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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”.    

         

       છેલ્લા એકાદ-બે માસ દરતમયાન કોરોનાકાળ અને સાથે સાથે 
વાવાિોડાાંની અતનચ્છનીય આફિમાાંથી પસાર થઈને ફરીથી આપણે રાબેિા 
મજુબ આપણા કાયવમાાં થોડા અંરે્ આગળ વધી રહ્યા છીએ. િે જ રીિે આપણી 
મેગેઝિન પણ થોડાાં સમયમાાં ઈ-મેગેઝિનમાાંથી એક ડગલુાં આગળ વધીને 
િાડવ-કોપી સ્વરૂપે પ્રકાતર્િ થવા િરફ અગ્રેસર છે.  

          

         વાાંચકતમત્રોએ જે સિકાર અને પ્રેમ આપ્યો છે. િેના કારણે આજે 
આપણો “સાહિત્યનો વનવગડો” ઘટાદાર વકૃ્ષ બની તવકસી રહ્ુાં છે. વનવગડો 
વાિાવસાંગ્રિ 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 રિરે્ે િો સાહિત્યનો વનવગડો ખીલી ઉઠર્ે... 
આભાર               

વવજય વિિોરા "સચેત" 
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પાઘડી 

        

 

                

               ભારિદેર્ના વસ્ત્ર પહરધાનને દુતનયાના િમામ દેર્ોના વસ્ત્ર 
પહરધાન કરિાાં સૌથી શે્રષ્ઠ ગણવામાાં આવે છે કેમ કે આપણી સાંસ્કૃિીની ઓળખ 
બિાવે છે, માન અને મયાવદા બિાવે છે. આજે આપણે એક એવા વસ્ત્ર પહરધાન 

તવરે્ વાિ કરવાની છે જેને માન-મયાવદા અને મોભાનુાં પ્રિીક માનવામાાં આવે છે. 
જેની ઉપર કેટ-કેટલીયે કિવેિો અને દુિાઓ પણ લખાયા છે. આ એકમાત્ર એવ ુવસ્ત્ર પહરધાન જે શભુ અને દુ:ખ બને્ન 
પ્રસાંગોમાાં પિેરવામાાં આવે છે. િો આજે આપણે વાિ કરવાની છે પાઘડીની. પાઘડી પિલેા માત્ર પરુુર્ો જ પિેરિાાં પણ 
િવે િો લેડીિ લોકો પણ ફેર્નની જેમ લગ્ન પ્રસાંગોમાાં પાઘડી પિરેે છે.  

પહરચય:- આપણા દેર્માાં ગૌરવ, સન્માન અને પ્રતિષ્ઠાનાાં પ્રિીક િરીકે ઓળખાિી પાઘડી એ માથાનો પિેરવેર્ – તર્રછત્ર, 
તર્રોભરૂ્ણ છે. પાઘડી માત્ર આબરૂનુાં જ નિીં સ્વાસ્્યની દ્રષ્ષ્ટએ માથાનુાં પણ સયૂવના આકરા િાપથી રક્ષણ કરે છે. પાઘડીને 
રાજા-મિારાજાઓ, બાદર્ાિો, નવાબો, બેગમો, રાજપિુો અને રબારી, ભરવાડોથી માાંડીને ઈિરજ્ઞાતિઓના સાંસ્કારનુાં, 
સાંસ્કૃતિનુાં, આન-બાન અને ર્ાનનુાં પ્રિીક માનવામાાં આવતુાં  અને િાલમાાં પણ માનવામાાં આવે છે. આપણા ઈતિિાસના 
પાનાઓમાાં પાઘડીનો તવતર્ષ્ટ ઉલ્લેખ છે એના પર અસાંખ્ય કિેવિો અને ગીિો પણ છે. અને આ પાઘડીને લીધે કેટ-
કેટલાય ધીંગાણા પણ રમાય ગયા છે. આજ કાલ પાઘડી માત્ર પ્રસાંગો સધુી જ સીતમિ રિી છે પરાંત ુ પાંજાબ અને 
રાજસ્થાનનાાં લોકોએ પઘાડીને અડીખમ જાળવી રાખી છે. 

અથા :- પાઘડી એ માથામાાં વીંટાળીને પિેરાત ુાં એક વસ્ત્ર છે જે 3.5 થી 6 મીટર લાાંબ ુઅને 1 મીટર પિોળાં િોય છે. પાઘડી 
ર્બ્દ એ ‘પટ’ એટલે કાપડ અને ‘ક’ પ્રત્યય લાગી ‘પટકી’ ર્બ્દ બન્યો, જે અપભ્રાંર્ થઈને ‘પાઘડી’ િરીકે ઓળખાયો. 
ભારિના તવતવધ પ્રાાંિો િેમજ ગજુરાિના કચ્છ, કાહઠયાવાડમાાં જુદા-જુદા નામોથી ઓળખવામાાં આવે છે, જેમ કે , પાઘ, 
પાઘડી, ફાઝળર્ુાં, સાફો, ફેંટો, પગડી, ફાડ, માથાનુાં મોઝળર્ુાં વગેરે.  વળી, પાઘડી તવતવધ સાંદભવમાાં પણ જોવામાાં આવે છે, 
(1) મોટી પાઘડી, (2) ઘાટ કે ઢાંગધડા વગરનુાં ફાઝળર્,ુ (3) આબરૂ, લાજ, (4) મકાનભાડે લેિી વખિે અગાઉ જે ખાનગી 
રકમ (હડપોિીટ) લેવામાાં આવે છે િે વગેરે.  

પ્રકાર:- આખા ભારિમાાં પાઘડીના અલગ નામ િોવાની સાથે એના તવતવધ પ્રકારો પણ જોવા મળે છે. િો આજે આપણે 
રાજ્ય પ્રમાણે પાઘડીના પ્રકારો જાણીશુાં. 

 ગજુરાત :- ગજુરાિમાાં પાઘડી પાઘડી કે ફાઝળર્ુાંના નામથી ઓળખવામાાં આવે છે. આપણા ગજુરાિના પ્રતસદ્ધ ચારણી 
સાહિત્યના તવદ્વાન કતવશ્રી પીંગળર્ીભાઈ ગઢવીએ પાઘડીના પ્રકાર ઉપર ગીિ લખ્ર્ુાં છે જે આ મજુબ છે : 

૧. લેખ (આટલુ ંજાણો) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

વવિાખા  મોઠીયા 
 

 
 

૩. બાળવાતાા૧. લેખ 

(આટલુ ંજાણો) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

વવિાખા  મોઠીયા 
 

 
 

૨. બાળવાતાા 
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મોરબીની ઈંઢોણી, ને ગોંડળની ચાાંચ, 

જામનગરનો ઊભો પળૂો, પાઘડીએ રાંગ પાાંચ. (1) 

બારાડીની પાટઝલયાળી,બરડે ખ ૂાંપાવાળી, 

િાલાવાડની આંહટયાળી, કાળીટીલીવાળી. (2) 

ઓખાની પણ આંહટયાળી,ભારે રૂઆબ ભરેલી, 

ઘેરી ને ગાંભીર ઘેડની, જાિાાં આંખ ઠરેલી. (3) 

સોરઠની િો સીદી સાદી ગીરનુાં કુાંડાળાં, 

ગોહિલવાડની લાંબગોળ,ને વળાાંકી વઘરાળાં. (4) 

ડાબા કે જમણા પડખામાાં, એક જ સરખી આંટી, 

કળા ભરેલી કાહઠયાવાડની, પાઘડી ર્ીર પલાાંટી. (5) 

ભરવાડોનુાં ભોજપરુાં, ને રાિે છેડે રબારી, 

પરૂી ખબૂી કરી પરજજયે, જાડા ઘા િીલનારી. (6) 

બત્તી જૂનાગઢ બાબીઓની, તસપાઈને સાફો, 

ફકીરોનો લીલો ફટકો, મુાંજાવરને માફો. (7) 

વરણ કાાંહટયો વેપારી કે વસવાયાની જાતિ, 

ચારણ, બ્રાહ્મણ, સાધ ુજ્ઞાતિ પાઘડીએ પરખાવી. (8) 

 

 ઉપરોલિ ગીિમાાં ગજુરાિના દરેક પાંથની પાઘડીઓ આવી જાય છે. 

 રાજસ્થાન:- રાજસ્થાનમાાં પાઘડી ‘પગડી’ િરીકે ઓળખવામાાં આવે છે. રાજસ્થાનમાાં પાઘડીના પ્રકારો આ પ્રમાણે છે : 
પેંચા, સેલા, સાફા, મેવાડી (જે મિારાણાઓદ્વારા પિરેવામાાં આવે) વગેરે. 

 મિારાષ્ટ્ર :- મિારાષ્રમાાં પાઘડીને ‘ફેટા’ િરીકે ઓળખવામાાં આવે છે. મિારાષ્રમાાં આ પ્રકારની પાઘડીઓ જોવા મળે છે : 
કોલ્િાપરૂી, પનેુરી, મવાલી, મિાત્મા ફૂલે વગેરે જેવી પાઘડીઓ સ્પેતર્યલ મરાઠાઓ દ્વારા પિેરાવવામાાં આવે છે. 

 પજંાબ :- પાંજાબમાાં પાઘડીનુાં તવતર્ષ્ટ મિત્વ રહ્ુાં છે અને એ લોકો માટે િો પાઘડી પિેરવી ફરજજયાિ છે. પાઘડી પાંજાબમાાં 
‘પગડી’, ‘દસ્િાર’ વગેરે જેવા નામોથી ઓળખવામાાં આવે છે. ત્યાાં પાઘડી આ પ્રકારે જોવા મળે છે : પહટયાલા ર્ાિી દસ્િાર, 
મોરની – પોચવી દસ્િાર, અમિૃસર ર્ાિી દસ્િાર વગેરે. ર્ીખધમવનાાં પાાંચ પતવત્ર વસ્તઓુમાાં પાઘડી પણ ર્ામેલ છે માટે 
ર્ીખ લોકો પાઘડી ધારણ કરે છે.   

મિત્વ અને કિેવતો :- પ્રસાંગો અનસુાર પાઘડીઓનુાં પણ અલગ મિત્વ છે, જેવો પ્રસાંગ એવો પાઘડીનો રાંગ િોય છે. 
કેટલાક ઉદાિરણો જોઈએ. કેસરી રાંગની પાઘડી કોઈ રેલી કે ધાતમિક રથયાત્રામાાં પિરેવામાાં આવે છે. સફેદ રાંગની પાઘડી 
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મરણ જેવા કોઈ દુ:ખદ પ્રસાંગમાાં પિેરવામાાં આવે છે. ગલુાબી રાંગની લગ્નપ્રસાંગમાાં અને બ્લ ુરાંગની પાઘડી ર્ીખ લોકો 
ર્દુ્ધ કે લડાઈ દરતમયાન પિરેવામાાં આવે છે. બ્લ ુરાંગને ર્દુ્ધનુાં પ્રિીક છે માટે ર્ીખ લોકો બ્લ ુરાંગની પાઘડી પિરેે છે અને 
એ પાઘડી ઉપર એ લોકોનુાં ધમવઝચહ્ન અંહકિ કરવામાાં આવેલુાં છે. પાઘડીઓ તવરે્ ઘણી કિવેિો જોવા મળે છે જે આ પ્રમાણે 
છે :  

લાખોમેં એક લખેર્રી, સોમેં એક સજુાન, 

સબ નર બાાંધે પાઘડી, સબ નરકુ નિીં માન. 

મ ૂાંછ મેળાવો પાઘડી, ચોથી ચતરુાઈ જાણ, 

નાનપણમાાં આવે િો, પછી કદી ન આવે. 

પાિળી પિેરે મોજડી, ચાલે ચટકિી ચાલ, 

વાાંકી બાાંધે પાઘડી, ભલો ઈ કાહઠયાવાડ. 

પરુૂર્ને વિાલી પાઘડી, સ્ત્રીને વિાલુાં ઘર, 

બ્રાહ્મણને વિાલાાં લાડવા, વાઝણયાને વિાલુાં જર. 

ર્ીર સલામિ િો પાઘહડયા બહુિ. 

પાઘડી બાાંધવામાાં વાર, પાડવામાાં શુાં વાર ? 

િો આ વાિ િિી, આપણી ભારિીય સાંસ્કૃતિની રૂઆબદાર પાઘડીની. જેને આનબાન અને ર્ાન માનવામાાં આવે છે.  

Ok  fine િો મળીશુાં આવિા અંકે નવી માહિિી અને નવા રિસ્ય સાથે ત્યાાં સધુી વાાંચિા રિો અને માહિિી રે્ર કરિા રિો. 

 

વવિાખા મોઠીયા 
આવી જ અન્ય રસપ્રદ માહિતી માટે અિી ક્ક્લક કરો 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://vishakhainfo.wordpress.com/
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ખાંભાલીયા-કલ્યાણપરુ િાઈ-વે પર મોવાણ ગામે ટૂાંક સમયમાાં પેરોલીયમની સતુવધા ઉપલબ્ધ 
થર્ે  

 

 

નમસ્કાર વમત્રો, 

         ટ ંક સમયમા ંસાહિત્યનો વનવગડો મેગેણઝન િાડા કોપી સ્વરૂપે પ્રકાવિત 
થિે. મેગેણઝનનુ ં લવાજમ મેળવવા ઈચ્છતા વાચંક વમત્રો અિી આપેલ ણલિંક પર 
ક્ક્લક કરી પોતાની માહિતી અમને મોકલવાની રિિેે.  

લવાજમ માટે વવગતો મોકલવા માટે અિી ક્ક્લક કરો. 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdwvTHxgTl07s8bYmb3bRG-3awh7c4D8wLpQBWjAdVbNmP4LA/viewform?usp=sf_link
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પૈસાને વેડફાય નહિ 

એક વેપારીને ઘેર એકનો એક દીકરો. આથી માિા-તપિા પતુ્રને બહુ લાડ કરે. એને ખરુ્ રાખવામાાં િેઓ કોઈ ખામી આવવા 
દે નહિ. 
વધારે પડિાાં લાડથી પતુ્ર બગડવા લાગ્યો. એ જેમ જેમ મોટો થિો ગયો િેમ િેમ વધ ુને વધ ુઉડાઉ થિો ગયો. ખોટો 
ખરચ ન કરવો જોઈએ એવી એને ખબર પડિી નહિ. આથી માિા-તપિાને ઝચિંિા થવા લાગી. પતુ્રને સધુારવા માટે માિા-
તપિાએ ઘણા પ્રયત્નો કયાવ. પણ કોઈ ફરક પડયો નહિ. 
એક હદવસ તપિાએ પતુ્રને કહ્ુાં: ‘બેટા, મારી પાસે જે કાાંઈ છે િે િારુાં જ છે. પણ ર્રિ એ કે ત ુાં પણ કમાઈ ર્કે છે એવુાં 
િારે બિાવવુાં પડરે્. ત્યાાં સધુી મારા પૈસામાાંથી િને એક પૈસોય નહિ મળે.’ 
તપિાની ટકોરથી પતુ્રને ખબૂ લાગી આવર્ુાં એણે નક્કી કર્ુું, ‘હુાં કમાઈ ર્કુાં છાં એવુાં ચોલલસ બિાવી આપીર્.’ 
બીજે હદવસે પતુ્ર કામની ર્ોધમાાં નીકળ્યો. ફરિા ફરિા િેને લારી ખેંચવાનુાં કામ મળ્ર્ુાં. આ કામમાાં એણે એક ગોદામમાાંથી 
અનાજની ગણૂો ઉપાડી લારીમાાં મકૂવાની ને બીજા ગોદામમાાં જઈને ઉિારવાની િિી. આખો હદવસ કાળી મજૂરી કરી ત્યારે 
એને એક રૂતપયો મળ્યો. રૂતપયો લઈ એ ઘેર ગયો. એણે રૂતપયો તપિાજીને આપ્યો. ઘરની પાછળ વાડામાાં એક કૂવો િિો. 
તપિાએ િો પતુ્રની નજર સામે જ ર્ાાંતિથી એ રૂતપયાને કૂવામાાં નાખી દીધો. 
થોડા હદવસ આમ જ ચાલ્ર્ુાં. તપિા દીકરાને કશુાં કિ ેનહિ અને એની કમાણીનો રૂતપયો કૂવામાાં નાાંખી દે. િવે પતુ્ર અકળાયો. 
િેણે પછૂ્ુાં, ‘તપિાજી, મારી કાળી મજૂરીનો રૂતપયો િમે આમ કૂવામાાં ર્ા માટે નાખી દો છો?’ 

તપિાએ એને કહ્ુાં: ‘હુાં જાણુાં છાં કે ત ુાં હદવસભર સખિ મજૂરી કરે છે ત્યારે એક રૂતપયો કમાય છે. િારી મિેનિનો એક રૂતપયો 
જ્યારે હુાં કૂવામાાં નાાંખી દઉં છાં ત્યારે િારો જીવ કપાઈ જિો િરે્ એ પણ હુાં સમજી ર્કુાં છાં. એ જ પ્રમાણે દીકરા, મારા 
કમાયેલા રૂતપયા ત ુાં જ્યારે ગમે િેમ વેડફી નાખિો િિો ત્યારે મને કેવુાં લાગત ુાં િરે્ એ િને િવે સમજાર્ુાં િરે્.’ 
પતુ્રને પોિાની ભલૂ સમજાઈ ગઈ. એણે કાન પકડયાાં અને તપિાને કહ્ુાં: ‘િમારી વાિ સાવ સાચી છે. િવેથી હુાં પૈસા ગમે 
િેમ વેડફીર્ નહિ. 
 

 
 

રોટલો 
કોણ જાણે કેમ આજે રિનથી એકેય રોટલા સરખા ઉથલિા ન િિા.ચલૂા સાથે જાણે િૈર્ુાં સળગતુાં ત ુાં. 
 રૂખી માની બહુ યાદ આવિી િિી.. કેવા સરસ બાજરાના રોટલા મા ટીપિી િિી..મા ના રોટલા ખાવા સારુાં ક્ાાંયથી લોકો 
આવિા િિા.!મા ના બધા રોટલા એક સરખા ઉિરિા. ન જાડો ,ન પાિળો ,ન કાચો , ન બળેલો ..  ત્યારે મા બધુાં કેવી 
રીિે કરી લેિી .? લોજ ના રોટલા અને પાાંજરાપોળના રોટલા. બધે સમયસર પિોંચી પણ જિા. 
પોિે િો પાાંચ જણના રોટલા ટીપવામાાં થાકી જિી. મનોમન મા ને યાદ કરી રિન રોટલા ટીપવા માંડી.મા ના આર્ીવાવદ 
આજે  મળ્યા અને ફળ્યા ને બધા રોટલા એકભાિના ઉિરવા માંડયા..! 
સાસ ુબોલી ઉઠયા રિન વહુ, "િમારા રોટલા િો મારા થી ધજ થાય સે િો." 

 

પ  વી બાબરીયા -ભજુ 

૩. માઈક્રોફીક્સન 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

૫. કવવતાઓ૪. માઈક્રોફીક્સન 
 

 

 

 

 

 

૨. બાળવાતાા 
  

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

૪. 
માઈક્રોફીક્સન૩. 
બાળવાતાા 

  
 

 

 

 

 

 

 
 

રૂપલ સઘંવી 
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૪. કવવતાઓ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

૫. કવવતાઓ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

૪. કવવતાઓ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

૫. કવવતાઓ 
 

 

 

 

 

વકૃ્ષોનુ ંમિત્વ 

પ ૃ્ વીનો દેખી સાંિાપ પ્રકૃતિ કરે તવલાપ, 

તનજ સ્વાથવ પોર્વા વકૃ્ષો થાય કાપાકાપ, 

વકૃ્ષો વાવીને ફેલાવવી પડરે્ વનરાજી, 

નહિિર શ્વાસ કાજે કોક ' દી થરે્ િરાજી. 

િહરયાળી આ ધરિી વકૃ્ષો ધરિીના ચીર, 

ના કાપો િમે વકૃ્ષોને તવનવુાં તજુને વીર, 

િરુવરની િત્યાથી િમે કેમ બનો હદન ? 

ધરિી છે માાં આપણી ર્ાથી કરો વસ્ત્રિીન ? 

વકૃ્ષો પક્ષીનો સિારો પતથકોને આપે છાાંયો, 

આંબો, વડ, લીમડો છે જનજીવનનો પાયો, 

ઔર્ધીનુાં સરનામુાં વકૃ્ષોના િૈયે સાંિાર્ુાં, 

ફળો, ગળોના રસથી લોકોને અમિૃ પાર્ુાં. 

વકૃ્ષો થકી છે જળને, જળ થકી છે જીવન, 

વકૃ્ષોથી સુાંદર બને બાગ બગીચા ને વન, 

વકૃ્ષો આપે શધુ્ધ િવા પ્રાણવાર્ ુઓકસીજન, 

વકૃ્ષ પણવનુાં સમજો મિત્વ વિાલા જન.... 

 

તકૃ્તત વી પડંયા " હક્રષ્ટ્ના "(ભાવનગર) 

 

 

બાથમા ંલે છે મને. 

કે વકૃ્ષથી  ખરિા  બધા  પણો  િસી  કે'છે  
મને. 

આ  ઓથ  છોડીને  જવાનુાં  એક દી;  કે'છે 
મને. 

આરામથી   બેસી   હકનારે   હુાં   રમુાં  છાં  
રેિમાાં, 

કાંઈ રીસથી  આ જળ નદીના,  ભીિરે ખેંચે 
મને. 

આખુાં  જગિ  વેપાર િો કેવો કરી જાણે 
જુઓ, 

ના  ઊપજે  હકિંમિ  કર્ી   િે  િાટમાાં  વેચે  
મને. 

માગ્ર્ુાં કદીયે ના મળ્ર્ુાં;  છે કમવનો  આ  ખેલ  
િો, 

માગ્યા તવના ક્ારેક એ  ખોળો  ભરી દે છે 
મને. 

બેસી તવચારુાં એકલો એકાાંિમાાં,  "હુાં એકલો 
!", 

ત્યારે 'અમર' આવી અને એ બાથમાાં લે છે 
મને. 

કમલેિ ડી. જેઠવા 'અમર' 
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કવવતા  
 

મળેલી ખરુ્ી પળભરમાાં છીનવાઈ છે 

મળેલુાં િાસ્ય િરિ લુાંટાઈ જાય છે 

આવ ુર્ાને થાય છે... 

કરી િોય કલ્પના જીવનમાાં ઘણી 

જજિંદગીમાાં સાવ તવપરીિ િેનાથી થાય છે 

આવ ુર્ાને થાય છે... 

ક્ારેક મળી જાય છે આંખો દહરયો ખરુ્ીનો 

ક્ારેક પાણીનુાં એક ટીપુાં પણ દોહ્યલુાં 

આવ ુર્ાને થાય છે... 

કેવી છે આ કુદરિની બઝલિારી 

ખરુ્ીનો માિોલ ઉદાસીમાાં ફેરવાય છે 

આવ ુર્ાને થાય છે.... 

 
 

જાદવ મવનષાબેન 

 

કવવતા 
વરસિો વરસાદ અને િને હુાં એવી રીિે 

તનિાળી રહ્યો છાં, 

દૂર રિીને પણ િારા પે્રમની વાાંછોટથી 
ભીંજાય રહ્યો છાં. 

સસુવાટા મારિા પવનને હુાં એવી રીિે 
અનભુવી રહ્યો છાં, 

જાણે કે દૂર રિીને પણ હુાં િારો સ્પર્વ 
અનભુવી રહ્યો છાં. 

ટપકિા પાણીના ટપ ટપ અવાજને હુાં એવી 
રીિે મિેસસૂી રહ્યો છાં, 

જાણે કે ધીમેથી િે ઉચ્ચારેલુાં મારુ નામ 
સાાંભળી રહ્યો છાં, 

આ ભીની માટીની મિકેનો નર્ો હુાં એવી 
રીિે કરી રહ્યો છાં, 

જાણે કે િારી ખશુ્બ ૂને હુાં શ્વાસોમાાં ભરી રહ્યો 
છાં. 

વરસાદની આ મૌસમને હુાં એવી રીિે પી 
રહ્યો છાં, 

જાણે કે હુાં િારી સાથેની એક ઋત ુજીવી રહ્યો 
છાં. 

 
 

ણચિંતન પટેલ “અક્ષ” 
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કોને ખબર છે ! 
કહુાં છાં: વસાવી લો આ ભવય ભતૂમને િમારા 

પતવત્ર દેિમાાં 
પછી આવી પાવન ભતૂમમાાં જન્મ 
મળરે્ કે નિી િેની કોને ખબર છે! 

કહુાં છાં: જોવા િોય િો જોય લેજો આ પિાડો 
ને કાંદરાઓ ને 

વળી તનરાળી ગાાંડી ગીરની નદીઓ િે 
ફરી જન્મમાાં મળરે્ કે નિી િેની કોને ખબર 

છે! 
કહુાં છાં : ગાવા િોય િો ગાય લેજો આ 
આિાદીના તવરબાંકાઓના રૂડાાં ગાન 
એ ગાાંધી અને સાવજ જેવા સરદાર 

ફરી જન્મમાાં મળરે્ કે નિી િેની કોને ખબર 
છે! 

કહુાં છાં: સાાંભળવી િોય િો નરતસિંિ અને મીરાાં 
ની કરિારો સાાંભળી લેજો 

પછી આવા બાંને કૃષ્ણને પે્રમ કરનારા િવે 
ફરી જન્મમાાં મળરે્ કે નિી િેની કોને ખબર 

છે! 
કહુાં છાં: લખવી િોય િો લખી લેજો ને ગાવી 

િોય િો ગાય લેજો િવે 
આ મેઘાણી કે કાગ બાપ ુજેવા કતવઓની 

રચના ફરી જન્મમાાં મળરે્ કે નિી િેની કોને 
ખબર છે! 

સાહિત્યની મારી આ કલમમાાં કાંડારી લઉં 
‘જયસખુ’ 

પછી આ ગરવી ગજુરાિની ભવય ભતૂમ મને 
ફરી જન્મમાાં મળરે્ કે નિી િેની કોને ખબર 

છે! 

 
- જયસખુ કુછડીયા (‘વત્રવેદી’ ) 

 

 

આિા 

 

દહરયા માાં રિી ખારા થઈ ગયા 

િરણાના જળ કેમ પીવા  રે્? 

 

છે નીર બધા  ડિોળાયેલા ગળણેથીએ કેમ 
ગળારે્! 

 

વસ્ત્ર િો લ ૂાંટાઈ ચકૂ્ા છે જળથી સ્થળમાાં 
કેમ જવારે્! 

 

ઉજાડસો ના બાગ બગીચા 

બલુ બલુ ગીિો ક્ાાંથી ગાર્ે 

 

આવો સામે નિીં િો મારી આ નાજુક 

અટકળ નાંદવારે્ 

 

કાગળ વાાંચીને લાગ્ર્ુાં કે વરસાદ રૂપી પે્રમ 
કદી િો આવરે્ 

 
રાણીગાં સપના બી 

 



સાહિત્યનો વનવગડો Page 13 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ખદુને સાભંળો 

 

જ્યારે સમય મળે ત્યારે ખદુને સાાંભળો. 

અંિર જો ખળભળે ત્યારે ખદુને સાાંભળો. 

 

ખબૂ સાાંભળ્ર્ુાં આજિક અવરનુાં દરરોજ, 

ઝચિંિા આવરણ ટળે ત્યારે ખદુને સાાંભળો. 

 

ઉરનો અવાજ કદી ના િોઈ ર્કિો ખોટો, 

જીવ ઈર્ પ્રતિ વળે ત્યારે ખદુને સાાંભળો. 

 

વાસ છે તવભનુો સદા માનવ િણાાં િૈયામાાં, 

સત્ય જ્યાાં સળવળે ત્યારે ખદુને સાાંભળો. 

 

અંર્ને અંર્ી નથી કૈં જુદા એકમેક થકી, 

સકૃુિ પરાભવનાાં ફળે ત્યારે ખદુને સાાંભળો. 

 

- ચૈતન્ય જોષી. ' દીપક ' 

 

 

એવુ ંથોડંુ િોય 

 

સયૂવ બની ઉગવાનુાં નઈ, એવુાં થોડુાં િોય ? 

દેિ ધરી મરવાનુાં નઈ, એવુાં થોડુાં િોય ? 

હદલ તટેૂ ને મન ભાાંગે િો આંસુાં આવે 

દુઃખ થાયે રડવાનુાં નઈ, એવુાં થોડુાં િોય ? 

આજ નિીં િો કાલે, િે સાચુાં િો પડરે્ 

સ્વપ્ન કદી જોવાનુાં નઈ, એવુાં થોડુાં િોય ? 

રામ કિો, ગોડ કિો, બોલો નામ ખદુાનુાં 

ઈશ્વરને ભજવાનુાં નઈ, એવુાં થોડુાં િોય ? 

ઘરની ર્ોભા માટે જઈ પીંજરમાાં બેઠા 

પાંખી થઈ ઉડવાનુાં નઈ, એવુાં થોડુાં િોય ? 

આપ "તવભવ"ને શુાંકામ કિો ચપૂ રિવેા ? 

કતવ થઈ લખવાનુાં નઈ, એવુાં થોડુાં િોય ? 

ણબ્રજેિ દવે "વવભવ" 

 

ઘણા ખરાાં કતવિાઓ મોકલનાર તમત્રોની કતવિા, “િજી સધુી મેગેઝિનમાાં કેમ નથી આવી?” એવી ફહરયાદો 

છે. આપ સૌને નમ્ર તવનાંિી કે આપની કતવિાઓનો સમાવેર્ આગળના અંકમાાં ક્રમર્ઃ કરવામાાં આવરે્ જ 

! િેથી િમારે થોડી રાિ જોવી પડે િો િેના માટે માફી ચાહુાં છાં. સૌ સિકાર આપર્ો િેવી અપેક્ષા.  
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નમાવી એકલી 

 

જો'િો  રહ્યો  હુાં િો  િવે  નજરો  િમારી  
એકલી, 

બસ  એ િિી  કેવી ઝુકી  જે છે  અમારી  
એકલી. 

વાિો  કરેલી  િો   ઘણી   યાદો  બનીને   
છે  રિી, 

એ  પે્રમ  ભીની  આંખમાાં  યાદો  સમાવી  
એકલી. 

આંખો િવે  આંસ ુ ભરી  પલકો થઈ ભીની 
અિીં, 

આપી  િિી  જે  લાગણીઓ  એ સવારી 
એકલી. 

એ આપણી  દોસ્િી  રિી  આધાર થઇ કેવી 
ખરી, 

સાથે  રમી   મોટા    થયા   યાદો   મઠારી  
એકલી. 

આજે  ઉપાડી છે  કલમ ને  ઓથ  િારી  જે 
મળી, 

ને  બસ  િવે  િો  એ  કિાની  છે  ઉિારી  
એકલી. 

છે રાિમાાં આંખો  અિીં િો  આર્રો  થઇ ત ુાં 
રિી, 

િો'એ  િવે  પાછા   ફરી  નજરો  નમાવી  
એકલી. 

સાથે  લઈને  આવવાાં  જો  મન  મનાવર્ુાં છે 
અિીં, 

આજે  િને   િો   પામવા  "ધીરે"  મનાવી  
એકલી. 

 

વધરેનકુમાર કે. સથુાર  "ધીર" 

 

ના કર 

 

આમ વારેઘડીયે ત ુાં રડીને મને યાદ ના કર. 
મા મા કિીને  એકાાંિમાાં મને સાદ ના કર. 
ભાઈબિને સાથે સાંપીને રિજેે ત ુાં ઘરમાાં, 
કામ કરવા ભાઈબિેન સાથે વાદ ના કર. 
સખુદુઃખમાાં સાંપીને નાનાને ખવડાવી લેજે, 
ખાવા માટે સાવકી મા સાથે તવવાદ ના કર. 
નહિ આવી ર્કુાં પ્રભ ુપાસેથી પાછી િવે હુાં, 

મને પરિ માાંગિો પ્રભ ુપાસે સાંવાદ ના કર. 
જરૂર મળીર્ આવિાાં ભવમાાં િારી મા બની, 
આ ભવમાાં મળવાની હદકરા ત ુાં મરુાદ ના 

કર. 
જીવન છે અમલૂ્ય,ખબર પડી મારા જવાથી, 
માિાની યાદોમા જીવન િારુાં બરબાદ ના 

કર. 
અણમોલ બાળકનુાં રુદન પસાંદ નથી મજુને, 
બોરબોર જેવા  આંસઓુનો વરસાદ ના કર. 
રિવેુાં પડરે્ િવે સાવકી મા સાથે જ િાંમેર્ા, 
સાવકી મા સાથે િવેથી ત ુાં તવખવાદ ના કર. 
છાં અને રિીર્ િારી સાથે હુાં િારા હૃદયમાાં, 
પ્રભ ુપાસે મારા ના િોવાની ફહરયાદ ના કર. 

 

 
 

ગાયત્રી શ્રીમાળી “ણચન્ટુ” 
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છે રસ્તો 

િવે ઝચિંિા નકામી લાગિાાં  ઉપાય છે રસ્િો. 

નમાવી ર્ીર્ ઊભો આજ સામે, કાય છે 
રસ્િો. 

કદી લાગે  અિીં નવરો , એ અલગારી સખા 
જેવો, 

પછી િો એ અિાંકારી બની ખોવાય છે રસ્િો, 

નથી ત્યાાં ધારનો વાાંધો અિીં િાથો જ 
ગનેુગાર, 

ને કાષ્ટનુાં બનેલુાં અંગ ત્યાાં જોવાય, છે 
રસ્િો. 

અભાવો જજિંદગીના આજ નડિા પણ નથી 
િોયે, 

ચલાવી લો તનયમ કરિાાં િવે ત્યાાં થાય છે 
રસ્િો. 

તવચારો  કોઈના મળિા નથી સ્મસ્યા બને 
મોટી, 

સવાલો આજ સાથે રાખિા ત્યાાં ર્ોધાય છે 
રસ્િો. 

નજર નાખી ફરી વળરે્ અિીં ચોપાસ એ 
લોકો, 

મદદની આર્ બાંધાવી અિીં ડોકાય છે રસ્િો. 

િવે ધણૂી ઘખાવી પે્રમથી એણે છિાાં 
ભરમાય, 

ન સાંસારી ન અલગારી સખા કિવેાય છે 
રસ્િો. 

 

હકરણ વપયષુ િાિ "કાજલ" 

કવવતા 

  
લીધી લેખણ િાથમાાં, 

ને યાદમાાં િારા લખાય ગર્ુાં, 

કાંટાળી વાડમાાં એક ખીલતુાં ફૂલ દેખાય ગર્ુાં... 

 

િિા દદવ  બે ચાર ગણીને, 

ને જીવન આખ ુવેડફાય ગર્ુાં... 

 

મઠુ્ઠી ભર મડૂી િિી, 

એ પણ દાવમાાં ખેલાય ગર્ુાં... 

 

આર્ નોિી જેની પાસે, 

એને પ્રાથવનામાાં કિવેાય ગર્ુાં... 

 

ટાાંચણીનો માર ના સેિવાણો, 

ને સમયનુાં ખાંજર ભોંકાય ગર્ુાં... 

 

હુાં વેદના ના અજ ાંપામાાં રહ્યો, 

ને સખુનુાં સરનામુાં તવસરાય ગર્ુાં... 

 

ખશુ્બ   
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ત ુતડપાવે નિી 

 

પાસ આવીને ત ુાં િડપાવે નિી, 

બસ મને િારા વગર ફાવે નિી, 

 

વાયદા િારા મળ્યા સઘળા મને, 

એ પ્રમાણે ત ુાં કદી આવે નિી, 

 

આ ઉદાસી ક્ાાંકથી આવી ચડી, 

ખરુ્ રિવેા કોઈ સમજાવે નિી, 

 

એમની રે્રી થઈ મારગ જિો, 

એ િસીને સ્િેજ મલકાવે નિી, 

 

તવજ પ્રણય જેવી નજીવી વાિ કે; 

લાગણીના વિણેમા આવે નિી, 

 
 

 

-વવજય પ્રજાપવત 'વમળ' 

 
 

દરવાજો. (મોનો ઇમેજ કાવ્યો) 

 

દરવાજો અંદરથી 
ખલેુ છે કે બિારથી એ બહુ મિત્વનુાં નથી 

મિત્વનુાં એ છે કે 
િે ખલુે િો છે જ ને? 

(૨) 
દરવાજો બાંધ કરિી વખિે 

કીચડૂ એવો અવાજ 
સાંભળાય છે િે 

દરવાજાની જ વેદના િરે્ કે 
તમજાગરા ની !? 

(૩) 
ઢળિી સાાંજે 

ઘરનો દરવાજો 
બાંધ િોય ત્યારે 

બારી પાસે બેસીને"આકાર્" 
તનિાળવાની 
મજા જ કાંઇક 
અલગ િોય છે 

ટુકડો આકાર્નો જાણે 
આખી દુતનયા,,! 

                
 

કે ડી સેદાણી, 'આકાિ' (અમદાવાદ) 
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ગઝલ 

"કાચો પાકો સીધો સાદો હુાં એવો જ છાં 

િસિો રડિો સીધો સાદો હુાં એવો જ છાં 

 

મનને પછુી સીધા અંદર સીધા આવજો 

દ્વારો જેવો સીધો સાદો હુાં એવો જ છાં 

 

ભેગાાં થઇને ફાાંસી દેજો, ટૂાંપો આપજો 

ગાાંધી જેવો સીધો સાદો હુાં એવો જ છાં 

 

ગાળો આપો કાપી નાાંખો કે આપો દુઆ 

ઈશ ુજેવો સીધો સાદો હુાં એવો જ છાં 

 

કણકણમાાં ફેલાયેલો ક્ષણક્ષણમાાં રૂબરૂ 

માધવ જેવો સીધો સાદો હુાં એવો જ છાં 

 

જગમાાં સઘળે રેલાિો ફેલાિો પ્રસરિો 

'ફોરમ' જેવો સીધો સાદો હુાં એવો જ છાં. 

 

 
 

ગરુુદેવ પ્રજાપવત 'ફોરમ' 

 

કવવતા  
િમે િસો રડો પડો કે આથળો ને મરોય, િો 

કોને ફેર પડે? 

ને ઉભા થઇ દોડો લડો ને િરણફાળ ભરો, િો 
કોને ફેર પડે? 

તટેૂલા જોડાય,જોડેલા દોરાય,ને દોરાયેલ થાય 
સજીવન, 

િવે એ દોરનાર ને જોડનાર,ભલેને રોયાળ, િો 
કોને ફેર પડે? 

ચમકીલો કાચ પડે,પડે િો તટેૂ,ને તટેૂ વાગેય 
ખરો, 

િવે તટૂલો,સાચવે ચોંટાડે કે પછી ફેંકે િો કોને 
ફેર પડે? 

ઘર નો કકળાટ િો વડા સાથે નીકળે ફરવા 
ચોક માાં, 

એને િવે ઘરના કૂિરા ખાય કે બીલડા, િો 
કોને ફેર પડે? 

લોટા દૂધ થી રાજી થઈ ગયો મારો આ ભોળો, 

વધેલુાં િવે પેટ માાં જાય કે પટારામાાં, િો કોને 
ફેર પડે? 

સહુ નુાં વધ્ર્ુાં ઘટ્ુાં ને છેલ્લુાં બચ્ર્ુાં,આવર્ુાં મારા 
ભાગ માાં, 

િવે એ "અણવવ" િરખાય કે મુાંજાય િોય કોને 
ફેર પડે? 

 
-હક્રપાલતસિંિ “અણવવ” 
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એવી ક્ાં ખબર િતી 

 

પિલેી નજરે થઈ િિી એ આંખોની મલુાકાિ , 

બાંધારે્ એ સ્નેિના બાંધને, એવી ક્ાાં ખબર 
િિી, 

પલ પલ િને જોવા તનિાળિી અંિરની 
વેદના, 

જલ્દી સમજી જઈર્ ત ુાં, એવી ક્ાાં ખબર િિી, 

વાિો િો ઘણી કરી િિી પણ જે કિી ના ર્કી, 

એ પણ સમજી જઈર્ ત ુાં, એવી ક્ાાં ખબર 
િિી, 

દરેકના િાસ્યમાાં પણ એક ફૂલોની સવુાસ 
િોય, 

તુાં જ જીવનનુાં એ ફૂલ બનીર્, એવી ક્ાાં 
ખબર િિી, 

માંિીલે પિોંચવાના અનેક સફર િોય છે 
જજિંદગીમાાં, 

તુાં સફરમાાં જ જજિંદગી બનીર્, એવી ક્ાાં ખબર 
િિી, 

ચાાંદની રાિના સપને રચાયેલી કાલ્પતનક 
છબી િિી ત ુાં, 

તુાં જ જીવનની વાસ્િતવકિા બનીર્, એવી 
ક્ાાં ખબર િિી.. 

 

દામીની ચૌિાણ ‘રાિી' 

 

 

કવવતા  

 

સૌથી સવાયો માણસ છે ભાઈ ! 

િોય ઘવાયો ,માણસ છે ભાઈ ! 

 

આમ િો લાગે અંગિ અંગિ, 

િોય પરાયો ,માણસ છે ભાઈ! 

 

લજામણી નો છોડ નથી કાંઈ! 

િોય લજાયો, માણસ છે ભાઈ! 

 

ઇશ્વર જેવો છાાંટોય નથી માઈ! 

િોય ભજાયો,માણસ છે ભાઈ! 

 

લોભી,લાલચી,દાંભી,ધિૂારો; 

ઢોર િરાયો,માણસ છે ભાઈ. 

 

મકેુર્ રાઠોડ "મન" 
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સ્ત્રીનુ ંનૈતતૃ્વ વવકૃત અને સકુૃત 

 

             “જો આજ ેમૌલીને જોવા છોકરાવાળા આવે ત્યાર ેત ું બહ  એના વખાણ 
ના કરતી” વવમલરાયે પત્નીને સલાહ આપી. પત્ની વવશાખાબેનને આમેય મૌલી બહ  
વહાલી, તેને માટે કેમ આટલી ઉતાવળ કરવાની? તે સમજાત ું નવહ! તેઓ ત્યાુંથી 
ચ પચાપચાલ્યા ગયાું. 

         બધી તૈયારી થઈ ગઈ હતી, મૌલી પણ કમને આમ તૈયાર થઈને  ભાવવ 
ઘરવાળાઓને જોવા બેઠી હતી. તે ડાહી હતી પહેલાું મમ્મીને રસોડામાું બધી મદદ 
કરી, 

            ભાભી સાથે ઉપર જઈ નાવહને અત્તરથી મહેકતી તે નીચે આવી. જાત જાતનાું અત્તર વસાવા તેનો શોખ હતો. 
તેણીએ સરસ ગાઢા ભૂરા રુંગની મોરપીુંછ બોડડરવાળી સાડી પહેરી હતીને સ ુંદરવાળનેછૂટા રાખી વચ્ચે નાની તેજ રુંગની 
ક્લીપ નાુંખી હતી. તેણી સ ુંદર લાગતી હતી. 

      બહાર પોચડમાું ગાડીન ું હોનડ વાગય ું ને શ ું થય ું કે તેન ું હૃદય એક ધડકન તેજ ચાલ્ય ું. તેણીએ સુંયમ ધરી ચહેરા પર એક 
ગુંભીરતાન ું મ ખૌટ ું પહેંરી દીધ ું. બધાું ઘરમાું આવયાું. બે ય વાન અને સાથે એક પ્રૌઢ દુંપવત્ત હત ું. ય વાન સાથે એક ય વતી પણ 
હતી. બધાું બેઠાું એકબીજાનો પવરચય કયો. નાસ્તાપાણી પત્યા કે પેલાું ય વાનમાુંથી એક ય વાન બોલ્યો,”માર ેતમારી સાથે 
વાત કરવી છે,શ ું તમે મારી સાથે બહાર આવશો?” 

        મૌલીએ માતા વપતા સામે નજર કરી, તેમની મુંજૂરી મળતા તેણી ઊભી થઈ ને બન્ન ેબહાર ગાડી પાસે આવયાું. 

        ગાડીમાું બેસી ગયાું પછી મૌલીને લાગય ું કે ગાડીમાું કુંઈક જ દી જ મહેક છે, જ ેતેણી સમજ ેપહેલા જ વાતચીત શરૂ 
થઈ. મોડડન પાટી, ભણતર, નોકરી, રસોઈ વગૈર ેવગૈર.ે ઔપચારીકતા પતી કે તરત જ મૌલીએ પૂછ્ ું, ”શ રનેજી આપ ડર ીન્કસ 
કરો છો?” 

          “ના” એક સામાન્ય જવાબ મળ્યો. 

          બન્ને પાછા આવયા અને એકબીજાને બે વદવસ પછી જવાબ આપવાન ું કહી છૂટા પડયાું. મૌલીનાું વપતાએ મૌલીની 
સામે પ્રશ્નાથડ ભરી નજર ેજોય ું મૌલી કાુંઈ બોલ્યા વગર જ ઉપર ગઈ. તેને સાથે આવેલી ય વતી થોડી કુંઈક વવવચત્ર લાગી. તે 
શ રનેની અને તેમના વમત્રની બાળસખી હતી. તેણી મૌલીને જોતી નહોતી ઘૂરતી હતી. મૌલીએ માને જવાબ આપ્યો મને 
નથી કરવ ું અહીું લગન મારું  મન ના પાડે છે કારણ તે બતાવીન શકી.તેણીને ગાડીની પેલી કડવી મહેક અને પેલી બાળસખી 
બન્ને માટે પ્રોબ્લેમ હતો. વપતાને તે સમજાવી શકે તેમ નહોુંતી.  

          તેન ું માન રાખી વપતાએ તેનાું જીવનની પહેલી આ સામાજીક ધોરણની ઔપચારીકતામાું તેનો સાથ આપ્યો. તે 
ખ શ હતી. પણ શ રને અને તેના બે સાથીદારને શ ું ચટી ગઈ કે એક વદવસ ત્રણે જણે એક યોજના ઘડી કાઢી. મૌલીને તો 
કલ્પના પણ નહોતી કે તેના ક ટ ુંબને પણ સપનામાું નહોત ું કે તેઓએ એકમ સીબત વહોરી હતી. 

         એક સાુંજ ેમૌલીન ું ઘરની બહારથી જ અપહરણ થઈ ગય ું. બે ત્રણ વદવસ સ ધી શહેરની પોલીસ ને મૌલીનાું મા બાપ 
બધાુંએ ખૂબ શોધ આદરી પણ મૌલીનો પત્તો ન લાગયો.         

૫. વાતાા 
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       ચોથે વદવસે સવાર ેઘાયલ અવસ્થામાું મૌલી ઘરનાું દરવાજ ેફેંકી એક ગાડી ઝડપથી ભાગી ગઈ. સામેનાું ઘરનાું 
વોચમેનની નજર પડતાું જ તે દોડતો આવયો, તેણે મૌલીને સુંભાળી ઉુંચકી ઘરમાું લઈ સોફા પર સ વાડી. દોડાદોડી અને 
પોલીસનાું ચક્કર શરૂ થયાું. 

       મૌલીએ મૌન ધારણ કરી લીધ ું હત ું તે ગભરાઈ ગઈ હતી. ન તે પોલીસને કાુંઈ કહેતી ન મા બાપને કેસ કરવાની 
પણ ના પાડી દીધી હતી.  

       વયોમેશ નામનો એક ય વા સબઈન્સ્પેક્ટર તે જ સમયમાું ત્યાું નવો આવયો હતો તેમણે મૌલીને સ્વસ્થ થવાદો કહી 
કેશને ઠુંડો પાડી દીધો. 

       વાતને બે મવહના વીતી ગયા હતાું.એક વદવસ વયોમેશે મૌલીને પોલીસ સ્ટેશન પર બોલાવી. એક ફોમડ આપ્ય ું જ ે
વાુંચતા મૌલીએ આશ્ચયડથી વયોમેશ સામે જોય ું. 

      “આ તક છે કુંઈક કરવ ું છે?” વયોમેશે પ્રશ્ન કયો. 

      બે ઘડી વયોમેશ સામે જોય, મૌલીએ હકારાત્મક જવાબ વાળ્યો. તેણીએ ફોમડ ભય ું અને ઘર ેજઈ ફક્ત બે જ શબ્દ 
જણાવયા,” હ ું જાઉું  છ ું .” 

      મૌલીની ટરેવનુંગ ચાલ ું થઈ, આઠ મવહના પછી એક નાજ ક સ્ત્રી ખડતલ લેડી પોલીસનાું સ્વરૂપે બહાર 

આવી. તેની શોધ હતી પેલી સ્ત્રી રૂપે મુંથરાની જણેે તેની વજુંદગીમાું આુંધી ફેલાવી હતી. શરૂવાત મૌલીએ મારવાબીચ 
પરનાું બુંગલાઓની આસપાસથી કરી કારણ તેણીન ું નાક સાક્ષી હત ું અમ કમહેકન ું જનેા દ્વારા 
તે પગેરું કાઢતા ત્યાું પહોુંચી હતી.ખરખેર તે સાચી હતી. 

          એક પાનનાું ગલ્લે વસગરટે ખરીદતી તે ય વતી દેખાઈ તેનો પીછો કરતાું કરતાું તે પહોુંચી શ રનેનાું વમત્રનાું બુંગલા 
સ ધી. તે સમજી ગઈ તેણીન ું અપહરણ કરનાર શ રને, તેનો વમત્ર વવલય અને તેઓની બાળસખી કુંચન જ હતાું. તેની આુંખે 
પાટા બાુંધેલ જ રાખતા. નવાઈની વાત એ હતી કે તે ત્રણેય જણ એકબીજાનાું શરીરનાું ભૂખ્યા હતાું. જો પેલા બે માુંથી 
કોઈપણ તેની પાસે આવત ું કે કુંચન તેને લઈ જઈ રૂમમાું ભૂખ સુંતોષતી. કુંઈક વવવચત્ર જ સુંબુંધ હતો ત્રણેયનો. તેમની 
ગાડીમાું આવતી તે મહેક હતી ગાુંજાને અવફણની! 

       વાસનાનાું આ વત્રકોણે તેન ું અપહરણ કય ડ હત ું તેને માર મારી તેઓ ત્રણે તેની સાથે વવકૃત ચેડા કરતાું. માર ખૂબ 
મારતાું. ત્રીજા વદવસે સવાર ેજ્યાર ેવવલયે તેની પર બાળાત્કાર કયો તો કુંચન તેને ગાડીમાું નાુંખી ગાુંડાની જમે આખા શહેરમાું 
ભટકીને સવાર ેઘર બહાર નાુંખી ધમકી આપી ચાલી ગઈ હતી. હવે તેણીએ વયોમેશને ફોન કયો. બે કોન્સ્ટેબલ લઈને તે 
મારવા બીચ પર હાજર થયો. બુંગલા પર હ મલો કરી પકડવામાું આવયા તો ત્રણેય વબભત્સ અવસ્થામાું મળ્યાું. કુંચને બન્ને 
બાળવમત્રોની હાલત નશેડી બનાવી પોતાની વવકૃત અવસ્થાને પોષવા એક સ વશવક્ષત ય વતીની વજુંદગીનાું બધાું જ પાના 
ઉલટાવી નાુંખ્યા હતાું. 

        મૌલીને પોતાનાું જ હાથે પોતાનો ન્યાય મળ્યાનો સુંતોષ હતો. વયોમેશ તેને મનોમન ચાહતો હતો, પણ મૌલીની હા 
ની રાહ જોતો રહ્યો. એક સવાર ેમૌલીએ તેને પોતાને ત્યાું ચા નાસ્તા માટે આમુંવત્રત કયો અને માતા વપતાની મુંજૂરી 
માુંગી.આજ ેએ મૌલી સ્ત્રી પોલીસ દળન ું નૈતૃત્વ સુંભાળવાની હતી, લાલ વકલ્લાની સામે વડાપ્રધાન અને સમગ્ર વવશ્વની સામે, 

વવલય અને શ રને જલેમાું તેની આ પરડે નીહાળી રહ્યાું હતાું. તેણી અત્તરની મહેકની જમે મહેંકી રહી હતી. વવકૃત કુંચન 
મૌલીની સ કૃતતા જોતી જ રહી. 
 

જયશ્રી પટેલ 
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ગલુામ  
 

ભાગ - 3 

   જીગાન ે હિસાબ આપીને દસ તમતનટમાાં અભય પરિ ફયો. જ્યારે િેણે ખીડકી 
ખોલી ત્યારે બધાાં િેની સામે એવી રીિે જોઈ રહ્યાાં િિાાં જાણે બધાએ િેને કોઈનુાં 
મડવર કરિાાં જોઈ લીધો િોય. અભયે િેનાાં બનેવી સાથે આંખો મેળવી. એનાાં બનેવી 
દયા અને સિાનભુતૂિનાાં ભાવ ેઅભય સામે જોઈએ રહ્યાાં િિાાં. અભયે નેણ ઊંચા 
કરીને ઇર્ારામાાં જ શુાં થઈ રહ્ુાં છે એ પછુ્ુાં. બનેવીએ જવાબમાાં િેનાાં સસરુ િરફ 
આંખોનો ડોળા ઘમુાવીને બે વાર આંખો પલકાવીને એકવાર માથુાં નીચ ેકર્ુું. 

    અભયે ઊડિી નજર બધાાં ખાટલા પર ફેંકી. સાિ-આઠ ખાટલામાાં ચાર-ચાર 
પરુુર્ો બેઠાાં િિાાં જેમાાં મિમેાનો, કુટુાંબનાાં આવેલાાં વડીલો થિાાં પ્રિાપગઢનાાં પરુુર્ો ર્ામેલ િિાાં. અભયની નજર િેનાાં 
તપિાને ર્ોધી રિી િિી. અર્ોકભાઈ અને પ્રવીણભાઈની સાથે ભપુિભાઇ ત્રીજા ખાટલ ેબેઠાાં િિાાં. અભય અને ભપુિભાઇની 
નજર એક થઇ. અભયની નજરમાાં પ્રશ્નો િિાાં જ્યારે ભપુિભાઇની નજર વેધક િિી, તિક્ષ્ણ િિી. જો સામે િલવાર િોય 
િો એ િલવારને પણ ચીરી નાાંખે એટલી તિક્ષ્ણ અને ધરધાર. અક્ષય જમીન સાથે આંખો મેળવિો િેનાાં બનેવી પાસે 
જઈને બેસી ગયો. 

“આવી ગયાાં રાજકુાંવર !!” ભપુિભાઇએ ર્બ્દોનો વાર કયો, “ઘરમાાં હ ૂિાલે છે એની પડી જ નથીને, તુાં જા િારાાં કામમાાં જ 
પડયો રે” 

“ભપુિ..” અર્ોકભાઈ વચ્ચ ેપડયાાં, “ ટાઢો રે થોડો” 

“હ ૂકરુાં અર્ોકભાઈ !!!, મારી વાિ માનિો જ નથી. અજજિનાાં ઘરનાનુાં શ્રીમાંિ છે અને આને એનાાં ભાઈબાંધો િારે રખડવુાં 
છે. આયા કામ પડે ત્યારે બીજા છોકરાને કામ ચીંધિાાં મને કેટલી ર્રમ આવ ેઇ આન ેનથી િમજાત”ુ ભપુિભાઇ ર્બ્દોનાાં 
બાણ ચડાવયાાં, “ગોતવિંદભાઇ પાછા થયા ત્યારેય ભાઈબાંધો િારે રખડિો. છેલ્લાાં અઠવાહડયાથી એને વેલાાં ઘરે આવવા કવ 
છાં િોય મોડો આવ ેછે” 

“િારે બાપાની વાિ માનવી જોવે અભય” અર્ોકભાઈએ અભય સામે જોઇને કહ્ુાં, “િારી ભાભીનુાં શ્રીમાંિ છે િો િારુાં કામ 
પડેને બેટા” 

   અર્ોકભાઈની વાિ સાાંભળીને ભપુિભાઇ બે વેંિ આગળ વધ્યા. 

“િમે જ િમજાવો એને, મારુાં િો માનિો નથી િવે. હુાં એનો બાપ છાં કે દુશ્મન ઇ જ નથી િમજાત,ુ કોલેજ પરુી કરી પછી 
િાવ બગડી ગયો છે. ખેિરમાાં કામ કરિો િોય િો ઘરે આવવાની ઉિાવળે બધાાં કામ બગાડે છે. કામ ચીંધુાં િોય બે-ત્રણ 
િાદે જવાબ આપે છે” 

   અભય પગનાાં અંગઠૂાને રેિી સાથે ઘસિો રહ્યો. એને માઠુાં લાગતુાં િત ુાં પણ એ બોલી ર્કે એમ નિોિો. 

“છોકરાાંની ઉંમર થાય એટલ ેએનુાં વિવન બદલાય છે પણ કામમાાં િો ધ્યાન આપવુાં જોઈએને” આ વખિે પ્રતવણભાઈએ 
ભાર્ણ આપ્ર્ુાં, “બાપ આખો દી ખેિરમાાં ઢિડા કરે અને આપણે આમ રખડવી ઇ િારુ લાગ ે!” 

૬. નવલકથા 
 

 

મેર મેહુલ 
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“ભાવનગર ગયો ત્યાાં હુધી કેવો ડાયો િિો, ચીંધા તવના બધા કામ કરિો. ન્યા જઈને જ બગડી ગયો છે. આખો દી ફોનમાાં 
માંડયો રે છે, કલાકો હુધી ફોનમાાં વાત ુાં કરે છે. આટલુાં બધુાં િો મારેય કોઈનુાં કામ નથી િોત ુાં. ખબર નય કાંઈ ડાકણનાાં 
ચક્કરમાાં પડી ગયો છે. ફોનમાાં જોઈને દાાંિ જ કાઢિો િોય છે” 

   ભપુિભાઇની વાિો અભયનાાં મગજમાાં િીરની જેમ ખ ૂાંચિી િિી. એ કોઈ હદવસ કોઈની સામે રડેલો નહિ પણ અત્યારે 
એની આંખોમાાં િળિઝળયાાં આવી ગયાાં િિાાં. પોિાનાાં િોઠ બે દાાંિ વચ્ચ ેદબાવીને એ સ્વસ્થ િોવાનો ઢોંગ કરિો િિો.  

“આજની પેઢી કેવી પાકી છે ઇ જ ખબર નથી પડિી. ભણી ભણીને બગડે છે. આપણાાં સમયે ઊંચી આંખ કરીને જોવાત ુાં 
નય અને અત્યારે રે્ર(ર્િરે)માાં છોકરા-છોકરીર્ુાં િાથમાાં િાથ નાાંખીન ેએવી રીિે ફરે છે જાણે એનાાં બાપનો બગીચો િોય” 
ગામનાાં વડીલ એવાાં અરજણભાઈએ િોકલીનો દમ ખેંચીને કહ્ુાં. 

“પછૂો એને, કૉલેજ કરવા ગયો ત્યારે મેં એને આવા ધાંધા કરવાની ના પાડી િિી. ઇ વખિે િો મીઠાાં મીઠાાં ર્બ્દો બોલીને 
મને ભોળવી દીધો અને િવે બાપને જ તિડી બિાવે છે” ભપુિભાઇ વયવસ્થીિ ચગ્યા િિાાં. અભયને સાંભળાવવાનો એક 
મોકો પણ એ જિો કરવા નિોિાાં માાંગિા. 

‘આ એ જ લોકો છે !, આ એ જ બાપ છે જેણ ેર્ાલ ઓઢાડીને મારુાં સન્માન કર્ુું િત ુાં, બે મહિના સધુી મારાાં વખાણ કરિાાં 
થાકિાાં નિોિાાં.’ અભય મનમાાં તવચારિો િિો.  

   બાપાનાાં ર્બ્દોનો વાર અભય જીરવી ના ર્ક્ો. િેની આંખોમાાં રિેલો આંસઓુનો બાંધ તટૂી ગયો અને અભય હિબકે 
ચડવા લાગ્યો. િેનાાં મોંમાાંથી અવાજ નિોિો આવિો પણ આંખોમાાંથી આંસ ુઅવરીિ પણ ેવિિેાાં િિાાં. િીબકાાં ભરવાને 
કારણ ેિેનુાં ર્રીર એક સાથે ઊંચકાત ુાં અને ઢીલુાં પડી જતુાં. અભયનાાં નાકમાાંથી પાણી વિેવા લાગ્ર્ુાં,િેનાાં બનેવીએ અભયનાાં 
ખભા પર િાથ રાખ્યો અને મૌન રિીને જ સાાંત્વના આપી. સાાંત્વના િો શુાં આજે ભગવાન પણ નીચ ેઆવીને અભયને ર્ાાંિ 
કરવાનો પ્રયત્ન કરે િો પણ અભય ર્ાાંિ નિોિો થવાનો. 

“િોય િારો છોકરો િારો છે ભપુિ” મિેમાનોમાાં આવેલાાં ભપુિભાઇનાાં કાકાએ કહ્ુાં, “અમારાાં ગામમાાં િો છોકરાઓ માથે 
ચડયા છે. જુગાર, દારુ ને માવાનાાં રવાડે ચડીને ગામની આબરૂ ધળૂમાાં મેળવે છે. ઉપરથી બાપા િામે બોલ,ે વડીલોને િાાંકી 
નાાંખે. િારો છોકરો એનાાં કરિાાં િો િો ગણો િારો છે” 

     પોિાનાાં કાકાની વાિ િમાચાની જેમ ભપુિભાઇને વાગી. િેણ ેકાકા િરફ ત્રાાંસી નજર ફેરવી. કાકા ઉંમરમાાં મોટા 
િિા એટલે ભપુિભાઇ ટાઢા પડયાાં. 

“િમે િમજિાાં નથી કાકા, છોકરો બોઉ ડાયો છે. ભણવામાાં િોતર્યાર છે પણ જો અત્યારે એને ટોકવામાાં નય આવ ેિો બીજાાં 
છોકરાઓનાાં રવાડે ચડીને આય બગડી જાિ”ે ભપુિભાઇએ નરમાર્થી કહ્ુાં, “હુાં એનુાં િારુ જ ઈચ્છાં છાં. ક્ાાંક કામે લાગી 
જાય અને ઠરીઠામ થઈ જાય ભલેને પછી એને જે કરવુાં િોય એ કરે” 

“િા પણ છોકરાાં િામ ુિો જો એકવાર” ભપુિભાઇનાાં કાકાએ કહ્ુાં, “રડી પડયો િોય બાંધ નથી થાિો તુાં” 

   કાકાની વાિ સાાંભળીને ભપુિભાઇ ચપૂ થઈ ગયાાં. બધાાં અભયને જ જોઈ રહ્યાાં િિાાં. અભય ઉભો થઈને ઘરમાાં ચાલ્યો 
ગયો. અભયની બિનેો અને બા અભયને ઘેરી વળ્યાાં અને અભયને ર્ાાંિ કરવાની કોતર્ર્ કરવા લાગ્યાાં. બધાાં અભયને 
સાાંત્વનાાં આપિાાં િિાાં પણ અભયને અત્યારે એકાાંિની જરૂર િિી. અભયનાાં બનેવી િેની ઉંમરના જ િોવાથી એ ઘરમાાં 
આવયાાં અને અભયને લઈને બિાર નીકળી ગયાાં. 

“આલ્યો ચાવી, બિાર આંટો મારી આવો” બનેવીએ પોિાની મોટરસાઇકલની ચાવી આપીને કહ્ુાં. અભયે મોટરસાઇકલ 
સ્ટેન્ડ પરથી ઉિારી અને હકક મારીને નીકળી ગયો. 
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   પ્રિાપગઢથી નીકળી એ િરપાળા આવયો. રાિનાાં નવ થયાાં િિાાં. નદી કાાંઠે િેનાાં દોસ્િો બેઠાાં િરે્ એ અભયને ખબર 
િિી. ઉદય બિારગામ ગયો િિો એટલે ત્યાાં જવાનો કોઈ મિલબ િિો જ નિીં. અભયે િડમિાળા િરફ મોટરસાયકલ 
ચલાવી. િડમિાળાથી બે હકલોમીટર પિલેાાં કાળભાર નદીનુાં એક નાળ આવતુાં િત ુાં. એ નાળેથી ડાબી િરફ નદીમાાં એક 
ધઝુળયો રસ્િો ફાટિો િિો.  નદી જ્યારે સકુાય જિી ત્યારે સામેનાાં ખેિરોમાાં જવા માટે આ રસ્િાનો ઉપયોગ થિો. અભયે 
એ રસ્િે મોટરસાયકલ વાળી લીધી. નદી હકનારે જઈને એ બેસી ગયો અને જોરજોરથી રડવા લાગ્યો. 

‘હુાં િમને કોઈ હદવસ માફ નહિ કરી ર્કુાં પાપા, આજનો હદવસ મને મરિી વેળા સધુી યાદ રિેરે્. એક બાપે એનાાં છોકરાાંને 
કારણ વીનાાં બધાાં સામે બેઇજિ કયો, એનુાં માનભાંગ કર્ુું એ હુાં કોઈ હદવસ નહિ ભલૂી ર્કુાં. હુાં િમને તધક્કારુાં છાં ભપુિભાઇ 
સોલાંકી’ અભય રડિો રડિો બોલિો રહ્યો. દસ તમતનટ થઈ િરે્ ત્યાાં એનાાં બનેવીનો ફોન આવયો, પોિે ઠીક છે એમ 
જણાવીને અભયે ફોન રાખી દીધો. પછીની દસ તમતનટ સધુી એ તવચારિો રહ્યો, વિિેાાં પાણીને જોિો રહ્યો. િેનાાં આંસ ુિવે 
સકુાઈ ગયાાં િિાાં. સાડા નવ થયાાં એટલે ઉભો થઈને ઘર િરફ ચાલ્યો. એ િરપાળાનાાં પાદરે પિોંચ્યો એટલ ેનદી કાાંઠે 
બેસેલી ટોળકી ગામ િરફ જિી દેખાઈ. અભયે મોટરસાયકલ થોભાવીને બાંધ કરી દીધી. કમનસીબે તરુ્ાર અને જીગો 
પેર્ાબ કરવા પાછળ રહ્યાાં િિાાં એટલે િેઓએ અભયને જોઈ લીધો. 

“આયા હ ૂકરે છો અલ્યા !, િારે િો કાલ ભાભીનુાં શ્રીમાંિ િત ુાંને” તરુ્ારે અભય પાસે આવેને પછુ્ુાં. 

“બાપાએ કામથી મોકલ્યો િિો” અભય જુઠ્ઠાં બોલ્યો.  અભયે બની ર્કે ત્યાાં સધુી પોિાનો અવાજ સ્વસ્થ રાખ્યો, અંધારુાં િત ુાં 
એટલ ેઅભયનો ચિરેો દેખાિો નિોિો. 

“કાાંઈ કામ િોય િો બોલ, નયિર કાલે િવારે વેલા પોગી જાહુ અમે” જીગાએ બીડીનાાં ઠુાંઠાનો છેલ્લો દમ ખેંચીને નીચે ફેંકિા 
કહ્ુાં. 

“અત્યારે િો કાાંઈ નથી” અભયે કહ્ુાં, “િાલો હુાં નીકળાં, બધા વાટે િરે્ મારી” 

“િારુ” જીગાએ કહ્ુાં. 

   અભયે મોટરસાઇકલ ર્રૂ કરીને આગળ વધારી. થોડે આગળ જિાાં િેણ ેમોટરસાઇકલ ઉભી રાખી અને બાંધ કરી દીધી.  

“હ ૂથર્ુાં અલા ?” પાછળથી ચાલ્યાાં આવિાાં જીગાએ પછુ્ુાં, “પેરોલ ખટૂી ગર્ુાં ?” 

“બીડી છે િારી પાિ ે?” અભયે પછુ્ુાં. 

   અભયની વાિ સાાંભળીને તરુ્ાર અને જીગો ચોંકી ગયાાં. 

“છે ને પણ િારે હ ૂકામ છે ?” જીગાએ ગ ૂાંચવણ ભયાવ અવાજે પછુ્ુાં. 

“મને એક આપને” 

“િારે બીડી પીવી છે !!”  

“િા, આપને” 

      જીગાએ ગજવામાાં િાથ નાાંખીને ઝુડીમાાંથી એક બીડી કાઢી. બીજાાં ગજવામાાંથી બાકસ કાઢીને બાંને વસ્ત ુઅભયનાાં 
િાથમાાં આપ્ર્ુાં. અભયે બીડીનો જાડો ભાગ મોઢામાાં નાાંખ્યો. 

“ઊંધી છે બીડી” અભયે દીવાસળી સળગાવી એટલ ેજીગાએ કહ્ુાં. 

    અભયે બીડીને ફેરવીને પાિળો ભાગ બે િોઠ વચ્ચ ેદબાવયો. બીજી દીવાસળી સળગાવી અને બીડીનાાં મોઢે લઈ ગયો. 
િેણ ેપિલેો દમ ખેંચ્યો એટલ ેધમુાડો નાકમાાં ઘસૂી ગયો. અભય ઉધરસ ખાવા લાગ્યો. 
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“એમ નો પીવાય મારાાં ભાઈ” જીગાએ અભયનાાં મોઢેથી બીડી લેિાાં કહ્ુાં, “પેલાાં ધમુાડો મોઢામાાં રાખ પછી અડધા પેટ હુધી 
લઈ જા અને પછી બિાર કાઢ. જો આમ” કિિેાાં જીગાએ ડેમો બિાવયો. 

   અભયે જીગાનુાં અનકુરણ કર્ુું. પેટમાાં ધમુાડો ગયો એટલે અભયને ફરી ઉધરસ આવી ગઈ. 

“વાર લાગરે્ મારાાં ભાઈ, અમારે ચાર દી થયાાં’િાાં ર્ીખવામાાં” જીગાએ અભયનો ખભો પસવારિાાં કહ્ુાં. 

“હુાં નીકળાં િવે િો” અભયે બીડીનુાં અડધુાં ઠુાંઠુ ફેંકીને કહ્ુાં. 

“ઉભો રે” કિેિાાં જીગાએ ગજવામાાં િાથ નાાંખ્યો અને પીપરમેન્ટ બિાર કાઢીને અભય િરફ ધરી, “આ મોઢામાાં નાાંખી દે, 
નયિર વાર્(ગાંધ) આવરે્” 

    અભયે પીપરમેન્ટ મોંઢામાાં નાાંખી અને મોટરસાયકલ ર્રૂ કરીને ઘર િરફ નીકળી ગયો. અભય ઘરે પિોંચ્યો ત્યારે 
બધાાં મગબાફણાાં ફાડવામાાં વયસ્િ િિાાં. અભયે ખડકી ખોલી એટલ ેબધાાંએ અભય િરફ નજર ફેરવી. અભય નીચુાં જોઈને 
ઘરમાાં ચાલ્યો ગયો. 

   શ્રીમાંિ પિી ગર્ુાં િત ુાં, જન્માષ્ટમીનો ઉત્સવ પણ ઉજવાય ગયો િિો. બાંને પ્રસાંગો અભય માટે ર્ોકસભા જેવાાં રહ્યાાં િિાાં. 
અભય બે હદવસમાાં એક ર્બ્દ પણ નિોિો બોલ્યો. જે કામ ચીંધવામાાં આવ ેએ કામ ચપૂચાપ કયાવ કરિો. બીજી િરફ 
ભપુિભાઇ શ્રીમાંિનાાં હદવસે અભય સાથે એવી રીિે વિવન કરિાાં િિાાં જાણે િેણે અભયને કાંઈ કહ્ુાં જ ના િોય. જરૂર પડે 
એટલ ેઅભયને કામ માટે બોલાવવો, ભાભીને થપાટ મારવાની રસમમાાં પરાણે મોકલવો, શ્રીમાંિ પરુૂાં થયાાં પછી વાસણની 
ગણિરીમાાં ઝલસ્ટ આપવુાં વગેરે કામ પે્રમથી કિીને કરાવિાાં િિાાં. 

   જન્માષ્ટમીમાાં પણ અભય પરૂો હદવસ બિાર રહ્યો અને રાતે્ર બર વાગ્યે ઘરે આવયો િો પણ િેઓએ કાંઈ ના કહ્ુાં. અભય 
જાણિો િિો, પોિાને ખીજાય પછી એક અઠવાહડયા માટે િેનાાં તપિા ખબૂ સારુાં વિવન કરરે્ અને પછી િત ુાંને એ. 

      જન્માષ્ટમી પરુી થયાને ચોથા હદવસે ઉદયે એક તમહટિંગ બોલાવી િિી. અભય ઘરે વિલેો પિોંચી ર્કે એ માટે તમહટિંગ 
સાિ વાગ્યામાાં બોલાવવામાાં આવી િિી. અભયને એનાાં તપિા ઝખજાણાાં એ વાિ પ્રિાપગઢ સાથે િરપાળામાાં પણ પવનવેગે 
ફેલાઇ ગઈ િિી. ઉદયનાાં કાને પણ આ વાિ પડી જ ગઈ િિી પણ ઉદય યોગ્ય સમયની રાિ જોિો િિો એટલે એ અજાણ 
બનિો િિો. બધાાં તમત્રો સાિ વાગ્યાાં એટલે નદી કાાંઠેની ખાંડેર ઓરડીનાાં ઓટલે ભેગાાં થઈ ગયાાં. 

“જન્માષ્ટમીનો હિસાબ થઈ ગયો છે” ઉદયનાાં ચિરેા પર મોટુાં સ્સ્મિ િત ુાં, “આ વખિે ધાર્ુું એનાાં કરિાાં વધ ુફાળો વધ્યો 
છે” 

“કેટલો વધ્યો ?” જીગાએ પછૂ્ુાં, “પાાંચ-છ િજાર વધ્યા છે ?” 

“બાર િજાર ફાળાનાાં વધ્યા અને મતૂિિ પાસે દાનપેટી રાખી િિી એમાાંથી ચારેક િજાર નીકળ્યાાં છે, કુલ સોળ િજાર વધ્યા 
છે” રાજદીપે  કૂદીને કહ્ુાં. 

“િેં…” બધાનાાં મોઢા ફાટયા રહ્યાાં, “આટલાાં બધાાં વધ્યા ?” 

“આ વખિે સરુિવાળા પટેલ કાકાએ િામેથી ફોન કરીને પાાંચ િજાર લખાવયા િિાાં” ઉદયે ચોખવટ પાડી, “એની જ 
મિરેબાની છે” 

“િાલો િાલો િો ક્ાાંય રીપ ગોઠવવી છે” જીગાએ ગજવામાાંથી માવો કાઢિાાં કહ્ુાં. 

“નક્કી કરો બધાાં” રાજદીપે કહ્ુાં. 

“જૂનાગઢનો ડુાંગરો ચડી આવીએ” તરુ્ારે સલાિ આપી, “ચોમાસામાાં આખો ડુાંગરો લીલો-લીલો થઈ ગયો િરે્” 
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“ના, આપણે ગઈ પહરક્રમામાાં જ જૂનાગઢ ગયાાં’િાાં” કરણે તરુ્ારની વાિ કાપી નાાંખી. 

“િો પછી દ્વારકા જઈ આવીએ” સાંદીપે કહ્ુાં, “ન્યા િો કોઈ હદવસ નથી ગયાાં આપણ”ે 

“દ્વારકામાાં માંહદર તર્વાય કાાંઈ નથી” જીગાએ કહ્ુાં, “હુાં બે વરિ પેલાાં જ જઈ આવયો” 

“હદવ કેમ રેરે્ ?” જીગો ચમક્ો, “જેને પીવુાં િોય એને પીવાનુાં અને જેને ફરવુાં િોય એને ફરવાનુાં” 

“તવચાર િો િારો િારો છે પણ ઘરેથી ના પાડે એનુાં હ ૂ?” રાજદીપે કહ્ુાં. 

“ઘરે થોડુાં િાચ ુકેવાનુાં િોય, બધાાં સોમનાથ જાવી છવી એમ કેશુાંને !” જીગાએ માવો ચોળિાાં ચોળિાાં કહ્ુાં. 

“િવારે છ વાગ્યે મહુવા વાળી રેન આવે જ છે. સોમનાથ જવા િાટુ ઢસા િો જવુાં જ પડરે્. આપણે સીધાાં મહુવા વયાાં જાહુ 
અને ન્યાથી બસમાાં. ઘરેય કોઈને ખબર નય પડે” સાંદીપે પ્લાન બિાવયો. 

“િો પરમ હદવસે િવારે જ નીકળી જાહુ” જીગાએ કહ્ુાં અને મોઢામાાં માવો ચડાવયો. 

    આ બધાાં ચચાવ કરી રહ્યાાં િિાાં એમાાં બે વયસ્લિ ગમુસમુ બેઠાાં િિાાં, કિવેાની જરૂર નથી એ બાંને અભય અને ઉદય િિાાં. 

“ઉદય તુાં િો કાાંઇક બોલ” સાંદીપે ઉદયનાાં ખભા પર મકુ્કો મારીને કહ્ુાં. 

“એમાાં હ ૂબોલવાનુાં િોય, નક્કી કરો આપણે િૈયાર જ છવી” ઉદયે કહ્ુાં. 

“અને આનુાં ?” જીગાએ અભય િરફ ઈર્ારો કરીને પછુ્ુાં. 

“બોલ ભાઈ, િારે કાાંઈ વાાંધો નથીને ?” ઉદયે અભયને રાંગમાાં લાવવા માટે ઉત્સાિીિ અવાજે પછુ્ુાં. 

“િમે લોકો જઈ આવો” અભયે  ગાંભીર અવાજે કહ્ુાં, “હુાં નય આવી ર્કુાં” 

“િારાાં બાપા ઝખજાણાાં એમાાં હ ૂમોઢુાં ફુલાવીને બેઠો છે, તુાં નો આવિો િોય િો અમેય નથી જાિાાં. બાંધ કરો ભાઈ બધુાં” કિિેાાં 
ઉદય ગસુ્સામાાં ઉભો થઈ ગયો. 

“િાલને ભાઈ, આવુાં હ ૂકરે છો” કરણ ેઅભય િરફ જોઈને આજીજી કરી. 

“મારે આવવુાં જ છે પણ મારાાં બાપા નય આવવા દે” અભયે ન જવાનુાં કારણ વયલિ કર્ુું. 

“પણ એને સોમનાથ જાવી એમ કેવાનુાં છે ને .!!” તરુ્ારે કહ્ુાં. 

“ન્યાય નય આવવા દે” અભયે તનઃસાસો નાાંખ્યો. 

“િારાાં બાપાને અમે મનાવી લેવી િો કાાંઈ વાાંધો નથીને િને ?” ઉદયે ચપટી વગાડીને પછૂ્ુાં. 

“હુિ…” અભયનાાં મોમાાંથી હુાંકાર નીકળ્યો, “ઇ િા પાડરે્ િો ને ?”  

“એની જવાબદારી મારાાં ઉપર છે, તુાં િૈયાર થઈ જાજે બસ” ઉદયે અભયનાાં ખભા પર િાથ રાખીને કહ્ુાં. 

“હુાં િો િૈયાર જ છાં” અભય સિેજ િસ્યો. 

“િો નક્કી થર્ુાં, આપણે સાિ ભાઈબાંધ પરમ હદવસે િવારે રેનમાાં હદવ જાવી છવી” જીગાએ માવો થુાંકીને કહ્ુાં. 

“એક એક જોડી કપડાાં લઈ લેજો, નાગોઆ બીચ ેનાવાની બોઉ મજા આવરે્” ઉદયે આંખો બાંધ કરી દીધી. િેની નજર સામે 
બીચનો દહરયા હકનારો આવી ગયો. 
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“ન્યા અભયનાાં બાપા ઝખજાવાય નય આવ”ે જીગાએ િસીને કહ્ુાં. 

   જીગાની વાિ સાાંભળીને બધાાં િસવા લાગ્યાાં. અભય પણ. 

“િારે વાિમાાં વાિમાાં મારાાં બાપાને જ વચ્ચ ેલાવવા છે િો મારે નથી આવવુાં” અભયે નાટક કરિાાં કહ્ુાં. 

“તુાં હ ૂકામ ખારો થા છો ?” જીગાએ કહ્ુાં, “ આ લે બીડી પી ને” 

   અભયે નાક પર આંગળી રાખીન ેઉદય િરફ આંખનો ડોળો ફેરવીને ચપૂ રિવેા ઈર્ારો કયો. 

“અભય” ઉદયે અભય િરફ નજર ફેંકી, “તુાં બીડી પીવા માંડયો ?” 

“િે દી બાપા ઝખજાણાાં એટલ ેપીધી’િી” 

“સરસ, તયુ આ લોકોનાાં રવાડે ચડી જા” ગસુ્સે થિાાં ઉદયે કહ્ુાં. 

“ઓ ભાઈ, અમે એને નો’તુાં કીધુાં િો, ઇ િામેથી બીડી માાંગવા આવયો િિો” જીગાએ ઉદયને િાથ બિાવીને કહ્ુાં. 

“ઇ જે િોય એ, િવે એને બીડી નો આપિો” ઉદયે કડક ર્બ્દોમાાં ચેિવણી આપી. 

“બે હદવસ મોજ કરવાની છે, કરી લેવા દે ને. આમય બે દી બીડી પીવાથી ટેવ નો પડી જાય” જીગાએ કહ્ુાં. 

“એક િારે ટેવ નો પડે, અત્યારે બે હદવસ પીરે્ પછી પ્રસાંગમાાં પીવા માંડરે્ અને પછી ટેવ પડી જાિ”ે ઉદયે કહ્ુાં, “િવે એને 
િામેથી બીડી નો આપિો” 

“ િા ભાઈ, નય આપુાં બસ. મારી ભલૂ થઈ ગઈ મારાાં બાપ” બે િાથ જોડીને જીગાએ કહ્ુાં. 

“અભય તયુ િાાંભળી લે, ખબરદાર જો આજ પછી બીડીને િાથ લગાવયો છે િો, મારાાંથી મોટો દુશ્મન કોઈ નહિ થાય િારો” 
િર્જની આંગળી બિાવીને ચોખ્ખાાં ર્બ્દોમાાં ધમકી આપિાાં ઉદયે કહ્ુાં. 

“નય પીવ િવે” અભય માત્ર આટલુાં જ બોલ્યો. 

“િાલ િને ઉિારી જાવ, નયિર િારાાં બાપા રાડ્ુાં નાાંખરે્” ઉદયે ઊભાાં થિા કહ્ુાં.  

“િાલો િો કરો રીપની િૈયારી” જીગાએ અભયને પોિાનાાં િરફ આવવા ઈર્ારો કરીને કહ્ુાં. ઉદય મોટરસાઇકલ િરફ 
ચાલિો થયો. ઉદયનુાં ધ્યાન નથી એ જોઈને અભય જીગા પાસે ગયો. જીગાએ ગજવામાાંથી એક બીડી, બાકસ અને 
પીપરમેન્ટ કાઢીને ચપુચાપ અભયનાાં િાથમાાં રાખી દીધુાં. અભયે પણ િરિ જ બાંને વસ્ત ુગજવામાાં સરકાવી દીધુાં અને 
મોટરસાઇકલ િરફ જઈને સવાર થઈ ગયો. 

   આ વખિે મોટરસાયકલ િજી પ્રિાપગઢમાાં નિોિી પિોંચી ત્યાાં અભયે મોટરસાયકલ ઉભી રાખવા કહ્ુાં. 

“કેમ અિીં ઉિરવુાં છે ?” ઉદયે મોટરસાયકલ ઉભી રાખિાાં પછુ્ુાં. 

“તુાં ઘરે આવીર્ િો બાપા કારણ વગર કાંઈક બોલરે્ એટલે અિીંથી જ ચાલ્યો જાઉં છાં” અભયે બિાનુાં બનાવીને કહ્ુાં. 

“સારુાં, કાલ ેહુાં િારાાં બાપા જોડે વાિ કરી લઈર્. તુાં કાંઈ ના કિિેો” ઉદયે કહ્ુાં. 

“સારુાં, તુાં કિે એમ” અભયે કહ્ુાં. ઉદયે પોિાનાાં ગામ િરફ મોટરસાયકલ વાળી લીધી. 

   ઉદયનાાં ગયાાં પછી અભયે આજુબાજુ નજર ફેરવી. હદવસ આથમી ગયો િિો. ખેિરમાાં કામ કરાવવાવાળા બધાાં લોકો 
પોિાનાાં ઘરે ચાલ્યાાં ગયાાં િિાાં. અભય થોડે આગળ ચાલ્યો, આગળ જિાાં એક ખેિરની વાડ પરુી થિી િિી અને બીજો 
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ખલુ્લો રે્ઢો પડિો િિો. અભય એ પાળો ઓળાંગીન ેખેિરમાાં ઘસુી ગયો. ખેિરમાાં ખભા સધુીનો કપાસ ઉભો િિો. અભય 
થોડે આગળ ચાલીને કપાસની એક િારમાાં બેસી ગયો અને જીગાએ આપેલી બીડી અને બાકસ કાઢ્ુાં. 

   બીડીને બે િોઠ વચ્ચે દબાવી અભયે બીડી સળગાવી. બીડી કેવી રીિે પીવી એ જીગાએ પિલેાાં જ સમજાવી દીધુાં િત ુાં. 
અભયે થોડો ધમુાડો મોંમાાં ખેંચ્યો અને બે સેકેન્ડ માટે થાંભી ગયો. પછી ધીમે ધીમે ધમુાડાને િવામાાં છોડયો. થોડીવાર પછી 
બીજો દમ ખેંચ્યો, આ વખિે ધમુાડો ગળા સધુી ખેંચ્યો અને િવામાાં છોડયો. ત્રીજા દમમાાં ધમુાડો પેટમાાં પિોંચી ગયો. 
અભયે ઉધરસ ખાધી. કોઈ અવાજ સાાંભળી ના જાય એટલે અભયે મોંઢા આડો િાથ રાખી દીધો. અભય િજી એક દમ 
ખેંચવાનુાં તવચારિો િિો ત્યાાં કોઈનાાં પગરવનો અવાજ િેનાાં કાને પડયો. અભયે બીડીને જમીન સાથે ઘસીને બિુાવી દીધી. 
ધીમે ધીમે પગલાાંનો અવાજ વધિો જિો િિો. િેની સાથે અભયની ધડકન પણ વધી રિી િિી. 

“અભયને આવો નો’િો ધાયો, મને િો એમ િત ુાં કે ઇ આપણાાં ગામનાાં છોકરાાં કરિાાં જુદો છે” એક સ્ત્રીનો અવાજ અભયનાાં 
કાને પડયો. 

“બધાાં છોકરાાં િરખા જ િોય, બિારથી િારા િોવાનો ડોળ કરે અને અંદરથી પાપ જ ભર્ુું િોય” બીજી સ્ત્રી બોલી. 

“િાચ ુકીધી િે”  

   ધીમે ધીમે અવાજ ઓછો થિો થયો. અત્યાર સધુી અભયનાાં મનની સ્સ્થિ સ્સ્થર િિી પણ ગામની મહિલાઓ પાસેથી 
પોિાનાાં તવરે્ સાાંભળીને અભય પોિાનુાં માનતસક સાંતલુન ગમુાવવા લાગ્યો. િેનાાં તપિાએ જે ર્બ્દો કહ્યાાં િિાાં એ િેનાાં 
કાનમાાં ગુાંજવા લાગ્યાાં. અભયનાાં ચિરેાનો રાંગ અચાનક બદલાવા લાગ્યો. 

‘જ્યારે મગજ બેન્ડ મારી જાય ત્યારે એને ર્ાાંિ કરવા વયસન જ કામમાાં આવ ેછે’ જીગાએ કિલેી વાિ અભયને યાદ આવી. 
િેણ ેધળૂમાાં પડેલી બીડી ઉઠાવી અને સળગાવી. એક જ શ્વાસે ઊંડો કર્ ખેંચીને પાણીની જેમ ધમુાડો ગળી ગયો. અભયનાાં 
ર્રીરમાાંથી એક ઠાંડુ, કારમુાં લખલખુાં વીજળીના કરાંટની જેમ પસાર થઈ ગર્ુાં.  

     બીડી પીવાથી શુાં ફાયદો થરે્ એ િો અભય નિોિો જાણિો પણ અત્યારે િેનુાં ર્રીર રૂની જેમ િલકુાં થઈ ગર્ુાં િિી, 
જેમ પાણી જમીનમાાં પ્રસરે એમ બીડીની અસર અભયનાાં ર્રીરમાાં પ્રસરી રિી િિી. બીડી પરુી કરી અભય ધીમે ધીમે 
પાળા પાસે આવયો. રસ્િાની બાંને બાજુ નજર કરી. કોઈ િત ુાં નિીં એટલ ેરસ્િા પર ચડીને ચાલવા લાગ્યો અને ગજવામાાંથી 
જીગાએ પીપરમેન્ટ કાઢીને મોઢામાાં મકૂી દીધી. 

    સવારનાાં સાડા પાાંચ થયાાં િિાાં. બધાાં દોસ્િો ધોળા જ ાંકર્નનાાં પ્લેટફોમવ પર બેઠાાં િિાાં. ઉદયે ભપુિભાઇને કિીને 
અભયને સોમનાથ લઈ જવાની માંજૂરી લઈ લીધી િિી. પાાંચ વાગ્યે ભોપાભાઈને જગાડી છકડાાંમાાં બેસીને બધાાં પ્લેટફોમે 
પિોંચી ગયાાં િિાાં. રૂતપયાનો હિસાબ રાજદીપ પાસે જ િિો એટલ ેબધો ખચો રાજદીપ દ્વારા થવાનો િિો. ક્ાાં કેટલો ખચો 
થયો એનો હિસાબ ઉદય રાખવાનો િિો.  અભયનાાં ના પાડવા છિાાં એની બાએ વિલેી સવારે ઉઠીને થેપલાાં બનાવી દીધા 
િિાાં. બાપાએ સામે ચાલીને અભયને ખચાવ માટે પાાંચસો રૂતપયા આપ્યા િિાાં. 

“હદવમાાં ફરવા જેવુાં શુાં છે ?” કરણ ેપછુ્ુાં. 

“અમે કોલેજમાાં િિાાં ત્યારે હુાં પ્રવાસમાાં ગયેલો” ઉદયે કહ્ુાં, “ત્યાાં હકલ્લો છે, ચચવ છે, ઘણાાંબધાાં બીચ છે અને ખાસ ત્યાાં 
દારૂની છૂટ છે” 

“કોણ કોણ દારૂ પીવાનુાં છે ?” જીગાએ પછુ્ુાં. અભય અને ઉદય તસવાય બધાએ િાથ ઊંચો કયો. 

“િમે બેય ભગિ છો ?” જીગાએ મજાક કરિાાં કહ્ુાં, “બધી બાબિમાાં સધુરેલાાં જ રેવાનુાં ?” 

“અમે ક્ાાં સધુરેલાાં છવી !!” ઉદયે કહ્ુાં, “અમે દારૂ પીવાની ના પાડી છે, ઝબયર પીવાની નય” 
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“િા િો ઠીક” જીગાએ કહ્ુાં. પાાંચને પચાસ થઈ એટલ ેભાવનગરથી સરેુન્દ્રનગર િરફ જિી રેન ધોળાનાાં પ્લેટફોમવ પર 
આવીને િાાંફિી િાાંફિી ઉભી રિી. િેમાાંથી મહુવા િરફ જનારા લોકો ઉિયાવ અને ધોળા-મહુવા જિી રેનમાાં ચડવા લાગ્યાાં. 
ધોળાથી ઉપડિી આ રેનમાાં ર્રૂઆિમાાં ઝગરદી નાાં થિી, પછી આગળ જિાાં ગામડાઓમાાંથી લોકો ર્િેર િરફ જવામાાં 
ગાડીમાાં ધક્કા-મકુ્કી કરિાાં. ગાડીની વિીસલ વાગી એટલ ેબધાાં દોસ્િો ડબ્બામાાં જઈને બેસી ગયાાં. 

    ચાર કલાકમાાં રેન મહુવાનાાં પ્લેટફોમવમાાં આવીને ઉભી રિી. બધાાં દોસ્િો ઉિરીને મહુવા બસ સ્ટેન્ડમાાં પિોંચ્યા. 
સદનસીબે દસ તમતનટમાાં ભાવનગર-ઉનાની બસ મળી ગઈ. અઢી કલાકમાાં બધાાં ઉના પિોંચી ગયાાં અને પોણી કલાકમાાં 
ઉનાથી હદવ. એક રેસ્ટરોન્ટમાાં જમીને ત્રણ વાગ્યાાં સધુીમાાં બધાએ ‘ઉમા ર્સ્લિ’ િોટેલમાાં ચૅક-ઇન કરી લીધુાં. અભયે 
પિલેેથી જ બે રૂમ બકુ કરાવી દીધાાં િિાાં એટલ ેિોટલ બહુકિંગની સમસ્યા દૂર થઈ ગઈ િિી. 

    એક કલાકનો આરામ કરી, ફે્રર્ થઈને બધાાં બજારમાાં ફરવા નીકળ્યાાં. પિલેાાં ચાઈના બજારમાાં થોડી ખરીદી કરી 
ત્યારબાદ સામેનાાં દહરયા હકનારે ઝબિંબ પર બનાવેલી ગેલેરી જેવાાં ભાગમાાં ઊભાાં રિીને ફોટા પાડયા. 

“અંધારુાં થાય એટલે બધાાં અિીં પણ દારૂ પી ર્કે છે” ઉદયે જાણકારી આપિાાં કહ્ુાં. 

“િો િાલો, કોની વાર છે િવે ?” જીગાએ કહ્ુાં. સાાંજનાાં છ થયાાં િિાાં. હદવસ આથમવામાાં િજી અડધી કલાકની વાર િિી. 
રાજદીપ અને જીગો જઈને હદપક બારમાાંથી સાિ ઝબયર બોટલ અને એક મેજજક મોમેન્ટની બોટલ લઈ આવયાાં, સાથે થોડી 
િીખી મગફળી, વેફસવ, મીઠુાં, ગ્લાસ, સ્પ્રાઈટ અને હકન્ડલીની બોટલ પણ લઈ આવયાાં. અંધારુાં થર્ુાં એટલે ટોળાં વળીને બધાાં 
બેસી ગયાાં. ફરવા અને ફોટો પાડવા આવેલાાં લોકો િવે જિાાં રહ્યાાં િિાાં. ગેલેરીમાાં માત્ર સાિ દોસ્િો જ િિાાં. 

“ઝબયર કોઈ હદવસ પીધુાં છે ?” જીગાએ ઉદય સામે જોઇને પછુ્ુાં. 

“િોસ્ટેલમાાં એકવાર પીધુાં િત ુાં” ઉદયે કહ્ુાં. 

“કેવી રીિે પીવાનુાં ઇ િો ખબર છે ને” જીગો બોલ્યો, “પાણીની જેમ નો પી જાિો નયિર ઉલ્ટી થાિ”ે 

   ચખનો ખોલીન ેસામે રાખવામાાં આવયો. જીગાએ ઝબયરની બોટલ ખોલી, વેફરનો એક ટુકડો મોંમાાં રાખ્યો અને ઝબયરનો 
એક ઘ ૂાંટડો પેટમાાં ઠાલવયો.પછી મીઠાાંમાાં આંગળી બોળી અને  જીભ લગાવર્ુાં. ત્યારબાદ બીડી કાઢીને બે દમ માયાવ. 

“કેવુાં લાગ્ર્ુાં ?” કરણે પછુ્ુાં. 

“કડક છે” જીગાએ કહ્ુાં, “િમે કોની વાટ જુવો છો, ર્રૂ કરો” 

   બધાએ જીગાનુાં અનસુરણ કર્ુું. કરણે એક ઘ ૂાંટડો પેટમાાં ઠાલવયો એટલે ‘ઉપપ…’ કરિો ઉભો થઇ ગયો અને બાજુમાાં 
જઈને ઉલ્ટી કરી. 

“આનુાં િો પેલાાં ઘ ૂાંટડે જ પરુૂાં થઈ ગર્ુાં” જીગો િસીને બોલ્યો. 

    તરુ્ાર ઉભો થઈને કરણ પાસે ગયો. કરણને મીઠુાં અને પાણીની બોટલ આપી. કરણ ેકોગળો કરીને જીભ પર મીઠુાં 
લગાવર્ુાં. 

“બસમાાં રોદા ખાય ખાયને આ બધુાં થાય છે” કરણ ેપાછા આવીને કહ્ુાં. 

“િમજી ગયો ભાઈ” જીગાએ િસિાાં િસિાાં કહ્ુાં, “િવે નો પીિો તુાં” 

    ત્યારબાદ વારાફરિી બધાાં બાઇહટિંગ લઈને એક એક ઘ ૂાંટ પીવા લાગ્યા. અડધી કલાકમાાં છ બોટલ બાજુમાાં પડી િિી, 
ચાર બીડીનાાં ઠૂાંઠા ભેગા થયાાં િિાાં.  

“િવે ઝબયર પીવુાં છે કોઈને ?” જીગાએ પછુ્ુાં. અભયે િાથ ઊંચો કયો. 
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“િને ચડી િો નથી ગર્નેુ ?” સાંદીપે પછુ્ુાં. 

“ઝબયર થોડુાં ચડે” અભયે કહ્ુાં, “પીવાની ઈચ્છા છે મને” 

“આપો ભાઈ, કરણની બોટલ આપો આન”ે રાજદીપે બોટલ િરફ ઈર્ારો કરીને કહ્ુાં. દસ તમતનટમાાં અભય પરુી બોટલ 
ગટકાવી ગયો. 

“આ કેટલાાં છે ભાઈ ?” જીગાએ ચાર આંગળી ઊંચી કરીને પછુ્ુાં. 

“ચાર !” અભયે કહ્ુાં, “મને ચડી નથી ગર્ુાં િો” 

“હુાં િો િપાસિો િિો” જીગાએ િસીને કહ્ુાં. 

“િવે િમે બેય ઉભા થાવ િાલો, અમારે દારૂ પીવો છે” જીગાએ ઉદય અને અભયને ઈર્ારો કરીને કહ્ુાં. 

“બેઠવા દે ને !!!, િમે િમારી રીિે પીવા માંડો. અમે જોશુાં” ઉદયે કહ્ુાં.  

“જેવી િમારી મરજી” કિેિાાં જીગાએ બોટલ ખોલીન ે25% ગ્લાસ દારુ ભયો. ત્યાર પછી બાકીનુાં 60% પાણી રેડીને પેગ 
બનાવયો. પવૂવવિ ઝબયરની જેમ બાઇહટિંગનો ટુકડો મોઢામાાં રાખીન ેએક તસપ લઈ દારૂ પેટમાાં ઠાલવયો અને આંખો તમચકારી. 
અભય આ બધુાં ધ્યાનથી જોઈ રહ્યો િિો. 

“મનેય એક પેગ બનાવી દે ને” અચાનક અભયે કહ્ુાં. 

“બે…, િને ચડી ગર્ુાં કે શુાં ?” ઉદયે ચોંકીને પછુ્ુાં. 

“કાાંઈ ચડ્ુાં નથી મને” અભયે કહ્ુાં, “પીવુાં છે મારે” 

   ઉદય ચપૂ થઈ ગયો. જીગાએ બીજો પેગ બનાવયો. અભયે પણ જીગાની જેમ એક તસપ પેટમાાં ઠાલવી. દારૂ પેટમાાં ગયો 
એટલ ેઆપોઆપ અભયની આંખો મીંચાઈ ગઈ. િેને દારૂનો સ્વાદ કડવો પણ ના લાગ્યો અને મીઠો પણ નહિ. પેટમાાં ગરમ 
પાણી ગર્ુાં િોય અને અંદરના અંગોમાાં મિસેસુ થાય એવુાં અભયને મિસેસુ થર્ુાં. અભયે િરિ જ મીઠુાં ચાખી લીધુાં અને 
બીજી જ ક્ષણે એક સાથે બે ઘ ૂાંટ દારૂ પેટમાાં ઠાલવી હદધો. 

“ધીમે ધીમે ભાઈ” ઉદયે કહ્ુાં, “પાણી નથી આ” 

“મને કાાંઈ નથી થર્ુાં, પીવા દે મને” અભયે કહ્ુાં. જીગાએ ઉદય સાથે આંખો મેળવીને ચપૂ રિેવા ઈર્ારો કયો. જોિજોિામાાં 
અભયે પરૂો ગ્લાસ ખિમ કરી દીધો. ત્યારબાદ જીગાનાાં િાથમાાં રિલેી સળગિી બીડી લઈને બે દમ ખેંચ્યા. કોઈ વયસનીની 
જેમ અભયને બીડી પીિાાં જોઈને ઉદયને દુઃખ થર્ુાં પણ એ કાંઈ ના બોલ્યો. બીડી પીને અભયે એક વેફરનો ટુકડો મોંમાાં 
રાખ્યો. 

“બીજો પેગ બનાવ જીગા” અભયે થોડા ઊંચા અવાજે હુકમ કયો. 

“બસ…બોઉ નાટક થર્ુાં િારુાં” ઉદય ગસુ્સે થઈ ગયો, “અને બોઉ પી લીધુાં” 

“િારાાં ભાઈએ િજી ર્રૂ જ કર્ુું છે” અભયે કહ્ુાં, “િજી િો પીવાનુાં બાકી છે, જીગા તુાં એની વાિ નો સાાંભળ. પેગ બનાવ” 

    જીગાએ સમજીને ગ્લાસમાાં 10% દારૂ રેડયો. અભય જોઈ ગયો એટલે 10% માાંથી 40% ગ્લાસ ભરી દીધો, ઉપરથી માત્ર 
20% જ પાણી રેડ્ુાં. 

“બોઉ સારો નથી િો” જીગાએ પણ અભયને સમજાવવાની કોતર્ર્ કરી. 
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“િમારે મારો બાપ બનાવી જરૂર નથી” અભયે કડક ર્બ્દોમાાં કહ્ુાં અને અડધો ગ્લાસ પેટમાાં ઠાલવી દીધો. સાડા આઠ થયાાં 
ત્યાાં સધુીમાાં અભય ત્રણ પેગ ગટકાવી ચકુ્ો િિો. સાંદીપ, તરુ્ાર, જીગો અને રાજદીપ પણ બે-બે પેગ ગટકાવી ગયાાં 
િિાાં. અભયે કાાંડાઘહડયાળમાાં નજર કરી.  

“સમય થઇ ગયો” અભય નર્ામાાં બરાડયો, “મારાાં બાપે મને સાડા આઠ વાગ્યે જ ઘરે આવવા કહ્ુાં િત ુાં. હુાં ઘરે નો જાિો 
એટલ ેમને બોવ ઝખજાિો. આજે આપણે એનો ર્ોક મનાવવાનો છે” 

    ઉદય અને કરણ તસવાય બાકીનાાં બધાાં દોસ્િોને પણ ઠાંડા પવનનાાં લિરેની અસર થઈ ગઈ િિી. િેઓ પણ ભાન 
ભલુવા લાગ્યાાં િિાાં. 

“રોવાનુાં છે આપણે ?”  સાંદીપે માથુાં પકડીને પછુ્ુાં. 

“ના અલા” અભય ડોલિો ડોલિો િસ્યો, “આપણ ેજુદી રીિે ર્ોક માનવશુાં” 

“કેવી રીિે ભાઈ ?” તરુ્ારે પછુ્ુાં. 

“ગરબા કરીને” ઉદયને ટેકો આપીને અભય ઉભો થયો અને ઊંધા બે ડગલાાં ભરીને બેસી ગયો. 

“મને કોઈ ઉભો કરો અલા” અભયે પોિાનો િાથ લાાંબો કરીને કહ્ુાં. 

“િારે િોટલ ેઆવવાનુાં છે કે નય ?” ઉદયે ટેકો આપીને અભયને ઉભો કયો અને કમરે િાથ રાખીને પકડી રાખ્યો. 

“તુાં મારો ભાઈ છો ઉદા !!” અભયે ઉદયનાાં ગાલ ખેંચીને કહ્ુાં, પછી ધીમેથી ધક્કો મારીને દૂર કરીને વાિ આગળ વધારી, 
“પણ અત્યારે મારો બાપ નો બનિો િારુ” 

“ઉભા થાઓ અને ગરબો ચડાવો કોઈ” અભય ફરી બરાડયો, “મારાાં બાપાની જાનમાાં આવયો છો કાાંઈ ?” 

   અભયનુાં વિવન જોઈ બધાાં મિામિનેિે ઉભા થયા. સાંદીપે ગરબાનો રેક ચડાવયો. અભય િાળીઓ પાડીને, લથડીયા 
મારિો મારિો ગોળ-ગોળ ઘમુવા લાગ્યો. અભયની પાછળ ઉદય તસવાય બીજા બધાાં દોસ્િો પણ જોડાયા. બે રાઉન્ડ ફયાવ 
પછી અભયે સાંદીપનાાં િાથમાાંથી મોબાઈલ છીનવી લીધો અને હડસ્કો સોંગ ર્રૂ કર્ુું. બધાાં ટોળાં વળીન ેકુદવા લાગ્યાાં. ઉભય 
દુર ઉભો રિીને આ બધુાં મોબાઈલમાાં રેકોડવ કરી રહ્યો િિો. 

     અભયે પોિાનુાં ટી-ર્ટવ કાન સધુી ઊંચુાં કર્ુું અને ટોપી બનાવી દીધુાં. પછી ઉદય િરફ જઈ, િેનો િાથ પકડીને ટોળાાં 
વચ્ચે લઈ આવયો. અભય આ બધુાં ર્ા માટે કરિો િિો એ ઉદય સમજી ગયો િિો. િેણે રેકોડવ બાંધ કરી મોબાઈલ ગજવામાાં 
રાખ્યો અને કુદવા લાગ્યો. દસ તમતનટ સધુી બધાાં કૂદિાાં રહ્યાાં. આખરે અભયે સોંગ બાંધ કયાવ અને પાળીનાાં કાાંઠે જઈને 
ચપુચાપ બેસી ગયો. અભયને અચાનક  ચપુ થઇ ગયેલો જોઈને બધાાંને આશ્ચયવ થર્ુાં. એક પછી એક બધાાં અભય પાસે 
પિોંચવા લાગ્યાાં. અભય બે પગ વચ્ચે માથુાં દબાવીને બેઠો િિો. 

(ક્રમર્ઃ) 

  મેર મેહુલ 
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આત્મજ્ઞાન 

       
 હુાં ધીમાંિ. 
             ઇ.સ. ૧૯૫૦માાં મારો જન્મ મધ્યવગીય પહરવારમાાં થયો. 
    ઉંમર વધિાાં મારામાાં ડર, ભય, સખુ-દુ:ખની લાગણીની સમજ આવી.-રસ્િો 
ઓળાંગિા અકસ્માિનો ભય,િોમવવક ન કરિા ટીચરનો ડર!-તમત્ર આગળ રમકડાાંની 
ગાડી, મારી આગળ નથી િે દુ:ખ,-વેકેર્ન પરુુાં થિાાં ઉઘડિી ર્ાળાએ તમત્રોને મળવાનો 
આનાંદ! 
     ઇ. સ. ૧૯૬૦ના સમયે ર્ાળાનુાં વાતર્િક પહરણામ પોસ્ટમાાં ઘરે આવતુાં.  

અધીરા િૈયે હરિલ્ટ ખોલ્ર્ુાં. પ્રથમ ક્રમાાંકમાાં આવેલ હરિલ્ટ, અને બા િરફથી મળિી ચોકલેટની ભેટ આનાંદનો ઉપિાર થઇ 
જિો. 
   આ મારા નાનપણની સમજ પ્રમાણે અનભુવેલી લાગણીઓ. 
                  જેમ જેમ  મોટો થિો ગયો દુતનયાદારીની સમજ આવી, અને ઘરની જવાબદારી તનભાવિો ગયો. નોકર-
ચાકર, બાંગલો અને ગાડી આવિાાં મારુાં નામ ધીમાંિમાાંથી ધીમાંિરાય બની ગર્ુાં. સાંસારની માયામાાં હુાં અટવાિો ગયો.  
   મેં તમત્રોની સોબિે સ્ત્રીસાંગિ કરી એ મારામાાં રિલેી કામવાસના. પૈસો બનાવવાની લાલચમાાં ધાંધામાાં કરચોરી કરી, 
અયોગ્ય કામ કરી ખબૂ પૈસા મેળવયા એ મારા લોભ અને લાલસાની સાઝબિી. મારી પત્ની સરુ્ીલા અને આજ્ઞાાંહકિ બાળકો  
સાથે િાંમેર્ા મારી જ િકૂમિ. મારી ઓહફસમાાં પણ કડક બોસની છાપથી મારામાાં રિેલી સત્તાની લાગણીનુાં વાવેિર કરિો  
ગયો. 
  આ બધા અનભુવો મને ભરપરૂ આનાંદ આપિાાં, િે મારા માટે સખુનુાં સ્થાન થઇ ગયા. 
 આ કરિાાં િાંમેર્ાાં મારા મનમાાં કશુાંક ખટકત ુાં. મારામાાં રિલેી અજ્ઞાનિાને કારણે ક્ષણભાંગરુ અને અતનત્ય રિવેાવાળા સખુ 
સાથે જીવન જીવિો રહ્યો. 
     અચાનક એક હદવસે મારી ધમવપત્ની તવમળાએ અમારા ઘરમાાં ગરુૂની પધરામણી કરાવી. ગરુૂની ધમવવાણી સાાંભળિા 
જ મારુાં જીવન બદલાઇ ગર્ુાં. 
    ગરુૂનાાં મખુથી થયેલ ધમવ શ્રવણ અને સત્સાંગના પ્રભાવે મારામાાં સમજણનો સરૂજ ઉગિા મને પ્રજ્ઞાનાાં પ્રાગટયની મધરુ 
ઘાંટડીનો રણકાર સાંભળાયો. 
  અજ્ઞાનિાનુાં આવરણ િટિા મને ભૌતિકવાદી સખુ તમ્યા છે  િેની સમજ આવી. 
   શ્રી કૃષ્ણે કિલે ગીિાનાાં વચન પ્રમાણે “િરેક જીવ પરમાત્માનો અંર્ છે. આત્મા પરમાત્માનુાં બીજુ ાં સ્વરૂપ છે જે સઝચદાનાંદ 
છે. ઇશ્વર અને આનાંદ બે અલગ િત્વ નથી.” 
   મારી ભીિર રિલેો ઇશ્વર જ આનાંદ િત્વ છે. િે અનભુવિા જ મારા હ્રદયમાાં વસેલા કામ, ક્રોધ, લોભ અને મોિરૂપી 
રાવણ મરી જિા મને રામનો સાક્ષાત્કાર થયો. મારી ભીિર પે્રમની સહરિા વિિેી થઇ. 
 મારુાં આંિરમન જ  મારાાં માટે સખુનુાં સરનામુાં બની ગર્ુાં. 
 ઈશ્વરની કૃપાથી આપણી ખરુ્ી, આપણો સાંિોર્, આપણુાં સખુ બધુાં આપણા િાથમાાં જ છે.  
િાળામાાં રિલેા રુહદયાને ધમવરૂપી ચાવીથી ખોલવાની જરૂર છે. 
 

   વનલમ દોિી

 

૭. ટ ંકીવાતાા 
 

 

 

 

 

વનલમ દોિી 

 

 

 

 

 

 

 
દાયમા-જિપાલ વસિંિ 

 

 

૭. ટ ંકીવાતાા 
 

 

 

 

 

 
દાયમા-જિપાલ વસિંિ 

 

 

૮. ટ ંકીવાતાા 
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આપણી સામે અત્યાર સધુીમાં ક્ાંય ને ક્ાંય એક પ્રશ્ન તો સામે આવ્યો જ િિે. પે્રમ અને દોસ્તીમાંથી શે્રષ્ટ્ઠ શુ?ં 

 

    આમ તો દરેક સબધં પોતાનામાં શે્રષ્ટ્ઠ જ િોય છે. બસ વનભાવવા વાળા કઈ રીતે વનભાવે છે અથવા બંને વ્યક્ક્ત પછી 
કોઈ પણ સંબધંમાં િોય બનેં વચ્ચે સારી સમજણ િોય તો એમ કિી િકાય કે એ સબધંરૂપી ગાડી ખ  બ લાંબી દોડી િકે !  

 

  અિીં વાત કરવી છે બે નિીં પણ ત્રણ પાત્રોની. ત્રણેય એકબીજા સાથે કંઈક અલગ રીતે જ ગ  ંથાયેલા છે. આટલી વાતથી 
એ તો સમજાય ગયુ ંિિે કે નવલકથામાં ત્રણેય પાત્રો વચ્ચે વમત્રતા અને પે્રમ તો જોવા મળિે જ ! પરંત ુકિેવાય છે ને 
િકંાનુ ંકોઈ સમાધાન નથી િોત ુ.ં નાની-મોટી કેટલીય આવી િકંાઓ ગમે તેવા મજબ  ત સબંધંમાં પણ વતરાડ પાડી િકે છે. 
 

ફરી મદુ્દા પર આવીએ તો મખુ્ય ત્રણ પાત્રોના આધારે રચાયેલી કથામાં બે વમત્રો છે. હરયાન અને પ્રયાગ અને એક નાવયકા 
એટલે કે યામી. 
 

ચલો આમ તો તમને પાત્રો પરથી અંદાજ આવી િકે કે એક સુદંર યવુતી અને બે વમત્રો અથાાત યવુાનો એટલે લવ-રાઇંગલ 
તો રચાિે જ !  
પ્રથમ નજરે જ તમને લાગયુ ંિિે કે આ તો બે છોકરાઓ અને એક છોકરીની અત્યાર સધુી આપણે ટેણલવવઝનમાં જોતા 
આવીએ એવી લવ-સ્ટોરી જ િિે, પરંત ુથોભો થોભો ! અિીં લવ-રાઇંગલ થોડો વધ ુજ ટ્વવસ્ટેડ છે. કથામાં જેમ જેમ આગળ 
વધિો તેમ તેમ નવા વળાંકો આવિે. એકાદ ક્ષણ માટે તમને કોઈ પાત્ર પ્રત્યે દયા આવિે તો વળી એ જ પાત્ર પ્રત્યે 
આગળ વધીને ઈષ્ટ્યાા અથવા એના વતાન પર ગસુ્સો આવે એવુ ંપણ બને. અિીં પે્રમ, દોસ્તી, દગો, ઈષ્ટ્યાા, વવશ્વાસ, િકંા બધુ ં
એક જ થાળીમાં પીરસેલુ ંમળિે. વાતાા િરૂઆતથી અંત સધુી વાંચકોને જકડી રાખિે અને નાના-મોટા ઉતાર ચઢાવ સાથે 
અંતે અણધાયાા વળાંક સાથે દરેક વાંચક વમત્રને આશ્ચયાની અનભુ  વત કરાવિે. 
 

ચલો વવષેિ લાંબી ચચાા કરીને આખી નવલકથા વવિે ટ ંકી માહિતી મેળવવા કરતાં પોત-પોતાની ખરુિીની સીટ-બેલ્ટ 
બાંધીને રસપ્રદ ઉતાર-ચઢાવથી ભરપ  ર કથાનો આંનદ ઉઠાવીએ. 
 

“ખાલીપો" નવલકથા િોવપઝેન એક્તલકેિન પરથી અથવા shopizen.in પર જઈ આપ ઓડાર કરી િકો છો. તો ચલો રાિ 
િેની જુવો છો આજે જ shopizen.in અથવા િોવપઝેન એપ પરથી ઓડાર કરી તૈયાર થઈ જાવ મારી સાથે એક રોમાંચક 
અને સસ્પેન્સથી ભરપ  ર નવલકથા વાંચવા માટે. 
 

આભાર 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

૮. પસુ્તક સમીક્ષા  
 

નવલકથા ઓડવર કરવા 
માટે અિી ક્લલક કરો. 

https://shopizen.page.link/TnzT


સાહિત્યનો વનવગડો Page 33 

 

 

 

 

 

 

એક બાળ 

એક બાળ િસતુાં રમત ુાં... 

આવર્ુાં મારે આંગઝણયે 

તવસ્મયર્ી નજરૂમાાં એની, 

કુતિુલ ઘણુાં ભાસત ુાં... 

ખબર શુાં એ કોનુાં િરે્, 

પણ હદવયરુપ શુાં લાગત ુાં.. 

એક બાળ... 

િાસ્ય અનેરુ એનુાં કેવુાં, 

મધરુ િાંકાર રેલાવતુાં... 

પછૂો એને કાંઇ િો, 

એ દોડી દોડી જાતુાં... 

એક બાળ... 

ન ખબર કાંઇ જાિ પાિ, 

વળી ગોત્ર ર્ા બાળના... 

માનવિાની મિેંક સમા, 

એ છે અનોખી જાિના... 

એક બાળ... 

વિલ્પા ડાભી 

 

 

 

 

૯. બાળગીત 
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૧૦. સ્કેચ (ણચત્ર) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

૧૦. સ્કેચ (ણચત્ર) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

૯. સ્કેચ (ણચત્ર) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

૧૦. સ્કેચ (ણચત્ર) 
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1. ગ જરાતી ભાષાના પ્રથમ સમથડ હાસ્યકાર કોણ હતા? 

A. રમણભાઈ નીલકુંઠ B. આનુંદશુંકર ધ્ર વ C. ભોજા ભગત D. એકપણ નહીું 
2.  " માયા અને મ વિકા " નવલકથા કયા કવવની છે? 

A. દલપતરામ B. કનૈયાલાલ મ નશી C. કવવ કલાપી D. ઉપરોક્ત બધા 
3. " આધ વનક કવવતાના જ્યોવતધડર " તરીકે કોણ ઓળખાય છે? 

A. બોટાદકર B. બ. ક. ઠાકોર C. પન્નાલાલ પટેલ D. રાજને્િ શાહ 

4.  " આરોગયની ચાવી " પ સ્તકના રચવયતા કોણ છે? 

A. સ્વામી વવવેકાનુંદ B. કનૈયાલાલ મ નશી C. રવીન્િનાથ ટાગોર D. મહાત્મા ગાુંધી 
5. ગ જરાતી સાવહત્ય પવરષદની સ્થાપના ક્યાર ેથઇ? 

A. 1901 B. 1911 C. 1905 D. 1909 

6. ઝવેરચુંદ મેઘાણીની અધૂરી રહી ગયેલ નવલકથા કઈ છે? 

A. કાળચક્ર B. સૌરાષ્ટ્રની રસધાર D. વસુંધ ડો D. એકપણ નહીું 
7.  આગગાડી નાટક કોન ું છે? 

A. મન ભાઈ પુંચોળી B. જીવરાજ મહેતા C. ચુંિવદન ચી. મહેતા D. નાનાભાઈ ભટ્ટ 

8. ગ જરાતમાું બાળ વશક્ષણનો પાયો નાખનાર કોણ હતા? 

A. કવવ કલાપી B. વગજ ભાઈ બધેકા C. વગજ ભાઈ ભરાડ D. એકપણ નહીું 
-વનરાજ મકવાણા ‘જ્ઞાનની લાઈબ્રેરી’ 

જવાબો આપવા અિી ક્ક્લક કરો 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

૧૧. જ્ઞાનની લાઈબે્રરી 

 
 

વનરાજ મકવાણા  
 

 

૧૨. જ્ઞાનની 
લાઈબે્રરી 

 
 

 

 

 
 

વનરાજ મકવાણા  
 

 

 

૧૦. જ્ઞાનની 
લાઈબે્રરી 

 
 

 

 

 
 

વનરાજ મકવાણા  

ગયા અંકના સાચા જવાબો: 
1. (B) શિક્ષણ  

2. (C) A,B બંને  

3. (D) ઉપરોક્ત તમામ  

4. (D) ઉપરોક્ત તમામ  

5.  (D) બેપરવાહ  

6. (A) વર્ાા અડાલજા  

7. (B) નાનાભાઈ ભટ્ટ  

8. (D) શિષ્યવૃશિ 

 

ગયા અંકમા ંસાચા 
જવાબો 

આપનારની યાદી. 
 

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

 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdEit75a-dNlnADpUo1JHpSsrwkJ0yi8muGjoGHvmWQ5ouZWQ/viewform?usp=sf_link
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મેગેણઝનના 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
GUBGMHVpwcTsPFvNNVdG5DKtpv6UwksAfzw5aULcGzgG
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૧૨.  િબ્દરૂપી મણકાઓ 

મન ભારે તવઝચત્ર છે. ભાતવની કલ્પના કરી 
દોડાદોડી કરે છે. િે જ આપણને થકવી નાખે 
છે.  જે ક્ષણે જે જીવન જીવાત ુાં િોય િે ક્ષણે 
િેની સાથે એકરૂપ થઈ જીવવામાાં જીવનનો 
આનાંદ છે. ઈન્દ્રીયના સખુોથી િે અનેકગણુાં 
ઊંચુાં છે. 

માણસની આંખ જીભ કરિાાં અનેક વાર વધ ુ

આજે મોટાભાગના લોકો જેને સખુ માને 
છે િે ખરેખર િો બીજુ ાં કાંઈ નહિ, માત્ર 
એમની ઈચ્છાઓની પતૂિિ છે. 

 

 

પ્રભ ુછે અને સવવત્ર છે. આ િ્ય આપણે 
બોલીએ િો છીએ, પણ આપણુાં આચરણ એવુાં 

છે કે જાણે પ્રભ ુક્ાાંય છે જ નહિ.                           

–રવીન્રનાથ ટાગોર 

 

 

પ્રભ ુછે અને સવવત્ર છે. આ િ્ય આપણે 
બોલીએ િો છીએ, પણ આપણુાં આચરણ એવુાં 

છે કે જાણે પ્રભ ુક્ાાંય છે જ નહિ.                           

–રવીન્રનાથ ટાગોર 

સત્ય જ જગિનો સાર છે. એનાથી તવશ્વ ટકે  
છે. એના પર સોનાના ઢાાંકણાનુાં આવરણ 
આવી  જાય િો િે િટાવી સત્યને પામવુાં િે 
છે સાધના. 

 

 

મૌનના ફળરૂપે પ્રાથવના અને પ્રાથવનાનુાં ફ્ળ 
શ્રદ્ધા. શ્રદ્ધાનુાં ફળ પે્રમ અને પે્રમનુાં ફળ સેવા. –                 

.                                                             મધર 
ટેરેસા 

 

 

મૌનના ફળરૂપે પ્રાથવના અને પ્રાથવનાનુાં ફ્ળ 
શ્રદ્ધા. શ્રદ્ધાનુાં ફળ પે્રમ અને પે્રમનુાં ફળ સેવા. –                 

.                                                             મધર 
ટેરેસા 

 

 

મૌનના ફળરૂપે પ્રાથવના અને પ્રાથવનાનુાં ફ્ળ 
શ્રદ્ધા. શ્રદ્ધાનુાં ફળ પે્રમ અને પે્રમનુાં ફળ સેવા. –                 

.                                                             મધર 
ટેરેસા 

 

 

મૌનના ફળરૂપે પ્રાથવના અને પ્રાથવનાનુાં ફ્ળ 
શ્રદ્ધા. શ્રદ્ધાનુાં ફળ પે્રમ અને પે્રમનુાં ફળ સેવા. –                 

.                                                             મધર 
ટેરેસા 

 

 

મૌનના ફળરૂપે પ્રાથવના અને પ્રાથવનાનુાં ફ્ળ 
શ્રદ્ધા. શ્રદ્ધાનુાં ફળ પે્રમ અને પે્રમનુાં ફળ સેવા. –                 

જે સમય ઝચિંિામાાં જાય છે િે કચરાપેટીમાાં જાય છે અને જે 

સમય ઝચિંિનમાાં જાય છે િ ેતિજોરીમાાં જમા થાય છે. 

 

ભિૂકાળનો તવચાર ન કરો,િે િો વિી ગયેલો 
છે. ભતવષ્ય આપણા િાથમાાં નથી. વિવમાનને 
ઉત્તમ રીિ ેજીવો અને ત્રણે કાળના સ્વામી 
બનો. 
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૧૩. આપના પ્રવતભાવો 

1.ચૈતન્ય જોષી 

સાહિત્યરવસક માટે ઓક્ક્સજન સમુ ંછે. 

2. ભરતકુમાર વી. પરમાર 

ગાગરમાં 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 પષુ્ટ્પકંુજ સર્જયુું છે. બધાં જ વવભાગ આવરી 
લેવાયા છે. હૃદયપ  વાક શભેુચ્છા.. 

5. ઉમેિ ચાવડા 

આ મેગેઝીન થતી ગજુરાતી ભાષા ને જીવતં રાખવા માં તમારી ટીમ નો અમલુ્ય ફાળો છે 
સરસ આમ જ અવનવા રૂપમાં  અંક પ્રકાવિત કરતાં 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. 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.svvmagazine.in/
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScA9UdZG2d3bDG2BNX2vA7MmSKxx8YKwVoWvnfZKaBs4yPUeg/viewform?usp=sf_link
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScA9UdZG2d3bDG2BNX2vA7MmSKxx8YKwVoWvnfZKaBs4yPUeg/viewform?usp=sf_link
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScA9UdZG2d3bDG2BNX2vA7MmSKxx8YKwVoWvnfZKaBs4yPUeg/viewform?usp=sf_link

