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ના હ િંદુ નીકળ્યા, ન મસુલમાન નીકળ્યા: 
કબરો ઉઘાડી જોયુ ંતો ઇન્સાન નીકળ્યા. 

-અમતૃ ઘાયલ 

 આઠમો અંક આપ સૌની સમક્ષ રાખતા ટીમ ‘પખં’ આપ સૌનો દિલથી 
આભાર માન ેછે અને સાથે સાથે અમારી આ નવ મદિનાની સફર માટે ગવવ અનભુવ ે

છે. 

 નાનકડા વવચાર રૂપી તણખલાથી શરુ થયેલો આ પ્રયાસ અત્યારે 

વવરાટકાય બનવા તરફ પ્રયાણ કરી રહ્યો છે . આપ સૌના સિકારન ેલીધ ેઅમે બારમા ં
અંક પછી વપ્રન્ટ મીદડયામા ંઆવવાનુ ંવવચારી રહ્યા છીએતો એના માટે આપ સૌને નમ્ર 

વવનતંી કે જો તમારી પાસ ેકૈંક નવીન કરવાનો વવચાર, એમા ંસિભાગી થવાની તયૈારી 
િોય તો અમન ેજણાવી શકો છો. 
 અત્યારે ગણશેોત્સવમા ંસવ ેભક્તો ભક્ક્તમય બનેલા િશ ેઅન ેસાથ સાથ ે

વપતઓૃન ેઋણ અપવણ કરવાનો અવસર પરૂો પાડતો શ્રાદ્ધ પક્ષ પણ ચાલી રહ્યો છે. 

આવા ભાિરવા મદિના પછી તરત જ નવરાત્રી નો મિોત્સવ શરુ થઇ જશ.ે ભારતીય 

સસં્કૃવતની આ બધા તિવેારોની ઉજવણી આપણા જીવન ઘડતરમા,ં જીવન જીવવાની 
રીતમા ંખરેખર ખબુ જ અગત્યનો ભાગ ભજવે છે. તમારા, મારા અને સૌના વવચારોન,ે 

કામન ેપ્રફુલ્લલત કરવાનુ ંકામ તિવેારો કરે છે. તો આવા તિવેારોન ેઆપણ ેસૌ ભરપરુ 

માણતા રિીએ, જીવનમા ંિર્ષોલલાસ, ઉમગં, ઉત્સાિ જળવાય રિ ેએવી આશા સાથ ે

અમારો આ આઠમો અંક પણ આપ સૌ માણો...અમન ેસચૂનો, પ્રવતભાવો મોકલો અન ે

મોજ કરતા રિો... 

-Keyur Dudhat 
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 તમને કોઈ પછેૂ કે તમને કેવો છોકરો કે છોકરી AS LIFE PARTNER જોઈએ તો 
તમે શુ ંકિો???... સુિંર, સશુીલ, સસં્કારી, પૈસાવાળો, EDUCATED, શાતં, શોખીન ઘણુ ંબધુ.ં.. 
 ના, અમે પખંમા ંMATCH-MAKING ચાલ ુનથી કરવાના!. મારે બસ આ બધા જે જે 

વવશેર્ષણો/શબ્િો છે એની વાત કરવી છે, વ્યાખ્યાઓ જાણવી છે. 

 સુિંર છોકરો/છોકરી કોન ેકિવેાય? ગોરી િોય, લાબંા વાળ, પાતળી િોય કે છોકરો 
િટ્ટોકટ્ટો, ઉંચો, ગોરો િોય તો જ? આપણે ત્યા,ં INFACT આખી દુવનયામા ં FAIRને જ LOVELY 

માનવાનુ ંMINDSET છે.  એવુ ંકેમ?  

 ખાલી ગોરી ચામડીથી ATTRACT થઇ જનાર લોકો આપણી આજુબાજુ છે જ. મેં 
ઘણી એવી છોકરીઓ/છોકરાઓ જોયા છે જેમનો SKIN-TONE DARK િશ,ે પણ FEATURES 

એટલા SHARP િોય છે કે, ગોરી PLASTIC BEAUTIES તેમને ક્ાયં ન પિોંચ.ે આપણે સુિંરતા 
માટેના MINDSET બિલવાની જરૂર છે.  

 િવ ે વાત કરીએ સશુીલની- સશુીલનો DICTIONARY MEANING થાય, સારા 
ચાદરત્ર્યવાળી, ચાદરત્ર્ય કોન ેગણવુ?ં છોકરી છે તો અમકુ જ કપડા પિરેવાના, છોકરાઓ સાથે વાત 

નિી કરવાની ETC. ETC. અવમતાભજી એ તેમની િોદિત્રી અને પૌત્રીઓન ેિમણા ંજ પત્ર લખ્યો છે 

જેની ચચાવ ફરી ક્ારેક, મન ેએ નથી સમજાતુ ંકે ચાદરત્ર્યન ેક્ા ંક્ા ંPARAMETERS થી JUDGE 

કરીએ છીએ આપણે? બહુ બધા BOYSના GROUPમા ંએક-કે બે GIRLS િોય તો એ બને્ન તો 
‘સશુીલ’મા ં ગણાય જ નિી. હુ ં પોત ે STRONGLY માનુ ં છ ં કે કપડા પ્રસગં, SITUATION, 

આજુબાજુના લોકોના SUPPOSED MINDSET જોઇને પિરેવા જોઈએ, પણ PICNIC કે 

PARTYમા ંONE-PIECE પિરેવા પર COMMENT કરવાનો િક કોઈન ેનથી. હુ ંએમ નિી કહુ ંકે 

સ્કટવની લબંાઈ ચાદરત્ર્ય નક્કી કરે છે, પરંત ુ એક SENSIBLE MANNERમા ં , પોતાના શરીર 

બાધંાન ે SUITABLE કપડા પિરેવામા ંકાઈ ખોટંુ નથી સામ ે SHORT SKIRTS પિરેીને જ તમે 

COOL/SEXY/BEAUTIFUL/HOT લાગો એવુ ંપણ ક્ાયં નથી. 
 કોઈ છોકરી BOLD િોય, STRAIGHT જે કિવેાનુ ં િોય, ગાળો બોલતી િોય, 

NORMAL િસીન ેવાત કરતી િોય BOYS સાથે તો MOST OF CASESમા ંમાની લેવાય છે કે 

આને “SET” કરવી બહુ જ EASY છે એ ALREADY INTERESTED છે તો જ િસી-િસીને વાત 

કરે છે મખુાવઓ!  તમને માણસ, તમને FRIEND સમજે છે એટલ ેસારી રીતે ખલુીને વાત કરે છે AS 

જો ન કરે, કે ઓછ MIX થાય તો ‘ATTITUDE’ પણ એનામા ંજ િશ!ે!! 

 



તો WOMEN EMPOWERMENTની વાતો કરવાવાળા આપણ ે ખાલી TEEN-

AGERSન ે‘LABEL’ કરવાનુ ંછોડી શકીયનેે એ પણ બહુ છે! 

 “સસં્કારી”- મારી પોતાની વાત કરંુ તો મારા માટે આ બહ ુ IMPORTANT 

FACTOR છે અન ે TRUST ME સસં્કાર, ખાનિાનના LABEL કે વારસાથી આવે એવુ ં
જરૂરી નથી અન ેવારે-વારે પગે લાગવાથી, માથ ેઓઢવાથી કે મદંિરે જવાથી સસં્કાર નથી 
િેખાતા, જોવા પણ ન જોઈએ. બીજા વ્યક્ક્તઓ માટેનો તે વ્યક્ક્તનો વ્યવિાર, આિતો, 
પોતાનાથી નબળા કે POSITIONમા/ંપસૈામા ં ઓછા વ્યક્ક્ત સાથનેો વ્યવિાર, 

MINDSET એ બધુ ંસસં્કારમા ંઆવ.ે 

િોઈ શકે કે આપ આ બધા સાથ ે કે અમકુ વાતો સાથે સમંત ન થતા િોવ, પણ આપણા 
MINDSET બિલવાની જરૂર છે એ િકીકત છે, િોઈ શકે ઓછા-વધતા અંશ,ે જો આપન ે

આના વસવાય પણ કોઈ FACTORS ધ્યાનમા ંલવેા જ ેંવા લાગતા િોય તો મને જણાવો  
manorishah@gmail.com પર 

 
-Manori Shah 
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“વદૃ્ધથી રડવુ ંજ ના રોકી શકાયુ,ં 
વાત જયારે નીકળી આ બાકંડાની.” 

  

 શિરેની ટાવર-કલોક સાજંના સાડા-છ નો સમય બતાવી રિી િતી. સરુજ પર પોતાનુ ં
આવધપત્ય જમાવવા અંધારંુ થનગની રહ્ુ ં િત ુ.ં આકાશનો આસમાની-કેસદરયો રંગ ધીમેધીમે કાળો 
પડતો જતો િતો. ‘ઓદફસ અવસવ’ પરુા કરીને નોકદરયાત લોકો ઘરે જવાની ઉતાવળમા ંિોનવ વગાડતા 
વગાડતા આડેધડ વાિનો ચલાવી રહ્યા િતા. સ્કલૂની ‘લોકલ-જેલ’માથંી માડંમાડં છટેલા બાળકોન ે

એમની મમ્મીઓ ‘કાળાપાણીની સજા’ ભોગવવા ટયશુનમા ં ધકેલી રિી િતી. બધી રેસ્ટોરન્ટ અને 
ખાણી-પીણીની દુકાનો અન ેલારીઓ એમની ઘરાકીની રાિ જોઈ રિી િતી તો ઘરની વહુઓ ટીવી 
જોતા-જોતા કે સોસાયટીની બિનેપણીઓ સાથે વાતો કરતા કરતા શાક સમારી રિી િતી. ટૂંકમા,ં જો 
કોઈ સ્ટેથોસ્કોપથી ધબકારા માપ્યા િોય, તો અત્યારે ચોક્કસપણે શિરેના ધબકારા ‘PEAK LEVEL’ 

પર િોત! 

 રોજની જેમ તમે આજે પણ પદરમલ ગાડવનના તમારા એ ‘SPECIAL’ બાકંડા પર 

બેઠા-બેઠા તમારી બાજુની ખાલી જગ્યા પર તમારો કરચલીવાળો ધ્રજુતો વદૃ્ધ િાથ પસવારી રહ્યા િતા, 
વમસ્ટર જતીન પારેખ. આ બાકંડો, િા... આ બાકંડો જ તમારો િમંેશનો સાથી રહ્યો છે. ૬૫ વર્ષવના 
તમારા જીવનની તડકી-છાયંડીમા ંઘણા લોકો આવીન ેજતા રહ્યા, પણ આ બાકંડો તમારી સાથ ેઆ 

રીતે જ અડીખમ ઉભો છે, જે રીતે આજથી વપસ્તાલીસ વર્ષવ પિલેા ઉભો િતો, જયારે જાસ્મીન તમને 

છોડીને જતી રિી િતી. ત્યારથી રોજ તમે સાજંે અિીં આવીને બે કલાક જેટલો સમય વવતાવો છો, 
બાકંડા સાથ ેવાતો કરો છો, ફદરયાિો કરો છો, પ્રેમ કરો છો ને રડો પણ છો....! ને નવેક વાગ્યે ઘરે(?!) 

જઈને કંઈ ખાધા-પીધા વવના જ સઈુ જાવ છો. જયારે બેંક-મેનેજરની જોબ ચાલ ુિતી, ત્યારે તો દિવસ 

કામમાનં ેકામમા ંનીકળી જતો, પણ િવ ેતો આખો દિવસ આ બાકંડા સાથનેી અન ેતમારી સાથેની 
જાસ્મીનની યાિોમા ંજ પસાર થઇ જાય છે. 

  સાચુ ંપછૂો તો, જાસ્મીનના ગયા પછી તમને જીવવાની ઈચ્છા જ નથી થતી. બસ... 

શ્વાસ ચાલ ેછે, એટલુ ંજ.... તમારે કોઈ િોસ્ત નથી, તમારા એકાકી જીવનનો આ એક જ સાથી છે. બસ 

આ બાકંડો જ છે, જે છે એ... 

   ********** 

 નવથી પાચંની કૉલેજ પતાવીને તમે જાસ્મીન સાથે રોજની જેમ પદરમલ ગાડવનમા ં
પ્રવેશ્યા. તમારા બાકંડા પર તમારી િમઉમ્રનુ ંજ એક બીજુ ં‘કપલ’ બેઠું િત ુ.ં એને જોઇને તમને ગસુ્સો 
આવી ગયો. જાસ્મીન તમારા ગસુ્સાથી સપેુરે પદરચચત િતી. તમે વધારે ગસુ્સો કરો એ પિલેા જ તમને 

એણ ેએના િમંેશના મીઠાશઝયાવ સ્વરથી વાળી લીધા. 
 “ જતીન. ડોન્ટ બી એન્રી. ધીસ ઇસ અ પબ્બ્લક પ્લેસ ના.... અિીંયા કોઈ વસ્ત ુ

આપણી નથી. ગમે તે વ્યક્ક્ત ગમે તે કરી શકે. ઇટ્સ ઓકે ડાચલિંગ. આપણે બીજી કોઈ સારી પ્લેસ 

શોધી લઈએ ને....” 
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“પણ જાસ્મીન... આ આપણી ‘SPECIAL’ જગ્યા છે ને. મને ના ગમે આમ કોઈ આવીને ‘આપણી’ 
જગ્યા ‘સ્પોઈલ’ કરે એ......” 

“તો શુ ંમને ગમતુ ંિશે?! સારંુ ચલ... તારે બીજે બેસવુ ંના િોય તો આપણે અિીં ઉભા ઉભા જ એ 

બાકંડો ખાલી થવાની રાિ જોઈએ....” 

 ને તમે બને્નએ પરુા એક કલાક ને તેર વમનીટ સધુી બાકંડાની સામેના ઝાડ પાસ ેઉભા 
રિીને એક શબ્િ પણ ઉચ્ચાયાવ વવના જ એ ‘કપલ’ના જવાની રાિ જોઈ ને એ ખાલી થતા ંકોઈ બીજુ ં

આવીને તમને એ બાકંડાથી વચંચત ના રાખ ેએટલ ેિોડીને ત્યા ંબેસી ગયા. પોતાની જગ્યા પાછી 
મળવાની ખશુી તમારા ચિરેા પર સ્પષ્ટ વતાવતી િતી. જાસ્મીને તમને સીધુ ંજ પછૂી લીધુ,ં 
“સો વમસ્ટર જતીન. ડુ ય ુલાઈક મોર ધીસ બેંચ ઓર મી?” 

“ફસ્ટવ  ઓફ ઓલ, ડોન્ટ કૉલ ટુ ધીસ ‘બેંચ’. આ ‘બાકંડો’ છે, બેંચ નિી. ને બીજી વાત. જયારે કૉલેજમા ં
રજા િોય છે, ત્યારે તુ ંતો મળતી નથી મને. પણ આ બાકંડાને હુ ંજયારે ચાહુ ંત્યારે મળી શકંુ છ.ં સો.... 
ટ્રુલી સ્પીદકિંગ, આઈ લવ, ડોન્ટ લાઈક મોર ધીસ ‘બાકંડો’ ધેન ય,ુ વમસ જાસ્મીન....” 

 તમારા આ ઉત્તરથી રૂઠેલી જાસ્મીનને મનાવવા માટે તમારે કેટલી કસરત કરવી પડી 
િતી....!!! 
 પણ િમંેશા સબંધં કોઈ ચોક્કસ મકુામે પિોંચે, એ જરૂરી તો નથી જ ને....!! અત્યારે 

એકવીસમી સિીના િોઢ િશકા પછી પણ જો ‘ઇન્ટર-કાસ્ટ’ લગ્ન કરવા મશુ્કેલ બનતા િોય તો 
એંશીના િશકાની પિલેાના સમયમા ં‘ઇન્ટર-રીલીજીયસ’ લગ્નની આશા પણ કઈ રીતે રાખી શકાય?! 

જાસ્મીન અને તમે- બને્ન ધમવના ભાર નીચ ેિટાઈ ગયા. જાસ્મીન તમને છોડીને જતી રિી. િા, પણ 

તમે એકલા નથી. આ બાકંડો છે ને...તમારો િમંેશનો સાથી....!! 
 તમારી ‘PAST TREVELS’મા ંવવક્ષેપ પાડત ુ ંએક બ્યટુીફૂલ યગં ‘કપલ’ આવ્યુ ંઅન ે

તમારી સામે ઉભુ ંરિી ગયુ.ં એમાનંી લાઈટ વપિંક િાલફ સ્લીવ ટોપ અને બ્લેક પેન્ટ પિરેેલી છોકરીએ 

તમને ઉદે્દશીને કહ્ુ,ં 
“અંકલ, તમને અમ ેરોજ બેઠેલા જોઈએ છીએ. રોજ તમે આ ટાઈમ ેઆ બાકંડા પર જ બેઠેલા િોઉં 

છો...!! ચોક્કસ કોઈની યાિોમા ંખોવાઇને. અમ ેપણ થોડે દુરના બાકંડે બેસીએ છીએ, છેલલા ચાર 

વર્ષવથી, જો તમને ખબર િોય તો.... ને અંકલ... અમારા લગ્ન છે નેક્સ્ટ સોળ તારીખ.ે જો તમે આવશો 
તો અમને બહ ુગમશ.ે.... આ રિી કંકોતરી....” 
“શુ ંગમશે? અરે.... અંકલ.. ય ુિવે ટ ૂકમ...તમારે આવવાનુ ંજ છે... તમે નિી આવો તો અમન ેખોટંુ 

લાગી જશે િોં..... અરે િા અંકલ... અમારંુ નામ કિવેાનુ ંતો રિી ગયુ.ં.... આઈ એમ જ્યોર્જ એન્ડ ધીસ 

ઇસ માય લવર, માય દફઆન્સ એન્ડ માય ફયચુર વાઈફ તલૃ્પ્ત......” બ્લય ુજીન્સ એન્ડ સ્પોટેડ વ્િાઈટ 

શટવ  પિરેેલા ફૂટડા યવુાને કહ્ુ.ં 
 ઓિ....લોકોની જેમ તમે પણ એમના નામ સાભંળીને એમના મઝિબનો અંિાજ 

લગાવી લીધો, જે કંકોતરી વાચં્યા પછી યકીનમા ંફેરવાઈ ગયો. 
“તો ઇન્ટર-રીલીજીયસ મેરેજ....િમમમ.....” 

“યેસ અંકલ.... પિલેા તો અમારા પેરેન્ટ્સ માનતા જ ન’તા.... માડંમાડં મનાવ્યા.....” 
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“કોન્રેચ્યલેુશન્સ ડીયસવ... મેની મેની કોન્રેચ્યલેુશન્સ... િપે્પી ફોર ય.ુ... ગોડ બ્લેસ બોથ ઓફ ય.ુ.... આઈ 

વવલ શ્યોલી કમ...”  

 ને કોઈ એના પર નજર ઉંચી કરીને પણ જુએ એ તમન ેના ગમે, એવા બાકંડા પર તમારી 
બને્ન બાજુએ એ બને્નન ેબસેાડીન ેક્ાયં સધુી વાતો કરી.... તમારી, જાસ્મીનની, એમની....! એ લોકો જતા 
રહ્યા પછી તમે જાસ્મીનની યાિમા ંબાકંડા સાથે મનભરીને રડતા રહ્યા. પણ તમન ેએ વાતની ખશુી િતી 
કે, જ્યોર્જ અન ેતલૃ્પ્તના એક થવામા ંધમવ બાધારૂપ ના બન્યો ને એ લોકોના ‘SPECIAL’બાકંડાને િવ ેએ 

બેમાથંી કોઈ એકના રોજરોજના આંસનુો સાક્ષી નિી બનવુ ંપડે....!! 

 ત્યાથંી તમે સીધા એક મોટા શો-રૂમમા ંગયા. તમારા માટે એક મસ્ત ‘બ્લેઝર’નો ઓડવર 

આપવા. િજી તો ઘણુ ંકામ બાકી છે. ઘરે જઈને જાસ્મીનની ફેવરીટ ભીંડી મસાલાની સબ્જી અને રોટી 
બનાવીને ખાવી છે.... કાલ ેજ્યોર્જ અને તલૃ્પ્તના લગ્ન માટે કંઇક મસ્ત ગીફ્ટસ પણ લેવા જવાનુ ંછે.....  

 એ પછી ક્ારેય તમે પદરમલ ગાડવનના એ બાકંડા પાસે ગયા નથી.... 
 SHUT-DOWN: 

બે પરપોટા પાસ ેઆવી 
એક થઇ ફૂટી જાય છે 

એમ 

ફૂટવુ ંિત ુ ંઆપણે. 

અરવવિંિ ભટ્ટ  

( શીર્ષવક-પકં્ક્ત : અવનલ ચાવડા ) 
-YAGNIK VAGHASIA 
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 રંગ જેવુ ંલાગશે, રોગાન જેવુ ંલાગશે, 

આવ મારા શ્વાસમા,ં લોબાન જેવુ ંલાગશે. 

અગર દીદાર દઈદે, ઈદ મારી થઇ જશે, 

જાનને મારી સનમ રમજાન જેવુ ંલાગશે. 

કોક હદ બોલેલુ ંપાળી દાખલો બેસાડજો, 
ઈશ્કમા ંઅમને જરા ઈમાન જેવુ ંલાગશે. 

આપ જો સાડી પ રેીને મળો પરદેશમા,ં 
મા ંકસમ આ હદલને હ ન્દુસ્તાન જેવુ ંલાગશે. 

આંસ ુઆવયુ ંતો પછી એને રવાના કર  વે, 

બ ાર ઉભુ-ંઉભુ ંએ દરવાન જેવુ ંલાગશે. 

એક હદવસ ત ુયં જોજે ઈશ્ક કરતો થઇ જશે, 

અય ખદુા જયારે તને ઇન્સાન જેવુ ંલાગશે. 

આવ, બેસીજો ગઝલની ગાદીએ ત ુ ંપણ ‘નનનાદ’ 

બે ઘડી તો બે ઘડી સલુતાન જેવુ ંલાગશે 
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એ જ છે આ પાદંડંુ કે જે નસીબ આડે પડેલુ ંછે 

રોજ એના સ્પશશથી મારંુ જીવન લીલુ ંથયેલુ ંછે 

મશુ્કેલીમાથંી નીકળવામા ંવધ ુઊંડે ફસાયો છં 

વચલા રસ્તા પર બધે વરસાદન ુ ંપાણી ફરેલ ુ ંછે 

ફશશ ભીની  ો છતા ંપણ ચાલતા પગલા ંછપાયા ંછે 

એક પગલુ ંતયાથંી ઉખેડીને દીવાલે મઢેલુ ંછે 

‘કલ્પનાના ઘોડાઓના પગ તટેૂ તો પણ  વે શુ ંડર?’ 

કેવ ુ ંસુદંર સ કનવઓની કબર માથે લખેલુ ંછે! 

 

 

જોવો જલદી જોવો ઘટના સરી ર ી છે 

વસ્ત્રોમાથંી સતત કરચલી ખરી ર ી છે 

સીસીટીવી નવકલ્પ જાણે કે આંખોનો 
એ આંખો પણ ધીમે ધીમે ઝરી ર ી છે 

ટીવી માફક એમાથંી દુનનયા દેખાશે 

એક આંગળી બારી ચાલ ુકરી ર ી છે 

નવચાર સલવાયા છે તેથી માથ ુદુુઃખે 

ત ુયં ગજબ છે કેવા કારણ ધરી ર ી છે! 

જીવન બાબત પછૂ મને તો તને કહ ુકે 

પ લેા તારી ચા પી લે, એ ઠરી ર ી છે 

 



  

“બેટા, તુ ંઅનેરી અને અનોખીને લઈન ેિવ ેઘરે જા, થોડો આરામ કર. અમે બધા અિીં રોકાઈશુ.ં.” 
યજ્ઞીયભાઈ બોલયા, 
“ના, પપ્પા હુ ંઠીક છ.ં.” 

“બેટા, એકવાર તારી જાતન ે જો તો ખરી, આ તારી સાડી લોિીથી ખરડાયેલી છે, તારા પગના 
ચપ્પલને તુ ંમોબાઈલફોન સાથે જ કારમા ંછોડી આવી છો, સવારનુ ંતે પાણી પણ નથી પીધુ.ં અન ે

તારી આ ઢીંગલીઓ વેદિકાના ખોળામા ંજમ્યા વગરની ભખૂી ક્ારનીય ઊંઘી ગયેલી છે. તો બેટા 
ઘરે જઈને કંઈક જમીને ફે્રશ થઈને આવ..” આહુતીને મનાવતા તે બોલયા. 
“િીિી, તમે આ બને્નન ેલઈન ેઆપણા ઘરે જાવ,પ્લીઝ..હુ ંઅિી રહુ ંછ ંપપ્પા સાથે.” આહુવત બોલી. 
આહુતીના અવાજથી અનરેી-અનોખી જાગી ગઈ અને આહુતીને વળગીને બોલી ઊઠી, “મમા, ડેડી 
ક્ારે જાગશે? િવ ેઆપણે ઘરે જઈએ, અમારે િોમવકવ  પણ બાકી છે.” 

“બસ િવ ેથોડીક જ વાર છે િા.. તમે બનંે ફોઈ સાથે ઘરે જતા ંરિો, પછી હુ ંઅને િાિા ડેડીને લઈન ે

આવીએ છીએ”  આહુવત બોલી. 
“ના, મમ્મા, તુ ંપણ અત્યારે જ આવ.”” 

“આહુવત, થોડીવાર માટે તુ ંઆવ..પ્લીઝ..તારી િીકરીઓ માટે, પછી ફરીથી અિી આવી જજે” વેદિકા 
બોલી. 
વેિીકા અન ે આહુવત ફરીથી ઊંઘમા ં સરી ગયેલી તેની િીકરીઓન ે લઈન ે ઘરમા ં પ્રવેશી, અનેક 

સોફ્ટટોયસ તથા બાબીડોલસથી ભરેલા તેની િીકરીઓના રૂમમા ં તે બનંેન ે જાગી ન જાય તેમ 

સભંાળપવૂવક સવુડાવીને ચાિર ઓઢાડી.  
રૂમની િીવાલો પર લાગલેા સવમધ અને તેની ઢીંગલીઓ સાથેના ફોટોમા ંસવમધ િસતો િતો.  તો 
ક્ાકં તેની િીકરીઓ પોતાના ડેડીનો એક એક ગાલ ખેંચી રિી િતી, તો ક્ાકં તે ગાલ પર પપ્પીઓ 

ભરી રિી િતી, તો ક્ાકં તનેો િાથ પકડીને કેક કાપી રિી િતી. 
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નવલકથા          “ઐક્યોતસવ-8” 
મધ્યાિનના ધોમધખતા તાપ મા ં બનેલી 
ઘટના સયૂવના ઢળવાની સાથે ધીમે ધીમે જૂની 
થતી જતી િતી. સમી સાજં થવા આવી િતી. 
સવમધ ની છાતીમા ંહૃિય ની સમીપે સિભાગ્યે 

હૃિય ને કોઈ ક્ષવત કાયવ વગર ઘસેુલી તે 

કારતસૂ ને બિાર કાઢવામા ં આવી િતી. વિી 
ગયેલા લોિી ની ક્ષવત પવૂતિ કરવા માટે તેન ે

બ્લડટ્રાન્સફયસુન પણ કરાયુ ંિત ુ.ં છતા ંસવમધ 

ની ક્સ્થવત મા ં કોઈ સધુારો નિોતો. લાઈફ 

સપોટીવ સીસ્ટમ પર તે ICCU મા ંસતુો િતો. 
 



આહુતીએ તેના સતંાનના આગમનના સમાચાર આપ્યા ત્યારથી જ સવમધ ેિરરોજ કંઈક ન ેકંઈક 

લાવીન ેઆ રૂમન ેભરવાનુ ંશરુ કરી િીધુ ંિત ુ,ં જે આજ સધુી અિી જળવાઈ રહ્ુ ંિત ુ.ં 
 આહુવત પોતની બનં ેતરફ્ફ સતુેલી તેની િીકરીઓના માથા પર િાથ ફેરવી રાઈ 

અને તેની સવમધ સાથેની જીવનયાત્રા વાગોળી રિી. તેન ેસવમધના શબ્િો સભંળાઈ રહ્યા, 
“આહુવત, મન ેતો એક નાનકડી પરી જોઈએ િા..”સવમધન ેજયારે આહુતીએ શભુસમાચાર આપ્યા 
ત્યારે આહુતીના પેટ પર િાથ રાખીન ેત ેબોલયો. 
“મને પણ, આમ તો મારી વવશ િતી કે મને એક નાનકડો સવમધ મળે, પણ હુ ંઈચ્છ ંછ ં કે મારી 
પિલેા િમંેશા તમારી વવશ પરૂી થાય, તો મન ેપણ િવે એક પરી જ જોઈએ છે, પણ સવમધ આ 

બધુ ંતો ભગવાનના િાથમા ંિોય, આમા ંકોઈ ચોઈસ ન િોય.” 

“પણ આઈ એમ સ્યોર કે મારી વવશ પરૂી થશ ેજ..કેમ કે જન્મથી લઈન ેઆજ સધુી ભગવાન ેમારા 
નસીબમા ંસ્ત્રીઓજ લખી છે, તો આવનારંુ બાળક પણ િીકરી જ િશ,ે અન ેિા..તે પણ ચબલકુલ 

મારા જેવી જ િશ.ે.” 

 તાજી જન્મેલી તેની બનં ે િીકરીઓની નાની નાની આખો તથા ગલુાબી િાથન ે

ચમૂતા સજળ આંખ ેસવમધ બોલયો, “ થેંક્ુ ંઆહુવત, જીવનની સવવશ્રેષ્ઠ ગીફ્ટ માટે..” 

“આહુવત..ભગવાન મન ેિમંેશા માગ્યા કરતા વધારે જ આપ ેછે. એક ગલવફે્રન્ડ માગંતો અન ેત ેિસ 

આપતા, મદિનાઓ પિલેા તારી ટ્વીન પ્રેગનેન્સીની જાણ થતા મેં બે સતંાનમાથંી એક િીકરી 
િોય એવુ ંમાગં્યુ ંિત ુ,ં પણ મન ેમળી  ગયી એક ને બિલ ેબે રાજકુમારીઓ, ચબલકુલ તેના ડેડી 
જેવી..” સમેધ આજે બોલય ેજ જતો િતો, તેની િીકરીઓ સાથ ેજાણ ેકે વાતો કરવા લાગ્યો િતો. 
આહુવત િોસ્પીટલના બેડ પર સતુી સતુી સવમધન ેનીરખી રિી િતી. આજે તેને સવમધમા ં કંઈક 

નવુ ંજ સ્પશવત ુ ંજોવા મળી રહ્ુ ંિત ુ.ં 
“આહુવત  આજે હુ ંખબુ ખશુ છ,ં ખબુ જ..તો આજથી હુ ંએક વનયમ લઉં છ ંકે મારંુ ક્ારેક ક્ારેક 

ઓકેશનમા ંડ્રીંક લેવુ ં કે સ્મોક કરવુ ંજે તન ે ચબલકુલ નથી ગમતુ ંએ હુ ંઆજ પછી ક્ારેય નિી 
કરંુ..યાર કેવુ ંલાગ ેજયારે મારી ઢીંગલીઓ સમજણી થાય અન ેમન ેકિ ે‘ડેડી, ધીસ આર વેરી બેડ 

િબેીટ્સ..ક્વીટ ધેમ..’ અન ેમારે ત્યારે આ છોડવુ ંપડ ેત ેપિલેા અત્યારથી જ તેનો ત્યાગ કરી િઉં 

તો?..િ ેન ેમારી રાજકુમારીઓ...સ ેયસ..” 

 આ સાભંળીન ેઆહુતીની આંખમાથંી આંસઓુ વિી રહ્યા.  સવમધન ેસપંણૂવ રીતે 
બિલવા માટે સક્ષમ િતી તેની જીંિગીમા ંઆવેલી સૌથી છેલલી બે સ્ત્રીઓ..તેની િીકરીઓ. 

 બનં ે િીકરીઓના જન્મ બાિ આહુવત અન ે સવમધ વચ્ચ ે એક જગં છેડાઈ તનેા 
નામકરણ માટે, ‘આહુતીને  ‘વાણી-વાચા’ જયારે સવમધન ે‘અનેરી-અનોખી’ નામ રાખવા િતા. આ 

માટે ઘરમા ંવોટીંગ રાખવામા ંઆવ્યુ,ં જગંી બહુમતીથી આહુવત જીતી. પણ સવમધ ેતેન ેમાન્ય ન 

ઠેરવ્યુ ં અન ે બોલયો,”નામકરણનો અવધકાર તો માત્ર ફોઈનો છે, માટે વેિીકાનો વનણવય અંવતમ 

અને માન્ય રિશે”ે અન ેપોતે તો વેિીકાનો વનણવય જાણતો જ િતો. 
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નામકરણના દિવસે ‘અનેરી-અનોખી’ એવા નામ અપાયા બાિ, આહુવત બોલી, 
“સવમધ...આ ચચટીંગ કિવેાય્ય િો.” 
“એવરીવથિંગ ઈઝ ફેર ઇન લવ એન્ડ વોર, તન ે શુ ં લાગ્યુ ં તુ ં મન ે િરાવી િઈશ 

એમ..સસંિભવનમા ંજઈ જઈન ેમારા જુતાઓ ઘસાઈ ગયા છે, તો રાજનીવત તો હુ ં
જાણતો જ િોય ન,ે માત્ર જગંી બહુમતીથી જીતીન ેપાન ખરેખર જીતી નથી જવાત ુ,ં 
ગઠબધંન કરતા આવડવુ ંજોઈએ..” 

“ઓિ..સવમધ અક્ગ્નિોત્રી, તમ ેમન ેશુ ંસમજો છો, તમન ેમળેલા માત્ર બ ેવોટ કોના 
િતા ખબર છે? એક તમારો અન ેએક મારો..વેદિકાિીિી પણ મારી ફેવરમા ંિતા.” 
“િેં..ત ેમારી ફેવરમા ંવોટ આપ્યો..કેમ?” 

“કેમકે હુ ંતમન ેિારતા ન જોઈ શકંુ.”આહુવત તનેી આંખોમા ંઆંખો પરોવીને બોલી. 
“થેન્ક્સ” આહુતીન ેિગ કરતા ત ેબોલયો અને ઉમેયુું, “આજના વોટ માટે અન ેવર્ષો 
પિલેા કોલેજમા ંત ેઆપેલા વોટ માટે પણ” 

“સવમધ, રાજનીવતની મોટી મોટી વાતો કરતા તમ ેકેટલા બધુ્ધ ુછો, તમારે મારી સાથ-ે

ડાયરેક્ટ ઓપોઝીશન પાટી સાથ ે જ ગઠબધંન કરી લવેુ ં િત ુ ં ન,ે શુ ં જરૂર િતી 
વેિીકાિીિી પાસ ે જેક લગાડવાની, ત ે ખબુ કન્ફયઝુ િતા કે તનેે તમારા અત્યતં 

આરિને કારણ ેતમારી વાત માનવી કે સ્નિેભાવન ેકારણ ેમારી.” 
“આહુવત..પોલીટીવશયન છ ંહુ,ં િમંેશા સફે સાઈડ જ પકડુ ંછ.ં પણ િવે હુ ંરાજા છ.ં મન ે

િારવાની બીક નથી, અરે કોઈ મન ેિરાવી જ ન શકે, કારણ કે હકુમના ત્રણ એક્કા 
મારી પાસે છે અનેરી..અનોખી..અને આહુવત...” સવમધ બોલયો. 
      

-Dr. Avni Ravi Changela 
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ધધંો 
  વૈશ્યાએ પોતાની શરીર-ભખૂ સતંોર્ષવા માટે આવેલા 
આિમી પાસે વધ ુરૂવપયા માગંતા, 
“અબ ે સાલલી... યે ક્ા ં લગા રખા િૈ? ઇતના દિ વમલેગા... 
ચાદિયે તો રખ... તમુ રંડી લોગો કા યિી પ્રોબ્લેમ િૈ... થોડા ધધેં 

બઢતે દિ અપને કો બડા વ્યાપારી સમજને લગતી િૈ... ધધેંવાલી 
બાઈ િૈ ત ુ.ં... અપની ઔકાત મેં રેિના સીખ.....” 

ને એ ૧૦૦-૧૦૦ રૂવપયાની ચાર નોટ ફેંકી ચાલતો થયો. 
   ********** 

મોટી મલટીનેશનલ કંપનીના માચલકે એનો નાનો ઓડવર લેતી 
નાની કંપનીના મેનેજરે વધ ુરૂવપયાનો ચેક માગંતા, 
“મેનેજર સાબ... વ્િોટ ઇસ ધીસ યાર? ઇતના દિ વમલેગા... તમુ 

છોટી કંપનીવાલો કા યિી પ્રોબ્લેમ િૈ... થોડા ધધેં બઢતે દિ 

અપને કો બડી કંપની કા ઓનર સમજને લગતે િૈ... છોટે લોગ 

િો તમુ.... બી ઇન યોર લીમીટ.....” 

ને એણ ેચાર લાખનો ચેક મેનેજરના મોં પર ફેંક્ો. 

-Yagnik Vaghasia 

 



  “પ્રપોઝ...પ્રપોઝ...પ્રપોઝ...!!! એકસાથે આવા અનેક અવાજો સાભંળીને પરી તો 
જાણે લજામણી નો છોડ જ બની ગઈ અને વ્રજ પણ જાણે હદવાસ્વપ્ન જોતો  ોય એમ મદં-મદં સ્સ્મત 

સાથે હદગ્મઢૂ જ થઇ ગયો....” 

  ાઇસ્કુલથી તાજા જ બ ાર નીકળેલા યવુાન-યવુતીઓ જયારે કોલેજનુ ં પ્રથમ 

પગથીયુ ંચડ ે છે,તયારનો જે ઉન્માદ  ોય એ ભાગ્યે જ બીજે ક્યાયં જોવા મળતો  ોય છે! ૧૨-૧૨ 

વર્શની જેલ જેવી જજિંદગી પછી આઝાદીની ખશુ્બ ુજ આ  ૈયાઓને ખશુ-નમજાજી બનાવી મકેુ છે! કંઈ-

કેટલાય સપનાઓ સાથે કોલેજ-લાઈફ શરુ થાય છે અને એવુ ંકંઈ-કેટલયુ બને છે જે જીવનભર માટે 

યાદગાર સભંારણુ ંબની જાય છે, વ્રજ અને પરી- એમના માટે પણ આજનો હદવસ એક સભંારણુ ંજ 

 ત ુ ંઅને એ પણ કદાચ સૌથી અમલૂ્ય સભંારણુ!ં 
 કોલેજમા ંજોડાયે માડં એકાદ-બે મહ ના થયા  શે, નવા-નવા લોકો સાથે મળવાનુ ં
અને એમની સાથે પહરચય કરવાનો, છોકરાઓ છોકરીઓને ઈમ્પ્પે્રસ કરવાની એક પણ તક ચકુતા ના 
 ોય એવા સમયમા ંજ વ્રજે પ લે-વ લે પરીને જોઈ! કદાચ હફલ્મોમા ંસાચુ ંજ બતાવે છે, એને જોતા 
વ તે જ સમય તયા ંજ થભંી ગયો  ોય એવુ ંવ્રજને લાગ્યુ,ંક્યાયંથી ગલુાબની સગુધં જાણે આવી ચડી 
 ોય એમ એનુ ં ૈયુ ંપરીને જોઈને નાચી ઉઠ્ુ,ં એનુ ંઅજાગ્રત મન જાણે કંઈ-કેટલાય સપનાઓ જોવા 
લાગ્યુ,ં પણ એઝ-યઝુવલ છોકરો શાતં ર  ેછે અને છોકરી ને એની તરફ જોતા  ોય તેની સ જે ભનક 

તો આવી જ જાય! પરી પણ સ જેે વ્રજ તરફ આકર્ાશય તો છે જ. બસ આમ ને આમ વાત આગળ 

ચાલતી ર  ે છે, એકબીજા સામે સ્સ્મત નો નસલનસલો તો ચાલ ુથઇ જ ગયો  ોય છે, એમા ંપણ બે 

લેકચર વચ્ચે મળતા સમયમા ંવ્રજનો  સમખુો સ્વભાવ ગ્રપુના તમામ લોકોને કેન્દ્ન્િત રાખે, વધ ુ

શાતં રે વાનો સ્વભાવ  ોવા છતા ંપણ પરી વ્રજની કોઈ પણ વાતમા ંસ્સ્મત તો આપે જ! 

 કોલેજ શરુ થયાના બરાબર બે મહ ના બાદ ગ્રપુમાનંા એક ફે્રન્ડનો બથશ-ડે આવે છે, 

બધા મળીને નક્કી કરે છે કે લેકચર બકં કરીને નજીક આવેલા મોલમા ંજઈએ, એક તો ઉન્માદી  ૈયા 
એટલે તરત જ સવાશનમુતે મોલમા ંજવાનુ ંનક્કી થયુ,ં લચંના સમયમા ંબધા લોકો મોલમા ંજવા 
ઉપાડી ગયા, વ્રજ અને પરી પણ એ બધાની સાથે જ  તા! 
 મોલમા ંઆવેલા ફૂડ-કોટશમા ંબધા બે ટેબલ નજીક-નજીક ગોઠવીને ગોઠવાઈ ગયા! 
અને પછી શરુ થઇ ધમાલ-મસ્તી અને ફૂડની લ્ ાણી! ગ્રપુમાનંા કોઈએ સઝેશન આપ્યુ ંકે ચાલો કૈક 

રમીએ- અને કોલેજની સૌથી નપ્રય રમત એટલે “ટ્રુથ એન્ડ ડેર”! ફટાફટ ક્યાકંથી બોટલ આવી ગઈ 

અને પછી શરુ થઇ વ્રજ અને પરીના જીવનની યાદગાર ક્ષણ! 

બોટલ ઘમૂી અને અટકી ગઈ, વારો આવયો સ જ અને સ્સ્મતા નો, સ જ એ પછૂ્ુ,ં”ટ્રુથ કે પછી 
ડેર?”, અને સ્સ્મતા એ ડેર માગંતાની સાથે જ સ જ ક ,ે ‘સામે બેઠા છે એ ભાઈ પાસે જઈને એમનુ ં
નામ પછૂીને આવ!’ સ્સ્મતા પણ મોડશન ગલશ  તી, તરત જ ડેર પરંુૂ કયુું અને એ સાથે જ ફૂડ-કોટશ  
ચચચચયારીઓ થી ગુજંી ઉઠ્ુ!ં ફરીથી બોટલ ઘમૂી, આ વખતે સામે આવયા પ્રખર અને પસં્તત. પસં્તત 

એ ટ્રુથ માગં્યુ,ં પ્રખરે પછૂ્ુ ં કે આજ-સધુી કેટલા લોકો એ તને પ્રપોઝ કયુું છે, અને પસં્તત “ગણ્યા 
નથી!” એવુ ંક ીને ખડખડાટ  સી પડે છે, અને સાથે બધા પણ! 
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બોટલ પણ કદાચ આ જ ક્ષણની રા  જોઇને ઉભી  ોય એમ ધીરે ર ીને વ્રજ અને પરીની સામે જઈને 

સ્સ્થર થઇ જાય છે. પછૂવાનો વારો આવે છે પરીનો અને સામે  ોય છે વ્રજ, વ્રજ એ ટ્રુથ માગં્યુ,ં અને 

પરી શરમાતા પછેૂ છે, “તને કેવી છોકરી ગમે?” ,  ાજરજવાબી એવા વ્રજે તરત જ ક ી દીધુ ં“તારા 
જેવી!”, થોડી હ િંમત ખલુી  ોય એમ સ જે અચકાતા પરી વ્રજને ક  ેછે કે, “મારા જેવી તો હું એક જ 

છં!” અને એ સાથે વ્રજ પણ ક ી ઊઠે છે કે, “ ા! તો તુ ંજ મને ગમે છે!” અને એ સાથે જ ગ્રપુમાનંા 
બધા જ સભ્યો વ્રજની સામે જોઇને પ્રપોઝ-પ્રપોઝ એવી બમુો પાડવા લાગે છે, થોડા કચવાતા અને 

શરમાતા  ૈયે, વ્રજ પરીને લઈને એ લોકો બેઠા  ોય એની સામેના બે માણસ બેસી શકે એવા ટેબલ 

પર લઈને આવે છે! 

 પાછળ ચાલી ર લેા શોર-બકોરની પરવા  કયાશ વગર વ્રજ પરીની આંખોમા ંજોઈને 

ક  ેછે, ”પરી રમત એની જગ્યાએ ર ી, પણ રીયલી, આઈ લાઈક ય,ુ આઈ લવ ય!ુ” પરી શરમને 

કારણે વ્રજ સમુ ંજોઈ શકવા પણ સક્ષમ નથી  ોતી તો કંઈ બોલવાની વાત તો દુર જ ર ી ને! બસ 

આટલા નાનકડા પ્રપોઝ પછી બને્ન આવીને એમની જગ્યાએ ગોઠવાઈ જાય છે. ગેમ ફરીથી શરુ થાય 

છે, પણ બધાને જાણવાની ઉતસકુતા  ોય છે કે પરીનો જવાબ શુ ંછે! પણ એટલી આસાનીથી જવાબ 

આપી દે તો એ પરી કે વાય જ ન ીં ને! ખદુ વ્રજ પણ જવાબ મેળવવા માટે તલપાપડ થતો  તો. 
 પરુા ૧૨ મીનીટની મે નત બાદ પરી વ્રજની સામે જોઈ અને બધા વચ્ચે વ્રજના 
પ્રપોઝ્ને પોતાની “ ા” થી અનમુનત આપે છે અને એ સાથે જ ગ્રપુમા ંબેઠેલા સૌ કોઈ વ્રજ તરફ ધસી 
જાય છે અને “પ્રપોઝ્ની બમુો માથંી પાટી...પાટી...”ની બમુોથી એને ઘેરી વળે છે! વ્રજ માટે તો જાણે 

સ્વગશ જ આકાશમાથંી ઉતરી આવયુ ં ોય આવો મા ોલ  તો. એ બસ પરીના ચ રેા સામુ ંજ જોયા કરે 

છે અને પરી પણ જાણે બધં આંખે જ સધળં ક ી ર ી  ોય છે! 

 પોતાની દસ વર્શની નાનકડી “નાની પરી” ને ખોળામાથંી ઉતારતા વ્રજ ક  ેછે,”તો 
આવી રીતે તારી મમ્પ્મીને મેં પે્રમથી મેળવી છે, બાજુમા ંબેસેલી પરીનો  ાથ ઉપાડી એની પર ચુબંન 

કરતા વ્રજ ક  ેકે તયારથી આ  ાથ  ર- ંમેશ મારા સાથે જ રહ્યો છે. પરી પણ વ્રજ પર મકુ આંખે જ 

પે્રમ વરસાવે છે! અને એ ત્રણેયના સ્સ્મત વચ્ચે ઘરના ગાડશનમા ંઆવેલા એ ગલુાબ ના છોડની ડાળી 
પર ઉગેલા તાજા ગલુાબની પાખંડી પરથી ઝાકળનુ ંબુદં ધરતીમા ંસમાઇ જાય છે  -વ્રજ અને પરીના 
અગાઢ પે્રમની જેમ!   -Anant Gohil 
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SICKNESS FORWARDISM  

 राहुल गााँधी: मम्मी मम्मी, अपने देश का नाम बदल ददया गया है| 

सोननया गााँधी: क्या?! कब हुआ ये?! 

राहुल: NEWS CHANNEL पर बता रहे है की ससन्धु और साक्षी ने समलकर ‘भारत’ का नाम ‘रोशन’ कर 
डाला है| 

सोननया: बेटा, त ूPOGO CHANNEL चेंज मत ककया कर| 
 મજા આવી? િમણા ંબહુ ફયો WhatsAppમા ંઆ જોક બહ ુફયો. આમ તો મોટા ભાગના 
યે વાચં્યો કે સાભંળ્યો જ િશે! ફોરવડવ કરવાનો ટે્રન્ડ ખરો ને ઇન્ન્ડયામા.ં રજનીકાતં, CID, િાદિિક પટેલ, 

રાહુલ ગાધંી, અપ્લેશ ઠાકોર, અનષુ્કા-વવરાટ, મોિી, કટ્ટપ્પા-બાહુબલી, રામિેવ બાબા ને પાદકસ્તાનથી 
લઈન ેછેક ભગવાનના નામના પણ આપણે જોક્સ બનાવી નાખ્યા ને ફોરવડવ કય ેરાખ્યા! કોણ છે આ 

બધી ‘નવરી બજારો’? કોણ છે આ બધા ‘દિએટીવ’ લોકો, જે કોઈ જાતની િેડીટ લીધા વવના આટલા 
બધા મેસેજ બનાવી બનાવીન ે ફોરવડવ કયાવ રાખે છે, ને પાછા નીચ ે પોતાનુ ં નામ લખવાનુ ં (િેડીટ 

લેવાનુ)ં રિવેા િઈ લખે છે, “इसे कहेते है नया|” “माककि ट में नया आया है, जल्दी फॉरवडि कीजजये” ..... 

અરે એ નમનુા, નગં.... તુ ંઅદિયા ંઆવ, એટલ ેતને ફોરવડવ કરંુ. ને પાછ ંપેલુ,ં “कम स ेकम दस लोगो 
को फ़ॉरवडि करो, तो अच्छी खबर आएगी” – શુ ંકિવે ુ ંઆ બદુ્ધદ્ધના બારિાનોન?ે 

 િવ ેઉપર આપેલો રાહુલ ગાધંીવાળો જોક ફરીવાર વાચંો. માકવ  કરો આ શબ્િો પર- ‘देश 

का नाम रोशन’. I MEAN, REALLY? આને િેશનુ ંનામ ‘રોશન’ કયુું કે’વાય કે ‘િેશની ઈજ્જત’ (જે 

થોડીઘણી રિી ગઈ છે એ) બચાવી કે’વાય? આ બે વચ્ચેનો ફરક સમજી લઈએ. “ચીન ઓચલક્મ્પકમા ં
૨૭ ગોલડ મેડલ સાથ ે ત્રીજા િમે રહ્ુ,ં તોય સરકારે ત્યાનંા સ્પોટટવસ એસોવસએશનનો ઉધડો લઇ 

નાખ્યો.”- આ સમાચાર તમે વાચં્યા િતા કે સાક્ષી અને વસિંધનુા ભાર નીચ ેઆ સમાચાર િબાઈ ગયા 
િતા? ૨૭ ગોલડ મેડલ છતા ંપણ ત્યાનંી સરકારને અસતંોર્ષ! સાથે સાથે ત્યાનંા લોકોને પણ િશ ેજ. કેમ 

કે આમા ં૨૬ ગોલડ મેડલ સાથે ચિટન બીજા િમ ેઆવી ગયુ.ં એ ચીન છે ને આ ‘ધ રેટ ઇન્ન્ડયા’.  
બીજો એક ફોરવડવ મેસેજ એવો િતો કે,  

PIERS MORGAN, THE EMINENT BRITISH JOURNALIST ON WROTE ON HIS 

TWITTER HANDLE, “COUNTRY WITH 1.2 BILLION PEOPLE WILDLY CELEBRATES 2 

LOSING MEDALS. HOW EMBRASSING IS THAT?” 

KNOWN FOR HIS WITTY ONE-LINERS AND HILARIOUS TWEETS, THE 

LEGENDARY INDIAN BATSMAN, VIRENDRA SEHWAG GAVE AN EPIC REPLY TO 

MORGAN IN HIS OWN UNIQE STYLE, “WE CHERISH EVERY SMALL HAPPINESS, 

BUT THE ENGLAND WHO INVENTED CRICKET & YET TO WIN A WORLD-CUP, 

STILL CONTINUES TO PLAY WORLD-CUP. EMBRASSING? 

HATS OFF TO SEHWAG. 



મને દિકેટમા ંઝાઝી સમજ પડતી નથી, ને મારંુ TWEETERમા ંએકાઉન્ટ પણ નથી. (શુ ંઆ સમાજ મને 

એમની સાથે ના ચાલવા માટે માફ કરશ?ે!), પણ હુ ંસેિવાગનો ‘ફેન’ છ.ં (િા. િવે કિાચ સમાજ મને માફ 

કરી શકે!) મેં ઘણીવાર સિેવાગના (ને અવમતાભના પણ) આવા ‘િેશની ઈજ્જત બચાવતા’ TWEET 

ક્ાકં ને ક્ાકં વાચં્યા જ છે. આ ટાઈપનુ ં કંઇક વાચંીને મારા કોલર પણ ઊંચા થઇ જાય છે. પણ આ 

વખત ે મને REALIZE થયુ ં કે, િેશની આવી સેલીિીટી કે જેમની ‘FAN FOLLOWING’નો આંકડો 
‘અધધ...’ િોય, એમણે બધી બાજુથી વવચાર કયાવ પછી જ આ ટાઈપના સ્ટેટમેન્ટ આપવા જોઈએ. ક્ારેક 

એની અવળી અસર પણ થાય. જેમ આ દકસ્સામા ંઆપણે બમણા જોરથી ‘૨ મેડલ’ની વસદ્ધદ્ધન ેઉજવીએ ને 

એનાથી સતંષુ્ટ થઇ જઈએ!! 

 મને યાિ છે, જે સાજંે સાડા સાત વાગ્યે વસિંધનુો મેચ િતો, એના આગલા દિવસ ેજ એક 

WhatsApp GROUPમા ં એ દિવસ અને સમય- આ બને્ન ‘માકવ ’ કરી રાખવાનો મેસેજ આવ્યો. 
(સ્વાભાવવક રીત ેજ, જે િેશનુ ં૧૫ દિવસ સધુી િજી મેડલ-લીસ્ટ મા ંખાત ુ ંપણ ના ખલુયુ ંિોય ને માડંમાડં 

એક ગોલડ જીતવાની તક િોય એટલે બધા મોજમા ંઆવી ગયા િોય!). આટલો બધો ઉિાપોિ શા માટે કે 

બધા પોતાના બધા કામકાજ છોડીને WhatsAppમા ંLive Updates આપવા મડંી પડે...!!! આવો ઢોંગ 

શેના માટે? આત્મસતંનુ્ષ્ટ માટે? અમે દિકેટ વસવાયની પણ મેચમા ંપણ રસ લઈએ છીએ એવુ ંજતાવવા 
માટે? કે પછી, જુઓ..... જુઓ બધા.... અમ ેઅમારા ખેલાડીઓન ેકેટલો સપોટવ  કરીએ છીએ, એવો િેખાડો 
કરવા માટે?  

તમને ઇન્ન્ડયા વસવાયના િેશના કેટલા ગોલડ-મેડાલીસ્ટ સ્પોટટવસ-પસવનના નામ યાિ છે? તો એ લોકોન ે

આપણા વસલવર-એન્ડ ગોલડ-મેડાલીસ્ટના નામ ક્ાથંી યાિ રિ?ે ઇન-શોટવ , આ કંઈ નામ રોશન કયુું 
નથી. 
નયો ઢોંગ છે બધો. ફાયિો િેશને નિી, એ ખેલાડીઓને જ છે. સાવનયા-સાઈના-સચચન-ધોની-વવરાટ પછી 
િવ ેસાક્ષી-વસિંધ ુપણ ADVERTISE BUSINESS મા ંઝપંલાવશે. તમને શુ ંમળ્યુ?ં ઠેંગો?!! ખેલાડીઓની 
કિર કરવાની હુ ંના નથી પડતો. બસ મારંુ કિવે ુ ંએટલુ ંછે કે, જે કરો એ સમજી વવચારીને કરો. એ લોકો 
માટે તમારંુ કામ ખોટી ના કરો. 
શા માટે આપણે ખેલાડીની અંગત વસદ્ધદ્ધને ‘િેશભક્ક્ત’ સાથે જોડી િઈએ છીએ? (આ વખતે સાક્ષી-વસિંધનુી 
ને પિલેા અચભનવ ચબન્રાની) શા માટે આપણે િરેક વાતન ેઆપણી જાત સાથે જોડી િઈએ છીએ? ગાધંી 
બાપનુો ફોટો ઇન્ન્ડયન કરેન્સી-નોટ ઉપર િોય, મોિી પી.એમ. બને અને ઉર્જર્જત પટેલ રીઝવવ બેંકનો 
ચેરમેન બને – આ ત્રણેયમા ં આપણે છાપરે ચડી ચડીને ગજુરાતી ગૌરવ લીધુ,ં પણ ક્ારેય પ્રેરણા 
લીધી? પાટીિાર સમાજે સરિાર પટેલના નામનુ ં ને િચલત સમાજે આંબેડકરના નામે રીતસરનુ ંસાવ 

લડી જ લીધુ!ં 
પણ આપણને લડતા એટલુ ંસારંુ આવડે છે તો કેમ આપણી ખામી છપાવવા માટે આપણે છેક સધુી લડી 
લઈએ છીએ તો કંઇક ACHIEVE કરવા માટે આપણ ેલડી શકતા નથી? શા માટે આપણે ‘સેિવાગ’ના 
TWEET મા ંPROUD દફલ કરીએ છીએ ને ‘શોભા ડે’ના TWEET ને કેમ LIGHTLY નથી લઇ શકતા? 

(એણ ે િેશને નિી, ખેલાડીઓને ટાગેટ કયાવ િતા, એમાય બાપડાઓં તમારી ઈજ્જત ગઈ? એ કંઈ 

રાષ્ટ્રરોિ થયો? િિ છે િો....) ફોરવડવની ચરમસીમા તો ત્યારે આવે, જયારે અવમતાભ અને લતા 
મગંેશકરના મતૃ્યનુા સમાચારો આ રીતે ફોરવડવ થાય!! 

 વવચારો.... ને પછી ફોરવડવ કરો. નકરંુ ફોરવડવ ના કયાવ કરો. 
PACK-UP: 

આંખો બધં થાય એ પિલેા ખલુી જાય, તો આખો જન્મારો સધુરી જાય. 
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INTERSTELLAR 

દિસ્ટોફર નોલનનુ ંinterstellar ડાયરેક્ટરનુ ંનામ કિાચ ના સાભંળ્યુ ંિોય તો બેટમેન 

વસરીઝની િેડીટ ફરી એક વાર જોઈ લવેી પ્રેસ્તીઝ, મમેેન્ટો, ઇન્સોન્નીઆ અન ે

ફોલોઈંગ જેવી થ્રીલર બનાવ્યા પછી ઈમોશનલ કિી શકાય એવી સાઈ-ફાઈ એટલ ે

INTERSTELLAR. 

સ્િીપ્ટ લખી છે નોલન અન ેતેના ભાઈ જોનાથન ેબન્ન ેભાઈઓએ જે વળાકંો લખ્યા 
છે તે સ્પોઈલ નથી કરવા પણ પ્લોટનો આછો પાતલો અંિાજ 

નજીકના ભવવષ્યમા ં આ રિના સ્ત્રોતોનો અવવચારે ઉપયોગ કરવાથી ઘણી 
સમસ્યાઓ ઉભી થાય છે. ખોરાકની તગંી અને પ્રદુવર્ષત વાતાવરણમા ંરિલેા ભણેલા 
– ઓછ ંગણેલા લોકો, શરૂઆત થાય છે વવધરુ કુપર, તનેા સસરા એના બ ેબાળકો 
15 વર્ષવનો િીકરો ટોમ અને ૧૦ વર્ષવની િીકરી નફવ વપતાની જેમ જ નફવ પણ મન ેછે 

કે સ્કલૂનો વસલેબસ જુઠ્ઠાણુ ંછે. 

બાપ-િીકરી અચાનક નાસાના અક્ષાશં શોધી કાઢે છે ત્યા ંમળે છે પ્રોફેસર િાન્ડ અન ે

સ્ટોરી ગતી પકડ ે છે. કુપરને ઘર છોડવુ ંપડે છે એના બાળકોન ેછોડીને િહ્ાડંમા ં
જવા એના બાળકો એને ક્ારેય માફ નિી કરી શકે. 

“WHEN YOU BECOME A PARENT AND THING BECOMES REALLY 

CLEAR, YOU GONNA MAKE SURE YOUR CHILDREN FEEL SAFE” 

કુપર સ્પેસ્શીપની કપ્તાની લે છે અને શરુ થાય છે અદ્ભ્ત રોમાચંની સફર વૈજ્ઞાવનકો 
અને સાિવસકોની ટોળકી અને સાથ ે મીલીટરી સવવિસના બે વનવતૃ રોબોટ ડીટ્રો 
૨૦૦૧આ આવલેી ‘a SPACE ODYSSY’ (સમય મળે તો અચકૂ જોવાય) 

 

Shine in the mine!!! 
By Rikeen Dhaduk 
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વસનમેેટોરાફર વેણ િોટેમા અન ેVFX સપુરવાઈઝર પોલ ફે્રન્કલીન (ઇન્સેપ્સન વાળી 
ટીમ) પવવતની સાઈઝના મોજા અન ે પાણીથી છવાયલેો રિ (વવચલયમ િવેમલટનના 
સમીકરણોવાળો કાલપવનક રિ જ જોઈ લો ) અને અંવતમ ભાગમા ંબ્લેકિોલ, વામવ િોલ 

અને ફોથવ ડાયમેન્સના કન્સપે્ટ સૌથી ઈમોશનલ સીન છે કુપર રિની વવઝીટ લઈન ે

એન્ડ્રયરુન્સમા ં પાછો આવ,ે પથૃ્વી પર ૨૫ વરસ થઇ ગયા િોય અન ે સ્ટોર થયેલા 
વવડીઓ મસેજેીસ. 

અંતે દફલમનુ ંસૌથી અદ્ભુત પાસુ ં છે ત-ે િોસ મીમરનુ ં મ્યઝુીક બ ે દિવસ પિલેા જ ૫૯ 

વર્ષવના થયેલા સાિબે ક્ાયં સગંીત શીખવા ગયા નથી. INTERSTELLARનો જે 

ટાઈટલ ટે્રક છે ત ેકમ્પોસ કરવા નોલન ેતનેે કિલે ુ ં કે બાપ-િીકરાના સમ્બન્ધ પર કૈંક 

કમ્પોસ કરે. મીમરે તનેા િીકરાને યાિ કરીને જે ટયનુ બનાવી તેને નોલન ેલડંનના 
સેન્ટ્રલ ચચવ ઓગવન પર રેકોડવ કરવી. આ સગંીત સાભંળીન ેએક અલોદકક અનભુવ થાય 

એવુ ંજાત અનભુવ થી લાગ્યુ.ં 
LOVE TRANSCENDS ALL DIMESIONS INCLUDING TIME AND SPACE” 

 



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

હું કોણ ?? 

 
નવચારોના વમળોમા ંતણાતા મનમા ં
અમસ્તો જ સવાલ ઉદ્ભવયો, હું કોણ?? 

શુ ંમારો ધ્યેય, શુ ંમારી આકાકં્ષા અને 

શુ ંછે જગમા ંમારા અસ્સ્તતવનુ ંપ્રમાણ? 

શુ ંહું પણ છં મેઘધનરુ્ પેઠે રંગ બદલતો માનવી, 
કે બધંનોમા ંજકડાયેલો,  ાયો થાક્યો એક કેદી, 
પળે-પળે જાત સાથે યદુ્ધ ખેલતો કોઈ લડવૈયો, 

કે જગને અવનવા સર્જનથી મો ાવતો કોઈ કલાકાર, 

જીવનસફરમા ંપે્રમાળ  ાથનો સાથ ઝખંતો કોઈ રા ગીર, 

કે પે્રમના શરથી ઘવાયેલો કોઈ પાગલ પે્રમરોગી?? 

જવાબના ર સ્યની શોધનો થયો જ્યારે આરંભ 

મનમાથંી જ મળતા ઉત્તરે તોડયો મુઝંવણનો સ્તભં 

રચનાકારની સર્જનાતમકતાને શબ્દોમા ંપરોવવા 
પ્રકૃનતના સૌંદયશરૂપી નશલ્પને ઉપમાઓથી વધાવવા 
આશીક છં સુદંર કૃનતનો, કલ્પનાનો 'અનતં'  સાગર 

હું તો છં સૌંદયશનો તરસ્યો એક ગમુનામ શાયર 

 
- ચચરાગ (અનતં) 
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   આજકાલ માકેટમા ં ગ્રાહફક ટી-શર્ટશસની માગં વધી ર ી છે. સપુરમેન 

તથા બેટમેનના લોગોથી શરુ થયેલ આ ટે્રન્ડ  વે માત્ર લોગો સધુી જ સીનમત ના 
ર તેા, પરૂબ ારમા ંખીલ્યો છે. નવનવધ નનયોન કલસશ અને એકદમ  ટકે અને ફન્કી 
તવોટસ ધરાવતા આ ટી-શર્ટશસ યવુાનોમા ંફેશનની એક નવી પહરભાર્ા બની ગઈ છે! 

 નપ્રન્ટેડ ટી-શર્ટશસમા ંફેમેલી-મેમ્પ્બસશના ફોટો છપાતા શરુ થયા પછીથી આ 

ટે્રન્ડ અટકવાનુ ં નામ જ લેતો નથી. સપુર ીરોસમા ં પણ ઉતરોતર વધારો કરતા 
કેપ્ટન અમેહરકા, વલુ્વરીન, આઈરન-મેન પણ કમનશિયલી ટે્રન્ડમા ં છે. એ ઉપરાતં, 

કાર્ૂશન કેરેતટસશ પણ એમને તગડી  રીફાઇ આપી રહ્યા છે, નમનીઅન્સ અને પોકેમોન 

અતયારે પીક પર ચાલી રહ્યા છે. 

 ચખસ્સાને પરવડતા  ોવા ઉપરાતં, આ ટી-શર્ટશસ આઈ-કેતચી પણ એટલા 
જ છે. બધી જ જગ્યાએ ચાલી શકે એવા આ ટી-શર્ટશસ પાટી-વેર તરીકે બ્લેઝેરની નીચે 

પ રેી શકાય છે, કોલેજમા ંડેય્ઝ વખતે કોઈ કલર કે થીમ પર ગ્રપુમા ંપણ પ રેી 
શકાય છે. ભીડની વચ્ચે અલગ તરી આવવા માટે પણ ખાસ આ ટી-શર્ટશસ ઉપયોગી 
છે. શ્રાવણ પર ભોલેનાથ પણ બધાને પછાડી હ ટ-લીસ્ટમા ં તા! સોનશયલ મેસેજીસ 

માટે અને સોનશયલ મીહડયા માટે તો આ ટી-શર્ટશસ સ્વગશ સમાન છે! 

  મણા-ં મણાથી કોઈ પટીક્યલુર પ્રોફેશન પરના તવોટસવાળા ટી-
શર્ટશસની માગં પણ વધી છે, એમા ંકોઈ શક નથી કે એન્જીન્યરોએ એમા ંપ લેેથી જ 

મેદાન મારેલુ ંછે, એ નસવાય બીયડશ થીમ અને લોકલ લેંગ્વેજના સતૂ્રોવાળા ટી-શર્ટશસ 

મોખરાનુ ં સ્થાન મેળવવામા ં સફળ થયા છે. અને સૌથી સરસ વાત તો એ છે કે 

પ રેવામા ંકમ્પ્ફટેબલ અને કોઈ પણ જીન્સ કે કોટન પેન્ટ પર સરળતાથી મેચ થઇ 

જાય! 

ઓન-ટે્રન્ડ : એક ટી-શર્ટશસ પર લખેલુ ંવાક્ય, “ I Can give a HEADACHE to an 

ASPIRIN.”    -Anant Gohil 
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In childhood we were happy because we were stupid. But as an adult happiness is 

not simply quantified or found. 

It needs to be evolved. You gotta suffer all the intense pain to get to that insane 

level of happiness. And when you reach to that, all the things start appearing silly 

to make you trip over. It is relative and depends upon thoughts. Otherwise you'll be 

old enough one day to start reading the fairly tales again. So If you wanna be 

happy right now, 
   Be.    

 -Rikeen Dhaduk 
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   દુનનયામા ંલગભગ દરેક માણસને જીવનમા ંક્યારેક ને ક્યારેક 

આવો નવચાર આવતો જ  ોય છે કે આ બધુ ંજ મકુીને ક્યાકં દુર જતા ર ીએ. કોઈને કંઈ જવાબ 

આપ્યા વગર બસ ગમે તયા ંનીકળી પડીએ. નદી, પ ાડ, જગંલ ગમે તયા ંભટકીયે, તયા ંજતા 
ર ીએ જ્યા ંબસ હું અકેલો જ  ોવ બીજુ ંકોઈ જ ન ીં. 
 બધાને ક્યાકં ને ક્યાકં એકાતં જોઈએ છીએ. કોઈ એના માટે કોઈ ઊંચા પવશતોની 
ગફુામા ંતો વળી કોઈ નવશાળ જગંલોની અંદર ચાલ્યા જાય છે. પોતાની અંદર ર લેા “તતવ” ને 

ઓળખવા માટે એકાતંને સાથી બનાવી “સાધના” કરે છે. આપણને બધાને આવુ ંમન  ોવા છતા ં
પણ આપણામા ંર લેા ઓછા “વૈરાગ્ય”ને લીધે આવુ ંકંઈ કરી શકતા નથી.  
 આપણુ ંરૂટીન આપણને એટલુ ંબધુ ંશોર્ી લે છે કે એ પછી આપણને જયારે પણ 

ટાઈમ મળે તયારે આપણે ક્યાકં દુર જવા મથીએ છીએ. આજુબાજુ ચાલતી પ્રવનૃતઓથી એટલા 
તો ઉબકાઈ જઈએ છીએ કે કોઈ સાથ ે વાતો કરવા કરતા ક્યા ં તો મોબાઈલમા ં ક્યા ં તો 
કોમ્પ્પ્યટુરમા ંધ્યાન ફેરવી લઇએ છીએ. કદાચ એટલે જ આપણે વાસ્તનવક કરતા “વચ્યુશઅલ” 

જીવન તરફ વળી રહ્યા છીએ. કોઈ સાથ ેરૂબરૂ વાત કરવા કરતા આપણે વચ્યુશઅલી કનેતશન વધ ુ

પસદં કરીએ છીએ. પણ આ કાલ્પનનક દુનનયા આપણને વધ ુને વધ ુસકુંચચત કરી ર ી છે. એક 

ક્તલકે આખી દુનનયા આપણી નજર સમક્ષ આવી જાય છે પણ, એટલા જ આપણે એકબીજાથી દુર 

જતા જઈએ છીએ. 

 ક્યારેય નવચાયુું છે કે આપણને રજાઓ ગાળવા માટે હ લ-સ્ટેશન વધ ુકેમ પસદં 

છે? કેમ આપણને ‘એડવેન્ચર’ વધારે આકરે્ છે? કેમ આપણે ૨ -૩ મ ીને કોઈ ત વેારની રા  

જોઈએ છીએ ક્યાયં જવા માટે? કેમ ફેમેલી કરતા નમત્રો જોડ ે ફરવા માટે વધ ુઉતસકુ  ોઈએ 

છીએ? કેમ જીવનમા ંએટલુ ંબધુ ંબધંન અનભુવીએ છીએ? સ ાનભુનૂત પસદં  ોવા છતા ંક્યારેક 

કેમ આવુ ંથાય છે કે કોઈ ના બોલાવે તો સારંુ? આપણને બધાને આ પ્રશ્નો થાય છે, પણ કામના,ં 
ભણતરના,ં પહરવારના કે બીજા ગમે એ ભાર  ઠેળ આ પ્રશ્નો દબાઈ જાય છે. પણ કોઈ એક સમયે 

આ બધા જ પ્રશ્નો એટલા બધા બળવાખોર થઇ જાય છે કે એના જવાબ મેળવવા આપણે મજબરૂ 

થઇ જઇયે, અને એના માટે આપણને એકાતં જોઈત ુ ં  ોય છે. કેટલાય યોગીઓ હ માલયની 
ગફુાઓમા ં તપ કરીને, ભખૂ્યા-તરસ્યા ર ીને પણ એ એકાતંના સથવારે ‘પરમ-તતવ’ને 

સમજવાની કોનશશ કરતા  ોય છે તો કેટલાય ગીચ ભીડમા ંપણ કોઈ સાથ ેવાતો કરતા કે નાસ્તો 
કરતા, રોજબરોજનુ ંકામ કરતા પણ એ ‘તતવ’ની શોધમા ં ોય એવુ ંશક્ય છે. 



એકાતં એ કોઈ સ્સ્થનત કરતા આપણા જીવતા  ોવાની એક સાચબતીનો મ તવનો ભાગ 

બની ગયો છે. કોઈને એકાતં નનરાશ કરી નાખે છે, તો કોઈને વળી સફળતા તરફનો, 
સખુ તરફનો રાજમાગશ બતાવી આપે છે. સોકે્રટીસથી માડંીને જેટલા પણ મ ાન 

તતવચચિંતકો થયા એ બધાએ એકાતંને એક નપ્રયતમાની જેમ પોતાની પાસે રાખ્યુ ં છે! 

બોધીગયા  જુ પણ ભગવાન બદુ્ધના એકાતં અને અંત:સ્ફૂરણાનુ ંસાક્ષી બનીને ઉભુ ંજ 

છે. ભગવાન કૃષ્ણના નનવાશણ સમયે પણ તેઓ એકલા જ  તા. કદાચ, બધા જ 

મ ાપરુુર્ોના જીવનમા ંએકાતેં ક્યાકં ને ક્યાકં મોટો ફાળો ભજવયો છે. 

 કદાચ આ બધી જ વાતો આપણા બધા માટે ભારે છે, કદાચ એને સમજી 

શકવા માટે આપણે ક્યાકં ને ક્યાકં અપરૂતા છીએ.  જુ પણ આપણને બધાને ઝાઝંવાના 
જળ પાછળ ભાગવાના અભરખા ર  ે જ છે, અને રે વા જ જોઈએ, ગનત વગર તો 
નદીના પાણી પણ સકુાય જાય છે, બસ આપણે ખાલી એટલુ ંજ કરવાનુ ંછે કે, આપણા 
એકાતંને થોડંુ-થોડંુ ઉપગે્રડ કરતા ર ીએ અને પરમતતવ તરફ પ્રયાણ કરીએ! 

-Anant Gohil 
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   “મને ‘મારાથી’ આઝાદી ક્યારે મળશે???” 

મનમા ંચાલતા, િોડતા, ભમતા અવવરત પ્રશ્નોના ઉત્તરો આપણા મનમા ંજ િટાયેલા િોય છે પણ 

આ સમાજમા ંરિતેા રિતેા, િેખાવો કરતા કરતા, સત્ય છપાવતા છપાવતા, ખોટંુ બોલતા બોલતા 
એ જવાબો આપણન ેમળતા નથી અને આપણે આમ જ મનમા ંને મનમા ંમયાવ કરીએ છીએ, પલ 

પલ આપણન ેઆપણી જ વાતો ખ ૂચં્યા કરે છે. ગયા વખતે જે પ્રશ્નોની િારમાળા વવર્ષે વાત કરી 
‘તી એમાથંી બચવાનો, બિાર આવવાનો, એના જવાબો મેળવવાનો સૌથી સરળ, સચોટ ઉપાય 

ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ એ શ્રીમદટ  ભગવદટ  ગીતામા ંઆપલેો છે “ YOU ARE THE CREATOR OF 

YOUR OWN DESTINY” 

આપણા જીવનમા ંઆવતા ચઢાવ-ઉતાર, સખુ-દુખ, મશુ્કેલીઓ આ બધુ ંઆપણા જ કમોન ેલીધે 
િોય છે આ જ વાત ને થોડીક અલગ રીતે રજુ કરીએ તો, 
“જો હુ ંસાચુ ંબોલીશ, િેખાવો કરવાના વવચારો નિી કરંુ, િેખાવો નિી કરંુ, મારી પાસે છે એટલામા ં
જ સખુી થઈશ, મારે વધારે નથી જોઈત ુ,ં મને ભગવાને ઘણુ ંઆપ્યુ ંછે, મારી ખશુી મારા વવચારો 
અને આચારથી જ છે, બીજા વવર્ષે ક્ારેય ખરાબ નિી વવચારંુ, વાણી-વતવન-આિાર ચોખ્ખા 
રાખીશ, તો મને મારાથી આઝાિી મળી શકશ”ે 

આનાથી જે પ્રશ્નો ઉદ્ભવી રહ્યા છે તે નાશ પામશ.ે શાતં જીવન માટે સૌથી પિલેુ-ં લોભ, લાલચ, 

ઈચ્છાન ેcontrol કરવી, અસતંોર્ષ જ આપણી બીમારી છે. 

જીવનમા ં વનયમો ન બનાવો તો ચાલશ ે પણ જીવનમા ં સાચી નીવત તો િોવી જ પડે. આપણે 

િમેશા આપણા વવચારોને જીવતા રિવેાનો પ્રયાસ કરવો એને મારવાનો ક્ારેય પ્રયત્ન ન કરવો. 
શાતં મન, સ્વચ્છ શરીર, સારા વવચારો અને પછી તો મોજે મોજ... 

  

છોડી મેલ .... છોડી મેલ... દૃષ્ટ વવચારોને... છોડી મેલ.... 

જગતમા ંછે લ્ ાવા કદમ પર કદમ પર, 

ફકત એક શરત છે ગનતમાન ર વે ુ.ં 
નવા છે મસુાહફર નવસામે નવસામે, 

નવી સગવડો છે ઉતારે ઉતારે. 

-’મરીઝ’ 
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There is enough DNA in an average person’s 

body to stretch from the sun to Pluto and 

back — 17 times 
 

It can take a photon 40,000 years to travel 

from the core of the sun to its surface, but 

only 8 minutes to travel the rest of the way to 

Earth 
 

At over 2000 kilometers long, The Great 

Barrier Reef is the largest living structure on 

Earth 
 

The average person walks the equivalent of 

five times around the world in a lifetime 
 

The known universe is made up of 

50,000,000,000 galaxies. There are between 

100,000,000,000 and 1,000,000,000,000 stars 

in a normal galaxy. In the Milky Way alone 

there might be as many 100 billion Earth-like 

planets. Still think you’re alone? 
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