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In three words I can sum up everything I've 
learned about life: IT GOES ON 

-Robert Frost 
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સપંાદકની કલમે 

Why do you stay in prison when the door is so wide open? 

-Rumi 

 જુલાઈ મહિનો એટલ ેઅષાઢી બીજ “રથયાત્રા”, કચ્છી લોકો માટેના બેસતા વષષ 
અને મસુ્લલમ ભાઈઓ માટે રમજાન ઇદ જેવા પવવત્ર તિવેારોનો મહિનો અને સાથ ે સાથ ે
બાળકોની શાળા, યવુાનોની કોલેજ સરખી રીત ેશરુ થવાનો મહિનો. આપ સૌનો પ્રવતસાદ અમન ે
દર વખતે કૈંક નવુું કરવા તરફ દોરી જાય છે અને અમારા પ્રયત્નો થકી આપ સૌને શ્રેષ્ઠ સાહિત્ય 
અને શ્રેષ્ઠ વવચાર આપવાની કોવશશ કરતા રિીએ છીએ.  
 સાહિત્યની દ્રષ્ટીએ વવચાર અને પે્રમનુું સ ુંતલુન અઘરુું છે ઘણા ના વવચારમાું પ્રેમ 
િોય છે અને ઘણાના પ્રેમમાું વવચારો િોય છે એટલ ેજો આપણે સબુંધમાું પ્રેમ વવકસાવવો િોય તો 
વવચાર થકી જ એ શક્ય છે. વાચકો સાથે આવો જ પ્રેમ દર વખત ે જુદા જુદા વવચારો દ્વારા 
વનખારવાનો પ્રયત્ન કરતા રિીએ છીએ અન ે એમાું થોડા ઘણા અંશ ે સફળ  રિીએ છીએ. 
વાચકોના અભતૂપવૂષ પ્રવતભાવ, વનશ્વાથષ પ્રેમ અન ેપ્રેરણારૂપ સચૂનો માટે ટીમ પુંખ વતી સૌનો 
ધન્યવાદ, આભાર... 
  વરસાદની શરૂઆતમાું જ અમે અમારા આ અંકથી વવચારો રૂપી છાુંટા થકી આપ 
સૌન ેભીંજવવાનો પ્રયાસ કરીશુું 
પ્રવતભાવો, સલાિ, સચૂનો સદા આવકાયષ... 

-Keyur Dudhat 

તુું થઈ જાજે પુંખી ને હુ ું સરસ મજાનો દાણો 
ચાદર થાશુું કબીરાની, તુું તાણો ને હુ ું વાણો 

અરસ પરસ અદ્વતૈ રચીને એક બીજાને ગમીએ 

ભૈ ચાલ, આપણે રમત જુદેરી રમીએ… 

-વનરુંજન રાજ્યગરુુ 
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ધબકી રિલેા માણસો અમને ગમ્યા નથી, 
પતુળા બનાવી પથ્થરો ખોડીયે છીએ. 

    -કરસનદાસ લિુાર 

 ધબકી રિલેા માણસો માટે આ કટાક્ષ જ પોલા અન ેજડસ ુ વવચારો વીંધવા 
માટે પયાષપ્ત છે. પિલેા જે લખેલુું એ રાજકારણ અન ે સાુંપ્રદાવયકતા પર િત ુું પણ છેલ્લા 
થોડાક’હદમાું જે થઇ રહ્ુું છે એ બધયુ છેવટે તો કાગળ પર જ ન!ે  

 આપણ ેવષોથી ડાબેરી અન ેજમણેરી આ બે વવચારધારાઓ જોઈ રહ્યા છીએ. 
બે મખુ્ય રાજકીય પક્ષો(િવે તો એમાુંય આપણ ેવવચાર કરવો પડ!ે)પરલપર વવરોધી વવચારો 
પકડીને ચાલ ેછે, ખરા અથષમાું ચાલવાનો ઢોંગ કરે છે. 
 બુંધારણ બન્યુું િત ુું એના થોડા વખત પછી પુંહડત નેિરુએ હિિંદુ કોડ બબલ્સ 
પાસ કરાવ્યા. દેશભરના હિિંદુઓએ સભા-સરઘસો કરીને વવરોધો કયાષ. આ વાત લોકશાિીની 
તદ્દન વવરોશમાું િતી(કેમ કે હિિંદુ કોડ બબલ્સ પક્ષપાતી છે- સમાન નાગહરક ધારો સામ્યવાદી 
છે) િવ ે ’૮૫ માું શાહ્બાનએુ શહરયતના કાનનૂ મજુબ તલાક આપ્યો અન ેભરણપોષણ માટે 
કોટષના દરવાજા ખખડાવ્યા. કોટે તેની તરફેણ કરી એટલ ે મૌલવીઓ ઘાુંઘા થયા. 
મૌલવીઓના દબાણથી “શ્રી” રાજીવ ગાુંધીએ કાયદો બદલીન ેસપુ્રીમનો ચકુાદો જ ઉલટાવી 
નાખ્યો. આ જ અરસામાું સપુ્રીમ ેકીધેલુું’કે સમાન નાગહરક ધારાનો સમય પાકી ગયો છે, આ 
બધા દરવમયાન કોંગ્રેસ ેવળી આરક્ષણનુું પત્ત ુખોલ્યુું. ડૉ.આંબેડકરના સાચા વવચારમાું એમના 
વવબચત્ર વવચારો ભળવાથી આ થોડુું ચોખ્્ુું પાણી વધારે ડોિળાય ુઅન ેમાઈનોરીટીસ તેમજ 
દબલતો કોંગ્રેસ તરફ વધ્યા. જે િજુ પણ ઘણા અંશ ેદેખાય છે. આ પગલાઓએ કોંગ્રેસન ેઘણા 
વષો સધુી સત્તામાું રાખી અને મેજોરીટીના બળાપાન ેકારણ ેઅત્યારે સુંઘી વવચારોવાળા મોદી 
સાિબે કેન્દ્રમાું છે. 
 િાલ મોદી સાિબે સમાન નાગહરક ધારાનો અમલ થઇ સકે કે નિીં તેનો 
દાબડો ખોલી બેઠા છે તો કોન્ગ્રેસ વવરોધ કરી રિી છે.(આપણી ભાષામાું કિીએ તો ડબલ 
ઢોલકી!) 

 કોંગ્રેસ, ભાજપ કે આપ બબનસામ્પ્રદાવયકતાના નામ ે શુું કરી રહ્યા છે એ 
આપણન ેબેતાલાના ચશમાું વગર પણ HD માું દેખાય! િમણાું જ ઈરફાન ખાન ેએક નાનકડો 



મમરો મકુ્યો એમાું તો દેડકાઓ કુવામાુંથી કુદી-કુદીન ે રાડો નાખવા માુંડયા. ભરૂાનુું કિવેાનુું 
એટલુું જ િત ુું કે, 
‘કુરબાની’ વપ્રય વલતનુી િોય, બિારથી લાવેલો બકરો તમન ેતમારી ‘બાનુું’ જેટલો વ્િાલો ન જ 
િોય. આ િતી બબનસાુંપ્રદાવયકતા રાજકારણમાું! 
 અન ે િવ ે વાત કરીએ દુવનયાની સાુંપ્રદાવયકતાની- ઇરાક, અફઘાવનલતાન, 
બાુંગ્લાદેશ અન ે તકુી આ ચારેય મસુ્લલમ દેશોમાું અન ે રમઝાન માસમાું થયેલા હુમલા. આ 
લખાઇ રહ્ુું છે ત્યારે જ સાઉદી અરેબબયામાું ‘મદીના’ના પાહકિંગમાું વવલફોટ કયો, ભલુું થાય આ 
ભઈલાઓનુું!! આ જોઇન ેમારા ઘણા મસુ્લલમ વમત્રોની આંખ ેઝળ-ઝળીયા આવી ગયેલા. 
  આઈ.એસ. ના આ ભઈલાઓન ેએટલુું’ય નહિ સમજાણુું િોય કે એના નામમાું જ 
ઇલલામ છે! િવ ેતો ઇલલામના જ અનયુાયીઓ આ જેિાદીઓની સામ ેજેિાદ-વવરોધી પ્રવવૃત્ત કરે 
તો કાું’ક થાય.                 - Rikeen Dhaduk 
શુંખનાદ :દુષ્યુંત કુમારના તેજાબી શબ્દો...... 

हो गई है पीर पर्वत-सी, पपघलनी चाहहये 
इस हहमालय से कोई गंगा ननकलनी चाहहये 
आज ये दीर्ार परदों की तरह हहलने लगी 

शतव लेककन थी कक ये बुननयाद हहलनी चाहहए 
हर सड़क पर, हर गली में, हर नगर, हर गााँर् में, 

हाथ लहराते हुए लाश चलनी चाहहए 
ससर्फव  हंगामा खड़ा करना मेरा मक़सद नही ं
मेरी कोसशश है कक ये सूरत बदलनी चाहहये 
मेरे सीने में नहीं तो तेरे सीने में सही, 

हो कहीं भी आग, लेककन आग जलनी चाहहए 
~ दषु्यन्त कुमार 
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 આજે જે મદુ્દા પર લખ્યુું છે એ મારો પોતાનો નથી. મારા વમત્ર અન ેપોત ે્બુ સુુંદર 
વક્તા અન ેwriter એવા Vishwas Dwivedi એ એમના બ્લોગ પર લખેલો આટીકલ છે જેનો મેં ફક્ત 
ભાવાનવુાદ કયો છે. 
“વવચારો કે તમે એક ભાઈ છો,તમારી બિને છે ચાિ ેનાની કે મોટી. ભાઈ િોવાના નાતે તમે એમના 
માટે protactive રિો છો? રિતેા જ િોવ છો. એમન ેસરુબક્ષત રાખવા ઇચ્છતા િોવ છો ને? પણ 
સરુબક્ષત શેના થી? કોના થી? એમના માટે શુું ‘safe‘ નથી? તરત જવાબ આવશે કે બિારના 
છોકરાઓ કે લોકો. શુું આ સમાજ બુંને સ્ત્રી-પરુુષ સાથ ેિળીમળીન ેરિ ેતે ઉદે્દશથી નથી બન્યો? તો 
પછી કેમ એવુું છે કે એક પક્ષ બીજા માટે safe નથી? 

 િા તો પાછું continue કરીએ. તમે તમારી બિનેને ઘરે બધી રીતે યોગ્ય safe રાખીન ે
ક્યાુંક બિાર જવા નીકળો છો. િવ ે role બદલાઈ ગયો છે તમે “Protector” િવે બિાર નીકળીન ે
બીજાની બિને માટે, એ નહિ તો atleast એમના ભાઈની વ્યાખ્યા પ્રમાણ ે “Danger”ની જગ્યા લઇ 
લીધી છે. The protector is now a danger. ભલે ભાઈ િો વપતા કે ફે્રન્ડ ઘરમાું રિીન ેજે પોતાના 
વપ્રયજનોનુું ધ્યાન રાખત ુું િોય છે, Stalker થી બચવાનો પ્રયત્ન કરત ુું િોય છે એ જ વ્યસ્ક્ત િવ ે

stalker છે. શુું આ મોટાભાગ ેનથી થત ુું??? આપણે તો ્શુ થવુું જોઈએ ને કે સુંતલુન સધાઈ રહ્ુું 
છે!! 
 િકીકત એ છે કે protector ખરેખર તો ભ્રમ છે. લવાભાવવક છે કે કોઈ પણ સ્ત્રી આખો 
વખત કોઈ ના રક્ષણ કે ઓછાયા િઠેળ ના જ રિી શકે. પરુંત ુમારો મદુ્દો છે કે કોઈ પણ છોકરીને 
કોઈ protectorની જરૂર પડવી જ કેમ જોઈએ? શુું આ સમાજ,આખી દુવનયા એટલી જ એની નથી 
જેટલી તમારી છે? છોકરીઓ કે સ્ત્રીઓન ેપણ એટલી જ છૂટ િોવી જોઈએ, એની સરુક્ષા એટલી જ 
િોવી જોઈએ જેટલી બાકી બધાની છે. 
 આજે સાુંજે જયારે હુ ું કોલજેના લાુંબા, થાકેલા હદવસના અંતે બસમાું પાછો આવી રહ્યો 
િતો ત્યારે બસમાું ૨-૩ નબીરાઓ ્લુ્લેઆમ એક યવુતીની છેડતી કરી રહ્યા િતા. જયારે કોઈ 
યવુતી પર બળાત્કાર થાય ત્યારે િાથમાું મીણબત્તીઓ અને આંખમાું આંસ ુલઇને રલતા પર આવનાર 
500 માણસો કે આવા હકલસા પછી પોતાનો ફેસબકુનો DP બ્લેક કરી નાખનાર 50000 લોકોનો કોઈ 
મતલબ નથી જો એ બસમાું િાજર અમ ે50 લોકો એ વખતે એમન ેકઈ અટકાવી કે કિી ના શક્યા. 
હુ ું પોતે ત્યાું એમન ેએમ ઉભો િતો. મેં એમની સામ ેગલુસાથી જોયા કયુું કે કદાચ એ લોકોનુું ધ્યાન 
જાય. હુ ું આ આટીકલ લ્ુું એનો કોઈ મતલબ નથી જો જરૂર પડય ેહુ ું કઈ કરી શક્યો નહિ. મને 
િમેશા લાગ્યુું છે આ ઘટના પછી, કે હુ ું એનાથી વધારે કરી શક્યો િોત.ને, મારે કરવુું જોઈત ુું િત ુું. 
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ખરેખર તો આપણે છોકરાઓ આવી રીતે યવુતી કે સ્ત્રી ને બીજા દ્વારા િરેાન થતી જોઈ ને પણ ્શુી 
લેતા િોઈએ છીએ.જાણ ેએમની ચીસો કે ગલુસો એમનુું આપણા માટે નુું કોઈ સુંગીતમય performance 
િોય.શુું આપણે ખરેખર આટલા સુંવેદનિીન થઇ ગયા છીએ?જો આપણે કઈ ખોટુું થઇ રહ્ુું િોય ત્યારે 
જેની સાથ ેખોટુું થઇ રહ્ુું છે એની પડખે ના ઉભા રિી શકીએ તો શુું મતલબ છે ભણીન ેમોટી મોટી 
હડગ્રીઓ લેવાનો ?ખોટુું કરનાર જેટલો જ દોષી ખોટુું ચલાવી લેનાર િોય છે.અનભુવો લઇ ને,ભણી ને 
સાચા અન ેખોટા નો ભદે ખબર પાડવાથી ખાલી નહિ ચાલ.ેએ જાણીને એ મજુબ વતષન કરવુું એ 
માનવતા છે.સૌથી મોટો ધમષ છે. 
િવ ેઆને લગતી સામાન્ય દલીલો ની વાત કરીએ.જયારે આવી કોઈ છેડતી ની ઘટના થાય ત્યારે 
કેિવાય કે “આટલા બધા છોકરાઓ વચ્ચે રિ ેછે.છોકરાઓ સાથ ેફરવા જાય છે તો આવુું તો થાય જ 
ને!!” આ ક્યાું નુું લોજીક થયુું?જો કોઈ છોકરા ને ઘણી બધી છોકરીઓ સાથ ે દોલતી િોય,ઘણી 
ઓળખાણ િોય તો એ ‘Stud ‘ કે ‘cool’ અન ેજો છોકરી ને ઘણા બધા છોકરાઓ સાથ ેઓળખાણ િોય 
તો એ ‘characterless’?વાુંધો આપણા ઉછેર માું છે.ગમે તેટલા ભણેલા,સારા ‘ખાનદાન’ના 
,િોવશયાર,આધવુનક થઇ જઈએ પણ લકુટી પર જતી શોટટષસ પેિરેલી છોકરી ને એક વાર તો જોઈ જ 
લઈશુું.કારણકે આપણે ‘males’ છીએ અન ેઆ તો જાણ ેઆપણો જન્મવસદ્ધ અવધકાર છે. 
જો છોકરીઓ ને સીટીઓ મારવી,તેમના વવષે કોમેન્ટ પાસ કરવી,ભલે જાિરે માું નહિ (as એ તો ગુુંડા 
મવાલી કરે ને-આપણે whatsapp પર કરવાની,સોશીઅલ મવાલી,ય ુ know!)પણ એના ગયા પછી કે 
જોઈ ને ગસુપસુ કરવાની,છેડતી કરવાની એ બધુું જો મદાષનગી નુું પ્રમાણ ગણાત ુું િોય તો એ ત્યારે જ 
સાચુું માનુું હુ ું કે જ્યારે કોઈ યવુતી સાથ ેખોટુું થત ુું રોકી શકીએ.as છેડવુું મદાષનગી ગણાય તો ખોટુું 
થત ુું ના રોકવુું એ નપુુંસકતા કેિવાય ને? 

સ્ત્રીઓ એમની જજિંદગી ના દરેક પાસા માું માું ની િકદાર છે.ભલે માું તરીકે િોય,બિને,પત્ની,કે ફે્રન્ડ-
દરેક માું એક પરુુષ ના જીવન ઘડતરમાું તેમનો ફાળો અમલૂ્ય છે.અને એમન ેઆપણે શુું આપીએ 
છીએ?િરેાનગતી અને અપમાન?શુું તેઓ ખરેખર આ deserve કરે છે?હુું એમ નહિ કહુું કે તેમની રક્ષા 
કરો કે િુંમેશા એમની સાથ ેરિો.હુું તો કહુ ું છું કે એમન ેઆપવુું જ િોય તો એવુું વાતાવરણ આપો કે 
એમન ેકોઈ બીજા ના રક્ષણ કે મદદ ની જરૂર જ ના પડે. 
#HEFORSHE” 

P.S.:  આ વાુંચી ને તમને લાગશે કે બહ ુ faminist છે,પણ ના..ખરેખર તો આ માણસ નો  musculism 
તરફ નો એપ્રોચ છે.જેમના DNA માું થોડો ઈગો િોય જ છે એવા છોકરાઓ કે પરુુષોમાું આટલુું openly 
પોતાની ભલૂો,પોતાના સાઈડ ના mindset ની ખામીઓ આટલી પ્રામાબણકતાપવૂષક લવીકારવુું એ ્બુ 
્બુ હિિંમત નુું કામ છે.આ લેખ ભલે લાગ ેછોકરીઓ ની ફેવર નો પણ ખરેખર એ બુંને પક્ષ ને સાચુું 
અને સારુું કરવાની સાદી સલાિ આપે છે.વવશ્વાસ એ બતાવેલી હિિંમત અંદ ખેલહદલી માટે એમન ે
સલામ.અન ેદર વખત જેમ જ મને આપણા પ્રવતભાવો જણાવો manorishah@gmail.com પર. 

-Manori Shah 
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ખરેખર હ  ંફ કોઈની સામટી ઘટી હશે, 
અચાનક આમ ઠંડી કોઈ દી’ વધે નહીં. 

 ્શુાલી.... મારા કરતા એક વષષ નાની..... અમારી બાજુના ઘરમાું જ રિતેી. 
સોસાયટીના ટાબહરયાઓ કેમ સાથે જ લકલેૂ ઉપડે ને સાથે જ છૂટીને ઘરે આવે ને સાથ ેજ રમ,ે 
લેસન કરે... – એમ હુું ને ્શુાલી આવા એક જ ‘ટાબહરયેન’ ગ્રપુના સભ્યો િતા! પિલેેથી જ અમારે 
બને્નને સારુું બનતુું. પછી તો એવુું થયુું કે જેમ જેમ ધોરણ બદલાતા ગયા, એમ એક યા બીજા 
કારણોસર ટાબહરયાઓ છટા પડતા ગ્યા..... પછીતો એક ટાઇમ એવો આવ્યો કે અમે ‘ટાબહરયા’ 
કિવેાઈએ એવા જ ના રહ્યા, ત્યારે હુ ું ને ્શુાલી....- બે જ વધ્યા..... એમ તો ઘણી બધી વાતો એ 
મને શેર કરતી.... ને હુ ું માનતો કે એ મને બધી જ વાતો કિ ેછે.... પ્રેમ કરતો તો ને એટલ.ે... આઈ 
મીન... િજી પણ કરુું જ છું.... 
 તો એમાું એકવાર એવુું થયુું કે, રોજની જેમ આજે પણ હુું લકલેૂથી છૂટીન ેએની રાિ 
જોતો ઉભો રહ્યો... લકલૂની બિાર અવનવી ખાવાપીવાની વલતઓુની લારીઓ ઉભી રિતેી.... 
ચણીબોર, મીઠી આંબલી , ચાટપરૂી, ભેલ , સમોસા, વડાપાઉં, બરફગોલા, ગાુંહઠયા, કોઠા, 
પાણીપરુી....... આિા િા.... ત્યાું એક માટલા કુલ્ફી વાળો બબિારી ઉભો રિતેો.... મલત કુલ્ફી 
બનાવતો.... અમ ેઘણીવાર સાથે ખાતા. આજે પણ મને થયુું કે એ આવે ત્યાું સધુીમાું બે કુલ્ફી તો 
લઇ લઉં.... પેલાએ બે કુલ્ફી તૈયાર કરી આપી. ડાબા િાથમાુંની કુલ્ફી એના માટે અનામત રાખી મેં 
જમણા િાથમાુંની કુલ્ફીની એક ચસૂકી લીધી..... ( માત્ર ટેલટ કરવા માટે જ િોં... બાકી એ આવે પછી 
અમે સાથે જ ખતમ કરવાના િતા.... )  

 મેં તો એ બબિારીના વખાણ ચાલ ુકયાષ....  

 “ભૈયા..... આપ બિોત અચ્છી કુલ્ફી બનાત ે િો..... કસમ સે.... હદલ ્શુ કર દેતે 
િો.... મજા આ ગયા...... વાિ.... ક્યા લવાદ િૈ......” 
 ભૈયાજી પણ પોતાના વખાણ સાુંભળીન ેફુલાતા ગયા.... 
 “અરે બબએુ........ હુમરે િાથ મેં પિલે સે હિ જાદુ િૈ જાદુ.... િમર જેસી કુલ્ફી આપકો 
પરેૂ સિર મેં કિી નિી વમલગી.....” 
 પણ એ િજી આવી કેમ નિી...... રોજ તો અહિયાું જ ભેગી થાય છે.... આજ ક્યાું 
રોકાઈ ગઈ િશ.ે.... કુલ્ફીય ઓગળતી જાય છે....... આપણે એટલા પ્રેમથી એના માટે કુલ્ફી લઈન ે
રાખી િોય, મોઢામાું પાણી આવતુું િોય છતાું એક ચસૂકી લઈન ેમકૂી દીધી િોય, એટલી રાિ જોતા 
િોઈએ એની એટલી, ને એ બિનેપણીઓ સાથે વાતો માુંથી ઉંચી ના આવે... 
િજી તો હુ ું એવો વવચાર કરતો િતો ત્યાું જ મારી નજર મીઠી આંબલી અન ેકોઠાની લારીને ચીરતી 
દૂરની એક ચાટ-પરુીની લારી પર પડી. એ અન ેએના ક્લાસ વાળો એક છોકરો એક જ ડીશમાું સાથ ે
ચાટ-પરૂી ખાતા િતા....!! પેલો એના મોઢામાું એકએક ચમચી મકુતો જતો ને પેલી િસતા-િસતા 
ખાઈ પણ લેતી.... તીખી ચાટ-પરુીની અસરન ેલીધ ેપેલીની આંખમાું આવલેા આંસઓુને પણ પેલો 
િોંશ ેિોંશ ેપોતાના જ રૂમાલથી સાફ કરી દેતો.....!!! 
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આ બાજુ એકતા કપરૂના સાસ-ુવહુના ડ્રામાવળી કોઈ ધારાવાહિકમાું કઈ અજુગતુું સાુંભળ્યા-
જોયા પછી જેમ અદાકારાના િાથમાુંથી પજૂા-પ્રસાદની થાળી કે પછી ચા-કોફીનો કપ પડી 
જાય એમ મારા ડાબા િાથમાુંની કુલ્ફી િાથમાુંથી સરકીન ેધળૂ ચાટતી થઇ ગઈ ( અલસલ 
મારા અરમાનોની જેમ જ.....!!) 
 એ ચાટ-પરુીની લારી પરનુું ‘ભયાનક’ દ્રશય જોઈ ન ેતો મારુું મોઢુું કડવુું કડવુું 
થઇ ગયુું ન ેમન ેએ કુલ્ફીનો લવાદ બેલવાદ લાગ્યો. મેં બબિારીન ેતતડાવી નાખ્યો..... 
 “સાલ્લ.ે... કૈસી બકવાસ કુલ્ફી બનત ે િો.... મુુંિ ખરાબ કર હદયા...  ય ે
પાસવાલ ેગુંદે નાલ ેકા પાની ભી વમક્સ કરત ેિો ક્યાું? પરેૂ મડૂ કી ( ગાળ ) એક કર દી...... “ 
 ન ેપેલો મારા પળવારમાું બદલાયેલા િાવભાવન ેઅવાક બનીન ેજોઈ રહ્યો.... 
  
 આજે એ વાત સારી રીત ે સમજાઈ ગયુું કે, વલતનેુ લવાદ બદલતા અન ે
માણસન ેલવાદ બદલાવતા ક્યા વાર લાગ ેછે.... શાયદ પેલીન ેઠુંડી-મીઠી માટલા-કુલ્ફી કરતા 
તીખી-તમતમતી ચાટ-પરૂી વધારે માફક આવતી િશે!! 

 -Yagnik Vaghasia 
SHUT-DOWN : 
GOOD TASTE IS BETTER THAN BAD TASTE. BAD TASTE IS BETTER THAN NO TASTE.  
( શીષષક-પુંસ્ક્ત : િમે ુંત ગોહિલ ‘મમષર’ )  

 



“લે..આ તારા માટે લાવ્યો છું, તને આ બહુું ભાવે ને..” પોતાની પાસે એક નાની બેગમાું રિલેા 
લીલા ચણા આહુતીને આપતા તે બોલ્યા.  

“વાઉ...થેંક ય ુ પપ્પા.” તે લવીકારતા બોલી અન ે પાણીનો ગ્લાસ ભરી ડ્રોઈંગરૂમમાું બેઠેલા 
યજ્ઞીયભાઈન ેઆપવા ગઈ. 
“બેટા, આજે અનેરી-અનોખીની લકુલ બાર વાગ્યે  જ પરૂી થઈ જશે, એટલ ેતેને લેવામાટે જરાક 
વિલે ુું જવુું પડશ,ે સવમધન ેકિી દેજે..” 
“ના પપ્પા, એ બીઝી િશ,ે હુ ું જાત ેજ લઇ આવીશ,” ખાલી ગ્લાસ લેતા તે બોલી.. 
વોલકલોક ૧૧:૪૫ નો સમય દશાષવતી િતી. લકુલેથી અનેરી-અનોખી ને લવેા જવા માટે તૈયાર  
થયેલી આહુતીએ કારની ચાવી લેતા લેતા પોતાના પપ્પાન ેકહ્ુું. “પપ્પા, હુ ું જઉં છું, થોડીવારમાું 
તે બુંને ને લઈન ેપાછી આવી જઈશ, બધુું રેડી છે પણ દાળ ગેસ પર ચડાવી છે તો પાુંચ વમનીટ 
પછી ગેસ બુંધ કરી દેજોને..” 
“બેટા, ત ુું બચિંતા કયાષ વગર જા..હુું ભલૂ્યા વગર બુંધ કરી દઈશ..” ટીવી નુું વોલ્યમુ ધીમુું કરતા તે 
બોલ્યા. 
               ************************ 

સીટબેલ્ટ લગાવ્યા બાદ કાર લટાટષ કરતા પિલેા આહુતીએ સવમધન ે ફોન જોડયો..”િાય..! 
સ્લવટિાટષ  ક્યાું છો તમે?” 
“બસ થોડી વારમાું પિોચુું, ઢીંગલીઓને લેવા નીકળું છું િમણાું..” 
“ના સવમધ, તેન ેલેવા માટે હુ ું ઓલરેડી નીકળી ગઈ છું, તમે સીધા જ ઘરે આવો..પણ તમે ક્યાું 
છો?” 
“ઇન યોર િાટષ ...”સવમધ િસતા િસતા બોલ્યો. 
“સીધો અન ેસાચો જવાબ ન આપી શકો તમે ક્યારેય..” 
“અરે..રો-મટીરીયલના ગોડાઉનના પાછળના ગેટની એક્ઝેટ સામે કારની પાસે ઊભો ઊભો 
જમણા િાથમાું મોબાઈલફોન પકડી તારી સાથે વાત કરુું છું...બસ..” 
“િા,,િવ ેબરાબર છે. અન ેસાુંભળો, તમારા માટે એક સરપ્રાઈઝ છે.” 
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નવલકથા          “ઐક્યોત્સવ-6” 
વોલકલોક સવારના ૧૧ વાગ્યાનો સમય 
દશાષવી રિી િતી. આહુવત બપોરની રસોઈ 
બનાવવાની તૈયારી કરવા લાગી,  
તેટલામાું જ ડોરબેલ વાગતા તેન ે ડોર 
ખોલ્યુું. 
“તમે આવી ગયા પપ્પા..” ્શુ થતા તે 
બોલી... 
 



“આઈ નો ધેટ, ત ેમેં સજેલટ કરેલી સાડી પિરેી િશ.ે.” 
“િા.એ વસવાય પણ કુંઈક છે, જલ્દીથી તમારી કારમાું બેસીન ેએફ.એમ. નુું આપનુું ફેવરીટ 
લટેશન લટાટષ  કરો..” 
આહુવતની સચૂનાનુું પાલન કરતા સવમધ ે પોતાનો ફોન લપીકર પર રાખ્યો અન ેએફ.એમ. 
લટાટષ  કરી ત ે લટેશનની હફ્રકવન્સી સેટ કરી ધ્યાનથી સાુંભળવા લાગ્યો.  આર.જે. તેની 
ધ્યાનાકષષક વાણીમાું બોલી. 
“આહુતીજીએ એક સરસ-રોમેન્ન્ટક સોંગ ડેડીકેટ કયુું છે તેના  પવત સવમધજીને...વવ િોપ કે 
સવમધજીન ેઆ સોંગ ્બુ ગમશ.ે.સો લેટ્સ એન્જોય ધીસ સોંગ..” 
આ સાુંભળી સવમધ પોતાની પાણીની બોટલ લઈન ેપાણી પી રહ્યો, એટલામાું ફોન પર રિલેી 
આહુવત બોલી. “સવમધ, આ સોંગ સાુંભળો, અન ે ફોન આમ જ ચાલ ુ રાખો, કારણકે મેં 
એફ.એમ. બુંધ કરી દીધુું છે, હુ ું તમારા ફોન થ્ર ુસાુંભળીશ..” પોતાનો ફોન લપીકર પર રાખીન ે
કાર લટાટષ  કરતા તેણ ેઉમયે ુું.. 
“સવમધ..લટેચ્ય.ુ.તમ ે ત્યાું બેઠા બેઠા આ સોંગ ધ્યાનથી સાુંભળો, પરુૂું થાય પછી જ ત્યાુંથી 
નીકળજો, મેં ડેડીકેટ કયુું છે તો તમારે વનરાુંત ેબેસીન ેસાુંભળવુું તો પડ ેજ ન.ે!” 
“ઓ.કે.મેડમ..”કિીન ેસવમધ ેએ.સી. ચાલ ુકરી, આંખો બુંધ કરી આરામથી સોંગની શરૂઆતનુું 
મ્યઝુીક માણી રહ્યો. 
આ તરફ આહુવત ડ્રાઈવ કરતા કરતા પોતાના ફોનમાુંથી આવતા સવમધની કારમાુંના સરુોન ે
પોતે ગાઈન ેપોતાની કારમાું પ્રસરાવી રિી. 
સનુા...સનુા... લમ્િા..લમ્િા... 
મેરી રાિ.ે...તન્િા...તન્િા.. 
આકર મજુે તમુ થામ લો... 
મુંઝીલ તેરી દેખે રલતા.. 
બેપનાિ પ્યાર િૈ આજા.. 
તેરા ઈંતઝાર િૈ આજા.. 
શિરેના તમામ રલતાઓથી સપુાહરબચત આહુવત ્શુ થતા થતા સોંગ ગાતી ગાતી ડ્રાઈવ કરી 
રિી િતી.તેવામાું  અચાનક જ તેન ે સામ ે છેડેના સવમધના ફોનમાુંથી આવતા સરુોન ે
અવરોધતો અવાજ ધન...ધન... સુંભળાયો. ફાયરીંગનો આ અવાજ તેન ેઓળખતા વાર ના 
લાગી. ત ેિતપ્રભ િતી. તટેલામાજ સવમધનુું “આ...આહુવત...” કણસતા લવરે સુંભળાયુું. 
“િલો...સવમધ..તમને શુું થયુું છે.?” આહુવત ચીસો પાડીન ેપછૂી રિી. પણ સામ ે છેડેથી કોઈ 
જવાબ ન આવતો િતો વસવાય કે ગીતના શબ્દો.. 
  

બીછ્ડેગે િમ જો કભી રાલતો મેં.... તો સુંગ સુંગ રહુુંગી સદા.. 
કદમો કી આવાઝ સનુ કે ચલુુંગી.. તમુ્િ ેઢુુંઢ લુુંગી સદા... -Dr Avni Mansuriya 
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િાઈ-વ ેપરના એક ઢાબા પર બેસીન ેપરોઠા સાથ ેપુંજાબી સબ્જી ખાતા-ખાતા 
મેં જોયુું કે, ક્યારના એક ૫૦-૫૫ વષષના કાકા ચા પીતા-પીતા દુરથી જ મારી 
થાળીમાું નજર નાખી રહ્યા િતા. મન ે સિજે પણ ના ગમ ે – આમ કોઈ 
ખાવાની વલતમુાું જીવ પાડ ે એ.... હુું તો ફટાફટ ખાવાનુું પરૂી કરી ત્યાુંથી 
નીકળી ગયો. 
મારી સોસાયટીના નાકા સામ ેએક ફરસાણની દુકાન છે. ત્યાું ફાફડા-જલેબી 
બનતા જોઈના મન ેમારી કૉલેજના હદવસો યાદ આવવા લાગે છે. એ દુકાન 
કૉલેજ-કેન્ટીનમાું બદલાતી જાય છે. “નુંદુ... એક પ્લેટ ફાફડા-જલેબી.... ગરમ 
ઉતારજે........” પછી હુું ન ે હરયા બન્ન ેએક જ પ્લેટમાુંથી ખાવાનુું શરુ કરીએ. 
જલેબી વધ ુ મીઠી છે કે હરયા એની અસમુંજસમાુંથી જગાડતો મન ે અવાજ 
સુંભળાય છે, “શુું વવચારે છે? કેમ ખાતો અટકી ગયો?”....... પછી તો નાલતો 
કરીન ેિાથ ખુંખેરીએ એમ મન ેપણ ખુંખેરીન ેહરયા ....... ખબર નિી ક્યાું િશે 
અત્યારે..... “ 
“ય ેલ ેપકડો સાબ… મેરે સેઠન ેભેજા િૈ... કોઈ ખાન ેકી ચીઝ પ ેએસ ેનજર 
ડાલ,ે એ મેરે સેઠ કો બબલકુલ નિી મુંગતા િૈ... અબ યે ખાલો ઔર આગે સ ે
નજર અચ્છી રખો.... “ મન ેિાથમાું ફાફડા-જલેબીની એક પેપર-ડીશ પકડાવી 
એક છોકરો જતો રહ્યો. 
મન ેપેલા ઢાબા વાળા કાકા યાદ આવી ગયા. ક્યાુંક મારી થાળી ઉપર જીવ 
પાડવા માટે એની લાઈફમાું પણ કોઈ ‘જીવ’ નિી િોય ન?ે મારી જેમ એની 
પણ કોઈ વાતાષ નિી િોય ન?ે 

-Yagnik Vaghasia 

 



 ચૈત્રી તડકામા ંતારી યાદને, 
 માની લીધી મેં ડાળ ગલુમહોરની 

    -શ્યામ સાધ ુ 
 તુ ંમારા જીવનમા ંકોઈ તાજા ગલુાબની કળી માફક પ્રવેશી છે. એકદમ નાજુક છે 
તુ,ં તારી આંખોમાથંી બસ વ્હાલ જ નીસયાા કરે છે. ત ુ ંએક વહતે ુ ં ઝરણુ ં છે અને હંુ એક ધીર 
ગભંીર સમરુ સમાન, તારા જીવનનુ ંલક્ષ્ય એટલે બસ મારામા ંભળી જવુ!ં તારા આ વનખાલસ 
વતાનથી તો સમરુમા ંપણ ભરતી આવવાની શરૂઆત થઇ ચકુી છે, વારે-ઘડીએ મારંુ મન મોજા 
બનીને તારા મનરૂપી રકનારા સાથે અફળાયા કરે છે. ત ુ ંએક મીઠી નદી છે. ક્યારેક મને એવુ ંલાગે 
છે કે હું વર્ષોનો તરસ્યો છં અને ત ુ ંસદીઓથી મારી તરસ છીપાવી રહી છે. 
 એકવાર એક પે્રમી-યગુ્મ દરરયારકનારે હાથોમા-ંહાથ પરોવીને બેઠંુ હત ુ.ં પે્રમી 
થોડીવાર પે્રવમકાની આંખોમા ંજોતો અને થોડીવાર દરરયા સામે, આવુ ંપાચં-દસ વાર થયુ ં ત્યારે 
પે્રવમકા એ સહજભાવે એને પ  છ્ુ,ં જવાબમા ં એને ધીરેથી પે્રવમકા તરફ ઝુકી એના ગળામા ં
પોતાના હાથ પરોવીને કહ્ુ ંકે, હું જોતો તો કે તારી આ આંખોમા ંઆ આખો દરરયો સમાઇ જાય છે. 
તારી આ આંખોમાથંી જ તારા હૃદય સધુીનો રસ્તો નીકળે છે. ત ુ ં સહજ પણ છે અને થોડી 
રહસ્યમયી પણ, ત ુ ંસરળ પણ છે અને થોડી ગઢુ પણ, ત ુ ંથોડી આકાશ જેવી પણ છે, અને થોડી 
નાની વાદળી જેવી પણ, ત ુ ંવરસે પણ છે અને ભીંજવે પણ છે, ત ુ ંશબ્દ પણ છે, અને મૌન પણ, 
ત ુ ં જેટલી સકં્ષિપ્ત છે એટલી જ વવસ્તતૃ પણ છે, તારી આ આંખોમાથંી મને દરરોજ કૈક નવુ ં
શીખવા મળે છે-કૈક નવુ ંજાણવા મળે છે. અત્યાર સધુી મને માત્ર રકનારાની સમાજ હતી, પણ 
તને મળ્યા બાદ મને દરરયાની સમજ પણ આવવા લાગી છે. 
 પે્રમ તો સ્વયમમા ંએક ઉજાા-સ્વરૂપ છે. અખ  ટ-અમયાારદત અને અવવરત છે. પે્રમ 
સાશ્વત છે, લોકો બદલાતા જાય છે, સમય પણ વીતતો જાય છે પણ, પે્રમ એનો એ જ રહ ેછે, 
પે્રમ આત્મા છે, એ ક્યારેય ક્યાયં પણ નથી જતો, આપણા સાથે જ રહ ેછે- ક્યારેક કોઈ યાદ રૂપે, 
ક્યારેક કોઈ વ્યક્તીરૂપે કે પછી ક્યારેક એક ઊંડા શ્વાસરૂપે. 

-Anant Gohil 

 રકનારાઓ અલગ રહીને ઝરણને જીવતુ ંરાખે, 
 અલગતા આપની એમ જ સ્મરણને જીવતુ ંરાખે 

   -રઇશ મક્ષણયાર 
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હું ટુકડાઓ જોઇને પાછી ફરી ને એ પછી, 
બાતમી એવી મળી કે આયનો અકબધં છે. 

  

 રોજબરોજ ઠુકરાયેલા પ્રેમીઓ(?!) પોતાની પ્રવેમકાની જજિંદગી કોઈ પણ રીત ેબરબાદ 
કરવા માટે નવી નવી તરકીબ શોધતા િોય છે.... ને મેળ પડે એપ્લાય પણ કરતા િોય છે. એમાનો 
સૌથી સરળ અન ેસૌથી સક્સેસફૂલ પ્લાન છે - ‘VITRIOLAGE’ - ACID THROWING - સામવેાળી વ્યસ્ક્ત 
ઉપર, ખાસ કરીન ે ચિરેા ઉપર જલદ એસીડ ફેંકવુું. સૌથી વધ ુ વપરાત ુું એસીડ છે- સલ્ફયહુરક 
એસીડ. KATIE PIPER જેવી સેલીબ્રીટી પણ આનો ભોગ બની ચકુી છે. જોકે ACID THROWING ફક્ત 
મહિલાઓ ઉપર જ થાય છે, એવુું નથી. બધા હકલસાઓની જેમ અિીં પણ પરુુષો VICTIMS િોય જ છે. 
પણ GENERALLY, આપણી આંખોમાું આપણન ેસ્ત્રીઓ જ બબચારી-બાપડી લાગ ે છે..... સદીઓથી...! 
ઇંગ્લેન્ડ એક એવો દેશ છે, જ્યાું પરુુષો એસીડ ફેંકવાના બનાવો સ્ત્રીઓ કરતા ઘણા વધારે બને છે ( 
ગેંગ-વોર ને લીધ ે).  

 સામાન્યતઃ આ અંદરના બળાપાન ેલીધ ેદુશમની કે ઈષ્યાષને લીધે સામેવાળી વ્યસ્ક્તન ે
કાયમી ધોરણે DIS-FIGURE કરવાનો આ એક DISGUSTING ક્રાઈમ છે. DIS-FIGURE એટલા માટે, 
કારણ કે એવસડન ેલીધ ેફક્ત ઉપરની ત્વચા જ નિીં, પણ િાડકાું અન ેમાુંસપેશીઓ પણ અસરગ્રલત 
થાય છે. ને આવા અસરગ્રલતો ઉપર ફક્ત ફીઝીકલ જ નિીં, પણ મેન્ટલ અને સોવશયલ ટ્રોમા પણ 
થાય છે. SKIN-GRAFTING કરીને ચિરેો થોડો ઘણો મળૂ ચિરેા જેવો લાવી શકાય છે, પણ અંદરના 
ઘાવ ભરી શકે એવી કાબેબલયત કોઈ પણ નામચીન DERMAT કે COSMET સર્જન પાસ ેનથી!! 
  ૨ વષષ પિલેા વપ્રયાુંશી પણ આ ઘટનાનો ભોગ બની. કોઈ ટપોરી જેવા, રખડુું, 
નાલાયક રોવમયો ટાઇપ છોકરાને પોતાની છેડતી કરવાના ગનુા િઠેળ વપ્રયાુંશીએ જેલભેગો કયો, એ 
જ એનો ગનુો. પોતાના જ લખણને લીધે ૨ હદવસ જેલની િવા ખાવી પડી એટલામાું તો પેલાએ 
વપ્રયાુંશીની આખી જજિંદગી બરબાદ કરી નાખી. મસમોટી, ખચાષળ અને વવના ગેરુંટીએ થતી SKIN-

GRAFTING ની ટ્રીટમેન્ટ કરાવવા માટે વપ્રયાુંશીના મધ્યમવગીય પપ્પા રાજી ના થાય, એ લવાભાવવક 
જ િત ુું. લગ્નની ઉંમર વીતી જતી િોવા છતાું, KATIE PIPER ને મળ્યો એવો પોતાના જીલમન ેનિીં, 
પણ રૂિને પ્રેમ કરે એવો RICHARD SUTTON વપ્રયાુંશીને ના મળ્યો. માુંડમાુંડ આ વરમી યાદોથી 
છૂટવા મથે ત્યાું કોઈ સગુું કે કોઈ અરીસો એને એની બરબાદ થયેલી જજિંદગીની યાદ તાજી કરાવવા 
આવી જ જાય. અરીસા સામ ેજોવાનુું તો એણે ક્યારનુું બુંધ કરી દીધુું છે, પણ આ ‘સગા-સુંબુંધી’ 
પોતાના આંસનુા બદલામાું સાુંત્વના આપીને જતા રિતેા.... ને એક બુંધ ઓરડામાું એકલી બચી 
રિતેી, ્લુ્લી બારીમાુંથી આવતા પવનનો એક કોમળ લપશષ પણ જેને િવ ેપોતાના ખવાઈ ગયેલા 
ચિરેાની યાદ અપાવ ેછે, એવી વપ્રયાુંશી અન ેએની એકલતા. 
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“તારામાું દેખાતો ચિરેો મારો જ છે?!’ – એવુું તે અરીસાને પછુતી રિી.  

 પણ પોતાના સવાલનો જવાબ દેવાને બદલ ેએ એના ઉપર સતત િલયા જ કરે છે, 
એવુું એન ેલાગતા એનુું મોં કાયમી બુંધ કરી દેવા માટે ગલુસે થઈને ત્યાું બાજુના ટેબલ પર પડેલા 
કાચના વજનદાર પેપરવેઇટને ઉઠાવીન ેએણ ેઅરીસા પર છૂટો ઘા કયો. પોતાનો જ શસ્ક્તશાળી 
ભાઈ/બુંધ ુજ પોતાના પર ઘા કરે છે, એ જોઈ ના શકવાથી કદાચ અરીસો પણ ઘા થવાની થોડી 
ક્ષણ પિલેા જ ફૂટી ગયો િોય એવુું એને લાગ્યુું! એ ઘણા બધા ટુકડામાું વવભાજીત થઇ ગયો ને 
સાથ ે સાથ.ે...... વપ્રયાુંશીના ચિરેાને જોઈ િસતા ચિરેાઓ પણ એ ટુકડા જેટલી જ સુંખ્યામાું 
વિેંચાઇ ગયા!  

 સામેની વ્યસ્ક્તથી પોતાન ેથયેલા નકુશાનનો બદલો લેવા માટે એનો ચેિરો બગાડી 
દેવાની તરકીબને તમે જો VITRIOLAGE કિતેા િોવ, તો સામેવાળી વલતનુો ચિરેો બગાડી દેવાની 
તરકીબ માટે તમે કઈ TERMINOLOGY વાપરશો? 

િવ ેપ્રશ્ન એ છે કે.... અરીસો કોનો ચિરેો બગાડવા જશે?  

 -Yagnik Vaghasia 
PACK-UP : 

તમાશો જોવા સૌ આવી ગયા છે, 
અગન લાગી કે કોઈ બાળી ગયા છે. 
-ભાવવન ગોપાણી 
  

( શીષષકપુંસ્ક્ત : સૌમ્ય જોષીની એક ગઝલ પરથી ) 

 આજે ઘણા મહિનાઓ પછી એ 
ડ્રેવસિંગટેબલના અરીસા સામે ઉભી રિી. ૨ વષષ 
પિલેા અિીં એ શણગાર સજવા માટે ઉભી 
રિતેી, ને િવ ેએ પોતાની બરબાદી જોવા માટે 
ઉભી છે! એક સમય એવો િતો કે લકુલ-
કૉલેજમાું તેની ગણતરી સૌથી સુુંદર છોકરી 
તરીકે થતી, ને િવ ે કદાચ એના જેટલી 
બદસરુત છોકરી આખા શિરેમાું કોઈ નિી િોય! 
ક્યાું ગયા એ પ્રેમીઓ કે જેઓ નામી-અનામી 
પ્રેમપત્રો લખીન ેપોતાનો ‘અલૌહકક’ પ્રેમ વ્યક્ત 
કરતા. એવસડની એક બોટલ ેજાણ ેએનો ચિરેો 
નિીં, પણ એના માટેનો બધો પ્રેમ બાળી દીધો 
િોય, એવુું એ અનભુવી રિી. મનોમન એ 
એસીડ અને શરાબની તલુના કરતી રિી. 
શરાબની તો અનેક બોટલ નકુશાનકારક િશ,ે 
ને એ તો શરીરની અંદર જાય ત્યારે..... જયારે 
એસીડની એક બોટલ..... ફક્ત શરીરની 
ઉપર......... ને...... 
 



કિા ભી ના મેંન.ે.. નિી જીના મેંન ે

તુું જો ના વમલા ! 
તઝેુ ભલૂ ેસે ભી બોલા ના મેં એ ભી, 
ચાહુું ફા ુંસલા ! 
િો ઓર ચાિત એ જવાું...! 
 કુંઇ યાદ આવ્યુું??? દસેક વષષ પિલેા રીલીઝ થયલેી ઈમ્પમ્પ્તયાઝ અલીની “લવ 
આજકલ” – આજ અન ે કાલના પ્રેમની પહરસ્લથવતઓ. પહરસ્લથવતઓ ભલે અલગ રિી પણ 
લાગણીઓ તો એ જ વેગથી ખળખળ વિતેી િોય છે. 
 વવરવસિંિ અને જયવધષન વસઘ, હરશી કપરૂ અને સફૈ અલી ખાન. િરલીન કૌર 
અને મીરાું પુંહડત- નીત ુચન્દ્રા કપરૂ અને દીવપકા પાદુકોણ. આ હકિંમતો પ્રમેના સમીકરણમાું 
મકુીને ગણાયેલો દાખલો! 
 ૮૦ના દાયકાનુું પ ુંજાબ, (ઉડતા પુંજાબ નિી!) જયારે સાઇકલ “બલેુટ”ણી ગરજ 
સારતી િોય અન ેમીઠાઈની દુકાન ‘કોફી-શોપ’ની!! જયારે છોકરીઓનો પીછો કરવામાું પણ 
ટાુંહટયા ટુટી જતા િોય એ વખતે પ્રેવમકાને મળવા પુંજાબથી બુંગાળ સધુી લાુંબો થતો આવશક – 
વવરવસિંિ. 
 એકવીસમી સદીનુું યરુોપ. ઓપન કાર અન ે કોફીશોપ કલ્ચર, કેઝુઅલ અને 
પ્રેક્ટીકલ પ્રેમના સમયમાું પ્રેવમકાન ેહદલ્લી મોકલીન ેપોતાના કહરયર માટે સેન્ફ્રાન્સીસકો જતો – 
જયવધષન વસિંઘ 

 બને્ન સમય અલગ છે, પ્રમે પણ કૈંક કૈંક અંશ ેઅલગ છે પણ કનેક્શન િજુ એ જ 
છે અને રિશેે. એ જનરેશનમાું ઓપ્શન નિોતા એટલ ેવવચારોમાું શધુ્ધતા િતી- ક્લેહરટી િતી. 
આ જનરેશનમાું ઓપ્શન છે એટલ ે વવચારોની વવમાસણ છે અણીશધુ્ધ પ્રમે થતા તો વરસો 
વીતી જાય છે  

“પ્યાર વસફષ ઇક વાર િી િોંદા એ” 
“મેન ુકમ સે કમ પચાસ વાર િો ચકુા િેં, પાજી” 
લક્રીનપ્લે અન ેએન્ક્ટિંગ વવષે લખાય એટલુું ઓછ પડે. બને્ન લટોરીસ એક સાથ ેચાલે શરૂઆતમાું 
કે્રહડટ્સ વખત ે ‘યે દુરીયા’ના બેકગ્રાઉન્ડ સાથે આવતા મસુાફરીના ઇમોશન્શ એરપોટષ  પ્લેટફોમષ 
પર ઉભા ઉભા ફલેશબેકમાું જતી લટોરીનુું એશેન્સ. 

Shine in the mine!!! 
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“એસા કયુું િોતા િૈ?” 
વમલન ેસ ેપિલેે આખરી બાર વમલના જરૂરી કયુું િોતા િૈ? 

પ્રીતમનુું મ્યઝુીક, ય ે દુરીયા, આજ હદન ચઢયા, ટટ વવલટ, ચોરબઝારી અન ેઆહુન આહુન. 
પાુંચ ેપાુંચ ગીતો એવા જ ફે્રશ અન ેલઝીજો. િજી પણ ક્યારેક રેહડયો કે ટીવીમાું વાગતા 
િોય તો બદલવાની ઈચ્છા ન થાય એવુું લપળું મ્યઝુીક 

ઈમ્પમ્પ્તયાઝનુું ડાયરેકશન એ વ્યસ્ક્ત જે ઘરમાું રિલેો એની દીવાલન ેઅડીન ેજ વસનેમા િત ુું. 
નસેનસમાું વસનેમા રિતે ુું િોય એવા મજબતુ માણસનુું અદભતુ ડાયરેકશન. 

-Rikeen Dhaduk 
છેલ્લે લવ-આજક્લનુું પોત જેનાથી બુંધાયુું છે એ દાષષદ કામીલના શબ્દો 
માુંગા જો મેરા િૈ 

જાતા ક્યાું તેરા િૈ 

મૈને કોનસી તજુસે જન્નત માુંગ લી 
કૈસા ્દુા િૈ ત ુું 
રબ્બા જો તેરી ઇતની ભી ના ચલી 
જીતી રિ ેસલ્તનત તેરી 
જીતી રિ ેઆવશકી મેરી  
દે દે મજુ્િ ેજજિંદગી મેરી 
તેનુું હદલ દા વાસતા  
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ખલુ્લા દ્વાર 
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૦ભ્રમ૦ 
 

સફળતા પ્રસ્વેદ ક્ષબિંદુઓમા ંછપાયેલી હતી, 
ને હું હથેળીની વાકંીચકુી રેખાઓમા ંનસીબ અજમાવતો રહ્યો. 

 
માણસાઈના દીવા કાચી માટીના મકાનમા ંછપાયેલા હતા,ં 
ને હંુ ગગનચુબંી ઈમારતોમા ં''માણસ'' ને શોધતો રહ્યો. 

 
દુગુાણો રૂપી મેલ મારા મનમા ંભેગો થતો રહ્યો, 

ને હું ચામડીને ઘસી ઘસીને ચોખ્ખી બનાવતો રહ્યો. 
 

સાચુ ંપેયજળ પરમાથામા ંછપાયેલુ ંહત ુ,ં 
ને હું સ્વાથાના મગૃજળથી તરસ છીપાવતો રહ્યો. 

 
ઈશ્વર દરેક જનહ્દયમા ંછપાયેલો હતો, 

ને હંુ વનર્જન સ્થળે એને ગોતવા ભટકતો રહ્યો. 
 

ખદુના સ્વજનો સાથે રહવેા તરસતા હતા,ં 
ને હું અજાણ્યામા ંસથવારો શોધતો રહ્યો. 

 
હકીકતમા ંઝુપંડી બનાવવાનુ ંઘાસ પણ ઈશ્વર પાસે ઉધાર હત ુ,ં 

ને હું સપનામા ંમારા ખદુના મહલેો સજાવતો રહ્યો. 
 

મારા જીવનની આવનારી બે પળથી પણ અજાણ હતો, 
ને હંુ બીજાને ભાવવ દેખાડી ભરમાવતો રહ્યો. 

 
લાગણીના સબંધંોમા ંસતંોર્ષ છલકાતો હતો, ને હું સ્વાથાના સબંધંોને સાચા 

ગણાવતો રહ્યો. 
અજ્ઞાતને છેતરવા જાળ ક્ષબછાવતો હતો, ને હું એજ જાળમા ંખદુને ફસાવતો રહ્યો. 

 
મારો પડછાયો બીજાને મારી જાત દેખાડતો હતો, 
ને હું ખદુ મારી જાતને મારાથી છપાવતો રહ્યો. 

 
-વવક્રમ રોજાસરા 
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આ વખતે મારે વાત કરવાની છે ચશમાું વવષે...િવ ેફેશન ખાલી કપડા કે જવેલરી સધુી સીવમત 
નથી.આજ કાલ નવા નવા શેપ્સ અને કલર માું બહુ જ બહુ જ Stylish ફે્રમ્સ મળવા લાગી 
છે,પેિરાવા લાગી છે. 
છેલ્લા બે વષષ થી ‘cat-eye’ ફે્રમ્સ ચાલ ેજ છે.િવ ેએમાું પણ half solid-half frameless અત્યારે 
બહુ જ નવુું છે અન ેtrust me બહુ જ ક્લાસી અન ેstylish લાગે છે. 

 

  

Cat-eye માું જ િવ ેથોડુું આમ શેપ વેરીએશન આવા લાગ્યુું છે. મોટા Square glasses કે heart કે 
American Typewriter (િા આ ટાઈપ છે એક ફે્રમ ના શેપ ની!) એ મારા મત મજુબ તો Cat eye 

માુંથી જ આવેલા છે. એના પણ અમકુ સુુંદર ફોટોસ જોઈએ. 
ફે્રમ્સ માું િવ ેખાલી મેટલ નુું બજાર નથી રહ્ુું.ડીજીટલ વપ્રન્ટ, અકે્રલીક બોડી, semi-transparent 

કે આમ light કલર િવ ે in છે! આ વષષ નુું ટે્રન્ડીંગ dual color નુું રિશેે.બીજુ ું આ વખતે  આમ તો 
2015 થી half Round  અન ેRound ફે્રમ્સ ખાસી ફેમસ થઇ છે. 
અમકુ ફોટોસ... 
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આ ફે્રમ્સ પાટીઓ માું, Casual બહુ જ ફુંકી લાગશે. િવ ેવાત કરીએ  Rimless glasses ની.ગમે તેટલા 
નવા નવા ટે્રન્ડસ આવી જાય, પણ rimless કાયમ જ ફેશન માું રિશેે.ઓફીસમાું,કોપોરેટ વેઅર પર 
એના જેટલુું બેલટ કોઈ ની લાગ.ેિવ ેતો એમાું પણ શેપ્સ સાથ ેખાસાું પ્રયોગો થવા લાગ્યા છે. 
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છેલ્લે એક એવો ફોટો જે તમારા ફેસ ના આકાર મજુબ તમને વધારે સટેુબલ ફે્રમ પસુંદ કરવામાું 
મદદ કરશ.ે અન ેમને જણાવતા રિો manorishah@gmail.com પર. 

-Manori Shah 
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Art is magic. Its secret chemicals and create wonders. It 
control time. There’s something hidden in them, some kind 
of energy that transports us in a blink of eye to somewhere 
you have no idea about. 

-Rikeen Dhaduk 



 માણસમા ંબે પ્રકારની ગરમી રહલેી હોય છે, એક કે જે બીજાને દઝાડે અને બીજી એ 
કે જે બીજાને હ  ંફ આપે. અત્યારના સમયમા ં હ  ંફવાળી ગરમી પ્રમાણમા ંઓછી થઇ રહી છે અને 
કોઈને દઝાડવાવાળી ગરમીનુ ં પ્રમાણ ઉતરોતર વધી રહ્ુ ં છે! કદાચ એની પાછળનુ ં કારણ પણ 
માણસાઈમા ંઆવેલુ ંગ્લોબલ વોવમિંગ જ હોય! 
 આજે જયારે ચારેબાજુ હરીફાઈનુ ંવાતાવરણ જોવા મળે છે ત્યા ંધીમે ધીમે એકબીજા 
પ્રત્યે આપણુ ંવલણ સહૃદયી નથી રહ્ુ,ં આપણે જેમ બને તેમ આપણી વાત બીજા કોઈ વ્યક્ક્ત થી 
છપાવીએ છીએ કે રખે ને કોઈ આપણી વાત જાણી જશે ને આપણને એના વવશે સો સવાલ કરશે, 
જેના જવાબ આપણે એ વ્યક્ક્ત ને આપવા નથી કે એવુ ંવવચારીએ છીએ કે આપણા વવશે જાણીને એ 
વ્યક્ક્ત આપણાથી આગળ નીકળી જશે, અને એ સહન કરવુ ંએ આપણા વશમા ંનરહ હોય! 
 અહીંયા વાત કાયાિમતાની નથી પણ વાત ચોરી-છપીથી આગળ વધવાની છે, કોઈ 
વળી એને ક્ષબઝનેસ સ્ટેટ્રજી કહીને પોતાના મનને સાતં્વના આપે છે અને બીજાના મનમા ંપોતે કંઈ 
ખોટંુ નથી કરતા એની સફાઈ! આપણે બધા જાણીએ છીએ કે નસીબથી વધ ુઅને સમયથી પહલેા 
કશુ ંમળવાનુ ંનથી, હા એટલે એવુ ંનહીં કે માત્ર નસીબના ભરોસે બેસી રહવે ુ,ં અથાગ પરરશ્રમનો 
બીજો કોઈ વવકલ્પ નથી, મેહનતનુ ં ફળ આજે નરહ તો કાલે પણ અવશ્ય મળે જ છે, પણ બીજા 
કોઈને એનાથી નકુશાન થાય અને આપણને ફાયદો થાય તો પણ આવો નફો કે ફાયદો આપણને 
કોઈજ ખશુી નહીં આપી શકે. 
 માત્ર ને માત્ર જીતથી જ જો ખશુી મળતી હોત તો વસકંદર કે રહટલર એ દુવનયાના 
સૌથી ખશુ લોકોમાનંા એક હોત, પણ વસકંદર ના મતૃ્ય ુવખતનુ ંએ વાક્ય આપણને યાદ જ હશે કે, હું 
આવ્યો ત્યારે પણ મારી મઠુ્ઠી ખાલી હતી અને અત્યારે પણ મારી મઠુ્ઠી ખાલી જ છે! દુવનયામાથંી કોઈ 
એક ફૂટી પાઈ પણ લઇ જઈ શકવા સિમ નથી તો પછી પૈસા માટે થઇને માનવતાને અભરાઈએ 
શુ ંકામ ચડાવવી? 
 એક ભાઈએ શહરેની નજીક આવેલા એક નાનકડા ગામમા ં દસેક વવધા જમીનમા ં
ગાયો માટેનો એક તબેલો બનાવ્યો હતો, કોઈ બીજા તબેલો બનાવવા ઈચ્છછક યવુાને એમની થોડી 
પ  છપરછ કરી કે દુધના વેચાણમા ંમાર્જર્જન કેટલુ ંમળે ,રોજનો ખચા તથા લેબર-વકા કેટલુ ંહોય અને 
એવા કંઈ કેટલાય પ્રશ્નો પ  છયા, પેલા ભાઈએ બધા જ પ્રશ્નોના સરળ અને અસરદાર જવાબ એ 
યવુાનને આપ્યા, પછી અંતમા ંએ ભાઈ એ પેલા યવુાનને કીધુ ંકે પશપુાલન એ એક પ્રકારની સેવા 
છે, જો એમા ંપૈસા જોવા જઈયે તો બે મરહનામા ંબધો વ્યવહાર બધં કરી દેવો પડે! જો તમને માત્ર 
ને માત્ર પશઓુ પ્રત્યે પે્રમ હોય-માનવતા હોય તો અને તો જ આ કામ હાથમા ંલેવુ!ં એ વ્યક્ક્ત આમ 
ભલે સાદો કે દેશી લાગતો હોઈ શકે, પણ એની સમજણ એ કોઈ ઉચ્છચ યોગીથી ઓછી નથી, જે 
માણસ કામ અને કમામા ંફરક સમજી શકે એ માણસ જ માનવતાને વરેલો છે! 
 આ પથૃ્વી ત્યા ંસધુી જ રહવેા લાયક છે, જયા ંસધુી બે વ્યક્ક્તઓ પ્રત્યે પે્રમભાવ-
આદરભાવ ટકી રહશેે, એકબીજા પરનો વવશ્વાસ જ આપણને આ દુવનયામા ંટકવાની પે્રરણા આપ્યા 
કરે છે. જયારે પે્રમરૂપી આ ગીચ વન માનવતાવવહીન રણપ્રદેશમા ં ફેરવાઈ જશે ત્યારે અહીં રેહવુ ં
ખરેખર ખબુ જ કઠીન બની જશે! ભલે બીજા આ માટે કંઈ પ્રયાસ ના કરે પણ આપણે તો આપણાથી 
શરૂઆત કરી જ શકીએ ને? કોને ખબર કે આપણને જોઇને બીજાને પે્રરણા મળતી હોય! 

 -Anant Gohil 
આફ્ટર-શોક :       એ કદી પાસે તો ક્યારેક અંતર હોય છે, 
                   એ ખરે વખતે અહીં ગાયબ સદંતર હોય છે, 
                    ખબુ ઝઝંાવાતમા ંપણ ક્યારેય બઝુાતો નથી, 
                    એક દીવો આપણામા ંક્યાકં અંદર હોય છે!       - રાહુલ જોશી 
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લખાતી ગઝલ તે પમાતી ગઝલ, 
પ્રથમ રોમરોમે છપાતી ગઝલ ! 
ને ત્રણ જીવ સોતા છીએ આપણે, 
તમે, હુું ને વચ્ચે જીવાતી ગઝલ ! 
સહ ુઅન્ય ભાષીને અફસોસ િો, 
નથી સાુંભળી ગજુરાતી ગઝલ ! 
નદી કાુંઠે તમને વનિાળ્યા કરુું, 
અને લાગત ુું કે નિાતી ગઝલ ! 
ગગન જેટલુું જાણે ઉંડાણ િો, 
શરુ થઈને પરૂી ન થાતી ગઝલ ! 
 

દહરયો છું, મારી ખારપને; સરખે ભાગે વિેંચી લેજો 
મથનારા! મારી સારપને, સરખે ભાગે વિેંચી લેજો 

બચપણમાું ઊની રોટીના સરખે સરખા ભાગ કયાષ’તા 
એમાું જો આવે, ટાઢ્પને સરખે ભાગે વિેંચી લેજો 

આંખ તમારી પિલેી-વિલેી ્લુી ત્યારે વરસી’તી જે 
એ બે આંખોની ઝાુંખપને, સરખે ભાગે વિેંચી લેજો 

એક રાઈના દાણાને જે રીતે બે આંખો જુએ છે 
એ રીતે મારી નાનપને, સરખે ભાગે વિેંચી લેજો 
પાુંથી પડે જેમ રૂપાળી આંગળીઓ, કોઈ જુલ્ફોમાું 

લનેિીની સઘળી કાળપને, સરખે ભાગે વિેંચી લેજો 
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 લમાટષફોનને વમત્ર બનાવવો અને સાથ ેસાથ ેશત્ર ુપણ બનાવવો જોઈએ. એક 
રીતે વવચારીએ તો પિલેાના સમયમાું જે કામ કરવા/થતા 2-૩ હદવસ લાગતા તે િવ ે
પળવારમાું થઇ જાય છે એટલે લમાટષફોન ટાઇમ સેવર તો છે જ પણ વાત આવે social 

mediaની તો લમાટષફોન ટાઇમ કન્ઝયમુર પણ છે  

 આ ફાલટ યગુમાું લમાટષફોન નામની દવા જેટલી જરૂરી છે એટલી જ તેનાથી 
દુરી પણ જરૂરી છે. િવ ેકોઈકને આપડે હદલ તો શુું આપણુું સવષલવ આપી દીધુું િોય અને એન ે
જ છોડવાનુું અથવા તો એને નિી મળવાનુું, એની સાથ ે ઓછી વાત કરવાની, એવુું બધુું 
કિવેામાું આવે તો એક રીત ેતો આપણન ેથડકો લાગ ેઅને આપણે તરત જ ના પાડી દઈએ, 
પણ જો આજે અમકુ વલત ુ વવશ ે alert ના થયા તો આખી જજિંદગી એવા દલ દલ માું ફસાઈ 
રિશેુું કે જેમાુંથી જેટલા બિાર નીકળવાની કોવશશ કરશુું એટલા જ ઊંડા ઉતરતા જઈશુું. 
 તો અત્યારે એનાથી બચવા શુું કરવુું???...  

 હુું તમને કોઈ motivationના મોટા મોટા થોથા, અઘરી અઘરી વાતો કે life 

lessonsની વાત નથી કરવા માુંગતો પણ અમકુ નાની નાની વાતો જે મેં પ્રેક્ટીકલી use કરેલી 
છે એવી થોડીક વાતોની ઝાુંખી કરાવવા માુંગુું છું 
“જરૂરી ના િોય, વાપરતા ના િોય એવા બધા જ social media પરના accounts delete કરી 
દો, ફેસબકુની news feed જોતી વખત ે chat ઓફ રાખો અન ે  feed જોવાનો સમય પણ હફક્ષ 
રાખો – ૧૦ થી 15 વમનીટ, whatsapp/hike માું મસેેજીસ રીસીવ કરીન ેનેટ ઓફ કરી દો પછી 
important િોય એ મેસેજના જ reply આપો., ફેસબકુ અન ે whatsappના વધારા ના, બબનજરૂરી 
ગ્રપુ માુંથી remove થઇ જાવ” 
 આ બધી આમ તો લોજીકલ વાતો છે જે આપણન ેખબર િોવા છતાું apply 
નથી કરતા પણ જો આપડે social mediaના addicted બનતા જઈશુું તો આપડી વૈચાહરક 
ક્ષમતા, positivity અન ે memory powerમાું ધરખમ ઘટાડો થવાના chance રિલેા છે. િજી 
સમય ગયો નથી, લગામ તમારા જ િાથમાું છે જેટલી ખેંચી શકો એટલી ખેંચી લો, લાગતા-
વળગતા દરેક પગલા લઇ જુઓ, ધ્યાન કોઈ બીજી તરફ દોરવાના પ્રયાશો શરુ કરો. ધીરે 
ધીરે નવા રલતા પર ચાલવાની શરૂઆત કરો, બકુ્સ વાુંચવાનુું શરુ કરો,કઈ પણ બીજી પ્રવવૃત્ત 
કરો બસ ખાલી social media ને તમારા પર િાવી ના થવા દો. 

-Keyur Dudhat 
“You are responsible for your life. You can’t keep blaming somebody else for your 

dysfunction. Life is really about moving on” 

-Oprah Winfrey 
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The average  person loses two friends when they 
fall in love 

 
A single healthy male produces enough sperm in 2 
weeks to impregnate every fertile woman on the 

planet 
 

Only one word in all of English has an X Y & Z in 
order HYDROXYZINE 

 
Marrying your best friend eliminates the risk of 

divorce by over 70% 
 

Less than 7 in every 100 people on earth have a 
college degree 

 
We are most creative at night and least creative in 

the afternoon 
 

India records 6,96,000 neonatal deaths each year 
For some, the first birthday will always remain just 

a distant dream 
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