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 નવરાત્રીનો તહવેાર વરસાદની મજા સાથે વીતી ગયો. 
જોતજોતામાાં વર્ષ પરૂ ાં થવા આવ્ ાં છે એની સાથે સાથે જ પાંખ 
મેગેઝીનના આ વવચાર ને પણ એક વર્ષ પરૂ ાં થ્ ાં છે. ગયા વર્ષની 
નવરાત્રીના આજ બાજ  જ આં મેગેઝીન શર  કરવાન ાં વવચા્ ું’ત  ાં અને 
આજે અમારી સાથે તમારી જેવા વાચકોનો આટલો વવશાળ પરરવાર છે. 
એના માટે આપ સૌનો ધન્યવાદ અને આગળ હજી અમારે ઘણા મ કામ 
સર કરવાના છે. તમારો સાથ આવી રીતે જ બની રહ ેએવી આશા 
સાથે આપ સૌને ટીમ પાંખ વતી નમસ્કાર... 
 દેશમાાં ચાલતી રાજનીવત નામની રમત, એ રમતનો 
દશષકવગષ એટલ ે્ વાનો જે દરેક બોલ પર નવી Tweet, Post, Share, 
Like અને Comment રૂપી તાળીઓ પાડ્યા કરે છે. એક વગષ એવો છે જે 
કોઇપણ બાબતને મઝાક બનાવયા કરે છે પછી એ દેશના સન્માનની 
વાત હોય કે પછી કોઈ celebrityની, એ લોકોને બસ નવા નવા 
Humour બનાવવામાાં જ મજા આવે છે. (whatsapp અને Facebookમાાં 
ફરતા ચચત્ર-વવચચત્ર comedy, creativity વાળા જોકસ, messages માટે 
એ લોકો નો રદલથી આભાર...) અને બીજો એક એવો વગષ છે 
aggressive જે હમેશા વવદ્રોહ તણી તલવાર કાઢીને તૈયાર જ હોય 
કોઈક કૈંક બોલે એટલ ેએને કાપી નાખવા માટે... પણ આ રમત વચ્ચે 
સામાન્ય લોકો રદવાળીની તૈયારીમાાં વયસ્ત છે. ત્યારે પાંખ મેગેઝીનનો 
આ નવા અવતાર વાળો અંક આપ સૌને મનોરાંજન અવશ્ય પરૂ ાં 
પાડ્શે. 
 મારી આપ સૌને વવનાંતી છે કે આપ whatsapp, Facebook, 
Xender, hike કે કોઈ પણ social media ના માધ્યમથી આ મેગેઝીનને 
જેટલા પણ લોકો સ ધી પહોંચાડ્ી શકો તો આપ પ્રયત્ન કરજો. આનાથી 
અમારા ઉત્સાહમાાં ઉમેરો થશે અને અમે નવી નવી વસ્ત  ઓ લાવવાનો 
પ્રયત્ન કરતા રહશે ાં. 
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 બધા સજીકલ સ્રાઈકની વાતો કરે છે તો મન ેથ્ ાં ચલો હ ાં પણ વહતેી ગાંગામાાં 
હાથ ધોઈ લઉં. સ્રાઈક થઇ ગઈ છે. પારકસ્તાન વાળા માનવા તૈયાર નથી કે થઇ છે. તેઓ 
એ તો અમ ક દેશ-વવદેશના પત્રકારો ન ેએક પ્લેનમાાં બેસાડ્ીન ેએ બોડે્ર એરરયા બતાવયો 
પણ ખરો... કે “જ ઓ, બધી દ કાનો અને જન-જીવન સામાન્ય છે. ભારતવાળા તો ગપ્પા મારે 
છે. આ તદ્દન ‘Naked’ અને ‘unprovoked’ પગલ ાં હત  ાં અને અમે આ નરહ ચલાવી લઈએ” 
(પહલેી વાર મન ે લાગ્ ાં કે નવાઝ શરીફની સેન્સ ઓફ હ્ય મર ક્ાાંક અસ્સ્તત્વ ધરાવ ે છે 
ખરી,બાકી એમનામાાં મન ેકોઈ સારી ક્વોલીટીની આશા નહોતી !!) હા તો એ લોકો માનવા 
તૈયાર નથી અને અહી આપણે એને રાજકીય રાંગે રાંગવાન ાં શર  કરી દીધ ાં છે. જે રદવસ ે
સ્રાઈક થઇ એ રદવસ ેતો ઉછળી ને બધા એ વખાણ કયાષ, પહલેી વાર બધી પાટીઓ એક 
સ રમાાં બોલી (ભલે એક રદવસ માટે પણ ચમત્કાર તો કેહવાય જ!!), સોવશયલ મીરડ્યા એ 
પોતાની બધી creativity બતાવા  માાંડ્ી. અને કેહવાતા બ દ્દધ્ીજીવીઓ ને ચચિંતા થઇ કે આ 
બરાબર છે પણ ્ દ્ધ ના થવ ાં જોઈએ. વાત એ પણ સાચી છે. ્ દ્ધ થશે તો ન કશાન બાંન ે
દેશોન ાં છે જ. ભારત ભલે ટકી જશ ેકદાચ જીતી પણ જશ ેપણ ઈકોનોમી કમ સે કમ ૨૦ વર્ષ 
પાછળ જતી રેહશે. તો ્ દ્ધ તો ક્ાાંય optionમાાં આવત ાં જ નથી. 
 જો કે આજે મારે વાત કરવી છે મીરડ્યા ના રોલ ની. લોકશાહીનો ચોથો સ્તાંભ 
ગણાતા “પત્રકારત્વ”ની ભવૂમકા આવા નેશનલ ઇસ્્  માટે કેવી હોવી જોઈએ???... યાદ કરો 
કે આ સજીકલ સ્રાઈક વખતે ન્્ ઝ ચેનલમાાં શ ાં જો્ ાં આપણે???... ભારે ભારે ટાઈટલ – 
“ભારત ન ેદીયા પારકસ્તાન કો કરારા જવાબ”, “મોદી કા બદલાપ ર”, “પારકસ્તાન કો ભારત 
કા મ હતોડ્ જવાબ”, અને આવ ાં બધ ાં જ ન?ે આમા મન ેએક વાતનો ઉલ્લેખ કરવા લાયક 
લાગે છે કે ભલે બધા ને ખબર છે કે પારકસ્તાન આંતકવાદ ન ે support કરે છે, ભલે આપણા 
પર જે હ મલા થાય છે એમાાં પારકસ્તાન ન ાં backing હોય છે. પણ જયારે આટલ ાં સાંવેદનશીલ 
પગલ ાં હોય જેમાાં આખ ેઆખા બે દેશો અને world ના leaders અન ે UN જેવી સાંસ્થાઓ સામલે 
હોય કે થવાના હોય ત્યારે એ વાત ને તમ ેકેવી રીતે દેશ ના સામાન્ય લોકો આગળ રજ  કરો 
છો એ ખ બ મહત્વ ન ાં બની જાય છે. 
 હ ાં દેશની સેના પાાંખોની અને અત્યારની સરકાર બાંને ની ખ બ respect કર ાં છાં. 
આપણે ખાલી સરહદ ની નજીક માાં રહલેા આંતકવાદી કેમ્પ પર હ મલો કયો અને એમન ે
ખલાસ કરી નાખ્યા કારણકે એ દ વનયા અને દેશ બાંને માટે દ ર્ણ રૂપ હતા. ભલ ે એ 
પારકસ્તાનની જમીન પર હતા, કદાચ એ બીજે ક્ાય હોતા અને એ દેશ કઈ કરતો ના હોતો 
તો ત્યાાં પણ આપણે આવ ાં કોઈ પગલ ાં ભરતા જ. ભલે પારકસ્તાનની નીવતઓ અને આંતકવાદ 
ન ે support બાંને આપણને ખબર છે પણ જો આને ‘પારકસ્તાન કો કરારા જવાબ‘ ની જગયા એ 
‘આંતકવાદ કો કરારા જવાબ’ તરીકે બતાવામાાં આવ્ ાં હોત  ાં તો શ ાં થોડ્ો ફરક પડ્તો? આપણી 
સેના full dignity સાથ ેખાલી એ કેમ્પ પર હ મલો કરી ન ેકોઈ વનદોર્ નાગરરક ન ેહરેાન કયાષ 
વગર પાછી વળી ગઈ એ બતાવ ેછે કે આ કોઈ દેશ વવર દ્ધ કોઈ પગલ ાં હત  ાં જ નરહ. ભલ ે
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 તમન ે કે મન ેએવ ાં લાગત  ાં હોય કે પારકસ્તાનમાાં પણ એમના લશ્કર ના 5-7 
 જણા મરી જતા તો ચાલત  ાં, એને જ લાયક છે. પણ આ આપણો અંગત મત 
 છે. 
 એના પછી વસલવસલો ચાલ્યો પ્રોગ્રામ્સ નો. સ્રાઈક કેવી રીતે કરી એના 
એવનમેશન, હાંમેશા ફરી રેહતા “વનષણાાંતો” ની ચચાષ અને પેનલ રડ્સ્કશન, નેતાઓ ના 
ઇન્ટરવ્ , જે ત ેપાટી ના કાયષકરો એ ફટાકડ્ા ફોડ્ી ન ેકરેલી ઉજવણી ના વવડ્ીયોસ અન ે
ઘણ ાં બધ ાં. 
 હ ાં માન ાં છાં કે લોકો સ ધી વાત પહોંચાડ્વી એ મીરડ્યા ન ાં કામ છે. પરાંત   શ ાં ના 
બતાવવ ાં એ શ ાં બતાવ ાં કરતા વધારે અગત્ય ન ાં હોવ ાં જોઈએ. જયારે જયારે આપણા દેશ પર 
ધ્ર ણાસ્પદ આંતકવાદી હ મલા થયા છે ત્યારે ઘણી વાર આ ચચાષ નીકળી છે કે શ ાં મીરડ્યા 
પોતાન ાં કામ યોગય રીતે કરી રહી છે? લોહીલ હાણ લોકો ના કે  કાળજ ાં કાંપાવી નાખ ેએવા 
આંક્રદના ફોટો કે વવડ્ીયો બતાવા કરતા, આપણી સરકાર કે સેના ની કામગીરી ના કે 
વ્હૂરચના કે હવથયાર અન ે શસ્ક્તની વાતો કરવા કરતા કોઈ રીતે તેમને મદદરૂપ થઇ 
શકાય કે દેશ ની જનતા ન ેમદદ કરનાર ડ્ોક્ટર કે સામાન્ય નાગરરકો ની positive story કે 
helpline number બતાવો. ઘણી વાર ફોન લાઈન કે મોબાઈલ નેટવકષ ના મળે તો પોતાની 
વેબસાઈટ કે સોવશયલ મીરડ્યા પેજ એક રદવસ જાહરે જનતા માટે ખ લ્લ ાં મકૂી દો કે એ 
લોકો પોતાના સ્વજન માટે મેસેજ કે એમ મોકલી ને વાત પહોંચાડ્ી શકે. જયારે જયારે 
આવી રીતે તમ ેતરત તરત strategy કે એમ ચેનલ પર બતાવ લાગો ત્યારે અમ ક વાર એ 
તમારા જ દેશ વવર દ્ધ પણ વપરાઈ  શકે છે, ફરી વખત હ મલો થાય ત્યારે હોઈ શકે કે અમ ક 
આપણી જ મારહતી થી એ લોકો સજ્જ હોય. 
 વવદેશી મીરડ્યા હાંમેશા આપણા કરતા વધ  સાર ાં રહ્ય ાં છે એવી ચચાષઓ પણ 
થતી આવ ેછે. એ વાત સ્વીકારવી રહી કે એમન ાં કવરેજ આવા સાંવેદનશીલ મ દ્દાઓ વખત ે
થોડ ાં sensible હોય છે. હવે વાત કરીએ સ્રાઈક પછી ના કવરેજ ની, પારકસ્તાન એ તો 
પ રાવા માાંગયા ત ેમાાંગયા આપણા કેટલાક નેતાઓ ન ેપણ સ્વભાવ મ જબ નાક નાખવાન ાં 
મન થ્ ાં. અમ ક વાર આ જે ગાાંડ્ા જેવા વનવેદનો કોઈ પણ નેતા મોં ઉઠાઈ ન ેઆપી દે છે 
ત્યારે મન ે થાય કે એક વાર ન્્ ઝ તરીકે એમન ે બતાવી દીધા પછી શ ાં છોડ્ી ના દઈ 
શકીએ? even સોવશયલ મીરડ્યાન ેપણ આ લાગ  પડ્ ે છે. આવા લોકો ને આપણ ેશ ાં કામ 
થોડ્ી ઘણી પણ પબ્લીસીટી આપવામાાં ભાગીદાર બનીએ? વળી જેના હાથ માાં સત્તા છે એ 
કરશે જે કરવ ાં હોય એ. જેમના થી electric રેકેટ થી પણ મચ્છર નથી મરાત  ાં એવા લોકો 
સલાહ સચૂનો આપવા નીકળે છે અન ેઆપણ ાં મીરડ્યા પ રા એક-એક કલાક ના ચચાષ માટે 
ના એવપસોડ્ કરે છે એમની સાથ.ે.. કેમ? ક્ાાંક TRP માટે ની રેસ વધ  મહત્વ ની થઇ ગઈ 
છે. ઓબામા એ ઓસામા ન ે માયો ત્યારે કેટલી અમેરરકન ચેનલ પર લોકો ન ાં આવ ાં 
celebration બતાવેલ ાં? ક્ાાં આવી 10 -10 રદવસ પછી સ ધી ચચાષ ચાલેલી?કોને પ રાવા 
માાંગેલા? અન ેજેમન ેમાાંગેલા એમન ેઆટલ ાં મીરડ્યા attention મળેલ ાં? 
 આપણા દેશ માાં ભરપ ર તાકાત અન ેતક છે. પણ એક નાગરરક ની સાથ ેસાથ ે
દેશ ના ખ બ મહત્વ ની સાંસ્થાઓ ના મેમ્બસષ એ પણ પોતાની માટે એક standard સેટ કરવ ાં 
પડ્શ.ે નીવત,સત્તા , પૈસા અન ેદેશભસ્ક્ત ની વયાખ્યા સમજવી પડ્શ ેઅન ેજરૂર પડ્ ે નવી 
રીતે આ બધા શબ્દો ન ેમીરડ્યા માટે define કરવા પડ્શ.ે 
P.S.: ગયા વખત ના આટીકલ માટે ધ્ર વવત વોરા નો email મળ્યો મન.ે Thank you ધ્ર વવત 
આપના પ્રવતભાવ માટે. આપ સૌ ના support થી જ અમે આટલ ાં પણ લખી શકીએ છીએ.  
ભલ ેઆપન ેઆટીકલ પસાંદ આવ ેકે ના આવ,ે આપનો મત કે કોઈ suggestion હોય તો 
જણાવો મન ેmanorishah@gmail.com પર. 
 

mailto:manorishah@gmail.com
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‘PINK’ 
 આ વર્ ે આવેલ અમ ક સરસ રફલ્મોમાાંની અને અમ ક ભલૂોને બાદ કરતા 
પરફેક્ટ કહી શકાય એવી રફલ્મ. જોઈ લીધી હશે બધાએ. ગમી પણ હશે. ખ બ સરસ મેસેજ 
છોડ્ીને પરૂી થઇ. અમ ક ડ્ાયલોગસ તો તાળી પાડ્વા મજબ ર કરે એવા.  

“नही में मगर की ग ुंजाइश है ही नही.” 
“NO का मतलब NO ही होता है. ना एक शब्द नही है, अपने आप में परूा एक वाक्य है.”  
“हमारे यहााँ घड़ी की स ई केरेक्टर डिसाइि करती है.”  
વગેરે વગરે.... KAHAANI, D-DAY,  CITY LIGHTS, AIRLIFT અને MADAARI પછી હવ ેPINK માાં 
પણ અફલાતનૂ કામ આપીને સ્ક્રીપ્ટ અને ડ્ાયલોગ રાઈટર રીતશે શાહ ફરી એકવાર પોતાન ે
સાચબત કરવામાાં સફળ થયો છે.  
 હવે આવી જઈએ મળૂ મ દ્દા પર. અવમતાભના ભારેખમ ડ્ાયલોગસ નીચ ેદબાઈ 
ગયેલા પબ્બ્લક પ્રોસીક્ય ટર પી્ ર્ વમશ્રાન ેયાદ કરીએ. કોટષની રહયરીંગ શર  થાય છે, ત્યારે 
પી્ ર્ વમશ્રા આવા કાંઇક ભાવાથષવાળી વાત રજ  કરે છે કે, 
 “અમ ક કાયદાઓ એટલે બનાવવામાાં આવયા હતા કે, સમાજમાાં મરહલાઓ પર 
બહ  અત્યાચાર કરવામાાં આવતો હતો. અમ ક કાયદાઓ નવસેરથી બનાવવામાાં આવયા, તો 
અમ ક કાયદાઓની જોગવાઈ કડ્ક કરવામાાં આવી. જેમ કે બળાત્કાર, દહજે અને જાતીય 
સતામણી. પણ છેલ્લા કેટલાક વર્ોથી આ જ કાયદાઓનો અમ ક મરહલાઓ અમ ક સારા 
ઘરના શરીફ પ ર ર્ોન ેફસાવવા માટે કે હરેાન કરવા માટે ખોટી રીત ેઉપયોગ કરે છે.” 
 PINK ની અસર હજી તમારા રદલોરદમાગ પર ચડ્ેલી હશે તો તમને આ વાત 
હાસ્યાસ્પદ લાગશ.ે ઘણી સ્ત્રીઓ તો એમ પણ કહશેે કે, પ ર ર્ો માટે ‘શરીફ’ શબ્દ પ્રયોજીન ેહ ાં 
શબ્દકોશન ાં અપમાન કરી રહ્યો છાં. ઘણા પ ર ર્ો પણ આમાાં સ્ત્રીઓનો જ સાથ આપશ.ે પ ર ર્ોન ે
લગોલગ આવી જવાની લ્હ્યાયમાાં ન ે લ્હ્યાયમાાં અમ ક સ્ત્રીઓ અત્યારે ‘FEMINIST’નો સાચો 
મતલબ સમજી શકી નથી.  
 હ ાં PINK માાં છોડ્વામાાં આવેલા મેસેજ સાથ ેપરૂી રીતે સહમત છાં. PARTICULAR 
આ રકસ્સામાાં હ ાં એ ત્રણેય છોકરીઓના પક્ષમાાં છાં. એટલે મારા પર કોઈ ‘હલકી માનવસકતાનો 
વશકાર’- એવ ાં કોઈ લેબલ ના લગાડ્તા (લગાડ્ો તો પણ મન ે કશો વાાંધો જ નથી). પણ 
થોડ્ીવાર માટે ન્્ રલ થઈને વવચારો કે, સમાજ શ ાં છોકરીઓના કેરેક્ટર પર જ આંગળી ચીંધે 
છે? બની શકે કે છોકરીના રકસ્સામાાં આ આંગળી ચીંધવાની રિકવન્સી વધારે હોય. છે જ. પણ 
છોકરાઓના કેરેક્ટર પર કોઈ સવાલ ઉઠાવત  ાં જ નથી એમ?! 
શ ાં તમે ક્ારેય કોઈને આવા પ્રકારના વાક્ કોઈના મોઢે સાાંભળ્યા જ નથી? કે..... 
“ફલાણા ભાઈનો છોકરો સાવ રખડ્ેલ છે. એની જોડ્ે તમારી છોકરીન ાં ના ગોઠવો. ઘણી 
છોકરીઓ સાથ ેરખડ્ી ચ ક્ો છે.....” 
“ઢીંકડ્ા ભાઈનો છોકરો એક નાંબરનો લાંપટ છે. દારૂ પીન ેરાત્રે ઘરે મોડ્ો આવે છે.” 
નથી સાાંભળ્્ ાં કાંઈ આવ ાં? એટલે એવ ાં સહજે પણ નથી કે, છોકરીઓ પર જ આંગળીઓ ઉઠે 
છે.  
 હવે બીજી વાત. અગાઉ કહ્ય ાં એમ, મરહલાઓની સેફટી માટે જે-જે LAWS બન્યા 
છે, એનો MISUSE થાય જ છે. પહલેા વાત કરીએ બળાત્કારની. દસેક વર્ષ પહલેા હ ાં 
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જે એપાટષમેન્ટમાાં રહતેો, ત્યાાં ‘પાણી’ જેવી નજીવી સમસ્યાને કારણે મોટો ઝઘડ્ો થયેલો. (જોકે 
હવે તો ‘પાણી’ની સમસ્યા નજીવી નથી રહી. આખે આખા રાજ્યો જ બાખડ્ી પડ્ ે છે.) એક 
આંટી (ઉંમર અંદાઝ ે ૩૫ વર્ષ) કાંઇક નળ ખ લ્લો રાખીન ે ૨ રદવસ માટે બહારગામ ચાલ્યા 
ગયેલા. જેન ેકારણે ઉપરના કોમન મેઈન ટાાંકામાાં પાણી તરત ખાલી થઇ જત  ાં. આંટી જયારે 
ઘરે પાછા આવયા, ત્યારે બધાને આ વાતની ખબર પડ્ી. એક ભાઈએ (ઉંમર ૨૩-૨૫ વર્ષ) 
આંટીને સારા અને વયવસ્સ્થત શબ્દોમાાં જ થોડ્ીક જવાબદારી લેવાન ાં કીધ ાં, એટલામાાં તો 
એમનો ઈગો હટષ  થઇ ગયો. ને એમણે જે ક્ ું એ તમ ે વવચારી પણ ના શકો. તેઓ પોતાના 
કપડ્ા જાત ેજ ફાડ્ીને પોલીસ-સ્ટેશને ગયા અને પેલા ભાઈ પર ‘બળાત્કારનો પ્રયત્ન’- એવો 
જૂઠો આરોપ લગાવયો! પેલા ભાઈન ેપાણીના પ્રોબ્લેમને લીધ ેજેલની હવા ખાવી પડ્ી.  
 હવે વાત કર ાં દહજેની. દહજેનો કાયદો આવયા પછી નવપરરણીત છોકરીઓની 
સ્સ્થવતમાાં ઘણો સ ધાર આવયો છે, I ACCEPT. પણ એનો ગેરફાયદો ઉઠાવવાવાળા પણ પડ્યા જ 
છે! અમારા એક દ રના સગાના એકના એક છોકરાના નવા નવા લગન થયા. નવી વહ ને તો 
આવતા-વેંત જ સાસ -સસરાથી અલગ રહવેા જવ ાં હત  ાં. “મમ્મી-પપ્પાથી અલગ રહવેા નહી 
જઈ શકાય”- એવ ાં ચોખ્ખા શબ્દોમાાં એ છોકરાએ પોતાની પત્નીન ે સાંભળાવી દીધ ાં. પેલી 
રરસાઈને વપયર જતી રહી. આ લોકોને તો એમ કે, એના મમ્મી-પપ્પા સમજાવીને પાછી મકૂી 
જશ.ે છોકરી તો પાછી આવી નહી, પણ કોટષની નોટીસ આવી. “તમ ેઅમારી છોકરીન ેદહજેના 
નામે હરેાન કરો છો”. કેસ પાછો ખેંચવાના એ લોકોએ ત્રણ લાખ લીધા અને પછી છૂટાછેડ્ા 
લેવા માટે ભરણપોર્ણ અથ ે૪ લાખ. આવ ાં છે બોલો...... 
 આ બન્ને કેસમાાં પ ર ર્ો સાચા હોવા છતાાં તેઓ સ્ત્રીઓ વવર દ્ધ લડ્ી શક્ા નહી. 
એન ાં કારણ એક જ છે અને એ છે, કાયદો હોય કે સમાજ, સદીઓથી આપણે સ્ત્રીઓને જ 
બાપડ્ી-ચબચારી ગણી છે! હા. ક્ારેક ‘ઐતરાઝ’ જેવી રફલ્મોમાાં આવી લાંપટ સ્ત્રીઓ વવર દ્ધ 
પ ર ર્ોની જીત થાય છે. પણ એ તો રફલ્મ છે ન.ે.... જેમ ‘વપિંક’ એક રફલ્મ છે.  

  
PACK UP : 
રોડ્ ઉપર ચડ્ડી-ગાંજીમાાં કોઈ છોકરો નીકળે ન ે આપણે (મોટેભાગે છોકરીઓ જ) એના 
ચારરત્ર્યન ાં અન માન કરી લઈએ કે, એ લાંપટ, લ ખ્ખો, બદમાશ, મવાલી અને ગ ાંડ્ા ટાઈપ 
છોકરો છે. તો પછી સ્વીવલેસ ટોપ (ગાંજી) અને શોર્ટષસ (ચડ્ડી)માાં કોઈ છોકરી રોડ્ પર નીકળે 
ને કોઈ એના ચારરત્ર્ય પર આંગળી કરે, તો એમાાં વાાંક કોનો ગણવો? બડ્ા કફ્ ાંઝાન હૈ 
સસ રા...... 
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 રદવસો વવતતા ફૂલની જેમ ખીલતી વવકસતી તેની ઢીંગલીઓ હવે ત્રણ વર્ષની 
થઈ ગઈ હતી પણ સવમધ રદવસે ન ેરદવસે નાનો થતો જતો હતો. 
 “મારી દીકરીઓ ્ વનક બનશે, ચબલક લ તેના ડ્ેડ્ી જેવી જ..તેથી જ તો  તેના 
નામ પણ ડ્ેડ્ીએ ખ બ વવચારીને રાખ્યા, અનેરી અને આનોખી...સ્ટાઈલીસ્ટ એન્ડ્ 
સ્ટનીંગ..કોન્ન્ફડ્ન્ટ એન્ડ્ સ્કીલફુલ...એ તારી અને પપ્પાની સાથ ેપેલા બોરરિંગ યોગા નહી કરે 
પણ શોર્ટષસ પહરેીને જ્યારે જીમના રેડ્વમલ પર દોડ્શે ત્યારે હ ાં તેની જ્્ સની બોટલ અન ે
ટોવેલ પકડ્ીન ેતેનો બોડ્ીગાડ્ષ બનીને ઊભો રહીશ.તે તાર ાં રફક્ ાં ઘાસ-પ સ તો ખાશ ેજ  નહી, 
અને ઘરન ાં એક પણ કામ નહી શીખ.ે” બાંનેને પા પા પગલી ભરાવતો તેની સાથ ેચાલતો 
સવમધ બોલતો. 
 તો ક્ારેક સવમધ પછૂતો,”આહ વત, આપણા ઘર પર એક ફ્લોર આપણે બાંધાવી 
લઈએ તો?”  
 “ના સવમધ, આવડ્ા ઘરને મેનજે કરવામાાં પણ મન ેતકલીફ પડ્ે છે, હવે મારે 
કઈ નવ ાં નથી બાંધાવવ ાં, આટલ ાં ઓછાં છે શ ાં?” 
 “પણ આહ વત, આપણે ઘરજમાઈ લાવીશ ાં તો તેને ક્ાાં રાખીશ ાં?” 
 “મારે પણ તમને ઘરજમાઈ તરીકે લઈ જવા હતા, આવયા હતા તમ?ે” 
 “તાર ાં જે હોય તે, પણ મન ેખબર છે કે મારી દીકરીઓ અહીંથી ક્ાય નહી જાય.” 
                                 ***** 
 સવમધને યાદ કરતા જ તેની આંખોમાાંથી પાણી વહવેા લાગયા. તેની દીકરીઓ 
ગાઢ વનિંદ્રામાાં ઊંધતી હતી. સામેથી વેદીકાને આવતી જોઇને તેને આંસ  લ ાંછી નાખ્યા અને 
બોલી,” દીદી તમ ેઅહી રહો, આ લોકો જાગે તો તેમને જમાડ્ી લેજો, હ ાં હવે હોસ્સ્પટલ જાવ છાં” 
 “હા..ત ાં પણ કઈ જમીને જજે.” 
 વેદીકાની વાત સાાંભળતી ત ે રૂમની બહાર નીકળી અને હળવકે થઈ ડ્ોર બાંધ 
ક્ ું. બાદ ત ેસીડ્ીઓ ચડ્ીને પોતાના બેડ્રૂમમાાં ગઈ.જ્યાાં હતી તેની સવમધ સાથેની યાદો જ 
યાદો. આ યાદોમાાંના અમ ક સાંવાદો તેને પડ્ઘાઈ રહ્યા. 
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“સવમધ...પ્લીઝ.છોડ્ોને આ તમાર ાં પોલીટીક્સ, શ ાં જરૂર છે તમને આવા પાવર અને 
પોઝીશનની જે રાત્રે શાાંવતથી ઊંઘવા પણ ના દે. આ ઈલેક્શનના પ્રચાર-પ્રસાર માટે 
જમવાના અસ્તવયસ્ત શીડ્ય લ સાથ ેકરવી પડ્તી દોડ્ાદોડ્ી, મીટીંગો તો ક્ારેક ફોન પર 
મળતી ધમકીઓ. તો ક્ારેક અડ્ધી રાતે કોઈ આપન ાં ડ્ોર ખડ્ખડ્ાવ ેછે અને તમારે ત ેજ 
ક્ષણે ક્ાાંયને ક્ાાંય જવ ાં પડ્ે છે..” 
 “તને ખબર નથી ત  ાં કોણ છે, ઇન્ન્ડ્યાના યન્ગેસ્ટ એમ.પી. ની પત્ની હોવાન ાં 
ગવષ અન ભવવાન ેબદલ ેત  ાં આવ ાં બોલે છે!” 
 “હ ાં નથી ઓળખતી કોઈ એમ.પી.ન.ે. હ ાં મારા પવતને જ ઓળખ ાં છાં અને આ 
ઈલેક્શન, તમારી એમ.પી.ની સત્તા, તમારી પાટી, તમારી ઓપોઝીશન પાટી, એ બધ ાં જે 
કાંઈ હોય ત,ે પણ જો તેના કારણે મારા પવતને કાંઈ પણ થશે તો હ ાં કોઈનેય ક્ારેય માફ 
નહી કર ાં..એમ.પી. સાહબે તમને પણ નહી..” 
“રીલેક્શ.. આ ટમષ પરૂી થઈ જવા દે, પછી હ ાં તારી વાત પર વવચારીશ બસ..” 
 “આ પોલીટીક્સ એ મીઠ ાં ઝેર છે, રદવસે ન ે રદવસે વધારે ને વધારે લાલચ 
જગાવે તેવ ાં, જેટલ ાં વહલે  ાં છોડ્ાય તેટલ ાં સાર ાં..” 
 અને હાંમેશાની માફક સવમધ પોતાની પ્રેમભરી ભાર્ામાાં શાાંવતથી આહ તીન ે
સમજાવી દેતો. 
 વોલકલોલ રાત્રીના નવ વાગયાનો સમય દશાષવતી પોત ેજ સમય સાથ ેદોડ્તી 
હતી. આહ તીએ સવમધનો કબાટ ખોલ્યો, તેમાાંના એક લોકરને ચાવીની મદદથી ખોલ્્ ાં, 
તેમાાંના ઊંડ્ ેછેક ખણૂામાાં રહલેી એક વસ્ત   બહાર કાઢી અને કબાટ ને લોક કયો. આ વસ્ત  ને 
ત ે પોતાના હાથમાાં પકડ્ીને તેને પોતાની રક્તરાંજજત સાડ્ીના પલ્લ ાંમાાં લપેટીન ે તને ે
છપાવતી ત ે પોતાના બેડ્રૂમની સામે આવેલા પજૂાઘરમાાં ગઈ. ત્યાાં ભગવાન શ્રીકૃષણની 
સામે એક દીવો ઝબકતો હતો. ત ેનીચે પથરાયેલ આસન પર બેઠી. હાથ જોડ્યા વગર ત ેજ 
સ્સ્થવતમાાં અકળતાથી કૃષણને ઉદે્દશીને બોલી. 
 “કઈ માાંગવા નથી આવી પણ તેને પકડ્ારવા આવી છાં, ‘સત્ય સ્વયાં પ્રકાવશત 
છે, સ રચક્ષત છે, ધમષનો જ વવજય થાય છે, અધમષના નાશ માટે હ ાં અવતર ાં છાં,’ જેવી વાતો 
ગીતાજીમાાં કહનેાર ત  ાં જ છે ન?ે આજે સવમધની આ હાલત જોતા મન ેત ેવાતો પોકળ અને 
વનથષક લાગે છે,ખેર..છોડ્ આ વાત  
 યાદ છે તન ે મેં એક વખત એક રીક્વેસ્ટ કરી હતી, જયારે હ ાં સવમધ સાથ ે
બહાર ગઈ હતી ત્યારે તેને વવરોધપક્ષના ત્રણ માણસોએ મારી સામે સવમધન ેખ લ્લેઆમ 
ધમકી આપતા કહ્ય ાં હત  ાં કે “આવતા ચાર મરહનામાાં હ ાં તન ેજાનથી મારી નાખીશ..” એ સમયે 
અત્યાંત ડ્રેલી મેં તન ેતેન ાં ધ્યાન રાખવા કહ્ય ાં હત  ાં. એ પણ કહ્ય ાં હત  ાં કે “હ ેભગવાન! હ ે
કૃષણ!! જો ત   મન ેજરા પણ લવ કરતો હોય તો પ્લીઝ...એક વાતન ાં ધ્યાન રાખજે જયારે 
તને મારા પરરવારમાાંથી કોઈનો જીવ લેવાની ઈચ્છા થાય તો પહલેા મારો લેજે.. પણ ના.. 
ત  ાં તો તારી વાાંસળીના સ રોમાાં એવો ખોવાયેલો છે કે તન ેઆ કઈ સાંભળાત  ાં જ નથી .. અરે 
ગોપીઓ સાથ ેરાસલીલા કરવામાાં મગન એવો ત  ાં અધમષનો નાશ કરવા ક્ારે છેક આવ ,  
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ત ેપહલેા જ હ ાં તાર ાં આ કામ કરી નાખ ાં. સાાંભળી લે કાન ખોલીન,ે હ ાં સવમધને જીંદગી થી 
હરતા નથી જોઈ સકતી, તારી પાસે આવતી કાલના સયૂોદય સ ધીનો સમય છે, ત્યાાં સ ધીમાાં 
સવમધ બોલતો-હસતો પવૂષવત ન થયો તો હ ાં કાાંઈ પણ વવચાયાષ વગર પેલા ત્રણ લોકો સહીત 
અનેકના હૃદયમાાં ગોળીઓ ખોસીન ે લોહી ની નદીઓ વહવેડ્ાવવશ. અંતે તન ે પણ મારીશ 
સપરરવાર, જેથી તન ેપણ મારી સ્સ્થવત સમજાય, અન ભવાય, તો ત  ાં પણ તૈયાર રહજેે યાદવ 
આ સ્સ્થવત માટે...” 
પોતાના પલ્લ ાંમાાં છપવેલી પીસ્તોલ બતાવતા તે બોલી અને ત્યાાંથી ઉભી થઈ, જતા જતા 
બોલી “હ ાં મારા સવમધને હરવા નરહ દઉં ..ક્ારેય નરહ..એન્ડ્ યોર ટાઇમ સ્ટાટષ  નાવ... 
 આહ તી હોસ્સ્પટલ પહોચીને એક નાનકડ્ી બેગ યજ્ઞીયભાઈન ે આપતા બોલી 
“લો..પપ્પા..આમાાં ચબસ્કીટ અને તમારી દવાઓ છે, ખાઈ લો,..”અને તરત જ ગન પકડ્ેલો 
ડ્ાબો હાથ જે પલ્લ ાંમાાં વીંટાડ્ેલ હતો તેને છપાવતી છપાવતી ત ે ICU ના ડ્ોર તરફ આવી. 
અંદર જવાની મનાઈ હોવાથી ત ેબહાર કાચમાાંથી અંદર રહલેા મશીનોથી ઘેરાયેલા સવમધન ે
જોઈ, બાદ ત્યાાંથી ઘણે દ ર પાછળની સાઈડ્ રહલેા ગાડ્ષન તરફના પગથીયા પર આવી ત્યાાં 
નીચે બેઠી...અહી કોઈ ન હત  ાં. વસવાય કે સામેની તરફ દેખાત  ાં ખ લ્લ ાં આકાશ અને પોત.ે. તે 
આકાશને તાકતી વવચારી રહી ... 
 જીંદગી પણ ક્ારેક કેવા વળાાંક પર લઈ આવ ેછે. એક સમય એવો હતો જયારે 
આખી દ વનયા માટે હ ાં આ એક વયસ્ક્ત સામ ેલડ્તી ઝગડ્તી , તેનો જીવ લેવા તત્પર બની 
હતી. અને આજે આ સમયે એ એક વયસ્ક્ત માટે હ ાં આખી દ વનયાને મારી નાખવા તૈયાર છાં. 
પણ ત ેસમય ેતો પોત ેકેટલી નાસમજ  હતી, અપરરપક્વ હતી તેની વય અન સાર. 
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વદૃ્ધાશ્રમ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
“અરે શાંભ ભાઈ.... આ માવજીદાદા અને એમના પત્નીની ફાઈલ કાઢી 
આપો ને કબાટમાાંથી.... એમના દીકરાનો દીકરો એમને લેવા આવયો 
છે.” “બહ  સાર ાં કામ કરી રહ્યા છો વમસ્ટર અવનર દ્ધ તમે... તમારા 
મમ્મી-પપ્પા એમને મ કવા આવયા ’તા.... ને તમે એમના પૌત્ર હોવા 
છતાાં એમને લઇ જવા માટે આવયા છઓ...!! આઈ એપ્રીસીએટ ્ ...” 
“હ ાં પણ મારા મમ્મી-પપ્પાને તો મ કવા જ આવયો છાં. બહાર બેસાડ્યા 
છે. એમને અહીં રાખવાની ફોમાષલીટી પણ જલ્દી પરૂી કરવો પ્લીઝ..... 
દાદા-દાદીને એમન ાં નવ ાં ઘર બતાવવા લઇ જવા છે......” 
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  बस यही सोच कर हर तपिश में जलता आया ह ूँ, 
   धिु ककतनी भी तेज हो, 
   समंदर नही ंसखुा करत!े 
 કોઈકે લખેલ  ં આ વાક્ય ખરેખર ખ બ જ સ દંર અને અથથપરૂ્થ છે! આજે આપર્ી 
આજ બાજ  નજર નાખીએ તો ખબર પડે કે, દ વનયામા ંકેટલી બધી નેગેટીવીટી છે, અરે રસ્તા પર 
વાહન લઈને જતા હોઈએ ને ભલૂથી કોઈ બીજો ઓવરટેક પર્ કરી લે ને તો મન મા ંને મન મા ં
બે-ચાર શ્લોક કહીને કે મરવાનો થયો છે, વધારામા ંજયા ંકામ કરતા હોય કે જેમની સાથે ઉઠક-
બેઠક હોય એમને આ માર્સ વવસ્તતૃ વવવરર્ કરીને આખી વાત કરશે અને તયાથંી શર  કરી એ 
વાતને છેક ઇન્ન્દ્ડયા-પાકકસ્તાનના ય દ્ધ સ ધી ખેંચી જશે. 
 આજે જયારે આ આટીકલ લખાય રહ્યો છે તયારે “વૈવશ્વક હૃદય કદન” છે! (ભારે છે 
નહીં!! આઈ મીન world heart day!) તો વવચારો કે જેમ-જેમ સમય વીતી રહ્યો છે તેમ-તેમ 
હૃદયના હ મલા આવી ચ ક્યા હોય એવા કેટલા બધા લોકો આપર્ને મળી જશે! બધાની ફેમેલીમા ં
કે નજીકના સગામા ં કોઈક તો એવ  ં મળી જ રેહશે! હવે જો હાટથ -એટેક પાછળના કારર્ો જોવા 
જઈએ તો એમા ંસ્રેસ-તર્ાવ-ચચિંતા હાલના સમયમા ંમ ખ્ય છે! આજથી માત્ર પાચં કે દશ વર્થ પવેૂ 
હાટથ -એટેક એટલે જે ચાલીસી વટાવી ચ ક્યા હોય એમા ંજ જોવા મળતો પર્ આજે આ એટેક ૨૫-
૩૦ વર્થના ય વાનમા ં પર્ સામાન્દ્ય થઇ ચ ક્યો છે! આંકડાકીય માકહતી મ જબ હાલના સમયમા ં
ભારતમા ંટોટલ ૩૦ વમચલયન એટલે કે ૩ કરોડ લોકોને હાટથ ને લગતી બીમારીઓ છે. હા, એટલે 
માત્ર ચચિંતાને કારરે્ જ નહીં પર્ બેઠાડ ં-જીવન, ખોરાક, તથા પ્રદ ર્ર્ એવા ઘર્ા બધા પકરબળો 
આના માટે જવાબદાર છે. પરંત   આજે કોઈને પર્ કંઇક પછૂીશ  ંતો તરત કેહશે,” યાર, વાત જવા 
દે! બહ  જ ટેન્દ્શન છે!” 
 આપરે્ આધ વનક તો થયા જ છીએ પર્ ધીમે-ધીમે આપરે્ મજ રી અને કામ વચ્ચેનો 
ભેદ ભલૂી રહ્યા છીએ! કામ એટલે એ વસ્ત   કે જેમા ંમાર્સ ન  ંમન-એન  ં કદમાગ જોડાયેલ  ં હોય! 
જયારે મજ રી એટલે બસ કયાથ કરવાન -ંએની પાછળન  ંલોજીક સમજમા ંહોય કે ના હોય પર્, એ 
કામ પાછળ મડંયા રેહવાન !ં આપરે્ કામના કલાકો ઘટાડી દીધા, ઇવન કદવસો પર્! આજકાલ તો 
“વીકેન્દ્ડ” નો રેન્દ્ડ ચાલે છે! એટલે પાચં કદવસ કામ કરવાન  ં અને બે કદવસ જલસા! અને એ 
જલસા કેમ કરવા પડે? કેમ કે પાચં કદવસ સ ટ-બ ટ પેહરીને એસી ઓકફસમા ં “મજ રી” કરી હોય 
એટલે! એટલે જ તો પેલો રેંચો કહ ેછે કે એ કામ કરો જેમા ંતમાર ં  મન લાગે છે. ભલે પૈસા નહીં 
મળે કે ઓછા મળશે પર્ જે શાવંત મન ને મળશે એ બીજી કોઈ રીતના નહીં મળી શકે! 
 આટલી બધી નેગેટીવીટી પછી પર્ આપર્ામા ંકંઇક તો એવ  ં છે જે આપર્ને અહીં- 
આ વવશ્વમા ંટકાવી રાખે છે, કોઈક એને ભગવાન કહ ેછે, તો કોઈ અલ્લાહ તો કોઈ વળી જજસસ! જે 
નાસ્સ્તક છે, એ એને પોતાની અંદર રહલેી ‘શસ્તત’ માને છે, પર્ અલ્ટીમેટલી આપરે્ બધા જ 
સવાથઇવ કરી જ ચલયે છીએ! કેમ કે એ “સવાથઇવલ ઇન્દ્સ્ટીન્દ્કટ” જ સાચબતી છે કે આપરે્ હજ  પર્ 
“જીવતા” છીએ! 
આફ્ટર-શોક :   કદલ ઉઠી જાય છે જો દ વનયાથી, 
    હાથ ઉઠતા નથી દ આ માટે.    
   કંઇક એ રીતથી ફના થઈયે,  
     કંઈ ન બાકી રહ ેખ દા માટે.  
     -મરીઝ  

 



OCTOBER, 2016 
12 પખં Magazine 

“જે અંધ ગરે્ છે પે્રમ ને એ આ વાત નકહ જ સમજી શકે, 
એક સાવ અજાર્ી આંખ થી પર્ અથડાઈ જવાની મજા છે” 

  
 જયારે તન ે પ્રથમવાર સ્ક લના ગેટ-ર્ -ગેધરમાાં તન ે મનભરીને માણવાનો મોકો 
મળ્યો ત્યારે ત  ાં અન્ય છોકરીઓ સાથ ેવાતો કરવામાાં મશગ લ હતી. જ્યારે તારી આજ બાજ  ન ાં 
મધમાખીન ાં વ ૃાંદ ઓછાં થ્ ાં ત્યારે લાગ જોઈ ન,ે કોલ્ડ્-ડ્રીંકની સીપ લેતા લેતા હ ાં તારી પાસે 
પહોંચી ગયો અને ‘ફના’ ના આમીરી અંદાજમાાં ‘શ્રી આદીલ મન્સરૂી’ નો એક શેર તારી ઉપર 
વરસાવયો; 
       “પહલેા ક્યા ંહતી પવનમા ંઆટલી મહકે, 
      રસ્તામા ંતારી સાથે મ લાકાત થઇ હશે.” 
    હાઈઈ.. હતેાલી પટેલ 
      “ઓહ...મનન જોશી!! નાઈસ ર્  મીટ ્ .” 
      “અરે... હજ  પણ તને માર ાં નામ યાદ છે ?! ગે્રટ...” 
      “કેમ ના હોય ? આખરે ક્લાસમાાં હાંમેશા ફસ્ટષ  આવતો ત  ાં... શ ાં કરે છે અત્યારે ??” 
      “એમ.બી.બી.એસ..... ઇન બી.જે.મેડ્ીકલ કૉલેજ....  ન ેત  ાં?” 
      “એમ.બી.બી.એસ જ.... બટ સેલ્ફ ફાઈનાન્સ વી.એસ. માાં” 
      “નાઈસ..” 
     બસ આવી રીતે જ શર  થયેલો વાતોનો વસલવસલો આપણા મેરેજ સ ધી પહોંચી 
જશ ેએવી કલ્પના ના તો તે ત્યારે કરી હશ,ે ના તો મેં. બસ પછી તો એક બીજા ના કોન્ટેક્ટ 
નાંબરની આપ-લ ેથઇ અને મેસેજમાાં ન ેકોલમાાં વાતોનો પ્રવાહ વધતો ચાલ્યો. 
 સાચ ાં કહ ાં તો....ત ાં મન ે પહલેથેી જ ગમતી,પણ હ ાં સામાન્ય મધ્યમ વગીય 
પરરવારમાાં ઉછરેલો ન ેસ્કોલરશીપના જોરે આગળ આવેલો એક સામાન્ય દેખાવનો છોકરો છાં. 
ન ેએટેલે જ તો મારા ઘરની પરરસ્સ્થવત, મમ્મી-પપ્પાના દબાણ અને ભવવષયની ચચિંતામાાં હ ાં 
આજ બાજ  ના વાતાવરણને અનદેખ ાં કરીન ે પ સ્તકોમાાં જ પોતાન ાં મોં છપાવવાન ાં વધ  પસાંદ 
કરતો, પણ હવે પરરસ્સ્થવત બદલાઈ હતી. હવે સારી ડ્ોકટરી-લાઈન પકડ્ાઈ ગઈ હોવાથી 
ભવવષયની ઝાઝી ચચિંતા તો નહોતી. ઉપરથી અઢાર વર્ષની રોમાાંચક ઉમર ને એમાાં પણ તારા 
જેવી મદહોશ બનાવી દે એવી રૂપમોરહની- એટલે માર ાં મન પણ થોડ ાં ચચલત થાય એ 
સ્વાભાવવક જ હત  ાં. હવે ત  ાં પાછાં એમ કહીશ કે મેં માત્ર તારી સ ાંદરતાને જ પ્રાધાન્ય આપ્્ ાં છે. 
પરાંત   હતેાલી.....મેં ક્ારેય તારા દેખાવ કે બાહ્ય સૌન્દયષ ન ેલક્ષમાાં લીધ ાં નથી. 
 તન ેપણ મારો રોમેન્ન્ટક વમજાજ ગમવા લાગેલો ન ેમાત્ર બે જ મરહનાના ર્ૂાંકા 
અંતર માાં આપન ેઆપણા રદલની પણ આપ-લે કરી લીધી. અન્ય પ્રેમીઓના વમલન આડ્ેના 
અવરોધો ની જેમ આપણા વમલન વચ્ચે પણ અચકૂ અમ ક અવરોધો હતા. ન ેએ અવરોધો ન ાં 
મળૂ હતા- તારા પપ્પા, શહરેના પ્રખ્યાત ચબલ્ડ્ર, શ્રીમાન શાાંવતલાલ પટેલ. હ ાં ક્ારેય એને 
રૂબરૂમાાં મળ્યો નહોતો, પણ તારી વાતો ઉપરથી એટલ ાં તો અવશ્ય કહી શકતો હતો કે તેઓ 
જાવતવાદ ના ચ સ્ત આગ્રહી હતા અને મ જ જેવાના મધ્યમ વગીય પરરવાર માાં પોતાની 
લાડ્કવાયી એકની એક દીકરી ને ક્ારેય નરહ પરણાવ.ે આ કડ્વી હકીકત ન ેઆપણે બાંન ે



સારી રીતે સમજતા તો  હતા,પણ સ્વીકારવા તૈયાર નહોતા. ને એ પાછળ ન ાં મ ખ્ય કારણ હત  ાં- 
તારી ઈશ્વર પર ની અત  ટ આસ્થા અને પોતાના પરનો અડ્ગ વવશ્વાસ.......જેન ે હ ાં ક્ારેક 
‘ઓવર-કોન્ફીડ્ાંસ’ કહીને ચબરદાવતો પણ ખરો.હ ાં જયારે જયારે પણ તને એમ પછૂતો કે, 
”હતેાલી....આપણા લગન શક્ તો બનશે ન?ે” 
ત્યારે હાંમેશા તારો એક જ જવાબ રહતેો, 
”મગૃજળ પર્ જળ આપશે, ત   ંસરખો તરસ્યો તો થા.” 
 ભવવષય ની ચચિંતા કરવા કરતા વતષમાનમાાં જ મસ્ત રહવેાન ાં નક્ી કરી,ક્ારેક 
રજાના રદવસે મેળ પડ્ે ત્યારે આપણે બહાર ફરવા જતા ન ેસાથે કલાકો ના કલાકો વવતાવતા, 
અલબત્ત બાંને માાંથી કોઈ ના ઘરે જાણ ના થાય એ રીતે જ.ન ેએવી જ એક વશયાળા ની સાાંજે 
આપણી લો ગાડ્ષન ખાત ેની મ લાકાતે તારા ગાલ પર ના વાાંકરડ્યા વાળ રૂપી અવરોધો દ ર 
કરી મેં તારા મખમલી ગાલ ઉપર (હક નહોતો છતાય) એક હલક -સ ાં ચ ાંબન કરીન ેકહલે  ાં, 
“હતેાલી..... તારી સ ાંદરતા જોઇને તો બગીચાના ફૂલો પણ શરમાઈ જાય.... ્  આર વેરી 
બ્્ ટીફુલ માય જાન.....”  
ન ેમારા રોમેન્ન્ટક મડૂ્ની એક જ વાક્ થી ઝાટકણી કાઢતા તે તરત જ પછેૂલ ાં, “તો ત  ાં માત્ર 
મારી સ ાંદરતા પાછળ જ દીવાનો છો એમ ને....” 
“ના હતેાલી... પ્રેમ કરવા માટે મેં ક્ારેય તારા દેખાવને લક્ષમાાં નથી લીધો.” 
ન ે‘હશે’ એવા એક-શબ્દી ર્ૂાંકા ઉત્તરે એ વાતને ત્યાાં જ સમાપ્ત કરી દીધેલી.  
આવ ાં ઘણીવાર બનત ાં. ત ાં મારા પર ‘માત્ર સૌન્દયષપ્રમેી’ નો જૂઠો આરોપ લગાવતી ન ેહ ાં દર 
વખતે એ આરોપ ન ેજ ઠલાવવા નો વનષફળ પ્રયત્ન કરતો.  
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અંતે આપણી રીલેશનશીપ વવર્ે ઘરે વાત કરવાનો  સમય પણ  આવી ગયો. પ્રથમ મેં મારા 
ઘરે વાત કરી. ‘મારી ખ શી માાં જ એમની ખ શી સમાયેલી છે’, એવ ાં કહી ને મારા મમ્મીપપ્પા એ 
આપણા લગનની વાત ઉપર સાંમવતની મહોર મારી દીધી. ખાસ તો હવ ેજોવાન ાં હત  ાં. ત ેતારા ઘરે 
વાત કરી ને તારા પપ્પા એ મન ેમળ્યા વવના જ, મારી આવથિક પરરસ્સ્થવત અને ‘જોશી’ સરનેમ 
સાાંભળી ન ેજ મન ેરીજેક્ટ કરી દીધો. પછી તારી ઈચ્છા ન ેમાન આપીને હ ાં એમને રૂબરૂમાાં પણ 
મળવા આવયો, છતાાં પણ કાંઈ વળ્્ ાં નહી. 
એ પછી આપણે પોતપોતાની લાઈફ માાં આગળ વધવાનો પ્રયત્ન કરવા લાગયા. આપણી 
વચ્ચનેી રીલેશન શીપ ન ેભલૂવામાાં મારા કરતા તારે થોડ્ી વધારે વાર લાગી ન ેએની સીધી 
અસર પડ્ી- પી.જી. માટેની એન્રસ એકઝામમાાં, મારે થોડ્ો સારો રેન્ક આવવાથી મન ે
અમદાવાદમાાં જ મેડ્ીસીન માાં એડ્મીશન મળી ગ્ ાં. ત ાં થોડ્ી પાછળ રહી ગઈ છતાાં પણ તારી 
મનગમતી બ્ાાંચમાાંની જ એક એવી માઈક્રોબાયોલોજી બ્ાાંચમાાં તન ેપણ એડ્મીશન મળી ગ્ ાં. 
ન ેઆપણે પાછા પોતાની મેડ્ીકલ પ્રેક્ટીસ માાં બીઝી રેહવા લાગયા. અભ્યાસ ના અંવતમ વર્ ે
આપણા માટે ‘યોગય પાત્ર’ શોધવાન ાં કામ પણ શર  કરી દેવા્ . ન ેએ દરવમયાનમાાં જ કાંઇક 
એક્સપેરીમેન્ટ કરતા કરતા જ એક્સીડ્ેન્ટલી તારા ચેહરા અને હાથ ઉપર એસીડ્ ના છાાંટા 
ઉડ્યા. ને એટલા રહસ્સામાાંનો તારો ચેહરો અને હાથ બળી ગયા, તેના પર ચાઠાાં પડ્ી ગયા. 
રાજ્યના બેસ્ટ ડ્મટેોલોજીસ્ટ અને કોસ્મટેોલોજીસ્ટને કન્સલ્ટ કરવા છતાાં પણ તારા અમીર 
વપતાજી તારા ચેહરા ની મળૂ રોનક પછી લાવી શક્ા નરહ!   
ન ેજયારે પસૈા એ પરરસ્સ્થવત સામ ેઓછા પડ્યા ત્યારે ચખન્ન વદને તારા પપ્પા તારા ભવવષય 
ની ચચિંતા માાં વનરાશ થઈ ને બેઠા હતા,એવા જ સમયે હ ાં ફરી એક વાર એમની પાસ ેતારો હાથ 
માાંગવા આવયો (અલબત્ત, મારા ઘર ના સભ્યો ના સખ્ત વવરોધ છતાાં). તારો બગડ્ી ગયેલો 
ચેહરો જોઈ ન ેબીજો કોઈ સારો છોકરો લગન માટે હા નરહ જ પાડ્ે એવા તારા પપ્પાના શાવતર-
વયવહાર  વવચારના દબાણ નીચે જાવત ભેદ અને ધમષભેદ ક્ાાંય દબાઈ ગયો ન ેએમણે આપણા 
લગનની સાંમવત આપી દીધી. પણ આ વાત ની જાણ જયારે તન ે થઇ ત્યારે ત ે મન ે
સમજાવવાની કોવશશ કરેલી, 
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“ત  ાં કોઈ બીજી સારી છોકરી શોધી લ ેમારા માાં હવ ેપેહલા જેવ ાં ન  ર નથી રહ્ય ાં” 
“પણ હ ાં તો માત્ર તન ેજ પ્રેમ કર ાં છાં હતેાલી.......” 
ન ેમારા જ અંદાજ માાં મન ેત ેએક શેર મારફતે કહલે  ાં કે, 
“નથી એ વાત કે પહલેા સમાન પ્રીત નથી; 
મળં હ ં તમને તો એમા ંતમાર ં  કહત નથી.” 
પણ તારા મન ેસમજાવવાના પ્રયત્નો ન ેવનષફળ બનાવતો હ ાં ત્યાાંથી ચાલી નીકળ્યો. 
થોડ્ાજ સમય માાં આપણા લગન લેવાયા. પ્રથમ રાત્રે જ તારો હાથ મારા હાથ માાં લઇ 
તારા ગાલ પર મેં એક પ્રગાઢ ચ ાંબન ક્ ું. પણ હા..........આ વખતના ચ ાંબનમાાં બ ેતફાવતો 
અવશ્ય હતા. એક તો એજ કે આ વખત ેમન ેએ માટેનો પરૂો હક હતો, ને બીજો એ કે પેલા 
ની જેમ તારો ચેહરો મખમલી ના રહતેા ચાઠાાંવાળો થઇ ગયો હતો. પણ એનાથી મન ેક્ાાં 
કોઈ ફરક પડ્ ેછે!! હ ાં તો તન ેપહલેેથી જ કહતેો હતો કે, 
“મેં ક્ારેય તારો દેખાવ જોઇને તન ેપ્રેમ નથી કયો.....” 
ન ેક્ાાંય સ ધી આપણ ેબાંને આંખોન ેભીંજવતા રહ્યા. અલબત્ત,જ દા જ દા કારણ અન ેજ દા 
જ દા ભાવ સાથ.ે ત  ાં મારા પર મ કેલા ‘આરોપ’ના અફસોસન ેલીધ ે ને હ ાં એ ‘આરોપ’ન ે
જ ઠલાવવાની ખ શી ના લીધે. 
  
SHUT-DOWN: 
ઉચ્છવાસ ેવનશ્વાસ ેમારી એક જ રટણા હો, 
ત  ાં મ જમાાં ત  જ ધામ રચી જા, એ શ ભ ઘટના હો. 
સ ન્દરમ 

  
( શીર્થકપસં્તત : અમતૃ ‘ઘાયલ’ ) 
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TVF pitchers  
રફલ્મ નહીં પણ એક વેબ વસરીઝ. કદાચ ભારતની સૌથી વધ  જોવાયેલી વેબ વસરીઝ. આના 
માત્ર પાાંચ એવપસોડ્ માાં આજકાલ આવતી ચચત્ર-વવચચત્ર રફલ્મો કરતા વધારે મજા આવશે એ 
નક્ી.  
સ્ટાટષ-અપ, ઑન્રપ્રયોનરશીપ,આઝાદી. આ બધી બલાઓ જેમના લલાટે લખાયેલી છે એવા 9 
થી 5 ની નોકરીમાાં સલવાઈ ગયેલી અમ ક અઘરી ખોપડ્ીઓ. આ ખોપડ્ીયોનો આ જેલમાાંથી 
બેલ વગર નીકળવાનો એક પ્રયાસ એટલ ેTVF pitchers. 
કેરેક્ટસષમાાં ચાર મેઈન - નવીન, યોગી, જીત  ભાઇ અને માંડ્લ. માંડ્લ છેલ્લે ચાલતી ગાડ્ીએ 
ચડ્ી ગયેલો અને સૌથી મોજીલો માણસ. નવીન અને એની સાંગીની શ્રેયાન ાં મજાન ાં પ્રેમ 
પ્રકરણ, માંડ્લના જાત પરના જોક્સ, જીત  ભાઈના બાપા, યોગીની ગાળો, ડ્નજન માસ્તરના 
તોફાની ગ ાંડ્ાઓ, આઈ. આઈ. ટી.ની હોસ્ટેલના ખ બ જ સરસ રૂમ્સ, અને અદભ ત એવા વેન-
લાઈનસષ.  
 
સર ઝુકાઓ ઔર કામ કરો.  
- Navindas Karamchand Gandhi  
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સ્ટોરીના પ્લોટમાાં જ છે િસ્ટેશન, અંદરનો બળાપો અને ગ સ્સો એક સાથે બહાર નીકળે. 
આંતરરક વવખવાદોની આગમાાંથી તપીને બહાર નીકળેલા ચાર વમત્રો અને એમનો પ્લાન. 
વચ્ચનેી અનેક અડ્ચણો, માથ ે રહલેી પારરવારરક જવાબદારીઓ અને વમત્રતાનો સરસ 
મેળાપ. આ બધ ાંય ભેળવીને ચબશ્વપવત સરકાર અને અરૂણભ ક મારે લખેલી એવી આ વાતાષ.  

 
 
નવીન કસ્ત  રીયા, અભય મહાજન અને જજતેન્દ્રક મારની અવવલ કક્ષાની એન્ક્ટિંગ. સ્ટોરીબોડ્ષ 
સરસ છે. ઘસાયલેા કન્સેપટ પર પણ સ ાંદર રીટમેન્ટ સાથ ેલખેલો સ્ક્રીનપ્લે. સાથ ેકણષવપ્રય 
એવ ાં સગઁીત.વસનેમેટોગ્રાફી એવરેજ છે પણ નાના નાના જોક્સ અને ટાઈવમિંગના લીધ ેચાલ  
કયાષ પછી બન્ધ કરવાની ઈચ્છા ના થાય એવ ાં બને.  
ત્રણ-ચાર કલાકનો ટાઈમ કાઢીને સો ટકા જોવા જેવી વસ્ત  . 
(youtube પર અવેલેબલ છે. લખો - TVF pitchers) 
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 “વેઈટર, એક ભીંડીની સબ્ઝી અને સાથે ચપાતી અને હા, ભીંડીનો વઘાર દહીંમા ં
કરજે હં!” તમારે લોકોને બીજ  ં કંઈ મગંાવવ  ંહોય તો ઓડથર આપી દો! અને બધા આશ્ચયથ સાથે 
અંશને જોઈ જ રહ્યા!” 
  ચાર-પાચં વમત્રોન  ંરી-ય વનયન અને એ પર્ બરાબર અચગયાર વર્થ અને ૩ મકહના 
પછી. શહરેના પોશ એકરયામા ંઆવેલી એક આલીશાન હોટેલ અને સમી સાજંનો માહોલ! જેમ 
નવરાત્રીમા ં રાત જામે અને ગરબાનો થનગનાટ વધે એવી જ રીતે બધા વમત્રો આટલા વર્ો 
પછી મળ્યા છે એ માત્ર એમના ખડખડાટ પરથી જ ખબર પડી જાય! 
 જ ના કદવસોને યાદ કરતા બધાએ સપૂની જગ્યાએ ચા મગંાવીને આ ગેટ-ટ ગેધરની 
શરૂઆત કરી. પછી તો સ્ટાટસથ અને વાતો. સ્વાદની સાથે સાથે યાદોની ચલજ્જત એ કદાચ બધા 
જ સ ખો કરતા ચડી જાય. “એ તને ખબર પેલી જાડી હતીને આપર્ા તલાસમા,ં બે બવ જબરો 
પટાયો હો એરે્, પોતાની બે કંપની છે અને લાગે છે ભી ઠીક-ઠાક!” “પેલો હશ્યો, બે એને ચા 
પીતાય ન’ત  ં આવડત   ં એ મારો હાહરો કકૂકિંગ તલાસ ચલાવે છે, બોલ!” “મારે જો ને યાર, 
હમર્ાથી બજારમા ં મદંી ચાલે છે!” “શેરબજારમા ંઆપરે્ પેલી કંપનીના લીધા’તા લ્યા, ડબૂી 
ગ્યા!” ને આવા કંઈ-કેટલાય સવંાદો, સ્ટાટસથ પ રા થયા ને મેઇન કોસથનો ટાઈમ થયો. 
 બધાએ પોતપોતાને ગમતી વાનગીઓ મગંાવાન  ંશર  કય ું, “નીરવ તારા માટે તો 
ચાઈનીઝ જ બરાબર ને?” “અને આ મહાશય મેઘવ માટે એક પનીર-હાડંી અને ગ્રીન-નાન!” 
અને આ આમ અલગ-અલગ પર્ ખાવાની બાબતમા ં એક એવા આભ અને સચલલ માટે 
ગ્વાચલયર મસાલા ઢોંસા અને હા, સાભંર એતસ્રા તીખો જોઇશે હો! અને “વેઈટર, એક ભીંડીની 
સબ્ઝી અને સાથે ચપાતી અને હા,ચપાતીમા ંઘી થોડ ં વધારે હં!” અંશની વાત સાભંળીને નીરવ 
તરત કહ ેકે,”દોસ્ત, ભલે તારી જેમ અમને તારી ફેવરીટ ડીશ નથી ખબર! પર્ જયા ંસ ધી અમને 
યાદ છે તયા ંસ ધી ભીંડીની સબ્ઝી તો દૂરની વાત છે, એના નામથી પર્ ત   ંચચડાઇ જતો! બરાબર 
ને સચલલ? “હા, જયારે પર્ હ ં ટીફીનમા ંભીંડી લાવતો તયારે સાહબે બે ગાવ દ ર થઈને બેસતા, 
અને આજે ભીંડી અને રોટી? દોસ્ત નક્કી દાળમા ંકંઇક કાળં છે!”  
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બધાને જોઈ અંશ મદં-મદં સ્સ્મત રેલાવે છે. એન  ં સ્સ્મત જોઇને મેઘવથી ના રેહવાય ,ં એ 
અંશને કહ,ે”સાચ  ંકહ,ે આ બધ  ંશ  ંછે?” બધા વમત્રોના પ્રશ્નાથથ ચચહ્ન જેવા મોં જોઈ પેલા તો અંશ 
ખખડીને હસે છે, પછી કહ ેઆના પાછળન  ંકારર્ છે “પે્રમ!” 
”અલ્યા,કંઇક સમજાય એવ  ંબોલને હવે, તે તો બ’વ કરી!” મેઘવની આ વાત સાભંળીને અંશે 
સહજે હસીને વાત શર  કરી, 
 “તમને બધાને યાદ છે ને કે આરતીને હ ં કઈ રીતે મળ્યો અને અમે એના ઘરે 
જોવા ગયા તયારે કઈ વાતો કરી ને એ બધ !ં” આભ કહ,ે” હા ભાઈ, એ બધ  ંઅમને ગોખાય ગય  ં
છે હવે કે તમે એના ઘરે ગયા અને એને રેડ કલરની બોડથરવાળો ઓફવ્હાઈટ ડ્રેસ પેહયો’તો ‘ને 
તમે જોતા વેંત જ એમના પે્રમમા ંપડી ગયા હતા...આગળ કહ ં કે સમજી ગયો?” “હાહાહા..હા 
બસ એજ! તો વાત જારે્ કે એ છે કે... મને લગ્ન પછીના બીજા કદવસે ખબર પડી કે 
આરતીની ફેવરીટ ડીશ એટલે ભીંડી! હવે મારે અને ભીંડી ને તો સાત જનમ ન  ંવેર! કરવ  ંશ ?ં” 
 એટલે મેં રોજ મારી ઓફીસ સામે પેલા નાથ લાલની હોટલ છેને એમાથંી ભીંડીની 
સબ્ઝી મગંાવવા મડંી અને ઘરે તો આરતીના હાથની એ દહીંમા ંસહજે નરમ રહ ેએવી રીતે 
બનાવેલી ભીંડીની સબ્જી તો ખરી જ!...અને આમ ને આમ એના પે્રમમા ંને પે્રમમા ંક્યારે મને 
ભીંડી ભાવવા લાગી એ મને ખ દને જ ખબર ના રહી! 
 બધા એકીસાથે હસીને કહ,ે” જે અમે ચાર વર્થ તારી જોડ ેરહીને ના કરાઈ શક્યા 
એ ભાભીએ વગર કહ ેબે કદવસમા ંકરાવી દીધ  ંહો! સલામ છે એમને! 
 બધાની વાતોમા ંમોસમ પર્ મજા લઇ રહ્  ંહત  ,ં હળવો વરસાદ શર  થઇ ચ ક્યો 
હતો ને આરતીના હાથે ધોવાઈને ફ્રીઝમા ં મ કાયેલ એ ભીંડી પર્ આછં-આછં મલકાઈ રહી 
હતી.  
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ચાલને,  
સમયની પાળ તોડીને કરવસથમા ંજઈ આવ  ં. 

જરા ખાતરી તો કર ં  કે એ જે હતો, 
એ હ ં જ છં કે નઈ!  
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રદવાળી અન ેનવરાત્રી બાંને આંગણે આવી ન ેઉભા છે. આપણે સાંસ્કૃવત અને vibrant વારસા ની 
વાતો અનેક વાર કરતા હોઈએ છીએ. અને તહવેારો છે તો આમ કઈક રેડ્ીશનલ પહેરવ ાં તો 
બને છે. તો આજે It’s In માાં  હને્ડ્લ મ મટીરીયલ માાંથી બનેલા, નવા અવતારના  ફેશનેબલ 
ડ્રેસીસ ની સફર કરીએ. અને જ્યાાં સ ધી હને્ડ્લમૂ ની વાત છે,ક તાષ તો બોયસ માટે પણ બહ  જ 
સ ાંદર બને છે.so guys એક વાર આટીકલ પર નજર નાખી લેજો. 
પેહલા all my dear ladies.. હને્ડ્લ મ સાડ્ી તો અલગ દેખાતી જ આવી છે અન ેહજી પણ તમન ે
અલગ પાડ્શે, પણ હવે ક તી,ટોપ્સ,ટ્ ાંનીક્સ ખ બ મન-ભાવન styles માાં અવેલેબલ છે. even 
વન-પીસ અને મેક્ષી પણ ખ બ સ ાંદર અને classy મળી જાય છે. 
ગ જરાત જેવા ગરમ રાજ્ય માાં આ હને્ડ્લમૂ dresses તમન ે એકદમ stylish અને cool અને 
કમ્ફટેબલન ાં  આખ ાં પેકેજ પરૂ ાં પાડ્ે છે. બ્લોક વપ્રન્ટ અને ઇકત વકષ ના આ pieces જ ઓ... 
 

આખા નવા dresses ના લેવા હોય તો વસમ્પલ shirts કે ક તાષ ને તમે સ્ટોલ નાખી 
ને કે હને્ડ્લમૂ વપ્રન્ટ કે મટીરીયલ વાળા પ્લાઝો કે ધોતી પેહરી ને પણ નવ ાં રૂપ 
આપી શકો છો.અમ ક ઉદાહરણો... 
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તમારા મમ્મી કે દાદી ની જૂની વસલ્ક કે હને્ડ્લમૂ સાડ્ી નો તમે તમારા ટોપ 
બનાવામાાં પણ ઉપયોગ કરી શકો છો.જો ટોપ કે એમ ના બનાવવ ાં  હોય તો 
કોટી કે cover-up બનાવી ન ેવસમ્પલ ક તી પર પેહરી ન ેએને નવો લકૂ આપી 
શકો છો.જોઈ લો કેટલાક ખ બ વસમ્પલ designs જે કોઈ પણ દરજી કદાચ 
બનાવી શકે. બ ટીક સ ધી જવાની પણ જરૂર નરહ પડ્ે.  

 

Boys.. થોડ્ી રાહ જોવી પડ્ી હશે પણ હવ ેવાત કરીએ તમારા માટે available ઓપ્શન્સની. તમારા 
માટે પણ ખાલી ક તાષ નથી. શોટષ , શટષ જેવા દેખાતા ક તાષ અને ખાદી તથા hand-woven કોટન ના 
shirts પણ બજાર માાં મળે જ છે.ચાલો એક નજર મારીએ.આ બધા સાથ ે‘મોદી-ક તાષ’ અને કોટી તો 
સદા બહાર છે જ. 
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P.S. : આમાાં અમ ક ડ્ીઝાઇન ફેશન વીક અને મોટા designers ના 
collection માાંથી લીધેલી છે જે માત્ર આપણા રેફરન્સ માટે છે. મારી નમ્ર 
વવનાંતી  છે કે કોઈ નોમષલ ગ્રામ્ય ઉદ્યોગ કે કારીગર પાસ ેથી હને્ડ્લમૂ 
કાપડ્ લઇ ને આપ પોતાની મરજી મ જબ dresses બનાવડ્ાવો. આના 
લીધ ે રકિંમત માાં પણ બચત થશ ે અને જે બે –ત્રણ વયસ્ક્ત ન ે કઈક 
રોજગારી માાં મદદરૂપ થઇ શકીશ ાં. “Make in India” માટે કોઈ મોટી 
ફેક્ટરી ચાલ  કરવાની કે નવા નવા બીઝનેસ સ્થાપવાની જરૂર નથી. 
નાની નાની રીતે આપણે સૌ યોગદાન આપી શકીએ છીએ. તમારા કોઈ 
suggestions કે કાપડ્ લીધા પછી design માાં કોઈ મદદ જોઈતી હોય તો 
મન ે જણાવો manorishah@gmail.com પર(P.S. in P.S.: હ ાં કોઈ મોટી 
designer નથી પણ મારા થી બનતી મદદ જરૂર કરીશ, may be કોઈ 
આઈરડ્યા આપન ેગમી જાય!!) 

  
0 
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 આલબટષ આઈન્સ્ટાઈનની રરલેટીવવટીની વથયરી વવર્ે સાાંભળ્્ ાં જ હશે. એના 
મ જબ દ વનયાન ાં સત્ય એક થી બીજી જગયા એ જતા બદલાય છે. કોઈન ાં સત્ય કોઈ માટે વમથ્યા 
હોઈ શકે કારણ કે દ્રન્ષટ બદલાતા દ્રશ્ય પણ બદલાય છે. ઉદાહરણ તરીકે - રેનમાાં બેસીન ે
વવર દ્ધ રદશામાાં જતી રેનની ઘટના. એક રેન બાંધ હોવા છતાાં બાંને રેનના મ સાફરોને બન્ને રેન 
ચાલતી હોવાનો આભાસ થાય.  
 
 એક્શન-રરએક્શન. અહીંયા બનતી દરેક ઘટના એ કોઈક ઘટનાન ાં રરએક્શન છે. 
આ રરએક્શન પર આપણે એક્ટ કરીય ેછીએ જેન ાં ફરીથી કોઈ રરએક્શન છે. ઉદાહરણ તરીકે - 
તમ ેનાસ્તો કયો કેમકે ભખૂ લાગી હતી, ભખૂ લાગી કેમકે ખાધ ાં નહોત  ાં.  
 
 આ બે બાબતોનો ર્ૂાંક સાર એ કે દરેક ઘટના બીજાથી સાંકચલત છે અને કોઈ સત્ય 
ક્ારેય પણૂષ સત્ય નથી.હવે આજના વવર્ય પર મળૂ વાત, 
 
 આ દ વનયા તમને રડ્પ્રેસ કરવા માટે સ્પેવશયલી રડ્ઝાઇન થયેલી છે કેમકે તમારી 
ખ શી દ વનયાના અથષતાંત્ર માટે બરાબર નથી. જો તમે તમારી રોટલી-ભાખરીથી ખ શ છો તો 
વપત્ઝા ખાવા થોડ્ા જવાના?  

તમે કોઈને ન્સ્કન મોઇશ્ચરાઇઝર કેમન ાં વેચશો? 
          તેમને ઉમર વવર્ે ચચિંવતત કરીને. 
કોઈ પાટી માટે વોટ કેમનો માાંગશો? 

          તેમને વવઝા માટે ચચિંવતત કરીને. 
કોઈને નવો ફોન કેમનો વેચશો? 

          કોઈ બીજાને વધ  સારો ફોન આપીને. 
કોઈને ઇન્સ્યોરન્સ કેમનો વેચશો? 

          તેમના દરેક નાના-નાના ડ્રને પોર્ીને. 
કોઈને કોઈ ટીવી શો કેમનો બતાવશો? 

          તેમને એક એવપસોડ્ છૂટી જવાની બીક બતાવીને. 
 
 આજકાલ શાાંવત મેળવવી એક ક્રાાંવતકારી કાયષ થઇ ગ્ ાં છે.આપણા પોતાના જરી-
પ રાણા વયસ્ક્તત્વથી પ્રભાવવત થઈને ખ શ રહવે  ાં આ લોકો એ મ શ્કેલ કરી દીધ ાં છે. વ લ્ફ ઓફ 
થઈ વોલસ્રીટમાાં મેથ્્ ભાઈ કહ ેછે તેમ, શેર બ્ોકસષ તમન ેશેસષ વેચે છે અને તમ ેકાગચળયા 
પર અમીર થતા જાઓ છો. હવે તમારા હાથમાાં આ પૈસા આવતા નથી કેમકે તમન ેહવે વધારે 
અમીર થવાની ભખૂ છે. એટલે તમ ેએ જ કમાયેલા પૈસાથી નવા શેસષ લો છો. આની પાછળ 
એક બદલાની મનોવવૃત્ત પણ કામ કરે છે કે વધારે મળ્યા તો હજ  વધારે ને  ઓછા મળ્યા તો 
તો ડ્બલ કરવા જ પડ્ે. અને આ ચકડ્ોળ ચાલ્યા કરે છે. 

 
 અહીંયા તમાર ાં સત્ય એ છે કે તમ ેઅમીર છો અને બ્ોકરન ાં સત્ય એ છે કે તમ ે
બેવકૂફ છો(કેમકે એ જ બ્ોકર કવમશનથી રોજ રોકડ્ા ઘરભેગા કરતો હોય છે)! 
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ચચિંતા પણ રડ્ટ્ટો આવી જ છે જે સરખામણીથી ઉદભવે છે.તમારી ચચિંતા કોઈની અમીરી હોઈ શકે. 
તમને કારનો મોહ છે અને કોઈને તમારી બાઈક જોઈન ે મોઢામાાં પાણી આવત ાં હશે.   
 

 
Not necessity, not desire - no, the love of power is the demon of men. 
Let them have everything - health, food, a place to live, entertainment 
- they are and remain unhappy and low-spirited: for the demon waits 

and waits and will be satisfied. 
 

-  Friedrich Nietzsche 
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તમારી કૃવત પર્ તમે અમને મોકલી શકો છો 
E-mail – pankhemagazine@gmail.com 
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શ  ંમને મારી મહનેત મ જબન  ંફળ મળ્ય  ંછે???... 
મારે તો ૯૦% આવવા જોઈતા’તા... હ ાં તો નાપાસ થઇ જ ના શક ાં... એ project 
તો મને જ મળવો જોઈતો’તો... માર ાં promotion એ લઇ ગઈ... આના પર તો 
મારો હક હતો... બે યાર મને કેમ ત્યાાં admission ના મળ્્ ાં... હ ાં તો interviewમાાં 
pass થવો જ જોઈતો’તો... મને તો એ હા પાડ્વી જ જોઈએ... મારી પાસે કેમ 
કાર નથી... મારી સાથ ેજ કેમ આવ ાં થાય છે... બધા problem મને જ નડ્ે છે... 
 આવી અસાંખ્ય ફરરયાદો આપના રોજીંદા જીવનમાાં આપણે ભગવાનને 
અથવા તો ખ દ પોતાને કયાષ કરીએ છીએ. કોઈકવાર બોલીને તો કોઈક વાર 
અંદરો અંદર જ આવા પ્રશ્નો ઉદ્ભવતા હોય છે. ર્ૂાંકમાાં, અસાંતોર્ની લાગણી દરેકને 
ક્ારેક તો થઇ જ હોય. પછી એ કોઇપણ બાબત હોય – ઘર,ઓફીસ, જોબ, પૈસા, 
સાંબ ાંધો, કોલેજ, વમત્રો... હકીકતમાાં આપણે લોભ, લાલચ અને મોજશોખથી 
ઘેરાયેલા છીએ એટલે અસાંતોર્ આપણા પર ૨૪ કલાક હાવી થયેલો હોય છે. 
દેખાદેખી ના આ જમાનામાાં કઈ પણ નવ ાં કરતા પહલેા બીજો શ ાં વવચારશે એ 
પ્રશ્ન ઉદભવ ેછે... 
 પણ હકીકતમાાં જોવા જઈએ તો સરવાળે આપણને આપણી મહનેત 
મ જબન ાં જ મળે છે. આપણે વવચારોન ાં, પૈસાન ાં કે સ ાંબ ાંધોન ાં જેવ ાં વાવેતર ક્ ું હોય 
એવો એનો પાક થાય. જો બધે બાવચળયા જ વાવવયા હોય તો જરૂર પડ્ે આપણી 
મદદે કોઈ ના જ આવે. શાાંવત રાખવી, સ્વીકારતા શીખવ , સહન કરતા શીખવ ાં – 
કોઈકે કહ્ય ાં છે એમ ‘સમય કરતા પહલેા અને નસીબ કરતા વધારે આપણને કઈ 
જ મળવાન ાં નથી’. 
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You can’t read while dreaming, or tell the time 
 

You would associate sleeping with peace and quiet, but 
actually our brains are more active during sleep than during 

the day. 
 

Our animal companions dream as well. Watch a dog or a cat 
sleep and you can see that they are moving their paws and 

making noises like they were chasing something. Go get ’em 
Buddy! 

 
Many people claim that they don’t dream at all, but that’s 

not true: we all dream, but up to 60% of people don’t 
remember their dreams at all. 

 
It is proven that in dreams we can only see faces that we 

have seen in real life before. So beware: that scary-looking 
old lady next to you on the bus might as well be in your next 

nightmare. 
 

Surprisingly, dreams are more often negative than positive. 
The three most widely reported emotions felt during 

dreaming are anger, sadness and fear. 
 

As much as 12% of people only dream in black and white. 
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