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સાહિત્યનો વનવગડો

-: તંત્રી :-

િાંત્રીની કલમે....
નમસ્કાર તમત્રો,

હિપકરાજગોર

સૌપ્રથમ

આગળના અંકોને

આપ

સવેએ જ

-: સિાયક :-

સિકાર આપ્યો એ જ બદલ ખુબ ખુબ આભાર.

વવજય વિિોરા "સચેત"

૧૪મો અંક પ્રકાતિિ કરી રહ્યા છીએ જ. આ અંકમાાં

પિેલાના

અંકોને મળે લી સફળિા બાદ આ

આપના પ્રતિભાવો મુજબ થોડા પહરવિતન કયાત

જયહિપ ભરોળિયા "હડયર જયુ"

છે . આિા છે કે આપને એ જ પહરવિતનો આવકાયત
િિે..

ભરત રાઠોડ "રાધે ય"
-: એહડટર, લે-આઉટ્સએન્ડહડઝાઈન, :-

આગળના અંકોના પ્રકાિન બાદ ઘણા બધા
લેખક તમત્રો આપણી સાથે જોડાયા છે

બધા કલમના કારીગરોનો પણ આભાર માનુ ાં છાં.

પરે િ મકવાણા

લેખકતમત્રો પોિાની કૃતિઓ મોકલવા

અને

ઈચ્છા િોય િે ઈ-મેઈલ દ્વારા અમારો સાંપકત કરી

આપનીકૃતિઓમોકલવામાટેઈમેઈલ,

િકે છે .
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આ મેગઝ
ે ીન િરૂ કરવાનો ઉદ્દે શ્ય ગુજરાિી

આપના પ્રતિભાવો અમારાાં માટે અમુલ્ય છે ...

સાહિત્યનુ ાં

આ અંકમા આપના પ્રતિભાવ આપવા માટે

સાહિત્યકકૃતિઓ દ્વારા

અહિ ક્લલક કરો.
મોબાઈલનાંબર.
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બદલ એ જ

ગૌરવ

જળવાઈ

રિે

િેમજ

ભાષા-સાહિત્યની ગરીમાાં

જળવાઈ છે િેમાાં વ ૃક્ધધ કરવાનો છે .
નવોહદિ

લેખકોનુ ાં

સાહિત્ય

વાાંચકો

સુધી

પિોંચાડી િેમને યોગ્ય માગતદિતન અને પ્રોત્સાિન
પ ૂરુાં પાડવાના આિયથી આ મેગેઝીનનો પાક્ષીક
સ્વરૂપે ૧૪મો અંક પ્રકાતિિ કરી રહ્યા છીએ જ.
વાાંચક અને લેખક તમત્રોનો

સ્નેિ અને સિકાર

આગળના અંકોને મળ્યો િેવા જ સિકાર અને
સ્નેિ

સાથે

સાહિત્યપ્રેમીઓ

આ

મેગેઝીનના

આવનાર અંકોને પણ વધાવિે િેવી અભભલાષા...
આભાર..
હિપક રાજગોર
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િત ુ. ન ૃત્યનો મુખ્ય ધયેય િાલ અને લય સાથે સૌંદયતની

૧.લેખ (આટલું જાણો)

અનુભ ૂિી કરાવવાનુ ાં છે . િવે, અિીં , ન ૃત્યના બે પ્રકાર પડે
છે :- િાસ્ત્રીય અને લોક. િાસ્ત્રીય એ જટલે

અનાદીકાળથી

દે વિાઓના સમયથી ચાલ્યુ આવત ુ (કથક, ભરિનાટયમ,

ગરબામાં ત્રણ તાિીન ંુ રિસ્ય
આપણો ભારિ દે િ ભબન સાાંપ્રદાતયક
છે જયાાં બધા જ ધમતનાાં િિેવારો
ખ ૂબ જ ધામધ ૂમથી મનાવવામાાં
આવે છે . અિીં િિેવારોની ઉજવણી
ન ૃત્ય દ્વારા પણ કરવામાાં આવે છે .
િમે જોયુ િિે કે પાંજાબના લોકો
લોિરીનાાં િિેવારમાાં ભાાંગડા ન ૃત્ય કરે છે , ગુજરાિીઓ

કથકલી, કુચીપુડી,) અને
બીજુ આવે છે લોકન ૃત્ય

નો િાસ્ત્રમાાં ઉલ્લેખ છે . અને
લોકો દ્વારા ઊભુાં કરે લ ુાં િોય છે .

આપણા દે િનાાં દરે કે દરે ક રાજયનુ ાં પોિાનુ ાં લોકન ૃત્ય છે
મ કે ગુજરાિના ગરબા, મિારાષ્ટ્રની લાવણી, પાંજાબના
ભાાંગડા, રાજસ્થાનનુ ાં ઘુમ્મર વગરે . ન ૃત્યનાાં ઘણા રૂપમાાં
જોવા મળે છે

મ કે, રૌદ્ર, ખુિીનુ,ાં તવરિનુ,ાં ધયાનનુ,ાં

ભક્લિનુ ાં વગેરે.

નવરાત્રીમાાં ગરબા રમે છે વગેરે. ન ૃત્યમાાં જ લોકોનો

ઈવતિાસ:- િમને બધાને એ જમ લાગ્યુાં િિે કે આ ન ૃત્ય

ઉત્સાિ, આનાંદ, િરખની લાગણી જોવા મળે છે . આ

બીજા બધા રૂપમાાં િો િોય જ છે પરાં ત ુ ભક્લિ રૂપે કઈ

આપણે એ જક એ જવા જ િિેવારની વાિ કરવાની છે એ જ છે

રીિે િોય િકે છે ?? આ

નવરાત્રીનાાં ગરબાની. નવરાત્રી એ જ ગુજરાિનો મુખ્ય
િિેવાર છે અને તવશ્વનો સૌથી લાાંબો ચાલનારો એ જટલે કે
વધારે હદવસ સુધી મનાવવામાાં આવિો િિેવાર (world’s
longest dancing festival ) છે . િમે લોકો એ જ જોયુ િિે કે
ગરબા લેિી વખિે િાળીઓ પાડવામાાં આવે છે એ જ પણ

આપણે વાિ કરવાની છે

ગુજરાિનુ ાં પ્રતસદ્ધ લોકન ૃત્ય ગરબાની અને િેના
ઈતિિાસની

અનાદીકાળથી ચાલ્યુ આવે છે . ગુજરાિમાાં

ગરબા નવરાત્રી દરતમયાન રમવામા આવે છે

આસો

સુદ એ જકમ થી લઈને આસો સુદ નોમ સુધી ચાલે છે . એ જક

ત્રણ જ વધારે નિીં. ઘણીવાર મનમાાં એ જવો પ્રશ્ન થિો િિે

માત્ર ન ૃત્ય કે

કે કેમ ત્રણ જ િાળી ?? િો ચાલો જાણીએ જ ગરબામાાં

આરાધના પણ કરવામા આવે છે . િો સૌ પ્રથમ આપણે

પાડવામાાં આવિી આ ત્રણ િાળીઓના રિસ્ય તવિે સાથે

જાણીશુાં કે આ ગરબાની િરૂઆિ કઈ રીિે થઈ ?? ગરબો

જાણીશુાં ન ૃત્ય િબ્દની અને ગરબાની ઉત્પતિ તવિે.

માાં ન ૃત્યની સાથે સાથે મા-િક્લિની

િબ્દ ‘ગભતદીપ’ પરથી બન્યો છે .

માાં માટેના છીદ્રવાળા

પહરચય:- પિેલા આપણે ન ૃત્ય તવિે જાણી લઈએ જ કે એ જ

ઘડામા દીવો અને ચાાંદીનો તસક્કો મ ૂકી િેને કેંદ્રમાાં રાખીને

કેટલા પ્રકારનાાં િોય છે . ન ૃત્ય િબ્દની ઉત્પતિ ‘ન ૃિ’

િેની ફરિે ગોળાકારે ગરબા લેવામાાં આવે છે . સામાન્ય

નામના સાંસ્કૃિ િબ્દ પરથી થઈ છે . ન ૃત્યની િરૂઆિ
કરનાર નટરાજ દે વ (ભગવાન તિવ) છે . ભગવાન

રીિે , આમાાં એ જક-બે સ્ત્રીઓ મોટા અવા

મિાદે વને ન ૃત્યના દે વિા

ગરબો ઉપાડે

અને િેનો સમ ૂિ પાછળથી
િેને ઝીલે, ગવડાવનાર અને

માનવામાાં આવે છે કેમ કે

ગાનાર એ જ િબ્દો અને િાલ

એ જના તિવિાાંડવ પરથી જ
બધા ન ૃત્યનો જન્મ થયો

સાથે માાંડવીની ફરિે

િિો. પ ૃથ્વી વાસીઓને

ગોળાકાર નિતન (ન ૃત્ય) િરૂ

ન ૃત્યનુ ાં જ્ઞાન આપવા માટે

કરે િે ગરબાનુ ાં મ ૂળભ ૂિ

િેઓ સ્વયાં પ ૃથ્વી પર આવ્યા

સ્વરૂપ િત ુ

િિા અને તિવિાાંડવ કયુું
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ચોરા વચ્ચે રજુ કરવામાાં
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આવત ુ. પિેલા િો કાાંઇ મ્યુભઝક િિા નિી એ જટલે િાળી,

ત્રણ િાલી વગાડીને માાં િક્લિની આરાધના કરવામાાં

ચપટી, પગની ઠેસ વગેરે તવતવધ પ્રકારના લયથી ગરબા

આવે છે .

રમાિા. આ સાથે િેઓ દીવડી, દાાંડીયા, માંજીરા

વી

કલાત્મક વસ્ત ુઓનો ઉપયોગ કરીને ન ૃત્યને આકષતક
બનાવિા.

મિત્વ:- ગરબાનાાં મિત્વ તવિે કિીએ જ િો, ગરબો એ જ
બ્રહ્ાાંડનુ ાં મિત્વનુ ાં પ્રતિક છે . ગરબામાાં નવ-નવની ત્રણ
લાઈનમાાં એ જમ કુલ ૨૭ તછદ્રો િોય છે એ જમ કુલ ૧૦૮ તછદ્રો

ગરબાની ત્રણ તાિીનું રિસ્ય:- ગરબાનાાં ઘણા પ્રકારો

આખા ગરબા ફરિે િોય છે . અને ૧૦૮ અંક ધાતમિક અથે

જોવા મળે છે , મ કે બે િાલી, ત્રણ િાલી, પોપટીયો,

શુભ માનવામાાં આવે છે એ જટલા માટે એ જમ કિેવાય છે કે

દોઢીયો, પાંચીયો, વગેરે,. િમે જોયુ િિે કે ગરબામાાં

ગરબા રમવાથી આખા બ્રહ્ાાંડની ૧૦૮ પહરક્રમા કયાતન ુ ાં

િાળીઓનો લય આપવામાાં આવે છે અને એ જ પણ પાછી

પુણ્ય મળે છે .

ત્રણ િાળી. કેમ ત્રણ જ િાળી િોય ? ચાર કે પાાંચ કેમ
નિી !!! આની પાછળનુ ાં એ જક પૌરાભણક કારણ છે .

મ

સ ૂયતમડ
ાં ળમાાં બધાજ ગ્રિો સ ૂયતની ફરિે પહરભ્રમણ કરે છે
એ જવી જ રીિે આ આખુ બ્રહ્ાાંડ આપણા તત્રદે વ (બ્રહ્ા,

સમય બદલાિા રાસ ગરબાની િૈલીમાાં પણ
બદલાવ આવ્યો, િવે આધુતનક અને પ્રાચીન બાંને િૈલીનુ ાં
કોમ્બીનેિન કરીને અલગ સ્ટાઈલથી રમવામાાં આવે છે .
મ કે, માિાજીની માાંડવી, મટુકી, છત્રી વગેરે િો િોય જ

તવષ્ટ્ણુ અને મિેિ) ની ફરિે ફરે છે . અને આ ત્રણેય

પણ િેની જોડે

દે વોની કલાઓની ભેગી કરીને જગિજનની મા િક્લિનુ ાં

ઓરકેસ્રાનો િોય છે . િવે ગરબા માત્ર ગુજરાિ સુધી જ

આહ્વાન કરવામાાં છે .

તસમીિ નથી રહ્યા બીજા રાજયોમાાં અને તવદે િોમાાં જયાાં

મા િક્લિનુ ાં આહ્વાન કરવામાાં પિેલી િાળી બ્રહ્ાજી પાડે છે

ગુજરાિી વસિા િોય ત્યાાં પણ રમવામાાં આવે છે . આમ,

નાથી ઈચ્છાનાાં િરાંગો ઉત્પન્ન થાય છે . આ િાળીમાાં
બ્રહ્ાજીની ઇચ્છા બ્રહ્ાાંડના િરાંગોને જાગ્રિ કરવાની છે

નવરાત્રીનો િિેવાર ગુજરાિ પુરિો ન રિેિા, વૈતશ્વક થઈ
ગયો છે .
િો આ િત,ુાં ગરબાનુ ાં ત્રણ િાળીનુ ાં રિસ્ય.

મનુષ્ટ્યની ભાવનાઓ અને ઈચ્છાઓને સમથતન આપે છે .
બીજી િાળી ભગવાન તવષ્ટ્ણ ુ પાડે છે

માથી કાયતનાાં

ગરબાનો િાલ િોય એ જ ડી. . કે

આનાથી િરીરની કસરિ પણ થઈ જિી અને ભક્લિની

િરાં ગો ઉત્પન્ન થાય છે . આમા તવષ્ટ્ણુજી મનુષ્ટ્યમા કાયત

ભક્લિ. નવરાત્રીને તવશ્વનો સૌથી વધુ હદવસ ચાલનારો

કરવાની િક્લિ પ્રદાન કરે છે .

ન ૃત્ય િિેવાર કિેવામાાં આવે છે . અને આ રાસ-ગરબાનો

િવે આવે છે ત્રીજી અને છે લ્લી િાળી

ભગવાન તિવ

શ્રેય િાનારીરી બિેનોને જાય છે , કિેવાય છે કે િાલી રાસ

પાડે છે અને એ જમાાંથી જ્ઞાનરૂપી િરાં ગો ઉત્પન્ન થાય છે .

કે બીજા અન્ય રાસની િરૂઆિ ભગવાન કૃષ્ટ્ણ પછી આ

અને આ જ્ઞાનરૂપી િરાં ગોનાાં માધયમ થી જ મનુષ્ટ્યની

બાંને બિેનોએ જ કરી િિી.

ઈચ્છાપ ૂતિિ કરીને અને િેન ુ ાં ફળ આપવાની િક્લિ પ્રદાન

Ok Fine.િો ફરી મળીશુાં આવિા અંકે, ત્યાાં સુધી

કરવામાાં આવે છે . અને આ ત્રણેય િાલીના અવાજથી એ જક

માહિિી વાાંચિા રિો અને િેર કરિા રિો.

હદવ્ય િેજનુ ાં તનમાતણ થાય છે અને આ િેજની સિાયિાથી

આપ સૌને નવરાત્રીની શુભકામનાઓ........
-

માાં-િક્લિને જાગ્રિ કરવામાાં આવે છે . અને આવી રીિે આ

વવિાખા મોહઠયા

આવી જ અન્ય રસપ્રિ માહિતી માટે અિી ક્ક્લક કરો
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ઘોડો - ભાઈ, મારે િો મારા િેઠને આ

૨.બાિવાતાા

બી

ગામ લઈ

જવાના છે . િે ગામ ઘણુાં દૂ ર છે , િેથી મારે જલદી જવુાં
જોઈએ જ, મને િારી સાથે વાિ કરવાની નવરાિ નથી િો

આળસુ છોકરો

વળી રમવાની નવરાિ ક્ાાંથી કાઢુ ાં ?

એ જક આળસુ છોકરો િિો. િેને તનિાળે જવુાં ગમત ુાં ન િત.ુાં

( ઘોડો દોડી જાય છે . )

િેની સાથે કોઈ રમનાર નહિ િોવાથી િે એ જક હદવસ

છોકરો - ( ગધેડાને જોઈને ) ખરુાં જ કહુાં છાં કે આ

કોઈની રાિ જોિો રસ્િા ઉપર ઉભો િિો િેવામાાં િેને એ જક

ગધેડાને કાંઈ જ કામ નહિ િોય. ( ગધેડાને રમવા બોલાવે

ડાઘીઓ કુિરો મળ્યો.

છે . )

છોકરો - (કુિરાને) કેમ ડાઘીઆ, ત ુાં મારી સાથે રમીિ ?

ગધેડો - છોકરા, ત ુાં મારા કરિાાં પણ ખરાબ જણાય છે .

ડાઘીઓ - નારે ભાઈ, મારે િો બહુ કામ છે . મારે મારા

લોકો મને મ ૂખત કિે છે , પણ હુાં િારા

િેઠના ઘરની ચોકી કરવાની છે . જો હુાં િારી સાથે રમવા

જાણીને આ

રહ,ુાં િો મારા િેઠના ઘરમાાંથી ચોર સુખથ
ે ી ચોરી કરી જાય

નકામો કાઢવો પરવડે એ જમ નથી. જો, હુાં િો બબડ્ા તવના

િો ! ( કુિરો એ જમ કિી ચાલ્યો જાય છે . )

દરરોજ મારૂાં કામ કયાત જ જાઉં છાં; કુાંભારવાડેથી ઈંટો,

છોકરો - ( ચકલીને દે ખીને ) ચકલીબાઈ, ચકલીબાઈ, િમે

નળીઆં, ઘડા, િાવડી, જાિજાિનાાં માટીનાાં રમકડાાં, વગેરે

મારી સાથે રમવા આવિો ?

અનેક ચીજો ખેંચી લાવુાં છાં. મારે િજુ બહુ કામ છે .

ચકલી - નહિ ભાઈ, હુાં િારી પેઠે કામ તવનાની નથી. મારે

( ભકાં ૂ ીને ચાલિો થાય છે . )

િો િજુ મારાાં બચ્ચાાં માટે દાણા લેવા જવુાં છે , અને માળો

ગધેડાના આ િબ્દો સાાંભળી િે છોકરો ઘણો જ િરમાઈ

બનાવવા માટે ઘાસનાાં િણખલાાં, રૂ, અને ઊન લાવવાનુ ાં

ગયો, અને તવચાર કરવા લાગ્યો,

છે .

જીવજતાં ુ કરિાાં પણ ખરાબ છાં ? શુાં ? હુાં એ જટલો બધો

( આટલુાં કિીને ચકલી ઉડી જાય છે . )

આળસુ છાં કે િે બધાાંથી હુાં ઉિરિો છાં ? મેં આટલા બધા

છોકરો - ( મધમાખીને જોઈને ) મધમાખી બાઈ, િમે

હદવસ નકામા ગુમાવ્યા િે શુાં ઠીક કયુું ? આમ પસ્િાિો

અિીં િિીં ઉડ્ાાં કરો છો, િેના કરિાાં મારી સાથે રમવા ન

પસ્િાિો િે ઘેર ગયો, અને બીજા હદવસથી જ તનિાળે

આવો ?

જવા લાગ્યો અને મિેનિ કરી ભણવા લાગ્યો.

વો આળસુ નથી િે

મને આનાંદ થાય છે . મને િારી પેઠે વખિ

શુાં ! હુાં પશુપક્ષી અને

મધમાખી - અરે ભાઈ ! મને િો જરાએ જ નવરાિ નથી.
મારે િજુ બાગમાાં જવાનુ ાં છે , અને ત્યાાં જઈ ફૂલ ઉપર
બેસવાનુ ાં છે . પછી ફૂલનો રસ ચ ૂસી િે રસમાાંથી મધ અને
મીણ બનાવવાનાાં છે . ભાઈ, માટે મને િારી સાથે રમવા

તમત્રો િોપીઝેન એ જક ઓનલાઈન પ્લેટફોમત છે . જયાાં આપ

રિેવ ુાં પરવડે એ જમ નથી.

આપની કૃતિઓ તવનામ ૂલ્યે પ્રકાતિિ કરી િકો છો. તવતવધ
સ્પધાતઓમાાં ભાગ લઈ િકો છો. અને આપની રચનાઓ પેઇડ

( એ જકદમ ઉડી જાય છે . )
છોકરો - ( ઘોડાને આવિો દે ખી ) આ ઘોડાને કાંઈ કામ
િોય િેમ લાગત ુાં નથી. લાવને િેને જરા પ ૂછી જોઉં. કેમ
અલ્યા, ત ુાં મારી સાથે રમિે ?
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૩.માઈક્રોફીક્સન
લોકડાઉન
થાિ

રાજુ ઝાંપડપટ્ટીમાાંથી બિાર તનકળી

માિાજીનાાં થાળ માટે
આ

રસ્િા પર આવ્યો. લોકડાઉનને લીધે
બધુાં સુમસામ િત.ુાં પોિાની મા માટે

ઘરમાાં પકવાન બની રહ્યા છે .

દવા લેવા િે પોલીસની નજરોથી

ઘર સુગ ાંધથી ભરાઇ ગયુ.વહ
ાં
ુ થાળ

છૂપાઈને જિો િિો.

િૈયાર કરી નજીકમાાં આવેલ
માિાજીનાાં

સ્થાનકે જવા નીકળિાાં

પિેલા ઘરનાાં એ જક ખ ૂણે ખાટલા પર સ ૂિેલ અિલિ
સાસુને કિે છે ," બા િમે બ ૂમાબ ૂમ નિીં કરિાાં . હુાં માંહદરે
જાઉં છાં અને િા જમવાનુ ાં મોડુાં થિે. આ

આપણાાં

દવા લઈને

વો િે ઘરે

આવવા તનકળ્યો કે િરિ જ પોલીસે િેને ઝડપી લીધો.
બે-ત્રણ હદવસ પછી િેને છોડવામાાં આવ્યો.

વો િે

પોિાની ઝાંપડપટ્ટીમાાં દાખલ થયો ત્યાાં મોટુાં બોડત લગાવેલ ુાં
િત ુાં 'કન્ટેઈનમેન્ટ એ જહરયા'. િેની મા મરી ચ ૂકી િિી. િેને
કોરોના કેસમાાં ખપાવી દીધી િિી. રાજુ ને પણ િાત્કાભલક

િરફથી માિાજીનો થાળ છે ."
સાસુમાાં બારીમાાંથી દે ખાિા આકાિ િરફ એ જકીટિે

'િોમ કોરોન્ટાઈન' કરી દે વામાાં આવ્યો.

જોયા કરે છે ...

વવક્રમ સોલંકી 'જનાબ'
ઉવી પંચાલ"ઉરુ"

માઈક્રોહફક્િન

ુ
પર

એ જક રાત્રે કિેવાિા તિભક્ષિ

"બસ પપ્પા બહુ થયુ,ાં સહરિાને હુાં

પરીવારમાાં તપિાએ જ પોિાની

િવે ઓફીસ નહિ જવા દવ, મેં સહરિા

પુત્રીને પ્રેમલગ્ન કરવાની

કરિા વધુ મિેનિ કરી િિી છિાાં

સખ્િ ના પાડિા િેણીના

એ જવોડત એ જને મળ્યો."
"આખરે એ જક સ્ત્રી િોવાનો
ફાયદોજ ઉઠવ્યોને એ જને, કાંઈક લટકા કયાત િિે બોસ સામે
ત્યારે જ િો...."

િમણાાં રોળ્યાાં િે આખી રાિ
અશ્રુઓ સજી સેજ ઉપર રડિી રિી...
અને...

ઘર,બાળકો,સાસુ-સસરાની જવાબદારીઓને
તનભાવવાની સાથે હદવસ-રાિ એ જક કરી પુરી ઈમાનદારી
અને મેિનિથી મળે લ સફળિા ને લીધે ખળખળિી

બીજી સવારે એ જ જ તપિા પ્રેમના પ્રતિક એ જવા રાધાકૃષ્ટ્ણનાાં
માંહદરમા પ્રેમથી પ્રણામ કરવા ગયા...

નદીમાાં આવેલ ુાં િરખનુ ાં પ ૂર એ જક પળમાાં ઓસરાઈ
ગયુ...,...
ાં
-નવ્યા વાઘેલા
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-- વનસગા બુચ
#એ જકઅમથોતવચાર

"બોલે છે ..!" ગઝલ

૪.કવવતાઓ

'સ ૂયત ઊગ્યો..!' સવાર, બોલે છે !
'છાં ઘડીભર..!' ત ુષાર, બોલે છે !!

હું છં તને યાિ?

'આવિે એ જ, ઘરાક થઈ, કાલે..'
રોજ ઊઠિી.. બઝાર, બોલે છે !
છે લ્લી પાટલી પર ત ુાં મને િિી તનિાળિી,

છે હન
ુ ર એ જનો, પ્રશ્નનો જ જવાબ,

મારા માટે ક્ારે ક માર ખાિી મારી સખી,

ક્ાાં કશુ.ાં . કામદાર, બોલે છે ?

હુાં છાં િને યાદ?
પાાંચીકા, સાિ િાળી અને હત
ુ ૂત ૂત ૂ રમિી,

થઈ જિે.. ચોર સૌ, ભરોસાપાત્ર!
જુ ઠ્ઠ જયાાં િાહક
ુ ાર, બોલે છે !!

ક્ારે ય મને જીિવા ના દે િી, મારી સખી,
હુાં છાં િને યાદ?

'ધમપછાડા, િમી જિે, આવો.!'
દઈ તનમાંત્રણ.. મઝાર, બોલે છે !

ગૌરીવ્રિમાાં મારી સાથે જાગરણમાાં રમિી,
િારાાં ફરાળમાાંથી મને જમાડિી,મારી સખી,

- વસકં િર મુલતાની
.

વ્યથામાં

હુાં છાં િને યાદ?

હુાં અને ત ુાં િોય એ જવો ખ્યાલ લાગ્યોં

િાળાના સમયે મારો સાંગાથ કરવા આવિી,

સ્પિતમાાં,

મારા કારણે ત ુાં પણ મોડી થિી, મારી સખી,
હુાં છાં િને યાદ?
બુધવારે મારા કલરના મેભચિંગ કપડાાં પિેરિી,

એ જમ આિા રાખિો ત ુાં િોય મારા
સાંપકત માાં,
સાથ એ જવો આપવાની વાિ કરિી રોજની,

જો મેભચિંગ ના થાય િો ઝઘડિી,મારી સખી,
હુાં છાં િને યાદ?

બસ પછી વાિો િિે માન્યુાં મનોમન િકત માાં,
પ્રેમની ઈચ્છા મને ક્ાાંથી ખબર પડિી િિે?

છે લ્લા હદવસે હુાં નહિ રડુાં એ જવુાં િિી કિેિી,

લાગણી પેદા થિી લાગે કદાચે એ જ ગભતમાાં,

મારી જોડે વધારે ત ુાં જ રડેલી, મારી સખી,
હુાં છાં િને યાદ?

ભ ૂલ

સ્વીકારી ગુનેગારી કરી નાખીં િિે?

ને િવે સમજણ ઘણી કીધાાં કરી છે વ્યથતમાાં,

હકટ્ટા બુચ્ચા જયારે પણ આપણી થિી િિી,
ત ુાં પણ મારી સાથે ખુબ જ રડેલી,મારી સખી,
હુાં છાં િને યાદ?
ગાયત્રી શ્રીમાિી (ળચન્ટુ)

એ જક માફી માાંગવાનો િક નથી મળ્યો મને,
ભ ૂલ મારી કાઢવા આવી િિે િર અથતમાાં,
જો સિિ દાઝ્ાાં કરે િૈય ુાં તવચારોમાાં ઘણુ,ાં
કેમનો 'તવજ' આમ ખોટો ત ુાં ફસાયો વ્યથતમાાં!
-વવજય પ્રજાપવત 'વમિ'
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વાહર ખળખળ રવ કરે ને ઝાંખના તનમોિ રે ..!

જાય છે .

પદ્મ

ભેદછેી ,
ચાલકો ત્વચા
રસ્િા અવરોધની
બદલિા જાય

આપગા િારી પુત્રી

એ જ કયો ડર
કે ડરિા
જાય છે .
િનેછે મળવા
જરૂર

આવીિ,

કમત છે તનસ્વાથત િારુાં મેિ ઊરે ઉમળત,ુાં

પ્રણયની આબરૂ રાખી

રડિા એ જ મરિા જાય છે .

અંબુધર સમ ચાિિો િારો સિારો આિ રે ..!

િને મળવા જરૂર

જીવવાના ભાવઆવીિ.
વધિા જાયછે ,
માણસોના

ત ુાં ગીધનો છે આિરો,

ુાં સરખો સાધિો િારો સિારો આિ રે ..!
તગ

ના રહ્ુાં - રડિા એ જ િસ્િા જાય છે ,
આજ

વો ઝાંખિો િારો સિારો આિ રે ..!

ઊતમિઓ વરસે મ ૃગી સમ માિાંગી સમ િામ રે .!

દામ ઘટિા જાય છે .

"આિ" સઘળી પ ૂરિો િારો સિારો આિ રે ..!

તનગાિોના કરી દે બાંધ

ડૉ. અિોક શ્રીમાિી. "આિ"

છે નગરનો સૌથી સારો માનવી,

દ્વારો ને ત ુ જો જાદુ,

એ જના િર પ્રકરણ ઉઘડિા જાય છે .

ત ુ ચાિે એ જમ હુ ાં ચાિી

સફિતાને પંથે...

િનેાં છે
મળવા
જરૂર
ક્ાાંક િાાંભળ્યુ
કોઈ િિે
રમાાં?

ક્ાાંક બગડેલા આવીિ.
સુધરિા જાય છે !
ટલી

સુરજ ઉગિા જ દે ખાયુ એ જક સોનેરી

ભ ૂલુગઝલના
ાં છાં એ જનાથી
િર વધુ,ાં

હકરણ,

યાદના "પ્રકાિન"ના
લશ્કર ઉભરિાપ્રથમ
જાય છે .

જાણે િે કિેત ુ િત ુ એ જ આળસુ કર
સફળિા માટેની તપિંજણ.

પાને રજુ થઇને,

િે ખુદા, વરસાવ

ક્રુપા ,હિન્દની

કે જાિેરઉખડિા
ાિમાાં પ્રગટી
જાય છે .
િને મળવા જરૂર

કબ્રના પથ્થર

સુણિા િેના િબ્દો ફુટી નવી તવચારોની કુપળો,
અને ચાલ્યા મુજ મન કેરા નિનતવન મનોમાંથનો.

સો માાં નવ્વાણુઆવીિ.
ાં જ વાાંચે છે ગઝલ,

એ જક ટકો ,"તસદ્દીક" સમજિા જાય છે .

કદી ચાંદ્ર, કદી સ ૂરજની
લઈનેસિારો
રોિની દ્વારા,
તારો

િીરાડોમાાં છબી સજી
િને મળવા જરૂર
આવીિ.

પાનખર
ફૂલ પાસે અગર
ઈચ્છિોિોિારો
સિારો આિ રે ...!
િારીમાાંગ
ખુિીમાાં
ખબર
ભગ
ાંૃ પાસે
િો િારો િો
સિારો
આિ રે ...!
કર ,

પ્રેમનો સાંદેિ વાિક િાાંતિનુ ાં ત ુાં રૂપ છે ,

બિારો યાદની સ્થાપી

િકુન સાથે િોધિો િારો સિારો આિ રે ..!

િને મળવા જરૂર

કુદરિે રાં ગો ભયાત
લીલાિ અપી દે િમાાં,
આવીિ.

વસદ્દીક ભરૂચી.

સઘળાાં કહર તવચારોને ઉડી તનજ પાાંખોથી,
ઉચે ઉચે વાદળોને પાર તનલરાં ગીન નભ ભણી .
ઉડિા ઉડિા વચ્ચે મળ્યાાં સાંકટના કુવાદળો,
ને જોિા જ સાાંભયાત સોનેરી હકરણના િે િબ્દો .
"મળિે જરૂર સાંકટો સફળિાના માગતમાાં ,
પણ ચાલી જા

એ જ જ હદિસુચનને માની ચાલ્યો ગયો આગળ,
ને સાાંપડયુ તનલરાં ગી મુજ સપનાનુ નભઆંગણ.
િરિ જ ભખલ્યાાં િષતના રાં ગો મુજમાથી,
ને લપાઇ ગઇ ત્યાાં નભ કેરા સ્વગત ભણી.

રાન પાસે રાખિો િારો સિારો આિ રે ..!
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૫.વાિાત

સાચી મારી માત ૃભાષા
ત્વચા અવરોધની ભેદી િને

ગાંગામાસી

મળવા જરૂર આવીિ,
પ્રણયની આબરૂ રાખી િને

અંગ્રેજીમાાં લોકોએ જ ખોટો ઊભો કયો ભાઈ િાઉ

મળવા જરૂર આવીિ.

વધેલી બે રોટલીમાાં િેલ નાાંખીને

આપણી ગાય માિાને અરે િમે કિો છો યાર કાઉ

ખાઈ એ જ ઊભી થઈ, વાડામાાં જઈ

તનગાિોના કરી દે બાંધ

પીઝા,બગતર,ચાઈનીઝનુ ાં કરો છો િમે ભાઈ ઈટીંગ

દ્વારો ને ત ુ જો જાદુ,
અરે િમે કઢી,રોટલા અને િીરાનુ ાં ભ ૂલ્યાાં ખાઉ
ત ુ ચાિે એ જમ હુ ાં ચાિી

માટે બેઠી. સ ૂરજ દાદા માથાની
વચ્ચોવચ ઊભા રિી આગની વષાત કરી રહ્યાાં િિાાં. ગરમ

સનબાથ,ચડા
રીનેઆવીિ.
કરો છો િમે છબછભબયાાં
િને મળવાપિે
જરૂર

પવન ચામડી બાળી રહ્યો િિો. િેણીએ જ પાણીની છાલક

િળાવ,નદીમાાં ધ ૂબાકા મારીને ભ ૂલ્યાાં િમે નાવુ

ગઝલના િર "પ્રકાિન"ના

આજને િમે ઠાંડા પાણીમાાં નવડાવી દીધી છે કેવી?

પ્રથમ પાને રજુ થઇને,

આ ,અત્યારે ને િાલને િમે ભાઈ કિો છો નાઉ

કે જાિેરાિમાાં પ્રગટી િને

આવિાાં એ જ વાસણો બાજુ માાં મ ૂકી જલ્દીથી બિાર દોડી.

કદી ચાંદ્ર, કદી સ ૂરજની

બિાર જઈને જોયુાં િો એ જકદમ આવાક થઈ ગઈ.

રોકસોંગ,અંગ્રે
જી સોંગમાાં
રાં ગાણા છે આજ કેવાાં?
લઈને રોિની
દ્વારા,

લોકગીિ,લગ્નગીિ ને મેઘાણીને ભ ૂલી ગયા ગાવુાં

િીરાડોમાાં છબી સજી િને

મળવા જરૂર આવીિ.
કનુજી કેિાજી ઠાકોર (કનકવસિંિ)
અગર િો પાનખર િારી

ચાંપલ, માાં એ જક ચાંપલના પટ્ટાની જગ્યાએ જ દોરી બાાંધી

તમત્રો
ન એ જક
મને િોપીઝે
,બદલો
નહિઓનલાઈન
,સૈયરનીપ્લેટફોમત છે . જયાાં આપ

આપની કૃતિઓ તવનામ ૂલ્યે પ્રકાતિિ કરી િકો છો. તવતવધ

સેવાનો મળે મોકો,

સ્પધાતઓમાાં ભાગ લઈ િકો છો. અને આપની રચનાઓ પેઇડ
કરીને આપ વળિર પણ મેળવી િકો છો. વધુ માહિિી માટે

નહિિં,સહિઅઃિ મળવુાં ખરી

થોડી પણ સમાનિા નિીં, માથે એ જક રૂતપયાનાાં તસક્કો

અડધાથી વધારે સફેદ વાળ, પગમાાં ત ૂટુ ત ૂટુ થઈ રિેલી

િને મળવા જરૂર આવીિ.

સુખી સાંસાર છોડી

કાછડો વાળીને પિેયું ુ િત,ુાં ચોળી અને લ ૂગડાાંનાાં રાં ગમાાં

મેળામાાં કોિરાવેલા વિા-ઓછાનાાં ભચહ્નોના છૂાંદણા,

બિારો યાદની સ્થાપી

અમારી એ જપ ડાઉનલોડ કરવા અિી ક્લલક કરો

પચાસેક વટાવી ચ ૂકેલી એ જક માજી જોઈ. મેલ ુાં લ ૂગડુાં

વડો મોટો લાલ ચાાંદલો, ચિેરા,ગળા અને િાથ ઉપર

ખુિીમાાં િો ખબર કર ,

િને મળવા જરૂર આવીિ.

"લે, કાાંસકી લે, બુટ્ટી લે, ચાાંદલા લે, માંગળસ ૂત્ર લે એ જ એ જ..."

ધીરે એ જ અવાજ ખ ૂબ જ મોટો થિો ગયો. કાંઇક યાદ

અરે િમે િરબિ,લસ્સીનુ ાં ભ ૂલી ગયાાં પીણુાં પાવુાં

અમને ઇમેઇલ કરો.Info@shopizen.in

મારી ઠાંડકનો અનુભવ કયો.

ભરબપોરે પણ આ અવાજ અત્યાંિ ઘાટો િિો. ધીરે

બીયર,વીસ્કી
મળવા જરૂર
અને આવીિ.
કોકાકોલાનુ ાં કરો છો ડ્રીકીંગ

ક્ષણોની જયોિ પ્રગટાવી

એ જક ટોપલો ભરે લાાં વાસણો ધોવા

િિી, માથે અડધી ખુલ્લી પિરાાંની પેટી

પકડી િિી, બીજા િાથમાાં એ જક મોટો કાપડનો થેલો.

િને મળવા જરૂર આવીિ.

મ

મ નજીક આવિી ગઈ િેમ િેમ સુધાની નજર એ જને
જોવા િલપાપડ થિી િિી.
સુધા ભ ૂિકાળમાાં સરી પડી.
"મમ્મી, જલ્દી ચાલ પેલી ગાંગામાસી આવી. મારી
લાલ પટ્ટી ત ૂટી ગઈ છે , મને લઈ આપ, તનિાળે માસ્િર

મૈત્રી,
10 છિાાં હુ ાં સામેથી ચાલી

ને એ જક િાથે
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પણ િવે િો ખીજાય છે , બે ચોટલી ના કરુાં િો તનિાળે
આવવાની ના પાડે છે "

"વરની િો વાિ જ રિેવા દે બેની, આખો હદવસ
ઘરમાાં પડયો રે છે અને સાાં

"િા, મારી બચ્ચી આજ િને પટ્ટી લઈ જ આપુ,ાં
આજ મારી મજૂરીના પૈસામાાંથી થોડાાં બચાવ્યા જ છે ."
"મમ્મી, પેલી મારી બિેનપણી મસ્િ તપન પણ નાાંખે છે એ જ

િરાબના પૈસા દે વાના, ના આપુ િો બરડો િૈયાર
રાખવાનો! અને િા મારી નાનકી સારી છે િો, િવે િો
પેલ્લી ચોપડી ભણવાય જાય."
"િારા વરનુ ાં આટલુાં બધુાં સિન કરવુાં પડે?"

પણ...."
"અરે , િા મારી બચ્ચી િને બધુાં લઈ દઉં બસ...
આવ ગાંગા મારી સુધા ક્ારની િને યાદ કરે છે "
આટલુાં કિી સતવિાબિેને ગાંગામાસીનાાં માથેથી પિરાાંની

"શુાં કરુાં? આપણે રહ્યાાં સ્ત્રીની જાિ! સિનિક્લિ પિી
જાય િોય સિન કરવુાં જ પડે" આટલુાં કિી ગાંગાએ જ
પોિાનો ઉઘાડો લાલ રાં ગનો બરડો બિાવ્યો.
"િો એ જને છોડીને ક્ાાંક જિી રે િિી િોય િો?"

પેટી નીચે ઉિારી.
"બેની, સુધા પાસે પાણી માંગાવને, આખુાં ગળાં
સુકાઈ ગયુાં છે " લ ૂગડાાંનાાં છે ડેથી પોિાનાાં મોંઢાનો પસીનો
સાફ કયો.
સુધા આવે ત્યાાં સુધીમાાં િો ગાંગાબાઈએ જ પોિાની
પેટીમાાંથી િમામ વસ્ત ુઓ બિાર કાઢી બિાવવાાં લાગી.
"જુ ઓ સતવિાબેન આ ખાસ ચાાંદલા છે ક મુબઈથી
ાં
આવ્યા છે . લો િમારી સુધા માટે જૂ માટેની કાાંસકી અને
આ િમારા માટે ત ુલસીમાળા."
"લો, ગાંગામાસી આ પાણી પી લો નિીંિર ગળાં
સુકાયેલ ભઠ્ઠા

વુાં થઈ જિે અને જલ્દીથી પાણી પીને

મારા માટે લાલ રાં ગની પટ્ટી આપો" આટલુાં બોલી સુધા
પેટીનો સમાન અચરજથી જોવા માાંડી.
"લે બેટા આ પટ્ટી અને આ િારી તપન. જો, છે ને
પેલી િારી બિેનપણી

વી જ" સતવિાબિેને સુધાને

વસ્ત ુઓ આપિાાં િરખ અનુભવ્યુ.ાં
સુધા પટ્ટી બાાંધી ચોટલી વાળવામાાં મિગ ૂલ થઈ
ગઈ.
"એ જ ગાંગા, શુાં ચાલે છે િારા જીવનમાાં બધુાં ઠીકઠાક છે
ને? અને િારી નાનકી કેવી છે ? િારો વર! બધા મજામાાં છે
ને? એ જકીસાથે બધાાં સવાલોનો રાફડો કરી બાંને વાિે
વળગ્યા.
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હુાં જાઉં એ જટલે એ જને

"ક્ાાં જાઉં? આ એ જક નાનકી ના િોિ િો ક્ારની ઘર
છોડીને ભાગી ગઈ િોિ. િમારે િો પતિ છે જ નિીં એ જટલે
આવુાં કાંઈ િોય જ નિીંને?
"સારુાં ચાલ, હુાં પણ િવે મારુાં કામ પ ૂરુાં કરુાં, અને િા,
સુખડી બનાવી છે િારી નાનકી માટે લેિી જા" એ જટલુાં કિી
સતવિાબિેને સુખડીની પોટલી આપી. માથે પેટી ચડાવી,
િાથમાાં થેલો લઈને ગાંગામાસી નીકળી ગઈ.
*
"એ જ દીકરી, ક્ાાં ખોવાઈ ગઈ ત?ુાં બોલ િારે શુાં જોઈએ જ
છે ?" એ જમ કિી ગાંગામાસીએ જ પેટી નીચે ઉિારી.
"થોડીવાર બેસો હુાં આવુાં છાં" કિી સુધા ઘરમાાં દોડી.
થોડી જ વારમાાં આવી અને કહ્ુાં "લો, માસી પાણી પી લો,
ગળાં સુકાય ગયુાં િિે"
ગાંગામાસી િાથમાાં લોટો લઈને એ જકી શ્વાસે આખો લોટો
પાણી પી ગઈ.
"ગાંગામાસી, વષો પછી િમે આ

રિનપુર ગામમાાં? િમે

િો રાધનપુર, સાાંિલપુર અને એ જની આજુ બાજુ ના ગામોમાાં
જ વેચિાાં િિાાં ને? આ

આટલુાં દૂ ર રિનપુર સુધી

આવવાનુ ાં કાંઈ ખાસ કારણ?
"દીકરી ત ુાં છો કોણ? અને િને કેવી રીિે ખબર કે હુાં ત્યાાં
જ વેચિી િિી?

સાહિત્યનો વનવગડો

"િમે મને નિીં ઓળખી? હુાં સતવિાબિેન ની છોકરી, સુધા

"િા, માસી મને બધુાં યાદ છે , િમારી પાસે લીધેલી પટ્ટી,

રાધનપુર! વડની બાજુ માાં ઘર િત ુાં એ જ! કાંઇક યાદ આવ્યુ?ાં

તપન, કાાંસકી, ચાાંદલા, ચ ૂડી એ જ બધુાં યાદ છે "

આટલુાં સાાંભળી ગાંગામાસીએ જ નજર ઊંચી કરીને જોયુ.ાં

"દીકરા ત ુાં કેટલાાં વષતથી અિીં રિનપુરમાાં છે ?

ુાં
"અરે , સુધા ત?ુાં અિીંયા? કેવડી મોટી થઈ ગઈ છે ત?"

"છે લ્લાાં ત્રણ વષતથી હુાં અિીંયા જ છાં, મમ્મીનાાં દે િાાંિ પછી

ધગધગિા િાપમાાં ચાલીને આવેલી ગાંગામાસીનો બધો

દૂ રનાાં કાકાકાકીએ જ મને અિીં મોકલી દીધી."

થાક પણ જાણે ઉિરી ગયો અને રાજીના રે ડ થઈ ગઈ.

"સતવિાબેન િવે નથી રહ્યાાં!! એ જ જાણી થોડુાં દુઃખ થયુ,ાં

"િા, માસી, હુાં લગન કરીને અિીંયા આવી ગઈ"

પણ દીકરા આ ધરા ઉપર આવનારે એ જક વખિ િો આ

ગાંગામાસીએ જ ગળામાાં નજર કરી, ક્ાાંક માંગળસુત્ર ના

દુતનયા છોડી જવુાં જ પડે ને!"

દે ખાયુાં કે ના િો એ જનો સેથો તસિંદૂરથી ભરે લો જોયો એ જટલે

"િા, માસી... પણ િમે અિીંયા રિનપુર?"

કહ્ુ,ાં

આટલુાં સાાંભળીને ગાંગામાસીની આંખો ભરાય ગઈ. ગળે

"કેમ આ ડોિીની મજાક ઉડાવે છે ના તસિંદૂર કે ના

ડૂમો બાઝી ગયો. આંસુ ટપકવા ઉિાવળા થિાાં િિાાં,

માંગલસુત્ર? એ જમનેએ જમ લગન કરી લીધા શુ?ાં

પોિાની જાિને સાંભાળી આંસુને સમજાવીને રોકી લીધા.

"માસી, તસિંદૂર કે માંગળસ ૂત્રથી જ પત્ની નથી બનાત,ુાં

સુધાને પણ િવે સાાંભળવાની ધીરજ ખ ૂટિી જિી િિી

અગભણિ સપનાઓને ભાાંગીને ગુલાલ બનાવવો પડે છે !"

છિાાં મગી
ાં ૂ બેઠી બેઠી એ જકી નજરે ગાંગામાસીને જોઈ રિી.

પોિાનાાં િાથમાાં પડેલાાં ઉઝરડાાં જોઈ સુધા બોલી.

"ત ુાં મારી દીકરી

"હુાં રિી અભણ, આવી પિેલી ના ખબર પડે મને!!"

નિીં, મારી નાનકી તનિાળે ભણવાાં જિી િિી" રોકી

અને બાંને ખડખડાટ િસી પડ્ાાં.

રાખેલાાં આંસુ આંખમાાં ના રિી િક્ાાં દડ દડ કરિાાં

"એ જ એ જ એ જ એ જ, પાણી લાવ વવવવ.... ક્ાાં મરી ગ ઈ ઈ

નીકળી ગયાાં.

ઈ.."

"િિી? મિલબ હુાં કાંઈ સમજી નિીં"

ઘરમાાંથી કાંઇક ત ૂટેલી ફૂટેલી રાડ નીકળી રિી િિી.

એ જક સ્ત્રી બીજી સ્ત્રીની સિનિીલિા ખ ૂબ જ સારી રીિે

"કોણ છે દીકરા અંદર, અને કેમ આટલી જોરથી બ ૂમો પાડે

જાણી લે છે એ જટલે જ સુધાની આંખો પણ ભરાઈ આવી.

છે . હુાં કાંઈ સમજી નિીં" ગાંગામાસીએ જ ઘરમાાં ડોહકયુાં કરીને

"એ જક વરસ પેિલા, હુાં મારા રોજનાાં કામ મુજબ ગામે ગામ

બોલ્યાાં.

આ કાાંસકી, બુટ્ટી, ચાાંદલા, ચ ૂડી વેચવા નીકળી ગઈ, નાનકી

"એ જ એ જ એ જ િો કોઈ નિીં, િમે બેસો હુાં િમણાાં આવુાં છાં"

તનિાળે ગઈ અને અને" ગાંગામાસીનો શ્વાસ ચડી ગયો,

કિી સુધાએ જ ઘરમાાં દોડ લગાવી.

આંસુ િજી ગાલેથી સરકી રહ્યાાં િિા.

થોડી વારે આવ્યા પછી એ જણે િાિ લીધી. છાિી ઉપર િાથ

"માસી, લો આ પાણી પી લો" કિી સુધાએ જ પાણીનો લોટો

મ ૂકી એ જ ચ ૂપચાપ બેસી રિી.

આપ્યો.

થોડુાં તવચાયાત બાદ ગાંગામાસી બોલ્યાાં, "સુધા મને િજી

"દીકરી, કેટલાાં વષોથી આ વાિ મેં મારા હદલમાાં દફનાવી

પણ યાદ છે , ત ુાં નાની િિીને ત્યારે મારી આ પેટીમાાંથી

દીધી િિી, ઘણાાં સમય પછી આ

માંગળસ ૂત્ર લઈને ભાગી ગઈ િિી અને એ જ પેિવ
ે ાની જીદે

આંસુ નીકળી ગયા... નાનકી તનિાળે ગઈ િિી, હુાં સાાં

ચડી િિી, મારા અને મમ્મીનાાં કેટલાાં સમજાવ્યા બાદ ત ુાં

ઘરે આવી, નાનકી ના દે ખાિાાં મારી બોલિી બાંધ થઈ

એ જ જીદ છોડી િિી" આટલુાં બોલી ગાંગા િસવા લાગી.

ગઈ, આમિેમ દોડિા દોડિા એ જને િોધવા નીકળી ગઈ,
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વી છે , પણ ત ુાં આ ગામમાાં કોઈને કિીિ

આ સાંગ્રિી રાખેલાાં

મારી આંખો એ જને જોવા ખ ૂબ જ આત ુર િિી, ખ ૂબ િોધી,

"આટલી હિિંમિ આવી ક્ાાંથી િમારામાાં માસી?" સુધાએ જ

પણ મારા કરમ કોડીના એ જ ના મળી, છે વટે િારી, થાકી હુાં

અચકાિા અચકાિા પ ૂછ્ુ.ાં

ઘરે આવી." આટલુાં બોલી ગાંગામાસી અટકી પડ્ાાં.

"ભલે આપણે રહ્યાાં સ્ત્રીની જાિ, સિનિક્લિની િદ વટાવી

"પછી શુાં થયુાં િમારી નાનકી ક્ાાંથી મળી" સુધા ખ ૂબ જ

જાય િો એ જવાાં દુષ્ટ્ટોને મારવા માટેની હિિંમિ, માિાજી કોઈ

આત ુર થિી િિી.

પણ રૂપે આપી દે છે દીકરી" ગાંગામાસીએ જ લટકાવેલ

"ઘરે આવીને જોયુાં િો મારો વર કૂવાના પાણીથી નાિિો

લોકેટ બિાવીને કહ્ુ.ાં

િિો, પીધેલી િાલિમાાં એ જનાથી ઉભુ રે િવુાં પણ મુશ્કેલ

"

િત,ુાં એ જની પાસે જઈને મેં નાનકી તવિે પ ૂછ્ુાં િો બસ, એ જણે

મને પણ ખ ૂચત ુાં રે િિ
ે ે"

ઝાંપડી િરફ ઈિારો કયો. મેં દોડી, નીચે જોયુાં િો આંખો

"િા દીકરી, પણ, નાનકી િાંમેિા મારા હદલમાાં જીવાંિ છે

પિોળી થઈ ગઈ, હુાં સ્િબ્ધ, પગ િળે થી જમીન સરકી

અને રિિે. ચાલ બોલ લે પેટી ખોલી શુાં જોઈએ જ િારે

ગઈ, કપડાાં વગરની નાનકી નીચે જમીન ઉપર સ ૂિી િિી,

બોલ"?

કેટલાાંય અંગો લોિીથી લથપથ િિાાં, જોિાાં જ હુાં નીચે

સુધાએ જ ચારે િરફ નજર કરી, થોડી વખિ તવચાયુ,ું એ જણે

ઢળી પડી...." ગાંગામાસીનુ ાં હૃદય એ જક શ્વાસ લેવાનુ ાં ચ ૂકી

થોડુાં ક્રૂર િાસ્ય રે લાવ્યુ.ાં આંખો બાંધ કરી, િરિ ખોલી, ફરી

ગયુ.ાં અવાજો સાથે એ જ ફરી જોરથી રડવા લાગી.

બાંધ કરી, ફરી ખોલી અને ગાંગામાસીને કહ્ુ.ાં

સુધાએ જ એ જમને સાાંત્વનાાં આપી, થોડા સભાન કરાવ્યા.

"કાિર, મળિે?"

આમિેમ નજર કરી કોઈ દે ખાત ુાં ન િત ુાં ઘરમાાં જઈ એ જ

"શુ?ાં કાિર! મેં મને બરાબર સભળાયુાં નિીં!"

ફરી પાણી ભરી લાવી.

"િા. માસી, િમે સાચુાં જ સાાંભળ્યુ,ાં કાિર"

પાણી પી ને ગાંગામાસી ફરી બોલ્યાાં "મારાથી ના સિન

"િા, લે જો, આ કાલે જ નવી કાિર આવી છે , એ જક

થયુ,ાં હુાં બધુાં સમજી ગઈ, ઝાંપડીના ખ ૂણામાાંથી કુિાડી લીધી

તમતનટમાાં િારા વાળનાાં બે ભાગ કરી નાાંખે એ જવી"

અને ......"

કાિર લઈ સુધા ઘરમાાં ગઈ, વીસેક તમતનટ બાદ

"ગાંગામાસી હુાં સમજી િકુાં છાં િમારી િાલિ, િમે એ જક જ

વેખેરાયેલાાં વાળ અને ભયાનક મા ચાંડીનુ ાં રૂપ ધારણ

સમયે દીકરી અને ક્રૂર પતિ બાંનેને ખોઈ નાખ્યાાં"

કરીને આવી, િાથમાાં રિેલી કાિર ઉપર એ જકદમ િાજુ

"ગામના લોકોને વાિ કરી એ જમણે મને મદદ કરી, બાંનેના
હક્રયા કરમ પ ૂરા કરીને એ જમણે મને અિીં ગામમાાં ના
રે િવાનુ ાં સ ૂચન કયુ,ું થોડાાં હદવસો પછી હુાં આ િરફ
આવીને પોિાની જઠરાક્ગ્ન ઠારવા પ્રયત્નો કરવાાં લાગી"
"િૈં, ગાંગામાસી! િમે કાંઈ પણ તવચારવા વગર િમારા

કયુું એ જ સારુાં કયુ,ું નાનકી ના રિી એ જનુ ાં દુઃખ િાંમેિા

લાલરાં ગનુ ાં પ્રવાિી નીિરત ુાં િત.ુાં આવીને ગાંગામાસી પાસે
ઊભી રિી ઘાટા સ્વર સાથે બોલી...
"મા, મને હિિંમિ જોિી'િી અને િમે આપી, િમે મને
િમારી નાનકીનાાં રૂપમાાં સ્વીકારિો??" સુધા એ જકીશ્વાસે

વરને કુિાડી ઝીંકી દીધી િિી? સુધાએ જ આશ્ચયતથી પ ૂછ્ુ.ાં

બોલી ગઈ.

"િા, એ જક સ્ત્રી કેટલુાં સિન કરી િકે? પોિાની દીકરીની

ગાંગામાસી ફાટેલી આંખોએ જ સુધાનાાં રોદ્ર સ્વરૂપને જોિી

આવી િાલિ કરનાર િેવાનને મારવા રણચાંડી બનવુાં જ

રિી. એ જણે એ જક પલક ઝબકાવી અને સુધાનો િાથ પકડી

પડે ને! સ્િેજ પણ તવચારવા તવના મેં એ જને કુિાડીના ઘા
ઝીંકી દીધા ભલે ને એ જ મારો વર રહ્યો!!!" ગાંગામાસીએ જ

ઘરના પગતથયાાં નીચે ઉિારી ગામની બિાર જિી રિી.

હિિંમિભેર જવાબ આપ્યો.
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૬.નવલકથા

"જયહદપ, મેં મારાાં ઘરે આપણાાં બાંનેના લગ્નની
વાિ કરી દીધી છે ." આટલુાં સાાંભળિા જ જયહદપે
ઉત્સાહિિ થઈને પુછ્ુ.ાં

તડપ

"િો શુાં િારાાં મમ્મી પપ્પા માની ગયા!"
"િા, િે આપણાાં બાંનેના લગ્ન કરાવવાાં માટે

ભાગ -૧૪

િૈયાર છે ." આ સાાંભળિા જ જયહદપ ઉત્સાિમાાં જ રાધીને
ભેટી પડે છે .

રાધી જયહદપની રાિ જોિી
પોિાની કાર પાસે જ ઉભી િિી. જયહદપ થોડે દૂ ર
પોિાની કાર પાકત કરીને રાધી પાસે આવે છે . બાંને
એ જકબીજાને પ્રેમથી આભલિંગન આપીને અળગાાં થાય છે .

"પરાં ત ુ!" અચાનક રાધી બોલિાાં બોલિાાં અટકી
જાય છે . એ જટલે િરિ જ જયહદપ રાધીથી દૂ ર થઈને પુછે
છે .
"પરાં ત ુ શુાં રાધી?"

જયહદપ બાંને િાથની િથેળીઓ રાધીના ગાલ પર મુકીને
કિે છે .
"રાધી, ક્ાાં િિી ત?ુાં િને ખબર છે મને કેટલી
ભચિંિા થઈ ગઈ'િી છે લ્લાાં બે-ત્રણ હદવસથી િને કોલ કરુાં
છાં. પરાં ત ુ કોલ લાગિો જ નથી."

"પરાં ત ુ, લગ્ન બાદ િારે િાંમેિને માટે મારાાં ઘરે
રિેવાાં આવવુાં પડિે." આ સાાંભળિા જ જયહદપના ચિેરા
પર રિેલી ખુિીઓ ગાયબ થઈ જાય છે . િેનાાં ચિેરા પર
ભચિંિાના ભાવ ફરી વળે છે .
"રાધી, આ ત ુાં શુાં કિે છે ?"

"જયહદપ, રાધી પોિાના ગાલ પર રિેલી
જયહદપના િાથની િથેળીને દૂ ર કરી િેમાાં પોિાનો િાથ
મ ૂકિાાં કિે છે .
"હુાં મારાાં માસા-માસીના ઘરે ગઈ િિી અને ત્યાાં
ુાં રાધીએ જ જયહદપની
ભબલકુલ નેટવકત જ ન િત ુાં આવત."
નજરોમાાં નજર મેળવિાાં કહ્ુ.ાં
"ઓિ, િારે મને અગાઉ કિી દે વ ુાં જોઈએ જ કે ત્યાાં
નેટવકત નહિિં િોય. િારી ભચિંિામા હુાં અડધો થઈ ગયો."
"મને પણ ત્યાાં જઈને જ ખબર પડી કે અિીંયા
નેટવકત જ નથી આવત.ુાં આઈ એ જમ હરયલી સોરી માય
સ્વીટ િાટત ."
"સ્વીટ િાટત !" જયહદપ આશ્ચયતચહકિ થઈને
બોલી ઉઠ્ો.

"અચ્છા, એ જ બધુાં છોડ અને મને એ જ કિે કે િે
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િોય િો જ મારાાં મમ્મી-પપ્પા આપણાાં બાંનેના લગ્ન માટે
િૈયાર છે ."
"િો ત ુાં એ જમ કિેવાાં માાંગે છે કે હુાં મારાાં મમ્મીપપ્પાને છોડી દઈને િારી સાથે રિેવાાં આવુ!ાં
ઈમ્પોતસબલ." જયહદપ રાધીના ચિેરાને એ જકી ટિે જોઈ
રિેિાાં કિે છે .
"િા જયહદપ, જયાાં સુધી ત ુાં આ િરિ નહિિં
સ્વીકારે ત્યાાં સુધી આપણાાં બાંનેના લગ્ન નહિિં થઈ િકે."
"અરે િો નથી કરવાાં આવાાં લગ્ન." જયહદપની
આંખમા આંસુ ઘસી આવે છે . "િે જરાાંયે તવચાયુું િત ુાં કે
િારી વાિનુ ાં પહરણામ શુાં આવી િકે? ત ુાં સારી રીિે જાણે
છો કે હુાં મારાાં મમ્મી-પપ્પાને છોડવાનો ક્ારે ય તવચાર

"િમમ."

િારાાં ઘરે આપણી બાંનેની વાિ કરી કે નહિિં?"

"િા જયહદપ, જો ત ુાં આ િરિ ક્સ્વકારવાાં િૈયાર

પણ ન કરી િકુ.ાં છિાાં િે આ વાિ મારી સાથે કરી? કદાચ
િે એ જમ કહ્ુાં િોિ કે લગ્ન બાદ આપણાાં બાંનેના પહરવાર
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ભેગાાં રિે િો એ જ હુાં સ્વીકારી લેિ." િજુ જયહદપની વાિ
ચાલુાં િિી ત્યાાં જ વચ્ચે રાધીએ જ કહ્ુ.ાં

"જયહદપ, શુાં થયુાં છે ? રાધી સાથે વાિ થઈ
કે..."

"જયહદપ, ત ુાં મારાાં ઘરે રિે કે િારાાં ઘરે શુાં ફેર
પડવાનો?"

"રાધી!" રાધીનુ ાં નામ કાને પડિાાં જ જયહદપની
આંખો ભરાય આવે છે . િેની આંખોભાાંથી ચોધાર

"બસ!" આંસુ ભરે લી આંખો અને મનમાાં જ

આંસુઓની ધારા વિેવાાં લાગે છે . અચાનક જયહદપને

દબાવી રાખેલાાં ગુસ્સા સાથે જયહદપ રાધી સાથે એ જકપણ

રડિો જોઈને મયુર પોિાની જગ્યા પરથી ઉભો થઈને

િબ્દ બોલ્યાાં તવના જ ત્યાાંથી પોિાની કાર િરફ ચાલ્યો

જયહદપની પાસે જઈ િેને સાંભાળવાની કોિીિ કરે છે .
"જયહદપ, શુાં થયુ?ાં િા માટે રડે છો? પ્લીઝ ત ુાં

જાય છે . કાર સ્ટાટત કરીને િેને કોફીિોપ િરફ ભગાવી મ ૂકે
છે . મયુર અને આતિષ બાંને કોફી િોપમાાં બેઠાાં બેઠાાં

રડવાનુ ાં બાંધ કરી દે ." મયુર જયહદપને સાંભાળવાની

કોફીની ચુસકીઓ લઈ રહ્યાાં િિા.

કોિીિ કરે છે . પરાં ત ુ િેની આંખોમાાંથી તનકળિા આંસુ

કોફીિોપમાાં દાખલ થિાાં પિેલાાં જયહદપ રૂમાલ
વડે ગાલ પર સરી આવેલાાં આંસુઓ લ ૂછી નાખે છે અને
અંદર દાખલ થઈને મયુર ને આતિષ

થોભવાનુ નામ જ નથી લેિાાં. કોફીિોપમાાં રિેલાાં લોકોનુ ાં
ધયાન પણ એ જ િરફ જાય છે .
"જયહદપ, પ્લીઝ ત ુાં િાાંિ થઈ જા." આતિષ

ટેબલ પર બેઠાાં

આટલ બોલે છે એ જટલામાાં કોફીિોપમાાં કામ કરિો છોટુાં

િિા ત્યાાં જઈને બેસે છે .
"બોલ જયહદપ, શુાં લઈિ? ચા કે કોફી!" આતિષે
પુછ્ુ.ાં

પાણીની બોટલ લાવીને આતિષના િાથમાાં આપે છે .
આતિષ બોટલનુ ાં બુચ ખોલીને જયહદપને આપિાાં કિે છે .
"જયહદપ, લે. ત ુાં પાણી પીય લે અને રડવાનુ ાં

"અરે એ જમાાં પુછવાનુ ાં શુાં િોય? કોફી જ િોય ને."
મયુરે ટોન્ટ મારિાાં કહ્ુ.ાં

બાંધ કરી દે ." જયહદપ માાંડ માાંડ ધ્રુજિા િાથે આતિષના

"મારે કાંઈ નથી પીવુ."
ાં જયહદપ રડીને ભારે થઈ
ગયેલાાં અવાજમાાં કિે છે .

િાથમાાંથી બોટલ લઈને પાણી પીવે છે . આ દ્રશ્ય જોઈને
આતિષના માનસપટ પર કોલેજના પ્રથમ વષતમાાં

"જયહદપ, ત ુાં કોફી માટે ના પાડી રહ્યો છે !"
મયુરે આશ્ચયતચહકિ થઈને પુછ્ુ.ાં

કેન્ન્ટનમાાં બનેલ ુાં દ્રશ્ય િરી આવે છે . પોિે પણ જયહદપની
મ જ ચોધાર આંસુએ જ રડી રહ્યો િિો અને મયુરે પાણીની

"િા જયહદપ, આજ સુધી એ જવુાં ક્ારે ય નથી

બોટલ લઈ આવીને પાણી પાયુાં િત.ુાં જયહદપ અને મયુર

બન્યુાં કે િે કોફી માટે ના પાડી િોય." આતિષ ગાંભીર થઈ

બાંને પોિાને િાાંિ કરી રહ્યાાં િિા. આ દ્રશ્ય માનસપટ પર

જાય છે .

ઘસી આવિાાં જ આતિષના ચિેરાાં પર ઉદાસી છવાય
"આ

મુડ નથી." જયહદપ ચિેરો નીચો કરી દે

જાય છે . જયહદપની આંખોના આંસુ થોભી જિાાં આતિષ

છે . મયુર અને આતિષ જયહદપના ચિેરાના િાવભાવ

તવચારોમાાંથી બિાર આવી જાય છે . મયુર કોફીિોપમાાં

જોઈને ભચિંિીિ થઈ જાય છે . બાંને એ જકબીજાની સામે

રિેલાાં બધાાં લોકોને 'ઈટ્સ ઓલ રાઈટ' કિી દે છે એ જટલે

જોઈને િાથના ઈિારામાાં જ પ ૂછે છે . "શુાં થયુાં િિે?"

બધાાં પોિપોિાના કામમાાં લાગી જાય છે .

આતિષ મયુરને થોભવાાંનો ઈિારો કરીને જયહદપ િરફ

"જયહદપ, આર યુ ઓકે?" આતિષે પુછ્ુ.ાં

જોઈને પુછે છે .

"યા, આઈ એ જમ ફાઈન."
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"જયહદપ, શુાં થયુ?ાં

"જયહદપ, ત ુાં અત્યારે ઘરે જા અને વધારે ટેન્િન

કાંઈપણ િોય એ જ ખુલ્લાાં

મનથી કિી દે ." મયુરે કહ્ુ.ાં

ના લઈિ. આપણે કાંઈક રસ્િો િોધીશુ.ાં બધુાં જ ઠીક થઈ

"બ્રેકઅપ."

જિે." આતિષે કહ્ુ.ાં

"બ્રેકઅપ! કોનુ ાં બ્રેકઅપ?" આતિષે પુછ્ુ.ાં
"બધુાં જ ખિમ થઈ ગયુ.ાં એ જણે બધુાં જ ખિમ

"આતિષ, આપણે જયહદપને િેનાાં ઘરે ડ્રોપ કરી
આવીએ જ." મયુરે કહ્ુ.ાં

કરી નાખ્યુ."
ાં આમ કિેિાાં જયહદપના ગળે ડુમો ભરાય
આવે છે .

"ના, એ જની કાંઈ જરૂર નથી. િમે બાંને જાઉ. હુાં
ઘરે પિોંચી જઈિ." જયહદપે ગળગળા અવાજમાાં કહ્ુ.ાં

"યાર જયહદપ, શુાં બોલે છો ત?ુાં શુાં ખિમ થઈ

"આર યુ શ્યોર?" આતિષે પુછ્ુ.ાં

ગયુ?ાં કોણે ખિમ કરી નાખ્યુ?"
ાં મયુરે પુછ્ુ.ાં

"િા."

"રાધીએ જ, મારાાં સ્વપ્નાઓ, મારી લાગણીઓ બધુાં

"ઠીક છે ." આમ કિી આતિષ અને મયુર બાંને
ત્યાાંથી નીકળી જાય છે . જયહદપ પણ પાાંચેક તમતનટમાાં

જ ખિમ કરી નાખ્યુ."
ાં
"જયહદપ શુાં થયુ છે ? કાંઈ સમજાય િેમ બોલ.
રાધી સાથે ઝઘડો થયો છે ?" આતિષે પુછ્ુ.ાં
"રાધીની ઈચ્છા છે કે હુાં લગ્ન બાદ િેની સાથે
રિેવાાં માટે િેનાાં ઘરે જઉં અને એ જ પણ મારાાં મમ્મીપપ્પાને છોડીને." જયહદપ અંદરથી પુરેપરુ ો ત ૂટી ગયો

ત્યાાંથી નીકળીને પોિાની કારમાાં ઘરે પિોંચે છે . િે ઘરે
જઈને સીધો જ પોિાના બેડરૂમમાાં ચાલ્યો જાય છે અને
બેડરૂમનો દરવાજો અંદરથી લોક કરી દે છે . દરવાજો લોક
કરિાાંની સાથે જ િેની આંખો મ ૂિળધાર વરસવાાં લાગે છે .
અશ્રુઓની ધારા વિેવાાં લાગે છે અને િે રડિો રડિો જ
દરવાજાની પાસે જ બેસી જાય છે . િેની આંખોના આંસુ

િિો. આ સાાંભળીને મયુર અને આતિષને પણ દુ:ખ થાય

કોઈ વાિે થોભવાનુ ાં નામ જ નથી લેિાાં. રાધી સાથે

છે . િે બાંને જયહદપની િાલિ સારી રીિે સમજી િકિાાં

તવિાવેલી એ જક એ જક પળ િેને નજર સમક્ષ દે ખાય રિી

િિાાં.

િિી. રાધીનો ચિેરો િેનાાં માનસપટ પરથી િટવાનુ ાં નામ
જ નથી લેિો. લગભગ અડધી કલાક સુધી િેની આંખો

"િો િે શુાં તનણતય લીધો?" મયુરે પુછ્ુ.ાં
"મેં િેની સાથે સાંબ ાંધ િોડી નાખ્યો છે ."
"શુ?ાં જયહદપ થોડુાં સમજી તવચારીને તનણતય

વરસવાનુ ાં ચાલુ રાખે છે . િેની આંખો રડી રડીને સોજી
ગઈ િિી. એ જટલામાાં િેની મમ્મીનો અવાજ કાને પડે છે .
"જયહદપ, હદકરા જમવાનુ ાં િૈયાર છે . આવી

લેવાય. રાધી સાથે સાંબધ
ાં િોડવાની શુાં જરૂર િિી."

જા." જયહદપને જમવાની ઈચ્છા િો ન િિી. પરાં ત ુ

આતિષે કહ્ુ.ાં

મમ્મી-પપ્પાને ભચિંિા ન થાય એ જટલાાં માટે િે મન મનાવી

"

વ્યક્લિ મને મારાાં પહરવારથી અલગ કરવાાં

માાંગિી િોય િેની સાથે હુાં લગ્ન કેમ કરી િકુ?ાં "

લે છે . વોિરૂમમાાં જઈને પાણીનો નળ ચાલુાં કરી િેની
નીચે માથુાં રાખી દે છે . સિિ બે તમતનટ સુધી િે નળની

જયહદપની આ વાિનો ઉિર આતિષ અને મયુર પાસે

નીચેથી માથુાં િટાવિો નથી. ત્યારબાદ નેપકીન વડે

પણ ન િિો. િે બાંને પણ મૌન ધરી લે છે . જયહદપની

ચિેરો લછ
ાં ૂ ીને જમવાાં માટે જાય છે . જયહદપની સોજી

િાલિ જોઈને િેમને લાગી રહ્ુાં િત ુ કે જયહદપ અત્યારે

ગયેલી આંખો પર િેના મમ્મીની નજર પડે છે . (ક્રમિ)

હડપ્રેિનમાાં છે . એ જટલે અત્યારે વધારે ચચાત કરવી યોગ્ય
જયહિપ ભરોળિયા "હડયર જયુ"

નથી.
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૭.બાળગીિ

ૂ ીવાિાત
૯. ટાંક
ન્યાય

ચકીબેન

માિી અને હરયા પાાંચમા

ચમ ચમ રે ચકીબેન રીસાણાાં,

ધોરણમાાં ભણિા િિા, બાંને એ જક
જ સોસાયટીમાાં રિેિા િોવાથી

એ જને કોણ કોણ મનાવા જાય..

એ જકબીજાના

ચકીબેન રીસાણાાં..

સારા

તમત્ર

બની

ગયા િિા... સાથે સ્કુલે જવુ, સાથે
રમવુ,ાં સાથે િોમવકત કરવુ, બાંનેને એ જકબીજા તવના ફાવત ુાં જ

એ જને િોલીબેન મનાવા જાય,

નિી...

એ જિો સાયકલ જોડીને જાય..

એ જક હદવસ માિીના જન્મહદવસના હદવસે બધા જ
મિેમાનો આવી ગયા િિા, હરયાના મમ્મી પપ્પા પણ

ચકીબેન રીસાણાાં..

આવી ગયા િિા, પરાં ત ુ હરયા ક્ાાંય દે ખાિી ન િિી,

એ જને મેનાબેન મનાવા જાય,

માિીએ જ હરયાની મમ્મી રીમાને હરયા તવિે પુછ્ુ,ાં ત્યારે
એ જમને કહ્ુ કે...- " હરયાને ઘણા સમયથી જોઈ નથી, મને

એ જિો મારુિી જોડીને જાય..

એ જમ કે એ જ િારી સાથે િિે..." ત્યારે માિીએ જ કહ્ુ...ાં
"

ચકીબેન રીસાણાાં..

આંટી હરયાને મેં બપોર પછી જોઈ જ નથી..." આ સાાંભળી

એ જને ભખસકોલીબેન મનાવા જાય,

બધાએ જ એ જમને ધીરજ આપી અને હરયાની િોધખોળ ચાલુ

રીમા અને હરયાના પપ્પા મિેિભાઈ ભચિંિાત ુર થઈ ગયા,
કરી, કોઈને ક્ાાંય હરયા દે ખાિી ન િિી, કે િેનો િોવાનો

એ જિો ખટારો જોડીને જાય..

પુરાવો પણ મળિો ન િિો, હરયાને િોધિા િોધિા િે
ટેરેસ પર પિોંચી, ને ત્યા ખુણામાાં હરયાને બેભાન

ચકીબેન રીસાણાાં..

અવસ્થામાાં લોિીથી ખરડાયેલી જોવા મળી, એ જને જોઈ

એ જને કોયલબેન મનાવા જાય,

રીમાના મોઢામાાંથી ચીસ નીકળી ગઈ, અને િે ત્યાાંજ
બેભાન થઇ પડી ગઈ...

એ જિો મોટરકાર જોડીને જાય..

થોડીક જ વારમાાં સોસાયટીના બધા લોકો ત્યાાં આવી

ચકીબેન રીસાણાાં..

ગયા... મિેિભાઈ પોિાની દીકરીની આવી િાલિ જોઈ,

એ જને ચકેશ્વરજી મનાવા જાય,

એ જક પળનો તવલાંબ કયાત વગર િેને ઉઠાવી િોક્સ્પટલ લઈ

એ જિો બાઈક લઈને જાય..

પિેલા જ આ દુતનયાથી તવદાય લઈ લીધી છે ...

ગયા... ડોલટરોએ જ િેને િપાસીને કહ્ુાં કે હરયાએ જ 3 કલાક

સમય જિા બધા આ ઘટનાને ભ ૂલવા લાગ્યા, પરાં ત ુ

એ જિો ઝટપટ બેસીને જાય..

રીમા અને મિેિભાઈ પોિાની હદકરી ખોયાનો દુઃખ ભુલી

િવે ચકીબેન મનાણાાં..

ન િક્ા, એ જની સૌથી વધારે અસર માિી પર થઈ...
હિનેિભાઈ વી. નાયક(ડીસા)
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મમ્મી ) એ જ બે ત્રણ હદવસ િેના વિતનનુ ાં તનહરક્ષણ કયુ,ત

પોલીસે માિીને પણ પોલીસ સ્ટેિન લાવવાનુ ાં કહ્ુ,ાં

એ જમને એ જમ િત ુ કે માિી પોિાની રીિે રમિી િિે કાંઈક,

ત્યા પોલીસે માિીને કહ્ુ...ાં
"બેટા િવે આનાથી ડરવાની

પણ ધયાનથી જોયુ િો ખ્યાલ આવ્યો કે માિીની િરકિ

જરૂર નથી, આ વ્યક્લિને િવે સજા થિે એ જ બચી નિી િકે ,

િેની તમત્ર હરયા

ત ુ આનાથી ડરીિ નિી..." ત્યારે માિીએ જ િા માાં ગરદન

વી િિી

થોડાક સમય પિેલા જ

દુતનયામાાંથી તવદાય લઈ ચુકી િિી...

િલાવી...

નેિાએ જ િરિ જ સોમેસને ફોન કરી ઓહફસથી ઘરે

મિેિભાઈએ જ ગુસ્સામાાં આવીને િે વ્યહકિનો કોલર

આવવાનુ ાં કહ્ુ,ાં સોમેસે માિીને ધયાનથી જોિા નેિાની વાિ

પકડી િેને મારવા લાગ્યો, પોલીસે િેમને અલગ કરી,

સાચી લાગી, સોમેસે આ વાિ હરયાના મમ્મી પપ્પાને

અને િે વ્યક્લિને સજા આપવાનુ કિી મિેિને િાાંિ

જણાવી આ સાાંભળિા જ િેઓ િરિ જ માિીના ઘરે

રિેવાનુ કહ્ુ...
ાં

આવ્યા, િેમને આવેલા જોઈ માિીના ચિેરા પર એ જક
ચમક આવી ગઈ, અને િે દોડીને એ જમની પાસે ગઈ...
બધા જ થોડીવાર માટે િો ડરી જ ગયા... શુાં કરવુ શુાં
ન કરવુ કોઈને ખબર પડિી ન િિી, ત્યા જ માિીએ જ

માિીનુ ાં વિતન પણ િવે પિેલા

વો થઈ ગયો િિો,

આ ઘટના પણ િે ભુલી ગઈ િિી...
ભગવાન કોઈપણ સ્વરૂપે આવી ન્યાય કરે જ છે .
કોમલ તલાટી

કહ્ુ.ાં ..- " મમ્મી ત ુ મને િોધવા કેમ ન આવી, ખબર છે
આપરે સાંિાકૂકડી રમિા િિા, હુાં ધાબા પર છપાઈ ગઈ
િિી, મને એ જમ કે ત ુ મને અિી નિી િોધી િકે, પણ ત્યા

૧૦.સ્કેચ (ળચત્ર)

એ જક અંકલ આવ્યા, અને મને િેરાન કરવા લાગ્યા, હુાં ખુબ
જ ડરી ગઈ િિી, એ જમને મારો મોં દબાવ્યુ િત ુ, હુાં શ્વાસ
પણ લઈ િકિી ન િિી,
આ સાાંભળી બધાજ સ્િબ્ધ થઈ ગયા િિા, રીમાની
આંખોમાાંથી આંસુ રોકાિા જ ન િિા, એ જ ખુદને કસુરવાર
માનવા લાગી િિી, મિેિભાઈએ જ માિીને પુછ્ુાં કે...- " એ જ
અંકલ કોણ િિા બેટા..." ત્યારે માિી ત્યાાંથી ઉઠીને
પોિાના રૂમમાાં ચાલી ગઈ, સોમેસે ફરી પોલીસને જાણ
કરવાનુ કહ્ુ,ાં મિેિે િેની વાિ માની લીધી...

હરયા ગોિેલ

બીજા હદવસે સોમેસ માિીને લઈને સોસાયટીના
ગાડત નમા રમવા લઈ ગયા... ત્યાાં એ જક માણસને જોઈને
માિી ડરી ગઈ, અને પુરી િાકાિથી સોમેસનો િાથ પકડી
રાખ્યો, સોમેસને એ જ માણસ પર િક ગયો, િેને આ વાિ
હરયાના મમ્મી પપ્પાને જણાવી, અને પોલીસને પણ જાણ
કરી, એ જ વ્યક્લિ હરયાના ઘરની બાજુ ના ભબલ્ડીંગમાાં જ
રિેિો િિો, િેથી પોલીસે િેને સિેલાઈથી પકડી લીધો...
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૧૧.જ્ઞાનની લાઈબ્રેરી

ગયા અંકમાં સાચા જવાબો આપનારની યાિી.

“ દહરયાલાલ ” નવલકથાના

1.

સર્જક કોણ છે ?

મહિપતરામ વનલકં ઠ 2. (B) 2001 3. (C) સરોજ પાઠક

(A) મનુભાઈ પાંચોળી

4. (D) પજ્ય શ્રીમોટા 5. (C) ભોજા ભગત 6.(A) જલન

(B) ઉમાિાંકર જોિી

માતરી 7. (B) અમિાવાિ 8. (D) ઉપરોક્ત તમામ

(C) પન્નાલાલ પટેલ
(D) ગુણવાંિરાય આચાયત
2. “ છ અક્ષરનુ ાં નામ ” સાહિત્ય કૃતિના સર્જક કોણ છે ?
(A) રમેિ પારે ખ

(B) રઘુવીર ચૌધરી

1. ચૌિાણ િાવમની
2. વવવે ક ગૌસ્વામી
3. સંજયભાઈ

(C) કનૈયાલાલ મુનિી (D) ઝવેરચાંદ મેઘાણી

મેગેળઝનના અગાઉ પ્રકાવિત થયેલ અંકો

3. “ પ્રેમભક્લિ ” ઉપનામ ક્ાાં કતવનુ ાં છે ?
(A) બોટાદકર

ગયા સાચા જવાબો:- જવાબો: 1.(A) રમણભાઇ

(B) નરતસિંિ મિેિા

સાહિત્યનો વનવગડો અંક-૧

(C) કતવ ન્િનાલાલ (D) નમતદ
4. “ હદવસો જુ દાઈના જાય છે ” ગઝલના રચતયિા કોણ
છે ?
(A) બ. ક. ઠાકોર

(B) ગની દિીંવાલા

(C) રાિિ ઇન્દોરી

(D) એ જક પણ નિીં

સાહિત્યનો વનવગડો અંક-૩

5. રાષ્ટ્રતપિા મિાત્મા ગાાંધીના આધયાત્ત્મક ગુરુ કોણ
િિા?
(A) ગોપાલકૃષ્ટ્ણ ગોખલે (B) શ્રીમદ રાજચાંદ્ર
(C) કનૈયાલાલ મુનિી

6. “ અલીડોસા ” અને “ મહરયમ ” ના પાત્રો ધ ૂમકેત ુની કઈ
વાિાતના છે ?
(A) પોસ્ટ ઓહફસ

(B) મારી િકીકિ

(C) સોરઠી બિારવહટયા

(D) એ જક પણ નિીં

7. ક્ા સાહિત્યનો રચનાર િાંમેિા પડદા પાછળ િોય છે ?
(A) ગઝલ (B) કાવ્ય (C) વાિાત (D) લોકગીિ

(C) મિાત્મા ગાાંધી

(D) નરતસિંિ મિેિા

સાહિત્યનો વનવગડો અંક-૭
સાહિત્યનો વનવગડો અંક-૮
સાહિત્યનો વનવગડો અંક-૯

સાહિત્યનો વનવગડો અંક-૧૧

-વનરાજ મકવાણા ‘જ્ઞાનની લાઈબ્રેરી’

જવાબો આપવા અિી ક્લલક કરો
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સાહિત્યનો વનવગડો અંક-૫

સાહિત્યનો વનવગડો અંક-૧૦

8. “ માંગળ પ્રભાિ ” ના રચતયિા કોણ છે ?
(B) રા ન્દ્ર િાિ

સાહિત્યનો વનવગડો અંક-૪

સાહિત્યનો વનવગડો અંક-૬

(D) ઉપરોલિ બધા

(A) ઝવેરચાંદ મેઘાણી

સાહિત્યનો વનવગડો અંક-૨

સાહિત્યનો વનવગડો

સાહિત્યનો વનવગડો અંક-૧૨
સાહિત્યનો વનવગડો અંક-૧૩

૧૨.આપના પ્રવતભાવો

૧૧.િબ્િરૂપી મણકાઓ

એ જક વાિ દરે કે યાદ રાખવી જોઈએ જ કે અસફળિા
પોિાના આંચલમાાં સફળિાનાાં ફૂલ લઈને જ આવે છે .
– અજ્ઞાિ
કોઈ પણ પહરક્સ્થતિમાાં ગમે ત્યાાં િો પરાં ત ુ મનમાાં

આપે આપેલા અમુલ્ય પ્રતિભાવો

૧. સુથાર કેિાભાઈ કું પાભાઈ (સાહિત્યનો વન વગડો
સામતયક નામી સર્જકોની સાથે નવોહદિોને સ્થાન આપે

કમજોરી આવવા ન દો. જયાાં રિો ત્યાાં મસ્િ રિો.

છે . સાહિત્યને સમતપિિ સામતયક છે , પદ્ય અને ગદ્ય બન્ને

.

તવભાગમાાં આવિી રચનાઓ સારી િોય છે .)

– બ્રહ્માનંિ

૨. કૃપલ (ખ ૂબ જ સુદ
ાં ર અને મનમોિક મે ગેઝીન

િાંમેિા િસિા રિેવાથી અને ખુિનુમા રિેવાથી,
પ્રાથતના કરિાાં પણ વધારે જલદી ઈશ્વરની નજીક
પિોંચાય છે .

સ્વામી વવવેકાનંિ

ઊડવા કરિાાંય આપણે જયારે ઝકી જઈએ જ છીએ જ ત્યારે
આપણે તવવેકની વધુ તનકટ િોઈએ જ છીએ જ. – વડા ઝવથા
સફળિા કદી કાયમી િોિી નથી, િે જ રીિે તનષ્ટ્ફળિા
પણ કાયમ માટે રિેિી નથી.

– કોળલન્સ

તવજ્ઞાનની િોધ વડે માણસ પક્ષીની માફક આભમાાં
ઊડી િકે છે , માછલીની

મ ઊંડા પાણીમાાં જઈ િકે

છે , પણ માનવી િરીકે પ ૃથ્વી પર કેમ જીવવુાં એ જ જ
િેને આવડત ુાં નથી.

– બર્ટ્ાાન્ડ રસેલ

છે ..... નવા કલાકારો નવા રત્નો ને ઉજાગર કરવા માટે
બહુ જ સુદ
ાં ર સસ્ટેજ સાભબિ થિે )

૩. વસદ્દીકભરૂચી(ખ ૂબ આકષત ક મે ગેભઝન વાાંચકોને
જકડી રાખે િે વ ુાં છે .વારાં વાર વાચન કરે િે વા તવભાગો
છે ખ ૂબ મિેનિ અંકમાાં ટીમની જણાઈ આવે છે .અનેક
શુભેચ્છાઓ)

૪. ટી.કે .વાઘે લા(નવોહદિ કતવઓ અને લેખકોને
ભખલવવાનો આપનો નમ્ર પ્રયાસ સરાિનીય છે ....
આપનો ખ ૂબ ખ ૂબ આભાર)
નમસ્કાર તમત્રો,

આ અંક પ્રકાતિિ થવામાાં

તવલાંબ થયો છે િે બદલ

અમે હદલગીર છીએ જ. આગળના અંકમાાં આવી સમસ્યા
ન ઉદ્દભવે િેની ચોકસાઈ રાખીશુ.ાં ..

કોઈ કામને કરિાાં પિેલાાં એ જની બાબિમાાં વધુ પડત ુાં
તવચારિા રિેવાના કારણે એ જ કામ બગડી જાય છે .
.

આભાર

– ઈવા યંગ

આપના પ્રતિભાવો અમારાાં માટે અમુલ્ય છે ....
બીજા શુાં કરે છે િે સામુાં ન જોવુ.ાં પણ મારી િી ફરજ

આ અંકમા આપના પ્રતિભાવ આપવા માટે

છે , િે તવચારનાર અને જીવનમાાં ઉિારનાર મિાન
બને છે .
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–સરિાર પટેલ

સાહિત્યનો વનવગડો

અહિ ક્લલક કરો.

