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“નયા દૌર હૈ ઉસ ેઅપનાઓ, 
અપની સોચ પર પખં લગાઓ” 

 
 જમાનો ફાસ્ટ છે, લોકોન ે છુટક-છુટક દુકાનો કરતા શોપપિંગ મોલ કે ઓનલાઈન 
શોપપિંગ વધારે માફક આવ ેછે. એ જ રીતે આ અભિગમ સાહહત્યયક દ્રષ્ટીએ ઘણો અસરકારક નીવડ ે
એમ છે. અયયારે ઘણા મગેેઝીન સાહહયયને નવી ઉંચાઈએ લઇ જવાની હદશામા ંકાયય કરી રહ્યા છે. 
બેશક, એ સારંુ કાયય છે, પણ ગજુરાતી સાહહયયને ટકાવવા પાછળ વધારે મહનેત કરવાની જરૂર છે 
એવુ ંઅમન ેલાગ ેછે. ઘણીવાર બહુ ં‘હાઇલેવલ’નુ ંકામ કરવા પાછળની મહનેત અને માથાકુટમા,ં 
‘લો લેવલ’નુ ંજે બેઝીક કામ છે એન ેભલૂી જઈએ છીએ. ઠીક એવુ ંજ, ગજુરાતી સાહહયય સાથે પણ 
થઇ રહ્ુ ંછે. ઘણીવાર લોકલને ગ્લોબલ બનાવવા પાછળ એની જે મીઠાશ છે એ જ ભલુાઈ જાય 
છે.  
 આવા જ દોરમા ં અમે તમારી સમક્ષ એક એવુ ં મેગેઝીન લઇ આવ્યા છીએ જે 
‘પ્યોર’ ગજુરાતી િાષી હોવાનો દાવો નથી કરત ુ ં પણ ગજુરાતી િાષા પ્રયયે થોડોઘણો રસ 
કેળવાય એ જ અમારો મખુ્ય ઉદેશ.(આથી જ અમ ે‘સામાપયક’ ને બદલ ેમગેેઝીન શબ્દ પ્રયોજ્યો 
છે) 
 અમન ે આશા છે કે ગજુરાતી િાષા માટે આ એક એવુ ં “પખં” સાભબત થશે જે 
ગજુરાતી અસ્સ્મતાન ેઅન ેગજુરાતી િાષાન ેઆસમાનની ઉંચાઈએ િલે ના લઇ જાય પણ ચોક્કસ 
ગજુરાતી િાષાન ેસારી જગ્યા એ સ્થાનાન્તહરત કરવા માટે તો અસરકારક નીવડશે જ!  
 ટૂંકમા ંઆ કોઈ ‘ગજુરાતી-િાષી-સામાપયક’ નહી બલકે ‘ગજુરાતી-મેગેઝીન‘ છે. 

 
वक़्त आने पर बता देंगे तुझ,े ए आसमान, 

हम अभी से क्या बताएँ क्या हमारे ददल में है| 
सरफ़रोशी की तमन्ना अब हमारे ददल में है, 
देखना है जोर ककतना बाज़ू-ए-काततल में है| 

   -बबस्ममल अजीमाबादी 
 



સપંાદકની કલમે 

   ‘ચાલો કંઇક નવુ ંકરીએ’ – આ પવચારથી જ કંઇક નવુ ંથત ુ ંહોય છે. ‘પખં’ ની 
શરૂઆત પણ કંઇક આવા જ પવચારથી થઇ એમ કહી શકાય. અમે પમત્રો એકવાર બસ એમ જ 
બેઠા હતા. વાતો વાતોમા ં પવચાર આવ્યો કે સાહહયયની દ્રષ્ષ્ટમા ં કંઇક પવચારીએ. પણ 
FINANCIALLY BACKUP વગર જ કંઇક કરવુ ંહોય તો ONLINE-MAGAZINE જ સારો પવકલ્પ છે-  
એવુ ંનક્કી થયુ.ં આ માટે MENPOWER પણ જોઈએ. આથી અમે એક ટીમ બનાવવાનુ ંનક્કી 
કયુું. અમારી સાથે ક્યારેક કોન્ટેક્ટ મા ંઆવેલા અથવા સારા પમત્રો હોય એવા લોકોન ેઅમ ે
એકઠા કયાય કે જેઓ સાહહયયમા INTERESTED તો હોય જ, સાથે સાથ ેઆ માટે પનષ્ઠાપવૂયક ટાઈમ 
પણ આપી શકે. કેમ કે MAGAZINE ની હદશામા ંપવચારતા અમન ેસમજાયુ ંછે કે, MAGAZINE IS 

NOT ONLY ABOUT WRITING. આ કામ ઘણી મહનેત અન ે સમય માગી લે એવુ ં કામ છે. 
મોટાિાગની કોલમ લખવામા ંઅમારી ટીમ નો જ નમ્ર પ્રયાસ રહશેે. ક્યારેક અમકુ કોલમ અમ ે
અમારા કોન્ટેક્ટના WRITER LIST માથંી સારા WRITERS પાસે પણ લખાવીશુ.ં એ પસવાય 

MAGAZINE મા ંવાચક-પમત્રો માટે એક SPECIAL કોલમ છે. ને બીજી એક વાત. ટીમના બધા 
મેમ્બર હમઉમ્ર છે, ૨૦-૨૧ વષયના.    

   ચાર-પાચં અમારી ટીમ પમહટિંગ, મારી ને યાભિકની અસખં્ય વ્યસ્ક્તગત 
મીટીંગ, ઘણા બધા લોકોની સલાહ, પ્રપતિાવો, ઘણા બધા સમય અને મહનેતના રોકાણને 
અમકુ અચકૂ અવરોધોને પાર કરીન ે‘પખં’ ને અમ ે‘પખં’ આપી ઉડવા માટે યોગ્ય બનાવ્યુ ંછે. 
આશા છે સાહહયયની હદશામા ંઅમારા પગલાન ેભબરદાવશો.  

         -કેયરુ દુધાત 

 

તૈયાર થઇ રહજેો  કે ઝાઝો સમય નથી,  
ટહુકંી રહ્ુ ંછે કોઈ હવે મારા કાનમા!ં 

   -િગવતીકુમાર શમાય 
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વેંત-વાતાય  

       “મેરેજ-એનીવસસરી”  
 અંધારંુ ઓલવાઈ ગયુ.ં પરુા જગન ેપ્રકાપશત કરવાના સકંલ્પ સાથે સયૂયએ પપિમ તરફ દોટ મકૂી. 

એક પ્રકાપશત હકરણ બારી વાટે થઈને નીરજના મખુ પર ફરી વળયુ.ં આજે એમના લગ્નની ૧૪ 
મી વષયગાઠં હતી. નીરજની ઊંઘ ઉડી એ સાથ ેજ એણ ેહાથમા ંકોફીના બે મગ સાથેની ટે્ર લઇ 
ઉિેલી સ્વાપતને જોઈ. 

 નીરજે ઉિા થઇ સ્વાપતના કપાળ પર હળવુ ંચુબંન કયુું અને તેનો હાથ પકડીને બાલ્કની તરફ 
લઇ ગયો. બાલ્કનીમા ંઉિા રહી કોફીની પહલેી પસપ લઇ સ્વાપતનો હાથ પકડીને નીરજ બોલ્યો, 

 “HAPPY MARRIAGE ANNIVERSARY DARLING…. LOVE YOU SO MUCH…. ” 
 સ્વાતી પણ “HAPPY ANNIVERSARY SWEET-HEART “– એવુ ંબોલવા ગઈ... પણ એના શબ્દો યયા ં

જ થીજી ગયા. 
 

 ....ને સ્વાપતની નજર સામ ેબધ ુતરવરી રહ્ુ.ં 
 ....૧૭ વષય પહલેા ટ્રક સાથે અથડાઇન ેઉથલી મારી ગયેલી એની કાર, ગળાને વીંધીન ેઆરપાર 

નીકળી ગયેલો એક કાચનો ટુકડો.... એના કાનમા ંગુજંતા રહ્યા કેટલાક શબ્દો, 
 “ WE ARE SORRY, IT’S A PERMANENT VOCAL CORD DAMAGE. WE CAN’T REVERSE IT.” 

  ને યયારથી પોતાના નસીબમા ંલખાઈ ગયેલુ ંઆજીવન મૌન....... 
 નીરજે સ્વાપતની આંખોમા ંજોયુ.ં  
 નીરજના હાથમા ંરહલેા પોતાના હાથની પકડ મજબતુ બનતી સ્વાતી અનિુવી રહી. 
 
 આવી જ રીત ે લાબંા લચાક લખાણ ને ટાળીન ે એક વેંત જેટલા પવસ્તારમા ં સીધી હ્રદયથી 

નીકળેલી, ને હ્રદય સધુી પહોંચવા મથતી વાતાય એટલ ેવેંત-વાતાય... 
 - યાભિક વઘાસીયા 
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Photo-Story 

પખં magazine 

એક વીતેલી પળ ના પ્રવાસમા,ં 
ટેરવેં આવીને પગલા ંરહી ગયા. 

 
 કશેક ચાલતા ચાલતા પવચારો ની શનૂ્યતામાથંી એકાદ યાદનુ ં ડોહકયુ ંથાય ને 
પછી એક ઉજવાઈ ગયેલ પ્રસગંના દ્વારમા ંપ્રવશેો, એ પહલેા પવચારી લેવુ ંખરંુ, કે આંખ ના 
ખણૂ ેિેજ તો નથી ને! 
      -હરકીન ધડુક 
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લ્યો...લખાઈ ગઈ કપવતા 

િરપેટ તને ના જમાડી શકંુ, 
પણ એક કોળીયો તો તને ધરી જ શકંુ. 

ઘણા સઘંષોનો સરવાળો છુ,ં 
એમ ને એમ જ કેમ હુ ંમરી શકંુ? 

  

વસતં નથી તો કઈ પાનખર પણ નથી, 
એમ સહલેાઈથી તો હુ ંકેમ ખરી શકંુ? 

સખુનો અથય કંઇક આવો થાય છે, 
મને જે ગમે એ હુ ંબેધડક કરી શકંુ. 

  

‘થુ’ં થઇ જાય એવો ખારો દહરયો નથી, 
હુ ંમીઠંુ ઝરણ છુ,ં હમેંશા ઝરી શકંુ. 

આધાર નથી તો હુ ંએમ જ બેસી રહુ?ં 

એક ઈશના સહારે હુ ંબધ ુજ તરી શકંુ. 
  

ફાનસનો દીવો આથી સવયથા આવહરત છુ,ં 
હુ ંખલુ્લો દીપક નથી જે પવનથી ઠરી શકંુ. 
રાત પડી ગઈ એટલેથી હુ ંઅટકી જાઉં? 

હુ ંએક સરુજ છુ ંઆથી અંધકાર પણ હરી શકંુ. 
-યાભિક વઘાસીયા 
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લપડાક 

  કાળની થપાટ, પવનની ઝપાટ, માતાપપતાની થપ્પડ,દોસ્તારનો લાફો અને બીજુ ં
ઘણુ ંજે અલગ અલગ નામ ેગાલ પર વીંઝાય...આ બધુ ંકરે શુ?ં... આ બધાની અસર અંત ેતો 
તમારા પવચારોની, તમારા કાયોની જે હદશા છે,તેન ેબદલાવીને જ રહવેાની   
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          તમન ેકોઈ વાર કોઈની વાત સાિંળી કે એનુ ંવતયન જોઇન ેથપ્પડ મારવાની ઈચ્છા 
નથી થઇ જતી?? કે “આન ેકોઈએ બે મારી હોય ન ેતો અક્કલ ઠેકાણે આવી જાય!!!” બધાન ે
તો આપણ ે કઈ પહોંચી વળવાના છીએ નહી. અહીં અમારો એક નમ્ર પ્રયાસ; શબ્દોથી; 
નેગેટીવીટીન ેપોઝીહટવીટીની લપડાક મારવાનો, મશુ્કેલીઓને થોડી હહિંમતની, તો જનરેશન 
ગેપન ેસમજણની અન ેકન્ફયઝુનન ેઉકેલ તરફના એક કદમની હદશામા ંવીંઝવાનો.... 
 

 િલે ગમે તેટલુ ં
કડવુ ંલાગ ેપણ ‘લપડાક’ તમને 
ક્યાકં ને ક્યાકં ઘડતરમા ં
મદદરૂપ થાય છે બસ, 
અયયારના કહવેાતા ટે્રન્ડસ, 
મેટાફસય કે પવચારોનુ ં તાહકિક 
દલીલો અને નક્કર સયયોથી 
મલૂ્યાકંન તથા તે પ્રવપતિત 
બાબતો પર કેળવાતો નવો 
દ્રષ્ષ્ટકોણ  
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પરુુષની પ્રકૃપત એટલ ેપૌરુષતા નો પયાયય...  
પરંત ુપરુુષ એટલ ેખડતલ છાતી પાછળના અહકંારના આવરણથી ઢંકાયેલ એક કોમળ હ્રદય...  
પરુુષ એટલ ેિીની લાગણીઓનો તરસ્યો ચાતક...  
પરુુષ એટલ ેસવયસ્વ પર વચયસ્વ સ્થાપવાની ઈચ્છા ધરાવતો શાસક... 
પરુુષ એટલ ેલાગણીઓ વ્યક્ત ન કરી શકતો સવયશ્રેષ્ઠ ચાહક... 
 
 જયારે કોઈ સ્ત્રી પોતાનો પવશદુ્ધ પ્રેમ-હુફં અપવરત પણ ેપરુુષ પર વરસાવ ે છે 
યયારે પરુુષના હ્રદય પરનુ ં વજ્ર જેવુ ં અહકંાર-આવરણ પીગળીન ે પ્રેમ સ્ત્રવ ે છે. સ્ત્રી દ્વારા 
લાગણીઓથી પસિંચાયેલ પરુુષ ત ેસ્ત્રી ના સમગ્ર અસ્સ્તયવન ેપ્રેમથી તરબોળ તપૃ્ત કરી દે છે. 
સમ્રાટ બનીન ેશાનથી ફરતા પરુુષન ેપણ પ્રેમાળ અન ેસમજદાર પયની સામ ેઝૂકવુ ંગમ ેછે. 
કાડય,ગીફ્ટસ કે ફેસબકુ ટાઇમલાઈન પર અલકંાહરક િાષામા ંપ્રેમ અભિવ્યક્ત ન કરી શકતા 
પરુુષનો પ્રેમ, સ્ત્રી કરતા ઘણો વધારે હોય છે. કોઈ પરુુષન ેપોતાન ેપ્રેમ કરતો કરવો એ થોડુ ં
અઘરંુ છે પણ પ્રેમમા ંપડેલા પરુુષન ેપ્રેમ કરતો રોકવો એ પણ પ્રાયઃ અશક્ય વાત છે. 
 સ્ત્રી અન ેપરુુષની સહજ પ્રેમ પ્રકૃપત અન ેપ્રેમ પ્રવપૃતના દ્રષ્ટાતં એટલ ે ‘સપમધ’ 
અને ‘આહુપત’... કોલેજકાળની બન્નેની પ્રથમ મલુાકાતથી જ શરુ થયેલી તમેની વેર યાત્રા... 
એકબીજાના અહકંારથી વધેલો વેરાસ્ગ્ન... સમય અન ે સજંોગથી બનેલા જીવનના 
સહયાત્રી...સપમધન ે  સમજાવવાના પ્રયાસો કરતા અનાયાસ ે જ તને ે ચાહવા લાગતી 
આહુપત...લાગણીઓથી સીન્ચાયેલો તેમનો જીવન બાગ અન ે તેના ઐક્યના પ્રપતક સમા ં બે 
પષુ્પો “અનેરી” અન ે“અનોખી”... 
સપમધ અન ેઆહુપત ના જીવનમા ં સતત ઉજવાય રહતેા એક આનદં-ઉયસવની ગાથા એટલ ે

“ઐક્યોત્સ્વ”...ડો.અવની માણસહુરયાની કલમ ે લખાયેલ આ નવલકથા આપ સૌ સમક્ષ 
પ્રસ્તતુ થતી રહશે.ે  

નવલકથા  



Shine in the Mine!... 

  ક્યારેક એવુ ંથાય ને કે ખબુ બધા, નવા, હડઝાઈનર ડ્રેસીસ પડયા હોય  અને 
અચાનક એક જુનુ ં મમ્મી નુ ં પટોળં કે સાડીનુ ંમટીરીયલ મળી જાય અને  એ પહરેીને 
આમ કેવુ ંએટેન્શન મળવા લાગે? 

  ક્યારેક ‘આઉટ ઓફ ફોમય’ કહવેાતા કે આમ ખાસ કાઈં ઉકાળવાનુ ં બધં કરી 
દીધેલ ખેલાડી મેચ જીતાડી આપે તો ક્યારેક કદી ન સાિંળેલુ ંગીત કે નવરા બેઠા બેઠા 
આમ પરાણ ે જોવુ ંપડેલુ ંપપક્ચર  પણ ખબુ જ ગમીને મગજમા ંચોંટી જાય.. 

     

 
 
 
 
 
 
 
  
  આ સેકશનમા ં અમે આપન ે  સ્ટીરીયો ટાઇપ ટોપીક્સ  કરતા  અલગ ક્યાકં 

માકેહટિંગ કે પબ્લીસીટીના  અિાવ ે ઓછા ધ્યાનમા ં આવેલ  મવૂીસ, સોંગ્સ, બકુ્સ કે 
વેબસાઈટસ પવશે જણાવીશુ.ં 

  બસ આવી જ શાઈનીંગ કૃપતઓના કોન્સેપ્ટ, તેના લેખક કે મેકસય ની થોડી 
જાણકારી તથા આપના માટે  તે ક્યા ંઉપલબ્ધ છે તે જણાવવાનો અમારો પ્રમાભણક પ્રયાસ 
રહશેે. 
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 ‘shine in the 

mine” એટલ ેખાણમા ં માટીના 
ઢગલા વચ્ચે ,બધાય પથ્થરો 
વચ્ચે ઝળાહળા રોશની 
પાથરતો એક પયથર જે 
અનાયાસ ે દ્રષ્ષ્ટ કરતા ં નજરે 
ચડી જાય અને પછી 
મગજમા.ં..  



મતાતંર 

  કોઈ તમને પછેૂ કે,“ગીતા, બાઈબલ , કુરાન અન ેબીજા જેટલા ધમયગ્રથંો છે તે શુ ં
શીખવે છે?” 

    
 
 
 
 
 
 
  સામ ેઅમકુ પવરોધીઓ કહ ેછે કે આજના યવુાનોમા ંધમય વધ ુપ્રચભલત છે માત્ર એના 

માપક બદલાયા છે હવે તે Whatsapp, facebook પર ફરવા લાગ્યા કે, મતં્ર કે ચીન્હોરૂપ ેકુતી કે 
ટીશટય  પર પહુચંવા લાગ્યા છે, રીમીક્સ િજનોમા ંગવાવા લાગ્યા છે પરંત ુઆસ્થા હજી ક્યાયં 
ઓછી નથી થઇ. 

  તેથી જ આજના યવુાનોને ગમે તેવી રીત,ે શક્ય તેટલી સરળ િાષામા ંધમયગ્રથંો ના 
અથો, અમકુ રીવાજો જેની પાછળનુ ં ધાપમિક મહયવ અજાણયુ ં છે એ અને પવપવધ સસં્કૃપતઓ 
પવશેની  રસપ્રદ વાતો કરીશુ.ં 

  ધમય સબંપંધત યવુાનો માટે મોટાઓના મત તથા મોટાિાગના યવુાઓના મત સમક્ષ 
અમારો આ ‘મતાતંર’... 
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“ઊંડાણમા ંતો િણયા વગર કેમનુ ં
કહી શકાય?” 
”મને તો આમા ંઇન્ટરેસ્ટ જ નહી “ 
”ગગુલ કરી જોઉં?” 
”કોઈ સાભબત કરી આપવાનુ ંછે?” 
”આપણે તો આ બધામા ં માનતા 
જ નથી “ 

એ ના કહ ેત ુ ંક્યા ંનથી,  
લે હુ ંકહુ ંત ુ ંક્યા ંનથી; 

મારી સમજમા ંકા ંનથી? 
આવ, સમજમા ંઆવ ત ુ!ં 

    -”મરીઝ” 
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After failing twice, Edward Hillary challenged Mt. Everest, 

”I will come again & conquer you, as a mountain you can not grow, but as a human I can…” 

 મોટીવેશન શબ્દ અયયારે બધા માટે સામાન્ય હોય એવુ ં લાગ,ે કા ં તો આપણા 
બધાના ઘડા છલકાય ગયા છે કા ંતો પછી આપણને એમા ંરસ નથી રહ્યો... દુપનયાના જેટલા પણ 
લોકો મહાન થયા, પછી એ પૈસાથી હોય કે પવચારોથી પણ દરેક ના જીવનમા ંઅમકુ વાતો કોમન 
જોવા મળે જેમકે એ બધા પોતાના પવચારોને કન્ટ્રોલ કરે છે જયારે આપણન ેઆપણા પવચારો 
કન્ટ્રોલ કરે છે હવ ે આ જ મોટીવેશનન ે એક નવા જ રૂપ રંગ આપીને, શક્યતાઓથી િરપરુ 
સફળતાના પશખરો સર કરવા ‘catalyst’ બનીને તમારી સામેં રજુ કરવાનો નમ્ર પ્રયાસ કરીશુ.ં.. 

રસ્તો નહી જડે તો રસ્તો કરી જવાના; 
થોડા અમ ેમ ૂઝંાઈ મનમા ંમરી જવાના! 

પનજ મસ્ત થઇ જીવન આ પરંુૂ કરી જવાના; 
ભબિંદુ મહીં ડબૂીને પસિંધ ુતરી જવાના! 
કોણે કહ્ુ ંકે ખાલી હાથે મરી જવાના ; 

દુપનયાથી હદલના ચારે છેડા િરી જવાના! 
-અમતૃ ‘ઘાયલ’ 

 

 



ગલુાબજળ 

  ‘ગલુાબજળ’ શબ્દ સાિંળતા બજારમા ંમળતા ‘આછા ગલુાબી’ રંગની બોટલ યાદ 
આવે અથવા તો ગલુાબની તાજી પાખંડીઓન ેઘરે જ ટ્રીટ કરીન ેબનાવેલુ ંસગુધંી પ્રવાહી યાદ 
આવે. ‘ગલુાબજળ’એ ફે્રશનેસ આપતુ ં ને ખીલના ડાઘા દુર કરત ુ ંઆયવેુહદક પ્રવાહી છે પણ 
આપણે અહી ગલુાબજળના એ આયવેુહદક પાસાનંે થોડીવાર ભલૂીને લેખકે લખેલા-પવચારેલા 
એવા િાવપવશ્વનો પવચાર કરીશુ,ં જેમા ં કેટલીક વ્યસ્ક્તઓ, વસ્તઓુ ,પ્રસગંો કે પહરસ્સ્થપતઓ 
‘ગલુાબજળ’ તરીકે વતીન ેવાચકોના હદલોહદમાગ ઉપર ‘સ્વીટ ફે્રશનેસ’ ફેલાવી જશે ને એ 
વાચંીને વાચકોના મનમા ંઅચકૂ ‘ફે્રશ થી ગયુ’ં- જેવો િાવ આવી જશે. 

  ‘ગલુાબજળ’ એ નવભલકા(ટૂંકી વાતાય)ની કોલમ છે. આમ જોવા જઈએ તો નવભલકા 
એ નદી જેવી હોય છે, અમકુ ઊંડી તો અમકુ છીછરી, અમકુ મોસમી તો અમકુ બારેમાસ વહતેી 
રહતેી અંત ેસાગરને મળે છે, પણ અમકુ ‘ક્ષેત્રનદી’ જેવી હોય છે, જે મઝંીલ સધુી પહોંચ્યા 
પહલેા જ સકુાઈ જાય છે પણ આ બધી નદીમા ંએક વાત કોમન છે “પ્રવાહીતા”. 

  ગલુાબજળમા ંપણ અમકુ એવી જ “નવભલકા” છે જે તમારા હ્રદયન ેપ્રવાહીતા આપશે  
ને અંત ે તમારા તરફથી બે જ ઉદગાર સરાવી દેશે,” જે થયુ ં એ બરાબર થયુ”ં અથવા 
“યાર...આવુ ંન થવુ ંજોઈએ..” 

 
આમ તો સ્થળ ક્યા ંકોઈ બાકી હવે? 

કોઈના હદલ સધુી લટાર મારી આવીએ! 
   - ડો મકેુશ જોશી   

પખં magazine 

11 



લવ-ટેંક 

 વેચાઈ જવા કરતાયં વધ ુવહચેાઈ જવામા ંભલજ્જત છે,  
 હર ફૂલ મહીં ખશુબો પેઠે ફેલાઈ જવામા ંભલજ્જત છે; 
 ગિરુ આંખોમા ંકાજળ થઇ લહરેાઈ જવામા ંભલજ્જત છે, 
 ચચાયનો પવષય એ હોય િલે, ચચાયઈ જવામા ંભલજ્જત છે. 
    -અમતૃ ‘ઘાયલ’ 
   
  પ્રેમ પવશ ેજેટલુ ંપોઝીહટવ લખાયુ ં છે એટલુ ંજ નેગેટીવ પણ લખાયુ ં છે!!! પ્રેમના લીધ ે

મળતા દદય , જુદાઈ , તડપ સાિંળીન ેપ્રેમ એક અઘરો પવષય બની ગયો છે. જો સાદી િાષામા ં
કહીએ તો પ્રેમ માણવાની વસ્ત ુછે કરવાની નહી. પ્રેમમા ંપાગલપન પણ જરૂરી છે અન ેસાથ ેસાથ ે
સમજણ પણ જરૂરી છે. તો આવા જ પ્રેમને જો પાગલપન ને સમજણ ની નજરે જોવામા ંઆવે તો 
તમારી સ્મપૃત ખશુી થી છલકાય. એ જ નજરને તમારી સમક્ષ ‘લવ-ટેંક’ દ્વારા લાવીશુ ંજેમા ંતમે 
તમારી પ્રેમની ખાલી ટેંક સમજણ થકી િરી શકશો... 

     It's like you're my mirror 

My mirror staring back at me 

I couldn't get any bigger 

With anyone else beside of me 

And now it's clear as this promise 

That we're making two reflections into one 

'Cause it's like you're my mirror 

My mirror staring back at me, staring back at me. 
      - JUSTIN TIMBERLAKE 
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It’s in… 

  એક ખબુ જાણીતો જોક છે કે, 

   સ્ત્રીઓન ેબે મશુ્કેલીઓ હોય છે, 

  1. પહરેવા માટે કપડા નથી 
  ૨. કપડા મકુવા માટે જગ્યા નથી 

   

   

  હવે જોકે styling & fashion ખાલી છોકરીઓ માટે સીપમત રહ્ુ ંછે તેવુ ંનથી, છોકરાઓ 
પણ આજકાલ કાઈં કમ નથી , કપડા, શઝુ, બેલ્ટ, accessories તો હતા જ હવે તો ‘Beard’મા ં
પણ ટે્રન્ડસ થઇ ગયા છે!... છોકરીઓન ે‘િઈ,તમારા તો બહુ નખરા’ કહવેાનો સમય ગયો. 

  બસ આમ જ હળવા અંદાજમા ંઅમે તમને માહહતગાર કરતા રહીશુ ં ફેશનના લેટેસ્ટ 
ટે્રન્ડસથી... ચાહ ેતે કપડામા ંહોય, footwear, styles કે બીજી accessories. men’s wear હોય કે 

ladies, indian હોય, western કે fusion, funky હોય કે classic...સાથ ે મળીન ે આપણે 
કહીશુ.ં..”yeah,.. it’s in.!!!” 

  In order to be irreplaceable, 

            One must always to be different… 

                         -coco chanel 
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ખલુ્લા દ્વાર 

1 

પખં magazine 

 ખરેખરમા ં જ આ તમારા માટે એક ‘ખલુ્લા દ્વાર’ સમાન છે, તમ ે પણ 
અમારા મેગેઝીનમા ંછવાઈ શકો છો અન ેઅમારા મેગેઝીનન ે‘આપણુ’ં બનાવી શકો છો.  
અમે મેગેઝીનની અંદર અમકુ પવિાગો એવા રાખ્યા છે જેના ઉપર તમ ેતમારા અક્ષરો 
ઉપજાવી શકો છો. જરૂર છે બસ તમારા e-mail ની, તમારા basic introduction સાથેની 
તમારી ‘સ્વરચના’ (કોઈ પણ ટોપપક ઉપર) અમન ેમોકલો. અમારી પાસ ેએકઠા થયેલા 
e-mail માથંી અમકુ ચનુદંી રચનાઓ અમ ેપસદં કરીશુ ંઅન ેમેગેઝીન મા ંસ્થાન આપીશુ ં
તો તૈયાર થઇ જાવ કાગળ અન ેપેન લઈન.ે.. 
તમારા પવચારોન ેવાચા આપવા માટે અમ ેતમારા email ની રાહ જોઈએ છીએ,,,  

અમારંુ e-mail id- pankhemagazine@gmail.com 
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 એવી રમતો કે જે આપના વડીલો રમતા પણ મોબાઈલ –પવડીયો ગેમ્સ નો 
era શરુ થયા પછી જેન ેઆપણ ેભલૂતા જઈએ છીએ અથવા તો યાદ રાખવાનો પ્રયયન 
સધુ્ધા નથી કરતા સાથ ે સાથ ે અમ ે હિકેટ પસવાયની કટલીક આઉટડોર અને કટલીક 
ઇનડોર ગેમ્સની સાથ સાથે કેટલાય એવા ચેસ્મ્પયન્સની જેમણ ેક્યારેક અણીના સમય ે
દાવ ખેલીન ેદેશન ેઅન ેઆપણન ેગૌરવ અપાવ્યુ ંછે. 

  Indian games = cricket આવી માન્યતા લોકોના મગજમા ંઘર કરી ગયેલ 
છે હિકેટ એ િારતમા ં બહુ રમતી અન ે બહુ જોવાતી રમત છે એવુ ં કહવેાય છે કે 
િારતીયોન ેસૌથી વધારે પસદં બે બાબતો છે એક પસનેમા અને બીજી હિકેટની સ્પોટટયસ 
કોલમમા ંઅન ેન્યઝુ ચેનલના કવરેજ મા સૌથી વધારે છવાઈ જતી રમત પણ હિકેટ જ 
છે. પણ અમ ેઅમારી આ કોલમમા ંહિકેટના ગ્રાઉન્ડ ની બહાર  નીકળીન ેવાત કરીશુ.ં- 

Champions 

Sci-logy 

 આ Columnમા 
અમ ે તમને લઇ જઈશુ ં
આદીમાનવથી લઈન ેઅસ્ગ્ન ૫ 
(પમસાઈલ) સધુીની લાબંી 
સફર પર,...જ્યા ં તમને સાથ ે
સાથ ેનવા નવા Gadgets અને 
નવી Technology સાથ ે
ઓળખાણ કરાવીશુ.ં 
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Knowtamin 

  ડોક્ટસય ક્યારેક regular medicine ની સાથ-ેસાથ ેextra nutritionની  tablets  પણ 
prescribe કરે છે knowtamin is vitamin supply to your knowledge level કે જે અમકુ  

interesting facts & figures સાથ ે તમારંુ  general knowledge  વધારશ ેઅન ેકહવેાય છે ને કે, 
To know, is to know that you know nothing. That is the meaning of true knowledge.  

  તો તૈયાર થઇ જાઓ અમકુ એવા સયયોથી અનાવહરત થવા કે જે તમે જાણતા જ 
નથી અથવા જાણો છો તો ઓછુ ંજાણો છો અથવા તો ખોટંુ જાણો છો  
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 When awake, the human brain produces enough electricity to power a 

small light bulb. 

 The world’s first pure vegetarian Subway and Domino’s outlet was 

opened in Ahmedabad 

  Chai is India's national drink 

  Martial arts was first created in India 

  The first rocket was so light and small that it was transported on a bicycle 

to the thumba launching station in thiruvananthapuram, Kerala. 
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LOL!!!... 
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pankhemagazine@gmail.com 

 

http://www.facebook.com/pankhemagazine 

 

09714872871 

 

https://twitter.com/pankh_emagazine 
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TEAM 
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Anant Gohil 
 

Our Special thanks to 
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