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પ્રસ્તાવના 
 

રાષ્ટ્રીય કલા કેન્દ્ર સરુતની સ્થાપના ૧૦મી જુલાઈ, ૧૯૫૫ ના રોજ થઈ હતી. સસં્થા એના ધ્યેય 
અને હતેનેુ વળગી રહીને છેલ્લા ૬૬ વર્ષથી અવવરતપણે કલા કે્ષતે્ર અનેરૂ પ્રદાન કરી રહી છે. રાષ્ટ્રીય 
કલા કેન્દ્ર નો જન્દ્મ નાટકની પ્રવવૃિથી થયેલો. વજુભાઈ ટાકં જેવા તે સમયના માહીર નાટયકારે 
નાટકની પ્રવવૃિને આગળ ધપાવવામા ંખબૂ મહનેત કરી હતી. ચરંકાતંભાઈ પરુોહીત અને સરોજબેન 
પાઠક પણ સસં્થાની નાટય પ્રવવૃિને વવકસાવવામા ંહરહંમેશ પ્રયત્નશીલ રહતેા.  

 

પોપટભાઈ વ્યાસ, ગનીભાઈ દહીંવાળા, ચરંકાતંભાઈ પરુોહીત અને સરોજબેન પાઠક અમારી સસં્થાની 
ઈમારતના ચાર સ્તભં હતા એમને કારણે નાટયની પ્રવવૃિની સાથે સાથે સાહહત્ય, સગંીત, ગરબા અને 
ચચત્રકળાની પ્રવવૃિને પણ સ્થાન મળ્ુ.ં  

 

સસં્થાએ અત્યાર સઘુી લગભગ પ્રવતવર્ષ એક વત્રઅંકી અથવા દ્વિઅંકી નાટકનુ ંવનમાષણ ક્ુષ છે. સસં્થાની 
નાટય પ્રવવૃિઓ સાથે જોડાયેલા અનેક હદગ્દશષકો અને અચભનેતાઓએ સસં્થાને નામના અપાવી છે. 
ગજુરાત રાજ્ય નાટય અકાદમી સ્પધાષ તથા સરુત મહાનગરપાચલકાની નાટય સ્પધાષમા ં અમારા 
નાટકો,  હદગ્દશષકો અને અચભનેતાઓને અનેક પાહરતોવર્કો પ્રાપ્ત થયા છે. 
 

રાષ્ટ્ષ્ટ્રય કલા કેન્દ્ર એ, શાળા કક્ષાએ ધટતી જતી નાટય પ્રવવૃિને સજીવન કરી, વેગ આપવાના હતેથુી 
છેલ્લા ચાર વર્ષથી એટલે કે ૨૦૧૭, ૨૦૧૮, ૨૦૧૯ અને ૨૦૨૦ દરમ્યાન “આંતર શાળા એકાકંી 
નાટય સ્પધાષ” નુ ં આયોજન ક્ુષ હત ુ.ં આ નાટય સ્પધાષ પહલેા બે વર્ષ જીવનભારતી મડંળના 
સહયોગથી થઈ, જ્યારે છેલ્લા બે વર્ષ, જી. ડી. ગોએન્દ્કા ઈન્દ્ટરનેશનલ સ્કુલના ભવ્ય ઓહડટોરીયમમા ં
યોજવામા ંઆવી હતી. આ સ્પધાષ પ્રવતવર્ષ ચાર હદવસ ચાલી અને તેમા ંદર વરે્ પ્રાથવમક અને 
માધ્યવમક વવભાગ મળી કુલ ૨૮ થી ૩૦ એકાકંી નાટકોની પ્રસ્તવૃત થઈ. તેમા ંઆશરે ૪૦૦ ્વુા 
નાટય કલાકારો અને હદગ્દશષકોએ ભાગ લીધો. આ સ્પધાષ બી. ડી. એન્દ્ડ કંુ. િારા પરુસ્કૃત કરવામા ં
આવી હતી. બી. ડી. એન્દ્ડ કંુ. ના માચલક અને રાષ્ટ્ષ્ટ્રય કલા કેન્દ્રના સહમતં્રી ભરત ભાવસારના અમો 
ઋણી છીએ. અતે્ર નોંધવ ુજરૂરી કે પ્રવતવર્ષ આશરે રૂ. ૫૫,૦૦૦ ના ઈનામો બી. ડી. એન્દ્ડ કંુ િારા 
આપવામા ંઆવ્યા હતા. આમ નાટય પ્રવવૃિના પ્રસાર અને સવંધષન માટે સસં્થા કાયષરત રહી છે.   
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નાટય પ્રવવૃિની સાથે સાથે સરુતમા ંઅને ખાસ કરીને વીર નમષદ દચક્ષણ ગજુરાત ્નુીવસીટી ્થુ ફેસ્ટીવલમા ં
“મોનો એકહટિંગ” એટલે કે “એકપાવત્રય અચભનય” એ પણ આગવુ ંસ્થાન પ્રાપ્ત ક્ુષ છે. અત્યાર સઘુી કેટલાક 
નામી નાટય લેખકો પાસેથી સ્રીપ્ટ મેળવીને કલાકારો “એકપાવત્રય અચભનય” કરતા રહ્ા.ં પણ “મોનો 
એકહટિંગ”  માટે કોઈ પસુ્તક નહોત ુ ંએટલે વવચાર આવ્યો કે “મોનો એકહટિંગ લેખન સ્પધાષ” નુ ંઆયોજન 
કરવામા ંઆવે તો નવી મોનો એકહટિંગની સ્રીપ્ટ લખાય અને સાથે એને પસુ્તકના સ્વરૂપમા ંપ્રકાવશત કરી એક 
દસ્તાવેજ બનાવવામા ંઆવે તો ભવવષ્ટ્યના કલાકારોને સ્રીપ્ટ મળી રહ.ે અમને આનદં એ વાતનો છે કે અમારા 
આ પ્રથમ પ્રયાસને નાટયકારો અને લેખકોનો સહકાર પ્રાપ્ત થયો અને મોનો એકહટિંગની ૪૩ સ્રીપ્ટ અમને 
સ્પધાષ માટે મળી. એ સ્રીપ્ટનુ ંસપંાદન કરી ઈ-પસુ્તક સ્વરૂપે અહીં પ્રકાવશત કરવામા ંઆવ્્ુ ંછે.  

 

આ મોનો એકહટિંગ લેખન સ્પધાષમા ંલેખકો અને નાટયકારોનો સપંકષ  કરી એમની પાસેથી કૃવતઓ મેળવવામા,ં 
અમારી સાહહત્ય સવમવતના કન્દ્વીનર યાવમની વ્યાસ તથા સભ્યશ્રીઓ પચુણિમા ભટ્ટ અને દીલીપ ઘાસવાળાએ 
જહમેત ઉઠાવી છે તે સરાહનીય છે.  

 

મોનો એકહટિંગ લેખન સ્પધાષના વનણાષયક તરીકે સેવા આપનાર વવવપનભાઈ કીકાણી અને યાવમની વ્યાસની 
સસં્થા ઋણી છે.  

આ ઈ-પસુ્તકના મખુપષૃ્ટ્ઠની હડઝાઈન, અમારી સસં્થાની ચચત્રકળા સવમવતના કન્દ્વીનર રાજવર્િ સ્માતષએ કરી છે. 
સુદંર કવર પેજ માટે એમને અચભનદંન સાથે આભાર. 
 

રાષ્ટ્ષ્ટ્રય કલા કેન્દ્ર માટે આનદંની વાત છે કે નાટયવવદ્ અને પ્રવશષ્ટ્ઠ નાટય વશક્ષક ડૉ. મહશેભાઈ ચપંકલાલના 
વરદ્ હસ્તે આ ‘મોનો એષ્ટ્્ટિંગ’ ના પ્રથમ  ઈ-પસુ્તકનુ ંવવમોચન તા. ૨૩-૧-૨૦૨૧ ના રોજ થ્ ુછે. અમો ડો. 
મહશેભાઈ ચપંકલાલનો અંત:કરણપવૂષક આભાર માનીએ છીએ. 
 

નરેશ કાપડીઆ સરુતની રંગભવૂમનુ ંખબૂ જાણીત ુ ંનામ છે. તેઓ સારા નાટયકાર અને હદગ્દશષક છે. એમની 
જહમેતના કારણે જ આ “મોનો એકટીંગ લેખન સ્પધાષ” અને “ઈ-પસુ્તક” શક્ય બન્દ્્ુ ં છે. આ ઈ- પસુ્તકના 
સપંાદનમા ંઅથાક મહનેત કરનાર વમત્ર નરેશ કાપડીઆનો ખબૂ ખબૂ આભાર. 
 

સસં્થાના તમામ હોદે્દદારો અને કારોબારીના તમામ સભ્યોના સહકાર વવના, આ ઈ-પસુ્તકનુ ંપ્રકાશન શક્ય 
નહોત ુ,ં તે તમામનો પણ આભાર. 
 
 

રૂપીન પચ્ચીગર 
મહામતં્રી 

૨૩.૦૧.૨૦૨૧  
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 સપંાદકીય 

 

મોનો એષ્ટ્્ટિંગ. મોનો નો રોમન અથષ છે વન. યાને મચં પર એક કલાકાર જયારે અચભનય કરે છે 
ત્યારે તે મોનો એષ્ટ્્ટિંગ બને છે. એ કલાકાર એક પાત્ર ભજવે કે અનેક પાત્રો ભજવે, બનેં મોનો 
એષ્ટ્્ટિંગ છે. વસિેરના દાયકાની શરૂઆતથી મને મોનો એષ્ટ્્ટિંગ કરવાનો મોકો સતત મળતો રહ્ો છે. 
અમે વીર નમષદ દચક્ષણ ગજુરાત ્વુનવવસિટી િારા યોજાયેલા ‘મોનો એષ્ટ્્ટિંગ તાલીમ વશચબર’મા ં
ઉભરાટ મકુામે વજુભાઈ ટાકં અને પ્રો. જ્યોવત વૈદ્ય પાસે એનો હુનર શીખ્યા હતા. એ પણ યાદ છે કે 
એ વશચબરના અંતે અમે સૌએ એક પ્રસ્તાવ પસાર કરીને ્વુનવવસિટી અને ગજુરાત સરકારને લેચખત 
રજૂઆત કરી હતી કે તેમના ્વુક મહોત્સવોના વનયમમાથંી ‘એકપાત્રીય અચભનય’ સ્પધાષનુ ંનામ 
બદલીને ‘એકવ્યક્્ત અચભનય’ કરવુ ંજોઈએ એવુ ંસચુન ક્ુું હત ુ.ં જેથી કલાકાર એક યા અનેક પાત્રો 
ભજવી શકે, તેને વધ ુઅવકાશ મળે. 
 

વસિેરના એ દાયકાના મધ્ય ભાગે અમારા વમત્ર વનખીલ મરાસીએ તેમની ‘પહરવતષન’ નામની 
્વુાનોની સસં્થામા ંપહલેી વાર ‘એકપાત્રીય અચભનય સગં્રહ’નુ ંસપંાદન અમને સોંપ્્ુ ંહત ુ.ં ત્યારે 
ગજુરાતીમા ંટાઈપ કરીને તેને સાયકલોસ્ટાઈલ િારા અમે તે સગં્રહ બનાવ્યો હતો, આજે તેને પસુ્તક 
આકાર આપવાનુ ંકાયષ કરીએ છીએ.  

 

સરુતના કલાકારો નસીબદાર કે તેમને પ્રો. જ્યોવત વૈદ્ય જેવા ંલેખક મળયા. તેમણે અમને આપણા 
પરુાણો અને ઇવતહાસ ઉપરાતં ગ્રીક અને અંગે્રજી નાટકોના મહાન પાત્રોની મોનો એષ્ટ્્ટિંગ લખી આપી 
હતી. જયારે રાજ્ય ્વુક મહોત્સવમા ંમોનો એષ્ટ્્ટિંગ રૂપે ‘મદારી’, ‘દારુડીયો’ કે ‘ચભખારી’ના પાત્રો 
ફાઈનલમા ંઆવતા ંહતા ત્યારે અમે ‘્લીટમનેસ્રા’, ‘તગુલખ’, ‘તલવારની ધાર પર’ (ફીડલર ઓન 
ધ રૂફ) કે ‘અચભનેત્રી’ ભજવતા હતા. એ રીતે અમે સૌ વવશ્વ રંગભવૂમનો સ્પશષ પામ્યા.ં પછી એનો રેન્દ્ડ 
ચાલતો રહ્ો. એક બનાવ યાદ આવે છે. ગજુરાત સમાચાર અખબારમા ં વવદેશના એક વસિંગલ 
કોલમના સમાચાર હતા, ‘જ્યા ંમાનવસક અસ્વસ્થ વદૃ્ધોને રખાતા હતા, એવા એક એસાયલમમા ંઆગ 
લાગતા ચાર વદૃ્ધો સ્વાહા થઇ ગયા ંહતા.ં’ બસ, વૈદ્ય સાહબેે એ ચાર વદૃ્ધોની આખરી ક્ષણોની કલ્પના 
કરીને અમને ‘સમાચાર’ નામની મોનો એષ્ટ્્ટિંગ લખી આપી હતી. અમે બે ત્રણ કલાકારો મળી પાચં-
સાત મોનો એષ્ટ્્ટિંગ અનેક લાયન્દ્સ ્લબ કે રોટરી ્લબની સભાઓમા ંજઈને ભજવતા હતા, વર્ો 
સધુી. મારે ભાગે તેમા ંખાસ કરીને મનોરંજક કૃવત કરવાનુ ંઆવતુ.ં તમામ ્વુક મહોત્સવોમા ંઆ 
કૃવતઓ વવજેતા પણ બનતી.  
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ગયા દાયકામા ંપ્રા. વૈદ્યની યાદગાર મોનો એષ્ટ્્ટિંગનુ ંસરુતના સાહહત્ય સગંમમા ં ‘મોનો એષ્ટ્્ટિંગ’ 
નામનુ ંપસુ્તક બનાવ્્ુ,ં જે આજે અપ્રાપ્ય છે, તેનુ ંપનુ:પ્રકાશન થવુ ંજોઈએ.  

 

હકીકતમા ંમચં પર મોનો એષ્ટ્્ટિંગ કરવી એ નાટકના અચભનય કરતા ંખબુ કઠીન છે. નાટકમા ંતમને 
અન્દ્ય પાત્રોની પ્રવતહરયા મદદ કરે છે, લાઈટ-સાઉન્દ્ડ-મેકઅપ-સેહટિંગ્સ જેવા ંઉપકરણોની સહાય મળે 
છે. આ બધા ંવવના તમારંુ પાત્ર કે કથા તમારા પે્રક્ષકોના મન સધુી પહોંચાડવામા ંકુનેહની જરૂરત 
પડે છે. એવુ ં જ મોનો એષ્ટ્્ટિંગ લેખનનુ ં પણ છે. પણ ઉલટોરમ જુઓ, ઘણા ં ્વુાન કલાકારો 
અચભનયની શરૂઆત જ મોનો એષ્ટ્્ટિંગથી કરે છે, જે તેઓ વવશાળ અનભુવ બાદ કરે, તો વધ ુસારી 
રીતે કરી શકે. આજે નીવડેલા કલાકારો વવવેકાનદં, ચાણક્ય કે મરીઝ જેવા ં ચહરત્રોને તમામ 
ઉપકરણોની મદદથી એકલપડંે રજુ કરે છે. આવુ ંવધનેુ વધ ુથવુ ંજ જોઈએ.  

 

યાવમનીબેન વ્યાસ સાથે અમે થોડા પ્રયોગો કયાું, જેમા ં વાતાષઓને મોનો એષ્ટ્્ટિંગ રૂપે રજુ કરી. 
વાતાષના પસુ્તકના લોકાપષણના ંકાયષરમોમા ંએમાનંી બે-ત્રણ વાતાષઓ આ રીતે દશષકો સમક્ષ રજુ કરીને 
વાચકોમા ંએ પસુ્તક વાચંવાની જજજ્ઞાસા જગાડી છે. ડૉ. ભારતીબેન રાણેના ંપ્રવાસ વણષનના પસુ્તકના 
લોકાપષણ પ્રસગેં યામીનીબેને ‘ઇટલી’ નામના દેશને જ પાત્ર બનાવ્્ુ ંઅને દીકરી ઋચાએ તે યાદગાર 
રૂપે રજુ પણ ક્ુું. આવા ંવધનેુ વધ ુપ્રયોગો કરવા જોઈએ. અમે સરુતની સાવષજવનક એજ્્કેુશન 
સોસાયટીની સ્કુલોના સાસં્કૃવતક મહોત્સવ સમી સ્પધાષઓમા ંવવદ્યાથી જે વવર્યો કે મદુ્દાઓ ભણે છે તેને 
મોનો એષ્ટ્્ટિંગ કે નાટક રૂપે રજુ કરવા માટે વશક્ષકોની મદદ લીધી અને ૫-૭ વર્ષ સધુી આ વથયેટર 
ઇન એજ્્કેુશન પ્રવવૃિ સફળતાથી થઇ પણ ખરી, ૨૦૦૭મા ં એનો આરંભ પણ રૂપીનભાઈની 
અધ્યક્ષતામા ં જ થયો હતો. એમણે સોસાયટીની ૧૯ શાળાઓમા ં પાઠયપસુ્તક આધાહરત નાટય 
સ્પધાષની શરૂઆત કરી હતી. ઇવતહાસ, વવજ્ઞાન, ગજુરાતીના પાઠનુ ંનાટય રૂપાતંર કરાવી એ નાટકોની 
સ્પધાષ યોજી એમણે શાળા વશક્ષણમા ં‘વથયેટર ઇન એજ્્કેુશન’નો પ્રયોગ કયો હતો. એમા ંજેઓ ભાગ 
લેતા, તે ્વુા કલાકારો કહતેા કે તે વાતાષઓ, પાત્રો, પ્રસગંો, માહહતીઓ જેને તેમણે નાટક કે મોનો 
એષ્ટ્્ટિંગ રૂપે રજુ કરી છે, તે હવે જીવનભર નહીં ભલેૂ.    

 

હવે આ ઈ-પસુ્તકની વાત. વમત્ર રૂપીન પચ્ચીગરના નેતતૃ્વમા ંઅમે રાષ્ટ્રીય કલા કેન્દ્રના નેજા હઠેળ 
‘કોરોનાકાળના ંકાવ્યો’ ઈ-પસુ્તક સપંાહદત ક્ુું, જેમા ંઅમે વવરમજનક કૃવતઓ આવરી શક્યા.ં ત્યાર 
બાદ ‘કોરોનાકાળની સત્યકથાઓ’નુ ંપસુ્તક તૈયાર છે, જેમા ંનામી-અનામી લેખકોએ આ કપરા કાળના 
અનભુવો વણષવ્યા છે અને તે પણ સવાચારસો પાના જેટલુ ંમોટંુ છે. આભાર વમત્ર રૂપીનનો કે ‘આપણે 
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મોનો એષ્ટ્્ટિંગ લેખન સ્પધાષ’ કરીએ એવા અમારા સચૂનને વધાવી લીધુ.ં સાહહત્ય સવમવતના કન્દ્વીનર 
યાવમની વ્યાસ અને અન્દ્ય વમત્રોનો જબરો સહકાર મળયો. ખબુ બધી કૃવતઓ આવી. એમાનંી ઘણી તો 
મોનો એષ્ટ્્ટિંગના ંદાયરામા ંજ નહોતી આવતી, તેને બાજુએ પણ મકૂી. છતા,ં અનેક શહરેો-ગામોમાથંી 
ઉત્સાહી લેખક ભાઈ-બહનેો કલમને કસવા ઉત્સકુ છે તે ખબુ આવકારદાયક બાબત છે. તેમણે અગર 
આજે મોનો એષ્ટ્્ટિંગ લખવાનુ ંશરુ ક્ુું છે તો આ ઈ-પસુ્તક સૌના હાથમા ંગયા ંબાદ તેઓ વધ ુસારી 
કૃવતઓ લખશે એવો આશાવાદ અસ્થાને નથી. 
 

અમારા આગ્રહને વશ થઈને ડૉ. મહશેભાઈ ચપંકલાલ અને ડૉ. વવવપનકુમાર કીકાણી તથા 
યાવમનીબેન જેવા ં હદગ્ગજ નાટય વશક્ષકો-લેખકો-અચભનેતાઓએ આ ઈ-પસુ્તકમા ંમોનો એષ્ટ્્ટિંગના ં
ખ્યાલને વધ ુસ્પષ્ટ્ટ કરી આપ્યો છે. તેમનો આભાર. તે જરૂર ઉપયોગી બનશે.        

 

આ ઈ-પસુ્તકનુ ંસપંાદન કરવાની તક આપવા બદલ રાષ્ટ્રીય કલા કેન્દ્ર અને ખાસ તો રૂપીનભાઈ 
પચ્ચીગરનો આભાર. છતા,ં આ એક વવનમ્ર શરૂઆત છે. આવા વધનેુ વધ ુપસુ્તકો બનવા જોઈએ. 
તાલકુા અને ગ્રામ્ય વવસ્તારની શાળાઓના ં વવદ્યાથીઓ-વશક્ષકો સધુી તે પહોંચવા જોઈએ, વશક્ષકોને 
તેના લેખન તરફ વળવા પ્રોત્સાહહત કરવા જોઈએ તો મોનો એષ્ટ્્ટિંગની ષ્ટ્સ્રપ્ટની ખોટ નહીં રહ.ે 
શભુકામનાઓ.  
 

નરેશ કાપડીઆ – સરુત – ૯૯૦૯૯ ૨૧૧૦૦ 
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એકપાત્રી અચભનયના ંત્રણ મળૂભતૂ સ્વરૂપો 
ડૉ. મહશે ચપંકલાલ  

  
ગજુરાત ્વુનવવસિટી અને અન્દ્ય ્વુનવવસિટીઓ પણ દર વરે્ લચલત કલાઓ સાથે ષ્ટ્સ્કટ, માઈમ અને 
એકપાત્રી અચભનયની સ્પધાષ/પસદંગીનુ ંઆયોજન કરે છે. વવદ્યાથીઓના સવાુંગી વવકાસ માટે આ 
બઘી જ પ્રવવૃિઓ માત્ર હહતાવહ જ નહી, અવનવાયષ પણ છે. પરંત ુદુ:ખની વાત એ છે કે આ સમગ્ર 
પ્રવવૃિ માત્ર ઔપચાહરક બનીને જ રહી ગયેલી છે. વર્ોથી આ લઢણ ચાલી આવે છે. માટે ચલાવવી 
અથવા તો છૂટકો નથી માટે ચલાવવી એવા વલણથી જ વર્ષના ચાર-પાચં હદવસ માટે આ વવવધ 
કરવામા ંઆવે છે.  
 અનેક વખત આ સ્પધાષઓમા ંવનણાષયક તરીકે જવાની તક મળી છે. ઘણી વખત આને લગતી 
કાયષવશચબરોમા ંવ્તા કે સચંાલક તરીકે પણ આમતં્રણ મળ્ુ ંછે. દરેક વખતે સાથી – વનણાષયક કે 
સાથી – સચંાલક સાથે આ સમગ્ર પ્રવવૃિ વવરે્ ગભંીર ચચાષઓ કરી છે. લગભગ દરેક જણે વવર્ાદ 
અને વનરાશાનો જ સરૂ કાઢયો છે અને કામ પતી ગયા પછી બધુ ંજ ભલુાઈ જત ુ ં હોય છે. છતાયં 
એમ લાગે છે કે હજી ક્યાકં આશા છે. હજી આ ્વુાનોમા ંકશુકં સારંુ કરવાનો ઉત્સાહ અને જજજ્ઞાસા 
છે. પ્રશ્ન છે યોગ્ય માગષદશષનનો, એમને સારા,ં અવઘકૃત પસુ્તકો અથવા માહહતી સરળતાથી પ્રાપ્ત 
થાય એવી સગવડ ઊભી કરવાનો. 
 આપણે ત્યા ંઆમ પણ નાટયવવર્યક પસુ્તકોનો અભાવ છે. એમા ં પણ ષ્ટ્સ્કટ, માઈમ કે 
એકપાત્રી અચભનયને લગતા ંસ્વતતં્ર પસુ્તકો કે અભ્યાસલેખો લગભગ નથી એમ કહીએ તો પણ 
ચાલે. કલાના આ કે્ષત્રોના વવદ્યાથીઓ સરળતાથી સમજી શકે છતા ંઅવઘકૃત હોય એવી માહહતી 
ઉપલબ્ધ થાય, એને લગતી સારી ષ્ટ્સ્રપ્ટ પણ પ્રાપ્ત થાય તો કદાચ રજૂઆતનુ ંધોરણ સઘુરે. આ 
કલાઓમા ં વવદ્યાથીઓનો રસ કેળવાય અને વર્ષમા ં માત્ર એકાદ વખત જ નહીં, પરંત ુવારંવાર, 
કોલેજોના વાવર્િક ઉત્સવોમા ંકે નાનામોટા શૈક્ષચણક-સાસં્કૃવતક પ્રસગંોએ પણ એમને રજૂ કરવાનુ ંમન 
થાય તે માટે પણ એકપાત્રી અચભનયના મળૂભતૂ સ્વરૂપને સ્પષ્ટ્ટ કરી આપવુ ંજરૂરી છે.  
 

એકપાત્રી અચભનય 
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 એકપાત્રી અચભનયની વાત આવતા ંજ વવવવધ સ્પધાષઓમા ંરજૂ થતા ચભખારી, પાગલ કે ડ્રગ-
એહડ્ટના વાહહયાત રીતે ભજવાયેલા એકપાત્રી અચભનય સ્મરણમા ં આવી જાય છે. પરંત ુ
વવદ્યાથીઓએ અને અન્દ્ય રવસકોએ સમજવાની જરૂર છે કે એકપાત્રી અચભનયનો અથષ આના કરતા ં
ઘણો વ્યાપક અને ઘણો ઊંડો છે. રજૂઆતની આ રીત અત્યતં કલાત્મક અને અચભનેતાની કસોટી 
કરનારી છે. બે પાચં વમવનટમા ંજ રજૂ થયેલા આવા અચભનયમા ંરસવનષ્ટ્પવિની અદ્દભતુ શક્્ત અને 
શક્યતાઓ રહલેી છે. સમગ્ર નાટકને રજૂઆત માટે તૈયાર કરવામા ંજેટલી સજ્જ સમજ અને શક્્તની 
જરૂર છે. એટલી જ સમજ અને શક્્ત આમા ંપણ મકૂવામા ંઆવે તો એકપાત્રી અચભનયની રજૂઆત 
પણૂષ નાટકની રજૂઆત જેટલો જ આનદં આપી શકે.  
 ગજુરાતી ભાર્ામા ં ‘એકપાત્રી અચભનય’ શબ્દ, મોનો એષ્ટ્્ટિંગના પયાષયરૂપે પ્રયોજાય છે. 
વાસ્તવમા ંમોનો એષ્ટ્્ટિંગ  એટલે તો એક નટ કે એક નટી િારા થતો અચભનય. રંગમચં પર એક જ 
નટ કે નટી હોય અને તે કા ંતો એક જ પાત્રના મનોભાવ રજૂ કરતો હોય જેમ કે શેકસવપયરના 
‘હમે્લેટ’ નાટકમા ંહમે્લટની ‘ટુ બી ઓર નોટ ટુ બી’ થી શરૂ થતી ઉક્્ત અથવા તો પછી અન્દ્ય પાત્રો 
રંગમચં પર સાક્ષાત હાજર ન હોય પણ પાત્રની ઉક્્ત િારા સચૂવાતા હોય જેમ કે ભાસકતૃ 
‘દૂતવાક્યમ’્ મા ંદુયોધનની ઉક્્ત. આ ઉપરાતં ત્રીજી શક્યતા પણ રહલેી છે જેમા ંરંગમચં પર એક 
જ નટ કે નટી, એક કરતા ંવધારે પાત્રો ભજવતા હોય જેમ કે જ્યવંત પટેલનુ ં‘મારા અસત્યના પ્રયોગો’ 
કે પ.ુ લ. દેશપાડંેનુ ં‘બટાટાચી ચાલ’. અહીં એક જ પાત્ર વવવવઘ પાત્રના અશરીરમા ંપ્રવેશીને નાટકના 
પ્રસગંોને વણષવે છે. આ ત્રણે ઉદાહરણો આપણે વવગતે જોઈએ.  
 ‘હમે્લેટ’ નાટકના ત્રીજા અંકના પહલેા પ્રવેશમા ં ‘હમે્લેટ’ ના મનની ડોલાયમાન ક્સ્થવત આ 
રીતે વનરૂપાઈ છે: 
હમે્લેટ : જીવુ ં? મરંુ ? મહા પ્રશ્ન એક એ, મઝુવે મને. દુભાષગ્યના સહવેા ઘા, વજ્ર શા અપમાનના 
શે્રષ્ટ્ઠ કે બાથ ભીડવી આપવિ ઓઘ સાથ ને આણવો અંત એ તણો ? મરવુ ં: ઊંઘવુ ંઅરે, નવ વવશેર્. 
ને અંત, જો ઊંઘથી અણાય એ હ્વદય ખટકા અને દેહ જન્દ્મેલ દુ:ખનો, પ્રાથષવો ધન્દ્ય અંત એ. મરવુ ં
: ઊંઘવુ ંઅરે; ઊંઘવુ ં: સ્વપ્નયે જોવા,ં ડંખ તો ત્યા ંજ છે ખરો. માનવ ખોળ મકૂતા,ં મતૃ્્નુી ઘોર 
વનિંદમા,ં સ્વપ્નો કેવાકં આવશે. થભંાવતો વવચાર ને એ ખ્યાલના બળે દુ:ખો જજિંદગીના ંખમે સહુ. શા 
સારુ સાખંવા બાકી, કાળના કટુ ચાબખા; જુલ્મી વસતમો સિાના; ગવીના તચુ્છકારને; પે્રમ ચચત્કારની 
પીડા; કાયદાના વવલબંને; તમુાખી અવઘકારીની; જે અપમાન ધૈયષથી ગણુવાન સહ ેવળી, કુપાત્ર જન 
હાથથી; જો એ સૌ ત્રાસનો અંત આણી શકે સહજે એ એક ઘાથી કટારના? શા માટે ભાર એ વહ ે
કાસંતી સ્વેદ સારતી શ્રવમત જજિંદગી તણો? મતૃ્્ ુપછી? વવચાર એ ભયભીત બનાવતો, જવુ ંઅગમ્ય 
દેશમા ંજ્યા ંગયો પાન્દ્થ કો અહીં પાછો નવ ફરે ્દી, એ જ ખ્યાલ મુઝંાવતો, ને શીખવાડતો સાખંો, 
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દુ:ખો આ લોકના;ં નવ ઊડજો શોધવા બીજંા જેનુ ંજ્ઞાન નહીં જરા. આમ વવચારથી, સહ ુમાનવ થાય 
બીકણ, મળુ સકંલ્પના રંગો સ્વાભાવવક વળી દષઢ, હફક્કા ચચિંતનના રંગો ભળતા,ં નબળા બને. મહત્વના 
વવચારેલા,ં મહાભારત સાહસો, બદલાતા ંતરંગના પ્રવાહો, વર થાય ને કાયષમા ંના પહરણમે, મનનુ ં
મનમા ંશમે, શાન્દ્ત! (ઓફેચલયા આવે.) સુદંરી! પ્રાથષના મહીં મજુ સભંારજે દોર્ો પ્રભનુી યાચજે ક્ષમા.  
(અન:ુ શ્રીમતી હંસાબેન મહતેા)  
‘હમે્લેટ’ ની આ ઉક્્તને સ્વગત-ઉક્્ત અથવા Soliloquy કહ ેછે. સ્વગત-ઉક્્ત એવા પ્રકારની ઉક્્ત 
છે જે પાત્રના મનને, તેના વવચારોને, તેની લાગણીઓને વાચા આપે છે, વ્યકત કરે છે. અહીં નટ 
પોતાના અચભનય વડે હમે્લેટના આંતરિિંને, વવચાર અને લાગણીના તમુલુ ્દુ્ધને અસકારક રીતે 
રજૂ કરી શકે છે. આ પ્રકારની ઉક્્તમા ંનટ એક જ પાત્રના મનોભાવો પ્રગટ કરતો હોય છે.  
સસં્કૃતમા ંનાટકોમા ં‘આકાશવચન’ પ્રકારની પ્રયોગરૂહઢ પ્રયોજાય છે. જેમા ંરંગમચં ઉપર ક્સ્થત એક 
જ પાત્ર અદ્દશ્ય પાત્રોને પછૂી અને તેના કાલ્પવનક જવાબોનુ ંપનુ:કથન કરી સભંાર્ણ ચલાવે છે.  
રંગમચં ઉપર ક્સ્થત પાત્ર, અદ્દશ્ય રહલેા પાત્રને પછેૂ છે, “તમે શુ ંકહો છો?” અને પેલા અદ્દશ્ય રહલેા 
પાતે્ર કશુ ંન કહ્ુ ંહોવા ંછતા ંજાણે એ કાલ્પવનક પાતે્ર કશો જવાબ આપ્યો હોય એવી કલ્પના કરી, 
એવો દેખાવ કરી, રંગમચં ઉપર ક્સ્થત પાત્ર તે જવાબનુ ંપનુ:કથન કરે છે.  
ભાસકૃત ‘દૂતવાક્યમ’્ મા ં રંગમચં ઉપર ક્સ્થત દુયોધન અન્દ્ય અદ્દશ્ય પાત્રો સાથે સભંાર્ણ કરતી 
વેળા ‘આકાશવચન’ પ્રકારની નાટયોક્્ત પ્રયોજે છે.  
દુયોધન : શ્રીમાન વૈકણષ અને શ્રીમાન હર્ષદેવ કહો – મારી પાસે અચગયાર અક્ષૌહહણી સેનાનો સમદુાય 
છે, આનો સેનાપવત થવા કોણ યોગ્ય છે? શ ુતમે એમ કહવેા માગંો છો કે, “આ તો ગભંીર વવર્ય છે, 
મતં્રણા કરી મત આપવો જોઈએ?” બરોબર છે. તો આવો, મતં્રસભાસ્થાનમા ંપધારો. આચાયષ નમસ્કાર 
કરંુ છં. આપ મતં્રસભાસ્થાનમા ંપધારો. દાદાજી, નમસ્કાર કરંુ છં. મતં્રસભાસ્થાનમા ંપધારો. મામા, 
નમસ્કાર કરંુ છં. આપ મતં્રસભાસ્થાનમા ંપધારો. શ્રીમાન વૈકણષ અને શ્રીમાન હર્ષદેવ, તમે અંદર 
આવો. અરે ઓ સવષ ક્ષવત્રયો, તમે બેધડક અંદર આવો. વમત્ર કણષ, ચાલ અંદર જઈએ. (પ્રવેશ કરી) 
આચાયષજી, આ કમૂાષસન ચબરાજો દાદાજી. આ વસિંહાસન, ચબરાજો. મામા, આ મગૃચમાષસન બેસો. 
શ્રીમાન વૈકણષ ને શ્રીમાન હર્ષદેવ, તમે બેઉ બેસો. અરે ઓ સવષ ક્ષવત્રયો, તમે બેધડક થઈ બેસો. 
“મહારાજ ચબરાજ્યા નથી” એમ કહો છો કે? સેવાધમષની શી વાત કરંુ? તો ત્યારે, હું બેસુ ંછં. વમત્ર કણષ, 
ત ુ ં બેસ. (બેસી) શ્રીમાન વૈકણષ અને શ્રીમાન હર્ષદેવ કહો, મારી પાસે અચગયાર અક્ષૌહહણી સેનાનો 
સમદુાય છે. આનો સેનાપવત થવા કોણ યોગ્ય છે ? “ગાધંારરાજ શકુવન કહશેે.” એમ કહવેા માગંો છો 
કે? ઠીક છે. મામા કહ ે“પજૂય ગાગેંય, ભીષ્ટ્મજી ચબરાજે ત્યા ંસેનાપવત થવા બીજા કોણ યોગ્ય છે?” 
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એમ મામા કહ ેછે કે? મામા બરોબર કહ ેછે. ઠીક છે, ઠીક છે, દાદાજી જ સેનાપવત થાઓ. અમારી પણ 
એ જ અચભલાર્ા છે.  
(અનવુાદ: શ્રી કે. કા. શાસ્ત્રી) 
 દુયોધન, પોતાની અચગયાર અક્ષૌહહણી સેનાનો સેનાપવત કોણ થાય તેની મતં્રણા કરવા માટે 
વૈકણષ, હર્ષદેવની સાથે મતં્રણા ભવનમા ંઆવે છે અને રોણાચાયષ, ભીષ્ટ્મ વપતામહ, માતલુ શકુવનનુ ં
અચભવાદન કરે છે. વવવવઘ મતંવ્યો જાણી અંતે ભીષ્ટ્મ વપતામહને સેનાપવત થવા વવનવે છે. આટલો 
જ પ્રસગં છે. તે માટે વૈકણષ, હર્ષદેવ, રોણ, ભીષ્ટ્મ, શકુવન અને બીજા અનેક રાજવીઓનો મચં ઉપર 
પ્રવેશ કરાવવો એકાકંી જેવા સ્વરૂપ માટે ઉચચત નથી. અને એટલે જ ભાસે આ બઘા પાત્રોનો સાક્ષાત ્
પ્રવેશ ટાળી માત્ર દુયોધનની ‘આકાશવચન’ પ્રકારની પ્રયોગરૂહઢના વવવનયોગ િારા સમગ્ર દ્દશ્ય 
નાટયાત્મક બનાવ્્ુ ંછે. રંગમચં ઉપર દુયોધન બનતો એક જ નટ છે જે વૈકણષ, હર્ષદેવ, રોણ, ભીષ્ટ્મ, 
શકુવન અને અન્દ્ય રાજવીઓ જેવા ંસચૂચત પાત્રોને પોતાના અચભનય િારા ઊભા ંકરે છે. તે વૈકણષ, 
હર્ષદેવ વગેરે પાત્રો ભજવતો નથી પણ પોતાની ઉક્્ત િારા તેમની ઉપક્સ્થત સચૂવે છે.  
 હવે આપણે ત્રીજુ ંઉદાહરણ લઈએ. શ્રી જયવંત પટેલ ‘રંગલો’ ના લોકવપ્રય ‘વન મેન શો’ 
અથવા ‘મોનો પ્લે’ મા ંએક જ નટ જયવંત પટેલ, એક પાત્રમાથંી બીજા પાત્રમા ંસહજતાથી અને 
સહ્વદયતાથી પ્રવેશે છે. અહીં ભજવનારો એક જ છે અને પાત્રો અનેક છે. પણ તે સરલતાથી, 
સહજતાથી પાત્રની કાયામા ંપ્રવેશ કરે છે અને એટલી જ ઝડપથી બહાર નીકળી જાય છે. જુઓ આ 
ઉક્્ત (ભવાઈ શૈલીમા ંસગંીત વાગે છે. જયવંત પટેલ રંગમચં ઉપર પ્રવેશે છે.)  
જયવંત પટેલ : હું જન્દ્મ્યો તે પહલેા ંજગતમા ંઅંધારંુ હત ુ.ં હું જન્દ્મ્યો (પ્રકાશ પથરાઈ જાય છે.) જગતને 
ખબર પડી ગઈ કે હુ ંજન્દ્મ્યો છં.  તેની સાથે જ ફરી એકવાર અંધારંુ થઈ જાય છે. (સ્ટેજ ઉપર અંધારંુ 
છવાઈ જાય છે.) આ અંધારાના અજવાળામા ંમને જ્ઞાન થ્ુ.ં જે બદુ્ધને થ્ુ.ં જે શકંરાચાયષને થ્ુ.ં 
અરે! આચાયષ રજનીશનુ ંપસુ્તક સેકસથી સમાવઘ વાચં્યા વવના જે સમાવધજ્ઞાન રજનીશજીને થ્ુ ંતે 
જ્ઞાન મને થ્ુ.ં.. 
નમસ્તે ગરુુજી. (હું પહોંચ્યો મારા ગરુુજી પાસે.) મને ખબર છે ત ુ ંશા માટે આવ્યો છે મારી પાસે, આપ 
તો અદ્દભતૂ છો ગરુુજી! કેવી રીતે ખબર પડી આપને કે હું શા માટે આવ્યો છં આપની પાસે? નાલાયક! 
શુ ંત ુ ંમારો ગરુુ છે? સમજી લે, બરાબર સમજી લે, આ જગતમા ંકોઈ તારંુ નથી. તારો બાપ તારો 
બાપ નથી; મા, મા નથી. તારી બૈરી તારી બૈરી નથી, અરે! દીકરો દીકરો નથી. આ સસંારમા ંકોઈ જ 
તારંુ નથી.  
‘ગરુુજી, માફ કરજો. આપનુ ંપહલેુ ંવાકય બરાબર નથી. શુ ંમારો બાપ મારો બાપ નથી? ’બેટા! 
શબ્દને શાનો પકડે છે? શબ્દની પાછળ રહલેી વ્યજંનાને પકડ. બેવકફૂ, મેં તને ગગંા પકડ એમ કહ્ુ,ં 
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ગગંા નદીને બદલે કામવાળી બાઈ પકડી લાવ્યો...!!’ ‘સમજ’, ગરુુએ કહ્ુ ં“સત્યના પ્રયોગો સમજવા 
હોય તો અસત્યના પ્રયોગ સમજવા પડે, કરવા પડે... જા... હમણા ંને હમણા ંતારે ઘેર જા. તારી બૈરી 
પાસે જા. મરી ગયો છે એવો ઢોંગ કર. પછી હું તને જે કહું છં તેની પાછળનુ ંસત્ય સમજાશે. (નમસ્તે 
કરી ઘર તરફ પ્રયાણ.) ગીત ગણગણતો ઘરમા ંપ્રવેશ કરે છે. (ગીતના શબ્દો સ્પષ્ટ્ટ થાય એ રીતે 
ગાય છે.) તમે કહશેો કે નાલાયક! મરવાનો થયો છે ને ગીત ગાય છે? શુ ંત ુ ંતારી જાતને હહિંદી 
હફલ્મનો હીરો સમજે છે? જે મરતા ંપહલેા ંબેઠો થઈને ગીત ગાય અને ગીત પરુૂ કયાષ પછી મરી જાય! 
તમે સમજ્યા નહહ? સમજા્ુ.ં આપણે મરી જવાના હોઈએ તેની આપણા લેણદારને ખબર પડવી ન 
જોઈએ! સમજ્યા? ખબર પડે તો મોત બગડે! (ઘરમા ંદાખલ થયો. મેં બમૂ મારી) ”શીરો બનાવ 
સાભંળે છે કે.... કયા ંગઈ! શીરો બનાવ.” એમણે.... એમણે મને શીરો બનાવવાનુ ંકહ્ુ.ં માનો ન માનો 
બા! આજે જરૂર કોઈ નવાજૂની થઈ છે! રોજ તો કહ,ે ખીચડી બનાવ! ખશુ થાય તો કહ,ે ભૈડકંુ બનાવ. 
બહુ ખશુ થાય તો હુકમ કરે હાડંવો કે ઢોકળી બનાવ. પણ બા! આજે તો એમણે કહ્ુ,ં “શીરો બનાવ!” 
જરૂર મટકાનો નબંર લાગ્યો હશે? નહહ તો રેસકોસષના ઘોડાનો. બા, હુ ંતો કાઈં જ બોલી નહહ. બોલીએ 
તો તે કહ ેત ુ ંબોલી એટલે નબંર બદલાઈ ગયો. ઘોડો બેસી ગયો! નબંર બદલાઈ ગયો! 
અહી જયવંત પટેલ ઘડીકમા ંવશષ્ટ્ય, ઘડીકમા ંગરુુજી, ઘડીકમા ંપોતાની પત્ની એમ બધાની ઉક્્ત વદે 
છે, એટલુ ંજ નહીં રંગભરૂ્ા કે વેર્ભરૂ્ા બદલ્યા વવના આ બધા ંપાત્રોની છબીઓ આંચગક/વાચચકના 
માત્ર એક જ લસરકાથી મચં ઉપર ઉપસાવે છે.  
આમ, મોનો એષ્ટ્્ટિંગમા ંતો એક જ નટ એક કે એકથી વધારે પાત્રો ભજવી શકે પણ વવવવધ સ્પધાષઓમા ં
એકપાત્રી અચભનય માટે પાચંથી સાત વમવનટનો સમય ફાળવવામા ંઆવતો હોવાથી અને તેટલા 
સમયમા ંવન મેન શો / મોનો પ્લેની જેમ એકથી વધ ુપાત્રો સરેુખ રીતે ઉપસાવવા અશક્ય જણાતા 
હોવાથી તેમ જ એક જ નટ િારા વવવવઘ પાત્રોની ભજવણીને ‘મીમીરી’ની સ્પધાષ અંતગષત અલાયદંુ 
સ્થાન આપવામા ં આવ્્ુ ં હોવાથી રાજ્યકક્ષાએ તેમજ રાષ્ટ્રકક્ષાએ યોજાતા ્વુક મહોત્સવોમા ં
‘એકપાત્રી અચભનય’ ની સ્પધાષ વખતે એક જ પાત્રના મનોભાવ પ્રગટ કરવાનો આગ્રહ રાખવામા ં
આવે છે. ને એવો વનયમ પણ બતાવી દેવામા ંઆવ્યો છે કે તખ્તા પર એક જ નટ એક જ પાત્ર કરે. 
એકલવ્યની ઉક્્ત રજૂ કરતો નટ રોણ, અજુ ષન અને એકલવ્ય એમ ત્રણે ભવૂમકા ભજવી શકે નહીં. 
વળી આવી સ્પધાષઓમા ંઘણી વખત વનણાષયકો માટે મોટી સમસ્યા સજાષય છે. એક નટ એક પાત્રને 
અસરકારક રીતે ભજવે અને બીજો નટ બેથી ત્રણ પાત્રો એટલી જ અસરકારકતાથી ભજવે તો ઈનામ 
કોને આપવુ?ં મોનો એષ્ટ્્ટિંગમા ંતો બનેંનો સમાવેશ થઈ શકે. આ સમસ્યાના ઉકેલરૂપે જ કદાચ બઘા 
સ્પધષકોએ ‘એક જ પાત્રના મનોભાવ’ રજૂ કરવા એવો સામાન્દ્ય વનયમ બનાવવામા ંઆવ્યો છે.  
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એકપાત્રી અચભનયકાર ક્યારેક સવિવેશ, સગંીત, રંગભરૂ્ા, વેશભરૂ્ા સામગ્રીનો છૂટથી ઉપયોગ કરે 
છે. પરંત ુમોટે ભાગે એક જ નટ િારા એક કે એકાવઘક પાત્રનુ ંસર્જન કરવામા ંઆંચગક અને વાચચક 
અચભનય જ મહત્વના સાઘનો બને છે.  

ડૉ. મહશે ચપંકલાલ – પવૂષ અધ્યક્ષ નાટયવવભાગ, મ. સ. ્વુન., વડોદરા 

વનણાષયકની નજરે 

ડૉ. વવવપનકુમાર કીકાણી – યાવમની વ્યાસ  

 

વર્ષ ૧૯૬૪, ગજુરાત ્વુનવવસિટી, અમદાવાદનો પ્રથમ ્વુક મહોત્સવ. રાજ્ય સરકારના ્વુક 
મહોત્સવની શરૂઆત હજુ થઈ નહોતી, ત્યારની વાત. લગભગ સાડા પાચં દાયકા જેટલી લાબંી, 
સમયયાત્રા વહી ગઈ છતા ંહજુ પણ એની સ્મવૃત હૈયે એવીને એવી છે. જૂનાગઢની શતાષ્ટ્બ્દ જૂની 
કોલેજમાથંી અમે આ પ્રથમ ્વુક મહોત્સવમા ંએકાકંી અને એકપાવત્રય અચભનય લઈને ગયા હતા. 
ત્યારે ગજુરાતમા ંબે-ત્રણ ્વુનવવસિટીઓ જ હતી. વાપીથી વેરાવળ સઘુીની કોલેજો એમા ંભાગ લે. 
એકપાવત્રય અચભનય  Mono-Acting વવશે સ્પષ્ટ્ટ વનયમો હતા. Mono એટલે એકલ અને Acting 
એટલે અચભનય. એક પાત્ર, એક વ્યક્્ત, એકથી વધ ુપાત્રોનો અચભનય ભજવી બતાવે, મેક અપ 
કરવાનો નહી, સાઘનોનો ઉપયોગ કરવાનો નહી, પાચંથી સાત વમનીટની સમયમયાષદા. આવી સ્રીપ્ટ 
લખવી અઘરી અને એક પાત્ર િારા વવવવધ પાત્રોનો અચભનય કરવો એથી પણ અઘરો. મને 
અચભનયમા ંજીવતં રસ, જે આજે પણ એવો જ અકબઘં છે. એકાકંીમા ંમારંુ પાત્ર, તેથી આ એકપાવત્રય 
અચભનયની સ્પધાષ જોવા મળી, ભજવવા પણ મળી.  
મારી કોલેજમાથંી મારા વમત્રએ એકપાવત્રય અચભનયમા ંભાગ લીઘો હતો. તેણે પાત્ર ક્ુષ હત ુ ં– પોચલસ 
અવઘકારી, તહોમતદાર અને પોલીસ કોન્દ્સ્ટેબલ તહોમતદાર પાસે ગનુ્દ્હો કબલૂ કરાવવા માટે થતો 
અત્યાચાર. આબેહુબ તેણે વૈવવધ્યપવૂષક પાત્રો સાથે, મેકઅપ વગર, વેશભરૂ્ા વગર, સાઘનો વગર, 
આબેહુબ અચભનય સાથે પ્રસ્તતુ કરી સમગ્ર ્વુનવવસિટીમા ંપ્રથમ રમ પ્રાપ્ત કયો હતો.  
પછીના વર્ોમા ંઘણા ંજળ વહી ગયા. એકપાવત્રય અચભનયની સાથે – એક વ્યક્્ત વૈવવધ્યપવૂષક 
પાત્રોનો અચભનય પ્રસ્તતુ કરે તેવી સ્રીપ્ટ જોવા મળી નથી. આવી સ્રીપ્ટ લખવી મશુ્કેલ, એટલે 
પછીના વર્ોમા ં ્વુનવવસિટી ્વુક મહોત્સવ તેમજ સરકારી ્વુા ઉત્સવમા ંએકપાવત્રય અચભનય 
સ્પધાષ ચાલ ુરહી, પરંત ુમોનો એષ્ટ્્ટિંગના નામે એકોક્્ત Monologue, સ્વગતોક્્ત Soliloquies રજૂ 
થતા રહ્ા, લખાતા રહ્ા. આજ સઘુી એવુ ંલખાય છે ને ભજવાય છે. પ્રવસઘ્ઘ પૌરાચણક, ઐવતહાવસક-
આઘવુનક-નવલકથાના-પાત્રો-વાતાષના પાત્રો. આપણે માત્ર સમયમયાષદાને આજ સઘુી વળગી રહ્ા. 
આ સ્પાધાષમા ંકેટલીક કૃવતઓ વઘારે પડતી લાબંી છે. મોટાભાગની કૃવતઓ એકોક્્ત કે સ્વગતોક્્ત 



16 
 

છે. સમયમયાષદાનુ ંધ્યાનમા ંપણ બેધ્યાન છે. અપવાદરૂપે, કયારેક સ્વગતોહકતઓ એકોક્્તઓ રજૂ 
થતી રહી છે. આત્મ સભંાર્ણ રજૂ થતા રહ્ા. આ કામ પ્રમાણમા ંથોડંુ આસાન, તેથી બહુમતી વગષ 
આવ ુજ રજૂ કરતા રહ્ા. તેથી વનણાષયકો પણ મોનો એષ્ટ્્ટિંગના નામે એકોક્્ત કે સ્વગતોક્્ત ચલાવતા 
રહ્ા. એના સગં્રહો પણ બહાર પડયા. વવદેશમા ંમોનો એષ્ટ્્ટિંગ એટલે આગળ જણાવ્્ ુતેમ. આરંભનો 
concept એકદમ સ્પષ્ટ્ટ છે કે એકપાત્ર અનેક પાત્ર ભજવે. એમા ંઅચભનયની મહિા સમજાય. કામ 
વવકટ, વેશભરૂ્ા, રંગભરૂ્ા કશુ ંનહીં, એટલે પાત્રને ઉપસાવવુ ંઅઘરંુ પડ.ે બહુ પાત્રોને સ્થાપવા પડ ે
અને તેવો અચભનય કરવો પડે. આવ ુકપરંુ કામ કરી બતાવે – ભજવી બતાવે તો તે એકપાવત્રય 
અચભનય ગણાય. વવદેશમા ંતેવા અસખં્ય પ્રયોગો થાય છે.  
એકપાવત્રય અચભનયને નામે આપણે ચલાવી લીધુ,ં વનણાષયકોએ પણ ચલાવી લીધુ,ં લેખકોએ પણ 
ચલાવી લીધુ ંએટલે ્વુા કલાકારોએ એકપાવત્રય અચભનયને બદલે મોનો એષ્ટ્્ટિંગ અને સ્વગતોક્્ત 
જ પ્રસ્તતુ કયાષ. એ પણ નાટકના અને અચભનય સાથે સકંળાયેલા જ પ્રકારો છે, પરંત ુવૈવવઘ્યપણૂષ 
પાત્રો એક અદાકાર  પ્રસ્તતુ કરે તેમા ંકલાકારની અને તેના અચભનયની પણ કસોટી છે. છેલ્લા ંપાચેંક 
દાયકાથી તો લગભગ મહોત્સવોમાથંી એકપાવત્રય અચભનય ગાયબ જ છે. મોનોલોગના વનમેિે 
અચભનયનો મહહમા થાય છે, લેખનનો મહહમા થાય  છે.  
રાષ્ટ્રીય કલા કેન્દ્ર િારા આવી સ્પધાષ આવા કપરા કાળમા ંયોજાય ને ઘણી કૃવતઓ આ વનવમિે મળી 
તેમા ંયાવમનીબેન અને અમને વનણાષયકો તરીકે સામેલ કયાષ, તેનો આનદં છે. રાષ્ટ્રીય કલા કેન્દ્રના 
મહામતં્રી રૂવપનભાઈ પચ્ચીગર અને સપંાદક નરેશભાઈ કાપડીઆનો અને સહુ સહભાગીઓનો ઋણ 
સ્વીકાર. 
સહુ કલાકાર વમત્રોને શભેુચ્છાઓ. વવજેતા વમત્રોને હૃદયપવૂષક અચભનદંન. લખો, વધ ુલખો, લખતા 
રહો પણ સાચી સમજ કેળવીને કૃવતના હાદષ  સધુી પહોંચશો તો તે લેખે લાગશે. તે માટે શભુકામનાઓ. 
જય હો.   
વવનીત,  

પહરણામ   

પ્રથમ વવજેતા: કાલભૈરવ – ્ગુલ પહંડત  

દ્વિતીય વવજેતા: ખેલ – પનુીત લોટવાલા  

તતૃીય વવજેતા: ‘બા’ – સકંલ્પ કુલકણી અને ‘દાદીમાનુ ંઅંધારંુ’ – ધાવમિક પરમાર મુબંઈ   

પ્રોત્સાહન વવજેતા: ‘બહૃિલા’ – મહશે ધીમર, મહુવા (ડાગં) અને ‘હું અને ઘર’ – ડૉ. હદલીપ શાસ્ત્રી 
 

ડૉ. વવવપનકુમાર હકકાણી - શ્રીમતી યાવમની વ્યાસ 
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વનણાષયકો  
                     
  

ભીખલી 
અલ્પા વસા 

 

“હલે્લો ફે્રન્દ્્સ! હાય! શુ ંજુઓ છો આમ ટીકી-ટીકીને મને હં! ઉપરથી નીચે. હું હરતી ફરતી બ્રાન્દ્ડેડ 
દુકાન જ લાગુ ં છં ને! પણ તમે શુ ંસમજો મારી હાઈ ફાઈ જીંદગી?  મારી પાસે બધુ ંબ્રાન્દ્ડેડ જ છે, 

એક મારા નામ વસવાય.  

 

તમારંુ નામ શુ?ં કાજલ…. વાઉ.. 
ને તમારંુ? આરવ … સરસ નામ.  

ને.. તમે? સલોની…. ઓસમ..  

તમારા બધાના નામ કેટલા સરસ છે. મારંુ નામ તો નથી બ્રાન્દ્ડેડ કે નથી સુદંર, રુજુ કે અથષ સભર. 
સાભંળવુ ંછે મારંુ નામ? હુ ંછં ભીખલી. હા, બરોબર સાભંળ્ુ ંતમે, ભી..ખ.. લી.  

 

જો્ુ,ં મારંુ નામ સાભંળીને કોઈનુ ંમોઢંુ બગડી ગ્ુ,ં આ ભાઈનુ ંનાકનુ ંટીચકંુ ચઢી ગ્ુ.ં તો વવચાર 
કરો વમત્રો, મારી શુ ંહાલત થતી હશે??  

ફોન આવે, હલ્લો! ભીખલી છે? કે પછી હું ફોન કરીને કહું, હલ્લો! હું ભીખલી…..બોલો, કેવુ ંલાગે?? પણ 
શુ ંથાય? મજબરૂીનુ ંબીજુ ંનામ મહાત્મા ગાધંી.. બસ, મારી પણ એ જ હાલત છે.  

 

મારા મોમ - ડેડની ઘણા બાધાઓ પછી, છેક અચગયાર વરે્ હું આવી હતી. દીકરાની આશામા ંહું દીકરી 
આવી હતી, પણ મારા માન-પાન જરાય ઓછા નહોતા. મારી માતાની માનતા હતી કે જે સતંાન 
આવશે એને હું ભીખલુ ંકરીશ. એટલે માતા પોતે મારી માટે કંઈ ખરીદી ન કરી શકે. લોકો પાસેથી 
માગંીને આણેલા કપડા,ં રમકડા અને બધી વસ્તઓુથી ચલાવવાનુ.ં ઘોહડ્ુ ંસદુ્ધા મારંુ નવુ ંન હત ુ.ં 
અરે, નામ પણ ભીખલી… હું પાચં વરસ ભીખલી રહી. પણ ત્યા ંસધુી તો હુ ંપણ અણસમજુ હતી એટલે 
ચાલ્્ુ.ં સ્કુલમા ંનામ પણ ભીખલી, બીજા, ત્રીજા ધોરણ સધુી તો મને બહુ વાધંો ન આવ્યો. પણ ચોથા 
ધોરણથી તો હું બહુ હરેાન થઈ. બધા બાળકો ખબૂ ચીડવતા…  
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હં.. શુ ંકહ્ુ ંતમે? નામ કેમ ન બદલાવ્્ુ ંએમ ને? કેવી રીતે બદલાવુ?ં આ તો શકુવનયાળ નામ છે એવુ ં
મારા મોમ - ડેડનુ ંરઢપણે માનવુ ંછે. મારા જન્દ્મના બીજા જ વર્ષથી મારા ડેડનો નાનકડો ઘધંો મોટો 
મોટો થવા લાગ્યો હતો. જે આજે ફળી ફૂલીને  ભીખલીના ભીનો ‘બીએચ  સપુર માકેટ’ થઈ ગયો છે. 
બોલો… છે ને શકુવનયાળ!  

પણ, મારા મગજમા ંતમુલુ ્દુ્ધ ચાલી રહ્ુ ં છે. હમણા ંજ એક પ્રોજે્ટમા ંમારા નામના લીધે મને 
રીજે્ટ કરી. હવે મારા મનમા ંિિં રમાઈ રહ્ુ ંછે. એક તરફ પહરવારનુ ંશકન, બીજી તરફ નામ માટેની 
મારી સગુ. બોલો હવે હું શુ ંકરંુ?? 

બોલો છે કોઈ જવાબ તમારી પાસે...? 

બાય... 
 

અલ્પા વસા – મુબંઈ - 98190 19051 
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અ...માનવીય...માનવ... 
અવનલ ભાવસાર "યોદ્ધા" 

 

એક કાચની...સખુ સાહ્બી...વાળી ઓહફસ....અંદર... 
ટૂંકા...જેમ તેમ...શરીર...નો દેખાડો...કરતા... મદહોશ...વાસના મા ં ખલુ્લે એમ તરબોળ...   
નારી...શરીરો.... 
 

બે...ગજ...કાચની...બહાર....અસ્ત વ્યસ્ત... કપડા મા...વરંુ નઝર થી બચવા...શરીર...ની લાજ 
ઢાકંવા...મથતી...એક...ફેરી... વાળી... બાઈ... 
 

એક... રાચ રચચલુ.ં..ઘર...ના ઓટલા પર...એક ના એક દીકરા...ને જમવાનો એક 
કોચળયો...ખવડાવવા...પાછળ...દોડતા...નોકર... ચાકર...ને...મા ં બાપ..ને...એ બાળક...ની...ન 
જમવાની જીદ... 
 

ઓટલા થી...થોડે...દૂર...ફૂટપાથ...પર... કેડ...મા ં તેડેલો અિના...એક...કોચળયા 
...માટે...કાગારોળ..કરી મુ્ તો... 
પેલો... માગંવા વાળા નો...વલખા ંમારતો... ટીનીયો.. 
 

આ...રોજ...ની... 
હર...પલ...ની...હરયાઓ... 
થતી...હતી... 
થાય...છે... 
ને... 
જો એમ ને આમ ચાલ્્ુ.ં.. 
તો... 
થતી...રહશે... 
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કુદરતે...બનાવેલ... 
અવત સમજુ... 
અવત સવેંદનશીલ... 
અવત વવચારવાન... 
પ્રાણી... 
એ... કાળા માથાનો...માનવ... 
શુ.ં..તરી...પ્રજાવત...ની... આ અવદશા... 
 

આમા.ં.. તારો...રોલ શુ.ં.. 
તે શુ ંક્ુું... 
 

બસ... 
બની રહ્ો... 
એક... 
સવેંદનહીન.. 
એક... જાડો... 
પારદશષક... 
કાચ... 
 

જાણે... 
હર ઘડી... 
અંદરનુ.ં..બહાર... 
ને... 
બહાર નુ.ં..અંદર... 
બતાવતી... 
વનષ્ટ્પ્રાણ...દીવાલો...!!! 
 

....એમ કહી...રહી હોય... 
કે... 
મારે...શુ ંલાગેવળગે...?? 
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અવનલ ભાવસાર "યોદ્ધા" – નવસારી - ૯૮૨૫૧૧૧૨૯૯ 

 
 

વનષ્ટ્ફળતાની તાકાત... 
અવનલ ભાવસાર "યોદ્ધા" 

 
 

સફળતા...ની...ચાનક...સૌને...હોય...એનો...નશો..કોઈ ઔર જ હોય...નહહ...! 
 

પણ... 
કોઈક...વાર...જજિંદગી મા.ં..વનષ્ટ્ફળતા ની...મઝા...પણ...માણવા જેવી...!! 
 

હા... 
 

વનષ્ટ્ફળ જઈએ...ત્યારે જ...ખદુ ને પારખવાની....તે્રવડ...આવે... 
 

વનષ્ટ્ફળ...હોઈએ...ત્યારે જ... આપણી...હવેસયત...કેટલી...એ ખબર...પડે... 
 

વનષ્ટ્ફળ...થવુ.ં..એટલે...એક... 
અત્યતં...ગલીચ...સામાજજક... 
ગનુો...એ...આપણને... આપણા...બતાવે... 
 

વનષ્ટ્ફળતા...એક..એવી...પદવી છે કે... ભલ ભલા...  

આપણી પોતાની...ઓકાત... 
આપણને...સમજાવે.... 
 

વનષ્ટ્ફળતા...એટલે...સમાજ... 
વમત્ર વત ુષળ...મા ંઆપણી...પીઠ પાછળ...થતી...બદબોઈ... 
જે...આપણને...બતાવે...કે... આપણી...સફળતા...આં લોકો ને કેટલી...ખ ૂચંી...હતી...!!! 
 

વનષ્ટ્ફળતા...આપણને...દેખાડે...કે... તારા...હકીકત મા ંકોણ છે...વમત્ર ને સગા... 
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કે પછી બધા છે બારાતી... 
 

ને...વનષ્ટ્ફળતા માજ હોય છે... સફળતા ની પહલેી...પણુી... 
 

એકલા...ટકી...રેહવાની...તે્રવડ...જોઈએ... 
 

કોઈ સાથે નહહ...ઊભો રહ ેતો...ભલે... હોસ્લો...ન... ખોવાની...આવડત...જોઈએ... 
 

એકલા...મા.ં.સારી...દુવનયા...થી...લડી...લેવાની...હામ...જોઈએ 

 

ને...પોતાના માટે...ખદુ ને...કંઇક...કરી ને બતાવવાની...જીદ...જોઈએ... 
 

નહહ તો...બાપ લાખ, છપ્પન હઝાર...તો...એમ જ બોલવાના...કે.... 
એનુ ંતો.. 
ચસકી ગ્ુ ંછે... 
એને...મગજ...મા ંશોટ... મકુાવવાનો છે... 
 

અવનલ ભાવસાર "યોદ્ધા" – નવસારી – ૯૮૨૫૧૧૧૨૯૯ 
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સખુ...એક શોધ...!!! 
અવનલ ભાવસાર "યોદ્ધા" 

 

એક પાત્ર....(રસ્તે ચાલતા લોકો ની વચ્ચે) 
એ ભાઈ...તે કશે જો્ુ ંછે...તને કશે...મળ્ુ ંછે...લોકો નુ.ં..ખોવાયેલુ.ં..સખુ... 
 

કોઈ જવાબ ન મળયો... 
 

પાત્ર :(મનો મન) એમ શાવંત થી બેસી ન રેહવાય... આનો જવાબ મેળવવો જ છે આજે...!!! 
 

આ પાત્ર એ મદુ્દો ઉપડયો સ્વ સાથે... 
કાયમી સખુ મળે એ માટે નો ઈલાજ કે વવવધ... 
સ્વ એ જે જવાબ આપ્યા...એ...આ હતા.. 
ઘર, ઓહફસ, શાળા, કોલેજ, ટયસુન, વથયેટર, બાગ, ફરવાના સ્થળો, પે્રમ, સાઇકલ, સ્કટૂર, બાઈક, કાર, 

વવમાન, સ્ટીમર.... 
ધાવમિક સ્થળો,કથાકાર, મઝલીસ,પ્રાથષનાઘર,સ્મશાન... 
કોઈ જ સતંોર્ જનક જવાબ ન મળયો... 
 

એકાતં મા ંપાત્ર ખદુ ની સાથે ચચિંતન મા.ં.. શુ ંખરેખર આમા ંશાશ્વત સખુ છે...!!..?? 

 

કે પછી... આપણી પાસે..જે છે...એના કરતા.ં..કંઇક...વધારે ની લાલસા...કે... આપણી પાસે જે 
નથી...એ મેળવવાની...અચભલાર્ા... 
શુ ંઆમા ંજ આપણુ ંસખુ...નથી અટવાયેલુ.ં..? 

સાઇકલ વાળા ને સ્કટૂર મા ંસખુ દેખા્ુ.ં..એ મેળવ્યા બાદ... કાર મા.ં..જણા્ુ.ં.. 
ઝૂપડા મા રેહતા ને ખોલી મા.ં..ને, ખોલી વાળા ને ફ્લેટ મા.ં.., તો ફ્લેટ વાળા ને બગંલો મા ંસખુ 
જણા્ુ.ં..!! 
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બગંલા વાળા પાસે... આ બધી સાહ્બી માટે, સમય ક્યા ંછે...! અમકુ વસ્ત ુખાવાની ડો્ટર ની ના 
છે...રાતે ઊંઘ લાવવા માટે દવા લેવી પડે છે...દોસ્તો ને કે સબધંીઓ ને મળવાની જરૂરત ન 
લાગી...હવે વનવવૃિ છે..તો દોસ્તો નથી...દીકરા દીકરી...પોત પોતાના કામ ધધેં છે...ટીવી જોઈ આંખે 
તકલીફ ને સગંીત સાભંળવા કાને બહરેાશ... 
 

 જ્યારે...જે..હત ુ.ં..ત્યારે...નથી એ પામવા માટે...વતષમાન ની કદર ન કરી...હવે...જે નહત ુ.ં.એ મેળવ્્ુ ં
તો...જે વતષમાન મા ંહત ુ.ં..એ ભતૂકાળ બની ગ્ુ.ં..ઘર..બનાવતા બનાવતા...મોટંુ મકાન રહી ગ્ુ.ં.. 
જે હત ુ ંતે ગ્ુ.ં..જે છે...એને લાયક ન રહ્ા...! 
 જ્યા ંફ્ત અને ફ્ત હું...જ હતો...બીજુ ંકોઈ જ નહહ... 
 

હા હવે સમજ મા ંઆવ્્ુ.ં..કે પેલો ફકીર...કે સાધ ુકેમ...કાયમ થી...સખુી જણાયા...પાસે કઈ પણ. ન 
હત ુ ંછતા.ં.. 
 

હા...એ લોકો..એ પોતાના આત્માને જ...દોસ્ત કે સબધંી બનાવ્યા...ખદુ ના શરીર ને જ...સાધન 
માન્દ્્ુ.ં..ધરતી અંબર ને જ...ઘર બનાવ્્ુ.ં..જે...બધુ ંકાયમ...પહલેે થી અંત સધુી...સાથ હત ુ.ં..છે...અને 
રહશે.... 
હા એ જ શાશ્વત સખુ... 
બાકી...બધુ.ં..વમથ્યા...વમથ્યા...વમથ્યા... 
 

અવનલ ભાવસાર "યોદ્ધા" – નવસારી – ૯૮૨૫૧૧૧૨૯૯ 
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મારો અતપૃ્ત આત્મા 
અવનલ દવે 

  

             "ઓહ આ મારા  ઘરને તાળં કેમ મારેલુ ંછે.., આટલી રાતે જયા ક્યા ંગઈ હશે...!!!?, પછંુ તો 
કોને પછંૂ બા'ર કોઈ દેખાત ુ ંજ નથી અરે, ભલૂ્યો!! આટલી મોડી રાતે કોણ બા'ર વનકળે!!?". 

             "લાવ તો ખરો, બાજુવાળા નયનભાઈ અને વશલાભાભીને ઉઠાડીને પછૂી જોઉ, અરે!! આ 
દરવાજો આટલો જોરથી ખખડાવવા છતા ંઅંદરથી કોઈ જવાબ કેમ નથી આવતો ઓહ!, એમને 
ક્યાથંી સભંળાય!!? દરવાજાને મારો સ્પશષ જ થતો નથી. ખેર, ઘરમા ંતો જાઉ અરે મને તાળં ક્યા ં
નડવાનુ ંહત ુ!ં!? લ્યો, એ..આ..હા.. હું દરવાજાની આરપાર થઈને ઘરમા ંપ્રવેશી ગ્યો', અરે આ શુ ંમારા 
પગે અથડાણુ!ં!? અરે આ હટપોય અહી રૂમની વચ્ચોવચ્ચ કેમ પડી છે!!? ને આ "જયાનો ફોટો'ય ધળૂ 
ખાતો હટપોય પર પડયો છે, આ..હા..કેટલી મસ્ત લાગે છે..!!?, આ બારીમા ંચાદંાનુ ંપ્રકાશ ઝાખં ુલાગે 
છે એવી મસ્ત લાગે છે હલાવ એને એક ચમૂી ભરી લઉ, "હાય, જાનુ!ં એક ચમૂી લેવા દે ને..!!!,  
ખબર છે ને જ્યારે-જ્યારે હું તને ચમૂવા નમતો  અને ત ુ ંગસુ્સે થઈને કહતેી "આઘા રો' મને તમે હદ'ઠા ં
નથી, જાવ તમારંુ ઠોબડંુ અહરસામા ં જુઓ તે હદવસે મારા પરુુર્ાતન પર તે વજ્રધાત કરેલો અને 
મારાથી રહવેા્ુ ંનહહ અને મેં તને ધડાધડ બે અવળા હાથની ઝાપટ ચોડી દીધી'તી અને પછી..તો 
ત ુ ંમને એક ગદંી ગાળ આપીને બોલી હવે તોતારી હાલત બગાડી નાખીશ અને....અને..પછી...બીજે 
હદવસે.....  ઓહફસે જતા રસ્તામા ંપાછળથી એક મોટર સાયકલ મને ફંગોળીને તેજ સ્પીડે પસાર થઇ 
ગઈ અને પાછળથી આવતી એક બસ નીચે હું ચગદાઈ ગયો..!!!!, ઓહ હ,ે ભગવાન હું આ દુવનયામા ં
નથી રહ્ો,..ઓ..હો.. બહાર આટલો બધો અવાજ શુ ંઆવે છે આ નયનભાઈ કોની સાથે વાત કરે છે.. 
!!? આ તો જયાનો અવાજ છે, શુ ંકરંુ  નયનભાઈ...!!?, તમારા ભાઈ ગજુરી ગયા પછી ક્યાયં મન 
લાગતુ ંન હત ુ,ં ને  પરેશે મને સહારો આપ્યો..અને...પછીના કોઈ શબ્દો, સાભંળતા ંમારો આત્મા પે્રત 
યોવનમા ંવવચલન થઈને હવામા ંઓગળી ગયો...!!!!. 
 

અવનલ દવે - 98790 06451 
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વનની વ્યથા 
અતલુ ડામોર 

 

અરે! વાહ! કેવુ ંસરસ મજાનુ ંજીવન છે મારંુ આ પથૃ્વી પરનુ.ં જ્યા ં જુઓ ત્યા ંતમને હું જ જોવા 
મળીશ. મારી લીલીછમ વનરાજી જોઈ પશ ુ - પક્ષીઓ પોતાના મધરુ કલરવ થી વાતાવરણને 
આનહંદત કરી દે છે. વન્દ્ય પ્રાણીઓ મકુતમને મારા આશ્રય સ્થાન મા ંવનવાસ કરે છે. તેમના માટે હુ ં
સરુચક્ષત છં..... 
         વળી આપણી સસં્કૃવતમા ંમને પજૂવામા ંઆવે છે. મારા છાયંડાની છાયામા ં કેટલાય ઋવર્ 
મવુનઓ અખડં તપ અને સાધના કરી સફળતા પ્રાપ્ત કરી છે. તો વળી જ્યારે માનવ શરીરમા ંકોઈ 
તકલીફ ઊભી થાય છે ત્યારે હું તેમના માટે ઔર્વધ પરૂી પાડંુ છં. કેટલાય પક્ષીઓ મારા ઉપર માળા 
બનાવી વસવાટ કરે છે. અરે! જ્યારે બળબળતા બપોરમા ંપશ ુપક્ષી મારે ત્યા ંવવસામો કરે છે.  

         વાતાવરણને શદુ્ધ રાખવા હું તમને મફતમા ંઓહકસજન પરંુૂ પાડુ છં. વળી જગતનો તાત 
અને સમગ્ર વવશ્વ જ્યારે પાણી માટે ટળવળે છે ત્યારે હું મેઘરાજાને યોગ્ય સમયે આમતં્રણ આપ ુછં. 
જાત જાતના ફળો અને શાકભાજી તમને તદુંરસ્ત રાખવા માટે આપ ુછં. મારા મા ંરહલેા ફૂલોની 
સગુધં તમને મતં્રમગુ્ધ બનાવે છે. 
         અરે! પણ આ કેવી વનષ્ટ્ઠુરતા આ માનવ જાતની. જે હંમેશા પોતાના સ્વાથષ માટે આજે અમારો 
વવનાશ કરવા બેઠી છે. વવકાસની આંધળી દોટમા ંપયાષવરણને મશુ્કેલીમા ંમકુી રહ્ો છે. લાખો રૂવપયાની 
ગાડીને છાયામા ંમકૂવા વકૃ્ષને શોધતો ફરે છે. પણ વકૃ્ષોનુ ંજતન કરવુ ંતે માટે તૈયાર નથી. આજે 
કેટલીય વન્દ્ય ઔર્વધઓ નામ શેર્ થઈ રહી છે. 
ગ્લોબલ વોવમિંગ જેવી ઘટનાઓ માટે આ કાળા માથાનો માનવી જ જવાબદાર છે. 
વવશ્વ પયાષવરણ હદન અને વન્દ્ય પ્રાણી સપ્તાહ ઉજવવાથી કશુ ંનહહ થાય. એક હદવસનો કાયષરમ કરી 
તમે ભલૂી જાઓ છો. હજુ પણ સમય છે ચેતી જાઓ. નહહતર મફતમા ંમળતા આ ઓહકસજન માટે 
તમારે લાખો રૂવપયા ખચષવા પડશે. 
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અતલુ ડામોર – ચોટીલા  સરેુન્દ્રનગર –  9904441710 

 
 
 
 
 
 

સમુન 

ચેતના ગણાત્રા "ચેત"ુ 
 
 

"હું સમુન…હા, મારા વપતાએ મારંુ નામ સમુન પાડ્ુ.ં એમને હત ુ ંકે મારી નાજુક મહકેતી કળી ખીલીને 
ફોરમ ફેલાવે. મારી માતાને હત ુ ંકે પતુ્ર જન્દ્મે, કારણકે એને અનભુવ હતો કે સ્ત્રીએ એના જીવનમા ં
પોતાની જાત સાથે અન્દ્યાય કરીને બીજાની ખશુી માટે ન્દ્યાય કરવા પડતા હોય છે. "જેવી ભગવાનની 
મરજી" સમજીને મને સ્વીકારી, વધાવી નહીં. હા, મારા વપતાના હ્રદયનો ધબકાર હતી.  

 

મારી માતાના મનના ંડરની વાત ત્યારે સમજાઈ, જ્યારે મારો પે્રમ મલય મને છોડીને બીજી ફોરમમા ં
ખોવાઈ ગયો. મલય સમુનની સગુધંને પોતાની સાથે લઈ જાય, સમુનને એકલતાની પીડા મળે તો 
પણ, એનો ચચત્કાર મલકાટના શણગાર ધારણ કરી લે છે.  

 

અમારો નાનકડો બગીચો હતો. મારા વપતા પોતાના ઉપવનને  જતનથી સાચવતા.ં. કળી, પષુ્ટ્પ એટલે 
એમના ંજીગરનો કટકો. જ્યારે એ પષુ્ટ્પો મહકેવા લાગે, ત્યારે બીજાના હાથમા ંસોંપતા એમને કેટલી 
પીડા થતી હશે. એ તો મને એમની પાસેથી વવદાય લઈને સાસરે આવી, ત્યારે સમજા્ુ.ં  

"સસં્કારના પમરાટથી જીવનવાહટકા મહકેતી રાખજે." આ શીખને આત્મસાત કરીને હું સાસરે આવી. 
સ્વાગતમા ંમને લાલ ગલુાબનો ગલુદસ્તો મળયો જેને હાથમા ંલેતા ંજ, કાટંાની વેદના સહન કરવી 
પડી. ગલુદસ્તો આપનાર મારા પવતની ભલૂ કે સ્વીકારનાર મારી ભલૂ સમજા્ુ ંનહીં, પરંત ુસમુને તો 
કાટંા વચ્ચે જ જીવવાનુ ં એ વાત સમજાઈ ગઈ.  

 

સમુનને ક્યા ં ખબર હોય છે કે એના ભાગ્યમા ં શુ ં લખેલુ ં છે? કોઈ સમુન વરમાળામા ં તો કોઈ 
ભગવાનના મસ્તક પર, તો કોઈ સમુનના નસીબમા ંગચણકાના ગજરો બનવાનુ ંલખ્્ુ ંહોય તો કોઈ 
સમુનના નસીબમા ંનનામી સાથે અંવતમ યાત્રાએ જવાનુ ંહોય છે. મારંુ જીવન પણ આવુ ંજ હત ુ,ં 
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ક્યારેક માન-સન્દ્માન, ક્યારેક પે્રમ તો ક્યારેક વતરસ્કાર અને ક્યારેક આશા અરમાનની અંવતમયાત્રા. 
કોઈપણ રૂપમા ંસમુને વવિંધાવવાનુ ંતો હોય જ છે.  

 

અરે હા, પીસાઈને અિર બનીને મહકેવાના ભાગ્યની તો અલગ જ વાત છે. કેવી હોય સમુનની 
જજિંદગી? ખીલેલા, હસતા હોઈએ ત્યા ંસધુી બધાની શોભા અને જેવા જરાક મરુઝાઈ જઈએ એટલે 
કચરાના ડબ્બામા.ં પરંત ુત્યા ંપણ મહકે તો આપવાની. સમુનનો ગણુ થોડી છોડી શકાય? હા, મને 
પણ અનભુવ થયો. હું  સમુન બની, પરંત ુમારા પવતશ્રી મધકુર છે એવી તો મને કલ્પના પણ ન 
હતી. જ્યારે મને ખબર પડી ત્યારે એવુ ંલાગ્્ુ,ં હુ ંતો સમુન બનીને મારા ચમનમાથંી વવખટૂી પડીને 
બીજા બાગને પોતાનુ ંગણીને મહકેી રહી છં. પણ અનભુવ આવો થયો... 
"હું તો ફુલડા વીણવા ગઇ'તી ત્યા ંમને વવછડો ચટક્યો…" 

 

ચેતના ગણાત્રા "ચેત"ુ - મુબંઈ - 91672 61361 
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ભારત માતાની વ્યથા 
ચચરાગ પાધ્યા 

 

મને ઓળખો તો છો ને ! 
હું ... હું તમારી કહવેાતી માતા, ભારત માતા. 
આજે તમારી આ ભારત માતા ખબૂ વ્યવથત અને દુુઃખી છે. એનુ ંકારણ તમે છો મારા પતુ્રો. 
 

ભારે દુુઃખ સાથે પછંૂ છં કે શુ ંઆ એ જ ભવૂમ છે જ્યા ંગાધંી, ભગત, ચરંશેખર, સરદાર, લાલ બહાદુર 
જેવા મારા પતુ્રો થઈ ગયા? જેમણે મારા દામનને બચાવવા પોતાનુ ંલોહી રેડી દીધુ ંહત ુ?ં શુ ંઆ એ 
જ વીર મહારાણા પ્રતાપ, વશવાજી કે રાણી લક્ષ્મીબાઈની ભવૂમ છે કે જેમની વનસ્વાથષ બચલદાની ગાથા  
આજે પણ ઇવતહાસમા ંસવુણષ અક્ષરોએ લખાઈ છે? મને આજે સશંય થાય છે કે શુ ંઆ એ જ ભવૂમ છે! 
 

જો ભવૂમ એ જ છે, તો મારા પતુ્રો, તમે કેમ બદલાઈ ગયા છો? હ ેમારા પતુ્રો! તમારા વચ્ચે ભાઈચારો 
આજે કેમ જોવા મળતો નથી? કેમ માતા તરીકે હુ ંપજૂાઉ છં અને મારી દીકરીઓ જ મારા ઘરમા ં
સરુચક્ષત નથી? કેમ પવિમી સસં્કૃવત કે જ્યા ંસરૂજ પણ ડૂબે છે એની આંધળી દોટમા ંતમે લોકો આપણી 
જૂની સસં્કૃવત ભલૂતા જાઓ છો? કેમ દરેક કાયષને ધમષ અને આસ્થા સાથે જોડનાર મારા પતુ્રોની 
માનવસકતા આજે ધીરે ધીરે એનુ ંસ્તર ઘટાડી રહી છે? 

 

હું ખબૂ વ્યવથત છં, કારણ મારી દીકરીઓ ઉપર બળાત્કાર થઈ રહ્ા છે અને એમના લોહીથી મારંુ 
દામન રોજ લાલ થઈ રહ્ુ ંછે. એમની ચીસો રોજ મારા કાનમા ંગુજંી રહી છે. 
 

હું દુુઃખી છં કારણ મારા ઉપર રાજ કરવા આજે મારા જ પતુ્રો જાવતવાદી વવચારધારા ફેલાવી 
અંદરોઅંદર લડી એકબીજાને ખતમ કરવાના કલ્પનો સેવી રહ્ા છે અને એમના લોહહયાળ જગંમા ં
હાર મારી થઈ રહી છે. 
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આજે ચારે બાજુ પાપ , અધમષ , અરાજકતા, ભ્રષ્ટ્ટ માનવસકતા વચ્ચે મારો જીવ ડોળાઈ રહ્ો છે. સફેદ 
કેસરી અને લીલા કલરમા ંસજ્જ તમારી માતાની સાડીનો પાલવ આજે બેરંગ થઈ ગયો છે. ભખૂમરો 
અને ગરીબીમા ંજીવતા મારા બાળકો જોઈ આજે મારંુ હૃદય રવી ઉઠે છે. 
હું શુ ંકરંુ કે આ પહરક્સ્થવત બદલાય અને હું આનદંથી મારા બાળકોને ફરી એક સાથે જોઈ ખશુ થઈ 
શકંુ! આજે તો બે જ હદવસ મારા બાળકોમા ંદેશભક્્ત જાગતૃ થાય છે અને જય હહિંદના નારા લગાવે 
છે બાકી 363 હદવસ એ જ માતાની આબરૂની વનલામી કરવામા ંકોઈ કાઈં પણ કસર છોડત ુ ંનથી. 
 

હવે તો ભગવાનને પ્રાથષના કરીશ કે મારા પતુ્રો અંદરોઅંદર વવખવાદ છોડી અને એક થઇ જાય, મારી 
દીકરીઓ વનભષય અને મુ્ ત રીતે ગમે ત્યા ં વવહરી શકે મારી ધરતી ફરી પાપમુ્ ત ધમષ્ુ્ ત અને 
શાતંી અને અમનમા ંજીવતી થાય, ક્યાયં પણ ભખૂમરો, ગરીબી કે લાચારી જોવા ના મળે અને ફરીથી  

હું ગવષ લઈ કહી શકંુ કે હા હું જ ભારત માતા છં. તમારી ભારત માતા. 
 

ચચરાગ પાધ્યા – વસદ્ધપરુ - 98250 36972 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



31 
 

 
 
 
 
 

દીકરીની આપવીતી 
દાયમા-જશપાલ વસિંહ 

 

મા ના ઉદરમા ંરહલેી દીકરી: ઓ  મા ! મા મને ત ુઆ દુવનયામા લાવીશ ને !મને બહારની દુવનયા 
બતાવીશ ને ! મારો ભાઈ, તારો ચહરેો, વપતા સાથે મળવુ ંછે. હો મારી વ્હાલી મા! 
 

           મા ંત ુ ંતારી આંગળી પકડીને ચલાવીશ ને!ત ુ ંમારી સાથે અલગ અલગ પ્રકારની રમતો 
રમીશ ને! મારામા ંસસં્કારનુ ંવસિંચન કરીશ ને! મારે આ દુવનયામા ંઆવીને નવી નવી દુવનયા દુવનયાના 
મનષુ્ટ્ય, મારા સ્નેહીજનો અને દાદા-દાદી બધા સાથે મારે મળવુ ંછે. મારે ખબૂ જ આગળ વધવુ ંછે. 
મારે તમારંુ નામ પણ રોશન થાય તેવા પ્રયત્નો કરવા છે. તારો મને સાથ સહકાર આપીશ ને! 
 

          મા મારે આગળ વધવા માટે વશક્ષણ મેળવવુ ંપડશે, તો મા, મને ત ુ ંવશક્ષણ આપીશને? હું 
વશક્ષણ પ્રાપ્ત કરીને ખબૂ જ આગળ વધીશ અને ઊંચા હોદ્દા ઉપર પહોંચીશ અને તારંુ નામ પણ 
રોશન થશે .મા 
 

ઓ---મા  મારી વાત ત ુ ંસાભંળે છે ને----- 
 

દાયમા-જશપાલ વસિંહ – સરુત - 98983 45760 
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દાદીમાનુ ંઅંધારંુ 

ધાવમિક પરમાર 'ધમષદ' 

(ત્રીજા રમની વવજેતા કૃવત) 
 
 

અંધારંુ.. અંધારંુ….બસ, સવષત્ર આ અંધારંુ જ વ્યાપેલુ ંછે.. છે કોઈ મારી પાસે?..અરે, છે કોઈ…?  

નહીં જ હોય..મને પરેૂપરૂી ખાતરી છે. મારી પાસે જો કોઈ હોય તો એ છે.. બસ આ અંધારંુ.. 
આ વદૃ્ધાશ્રમના ઓરડામા ંભલેૂચકેૂ પણ કોઈ હકરણ આવે છે ને તો એ પણ મને સ્પશષ કયાષ વગર જ 
પાછં ચાલ્્ુ ંજાય છે મારી આંખોનુ ંતેજ તેં કેમ છીનવી લીધુ ંછે? પ્રભ,ુ બોલ….બોલ ને...બોલતો કેમ 
નથી? એવા તે કેવા પવૂષજન્દ્મના પાપની સજા ભોગવી રહી છં..આ જીવનની સધં્યાએ!! 
 

એ..પકડી લીધુ.ં.પકડી લીધુ.ં..અરે ક્યા ંભાગી જાય છે..નટખટ… 

એ પકડી લીધુ.ં.આજે તો અંધારા તને પકડી જ લેવુ ંછે.….આવ, ખોળામા ંબેસ.. આહાહા! તારંુ શરીર 
તો કેવુ ંમલુાયમ છે.. તને ખબર છે મારો ટીવનયો પણ આવો જ સુવંાળો હતો. 
 

અમારે ઠાકુરવાડીની ત્રીજી ખોલીમા ંરહતેા શાતંાબાઈ એને રોજ માચલશ કરવા આવતા… પછી એ 
રડતો અને એને છાનો રાખવા હું ગાતી,  
"ટીવનયો મારો નાનો… 

 બેસે ના લગી છાનો." 
 

અને પછી 'હાઉક' કરીને એને હું બીવડાવતી..એતો પછી ખી.. ખી..ખી કરી હસી પડતો.. લાવ, તને 
હાઉક કરંુ.  
 

એ…..'હાઉક' !! અલ્યા ત ુ ંતો હસતો જ નથી..  

જો આમ હસવાનુ ં'ખી.. ખી' 
 

ચાલ હવે સઈુ જા… (અલ્લ-ુલલ્લ ુહાલુ…ં…) 
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અચ્છા તને પણ મારા ટીવનયાની જેમ વાતાષ સાભંળયા પછી જ ઊંઘ આવે છે.. ચાલ, તો તને એક 
વાતાષ કહું.. 
 

એક દાદીમા હતા. એમનુ ંનામ હ….હં.. હા જમનબા! 
આ જમનાબા બહુ ભોળા. એ લાલાની સેવા કરે, લાલાને શણગાર ધરાવે,  હહિંડોળો બનાવે વળી, 
લાડુડીયે બનાવે. એમની લાડુડી ખાવા શેરીના સૌ છોકરા આવી જાય.. 
 

'જમનાબા લાડુ લાવો…. જમનાબા લાડુ લાવો…' 

 

પછી, જમનાબા લાલા આગળ મકેૂલ લાડુડી છોકરાઓને આપે અને બોલે  ''મારો લાલો તો ભાવનો 
ભખૂ્યો છે.. પણ છોકરાવ તમે ખાવ એટલે મારો લાલો જ જમ્યો કે'વાય ને!!!'' 
 

પણ, એક હદવસ છોકરાવ લાડુ લેવા ગયા તો જમનાબાની ખોલી સનુી હતી.. જમનાબા તો એ 
હદવસથી ક્યાકં ખોવાઈ ગયા.. 
તને ખબર છે મારા ટીવનયાને પણ એમની લાડુડી બહુ ભાવતી.. ઉભો રે... તારે ખાવી છે લાડુડી?... 

 

હું અમારા આશ્રમના શેઠાણીને કહું છં. તને લાડુડી બનાવી આપશે.. 
 

''ઓ...શેઠાણી… જરા નાની-નાની લાડુડીઓ બનાવજો..હોં કે?" 

 

જો, લાડુડી બને ત્યા ંસધુી ત ુ ંફરી પોઢી જા મારી આંખમા.ં. મારંુ ડાહ્ુ-ંડમરુ અંધારંુ ના...ના.. ત ુ ંતો 
મારો નાનકો ટીવનયો! 
 

ધાવમિક પરમાર 'ધમષદ' - મુબંઈ - 98921 89826 
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મારા સત્યના પ્રયોગો.. 
હદલીપ વી. ઘાસવાળા 

 
 

આ ઘટના બની પહલેી  ફેબ્રઆુરીએ. એનો હીરો હુ ંએટલે કે સતીશચરં ઉફે સત્યો. હું ટીવી ચેનલ 
આધાહરત જીવનારો ઈસમ છં. ચેનલ બદલાય એમ મારો મડૂ બદલાય. બન્દ્્ુ ં એવુ ં કે ૩૦મી 
જાન્દ્્આુરીએ બધી ચેનલો પર ગાધંીજી છવાયા હતા. સતત ચેનલોની ડાળી ડાળી પરથી કદૂતા 
કદૂતા મને કુતહુલ થ્ુ,ં આજે બધે ગાધંીજી કેમ દેખાય છે?  પછી બ્રહ્મજ્ઞાન થ્ુ ં કે આજે ૩૦મી 
જાન્દ્્આુરીએ વનવાષણહદન છે. આખો હદવસ ગાધંીજી વવશે સાભંળી સાભંળીને હુ ંગાધંીમય બની ગયો. 
અને ૩૧મી જાન્દ્્આુરીએ રાતે 12 વાગ્યે મેં એક વનણષય લીધો. સત્યના પ્રયોગો કરવાનુ.ં કાલ 
સવારથી જ હું સત્યના માગે ચાલીશ એવો વનધાષર કરીને સઈુ ગયો. 
 

અને સવારે ઉઠીને મેં જો્ુ ંતો, જગત જરાપણ મને નવુ ંદેખા્ુ ંનહીં. છતા ંમન સાથે મેં નક્કી ક્ુું 
કે, "સત્યા, ગમે તે થાય, સત્યના માગે તારે ચાલવાનુ ંજ છે. કોઈપણ સજંોગોમા.ં" 
 

અને મેં ચાલવાનો પ્રયત્ન કયો, ત્યા ંતો હું ગબડી પડયો. મારો પગ મારી ચાદરમા ંરહી ગયો હતો. 
હું જેવો બેડરૂમમાથંી બહાર આવ્યો એટલે મને સામે શ્રીમવત મળયા, એટલે કે મારા પત્ની દેખાયા. 
અને મને ખ્યાલ આવ્યો કે 'ઓિારી..!!! હું તો પરણેલો છં.!!’ 
 

અને સાહબેો હું ક્યારે પરણ્યો  છં, એ યાદ છે, ક્યા ંજઈને પરણ્યો છં, એ પણ યાદ છે, કઈ તારીખે 
અને કયા વરે્ પરણ્યો છં, એ પણ યાદ છે. બસ શુ ંકામ પરણ્યો એ જ મને યાદ નથી!! આ પત્નીઓ 
સાથે કામ લેવાનુ ંખબૂ અઘરંુ હોય છે. 
 

તેણે મારી આંખમા ંઆંખ નાખી ને વેધક પ્રશ્ન કયો, "હું કેવી લાગ ુછં..????" 

 

મેં એને ધારી ધારીને જોઈ. ખરેખર તો મારે એના વખાણ કરવા જોઈએ. પણ મેં તો નક્કી ક્ુું હત ુ ં
કે, "હું તો આજથી સત્યના માગે ચાલીશ. એટલે મારે હવે તો સાચુ ંજ બોલવુ ંપડશે. કોઈ પણ ભોગે. 
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મારી પત્ની કાળી સાડીમા ંસજ્જ થઈને મારી સામે ઊભી હતી. જાણે હડંેબાનો અવતાર જ જોઈ લો. 
છટ્ટા વાળમા ંએ ભયાનક લાગતી હતી. સત્ય વચનો ટૂંકાવીને મેં એક વાક્યમા ંકહ્ુ,ં "વપ્રયે, એ કાળી 
સાડીમા ંત ુ ંકાળા ડામરના પીપડા જેવી જાડીપાડી લાગે છે!!!!!" આટલુ ંબોલીને હું રીતસરનો ભાગ્યો..  
બાથરૂમ તરફ, નાહવા માટે.. નાહી ધોઈને હું ઓહફસે જવા નીકળયો. મારા ઠાઠીયા બાઈક ઉપર. 
રસ્તામા ંપોલીસ દાદા સામે મળયા. "થાબંા થાબંા.. સ્ટોપ.. સ્ટોપ..ઉભા રહો.. લાયસન્દ્સ? પી્સુી?  

હલે્મેટ?  કુઠે આહ?ે?? ક્યા ંછે? બોલો બોલો??” 
 

મેં કહ્ુ,ં "બૈરીના મારથી બચવા માટે ઉતાવળમા ંજલ્દી જલ્દી આ બધુ ંલીધા વગર આવી રહ્ો છં."  

 

તો દાદા કહ,ે "વાધંો નહીં, મારા ઘરે પણ આવા જ ચાલે છે. સાઈડ પર આવો. પતાવટ કરી લઈએ. 
200 રૂવપયા આપી દો."  

 

તો મેં કહ્ુ ંકે, "હું તો સત્યના માગે ચાલતો ગાધંી ભ્ત છં." તો એમણે કહ્ુ ંકે, "દસ હજાર રૂવપયા 
દંડ થશે." મેં કહ્ુ ંકે, એટલા પૈસા તો નથી મારી પાસે. બાઈક વેચી દઉં તો પણ આટલા પૈસા મને 
મળશે નહીં." તો દાદા કહ ેકે, "તમારે ગાડી જમા કરાવી દેવી પડશે." અને 'ઉધાર' જેવા દાદાને મેં 
મારી ગાડી 'જમા' કરાવી દીધી. 
 

અને બસ સ્ટોપ પર આવીને ઊભો રહ્ો. બસની લાબંી લાબંી લાઇનમા ંઊભો હતો, ત્યા ંએક ચભખારણ 
આવી. બધા પાસેથી એક એક રૂવપયો ભીખમા ંલઇ તે હરક્ષામા ંબેસીને ચાલી ગઈ. 
 

આ શહરેવાસીઓ પણ ખરા હોય છે. ગધેડાની જેમ કામ કરે છે. ઘોડાની જેમ ભાગતા રહ ેછે. કતૂરાની 
જેમ જે મળે તે ખાઈ લે છે. કાગડાની જેમ કા કા કરીને આખી જજિંદગી બગાડી નાખે છે. આવુ ંવવચારતા ં
વવચારતા ંહું ઓહફસે મોડો પહોંચ્યો. ત્યા ંમારો બોસ ગસુ્સામા ંલાલચોળ હતો. કેમ મોડંુ થ્ુ ંતેના 
ખલુાસા માગં્યા. અને પછી એમણે કામના હુકમો છોડવા માડંયા. એક પછી એક, "જુઓ, સવતર્ચરં, 

મારંુ પહલેુ ંકામ એ છે કે તમારે મારી બૈરીના ચણીયાનુ ંનાડંુ નાખી આપવાનુ ંછે. પછી બીજુ ંકામ એ 
કરવાનુ ંછે કે તમારે બજારમા ંજઈને શાકભાજી લઈ આવવાનુ ંછે. અને હા, પાછા ફરતી વખતે મારી 
બૈરીનુ ં સેન્દ્ડલ મોચી પાસે રીપેર કરાવીને આવજો. અને પછી ઓહફસમા ંઆવીને ઓહફસનુ ંરૂટીન 
કામ કરજો." આમ જો સામાન્દ્ય હદવસ હોત તો આ અસામાન્દ્ય અને ગેરકાયદે કામોની હું ના નહીં 
પાડતે. નીચી મડુી એ તમામ કામ હું કરી નાખતે. પણ આ વખતે મારામા ંગાધંીજીની સત ચડેલુ ં
હત ુ.ં એટલે મેં ગર્જના કરી, "બોસ, ઓહફસના કામો કરવા હું બધંાયેલો છં. તમારા ઘરના અસામાન્દ્ય 
કામ નહીં કરંુ. તમારાથી થાય તે કરી લો." 
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અને પહરણામ સ્વરૂપ મારા બોસે હું ‘મોડો કેમ આવ્યો’ તેની કારણ દશષક નોહટસ ફટકારી દીધી. સત્ય 
બોલવાનો આ પરુસ્કાર મળયો મને... 
હું ઓહફસના કામમા ંજોડાયો. ત્યા ંઓહફસનો ફોન રણકી ઉઠયો અને મેં ફોન ઉપાડયો, "હા.. હું રાઈટ 
ટાઈમ સવવિસમાથંી બોલુ ંછં. સતીશચરં ઉફે સત્યો. અમારી ઘહડયાળો કેવી છે? બહુ જ સરસ છે સાહબે. 
અમારી ઘહડયાળને કંપનીએ હફલોસોફીકલ ટચ આપ્યો છે. અમારી ઘહડયાળ જીવનનુ ંદશષન કરાવે 
છે. જુઓ કલાક કાટંો ખબૂ જાડો છે કારણ કે તે ધીમે-ધીમે ખસે છે. વમવનટ કાટંો એનાથી પણ પાતળો 
છે એટલે કે પાચં વમવનટે ખસે છે, જ્યારે સેકન્દ્ડ કાટંો ખબૂ પાતળો હોવાથી દર સેકન્દ્ડે દોડે છે કારણ 
કે તે એકદમ પાતળો છે.” 
 

અમારંુ તો સતુ્ર છે સાહબે જે ચાલીસ પછી નહીં ચાલે એ ક્યાયં નહીં ચાલે.. અમારો માલ કેવો છે?? 

આમ તો સારો છે. અમારી દરેક ઘહડયાળ એકસરખો જ ટાઈમ બતાવે છે અને બગડી જાય તો પણ 
ચોવીસ કલાકમા ંબે વખત તો સાચો સમય બતાવે જ છે. અમે ચાઇના મેઈડ ઘહડયાળ બનાવીએ 
છીએ. જાપાનનુ ંતો માત્ર નામ છે. અરે અમારા શેઠ જુઠં્ઠ બોલે છે. હું સત્ય બોલુ ંછં. સાહબે, માલ 
મોકલાવી દઉં? હલો હલો હલો?" અને ફોન  કપાઈ ગયો. 
 

સામે બોસ ઉભા હતા. ગસુ્સામા ંલાલચોળ. બરાડીને કહ્ુ,ં "્ ુઆર ફાયડષ.. તમને નોકરીમાથંી કાઢી 
મકૂવામા ંઆવે છે." 
 

જો્ુ ંસાહબેો, સત્ય બોલવાનુ ંવધ ુએક ઇનામ.. નોકરી ચાલી ગઇ. હુ ંવીલે મોઢે ઘરે આવ્યો તો ઘરે 
બૈરી ફૂલકા રોટલી જેવુ ંમોં ફુલાવીને બેઠી હતી. ભરેલી બેગ સાથે વપયર જવા માટે એણે નક્કી ક્ુું 
હત ુ.ં મેં એને સમજાવતા કહ્ુ,ં " વપ્રયે, હુ ંતને ખબૂ પે્રમ કરંુ છં. આ એક સત્ય છે. મારી છાતી અત્યારે 
કોઈ ચીરેને એમા ંપણ ત ુ ંજ દેખાય..."  

 

હું આગળ કંઈ સફાઇ આપવુ ંએ પહલેા ંએ બરાડી, "તો હવે તમે આજથી જજિંદગીભર બજરંગ જ બની 
રહો.. હુ ંઆ ચાલી મારા વપયરે.." અને વધ ુએક પરુસ્કાર મળયો બૈરી ચાલ્યા જવાનો.. સત્ય બોલવાનુ ં
વધ ુએક ઇનામ.. 
 

વાધંો નહીં હવે હુ ંએક ચાની લારી ખોલીશ. બકરીના દૂધની ચા વેચીશ. "ગાધંી ટી સ્ટોલ" નામ 
રાખીશ. નસીબ ક્યારે ફેરવાય કહવેાય નહીં. ચા વેચવાવાળા પણ વડાપ્રધાન બની શકે છે. હું સત્યના 
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માગેથી ચલીત નહીં થાઉં..  સત્યના માગે ચાલવાનો એક ફાયદો હોય છે, એ માગે ક્યારે ભીડ નથી 
નડતી. તો તમે બધા પણ આવો છો ને ગાધંીચચિંધ્યા માગે....? 

 

હદલીપ વી ઘાસવાળા – સરુત – 9825917885 (આ કૃવત સ્પધાષ માટે નથી.) 

પથરો 
હદલીપ વી. ઘાસવાળા 

 

એક સ્ત્રી તરીકે મેં જ્યારે જન્દ્મ લીધો ત્યારે મારંુ કુટંુબ ખશુ ન હત ુ,ં વસવાય કે મારી બા. હા મારી માને 
હું બા કહતેી. મમ્મી કે મોમ કહવેાની ત્યારે ફેશન ન્દ્હોતી આવી. કોઈ "બા" કહતે ુ,ં તો કોઈ "ભાભી" કે 
"મોટી બેન" પણ માને કહતે ુ.ં 
 

મારો જન્દ્મ કોઈ મોટી હોક્સ્પટલમા ંનહહ પણ ગામના આરોગ્ય કેન્દ્રમા ંથયેલો. મારી દાદીને બા 
ચાલતા ંજ જઈને હોક્સ્પટલમા ંદાખલ થઈ ગયેલા અને પ્રસવૂત પણ કોઈ ગાયનેક ડોકટરે નહહ પણ 
એક સામાન્દ્ય  જેવી કોઈ નસષએ કરાવેલી. જેવો મારો  જન્દ્મ થયો એટલે નસષ બોલી ઉઠી; "અચભનદંન 
લક્ષ્મીજી પધાયાષ છે." એમ કહી મને બાના ખોળામા ંમા ંમકૂી ચાલી ગઈ. દાદી મોં બગાડીને બોલ્યા,ં 
"મઈૂ રાડં!! પથરો આવ્યો..!" એવુ ંકહી હોક્સ્પટલમાથંી નીકળી ગયા. બાપજુીએ જેવુ ંસાભંળ્ુ ંકે પથરો 
આવ્યો છે, તો એ પણ મને જોવા નહહ આવ્યા.ં એક મારી બાએ મને છાતી સરસી ચાપંી, પ્રથમ વાર 
પયપાન કરાવ્્ુ.ં બાને હું ત્રીજી દીકરી એક દીકરો. દાદીને બે દીકરી અને બે દીકરા જોઈતા હતા ંપણ 
કુદરતને તે મજૂંર નહોત ુ,ં ને હું જન્દ્મી. "પથરો" બની.. 
 

અને હું મારા દાદી-બાપનુી અવનચ્છાએ પણ ઘરે આવી. અને મારો ઉછેર શરૂ થયો. એમા ંપણ સ્ત્રી 
જાવત હોવાને લીધે અન્દ્યાય સહન કરવાનો આવ્યો. હું સૌથી નાની એટલે મારંુ નામ જ નાની પડી 
ગ્ુ ંહત ુ.ં દાદીએ કહ્ુ ંહત ુ ંકે એને સરકારી શાળામા ંજ ભણવા મકૂવી કારણ કે સ્ત્રીઓએ ભણીને શુ ં
કામ છે?  આખરે તો ચલૂો-પાણી જ કરવાનુ ં છે ને? વાચંતા લખતા આવડે તો બહુ છે. આવી 
વવચારધારા હતી, મારા કુટંુબની. મારા ભાઈએ મોટા સાહબે બનવાનુ ંએટલે એણે અંગે્રજી શાળામા ં
ભણવાનુ.ં અમારે ફરજજયાત નાનપણથી જ રસોઈમા ંમદદ કરવાની. કચરો પોતા પણ હું નાના નાના 
હાથે કરતી. 
 

નીશાળ પર ચટણી વાટવા મકેૂલો પથરો માડં મારા હાથમા ંઆવતો ને કોથમીરના કણૂા ંપાન હુ ં
પથ્થર વડે કચરતી અને હું વવચારતી કે "હું? પથરો? કોથમીર ધોયેલા પાણી નીચે માટી રહી જતી. 
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ધીરે ધીરે મારી ઉમર વધતા દાદીના પે્રમમા ંપહરવતષન થ્ુ.ં 
 

દાદીનો પે્રમ એટલે એમણે વાળેલી ઘઘુરાની ઝીણી કોર. હું ક્યારેક અમારા ઘરના ગોખલાના પથરાને 
પાહરજાતથી ઢાકંી દેતી. કોઈપણ પથરાને જોઈ મને એમા ંમારંુ પ્રવતચબિંબ દેખાત ુ.ં 
વશયાળાની રાત હોય ત્યારે દાદીની કમર બહુ જ જકડાઈ જતી, ત્યારે હું ગરમ ગરમ કાકડાથી એમને 
શેક કરી આપતી હતી અને બદલામા ંહું એમની પાસે વાતાષ સાભંળતી. 
 

દાદી જીવનલક્ષી વાતો એમની અનભુવ વાણીમાથંી કહતેા મને. મને માથામા ં તેલ નાખતા ંજાય 
અને પછી વાતોનો ખજાનો ખોલે. એ કહતેા, "સ્ત્રીનુ ંહરસાઈ જવુ ંબે મરુા ધારણ કરે છે, કંુપળ મરુા ને 
કંટક મરુા. કંુપળ મરુાનો સબંધં રાધા સાથે છે. કંટક મરુાનો સબંધં કૈકેયી સાથે છે. રાધાનુ ં હરસાઈ 
જવુ ંવનદોર્ અને કુમળી કંુપળ જેવુ ંહોય છે. જ્યારે કૈકઈનુ ંહરસાઈ જવુ ંએટલે રોધ ભવનનુ ંવનમાષણ. 
એમા ંદશરથ રાજાને નમાવવાની ગણતરી હોય છે. જજિંદગીમા ં કેમ ખીલી ઉઠવુ,ં તે વકૃ્ષ પાસેથી 
વશખજે. કેમ ટહુકી ઉઠવુ ંતે કોયલ પાસેથી શીખજે. કેવી રીતે થનગની ઉઠવુ ંતે મોર પાસે વશખજે. 
કેમ જીવી જવુ ંતે પતચંગયા પાસેથી શીખી લેવાનુ.ં" 
 

વાતાષ પરૂી થાય એટલે દાદી  એમના બોખા દાતં વગરના મોં થી હસતા ંહસતા ંકહતેા, "મઈૂ રાડં! 
કેટલી ડાહી છે ત ુ!ં પથરો થઈ કેમ જન્દ્મી?” 
 

દોરડાના એક એક કદૂકે હુ ંઊંચી થતી ગઈ અને દાદી વાકંા અને નીચા વળતા ગયા.ં હું એક હદવસ 
રમતા રમતા મને લોહી વહવેા માડં્ ુ.ં હું દોડી અને દાદીને કહ્ુ,ં "લોહી, લોહી, દાદી લોહી નીકળે 
છે." અને દાદીએ જ મને સમજાવ્્ુ ંકે હવે હું રજસ્વલા બની છં. સ્ત્રી જીવનનો એક મહત્વનો મકુામ. 
હવે હું સાડી પહરેવા માડંી હતી. પહલેીવાર સાડી પહરેી દાદીને બતાવવા ગઈ, તો દાદી ખાસંતા    
ખાસંતા બોલ્યા,ં "નાની! તને સાડી શોભે છે હોં!" અને મેં જો્ુ ંએમની તરફ, તો પથારીમા ંસતેૂલા 
હાડકાનંા માળા જેવા શરીરને અડીને તો પહલેીવાર જાતે પહરેેલી સાડીનો પાલવ ફરફર હસતો હતો 
દાદી તરફ. 
 

બા મને કાયમ કહતેી, "તુ ંદાદી જેવી જ લાગે છે. બેઠી, ત ુ ંદાદી પર જ, ગણુમા ંને દેખાવમા ંપડી 
છે. દાદીની ખબુ સેવા કરજે. હું પણ શરમ રાખ્યા વગર દાદીને રોજ નવડાવતી. એમના સફેદ 
વાળમા ંતેલ નાખી આપતી. જેમ એ મને કરતા હતા તેમ જ. સ્પજં કરતા ખ્યાલ આવ્યો કે એમનુ ં
શરીર હવે ગળતુ ંજાય છે. ધોળા વાળમાથંી હું જુ કાઢતી અને માયાષ વગર જ બારીમાથંી બહાર ફેંકી 
દેતી હતી. એ પણ દાદીએ જ શીખવેલુ.ં બા મને કહતેી, "તારા દાદી જૂના જમાનાના છે. એ સ્ત્રી 
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વવરોધી નથી પણ એ જ્યારે જુવાન હતા ંત્યારે એમને પહલેી દીકરી જ જન્દ્મેલી પણ એકવીસ હદવસ 
જીવેલી અને એને મીઠંુ નાખીને દાટી દીધી હતી. ત્યારથી મગજમા ંદીકરીનો અવતાર સારો નહહ, 
એવુ ંઘસૂી ગયેલુ ંહત ુ ંઅને તારી જગ્યાએ દીકરો ઇચ્છતા હતા ંપણ ત ુ ંઆવી એટલે જરા દુુઃખ થયેલુ.ં" 
 

અને હું દાદીનુ ંમળ ભરેલુ ંટબ લઈ દાદર ઉતરતી હતી ને દાદીમાની આંખમા ંઅપરાધ ભાવ મેં 
વાચં્યો. હુ ંકંઇક કહુ ંએ પહલેા ંજ બા બોલ્યા, "પથરો પથરો કહતેા હતાનેં? તો એ જ કામ લાગે છે 
ને?"  

ટબમાનં ુ ંમળ ઠાલવતી વખતે મારે શ્વાસ રોકવાની જરૂર નહોતી પડતી. મેં ટબ ખાલી ક્ુું ને ફ્લશ 
ચાલ ુક્ુું ને અવાજ આવ્યો. ખળ ખળળ...પાણીમા ંફ્લશ! 
 

હવે તો આજના જમાનામા ંપથરા જન્દ્મી પણ નથી શકતા.ં જન્દ્મે એ પહલેા ંજ, ખળ ખળળ... ફ્લશ! 
 

હદલીપ વી ઘાસવાળા – સરુત – 9825917885 

(રીના મહતેાની કવવતા આધાહરત – આ કૃવત સ્પધાષ માટે નથી.) 
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હું અને ધર 

ડો. હદલીપ શાસ્ત્રી - સરૂત – 9825233434 

(પ્રોત્સાહન ઇનામ વવજેતા કૃવત) 
 

(90 વરસની વ્યહકત બેડ પર છે, પાહકિનસનો દદી છે. એ પ્રમાણેની પ્રહરયા કરી શકે. હાથમા ંથોડા 
ફોટાઓ જોતા..)  

 

હું જનાદષન શાસ્ત્રી. અને  આ મારંુ જૂનુ ંઘર....અરે… ઘર શાનુ ંઆ તો એના ફોટા.... 
 

(બાળકના આવવાનો અવાજ....) કોણ? પ્રાજ્ઞય? આવ દીકરા આવ. જો, જો આજે હું તને થોડા ફોટા 
બતાવુ.ં કોના? મારા, અમારા જૂના ઘર ના હાઉસ ના ફોટા ..... શુ.ં.. એમા ંશુ ંજોવાનુ?ં અરે તને નહીં 
સમજાય દીકરા તને. એમા ંશુ ંજોવાનુ.ં અરે.. તેમા ંજ ઘણુ ંબધુ ંસમાયેલુ ંછે ધરબાયેલુ ંછે, જન્દ્મ, 

બાળપણ, ્વુાનીથી લઇને કલાકાર તરીકેની તપિયાષ સધુીની.... લાગણીના ંતતંઓુએ જોડાયેલા ંછે, 

અરે… પણ ત ુ ંક્યા ંચાલ્યો  બેસને...... ચાલ્યો ગયો... પ્રાજ્ઞય, મારી પૌત્રીનો પતૂ્ર, પાચં વર્ષનો હવે 
થશે પણ ખબૂ જ ચચંળ ચચતવન જેવો જ, ચચિ - મનના ંજેવો જ ચચંળ આમથી તેમ ભ્રમરની જેમ 
ગનુગનુ કરતો ભમ્યા કરે. 
 

  આ મારા ઘરના ફોટા છે. જે... જે ઘર હવે નથી રહ્ુ.ં સગંીતની સરૂાવચલની શાનો શૌકતથી રહલેુ ં
આચલશાન ઘર આજે ધરાશાયી થઇ જઈ આ ધરામા ંસમાય ગ્ુ ંછે. બરાબર મનષુ્ટ્યની જેમ, ફરી 
પનુર્જન્દ્મ લેવા માટે. જન્દ્મ - પનુર્જન્દ્મ..... અને જન્દ્મોના અનેક ફેરા.... એવી માન્દ્યતા.....  

આ દુવનયામા,ં ઘણી એવી બધી માન્દ્યતાઓ છે કે જેને પરૂવાર કરવી અશક્ય છે, એને સ્વીકારી લેવી 
એ જ ડહાપણ ભ્ુું છે, મન ની શાવંત માટે. 
 

   આજે આ 90 વરસે પથારીમા ંપડયો છં, અસહાય આ.. આ પાહકિનસ ને લીધે. સતત શરીર હાલત ુ ં
રહ ેછે, ધ્રજુત ુ ંરહ ેછે ધ્રજુતી ધરાના ધરતીકંપથી પડતા.ં.. ચીરાની જેમ આ શરીરનો ધ્રજુારો મારા 
મનને ચીરતો જાય છે અને તે જ અસહાયતાની લાગણી જન્દ્માવે છે. ના ના... હું અસહાય નથી 
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અસહાય જરાપણ નથી. મનથી ખબૂ જ મજબતૂ છં... આત્મવવશ્વાસથી ભરપરૂ અને મારા દીકરા 
દીકરીઓ વહુઓ.... બધા જ મને સાચવે છે. બોલવામા ંઊઠવાબેસવામા ંજમવામા ંતકલીફ પડે છે, 
હું જાતે કશુ ંકરી શકતો નથી..... લખી પણ શકતો નથી…. અરે, સરૂીલા કંઠનો હું સમ્રાટ એક સરૂ 
સરખો કાઢી શકતો નથી...! અને તે જ મને અસહાયતાની લાગણી જન્દ્માવે છે. તેનો ખબૂ જ અફસોસ 
છે, મારા ઘરની જેમ હું પણ ટકી રહ્ો છં સહારે સહારે. 
 

મેં ઘણી વાર મારા ડો્ટર ને પછૂયુ ંકે આ દવાઓ રોજ રોજ લઊં છં પણ મટત ુ ંકેમ નથી? જડમળૂથી 
દૂર થત ુ ંકેમ નથી?  તો તેઓ કહ,ે આ રોગ પાહકિનસન મટે નહીં એને કંરોલ કરી શકાય, દવાઓથી 
જ....  

મેં કહ્ુ ંમનની જેમ. મનને જેમ આમ તેમ ભટકત ુ ંરોકી નથી શકતા, ધ્યાન અને યોગથી તેને કંરોલમા ં
રાખી શકીએ છીએ જે પણ રોજ કરીએ તો... બરાબર? તેઓ પણ હસ્યા, ને કહ ેકે હા, એમ જ સમજો 
ને. મેં પછૂયુ,ં ક્યા ંસધુી...  

તો કહ,ે જીવો ત્યા ંસધુી, મતૃ્્ ુપયુંત....  

મતૃ્્ ુ....! ક્યારે....? કેવી રીતે…?  

તો કહ,ે આ રોગમા ંરોગથી, એટલે કે પાહકિનસનથી માણસ મરતો નથી, એના કોમ્પલીકેશન્દ્સથી મરે 
છે..... 
મને મારંૂ ધર યાદ આવ્્ુ ંજે 100 ઉપરાતં વર્ોથી ઊભુ ંછે. આજુબાજુના મકાનોના સહારે. જર્જરીત, 
પડવાના વાકેં, અનેક જગ્યાએથી છેદાયેલુ,ં ભેદાયેલુ,ં તેને રીપેરીંગ માટે અનેકવાર કોન્દ્ર્ટરને 
બોલાવ્યા. તો કહ,ે દાદા હવે આ ઘરમા ંકશુ ંરહ્ુ ંનથી. રીપેરીંગ બધુ ંમાથે પડશે અને ખચો મોંઘો 
પડશે. ઘસારો બહુ લાગ્યો છે. તો મેં કહ્ુ,ં શુ ંકરવાનુ?ં આમ તો પડી જાય એવુ ંતો નથી પણ... 
પાહકિનસનમા ંમગજના ંજ્ઞાનતતંઓુ નબળા પડી જતા ંહોય છે, ઘસાઈ જતા ંમગજના સેલ્સ ઓછા 
થતા ંજાય છે તેમ એની કાયષક્ષમતા ઓછી, ઓછી અને ઓછી થતી જાય છે, જે સેલ્સ બદલી કે વધારી 
શકાતા નથી અને તેથી જ. જે છે તેને...  

આ આ ઘરની જેમ જ ખચો મોંઘો અને માથે પડે.... એ પડત ુ ંનથી..... શરીર મરત ુ ંનથી....ઘર પાડવુ ં
પડ,ે બીજા કારણોથી. 
આજે એ ઘર વેચી દીધુ ંછે, બીજાને અસહાય થઈને. પનુુઃવનમાષણ માટે. નવા જીવન માટે. અને હુ.ં....  

વન:સહાય પડયો છં, પથારીમા ંઆ ખાટલે.. વેચાઈ જવા, વેરાઈ જવા, વહાઈ જવા..    

 

ડો. હદલીપ શાસ્ત્રી - સરૂત - 9825233434 
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अंधकार (उजालों से दरू या उजालों की ओर?) 

हर्षित उपाध्याय 
 

अंधकार 

(उजालों की और या उजालों से दरू?) 

में हंू तो छोटी सी च गंारी को भी सम्मान है,  

में हंू तो उजालों को भी पह ान है, 

मगर ना जाने क्यों, 
मेरा वजूद तो खामखां बदनाम है, 

आखखरकार कौन हंू में? 

में अंधकार हंू, 

खुद ममट जाता हंू उजालों के मलए, मगर क्या में उजालों से दरू हंू या उजालों की और हंू? लोग 
कहते है के व मुझे ममटा रहे हैं मगर मै ना कभी ममटा था ना कभी ममटा हंू और शायद... 
अज्ञात-"एक ही ररवाज़, एक ही रसम, 

बस कुछ अंदाज़ बदल जाते है, 

वरना एक ही है जजसे कुछ उपवास, 

तो कुछ रमज़ान बुलाते है" 
र्पता-"तो फिर लौटा दो ना मेरे बेटे को, क्या उसे अल्लाह ने नहीं बनाया था, क्या उसे भगवान ने 
नहीं बनाया था, तो फिर क्यों मार डाला उसे अपनी आपसी रंजजश में, मुझे उसकी वो आखखरी  ीख 
आज भी याद है जब उसकी और वो दररदंा हचथयार मलए खडा था और वो... 
बेटा-मत आओ मेरे पास मत आओ , मुझे जाने दो, मत मारो मुझे नहीं, नहीं, नहीं, आ आ आ आ 
आ.... "(ददिनाक  ीख) 
 

(शांतत) 
 

में अंधकार हंू..... 
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कभी कभी तो लगता है के अपने मौन की मयािदाओं को तोडकर पुछू उजालों से के क्या मुझे 
ममटाया गया ये ददन देखने के मलए, लेफकन में अंधकार हंू,  ुप रहकर ममट जाना मेरी प्रकृतत है, 

लेफकन हर बार उजालों के और ले जाने वाली खुमशयां ददि बन जाती है जब सुनाई देता है के 

अज्ञात-१-"मुबारक हो आपके घर तो लक्ष्मी आयी है,  

अज्ञात-२-क्या लक्ष्मी आयी है?  

अज्ञात-१-हा जी बेटी का जन्म हुआ है, बधाई हो बधाई हो। 
मगर ना जाने कैसे ये देर्वया ..... 
लडकी-"जाने दो मुझे, मुझे छोड दो, मुझे माफ़ कर दो, मुझे डर लग रहा है, मुझे घर जाना है" 
(लडकी) " जाने दो मुझे जाने दो मुझे माफ़ करदो मुझे जाने नहीं नहीं नहीं,......." (ददिनाक  ीख) 
 

(शांतत) 
 

में अंधकार हंू, ये मेरी र्वडबंना है के जुमि के उपनाम में अंधेरों का इस्तेमाल फकया जाता है, लेफकन 
में तो खुद को ममटा देता हंू उजालों के मलए लेफकन इंसान -ए-ददल की इन निरतों कोन ममटाएगा, 
उजालों की दौड में उसे इंसातनयत कोन मसखाएगा,,, लेफकन खामोशी मेरी कमज़ोरी है इसमलए ये 
सवाल है के 

में अंधकार हंू मगर 

उजालों की और हंू या उजालों से दरू हंू? 

 

हर्षित उपाध्याय – सूरत - 91063 95204 
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ઉવમિલા 
હહરછાયં 

 

હું ઉવમિલા, રામાયણનુ ંએક અણદીઠુ પાત્ર, રામાયણમા ંમારો ઉલ્લેખ જુજ જ કરવામા ંઆવ્યો છે. 
રામાયણમા ંસીતાને મહાન ચચતરવામા ંઆવી છે. કારણકે એણે વનવાસ ભોગવ્યો છે. પણ, એની 
સાથે તો સાક્ષાત પ્રભ ુરામ હતા,ં પવતનો સગંાથ હતો. જ્યારે મને? મેં? મેં પણ તો ચૌદ-ચૌદ વર્ષ 
સધુી પવતનો વવયોગ સહ્ો છે. મારો વવચાર સદુ્ધા ંકોઈ એ ના કયો.  

  મારા પવત લક્ષમણ એ તો ભાઇની સેવાને પ્રાધાન્દ્ય આપ્્ુ.ં હું ઉવમિલા, લક્ષમણની  પત્ની, મારી 
તરફ એમની કોઈ જ ફરજ નહીં..!  

      રામાયણ મા ં પરુુર્ોિમ રામ, પત્નીવ્રતા સીતા, સેવાભાવી લક્ષમણ, ભરત કંઈ કેટલાય પાત્રો 
વવશે લખા્ુ.ં 
     પણ, મારંુ દદષ , મારી પીડા વવશે કોઇએ ઉલ્લેખ સદુ્ધા ંના કયો. અને કરે પણ કેમ ? પવત વવરહમા ં
તડપતી સ્ત્રીની વેદના કોઈ લખી શકે? કદાવપ નહીં...!  

    જો, રામાયણ મા ંમારુ, એટલે કે "ઉવમિલા નુ ંપવત વવરહ"ના દુુઃખ વવશે  કદાચ લખા્ુ ંપણ હોત 
ને તો અડધી રામાયણ તો આ પ્રકરણમા ંજ સમાઇ ગઇ હોત.પછી, બાકીના પાત્રો વવશે લખવાની 
જગ્યા જ કેટલી બચી હોત...!  

    મારી વેદના લખી તો શુ?ં કોઈ સમજી પણ નહીં શક્ુ ંહોય. 
 

હહરછાયં - 70450 02405 
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પે્રમનુ ંપ્રવતક 

કલ્પના અજય નાયક 

 
(હાથમા ંહહમાલયનો ફોટો લઈ દપષણ સામે તૈયાર થતા.ં..) 
 "મરુવતયા થકી સાત સાત વાર નાપસદં થયેલ એવી હુ ંહહમાની, આજે આઠમી વાર... ઓહ! હહમાલય, 

હવે ત ુ ંજ કહ ેને કે મારંુ પોતાનુ ંકહવેાય એવુ ંઘર ક્ુ?ં પાચં જ મહહનાના દાપંત્ય બાદ તારી અણધારી 
વવદાય મને  વવધવા, અબળા, છપ્પરપગી ઓહ! કેટકેટલા નામોથી નવાજી ગઈ!" 
 

(પોતાની માતાનો અવાજ સાભંળી) "હા, મા..આવી એક વમવનટ." 
 

(ચા નાસ્તાની ઔપચાહરકતા પતાવી મરુવતયા સાથે રૂમમા ં...) 
 

 "વમ.દેવ,તમારી માતાના અરમાનને અવગણીને તમે મારા જેવી એક વવધવા સાથે ઓહ!  આ કહવેાતા 
સમાજ અને મારા સ્ત્રીપણાની મયાષદાને કારણે ફરી ટહુકવાની મારા આપ્તજનોને અપેક્ષા છે." 
 

 "શુ ંકહ્ુ ંઆપે? મારી અપેક્ષા?" 

 

"મારી અપેક્ષાની હવે શુ ંહકિંમત? મારા આપ્તજનોએ દર વખતની જેમ આજે પણ આ મારા ડ્રેસની 
લાબંી બાયં ઉંચી ન કરવા સમજાવેલ છે પરંત,ુ મારા કાડંા પર  ચીતરેલુ ંટેટુ અને તેને કારણે નવા 
સબંધંોમા ંથતો નિો, મારી યાતનામા ંઉમેરો કરે છે. કુદરતે મારા હહમાલયને તો છીનવી લીધો છે, 

પરંત ુ એના પે્રમના આ પ્રવતકની આદરથી પરવરીશ કરવાની મહચે્છા ધરાવુ ં છં. બહાર મારા 
આપ્તજનો મોટી આશા સાથે બેઠા છે, પરંત ુતમે પણ મને ના કહી શકો છો. એકલવાયી સ્ત્રી પોતીકંુ 
જીવન ના જીવી શકે એવી  જડ માન્દ્યતાઓ ફગાવીને હું પગભર થવા ઈચ્છં છં." 
 

"ઓહ! વમ.દેવ, શુ ંકહ્ુ?ં તમને આ ટેટથૂી કશો ફરક નથી પડતો? હહમાલયના ગયા પછી  પહલેી 
વ્યક્્ત તમે છો કે જેણે મારી મરજીની પરવા કરી છે, પરંત ુમારા દુુઃખથી સવેંદનશીલ બની તમે કોઈ 
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વનણષય ના લેશો. બહાર બધાની  આશા પર આ ટેટ ૂજોઇને  ટાઢંુબોળ પાણી રેડાશે. થોડી ઉગ્રતા, 
નારાજગી બાદ ફરી હું એકવાર પરાઈ! જોવુ ંહોય તો ચાલો બહાર." 
 

(રૂમની બહાર જતાનંી સાથે જ......) 
 

દેવની મા: "આ હહમાનીના હાથ પર હહમાલયના નામનુ ંઆવડંુ મોટંુ ટેટુ? દેવ, સમાજ શુ ંકહશેે?" 

 

"ઓહ! આંટી, કોઈ પણ સબંધંના પાયામા ં વવશ્વાસની ઈંટ હોવી જોઈએ, એમ માનનારી હું આજીવન 
એકલી રહીશ પણ, આ ટેટુની  સત્યતા મારે જણાવવી જ રહી!" 
 

(થોડી વાર બાદ...) 
 

દેવ: "મા, હહમાનીનુ ંસ્વાચભમાન અને વતષનમા ં વનતરતી સચ્ચાઈ  જોઈ મને આ સબંધં મજૂંર છે, 

પરંત ુએક શરત કે, કાયદાકીય રીતે મારંુ નામ હવે દેવ વત્રવેદીને બદલે હહમાલય વત્રવેદી કરવામા ં
આવશે." 
 

( હાથમા ંહહમાલયનો ફોટો લઈ હહમાની....) 
"તેં સાભંળ્ુ ંહહમાલય?.... જોને આ દેવ! આઈ મીન હહમાલય...ઓહ! મારા હહમાલય...ત ુ ંઅને તારંુ 
પ્રવતક ફરીથી મારી સગેં...સદાને માટે!" 
 

કલ્પના અજય નાયક – સરુત - 94290 18236 
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બહૃિલા 
મહશે ધીમર “જ્યોત”્ 

(તતૃીય રમે વવજેતા કૃવત) 
  

     ઓહ! અંધકારના ઓળા ઊતરી રહ્ા છે ત્યારે સામેના મહલેના ઝરુખામા ંમને દેખાય છે. અરે 
અરે! પેલો દુષ્ટ્ટ દુુઃશાસન! મમ પ્રાણવપ્રયા ભાયાષનો ચોટલો ખેંચીને-(રોધભાવ) સમગ્ર નારીજગતનુ ં
ભયકંર અપમાન! મારી ભજુાઓ ફડકતી કેમ નથી? મારંુ લોહી! મારંુ લોહી ઊકળતુ ંકેમ નથી? સૈરંધ્રીના 
સકૂ્કા,ં ગૂથં્યા ં વગરના વાળવાળો ચોટલો પેલો લપંટ કીચક ઝાલી રહ્ો છે… સૈરંધ્રીની આકૃવત 
અંધકારમા ંભળી ગઈ છે. ને નારીની વેદના અંધારંુ બનીને મને ભીંસી રહી છે. એક જ ઘા અને બે 
કટકા! કરી શકંુ કીચકનો છંદો! હા! હજી પણ તાકાત તો છે. પણ એ પૌરુર્ની નહીં.. વરુઓ સામે હુ ં
શુ ંકરી શકંુ? તાબોટા પાડંુ? કે મદંૃગ વગાડંુ? હુ ંછં બહૃિલા. વ્યઢંળ બહૃિલા!(તાબોટા પાડે) ન નર, ન 
નારી. નતષનના ઠેકડા મારી જાણુ ં છં. સ્ત્રીઓથી વીંટળાઈને રહું છં. સૈ્ત્રણ છં. પણ પણ પેલો 
બત્રીસલક્ષણો  નર હજી મારો કેડો મકૂતો નથી. રાજકુમારી તરુણી ઉિરા વારંવાર મારા શરીર પર 
ધનષુ્ટ્યની પણછના ઘસરકા તથા અનેક શસ્ત્ર અસ્ત્રના ઘાના વનશાનો વવશે આંગળી ચીંધીને પરારમોની 
કથા કહવેા મને ઉશ્કેરે છે. પતુ્ર અચભમન્દ્્ ુસાથે શોભે એવી એ કન્દ્યા મારા પરુુર્ પ્રસ્વેદને સુઘેં છે. 
વ્યઢંળ છં છતાયં રાણી સદેુષ્ટ્ણા હું વવરાટરાજની નજદીક ન જાઉં એમ ઇચ્છે છે.  

        નરશે્રષ્ટ્ઠ અજુ ષનમાથંી નપુસંક થયો તે કથા પણ કૌતકુભરી છે. ભવ્ય ભરતખડંમા ંહક્સ્તનાપરુની 
સભામા ંપરુુર્જાતને લજ્જિત કરનારો એક પ્રસગં. નારીની ગહરમા લ ૂટંાઈ. પ્રવતશોધના અક્ગ્નથી 
બળતો હું બાણાવળી અજુ ષન શસ્ત્રાસ્ત્ર પ્રાપ્ત કરવા આરાધનમા ંપ્રવિૃ થયો. સ્વગષમા ંદેવરાજ ઇંર ેમારા 
પ્રત્યે વપતવૃાત્સલ્ય દાખવ્્ુ.ં તે નરેન્દ્ર ેમારામા ં કંુહઠત થયેલા નરત્વને જાગતૃ કરવા-તવુર્ત કરવા 
અપ્સરા ઉવષશીને મોકલી. એ મનોહરાના દશષનથી હું ક્ષોભ પામ્યો. માતા! મમ પવૂષજ પરુુરવાના 
ભાયાષ! હું આપની પાસેથી વાત્સલ્યભાવ ઇચ્છં છં. મને આશીવાષદ આપો. માતે! હું હવેથી વ્યઢંળ! 
નપુસંક! ર્ઢં! શુ?ં નર છં એટલે સ્ત્રીની કામલાલસા પરૂી ન કરવાથી અધમષ થયો ગણાય! કૃપા કરો! 
આપશ્રી શાપનુ ં વનવારણ ન કરશો તો વ્યઢંળ જીવન  વેંઢારવાને બદલે હું દેહત્યાગ કરવો પસદં 
કરીશ. અનગુ્રહ કરો. મારાથી કંઈક અપકમષ થ્ુ ંહોય તો વત્સ સમજી ક્ષમા કરો. શુ ંકહો છો? એક 
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વર્ષ માટે નપુસંકતા! અને તે અજ્ઞાતવાસ કાળમા!ં અહો! મારા પૌરુર્ને ગપુ્ત રાખવા માટે ઉિમ 
માગષ દેખાડયો તમે! હા, આ અચભશાપ નથી. આશીવાષદ છે. નરમાથંી નપુસંક થવાનો આશીવાષદ!  

હયે! કોણ છે? કોણ કરી રહ્ુ ંછે અટ્ટહાસ્ય? જાણો છો? હું ર્ઢં બહૃિલા નહીં પરંત ુનરશે્રષ્ટ્ઠ પાડંવ છં 
એમ તેઓ જાણે તો વવરાટ રાજા કીચક સહહત સેના સઘળી મોમા ંતરણુ ંલઈ નમી પડશે મારા 
ચરણોમા.ં સૈરંધ્રીમા ંરૌપદીના અણસાર માત્રથી કીચક થરથર કંપી ઉઠશે. કોણ? કોણ અટ્ટહાસ્ય કરી 
રહ્ુ ંહજી?  

શુ ંકહો છો? મારી નપુસંકતા ફ્ત અજ્ઞાતવાસમા ંજ નહીં પણ તે દ્યતૂસભામા ંપણ પ્રગટ થઈ હતી! 
કોણ છે ત ુ ંઅહહતકારી? (ઉગ્ર અવાજ) અત્યારે એક જ બાણપ્રહારથી તારંુ મસ્તક છેદી નાખીશ. શુ ં
કહ્ુ?ં એ ભરસભામા ંનારીજગતના અપમાન વેળા મારંુ ગાડંીવ ક્યા ંગ્ુ ંહત ુ ંએમ? અહહ! રૌપદી 
મારા ંપરુુર્ત્વને ઝઝંોડી રહી હતી. પેલી ચડંાળ ચોકડી નર અજુ ષનને પડકારી રહી હતી. ગરુુજનો, 
વપતામહ સહુ મારા ંવ્યઢંળપણાથી વ્યવથત હતા. 
  અથ હકમ!્ સત્યવચન!  મારંુ આ ર્ઢંત્વ તે સમયની કાયરતાનુ ંજ પહરણામ છે. ઉવષશીનો શાપ એ 
મારી જ આભાસી કલ્પના માત્ર!  માત્ર શસ્ત્રાસ્ત્ર જ્ઞાન 

થકી હું સ્વયનેં નરવીર કહી શકંુ નહીં. અહહ! શુ ંકહો છો? હજી પણ જ્યારે જ્યારે પરુુર્ાતનનો પરુુર્ાથી 
પ્રસગં આવશે ત્યારે પનુુઃ પનુુઃ દેખાશે વ્યઢંળ!  

       જ્યારે જ્યારે થશે નારીનુ ંઅવમાન ત્યારે ત્યારે ત્યા ંત્યા ંપ્રત્યેક પ્રત્યેક નર હશે બહૃિલા! હું, 
તમે, આપણે સૌ- બહૃિલા! હા હા હા હા (તાબોટા પાડે) 
 

મહશે ધીમર “જ્યોત”્  મહવુા (સરુત) - ૩૯૪૨૫૦. 
maheshjyot10@gmail.com  7600373588, 9428390993 
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વ્યાસ કાકા  

નરેશ કાપડીઆ 

 

(ડાબી બાજુની વવિંગ પાસે ઊભા રહીને ઘરને તાળં મારવાનો અચભનય કરીને દવે કેન્દ્રમા ંમકેુલી બેઠક 
પર બેસે. જાણે બે માળનો બગંલો હોય તેમ દરવાજાની ઉપર જુએ, આંસ ૂલછેૂ, અને બોલે..) 
કમાલના માણસ હતા આ વ્યાસ કાકા. આજે આ ‘વ્યાસ વવલા’ કાયમ માટે ખાલી થઈ ગ્ુ.ં મારે માટે 
તો એક મહંદર, એક તીથષ, જાણે અલોપ થઈ ગ્ુ.ં  

ખબર નહીં, પહલેીવાર એમને ક્યારે મળયો હતો! સાતેક વર્ષ થયા ંહશે. તીરથ અને હું ત્યારે ફસ્ટષ  યર 
આકીટેકટના સ્ટુડન્દ્ટસ હોઈશુ.ં અમે રાતોની રાતો અહીં પ્રોજે્ટ વકષ કરતા.ં વ્યાસ કાકા શાવંતથી અમને 
કામ કરતા ંજોઈને હરખાયા કરે. કશુ ંબોલે નહીં. હા, હું બોલાવુ ંતો ખબૂ બધી વાતો પણ કરે. તેઓ 
તો તદ્દન કામ વવહોણા હતા, પણ જાણે અમારો સમય હકિંમતી હોય તેથી એવુ ંબોલે કે ગમે ત્યારે 
અટકી શકે. મને આવી બોર ન કરે તેવી વદૃ્ધ વ્યક્્ત ગમે. અમે વમત્રો બન્દ્યા,ં તેમની માયા લાગી 
અને ઢાળ મળે ને ઢળી પડે તેવી લાગણી પણ વ્યાસ કાકા સાથે જન્દ્મી.  

આમ તો એ તીરથના પપ્પા. પણ ધીમે ધીમે મને તીરથ વ્યાસ કરતા વસનીયર વ્યાસ સાથે વધ ુ
બનવા માડં્ ુ.ં હું એમને વ્યાસ કાકા કહું. તેમની વનખાલસતા, વનસ્વાથષપણુ ં મને ગમી ગ્ુ ંઅને 
અમારી ઉમર  વચ્ચેનો ભેદ ધીમે ધીમે ઓછો થવા માડંયો. ઘણીવાર મને મારા પપ્પા સાથે વાતો 
કરતા અંતર રાખવુ ંપડત ુ,ં પણ વ્યાસ કાકા સાથે.. મને એવુ ંપણ યાદ છે કે વ્યાસ કાકા સાથે દોસ્તી 
થયા બાદ હું મારા પપ્પાની પણ વધ ુનજીક આવ્યો હતો. વ્યાસ કાકા અને પપ્પા પણ દોસ્ત બની 
ગયેલા.ં મારી અને પપ્પાનો ઉમરભેદ વવચારભેદમા ંન પહરણમે તેની કાળજી પણ વ્યાસ કાકા રાખતા.  

આહકિટે્ટ થયા બાદ વધ ુભણવા માટે ્.ુએસ. જવાની યોજના તીરથે અને મેં પોતપોતાના પપ્પા 
સામે મકૂી. મારા પપ્પા કહ,ે ‘વ્યાસ કાકાને પછૂીશુ,ં તેઓ કહ ેતેમ કરીશુ.ં’ તીરથ અને હું વવદેશ ભણવા 
જવુ ંઅને અનકુુળ થાય તો ત્યા ંડોલહરયા દેશમા ંકહરયર બનાવવી એ હદશામા ંરજૂઆત કરતા હતા ં
ને વ્યાસ કાકા એવુ ંકરવામા ંકોઈ મોટો ફાયદો નથી એવુ ંસમજાવતા હતા.ં એવુ ંજ થ્ુ,ં મારા પપ્પા 
કહ,ે ‘તારે જે કરવુ ંહોય તે કરજે, બાકી મને વ્યાસ ભાઈની વાત યોગ્ય લાગે છે. ત ુ ંભણવા જા, પણ 
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પાછો ફરીને રહજેે તો મારી સાથે જ.’ ત્યારે મેં કહલેુ,ં ‘પપ્પા વ્યાસ કાકાની વાતો સાભંળીને મેં તો 
વવદેશ જવાનુ ંજ માડંી વાળ્ુ ંછે.’ 
તીરથ વધ ુભણવા ્એુસ ગયો અને હું અહીં જ રહ્ો. તેના થોડા ંજ સમયમા ંમારા પપ્પા અચાનક 
ગજુરી ગયા. હવે તીરથ વવનાના વ્યાસ કાકા અને પપ્પા વવનાનો હું વધ ુનજીક આવ્યા.ં તીરથનો 
ફોન કામ હોય ત્યારે જ આવતો અને વ્યાસ કાકાનો ફોન તો ક્યારેય ન આવે, હું ફોન કરંુ તો કહ,ે ‘તુ ં
કામમા ંહોય ત્યારે શુ ં હડસ્ટબષ કરવુ?ં’ પણ હું તેમને મળં તે એમના કરતા મને અને પછી તો મારી 
પત્ની કાવ્યાને પણ વધ ુગમતુ.ં આ વડીલને કોઈ તકલીફ કે ફહરયાદ જ ન હોય કદી. તેમનો સ્ટાન્દ્ડડષ 
જવાબ હોય, ‘ભાઈ, તકલીફ કોને નથી હોતી? શ્રી કષૃ્ટ્ણને પણ ક્યા ંઓછી તકલીફ હતી, તેથી જ તો 
એ બધાથી કેમ બચાય તે ગીતાજીમા ંકહી ગયા.’  
સમય વીત્યો, હવે અમારી વાતોમા ંતેમના દીકરા તીરથનો ઉલ્લેખ ભાગ્યે જ આવતો. હું કહતેો કે 
‘કાકા તમે કાકીને લઈને અમારા ઘરે જ આવી જાવ.’ તો હસીને કહતેા, ‘અમે તો અહીથી છેલ્લી યાત્રા 
એ જ જઈશુ,ં બાકી ફાવત ુ ંહોય તો તમે અહીં આવી જાવ.’ પછી હસીને કહતેા, ‘આપણે દોસ્ત છીએ તે 
જ ઠીક છે, બાપ-દીકરો બનીશુ ંતો ફરી તીરથ અને મારા જેવુ ંનહીં થઈ જાય, એની શુ ંગેરંટી?’ 

વ્યાસ કાકાના કેટલાકં વવચારો – વવધાનો મારા મનમા ંકોતરાઈ ગયા ંછે. ૮૦ વર્ષનો આ મારો વમત્ર 
કહતેો, ‘તમારા દુુઃખના રોંદણા ન રડો, એવુ ંવતો કે સામાનુ ંદુુઃખ દૂર થાય, તો તમે બનેં સખુી.’ કાકા 
કહતેા, ‘એને જ યાદ કરો, જે તમને યાદ કરે છે; જેને તમારી પડી નથી, તેમને પડતા ંમકુો.’ કાકા 
કહતેા, ‘દુવનયામા ંકોઈ વ્યક્્ત એટલી વ્યસ્ત હોતી જ નથી કે ધારે તો પણ તમને યાદ ન કરે કે મળી 
ન શકે. સવાલ એમની પ્રાયોરીટીનો છે, કોઈ ભલૂી જાય તો માની લો કે તમે તેની પ્રાયોહરટીમા ંનથી, 
એને તમે ભલૂી જાવ.’ આવા ંહતા ંએમના સખુી થવાના સોનેરી વસદ્ધાતંો.  

હું ક્યારેક કહતેો, ‘કાકા, કોઈ ધરમ કરવાના પૈસા જોઈતા હોય તો કહજેો.’  
તો કાકા હસીને કહતેા, ‘જો ભાઈ અમે મહંદર જતા ંનથી, પણ ભગવાન મને રોજ મળવા આવે છે.’   
‘એ કેવી રીતે?’  

‘આ મારા ઘરની બાજુમા ંસ્કલૂ છે. એના વપ્રન્દ્સીપાલને કહી રાખ્્ુ ંછે કે વરે્ દસેક વવદ્યાથીઓની ફી 
મારી પાસેથી લઇ જવી. અને ન તો એ છોકરાઓના નામ મને કહવેા, ન મારંુ નામ એમને કહવે ુ.ં’ 
‘એવુ ંકેમ?’  ‘એનાથી મારો ભગવાન હું પારખી નહીં શકંુ. મારી બારીમાથંી બધા ંછોકરાઓને રમતા ં
જોઉં ત્યારે માની લઉં કે મારા ભગવાન પણ અહીં રમતા ંહશે.’ 
‘કમાલ છો વ્યાસ કાકા!’  ‘ભાઈ, આજના માણસને કાગડામા ંબાપ દેખાય, ગાયમા ંમા દેખાય, પથ્થરમા ં
ભગવાન દેખાય પણ માણસમા ંમાણસ દેખાતો નથીને, તેના આ બધા ંદુુઃખ છે.’  
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ગયા ંસપ્તાહ ેતો કમાલ થઈ ગઈ. મોડી રાતે્ર કાકા-કાકી વનરાતેં ઊંઘતા હતા,ં બહારના રૂમમા ંઅવાજ 
થયો, જાગીને કાકાએ જો્ુ ંતો ઘરમા ંચોર આવ્યો હતો. એણે બધી હકિંમતી ચીજો લઈને પોટલુ ંબાધં્્ુ ં
ત્યા ંસધુી વ્યાસ કાકા અવાજ કયાષ વવના જોતા ંરહ્ા.ં છેલ્લે પેલો નરાજ કાઢીને વતજોરી તોડવા ગયો 
ત્યારે કાકા શાવંતથી બોલ્યા, ‘આ ચાવી લો વતજોરીની ભાઈ, બહુ મહનેત ન કરો.’  
ચોર તો આભો થઈ ગયો. ચાવી આપીને કાકાએ કહ્ુ,ં જે જોઈએ તે શાવંતથી લઇ જા. બસ, એનુ ંચોર 
ખાનુ ંન ખોલતો.’  ચોરે પછૂી લીધુ,ં ‘ચોર ખાનામા ંશુ ંછે?’  

કાકાએ કહ્ુ,ં ‘વારુ એ પણ જોઈ લે, પણ એ તારા કામનુ ંનથી.’ ચોરે પહલેા ંજ ચોર ખાનુ ંખોલ્્ુ ંતો 
એમા ંહતી ઝેરની એક બાટલી. ચોર તો કાકાને પગે પડયો, કહ્ુ,ં ‘હીરાની ઘટંી ચલાવુ ં છં. કોરોના 
કાળમા ંમોટી ખોટ ગઈ છે, દેવુ ંથ્ુ ંછે. લેણદારો મારી નાખંશે માટે ચોરી કરવા આવ્યો છં. પણ હવે 
તમારા ઘરેથી કંઈ ન જોઈએ, બસ, ઝેરની બાટલી આપી દો.’  
કાકાએ કાકીને જગાડીને ચા મકુવાનુ ંકહ્ુ,ં ચોરની વાત સાભંળીને ચા પીવડાવીને વવદાય કયો અને 
બેંક ખલુતા ંચોરને ઘરે જઈને પાચં લાખ રોકડા આપી આવ્યા ને કહ્ુ,ં ‘દેવુ ંચકૂવી દેજે, ફરી કામ શરુ 
કરજે અને કારીગરોને યોગ્ય ને વનયવમત પગાર આપતો રહજેે. તને કદી ખોટ નહીં જાય. ખોટ જાય 
તો મારી પાસે માગંજે પણ ચોરી ન કરતો, કારણ કે ત ુ ંકાચો ચોર છે, સાચો વેપારી બનશે તો વધ ુ
સફળ થશે.’ 
તેને બીજે હદવસે કાકીને ગભરામણ થઈ, એમ્બ્્લુન્દ્સમા ંહોક્સ્પટલમા ંલઇ જઈએ તે પહલેા ંકાકીએ 
છેલ્લા ંશ્વાસ કાકાના ખોળામા ંજ લીધા.ં અમે બધા ંગભરાયા પણ કાકા તો એકદમ સ્વસ્થ. બસ, 

બાજુના રૂમમા ંગયા, પ્રાથષના કરી અને તીજોરીવાળી ઝેરની બાટલી ગટગટાવી ગયા. અમને કૈક 
સમજાય તે પહલેા ંઆ બધુ ંબની ગ્ુ.ં  

હું વધ ુગભરાયો. હવે પોલીસની જજંાળ.. પણ થોડીવારમા ંકાકાના વકીલ જાતે જ આવ્યા.ં મને કહ,ે 

‘ચાલો, હું પોલીસ ચોકી પર સાથે આવુ ંછં. કાકા વવલ કરતા ગયા છે, કાકા કે કાકી જે કોઈ પહલેા ં
મતૃ્્ ુપામે તો બીજાએ પેલી તીજોરીવાળી ઝેરની બાટલી પી લેવાની. તે માટેની ચોખવટ લખીને 
ગયા છે. તમે કાકાના વારસદાર છો. તમને આ વમલકતના રસ્ટી બનાવ્યા છે, તમારા રસ્ટે આ વમલકત 
બાજુની સ્કલૂને આપી દેવાની છે. અને હા, દીકરા તીરથને આ સમાચાર આપવાના નથી.’  
‘પણ વકીલ સાહબે, તમને કેવી રીતે ખબર પડી કે કાકા – કાકી...’ 
‘મને સચુના હતી. જે હદવસે મીસ કોલ આવે, તે હદવસે વવલ લઈને અહીં આવી જવાનુ.ં રોજ ફોન 
કરે અને આવો મીસ કોલ આવશે તે દોહરાવે.. આજે એ મીસ કોલ આવી જ ગયો.’ 
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આવા હતા અમારા વ્યાસ કાકા. તમે એમને હદમાગથી કદી નહીં સમજી શકો, હા, હદલથી વવચારજો, 
તો તરત સમજાવા માડંશે. (મકાન બતાવી) આ ‘વ્યાસ વવલા’ હવે બાજુની સ્કલૂની ‘વ્યાસ વવિંગ’ બની 
જશે.   

નરેશ કાપડીઆ – સરુત – ૯૯૦૯૯ ૨૧૧૦૦ 

(આ કૃવત સ્પધાષ માટે નથી.) 
 

 

હરાજી 
નરેશ કાપડીઆ  

 
‘સાભંળો સાભંળો સાભંળો.. શેઠ નવલશાના કલાભડંારની હરાજી આવતા રવવવારે સવારે ૧૧ કલાકે 
હકલ્લાના મેદાનમા ંયોજાશે.. આપ સૌ જાણો છો તે મજુબ શેઠના નાણાવટ, નવલશાના કોઠામા ંછે, 
તેવા ંકલાના નમનૂા તો લડંનના મ્્ઝુીયમમા ંપણ નથી. તમારી પાસે હોય તેટલી દોલત લઈને 
આવજો અને આ કલાભડંારમાથંી એકાદ પણ ચચત્ર ખરીદશો તો ન્દ્યાલ થઇ જશો. સાભંળો, સાભંળો, 
સાભંળો..’ (દાહંડયો બોલતો બોલતો આગળ નીકળી જાય. રસ્તા પરના રાહદારીઓ એક-બીજા સાથે 
વાતો કરે.) 
‘વાહ, શેઠ નવલશાને આ જગતમાથંી જતા ંજ વાર લાગી. આ ભખૂડીબારસો તેમના ખજાનાને લટૂવા 
બેઠા ંછે!’  
‘હાસ્તો વળી! શેઠે તો આખી દુવનયા ફરીને મોંઘામા ંમોંઘા ચચત્રો ખરીદ્યા ંહતા.ં આ નવલશાના કોઠાની 
જાહોજલાલી એમાથંી તો ઊભી થઇ છે. કોઈ પણ અંગે્રજ અફસર સરુતમા ંઆવે છે તો તે પહલેો આ 
કોઠાના ચચત્રોનો સગં્રહ જોવા ંઆવે છે. જેને અંગે્રજીનો કક્કો પણ નહોતો આવડતો તે નવલશા આટલા 
મોંઘા ંચચત્રો ક્યાથંી લાવ્યો હશે, તે કોઈ અફસરને સમજાતુ ંજ નહોત ુ.ં’  
‘અરે ભાઈ, આ શેઠ તો કલાના ઝવેરી હતા ંઝવેરી. ડક્કા ઓવારાથી નાહરયેળી પનૂમે નાહરયેળ 
વધેરીને નાણાવટના શેઠ નવલશાનુ ંજહાજ ઉપડે, પછી જ બીજા જહાજ ઉપડે. ગયા વરે્ ખરીદેલા 
ચચત્રો લઈને શેઠનુ ંવહાણ આહફ્રકા અને ્રુોપના બદંરોમા ંલાગંરે અને જે-તે બદંરોમા ં‘કલા-વારસો 
ઉત્સવ’ યોજાય. કલા પારખઓુ મોં માગં્યા દામ આપીને શેઠના ચચત્રો ખરીદે. એ નાણામાથંી શેઠ એ 
દેશના હકિંમતી ચચત્રો ખરીદે અને તેમનુ ંજહાજ જાય બીજા દેશમા.ં અડધી દુવનયા ફરીને શેઠ પાછા 
ફરે ત્યારે અડધુ ંવહાણ નાણાથી ભરેલુ ંહોય અને બાકીનુ ંઅડધુ ંશેઠે ખરીદેલા ંદુવનયાના શે્રષ્ટ્ઠ ચચત્રોથી. 
નવલશા જેવો કલાપારખુ ંથયો નથી અને થવાનો નથી.’ 
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‘તે હેં! આ એજ શેઠ છેને જેનો જુવાનજોધ દીકરો આગમા ંબળી મરેલો?’ 
‘ભાઈ, એને બળી મરેલો ના કહવેાય. એ તો જંાબાઝ બાપનો જંાબાઝ દીકરો હતો. ત્રીજા વર્ષની 
ચાદંની પડવાની રાતે લક્કડકોટમા ંમોટી આગ નહોતી લાગી? લાયબબંા પહોંચેને, તે પહલેા ંઆ 
દીકરો પહોંચી ગયેલો. લક્કડકોટને ખણેૂ જૈન સાધઓુનો વનવાસ હતો. મરજાદી વૈષ્ટ્ણવ નવલશાના 
આ દીકરાએ ડઝન જેટલા ંજૈન મહારાજો અને ગરીબ ગરુબાઓને બળી મરતા  બચાવેલા.ં સાચ્ચો 
વૈષ્ટ્ણવ તો એ સાચબત થયેલો. છેલ્લે એક અપગં વદૃ્ધ મહારાજને ઊંચકીને આવતા આ દીકરા પર 
સાધ ુવનવાસનો મોભ તટૂી પડેલો અને બનેં જણા ત્યા ંજ સ્વાહા થઇ ગયેલા.ં લોકો તો જોતા જ રહી 
ગયેલા.’ 
‘બસ, ત્યારથી શેઠ ભાગંી પડેલા. એક પણ સફર ત્યાર પછી તેમણે ખેડી નથી. શેઠ કહતેા,ં મારો 
દીકરો ખરો કલાપારખુ ંહતો. એનામા ંસૌથી સારા ચચત્રની પરખ હતી. એ જેના પર હાથ મકેુને, એ 
ચચત્રને હું મોં માગંી હકિંમતે ખરીદી લઉં, ને બીજા બદંરે એનાથી દસ ગણા નાણા મળતા.ં પોતાના 
દીકરાને ગયા ંજનમનો ‘ગાન વોગ’ કહતેા’ંતા શેઠ.’ – ‘કાકા, ‘ગાન વોગ’ નહીં ‘વાન ગોગ’. – ‘તે હશે 
ભાઈ, મારે મન તો ગાન હોય કે વાન હોય, બધુ ંજ સરખુ.ં’  
‘પણ શેઠ ભાગંી પડેલા એ વાત ખરી. ત્યારે શેઠ પાસે જે ચચત્રો હતાનેં, એજ લાખોના ંહતા.ં સાત પેઢી 
બેઠે બેઠી ખાય તેવો આ ખજાનો છે. ને નસીબ જુઓ, શેઠનો એકનો એક જુવાન દીકરો જ સ્વાહા થઇ 
ગયો. છ મહહનામા ંએની મા પાછી થઇ, ને હવે શેઠની આંખ વમિંચાઇ ગઈ. આટલો મોટો કલાનો 
ખજાનો નધણીયાતો થઇ ગયો. પછી એની હરાજી જ કરવી પડેને!’ 
‘અરે જોજો તો ખરા, રાજા રજવાડા ને નવાબો ને અંગે્રજ અફસરો આ હરાજીમા ંઆવશે. મોં માગં્યા 
દામ આપીને ખજાનાના ચચત્રો ખરીદશે. સરુતના બજારમા ંકદી ન થઇ હોય એવી હરાજી આવતા 
રવવવારે હકલ્લાના મેદાનમા ંજોવા મળશે.’ 
‘ભાઈઓ, શાવંત જાળવો. સરુતના ઇવતહાસની મોટી હરાજી શરુ થાય છે. શેઠ નવલશાના કોઠાની 
દીવાલો પર ટાગેંલો અને વખારમા ંવર્ોથી જાળવેલો, દુવનયાભરના પેઇષ્ટ્ન્દ્ટિંગ્સનો આ ખજાનો તમારી 
સામે છે. આ ખજાના સામે અનેક રજવાડાના મ્્ઝુીયમો હફક્કા લાગે. આપણે હરાજી શરુ કરીએ છીએ. 
દેશ ને દુવનયાનો કોઈ મોટો ચચત્રકાર એવો નહીં હોય, જેના ચચત્રો અહીં નહીં હોય. મહરેબાનો, 
કદરદાનો.. આપણે એ મહાન ચચત્રોની  હરાજી શરુ કરીએ તે પહલેા ં(એક ચચત્ર બતાવી) આ ચચત્રને 
ધ્યાનથી જુઓ. તદ્દન સામાન્દ્ય છેને? સૌથી પહલેા ંઆ સાદા ચચત્રના દામ બોલો. અમે ઠરાવી છે 
એની હકિંમત.. સો રૂવપયા.. બોલો છે કોઈ લેવાલ? સો રૂવપયા..’ 
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‘અલા ભાઈ, અમારી મશ્કરી કરો છો? દુવનયાના મોટા કલાકારોના નામ લો છો અને આ સામાન્દ્ય 
ચચત્ર પકડાવો છો? આના કોઈ બે આના પણ નહીં આપે, અને તમે સો રૂવપયા માગંો છો? આ હરાજી 
છે કે મજાક?’ 
‘આ ચચત્રના સો રૂવપયા. છે કોઈ લેવાલ? હસો નહીં મહરેબાનો.. છે કોઈ લેવાલ?’ 
‘પાચં રૂવપયા..’  
‘એ કોણ બોલ્્ુ?ં આગળ આવો. આવ દીકરા.. તેં? તેં પહલેી બોલી બોલી? ઊભો રહ,ે મારી સામે. 
મહરેબાનો, પાચં રૂવપયામા ંઆ ખાસ ચચત્ર, પાચં રૂવપયા એક વાર, પાચં રૂવપયા બે વાર... બોલો, 
બોલો.. પાચં રૂવપયા ત્રણ વાર. લાવ બેટા, પાચં રૂવપયા.. હેં? પોટલી ભરીને પરચરુણ? કોણ છે ત ુ,ં 
બેટા?’ 
‘કાકા હું ચભખારી છં. મોટા મહંદરની બહાર બેસુ ંછં. છેલ્લા ત્રણ મહહનાની ભીખના પાઈ પાઈ કરીને 
ભેગા કરેલા આ નાણા છે. લઇ લો અને આપી દો મને આ ચચત્ર.’ 
‘બેટા, આ ચચત્ર હવે તારંુ થ્ુ.ં લાવ તારી પોટલી. પણ કહ ેતો ખરો.. તેં કેમ ભીખની પાઈ પાઈ આ 
સાધારણ ચચત્ર માટે આપી દીધી?’ 
‘હરાજીવાળા કાકા, આજે મારી પાસે પાચં લાખ હોતને, તો તે પણ મેં આ ચચત્ર માટે આપી દીધા 
હોત. લક્કડકોટની આગ પછીની દેવ હદવાળીએ મેં જ આ ચચત્ર બનાવ્્ુ ંહત ુ.ં તમે જેને સામાન્દ્ય ચચત્ર 
માનો છોને, (ચચત્રને છાતીએ વળગાડી) એ મારો ભગવાન છે. (રડતા)ં એણે મારી ચભખારણ મા ને 
બચાવેલી, આગમાથંી. મારી ઘરડી, ગધંાતી બાને (ચચત્ર બતાવી) આ જંાબાઝે પોતાના ખભા પર 
ઊઠાવેલી ને ભડભડતી આગમાથંી એને બહાર લાવેલો, એ આ દેવ હતો. લોકોને બચાવતા એ તો 
ખપી ગયો હતો, એની પણ મને તો ખબર નહીં. મારી બા બહુ દાઝેલી હતી, એની સેવા કરતો હતો 
ત્યારે બા એ કહલેુ,ં કે એને બચાવનારો તો મોટા શેઠનો દીકરો હતો. બેસતા વરસની સવારે સબરસ 
વેચવા નીકળેલોને, ત્યારે મેં એ શેઠને પહલેી વાર જોયેલા. હદવાળી હોવા છતા ંએના કોઠામા ંઅંધારંુ 
હત ુ,ં કારણકે એના ખાનદાનનો ચચરાગ જ આગમા ંઓલવાઈ ગયેલો. મારે એના ચેહરા પર ખશુી 
જોવી હતી. મને ચચત્ર દોરતા આવડે, પણ એ તો દીવાલ પર કે રસ્તા પર કોલસાથી દોરંુ. હદવાળીમા ં
લોકો મને સાથીયો પાડવા બોલાવે. મેં બાએ વણષવેલા એવા આ દેવનુ ંચચત્ર દોરેલુ.ં દેવહદવાળીએ 
શેઠને જઈને મેં જાતે આ ચચત્ર ભેટ આપેલુ.ં જ્યા ંદુવનયાના સારામા ંસારા ચચત્રો હોય ત્યા ંમારા ચચત્રની 
શી વવસાત? પણ ત્યારે હુ ંરડતો હતો. મારી બાને એણે કેવી રીતે બચાવેલી એની વાત સાભંળીને 
શેઠની આંખો પણ ભીની થયેલી. એ ચચત્રને લઈને શેઠે મતૃ્્ ુપામેલી શેઠાણીના જાજરમાન ચચત્રની 
નીચે મારંુ ચચત્ર મકેુલુ.ં આ આ ચચત્ર.. હરાજીવાળા કાકા, આને માટે હુ ંપાચં તો શુ ંપાચં લાખ પણ 
આપી દઉં. માફ કરજો.. નાને મોઢે મોટી વાત થઇ ગઈ હોય તો.’ 
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‘શાવંત રાખો, મહરેબાનો.. જરા ધીરજથી સાભંળો. આ હરાજી અહીં જ પરૂી થાય છે. આપ દેશ-
દેશાવરથી ભલે આવ્યા હો, પણ શેઠ નવલશાના વવસયતનામા ંમજુબ, તેના દીકરાનુ ંઆ ચચત્ર જે 
ખરીદે તેને તેમનો ચચત્રોનો આખો ખજાનો આપી દેવાની જોગવાઈ છે. માફ કરજો, તમે બધા ં
વેપારીઓ છો. (છોકરાને બતાવી) આ છે ખરો કદરદાન. હવે એ આ ખજાનાનો માચલક બને છે.’  
 

નરેશ કાપડીઆ – સરુત - ૯૯૦૯૯ ૨૧૧૦૦ 
(આ કૃવત સ્પધાષ માટે નથી.) 

લડવુ ંનહીં 
નરેશ કાપડીઆ 

 

(અચભનેતા એકાએક મચં પર ધસી આવે – સગવડ હોય તો પે્રક્ષકોમાથંી આવે)  

 

બસ! શાવંત. હવે મારો વારો. ના, લડવુ ંનથી.. ન મારે, ન તમારે..  

 

ચાલો આજે એક વાતાષ કહુ ંતમને.. મેઇડ ઇન જાપાન. ત્યાનુ ંબધુ ંજ સારંુ હોયને! ખાતરી રાખજો, આ 
વાતાષ પણ બહુ સારી જ છે.. લડતા નહીં બસ..  

 

નાનો હતો ત્યારે મારા દાદાજીએ ખોળામા ંબેસાડીને કહલેી આ ‘મેઇડ ઇન જાપાન વાતાષ’. દાદા એને 
‘ટેંગ કથા’ કહતેા. મોટા થયા ંપછી મને સમજા્ુ ંકે એ ‘ટેંગ કથા’ નહીં, ‘ઝેન કથા’ છે. છોડો, એના 
નામ માટે લડવુ ંનથી. તો એક હતો યોધ્ધો. રાજાનો વપ્રય. રાજા માટે સતત લડે. જબરો તલવાર 
બાજ. એકવાર એના હાથમા ંતલવાર હોય તો કદી હારે જ નહીં. કોઈ નહીં ટકે એની  સામે.  

 

વધ ુએક વાર રાજા માટે ્દુ્ધ લડીને તે વધ ુએક વાર વવજેતા બનીને આવ્યો. રાજા ખશુ, રાજા ખશુ 
એટલે પ્રજા પણ ખશુ. આખા નગરે પણ શાબાશી આપી. રાજાએ વશરપાવ આપ્યા. યોધ્ધો તો ખશુ. 
(અચભનય) એક હાથમા ં ઉઘાડી તલવાર અને બીજા હાથમા ં વસરપાવનો થાળ લઈને યોધ્ધો 
રાજમહલેથી તેના ઘર સધુી આવ્યો. રસ્તામા ંબનેં બાજુ નગરજનો, તેના પર ફૂલ વરસાવતા ંહતા.ં 
યોધ્ધો હોય તો આવો. મેઇડ ઇન જાપાન.  

 

યોધ્ધા ભાઈ તો ઘરમા ંઆવ્યા. વશરપાવ મકુ્યો નીચે, તલવાર ટાગંી ખીંટીએ. હવે થાક વતાષતો હતો. 
પણ જેવો એ તેના પલગં તરફ ગયો, કે તેણે શુ ંજો્ુ?ં એક ઉંદર. હા એક ઉંદર, બેખોફ તેના પલગં 
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પર બેઠો હતો. આવા અલમસ્ત યોધ્ધાને જોઈને ઉંદર જરા પણ ડયો નહીં. બહુ નારાજ થઇ ગયા ં
મેઇડ ઇન જાપાન યોધ્ધા ભાઈ. ઉંદર કી યે મજાલ? હવે આ યોધ્ધાને ગસુ્સો આવે એટલે બીજુ ંકંઈ 
એને યાદ આવે? કુદીને ખીંટી પરથી લીધી તલવાર! ઉંદર, તેરી યે મજાલ! મારા પલગં પર ત ુ?ં   

 

પણ હવે મજા આવી. સામે પહાડ જેવો યોદ્ધો અને તેના હાથમા ંખલુ્લી તલવાર જોઈને ઉંદર જરા 
પણ ડયો નહીં.  જાણે ઉંદર પલગં પરથી કહતેો હતો, ‘જા જા, તલવાર કાઢવાથી શુ ંવળે? હું કોઈ 
માણસ થોડો જ છં કે તારાથી ડરી જાઉં?’ યોદ્ધા ભાઈનો તો વપિો ગયો. મારી તલવાર પલગં પર. 
પલગંના બે ટુકડા. પણ આ શુ?ં ઉંદર તો છટકીને માટલા પર જઈને બેઠેલો. યોધ્ધાનો વપિો વધ ુ
ગયો. સટાક. માટલાના ટુકડે ટુકડા.. યોદ્ધા ભાઈ તો અંધાધુધં ચલાવવા માડંયા તલવાર. જ્યા ંઉંદર 
દેખાય ત્યા ંકયાું તલવારના ઘા. ઘડીભરમા ંતો યોદ્ધાનુ ંઆખુ ંઘર ્દુ્ધભવૂમ જેવુ ંથઇ ગ્ુ,ં પણ પેલો 
ઉંદર? એતો જાણે અમર બનવા સજાષયો હોય તેમ ત્યાનો ત્યા ંજ, અડીખમ. એવી રીતે તે યોદ્ધા સામે 
જોતો હતો કે જાણે કહતેો હોય, ‘આવી જા!’ યોદ્ધાએ વધ ુજોર ક્ુું. મરણીયા બનીને તલવાર ચલાવી. 
હવે તલવારના ટુકડે ટુકડા થઇ ગયા. એકલી મઠૂ હાથમા ંરહી ગઈ.  

 

હવે યોધ્ધો ગભરાયો. એને થ્ુ,ં ‘આ કોઈ દૈવી ઉંદર લાગે છે. મારાથી નહીં મરે.’  હાથમા ંતટેૂલી  
તલવાર સાથે પરસેવે રેબઝેબ મેઇડ ઇન જાપાન યોધ્ધા ભાઈ તો ઘરમાથંી બહાર નીકળયા, મદદ 
માગંવા. એના ધમપછાડા સાભંળીને આમ પણ મહોલ્લાવાલા ભેગા તો થઇ જ ગયેલા.ં થોડીવાર 
પહલેા ંજ તો તેમણે આ મહાન યોધ્ધા પર પષુ્ટ્પવર્ાષ કરેલી. કોઈએ પછૂયુ,ં ‘ઉસ્તાદ, શુ ંથ્ુ?ં દુશ્મન 
ઘરમા ંભરાયો છે?’  

 

‘ઉંદર! એક ઉંદર ભરાયો છે ઘરમા,ં મારી તલવાર તટૂી ગઈ પણ ઉંદર મરતો નથી.’ 
 

લોકો પણ ગભરાયા. ‘બાપરે! આવો ઉંદર? જે આ યોદ્ધાથી પણ ન હારે?’  

 

પણ ટોળામાથંી એક બાળક બોલી ઉઠયો, ‘ઉસ્તાદ, ઉંદર મારવા માટે તલવારની નહીં, ચબલાડીની 
જરૂર પડે.’ એ છોકરાના બાપને ડર લાગ્યો, હમણા ંયોધ્ધો મારા દીકરા પર તટૂી પડશે. એણે છોકરાને 
લઈને ભાગવા માડં્ ુ.ં યોદ્ધાને સમજતા વાર લાગી. ‘અચ્છા, ચબલાડી. ઠીક છે, હમણા ંચબલાડીને પકડી 
લાવુ.ં ક્યા ંહશે ચબલાડી?’ ભાગતા ભાગતા છોકરો બોલ્યો, ‘જ્યા ંકતૂરો નહીં હોય, ત્યા ંચબલાડી હશે.’  
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હવે જુઓ મઝા. નગરની બીલાડીઓમા ંજગંલની આગની જેમ વાત ફેલાઈ ગઈ. યોદ્ધા મહાશયથી 
એક ઉંદર મયો નથી, તેને મારવા યોદ્ધો ચબલાડી શોધે છે. ભાગો.. એ દૈવી ઉંદર આપણાથી નહીં મરે 
તો? યોદ્ધાની તટેૂલી તલવાર પણ આપણા તો બાર વગાડી દેશે. માટે ભાગો.  

 

યોદ્ધો તો તટેૂલી તલવાર સાથે નગરમા ં ચબલાડી શોધવા ભરુાટંો થઇને દોડવા લાગ્યો. ચબલાડીઓ 
ફફડી. એક ડાહી ચબલ્લી માસીએ સલાહ આપી, ‘રાજાના મહલેની સપુર કેટને ખબર આપો. એજ 
આપણને બચાવી શકે. બે ચબલાડી ઉપડી રાજાના મહલેમા.ં જઈને સપુર કેટને કહ્ુ,ં ‘નગરની બધી 
ચબલ્લી માસીઓને યોદ્ધાથી ત ુ ંજ બચાવી શકે.’  

 

સપુર કેટે આળસ મરડી, પછૂયુ,ં ‘પ્રોબ્લેમ કોણ છે? યોધ્ધો? કે ઉંદર?’ ડાહી ચબલ્લી માસીએ કહ્ુ,ં ‘એ 
ઉંદરનો ઈલાજ થાય તો યોદ્ધાભાઈ ઠંડા પડે’. સપુર કેટ હસી, ‘ઓકે, ચાલો મારી સાથે, બતાવો યોદ્ધાનુ ં
ઘર. હું તો મહલેમા ંરહી રહીને નગરનો નકશો પણ ભલૂી ગઈ છં’.  

 

યોદ્ધો ધુવંાપવુા ંથઈને નગરમા ં ચબલાડી શોધે ને ડાહી ચબલ્લી સપુર કેટને લઇને પહોંચી યોધ્ધાને 
ઘેર. ડાહી ચબલ્લીએ વશખામણ આપી, ‘સપુર કેટ, જોજે, આ ઉંદર ભારે છે, તારંુ રાજમહલેનુ ંનામ નહીં 
ડુબે, સાચવજે.’ સપુર કેટે સ્માઈલ આપ્્ુ,ં કુદીને ગઈ યોદ્ધાના ઘરમા.ં. આમતેમ ફરીને શોધી કાઢયો 
ઉંદરને, એક જ તરાપમા ંઉંદર એના મોમા.ં લોહીલહુાણ ઉંદરને લઈને સપુર કેટ યોદ્ધાની અદાએ 
બહાર આવી, ‘આજ ઉંદરને? વાહ, કેટલો સ્વાહદષ્ટ્ટ છે?’  

 

બધી ચબલ્લીઓ હવે સપુર કેટને વીંટળાઈ વળી. ‘અલી, તને ડર નહીં લાગ્યો?’ 
 

સપુર કેટે જીવનનુ ંરહસ્ય સમજાવ્્ુ.ં. ‘ડર? ઉંદરનો વળી ડર કેવો? મારવુ ંએ ચબલાડીનો સ્વભાવ 
અને મરવુ ંએ ઉંદરનો સ્વભાવ, એનો ડર? તમારે હમેશા સ્વભાવગત વતષન કરવુ.ં બસ, ખતમ. 
આપણો ચબલ્લી માસીઓનો સ્વભાવ માણસથી ડરીને રહવેાનો, એટલે લપાતા છપાતા રહવેાનુ.ં 
એમની સાથે લડવાનુ ંનહીં. પણ આ ઉંદરની શી વવસાત?’   

 

સપુર કેટે નગરની બીલ્લીઓને સપુ્રીમ સમજ આપી, ‘તમે જયારે લડવાનુ ંશરુ કરો છોને ત્યારથી 
હારવાનુ ંશરુ કરો છો’.  

 

દોસ્તો, દાદાની આ વાતાષ ક્યા ંલગાડવી એ આખુ ંજીવન હું વવચારતો રહ્ો છં. આપણા દેશ પર? 
આપણા અથષકારણ પર? કે રાજકારણ પર? જો્ુ?ં તમે પણ વવચારવા માડંયાને? વવચારવુ ંએ આપણો 
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માનવોનો સ્વભાવ છે.. પણ સપુર કેટે શીખવ્્ુ ંહત ુ,ં ‘લડવુ ંહોય તો વવચારવુ ંનહીં, અને વવચારશો 
તો લડી શકશો નહીં.’ મારે નથી લડવુ.ં હું ચાલ્યો મારી જગ્યાએ પાછો.  

(પે્રક્ષાગારમા ંવવલીન થાય.) 
 

નરેશ કાપડીઆ – સરુત - ૯૯૦૯૯ ૨૧૧૦૦ 
(આ કૃવત સ્પધાષ માટે નથી.) 

 
 

ધમાષદો 
વનલેશ નાકરાણી 

 

લોકેશન : મોટા ઉદ્યોગપવતના ઘરનો ડ્રોઈંગ રૂમ. પવૂષ ભવૂમકા: ગામમા ંનવા બધંાતા મહંદર માટે 
કેટલાક ્વુાનો ગામના મોટા ઉદ્યોગપવત પાસે ડોનેશન લેવા ંઆવેલા હોય છે ત્યારે.. 
 

શુ!ં શુ,ં કહ્!ુ મહંદર માટે. ડોનેશન લેવા આવ્યા છો! 
(જરા કટાક્ષમા ંહસતા ંહસતા)ં શુ ં વવચારીને આવ્યા ંહતા?ં શેઠ, દાનમા ંમોટી રકમ આપશે. એમ જ 
ને!!! (મોટે મોટેથી હસે છે.) 
(ગસુ્સા સાથે મોટેથી) તો! સાભંળો. આ. આ પૈસા મારા છે. મારા! યાદ રાખજો! મારી મહનેતનો પૈસો 
છે. ભગવાન ના નામે તો, ફુટી કોડી પણ નહીં મળે. ફુટી કોડી પણ.... તમારો એ ભગવાન કાઇ આપવા 
નથી આવ્યો. સમજ્યા! 
પહલેા ંએને કહો, મારંુ જે એણે લીધુ ંછે ને! એ પાછં આપે. 
તમારા આ ભગવાનને પછુજો... શુ ંવાકં હતો? તે હદવસે શુ ંભલુ હતી મારા વમત્ર સવુનલ ની. 
(નોમષલ થઈ ને) તે હદવસે, હા મને બરાબર યાદ છે. મારી સોળમી વર્ષગાઠં હતી. સવારે સવુનલ મારી 
સાથે મહંદરે ફ્ત દશષન કરવા આવેલો. અમે તો ફ્ત ભગવાન ના દશષન કરી ને પ્રસાદ લ ઇને ખશુ 
થઈ મસ્તી કરતા કરતા ઘરે આવવા હજુ ંતો નીકળયા જ હતા! મને બટુ પહરેવામા ંથોડી વાર થઈ 
અને, સવુનલ એટલી વારમા ંથોડો આગળ નીકળી ગયો. 
(થોડા ડરના ભાવ સાથે) સવુનલ! સવુનલ જેવો મહંદર ના દરવાજા પાસે પહોંચ્યો ને. ને!ને! ત્યારે જ! 
હા! હા!ં ત્યારે જ! મોટો ધડાકો થયો. (મોટેથી) ભમુ....!  
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(એકદમ ડરેલા ભાવ સાથે) હું ક ઇ પણ વવચારંૂ કે સમજુ ંતે પહલેા તો ચારે બાજુ દોડા દોડી અને 
નાસભાગ મચી ગઇ! (બિે હાથ વડે માથુ ંજોરથી દબાવતા) ભાગો! ભાગો! બચાવો! બચાવો! સાથે 
આરંદ અને ચીચીયારીઓ ના ંઅવાજથી વાતાવરણ ગમગીન બની ગ્ુ.ં (ડરને કારણે ગાડંાની માફક 
ચારે બાજુ મોં ફેરવીને આંટા મારવા ંલાગે છે.) હું પાગલ જેવો થઇ ગયો. અને, અને! ત્યારે! ત્યારે! 
ત્યારે, મારી નજર સવુનલ ઉપર પડી. લોહી ના ખાબોચચયામંા ંતડફડી રહ્ો હતો. હું દોડી ને તેની પાસે 
ગયો. તેનુ ંમાથુ ંખોળામા ંલઇ ને રડતા ંરડતા ંતેને બચાવવા આજુબાજુ ટોળે વળેલા લોકોને આજીજી 
કરતો રહ્ો. પણ, મને મદદ કરવા કોઈ જ આગળના આવ્્ુ.ં હું દોડીને મહંદર ના પજુારી પાસે ગયો. 
તેણે પણ મને મદદના કરી. ફરી હું દોડીને સવુનલ પાસે ગયો. ફરી મારા વમત્ર નુ ંમાથુ ંખોળામા ંલઇ 
ને બેસી ગયો. સવુનલ નુ ંશરીર ધીરે-ધીરે અક્કડ થતુ ંગ્ુ ંઅને વનિતેજ થઈ ને મારા ખોળા મા ંપડ્ુ ં
હત ુ.ં મારો. મારો વમત્ર ત્યાજ....!!! (રડવા લાગે છે.) (થોડી વારે સ્વસ્થ થઈને રડતા ંરડતા ંધીમેથી) 
ત્યારે મારી મદદ કોઈ એ ના કરી. 
(આંસઓુ લછુતા લછુતા સ્વસ્થ થઇ ને) પછુો તમારા એ ભગવાનને. ત્યારે, ક્યા ં ગ્યો તો તમારો 
ભગવાન! શુ ંવવચારીને આવ્યા ંછો? (વ્યગં મા ંહસતા ંહસતા)ં હવે આવી જ ગયા છો!  તો, ચા પીને 
જ જો. એ, રામ!ુ આ લોકોને ચા પીવડાવી ને વીદાય કરો. 
(કડક શબ્દોમા)ં અને, હા. સાભંળી લો! તમારી જેમ, હું કાઈં નવરો નથી! મારે ઘણા કામો છે. માટે, હુ.ં 
જાવ છં.! (કહીને ચાલવા માડંે છે.) 
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કાદંબરીની મા 
વનરંજના જોશી  

 
 

      મા, તુ ંજન્દ્મદાત્રી થઈ. પણ મને ઓળખવામા ંથાપ ખાઇ ગઇ. તારી ભોગવાદી રષ્ટ્ષ્ટ્ટએ જ તેં 
મને સખુી વર અને ઘર શોધવામા ંઇવતકતષવ્ય માન્દ્્ુ.ં મોટર, આભરૂ્ણો, બગંલો, નોકર ચાકર એટલે 
સખુ? તારે મન તો દીકરી ને ગાય, દોરે ત્યા ંજાય. મને વૈભવમા ંઆળોટતી જોવા ંતેં મને પરણાવી 
વનરાતંનો શ્વાસ લીધો હતો. તેં તો સાસહરયામા ંરહવેા માટે મ ૂગંા રહવેાની અને ધીમે બોલવાની- આ 
બે કાખંઘોડી કહરયાવરમા ંઆપી હતી. મેલી મથરાવટી ધરાવતા સબંધંોના ંભ્રવમત ખ્યાલોમા ંરાચતી 
તેં તો મને સાસનુો કદી ભરોસો ન કરવાનુ ંમતં્રજલ પીવડાવીને જ વળાવી હતી. તારંુ માનેલુ ંસખુ 
પામવા મારે પવતનો બધો દુવ્યષવહાર સહી, શરાબ પીને, પરસ્ત્રીગમન કરીને, મારા ંપર હાથ ઉપાડ ે
તો પણ તારા કહવેાતા સખુ ખાતર તેને પે્રમ કરવાની અને  ઉપરથી માફી માગંવાની તારી સફૂીયાણી 
સલાહો મા! કોઈ કાળે મારે ગળે ઉતરતી નથી. સપંવિની આડમા ંસલામતી શોધવાની? 

 

અરે! એકવાર તો તેં મને ધમકી પણ આપેલી કે આંખ આડા કાન કર, અહીં પાછી આવી છે તો જોજે! 
 

શુ ંવવનાશ્રયા ન શોભન્દ્તે પજણ્ડતા વવનતા લતા? 

 

હું તો હતી ઘેનમા-ં માના ંશબ્દોના,ં પવતની સમદૃ્વદ્ધના અને મારી પોતાની વનષ્ટ્રીયતાના!ં 
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મારા ંસાસ ુખરેખર વવજયા નામ સાથષક કરે તેવા હતા.ં તેમણે જ્યારે જાણ્્ુ ંકે મારો ધણી મને ગાડંી 
ઠરાવીને છટાછેડા આપવાનુ ંકાવતરંુ ઘડે છે, ત્યારે તે અવાક્ થઈ ગઈ. તેણે મારા હૈયાના ંવડવાનલને 
ફંૂક મારી પ્રજજ્વચલત કયો. મરતી નથી તેથી જીવતી રહનેારી હું વનિેતન બનીને શ્વાસો ગણ્યે રાખતી 
હતી. 
     અવનલે દેવાળીયા થવાની ચાલ ચાલી, ત્યારે મને થ્ુ ંકે સજંોગો ધણીને મરવા મજબરૂ કરે એ 
પહલેા ંહું જ ખતમ થઈ જાઉં. અહીં વવજયા માનો જય થયો, ને હું હારી. કારણ જીવાડે તે જીતે ને મરે 
તે હારે.  તે મને આત્મવનભષર બનાવવા કમર કસવા લાગી હતી. મને કહ:ે તારે ખમુારીથી જીવવાનુ ં
છે. જાગી જા કદંબ! આ દુવનયા ઘણી મોટી છે. એમા ંબધુ ંનવુનંવુ,ં વવચચત્ર, ચમત્કાહરક, આહ્લાદક થાય 
છે. તારે જન્દ્મ્યાનો આનદં અને જીવવાનો ઉત્સવ ઉજવવાનો છે.  

 

   સાસ,ુ સગભાષ એવી મને કહ,ે અવનલ જોડ ેજકડી રાખતી સોનાની સાકંળ તોડી નાખવી હોય તો તે 
તોડી નાખંવાની પણ તને છૂટ છે. હુ ંજેને પાપ માનતી હતી, પણ એમની પાપ-પણુ્યની પહરભાર્ા 
વ્યવહારંુ હતી? તુ ંપોતાની રીતે, પોતાને માટે જીવી શકે છે. તારી જાત પ્રત્યે પણ કંઈ ફરજ છે, એ 
ક્યારે બજાવીશ? ઘર છોડીને નહીં પણ ઘરમા ંજ રહીને! 
   આમ કદંબમાથંી કાદંબરીને સ્વયપં્રભ, સ્વયપં્રજ્ઞ, સ્વરચક્ષત, સ્વવનભષર જો કોઈએ બનાવી હોય તો 
જન્દ્મદાત્રીએ નહીં, જીવનદાત્રીએ. Mother-in- lawના ંરૂપમા ંછપાયેલી Mother-in-loveએ! 
                 અસ્ત.ુ 
 
 

વનરંજના જોશી – મુબંઈ – ૯૮૨૦૬ ૩૭૬૪૫ 

ધીરુબેન પટેલ રચચત 'કાદંબરીની મા' લઘનુવલ પર આધાહરત. 
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રાધા (કણષની પાલક માતા) 
પારુલ બારોટ 

 

   આવો...આવો...મહારાણી કંુતી. આપને  નતમસ્તક વદંન કરંુ છ. આજ આમ આ દાસીના ઘરે 
અચાનક આવવાનુ ંકેમ થ્ુ?ં શુ ંરસ્તો તો નથી  ભલૂ્યા ને? 

મને ઓળખી? હું સારવથ સોમપ્રભની દીકરી અને અવધરથની પત્ની તથા મહાન બાણાવળી કણષની 
માતા રાધા....મારા કણષની સસં્કારધાત્રી, બાલ કણષથી માડંી પૌરુર્નુ ંપી્રૂ્ રેડનાર શરુમાતા આપનુ ં
સ્વાગત કરે છે. 
એક દાસી તરીકે અનેક અપમાન સહન કયાષ, લોકોના અત્યાચારો વેઠયા, ત્યારે કોઈને દયા આવી 
નહીં. આજે અચાનક આપનુ ંઆવવુ ંમારા મનમા ંકોઈ સદેંહ ઊભો કરે છે. 
પણ, સાચુ ંકહુ?ં ’હહન કમે માણસ હહન કહવેાય, હહન જન્દ્મે નહીં.’ એ વાત તો આપ ખબૂ સારી રીતે 
જાણતા હશો.  

મને રૌપદીના ચચર હરણના અકલ્પ્ય પ્રસગં પછી કણષની વવચારસરણી ગમતી નથી. કણષનુ ંદુયોધન 
સાથે રહવે ુ ંજરાય ગમતુ ંનથી અને માટે જ અમે બનેં અહી યમનુા હકનારે શેર્ જીવન ભક્્તમય 
ગાળી રહ્ા છીએ....(અહીં કંુતા કણષનો જન્દ્મ કેવી રીતે થયો એ સ્પષ્ટ્ટ કરે છે) 
હ.ે.હ.ે..શ ુબોલ્યા ?તમે મારા કણષની જન્દ્મધાત્રી છો? તો આટલા ંવર્ષ ક્યા ંછપાઈને બેઠા હતા? 

જ્યારે ડગલે પગલે કણષને વવદ્યાપ્રાપ્પ્ત માટે અસહ્ ટીકાનો ભોગ બનવુ ંપડ્ુ ંહત ુ ંત્યારે ક્યા ંહતા?... 

માતા તમે તમારો બચાવ કરવા એક નવજાત વશશનેુ પાણીમા ંવહતેો મકૂી દીધો હતો ત્યારે મમતા 
ક્યા ંગઈ હતી? 
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માતા કંુતી હું કણષના વવચારથી સહમત નથી, એથી કંઈ એવુ ંનહીં માની લેવાનુ ંકે એને મે તમારી 
જેમ ત્યજી દીધો છે મારો દીકરો રાધે મારો છે અને ્ગુ ્ગુાતંર રહશેે... 
સાભંળો સાભંળો ..વર્ોથી કણષની હું પાલક માતા છ એ વાત મારા હ્રદયિારમા ંબધં હતી એ આજે 
તમે ખોલી નાખી છે....પણ..પણ..કણષ મારો છે..એ મારો દીકરો છે અને રહશેે....(કંુતા કણષને ્ધુ્ધમાથંી 
હટી જવા રાધાને વવનતંી કરે છે. ) 
શુ ંતમે એવુ ંશી રીતે કહી શકો કે ્ધુ્ધમાથંી કણષ હટી જાય...એ તો એના માટે અશક્ય છે.દુયોધનના 
કરેલા અનેક ઉપકાર નીચે એ દબાયેલો છે.એ એની ફરજ મતૃ્્ુનંા અંવતમ શ્વાસ સધુી બજાવશે .એ 
્ધુ્ધમાથંી પીછે હટ ક્યારેય નહીં કરે. 
કંુતા માતા હું જાણુ ં છ તમે તમારા પાચં પતુ્રોનુ ંજીવનદાન લેવા આવ્યા ંછો. પહલેા ઇન્દ્ર િારા 
છળકપટથી એના કવચ અને કંુડળ દાનમા ંમાગંી લીધા ંઅને હવે ્ધુ્ધમાથંી પણ બહાર કાઢો છો....? 

મારા પતુ્રને મે મારા હૈયામા ંકંડારી રાખ્યો છે.એ ફ્ત મારો અને મારો જ છે....તમારી વાત પરથી 
મને ડર લાગે છે કે તમે મારા પતુ્રને છીનવી લેશો..... 
ચાલો આ બધામાથંી એક રસ્તો કાઢંુ છ...’તમારા ંપાચં પતુ્રોની રક્ષા માગંવા આવ્યા છોને? કુન્દ્તી  
મા? હું તમને તે જ આપુ ંછં. ‘કણષની માતાનુ ંઆ વચન છે. ્ધુ્ધમા ંકણષ અજુ ષન વસવાય કોઈની સાથે 
્દુ્ધ નહીં કરે. ને.. ને... જો પાચં પાડંવોમાથંી કોઈ પણ વીરગવત પામશે તો કણષ તમારી થાપણ છે. 
હું તમને મારા હાથે આપીશ. કંુતા દેવી, તમારા પાચં પતુ્રો પાચંના પાચં જ રહશેે. પાચંના પાચં જ 
રહશેે...... 
  

                                       પારૂલ બારોટ – અમદાવાદ – ૯૪૨૬૮ ૬૩૩૧૧  
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ગરીબી 
પીના પટેલ ‘વપન્દ્કી’ 

 
 

અરે, ઓ શેઠ મને કંઇ કામ હોયતો આપોને.. 
મને આમ હડધતૂ ના કરો  તમે જે કહશેો તે કામ હુ ંકરીશ. 
(લે આ દસ રૂવપયા) 
શેઠ મારે ચભખમા ંપૈસા નથી જોઇતા મારે કામ કરીને પૈસા કમાવવા છે. અમે ગરીબ ભલે છીએ શેઠ 
પણ ઇમાનદારીથી જ કમાવવુ ંછે. 
(રડતો રડતો આગળ બીજી દુકાને જાય છે.) 
 સાહબે ઘરે બાળ બચ્ચા ંભખૂ્યા છે. 
કંઈ કામ હોય તો આપોને મારે મહનેત કરી  મારા બાળકોને ખવડાવવુ ંછે. 
બીજા હદવસે દુકાનમા ંપોત ુ ં કરતા ગીત લલકારે છે, ‘અમે ગજુરાતના ગરીબ, ભાઇ; ગજુરાતના 
ગરીબ.. કામ મળે હરખાય, ભાઇ કામ મળે હરખાય.’  

 

ત્રણ વર્ષ પછી 
હદકરા કાલે તો નવા ઘરમા ંરહવેા જવાનુ ંછે. મહનેત કરી આટલા આગળ આવ્યા છીએ. 
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આ કોથળીમા ંમારા જૂના કપડા ં ને બટૂ છે. તે મને દરરોજ યાદ અપાવશે મને ગરીબી વખતની 
પહરક્સ્થવત. જો મેં તે વખતે લાલચમા ંઆવીને દસ રૂવપયા લીધા હોત તો આજે હું આ વમલનો માચલક 
નહીં પરંત ુભીખારી બની ગયો હોત. 
બેટા આપણે ગરીબીમા ંભલે જન્દ્મ લીધો હતો પરંત ુમહનેતથી આપણુ ંનસીબ બદલા્ુ ંછે. 
જીવનમા ંએક વાત યાદ રાખજે, ઇમાનદારી અને મહનેત હંમેશા ંજીવનમા ંનવા રંગો ભરી દે છે.. 
      

પીના પટેલ ‘વપન્દ્કી’ – વવસનગર - 95586 62604 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

હું , શાવંતલાલ આઝાદ 

પ્રજ્ઞા વખારીઆ 

 
 

    હું શાવંતલાલ આઝાદ, ઊંચાઈ મારી ૫'-૭". નાનપણથી જ વવવવધ કે્ષત્રોમા ંઊંચાઈ સર કરવાની 
તષૃ્ટ્ણા. ભગવાનના અગચણત ઉપકાર મારા પર કે તેઓ મને સાથ આપતા ગયા અને હું અવનવા 
સોપાન ચઢતો જ રહ્ો - ચઢતો જ રહ્ો. 
એક રુમ અને રસોડાવાળા ફ્લેટમા ંમારો ઉછેર. ભણવામા ંહોવશયાર હોવાથી, એપ્ન્દ્જયરીંગની હડગ્રી, 
અવ્વલ રમાકેં સર કરી અને મન-વાપં્ચ્છત નોકરી પણ મળી ગઈ. લગ્ન થયા. વસયા જેવી ઠરેલ, 
ઘરરખ્ખ ુતેમજ વ્યવહારુ પત્નીએ મારા જીવનમા ંસોનેરી સવુાસ ફેલાવી. 
વનષ્ટ્ઠાભાવથી કરેલ નોકરીના અનભુવે મને મારો પોતાનો વ્યવસાય કરવા માટે પે્રરક-બળ આપ્્ુ.ં 
ખબૂ કમાયો - લખલ ૂટં કમાયો. ૫—૫ બેડ-રુમવાળા બગંલાનુ ંઆયોજન કરી વપતાજીને તેનો ન્શો 
બતાવ્યો. હરખ-પદુડા થઈ મને આશીવાષદ આપનાર વડીલની, બગંલાનુ ંબાધંકામ પરંુૂ થાય તે પહલેા ં
છત્રછાયા ગમુાવી દીધી. 
માના આવશવાષદ અને બે હકલ્લોલ કરતા હદકરા-હદકરી સાથે અમે નવા બગંલામા ંપ્રસ્થાન ક્ુું. 
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એક ચકલી અને ચકલાએ, મહંદરમા ંભેરવેલ સરસ્વતીમાતાના ફોટા પાછળ માળો બાધંવાની શરૂઆત 
કરી. એમના ચીંચીં અવાજથી કંટાળી જઈ, તેમનો માળો કાઢી નાખવાની વેતરણમા ંહતો, તેા માએ 
મને રોક્યો, માહહવત આપી કે ચકલીએ માળામા ંઈંડા મકૂી દીધા છે. થોડા હદવસોમા ંબે નાની ચકલી 
અને ચકા-ચકીની ચીંચીંથી ઘરમા ંકલબલ મચી જતા ંછોકરાઓને પણ ચકા-ચકીની પાછળ દોડવાની 
મઝા માણતા. 
અને એક હદવસ, નાની ચકલીઓ બરાબર ઊડવાનુ ંશીખી લેતા, ચારે ચકલીઓ, ભયાષ-ભાદયાષ ઘરમાથંી 
ક્યારે પોબારા ગણી ગઈ કે અમને ખબર જ ના પડી. કેટલાય હદવસ સધુી, ચકલીઓના પાછા 
આવવાની આશામા,ં છોકરાઓએ માળાને હટાવવા જ દીધો નહહ. 
ભણતર પરંુૂ થઈ ગયા પછી હદકરી-હદકરાને ધામધમૂથી પરણાવ્યા.  જમાઈરાજાને પરદેશમા ંનોકરી 
મળતા હદકરી પરદેશ પહોંચી ગઈ. બાધંકામનો ધધંો વવકસાવવા, હદકરો થોડા ંવર્ો માટે દુબઈ ગયો. 
માનુ ંટંુકી માદંગીમા ંજ અવસાન થ્ુ.ં 
હવે ધીમે-ધીમે મને મારો બગંલો વગર સચળયાની જેલ જેવો લાગવા માડંયો. વળાકં તો બધાનંી 
જીંદગીમા ંઆવે, પણ આ તો હજુ શરૂઆત હતી. ૬૫ વર્ષની વયસ્ક નહહ કહી શકાય એવી ઉંમરે 
મરવાનો ડર લાગવા માડંયો. વસયા મને હસવા-હસાવવાના વ્યથષ પ્રયત્ન કરતી તો તેમા ં પણ 
અકળામણનો અનભુવ થતો. એવુ ંલાગત ુ ંહત ુ ંજાણે મઠુ્ઠીભર વસક્કા ગણવામા ંમેં 'જીંદગી'ની અનમોલ 
ઘડીઓ વેડફી નાખી હતી કે શુ?ં 

અને એક હદવસ ફરીને સ્વરસ્વતી માતાના ફોટા પાછળ, ચકા-ચકીએ માળો બાધંવાનુ ંશરૂ ક્ુષ. ઘર 
તેમની ચીંચીંથી ગુજંી ઊઠ્ુ.ં એમની ચીંચીંનો અવાજ સાભંળી મારામા ંશક્્તનો સચંાર થયો. લોહીથી 
બધંાયેલા નહહ પણ ભગવાને વનમાષણ કરેલા - વસયા અને ચકા-ચકીના સમયસર પે્રમસભર સહવાસથી 
શાવંતલાલના અજપંાભયાષ જીવનને શાવંતની રાહ મળી. શાવંતની અનભુવૂત થતા ંજ મારંુ મન ભાવ-
વવભોર થઈ ગ્ુ.ં પ"ના ચકા-ચકીએ પ'-૭"ના શાવંતલાલ આઝાદને શાવંત અપી, ડર અને અકળામણથી 
આઝાદ કરી દીધો અને અસલી શાવંતલાલ આઝાદ બનાવી દીધો. 
 

પ્રજ્ઞા વખારીઆ – સરુત – ૯૮૯૮૦ ૧૬૬૧૧ 
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યાર-દોસ્ત 

(કોરોનાના ંકાળમા ંકાળની સપાટી પર પપ્લ્લત એક પષુ્ટ્પની મ્હેંક) 
પનુીત લોટવાલા 

 

‘યાર, તારા માટે તો જાન છે.’  
‘દોસ્ત મેરે, તુ ંતો જાન સે જ્યાદા હ.ે’  
‘Life is nothing against you dear…’ 

આ અને આવાજ સવંાદ તમે ઘણા સાભંળયા હશે, બોલ્યા પણ હો કદાચ! પણ દુવનયાનો અનભુવ કહ ે
છે, જે બોલે છે તે જાન આપતા ંનથી અને જે જાન આપે છે તે બોલવા રોકાતા ંનથી. જજિંદગીમા ંતમારે 
ક્યારેય યાર માટે કે દોસ્ત માટે ખરેખર જાન આપવાની ઘડી આવી છે?  નહીં જ આવી હોય. ભગવાન 
કરે, આવે પણ નહીં.   
“યાર, એક સોફાના બે હજાર  કહ ેછે.” 
“શુ?ં દર વખતે ચારસોમા ંજઈએ છીએ એમ? અરે દોસ્ત, કાયમ કોરોના પણ તો નથી હોતો ને.." 
“ ભાઈ, વસિંગલના સોફામા ંબે જઈશુ.ં બેઠા-બેઠા.”  

“દોસ્ત એ વસિંગલ સોફાના જ બે હજાર કહ ેછે. તેરી  તો ***" 
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સોદો થયો -કારણ મજબરૂી હતી. જુનાગઢનુ ંઅંતહરયાળ ગામ કુબા. ત્યાથંી ભણતર અડધ ુમકૂીને 
સરુત આવેલો એક લબરમવૂછયો એટલે કે હું અને અમરેલીના ંકંદોરણાથી આવેલો લગભગ મારી જ 
ઉંમરનો કાચો જુવાન. અમે બનેં સરુતમા ંહીરાના કારખાનામા ંએક જ ઘટંી પર બેઠા.   

“એય લે”  

“શુ?ં નથી ખાતો?” 

“ખાને ,*** મરી ની જાય”  

હથેળીમા ં મસળેલી તમાકુ આપવાથી શરંુ થયેલો વહવેાર વીશીમાથંી આવેલા હટહફનના એકજ 
ડબ્બામાથંી ખાવા સધુી પહોંચ્યો હતો અને અચાનક એ તીણા  સરકારી પથ્થર જેવો સબંધં ‘યાર’  

‘દોસ્ત’ જેવા ંસુવંાળા મોતીમા ંફેરવાઈ ગયો. અમે બનેં એકબીજાને નામ થી નહીં, યાર - દોસ્ત કહીને 
જ બોલાવવા લાગ્યા.  

તે હદવસે હીરો ‘ઉડી’ ગયો હતો. હવે હીરા ઘસવાના કારખાનામા ં હીરો ઉડ ેએટલે માચલકને મોટી ઉઠે 
અને કોઈ કાળોતરો કળા કરી જાય! 
કારખાનાના ંદરવાજા સીલ કરી દેવાયા. ‘સીબીઆઇ’ કે ‘રો’ને પણ શરમાવે એવી સઘન તપાસ પદ્ધવત 
આ કારખાનેદારો પાસે હોય છે. પહલેા તો બધાના ંશટષ  પેન્દ્ટ ઉતારી લેવાયા!  હા ,જેટલા પણ ખડંમા ં
હતા, બધાએં ક્યાતંો ચડ્ડીભેર કે ટુવાલ વીંટાળી પોતાના કપડા ંજમા કરાવી દીધા.ં કપડાનં ુ ંઝીણવટથી 
ચેહકિંગ થ્ુ,ં લાખોનો હીરો એમ થોડો જાય! પછી બધાએ ફરજીયાત ઝાડુ મારવાનુ.ં પણ,જેનાથી હીરો 
ઊડી ગયો હોય, એને  ખણૂામા ંબેસાડી દેવાય. એક જાતનો હરમાન્દ્ડ શરૂ થાય. એને કેળા ંખવડાવાય... 
અને પછી જુલાબ પણ કરાવાય! એની પણ તપાસ થાય! ભાઈ, લાખો રૂવપયાની વાત છે. દરેકે 
એકબીજાને તપાસવાના ંઅને તપાસનાર જેને બાઈજ્જત છોડી દે એ જો કસરૂવાર ઠરે તો બનેંને 
સરખી સજા! માનવ અવધકારવાળા તો છળી જ મરે, કારણ એકના ંપાપે દરેકને સજા થાય. એક હદવસ 
-બે હદવસ ભખૂા -તરસ્યા.. શામ-દામ-દંડ-ભેદ અને પછી ભેદ ઉકેલાય! 
પણ આ વખતે ભેદ વણઉકલ્યો જ રહ્ો. જુનાગઢના ંલબરમવુછયાથી, એટલે કે મારાથી જ હીરો ઊડી 
ગયો હતો. વણષવ્યો તે આખો કાયષરમ થયો પણ હીરો ન મળયો. બધાના ંપગારમાથંી હજાર રુવપયા 
કાપવાના ંએવુ ંઠરાવીને આખરે બધાને છૂટ્ટી મળી. હું અને અમરેલીનો કાચો જુવાન, પોતપોતાના 
હટહફનના ખાલી ડબ્બા અને ખાલી પેટ સાથે બહાર નીકળયા. કારખાનાનો ઝાપંો વટી ગયા, ગલી 
ઓળંગી મેઇનરોડ પર આવી ગયા. હજી કોઈ કશુ ંબોલ્્ુ ંન્દ્હોત ુ,ં ત્યા ંઅમરોલીનો કાચો જુવાન બોલ્યો, 
“આવુ ંકેમ ક્ુું તેં?”  

“શુ ંક્ુું? બે તેરી તો****?” 

“ગાળ નઇ બોલ, તારી બેઠકની ફાટમા ંચીગમ ચોંટાડેલુ ંછે તે?” 
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“તો?” 

“મને ખબર છે કેમ ચોંટાડેલુ ંછે.”  

“બે ***, તે કોઈને કીધુ ંતો નથી ને?”  

“કીધુ ંહોય તો ત ુ ંઅઈયા ંની  હોય.”   

“ઓકે, ત ુ ંપચાસ ટકાનો પાટષનર.” 

“ના યાર, મારે કઈ ની જોઈએ.” 

“તો પછી? તે મારંુ નામ કેમ નઇ દીધુ?ં” 

“યાર, આપણે આટલા વખતથી સાથે, તારંુ નામ દઉં તો તારી જે હાલત કરત તને.. ભગવાન પણ 
ની બચાવી શકે.” 

“દોસ્ત,” મેં એને ગળે લગાડી દીધો. એની આંખોમા ંઝળઝળીયા આવી ગયા.ં  

“આજ સે ત ુ ંમેરા જજગરજાન દોસ્ત.” બસ એ હદવસથી એ મને 'યાર' કહતેો અને હું એને 'દોસ્ત' કહતેો.  
અમારા ંપોતીકા ંનામ ત્યારથી અમારા ંબે વચ્ચે પારકા ંથઈ ગયા ંહતા.ં 
એ આખી રાત મોડે સધુી બનેં જાગ્યા. એક બીજાના ંભતૂકાળની સાચવી રાખેલી બધી સારી-ખરાબ 
વાત ઉઘાડી કરી દીધી ! 
કોરોનામા ંકારખાના ંબધં થયા,ં ખીસામા ંહતા ંતે રુવપયા વપરાઇ ગયા,ં એટલે લોકડાઉનમા ંજેવી છૂટ 
મળી અમે બનેં વતનની બસ પકડવા ઉપડયા.ં કારણ, વધારે એક હદવસ પણ અહી રોકાવાય એમ 
હત ુ ંનહીં. હટહકટની લમણાઝંીક પતાવીને અમે બનેં બસમા ંચડયા.ં  

“દોસ્ત, તને ઉધરસ આવે તો મોઢે રૂમાલ દબાવી રાખજે નહહ તો ઘરભેગા નહીં થવાય.” 

દોસ્તનુ ંશરીર ગરમ હત ુ.ં લખુ્ખી ઉધરસ થોડી થોડીવારે ટીવી વસરીયલની વચ્ચે આવતી જાહરેાતની 
જેમ વણજોઈતી ઊપડતી હતી.  

“હા તે કહ્ુ ંહત ુ ંકે એકલો જા, લેહકન તને આ રીતે છોડીને...મારંુ જે થવાનુ ંહોય તે થાય...બે ***, તને 
કીધુ ંને, મોં પર રૂમાલ બાધંી રાખ. લે આ બીજો પણ, ગામ જઈને સારવાર કરાવીશ, ત ુ ંતાજો માજો 
થઈ જશે.” 

બસ ઉપડી, રાત પણ ઘેરાવા માડંી અને ઠંડક પણ વધવા માડંી. એ.સી. ની ઠંડી હવાથી દોસ્તને 
ઉધરસ વધારે જોરથી ઊપડતી હતી. એટલે મોઢે બબ્બે રૂમાલ અને ચાદરનો ડૂચો મારી એ ઊંધો 
પડયો હતો અને હું એ.સી. ના ંબ્લોઅર પર હાથથી ડૂચો મારીને બેઠો હતો. મેં મોબાઈલ પર ગીતો 
વગાડવાના શરૂ કયાષ. જાણી જોઈને ઈયરફોન વગર! જેથી દોસ્તની ખાસંી આજુબાજુ કોઈ સાભંળે 
નહીં. થોડીવાર આ ખેલ ચાલ્યો પણ પછી એક ઘાટંો આવ્યો, 
“એ ભાઈ કાનમા ંઘાલીને હાભંર.”  “આ ટનટવન્ુ ંબધં કર ****, રાતના ંબાર થ્યા.” 
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મોબાઈલ બધં થયો,પણ દોસ્તની ઉધરસ અટકવાનુ ંનામ ન્દ્હોતી લેતી. એ બસ કરતા ંવધારે ઉછળતો 
હતો. મોઢામા ંડૂચા મારી દીધા ંછતા ંઅવાજ તો બહાર ગયો જ, અને અડધી રાતે સળવળાટ થયો.  

“કોણ ખાસેં છે, બસમા?ં” 

“બહાર કાઢો, આ તો જીવતો બોમ.” બસ ઊભી રખાઈ. સોફાનો પડદો પણ ખસેડયા વગર બહારથી 
અવાજ આવતો હતો. “જે હોય તે બહાર નીકળ, નઇ તો ચાલ ુબસે ઘા કરી દઇસ.ુ” 

હું અને દોસ્ત બનેં થેલો લઈને બહાર નીકળયા.  

“આ દરવાજા પાસે બેસી રહીએ, અત્યારે અડધી રાતે કયા જઈશુ?ં” મેં કરગરીને કહ્ુ.ં  

“એ ભલે, હાલો આગળ.” એક કદાવર અવાજ બોલ્યો. બનેં દરવાજા પાસે પહોંચ્યા, ત્યા ંતો એક 
તાકાતવર હાથે અમારા ંબાવડા ંઝાલ્યા અને બનેંને ફંગોળી દીધા.ં  

“ઉપાઈડ બસ.” બસ ઉપડી ગઈ.  

દોસ્ત હજી જમીન પર જ પડયો હતો. હું ઉઠયો, એની નજીક ગયો. મારા ખોળામા ંએનુ ંમાથુ ંમકૂ્ુ.ં 
પાણી પા્ુ.ં દોસ્તનુ ંશરીર તાવથી ધગધગતુ ંહત ુ.ં  

લોકડાઉનમા ંઅડધી રાતે હાઇવેની સડક કોઈ ઘનઘોર જગંલથી ઓછી ભયાવહ ન હતી. દૂર દૂર 
સધુી એક દીવો પણ દેખાતો ન હતો. રાત રસ્તામા ંકાઢયા વસવાય છૂટકો પણ ન હતો. મારંુ ગળં 
સકુાત ુ ંહત ુ.ં મેં પાણીની બોટલ હાથમા ંલીધી, ઊંચે કરીને જો્ુ,ં બે ઘુટંડા જેટલુ ંપાણી માડં હત ુ.ં 
બોટલ પાછી મકૂી દીધી અને દોસ્તના ંમાથે હાથ ફેરવતો, સવારની રાહ જોતો બેસી રહ્ો.  

પરોઢ ફૂટતા ંદૂરથી એક ગાડંુ આવતુ ંદેખા્ુ.ં અધીરો થઈ હું રસ્તાની વચ્ચો વચ્ચ જઈ ઊભો. ગાડંુ 
જેમ જેમ નજીક આવતુ ંગ્ુ ંતેમ ઝડપ ઘટતી ગઈ. ગાડાનો ચાલક કોઈ ફેંટાવાળો આધેડ હતો. હું 
સામે દોડી ગયો.  
“જુઓ મારા ંદોસ્તને તાવ આવે છે, નજીકની હોક્સ્પટલ સધુી પહોંચાડી દો.” 

“ના? કેમ? કેમ જવાય એમ નથી? એવુ ંનઇ કરો, તમારો પાડ થશે, આનો જીવ બચી જશે..” 

“હેં?  ઈ ને કોરોના હોય તો તમારો જીવ જાય?”  અને આધેડે ડચકારો કરી બળદને હંકારી મકૂ્યા. હુ ં
પાછળ થયો. “માઈ-બાપ તમે માગંો એ આલુ ંઆ લો આ..” 

ગળામાથંી સોનાની ચેઇન ખેંચી પેલા ભાભાના હાથમા ંમકૂી દીધી. ગાડંુ અટક્ુ.ં  

મેં દોસ્તને લગભગ તેડી જ લીધો અને ગાડામા ંનાખ્યો. ગાડંુ સડેલા ંશાકભાજીથી ભરેલુ ંહત ુ,ં બદબ ૂ
પણ આવતી હતી. પણ... 
સવાર થતા ંથતા ંગાડંુ જજલ્લાની હોક્સ્પટલ સધુી પહોંચ્્ુ.ં મેં દોસ્તને ખભે લીધો અને હોક્સ્પટલના ં
દરવાજા તરફ દોટ મકૂી.  
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“ભાઈ હાચ ૂમાનજે, આ નઇ લેત, પણ મજબરૂી છે બાપ.” ગાડાવાળો ભાભો મોઢે કસીને બાધેંલા 
ફાળીયામાથંી મઠુ્ઠીમા ંરાખેલી ચેઇન ખલુ્લી કરતો બોલ્યો પણ એ સાભંળવાના મારા ંહોશ ન્દ્હોતા અને 
દોસ્ત હોશમા ંન્દ્હોતો.  

માડં દોસ્તનુ ંકોવવડ વોડષમા ંએડવમશન થ્ુ.ં બસ, પછી કઈ ખબર નહીં. વાત કરવા કોઇની નજીક 
જવાત ુ ંન્દ્હોત ુ ંને જેને ખબર પછૂવા જઈએ એને કોઇની ખબર ન્દ્હોતી. માણસ માણસને જોઈને સાપ 
જેટલુ ંઅંતર કરી દેતો. સફેદ કફન જેવા ંપ્લાષ્ટ્સ્ટકમા ંઢંકાયેલા દૂતો આમથી તેમ જતા ંહું જોઈ રહતેો. 
છેક ત્રીજે હદવસે સ્રેચર પર લઈ જવાતા દદીના ંકાડંા પર ‘ૐ’ ના ંછંૂદણાથી મેં ઓળખ્યો કે દોસ્ત જ 
હતો. હું દોડયો, “આને ક્યા?ં” 

“ ક્યા? વસરીયસ હ?ે અભી વેષ્ટ્ન્દ્ટલેટર પે લગાના હ.ે..” 

“દોસ્ત હ ેમેરા, જરા ..” 

“હા ભાઈ, સાચી વાત છે તમારી, દોસ્ત હ ેતો કયા? કોરોના હ ેકોરોના, ચેપ લગેગા તો મેં ભી...” 

હું ઊભો રહી ગયો. “ચેપ તો મને ક્યારનો લાગી ગયો છે, પણ એની દોસ્તીનો..." 
     

મેં તમને વાતાષની શરૂઆતમા ંજ કહ્નેુ, ‘તારા માટે તો જાન છે.’ આવો ડાયલોગ બહુ સાભંળયો હશે 
તમે, અહીયા ંજોવા મળયો.  

શુ ંલાગે છે તમને? આખી વાતાષમા ંહીરો નક્કી કરવાનો હોય તો તમારી સવેંદનાનુ ંઝરણુ ંજેની તરફ 
ઢાળ વગર ઢળી જત ુ ંહોય એવુ ંકોણ છે આ વાતાષમા?ં મનમા ંજ નક્કી કરી લો, કહવેાની જરૂર નથી.  

હવે વાતાષ આગળ વાચંો.  

 

હું  ઊભો રહી ગયો. પણ ઊભો ઊભો વીતેલા ંએ મહહનામા ંસરી ગયો, જજસને જજિંદગી સે જ્યાદા 
હકિંમતી કુછ દે હદયા થા.” 
 

લોકડાઉનને દોઢેક મહહનો થયો હશે, ખીસ્સા ખચી ખટૂી પડી હતી, જમવાનુ ંલાઈનમા ંઊભા રહીને 
ક્યારેક બે ટંક તો ક્યારેક એક ટંક જ મળતુ.ં એ વચ્ચે હું પોતે કોરોનાનો વશકાર થયો હતો, વવિંછીથી 
દૂર રહ ેએટલો જ મારાથી પણ માનવ સમદૂાય દૂરી રાખતો હતો. ત્યારે બાવડંુ ઝાલીને હરક્ષામા ં
સરુતની વસવવલ સધુી ઢસડી લાવનાર આજ દોસ્ત તો હતો, કંઈ કેટલાય રાત - હદવસ એ વસવવલના ં
કેમ્પસમા ંપડી રહ્ો. એ મને સારો કરીને જ જમ્પ્યો હતો. અને આજે એજ... 
 

થોડીવારમા ં પેલા પીપીઈ કીટ પહરેેલા ં દૂત પાછા ંફયાષ. “એ ભાઈ, વો મર ગયા, તમુ્હારા દોસ્ત. 
જાઓ ઉધર કાચ મે સે દેખ લો, ઓર ફોમષ પે સાઇન કર દેના.” 
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એકસાથે ઘણાબધા હકિંમતી હીરા તટૂી ગયા હોય એવો ભેંકાર મારા ંકાનમા ંઉઠયો. ને મક્સ્જદની અઝાન 
સભંળાઈ. (યાર માથે રૂમાલ નાખંી ત્યાજં બેઠો.)  

"ઈિા ચલલ્લાહ ેવ ઈિા ઈલયહ ેરાજેઉન" 
"અલ્લાહ તઆલા મહૂષમકી મગફીરત ફરમાવે. આમીન." 
"મેરે અઝીઝ ઓર જાન સે પ્યારે દોસ્ત કી આત્મા કો ઉિવત દેના."  

 

પવુનત લોટવાલા – સરુત – ૯૯૨૫૦૧૫૫૮૮ 

(સત્યઘટના આધાહરત કાલ્પવનક કથા) 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

ખેલ 

(મહત્વાકાકં્ષાના ંમરજીવાની છેલ્લી ડૂબકીએ મળેલુ ંમોતી) 
પનુીત લોટવાલા  

(બીજા રમની વવજેતા કૃવત) 
 
 

તમારી તાળીઓ અને ચચચચયારીઓ બાકી રાખો, કારણ આજનો ખેલ જોઈને તાળીઓ પાડતા ંતમારી 
તાકાત અને ચીસો પાડતા ંતમારંુ ગળં બનેં ટૂંકા પડશે. 
 

જી હા, ન જોયેલુ-ં ન  કલ્પેલુ,ં ન માણેલુ ં- ન વવચારેલુ.ં.. એવુ ંજયારે તમારી સામે બને છે, ત્યારે ‘હ ે
ભગવાન’ નહીં, ‘ઓ માય ગોડ’ નહહ પણ ‘ઓહ  સભંવનાથ…!’ એવો ઉદ્દગાર. સભંવનાથનો જાદૂ જેણે 
એકવાર પણ જોયો છે તે અવશ્ય કરતો હોય છે! સ્ટેજ પર એક પટારામા ંપરુાઈને  ઓહડયન્દ્સમાથંી 
નીકળવુ,ં પોતાનુ ંહસત ુ ંમાથુ ંહાથમા ંલેવુ,ં તમારા પહરેેલા શટષનીચેથી બવનયાન ગાયબ થઈ જવી !!! 
આ જાદૂ તો જૂના ંથયા ંઆજે જાદૂગર સભંવનાથ શુ ંકરશે એ તો કદાચ... ખદૂ ખદુાને પણ ખબર 
નહીં હોય ! 
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તો હવે તમારા જીવનની એ અનન્દ્ય પળ વચ્ચેથી હું ખસી જાઉ છં અને સાક્ષાત થાય છે જાદુગર 
સભંાવનાથ ! 
પ્રવ્તા આટલી એનાઉન્દ્સ્મેંન્દ્ટ કરીને જાય પછી હું દાખલ થાઉં. ઝગમગતી સેંકડો લાલ પીળી લાઇટો, 
ઈલે્રીક આતશબાજી થાય, અને પોતાની ચીસ પોતાને ન સભંળાય એવા ઉન્દ્માદના અવતરેક વચ્ચે 
ક્યારેક ઉડતો ઉડતો તો ક્યારેક બો્સમાથંી જબરદસ્ત ધડાકા સાથે હું પ્રગટ થાઉં. 
હવે જે તમને કહવેા જઈ રહ્ો છં તે કોઈ સપનુ ંનથી હકીકત છે. અને મારા જીવનનો સૌથી મોટો 
જાદૂ છે! કારણ, કશુ ંઅલભ્ય, અકલ્પ્ય,અનન્દ્ય બન્દ્્ુ ંછે મારા જીવનમા.ં મેલા-ંઘેલા ંકપડા,ંવધેલી દાઢી, 
અડધુ ંભરાયેલુ ંપેટ અને ઊંડી ઉતરી ગયેલી આંખોવાળી મારી જીવનસાથી શામલીને લઈને શહરેની 
શેરીઓમા ંહું ઉતરતો, એક સફેદ મેલી ચાદર પાથરતો અને શામલી ઢોલ વગાડતી... 
“ભાઈઓ ઓર બેહનો, સજ્જનો ઓર સિારીઓ, બચ્ચે-બઢેુ ઓર નૌજવાન. 
યે દુવનયા હ ે- યહા જીન્દ્દે કો કોઈ પછૂને નહહ આતા,  

મર જાઓ તો સેકડો કંધે વમલ જાતે હ.ે 
આનેવાલે પલ કા ભરોસા નહીં ઓર  

ઇન્દ્સાન બાત સદીયોં કી કરતા હ ે 

જજિંદગી મે તો આદમી એક હી બાર મરતા હ ે 

લેહકન ઇચ્છાઓ કે મેલેમેં રોજ રોજ મારતા હ.ે.. 
ઉસ, મરને કે બીચ જીના હ ેતો આ જાઓ, ક્યોંકી, 
સભં ુજાદુગર આજ એક વસકે્ક સે દો બનાયેગા, પાની મેં હદયે જલાયેગા, કબતૂર કો સાપ બનાયેગા... 
બચ્ચે–બઢેુ સભી ખશુ હો જાયેંગે, તો બજાઈએ જોર સે તાલી... 
જાદુમા ંતો વસક્કા એકના બે થતા ંપણ ભાણામા ંરોટલી એક જ રહતેી. અને શામલી ઊંડી ઉતરી 
ગયેલી આંખમા ંઝળઝળીયા ભરીને કહતેી, આ જાદુગરી –ફાદુગરીને મેલો પળૂો, બે ટંક ખાવાના નથી 
થતા.ં એના કરતા ંચાની લારી કરીએ, પેલો ચીમનો, રોજના બસ્સો રોકડા ંકરે છે. એની બૈરી ચા 
બનાવે અને એ કપમા ંચા ભરે અને પૈહા ગણે ... 
ને આપણે ગલીએ ગલીએ ભટકીએ, રાગડા તાણીને લોકોને બોલાવીએ, ખરા ંખોટા ંખેલ કરીએ, તોય 
ભીખ આપે એમ લોકો વસક્કા નાખેં… 

"શામલી, અરે પગલી, આ ધધંો - આ જાદુ કઈ બે ટંકના ભાણા માટે કરંુ છં?  અરે પથ્થર તોડીને 
પાણી કાઢવાનુ ંકૌવત છે મારામા,ં તો બે ટંકનુ ંભાણુ ંતો રળી જ લઉ, પણ શ્યામલી... બઉ નાનો 
હતોને, ત્યારે એક જાદુનો ખેલ જોયેલો; ખાલી ગલાસને જાદુગરે જાદૂથી દૂધનો ભરેલો ગ્લાસ કરી 
દીધેલો! હસ નઈ પગલી, સાચ્ચુ-ં વમઠં્ઠ દૂધ... બચ્ચાઓંને પીવડાવેલુ ંપણ ખરંુ! એ રાતે્ર હું ઘર છોડીને 
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ચાલી ગયેલો, જાદુગરની પાછળ પાછળ એનો જાદુ શીખવા, એણે આ એક ના બે વસક્કા કરવાના ને 
દીવા પેટાવવાનો જાદુ શીખવ્યો પણ પેલો ગ્લાસમા ંદૂધ ભરવાનો જાદુ ક્યારેય નહહ શીખવ્યો અને 
પલાયન થઈ ગયો,  શ્યામલી એ જાદુ શીખવો છે મારે! જો ખાલી ગ્લાસમા ંદૂધ  ભરાય જાય તો કોઈ 
ભખૂ્્ુ ંન રહ,ે બધા ધરાઈ ને જીવે! અને શ્યામલી, એ જાદુ જ હતો કોઈ કરામત ન હતી, એટલે હું એ 
શીખીશ! એજ તો મારી જજિંદગીનો મકસદ છે…" 

 

અને ત્યા ંએક તક મળી. શ્યામલી ના કહવેાથી હુ ંરોયલ સકષસ કંપની પાસે ગયો. મારા શહરેમા ં 
એના ખેલ ચાલ ુથવાના હતા. હું રોયલ સકષસ કંપનીના માચલક મખ્ખનલાલ શેઠને મળયો. 
"માચલક, દો વ્ત કા ખાન હી દેના, પડા રહૂંગા આપ કે સમાન કે સાથ, ઔર યે શ્યામલી, ખાના 
બોત અચ્છા પકાતી હ,ે એકદમ હોટલ જેસા... વો રસોઈ બનાને મેં હાથ બટાયેગી ઔર મેં અપને 
હુિર સે મનોરંજન કરાઉંગા." 
મખ્ખનલાલ શભંનુી આ છેલ્લી લીટી પર તો એવુ ંહસ્યો કે કહતેો હોય "અબે તેરા ક્યા હુિર?"  પણ 
એના મેનેજરે કાનમા ંફંૂક મારી. "શેઠ શ્રીમતંો મોડા આવે અને ચાલ ુપબ્બ્લક વહલેી આવી ને શોર 
મચાવે છે તો ટાઈમપાસમા ંઆનો ખેલ કામ આવશેને!” મખ્ખનલાલે મને કહ્ુ,ં "કલ સે આ જાના." 
 

મારો ખેલ શરૂ  થયો! સકષસના ખેલ પહલેા મારો ખેલ થતો. બાલ બચ્ચા ખશુ થતા પણ જવાન બઢુ્ઢા 
નાકના ટેરવા ચડાવતા. એટલે મારે રોજ નવા ખેલ શોધવા પડતા - નવા પ્રયોગો કરવા પડતા અને 
એમ કરતા ગાડી પાટે ચડી. ગાડી પાટે ચડી છે એવી ખબર મને ત્યારે પડી જયારે શ્યામલી બીમાર 
હતી અને એની ચાકરી કરવા મેં રજા લીધી। મખ્ખનલાલ શેઠે લાબુ ંવવચાયાષ વગર રજા આપી દીધી 
પણ ત્રીજે જ હદવસે બાબરુાવ મેનેજર મારા તબંમુા ંઆવ્યો, "એ શભં,ુ શેઠે શ્યામલીની દવાના પૈસા 
મોકલા છે. ને તને બોલાવ્યો છે." 
 

હું મળવા ગયો. "નમસ્તે શેઠ, શેઠ શામળી બીમાર હૈ તો ઉસી કે ચલયે...  ક્યા? અસ્પતાલ મેં હોગી 
રીટમેન્દ્ટ? ઔર મજુે આજ ખેલ કરના હૈ? જી! જી! જી માચલક! 
 

આ જો હુકમી ન હતી, મારી જીત હતી. અને એ સમજતા મને વાર ના લાગી. રોયલ સકષસમા ંમારુ 
ને મારા  ખેલનુ ંસ્થાન હત ુ.ં મારી જરૂર હતી. અને એ જરૂરતને મેં ગરજ બનાવી દીધી।  

રોજ નવા હુિર, નવા કરતબ, નવી ચાલાકી... હકસ્મતે મારી આંગળી પકડી લીધી!  

 

શ્યામલી ફરી બીમાર પડી. પણ આ વખતે મેં રજા ન લીધી. શ્યામલીને સીધી હોક્સ્પટલ મોકલી 
દીધી. એની આંખો હવે પહલેા જેવી ઊંડી ઉતરી ગયેલી ન્દ્હોતી પણ એનાથીય ઊંડી ફહરયાદ એમા ં
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હતી! ગરમ દૂધનો ગ્લાસ પીતા એ પછૂતી, "હવે તો ખાલી ગ્લાસ ભરાય ગયોને, તમારો પણ- મારો 
પણ..!"  

પણ મને સતંોર્ ન હતો, મારે એ ગ્લાસ સોનાનો કરવો હતો. અને એટલે જ છાશવારે માદંી  પડતી 
શ્યામલીને હોક્સ્પટલમા ંરાખીને પણ હું મારા ખેલની પ્રયોગશાળામા ંમચ્યો રહતેો. હદવસ રાત - રાત 
હદવસ…  હવે રોયલ સકષસમા ંસકષસના ખેલ નામના જ રહ્ા હતા, મારા ખેલના સમય વધ્યા હતા. 
એમ કહો ને, મારા ખેલ માટે જ હટહકટ વેચાતી હતી. એ હદવસે તો સરુજ ગળી ગયો હોઉં એવુ ંલાગ્્ુ.ં 
જયારે શેઠ મખ્ખનલાલ મને બોલાવવાના બદલે જાતે જ આવ્યા ! 
"શુ?ં રોયલ સકષસનુ ંનામ “જાદુગર સભંવનાથ, સભંવનાથ શો” રાખવુ ંછે?" 

"મારી પરવાનગી જોઈએ?!!!" 

મારા જાતભાતના રંગીલા કપડા ંપહરેીને ફોટા પડાવાયા. છાપામા ંછપાયા, મોટા મોટા હોહડિંગ્સ લાગ્યા 
અને મારો જાદુ ચાલી નીકળયો!  

સભં ુહવે જાદુગર સભંવનાથ  હતો!  શ્યામલી હવે  શ્યામાદેવી હતી. પણ  જાદુગર સભંવનાથને એ 
શભં ુનહહ પણ કોઈ ત્રીજો જ જણ હોઈ એમ જોયા કરતી... આજે જયારે મેં એને કહ્ુ,ં "શ્યામાદેવી 
આજ મેરી જજિંદગીકા સબસે બડા ખેલ હૈ. ઈસ દેશ કે પ્રધાનમતં્રી ખેલ દેખને આ રહ ેહૈ, ઔર ભી 
હકતને બડે બડે લોગ આયેંગે, અમેહરકા કે પે્રસીડન્દ્ટ ભી આયેંગે, મેં ઉનકો "હલેો" કરંૂગા. ત ુ ં"નમસ્તે" 
કરના! ઔર હફર હોગા મેરા ખેલ! આજ કા ખેલ. આજ તક કભી નહહ હુઆ, ના હી મેને ઉસકે બારે મેં 
હકસીકો બતાયા હૈ! પે્રસ કો ભી નહહ ઓર શેઠ કો ભી નહહ! 
 

શ્યામલી, તુ ંસ્ટેજ પર આવશે… જીવતી જાગતી, ગોળ ગોળ ફરતા હરવોલવવિંગ સ્ટેજ પર, એક સુદંર 
પરી જેવી! તારા પર ફૂલોની બાહરસ થશે! વીજળી જેવી લાઈટો ચમકશે. અને વાદંળોની ગર્જના અને 
વીજળી જેવા ચમકારા વચ્ચે હું આવીશ ! 
 

"યહ ખેલ ન હકસી ને દેખા હૈ ન હકસી ને સોચા હૈ, ના કોઈ પરદા ચગરેગા ના કોઈ અંધેરા હોગા, બસ 
પલક ઝબકતે હી શ્યામાદેવી ગાયબ હોગી. જાદુ કી દુવનયા મેં ઐસા ખતરનાક ખેલ આજ તક હકસીને 
નહહ હકયા! સભંવનાથ આજ અસભંવ કો સભંવ કરેગા. અપની આંખો કો ક્સ્થર ઓર હદમાગ કો સતેજ 
રચખયેગા, ક્ુકંી મેરી તીસરી તાલી પે શ્યામા દેવી હોગી ગાયબ! એક... સબકી નજરે સાબતૂ રખના. 
દો… હદલ થામ લો… યહ ક્ષણ તમુ્હારી જજિંદગીમેં અમર હો જાયેગા, તીન...." 
 

સહી મેં શ્યામ ગાયબ હો ગયી. કોઈ હરિંગ નહહ- કોઈ પરદા નહહ કોઈ ચાલાકી નહહ.  
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લોકોની આંખો હજી ખલુ્લી ને ખલુ્લી જ હતી. શ્વાસ થભેંલા હતા, હાથ જડાઈ ગયા હતા. એક -બે -
ત્રણ ચાર પાચં. એક તાળી, બીજી તાળી,  હવે ચચચચયારી, તાળીઓનો વરસાદ! લોકો જગ્યા પર ઊભા ં
થઈ ગયા.ં વસક્યોહરટી સાબદી ગઈ! ખદુ પ્રધાનમતં્રી ઊભા થઈને તાળી પડતા હતા! અદભતુ! અનન્દ્ય! 
અકલ્પવનય! લોકોની આખોમા ંઝળઝળીયાં આવી ગયા હતા. હવે એ મારી આખોમા ંઉતાયાષ, સામેનુ ં
રશ્ય ઝાખં ુ ંથ્ુ.ં બધુ ંએકબીજામા ંઓગળવા માડં્ ુ.ં તાળીના અવાજ, ચચચચયારી અને પછી સ્તબ્ધતા, 
શાવંત, શનૂ્દ્યાવકાશ… 

શ્યામલી નથી સ્ટેજ પર, હું દોડંુ છં સ્ટેજ પર, બેકસ્ટેજમા.ં શ્યામલી, શ્યામલી, પાછી આવ. શ્યામલી,   
શ્યામલી, ક્યાયં નથી. આ અદભતુ અનન્દ્ય જાદુ અધરુો રહ્ો. અચભમન્દ્્નુી જેમ! ગાયબ કરવાનો 
જાદુ તો મને આવડયો પણ પછી કઈ રીતે પાછી લાવવાની? 

"હું વવશ્વ નો શે્રષ્ટ્ઠ જાદુગર બની ગયો. એની હકિંમત ચકૂવીને? આ ખેલ ખરેખર કોણ ખેલે છે, હું કે 
પછી…?" 

પવુનત લોટવાલા – સરુત - ૯૯૨૫૦૧૫૫૮૮ 

 
 
 
 
 

મજંરી 
પચૂણિમા ભટ્ટ 

 
 

[કનૈયાલાલ મનુશીની ઐવતહાવસક નવલકથા 'ગજુરાતનો નાથ' અને 'રાજાવધરાજ' મા ં વેરાયેલુ,ં 
કાલ્પવનક પાત્ર મજંરીનુ ંવણષન ખબૂ જ અદ્ભૂત છે. એના ંકલ્પનાના ંપવત વવશેની અચભવ્યક્્ત જોઈએ.] 
 
 

[મજંરીની માતા એને જૈન ધમષ અંગીકાર કરી, જૈન શે્રષ્ટ્ઠી ઉદા મહતેા સાથે પરણવા સમજાવવા આવે 
છે.] 
 

    "મા, તેં મને જન્દ્મ આપ્યો; પણ ત ુ ંમને ઓળખી શકી નહીં. હું! હું કોણ? કવવકુલ વશરોમણીની આત્મજા! 
આ.. આ જૈન શે્રષ્ટ્ઠીનુ ંપાચણગ્રહણ કરંુ? કદી નહીં. 
મા, તુ ંમને એની પદવીનુ ંપ્રલોભન આપે છે? એ કોણ છે? ભલે દુવનયાનો માચલક હોય, પણ મારે મન, 

મારા ંપગ પજૂવાનો પણ તે અવધકારી નથી. 



77 
 

મા!  મા! ત ુ ંરુરદિ વાચસ્પવતની અધાુંગના થઈ, મને આ શ્રાવક સાથે પરણાવે છે? અને શી પદવીની 
લાલચે? મારે મન મહારાજાવધરાજનો હહસાબ નથી,  તો તારા ંઆજકાલના ધનાઢયનો શો હહસાબ?? 

    મને મારા ંવણષનુ,ં મારા ં વપતાનુ,ં મારા ંધમષનુ ંઅચભમાન છે. સષૃ્ટ્ષ્ટ્ટના ંસર્જનકાળથી  પવુનત એવુ ં
બ્રહ્મવનષ્ટ્ટની વેદમવૂતિઓનુ ંલોહી, હું કલહંકત કરંુ? આ ભવે ને પરભવે ચાડંાલ થઈ રહું, તેના ંકરતા ંહું 
કંુવારી મરંુ તે શુ ંખોટંુ? સરસ્વતી રહી તો શુ ંહું ના રહી શકંુ? હું શીરા સારંુ શ્રાવક થવા નથી માગંતી. 
વત્રપરુાહરએ દાતં આપ્યા છે, તો શુ ંમને ધમષભ્રષ્ટ્ટ થતા ંપહલેા ંજીભ કરડતા ંનહીં આવડે?  

તુ ંએ મહારાજને કહી દેજે, અહીં આવવાની તસ્દી ન લે. નહીં તો એને જોઈ મારી આંખો અપવવત્ર 
થઈ જશે. 
મારા ંઉપવાસ તને આડંબર લાગે છે ને?  

હા, ત્રણ દહાડા શુ,ં ત્રણ ્ગુના ંઉપવાસ કરવાની, બ્રાહ્મણ છં ને બ્રાહ્મણ રહવેાની.' 
 
 

[ઉદા મહતેાના સકંજામાથંી છૂટવા જ્યારે કાશ્મીરાબા એને કાક ભટ્ટ - કે જે એક બ્રાહ્મણ અને મજંરીના ં
બે વાર પ્રાણ બચાવ્યા હતા, એવા વીર પરુુર્ - સાથે લગ્ન કરવા સમજાવે છે, ત્યારે..] 
     

      "બા, ક્યા ં મારા ં મનોરાજ્યના ં મોંઘા માનેલા વીરો અને ક્યા ં આ બધા વનમાષલ્ય, વનરાધાર 
વ્હેંવતયાઓ? કોઈનામા ંનથી બદુ્વદ્ધ, નથી બળ, નથી આદશષ, નથી રૂપ.... સઘળં લક્ષણ જોઈએ તો માત્ર 
ને માત્ર અલ્પતા! 
શ્રાવક થવુ ંકે કોઈ ક્ષરુ પ્રાણીને પરણવુ-ં મારે મન બિે, અધમતાની અવવધ છે. 
 

ને હું જેમને મનથી વરી છં, તેમનો રોહ કરી બીજાને કેમ પરણાય? 

 

    કાશ્મીરાબા, હા, હું તમારા ંકાળની નથી. પણ બ્રહ્મા, વવષ્ટ્ણ ુઅને રૂરને ગોદમા ંછપાવવાની હોંશ 
ધરાવતી બીજી અનસયૂા છં.  

મારી કલ્પનાના ંપહલેા ં સ્વામી છે, સમસ્ત કવવમડંળના ં વતલકરૂપ કાચલદાસ! અહોનીશ અમે સાથે 
ગગને વવહરતા ંમેઘ જોઈએ છે, પાસે છતા ંઆઘા બની મેઘદૂતોથી સદેંશા મોકલાવીએ છે. અને એના 
સતંાનો પરુુરવા, ઉવષશી, શકંુતલા, માલવવકા ....! બધાએં મારા ંસતંાન છે. 
  

તો બીજંા નાથ છે, મહાપ્રતાપી, વીરોમા ં પણ વીર, સકલ શસ્ત્રવવદ્યાના ં વપતા ભગવાન પરશરુામ! 
વત્રપરુારીનો સાક્ષાત અવતાર! 
એકવીસ વાર નક્ષત્રી કરી, આખી અવવનને 
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 કંપાવનાર અને પલકમા ંઆખી ધરા દાનમા ંદેનાર જમદક્ગ્નનો પતુ્ર! 
 

ક્યા ંછે આવી ભવ્યતા, આવી બદુ્વદ્ધમતા, આવુ ંશૌયષ..!? 

શી બહાદુરી પર હું મારા જામદગ્નેયની વરમાળા બીજાને આરોપુ?ં? 

  

મારે તો પરણવુ ંછે, कैलासममव दघुषिम ्कालाजननममव द:ुसहम ्સ્વામીને... 
 

 અને.. અને.. આ કાક? બા, હું આ કાકને પરણુ?ં બ્રાહ્મણ છે તો શુ ંથ્ુ?ં ક્યા ંહું.. અને ક્યા ંઆ લાટનો 
ભટકતો ભટ્ટ??  

ક્યાનંો એ મોટો યોદ્ધો ને મોટો બ્રાહ્મણ? 

નથી આવડતુ ંસસં્કૃત- નથી કોઈ સસં્કાર.. 
ન જોયા ંરવવહકરણો, ને ન જાણ્યો તેનો પ્રતાપ! તેથી શુ ંઘવુડ દૂરદશી થયો?  

કાક.. ??તો કદાવપ નહીં" 
પચૂણિમા ભટ્ટ – સરુત - 7096210709 

 

À<_ÖíÞð_ ±ë¿_Ø 
પચૂણિમા મનુસફ 

  
 ìØäçù çðÔí Çëáí ßèõáë_ Ýð©Þù ±õÀ ßëìhë±õ ìäßëÜ ×´ ÃÝù, Ýð©Þë_ ZëõhëÜë_ çöìÞÀùÞí áëåù ÕÍõáí èÖí, 
áùèí äèí ß•ëð_ èÖð_. ±ëÉõ ÀHëý ÕHë Üßí Çñ@Ýù èÖù. À<_ÖíÞë ØðÑÂÞí Àù´ çíÜë LèùÖí. ±ëÉõ ±õÞë_ ÕþIÝõ xØÝÞí ±Õëß 
áëÃHëí±ù µÈëâë ÜëßíÞõ ±ë¿_Ø Àßí ßèí èÖí. Öõ ±õÞð_ Ýð©Üë_ ÎõîØëÝõáð_ åßíß ÕùÖëÞë_ ÂùâëÜë_ á´Þõ ÚõÌí èÖí. Üëßë 
áëá, °äÖë_ °äÖ Öù Üõî Öëßí µÕõZëë Àßí èÖí. Öð_ ØëçíÕðhë Þ×í. (ãEëIÀëß ÀßíÞõ) Öð_ Øëçí Õðhë Þ×í Üëßë ÕëËäí 
À<_äß...Öð_ Öù Üëßù ÀHëý, Üëßí À<Âõ ±äÖßõáù Üëßù ØíÀßù, Üëßù áëá, Õë_ÍäùÜë_ ÉÝõWÌ, Öð_ ÀõËáù ÖõÉVäí, ÀõËáù åñßäíß 
èÖù! É\äëÞí Çëáí ½Ý Èõ, ÕþõÜ ±ùçßí ½Ý Èõ. ìÜhëÖë Âßí ÕÍõ Èõ ÕHë ÒÜëÓ Þù ÕþõÜ Öù çØë äÔÖù Þõ äÔÖù É ßèõ 

Èõ. Üëßõ Öëßí ÈëÝë ÚÞíÞõ ßèõäð_ èÖð_, Öëßí ßZëક ÚÞäð_ èÖð_. Öëßí µLÞìÖÞë_ Üëßõ ±ëÔëß ÚÞäð_ èÖð_. Üëßë áëá, Öëßë 

ÜëËõÞí áëÃHëíÞð_ ÕëÞ áíáð_ ßëÂäë ÜëËõ Üëßõ ÚÔí ÚëÉ\×í ±ë_çð µCëßëääëÞí Éwß LèùÖí. ÜÞõ ÂÚß Èõ. Öð_ Üëßë ÜëËõ 
ÖÍÕÖù ß•ëù Þõ Üëßí áëÇëßíÞí ÇíÂ ÜÞõ ±_Øß×í çÖëäÖí ßèí. ÖÞõ å_ð ÂÚß Üëßë ØíÀßë, áùÀáëÉÞõ áíÔõ Üõî ÖÞõ 
ÀëWÌÕõËíÜë_ ÜñÀí ÉÜÞë°Üë_ ÕÔßëTÝù IÝëßõ Üëv_ ±_Öß çâÃÖð_ èÖð_. તને Üëßí ÈëÖí±õ äâÃëÍäë èð_ èoÜõåë ÖáçÖí 

ßèí. Üëßë ØíÀßë, ÜÞõ ÂÚß Èõ ±õ ßëÔõÝ ØëçíÞí ÜÞõ èoÜõåë ´æëý ±ëäÖí èÖí. ÕHë Üëßë_ áëá, çëÇð_ Àèð_? ±õÀ 
ßëÉÜëÖëÞë ÃúßäÞõ ½âäí ßëÂäë äæùý×í Üõî ±õÀ ÉÞõÖëÞë èöÝë µÕß ÕI×ß ÜñÀí ØíÔù èÖù. (ÀHëýÞë Üë×ë Õß èë× 
ÎõßäÖë_) Üëßë áëá, ÖÞõ Üëßí ÉßëÝ ØÝë ÞèÙ ±ëäí... Öëßí ÜëÞù Öõî ÉßëÝ ìärëç Þ ÀÝùý...ÚÔë_±õ ÖÞõ ØÃù ±ëMÝù, 
ÖÞõ ÈõÖÝùý, ÕHë Öëßí Üë...Üõî ÖÞõ @ÝëßõÝ Üëßë ±_Öß×í ±âÃù LèùÖù ÀÝùý. 
 (Õëáä×í ÀHëýÞð_ ÜùÏ<_ áñÈÖë_) Üëßí äæùý×í Ãð_Ãïâëઈ ßèõáí äõØÞëÞõ äëÇë ±ëÕí åÀ<_ Öõ Õèõáë_ É... ÖùÍõáë 

·HëëÞðÚ_ÔÞõ ½õÍäëÞùÝ ÜùÀù Þ ±ëMÝù. Üëßë ½Ýë. ÜÞõ ±ëÉõ Öëv_ VÜßHë ÛÙÉäí ß•ëð_ Èõ. ÖÞõ ÕëÜäëÞë_ ÚÔë_ ÕþÝëçù 
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ìÞWÎâ ×´ ÃÝë èÖë. Üëßë_ ÕÃáë_ ±ãV×ß èÖë_. Üëv_ ÜÞ ±ÍÃ LèùÖð_. ÖÞõ ±ÇëÞÀ ±ëäí ßíÖõ ÃðÜëäí Ø´å ±õäð_ 
Üõî VäM ÞõÝ LèùÖð_ ìäÇëÝð*. 
 (ÜVÖÀ Õß Çð_ÚÞ ÀßÖë_) (ßÍÖë_ ßÍÖë_) ÖÞõ åð_ ±õÜ èÖð_ Àõ Öëßë Ûë´±ù ÖÞõ Þìè ±ÕÞëäõ? ±ßõ ÛÃäëÞ 
Öù ÚÔëÞù Èõ. ±õ ±ëÕHëÞõ ÕHë ÜØØ ÀßÖõ. Üëßõ Öëßë ÂÛë Õß Üë×ð_ ÜñÀíÞõ ßÍäð_ èÖð_. ØðÝùýÔÞõ FÝëßõ ÖÞõ ±Þ_ÃØõåÞð_ 
ßëFÝ çùîMÝð_ IÝëßõ Öð_ Àõäù ÖõÉVäí ßë½ ØõÂëÖù èÖù. Çëßõ ìØåë±ùÜë_ Öõî ÀõËáëÝõ Ýð©ù ÀÝëý. ÝäÞ, ÚÚýß, QáõEÈ ½ìÖ±ù 
Õß ìäÉÝ ÜõâäíÞõ Öð_ ÀõËáù Âðå èÖù. Öõî ÕñäýÜë_ ±_ÃÚ_Ã, Àìá_Ã, åð_ìÍÀ, ìÜì×áë, ÜÃÔÞõ èßëTÝð_, ØìZëHëÜë_ Q²ìÖÀëäÖí, 
ìhëÕðßë, ÀúßëÞ, ØìZëHë ÀõßâÞõ èßëäíÞõ ÕùÖëÞð_ ±ëìÔÕIÝ ÉÜëTÝð_. ÀõËáð_ ÚÔð_ ÔÞ, ÀõËáð_ ÚÔð_ çùÞð_ Öëßë Ûë´Þõ áëäíÞõ 
±ëMÝð_. 
 Üëßë ØíÀßë, èð_ Öù ÖÞõ Àë_´ Þ åíÂäí åÀí. ÕHë Öëßë_ ÃðHëù... ç_çëßÞù ±õäù Àù´ ÕHë ÃðHë LèùÖù Àõ Éõ 
ÖëßëÜë_ Þ èùÝ. ÂßõÂß Üõî ÕëÈáë_ ÉÞÜÜë_ Àù´ ÕðHÝ ÀÝëý èåõ Àõ Üëßí À>Âõ Öëßë Éõäù ØëÞäíß ÉLQÝù. ØëÞäíß ±õäù 
Àõ ßë½ Úìá ±Þõ ìåìÚ Éõäë_ ÕHë Öëßí µØëßÖë çëÜõ ÕëÈâ ßèí ÃÝë_. Àù´ ÕHë ÝëÇÀ Öëßí Õëçõ×í Âëáí èë×õ ÕëÈù 
LèùÖù ÉÖù. ±ßõßõ, Öð_ Üëßí Õëçõ èùÖ Öù Öëv_ Éßë ÕHë ÂùË<_ ÞèÙ ×äë ØõÖõ ±Þõ ±õËáõ É Öù ³LÄõ Úþë›HëÞð_ wÕ á´Þõ 
ÝëÇÀ ÚÞíÞõ Èâ ÀÕË×í Öëßë_ ÀäÇ ±Þõ À<_Íâ Üë_Ãí áíÔë_. ÂßõÂß ÖÞõ ÖßÈùÍíÞõ Üõî ÕùÖõ É Üëßí À>ÂÞõ áÉäí. 
(±ë_çð áñÈÖë_) ÔÞðìäýzëÜë_ ÕHë Öð_ ±É\ýÞ Éõäù É èùîìåÝëß, Àù´ ÕHë ½ÖÞí ÖÞõ À<Ëõä LèùÖí. ½õ Àõ ÔÜëýäÖëß 
ÀèõäÍëääëäëâë ÝðìÔãWÌßÞõ ÕHë É\ÃëßÞð_ TÝçÞ èÖð_. ÕHë ÖÞõ Öù Àù´ ÕHë TÝçÞ ±ÍÀí ÕHë LèùÖð_ å@Ýð_. ÖÞõ Àù´ 
½ÖÞù áùÛ ÕHë LèùÖù. FÝëßõ èð_ ÖÞõ Àèõäë ±ëäõáí Àõ Öð_ Üëßù Õðhë ÀúLÖõÝ Èõ, Õë_ÍäùÞù ÜùËù Ûë´ Èõ. ±Þõ Öð_ ±õ 
áùÀùÞí çë×õ Üâí Éåõ Öù ÖÞõ É gçèëçÞÞù µkëßëìÔÀëßí ÚÞëäåõ. ÕHë Öõî Öù ÖßÖ É Àèõáð_ Àõ Üõî ÉLÜÖë_ É Öëßù 
ÕìßIÝëÃ ÀÝùý Èõ. ±õËáõ èð_ çñÖÕðhë ßëÔõÝ È\_. ±Þõ ßëFÝÞë áùÛ×í èð_ Üëßë ìÜhë ØðÝùýÔÞ çë×õ Èâ ÞèÙ Àv_ ±õäð_ Öõî 
±õÞõ äÇÞ ±ëÕõáð_ Þõ Àèõáð_ Àõ Öð_ ±õÞë ÖßÎ×í É Ýð© Àßåõ. IÝëßõ ÖÞõ Éßë ÕHë Öëßí ÜëÞù ìäÇëß çð©ë_ Þ ±ëTÝù? 
±ßõ èð_ ÕHë ÀõËáí ÜñÂa Àõ Üõî Öëßë Õß ÉÚßØVÖí ÕHë LèùÖí Àßí ±Þõ Öõî ÕHë Üëßù Õëáä ÈùÍí ØíÔù. Üëßë ØíÀßë Ö_ð 
Öù Ûùâù èÖù ±õËáõ ÚÔë_±õ ÖÞõ ÈõÖÝùý. 
 Õë_ÍäùÞí Ûßí çÛëÜë_ ÖÞõ çñÖÕðhë ÀèíÞõ ±ÕÜëìÞÖ ÀÝùý. ÄúÕØí±õ Öëv_ ±ÕÜëÞ ÀÝð*. ÕHë Öð_ Üñ_Ãù ß•ëù. 
ÕHë ÖÞõ Àèí Øª ØíÀßë Àõ ÄúÕØí±õ ½õ Öëßù ÕZë áíÔù èùÖ Þõ Öù ±ëÉõ À<wä_åÞù ´ìÖèëç Àù´ Úí½õ É èùÖ. ±õÞí 
±ëËáí áF½VÕØ èëáÖ ÕHë ÞèÙ ×Öõ ±Þõ Àù´ ÕHë ØðÝùýÔÞ Àõ ØðåëçÞ ±ë_Â µÌëäíÞõ ½õÖõ ÕHë ÞèÙ. ±Þõ ÜÞõ 
Âëhëí Èõ Àõ Öð_ Öëßë Õë_ÇõÝ Ûë´±ùÞí ÉõÜ ìääå ÚÞíÞõ Úõçí ÞèÙ ßèõÖõ ±Þõ ÄúÕØí ±ëÉõ ç_çëßÞí çú×í çðÂí Vhëí 
èùÖõ. ÕHë ØíÀßë, ìäìÔÞí ìäÍoÚÞë... Öð_ ÚÔë×í ±Þõ ÚÔí ÚëÉ\×í ÈõÖßë´ ÃÝù. èð_ ÕHë Öëßí ÜØØõ Þ ±ëïäí åÀí. Öëßí 
±ëÃâ Ïëá ÚÞíÞõ ¶Ûí Þ ßèí åÀí. ÖÞõ ´LÄõ ÈõÖÝùý, ÀòWHëõ Èâ ÀÕË×í ÜßëTÝù, FÝëßõ Öëßë ß×Þð_ ÕöîÍ<_ ÉÜíÞÜë_ 
Âñ_Õí ÃÝõáð_ ±Þõ Öð_ Öõ ÀëÏäë ÞíÇõ ÞQÝù ±Þõ Öëßë Õß, ìÞèI×ë Õß äëß ÀÝùý. èëÝ Üëv_ ÚEÇð_.. ÖíZHë ÚëHëù×í Öëv_ 
åßíß Àõäð_ ìä_Ôë´ ÃÝð_ Èõ...ÖÞõ ÀõËáí ÕíÍë ×´ èåõ! Öõ Üëßë×í äÔëßõ ÀùHë ½Hëí åÀõ? ÕHë Úí½Þõ åð_ Àèð_, çú×í ÜùËù 
ØÃù Öù Üõî Öëßí Üë ×´Þõ ±ëMÝù Èõ. FÝëßõ Öð_ ±É\ýÞ çë×õ Ýð© ÀßÖù èÖù IÝëßõ èð_ ÛõÛëÞ ×´ ÃÝõáí, ÕHë ±õ ÀèõäëÞð_ 
çëèç ÀõÜ ÞèÙ Àßí åÀí Àõ ÀHëý Öëßù ÜùËù Ûë´ Èõ. Üëßù Õðhë Èõ. åð_ èð_ ÖÞõ ÕùÖëÞù Õðhë CëùìæÖ ÀßíÞõ Õë_ÍäùÞð_ ÞëÜ 
LèùÖí ±ëÕí åÀÖí? ±ë hëHëõÝ Õðhëù ÕHë ØõäÖë×í É µIÕLÞ ×Ýõáë_, Öù åð_ Õë_Í<Þõ Àèí åÀÖí LèùÖí Àõ çñÝý×í ÕHë ±õÞõ 
±õÀ Õðhë µIÕLÞ ×Ýù Èõ. ÀõÜ Üõî Õë_Í<Þõ ÂùË<_ À•ëð_ Àõ èäõ Õðhë ÕõØë ÞèÙ Àßí åÀ<_. çñÝýÞë ÖõÉ çÜëÞ ÕþÂß ÖõÉäëâë Öëßë 
Éõäë ÕðhëÞõ åð_ Õë_Í< ±ÕÞëääë ÜëËõ Þë Àèí ØõÖõ? ±Þõ ØíÀßë, Öëßù IÝëÃ ÀßíÞõ Üõî çíÖë, çëìähëí Éõäë ÀÝë ÕëìÖäþIÝ 
ÔÜýÞë_ ±ëØåùýÞí V×ëÕÞë Àßí ØíÔí. Üõî Öù Üëßë ÕìÖ çë×õ ÕHë ØÃù ÀÝùý, Õðhëù çë×õ ÕHë ÈâÀÕË ÀÝð* ±Þõ çú×í ÜùËí 
äëÖ Öù ±õ Èõ Àõ èð_ ÕùÖëÞí ½ÖÞõ É ÈâÖí ±ëïäí È\_. Öð_ ÀõÜ ÇëSÝù ÃÝù ØíÀßë? Õß_Öð Öëßë Q²IÝðÞí åð_ èð_ ÛëÃíØëß 
Þ×í? ±õÀ Üë_ ×´Þõ Üëßë ÕùÖëÞë_ èë×õ ÞØíÜë_ äèõäÍëTÝù. IÝëßõ Üëßë_ èë× çâÃíÞõ ßëÂ ÀõÜ ÞèÙ ×´ ÃÝë? Öëw_ 
wØÞ çë_ÛâíÞõ Üëv_ ÀëâÉ\_ ÎëËí ÀõÜ Þ ÕÍuð_... 
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 ìÔyëß Èõ Üëßë ÜëI²Iä Õß. ìÔyëß Èõ Üëßë ÕIÞíIä Õß! ìÔyëß Èõ Üëßë_ ÞëßíIä Õß! ØíÀßë, Öëßí ±ë_ÂùÜë_ 
±ÕÜëÞÞí ÕíÍë ±Þõ Öëßí ±_ÖßTÝ×ëÞí {áÀ ½õ´Þõ Üëv_ ÀëâÉ\_ Çíßë´ ½Ý Èõ. Àëå, èð_ çÜÝÞõ ÚØáí åÀÖõ. 
 (±ÇëÞÀ ÝðìÔãWÌßÞë_ ±äëÉ×í ÖõÞí Ö_Äë Ûë_Ãí Ã´) 
 Öð_ åð_ ÚùSÝù ÝðìÔãWÌß...Àõ હ ું ±èÙ ØðUÜÞùÞí áëåù äEÇõ ÀõÜ ßÍí ßèí È\_? (Öõ ìÇIÀëß ÀßíÞõ Úùáí) ±ë ØðUÜÞÞð_ 

åÚ Þ×í ÝðìÔãWÌß, ±ë Öëßë Ûë´Þí ìÞ°ýä ÀëÝë Èõ, ÀHëý Üëßù Õðhë èÖù. Öëßù ÜùËù Ûë´ èÖù ±Þõ ±õËáõ É ±õÞð_ 
ÖÕýHë Öëßõ É ÀßäëÞð_ Èõ. 
 (Ãë_ÔëßíÞë åOØù×í Öõ ÇùîÀí Ã´) 
 èð_ åð_ Àèí ßèí È\_? èë OèõÞ, ÀHëý ßëÔõÝ ÞèÙ, ÀúLÖõÝ èÖù. Öõ çñÖÕðhë ÞèÙ, çñÝýÕðhë èÖù, ÉÝõWÌ Õë_Íä. Öõ 
À<_äëßí ÀLÝëÞð_ ç_ÖëÞ èÖù. ±IÝëß çðÔí áùÀáëÉÞõ ÀëßHëõ èð_ ÜúÞ ßèí, ÕHë ±ëÉõ èð_ Üñ_Ãí ÞèÙ ßèð_. ±IÝëß çðÔí Úèð 
çèÞ ÀßíÞõ °äí È\_. ÕHë ±ëÉõ ÕùÀëßí ÕùÀëßíÞõ Àèíå, ÀHëý Üëßù ±ëIÜÉ èÖù, Üëßë ÕùÖëÞë åßíßÞð_ ±õÀ ±_Ã, Üëv_ 
ÕùÖëÞð_ áùèí.... 
 (Ãâõ Í>Üù Ûßë´ ½Ý. Úõèùå Éõäí ×´Þõ ÕëÈí (ÛëÞÜë_ ±ëäí ßÍõ) Üëv_ áùèí, Üëv_ ÕùÖëÞð_ áùèí, Üëßù 
ÀHëý....Üëßù ÀHëý..... 

 

પચૂણિમા મનુસફ – મુબંઈ – 81048 50653 

(આ કૃવત સ્પધાષ માટે નથી.) 

 

çðÖÕðhë ÀHëý 
પચૂણિમા મનુસફ 

 
(èÀíÀÖÜë_ Öù Õë_Í<Þí ÕIÞí ÀoðÖíÞù É Õþ×Ü ÕðhëèÖù, ÈÖë_ ÖõÞë ÀÜÞçíÚõ Éõ À<_ÖíÞí ÀúÜëÝý ±äV×ëÜë_ çñÝý×í 
ÉLQÝù ±Þõ À<w çÜþëË K²ÖßëWËÿÞë_ çëßì× ±ìÔß×Þí ÕIÞí ßëÔë±õ ÖõÞõ Õ_ÍÞë ìØÀßëÞí ÉõÜ É µÈõÝùý. ±õ ÀHëýÞí 

xØÝäëHëí ßÉ^ Àßí Èõ.) 
 

 Õë_Ç Õë_Ç Õë_ÍäùÞí ÕIÞí Èõ ±ë ÄúÕØí. ÕùÖëÞí ½ÖÞõ çÖí ÀèõäÍëäõ Èõ, ÕHë åð_ ±õÞù ±èoÀëß! ±ëÂí 
çÛëÜë_ ÚÔëÞí äEÇõ Üëv_ ±ÕÜëÞ ÀÝð* Þõ Üëßõ ±õ {õßÞù / ±ÕÜëÞÞù Cëñ_ËÍù Ãâí Éäù ÕÍuù. ÕHë ÀëáÞí 
ØðÖçÛëÜë_ èð_ ±õÞù ±èoÀëß ±ùÃëâí Þë_Âíå, ±Þõ ±ëÞë×í ÕHë, ÂßëÚ ßíÖõ ½õ èð_ ±õ ±ÕÜëÞÞù ÚØáù ÞèÙ 

áª Öù èð_ ÝõßëÔõÝ ÀHëý ÞèÙ. 

 

 ßëÔõÝ.... èð_ ßëÔëÞù çÃù ìØÀßù Þ×í, ±Þõ ÛÃäëÞ çñÝõý Öù Àèí ØíÔð_ èÖð_ Àõ èð_ çñÝý ±Þõ À<_ÖíÞù Õðhë 

È\_. èë, ÀoðÖí Üëßí ÉÞõÖë Èõ. ±õÞí À>Âõ Üõî ÉLÜ áíÔù Èõ. ÕHë @ÝëßõÝ ±õHëõ ÜÞõ ÒÜëÓÞù ÕþõÜ Þ×í ±ëMÝù. 
@ÝëßõÝ Üëßí ßZëÀ Þ ÚÞí. áùÀáëÉÞõ ÀëßHëõ ÜÞõ ÀëWÌÞí ÕõËíÜë_ ÜñÀíÞõ ÉÜÞë°Üë_ äèëTÝù IÝëßõ ±õÞð_ ±_Öß 
ÀõÜ çâÃí Þ ÃÝð_...! èð_ èoÜõåë_ ±õÞë_ ÕëáäÜë_ ç_Öëäë ÜëËõ ÖáçÖù ß•ëù. ßëÉÜëÖëÞë_ ÃúßäÞõ ½âäí ßëÂäë 

±õÀ ÒÜëÓ ÖßíÀõÞë_ ±õÞë_ èöÝë Õß ÕI×ß ÜñÀí ØíÔù ±õÞõ Üëßí Éßë ÕHë ØÝë Þ ±ëäí. 
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 ÚÔë_±õ ÜÞõ ØÃù ±ëMÝù, ÜÞõ ÈõÖÝùý, ÕHë Öëßõ Öù ÜÞõ ±ÕÞëääù èÖù. Üë_ Àõäí èùÝ ±õ ÜÞõ Àë_´ 

ÝëØ Þ×í. áùÀù Öù Àèõ Èõ Àõ Üë Öù ìØÀßëÞõ ÕùÖëÞë_×í ±âÃù ÀßÖí É Þ×í. áùÀù Öù ±õÜ ÕHë Àèõ Èõ Àõ 

±õÀ ÖßÎ ±ëÂí ØðìÞÝë Þõ ±õÀ ÖßÎ ÒÜëÓ. ÕHë Öð_ Öù ÀÌHë xØÝõ Üùî ÎõßäíÞõ Çëáí Ã´! ±õÀ ìØÀßëÞí Üë 
ÚÞäëÞõ ÚØáõ ÖõõÞõ çÖí ±Þõ ÕìÖäþÖë ÖßíÀõ Õ_Àëäð_ äÔëßõ Õç_Ø èÖð_ ±Þõ ±õËáõ É ±õÞí áëáÇõ Öõ_ ÜëÞí 
ÜÜÖëÞð_ Ãâð_ Cëð_Ëí Þë_AÝð_. 

 ÜÞõ ÝëØ Èõ Àõ ÄùHëëÇëÝý Éõäë ÜèëÞ Ãðw ±Þõ ÕßåðßëÜÞë_ ìåWÝ ÕHë ÜÞõ çðÖÕðhë çÜ°Þõ ìåWÝ 

ÚÞëäÖë ±ÇÀëÖë èÖë_. ±õÜÞõ Öù Õõáë ±É\ýÞÞõ ÉÜëÞëÞù lõWÌ ÔÞðÔýß ÚÞëääù èÖùÞõ? ±õÜÞõ @Ýë_×í ±ë çðÖÕðhë 

ÂÕõ? iëëÞÞë_ ØëÖë Ãðw±ù ÕHë ÛþÜ½âÜë_ áÕõËëÝ Èõ, ±Þõ ±õ×í É Üëßë Àõ ±õÀáTÝ ÉõäëÞõ ÚìáØëÞÞë_ ÚÀßë_ 

ÚÞäð_ ÕÍõ Èõ. Üëßí ÉõÜ É Õõáë ±õÀáTÝÞù ±õäù Öù ÀÝù ÃðÞù èÖù Àõ ±õÞõ ÕùÖëÞë_ ÉÜHëë_ èë×Þù ±_ÃðÌù ÃðwÇßHëõ 

Ôßäù ÕÍuù? ±õÞù äë_À Öù ±õËáù É èÖùÞõ Àõ ±õHëõ ±ëÇëÝýÄùHëÞõ Ãðw ÜëLÝë! ±õ ÄùHë Àõ ÉõHëõ ÔÞðìäýzëÞù Àyù 

ÕHë LèùÖù åíÂTÝù, ±Þõ ±ëÉõ ±õ ØoÛí Ãðw±ù ÔÜý- LÝëÝ, ÞíìÖ- ØÝëÞù ±_Çâù ±ùÏíÞõ ÚõÌë_ Èõ. 

 ±Þõ Õõáí Õë_Çëáí... VäÝ_äßÜë_ äß åùÔäë ÞíÀâí èÖí. ±õÞõ Öù ÉÃÖÞë_ lõWÌ ÔÞðÔëýßí çë×õ áBÞ Àßäë 

èÖë_, ±Þõ FÝë_ Éßëç_Cë- ìååðÕëâ- ±rI×ëÜë ±Þõ ØðÝùýÔÞ ÕHë ìÞWÎâ ÃÝë ±õ ÔÞðìäýzëÞí ÀçùËíÜë_ Üõî FÝëßõ 

ßÜÖäëÖÜë_ ÕHëÈ ÇÍëäí ØíÔí IÝëßõ ±õÞõ èð_ çñÖÕðhë È\_ ±õ ÝëØ ±ëTÝð_. ÀõÜ çðÖÕðhë ÔÞðÔëýßí Þ èù´ åÀõ? ±Þõ 

ÈÖë_ ±õ É Õë_Çëáí ±õÀÚõ Þìè ÕHë Õë_Ç Õë_Ç Õë_ÍäùÞõ ÕßHëí, ÀëßHë? ÀëßHëÀõ ÜëÖë À<_ÖíÞí ±ëiëë èÖí. äëè ßõ 

ÔÜý...! áùÀù ÕHë Öëßí Ü½À Àõäë Àõäë ÞëÜõ ÀßÖë_ ½Ý Èõ ±Þõ çú×í ÜùËí ìäìÇhëÖë Öù ±õ èÖí Àõ ±ëäë_ ±õ 

Õëåäí áBÞ çëÜõ ÔÜýßëÉ ÃHëëÖë_ ÝðìÔãWÌßõ, ÔÜý Ôðß_Ôß ÃHëëÖë_ äõØ TÝëçõ Àõ ÔÜýÞë_ µØûÃëÖë_ ÃHëëÖë_ ÀòWHëõ ÕHë 

ìäßùÔ Þ ØåëýTÝù. 

 ±ë ÀòWHë ÕHë Ûëßõ ÂËÕËíÝù ÜëHëç Èõ. ÜëÜëÞõ ÜëßíÞõ ÛÃäëÞ ÖßíÀõ Õ_ÀëÝõáù, ±õ ±õäù Öù ÜíÌù ÈõÞõ 

Àõ ÛáÛáë ±õÞí äëÖÜë_ Îçë´Þõ Õßäå ÚÞí ½Ý. ÕHë èð_ ±õÞë×í ÈõÖßëäëÞù Þ×í. ÜÞõ ÂÚß Èõ Àõ ±õ ÜÞõ 

ÜâíÞõ Àèõäë Üë_Ãõ Èõ Àõ Òèð_ çðÖÕðhë Þ×í, çñÝýÕðhë È\_.Ó ÕHë ±õ ÜñÂýÞõ ÛëÞ Þ×í Àõ ±õ {õß Öù Üõî äæùý Õèõáë_ Üëßí 

ßÃõßÃÜë_ µÖëßí ØíÔð_ Èõ. èð_ À<_ÖíÞù IÝ½Ýõáù Õðhë È\_ ±õ ÜßÖë_ çðÔí Ûñáí åÀ<_ ÖõÜ Þ×í. 

 ÕHë Üë, Öõî ÜÞõ ÉLÜ ±ëMÝù Öù ÕÈí °äëÍuù åë ÜëËõ? IÝëßõ É ÜÞõ Üëßí Þë_AÝù èùÖ Öù ±IÝëßÞí 

ÚÔí ÝëÖÞë±ùÜë_×í Õçëß Þ ×äð_ ÕÍuð_ èùÖ. Öõî ÜÞõ ÖßÈùÍuù IÝëßõ ÉßëÝ Þ ìäÇëÝð* Àõ Üëßõ Àõäë èÍÔñÖ ×äð_ 

ÕÍåõ. Öõî Öëßë ØíÀßë±ùÞõ çÜ½TÝð_ èùÖ Àõ ÀHëý ÖÜëßë ÚÔëÞù ÜùËùÛë´ Èõ Öù ±õÀí ±äëÉõ ÚÔëÞõ ÇñÕ Àßí ØõÖõ 

Éõ ±ëÉõ ÜÞõ çðÖÕðhë ÀèíÞõ äÃùäõ Èõ, äÂùÍõ Èõ. ÕHë ±õ ÜÞõ Þìè ÕHë ÕùÖëÞí ÜëÞõ É Ãëâ Ø´ ß•ëë_ Èõ. ±Þõ 

ÔÜýßëÉ ÝðìÔãWÌßÞõ FÝëßõ ±ë çIÝÞí ÂÚß ÕÍåõ IÝëßõ ±õ Þìè °ßäí åÀõ, ±õÜÞë ÕVÖëäëÞù Àù´ Õëß Þìè 

ßèõåõ Þõ IÝëßõ ÀØëÇ èð_ °äÖù èù´å Àõ ÀõÜ ÖõÞí ÜÞõ ÕHë ÂÚß Þ×í. 

 Õõáù ÀÕËí ÀòWHë Öëßë ØíÀßë±ùÞí çë×õ Èõ, Þõ ±õËáõ ÃÜõ IÝëßõ Àúßäù Õë_ÍäùÞð_ Ýð© ×ëÝ ÕHë ÀòWHëÞë_ 

çë×Þõ áíÔõ Õë_Íäù °Öí Éåõ ±õ ÕHë èð_ ½b_ È\_. ±Þõ ØßõÀ Õâõ ±ÞðÛäð_ È\_ Àõ ÝðìÔãWÌßÞù ±õ ìäÉÝ ±õÞë ÜëËõ 

ÀÍäù {õß ÚÞí Éåõ. ÕHë ±õÀ äëÖÞù ÜÞõ ç_Öùæ Èõ, ±Þõ Q²IÝð ÕÈí ÕHë ±õ É ç_Öùæ ±Þõ ±ërëçÞ èåõ Àõ Üëßë 

°äÞÞí ±_ìÖÜ ZëHë çðÔí Üõî Üëßë çëÇë ìÜhë ±Þõ çë×í ØðÝùýÔÞ çë×õ ÖÞ-ÜÞ-ÔÞ×í ìÜhëÖë ìÞÛëäí Èõ, Þõ ÖõõÞõ 

äÎëØëß ß•ëù È\_. ±õÜ Þìè ÜëÞÖë Àõ Àúßäù ±Þõ Õë_ÍäùÞð_ Ýð©, ÔÜý- ÞíìÖ Àõ LÝëÝÞð_ Ýð© Èõ, ±ßõ ±õ Öù À<_ÖíÞë 

ç_ÖëÞùÞð_ Ýð© ÚÞåõ. Üë, Öð_ ½õÉõ Àõ ±õÀ ÖßÎ Öëßù ÖßÈùÍëÝõáù, äÃùäëÝõáù ìØÀßù èåõ ±Þõ Úí° ÖßÎ ÖÜëßë 
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Õõáë_ ÀèõäëÖë ÛÃäëÞ×í ßZëëÝõáë_ Öëßë Õë_Ç ìØÀßë±ù èåõ. ÕHë Üë Öð_ ÝëØ ßëÂÉõ Àõ Öð_ ÉÞõÖë Öù Õë_Ç É ç_ÖëÞùÞí 

Àèõäëåõ, ÀëßHëÀõ Öëßë ÞçíÚÜë_ È ç_ÖëÞùÞõ çë×õ ½õäëÞ_ð áAÝð_ É Þ×í. 

 ÜÞõ gÇÖë ±õÀ É äëÖÞí Èõ Àõ Öëßë ìØÀßë±ù ±Þõ ØðÝùýÔÞ äEÇõÞë_ Ýð©Üë_ ÜÞõ Üëßù åëÕ Öù ÞèÙ ÞÍõÞõ? 

ÕHë Àù´ äë_Ôù Þìè, ±ë ÀHëý Öù ÀÜýäíß É ß•ëù Èõ, ±õHëõ ÀØí ÕùÖëÞë_ ÕþëßOÔÞí Àõ çðÖÕðhë èùäëÞí ÎìßÝëØ Þ×í 

Àßí. ÚëÀí ÀúLÖõÝ È\_ Àõ ßëÔõÝ ±õ Öù ÃúHë äëÖ Èõ. ÜÞõ Àù´Þí Õßäë Þ×í. èð_ Öù Üëhë ±õËáð_ É ½b_ È\_ Àõ ÜÞõ 

Üëßë ÀÜýÜë_, ÚëèðÜë_, ÚðãKÔÜë_ l©ë Èõ Þõ ßèõåõ. ±Þõ ±õËáõ É èð_ Þìè èùª IÝëßõ ÕHë áùÀù ÜÞõ ÝëØ Àßåõ É. 

 ½õ´ áõäëzù ÉÃÖÞõ Àõ ±õÀ ÖßÎ ÔÜëýäÖëß ÃHëëÖù ÀòWHë ìäÉÝí ×äë ÈÖë_ ÕHë ÕßëÉÝÞë Cëë ×í çÜVÖ 

ÇõÖÞëÞõ CëõßíÞõ ÚõÌù èåõ ±Þõ Úí° ÖßÎ ÀèõäëÖë ±ÔÜýÞõ ÕZëõ ÚõÌõáù ±ë ÀHëý èëÝëý ÈÖë_Ý ìäÉõÖëÞë Ãäý×í Q²IÝð 

ÕÈíÝ áùÀùÞë_ ìØáÜë_ ßëÉ ÀßÖù ßèõåõ.  
 

પચૂણિમા મનુસફ – મુબંઈ – 81048 50653 

(આ કૃવત સ્પધાષ માટે નથી.) 
  

 
 
 
 
 
 

? માકષ  
રાહુલ પરમાર 

 

(એક આધેડ પરુુર્ છોકરીના ફાટેલા વસ્ત્રો ભેગા કરી છાતીથી લગાવી રહ્ો છે. રડતા રડતા) 
પેલા વનભષયા અને દાવમની જેવી છોકરીઓનો, પછી વપ્રયકંા રેડ્ડી જેવી ડો્ટરનો અને હવે દચલતપતુ્રી 
મનીર્ાનો. 
   "કદાચ હું આ રોકી શક્યો હોત, કદાચ કોઈ આને રોકી શક્ુ ંહોત." 
હ ેભગવાન !!! 
     તારી આ દુવનયામા ંમાણસ જ માણસના લોહીનો તરસ્યો છે,માણસ જ માણસના શરીરનો ભખૂ્યો 
છે. ક્યારેક બે પૈસા માટે તો ક્યારેક પોતાની વાસના માટે.પોતાના સ્વાથષ ખાતર માણસ જ માણસનો 
ભક્ષક બની બેઠો છે. અરે શુ ંવાકં હતો એ છોકરીનો ? છોકરી હતી એ ? કે પોતાની ઓળખ બનાવવા 
ઘરની બહાર આવી એ ? (ગસુ્સામા)ં ખબર છે ત ુ ંમ ૂગંા પ્રાણીની જેમ કશજુ બોલવાનો નથી.પણ 
સાભંળ આ તારી બનાવેલી સૌથી સુદંર રચનાની કરતતૂ છે.હા, માણસ ભગવાનની સૌથી સુદંર 
રચના, ભગવાનની સૌથી સુદંર રચના.(જોરથી હસતા હસતા). 
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       (નોમષલ થઈને) હું ધોરણ સાતમા ંહતો. ત્યારે મારા વશક્ષકે ભણાવ્્ુ ંહત ુ ંકે ભારત એટલે સભ્યતા 
અને સસં્કૃવતનો દેશ.અરે શુ ંસસં્કૃવત નો દેશ છે ? સાહબે. અહી છોકરી ઉપર બળાત્કાર થાય છે.અને 
એની આત્માની શાવંત માટે મીણબિી સળગાવવામા ંઆવે છે.અરે ક્યા ંગઈ એ સસં્કૃવત, કે માતા સીતા 
ને પરત લાવવા લકંા સળગાવી હતી ? ક્યા ંગઈ એ સસં્કૃવત કે રોપદીના માન ખાતર મહાભારત 
રચા્ુ ંહત ુ ં? અરે ક્યા ંગઈ એ સભ્યતા કે પરસ્ત્રી સામે આવતા આંખો જુકી જતી ? આ ધરતી,આ 
ધરતી પર એક ગાવલડી માટે માથા વઢાયા છે. જ્યારે આજે, આજે તો સ્ત્રીના સમ્માનની વાત છે. તો 
ચપૂ કેમ છે આ સમાજ ? અરે એક વખત કોટષના કડઘરા મા ં14 વર્ષથી ન્દ્યાય માગંતી હકરણ નેગી 
ને તો જુવો. તમારી પાસે હાથ ફેલાવી ને ચચલ્લાઈ ચચલ્લાઇ ને પોતાનુ ંદુુઃખ કહી રહી છે.એ નરાધમોએ 
ત્રણ હદવસ સધુી એની સાથે બળાત્કાર કયો, એના પર એવસડ ફેક્ુ.ંએના અંગ પર દારૂની બોટલો 
મકૂી. અને જ્યારે તેના વપતા ન્દ્યાય માગંવા મખુ્યમતં્રી પાસે ગયા, ત્યારે માત્ર એક લાખ રૂવપયાનો 
ચેક પકડાવી એ વપતાની લાગણીને વછિચભિ કરી નાખી હતી.એ દીકરી આજે તમારી પાસે ન્દ્યાય 
માગેં છે. શુ ંએને ન્દ્યાય મળશે ? કે ન્દ્યાયના મહંદર બધં થઈ ગયા છે. આજે એક જ સવાલ પછંૂ છં કે 
શુ ંઆ દેશ ની દીકરીની આબરૂની હકિંમત માત્ર એક લાખ રૂવપયા છે.આ દેશની નારીઓની હકિંમત 
આમ થોડાક રૂવપયામા ંઆંકીને શુ ંસાચબત કરવા માગંો છો ? 

 

રાહુલ પરમાર – સરુત - 7878840465 

  

બા 
સકંલ્પ કુલકણી 

(ત્રીજા રમની વવજેતા કવૃત.) 
 

(ગોરમાના ંગીત-થી શરૂઆત, નાના કસ્તરુબા ઓરડાની બહાર રમતા હોય) 
 

બસ આમજ રમતી હોવને મા તરત જ બોલાવે “કસ્તરૂ બેટા કેમ આટલી વાર” અને હું હરણાની જેમ 
દોડતી જતી, અને બા કેહતી એજો મારંુ હરણુ ંદોડત ુચાલ્્ુ.ં....  

મગૃ પણ કસ્તરુી મગૃ.... એ જે મગૃમા ંકસ્તરૂી હોયને તે ભાગ્યશાળી ખરંુ,  

પણ કુદરતની મહકેને અિર બનાવવા વશકાર પણ એનોજ સહુથી વધારે થાય! 
હું કોણ? આપણા દેશના બાપનુી બા.... કસ્તરૂ બા! બાળપણમા ંતો મોટેભાગની બાળકીઓને રાજા 
રાણીની વાતાષઓ કેહવામા ંઆવે, પણ મારી બાએ મને રાજા વગરની રાણીની વાતાષઓ કહી મોટી 
કરી, અને એમા ંઝાસંીના રાણી લક્ષ્મીબાઈ મારા આદશષ, રાજા વગર પણ પોતાનુ ંરાજ કાજ અને 
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સ્વમાન બચાવવા પોતાને ધાવતા સતંાનને પીઠે બાધંી, બિે હાથોમા ંન્દ્યાય અને કતષવ્યની તલવાર 
લઈ, શૌયષના અશ્વ પર સવાર.....  

 

હફરંગી તાકાત સામે રણચડંી બની ગરજતી રાણી લક્ષ્મીબાઈ  

ખબૂ લડી મદાષની વો ઝાસંી વાલી રાની થી, ખબૂ લડી મદાષની. 
 

અને એટલામા ંજ મારી ગોરમા એનુ ંતેડંુ લેતા આવ્યા!  મારા વપતાએ એમના પરમ-વમત્રના છોકરા 
મોહન જોડે મારા વવવાહ નક્કી કરી આવ્યા હતા, લગ્નની શરણાઈયો મા ંમે મારી સ્વપ્નોની સમશેર 
સૌભાગ્યના પાલવમા ંછપાવી દીધી! શુ ંઆ લગ્ન પવેૂના સ્વપ્નો સાથે ભવવષ્ટ્યમા ંફરી ક્યારેય ભેટો 
કરી શકાશે? કમભાગ્યે આ સવાલનો જવાબ આજે પણ ભારતની દીકરીઓ નહી એમના પવતઓ આપે 
છે! પણ બાએ કહલેુ ંલગ્ન તો દરેકના થાય જ ને!? અને એટલેજ કદાચ મારા પવત પાસે મારી બહ ુ
અપેક્ષા નોહતી, ગમે એવો વ્યક્્ત હોય પણ સારો આત્મા હોવો જોઈએ, અને ખરેખર કસ્તરુને એનો 
સવુાસ કદી ખોટો ના પાડે, મારા ધણી પાસે ફ્ત આત્મા નહી મહાત્મા હતો! બાળપણથીજ એમના 
હ્રદયમા ંખદુના અક્સ્તત્વથી ઉંચો એક આદશષ હતો. અને એ આદશષના પ્રકાશ અને મોહન જોડે પે્રમની 
લીલામા ંહું તરબોળ થઈ ગઈ, આજે મારા જીવનની કસ્તરૂી યૌવનથી મેહકી ઉઠી!  

વર્ો ગયા, અમે બિે ્વુાન થયા અને અમારા જીવનમા ંઆવ્્ુ ંએક હસતુ ંબાળક હરી! 
હરી હરી મોહનનો હરી! તો ત્યારે પણ નાનકડંુ મોઢંુ મચકોડીને કહ ેના બા મોહનનો હરી નહી... હરી 
તો ફ્ત બા નો... (હસે) હરી આવ્યા અને મોહન વવલાયત જતા રહ્ા. બેહરસ્ટરીનો અભ્યાસ કરવા 
ઇંગ્લેન્દ્ડ! હરી જોતજોતામા ંમારી એકલીની હુંફે મોટા થતા ગયા એટલામા ંતો જોતજોતામા ંમોહન 
ફરી આવ્યા. 
(ઉંમરમા ં પહરપ્વતા દેખાવા માડંે) એ ફરી આવ્યા અને ખરા અથષમા ં અમારો પહરવાર વસ્યો.  
હરીલાલ જોડે અમારા પહરવારમા ંબીજા ત્રણ નામો જોડાયા. મણીલાલ, રામદાસ અને દેવદાસ! ત્યારે 
મોહનને એક મોટો કેસ મળયો સાઉથ આહફ્રકાના ડબષનમા!ં મે કહ્ુ ંહવે જાઓ છો તો ચાર છોકરાઓને 
હું એકલી નહી સભંાળી શકુ. મને પણ લઈ ચાલો તમારી સાથે. અને અમે બદ્ધા પહોંચ્યા ંડબષન બદંરે. 
ડબષન બદંરે જહાજમાથંી નીકળતો કાળો ધમુાડો આકશે જઈ ધોળા વાદળોમા ંભળી જતો, પણ ધરતી 
પર ધોળાઓનો પડછાયો પણ ત્યાનંી કાળી ચામડીના માણસો જોડે આભડછેડ કરતો! ત્યા ંઅમારો 
સસંાર ખબૂ સરસ રીતે જામ્યો. અમે ત્યા ંપોતાનુ ંઘર પણ લીધુ,ં બદં્ધ સરસ હત ુ,ં વસવાયકે મારા 
પવતનો આત્મા! એક હદવસ પોતાના વકીલીના સટૂ પર ધળૂના ડાઘા લઈ એ ઘરે આવ્યા, લાગતુ ંહત ુ
કે સાફ કરવાનો પણ પ્રયત્ન નોહ્તો કયો! એમના કપાળે પરસેવો હતો. એમના હાથમાથંી સટૂકેસ 
શબની જેમ નીજીવ થઈ જમીને પડયો. કાચમા ંપોતાના ચેહરાને જોતા બોલ્યા, “જ્યારે ચચત્રગપુ્ત 
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હહસાબ કરતો હશે, શુ ંત્યારે પણ ચામડીના રંગનો ફરક પડશે... બા જો કોઈ ચમત્કારથી માણસની 
રંગો પારખવાની શક્્ત જતી રહ ેતો... તો શુ?ં” અને મે આંખમા ંઆંસ ુજોડે કહ્ુ ં“તો માણસ કદ અને 
ઊંચાઈથી કદાચ ભેદ કરતો થઈ જશે! મે સમજાવાની કોવશશ કરી “કે માણસનો સ્વભાવ છે તોડવુ,ં 
અને ભેદ ખાલી તમારી અને મારી જોડે નથી થતો, સહુ જોડે થાય છે. એ લોકો ભલૂી જીવનમા ંઆગળ 
વધી જાય છે. તમે પણ ભલૂી જાવ! પણ શુ ંકરે? પ્રભનુો અંશ મહાત્મા... અપમાન ભલૂી શકે પાપ 
નહી! પોતાના પણ નહી અને બીજાના પણ નહી! એ પોતે ગોરાઓના ત્યાનંા ંકાળા લોકો સામે થતા 
અન્દ્યાય સામે અવાજ ઉઠાવ્યો, અને ત્યાનંી સ્ત્રીઓમા ં અંગે્રજો સામેની રાવંત પ્રજ્વચલત કરવાની 
જવાબદારી એમણે મને સોંપી. મે કહ્ુ ંહું તમારા માગષનો આદર કરુ છં, પણ આપણા બાળકોનુ ંશુ?ં 

ત્યારે એમણે મને કહ્ ુ કે જ્યા ં માણસની માણસ છોડી બીજી કોઈ પણ રીતે હકિંમત થાય એવા 
ભવવષ્ટ્યમા ંઆપણા બાળકો ઉછરીને પણ ફ્ત જહિમ જ જોવાનાને. અને મે એમનો હાથ ઝાલી 
લીધો અને અચાનક, હું હજારો મહહલાઓની વચ્ચે હતી. કોઈ રંગ નહી, કોઈ અમીર ગરીબનો તફાવત 
નહી, કોઈ જાત ભેદ નહીં. ફ્ત સત્યના માગષમા ંજીવ સહહત કુરબાન થઈ જવાની ભાવના. એટલામા ં
તો અંગે્રજો આવ્યા મારા સહીત, બદ્ધી સ્ત્રીયોને જેલમા ંલઈ ગયા... રાત પડતા અંધારંુ વધ ુથવા 
માડં્ ુ ંદરેક સ્ત્રીને પોતાના બાળકોની યાદ આવવા માડંી, સત્યનો જ્યોવતને બઝુાવવા દુુઃખના વાયરા 
વાયા અને ત્યામેં મારી શાવંત માટે ગાવાનુ ંશરુ ક્ુું.  

“ભજ મન જન “  

પ્રાથષનાની ગુજંથી ડબષનની એ કાળકોટરી એ હદવસે તીથષ સ્થાન બની ગયી! અને આખરે પ્રકાશના 
પેહલા હકરણ જોડે સત્યનો પણ વવજય થયો. મોહનને હવે લોકો અમારી અટકથી ઓળખવા માડંયા 
“ગાધંી”.  જ્યારે અમે દક્ષીણ આહફ્રકા છોડી રહ્ા હતા ત્યારે ત્યાના લોકોએ અમને સોના, ચાદંી, રોકડની 
ભેટો આપી, એમના દેશમા ંએમના પોતાના થઈ સત્યનો માગષ ચીંધવા માટે! મોહને કહ્ુ ંઆલોકો ના 
સ્વરાજ્યની જો હું હકિંમત લવને બા... તો તેઓ પોતે ક્યારેય સ્વરાજ્યની હકિંમત નઈ સમજી શકે! પણ 
આપણુ ંશુ?ં શુ ંતમે આમની જોડે આપણા સતંાનોના બાપ ુનથી! કઈ જવાબ ના આપ્યો, આહફ્રકાથી 
ભારત આવતા મે એમને એક પણ શબ્દ ના કહ્ો! જેવા ભારત જહાજ ઉત્ુું એક મોટી ભીડ જમા 
થઈ ગયી અને જહાજના ભ ૂગંળને નાથી જતો.  

“ગાધંી ઝીન્દ્દાબાદ... ગાધંી ઝીન્દ્દાબાદ” નો નાદ શરુ થયો. અને ત્યારે બાપ-ુએ સહજ મારી સામે જોઈ 
ને કહ્ુ ં“લો બા આપણી રાવંતની હૂંડી, વ્યાજ જોડે ચકૂવી દીધી હરી એ!”  

ત્યાર બાદતો અમે ભારત-માની સ્વતતં્રતાના અવવરત કાયષમા ંલાગી પડયા! રાત હદવસ ... હદવસ 
રાત સત્ય અને અહહિંસાનો ચરખો ભારત ભરમા ંકાતંવાનો શરુ થયો! આખુ ંભારત વર્ષ હરીના રંગે 
રંગા્ુ ંહત ુ ંઅને અમારો પોતાનો હરીલાલ વપતાથી દૂર અને દૂર જવા માડંયો! અને આવ્યો એ હદવસ 
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૧૯૨૦ અસહકારની ચળવળ, વવદેશી કપડાનુ ંદહન અને વવદેશી વસ્તનુા બહહષ્ટ્કાર માટે બાપનેુ ૬ 
વર્ષ માટે જેલવાસ ભોગવવો પડયો! અને ત્યારે ઝાસંીની જેમ સત્યને અહહિંસાની તલવાર લઈ હુ ં
ચળવળમા ંઉતરી પડી અને કહ્ુ ં
“મારા પતી ભલે મારાથી દૂર કરવામા ંઆવ્યા છે, પણ આપણા હૈયેથી ગાધંી નામ ક્યારેય નહી જાય! 
જયાન સધુી આપણા લોહીમા ંદેશદાઝ અને શરીરમા ંશત્રનેુ પણ માફ કરવાનુ ંકાળજુ ંહશેને... ત્યા ં
સધુી ગાધંીજી ચળવળમા ંઆપણી સાથેજ રેહશે!” 

(ખાસંી વધુ ંને વધ ુવતાષય, અને! વધતી ઉમર પણ હવે રશ્ય રીતે વતાષવા માડંે ) 
કસ્તરૂ આખી જીંદગી મેહકી, અને સવુાસે કદાચ એના શ્વાસ ગ ૂગંળાવી દીધા! Bronchitis તો પેહલેથીજ 
હતો હવે કહછેે ક્ષય થયો છે ટી.બી, જીવલેણ બીમારી છે. છતા ંકોઈ જીવની હત્યા કરી બનાવેલી દવા 
બાપએુ લેવાની ના પાડી, કહ ેછે એનાથી કદાચ બીમારી સારી પણ થઈ શકતે પણ કોઈના મતૃ્્નુા 
ડાઘ સાથે જીવેલી જીંદગી મોતજ છેને! હરીલાલ મસુલમાન બની ગયા, મારો હરી મારી ગળથથૂી 
ધળૂધાણી કરી ગયો.... શા માટે? બાપ ુકદાચ તમે એને માફ કરી શકો હું નહી! 
(માદંગી મા ંકળસતા સઈુ જાય) 
વવભા દીકરા બાપનુા પ્રયોગો કદાચ વવચચત્ર ભલે લાગે પણ એક વાત યાદ રાખજે દીકરા, એમનુ ં
કાળજુ ં હરીનોજ અરીસો છે એ વવચચત્ર હશે વવકતૃ જરા પણ નથી. એમણે ફ્ત બ્રમ્હચયષ નથી 
અપનાવ્્ ુબ્રમ્હ અપનાવુ ંછે.  

મા ંઅને બા વચ્ચે પીંખાતી કસ્તરુબા! આજે મોત જ્યારે હરીનો માગષ દેખાડવા જાતે આવ્્ુ ંછે ત્યારેજ 
જુઓને મારા મોહન મારી પાસે નથી! એ વવભા બેન મારંુ ગમતુ ંભજન જરૂર વગાડજો હા!  

ભજ મન જન ...  

(સમાધી જેવામા ંબેસે)  
ભજ મન જન! 
એ ક્યારેક સવાલ જરૂર થાય છે! કે જે બાપનેુ એમનો દીકરો ના સમજી શક્યો એને આવનારો સમય 
સમજી શકશે? કદાચ નહી! કારણકે  

“ગાધંી માગે જીતવુ ંખબૂ સરળ છે!| 

ફ્ત ગાધંી માગે જીવવુ ંઅઘરંુ છે!” 

ખાલી ગાધંી માગે જીવવુ.ં.........!  

(અંત)  
 

સકંલ્પ વવનાયક કુલકણી – સરુત – ૭૫૬૭૫ ૪૬૩૯૧ 
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ભખૂ્્ુ ંબાળક 

શાવંત બામણીયા 
 
 

ઊંચી ઊંચી ચબલ્ડીંગો અને લાબંી લાબંી ગાડીઓથી ભરેલ ુઆ શહરે એટલે અમદાવાદ. 
 

લોકોની ભરચક  અવરજવર કરતી ભીડ ભાડ વાળી  સડક અને સડક ના હકનારે... ફૂટપાથ પર બેઠેલો 
એક નવ વર્ષનો ભખૂ્યો બાળક.. 
આ શહરેની જાહોજલાલી જોઈ રહ્ો હતો. 
એ રાહ જોઈ રહ્ો હતો કે કોઈ આવી જાય અને તેને કહ ેકે શુ ંજોઇએ છે તારે. 
એટલામા ંએક ગાડી આવીને ચાર રસ્તા પર ઊભી રહી. 
તે જોઈને એ છોકરો દોડતો દોડતો પાસે ગયો તેને લાગ્્ુ ંમારા ભગવાન આવી ગયા મને ખવડાવવા. 
 

પણ આંસ ુતે છોકરા ને જોઈને પેલા એ તો ગાળો આપીને ભગાડી મકૂ્યો 'જા અહીંથી હાથ લાબંો 
કરીને બસ માગંવા આવી જવાનુ.ં' 
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આ સાભંળીને તેનો મોટો ભ્રમ દૂર થઈ ગયો મને લાગે છે કે આ વ્યક્્ત મારી 'મા'ં કહતેી હતી કે... 
કોઈક એવી વ્યક્્ત આવશે જે મને કહશેે કે લે તારે જે ખાવુ ંહોય તે ત ુ ંખાઈ લે.... તને ભખૂ લાગી 
છે! પણ આ તો એ નથી ....ફરી તે  સડક હકનારે જઈને બેસી ગયો. 
મારી મા ંતો કહતેી હત ુ ંકે ભગવાન જરૂર આવશે!! 
મને જોઈને ક્સ્મત કરશે.! મને પે્રમથી બોલાવશે અને મારા વગર માગેં મને જે જોઈએ તે આપી 
દેશે..! 
 

એટલામા જ મજૂરી કામ પતાવીને એક મજુર તેના ઘરે જઈ રહ્ો હતો... તેને તેણા બાળક માટે આજે 
તો જલેબી લીધી હતી...  
ત્યાથંી પસાર થતા તેણે સડક હકનારે  બાળક ને બેઠેલો જોયો. 
બાળકને જોઈને તેની સામે ક્સ્મત ક્ુું 
તેણે જોઈ ને સામેથી પાસે બોલાવ્્ુ ંઅને પછૂયુ.ં 
 

' કેમ અહી બેસી રહ્ો છં બેટા... 
ભખૂ લાગી છે?' 

હા' 
'વહાલથી તે બોલ્યો લે તારા માટે જલેબી.' 
'મારી મા ંસાચુ ં જ કહતેી હતી તમે જરૂર આવશો.' 
 

"ફહરશ્તા ,ભગવાન પૈસાદાર કે ગાડીવાળા નહીં પણ જે દુુઃખ મા ંમદદ કરે તે જ કહવેાય છે." 
 

શાવંત બામણીયા - અમદાવાદ.- 9727295303 
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મને ઓળખી? 

તન્દ્વી હકશોરભાઈ ટંડલે 

 

મને ઓળખી? હા...હા...(અટ્ટહાસ્ય) 
અરે, તમે મને નથી ઓળખી શક્યા ને ક્યારેય નથી ઓળખી શકવાના!  

હા, હું એ જ સીતા જેને પત્નીધમષ સાચબત કરવા અક્ગ્નપરીક્ષા આપી ધરતીમા ંસમાવુ ંપડ્ુ.ંહું એ 
રોપદી જેને પાચં પવત ઓ છતા ંભરી સભામા ંવસ્ત્રાહરણ વેઠવુ ંપડ્ુ.ં.વર્ોથી  મારી વનયવતમા ંસતત 
પીડાના બીજ જ રોપતા ંરહવે ુ ંએ જ આપ સૌનો ધમષ છે?.( આંખો આંસ ુદશ્યમાન) 
તમને ખબર છે રોજ રોજ મારા અક્સ્તત્વ ઉપર પ્રશ્ન ઊભો થાય છે. મારંુ ઘર ક્ુ?ં.. સાપનો ભારો 
ગણી લગ્ન થતા ંજ પારકા ઘરને પોતીકંુ માની પોતાના માતા વપતા ,ઘર છોડી સાસરે જવુ ંપડે છે 
ત્યા ંઘરની, પહરવારની, પવતની, બાળકોની...સઘળી જવાબદારી મારા ખભે ને સતત કાયષરત એવી 
હું સૌની જરૂહરયાત પરૂી કરતી 'રોબોટ' પણ ખરી જ. સતત સમગ્ર ન્દ્યોછાવર કરનારી હું... 
સારા- નરસા ંઅનેક અનભુવો રાત હદવસ મારા હ્રદયમા ંસગં્રહું છં. મારી ઈચ્છા,મારી સ્વતતં્રતા......પર 
મારો કોઈ જ અવધકાર નહહ? હું.....અરે...હું એ જ " વનભષયા" જેના પર છાશવારે અમાનરુ્ી અત્યાચાર, 

( ગસુ્સાથી) વારંવાર બળાત્કાર ગજૂારાય છે, અંતે મારે મોતને જ શરણે થવાનુ?ં મારો શો વાકં? મારો 
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ક્યો ગનુો?... કહો તો... તમારા પોતાના સ્વાથષ ખાતર તમે મને ઘરમા ંઘરેણાંની જેમ ' સશુોચભત' કરી 
આદશષ મવૂતિ તરીકે ચચત્રો ને ઈચ્છા થાય ત્યારે વતરસ્કાર ને ધતુ્કાર..ક્યારેક બસ કુમળા ફૂલને ગભષમા,ં 
મારી જ જનેતાને મજબરૂ કરી....અવનચ્છાએ ભ્રણૂહત્યા ના કલકંમા ં( ઉપર જોઈ ફરી રડી પડે છે) 
વાહ રે દુવનયા ધન્દ્યવાદ તને...હવે ઓળખી મને?  

હા, હું એક સ્ત્રી છં. તમે મને નથી ઓળખી શક્યા ને ક્યારેય નથી ઓળખી શકવાના! 
મને ગવષ છે કે હું સ્ત્રી છં, સર્જન નુ ંવનવમિ છં. મને ઉવેખી ને સર્જન શક્ય નહહ બને! ક્યારેક તો મને 
ઓળખી લો. મને પૈસાની નહહ માત્ર પે્રમની જરૂર છે. મારા અક્સ્તત્વના સ્વીકારની જરૂર છે. શહકત 
સ્વરૂપે હું તમારી આસપાસ જ છં. મારા વગરની સષૃ્ટ્ષ્ટ્ટની કલ્પના કરી જુઓ,ભયાવહ ચચત્ર ઉદ્ભવશે. 
વાત અહી મારા સન્દ્માનની છે. અનેક ઘરોમા ંઓવશકા ડૂસકાથંી ભીંજાયેલા છે.દીકરી, પત્ની,માતા કે 
બેન.... દરેક સ્વરૂપે તમારા જ ઘરમા ંછં...મને વપિંજરાવસ્થાનુ ંપખંી નહહ બનાવો ..... ( આજીજી સચૂક 
ભાવથી) હું સ્ત્રી છં. મને મારંુ પોતાનુ ંઆકાશ આપો... મારી પોતાની પાખંો થકી વવહરવા દો... 
 

ટંડેલ તન્દ્વી હકશોરભાઈ - આણદં - 97272 79976 

 

અચષના બોલે છે  

ડૉ. વવભવૂત રાણીગા લુભંાણી 
 

           નવા નવા લગ્ન થયા ંમારા ંને સાસ ુમા ંતો ખશુખશુાલ જાણે એમની હદકરી આવી હોય 
એમ, અચષના તેં નાસ્તો કયો? અચષના તેં જમ્્?ુ અચષના તને શુ ંભાવે છે ચાલ આજે એ બનાવીએ, 

અચષના ત ુ ંથાકી ગઇ હોઈશ આરામ કર, હું જોઇ લઈશ બધુ,ં થોડા હદવસો વવત્યા મહમેાનો ગયા, હુ ં
તો ખબૂ ખશુ હતી વપયર તો જાણે વવસરાય જ ગ્ુ ંહત ુ.ં અમે લોકો હનીમનૂ પર ગયા ને રોટલા 
જમવા ગયા બધાને ઘરે, એમ કરતા કરતા મને ઘરની રીતભાત ખબર પડવા લાગી, હું ખબૂ ખશુ 
હતી, હું ઘણુ ંખરંુ ભણેલી મારા સાસ ુભણેલા નહીં પણ સમજણ શક્્ત એવી કે લાગે કેટલા વેલ 
એજ્્કેુટેડ છે. 
            પણ આ બધુ ંથોડા સમય માટેજ હશે એ મને થોડી ખબર હતી! થોડા હદવસો પસાર થતા 
અચાનક જ બધાને મારી ભલૂો દેખાવા લાગી, આવુ ંશાક તેં હોત ુ ંહશે કાઇં? આપડા ઘર મા ંઆવુ ંનથી 
બનતુ,ં અવા શબ્દો સાભંળતા જ હદલ પર પથ્થર વાગતાં, જ્યારે રોટલી,ભાખરી,પરોઠા નજરની 
સામેજ પલટાવી પલટાવી ને જોવામા ંઆવે ત્યારે થોડીવાર માટે એમ થાય કે કયાકં નાસી જઇએ,રોજ 
જમવા બેસીએ એટ્લે કાઇંક નવુ ંસાભંળવાનુ,ંધીમે ધીમે મારો આત્મવવશ્વાસ ઓછો થતો ગયો ,હું 
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હડપે્રશન મા ંજતી ગઇ,ખબૂ ગસુ્સો આવવા લાગ્યો, પવત સાથે ઝઘડો થવા લાગ્યો, મારા ંપવત મને 
ખબૂ સાથ આપતા,ં અમે મનોચચહકત્સક ને મળયા,ં પછી મને સમજા્ુ ં કે જીવનમા ં ફ્ત આ બધી 
વસ્તઓુજ મહત્વની નથી,પોતાના માટે પણ જીવવુ ંપડે, રસ્તા શોધવા પડે,આજે એ વાત ને એક વર્ષ 
વીતી ગ્ુ,ં આજે હુ ંખબૂ ખશુ છં,કારણકે મને ખબર છે આપડે કોઈનો સ્વભાવ બદલી શકવાના 
નથી,એના ંકરતા ંઆપણે જ રસ્તો કાઢીને જીવતા ંશી જવાનુ ંછે. 
          કોઇપણ વાત મા ંવહુ અને દીકરીની સરખામણી તો થવાનીજ છે અને હદકરી હંમેશા વહ ુ
કરતા ંચહડયાતી જ રહશેે,પછી ભલે વહુ સેવા કરતી હોય અને અખો હદવસ ઢસરડા કરતી હોય, 
હદકરીના ંસાસહરયાનંી ભલુ પહલેા ંદેખાશે. પોતે કેવા છે એ નહીં સમજાય, સાસનુા ંમોઢે સાભંળવાનુ ં
અમે તો આમ કરતા ંઅમે તો તેમ કરતા,ં આવ ુતો અમે ક્યાયં ભાળ્ુ ંનથી.તમે જેમ કરતા ંહો એમ 
એમા ંઅમારો શુ ંવાકં? તમારા ંવખતે સમય અલગ હતો.તમે ક્ુષ એમજ અમારે કરવુ ંજરુરી નથી, 
બસ તમે કાઇં નવુ ંકરો એ સહન નો થાય સ્વીકાર નો થાય ,જુનવાણી વવચારોને જ થોપી બેસાડવા 
છે.મારા ંજેવી કેટલીયે વહુઓ હશે જે મન મારીને જીવતી હશે,વહુએ કેટલુ ંખાધુ,ં કેટલુ ંસતૂી, ક્યા ં
ગઇ, કેટલા ફોન કયાષ આ બધો હહસાબ રાખતી સાસઓુને મારે કહવે ુ ંછે કે શુ ંતમે વહુ ન્દ્હોતા? તમે 
આ સહન ક્ુું એટ્લે અમારે કરવાનુ ંજ? વહુ આવે એટલે શુ ંતમારે વનવવૃિ લઇ લેવાની? કરશે એ 
હાફંૂડી. ક્યારેક તો પછૂો કે લાવ તને આ ભાવે છેને હું બનાવુ ંઆજે તો તમે ગમે એવા ંહશો વહનેુ 
માન થશે જ. પણ નથી કરવુ ંવહુ એટ્લે વહુ જ છે, સમાજની નજરોમા.ં પતુ્રવધ ુએટ્લે પતુ્ર કરતા ં
પણ વધુ ંએવુ ંફ્ત ને ફકત બોલવામા ંજ આવે છે સ્વીકારવામા ંનહીં. 
                ક્યાકં ને ક્યાકં હજીયે કેટલી વહુઓ સહન કરી રહી છે, જો તમે પણ આમાનંા ંએક હો 
તો જીવન જીવતા ંશીખી જજો. કોઇના માટે પોતાની ખશુીઓની કુરબાની નહીં આપતા,ંવીતી ગયેલો 
સમય પાછો નહીં આવે ક્યારેય, વવચારજો જરા. 
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એક ડૉ્ટરની આપવીતી 
ડૉ. વવભવૂત રાણીગા લુભંાણી 

 
 

        જ્યારે પણ તમે તબીબી અભ્યાસ કરતા ંહો ત્યારે તમારંુ મન કેટલુ ંપ્રફુપ્લ્લત હોય છે...અને 
છાતી ગજ ગજ ફુલતી હોય છે કે ઈશ્વરે મને લોકસેવા નો મોકો આપ્યો... જ્યારે તમારો પહલેો રમાકં 
આવે ્વુનવસીટીમા ંત્યારે તો વાત જ કાઇં ઓર હોય.મારા ંકુટંુબ મા ંતબીબી અભ્યાસ કરવા વાળા 
અમે ઘણા ંસભ્યો, પહલેેથી જ એવુ ંવાતાવરણ મળેલુ.ંનાનપણ થીજ નક્કી કરેલુ ંકે ડૉ્ટર જ બનવુ ં
જ છે. મારા પપ્પાના ંસારા ંગણુો જોઈને જ મે નક્કી કરેલુ ંકે મારે પણ એમના ંજેવુ ંજ બનવુ ંછે..એમની 
જેમજ બધા ંદદીઓ ને મદદ કરવી છે, બધાના ંદુુઃખો દુર કરવા છે. 
 

               આપણે ડો્ટરો કેટલા ં વનુઃસ્વાથષ ભાવથી આવુ ં વવચારતા ંહોઇએ છીએ,પણ સમાજ? 

સમાજ શુ ંવવચારે છે? એ આપણને નથી ખબર હોતી,જો તમે એક સારા સર્જન હો તોજ લોકો ની નજર 
મા ંડૉ્ટર કેવાઓ બાકી તમારી પાસે ગમે તે હડચગ્ર હોય લોકો તો ચાલ ુડા્ટર ને શટહરયા ડા્ટર જ 
કહશેે....ડૉ્ટર શબ્દ નો પણ અપભ્રઅંશ કરી નાખ્યો છે..જે સન્દ્માન ડૉ્ટર ને મળવુ ંજોઈએ એ હવે 
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કયા ંમળે છે! અરે!... ચાલ ુડૉ્ટર પણ બનવા તો જાઓ ખબર પડશે કેટલી મહનેત કરવી પડ ે
છે...ખાલી તપસવના ં૫૦૦? વાત કરવાના ં૨૦૦? રીપોટ જોવાના ૧૦૦? લ ૂટંવા જ બેઠા છે ડો્ટરો 
એમ કહ ે...પણ એની પાછળ એની કેટલી મહનેત છે એ તમને કયા ંખબર છે? એક રોગ નુ ંવનદાન 
કરવા ં મા ં કેટલુ ં મગજ ચલાવવુ ં પડે છે એ તમે કયા ંજાણો છો? જો તમે ફ્રેંશર હો તો પણ ના ં
ચાલો..લોકો એમ કહશેે કોઈ સારા ને બતાવજો એતો વશખાઉ છે હજી, પણ ભાઈ!... એ કાઇં હજામત 
તો ન્દ્હોતો કરતો ને આટલા વર્ષ? નવ નેજા પાણી ઉતરી જાય ને ત્યારે ડૉ. લાગે નામની આગળ..કેટલી 
મહનેત કરવી પડે છે એ કદાચ નહીં ખબર હોય લોકોને. 
 

             લોકોને તો બસ ઠેકડી ઉડાડવી છે..એને શુ ંઆવડે? એતો નવો વનશાચળયો છે હજી...જ્યારે 
પોતાને બતાવાનો વારો આવે ત્યારે ડૉ્ટર તરત સાગો થઈ જાય.. એ ડૉ્ટર તો મારા ંભાઈ થાય 
પેલા ં મેડમ તો મને ઓળખે છે સારી રીતે. પ્લીઝ થોડુ કન્દ્શેશન કરી આપજો ને!  અને બે ત્રણ 
જગ્યાએ ભાવ નક્કી કરવા જશે. આ કોઈ શાક માકેટ છે? સવાલ જીવ નો હોય ત્યારે પૈસા વ્હાલા લગે 
છે? હોટલો મા ંજમવા જવુ ંહોય, ફરવા જવુ ંહોય , મવુી જોવુ ંહોય ત્યારે કેમ કોઈ ઓળખાણ કામ નથી 
લાગતી?... 

 

            અત્યાર ની પહરક્સ્થવત વનજ વાત કરંુ તો એવી વાતો કરે છે જાણેકે પોતેજ ડૉ્ટર 
હોય..કોરોના ંને નામે લ ૂટંવા બેઠા છે ડા્ટર , એ લોકો જ ભારે ઇન્દ્જેકશન મારીને જીવ લઇ લે છે..પણ 
વ્હાલા! ત ુ ંરહી જોને ખાલી 2 જ કલાક દદી સાથે!કોરોના વાળા દદી પાસે ૨૨કલાક એકધારા સેવા 
આપે છે. ડો્ટરો..એ નથી દેખાત ુ?ં ડો્ટરો ને એવુ ંક્યારેય શીખવવામા ંનથી આવતુ ં કે જીવ લઇ 
લેવાનો દદી નો અને દદી ને આવથિક સહાય પણ ડૉ્ટર કરે જ છે...પોતાના ંઘર પહરવાર ની ચચિંતા 
કયાષ વગર સેવા આપે છે. એ લોકો ને પણ એમનો જીવ વ્હાલો હૉયજ છે પણ એ વસ્ત ુકયારેય 
શીખવવામા ંનથી આવતી પણ તમારા ંમાટે પહલેી પ્રાયોહરટી તમારંુ પેશન્દ્ટ છે એવુ ંશીખવવામા ં
આવે છે..કયારેક જઇને જોજો એમની લાઈફ કેવી હોય છે પછી વખાણ કરજો. 
 

          કોઇપણ કૌમ્પચલકેશન થાય તો ડૉ્ટર ને મારો, ૫૦ લોકો ભેગા કરો,મીહડયા બોલાવો કેમ? 

તમારાથી ક્યારેય કોઈ ભલુ થતી જ નથી? અને ડૉ્ટર ની ભાવના થોડી એવી હોય? કે કેસ બગાડી 
નાખેં? એમા ંઆવા ખરાબ વતષન કરવાની શુ ંજરૂર? એક ડૉ્ટર હોવાના નાતે મારા ંજ કે્ષત્ર મા ંથતા  

અન્દ્યાય જોઈને મારે ફ્ત એટલુજં કહવે ુ ંછે કે કોઈપણ ડૉ્ટર હહરો જ છે એનુ ંસન્દ્માન થવુ ંજ જોઈએ 
ભલે એની હડગ્રી ગમે તે હોય... 
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કલમ 

ડૉ. વવભવૂત રાણીગા લુભંાણી 
     

     આજે તો મને મળયો લ્હાવો ઘણુ ંબધુ ંકહવેાનો,અત્યારે મારંુ અક્સ્તત્વ ખોવાય ગ્ુ ંછે,મારંૂ સ્થાન 
અત્યારે બોલપેન એ લઈ લીધુ ંછે,નાનકડી અમથી હું પણ કરાવતી કેટલાયં પાસાઓં સફળ,છં હું તો 
વનજીવ અને મારા કેટલાય પ્રકારો બનાવ્યા છે, કેટલાય સુદંર રંગોની શાહી આપી છે મને,કેવુ ંઅનેરંુ 
મારંુ સ્થાન છે,શટષ ના ંચખસ્સા મા ંમોખરે જ નજરે પડંુ, ને લોકો મને જોઇ ને વવચારે કાશ મારી પાસે 
આવી પેન હોત, ભલે ગમે એટલા સ્વરૂપો હોય મારે પણ કામ તો હું પરંુુ કરી જ આપુ ંછં, ડગલે ને 
પગલે માનવી મારો ઉપયોગ કરે છે, સારા કામો કરવામા ંમને ઘણી ખશુી થાય છે,પણ ખરાબ કામો 
કરવામા ંદુુઃખ પણ થાય છે, હું તો છં વાચા રહહત મારે મારંૂ દુુઃખ કેમ વ્યકત કરવુ?ંકોઇના લગ્ન થતા 
હોય ને સહી કરે ત્યારે તો હું ખશુીઓથી નાચતી હોવ,પણ જ્યારે છટા છેડાની સહી થતી હોય ત્યારે 
રડવુ ંપણ આવે છે, પણ મારે કઈ રીતે કહવે ુ?ં કોઈની વીલ પાસ કરવાની હોય પ્લાન પાસ કરવાનો 
હોય, અરજી કરવાની હોય, વવદ્યાથીનુ ંભવવષ્ટ્ય નક્કી થવાનુ ંહોય ત્યારે બધા ંહોંશે હોંશે મારો ઉપયોગ 
કરે છે, નવી નવી સગાઈ થઇ હોય ત્યારે એકમેકના ંપે્રમનો એકરાર કરવા લાલ રંગથી મારો ઉપયોગ 
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થાય છે, ત્યારે તો મારંૂ બેસ્ટ પફોમન્દ્સ આપવાની રાય કરંુ હું, કે વાચંનાર મારા રારા લખાયેલા શબ્દો 
વાચંીને ખશુ થઈ જાય, કવવઓ ના ંહાથ માટે તો અમતૃ છં હું, એમની શાયરી,ગઝલો મારા ંથકી 
લખાય પછી સાભંળીને તો મારંુ મન નાચવા લાગે, હું બોલતી નથી તો પણ આટલુ ંસુદંર વણષન કરી 
શકંુ છં અને જો મારે વાચા હોતે તો વાત જ કાઇંક અનોખી હતી,પણ મને ઘણી ખશુી છે કે મારે વાચા 
નથી ક્યા ંસમયે મૌન રહવે ુ ંએ મારે શોધવુ ંનથી પડત ુ,ંબસ મારે ફ્ત વણષન માં સાથ આપવાનો 
છે,મારા થકી માનવી મૌન રહીને પણ ઘણુ ંકહી શકે છે,અને પોતાના ંવવચારો નો ખજાનો કાગળ ઉપર 
ઠાલવી શકે છે. 
 

ડૉ. વવભવૂત રાણીગા લુભંાણી – સરુત – 9925419907 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

વ્હાલસોયીની વ્યથા 
ડૉ. વવભવૂત રાણીગા લુભંાણી 

 
 
  

સ્ત્રી ભણૃ: મા ંઓ મારી પ્યારી મા,ં કેમ ત ુ ંઆટલી દુુઃખી થઈ ગઇ છે?હું પણ તારા દુુઃખ મા ંસહભાગી 
થવા માગં ુ છં,હું તારોજ એક અંશ છં મા,ં તુ ં તારા જ અંશ ને બહાર કાઢી નાખીશ?હું તને નથી 
ગમતી?શુ ંત ુ ંમને લાડ લડાવવા નથી માગંતી?તુ ંપપ્પા ને બા ને કેમ નથી સમજાવતી?એ બધા ં
મળીને મને આ દુવનયામા ંનહીં જ આવવા દે, મારે આ દુવનયા મા ંઆવવુ ંછે,મારી કાલીઘેલી ભાર્ા 
મા ંતારી સાથે વાત કરવી છે,તારી અને પપ્પા ની ઢીંગલી બનવુ ં છે,સરસ મજાનુ ં ફ્રોક પહરેીને 
ફેરફૂદરડી ફરવી છે,પપ્પા પાસે ચોકલેટ માટે જીદ કરવી છે,દાદી પાસે લાડ કરવા છે,તારા થકી 
ગભષસસં્કારનો લ્હાવો લેવો છે મારે,સરસ સરસ કપડા પહરેીને તૈયાર થવુ ંછે મારે,તારી સાડી પહરેીને 
નખરા કરવા છે,ઝાઝંરી પહરેીને આખા ઘરમા ંફરવુ ંછે મને,મોટી થઇને તારા સપના ંઓ પરૂા કરવા 
છે,બધાને હું નથી ગમતી,પણ ત ુ ંકેમ આવ ુકરે છે ?કેમ મને મોત ના ંમખુમા ંધકેલી રહી છે?તુ ંપણ 
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એક હદકરી જ છેને,મા ંમારા ંઅંગો તો હજી વવકાસ પણ નથી પામ્યા ંકમૂળાફૂલ જેવા છે, અને પેલા 
ડૉ્ટર અંકલ મને  

ચીપીયાથી ખેંચી ને બહાર કાઢી નાખશે,મને કેટલુ ંદુખશે મા,ં મને બહુજ બીક લાગે છે,મને બચાવી 
લે મા ંમને બચાવી લે,મારે જીવવુ ંછે મા ંમને બચાવી લે. 
 

ડૉ. વવભવૂત રાણીગા લુભંાણી – સરુત – 9925419907 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

માત ૃદેવો ભવુઃ 
વવજય ગોસ્વામી 

 

 (વદૃ્ધાશ્રમનો વાવર્િક સમારંભ ચાલી રહ્ો છે, સૌ કોઈ મહમેાનો પોતપોતાની સીટ મેળવીને સમારંભની 
શોભા વધારી રહ્ા ંછે, વવદેશથી આવેલા સટેુડ બટેુડ મહમેાનો આગળની હરોળમા ંપોતાની વ્યક્્તગત 
છાપ ઉપસાવવામા ંસફળ થવા કોવશશ કરી રહ્ા ંછે, વદૃ્ધાશ્રમના વડીલ દંપતીઓ થાક્યા ંપાક્યા પરાણે 
બેસવાની કોવશશ કરી રહ્ા ંછે, સ્વાગત વવવધ, વદૃ્ધાશ્રમની પ્રગવત, ડોનેશન, સામાન્દ્ય ચચાષઓ બાદ હવે 
“ બેટી બચાવો” અચભયાન વવશે વ્તવ્ય આપવા બધા ંડાયસ પર વારાફરતી આવી રહ્ા ંછે......) 
 

(અચાનક એક ૬૫-૭૦ વર્ષ ના આધેડ વયોવધૃ્ધ, વોચમેનનો ડ્રેસ પહરેલ વ્યક્્ત ડાયસ પર ઘસી 
આવે છે, વસક્હુરટી ગાડષ તેને રોકવાની વ્યથષ કોવશશ કરે છે) 
 

આદરણીય વડીલો, મારા સ્નેહી વમત્રો, બહારથી પધારેલા મહમેાનશ્રીઓ તથા મારૂ બાવડંુ પકડીને 
મને બહાર કાઢવાની કોવશશ કરનાર ગાડષ ભાઈ......,  
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અરે આ બધા ંતો મને ઓળખે જ છે, પરંત ુબહારથી પધારેલા મહમેાનો માટે આ પ્રાણી અજાણ્્ુ ંછે,  

મારૂ નામ મનજી માલદાર...... જગતની વવચચત્રતા તો જુવો, હું જ્યારે ગાડંો અક્કલ મઠો હતો ત્યારે 
બધા ંમને સલામ કરતા,ં અને આજે જ્યારે મારી અક્કલ ઠેકાણે આવી છે ત્યારે બધા ંમને ગાડંો ગણે 
છે, વાહ રે હકસ્મત વાહ........ 
 

હું આપ સવોને મારી આપવીતી જ કહીશ, મારી આપવીતી પરથી જ સમજવા વાળા સમજી જશે... 
વર્ો પહલેા ંઆ મનજી માલદારની ધોમ ધોમ સાહ્બી હતી, ગાડી બગંલા મોટર ચાકર...... ઘણા ં
બધા ંહીરાના કારખાનાઓ, માત્ર અહીંયા જ નહીં, વસિંગાપોર, હોંગકોંગમા ંપણ મારી ઑહફસો હતી, છતા ં
એક ખોટ હતી...... ત્રણ ત્રણ દીકરીઓ પછી મારૂ ચોથુ ંસતંાન પણ દીકરી જ જન્દ્મી.... મેરા નામ 
કરેગા રોશન મેરા જગમે રાજ દુલારા, આ ભખૂ અને લાલસામા ંમે મારી ત્રણેય દીકરીઓ સહહત મારી 
પત્નીને વપયરનો પરવાનો આપી હદધો, મે બીજા લગ્ન કયાષ, બબ્બે કુળ હદપકો મળયા,ં મારી ખશુીઓનો 
કોઈ પાર નહોતો..... સમય વહતેો ગયો....... પત્ની પરલોક સીધાવી, સપંવત સટ્ટા બજારમા ંગઈ,  

થોડી ઘણી વધી હતી તે કુળ દીપકો લઈ ગયા,ં રહી ગયા ંએકલા એકલા આ મનજી માલદાર.....(અને 
તે ધ્રસુકે ધ્રસુકે રડવા લાગે છે) 
 

(ગાડષ આવી ને તેને પાણીનો ગ્લાસ આપી જાય છે, પાણી પીને સ્વસ્થ થતા)ં 
 

દીવાળે એ હદકરા, મારે તો હદ ફેરવનાર હદકરા મળયા,ં છતા ંઆજે હું એકલો નથી, કે નથી રહતેો આ 
વદૃ્ધાશ્રમા.ં... જાણો છો આ ગાડંા પાગલ માણસને સાચવનાર કોણ છે? (અને ફરીવાર તે રડી પડે છે) 
જેના જન્દ્મ સમયે મે જાકારો આપેલ એ મારી ચોથા નબંરની દીકરી શ્રદ્ધા. એક દીકરી મા શ્રદ્ધા 
જગાવનાર મારી એ દીકરીને આ કમનસીબ બાપના લાખ લાખ પ્રણામ છે, લાખ લાખ પ્રણામ છે......) 
 

(વદૃ્ધાશ્રમમા ંસિાટો છવાઈ જાય છે, બધા ંઊભા થઈ ને આ ગાડંા પાગલ માણસની સ્પીચને ચબરદાવી 
રહ્ા ંછે.) 
 
 

વવજય ગોસ્વામી - 6356 140 416 
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છબીલી વણઝારણ 

્ગુલ પહંડત 

 

રાત પડે ત્યા ંવાસો કરતી... ચલૂો માડંી રોટલા ઘડતી...(૨) 
ગામે ગામ હું આમ જ ફરતી, મલક આખાના લોકને મળતી... 
તો બોલો હું કોણ?ન ઓળખીને !!! 
હું છેલ છબીલી વણઝારણ,હું છેલ છબીલી વણઝારણ, 

તા થૈયા થૈયા તા થૈ... 
એટલે હું છબીલી ... હા એજ છેલ છબીલી વણઝારણ, એટલે મારૂ નામ 

જ છબીલી ... 
જુઓ આજે હું આ ગામમા ંઆવી છં, 

ને મેદાનના આ ખણૂા પર 

ઊભો ઘટાદાર લીમડો .. એની નીચે મારૂ ઘર .... આ.. હા..હા... કડવા 
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કડવા લીમડાની ઘટા તો એટલી મીઠી કે બળબળતા બપોરે પણ આવીને 

બેઠેલા વટેમાગુષને મઝાની નીંદર આપી દે. 
પણ આજે તો આ ઘટા જ મારંૂ ઘર. કદાચ આવતી કાલે તે મારૂ 

ઘર હશે પણ પરમ હદવશે હશે કે નહીં ... નથી ખબર.. આ ટોપલો 
ભરીને જે રમકડા ંબનાવ્યા છે તે વેચાઈ જાય એટલે આપણો કાફલો તો 
એ ય ઉપડયો બીજા ગામ... 
પણ ચાલો હું તમને મારૂ ઘર બતાવુ ં... હ.ં... આ જુઓ અહીં છે 

આ ચલૂો... ન દેખાયો ને ... જુઓ આમ આ એક ઈંટ આમ મકૂી, બીજી 

 

ઈંટ આમ મકૂી અને ત્રીજી ઈંટ આમ આડી મકૂો એટલે ચલૂો તૈયાર. એમા ં
વચ્ચે બાવળની સકૂી ડાળીઓ સળગાવીને ઉપર તાવડી મકૂીને ટપ  

ટપો 
ટપ રોટલા તૈયાર. પછી તમને બતાવુ ંઆ છે મારા ઘરનો એ ય ... 
મઝાનો ઢાચળયો. તમને કહું રોંઢોં કરીને તમે અહી બેસો કે વાળં કરીને 

જરા આડે પડખે થાવ ને તમે સપનાનંા દેશમા ંન ખોવાય જાવ તો મારૂ 

નામ છબીલી નહીં...... ના.. ના... કોઈ પણ માણસને બીજુ ંજોઈએ શુ?ં 

ઘરમા ંઆવીને ભરપેટ ખાવાનુ ંમળે અને આખા હદવસનો થાક ઉતરી 
જાય તો એનાથી રૂડંુ કશુ ંહોય ? 

તમને એક મઝાની વાત કહું મારા તો બધાય સબધંી અહીંજ છે. 
પેલા વડ નીચે છે એ મારા કાકા અને આ પીપળા નીચે મારી ફોઈનુ ં
ઘર. અમારંુ તો આખુ ંગામ, ગામે-ગામ ચાલે. કોઈને ય આવુ ંહોય ? કે 

કાકા , મામા , ફોઇ બધાય કાયમ સાથે રહતેા હોય ? 

પણ પેલા રાણપરુ ગામમા ંએક દાદા મને કહતેા હતા કે છબીલી ત ુ ંઘણા 
સરસ રમકડા ંબનાવે છે, એની એક દુકાન ખોલી દે તો ગામે ગામથી 
લોકો તારે ત્યા ંઆવે, વળી પાછા કહ ેકે ત ુ ંકેટલુ ંસરસ ગાય છે ગામમા ં
કોઈના ઘરે પ્રસગં હોય ને ત ુ ંગીતો ગાવા જાય તો કેટલા બધા પૈસા 
મળે... 
 

પણ સાચી વાત કહું મને એવુ ંઘર તો બહુ ગમે. મારે રોજ નવો 
ચલૂો ન બનાવવો પડ,ે રોજે રોજનુ ંકહરયાણુ ંઅને બળતણ ભેગુ ં
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કરવાની કડાકટૂ નહીં અને ખાસ તો માથે મોટંુ છાપરંુ હોય જે ઉનાળાનો 
તડકો અને ચોમાસાના પાણીથી અમારંુ રખોપુ ંકરે... 
આ ઘરને “મકુામ પોસ્ટ” હોય એ સરનામે ટપાલીકાકા ખબર 

લાવે કે “છબીલી તારી દીકરીએ તો આખી કોલેજમા ંપહલેો નબંર લીધો 
છે , આ જો સરકારે તેને વવશેર્ ભણવાની વ્યવસ્થા કરી છે ” 

પછી તો ટપાલી કાકા એવા ય કાગળ લાવશે કે છબીલી આ મગંળવારે 

માગંરોળ ગામે તારે લગ્નના ગીતો ગાવા જવાનુ ંછે, પનૂમે માતાજીના ં
ગરબા ગાવા પાવાગઢ જવાનુ ંછે અને વાઘોહડયાની ્વુનવવસિટીમા ંતો 
લોકગીતોના કાયષરમમા ંસેંકડો વવધાથીઓને ગીતોના તાલે ઝૂમતા 
કરવાના છે .. 
પણ રે ગાડંી છબીલી ત ુ ંજે સપના જુએ છે કે તારી દીકરી મોટી-મસ 

કોલેજમા ંભણે એ માટે “મકુામ પોસ્ટ” વાળં ઘર તો જોઈએને? આમ 

ગામે-ગામ રઝળતા લોકોને કોણ ભણાવે?  

હજાર હાથવાળી મારી 
માવડીને હું તો એક જ અરજ કરંુ છં કે માડી અમે તારા દવલા છોરંુ 

નથી ત ુ ંમને ય મારા સપનાનુ ંઘર દઇશ ને ? 

દેશે દેશે... માવડી છબીલીને ય દેશે. 
છેલ છબીલી વણઝારણ એક ઘરની માલકણ બનશે .. 
ને પછી તો છબીલીને શોધતા, લોકો આવશે.. 
ને પછૂશે કે છબીલીબેનનુ ંઘર આજ કે !!! 
ત્યારે હું હોંશથી કહીશ કે હા ભૈ... 
તા થૈયા થૈયા તા થૈ... 
 

્ગુલ પહંડત - સરુત – ૯૮૨૫૪ ૪૩૧૬૩ 
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કાળ ભૈરવ 

્ગુલ પહંડત 

(પ્રથમ ઇનામ વવજેતા કવૃત) 
 
 

શખં ફંૂક્યા બાદ સ્ટેજના કેન્દ્ર તરફ જતા.ં..  

હું કાળ, કાળ ભૈરવ, વશવનો પાચંમો અવતાર.... 
દેવ-દાનવ, ઋવર્-મવુન કોઇ મારાથી બચી શકે નહીં સૌ મારા 
વશમા,ં મને આવધન. 
 

પથૃ્વી ઉપર અમર હોવાના વહમેમા ંવનદોર્ જીવોને પ્રતાહડત 

કરનાર, લકંાપવત રાવણનો સમય હવે પરૂો થયો. તારા જીવન કાયષની 
અંવતમ ઘડીઓ ગણાઇ રહી છે. તૈયાર થઇ જા દશાનન. મારી 
આવધનતાનો સ્વીકાર કર. બસ પથૃ્વી લોક તરફનુ ંઆ મારંૂ પ્રયાણ ..... 
અને રાવણના અંતનો આરંભ........ 
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મારા આગમનના અવાજો પ્રાણી માત્રને ભયાનક લાગે છે તેમના 
ગાત્રો વશવથલ થઇ જાય છે અને મનોક્સ્થવત ઉપર ચબહામણા ઓળાઓ 

પથરાઇ જાય છે. 
 

અમરત્વના વવવધ વનવમિત વરદાનથી અંધ બનેલા દશગ્રીવે તો 
લકંાને સોનાથી મઢી છે ને કંઈ !!! શક્્ત અને શ્રી ઉપરના આવધપત્યથી 
મદાધં બનેલા રાવણને કાળનો, મારો પણ ભય નથી રહ્ો ?? પરૂો થયો, 
રાવણ તારો સમય પરૂો થયો. જો આ દશે હદશાઓ મારા તાબામા ંછે. 
 

વત્રભવુન વવજેતા તારી પટરાણી મદંોદરીને પણ આ સત્ય સમજાવુ ંજોઇએ કે પથૃ્વી લોકમા ંશાશ્વત 
કશુ ંજ નથી. એ શુ ંકામ સોળ શણગાર ધારણ કરી રહી છે!! 
પણ આ શુ ંમદંોદરી કોને પ્રાથી રહી છે : એ તો રામનુ ંસ્મરણ કરે 

છે. દાનવ કન્દ્યા મદંોદરી અસરુ ભાયાષ હોવા છતા ંવનવત અને ધમષમા ંશ્રધ્ધા અને વવશ્વાસ ધરાવે છે... 
મારી હાજરી તે પામી ગઇ છે. તેનો પણુ્ય પ્રભાવ 

મને પ્રગટ થવાનુ ંદબાણ કરી રહ્ો છે... ભલે. 
 

કલ્યાણભવત ુદેવી. આવશવાષદ ભવુઃ ... 
હા દેવી લકંાનો સવષનાશ હવે નજીક છે. હૈ દશગ્રીવના પટરાણી હુ ં
રાવણને મારી સાથે લઇ જવા આવ્યો છં તમે એ કાયષને નહીં અટકાવી 
શકો. મારંુ કાયષ આજપયષત અધરંુુ નથી રહ્ ુએને અધરંુુ રાખવાના 
તમારા તમામ પ્રયાસો વમથ્યા જ રહશેે દેવી મદંોદરી. 
 

હા તમારા આહવાનનો હું સ્વીકાર કરંુ છં. સિા વૈભવના નશામા ં
ચરૂ રાવણનો “કામ' તેનુ ંકામ તમામ કરશે. કામાધં રાવણ સતી સીતાનુ ં
અપહરણ કરશે.. કરશે... ક્ુું. મદંોદરી જુઓ આ તમારો ભરથાર!!! હવે રામ-લક્ષ્મણ સીતાજીને 
શોધતા ંઅહીં આવશે અને મહાવવનાશક ્ધુ્ઘ 

થશે. તમે પહલેી ચાલમા ંમાત ખાધી દેવી મદંોદરી. મારી કાળની જીત નક્કી છે. 
ના, અસરુભાયાષ, એમ તો તમે મારી સામે નહીં જીતી શકો. રાવણ 

કોઇ ખોટંુ પગલુ ંન ભરશે એવી ખોટી માન્દ્યતાનો રાવણે પોતે જ છેદ 

ઉડાડયો છે. 
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આ જુઓ જીત તરફના મારા બીજા પગલાનેં. સોનાની લકંા ભડ ભડ બળી રહી છે.હા, એક વાનરે આ 
આગ લગાડી છે.આસક્્તમા ંચરૂ રાવણે સીતાને મુ્ ત ન કયાષ છેવટે તેમને શોધતા ંઅહીં આવેલા 
રામના દૂતે આ પરારમ ક્ુું છે. હવે રાવણની માયાવી નગરીનુ ંરાખ થઇ જવુ ંવનવિત છે. 
 

સમજાવો રાવણને કે વાનર એ રામનો સામાન્દ્ય દૂત નહીં પણ વા્પુત્ર હતો. મદંોદરી, લકેંશને એ 
સમજાવો કે જે બળી રાજાને જીતવા તે પાતાળે ગયો હતો ત્યા ંબાળકોએ તેને અશ્વશાળામા ંબાધં્યો 
હતો, અને વાલીની કાખમા ંહદવસો સધુી દબાઇ રહલેા રાવણને પણ હું ઓળખુ ંછ. એને કહો દેવી 
અમરત્વનુ ંવરદાન ભલૂી જાય, દરેક વરદાન સાથે શ્રાપ જોડાયેલો હોય છે. શુ ંદેવી તમે હજુ પણ 
કહો છો કે મતૃ્્ ુતો લકેંશને આધીન છે. 
 

હા... હા... હા... મદંોદરી કાળ કોઇને આધીન નથી. મતૃ્્નેુ પણ નહીં... જુઓ ્ધુ્ધ શરુ થઇ ગ્ુ.ં 
રાવણ ્ધુ્ધ કરશે જ નહીં એવી તમારી 
માન્દ્યતાને રાવણે ચકનાચરૂ કરી છે. દેવી તમે હાયાષ. મારી ત્રીજી ચાલમા ં
પણ તમારી હાર વનવિત છે. 
જુઓ આ ઘરતી ધ્રજુી ઉઠી છે. આસક્્તગ્રસ્ત, મદાધં અને અમરત્વના ગમુાનમા ંરાચતા રાવણની 
નાચભમા ંરામે બાણ મા્ુું. રાવણ 

હણાયો. મારી સપંણૂષ જીત થઇ છે. હા... હા... હા... 
અરે આ શુ?ં મદંોદરી તમે શુ ંબોલ્યા!! રાવણ અને રાક્ષસકળૂનો 
વવનાશ તમે જ ઇચ્છા હતા! હ ેદેવી હું એ જરૂર જાણુ ંછં કે રામ એ 

અવતારી પરુુર્ છે પણ એમના હાથે રાવણ અને સમગ્ર રાક્ષસ કળૂનો 
નાશ થાય જેથી એ સોનો ઉદ્ધાર વનિત થઇ જાય એવી સોગઠી તમે 

રમ્યા!!! 
 

દેવી હું જીતીને પણ હાયો છં. વનવત અને ધમષમા ંશ્રધ્ધા રાખનારી 
તમે એકમાત્ર સ્ત્રી છો જેમણે કાળને માત આપી છે. હ ેમદંોદરી મારંુ તમને 

વચન છે કે જ્યારે પણ અસરુો આતકં આચરશે ત્યારે ભલે મદંોદરી ન 

હોય તો પણ આ પથૃ્વીલોકના કલ્યાણ માટે હું જીતીને પણ હારતો રહીશ.   

 

્ગુલ પહંડત - સરુત – ૯૮૨૫૪૪૩૧૬૩ 
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શપૂષણખા 
્ગુલ પહંડત - સરુત – ૯૮૨૫૪ ૪૩૧૬૩ 

 

હ ેસજુ્ઞ નગરજનો હું મીનાક્ષી , હા મીન.. માછલી જેવી આંખોવાળી -મીનાક્ષી. મારી માતાએ આપેલુ ં
નામ. મારો જન્દ્મ રાક્ષસ કુળમા ંથયો માટેએમના જેવ ુતો બનવુ ંજ પડે ને ! હા ..... (ફુફાડો )મારા 
શળૂ જેવા નખોથી જીવતા માણસને ચીરી નાખુ ંહા...... શુપ્ષણખા ... આ ધારદાર નખોથી ભલ ભલા 
થથરે ..... મારા ભ્રાતા રાવણે મને શીખવેલી આ ્દુ્ધ કળાથી મારી ખ્યાવત શપુષણખા તરીકે થઈ. 
રાક્ષસોને પણ પોતાનો સસંાર હોય છે મારે પણ હતો રાજા કાલકેયના પ્રખર 

સેનાપવત વવદ્યતુ જીવ્હા સાથે મારા વવવાહ થયા અસરૂોનુ ંલગ્ન જીવન પણ 

સરૂો જેવ ુજ હોય છે રાક્ષસોની પોતાના વપ્રય પાત્ર સાથેની લાગણી દેવોને 

પોતાના વપ્રય સાથે થાય એવીજ હોય.... મારા પવત વવદ્યતુ જીવ્હા સાથેનુ ંમારૂ 

વૈવાહહક જીવન લયબદ્ધ થાય એ પહલેા ભ્રાતા રાવણના વવશ્વ વવજયી 
બનવાના ઓરતાએ મારા પવતનો ભોગ લીધો. 
 

શુ ંકોઈ ભાઈ પોતાની બહનેનો ચડૂી ચાદંલો નદંવાય એવુ ંઈચ્છે ??? હા 
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ઈચ્છે.... ભાઈ રાવણ હોવો જોઈએ !!! 
મારૂ રોમે રોમ રાવણને વધક્કારત ુ ંહત ુ ં... મારા વનદોર્ લગ્નજીવનનો અકાળે 

અંત લાવનાર રાવણ પ્રત્યે રોધ અને નફરતની આગ મને બાળી રહી હતી 
રાવણનો સવષનાશ થાય એ મારૂ મન ઈચ્છતુ ંહત ુ.ં શુ ંકોઈ માનશે કે કે એક 

બહને પોતાના સગા ભાઇનો વવનાશ ઈચ્છે??? 

હા ઈચ્છે.... ભાઈ રાવણ હોવો જોઈએ !!! 
 

કાળના દુદંુચભ વનરંતર વાગતા રહ્ા ... ધરા તલ ઉપર રાવણના 
અત્યાચારો વધતા ંરહ્ા. દેવાવધદેવ મહાદેવ અને બ્રહ્મા િારા મળેલા 
આવશર્થી મદાધં બનેલા રાવણને આ લોકમા ંકોઈ પડકાર આપી શકે એમ 

નહોત ુ,ં ત્યાજં ખબર આવ્યા કે વનમા ંતપસ્યા કરતા ંઋવર્ મવુનઓના 
યજ્ઞમા ંહાડકા ંનાખી યજ્ઞો ને ભ્રષ્ટ્ટ કરનારી મારી દાદી તાડકાનો અયોધ્યા 
નરેશ દશરથના પતુ્રોએ વધ કયો. ગસુ્સાથી લાલચોળ ભ્રાતા રાવણે આદેશ 

કયો ... “કાકાશ્રી સબુાહુ તમને મળેલી અસરુ વવદ્યાને અજમાવો અને 

અયોધ્યાના રાજકુમારોને પ્રતાહડત કરી યજ્ઞો બધં કરાવો.” જેવી આજ્ઞા 
મહારાજ કહી ચાલી નીકળેલા કાકા સબુાહુ ક્યારેય પાછા ન આવ્યા. અયોધ્યા 
કુમારોએ તેમનો પણ વધ કરીને યજ્ઞો ને રાક્ષસો ના ભયથી 
મુ્ ત કયાષ. 
 

એક રાક્ષસી તરીકે મારૂ લોહી પણ ઉકળી ઉઠ્ુ ંપણ કહ ેછે ને કે 

સમયથી બળવાન કોઈ નથી હોત ુ ંઅચાનક ભ્રાતા રાવણનુ ંકહણે આવ્્ુ.ં હું 
દોડતી પહોંચી દરબારમા.ં... કહો ભ્રાતા કેમ યાદ કરી ? શુ ંકહ્ુ ંતાડકા અને 

સબુાહુનો વધ કરનારા અયોધ્યાના રાજકુમારો વનવાસ પામીને દંડકારણયમા ં
આવ્યા છે ? મારો રોધાક્ગ્ન ભભકૂવા લાગ્યો. ત્યાજં રાવણે કહ્ુ ંશપૂષણખા 
તારી રણનીવતથી રામ અને લક્ષ્મણને ચચિ કરવાના છે. જી મહારાજ કહી હુ ં
તો સીધી પહોંચી દંડકારણ્ય... આ રામ -લક્ષ્મણ એવા તે કેવા યોદ્ધા છે કે 

તેમણે બાહુબલી સબુાહુ અને મહા શક્્તશાળી તાડકાનો વધ કયો ? 

 

મગતરા જેવા આ માનવો રાક્ષસોનો સામનો કેવી રીતે કરી શકે ? આજે તો 
એમનુ ંકચુબંર બનાવી દઉં .... વેર લેવા તત્પર મારૂ આખુ ંશરીર તાબંા જેવ ુ
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રાત ુ ંથઈ રહ્ુ ંહત ુ ં, બાહુ ફફડી રહ્ા હતા અને ત્યા ંજ સામે દેખાઈ રહલેી 
વનકુટીરમા ંબે સોહામણા પરુુર્ો દેખાયા. વકૃ્ષોના ઝૂડં પાછળ સતંાયેલી હુ ં
તેમની ગવતવવવધઓ જોવા લાગી. દૈહદપ્યમાન મખુાકૃવતવાળા રામ અને 

લક્ષ્મણ રાજકુમારો જેવા તો લગતા જ હતા પણ બનેંનુ ંશરીર સૌષ્ટ્ઠવ પ્રચડં 

યોદ્ધા જેવ ુહોવાથી તેઓ અસામાન્દ્ય પણ લાગી રહ્ા હતા. 
 

મારૂ મન મને કશુકં અનોખુ ંકરવા ઉશ્કેરી રહ્ુ ંહત ુ.ં મારી 
સોગઠાબાજીમા ંહું આગળ વધી રહી હતી. અવત સ્વરૂવાન સુદંરી બનીને રામ 

સમક્ષ પહોંચી ગઈ .ધીર- ગભંીર અને પ્રસિ મરુાવાળા રામની સામે જોતા ંજ 

મારા હોશ કોશ ઊડી રહ્ા હતા. માડં માડં મારી જાતને સભંાળી અને રામને 

કહ્ુ ંકે હ ેરામ તમારા જેવા મેધાવી પરુુર્ને મે આજ પયષત આ પથૃ્વી ઉપર 

જોયો નથી અને મારા જેવી રૂપ સુદંરી પણ તમે ક્યાયં જોઈ નહીં હોય .... 
શુ ંતમે મારા લગ્નના પ્રસ્ તાવને સ્વીકારશો ? હ ેશે્રષ્ટ્ઠ પરુુર્ તમે આમ મદં 

મદં ક્સ્મત વેરતા રહશેો તો હું અહીં જ થીજી જઈશ. શુ ંતમે મારા પ્રસ્ તાવનો 
જવાબ આપ્યો ? તમે એક પત્નીવ્રતધારી છો અને સીતાને પત્ની તરીકે 

સ્વીકારી છે તો મારી સાથે લગ્ન નહીં કરશો ? ના .. ના ... આવુ ંન કહો 
તમારી એક પત્ની હોવા છતા ંપણ હું તમારી સાથે લગ્ન કરવા તૈયાર છં શુ ં
કહ્ુ ંપેલા દૂર ઊભા છે તે લક્ષ્મણને કહું ? 

 

લક્ષ્મણને જોતા ંતે પણ રામ જેવી પ્રવતકૃવત લાગતો હતો વવશાળ 

ભજુાઓ અને મક્કમ પગલાઓં તેને બીજાથી જુદો પાડી રહ્ા ંહતા. તે પણ 

પરારમી અને સડુોળ વ્યક્્તત્વનો સ્વામી લાગી રહ્ો હતો. મોહમા ંભાન 

ભલેૂલી હું આકુળ વ્યાકુળ થઈ રહી હતી લક્ષ્મણ સમક્ષ મે રામ જેવો જ 

પ્રસ્ તાવ મકૂી તેની ઈચ્છા જાણવા વવનતંી કરી .... મયાષદાની સીમામા ંરહીને 

લક્ષ્મણે કહ્ુ ંકે હ ેસુદંરી હું તો રામનો દાસ છં તો શુ ંમારી સાથે લગ્ન કરી ત ુ ં
દાસી તરીકે રહીશ ? દાસી જીવન સ્વીકારીશ ? એના કરતા ંત ુ ંરામને જ 

પ્રસિ કર તેઓ માની જશે. તારા જેવી રૂપ સુદંરી તેમને કયાથંી મળવાની ? 

પે્રમાધં બનેલી હું ફરી રામ પાસે પહોંચીને પે્રમની ભીખ માગંવા લાગી.... પણ 

એમ તો ક્યા ંકોઈને ભીખ મળી છે ? 
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શુ ંતમે એક પત્નીવ્રત તોડવા નથી માગંતા ? શુ ંતમે મારી સાથે લગ્નના 
પ્રસ્ તાવને ઠુકરાવો છો ? તમે બિેં ભાઈઓ એકબીજા સામે ઇશારા કરીને 

મારી વ્યાકુળતાની હાસંી ઉડવો છો ? તમને ભય નથી કોઈનો ? શુ ંતાડકાને 

મારીને તમે સ્વયનેં મહાન માનો છો ?શુ ંસબુાહુનો વધ કરીને પોતાની જાતને અજેય 

માનવા માડંયા છો ? 

 

તમને ખબર છે હું કોણ ? .... રાવણની બહને શપૂષણખા.... હા.... હા 
...-હ ...હા... હા ....હા અરે લક્ષ્મણ તમે મારા પર વાર કયો ?? 

 

(ગસુ્સાથી લક્ષ્મ્ણને મારવા ધસે...) આહ...... (એક બાજુનો કાન કપાય) હ ે

રામ- લક્ષ્મણ તમે મારા નાક-કાન કાપીને બહુ ખોટંુ કૃત્ય ક્ુું છે. મારો ભાઈ 

રાવણ તમને છોડશે નહીં. (ભાગતા ભગતા) યાદ રાખજો તમારો કાળ આવી 
રહ્ો છે .......... (ભાગતા ભાગતા રાવણના દરબારમા ંપહોચે) 
 

હ ેભ્રાતા, હ ેપથૃ્વી વવજયી રાવણ આ તારી બહનેની દુદષશા જો. આવુ ંઅધમ 

કૃત્ય કરનાર રામ-લક્ષ્મણ હજુ જીવતં છે. તમે એનો સવષનાશ નહીં કરો ? 

(રાવણ ખર અને દૂર્ણને રામ-લક્ષ્મણ ને મારવા મોકલે) ભ્રાતા રાવણ મને 

વવશ્વાસ હતો .. ખર અને દૂર્ણને તમે રામ-લક્ષ્મણ નો વધ કરવા મોકલ્યા 
તેનાથી હું રાજી છં પણ જ્યા ંસધુી રામ-લક્ષ્મણ આ પથૃ્વી ઉપર રહશેે ... ત્યા ં
સધુી મારૂ અક્સ્તત્વ વ્યાકુળ રહશેે ....રાજા રાવણનો જય હો ... રાજા રાવણનો 
જય હો ... 
 

શપૂષણખા હવે તારી સોગઠાબાજી રંગ લાવશે. તારા વપ્રય પવત વવદ્યતુજીવ્હાનો 
વધ કરનાર રાવણનો પ્રવતકાર કરી શકે એવા રાજકુમારોની સામે રાવણને 

ઉશ્કેરીને તેં રાવણના વધની ચોપાટ ચબછાવી દીધી છે અને હા એમા ંથનાર 

રાવણ વધથી વવજય રામનો નહીં પણ તારો થવાનો છે. 
 

શપૂષણખાનો જય હો.... શપૂષણખાનો જય હો.... શપૂષણખાનો જય હો.... 
 

્ગુલ પહંડત - સરુત – ૯૮૨૫૪ ૪૩૧૬૩ 
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સહદેવ 

ઝરણા પાઠક 

 

(મહાભારતના ્દુ્ધમા ંભીમ િારા દુયોધન વધ બાદ રાવત્રના સમય દરવમયાન જ્યારે પાડંવો પોતાના 
શયનકક્ષમા ં વવજયી રાતનો આરામ કરતા હતા, ત્યારે સહદેવ એ આનદંમય રાતનો શોક વ્ય્ત 
કરતા પોતાની મનોવ્યથા વ્ય્ત કરે છે અને હૈયા વરાળ શાતં કરવા પ્રયત્ન કરે છે.) 
 

      હા હું જોઉં છં, આ અંધારી રાતમા ંબેઠો બેઠો આવનારી તમામ રાતના અંધારા જોઉં છં. આવનારા 
હદવસોમા ંરહલેો અંધકાર પણ હું જોઉં છં. મેં ભતૂકાળમા ંપણ અમારંુ ભવવષ્ટ્ય જો્ુ ંહત ુ,ં પરંત ુહું શુ ં
કરી શક્યો? 

 

        હવે મને મારંુ વરદાન પણ અચભશાપ લાગે છે. હું એ જ અભાગીયો છુ઼ કે જે પોતાના પહરવાર 
પર આવનાર તમામ સકંટ વવરે્ જાણે છે, સઘળં  ભવવષ્ટ્ય જાણે છે પરંત ુતેના વવશે ન તો કોઈને કહી 
શકે છે કે ન તો કંઈ કરી શકે છે. હ ેઈશ્વર! આવુુ઼ં વરદાન આપવા પાછળ તારો હતે ુતો જણાવ!  
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      કેશવની સઘળી લીલા ંકેશવ પહલેા હું જાણતો હતો,  ભાઈ દુયોધનના સમગ્ર છળ સમય પહલેા 
હું જાણતો હતો.  ના, એ વાતનુ ંદુુઃખ નથી કે સકંટ ઘણા વવકટ છે, વવર્ાદ તો ત્યા ંછે કે તેને જાણવા 
છતા ંહું તેને દૂર કરવા, કોઈને જણાવવા અસમથષ છં. 
 

      ભાઈ દુયોધન અને મામા શકુવન એ કરેલ લાક્ષાગહૃ ના ર્ડયતં્ર વવશે પણ મને ખબર હતી તેમ 
છતા,ં હું મારા પહરવારને એ વેરની આગમા ંજતા ન રોકી શક્યો. કેમ ન કહી શક્યો હું એમને કે તે 
કોઈ મહલે નહહ પરંત ુઆપણી મોતનુ ંતેડંુ હત ુ.ં ન રોકી શક્યો ભાઈ ધમષરાજ ્વુધષ્ટ્ષ્ટ્ઠરને  દ્યતૂ રમતા, 
જ્યારે મને ખબર હતી પહરણામ પાચંાલીના માન પર આવીને અટકશે, ઇન્દ્રપ્રસ્થ ના સન્દ્માન પર 
આવીને અટકશે, ચૌદ વર્ષના વનવાસ અને એક વર્ષના અજ્ઞાતવાસ બાદ ભારતવર્ષના સૌથી મોટા 
અને મહાવવનાશી ્દુ્ધના એ ભણકારા હતા, જેના વવશે જાણવા છતા ંહું તે ન રોકી શક્યો. હું પણ એ 
કપટી દ્યતૂનો ભોગ બન્દ્યો છતા ંહું તે ન અટકાવી શક્યો.  

 

      મને વત્રકાળ નુ ંજ્ઞાન છે, ભવવષ્ટ્યની જાણ છે, છતા ંમારો અચભશાપ "જ્યા ંસધુી કોઈ પછુશે નહીં, 
સહદેવ ભવવષ્ટ્ય નહીં જણાવી શકે". 
 

      ન રોકી શક્યો ધનધુાષરી અજુ ષનને વપતામહ માટે બાણશૈયા બનાવતા.   

      ન રોકી શક્યો અજુ ષન પતુ્ર વીર અચભમન્દ્્ ુને ચરવ્્હૂમા ંજતા,  કાયરો િારા તેની વીરગવત પણ 
ન રોકી શક્યો. હું એ પણ જાણુ ંછં કે અશ્વસ્થામા િારા આજે મારા પાચેં પતુ્રોનો વધ થવાનો છે. પરંત ુ
હું આજે પણ કંઈ નહીં કરી શકંુ. મારા કુલ દીપકોને  નહીં બચાવી શકંુ. 
 

      જો મને કોઈએ પછૂયુ ંહોત તો આ સઘળં હું રોકી શક્યો હોત...... રોકી શક્યો હોત....... હ ેઈશ્વર..! 
 

      શુ ંહું જ આ ્દુ્ધનુ ંકારણ છં? જો મેં આ વવશે કોઈને કહી દીધુ ંહોત તો આ ્દુ્ધ રોકી શકા્ુ ં
હોત.... મારા કુળનો નાશ રોકી શકાયો હોત... શુ ંમારંુ વત્રકાળ જ્ઞાન જ મારો અચભશાપ છે? 
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