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 Each day is the scholar of yesterday. 
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સપંાદકની કલમે 

 હોળીના રંગીન તહવેાર બાદ આપ સૌ એક નવા જ ઉત્સાહ, ઉમગં અન ેઉલ્લાસના 
રંગમા ંરંગાયા હશો. અપ્રિલ મહહનો શરુ થઇ ગયો પણ હવ ેપહલેા જેવો અપ્રિલ ફૂલ બનાવવાનો 
ટે્રન્ડ નથી રહ્યો બસ ખાલી hike અન ે whatsappમા ંમેસેજીસ ફોરવડડ કરી દેવાના અને વાહ વાહ 
જેવુ.ં..  
 આપ સૌના suggestions અન ે feedback માટે ટીમ ‘પખં’ વતી આપ સૌન ેકોટી 
કોટી વદંન... ગરમીના હદવસો શરુ થવા જઈ રહ્યા છે ત્યારે સાથે સાથ ેકોલેજમા ં submissions, 

viva અન ે examનો ગરમ માહોલ બનવાનો પણ શરુ થઇ ગયો છે. હજી T-20 world cupની મચેોનો 
રોમાચં પ્રવસરાયો નથી ત્યા ં જ IPLની ધમાકેદાર શરૂઆત થઇ ગઈ છે. હવ ેતો જીવનમા ંપણ 
ખશુીનુ ં T-20 જેવુ ંથઇ ગયુ ંછે ક્યારે એ સમય પરૂો થઇ જાય એ ખબર જ ના પડે. માણસ વધારે 
વ્યસ્ત બનવાની સાથે સાથ ેવેવલો પણ બનતો જાય છે. 
 પૈસા પાછળ ભાગતો સ્વાથી બનેલો આજનો માણસ પછી શાપં્રત માટે આમ તેમ 
રઝળતો ફરે છે ત્યારે ખરેખર જો એ સમજે કે  

“I am the master of my fate, 

I am the captain of my soul” 

તો એ શાપં્રતના દહરયામા ં શકુુનની જજિંદગી પ્રવતાવી શકે. આ અંકમા ંઆપ સૌ શાપં્રતની ઝલક 
મેળવી શકો એવી આશા સાથે નમસ્કાર... 

-Keyur Dudhat 
 

ચચાડ છે ચારેકોર જરા ધ્યાન રાખજો 
ઘવુડ બન્યા છે મોર, જરા ધ્યાન રાખજો, 

જે દેખાવમા ંલાગે છે ભોળા કબતૂરો  
મારી ન જાય ન્હોર, જરા ધ્યાન રાખજો  

  -મસુાહફર પાલનપરુી 
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 ગયા  લેખમા ંમેં ગજુરાતીઓ પર કટાક્ષ કરી લીધો... હોઈ શકે કે ઘણાન ેએ ક્યાકં 
નેગેટીવ લાગ્યો હોય પણ મને લાગ ે છે કે જયારે આમ જાહરે પ્લેટફોમડ પર લખતા હોઈએ ત્યારે 
અમકુ મદુ્દા પર ધ્યાન દોરવુ ંખોટંુ ના ગણાવુ ંજોઈએ. રખ ેને કૈક કે કોઈક સધુરી જાય... 
 તો આ વખત ેહુ ંકૈક પોઝીટીવ, કૈક ખાસ જણાવીશ અમદાવાદ પ્રવષે જે મને ગમે છે 
ને દરેક અમદાવાદી એ જાણવુ ંપણ જોઈએ. 
 well પેલુ ં કુતરા અન ેસસલા વાળં અન ેએહમદ શાહ વાળં તો ઘણુ ંસાભંળેલુ ંહશ.ે 
પણ તમને ખબર છે કે પહલે ુ ં all-vegeterian પ્રપઝ્ઝા-હટ, સબવ,ે અન ે ડોમીનોઝ અમદાવાદ મા ં
ખલુ્યુ ંહત ુ ંજેથી કરીન ેઅહી ના શાકાહારી ગ્રાહકોન ેઅનકુુળ આવે અને સારી કમાણી થઇ શકે!! 
 જો અત્યારની વાત કરંુ તો મને સૌથી વધ ુગમી ગયુ ંહોય અને માફક આવી ગયુ ં
હોય એવુ ં AMCનુ ંકોઈ સાહસ હોય તો એ છે BRTS... સારી બસો, પ્રનયપ્રમત, સાફ અન ે speedy. પણ 
જે ખાસ વસ્ત ુછે કે જેના માટે મને ખબુ ખબુ આમ િેમ ઉભરાઈ આવ્યો AMC પર તો એ હમણા ંથી 
સ્ટાટડ  કરેલી મહહલા બસ  માટે... 
 હુ ં faminist નથી અમકુ બાબતમા,ં પણ આમા ંખાસ તો ખાલી મહહલાઓ માટે હોય 
તો seat મળવાની ચચિંતા ના હોય અન ેખબર નહહ કેમ પણ બહુ જ comfortable લાગ.ે આમા ંઘણા 
ની દલીલ હશ ેકે ખાલી જાય બસ કે નકુસાન થાય છે સરકાર ને પણ એક તો આપણો BRTS િોજેક્ટ 
સૌથી વધારે સફળ છે બીજા રાજ્યો ની સરખામણી એ અન ેજો આખા હદવસ મા ં વધારે ખાલી 
મહહલાઓ વાળી બસ ના ચલાવી હોય તો ખાલી સવારે અન ેસાજંે ઓફીસ કે કોલેજ જવાના અન ે
આવવાના સમયે ચલાવો તો પણ અમન ે ઘણુ ં સારંુ રહ ે છે. આના માટે મારે ખરેખર મેયર ને 
ધન્યવાદ કેહવા છે. 
 બીજુ ંછે roads. હા મને ખબર છે  કે  બહ ુજ ખાડા છે અન ે all that પણ તો પણ 
બીજા રાજ્યો કરતા આપણે ત્યા ંરસ્તા ઘણા સારા છે હા જો કે સફાઈ ના મામલે નહહ કહુ ંહુ ં as Audi 
નો દરવાજો ચાલ ુગાડી એ ખોલી ને મસાલો થ ૂકંતા લોકો પણ અહી જ છે!!! 
 સાવ પ્રવકાસ ના દાવા ને પોકળ નથી માનતી હુ.ં 
 બીજુ ંમને પસદં છે  અન ેકદાચ બધીજ છોકરીઓ ને એ છે SAFETY નવરાત્રી હોય કે 
કોઈ પાટી રાત ેગમે તેટલુ ંમોડુ ંથયુ ંહોય પણ ઘર ની દીકરી કોઈ ડર વગર ફરી શકે એના થી 
વધારે શુ ંજોઈએ? અન ેહુ ંકોઈ રાજનેતા કે પક્ષની side નથી લેતી.મારા બીજા રાજ્યોના ફે્રન્ડસના 
મોઢેથી સાભંળેલા વખાણ છે આ ગજુરાત કે અમદાવાદની safety ના. 
 અચ્છા પાછા પેલા ઓછા જાણીતા facts તરફ જઈએ. 
 જયારે જુના હહેરટેજ અમદાવાદની વાતો થાય ત્યારે પોળો અને આમ ઝરૂખા અન ે
જુના વારસા ની જાળવણી ને એવુ ંબધુ ંજ યાદ આવે. પણ આજે હુ ંખાવા પીવા ની વાત કરીશ. 
માણેકચોક કોઈ ગયા નહહ હોય એવુ ંહુ ંમાનતી નથી. હા તો ત્યા ંનો માહોલ અને સ્વાદ બનંે પ્રનરાળા 
છે. મારી વાત કરંુ તો ત્યા ં ની ઘઘૂરા સેન્ડપ્રવચ (જો તીખુ ં ભાવત ુ ં હોય તો)  અને ચોકલેટ કે 
પાઈનેપલ સેન્ડપ્રવચ ( જો ગળ્યા ના શોખીન હો તો) અચકૂ ખાવી જોઈએ.પછી ગ્વાચલયા ઢોસો 
(કેલેરી ની ચચિંતા કયાડ વગર) અને ભાજીપાઉં ની કોઈ competition નથી. 
 well આમા ંમારે એક િશ્ન હતો કે તમને નથી લાગત ુ ંકે અમદાવાદ ની શાન એવા 
આ જુના અન ેજાણીતા ફૂડ-હબ મા ંગજુરાત ની સીમા ચચહ્ન જેવી વસ્તઓુ પણ મળવી જોઈએ? હા 
ગાહંિયા  ભજીયા મળે છે. પણ આમ પ્રપઝ્ઝા કે સેન્ડપ્રવચ ની સાથે સાથે ખાડંવી હાડંવો અને ઢોકળા ં
પણ મળવા જોઈએ? અન ેમને નથી લાગત ુ ં કે આ બધુ ંરાત ેખાવા થી કઈ વાધંો આવે, આપણા 
માથંી ઘણા ને ત્યા ંરાત ેઆ હોય છે જ જમવામા.ં 
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 એવી બીજી ફેમસ જગ્યા છે લકી રેસ્ટોરન્ટ. શહરે ના મધ્ય મા ંઆવેલી આ રેસ્ટોરન્ટ 
આપણી જૂની પઢેી ની અનેક યાદો લઇ ને બેિી છે !...આપણામા ંના ઘણા અહી નથી ગયા પણ 
તમને ખબર છે અહી અંદર કબર આવેલી છે મસુ્સ્લમ સતંો ની. “Eating with the dead” નો અનભુવ 
લેવા માટે પણ ત્યા ંજવુ ંજોઈએ. અન ે હફલ્મ “બે યાર” મેં જે એમ. એફ. હુસૈન વાળો મદુ્દો હતો એ 
અહી થી લીધેલ મનાય છે.અહી પણ હુસૈન જી નુ ંpainting છે. 
 બીજી ચા ની કીટલીઓ અને લારીઓ અન ેરાયપરુ ના ભજીયા ને બધુ ંતો ખરંુ જ.પછી 
વાત આવે છે “અગાસીએ” ની.. “હાઉસ ઓફ એમ.જી.” ની ખબુ સુદંર, િમાણ મા ંમોંઘી પણ અચકૂ 
એક વાર જવા લાયક જગ્યા. ત્યા ંના ફૂડ જેટલુ ંજ ત્યા ંનુ ંવાતાવરણ અને ફનીચર અન ેambience 
આહ્લાદક છે. 
 જો બીજી જગ્યા હુ ંભલૂતી હોઉં તો મને યાદ કરાવી શકો છો manorishah@gmail.com  
પર. 
 બીજી જગ્યા છે કેમ્પ ના હનમુાન. કેન્ટોન્મેન્ટ એહરયા મા ંઆવેલુ ંઆ મહંદર ખાલી 
મહંદર નથી.દરેક અમદાવાદી એ એક વખત તો મલુાકાત લેવી જોઈએ ભલે ને ગમે તે ધમડ કે જાપ્રત 
ના કેમ ના હોય.એના પ્રવષ ેએક એવી કથા િચચલત છે કે જયારે અંગ્રેજો એ અહી પગપેસારો કરવા 
માડંયો ત્યારે આ મહંદર ને ધ્વસ્ત કરવા તઓે ગયા હતા ત્યારે ત્યા ં આવતા દરેક અંગ્રેજ પર 
મધમાખીઓ હુમલો કરતી. પણ હા જો સામાન્ય કોઈ માનસ કે ભક્ત હોય તો કઈ ના કરતી.અત્યારે 
આવુ ંથાય છે કે નહહ તે મને ખબર નથી તમારા કોઈ બીજા દેશ ના પ્રમત્ર ને લઇ ને મલુાકાત લઇ 
જોજો!!! 
 કોઈ કઈ પણ કહ ેઅમદાવાદ રહવેા માટે ખબુ સુદંર જગ્યાછે. તો જલસા કરો. ખબુ 
િેમ કરો આ શહરે ને અને બસ સાફ સફાઈ અન ેઓછી ગનુાખોરી મા ંહજી તેનો ક્રમ સધુરે એમ 
િયત્ન કરતા રહો..Be happy...Be Amdavadi...અને મને આપના views જણાવવાનુ ંના ભલૂતા. 

-Manori Shah 

 

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


ગલુાબજળ 

પખં Magazine 

4 

April, 2016 

“મરણનુ ંમલૂ્ય જીવનથી વધારે એ રીતે લાગ્ુ,ં 
ના આવે મળવાને કોઈ તયા ંઆખી સભા આવે” 

  
ને પખં ે લટકતી મારી લાશને પોસ્ટ-મોટડમમા ં મોકલી, મારા પ્રનષ્પ્િાણ દેહની રાહ જોતા; શ્વેત 
વસ્ત્રોમા ંસજ્જ લોકો બેસી રહ્યા. 
‘લાશ’ આવતા,એન ે(મને) ઉિાવી 
૭x૨ ના કોફીનમા ંઈજ્જતભેર મકુવામા ંઆવી. 
કોહફનનુ ંઢાકંણ બધં કરી સફોકેશનમા ંમને એકલો છોડી દેવામા ંઆવ્યો. 
કોહફનન ેકબ્રસ્તાનના એક ખાડામા ંમકૂી તેના ઉપર માટી નાખી, બાકીની દુપ્રનયાથી અલગ કરી 
દેવામા ં આવ્યો, ને મારા આ નવા ઘર ને કબર નામ આપવામા ં આવ્યુ.ં થોડા ફ્લાવસડ પણ 
મકુવામા ંઆવ્યા. 
એ કબર પર ચચડના ફાધરે મોટો ક્રોસ લગાવ્યો.  
ને નીચ ેએક તકતી લગાડવામા ંઆવી – મારા નામ સાથેની. 
સાથ ેએક લખાણ પણ કોતરવામા ંઆવ્યુ,ં 
“MR LOBO ROY  WAS VERY GENTLEMAN.  

MR ROY, NOBODY CAN FEEL YOUR EMPTY SPACE. 
WE WILL MISS YOU“ 
  
ફાધરે ‘HOLY  BIBLE’  ના થોડા પાના ઉથલાવી મારા આત્માની શાપં્રત માટે ‘PRAY’ શરુ કરી.  
મારા ‘કહવેાતા’ રીલેટીવ્સને પણ નીચા માથા રાખીને થોડા આંસ ુવહાવવા પડયા. એ જોઇન ેમને 
િખ્યાત શાયરની એક પસં્ક્ત યાદ આવી ગઈ. 
“આ બધા ‘બેફામ’ જે આજે રડે છે મારા મોત ઉપર, 
એ બધાએ જજિંદગી આખી રડાવ્યો છે મને.” 
  
લોકો આવા ધપ્રતિંગ શુ ંકામ કરતા હશ?ે 
પણ મારી આ પ્રશકાયત એ બધાથી નહી, પણ ખાલી તારાથી જ છે DEAR JASMIN 
ક્યારેય તે મને ગળે લગાડયો નથી ને હવ ેમારા PHOTOS ને છાતીસરસી ચાપંીને કેમ રડે છે? 
ક્યારેય મેં િેમથી આપેલા ROSE તો તે ખશુીથી સ્વીકાયાડ નથી તો પછી હવ ેફૂલોનો બકેુ મારી 
કબર પર શુ ંકામ રાખીન ેજાય છે? 
જીવતાજીવત તો મારા િમેથી તો ત ુ ંદુર જ રહી છો તો આજે મારા મયાડ પછી કબરની બાજુમા ં
બેસીને િેમનો ઈઝહાર કરવાનો શુ ંઅથડ? 

  
ખેર... 
આજે એ વાત સારી રીતે સમજાઈ ગઈ છે કે, 
કબર પર જે કેન્ડલ્સ મકુવામા ંઆવે છે એ તો માત્ર એક દેખાડો જ છે. કબરની ઉપર અંજવાળં 
કરી દેવાથી કબરના અંધાહરયા નસીબ બદલાઈ જવાના નથી! 
કબર પર જે ફ્લાવસડ રાખ્યા છે એ માત્ર કરમાવા માટે જ રાખ્યા છે. કબરની આજુબાજુ ખશુ્બ ુ
પાથરી દેવાથી કબ્રસ્તાન, કબર કે પછી કબરની અંદર રહલેી લાશ ઉપર ક્યા ંકઈ અસર થાય 
છે? 
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કબરની અંદરનુ ંકોફીન એ તો જાણે એમ કહતે ુ ંહોય છે કે તારી પરૂી LIFE તે સમાજના બધંન 
ભોગવ્યા હવે ત ુ ંકબરના બધંન ભોગવ. 
કબરની ઉપર નાખેલી માટી એ જ વાત ઉપર પોઈન્ટ કરે છે કે પરૂી જજિંદગી તારા સપના ઉપર, 
તારી આકાકં્ષાઓ ઉપર, તારા શ્વાસ ઉપર ધળૂ નાખવામા ંઆવી, જે હવે ઉડીને તારી લાશ ઉપર 
આવી ગઈ. 
ને કબર ઉપરની પેલી તકતી ઉપરનુ ંલખાણ? એ તો ફક્ત કબરના IDENTIFICATION-ઓળખાણ 
માટે છે. જેથી વષે દહાડે આવતા તમારા વ્હાલા શભુચચિંતકો ભલૂથી બીજાની કબર પર બેસીને 
PRAY  કરીને ના જતા રહ!ે 
  

પણ કબર તો લાશનુ ંપ્રનવાસ સ્થાન છે. કબરને ઓળખાણની અન ેલાશન ેસરનામાની ક્યા ંકશી 
જરૂર છે! આવી સીધી વાત સમજતા લોકોને સદીઓ કેમ લાગતી હશે? 

  

        -  Yagnik Vaghasia 

                          (શીર્ષકપકં્તત : ‘મરીઝ’) 
  

SHUT-DOWN : 

એમને સમય જ ના રહ્યો મારો હાથ પકડવાનો, 
જેમના માટે હુ ંહાથમા ંસમય પકડીને બેિો હતો. 
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  કોઈ જો સહજે છેડે છો તો એ શરમાય જાય છે, 
  તમે દદલમા ંવસ્યા તો થઇ ગ્ુ ંદદલ પણ દુલ્હન જેવુ.ં  

     -સૈફ પાલનપરુી 
 મને નથી ખબર કે હું તને કેટલો બધો પે્રમ કરંુ છં, કદાચ તને એ જાણવાની કોઈ 
જરૂર પણ નદહ પડતી હોય જયા ંસધુી હું તારા સાથે હોઈશ. તારે મારા પાસેથી કોઈ મોટી ભેટ-
સોગાદો કે એવુ ંકંઈ કીમતી વસ્ત ુનથી જોઈત ુ,ં તને જોઈએ છીએ તો બસ એ, જે દુવનયામા ંદુલષભ 
છે. અને એ છે સમય! તને મારી સાથેનો સમય જોઈએ છીએ. 
 તને યાદ છે ત ુ ંઘણી વાર મને દફલ્મ જોતી વખતે કેહતી કે, કાશ! મારી પાસે પણ 
આવી કોઈક શક્તત હોત તો તારી સાથેની આ પળને હું અહી જ થભંાવી દેત! આ સમય ને ક્યારેય 
પસાર જ ના થવા દેત એ વખતે તારી આંખમા ંએટલો જ પે્રમ હતો જેટલો પે્રમ મેં તને પહલેી 
વાર જોઈ તયારે હતો! 
 લોકો સમજે છે કે ‘પે્રમ’ મા ંપડેલો માણસ એનો સમય બરબાદ કરે છે. પણ તને 
એક વાત કહું, તારી સાથે પસાર કરેલો મારો એ સમય બરબાદ નથી થતો, એ તો ઇનવેસ્ટ થતો 
જાય છે-આપની પે્રમ ની બેંક મા!ં વર્ો પછી જયારે એ બેંકમા ં મદુ્દલ ખટૂવા આવશે તયારે આ 
પે્રમરૂપી મડૂીનુ ંવ્યાજ જ આપણા પે્રમ ને ટકાવી રાખશે! 
 તારાથી વવશેર્ મારા માટે આ દુવનયામા ં કંઈ છે જ નહીં. ત ુ મારી માટે એક 
પરમવમત્ર, એક હમદદષ  છે. મને ખબર છે કે સખુની સાહ્યબી હશે કે દુુઃખોના ડંુગરા, પણ જયારે 
મારી નજર બાજુમા ંપડશે તયારે ત ુ ં તયા ંહોઈશ જ, મારા હાથોમા ંહાથ નાખી મને દહિંમત આપવા, 
મારા દુ:ખોને વહેંચવા કે સખુોને સમવપિત થવા! 

                                  -Anant Gohil 

  આકાશના વવસ્તારમા ંપણ મેં તને જોઈ હતી; 
  પાતાળના ધબકારમા ંપણ મેં તને જોઈ હતી. 
  ક્યા-ંક્યા ંતને જોઈ હતી, તુ ંપછૂ ના આગળ મને, 
  ભગવાનના આકારમા ંપણ મેં તને જોઈ હતી.    

         –દહતેન આનદંપરા 
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નવલકથા          “ઐક્યોતસવ-3” 
 “વચ્ચે આડી-અવળી વાત 
કરીન ે વાત ન બદલો તમે... સાચ ે જ ખબર 
નહહ મને આજકાલ કંઇક  અજીબ પ્રવચાર આવે 
છે. સતત એક અસરુચક્ષતતા અનભુવુ ં છ ં હુ ં
તમારા માટે, તેમા ં પણ અપની ફેક્ટરીના 
ગોડાઉનમા ં લાગેલી આગ, તમારી કારન ે
થયેલો અકસ્માત અન ેતમારા એક સમારોહમા ં
થયેલ ફાયહરિંગ.. છેલ્લા ત્રણ મહહનામા ંબનેલી 
આ ઘટનાઓન ે કારણ ે હુ ં રાત્ર ે પ્રનરાતં ે ઊંઘી 
પણ શકતી નથી” આહુપ્રત પ્રવહ્વળ આંખે 
બોલી... 
“પ્રમપ્રસસ આહુપ્રત સપ્રમધ અસ્ગ્નહોત્રી એ આવુ ંન બોલવુ ંજોઈએ. બી બ્રેવ.ભલુ નહહ કે ત ુ ંએક સાસંદની 
પત્ની છે અન ેહા, આપણી ફેક્ટરીના ગોડાઉનમા ંઆગ શોટડ-સહકિટના કારણ ેલાગી હતી, એવુ ંતો ઘણી 
બધી જગ્યાએ ઘણી વાર બને જ છે અન ેમારી કારને પેલા ટ્રકવાળાએ જાણી જોઇને તો િોકર નહી 
મારી હોય ને! તે પણ એક અકસ્માત જ હતો અન ેરહી વાત ફાયહરિંગની તો, ત્યા ંમારી સાથે મારાથી 
મોટા અનેક હદગ્ગજ નેતાઓ પણ હતા,ં તો તનેી હત્યા માટે પણ તે હોઈ શકે ને, તે બધા ં જ 
ખલુ્લેઆમ પ્રનપ્રચિંતતાથી ફરે છે, અને તારે મને બસ બાધંીને રાખવો છે...” સપ્રમધ બોલ્યો... 
 “મને આ શહરેના કે આ પ્રવસ્તારના એમ.પી. કે અસ્ગ્નહોત્રી ઇન્ડસ્ટ્રીઝના માચલક એવા 
‘સપ્રમધ અસ્ગ્નહોત્રી’ ની ચચિંતા નથી. મને ચચિંતા છે મારા પપ્રત સમીધની. જે મારી બે નાની નાની 
ઢીંગલીઓના પ્રપતા છે અન ેમારા પપ્પા યજ્ઞીયભાઈના પતુ્ર છે અન ેહા, આ દુપ્રનયા માટે તમે જે હોય 
તે એમ.પી....િેપ્રસડેન્ટ. ..બીઝનેસમેન....એક્ષ-વાય-ઝેડ...પણ હા, મારા માટે તમે માત્ર મારા પપ્રત જ 
છો અન ેમારા પપ્રતની સરુક્ષા માટે હુ ં કંઈપણ કરીશ, જરૂર પડશ ેતો તમને બાધંીન ેપણ રાખીશ...” 
રડી રહલેી આહુપ્રત બોલી. 
 “હરલેક્ષ આહુપ્રત” સપ્રમધ તનેો ચેહરો પોતાની બે હથળેીઓમા ંલઈન ેબોલ્યો અન ેઉમેયુું, 
“તુ,ં મારા માટે દર વષે પેલુ ં રાત્ર ે ચાદંો જોવાવાળો ઉપવાસ કરે છે ને, આ રીતે મારી લાઈફનુ ં
રીચાર્જ પણ દરવષ ેથઈ જાય છે, તો મને શુ ંથવાનુ?ં... એવુ ંહોય તો હમણા ંએક બે હદવસ ત ુ ંએવુ ં
વ્રત કરી લે બસ...એટલ ેમારી લાઇફમા ંએડવાન્સ રીચાર્જ થઈ જાય અન ેતને પણ શાપં્રત થાય”  
આહુતીના આંસ ુલ ૂછંતા તને ેહસાવવા માટે તે આ બોલ્યો. 
 જવાબમા ંઆહુપ્રત માત્ર મદં હસી.  
“તારા માટે આજે સાજંે હુ ંએક સોંગ ગાવાનો છ.ં..” 
“હુ ંપણ ગાવાની છ,ં એક સ્પેશીઅલ સોંગ” 
“મને ખબર છે, ત ુ ંગાઈશ ‘સનુા..સનુા..લમ્હા..લમ્હા..’ કેમકે છેલ્લા નવ વષોમા ં મારો હાથ પકડીન ે
આ સોંગ તે ત્રણસો વાર ગાયુ ંહશે..” 
“હા...એ તો ગાઈશ જ, પણ એક બીજુ ંછે, તમે કદાચ સાભળ્યુ ંપણ નહહ હોય...બટ સરિાઈઝ...” 
“લેટ્સ સી, કોણ જીત ેછે” સપ્રમધ બોલ્યો અન ેપોતાનો મોબાઈલ લઈન ેજવાની તૈયારી કરતો બે ત્રણ 
ડગલા ચાલ્યો બાદ ડોર સધુી પહોંચીને તરત જ પાછો વળ્યો. આહુતીને હગ કરતા તે બોલ્યો 
“આહુપ્રત હુ ંઈચ્છ ંછ ં કે આપણી દીકરીઓ ચબલકુલ તારા જેવી જ બને, સમજદાર, િેમાળ, બધી જ 
રીત ેપરફેક્ટ. પણ આહુપ્રત તારી આ વધ ુપડતી લાગણીઓ મને નબળો પાડે છે. ત ુ ંઅન ેઆપણી 
ઢીંગલીઓ  
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મારા જીવવાનુ ં કારણ છો. તારે મને હમંેશા સ્ટ્રોંગ બનાવવાનો હોય, હહમતં આપવાની હોય. તને 
ખબર છે આખી દુપ્રનયા એમ કહતેી હોય કે ‘સપ્રમધ તારાથી આ નહહ થાય’ પણ ત્યારે ત ુ ંમાત્ર એટલુ ં
જ કહ ે કે ‘સપ્રમધ તમે આ કરી શકશો, તમે જીતશો...’ ત્યારે મારંુ મન આ વાત માની સફળતાને 
પ્રનપ્રચત માનીને તેની ઊજવણી પણ કરી લે છે, ત ુ ં મારો આત્મપ્રવશ્વાસ છે, ત ુ ં મારૂ આત્મબળ છે 
આહુપ્રત... તો આજ પછી હુ ં તારામા ં મને વષો પહલેા કોલેજમા ંમળેલી નીડર, સત્યવાદી, અડગ 
એવી ‘ઝાસંી ની રાણી-આહુપ્રત’ને જોવા ઈચ્છ ંછ.ં જેણ ેમને શીખવાડ્ુ,ં સમજાવ્યુ ંઅને સાચબત કરી 
બતાવ્યુ ંકે ‘સત્ય સ્વય ંિકાપ્રશત હોય છે, સરુચક્ષત હોય છે, અને અંતે પ્રવજય તો ધમડનો જ થાય છે. 
તો બી બ્રેવ અન ેમને પણ બ્રેવ બનાવ ડીયર...” 
 બધં આંખે સપ્રમધના હૃદયની પાસ ે પોતાનો કાન સ્પશાડવીને સ્પદંનો સાભંળતી 
આહુપ્રત આ સાભંળી રહી, અને ધીમેથી બોલી. “સાચી વાત છે તમારી, આજે હુ ંથોડી વધ ુપડતી 
ઈમોશનલ થઈ ગઈ હતી.” 
આહુપ્રતના વાળમા ંધીમે ધીમે આંગળી ફેરવી રહલેો સપ્રમધ પોતાની હડપચીની તરત જ નીચ ેરહલેા 
આહુપ્રતના કપાળન ેચમૂતા બોલ્યો,”હપેી વેહડિંગ એનીવસડરી...” 
 િપ્રતહક્રયારૂપ ેઆહુપ્રત એક સુદંર સ્સ્મત સાથે પોતાના પગની આંગળીઓ પર સહજે 
ઊંચી થઈને તેના ડાબા ગાલન ેચમૂતા બોલી,”સેમ ટુ ય.ુ.” 
 સપ્રમધ પોતાના  બનંે  હાથમા ંઆહુપ્રતના બનં ેહાથ  સમાવી તેન ેચમૂતા બોલ્યો,”અરે 
વાહ..આજનો આપણો આ વેહડિંગ-ડે તો કેટલો સ્પેશીયલ છે.આપણે બે વાર સ્પેશીયલ ‘પ્રવપ્રશિંગ’ 
સેચલબે્રશન કયુું. એક વાર અત્યારે અને એક વાર લાસ્ટ મીડ-નાઈટે..” 
બાદ આહુપ્રતની આંખમા ંજોઇન ેતેને પછૂ્ુ,ં”હવે હુ ંજઉં?” 
“હા,જાઓ પણ બપોરે વહલેા આવી જજો, મેન્યમુા ંતમારી ફેવરીટ ડીસીસ છે.” 
“આઈ નો ધેટ...બાય..લવ ય ુએ લોટ..” ચાલતા ચાલતા સપ્રમધ બોલ્યો. 
“લવ ય ુ ટુ..” બોલીન ેઆહુપ્રત બેડરૂમની સાથ ેજોડાયેલી બાલ્કનીમા ંઆવી અને કાર સ્ટાટડ  કરીને 
પોતાની તરફ બાય કેહતો હોય એમ હને્ડ વેવ કરીને જતા સપ્રમધન ે તે જોઈ રહી. રોડ પર કાર 
અદ્રશ્ય થતા  તે પોતાના રૂમમા ંઆવી. અસ્તવ્યસ્ત વસ્તઓુને વ્યવસ્સ્થત કરીને તેણે ફરીથી કબાટ 
ખોલીને આજે પહરેવાની સાડી કાઢી..સપ્રમધે તેને જે સજેસ્ટ કરી હતી તે ‘વ્હાઈટ & રેડ’ કલરની 
રીયલ પટોળા સાડી. 

-Dr. Avni Mansuriya  
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उलटा करके देख सके तो, अबंर भी है गेहरी खाई। 
    -Rikeen Dhaduk 
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વેંત-વાતાષ 
અરીસો 

સષુ્પ્મા બેડરૂમના ડ્રેપ્રસિંગ ટેબલના અરીસા સામ ેઉભી રહી એકીટશે જોતી રહી... 
ત્રીસ વષડ પહલેા એના અને સકેંતના લગ્નની િથમ એનીવસડરી ઉજવાઈ ત્યારે પણ એ આ રીત ે
જ અરીસા સામ ેઉભી હતી અને સકેંત તેન ેબોલાવવા માટે આવ્યો હતો. 
“ડાચલિંગ.....મહમેાનો રાહ જુએ છે.... આવ મારી સાથ.ે....” 
કેટલો ફરક પડી ગયો હતો. બધુ ંબદલાઈ ગયુ ંહત ુ.ં 
નાના ફલેટથી ભવ્ય બગંલો, સાડા અરીસાથી મોટંુ ડ્રેપ્રસિંગ ટેબલ, સુવંાળી ત્વચાથી ખરબચડી 
ચામડી, ઘટ્ટ-કાળા-રેશમીથી આજના બરછટ-સફેદ-ઝાખંા પડી ગયેલા વાળ,  

ક્યા ંત્યારના ભરાવદાર આકષડક સ્તન અને ક્યા ંઆજના ઉંમરન ેલીધે ઢળી પડેલા સ્તન.... 
હવેની પ્રનસ્તેજ આંખો, સકુા હોિ, સહજે ઊંચુ ંજ સાભંળી શકે એવા કાન, નબળા પડી ગયેલા હાથ 
પગ, કમરનો દુુઃખાવો, ડાયાબીટીસ, હાઈ બ્લડિેશર, જોઈન્ટ-પેઈન.....કેટકેટલુ ં બદલાઈ ગયુ ં
હત ુ,ં. 
સષુ્પ્મા પ્રવચારમગ્ન હતી, ત્યા ંજ સકેંત બોલાવવા આવ્યો,    

“ડાચલિંગ.....મહમેાનો રાહ જુએ છે.... આવ મારી સાથ.ે....” 
સષુ્પ્મા પ્રવચારતી રહી- બધુ ંબદલાઈ ગયુ ંછે, પણ બધુ ંક્યા ંબદલાયુ ંછે.................. 

-Yagnik Vaghasia 
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બોલાયુ ંત,ે વાળી લઉં કે? 

તીર સામુ ંટંકારી દઉં કે? 

  

જોવાયુ ંછે, માણી લઉં કે? 

શમણા ન ેઅજવાળી દઉં કે? 
 

ઉડ્ુ ંકબતુર ફૂરરર કરીન,ે 
પાપંણ પર બેસાડી લઉં કે? 

 
ડબ્બામા ંસતંાડ્ુ ંશુ ંછે? 

ચાલ ુકલાસ ેચાખી લઉં કે? 

 
અષાઢી ગબુ્બારો ફૂટયો, 
ફાગણમા ંફુલાવ્યુ ંત ુ ંકે? 

 
મ્યાઉ મ્યાઉ, ન ેડોકાચીયા 
ટોપલામા ંસતંાડ્ુ ંત ુ ંકે? 

 
મારો સરુજ. મારો ચાદંો, 
ઉછીનુ ંકંઈ આણયુ ંત ુ ંકે? 

 
કહુ ં‘શફક’ કે મનુશીજી કહુ?ં 

મૌન રહી બોલાવી લઉં કે? 

    
      -Kankshit Munshi “Shafak” 
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 તારે મારી ફદરયાદ કરવી હોય તો ત ુ ંકરી શકે છે, પણ મારે તારી કોઈ ફદરયાદ 
નથી કરવી, એટલે નદહ કેમ કે તે કંઈ ક્ુું નથી પણ એટલે કેમ કે તે જે કંઈ ક્ુું છે એ ‘મારા’ 
સાથે ક્ુું છે. બધા સાથે ત ુ ંજેવુ ંકરે છે જો એવુ ંહું પણ તારા સાથે કરીશ તો તારામા ંઅને મારા 
મા ંકંઈ ફરક જ નહીં રહ ેને!  

 જો કે સાચુ ંકહું, મને જે પે્રમ ના કરતા હોય, જેમને મારા પ્રતયે મૈત્રીભાવ ના હોય, 
એવા લોકોની ફદરયાદથી હવે મને કંઈ અસર જ નથી થતી અથવા તો એટલી જ અસર થાય છે 
જેટલી ઘરમા ંસતેુલા કોઈ ને બહારના તડકાથી થાય! 
 જરૂરી નથી કે ત ુ ંદર વખતે સાચો જ હોય, હા હું દર વખતે ખોટો હોવ એ પણ 
જરૂરી તો નથી જ. તને કદાચ હું એટલે નડતો હોઇશ કેમ કે મને ખોટંુ બોલતા કે ખોટંુ કરતા નથી 
આવડતુ,ં હકીકતે મેં ઘણો પ્રયતન કરી જોયો છે- ખોટંુ બોલવાનો કે કરવાનો, પણ શુ ંકરંુ મારાથી 
એ વાત શક્ય જ નથી બનતી. 
 હા, એવુ ંનથી કે હું તારી વવરુધ્ધમા ંછં, તારા કરેલા સચૂનો પણ મને આવકાયષ છે, 
પણ એટલુ ંચોક્કસ છે કે એ પછી પણ હું વતીશ તો એવી જ રીતે જેવી રીતે મારંુ મન- મારંુ 
હૃદય મને વતષવાનુ ંકહ ેછે. 
 ઘણા લાબંા સમયથી આપણને બે પ્રકારની વવચારધારાઓ જોવા મળે છે: એક 
આદશષવાદી એ બીજી છે વ્યવહારુ. 
 તુ ં જે પ્રમાણે મને વતષવાનુ ં કહ ે છે, મળવાનુ ં કહ ે છે, સમજવાનુ ં કહ ે છે- એ 
આદશષવાદી પદ્ધવત છે, કદાચ એ પ્રમાણે તો તારાથી પણ વતી શકાય એમ નથી! 
  આકાશને આંબી જાય એટલા બધા આદશષવાદી વવચારો કરવાની પણ શુ ંજરૂર 
છે? આદશષવાદી વવચારો ખાલી બોલવા કે સાભંળવામા ંજ સારા લાગે પણ વ્યવહાદરક રષ્ટટ એ તો 
એ વ્યથષ જ સાબબત થાય!  

 એક વાર બે ભાઈઓ હોય છે- મોટો ભાઈ ભણી-ગણી ને સારો સજ્જન બને છે, 
જયારે નાનો ભાઈ દારૂદડયો અને જુગારી બને છે. એક ભલા માણસે નાના ભાઈ ને પછૂ્ુ,ં”તુ ં
આવો કેવી રીતે બન્દ્યો?” જવાબ મળ્યો, મારા વપતાને લીધે, એ રોજ મારી મા ં ને દારૂ પીને 
આવીને મારતા, એટલે હું પણ એમના જેવો જ હોવાનો ને! મોટાભાઈ ને પણ જયારે આ સવાલ 
પછૂવામા ંઆવ્યો તયારે તેને જવાબ આપ્યો કે હું આટલો મોટો માણસ કે સજ્જન ફતત મારા 
વપતાને લીધે બન્દ્યો છં. પછૂનાર વ્યક્તત અચબંામા ંમકુાઇ ગયો! આગળ પછુતા જાણવા મળ્્ુ ંકે, 
“મારા વપતાજીને જોઇને હું હંમેશા એવી રષ્ટટ રાખતો કે મારે આવા નથી બનવાનુ-ં મારે આવુ ં
નથી જ બનવાનુ ંએટલે હું એ ગેરમાગે આગળ ના વધ્યો. 
 કદાચ તારી ફદરયાદોમાથંી જ મને પણ જાણપણુ ંરહશેે કે મારે શુ ંનથી કરવાનુ,ં 
છેવટે તો આપણે જ એકબીજાના દહતેચ્છછ ગણાઈશુ ંને! 

-Anant Gohil 
  

આફ્ટર-શોક : ત ુ ંમને જેટલી નફરત કરે છે, એનાથી કંઈ ગણો વધ ુહું તને ‘પે્રમ’ કરંુ છં!  
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(આહદત્ય અન ેએના પપ્પા ભરતભાઈ મહંદરેથી પાછા ફરે છે. ત્યા ં રસ્તામા ંએમના જુના પ્રમત્ર 
સરેુશભાઈ મળે છે. ભરતભાઈ હાથ જોડી ‘રામ-રામ’ કરે છે. થોડી અલકમલકની વાતો કરી છટા 
પડે છે.) 

“બેટા... હહિંદુ સસં્કૃપ્રતમા ંનમસ્કાર કરવા પાછળ પણ સાયન્સ કામ કરે છે, ખબર છે?” 

“એમા ંપણ સાયન્સ? એમા ંવળી શુ ંસાયન્સ?” 

“હાથ જોડીન ેનમસ્કાર કરવાથી આંગળીઓના ટેરવા ંટચ થાય, જ્યા ંઆંખો, કાન અને મગજનો 
િેશર-પોઈન્ટ છે. હફિંગર-ટીપ્સ અડવાથી આ પોઈન્ટ્સ એક્ટીવેટ થાય અન ેમાણસ લાબંા સમય 
સધુી યાદ રહ.ે ને બીજુ ં એ કે, વેસ્ટનડ કલ્ચરથી અલગ અહીં હાથ પ્રમલાવવાને બદલ ે હાથ 
જોડવાની િથા હોવાથી ફીઝીકલ કોન્ટેક્ટ થતો નથી, આથી સામે વાળાને કોઈ ચેપી રોગ હોય તો 
પણ આપણન ેચેપ લાગતો નથી.” 
“જબરંુ છે હોં...” 
“બેટા... તને કીધુ ં’તુ ંતો ખરા કે બધે સાયન્સ જ કામ કરે છે. બધુ ંએમ ને એમ નથી આવી ગયેલુ.ં 
સમજી પ્રવચારીન ેજ પવૂડજો દઈ ગયા છે. લગ્ન પછી સ્ત્રીઓ પ્રસિંદુર પરેૂ છે, એમા ંપણ લોજીક છે.” 
“કયુ ંલોજીક?” 
“પ્રસિંદુર ટમેહરક લાઈમ અન ેમરકયરુીને પ્રમક્સ કરીને બનાવવામા ંઆવે છે. મરકયરુી બ્લડ િેશરને 
કંટ્રોલ કરે છે અને સેકસઅુલ ડ્રાઈવને વધારે છે. ને એ જ કારણ ે પ્રવધવાઓને પ્રસિંદુર પરુવાની 
મનાઈ કરવામા ંઆવે છે. વડીલોને પગે લાગવાથી લઈને શબુ િસગં ેહાથમા ંમહેંદી મકુવા સધુીની 
દરેક િથાઓમા ંલોજીક છે. જરૂર છે બસ િથાઓમા ંશ્રદ્ધા રાખવાની...” 
“એમા ંવળી શુ ંલોજીક?” 
“હવે બધુ ંહુ ંજ કહુ?ં ઘરે જઈને ઇન્ટરનેટમા ંસચડ કરી લેજે. એમા ંમળી રહશેે. નેટમા ંઆડાઅવળા 
ઘોકા ઘડીક ના લેતો...હહાહા...” 
“હહાહાહા...વાતો વાતોમા ંઘર આવી પણ આવી ગયુ.ં..” 
( પણૂડ )  

-Yagnik Vaghasia 
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 Well the summer is knocking at our door. For some it brings hard hitting sun 

strokes or irritation and for some mangoes, watermelons and vacations… Being a “clothes-
crazy” I simply love summer as you don’t have to wear some 2-3 typical jackets or a single 
raincoat for most of your public appearances. Spaghetti tops, shorts, skirts, shirts, cool tees, 
kurta, you can wear anything and everything. the same applies to your footwear…. 
 I will show you some cutest and stylish yet comfortable footwear. All the 
‘hers’…the bright and beautiful colours is the greatest advantage we have. laces, or stripes, 
block heels, floaters, sandals, wedges, sneakers, bellies just name it and you have it. 
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Well I have some tips: 
1. You can experiment with colours as spring-summer is the best time to have them. Choose a 
colour according to your skin type and tone. 
2. Try to avoid pumps or pencil heels as when your feet sweat it may can affect your grip and 
lead to some embarrassment. If you want to have heels wedges will be a perfect choice. 
3. If you have a higher rate of sweating avoid shoes or even bellies. It can be sweaty, slippery 
and stinky. 
4. Try to cover your feet as much as you can specially the front r upper portion to avoid tanning. 
5. But to avoid tanning please please please done ever wear socks with your chappals or 
sandals or bellies. Use sunscreen as all that striped socks look horrible. Sorry to be this direct 
but seriously awful. So please avoid this. 
  
Now for ‘him’…guys sorry but you do have limited options. 
Sneakers, flip-flops, floaters will be great for this season. For all of you who are working formal 
shoes can be replaced by some comfortable semi-formal leather sneakers sort of shoes which 
can add some style and definitely will give you comfort. Here are some photos for you people 
too…   
And of course I have some tips for you too.. 
Try to project and protect your feet as they literally belong to you :-P. I mean to say please cut 
your nails regularly and try to wash and clean your feet more often. 
Don’t ever wear socks with sandals. 
If you sweat a lot which most of u do then in case where you have to remove your shoes, also 

remove your socks. This can help spreading bad smell.                             -Manori Shah 
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“તમન્ના” 
વાસ્તપ્રવકતાના તડકાથી દુર, 
 હ્રદયને સ્વપ્નોના વરસાદમા ંભીંજાવાનુ ંમન થાય છે  
ઉપરી સખુને ત્યજી, 
 હ્રદયને અંતરની વેદનાઓને ભેટવાનુ ંમન થાય છે  
મહહેફલના ક્ષાર દહરયાથી દુર, 
 હ્રદયને એકલતાના ઝરણામા ંડૂબવાનુ ંમન થાય છે 
બાહ્ય સ્સ્મતને ત્યજી, 
 હ્રદયને અંતરના અશ્રઓુ લછૂવાનુ ંમન થાય છે 
સવારના ઉજાસથી દુર, 
 હ્રદયને રાત્રીના અંધકારમા ંરહવેાનુ ંમન થાય છે  
ક્યારેક બીજાની ક્યારેક ખદુની  
 કુપ્રત્રમ દુપ્રનયાથી કંટાળી 
 હ્રદયને બે પલ કુદરતની દુપ્રનયામા ંરહવેાનુ ંમન થાય છે 
જીવનના અમકુ ખેલ જોઈ, 
 હ્રદયને પરમાત્માને બે ચાર િશ્નો પછૂવાનુ ંમન થાય છે 

-Neeva Vithalani 
 

 

તમારી કૃવત પણ તમે અમને મોકલી શકો છો 
E-mail – pankhemagazine@gmail.com 
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લ્યો,,,!!! આવી ગયો ઉનાળો, ઉનાળા ની અસર જેટલી આપણી routine life મા ંપડ ેછે તટેલી જ 
રમતો ઉપર પણ પડે છે. પ્રશયાળામા ંઆપણ ેફ્રી time મા ં ground games/outdoor games choose 
કરીએ છીએ. એવુ ં બનતુ ં હોય છે કે ઉનાળો આવે અને સાથ ે વેકેશન નજીક આવે એટલ ે
માચળયામા ંધળૂ ચડતી indoor games board ને બાર નીકળવાનો મોકો મળી જાય.એવી જ કંઈક 
અલગ અન ેઅલગ દેશોની indoor games પ્રવશે આજે જાણીએ. 

Surakarta: 

           

 

 

 

 

 

 

 
Surakarta(સરુકતાડ) એ એક ઇન્ડોનેપ્રશયન ગેમ છે. જેનુ ં નામ ઈન્ડોનેશીયાના Surakarta city 
પરથી પાડવામા ંઆવ્યુ ંછે. 
આ game ૨ players તેના game board અને ૧૨ stone pieces સાથ ેરમી શકે છે. રમતનો મખુ્ય 
હતે ુસામેના હરીફના ૧૨ stoneને લઈન ે gameની બહાર કરવાનો હોય છે. તનેી માટે game board 
પર path આપવામા ં આવેલો હોય છે. તે path પર players પોતાના stone ને 
forward/backward/sideways or diagonally move કરાવી શકે છે. હરીફના stoneને capture 
કરવા આપણે inner અથવા outerpath નો ઉપયોગ કરી શકીએ અને વચ્ચ ેઆવતા હરીફના 
stoneને capture કરીન ેતેને gameની બહાર કરી શકીએ. pathમા ંકોઈપણ stoneને jump કરી 
શકાય નહહ. તેથી corner loop મોટે ભાગ ે capture માટે use થાય છે. કોઈ પણ player હરીફના 
૧૨ stone capture કરી લે ત્યારે તે winner ગણાય છે. 
scoring:   

depends on number of games: 

રમત ના અંતે બાકી વધલેા stoneને count કરીને score ગણી શકાય અથવા  

બધા stone capture થાય પછી score સમયને આધારે પણ ગણી શકાય. 
વધારે information સાથ ે clearly game ને સમજવા આ link પર video જોઈ શકો છો:  

https://www.youtube.com/watch?v=Q7p5faImfqI  

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=Q7p5faImfqI
https://www.youtube.com/watch?v=Q7p5faImfqI
https://www.youtube.com/watch?v=Q7p5faImfqI
https://www.youtube.com/watch?v=Q7p5faImfqI
https://www.youtube.com/watch?v=Q7p5faImfqI


“ CHINESE CHEKERS ” 
                   

 
 
 
 
 

 

 

 

 

નાના ભલૂકાઓન ે ઘરમા ં બેિા બેિા રમવામા ં મજા આવે તેવી નવી અન ે મજેદાર ગેમ એટલ ે

chinese chekers. લડૂો જેટલી સરળ નથી છતા ંરમવામા ંમજા આવે એવી chinese chekersમા ં six 

point star board વાપરવામા ંઆવે છે. તેના દરેક point પર star બને એવી રીતે ૧૦-૧૦ અલગ 
અલગ colour ના ball holes પર મકુવામા ંઆવે છે. આ રમત બે-ત્રણ,ચાર કે છ players એક સાથ ે
રમી શકે છે. જેટલા players વધારે એટલી game વધારે મશુ્કેલ બનશ.ે 
જીતવા માટે ખેલાડીએ પોતાની side ના colourના ૧૦  ballને તનેી exact opposite sideના ખલેાડીના 
triangleમા ં move કરવાના રેહશે. ballને move કરવા board પર વચ્ચે રહલેા hole નો ઉપયોગ 
કરવામા ંઆવે છે. ball ને jump કરાવી શકાશ ેનહી. જે player પોતાના બધા ball સામનેી side move 
કરાવી લેશે તે winner ગણાશે. 

તો ચાલો, હવ ેઘરે બેિા આવી નવી નવી ગેમ્સ સાથ ેઉનાળાની મજા માણીએ.   

-Dharati Dekavadiya & Denisha Aghera 
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Do you know about this ? 

 

Air Into Water - Watermill 

Jonathan Ritchey has invented the Watermill, which is an atmospheric water generator. It 

converts air into fresh water. 

This latest technology invention produces fresh water at a cost of about 3 cents a liter (1 quart). 

Originally designed for areas that do not have clean drinking water, the Watermill is for 

households that prefer an eco-friendly, cost effective alternative to bottled water. 

Atmospheric water generators convert air into water when the temperature of the air becomes 

saturated with enough water vapor that it begins to condense (dew point). 

This makes the appliance more efficient. It samples the air every 3 minutes to determine the 

most efficient time to convert the air into water. It will also tell you when to change the carbon 

filter and will shut itself off if it cannot make pure clean water.  

Our mission is to provide high-quality clean drinking water from the air we breathe. 

As the global water crisis worsens in the years to come, and today with four billion people 

globally experiencing dirty or scarce drinking water, our water generating technologies will help 

reduce the waterborne diseases and water shortages affecting tens of millions of people. 

For best results: 

Atmospheric water generator performance is dependent upon the temperature and humidity 

of the machine's environment. For best results: 

-Temperature should be between 25 and 40 degrees Celsius (77 and 104 degrees Fahrenheit) 

-Humidity should be above 60% 

Combinations of humidity and temperature outside of this range will reduce the performance 

of your atmospheric water generator 

                     -Dharati Dekavadiya & Denisha Aghera 
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દુપ્રનયામે દો તરહ કે લોગ હોતે હૈ, 
એક હૈ હરામી ઔર દુસરે બેવકફૂ. 

  ગેન્ગસ ઓફ વસેપરુની શરૂઆત થાય છે આ શબ્દોથી, પીયષુ પ્રમશ્રાના અવાજમા.ં  
અનરુાગ કશ્યપની જ આ હફલ્મ પર ફરીથી લખવાનુ ંથાય એટલા પ્રવચારથી મજા પડી જાય. 
 મનોજ બાજપાઈ, પ્રતગ્માશં ુધચૂલયા, નવાઝુદ્દીન પ્રસદ્દીકી, પીયષુ પ્રમશ્રા, રીચા ચડ્ઢા 
અને હુમા કુરેશી, અન્ય કેટલાય નામ જે સ્ક્રીન પર જોતા જ હોિ પર આવે. દરેક પાત્ર એક જ લય 
મા ંહોય અને એવી જ ટ્રીટમેન્ટ. 
  ભારોભાર મજબતૂ એવો સ્ક્રીનપ્લે. વાતાડ લખી છે ઝીશાન કાદરીએ, જે પોતે પણ 
એક પ્રવચચત્ર પાત્ર રૂપે હફલ્મમા ંદેખાય. હહિંસા અન ેલાગણીઓથી છલકાતી એવી આ હફલ્મ બે ભાગ 
મા ંરીલીઝ થયેલી, અન ેબનંે ભાગ સ્વતતં્ર રીતે પણ જોવા ગમે એવા.  
 એક પહરવાર જે શાહહદ ખાન થી શરુ થાય તો ફૈઝલ ખાન પર અટકે, અન ેસામે પકે્ષ 
એકલો ઉભેલો રમાધીર પ્રસિંહ. જોતા સામાન્ય હહિંદુ મસુલમાનનો ઝઘડો લાગે પણ એવુ ંજરાય નથી. 
ખબૂ જ બારીકીથી આ વાતાડ વણાયેલી છે.  
 પ્રસનેમેટોગ્રાફીના નામ પર અદ્ભુત એવા સીન્સ, એકદમ નેચરલ લાગે એવુ ં
ડાયરેકશન, સળંગ શટૂ થયેલા એવા ૧૦-૧૦ મીનીટસના સીન્સ જોઇન ેસાક્ષાત સરદાર ખાન ના 
ઘરમા ંબેિા હોય કે ફૈઝલ ખાનના ગાજંાનો ધમુાડો મોઢા પર આવતો હોય એવુ ંલાગે. 
પપેન્ડીકયલુરના મોઢામા ંરાખેલી બ્લેડ, સલુતાનનુ ંધાહરયુ,ં સરદારની આંજેલી મેશ, ફૈઝલની 
ચલમ, દાનીશની પ્રપસ્તોલ, રમાધંીરનો રૂઆબ, મોહસીનાના ચશ્મા,ં નગ્માબાનનુ ુ ંરુદન અને પીયષુ 
પ્રમશ્રાના ંઅવાજથી થત ુ ંનેરેશન.  
સ્નેહા ખાનવાલકરનુ ંસગંીત, વરુણ ગ્રોવર અને પીયષુ પ્રમશ્રાના ગીતો એટલી સરળ રીતે આપણા 
સધુી પહોચે. 
અનરુાગની આ હફલ્મે તેની ગાડી પરુપાટ ઝડપે હકંારતી કરી દીધી છે. બોમ્બે વેલ્વેટની પ્રનષ્પ્ફળતા 
પછી પણ વસેપરુની અસરથી એનુ ંકામ અમર છે.   -Rikeen Dhaduk 

અંતે હફલ્મના અંતમા ંઆવતુ ંએક ગીત, 
ઇક બગલમે ચાદં હોગા ઇક બગલમેં રોહટયા, 
ઇક બગલમેં નીંદ હોગી ઇક બગલમેં લોહરયા,  

  
હમ ચાદં પે રોટીકી ચાદર ડાલકર સો જાયેંગે, 
ઔર નીંદ સે કેહ દેંગે લોરી કલ સનુાને આયેંગે. 
હમ મૌત કો સપના બતા કર ઉિ ખડે હોંગે યહી, 
ઔર હોની કો િેંગા હદખાકર ખીલખીલાતે જાયેંગે.   
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