પીર! અને િમે િો ૬ વાગી ગયા અને 

નોકરીએ જવાનુાં મોડુાં થિે એમ માની ઉઠો િો બાજુમાાં 

ુવુા વાળી ગાવા માાંડિે, િમણાાં ના જાઓ છોડી ને કે ૬ 
િજી વાગ્યા નથી. ટેવાિાાં વાર િો લાગે ને! ને બાાંદા 

બારી માાંથી ુરૂજ દાદા ને ગડુ મોતનિંગ નુાં સ્સ્મિ કરી ફરી 

ને તપ્રય ની િરણાં મમ! સવારે ૩.૩૦ વાગ્યે બીજુ ાં કરે પણ 
શુાં માણસ ? 

િરીિભાઈ ઠક્કર 

 
 
 
 
 

 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ઉવાસી અમીત પટેલ. 
 

 
કાજલ ખવસયા 

 

૧૦.વવિેિની વાત   ૧૧.સ્કેચ (ળચત્ર) 

પટેલ ધરતી પ્રિીપભાઈ 
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1.  રામનારાયણ પાઠકનુાં 
ઉપનામ જણાવો. 
(A) િેષ (B) હદ્રરેફ  (C) સ્વેર 
તવિારી  (D) ઉપરોકિ િમામ 
 

2. ક્યાાં કતવ પર મિતષિ અરતવિંદનો પ્રભાવ વિાતય 
છે? 

(A) ુનુ્દરમ ્ (B) કાન્િ              
(C)  ભાલણ   (D) દિતક  

3. સૌપ્રથમ લોકગીિોનુાં સાંપાદન કોણ ેક્ુું? 
(A) ઝવેરકાંદ મેઘાણી (B) નમતદ          
(C) અખો    (D)  નરતસિંિ મિિેા 

4. ગજુરાિી સાહિત્ય પહરષદ ક્ુાં તત્રમાતસક પ્રકાતિિ 
કરે ? 

(A) જ્ઞાનની ગમ્મિ (B)  તવકાર તવમિત 
(C) ભાષા તિમિત (D) સહિયર 

5. જ્ઞાનપીઠ એવોડતની િરૂઆિ ક્યારે થઈ? 
(A) 1965 (B) 1970                     
(C) 1963 ( D) 1960 

6. ‘ રસ્િો કરી જવાના ’ ગઝલ કોની છે? 
(A) કાલેલકર (B) અમિૃલાલ ભટ્ટ ‘ ઘાયલ 
’ (C) કાંદ્રકાન્િ િેઠ (D) લાભિાંકર ઠાકર 

7. ર્જયારે એક વસ્તનેુ બીજી વસ્ત ુસાથે 
સરખાવવામાાં આવે ત્યારે ક્યોં અલાંકાર બને છે? 

(A) રૂપક (B) યમક                          
(C) ઉત્પેક્ષા (D) ઉપમા 

8. િાઇકુ કાવ્ય પ્રકારમાાં કેટલા વણો િોય છે? 
(A) 12 (B) 15 (C) 17 (D) 20  

-વનરાજ મકવાણા ‘જ્ઞાનની લાઈબે્રરી’ 
 

જવાબો આપવા અિી ક્લલક કરો 

 
 
 

ગયા અંકના સાચા જવાબો:- 1. (B) પ્રીતમ            
2. (A) કાકાસાિબે કાલેલકર 3. (C) ગજુરાત સાહિત્ય સભા     
4. (D) લક્ષ્મી 5.  (A) નમાિ 6. (B) વડોિરા                
7. (C)  પ્રવતષ્ઠા 8. (A)  કાિા રંગની બગંડી 

1. કૃણાલ ગાજન 

2. િોિી િર્ા 
3. વપ્રયાકં ઠાકર  

4. ઉમેિ વિયાિ  

 
 
 
 
 

નીકે વનવગડો મેગેભઝનના આગળના સાિ અંકો 
આપેલ છે. આપ અંકના નામ પર ક્લલક કરીને વાાંકી 
િકો છો. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

૧૨.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 

સાહિત્યનો વનવગડો અંક-૭ 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfN6cD41OTE8ainU6BTsg2gity83nfFdDzoTEx8lLKY_c76OA/viewform?usp=sf_link
https://shopizen.page.link/ADoPuMnQc8QGBY5Q6
https://shopizen.page.link/WQeYhzmZBwbyk6vq5
https://shopizen.page.link/kfCAJ4QtniToLznE6
https://shopizen.page.link/ZfMCPkDh9JVb1Snc7
https://shopizen.page.link/TadLYB397VH9jriu9
https://shopizen.page.link/9WwJkzwnvULG5RAy5
https://shopizen.in/emagazine-details?id=NzMx


27                                               સાહિત્યનો વનવગડો  
 
 

 
 
 
 
 
 

૧૩.િબ્િરૂપી મણકાઓ 

ઉચ્ક તવકાર ..શભુ  કમત અને કપટ રહિિ વ્યવિાર 

કરીત્ર તનમાતણનો મળૂ આધાર છે અને િેની પ્રગતિના 
માટે સત્સાંગ ખબૂ જ જરૂરી છે. 

માણસ પોિાની દ્દતષ્ ટ્ર ત્યજી બીજાની દ્દતષ્ ટ્રથી જુવે િો 

અડધી દુતનયા િાાંિ થઇ જાય. 

પહરશ્રમ કયાત તવના દેવિાઓ ૫ણ સિાયક બનિા 

નથી. 

મનષુ્ યમાાં જ્ઞાન ભસ્લિ થોડા સમયના માટે જ રિ ેછે 

પછી િે કાલ્ યાાં જાય છે,જ્ઞાન પ્રાપ્ િ કરવુાં સરળ 

છે,પરાંત ુિેને ટકાવી રાખવુાં કહઠન છે. 

 માનવી ગમે િેવા કૂળમાાં જન્મ્યો િોય 

૫ણ ગણુવાન િોય િો જ િેનો આદર થાય છે. 

ધમતનુ ાં કામ જોડવાનુાં છે,િોડવાનુાં નિી - આ ફલિ ુતૂ્ર 

નથી,પરાંત ુવિતમાન સમયની આવશ્યકિા છે. 

 

૧૪.આપના પ્રવતભાવો 

આપે આપેલા અમલુ્ય પ્રતિભાવો 
 

1. અનીલ કણઝારીયા (આ મેગેભઝન મેં વા ાંચ્્ુાં 

િકીકિમાાં મજા આવી, સાથે જાિે લખવાની પે્રરણા પણ 

મળી.) 

2.સજંય રાઠોડ (સરસ અંક, રસપ્રદ વાાંકન) 

3. મથરુ વસાવા ((ખબુ સરસ મેગેભઝન, વાાંકવાની 

સરળિા, સૌને ઉપયોગી, સૌને ગમે એવુાં મેગેભઝન છે.) 

4. કે ડી સેિાણી (અમિાવાિ) "આકાિ" (ટૂાંકી વાિાત, 

કતવિાઓ, લઘકુથા, બાળકાવ્ય....વગેરે તવભાગ 
લાજવાબ ) 

5. બી.એચ.બારડ. (નવોહદિ સાહિત્યકાર અને 

સાહિત્યરતસકો માટે આ મેગેઝીન પ્લેટફોમત પરુૂાં પાડે છે 

એ સ્પષ્ટ જણાય  છે. 

સાથે જ કાંઈક નવુાં લખવાની પે્રરણા અિીં મળે છે એમ 

કોક્કસપણે કિી િકાય. 

પિલેા ાં િો ખબૂ ખબૂ અભભનાંદન. 

સાથે જ સારસ્વિ તમત્રો આ સામાતયકનો લાભ લ ેએ 

માટે પ્રયત્નિીલ રિીશુાં જ. 

આપનો....) 

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

અહિ ક્લલક કરો. 

કમતથી,સાંિાનથી કે ધનથી નિી પરાંત ુત્ યાગથી જ 

અમિૃમય મોક્ષની પ્રાતપ્ િ થાય છે .    

તનિંદા કરનારા સ્ વભાવવાળા વ્ યસ્લિમાાં િાંમેિા ાં 
આત્ મતવ્વાસનો અભાવ િોય છે .િે િાંમેિા ાં આિાંહકિ 
.અને ભયભીિ રિ ેછે 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfCUdaGKEYtDFn-3GhnkS5ZcNkyRLnbhFbXeVfrE86p6V2W1w/viewform?usp=sf_link

