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 માનવી ભાળી અમથ -ંઅમથ  ંઆપણ  ંફોરે વ્હાલ; 
 નોટ ને વસક્કા નાખ નદીમા,ં ધળૂળયે મારગ ચાલ! 

     -મકરંદ દવે 
 નવા વર્ષના આપ સૌ વાચક મિત્રોને “સાલ-મબુારક - જય શ્રી કૃષ્ણ - જય 
સ્વાિીનારાયણ - જય જીનેન્દ્ર - HAPPY NEW YEAR”. આપ સૌના પ્રવાસ શાાંમિ-પવુષક અન ે
આનાંદપવૂષક પણૂષ થયા હોય એવી આશા. આવનારુાં વર્ષ દુમનયા િાટે, દેશ િાટે, િિારી ને િારી 
િાટે નવા નવા વળાાંકોવાળાં, ઉત્સાહ વાળાં, સખુ-સમધૃ્ધિવાળાં રહ ેએવી ભગવાનને પ્રાથષના. 
 વડાપ્રિાન સાહબે શ્રી નરેન્દ્ર િોદીના ઐમિહામસક પગલાને દેશવાસીઓ એ વિાવ્યો 
એ ભારિ દેશના ભમવષ્ય િાટે જરૂર થી કારગિ સાબબિ થશે. સાિાન્દ્ય િાણસને ખરેખર જે 
િકલીફ પડી રહી છે એના િાટે સરકાર આગળના દદવસોિાાં કાંઇક સારા એવા પગલા લેશે એવી 
િહચે્છા. હાલની પદરસ્સ્થમિિાાં િો આ મનણષય નુાં પદરણાિ ઉલટુાં જ દેખાય રહ્ુાં છે કારણ કે નાના 
િાંિાઓ શરુ જ નથી થયા. રૂમપયાનુાં સરક્યલુેશન અટકી ગયુાં છે. આ બિી બાબિોની સરવાળે 
અસર િો ગરીબોને જ થશ ેપણ જો લાાંબાગાળાનુાં  મવચારયે િો  ચોક્કસ આ મનણષયથી િોંઘવારી 
કન્દ્રોલિાાં આવશે, ભ્રષ્ટાચાર નાબદુ થશ,ે દેશનો GDP વિશ,ે વ્યાજદરો ઘટશે. “અથષક્ાાંમિ” િાાં 
દશાષવેલા બીજા સચૂનોિાાંથી પણ જો હજી થોડાક સચૂનો નો અિલ થશ ેિો િોદીસાહબેનુાં સતૂ્ર 
ખરેખર સાચુાં પરુવાર થશ ે– “मेरा देश बदल रहा है, आगे बढ़ रहा है” 
 નોટોની િાયાજાળિાાં ઘણા લોકો પોિ ેલીિેલા નવા વર્ષના સાંકલ્પો ભલૂી ગયા હશે. 
આ થોડાક દદવસની પરેશાની  પછી આપણે સૌ પાછા પોિપોિાના રોજીંદા જીવનિાાં કાિે લાગી 
જઈએ, ઈિાનદારીથી આપણુાં કાિ કરીએ, દહસાબ-વ્યવહાર ચોખ્ખા રાખીએ, સબાંિોિાાં િીઠાશ 
ઝાળવી રાખીએ.  

થોકબધં જજિંદગી જોઈ જ નથી'આભાસ',  
પરચ રણ છં; પરચ રણ જેમ વટાવી છે. 

-ભરત દરજી "આભાસ" 
 



  અત્યારે આપણા િાટે સૌથી વિારે important ગેઝેટ કયુાં કેહવાય? િોબાઈલ. અને 
એિાાં સૌથી વિારે શુાં વપરાય? સોમશયલ િીદડયા અને કેિેરા ! આજે િારે ફોટોસ ને લગિી જ 
વાિ કરવી છે. આપણે ફોટોસ કેિ લેિા હોઈએ છીએ? કાાં િો િોિેન્દ્ટને કેચ કરી ન ેિેિરી િાાં 
convert કરવા કાાં િો સોમશયલ િીદડયા platform પર શેર કરવા .આપણને બિા ન ે “nice DP”, 

“looking good “ અને બહુ બિી likes અને સારી સારી કોિેન્દ્્સ વાાંચવી ગિે છે. પણ ક્ાાંક ને 
ક્ાાંક આપણને બિા ન ેલાગે છે કે એનુાં વિારે પડત ુાં obsession નથી થઇ રહ્ુાં? છાપા િાાં ઘણી 
વાર આવ ેછે કે યવુાનો ને સેલ્ફી ની લિ છોડાવા ડોક્ટર ની િદદ લેવી પડી ન ે all..અને હુાં 
ખાલી છોકરીઓ ની વાિ નથી કરિી, I agree કે અિને વિારે શોખ હોય છે,પણ બોયસ પણ 
ઓછા ફોટોસ નથી click કરિા.આજે િારે કોઈ િોબાઈલ ના ઉપવાસ ની કે એ બધુાં યવુાનો ની 
લાઈફ ખરાબ કરે છે કે એવી બિી વાિ નથી કરવી. (No Doubt િારુાં પોિાનુાં િાનવુાં છે કે 
દદવસ િાાં ખાલી એક કલાક િોબાઈલ સાવ સાઈડ િાાં મકૂી ને મિત્રો કે ફેિીલી સાથે ટાઇિ 

spend કરવો, પણ practically એવુાં થત ુાં નથી !!)  

 આજે િારે એવા દકસ્સાઓ ની વાિ કરવી છે જેિાાં જાણ-ેઅજાણે આપણાથી વ્યસ્ક્િ 
ની કે ઘટના ની disrespect થઇ જાય છે. િો િારે just કેહવુાં છે કે આપણે એટલુાં અવોઇડ 
કરવાનો try કરીએ.રેલ્વ-ેસ્ટેશન, વાહનોની અવર-જવર વાળા રસ્િા, ડેિ,વહિેી નદી કે ભરિી 
વખિે દદરયા દકનારા પર, પાળી કે રેલીંગ પર સેલ્ફી જીવલણે સાબબિ થઇ શકે છે. એિાાં િો 
િારે કેહવાની જ જરૂર નથી કે સેલ્ફી avoid કરો કે પેહલા એક safe જગ્યા એ બેસી કે settle થઇ 
ન ેજ ફોટો લો. 
 િારુાં િાનવુાં છે કે િાંદદરો કે કોઈ પણ િિષ-સ્થાનો, સ્િશાન કે શોક-સભાઓ, ચાલ ુ
ક્લાસરૂિ, અમકુ હરેીટેજ િકાનો જેને ખબુ જાળવણી ની જરૂર છે, even અમકુ પેઈન્દ્ટીંગસ કે 
િટીરીયલ, જાનવરો,અને નવજાિ બાળક કે જે બિાને light કે ફ્લેશ થી નકુસાન થાય છે, 
િીટીંગ કે ઈન્દ્ટરવ્યુાં િાટે wait કરિા હો ત્યારે, હોસ્સ્પટલિાાં અને કોઈ જયારે િકલીફ િાાં હોય 
ત્યારે ફોટોસ બબલકુલ જ ના લેવા જોઈએ.  
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 મવચારો કે િિે િિારા બથષડે પર party આપી છે.િિે આિ કેક કાપવા જ જઈ  
રહ્યા છો અને િિારા ફે્રન્દ્ડસ સેલ્ફી લેવાિાાં busy છે. કેવુાં લાગે? આવુાં ઘણી વાર આપણા થી 
અજાણિાાં આપણી િસ્િી િાાં કે ધનૂ િાાં કોઈને આિ જ hurt કરી દેવાય છે. મવચારો કે 
રેસ્ટોરેન્દ્ટ િાાં વેઈટર ખાવાનુાં પકડી ન ેઉભો છે અને આપણે સેલ્ફી લેવાિાાં એટલા િશગલુ 
છીએ કે ના એિને જગ્યા આપીએ છીએ કે ના ધયાન.િો થોડુાં ધયાન સાિ ે વાળા ની 
પદરસ્સ્થમિ નુાં પણ રાખી લેવુાં જોઈએ. even ક્ારેક આપણે ફે્રન્દ્ડસ ન ેસેલ્ફી લેવા િાટે આપણ ે

force કરીએ છીએ ત્યારે હોઈ શકે કે એનો મડૂ ના હોય કે એને એટલો શોખ ના હોય, િો 
એવાિાાં એન ેખેંચી ન ેસેલ્ફી click કરવી કેટલે અંશે યોગ્ય બને? 

 બિા ગજુરાિીઓ ફરવાના શોખીન િો હોવાના જ, પણ ત્યારે પણ આપણે સૌ 
ફોટોસ લેવાિાાં એટલા busy અને interested હોઈએ છીએ કે જે ત્યાાં લાઇવ, આપણા િાટે જ 
હાજર છે એની િજા લેવાનુાં ચકુી જઈએ છીએ. ફોટોસ યાદો ને જીવાંિ રાખવા િાટે છે, પણ 
યાદો ન ેપહલેા િન િાાં િો બનવા દો. િેં નક્કી કયુું છે કે જે થઇ રહ્ુાં છે એને ખલુી ને િન 
ભરી ન ેિાણી લેવુાં છે પછી હા એને યાદ રાખવા એક-બે ફોટોસ ચોક્કસ લેવાના. બીજી એક 
વાિ પણ આપણ ેસૌ એ િાનવી રહી કે જયારે ફોટોસ મપ્રન્દ્ટ થિાાં હિા િો દદવાળી ની સફાઈ 
વખિે પણ એક વાર જોવાઈ જિા. હવે િો ખાલી memory કાડષ જ ભરાય છે, અને જયારે dp 
મકુવા કઈ ના િળે  ત્યારે may be એકાદ ફોલ્ડર જોવાય. િો જે આંખ સાિ ેછે એને દદલ-
દદિાગ િાાં કેપ્ચર કરવુાં વિારે જરૂરી છે કે લેન્દ્સ વડે કાડષિાાં? i know કે ફોટોસ િોિને્દ્ટ કેપ્ચર 
કરે છે અન ે infact દરેક ફાંકશનિાાં કે રીપ પર ફોટોસ લેવા જ જોઈએ પણ વીિી જિી ક્ષણ કે 
સાિે ઉભેલી વ્યસ્ક્િ ન ેભોગે નદહ. 
 સેલ્ફી લેિી વખિે િિારુાં ધયાન રાખો અને સાથ ે સાથ ે આજુબાજુ વાળાનુાં 
પણ..આપના અબભપ્રાય િને જણાવો manorishah@gmail.com પર. 
P.S.: ધ્રમુવિ અને પ્રયાગ આપના િેઈલ્સ િાટે ખબુ આભાર. and પ્રયાગ હુાં પણ િાનુાં છાં કે 
આપણે ત્યા ઓદડયન્દ્સની ચોઈસ પણ િીદડયાની ખરાબ ક્વોલીટી નુાં કારણ છે અને િારે એ 

article િાાં mention કરવા જેવુાં હત ુાં so ધયાન દોરવા િાટે આભારી છાં. બીજા રીડસષ પણ િન ે
આિ જ લખિા રહો કે િારે અહી બિા નાિ  mention કરવાની જગ્યા ના રહ!ે! 
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“ M O N E Y  I S  N O T  E V E R Y H I N G ”  

  આજે એક આિી-ઓદફસરના જીવનનો પ્રસાંગ રજુ કરુાં છાં. િન ેએ ઓદફસરનુાં નાિ 
નથી ખબર. પણ આ પ્રસાંગ એક એકઝામ્પલ સેટ કરે એવો છે.  

 ૨૬મી જાન્દ્ય આરી વનવમતે્ત મારી ટેમ્પરરી ડય  ટી તયાનંી પરેડમા ંહતી. આથી હ ં હોટલ 
તાજ (દદલ્હી)મા ંરોકાયો હતો.  

 સાજંે મેં હોટેલના રૂમમાથંી રીસેપ્શનને ફોન લગાવ્યો અને મારા કપડા ંઈસ્ત્રી કરાવી 
દેવાની વવનતંી કરી. થોડીવાર પછી રૂમ-સવવિસ-બોય મારા કપડા ંલેવા માટે આવ્યો અને મેં એને 
મારો ય  વનફોમમ ઈસ્ત્રી કરવા માટે આપ્યો. એણે અચળંબત થઈને પછૂ્   ં કે, “સર, તમે આમીમા ં
છઓ?” મેં જેવી ‘હા’ કહી એવો એણે એનો મોબાઈલ ળખસ્સામાથંી કાઢ્યો અને મારી સાથે ‘સેલ્ફી’ 
લેવા લાગ્યો. એણે કહ્  ંકે, “સર. હ ં પહલેીવાર જ આ રીતે આમીમેન ને રીયલમા ંજોઈ રહ્યો છં. મેં 
તો હંમેશા દફલ્મોમા ંજ આમી જોઈ છે. તે એકદમ સાવધાન મ રામા ંઆવી ગયો અને મને સલામી 
આપવા લાગ્યો. ‘જયદહન્દ્દ’ કહીને ખ  શ થતો થતો એ તયાથંી ચાલ્યો ગયો.  

 થોડીવાર પછી, કોઈકે દરવાજો ખખડાવ્યો. મેં દરવાજો ખોલ્યો તો સામે ખ  બ જ 
સ દંર બે છોકરીઓ ઉભી હતી. એમના હાથમા ંએમના મોબાઈલ સેલ-ફોન હતા. એમાનંી એકે કહ્  ં
કે, “સર... અમે એક સેલ્ફી લઇ શકીએ?” મને ઘડીક કઈ રીતે રીકેક્ટ કરવ  ંએ પણ સમજાય  ંનહી. 
હ ં મરૂખની જેમ હસ્યો અને જાણે એ નાની કીકલી હોય એમ મારી પાસેની ચોકોલેટ્સમાથંી એક-
એક મીલ્કીબાર આપી. એ બને્ન સેલ્ફી લઈને જતી રહી.  

 રાતે્ર લગભગ ૯ વાગ્યે, રીસેપ્શન પરથી ફોન આવ્યો કે, ડીનર કરવા માટે મારે 
નીચે જવ  ંપડ ેએમ છે. કારણ કે, ડીનર રૂમમા ંસવમ કરી શકાય એમ નથી. ખ  બ જ મદૃ  અને 
શાવંતથી બોલાયેલ આ શબ્દો પર હ ં દલીલ કરી શક્યો નહી ને ડીનર કરવા માટે તરત નીચે 
ગયો. હોટેલન  ં ઇન્દ્ટીરીયર અફલાતનૂ. જો કે, કાશ્મીરના જગંલમાથંી ડય  ટી કરીને આવ્યા હોઉં, 
એટલે સામાન્દ્ય ડકેોરેશન પણ જોરદાર લાગે! પણ ખરેખર એ ખ બ જ સરસ હત  .ં જેવો હ ં ડીનર 
માટેના મેઈન એદરયામા ંપ્રવેશ્યો, તરત જોય   ંકે, આખો સ્ટાફ તયા ંહાજર હતો.  
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  મેનેજરને આગળ કરીને આખો સ્ટાફ મારી પાસે આવ્યો. મેનેજરે કહ્ ,ં “વેલકમ ટ  
અવર હોટેલ સર. એ અમારી ખ  શનસીબી છે કે તમે આજ અહીંયા અમારી સામે છઓ.” એમણે મને 
એક મસ્ત ફૂલોન   ંબ  કે આપ્ય  ંઅને મારી સાથે મેનેજરે ખ  દ ડીનર કય  ું. 
 બીજા દદવસે મને પરેડમા ંપહોંચવા માટે એક બી.એમ.ડબ્લ્ય   કાર પ્રોવાઈડ કરવામા ં
આવી. સાચ   ં કહ ં તો અમે લોકો આવી વી.આઈ.પી. ટ્રીટમેન્દ્ટ માટે ટેવાયેલા હોતા જ નથી. અમને 
ફૌજીઓને તો ખખડલેી જીપમા ંજ કમ્ફટેબલ દફલ થાય. 
 ચેક-આઉટ વખતે, હ ં રીશેપ્શન પર ગયો અને રૂમન  ંકાડમ પાછં આપ્ય .ં  

રીશેપ્શનીસ્ટ : તમાર ં  અહીં રોકાણ કેવ   ંરહ્ ,ં સર? 

હ ં : સરસ. કમ્ફટેબલ. માર ં  બીલ....... 
રીશેપ્શનીસ્ટ : તમારે કોઈ બીલ ચકૂવવાન   ંથત   ંનથી. તમારા રોકાણનો ખચો હોટેલ દ્વારા સ્પોન્દ્સડમ 
થયો છે. તમે આપણા દેશને રોજ બોડમર પર પ્રોટેક્ટ કરો છો. તો આ તમારો આભાર પ્રગટ કરવા 
માટે અમારા તરફથી નાની ભેટ. સર, અમે તમારા આભારી છીએ.  

 હોટેલન  ંબીલ ચ કવવ  ંના પડય   ંને મારા પૈસા બચ્યા, એને લીધે નહી, પણ એ લોકોએ  

ભખૂ તો લાગણીઓને પણ લાગે છે સાહબે... 
બસ, સબધંો સ્વાદદષ્ટ હોવા જોઈએ. 
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‘‘ઓલીવ ગ્રીન’ કલર પ્રતયે જે રીસ્પેક્ટ બતાવી એના લીધે મને ઘણો આનદં થયો. એ લોકોની 
ભલમનસાઈ મારા દદલને સ્પશી ગઈ. સાચે જ... આપણે કેવા મહાન દેશમા ંરહીએ છીએ, એની 
અન ભવૂત થઇ. 
 આ પછી, મેં ‘તાજ ગ્ર પ ઓફ હોટેલ્સ’ ના સી.ઈ.ઓ. ને આ પ્રસગં અને કેવી રીતે 
હોટેલના સ્ટાફે જે રીતે મારી આગતાસ્વાગતા કરી એ વણમવતો મેઈલ કયો. ને મારા આશ્ચયમ 
વચ્ચે મને એનો રીપ્લાય પણ મળ્યો કે, “હવેથી ‘તાજ ગ્ર પ હોટેલ્સ’એ આમી ઓદફસસમને 
સ્પેશીયલ દડસ્કાઉન્દ્ટ દેવાન   ંનક્કી કય  ું છે.” 
  ખરેખર આવા િોટા લોકોનો ક્ારેક આવો સખુદ અનભુવ થાય, ત્યારે એિ થાય 
કે, એ લોકો ખાલી પૈસા જ નથી કિાિાાં, ઈજ્જિ પણ કિાય છે. ન ેઆિીનો ઉત્સાહ વિારવા 
જેવુાં બીજુ ાં રૂડુાં શુાં હોય? આ પ્રસાંગ િન ેઘણો સ્પશી ગયો, એટલે અહીં મકુ્ો છે. િિન ેપસાંદ 
આવે િો િિ ેપણ શેર કરો.  

 આવા િો ઘણા ઉદાહરણ છે, જેિને જોઇને એિ થાય કે, આ લોકો કરોડપમિ-
અબજોપમિ બનવાન ેખરેખર લાયક છે ન ેઈશ્વરે એિને લક્ષ્િી આપીને કાંઈ ખોટુાં નથી કયુું. 
‘િોટા િાણસોની િોટાઈ’ મવર્ે અત્યારે વાિ કરી. ક્ારેક ‘નાના િાણસોની નાગાઈ’ મવર્ે પણ 
વાિ કરીશ. િિ ેસાાંભળેલા આવા દકસ્સાઓ ન ેઆ સાંદભષિાાં િિારા મવચારો અને અનભુવો િન ે
િોકલી શકો છો. 
  

PACK-UP : 

દકસ્સો કેવો સરસ મજાનો છે, 
બેઉ વ્યક્ક્ત સ ખી થયાનો છે. 
પલ્લ  ંતારી તરફ નમ્યાનો તને, 
મ જને આનદં ઉંચે ગયાનો છે. 

-મ ક લ ચોકસી 

ક્યાકં તો કોઈને મારી જરૂર હશે, એટલેજ 
મને બનાવવાની એણે મહનેત કરી હશે. 
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શબ્દનો     હ ં     સાધક  છં ; 
હ ં  ક્યા ં કોઈનો  બાધક   છં: 
તથાગત    છે   નામ  મારૂ: 
સહ નો     હ ં    તારક    છ; 

છં   માનવ  એટલે  જ   તો ; 
માનવતાનો    ભાવક     છં: 
લાગે    છે    મને   હવે   કે : 
મારા  જીવનથી હ ં  સાથમક  છં ; 
એટલે જ લોક કહ ેકવવ “જાન” 
કેમ કે સહ ના દદલનો ચાહક છં  

આ  સમય  ક્યા ં કોઈના માટે કદી અટકે છે ; 
આ  માણસ  જ  માણસને  અહીં  ખટકે  છે  : 
કેટ  કેટલો  ય  અંધારામા ંરહ્યો આ માણસ ; 
એટલે   જ  તો  અજ્ઞાનતામા ંરોજ  ભટકે છે : 
ચ કી  જાય  છે, ક્યાકં સોનેરી એવી તક જોને ; 
પછી    માણસ  જ  અવસરથી   લટકે  છે : 
 અહંના  નશામા ં કેટલો  ઊંચે ચઢે્ છે માણસ ; 
પછી   પોતાની  જાતને   ખીણમા ં  પટકે છે : 
ને  પછી કોઈને “જાન” લલચાવી , ફસાવીને ; 
માણસ  માણસથી   સાવ   કોરો   નીકળે છે :  

 

હ ં  જગતનો ય હવે ભાર લઈ ક્યા ંફર  છં ; 
ને   બસ  હ ં  તો મસ્ત ફકીરા થઈ ફર  છ: 
ક્યાકં હ ં ય પણ જ્ઞાન, ભક્ક્ત, ભજન કર  છં; 

એટલે   જ  તો  મસ્ત  કબીરા થઈ ફર  છં: 
નથી જોઈતી મારે એવી ખ શખ શાલી હવે : 
આમ   બસ  મન મસ્ત મીરા ંથઈ ફર   છં: 
ને  હવે  તો ક્યાયં મન નથી લાગત   ંજોને ; 
હ ં  મન  મસ્ત  ભગત  ધીરા  થઈ ફર ં  છં: 
 ને બસ એ જ મારો બેલી ,એ જ તારણહાર ; 
એક  એને  જ  પામવા અધીરા થઈ ફર ં  છં; 

 



 આહુમિનો ‘એન્દ્જીનીયરીંગ કોલેજ’ િાાં પ્રવેશ્યાનો બીજો દદવસ હિો. િ ેદદવસે િેના 
લેકચરહોલિાાં િેના કલાસિટે મસવાયના અન્દ્ય લોકો પણ ત્યાાં આવી પહોંચ્યા હિા અને 
‘ઇન્દ્રોડક્શન’ ના નાિે રેગીંગ કરી રહ્યા હિા. સૌપ્રથિ ગલ્સષનો વારો હોવાથી આગળની હરોળિાાં 
બેઠેલી બે ત્રણ ગલ્સષ ડરી ડરીને પોિાનો ઇન્દ્રો આપી ચકુી હિી અને સાથે સાથ ેસીનીયરોની 
ફરિાઇશ પરૂી કરવા ગાંદા દફલ્િીગીિો પર ડાન્દ્સ અન ેકેટવોક જેવી પ્રવમૃિઓ પણ ડરિા ડરિા 
કરી ચકુી હિી. આ જોઇને આહુિીનુાં લોહી ઉકળી ઉઠ્ુાં, િેને િનોિન કાંઈક નક્કી કયુું. 
“નેક્સ્ટ..” સ્ટેજ પર એક સ્પેશ્યલ ચેર િાંગાવીને િેના પર બેઠેલો અને િેની આજુબાજુ ઉભેલા 
અનેક સાથીદારોથી ઘેરાયેલા એક સીનીયર છોકરાએ પોિાના િક્કિ શબ્દોિાાં હવે પછી જેનો 
વારો હોય િ ેગલષને આગળ સ્ટેજ પર પિારવા આહ્વાન કયુું. 
પેલી છોકરી કે જેનો વારો હિો િ ેપહોંચે િ ેપહલેા જ છેક છેલ્લી બેન્દ્ચિાાં બેઠેલી આહુમિ ઉભી 
થઈને પોિાના ક્ોિભયાષ સ્વરિાાં બોલી. 
“અિે કોઈ અિારો ઇન્દ્રોડકશન નહી આપીએ.” 
અવાજની િીવ્રિા એટલી વધ ુહિી કે આખા હોલિાાં િેના પડઘા ગુાંજી ઉઠયા. અને સમવશેર્ િો 
પેલા ડોન થઈન ેચેર પર બેઠેલા છોકરાના કાનિાાં, િ ેબોલ્યો, 
“અિે ક્ાાં કાંઈ રેગીંગ કરીએ છીએ, આપણે લોકો એકબીજા િાટે અજાણ્યા છીએ િો આપની વચ્ચે 
પદરચય કેળવાય એ હતેથુી િાત્ર ઇન્દ્રોડકશન જ લઈએ છીએ” 
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“અજાણ્યા િો િિ ેલોકો પણ છો ને અિારા િાટે, એક િરફી પદરચય થી કઈ સાંબાંિો 
ન કેળવાય, િો િિ ેપણ િિારો ઇન્દ્રોડકશન અિને પહલેા આપો અને પછી અિે આપીએ, 
બબલકુલ િિારા જેવો જ” 
આ સાાંભળીન ે અકળાયેલા મસમનયસષિાાંથી એક છોકરો જે પેલા િહારાજા સ્ટાઇલિાાં ચેર પર 
બેઠેલા છોકરાનો મિત્ર હિો િે બોલ્યો. 
“એ છોકરી..િન ેખબર છે ત ુાં કોની સાિ ેઆ બોલી રહી છે..જો અિે સાચુાં રેગીંગ કરશુાં િો િને 
અઘરુાં પડી જશ,ે િન ેસ્વપ્નિાાંયિનેો ખ્યાલ નહી હોય.” 
“એકવાર કરી િો જુઓ, પછી હુાં શુાં કરીશ િેનો િિને પણ અંદાજ નહી હોય” આહુમિ બોલી. 
બાદ ડરેલા િેના બિા કલાસિેટને સાંબોિિી બોલી, “ચલો ફે્રન્દ્્સ, લે્સ બાંક િીસ ડીસ્ગસ્ટીંગ 
ક્લાસ..”  

સૌથી પહલેા બહાર નીકળેલી આહુમિ અને િેને અનસુરિા િેના કલાસિટેને જોઇને પલેો છોકરો 
ગસુ્સાિાાં ભભકૂી ઉઠયો. 
“યાર આપણી ઈજ્જિના કચરા કયાષ આ છોકરીએ, અનેક વર્ોનો રેકોડષ િેને િોડયો આજે. હુાં 
િેને નહી છોડુાં.” િ ેબોલ્યો. જવાબિાાં પલેો ચેર પર બેઠેલ છોકરો બોલ્યો, “ના..િિે કોઈ િને ે
કઈ નહી કરો, જે કરીશ િ ેહુાં કરીશ, લેટ િી રીટ હર વેરી સ્પેમશયલી..” 
આ ઘટનાને બે દદવસ થઈ ગયા અને સિગ્ર કેમ્પસિાાં, સ્ટુડન્દ્ટસિાાં આ વાિ પ્રસરી ગઈ હિી, 
પણ આહુમિ જાણ ેકે કાંઈ ન થયુાં હોય િેિ બબન્દ્દાસ ફરિી હિી. એકવાર કોલેજથી હોસ્ટેલ જિી 
એકલી આહુિીન ેઅટકાવીને િ ેછોકરાએ પછૂ્ુાં.  

“હલે્લો..આપનુાં શભુનાિ..?” 
“આપને િેન ુાં શુાં કાિ?” 
“ઓહ..સો સોરી, હુાં િો ભલૂી જ ગયો િારી વાિ, બાંને િરફથી ઇન્દ્રોડકશન હોય, સો લેટ િી 
ઇન્દ્રોડ્ઝુ િાયસલે્ફ ફસ્ટષ ..િાય નેિ ઇઝ સમિિ અસ્ગ્નહોત્રી..” 
“આહુમિ...આહુમિ અધવયુષ.” 
“ફ્રોિ વ્હરે..ક્ાાંથી પિારો છો?” 
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ये दनुिया अक्सर उन्हें सस्ते में लूट लेती है,  
खुद की कीमत का जिन्हें अदंािा िह ं होता !! 



“કેિ, િિને શુાં કાિ છે? િારા ઘરે ચા-નાસ્િો કરવા આવવુાં છે િો પછૂો છો?” ચીડ સાથ ેઆહુમિ 
બોલી. 
“એય છોકરી, હુાં િન ેશાાંમિથી જે પછૂાં છાં િેના સીિા જવાબ આપવાન ેબદલે ત ુાં િારુાં અપિાન 
કરે છે, િન ેખબર છે હુાં કોણ છાં? િારો સીનીયર અને આ કોલેજના સ્ટુડન્દ્ટ યમુનયનનો પ્રેસીડેન્દ્ટ” 
ગસુ્સે થિો િ ેબોલ્યો. 
“હશો..સો વોટ..?” કહિેી િે ત્યાાંથી ચાલી નીકળી. 
આહુિીને જિી જોઇને િ ેિનોિન બોલ્યો “છોકરી િારે આ અપિાનની ભારે દકિાંિ ચકૂવવી 
પડશે.” 
િ ેજ સાાંજે આહુિીના િોબાઈલિાાં અનનોન નાંબર પરથી કોલ આવ્યો. રીસીવ કરિાાં જ “સમિિ 
અસ્ગ્નહોત્રી બોલુાં છાં. હિણાાં પાાંચ િીનીટની અંદર િારી જનષલ્સ િન ેિળશે, િારે િ ેલખીન ેપરૂી 
કરવાની છે, કાલે િારે એચ.ઓ.ડી. પાસે સબમિટ કરાવવાની છે િ ેપહલેા. મસમનયસષની જનષલ્સ 
જુનીયસે કમ્પ્લીટ કરવી એ આ કોલેજની વર્ો જૂની પરાંપરા છે, આઈ હોપ કે ત ુાં આ પરાંપરા ન ે
અનસુરીશ.” 
“જરા પણ નહી, અયોગ્ય પરાંપરાને િોડવી િન ેખબુ ગિે છે, િો બેટર છે કે બીજા કોઈને િિ ે
આ શભુકાયષના સહભાગી બનાવો. હુાં િો નદહ જ લખુાં.” આહુમિ બોલી. 
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માનવતા તો મેં 
બ્લડબેંક મા ંજોઇ છે દોસ્ત.. 

લોહી ની બોટલ પર 
જાવત ના લેબલ હોતા નથી. 



ભ્ર ણ-હતયા 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 “નો....નો.... મિસ્ટર શિાષ...િીસ ઈઝ પ્યોરલી િડષર. યેસ... ય ુઆર 
િાય ઓલ્ડ ફે્રન્દ્ડ...બટ આઈ રીયલી કાન્દ્ટ ડ ૂિીસ. ભ્રણુ-હત્યા એ ઈલ્લીગલ 
હોવાની સાથે સાથે પાપ પણ છે. ને િિે આ રીિે અગાઉ પણ િને પાપિાાં 
પાડી ચકુ્ા છઓ! પણ આ વખિે નહી. પ્લીઝ.....” 
 “ડૉ. િેહિા. વિારે ચાર્જ લઇ લેજો. િાથાકટૂ ના કરો. અિારે િો 
એક સાંિાન જ જોઈએ છે, ને એ પણ છોકરી.... એટલે છોકરો નીકળે િો 
પિાવો જ પડે. જો આને રાખીશુાં િો છોકરીને જનિ નહી આપી શકીએ. એટલે 
આને પિાવી જ દ્યો ચાલો.....” 
 ને ભ્રણુ-હત્યા કરવા રાજી થયેલા ડૉક્ટર મવચારિા રહ્યા કે, એ 
ખરેખર પાપ કરવા જઈ રહ્યા છે કે......!!? 
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 નવ  ંવર્મ એટલે નવી શરૂઆતો કરવાનો સમય- હા! શરૂઆત નહીં પણ શરૂઆતો 
કરવાનો સમય. નવ  ં વર્મ એટલે આપણી ગયા વર્ોની પેન્દ્ડીંગ પડેલી ઈચ્છાઓને ફરીથી 
જગાડવાનો સમય. નવ  ંવર્મ એટલે આપણી વસસ્ટમના અપગે્રડેશનનો સમય. એક નવ  ંજ વઝમન 
અને નવી જ સ્પીડ સાથે જીવનને આગળ વધારવાનો સમય. 
 મન ષ્યની પ્રકૃવત મ જબ એને દરેક કામ કરવા પાછળ કંઇક ને કંઇક તો કારણ જોઈએ 
જ, કોઈક એવ  ંબહાન  ં કે કોઈક એવો લાભ દેખાય તો જ એ કામ બમણી ઝડપથી થાય નહીં તો 
બસ હવામા ંગોળીબાર જેવી પદરક્સ્થવત હોય, ખાલી વાતો જ થાય-અસલ કામ નદહ! નવ  ં વર્મ 
એટલે આપણા જ ના મોડેલના મોપેડમા ંનાખવાન  ંઓઈલવાળં ઇંધણ! નવ  ંવર્મ એટલે ગયા સમગ્ર 
વર્મ દરવમયાન આપણે ધારેલા અને વવચારેલા બધા જ નવા કામોની શરૂઆત કરવાનો વખત! 
નવ  ંવર્મ એટલે ઘરની સાથોસાથ આપણા મનની પણ સફાઈ કરવાનો સમય! 
 પણ શ  ંનવ  ંવર્મ એટલે બધ  ંનવ  ંજ શર  કરવ  ંએમ? ના! કદાચ આપણે બધ  ંતો નવ  ં
ના જ શર  કરી શકીએ પણ, જે જ ન  ંછે એમા ંતો એક-એક લેવલ કરીને અપગે્રડ કરી જ શકીએ ને! 
લોકો નવા વર્મમા ંનવી નવી જગ્યાઓએ ફરવા જશે, અમ ક તો અતયારે નીકળી પણ ગયા હશે, 
પણ બધા આ વરે્ બહાર જઈ શકે એ શક્ય નહીં જ હોય, તો શ  ં કરીશ ?ં જરાક બીજી રીતે 
વવચારીએ તો એમ થઇ શકે ને કે, તો કેમ ના જૂની જ જગ્યાઓને નવી જ નજરે જોઈએ, જયા ંજઈ 
આવ્યા છીએ તયા ંફરીથી એક લટાર મારીએ, તયા ંકંઇક નવ  ંજ શોધીએ, અને નવ  ંપણ શ  ંકામ? 
બસ માત્ર એ જગ્યાને માણીએ અને એની સ્મવૃતઓ વાગોળીએ! નવા વર્મને કંઇક કરવાના માત્ર 
બહાનારૂપે લઈએ અને પછી એ કામને પ રા દદલથી વનભાવીએ કે જેથી આવતા વરે્ ફરીથી કંઇક 
નવ  ંકરવાન  ંજોમ લઈને પ્રવેશીએ! 
 નવા વર્મના દદવસે એક ક ટ ંબ બીજા વમત્રના ઘરે બેસવા ગયા, વાતો-વાતોમા ંપેલા 
ભાઈની નજર સામે પડેલા કાચના બે વાઝ પર પડી. એકમા ંકલર-કલરની વધારે કાપલીઓ હતી 
અને બીજામા ંમાત્ર ૫-૭ જેવી જ! ઉતસ કતાથી પેલા ભાઈએ પોતાના વમત્રને આ વવરે્ પછૂ્ ,ં કે આ 
બધ  ંશ  ંચક્કર છે? પેલા ભાઈ કહ ેકે, આ તો મારો આતમાનો વ્યવહાર છે! પેલા ભાઈ કહ ેહ ં કંઈ 
સમજયો નહીં, તયારે વમત્ર કહ ેકે, જો દોસ્ત! આપણે બનેં વેપારી માણસ! દદવાળી સ ધીમા ંબધો જ 
દહસાબ-દકતાબ ક્લીયર કરી જ નાખીએ બરાબર? પણ આ જે બે ક ંજા મ કેલા છે ને, એમાથંી એકમા ં
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મેં ગયા વર્મના મારા પોતાના વવચારો-મારી ઈચ્છાઓ અને મારા સપનાઓ લખીને મ ક્યા’તા અને 
આ બીજ  ંછે ને જેમા ંતને માત્ર અમ ક જ ળચઠ્ઠીઓ દેખાય છે એ એટલા આ વરે્ પ રા થયેલા છે. 
આપણે કમાવાની અને ધધંાને આગળ વધારવાની લ્હાયમા ંઆપણા પોતાની માત્ર અમ ક જ 
ઈચ્છાઓ પરૂી કરી શકીએ છીએ, અને અંતે ત   ંજોવે છે એમ એક બાજ ન  ંપલડ ં ભારે ને ભારે થત   ં
જાય છે અને બીજી બાજ ન  ં પલડ ં કોર ં-કટ રહી જાય છે! એટલે હવેથી હ ં મારા આતમાનો પણ 
દહસાબ રાખ  ંછં કે ક્યા ંશ  ંખટૂી રહ્ -ં શ  ંબાકી રહી જાય છે અને નવા વરે્ આ બધી જ આકાકં્ષાઓ 
કે સપનાઓને પ રા કરવા નવેસરથી મચી પડ ં છં. કોઈ વર્મ તો એવ  ંજરૂર આવશે જ ને કે જયારે 
આ બાજ ન  ંપલડ ં ખાલી રહી જશે અને હ ં સપં  ણમતાના આનદંને માણી શકીશ! 
  આ નવા વરે્ કંઇક નવા જ વનયમ લઈએ અને એને વર્મ દરવમયાન પ રા કરવા જ 
છે એવી ભાવના સાથે વનભાવીએ. જેને કકૂીંગ પસદં છે એ એમા ંનવ  ંકરી શકે છે, જેનો રસ કોઈ 
દિયેટીવ દફલ્ડમા ંછે એ એમા ંકંઇક અલગ કરી શકે છે. જેને સગંીતમા ંરસ હોય એ કોઈક અલગ 
જ વાદ્ય શીખી શકે છે. કોઈ ડાયરી લખવાન  ં શર  કરી શકે છે. તો આ નતૂન વર્મને વેકેશન, 
રજાઓ કે ફરવાના સમયથી એક ડગલ  ંઆગળ વધી જો આપણે એક તક- એક પ્રયાસ તરીકે 
જોઈશ  ંતો આ નવ  ંવર્મ ખરેખરમા ં“નવ ”ં બની રેહશે! 
  

 

કેટલા તણખલા એકઠા કરો તયારે માળો સજામય, 
એકાદ પખંીડા ને પછૂો.. તમને નદહ સમજાય. 



“જાતે પસદં કયો છે આ રોગ મેં જ મારો, 
હ ં શ  ંકર ં  તમારી આ સારવાર લઈને?” 

 “િારે િો હિણાાં એક િદહનાિાાં એન્દ્જીન્દ્યરીંગ પરુૂાં થઇ જશ.ે ન ેિારે હજી કાંઈ નોકરીના પણ ઠેકાણા 
નથી. આપણા લગ્ન િાટે એક િો િારા પપ્પા િાનશે જ નહી. સિથષ..... િે પણ એન્દ્જીન્દ્યરીંગ કરી 
લીધુાં હોિ િો? િો શાયદ ઇઝીલી પિી જાિ બધુાં! ક્ાાં સિુી પડયો રહીશ આ ભાંગાર કારકુનીિાાં? 
કાંઇક િોટુાં મવચાર. આગળ વિ. આિ ન ેઆિ િો ત ુાં િન ેખોઈ બેસીશ. પ્લીઝ.....”  

“હુાં રાય કરુાં જ છાં સારી જગ્યાએ નોકરી શોિવાની. પણ બી.કોિ વાળા વિારે અપેક્ષા પણ શુાં 
રાખી શકે નીરુ.....? 

“િારી પાસ ેએક િદહનાનો ટાઈિ છે િન ેિેળવવાનો. એ પછી હુાં કાંઈ નહી કરી શકુાં.” 
********** 

 અિરેલીનો સાવરકુાંડલા િાલકુો. બહુ ઝાઝો મવકમસિ નહી, પણ આિ સાવ પછાિ 
પણ નહી. મનરાલી અને સિથષના ફેિીલી વર્ોથી ત્યાાં રહ.ે બન્નેના િકાન અડી-અડીન ેજ. એક જ 
દીવાલ. મનરાલી થોડા િોટા ઘરની એકની એક છોકરી. િકાન પણ િોટુાં. એના પપ્પા 
ઘનશ્યાિભાઈને બટુ-ચાંપલની િોટી દુકાન. પરુા િાલકુાિાાં આવડી િોટી દુકાન કોઈને નહી. 
એટલે િાંિો િિિોકાર ચાલે. જયારે સિથષના પપ્પા િાવજીભાઈ નાના લોકલ દરજી. નાનુાં-નાનુાં 
ટાાંકા-ટેભાનુાં કાિ કરે ન ે ઘર ચલાવ.ે ઘરિાાં પૈસાની અછિ. એટલે ઘરિાાં હાંિેશા વાિાવરણ 
િાંગદીલી ભયુું જ રહ.ે એને લીિે સિથષ ભણવાિાાં બહુ ધયાન ના આપી શકિો. િાવજીભાઈને પણ 
બહુ અપેક્ષા નહી. ખાલી કૉલેજ કરાવવાનો િોહ. ને એટલે જ કોિસષ લાઈન એના કપાળે લખાઈ 
ગઈ. સાયન્દ્સિાાં ભણાવવાની ન િો એિની હમેસયિ હિી, કે ન િો એિની ઈચ્છા. એટલે એ 
બી.કોિ કરીને એ ત્યાાં જ એક નાના ફિષિાાં દહસાબ-દકિાબ સાંભાળિો.   

********** 

 એક િદહનો િો જોિજોિાિાાં વીિી પણ ગયો. સિથષ અસિથષ નીવડયો! મનરુએ િો 
સાવ આશા મકૂી જ દીિી. પણ સિથષ છેલ્લા પ્રયત્ન રૂપે એના પપ્પાને લઈને નીરુના પપ્પા પાસ ે
ગયો. ચા-પાણી-નાસ્િો કયો. ન ેવાિોવાિોિાાં લગ્નની વાિ નીકળિા જ ઘનશ્યાિભાઈ િાડકૂ્ા, 
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“શુાં છે િિારા લોકોની ઔકાિ? ક્ાાં ઇલેક્ટ્ક્રકિાાં એન્દ્જીન્દ્યરીંગ કરેલી િારી છોકરી..... ને ક્ાાં િિારો 
બી.કોિ કરેલો િામલુી કારકૂન છોકરો.... િોઢુાં જોઇને વાિ નાખવા અવાય. અિારા ખાનદાનિાાં 
બભખારીઓના ઘરિાાં છોકરીઓ દેવાનો દરવાજ નથી. પહલેા સાંબાંિને લાયક બનવુાં પડે. સરખે સરખા 
લોકો વચ્ચે જ સાંબાંિો બાંિાય છે. પાડોશી છઓ, િો પાડોશી બનીને જ રયો.....વેવાઈ-વેલા બનવાની 
ખોટી રાય ુના કરો......ન ેિાવજીભાઈ.......ચા-પાણી પી લીિા ન?ે િો હવે િિે જઈ શકો છો.” 
બન્ને બાપ-દીકરો િો સિસિી ગયા. ત્યાાં ઉભેલી નીરુ પણ સ્િબ્િ થઇ ગઈ. િાવજીભાઈનુાં આ રીિે 
ક્ારેય એિનુાં કોઈએ અપિાન નહોત ુાં કયુું. સિથષ પણ અંદરથી સાવ હલી ગયો. એણે નીરુને બહાર 
િળવા બોલાવી. 
“િારા બાપને કાંઈ બોલવાની ભાન પડે છે કે નહી? આ રીિે અિારુાં અપિાન કરવાની એિની દહિંિિ 
કેવી રીિે થઇ?” 
“સિથષ..... િન ેગમ્યુાં હશે િન ેઆિ  હડધિૂ કયો એ? પણ હવે કાંઈ ના થઇ શકે. િારા પપ્પાના િિ ે
િારી લાયકાિ િારા કરિા ઓછી જ છે, ન ેએ ત્યાાં સિુી રહશે,ે જયાાં સિુી ત ુાં િારાથી આગળ નહી 
આવી શકે. હુાં ગિે એિ કરીન ેિારા લગ્ન પાછા ઠેલાવવાની રાય કરુાં છાં. આગળ િાસ્ટરિાાં એડિીશન 
લઈ લઈશ. હવે િારી પાસ ેબે વર્ષ જેટલો ટાઈિ છે. બિાવી દે િારા પપ્પાને િારી અસલી ઔકાિ, 
ન ેલઇ જા િન ેિારા ઘરે લગ્ન કરીન.ે....” 
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ભાર એવો આપજો કે, 
હ ં જ કી ના શક . 

સાથ એવો આપજો કે, 
હ ં મકૂી ના શક …..! 

 



સિથષને વારે વારે ‘સિય-િયાષદા’ આપિી નીરુ દકડનેપ કરીન ેવસલુી કરવાવાળી કોઈ ગેંગ જેવી 
લાગવા લાગી. છિાાં પણ પોિાના અને પોિાના પપ્પાના થયેલા અપિાનનો બદલો લેવાનો આ જ 
એક રસ્િો છે, એવુાં મવચારી એણે આગળનો પ્લાન બનાવી નાખ્યો. 
મિત્રો પાસેથી ઉછીના પૈસા લઈને એ અિદાવાદ આવ્યો. એક રૂિ ભાડે રાખી. લોજિાાં જિવાનુાં શરુ 
કયુું. IAS (Indian Administrative Service) બનવા િાટે UPSC એક્ઝાિની મપ્રપરેેશન શરુ કરી. એ િાટે 
‘SPIPA’ ના ક્લાસ પણ શરુ કયાષ. એની પાસે જેટલો સિય હિો એનો એણ ેપરેુપરુો ઉપયોગ કયો ન ે
પ્રીલીિીનરી એકઝાિ એણે ક્લીયર કરી દીિી. પછી ‘િેઈન્દ્સ’ િાટે એ જોિરાઈ ગયો ને એની 
લેબખિ પરીક્ષાિાાં પણ એ ક્વોલીફાઈડ થઇ ગયો. હવે બસ ખાલી ‘પસષનાલીટી ટેસ્ટ’ િાટેનો 
ઈન્દ્ટરવ્ય ુબાકી હિો, કે જે કેન્દ્ડીડેટની મસમવલ સમવિસ િાટેની સ્યટેુબીલીટી નક્કી કરવા િાટેનો સૌથી 
ટફ િબક્કો છે.  

********** 

“િો મિસ્ટર સિથષ......... લાસ્ટ ક્વેચ્્ન ટ ૂય.ુ િિ ેઆ રીંગિાાંથી નીકળી જઈ શકો?”  

ઈન્દ્ટરવ્ય ુલેનાર પેનલિાાંથી એક િેડિે પોિાની આંગળીિાાંથી વીંટી કાઢી સિથષ સાિ ેિરી. 
સિથે પછૂ્ુાં. 
“િેડિ....િ ેઆઈ હવે એ સ્િોલ પેપર-ચીટ પ્લીઝ?”  

એિની પાસેથી કાગળનો ટુકડો લઇ એણ ેખીસ્સાિથી પેન કાઢી ન ે કાગળિાાં પોિાનુાં નાિ લખી 
ફોલ્ડ કરી એન ેએ રીંગિાાંથી પસાર કયો. 

********** 

િાવજીભાઈના ઘરે આજે દદવાળી જેવો િાહોલ હિો. એિનો એકનો એક છોકરો સિથષ ઓદફસર 
બનીને ઘરે આવ્યો હિો. પરુા સાવરકુાંડલાિાાં આ સિાચાર ફેલાઈ ગયા હિા. એિના ઘર બહાર 
ભીડ જાિી ગઈ હિી. ક્ારેય િોઢા સાિ ેજોિા પણ ના હોય એવા લોકો ભમવષ્યના કલેકટર સાથે 
કોન્દ્ટેક્ટ કરવાની વેંિરણિાાં લાગ્યા હિા. િીઠાઈઓ વહેંચાઇ રહી હિી. 
પણ આ બિા વચ્ચે મનરુ અને સિથષના િનિાાં એિના હવે પોમસબલ થનારા લગ્નની આગોિરી 
શરણાઈઓ વાગી રહી હિી.  

“હાશ. હવે મનરુના પપ્પાને કાંઈ વાાંિો નહી આવે. હવે હુાં નીરુને લાયક બની ગયો છાં. હવે ફરી 
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મને પારખવો હોય તો ગાઢ્ અંધકારમા ંપારખજે, 
દદવસના અજવાળામા ંતો કાચના ટ કડા પણ ચમકે. 



એકવાર િાાંગુાં નાખી જોઇશ. િન ેમવશ્વાસ છે, િેઓ ના નહી જ પાડે....”...... સિથષ મવચારિો રહ્યો. 
પણ આશ્ચયષ વચ્ચે ખદુ ઘનશ્યાિભાઈ જ સાિ ેચાલીને એિના ઘરે બિાઈ દેવા આવ્યા. 
“છેવટે િિારો છોકરો િારી છોકરી િાટે લાયક બની જ ગયો. હવે સાંબાંિ સીિી લીટીિાાં ગોઠવાઈ 
ગયો...... નહી િાવજીભાઈ? હવે જલ્દી હુાં િારી નીરુડીને િિારે ત્યાાં મવદાય કરીશ..... િોઢુાં િો િીઠુાં 
કરાવો વેવાઈ......” 
િાવજીભાઈએ એિના િોંિાાં હસિા-હસિા િોિીચરુનો આખો લાડુ મકૂી દીિો. ને હસવાનુાં અચાનક 
બાંિ કરી ચહરેાના હાવભાવ બદલી સામુાં જ ચોપડી દીધુાં, 
“શુાં છે િિારા લોકોની ઔકાિ? ક્ાાં િોટો અફસર બનેલો િારો છોકરો. ન ેક્ાાં િિારી ઈજનેર 
છોકરી. કોઈ સરખાિણી જ નથી બન્નેની. ક્ાાં રાજા ભોજ ને ક્ાાં ગાંગો િૈલી. િોઢુાં જોઇને વાિ 
નાખવા અવાય. અિારા ખાનદાનિાાં બભખારીઓના ઘરિાાંથી છોકરીઓ લેવાનો દરવાજ નથી. પહલેા 
સાંબાંિને લાયક બનવુાં પડે. સરખા લોકો વચ્ચે જ સાંબાંિો બાંિાય છે. પાડોશી છઓ, િો પાડોશી 
બનીને જ રયો. વેવાઈ-વેલા બનવાના પ્રયત્નો ના કરો. િીઠાઈ ખાઈ લીિી ને? િો જાવ હવે.......” 
હવે સ્િબ્િ થવાનો વારો ઘનશ્યાિભાઈનો હિો. નીરુ ને સિથષ િો વગર વાાંકે ખાલી ‘ઓડીયન્દ્સ’ 
બનીને રહી ગયા. બન્નેને શાયદ પલેી બે બબલાડી અને વાાંદરા વાળી વાિાષ યાદ આવી ગઈ હોવી 
જોઈએ. આ દકસ્સાિાાં રોટલીના ટુકડાને બદલ ેખદુ આ બન્ને જ ત્રાજવાિાાં ગોઠવાયા હિા!  

ન ેબરાબર એ જ સિય ે દુર અિદાવાદ રેદડયો સ્ટેશને RJ મનમશકાએ વસ્ત્રાપરુના અિીશભાઈની 
ફરિાઇશથી ‘દદલ અપના પ્રીિ પરાયી’ દફલ્િનુાં લિાજીના અવાજિાાં ગવાયેલુાં સપુરદહટ ગીિ ચાલ ુ
કયુું, જે એકસાથે શહરેના ઘણા ઘરો, ઓદફસો, દુકાનો અને ગાડીઓિાાં ગુાંજત ુાં રહ્ુાં. 

“અજીબ દાસ્તા ંહૈ યે, કહા શ ર  કહા ખતમ, 
યેહ મઝંીલે હૈ કૌન સી, ના વોહ સમજ સકે ના હમ.............” 

 SHUT DOWN : 

જજિંદગી કાદડિયોગ્રાિ જેવી હોય છે, 
એ ક્ારેય સીિી લીટીિાાં નથી આવિી. 

  

( શીર્ષકપાંસ્ક્િ : અમનલ ચાવડા ) 
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"સબધં" અને "સપંતી“,. 
મ ઠ્ઠી ભરો તો રેતી છે અને જો વાવતા 

રહો તો ખેતી છે. 
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 Out beyond the ideas of wrong doing and right doing,   

                        there's a field. 

 I'll meet you there. 

 હિણાાં જ િારા અમિમપ્રય એવી દફલ્િ રોક્સ્ટારની રીલીઝને ૫ વરસ પરુા થયા. એક 
લાગણી જે અંદર કાળજા સધુ ુખ ૂાંપેલી હોય ને બહાર નીકળવા િફષડિી હોય એ આ. 
 રોિેક્ટ્ન્દ્ટક મવૂી બનાવવાનો સૌથી સારો િસાલો એટલે હૃદયભાંગ. એિાાં પણ એક 
સન્દ્ગીિકારનો હૃદયભન્દ્ગ એટલે દહટ દફલ્િનો ફોમ્યુષલા.હિણાાં જ કણષ જોહરે કરેલી એક મનષ્ફ્ળ 
કોમશશ પણ એનો જ એક ભાગ ગણી શકાય. 
 એક દફલ્િની રક્ટ્ષ્ટએ દરકષ્ટર અદભિુ છે જે સાંપણૂષપણે અંગિ િન્દ્િવ્ય છે, પણ એક 
રીવ્યઅુરની નજરથી પણ એ એટલીજ અબભભિુ દફલ્િ ગણી શકાય. 
 શાદહદ કપરેૂ જબ વ િેટ સાઈન કરી ત્યારે એની પાસે રોકસ્ટારનો ઓપશન હિો(જો કે 
સારુાં થયુાં એને જબ વી િેટ પસન્દ્દ કરી). પછી પાાંચ-સાિ વર્ષ સિુી કાગળ પર જ રહલેી ઈસ્મ્િયાઝ 
અલીની સ્ક્ીપટ એટલે રોકસ્ટાર.  
 એક સન્દ્ગીિકારના સગઁીિના ઉદય થી લઈને એના પે્રિના અસ્િ સિુીની આંટીઘ ૂાંટીિાાં 
વણાયેલી ચબરાક ક્ટ્સ્ક્પ્ટ એ રોકસ્ટાર. ઈશાષદ કામિલના શબ્દો અને રહિેાન સાહબેના સુાંદર 
સગઁીિનો સિન્દ્વય એટલે રોકસ્ટાર. રણબીરની એક્ટ્ક્ટિંગ અને િોદહિ ચૌહાણના કાંઠથી બલુ ાંદ થયેલી 
એવી રોકસ્ટાર. નરબગસની સુાંદરિાથી  લઈને આરિીનુાં એદડદટિંગ એટલે રોકસ્ટાર. 
વાિાષ શરુ થાય છે 
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એક કોલેજિાાં ભણિા નઠારા છોકરા થી. બગટાર લઈને ફરિો જોડષન જે જજિ િોદરસન બનવાના 
સપનાિાાં રાચે છે, િેને કેન્દ્ટીનનો ખટારાભાઈ દદલના દદષની vat kre એટલે એના પાગલપ્નથી 
ઉપજિી એક પ્રણયકથા. ખોટા પ્રેિના નાટકથી શરુ થિી નૌટાંકી અને એ દોડઘાિિાાં થી ઉદ્ભવિો 
ગહન પ્રેિ. 
 જોડષનની હીરના લગ્ન થઇ જિા એ પ્રાગ જાય છે અને પછી એક મ્યબુઝક કમ્પની 
આસપાસ ફરિા જોડષનને એ લોકો જ હીર પાસે લઇ જાય છે શો િાટે. ત્યાાં હીર ને જોડષન િળિા 
ફરી પાછા ઉછળિા લાગણીઓના િોજા.  

 
 
 
 
 

જયારે પણ હૃદયના ઉભરા ઉભરે કરો કબલૂ, 
િોફાન થાય ક્ાાં જો એ દદરયાિાાં થાય ના! 

.- િરીઝ 
 મપયરુ્ મિશ્રા અને શમ્િી કપરૂ સિા દદગ્ગ્જ્જોની સ્ક્ીન સ્પેસ વચ્ચે રણબીર જરાય 
ઝાાંખો પડિો નથી એ રાઇદટિંગની કિાલ છે. અમનલ િહિેાની કિાલ મસનેિેટોગ્રાફી અને આરિીનુાં 
એદડદટિંગ દફલ્િને અલગ જ ઊંચાઈ બક્ષે છે.  
 

લક્ષ્ય જેના ઊંચા અને મસ્ત હોય છે,  
જીવન મા ંએની જ પરીક્ષા સખ્ત હોય... 
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 રુિીના સાદહત્ય પરથી પ્રેદરિ એવી દફલ્િ જે હોલીવડુિાાં પણ જોવા ના િળે એવી 
રીટિેન્દ્ટ સાથે આપણને આપણી  ભાર્ાિાાં જોવા િળે એનાથી વિારે ખશુી બીજી કઈ હોઈ શકે? 
દફલ્િનુાં એક પણ ગીિ ન લખવાનુાં કારણ એ જ કે જોવાની િજા ના બગડવી જોઈએ.એક-એક 
ગીિ એક-એક મસિંગલ દરલીઝ િરીકે દરલીઝ કયુું હોય િો પણ ટોપ ચાટટષસ પર હોય એવા સરસ 
આલબિ િાટે િો ના છૂટકે- લવસ્ટોરી ના ગિે િો ય એક વાર જોઈ નાખવુાં. 
 એદડદટિંગ અને સ્ક્ીનપ્લે બાબિે રાંગ દે બસન્દ્િી,ગજની કે અનરુાગની કોઈ મવુીને 
ટક્કર આપે એવી એક અભિૂપવૂષ દફલ્િ એટલે રોકસ્ટાર. 

Sometimes you hear a voice through the door, calling you, as fish out of water, hear the 

sound of the waves or a hunting falcon hears the drums. 

Come back, come back. 

THis turning towards what you deeply love saves you. Read the book of your life which has 

been given to you. A voice comes to your soul, Saying, 

Lift your foot crossover,  

Move into empltiness of question and and answer and question.  
-Rumi 

 



  મારા સપના તારી આંખે સાચા પડતા જાય, 
  એને નવ  ંવર્મ કહવેાય.   

  હ  ંકંઈ પણ ના બોલ  ંતો પણ તને તરત સમજાય, 
                       એને નવ  ંવર્મ કહવેાય. 
                     -અંદકત વત્રવેદી 
 બરાબર બેસિાવર્ષનો એ દદવસ, એની ફ્લાઈટ સવારે ૧૦ વાગ્યાની! બહુ જ ભારે 
દદવસ હિો િારા િાટે એ, કોઈ દદવસ હુાં પ્રખર વગર એકલી રહી જ નથી, અરે િને કદી આવો 
મવચાર પણ આવ્યો નથી, પ્રખરે આવવા દીિો જ નથી. એના ગયાન ેઆજે બરાબર ૩ વર્ષ થયા, 
એના વગરનુાં િારુાં આ ત્રીજુ ાં સાવ નીરસ બેસત ુાંવર્ષ છે. એના વગર િો િને િૈયાર થવાનુાં પણ 
િન નથી થત ુાં. ના કોઈની સાથ ેવાિ કરવાનુાં િન થાય છે, ના ક્ાાંય જવાની ઈચ્છા થાય છે. 
કાશ એ અહીં હોિ િો િન ેકહિે જ, ”જાનુાં, આજે નવુાં વર્ષ શરુ થાય છે િો િારા જેવી જ કોઈક 
એકદિ િીઠી ડીશ બનાવ.” અને િન ેખશુી-ખશુી એ કરવુાં ગિેિ. એ હોિ િો હુાં એને પરાણ ેક્ાાંક 
ફરવા લઇ જાિ, એને બહુ બધુાં વ્હાલ કરેિ, પણ ખેર..! 
 િારા પ્રખરને લખવાનો બહુ જ શોખ, કોલેજિાાં હિા ત્યારે િો હુાં એની કમવિા પાછળ 
પાગલ જ હિી, હોઉં જ ને વળી, કોઈ બસ િિારી સાિ ેજોઇને, િિારી આંખિાાં આંખ નાખીન ે
િિારી જ આંખની કમવિા કહ ેિો કેવુાં લાગે! બસ, અિારો પ્રેિ પણ એની કમવિા જેવો જ રોિાાંચક 
હિો, અને એના મવર્ે િો શુાં કહુાં િિન,ે િન ેખશુ કરવા િાટે િો ક્ાાં-ક્ાાંથી કમવિા ગોિી લાવિો, 
કોઈક વાર િરીઝ િો કોઈક વાર ગાલીબ, અરે એના જોડે રહી-રહીન ે િો િનેય કેટલા બિા 
કમવઓ અન ેલેખકોના નાિ યાદ રહી ગયા હિા. એ ગયો એ પછી પણ એના આ પ્રેિરૂપી શબ્દો 
િન ેિળિા જ પણ, એ સાિે હોય અને િને કેહિો હોય એ વાિ જ કૈક અલગ હિી! 
 જો કે એને પણ િન ેમકુીને જવાની ઈચ્છા િો નહોિી જ, પણ િેં જ જીદ કરીન ેએને 
જવાનો આગ્રહ કયો, એના કદરયર િાટે આનાથી સારી િક બીજી કોઈ હોઈ જ કઈ રીિે શકે! જો કે 
િન ેએિના થી કોઈ ફદરયાદ નથી, એ િન ેત્યાાંથી પણ મનયમિિ ફોન કરે છે, મવડીયો-ચેટ 
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પણ થાય છે, પણ સાચુાં કહુાં િો િન ેએને જોઇને એને અડવાની ઈચ્છા થાય છે, એની બાહોિાાં 
સિાઈ જવાની ઈચ્છા થાય છે. આિ િો િારો આખો દદવસ કાંઇક ના કાંઇક કાિિાાં પસાર થાય 
જ છે, પણ સાાંજ પડે એની યાદો િારા આખા િગજનો ઘેરો લઇ લે છે. િને કાંઈ જ ના સઝૂે એ 
પછી, એના િારી પાસે હોવાના ભણકારા જ થયા કરે િન!ે રાિ પડે એના અવાજિાાં િેં રેકોડષ 
કરેલી એની કમવિાઓ સાાંભળાં, એના ફોટાને નાઈટ-લેમ્પ ના એ ઝાાંખા પ્રકાશિાાં જોયા જ કરુાં 
અને દરરોજ િનન ેસિજાવિી રહુાં કે બસ હવે એક-બે વર્ષ જ ન!ે પ્રખર હિણાાં આવી જ જશ ે
િારા પાસ ેઅને પછી બસ િારા બિા દદવસ અન ેબિી રાિો અિારા સપનાની બની જશે! 
  દરવર્ષ િો પ્રખર િન ેરાિના બરાબર ૧૨ વાગ્યે જ “હપે્પી ન્દ્ય ુયર” 
મવશ કરે પણ કોણ જાણ ેઆ વર્ ેએને મવશ ના કયુું? કોઈ ફોન પણ ના કયો કે ના કોઈ િેસેજ 
છે એનો! ભલૂી િો નહીં ગયો હોય ન?ે કાંઇક કાિિાાં વ્યસ્િ હશે, આિ પણ ત્યાાં થોડી દદવાળી 
હશે! પણ દરવર્ષ િો કરે જ છે ન ેિો આ વર્ ેજ કેિ આિ? 

 “ટીંગ-ટોંગ...ટીંગ-ટોંગ” દરવાજાના ડોરબેલથી પાંસ્ક્િ પોિાના મવચારોના 
વિળિાાંથી બહાર આવ ે છે, દરવાજા સિુી પહોચિા-પહોચિા મવચારે છે કે રાિના ૧૧ વાગે 
વળી કોણ આવ્યુાં હશે? આ જ અસિાંજસિાાં જેવો દરવાજો ખોલે છે, સાિ ેગલુાબથી ખીચો-ખીચ 
ભરેલો ગલુદસ્િો અને પાછળથી એક અવાજ જે સાાંભળવા િાટે એ પરુા ત્રણ વર્ષથી રાહ જોઈ 
રહી હિી! હા, પ્રખર એની સાિે હિોને િરીઝ સાહબેનો એક શેર કહી રહ્યો હિો, 
         શ  ંહશે મારામા ંકે ખેંચે છે આ સઘળા મને,  

  ઘર મને, ગ લશન મને, જગંલ મને સેહરા મને.  

  એ નવા વર્ષની રાત્રી કદાચ જીવનભર િાટે પાંસ્ક્િની સુાંદરિિ યાદગીરી બની 
રેહશે, એ રાિની ગલુાબની સગુાંિ જ નહીં, ચાંર-િારા અન ે એ નાઈટ-લેમ્પ પણ સાક્ષીભાવ ે
ગવાહી આપશ!ે  

 

લાગણી મારી છે આય વેદ જેવી, 
એટલે મોડી તમને થાશે અસર. 



નવેમ્બર , 2016 23 પખં મેગેઝીન 

એક બીજા પર પથ્થરો ફેંકતી પ્રજાને ખબર હશે કેબહાર પથ્થરથી 
ખડકાયેલા મન્દ્દીર-મક્સ્જદની માલીકોર એવ  ંતે શ  ંહશે? 



  ગલુાબી ઠાંડી ચાલ ુથઇ ગઈ છે અને જોિ જોિાિાાં િો જોરદાર ઠાંડી પડવાનુાં ચાલ ુથઇ 
જશ.ે િો િન ેથયુાં ચલો આજે જેકે્સ અને સ્વેટર ની વાિો કરીએ. જયારે જેકે્સ ની વાિ આવ ે
િો િારુાં િાનવુાં છે કે દરેક ના પાસ ેએક લેિર જેકેટ િો હોવુાં જ જોઈએ. I agree કે બહુ િોંઘ ુઆવ ે
છે પણ એ worth investment છે. એ ક્ારેય ફેશન િાાંથી જત ુાં નથી. હા એને carry કરવાની style 
બદલાઈ શકે કે નવા કલસષ આવી શકે પણ એ કદી outdated  નથી થત ુાં. આ વખિે િેં આપણા 
વહાલા bollywood સ્ટાસષ ન ે refrence િાાં લીિા છે. બીજી સારી વાિ છે કે એને પાટી િાાં કે ઓફીસ 
િાાં સરખી વાહ-વાહી સાથ ેપેહરી શકાય છે. આિાાં હ્રીમિક એ કયુું છે એિ િફલર કે િને્દ્સ સ્ટોલ કે 
એિ પણ સાથ ે carry કરી શકો છો.sporty લકૂ િાટે આ ઘણી બિી ઝીપ્સ વાળાં સરસ ઓપ્શન 
છે.ગલ્સષ ન ેિો નવા different કલસષ નો ફાયદો રેહવાનો જ. 
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અત્યારે ડેનીિ નુાં બહુ જ ચાલે છે. ટોપ્સ 
અને shirts િાાં પણ. િો જેકે્સ અન ે
હુડીસ િાાં એ કેવી રીિે પાછળ રહી 
જાય? અને હા આ િફલર અને સ્કાફ્સષ 
અને સ્ટોલ્સ લગાવાની જુદી જુદી styles 
િો િિન ે internet પર થી િળી જ જશ.ે 
પણ એ પણ must try છે. 
 



હવે વાિ કરીએ કોલેજીયન્દ્સ ના ફેવરેટ સપુરહીરોસ અને ક્વોટસ વાળા હુડીસ ની... 
 

 હવે અમકુ થોડુાં ડીઝાઈનર. વાિ કરીએ એવા ડ્રેસ ની જે વલૂ ના બનેલા છે અને ઠાંડી 
િાાં ખબુ stylish લકૂ આપ ેછે. સાથે સાથે લગ્નો પણ આવાના december િાાં. િો ladies િો સાડી કે 
કુિી પર શાલ નાખિા જ હોય છે પણ બોયસ પણ આ વખિે એ જ કરી શકે છે. શેરવાની કે ઇન્દ્ડો-
વેસ્ટનષ પર રોયલ શાલ ખબુ ઠસ્સાદાર લકૂ આપ ેછે રાઘવેન્દ્ર મસિંહ રાઠોર ના શો િાાં આ િોડેલ એ 
મસમ્પલ રોયલ કુિાષ પર જે રીિે wrap કયુું છે એ જ રીિે  . અન ે girls latest િાાં શાલ ન ેબેલ્ટ સાથ ે
સેટ કરી ન ેવેસ્ટનષ કપડા પર પણ પેહરી શકાય છે અને ખબુ રેન્દ્ડી લાગશ.ે 
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 હવે વાિ કરીએ caps ની. સલુિાન મપક્ચરિાાં રણદીપ હુડા એ પેહરેલી ‘બીનીસ’ અત્યારે 
ખબુ ચાલે છે.અને એ બોયસ અને girls બાંન ેને એકસરખી રીિે સટુ કરે છે. 

શણગાર તો શરીર ને હોય,સ દંર તો 
પ્રભ ની કૃપા હોય તો થવાય. 



 િિારી પાસ ેબીજો કોઈ આઈદડયા હોય કે િારા કોઈ િિ સાથે આપ સાંિિ ના થિા હો 
િો િને જણાવો manorishah@gmail.com પર.. અને ઠાંડી નો આનાંદ િાણિા  રહો એકદિ ‘in’ 
રહીન.ે..happy winters  
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તમારી કૃવત પણ તમે અમને મોકલી શકો છો 
E-mail – pankhemagazine@gmail.com 

નવેમ્બર , 2016 27 પખં મેગેઝીન 



The average human body is made of 50 to 65 percent water. 

 

Newborn babies have even more, ringing in at 78 percent water. 

 

A gallon of water weighs 8.34 pounds; a cubic foot of water weighs 62.4 pounds. 

 

A liter of water weighs 1 kilo; a cubic meter of water weighs 1 tonne. (The rest of the 

statistics are in imperial units since they are U.S.-based and we're odd that way; but 

the original metric system was created with base units that could be derived from the 

weight of a specified volume of pure water ... hence the nice round numbers.) 

 

An inch of water covering one acre (27,154 gallons) weighs 113 tons. 

 

 Water covers 70.9 percent of the planet’s surface. 

 

Ninety-seven percent of the water on Earth is salt water; the water found in the Earth’s 

lakes, rivers, streams, ponds, swamps, etcetera accounts for only 0.3 percent of the 

world’s fresh water. The rest is trapped in glaciers or is in the ground. 

 

 There is more water in the atmosphere than in all of our rivers combined. 

 

 If all of the water vapor in our planet’s atmosphere fell as water at once and spread 

out evenly, it would only cover the globe with about an inch of water. 
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