
ISSUE 07 | AUGUST 2016 

પખં 
સ્વકેન્દ્રીથી સમકેન્દ્રી 
  વવશ્વ તરફની  
  ઉડાન... 

http://www.facebook.com/pankhemagazine 
 

True independence and freedom can 
only exist in doing what's right  

-Brigham Young 
 



પખં Magazine AUGUST, 2016 

સપંાદકની કલમે 

1 

“You gain strength, courage, and confidence by every experience in which you 

really stop to look fear in the face. You must do the thing which you think you 

cannot do.” 

  -Eleanor Roosevelt  

 જોતજોતામાાં ટીમ ‘પાંખ’ની આ સાહિત્યિક સફર સાતમા અંક સધુી પિોંચી ગઈ. 
આપ સૌ સમક્ષ આ સાતમો અંક પ્રકાશિત કરતા ખરેખર ગર્વની લાગણી થઇ રિી છે. 
 તમારા સૌના સાથ, સિકાર, સલાિ-સચૂનો અને પ્રશતભાર્ોની મદદથી જ અમે 
આજે આ મકુામ સધુી પિોંચ્િા છીએ તેના માટે આપ સૌનો હદલથી ખબુ ખબુ આભાર... Thank 

you so much… 

 ગજુરાતની અિાાંશત- નેતાઓની િમદદી- રાજનૈશતક દાર્પેચ- મોંઘર્ારીની ચચિંતા 
–સલમાનની હફલ્મની કમાણી – આ બધા મદુ્દાઓમાાં જુલાઈ મહિનો ર્ીતી ગિો અન ે ધાશમિક 
મહિનો ઓગસ્ટ િરુ થઇ ગિો. િરે્ આઝાદીને િાદ કરર્ાનો – કૃષ્ણનો જન્મહદર્સ ઉજર્ર્ાનો 
અને ભાઈ બિનેના પશર્ત્ર સબાંધને ઉજર્ર્ાનો અર્સર આંગણ ેઉભો છે. યિારે સોનામાાં સગુ ાંધ 
ભળે એ રીત ેઅમ ેઆપ સૌના ઉમાંગમાાં આ નાનકડા અંકથી ભાગીદાર બનર્ા આર્ી ગિા છીએ.
  

 આ અંકમાાં તમે આઝાદીને લગતુાં ઘણુાં કન્ટેન્ટ માણિો સાથે સાથે ત્જિંદગીન ેસમિ 
સાથે સરભર કરતા બે આટીકલ ‘લપડાક’ અન ે‘Shine in the Mine’ને રસપરૂ્વક ર્ાચા આપિો.  

 સૌ પ્રથમ ર્ખત ગજુરાતના જાણીતા કશર્શ્રીઓ ‘શનનાદ અધ્િારુ’ અન ે ‘ડૉ.મિિે 
રાર્લ’ની ગઝલ આ અંકમાાં તમને ર્ૈચાહરક સતકવતા પરૂી પાડર્ામાાં મદદરૂપ થિે. તેમની 
રચનાઓ પ્રકાશિત કરર્ાનો અમન ે અર્સર આપર્ા બદલ ‘શનનાદ અધ્િારુ’ અન ે ‘ડૉ.મિિે 
રાર્લ’ નો ટીમ પાંખ ર્તી હુ ાં આભાર માનુાં છાં. 
સરે્ ર્ાચકશમત્રોન ે

“Happy Independence Day’ , ‘Happy Rakshabandhan’ અને ‘જિ શ્રી કૃષ્ણ’ 

-Keyur Dudhat 
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ચાચા, એક બાત પછુુ? 

કશ્મીર કો છોડકે કુછ ભી પછૂ 

કેમ લ્યા??? 

 સાંસદને ર્ાતે ર્ાત ે બાંધ કરાર્તા, અધધ આંકડાઓનો માશસક પગાર લતેા 
અને કોઈ ર્ાત ેન ગાાંઠતા હદલ્લીમાાં બેઠેલા કલાકારોને િ આ સર્ાલ પછૂયો નથી થતો. 
 દર બે ત્રણ હદર્સે સમાચારોમાાં ચમકતા આ કલાકારો કૈંકને કૈંક બફાટ કરતા 
િોિ છે અન ેદરેક પક્ષમાાં આ નાંગો ઠોસી ઠોંસી ને ભિાવ છે ( આમ આદમી પાટીનુાં નામ નથી 
લીધુાં મેં..!!) ર્ાત ેર્ાત ેબકર્ાસ કરીને ન્યઝુ આઈટમ બનતા આ મિાનભુાર્ો આ મદેુ્દ કડક 
ચપુકીદી સેર્ીન ેબેઠા છે પ્રધાનમાંત્રી તરફથી પણ કોઈ જ સ્ટેટમેન્ટ આવયુાં નથી (પાટીદાર 
આંદોલન માટે ‘એમન’ે સમિ છે!) 

 ઇસ્યુાં થોડોક જુનો છે એવુાં લાગ ેકેમ કે મીહડિા આપણા હરસન્ટ ઇસ્યસુ કર્ર 
કરે છે પણ એ પ્રશ્ન િજુ યિાાં જ છે અન ેસળગતો જ છે એમ એનાથી નજર ફેરર્ર્ાથી કોઈ 
ઉકેલ આર્ર્ાનો તો નથી જ  

મખુ્િ મદુ્દો છે નેિનલીઝમનો 
TO ABOLISH WAR, 

IT’S NECESSARY TO ABOLISH  PATRIOTISM. 

TO ABOLISH PATRIOTISM, 

IT’S FIRST NECESSARY TO UNDERSTAND THAT IT IS AN EVIL. 

TOLSTOY 

(દેિભક્તતને થોડાઘણા અંિે રાષ્રર્ાદની આડપેદાિ ગણી િકીએ)  

 રાષ્રર્ાદ એ બેધારી તલર્ાર જેર્ો છે. એ જરૂરી પણ છે અને સાર્ શનિંદનીિ 
પણ છે. આ શર્ષ ેમારા-તમારા જેર્ા નાગહરકો માટે સમજવુાં એટલા માટે જરૂરી છે, કારણ કે 
આપણે જ જોિા-જાણ્િા શર્ના જ બધે જ્ઞાન(?!) ફેલાર્તા િોઈએ છે. આ ફેલાર્ો કરર્ામાાં 
િાળાઓ અન ે શિક્ષકોનો પણ એટલો જ ફાળો છે. િા, પ્રાથશમક િાળામાાં ભણતા બાળકોને 
રાષ્રર્ાદ ના સમજાર્ી િકાિ, પણ ગે્રજ્યએુટ થિેલા ભલુકાાંઓ અને પી.એચ.ડી. થિેલા 
નર્જાત શિશઓુનો મત પણ આ બાબતે ધારદાર િોતો નથી. 
 બરુિાન ર્ાણીના જોમ પર થિેલ તમાિો આપણે સૌએ જોિો છે. પણ 
પાહકસ્તાન જિારે ‘BLACK DAY’ જાિરે કરે, યિારે ખરેખર િસવુાં જ આરે્ છે. બાજુર્ાળાના 
ઘરમાાં થિેલુાં મરણ આપણા ઘરે બારમુાં કરાર્ ે એર્ી આ િાલત છે. ને એ પણ ‘એ’ 
બાજુર્ાળો, જેની આંગળીિ આપણને અડી જાિ તો આપણી આંગળી અણબુોમ્બના રીગર 
સધુી પિોંચી જાિ. પણ એની અર્ળચાંડાઈનો અંત નથી. ને એથી જ એની ચચાવનો કોઈ 
મતલબ જ નથી. એની અર્ળચાંડાઈથી ચેતર્ા માટે જ રાષ્રર્ાદ જરૂરી છે. 
 કાશ્મીર ઘણીર્ાર જર્ાનુાં થત ુાં. રેનની બે હદર્સની જર્ા-આર્ર્ાની મસુાફરીમાાં 
દર ર્ખતે કોઈન ેકોઈ આમી ઓહફસરો મળી જતા. તરુણાર્સ્થામાાં િતો ને આમીમાાં પિલેેથી 
જ રસ. એટલ ેહુ ાં એમની પાસે જઈને એમની ર્ાતાવઓ સાાંભળતો. 
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મારા માટે એ ર્ાતાવઓ જ િતી, જે તેઓ જીર્ી ગિા. બધુાં તો િાદ નથી, પણ એક મેજરની 
ર્ાત િજુ ધળૂ ખાંખેરીને િાદ કરી િકાિ એર્ી છે. 
 “અમારી પોસ્ટીંગ થાિ એ ગામો એટલા અંતહરિાળ િોિ છે કે, જ્િાાં 
મોબાઈલના શસગ્નલ પણ ના પકડાતા િોિ. ગામમાાં કે આજુબાજુના ગામમાાં એક બે જ્ગગ્િાિો 
િોિ, કે જ્િાાં જઈને ફોન જોડર્ો પડે. આમીનુાં ઇન્ટરનલ કન્ર્રઝેિન ર્ોકી-ટોકી થી સચર્ાત ુાં 
િોિ. અમારી સશર્િસના ગામમાાં જ કોઈ પહરર્ારમાાં એકાદો આતાંકર્ાદી બની જાિ, એટલ ેએ 
બોડવર પાર જતો રિ.ે આ બાતમી લગભગ અમારા સધુી પિોંચી જ જાિ, એટલે એની ભાળ 
મેળર્ર્ા એના પહરર્ાર પર ટોચવર કિ ેજ છૂટકો.  

 જો એ ભાગેડુ મળી જાિ તો એણ ેઠાર મારર્ો જ પડે, ને ના મળે તો એના 
પહરર્ાર પર આમી અયિાચાર કરે, એટલ ેએના ભાગર્ાના શનણવિન ેબેક-સપોટવ  મળી રિ ે કે, 
આમી ટોચવર કરે છે. એટલ ેએ વિક્તત અમારા પર ર્ળતો હુમલો કરર્ા આરે્ જ.  અમારુાં 
નેટર્કવ ખબુ જ મજબતુ િોિ, એટલ ે એ લોકો ગામની બિારથી જ ઓપરેટ કરતા િોિ. 
ઘણીર્ાર એટલ ેજ અનાિાસે જ નેટર્કવની રેન્જમાાં આર્ીને શર્િંઝાિા કરે છે. 
 ટૂાંક સાર એટલો કે, એનુાં મરર્ાનુાં નક્કી જ છે. ને એ એટલેથી અટકિે પણ નિી. 
કારણ કે એના ભાઈઓ કે પતુ્રો કે શમત્રો- એમાાંથી કોઈક તો જાગિે જ. આ આંતહરક રચના છે, 
જે ‘એ’ કોઈક ને ‘એ’ જ રસ્તે દોરિ.ે ( અિીંિા એજ્યકેુિન બેટરમેન્ટનો ઓપ્િન પણ કામ ના 
આર્ી િકે, કેમ કે કોઈ સારા અને શનષ્પક્ષ શર્ચારોર્ાળો શિક્ષક આર્ા શર્સ્તારમાાં ભણાર્ર્ા 
તૈિાર થાિ, એ ર્ાત મારા માન્િામાાં તો નથી આર્તી.) બગાર્તનો આ દૌર ક્યારે અને ક્યાાં 
જઈને અટકિ ેએ નક્કી કરી િકાિ એમ જ નથી. અમારુાં આ કામ છે, ને એટલે કરવુાં પડે છે. 
કેમ કે અમ ેએમન ેનિી મારીએ તો એ લોકો અમને મારી નાખિે.”   

આટલુાં કિીન ેએ ખડખડાટ િસર્ા લાગ્િો. િબ્દોમાાં થોડો ફેર િિ,ે પણ મળૂ મદુ્દો એ જ છે, જે 
આઠ-દસ ર્ષો પછી પણ મારી પાસે સાચર્ીને પડયો છે. િજી પણ એ ખડખડાટ િાસ્િ મારા 
કાનમાાં ગુાંજે છે. 
અંતે એક નાનકડો પોઈન્ટ. આમી જેને ગનપોઈન્ટ પર રાખીને ઠોકી મારે છે, એ જો શનદોષ 
િોિ તો? આ ‘તોત્તેર મણનાાં તો’ નો જર્ાબ લખત, પણ પછી િાદ આવયુાં કે ‘િૈદર’ ઘણા 
ર્ખત પિલેા જ રીલીઝ થઇ જ ગયુાં છે.  

-Rikeen Dhaduk 
શખંનાદ: 
સદાય એક સમો થનગનાટ ન પણ હોય, 
જીવન સળંગ સતત સડસડાટ ન પણ હોય, 
તટેૂ-ફૂટે તો હરખ શોક બહુ નહી કરવો, 
અમકુ અમકુ દીવામા ંવાટ ન પણ હોય. 
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 આપ સૌની કોલેજ િરુ થઇ ગઈ િિ.ે..આજે મારે એર્ા લોકો માટે આ article 
ટાગેટ કરર્ો છે જેમના જીર્ન માાં એક સ્ટેજ,એક લેર્લ બદલાયુાં છે. ચાિ ે સ્કુલ થી 
કોલેજ,graduation થી માસ્ટસવ,શસિંગલ થી મેરીડ કે એન્ગેજડ અને બીજા કોઈ જેની સાથ ેઆપ 

relate કરી િકો. 
 સ્ર્ાભાશર્ક છે કે કઈક નર્ો તબક્કો િરુ થર્ા જઈ રહ્યો છે તો ઉયસાિ િોિ,ખિુી 
િોિ,આપણે પોતાના માટે નક્કી કરેલ ટાગેટ િોિ જેમ કે-અયિાર સધુી આ આ કયુું છે િર્ ેઆમ 
કરવુાં છે અન ેતેમ નથી કરવુાં, સ્કુલ માાં ભણર્ામાાં ધ્િાન નથી આપ્યુાં તો િર્ ેસીરીિસ થવુાં છે 
અથર્ા તો સ્કુલ માાં ખાલી ભણ્િા જ છીએ અને િર્ ે extra activities માાં ભાગ લેર્ો છે,બહુ બધા 
નર્ા દોસ્ત બનાર્ર્ા છે,ર્ગેરે ર્ગેરે..-દરેક એ પોતાના માટે એકાદ બે ટાગેટ રાખ્િા િોિ છે 
અને રાખર્ા પણ જોઈએ(િા હુ ાં ચોક્કસ કિીિ કે એ સમજદારી થી,સેલ્ફ ઇરે્લ્યિુન કરી ને 
રાખર્ા જોઈએ,પણ િમણાાં પરુત ુાં એની ચચાવ નહિ કરીએ)િર્ ેઆ ટાગેટસ સાથ ેએક બીજી ર્સ્ત ુ
િોિ છે જે મોટા ભાગ ેતકલીફ નુાં કારણ બનતી િોિ છે અન ેએ છે અપેક્ષાઓ... 
 હુાં એમ નથી કેિર્ાની કે અપેક્ષાઓ રાખર્ી જ ના જોઈએ(ભલે હુ ાં પોત ેએમ 
માનતી િોઉં !!) પરાંત ુએ તો તમે પણ સ્ર્ીકારિો કે જેટલી ઓછી અપેક્ષાઓ રાખો એટલુાં સારુાં 
જ પડે છે.િર્ ેઅગેઇન સ્ર્ાભાશર્ક છે કે દરેક ને નર્ી જગ્િા નર્ા લોકો પાસ ેથી અપેક્ષાઓ 
િોિ.જ્િાાં જતા િો તે કોલેજ કે યશુનર્સીટી પાસ ેથી,ટીચસવ માટે,આજુબાજુ ના લોકો માટે,ઇર્ન 
પોતાના માટે,શર્ષિો,કોસવ અને અઢળક બીજુ ાં. 
 આપણે ઘણી ર્ાર જોયુાં છે કે નર્ી જગ્િા એ કે નર્ા કોલેજ માાં જતા યરુ્ાનો 
frustrate થઇ જતા િોિ છે કે નથી ફાર્ત ુાં,આ સારુાં નથી,કોલેજ જ બેકાર છે,ર્ગેરે.િોઈ િકે કે 
કોલેજ કે સત્તાર્ાળા નો ર્ાાંક િોિ જ.પણ સામાન્િ રીતે તમને હુ ાં પછૂાં કે તમે ક્યારે frustrate થઇ 
જાઓ છો?તો મેં જોયુાં છે કે સામાન્િ રીત ેઆપણે કઈ શર્ચાયુું કે ધાયુું િોિ અને એ ના થાિ તો 
ગસુ્સો આરે્ છે, િ ેને? તમ ેનર્ી કોલેજ કે જ્િાાં એ જાઓ અન ેખબર પડ ેકે જેટલુાં સાાંભળયુાં ત ુાં 
એટલુાં તર્ોલીટી crowd નથી.જે વિક્તત તમને પેિલી મલુાકાત માાં બહ ુજ  interesting લાગ્યુાં િત ુાં 
એ અમકુ ર્સ્ત ુમાાં બહ ુજ conservative નીકળે,જે ટીચર પેિલી ર્ાર માાં બહુ knowledgeable 
લાગેલા એ ઈગો ર્ાળા અને બકૂીિ નીકળે. આવુાં ઘણુાં થત ુાં િોિ છે અને થત ુાં િિ.ેપણ એમાાં 
frustrate થર્ાથી પોત ેજ િરેાન થર્ાનુાં આરે્. 



આવુાં થર્ાના કારણો પણ તો ઘણા છે.આપણે િજી હરઅલ,hardcore reality જોઈ નથી.આપણી એક 
માનશસક image છે,જે મરુ્ીસ માાં જોઈ ને કે એક સાાંભળેલી કે imagine  કરી ને ઉભી કરેલ છે.બિાર 
ની દુશનિા એના કરતા અલગ,એના કરતા કોમ્પ્લીકેટેડ િોિ છે.મેં ઘણી ર્ાર જોયુાં છે કે જેને પોતાની 
તર્ોલીટીસ નો idea ના િોિ કે પોતે એક સામાન્િ અને yet સખુી નોમવલ જીર્ન ને જીર્તા િો એમની 
અપેક્ષાઓ  બહ ુર્ધારે ઉંચી અન ેunrealistic િોિ છે. 
િર્ ેજિારે અચાનક આવુાં થાિ કે અપેક્ષાઓ કે image તટુર્ા લાગ ેતો શુાં કરવુાં?મારુાં માનવુાં છે કે 
જરૂરી નથી  સામ ેર્ાળા બધા તમારી અપેક્ષા મજુબ ના િોિ,પણ સાથે એવુાં પણ નથી કે એક પણ 
ના િોિ.કેથોડો સમિ લો.તમે જેમની સાથ ે adjust થઇ િકો,જેમની સાથ ેતમ ે‘તમે’ બની ને રિી િકો 
એર્ી વિક્તતઓ િોધો.(એક ર્ાત ચોખ્ખી કિીિ કે ભલે જે કેિર્ાત ુાં િોિ એવુાં િક્ય જ નથી કે બધા 
સાથ ેસરખા લેર્લ નુાં બન.ેિા આપણે ફોમવલ સમ્બન્ધ રાખી િકીએ અન ેરાખર્ો જોઈએ.પણ આમ 
હદલ થી જેમના માટે માન અને લાગણી આરે્ અન ે again તમે જેર્ા છો એર્ા રિી િકો એવુાં બધા 
સાથ ેબને એ િક્ય જ નથી અને એવુાં થાિ એમાાં કઈ ખોટુાં પણ નથી) િા તો થોડો સમિ લો,થોડુાં 
તમે adjust થાઓ,થોડુાં let-go કરો,થોડુાં સામેર્ાળાને clearly જણાર્ો કે મને આમ િોગ્િ લાગ ેછે અન ે
મારે અમકુ ર્સ્ત ુમાાં આ રીતે જ જોઇિે.(પણ એમાાં ખોટી દાદાગીરી નહિ!!) 

મારુાં માનવુાં છે કે આર્ી પહરક્સ્થશત માાં થોડો સમિ આપર્ાથી,પોતાન ે change કે adjustment માટે 
તૈિાર રાખર્ાથી ,પોતાની લીમીટ અન ેતર્ોલીટીસને ઓળખર્ાથી અન ે mind ઓપન રાખર્ાથી ઘણા 
પ્રોબ્લમ સોલ્ર્ કરી િક્યા છે.તો આ જીર્ન ના તબક્કા માાં જો ર્સ્તઓુ કે વિક્તતઓ આપની અપેક્ષા 
મજુબ ની નથી તો please દુખી કે frustrate ના થિો.થોડી પોતાની અપેક્ષાઓ ચકાસો (સાર્ 

impractical તો નથી ને),થોડુાં સમજો અન ેસમજાર્ો,અને ખાસ તો સમિ આપો.િોઈ િકે કે એકાદ 
મહિના પછી હરઅલ શપતચર ખબર પડે. 
So please be happy,be You and enoy every phase of your life.Best of luck. મન ેઆપના પ્રશતભાર્ો 
જણાર્ો manorishah@gmail.com પર 

-Manori Shah 
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“પથ્થરો બોલો તો ઠોકી મારીએ, 
આપણાથી ફૂલ ફેંકાત ુ ંનથી ! 

આપણે બીજાને બોલી નાખીએ, 
આપણાથી એ જ સભંળાત ુ ંનથી.” 

 
 ઓગસ્ટ મહિનાનો એક ર્રસાદી હદર્સ િતો. ધોધમાર ર્રસાદન ેલીધ ેઘણા 
ટીચસવ અન ે સ્ટુડન્ટસની ગેરિાજરી િતી. તલાસ લગભગ ખાલી જેર્ો જ િતો. દસમાાં 
ધોરણની ૭૦ની સાંખ્િાર્ાળા તલાસમાાં માાંડ ૧૫-૧૭ જણા િાજર િતા. બસ... પછી તો નર્રા 
પડયા બધા. થોડીર્ાર અંતાક્ષરી રમ્િા. એમાાંથી કાંટાળિા તો ‘ટ્રુથ એન્ડ ડેર’ િરુ કયુું. જિારે 
અક્ષિનો ર્ારો આવિો યિારે એણ ેસિજે પણ અચકાિા શર્ના જ એક ‘ટ્રુથ’ જાિરે કયુું. 
“મન ેસમુન ગમ ેછે.” 
 િો-િા થઇ ગઈ. બધાએ મજાક ઉડાડાર્નુાં િરુ કયુું.... ઘણાનુાં ‘આિિાિ”, તો 
ઘણાનુાં ‘ઓિેિોિ’ે નીકળી ગયુાં. અક્ષિ પિલેી જ ર્ાર આ રીત ેકાંઇક ખલુીને બોલ્િો િતો. 
સમુન પણ યિાાં િાજર જ િતી. તેન ે ઘડીક શુાં કરવુાં એ ના સમજાયુાં. નોમવલી જે છોકરો 
પોતાન ેગમતો િોિ એ છોકરો આ રીતે ઈઝિાર કરે તો છોકરી િરમમાાં મકુાિ જાિ. પણ 
આ હકસ્સામાાં સમુનન ે અક્ષિ સિજે પણ પસાંદ ન્િોતો. સાર્ ર્ાહિિાત દેખાર્, જાહડિો, 
લઘરર્ઘર કપડાાં ન ે સાર્ અંતમુવખી. કોઈ છોકરીન ે ના ગમ ે આર્ો છોકરો. સમુનન ે તો 
ચબલકુલ નિી. સમુનના ચિરેા પર ગસુ્સો સ્પષ્ટ દેખાતો િતો, પણ બધાની િસાિસીમાાં 
કોઈએ એ ‘NOTE’ ના કિો. અક્ષિ ેપણ નિી.  

 ઘણા હદર્સો ર્ીતી ગિા. પણ એ બન્નેન ે એકબીજાના નામથી ચીડર્ર્ાનુાં 
ચાલ ુજ િત ુાં. અક્ષિન ેતો કાંઈ ફેર ના પડતો, પણ સમુન.... ... .. એકર્ાર તો એ રીતસરની 
રડી જ પડી. અક્ષિ ેઆ જોયુાં. િર્ ેએન ેએની ભલૂનુાં ભાન થયુાં. સ્કલૂ છૂટયા બાદ એ એની 
માફી માાંગર્ા ગિો. એન ેજોતા જ એ તાડકૂી ઉઠી, 
 “પાસ ેના આર્તો નાલાિક.. તારે લીધ ેમારે કેટલુાં સિન કરવુાં પડ ેછે. મોઢુાં 
જોયુાં છે તારુાં અરીસામાાં? ઔકાત શુાં છે તારી? મન ેગમાડર્ા નીકળિો છે..... ડાચાના તો 
ઠેકાણા છે નિી ન.ે....િટ અિીંથી.......” 
“પણ સમુન.......” 
 અક્ષિની ર્ાત સાાંભળર્ાનો પ્રિયન સધુ્ધા કિાવ શર્ના જ એ યિાાંથી જતી 
રિી..... અક્ષિ પણ ઘરે આર્ી ગિો. બીજા હદર્સ ેપણ લોકો એ બન્નેન ેખીજર્તા જ રહ્યા. 
પણ િર્ ેઅક્ષિન ેફરક પડતો િતો! આ બાજુ સમુન ેએની એક ફે્રન્ડની સલાિ લઇ, લોકોના 
મોં કાિમી બાંધ કરર્ા માટેનો ઉપાિ શર્ચારી રાખ્િો. 
 રક્ષાબાંધનનના આગલા હદર્સ ે રીસેસ પછીના પિલેા પીરીિડમાાં તલાસમાાં 
રક્ષાબાંધન ઉજર્ાતો. યિારે સ્કલૂનાાં શનિમો પ્રમાણ ે ફરજીિાત િાજરી િોર્ી જરૂરી િતી ( 
બાકી તો ખાલી છોકરીઓ જ આર્ ે ). એ હદર્સ ે પ્રાથવના પિલેા જ અક્ષિ સમુન પાસ ે
આવિો, એક આછા ગલુાબી રાંગનુાં પરબીહડયુાં લઈન,ે ઉપર જાાંબહુડિા ફૂલ સાથેન ુાં. 
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“એ િરમ ર્ગરના..... તે હદર્સે એટલો ઉતારી પડયો, તોિ િજી અક્કલ ઠેકાણે ના આર્ી? 
લર્લેટર લઈન ેઆર્ી ગિો?” 
“ના.... સમુન.....” 
“જો આ બધી માથાકટૂ મારે ના જોઈએ... આજે હુાં તને રાખડી જ બાાંધર્ાની છાં, બધાની સામ.ે.. 
એટલે આ રોજની માથાકુટનો અંત આરે્. છાનોમાનો મારી સામ ે ઉભો રિી જજે, બાકી 
શપ્રન્સીપાલને ફહરિાદ કરીિ કે આ નાંગ મને રોજ િરેાન કરે છે........ સમજ્િો....  તારા જેર્ાને તો 
કોઈ ભાઈ પણ ના બનાર્,ે પણ આ તો ગરજે ગધેડાનેિ બાપ કેર્ો પડે......” 
 અક્ષિ પાસેનુાં પેલુાં પરબીહડયુાં એના િાથમાાં જ રિી ગયુાં..... રાખડી બાંધાઈ ગઈ. 
સમુને એ ખાસ તકેદારી રાખી કે એના કલાસર્ાળા બધા સ્ટુડન્ટસ ની નજર આ ‘રક્ષાબાંધન’ પર 
પડે. સમુનની સમસ્િાનો અંત આવિો. પણ યિારથી જ અક્ષિની સમસ્િાનો પ્રારાંભ થિો..... એન ે
િર્ ે બધા ‘ભઈલુાં... ભઈલુાં....’ કિીને ચીડર્ર્ા લાગી. સમુનના કિરે્ાથી બધી છોકરીઓ પણ 
િાલેચાલે ને ‘ભઈલુાં’ના નારા લગાર્તી. આ બધાની અક્ષિના મગજ પર ખબુ ઊંડી અસર થઇ. 
બરાબર એ જ સમિગાળામાાં એના પપ્પાની બદલી થઇ ને તેઓ નર્ા િિરેમાાં આર્ીન ેર્સ્િા. 
નર્ા લોકો. નવુાં ર્ાતાર્રણ. અક્ષિ િર્ ેપેલા ‘મેન્ટલ રોમા’માાંથી ધીમેધીમ ેઉભરર્ા લાગ્િો. પણ 
આમ સ્ર્ભાર્ ેતો િજી એ એર્ો જ છે. દબાિેલો ને કચડાિેલો. 
   ********** 

 આજે િિરેમાાં નર્ી ખલેુલી ‘લાઈફકેર મલ્ટી-સ્પેિીિાલીટી િોક્સ્પટલ’માાં 
‘રીિેપ્િશનસ્ટ’ની પોસ્ટ માટેનો ઇન્ટરવય ુછે. કોરીડોરમાાં ‘ર્ેઈટીંગ-લાઈન’માાં બીજી છોકરીઓ સાથ ે
સમુન પણ બેઠી છે. બસ આ જોબ લાગી જાિ તો સારુાં. બીજે ક્યાાંિ મારા લાિક જોબ જ નથી. 
ને જ્િાાં જોબ છે, યિાાં સેલરી બરાબર નથી. અહિિાાંતો સારી સેલરી આપિે એવુાં લાગ ેછે. ફાઈર્-
સ્ટાર િોક્સ્પટલ છે.... માિ ગોડ....ર્ાઉ....” 
“શમસ સમુન પરીખ......” નર્ા જ ભરતી થિેલા કમ્પાઉંડરે બમૂ પાડી..... સમુન િાાંફળી-િાાંફળી 
થઇ કેબીનમાાં પ્રર્ેિી.... 
“ર્ેલકમ શમસ સમુન.... સીટ ડાઉન......” 
સમુનની નજર સામ ેરોચલિંગ-ચેર પર પડી. ક્સ્થર થઇ ગઈ. સામ ેઅક્ષિ િતો. તો આ છે આ નર્ી 
બ્રાન્ડેડ િોક્સ્પટલનો કતાવ-ધતાવ.  

“તમે ડોર પર મારુાં નામ ના ર્ાચ્યુાં શમસ સમુન?!” 
“ના સર....... િાર્ આર ય ુસર.....”....  ના ચાિર્ા છતાાં એના મોઢેથી ‘સર’ િબ્દ જ નીકળિો. 
અક્ષિનો મોભો જ િર્ ે ‘સર’ ટાઈપનો િતો. એ સ્કલૂ છોડયા બાદ એણ ેબીજી સ્કલૂમાાં પ્રર્ેિ 
લીધો, એ બાદ એણ ેસરુત મેડીકલ કોલેજમાાં, ને એ બાદ આઈ.આઈ.એમ. ઇન્દોરમાાં. છેલ્લા સાડા 
સાત ર્ષવમાાં એ આખી દુશનિાને સમજી એની સાથ ેબાથ ભીડર્ા જેટલો મક્કમ બની ગિો. ૧૧-
૧૨ ધોરણ એન ે ‘મેન્ટલ રોમા’માાંથી RECOVER થર્ા માટે લાગ્િા ને એ પછી ધીમેધીમ ે એન ે
સમજાતુાં ગયુાં કે, જો આર્ી દુશનિામાાં ‘SURVIVE’ કરવુાં િિ ેતો, એનો લોકોની િરકતોને પોતાના 
મન પર ‘િાર્ી’ કરી દેર્ાનો સ્ર્ભાર્ છોડર્ો પડિ.ે એ િર્ ે બધુાં ‘POSITIVELY’ લેર્ા લાગ્િો. 
રેચગિંગ ‘આપતો’ છોકરો િર્ ેરેચગિંગ ‘લેર્ા’ પણ લાગ્િો. 
 િર્ ે એને ડર લાગતો નથી. િર્ ે એ કોઈનુાં સાાંભળી લેતો નથી. િર્ ે એ કોઈ 
ર્ાતમાાં મુાંઝાતો નથી. એ િર્ ેલઘરર્ઘર નથી. એ િર્ે જાહડિો નથી. એ િર્ ેસ્માટવ , િને્ડસમ ને 
બાર્ડેબાજ છે! 
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િર્ે એ ભઈલુાં નથી, એ િર્ ેકોઈ પણ છોકરીન ેપણ પિલેીર્ારમાાં ગમી જાિ એર્ો છે! િર્ ેએ 
આ મોટી િોસ્પીટલનો માચલક અન ેમેનેજર- બધુાં જ છે! એના આ બદલાર્ની અસરનો જાદુ આ 
ક્ષણે સમુન પર થઇ રહ્યો િતો. એને પોતાની આંખ પર શર્શ્વાસ ન્િોતો આર્ી રહ્યો. 
“પ્લીઝ...સીટ ડાઉન શમસ....”.... ‘SHOCK’માાં ગિેલી સમુન િાાંત થઈને ચેઈર પર ગોઠર્ાઈ. 
“તો શમસ સમુન.. તમને લાગે છે કે તમે આ જોબ માટે લાિક છઓ? તમારામાાં સામેની વિક્તત 
સાથે ર્ાત કરર્ાની તમીઝ તો છે જ નિી, એ તો કદાચ તમને પણ ખબર જ િિે. ખેર... તમને 
ખબર િોિ કે નિી, એનાથી મને કે આ િોક્સ્પટલને કોઈ ફરક નથી પડતો. ફરક પડત, જિારે 
તમને હુાં મારી િોસ્પીટલમાાં રીિેપ્િનીસ્ટની જોબ આપત. તમારા જેર્ી નફફટ સ્ત્રી, કે જેને 
સામેર્ાળાની પરુતી ર્ાત સાાંભળિા કે સમજ્િા શર્ના એનુાં મોઢુાં તોડી નાખર્ાની આદત છે, એન ે
હુ ાં મારી િોક્સ્પટલના મેઈન કાઉન્ટર પર કેર્ી રીત ેબેસાડી િકુાં? િા... બની િકે કે તમે બદલાઈ 
ગિા િોઉં, િર્ ેતમે પિલેા જેર્ા ના રહ્યા િોિ, પણ હુાં કોઈ ચાન્સ લેર્ા નથી માાંગતો. સો.... ય ુ
આર રીજેતટેડ શમસ સમુન.... ગડુ બાિ...ટેક કેર....” 
 8 
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સમુનના ગસુ્સાનો પાર ના રહ્યો. એની આંખો લાલ થઇ ગઈ. એના િાથ-પગ ધ્રજુર્ા લાગ્િા. એનુાં 
આવુાં અપમાન અયિાર સધુી કોઈએ કયુું નિોત ુાં. પણ એ કાંઈ કરી િકે એમ પણ નિોતી. એ ઊંધી 
ફરીને ચાલતી થઇ.  

“ને આ પણ લેતા જાઓ, શમસ સમુન પરીખ....” 
તેણે ડ્રોઅરમાાંથી એક પરબીહડયુાં કાઢ્ુાં ને એની તરફ ફેંક્ુાં. સમુન એન ેજોતાર્ેંત જ ઓળખી ગઈ. 
એ જ આછા ગલુાબી રાંગનુાં..... ને ઉપર એક જાાંબહુડિા રાંગનુાં એક ફૂલ દોરેલુાં. પોતે ફેંક્ુાં િત ુાં એર્ી 
જ િાલતમાાં. પણ થોડુાં મેલુાં, ર્ષો ર્ીતી ગિા િોર્ાનુાં ચાડી ખાત ુાં ઝાાંખ ુાં....  

“નાઉ..... ગેટ આઉટ ફ્રોમ માિ કેબીન...” 
સમુને ઘરે જઈને એ પરબીહડયુાં ખોલ્યુાં.... લખ્યુાં િત ુાં. 
“સમુન.... મારી િરકતન ેલીધે તને ઘણુાં ખોટુાં લાગ્યુાં છે, એ મને ખબર છે. મને અંદાઝ પણ ન્િોતો કે 
આ ર્ાત આટલી િદે ર્ણસી જિે. આજે રક્ષાબાંધન છે. આજથી આપણે બને્ન ભાઈ-બિને તરીકે જ 
રિશેુાં. આમેિ મારે કોઈ સગી બિને પણ નથી. મન ેરાખડી બાાંધી દે. મને બિને પણ મળી જિે ને 
તારા પ્રોબ્લેમનો કાિમી અંત પણ આર્ી જિે. HAPPY RAKSHABANDHAN SISTER.....” 
  

(CREDIT : આ ટાઈપની સ્ટોરી ઘણા ટાઈમ પિલેા ક્યાાંક ર્ાાંચેલી. થોડીથોડી િાદ િતી. રક્ષાબાંધન 
આરે્ છે, એટલ ેઆ સ્ટોરી પણ િાદ આર્ી. જોકે સાંદભવ સરખો છે, પ્લોટ એનાથી અલગ છે.) 

 -Yagnik Vaghasia 

SHUT-DOWN: 

ર્ધારે ભીનુાં થવુાં નિી, અયિારે માણસો શનચોર્ર્ા જ બેઠા છે...  

 ( િીષવક-પાંક્તત : શનનાદ અધ્િારુ ) 
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વાસંળી જો થઇ શકે વાસંમાથંી, 

કૈંક તો બનત ુ ંહશે આ ઘાસમાથંી ! 
 

આંગળીથી નીકળે છે ફાસં આ, કે- 
આંગળી આ નીકળે છે ફાસંમાથંી ? 

 
કાન દઈને કોઈ રદવસ સાભંળ્ુ ંછે ? 

ચીસ કેવી નીકળે છે ચાસમાથંી ! 
 

વાટ જુનાગઢ હજુ જોયા કરે છે, 
આવશે નરવસિંહ ક્યારે રાસમાથંી ? 

 
ચેક રબ્બરથી હું ભ ૂસંીને હયાતી, 

બાળપણ શોધ્યા કરંુ ક્મ્પાસમાથંી ! 
 

આજ એક્કા સો ટકા હારી જવાના,ં 
પાનુ ંતે્રપ્પનમુ ંમળ્ુ ંછે તાસમાથંી. 

 
શુ ંકરંુ ‘વનનાદ’ મયખાને જઈને ? 

પ્યાસ કોઈ લઇ ગ્ુ ંછે પ્યાસમાથંી ! 
 



  
સાભંળેલી વાત પણ, ક્યારેક સાચી નીકળે 
ને પછી, એ વાતમાથંી વાત આખી નીકળે 

 
રીત એવી પણ ચલણમા ંછે હવે, ખણખોદની 

નામ બીજાનુ ંઅને ચચાા તમારી નીકળે ! 
 

લોહીનુ ંપાણી થયે વહતેા ંહશે, નરહતર કદી 
આંસ ુજેવા આંસમુાથંી ઝાયં રાતી નીકળે ! 

 
પારકી થાપણ ગણી ઉછેરતા ંઆવ્યા છીએ 
એજ દીકરી, ખપ પડય ેએકે હજારી નીકળે 

 
ખાતરી થઇ જાય કે પહોંચાય એવુ ંછે જ નહી 
એ પછી, હર કોઈ માટે રાક્ષ ખાટી નીકળે ! 

 
જજિંદગી ચીતરાય છે કઇ એટલી અઘરી નથી  
આવડે જો જીવતા, તો એય સારી નીકળે ! 

 
ઠાલવો હૈ્ુ ંએ પહલેા ખાતરી કરજો ‘મહશે’ 
ભીંત જેવી શખ્શશયત પણ, કાનધારી નીકળે ! 

લ્યો લખાઈ ગઈ કવવતા... 
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“િલો...સશમધ...તમને  સ ુથયુાં છે?” આહુતી ચીસો પાડીન ેપછૂી રિી,  પણ સામે છેડેથી કોઈ 
જર્ાબ ન આર્તો િતો શસર્ાિ કે ગીતના િબ્દો. 
ચબછડેગે િમ જો કભી રાસ્તો મેં.... 
              તો સાંગ સાંગ રહુાંગી સદા.... 
કદમો કી આર્ાઝ સનુ કે ચલુાંગી... 
                તમુ્િ ેઢુાંઢ લુાંગી સદા... 
  
આહુતીએ કારની સ્પીડ ર્ધારીન ેતેન ેસશમધ ેસચુરે્લા અડ્રેસ ગોડાઉનના પાછળના ગેટ તરફ 
દોડાર્ી. આહુશત ચીસો પાડીને રડતી રડતી “સશમધ...કાંઈક બોલો...પ્લીઝ..” પછૂી રિી િતી. પણ 
તેન ેગીતના િબ્દો શસર્ાિ  કઈ જ પ્રયયતુર મળતો ન િતો. 
બેકાબ ુ સ્પીડથી ડ્રાઈર્ કરીને આહુશત તે સ્થળ પર આર્ી, તરત જ સશમધની કારનુાં ડોર તેન ે
ખોલ્યુાં. સદભાગ્િે તે લોક નિોત ુાં,અને સીટબેલ્ટ સાથે જડેલા સશમધના િરીરની ડાબી બાજુ 
રતતથી રાંગાિેલી િતી. તે જોઇને આક્રાંદ કરતી આહુતીએ તરત જ સીટબેલ્ટ છોડી સશમધન ે
બાજુની સીટ પર મિામિનેતે શિફ્ટ કરી રિી અન ે તેના ગાલ થપથપાર્ીન ે બોલી 
રિી.....”સશમધ....સશમધ...” જર્ાબમાાં સશમધે માત્ર આંખો ખોલી અને તરત જ મીંચી દીધી.. 
  

ભલૂી મિોબ્બત કી િે ખશુ્બ ૂિે િૈ િર્ાઓ મેં ફૈલી હુઈ... 
છૂકર મજુે આજ મિસેસુ કરલો ર્ો િાદે મેરી અન્છિી.. 
િજુ પણ એ ગીતના સરુો સશમધની કારમાાં ગુાંજી રહ્યા િતા.ર્ારાંર્ાર- સતત “સશમધ...સશમધ” 
બોલતી આહુશત બેફામ ગશતથી કારને િોક્સ્પટલ તરફ દોડાર્તી િતી. 
િોસ્પીટલના રોમા સેન્ટરના પટાાંગણમાાં પિોચીને સશમધને સ્રેચર પર લઇ જતાાં વિક્તતઓ સાથ ે
તે પણ દોડતી દોડતી સશમધનો િાથ પકડીને ર્ાતો કરતી િતી. 
“સશમધ...તમને કઈ નહિ થાિ..ડોન્ટ ર્રી..હુાં છાં ને તમારી સાથે..તમને કાંઈ  નહિ થર્ા દઉં..બી 
સ્રોંગ..પ્લીઝ ઓપન િોર આઈઝ, લકુ એટ મી...” ચીસો પાડતી તે બોલતી જતી િતી. અને 
અંતે તેનો િાથ સશમધના િાથમાાંથી છૂટી ગિો. સશમધન ેઓ.ટી. માાં લઈ જર્ાિો. 
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નવલકથા          “ઐક્યોત્સવ-7” 
િિરેના તમામ રસ્તાઓથી સપુહરચચત 
આહુશત ખિુ થતા થતા સોંગ ગાતી ગાતી 
ડ્રાઈર્ કરી રિી. તેર્ામાાં  અચાનક જ તેન ે
સામે છેડેના સશમધના ફોનમાાંથી આર્તા 
સરુોને અર્રોધતો અર્ાજ 
ધન...ધન..સાંભળાિો. ફાિરીંગનો આ 
અર્ાજ તેન ેઓળખતા ર્ાર ન લાગી. તે 
િતપ્રત િતી તેટલામાાં જ સશમધનુાં 
“આ...આહુશત.....”  કણસતા સ્ર્રે 
સાંભળાયુાં... 
 



લગભગ બેિોિ જેર્ી થિેલી આહુશત ઓ.ટી.ની બિાર ડોર પાસ ેજ રિલેી ચેરમાાં પછડાઈ 
પાડી, તેન ેઘરે ફોન કરીન ેઇન્ફમવ કરર્ાનુાં પણ ભાન ન રહ્ુાં. તેની આંખના આંસ ુરોકાઈ ગિા 
િતા. ત ે કઈ શર્ચારી િકર્ા કે બોલી િકર્ાન ેસમથવ ન િતી. તેર્ામાાં જ િજુ પહરર્ારના 
સભ્િો પિોંચ ેત ેપિલેા િિરેની સ્થાશનક ન્યઝુ ચેનલોર્ાળા અનેક જનાવલીસ્ટ પોતપોતાના 
મસમોટા કેમેરા અન ેમાઈક લઈન ેયિાાં આર્ી પિોચ્િા, અન ેઆહુતીન ેઘરેીન ેઅનેક સર્ાલો 
કરર્ા લાગ્િા. આહુશત કાંઈ જ બોલી િકતી ન િતી. બાઘાની જેમ આમતેમ જોઈ રિી. તેર્ામાાં 
જ સશમધના પી.એ. શ્રી ર્ેદાાંગભાઈ યિાાં આવિા અન ેતેણ ેઆ બધાન ેઆહુતીથી દુર કરીન ે
આહુતીન ેચેર પર બેસાડી. બાદ બધા જ જનાવલીસ્ટ ન ેસાંતોષકારક જર્ાબો આપી રર્ાના 
કિાવ. 
 ર્ેદાાંગભાઈએ ફોન કરીન ે જાણ કરી િોર્ાથી થોડી ક્ષણો બાદ િજ્ઞીિભાઈ 
અનેરી અન ેઅનોખીન ેલઈન ે સ્કુલેથી સીધા જ અિી આર્ી પિોચ્િા. તણે ેઆહુતીની સામ ે
જોયુાં, આહુતીની લાલ હકનારીર્ાળી સફેદ સાડીનો આગળનો ભાગ લોિીથી રાંગાર્ાથી સાંપણૂવ 
લાલ થઈ ચકુ્યો િતો. ત ેજોઇન ેતેમન ેપહરક્સ્થશતની ગાંભીરતાનો આછેરો ખ્િાલ આર્ી ગિો. 
આહુતીનુાં િજી તેના પપ્પા કે દીકરીઓ તરફ ધ્િાન ગયુાં ન િત ુાં. 
 “મમ્મા...મમ્મા..” અનેરી અન ેઅનોખીના િબ્દોએ તેની તાંદ્રા તોડી. તેન ેજોયુાં કે 
તેની બાંન ે દીકરીઓ સર્ારની જેમ જ તેના સ્કલૂડ્રેસમાાં ખભા પર સ્કલૂબેગ લગાર્ીન ે
પહરક્સ્થશતથી અયિાંત અજાણ તેનો િાથ િલાર્ીન ે બોલી રિી િતી. બાદ તેની નજર 
િજ્ઞીિભાઈ તરફ ગઈ. તેને પોતાના પપ્પાન ેભટેીન ેચીસો પાડીન ેરડર્ાનુાં મન થયુાં, તેન ે
રડવુાં િત ુાં, મન મકુીન.ે.. પણ તરત જ ખ્િાલ આવિો કે જો પોત ેઆમ કરિે તો વદૃ્ધયર્ની 
નજીક પિોચેલા તેના પપ્પા માટે પોતાના એક ના એક પતુ્રની ત્જિંદગી-મયૃય ુર્ચ્ચ ેરિલેી આ 
ક્સ્થશતન ેસ્ર્ીકારર્ી કેટલી અઘરી બનિ.ે 
 ‘તુાં મારુાં આયમબળ છો, બી બ્રેર્ આહુશત..’ સર્ારે જ બોલેલા સશમધના આ 
િબ્દો  આહુતીના કાનમાાં ગુાંજી ઊઠયા. અન ેત ેમનોમન બોલી, ‘િા સશમધ, હુ ાં બ્રેર્ બનીિ..’ 
 “પપ્પા, ચચિંતા ન કરો, કઈ જ નથી થયુાં સશમધન,ે અયિારે તેન ુાં ઓ.ટી. ચાલ ુ
છે. થોડી ર્ાર બાદ ત ે પરુૂાં થિ ે પછી આપણ ે તેન ે મળીશુાં.” આહુશત તનેા પપ્પાનો િાથ 
પોતાની બાંન ેિથેળીમાાં સમાર્તા બોલી. 
 “િા...દીકરા..એમ જ થિ.ે.” દબાિેલા ગદગદ સ્ર્રે ત ેમાત્ર આટલુાં બોલ્િા. 
 “મમ્મા..આપણ ે અિી કેમ આવિા ?  ચાલોન ે ઘરે જઈએ.” અનેરી સાડીનો 
પલ્લુાં ખેંચતા બોલી. 
 “બેટા, ડેડી અિી છે ન ેએટલ ેઆપણ ેપણ અિી રિવે ુાં પડિ.ે થોડીર્ાર પછી 
આપણ ેડેડીન ેસાથ ેલઈન ેઘરે જઈશુાં િો.” 
 “અનોખી, જો મમ્મા ડેડીન ે અિી ઈન્જેકિન અપાર્ર્ા લાર્ી છે, ડેડી ઘરે 
તોફાન કરતા િિેન ેએટલ,ે તો જો આપણ ેતોફાન કરીશુાં તો મમ્મા આપણન ેપણ ઈન્જેકિન 
અપાર્ી દેિ,ે તો િર્ ેચપુચાપ જ રિજેે િો” અનેરી તેની બિને અનોખીના કાનમાાં આર્ી 
શિખામણ ગણગણી રિી બાદ બાંન ેડાિીડમરી થઈન ેપોતાના દાદાની પાસનેી ચેરમાાં ગોઠર્ાઈ 
ગઈ. 
 જેમ જેમ સમાચાર પ્રસરતા ગિા તેમ તેમ અનેક સગા સાંબાંધીઓના ફોન 
કોલ્સ આર્ર્ાના િરુ થઈ ગિા િતા. અમકુ અંગત સ્ર્જનો આહુતીના માતા-શપતા તથા 
સશમધની મોટીબિને ર્ેહદકા સિપહરર્ાર િોક્સ્પટલ આર્ી પિોંચ્િા િતા. આહુશત ર્ારાંર્ાર 
બધાન ેઆશ્વાસન આપતી િતી. પણ ખરી ર્ાસ્તશર્કતાનો ખ્િાલ તેન ેપોતાન ેજ િતો. 
   -Dr Avni Mansuriya 
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કેડેવર 

 મેડીકલ કૉલેજમાાં ફસ્ટવિરમાાં ‘હ્મુન એનેટોમી (િરીર-શર્જ્ઞાન)’ના તલાસ 

ચાલી રહ્યા િતા....  ડીસતેિન-િોલમાાં કેડેર્ર (ડેડબોડી)ન ેસ્કાલપેલથી કાપી-ચીરીન ેપ્રોફેસર 

એક પછી એક સ્રતચર બતાર્ી રહ્યા િતા. એટલામાાં પ્રોફેસર કોઈકનો અરજન્ટ કોલ રીસીર્ 

કરર્ા બિાર નીકળિા. મોકાનો ફાિદો જોઈ બધા એકબીજા સાથ ેમસ્તી કરર્ા લાગ્િા. અમકુ 

અળર્ીતરાઓ તો કેડેર્ર સાથે પણ અશ્લીલ િરકતો કરર્ા લાગ્િા...  

 કેડેર્રથી આ સિન થયુાં! કેડેર્ર શર્રોધ કરર્ા ગયુાં, કરી ના િક્ુાં! એ ઉભુાં 

થઈન ેજર્ા ગયુાં, જઈ ના િક્ુાં! કેડેર્ર જીર્તુાં ત ુાં યિારે એ પણ એક ડોતટર જ િત ુાં, ડૉ શપ્રિાાંક 

રાઠોડ... એન ેએની કોલજેના ફસ્ટવિરનો પિલેો હદર્સ િાદ આર્ી ગિો. એના પ્રોફેસર ડૉ 

િિરાજ બધાન ેમેડીકલ એજ્યકેુિનનો મિયર્નો લેસન િીખર્ાડી રહ્યા િતા. 

“કેડેર્ર છે, તો એનેટોમી છે. એનેટોમી છે, તો બધુાં છે. િકીકતમાાં એ ડેડબોડી નથી, પણ એક 

જીર્તીજાગતી બકૂ છે. આ એક માંહદર છે. કેડેર્ર તમારા ઈશ્વર. િો રીસ્પેતટ.” 

અમકુ છોકરાઓના ગળે આ ર્ાત ના ઉતરી ન ેએમણ ેઅશ્લીલ િરકતો ચાલ ુજ રાખી. શપ્રિાાંક 

પણ એમાનો એક િતો.  

-Yagnik Vaghasia 

 



 એક પે્રમી-્ગુલના નવા-નવા મેરેજ થયા હશે. લગ્ન પછીના રદવસોમા ંજે પે્રમનો 
ઉન્દ્માદ હોય એવો જ ઉત્સાહ તે બનેં વચ્ચે પણ હતો. હા, ક્યારેક અત્યતં રોમાન્દ્સ તો ક્યારેક 
મીઠી તકરાર પણ કરી જ લેતા એ બને્ન. બનેં વચ્ચેનુ ં બોન્દ્ડીંગ એકદમ મજબતુ હત ુ.ં બધા 
સબધંોમા ંથાય છે એમ જ સમય જતા પ્રણયની થોડીક કમી અને ઝઘડાનુ ંપ્રમાણ થોડુક વધવા 
લાગ્્ુ,ં શરૂમા ંતો બનેં ને લાગ્્ુ ં કે જેમ બધી લવ-સ્ટોરીમા ંહોય છે એવા જ આ મીઠા ઝઘડાઓ 
છે.એનાથી તેમનુ ંબોન્દ્ડીંગ વધ ુમજબતુ થશે, પણ અહીં પરરસ્સ્થવત કંઇક અલગ જ થઇ રહી હતી, 
ધીમે-ધીમે પણ મક્કમ રીતે એ લોકોના મન એકબીજાથી જુદા પડી રહ્યા હતા. 
 એકવાર એ બનેં રાતે ડાઇનીંગ-ટેબલ જમીને ઉભા થયા. પત્ની એઠા ં વાસણો 
રસોડામા ંમકૂી રહી હતી, એ જ સમયે પવત એક ડીશ નીચે નાનકડો કાગળ સરકાવીને બહાર 
આંટો મારીને આવવાનુ ં કહીને ઘરની બહાર નીકળી જાય છે. પત્ની બીજા વાસણો લેવા પાછી 
ટેબલ પર આવે છે ત્યારે તેનુ ંધ્યાન આ કાગળ પર પડે છે, સહજ ઉત્સકુતાથી એ કાગળ ખોલીને 
જુએ છે, તરત તેના સામે પોતાના લગ્ન પહલેાના રશ્યોનો આખો ખજાનો ખલુી જાય છે, કેવી 
રીતે એ તેને ખશુ રાખવા રોજ એક ગલુાબી ગલુાબ સાથે આવો જ નાનકડો એવો લેટર આપતો, 
અને કેવી રીતે એ રોજ આ લેટર મેળવવા માટે રીતસરની બેબાકળી બની જતી, એક આંસનુુ ં
નાનુ ંબુદં એની આંખમાથંી ટપકી પડે છે. 
 જેવો એ કાગળ ખોલે છે, અંદર લખેલા એ શબ્દો જાણે કે એની આંખોમા ંસમાઈ 
જવા  માટે વર્ષોથી તરસી રહ્યા હોય એ રીતે એના પર સમંોહન કરે છે. એ લખે છે, 
વપ્રય સખી, 
 હા, ત ુ ં મારી પત્ની કે વપ્રયતમા પેલા એક સખી, એક વમત્ર જ છે, અને એવુ ં હું 
એટલે કહું છંુ કે આપણે આપણા સબધંનો પાયો આકર્ષાણ કે પે્રમ પહલેા એક સમજણથી નાશયો 
છે. મારે કંઈ કેહવુ ંહોય અને એ કહ્યા વગર પણ કોઈ સમજી શકત ુ ંહોય તો એ ત ુ ંછે, મને ક્યારે 
કઈ વસ્ત ુજોઇશે કે હંુ ક્યાયં જાવ તો ત્યા ંમને ફાવશે કે નરહ એ બધુ ંતને ખબર હશે એટલી તો 
મને પણ મારા વવરે્ષ નહીં હોય. તને હું કોઈ પણ વાત પવૂાભવૂમકા બાધં્યા વગર બબન્દ્દાસ્ત કહી 
શકંુ છંુ, કેમ? કેમ કે ત ુ ંમને સમજે છે! 
 પણ, તને ખબર છે જાન, હમણા-ંહમણાથંી આપણે બનેં નાની-નાની વાતોમા ં
ઝગડી પડીએ છીએ. કદાચ, આપણે બનેં આવુ ંમાનીએ છીએ કે આ નાના ઝઘડાઓ આપણો પે્રમ 
વધારશે, પણ તને સાચુ ંકહું?, મને તારા સાથે ઝઘડવુ ંજરા પણ નથી ગમતુ!ં હા, ત ુ ંજયારે ગસુ્સો 
કરે ત્યારે તારા નાકનુ ંટેરવુ ંજે રાત ુ-ંચોળ થઇ જાય છે એ મને ગમે પણ એના કરતા પણ વધ ુત ુ ં
ખડખડાટ હસતી હોય અને તારા ગાલે જે ખજંન પડે અને એ જે ગલુાબી રંગ ઉપસી આવે છે 
તારા ગાલે, એ મને વધ ુપસદં છે. આ નાના ઝઘડાઓ મોટા થઈને આપણી ખશુીઓને નાની કરી 
દે એના કરતા કેમ આપણે જ આ ઝઘડાઓ બધં કરી દઈએ તો કેવુ ં રેહશે? મને ખબર જ છે કે 
તને પણ આ ઝઘડા માફક નથી જ આવતા, રાતે હું સઈુ જાવ પછી ત ુ ંબાલ્કની આગળ જઈને જે 
આંસ ુવહાવે છે એ મારા ધ્યાન બહાર નથી જ હો..મારી વ્હાલી મારાથી રરસાઇને રડે એ મને કઈ 
રીતે ગમે ત ુ ંજ કે તો મને?  

 પત્નીની આંખનુ ંએક બુદં એ કાગળ પર પડ ે છે એટલી જ વારમા ંબારણા પર 
ટકોરા પડે છે, સામે જુએ છે તો એનો પવત એને અવનમેર્ષ આંખે વનહાળી રહ્યો હોય છે, એની 

લવ-ટેંક 
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આંખોમા ંપણ ક્યાકં ઝાકળના બુદં જેટલી ભીનાશ તો જોવા મળે જ છે, કોઈ પણ ફરરયાદ વગર 
એ તેના પવત પાસે જાય છે અને એની બાહંોમા ંસમાઈ જાય છે, રૂમનો દરવાજો બધં થાય છે અને 
ફૂલદાનીમા ંપડેલુ ંએ ગલુાબનુ ંફૂલ મરક-મરક સ્સ્મત સાથે એ બનેંને જોઈ રહ ેછે! 

-Anant Gohil 

  બેઠા છો એમ જાણે હશે ચાદંનીનુ ંકામ 

  સચ્ચાઈનો સ્વીકાર કરો, રાત જાય છે 

  વાતો ઘણી થઇ ને ખલુાસા ઘણા થયા 
  થોડો હવે તો પ્યાર કરો, રાત જાય છે 

    -સૈફ પાલનપરુી 
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દેશભસ્ક્મતની ‘સીઝન’ 
 

 એક ૮-૧૦ ર્ષવનો છોકરો િોિ છે. ગરીબ, લઘરર્ઘર કપડા પિરેેલો....  રાહફક-
શસગ્નલ પાસ ેપ્લાસ્ટીકના શત્રરાંગા ર્ેચતો િોિ છે. આજના હદર્સ માટે એની પાસ ેઆ એક જ કામ 
છે. કેમ કે આજે હદર્સ જ એર્ો છે - ૨૬ મી જાન્યઆુરી. આપણો પ્રજાસત્તાક હદર્સ.... 
“प ांच क  एक, प ांच क  एक..... ए लेलो .... प ांच क  एक...... प ांच क  एक........” 
 એના એના અર્ાજમાાં જ એક દદવ  છપાિેલુાં છે. એવુાં દદવ , જાણ ે કિતે ુાં ના િોિ કે, 
પાાંચ રૂશપિામાાં તમારુાં કાંઈ બગડી નિી જાિ, પણ મને ઘણુાં મળી રિિેે!! એની નાની ઉંમર આંખોની 
ચમક, ર્સ્ત્રોમાાંથી ટપકતી ગરીબી, અર્ાજમાાં રિલેી કરુણતા અન ેઅંદાજમાાં રિલે એક શર્શ્વાસની 
સાથ-ેસાથ ે ‘૨૬મી જાન્યઆુરી’ પણ ભાગ ભજર્ ે છે! આમ જોર્ા જઈએ તો મખુ્િ ભશૂમકા આ 
હદર્સની જ છે. ઘણા બધા ઝાંડા ર્ેચાર્ા લાગ ેછે, એને ઘણો સારો ધાંધો થઇ જાિ છે. જેમ જેમ પૈસા 
આર્તા જાિ છે, એમ એમ એના ચિરેા પરની ખિુી ર્ધતી જ જાિ છે.  

 એક ચભખારી પણ છે. આધેડ ઉંમરનો. એ પણ શસગ્નલ પાસ ેભીખ માાંગતો િોિ છે.... 
પણ એના તરફ જોર્ાની કોઈ તસ્દી નથી લેત ુાં. બધા એન ે IGNORE કરે છે, EVEN  એ છોકરો પણ. 
બધા શત્રરાંગા ર્ેચાઈ ગિા બાદ એ છોકરો પૈસા ગણતો ગણતો એક જગ્િાએ બેઠો િોિ છે. થોડ ે
દુરથી બીડી પીતા પીતા પેલો ચભખારી એ જોઈ રિ ે છે અન ેમનમાાં ને મનમાાં કાંઇક PLAN પણ 
બનાર્ી લે છે.  
 રાત્રે જિારે આ છોકરો હદર્સભરની કમાણી કરીન ેઅંધારી ગલી(ચાલી)માાંથી પસાર 
થઈને પોતાની ખોલીમાાં જતો િોિ છે, યિારે એક જમાદાર ટાઇપનો માણસ યિાાં નાકા પાસ ેખરુિીમાાં 
બેઠો બેઠો રેડીિોમાાં ‘ये देश है वीर जव नों क ....’ ગીતની મજા લેતો િોિ છે. એટલામાાં જ પેલો 
ચભખારી યિાાં ટપકી પડ ેછે અન ેએ છોકરાન ેમારીન ેએની પાસેના બધા પૈસા લઈને ભાગી જાિ છે. 
પેલો રેહડિો સાાંભળર્ાર્ાળો માણસ આ દ્રશ્િ જોતો િોિ છે. બસ જોતો જ િોિ છે. એ ખરુિીમાાં 
બેસી જ રિ ેછે. એના ર્તવનમાાં કાંઈ ફકવ નથી પડતો (શસર્ાિ કે એનો રેહડિો એ બાંધ કરી દે્ય છે) 

િર્ ેઅકળાિેલો છોકરો ઘરે પિોંચે છે. ઘરે એનો બાપ પણ એન ેઢોરમાર મારે છે.  

“मेरे को *** बन  रह  है? पैस  ककधर गय  स ले? हव  में उड़ गय  क्य ?! ज ... पैस  लेके आ... 
नहीतो ख न  तो भूल ही ज न , इधर रहेने को भी मत आन ....” 
 છોકરો નાકા પાસ ેઆર્ીન ેએક આમલેટની લારી સામ ેજોઈ રિ ેછે. ભખૂ લાગી છે, 
પણ કાંઈ ખાર્ાનુાં નથી. ભીખ માાંગર્ી કે ચોરી કરર્ી, એ એની હફતરતમાાં નથી. તો િર્ ેકરવુાં શુાં?! 
આમ ને આમ તો કાલ પણ ખાર્ા નિી મળે, ને કદાચ સરુ્ા પણ...... 
 છોકરો કચરાના ઢગલામાાંથી કાંઇક ખાર્ાની ર્સ્ત ુ િોધતો િોિ છે, એ તો નથી 
મળતી, પણ કાંઇક એવુાં િાથ લાગ ેછે, જે એન ેકદાચ બીજા હદર્સ ેપૈસા કમાર્ી આપર્ામાાં મદદરૂપ 
થિે....... લોકોએ ફેંકી દીધેલા પ્લાસ્ટીકના શત્રરાંગાઓ..... એ બધા ઝાંડા એક પ્લાસ્ટીકની થેલીમાાં 
ભેગા કરે છે. 
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છોકરાને રાિ જોર્ી જ પડિ-ે પરુા છ મહિના અને ૧૯ હદર્સની..... યિારે જઈને એક આર્ો જ 
સ્પેિીિલ હદર્સ આર્િે.... િા....  એ જ..... ૧૫મી ઓગસ્ટ......  

છોકરો રડી પડ ેછે. એન ેદુખ ઝાંડા ના રે્ચાિાનુાં દુખ નથી. એને દુુઃખ છે, એનો ધાંધો ના થિાનુાં, એ 
ભખૂ્િો જ રિી જિે એનુાં, એને એનો જુલ્મી બાપ ઘરની બિાર કાઢી મકુિે એનુાં.  

છેલ્લ ેખદુ શત્રરાંગો પણ પોતાના બને્ન િાથ ઊંચા કરી લે છે. 
“तेरी भूख मैं कैसे ममट ऊां ग ?! मैं तो खदु भूख  हूूँ, हव  की उस लहर क , जो मुजे आज़ द होने क  
एहस स ददल ती है.....” 
આ સ્ટોરી છે. YouTubeમાાં ફરતી એક િોટવ-હફલ્મ ‘3 SHADES OF LIFE’ ની. ક્યારેક ‘FIFTY SHADES OF 

GREY’ જોર્ામાાંથી સમિ મળે, તો જોજો એક ર્ાર. સ્ટોરી મેં કિી દીધેલી છે, પણ પાત્રોના EMOTIONS 

પર એક નજર નાખર્ા જેર્ી ખરી. પાાંચ શમનીટ અને શપસ્તાલીસ સેકન્ડમાાં તમારુાં પણ કઈ બગડી 
નિી જાિ, કદાચ સોચ બદલાઈ જાિ તો ‘MOTHERS GRACE PRODUCTION’ નો આભાર માનજો, કે 
જેમણે આર્ી  ક્ષશતરહિત િોટવ-હફલ્મ આપી છે.  

ને છેલ્લે એક ર્ાત.  

દેિમાાં પણ આ હફલ્માાં પાત્રોના પ્રકારના જ લોકો ર્સ ેછે ને..... 
ખદુ કાંઈ કિાવ શર્ના જ મફતનુાં ખાર્ાર્ાળા ચભખારી જેર્ા, 
િોષણ કરીને ખદુને ઊંચા સમજનારા બાપ જેર્ા, 
અન્િાિ થતો જોતા િોર્ા છતાાં આંખ આડા કાન કરનારા જમાદાર જેર્ા, 
ખદુ ગાાંડા િોર્ા છતાાં બીજાન ેગાાંડા ગણનારા રાહફક-શસગ્નલ પરના લોકો જેર્ા, 
ને...... 
મિનેત કિાવ છતાાંિ ભખૂ્િા રિી જતા છોકરા જેર્ા..... 
જોકે હુ ાં પણ બધાાંમાાંનો એક જ છાં ને.....!!! મને પણ ૧૫ ઓગસ્ટ (સીઝન) નજીક આરે્ છે, યિારે જ 
આર્ી  દેિભક્તતની ર્ાતો િાદ આરે્ છે. 
 PACK-UP: 

देश मेर  क्य  ब ज़ र हो गय  है?!  

ह थ में लेत  हु त्रिरांग , लोग पूछते है, 
“ककतने क  है?”                        -Yagnik Vaghasia 
 

  ગાડીના િોનવના અર્ાજથી એની ઊંઘ ઉડે છે, યિારે ઓલરેડી ૨૭ મી જાન્યઆુરી થઇ 
ગઈ િોિ છે. પાછો એ રાહફક શસગ્નલ પાસે ઉભો રિીન ેઝાંડા ર્ેચર્ા નીકળી પડે છે.  

“प ांच क  एक.... प ांच क  एक... प ांच क  एक.....” 
કોઈ લેર્ા તૈિાર જ નથી થત ુાં. છોકરો રીતસરનો કરગરે છે. છતાાં કોઈ લેત ુાં નથી. 
“प ांच क  एक ले लो न ..... ले लो न ..... दो क  एक ले लो...... ले लो न ......” 
છોકરો રડર્ા જેર્ો થઇ જાિ છે..... છતાાં એની પાસ ેઝાંડા ખરીદર્ાને બદલ ેબધા એણ ેપાગલમાાં 
ખપાર્ે છે.  

“अरे आज क्यों ज़ांड  बेच रह  है?!! 
“अरे प गल है क्य  ये?” 
બધેથી આર્ા જ હરસ્પોન્સ આરે્ છે. શસગ્નલ ખલેુ છે. ગાડીઓ જતી રિ ેછે. છોકરાના ધાંધાની બોણી 
પણ નથી થતી. આજે નિી જ થાિ. 



The secret is I don’t;t travel back in time at all, I enjoy evry moment as if it’s never gonna 

return, That’s how we live life, I want to feel my lifw, , Whilw I’m in it 

-merul streep 

‘અબાઉટ ટાઇમ’ 
 એક નરે્મ્બરમાાં આર્ેલી નોન-હફકિનલ હફલ્મ ડાિરેતટરે એક હફકિનલ 
ર્ાતાવને એ િદે નઠારી કે અજાણતા જ એ જીર્ી જર્ાિ. (કૈંક ધમવગ્રાંથો જેવુાં જ જાણ!ે) 

 નાિક એક ર્ીસીનો યરુ્ાન છે જેને ખબર પડે કે એના પહરર્ારના પરુુષો 
સમિમાાં મસુાફરી કરી િકે છે. ટાઇમ રાર્ેલ. પણ એ બે પેઢી માટે મિાવહદત. ઈચ્છો તે ક્ષણે 
જઈ િકો પરાંત ુપોતાના જીર્નમાાં જીર્નનો કોઈ પણ પ્રસાંગ જાણ ેર્ળી ર્ળીન ે શર્તાર્ર્ાનો 
એક મોકો. 
મરીઝનો એક િેર િાદ આરે્- 

એક વીતેલો પ્રસગં ફરી ઉજવવો છે ઓ ખદુા 
એક પલ માટે વીતેલી જજિંદગીનુ ંકામ છે 

 તેનુાં બીજુ ાં પાાંસ ુએ કે થિેલી ભલૂો સધુારી િકાિ. ચાનો કપ ઢળી ગિો બા 
ખીજાિા િાલો પાછા પાાંચ શમનીટ ભતૂકાળમાાં જઈન ેકપ જાળર્ીને ટેબલ ઉપર મકૂી દો એટલ ે
િત ુાં એમન ે એમ સબાંધોમાાં થિેલી ગાંભીર ભલૂો સધુારર્ાની એક લાઈફલાઈન, જીંદગીમાાં 
થિેલી બે-ચાર અક્ષમ્િ ભલૂો સધુરી જાિ તો સાલુાં કૈંક ઓર જ મજા આરે્! મરીઝ જ લખે- 

છે સ્ખલન બે ત્રણ પ્રસગંોમા ંમને પણ છે કબલુ 

કોણ જાણે કેમ આખી જજિંદગી બદનામ છે 

 બાપ દીકરાનો, માાં-બાપનો, માાં દીકરાનો, ભાઈ બિનેનો, પશત પયનીનો- 
આંગળીના રે્ઢે ગણી ના િકાિ એટલા પાહરર્ાહરક સબાંધો ગ ૂાંથીને લખાિેલ ર્ાતાવ અન ેએને જ 
સાાંકળીન ે થિેલ એકતટિંગ નાની નાની લાગણીઓને અપાિેલુાં મિયર્. આંખોમાાં ર્તાવતા 
એતશ્પ્રેશ્ન્સ અન ેઆવુાં ઘણુાં બધુાં સરી જાિ ફે્રમ્સમાાં. 
 ઉયકૃષ્ટ કિી િકાિ એ કક્ષાનુાં કણવ શપ્રિ મ્યઝુીક It monde નામનુાં કઈ ના 
સમજાિ પણ ર્ારે ર્ારે મમળાર્ર્ાનુાં મન થાિ એવુાં ગીત into my arms, I’m the luckiest 
અને Friday, I’m in love.  ત્રણેિ સાાંભળતા ધરાર્ાિ નઈ એર્ા ગીતો. અઢી મીનીટનો ટાઈટલ 

Shine in the mine!!! 
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રેક કલાકો સધુી રીપીટમાાં સાાંભળો તોિ થાકો નઈ. 
 કાકસ્ટિંગ શર્ષે ઊંડે ઉતરર્ામાાં મજા નથી આપણે બધાિન ે ઓળખીએ પણ નઈ 
Rachel MaCadams, Tim Purke & Marquot Robbie શસર્ાિ  Sherlock Holmesની અશત ચતરુ  
Irene Idlerથી લઈન ેઆ હફલ્મની  અશત સામાન્િ Maryનુાં પાત્ર જોતા જ  Rachelની ર્સેટાઈલ 
એતટીંગનો અંદાજો આરે્.  

“Its not good for a girl to be too beautiful, 

It stops developing sense of humor” 

 હિન્દીમાાં ડબ નિી થિેલી પણ સબટાઈટલ મળી રિિેે.  રોમેકન્ટક ડ્રામા જોનરની 
અચકૂ જોર્ી છૂટે એર્ી હફલ્મ એટલે, 

‘ABOUT TIME’  
-Rikeen Dhaduk 

મળે જો સમય તો સમય માપવો છે 

અને જો બને કદ મજુબ માપવો છે 

બને કે મળી જાય ભગવાન માફક 

વીતેલા સમયને સતત જાપવો છે 

મળી શકે જો એક ફોટો સમયનો 
“ઘરે આવે પાછો” લખી છાપવો છે 

ભલે હોય ખાલી કરો હાથ લાબંા  

અમારો સમય છે મફત આપવો છે 

-સરેુન્દ્ર વસિંહ જાડેજા 

 



પનુશમિલન ~ ર્ાતાવ  
 

હું ક્યા ંતને કહું છુ કે ત ુમને પે્રમ કર, 
બસ એક મારી તકલીફને તો મહસેસુ કર..!! 

 સ્નેિા અને ચચિંતન ર્રચે તસભુાર જગ્િા નિોતી, સાર્ બાજુમાાં બેઠાાં છે છતાાંિ જાણ ે
બાંને ર્ચ્ચે મોટો અંતરાલ િોિ તેવુાં લાગ ે છે. મૌનના લીધે એકએક પળ ર્સમી લાગતી િતી. 
ચચિંતનનુાં કિવે ુાં સાર્ સાચુાં જ છે, પ્રાણ અને પ્રકૃશત બેિ સાથ ેજ જાિ, પણ સ્નેિા કિો જ પ્રશતભાર્ 
આપ્િા ર્ગર મૌન છે. તનેા મૌનનો મ ૂાંઝારો ચચિંતનન ેઅકળાર્ી રહ્યો છે. ર્ૈિાખના કાળઝાળ તાપ 
કરતાાં આ ક્સ્થશત ર્ધારે ત્રસ્ત કરી રિી છે. તે અકળાઇન ેબોલ્િો, તારી આ મકૂ સાંમશત સમજુ છાં, 
આપણી ફે્રન્ડશિપ અિીં પણૂવ થાિ છે... સ્નેિાએ ભર્ાાં ચઢાર્ી ચચિંતન સામ ેજોયુાં. એ આંખ મેળર્ી ન 
િકિો તેથી મોં ફેરર્ી ગિો. સ્નેિાને કિવે ુાં િત ુાં, આમ સાંબાંધ તો પાાંચ શમશનટમાાં તટૂી જાિ પણ તેન ે
ભલૂર્ા માટે એક જન્મારો ઓછો પડે છે તેનુાં શુાં? સામે ચચિંતનને પણ કિવે ુાં િત ુાં. મારી ક્સ્થશત 
મિાભારતના અજુ વન જેર્ી છે. ધમવને જાણુાં છાં પણ આચરણમાાં મકૂી િકતો નથી. મારા ઉગ્ર 
સ્ર્ભાર્થી અર્ગત છાં. ર્ાતર્ાતમાાં ગસુ્સે થઇ જાઉ છાં. ન બોલર્ાનુાં બોલી નાખુાં છાં અન ેકિારેક તો 
ર્તવન પણ ખરાબ કરી બેસુાં છાં.  
 ઘણા યરુ્ાનોની આર્ી અંગત સમસ્િા તેના શર્કાસમાાં અર્રોધક સાચબત થતી િોિ 
છે, પણ અગયિની બાબત એ છે કે પોતાની સઝૂ, સમજ અન ેિહકતઓની સાથ ેઆર્ી મિાવદાઓથી 
પણ માહિતગાર રિવે ુાં જોઇએ. શર્કાસપાંથનાાં આર્ાાં અર્રોધક પહરબળોન ેઘ્િાનમાાં રાખર્ા જોઇએ, 
કારણ કે વિહકતના શર્કાસમાાં સ્ર્ભાર્નો ખાસ્સો પ્રભાર્ પડતો િોિ છે.  
 ચચિંતન ! સ્નેિા  ઊંડેથી શનસાસો નાખી બોલી: તારો સ્ર્ભાર્ જોતાાં તો એક પળ પણ 
સાથ ેરિી િકાિ નિીં તમેાાં જીર્નભરની તો ર્ાત જ કિાાં કરર્ાની!? કોઇ આપણને એકાદ ટાંક સારુાં 
જમાડે યિાાં આપણે જીર્નભર જમર્ાની અપેક્ષાએ રાખીએ છીએ તેથી સમસ્િા પેદા થાિ છે, પણ 
ચચિંતન બહ ુસ્પષ્ટ છે, તેણે હૃદિ પર પથ્થર મકૂીને કિી દીધુાં કે, ફે્રન્ડશિપ િર્ ેપણૂવ થાિ છે. સ્નેિા 
પણ સમજે કે ચચિંતનનુાં કિવે ુાં ખોટુાં નથી. સારા શમત્રો િતા પણ સ્નેિાને ન પણ ગમે તેથી અંત 
લાર્ર્ો જરૂરી છે. ચાિતનો એક ર્ણલખ્િો શનિમ છે કે િાંમેિાાં શપ્રિપાત્રનુાં ભલુાં ઇરછવુાં. સ્નેિાના 
મનમાાં કાંઇક જુદુાં જ રાંધાઇ રહ્ુાં છે. તેથી અર્ઢર્માાં છે. તેનો સ્ર્ભાર્ સાર્ જુદો છે. તે સૌમ્િ અન ે
િસમખુી છે. તેન ેલગભગ ગસુ્સો આર્તો નથી અન ેઆરે્ તો ગળી જાિ છે. સાર્ અજાણ્િા માણસ 
સાથ ેપણ િસીન ેર્ાત કરે છે. કિારેક તેને િસર્ામાાંથી િાણ થઇને ઊભી રિ ે છે. સામેનો માણસ 
કાંઇક જુદુાં જ સમજી બેસે છે. 
  પણ આમ ત્રણ ર્રસ પસાર થઇ ગિાાં અન ે જુદા પડર્ાનો સમિ સામ ેઆર્ીન ે
ઊભો રહ્યો. િિરેના એક બગીચામાાં ભેગાાં થિાાં. બપોરનો આકરો તાપ છે. ઘટાટોપ વકૃ્ષના લીધ ે
પર્ન ફરકતો નથી, પણ બિાર કરતાાં અંદરની અકળામણ બાંનેન ેર્ધ ુપજર્તી િોિ એવુાં લાગ ેછે. 
સ્નેિાને કાંઈક કિવે ુાં છે પણ જીભ ઉપડતી નથી તથેી સમસમીન ેઊભી રિી. આમ જોઇએ તો સારો 
સ્ર્ભાર્ ગચણતમાાં શનૂ્િ જેર્ો િોિ છે. શનૂ્િની આમ કિી હકિંમત િોતી નથી પણ જેની સાથે જોડાઈ 
જાિ તેની હકિંમતમાાં દિ ગણો ર્ધારો કરે છે.  કોલેજકાળ પણૂવ થિો. કોઇ ઝાડ પર રાતર્ાસો કરર્ા 
આર્ેલાાં પાંખી સર્ાર થતાાંની સાથ ેજ ઊડી જાિ તેમ ઊડીને શર્ખટૂાાં પડી જર્ાનુાં િત ુાં. પછી તો 
કિારે અન ેકેર્ી રીત ેમળી િકાિ તે કિવે ુાં મશુ્કેલ િત ુાં. 

 
 

ખલુ્લા દ્વાર 
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 બીજુ ાં કે સાથે િોઇએ યિારે ખ્િાલ નથી આર્તો પણ છૂટા પડર્ાની ર્ેળાએ ભારે 
ર્સમુાં લાગ ેછે. બાંનેના સ્ર્ભાર્ સાર્ જુદા છે. ઉત્તર અન ેદચક્ષણ ધ્રરુ્ સમાન છે છતાાંિ દોસ્તી નભી. 
તેમાાં કોઇ અજ્ઞાન તયર્ ભાગ ભજર્તુાં િિ.ે ગસુ્સો બધાને આરે્ પણ તેના પર કાબ ૂરાખતાાં િીખવુાં 
પડે. જે માણસ કાબ ૂન રાખી િકે તેન ેછેલ્લ ેપસ્તાર્ાનો અને અફસોસ કરર્ાનો જ ર્ારો આરે્ છે. 
કોઇ માણસ કિારેિ સર્વગણુ સાંપન્ન િોતો નથી. કિીક ખામી કે અધરૂપ િોિ જ છે, પરાંત ુખામીન ે
ખબૂીમાાં અન ેઅધરૂપને મધરુપમાાં બદલર્ી પડે.  

 ચચિંતનનો થોડો ઉગ્ર સ્ર્ભાર્ છે. તેથી ઘણાાં માઠાાં પહરણામો ભોગર્ર્ાાં પડે છે. તેનો 
તેન ેખ્િાલ છે. કિારેક સ્નેિા પાસ ેપસ્તાર્ો વિકત કરે છે. સ્નેિા સમજાર્ ેછે પણ જીભથી છૂટેલો 
િબ્દ અન ેકમાનેથી છૂટેલુાં તીર કદીિ પાછાાં ફરતાાં નથી. ક્રોધર્ાળી પ્રકશતન ેભલે બદલી ન િકાિ 
પણ તેન ેસધુારી ચોક્કસ િકાિ. ચચિંતન ! આપણે કેર્ી રીત ેમળિાાં અને િર્ ેકેર્ી રીતે છૂટાાં પડીએ 
છીએ! સ્નેિા ભાર્શર્ભોર થઇને બોલી. ચચિંતન તેની સામે જોતો રહ્યો. પછી ઋજુ ભાર્ે બોલ્િો: આમ 
તો મળિાાં યિારે કોઇ કારણ નિોત ુાં તો િર્ ેછૂટાાં પડર્ામાાં પણ કોઇ કારણ શુાં કરર્ા િોવુાં જોઇએ! 
સ્નેિાએ મકૂસાંમશત દિાવર્ી. 
 આમ તો તમે મળિા કેર્ી રીત ેતેના કરતાાં છટ્ટા કેર્ી રીતે પડિા તેનુાં શર્િષે મિયયર્ 
છે, કારણ કે આર્ા સાંબાંધો જોડર્ા કરતાાં છોડવુાં ર્ધારે અઘરુાં િોિ છે. િાથ ભલે નીકળી જાિ પણ 
તે છોલાિા ર્ગર રિતેો નથી. બાંને એકબીજા સામ ેજોતાાં રહ્યાાં. એક ર્ાત પછૂાં ચચિંતન ! સ્નેિાએ 
કહ્ુાં: તને મારી પર કેમ ગસુ્સો આર્તો નથી..., બોલો ને ? ચચિંતન ેસિજે મોં મરકાર્ીન ેકહ્ુાં: ત ુાં મને 
ઓળખી ગઇ છે... બીજુ ાં કે પ્િારાનુાં તો સઘળાં પ્િારુાં જ લાગ ેને! આવુાં સાાંભળી સ્નેિા એકદમ ઊછળી 
પડી અન ેિરમાઈ ગઇ. સાચુાં કહુ ાં સ્નેિા, તારા લીધ ેમારામાાં ઘણો ચેઇન્જ આવિો છે. સ્નેિાન ેથેંક ય ુ
બોલવુાં િત ુાં પણ આંખો ઊભરાઇ આર્ી. થાિ કે આપણા કોઇના સાથ ેિોર્ાથી કિો જ ફેર ન પડતો 
િોિ તો તેને ખેંચ્િ ે રાખર્ાનો કિો જ અથવ નથી. ર્િલેી તકે મકુત થઇ જવુાં જોઇએ. સ્નેિાએ 
ચચિંતનન ેકિવે ુાં િત ુાં કે, જેમન ેખલૂવુાં અન ેખીલવુાં છે, સતત શર્કસવુાં છે તેમણ ેપોતાની ખબૂીઓ અન ે
ખામીઓનુાં એક ચલસ્ટ બનાર્વુાં જોઇએ પછી શનરાાંતે શર્ચારવુાં અને ર્ાગોળવુાં જોઇએ. ખબૂીઓનો 
મિત્તમ કેમ ઉપિોગ થઇ િકે અને ખામીઓન ેદૂર કેમ કરી િકાિ...! આમાાં સ્ર્જન કે શપ્રિપાત્રની 
પણ મદદ લઇ િકાિ. ઘડીભર અઘરુાં લાગ ેપણ અિકિ નથી.  
 પણ તેના મનમાાં બીજી એક ર્ાત ઘોળાઈ રિી િતી. તેથી સામ ેઊભા રિીન ેબોલી: 
આમ તો છટ્ટા પડવુાં કાંઇ ખોટુાં નથી. ચચિંતન નાક ફુયકારીને એકદમ ઊભો થઇ ગિો. આર્ા સાંબાંધોની 
અંશતમપળો ભારે લપસણી િોિ છે. તેન ેસાંભાળર્ી પડે. ચચિંતનન ેગસુ્સો આર્ી રહ્યો િતો. ગસુ્સાને 
કાબમૂાાં રાખર્ા તે મઠુ્ઠીઓ ર્ાળી ધ્રજુી રહ્યો િતો. તેના ચિરેાનો નકિો બદલાઇ ગિો િતો. સ્નેિાએ 
ચચિંતનના ખભા પર િાથ મકૂિો પછી નજર શમલાર્ીને એકદમ ધીમા સ્ર્રે કહ્ુાં: છટ્ટા પડવુાં કાંઇ ખોટુાં 
નથી તો ભેગા રિરે્ામાાં પણ શુાં ખોટુાં છે! ચચિંતનન ેઘડીભર તો તેના કાન પર શર્શ્વાસ બેઠો નિીં. 
એકબીજાને સમજી િકિાાં છીએ, બીજુ ાં શુાં જોઇએ ...! સ્નેિાની ર્ાતન ેર્ધાર્તાાં િોિ એમ પર્નથી 
વકૃ્ષનાાં પણો અન ેફૂલો ર્રસાદની જેમ ર્રસર્ા લાગ્િાાં !!! 
(પાત્રોના નામ કાલ્પશનક છે.) 

-Chintan Barelwala 

તમારી કૃવત પણ તમે અમને મોકલી શકો છો 
E-mail – pankhemagazine@gmail.com 
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 આજે ર્ાત કરીશુાં એર્ા રેન્ડ ની જે િર્ે ધીમે ધીમે આપણે યિાાં પ્રર્ેિી રહ્યો 
છે.ર્ાત છે ચામ્સવ ની.ચામ્સવ ખરેખર તો નાના નાના objects કે િેપ્સ િોિ છે જેને કોઈ બ્રસેલટેમાાં 
પરોર્ી ને કે બેગ કે ચાર્ી માાં લગાર્ી ને ર્ાપરી િકાિ.Abroad માાં ઘણી જગ્િા એ આમને લકી 
ચામ્સવ તરીકે પણ લેર્ાિ છે.જે યિાાં youngsters ધીમે ધીમ ે collect કરી ને રાખે કે બ્રેસલેટમાાં 
પેિરે છે.િર્ ેતો ઘણી મોટી બ્રાન્્સ ગોલ્ડ કે white ગોલ્ડ માાં પણ ચામ્સવ બનાર્ા લાગ્િા છે.જે 
ફેિન સ્ટેટમેન્ટ ની સાથ ે સાથ ે luxury પણ છે.આપણા યિાાં ઓનલાઈન િોશપિંગ ની બધી 
ર્ેબસાઈટ પર ચામ્સવ મળે છે પણ શર્દેિ જેર્ી designs કે ર્ધારે રેન્જ નથી. 
 જો શસિંગાપોર,લાંડન કે U.S. જર્ાનુાં થાિ તો ખાસ ખાસ એકાદ નાનુાં મોટુાં ચામવ 
લેજો અન ેજો ડોલરમાાં ખચો પોસાતો િોિ તો માંગાર્ી લેજો! ચામ્સવ મોબાઈલ accesories માાં 
પણ ખબુ ફાંકી લાગિે.એન ેએક દોરી કે ચેઈન સાથ ેconnect જ કરર્ાનુાં છે. 

 

ચામ્સવ ને લટકાર્ા  ના િોિ તો be side થી બાાંધી ને પેિરર્ા ર્ાળી આ style યશુનક લાગિે 
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હુાં સમજી િકુાં છાં કે બોિસ માટે આ ચામ્સવ માાં ખાસ કઈ attractive નથી.પણ િા તમે ગીફ્ટ તો કરી 
જ િકો છો.આમ પણ કેિર્ાિ છે કે ચામ્સવ લકી િોિ.પણ બોિસ માટે હુ ાં બીજી જે ર્સ્ત ુ પર 
લખર્ાની છાં એ છે luggage-tag.ભલે કોલેજ ની બેગ  િોિ કે ક્યાિ ફરર્ા જતા િો એની મોટી બેગ. 

Luggage-tags style તો ર્ધારિે જ સાથ ેસાથે બેગ ની તમારી ઓળખાણ બની જિે.અમકુ cool tags 
ના ફોટોસ મેં અિી રાખ્િા છે.tags પણ આસાની થી  online મળી જિે. 
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ગલ્સવ તમારા માટે પણ બહુ  cute tags અર્ેલેબલ છે.પણ એ થોડુાં જાતે એક્ષ્પપ્લોર કરી લેજો...નહિ 
તો અિી બધુાં ગલ્સવનુાં જ થઇ જિે! મન ેઆપણા પ્રશતભાર્ો જણાર્ો manorishah@gmail.com પર. 

-Manori Shah 

mailto:manorishah@gmail.com


The one who doesn't believe in God, 
Has a chance of uncertainty. 
He has some chaos to give birth to a new thought. 
The one who believes in God has found all the answers. 
Do we need all the questions to be answered? 
That's the fun spoiled. 
We are gods and we ought to seek the answers even though they're wrong. 
That's the why we're all here. 
That's why we breathe. 
To make mistakes many a times 
To get drunk 

To live.    -Rikeen Dhaduk 
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   છે ભલૂા પડવાનો એક જ ફાયદો, 
   કેટલા રસ્તા પરરબચત થાય છે. 
                                                      -અવમત વ્યાસ 

 એક સર્ ેમજુબ આપણા મનમાાં આખા હદર્સમાાં ૫૦,૦૦૦થી ૭૦,૦૦૦ જેટલા 
શર્ચારો આર્ ે છે, સાાંભળીન ે ચોંકી ગિાન?ે િર્ ે જો એ હિસાબ ે ગણીએ તો એક કલાકમાાં 
આપણા મગજમાાં ૨૫૦૦-૩૦૦૦ જેટલા શર્ચારો પસાર થઇ જાિ છે! એનો મતલબ કે એક જ 
શમનીટમાાં આપણ ે ૪૦ થી ૫૦ જેટલા શર્ચારો કરી નાખીએ છીએ, જો કે એ સર્ ે મજુબ 
આમાાંથી મોટા ભાગના શર્ચારોન ેનકામા અન ેઅથવિીન ગણાર્ાિા છે. 
 આપણુાં મગજ તો મુાંબઈના રેલર્-ેસ્ટેિન જેવુાં ગણાિ નિીં? કેમ કે શર્ચારો તો 
લોકલ રેનની જેમ આર્-જા કિાવ જ કરે છે. પતાંચગિાની માફક આપણુાં મગજ પણ એક 
શર્ચાર પરથી બીજા શર્ચાર પર કુદા-કુદ કિાવ જ કરે છે. િર્ ેજો આપણ ેએમ શર્ચારીએ કે 
આ અમકુ નેગેટીર્ કે ચબનજરૂરી અન ેવિથવ શર્ચારોન ેકોઈક રીત ેજો ઓછા કરી િકાિ તો 
કેવુાં સારુાં! તો એનો ઉપાિ પણ આ સર્ેમાાં આપ્િો છે, જે છે મેહડટેિન અને િોગા. િોગ-
પ્રાણાિામ અન ે શનિશમત કસરત ર્ડ ેઆપણ ેમન પર કાબ ુ મેળર્ી િકીએ છીએ. પ્રિોગ 
દરશમિાન મેહડટેિન અન ેિોગથી શર્ચારોમાાં નોંધપાત્ર ઘટાડો નોંધાિો છે!  

 કોઈ-કોઈ ર્ાર આ શર્ચારોની માત્રા જોતા એમ લાગ ે કે આના કરતા તો 
શર્ચારશનૂ્િતા જ સારી! એકર્ાર બે શમત્રો ર્ચ્ચ ેકોઈક ટોશપક પર ર્ાત નીકળી, પેિલો શમત્ર 
કિ ેકે, શુાં લાગ ેછે આ ર્ખત ેકોણ જીતિ?ે આપણી કોલેજના આ પ્રોફેસર આર્ા કેમ છે? તન ે
પેલી છોકરી શર્િ ેર્ાત મળી? એર્ા કાંઈ-કેટલાિ સર્ાલો પછૂી લીધા, બીજો શમત્ર અયિાર 
સધુી કાંઈપણ બોલ્િા ર્ગર માત્ર િાાંશતથી એની ર્ાત સાાંભળતો િતો. થોડા શર્રામ પછી એ 
શમત્ર કિ ેત ેમારી ર્ાતના કોઈ જર્ાબ જ ના આપ્િા, એવુાં કેમ? બીજો શમત્ર ક્સ્મત કરતા-
કરતા કિ,ે “જે પ્રશ્નો મારા કામના જ નથી એ શર્િ ે શર્ચારીન ે કે એના શર્િ ેર્ાત કરીને હુ ાં 
મારો સમિ અન ેમારી િક્તત કેમ બગાડુાં? જો તારા પ્રશ્નોમાાં હુ ાં કાંઇક એસેન્સ જોર્ેત તો જ 
તન ે એનો જર્ાબ આપતે, બાકી મારી પાસ ે કરર્ા-લાિક અન ે શર્ચારર્ા-લાિક બીજા 
ઘણાબધા કામ છે!” 



આવુાં કેમ થયુાં? અન ેઆના પાછળનુાં કારણ શુાં? એવુાં િોધર્ા કરતા એટલો ટાઈમ કોઈ નર્ી ર્ાત 
કે નર્ી ર્સ્ત ુમાટે ફાળર્ીશુાં તો આપો-આપ આપણા શર્ચારો પણ ઓછા થઇ જિે, જીર્નમાાં ફોકસ 
ર્ધિે અન ેજીર્ર્ાની ર્ધારે મજા આર્િે! આજે જિારે આપણે ઘરની બિાર નીકળીએ છીએ તો 
કેટલા બધા નીરસ અન ેઉદાસ ચેિરાઓ આપની નજર સમક્ષથી પસાર થાિ છે, લોકો ખલુીને 
િસર્ાનુાં પણ ભલૂી ગિા છે યિારે શર્ચારોની આ ર્ધતી-જતી માત્રા ખરેખર ચચિંતાજનક તો છે જ. 
આપણા ગજુરાતીમાાં કિરે્ત છે ને કે,”ચચિંતા એ ચચતા સમાન છે!” ર્ધારે પડત ુાં શર્ચારપણુાં િોગ્િ તો 
નથી જ સાથ-ેસાથ ેસ્ર્ાસ્થ્િ માટે પણ િાનીકારક છે. આનાથી બચર્ા માટેનો ઉપાિ ઘણો જ સરળ 
છે, પોતાની જાતન ેએટલી કેપેબલ બનાર્ો કે કોઈ નેગેટીર્ શર્ચાર તમારા પર િાર્ી થઇ જ ના 
િકે, હદર્સ દરશમિાન એર્ી નાની-નાની પણ અસરકારક હક્રિાઓ કરો જે જેનાથી તમને આનાંદ 
મળતો િોિ, કોઈ પણ ર્સ્તનુી સુાંદરતા િોધતા સીખો, કેમ કે આપણન ેકોઈની ખરાબ ર્સ્ત ુતરત 
દેખાિે પણ એમાાં રિલેો ગણુ નહિ, પણ એમાાં આપણો ર્ાાંક નથી કેમ કે િરૂઆતથી જ આપણુાં 
માઈન્ડસેટ એ રીત ેથિેલુાં છે, ખરાબ ર્ાતો સરળતાથી માઈન્ડ કેપ્ચર કરી લે છે, જિારે સારી 
ર્ાતો કેપ્ચર તો થઇ જાિ છે, પણ એ મજુબ ર્તવન કરર્ા આપણુાં મન આપણન ેના કિ ેછે! 
 તો આજે એર્ો કોઈ શનિમ લઈએ કે જેનાથી આપણુાં મગજ “ક્સ્થતપ્રજ્ઞ” ક્સ્થશતમાાં 
આર્ી િકે, અન ેજો આવુાં ના થઇ િકે તો આપણ ેધીમ-ેધીમે પણ મક્કમ ડગલે એ હદિા તરફ 
આગળ તો જરૂર ર્ધીએ, કોન ેખબર કે શર્ચારમગ્નતા ક્યારે શર્ચારશનૂ્િતામાાં પલટાઇ જાિ!! 

-Anant Gohil 
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   “મને ‘મારાથી’ આઝાદી ક્યારે મળશે???” 
જો મારા આવેશ પર મારો અંકુશ નહી હોય 

તો હું ક્યારેય સખુી નહી થઇ શકંુ 

મારી ગાડી પર એકાદ ઘસરકો થવાને કારણે, 
કે ઘરમા ંથોડી ચડભડને કારણે 

કે કામમા ંઆવતી નાની અમથી મશુ્કેલીને કારણે, 
કે મલુાકાત ના થઇ શકી હોય એના કારણે, 

કે ધાયાા પ્રમાણે પરરણામ ન આવ્્ુ ંહોય ત્યારે, 
કે ગડી વગરના ચનુ્દ્થાયેલ કપડાને કારણે 

જો મારો આખો રદવસ બગડતો હોય તો 
હું કદી સખુી નહી થઇ શકંુ 

જો હું મારી લાગણીઓનો વશકાર 

કે મારી ઈચ્છાઓનો જ ગલુામ હોઉં 

અને વધ ુપડતી અપેક્ષાઓનો બદંી હોઉં  

તો હું ક્યારેય સખુી નહી થઇ શકંુ 

 “સખુને એક અર્સર તો આપો” પસુ્તક જે હફલ બોસમન્સના ‘Give happiness a 

chance’નુાં ગજુરાતી અનરુ્ાદ રમેિ પરુોહિત દ્વારા કરાિેલ છે તેમાનો આ એક અંિ તમને 
જીર્નને એક અલગ જ દ્રકષ્ટકોણથી જોર્ાનો અર્સર આપે છે.  આજે આપડે આપણા પોતાના 
જ ગલુામ બન્િા છીએ. એ પછી કામ-ધાંધા ને લગતા પ્રશ્નો િોિ, સબાંધ િોિ કે પછી પોતાના 
જ શર્ચારની ર્ાત િોિ આપણને આઝાદી બીજા કોઈ પાસેથી નિી પણ ખદુની પાસેથી 
જોઈએ છીએ.  

 ‘ન જાણ્યુાં જાનકીનાથે કે કાલ ેસર્ારે શુાં થર્ાનુાં છે’  આ ર્ાત આપણને બધા ને 
ખબર છે તેમ છતાાં જિારે નાનકડો એર્ો problem આરે્ તો આપડે િતાિ-શનરાિ થઇ જઈએ 
છીએ. આટ-આટલી ભૌશતક સખુ-સશુર્ધાઓ િોર્ા છતાાં આપણન ેિાાંશત જેવુાં કઈ મળતુાં નથી 
અને ખદુ પોતાનાથી જ આઝાદી મળતી નથી તો શુાં એમાાં આપડો ર્ાાંક છે? શુાં િાાંશત 
જીર્નનો ભાગ બની િકે? શુાં મને પ્રિયન કિાવ ર્ગર િાાંશત મળી િકે? શુાં હુ ાં જે જીર્ન જીર્ી 
રહ્યો છાં એ સખુી જીર્ન છે? શુાં હુાં િાાંશત થી મારા અને બીજા બધા લોકો શર્ષ ેસારુાં શર્ચારુાં છાં 
? શુાં આ જ જીર્નની સચ્ચાઈ છે ? શુાં આનાથી અલગ કઈ જીર્ન િોિ િકે? મને મારાથી 
આઝાદી મળી િકે? મારે એના માટે શુાં કરવુાં? કઈ હદિામાાં પ્રિયનો કરર્ા કે જેનાથી હુ ાં ખદુ 
િાાંત અન ે stable જીર્ન જીર્ી િકુાં? શુાં એના માટે મારે સ્ર્ાથી થવુાં પડિ?ે શુાં હુ ાં બધા થી 
અલગ થઇિ? એવુાં થઇ િકે કે હુ ાં કોઈ પણ કામ કરુાં તો મને લોકો શુાં શર્ચારિ ેએની ચચિંતા જ 
નિી રિ?ે હુ ાં કેર્ો લાગ ુછાં થી લઈન ેહુ ાં આ કરીિ તો શુાં થિે? શુાં આ બધા પ્રશ્નો ને હુ ાં મારા 
શર્ચારો રૂપી બાણ થી શર્નાિ કરી િકુાં? કે પછી આ પ્રશ્નોની માિાઝાળ માાંથી નીકળર્ાનો 
કોઈ ઉપાિ જ નથી?  
(ર્ધ ુઆર્તા અંકે)                   -Keyur Dudhat 
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The Indian Army was formed in 1776, under the 
government of the East India Company in Kolkata.  

 
2 The Indian Army has about 53 cantonments and 9 army 

bases, spread across India. 
 

The Siachen Glacier, 5000 metres above sea level, is the 
highest battlefield in the world. And the Indian Army 

controls it.  
 

The Indian Army is the biggest voluntary army in the 
world. To think that we have the maximum number of 
willing soldiers in the world is a matter of great pride.  

 
The Military Engineering Services (MES) is one of the 

biggest construction agencies in India.  
 

The Indian Army has a cavalry regiment. There are only 3 
such regiments in the world.  

 
Assam rifles, the oldest paramilitary force in India, was 

formed in 1835.  
 

The Indian Army is one of the biggest troop contributors 
to the United Nations peace making operations.  
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