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િાંત્રીની કલમે.... 
નમસ્કાર તમત્રો, 
સૌપ્રથમ આગળનાઅંકોને આપ સવેએ જે સિકાર 
આપ્યો એ બદલ ખબુ ખબુ આભાર. પિલેા આઠ   
અંકોને મળેલી સફળિા બાદ આજે નવમો 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 મેગઝેીન િરૂ કરવાનો ઉદે્દશ્ય ગજુરાિી 
સાહિત્યનુાં ગૌરવ જળવાઈ રિ ે િેમજ 
સાહિત્યકકૃતિઓ દ્વારા જે ભાષા-સાહિત્યની ગરીમાાં 
જળવાઈ છે િેમાાં વકૃ્ધધ કરવાનો છે. 
   નવોહદિ લેખકોનુાં સાહિત્ય વાાંકકો ુધુી 
પિોંકાડી િેમને યોગ્ય માગતદિતન અને પ્રોત્સાિન 
પરુૂાં પાડવાના આિયથી આ મેગેઝીનનો પાક્ષીક 
સ્વરૂપે નવમો અંક પ્રકાતિિ કરી રહ્યા છીએ. 
વાાંકક અને લેખક તમત્રોનો જે સ્નેિ અને સિકાર 
આગળના અંકોને મળ્યો િેવા જ સિકાર અને 
સ્નેિ સાથે સાહિત્યપે્રમીઓ આ મેગેઝીનના  
આવનાર અંકોને પણ વધાવિે િેવી અભભલાષા... 
આભાર.. 
હિપક રાજગોર 
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કુદરિ નાાં રિસ્યો અજીબો 

ગરીબ િોય છે.કુદરિે મકેુલ 

રિસ્યોને ઉકેલવા મશુ્શ્કલ જ 
નહિ અસાંભવ િોય છે.  આવો જ 

એક હકસ્સો છે. જેણે વેજ્ઞાતનકો ને 

પણ કક્કરમાાં મકૂી દીધા િિા. 
એક રિસ્યમય જગ્યા  જયાાં પર પથ્થરો પોિાની રીિે 

આગળ વધે છે. 

અમેહરકાનુાં એ રાજય…. 

નામ છે કેભલફોતનિયા… 

કેભલફોતનિયા રાજયમાાં એક રિસ્યમય ખીણ આવેલી છે. 

જેનુાં નામ છે ડેથ વેલી, 
કોમાસા દરતમયાન આ ડેથ વેલી નામની ખીણમાાં  ખબૂ 

જ પાણી ભરાય છે. પરાંત ુકોમાુ ુપરુૂ થિાાં જ પાણી 

અકાનકથી સાવ ુકુાઈ જાય છે. અને રેિીના સપાટ 
મેદાન બની જાય છે, આ રેિીના મેદાન એટલ ેકે નદી ના 

િભળયા ઉપર છટા છવાયા પથ્થરો પડયા રિ ેછે. 

આજ પથ્થરો તવશ્વભરના વૈજ્ઞાતનકો માટે એક પડકાર 
બની ગયા છે.... 

આ પથ્થરો વજનમાાં પા ાંક દસ પાંદર વીસ હકલો અને 

િેનાથી વધારે પણ છે. પરાંત ુઆશ્ચયતની વાિ િો એ છે કે 
આ પથ્થરો હદવસે હદવસે આગળ કાલિા જાય છે. રેિી 

પર સરકિા આ પથ્થરોને જોઈને વૈજ્ઞાતનકો આશ્ચયતકહકિ 

થઈ ગયા િિા, કેમકે આ િો પથ્થરો ના ટુકડા િિા. જે 
પોિાની રીિે ખાલી ખીણના રેિાળ પટમાાં આગળ વધિા 

િિા. આ જોિાાં વૈજ્ઞાતનકોએ અલગ-અલગ અનમુાન 

કાઢ્યા િિા. 
પરાંત ુજયાાં ુધુી પોિાની નજરે ન જુએ ત્યાાં ુધુી સાચુાં 

અનમુાન કર્ુું છે એ િારણ કાઢ્વુાં મશુ્કેલ િત ુાં, આ કારણે 

કેટલાક વૈજ્ઞાતનકોની ટીમ આ પથ્થરોનુાં તનરીક્ષણ કરવા 

માટે ડેથ વેલી ખીણમાાં ગયા, આ વૈજ્ઞાતનકોની ટુકડી એક 
જગ્યાએ છપાઈને ત્રણ હદવસ ુધુી સિિ હદવસ-રાિ આ 

પથ્થરોના જૂથ પર સિિ નજર રાખી િિી. અને એ 

પથ્થરો ને કોઈપણ પડ્ુાં નિોત ુાં, છિાાં પણ આ પથ્થરો 
પોિાની મળૂ જગ્યાથી આગળ પોિાની રીિે ખસ્યા િિા. 

આમ રોજ એ પથ્થરો બે થી ત્રણ ફૂટ જેટલા આગળ 

ખસ્િા િિા. પોિાની મેળે જ આગળ ખસ્િા પથ્થરો એ 
વૈજ્ઞાતનકોને આશ્ચયત કહકિ કરી દીધા િિા. રેિી પર 

પોિાની મેળે સરકિા પથ્થરોનો સરકવાનો  પટો પડિો 

જાય છે. આમ કુદરિી રીિે આગળ સરકિા પથ્થરો 
જોઈને વૈજ્ઞાતનકો આભા બની ગયા િિા, અને િે પોિાની 

સાથે કેટલાક પથ્થરો ના ટુકડા લઈ ગયા િિા. જયારે 

અન્ય જગ્યા પર આ પથ્થરોને રેિી પર મકૂવામાાં આવ્યા 
િો હદવસોના હદવસો ુધુી રાિ જોયા પછી પણ આ 

પથ્થરો આગળ ખસ્યા નિીં. આમ આ પથ્થરો અને ડથે 

વેલી ખીણ વૈજ્ઞાતનકો માટે એક પડકાર બની ગઈ છે. 
આમ કુદરિ પોિાની આ અનોખી પિલેી દુતનયાની સામે 

મકૂી છે. પરાંત ુદુતનયા માટે આ મશુ્કેલી ભરેલી પિલેી એક 

મોટો પડકાર બની ગઈ છે. તવશ્વભરના વૈજ્ઞાતનકો પણ આ 
એક રિસ્યમય ભરેલી પિલેી નુ ાં િજુ ુધુી ઉકેલી નથી 

િક્યા.... 
હિપક રાજગોર 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

૧.રિસ્યની કલમે 

અન્ય કેટલીક રિસ્યમય વાતો 
અને વાતાાઓ વાંચવા માટે 

અિી ક્ક્લક કરો 

https://dipakrajgor.blogspot.com/?m=1
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બ્રહ્મકમલ : એક રિસ્યમયી પષુ્પ 

      આજે આપણે વાિ કરવાની છે એક એવા રિસ્યમય 

અને દુલતભ પષુ્પની જેની સાથે કેટકેટલીય પૌરાભણક 

કથાઓ જોડાયેલ છે. એકમાત્ર એવ ુફૂલ જે વષતમા ાં માત્ર 

એક જ વાર ખીલે છે. આ ફૂલ કઈ રીિે અને ક્યારે ખીલ ે

છે એ જ રિસ્યમય વાિ છે. કમળ એ આપણ ુરાષ્રીય 

પષુ્પ છે. એટલે કમળ માત્ર આપણા રાષ્ર સાથે નિીં 

પરાંત ુઆપણા પરુાણો સાથે પણ જોડાયેલ છે. િમે 

લોકોએ કમળ િો ઘણા જોયા િિે, પરાંત ુઆ કમળની 

તવતિષ્ટિા જ કાંઈક અલગ છે. એવ ુકિવેામાાં આવે છે કે 

આ ફૂલને ખીલિા જોવાથી 

આપણી મનોકામનાઓ પણૂત 

થાય છે. િો કાલો જાણીએ 

અદ્દભ્િુ, અદ્વદ્વિીય, અનપુમ, 

ઉત્કૃષ્ટ અને દેવિાઓના તપ્રય 

એવા બ્રહ્મકમલ ની ઉત્પતિ, 

એની સાથે જોડાયેલ પૌરાભણક 

કથાઓ િેમજ એના ઔષધીય ગણુો તવિે.     

 

પહરચય :- બ્રહ્મકમલ નામ પરથી જ ખ્યાલ આવી ગયો 

િિે કે, આ પષુ્પ ભગવાન બ્રહ્માજીને સાંબ ાંતધિ િિે અથવા 

િો બ્રહ્માજીનુાં કમળ િિે. ુશૃ્ષ્ટના રકતયિા બ્રહ્માજીના 

િાથમાાં જે કમળ િોય છે, િે આ બ્રહ્મકમલ િોય છે. 

બ્રહ્મકમલ એ ઉિરાખાંડનુાં રાજય પષુ્પ છે. અને િેને 

હિમાલયના ફૂલોનો રાજા કિવેામાાં આવે છે. બ્રહ્મકમલ 

હિમાલય, હિમાકલ પ્રદેિ િેમજ ઉિરાખાંડના તવસ્િારમાાં 

િેમજ માંગોલીયા, ઉિર બમાત(મ્યાનમાર) અને દભક્ષણ-

પતશ્ચમ તવસ્િારમાાં જોવા મળે છે. બ્રહ્મકમલ ખાસ કરીને 

ઉિરાખાંડના બદ્રીનાથ, કેદારનાથ, િમેકુાંડ, રૂપકુાંડ, તપિંડારી, 

ભકફલા વગેરે તવસ્િારની ઘાટીઓમાાં જોવા મળે છે. 

બ્રહ્મકમલ 3000 થી 5000 મીટરની પિાડી ફૂલોની 

ઘાટીઓ પર થાય છે. આ પષુ્પ વષતમા ાં માત્ર એક જ વાર 

ખીલે છે. બ્રહ્મકમલ દેખાવમાાં સોનેરી હકનારીવાળુ સફેદ 

રાંગનુાં િોય છે. િેની પાંખડુીઓ 15 થી 45 સેમી લાાંબી િોય 

છે જે બોટ આકારના પાાંદડાઓથી ઢ્ાંકાયેલ િોય છે. આ 

બોટ આકારના પાાંદડાઓ ફૂલને ઠાંડા પવતિના 

વાિાવરણથી રક્ષણ પરુૂાં પાડે છે. આ ફુલ ભલે કમલ છે 

પરાંત ુજમીન પર જ ઉગ ેછે. બ્રહ્મકમલ જુલાઈ થી 

ઓગસ્ટની વચ્કે ખીલે છે અને લગભગ ઓલટોબર મહિના 

ુધુી રિ ેછે ત્યારબાદ િે કરમાઈ (મિૃ) જાય છે. અને 

ફરી પાછ એતપ્રલમાાં જોવા મળે 

છે. બ્રહ્મકમલનો 

ઉગવાનો/ખીલવાનો સમય 

સાાંજના ુયૂાતસ્િ પછીનો િોય છે 

અને એને ખીલિા આિરે 2 

કલાક ુધુીનો સમય લાગ ેછે. 

રાત્રી ુધુી બ્રહ્મકમલ સાંપણૂતપણે 

ખીલી ગર્ ુિોય છે. બ્રહ્મકમલ એ િમેાતફ્રોડાઈટ છે, િેના 

પરાગો જ ાંતઓુ દ્વારા રકાય છે. બ્રહ્મકમલ જયારે 

સાંપણૂતપણ ેખીલી જાય છે ત્યારે િેની ુુાંદરિા અને ુુાંગ ાંધ 

કોિરફ પ્રસરિા વાિાવરણ રમણીય બની જાય છે. 

બ્રહ્મકમલની મિકે એટલી િીવ્ર િોય છે કે આપણા લોકો 

માટે એ અસહ્ય િોય છે. એવ ુકિવેામાાં આવે છે કે 

બ્રહ્મકમલને ખીલત ુાં જોવાથી આપણી દરેક મનોકામનાઓ 

પણૂત થાય છે, પરાંત ુએને ખીલિા જોવુાં એ જ દુલતભ છે. 

બ્રહ્મકમલનુાં વૈજ્ઞાતનક નામ સૌસેયાત ઓબાવાલ્ટા છે. આ 

૨.લેખ (આટલુ ંજાણો) 
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ફૂલ રાત્રીમાાં ખીલત ુાં િોવાથી અંગ્રેજીમાાં િેને Queen of 

night, lady of the night, night blooming cereus વગેરે 

જેવા નામોથી ઓળખવામાાં આવે છે. આ ઉપરાાંિ 

બ્રહ્મકમલને હિમાકલ પ્રદેિમાાં દૂધાફૂલ, કશ્મીરમાાં 

ગલગલ, શ્રીલાંકામાાં કદુફૂલ અને જાપાનમાાં ગેક્કા તવજજન 

િરીકે ઓળખવામાાં આવે છે.   

ઈવતિાસ અને પૌરાળણક કથાઓ :- િવે આપણે 

દેવિાઓના તપ્રય એવા બ્રહ્મકમલના ઈતિિાસ અને િેની 

સાથે જોડાયેલ પૌરાભણક કથાઓ તવિે જાણીશુાં.  

 એવુાં કિવેામાાં છે કે બ્રહ્માજી જે કમળ પર બેસે છે 

િે ભગવાન તવષ્ણનુી નાભીમાાંથી ઉત્પન્ન થયેલ છે. અને 

િે જે કમળમાાંથી ઉત્પન્ન થયેલા િે આ બ્રહ્મકમલ િત.ુ   

 એક કથા એવી મળે છે કે જયારે ભગવાન તિવે 

ગણેિનુાં મસ્િક પોિાના તત્રશલુથી તિરચ્છેદ કરી નાખ્ર્ ુ

િત.ુ ત્યારે પતુ્ર ગણેિને ફરીથી સજીવન કરવા માટે 

િાથીનુાં મસ્િક લાવવામાાં આવે છે. આ સમયે માિા 

પાવતિીની તવનાંિીથી બ્રહ્માજીએ ગણિેના ધડ પર િાથીનુાં 

મસ્િક લગાવી પોિાના કમળથી પાણીનો છાંટકાવ કરી 

ગણેિને સજીવન કયાત િિા. ત્યારથી એ હદવ્ય કમળ 

બ્રહ્મકમલના નામે ઓળખાર્.ુ 

 બીજી એક એવી કથા છે કે રામાયણમાાં જયારે 

મતૂછિિ થયેલા લક્ષ્મણ પવનપતુ્ર િનમુાનજી દ્વારા લાવેલ 

જડીબટુ્ટીથી સાજા થઈ જાય છે, ત્યારે એની ખિુીમાાં 

આકાિમાાંથી દેવિાઓ પષુ્પવષાત કરે છે. આ પષુ્પવષાત 

બીજા કોઈ ફૂલની નિીં પણ બ્રહ્મકમલની િિી. અને આ 

પષુ્પો હિમાલયની જે ઘાટીઓ પર પડયા ત્યાાં બ્રહ્મકમલ 

ખીલ્યા.  

 મિાભારિમાાં પા ાંડવોના વનવાસ દરતમયાન 

દ્રૌપદી એકવાર આ કમળને જોઈ જાય છે અને ભીમને એ 

કમળ લાવવાનુાં કિ ેછે. ભીમ જયારે આ કમળ લવેા જાય 

છે ત્યારે એની મલુાકાિ બજરાંગબલી િનમુાનજી સાથે 

થાય છે.   

તવિેષ :- િવે આપણે બ્રહ્મકમલની અમકુ તવિેષ બાબિો 

તવિે જાણીશુાં.  

- બ્રહ્મકમલનો ઔષધીય ઉપયોગ પણ થાય છે. 

બ્રહ્મકમલનો ઉપયોગ જાિીય રોગ, માનતસક રોગ, 

લલવાની ભબમારી, િાડકાનાાં રોગ, યકૃિના રોગ  

િેમજ િરદી – ઉધરસના જેવી ભબમારી િથા અન્ય 

રોગોના ઈલાજ માટે કરવામાાં આવે છે.  

- તિબેટમાાં બ્રહ્મકમલનો ઉપયોગ લકવા જેવી 

ભબમારીના ઈલાજ માટે કરવામાાં આવે છે.  

- બ્રહ્મકમલના ફૂલોની રાખને મધ સાથે તમલસ કરી 

ખાવાથી યકૃિના રોગો મટી જાય છે.  

- બ્રહ્મકમલની અંદરથી નીકળિા પાણીને અમિૃ સમાન 

ગણવામાાં આવે છે, જેને પીવાથી વ્યક્લિ એકદમ 

સ્ફૂતિિવાન થઈ જાય છે બધો જ થાક ઉિરી જાય છે.  

- બ્રહ્મકમલના ફુલને બદ્રીનાથ, કેદારનાથ, ત ુાંગનાથ 

માંહદરમાાં ભગવાનને કઢ્ાવવામાાં આવે છે.  

- એવ ુ કિવેામાાં આવે છે કે ભગવાન તવષ્ણ ુ જયારે 

કેદારનાથ આવ્યા િિા ત્યારે િેમણે ભગવાન તિવને 

1000 બ્રહ્મકમલ કઢ્ાવ્યા િિા.  

- નાંદા અષ્ટમીના હદવસે નાંદા દેવીને પણ બ્રહ્મકમલ 

કઢ્ાવવામાાં આવે છે. બ્રહ્મકમલ એ નાંદાદેવીનુાં તપ્રય 

પષુ્પ છે. 

- બ્રહ્મકમલ જયારે કરમાઈ જાય છે ત્યારે િેની દા ાંડી 

નીકે થઈ જાય છે.  
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- બ્રહ્મકમલની કુલ 61 પ્રજાતિઓમાાંથી 58 િો માત્ર 

ભારિમાાં જ જોવા મળે છે.   

- અત્યારે આ પષુ્પ સરકારના સાંરક્ષણ િઠેળ છે. કેમ કે 

લોકો િેનો ઉપયોગ પોિાના માટે કરવા માાંડયા િિા 

િેમજ એની ખોટી રીિે સપ્લાઈ પણ થવા માાંડી િિી.  

- આ દુલતભ પષુ્પ અત્યારે બહ ુજ ઓછા જોવા મળે છે.  
 

        િો આ વાિ િિી, દેવોના તપ્રય અને અતિ દુલતભ 

િેમજ રિસ્યમય એવા બ્રહ્મકમલની. એકમાત્ર એવ ુપષુ્પ 

જેના પાણીના છાંટકાવ માત્રથી ભગવાન ગણેિ સજીવન 

થયા િિા. જેને ખીલિા જોવુાં એ જ આપણા માટે 

સૌભાગ્ય કિવેાય. એક માત્ર પૌરાભણક ફૂલ જેને 

ભગવાનના િાથમાાં સ્થાન મળેલ છે. ઓકે ફાઈન િો 

મળીશુાં આવિા અંકે નવી માહિિી અને િેના રિસ્ય સાથે. 

ત્યા ાં ુધુી માહિિી વાાંકિા રિો અને િેર કરિા રિો. અને 

એક વાિ જયારે પણ ઉિરાખાંડ કે હિમાકલ પ્રદેિની 

મલુાકાિ લો િો આ અતિ દુલતભ એવા બ્રહ્મકમલને 

જોવાનુાં ભલૂિા નિી.  

- વવિાખા મોહઠયા   

આવી જ અન્ય રસપ્રિ માહિતી માટે અિી ક્ક્લક કરો  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

"Hi" 

મોબાઈલ સ્રીન પર મેસેજ 

સ્રીપમાાં એક અજાણ્યો મેસેજ 

ઝળકયો. 

અતનિાને થોડો ગસુ્સો આવ્યો. 

કોણ િિે ? રૂપાળી છોકરીઓના 
મોબાઈલ નાં. લઈને મેસેજથી હદલ જીિવા સર સાાંધાન 

કરિા આવા અલેલટપ્પઓુથી અતનિાને સખિ નફરિ 

િિી. રોજ આ અજાણ્યા નાં પરથી 'hi' નો િાયકારો 
આવિો િિો.અતનિા રોજે જ એને ડીલીટ મારી દેિી 

િિી.પણ એ કીટકુાં જવાબ લીધા વગર નિીં છોડે એમ 

લાગત ુાં િત ુાં. 

  આખરે અતનિાએ એનો બઠુ્ઠી છરી જેવો રીપ્લાય િૈયાર 

કયો.અને બીજા હદવસની વાટ જોઈ રિી. 

  રાતે્ર બરાબર દસ વાગીને સાિ તમનીટ થઈ. એ 

મેસેજીયો, સમયનો બડો પાબાંદ િોય એવુાં લાગ્ર્ુાં. 

 "Hi"  

મોબાઈલ પરની મેસેજ સ્રીપ કમકી ઉઠી. 

અતનિાએ વોટ્સએપ ખોલીને રીપ્લાય લખવા માાંડયો.. 

"બોલ ભાઈ... ત ુાં કેટલાય દી થી રોજ રાિે દસ વાગીને 

સાિ તમતનટ થાય એટલ ેિાયકારો કેમ કરે છે ? હુાં 
પોરબાંદરથી નવઘણ ુમુરા મેર આ લખુાં છાં. િારી અંદર 

જે િાયકારો ભયો છે ઇ ખાલી કરવાની અિીં બહ ુમોકળાિ 

છે. બોલ કે'દી આવે છે ? " 

૩.િાસ્યવાતાા  

ના હુાં નિીં ભાગુાં..! 

સાહિત્ય વનવગડો ગ્રપુ દ્વારા “વનવગડો ટૂાંકીવાિાત 

સાંગ્રિ” િાડત કોપી સ્વરૂપે બિાર પાડવામાાં આવિે... 

જો કોઈ લેખકતમત્ર પોિાની સ્વભલભખિ વાિાત 

મોકલવા અથવા વાિાત સાંગ્રિ તવિે માહિિી મેળવવા 

માટે નીકે આપેલ ભલિંક પર ક્લલક કરી અમને જાણ 
કરવી.... 

અહિ ક્ક્લક કરો  

https://vishakhainfo.wordpress.com/
https://wa.me/916353553470
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  સેન્ડ બટન દબાવીને અતનિા ખડખડાટ િસી પડી. 

બેટમજી, કર લે િવે "Hi" ! 

  પણ એનુાં આશ્ચયત િમે એ પિલેા ાં િો પેલાનો રીપ્લાય 

આવ્યો. 

"નવઘણભાઈ જે માિાજી ! હુાં જામનગરથી જોરુભા ! મને 

ખબર છે િમારે ત્યા ાં બહ ુમોકળાિ છે. એટલ ેજ િમને 
રોજ િાંભારુાં છાં. િવે આ નવા જમાનામાાં Hi એટલે રામ 

રામ સમજવાનુાં.. 

  પોરબાંદર િો આપણી જીપ ુ(જીપ ગાડીઓ) રોજના બે 

કાર ફેરા મારે છે.ક્યારેક આવીિ કહુાંબા પાણી કરવા. લ્યો 

ત્યારે રામે રામ ! કાલ રાિે દસને સાિે મળીએ ." 

  અતનિાને એ મેસેજ વાાંકીને અને છેલ્લે જે સ્માઇલી 

મકેુલા એ જોઈને િસવુાં આવી ગર્ુાં. એને એમ િત ુાં કે કોઈ 
લબાડીયો િિે િો નવઘણ મેરનુાં નામ વાાંકીને ડરી જિે. 

પણ આ સાલ્લો મોટી માયા નીકળ્યો ! "કદાક એ જાણિો 

જ િોવો જોઈએ કે આ મારો નાંબર છે.  

જોઈએ િવે આ જોરુભા ને " 

 એમ તવકારિી તવકારિી એ ુઈુ ગઈ. અતનિા કોલેજના 

બીજા વરસમાાં િિી. દરેક છોકરીની જેમ એને એના પપ્પા 

ખબૂ જ વ્િાલા િિા. ખબૂ જ બ્રોડ માઈન્ડ અને એજર્કેુટેડ 
ફેતમલી િોઈ, કુટુાંબ પહરવારની મોટીબાઓ અને કાકીઓને 

અતનિાની મમ્મીની ખબૂ જ ઈષાત થિી. કારણ કે 

અતનિાના પપ્પા, એની મમ્મીને ખબૂ જ છૂટ આપિા. 
િરવા ફરવાની, િોતપિંગ કરવાની, વારે િિવેારે બિાર 

ફરવા જવાની ખબૂ છૂટછાટ િિી. 

  હદવાળી અને ઉનાળાના વેકેિનમાાં અતનિાનુાં ફેતમલી 

ક્યાાંકને ક્યાાંક ફરવા ઉપડી જત ુાં.એના પપ્પા િષતદભાઈને 

સારી સરકારી નોકરી િિી.મમ્મી પણ ભણેલી અને ખબૂ 
જ ુખુી કુટુાંબમાાંથી આવિી િિી. 

અતનિાની કઝીન બિનેોમાાંથી કોઈ દસથી આગળ ભણ્ર્ુાં 

નિોત ુાં. રૂહઢ્ચસુ્િ પહરવારમાાં દીકરીને કોલેજમાાં 
મોકલવામાાં એક ડર, ઘર કરી ગયો િોય છે. છોકરી 

કોઈના પે્રમમાાં પડે પડે અને પડે જ ! અને ઈજ્જિ 

વગરના કરી મકેૂ એવી અને મિદ અંિે અમકુ કુટુાંબોમાાં 
સાકી પડિી માન્યિાઓએ અનેક િોનિાર છોકરીઓનુાં 

જીવન એક ઘરકામ કરનારી ગહૃિણીની જ ાંજીરો માાં કેદ 

કરી દીધુાં છે. પણ િષતદભાઈએ અતનિાને આ વાિ ખબૂ 
જ સમજાવી િિી.  

 "જો બેટા.. છોકરા અને છોકરીઓ એકબીજાના સાંપકતમા ાં 
આવે એટલે મગુ્ધાવસ્થા દરમ્યાન તવજાિીય આકષતણ 

થાય.એ તવજાિીય આકષતણ અને પે્રમ વચ્કે બહ ુપાિળી 

ભેદ રેખા િોય છે. આપણે જે સમાજમાાં રિીએ છીએ એ 
સમાજના નીતિતનયમો પ્રમાણે જ આપણ ેરિીએ િો જ 

સમાજમાાં આપણી ઈજ્જિ જળવાઈ રિ ે! 

િને િારી જજિંદગીના તનણતયો લવેાની પરેૂપરૂી છૂટ છે, પણ 

મેં િને ઉછેરીને મોટી કરી છે એટલ ેએવો તનણતય ક્યારેય 

ન લિેી કે મારે સમાજમાાં નીચુાં જોવ ુાં પડે.અને જે લોકોએ 
િેમની છોકરીઓનુાં જીવન રસોડાની કેદમાાં ગોઠવી દીધુાં 

છે એ લોકો સાકા સાભબિ થાય. િારે ભણી ગણી ને કોઈ 

સારી કારહકદી બનાવીને આપણા સમાજને બિાવી દેવાનુાં 
છે કે છોકરીઓ કોલેજમાાં પે્રમ કરીને ભાગવા માટે નિીં 

પણ ભણી ગણીને કાંઇક બનવા માટે જાય છે. એમનુાં 

જીવિર માત્ર કકરા પોિા કરવા ,રસોઈ કરવા અને 
બાળકો પેદા કરીને એમને ઉછેરવા માટે જ માત્ર નથી." 

  િે હદવસે બારમાાં ધોરણનુાં પહરણામ િેના િાથમાાં િત ુાં. 
કોલેજમાાં એડતમિન લવેા એનુાં મન કુદકા મારત ુાં િત ુાં. 

પપ્પાની વાિનો  પડઘો પાડિા એ બોલી િિી. 

 "પપ્પા, હુાં િમારી દીકરી છાં. િમારી ઈચ્છા તવરુદ્ધ હુાં 

ક્યારેય કોઈ પગલુાં ભરીિ નહિ.મારી કઝીન બિનેોના 
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નસીબમાાં િોવા છિાાં એમને નથી મળ્ર્ુાં , અને મને મળ્ર્ુાં 

છે એની હકિંમિ મને બરાબર ખબર છે. મારા જીવનની 
રાિ િમે જ નક્કી કરી છે અને મારુાં લક્ષ પણ િમારી 

ઈચ્છા પણૂત કરવાનુાં જ રિિેે. હુાં આકષતણ અને પે્રમ 

વચ્કનેી ભેદરેખા સમજીિ અને ન સમજાય િો િમને 
પછૂીિ.હુાં ક્યારેય કોઈના છીછરા પે્રમને િમારા પે્રમ કરિા 

વધ ુમાનીિ જ નિીં,અને હુાં ક્યારેય એવી રીિે નિી ભાગુાં 

!" 

"વાિ, મારી દીકરી..જા િવે ત ુાં દુતનયાના કોઈ પણ 

ખણૂામાાં જઈને રિ ેિો પણ મને કોઈ ભકિંિા નિીં િોય " 
અતનિાની પીઠ થાબડિા િષતદભાઈ ખડખડાટ િસી 

પડયા.એમના એ િાસ્યને ક્યારેય દદતમા ાં રૂપાાંિર ન થવા 

દેવાનો મક્કમ તનધાતર કરીને અતનિાએ ભણવા માાંડ્ ુાં િત ુાં. 

  પણ કોલેજમાાં પગ મકુિા જ મગુ્ધાવસ્થામાાંથી 

ર્વુાવસ્થા આવી ગઈ. ફૂલોથી ખીલેલા બગીકામાાં અનેક 
રાંગબેરાંગી પિાંભગયા અને ગુાંજારવ કરિા ભ્રમરો આમથી 

િેમ ઉડી રિયા િિા.અને િાજી ખીલલેી કળીઓ પમરાટ 

કરી રિી િિી. ભણવા સાથે અનેક પ્રકારની પ્રવતૃિઓમાાં 
જોડા જોડ રિિેા ર્વુકો અને ર્વુિીઓ ક્યારે એકબીજાના 

તમત્રો થઈ ગયા અને ક્યારે એકબીજાને ગમવા માાંડયા 

અને ક્યારે એકબીજાના પે્રમમાાં પણ પડી ગયા એની 
કોઈને કિી જ ગિાગમ ન રિી. પણ આ બધામાાં એક 

અતનિા અડગ રિી.કેટલાય છોકરાઓ એના ફે્રન્ડ બન્યા 

પણ કોઈ બોય એનો ફે્રન્ડ બની ન િક્યો. એક રેખા એના 
આકષતક વ્યક્લિત્વની આસપાસ એણે ખેંકી લીધી જે 

કદાક લક્ષમણ રેખા કરિાાંય જબરજસ્િ િિી !! 

  પણ એનુાં િૈર્ ુાંફુટુાં િૈર્ ુાં, ર્વુાનીના આવેગના રસને 

જાળવી ન િક્ુાં. એ આવેગ કોઈના પ્રત્યેનો પે્રમ બનીને 

એની માુમૂ આંખોમાાંથી વિવેા લાગ્યો. પણ એ પે્રમનો 
પ્રવાિ, એણે આડી બાાંધેલી પપ્પાને આપેલા વકનની 

પાળને િોડવા સમથત નિોિો !! 

* * * 

 અતનકેિ એક છેલછબીલો અને ફુટડો ર્વુાન િિો ( આ 

'ફુટડો' એટલે કેવો એ મને પણ ખબર નથી.આપણી 

ગજુરાિી ભાષામાાં ખબૂ રૂપાળો િોય એના માટે આ િબ્દ 
પ્રયોજાિો િોય છે એટલે મેં પણ ઠબકાયો છે , િલવી 

લેજો !) 

અતનકેિ નવા જમાનની એકદમ નવી આવતૃિ જેવો અને 

હદલફેંક ર્વુાન િિો. એના અિી ધતનક તપિાએ એને 

િમામ પ્રકારની છૂટ આપી રાખી િિી. બાઇક અને 
મોબાઈલ ઉપરાાંિ ગોગલ્સથી માાંડીને શઝૂ ુધુીનુ ાં બધુાં જ 

એની પાસે લેટેસ્ટ િત ુાં. અને ગલતફે્રન્ડ પણ લેટેસ્ટ જ િોવી 

જોઈએ એમ એ માનિો. ઓછી બદુ્વદ્ધની અને પોિાને 
બોલ્ડ ગણાવનારી, કિવેાિી મોડતન ખયાલાિની ઘણી 

ગલ્સત એની ગલત ફે્રન્ડ િિી. જયારે ઈચ્છે ત્યારે અને જેને 

ઈચ્છે િે ગલત એને કાંપની આપવા િૈયાર રિિેી. કોલેજમાાં 
એ ભણવા આવિો િિો કે કોઈ ભમરો બગીકામાાં ખીલલેી 

કલીઓનો રસ ચસૂવા આવિો િિો એ સમજવા જેવુાં િત ુાં. 

  માત્ર આટલુાં જ નિીં, કલાસમાાં િરેિ િરેિના સવાલો 

પછૂીને એ પ્રોફેસરોને પણ પરસેવો વાળી દેિો. ભણવામાાં 

એનુાં મગજ કામ કરત ુાં જ િત ુાં પણ બડે બાપ કી બીગડી 
ઓલાદ િોઈ એ રસ્િો ભટકી ગયો િિો.ભિૂકાળના 

િોંતિયાર તવદ્યાથીઓએ એની ગલુામીના બીજા નામ જેવી 

દોસ્િી, પોિાનુાં સ્વમાન બકાવવા િોડી નાખી િિી.અને 
નપાવટ, રખડુાં અને િાજી િા કરનારા એના તમત્રો કમકા 

બનીને એને ખાલી કરી રહ્યા િિા. 

પણ અતનકેિ નામના એ િપેલાની પાછળ ઉભેલા એના 

પપ્પાનુાં  પીપ પૈસાથી છલકાત ુાં િત ુાં !! 

  "સર, એક સવાલ છે..." અતનકેિે િાાંતિથી કાલિા 

લેલકર દરમ્યાન ઉભા થઈને કહ્ુાં. પ્રોફેસરે કશ્માની 
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ઉપરથી એની સામે જોઇને ડોળા કાઢ્યા. પણ એ િઠેો બસેે 

ખરો ? 

 "આ આલ્ફા, બીટા અને ગમેા ાં નામ કોણે પાડયા ? અને 

એનો ગજુરાિી તમતનિંગ શ ુથાય ? એ આલ્ફાને આપણે 
ઝૂલ્ફાાં કિીએ િો કાલ ે?" 

  આખો કલાસ ખડખડાટ િસી પડયો.પ્રોફેસરની હકરહકરી 
કરવામાાં ઉસ્િાદ અતનકેિ િજી બીજો સવાલ કરે એ 

પિલેા ાં જ આવુાં હડસ્ટબતન્સ થવાથી ગસુ્સે ભરાયેલી અતનિા 

ઉભી થઇ. 

 "સર, આપને વાાંધો ન િોય િો હુાં એને જવાબ આપુાં...! " 

 આખો કલાસ અતનિાના ગૌરવણત અને હરયલ બોલ્ડ 

કિરેાને િાકી રહ્યા. અતનકેિને િો ભાવત ુાં ભોજન મળ્ર્ુાં 

િોય એમ માંદ માંદ િસી રહ્યો. 

"શ્યોર..શ્યોર.. " સાિબેે રજા આપી એટલે અતનિાએ 

પછૂ્ુાં. 

"સર એનુાં નામ પછૂો.." અતનિાએ સરને મીહડયા 

બનાવ્યા.  

"અતનકેિ...અતનકેિ કાવડા.." અતનકેિે અતનિા સામે 

જોઇને ભબન્ધાસ્િ આંખ મારી. 

"િો િારુાં નામ અતનકેિ કાવડા કોણે પાડ્ુાં ? કા..વડાને 

બદલે અમે િને બટેટા વડા કિીએ િો કાલિે ? અને 
અતનકેિને બદલે અરજણ કિીએ િો કેવ ુાં 

લાગિે ? ખોટી મગજમારી કયાત વગર 

િાાંિીથી ભણને !  ન જ ભણવુાં િોય િો 
ઘેર જા..અને આંખો સીધી રાખજે નકર 

આંધળો થઈ જઈિ....." 

   અતનકેિ અને એના આઠ દસ 

કમકાઓ તસવાય બધા ખખડી 

પડયા.પ્રોફેસરને િો એટલુાં િસવુાં આવ્ર્ુાં કે ઉધરસ કડી 

ગઈ.એમને તવભકત્ર રીિે ખાાંસિા જોઈ ફરી બધા િસી 
પડયા. અતનકેિ ગસુ્સાથી કાળો મેંિ થઇને, "બિાર તનકળ, 

બિાવુાં િને.." એમ કિી બેસી ગયો. 

  કોલેજના દરવાજે આ ઘટનાની પ્રતિઘટના બનવા માટે 

ઉભી િિી. અતનકેિના કમકાઓ, અતનકેિના જોખમે અને 

એના જ બલબિુા પર અતનિાનો િમાિો બનાવવા 
િલપાપડ િિા !! 

 "ઓ..મેડમ, આ બાજુ આવો, બટેટાવડા બહ ુભાવે છે ને ! 
આજે િારા ઝુલ્ફાને આલ્ફા ન બનાવી દઉં િો મારુાં નામ 

અતનકેિ કાવડાને બદલે અરજણ બટેટાવડા રાખી 

લઈિ.." કોલજેના ગેટમાાંથી પોિાના મોપેડ પર નીકળી 
રિલેી અને આખા મોં પર દુપટ્ટો વીંટાળીને ઉપર બ્લેક 

ગોગલ્સ પિયેાત િોવા છિાાં અતનિાને ઓળખી જઈને 

અતનકેિે પોિાની બાઇક આડી ઉભી રાખીને, કપટી 
વગાડિાાં કહ્ુાં. 

  એ સાથે જ ગોળના દડબાાં પર માખીઓ બાંમણી પડે 
એમ િમાિો જોવા તવદ્યાથીઓનુાં ટોળુાં ગેટમાાં ભેગુાં થઈ 

ગર્ુાં. અતનકેિના કમકાઓ અતનિાની મોપેડને પાછળથી 

ખેંકવા લાગ્યા. 

   એક ગુાંડો, કોઈ તનિઃસિાય છોકરીને છેડે એવુાં જ કા ાંઈક 

વાિાવરણ બની ગર્ુાં.િમાિો જોનાર બધા આ બીગડી 
ઓલાદોને ઓળખિા િિા , અને જે નિોિા 

ઓળખિાાં એ પણ "નકામી વ્િોરવા" 

નિોિા માાંગિા !! 

 અતનિાએ મોપેડનુાં સ્ટેન્ડ કડાવ્ર્ુાં. ગેટમાાં 

તવદ્યાથીઓના ટોળા જોઈ તવદ્યાથીનીઓ 
પણ આવી પિોંકી. 

"ઓ..િીરો.. બોલીને ફરી ન જિો..બોલ ક્યાાં 
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ખવડાવે છે બટેટાવડા ?" કિીને એણે ઉંકી હિલવાળુાં 

સેન્ડલ કાઢ્ીને આગળનો ભાગ િાથમાાં પકડીને િતથયાર 
િૈયાર કર્ુું. 

  એ જોઈને અતનિાની સખીઓ પણ પોિપોિાના સેન્ડલ 
લઈને અતનકેિ અને એના કમકાઓ ફરિે ગોઠવાઈ ગઈ. 

મેદાનમાાં સૈતનકોની ગોઠવણ થયેલી જોઈ િમાિો જોવા 

ઉભેલા પે્રક્ષકોએ હરુીઓ બોલાવવાનુાં િરૂ કર્ુું. 
"અરજણ..અરજણ...અરજણ..િો..ઓ..ય....િો..ઓ..ય.. 

િો..ઓ..ય...." 

 અતનિાએ  સેન્ડલ ઉગામ્ર્ુાં. જાણે કે ધનષુ્યનો ટાંકાર 

થયો. આખો માિોલ પોિાની તવરુદ્ધમાાં ગયેલો જોઈને અને 

પોિાના કમકાઓ પણ છોકરીઓ દ્વારા ઘેરાઈ ગયેલા 
જોઈએ અરજણે (િવે આપણે પણ આ લબાડને અરજણ 

જ કિીશુાં. અતનકેિ જેવુાં સારુાં નામ આવાઓને િોભે ખરુાં 

??") બાઇકને સેલ માયો. પળવારમાાં એ અદ્રશ્ય થઈ ગયો 
અને બીજી પળે અતનિાનુાં મોપેડ પકડીને ઉભલેા 

અરજણના કમકાઓ પર સેન્ડલની હિલોના સપાટા અને 

ગેલમાાં આવી ગયેલા િમાિાદેખઓુનો ટપલી દાવ િરૂ 
થઈ ગયો. 

  એક મહિના ુધુી અરજણ કોલજેમાાં દેખાયો નિીં.એના 
માલેતજુાર પપ્પાને ક્યાાંકથી માહિિી મળી. વધ ુપડિી 

છૂટછાટને કારણે પોિાના દીકરાની આડે પાટે કડેલી 

ગાડી, સાકી સમજણ આપીને  એમણે પાટે કડાવી. 

   બીજી કોલજેમાાં જઈને એ ભાગેડુાં સાભબિ થવા નિોિો 

માાંગિો. અને આ કોલજેમાાં િવે એ બટેટાવડાાં વાળો 
અરજણ થઈ ગયો િિો.પણ આખરે એ આવ્યો. કલાસમાાં 

આવીને એણે પોિાની કરતિૂો બદલ બધાની માફી 

માગી.ખાસ કરીને અતનિાને સ્પેતિયલ સોરી પણ કહ્ુાં. 
િવે પોિે અરજણ બટેટાવડાાંવાળા િરીકે જ અિીં ભણિે 

અને ભતવષ્યમાાં ક્યારેય કોઈને ફહરયાદનો મોકો નિી 

આપવાની ખાિરી પણ આપી. 

  ફાઇનલ એલઝામમાાં કલાસ ફસ્ટત અરજણ 

બટેટાવડાવાળાનુાં નામ છપાયેલુાં જોઈને અતનિાના 
હદલની મરુાં ભતૂમ પર અતનકેિ પ્રત્યે કૂણી લાગણીનો એક 

અંકુર, નફરિના નબળા પડી ગયેલા પોડાને ફગાવીને 

ઊગી નીકળ્યો. 

  અતનકેિ (િવે આપણે એની સજા માફ કરીએ છીએ) 

અતનિાની સામે આંખ પણ મેળવિો નિોિો. પણ િે 
નોટીસબોડત પર પ્રથમ નામ વાાંકીને અતનિાએ પાછળ 

જોર્ુાં િો અતનકેિ ઉભો િિો. અતનિાએ સ્વાભાતવક રીિે 

જ એને સ્માઈલ આપ્ર્ુાં, "કોંગ્રેિચ્ર્લુેિન..અરજણ...ઓિ 
સોરી...અતનકેિ.." િસીને અતનિાએ કહ્ુાં. 

"થેંક્ુાં સો મક..ના..અતનકેિ નિીં, અરજણ જ 
બરાબર..અતનકેિનુાં આ કામ નથી.." અતનકેિે પણ િસીને 

જવાબ આપ્યો. 

"અરજણનુાં શદુ્ધ ગજુરાિી ખબર છે ?"અતનિાએ ફરી િોઠ 

વાાંકાવ્યા. 

"ના, નથી ખબર.અને જાણવુાં પણ નથી.એકવાર શદુ્ધ 

ગજુરાિી જાણવાની રાય કરી ચકુ્યો છાં..." 

"બાય ધ વે..અજુ તનને ગામઠી ભાષામાાં અરજણ કિવેામાાં 

આવે છે..ફોર યોર નોલેજ..!, મને ખ્યાલ નિોિો કે ત ુાં 

ભણવામાાં પણ આટલો કાબેલ િઈિ.બેસ્ટ ઓફ લક" 
કિીને અતનિા કાલી ગઈ.પણ એટલીવારમાાં હદલમાાં 

ઉગેલો અંકુર નવપલ્લતવિ થઈ ચકૂ્યો િિો. 

  અતનકેિને િો એમ જ િત ુાં કે આ બે ધારી િલવાર જેવી 

છોકરીની અડિાાં (પાસે)જવામાાં ઘાયલ થવાના પરુા 

કાન્સ છે ! એટલે એણે દૂરથી જ ગોરીલા હમુલા કરવાનુાં 
મન બનાવ્ર્ુાં. અને ડાહ્યા થઈ ગયેલા અતનકેિને એની 
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કોઈ જૂની બિનેપણીએ અતનિાનો મોબાઈલ નાંબર 

મેળવી આપ્યો. 

 અને બીજા હદવસથી રાતે્ર દસ વાગીને સાિ તમતનટે 

અતનિાના મોબાઈલ પર મેસેજ સ્રીપ કમકી "Hi" 

 આ દસને સાિ તમતનટ અતનિાનો જન્મ સમય િિો એ 

આપણા અરજણે િોધી કાઢ્્ુાં િત ુાં !! અતનિા તવિે 
જાણવાનુાં એણે કાંઈ જ બાકી નિોત ુાં રાખ્ર્ુાં એ કિવેાની 

જરૂર છે ખરી ? 

## ## 

" Hi " 

મેસેજ જોઈને અતનિા ફરી નવઘણ બની ગઈ. 

"બોલોને જોરુભા..આપણને આવી રીિે રામ રામ કરવા 

ગમિા નથી..." 

"એ જે માિાજી, નવઘણભાઈ... 

રામ રામ..ભલા માણસ રામ રામ િો થાય જ ને !" 

  િવે રોજ રાતે્ર દસ વાગીને સાિ તમતનટે જોરુભા અને 
નવઘણનુાં "રામ રામ" અને "જે માિાજી " વાળુાં કેટ 

થવા લાગ્ર્ુાં . બને્નએ એકબીજાના પહરકયમાાં ગપ ગોળા 

િા ાંકયે રાખ્યા.  

 "અમે સાિ ભાઈ, હુાં નવઘણ નાનો..અિીં મારે દોઢ્સો 

તવઘા જમીન, રેકટર અને ધાબાવાળા (R C C) મકાન છે, 

ક્યારેક આવો મેમાન થઈને..." 

"કોક્કસ આવીિ િોં. મને િો િમારી જેવા ભાઈબાંધની 
ભાઈબાંધી બહ ુજ ગમે િો..હુાં જોરુભા જાડેજા, 

જામનગરનો..રાજવી  પહરવારમાાંથી આવુાં છાં.રાવેલ્સ અને 

બાાંધકામનો આપણે ખબૂ મોટા ધાંધા આખા ઇશ્ન્ડયામાાં 

આપણે ફેલાવ્યા છે...કામ કાજ િોય િો અડધી રાત્યે ફોન 

કરજો.." વગેરે વગેરે..  

 અતનિા િો માત્ર ગેમ જ રમિી િિી.પણ િવે એ ગેમ 

એની આદિ બની ગઈ િિી. અતનકેિને અતનિાની આ 
અદા ખબૂ જ પસાંદ આવી િિી. એના જેવી અલ્લડ અને 

સ્વમાની ર્વુિી આગળ ભિૂકાળની બધી જ ગલતફે્રન્ડ 

એને ઝાાંખી લાગવા માાંડી. મનોમન એ અતનિાને અત્યાંિ 
કાિવા લાગ્યો. 

અતનિાના હદલમાાં ફૂટેલો પેલો પે્રમાકુાંર  પણ અતનકેિના 
સજ્જનિા ભયાત વ્યવિારથી ખીલવા લાગ્યો. એકબીજાના 

હદલોમાાં પા ાંગરેલા પે્રમનો એકરાર કેમ કરવો એ બ ેમાાંથી 

એકે'યને ુઝૂત ુાં નિોત ુાં. અતનકેિ િો હિિંમિ કરે િેમ 
નિોિો.મેસેજમાાં એ અતનિાની સાથે જોરુભા બનીને 

પે્રમવારીનો દૂરથી અભભષેક કરી લેિો િિો.પણ અતનિા 

િવે અકળાઈ રિી િિી. 

  આખરે એણે આ જોરુભાને જોવાનુાં નક્કી કર્ુું. 

" િલેોઓ...જોરુભા..િવે એમ કરો િમે આપણાાં મે'માન 

થાવ..બોલો ક્યારે પધારો છો..." 

"એ...રામ રામ નવઘણભાઈ...િમે કયો એટલે આવી 

જાઉં.." અતનકેિનો આનાંદ ક્યાાંય સમાિો નિોિો. 

  િારીખ અને સમય નક્કી થયા. અતનિા મળૂ 

પોરબાંદરની જ િિી. વળી એને ત્યાાં જમીન અને વાડી 

પણ િિા. ઉનાળાનુાં વેકેિન િત ુાં. 

વેિભષૂા વાળાને ત્યાાંથી એણ ેમેર લોકોનો ડે્રસ ભાડે 

લીધો. મોં ઉપર થોડો કાળો મેકઅપ કરીને નકલી મછુો 
કડાવી.આઈ બ્રો ઉપર નકલી વાળ કોંટાડીને જાડી ભ્રમરો 

ભકપકાવી. વાળનો અંબોડો લઈ માથા ઉપર આંટીઆળી 

પાઘડી મકૂી. કેહડર્ુાં અને કોરણો પિરેીને પગમાાં અસલ 
કામડાની આગળથી ગોળ વળી ગયેલી કડ કડ થિી 
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મોજડીઓ કડાવી.આંખ ઉપર કાળા ગોગલ્સ અને ખભા 

ઉપર કડીયાળી ડા ાંગ મકૂીને એ ખેિરે કાલી ત્યારે ગામની 
બજારે બેઠેલા ડોસાઓ બોલી ઉઠયા, "અલ્યા આ જુવાન 

ઓળખાણો નઈ...!!" 

  જોરુભાને મોબાઈલ લોકેિન મોકલીને મેસેજમાાં "ગામનુાં 

નામ અને ગામના પાદરે વડલા િઠેળ એક જુવાન બેઠો 

િિે એનો મોબાઈલ નાંબર મોકલીને જણાવી હદધુાં િત ુાં કે 
િમને આપડી વાડીએ મારો ભાઈ લઈ આવિે.." 

 અતનિાના કાકાનો છોકરો એના મેર ભાઈબાંધ સાથે 
ગામના પાદરે જોરુભાની વાટ જોઈને વડલાના છાાંયે 

સવારે  દસ વાગ્યે ગોઠવાઈ ગયો િિો. 

   અતનકેિે પણ એરડીર્ુાં નાખીને વાળ સીધા અને સપાટ 

કપ્પડ ઓળીને ગોગલ્સ કડાવ્યા. નાકની બને્ન બાજુ 

અડધા ગાલ ઉપર છવાઈ જિી નકલી મછૂોને વળ 
કડાવીને આંકડા કડાવ્યા. ગળામાાં નકલી સોનાનો જાડો 

અને વાઘના નખના કકદા (પેન્ડલ)વાળો કઇેન દેખાય 

એવી રીિે િટતના ઉપરથી કાર બટન ખલુ્લા રાખ્યા. 
તનયતમિ જીમમાાં જઈને એણે બોડી િો મજબિૂ બનાવ્ર્ુાં 

જ િત ુાં પણ અમદાવાદનુાં ઉજળુાં િરીર પરખાઈ ન જાય 

એટલે છાિીમાાં બદામી રાંગ કોપડી દીધો. ગ ાંજી અને 
એની ઉપર આછા પીળા રાંગનુાં કાર ખલુ્લા બટનવાળા 

િટતની નીકે એકદમ નેવી બ્લ ુકલરનુાં જાડુાં જીન્સ અને 

કમરે તસિંિની મખુમદુ્રાવાળુાં ગોળાકાર અને બને્ન બાજુ નાની 
નાની િલવારોવાળા મોટા બકકલનો જાડો કામડાનો પટ્ટો 

કડાવીને એને એકદમ લાલ રાંગના અસલ દરબારી જોડા 

કડાવ્યા. િાથની બધી આંગળીઓમાાં ઢ્ાંગધડા વગરની 
વીંટીઓ અને મોટી કા ાંડા ઘહડયાળ અને બીજા િાથમાાં એક 

જાડુાં કડુાં પિરેીને એણે અમદાવાદથી રાતે્ર બાર વાગ્યે, 

એના પપ્પાની ફોચ્ર્ુતનર બાંગલામાાંથી બિાર કાઢ્ી  ત્યારે 
એના ઘરમાાં નીરવ િાાંિી પથરાયેલી િિી. 

 જામનગર બાજુનો એક દોસ્િ િોસ્ટેલમાાં રિિેો િિો એને 

સાથે લઈને અતનકેિની ફોચ્ર્ુતનર પરુપાટ પોરબાંદરની 
હદિામાાં દોડી રિી િિી. અતનકેિ ખબૂ એકસાઇટેડ 

િિો.અતનિાની આ રમિની એને બીક પણ લાગિી િિી. 

અતનિાએ જે  રીિે એને મળવા બોલાવ્યો િિો એ જોઈને 
એને અતનિાના એ નાંબર તવિે િાંકા થઈ રિી િિી. 

ખરેખર જો આ કોઈ નવઘણ જ િોય િો પણ એક નવો 

દોસ્િ મળિે એમ માનીને એ ઉપડયો િિો. 
   સવારે સાડા દસ વાગ્યે અતનિાએ મોકલેલા લાઈવ 

લોકેિનના આધારે એ ગામના પાદરે પિોંચ્યો. 

  અતનિાએ આપેલા નાંબર પર કોલ કરિા જ પેલા બને્ન 
ધડા ધડ કારના બારણાાં ખોલીને અંદર બેઠા. 

  ગામ વટાવીને ખિેરોના કાકા રસ્િે દૂરથી આવી રિલેી 

ફોચ્ર્ુતનર ગાડી જોઈને નવઘણના વેિમાાં ઉભેલી અતનિા 
મનોમન મશુ્કેરાઈ. 

  આખરે જોરુભાની ગાડી નવઘણની વાડીએ આવીને 

ઉભી રિી.અતનકેિ, અસલ મેર નવઘણને િાકી રહ્યો. 
"એ...એ...રામ..રામ...નવઘણભાઈ....."કિીને એ 

દોડયો.અતનિાને ગળે મળવાની જરાય ઈચ્છા ન િોવા 

છિાાં અતનકેિે એને પોિાની બાિોમાાં સમાવીને ભીંસી 
નાખી. નાટકનુાં કીરદાર ભજવ્યા વગર અતનિાને પણ 

કાલે એમ નિોત ુાં.એટલે એને પણ સામુાં જોર કરવુાં જ 

પડ્ુાં. પણ જોરુભા બનેલા અતનકેિે િો િળવા ફૂલ 
નવઘણને ઉકકી જ લીધો. 

  બને્નએ ખાટલામાાં સામસામી બેઠક જમાવી. અલક 

મલકની વાિો કરીને બપોરે ઘેરથી ભાિ માંગાવીને ખાધુાં. 
ખેિી અને જીપોના ભાડાના ધાંધાઓની વાિો આવડે એવી 

કરી.એકેયને એકબીજાના બનાવટી ધાંધા તવિે કોઈ 

ગિાગમ પડિી નિોિી. જાડો અવાજ કાઢ્ીને અતનિાનુાં 
ગળુાં દુિઃખવા લાગ્ર્ુાં. કોરણો િવે પરસેવાથી લથબથ થયો 

િોઇ ખાંજવાળ પણ આવિી િિી. 
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બને્નએ છેક ુધુી ગોગલ્સ કાઢ્યા નિીં. છેક બપોરે કાર 

વાગ્યે જોરુભા જામનગર જવા રવાના થયા ત્યારે 
અતનિાને ગાડીન નાં GJ 01 ##00 જોઈને નવાઈ લાગી. 

  એની ગાડી દેખાિી બાંધ થઈ ત્યારે મેસેજટોન રણક્યો. 

"ભાઈ નવઘણ, િને મળીને ખબૂ આનાંદ થયો.પણ હુાં 
જાણી ગયો છાં કે જેમ હુાં જોરુભા નથી એમ ત ુાં પણ 

નવઘણ નથી. કારણ કે  પોરબાંદરમાાં િેં જે ગામ મને 

બિાવ્ર્ુાં એ ગામમાાં કોઈ નવઘણ નામનો માણસ જ નથી 
! અને બકા કણા નો છોડ િોય, એનુાં ઝાડ ન િોય. િેં 

િારા ખેિરમાાં જે ઝાડ બિાવેલુાં એ બોરડીનુાં ઝાડ િત ુાં. 

કણાાંન ુ ાં નિીં !! પણ િેં મને જે રીિે કણાના ઝાડ પર 
કડાવ્યો એ મને ખબુ ગમ્ર્ુાં. આફ્ટર ઓલ િવે આપણે આ 

નાટકનો અંિ આણીએ..હુાં અમદાવાદથી આવેલો અતનકેિ 

કાવડા છાં. ત ુાં નવઘણ િો નથી જ પણ એક જણ િરીકે 
િારી  દોસ્િી મને ગમિે...આઈ લવ ર્ ુદોસ્િ !" 

  મેસેજ વાાંકીને અતનિાના હદલમાાં અજીબ ઉભરો 

આવ્યો.અતનકેિે પોિાને એની બાિોમાાં જકડીને જે રીિે 
ઉકકી િિી એ દ્રશ્ય એને યાદ આવી ગર્ુાં. એના િોઠ 

મરક મરક મરકી રહ્યા. એ જોઈને એનો કઝીન બોલી 

ઉઠયો, " ખરો ઉલ્લ ુબનાવ્યોને એ ફેસબકુીયા ફે્રન્ડને ?" 

   "અરે ભાઈ, એ િો ખબૂ ઉસ્િાદ નીકળ્યો. એ કા ાંઈ ઉલ્લ ુ

બને એવો નથી.." 

  અતનકેિના મેસેજનો રીપ્લાય આપ્યા વગર એ બીજા 
હદવસે એ અમદાવાદ આવી. એના પપ્પાને અતનકેિની 

આખી વાિ કે જે કલાસરૂમમાાંથી િરૂ થઈ િિી ત્યાાંથી 

સાંભળાવી દીધી. આખા નાટકની જાણ કરીને અતનકેિ 
પોિાને ગમિો િોવાનુાં પણ જણાવ્ર્ુાં. 

  અતનિાના પપ્પાએ પોિાની આ દીકરીની તનખાલસ 

કબલૂાિ વધાવી લીધી. અને જોરુભાએ નવઘણ જોડે 
જજિંદગી જોડી દીધી !! 

 - ભરત ચકલાવસયા 
 

 
 
 
 
 

"ભાણગઢ" 
શુાં િમને પણ મારી જેમ િોરર 
સ્ટોરીઓ વાાંકવાનો િોખ છે? શુાં 
િમને રિસ્ય, રોમાાંક અને ભયાવિ 
સ્ટોરી િમેિા આકષે છે? િો આજનો 
આપણો રસાસ્વાદ િમને આ ભય 
અને રિસ્ય, રોમાાંકની પાછળ 

છપાયેલા સત્યથી વાકેફ જરૂર કરાવિે. 
 

આજે હુાં જે વાિાતનો રસા સ્વાદ લઈને આવુાં છાં એ 
વાિાતના લેખક તવિે વાિ કરવાની િરૂઆિ પિલેા કરીિ. 
એકિા દોિી - છેલ્લા કેટલાક વષોમાાં એકિા દોિી 
નવજુવાન અને કલા રતસક વાકકોના હદલમાાં છવાયેલા 
છે. આમ જુઓ િો એમેઝોન જેવા િોતપિંગ પ્લેટફોમત પર 
પણ છવાયેલા છે. િેમની વાિાતઓ આપણને સત્યથી 
અવગિ કરે છે અને આપણા રિસ્ય અને રોમાાંક નહિ 
પણ એટલી જ સરસ રીિે ન્યાય આપે છે. 
 

આજે આપણે જે વાિાતનો રસાસ્વાદ માણવાના છીએ િે 
વાિાત છે એકિા દોિીની ભાણગઢ્.  

 

એવુાં કિવેાય છે કે ભાનગઢ્ નો હકલ્લો ભયાવિ છે. ત્યાાં 
આગળ આજની િારીખમાાં પણ ભિૂ-પે્રિનો વાસ છે. પણ 
એકિા દોિીની આ વાિાત વા ાંચ્યા પછી આપણને ભયના 
નામે આવી જ ભયાવિ જગ્યાઓએ કાલિા ગોરખ ધાંધા 
તવિે તવકાર કરવાની ઈચ્છા થાય છે. વાસ્િતવક પાત્રો 
સાથે વાસ્િતવક જગ્યા વાસ્િતવકિાની અડોઅડ ઊભા 
રાખી દે છે. 
 

એક તમત્ર વત ુતળ જે આઉહટિંગ માટે બિાર જવાનો પ્લાન 
બનાવે છે અને પિોંકી જાય છે ભાનગઢ્. એક ખાસ ઉદે્દિ 
સાથે અમેહરકાથી આવેલી પોિાની તપિરાઇ બિનેને 
લઈને આ તમત્રવતુતળની એક બિાદુર અને નીડર છોકરી 
જયારે આ આયોજન િકીકિમાાં અમલમાાં મકેૂ છે ત્યારે 

૪. મારી નજરે 
રસાસ્વાિ  
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િેને પોિાને પણ અંદાજો નથી િોિો કે એ કોઈ ભલૂ કરી 
રિી છે કે એનુાં નસીબ એને એ િરફ દોરી રહ્ુાં છે?  

 

રસ્િામાાં એક ગામમાાં દેખાિી પોિાના દાદાની મતૂિિ અને 
અમકુ રોડ સાઈડ રોતમયોના ત્રાસ તસવાય કોઈ એવી ખાસ 
િલકલ વગર વાસ્િતવક પાત્રો સાથે અકાનક ઉદ્ભવિો 
રિસ્યનો વાંટોળ િમને એક છેડેથી બીજા છેડે ફેંકવા સક્ષમ 
બની જાય છે.  
 
 

એક એવી ભિૂકથા જેમાાં સામાજજક ભિૂોનો અનભુવ 
થથરાવી જાય છે. જે રિસ્ય, રોમાાંક અને આશ્ચયત વચ્કે 
એક ખબૂ જ ુુાંદર અને વાસ્િતવકિાની ઘણી નજીક આ 
આખી વાિ હ્રદય ુધુી સ્પિી આપને આ પાસા પર 
તવકારવા મજબરૂ કરી મકેૂ છે.  

 

ઉફ્ફ! આ રસાસ્વાદ ફરી એક વખિ આખી વાિાતની સફર 
કરાવી ગયો. લખાણ અને િબ્દો પર પ્રભતુ્વ ધરાવનાર 
એકિા દોિી ખરેખર વાકકના મનમાાં એક ઊંચુાં સ્થાન 
બનાવે છે.  
 

િો તમત્રો આપ આ વાિાત કોક્કસ વાાંકિો. આ નવલની 
પ્રથમ આવતૃિ પરૂી થઈ ગઈ છે. બીજી આવતૃિ પણ પરૂી 
થઈ જાય િે પિલેા ાં વા ાંકો અને અમને એના પ્રતિભાવ 
સાથે આ રસાસ્વાદના પ્રતિભાવ પણ જરૂરથી મોકલિો.  

 

િો આવી જ રીિે ફરી એક રસાસ્વાદ લઈને િાજર થઈિ 
હુાં નવી વાિાત તવિે વાિ કરવા.  
 

િો આમ જ વાાંકિા રિો અને મારો રસાસ્વાદ માણિા 
રિો. ઉપરાાંિ અમારા પર આપના પ્રતિભાવ રૂપે આમ જ 
પે્રમ વરસાવિા રિો. આપના ઢ્ગલાબાંધ પ્રતિભાવની રાિ 
જોિી હુાં પજૂા તત્રવેદી રાવલ આપની રજા લઉં છાં. 
 

©પજૂા વત્રવેિી રાવલ ‘સ્સ્મત’ 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 

 

ભણેલો ભટ્ટ  

એક િિા ભટજી. કાિીએથી નવાસવા ભણી-ગણીને 
આવેલા. 
કાર વેદ અને છ િાસ્ત્ર ભણેલા ભટજી એક હદવસ એક 
નાના ગામડામાાં કથા વાાંકવા ગયા. 
ગામના માણસો િદ્દન કોરા-ધાકોર. કોઈ ગિાગમ નહિ. 
ખેડ કામ તસવાય કોઈ બાબિની જાણકારી નહિ. છિાાં પણ 
પોિે બહ ુજાણે છે એવુાં બિાવવુાં બધાાંને બહ ુગમે. 
ભટજી આવ્યા એટલે બધાાં લોકો કિ ે- ભટજી કથા િો 
ભલે વાાંક,ે પણ આપણે પારખાાં િો લવેા ાં જોઈએ ને, કે 
ભટજી કેવુાંક જાણે છે? 
સૌએ ભેગા થઈ ભટજીને પછૂ્ુાં - ભટજી! અમારા 
સવાલનો જવાબ આપો િો કથા વાાંકો, ને ન આપો િો 
પસુ્િક અને પોથીનાાં પાનાાં મકૂીને અિીંથી કાલ્યા જાઓ. 
ભટ કિ ે- પછૂો ત્યારે. 
એક માણસે પછૂ્ુાં - ભટજી! ‘તુાંબિ ત ુાંબા’ એટલે શુાં ? 

ભટજી િો ભારે તવકારમાાં પડી ગયા. 
પોથીપાનાાં જોઈ વળ્યા પણ ક્યાાંય ‘તુાંબિ ત ુાંબા’ જડે નહિ. 
ભટજી િો ભારે મ ૂાંઝાયા ને માથુાં ખ ાંજવાળવા માાંડયા. 
ગામહડયો કિ ે- ભટજી! ઈ િમારાથી અમારા સવાલનો 
ઉિર નહિ અપાય. િમારા જેવા િો ઘણાાંએ આવી ગયાાં, 
પણ કોઈએ ઉિર આપ્યો નથી. લ્યો, િવે પસુ્િકપાનાાં 
અને પોથીઓ અમને સોંપી દો. ભટજીનુાં મોં િો લોટની 
કોથળી જેવુાં થઈ ગર્ુાં. પોિાની પોથી મકૂી ભબકારા વીલ ે
મોઢે્ ઘેર પાછા આવ્યા. 
એને એક ભાઈ િિો. ઝાઝુાં ભણેલોગણેલો નહિ, પણ 
કોઠાતવદ્યાવાળો ખરો. એને બધી વાિની ખબર પડી એટલે 
કિ ે- ભાઈ ! એવા અજડ ગામમાાં િમારુાં કામ નહિ, ત્યા ાં 
િો અમારા જેવા જોઈએ; એનુાં માથુાં ભા ાંગે એવા. 
આ બીજો ભાઈ િો કાલ્યો એ જ ગામડામાાં. જઈને 
મલ્લની જેમ કછોટો માયો ને માથે ટકોમ ૂાંડો કરાવ્યો. મ ૂાંડા 
ઉપર કાંદનનુાં ગોળ કકરડુાં કર્ુું અને વકમાાં એક ટપકુાં 

૫.બાિવાતાા 



16                                               સાહિત્યનો વનવગડો  
 
 

કર્ુું. ગામના માણસો િો આ ભટજીને દેખીને રાજી રાજી 
થઈ ગયા ને એક બીજાને કિ ે- વાિ, આ ભટજી િો લાગ ે
છે ય ખરા ભટજી જેવા. આવા િોય િો કા ાંઈક બે અક્ષર 
િાસ્િરના જાણવા િો મળે! 
પણ િો ય બધાાં કિ ે- પારખાાં િો લેવા ાં જ જોિે. એમ ને 
એમ કાાંઈ કથા વાાંકવા નહિ બસેાડાય. એક જણ કિ ે- 
ભટજી! પધારો. એક ભટજી પસુ્િકપાનાાં મકૂીને ગયા છે ને 
બીજા વળી િમે આવ્યા છો. િમારીય િે િમણાાં ખબર 
પડિે. 
ભટજી કિ ે- એ ભટ નોખા ને આ ભટ નોખા. અમે િો 
કિવેાઈએ ભાગડ. આ માથે કેવ ુાં ટીલ ુાં કર્ુું છે અને આ કેવો 
કછોટો માયો છે િે િો જુઓ! 
ગામનો પટેલ કિ ે- ત્યારે જવાબ આપો જોઈએ. ‘તુાંબિ 
ત ુાંબા’ એટલે શુાં? 
આ ભટજીને િો બરાબર ખબર િિી કે ગામના લોકોને 
ખેડ કામ તસવાય કોઈ વાિની ગિાગમ નથી. ભટ કિ ે- 
ભાઈ ભલૂ્યા. િમને િો પરૂો સવાલયે ક્યાાં પછૂિાાં આવડે 
છે? િો સાાંભળો પિલેા ાં િો િોય 

ખેડમ ્ખેડા 
પછી વાવમ ્વાવા 
પછી ઉગે વેલમ ્વેલા 
પછી આવે ફૂલમ ્ફૂલા 
ને પછી થાય ત ુાંબિ ત ુાંબા. 
બધા કિ ે- એલા, આ ભટજી સાકા; કેટલુાં ગનાન છે! જોર્ુાં 
બરાબર કળી ગયા. ઓલ્યા આગળ આવ્યા'િા ઈ ભટને 
િો બોરના ડીંહટયા જેટલુાંય નો આવડે, ને મોટે ઉપાડે કથા 
વાાંકવા આવ્યા િિા! 
ભટજીને આખા ગામે વખાણ્યા. બધા કિ ે- ભટ ભારે, ભટ 
ભારે, ભટ ભારે! ભટ િો છે કા ાંઈ જાણકાર! બધી વાિની 
એને સમજ પડે! 
 

ભટને િો ગામ આખાયે જમાડયા. પોથી-પસુ્િક પાછાાં 
આપ્યાાં ને સારી એવી િીખ આપીને તવદાય કયાત. 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 

 

 

          કોલજે ુધુી 60 થી 70% લઈ ભણેલી વષાત 
સમય અને સાંજોગો ને લઈ 8 ુધુી ભણલેા તવવેક સાથે 

લગ્ન કરી ુખુ-િાાંતિ થી પોિાનુાં દા ાંપ ાંત્યજીવન 

વીિાવિી િિી, થોડી આતથિક પહરક્સ્થતિ નબળી િિી, 
પણ પતિ પત્ની બાંને  નોકરી કરી િાાંતિ થી જીવન 

પસાર કરિાાં િિાાં.  

            સ્કુલમાાં ધોરણ 8 ુધુી માાંડ માાંડ પિોંકેલી 
રેિાના બજારમાાં મળી ગઈ ખબર અંિર પછુી રેિનાએ 

કર્ુાં કાંઈ કામ િોય િો કિજેે વષાત મારો પતિ વકીલ છે. 
આિાબેન ભટ્ટ 

 
 
 

 

      
  હદવાળી 
 

હદવાળીની ઝગમગાટ રાિ... ને 
ટોડલે દીવો કરિી રોહિણી.  
કકરડી ફરી ગોળ.. ગોળ.. િેરીના 
બાળકોનો હકલહકલાટ... 
પણ...  
પણ... અિીં નીરવ િાાંતિ! 
રોહિણીને આંખે બાંધાઈ અશ્રઓુની ધાર.  
આવી જ ફરિી િિી એ કકરડી!! 
 

                                - શ્રદ્ધા ભાવસાર(અમીન) 
અલબેલી ગજુરાતણ 

 
 

 

૬.માઈક્રોફીક્સન 

હિવાિી  

  

નસીબ  
 



17                                               સાહિત્યનો વનવગડો  
 
 

 
 

 

 
 

-  

 
 

 

 

નથી િાાંિ થિો આ લાગણીનો દહરયો, 

ઘઘુવાટ એનો વધિો જાય છે. 

નથી િાાંિ થિી આ અશ્રનુી ધારા, 

પાાંપણો ઉપર ભાર વધિો જાય છે. 

એટલે જ કયાત મેં િા ાંિ િબ્દોને, 

લાગ્ર્ુાં એનો દબદબો વધિો જાય છે. 

બધા કિ ેમૌનમાાં િા ાંતિ િોય, 

પણ અિીં એનો જ ઘોંઘાટ વધિો જાય છે.  

-હિરલ પરુોહિત "સપ્તરંગી િબ્િ" 

 

 

જીંદગી િો બસ પ્યાર િૈ,  

જો િમ કરિે િૈ. 
જીંદગી િો વો રાિ િૈ,  

જિા િમ કલિે િૈં. 
જીંદગી િો વો ખ્વાબ િૈ, 

જો ખ્વાબો મે િમ જીિે િૈ. 
જીંદગી િો વો અરમાન િૈ,  

જો િમ પરેૂ કરિે િૈ. 
જીંદગી િો વો નહદયા િૈ,  

જો  બેિ જાિી િૈ.  
જીંદગી િો તસફત જીંદગી િૈ,  

જો િમે જીની િૈ.            
                     અવનલ કણઝહરયા  

 
 

 

 

 

 

કમતનુ ાં ફળ અિીં જ મળે, િો સ્વગત-નકત કેમ છે,  

કમતનુ ાં ફળ જો ઉપર મળે, િો સૌને દદત  કેમ છે.  
મને સમજાવો કોઈ આ આમ ને પેલુાં િેમ કેમ છે,  

સારાને જેમિેમ અને ખરાબને િમેખમે કેમ છે.  
ઈશ્વર ત ુાં જો કણકણ ને જણજણમાાં િોય િો,  
િો કિ ેક્યાાંક ુખુનો દહરયો ને ક્યાાંક રણ કેમ છે. 
લોિી સૌનુાં લાલ ને દદતમા ાં આંુ ુજ નીકળે છે,  

છિાાં પણ માણસ માણસ વચ્ક ેઅંિર કેમ છે. 
કોઈ કિ ેખદુા, ઈશ્વર, જીજસ અને વાિગેરુુ િને,  

છે ત ુાં એક જ િો પછી િારા આટલા રૂપરાંગ કેમ છે. 
િારુાં લઈને નામ ખદુ માણસ ઈશ્વર બની બેઠો,  
બની ફકિ પથ્થર ત ુાં, માંહદર મક્સ્જદમાાં કેદ કેમ છે. 

"પ્રકાિ-ઘાયલ" 
 
 

  
 
ઝાંખિા નયન ને ક્સ્મિ ની જરૂર છે. 
ુનુા જજવન ને મન તમિની જરૂર છે. 
િમે નિી આવો િો સાાંજ  ઢ્ાળને સાંગીિ ની જરૂર છે.  

એક ક્સ્મિથી જ લાખો ગલુગાર ખીલી ઉઠે છે.  
મારા જજવન ને િારી મિકેની જરૂર છે.  

ભીિરે છલોછલ છલકે છે ઉતમિઓ,  

જીંદગી ને િારા ઉક્ષ્વાસ ની જરુર છે. 
ત ુકિ ેિો મારી રકનાઓ મા લખુાં િારુાં નામ, 

િારા નામ થકી મારી ગઝલોને પ્રાસની જરૂર છે. 
 ભોળા છો, િમે શ ુજાણો િમારા ાં ક્સ્મિની અસર, 

સ્વપ્ન બાગને સાકાર થવા 
 બસ  િમારી યાદ  જ જરુરીછે  
 

રાણીંગા સપના બટુકરાય. 

 

૭.કવવતાઓ 

કેમ છે. 

નામ જજિંિગી 

 

િાંતી અને ઘઘુવાટ 

 

ઝખંના       
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૧ 

રાિની િન્િાઈ માાં 
નીકળેલી મારી 
સ્વપ્નની બારાિ માાં 
બે વાજજિંત્રો 
ુરુ છેડીરહ્યા િિા 
હૃદયનુાં ધકધક અને 

ઘહડયાળનુાં ટકટક ,,,!! 

૨ 

રાિભર િારી યાદનો 
વરસાદ ધોધમાર 

વરસિો રહ્યો 
ને સવારે 

બારીમાાંથી જોર્ુાં િો 
ફભળયામાાં બેુ મુાર પાણી 

જાણે ઘોડાપરુ!! 
 

કે ડી સેિાણી 'આકાિ' (અમિાવાિ) 
 

 

  
 
 

નદીના હકનારે નાખીને િાથોમાાં િાથ,  

સાથે બેઠો િિો મારા ાં મનડાનો નાથ,  

                           એ મલુાકાિમાાં. 
 

અજાણી દુતનયામાાં અમે જ જાણીિા,  
અમે એકબીજાના બહ ુવધારે માનીિા,  
                              એ મલુાકાિમાાં. 
 

અમારી સાથે િિો માત્ર અમારો પે્રમ,  

લડાઈ ઝઘડો િોય એવો કેવળ વ્િમે,  

                            એ મલુાકાિમાાં. 
 

સવારથી સાાંજને સાાંજથી રાિ થિી,  

િો પણ વાિો બાકી રિી જિી િિી,  
                            એ મલુાકાિમાાં. 
 

આંખોમાાં આંખો નાાંખીને તનિાળિા,  
ક્યારેક માનવિા િો ક્યારેક પાંપાળિા,  
                             એ મલુાકાિમાાં. 
 

દુતનયાના સૌથી ુુાંદર સમયને માણ્યો,  
જે એકબીજાના માટે જ િિો ગાળ્યો,  
                             એ મલુાકાિમાાં. 
 

બોલવુાં અને સાાંભળવુાં લાગત ુાં લ્િાણી, 
આપણે લાગિા િિાાં રાજા અને રાણી,  
                               એ મલુાકાિમાાં. 
 

ગાયત્રી શ્રીમાિી (ળચન્ટુ) 
 અમિાવાિ. 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

િમે  આમ  વાિો  કરિાાં રિિેો  ન  િિો અંદાજ, 

િમે આમ અકાનક  જુદા પડિો ન િિો અંદાજ, 
રિસ્યમય  કોઈ  વાિાત જેમ િમે નજીક  આવ્યાાં, 
અને મધયાાંિર પછી ઉદાસ કરિો ન િિો અંદાજ, 
કૂણા મખમલ જેવાાં સપનાઓ જોયાાં હદન રાિનાાં, 
અધત િમણે કાદર ઓઢ્ાડી જિો ન િિો અંદાજ, 
સાંવેદનાઓનુાં એકત્રીકરણ માત્ર િમારી વાિે િત ુાં, 
તવરિનુાં તવસ્તતૃિકરણ પાસ ધરિો ન િિો અંદાજ, 
સાંગાથ ફરવાાં ને ટિલેવાાંની એષણાાં કોરીકાંટ રાખી, 
વાદળ પાણીએ બાાંધી ને ના વષો ન િિો અંદાજ, 
માત્ર આભષૂણો અને ઘરેણાાં જેવો પે્રમ ગળે પડયો, 
કળકાટ ખાલી આંખ ને રડાવિો ન િિો અંદાજ,! 

 

વવજય પ્રજાપવત 'વમિ' 

 
 

બે અછાાંદસ કાવ્યો 
 

 

એ મલુાકાતમા ં 

 

અંિાજ   
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ુરુિ િિરેના અઠવાલાઇન્સ પર 
આવેલા પ્રતિષ્ઠા બાંગલો માાં 
હદવાળીના વીસ હદવસ પછી પણ 
હદવાળીનો માિોલ િિો. બાંગલાને નવવધનુી જેમ 
િણગારવામાાં આવ્યો િિો. 
કારેિરફ રોિની જ રોિની સીરીઝ િો ક્યાય ડાક્ન્સગ 
લાઇટ િો ક્યાક રજવાહડ ઝુમર િો ક્યાય હદપ પ્રગટાવેલા 
િિા. આજે “પ્રતિષ્ઠા” માાં ઉત્સવ જેવ ુવાિાવરણ િત.ુ િેન ુ
કારણ એ િત ુકે િિરેના નામખ્યાિ પ્રતિશ્ષ્ઠિ અને 
ઉધોગપતિ કિેનભાઇની હદકરીના લગ્ન િિા. 
કાર હદવસનો ધામધમુથી લગ્નોત્સવ ઉજવવાનો િિો. 
આજુબાજુની િોટલો અને ગેસ્ટિાઉસ લગ્નોત્સવમાાં 
આવેલા પ્રતિશ્ષ્ઠિ વ્યક્લિઓથી ભરાઇ ગયા િિા.  

બાંગલામાાં અંદર પ્રવેિ કરો એટલે તવિાળ ગાડતન અને 
બને્ન બાજુ ઝાડ અને લાઇટીંગ વાળો રસ્િો જે સીધો 
બાંગલા ુધુી પિોકાડે. તવિાળ બાંગલામાાં પ્રવેિિા જ 
હદવાનખાંડ અને બાજુમાાં બત્રીસ પકવાનની સદા સોડમ 
આવ્યા કરે એવ ુરસોડુ િત.ુ 
પ્રથમ, બીજા અને ત્રીજા માળ પર િયનખાંડ િિા. બીજા 
માળે તવિાળ બેડરૂમ અને િેની પાછળ ઓપન ટેરેસ િત.ુ 
ટેરેસ પર હિકકે ઝુલિી િિી િસિી અને ભખલિી અપણાત 
અને િેની સખીઓ.  
સૌ સખીઓ અપણાતની સાથે મજાક મસ્િી કરિી િિી. 
અકાનક કિેનભાઇના આવિા જ ખીલખીલાટ ધીમો પડી 
ગયો.  
કેિનભાઇ આવિા જ કિ ેછે, બેટા િમે બધાએ જમી લીધ ુ
ને?  

િા, પપ્પા અપણાત સિજ સ્વરે કિ ેછે. 

અને િા બેટા િે વસ્ત ુમાંગાવી િિી, એ બધી આવી ગઈ 
છે. ત ુજોઇ લેજે અને િા િમને કોઇ પણ વસ્તનુી 
જરૂરીયાિ િોય િો મને જાણ કરજો.  

િા પપ્પા હ ુકહિિ. અપણાતએ કહ્ ુ

અપણાત કેિનભાઇની એકની એક જ હદકરી િિી. િેના 
લગ્ન તવિાર સાથે થવાના િિા. તવિાર એટલે િિરેના 
ટાયફુન ભબઝનેસમેનનો હદકરો 
લાંડનથી અભ્યાસ કરીને ઇશ્ન્ડયા આવ્યો અને પપ્પાનો 
ભબઝનસ સાંભાળિો િિો.  

બને્ન તમત્રોએ સાંબ ાંધી બનવાન ુનજક્ક કર્ુત. આ વાિ અપણાત 
અને તવિારે પણ સિષત સ્વીકારી લીધી િિી. કેમકે બને્ન 
સિઅધયાયી િો િિા જ પણ પહરવારીક સાંબ ાંધોને કારણ ે
એકબીજા ખબુ સારી રીિે ઓળખિા િિા.  
રાિના બાર વાગ્યા ુધુી અપણાતના રૂમમાાં ભખલભખલાટનો 
અવાજ સાંભળાિો િિો. અપણાતના મમ્મી સોનલબેન 
આવીને કિ ેછે, બેટા ુઈુ જાઓ િવે સવારમાાં લગ્નની 
િૈયારી કરવાની છે.  
અપણાત પોિાના રૂમમાાં આરામ કરે છે. આંખો બાંધ થાય 
પણ િજુ ઉંઘ આવિી નથી.  
એક પછી એક અનેક તવકારો આવિા િોય છે. 
એક િરફ લગ્નગ્રાંથીમાાં બ ાંધાવાનો િરખ છે િો એક િરફ 
ઘર છોડી જવાન ુદુિઃખ છે. એક િરફ તવિાર જેવો છોકરો 
િેનો જીવનસાથી બનવાનો છે િો સ્નેિ અને પે્રમન ુરૂપ 
એવા માિાતપિાથી દુર થવાન ુછે. આ બધ ુઅપણાત 
સ્વીકાર કરવા સક્ષમ િિી. સમાજમાાં પરાંપરા છે એ 
પરાંપરાને અનસુરવ ુપણ ફરજીયાિ છે પણ બીજી એક 
વાિ જે એના મનને કોરી ખાિી િિી.એ વાિ યાદ કરિા 
નજર સમક્ષ એક દ્રશ્ય ખડુ થઇ જત ુિત.ુ  
વષો પિલેા એક વાર પપ્પા નિો કરીને ઘરે આવ્યા િિા. 
ત્યારે એકદમ સામાન્ય પહરક્સ્થતિ િિી. ત્યારે મમ્મીએ આ 
બાબિે પપ્પા સાથે ઝઘડો કયો. આ ઝઘડાએ તવકરાળ 
સ્વરૂપ લઈ લીધ ુિત.ુ 
અંિે વાિ હડવોસત ુધુી પિોકી ગઈ િિી. અપણાત ત્યારે 
એકદમ નાની િિી પણ બધ ુિેને યાદ િત.ુ ત્યાર બાદ 
મમ્મી અપણાતને લઈ મામાને ઘરે ગઈ પણ અપણાતને 
મમ્મી અને પપ્પા બનેની જરૂરીયાિ િિી. અપણાતને આ 

૮.વાિાત 

કન્યાિાન  
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ઝઘડાથી માનતસક આઘાિ લાગ્યો અને ગાંભીર ભબમાર 
પડી ગઈ.  
પરીણામે બધાએ સમજાવ્યા અને કહ્ ુઅપણાતને ખાિર 
િમારે સાથે િો રિવે ુજ પડિે.  
ફરીવાર ભેગા િો રિવેા લાગ્યા પણ િવે મન બને્નના 
અલગ િિા. બને્નન ુસાથે રિવેાન ુકારણ માત્ર અને માત્ર 
અપણાત જ િિા. એ વાિને આજે વીસ વષત તવતિ ગયા 
પણ બને્ન વચ્કનેા અબોલા આજ પણ તટૂયા જ નથી.  

બને્નને એકબીજાને કોઇ વાિ કિવેી િોય િો અપણાત બને્ન 
વચ્કને ુમાધયમ િિી. અપણાતને એમ થર્ ુકે હ ુજો ન િોવ 
િો આ બને્નને વાિ િો કરવી જ પડિે એટલે થોડા 
મહિના િે િોસ્ટેલમાાં રિવેા કાલી ગઈ પણ જેના મનમાાં 
ભારોભાર નફરિ અને અભભમાન િત ુએટલે બને્ન 
રસોડામાાં એક હદવાલ પર લખીને જ વાિ કરે. જેને જે 
વસ્તનુી જરૂર િોય એ હદવાલ પર લખે પણ એકબીજા 
સાથે વાિ ન કરે.  
અપણાતને આ વાિની જાણ થઈ ત્યારે એ પણ ખબુ ગસુ્સે 
થઈ ખબુ રડી પણ બને્નના ભારોભાર નફરિ વચ્કે કઈ જ 
ન કરી િહક. 
આજે પણ જો અપણાત ઘરે િોય િો પપ્પાને કાંઇક કામ 
િોય િો કા ાંિો અપણાત અને કાાંિો હદવાલ બને્નમાાંથી એકનો 
જ આિરો લે. 
અપણાતને એ જ ભકિંિા િિી કે આજે િો, એ છે પણ કાલે 
એ નહિ િોય િો પણ આવી જ રીિે કાલિે ? જીંદગીના 
અંતિમ પડાવમાાં િો એકબીજાની સાકી જરૂર િિે ત્યારે 
પણ આમ રિિેે િો કેમ કાલિે? 

અનેક તવકારો વચ્ક ેઉંઘ આવી જાય છે. 
ઘરમાાં મિમેાનોનો કોલાિલ સવારમાાં અપણાતને જગાડી દે 
છે, આજે િો અંતિમ હદવસ િિો. કાલ ેલગ્ન તવતધ પરુી 
થઈ જાય એટલે િે આ ઘર છોહડને જિી રિિેે.  

િજી િો પોિાની પથારીમાાં િિી. ત્યા મમ્મી આવી જાય 
છે અને િેના બેડ પર બસેી જાય છે 

ગડુ મોનીંગ મારી લાડકી, કાલ જશ્લ્દ જશ્લ્દ િૈયાર થઈ 
જા.  
મમ્મા મને ઉંઘ આવે છે િજી, અપણાત કિ ેછે. 

અરે પાગલ િમણા િશ્લ્દ રિમ કાલ ુથવાની છે એમા 
કોણ બેસિે? સોનલબેન કિ ેછે.  
બને્ન માાં હદકરીનો સાંવાદ કાલ ુિોય છે ત્યારે કિેનભાઇ 
ત્યાથી પસાર થાય છે િેને એમ િત ુકે અપણાત એકલી જ 
િિે એટલે એ પણ રૂમમાાં પ્રવેિ કરે છે પણ, ત્યા બને્નને 
જોઇ પાછા ફહર જાય છે. 
અપણાત જોઇ જાય છે અને કિ ેછે પપ્પા કાઈ કામ િત?ુ 

ના બેટા એમ જ આવેલો, કેિનભાઇ પાછળ ફયાત વગર જ 
જવાબ આપે છે. 
િો પછી અહિ આવો ને િમારી હદકરી િવે કાલની જ 
મિમેાન છે, અપણાત કિ ેછે. 
ન કાિવા છિા પણ કિેનભાઇ આવી અપણાતના બેડ પર 
જ બસેી જાય છે.  
અપણાત મમ્માને પછુી લે ગોર મિારાજ આવવાના િિા 
આવી ગયા કે નહિ? કેિનભાઇ કિ ેછે 

િા આવી ગયા છે કઇ દે અપણાત, સોનલબેન કિ ેછે. 
અપણાતને કિવેાની િક મળી ગઈ એટલે કિ ેછે મમ્મા 
પપ્પા િમે ક્યારે ુધુરિો એ જ નથી ખબર પડિી. 
ઘરમાાં આજે આટલો મોટો પ્રસાંગ છે એ િો જુઓ થોડા 
હદવસ િો િમારો ઇગો સાઈડ પર મહુકને વાિ કરો િો શ ુ
પ્રોબ્લમે છે? 

કેિનભાઇ કિ ેબેટા જે વ્યક્લિ નાની વાિમાાં ઘર છોડવા 
િૈયાર થઈ જાય એને બોલાવીને શ ુકામ છે? 

િા નાનીવાિમાાં પોિાના જીવનસાથીને હડવોસત પણ 
આપવા િૈયાર થઈ જાય એને આવા પ્રસાંગોથી શ ુફરક 
પડે છે? િારા માટે અમે સાથે છીએ. િારા ગયા પછી એ 
એના રસ્િે અને હ ુમારા રસ્િે કાલિી જઇિ. મમ્મી પણ 
કિવેા લાગ્યા 
અપણાત રડવા લાગી,  
િમે બને્ન માત્ર મારા લીધે અલગ થયા છો. િમે 
એકબીજાની વાિો મને કિો છો. કાલે હ ુઅહિથી જવાની 
છ. પછી બને્ન લખી લખીને હદવાલ પર કાગળ કોટાડયા 
કરજો પણ એકવાિ યાદ રાખજો કે િમારા આ વિતનને 
લીધે હ ુત્યા પણ ખિુ નહિ જ રહિ િકુ. 
ત્યાથી અપણાત ઉભી થઈને બિાર ઉપર ટેરેસ પર કાલી 
ગઈ.  
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અપણાતના મમ્મી કિ ેછે લગ્ન છે ત્યા ુધુી એને ખિુ 
રાખવા બે હદવસ સારૂ વિતન કરો િો સારુ  
પછી હ ુિમને નહિ કહ ુક્યારેય  
કેિનભાઇ ઉભા થઈને જિા જિા કિ ેછે, એની સામે બને 
ત્યા ુધુી સાથે ઓછ આવવ ુમને નિોિી ખબર કે ત ુઅહિ 
િોઇિ નહિ િો હ ુઆવવાનો જ ન િિો.  
અપણાત િૈયાર થઈને િશ્લ્દ રસમના સ્ટેજ પર આવે છે. 
આજે િો અપણાત શે્વિ વસ્ત્ર અને સફેદ ફુલની માળાઓ 
પિરેેલી જાણે કાંદ્ર પરની કાાંદની ધરિી પર ઉિરી િોય 
એવ ુલાગત ુિત.ુ  
એક પછી એક બધા આવીને અપણાતને પીહઠ લગાડે છે. 
કેિનભાઇ પણ પીહઠ લગાવવા આવે છે. કેિનભાઇને 
જોઇને હદકરી ને ઘણ ુકિવેાન ુમન થાય છે કે, િમે એકલા 
નહિ પણ બને્ન સાથે આવો અને મારા િાથ પીળા કરાવો 
પણ અપણાત બોલી જ નથી િક્લિ. પપ્પાને જોઇને ગળે 
ડુમો ભરાઇ આવે છે. અપણાતની આંખોમાાંથી આંુઓુ 
વિિેા જ રિ ેછે.  
કેિનભાઇ માથા પર િાથ મહુકને કિ ેછે બેટા રડ નહિ. 
મારી લાડકી મારી પરી ત ુરહડિ િો હ ુકઈ રીિે ખિુ રહિ 
િકુ. 
પપ્પા આજે મમ્મી સાથે આવ્યા િોિ િો મારી આંખમાાંથી 
આંુનુ ુએક ટીપ ુપણ ન પડિે. પપ્પા હ ુજયા જાઉ છ 
ત્યા પણ ખિુ નહિ જ રહિ િકુ. અપણાત કિ ેછે, 

કેિનભાઇ સોનલબિને આવિાની સાથે ત્યાથી ઉભા 
થઈને કાલિા જ થઇ જાય છે. સોનલ બિને િો સીધા જ 
અપણાતને ભેહટને રડવા જ લાગે છે. બને્નના મોં માાંથી કોઇ 
િબ્દ જ નથી તનકળિો.  
અપણાત ખબુ જ ઉદાસ િિી. તવધી પરુી થિા જ પોિાના 
રૂમમાાં કાલી જાય છે. િજી પણ આંખોના આંુ ુિો ુકુાિા 
જ ન િિા.  
અકાનક જ તવિારનો ફોન આવે છે, જે અપણાત માટે ઘા 
પર મલમ સમાન િોય છે.  
િાઇ ડુડ વોટસઅપ  
િાઇ તવિાર નથીંગ બસ જો િશ્લ્દ રસમ પરુી થઈ. 
અપણાત િવે કાલનો હદવસ જ છે પછી આપણે સાથે જ 
િોઇશ.ુ  

િા તવિાર કાલનો હદવસ જ છે  

અપણાત વાિ ટુાંકાવિી િિી અને અવાજ પરથી ખ્યાલ 
આવી જાય છે કે, કઈક બીજો જ પ્રોબ્લમે છે એટલ ેતવિાર 
પછેુ છે અપણાત આર ર્ ુઓકે? 

યા આઇ એમ ફાઇન 

અપણાત લાગત ુનથી કઈ પ્રોબ્લેમ િોય િો મને િેયર કર 

ના તવિાર કઇ જ નથી બસ એમ જ  

અપણાત હ ુિને ઓળખ ુછાં ટ્ર્સસ્ટ મી હ ુિને મદદ કરીિ. 
િવે અપણાતનો આંુઓુનો બાંધ તટુી ગયો િિો. એ કોધાર 
આંુએુ રડિા રડિા બધી વાિ કરે છે. 
તવિાર પણ િાાંત્વના આપીને પ્રોમીસ કરે છે કે, પિલેા 
િારા મમ્મી પપ્પાને એક કહરશ ુપછી આપણ?ે 

અપણાત કિ ેછે, થેન્લસ તવિાર 

િ ેથેન્લસ િા માટે ? િારો દરેક પ્રોબ્લમે મારો પ્રોબ્લમે છે. 
તવિાર સાથે વાિ કરીને થોડી િળવાિનો અનભુવ થાય 
છે.  
અપણાત પોિાના રૂમમાાંથી તનકળી અને મિમેાનો મળવા 
જાય છે. ત્યા પાલતરવાળા િૈયાર કરવા આવી જાય છે. 
િવે િો ઘડીઓ ગણાિી િિી.  
સાાંજે કોરીએ કાર ફેરા ફરીને કાયમ માટે અહિથી કાલ્ર્ ુ
જવાન ુિત.ુ  
સાાંજે ઢ્ોલ અને િરણાઇના નાદ સાથે જાન આવી પિોક ે
છે. તવિાર વરરાજાના કપડામાાં કોઇ મિારાજાથી કમ પણ 
નિોિો લાગિો િો અપણાત પણ નવવધનુો િણગાર 
સજયો િિો. જાણે સોને મઢે્લી હઢ્િંગલી જ િિી.  

વરરાજાના પોખણા થયા બાદ ગોર મિારાજ કન્યા 
પધરાવો સાવધાનનો સાદ પાડે છે.  

નવવધનેુ જોવા બધા ઉત્ુકુ િિા. અપણાતએ કહ્ ુમારા 
મમ્મી પપ્પા બને એક સાથે આવે િો જ હ ુમાંડપમાાં 
જઈિ.  
મને કમને કેિનભાઇ અને સોનલબેન બને્ન અપણાતનો 
િાથ પકડીને માંડપ િરફ જિા િિા.  

અપણાત કિ ેછે મમ્મા ડેહડ િમારી હદકરી પ્રભિુામાાં પગલા 
માાંડે છે અને િમારૂ બને્નન ુમોં પડી ગર્ ુછે.  
સોનલ બિને કિ ેછે, અપણાત િારી બાજુમાાં છે એને જ 
પછુને  
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અપણાત ખબુ દુિઃખી િિી રડિા રડિા કિ ેછે મમ્મા ડેડા 
િમે િમારી હદકરીને કોરીએ મકુવા આવો છો કે ભકિાએ 
એ નજક્ક કરીને જ આવજો.  
બને્નને આ િબ્દો સાાંભળિા જ જાટકો લાગ્યો. કઈ બોલે 
એ પેલા િો માંડપ આવી ગયો િિો.  

માંડપમાાં આવિા જ તવિારને જોવે છે. મનને િાાંતિ થાય 
છે.જયારે બને્નની આંખો મળે છે એટલે તવિાર  િાાંત્વના 
આપિો િોય એમ મોંથી ઇિારો કરે છે.   
તવતધઓ કાલ ુથાય છે કન્યાદાનની તવતધ કાલ ુથાય છે. 
િવે િો ફરજીયાિ કિેનભાઇ અને સોનલબેનને આવવાન ુ
િત.ુ  

થોડીવાર પિલેા અપણાતએ જે કિલે ુએનાથી બને્ન િકમકી 
ગયા િિા.  
કન્યાદાનમાાં આપવા માટે અઢ્ળક સોનાના દાગીના અને 
રોકડ રકમ િથા અનેક વસ્તઓુ િોય છે. ગોર મિારાજ 
ત્રાસમાાં રિલે ઘરેણા અને રોકડ રકમ થાળ વર-કન્યાના 
િાથમાાં આપવા કિ ેછે, અપણાત અને તવિાર િાથ લાાંબો જ 
નથી કરિા 
અપણાત અને તવિારને ગોર મિારાજ ફરીવાર કિ ેછે, 

વરકન્યા બને્ન આ ત્રાસ લઈ લો. આ કન્યાદાન કિવેાય 
િમારે જ લવેાન ુિોય. 
તવિાર કિ ેછે, અમારે જે જોઇત ુછે, એ અમને આપિા 
નથી.  
કેિનભાઇ નવાઇ સાથે કિ ેછે શ ુજોઇએ છે બેટા િારે? 

મારે િો જે  પણ છો એ િમે બને્ન જ છો. બોલ િારે શ ુ
જોઇએ છીએ? 

તવિાર કિ,ે મારે અપણાતને ખિુ રાખવી છે.  
િા બેટા અમે પણ આજ ુધુી ખિુ રાખી છે અને ત્યા પણ 
ખિુ જ રિિેે અને એના માટે િો િમને કન્યાદાનમાાં 
ઘરેણા અને રોકડ આપીએ છીએ. સોનલબને કિ ેછે  

િા બરાબર છે આ જો બેટા નહિ નહિ િો એક હકલો સોન ુ
િો િિે જ અને અભગયાર લાખ રૂતપયા છે. કેિનભાઇ કિ ે
છે.  
પણ પપ્પા હ ુઆનાથી ડબલ સોન ુઅને ડબલ રકમ 
આપી િકુ પણ એનાથી અપણાત ખિુ રિિેે? તવિાર કિ ેછે 

સોનલ બિને કિ ેછે બેટા એ ખિુ િો છે જ ને  

િા એ બહ ુખિુ છે અને બેટા ત ુઅમારા કરિા પણ ખિુ 
રાખી િહકિ કેિનભાઇ પણ ટાપસી પરુાવે છે.  
પપ્પા આજે આનાંદ થાય છે કદાક પેલી વાર િમારા અને 
મમ્મીના તવકારો એક થાય છે પણ િમે એમ સમજો છો 
કે સોના અને રૂતપયામાાં િમારી હદકરી ખિુ છે િો આપણ ે
ક્યા કમી િિી રૂતપયાની? એના કરિા વધારે િો જયહ ુ
ક્યારેય ખિુ નથી રહિ િકી. અપણાત બોલી 
અરે બેટા આ બધ ુશ ુછે? લગ્નની તવધી આવી રીિે ન 
અટકાવાય.કેિનભાઇ બોલ ે છે 

પપ્પા બસ કન્યાદાનમાાં એક જ વસ્ત ુમાાંગ ુછ આપિો ને 
? 

બોલ બેટા જે કે એ આપીિ. 
મમ્મા િારી પાસે પણ માાંગ ુછાં.  
િા બેટા ત ુજે માાંગે એ આપીિ 

િો િમારો ઇગો િમારૂ અભભમાન મને આપી દો. િમે બને્ન 
વરસોની પડેલી ખાઇ આજે આ  અક્ગ્નકુાંડમા િોમી દો.  
બેટા અમારી જેટલી જીંદગી ગઈ એટલી િવે જવાની 
નથી. અમે આમ જ ખિુ છીએ.  
મમ્મા પોિાના તવકારો હદવાલ પર લખવા કરિા મનની 
હદવાલોને એકવાર દુર િો કરી જો. પપ્પા િમારી હદકરી 
આ ઘર છોહડને જાય છે િવે એ તવકારો લખવાની 
હદવાલને પણ દુર કરી દો. 
ગોર મિારાજ કિ ેછે િસ્િ મેળાપન ુમહિુત તવિી જાય છે 
ઝડપ કરો. 
તવિાર કિ ેછે દાદા આ શભુ મહિુતમા ાં જો મેળાપ થઇ જાય 
િો મહિુત સકવાઇ જાિે. અમે િો એકબીજાને મળ્યા 
ત્યારથી અમારી જીંદગી શકુનવાંિી જ છે.  
કેિનભાઇ ફરી થાળ િાથમાાં લઈને કિ ેછે બેટા આ 
કન્યાદાનનો સ્વીકાર િો કરો. 
તવિાર એ થાળમાાંથી એક રુતપયો લે છે અને કિ ેછે પપ્પા 
આ લક્ષ્મી આવી ગઈ િવે આની ભારોભાર ખિુી અમારા 
જીવનમાાં આવે એવા આિીવાતદ આપી દો 
િા પપ્પા મારે િો ભાઈ પણ નથી નહિ િો એ પણ 
િમારા ગઢ્પણની લાકડી બનિે કા િો િમારી વચ્કેની 
તિરાડ ઓછી કરિે હ ુજાઉ એટલે આ તિરાડ વધિે જ 
એને આજે મારે ખિમ કરવી છે અને એ જ મારૂ 
કન્યાદાન છે.  
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અરે બેટા જીદ ન કર જો. બધા મિમેાન જોવે છે. 
સોનલબેન કિ ેછે. 
િા મે પણ અપણાતને પ્રોતમિ કર્ુત છે કે િારા મમ્મી 
પપ્પાને એક નહિ કરીએ ત્યા ુધુી આપણે સાંસારની 
િરુઆિ નહિ કરીએ. તવિાર કિ ેછે. 
બધા તવિારના િબ્દોથી કોહક જાય છે. કેિનભાઇની 
આંખો ભરાઇ આવે છે.  
મારે હદકરો નથી પણ તવિાર િવે મને લાગત ુનથી કે 
એની ઓછપ વરિાિે. અમે ખિુ રહિએ એ માટે િમે 
આટલો મોટો તનણતય કરી લીધો. હદકરા િારા મમ્મીનો 
વાાંક િોય કે ન િોય એ મને નથી ખબર પણ કોઇ પણ 
િરિ વગર જ જાિરેમાાં હ ુમાહફ માાંગ ુછ. આજ ુધુી જે 
પણ ભલુ થઈ િોય એ બદલ મને માફ કરી દે.  
ના માહફ િો આપણે આપણી હદકરીને માગવી પડે કે 
આપણે આપણા અિાંકાર ખાિર હદકરીને દુિઃખી કરી છે. 
આપણે િેના ગનેુગાર તછએ. હદકરી આજે મને સમજાય છે 
કે અમારા વચ્કનેા તવવાદથી િારી ઉપર શ ુતવિિી િિે 
પણ મને માફ કરી દેજે. અમે રાજીખિુીથી રહિશ.ુ ત ુ
ુખુેથી સાસરે જા. સોનલબેન રડિા રડિા કિ ેછે.  

હદકરી આજે તવશ્વન ુસૌથી મોટુદાન એટલે કન્યાદાન 
કરિા કરિા અમે વકન આપીએ છીએ કે અમે એકબીજા 
માટે જીંદગી જીવશ.ુ 
ગોર મિારાજ કિ ેછે કિેનભાઇ ફોટા કે મિુીમાાં લક્ષ્મીજી 
ઘણા જોયા પણ આજે િો િમારી હદકરીના રૂપમાાં મે 
લક્ષ્મીજી જોયા છે. 
રાજીખિુીમાાં લગ્નની તવધીઓ આગળ વધે છે.  
હદકહરને તવદાય આપવાનો પ્રસાંગ આવે છે ત્યારે 
પિલેીવાર એવ ુબને છે. મા-બાપ ધ્રસુકે ધ્રસુકે રડે છે અને 
હદકરી સાાંત્વના આપે છે. 
અંિે તવદાય આપિી વખિે બને્ન િાથ જોડી કિેનભાઇ 
એટલ ુજ કિ ેછે કે બેટા હ ુિને શ ુઆિીવાતદ આપ ુત ુ
લક્ષ્મી સરસ્વિી અને િક્લિ સ્વરૂપા મને આિીવાતદ 
આપજે.  
સાસરીયે જઈને હદકરી લાજ કાઢે્ કે ના કાઢે્ પણ માાં 
બાપની લાજ રાખ ેજ છે. 

        વવજય ખુટં "અલગારી" 
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આગળના હદવસે સવારે સાિ વાગ્યે દરરોજની જેમ આજે 
પણ જયહદપ, આતિષ અને મર્રુ ત્રણયે કેશ્ન્ટનમાાં બેઠા ાં 
બેઠા ાં કા ની ચસુકીઓ લઈ રહ્યાાં િિા. જયહદપનુાં ધયાન 
િો કેશ્ન્ટનના દરવાજા બાજુ જ િત.ુ એ િો રાધીના 
આવવાની રાિ જોઈ રહ્યો િિો. ત્યાાં જ રાધી કેશ્ન્ટનમાાં 
પે્રવિ કરે છે અને જયહદપની આંખો િેને જોઈને પિોળી 
થઈ જાય છે. 
          રાધીનુાં રૂપ આજે આજે મરૂન કલરની પહટયાલા 
સલ્વાર કમીઝમાાં વધારે નીખરી રહ્ુાં િત.ુ િવામાાં 
લિરેાિા ખલુ્લા વાળ, ધનષુ્યાકારની િેની બાંને આંખો, 
એમાય ધારદાર કાજળથી આંજેલા નેણ, ગલુાબની પાાંદડી 
જેવા િેના કોમળ ગાલ. રાધીનુાં આ મનમોિક રૂપ જોઈને 
જયહદપ િો અકાંભબિ થઈ જાય છે. િે એકધારો રાધીને 
પોિાની નજીક આવિી જોઈ રિ ેછે. િેની સાથે તપ્રિી 
પણ િિી. મર્રુ અને આતિષ બાંને રાધીને જન્મહદવસની 
શભુકામનાઓ પાઠવે છે. જયહદપે મર્રુને સરપ્રાઈઝ તવિે 
જણાવી દીધ ુિત ુાં. એટલે સાડા સાિ વાગિાાં જ િે આતિષ 
સાથે લેલકર એટેન કરવાાં કાલ્યો જાય છે. અને તપ્રિી 
બી.એ ના લલાસમાાં િિી. એટલે િે થોડીવાર પિલેા જ 
કાલી ગઈ િિી. જયહદપ ક્યારનોયે રાધીના વખાણ 
કરવા માટે િરસિો િિો. છેવટે બાંને એકલા પડી જાય છે. 
ત્યારે િેણે કહ્ુાં. 
          "આજે ત ુાં ુુાંદર લાગે છે." 
          "ઓિ! િો દરરોજ હુાં ુુાંદર નથી લાગિી એમ 
ને!" રાધીએ મોં બગાડીને કહ્ુાં. 
          "એટલે.. ત ુાં રોજ ુુાંદર જ લાગ ેછે. પણ આજે 
િો..." જયહદપ પોિાનુાં વાક્ય અધરુુ જ છોડી દે છે. પરાંત ુ
આગળના િબ્દો રાધી સમજી જાય છે. િેના કિરેા પર 

૯.નવલકથા 

તડપ 
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મસુ્કુરાિટ આવી જાય છે. અને ગાલ પર આવેલ ુકેિની 
લટને જમણાાં િાથની આંગળીઓ વડે કાનની પાછળ કરી 
દે છે. 
          "આજે ત ુાં મને કાંઈક સરપ્રાઈઝ આપવાનો 
િિો!" અકાનક રાધીએ જયહદપની આંખોમા આંખ 
પરોવીને કહ્ુાં. 
          "િા િા. સરપ્રાઈઝ િો છે જ. પરાંત ુએના માટે 
આપણે લોંગડ્રાઈવ પર જવુાં પડિે." 
          "યાર! હુાં િો ગઈ રાત્રીથી ખબુ જ એલસાઈટેડ 
છાં. હુાં મારી બાઈક લઈ આવુાં છાં." રાધીના કિરેા પર 
આનાંદ છવાઈ જાય છે. િે પોિાની બાઈક લવેા જવાાં 
માટે ખરુિી પરથી ઉભી થાય છે. ત્યા ાં જ જયહદપ કિ ેછે. 
          "એક બાઈક પર જઈએ િો!" જયહદપના િબ્દો 
સાાંભળીને રાધી અટકી જાય છે. 
          "અચ્છા! ઠીક છે." રાધીએ જયહદપની વાિમાાં 
િામી ભરિાાં કહ્ુાં. 
          જયહદપ પાહકિંગમાાં જઈ પોિાની બાઈક લઈ 
આવે છે. રાધી બાઈક પર બસેી જાય છે. એટલે બાઈકને 
ુરુિથી વલસાડ િાઈ-વે પર ભગાડી મકેુ છે. લગભગ 
દસેક તમતનટનો રસ્િો કાપ્યા બાદ જમણી બાજુએ એક 
તસિંગલ પટ્ટીનો રોડ આવે છે. ત્યા ાં બાઈકનુાં િને્ડલ વાળી દે 
છે. રસ્િાની બાંને બાજુએ લીલાછમ વકૃ્ષો િિા. ધીમે ધીમે 
એક પછી એક ફામત િાઉસ આવવાનુાં કાલ ુથાય છે. ફામત 
િાઉસ બાદ એક નાનકડુાં ગામડુ આવે છે. એ પણ પસાર 
થઈ જાય છે. 
          જયહદપ છેલ્લા બે વષતમા ાં રાધીને કાિવા 
લાગ્યો િિો. પરાંત ુઆ કાિિ િેની છે! એ િે નથી 
જાણિો. રાધી િો મનોમન જયહદપને પે્રમ કરવાાં લાગી 
િિી. પરાંત ુિેણ ેઆજ ુધુી આ વાિનો એકેય અંિ 
જયહદપ સમક્ષ મકુ્યો ન િિો. ગામડુાં પસાર થિાાં એક 
ુમુસામ રસ્િો આવે છે. વાિાવરણ એવુાં િત ુાં કે જરાાંયે 
ડર ન લાગ.ે ક્યારેક ક્યારેક એકાદ વાિન પસાર થત ુિત ુાં. 
વાિાવરણની િો શુાં વાિ કરવી! આજુબાજુ િેરડી, 
તનલગીરી, લીંબડુી, કેરીના ખેિર િિા. ક્યારેક ક્યારેક 
એકાદ ખેિરમાાં અવનવાાં રાંગબેરાંગી રાંગોવાળા માત્ર 
ફુલછોડ િિા. રસ્િાની બાંને બાજુ થોડા ાં થોડા ાં અંિરે 

લીલાછમ અને ઉંકા વકૃ્ષો િિા. નાના નાના પવતિો િિા. 
લગભગ સવારના દસ િો બાઈક પર જ વાગી ગયા 
િિા. ુયુતનો આછો આછો િડકો છવાયેલો િિો. સામેની 
બાજુએથી તિિળ પવન ફુાંકાય રહ્યો િિો. જે રૂિને 
સ્પિીને અનેરા આનાંદનો અિસેાસ કરાવી રહ્યો િિો. 
આગળ જિાાં મોકળી જગ્યા આવે છે. ત્યાાં જયહદપ 
પોિાની બાઈકને બ્રેક લગાવે છે. અને એક બાજુ પાકત કરી 
દે છે. ત્યા ાંથી જયહદપ રાધીને જમણી બાજુ ઝાડીઓની 
વચ્કથેી પસાર થિી સાાંકડી કેડીએથી આગળ લઈ જાય 
છે. થોડા આગળ વધયા પછી જયહદપ રાધીને િેની આંખો 
બાંધ કરવાાં માટે કિ ેછે. એટલે રાધી પોિાની આંખો બાંધ 
કરી દે છે. જયહદપ િેનો િાથ પકડી આગળ લઈ જાય છે. 
ત્યાાં એક મોકળી જગ્યા આવિાાં અટકી જાય છે અને 
રાધીને ધીમે ધીમે આંખો ખોલવાનુાં કિ ેછે. િે ધીમે ધીમે 
પોિાની આંખો ખોલે છે. અકાનક સામે રિલે ુાં દ્રશ્ય જોઈ 
િેની આંખો આશ્ચયતથી સ્થભગિ થઈ જાય છે. િે એકધારી 
આસપાસના દ્રશ્યને તનિાળ્યાાં કરે છે. 
          "િો કેવ ુાં છે સરપ્રાઈઝ?" અકાનક જયહદપ ૂ
પછુ્ુાં. જયહદપનો પ્રશ્ન સાાંભળિા જ રાધીના કિરેા પર 
આનાંદની લિરેો દોડી ઉઠે છે. 
          "જયહદપ! શુાં કહ ુહુાં? મને િો કાંઈ જ સમજાત ુ
નથી. યાર! આ પવતિ પરથી પડિો ધોધ, આ રાંગબેરાંગી 
ફુલો, અને આ બાજુ કમળ, ફુલો પર ફરિાાં રગબેરાંગી 
પિાંભગયા , અને જો ઉપર િો જુદા જુદા રાંગની નાની 
નાની કકલીઓ પણ છે. વેરી બ્ર્ટુીફુલ! મેં મારી 
લાઈફમાાં આવી જગ્યા ક્યારેય નથી જોઈ. મને િો તવશ્વાસ 
જ નથી થિો. હુાં સ્વપ્ન િો નથી જોઈ રિી ને?" 
          "રાધી આ સ્વપ્ન નથી. િકીકિ છે. આ દ્રશ્ય ત ુાં 
િારી આંખોએ જ તનિાળી રિી છે." 
          "જયહદપ! થેન્ક ર્!ુ થેન્ક ર્!ુ થેન્ક ર્ ુસો મક. 
િે મારા ાં બથત ડે ને સ્પેતિયલ બનાવી દીધો. હુાં આજનો 
હદવસ જીંદગીભર નિીં ભલુી િકુ. 
          "િાિ! િને સરપ્રાઈઝ ગમ્ર્ુાં ખરુાં. મને તવશ્વાસ 
િો િિો જ. પરાંત ુમનમાાં ક્યારેક ક્યારેક એમ થત ુાં િત ુકે 
િને સરપ્રાઈઝ નિીં ગમે િો!" 
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          "જયહદપ! આટલુાં મસ્િ સરપ્રાઈઝ કોને ન 
ગમે? પરાંત.ુ.." અકાનક િેના કિરેા પરની ખિુીઐ 
ગાયબ થઈ જાય છે. 
          "પરાંત ુશુાં?" 
          "મારે િને કાંઈક કિવે ુાં છે." 
          "િા બોલ. િારે જે કિવે ુાં િોય િે ભબિંદાસ કિી 
દે." 
          "લોકો કિ ેછે કે વાિો કરવાથી પે્રમ વધે છે. 
છેલ્લાાં બે વષતથી િારી સાથે હુાં વાિો કરુ છાં. જયારે 
કોલેજમાાં કોઈ મને ઓળખતુાં પણ ન િત,ુ ત્યારે િે મને 
સાથ આપ્યો. શુાં એ સાથ ત ુાં મને જીંદગીભર આપીિ?" 
          "એટલ?ે હુાં કાંઈ સમજયો નિીં." રાધીની વાિથી 
જયહદપ થોડો તસહરયસ થઈ જાય છે. 
          "પે્રમની વાિો બહ ુજલ્દી નથી સમજાિી. 
વાિોને સમજવાાં માટે એકબીજાને સમજવુાં ખબુ જ જરૂરી 
છે. ત ુાં જયારે પણ ઉદાસ િોય છે ત્યારે એ ઉદાસી મારા 
કિરેા પર ઉિરી આવે છે. અને જયારે ત ુાં ખિુ િોય છે 
ત્યારે મારા કિરેા પર પણ આનાંદ છવાઈ જાય છે. હુાં 
િારા ાં ુખુદુ:ખનો અિસેાસ કરી િકુ છાં. આજે િે મને આજ 
ુધુીની સૌથી ુુાંદર ભેટ આપી છે. શુાં ત ુાં િારી જીંદગીમાાં 
મને સ્થાન આપીિ? I LOVE YOU." રાધીએ પોિાના 
હદલની વાિ ખલુ્લા મનથી જયહદપને કિી દીધી. જેમ 
જેમ રાધીના િબ્દો વધિાાં જિા િિા િેમ િેમ જયહદપની 
મુાંઝવણો વધી રિી િોય એવુાં લાગી રહ્ુાં િત.ુ 
          "રાધ! અકાનક આ...! આજે િારો બથત ડે છે. 
આપણે એન્જોય કરીએ. આ બધી વાિો...!" અકાનક 
જયહદપ બોલિો બોલિો અટકી જાય છે. 
          "મારો બથત ડે િો િે સ્પેતિયલ બનાવી જ દીધો 
છે. શુાં મારી જીંદગી પણ સ્પેતિયલ બનાવીિ?" 
          "રાધી ત ુાં મને ગમે છો. અને મને પણ િારી 
ભકિંિા થાય છે. િારા ાં ુખુદુ:ખને હુાં મારા ુખુદુ:ખ સમજુ 
છાં. પરાંત ુપે્રમ!" 
          "કોઈ આપણને ગમવા લાગે અને કોઈને સિિ 
ગમિા રિવે ુાં એ જ પે્રમ છે. પે્રમની બીજી કોઈ વ્યાખ્યા 
નથી." 

          "રાધી! છેલ્લા બે વષતથી હુાં પણ િને કાિવાાં 
લાગ્યો છાં. િારી સાથે વાિ કયાત તવના એકેય હદવસ જ 
નથી જિો. અને જયારે પણ િારી સાથે વાિ કરુ છાં ત્યારે 
મારી બદી જ પરેિાની દુર થઈ જાય છે." 
         "િો શુાં એને ત ુાં પે્રમ નિીં કિ?ે જયહદપ! સાંબ ાંધ 
િાંમેિા બાંને િરફથી િા િોય િો જ અક્સ્િત્વમાાં આવે છે. 
હુાં િારી સાથે કોઈ જોરજબરદસ્િી કરવાાં નથી માાંગિી." 
જયહદપ િાાંતિથી રાધીની વાિો સાાંભળી રહ્યો િિો. 
અકાનક િે પોિાના જમણા વડે રાધીનો ડાબો િાથ પકડે 
છે. 
          "રાધી! અત્યાર ુધુી મને એમ જ િત ુાં કે 'પે્રમ 
એટલે ટાઈમપાસ' મને પે્રમ િબ્દથી જ નફરિ િિી. હુાં 
મારા તમત્રના પે્રમને પણ અવગણિો રહ્યો. પરાંત ુઆજે 
માત્ર િારી કારણે મને પે્રમ પર તવશ્વાસ થયો છે. બીજી 
રીિે કિીએ િો 'તવશ્વાસ એટલ ેપે્રમ'. જે વ્યક્લિને પે્રમ 
િબ્દમાાં રસ જ ન િિો એ આજે પે્રમની વ્યાખ્યા આપી 
રહ્યો છે. રાધી! હુાં િારા ાં છેલ્લા શ્વાસ ુધુી િારો સાથ 
આપવાાં િૈયાર છાં." આમ કિી જયહદપ પોિાનો ડાબો 
િાથ રાધીના જમણાાં િાથ પર મકેુ છે. રાધી પણ પોિાનો 
ડાબો િાથ જયહદપના ડાબા િાથ પર મકેુ છે. કાર િાથ 
વડે પે્રમની મજબિુ ગાાંઠ બાાંધે છે. અને બાંને એકબીજાને 
આલીંગન આપે છે. બ ાંનેના િૈયા એકબીજાને સ્પિી ગયાાં 
િિા. ત્યારબાદ બાંને િે જગ્યાની મજા માણે છે. રાંગબેરાંગી 
ફુલો, પિાંભગયાઓ, ધોધ આ બધુાં જ મોબાઈલમાાં િસ્વીર 
સ્વરુપે કેદ કરી લ ેછે. બ ાંને એક મોટી તિલા પર બેઠા ાં 
િિાાં. જયહદપ રાધીના ખોળામાાં માથ ુરાખીને ુિુો િિો. 
રાધી પે્રમની પોિાનો જમણો િાથ જયહદપના મસ્િક પર 
ફેરવી રિી િિી. અને ડાબો િાથ જયહદપને ગાલને 
સ્પિેલો િિો. જયારે િેની આંખો િો જયહદપની આંખોમાાં 
જ પરોવાયેલી િિી. િિરેથી દુર એકદમ િાાંિ અને 
રમણીય જગ્યામાાં બ ાંને પોિાના પે્રમની િરૂઆિની પળોને 
મનભરીને માણી રહ્યાાં િિાાં. આજુબાજુ કોઈ જ પ્રકારનો 
ઘોંઘાટ નિીં, માત્ર ને માત્ર િાાંિી જ િાાંિી. બસ, વકૃ્ષો પર 
બેઠેલાાં કેટલાક પક્ષીઓનો મધરુ સ્વર આ વાિાવરણને 
વધારે આનાંદમય બનાવી રહ્યો િિો. એટલામાાં અકાનક 
જયહદપે કહ્ુાં. 
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          "રાધી!" 
          "િમમ" 
          "એક સવાલનો જવાબ આપીિ?" 
          "િા બોલ." 
          "ત ુાં મને છોડીને ક્યારેય જઈિ િો નિીં ને?" 
          "હુાં િને છોડીને ક્યાાં જવાની? હુાં િારા ાં હ્રદયમાાં 
સમાઈ ગઈ છાં. મારે જવુાં િિે િો પણ હુાં નિીં જઈ િકુ. 
પરાંત ુત ુાં આવો પ્રશ્ન કેમ પછેુ છો?" 
          "કારણ કે િવે િારી તવના મારી જીંદગી અધરુી 
છે. મારે છેલ્લા શ્વાસ ુધુી િારો સાથ જોઈએ છે. આખી 
જીંદગી બસ િારુ જ સાથે જીવવુાં છે." 
          "હુાં વકન આપ ુછાં કે મારા ાં છેલ્લા શ્વાસ ુધુી 
િારી સાથે જ રિીિ. અને જયારે હુાં િારાથી દુર થઈિ 
ત્યારે આ અત્યાંિ રમણીય જગ્યા પણ ધરિીથી દુર થિે. 
આ રાંગબેરાંગ ુફુલોથી પાંિભગયાઓ, આ વકૃ્ષોથી રાંગબેરાંિી 
કકલીઓ, આ પવતિથી પાણી દુર થઈ જિે." આમ કિી 
રાધી પોિાના અધરો જયહદપના અધરો પર મકુી દે છે. 
બ ાંને એકબીજાના પે્રમની મીઠાિનો રસ માણે છે. િોઠોએ 
િબ્દોનો માગત જ બદલી નાખ્યો. દ્રશ્ય િો એવુાં લાગી રહ્ ુ
િત ુજાણે શ્રી કૃષ્ણ અને રાધાની પે્રમલીલા વિી રિી િોય. 
          લગભગ સવારના સાડા અભગયાર વાગ્યા િિા. 
એ જગ્યાને છોડવાની બાંને માાંથી એકેયની ઈચ્છા ન િિી. 
છિાાં બ ાંને ઘરે પરિ આવવાાં ત્યા ાંથી નીકળી જાય છે. 
રાધી જયહદપને વળગીને બેઠી િિી, િેના ગાલ 
જયહદપના ગાલને સ્પિત કરી રહ્યાાં િિા. રસ્િામાાં વાિો 
કરિા કરિા બાંને ક્યારે તસટીમાાં દાખલ થઈ જાય છે 
િેનીયે ખબર નથી રિિેી. તસટીમાાં પિોંકિા એક વાગી 
ગયો િિો. અને બાંનેને ભખુ પણ લાગી િિી. બાંને એક 
સારી િોટલમાાં જઈને લાંક કરે છે અને ત્યાાંથી જયહદપ 
રાધીને િેના ઘરે ડ્રોપ કરી પોિે સીધો જ જોબ પર 
પિોંકી જાય છે. 
          ધીમે ધીમે કોલેજના ત્રણ વષત વીિી જાય છે. 
બસ એક મિીનો બાકી િિો. એલઝામ નજીક આવી રિી 
િિી. આતિષ અને મર્રુ બાંને લાયબ્રેરીમાાં બેઠા બેઠા 
એલઝામની િૈયારીઓ કરી રહ્યાાં િિાાં. આતિષે િો ડબલ 
મિનેિ કાલ ુકરી દીધી િિી. જયહદપ પોિાની 

એલઝામની િૈયારીઓ ઘરે જ કરિો. જેના કારણે સવાર 
સવારમાાં કા પીવાની િેની આદિ તનરાંિર કાલિી રિી. 
આજે પણ સવાર સવારમાાં કેશ્ન્ટનમાાં બેઠો બેઠો કાની 
ચસુકીઓ લઈ રહ્યો િિો. અને િાથમાાં ઘરેથી સાથે 
લાવેલ "ૠતમુા ાં ખીલ્યો પે્રમ" નામની ધારાવાિીક આ 
પતૂિિમા ાં એક લભેખકાની સારી અને રસપ્રદ કતવિાઓ 
છપાિી િિી. પિલેીવાર વાચ્યા બાદ દરરોજ આ 
કતવિાઓ વાકવાની જયહદપની ટેવ પડી ગઈ. પતૂિિમા ાં કે 
કતવિામાાં કોઈ જગ્યાએ લેભખકાન ુનામ કે તવગિ છપાિી 
ન િિી. િા, કતવિાની નીકે િેનુ ાં ઉપનામ છપાયેલુાં આવત ુ
િત.ુ એ ઉપનામ િત ુ"મીરા ાં" 
          દરરોજની જેમ આજે પણ જયહદપ કાની 
ચસુકીઓ લેિા લેિા કતવિા વાકી રહ્યો િિો. એટલામાાં 
રાધી ત્યાાં આવે છે. 
          "Good Morning જય." 
          "Very Good Morning." 
          "શુાં કરે છો?" 
          "બસ િને જ જોઈ રહ્યો છાં." જયહદપે થોડુાં 
રોમેશ્ન્ટક મડુમાાં કહ્ુાં. 
          "શુાં ત ુાં પણ! સવાર સવારમાાં રોમેશ્ન્ટક?" રાધીએ 
પોિાના ગાલ પર આવેલી કેિની લટને આંગળીના 
ટેરવાના સિારે કાનની પાછળ રાખિાાં કહ્ુાં. 
          "િા! એ િો આ પે્રમની કતવતિઓ વાકીને જરાાં 
મડુ બની ગર્ુાં." 
          "અચ્છા! િો મને પણ સાંભળાવ એકાદ કતવિા." 
          "િો સાાંભળ." 
"નથી એવુાં કે રિવેાત ુાં નથી, બસ 

તવરિનુાં વાવાઝોડુ સિવેાત ુાં નથી 
આ હદલ કિ ેછે, તુાં આવીિ ફરીથી 
પણ િાલાિ સાથે એ મેળ ખાત ુનથી" 
          "Wow! મસ્િ કતવિા છે. કતવતયત્રીનુાં નામ શુાં 
છે?" 
          "નામ િો નથી લખ્ર્ુાં. પરાંત ુઉપનામ લખ્ર્ુાં છે. 
'મીરાાં'. મારે એકવાર એમને મળવુાં છે. હુાં િેનો બહ ુમોટો 
કાિક છાં. દરરોજ િેમની કતવિાઓ વાચ ુછાં." 
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          "િારી આ ઈચ્છા કોક્કસ પરુી થિે. અને મીરા ાં 
સાથે િારી મલુાકાિ કરાવવાાં મારે જે કરવુાં પડે િે કરીિ. 
મારો જીવ પણ આપી દઈિ." 
          "એય! ડોબી! આ શુાં બોલ ેછો?" રાધીના છેલ્લાાં 
િબ્દોથી જયહદપને થોડો ગસુ્સો આવે છે. 
          "Sorry. પણ ખબર નિીં અકાનક ક્યારે મારા ાં 
મખુમાાંથી આ િબ્દો સરી પડયાાં."(રમિિઃ) 

 

જયહિપ ભરોળિયા "હડયર જય"ુ 
 
 

 

 

ભાગ_૨ 

 

દાદા પાછા ૨૨ જૂને િો રાતે્ર ૧૨ 
વાગ્યે પણ ઘરે જવાનુાં નામ જ ના 

લ,ે જાણે િેમના ધરમ પત્ની રન્નાદે 

તપયર ગયા િોય અને દાદા ને ઘરે જવાની જાણે કાઈજ 
પડી ના િોય! ક્યાાં કોઈ ઘરે રાિ જોવા વાળુાં છે િે ભકિંિા? 

િ!ે એમને છેલ્લે રાતે્ર ૧૨.૩૦ વાગ્યે ધકેલીને ઘરે 

મોકલવા પડે કે ક્યાાંક પાછા કાલે રજા ના પાડી દે. 
અિીં િો પાછા બા ભખજાય પણ નો િકે! સરકારી 

નોકરીઓ, સરકારી ઘર, સરકારી છોકરા ાંવ - િા વળી 

છોકરા ાંવ સરકારી એમને વઢ્ી ના િકાય. ખલીલ જજબ્રાને 
કહ્ુાં છે ને કે િમારા છોકરાવ ફલિ િમારા દ્વારા આવેલા 

છે, એ િમારી માભલકી ની કોઈ વસ્ત ુનથી. એને પણ 

પોિાનુાં સ્વિાંત્ર વ્યક્લિગિ જીવન છે, પોિાના તવકારો છે. 
એને અન ુજીવન જીવવા દો, િમારા તવકારો એની પર 

થોપી ના દેિો. જો છોકરા ાંવ ને વઢ્ીયા િો કૃષ્ણ ભગવાન 

ના જન્મ સ્થળ પર િમારુાં સ્વાગિ થાય. િમે િો ફલિ 
છોકરા ાંવ ની સાર સાંભાળ માટે જ છો. નહિિો એમની સાર 

સાંભાળ કોઈ બીજુ ાં સ્વેડીિ કુટુાંબ કરિે અને િે કોણ છે 

િેની િમને ખબર પણ નિીં પડે. છોકરા ાંવ ને માાંડવા પણ 

ના મળે. 
અિી િો પાછાં અિોક કાકા ની જેમ િારી ભલી થાય 

કમના પણ ના બોલાય, જો કમના ને ખોટુાં લાગ ેઅને 

ફહરયાદ કરે કે અિોકકાકા રાસીસ્ટ છે િો પોલીસ ઉપાડી 
જાય. પિલી વાર વોરનીંગ અને બીજી વાર િો િમે 

કોપડે કઢ્ી જાવ. કાલો ત્યારે અતશ્વનકાકા ને પણ યાદ 

કરી લઈએ, અરે ભલૂી ગયા? અતશ્વની ભટ્ટ, પેલા ઓથાર, 

આસકા માાંડલ જેવી હદલકસ્પ કથાઓ ના લેખક! કેમ 

એમને યાદ કયાત કેમ કે સ્વીડન ની ધરિી પર િો એવા 

કેટલાય સ્થળો છે કે એમના જેવા લેખક માટે સરસ 
પ્લોટસ મળી જાય. સ્વીડન માાં જમીન ને એ લોકોએ 

સમથડ નથી કરી દીધી. આ ધરિી પેિલા કેવી િિી િેની 

જાણકારી મળે, જયાાં ૯૫૦૦૦ સરોવરો િોય અને ધરિી ને 
પણ એના લલીવેજો / ઊભાર ને સાાંગોપાાંગ રાખ્યા િોય 

િો અમસ્ત ુય કાલવા નુાં કે ઘોડા દોડાવવા નુાં મા ાં થાય. 

જયારે જયારે સફર કરો ત્યારે િમારા કાર પૈડા ાં વાળા રથ 
ની સાથે સાથે ધરિી ના ઊભારો કે સરોવરો ને જોિાાં 

જોિાાં જવાનુાં. કેવી મજા પડે નિીં! આપણ ેત્યાાં ભારિ માાં 

િો ધરિી ને સપાટ બનાવી દીધી છે. જો કે કદાક સહથુી 
વધ ુઅનાજ દુતનયા માાં ભારિ જ પકવે છે ને! આપણે 

ત્યા ાં િો કાગળ પર લોન લીધેલા આખેઆખા કૂવા પણ 

કોરાઈ જાય છે.અને લોન આપનાર બૅંકસત ને અજબ 
ગજબ ના ખેલ કરવા પડે. કે ટેકરાઓ ની માટી થી લોકો 

ગેરકાયદેસર ઘરો બની જાય. ધરિી ના આરોિ અવરોિ 

ને જેમ ના િેમ રિવા દઈ ને આ લોકો એ ધરિી નુાં એક 
અજબ નુાં સૌંદયત જાળવી રાખ્ર્ુાં છે. અરે ખિેરો પણ ૩૬-

૨૪-૩૬ જેવા સાંપણૂત સૌંદયતમય . આ પ્રજા માાં એક સરસ 

એસથટીક સેન્સ છે. અિી િો કેટલાક ઘરો પણ ૨૦૦ વષત 
જૂના જોવા મળી િકે કોઈ કોઈ જગ્યાએ. કેટલાક પ્રાકીન 

બાાંધકામ ના નમનૂા ૮૦૦ વષત જૂન પણ છે, િજીય 
અડીખમ છે.                             િરીિભાઈ ઠક્કર 

૧૦.વવિેિની વાત   
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"મને કૃષ્ણ થવુ ંગમે" 
 
 

િા, મને કૃષ્ણ થવુાં ગમે. કોઈ 

પછેૂ કે શુાં થવુાં ગમે? િો મારો 
પિલેો ઉિર, મને કૃષ્ણ થવુાં 

ગમે. 

"બધા મારા હુાં બધાનો" આવુાં જ િત ુાં... શ્રી કૃષ્ણનુાં જીવન. 
િા એ જ િો ગમે! હુાં બધાની છાં કોઈ એકની નિીં, મને 

કાિનાર એક નિીં અનેક છે. હુાં પણ અનેકને કાહુાં છાં, કોઈ 

એકને નિીં.  
મારા કાિકો તવકારે આ વ્યક્લિ ફલિ મારી... એના પર 

િો મારો જ િક છે બીજા કોઈનો નિીં... િો એ યોગ્ય 

નથી. જયારે આ ભાવના મનમાાં પ્રગટે ત્યારે િો આવે છે 
સાંબ ાંધોમાાં કડવાિ! 

જયાાં ુધુી મારુાં મારુાંની ભાવના િિે ત્યાાં ુધુી કડવાિ જ 

રિિેે. જયારે એ મારુાં "આપણુાં" બને ત્યારે જ મીઠાિ 
આવે છે.  

જરૂરી નથી કે જે વ્યક્લિને િમે પે્રમ કરો છો એ પણ 

િમને જ પે્રમ કરે...! જેમ િમારો પે્રમ એ વ્યક્લિ છે એમ 
એ વ્યક્લિનો પે્રમ પણ બીજા કોઈ િોઈ િકે ને? િમે 

અનિદ કાિિા રિો એને, એ અનિદ કાિ ેએના કાિકને. 

જો, આ ન કરી િકો િો શુાં કરી િકવાના? દુિઃખી થિો, 
બીજુ ાં શુાં થિે?  

  જીવનમાાં નવા જીવનસાંગ્રામ રોજ આવવાના જ. એ 

જીવનસાંગ્રામના લડવૈયા ખદુ બનીને લડવુાં જ પડિે.  
પછી મોઢુાં લટકાવો કે કિરેા પર એક મસુ્કાન રાખો! શુાં 

પસાંદ કરવુાં એ આપણા પર તનભતર. 

કૃષ્ણનાાં જીવનમાાં િો આવા અનેક હદવસો આવ્યા. પોિાનુાં 

ગોકુભળર્ુાં છોડીને, એની યિોદામા અને નાંદબાબાને 
છોડીને, એની પ્રાણતપ્રય પે્રયસી રાધાને એકલી મકૂીને, 

એના ુુાંદર હદવસોને ભલૂીને, એની જીવથી પણ વિાલી 

મોરલીને ત્યાગીને... એને દ્વાહરકા જવુાં પડ્ુાં િત ુાં. 
એ વાિથી ત્યારે  કૃષ્ણને ખબૂ જ દુિઃખ થર્ુાં િત ુાં, પણ શુાં 

થવાનુાં િત ુાં? જે સત્ય છે એમને સ્વીકારી િસ્િે મખુે આ 

બધુાં છોડી દ્વાહરકા નગરી ગયા િિા. અમકુ માણસો જે 
સત્ય છે એ સ્વીકારિા જ નથી. ખબર છે આ જ સત્ય છે 

િો શુાં કામ દૂર ભાગવુાં? ગમે િેટલો મોટો પ્રોબ્લેમ િોય... 

ફેસ કરો. 
એ વાિને સ્વીકારિો િો નવો અનભુવ થિે. એક વધ ુ

અનભુવ મળિે. અનભુવનુાં ભલસ્ટ લાાંબ ુથિે. ફાયદો 

આપણને છે... પ્રોબ્લેમને નથી. 
જરૂર પડે ત્યારે કૃષ્ણએ છળકપટ પણ કર્ુું જ િત ુાં! કૌરવો-

પાાંડવો વચ્કનેા ર્દુ્ધમાાં એવા િો ઘણાાં કપટ કયાત, અજુ તનનુાં 

જીવવુાં જરૂરી િત ુાં એટલે જ િો ખરા સમયે ભીમને કિી 
ઘટોત્કકને બોલાવ્યો, કણતએ એનુાં ઈન્દ્ર દ્વારા માાંગેલ ુાં 

વરદાન ઘટોત્કકનો વધ કરીને પરુૂાં કરી નાખ્ર્ુાં, પહરણામે 

અજુ તન જીતવિ રિી િક્યો. જો કૃષ્ણએ આ કપટ ન કર્ુું 
િોિ િો આજે આ મિાભારિ કૈક અલગ િોિ. 

ગરુુદ્રોણનો િસ્ત્ર ત્યાગ કરવો એ પણ ખબૂ જરૂરી િત ુાં, 

ત્યારે પણ કૃષ્ણએ અશ્વત્થામા નામથી છળ કરીને 
ગરુુદ્રોણને િસ્ત્ર ત્યાગ કરાવ્યા. 

અભભમન્ર્નુા મતૃ્ર્ ુસમયે પણ અજુ તનનુાં ત્યા ાં િાજર રિવે ુાં 

યોગ્ય ન િત ુાં િેથી યોજના બનાવી અજુ તનને ત્યાાંથી દૂર 
રાખ્યો િિો. આવા િો અનેક ઉદાિરણો છે પણ કૃષ્ણએ 

આ બધુાં િા માટે કર્ુું? પોિાના સ્વાથત માટે? ના, પોિાના 

માટે નિીં પણ બધાનુાં તવકારી યોગ્ય તનણતય લઈને આ 
બધુાં કર્ુું.  

અિીં કિવેાનુ ાં એ છે કે જરૂર પડે ત્યારે કરો છળકપટ... 

પણ પોિાના સ્વાથત માટે નિીં. પહરક્સ્થતિને અનસુરીને 

૧૧.લેખ  
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બધાનુાં તવકારીને યોગ્ય તનણતય િોય િો જ. કિવેાય છે ને 

કે સારી બાબિ માટે બોલાયેલ જૂઠ એ જૂઠ ન કિવેાય. 
જયારે કોઈ પહરક્સ્થતિ વિમાાં ન િોય ત્યારે અમકુ 

વ્યક્લિને વાસ્િતવક દુતનયા કરિાાં કાલ્પતનક દુતનયામાાં  

જીવવુાં વધારે ગમત ુાં િોય! કૃષ્ણના જીવનમાાં પણ આવો 
સમય આવેલો... જયારે િે ગોકુળ છોડીને દ્વાહરકા આવ્યા 

ત્યારે એની કલ્પનામાાં િમેિાાં એની રાધા અને એનુાં ગોકુળ 

જ રિતે ુાં. િા, એની યાદો જ િિી એ જે સાથે લઈને જ 
આવ્યા િિા. દરેક હદવસે વાસ્િતવકિામાાં એ કાલ્પતનકિા 

ઉમેરી આનાંદથી એ પળો માણિા. 

જયારે જરૂર પડે ત્યારે કાલ્પતનક ભકત્રોમાાં રાંગો ભરવા પડે 
છે માનવીને અને એનો પણ એક અનોખો અદ્ભુિ લિાવો 

િોય છે. 

કૃષ્ણ સાથે જીવન સરખાવી જીવન જીવવાની મજા પણ 
અલગ છે. "કૃષ્ણ મેરે,મેં કૃષ્ણ કી..." 

 

✍ મીરા પટેલ 

 
 
 
 
 
 

       'તિવ મીલિે િ ેસાવનમે ' દેવોના દેવ મિાદેવ ની 
ભક્લિ કરવાનો મહિનો એટલ ેશ્રાવણ માસ, દરેક દેવનુાં 
મિાત્મ્ય કરવા એક હદવસ તનતશ્ચિ િોય છે, જેમ કે 'રામ 
નવમી ' માાં ભગવાન રામનુાં મિાત્મ્ય,  પણ મિાદેવ માટે 
િો આખો મહિનો જ રાખવામાાં આવ્યો છે આવા 
મિાદેવની ભક્લિ કરવાનો મહિનો એટલે શ્રાવણ માસ. 
પ્રકૃતિ પણ જાણે  તિવને રીઝવવા આ મહિનામાાં સોળે 
કળાએ ખીલી ઊઠે છે, સાવ ુલુભ અને િાંકર ભગવાન ને 
તપ્રય એવા ધતરુા સફેદ આંકડા અને બીલી પત્રના વકૃ્ષો 
જાણે શ્રાવણને વધાવવા અન્ય પ્રકૃતિ સાથે સોળે કલાએ 
ખીલી ઊઠે છે દરેક તિવમાંહદરોની રાંગબેરાંગી રોિની 
શ્રાવણ માસની સાક્ષી પરેુ છે અને િાંખનાદના ધવની 
િેમજ રૂદ્રી ના શ્લોક શ્રાવણને ગજવી મકેુ છે, િો 

મિામતૃ્યાંજયના જાપ આખા વરસના રોગોને ભગાડવા 
વાિાવરણને પતવત્ર કરી દે છે. તિવમહિમ્નિઃસ્િોત્રના શ્લોક 
િો િન મનને ભક્લિ થી ભાવતવભોર કરી દે છે.પ્રકૃતિના 
બધાાં જ રાંગો સાથે મળીને તિવ દિતન કરવા મેઘધનષુ 
બની શ્રાવણની િોભાને ઓર વધારી દે છે.  

             ભક્લિ સાથે િરીરની શધુધિા માટે પણ 
શ્રાવણ માસને ઓછો થોડો અંકાય...આ માસના ઉપવાસ-
એકટાણા આપણાાં િરીરને શધુધ કરી દે...આખાાં વરસ 
આકર કુકર ખાઈ ખાઈ ને આપણાાં પાકનિાંત્રને જે થાક 
લાગ્યો િોય િે થાક પણ ઉિારી િરીરની કરબી ઓછી 
કરી દે. 
               િો વળી શ્રાવણ માસને મેળાનો મહિનો કે 
િિવેારનો મહિનો કિીએ િો કાંઈ વધારે પડત ુાં ન કિવેાય. 
"હદવાસો"  હદવાળીને 100હદવસની વાર છે એવુાં ુતુ્ર 
લઇને આવિો આ મહિનોઆખો  ભક્લિની સાથે સાથે 
મેળાના મનોરાંજન પણ લાવે..નાળીયેરી પનૂમ 
(રક્ષાબાંધન)નો મેળો, સાિમ આઠમનો મેળો, 
અમાસનો(ભાદરવી અમાસ) મેળો,  પિલેાનાાં જમાનામાાં 
િો પે્રમીઓને મળવાની જગ્યા એટલ ેઆ સાિમ આઠમના 
મેળા. ગામડામાાં િો કોઈ બીજા િિવેારમાાં હદકરી ને  
સાસરેથી િેડાવે કે ન િેડાવે પણ સાિમ આઠમ કરવા િો 
ખાસ હદકરી ને આઠ હદવસ િેડી આવે. આમ દીકરીને 
તપયરમાાં મિાલવાનો મહિનો શ્રાવણ માસ. ભાઈબિનેના 
પે્રમને પણ આ માસ રક્ષાબાંધન થકી ભલુવા ન દે. ટાઢ્ી 
સાિમ લાવી ગહૃિણીને પણ એક હદવસ પોરો  આપવાની 
સાથે તિિળામાિાજી મિાત્મ્ય પણ કરી દે. 
               જગિ ગરુૂ ( 'જેનાાં કોઈ ગરુૂ નથી િેના 
ગરુૂ') એવાાં શ્રી કૃષ્ણએ  પણ અવિાર ધારણ કરવા આ 
મિીના પર જ પસાંદગી ઉિારી છે. "નાંદ ઘેર આનાંદ ભયો 
જય કનૈયા લાલ કી" એવો નાદ ગુાંજિો કરી દે છે   આ 
મહિનો. ઉદાર િો એવો કે પોિાની અમાસ પણ ભાદરવા 
મિીનાને આપી દે છે.  
           આવો આવાાં મિાત્મ્ય ભરેલાાં શ્રાવણ માસને  
આ વખિે િનમનનીભક્લિથી  ઘરમાાં જ રિીં માણી 
લઈએ. 

આિાબેન ભટ્ટ 

 

૧૨.શ્રાવણ મહિમા  
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" અતસિભગહરસમાં સ્યાિકજજલાં તસિંધ ુપાતે્ર, 

ુરુિરુવર િાખા લેખીની પત્ર મવૂી, 
ભલખતિ યહદ ગહૃિિવા િારદા સવતકાલ ાં, 
િદતપ િવ ગણુાનામીિ પારાં ન યાતિ.." 

 

                    િ ેઈિ ! મિાસાગરરુપ પાત્રમાાં 
નીલગીરી 
વકૃ્ષની િાિી બનાવી કલ્પવકૃ્ષની ડાળીરુપી કલમ લઈને 

પથૃ્વીરુપી કાગળમાાં દેવી સરસ્વિી પોિે હદવસ રાિ 
લખ્યાાં 
કરે િો પણ આપના ગણુોનો પાર ન પામે.....! એવાાં 
દેવાતધદેવ મિાદેવનાાં ગણુને હુાં પામર જીવ મારા ાં 
કાગળમાાં કેવી રીિે લખી િકુાં...? મારી આ પેનનુાં ગજુ ાં 
પણ કેટલુાં...? 

 

               શ્રાવણમાસ આવિાાં જ તિવાલયો િર િર 
મિાદેવના નાદથી ગ ૂાંજી ઉઠે...! િો આજે આપણે આજની 
આ લેખનમાળમાાં તિવપજૂા અને શ્રાવણમાસ તવષે કેટલીક 

રસપ્રદ ધાતમિક વાિો કરીશુાં. 
 

              પિલેો પ્રશ્ન િો એ કે િા માટે શ્રાવણમાસમાાં 
જ  
તિવપજૂન? ઘણાાં ભલિો આ બાબિથી ુપેુરે પહરભકિ િિે 

જ. આપણે સૌ જાણીએ છીએ કે દેવો અને દાનવો 
અમિૃ,હકિંમિી નાંગ અને મોહિની( રૂપવિી સ્ત્રી લક્ષ્મીજી 
પોિે) પ્રાપ્િ કરવા માટે સમદુ્રમાંથન કરે છે....! ત્યા ાં િો 
કાલકૂટ 

તવષ ઉત્પન્ન થાય છે. આ તવષથી સમદુ્ર િો શુાં સમગ્ર 
પથૃ્વીનુાં 
વાિાવરણ તવષમય બની જાય છે.લોકો આવી ઝેરી િવા 
અને પાણીથી ટપોટપ મરવા લાગે છે.ત્યારે ભગવાન તિવ 

સમશ્ષ્ટના કલ્યાણ માટે કાલકૂટ તવષનુાં પાન કરે છે અને 
માાં પાવતિી તિવજીના ગળે િાથ મકેુ છે જેથી તવષ ત્યાાં જ 
અટકી જાય છે અને આપણે સૌ જાણીએ છીએ કે એટલ ે

ભગવાન તિવને આપણે નીલકાંઠ િરીકે પણ ઓળખીએ 
છીએ. આવુાં િળાિળ ઝેર નુાં પાન કરી લીધાાં બાદ 
ભગવાન 

તિવજીનાાં િરીરનુાં િાપમાન ખબુ જ વધી જાય છે. એટલે 
િેમને િીિળિા પ્રદાન કરવાનાાં એકમાત્ર િતેથુી ક ાંદ્રને 
તિવજીએ પોિાનાાં િીર પર ધારણ કયો.ગાંગાજળ અને 
દૂધનો પચરૂ માત્રામાાં િેમનાાં મસ્િક પર ધારા કરવામ 
આવી. 
ત્યારે એક મહિને ભગવાન તિવનાાં િરીરનુાં િાપમાન 
સામાન્ય 

( નોમતલ)  બન્ર્ુાં. કિવેાય છે કે જયારે સમદુ્ર માંથન થર્ુાં 
ત્યારે 

શ્રાવણ મહિનો િિો....અને િેમને ઠાંડક મળે િે િતેથુી 
દેવો 
દ્વારા િેમનાાં પર જળ અને દૂધનો અભભષેક કયો િિો.જે 
પરાંપરા આજહદન ુધુી અતવરિ કાલ્યાાં કરે છે....! 
 

                   કિવેાય છે કે િે સમયે તવષનુાં પાન 
કરીને ભગવાન તિવજીએ િે સમયે ફેલાયેલી મિામારીથી 
લોકોને 

ઉગારી લીધાાં િિાાં. ભગવાન તિવનાાં ખબુ જ માંત્રજાપ 
કરીએ અને ઘરે રિીને તિવજી પર જળાભભષેક કરીએ... 
તિવજીએ જે રીિે લોક કલ્યાણ કાજે તવષપાન કર્ુું િેમ 
આપણે પણ િક્ય િોય એટલી જરૂહરયાિમાંદ લોકોને 
મદદ કરી િકીએ િે જ ખરાાં અથતમાાં તિવપજૂા છે. 
 

             િ ેમિાદેવ! િ ેનીલકાંઠ! િ ેઆશિુોષ...! િમે 
જ દેવાતધદેવ છો.િમારી કૃપા માત્રથી આ પામર જીવનુાં 
કલ્યાણ થાય છે. આ તવશ્વને મિામારીથી મલુિ કરો..!  
 

             ભીડવાળી જગ્યાએ જવાનુાં ટાળીને એકાાંિમાાં 
પાંકાક્ષર માંત્ર જાપ કરીએ અને કરાવીએ  િેજ સાકાાં અથત 
માાં તિવપજૂા છે....... 
 

ભારતી િવે 

 
 
 
 
 

તિવપજૂન 
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રક્ષાબધંન  

 

એક બાજુ રિી દુવનયાિારી 
ભાઈબિનેની પ્રીતડી પ્યારી 
 

બેનડી મારી પ્રાણ છે મારો 
ઘર આંગણનો તલુસી ક્યારો 
સખુદુ:ખમા ંિોય છે સાથ 

મારે પિપિનો સથવારો 
 

િર એક બધંન પર છે ભારી 
ભાઈબિનેની પ્રીતડી પ્યારી 
 

પહરવારના ત ુ ંજ સસં્કાર 

તારી વવના છે અંધકાર 

િસતા ંખલેતા ંઘર આંગણામા ં
િો, તારી વવના સનૂકાર 

 

દુવનયાભરની ખિુીયા સારી 
ભાઈબિનેની પ્રીતડી પ્યારી 
 

બેનડી તારી રાખડીની હુ ં
પ્રાણ આપીનેય લાજ રાખુ ં
આખીયે દુવનયામા ંવ્િાલી 
આ પ્રીતડી પર હું નાજ રાખુ ં

 

જયહિપ ભરોળિયા "હડયર જય"ુ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

૧૩.સ્કેચ (ળચત્ર) 

સોનલ પ્રજાપવત  

ટીલાિા હકિંજલ  

 

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 મળેવી િકો છો. વધ ુમાહિિી માટે 
અમને ઇમેઇલ કરો.Info@shopizen.in 

 

અમારી એપ ડાઉનલોડ કરવા અિી ક્લલક કરો 

mailto:Info@shopizen.in
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.shopizen
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 1 .પ્રતસદ્ધ ગજુરાિી ગીિ ‘કોઈનો 

લાડકવાયો ’ ના રકતયિા કોણ છે? 

(A)કનૈયાલાલ મનુિી    

(B) નરતસિંિ મિિેા   

(C)પન્નાલાલ પટેલ  

                                     (D) ઝવેરકાંદ મેઘાણી 

2. ‘લીલેરો ઢ્ાળ ’ કાવ્ય ુ્ ાંગ્રિના લેખક કોણ છે? 

(A)  ક.કી મિિેા (B)  લાભિાંકર ઠાકર  
(C) તપ્રયકાાંિ મભણયાર (D) ઝવેરકાંદ મેઘાણી 

3. ‘ તપ્રયદિી ’ કોનુાં ઉપનામ છે? 

  (A) મનભુાઈ પાંકોળી (B) મધુુ દૂન પારેખ  
 (C) ચનુીલાલ મડીયા (D) કાકા સાિબે કાલેલકર 

4.હિન્દુ ધમતની બાળપોથી કોણે લખી છે? 

(A) આનાંદિાંકર ધ્રવુ (B) મિાત્મા ગાાંધી  
(C) સ્વામી તવવેકાનાંદ (D)  દયાનાંદ સરસ્વિી 

5.ગજુરાિી સાહિત્ય અકાદમીનુાં મખુપત્ર ક્ુાં છે? 

(A) િબ્દુશૃ્ષ્ટ (B) પરબ (C) દાાંડીયો (D) સહિયર  
6. “ સસ્ત ુાં સાહિત્ય ” ના સ્થાપક કોણ િિા? 

(A) સ્વામી શ્રધધાનાંદ (B) ભભક્ષ ુઅખડાનાંદ  

(C) મિાદેવભાઈ દેસાઇ (D) રતવિાંકર રાવલ 
7. ‘ પેહરભલતસસ ’ નવલકથાના લેખક કોણ છે? 

(A) કાંદ્રકા ાંિ વમાત  (B) તત્રભવુનદાસ લિુાર  

 (C) કાંદ્રકા ાંિ બક્ષી  (D) રમેિ પારેખ 
8. ‘ એમની આંખોમાાં લાગણીની ભભનાિ િિી ’ – 

અલાંકાર ઓળખાવો. 

(A) વ્યતિરેક (B) ઉત્પેક્ષા (C) અનન્યવ (D) રૂપક 

-વનરાજ મકવાણા ‘જ્ઞાનની લાઈબે્રરી’ 
 

જવાબો આપવા અિી ક્લલક કરો 

 
 
 

ગયા અંકના સાચા જવાબ: 1. (D) ઉપરોકત તમામ 

2. (A) સનુ્િરમ ્૩. (B) નમાિ 4. (C) ભાષા વિમિા 

5.(A) 1965  6. (B) અમતૃલાલ ભટ્ટ ‘ ઘાયલ ’     

7. (D) ઉપમા 8. (C) 17 

1. ઉમેિ વિયાિ  

2. રાણીંગા સપના  

3. વપ્રયાકં ઠાકર  

4. િોિી િષા  

 
 
 
 

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

૧૪.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 

સાહિત્યનો વનવગડો અંક-૮ 

૮ 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeFHpt5221urgB9bkVa2LBQXCiz4BWCcjQDkDm4b6AXgBnMvQ/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
https://shopizen.in/emagazine-details?id=Nzc5
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૧૩.િબ્િરૂપી મણકાઓ 

પગમાાં દોરી ગ ૂાંકવાઈ િોય ત્યારે કૂદાકૂદ કરવાને 

બદલે િાાંતિથી ઊભા રિવે ુાં જોઈએ. જીવનમાાં પણ 
સમસ્યાઓ ઊભી થાય ત્યારે િાાંતિ, સમિા અને 

શ્રદ્ધાના આસન પર બેસિાાં આવડે િો જ જલ્દી 
ઉકેલ મળે.                     – રવીન્રનાથ ટાગોર 

ભકિંિા જયારે વધી જાય છે ત્યારે િેની િાખા-પ્રિાખા 

એટલી બધી ફૂટી નીકળે છે કે મગજ િેની સાથે 
દોડિાાં દોડિાાં થાકી જાય છે.       – જયિકંર પ્રસાિ 

બરફનો ભિૂકાળ પાણી િોય છે અને બરફનુાં ભતવષ્ય 
પણ પાણી જ િોય છે.                 – અવનલ જોિી 

 પસુ્િકનુાં મલૂ્ય રત્ન કરિાાંય અતધક છે. રત્ન બિારની 

કમક બિાવે છે. જયારે પસુ્િક અંિ:કરણને ઉજ્જવળ 
કરે છે.                                     – ગાધંીજી 

જેનામાાં રમજૂવતૃિ નથી એણે િાંમેિા ાં બીજાની દયા પર 
જ જીવવુાં પડે છે.                    –વવળલયમ રોસ્ટર 

૧૪.આપના પ્રવતભાવો 

આપે આપેલા અમલુ્ય પ્રતિભાવો 
 

1. અનીલ કણઝારીયા (આ પત્રક દ્વારા નવા લેખકો ને 

પોિાનુાં માધયમ મળ્ર્ુાં છે. િે માટે સાિીત્ય નો વન વગડા 
ની ટીમ ને ખબુ ખબુ અભભનાંદન..) 

2. મસરંુ ભસ્ક્ત  (ખબુ સરસ) 

3. બટુકભાઈ ( મેગેજીન પ્રથમ વખિ વાાંચ્ર્ુાં ખબૂ ગમ્ર્ુાં 

કોયડા તવભાગ ઉમેરો.) 

4. મયરુભાઈ (સરસ માહિિીસભર મેગેભઝન) 

નોંધ:- 

નમસ્કાર તમત્રો, 
 ઘણા બધા લેખક અને કતવ તમત્રોની રકનાઓ આવી 
રિી છે જે બદલ આપ સૌનો આભાર.. 
એક અંકમાાં કતવિાઓ કે વાિાત મયાતહદિ સાંખ્યામાાં 
લેવામાાં આવિી િોવાથી અમકુ રકનાઓ પ્રકાતિિ થિા 
થોડો વધ ુજ સમય લાગ ેછે. જે રકનાઓ આ અંકમાાં 
નથી લઈ િક્યા િેનો િેના પછીના અંકમાાં સમાવેિ 
કરવામાાં આવિે.. 
 અિી મેગભેઝન મારફિ એક તવિેષ જાિરેાિ કરીએ કે 
હદવાળીના િિવેાર તનતમિે એક વાિાત સાંગ્રિ િાડત કોપી 
સ્વરૂપે બિાર પાડવા જઈ રહ્યા છીએ.. 
િો િેમાાં પણ િમારો સ્નેિ અને સિકાર મળિે િેવા 
આિય સિ સૌને પતવત્ર શ્રાવણ માસ અને આવનાર 
િિવેારોની િાહદિક શભુકામનાઓ ....... 

ટીમ વનવગડો  

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

અહિ ક્લલક કરો. 

માણસને જીવનનો અનભુવ િીખવનાર તવપતિ 
તસવાય કોઈ તવદ્યાલય આજ ુધુી નથી ઉઘડ્ુાં. જેણે 

આ તવદ્યાલયની પદવી મેળવી િેના િાથમાાં 
તનતશ્ચિપણ ેજીવનની લગામ સોંપી િકાય. – અજ્ઞાત 

કોઈ માણસ એમ કિ ેકે એણે કદી ભલૂ કરી નથી, િો 

કોક્કસ માનજો કે એણે જાિે કદી કોઈ કામ કર્ુું નથી. 
– થોમસ િકસલી 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSejRpnV0QbXK4VqgRHruUNxs-ftPXE_iH8Bn6YitcoHRvE17w/viewform?usp=sf_link

