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સપંાદકની કલમે 
 વાચકમિત્રો, પ્રથિ અંકના પ્રમિભાવો િળ્યા. ‘પખં’ સાથે ઉડાન ભરવા 
િાટે સહ્રદય આભાર. વેલેન્ટાઈન –ડે, મવશ્વ િાતભૃાષા દદવસ, મિવરાત્રી અન ે
વિુન્સ ડેના સેલલબ્રિેન બાદ આપ સૌ હોળી-ધળેૂટીની રાહ જોઈ રહ્યા હિો. 
રાજકારણીઓ અન ે અન્ય સેલીબ્રીટીઓ મવવાદદિ મનવદેનો આપીને સસ્િી 
પબ્લીસીટી દ્વારા ચચાાિા ં રહવેાનો પ્રયત્ન કરે છે ત્યારે સાિાન્ય િાણસને અચકૂ 
પ્રશ્ન થાય કે દેિ ખરેખર આઝાદ થઇ ગયો છે? રાજકુિાર દહરાણીના મનુ્નાભાઈ 
સીરીઝના બીજા મવુી ‘લગે રહો મનુ્નાભાઈ” િા ંઆવ ેછે એિ- “આજ બાપ ુહોિે િો 
જરૂર કેહિે કી દેિ િો આઝાદ હો ગયા, લેદકન લોગ પરાય ેહો ગયે”, આ ડાયલોગ 
અત્યારની પદરસ્થમિિા ંએકદિ સેટ થાય એિ છે. 
 ઘડીક પરુિી દેિિા ં ચાલિી આ િાથાકુટને ભલૂીને આપ સૌને 
સાદહત્યના અન ેહષોલ્લાસના રંગિા ં રંગવા િાટે રંગોના િહવેાર પહલેા જ અિે 
આ અંક લાવ્યા છીએ. આિા છે કે િિ ેપરુા રંગાઈ જિો. 
  
            -Keyur Dudhat  

  
“બાજાર કે રંગો િેં રંગને કી હિે જરૂરિ નહી, 

દકસી કી યાદ આિે દહ એ ચેહરા ગલુાબી હો જાિા હૈ” 
 



લપડાક 
  ‘સિન્વય’ કાવ્ય-સગંીિ િહોત્સવિા ં પામથિવ ગોદહલના કંઠે ખબુ િજેદાર ગીિ 

સાભંળ્્ુ,ં િબ્દો કહિેા હિા કે “અિારા સપના ભલ ેિોટા, પણ કરીશુ ં પરુા, અિે ગજુરાિી 
શરુા..” વાિ િો સાચી છે, ખબુ શરૂી પ્રજા છે િને ખબુ િાન છે ગજુરાિીઓ િાટે, એટલ ેનહી 
કે હુ ંગજુરાિી છ,ં પરંત ુખબુ જોયેલા છે, Observe કરીને, જે પ્રજાન ેઆનદં િળે, િેિની સાથ ે
રહવે ુ ંિો સૌભાગ્ય જ ગણાય. 

  પણ હવ,ે ગજુરાિ અને િેની ખામસયિ એવા અિદાવાદી અને સરુિી લોકોિા ંનવી 
પેઢીઓ સાથ ેસારા એવા પ્રિાણિા ંફેરફાર દેખાવા લાગ્યા છે “English Medium”ના છોકરાઓ 
ગજુરાિી વાચંિા-લખિા-બોલિા ઓછ ંકરી રહ્યા છે. િને English િીખવાડવાનો વાધંો નથી 
પણ ગજુરાિી પર ધ્યાન જ ન આપવુ ંએ િો વાિ ન થઇ ને ! 

  Page-૩ Cultureનુ ંઅનકુરણ કરવાિા,ં ‘Fake accent’િા ંઅંગ્રેજીિા ંવાિ કરવી,(જેિ 
જેિ અંગ્રેજી િાધ્યિની પેઢી આવી છે િેિ િેિ ગ્રાિર િો િરી પરવા્ુું છે)  દરેક વાિન ે
અંગ્રેજીિા ં રજુ કરવી, ખોટો આગ્રહ રાખવો અંગ્રજેી બોલવા કે બોલાવડાવાનો, આ બધાનો 
િિલબ નથી. ભલે બધા સિજે,પણ અંગ્રેજી િિારી પ્રગમિનો િાપદંડ નથી આ સિજાવવાિા ં
એક પેઢી સધુી સઘંષા રહિેે, પરંત ુએની જરૂર છે. 

  િારા િિે આપણા િહરેિા,ં આપણા લોકો વચ્ચે ગજુરાિીિા ં વાિ કરવી એ 
્રુોપના દેિોના પ્રવાસ ેજઈ સેવ-ટાિેટાના િાકની અપેક્ષા રાખવા કરિા વધ ુયોગ્ય છે, વધ ુ
ગજુરાિી છે  

  બીજુ ં N.R.I. ગજુરાિીઓની ખામસયિ છે કે ત્યા ં મવદેિિા ં િો ડોલસા કે એિના 
ચલણિા ંગણિ.ે અહી પાછા રૂમપયાિા ંગણિ.ે અહી રીક્ષા કે ફ્રુટવાળો ૫૦૦/- િાગં ેિો ૧૦ 
ડોલર થઇ જિે! પાછ ગરિી, unhygienic અને dirty India િો ખરંુ જ...દર બે િબ્દ પછી ‘ya’ 
બોલવા કરિા, િાતભૃમૂિને ન ભલૂી, ફરી ત્યા ંઆવી ત્યાના જેવુ ંથઇ જવુ ંવધ ુગજુરાિી છે. 

  Well આ મદુ્દો િો આપણન ેપણ લાગ ુપડે છે, Branded store કે જેનુ ંનાિ થઇ ગ્ુ ં
છે િેવી રેસ્ટોરેન્ટિા ં ગિે િે ચકૂવી દેિા આપણ ે ગજુરાિીઓને િોચી કાિના ૫૦ કહ ે કે 
િાકવાળો અમકુ ૪-૫ વધારે કહ ેિો હૈયે વાગ ે છે બે-ચાર જગ્યા એ િપાસ કરીને, પેટ્રોલ 
એનજી બગાડીને, પેલા કરિા ઉિરિી ગણુવિાનુ ંિાક લઈન ેઆવનાર લોકો િારા ઘર િા ંજ 
છે, કેિ, જો પેલા કરિા બે રૂમપયા ઓછા હિા! 

  હુ ંએિ નથી કહિેી કે છેિરાઈને આવો, ગજુરાિી પ્રજાન ેછેિરવી સહલેી નથી પરંત ુ
મવદેિી brandsિા ં કાઈં જાણ્યા વગર પૈસા આપવાની સાથ ેજ પોિાના મવસ્િારિા ંસાિાન્ય 
કારીગરોને થોડા વધારે કદાચ આપી દેવાિા ંખોટંુ નથી. ‘િેક ઇન ઇન્ન્ડયા’ કે દાન કે િદદ 
કરવાની પણ આ રીિ હોઈ િકે. દાનવીર િથા જાણકાર િરીકે જાણીિી ગજુરાિી પ્રજા િાટે 
આ થોડુ ંિીખવા જેવુ ંછે. 
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 ગજુરાિી લોકોની ખામસયિ છે કે સલાહ આપવાિા ં always શરુા.. િાકિા ં ખાડં 
નાખવી કે ગોળ થી િરે િાકેટ િા ં ક્ા ં અન ે કેટલા રોકવા, દેિ કેિનો ચલાવવો સધુીનુ ં
“knowledge” રાખનાર આપણી પાસે જયારે અમકુ સિય મજુબ પોિાન ેબદલવાની કે દેિ કે 
િહરે િાટે થોડી જવાબદારીની અપેક્ષા રખાય ત્યારે ફદરયાદો મસવાય કેિ કાઈં હોત ુ ંનથી??? 

 છેલ્લ ેકહીિ કે નથી િેની સિિ ફદરયાદો કરવા કરિા જે છે િેિાથંી શ્રેષ્ઠ િોધો 
જે નથી એિા ં િિારંુ િક્ િેટલુ ં યોગદાન આપીને એને મનખારો કે સધુારો અન ે be more 
“ગજુરાિી” 
  હા readers, “ગજુરાિી” ખરેખર કેિ કહવેડાવાય એ બાબિ ેઆપના suggestions 

િને િોકલો  manorishah@gmail.com પર.            -Manori Shah 

 ગલુાબજળ 

“મારા બે-ચાર બનાવો બહ ુબદનામ થયા, 
હાય! એ નેક પ્રસગંો કે જે મશહરુ નથી.” 

  સલોની..... િારી પ્રેમિકા...... બધી છોકરીઓથી અલગ હિી એ..... હિંેિા િન ે
સિજિી, િારી સભંાળ રાખિી અન ે િારી કદર કરિી.... ખબુ ખિુ હિા અિ ે બનં.ે... 
એકબીજાના પરુક...... કેટકેટલી યાદો બનાવી લીધી હિી અિ.ે... સપનાઓ... ઇચ્છાઓ... 
ચાલત ુ ંજ નહી અિન ેએકબીજા વગર.... પણ છિાયં એક દદવસ ેએ િન ેછોડીન ેચાલી ગઈ, 
બીજા સાથ ેપરણી જવાિા ંએણ ે સ્હજે પણ િરિ નહી નડી હોય? પણ આિેય એ ક્ા ંિારી 
હિી...... એિ િાની િેં િન િનાવી લીધુ.ં... કોઈ કોઈનાથી અલગ નથી હોત ુ.ં આિેય છેવટે િો 
બધાની એક જ જાિ હોય છે- િાણસની જાિ.... સ્વાથી, દંભી, લોભી અન ેલચુ્ચી જાિ. િાડં 
િાડં થોડુ ંથોડુ ંકરીન ેભલૂવાની કોમિિ કરંુ છ.ં.... પણ સાલ્લી ભલુાિી જ નથી.... પ્રેિ હોય છે જ 
િરાબના નિા જેવો, હેંગઓવર ચડેલો જ રે.... !! 
         ખેર.... “એક છોકરી પાછળ 

આખી જજિંદગી બરબાદ ના 
કરાય....”- એવુ ં સિજાવીને િને 
પાછા િારા મળૂ ‘ગોલ’ સધુી 
પહોંચાડવાિા ં િારા મિત્રો સફળ 
રહ્યા અને િેં જનરલ સર્જરીિા ં
પોસ્ટ-ગે્રજ્્એુિન કમ્પ્લીટ ક્ુું..... 
અત્યારે અિદાવાદ-બરોડા  

mailto:manorishah@gmail.com
mailto:manorishah@gmail.com
mailto:manorishah@gmail.com
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એક્સપ્રેસ પરની સજંીવની િલ્ટી-સ્પેિીયાલીટી હોસ્સ્પટલિા ંએસ-એ-ચીફ જનરલ સર્જન િરીકે હુ ં
જોડાયો એના ૧૦ વષા થઇ ગયા.... છિા ંપણ હુ ં સલોનીને ભલૂ્યો નથી. ભલૂવા િાગંિો પણ 
નથી. કહવેાય છે ને કે, પ્રેિ જયારે હદથી વધી જાય ત્યારે પજૂા થઇ જાય છે..... પછી પજૂા 
ઝુનનુ..... ને એ ઝુનનુને કોઈ ઠેસ પહોંચાડે િો એ નફરિ નુ ંસ્વરૂપ ધારણ કરી લે છે.  
સલોનીની છાિીિા ં ખજંરને ઘસુાડીને એની બેવફાઈનો બદલો લેવા િાગંુ ં છ ં હુ.ં....ને લોહીના 
ખાબોલચયાિા ં એને િરિી મકુીને એની પાસે બેસીને જોર-જોરથી હસવા િાગંુ ં છ ં ને એન ે
બિાવવા િાગંુ ં છ ં કે, િારી પાસેથી પ્રેિ િીખીને બીજા કોઈન ેપ્રેિ કરવાનો અંજાિ આવો જ 
આવે........પણ ૧૫ વષોથી એનો કોઈ અત્તોપત્તો જ નથી. એકવાર િળી જાય ને િને....... પછી 
જો.................. 
“ડોક..... એક પેિન્ટ છે, ઈિરજન્સી.....” િને પાછો વિાિાનકાળિા ંલાવિો અવાજ આવ્યો.  

“ઓકે..... લેટ્સ ગો......” હુ ંજવા િાટે ઉભો થયો. 
“લેડી પેિન્ટ છે. રોડ ટ્રાદફક એક્સીડટં નો કેસ છે. પોલીસને ઇન્ફિા કરી દીધુ ંછે.  

“ક્રીટીકલ કેસ?” 
“યેસ ડોક.... િેજર ટ્રોિા... મસમવયર બ્લીડીંગ....પિેન્ટ બચે એવુ ંલાગત ુ ંિો નથી.” નસે જવાબ 
આ્યો.  

“નો સીસ્ટા રોઝી... આિ અગાવથી પ્રયત્ન કયાા મસવાય િિે આિ ના કહી િકો.... ગોડ હવે સેન્ડ 
અસ .... ગોડ મવલ ટેક કેર ઓફ અવર પેિન્ટ....” 
“યેસ સર.....” 
ઓ.ટી. ડ્રેસ પહરેિો પહરેિો આઈ.સી.્.ુ નો ડોર ખોલી હુ ંઅંદર પ્રવેશ્યો. 
અરે આ િો સલોની.... િારી(?!) સલોની..... 
ભિુકાળ ફરી સજીવન થયો. 
જજિંદગીની દકિાબ ૧૫-૧૭ વષા પાછળના પન્ના દેખાડવા લાગી. 
બધુ ંનજર સાિ ેિરવરવા લાગ્્ુ.ં 
સલોનીનો પ્રેિ, એની િીઠી વાિો, એણ ે બિાવેલા સપનાઓ ને કેટકેટલા અરિાનો, કડવો 
અનભુવ અન ેછેલ્લ ેદદલ જલાવી દે એવી બેવફાઈ.......    

હુ ંબળવા લાગ્યો. સળગવા લાગ્યો.  

બદલો ....... યેસ.... બદલો.... આ જ ખરો િોકો છે.... ભલે િરી જિી..... િરી જવા દે........ 
આિેય િને રોજ રોજ એ િારે છે...... એના કરિા ત ુ ંએકસાથે જ બધુ ંપરંુૂ કરી દે...... બસ એક 
અનટ્રીટેડ-કેસ અને બધુ ં સિા્િ...... કોઈન ે કંઈ િક જાય એિ પણ નથી..... આિેય એના 
બચવાની કોઈન ેઅપેક્ષા પણ નથી.....  
ઘણીવાર સધુી ્દુ્ધ ચાલ્્ુ.ં..... 
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િેડીકલ પ્રેક્ટીસ િરુ કરિા પહલેા પેિન્ટ પ્રત્યેની પોિાની ફરજ અદા કરવા િાટે લેવાિા ંઆવિી- 
‘દહપોકે્રટીક ઓથ’ અન ેએક ઘાયલ પ્રેિીની ‘સકુી લાગણીઓ’ વચ્ચે.... 
 

“I WILL APPLY ALL THE MEASURES WHICH ARE REQUIRED, FOR THE BENEFIT OF THE PATIENT.” 

“મનિાિં.... આઈ એિ સોરી... પણ િને હવ ેિિાકં ગિે છે.......” 
“I WILL REMEMBER THAT I DO NOT TREAT A FEVER CHART OR CANCEROUS GROWTH, BUT I AM 

DEALING WITH SICK & NEEDY HUMAN BEING, WHOSE ILLNESS MAY AFFECT THAT PERSON’S 

FAMILY AND ECONOMICAL STABILITY. MY RESPOSIBILITY ALSO INCLUDES THESE RELATED 

PROBLEMS.” 

“િારે જે કરવુ ંહોય એ કર..... બટ િારે નથી કરવા િારી જોડે લગ્ન.... હુ ંિિાકંની થઇ જવા િાગંુ ં
છ.ં....હિંેિા િાટે.......”  

“I SWEAR IN NAME OF MY GOD, I WILL TRY TO BEST OF MY ABILITY AND JUDGEMENT.” 

ને છેવટે િારાથી બોલી જવા્ુ.ં.... 
“મસસ્ટા.... બી-પોઝીટીવ બ્લડની સાિ બેગની વ્યવસ્થા કરવો..... અરજન્ટ.... ફાસ્ટ..... સ્ક્વક..... 
સ્ક્વક.... “ 
“ડોક.... બી-પોઝીટીવ? વ્હાય? િીન્સ......હાવ ડુ ્ ુનો?” 
“ડોન્ટ આસ્ક... જસ્ટ ડુ વ્હોટેવર આઈ સેઇડ......્લીઝ..... સ્ક્વક........” 
ઓપરેિન િરુ થ્ુ.ં  

સ્કાલપેલ્સ, સીઝસા, ફોસે્સ ના એકબીજા સાથે અથડાવાનો અવાજ; 
ડ્રગ એમ્પ્્લુ્સના ફૂટવાનો અવાજ. 
િારા દ્વારા આપવાિા ંઆવિા આદેિોના અવાજ અને એ આદેિો ઝીલિા સ્ટાફ-નસા અને જુમનયર 
ડોક્ટસા ના અવાજો..... 
ઓપરેિન પરંુૂ થ્ુ.ં 
એક પેિન્ટનો જીવ બચ્યો. 
એક ડોક્ટર જીત્યો. 
એક હારેલો પ્રેિી ફરીવાર હાયો. 
“ડૉ ઈલેિ.... નાવ આઈ હવે ટુ ગો..... ્ ુ્લીઝ ટેક કેર ઓફ પેિન્ટ.... કંઈ પ્રોબ્લેિ થાય િો િને 
ઇન્ફિા કરજો.......” સલોનીન ે સાથ ે રહી નહી િકાય એિ મવચારી િેં િારા જુમનયરને જવાબદારી 
સોંપી..... 
એન્ટીસેન્્ટકથી હાથ સાફ કરી ડ્રેસ બદલાવી હુ ંપાછો કોરીડોરિા ંઆવ્યો. 
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િનિા ંમવચારિો હિો કે, દદલિા ંલાગેલા ઇન્ફેકિનની ડીસ-ઇન્ફેક્િીયસ પ્રોસેસ િાટે કેિ કોઈ એન્ટી-
સેન્્ટક નદહ હોય? 

ત્યા ંજ િેં જો્ુ.ં....... હોસ્સ્પટલના કોરીડોરિા ંસાિનેી દીવાલ ઉપર લગાવલે િોટી િસવીરિા ંસફેદ 
દાઢી સાથેના દહપોકે્રટ્સ િદંિદં હાસ્ય ફરકાવી રહ્યા હિા....... 
  

SHUT-DOWN : 
IT IS NOT THE OATH THAT MAKES US BELIEVE THE MAN, 

BUT THE MAN THE OATH. 

                    -AESCHYLUS 

                               -YAGNIK VAGHSAIA 

( શીર્ષકપકં્તત : અજ્ઞાત ) 
  

 
 

 
સહલેુ ંનથી વસિં નુ ંસૌંદયા િાણવુ,ં 

             ભાષાઓ  િીખવી પડે છે સગુધં ની.  
                                                               -Rikeen Dhaduk 

Photo-Story 
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સમિધ અન ેઆહુમિ સીડીના પગમથયા ઉિરિા હિા ત્યા ંજ અનેરી બોલી. 
“ડેડી, આજે અિન ેદાદા સ્કુલે મકુવા આવિે.” ખભા પર સ્કલૂબેગ લગાવેલી િે બોલી. 
“બેટા, પણ હુ ંઆવુ ંછ ંને..” સમિધ બોલ્યો. 
“સમિધ, આજે હુ ંજાઉ  છ.ં િારી પણ ઇચ્છા છે.” 
“હા પ્પા.......િિે જાવ” આહુમિ બોલી. 
“બાય બેટા.......લવ ્.ુ.”  સમિધ િેની બનં ેઢીંગલીઓના કપાળને ચિૂિા બોલ્યો. 
“બા-બાય ડેડી..” હાથ હલાવિા િે બોલી અને દાદા સાથ ેબહાર જિી રહી. 
આહુમિ ડાયનીંગટેબલ પરના વાસણોને બહાર રાખિી બોલી, 
“સમિધ, નાસ્િો કરી લો ્લીઝ, એટલ ેિારે કીચનનુ ંકાિ થાય.”  

“િારે નથી જિવુ,ં ત ુ ં બધુ ંમકુીને સફાઈ કરી િકે છે..” આ સાભંળી આહુમિ બધુ ંદકચન અને ફ્રીઝિા ં
ગોઠવવા લાગી. સમિધ પણ ટેબલ પરની એક-બે વસ્ત ુલઈન ેદકચનિા ંઆવ્યો અને પછૂ્ુ.ં 
“આહુમિ,આ ક્ા ંરાખુ?ં” 
“વાઉ..આઈ કાન્ટ લબલલવ કે ધ ગ્રેટ સમિધ અસ્ગ્નહોત્રી આજે િને દકચનના કાિોિા ંહલે્પ કરાવવા 
આવ્યા છે.” 
“એય....... બહુ ંસભંળાવ નદહ િને હવ.ે.....” સમિધ બોલ્યો. 
 

“પણ િને િો નથી ખબર........અને િે ખરેખર િને આપી દીધુ ંએની શુ ંખાિરી?” 
“એ િિારો પ્રશ્ન છે, િેિા ંહુ ંશુ ંકરંુ?”  

“િો બીજી વખિ આપી દે ને.......” 
“ના હો..... જરાય નદહ.... હવે હુ ં  જઉં છ.ં..... કેટલા કાિ બાકી છે િારે......” સહજે ધક્કા વડ ે
સમિધને દુર કરિા િે બોલી. સમિધ ે િરિ જ િેનો હાથ કાડંાથી પકડી લીધો, અને થોડીક 
ખેંચીને િેન ેયથા-સ્સ્થમિિા ંલાવ્યો. 
“ડેડી..િમ્પિા.. વી આર રેડી......” નીચેથી આવિા િબ્દો તરંુિ જ સભંળાયા. 
“િિારી રાજકુિારીઓ બોલાવે છે, ચલો હવ.ે” આહુમિ હસિા હસિા  બોલી. 
 

નવલકથા          “ઐક્યોત્સવ-2” 
“આહુમિ......િારંુ ‘પેલુ’ં સ્પેમિયલ ગીફ્ટ?”  

“ઓલરેડી િેં આપી દીધુ ંછે.” પોિાના બનં ે
હાથ સમિધના ગળાિા ં વીંટાળિા િ ે
બોલી. 
“ક્ારે?” 
“વહલેી સવારે....િિ ે સિુા હિા ત્યારે 
જ......” 
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પણ અમલૂ્ય ફાળો છે. આવી નાની નાની બાબિિા ંઆપણને ઝગડિા, એકબીજા પર ચીડાિા જુએ 
િો િેના િન પર િેની કેવી અસર પડે? બાળકો આપણી પાસેથી જ િીખ.ે આપણા વાણી-વિાન 
પરથી, આપણન ેપદરવારિા ંએકબીજા સાથ ેરહિેા જોઇને, આપણા વ્યવહારથી.  
આટલુ ંબોલી આહુમિ કબાટ ખોલી પોિાને આજે પહરેવાની સાડી િોધવા લાગી. ટોવેલ સકુવીને 
પરિ આવેલા સમિધ ે પાછળ ઊભીને પોિાના બનંે હાથ આહુિીની કિરની આસપાસ વીંટાળી, 
હડપચી િેના એક ખભા પર ગોઠવી અન ેઆંખો બધં કરી ચપુચાપ િે જ સ્સ્થમિિા ંઊભો રહ્યો.  

“ઓહો..... શુ ંવાિ છે આજે? િારા રોિેન્ન્ટક પમિદેવ આજે એક્સ્ટ્રા રોિેન્ન્ટક બની ગયા છે, એ પણ 
સવાર સવારિા ંઅને આજે થોડાક વધ ુપડિા હને્ડસિ પણ.....” આજે રૂટીન કરિા િદ્દન અલગ 
એવુ ંસ્કાયબ્લ ુજીન્સ અન ેવ્હાઈટ ટીિટા પહરેેલા સમિધને સબંોધીન ેઆહુિીને કહ્ુ.ં 
“હા, િારે િો હવે દદવસ ે ને દદવસે યગં બનવાનુ ં છે, લેટેસ્ટ ફેિન ફોલો કરવાની છે, િારી 
દીકરીઓની જેિ..અને િારી દીકરીઓ પણ બનિ ેસ્ટાઈલીસ્ટ, ફેિનેબલ લબલકુલ િેના ડેડી જેવી. 
િારી જેિ બોદરિંગ નદહ......દરરોજ સાડી પહરેેલી.” 
“ઓહ હલ્લો, કોઈન ેહુ ંસાડીિા ંખબુ ગમુ ંછ ંએટલ ેહુ ંદરરોજ સાડી પહરંુે છ ંહો.” 
“હા યાર..... ત ુ ં સાડીિા ંઓસિ લાગ ેબટ િારંુ સાડીઓનુ ંઆ કલેકિન, દરરોજ કોલેજે પહરેવા 
િાટેની બોડેરવાળી સાઉથકોટનની કે મસિંગલકલર મિફોન સાડી, પ્રસગં ે પહરેવા િાટે બાધંણી કે 
કાજંીવરિ કે મસલ્ક સાડીઓ. કોઈ ના પહરેે િેવી સાડીઓ હોય છે િારી પાસ.ે એક્દુિ દફક્કી અન ે

 

“હલેો.....િિારંુ અહીં આવવાનુ ં‘સ્પેમિઅલ રીઝન’ પેલી  ‘સ્પેમિઅલ ગીફ્ટ’ છે, જેની િને ખબર છે. 
અને બીજી વાિ, િારંુ દકચન હુ ંજાિ ેજ સભંાળં છ,ં કોઈની હલે્પની િને જરૂર નથી િો ્લીઝ િારા 
પર એક ઉપકાર કરો, અહીંથી જઈને નાહી લો. ્લીઝ”“ઓકે..જઉં છ ંહુ ંહવ”ે થોડી ચીડ સાથે સમિધ 
બોલ્યો. 
દકચન વ્યવસ્સ્થિ કરીને આહુમિ પોિાના રૂિિા ંપ્રવેિી. નાહીન ેબહાર આવલેો સમિધ ડ્રેમસિંગટેબલ 
સાિ ેઊભો ઊભો વાળિા ંજેલ લગાવી રહ્યો હિો, િેન ે ફરીથી પોિાનો ભીનો ટોવેલ બેડ પર જ 
છોડયો હિો. આહુમિ કશુ ંજ બોલ્યા વગર િે ટોવલેને લઈને િેન ેસકૂવવા બહાર જિી હિી ત્યા ંજ 
સમિધે િે ટોવેલન ેલીધો અને બોલ્યો, 
“લાવ, હુ ંબહાર સકુવી આપુ ંછ.ં” આહુમિએ િેન ેિે આ્યો.   

“સોરી….. ટુ ટાઇમ્પસ સોરી, સવારે બ્રિ કરી ફે્રિ થઈને હાથ-પગ લુછેંલા ટોવેલ અને આ ટોવલે 
બનંેને અદહ રાખવા િાટે.......” મખુ પર થોડી દદલગીરીના ભાવ સાથ ેસમિધ બોલ્યો. 
“પણ હુ ંિિને કંઈ જ નથી કહિેી.” 
“હા યાર, હવ ેત ુ ંિને આ બાબિ િાટે રોકટોક નથી કરિી, જાિ ેજ ચપુચાપ સકુવી દે છે, કેિ?” 
“કેિ કે, આ જ સવાશે્રષ્ઠ પધ્ધમિ છે, કોઈની ખરાબ આદિ છોડાવવાની, અને બીજુ ંકે આપણી સાથે 
હવ ેઆપણી દીકરીઓ પણ છે. િેના કુિળા િન અને મવચારોના ઘડિરિા ંઆવી નાની વસ્તઓુનો 
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“હા..બોલ..જલ્દી.” 
“આજે ઘર પર જ રહોન ે્લીઝ, બહાર ક્ાય ના જાવ, ખબર નદહ કેિ આજ સવારથી જ િારંુ િન 
એક અજાણ્યો ડર અનભુવે છે. ્લીઝ....ઘર પર જ રહોને..............” 
“આહુમિ, ક્ારેક ત ુ ંિને દુમનયાની સૌથી અજીબ અને બદુ્ધદ્ધહીન સ્ત્રી લાગ ેછે જયારે ત ુ ંઆવી વાિ કરે 
છે ને ત્યારે......રીલેક્સ કઈ જ નવુ ંનદહ થાય આજે....અને ઘરે િો હુ ંએકલો બોર થઈ જાવ.” 
“નદહ થાવ........હુ ં છ ંને ઘરે...... આજે કોલેજ નદહ જવાની હુ.ં..... છેલ્લા નવ વષાની જેિ આ વષે 
પણ િેં સી.એલ. મકૂી છે.” 
“ઓહ આહુમિ…….આજે િો ત ુ ંકોલેજ જજે જ હો ્લીઝ...... નદહ િો િારા ઘણા બધા સ્ટુડન્ટના દદલ 
તટૂી જિે, આજના આ વેલેન્ટાઇન-ડેના દદવસ ેપોિાના બ્્ટુીફૂલ િેિને ન જોઇને.” સમિધ હસિા 
હસિા બોલ્યો. 
“વચ્ચે આડી-અવળી વાિ કરીને વાિ ન બદલો િિે.. સાચ ે જ ખબર નદહ િને આજકાલ કઇક 
અજીબ મવચાર આવે છે. સિિ એક ઇનમસક્યરુીટી જેવુ ં ફીલ થાય છે િિારા િાટે. ને એિા ં પણ 
અપની ફેક્ટરીના ગોડાઉનિા ં લાગેલી આગ, િિારી કારને થયેલો અકસ્િાિ અને િિારા એક 
સિારોહિા ંથયેલ ફાયદરિંગ.. છેલ્લા ત્રણ િદહનાિા ંબનેલી આ ઘટનાઓન ેકરન ેહુ ંરાત્રે મનરાિંે ઊંઘી 
પણ િકિી નથી.” આહુમિ મવહ્વળ આંખે બોલી....... 

( ક્રિિ: )               -Dr Avni Mansuriya 

  

 

પ્રોફેિનલ.” આહુમિ સાથ ેિોમપિંગ કરીને સાડીઓિા ંએક્સપટા બનેલો સમિધ બોલ્યો. 
“િારંુ આ કલેક્િન કેટલુ ંરીચ અન ે્મુનક છે િેની ખબર િિને પરુુષોને ન પડે. કોઈપણ સ્ત્રી આ 
જુએ િે િારી સાડીઓની પ્રિસંા કયાા વગર ના રહ.ે અને હુ ંચિકીલુ-ંભપકીલુ ંિો પહરેિી જ નથી. 
“પણ, આહુમિ િને આવી સાડીઓિા ંજોઇને હુ ંબોર થઈ ગયો છ,ં આજે કઈ નવુ ંટ્રાય કરન?ે” કહિેા 
સમિધે નીચેના ખાનાિાથંી એક સાડી કાઢી અને ઉિે્ુું, 
“આજે તુ ંઆ પહરે” 
રેડ બોડેરવાળા ઓફવ્હાઈટ કલરના રીયલ પટોળાન ેજોિા જ આહુમિ બોલી, 
“આ િો િિે પાટણથી િારા િાટે લાવ્યા હિા િે પટોળાસાડી છે. આજે થોડી આ પહરેાય? આ 
કદાચ િિારી બાઈક કરિા પણ વધ ુિોંઘી છે. આપણી ઢીંગલીઓના લગ્નિા ંહુ ંઆ પહરેીિ.”   

“િોંઘી વસ્તઓુને વાપરવા િાટે વાર-િહવેાર કે પ્રસગંો ની રાહ ના જોવાય, કેિકે જજિંદગી ક્ારેય 
કોઈની રાહ નથી જોઈિી. આજની ઘડી જ છે રલળયાિણી. સો....... આજે જ  પહરેી લે આ સપનાિા ં
પણ ખરીદિા િોંઘી લાગ ેએવી સાડી. બાકી િો એઝ ્ ુમવિ..” અન ેસમિધ ેઉિે્ુું, 
“હવ ેહુ ંજઉં છ,ં  બપોરે હુ ંઢીંગલીઓને લેિો આવીિ.”  

િેનો હાથ પકડિા આહુમિ બોલી, 
“એક વાિ કહુ,ં િાનિો?” 
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 હવ ેિને રોજ િારી જરૂર િો વિાાય છે પણ િારી સાથેની બે પળોની યાદ પણ આખા 
દદવસ િાટે પરુિી છે. હવાની એક લહરેખી પણ િને િારી યાદ અપાવ ે છે. જાણે કે પવનરૂપે ત ુ ં
આવીન ેિારો હાથ પકડી લે છે અન ેિને િારી બાહોિા ંલઇ લે છે હવ ેિને િારંુ નાિ પણ પ્રેિ 
િબ્દના સિાનથી િબ્દ જેવુ ંલાગે છે. િારંુ મવચારશનૂ્ય રહવે ુ ંહવ ેલગભગ અિક્ જ બની ગ્ુ ંછે. 
કેિ કે િે િારા દદલો-દદિાગ પર પરેુપરુો કબજો જિાવી લીધો છે. 
 લોકો કહવેા લાગ્યા છે કે હવ ેિારા હોઠો પરનુ ંસ્સ્િિ થોડુ ંવધ ુજ થવા લાગ્્ુ ંછે. અરે 
િારી િમ્પિી પણ ક્ારેક કહી બેસે છે કે “કેિ નાની વહુની જેિ િરિાઈ છે?” કોઈ વાર િો એવુ ંથાય 
કે ધાબ ેજઈને જોર જોર થી બિુો પડુ ંકે ‘હુ ંિને પ્રેિ કરંુ છ!ં’ િને હવ ે ‘િારા’િય થઇ જવુ ંગિે છે 
દુમનયા િાટે આ મવશ્વ ઘણુ ંિોટંુ છે પણ િારંુ મવશ્વ િારાથી િરુ થઇ િારાિા ંજ પિી જાય છે િારી 
આંખો િારા િાટે બ્રહ્ાડંની ગરજ સારે છે. હવ ેલોકોની વાિો પણ િને સગંીિ લાગે છે. િારો અવાજ 
જાણ ેકે િોરનો ટહુકો લાગ ેછે. િારો સ્પિા પણ િને ચોિાસા ના વરસાદની બુદં જેવો લાગ ેછે હા! 
િને બધુ ંજ રંગીન લાગ ેછે જાણ ેકે આખી દુમનયા પ્રેિથી રંગાઇ ગઈ છે હવ ેબસ િારી રાહ જોવાય 
છે, િારા પ્રેિની! 

-Anant Gohil 
આંખમા ંઇન્દ્તઝારના ટહકુા, પે્રમ તો રોમરોમમા ંઉગે  

     -મનહર ચોકસી 
 

 કોઈ આપણન ેચાહ ે છે, આપણી સભંાળ રાખ ે છે, કોઈ આપણને પ્રેિ કરે છે, આ 
મવચાર જ કેટલો અદ્-ભિૂ છે! ‘પ્રેિ’ િબ્દ નહી પણ એક ‘િાકાિ’ છે એક ‘મવશ્વાસ’ છે, પ્રેિના 
દકસ્સાઓિા ંએવુ ંજ બને છે કે આપની જાિ કરિા પણ વધ ુઆપને ‘એ’ વ્યસ્ક્િને ચાહિા થઇ 
જઈએ છીએ. અંગ્રેજીિા ંએક વાક્ છે,” I don’t know if I like you or love you, want you or need 

you, all I know is I love the feeling I get when I’m near you”  િારા હોવાનો અહસેાસ જ િારા િાટે 
પરુિો છે ત ુ ંછે િો િને કોઈ વાિની કિી િહસેસુ નથી થિી. ત ુ ંછે િો િારા િાટે રોજ દદવાળીન ે
રોજ હોળી છે ત ુ ંછે િો િારા િાટે આ પ્રદુમષિ વાિાવરણ પણ ખિુનિુા છે  
િેલેિ ચૌધરી ‘અગિ’ નો એક િેર યાદ આવ ેછે 

હ્રદયે ્ગુો પછી, એક િિન્ના જાગી છે, 
લાગણીઓ િારી, એના િરફ ભાગી છે! 
ચચંળ છે િન, ખ્યાલોિા ંદુબે છે હવે, 

હવે બસ, બે પળની એની મલુાકાિ કાફી છે! 
 

 

લવ ટેંક 
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 પેલુ ંરણવીર-દીમપકાનુ ંમમુવ છે ને?...રાિ-લીલા...એિા ંપેલુ ંસોંગ છે ને?...અરે એ 
‘રાિ ચાહ ેલીલા ચાહ’ેવાળં નદહ યાર...અરે ‘નગાડા’ વાળંય નદહ........પેલુ ં‘લહુ ંમુહં લગ ગયા’ 
એ હવે........એિા ંકેિ લીલા રાિના હોઠ ઉપર હોઠ લચપકાવી દે છે!! એિ િારે પણ એિ જ 
શે્વિાગંના હોઠ ઉપર હોઠ લચપકાવી દેવા’િા.....પણ એ િો મમુવ હત ુ ંને એ રીલ ગજુ્જુ હિા..... હુ ં
િો પાછી રીઅલ ગજુ્જુ ને? િો એિ પબ્બ્લક િા ંિો કેિ કરાય? એટલે ‘લહુ’ં મુહં ઉપર ના લાગે, 
િન િા ંજ લગાડવુ ંપડે. પણ રંગ િો ગાલ ેલગાડી જ િકાય ને?  

 હુ ંધીિે ધીિે શે્વિાગં ની નજીક ખસવા લાગી, મઠુ્ઠીભર ગલુાબી રંગ લઇ ને..... 
પણ.... પણ..... પેલો સિીર અચાનક વચ્ચે આવી ગ્યો..........િારા ગાલ પર જંાબલી રંગ 
લગાડીન ેએ િારી સાિ ેબાઘાની જેિ હસિો ઉભો રહ્યો.......િને િો એને એક ડાબા હાથની 
ફેરવીને આટી જવાનુ ંિન થ્ુ.ં....પણ.....પણ......જેવો હાથ ઉપાડવા ગઈ ત્યા ંિો એિા ંપેલો 
ગલુાબી રંગ.......િેં પરૂી મઠુ્ઠી એના ગાલ ઉપર વેરી દીધી......એના ગાલ િો ગલુાબી ગલુાબી થઇ 
ગયા....ને િારા પણ......  

-Yagnik Vaghasia 

 

વેંત-વાતાષ 
રંગ જો લાગ્યો 
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 Well readers, this time we have 

switched to English for ‘its in’ to make it more 

“appealing” for such fashion articles. Well what 

will come to your mind if I ask you to name a 

casual, comfortable, best fitted, revolutionary 

fabric??? Well yeah…its DENIM… 

Today we are discussing about some trends the 

trendsetter itself is turning into. When we say 

denim first thing comes to our mind is 

pants…the tooo known “jeans”. 

 

 
The pencil fit, skinny low waist, torn jeans, printed 

ones and many have been the buzz for the last year 

and trust me they will never be outdated. Let’s see 

what this freshly started year brings. Here are some 

trends that will make you a fashion sensation in your 

college. 

The photos show that the trend of high waist with 

bell-bottom pants are all the way back but just with a 

pinch of trendy touch. I can feel that after some time 

we will be able to have a plazo made of up of denim! 

And there is nothing wild or bad about it . The 

studded pants in the photograph is also coming back 

to the trend. .Horizontal stitching adds a flavour of 

Cargo pants. So grab one ASAP… 

 

Well boys you have the torn jeans and ‘Do it yourself’ kind of pants. Give it a try. The pants 

just having buttons are already getting attention. No zipper makes them look hot and made 

them durable compared to them with zippers. Actually the zippers have changed their place 

to pockets! :-P 

 12 



Why to stick on the bottoms only. Stores do have sexy shirts and jackets and shrugs for 

both of the sex. Have a look at some…here are some personal favourites…The single shirt 

having tones of blue is only for a diva.  

Here are some jackets for men as well as women 

 

-Manori Shah 
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( આદદત્ય અન ેએના પ્પાની વાિ આગળ વધ ેછે. આદદત્યના િકો ચાલ ુજ રહ ેછે અન ેિેના 
પ્પા એના એની જીજ્ઞાિા સિંોષવાનો યથાપ્રયત્ન કરે છે. ) 

“ પ્પા, િારો સવાલ િો ત્યા ંન ેત્યા ંજ રહી ગયો કે આપણ ેિદંદરે શુ ંકાિ આવીએ છીએ?” 
િદંીરની બાજુના ઓટલા પાસે શઝુ કાઢિા-કાઢિા આદદએ પછૂ્ુ.ં 
“િદંદરની રચના એવી રીિે કરવાિા ં આવ ે છે કે જેથી િેગ્નેદટક અન ે ઇલેન્ક્ટ્રક વેવ મજુબ 
પોઝીટીવ એનજી િળે.“ િદંદરના પ્રથિ પગથીય ેનીચ ેનિી પગ ેલાગી ભરિભાઈએ જવાબ 
આ્યો. 
“િિલબ?” 
“િદંદરિા ં ગભાગહૃની નીચ ે કોપરની ્લેટ લગાવલેી હોય છે. કોપર ધાત ુ પથૃ્વીની િેગ્નેદટક 
એનજી િોષી લે છે. આથી ગભાગહૃ પાસ ેિેગ્નેદટક વેવ િેક્સીિિ હોય છે, એટલ ેિદંદરની 
પ્રદલક્ષણા કરિી વખિ ેઆપણન ેિેગ્નેદટક એનજી િળે છે.” 
“અરે!!! િન ેિો આવી ખબર જ નહોિી.” 
“ને બેટા.... આ ઘણી ધીિી પ્રોસેસ છે. આથી િારી સાથ ે રોજ િદંદરે આવજે. આવીિ ન?ે”  
ભરિભાઈએ હસી ન ેપછૂ્ુ.ં 
“હા પ્પા.......” 
થોડુક મવચારીન ેકંઇક યાદ આવ્્ુ ંહોય એિ આદદએ ફરી પછૂ્ુ,ં 
“ને મમૂિિપજૂા? મમૂિિપજૂા કરવા પાછળનુ ંરીઝન?!” 
“ટે્રન્ડ સાઈક્ાટ્રીસ્ટના િિ મજુબ મમૂિિ સાિ ેબેસીન ેપજૂા કે આરિી કરવાથી ધ્યાન કેન્ન્િિ 
કરવાની ક્ષિિા વધ ેછે. એનાથી આપણા રોજીંદા કાિો આપણ ેસારી રીિે કરી િકીએ છીએ. 
િારા જેવા સ્ટુડન્ટ િાટે િો એ ખબુ જ ઉપયોગી છે કારણ કે આ એક પ્રકારનુ ંિેડીટેિન જ છે.” 
“વાહ...... આપણી સસં્કૃમિિા ંઆ બધી બાબિો કેવી સરસ રીિ ે ધામિિક પ્રથાઓ સાથ ેજોડી 
દીધી છે.” 
“અરે બેટા, હજી િો આવી ઘણીય પ્રથાઓ છે. એ હુ ં સિય આવ્ય ે સિજાવીિ.” એિ કહી 
ભરિભાઈ એ િદંદરિા ંઆસન લીધુ.ં આદદ િનિા ંન ેિન િા ંઋમષમનુીઓ એ ઘડેલી અન ે
આજે પણ ટકી રહલેી આવી પ્રથાઓન ેવદંન કરિો રહ્યો. 
( ક્રિિ: ) 

-Yagnik Vaghasia 
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 Some  inventors were trying to solve specific problems but their  work 

accidentally  created unexpected  inventions. Few of them invention we  describe here. 

Potato Chip 

 In 1853, George Crum was a cook for the Carey Moon Lake House restaurant in 

Saratoga Springs, New York. The restaurant was well known for its delicious thick-sliced fried 

potatoes.  As local legend has it, a customer sent his plate of fries back to the kitchen 

complaining that they were too thick and requesting thinner slices.  

 Crum obliged the customer's request but the customer was still unhappy and 

again sent his fries back to the kitchen requesting thinner slices.  Indignent, Crum cut paper-

thin slices of potatoes and deep fried them in fat used for cooking doughnuts. He retrieved 

the crunchy, crispy slices from the fryer, saturated them in salt, and served them to his 

customer - who loved them!  

 Word quickly spread about the potato chips  

and customers came from far and wide to get them, including  

the rich and famous like the Vanderbilts and Hiltons. Crum  

soon opened his own restaurant and served his infamous  

"Saratoga Chips" in baskets and take-out boxes.  

 The rest of the story is... as they say... history. Today, this accidental invention is 

the most popular snack food in America.  

Vaseline  

 Robert  Chesebrough  was a twenty-two year old chemist from Brooklyn who 

made his living  purify  fuel from sperm whale oil. But his business was declining because of 

the booming petroleum industry. 

 So in 1859, the entrepreneurial  Chesebrough   

headed to the oil fields of Pennsylvania looking for potential  

opportunities.  

 Chesebrough  was hoping to develop a fuel product. Instead, he invented one 

of world's most popular  accidental  inventions.  He heard about a black goo-like wax that 

adhered to oil rigs causing them to malfunction, but was surprised to learn that drillers used 

the substance they called "rod wax" to heal cuts and burns.  Chesebrough took samples back t 

Sci-Logy 
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o his lab in Brooklyn for analysis. He vacuum purify  the goo and filtered it into a light-colored 

gel.  

 He experimented using it on cuts and burns before enthusiastically promoting 

his petroleum jelly, which he named "Vaseline", to drug stores throughout New York.   

Chesebrough did demonstrations and gave away free samples of his healing ointment. He 

founded the Chesebrough Manufacturing Company and patented his process, (U.S. Patent 

127,568).  

 Although petroleum jelly has no medicinal ingredients and can't be absorbed by 

the skin, it's healing qualities result from forming a barrier that prevents moisture from 

evaporating and bacteria from entering the skin.  During the 1880's Vaseline sold at the rate of 

one jar every sixty seconds. 

  

Microwave Oven 

 Percy Spencer was an engineer working for 

 Raytheon Company, an American military contractor.  

 Spencer was conducting experiments using microwave radar transmitters.  

He would send high powered beams of microwaves (electrical and magnetic energy) from an 

antenna. A receiver would then detect the waves reflecting off metal targets, which would 

pinpoint their location on a radar screen.   Spencer accidentally discovered that microwaves 

heated food when a chocolate bar in his pocket melted during one of his experiments.  He 

constructed a metal box with a radar transmitter attached to it so he could send microwaves 

into the box. When food inside the box was exposed to microwaves it heated rapidly.   

Microwaves pass through non-metal materials such as glass, ceramic, paper and plastic but 

reflect off metal materials, which makes them useful for radar. However, food absorbs 

microwaves, which causes water molecules to vibrate. This vibration causes friction - which 

creates heat - that cooks the food. 

 Spencer realized that foods with a lot of water content, like fresh vegetables, 

cook more quickly because they produce more heat. In 1945, the Raytheon Company filed a 

patent for the "microwave oven". In 1947, the first microwave oven to appear in public was at 

Grand Central Station in New York City. A microwave vending machine called the "Speedy 
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Weeny" dispensed sizzling hot dogs. 

 Initially, microwave ovens were large and expensive, and only a small percentage of 

American households could afford them. By 1975 just 14% of Americans owned a microwave. But 

the microwave oven would eventually become one of those accidental inventions that everyone 

would use. 

 Today, because of advances in technology and lower costs, over 90% of  

households now use microwave ovens. 

-Denisha Aghera & Dharati Dekavadiya 
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ડીંગ.....ડોંગ ...ડોરબેલ વાગ્યો. 
િોંઘેરા િોબાઇલિા ંિસ્િ િેં િા ન ેપછૂ્.ુ 
"કોણ છે.....િમ્પિી...?" 
"કોઇ ભાઇ છે....પાસાલ સાથ.ે" 
જો્ુ ંિો િોંઘીદાટ બ્રાડંના ગોગલ્સ-કેપ લઇન,ે 
ફલીપકાટા-િેન ઉભો'િો. 
જાણે પાણી પાિો હોવ એિ પૈસા ચકુ્વ્યા. 
ગોગલ્સ-કેપ સાથેના પોઝ પોસ્ટ કરિો'િો, 
ત્યા ંફરી ડોરબેલ વાગ્યો. 
થોડીવારે એક ઉિાવળો અવાજ આવ્યો. 
"આવી ગ્્ુ ંબેટા...?ગમ્પ્ુ ંન.ે..!?" 
હાથપગ લછૂિા ંલછૂિા ંઆદેિ આ્યો. 
"જલ્દી પીરસ,આજે ઘણ ુકાિ છે." 
જિીન,ેથાકેલો એ દેહ ના કોઇ ગોગલ્સ-કેપ, 
ધોિધખિા િડકાિા ંખોવાઇ ગયો. 
ને િારી હ્રદ-આંખોને ભીંજાવિો ગયો. 
થોડીવારે ફરી ડોરબેલ વાગ્યો... 
ધ ૂધંળી દેખાિી એ પ્રમિકૃમિ સિજુ ત્યા,ં 
અવાજ આવ્યો ...... 
"સાહબે.......િિારા શઝુ“ 

-Hardik Lathiya 

તમારી કૃવત પણ તમે અમને મોકલી શકો છો 
E-mail – pankhemagazine@gmail.com 

ખલુ્લા દ્વાર 
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એક છોકરીમા ંસોળ વરસ ઉગ્યા 

 
 
 
એક છોકરીિા ંસોળ વરસ ઉગ્યા . 
 
કિખાિા ંકાગંરીની ભાિે ભરેલા એવા એક જોડી િોરલા ટહુકં્ા . 
 
એક છોકરીિા ંસોળ વરસ ઉગ્યા . 
 
 
કોરી કટાક એવી ચ ૂદંડી ની કોર ઉપર , ઢેલ જેવા આકાર છાપે . 
 
મવછળાિા અંિર ને િિંર કરીને કોઇ ,ઉન્િાદી ઓડકાર આપે. 
 
છિ છિ છિ છિકારો કરવા બલુદં બેઉં પાની પરૂજોિે પછડાય . 
 
એકલિા ની ભીંિે ઉગિા બાકોરા િા રૂપાળો ચહરેો દેખાય . 
 
કલ્પનથી મસિંચેલા ,યૌવન લદાયેલા િન િન ના ઝાડવા ઝૂક્ા . 
 
એક છોકરીિા ંસોળ વરસ ઉગ્યા . 
 
 
નીકળે જો છોકરી બજારે, િો ખણૂે ને ખાચંેથી નજરો છે મવિંધ ે. 
 
શ્વાસ, આહ, ચાહ મવિે કોઇનેય પછુો િો આંગળીઓ એજ દિ ચીંધે . 
 
અફવાન ુપખંીડુ ઉડા ઉડ ગાિિા ંને છોકરી એ પખંી ની ચાચં . 
 
ચોરા ને ચૌટા પણ ફંટાયા એનાિા ંમ્પહોયાા છે બીલ્લોરી કાચ . 
 
વેરણિી વરિાિી દુમનયાના રસ્િો રીવાજ બધા કોરાણે મકુ્ા . 
 
એક છોકરીિા ંસોળ વરસ ઉગ્યા . 
 
-Mahendra Poshiya 
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વો કહ ેહ ેયે દુમનયા હી ઇિની નહી હૈ 

મસિારો સ ેઆગે જહા ંઓર ભી હૈ 

વે હિ હી નહી હૈ વહા ઓર ભી હૈ 

હિારી હરએક બાિ હોિી વહી હૈ 

હિે ઐિરાઝ નહી હૈ કહી ભી, 
વાલીિ હૈ ફઝીલ હૈ હોંગે સહી હી, 

િગર ફલસફા એ લબગાડ જાિા હૈ જો વો કેહ્િે હૈ, 
વાલીિ એ કેહિા વહા ઈશ્વર હૈ, 
ફઝીલ એ કેહિા વહા અલ્લા હૈ, 
વાલીસ એ કેહિા વહા ઇસા હૈ, 

િઝંીલ એ કેહિી િબ ઇન્સાન સે કી, 
તમુ્પહારી હૈ ત ુ ંહી સભંાલો એ દુમનયા. 

ઓ રી દુમનયા..... 
 મપ્ષુ મિશ્રાના આ સળગિી િિાલ જેવા િબ્દો અજ્ઞાન ના અંધકાર િા ં ઉજાસ 
િરફ લઇ જવા પરૂિા છે. જો કંટાળીને અડધથેી પડત ુ ં મકુ્ય ુ ં હોય િો ફરીથી વાચો. ગોળ-
ગોળફરવાવાને બદલ ેસીધુ ં િઝંીલ પર પહોચત ુ ં િીર હોય એવા વેધક િબ્દોથી િઠારેલ ગીિ 
ગરુુદત્તની ્યાસા ના એક ગીિના િબ્દો પરથી લીધેલ છે. (એ ગીિ પણ internet હોય િો 
સાભંળવુ)ં 

 ગલુાલ- નાિ ને સાથાક કરિી દફલ્િ ના director છે અનરુાગ કશ્યપ. પાચં વષા 
સધુી ડબ્બા બધં દફલ્િ release થઇ ત્યારેય કશુ ંખાસ ઉકાળી િકી નહોિી મસવાય કે જોનારા ના 
હૈયા. (ડીટ્ટો typical terantino movie જાણ!ે!) 

 વાિાા છે રાજપિુાનાના વિંજોની જેઓ સરકાર સાિ ે જગં ે ચડે છે અન ે પછી 
આંિદરક મવખવાદો નો ચાલિો આંિરમવગ્રહ. હાઉસ ઓફ કાડ્ાસ જેવી ઇન્ટરનેિનલ ટીવી સીરીજ 
ને ટક્કર આપે એવી િજબિુ સ્ટોરી.. 
 કે કે િેનન ની અપ્રમિિ વાક્છટ્ટાના અલભષેકથી િરુ થઈને એક જ ઘા એ 
કલાઇિેકસ સધુી પહોંચિી દફલ્િ વચ્ચે ક્ાય જ ઢીલી પડિી નથી. એકધારી ગમિથી ઉબડખાબડ 
રસ્િા પર પરુપાટ દોડિી િોટરની ઝડપ જેવી જ મપ્ષુ મિશ્રા, જેસ રંધાવા, ઇન્િવદન મસિંહ, િાહી 
ગીલ, દીપક ડોબદરયા જેવા અદભિુ એક્ટસા, અનરુાગ કશ્યપ ેપોિ ેપણ એક કેમિયો કયો છે સ્ટેન 
લી ની િાફક. 
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મસનેિેટોગ્રાફી અન ેએન્ક્ટિંગ પણ ખબુ જ સરસ જાણ ેસિગ્ર વાિાા સ્મમૃિપટ ઉપરથી ઉિરીન ે
પડદા પર ઝીલાઈ હોય એવો કલાઇિેકસ નો સીન િો જે કે્ચર થયો છે, મસનેિાની ભાર 
નીકળિી વખિ ેિારે રીિસર પાળી પકડીન ેપગથીયા ઉિરવા પડેલા  

 સગંીિકાર અને ગીિકાર પણ મપ્ષુ મિશ્રા પોિે એિણે એિના દદલ્લીના 
થીયેટર વખિ ેજ લખેલા િિાિ ગીિો રુવાડા ઉભા કરી દે એવુ ંજ સગંીિ “આરમ્પભ હ ેપ્રચડં” 
ગીિ િો આપના વ્હાલા નેિાઓના ચ ૂટંણી પ્રચાર િાટે જ  બન્્ુ ંહોય એિ ‘ઉપાડી’ લીધુ ંછે  

 ડાયરેકિન મવિે બહુ જાજુ લખાય એિ નથી, એ િાણસનુ ંનાિ પરુત ુ ં છે પણ 
એટલુ ંખરંુ કે અનરુાગે જાિ ેબેસીને છેલ્લો ડ્રાફ્ટ પરૂો કરેલો ત્યા ં સધુીનુ ં ડેડીકેિન એક એક 
ફે્રિિાદેંખા દે છે 

અંિે એટલુ ંકહવેાનુ ંકે દહિંસાને જોઇને જો ટાદંટયા ટાઢા નો પડિા હોય િો ત્રણ કલાક ખચી 

નાખવા સો ટકા વસલુ.              -Rikeen Dhaduk 

 

એ વિન કરિા નહીં ક્ય ૂ ંદૂસરા બાિચીિ ? 
દેખિા હ ૂ ંિૈં જીસે, વો ચપૂ િેરી િહદેફલ િેં હૈ 
દદલ િેં તફૂાનોં કી ટોલી, ઔર નસોંિેં ઇન્કલાબ 
દૂર રહ પાયે જો હિસે, દિ કહા ંિલંઝલ િેં હૈ 
ખીંચ કર લાઈ હૈ સબ કો કત્લ હોને કી ઉમ્પિીદ 
આમિકોં કા આજ જિઘટ, કચૂા-એ-કામિલ િેં હૈ 
હાથ, જજસિેં હો જૂનનૂ, કરિે નહીં િલવાર સ ે
સર જો ઉઠ જાિે હૈ, વો ઝૂકિે નહીં લલકાર સ ે
હૈ લલયે હમથયાર દુશ્િન િાક િેં બૈઠા ઉધર 
ઔર હિ િૈયાર હૈ, સીના લલયે અપના ઇધર 
ક્ા લડે તફૂાન સે જો કશ્િી સાદહલ િેં હૈ ? 
અબ િેરી દહમ્પિિ કા ચચાા ગૈર કી િહદેફલ િેં હૈ 
સરફરોિી કી િિન્ના અબ હિારે દદલ િેં હૈ 
દેખના હૈ જોર દકિા બાજૂ એ કામિલ િેં હૈ 
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CATALYST 
 િારી જેિ જ િને સિજી સકે એવા િાણસો પણ લીિીટેડ એદડિનિા ં જ 
બનાવાયેલા છે. મવનોદ ભટ્ટ ના એક લેખનુ ંટાઇટલ હત ુ,ં”િારા જીવના સિ િને હુ ંબહુ ગમુ!ં’ િને 
િાન્બ્દક કરિા સ્વાભામવક થવુ ંવધ ુગિે! જે વધ ુિાન્બ્દક થઇ જાય છે િે સ્વાભામવક થઇ િકિો 
નથી. 
 સરેુિ દલાલના એક લેખિા ંએિન ેલખ્્ુ ંછે કે, “કોઈ િારંુ અપિાન કરે ત્યારે િને 
સારંુ લાગ ેછે કારણ કે પછી િારે એની સાથે ભલિનસાઈ થી વિાવાની જરૂર રહિેી નથી” સાહજજક 
રહવે ુ ંઆજકાલ ઓછ થઇ રહ્ુ ં છે, કોન ેશુ ંસારંુ લાગ ેએ પ્રિાણ ેઆપનુ ંવિાન કરીએ છીએ અન ે
એવુ ંવિાવાિા ંઆપણાિાથંી આપણી જ બાદબાકી થઇ જાય છે  

અહી,અલાિા ઇકબાલનો એક િેર ટાકંવાનુ ંિન થાય છે  

“ખદુી કો કર બલુદં ઇિના કે હર િકદીર સે પહલેે,  
ખદુા બદેંસે ખદુ પછેૂ, બિા િેરી રઝા ક્ા ંહ?ે” 
 આનો સાદો અને સરળ અથા એટલો છે કે િનષુ્ય િરીકે ત ુ ંપોિાની જાિન,ે પોિાના 
સ્વભાવ, ચાદરત્ર્યન ેએટલી બધી ઉંચાઈએ લઈજા કે િારા નસીબની િારા પ્રારબ્ધની કોઈ વાિ 
નક્કી કરિા પહલેા ખદુ ઈશ્વરે િને પછૂવુ ંપડ ેકે “બોલો સાહબે, શુ ંલખવાનુ ંછે આિા?ં” 
 મનષ્ફળિાથી આપડે ડરીએ છીએ એટલ ે સફળિા આપની નજીક આવિી નથી. 
એકવાર બરફ પર લસરિા એક નાની ઉિરના છોકરાને જોઇને એક વદેૃ્ધ પછૂ્ુ,ં” આ િો બહ ુઅઘરંુ 
છે, ત ુ ંઆટલુ ંસરસ રીિ ેલપસિા કઈ રીિ ેિીખ્યો?” છોકરા એ સ્સ્િિ સાથે ઉિર આ્યો. “પડી 
જાઉં ત્યારે ફરી ઉભા થઇ ને !” વાિ નાની છે પણ એનુ ંઊંડાણ હ્રદયસ્પિી છે. કરીએ િો બધા કાિ 
સહલેા અન ેસરળ થઇ પડિ ેપણ જો ઉભા જ નહી થઇએ િો બધા કાિ અઘરા જ છે, વજુ કોટક 
કહિેા કે,” િિારંુ િીર મનિાન પર ત્યારે જ પહોંચે જયારે િિે એને હાથિાથંી છટંુ મકુો!” 
 જીવનિા ંસખુી થવુ ં હોય િો બીજાની સાથે સરખાિણી કરવાની હોડિાથંી નીકળી 
જાવ., બીજા િિારી સરખાિણી કોઈની સાથે કરે એ અલગ વાિ છે પણ િિે િિારી સરખાિણી 
બીજા સાથ ેકરીન ેિિારી જાિને નીચી દિાાવો છે  

 હા! બીજા આપના કરિા જુદા છે એટલ ેએ ખરાબ છે એિ િાનવાનુ ં નથી. સારંુ 
ખરાબ નક્કી કરવાવાળં કોણ? પરીપ્રેશ્ય બદલાય એિ સાચા-ખોટના સિીકરણો પણ બદલાઈ 
જાય. કોઇપણ પદરસ્સ્થમિિા ંજે ખખડીન ેહસી સકે એને હ્રદયના હુિલા સહન કરવાનો વારો નથી 
આવિો. ચહરેા પરના સ્સ્િિ સાથ ેહ્રદયિા ંપણ સ્સ્િિ હોય એ સખુ- સાચુ ંસખુ  

                                 -Anant Gohil 

આફટરશોક :- પ્રેિ સૌ પર રાખો, મવશ્વાસ થોડા પર: પણ દ્વષે િો કોઈ પ્રત્ય ેરાખવો નહી 
     – મવલલયિ િેક્સપીયર 

 
21 



Champions 
THE KING OF FOREIGN GAMES  :-   “FOUR  SQUARE ” 
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આપણા દેિની અવનવી રિિોથી િો આપણે વાકેફ છીએ. આજ િિને એક મવદેિી રોિાચંક 
રિિ ની સફરે લઇ જઈશુ.ં જે “FOUR SQUERE” િરીકે જાણીિી છે. િે down ball, Square ball , 

boxball જેવા નાિ થી પણ ઓળખાય છે. 
 નાના િોટા બધા રિી િકે િેવી આ રિિ નાના િેદાન િા ંપણ રિી િકાય. એક િોટા square 

ના ચાર સરખા ભાગ પાડી િેન ેACE, KING, QUEEN  AND  JACK નાિ આપવાિા ંઆવે છે. ચાર 
ખેલાડીઓ એક સાથ ેઆ રિિ રિી િકે છે. જેિા ંએક ખેલાડી as a judge રાખવાિા ંઆવે છે જે 
ball ને call કરીન ેgame start  કરિ.ે Ball  ACE to KING ,  King To Queen અન ે Queen To  Jack એ 
રીિે pass કરવાિા ંઆવે છે.પણ pass કયાા પેલા ball ને bounce કરવો જરૂરી છે. Four square િા ં
રિવાિા ંઆવિો ball  rubber ball હોય છે જે  typically 8.5” diameter નો હોય છે.  

 

RULES :-   

(1) ball ને પાડોિી ખેલાડી ને pass કરવો 
(2) ball ને એક જ વાર પોિાના square િા ં 

bounce કરવો. 
 (3) ball line ને touch ન થવો જોઈએ. 
 (4) direct pass કરેલ ball out ગણવાિા ંઆવિે. 
 (5) line ને touchથયેલ ball out ગણવાિા ંઆવિે. 
 (6) judge એ લીધેલ મનણાય અંમિિ ગણવાિા ં
આવિે. 
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KNOWTAMIN 
 Reading and Dreaming are functions of two different 
sides of your brain. This is why you can not read in your dream. 

જયારે કોઈ ખેલાડી out થિે ત્યારે નવો ખેલાડી િેની બાજુના square િા ંઆવિ.ે 
For example:  

  જો Jack Square િા ંરહલેો ખલેાડી out થિ ેિો  Queen to Jack ,King to Queen 

અને Ace to King ખેલાડી બદલાિ ેજયારે નવો ખેલાડી ACE િા ંઆવિ.ે 
 એક જ bounce િા ં ball ન ે pass કરવો compulsory રેહિ.ે આ wonderful game 
િા ં30 to 60 second નો time set હોય છે. After 30 second  Ace િા ંરહલે ખલેાડી ball ન ે call 
કરાવીન ેgame Re-start કરિે.    

 સૌથી િજેદાર વાિ એ છે કે ,August 4-5,2012 િા ં  Needhum High School, 
Massachusetts, U.S  ના  17 students એ 34 hours four square game રિીને world record 

બનાવ્યો હિો. 
So,Lets play a new and wonderful foreign game with full of energy and full of excitement. 

-Dharati Dekavadiya & Denisha Aghera 
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