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તતં્રીની કલમે....  

 

નમસ્કાર તમત્રો, 
       સાહિત્યનો વનવગડો ઈ-મેગેઝિન વાાંચવા માટે આપનો હૃદયના 
અંિઃકરણ પવૂવક આભાર. નવોહદિ લેખકોને પ્રોત્સાિન અને માગવદર્વન 
માટેનુાં કાયવરિ મેગેઝિન એટલે આપણુાં “સાહિત્યનો વનવગડો ઈ-મેગેઝિન”.    

        આપણા રાજ્યની સ્સ્િતિ પણ પેલી કિવેિ છે ને કે, “દુકાળમાાં 
અતિકમાસ!” િેવી િઈ ગઈ છે. એક િો પિલેાાંિી જ ચારે બાજુ િાિાકાર 
મચાવિી કોરોના મિામારીની બીજી લિરે કાબમુાાં આવી ન આવી ત્યાાં 
અમકુ તવસ્િારને ભયાંકર વાવાિોડાનો સામનો કરવો પડયો, િેમાાં પણ 
દહરયાહકનારાના તવસ્િારોમાાં “િાઉ – િે” એ મોટા પાયે તવનાર્ સજ્યો. પણ 
કિવેાય છે ને સમય બિા ઘાવ ભરી આપે છે. િેમ આ સમસ્યાઓમાાંિી 
પણ િડપિી બિાર નીકળી એક નવી જ સવારનો સયૂોદય તનિાળશુાં.     

          

         વાાંચકતમત્રોએ જે સિકાર અને પ્રેમ આપ્યો છે. િેના કારણે આજે 
આપણો “સાહિત્યનો વનવગડો” ઘટાદાર વકૃ્ષ બની તવકસી રહ્ુાં છે. 
વનવગડો વાિાવસ ાંગ્રિ બાદ િવે વનવગડો ગિલ સાંગ્રિ િરફ આપણે 
પ્રયાણ કર્ુું છે. િો િમામ ગિલકાર તમત્રોને િેમાાં ભાગ લેવાનુાં સિર્વ 
આમાંત્રણ...      

       આ માસના અંકની વૈતવધ્યપણૂવ કૃતિઓનુાં વાાંચન કરી આપને આનાંદ 
અને સાંિોર્ ઉદ્દભવે એજ અમારો આર્ય છે. આપ સૌ વાાંચકતમત્રો, લેખકો 
અને  કતવઓનો સિકાર અપેઝક્ષિ છે. આ અંક તવર્ે આપના પ્રતિભાવો અને 
સચૂનો મળિાાં રિરેે્ િો સાહિત્યનો વનવગડો ખીલી ઉઠરે્... 
આભાર               

વવજય વિિોરા "સચેત" 
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૨. બાળવાતાા 
  

 

 

 

 

 

 

 
 

િાઈકુ 

        આજે આપણે વાિ કરવાની છે એક એવા સાહિત્ય પ્રકારની જે 
તવશ્વનાાં સાહિત્યજગિની એક પ્રખ્યાિ કૃતિ છે. આ નાની એવી કૃતિ 
માત્ર િોડાક અક્ષરોમાાં જ ઘણુાં બધ ુ કિી જાય છે. ઓછા અક્ષરો 
િરાવિી આ નાની એવી કૃતિની રચના િકીકિમાાં બહુ જ અઘરી છે. 
આ ત્રણ લાઈનો િરાવિી કૃતિ એ જીવનની ત્રણ અવસ્િા, હદવસનાાં 
ત્રણ પ્રિર િેમજ ત્રણ ઋતઓુ દર્ાવવે છે. િવે િમને એમ િર્ ુિરે્ કે 

આવ ુઋતઓુ, પ્રિર અને જીવનની અવસ્િા એ વળી કઈ રીિે ?? િો ચાલો 
જાણીએ, સાહિત્ય જગિની એક અણમોલ કૃતિ િાઈકુ તવરે્ િેમજ િેનો પહરચય, ઈતિિાસ, રચના અને ત્રણ 
ભાર્ાઓમાાં કેટલાાંક પ્રખ્યાિ િાઈકુઓ તવરે્.  

પહરચય :- પિલેા આપણે િાઈકુનો સામાન્ય અિવ જાણી લઈએ. િાઈકુ એ સાહિત્ય કે્ષત્રની 17 અક્ષરો વાળી 
નાની કતવિા છે. િાઈકુ એટલે િોડામાાં વિારે વ્યલિ કરવ.ુ િાઈકુ એ સાહિત્ય જગિની સૌિી નાનામાાં નાની 
17 અક્ષરો વાળી મિત્વપણૂવ રચના છે, જેને ત્રણ લાઈનોમાાં અનકુ્રમે 5, 7, 5 અક્ષરોમાાં ગોઠવવામાાં આવે છે. 
િાઈકુ એ જાપાની સાહિત્ય કૃતિ છે.  િાઈકુ ર્બ્દ એ જાપાની ર્બ્દ ‘િાઈકાઈ’ અને ‘િોકુ’ માાંિી આવેલ છે, જેના 
અંિગવિ િાઈકાઈનો અિવ જોડાયેલ પાંસ્લિ/કડી વગેરે િાય છે અને િોકુનો અિવ ર્રૂઆિની પાંસ્લિનો ભાગ 
િાય છે. આ બને્ન ર્બ્દોના સમન્વયિી િાઈકુ ર્બ્દ અસ્સ્િત્વમાાં આવેલ છે. િાઈકુની ત્રણ લાઈનો ઋત,ુ 
હદવસનો પ્રિર અને કતવિાનો મેઈન ભાગ દર્ાવવે છે. િાઈકુની છેલ્લી પાંસ્લિમાાં રચના/કૃતિનો મખુ્ય ભાગ 
એટલે કે સસ્પેન્સ દર્ાવવવામાાં આવે છે, જે િાઈકુને એક સમ્પણૂવ કતવિા બનાવે છે.       

ઈવતિાસ :- િવે આપણે િાઈકુની ર્રૂઆિ કઈ રીિે અને કોના દ્વારા િઈ એ તવરે્ જાણીશુાં.  

મળૂરૂપે િાઈકુની રચનાને ર્રૂઆિમાાં નકારવામાાં આવી િિી, જે કોઈ ઋતનુી પ્રકૃતિ દર્ાવવત ુિોય ; ચોક્કસ 
િોવા છિાાં અતનયાંતત્રિ ભાવનાત્મક પ્રભાવ િોય એમ. ટોકુ ગાવાનાાં સમય દરતમયાન (1603 – 1867) , િાઈકુ 
રચનાનો િફાવિ પ્રાપ્િ િયો ત્યારે િાઈકુનાાં માસ્ટર માત્સ ુબાર્ો (1644-1694) એ ‘િોકુ’ રચનાને ખબૂ જ શદુ્ધ 
અને સભાન કળા િરફ આગળ વિારી. િેમણે 1670 માાં િોકુ રૈ્લીિી કતવિા રચવાનુાં ર્રૂ કર્ુવ. જ્યારે િેઓ 
એડો (િાલનુાં ટોક્યો) ર્િરેમાાંિિામ ત્યારે િેનાાં પ્રારાંઝભક િાઈકુમાાંન ુાં એક આ મજુબનુાં િત ુાં : 
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એક સકુાઈ ગયેલી ર્ાખા પર 

એક કાગડો દૂર િયો છે; 

પાનખરમાાં રાત્રે.  
- બાર્ો 

ત્યારબાદ બાર્ોએ સમગ્ર જાપાનમાાં પ્રવાસ કયો િિો અને િેનાાં અનભુવોને િાઈકુનાાં સ્વરૂપમાાં રજૂ કયાવ િિા. 
િેમના િાઈકુ જાપાની સમાજનાાં મોટા ભાગનાાં તવસ્િારમાાં ચાલ્યા િિા અને આ કતવિાની વ્યાપક અપીલિી 
આ કૃતિને જાપાની કતવિાનાાં સૌિી પ્રખ્યાિ સ્વરૂપ િરીકેની નામના મળી િિી. આમ, બાર્ોના સમયમાાં 
િાઈકુ એ િોકુનાાં સ્વરૂપમાાં એક સ્વિાંત્ર કતવિા િરીકે પ્રચઝલિ િઈ િિી (િજુ ઓહફતર્યલ િાઈકુ નામ નિોત ુ
મળ્ર્)ુ.  

17મી સદીમાાં માત્સ ુ બાર્ોની ઉપરાાંિ બીજા એક પણ િાઈકુ માસ્ટર િઈ ગયા જેન ુ નામ છે – ઉએજીમા 
ઓતનત્સ ુરા.  બાર્ોએ એ જેમ િોકુને પ્રખ્યાિ કરી િેવી રીિે ઉએજીમા ઓતનત્સ ુરા એ િાઈકાઈને પ્રખ્યાિ કરી 
િિી. િોકુ એ સિયોગી િાઈકાઈની પ્રિમ પાંસ્લિ છે, પરાંત ુ િેની ર્રૂઆિની પાંસ્લિની સ્સ્િતિએ િેને ખબૂ જ 
મિત્વ બનાવી છે જે સમ્પણૂવ રચનાનો લય સયુોજજિ કરે છે. જોકે છિાાં પણ િોકુ ક્યારેક વ્યસ્લિગિરૂપે દેખાર્ ુ
િોવા છિાાં પણ એને િાંમેર્ાાં રેન્કુ (જોડાયેલી પાંસ્લિ/કડી) નાાં સાંદભવમાાં સમજવામાાં આવિી િિી. બાર્ો ર્ાળાએ 
િેમનાાં કાવ્યસાંગ્રિોમાાં માત્ર િોકુનો સમાવેર્ કરીને િેને પ્રોત્સાિન આપ્ર્ ુિત.ુ બાર્ોએ િેના ટૂાંકા ગદ્ય સ્કેચમાાં 
િેમજ લાાંબી મસુાફરીની ડાયરીઓમાાં ટોકવ પોઈન્ટ (સ્પષ્ટિા દર્ાવવવા) માટે િોકુનો ઉપયોગ કયો િિો. િોકુમાાં 
િાઈબન અને િાઈગા નામના બે પેટાવગવ છે. િાઈબન એ િાઈકાઈનો પેટાવગવ છે. જેની સૌિી જાણીિી કૃતિ : 
ઓકુ – નો – િોસોતમચી અિવા નેરો રોડ્સ ટ ૂઈન્ન્ટયર એ જાપાની સાહિત્યજગિની સૌિી પારાંપહરક રચના 
છે. આ રચનાનો વ્યાપક સ્િરે અંગે્રજી ભાર્ામાાં અનવુાદ કરવામાાં આવ્યો િિો. 
બાર્ોના મતૃ્ર્નુા 100 વર્વ પછી ત્યાાંની ર્ાિી સરકાર અન ે તર્ન્ટો (િાતમિક પાંિ/સાંપ્રદાય) એ બાર્ોને “દેવ” 
િરીકે પજૂનીય માન્યા િિા. િેઓએ િાઈકાઈની રૈ્લીને ચાતયુવિી ઉત્કૃષ્ટ કતવિા સિુી ઉભી કરી 
િિી/કતવિામાાં રૂપાાંિરીિ કરી િિી. િેઓ જાપાનમાાં ‘કતવિાનાાં સાંિ’ િરીકે ઓળખાવા લાગ્યા. આ ઉપરાાંિ 
િેઓ પારાંપહરક જાપાની સાહિત્યનુાં એક એવુાં નામ છે જે સમગ્ર તવશ્વમાાં આજે પ્રચઝલિ છે. આમ, 17મી સદીના 
આ બને્ન િાઈકુ માસ્ટસવના સિયોગિી િાઈકુ આગળ વધ્ર્ ુિત.ુ   

 

બાર્ો પછીના અન્ય િાઈકુ માસ્ટરો નીચે મજુબ છે :  

- 18મી સદીના બસુન. 
- 18મી – 19મી સદીના – ઈસા   

- 19મી સદીના અંિમાાં – મસાઓકા તર્કી. 
- 19મી – 20મી સદીનાાં – િાકાિામા ક્યોર્ી અને લવાિીગાિી િકેીગોટો   
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બાર્ો પછી, 19મી સદીનાાં મસાઓકા તર્કીએ િોકુને સાંપણૂવ રીિે ‘િાઈકુ’ નામ આપી દીધ ુ િત.ુ આ 
સમયગાળામાાં િાઈકુનાાં પનુરુત્િાન પછી િેના તવર્યોની શે્રણી પ્રકૃતિિી પણ આગળ તવસ્િરીિ િઈ પરાંત ુ
િાઈકુ બહુ ઓછા ર્બ્દોમાાં વધ ુવ્યલિ કરવાની કળા રિી. 1973માાં અમેરીકાની િાઈકુ સોસાયટીએ નોંધ્ર્ ુ કે 
અંગે્રજી િાઈકુ લેખકોએ િાઈકુ તનયમો અંિગવિ 17 અક્ષરોનો ઉપયોગ કરવાનો, પરાંત ુસાિે સાિે િેઓએ ટૂાંકા 
િાઈકુ િરફનાાં વલણની પણ નોંિ લીિી િિી.  

21મી સદીનાાં વળાાંકમાાં જાપાનનાાં 1 તમઝલયન લોકોનુાં કિવે ુએવ ુિત ુકે, િેઓએ એક જ તર્ક્ષકનાાં માગવદર્વન 
િઠેળ િાઈકુની રચના કરી િિી/િાઈકુ તર્ખ્યા િિા. જ્યારે અંગે્રજી િાઈકુ લેખનમાાં િાઈકુ ખબૂ જ સામાન્ય 
િોવાિી િેમાાં 17ની જગ્યાએ 12 અક્ષરોનો ઉપયોગ કરવાનુાં નક્કી કર્ુવ િત.ુ 
 

વવિેષ :- િવ ેઆપણે િાઈકુની તવરે્ર્ જાણકારી લઈશ.ુ 
પરમ્પરાગિ જાપાની િાઈકુમાાં હકરેજી, હકગો અને મોસમી ર્બ્દ (ઋત ુસાંદભવ)નો ર્બ્દસમિૂ િોય છે. િાઈકુ આ 
ત્રણનાાં સમન્વયિી બને છે. જે કતવિા િાઈકુના તનયમ મજુબની ન િોય િેને ‘સેન્ર’ુ િરીકે વગીકૃિ કરવામાાં 
આવિી.  

પિલેા આપણે હકરેજી તવરે્ની જાણકારી મેળવીએ. હકરેજી એટલે તટેૂલો ર્બ્દ (પાંસ્લિઓમાાંિી કાઢેલો), જે 
સામાન્ય રીિે કોઈ પણ લાઈનનાાં અંિ ભાગમાાં દર્ાવવવામાાં આવે છે. હકરેજી એ ર્ાસ્ત્રીય – પાશ્ચાત્ય કતવિામાાં 
તસઝુરા અન ેસોનેટમાાં વોલ્ટાની જેમ સમાનિાની ભતૂમકા ભજવે છે. કતવિામાાંિી પસાંદ કરાયેલ તટૂક ર્બ્દ 
અને િેની કતવિામાાં ભતૂમકાનાાં આિારે િે અગાઉના અને િેની પછીના ર્બ્દસમિૂો વચ્ચે સમાાંિર સચૂવિા 
તવચારનાાં પ્રવાિને ટૂાંકમાાં કાપી ર્કે છે અિવા િો એક ગૌરવવાંિો અંિ લાવે છે જે પ્રભાવર્ાળી અિવ સાિે 
કતવિાને સમાપ્િ કરે છે. હકરેજી પાંસ્લિને માળખાકીય ટેકો આપે છે, જે િેને સ્વિાંત્ર કતવિા િરીકે પ્રસ્તિુ 
િવાની માંજૂરી આપે છે. હકરેજીનો ઉપયોગ બીજી અને ત્રીજી પાંસ્લિઓને અલગ પાડવા માટે િાય છે. અંગે્રજીમાાં 
હકરેજીનો કોઈ સીિો સમકક્ષ ન િોવાને કારણે, કતવઓ ક્યારેક બે ભાગો વચ્ચેના સાંબાંિોને પ્રતિઝબક્મ્બિ કરવા 
માટે વાચકને ઉદે્દર્ીને (ઉદે્દશ્ય કરવા માટે) કોઈ આડઅસર અિવા લાંબગોળ જેવા તવરામઝચહ્નોનો ઉપયોગ કરે 
છે. 
િવે આપણે હકગો તવરે્ જાણકારી લઈશ.ુ હકગો એ કોઈ વાક્ય કે ર્બ્દ છે જે ઋતનેુ દર્ાવવે છે. િાઈકુમાાં હકગો એ 
કોઈ પહરસ્સ્િતિને ર્બ્દનાાં સ્વરૂપમાાં દર્ાવવે છે. દાિ. પાનખરના અંિમાાં, તર્યાળાની ર્રૂઆિમાાં વગેરે.  

પ્રખ્યાત કવવઓના િાઈકુ :- િવે આપણે ગજુરાિી િેમજ જાપાની િાઈકુ કતવઓના પ્રખ્યાિ િાઈકુઓ જોઈશુાં. 
 

ઓસઝબિંદુએ 

સમાવ્ર્ુાં છે તનજમાાં 
વ્યોમ તવરાટ. 

-સ્નેિરસ્શ્મ 
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હિમતર્ખરે 

ફૂટે પરોઢ; અિો ! 
સયૂવ િાઈકુ ! 

- સ્નેિરસ્શ્મ 

નદી વળાાંકે 

નાવ છુપાઈ જળે 

િે જ લકીર. 
- અજ્ઞાિ 

ઘરે આવિો 
દીઠુાં બારણુાં બાંિ 

િાળુ નવીન.  

- અજ્ઞાિ 

   

The Old Pond 

The old silent pond 

A frog jumps into the pond 

Splash ! silence again. 

- Basho 

  The World of Dew 

A world of dew 

And within every dewdrop 

A world of Struggle. 

- Kobayashi Issa 

 

Lighting one Candle 

The light of a candle 

Transferred to another candle 

Spring twilight. 

- Yosa Buson 

 

Over the Wintry  

Over the wintry 

Forest, winds howl in rage 

With no leaves to blow. 

- Natsume Soseki 
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િો આ વાિ િિી, સાહિત્ય જગિની નાની પરાંત ુએક અદ્દભ્િુ કૃતિ િાઈકુ ની, જે માત્ર િોડાક એવા 
ર્બ્દોમાાં જીવનનો બોિપાઠ આપી જાય છે. એક એવી રચના જે માત્ર જાપાન જ નિીં પણ તવશ્વના 
િમામ દેર્ોના સાહિત્યમાાં પોિાનુાં મિત્વપણૂવ સ્િાન પામેલ છે. આજે પણ દરેક ભાર્ા સાહિત્યમાાં 
િાઈકુ કતવઓ જોવા મળે છે.  

 

OK FINE િો ફરી મળીશુાં આવિા અંકે નવી માહિિી અને િેના નવા રિસ્ય સાિ.ે ત્યાાં સિુી વાાંચિા 
રિો અન ેર્ેર કરિા રિો. 
 

વવિાખા મોઠીયા 

આવી જ અન્ય રસપ્રદ માહિતી માટે અિી ક્ક્લક કરો 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

નમસ્કાર તમત્રો, 

 સાહિત્યનો વનવગડો મેગેઝિન દ્વારા વનવગડો વાિાવ સાંગ્રિ બાદ વનવગડો ગિલ સાંગ્રિ માટેની 
સ્પિાવન ુાં આયોજન કરેલ છે. સ્પિાવના તનયમો જાણવા માટે િેમજ સ્પિાવમાાં ભાગ લેવા માટે અમારો સાંપકવ 
કરવો. 

ઈ-મેઈલ:- svvmagazine1@gmail.com વેબસાઈટ:- svvmagazine.in મો. 6353553470, 7600954500 

નમસ્કાર તમત્રો, 

 “વનવગડો વાિાવસ ાંગ્રિ” પસુ્િક સ્વરૂપે પ્રકાતર્િ િઈ ગર્ુાં છે.        

આપ shopizen એપ્લીકેર્ન ડાઉનલોડ કરીને અિવા 

 shopizen.in પર જઈને પસુ્િકનો ઓડવર કરી ર્કો છો.  

પસુ્િક ઓડવર કરવા અિી પર ક્લલક કરો.                                                                          

 

https://vishakhainfo.wordpress.com/
mailto:svvmagazine1@gmail.com
https://shopizen.page.link/TWppiiE4a1Y98f3T6
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ના હું તો ગાઈિ! 

 

ઘણાાં સમય પિલેાાંની એક નાના ગામની આ વાિ છે. 

એક િોબી પાસ ેએક ગિેડો િિો. િોબી આખો હદવસ એ ગિેડા પાસે સખિ કામ કરાવિો અને રાિના સમયે 
એને છૂટો મકૂી દેિો. રાતે્ર િે ગિેડો અિીં િિીં ચરીને પોિાનુાં પેટ ભરિો. 

એક રાતે્ર એ ગિેડાને એક તર્યાળ મળ્ર્ુાં. બને્ન વચ્ચે દોસ્િી િઈ ગઈ. તર્યાળે ગિેડાને કહ્ુાં, ‘ચાલ આજે હુાં 
િને સરસ મજાની જગ્યા બિાવુાં. ત્યાાં આપણને િરાઈને ખાવાનુાં મળરે્.’ 

તર્યાળ ગિેડાને એક ખેિર પાસે લઈ ગર્ુાં. જુવારના ખેિરના એક ખણેૂ કાકડીના વેલા પિરાયેલા િિા વેલ 
પર કણૂી કણૂી કાકડીઓ ઉગી િિી. ખેિરની વાડમાાં એક છીંડુ િત ુાં એમાાંિી બાંને અંદર પેઠા. આવી સરસ િાજી 
કાકડીઓ જોઈને ગિેડાના મોઢામાાં િો પાણી આવવા લાગ્ર્ુાં. ગિેડાએ િરાઈને કાકડી ખાિી. 

કાકડી ખાઈને ગિેડો ગેલમાાં આવી ગયો. િેને ગાવાની ઈચ્છા િઈ આવી. િેણે તર્યાળને કહ્ુાં, ‘ભાઈ તર્યાળ, 
આજે કેવી રૂપાળી સરસ મજાની પનૂમની રાિ છે, આકાર્માાં ચાાંદો ય કેવો સુાંદર લાગે છે! આવા મજાના 
વાિાવરણમાાં હુ ાં ગાઉં અને ત ુાં સરૂ પરુાવ િો કેવુાં?’ 

તર્યાળ કિ,ે ‘અરે ગિેડાભાઈ, િાિે કરીને ઉપાિી ર્ીદને વિોરી લેવી? આપણે અત્યારે ચોરની જેમ આ 
ખેિરમાાં છાનાાંમાનાાં પેઠા છીએ. એટલે મ ૂાંગા રિવેામાાં જ મજા છે. િમે ગાર્ો કે િરિજ રખેવાળ િમારો ઊંચો 
સરૂ સાાંભળી જાગી જર્ે. અને આપણા બાર વાગી જર્ે.’ 

ગિેડો બોલ્યો, ‘મખૂવ, ત ુાં િો જ ાંગલી જ રહ્યો. સાંગીિના રસને ત ુાં શુાં સમજે?’ 

તર્યાળે ગિેડાને ન ગાવા માટે ઘણુાંય સમજાવ્યો, પણ ગિેડો િો િઠ લઈને બેઠો િિો. િે કિ,ે ‘ના હુ ાં િો 
ગાઈર્ જ…’ 

ગિેડો ગાવાનુાં ર્રૂ કરે એ પિલેાાં ચતરુ તર્યાળ બોલ્ર્ુાં, ‘ગિેડાભાઈ, િમે ઘડીવાર િોભો. હુ ાં પેલા િાાંપા પાસે 
ઊભો રિી રખેવાળનુાં ધ્યાન રાખુાં છુાં. પછી િમે તનરાાંિે ગાઓ….’ 

૨. બાળવાતાા 
  

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

૪. 
માઈક્રોફીક્સન૩. 

બાળવાતાા 
  

 

 

 

 

 

 

 
 

રૂપલ સઘંવી 
 

 

 



સાહિત્યનો વનવગડો Page 11 

 

૩. માઈક્રોફીક્સન 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

૫. કવવતાઓ૪. માઈક્રોફીક્સન 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

૪. કવવતાઓ 
 

 

 

 

તર્યાળ વાડીની બિાર નીકળી ગર્ુાં. પછી ગિેડાએ ડોક ઊંચી રાખીને મોટે મોટેિી ગાવાનુાં ર્રૂ કર્ુું, ‘િોં… 
ચી…. િોં…. ચી…’ એના ભ ૂાંકવાનો અવાજ સાાંભળીને ખેિરનો રખેવાળ દોડી આવ્યો. િેણે પોિાની લાકડી વડ ે
ગિેડાને મારી મારીને અિમવૂો કરી નાાંખ્યો. પછી િેના ગળે વજનદાર પિરો બાાંિીને િે ચાલ્યો ગયો. 

િોડીવાર પછી ગિેડો મિામિનેિે ઉભો િયો. િે ગળે લટકાવેલ મોટા પિરા સાિે લાંગડાિો લાંગડાિો ખેિરની 
બિાર આવ્યો. તર્યાળે પછૂ્ુાં, ‘ગિેડાભાઈ, આ શુાં િર્ુાં?’ 

ગિેડો િવે શુાં બોલે? િેને િવે સમજાઈ ગર્ુાં િત ુાં કે િેણે તર્યાળની સલાિ માનીને ગાવાનુાં માાંડી વાળ્ર્ુાં િોિ િો 
િેની આ દર્ા ન િઈ િોિ. 

વગર તવચાર્ુું કોઈ કામ કરવુાં નહિ. કોઈ પણ કામ કરિાાં પિલેાાં િેના પહરણામનો િાંમેર્ા તવચાર કરવો. 

 
 

 
 

એ એક વરસાદી સાજં 

 

એક ઝબિનેસ પાટીમાાં હુાં બોર િઈ રહ્યો િિો.. હુાં િોલ િી બિારે આવ્યો. બિાર િરમર િરમર વરસાદ વરસિો િિો.. 
તસગરેટ પેટાવવા ઝખસ્સામાાં લાઈટર ર્ોિવા લાગ્યો.."એક મને આપો એ બોલી.." રેડ સાડીમાાં એ ખબૂ સુાંદર લાગિી 
િિી. એ તસગરેટ પીવા લાગી. 
"િને યાદ છે ર્ાળાના એ હદવસો..??  એ છેલ્લી બેંચની મસ્િી, એ વરસાદમાાં િરિી કશ્િી, એ સાિે પાણીપરુી ખાવી, એક 
ચમચીિી આઈસ્ક્રીમ ખાવી.." એણે િસીને પછૂ્ુાં.! 
" કાતમની ...? ", હુાં બોલ્યો. 
એ ચાલી ગઈ હુાં એને જોિો રહ્યો. 
બીજા હદવસે અખબારમાાં એસ્લસડન્ટમાાં કાતમનીના મતૃ્ર્ ુના સમાચાર વાાંચ્યા. 

પ  વી બાબરીયા -ભજુ 

 

માઈક્રોહફક્િન 

એક મોટા ર્િરેના એક નાનકડા ખણૂે, તસદ્ધાાંતિક રીિે અમીર છિાાં અત્યાંિ ગરીબ એક શ્રતમક રિ.ે આ શ્રતમકનુાં નામ 
રઘલો. સિપહરવાર છેલ્લા ૩ હદવસિી ભખૂ્યો રઘલો , િિવેારની એક સમીસાાંજે મોટા માંહદરે દર્વન કરવા ગયો. ઈશ્વરની 
પ્રતિમા સમક્ષ િરાવેલ ૫૬ ભોગના ભરપેટ દર્વન કરીને ઘરે ગયો અને ભરપેટ પાણી પીને સઈૂ ગયો... 

વનસગા બચુ  
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૪. કવવતાઓ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

૫. કવવતાઓ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

૪. કવવતાઓ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

૫. કવવતાઓ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

જજિંદગી 

તવિાવી છે ગરીબી બે ટાકાાંના િીંગડાાંમાાં, 

િવે લોકો જીવે છે િે િીંગડાાંની ફેર્નમાાં. 

રહ્યો િો સમયના હિસાબો કરવાની હફરાકમાાં, 

પણ બગડયા હિસાબો ઘહડયાળના કાાંટામાાં. 

બનાવ્યો િિો મેં બાંગલો અમીરીના નર્ામાાં, 

પણ પાછો જાવ છુાં ઝાંપડાાંની છાવણીમાાં. 

ર્ીખ્યો છુાં હુાં જજિંદગીના નીિનવા પડાવમાાં, 

િોય મન ેરાખે છે જજિંદગીના િાાંતસયામાાં. 

કાઢ્ાાં છે હદવસો માત્ર મરચુાં ને રોટલોમાાં, 

િોય લોકો રેલાવે છે ઘી-િલેને દીવામાાં. 

િપ્યો છુાં હુાં ઘણુાંઘણુાં બે કોડીના વૈિરુાંમાાં, 

િોય જન નાાંખે છે દાન ભરેલી પેટીઓમાાં. 

 

ડૉ.પકંજ જ. વાઘેલા 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

ચાલને ફરી પ્રેમમાાં પડીએ 

ચાલને ફરી પે્રમમાાં પડીએ, જૂની વાિો યાદ 
કરીએ. 

િાિમાાં િાિ લઈને ફરીએ, સપના જૂના િાજાાં 
કરીએ. 

િારા િાિની લકીરોમાાં, મારા પ્રેમની ર્ોિ કરીએ. 
લાાંબા કાળા કેર્ને, ફૂલોિી રાંગીન કરીએ. 

કાન પાછળની સીિી લટને, વાળવાની મોજ 
કરીએ. 

ગાલ પરના કાળાાં િલ પર, પ્રેમની વર્ાવ કરીએ. 
તવસરી ગયેલી આદિોને, ફરી ફરીને યાદ કરીએ. 

િરસિાાં હદલની વાટ જોવા, ચાલ સાંિાકુકડી 
રમીએ. 

ફોન સ્વીચ ઓફ કરીને, વાિ કરવાની વાટ 
જોઈએ. 

નાની-નાની ભેટો આપી, હદલને િરોિાજા કરીએ. 
સમય પસાર સાિે કરવાાં, ચાની ચસૂ્કી ફરી 

ભરીએ. 
એકમેકમાાં લીન િઈને, પ્રેમમાાં િરબોળ િઈએ. 
ચાલને ફરી પે્રમમાાં પડીએ, જૂની વાિો યાદ 

કરીએ. 
 

 
 

     જજજ્ઞાસા ય ુજોષી  “શકુ” 
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કવવતા  
કરી લે મિનેિ દીલિી,સમય જિાાં વાર નહિ 

લાગે, 
ર્વૂાની છે આજે,ઘડપણ આવિાાં વાર નહિ 

લાગે. 
કરી લે નામ દૂતનયામાાં,વિવમાન જિાાં વાર 

નહિ લાગે, 
કદર કરી લે સમયની,સમય જિાાં વાર નહિ 

લાગે. 
દોષ્િી કરી લે ખદૂિી,દૂતનયા બદલાિાાં વાર 

નહિ લાગે, 
પરીક્ષા લઈ લે ખદૂની,પરીણામ આવિા 

વાર નહિ લાગે. 
કમો કરી લે અપાર,ફળ મળિાાં વાર નહિ 

લાગે, 
કદર કરી લે સમયની,સમય જિાાં વાર નહિ 

લાગે. 
જીંદગી જીવી લે આજે, બીજી જીંદગી િાિ 

નહિ આવે, 
તનષ્ફળ િઈ જા એકવાર, સફળ િિાાં વાર 

નહિ લાગે. 
પકડી લે ગમિો માગવ,ઇતિિાસ રચાિાાં વાર 

નહિ લાગે, 
કદર કરી લે સમયની,સમય જિાાં વાર નહિ 

લાગે. 

 
 

જય ધારૈયા “ધબકાર” 

 
 
 
 

  ડૉ.રમેર્ ભટ્ટ' રસ્શ્મ'. 

 
 

 
 
 

 

સોનેટ (કવવતા) 

 

ઉનાળાિી િાપી,તવવર્ િઈ છે આજ િરિી, 

પ્રભાવી િાળોિી,તનજ નયનમાાં અશ્ર ુભરિી. 

સિી પીડા એનાાં, રસકસ ગયાાં જાય મરિી, 

િવે િો આવો ને, ઢગ તવનવણી આમ કરિી. 

વિ ેમીઠા ઠાંડા, પવન જગ માાંિ ેઅમન છે, 

અિીં શ્વાસે શ્વાસે, અતિક સખુની આ અસર છે. 

લિરેે આનાંદે, જલતિજલને સૌ ખબર છે, 

છવાયા િૈયામાાં, નવલરસ કેવાાં અકળ છે. 

િરા કેવી લીલી, િરબિર આંખો મલકરે્,  

અિો! ડોલીને આ, કુસમુવનમાાં ફૂલ રમરે્. 

સદા પાંખીઓના, કલરવ િણાાં ગીિ ફરર્ે, 

િસીને બોલીને, મમ હ્રદય પે્રમે ટહકુરે્. 

લખુાં મારા ભાવો, પ્રણય રસના આ કવનમાાં, 

તવચારો ખીલ્યાાં ને, સરગમ િઈ છે મનનમાાં. 

 

 

 

           ચેતના ગણાત્રા "ચેત"ુ 

 

 
 
 

 

 

 

 

િાઇકુ 
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તરસ્યાને ના સમજી 

હુાં દહરયા હદલનો ભખૂ્યો 

માર  મનડાને ના સમજી? 

અમે પે્રમ ના ભખૂ્યાને, 

િરસ્યાાં ને ના સમજી. 

તવશ્વાસ મકૂ્યો છોડી મયાવદા જગની, 

િારા હદલની વાિે મેં ઘરની છોડી લગની, 

મહદરા પીિી િારા લીિે સરુાને ના સમજી? 

કાંડારી મે તર્લ્પી વગર િસવીરને ના સમજી. 

િોડીમાાં બેસી મિદહરયે ડબૂાડયો, 

દહરયા આ હદલમાાં દાિ લગાડયો, 

સ્વપ્ન બાાંિી પ્રીિ ના ત ુાં િૈયાને ના સમજી? 

બાણ વગરના ઘા મારીને દદવ ને ત ુાં ના 

સમજી. 

પળમાાં આવી, પળમાાં તવસરી, પળમાાં રાખ્યો 

િરસો, 

હૃદયની વાિો હદલમાાં રાખી આંખોમાાંિી 

વરસો, 

જજિંદગીભરન ુવચન આપી અંિે ત ુાં ના 

સમજી? 

અંિારામાાં રાખી મારા હદલને ત ુાં ના સમજી. 
 
 
 

ધોળહકયા ભારતી પી. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

કાવ્ય 

ઢળિી સાંધ્યાના ઉંબરે, ખીલલેી વસાંિ    

લાગે છે, 

જાણ ેફરી પરણી આવી, એવી પારાંગિ    

લાગે છે. 

કાંકણ, િાાંિર, કાંદોરો, જાણે ગુાંજત ુાં િોય 

સાંગીિ, 

નખરા જોવોિો એના પ્રેમગીિોની સાંગિ  

લાગે છે. 

ટોડલો, નિણી, કુાંડલ, કાંઠમાળ, બાજુબાંિ ને 

વીંછી, 

જાણ ેઅપસરા ને તનિાળવા લાાંબી પાંગિ  

લાગે છે. 

તસિંધરુ, ચાાંદલો, િોંઠોની લાલી ને મિેંદી 

જોઈિો, 

સાવ જ કોરી આ સોનેરી ઉર્ાની રાંગિ   

લાગે છે. 

કાજળ િારા નયનમાાં, તનખાર લાવે છે  

ગિબ, 

પાાંપણ ઝુકાવી બેઠુાં જાણે કોઈ અંગિ     

લાગે છે. 

આ િારો કમખો, ઘાઘરો, ને કસુાંબલ ઓઢણી, 

િારા રૂપે મોિી ગયલેા કોઈ ર્રણાગિ 

 લાગે છે. 
 

 
 

ખશુ્બ   ગાધંી 
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પ્રકૃવતનુ ંસૌંદયા 

સ્નેિલ પહરમલ સૌંદયવ અફાટ; 
આ િરા ની પ્રકૃતિ અદ્વિે. 
મોસમનો છે આ પમરાટ, 

િસતુાં મસુ્કુરાત ુાં યૌવન જાણે. 
ક્યાાંક વિિેાાં િરણાાં જોયા, 
ક્યાાંક નદીઓનાાં િોફાન. 

વાદળોના મલકાટ તનરાળા, 
મેઘિનષુ્યના રાંગો સાિે. 

ક્યાાંક વરસે િરમર િરમર, 
ક્યાાંક દેમાર િળુાંબે. 

િહરયાળી વનરાજી મલકે, 
િરખી હૃદય જોઈ સુાંદરિા. 
ગાિાાં રમિાાં નતૃ્ય કરિાાં, 

પશ-ુપાંખી પણ નીજ મસ્િીમાાં. 
એ જ િો છે મારા કૃષ્ણની લીલા 

પામી છે એ ડાાંગ િરાએ. 
  

 

 
 

 

જયશ્રીબેન પાવાગઢી(સરુત). 
 

 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

િાર છે.... 

 

શ્વાસ છે ત્યાાં સિુી આર્ છે, 

મરણ પછી જજિંદા લાર્ છે. 

લોકોની બસ આદિ રિ ેછે, 

જીવિા જીવ જજિંદગી રાખ છે. 

કોઈ કિી ન ર્ક્ુાં જરૂહરયાિ સમયે, 

િાિ ફેલાવવામાાં જવામાાંએ પાપ છે. 

કુદરિની કરામિને સમજો મનવા, 

ક્યારેક,તવનાર્ક િવે કાળ છે. 

ભાગી ભાગીને ક્યાાં સિુી પિોંચર્ો, 

જજિંદગીને છેલ્લી સલામીએ િાર છે. 

 
 

 

સેજલ હુંબલ (મોરબી) 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

ઘણા ખરાાં કતવિાઓ મોકલનાર તમત્રોની કતવિા, “િજી સિુી મેગેઝિનમાાં કેમ નિી આવી?” એવી 
ફહરયાદો છે. આપ સૌને નમ્ર તવનાંિી કે આપની કતવિાઓનો સમાવેર્ આગળના અંકમાાં ક્રમર્ઃ કરવામાાં 
આવરે્ જ ! િેિી િમારે િોડી રાિ જોવી પડે િો િેના માટે માફી ચાહુ ાં છુાં. સૌ સિકાર આપર્ો િેવી 
અપેક્ષા.  
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મળી ગયુ ં

આજે આમ અમસ્તુાં જ અરીસામાાં જોવાઇ 
ગર્ુાં, 

અને એ પ્રતિઝબિંબમાાં જ મારુ ખોવાયેલુાં 
બાળપણ મળી ગર્ુાં. 

સાચવ્ર્ુાં િત ુાં જે પણ મારા હૃદયના ખણૂામાાં, 
એ બધુાં જ આજે બિાર આવી ગર્ુાં. 

જીવનની સરગમના સરુો રેલાવિા રેલાવિા 
ખોવાર્ ુિત ુાં , 

જે નાની બાલાનુાં પે્રમાળ સાંગીિ, આજે એ 
પાછુાં મળી ગર્ુાં. 

જ્યારે ર્ાાંતિપવૂવક અવલોકન કર્ુું મેં મારી 
જાિનુાં, 

િો મારા અસ્સ્િત્વનુાં કારણ મળી ગર્ુાં. 
િતુાં િાંમેર્ા મને કે જે બોલ ેએના બોર વેચાય 

પણ, 
આજે આમ મૌન રિીને મારા જ બોલનુાં મલૂ્ય 

સમજાય ગર્.ુ 
આમ જ જોિી રિી ગઈ હુાં મારી જાિ ને, 
અને મને મારુ તનખાલસ િાસ્ય મળી ગર્ુાં. 
આજે આમ આપ્યો સમય મારી જાિ ન ેિો, 
મને મારુ જ ખોવાયેલુાં બાળપણ મળી ગર્ુાં. 

 

 
 

સરગમ ભટ્ટ “સરલ” (અમદાવાદ) 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

એવો છે મને વવશ્વાસ. 

ઈશ્વર અલ્લાિ ત ુાં મારાાં માટે િરમમાાં, 
મળીર્ ત ુાં જ મને િર એક  જનમમાાં, 

એવો છે મન ેતવશ્વાસ. 
દુતનયાની ભીડમાાં હુાં િાિ ર્ોધુાં િારો, 
તુાં જ  આવી પકડી લઈર્ િાિ મારો, 

એવો છે મન ેતવશ્વાસ. 
જો હુાં દુઃખી િોઈર્ કોઈ મારાાં દુઃખમાાં, 
દુઃખી જોઈ ખરુ્ નહિ ત ુાં િારા સખુમાાં, 

એવો છે મન ેતવશ્વાસ. 
સવારની પિલેી નજર ર્ોિે જોવા મને, 
િાઝુાં મારાાંિી દુર રિવેાનુાં નહિ ગમે િને, 

એવો છે મન ેતવશ્વાસ. 
આવરે્ જો કોઈ હદવસ મશુ્કેલીની ઘડી, 
સૌ પિલેા ત ુાં આવીને જરૂર લઈર્ લડી, 

એવો છે મન ેતવશ્વાસ. 
િર એક પળમાાં ત ુાં રિીર્ મારાાં સાંગમાાં, 
રાંગો બની રાંગી નાખીર્ હુાં મારાાં રાંગમાાં, 

એવો છે મન ેતવશ્વાસ. 
પ્રભ ુપણ આપણી જોડીને દુર નહિ રાખે, 
પરુા કરરે્ સપના જે જોયાાં છે ચાર આંખે, 

એવો છે મન ેતવશ્વાસ. 

 
 

ગાયત્રી શ્રીમાળી “ણચન્ટુ” 
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આખરી પથારીએ  
 

મતૃ્ર્ ુરૈ્યાએ ઠાઠમાઠિી સજાવાઈ 

હુાં નવા કપડાાંિી ર્ણગારાઈ ગયો 
િન િવે જઈ, ર્ાાંતિને પામત ુાં 

મન લોકોના વ્યાકુળ હુ ાં કરી ગયો 
નામની જગ્યાએ body ર્બ્દ વપરાઈ ને 
આલ્બમમાાંિી િસ્િો ફોટો ખોળાઈ રહ્યો 
ભલે િોય સારુાં/વખોડાઇ ગયેલ અતિિ, 

પણ, લોકમખેુિી વખણાઈ રહ્યો 
ખભાઓ બદલાઈને લઈ જવાિો 

માગે માગે તસક્કાઓનો વરસાદ જોઈ 
રહ્યો 

સ્મર્ાનની ફરિે પ્રદઝક્ષણાનો ફેરો 
કરાવાઈ 

લાકડાની પિારી ઉપર હુ ાં સવુડાઈ રહ્યો 
સોનાની વીંટી, ચેઇન, દોરો પરિ લેવાિો 

ઘીનો લેપ, દેિ પર લગાડાઈ રહ્યો 
મજુ પર અસ્ગ્ન પ્રગટાવિો જોઈ, 

તવચાર્ુું...... 
જેણે મને મોકલ્યો, એનુાં ક્ુાં કાયવ હુ ાં કરી 

ગયો?? 

 
 
 

                                  ~દર્વન માળી, દાિોદ 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

 

 

 

"નિી મળે" 

સાંબાંિને મારાાં ક્યારેય નામ નહિ મળે, 

આ આગાજનો કદી અંજામ નહિ મળે. 

આ િો પે્રમ છે ને અનભુવવાની વાિ છે, 

પરુાવો ઈશ્વરનો ય સરેઆમ નહિ મળે. 

ઢળિાાંન ેસરખાવીર્ નહિ ઉગિા સાિે, 

સવાર જેવી િો કદી ય સામ નહિ મળે. 

એ િો ખબૂ વગોવાયાાં જેઓ સાચાાં િિાાં, 

જૂઠાાંને િો કદી સવાલોનાાં ડામ નહિ મળે. 

િવે રોકાઈ જાવ ને આજની રાિ િમે, 

પછી સવારે "પ્રકાર્"નાાં દામ નહિ મળે. 

આમ િો છુાં અડીખમ જોઈ લો ને મને, 

બાકી જીવવાની હદલમાાં િામ નહિ મળે. 

દવા કરો, દારૂ કરો કે દુવા કરો "ઘાયલ" 

આ હદલનાાં મરીજન ેઆરામ નહિ મળે. 

દરદ એ નિી કે દરદ છે હદલમાાં "પ્રકાર્", 

દરદ આ કે મારાાં દરદને દમામ નહિ મળે. 

 

 
 

"પ્રકાિ-ઘાયલ" 
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અંજન ક્ા ંગયુ?ં 

 
િાર્ વાળુાં એક બાંિન ક્યાાં ગર્ુાં? 

આંખમાાં વસતુાં એ અંજન ક્યાાં ગર્ુાં? 

બાગમાાં  મળિાાં  અમે  ફૂલો  બની, 

ત્યાાં ઝચત્રો દોરેલ ઉપવન ક્યાાં ગર્ુાં? 

તુાં  લિજેિદાર મીઠો  સ્પર્વ  છે, 

િોઠને આપેલ  ચ ૂાંબન  ક્યાાં ગર્ુાં? 

છે અહિિં મોસમ ઘણીયે રાંગીન પણ, 

એ મને ગમતુાં એ રાંજન ક્યાાં ગર્ુાં? 

છેક  સાંિાડય ુ છિાાંયે  ક્યાાં ગર્ુાં? 

એજ ખોવાયેલ ખાંજન ક્યાાં ગર્ુાં? 

તવજ ચિરેો િાસ્ય ભરપરુ રાખિો, 

શુાં ખબર મારુાંય રાંજન ક્યાાં ગર્ુાં? 

 

 
 

 

-વવજય પ્રજાપવત 'વમળ' 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

 

 

ચાર િાઇકુ 

1 (એક) 

ચડ ેછે નસો, 

વગર ર્રાબનો; 

િારી આંખોનો. 

2 (બે) 

કાજલ બની, 

પરુાવા િૈયાર છુાં; 

િારી આંખોમાાં. 

3 (ત્રણ) 

સમણાાં ઉગે છે, 

આંખોના ખેિરમાાં; 

સમજે કોણ? 

૪ (ચાર) 

આંખો ઝબછાવી, 

ર્ણગાયો છે રસ્િો; 

ક્યારે આવર્ો ? 

          
 

 

કે ડી સેદાણી, 'આકાર્' (અમદાવાદ) 
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૭) 

વરસાદમાાં, 

ખળખળ વિિેી; 

ર્ાાંિ સહરિા. 

૮) 

છત્રી ઉઘાડી, 

વગર વરસાદે; 

દાંપિી ભીંજે. 

૯) 

છાપરુાં જોઈ, 

વાવાિોડુાં મુાંિાય; 

વરસાદમાાં. 

૧૦) 

મરુ્ળિાર 

વરસાદ,વીજળી; 

ઉજાણી માણે. 

૧૧) 

ભીંજે િરિી, 

વીજળી ર્રમાય; 

ચોમાસ ુગાજે. 

 
 

ગરુુદેવ પ્રજાપવત 'ફોરમ' 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

૧૧ િાઇકુ : વરસાદ 

૧) 

 વાવણી કરી, 

વરસાદ િણાયો; 

માિે ચોમાસ.ુ 

૨) 

 િણાયા કરે, 

વરસાદી પરૂમાાં; 

ટૂાંકી જજિંદગી. 

૩) 

 સરકી ગયો, 

ભાગેડુ વરસાદ; 

દીવાલ િાણી. 

૪) 

 મન મકૂીને, 

વરસાદ વરસે; 

ખેડુ મુાંિાય. 

૫) 

 ભીંજાયા કરે, 

બાાંકડો લિબિ; 

વરસાદમાાં. 

૬) 

 દીવાલ િોડી, 

વરસાદ ઘરમાાં; 

તનિંદર માણે. 
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પરછાઈ 

 

               ધ્રવુ ઓ ધ્રવુ ચલન ે યાર હજુ કેટલી વાર, કેયરૂ તૈયાર થઇન ે

ક્યારનો દરવાજે આવી ગયો હતો, પરંત ુધ્રવુ હજુ જમતો જ હતો, 

'હા, આવ્યો બસ દસ મમમનટ, આવ તયા ંસધુી અંદર બહાર ખબુજ ગરમી છે!’  

' સારુ, ના હુ ંઅહીં જ બરાબર છ.ં તયા ંસધુી હુ ંમારી બાને મદદ કરાવી દઉ! ' 

         એમ કહતેા કેયરૂ તનેી બા રમાબેન પાસે જાય છે. રમાબેન ઘરે ઘરે 

વાસણ કપડા ધોવાનુ ં કામ કરતા હતા, તેના પપ્પા મી. મનસખુભાઈને 

(ધ્રવુના મપતા) તયા ંડ્રાઈવર હતા. 

ધ્રવુ અન ેકેયરૂ લગંોટીયા યાર હતા, પર તેમની આ મમત્રતા સોનલબેનને ( 
ધ્રવુની મમ્મી) ગમતી ન હતી, તે હમંેશા ધ્રવુને સમજાવતી કે પોતાના 

સરખામણીએ આવતા લોકો સાથે મમત્રતા રાખવી, પણ ધ્રવુને તો કેયરૂ સાથ ેજ ફાવત.ુ 

' બા... બા.... ત ુબેસ હવ ેથોડીવાર, લાવ હુ ંકચરો વારી આપ.ુ ' 

' ના રે ના હો, દદકરા તારો આ મનશાળનો ખમીશ બગડી જસે, હુ ંકરી લઇશ.' 

' નઈ બગડે બા, હુ ંધ્યાનથી કરીશ.' 

       કેયરેૂ રમાબેનન ેચપુચાપ એક જગ્યાએ બેસાડી દદધા, અને પોત ેકચરો વાળવા લાગ્યો. રમાબેન તેન ેજોતી 
તેના વલોણા લેતી, કોઈની નજર ના લાગ ેમારા દદકરાને દેવને દીધેલો એકનો એક દદકરો છે મારો, હાથ જોડી 
આસમાન તરફ નજર કરી રમાબેને મનોમન ભગવાનથી પ્રાથથના કરી. 

' દદકરા આજે બરોબર વોચયુસં ન! ' 

' હા, બા હુ ંસહલેાઈથી પાસ થઈ જઈશ. મને બધ ુજ આવડ સ.! ' 

          એટલામા ંધ્રવુ તયા ંઆવી જાય છે, તેના હાથમા ંસાવરણી જોઈ તે ગસુ્સે થાય છે. ' આ બધા કામ તારે નહી 
કરવાના, મને નહી ગમતુ,ં અને રમાકાકી તમને પણ જરૂર નથી બધ ુકામ કરવાની, તમારે બને એટલો આરામ 

કરવો.' 

       રમાબેને જવાબમા ંપોતાનો હાથ ધ્રવુના માથ ેરાખ્યો. ' મારે એક નહી બે દદકરા છે, જાઓ હવ ેઉતાવળે, મોડુ ં

થશે તો માસ્ટર લડશે.' 

૫. વાતાા 
 

 

 

કોમલ તલાટી  

 

 

 

 

 

 

રૂપલ સઘંવી 
 

 

 

 

૬. નવલકથા 
તડપ  

(પ્રકરણ_17) 
 

 

 

 

 

 

 

જયહદપ ભરોણળયા 
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          બનં ેમસ્તી કરતા શાળા તરફ જવા મનકળે છે, જયા ંસધુી તે બનંે દેખાયા તયા ંસધુી કપાળે હાથ રાખી તે 

બનંેને જોતા રહ્યા અને પછી પોતાના કામ ેલાગી ગયા. 

          ' કેયરૂ ત ુઘરના કામ ના કરતો હોય તો? ' 

         ' લે, એમા શુ ંથઈ ગય,ુ મારી બા પણ કરે જ છે ને ' 

        ' હા, એતો મારી મમ્મી પણ કરે જ છે. પણ મન ેતારા હાથમા ં' પેન' ગમે છે, સાવરણી નહી.' 

        કેયરૂને તેનો શો જવાબ આપવુ ં તે તેન ેખબર ન પડી, તે એક ઘડી તને ેજોઈજ રહ્યો, થોડીવાર પછી તેણે 

કહ્ુ,ં' ધ્રવુ, ત ુમારો ખબુજ સારો મમત્ર છે, મારા બા બાપનુો પણ ધ્યાન રાખ છે, જો કાલ ેમને કંઈ થઈ જાય તો ત ુ

એમને સભંાળીશ? ' 

  ' તને આ બધી વાતો ક્યાથંી સઝૂ ેછે, તને કંઈ નહી થવા દઉં, અને તારા બા બાપજુીનો ધ્યાન તારે જ રાખવાનો 
છે, હુ ંનહી રાખ ુસમજયો.' 

   એમ કહતેા ધ્રવુ તયાથંી ગસુ્સામા ંનીકળી જાય છે. 

' અરે સાભંળતો, હુ ંતો મજાક કરતો હતો.' 

' તને ખબર છે મને આવી મજાક નથી ગમતી.' 

   ' અલ્યા, ત ુતો ગસુ્સે થઈ ગયો, સારુ ચલ હવ ેનહી કહુ ંબસ.' 

' સપનામા ંપણ ના કહતેો.' 

' સારુ હવ ેકહતેો હોયતો પગ ેપડુ?ં ' 

' ના એની જરુર નથી, પણ હા ગળે લાગવુ ંપડશ.ે' 

         એમ કહી ધ્રવુ તેન ેભેટી પડયો, તેના માથે હાથ ફેરવતો. ' પાગલ, ક્યારેય મારાથી દુર જવાનો મવચાર પણ 

ન કરતો, હુ ંતારા મવના નહી રહી શકંુ, હુ ંતારી પરછાઈ છ ંતુ ંજયા ંજઈશ તયા ંહુ ંપાછળ પાછળ આવીશ.'  

        કેયરૂ બસ ધ્રવુની વાતો સાભંળતો રહ્યો, બનંે મમત્રો વાતો કરતા કરતા શાળાએ પહોંચી ગયા. એકથી બાર 

ધોરણની શાળા હતી. આદશથ મવદ્યાલય મહસેાણા. 

        મોટંુ મેદાન જયા ં અવનવી રમતો રમાતી હતી, બાળકોના કેકારવથી તે મેદાન હમંેશા ધમધમતુ ં રહતે ુ ં
મેદાનના દકનારે લીમડો, વડલો, કેસડુો, આંબો, લીંબડુી વગેરે વકૃ્ષો હતા જે ગોળાકાર આકારે વાવેલા હોવાથી 
ગરમીથી ઘણી રાહત મળી રહતેી. તયાજં એક પાણીની પરબ હતી. છોકરાઓ અન ેછોકરીઓ માટે અલગ અલગ. 

         બનં ે મમત્રો વગથખડંમા ંજાય તે પહલેા પરબ પાસ ેજઈને ઠંડુ પાણી પીતા, પરંત ુઆજે કેયરૂજ ધ્રવુને પરબ 

બાજુ ખેંચી લાવ્યો. 
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' અરે, કેયરૂીયા શુ ંકરે છે? મને તરસ નથી લાગી, તન ેપીવુ ંહોયતો ત ુએકલો જા, મને કામ છે સાહબેનુ.ં' 

' છાનોમાનો ચાલ મારી સાથે, બહુ નખરા નહી કરવાના.' 

          કહતેો કેયરૂ તેન ેપરબ પાસ ેલઈ આવ્યો. પાણીન ુએક બહાન ુહત ુ,ં કારણકે પરબની બબલકુલ સામેની બાજુ 

બારમુ ંધોરણ હત ુ ંજેમા ંચતેાલી બારીની પાસે જ બેસતી હતી. ચેતાલીન ેજોઈ કેયરૂ બધ ુજ ભલુી જતો, તે પણ 

મનોમન કેયરૂને ચાહતી, ચોરીછીપે એકબીજાને જોઈ લેતા. 

' કેયરૂીયા, આમતેમ ડાફેરા માયાથ મવના પાણી પી.' 

' અલ્યા, કેયરૂીયા ક્યા ખોવાઈ ગયો, તને કહુ ંછ.ં' 

       કહતેા ધ્રવેુ તેના ખભા પર હાથ રાખ્યો, કેયરૂ હચમચી ગયો જાણ ેતેની ચોરી પકડી ગઈ હોય તેમ ધ્રવુને જોઈ 

રહલેો, તેની આ દશા જોઈન ેચેતાલીન ેહસવુ ંઆવી ગયુ.ં તયાજં ધ્રવુની નજર પણ ચેતાલી પર જઈને અટકી જતી 
હતી, પરંત ુ આ વાતથી ત્રણેય એકબીજાથી અનજાન હતા, તયાજં પ્રાથથનાનો ઘટં વાગ્યો બધા મવદ્યાથીઓ 

લાઈનસર એક હરોળમા ં બેસી ગયા. દરરોજ એક છોકરો અને છોકરીનો વારો આવતો પ્રાથથના ગાવા માટે, 

ઈક્ટેફાકથી આજે કેયરૂ અન ેચેતાલીનો વારો હતો, જે કેયરૂ ભલુી ગયો હતો. 

          તે તો ધ્રવુ સાથે વાતોમા ંજ મસ્ત હતો, ચતેાલી ધીરે ધીરે તેમની પાસે આવતી હતી, કેયરૂ એ વાતથી 
અનજાન હતો, કારણકે તનેી પીઠ બાજુથી ચેતાલી આવતી હતી, પરંત ુધ્રવુ તેન ેજોઈ ગયો હતો, જેમ જેમ ચેતાલી 
નજીક આવતી હતી, તેમ તેમ ધ્રવુના ધબકારા વધી રહ્યા હતા. ચેતાલી તમેની નજીક આવીને ઉભી રહી, અન ે

સકંોચવશ કેયરૂને નામથી બોલાવ્યો. 

          પોતાનુ ંનામ સાભંળી તેને પાછળ જોયુ,ં એકપળતો તે જોઈજ રહ્યો, હમંેશા દુરથી જ જોયેલી ચતેાલી આજે 

તેની ખબુજ નજીક ઉભી હતી, મધ્યમ બાધંો, ગોરો રંગ, કાળી આંખો જેમા ંકાજળ શોભી રહ્ુ ંહત ુ,ં લાલ ચટક હોઠ જે 

હસ ેતો ગાલ પર મસ્ત ખજંન પડતા, વાળમા ંતેલ નાખી બે ચોટલા રીબીન વડે કાનની પાછળથી બાધંેલા, હાથમા ં
પ્રાથથનાની ચોપડી લઇ હળવુ ંહાસ્ય કરતી તે કેયરૂને જોતી ઉભી હતી, 

         તેન ેજોઈ કેયરેૂ પોતાની આંખો મસળી અને ફરી તેન ેજોયુ,ં 

' તે કેયરૂ જ કહ્ુ ંને? ' કેયરૂને મવશ્વાસ થતો ન હતો 

' હા, આજે પ્રાથથનાનો આપણો વારો છે એટલ ેતને બોલાવવા આવી.' 

' લે, હુ ંતો ભલુી જ ગયેલો. ધ્રવલા હુ ંઆવ ુથોડીવારમા.ં'  કહતેો કેયરૂ ચેતાલી સાથે જતો રહ્યો. 

       પરંત ુધ્રવુ તયાનં ે તયાજં ઉભો રહ્યો, તેના ધબકારાને તે શાતં કરવાનો અથાગ પ્રયતન કરી રહ્યો હતો, પરંત ુ

તેના દદલમા ંએક ટીશ રહી ગઈ કે ચેતાલીએ તેની સામ ેજોય ુજ નહી, 

         બનંેએ ખબુજ સુદંર પ્રાથથના ગાઈ, પરંત ુતેનાથી પણ ધ્રવુનુ ંમન વધારે અશાતં થઈ ગયુ ંહત ુ,ં તે આખો 
દદવસ શાતં જ રહ્યો, જયા ંબીજુ બાજુ કેયરૂ સાતમા આસમાન પર હતો, આમન ેઆમજ આખો દદવસ પરુો થયો. 
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'ધ્રવુલા તારી તબબયતતો ઠીક છે ને? ' કેયરેૂ તેન ુમાથ ુઅન ેગળાને અડકીને કહ્ુ.ં 

' હા, કેમ શુ ંથય ુમને? ' 

' તને ક્યારનો જોઉં છ ંત ુશાતં થઈ ગયો છે, કંઈ બોલતો જ નથી તો.' 

          ધ્રવુ ચાલતા ચાલતા રોકાઈ જાય છે, આખરે તેન ે કેયરૂને પછુી જ લીધ,ુ ' કેયરૂ તને ચેતાલી કેવી લાગ ે

છે...? ' 

       આ સાભંળી જાણ ેકેયરૂના પગ નીચેથી જમીન ખસી ગઈ હોય તેવો તે દોડતો ધ્રવુ પાસ ેઆવે છે. 

' કેમ શુ ંથયુ,ં આવ ુકેમ પછેુ છે? ' 

' મેં પછુ્ુ ંએનો જવાબ આપ પહલેા! ' 

' ધ્રવુ મને માફ કરીદે પણ મે તારાથી એક વાત છપાવી છે.' 

' કઈ વાત? ' ધ્રવુ તે વાત જાણતો હતો પરંત ુતે કેયરૂના મોઢેથી સાભંળવા ઈચછતો હતો. 

          કેયરૂ થોડીક દુર જઈન ેતેની તરફ પીઠ કરીન ેપોતાના દદલની વાત કહ ેછે, ' હુ ંચેતાલીન ેખબુજ પ્રેમ કરુ 

છ,ં અને કદાચ એ પણ મન ેપ્રેમ કરે છે, જોકે અમે એકબીજાને ક્યારે કહ્ુ ંનથી, હુ ંતને કહવેાનો જ હતો પણ મોકો જ 

ન મળ્યો, આજે તે મને પછુ્ુ ંતો હુ ંકહ્યા વગર ન રહી શક્યો.' 

            કેયરૂ જેટલી ખશુીથી ધ્રવુને પોતાના દદલની વાતો કહતેો હતો, એટલા જ દદલથી ધ્રવુની આંખોમાથંી આંસ ુ

મનકળી રહ્યા ંહતા. તેન ેઆંખોની સામે ઝળઝબળયા ંઆવવા લાગ્યા, એટલા સધુીકે એક દુરથી આવતી ગાડીનો હોનથ 
પણ તેણે સભંળાવત ુ ંન હત ુ.ં કેયરેૂ પાછળ વળીને જોયુ ંતો ધ્રવુ રોડ વચચે ઉભો હતો, સામેથી ફુલ સ્પીડમા ંગાડી 
આવતી હતી, જો ગાડીવાળો બ્રેક મારે તો ગાડી સ્લીપ ખાઈ ઉંધી પછડાય. તથેી ગાડી ચાલક પણ પોતાના હાથના 
ઇશારા વડ ે ધ્રવુને ખસી જવાનુ ં કહતેો હતો. પરંત ુ જાણ ે ધ્રવુને કંઈજ સભંળાત ુ ં ન હત ુ.ં બસ એક જ વાત તેણે 

સભંળાવતી હતી કે હુ ંચેતાલીને ખબુજ પ્રેમ કરુ છ.ં 

         કોઈનો ધક્કો વાગતા ધ્રવુ રસ્તાની બીજી બાજુ પછડાયો, અને ધક્કો મારનાર ગાડીથી અથડાતા દુર જઈને 

પડયો. થોડીદુર જતા ગાડીચાલકે ગાડી ઉભી રાખી તે પાછો આવે એટલામા ં તયા ંલોકોની ભીડ જમા થઈ ગઈ, 

મારની બીકથી તે ગાડીવાળો ભાગી ગયો. 

         કોઈએ એકસો આંઠમા ંફોન કરીને એક્ક્સડન્ટ થવાની સચુના આપી અન ેએડ્રેસ આપ્યો. ધ્રવુ હજુ બેહોશ જ 

હતો પરંત ુકેયરૂને ખબુજ વાગ્યુ ંહત ુ.ં ભીડમાથંી કોઈએ ધ્રવુની ઓળખાણ કરી લીધી અને તરતજ મનસખુભાઈને 

ફોન કયો. 

' હલો, મનસખુ બોલુ.ં આપ કોણ? ' 

' હલો, મનસખુભાઈ...!  હુ રઘલો, અહીં તમારા દદકરા ધ્રવુનુ ંએક્ક્સડન્ટ થયુ ંછે, અને તેની સાથે કેયરૂ પણ છે તેન ે

માથામા ંખબુજ વાગ્યુ ંછે.' 
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         આ સાભંળતાજ મનસખુભાઈના હાથમાથંી ફોનનુ ંરીસીવર પડી જાય છે, અને તેઓ ખરુશી પર પછડાઈ 

જાય છે. 

'હલો...હલો...હલો... મનસખુભાઈ? ' 

' ક્યા ંછે મારો દદકરો હુ ંહમણા જ આવુ ંછ.ં' ફોનનુ ંરીસીવર ધ્રજુતા હાથ ેપકડી માડં બોલી શક્યા.' 

' તમે સીધા દવાખાને જ આવો, હમણાજં એમ્્યલુન્સ આવીને તે બનંેન ેલઈ ગઈ છે.' 

' હા હુ ંતરત જ આયો.' 

        કહતેા મનસખુભાઈ દકશનલાલને (કેયરૂના મપતા) બમુ પાડી અને સાથ ે સોનલબેન અન ે રમાબેનન ે પણ 

બોલાવ્યા. એમની આવી દશા જોઈન ેબધા જ ગભરાઈ ગયા. 

' શેઠ, શુ ંથય ુછે, બધ ુસારુતો છે ને.' 

' ના કંઈજ સારુ નથી, ત ુજલ્દી ગાડી કાઢ, તમને રસ્તામા ંકહુ ંછ ંબધી વાત.' 

          દકશનલાલ ઉતાવળે ગાડી લઈ આવ્યા 

' તમે બનં ેપણ આવો! ' મનસખુભાઈએ સોનલબેન અને રમાબેન બનંેન ેસામ ેજોતા કહ્ુ.ં 

          કોઈ અમનષ્ટની શકંા કરતી બનંે જણ ભારે દદલથી ગાડીમા ંબેસી ગયા. 

' બોલોને શુ ંથયુ ંછે, મને ખબુ બચિંતા થાય છે, આપણે ક્યા ંજઈએ છીએ, છોકરાઓ આવવાનો વખત થયો છે, મને 

ઘરમા ંનહી જુએ તો આખ ુઘર માથે ઉપાડશે...'  સોનલબેન એકજ શ્વાસમા ંબધ ુબોલી ગયા. 

          મનસખુભાઈએ સોનલબેનનો હાથ પોતાનો હાથમા ંલીધો અને ધીરેથી કહ્ુ,ં ' બનં ેછોકરાઓનુ ંએક્ક્સડન્ટ 

થયુ ંછે, કેયરૂની હાલત ગભંીર છે.' 

        આ સાભંળતા જ દકશનલાલે જોરથી બ્રેક મારી, બધા આગળની સાઈડ આવી ગયા. 

' દકશનલાલ, ધીરજ રાખો. હુ ંબનંે છોકરાઓન ેકંઈજ નહી થવા દઉં. તમે બચિંતા નહી કરો.' કહતેા મનસખુભાઈએ 

તેમના ખભે હાથ રાખી ગાડી ચલાવવાનો ઈશારો કયો. આ સાભંળી સોનલબેનતો બેભાન જ થઈ ગયા હતા. 
રમાબેન સાડીના ડુચાને મોંમા રાખીને રડવા લાગ્યા. મનસખુભાઈ હાથના થપેડા મારી સોનલબેનન ે ભાનમા ં
લાવાની કોમશશ કરતા હતા. 

         સોનલબેન ભાનમા ંઆવ્યા તયા ંસધુી હોક્સ્પટલ પણ આવી ગઈ, બધા જ ભારે પગલ ેતેમા ંદાખલ થયા. 
મનસખુભાઈને બધા સારી રીત ેઓળખતા હતા, એટલ ેકોઈપણ ફોમાથલીટી કયાથ મવના I.c.u.વોડથમા ંલઈ ગયા. તયા ં
બનંેની દશા જોઈ બનંે મા ંમમુછિત થઈ ગઈ. બનંેન ેબહાર લાવી તેમની પ્રાથમમક સારવાર કરાઈ, થોડીક જ વારમા ં
તેઓ ભાનમા ં આવ્યા, ફરી છોકરાઓની હાલત જોઈન ે રડવા લાગ્યા, ભગવાનથી પ્રાથથના કરવા લાગ્યા. 
છોકરાઓને સ્વસ્થ કરવા માટે, 
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         એટલામા ં ન્યરુો સર્જન અને પાછળ એમની ટીમ ઝડપથી આવતી હતી, છોકરાઓનો નસીબ સમજવુ ં કે 

ભગવાનની કૃપા એ સમયે દવાખાનમા ંન્યરુો સર્જન હાજર હતા. 

         એકપણ ક્ષણનો મવલબં કયાથ મવના ડોક્ટરે ઓપરેશન ચાલ ુકયુથ, 3 કલાક પછી ડોક્ટર ઓપરેશન વોડથમાથંી 
બહાર આવે છે, 

' ડોક્ટર મારો દદકરો બચીતો જશે ને, કેવ ુછે એન ેહવ?ે 

' જુઓ, મનસખુભાઈ! અતયારે હુ ંકંઈ ના કહી શકંુ મે મારુ કામ કરી દીધ ુછે, હવ ેબધ ુભગવાનના હાથમા ંછે.' 

' પણ મારા બનં ેદદકરા કેમ છે, ગભરાવાની વાત તો નથી ને? ' 

' જુઓ, ધ્રવુ ખતરાથી બહાર છે, પરંત ુકેયરૂને માથામા ંગભંીર ઈજા થઈ છે, અને લોહી પણ ખબુ વહી ગયુ ંછે, તો 
હમણા ંકશુ ંકહી શકાય એમ નથી.' 

         આ સાભંળતા જ દકશનલાલ જમીન પર પછડાઈ પડ ે છે, રમાબને છાતીફાટ રુદન કરવા લાગ ે છે, 

સોનલબેને તેમને ધીરજ રાખવાનુ ંકહ્ુ,ં પરંત ુએક મા કઈ રીતે ધીરજ રાખી શકે જયારે તેનો છોકરો મોત સામ ે

લડી રહ્યો હોય. 

          આમનેઆમ 6 કલાક મનકળી જાય છે, બનંે છોકરાઓ હજુ ભાનમા ંઆવ્યા ન હતા, અને તેમના માતા મપતા 
ભખુ્યા તરસ્યા I.c.u ની બહાર ભગવાનથી મવનતંી કરતા હતા. 

          એટલામા ં ડોક્ટર ડોક્ટરની બમુો પાડતી એક નસથ દોડતી I.c.u. માથંી બહાર નીકળે છે, ગભરાયેલી 
હાલતમા ંડોક્ટરન ેબોલાવી લાવ ેછે, કેયરૂને શ્વાસ લવેામા ંતકલીફ પડતી હતી, તે કંઈ બોલવા માગતો હતો પણ 

બોલી નહોતો સકતો, તયાજં ધ્રવુની પણ બી.પી વધવા લાગી હતી, જાણ ે બનંે મમત્રો એકસાથે દુમનયા છોડીન ે

જવાની તૈયારીમા ંહોય. ડોક્ટર વારાફરતી બનંેની હાલત નોમથલ કરવાનો પ્રયતન કરે છે પણ કેયરૂની હાલત વધારે 

બગડતી દેખાતી હતી, અન ે તેનો અસર ધ્રવુ પર પણ થતો હતો, કારણકે તેઓ દદલથી જોડાયા હતા, એકન ે

તકલીફ થાય તો બીજાને દદથ  થત,ુ પરંત ુ અહીં બનંેના બેડ પણ જોડે જ હતા, એટલ ે તેઓ એકબીજાના દદથને 
મહસેસૂ કરી શકતા હતા, તયાજં " પેશન્ટ મોમનટર.." પર બી......પની અવાજ સભંળાઈ, બનંે મમત્રોએ દુમનયાથી 
અલમવદા કહ્ુ.ં 

********** 

(સ્વગથ) 

' ધ્રવુલા! ત ુકેમ આવ્યો મારી પાછળ? ' 

' હુ ંતને નહીં છોડુ,ં ત ુજયા ંજઈશ તયા ંહુ ંતારી સાથ ેઆવીશ.' 

' ધ્રવુલા, તારી જરુર છે બધાને, જો ત ુજીદ ન કર, જતો રે પાછો.' 

' જીદતો તુ ંકરે છે, તને કેમ સમજાત ુનથી, હુ ંતારા મવના નહી રહી શકુ.' 



સાહિત્યનો વનવગડો Page 26 

 

' તને રહવે ુ ંપડશ,ે મારા માટે, આપરા મમ્મી પપ્પા માટે, ચેતાલી માટે.' 

' ચેતાલી? ' 

' હા, ચેતાલી! ધ્રવુ ત ુમને તારા દદલની વાત કહીશ નદહતો શુ ંમને ખબર નહી પડે? ' 

       ધ્રવુ કંઈજ બોલતો નથી, તેની આંખમાથંી આંસ ુ આવી જાય છે, ' મને નહોતી ખબર કેયરૂ કે ત ુ પણ 

ચેતાલીથી પ્રેમ કરે છે, જો મને ખબર હોત તો હુ ંક્યારેય તેન.ે........' 

' જે વસ્ત ુત ુબોલી નથી શકતો, તેન ેત ુકઈ રીતે મવચારીલ ેછે, એટલ ેકહુ ંછ ંમને ત ુજવાદે, મારા મમ્મી પપ્પાને તુ ં
સાચવીશ ને? ' 

' ના હુ ંનહીં સાચવુ,ં ત ુજ તારા મમ્મી પપ્પાન ેસાચવીશ, સમજયો.' 

       ‘હા...હા....હા... ઓ બાળક ચાલ અંદર તારી સજા નક્કી કરવાનો સમય આવી ગયો છે...' કહતેા યમરાજ તે 

બનં ેપાસે આવે છે, તેનો રૂપ જોઈ બનંે ડરી જાય છે, અને એકબીજાને ભેટી પડે છે. 

' પણ મહારાજ, આતો બે છે, લાગે છે તમારાથી ભલુ થઇ ગઈ છે? ' 

       યમરાજ બે ધડી મવચારમા ંપડી ગયા. 

' બચત્રગપુ્ત! િારી વાિ સાચી છે. એકના બદલ ેબે કઈ રીતે આવ્યા? ' 

' આ બાળકોથી જ પછુીએ? ' 

' તમારા માથંી કેયરૂ કોણ છે? ' બચત્રગપુ્તે ખોંખારો ખાઈને પછુ્ુ.ં 

' હુ.ં..હુ ંછ ંમહારાજ!' 

' ઓહ, તો ત ુછે? તો આ કોણ છે? અહીં કઈ રીતે આવ્યો? 

' આ.... આ... આ... મારો મમત્ર છે, તે મારી પાછળ પાછળ આવ્યો છે.' 

      આ સાભંળી યમરાજ બચત્રગપુ્તને આદેશ આપે છે કે, આ છોકરાને ફરી પથૃ્વીલોકમા ંમકુીને આવો, હજુ આનો 
સમય નથી આવ્યો...? ' 

' સમય નથી આવ્યો એટલ?ે શુ ંબધાનો સમય નક્કી હોય? ' ધ્રવેુ દહિંમત કરીન ેપછુ્ુ ં

' હા નક્કી હોય, ક્યારેક હુ ંટ્રાદફક મા ંફસાઈ જાઉં તો મોડો પડુ ંતો એ માણસ મરતા ંમરતા ંબચી પણ જાય!' યમરાજે 

ગર્જના કરતા કહ્ુ ં

' ટ્રાદફક એટલ?ે સ્વગથમા ંપણ ટ્રાદફક હોય? ' કેયરેૂ ધ્રવુનો હાથ પકડી ડયાથ મવના કહ્ુ.ં 
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' હાસ્તો, આજકલ પથૃ્વીલોકના માણસો ઘરમા ં બેઠા છે, અન ે બેઠા ં બેઠા ં અવનવી ફરમાઈશો કરે છે, અન ે એ 

ફરમાઈશોને પરુી કરવા લાચં આપે છે, તો જે ભગવાન વધારે પજુાતા નથી તઓે તેમણી માગંણી પરુી કરવા લાગી 
જાય છે, એટલ ેટ્રાદફક રહ્યા કરે છે.' 

******* 

(પથૃ્વીલોક) 

             ' ડોક્ટર બાળકો? ' 

' I'm sorry, હુ ંબનંેન ેબચાવી ન શક્યો.' 

     આ સાભંળતા જ મનસખુભાઈ ડોક્ટરનો કોલર પકડી લે છે અને અંદર ભાગે છે, તેમની પાછળ રમાબેન, 

સોનલબેન, દકશનલાલ પણ જાય છે, બાળકોન ેજોઈ તેઓ ખબુજ આકં્રદ કરે છે, જોનારો પણ રડયા મવના ન રહી 
શકે. 

' ત ુકેમ મને છોડીન ેગયો દદકરા, હવ ેઅમ ેકોના સહારે જીવીશુ,ં ત ુપાછો આવીજા, જો મને ખબર છે. તુ ંમને હરેાન 

કરે છે ને, તને બઉ મજા આવે છે ને માને હરેાન કરવામા,ં કેયરૂના બાપ,ુ કોન ેતમે કાઈં આ નથી સાભંળી રહ્યો મારી 
વાત.' 

      રીમાબેનનુ ંદુુઃખ કોઈનાથી જોવાત ુ ંન હત ુ,ં એજ હાલત સોનલબેનની હતી. 

' મે તને હમેશા કેયરૂથી દુર રહવેાનુ ંકહ્ ુન, પણ હવ ેનહી કહુ ંએક વાર પાછા આવી જાઓ બનંે, અમ ેતમારા મવના 
નહી રહી શકીએ.' 

******* 

(સ્વગથલોક) 

 ' બચત્રગપુ્ત આટલુ ંકરૂણ રુદન કોણ કરી રહ્ુ ંછે? ' 

' મહારાજ, એ આ બાળકોની માતાઓ છે.' 

  આ સાભંળી બનં ેબાળકો પણ રડવા લાગ ેછે. 

' બચત્રગપુ્ત! જાઓ ધ્રવુને પથૃ્વીલોકમા ંમકુીને આવો.' 

' ના, હુ ંકેયરૂને છોડીને ક્યાયં નહી જઉ, લઇ જવા હોય તો અમન ેબનંેન ેલઈ જાઓ.' 

' જો, બાળક! તારી મા કેટલુ ંમવલાપ કરે છે, તને દયા નથી આવતી.' 

' મને મારો કેયરૂ જોઈએ!' 
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' હુ ં તને સાથ ે નથી લઇ જઈ શકતો, આ મનયમન ે બહાર છે, હજુ તારો સમય આવ્યો નથી.' યમરાજે ધ્રવુને 

સમજાવતા કહ્ુ ં

' ના જઈશુ ંતો બનંે સાથે, નદહતો એક પણ નહી.' ધ્રવુ પોતાની વાત પર અડગ રહ્યો. 

        તેનો મમત્ર પ્રેમ જોઈન ેયમરાજ પણ ખશુ થઈ ગયા, 

' જાઓ બચત્રગપુ્ત આ બનંેન ેપથૃ્વીલોક મકુીને આવો.' 

' પર મહારાજ? ' 

' પર વર કંઈ નહી, હુ ંબધુ ંસભંાળી લઇશ, આવો મમત્રપ્રેમ ક્યારેય મે નથી જોયો કે આટલી બધી લલચામણી આપી 
તોપણ તે મમત્રન ેજ માગં ેછે, જાઓ આમના માતા મપતા રાહ જુએ છે, મકુીને આવો બનંેને...' 

    આ સાભંળી બચત્રગપુ્તની આંખોમાથંી ખશુીના આંસ ુ આવી ગયા. બનં ે બાળકો ખશુ થઈને એકબીજાને ભેટી 
પડયા અન ેયમરાજના ગળે લાગી ગયા. તેઓ એકપળ બનંેને જોઈ રહ્યા પછી બનંેને બાથમા ંલઈ લીધા.ં 

********* 

(પથૃ્વીલોક) 

         '   ડોક્ટર ડોક્ટર જલ્દી આવો, મારા દદકરાઓ જીવે છે...' 

         પાગલોની જેમ ખશુ થતા ં દકશનલાલ દોડતા દોડતા ડોક્ટરન ેબોલાવવા જાય છે, તેની અવાજ સાભંળી 
ડોક્ટર અન ેનસથ ઝડપથી આવે છે, બનંેની નાડી તપાસીને ડોક્ટરન ેશોકથ  લાગ ેછે... 

    ' it's miracle, મારી લાઈફમા ંમે આ પહલેી વાર જોય ુછે... મનસખુભાઈ તમારા બનં ે દદકરાઓ સરુબક્ષત છે, 

ગભરાવાની કોઈ જરૂર નથી... તેમનો ચેકપ કરી ડોક્ટર જતા રહ ેછે, થોડીકજ વારમા ંબનં ેભાનમા ંઆવી જાય છે, 

અને એકબીજાની સામે જોઈ હસે છે. 

(સમાપ્ત) 

કોમલ તલાટી 

 
 
 
 
 
 
 
 

કોઈ લેખકતમત્ર િેમની રચનાઓ નવલકિા, વાિાવ વગેરેના પ્રફૂ 
રીડીંગ કરાવવા ઈચ્છિા િોય િો અમારો સાંપકવ કરવો. 

વોટ્સએપ/મો.- 6353553470 
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ગલુામ  
 

ભાગ – 2 

   સાડા આઠ વાગ્યે ફાળો ઊઘરાવવાનુાં બાંિ કરીને બિાાં દોસ્િો ચોરે 
આવીને એકઠાાં િયાાં. રાજદીપની પાસે રૂતપયાનો હિસાબ િિો, ઉદય 
પાસે પિોંચ બકુ િિી. બાંને આજનો હિસાબ મેળવી રહ્યાાં િિાાં. 

“સાિસોને તવર્ રૂતપયા િયાાં આજે” ઉદયે સરવાળો કરીને કહ્ુાં. 

“બરોબર છે” રાજદીપે કહ્ુાં અને પછી એક પચાસની નોટ કરણ િરફ 
િરીને વાિ આગળ વિારી, “લે ભાઈ, તુાં બીડી અન ેમાવા લાવ્યો િિો એનાાં” 

“પચાસ રૂતપયા બાદ કરિાાં, છસ્સોને તસત્તેર વધ્યા” ઉદયે હિસાબ કયો, “જન્માષ્ટમીને આડા િજી દસ હદવસ 
છે, જો આમ જ ફાળો મળરે્ િો સાિ-આઠ િજાર જ િરે્” 

“િજી વેપારીની ર્ેરી બાકી છે” રાજદીપે કહ્ુાં, “ન્યાિી વધ ુફાળો મળર્”ે 

“િો કાલ ેન્યાિી જ ર્રૂ કરશુાં” ઉદયે કહ્ુાં. 

“કાલની વાિ પછી કરજો અત્યારે નદી કાાંઠે િાલો, મારે બીડી પીવી છે” કરણ બેચેન િિો. 

“મારેય માવો ખાવો છે” જીગાએ કહ્ુાં, “િાલો બિાાં” 

   બિાાં નદી િરફ ચાલવા લાગ્યા. 

“ઉદય !!!” અભય અટક્યો, “હુાં િવ ેનીકળુાં, બાપાનો ફોન આવરે્ િમણાાં” 

“િજી િો અડિી કલાકની વાર છે, િોડીવાર પછી તનકળજે” ઉદયે કહ્ુાં. બિાાં નદી કાાંઠેની ખાંડેર ઓરડી પાસ ે
આવીને ઓટલા પર બેઠાાં. સાંદીપે, કરણ ેઅને રાજદીપે બીડી સળગાવી, જીગો માવો ચોળિો િિો. 

“િમારે બેયન ેકાાંઈ વ્યસન નિી” જીગાએ માવો ચોળિાાં ચોળિાાં પછુ્ુાં. 

“ના” ઉદય ેકહ્ુાં. 

“ઇ બેય કોલેજ કરેલાાં, ભણેલાાં ગણેલા છોકરાાં છે. એને ક્યાાંિી વ્યસન િોય” સાંદીપે કટાક્ષ કયો. 

“એમાાં ભણવાનુાં ક્યાાંિી આવ્ર્ુાં ?” અભયે ચીમકી ભરી, “વ્યસન કરવુાં નો કરવુાં એ પોિાની મરજી છે” 

“એવુાં નઈ, િમે લોકો તસગરેટ પીિાાં િર્ો” સાંદીપે પોિાની વાિ વાળી લીિી. 

૬. નવલકથા 
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“અમે કાાંઈ પીિાાં નિી અને કાાંઈ ખાિાાં નિી, એ વાિ જુદી છે કે કેન્સરને કારણ ેમરિા લોકોનાાં આંકડા 
અમે જોયાાં છે એટલ ેઅમે વ્યસનિી દૂર ભાગીએ છીએ. ક્યારેક નવરા પડશુાં ત્યારે િને પણ એ આંકડા 
સાંભળાવીર્” ઉદય ેકહ્ુાં. 

“એક વ્યસન િો િોઉં જ જોઈએ” બીડીનો કર્ ખેંચીને ધમુાડો નાકમાાંિી કાઢિાાં રાજદીપ બોલ્યો, “નિીંિર 
િાિ (શ્વાસ) ગાંિાય પછી” 

“આમ પણ જ્યારે મગજ બેન્ડ મારી જાય ત્યારે એને ર્ાાંિ કરવા વ્યસન જ કામમાાં આવે છે” જીગાએ 
રાજદીપની વાિમાાં સરુ પરોવ્યો. 

“તરુ્ારને ક્યાાં વ્યસ્ન છે ?” અભય બોલ્યો, “ એનુાં મગજ બેન્ડ નહિ મારત ુાં િોય ?” 

“એનાાં બાપાન ેસરકારી નોકરી કરે છે અને પોિાની રીિ ેજીવવાની છૂટ આપે છે. િારાાં બાપાની જેમ 
છોકરાને દબાવીન ેનિી રાખિાાં” જીગાએ વચ્ચે સગળિી િાિમાાં લીિી. જીગાની વાિ અભયને ચાબખા 
જેમ વાગી. જીગો સાચુાં જ બોલિો િિો ને!, અભયનુાં મગજ એક જ કારણિી બેન્ડ મારત ુાં િત ુાં - એ એનાાં 
બાપાનાાં િિાાં. 

“બાપા ઉપર નો જા જીગા” અભયે જીગાને કડક ર્બ્દોમાાં િમકી આપી, “જેવા છે એવા મારાાં બાપા છે, િારે 
િો બાપાય નિી” 

     જીગો, અભયનો વળિો પ્રિાર જીરવી ના ર્ક્યો. જીગાનાાં તપિાાં બે વર્વ પિલેાાં જ મતૃ્ર્ ુપામ્યાાં િિાાં. 
વાિાવરણ ગરમાવો પકડે છે એ વાિ ઉદય જાણી ગયો િિો. જીગો અભયનાાં પ્રિારનો જવાબ આપે એ 
પિલેાાં જ ઉદય વચ્ચે પડયો, “જેનાાં બાપા જે િોય ઇ, આપણે બિાાં સરખા છવી, જેને વ્યસન કરવુાં િોય ઇ 
કરો અને જેને નિી કરવુાં એ ના કરો. નાની અમિી વાિમાાં બાિવા નો બેિો” 

   જીગાએ અભય િરફ કાિર મારી અને સાંદીપનાાં િાિમાાંિી બીડી લઈન ેઊંડો કર્ ખેંચ્યો.  

“િવ ેહુાં નીકળુાં ઉદય” અભય ઉભો િયો, “મોડુાં િર્ે િો મારુાં આવ્ર્ુાં બનર્”ે 

“િા..િા..જા, મોડો પોગીર્ િો િારુાં બળાત્કાર િઈ ગર્ુાં એમ તવચારી િારાાં બાપા દોડાદોડી કરી મકુરે્” 
જીગાએ ખાંધ ુિસીને કટાક્ષ કયો. 

“તુાં એની વાિમાાં ધ્યાન નો આપ” ઉદય પણ ઉભો િયો, “િાલ િને મકૂી જાવ” 

   અભય ઘરે પિોંચ્યો ત્યારે ઘરે બિાાં જાગિાાં િિાાં. ફઝળયામાાં બે ખાટલાાં ઢાળેલા િિાાં. એક ખાટલામાાં 
ભપુિભાઇનાાં મામાનાાં દીકરા અર્ોકભાઈ અન ે પ્રવીણભાઈ બેઠાાં િિાાં. બીજાાં ખાટલામાાં અજજિ અન ે
ભપુિભાઇ બેઠાાં િિાાં. 

“ગોતવિંદભાઈને ગયાને િજી પાંદર  હદવસ િયાાં છે, શુાં કરવુાં છે ?, આ મહિન ેશ્રીમાંિ રાખવુાં છે કે મહિનો 
ઉિરિાાં ?” ભપુિભાઇએ દ્વદ્વિા વ્યલિ કરી. 



સાહિત્યનો વનવગડો Page 31 

 

“િારે મામાનો દીકરો િાય અને આ પ્રસાંગ િો કરવો જ પડે. આમાાં આઘા-પાછી નો કરાય. આમ પણ જે 
જવાનુાં છે એન ેકોણ રોકી ર્કે છે !, વરા(પ્રસાંગ) િો પાર પાડવાને” અર્ોકભાઈએ સલાિ આપી. 

“અભય, પાણી ભરી આવ” અભય ખડકીમાાં પ્રવેશ્યો એટલે ભપુિભાઇએ હુકમ કયો. અભય જમીન સાિ ે
આંખો મેળવિો પાણીયારા િરફ ચાલ્યો. 

“કાલે ગોરદાદા પાિ ેમરુિ કઢાવી આવુાં િો પછી” ભપુિભાઇએ માવો કાઢિાાં કહ્ુાં. 

“શભુ કામમાાં વાટ નો જોવાય, કાલ ેજ કઢાવી લે જે” પ્રતવણભાઈએ ભપુિભાઇની વાિન ેસમિવન આપ્ર્ુાં. 

   અભય પાણીનાાં બે લોટા લઈન ેઆવ્યો. પાણી પીને ભપુિભાઇ માવો ચોળવા લાગ્યાાં. અભયનાાં ભાભી 
િાિમાાં હકટલી અને રકાબી લઈને આવ્યાાં એટલ ેઅભય બાંને વસ્ત ુિાિમાાં લઈને ખાટલા પાસ ેઆવ્યો. ચા 
પીને અર્ોકભાઈએ બીડી સળગાવી અને ભપુિભાઇ િિા પ્રતવણભાઈએ મોઢામાાં માવો ચડાવ્યો. 

* 

“કાકી, ગયા વર્વની જેમ અમે આ વરે્ પણ જન્માષ્ટમીનો ઉત્સવ ઉજવીએ છીએ” ઉદયે કાલની જેમ જ 
ર્રૂઆિ કરી, “ યિા ર્સ્લિ મજુબ ફાળો લખાવર્ો” 

“િારાાં કાકા બાર ગયાાં છે, કાલે આવજો” બારણ ેઊભેલાાં કાકીએ કહ્ુાં. િેનાાં િાિ લોટ વાળા બગડયા િિાાં. 

“કાકા પાસેિી જ લેવાાં એવુાં જરૂરી નિી કાકી, ભગવાનનુાં કામ છે. િમે આપર્ો િો કાકા કાંઈ બોલરે્ નઈ 
અને િમે જેટલુાં આપર્ો ભગવાન એનાાં કરિાાં દસ ગણુાં પાછુાં આપરે્”  

“િાચુાં” કાકી ભોળવાયાાં, “ઉભો રે, આવુાં હુાં” 

   કાકી સાડી વડે િાિ લછૂિાાં ઘરમાાં ગયાાં અને પાાંચસોની નોટ લઈન ેઆવ્યાાં. 

“ગયાાં વખિ ેકાકાએ િજાર આપ્યાાં િિાાં કાકી” ઉદયે કહ્ુાં, “ભગવાન આટલુાં બધુાં આપે છે િો િોડુાં વળિર 
િો આપો” 

“મેં ક્યાાં ના પાડી મારાાં રોયા !!!” કાકી િસીને બોલ્યાાં, “ઉભો રે” કિિેાાં કાકી બીજી નોટ લઈન ેઆવ્યાાં. 

“કાકી એક ગ્લાસ પાણી આપજો ને” રાજદીપે કહ્ુાં. 

“આરિી…” કાકીએ બમૂ મારી, “ફ્રીજમાાંિી પાણીની બોટલ લેિી આવ” 

    અઢાર વર્વની આરિી દોડીને પાણીની બોટલ અને બે ગ્લાસ લઈન ેદોડી આવી. િેણે બિાાં છોકરાન ે
પાણી આપ્યો. ઉદય ેકાકીને એક િજારની પિોંચ આપી અને મટકી ફોડમાાં આવવા આમાંત્રણ આપ્ર્ુાં. 

   ઘરનો દરવાજો બાંિ િયો એટલ ેબિાાં ભાઈબાંિો આગળ વધ્યા. સાડા આઠ િયાાં ત્યાાં સિુીમાાં વેપારી 
ર્ેરીમાાંિી ફાળો ઉઘરાવવાનુાં કામ પરુૂાં િઈ ગર્ુાં. બિાાં ચોરે આવીને બેઠાાં. 
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“જીગાનાાં પચાસ રૂતપયા બાદ કરિાાં આજનો ફાળો સાિ િજારન ેબસ્સો રૂતપયા િયો” ઉદયે હિસાબ કયો, 
“કાલનો સાિસો ગણીએ એટલે આઠ િજાર પરૂાાં િયાાં” 

“મેં કીધુાં’ત ુને !!, વેપારી ર્ેરીમાાંિી ફાળો મળર્”ે રાજદીપે ઠાવકાઈિી કહ્ુાં. 

“ઇ િો ઠીક છે પણ રામજીકાકાની છોકરી િારે િારુાં હ ૂચક્કર િાલ ેછે ?” ઉદયે કહ્ુાં, “દર વરે્ એનાાં ઘરે જ 
િને િરસ લાગ ેછે !!!” 

“ચાર વર્વ જૂનુાં લફરુાં છે અલા” જીગાએ કહ્ુાં, “િમે લોકો કોલેજમાાં ગયાાં એટલ ેિમને કાાંઇ ખબર જ નિી” 

“કલાકાર છે િો તુાં બાકી !” ઉદયે િસીને કહ્ુાં. 

“િમારો હિસાબ પત્યો િોય િો નદીએ તનકળશુાં િવ ે?” કાલની જેમ કરણ ેઆજે પણ કહ્ુાં. 

“આને બીડી તર્વાય કાાંઈ દેખાત ુાં જ નિી” તરુ્ારે કરણનાાં માિે ટાપલી મારિાાં કહ્ુાં. 

“િો આયા બેઠીને કાાંઇ ભજન-કીિવન નિી કરવાનાાં” કરણ ેપોિાનો બચાવ કયો, “આમેય દોઢ કલાક પછી 
િલબ િો જાગ ેજ ને !!” 

“િાલો ભાઈ આની િલબ પરુી કરી આવીએ” જીગાએ ઊભાાં િઈને કહ્ુાં. 

   ગઈ કાલની જેમ જ સાંદીપ, કરણ અને રાજદીપનાાં િાિમાાં બીડી િિી. જીગો માવો ચોળિો િિો. 

“િમારુાં કૉલેજમાાં લફરુાં નો’તુાં ?” જીગાએ માવો ચોળિાાં ચોળિાાં પછુ્ુાં, “મેં િાાંભળ્ર્ ુછે કૉલેજ લફરાાં કરવા 
િાટુ જ િોય છે” 

“ઉદયનુાં િત ુાં” અભયે કહ્ુાં. 

“િત ુાં એટલ ે?” ઉદય ેઊડિી નજરે અભય પર ફેરવી, “િજી છે જ” 

“અને િારુાં ?” જીગાએ અભય િરફ જોઈન ેકહ્ુાં. 

“ઇ િો છોકરીર્ુાંિી આઘો જ ભાગિો” ઉદયે િસીને કહ્ુાં, “માાંડ માાંડ એક ગપૃમાાં જોડયો એને” 

“મિલબ ત્રણ વરિમાાં િે કાાંઇ કાાંદો નિી કાઢ્ો ?” જીગો પણ િસવા લાગ્યો. 

“મને એવુાં ગમતુાં જ નિી, ભણવામાાંિી ઊંચો આવુાં િો ધ્યાન આપુાં ને !” 

“ઓલી સાિના િને ગમિી જ િિીને, લાઈનય આપિી’િી. િે જ એન ેબેન કઈ દીધુાં’તુાં” ઉદય ેમછૂમાાં 
િસીને કહ્ુાં. 

“એનાાં બાપાન ેખબર પડર્ ેિો વાાંિો ભાાંગી નાાંખરે્ ઇ બીકે બેન કઈ દીધુાં િર્”ે જીગાએ િસીને કહ્ુાં. 
જીગાની વાિ સાાંભળીને બિા િસવા લાગ્યા. અભય પણ. 
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“અલા આ જ ઊંમર છે જીવવાની, િારાાં બાપાની ઉંમરનો િાઇર્ પછી ઢિડા(મજૂરી) જ કરવાનાાં છે” 
જીગાએ અભયન ેસલાિ આપી, “િારાાં બાપાની ઝબક રાખીર્ િો કાાંઈ નઈ કરી ર્ક તુાં, ક્યારેક બાપા િામ ે
બોલિાાં ર્ીખ. િારી મરજીિી જીવિાાં ર્ીખ” 

   જીગાની વાિ સાાંભળી અભય ચપૂ રહ્યો. આજે જીગો િઘડવાનાાં મડૂમાાં નિોિો એ િેન ેસમજાય રહ્ુાં 
િત ુાં. 

“જીગો િાચ ુકે છે, િારાાં બાપાની જેટલી ઝબક રાખીર્ એટલાાં જ વિારે એ િને દબાવીને રાખરે્” રાજદીપ 
પણ જીગાની ચાલિી ગાડીમાાં ચડી ગયો. 

“અલાવ એન ેજે કરવુાં િર્ ેઇ કરર્,ે િમે હ ૂકામ ઝચિંિા કરો છો !!” ઉદયે બિાને ચપૂ કરાવ્યાાં. 

“અમી િો ભાઈબાંિીનાાં નાિે કે’વી છવી, બાકી કરવુાં – નો કરવુાં એની મરજી” જીગાએ કહ્ુાં. 

“િારે ઘરે નિી જવુાં” ઉદયે ઊભાાં િિા કહ્ુાં, “િાલ િને મકૂી જાવ” 

   ઉદયે મોટરસાયકલ કાઢી, અભય ચપુચાપ પાછળ બેસી ગયો. 

“તુાં આ લોકોની વાિ ઉપર ધ્યાન ના આપિો, આ લોકો િો કીિાાં રાખ.ે એકવાર રૂતપયા કમાઈન ેિારાાં 
બાપાને આપીર્ એટલ ેબધુાં ઠીક િઈ જરે્”  રસ્િામાાં ઉદયે અભયને સમજાવ્યો. 

   ભપુિભાઇનાાં ઘરિી િોડે દુર અભયને ઉિારીને ઉદય ગામ િરફ નીકળી ગયો. અભાયનાાં મગજમાાં 
રાજદીપ અન ેજીગાની વાિો ઘમુિી િિી. એ જ તનસ્િેજ ચિરેે અને િાકેલાાં પગે એણ ેઘર િરફ પગ 
ઉપાડયા. 

     અભયે ખડકી ખોલી એટલે ગઈ કાલની જેમ જ અર્ોકભાઈ અને પ્રવીણભાઈ ખાટલામાાં બેઠાાં િિાાં. ચાની 
રકાબી નીચ ેપડી એટલ ેપોિ ેગઇકાલ કરિાાં આજે મોડો છે એ સમજી ગયો િિો. 

“ત્રણસો માણસોની રસોઈનુાં એસ્ટીમેટ કઢાવ્ર્ુાં છે” ભપુિભાઇએ કહ્ુાં, “મીઠાઈમાાં મોિીચરુ ચાલર્ેન ે?” 

   સામે બેઠેલાાં બાંને વ્યસ્લિએ યાંત્રવિ માથુાં ધણુાવ્ર્ુાં. અભય િેનાાં ભાભી પાસે ગયો, િેનાાં ભાભીએ ઘ ૂાંઘટ 
િાણેલો િિો. 

“કાંઈ િારીખ આવી ?” અભયે જજજ્ઞાસાવર્ પછુ્ુાં. 

“િાિમ” ભાભીએ ર્રમાઈન ેકહ્ુાં. 

‘આઠમનાાં હદવસ ેજન્માષ્ટમી છે અન ેસાિમનુાં શ્રીમાંિ છે, બાંનેન ેએક સાિે જ આવવુાં િત ુાં’ અભય મનમાાં 
બબડયો. પછી િીમેિી િનેાાં પપ્પાની વાિો સાાંભળવા ઉંબરા પર બેસી ગયો. 

“દોઢસો કાડવ છપાવુાં, અિીં બિાને િાગમટુ આમાંત્રણ આપવુાં છે અને કાડવમાાં એક એક વ્યસ્લિ માટે” 
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   ભપુિભાઇ વધ ુ બોલિાાં ગયાાં. રસોઇમાાં શુાં રાખવુાં, વાસણ અન ે માંડપની વ્યવસ્િા કેવી રીિે કરવી, 
મગબાફણાાં (લાકડાાં)ની વ્યવસ્િા કેમ કરવી એ બિી જ તવગિવાર માહિિીનો આલેખ સામે બેઠેલી બે 
વ્યસ્લિને દર્ાવવ્યો. 

   અભયને આવી કોઈ વાિમાાં રસ નિોિો. એ ઉભો િવા જિો િિો ત્યાાં િેનાાં તપિાની નજર અભય પર પડી. 

“અભય, કાલિી ઉદયનાાં ઘરે વેલો જજે અને િાડા િાિ(સાડા સાિ) િાય ત્યાાં પાછો આવી જાજે” ભપુિભાઇએ 
કહ્ુાં, “િારાાં ભાભીનાાં શ્રીમાંિની િૈયારી કરવાની છે” 

     તપિા દ્વારા આવા ર્બ્દો કિવેામાાં આવરે્ જ એ અભય જાણિો િિો એટલે િેણે િકારમાાં માથુાં ધણુાવ્ર્ુાં 
અને સવુા ચાલ્યો ગયો. અભય પડખા ફરિો િિો પણ એને ઊંઘ નિોિી આવિી. િેનાાં મગજમાાં અત્યારે બે જ 
તવચારો ઘમુિાાં િિાાં. એક, િેને જન્માષ્ટમીનાાં કાયવક્રમમાાં જોડાવુાં છે અને બીજો, જીગા અને રાજદીપે જે વાિો 
કિી િેનો અમલ કરવો છે. પોિાનાાં તપિાને કેવી રીિે જન્માષ્ટમીની િૈયારીઓ માટે મનાવવા એ અભય 
તવચારવા લાગ્યો. આડા હદવસે પણ િેનાાં તપિા બિાર ના તનકળવા દેિાાં િોય િો િવ ેિો શ્રીમાંિનો પ્રસાંગ 
માિાાં પર આવી રહ્યો િિો. િવે િો પછૂવામાાં પણ મખૂાવમી િિી. છિાાં િનેાાં મનનાાં એક ખણૂ ેજન્માષ્ટમીની 
િૈયારીઓમાાં જોડાવવાની ઈચ્છા દબાયેલી િિી. 

   અભય જાણિો િિો કે એ કોઈ હદવસ િેનાાં તપિાને પછૂી નિીં ર્કે. જ્યારે પણ િેનાાં તપિા સિુી કોઈ 
દરખાસ્િ મોકલવી િોય ત્યારે અભય િેનાાં બા (મમ્મી) નો સિારો લેિો. અભય િેનાાં બાને પ્રેમિી સમજાવિો 
અને િેનાાં તપિાન ેમનાવવા કિિેો. આવિી કાલ ેબા સાિે વાિ કરીને તપિાને મનાવવાનુાં અભયે નક્કી કરી 
લીધુાં અન ેસઈુ ગયો. 

    વિલેી સવારે અભયની આંખ ઉઘડી ગઈ િિી. સપનામાાં પણ િેન ેશ્રીમાંિ અને જન્માષ્ટમીનાાં દ્રશ્યો નજરે 
ચડયા િિાાં. સ્નાનાદી હક્રયા પિાવી, િૈયાર િઈને અભય ફઝળયામાાં આવ્યો. અભયનાાં તપિા વિલેી સવારે 
ખેિરમાાં પાણી વાળવા (પાકને પાણી આપવા) ગયાાં િિાાં. િેનાાં બા ફઝળયામાાં ચલૂો સળગાવીને રોટલી કરી 
રહ્યાાં િિાાં. અભયે ખણૂામાાં રિલે ુાં, ખાિરની પ્લાન્સ્ટકની િેલીનુાં આસનીર્ુાં ખેંચીને િેની બા સામે પાિર્ુું. ચાની 
હકટલી ચલૂાનાાં દેિવા(અંગાર)માાં ગરમ િિી િિી એ લઈને રકાબીમાાં ઠાલવી. 

“એક વાિ કવ બા !!!” અભયે બરફ જેવાાં ઠાંડા અન ેિળાવનાાં પાણી જેવાાં ર્ાાંિ સ્વરે કહ્ુાં. 

“બોલને” િેનાાં બા સગણુાબેને રોટલી વણવામાાં જ ધ્યાન આપીને કહ્ુાં. 

“િરપાળામાાં મારાાં દોસ્િો જન્માષ્ટમી ઉજવવાનાાં છે” અભયે અચકાિાાં અચકાિાાં કહ્ુાં. 

    સગણુાબેન રોટલી વણિાાં વણિાાં અટકી ગયાાં અને િીખી નજરે અભય સામ ેજોર્ુાં. 

“િો !!” સગણુાબેન ડોકુાં ઊંચુાં કરીને ઈર્ારો કરિાાં પછુ્ુાં. 

“મારે પણ એમાાં જોડાવુાં છે” અભયે મક્કમ અવાજે કહ્ુાં. 
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    સગણુાબેને ફરી રોટલી વણવામાાં ધ્યાન આપ્ર્ુાં, િાવડી પર રિલેી રોટલીને પલટાવી િેણે અડિી તમતનટ 
તવચારમાાં કાઢી. એ દરતમયાન અભયે તર્રામણને ન્યાય આપ્યો. 

“તુાં ગાાંડો િો નિી િઈ ગયોને !!!” સગણુાબેને મૌન િોડીને કહ્ુાં, “િાિમને દી િારાાં ભાભીનુાં શ્રીમાંિ છે, ખબર 
છે ને ?” 

“મને ખબર છે બા” અભયે પવૂવવિ ર્ાાંિ અવાજે કહ્ુાં, “બે હદવસ હુાં જન્માષ્ટમીની િૈયારીમાાં નય જાવ” 

    સગણુાબેન ફરી મનોમાંિન કરવા લાગ્યાાં. પોિાની વાિ િેનાાં બાને ગળે ઉિરી રિી છે એ વાિ જાણી 
અભયનાાં ચિરેા પર સ્સ્મિનુાં મોજુ ાં ફરી વળ્ર્ુાં. 

“િારાાં બાપાન ેપછૂી જો, મને કાાંઈ વાાંિો નિી” સગણુાબેને પોિાનો તનણવય જણાવ્યો. 

“િમને ખબર છે ને બા, બાપા મારી વાિ નય માન”ે અભયે પેટનો દુઃખાવો કહ્યો, “િમે વાિ કરોન”ે 

“િારે જન્માષ્ટમીમાાં જાવુાં છે, તુાં જ વાિ કરન.ે હુાં હ(ૂશુાં) કામ કરુાં ?” 

“બા…” અભયે લાાંબો લિકેો લીિો, “િમારી વાિ મારાાં બાપા માનર્,ે મને બોવ ઈચ્છા છે” 

     સગણુાબેને િાવડી પરિી રોટલી ઉિારી અભયની િાળીમાાં રાખી. 

“કરર્ોન ેવાિ ?” અભય િેની બા સામે આર્ાભરી નજરે જોઈન ેકહ્ુાં. 

“કરવી જ પડર્ેને” સગણુાબેને તનઃસાસો નાાંખીને કહ્ુાં. 

   અભય ખરુ્ િઈ ગયો. િેનાાં ચિરેા પરનુાં સ્સ્મિ કાન સિુી ખેંચાય આવ્ર્ુાં. 

“િો હુાં ઉદયનાાં ઘરેિી સીિો જ ત્યાાં વયો(ચાલ્યો) જઈર્” અભયે તર્રામણ પિાવિાાં કહ્ુાં, “િમે બાપા િારે વાિ 
કરી લેજો” 

* 

“ત્રણ હદવસનો ફાળો બાર િજાર િયો છે” ઉદયે હિસાબ લગાવ્યો, “િજી આઠ હદવસ બાકી છે એટલ ેત્રીસ િજાર 
આસપાસ ફાળો િરે્” 

“ગયાાં વર્વ કરિાાં આ વરે્ વિી જર્ેને િો !’ જીગાએ ખરુ્ િિાાં કહ્ુાં. 

“ગયાાં વરે્ બાવીર્ િજાર િયો િિો, અત્યારે જેમ ફાળો મળે છે એ હિસાબ ેવિવો જ જોઈએ” ઉદયે કહ્ુાં. બિાાં 
દોસ્િો નદી કાાંઠે આવીને બેઠાાં િિાાં. 

“િો આ વરે્ કોઈ લાાંબી ટ્રીપ મારશુાં” જીગાનો ચિરેો ખીલી ઉઠયો. 

“િા યાર, ગયાાં વરે્ િો બે િજાર જ વધ્યા િિા અને એમાાં પણ સાળાંગપરુ સિુીનુાં બજેટ િર્ુાં િત ુાં. આ વરે્ 
ક્યાાંક દૂર જવુાં છે” રાજદીપે કહ્ુાં. 
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    જન્માષ્ટમીનો ખચો બાદ કરિાાં જેટલો ફાળો વિિો િેમાાં પરુી ટોળકી દર વરે્ બજેટ અનસુાર કોઈ ટ્રીપ 
ગોઠવિાાં. છેલ્લાાં વરે્ સાળાંગપરુ સિુીનો ફાળો વધ્યો િિો એટલ ેઆ વરે્ વધ ુફાળો એકઠો કરવા આ ટોળકી 
મિી રિી િિી. 

“આપણે જુગાડ લગાડીશુાં” ઉદયે ભેજુ ાં વાપર્ુું, “ગયા વરે્ માખણ વેચાત ુાં લાવ્યા િિાાં, જેનો ખચો બે િજાર િયો 
િિો. આ વરે્ લખાકાકા ભરવાડ પાસેિી ફાળો લેશુાં નય અને માખણની જવાબદારી એન ેઆપી દેશુાં. આમય 
એને ચાલીર્ ગાર્ુાં છે, એ ના નય પાડે. ગયાાં વરે્ આપણે િજાર રૂતપયાની લાઈટો લાવ્યાાં િિાાં એટલ ેઆ વરે્ 
એનો ખચો પણ નય રે, કાલે હુાં િોળા જઈને એકવીર્ માટલી લઈ આવુાં, જન્માષ્ટમી નજીક આવે છે એમ 
િરામી ભાવ વિરિાાં જાય છે. અત્યારે લઈ લેશુાં િો સસ્િામાાં મળી જાિ”ે 

“આટલો બિો ખચો ઓછો િઈ જાિ ેિો િો લાાંબી ટ્રીપ પાક્કી આપણી” જીગાએ કહ્ુાં. 

     આ બિાાં વાિ કરિાાં િિાાં એમાાં અભય ચપુચાપ એકબાજુમાાં ગમુસમુ ઉભો િિો. એ ઝચિંતિિ અન ે
તવચારમગ્ન જણાિો િિો. ઉદયનુાં ધ્યાન િેનાાં પર ગર્ુાં. 

“કેમ ભાઈ, મોઢા ઉપર કેમ બાર વાગ્યાાં છે ?” ઉદયે પછુ્ુાં, “પાછુાં બાપાએ કાાંઈ કીધુાં ?” 

“ના અલા” અભયે કહ્ુાં, “સાિમનાાં હદવસ ેભાભીનુાં શ્રીમાંિ છે” 

“ િા િો એમાાં હ ૂિર્ુાં ?” જીગાએ કહ્ુાં, “તુાં એની િયૈારીમાાં રેજે” 

“અને આયા િમે એકલાાં િોડાવ ?” અભયે મોઢુાં બગાડયુાં. 

“અરે ભલા માણસ, ભાઈબાંિ છવી િારાાં. દુશ્મન નિી” જીગો િસ્યો, “િારે આવવાનુાં ઘણુાં મન છે પણ િારાાં 
બાપા નય આવવા દે ઇ અમને ખબર છે. એટલ ેતુાં શ્રીમાંિનાાં કામમાાં ધ્યાન આપજે અને આઠમને દી િવારે 
આવી જજે પાછો” 

    જીગા િરફ જોઈન ેઅભયે સ્સ્મિ કર્ુું. બે હદવસ પિલેાાં આ જ જીગા સાિ ેઅભયને બોલવાનુાં િર્ુાં િત ુાં અન ે
અત્યારે એ જ જીગો િેન ેસમજી રહ્યો િિો. 

“િારુ િાલો, હુાં અભયને મકૂી આવુાં છુાં” ઉદય ઉભો િઈન ેબોલ્યો. 

“િા અને કાલ ેમટકી માટે િોળા જવાનુાં છે યાદ છે ને ?” જીગાએ કહ્ુાં. 

“તુાં નવરો િોય િો આવજે િારે, બેય લેિાાં આવશુાં” ઉદયે કહ્ુાં. 

“વાાંિો નય, ફોન કરજે” 

   ઉદયે મોટરસાયકલ ર્રૂ કરી. અભય પાછળ સવાર િઈ ગયો. અભયનાાં ચિરેાનો રાંગ અત્યારે ઉડી ગયો 
િિો. િેનાાં બાપાએ વિલેાાં ઘરે આવવા કહ્ુાં િત ુાં અને અત્યારે સવા નવ િઈ ગયાાં િિાાં. િનેી બાએ 
જન્માષ્ટમીની વાિ કરી િર્ ેઅને બાપાએ શુાં નક્કી કર્ુું િર્ ેએની િેન ે ઝચિંિા િઈ રિી િિી. જો એનાાં બાપા 
ખારા િયાાં િો બીજાાં જ હદવસિી િેનુાં િરપાળા આવવાનુાં બાંિ િઈ જવાનુાં િત ુાં. 
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“બોઉ તવચાર નહિ, બધુાં બરોબર િઈ િર્.ે તુાં જેટલુાં તવચારીર્ એટલી જ િકલીફ વિરે્” ઉદય ેઅભયની 
મનોસ્સ્િતિનો િાગ લગાવીને કહ્ુાં. 

“મારાાં બાપાએ મને સાાંજે ઘરે રિવેા કહ્ુાં િત ુાં, હુાં બાને સમજાવીન ેઆવ્યો છુાં પણ ઘરે પિોંચીર્ એટલ ેબાપા 
કાાંઈક િો બોલરે્ જ” અભયે કહ્ુાં. 

“એ િો બોલ્યાાં રાખ,ે બોઉ મગજમાાં નહિ લેવાનુાં” ઉદયે કહ્ુાં, “તુાં િારી રીિે જીવને” 

“જે િરે્ એ જોર્ુાં જરે્” આખરે અભયે વાિ પરૂી કરિાાં કહ્ુાં. 

     રોજની જેમ ઉદય ભપુિભાઈનાાં ઘરિી િોડે દુર અભયને ઉિારીને ચાલ્યો ગયો. અભય પણ રોજની જેમ 
િાકેલાાં અન ેિારેલાાં પગે ખડકીમાાં પ્રવેશ્યો. ભપુિભાઇ ખાટલા પર બેસીન ેમાવો ચોળી રહ્યાાં િિાાં. અભયનાાં 
બા વાાંસણ માાંજિાાં િિાાં. અભયે િેનાાં તપિા સાિ ેઆંખ મેળવવાનુાં ટાળ્ર્ુાં અને જમવા માટે િાિ-પગ િોવા 
ચાલ્યો ગયો. િાિ-પગ િોઈન ેએ રૂમાલ િરફ વળિો િિો ત્યારે િેનાાં તપિાએ અવાજ આપ્યો, “અભય, આયા 
આવિો” 

     અભયે િેનાાં તપિા સાિે આંખ મેળવવાનુાં ટાળ્ર્ુાં અને જમવા માટે િાિ-પગ િોવા ચાલ્યો ગયો. િાિ-પગ 
િોઈન ેએ રૂમાલ િરફ વળિો િિો ત્યારે િેનાાં તપિાએ અવાજ આપ્યો, “અભય, આયા આવિો” 

    અભય િાંભી ગયો. િેનાાં હૃદયની િડકન આપોઆપ વિવા લાગી. ગભરામણને કારણ ેિેનાાં ર્રીરે પરસેવો 
છૂટવા લાગ્યો. ડરિો ડરિો એ ખાટલા નજીક આવ્યો. નજર જમીન સાિે જકડીને એ ઉભો રહ્યો. 

“જન્માષ્ટમીનુાં શુાં નાટક છે ?” ભપુિભાઇએ ભારેભરખમ અને િીખાાં અવાજે પછુ્ુાં, “ખબર નિી િારાાં ભાભીનુાં 
શ્રીમાંિ છે” 

“મેં બા િારે વાિ કરી િિી બાપા” અભયે હિિંમિ કરીને કહ્ુાં, “બે હદવસ હુાં િૈયારીમાાં નય જાવ” 

“પણ જાવ ુછે હ ૂકામ ?, છાનોમાનો ઘરે પડયો રે ને” ભપુિભાઇએ કડક અવાજે કહ્ુાં. 

“િમેય હ ૂછોકરાન ે ઝખજા ઝખજા કરો છો” વાાંસણ માાંજિાાં માાંજિાાં સગણુાબેન વચ્ચે પડયા, “એનુાં મન છે િો 
જાવા દયોન ેઅન ેઇ કે િો છે કે બે હદવસ નહિ જાય” 

“મારે અત્યારે કાડવમાાં મમેાનનાાં નામ લખાવવા િિા” ભપુિભાઇએ વડકુાં ભર્ુું, “અત્યાર હુિી એની વાટે રેવુાં 
પડયુાં મારે” 

    સગણુાબેને એનાાં પતિની વાિનો જવાબ ના આપ્યો. અભય પણ ચપૂ ઉભો િિો. બાંનેન ે ચપૂ જોઈન ે
ભપુિભાઇ ઢીલાાં પડયાાં. 

“ઠીકે છે” ર્ાાંિ િિાાં ભપુિભાઇ બોલ્યાાં, “રોજ િાડા આઠ વાગ્યે પાછો આવી જજે” 

“આઠ વાગ્ય ેિો ફાળો ઉઘરાવવાનુાં ર્રુાં કરવી છવી” અભયે કહ્ુાં. 
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“િાડા આઠ વાગ્ય ેપાછુાં આવવુાં િોય િો જા, નયિર ઘરે પડયો રે” ભપુિભાઇએ ફરી વડકુાં ભર્ુું. 

“આવી જઈર્” અભયે કહ્ુાં. 

“જમી લે, પછી હુાં કવ એનાાં નામ લખી દે મને”  

     અભય ચપૂચાપ અંદર ચાલ્યો ગયો. એ જમવા બેઠા પણ એક કોઝળયો ગળા નીચ ેના ઉિયો. દસ તમતનટ 
બેસી, પાણી પીન ેએ બિાર આવ્યો. ભપુિભાઇએ જે જે સાંબાંિીઓનાાં નામ કહ્યાાં એ લખીને સવુા ચાલ્યો ગયો. 

    આજે પણ ગઈ રાિની જેમ િેન ેઊંઘ નિોિી આવિી. પોિ ેગલુામીની જજિંદગી જીવી રહ્યો એવુાં િેને 
લાગતુાં િત ુાં. િેનાાં બાપાએ જન્માષ્ટમી માટે માંજૂરી િો આપી દીિી િિી પણ જેટલી પાબાંિીઓ રાખવામાાં 
આવી િિી એ નામાંજૂરી જેવુાં જ િત ુાં.  

‘શુાં બિાનાાં પપ્પા આવાાં જ િર્ે ?’ અભય પોિાની સાિે વાિો કરિો િિો, “અજજિભાઈને િો કશુાં કિિેાાં નિી. 
મને જ કેમ આટલો દબાવીને રાખ ેછે !, બીજાાં છોકરાઓને વ્યસન છે, ખોટી સાંગિ છે, છોકરીઓ સાિે ચક્કર 
છે. મેં િો એવી કોઈ જ ભલૂ નિી કરી. િો મારી સાિ ેજ કેમ ?” અભય ગળગળો િઈ ગયો, ‘હુાં સમજુ છુાં એ 
માટે ?, માિા-તપિા સામે બોલાય નહિ એવુાં તવચારુાં છુાં એ માટે ?, પાપાનુાં માન જળવાય રિ ેએવુાં તવચારીન ે 
કશુાં બોલિો નિી એ માટે ?’ 

    અભયની આંખો ભરાઇ આવી. અભય સાિે આવુાં પિલેીવાર નિોત ુાં િર્ુાં. અભય જ્યારે પણ કોઈ વાિની 
દરખાસ્િ રાખિો ત્યારે િેની સાિે આવો જ વ્યવિાર કરવામાાં આવિો િિો. બરમાાં િોરણમાાં િેન ેપ્રવાસમાાં 
જવુાં િત ુાં, એનાાં બાપાએ ઘસીને ના પાડી દીિેલી. એ સમયે કપાસ વેચ્યો ત્યારે ચાલીર્ િજાર રૂતપયા ઘરમાાં 
પડયાાં િિાાં. અભયન ેપાાંચસો રૂતપયા આપવામાાં િેઓએ ‘રૂતપયા નિી’ એમ કિીને વાિ ટાળી દીિી િિી. 
અભય એ સમયે ગલ્લામાાં રૂતપયા ભેગાાં કરિો. િેમાાંિી ત્રણસો રૂતપયા નીકળ્યાાં અને અભયનાાં બાનાાં કિવેાિી 
ભપુિભાઇએ પરાણ ેબસ્સો રૂતપયા આપ્યાાં અન ે‘િવ ેપછી કોઈ હદવસ પ્રવાસનુાં નામ નહિ લેવાનુાં’ એવી ર્રિ 
રાખી. 

   આ ઘટનાનાાં એક મહિના પછી જ અજજિન ેફરવા જવાનુાં િર્ુાં. િેન ેકોઈપણ પ્રશ્ન પછૂ્ા તવના પાંદરસો 
રૂતપયા આપી દેવામાાં આવ્યાાં. એ સમયે િો અજજિનાાં લગ્ન પણ નિોિાાં િયાાં, નિીંિર પણ સમજાય કે પત્ની 
સાિે ફરવા લઈ જાય. અજજિ િીરા ઘસિો, મહિન ેઆઠ-દસ િજાર કમાિો એટલે ભપુિભાઇ િને ેકશુાં ના 
કિિેાાં. િો શુાં હદકરાઓ વચ્ચે રૂતપયાની બાબિમાાં મિભેદ કરવો આદર્વ માિાતપિાની તનર્ાની છે ?? 

   અભય આ બિી વાિો યાદ કરીને છાનોમાનો આંસ ુસારિો રહ્યો. જ્યારે પણ પોિાનાાં તપિા દ્વારા અભય 
િરછોડાિો ત્યારે ચપુચાપ ગોદડાાંમાાં લપાઈન ેએકલો રડી લેિો.  

   અત્યારે એ પોિાની જાિન ેદુતનયાનો સૌિી બદનસીબ છોકરો સમજી રહ્યો િિો. ભલૂ પોિાની છે કે પોિાનાાં 
તપિાની એ િેન ેસમજાતુાં નિોત ુાં. લાખ કોતર્ર્ કરી પણ ના િો િેન ેઊંઘ આવી, ના આંસ ુરોકાયા અને ના આ 
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લાાંબી રાિ પસાર િઈ. પોિાનાાં તપિાને કેવી રીિે સમજાવવા એનો િેણે તવચાર કયો પણ જ્યારે જ્યારે 
પોિાનાાં તપિાનાાં કટુ વચનો યાદ આવ્યાાં ત્યારે અભય ગસુ્સા સાિે િેઓને તિક્કારવા લાગ્યો.  

    અભયનાાં મનમાાં રાજદીપ અને જીગાએ કિલેી વાિો ફરી ગુાંજવા લાગી. 

- િારાાં બાપાની ઝબક રાખીર્ િો કાાંઈ નઈ કરી ર્ક તુાં, ક્યારેક બાપા િામ ેબોલિાાં ર્ીખ. િારી મરજીિી 
જીવિાાં ર્ીખ. 

-  િારાાં બાપાની જેટલી ઝબક રાખીર્ એટલાાં જ વિારે એ િને દબાવીને રાખર્ે 

અભયે દાાંિ ભીસ્યાાં. મનમાાં એક તનણવય કયો. પિલેીવાર િેનાાં તપિા સામ ેબગાવિ કરવાનુાં નક્કી કર્ુું. 
િેનાાં તપિાએ સાડા આઠ વાગ્યે ઘરે આવવા કહ્ુાં િત ુાં પણ જાણીજોઈને સાડા નવ પછી જ ઘરે આવીન ે
તપિાનાાં સામ ેર્ીિ ર્દુ્ધ લડવા અભય િૈયાર િઇ ગયો. પોિ ેઘરે મોડો આવરે્ એ જોઈન ેિેનાાં તપિા 
ઝખજાર્ે એ વાિ અભય જાણિો િિો. બાપાની વાિ મગજ પર ના લેવી એવુાં નક્કી કરીન ેઅભય સઈુ 
ગયો. 

* 

     બીજાાં હદવસ ેઅભયે િાર્ુું એમ જ િર્ુાં િત ુાં. જ્યારે ઉદય િેન ેસાડા નવ વાગ્યે ઘરે છોડી ગયો ત્યારે 
ભપુિભાઇ દરમાાંિી તવર્િરનાાં બિાર આવવાની રાિ જોિાાં િોય એમ ખાટલા પર ભવા ચડાવીન ેબેઠાાં 
િિાાં. 

“કેટલાાં વાગ્યાાં ?” અભયે ખડકી ખોલી એટલ ેભપુિભાઇએ બરછીની િાર જેવાાં અવાજે પછુ્ુાં. 

“િાડા નવ” અભયે ર્ાાંિ સ્વરે કહ્ુાં. 

“િાડા આઠ વાગ ેઆવવાનુાં કીધુાં’તુાં ને !” ભપુિભાઇએ પવૂવવિ િીખાાં અવાજે કહ્ુાં. 

“મોડુાં િઈ ગર્ુાં” અભયે એવી રીિે કહ્ુાં જાણ ેિેન ેસમય ભલુાઈ જ ગયો િોય. 

“કાલિી વેલા આવવુાં િોય િો જ જાજે, નયિર ઘરમાાં પડયો રે જે” ભપુિભાઇએ વડકુાં કર્ુું, “જમીન ેહુઈજા 
જા” 

    અભય મનમાાં િસિો િસિો િાિ-પગ િોવા ચાલ્યો ગયો. જમીન ેએ સવુા માટે આડ ેપડખે પડયો. 
િેનાાં મગજમાાં ફરી તવચારો આવ્યાાં.  

‘જીગો સાચુાં જ કિિેો િિો, બિાાં માાં-બાપને બોલવાની ટેવ િોય જ છે. જો એની વાિ મગજ પર લઈએ 
િો આપણી ઇચ્છાિી જજિંદગી જીવી નહિ ર્કીએ. બાપા ઝખજાર્ ેએની બીકે જો કાાંઈ કર્ુું નહિ િો પછાિ જ 
રિી જઈર્. મારે મોટો માણસ બનવુાં છે. આવા નાના િઘડામાાં હુાં ધ્યાન આપીર્ િો કોઈ હદવસ મારુાં લક્ષ 
નહિ સાિી ર્કુાં, િવ ેહુાં બાપાની વાિો પર બોઉ ધ્યાન નહિ આપુાં. એ ભલે બોલિાાં રિ ેપણ મારે મારી 
ઇચ્છાિી જજિંદગી જીવવી છે અને હુાં એ જ કરીર્’ 
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   ભતવષ્યનાાં મીઠાાં સપનાાં સેવિાાં અભયને ક્યારે ઊંઘ આવી એ િેન ેખબર ના રિી. 

    જન્માષ્ટમીમાાં બે હદવસની બાકી િિાાં. છેલ્લા એક અઠવાહડયાિી અભય રોજ સાડા નવે ઘરે આવિો. 
િેનાાં તપિા રોજ િેન ે ઝખજાિાાં પણ અભય એક કાનેિી સાાંભળીને બીજા કાન ે કાઢી નાાંખિો. પરીણામ ે
ભપુિભાઇને ખબૂ ગસુ્સો આવિો.  

    આવિી કાલ ેભાભીનુાં શ્રીમાંિ િત ુાં એટલ ેઆજિી અભય ફાળો ઉઘરાવવા નિોિો જવાનો. પરૂો હદવસ 
એણ ેશ્રીમાંિની વ્યવસ્િામાાં જ પસાર કરી દીિો. બપોર પછી િીમ ેિીમ ેમિમેાનો આવવા લાગ્યાાં િિાાં. 
અભયની બિને મનીર્ા સવારિી જ આવી ગઈ િિી જ્યારે મોટાબાપનુી ચાર દીકરીઓ સાાંજ સિુીમાાં 
પિોંચી ગઈ િિી. સાાંજ પડિાાં સિુીમાાં ઘરમાાં પ્રસાંગ જેવો માિોલ બની ગયો િિો. ફઝળયામાાં ચાર માંડપ 
રોપવામાાં આવ્યાાં િિાાં. એક બાજુ ત્રણ ચલૂા પર રોટલા બનિાાં િિાાં િો બીજી બાજુ પરુુર્ો વાાંસણો ગણીને 
વ્યવસ્સ્િિ રાખિાાં િિાાં. 

    સાાંજે મગબાફણાાં ફાડવાનો કાયવક્રમ િિો. આ કાયવક્રમ અભયને ગમિો િિો. રાત્રે બિા પરુુર્ો ઘણ અન ે
ર્ીણાાં લઈન ેલાકડાાં ફાડવા એકઠાાં િિાાં ત્યારે જુદી જુદી વાિો િિી, મજાક – મશ્કરી િિી. આ કામ ત્રીસ 
વર્વિી મોટી ઉંમરના પરુુર્ો જ કરી ર્કિાાં એટલ ેભપુિભાઇ અભયને કામ તવર્ે ટોકી પણ ના ર્કિાાં. 

  જો કે કામ કરિાાં લોકોને પાણી આપવુાં, ચાની વ્યવસ્િા કરવી અને બીડી – માવા પિોંચાડવાની 
જવાબદારી અભયને જ સોંપવામાાં આવિી િિી. 

   જમીન ેઅડિી કલાક પછી બિાાં મિમેાનો ફઝળયામાાં બેઠાાં િિાાં. પ્રિાપગઢનાાં પરુુર્ો પણ િીમ ેિીમે 
આવવા લાગ્યાાં િિાાં. અભય બિાને ચા આપીને ઉંબરા પર બેઠો િિો એ દરતમયાન જીગાનો ફોન આવ્યો. 

“કાલનો હિસાબ િારી પાિ ેછે ને ?” જીગાએ પછુ્ુાં. 

    ગઈકાલ ેઉદય અને રાજદીપ કોઈ કારણસર નિોિાાં આવી ર્ક્યા એટલ ે હિસાબની જવાબદારી અભયે 
ઉઠાવી િિી. 

“િા, આજે આપિાાં જ ભલૂી ગયો” અભયે કહ્ુાં. 

“ઉદય અન ે રાજદીપ િજી નિી આવ્યાાં, બિાાં પૈસા િેઓ પાસ ે છે. કાલ ે િવારે ડી.જે. વાળાન ે પૈસા 
આપવાનાાં છે. તુાં િો કાલ ેઆવી નય ર્કે િો અત્યારે હિસાબ આપી જાન”ે જીગાએ કહ્ુાં. 

“રે, હુાં આવુાં છુાં” કિિેાાં અભય ઉભો િયો. એનાાં બાપા બિાાં મિમેાનો સાિે વાિો કરવામાાં મર્ગલુ િિાાં 
એટલે િેઓને જાણ કયાવ તવના જ અભય હિસાબ આપવા ચાલ્યો ગયો. મિમેાનો સાિે વાિ કરિાાં કરિાાં 
ભપુિભાઇએ ઊડિી નજર ઝખડકી બિાર જિાાં અભય પર ફેરવી િિી એ વાિની અભયને જાણ નિોિી. 

(ક્રમર્ઃ) 

  મેર મેહુલ 
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 ઈચ્છા એ જ સફળતા  
            

    તનર્ા એ ખબૂ િોતર્યાર, મિનેત ુાં અને સમજદાર છોકરી િિી. તનર્ાને એક 
ભાઈ િિો િે પણ ભણવામાાં સારો િિો પણ મિનેત ુાં નોિિો, એટલે જયારે 
પણ તનર્ા િેના ભાઈ િિેને વાાંચવા બેસાડે ત્યારે બેસિો નિી અને તનર્ા િિે 
પર ખબૂ ગસુ્સે િઈ જિી. આમ, તનર્ા અને િેના ભાઈ િિેનુાં ઓછુાં બનતુાં. 
તનર્ા નવમાાં િોરણ સિુી ભણવામાાં ખબૂ ધ્યાન આપિી, િેના મમ્મી-પપ્પા 
પણ તનર્ાને બહુ માનિા, િે છોકરી િિી પરાંત ુએક હદકરાની જેમ રાખિા. 
દર્માાં િોરણમાાં તનર્ા આવી ત્યારિી એના સ્વભાવમાાં ફકવ જોવા મળિો િિો. 
જયારે પણ િે ઘરે આવિી ત્યારે જોર જોરિી રડવા લાગિી અને બધુાં જ 
નકારાત્મક બોલ્યા કરિી, “મમ્મી, હુ ાં આગળ નઈ વિી ર્કુ ,એટલે મારે 

આગળ નિી ભણવુાં." આમ બોલીને રડયા કરિી અને ર્ાાંિ રિવેાનુાં નામ જ ન લેિી. એમના મમ્મી-પપ્પા 
તવચારવા લાગ્યા કે તનર્ા જે ખબૂ િોતર્યાર સમજદાર છોકરી િિી એ કેમ િવે આવુાં વિવન કરે છે. એમને 
જાણવાનો પ્રયત્ન કયો િો સમજાર્ ુકે તનર્ાને કોઈક માનતસક ઝબમારી િઈ ગઈ િિી િેિી તનર્ા કોઈક 
અસફળ િયેલી વ્યહકિ તવર્ે સાાંભળે િો પણ િે પોિાને એ જગ્યા પર રાખીને રડવા લાગિી. જયારે પણ િે 
ટી.વી જોવા બેસે ત્યારે પણ એની આંખોના ખણૂામાાંિી મોિીઓ ટપ..ટપ..કરિાાં પડવા લાગિા. તનર્ાનાાં 
મમ્મી-પપ્પા ટેન્ર્નમાાં આવી ગયા, ર્રૂઆિમાાં તનર્ાનાાં મમ્મી-પપ્પાએ િનેે સમજાવી િોડા ખીજવાયા પણ 
તનર્ા સમજવાને બદલે એનુાં વિવન વધ ુખરાબ િત ુાં િત ુાં. આમ, તનર્ાના મમ્મી-પપ્પાએ કોઈ મનોતવજ્ઞાનનાાં 
ડોકટરની પાસે તનર્ાને લઈ જવાનુાં નકકી કર્ુવ. એમણે સલાિ આપી કે તનર્ાને ભણિરનુાં વધ ુટેન્ર્નને લીિે 
આવુાં િર્ુાં છે િેિી જયાાં સિુી તનર્ા સારી ન િાય ત્યાાં સિુી િેને ભણાવવી નિી અને એની બિી ગમિી વસ્ત ુ
એને આપવી અને એને ગમિી પ્રવતૃત્ત જ કરાવવી. ત્યારબાદ તનર્ાનાાં મમ્મી પપ્પાએ તનર્ાનો દર્ િોરણ 
પછીનો અભ્યાસ છોડાવી હદિો. િવે તનર્ાનાાં મમ્મી-પપ્પા તનર્ાને જે ગમે િ ેલાવી આપિાાં, તનર્ાનાાં માાંિા 
પરનો ભાર અભ્યાસ છોડયા પછી િવે િળવો િવા લાગયો, તનર્ાને ડાન્સમાાં ખબૂ રૂઝચ િિી િેિી િેમનાાં 
પપ્પાએ ડાન્સ કલાસમાાં મોકલી. તનર્ાની ઝબમારી િવે િીમે િીમે દૂર િવા લાગી, છ મહિનામાાં િો તનર્ા ડાન્સ 
ર્ીખનાર નિી ર્ીખવનાર બની ગઈ. િેની ઈચ્છાઓ િેની ઝબમારીની દુશ્મન બની ગઈ, તનર્ાને મેિાંદીમાાં પણ 
ઘણી રૂઝચ િિી આિી તનર્ાના મમ્મી પપ્પાએ મિેંદી કલાસીસ પણ ચાલ ુકરાવી હદધુાં. ખરેખર આપણુાં જે કામ 
ઈચ્છાવાળુ િોય િો એ આપણી સૌિી મોટી િાકાિ બની જાય છે. અને એ જ કામ આપણી સફળિાનુાં વાદળ 
બનીને અનેક સપના વરસાવી દેિા િોય છે, તનર્ા પોિાની ઈચ્છાિી ઝબમારીનુાં િાાંકળ િટાવિી િિી. િીમે 
િીમે તનર્ા સાવ સારી િઈ ગઈ િિી પિલેા જેવી જ િોતર્યાર, મિનેત ુાં અને સમજદાર. તનર્ાનાાં મમ્મી-પપ્પા 
પણ ખબૂ ખરુ્ િિા. કેમ કે આ સફળિા માત્ર તનર્ાની નિી પણ િેના મમ્મી-પપ્પાની પણ િિી. િવે તનર્ાએ 
સામેિી ભણવાની વાિ િેમના પપ્પાને કિી અને િમેના પપ્પા રતિભાઈએ ફરી પાછી ભણવા બેસાડી પણ આ 

૭. ટ ંકીવાતાા 
 

 

 

ભાવેિ ગોહિલ 
 

 

૮. ટ ંકીવાતાા 
 

 

 

 

 

 

દાયમા-જિપાલ વસિંિ 

 

 

૭. ટ ંકીવાતાા 
 

 

 

 

 

 

દાયમા-જિપાલ વસિંિ 

 

 

૮. ટ ંકીવાતાા 
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૮. સ્કેચ (ણચત્ર) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

૧૦. સ્કેચ (ણચત્ર) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

૯. સ્કેચ (ણચત્ર) 

 

 

 

 

 

વખિે બોજનુાં આકાર્ લઈને નહિ પરાંત ુએક સ્વચ્છ અને ખલુ્લુાં આકાર્ લઈને તનર્ાને ઉડાડી, તનર્ા પરૂી 
લગનિી મિનેિિી અને િકારાત્મક તવચારોિી ભણવામાાં આગળ વિી અને િે એક મનોતવજ્ઞાનની ડોકટર 
બની. તનર્ાની આ સફળિામાાં િેમના મમ્મી-પપ્પાનો બહુ મોટો િાિ િિો, જો િેમના મમ્મી-પપ્પા તનર્ાની 
પહરસ્સ્િતિને ન સમજ્યા િોિ અને તનર્ાનો સાિ ન આપ્યો િોિ િો કદાચ તનર્ા પોિાની ઝબમારીમાાંિી ન 
નીકળી ર્કી િોિ અને તનર્ા આજે ડો.તનર્ા ન બની ર્કી િોિ. આિી દરેક માિા-તપિાને તવનાંિી છે કે િમે 
િમારા છોકરાઓ પર એટલો ભાર પણ ન આપો જેનાિી િમારાાં છોકરાઓ તવચારી પણ ન ર્કે, એના ગમિાાં 
કામમાાં જ એની સફળિા રિલેી છે. 

ભાવેિ ગોહિલ

    
 

 

 

 

 

 

 `                                    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

પરમાર કહરશ્મા 
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1. શ્રી જ્યોિીન્દ્ર િ.દવેનુાં ઉપનામ ક્ુાં છે? 

A. માંગલમ B. અવવાઝણયા C. વાચસ્પિી D. આકાર્ગાંગા 
2. " ઘડિર અને ચણિર " કોની આત્મકિા છે? 

A. જુગિરામ દવે B. ઠક્કરબાપા C. નાનાભાઈ ભટ્ટ D. મનભુાઈ પાંચોળી 
3. િવેરચાંદ મેઘાણીની છેલ્લી નવલકિા કઈ િિી? 

A. કાળચક્ર B. સૌરાષ્ટ્રની રસિાર  C. વેતવર્ાળ D. સોરઠ િારા વિિેા પાણી 
4. નીચેનામાાંિી કયો સાહિત્ય પ્રકાર અલગ પડ ેછે? 

A. કાફી B. પદ્યવાિાવ C. પ્રબાંિ D. આખ્યાન 

5. નીચેનામાાંિી કયો કાવ્યસાંગ્રિ " મરીિ"નો છે? 

A. ગાિા િરણા B. મિહેફલ C. પ્યાસ D. આગમન 

6. ભવાઈવેર્ ર્ીખવનારને શુાં કિવેાય છે? 

A. મછૂબાંિ B. પડપહરયો C. કાચઝલયા D. વેર્ગોર 

7. ' અસ્સ્મિાપવવ ' કયા હદવસે ઉજવવામાાં આવે છે? 

A. રામ નવમી B. િનમુાન જયાંિી C. મિાતર્વરાત્રી D. જન્માષ્ટમી 
8. કતવ ર્ામળના આશ્રયદાિા કોણ િિા? 

A. બાદર્ાિ B. રાજા C. સજુાણ D. રખીદાસ 

-વનરાજ મકવાણા ‘જ્ઞાનની લાઈબે્રરી’ 

જવાબો આપવા અિી ક્ક્લક કરો 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

૯. જ્ઞાનની 
લાઈબે્રરી 

 
 

વનરાજ મકવાણા  

 

 

૧૨. જ્ઞાનની 
લાઈબે્રરી 

 
 

 

 

 
 

વનરાજ મકવાણા  

 

 

 

૧૦. જ્ઞાનની 
લાઈબે્રરી 

 
 

 

 

 
 

ગયા અંકના સાચા જવાબો: .   
1. (B) વિક્ષણ  

2. (C) A,B બનેં  

3. (D) ઉપરોક્ત તમામ  

4. (D) ઉપરોક્ત તમામ  

5.  (D) બેપરવાિ  

6. (A) વષાા અડાલજા  

7. (B) નાનાભાઈ ભટ્ટ  

8. (D) વિષ્યવવૃિ 

 
 

 

ગયા અંકના સાચા જવાબો: 
1.  (D) 1955 2.(A) સ્વામી 
સચ્ચ્ચદાનદં 3. (C) રાજકોટ   

4. (C) કવવ ન્િાનાલાલ             

5. (D) જયવંત દલાલ             

ગયા અંકમા ંસાચા 
જવાબો 

આપનારની યાદી. 
 

1. હદલીપ કુમાર  
2. સોિમ ભટ્ટ  
3. જીજે્ઞિ દેસાઈ 

 

 

ગયા અંકમા ંસાચા 
જવાબો 

આપનારની યાદી. 
 

4. સજંયભાઈ 

5. ચૌિાણ દાવમની 
6. દોષી િષા 

 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeyMmMR5ohWqzlPHgzguV0BxsWueSBHJjMp9u1ik55CooLeVA/viewform?usp=sf_link
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મેગેણઝનના અગાઉ પ્રકાવિત થયેલ અંકો 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

૧૩.  ર્બ્દરૂપી મણકાઓમેગેણઝનના અગાઉ પ્રકાવિત 
થયેલ અંકો 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

૧૧.  િબ્દરૂપી મણકાઓ 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

૧૩.  ર્બ્દરૂપી મણકાઓમેગેણઝનના અગાઉ પ્રકાવિત 
થયેલ અંકો 

 

 

 

 

 

 

 

     

 

https://shopizen.page.link/WQeYhzmZBwbyk6vq5
https://shopizen.page.link/ZfMCPkDh9JVb1Snc7
https://shopizen.page.link/ADoPuMnQc8QGBY5Q6
https://shopizen.page.link/kfCAJ4QtniToLznE6
https://shopizen.page.link/TadLYB397VH9jriu9
https://shopizen.page.link/9WwJkzwnvULG5RAy5
https://shopizen.in/emagazine-details?id=NzMx
https://shopizen.page.link/WaA6P7xqFBP1p1jj6
https://shopizen.page.link/vpk8hrquBgKvgH7n9
https://shopizen.in/emagazine-details?id=ODUy
https://shopizen.in/emagazine-details?id=OTI1
https://shopizen.in/emagazine-details?id=OTY0
https://shopizen.in/emagazine-details?id=OTk4
https://shopizen.in/emagazine-details?id=MTA4OQ==
https://shopizen.page.link/DtYK2ot74Fikm9th6
https://shopizen.page.link/WcgyXXv6VVNnc5hS7
https://shopizen.page.link/WcgyXXv6VVNnc5hS7
https://shopizen.page.link/WcgyXXv6VVNnc5hS7
https://shopizen.page.link/ke2FYFpTdsvHQb2Y7
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૧૦.  િબ્દરૂપી મણકાઓ 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

૧૩.  િબ્દરૂપી મણકાઓ 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

૧૧.  િબ્દરૂપી મણકાઓ 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

૧૩.  િબ્દરૂપી મણકાઓ 

 
 

   

     

      

      

     

      

      

     

  

જે માણસ પોિાનો મિ (અઝભપ્રાય) 
ફેરવવા માટે િૈયાર િોિો નિી િે 
માણસને ખરી રીિે મિ િોિો નિી. િે 
પોિાના પવૂવગ્રિને પોિાનો મિ ગણે છે. 
મિ ફરે છે. પવૂવગ્રિો ફરિા નિી. 

 

માણસની આંખ જીભ કરિાાં અનેક વાર વધ ુ
કિી આપે છે; અને સાચુાં કિી દે છે. એના સાંદેર્ 
વાાંચિાર્ીખીએ.                                                     

.                                                      –ફાધર વાલેસ 

 

 

માણસની આંખ જીભ કરિાાં અનેક વાર વધ ુ
કિી આપે છે; અને સાચુાં કિી દે છે. એના સાંદેર્ 
વાાંચિાર્ીખીએ.                                                     

.                                                      –ફાધર વાલેસ 

 

 

માણસની આંખ જીભ કરિાાં અનેક વાર વધ ુ
કિી આપે છે; અને સાચુાં કિી દે છે. એના સાંદેર્ 
વાાંચિાર્ીખીએ.                                                     

.                                                      –ફાધર વાલેસ 

 

 

માણસની આંખ જીભ કરિાાં અનેક વાર વધ ુ
કિી આપે છે; અને સાચુાં કિી દે છે. એના સાંદેર્ 
વાાંચિાર્ીખીએ.                                                     

.                                                      –ફાધર વાલેસ 

 

 

માણસની આંખ જીભ કરિાાં અનેક વાર વધ ુ
કિી આપે છે; અને સાચુાં કિી દે છે. એના સાંદેર્ 

માણસે ગઈ કાલે કર્ુું એ એનુાં બીજ િત ુાં, 
આવિીકાલે એ પષુ્પ િરે્. એટલે એ કોઈને 
છેિરવાની િોતર્યારી રાખિો િોય િો વ્યિવ 
છે. કુદરિ છેિરિી નિી અને છેિરાિી પણ 
નિી ! 

પ્રભ ુછે અને સવવત્ર છે. આ િથ્ય આપણે બોલીએ 
િો છીએ, પણ આપણુાં આચરણ એવુાં છે કે જાણ ે

પ્રભ ુક્યાાંય છે જ નહિ.                           –
રવીન્રનાથ ટાગોર 

 

 

પ્રભ ુછે અને સવવત્ર છે. આ િથ્ય આપણે બોલીએ 
િો છીએ, પણ આપણુાં આચરણ એવુાં છે કે જાણ ે

પ્રભ ુક્યાાંય છે જ નહિ.                           –
રવીન્રનાથ ટાગોર 

 

 

પ્રભ ુછે અને સવવત્ર છે. આ િથ્ય આપણે બોલીએ 
િો છીએ, પણ આપણુાં આચરણ એવુાં છે કે જાણ ે

પ્રભ ુક્યાાંય છે જ નહિ.                           –
રવીન્રનાથ ટાગોર 

જીવન િોવુાં એનો અિવ જ એ છે કે, જીવનના 
તસદ્ધાાંિો િોવા. િે તવના માણસનો તવકાસ ર્ક્ય 
જ નિી. માણસની સૌિી પ્રિમ ફરજ જીવન 
જીવવાની છે – એટલે કે જે જીવન ભાવનામાાં 
આવે છે િેને કાયવમાાં ઉિારવાની છે. 

 

મૌનના ફળરૂપે પ્રાિવના અને પ્રાિવનાનુાં ફ્ળ શ્રદ્ધા. 
શ્રદ્ધાનુાં ફળ પે્રમ અને પે્રમનુાં ફળ સેવા. –                 

.                                                             મધર ટેરેસા 

 

 

મૌનના ફળરૂપે પ્રાિવના અને પ્રાિવનાનુાં ફ્ળ શ્રદ્ધા. 
શ્રદ્ધાનુાં ફળ પે્રમ અને પે્રમનુાં ફળ સેવા. –                 

.                                                             મધર ટેરેસા 

 

 

મૌનના ફળરૂપે પ્રાિવના અને પ્રાિવનાનુાં ફ્ળ શ્રદ્ધા. 
શ્રદ્ધાનુાં ફળ પે્રમ અને પે્રમનુાં ફળ સેવા. –                 

.                                                             મધર ટેરેસા 

 

 

મૌનના ફળરૂપે પ્રાિવના અને પ્રાિવનાનુાં ફ્ળ શ્રદ્ધા. 
શ્રદ્ધાનુાં ફળ પે્રમ અને પે્રમનુાં ફળ સેવા. –                 

.                                                             મધર ટેરેસા 

 

 

મૌનના ફળરૂપે પ્રાિવના અને પ્રાિવનાનુાં ફ્ળ શ્રદ્ધા. 
શ્રદ્ધાનુાં ફળ પે્રમ અને પે્રમનુાં ફળ સેવા. –                 

.                                                             મધર ટેરેસા 

ભયના પ્રકાર ત્રણ. ઈશ્વરનો ભય, કાાં માણસનો ભય. કાાં 
જાિ ભય. ઈશ્વરનો ભય એ અિવિીન. ઈશ્વર િો સૌન ે
તનભવયિા આપવા માટે છે. માણસનો ભય – એ ભીરુિાની 
અવતિ. એટલે ખરો ભય, માણસને પોિાની જાિનો છે. ને 
એ ભય, ટાળવાનો ઉપાય એની પોિાની જ પાસે છે. 

ખરો તવદ્યાભ્યાસ એ જ છે કે જેના વડ ે આપણ ે આત્માને, 

પોિાની જાિને, ઈશ્વરને અને સત્યને ઓળખીએ.                                                                                 

-                                                                       ગાધંીજી 

 

 

ખરો તવદ્યાભ્યાસ એ જ છે કે જેના વડ ે આપણ ે આત્માને, 

પોિાની જાિને, ઈશ્વરને અને સત્યને ઓળખીએ.                                                                                  

 

આપણામાાં જે છે િે સાંપણૂવ સ્વરૂપનુાં છે. એને 
સાંપણૂવ કરવા માટે બિારિી કાાંઈ લાવવુાં પડે 
િેમ નિી, પણ અંદરિી ઘણુાં બિાર લાવવુાં 
પડે િેમ છે. 

ઝચિંિા ઝચિાિી પણ વિારે ખરાબ છે. કારણ કે 
ઝચિા િો તનજીવ વસ્તનેુ બાળે છે પણ ઝચિંિા 
િો સજીવ ર્રીરને બાળે છે.                                                 

–                                                                     રિીમ 

 

 

ઝચિંિા ઝચિાિી પણ વિારે ખરાબ છે. કારણ કે 
ઝચિા િો તનજીવ વસ્તનેુ બાળે છે પણ ઝચિંિા 
િો સજીવ ર્રીરને બાળે છે.                                                 

–                                                                     રિીમ 

 

 

ઝચિંિા ઝચિાિી પણ વિારે ખરાબ છે. કારણ કે 
ઝચિા િો તનજીવ વસ્તનેુ બાળે છે પણ ઝચિંિા 
િો સજીવ ર્રીરને બાળે છે.                                                 

–                                                                     રિીમ 
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૧૧. આપના પ્રવતભાવો 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.ચૈતન્ય જોષી 

સાહિત્યરવસક માટે ઓક્ક્સજન સમુ ંછે. 

2. ભરતકુમાર વી. પરમાર 

ગાગરમા ંસાગર નો સમાવેિ કરી અવનવુ ંજ્ઞાન આપતો " સાહિત્યનો વન વગડો ખબુ 
ઉતમ અંક છે. સાહિત્ય પે્રમી સૌને પ્રથમ નજરે જ પસદં આવે તેવો આ અંક ખરેખર 

સરાિનીય છે. સમગ્ર ટીમને અણભનદંન સિ શભેુચ્છાઓ... 

3. બટુકભાઈ ધામી 

મેગેઝીનનુ ંલખાણ ખ  બજ સુદંર છે બાળ સાહિત્ય અને આયવેુદ વવભાગનો ઉમેરો કરો  

4. વનલેિ વાઘેલા (જનાણલસ્ટ, લેખક, કવવ) 

 ખ  બ સુદંર, નામ  વનવગડો છે, પરંત ુઆપે પષુ્પકંુજ સર્જયુું છે. બધા ંજ વવભાગ આવરી 
લેવાયા છે. હૃદયપ  વાક શભેુચ્છા.. 

5. ઉમેિ ચાવડા 

આ મેગેઝીન થતી ગજુરાતી ભાષા ને જીવતં રાખવા મા ંતમારી ટીમ નો અમલુ્ય ફાળો છે 
સરસ આમ જ અવનવા રૂપમા ં અંક પ્રકાવિત કરતા ંરિો. 

સાહિત્ય વનવગડો મેગેણઝનની વેબસાઈટની મલુાકાત અવશ્ય 
લેિો....અિીં ક્ક્લક કરો 

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

અહિ ક્લલક કરો. 
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