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ક્યાંય નહીં અવચેતન જેવ ાં, વવસરયતય ચયલ્યય ઓસયણ, 

ઢોલ બજે અનહદનય ભીતર, હ ાં પણ ડોલ ાં ત  ાં પણ ડોલ. 
-રશીદ મીર 

 અમદયવયદમયાં ૫મો નેશનલ બ ક ફેર ખ બ જ સયરી રીતે સમયપ્ત 
થયો. લોકોમયાં સયહહત્ય પ્રત્યે ઉત્સયહ વધી રહ્યો છે એ જોઇને આનાંદ થયો. બયળકો 
અને વદૃ્ધોની સયથ ેસયથે ય વયપેઢી પણ સયહહત્ય પ્રત્ય ેજીજ્ઞયસય દશયાવી રહી છે તો 
આવય જ સયહહત્યને એક ય વયરાંગ આપતી નવી કોલમ ‘પેહરસ્કોપ’ આ અંકથી આપ 
સૌ મયણી શકશો. 
 અત્યયર સ ધીનય ઢગલયબાંધ પ્રવતભયવો, સલયહ અને સચૂનને ધ્યયનમયાં 
રયખીને ટૂાંક જ સમયમયાં અમે અમયરી વેબસયઈટ launch કરવય જઈ રહ્યય છીએ. તો 
આપ સૌને વવનાંતી કે આપની પયસ ેવેબસયઈટમયાં કૈંક નવ ાં રયખવય, મ કવય કે કરવય 
બયબતે કોઇપણ વવચયર હોય તો અમન ેજણયવવો.  

 ઘણીવયર જજિંદગી આપણને નવય નવય અન ભવો કરયવતી રહ ેછે અને 
આવય અન ભવો થકી જ જજિંદગી ઘડયઈ છે. એનય મયટે સૌથી જરૂરી છે ‘યય હોમ 
કરીને ક દી પડવ ાં.’ જે પણ મયર ાં મન,મગજ કે હદલ કહ ેછે એ હ ાં કરીશ અને ફક્ત 
કરીશ જ નહી પણ ૧૦૦% Dedicationથી કરીશ. આવી જ જીંદગીમયાં જો તમન ે
વયાંચનનો, ફરવયનો કે કાંઈપણ ટયઈમપયસ કરવયનો શોખ હોય તો તમ ેઅમયરી 
સયથ ે share કરી સ્વકેન્દ્રીથી સમકેન્દ્રી વવશ્વ તરફ ઉડયન ભરી શકો છો... મોકલી 
આપો pankhemagazine@gmail.com પર... 
 અમે આપ સૌ સયથે જીવન સફરમયાં એક નવી ઉડયન ભરવય તૈયયર 
છીએ... સૌ વયચકવમત્રો મયટે એક નયનકડો શેર... 

-Keyur Dudhat 
દહરયયનય મોજા એમ કદી ઉછળે નહી, 

ભરતી, નદીનય જીવનન ાં ધસમસત ાં પ  ર છે. 
લોકો નશયન ાં નયમ એને આપતય રહ્યય,  

તમને મળી લીધયન ાં જ આંખોમયાં ન ર છે.  
-અંહકત વત્રવેદી 
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લપડયક 
 ગ જરયતી  વવષ,ે ટીન-એજસા વવષે જે મને પોઈન્દ્ટ આઉટ કરવય જેવ ાં લયગય ાં એવ ાં મેં 
અત્યયર સ ધીનય લેખમયાં કરવયનો પ્રયયસ કયો. પણ responses જોતય મને લયગ ેછે કે મોટય ભયગનય 
ય વયનોને આમયાં બહ  રસ નથી, તો મેં વવચયય ું ચયલો આ વખત ેપ્રેમથી બાંધયતય સાંબાંધને લગત ાં  કૈક 
લખ ાં.... 

      
 “એક તો મોડી આવે મળવા અને જવાની વાત કરે, 

      
 જે ન કરવાન  ંહોય એ જ કામ કેમ ત   ંતરત કરે છે?, 

      
 સહલેીઓ  તારી તને હંમેશા ખોટ ં જ કેહશે મારા વવષે; 

      
 ને એવી સખીઓ સાથે ત   ંફરી ફરી મસલત કરે છે!! “ 

 નટવર મેહતય ની આ પાંક્ક્તઓ વયાંચી ને મને થય ાં કે અમ ક વયર આપણ ે કોઈનય 
કહવેય-સયાંભળ્યય પર વનણાય લઇ લઈએ છીએ અન ેઘણી વયર પસ્તયઈએ છીએ ખયસ કરીન ેસાંબાંધો 
મયાં..(મયરય મયટે કેહવયય છે કે પાંક્ક્તઓનય અથા કયઢવયનય મયમલે હ ાં ખ બ ખરયબ છાં!!) અચ્છય હવ ે
તમને કોઈ છોકરી કે છોકરો પસાંદ હોય, તમને કોઈ જણયવ ે કે તમે એમન ેપસાંદ છો, કે તમયરો 
બોયફે્રન્દ્ડ તમને પ્રપોઝ કરે તો તમે સૌથી પેહલય કોન ેકહો?? “બેસ્ટ ફે્રન્દ્ડ” કે “ત ાં તો મયરો ભયઈ છે” 
વયળી કેટેગરીમયાં આવતય વ્યક્ક્તને ને?... વયત સયાંભળી ને એ કેવી રીત ે react કરે છે, એની કેટલી 
ઇન્દ્તેઝયરી હોય નહહ? હવ ેતમયરય ફે્રન્દ્ડ એ તમયરી પસાંદને જોયો કયો નય હોય તો સમજ્યય પણ જો 
એ એમ કહી દે કે નય મને નથી ગમત ાં એ વ્યક્ક્ત કે મને એની સયથે નથી ફયવત  ાં તો?? 

 હવ ેતમયરય બેસ્ટ ફે્રન્દ્ડ એનય અન ભવ પરથી કેહતય હોય તો સમજી શકયય અને સયથ ે
બેસીન ે discussionથી કોઈક ઉપયય વવચયરી શકયય પણ જો એ પણ ક્યાંકથી સયાંભળેલ ાં કે આમ સયમ ે
વયળયને એક વયર જોઈન ેકે એમ જ અમ ક judgementથી કેહતય હોય તો?? હવ ેજો એમન ાં સયવ આમ 

blindly સયાંભળીન ેતમયરય crush કે બોયફે્રન્દ્ડ કે ગલાફે્રન્દ્ડ ને નય કહી દો તો તેમની સયથેનો ભવવષ્યનો 
may be મળનયરો સોનેરી સયથ ગ મયવવો પડે અન ેજો તમયરય બેસ્ટ ફે્રન્દ્ડ જોડે કોઈ ખરેખર valid 
કયરણ હોય અન ેછતયાં સાંબાંધ જોડો કે ચયલ  રયખો તો સૌથી વધ  હકિંમતી દોસ્તી ખોવી પડે. 

 આમયાં જો બાંને પક્ષ ની વયત કર ાં તો મયરય મત મ જબ છોકરીઓમયાં સયમયન્દ્યત ખરયબ 
લયગી જવયન ાં, judemental થવયન ાં, પોતયનો અભભપ્રયય ખયસ કરીને પોતયની બેસ્ટ ફે્રન્દ્ડ સ્વીકયરે તે 
મયટેન ાં વલણ વધયરે હોય છે. even ભયઈનય લગન થયય તે પછી ભયભીની હયજરીમયાં પોતયન ાં મહત્વ 
ઘટવય લયગય ાં છે એવ ાં હફલ કરનયરી બેહનો પણ હોય છે. પરાંત   આમયાં એમનો વયાંક નથી as  પહલેયથી 
સ્ત્રીઓને ઈમોશનલી વવજાતીય પયત્ર પર વધયરે dependent બનયવી દેતય હોઈએ છીએ આપણે... સયમ ે
છોકરયઓ બહ  વવચયર વવમશામયાં અમ ક વયર નથી પડતય. તો હવ ેમળૂ પ્રશ્ન મયટે શ ાં કરી શકયય?? 

 Early age relationship મયાં શક્ હોય તો સાંપણૂા પણ ેપોતયની અક્કલ અન ેgut-feeling 
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થી વનણાય લેવો અન ેતે મયટે જો ખોટય પડીએ તો પોતયની જવયબદયરી સ્વીકયરી આગળ વધવ ાં. ( 
આપણય નેતયઓ જે રીતે જવયબદયરી સ્વીકયરે છે એને મેહરબયની કરીને આદશા નય મયનવ ાં! )પોતયની 
રીત ેયોગય બધ ાં વવચયરીને પસાંદ કરેલય પયત્ર સયથ ેતમને કયાં તો તમયરી સયથ ેએમન ેકઈ પ્રોબ્લમ 
થયય તો એ સમય કે પહરક્સ્થવતનય કયરણ ે પણ હોઈ શકે તો આવયમયાં સમજદયરીથી જે થયય એ 
સ્વીકયરીન ેઆગળ વધવયનો પ્રયત્ન કરવો. 

 અથવય પોતયનય વવશ્વયસ  બેસ્ટ ફે્રન્દ્ડની યોગય લોજીકલ સલયહ મયનીન ે તે અન સયર 
વનણાય લેવો. મયરો અત્યયર સ ધીનો અન ભવ કહ ેછે કે સયરય દોસ્તો મળવય મ શ્કકલ નથી હોતય પણ 
તેમને ઓળખવયમયાં  કે અલગ તયરવવયમયાં ખ બ સમય નીકળી જાય છે. જેમ જેમ દ વનયયમયાં બીજા 
સ્વયથી લોકોની ઓળખ થયય એમ બયકી રહલેયની સયરપ આપોઆપ સમજાતી જાય... બસ તો આવય 
સયરય દોસ્તની સલયહ મયની લેવી. 

 અને ત્રીજો ઉપયય છે કે આ બધયમયાં પડવ ાં જ નહહ!! સમય આવ્ય ેત્યયરે જોવયશે એમ 
કરીને જવય દેવ ાં...પણ love has no due age. જો કે આજ કયલ  સ્કલૂમયાં જોવય મળતય “પ્રણય સબાંધો” 
ની હ ાં બહ  સમથાક નથી. હોઈ શકે કે તમને ગમત ાં પયત્ર સ્કલૂ વખતથી સયથ ેહોય પરાંત   સયથ ેજીવવય 
મરવયનય વનણાયો અમ ક ઉંમર અને પહરસ્થવત અન સયર જ લેવય જોઈએ એમ મયર ાં મયનવ ાં છે.  

 મેં ઘણી વયર અન ભવ્ય ાં છે કે જયયરે તમે કોઈન ેપ્રેમ કરો કે પસાંદ કરવય લયગો ત્યયરે 
તમયરી એનય પ્રત્ય ેની સયરપ આપોઆપ વનખરે છે અન ેએ દેખયડો નથી હોતો. સયમેવયળયન ેખ શ, 
હસત  ાં જોવયની વનરપેક્ષ વવૃિ હોય છે. તેથી જો તમને સયમ ેવયળાં પયત્ર તમયરય પહરમયણોમયાં યોગય 
લયગત ાં હોય, એનો વ્યવહયર તમયરય મનને સ્પશાતો હોય તો તમયરય મનનો અવયજ સયાંભળી વનણાય 
લેવો. હોઈ શકે કે તમયરય જ ફે્રન્દ્ડને અમ ક પહરક્સ્થવતમયાં એ વ્યક્ક્તનો અન ભવ સયરો નય થયો હોય. 
પણ તમયરી સયથ ે એવ ાં જ થશે એમ ક્યય નક્કી નથી. મયણસ કદી ખરયબ નથી જન્દ્મતો, 
પહરક્સ્થવતઓ અન ેનકયરયત્મકતય એનય પર કેટલય જલ્દી અન ેકેવીરીતે હયવી થઇ જાય છે એનય પર 
એન ાં સયરયપણ ાં  કે ખરયબપણ ાં નક્કી થયય છે. મયણસનય ખરય સ્વભયવનો અંદયજ તે વ્યક્ક્ત સયથે 
સાંપકામયાં રહીન,ે વયરે તહવેયરે observe કરવયથી મોટે ભયગ ેઆવી જતો હોય છે. તો અમ ક વયર 
વનણાય લેતય પેહલય પ્રયમયભણક પણે અમ ક સમયની મ દત મયાંગી લેવી કે આપી દેવી સયરી. વળી 
શયયરો કહ ેછે કે “એ ઇન્દ્તેઝયર નો પણ અલગ આનાંદ હોય છે!” 

 તો પ્રેમમયાં પડનયર, પડી ચ કેલય કે પડવયની રયહમયાં રહલેય સૌને અભભનાંદન અને 
સમય આવ્ય ેસયરો અને તમયરય મયટે યોગય વનણાય કરી શકો એવી શ ભેચ્છય. અને હય એ યયદ રયખજો 
ખયસ કે કોઈ વ્યક્ક્ત ૧૦૦% perfect નથી હોત  ાં પરાંત   હય તમયરય મયટે જ perfect હોઈ શકે છે. મને 
આપનય views લખી મોકલો manorishah@gmail.com પર...  

-Manori Shah 
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“તારા ઉપર ના ભાર ખ લાસાનો આવી જાય, 
આ મૌન માત્ર એટલા ખાતર ઉપાડીએ.” 

 ને રોજની જેમ આજે પણ તમે થયક્યપયક્ય પોતયનય ક્ક્લવનકથી આવ્યયને તમયરય ચયલીસી 
દેહને સોફય ઉપર લાંબયવ્યો, એટલયમયાં જ તમયરો ‘ફૂલ-ટયઈમ’ વવશ્વયસપયત્ર નોકર શાંભ  તમને 
પયણીનો ગલયસ આપી ગયો. ટીવી ઓન કરીન ેતમ ેએ જ ઘીસીપીટી NEWSની ચેનલ ઓન કરીન ે
વનરસતયપવૂાક જોવય લયગયય. ટીવીની સ્કીન ઉપર જેમ રકયો બદલતય જાય છે એમ જો શાંભ એ 
તમને જમવય મયટે ડયઈનીંગ ટેબલ પર પધયરવય બ મ પયડીને વનમાંત્રણનય આપ્ય ાં હોત તો તમયરય 
મયનસપટ પર એક પછી એક રકયો બદલતય જ જાત. વવચયરોમયાંથી જાગીને સોફો છોડીન ે તમે 
DINING TABLE  પર આવી ગયય. સ્વયહદષ્ટ ભોજનને ન્દ્યયય આપી વહરયયળીનય મ ખવયસ સયથ ેતપૃ્ત 
થયયની સયભબતીરૂપ તમે એક ઓડકયર પણ ખયધો. રોજની જેમ આજે પણ તમયરય ચહરેય ઉપર 
એકલતયનય જ ભયવ છે. ક્દયચ ભોજનની જેમ તમે હવે તમયરી જજિંદગીથી પણ ધરયઈ ગયય છો ડૉ 
વમભલન્દ્દ!! 

તમયરય રોજન ાં શીડય લ ખ બ જ પેક અન ે વ્યવક્સ્થત રહતે  ાં. સવયરે બરયબર સયતનય ટકોરે 
ઉઠવ ાં, રોજનો વનત્યક્રમ પતયવીને બ્રેકફયસ્ટ કરતય કરતય ‘ટયઈમ્સ ઓફ ઇશ્ન્દ્ડયય’ વયાંચીને દ વનયયથી 
થોડયક સજાગ બનવ ાં, ને શાંભ નય મયથે ઘરની (હકીકતમયાં તો મકયનની) જવયબદયરી મ કીને ડ્રયઈવ-
ઇન–રોડ ઉપર આવેલય પોતયનય ‘SHALEENEE HEALTH CARE CENTRE’મયાં બરયબર સયડય આઠે 
પહોંચી જવ ાં ને ત્યયાં પેશન્દ્ટનય રીપોટા-ફયઈલ જોવયનય શર  કરી બરયબર સવય નવ વયગયે ક્લીનીકનય 
વોડામયાં એડવમટ થયેલય પશેન્દ્ટની ‘વવઝીટ’ લેવી. 

સ્વભયવ ે તમે બહ  શરમયળ,શયલીન પ્રકૃવતનય અન ે બહ  ઓછયબોલય છો,પણ પેશન્દ્ટ સયથ ે
જલ્દી હળીમળી જાવ છો. આજનય -ડોકટરી નો વ્યવસયય એક પ્રકયર નો ધીકતો ધાંધો બની ગયો છે 
એવય સમયમયાં પણ એક ડોક્ટર તરીકેની એક પણ ફરજ ચ ક્ય વવનય-એક વનષ્ઠયવયન ડોક્ટર તરીકે 
ભગવયને આપેલી જવયબદયરી તમે બખબૂી વનભયવો છો ને જરૂર પડય ેપેશન્દ્ટ પ્રત્યે દયયભયવ રયખી 
તમયરય મેડીકલ ચયર્જમયાં પણ થોડોક કયપ મ કતય અચકયતય નથી ને એટલ ેજ તમયરય ક્ક્લવનકમયાં 
પેશન્દ્ટનો ઘસયરો બીજા ક્ક્લવનક કરતય વધયરે હોય છે ડૉ વમભલન્દ્દ. 

તમયર ાં દસથી એક નય ટયઇમન ાં એક શીડય લ પરૂ ાં કરી તમે જમીને થોડી વયર આરયમ કરી 
બીજી હોક્સ્પટલમયાં વવઝીટ લેવય મયટે જાવ છો ને ત્યયાંથી આવતય આવતય લગભગ આઠેક વયગયે 
તમયરય ક્ક્લવનકે પેશન્દ્ટને મળતય આવો છો ને એ પછીનય તમયરય આલીશયન પરાંત   ખયલીખમ 
ફ્લેટમયાં આવીન ેટીવી ચયલ  કરીને, નોકર શાંભ  કયમ પતયવીને સવાન્દ્ટ રૂમ મયાં સ ઈ જાય એ પછી 
તમે પણ સ વયની વ્યથા કોવશશ કરતય કરતય તમયરય ‘ડબલ-બેડ’ ઉપર પડખય ફેરવતય ફેરવતય 
ભતૂકયળ ની અગયધ ગતયામયાં ધકેલયઈ જાવ છો. રોજની જેમ આજે પણ તમે તમયરી જીવનરૂપી 
હકતયબ નય પયનયાં એક પછી એક ઉથલયવવયનય શર  કયયા.  

અભ્યયસ મયાં તમને પહલેેથી જ અવ્વલ નાંબરે આવવયન ાં વ્યસન થઇ ગયેલ ાં અને હાંમેશયની 
જેમ ધોરણ ૧૨ વવજ્ઞયન પ્રવયહ મયાં પણ સમગ્ર કેન્દ્રમયાં પ્રથમ સ્થયન મેળવ્ય ાં. તમયરય પપ્પયનો 
ધીકતો ડયઈમાંડનો ધાંધો સ રતમયાં હોવયથી સ રતની જ ગવન્દ્મેન્દ્ટ મેડીકલ કૉલેજમયાં ‘એઝ અ મેડીકલ 
સ્ટ ડન્દ્ટ’ તમે પ્રવેશ મેળવ્યો ને એમયાં પણ તમે સફળતયનય વશખરો વનશાંકપણે સર કરવય 
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લયગયય એવયમયાં જ તમયરી આંખ તમયરી જ વનયર બચે મયાં અભ્યયસ કરતી, કોઈ STABLE કહી 
શકયય એવય છોકરય ને સહવયસનય સપનય દેખયડી દે એવી ફૂલગ લયબી કયયય અને આકષાક શયરીહરક 
વળયાંકો ધરયવતી ‘વમસ શયભલની પટેલ’ સયથ ે અથડયઈ ગઈ ને સયમય પ્રવતભયવ રૂપે શયભલનીએ 
તમયરય હદલને રસ્તો પણ કરી આપ્યો. (કે જેનય લીધે તમયરય કેમ્પસમયાં તમયરે ઘણય છોકરયઓની 
ઈષયાનો વવષય બનવ ાં પડય ાં હત  ાં). પછી ધીમે ધીમ ેતમયરો પ્રેમ ઈકકનય એક એક મ કયમ વસદ્ધ કરતો 
ગયો. પ રી દ વનયય થી અભલપ્ત થઇ ને એકબીજા નય હયથ મયાં હયથ પરોવીને ડ મ્મસનય દહરયય કયાંઠે 
અને તયપીનય હકનયરે શયભલની સયથે દેખયતય રહ્યય. વશયયળયની એક સયાંજે ડબૂતય સ રજની આડમયાં 
ડ મ્મસ નય કયાંઠે તમે પ્રેમયવશ થઇને શયલીનીને કહલે  ાં કે, 

“હ ાં તને મયરી પત્નીનો દરજ્જો આપી ચ ક્ો છાં, શયલ . તયરય વસવયય કોઈ ને મયરી પત્ની 
તરીકે હ ાં નહહ ‘જ’ સ્વીકયરી શક .” જો કે એ સમયે તો શયલીની એ તમયરય વયક્મયાં વપરયયેલય જ 
નય પ્રયોજન ને ખયસ ધ્યયનમયાં લીધ ાં નહહ. 

જયયરે શયલીનીની ઇન્દ્ટનાશીપ શર  થઇ ત્યયરે તમને ઓલરેડી પી.જી. ની મેડીસીન બ્રયાંચમયાં 
મળી જ ચ ક્ ાં હત  ાં. સ ાંદર છોકરી,સમયન જાવત-નયવત અન ેડોક્ટરની હડગ્રી-એવો હિપલ જેકપોટ જોઈ 
તમયરય બીઝનેસમેન ફયધર તમયરી અને શયલીની નય લગનની નય પડશ ેએવો કોઈ અવકયશ જ 
ન્દ્હોતો. પણ ખબર નહહ કેમ અજાણ્યય કયરણોસર શયલીનીનય પપ્પયએ એક જ વયક્મયાં તમયરય 
સાંબાંધનો વવરોધ કરતય કહલે  ાં કે, “મને આ સાંબાંધ માંજ ર નથી.” (બની શકે કે જેમ ગ જરયતી સમયજ 
મયાં મોટેભયગે જોવય મળે છે એમ પોતયનય સાંતયનને પોત ેજ પસાંદ કરેલય પયત્ર સયથ ેપરણયવવયનો 
આગ્રહ એની પયછળ જવયબદયર હોય). નય તો એનય પપ્પયએ આ મયટે ન ાં કોઈ કયરણ દશયાવવયન ાં 
ઉભચત સમજ્ય ાં કે નય તો શયલીનીએ એ કયરણ પછૂવયન ાં. શયલીનીએ પણ તમયરી સયથે એ વવષય 
ઉપર વયત કરવયની નય પયડીન ેતમયરી સયથેનય પયાંચ વષા નય સાંબાંધન ેએક જ ઝયટકે ખતમ કરી 
નયખ્યો. એનય પયપય એ એનય ટૂાંક સમયમયાં લગન કરયવી નયખ્યય એટલ ેએ તો હદલ્હી સેટ થઇ ગઈ.
  

તમે તદ્દન બેસહયરય બની ગયય હોવય છતયાં કઈ કરી શકો તેમ પણ નહોતય, ને તમયરય 
ક ટ ાંબીજનોનય તમયરય મયટે લયયક કોઈ બીજી છોકરી શોધવયનય પ્રયત્નન ે વ્યથા બનયવતય તમે 
તમયરો આજીવન ક ાંવયરય રહવેયનો અફર વનણાય કડક શબ્દોમયાં જણયવી દીધલેો. એ પછી ક્યરેય એ 
વવષય તમયરય ઘરમયાં ક્યરેય ચચયાયો જ નહહ. તમ ેશયભલનીની પ્રત્યેક યયદથી દ ર થવય મયાંગતય 
હતય,એટલ ે જ સ રતને કયયમ મયટે વવદયય આપી અમદયવયદ આવીન ે સટેલ થયય ને પપ્પયન ે
ભબઝનેસમયાંથી રીટયયરમને્દ્ટ લઇ લેવય સમજાવી મમ્મી સયથ ે તેમને પણ અમદયવયદ બોલયવી 
લીધય.પણ એક સયાંજે ભયવનગર ખયતે કોઈ ફાંકશન એટેન્દ્ડ કરીને પયછય ફરતી વખત ેથયેલય ‘કયર 
એકસીડન્દ્ટ’ મયાં તમયરય મમ્મી-પપ્પય સયથે તમે તમયરય જીવવયની એક વજહ પણ ગ મયવી દીધેલી. 
પણ એક ડોક્ટર તરીકે તમે ઈશ્વરે તમયરય ઉપર મ કેલી જવયબદયરી વનભયવવયનો વનણાય કરી 
‘સ્ય સયઈડ’ ‘નય’ કરવય મયટે મનને મનયવી લીધ ાં, ને એ પછીની પરૂી જજિંદગી તમે તમયરય પેશન્દ્ટન ે
જ સમવપિત કરી દીધી. ને કદયચ એટલ ેજ ‘મન્દ્ડે ટ  સેટડે’ નય બીઝી વશડય લ પછી પણ રેસ્ટ લેવયને 
બદલે તમે સન્દ્ડેનય હદવસે પણ વવભભન્ન પ્રકયરનય કેમ્પ-મેડીકલ સેમીનયરમયાં હહસ્સો લેવય લયગયય. 

જો કે આ બધય વચ્ચે પણ તમને તમયરી શયલ ને યયદ કરવયનો સમય અચકૂ મળી જતો !!  
એ જ શયલ  કે જે તમયરય મયટે હવ ેકોઈ પ્રેમ નહોતો.હાંમેશયથી તમે તમયરય હદલને એ જ ઠસયવવયની 
કોવશશ કરતય આવ્યય છો ડૉ. વમભલન્દ્દ કે ‘તમયરી શયભલની’ તમયરી નય નીકળી. 
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તમને પયમવયનો એક વધ  પ્રયત્ન કરવયનય ભયગરૂપ તેનય પપ્પયન ેસમજાવવયનય બદલ ે(કે 
જેમયાં સફળતય મળે એમ પણ હતી) એ તેનય પપ્પયનય જ મનગમતય કોઈ બીજા ડોક્ટર છોકરય સયથ ે
ચયલી નીકળી.પણ આજે હ ાં તમને પછૂવય ચયહ ાં છાં ડૉ. વમભલન્દ્દ ,શ ાં તમે ક્યરેય વસક્કયની બીજી 
બયજ નો વવચયર કરી શયભલનીની મજબરૂીન ે સમજવયનો પ્રયત્ન સ દ્ધય કયો છે?શ ાં તમે ક્યરેય 
શયભલનીની જગયયએ પોતયની જાતને રયખી તેની લયચયરી સમજવયની કોવશશ કરી છે? જો હદલથી 
વવચયરશો ,તો મને પરૂો વવશ્વયસ છે કે આ સવયલોનય જવયબ ‘નય’મયાં જ હશે. 

ખેર, ભલેન ેતમે શયલીનીની વનષ્ઠ રતય પયછળન ાં આ પયસ ાં સમજવયની કોવશશ નય કરી હોય, 
પણ એક પ્રેમી તરીકેની જવયબદયરી તમે ક્યરેય ચ ક્ય પણ નથી. એટલ ેજ શયલીનીની HAPPY 
MARRIED LIFE ને લીધે તેનો સીધો સાંપકા કરી શકયય એમ નથી, એવી ક્સ્થવતમયાં શયભલનીની બેસ્ટ 
ફે્રન્દ્ડ વશવયની કે જેનો પહરચય તમને શયલીની મયરફત થયેલો, તેન ેઅચકૂપણે દર રવવવયરે રયત્ર ે૯ 
વયગયે કોલ કરીન ેશયલીનીનય ખબરઅંતર તમે લેતય રહો છો. એ વશવયની મયરફત જ તમને જાણવય 
મળ્ય ાં છે કે, શયલીની અત્યયરે હદલ્હીમયાં ખ બ નયમચીન GYNAECOLOGIST અને સયથે સયથ ે બે 
સાંતયનોની મય પણ બની ગઈ છે. 

ડોક્ટર વમભલન્દ્દ, એવ ાં કહવેયય છે કે, “EVERYTHING IS FAIR IN WAR AND LOVE”. પણ 
શયલીની મયટે એનય પપ્પય પયસે તમયરય મયટે જીદ કરવી એ FAIR નહોત  ાં. જે વયત કોઈ એકનય 
રશ્ષ્ટકોણ થી વવચયરતય સયચી લયગતી હોય એ વયત કોઈ બીજાનય રશ્ષ્ટકોણથી વવચયરતય કદયચ 
ખોટી પણ ઠરે. કોઈ એક વ્યક્ક્તનય સત્યની સાંકલ્પનય કોઈ બીજી વ્યક્ક્તની પરીસીમયમયાં વવચયરતય 
અસત્ય કે અધા-સત્ય પણ ઠરે. ને એટલ ેજ સબાંધોનય ત્રયજવયમયાં શયલીનીને તમયરય ચયર વષાનય 
સાંગયથવયળય પલ્લય કરતય એનય પપ્પયન ાં બયવીસ વષાનય સયથવયળાં પલ્લ ાં વધયરે ભયરે લયગય ાં. અન ે
અવનચ્છય એ જ એ તમયરો હયથ છોડીન ેORTHOPEIDIC SURGEN ડૉ વમહહર સયથ ેપરણી ગઈ. 
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“મેં મયરી જવયબદયરી ખ બ ઈમયનદયરીથી વનભયવી, પણ શયલીની એકદમ બેજવયબદયર નીકળી”, જો 
એવ ાં તમે મયનતય હો તો, “એ તમયરી ગલતફેમી છે”- એવ ાં મયરે તમને કહવે  ાં જોઈએ ડૉ વમભલન્દ્દ, 
કેમ કે તમે જયયરે રવવવયરે રયત્ર ે ૯ વયગયે વશવયનીન ેઅચકૂ ફોન કરીન ેશયલીનીનય ખબરઅંતર 
લેતય હોવ છો, એનય ઠીક એક કલયક પહલેય જ બરયબર ૮ વયગયે તમયરો પરમ વમત્ર હોવયને નયત ે
મયરો મોબયઈલ પણ રણકી ઉઠે છે. ને એ કોલ રીસીવ કરતય જ એક જવયબદયર પ્રેવમકય તરીકે 
શયલીનીનો ભચિંતયત  ર સ્વર સાંભળયય છે, “હલ્લો વનસગા..... મયરય વમભલન્દ્દનય શ ાં સમયચયર છે?” 

 આ વવષ ે તમને મયહહતગયર કરીન ે તમયરી ગલતફેમી દ ર કરવયની તદ્દન ઈચ્છય 
છતયાં શયલીનીએ મને તમયરય આપેલય સમને યયદ રયખીને હ ાં એ વવશ એક હરફ પણ ઉચ્ચયરી શકતો 
નથી. પોતયનય સ ખી લગનસાંસયરની મજબ ત બ નીયયદયલ મકયનની એક પણ ઈંટને ન કશયન કયયા 
વસવયય પોતયનય પ્રેમ-પ્રકરણની હકતયબ ને પરૂી દ વનયયથી છપયવી, ચ પકીથી જ એમયાંથી પ્રેમનય 
પયઠ ભણી એક પત્ની અન ેએક પ્રેવમકય એવી બેવડી જવયબદયરી વનભયવવયન ાં કયમ કેટલ ાં મ કકેલ છે, 
એ શયલીની કરતય વધયરે સયર ાં કોણ સમજી શકે? પણ એક બેજવયબદયર સ્ત્રી તરીકે શયભલનીની 
ઈમેજ તમયરય હૃદયમયાં એવી રીતે હફક્સ થઇ ગયેલી છે કે તમયરી શયલીની પ્રત્યેની ગલતફેમી દ ર 
થવયનો કોઈ અવકયશ જ નથી ને કદયચ દ ર થયય તો પણ ખ દ તમને જ તમયરય ઉપર વતરસ્કયર 
થયય, તમે પોત ેજ તમયરી જાત સયમે ભોંઠય પડો, એવ ાં પણ બને વમભલન્દ્દ..... 

 -Yagnik Vaghasia 

SHUT-DOWN: 

સયવ બેહફકર બનીન ેમયરી હફકર કરે છે, 

એ ફેરવી ફેરવીને મયરી તરફ નજર કરે છે. 

 ( શીષાકપાંક્ક્ત : મનોજ ખાંડેહરયય ) 
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You are on earth, 

 There is no cure for that 

   -Samael Beckett 

 રરત  પન્નોં ઘોષ એ સૌથી રસપ્રદ કહી શકાય એ કક્ષાના ડાયરેક્ટર છે અને એમની 
આધ્યાત્મમક વાતોથી મઠારેલ રફલ્મ જોવાની મજા જ કૈંક અલગ છે. 
 સૌ પ્રથમ વેકેશનનો મડૂ મારીને એનીમેટેડ રફલ્મો વવષે ન લખવા બદલ ક્ષમા 
(મેં જગંલ બ ક જોય  ં અને ખ બ ગમય .ં) પરંત   આ ઓરેન્દ્જ એલટટવાળી અમદાવાદી ગરમીમા ં
વરસતી લાગણીઓની મધ્યમા ંએક નાનકડી લટાર. 
 જો તમે ઓ’હનેરીની વાતાટઓ વાચંી હોય, જેના પરથી રેઈનકોટ બન્દ્ય  ંછે, તો આ 
વ્યથા જરા નજીકથી વરતાય. ત્જિંદગી એ છે જે થાય છે- ગમે કે ના ગમે, બદલી શકીએ કે ના 
બદલી શકીએ, વવચાય ું હોય કે ના પણ વવચાય ું હોય નસીબની સાથ ેજ જાણે એક દદટ  સમેટાયેલ  ં
હોય છે, જેમા ંવનરાશામા ંવ્યગં છે અને એકલતામા ંછે અચાનક બદલાતા પાસાઓ... 
 કાવ્યામમક અને સીમાડા વટાવતી અદામા ં કહવેાયેલી આ વાતાટ, બે વ્યક્ક્તના 
રોંઢાનંા વમલનની સરળ વાત છે બેકગ્રાઉન્દ્ડમા ંઅન ભવાતા  દેબોજ્યોતી વમશ્રા, ઇન્દ્રનીલ ઘોષની 
આટટ  ડીઝાઇન અને અવીક મ ખજીની મ ક વસનેમેટોગ્રાફી રેઈનકોટના એસેન્દ્સનો સેંથો પરેૂ છે. 
અહી એક રમત રમાય છે I’m fineની... 
 સ્વજનોને-ખરા સ્વજનોને આપણે જલ્દીથી દ ખી કરી શકતા નથી. અહી પણ આ 
જ વાતને એક ઉછીના લીધેલા જરી જ ના રેઈનકોટથી ઢાકંવામા ંઆવી છે. વેરણ-છેરણ રહલે   ં
ફનીચર, આમતેમ સળવળતી અંતરની લાગણીઓને છતી કરે છે અને વચ્ચે સળગતી એક 
મીણબતી બને્ન હૈયાને ધીમે ધીમે પીગળાવે છે. 
 રફલ્મ જોયા બાદ જ સમજાય કે કેમ પેરરસમા ંએ બહ  વખણાઇ હશ.ે રૂમમા ંબેઠા 
બેઠા આ બે જણની આડી અવળી વાતો વચ્ચેની સચ્ચાઈ સમજવા પણ સમજણ જોઈએ (જે 
આપણી massesમા ં હજી જોવા નથી મળી: રેઈનકોટ was a flop) આ રફલ્મ મવચાની નીચે 
અન ભવાય છે અને જો એકાદ ઘા અન ભવ્યો હોય તો બે ચાર વાર વધ  જોઈ છૂટવાના: વોરંટી 
પણ ગેરેંટી નહી  
 અજય દેવગણ(મન ) અને ઐશ્વયાટ રાઈ “બચ્ચન”(નીર ) બને્નની એકક્ટિંગ 
અભતૂપવૂટ છે જેમને વસિંઘમ જોઇને અજય પર અને એક્શન રરપ્લે જોઇને ઐશ્વયાટ પર અવવશ્વાસ 
ઉભો થયો હોય એમને અચકૂ જોવી રહી એવી આ રફલ્મ.. અને ઐશ્વયાટના પાત્રની મજબ રી – 
એણે માન્દ્ય  ંછે કે એની સાથ ેસાર ં  ક્યારેય થઇ જ ના સકે. બને્ન પાત્રોની બારીકીન  ંવણટન કરવ  ં
અઘર ં  છે. અજય લાગણીમય અને ઊંડા પાત્રો ખ બ જ તબબયત થી વનભાવે છે અને એને આવા 
વધ  રોલ મળે એવી મારી આશા છે. 
 એન્દ્ટોનીઓની ની રેડ ડસેર્ટ્ટની યાદ અપાવતી આ રફલ્મ ક દરતન  ં કટ  સમય 
સભંળાવે છે જે પોષત   ંતે મારત  .ં બને્ન પાત્રોની પોતાની સીમાઓ છે નીરૂનો બાળહઠ સમો સ્વાથટ 
અને મન ની લાગણીઓ વ્યક્ત કરવાની અસમથટતા –અદ્ભુત બેલેન્દ્સ્ડ. બને્ન પોતાના અપણૂટ 
પાત્રોના કેદીઓ છે. 
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 જો કે ‘હદલ સે’ હજ એ મયરી સૌથી ગમતી હફલ્મોમયાંની 
એક છે પણ રેઈનકોટની સરખયમણીએ એમયાં ભલૂો છે જયયરે 
રેઈનકોટ ‘લગભગ’ ફ્લોએસ છે. 

-Rikeen Dhaduk 
 
 

“Unrequited love is the most precious love of all” 

-Rituparno ghosh  

“રેઈનકોટ” 
ડાયરેક્ટર:- રરત  પન્નોં ઘોષ 

રીલીઝ:- ૨૦૦૪ 
કાસ્ટ:- અજય દેવગણ, ઐશ્વયયા રયઈ, 

અન  કપરૂ, મૌલી ગયાંગ લી 
ગીતકાર :- ગ લઝયર 
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રોજનો સાંગયથ છે, આ હયઇવે 
તોય સયલો ત્રયસ છે, આ હયઇવે 
જ્યયાં અકસ્મયતો થતય દરરોજનય, 
કો’ક નો તો શ્રયપ છે, આ હયઇવે. 
ગયમડય તો ત્યયાં જ સડવયનય સદય, 
કહરે મયટે લયભ છે, આ હયઇવે. 
ચોતરફ વવસ્તયર પયમે છે છતયાં, 
તોય ક્યાં પયયાપ્ત છે, આ હયઇવે. 
રોજ આવ ાં તોય ઓળખયતો નથી? 
કેટલો કમજાત છે, આ હયઇવે. 
-Hemang Naik 

વશલ્પથી નમણી ત  ાં પાંડે પયટલી છે, 
હોઠ પર લીધી તો લયગય ાં વયાંસળી છે. 
આંખ,પયાંપણ બહયરક્યય પગ ન મ કે, 

કેટલી તયરય વગર એ પયાંગળી છે! 
એક નજરે આખ ાં ઘર જોત  ાં રહ ેછે,  

ત  ાં ગરીબ ઘરમયાં બચેલી તયાંસળી છે. 
જોઇને સહસય તને ઝૂક્ ાં છે મસ્તક, 
ત  ાં વતલક કરવય ઉઠેલી આંગળી છે. 
પીઠ ફેરવતી પીડય ઉભી રહી ગઈ, 
મયગામયાં ત  ાં જ્યયાં મને સયમે મળી છે. 
હયથ જોડી મેં બધી નદીઓ વળયવી, 
સ્નેહી ! મયરી પ્યયસ તો ગાંગયજળી છે. 

-Snehi Parmar 



વેંત-વાતાટ 
‘બભખારી’ 
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મયચા મહહનયની કયળઝયળ ગરમીની સયભબતી એનય ઉપર સ્પષ્ટ દેખયતી હતી. જ લયઈનય મ શળધયર 
વરસયદમયાં હજી નયહીન ેજ આવ્યો હોય એવય પરસવેયથી ‘રહકયબોળ’ ભીનય કપડય. એક ભભખયરીન ે
છયજે એવો જ દેખયવ. ફયટેલય ટયાંકય-ટેભયથી મયાંડ-મયાંડ જોડી રયખેલય થીંગડયમય વસ્ત્રો. ઊંડય 
ગોખલયમયાં કોઈકે બહયરથી ફીટ કરેલી હોય એવી વનસ્તેજ આંખો. પરસેવયન ે લીધ ેભીનય, પણ 
કયદવમયાં ખરડયયેલય હોય એવય ગાંદય વયળ. ભખૂને લીધ ેબેહયલ દેખયવ. વસગનલ પયસે એક મોંઘી 
કયર આવીન ેઉભી રહી. ‘કાંઇક મળશ’ે – એવી અભભલયષય સયથ ેએ ભભખયરી ગયડી પયસે ગયો.  

એ તો બહ  દયયવયન. એની એવી હયલત એનયથી જોઈ જ નય શકયણી. એણ ેમોંઘય ભબસ્કીટનય 
થોડયક પેકેટ્સ, ન્દ્હયવય અન ેવયળ ધોવય મયટે શેમ્પ-ૂસોપ, ‘મયણસ’ જેવો લયગ ેએ મયટે ગરમીમયાં 
અન ક ળ આવે એવય કોટનનય થોડી જોડ કપડય, ‘ડમી-ક લ પયઉડર’ ...... – બધ ાં લેવયન ાં નક્કી કય ું.  

એ સહજે પણ નહોતી ઈચ્છતી કે,‘એ.સી. કયર’ મયાં બેઠેલય એનય પેટ-ડોગી ‘રોકી’ને કાંઈ પણ સહન 
કરવ ાં પડ!ે!!  

-Yagnik Vaghasia 
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નવલકથા          “ઐક્યોમસવ-4” 

તે ‘સ્પેવશયલ’ સયડી પહરેેલી આહ વત 
સયડીન ે સહજે ઊંચી પકડીને પગથીયય 
ઉતરતી નીચ ેઆવી. ‘હવેી’ વકાવયળી સયડી 
પગમયાં ન આવે તેમ ધીમ ેધીમ ેચયલતી તે 
આખય ઘરમયાં ફરી વળી. તેણે જોય ાં કે બહયર 
રયખેલય વયસણ, કયમવયળય બેન દ્વયરય સયરી 
રીતે ધોવયઈ ગયય છે તેમજ મશીનમયાંનય 
કપડય કયઢીન ેસ કવયય ગયય છે.  

 તે હકચનનય પયછળનય દરવયજાથી બહયર ગઈ. ત્યયાં પટયાંગણમયાં વયવેલય અનેક 
ફૂલછોડને તે નીરખવય લયગી, અચયનક જ તેન ાં ધ્યયન એક ગ ચ્છયદયર લયલ પ ષ્પ તરફ ગય ાં, 
તેને પોતયની બે હથેળી વચ્ચે રયખતય ઉત્સયહ ભયયા ઊંચય સ્વરોમયાં બોલી, 
“પપ્પય... અહી આવો..જ વો આપડ ેબાંનેએ વયવેલય આ પ્લયન્દ્ટમયાં આજે પહલેીવયર એક સ ાંદર ફૂલ 
ખીલ્ય ાં છે.” 
 કોઈ પ્રત્ય િર નય મળતય તે ઘરમયાં ગઈ અન ે વવચયરવય લયગી કે ઢીંગલીઓન ે
સ્ક લે મ કીને પપ્પય કેમ હજ  પયછય નય આવ્યય? પોતયનો ફોન લઈન ેતેણે ફોન જોડયો. 
“હય, બેટય..” સયમ ેછેડેથી યજ્ઞીયભયઈ બોલ્યયાં. 
“પપ્પય, ક્યાં છો તમે?” 
“ઓહ..બેટય, સોરી...તને ઇન્દ્ફમા કરતય ભલૂી ગયો. અહીં સ્ક લ પયસ ેરસ્તયમયાં મને એક જ નો વમત્ર 
મળી ગયો અન ેતેમનય ઘરે લઈ ગયો. એટલ ેત્યયાં છાં. સોરી બેટય...ત ાં હરેયન થઈ..” 
“નય પપ્પય. કોઈ વયાંધો નહહ.ત્યયાં વનરયાંત ે બેસીન ે વયતો કરો. પણ હય, તમયરી દવયઓ લેવયનો 
સમય થયય તે પહલેય આવી જજો.” 
“ઓ.કે.બેટય, બયય...જય શ્રી કૃષ્ણ...” 
“બયય પપ્પય. જય શ્રી કૃષ્ણ...” 
 હવ ેઅત્યાંત વનવચિંત થયલેી આહ વત ડ્રોઈંગરૂમમયાં આવી અન ેસોફય પર આરયમથી 
બેઠી અન ેપોતયની સયડીનય પલ્લ ને હયથમયાં લઈન ેતેન ેવનહયળતય વવચયરી રહી...... “સવમધ સયચ ાં 
કહતેય ાં હતયાં. ક્યરેક ક્યરેક આવી સયડી પણ પયહરેવી જોઈએ. એટલી બધી અનકમ્ફટેબલ પણ 
નથી. ચમકીલી ભપકીલી પણ નોટ બેડ એટ ઓલ.” 
 ડોરબેલનય અવયજે તેની વવચયરધયરય તોડી. ‘પપ્પય આવી ગયય હશ’ે એવ ાં 
વવચયરતી આહ વતએ દરવયજો ખોલ્યો અને ચેહરય પર મોટી ખ શી સયથ ેતે બોલી. “હયય.....વોટ એ 
પ્લીઝાંટ સરપ્રયઈઝ......” 
“ય  લયઈક ઈટ નય!!” કહતેી તેની સહલેી વશખય તેન ેભેટી રહી. બાંને ડ્રોઈંગરૂમમયાં ગોઠવયયય. 
“ત ાં એકલી જ આવી છે? આજે તો ત  ાં રોકયઈશ ને મયરય ઘરે?” આહ તીએ પછૂ્ ાં. 
“નય, મયર ાં પરૂ ાં ફેમીલી આવ્ય  છે. એક્ચ્ય લી અમ ેબધય એક હરલેટીવનય વેડીંગમયાં અહી આવ્યય 
છીએ. બધય ત્યયાં છે, હ ાં તન ેમળવય મયટે ત્યયાંથી છટકીને અહી આવી ગઈ....” 
“સયર ાં કય ું કે ત  ાં અહીં આવી..”આહ વત બોલી. 
“ બયય ધ વે, હપેી વેડીંગ એવનવસારી.” 
“થેન્દ્ક્સ. તને યયદ છે?” 
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“અરે પયગલ, મને તો શ ાં, તે સમયનય આપણી કોલેજનય બધય જ સ્ટ ડન્દ્ટસ  અને ટીચસાને તમયરય 
લગન યયદ હશ,ે તે પણ અત્યયર સ ધી ... ‘સવમધ અને આહ વત બાંન ેએકબીજા સયથ ેલગન કરે છે” 
આ વયતને તે સમયે કોઈ સ્વપ્નમયાં પણ સ્વીકયરવય તૈયયર ન હત  ાં. 
“હય...પણ અમ ેબાંનેએ લગન કયયા, એકબીજાને સ્વીકયયયા અન ેઆજે અમયરી આ દ વનયય સ્વપ્ન 
જેટલી જ સ ાંદર છે, અન ેઅમયરો આ સાંબાંધ દ વનયયનો સવાશે્રષ્ઠ સાંબાંધ છે.” આહ તી સાંતોષભયયા 
ક્સ્મત સયથ ેબોલી. 
“હય એ તો છે જ, અત્યયરે તમને બાંનેન ે જોઇને કોઈ મયની જ ન શકે કે એકસમયે આ બાંન ે
એકબીજાનો જીવ લેવય તત્પર એવય શત્ર ઓ હતયાં. એકબીજાની સયથ ે ઝઘડવયનો, અપમયન 
કરવયનો એક મોકો ન ચ કતય. ‘ઝયાંસીની રયણી અન ેસત્યની દેવી’ ન ાં ઉપનયમ પયમેલી ત  ાં અન ે‘ધ 
ડેન્દ્ઝરસ’ ન ાં ટયઈટલ જીતેલો સવમધ આજે વમસ્ટર એન્દ્ડ મીસીસ અક્ગનહોત્રી છે...અનભબલીવેબલ...” 
“મને પણ અમયરય બાંનનેય આ સાંબાંધ પર ક્યરેક વવચયરવયન ાં મન થયય છે. આજે અમયરય 
લગનજીવનને નવ વષા પ રય થઈને દસમયમયાં પ્રવેશ થયો. આ નવ વષો પર વવચયર કર ાં છાં તો 
વવશ્વયસ જ નથી આવતો કે મયરી જજિંદગી અનેક સ ાંદર વળયાંકો લેતી આજે એટલી અદ્ભુત બની ગઈ. 
સૌપ્રથમ તો કોલેજકયળમયાં અમયરી વેરયયત્રય, બયદ સમય અને સાંજોગોનય આધયરે ઈચ્છયવવર દ્ધ 
થયેલય અમયરય લગન, બયદ નવી નવી શર  થયેલી અમયરી વમત્રતય ગયઢ મતૈ્રીમયાં પહરણમી અન ે
અંતે પ્રેમમયાં અન ેસમય જતય અમયરય જીવનરૂપી બયગમયાં અમયરય ઐક્નય પ્રતીકસમય બે પ ષ્પો 
ખીલી ઉઠયય.... ‘અનેરી’ અને ‘અનોખી’...... ને અમયરી આ દ વનયય તે પ ષ્પો થકી મહકેી 
ઉઠી....”આટલ ાં બોલી આહ વત ભયવવવભોર થઇ ગઈ. 
“તમયરી તો રબ ને બનય દી જોડી.....” વશખય બોલી. 
“હય... એ તો છે જ... હયે ત  ાં શ ાં જમીશ અત્યયરે? ચલ હકચનમયાં..વયતો વયતોમયાં હ ાં તને પયણીન ાં પણ 
પછૂતયાં ભલૂી ગઈ....” કહતેી આહ વત વશખયનો હયથ ખેંચીને તેન ેહકચનમયાં લઈ ગઈ. 
“તયરય હયથે બનેલી રસોઈ ખયવી એ પણ એક લ્હયવો છે. વષો પહલેય હોસ્ટેલમયાં તે ક્યરેક ક્યરેક 
બનયવેલી અન ેખવડયવેલી વયનગીઓનો સ્વયદ આજે પણ મને યયદ છે!” શીખય બોલી. 
“આજે ઘણ ાં બધ ાં સ્પેવશયલ બનયવ્ય ાં છે મેં, લે આ ગયજરનો હલવો ખય. સમીધનો ફેવરીટ છે. આ 
ગ લયબજાાંબ  પણ ખયજે.” એક પ્લેટમયાં ઘણી બધી વયનગીઓ મ કતય આહ વત બોલી. 
“બસ, હવ ેબહ  થય ાં, વધયરે કાંઈ ન આપ મને..” 
“અરે વશખય.. હજી તને મયર ાં ફેવરીટ ખવડયવવયન ાં તો બયકી જ રહી ગય ાં....” કહતેી આહ વત 
ફ્રીઝમયાંથી એક મોટી પ્લટેમયાં અવનવય આકયરમયાં ગોઠવેલય કયપેલય ફળો અન ેશયકભયજીન ાં બનેલ ાં 
સલયડ લયવી. 
“વયઉ..હયઉ બ્ય ટીફૂલ..આહ વત ત  ાં જરય પણ ન બદલી, તયરી આ ઘયસફુસ ખયવયની હબેીટ અન ે
સલયડ ડેકોરેશનનો શોખ આજે પણ અકબાંધ છે!” 
“હય..મને દરરોજ સલયડ ડકેોરેશન કરવ ાં ગમે છે અન ેઆ તને ઘયસ લયગ ેછે? ભબલક લ સવમધ જેવ ાં 
જ ત  ાં બોલ ે છે....” અન ે આહ તીએ ઉમેય ું, “તને ખબર છે શીખય, આજે પણ હ ાં અને સવમધ 
એકબીજાથી તદ્દન ભભન્ન છીએ. અમયરય શોખ, આદતો, લયઈફસ્ટયઇલથી લઈન ે ફેવરીટ ફૂડ સ ધી 
બધ ાં..... મને આવ ાં ઘયસફુસ ભયવ ે અન ે તેને ફયસ્ટફૂડથી લઈને સ્પયઈસી નોથા ઇવનયન ફૂડ  
સ ધીન ાં..... પણ અમયરય બાંનેની પયસે એક વસ્ત   સરખી છે, તે છે અમયરય સાંબાંધને સજાવતી 
‘સમજદયરી’... અમયરી આવી ડીપ અન્દ્ડરસ્ટેશ્ન્દ્ડિંગનય કયરણ ે અમ ે એકબીજાની ખયમીઓ, ભલૂો, 
ક ટેવોને પણ ઉજવીન ેતનેો આંનાંદ લ ાંટી શકીએ છીએ.” 
( ક્રમશ: ) -Dr Avni Mansuriya 
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કેટલીક ભ લયયેલી યયદોને તયજી કરવય આવ્યો છાં, 
કેટલીક ફહરયયદોનય વનરયકરણ મયટે આવ્યો છાં. 
ચયલ્યો આવે છે સદીઓથી રયજા-રાંક નો હકસ્સો, 
આખરે એને હ ાં સયવ ખતમ કરવય આવ્યો છાં. 

  
કેમ કરીને વયવ્ય ાં હત  ાં મેં પે્રમન ાં એક બીજ, 
આજે ફરી તને હ ાં યયદ અપયવવય આવ્યો છાં. 
મળી હતી તયરી નજર પહલેી વયર જયયરે, 
એ વયત હ ાં ફરીવયર વયગોળવય આવ્યો છાં. 

  
ખીલ્ય ાં હત  ાં કયદવમયાં કેવ  ાં સ  ાંદર કમળ, 

એ કમળ પયસે હ ાં ખ  દ ખીલવય આવ્યો છાં. 
નથી જાણતો હ ાં કે વસકાંદર જીતશે કે હયરશે, 
કલમ લઈને હ ાં ખ  દ હહસયબ કરવય આવ્યો છાં. 

 
           - PRATIK PRAJAPATI 

 

તમારી કૃવત પણ તમે અમને મોકલી શકો છો 
E-mail – pankhemagazine@gmail.com 
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 આવમર ખયન અન ેશયહરૂખ ખયન ે ‘INTOLERENCE’  ઉપર શ ાં COMMENT કરી? 
અન પમ ખેરે એનો જવયબ કેવો આપ્યો? હ્રીવતક-કાંગનય, કે વવરયટ-અન ષ્કય વચ્ચે બ્રેક-અપ કેમ 
થય ાં? સલમયનનય લગન ક્યરે થશે? ફલયણય-ઢીંકડય હફલ્મ-સ્ટયરનય વોડારોબમયાં કઈ વસ્ત   હોય 
છે? એની પયસ ેકેટલી ગયડી છે? એન ેઅદયલતે કેમ છોડી મ ક્ો? એણ ેચેન્નયઈમયાં આવેલય પ રનય 
અસરગ્રસ્તો અન ેખેડતૂો મયટે કેટલય રૂવપયયન ાં દયન કય ું? કોની પયટીમયાં કોણ ેદયરૂ પીને ધમયલ 
કરી? કોણ ે કોન ે થપ્પડ મયરી? શ્રદ્ધય કપરૂન ાં સેન્દ્ડલ અચયનક તટૂવયથી એનો પગ કેવી રીત ે
મચકોડયઈ ગયો?................... આવી કોઈ વયત હ ાં કરવય મયાંગતો નથી, મન ેએની ભચિંતય પણ 
નથી. આજે હ ાં વયત કરીશ, બોલીવ ડ અને એનય પ્રકે્ષકોની.  

 કદયચ તમને ખબર નહી હોય પણ ‘બોલી’વડૂમયાં દ વનયયનય કોઈ પણ ‘વ ડ’ કરતય 
સૌથી વધયરે હફલ્મો બને છે (ઘણી સયરી હફલ્મો પણ બને છે). તમને થશ ે કે બોલીવડૂ કયાં તો 
હોલીવડૂમયાંથી કોપી કરે છે, કયાં તો સયઉથ-ઇશ્ન્દ્ડયન હફલ્મોમયાંથી, કયાં તો કોઈ પ્રખ્યયત 
નવલકથયમયાંથી. નય.... એવ ાં સેજેય નથી. EVEN હોલીવડૂમયાં પણ બોલીવડૂમયાંથી કોપી કરીને 
હફલ્મો બનયવવયમયાં આવે છે. (વવશ્વયસ નય આવ્યો? ‘A WEDNESDAY’ યયદ છે? એનય પરથી ‘A 

COMMON MAN’ બન્દ્ય ાં છે. હજી પણ આવી હફલ્મો છે. GOOGLE કરી લેજો.) ને નવલકથય 
ઉપરથી હફલ્મ બને એમયાં ખોટ ાં શ ાં છે? નવલકથય એ એક સ્ટોરી જ છે ને, એમયાંથી હફલ્મ-સ્ટોરી 
બને એમયાં કાંઈ  બોલીવડૂની CREATIVITY  જોખમયઈ નય જાય !  

 હવ ેઆવ ાં મળૂ મ દ્દય ઉપર. આપણે હફલ્મો શ ાં કયમ જોઈએ છીએ? એક ટયઈમ એવો 
હતો કે ત્યયરે ખયલી ટેભલવવઝનમયાં ‘દૂરદશાન’ નયમ ની એક જ ચેનલ આવતી, ને ત્યયરે 
મોબયઈલ-ઈન્દ્ટરનેટ એવય ENTERTAINMENT નય EXTRA કહી શકયય એવય કોઈ સયધન પણ 
નહોતય. ત્યયરે લોકો LITERALLY ENTERTAINMENT મયટે હફલ્મો જોવય જતય. કહવેયય છે કે 
અમદયવયદમયાં રસ્તય વચ્ચે ખયડય નથી, ખયડય વચ્ચે ક્યાંક ક્યાંક રસ્તો છે. બસ એ જ SITUATION 

અહહયયાં લયગ  પડે છે. હકીકતમયાં આપણે એટલય OVER-ENTERTAINED થઇ ગયય છીએ કે આપણે 
હકીકતમયાં ENTERTAINMENT ની જરૂર જ નથી. પહલેય એવ ાં હત  ાં કે કયમથી/ભણવયથી મયણસ 
કાંટયળે ત્યયરે એન ે ENTERTAINMENT ની ઈચ્છય થતી. હવ ે તો આપણી લયઈફમયાં એટલ ાં 
ENTERTAINMENT વધી ગય ાં છે કે ક્યરેક એમ થયય કે, “ભયઈ..... ઘણય જલસય કયયા. હવ ેથોડ ાં 
વયાંચી પણ લઈએ/ કયમ કરી લઈએ.....” કહવેયનો મતલબ એ છે કે, લખૂય ENTERTAINMENT 

મયટે હફલ્મો જોવયનો હવ ેકોઈ મતલબ જ નથી. ને જો ખરેખર તમે એ મયટે જ જ ઓ છો તો તમે 
આ લેખ અહહયયથી જ વયાંચવયન ાં બાંધ કરી દ્યો.... “रहेने दे बेटा..... तुमस ेना हो पायेगा......” 
 સવયલ બીજો.... આપણે કેવી હફલ્મો જોઈએ છીએ? (અત્ર ેજણયવવયન ાં કે અહહયયાં 
મોબયઈલ/લેપટોપમયાં કઈ હફલ્મો જોઈએ છીએ, એની વયત નથી થતી) યયદ કરો..... શયહર ખની 
‘HAPPY NEW YEAR’..... આરયમથી ૨૦૦ કરોડ ને વટી ગઈ ( EVEN ‘DILWALE’ પણ) , પણ એની 
જોવયલયયક ‘FAN’ (એશ્ક્ટિંગ કોન ે કહવેયય એમયાં તમને થોડીક પણ ખબર પડતી હોય તો 
‘જોવયલયયક’.)  હ ાં આ લખ ાં છાં ત્યયરે ૧૦ હદવસ જતય રહ્યય છતયાં ૧૦૦ કરોડ ને પણ નથી વટી 
શકી. શયહરૂખનય વવરોધી છો? સલમયનનય ફેન છો? હય તો... ‘DABAANG’ કેમ સ પરહહટ રહી અન ે
‘VEER’ કેમ સ પરફલોપ? સલમયનનય પણ વવરોધી છો? હય તો....  હ્રીવતક રોશનની વયત કરીએ?  
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‘GUZAARISH’ કેમ કોઈ જોવય જ નય ગય ાં? (સાંજય લીલય ભણસયલીની હતી તો પણ!) ને  BANG-

BANG કેમ બધય જોવય ગયય? ( ‘HAIDAR’ સયથે જ રીલીઝ થઇ હતી તો પણ!) આ હકીકતો દશયાવ ે
છે કે આપણને કઈ હફલ્મો જોવી કે કઈ નય જોવી એ વવષે કઈ ગતયગમ જ નથી પડતી!!  

 

 હવ ેવયત પયછી મળૂ મ દ્દય ઉપર. હફલ્મ સર્જન એક વેપયર છે. પ્રોડય સર એમયાં કરોડો 
રૂવપયય દયવ પર લગયડે છે. ભબચયરો ડયયરેક્ટર કે શ્સ્ક્રપ્ટ રયઈટર સયરી સ્ટોરી લઈને જાય તો પણ 
(ભબચયરય) પ્રોડય સર ને બીક હોય છે કે સયલ્લ ..... આમયાં રૂવપયય રોકીશ ાં ને જો લોકો જોવય નહી આવે 
તો બધ ૂડબૂી જશે ને હ ાં રોડ ઉપર આવી જઈશ.... એટલ ેજ.... નવય નવય EXPERIMENT કરવયને 
બદલ ે હફલ્મો ચવયઈ ગયેલય SUBJECTS (હલકી કોમેડી વયળી વયહહયયત વયતયા + અકલીલ રકયો + 
એકયદ ાં આઈટમ સોંગ) પર જ બનયવવયમયાં આવે છે. બહ  બહ  તો હોલીવડૂ કે બીજે ક્યાંક ની સફળ 
હફલ્મો બેઠી મયરી લેવયમયાં આવે છે.  

 વયાંક આપણો જ છે. SHAMITABH મયાંડ મયાંડ એનય પ્રોડક્શનનય પૈસય (લગભગ ૨૮ 
કરોડ) વસ લ કરી શક્ ાં ને ‘GRAND MASTI’ થોડય જ હદવસમયાં ૧૦૦ કરોડન ેવટી ગય ાં. જો હજ  પણ 
આપણે આવય જ રહીશ ાં તો ‘સ પરક લ’ની વસકવલો બનતી જ રહશેે ને ભબચયરો ‘રોકેટવસિંઘ’ લોન્દ્ચ 
થવય મયટેય વલખય મયરતો હશ.ે (જી હય.... ‘ROCKETSINGH – THE SALESMAN OF THE YEAR’ નયમની 
રણબીર કપરૂની એક જોવયલયયક ‘હફલ્મ’ છે.) 

આ વષે રજ  થયેલી જોવાલાયક બોલીવડૂ રફલ્મો: ‘WAZIR’ (ક્લયવસક), ‘CHALK N DUSTER’ (નવો 
વવષય), ‘AIRLIFT’, ‘NEERJA’, ‘ALIGARH’, ‘JAI GANGAJAL’ (ખયસ કરી ને પ્રકયશ જહય નય રોલ મયટે), 
‘FAN’ (સ્ટોરી ઠીકઠયક પણ નવી. એશ્ક્ટિંગ જબરદસ્ત),’NIL BATTEY SANNATA’ ને હજી  ‘AZHAR’ભયઈ, 

‘SARBJIT’ભયઈ, ‘VEERAPPAN’ભયઈ, ‘MADAARI’ભયઈ,’TEEN’………. ‘TRAFFIC’ કરવય આવી જ રહ્યય છે. 
Pack-up: 

વયહહયયત જોવયન ાં રયખશો તો ‘CLASSIC’ OUTDATED થઇ જશે. 
  

 -YAGNIK VAGHASIA 
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મોરપીંછની રજાઈ ઓઢી  
 તમે સ ઓને શ્યામ 
  થાય પછી આરામ....  
  થાય પછી આરામ.... 
   -સ રેશ દલાલ 

By Rikeen Dhaduk 



 પે્રમ એ કંઈ ‘શબ્દ’ થોડો છે, એ તો એક અન ભવૂત છે- પોતાની જાતને કોઈ બીજી 
વ્યક્ક્ત મા ંપામવાની. 
 એકવાર એક પે્રમી ય ગલ દરરયારકનારે બેઠ ં હત  .ં એ પે્રમી ય ગલમાનંી સ્ત્રી તેના 
જોડીદારને કહ ેછે, “મને તો અમ કવાર આશ્ચયટ થાય છે!”, પ ર ષ પછેૂ છે, ‘કઈ વાતન  ંઆશ્ચયટ?’, એ 
મરક-મરક ક્સ્મત સાથે જવાબ આપે છે, “અરે એ જ વાતન  ં કે હ ં જન્દ્મ લીધા પછી આટલો બધો 
સમય તારાથી દ ર કેવી રીતે રહી શકી? કેમ તરત તારા જોડે જોડાઈ ના શકી! 
 પે્રમમા ં તો પ્રમયેક ક્ષણ, પ્રમયેક પળ ઓછી પડે. હજારો વષોથી સારહમય લખાત   ં
આવ્ય  ંછે અને આગળ પણ લખાત   ંરહશેે, ઘણા બધા લેખકોએ તથા કવવઓએ ઘણા બધા વવષયો 
પર લખય  ંહશે, પરંત   જો સૌથી વધ  ચચાટયેલો અને સૌથી વધ  લખાયેલો વવષય શોધવા નીકળીએ 
તો બેશક એ ‘પે્રમ’ જ હશે. કેમ કે પે્રમ એ કોઈ ‘વવષય’ નહી પણ એક ‘સ્પદંન’ છે. પે્રમમા ંજ 
માણસન  ંમન અને હૃદય એક સરખ  ંઉચ્ચારણ કરે છે. ખરેખર, પે્રમમા ંરૂપ-રંગ, સ્વભાવ, આદતો 
કંઈ જ અસર નથી કરી શકતા, પે્રમ ખ દમા ંજ એક અનન્દ્ય અને અલૌરકક તાકાત છે. 
 કદાચ આખી દ વનયા માટે એ એક ‘વેવલાવેડા’ હોઈ શકે, પણ એમના માટે તો એ 
જ એમની પે્રમ વ્યક્ત કરવાની, પે્રમ દશાટવવાની રીતો છે. 
મણીલાલ દેસાઈની એક સ દંર પકં્ક્ત છે, 
  તારા એ પે્રમ ને હવે કેવી રીતે ભલૂ  ?ં 

  કાપ  છં એક વકૃ્ષ , ઉગી જાય જગંલો! 
 તારી યાદો જ મારા મનના ખેતરમા ંચાસ પડી સ દંર બીજ-આરોપણ કરે છે, એ 
યાદો ઉગે છે અને એ જ યાદોનો આસ્વાદ હ ં માણતો રહ ં છં! પે્રમની અસરો તારી આજ -બાજ  
ઉદભવે છે અને એના સ્પદંનો મારામા ંઅન ભવાય છે. અહીં મારા હોઠ રફક્કા પડે છે ને મયા ંતારા 
હોઠની લાલી વધી જાય છે! અહીંથી તને વવચાર ં  અને મયા ંચરંની ચમક ઓછી પડી જાય છે. રાતે 
તને વવચારતા-વવચારતા આંખો બધં કર ં  છં ને, આંખો ખ લે મયા ંગ લાબી સવાર પડી જાય છે! 

-Anant Gohil 

  પે્રમની વાત છે ન્દ્યારી ઓધવજી,  

              પે્રમની વાત છે ન્દ્યારી!          

    -મીરા ં
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 ગરમી ચયલ  થઇ ગઈ છે અને વેકેશન પણ..આજે મેં વવચયય ું કે કોઈ નવય િેન્દ્ડ કે નવી 
ફેશન વવષે વયત નથી કરવી. ચલો વેકેશન વવષે જ વયતો કરીએ. ગ જરયતીઓ સૌથી વધયરે 
વેકેશનમયાં ફરવય જનયરી પ્રજા મનયય છે. હવ ેક્યય ફરવય ગયય હોવ તો સૌથી વધયરે સયમયન્દ્યતઃ 
જોવય મળે બેગસ અને કેમેરય અને હવ ેનવયમયાં selfie stick! હવ ેફરવય ગયય હોવ તો સયરય તો દેખયવ ાં 
જ પડે ને...તો ચલો થોડી મને યોગય લયગ ેએવી ટીપ્સ... 
૧. જ્યયાં ફરવય જવયનય હો તે રયજ્ય કે દેશનય વયતયવરણ અન ેત્યયાંની ઋત ઓનય વમજાજ વવષ ેખયસ 
જાણકયરી મેળવી લેવી.અન ેકપડયાં એ મ જબ જ pack કરવય. 
૨. જે રીતની જગયય હોય એ મ જબ પોતયન ે comfortable હોય એ રીત ેજ dressed up થવ ાં. beach પર 
ગયય હોય ત્યયરે શોટટાસ પહેરવય જરૂરી નથી. પણ tight leggings કે એમ પણ ન પેહરવ ાં , ભીન ાં થઇ ને 
એ કયયમ મયટે પોતયનો shape અન ે fitting ઘ મયવી દેશે. એનય કરતય straight cotton pants કે કેપ્રી કે 
એમ પેહરી શકો. 
૩. ઠાંડી વયળય પ્રદેશોમયાં ગયય હોવ ત્યયરે fashionને sideમયાં મકૂીને પોતયની capacity મ જબનય ગરમ 
કપડય અચકૂ લઇ જવય.જે તે પ્રદેશોમયાં ભયડ ેમળતય કપડયાંમયાં સફયઈ અન ે fitting બાંને મયાં ગરબડ થતી 
હોય છે. જો વજન લઇ જવયનય કોઈ restrictionsનય હોય તો પેહલય ગરમ કપડય pack કરવય. 
૪.હવ ેજો કે ખયસ એવ ાં રહ્ ાં નથી પણ જો ક્યાંક મિેો સીટીમયાં કે ક્યય વવદેશમયાં ફરવય ગયય હો તો 
શોટટાસ કે frocks કે જે કઈ different પેહરવ ાં હોય એનય શોખ પ રય કરી લેવયમયાં મને કઈ ખોટ ાં નથી 
લયગત  ાં.પણ હય સૌથી વધયરે મહત્વન ાં છે comfort. મયરય મત મ જબ બેસ્ટ fashion એટલ ેતમને જે 

comfortable લયગ ેએ પેહરવ ાં.તો પોતયનય અને પોતયનય સ્વજનો ની મરજી મ જબ ચયલવ ાં વધ  સયર ાં. 
૫.હવ ેવયત કરીએ footwearની.એમયાં પણ બને ત્યયાં સ  ધી સયથ ેએક વધયરય ની pair રયખવી.અન ેએક 
જોડી shoes કે heels કે એમ પેહયયા હોય તો બીજ ાં slipper કે flat સેન્દ્ડલ્સ સયથ ેરયખવય. 
૬. beach પર કે અન્દ્ય sight-seeing વખત ે sunscreen કે ઠાંડીમયાં lotion કે એમ બને તો ઘરેથી તમયરય 
સ્કીન ને અન ક ળ આવે એવ ાં જ લઇ જવ ાં. ત્યયાંથી ખરીદવયનો કે હોટેલમયાંથી મળશ ેએવો આગ્રહ અમ ક 
વયર ન કસયન કરી બેસે છે. 
૭. જેવો દેશ તેવો વેશ વયત ભલે સયચી રહી.પણ જે તે દેશ કે રયજ્યમયાં જાઓ ત્યરે એકયદ હદવસ 
આપણો પેહરવેશ જેમ કે ક તી કે સયડી પણ પહરેીને મહયલવ ાં જોઈએ. અન ેસયથ ે ત્યયાં નો જે local 
પોશયક હોય  એ પણ પેહરી ને ફોટો પડયવી લેવો જોઈએ. 
  સો આ વખત ેહ ાં શ ાં પેહરવ ાં એ નથી કેહતી.હોઈ શકે કે તમને આ ટીપ્સ ખ બ સયમયન્દ્ય 
લયગ,ેપણ i hope કે આ વયાંચી ને કોઈ વસ્ત   આપણય મગજ મયાંથી નીકળી ગઈ હોય તો કદયચ 
આપણને કયમ લયગ.ે 
અને જો આપણે આમયાં કોઈ ટીપ ઉમેરવી હોય કે કશયકન ેલગતી વયત કરવી હોય તો મને email  
કરો manorishah@gmail.com પર. Happy vacations…  -Manori Shah 
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 ક્યારેક હ ં એટલો બધો શાતં થઇ જઈશ કે, મારા શ્વાસો નો અવાજ પણ મારા 
કરતા વધ  હશે! હ ં શાતં થઇ જઈશ એટલે નહીં કે મને શાતં રહવે   ંગમે છે, પણ એટલે કે હવે 
અહીં, તારી દ વનયામા ંમારા અવાજનો કોઈ મતલબ નથી નીકળતો, મારો અવાજ હશે કે નરહ 
હોય એનાથી તને એક તસ્સ ભાર પણ ફરક નરહ પડે! 
 હા, અંદરથી તો મારો અવાજ એટલોબધો પાવરફુલ છે કે કરોડોના ઘોંઘાટમા ં
પણ તને એ સભંળાય શકે છે. પણ સાચ  ંકહ ં? હવે મને અવાજ કરવો નથી ગમતો! મને એક ની 
એક વાત ફરી કેહવી પણ નથી ગમતી. મારે કંઈ બોલવ  ંનથી ને ના મારે કોઈને કંઈ બોલવ  ં
પડે એવી કોઈ અપેક્ષા છે. 
 બે વમત્રો વાતો કરતા હતા, એમાથંી એક વમત્રએ બીજા વમત્રને કહ્  ંકે ત   ંભલે ગમે 
એટલ  ં સાર ં  કે સાચ  ં કરે, પણ લોકો તને ખરાબ જ ગણશે. બીજો વમત્ર પેલાને હસીને કહ,ે 
’સાભંળ, તમે ગમે તેટલા સારા હશો કે સાચ  ંકરશો પણ લોકો એને ખરાબ જ ગણશે, તારી એ 
વાત સાચી! પણ જેમ-જેમ જીવન વીતત   ંજશે ને તેમ-તેમ તને સમજાશે કે આ બધ  ંતો તારી 
અને લોકોની વચ્ચે હત   ંજ નરહ, આ તો તારી અને ભગવાન ની વચ્ચે હત  !ં એટલે ભલે લોકો 
કંઈ પણ કહ,ે મારે તો સાર ં  જ કરવાન  ંછે! 
 આપણે નાના હતા મયારે એક સાધ  મહામમા અને વીંછીવાળી વાતાટ આવતી! યાદ 
છે ને? બસ એ સાધ ની જેમ આપણે એટલા બધા સારા ના બની શકીએ, કે એટલી બધી ભલાઈ 
ના દેખાડી શકીએ, પણ એ રદશામા ંથોડો પ્રયાસ તો કરી જ શકીએ ને? હા, કદાચ શર -શર મા ં
થોડી તકલીફ પડ,ે આમ પણ સમયનો રસ્તો થોડી તો તકલીફ આપશે જ પણ જયારે મમૃય  નજીક 
હશે ને આપને પાછળ ફરીને જોઈશ  ં તો ખબર પડશે કે આનાથી વધારે સારો રસ્તો કે સાર ં  
જીવન આપને જીવી જ ના શક્યા હોત! 
 આપણે ઘણાને કહતેા સાભંળ્યા હશે કે મારે આમના જેવ  ંબનવ  ંછે. હા, માન્દ્ય  ંકે 
જે પ્રવસદ્ધ વ્યક્ક્તઓ છે એમને એમના કે્ષત્રમા ંઆગવ  ંપ્રદાન આપી એક અનોખી જ ઓળખ ઉભી 
કરી છે! પણ માર ં  કહવે   એમ છે કે તમે જેવા છો એવા ‘તમે’ જ રહો. કેમ કે દ વનયામા ંતમારી 
જેવા પણ તમે એક જ છો ને! બીજા કોઈ જેવ  ં બનવા કરતા પોતાની જ જાતમા ં નવ -ંનવ  ં
ઉમેરતા રહી ‘અપગે્રડ’ થતા રહો! કોને ખબર કે તમે જે પ્રવસદ્ધ વ્યક્ક્ત બનવા માગંતા હતા એની 
જગ્યાએ તમે ખ દ જ ઉભા હોવ! બસ, આપણે વનરાશાને ખખેંરીને ઉભા થવાન  ં છે, આગળ 
વધવાન  ં છે, એટલા આગળ કે જયારે મમૃય  સામે હોય મયારે આપણા ચેહરા પર પણૂટતાન  ંએક 
‘ક્સ્મત’ ફરકત   ંહોય! 

-Anant Gohil 
આફ્ટર-શોક :  

 ભલે આજે નહીં તો કાલે માર ં  ભાગ્ય પલટાશે, 
 વનરાશાની હ ં રેખા ક્યા ંસદાની લઈને આવ્યો છં? 
                                         -નાઝીર દેખૈયા 
 



Sci-logy 

મે 2016 પખં Magazine 

૨૧ 

Car Gadgets - smart box 
Insurance companies are using car gadgets to compare insurance rates and provide cheap car 

insurance. 

These gadgets are telematic data recorders that are installed in your car to collect information 

about your driving habits.  

The recorder is about the size of a smart phone and insurance companies install it under your 

dashboard or hood to wireless transmit information. 

The recorder doesn't damage your car or affect your warranty but it can lower your insurance. 

The information collected (telematics) allows an insurance company to monitor your driving 

behavior. 

This data includes what distances and directions you travel, where and when you drive, what 

type of roads you travel, how fast or slow you drive, how you brake, how you corner or change 

lanes. 

It's like having an insurance agent sitting beside you while driving.  

This isn't good if you don't want to share your driving tendencies with anyone. If you like to 

roll through stop signs, speed, or follow too closely then these car gadgets aren't going to 

lower your insurance premiums. 

But they could convince you to change your driving habits, make you more responsible, and 

help prevent getting yourself or someone else killed or injured. 

Young drivers are statistically high-risk. If you're a young responsible driver you're 

unfortunately penalized just because of your age.  

For example, figures indicate that young drivers are involved in 40% of all fatal accidents 

occurring late at night.  

So if you are a young driver, insurance companies are going to charge you a high premium 

regardless of whether you drive at night or not. 

So these telematic car gadgets help to distinguish drivers from being statistically included into 

a group category.Cheap Car. 

-Dharati Dekavadiya & Denisha Aghera 
 

 



ઉફ્ફ આ ગરમી અન ેવેકેશનનય હદવસો!! શ ાં કરવ ાં આખો હદવસ?? આવ ાં જ થત  ાં હશેન ેબધયન ેતો 
ચયલો તમયરય અને નયનય ભલૂકયઓ મયટે એક મસ્ત interesting, indoor game લઈને આવ્યય છીએ. 

The classic clue board game 
 આ game તેનય iconic game board, character pieces અને miniature weapons 
મયટે જાણીતી છે.  suspensive અન ેmystery solve કરવયમયાં મજા પડે એવી game વવશે જાણીએ. 
આ game નય game board પર જ દય જ દય નવ rooms દશયાવેલય હોય છે. જેમકે, 
 
 
 
 
 
 
 
  
 રમનયર ખેલયડી (character) પોતયની જગયય પયસયમયાં પડેલય અંક મ જમ game board 
પર આગળ જઈને એક રૂમમયાંથી બીજા રૂમ મયાં જઈ શકે છે. આ રમતનય character pieces તેનય 
રાંગ મ જબ અલગ નયમન ેrepresent કરે છે જેમ કે, 
Yellow = Colonel Mustard 

Purple = Professor Plum 

Green = Mr. Green 

Red = Miss Scarlet 

Blue = Mrs. Peacock 

White = Mrs. White 
 
 આ gameમયાં છ(6) અલગ અલગ weapons હોય છે . જેમયાં Revolver, Knife, Rope 
,Lead pipe ,Wrench ,Candlestick હોય છે. gameની સયથેનય કયડટાસમયાં character, weapon, and 
room બતયવેલય હોય છે. જે દરેક રમનયરને randomly મળે છે.આ કયડા એક murderને represent 
કરે છે. આ બધય કયડટાસ મયાંથી એક એક for example એક room ન ાં કયડા એક weapon ન ાં કયડા અન ે 
એક colour કયડા  hide કરીન ે side મયાં મ કવયમયાં આવ ેછે . જે real murder place, murderer અને 
murder મયટે use કરવયમયાં આવેલ weapon દશયાવ ેછે.   
 રમનયર ખેલયડી એ પોતયનય turn પ્રમયણ ેપયસયમયાં આવેલય અંક મ જબ આગળ વધી 
ને અલગ અલગ રૂમ મયાં પ્રવેશી ને murder place, murderer અને weapon suggest કરવયન ાં રેશે. 
જો તે સયચો નીકળશે તો winner બનશ ેઅને suggestion ખોટ ાં પડશ ેતો તનેો turn skip થશ.ે game 
ને વધયરે સયરી રીતે સમજવય મયટે નીચ ેઆપેલ link પર જઈને video પણ જોઈ શકો છો. so 

friends now “enjoy game, enjoy vacation and enjoy summer..” 
                              https://youtu.be/sg_57S4l5Ng         

 -Denisha Aghera & Dharati Dekavadiya 
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1.Dining room 

2.Conservatory 

3.Kitchen 

4.Study 

5.Library 

6.Billiard room 

7.Lounge 

8.Ballroom 

9.Hall 
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The boomslang snake’s venom causes you 
to bleeds from all holes of your body… 

 
A single cigarette contains over 4800 

chemicals… 69 of which are known to cause 
cancer. 

 
Cat show you that they trust you by holding 

eye contact & blinking slowly… 
 

In an average lifetime human skin 
completely replaces itself 900 times. 

 
When a person dies… hearing is the last 

sense to go.. Sight is the first… 



LOL...!!! 
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