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સપંાદકની કલમે 

 વાચકમિત્રો, TRAILER ISSUE ના પ્રમિભાવો િળ્યા. એકંદરે મિશ્ર પ્રમિભાવો 
હિા. સૌ પ્રથિ િો, િિને અિારી આ પહલે ગિી એ િાટે ‘પખં’ વિી હૃદયપવૂવક 
આપનો આભાર િાન  ંછ.ં િિારા રચનાત્િક સચૂનો હિંેશા આવકાયવ છે. એ સચૂનો 
મ જબ અિારા કાિિા ંજરૂરી ફેરફારો કરવાનો અિારો નમ્ર પ્રયાસ રહશેે. 
 પ્રેિનો ચારેબાજ થી ઉભરો જોવા િળે છે એ દદવસ એટલે વેલેન્ટાઈન ડે... 
અિારો આ અંક VALENTINE DAY SPECIAL છે. પ્રેિને વ્યાખ્યામયિ કરી શકાિો નથી. 
પ્રેિને જાણી શકિો નથી. પ્રેિનો િાત્ર અન ભવ કરી શકાય છે અથવા િો કરાવી 
શકાય છે. પ્રેિ હોય ત્યા ંહિંેશા પ્રશ્નો િો સજાવય જ છે. િોટાભાગના ને િો એ જવાબ 
િળિા નથી. ને ઘણાને જવાબ િળે છે િો અસિંોષકારક િળે છે. પ્રેિ એ પાણી જેવો 
છે, પારદશવક. પાણીની જેિ પે્રિ પણ સર્જન પણ કરી શકે છે અને મવનાશ પણ નોિરી 
શકે છે. પ્રેિ લાઈફ સ ધારી પણ શકે છે અને બગાડી પણ શકે છે. ન ેએથી જ પ્રેિ ન ે
જરૂર છે એક ચોક્કસ દદશાની. બાળપણના પ્રેિની યાદ અપાવિા અિારા કવર પેજના 
ઉભરિા મસિારાઓ િહમષિ અને પ્રાચીને ટીિ ‘પખં’ વિી શ ભકાિના... 
 મિત્રો, પ્રેિની સીઝન છે. પ્રેિનો િાહોલ છે. િિ ેપણ આ રીિે જ હિંેશા 
પ્રેિથી અિન ેભીંજવિા રહો એવી આશા સાથે... સૌન ે 

HAPPY  VALENTINE DAY IN ADVANCE. 

 -કેય  ર દ ધાિ  
 

સૌ પ્રથિ િાર  હ્રદય િાર ં થય ,ં 
એ પછી જે કાઈં થય  ંસાર ં થય .ં 

-મિલલન્દ ગઢવી 



વેંિ-વાિાવ 
“વેલેન્દ્ટાઇન-ડ”ે 

 
ગ્રામ્યસહજ િનનો શહરેીજન ન ેપ્રશ્ન. સ્થથર રહલેી દ મનયાનો સિિ દોડિી પણ 
ક્યાય પહોંચી ના શકિી દ મનયાન ેપ્રશ્ન. સૌરાષ્ટ્રના અંિદરયાળ ગાિની ધળૂિા ં
ઉછરેલા જ વાનનો મ બંઈના ધ િાડાથી પ્રદ મષિ થયેલા યગંિેનન ેપ્રશ્ન...... 
“ આ ધિાલ સેમન સ ેભઈ?! “ 
“આજે ૧૪ િી ફેબ્ર આરી છે , વેલેન્ટાઇન-ડ.ે એની જ છે આ ધિાલ. “ 
“વેલનટાણ ડ?ે ઈ વળી સ  ં? 

“ આ પ્રેિનો દદવસ છે. આ દદવસ ેબધા પોિપોિાના મપ્રયપાત્રન ેગ લાબ આપ,ે 
ગ લદથિા આપ,ે ચોકોલેટ્સ, કાર્ડવસ, ગીફટો. કેટકેટલ  ંગણાવ  ંિન?ે” 

“ પણ હ  ંિો િારી ઝીગ્લીને રોઝ ગ લાબન  ંફૂલ િાથાિા ંટાકંી આપ  ંસ .ં અિારી 
વાડીિા ંથાય સ.ે િાઝા િાઝા લાલચટ્ટક ગ લાબ . ન ેઝીગ્લીય િન ેિાઝા ઘીનો 
શેરો ન ેિોહનથાળ ખવડાવિી ઝ હોય. ” 

“ પણ આ પ્રેિનો ખાસ દદવસ છે. પ્રેિી પખંીડાઓ આખો દદવસ સાથે ઉજવ ેન ે
એકબીજા પ્રત્યેનો પ્રેિ જિાવ.ે “ 

“પ્રિેનો કાઈ ખાસ દદવસ હોય ભઈલા? પ્રેિ હાટ  િો આખી ઝીન્દગીય ઓસી 
પડ.ે ન ેદેખાડો પડ ેઈ કઈ પ્રેિ કેવાય ? 

આનો જવાબ પેલા યગં-િેન પાસ ેિો નહોિો. િિારી પાસ ેિો છે ન ે? 

-YAGNIK VAGHASIA 
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Energy  
 The world we see is made up of energy and matter. It’s also called 
as ‘SHIVA’ and ‘SHAKTI’. The first relates to the male, the matter of the universe, 
and the latter relates to the eternal energy which is driving the matter. They’re 
both inevitably conjugated and basic components, forever.  
 Our body is the matter and the soul is the energy. The thoughts can 
also be concluded as projections of soul.  So, If you ever feel yourself alone, Be 
guided by your energy from within, your higher self. Look up for the flares in the 
sky and fly higher pushing your limits. 

    - RIKEEN DHADUK 

-RIKEEN DHADUK 
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ગલુાબજળ 
 

“પે્રમ આકર્ષણથી ઉપરવટ બને તો વાત કર, 
 એક જણ માટે બધયુ ત્યાગવુ ંસહલે ુ ંનથી.”  

  પોિાની ચાર વષવ ગલવફે્રન્ડ અને છ િદહનાથી દફઆન્સી બની ચ કેલી 
અંજલલને વેલેન્ટાઇન ડે પર SURPRISED કરવાના ફૂલ-પ્રફૂ પ્લામનિંગને આખરી અંજાિ 
આપવા િાટે અમવનાશે પણ કોઈકને કોલ લગાવ્યો, 
“બધ  બરાબર સેટ થઇ ગય  ંછે ન?ે” 
“હા સાહબે.... િિારી ઈચ્છા પ્રિાણ ેબધ  િયૈાર જ છે. બસ આવી જજો ભાભીને લઇ ન ે
સિયસર  સાિ વાગ્યે.” 
એ કોલને કટ કરીન ેઅમવનાશે અંજલલન ેફોન જોડયો 
“હાઈ ડાલલિંગ.... િારા િાટે એક િોટી સરપ્રાઈઝ છે. બરાબર છ વાગ્યે હ  ંિન ેિારા 
ઘરે લેવા આવીશ. બી રેડી ફોર બ્લાથટ. િથિ સેક્સી કપડા પહરેજે. ચલ બાબાય.... 
િળીએ છ વાગે.” 

**** 

 અમવનાશ અને અંજલલએ સાથ ેજ એક ફાિવસી કોલેજિા ંએડિીશન લીધ  ં
ત્યારથી જ બન્નેની લવ-થટોરી શર  થઇ. બન્ને એકઝાિિા ં આગળ પાછળ અને 
પ્રોજેક્ટવકવિા ંએક જ ટીિિા ંઆવિા. બન્ને એકબીજાને ખ બ ચાહિા. સાથે મ વી જોવા 
જિા, ગાડવનિા ંકલાકો સાથે મવિાવિા. નાની મપકમનક પર પણ ઘણીવાર જઈ આવ્યા 
હિા. પોિ ેબન્ને સારા EDUCATED FORWARD FAMILY િાથંી આવિા હોવાથી બન્નેના 
લગ્ન આડે કોઈ COMPLICATION પણ આવ ેએિ નહોિા – એ વાિ એ બન્ને સારી રીિે 
જાણિા હિા અને જેિ નક્કી કય ું હત   ં એિ જ બી.ફાિવ પરૂ ં થય  ં પછી બન્ન ે એ 
વારાફરિી પોિપોિાના ઘરે એકબીજાની ‘ઓળખાણ’ કરાવી. બધ ૂસેટ થઇ ગય  ંહત  .ં 
બન્નેની સગાઈ થય ેપણ છ િદહના થઇ ગયા. ને આ છ િદહનાિા ંબન્નેએ લગ્નના 
શેરવાની-ઘરચોળાથી લઈને હનીમ ન ન ેએ પછીના ફેિીલી પ્લામનિંગની કેટલીક ગ પ્િ 
ચચાવઓ પણ કરી લીધી હિી. 
“અમવ.... િન ેિો બેબી-બોય જ ગિે... આપણે એન  ંનાિ શ  ંરાખીશ ?ં” 
“નહી....નહી... બેબી-ગલવ જ..... નાિ િારે જે રાખવ  ંહોય એ.” 
“નહી... બેબી-બોય જ.” 
“નો.... બેબી-ગલવ” 
“એક કાિ કરીએ. ટ્વીન્સ જ રાખીએ િો. એક બેબી ને એક બાબો. “ 
“વાઉ.... બટ... આર ય  કેપેબલ?? પેલા િારી બોડી િો જો. એક નીકળી શકે િોય ે
સાર ં. િન ેિો એિા ંપણ ડાઉટ છે..... હહાહા.” 
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“જાને...... બેશરિ.....” 
અમવનાશ ખડખડાટ હસવા લાગ્યો અને લાલ ટાિેટા જેવી અંજલલ શરિથી વધ  
લાલ બની ગઈ. 

**** 
 બરાબર છ ના ટકોરે અમવનાશની બ્લેક થવીફ્ટ ડીઝાયર કાર અંજલીના 
ઘર સાિ ેઆવીને ઉભી રહી. અમવએ કોલ કયો એટલે િરિ અંજલલ બહાર આવી. 
વ્હાઈટ અન ેરેડ ફૂલ ગાઉન, ડાયિડં નેકલેસ અને ઇઅરદરિંગ્સ, છટા વાળ ને એિા ં
ભરાવેલ હાટવશપે ના બટરફ્લાઈસ, વ્હાઈટ હાઈહીલના સેન્ડલ.... અમવનાશે કપાળ 
ઉપર દકસ કરી ને કારનો લેફ્ટ ડોર ખોલી આપ્યો. 
“આવો િેડિ...... આજે િો લાગે છે કે કોઈ અપ્સરા થવગવિાથંી ભલૂી પડી હોય. 
િારી સાથ ેવેલેન્ટાઈન ડે સેલીબ્રેટ કરશો? “ 
“શ્યોર.... એ િાટે જ િો અિે છેક થવગવથી આવ્યા છીએ.... ચાલો પ્રથથાન 
કરીએ....સારથી રથ આગે લીજીએ......!!” 
 કારના થટાટવ  થવાના અવાજ ન ેદબાવત   ંએક ગ લાબી હાથય ફરી વળ્ય .ં 
કાર શહરેની બહારના ‘લોટસ’ દરસોટવ  આગળ આવીને ઉભી રહી ત્યારે અંજવાળાને 
અંધારાની ચાદર ઓઢાડિો સ રજ આથિી ગયો હિો. અમવનાશે નીચે ઉિરી અંજલલ 
િાટે ડોર ખોલી આપ્યો. કારિાથંી ગ લાબ નીચે ઉિય ું. અંદર બધે અંધાર ં જ હત  .ં 
કોઈ દેખાત   ંનહોત  .ં અંજલલને થોર્  ંઆશ્ચયવ થય .ં એણ ેઅમવન ેપછૂ્ ,ં 
“અમવ ક્યા ંછે િારી સરપ્રાઈઝ? અદહયા ંિો કોઈ દેખાત   ંપણ નથી. અંધાર ં-અંધાર ં જ 
...........”  

 હજ  અંજલલ પોિાન  ંવાક્ય પરૂ ં કરે એ પહલેા જ રંગબેરંગી પ્રકાશથી 
વાિાવરણ ઝળહળી ઉઠ્ .ં અંજલલના ફેવરીટ સોન્ગ્સના મ્ય ઝીક ત્યા ં બ્લેક સટૂિા ં
સજ્જ મ્ય ઝીશીયનો વગાડિા રહ્યા. રંગબેરંગી ફૂલોના બાથકેટ લઈને ઉભેલી કેટલીક 
છોકરીઓ અંજલલ ઉપર પ ષ્ટ્પવષાવ કરિી રહી. અંજલલ િો અવાક જ બની ગઈ. 
“કેવી લાગી સરપ્રાઈઝ ડાલલિંગ?”  

“બહ  જ િથિ. ત   ંિન ેએટલો બધો પ્રેિ કરે છે અમવ ? થેંક ય  સો િચ ફોર ધીસ 
લવલી સરપ્રાઈઝ....” 
“અરે ગાડંી.... િન ેિારા પ્રેિ ઉપર હજી શક છે? ન ેહજી િો આ શર  થય  ંછે. આગે 
આગે દેખો હોિા હૈ ક્યા ં.....” 
 બન્ને ટેબલ ઉપર ગોઠવાયા. અંજલલનો ફેવરીટ િોકટેઈલ લાવવાિા ં
આવ્યો. પછી અંજલલનો ફેવરીટ સપૂ.... પછી એન  ં ફેવરીટ ડીનર.... અંજલલ 
ખ શખ શાલ થઇ ગઈ. ન ેએને ખ શ જોઇને અમવ પણ... પછી અમવએ લખથસાિાથંી 
એક રંગીન કાગળ કાઢયો અને અંજલલન ેઆપ્યો.  
“શ  ંછે આ?” 
“કરીયાણાન  ં લીથટ છે.... શ  ં હોય બીજ  ંઆજે? લવ-લેટર છે....ચલ િારી સાિ ે જ 
વાચં.” 
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“ડીયર અંજલલ,  િન ેખબર છે હ  ંિન ેકેટલો પ્રેિ કર ં છ?ં િારી આંખોિા ંજો. બધે 
ત  ,ં ત   ંને ત   ંજ છે. હ  ંિારા વગર નહી જીવી શક ં, એક પળ િાટે પણ નહી. િારે 
જીવવ  ંછે , આ થવપ્નીલ જગિિા ંહજારો-લાખો સપના જોવા છે, ને એને િારી સાથ ે
પ રા પણ કરવા છે. ચાલ જલ્દી જલ્દી િરેેજ કરી લઈએ, ન ે પછી આપણે પલેા 
ટ્વીન્સ મવશ ેપણ કંઇક કરવાન  ંછે ને .... આ સરપ્રાઈઝ ગિી હશે િને. આના કરિા 
પણ િોટી સરપ્રાઈઝ િારા િાટે રાહ જોઈ રહી છે? હવે િારાથી િો રાહ નથી 
જોવાિી.... િારી સાિ ેજો” 
 અંજલલ એટલ  ંબોલી રહી ત્યા ંજ અમવએ ઉભા થઈન ેએિના જીવનની 
ફથટવ  લીપ-દકસ કરવા િૈયાર થયો. ઘણી લાબંી ચાલી આ દકસ. અમવ િો િન મ કીન ે
વરસે જ જિો હિો. અમવની પકડ છૂટી પાડિા અંજલલ એટલ  ંજ બોલી શકી.  

“આઈ લવ ય  ટ  અમવ.... બટ આઈ એિ સોરી...” 
“વ્હોટ? વ્હાય ય  સોરી?” 
“ િારી પાસ ેપણ િન ેકંઇક બિાવવા િાટે છે.” 
 અંજલલએ એ પોિાના પસવિાથંી ડૉ થવાિી ચોરમસયા, એિ.ડી. ગાયનેક 
ના લેટરપેડ વાળો રીપોટવ  કાઢયો. POLYCYSTIC OVARIAN SYNDROME.     

અમવ ત  ટવા લાગ્યો. એના િોંિાથંી બસ એટલા જ ત  ટક ત  ટક શબ્દો નીકળી 
શક્યા.... 
“PO..LY....CYSTIC.... OVARI...AN...SYN...DROME? વ્હો.....ટ..?” 
અંજલલ રડિા રડિા કહવેા લાગી, 
“આજે સવારે જ કન્ફિવ રીપોટવ  આવ્યો. ઘણા ટાઈિથી િારી MENSTRUAL CYCLE 
સાવ અમનયમિિ જ થઇ ગઈ હિી...ન ેછેલ્લા ૪ િદહનાથી િો સાવ બધં થઇ ગઈ.... 
પણ િેં કંઇ ધ્યાન ના આપ્ય .ં હજી પરિ દદવસે જ ડૉ થવામિને કન્સલ્ટ કયાવ ન ે
રીપોટવસ કરાવ્યા. િારા અંડકોષ પ રા િેચ્યોર થઇ શકિા નથી, ઈનફેક્ટ ક્યારેય 
નહી થઇ શકે. િ ેદદવસે ત   ંિજાક કરિો હિો ન ેકે એક બાળક િા ંપણ િન ેશકંા 
છે.... હા િો જો... એ શકંા સાચી પડી.... આઈ એિ વેરી સોરી અમવ... હ  ંક્યારેય િા 
નહી બની શક ં.....હ  ંિન ેપહલેા જ કહવેાની હિી, પણ ત   ંખ બ ખ શ હિો, ન ેઆિેય 
ત  ંિને એટલો પે્રિ કરે છે કે િને મ કીને ક્યાય નહી જાય..... નહી જાય ને?” 
“નાની વાિ?” અમવનો ગ થસો થિોિીટરને ફાડીને બહાર નીકળી ગયો. 
ન ે પછી પથરાય  ં ઘણી ક્ષણો સ ધીન  ં ભારે િૌન... ન ે એ પછી અમવ ઉભા થિા 
બોલ્યો, 
“આઈ એિ સોરી અંજલલ...એક્ચ્ય લી ઓન્લી ય  શ ડ બી સોરી.... હ  ંજાઉં છ.ં.. આપણી 
સગાઇ ફોક....આપણી વચ્ચે જે થય  ંએ બધ ૂ ફોક... બાળકન  ં િારા જીવનિા ંઘણ  ં
િહત્વ છે. ત   ં હોઈશ કે નહી બાળક િો જોઇશે જ... હવે આપણે ક્યારેય નહી 
િળીએ.. ભલૂી જા બધ.ૂ...ગ ડ બાય.... ” 
“પણ અમવ.............”  
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 પોિ ે અંજલલને કરેલા વાયદાઓ અને બિાવેલા સપનાઓ પાછળ 
છોડીને કારની ચાવી ઝુલાવિા ં ઝુલાવિા ં અમવ ઝડપભેર ત્યાથંી નીકળી ગયો, 
અલબત્ત અંજલલન ેઘરે ડ્રોપ કરવાની િથદી લીધા મવના જ.... 
અંજલલના મ ખ પર એક ખધં  હાથય રિવા લાગ્ય .ં... 
“િને શ  ંલાગે છે અમવ? િન ેએક ન ેજ સરપ્રાઈઝ દેિા આવડ ેછે? િેં પણ િારી 
સરપ્રાઈઝ લવ-ટેથટ લીધી ન ેએિા ંત   ં ફેઈલ થયો ..... ન ેઆિેય એક ફાિાવમસથટ 
િાટે એની ફે્રન્ડ જેવી બની ગયેલી ડોક્ટરન  ંડિી સટીફીકેટ િેળવવ  ંક્યા ંઅઘર ં છે..” 
ન ેએને શ્રી જગદીશ વ્યાસની એક પસં્ક્િ યાદ આવી ગઈ....... 
ચાહવાના અથષ અહહયા ંહોય છે સૌના જુદા, 
તે મને કેવી સરસ રીતે સમજાવ્ુ ંવપ્રયે!     

SHUT DOWN:- 
 SURPRIZE દેવા જિા ક્યારેક પોિે જ SURPRIZED થઇ જવાત   ંહોય છે! 
વેલેન્ટાઈન ડે ઉપર પ્રેિના સ ખદ આશ્ચયવ સાથેના ગ લાબી રંગો જ સજાવય એ જરૂરી 
નથી. ઘણીવાર ઘણા વષોની િહનેિથી ઉછેરેલા પ્રેિનો પણ સમ ળગે નાશ થાય ન ે
આખો VALENTINE DAY જજિંદગીભરની કાળી યાદ બની જાય એવ  ંપણ બન!ે દદવાળી 
અને ઉિરાયણ જ SAFE હોય, એ જરૂરી નથી, VALENTINE DAY પણ SAFE જ જોઈએ 
િારા ભાઈ....... 

-YAGNIK VAGHASIA 
(શીર્ષક પકં્તત : હહતેન આનદંપરા) 
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 WELL… ALL YOUNG PEOPLE……િિ ે િિારા ગ્ર પિા ં થિી વાિો 
સાભંળી છે? િિન ે થશ ે કે આ કેવો સડેલો, ભગંાર, વાદહયાિ, બોગસ, મવકૃિ, 
સાવ બ દ્ધિ વગરનો પ્રશ્ન કયો!!!! ( હા.... ‘છેલ્લો દદવસ’ મ વી િેં પણ જોઈ છે.) િો 
પણ હ  ંફરીવાર પછૂીશ કે િિ ેિિારા ગ્ર પિા ંથિી વાિો ‘ખરેખર’ સાભંળી છે?! 
 ACTUALLY…..ઘણીવાર હ  ંપોિે પણ મવચાર ં છ ંકે િારા ગ્ર પિા ંખાસ 
વાિોન ેનાિ ેકશ  ંથત   ંજ નથી. કા ંિો અિ ેખાવાિા ંશ  ંિગંાવીશ  ંએની ચચાવઓ 
કરિા હોઈએ અથવા િો પોિાના િોબાઈલિા ં પડયા હોઈએ. િોટાભાગના 
વડીલોન ેિો આપણી િોટાભાગની વાિો લવારી જ લાગિી હોય છે. જોકે એ લોકો 
સાવ ખોટા પણ નથી. કેિ કે MAJORITY OF GROUPS િા ંિો કંઈ ખાસ QUALITY 
DISCUSSION (દિકેટ, દફલ્મ્સ અન ેરાજકારણ મસવાયન )ં હોત   ંજ નથી. હ  ંપોિ ેપણ 
આિ બકવાસ કે લવારી કરવાન ેખોટ ં નથી ગણિી, કારણ કે એ કૉલેજ લાઈફ નો 
જ એક પાટવ  છે ન ેએ જ આપણન ેિીઠી યાદ બનીન ેછેક સ ધી યાદ રહવેાનો છે. 
 હિણા ં હ  ં િારા ફે્રન્ડસ સાથ ેબહાર ગયેલી ને વાિોિા ં ને વાિોિા ં
વાિ નીકળી કે, “કંઇક નવ  ંરાય કરવાની ઈચ્છા થાય છે....” (હવે આિા ં હ  ંએ 
કહવે   ંજરૂરી સિજીશ કે િારા ફે્રન્્સ અમ ક BASIC MATURITY વાળા જ છે ને િન ે
ખોટી પાડવાિા ંપણ ખ બ જ EXPERT છે.) હા િો..... COMING BACK TO THE 
POINT….. ચચાવ ચાલી કે શ  ંશ  ંરાય કરવ  ંછે. એક છોકરીએ કહ્  ંકે, મસગારેટ પીવી 
છે, િો એક છોકરાએ કીધ  ં કે ચીકન િો રાય કરેલ  ંજ છે, હવ ે SEA-FOOD રાય 
કરવ  ંછે AND SO ON….. ત્યારે I REALIZED કે, આિા ંબધ  ંEXPLOSIVE હત  ,ં PARENTS 
સાિે ના કરી શકાય એવ  ંહત  ,ં NEGATIVE હત  .ં... 
 આિા ંઘણા કહશે ે કે િિ ે કેવી રીિ ેકહી શકો કે આ NEGATIVE છે? 
અત્યારે ભલે ના જણાય પણ જે છે એ આગળ જિા ન કશાન કરવાના જ છે ન.ે... 
જેિ કે CHRONIC SMOKER લાબં   જીવ ેઅને જેણ ેક્યારેય કોઈ વ્યસન ના કય ું હોય 
એણે કેન્સર થય  ંહોય...!!! પણ આ િો બધા િનન ેબહલેાવનારા િકો છે. આજના 
ય વાનોન ેબહકેાવવા સાવ સહલેા છે. એિના કોઈ અલભપ્રાયો હોિા નથી, પણ એ 
અલભપ્રાયોના કેદી હોય છે એન  ંએક કારણ હ  ંએિ િાન  ંછ ંકે આપણ ેકંઇ મવચાયાવ 
વગર જ આંધળી દોટ મકૂી દઈએ છીએ, આપણાિા ંઅમ ક િેચ્યોરીટીનો અભાવ 
છે, સારા પ થિકો અન ેસારી સાિગ્રી વાચંવાનો આપણન ે કંટાળો આવ ે છે અન ે
ગદંી/િગજ બગાડ ે એવી વથત   િરફ આપણ ે વધ  ખેંચાઈએ છીએ. કારણ કે 
આપણા કોઈ STRONG VIEW નથી, આપણા ઉપર િરિ બીજાન  ંઆવરણ ચડી 
જાય છે  ન ે આપણન ેહિંેશા એવ  ંજ દેખાડવાિા ંઆવ ેછે કે NEGATIVITY િા ંજ 
THRIL છે. 
 એિા ંકંઈ ખોટ ં પણ નથી દેખાત   ંકે યગંથટસવન ેહિંશેા કંઈક 
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THRILLING, DIFFERENT કે ADVENTUROUS જ જોઈત   ં હોય. પણ સેન્સલસે-વ ે િા ં
બાઈક ચલાવવી, થિોદકિંગ રાય કરવ /ંકરાવવ ,ં બીજાને ન કશાન કરવ -ં એ િો જરાય 
યોગ્ય નથી જ ન.ે.... 
 દહિંિિ હોય િો.... OFFICIAL થટંટ-િેન િરીકે કાિ કરો, આિી જોઈન 
કરો, રાફટીંગ કરો, રેદકિંગ કરો..... ભરપ ર ઓપ્શન્સ છે. આિા ંપણ હવે આગ્ય વિને્ટ 
થશ ે કે, િોંઘ  છે, ઘરેથી છૂટ નથી, પેરેન્ટ્સ નથી િાનિા......જયા ં સ ધી િોંઘાનો 
સવાલ છે િો એિા ંિો કોઈક રથિો િિારે જ શોધવો પડે, વધારે િહનેિ કરવી પડે. 
ન ે  પેરેન્ટ્સનો સવાલ છે િો હ  ંજરૂરથી કહીશ કે, ગ જરાિના િાિામપિા સિંાનોન ે
વધ  PAMPER કરે છે. બાળક કંઇક નવ  ંOFFICIALLY કે VALID કરવા ઈચ્છે િો એિન ે
છૂટ જ નથી આપિા. MY DEAR PARENTS, આિ જ કરશો િો સરવાળે ન કશાન િો 
િિારા સિંાનન ,ં િિાર ં અને સિાજન  ંજ છે ન.ે.... 
 ઘણા પદરવારોિા ંસિંાનને આિી જોઈન કરવી હોય છે, પણ િેિને છૂટ 
નથી અપાિી. એન  ં રીઝન એવ  ંઆપવાિા ંઆવે છે કે દીકરો શહીદ થાય િો પણ 
દેશને કંઈ પડી નથી, દેશિા ંિો કોરો ભ્રષ્ટ્રાચાર જ જોવા િળે છે. જોકે આ બાબિિા ં
િો હ  ંપણ સહિિ છ ંકે નેિાઓ િો ક િરાઓ કરિાય જાય એવા છે, કેિ કે ક િરા 
એિ િો વફાદાર હોય છે (આ મવષ ેક્યારેક મવગિિા ંચચાવ કરીશ )ં. પણ ભ્રષ્ટ્રાચારની 
શરૂઆિ કોણ ેકરી? િિારી પેઢીએ જ ન.ે.... ન ેબીજ  ંએ કે, છોકરો જે દદવસે આિી 
જોઈન કરશે એ દદવસે જ એવ  ંિોટ ં ય  િ ખેલાશ ેન ેએ શહીદ થઇ જશ,ે એવ  ંથોર્  ંછે!! 
ત્યા ંસ ધીન  ંિાન-સન્િાન, હોદ્દો, સિાજિા ંઈજ્જિ અને દેશસેવાન  ંમલૂ્ય ઘણ  ંછે, ન ે
એ િાટે િિારે એને ઘરેથી દ ર િોકલવાની િપશ્ચયાવ કરવી જ પડશે.... ને આિયે 
શહીદોની શોકસભા ના હોય, એિની િો ગૌરવયાત્રા હોય.... SO I REQUEST કે જોખિ 
ખેડવાિા ંગ જરાિીઓ જગિશહ ર છે િો ક્યારેક આવા જોખિ પણ લો, ખાસ કરીને 
સિંાનો આવી જવાબદાર િાગંણી કરિા હોય ત્યારે..... 
 SO FRIENDS…. A HUMBLE REQUEST TO ALL OF YOU કે રાય કરવાની 
વાિ છે, િો કંઈક સાર ં FRUITFUL રાય કરો, પોિાનો STRONG VIEW ઉભો કરો. ન ે
છિા ંિિને એિ લાગે કે આદિ પડી ગઈ છે, ન ેજિી નથી િો ત્યારે એવી URGE 
વખિે િન કંઈક બીજે પરોવો.... મ્ય ઝીક સાભંળો, કોઈ થપોટડવસ રિો, કોઈ સારી બ ક 
વાચંો, ક્યાકં ફરવા જાઓ, કંઇક લખો, કોઈ NGO/TRUST  જોઈન કરીને એિા ંસેવા 
આપો.... કંઈક કરો જે િિને, િિારા પદરવારને અને સિાજને િદદરૂપ થાય..... 
SO , LET’S START A NEW, POSITIVE AND DIFFERENT ADVENTURE. 

HAPPY  LIVING. 

YOU CAN TALK TO ME OR SHARE YOUR VIEWS AT, 

manorishah@gmail.com 
-MANORI SHAH 

mailto:manorishah@gmail.com
mailto:manorishah@gmail.com
mailto:manorishah@gmail.com


લ્યો...લખાઈ ગઈ કમવિા 

િારી જ ભીિરે છિા ંિારાથી ગ પ્િ છે 

ચચાવય સઘળુ િધ્યિા ંકાઠંાથી ગ પ્િ છે 

છે ટેરવા ંઅજાણ અને સોય પણ બમધર 

સધંાઈ જે ગય  ંછે એ ટાકંાથી ગ પ્િ છે 

થડની અબોલ ચીસ ક હાડીએ સાભંળી 

પણ ધાર જાણિી બધ  ંહાથાથી ગ પ્િ છે 

ઉંબર, દીવાલ, દ્વાર બધા િૌન થઇ ગયા ં

ખાલીપણ  ંિકાનન  ંવાડાથી ગ પ્િ છે 

ગ ૂજંયા કરે િહલેિા ંપગરવ હજ  “અનિં” 

અંદર પ્રવેશ્ય  ંકોણ એ ઝાપંાથી ગ પ્િ છે 

   – અનિં રાઠોડ “અનિં” 
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છલકાિા પ્લટેફોિવ પરની વથત  ઓને જે િ ેયોગ્ય જગ્યાએ ગોઠવ્યા બાદ જય સ ભરેલો 
જગ લઈન ે િે રસોઈઘર સાથે જોડાયલેા ડાઈનીંગ-હોલિા ં આવી. ત્યા ં િેના 
‘પરિનેેન્ટ પપ્પા’ યજ્ઞીયભાઈ ન્ય ઝપેપર વાચંી રહ્યા હિા.ં આહ મિએ જય સ ભરેલો 
ગ્લાસ આપિા િ ેથવીકારિા એ બોલ્યા,ં 
 “બેટા, હ  ંિને કઈ હલે્પ કરાવ ?ં” 
 “ના પપ્પા, બસ હવે કંઈ ખાસ બાકી નથી, પણ હા.ં.. આ બનંે લચંબોક્સ 
અને વોટરબેગ િિારી ઢીંગલીઓની થકૂલબેગિા ં ગોઠવી આપોને...”.... ચેર પર 
પડેલી બેગ્સ આપિા િ ેબોલી... 
 “િ ેબનંે ક્યા ંછે ? થકૂલે જવા િાટે િૈયાર થઈ છે કે નદહ...?” 
 “િેં િ ેબનંે ને નવડાવીને થકૂલડ્રેસ િો પહરેાવી આપ્યા છે. પણ િેના 
ડેડીએ બહ  બગાડી છે બનંેને...સવાર સવારિા ંપણ ત્રણેયને િથિી કરવા મસવાય કઈ 
સ ઝત   ંજ નથી...” આહ મિ બોલી અને ઉિેય ું, 
 “અનેરી... અનોખી... બેટા જલ્દીથી નીચ ે આવો...” િે જોરથી બિૂો 
પાડિા બોલી. છિા ંઉપરથી િેનો કોઈ પ્રત્ય ત્તર ન આવ્યો. 
 “િાર ં િો કોઈ સાભંળત   ંજ નથી...” થોડી ચીડ સાથ ેઆહ મિ રઘવાઈ થઇ 
ગઈ. 
આ સાભંળીને યજ્ઞીયભાઈ થોર્  ંહથયા.ં એિને હસિા જોઇને આહ મિથી ના રહવેાય .ં 
 “પપ્પા, આિા ંિિારો પણ થોડો વાકં છે હા.ં..િિ ેપણ બનંેને ખ બ લાડ 
લડાવીને બગાડી છે, કેટકેટલા નખરા ંકરાવ ેછે આ બનંે િન”ે 
 “બેટા, કહવેિ છે ન ે કે ‘મડૂી કરિા વ્યાજ વહાલા’.. િો િન ે િારી 
ઢીંગલીઓ િારાથી વધ  વ્હાલી જ હોવાની ન.ે.” 
  

 ફેબ્ર આરી િદહનાની 
ફૂલગ લાબી ઠંડીય ક્િ આહલાદક 
સવારિા ં સયૂવદશવનથી સહજે પહલેાનો 
સિય. સિગ્ર શહરે યતં્રવિ ધીિ ેધીિ ે
શર  થઈ રહ્  ં હત  .ં પક્ષીઓ અને ફૂલો 
િો છેક િળથકાના જાગી જઈન ેકલરવ 
કરિા િહકેી રહ્યા હિા.ં 
  પોિાના સ દંર અને 
થવચ્છ-સ ઘડ ગહૃિાનંા રસોઈઘરિા ં
વહલેી સવારથી જ વ્યથિ આહ મિ હવ ે
અનેક વાસણો અને ખાદ્ય-સાિગ્રીઓથી 

પ્રકરણ - 1 
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 પોિાના બેડરૂિિા ંપ્રવેશિા જ િેન  ં ધ્યાન િરિ િનેા બેડ િરફ ગય .ં 
ત્યા ં ભીનો ટોવેલ પડયો હિો. આહ િીને આ વાિની સખિ ચીડ હિી. િેણે િેના 
પમિને કેટલીવાર સિજાવ્ય  ંહત   ંકે આિ ટોવેલ ન રાખવો- બેડશીટ ભીની થાય, પણ 
િેને ક્યારેય આ યાદ ન રહતે  .ં િેણે ચીડભરી નજર પોિાના પમિ સમિધ િરફ નાખી. 
િ ે બાજ િા ં રહલેા સોફા પર બેઠો બેઠો આગળ ઊભેલી િેની પાચં વષવની ઢીંગલી 
અનેરીના વાળિા ં બે ચોટલીઓ વાળી રહ્યો હિો. આહ મિની ચીડને સિજીન ે િનેો 
રીપ્લાય કરિા િ ેએક કાન પકડીને િાત્ર હોઠ ફફડાવી થપષ્ટ્ટ સિજાય િ ેરીિે ‘સોરી’ 
બોલ્યો. બદલાિા ંઆહ મિએ િાત્ર િદં સ્થિિ વેય ું. 
 “અનોખી.... આવ બેટા અદહ.... િન ેહ  ંવાળિા ંચોટલી વાળી આપ .ં.” બેડ 
પર બેઠેલી  આહ મિ બોલી. 
 “ના, િોિ ત   ંનદહ...િને પણ િારા ડેડી જ વાળી આપશે.”  ડોક સ ધીના 
લાબંા િેલવાળા ખ લ્લા વાળ અને હાથિા ં હરેબેન્ડ પીન અને દરબન લઇ બેસલેી 
અનોખી બોલી. 
 “િેડિ......આ િારી દીકરીઓ છે.....લબલક લ િેના ડેડી જેવી જ 
...પરફેક્ટ..” આ સાભંળી હસિા હસિા દરબન ખોલિા િ ે બોલ્યો.બાદ અનોખી ના 
વાળિા ંચોટલી બનાવવા લાગ્યો.  

 અનેરી િેના ડેડીની બાજ િા ંપાઉડરનો ડબ્બો લઈને બેઠી અને બોલી. 
 “ડેડી, પછી િને ફેસ પર આ લગાવી આપજો હો......” 
 “ઓફકોસવ ડીયર...” સમિધ િેની સાિે જોઇને બોલ્યો અને ફરીથી 
અનોખીની ચોટલી બનાવવાિા ં વ્યથિ થઇ ગયો. આ દરમિયાન ‘ડેડી હ  ંિિારા હરે 
કાઉન્ટ કર ં હો’. કહિેી અનોખી સોફા પર ઉભી થઈન ે િેના વાળિા ં નાની નાની 
આંગળીઓ ફેરવવા લાગી. અને થોડી થોડી વારે કંઇક ન ેકંઇક પછૂિી,‘ડેડી િિારા હરે 
બ્લેક અને દાદાજીના વ્હાઈટ કેિ?’ ‘િોિના લોંગ અને વેદદકા ફઇના શોટવ  કેિ?’ અંિે 
િ ેઅટકી અને બોલી, 
 “ડેડી કાઉન્ટ થઇ ગયા, િિારે પ રા દફફ્ટી હરે છે.” 
 “ના.....અનોખી ડેડીને દફફ્ટી-નાઈન હરે છે. િેં કાલે જ કાઉન્ટ કયાવ હિા.” 
અનેરી િેનો મવરોધ કરિા બોલી. 
બનંે પોિપોિાની રીિે સાચી હિી.કારણ કે િ ેબનંે ને િેથી વધારે ગણિરી નહોિી 
આવડિી. 
 દકચનિા ંવહલેી સવારથી જ કાિ કરીને થોડી થાકેલી આહ મિ આરાિથી 
બેડ પર બેઠી બેઠી પોિાની બે ટ્વીન દીકરીઓ અને િેના ડેડી સમિધની વાિો 
સાભંળિા િેને મનહાળી રહી હિી. સમિધ િેની દીકરીઓના નાના નાના કાિો પણ હોંશ 
અને વહાલ પવૂવક કરિો પોિે પણ સાવ નાનો થઇ જિો, િેના ચેહરા પર અસીિ 
આનદં છવાઈ જિો. આવી ક્ષણો આહ મિને મનહાળવી બહ  ગિિી. 
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“િમ્િા....રાઈટ કય  ં ન ે લેફ્ટ કય ?ં..” પોિાના શઝૂ આહ મિન ે બિાવિા અનોખી 
બોલી. બદલાિા ંઆહ મિએ સિંોષકારક જવાબ આપ્યો, 
 “બેટા ..આ વાળંુ લેફ્ટ ..લેફ્ટ લેગિા ંપહરેવાન  ંઅને આ રાઈટ ..”  

 “હેં ડેડી?” કન્ફિવ કરવા િાટે િે સમિધ િરફ જોઇને બોલી.  

 “હા બેટા... પહરેીને અહી આવ, િને એની લેસીસ બાધંી આપ .ં...”  

 “સમિધ...હવે િિે િેકઅપ િથા સલનૂની રેમનિંગ પણ લઇ 
લેજો....િિારી આ દીકરીઓ િોટી થશ ેપછી જેવ -ંિેવ  ંનહી ચલાવી લે..” 
“હાથિ વળી.....હ  ં િો િારી દીકરીઓનો િેક અપિને, હરે થટાઇલીથટ , બોડીગાડવ 
અને ડ્રાઈવર પણ બનવાનો છ.ં” થકૂલડ્રસે િા ંસ સજ્જ િેની બે ક્ય ટ દીકરીઓને એક 
એક હાથે પકડીને ચાલિો સમિધ બોલ્યો. 
 “સમિધ..નીચે ટેબલ પર બધ  ં ઢાકં્ય   ં છે, િિ ે બધા નાથિો કરી 
લેજો..િારી ઈચ્છા નથી..” આહ મિ બોલી. બદલાિા ંસમિધએ કોઈ જવાબ ના વાળ્યો. 
 આહ મિ પોિાના અથિવ્યથિ બેડ ન ે ઠીક કરી રહી હિી એટલાિા ંજ 
સમિધ પાછો આવ્યો. િેને જોિા જ િ ેબોલી.. 
 “હા .. સમિધ.. િિન ેકહિેા ંજ ભલૂી ગઈ, આજે હ  ંઆ બન્ને ને થક લ 
મ કિી આવ .ં િિ ેહજી રેડી પણ નથી થયા. વાર લાગશે ન ેિિન.ે.અને હ  ંિો િૈયાર 
જ છ.ં સો..” નાઈટડ્રેસ ન  ંટીશટવ  અને રેકપેન્ટ પહરેેલા સમિધને જોઇને િ ેબોલી. 
 “ઓહ..િો ત   ં રેડી છે એિ?..િન ે નથી લાગત  .ં...િન ે આવા હાલિા ં
જોઇને િન ેલાગે કે ત   ં કાિવાળી બાઈ છો, એન્જીનીયરીંગ કોલેજની HOD નહી..” 
થોડી જૂની સાડી પહરેેલી અને સાડીના પલ્લ ને કિરિા ંખોસીન ે હાથિા ંસાવરણી 
પકડેલ આહ મિ ન ેજોઇને િે બોલ્યો. 
 “આપણા ઘરને થવચ્છ રાખવા આપણે પોિ ેજ કાિવાળા બનવ  ંપડે, 
પ્રોફેશનલ કાિવાળા ઘરને ઘરની જેિ સાફ ન કરે.. િિને અિાર ં સ્ત્રીઓન  ંઆવ  ં
ગલણિ નદહ સિજાય. હવે િિ ેજલ્દીથી જઈન ેપહલેા નાથિો કરી લો. િિારૂ ફેવરીટ 
છે બધ ,ં ઠંર્  થઇ જશ.ે..” 
 “ત  ંપણ આવ ન.ે..” 
 “ના.... હ  ં િો બધ  ં બનાવીને જ ધરાઈ ગઈ છ.ં િને જરાય ઈચ્છા 
નથી..” 
 “ઓકે...િો િારે પણ નથી ખાવ .ં...” આહ મિના હાથિા ંરહલેી સાવરણી 
દ ર ફેંકી એની કિર પર બે હાથ વીંટાળી િેને પોિાની િરફ ખેંચિા સમિધ બોલ્યો. 
 “આ શ  ં કરી રહ્યા છો? છોડો િને...િિે....” પોિાની જાિને સમિધની 
પકડિાથંી બચાવવાનો વ્યથવ પ્રયત્ન કરિી આહ મિ આિિિે ફાકંા િારિી રહી ન ે
પછી શાિં થઇ ગઈ. છ ફૂટ જેટલા ઊંચા, ખડિલ, િજબ િ બાધંાના સમિધનો નીચ ે
ઝુકેલો ચેહરો આહ મિની અધવખ લ્લી આંખોને ઘડીક જોિો રહ્યો ને પછી રીિલેસ 
ચશ્િાની િદદથી શાપવ બનેલી એની નજર આહ િીની લાગણીસભર આંખોને વાચંિી 
રહી..... ( િિશ: )   - ડૉ અવવન માણસહુરયા 
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SHINE IN THE MINE... 

पाट ना पाया मीठा पानी, 
ओर-छोर की दरूी रे | 

मन कस्तूरी रे,  

जग दस्तूरी रे, 

बात हुई ना पूरी रे | 

 

 વર ણ ગ્રોવરના આ શબ્દો સિજવાિા ંજેટલા ભારે છે એટલા જ ચોટદાર 
પણ. ભાગીરથીના પમવત્ર નીર પણ િ ેજ થથળે પ્રવિવિાન નાિ-જાિ, ઊંચ-નીચ, 
અિીર-ગરીબ જેવા કેટલાય ભેદભાવને ભ ૂસંી શક્યા નથી. “િન કથત  રી” નાિક આ 
રચના છે િસાન નાિક નીરજ ઘેયવન રલચિ દફલ્િની. 
 દરેક શહરેન  ંપોિાન  ંએસેન્સ, એક ફ્લેવર હોય છે જે બખબૂી આ કૃમિિા ં
વિાવય છે. જેિ સ જોય ઘોષની “કહાની”િા ં કોલકાિા, િનીષ શિાવની “બેન્ડ બાજા 
બારાિ”િા ંદદલ્લી એક શહરે નહી પરંત   એક કેરેક્ટર હોય એવ  ંલાગે એિ “િસાન”િા ં
બનારસ પોિ ેજ એક કેરેક્ટર છે. 
 વાિાવ છે જીવનના મતૃ્ય  સાથેના સબંધંની, પ્રેિના અધ્યાત્િ સાથ ે
કનેક્શનની. દફલ્િિા ં બે વાિાવઓ છે જેિાથંી એકિા ં મતૃ્ય  અને બીજાિા ં જન્િન  ં
આત્િીય જોડાણ સરસ રીિે દશાવવ્ય  ં છે. બન્ને વાિાવઓ અલગ જ ગમિથી આગળ 
વધિી હોવા છિા ંઅંિે સાથે િળે છે. લેખક છે વર ણ ગ્રોવર જે સાદહર લ મધયાણવી, 
અશોક ચિધર, જીગર મ રાદાબાદી, શરદ જોશી િથા નલઝર અકબરાબાદી જેવા 
લેખકો ન ેવાચંીન ેપ ખ્િ થયા છે. એિન  ંઆ પ્રથિ મ વી હોવા છિા ંઅદભ િ રીિે 
કંડારેલી એક એક પળ જોવા લાયક છે.  

 કેિેરા વકવથી લઈન ેથિીન-પ્લે સ ધી દરેક પાસાિંા ંઅવ્વલ આવિી આ 
દફલ્િ એકક્ટિંગિા ંપણ એટલી જ દિદાર. એક વાિાવિા ંદરચા ચઢ્ઢા, સજંય મિશ્રા જેવા 
અન ભવી કલાકારો, જયારે બીજી વાિાવિા ં મવકી કૌશલ અને શ્વેિા મત્રપાઠી જેવા 
નવોદદિ. છિાયે બન્ને જ વાિાવ સીટ સાથ ેજકડી રાખે એટલી રસપ્રદ રીિે રજ  કરાઈ 
છે.  
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સગંીિ ઇન્ડીયન ઓશને આપ્ય  ં છે અને શબ્દો લખ્યા છે વર ણ ગ્રોવરે. ત્રણ ગીિો 
અને દરેકની પોિાની એક શૈલી “િન કથત  રી” અને “ભોર” બન્ને ભારોભાર 
આધ્યાજત્િક છે અને ત   ં દકસી રેલ સી એટલ  ં જ સરળ અને િરિ જીભ ેચડે એવ  ં
લપળંુ. અમ ક અન્ય ગીિો પણ ઓનલાઈન િળી શકે જે એડીટીંગથી દફલ્િિા ંનથી 
જેિ કે ‘બન્જારાનાિા’. 
 દફલ્િના કલાઇિેકસનો એક િોનોલોગ છે જે ડામવિનના ઉત્િામંિવાદથી 
પ્રેદરિ છે જેની એડીટના લીધે િાત્ર અંિ રહી ગયો છે.  

“ય ેદ ખ કાહ ેખિિ નહી હોિા, બે!” 
એ જ સીનિા ંસળંગ કેપ્ચર થયેલ આિંદ જે આકસ્થિક છે અને કથિપ્ટિા ંનથી  

પ્રેિ અને અધ્યાત્િના સગંિ સિાન અચકૂ જોવાલાયક દફલ્િ  

 
“મસાન”... 

 
 “તુ ંહકસી રેલ સી” ગીત દુષ્યતંકુમારની ગઝલના એક શેર પરથી લખેલ છે. આ રહી 
તે ગઝલ... 

 
િૈ જીસે ઓઢિા લબછાિા હ ,ં 
વો ગઝલ આપકો સ નાિા હ .ં 
એક જગંલ હૈ િેરી આંખોિેં, 
િૈ જહા ંરાહ ભલૂ જાિા હ .ં 
ત  ંદકસી રેલ સી ગ ઝરિી હૈ, 
િૈ દકસી પ લ સા થરથરાિા હ .ં 
િૈ ત  ઝે ભલૂને કી કોમશશિૈ, 
અપને દકિને કરીબ પાિા હ .ં  

  -દુષ્યતંકુમાર 
-RIKEEN DHADUK 
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( આદદત્ય... કોલેજના ફથટવ  યરિા ંભણિો એક એવો છોકરો, જે હકીકિને િરિ 
થવીકારી નથી શકિો. એ હિંેશા િકવ કરે છે અને એની િાદકિક દલીલોના જવાબો 
શોધવા િથ ેછે. જોકે એના િકવને ઘણા ‘મ ખાવિી’ ન  ંલેબલ લગાડી આપે છે અને 
એના સવાલોથી હિંેશા દ ર રહવેાનો જ પ્રયત્ન કરે છે. બસ એક એના પપ્પા જ 
છે જે એના સવાલોના શક્ય એટલા જવાબો આપવા પ્રયત્ન કરીન ે એની 
જીજ્ઞાસાવમૃત્તને સિંોષ ેછે. આથી આદદને એના પપ્પા સાથ ેસાર ં ફાવે છે. ) 

 
એિ િો આદદ પપ્પા સાથે ઘણીવાર િદંદરે જઈ ચ ક્યો છે , પણ અચાનક આ 
સવારે જ િદંદરે જિી વેળા પપ્પાને પછૂી લે છે. 
“પપ્પા..... આપણે િદંદરે શ  ંકાિ જઈએ છીએ?” 
“ઈશ્વરની પજૂા કરવા.” 
“ઈશ્વર ક્યા ંછે?” 
“આિ િો બધાના હૃદયિા ંઈશ્વર લબરાજે છે. પણ આપણે મમૂિિિા ંઈશ્વર છે એિ 
િાનીને એની પજૂા કરીએ છીએ.” 
“ઈશ્વર જો બધાની અંદર જ લબરાજિા હોય િો આવી મમૂિિપજૂાનો શ  ંઅથવ? એનો 
િો કોઈ િિલબ જ નહી ને પપ્પા.” 
“િિલબ? િિલબની વાિ બેટા... ધધંાિા ંશોભ.ે... ધિવિા ંનહી.” 
“િો શ  ંપપ્પા .... ધિવિા ંબ દ્ધિ વાપરવાની જ નહી? ન ેજો બ દ્ધિ વાપરવાની જ 
ના હોય િો ઈશ્વરે આપી શ  ંકાિ?” 
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“જો બેટા.... બ દ્ધિ િો વાપરવી જ જોઈએ, પણ ધિવિા ં નહી, ધિવના કિવકાડંોિા,ં 
ધામિિક મવમધઓિા.ં પહલેા િો એક શ્રધ્ધાથી ધિવનો થવીકાર કરો, એનાિા ં મવશ્વાસ 
જગાવો ન ેપછી બ દ્ધિ ચલાવશો િો િિન ેપણ આનદં થશ ેઅન ેઈશ્વરને પણ.” 
“પણ પપ્પા, ધામિિક મવમધઓ,દિયાકાડંો એ ધિવ જ થયા ન.ે” 
“નહી.... એ િો િાત્ર ધિવનો એક ભાગ છે. જયારે પથૃ્વી પર િાનવજામિન  ં મનિાવણ 
થય  ં ત્યારે ફક્િ આદિ જ હિો. પછી આદિને સહવાસ અને સાથ િાટે કોઈકની 
જરૂર પડી. આથી આદિિાથંી જ ઇવન  ંસર્જન થય ,ં પછી ધીિ ેધીિે સકૃષ્ટ્ટ ઉપર 
િાનવીઓની સખં્યા વધિી ગઈ... ત્યારે િાણસને ધિવની કઈ જરૂર જ નહોિી. 
કારણ કે ત્યારે િાનવિા ંિાનવિા હિી... પછી ધીિ ેધીિ ેદાનવિા એ પ્રવેશ કયો. 
રાિાયણિા ંન ેબીજા ધિવગ્રથંોિા ંજે રાક્ષસોની વાિ આવ ેછે, એ રાક્ષસો ખરેખર િો 
આપણી જેવા જ િન ષ્ટ્યો છે. પણ પોિાની બ દ્ધિ સન્િાગે વાપરવાની જગ્યાએ એ 
લોકો ક્યાકં બીજેજ િગજ દોડાવિા હોય છે, જેિ અત્યારે ઘણા સિાજ મવદ્રોહીઓ 
અથવા આિકંવાદીઓ કરે છે એિ જ. પોિાના થવાથવ િાટે કે પોિાનો અહિ 
સિંોષવા િાટે ન્યામયક સિાજિા ંઅસાિાજજક કૃત્યો કરવા એ એક પ્રકારના રાક્ષસી 
કૃત્યો જ છે. ન ે જયારે દાનવિા વધી ત્યારે ધિવની જરૂર ઉભી થઇ. શરૂઆિિા ં
ભારિવષવિા ંએક જ ધિવ હિો, સનાિન ધિવ. પણ પછી પોિાના ફાયદા પ્રિાણ ે
અને પોિાની અન ક ળિા પ્રિાણે એિાથંી ભાગલા પડિા ગયા.” 
“ભાગલા? ધિવના ભાગલા? એ કેવી રીિે? 

“લોકોએ શાશ્વિ ઈશ્વરને મ કીને એના અન યાયીઓની પજૂા શર  કરી, એના 
અન યાયીઓના િદંદરો બધંાવ્યા. દહન્દ  ધિવની વાિ કરીએ િો કેટકેટલા સપં્રદાયો 
અને મવચારધારાઓ શર  થઇ. બધા પોપોિાની ધિવગાદી બચાવવાના અને એના 
પ્રચારિા ંએટલા ઊંડા ઉિરી ગયા કે જેિ રાજગાદી-ધનદોલિ-સત્તા-સપંમિ િાટે 
ઝઘડા થાય એિ ધિવ િાટે પણ ઝઘડા શર  થઇ ગયા. ન ેઆ બધા વચ્ચે ધિવનો 
મળૂ મ દ્દો િાનવિા િો લોકો ક્યાય ભલૂી ગયા ન ેછેલ્લે બધા જ ધિવ િાનવિાના 
મવરોધી પયાવય સિાન બની ગયા. ધિવગ્રથંોના ખોટા અને અધ રા અથવઘટનને લીધ ે
િાનવ જ િાનવિાનો દ શ્િન બની ગયો. જો વાિોવાિોિા ં િદંદર પણ આવી 
ગય .ં.......” 
( િિશ: ) 

-YAGNIK VAGHASIA 
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It’s in… 

  

 હવે આવા ટાઇિ એ દરેક વ્યસ્ક્િ પોિાના મપ્રયપાત્રને સરપ્રાઈઝ 
આપવાન  ં પ્લાન્નીંગ કરિા ં હોય છે. અમ કવાર જયારે કાઈં ન સ ઝ ે ત્યારે પોિાના 
લ ક્સ સાથ ેexperiment કરીને પણ સાિેવાળા ને ખ શ કરી શકાય. 
 સૌથી પહલેા Let’s starts with colors . valentine’s day કહો એટલ ેિગજ 
િા ંપહલેા િો શ  ંઆવ?ે Yes RED,િો આિ િો Main Red & એના Shades િથા Pink 
& િેના Shades ખાસ પહરેાય. 

I can list out some more colors for you.. 

Red Shades- cherry red, rose red, crimson, ruby, wine, apple red, scarlet, berry 

and more. 

Pink Shades- rose pink, salmon, rosewood, strawberry, hot pink, magenta. 

( પ્યાર કા ંપચંનાિા-2 યાદ આવ્ય  ંને?) 

 

 

 

 ફેબ્ર આરી િદહનો એટલે જાિ-જાિના days... ટીનેજર િાટે નવા નવા 
પ્રેિની જજજ્ઞાશા, ય વાનો િાટે વધ  પ્રેિિય થવાનો સિય િો આિ ઉંિરિા ંિોટા 
પણ િનથી ય વાનો િાટે પોિાના પ્રેિ અને મપ્રય પાત્રના સાથેની યાદો િાજી કરી 
લેવાનો સિય. 

 Anyways so guys & Girls આ 
shades Google કરો & જે િળે wardrobe િા ં
ready એ you can wear. And  boys, pink કે 
red હવે છોકરીઓનો ઈજારો નથી રહ્યો, 
સારાિા ંસારી બ્રાન્્સ બહ જ soothing pink & 
red આપના િાટે બનાવ ેછે.  Give it a try… 

 અત્યારે છોકરીઓ િાટે જે લેટેથટ 
try કરી શકાય એિ છે. એ  છે peplum, 
jumpsuits, evergreen one-pieces, ઠંડી ની 
િોસિ છે િો trendy overcoats િિારા િાટે 
અિે અમ ક photos લાવ્યા છીએ. 
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 હવ ે frankly 
આપણાિાથંી ખ બ ઓછા લોકો અવ  ં
પરફેક્ટ દફગર કે હાઈટ ધરાવિા હોય 
છે. so થોડી હલે્થી છોકરીઓ િાટે frills 
વાળંુ કાઈં પણ ખ બ િદદ કરશ ે fat 
સિંાડવાિા,ં one-piece પહરેી શકો, 
even paplum પણ ,અત્યારે 
asymmetric tops પણ ખ બ જ ચાલ ે
છે. asymmetric peplum પણ છે, એ 
પણ િિારા પર સાર ં લાગશે. 
 

 જો િિ ે short છો િો high waist jeans પર કોઈ પણ funky ટોપ પહરેી 
લો. અને જો fat & short છો િો એકદિ આિ ઢીલ  ં full-sleeve sweater type ન  ંટોપ 
પહરેો, with high waist jeans & heels ખ બ સ દંર અને અલગ દેખાશો. 
 girls ઘરે િિારા વેલને્ટાઈન પ્લાન મવશે ખબર નથી? નવો ડ્રેસ લાવવા 
પૈસા નથી? ok, here is a solution.  

 

 

 કોઈ પણ street market થી એક મસમ્પલ white t-shirt લાવો, એિા ં
ક્યાકં થોર્  ં red હોવ  ંજોઈએ. મસમ્પલ બ્લ  jeans સાથ ેપહરેો,પણ with red nail-paint. 
અત્યારે nail art ખ બ trendy છે. કોઈ મિત્ર પાસે કે ક્યાકં થપા િા ંજઈને િથિ red 
background િા ંnail-art કરાવી આવો... 
 So red કપડા પહરેવા જેટલ  ંજ appealing red accessories પણ લાગશ.ે 
same way you can go for pink અને ઘરે કોઈને પ્રશ્ન કરવાનો chance પણ નદહ િળે. 
 Even જો red કે pink blazer કે shrug કે overcoat પડયો હોય િો wear it 
with  a simple white tee કે inner, blue short & red overlap simple & elegent 
લાગશે. 
 Well આ વખિ ેિો sunday છે, પણ office િા ંપણ you can carry shades 
of red as a shirt, pencil- fit pants & pump(pointed).  બસ બીજા કોઈ ખાસ make-up 
ની જરૂર નથી ના બહ  shiny dresses ની. 

And young couples, saree is never outdated, get yourself a sexy, plain red saree… 
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Now boys….િિ ેકે રહી જાઓ? 

 Office જવાન  ં છે િો wear a 
peach as મપિંક as lighter shade નો shirt, red 
tie & black pent. red લાઈનીંગ વાળો shirt 
will also look good. 

 I will suggest કે જો dancing 
party મસવાય જો date પર કે  just આિ 
dinner  પર જવાના હોવ િો don’t wear red 
shirt. 
 બાકી બેથટ િો red જેકેટ કે 
બ્લેઝર, red checked જેકેટિા ં ફોટો થી 
આઈદડયા આવશે કે કેટલ  stylish છિા ં casual 
છે casual લ કિા ં red and black  કે red and 
white striped t-shirt, red checked shirt  પણ 
જીન્સ સાથે પહરેી શકો. 
 ઇવન િિ ેઆનાથી ઊંધ  ંપણ try કરી શકો red and white કે red lining વાળો shirt, 

off white બ્લેઝર and cream pent આ હા હા .. surely handsome લાગસો. 
  હવે અમ ક વાર કપડા કે એિ short પીરીયડિા ંબદલવ  ંશક્ય ના 
હોય કે પછી ખચો ના કરવો હોય િો change your hair-style કે beard સાથ ે
experiment કરી શકો 
 Trust me being a girl, એકદિ stylish beard વાળા છોકરાઓ always 
attractive લાગે છે જો હિણાથી shave ના કય ું હોય િો ક્યાકં saloonિા ંજઈન ે
કોઈ stylish beard set કરાવી લો. 
 And આ વેલેન્ટાઈન ડે છે િો એના નાિે કોઈ red કે maroon કે 
brownish red baseના loafers લઇ જ લો. કોઈ પણ party કે functionિા ંિિન ે
કાિ લાગશ.ે 

-MANORI SHAH 
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 થવિતં્રિા અને થવચ્છદંિાિા ંફરક છે, એક પાિળી ભેદરેખાનો, જેન ે
આપણે જોઇને પણ વણજોઈ કરીએ છીએ. થવિતં્રિા થવીકારવા લાયક બાબિ છે 
પણ થવચ્છદંિા િદ્દન થવાથી પ્રકૃમિ દશાવવે છે. 
 કોઈને હ  ંકઈ કરૂ એ ગિત  ંનથી એથી િારે શ ?ં િારે શ  ંકાિ કોકન  ં
મવચારવ ?ં આપડ ેિો આપણને જે ગિશે, જયા ંિન ચોંટશે એ જ કરવાના, એ 
નરી થવચ્છદંિા. આપણો આ વ્હાલો ભારિ દેશ આઝાદ થયા છિા ંપણ, લોકો 
હજ યે િન ગ લાિ જ છે. ક્યાકંથી છૂટવ  ંએ આઝાદી નથી, િનથી મ ક્િ રહવે   ંએ 
જ છે ખરી આઝાદી. 
 આજનો િાણસ કરોડોની ભીડ વચ્ચે રહ ે છે. સવારથી સાજ સ ધી 
અમવરિ દોડાદોડ કરે છે, અને છિાયે એકલો-અટલૂો રહ ેછે.િોટા શહરેોથી લઈન ે
ગાિડાઓ સ ધી િાણસો કીડીઓની જેિ ઉભરાય છે, પરથપર સપંકવિા ંઆવે છે, 
પૈસા કિાય છે, જાિીય જીવન િાણ ે છે ન ેછિા ંિાત્ર થવચ્છદંી િાનમસકિાના 
કારણે પ્રેિના અભાવથી એિન  ંજીવન સ ક ં જ રહી જાય છે. 
 કોઈ કોઈ વાર આ થવછદંીપણ  ં સાિાજજક ગેરવ્યવથથા કે કોઈ 
અણબનાવના લીધ ે પણ આવ્ય  ં હોઈ શકે. પણ િાત્ર એ જ કારણથી થય  ં એ 
િાનવ  ં ભલૂભરેલ  ં છે. કેિકે કેટલાકન  ં િન જાિે જ આ બધા સોફ્ટવેર જનરેટ 
કરત   હોય છે. દોથિો યેવ્સકી કહ ેછે કે, ‘  A criminal, as a rule, never possesses 

much will power, nor can he be said to be always in his right mind. That is why 
the shameful thought in his mind is so quickly converted into wicked deed.’ 

 થવચ્છદંિા અહકંારને જન્િ આપે છે, જે અહકંાર દ ુઃખોની જનેિા છે. 
િહાશસ્ક્િશાળી રાવણને પણ અહકંારના જ  લીધે હારવ  ંપડે છે.    

 બધા ં જ રોગોનો અકસીર ઈલાજ પ્રેિ છે, એિ થવચ્છદંિા કે 
િનથવીવમૃત્ત પણ પ્રેિથી જ કાબ િા ંઆવશ.ે એકલિા અને એકલાપણ  ંબેય િા ં
ફેર છે એિ, એકલિા િાણસને ખરાબ મવચારો આપે છે અને ખરાબ મવચારોથી 
િો િાણસ નાના લડાઈ-ઝઘડાથી િોટા ય િો સ ધી પહોંચ્યો છે.િનથી મવકાર 
પાિેલા િન ષ્ટ્યન ેપ્રેિની શીશી સ ઘંાડીયે એટલે એન  ંિન શાિં થશે પછી ‘િન 
ચગંા િો કથરોટિેં ગગંા’ 

‘કોક ‘દદ િો આવશે એ ડાળીને ફૂલ, 
જો કરિા ંરહીશ  ંએની આગળ વસિંની વાિો.’ 
   -અજ્ઞાિ  

આફ્ટરશોક : અત્યારે ઝાઝા ં‘પ્રેિ’ કરિા ‘વહિે’િા ંવધારે હોય છે. 
-ANANT GOHIL 
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લવ ટેંક 
 આજની લવથટોરી એટલે સવારે પ્રેિિા ંપડયા, બપોરે પ્રપોઝ કય ું, સાજંે 
મ વી જોય ,ં ગાડવનિા ં કીસ કરી ન ે સાથ ે ડીનર કય ું, રાત્રે સહશયન કય ું ન ે બીજે 
દદવસે નવી ઘડીનો નવો દા....પ્રેિ િોજિજાનો િાત્ર પયાવય બનીને રહી ગયો છે. 
કોણ કોનો ય ઝ કરી રહ્  ંછે ન ેકોણ ય ઝ થઇ રહ્  ંછે એ કહવે   ંઘણ  ંકાઠ ં પડે એિ છે.  

 જો કે પ્રેિના કોઈ જિાના નથી હોિા. શ િ અને સાજત્વક દેશી ઘી જેવો 
પ્રેિ આજે પણ જોવા િળે જ છે. લૈલા-િજન  ં, હીર-રાજંા, રોિીઓ-જ લીએટ, સોની-
િદહવાલ અન ે બાજીરાઓ-િથિાનીના વશંજો આજે પણ ક્યાકં દેખા દે છે. વીર-
ઝારા, દેવદાસ અને રાિ-લીલાની વાિાવઓ ક્યાકં સજીવન થિી હોય એવ  ંલાગે છે. 
જેઓ િાટે પ્રેિ એ ખાલી િોજિજા નહી પણ દદવનો મવષય છે એવા કેટલાક સાચા 
પ્રેિીઓ પ્રિેને જ એ દદવની દવા િાનીને એનો ઈલાજ કરવા િથ ેછે ન ેપ્રેિ િાટે 
ફના થઇ જિા પણ અચકાિા નથી. આ વગવનો એક પ્રશ્ન છે- પ્રેિનો ઈઝહાર. 
 “હ  ંએને કહ  ંકઈ રીિે? ના પાડશે િો? બધા વચ્ચે ફજેિી કરી નાખશ ે
િો? યાર....િન ે િો વાિ કરિાય ડર લાગે છે.”– પ્રેિના ઇઝહારને અથડાિા ન ે
લોકોના આત્િમવશ્વાસને િોડી પાડિા આવા કેટ-કેટલા સવાલો. ન ે જયારે 
છોકરી/છોકરો િિારા બેથટ-ફે્રન્ડ હોય ત્યારે, 
 “હ  ંએને કહીશ ને એને નહી ગિે િો અિારી દોથિી પણ તટૂી જશ.ે ન ે
હ  ંએને સાવ ગ િાવી બેસીશ.” – દ મનયાની ૯૯% લવથટોરી િો આિ એકબીજાના 
ડરને લીધ ેખલાસ થઇ ગઈ ન ેબાકી હિી એ ૧% દ મનયાના ડરને લીધ.ે દ મનયા 
િિારા કન્રોલિા ંનથી, િિે િો છઓને. િો બસ કરી નાખો પ્રેિનો ઈઝહાર સરળ 
અને સીધા શબ્દોિા-ં 

િાત્ર એક ટકો કાફી છે િહોબ્બિિા,ં 
બાકીના નવ્વાણ  ંખચી નાખ દહિંિિિા ં

  -‘િરીઝ’ 
 આ પાર કે પેલે પાર. મ ક્િ થઇ જાવ, લાગણીઓને વહવેા દો, દદલન ે
રેઢ ં મ કો....પ્રેિ િો આપોઆપ બહાર આવશ.ે ન ે પ્રેિ સાચો હશે િો ઈશ્વર પણ 
સહાય કરશે....આિયે પ્રેિ ક્યારેય ખોટો નથી હોિો…સાચા કે ખોટા પ્રેિ કરવાવાળા 
હોય છે.     

-YAGNIK VAGHASIA & KEYUR DUDHAT 
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“બસ આખો દદવસ િોબાઇલ, િોબાઈલ અને બસ િોબાઈલ જ. એના મસવાય 
રિવા િાટે કઈ િળત  ંજ નથી આજ કાલ ના છોકરાઓને.” એવ  ંકેહિા જ પ્રણવના 
અંકલ એના ભિૂકાળ િા ંખોવાઈ ગયા.  
પ્રણવે ત્યારે જ પછૂ્  ં“અંકલ...િિારી ફેવરીટ ગેિ કઈ હિી ?” 
“લગલ્લી ડડંા….” િરિ જ એના અંકલે ઉત્સાહથી જવાબ આપ્યો. 
“લગલ્લી ડડંા?!” એ વળી શ ?ં.....અંકલ….કેવી રીિે રિાય આ ગેિ? 
સોફા પર એની બાજ િા ંબેસીને એના અંકલે એને મવથિારપવૂવક સિજાવિા કહ્ ,ં 
“બેટા , અિારા જિાના િા ંકઈ આવા અવનવા સાધનો નહોિા…. બસ….. લાકડાની 
બે દાડંી એક ત્રણ ઇંચ ની નાની એને અિે લગલ્લી કહિેા ંઅન ેબીજી બે ફૂટ લાબંી 
લાકડી જેન ેદંડની જેિ વાપરિા. એય ન…ે...શેરી િા ં,ખ લ્લી જગ્યા િા ંજયા ંઈચ્છા 
થાય ત્યા ંરિિા…” 
“પછી એ બે લાકડીથી શ  ંકરવાન ?ં” પ્રણવએ આત રિાથી પછૂ્ .ં 
“જો હ  ંિન ેસિજાવ …ં. સાભંળ બેટા….. ચાર  િીટર વ્યાસવાળંુ વત  વળ દોરી ન ેિેના 
કેન્દ્રિા ંએક નાનો ખાડો ખોદી િેના પર આડી  લગલ્લી રાખવાની, ડડંા વડે લગલ્લી 
પર ફટકો િારીન ેને િેને હવાિા ંમવિંઝવાની અને જો િ ેફટકારવાિા ંસફળ રહ ેિો 
ગીલ્લીથી વત  વળ ના કેન્દ્ર સ ધીન  ંઅંિર ડડંા વાલે િાપવાન  ં.” 
“અને જો એ ના િારી શકે િો?” 
“િો અને બીજા બે ચાન્સ આપવાના અને જો એ ખેલાડી એ વખિે પણ ના િારી 
શકે િો આઉટ ગણાય….” 
“વાઉ…...  કેટલી ઇઝી અને ઇન્ટરેથટીંગ ગેિ  છે.” 
“બેટા જેટલી ઇઝી િન ેલાગે છે એટલી છે નદહ. કેિ કે સાિવેાળો કોઈ ખેલાડી 
આપણે હવાિા ંવીંઝેલી ગીલ્લીનો કેચ કરી લે િો પણ આપણે આઉટ ગણાઈએ….  

 ગીલ્લી-ડડંો રિવા િાટે 
હાથ અને આંખ ન  ં અદભ િ કો-
ઓડીનશેન,પકડની ક્ષિિા ંઅને િજબ િ 
કાડંા જોઈએ બેટા....આિ િોબાઇલ િા ં
જ આખો દદવસ ગેિ રિીને િિ ેએ ના 
કરી શકો….” 
“અંકલ… િારે પણ ગીલ્લી-ડડંાની 
પ્રેક્ટીસ કરવી છે….” 
“હા, ચોકકસ બેટા...” - એવ  ં કહીન ે
પ્રણવના કાકા ઘરના િાલળયાિા ં ધળૂ 
ખાિા ગીલ્લી-ડડંો લઇ આવ્યા. 
 -  DHARATI DEKAWADIYA  
           & DENISHA AGHERA 
  

 

CHAMPIONS 
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 આજ કાલ બધા એ બહ  સાભંળ્ય  ંહશ ે smart city, smart home.“now 
every thing going to become smart” પણ આિા ંactually છે શ  ં! અન ે smart 
home ન ેsmart બનાવવાિા ંકઈ technology નો ફાળો છે િ ેઆજે જાણીએ. 
 આપનણ ેજે ય ગ િા ંછીએ ત્યા ંનવી વથત   ન  ંinvention એટલ ેજૂની 
વથત   ન  ંextension.  smart home એટલ ેજયા ંઇલેક્રોમનક્સ ઉપકરણો ,વથત  ઓ 
જેન ેઆપણ ેautomatic ચલાવી શકીએ અને control કરી શકીએ . 
IOT – internet of things  

      IOT એ એક physical device છે. જેન ે વાહનો, ઈિારિો અન ે વથત  ઓ ન ે
electronics software. sensor અને network સાથે connect કરી શકાય અન ે
ઇન્ફોિેશનની આપ-લ ેકરી શકાય.િેિજ device ન ેautomatic અન ે fast બનાવી 
શકાય. 
જેિકે IOT િા ંhome automation જેિા ંઘરના electronice device ને  control અન ે 
manage કરી શકાય . 
Home automation થી  lightning, heating ,ventilationઅન ે air conditioning િાટે  
centralized control  હોય છે.  IOT નો ઉપયોગ security locks િાટે પણ કરી 
શકાય છે. અને ઘરના બધા જ electronics device ન ેએકબીજા સાથ ેસાકંળી 
શકીએ છીએ. 
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2. Zigbee 

   Zigbee એ Bluetooth અને  wi-fi કરિા ઓછો power લેત   ંઅને 
ઓછી દકિંિિન  ં personal area network  છે. 
બસ , આવી જ અનેક technology અને new device સાથે એક દદવસ smart city 

િાથંી smart states and smart country બનવા લાગશ.ે 
-DENISHA AGHERA & DHARTI DEKAVADIYA 

 

LOL!!!... 



પખં Magazine 

26 

ખ લ્લા દ્વાર 
 

 પ્રસગં અન સાર થાઉં, કારણ િારી ખ શીન ,ં 
િારા હાથની િહેંદીનો, આસાર બની જાઉં. 

  
પ્રયાસ િો કરી જો, એક ડગલ  ંભરવાનો, 
હ  ંચાલિી સીડીયોથીયે, આસાન બની જાઉં. 

  
ખરિા ંિારાની જેિ પણ, જો ત   ંજોઈ લે, 

વાથિમવકિાિા ંમવકસિો, આભાસ બની જાઉં. 
  

કાળજાં કેરા િાપને, આપી દે જરા હવા, 
અનરાધાર વરસિો, વરસાદ બની જાઉં. 

  
ભલેને સાિે ઉભ  ંથઇ રહ્ ,ં જગિ આખ ,ં 
હાથ મકૂ હૈયે ને, મવશ્વાસ બની જાઉં. 

-VARUN 
 

 

KNOWTAMIN 
 Shampoo was invented in India, not the 

commercial liquid ones but the method by use of herbs. 

The word “Shampoo” itself has been derived from the 

Sanskrit word ”Champu”, which means to massage 
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