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    “We live in a dark and romantic 
   and quite tragic world.”  
              ― Karl Lagerfeld 
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સપંાદકની કલમે 
 વાચકોના પ્રતિભાવો મળે ત્યારે અંદરથી એક અલગ જ ઉમગં ઉભરાય અને એમા ં
પણ આ વખિ ે “ખલુ્લા દ્વાર” માટે નવા લેખકોની કૃતિઓ આવી છે એ જોિા એવુ ંલાગ ેકે ખરેખર 
ગજુરાિી સાહિત્યમા ંયવુાનોનો રસ કેળવાય રહ્યો છે ફક્િ વાચંવા પરુિો જ નિી પણ આજના મારી 
જેવા નવયવુાનો કંઇક લખવાનો પણ પ્રયાસ કરે છે. અમારી વેબસાઈટ માટે પણ જે તમત્રો એ 
પોિાના સચૂનો આપ્યા એમનો ખબુ ખબુ આભાર.  

 પ્રેમ, લાગણી, ભાવના, સવંેદના અન ેનફરિ આ દરેક વસ્ત ુઆમ જોવા જઈએ િો 
એકબીજા સાથ ે સકંળાયલેી છે. ઘણીવખિ આપણને થાય કે આ દેશનુ ં શુ ં થશે?.. સમાજનુ ં શુ ં
થશે?... માનવિાનુ ં શુ ં થશે?... આજનો આ મોર્ડન જમાનો ક્ા ં જઈને અટકશે?.. કે જયારે આ 
સમાજમા ં આવા બધા શબ્દોનુ ં મિત્વ ધીરે ધીરે ખિમ થઇ રહ્ુ ં છે ત્યારે કટાક્ષ રૂપે એક 

whatsappમા ંઆવેલો મેસજે શેર કરંુ છ.ં 
तू जिन्दगी को िी, उसे समिने की कोशिि ना कर | 

चलते वक्त के साथ तू भी चल, वक्त को बदलने की कोशिि न कर.. 
ददल खोल कर सााँस ले, अदंर ही अदंर घुटने की कोशिि न कर.. 

कुछ बाते भगवान पर छोड़ दे, सब कुछ खदु सुलिाने की कोशिि न कर... 
  આ વાિ દરેકને લાગ ુપર્ે છે બીજાના કામ મા ંપોિાનો બબનજરૂરી મિ આપવો 
આપણી આદિ બની ગઈ છે પણ જો આપણે આપણી અંદર થોર્ોક બદલાવ લાવવાની કોતશશ 
કરીશુ,ં િો આ બધી સમસ્યા આ દેશની ધરિી પર આસાનીથી દુર થઇ જશે.  
 આ અંકથી આપ સૌની માગં પરૂી કરીન ે “poitics” ઉપર એક નવી કોલમ “કકળાટનો 
કહરયાવર” અન ેજનરલ વાિોને એક નવા અંદાજમા ંરજુ કરનારી કોલમ “બોલો બીજુ.ં..!!!” શરુ થઇ 
રિી છે. આપને આ બદલાવ અને નવી શરૂઆિ કેવી લાગી એ અમન ેજણાવજો અન ેસાથે સાથ ે
આ મેગેઝીનને ફેસબકુ, whatsapp, Xender અને બીજા કોઈ પણ માધ્યમથી બને િેટલુ ંબીજા લોકો 
સાથ ેshare કરવા તવનિંી... 

-Keyur Dudhat 

શબ્દ એક શોધો ત્યા ંસહંિિા નીકળે 

ને કુવો જયા ંખોદો ત્યા ંસહરિા નીકળે 

સાવ અલગ િાસીર છે આ ભતૂમ ની 
મિાભારિ વાવો ને ગીિા નીકળે 

“કતવ દાદ” 
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કકળાટનો કરરયાવર 

 નામમા ંકાઇં ઝાઝ ંઉતરવા જેવ  ંનથી. આ ભારેખમ ભેજામા ંઆસ-પાસના કકળાટથી 
થાતા ઉકળાટને કાગળ પર ઉતારવાનો એક સચોટ પ્રયાસ. 
 Funny, 

 How every government tells the people that violence and weapon are not an 

answer... yet, they use both of them to enforce EVERY RULE. 

    -Michael Elliot 

 આ સ વાક્યનો સીધો મતલબ એટલે રાજરોહનો આરોપ. બધંારણના આમ ખ મ જબ 
દેશની ‘એકતા’ અને ‘અખરંડતતા’ને જોખમમા ં મ કે એવી કોઈ પણ રિયા, પ્રવતરિયા કે એવા 
આશયથી કરેલી રિયા એટલે- “રાજરોહ”. 
 સમાજવાદ થોરની જેમ ઉભો છે, પાણી નરહ, સહારો નરહ તો પણ! અને એના 
મળૂમા ં છે- ‘જાવતવાદ’. જે પોતે દેશની એકતાને ભ ૂ કરીને પી જાય છે અને બીજ  ંઆપણે જેને 
અન સરીએ છીએ તે –‘ધમમ’. જે દેશની અખરંડતતાને ઘોળીને પી જાય છે. આ બનેં બાબતો જેના પર 
દેશ ઉભો છે તેના પાયામા ંજ છે રાજરોહ! હવે સાલ  ંઆ આપણી બ દ્ધિની બા’ર છે. 
 સરકાર અને દેશ એ બનેં ભભન્ન છે. કાયદામા ં જે જોગવાઇ છે તે દેશ વવરોધના 
કાવતરા માટે ન કે સરકારની વવર િ. જે કાવતર ં  સરકાર ઉથલાવી પાડવા રચાય  ંહોય તે હંમેશા 
રાજરોહ ગણવ  ંતે ભલૂ ભરેલ  ંછે. આ સ્વતતં્રતાન  ંહાડોહાડ અપમાન છે.  
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 આજથી ૧૦૦ વર્મ પહલેા અંગે્રજો હતા- જેનાથી આઝાદી મેળવવા માટે કેટકેટલાયે 
લોહી રેડ્ ,ં શેના માટે? આ જ આઝાદી માટે કે જે આપણને આપણી જ વસસ્ટમને પ્રશ્ન કરવાની છૂટ 
આપે. અને એ જ માનવસક સ્વતતં્રતા કે પછી આઝાદી, જેના માટે આપને આટલો કકળાટ કયો તે 
આજે આપણી પાસે છે જ નરહ!  

 કેમ સરકાર વવરોધી દરેક વ્યક્તતને દમનનો વશકાર થવ  ંપડે? કેમ કન્દ્હૈયા કે હારદિકને 
જેલ જવ  ંપડ?ે કેમ રોરહત વેમ્ય લાને આ અત્યાચાર સહવેો પડે? કેમ એમ.એલ.એ ની સામે પડેલા 
આઈ.પી.એસ. ની બદલી થઇ જાય? અને કેમ કોઈ પોલીસ કવમશનર વવના બદલીએ વર્ો સ ધી 
એક જ શહરેમા ંરહ?ે શ  ંઆ સ્વતતં્રતાન  ંહનન નથી? 

  

 મ દ્દો એ નથી કે સરકાર સાચી કે ખોટી છે! અહીં મ દ્દો એ છે કે સવાલ પછૂવાથી 
જવાબ મળે છે કે કેમ? જો આંગળીયો ઉઠતા જ હાથ કપાતા જશે તો આંગળીયો ઉઠતી જ અટકી 
જશે. અને જો એવ  ંથશે તો કેમન  ંચાલશે? લોકસભામા ંવવરોધ પક્ષના અક્સ્તત્વનો અહસેાસ તો થવો 
જોઈએ ને! વવરોધ વવના વવકાસ કેમનો શક્ય થશે? 

-Rikeen  Dhaduk 

  

શખંનાદ : અમતૃ ઘાયલે પરંડત નેહર ને સભંળાવેલી એક ગઝલના અમ ક અંશ, 
     “ તો આપો..” 
 મેલ -ંઘેલ  ંમકાન તો આપો, ધળૂ જેવ ’ંય ધાન તો આપો, 
 સાવ જ ઠં્ઠ શ  ંકામ બોલો છો, કો’ક સાચી જબાન તો આપો. 
 થોડો-ઝાઝો રહસાબ તો આપો, સાચો-ખોટો જવાબ તો આપો. 
 બાગમા ંભાગ છે અમારો પણ, એકાદ વાસી ગ લાબ તો આપો. 
 સ ખના બે-ચાર શ્વાસ તો આપો, જજન્દ્દગાનીનો ભાસ તો આપો, 
 હ ેમ તત વાતવરણના સ્વામીઓ, કંઈ હવા- કંઈ ઉજાસ તો આપો. 
 મ ક્તતનો એને સાઝ તો આપો, આદમીનો અવાજ તો આપો. 
 માઈના પતૂ માનવીને પ્રથમ, માનવીનો વમજાજ તો આપો!  
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ગ લાબજળ 

“અક્ષરશ: ત  ંયાદ રહી ગઈ, પણ કંઈ જ સમજાયા વવના, 
ગોખવાની ટેવ અમને એ રીતે ભારે પડી.” 

  

                  રોજની જેમ આજે પણ િમે િમારા આલીશાન બગંલા ‘DOCTOR HOUSE’  ની 
બાલ્કનીમા ં બેઠા બેઠા ‘THE TIMES OF INDIA’ ના પાના ં ઉથલાવી રહ્યા િિા...!! િા..... ‘પાના 
ઉથલાવવા’ એ શબ્દ પ્રયોગ જ િમારા હકસ્સામા ંસવોબચત્ત િિો ર્ૉ અનમોલ તત્રવેદી.... કેમ કે, 
NEWSPAPER વાચંવા પાછળનો િમારો ઉદે્દશ ન્યઝુ મેળવવાનો નિી પણ જસ્ટ ટાઈમપાસ 
કરવાનો જ િિો..!!  એ પાના ંઉથલાવવાની પ્રહિયા દરતમયાનમા ંજ િમારા બગંલાના જ, પણ 
અલગ પાર્ેલા ઓરર્ામાથંી િમારા મમ્મીનો કણસવાનો અવાજ આવ્યો. 
“શીિલ બેટા ..... અનમોલ બેટા.... જરાક આ બાજુ આવો ને. મારાથી કપર્ામા ંજ પેશાબ થઇ 
ગયો છે........” 
 ચાનો કપ અધરુો મકુીને મમ્મીના રૂમ િરફ જવા ઉભા થયા. જિા જિા મમ્મીના કપર્ા 
બદલવામા ંઅન ેસાફસફાઈ કરવા માટે િમે િમારી ધમડપત્ની શીિલની મદદ લેવાનુ ં તવચાયુું. 
િમે બેર્રૂમનો દરવાજો ખોલી અંદર પ્રવેશ્યા. લાઈટ તપિંક અને વ્િાઈટ અનારકલી ડ્રેસમા ંસજ્જ 
શીિલ એના વોર્ડરોબમાથંી મેચીંગની કટલરી શોધી રિી િિી. ને એ પછી કલાક સધુી અરીસામા ં
જ પોિાને જોઇન ેઅિમ સિંોષવાનો ઈરાદો િોય એમ િમારી િાજરીની નોંધ લેવાનુ ંપણ એણ ે
ઉબચિ ના માન્યુ.ં 
“શીિલ..... જરા આવ િો. કામ છે િારંુ.” પણ સામા પકે્ષ કોઈ પ્રતિભાવ નિી. 
િમે પિલેા કરિા સિજે ઊંચા અવાજે કહ્ુ,ં  

“શીિલ.... િને કહુ ંછ.ં... સાભંળિી નથી? મમ્મીની પથારી બગર્ી છે. સાફ કરવા જવુ ંપર્ે એમ 
છે.” 
“િો જાવ ને... રાર્ો શેની પાર્ો છો? હુ ંનવરી નથી. મારે િજી ‘રેર્ી’ થવાનુ ંપણ બાકી છે. ને એ 
પછી કલીનીક પણ જવાનુ ંછે. િમારી જેમ અહિયા ંજ બેસી નથી રિવેાનુ.ં નવી-નવાઈના શ્રવણ 
બનો છો િે ખબર છે! પણ મને આ બધામા ંના ઢસેર્ો પ્લીઝ.... િાથ જોડુ ંિવ ેિમને....” 
શીિલનો આવો િોછર્ાઈભયો SOPHISTICATED ઉત્તર સાભંળ્યા છિા ં અત્યારે દલીલ કરવાનો 
સમય નથી એમ સ્વીકારીન ેએક પતુ્ર િરીકેની ફરજ અદા કરવા િમે િમારા મમ્મીના રૂમ િરફ 
ઉિાવળા પગે ચાલિા થયા. 
 આ પ્રસગં ેફરીવાર િમને િમારી લાઈફની કેસેટ રીવાઈન્ર્ કરીન ેએચ.બી.કાપહર્યા 
સ્કુલના ગ્રાઉન્ર્મા ંલાવીને મકૂી દીધા, જયા ંબેચેન તવદ્યાથીઓ, એમના મિત્વાકાકં્ષી માબાપ અને 
પોિાને ગૌરવાન્ન્વિ કરવાની રાિ જોિા તશક્ષકો – સૌ H.S.C.ના રીઝલ્ટની રાિ જોિા ઉભા િિા. 
ગજુરાિ બોર્ડના રીઝલ્ટની વાિ જ એવી છે. એમાય આ વખિ ેિો સ્કલૂના બે િોનિાર તવદ્યાથીઓ 
વચ્ચે આ લર્િ િિી. એ બને્ન માથંી કોન ેબોર્ડમા ંનબંર આવશે, બને્ન ને આવશે કે એકને અન ે
બને્નને આવશે િો કોણ કોનાથી કેટલુ ંઆગળ કે પાછળ િશ.ે સવાલો અનેક િિા અને જવાબ બસ 
એક જ- ઇન્િેઝાર. ભારિ-પાહકસ્િાન વચ્ચેની હિકેટ વલ્ર્ડકપની ફાઈનલ મેચ જેવા રસાકસી ભયાડ 
વાિાવરણમા ંજો શાળા સજીવ િોિ િો એના હૃદયના ધબકારા પણ વધી ગયા િોિ, શ્વાસ થભંી 
ગયા િોિ અન ેઆંખ પલકારો મારવાનુ ંભલૂી ગઈ િોિ!  
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 અંિે જે ક્ષણની લોકો આતરુિાથી રાિ જોિા િિા એ ક્ષણ આવી જ ગઈ. શીિલ 
રાજયમા ં ત્રીજા નબંર ઉપર િિી અને િમે સાિમા ં નબંર ઉપર. િમે બને્નએ એક સાથ ે જ 
તવજ્ઞાન પ્રવાિમા ંપ્રવેશ લીધો અન ેિમારા વચ્ચેની HEALTHY COMPETITION ૧૧ અને ૧૨ મા ં
ધોરણ દરતમયાન પણ ચાલ ુરિી. બને્નન ેધોરણ ૧૨ તવજ્ઞાન પ્રવાિમા ંલગભગ સરખા જેવા જ 
માક્સડ આવ્યા અને બન્નેન ે અમદાવાદની એન.એચ.એલ. મેર્ીકલ કોલેજમા ં એક સાથ ે જ 
એર્મીશન મળી ગયુ.ં સિિ સાથ ેરિવેાથી િમારા બને્નના મનમા ંપ્રેમ-અંકુરો િો શાળાજીવનથી 
જ ફૂટી ગયા િિા ને િવ ેિો કોલેજમા ંપણ સાથ ેિોવાથી એ અંકુરમાથંી વકૃ્ષ બનવાની પરૂી 
સભંાવના િિી જ! એમા ંપણ કોલેજના મકુ્િ વાિાવરણે ‘ખાિર-પાણી’ નુ ંકામ કયુું િોય એમ 
ત્રીજુ ંવષડ આવિા-આવિા િો િમે એકબીજામા ંસાવ ડબૂી જ ગયા. બને્ન બ્રાહ્મણ પહરવારમાથંી 
િોવાથી િમારો પ્રેમ િમારા બને્નના ફેમીલી દ્વારા પણ સ્વીકારી લેવામા ંઆવ્યો અને બને્ન સરખા 
SETTLE થઇ જાય પછી બને્નના લગ્ન લઇ લેવા- એવુ ંસવાડનમુિે જાિરે કરી દેવામા ંઆવ્યુ.ં જે 
જયાએ િમે છપાઈ છપાઈને મળિા એવી કાકંહરયાની પાળ, હરવરફ્રન્ટ અને યતુનવસીટી જેવી 
જગ્યાએ િવ ેિમે સિજે પણ ર્યાડ વગર મળિા થયા! 
 તશયાળાની એક સાજંે ઔર્ા ગાર્ડનના બાકંર્ા ઉપર બેઠા બેઠા જયારે િમે િમે આ 
રીિે જ વાિો કરિા િિા ત્યારે િમે તશિલન ેકિલે ુ,ં 
“શીિલ, મારે િને કંઇક કિવે ુ ંછે. કિી શકંુ?” 
“ગારં્ા થઇ ગયા છો અનમોલ? મને કંઇક કિવેા માટે િમારે પરતમશનની જરૂર ક્ારથી પર્વા 
લાગી?” 
( જયારથી િમારા લગ્નની વાિ થયેલી ત્યારથી િમન ેશીિલ ‘િમે’ કિીન ેજ બોલાવિી.) 

િમે સ્િજે અચકાઈને કહ્ુ,ં 
“મને એક પ્રોતમસ કર.” 
“શેનુ ંપ્રોતમસ?” 
“એ જ કે મારા મમ્મી-પપ્પાન ેત ુ ંક્ારેય કંઈ ઓછ ંનિી પર્વા દે. િમંેશા એ લોકોનો સારી રીિે 
ખ્યાલ રાખીશ. રાખીશ ને?” 
“લ્યો.... આ કંઈ કિવેા જેવી વાિ છે? િમારા મમ્મી-પપ્પા એ મારા મમ્મી-પપ્પા.... હુ ંએમન ે
દીકરીની જેમ સાચવીશ. ક્ારેય િેમને ઓછ ં નિી આવવા દઉં.... વચન આપુ ં છ.ં િવ ે િો 
િમારા મરુઝાયેલા ચિરેા ઉપર થોડુ ંસ્માઈલ આપો મારા રાજકુમાર....” ને િમે બને્ન િસી પર્યા. 
િમારા હદલ પરનો ભાર આજે િળવો થઇ ગયો. િમને િમારી ‘પસદં’ ઉપર ગવડ ઉભરાઈ 
આવ્યો.  

 સમય રેિની જેમ સરિો ગયો. શીિલ GYNAECOLOGIST  અને િમે GENERAL 

PHYSICIAN બની ગયા. િમારા ધામધમુથી લગ્ન પણ લેવાયા. એકાદ વષડ િો બધુ ંબરાબર 
ચાલ્યુ.ં પણ પછી શીિલની ‘શીિળિા’ ઓછી થવા લાગી. િમારા મમ્મી-પપ્પાનુ ંકારણ વગર 
જ અપમાન કરી નાખવુ,ં ક્લીનીકમાથંી ફ્રી પર્ ેએટલ ેહકટી-પાટીમા ંબીઝી થઇ જવુ,ં ને ક્ારેક 
ભલૂમા ં મમ્મી-પપ્પા િેમન ેપાણી ભરી આપવાનુ ં કે દવા દેવાનુ ં  -એવુ ં કોઈ કામ આપે િો 
‘ર્ોસલો-ર્ોસલી’ જેવા શબ્દ વાપરિા પણ શીિલન ેશરમ ના નર્િી.  



 એક સવારે િમારા પપ્પાનુ ં ‘િાટડ-એટેક’ને લીધે મતૃ્ય ુ થયુ ં ત્યારે એમન ે િો આ 
નકડમાથંી મોક્ષ મળી ગયો પણ િમારા મમ્મીની િાલિ િજી એવી જ રિી. પોિાને પણ પોિાની 
પાસે બોલાવી લેવા માટે કેટલીય વાર એમણે ઈશ્વરન ેપ્રાથડના કરી િશ,ે પણ એમના ઈશ્વર પણ 
કદાચ બિરેા જ થઇ ગયા િોવા જોઈએ! ‘FULLTIME NURSE’ રાખી શકો એટલા સધ્ધર િોવા છિા ં
‘કોઈ બીજાન ે ભરોસે મમ્મીન ે ના મકુાય’ – એમ તવચારીન ે િમે િમારા બગંલાના આગળના 
ભાગમા ંજ િમારંુ કલીનીક ટ્રાન્સફર કરી દીધુ.ં 
 એવામા ં િમારા ઘરે પતુ્રનો જન્મ થયો. એ સમજણો થયો ત્યારે  શીિલ િેન ે
‘સિંાનો પાછળ પોિાની કુરબાની આપિા માબાપ’ અને ‘સિંાનોની માિાતપિા પ્રત્યેની ફરજ’-  આ 
બધા તવષયો ઉપર પાસ ેબેસાર્ીન ેલાબંા લેકચરો આપિી. આ સાભંળીન ેિમારા કાન આશ્ચયડમા ં
મકુાઈ જિા. િવ ેશીિલને સમજાવવા કોણ બેસે કે, ”જેવા વ્યવિારની અપેક્ષા િમે બીજા પાસે 
રાખો છો, એવો વ્યવિાર િમને બીજા સાથે કરિા પણ આવર્િો િોવો જોઈએ.”           
  લગ્ન  પિલેા િમને િમારી જે પસદં પર ગવડ િિો એ જ પસદં માટે િમને 
અત્યારે અફસોસ છે ર્ૉ અનમોલ, િવ ે િો િમે એ વાિ સારી રીિ ે સમજી જ ગયા િશો ર્ૉ 
અનમોલ કે, 
 “દરેક સ્ત્રી એના પ ત્રને તો શ્રવણ બનાવવા ઈચ્છે છે, પણ એના પવતને શ્રવણ 
બનતા જોઈ નથી શકતી!” 

-Yagnik Vaghasia 
SHUT DOWN: 

એ જ તવચારી હુ ંએની દરેક વાિનો તવશ્વાસ કરી બેઠો કે આટલા સુદંર િોઠથી એ જુઠ્ઠ ંિો નિી જ 
બોલી િોય. 
( અપડણ : એ બધા પરુુષોને કે જેઓની જજિંદગી લગ્ન પછી પોિાના મમ્મી-પપ્પા અન ેપત્ની વચ્ચે 
BALANCE રાખવામા ંજ પરૂી થઇ જાય છે. )  

  

( શીષડકપનં્ક્િ : હિિેન આનદંપરા ) 
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લપડાક 
     મારે શ  ંકરવ ?ં??,,,...   

 રીઝલ્ટ ની મોસમ છે.બધા રીઝલ્ટ ની વાિો કરે છે.સારંુ રીઝલ્ટ આવે િો party, 
“આગળ શુ ંકરવાનુ ંછે” એનુ ંપ્લાતનિંગ, ફંકશનમા ં“િમારો છોકરો િો િોતશયાર છે” અન ે“મારો બચન્ટુ 
િો ૧૦ કલાક વાચંિો જ િિો...પણ અમારી િરફ થી કોઈ pressure નહિ િો!!” ટાઇપ ની વાિો અન ે
જો સારુ રીઝલ્ટ ના આવ્યુ ંિોય િો “પોિાના future ની કાઈ પર્ી જ નથી” અથવા “કોણ કિ ેકે ત ુ ં
અમારો દીકરો/દીકરી છે!?” વગેરે  વગેરે..િો મને થયુ ં કે ચલો હુ ંપણ વેિિી ગગંા મા ંિાથ ધોઈ 
લઉં. ના પણ આજે હુ ં કોઈ આમ motivating કે further career opportunities પર વાિ નથી 
કરવાની...as એ િો િારક મેિિા કા ઉલટા ચશ્મા ંવાળા પણ કરે છે. 
 મારે િો વાિ કરવી છે સાદી વ્યાખ્યાઓ ની. 
  પેિલા જોઈએ “સારંુ રીઝલ્ટ”કોન ે કેિવાય? distinction આવે એટલે? કે બાળક ને ( 

make sure બાળક ને, માિા તપિા ને નહિ) જોઈિી શાખા કે કોસડ મા ંપ્રવેશ મળી જાય એને? સ્ટુર્ન્ટ 
શાળા કોલેજ મા ંકે એના શિરે કે રાજય મા ંટોપ-૧૦ મા ંઆવે એને? 

 Same Way “ખરાબ રીઝલ્ટ” કોન ે કેિવાય? સ્ટુર્ન્ટ ફેઈલ થાય એન?ે પોિાના 
બીઝનેસ પાટડનરના કે હકટી party ની “સોશીઅલ વકડર ફે્રન્ર્” ના ફરજદં કરિા ઓછા માકડ લાવ ે
ત્યારે? કે બચત્રકાર કે કાટૂડનીસ્ટ બનવા માગંિો સ્ટુર્ન્ટ કેમેસ્ટ્રી મા ંમારં્ પાસ થાય એને? 

 મને લાગ ે છે કે અનામિ ને તશક્ષણ પધ્ધતિઓ િો બદલવાની જરૂર છે જ પણ 

“charity begins at home” ના નાિ ેઆપણે પેિલા ઘરે થી જ આપણા પોિાના સિંાન માટે જે 
માપદંર્ કે આમ સરખામણી ના standards રાખ્યા છે એ બદલવાની જરૂર છે. જેમ બધા કેિિા જ 
આવ્યા છે એમ દરેક બાળક unique છે િો એના પરફોમડન્સ ને માપવાના કે મલુવવાના માપદંર્ પણ 
િો  unique િોવા જોઈએ ને.. આમા ંક્ાય એવો કેિવાનો મિલબ  નથી કે સ્ટુર્ન્ટ ને ગમે િેમ ખોટા 
વખાણ કરો કે ના કરેલા કામ માટે પણ એને જ credit આપો. પેિલા બાળક ને એની મરજી નુ ંક્ષતે્ર કે 
કોસડ પસદં કરવાની છૂટ આપો, તનણડય લેવામા ંએની મદદ કરો, પણ એ પસદં કરેલા ક્ષેત્ર મા ંએન ે
પોિાના થી બનિો શ્રેષ્ઠ પ્રયત્નકરવા ની અન ેસાથ ેસાથ ેગયા વખિ ની એક્ઝામ કે પ્રોજેક્ટ કરિા 
આ વખિ નુ ં વધારે સારંુ બને, એના પસદંગી ના ક્ષેત્ર મા ં ઉત્તરોત્તર પ્રગિી કરે એ માટે જરૂર 
પ્રોત્સાિન પરંુૂ પાર્ો.  

 બીજુ ંમને લાગ ેછે કે ખાલી ર્ોક્ટર એન્જીનીયર માથંી બિાર નીકળવાની આપણે ખાસ 
જરૂર છે.ઘણી વાર એક સામાન્ય સ્ટુર્ન્ટ જેના રીઝલ્ટ ની રેન્જ પર થી એના માિા-તપિા, આજુબાજુ 
વાળા બધા ને િોય કે આના માટે કોમસડ જ બરાબર છે, એને જો થોર્ી મેિનિ અને સારા નસીબ થી 
જો  સારા માક્સડ આવી ગયા િો ભલે બધી પહરન્સ્થતિ ખબર િોય િો પણ અચાનક આશાવાદી થઇ 
ને સાયન્સ લેવર્ાવનાર માિા-તપિા આપણે સૌ એ જોયા જ િશે. 
 અન ે સાચુ ં કહુ ં િો હુ ં મારા ભાઈ કે બિને ને હુ ં સારા માક્સડ િોય િો પણ કોમસડ 
લેવાની સલાિ આપુ.ં એન્ન્જતનયર થઇ ને િવ ેખાસ કોઈ ફાયદો નથી અન ે MBBS મા ંગજા બિાર નો 
ખચો છે. 
 મને નવાઈ એ વાિની લાગ ે છે કે બધા પેરેન્ટસને પોિાનુ ં બાળક ર્ોક્ટર કે 
એન્જીનીયરકે CA જ કેમ બનતુ ંજોવુ ંછે? પેઈન્ટર, રાઈટર ,તસિંગર કે બીજા કોઈ પણ કળા ના ક્ષેત્ર 
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પ્રત્ય ે કેમ ઉદાસીનિા છે? માત્ર એટલ ે કે એમા ંનામ કમાવુ,ં પૈસા કમાવા અઘરંુ છે?ર્ોક્ટર ના 
દીકરા ને ઈચ્છા તવરુદ્ધ,મારી મચેર્ી ને ર્ોક્ટર બનવુ ંએના કરિા એની મરજી ના હફલ્ર્ મા ંજવા 
દઈએ ને કોઈ યોગ્ય સ્ટુર્ન્ટને એ સીટ મળે એ યોગ્ય ના કેિવાય? 

 િવ ેવાિ રિી કમાવાની િો મોટા ભાગ ના આપણે well to do family ના છીએ.િો 
એવા કેસમા ંજે કરવુ ં િોય એની છૂટ આપવી યોગ્ય લાગે છે મને. એમા ંપણ દીકરીઓ ને િો 
ખાસ પોિાના હફલ્ર્ મા ં experiment કરવાની છૂટ િોવી જોઈએ.છોકરાઓ માટે િજી પણ માની 
શકાય કે એમના પર by default પૈસા કમાવાની જવાબદારી િોય છે.પણ મારી દરેક દીકરીના 
parents ને તવનિંી છે કે એને એની મરજી ની હફલ્ર્ મા ંજવા દો. કદાચ જો એમને સિંોષ ના 
થાય કે બદલવા ઈચ્છે િો પણ ચાન્સ લેવામા ંકઈ ખોટંુ નથી. 
 િવ ેવાચંી ને િમને થશે કે ભાષણ આપુ ંછ ંકે િમન ેશુ ંકામ કહુ ંછ?ંપણ આપણા 
parents ની પેઢી નુ ં મોટા ભાગ નુ ં જીવન પિી ગયુ ં છે. અને કોઈ પણ change લાવવો , 
સ્વીકારવો બનં ેઆપણી પેઢી માટે વધ ુસિલે ુ ં છે.િો આપના નાના ભાઈ-બિને માટે કે આપના 
દ્વારા જન્મ લેનારી નવી પેઢી માટે આ થોર્ો ર્ોઝ! 
 અંિે જે પણ રીઝલ્ટ આવ્યુ ં િોય િેન ે સ્વીકારી, અત્યારે ઉપલબ્ધ બહુ બધી 
interesting ચોઈસ માથંી િમને પસદં આવે એવી એક પકર્ી એને ફોલો કરવા લાગો. અન ેજો 
િજી આમ ગોલ્સ નક્કી કરવાની ઉંમરે છો િો િમારી જાિ ને બધા જ options માટે ઓપન 
રાખો.ઘર મા ંથોર્ી રામાયણ થશે પણ િમારા parents િમારી યોગ્ય વાિ ને ચોક્કસ સમજશે. 
Happy Results... 
મને આપના મિ કે અનભુવ જણાવો manorishah@gmail.com પર.  

-Manori Shah 
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નવલકથા          “ઐક્યોત્સવ-5” 
 ’’વાઉ, ગ્રેટ યાર...પણ 
મને એક વાિ ક્ારેય ન સમજાઈ કે 
િારા જેવી સત્યપે્રમી, લાગણીશીલ, 
માયાળુ છોકરી િે સમયના અકડુ,ં તનદડય, 
અિકંારી-ઘમરં્ી એવા સતમધને કેમ પ્રેમ 
કરિી થઇ?” 
 
“ક્ા ંસજંોગોના કારણ ેઅમારા લગ્ન થયા એ િો ત ુ ંજાણ ેજ છે,લગ્ન કરવા માટે અમારી વચ્ચે 
એક કોમન કારણ િત ુ ં કે ભલે અમે બનંે એકબીજાને લવ નિોિા કરિા પરંત ુ અમે બનં ે
પોિપોિાના પહરવારને ખબુ પ્રેમ કરિા િિા. સતમધ િે સમયે પણ મારા પેરેન્ટસને અત્યિં 
મન આપિો. િેની આ બનં ેવાિ મને ખબુ ગમી. લગ્નબાદ હુ ંઆ ઘરમા ંઅતિતથની જેમ મારી 
ઇચ્છાનસુાર અલગ રૂમમા ંરિવેા લાગી. િે સમયે પણ સતમધે મારી સાથે ઉબચિ વ્યવિાર કયો. 
આ સમયગાળા દરતમયાન મેં નોંધ્યુ ં કે સતમધ કારણ વગર ઉશ્કેરાિો નથી તસવાય કે હુ ંજાણી 
જોઇને િેન ેઉશ્કેરવાનો પ્રયત્ન કરંુ. ધીમે ધીમ ેસમય અને સજંોગોનુ ંઈશ્વરે એવુ ંતનમાડણ કયુું કે 
હુ ંસતમધની અંદર છપાયલેા  વાસ્િતવક સતમધન ેમળી શકી,િેન ેજોઇને જાણી શકી, સમજી શકી 
..સતમધનુ ં આવુ ં સ્વછદંી અન ે અયોગ્ય બનવાનુ ં કારણ પણ મને સમજાયુ ં કે જેમા ં ક્ાકં 
અમકુઅંશે હુ ંપણ કારણભિૂ િિી. 
 જો સ્ત્રીઓન ે પરુુષનો અિ ં જીિિા આવર્ી જાય અને પરુુષોને સ્ત્રીઓની 
લાગણીઓ જીિિા આવર્ી જાય િો આ સસંારના દરેક કપલના બધા જ પ્રોબ્લેમ્સ સોલ્વ થઈ 
જાય. 
 આપણે સ્ત્રીઓ િો આપણી લાગણીઓન ે આંસસુાથે, ગસુ્સા કે ફહરયાદો સાથ ે
વિાવી દઈએ, બિાર ફેંકી દઈએ, પણ પરુુષો...િેના માટે અઘરંુ િોય છે આમ સિજ બનવુ.ં 
ભગવાને પરુુષોમા ંપણ માદડવિા, હ ૂફંાળી લાગણીઓ, નમ્રિા જેવા સ્ત્રીસિજ ભાવો રાખ્યા િોય 
છે પરંત ુ િેની આસપાસ બાધં્યુ ં િોય છે અિરંૂપી ખોખલુ ં કવચ. આ અિનં ુ ં કવચ ભગવાન ે
પરુુષજાિમા ંસિજ રીિ ેજ રાખ્યુ ં િોય  છે અન ે િે પોિાની જાિ ેિેન ેક્ારેય  િોર્ી શકિો 
નથી.  િે અિનંે ઓગાળી િેઓમા ં િકારાત્મક ભાવો પ્રગટાવી શ્રેષ્ઠ પરુુષનુ ં સર્જન કરવાની 
શન્ક્િ માત્ર આપણામા-ંસ્ત્રીમા ંજ છે. 



 કોલેજમા ંવષોથી એક-િથ્થ ુરાજ કરીને પોિાનુ ંસામ્રાજય સ્થાપનાર સતમધન ેમેં 
શરૂઆિથી જ પર્કાયો, દરેકવાિમા ંિેન ેિરાવિી ગઈ, પછાર્િી ગઈ, િનેી મશુ્કેલીઓ પણ હુ ં
વધારિી ગઈ, આવુ ંકરવાથી  િેનો ઈગો-અિ ંઘવાિો િિો, ઓગળિો ન િિો.આ ઘવાયેલો અિ ં
િેન ેવધ ુને વધ ુઉશ્કેરિો, કોઈ પણ ભોગ ેમને પછાર્વા, મને િરાવવા...અને ફરીથી િેની િાર 
થિી. ફરીથી િેનો ગસુ્સો અને ઉશ્કેરાટ વધિો જિો...આ ચિ સિિ ચાલતુ ં રહ્ુ,ં િેમા ં િે 
આંિહરક રીિ ેઘવાિો રહ્યો અને અમારી વચ્ચેનુ ંવરે સિિ વધતુ ંરહ્ુ.ં 
 સતમધનો અિ ંઓગળવા આને િેના ઘા ભરવા માટે માત્ર એક જ વસ્તનુી જરૂર 
િિી, તનસ્વાથડ પ્રેમની. માત્ર બે વષડના સતમધન ેિનેી મમ્મી છોર્ી, હર્વોસડ લઈને આ ઘર છોર્ીન ે
જિી રિી િિી. કામકાજમા ં અત્યિં વ્યસ્િ તપિાની હુફં પણ િેન ે ણ સાપંર્ી. પહરણામે િેનો 
સબંધંોમા ંઅન ેસ્ત્રીઓમા ં તવશ્વાસ જ ન રહ્યો. અધરૂામા ંપરંુૂ િેન ેકોલેજમા ંશેરની માથ ેસવાશેર 
એવી હુ ં ભટકાઈ..મારા વિડને િેન ેછલ-કપટ કરવા મજબરુ કયો. બળિામા ંઘી િોમ્યુ.ં વેરની 
આગમા ંહુ ંિેના તનષ્કલકં મનને ન જોઈ શકી.  
 જોર્ીઓ સ્વગડમા ં બન ે છે એ મબુજ ભગવાન ેઅમારા લગ્નજીવનના શરૂઆિના 
િબકે્ક એવા સજંોગ-સમય અને પહરન્સ્થતિનુ ંતનમાડણ કયુું કે હુ ંઆ સતમધન ેઓળખી િેમજ િેની 
સાથેના સબંધંન ેસધુારિી સધુારિી િેના અિનંે ઓગાળી શકી. બસ ત્યારબાદ મેં િેન ેજે હુફં અને 
પ્રેમ આપ્યા છે િે મને િમંેશા િેના િરફથી બમણા જ મળ્યા છે, બબલકુલ અમારા વેર-ઝેરની 
જેમ. 
 અમારી દીકરીઓના જન્મ સમયે પોિાના બનંે િાથમા ં િેન ે લઈને ખશુ થિા ં
સતમધની આંખો મેં પ્રથમવાર સજળ જોઈ, િો આ જ આંખોમાનંા િષાડશ્ર ુ એકવાર પોપચાનો 
ઢોળાવ ઓળંગી અને રેલાઈ ગ્યા જયારે  અનેરી-અનોખી બનંે પિલેી વાર પિલેો શબ્દ 
બોલી....પા..પા....િે બનંે સતમધની જજિંદગી છે. િનેા આગમનથી સતમધ વધ ુલાગણીશીલ અન ે
સમજદાર બન્યો છે.” ભાવતવભોર થયેલી આહુતિ આટલુ ંબોલી અને અટકી. 
“બસ, િમે બને્ન િમંેશા આટલા જ ખશુ રિો..” મીઠાઈનો નાનો ટુકર્ો આહુતિના મખુમા ંમકુિા 
તશખા બોલી અને ઉમેયુું, “િારી ઢીંગલીઓ ક્ા ં છે? અને અત્યારે ત ુ ંક્ાયં બિાર જવાની છો, 
આવી િવેી સાર્ી પિરેી છે િો?” 
“િે બનં ેસ્કલેૂ ગઈ છે, અન ેઆ સાર્ી અમસ્િા જ પિરેી છે, સતમધની બહુ ંઈચ્છા િિી એટલે..” 
“સારંુ, ચાલો િવ ેહુ ંનીકળંુ, બધા મારી રાિ જોિા િશ.ે.” 
“િા....પણ વારંવાર આવિી રિજેે..” કિિેી આહુતિ િેન ેર્ોર સધુી વળાવવા ગઈ. 
“બાય...” 
“બા-બાય..” નો પ્રત્યિુર આપીન ેઆહુતિ ઘરમા ંઆવી.. 

-Dr Avni Mansuriya 
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વેંત-વાતામ 
પ્રફૂ 

 

“કેમ આમ પાગલ જેવી વાિો કરે છે? હુ ં િને મકુીને થોર્ી જાવ!! ત ુ ં િો 
મારી જાન છે..... શ્વાસ છે. ભલુ ં કોઈ માણસ શ્વાસ લીધા તવના જીવી શકે 
ખરંુ?!” 
“આ રેકોર્ડ થાય છે િો..... મારી પાસે પ્રફૂ છે િવ ેિારી આ વાિ નુ.ં....” 
“પ્રફૂ?! તવશ્વાસ નથી મારી ઉપર કે આમ પ્રફૂ ભેગા કરવા લાગ્યો...... આઈ 
લવ ય ુયાર.... રીયલી લવ ય.ુ.... લવ ય ુસો મચ.....” 
........ 
એ જોર-જોરથી રર્વા લાગ્યો. પછી આંસ ુલછૂિા ંલછૂિા ંજ એણે િાથમા ં
રિલેા ‘વોઈસ રેકોર્ડર’ મા ંSTOP નુ ંબટન દબાવ્યુ.ં 

-Yagnik Vaghasia 
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લવ-ટેંક 

 તને ખબર છે કે ત   ંમને કેમ પે્રમ કરે છે? કદાચ તારા પાસે કારણ ઘણા બધા હશ ે
પણ અત્યારે તારા પાસે એને વ્યતત કરવા શબ્દો નરહ હોય, ખર ં  ને? એવ  ંકેમ બનત  ંહશ?ે બીજા 
લોકો પાસે તો ત   ંમારા વખાણ કરતા થાકતી નથી, અને મારા સામે તો તારી બોલતી એકદમ 
બધં થઇ જાય છે. હ ં તારા સામે હોઉ ત્યારે તો ત   ંબસ મને જોયા જ કરે છે, એવી રીતે જાણે કે  
હમણા ંજ મારા મા ંઆખી સમાઈ જવાની ના હોય ! શ  ંએટલો બધો પે્રમ કરે છે મને કે મારા 
વગર રહી જ ના શકે? 

 તને ખબર છે, પહલેા આપણે ખાલી વમત્રો હતા ત્યારે ત   ંકેટલ  ંબધ  ંબોલતી, તારા 
વવશ,ે તારા ફે્રન્દ્ડસ વવશ,ે તારા વવચારો, તારા શોખો વવશ,ે પણ હવે તો બસ હ ં જ છં તારા માટે! 
તને યાદ છે ત   ંમને તારા સપના ઓ વવશ ેવાત કરતી હતી, કે કાલે તો મેં તારા સપના મા ં
આવી તને ઊંચકી લીધી, તને બહ ં બધ  ંવ્હાલ કય ું, અરે એક વાર તો વાત કરતા ત   ંરીતસર ની 
રડી પડી હતી કેમ કે એ સપના મા ંમને કંઈક વાગી ગય  ં હત   ં ને મને હોક્સ્પટલ મા ં દાખલ 
કરવો પડયો હતો. સાચ  ંબોલ જે, તને હ ં બહ  જ ગમ  ંને? મને કંઈક થઇ જાય એ તને નરહ ગમે 
ને? મારા માટે એટલો અઢળક પે્રમ ક્યાથંી લાવે છે ત  ?ં 

 મને ખબર છે કે ત   ંમારા સાથ ેવાત કરતી હોય ત્યારે તને કોઈ રડસ્ટબમ કરે એ 
તને જરા પણ નથી ગમત .ં ત   ંએના પર ભચડાય જ જાય કે જે તને હરેાન કરત   ંહોય મારા સાથ ે
વાત કરવામા!ં બધા કરતા મને ત   ંવધ  મહત્વ આપ ેછે એવ  ં કેમ? કદાચ એ બધા જ પ્રશ્નનો 
સરળ જવાબ એટલો જ આપીશ ને ત   ં કે ત   ંમને પે્રમ કરે છે, એટલો જ પે્રમ જેટલા આકાશમા ં
તારા છે, કદાચ એથી પણ વધારે!  મારા આંસ  તો ત   ંજોઈ જ નથી શકતી, કદાચ એટલે તારી 
બીકથી જ મારા આંસ  આંખમાથંી નીકળતા નરહ હોય! સાર ં  છે પે્રમના કોઈ લેવલ નથી આવતા 
નરહ તો બેશક ત   ંજ એની ટોચ પર વવરાજમાન હોત! 

-Anant Gohil 

         કોઈન  ંપણ આંસ  લ છ્  ંહોય તે બેસે અહીં 
 ને પછી છાતીમા ંદ ખય  ંહોય તે બેસે અહીં  

 હાથ પોતાનોય બીજા જાણવા પામે નહીં 
 કીરડયાર ં  એમ પયૂ  ું હોય એ બેસે અહીં            -સ્નેહી પરમાર 
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પેરરસ્કોપ 
“તવશ્વાસ બહુ ર્ાહ્યો છોકરો છે. ક્ારેય કોઈ છોકરી પર ખરાબ નજર નથી પાર્િો. િમંેશા પોિાના 
કામથી જ મિલબ રાખ.ે... િા.... પણ એ સ્વાથી નથી િો. ક્ારેક આપણન ેએનુ ંકામ િોય િો એ 
મદદ પણ કરે. એ હદવસે રાત્રે કૉલેજના ફંક્શનમા ંમોડુ ંથઇ ગયુ.ં.. સાર્ા અબગયાર વાગી ગયા... 
િવ ેત્યારે િો AMTS ની બસ િો મળે નિી.... રીક્ષામા ંપણ ના બેસાય.... અત્યારે કેવા કેવા બનાવો 
બને છે..... ખબર િો છે જ ને િમને? િજી િમણા ંજ સરકારની મહિલા-સરુક્ષાની પોકળ વાિોના 
અવાજન ેચીરિો એક ‘રેપ-કેસ’ થઇ ગયો. િા.... િો તવશ્વાસે મને એની એકટીવામા ંલીફ્ટ આપવાનુ ં
કીધુ.ં... મેં લીફ્ટ લેવાની ના પાર્ી... િો એ િસીન ેગાર્ીમાથંી નીચ ેઉિરીને મને એકટીવાની ચાવી 
પકર્ાવિા બોલ્યો...., ‘પિોંચી જા.... એટલ ે ફેસબકુ ખોલીને મને મેસેજ કરી દેજે......’ એક બાજુ 
છોકરાઓ.... છોકરીઓના નબંર માટે રીિસરના વલખા મારિા િોય છે.... ને બીજી બાજુ તવશ્વાસ..... 
િાથમા ં આવી ગયેલો મોકો િસિા િસિા જવા દે એવો છોકરો છે...... ભણવામા ં પણ બહુ 
િોતશયાર.... િમંેશા પિલેો જ આવે...... સ્પોટટડસમા ંપણ અવ્વલ..... એવી કોઈ વાિ નહિ િોય જેમા ં
એ ‘ખરાબ’, ‘ખોટો’ કે ‘નીચો’ સાબબિ થાય..... પણ એના માથે ટાલ છે..... એ ના િોિ િો..... 
િો..િો... તવશ્વાસ ‘સપંણૂડ’ િોિ....” 
“મૌસમી એકદમ મસ્િ છોકરી છે.... એકદમ મસ્િ.... બીજી છોકરીઓની જેમ વાયર્ાઈ િો એનામા ં
બબલકુલ નિી.... િસીને જ વાિ કરે િમંેશા.... આમ પિલેી નજરે જ પ્રેમ થઇ જાય એવી.... એ 
હદવસ ેબહુ વરસાદ િિો... બધે કીચર્ કીચર્.... કોલેજમાથંી બિાર નીકળિા મારો પગ લપસ્યો..... 
કોઈ એ મને ઉભો કરવાની િસ્દી િો ના લીધી.... પણ બધા િસવામા ંમશગલુ િિા.... બધાન ેફોટા 
પાર્ીન ે WhatsApp મા ં વાયરલ કરવાની ઉિાવળ િિી.... એક મૌસમી જ િિી.... જેણે આગળ 
આવીન ેમને િાથ આપીન ેઉભો કયો.... મને સાફ કરવામા ંમદદ કરી.... જો હુ ંકાદવમા ંખરર્ાયેલો 
ના િોિ િો એન ેરીિસર ભેટી જ પર્યો િોિ.... મૌસમી છે જ એવી.... પણ એના મોઢે બહ ુખીલ 
છે...... એ ના િોિ િો મૌસમી ‘સપંણૂડ’ િોિ....  

“િમણા ંિમણા ંજ મને અઝિરુદ્દીનના જીવન તવષે ખબર પર્ી.... હુ ંિો નાનો િિો ત્યારથી ‘સબચન’ 
ને જ હિકેટ િરીકે ઓળખુ ંછ.ં... એ પિલેાના હિકેટરો સાથે મારે કંઈ ખાસ લેવા-દેવા નિી.... િા.... 
નામ થી ઓળખુ.ં... પણ એમના તવષે ઝાઝી ગિાગમ નિી..... ‘અઝિર’મા ંઆવે છે એમ....... એક 
ગલિ ઈલ્ઝામ..... ને આગળનુ ં બધુ ં ખલ્લાસ....મેચ-હફન્ક્સિંગના એક આરોપે અઝિરને અદુરો 
બનાવી દીધો..... એ વગર એ ‘સપંણૂડ’ િોિ..... ” 
“અતમિાભ ‘સદીના મિાનાયક’ િરીકે ઓળખાય છે...... કેટકેટલી સારી હફલ્મો એના નામે બોલ ે
છે..... અત્યારે પણ એની હફલ્મો ભલે બોક્સ-ઓહફસ પર બહુ ઉકાળી ના શકિી િોય..... પણ િોય છે 
બધી જોરદાર..... K.B.C. આવે ત્યારે પણ અમારંુ આખુ ંઘર ટીવી સામ ેજ ખોર્ાઈ જાય.... વચ્ચે એક 
તસઝનમા ં શાિરુખને પણ લીધો િો...... પણ શાિરૂખ થોર્ો કંઈ એમા ં જામે..... અતમિાભ એ 
અતમિાભ છે... પણ િમણા ંએનો પનામા વાળો બ્લેક-મની નો કારં્ આવ્યો, ત્યારથી એના પ્રત્યેનુ ં
માન સાવ ઘટી ગયુ.ં.... અતમિાભ ‘સપંણૂડ’ િોિ.... પણ....................” 

 -Yagnik Vaghasia 
PACK UP :  

I THINK, I’M HUMAN BEING….. HOW CAN U EXPECT A COMPLETION IN ME? 
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Shine In the Mine…! 

 ‘ફેન્ર્રી’  

૨૦૧૩મા ં હરલીઝ થયેલુ ંએક મરાઠી મવૂી. ફેન્ર્રીનો સીધો મિલબ થાય ભ ૂરં્. અમકુ-િમકુ દબલિ 
વગડના વ્યન્ક્િઓ ભ ૂરં્નુ ંમાસં ખાઈન ેજીવિા િોય એમાથંી એક તનશાબળયાની વાિ. દબલિ દમનના 
તવષય પર બનેલી નાગરાજ મજુંળેની પિલેી હફલ્મ. 
‘સૈરાટ’ જેની તવસ્તિૃ છણાવટ છે એવી ફેન્ર્રીએ પાહટયા પાર્ી દીધેલ. અને પછી ચાર કરોર્મા ં
બનેલી સૈરાટ ચોયાડશી કરોર્ સધુી પિોચે એમા ંનવાઈ એ વાિ ની છે કે એ લોકલ લેન્ગવેજમા ં
બનેલી છે. ગજુરાિી હફલ્મોનો વકરો ક્ારેય સાભંળવામા ં આવ્યો નથી કારણ કે િજુ આપણે 
કોમેર્ીથી આગળ વધ્યા જ નથી.   

સભુાષ ઘાઈ જેવા શો મને ેકીધુ ં કે; બોલીવરૂ્ના દરેક હફલ્મમેકરે સૈરાટ જોવી જ જોઈએ એટલ ેિદ 
થઇ ગઈ! હુ ં પણ એક દોસ્િના ગરુુવારે આવેલા ફોનના લીધ ેજ એ જ સવારે ભરઊંઘમા ંજોઈ 
આવેલો. આવુ ંજાબલમ તપચ્ચર ઉિરી જાય એ ના પોસાય. ૧૫૦ રૂતપયામા ંઆટડથી લઈન ેમસાલા 
સધુી દરેક રીિ ેમોજ પર્ી ગઈ’િી. પેલી વાર ગજુરાિી તસવાય કોઈ બીજી લોકલ લેન્ગવેજનુ ંમવૂી 
જોયુ.ં ભાષામા ંએક પાવલીની’યે ખબર ના પર્વા છિાયં ેબધુ ંજ સમજાય. 
મસાન, અગ્લી થી લઈન ેરંગરેઝ સધુી ના દરેક રંગ પાથરિી એવી ‘સૈરાટ’. દબલિ છોકરો, સવણડ 
છોકરી, છોકરાનો લાચાર બાપ, છોકરીનો ઉદ્દરં્ બાપ, અંિહરયાળ ગામર્ાની પોલીસ, છોકરીનો 
રાઉર્ી ભાઈ, છોકરાના માનતસક તમત્રો; આવુ ંબધુ ંજ જે એક મસાલા હફલ્મમા ંિોય, એવો િમામ 
મસાલો ભેગો કરીન ેબનાવેલી આટડ હફલ્મ એ સૈરાટ. 
પ્લોટ અનકોમનલી કોમન છે. ઉત્કૃષ્ટ કિી શકાય એ કક્ષાનુ ં કેમેરા વકડ , ક્લાસ સ્િીન-પ્લ,ે મસ્િ 
મ્યઝુીક, મજબિૂ એકક્ટિંગ અને અફલાતનૂ એવુ ંર્ાયરેકશન. 
ઘણા હફલ્મમેકસડ અઢળક તવષયને સ્પશ ેછે જયારે મજુંળે જે બેકગ્રાઉન્ર્માથંી આવે છે, જે હફલ કરે 
છે, એને સિજ સ્પશે છે. અન ેએટલે જ હફલ્મના બદલે ડ્રામા જોિા િોય એવી રીિે પાત્રો સ્િીનની 
બિાર ઉપસી આવે છે. મન ેએક કેરેક્ટર જે સૌથી વધારે ગમ્યુ ંએ નાતયકાનો ભાઈ તપ્રન્સ. એ નગંની 
એકક્ટિંગ માટે બે-ચાર વાર જોઈ નાખંવુ.ં કેમકે એણ ેએકક્ટિંગ કરી નથી, થઇ ગઈ છે. 
છેલ્લ,ે 
  સ્વિતં્રિાના નામ ેસ્વછદંિાનો િણખો..!                       -Rikeen Dhaduk 



પખં Magazine June, 2016 

15 

લ્યો લખાઈ ગઈ કવવતા...! 

ઉઘાર્ી દ્વાર એ ભાગી ગયા છે, 
ખબર થઇ, કાળજુ ંચોરી ગયા છે. 
િમાશો જોવા સૌ આવી ગયા છે, 
અગન લાગી કે કોઈ બાળી ગયા છે. 
મને સાગરમા ંમજધારે ડુબાર્ી, 
બધા સમજે કે એ ફાવી ગયા છે. 
િજુ સપના સવુાર્ીને િો આવ્યો, 
અચાનક કેમ એ જાગી ગયા છે? 
મરણ પામ્યો નથી, જીવિં છ ંહુ,ં 
છિા ંસ્મશાનમા ંછોર્ી ગયા છે. 
-Prashant Somani 
 

િવે ગરમી કે ઠંર્ીમા,ં મને શુ ંફેર પર્વાનો? 
જીવુ ંકાયમ હુ ંઆંધીમા,ં મને શુ ંફેર પર્વાનો? 
િીરાનુ ંમલુ્ય એની ર્ાબલી નક્કી નથી કરિી, 
લપેટયો િોય ચીંદીમા,ં મને શુ ંફેર પર્વાનો? 

નથી પાસે કશુ ંપણ જે લગાવુ ંદાવ પર ત્યારે, 
પછી િેજી કે મદંીમા,ં મને શુ ંફેર પર્વાનો? 

અહિિંસા ગોર્સેની આગવી ઓળખ ને હિિંસકિા, 
િો રોમેરોમે ગાધંીમા,ં મને શુ ંફેર પર્વાનો? 

છે જયારે જ્ઞાનથી મિલબ, ભલે િો બદુ્ધ કે ઓશો, 
કિ ેપાળી કે હિન્દીમા,ં મને શુ ંફેર પર્વાનો? 

-Hemang  Naik 
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Catalyst 
 તને એકલા રહવે   ંગમત   ંહોય તો ભલે, પણ મને તો એકલા રહવે   ંજરાય પણ પસદં 
નથી. આપણા વડવાઓ કહી ગયા કે ખાલી મગજ શૈતાન ન  ંઘર, ત   ંએકલો રહીશ એટલે તને પણ 
ખરા-ખોટા વવચારોતો આવ્યા જ કરવાના, જેમાથંી બચવા ત   ંએકલતા નો સહારો લે છે એ એકલતા 
જ ક્યારેક તને ભરખી જશે. 
 આમ જોવા જઇએ તો આપણે બધા એકલા જ છીએ ને! કોઈ આપણી સાથે છે એ તો 
બસ આપણ  ં એક ‘ઇલ્ય ઝન’ છે. આપણે કોઈનો સાથ-સહકાર જોઈએ છીએ, જે આપણા સ ખોમા ં
આપણી સાથે રહી એને માણી શકે અને આપણા દ ુઃખોમા ંઆપણને સહારો આપી શકે. જે આપણી 
નાની-નાની વાતોને સેલીબે્રટ કરી શકે, આપણા વવચારોને જાણી શકે, સમજી શકે. 
 એકવાર બે મીત્રો વાત કરતા હતા, એક વમત્ર બીજાને કહ ેછે કે ‘ત  ંમને ક્યારેક છોડીને 
તો નહીં જાયને? ત   ંજઈશ તો તારા વગર હ ં સાવ એકલો જ પડી જઈશ, મને એકલા રહવે   ંનરહ ગમે! 
બીજો મીત્ર કહ,ે “મને નથી ખબર કે હ  ંતારા સાથે આગળના સમયમા ંહોઈશ કે નરહ?, આખર કાલને 
કોણે જોઈ છે? પણ હા, એટલ  ંજરૂર છે કે હ ં હંમેશા તારા વવચારોમા ંરહીશ, જયારે પણ તને મારી 
રદલથી જરૂર હશે ત્યારે હ  ંપ્રત્યક્ષ નહીં તો પરોક્ષ રીતે પણ તારી જોડે તો હોઈશ જ! એ માર ં  વચન 
છે તને. પણ સાચ  ં કહ ં દોસ્ત? તને જેટલી મારી અપેક્ષા છે ને એટલી અપેક્ષા બીજા પાસેથી ના 
રાખતો.” બીજો વમત્ર પછેૂ છે, કેમ દોસ્ત આવ  ંકહ ેછે? પેલો હસીને કહ ેછે, “મને ખબર છે કે તને ક્યારે 
કઈ વસ્ત  થી સાર ં  લાગશે અને હ ં એ વસ્ત   નરહ કર  તો તને દ ુઃખ થશે પણ કોઈ બીજી વ્યક્તતને તો એ 
વાતની નરહ ખબર હોય ને! અને ત્યારે જો એ વ્યક્તત તને ગમત  ંનરહ કરે તો ત   ંદ ખી થઈશ અને એ 
વાત મને નરહ ગમે.” 
 ક્યારેક એવ  ંચોક્કસ લાગી આવે કે બધા સ્વાથમના જ સગા છે, એવ  ંપણ મન થઇ 
આવે કે કોઈને કદી બોલાવવા જ નથી, કોઈ સાથે વાત જ નથી કરવી. બસ એકલા જ રહવે   ંછે, કમ 
સે કમ મને કોઈ દ ુઃખી તો નહીં કરી શકે, પણ ખરેખર તો કોઈ આપણને આપણી મજં રી વગર દ ુઃખી 
કરી જ નથી શકત  ,ં આપણે દ ુઃખી થઈએ છીએ કેમ કે આપણે એવ  ંમાનીએ છીએ કે આ વાત દ ુઃખી 
થવા લાયક છે! એકલતા એ અભભશાપ પણ નથી, એકલતા અને એકલા રહવે   ંએમા ંફરક છે, વધ  
પડતી એકલતા ક્યારેક આપણને મનથી કોરી ખાય છે! 
 આખા રદવસમા ંએકવાર થોડા સમય માટે એકલા રહવે   ં પણ જરૂરી છે, કેમ કે એ 
એકાતં કરી શકો છો. એમાથંી પોઝીટીવ અને નેગેટીવ પાસાઓને શોધીને એ મ જબ તમાર ં  જીવન 
ઘડી શકો છો. 
 એકવાર એક વ્યક્તતએ રસ્તા પર બેઠેલા એક સાધ ને પછૂ્ ,ં મહાત્માજી કેમ આમ 
ભરઉનાળે રસ્તા પર એકલા બેઠા છો? પેલા સાધ  કહ,ે “હ ં ક્યા ંએકલો છં, મારા ઈશ્વર હંમેશા મારી 
સાથે જ રહ ેછે, પણ તને એ નરહ દેખાય કેમ કે તારી આંખો આવ  ંજોઈ શકવા ટેવાયેલી નથી! સાચી 
વાત છે ને? આપની કોઈની જ આંખો આવ  ં નથી જોઈ શક્તત કે એ અદમ્ય શક્તત આપની સાથે 
હંમેશાથી રહ ે છે. આપને આક્સ્તક-નાક્સ્તક કરી શકીએ પણ આપણા ભગવાન આપણી જોડે આવો 
ભેદભાવ રાખી શકે જ નરહ, કેમ કે એ જ સત્ય, સવમ ની પર છે! 

 -Anant Gohil 
આફ્ટર-શોક : 
     ઉદાસી આ સ રજની આંખે ચડી છે, તમારા વવના સાજં ડસૂકે ચડી છે. 
     મને ઉંબરે એકલો છોડી દઈને, હવે ખ દ પ્રતીક્ષ ઝર ખે ચઢી છે. 
     -ભગવતીક માર શમામ                          
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It’s In…!!! 

છોકરીઓ િોય કે આંટીઓ, વાિ જયારે accessories ની આવે ત્યારે સૌથી  પિલે ુ ં અને  વધારે 
ઉપયોગી એવુ ંપસડ જ યાદ આવે..પસડ િવ ેખાલી પસડ ના રિિેા ક્લચ, bags અન ેના જાણ ે કેટલુ ં
કેટલુ ંથઇ ગયુ ંછે. 
ચાલો આજે જાણીએ પસડ અને કોલેજ bags ના અવનવા ટે્રન્ર્સ અન ેdesigns તવષે... 
સામાન્ય રીિે પસડ મા ંલેધર પેટનડ, એતનમલ તપ્રન્્સ સદાબિાર િોય છે. સારામા ંસારા બ્રાન્્સ મા ં
ખબુ મોંઘા પસડ એતનમલ તપ્રન્્સ મા ંમળિા િોય છે. 
જો કે અત્યારે યગં ગલ્સડ મા ંતપ્રન્ટેર્ (૩-D ખાસ), મલ્ટી કલર bags ટે્રન્ર્ મા ંછે.પ્રસગં મા ં carry કરવા 
designer અન ેભારે કપર્ા સાથ ેખબુ શોભે એવા ક્લચ અને સાર્ી સાથ ેમબેચિંગ બટવા પણ િમારી 
ડ્રેસીંગ મા ંચાર ચાદં લગાવી દેશે. 
ચાલો થોર્ા ફોટોસ સાથે આંખો ને ખશુ કરીએ.. 
પેિલા એતનમલ તપ્રન્્સ જેમા ંસૌથી વધ ુજોવા મળિી leopard અને ઝેબ્રા તપ્રન્ટ. લેધર મા ં crocodile 
અને snake સ્કીન ના ખબુ મોંઘા અન ેઆમ ક્લાસી ગણાિા િોય છે . 
 

િવે ૩-D અને ર્ીજીટલ તપ્રન્ટ ની કમાલ જોઈએ. 
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િવે થોર્ા ક્લચ અને બીજા પસડ 
 

  

િવ ેબોયઝ માટે મારે કેિવુ ંના જોઈએ પણ ખાસ options નથી િોિા.પણ કલસડમા ં experiment 
કરી શકાય.અન ેિા જે સામાન્ય સાઈઝના wallets આવે છે એના કરિા િવ ેલોન્ગ wallets બોયઝ 
મા ંપણ ટે્રન્ર્ મા ંછે.મારા એક ફે્રન્ર્ પાસે ના wallet નો ફોટો આમા ંછે. 
 

દોસ્િો, આ વખિ થી હુ ંએક નાનો પાટડ  ઉમેરવા માગં ુછ ંit’s in મા.ં જો આપની  પાસ ેકોઈ different 
કે ટે્રન્ર્ી item િોય િો એના સારી ક્વાલીટીના તપક્ચર સાથ ે મને મોકલી આપો 
manorishah@gmail.com પર.સાથે આપનુ ં નામ અને આપ એ ક્ાથંી ખરીદ્ુ ં કે મગંાવ્યુ ં િત ુ ં એ 
લખવાનુ ંના ભલૂિા. It’s inના આગલા લેખ મા ંએનો સમાવેશ કરવામા ંઆવશ.ે 
અને િા મને એક નાની મદદ જોઈએ છે આપ readers ની. પ્લીઝ આપણો થોર્ો ટાઇમ કાઢી ને મને 
જણાવો કે આ આહટિકલ આપ ગજુરાિી મા ંજોવા માગંો છો કે English મા?ં આપનો મિ જણાવો મને 

email મા ંકે અમારા FB પેજ પર.  

-Manori Shah 

mailto:manorishah@gmail.com
mailto:manorishah@gmail.com
mailto:manorishah@gmail.com
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Photo-Story 

“Coming together is a beginning; keeping together is 
progress; working together is success.”  
-Henry Ford 
“Great Things are done by a series of Small things 
brought together.” 
-Vincent Van Gogh 

-Rikeen Dhaduk 
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ખ લ્લા દ્વાર 

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

અંતરની વેદના   
મખુ પર ન્સ્મિ વેરી દુતનયાને િો ઠગુ ંછ ં
અંદરથી એક જીવિી લાશ બની ફરંુ છ ં

 
ભર્કી ઉઠી છે તવરિની જ્વાળા, પણ 

હુ ંિો કેવળ િમને જ સ્મરંુ છ ં 
છલકાયો છે ચારે િરફ એકલિાનો સાગર 

હુ ંિો યાદોની નાવ લઇ િરંુ છ ં
 

 િમારે િો બખલ્ય ુિશે વસિંનુ ંિહરિ મોસમ 
હુ ંિો પાનખરનુ ંપાન બની ખરંુ છ ં 
બે શ્વાસ વચ્ચેની એક પળમા ંપણ 
હુ ંિો જાણે સેંકર્ો વાર મરંુ છ ં 

 
ત્યજવુ ંિો છે મારેય આ જીવન, પણ 

મોિની કાટંાળી કેર્ી પર ર્ગલુ ંભરિા ર્રુ છ ં 
દુતનયા િો સમજશે આને 'બચરાગ'ની નવી ગઝલ 

હુ ંિો અંિરની વેદનાનુ ંતનરૂપણ કરંુ છ.ં 
                                               

    -Chirag Contractor    
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બોલો બીજ .ં..!!! 
હ ં અને મારો મોબાઇલ 

 સ્માટડફોનના જમાનામા ં રિિેા સ્માટડ  યવુાનો અન ે િવ ે િો સ્માટડ  વદૃ્ધો પણ... 
(ફેસબકુના મિે છેલ્લા એક વષડમા ંભારિમા ંફેસબકુમા ં૪૦થી વધ ુઉમરના 2 કરોર્થી પણ વધ ુ
લોકો રજીસ્ટર થયા, જે અત્યાર સધુી રજીસ્ટર થયેલા ૪૦થી વધ ુઉમરના લોકો કરિા almost 
ચાર ગણા વધ ુછે) virtual દુતનયામા ંખોવાય રહ્યા છે.  

 “આજે િો હુ ં કેટલાય દેશો ફરીને આવ્યો... કાલ ે જ મારા ૨૦૦૦ friends બની 
ગયા... િવ ેમારંુ બધુ ંજ કામ online થાય છે, બધા bill થી મારં્ીને નાની નાની વસ્તઓુ પણ હુ ં
online જ મગંાવી લાવ છ.. હુ ંગમે ત્યા ંજાવ િરિ જ એની update હુ ંબધા જ social media 

platform પર મકૂી દવ છ... મારા ઓલા એક ફોટા પર િો ૨૧૦ likes મળી... િે ઓલા Movie નુ ં
trailer જોયુ.ં.. બે કાલ ેિો કોલેજના ગ્રપુમા ં૨૫૦૦ msg નો ઢગલો થઇ ગયો િો... મારે િો હદવસ 
મા ં બે વાર મોબાઇલ ચાર્જ કરવો પર્ે છે... હુ ંિો રોજ એક સેલ્ફી લવ છ.ં.. મને િો મોબાઇલ 
વગર ઊંઘ જ ના આવે િો... મારે રોજ એકાદ બે કલાક િો ચેટ કરવા માટે જોઈએ જ...” 
 આ બધી વાિો આપર્ે બોલિા િોઈએ છીએ એટલ ેએક િો એ બધી પ્રવતૃત્ત કરવા 
મા ંસમય આપ્યો અને વધારા મા ંએની પચંાિ કરવામા ંબીજો સમય મફિમા ંઆપ્યો.. મન પણ 
િવે સ્માટડ  બની ગયુ ંછે એક જ સેકન્ર્મા ં positive થી negative થઇ જાય. વાિવાિમા ંફરી જાય..  
અિીંથી િિી દોલનો કયાડ કરે.... નાનીનાની બાબિોમા ંગસુ્સે થઇ જાય... 
 િા િો પણ ઘણીવાર સ્માટડ  તનણડય પણ કરે...અમકુ સમસ્યા પળવાર મા ંજ solve 
કરી નાખ.ે.. નવી નવી creative વસ્તઓુ બનાવ.ે..અઘરા કામોન ેસરળ બનાવી દે... પૈસાનો પણ 
ફાયદો કરાવ.ે..  

પણ શુ ંઆ બધુ ંઆપણન ેખરેખર ફાયદાકારક છે ક પછી આનાથી આપનુ ંજ નકુશાન છે??? આ 
છોર્વુ ંજોઈએ કે નિી??.. શુ ં હુ ંપોિ ેઆનાથી દુર થઇ શકંુ છ?ં??.. કેમ કરીને મારે આમાથંી 
છટકારો મેળવવો???.. હુ ંિો આ બધાથી ત્રાસી ગયો છ.ં???.. આવા જેટલા પણ સવાલ છે અન ે
આવા જેટલા પણ ટોતપક છે એની ચચાડ આપર્ ેઆ કોલમમા ંકરીશુ ં......”બોલો બીજ .ં..!!!” 

-Keyur Dudhat 
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LOL!!!... 
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Knowtamin 
While you inherit DNA from both parents.. You end up 

using your father’s DNA more… 

Genetically… you are more like your DAD than your MOM 

 

Ostrich kicks can kill a human & even a lion… 

 

Australia has over 10000 beaches… 

You could visit a new beach everyday for over 27 years… 

 

In India  

72% of girls name ends in “A” 

21% of girls name ends in “I” 

 

Every 40 seconds… 

Someone commits suicide… 

 

NORWAY will allow any student from anywhere in the 

world to study at their public university completely free of 

charge 



 
pankhemagazine@gmail.com 

 

http://www.facebook.com/pankhemagazine 

 

09714872871 

 

https://twitter.com/pankh_emagazine 
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