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વાળમાથંી રેતી કા ંવેરાય છે?  
જો ને, મારા માથામા ંરણ તો નથી  

-મેહુલ પટેલ ’ઈશ’ 

સ્વકેન્દ્રીથી સમકેન્દ્રી 
  વવશ્વ તરફની  
  ઉિાન... 
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 સજંોગો બદલાય રહ્યા છે, માણસોની રહણેીકરણી બદલાઈ રહી છે, લોકોમા ં
જીજ્ઞાસાવતૃિ વધી રહી છે, સમજણ કેળવાઈ રહી છે, દેશ સધુરી રહ્યો છે – આવો એક દ્રષ્ટિકોણ 
હોઈ શકે િો આ જ દ્રષ્ટિકોણને અરીસામા ંજોઈએ િો આપણને દેખાય કે – મજુરવગગ િડપી રહ્યો 
છે, ગરીબ હરેાન થઇ રહ્યો છે, નાના ધધંાઓ પડી ભાગં્યા છે, દુકાનદારો માથા ખજંવાળી રહ્યા 
છે, ફેકિરીઓ બધં પડી છે, દેશ બધં (મજબરુીમા ંધધંા શરુ નથી થયા, ગ્રાહકો નથી આવિા) 
પાળી રહ્યો છે. 
 પ્રધાનમતં્રીજીના આ તનણગય ન ે એક મહહનો થયો િેમ છિા ં હજી જોઈએ એવુ ં
Normal Routine નથી થયુ.ં પૈસા ઉપાડવા માિે લાબંી લાબંી લાઈનોમા ંઉભા રહવે ુ ંપડે છે આમ 
િો ભારિવાસીઓ અમકુ િબકે્ક જુદા જુદા કામો માિે લાઈનમા ં ઉભા રહવેાની આવડિ 
બિાવિા રહ ે છે િો આ વખિે એક સારા કામ માિે િક મળી છે. પણ આ બધામા ં ઘણી 
જગ્યાએથી મોિી રકમમા ંનવી નોિો મળી આવ ેછે એ સામાન્ય જનિા માિે અન્યાયની લાગણી 
ઉભી કરે છે. હવે, આમા ંસરકારનો વાકં છે કે બેન્કવાળા નો એ િો સમય આવિા ખબર પડી જ 
જશ.ે સસંદનુ ંતશયાળુ સત્ર એકપણ કામ થયા વગર ઝઘડાઓમા ંપિી જવા આવયુ.ં ઠંડીના પારા 
એ પણ હજી પોિાનો દમ દેખાડયો હોય એવુ ંલાગત ુ ંનથી. 
 આપ સૌના પ્રતિભાવો અમને વધારે મહનેિ કરવા િરફ પ્રેરી રહ્યા છે. આપ સૌનો 
સહકાર અમને પ્રેરકબળ પરંુૂ પાડે છે. આપણી ઉડાન આવી જ રીિે નવા નવા તશખરો સર કરિી 
રહ ેએના માિે અમ ેઅમારંુ નવુ ં FACEBOOK ACCOUNT બનાવયુ ંછે - ‘પખં મેગેઝીન’ સાથે સાથ ે
અમારંુ પેજ ‘પખં e-magazine’ પણ કાયગરિ રહશે.ે 

આંખો મીંચીને ચાલશુ ંઅંધકારમા ં‘મરીઝ’ 
શકંા વધી જશે તો સમથથન બની જશે 

-મરીઝ 
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DEMONETIZATION  

  ભરેલ તમસાઇલ ઉિાવળે છોડવામા ંઆવી   
 - છિાયં અમે "ધ ગે્રિ ઇષ્ન્ડયા" બનાવવાના વયાપક હહિમા ંસરળ અમલીકરણ માિે 
આધાર કરીશુ!ં પરંત ુઆ ચલણ demonetization માિે સરકારના ઇરાદાની પ્રશસંા કરવી કે િીકા? 
 નીચેના પ્રશ્નો/મદુ્દાઓ કે જે મીહડયા મારફિે ફરિા કરવામા ં આવી રહયા છે િે 
સામાન્ય માણસના મનમા ંશકંા વધારે છે અને સ્પટિિા માગંી લે છે. 
1) ગપુ્િિા 
 માનનીય વડાપ્રધાન અને નાણાપ્રધાને વારંવાર જણાવયુ ંહત ુ ંકે આ વાિ િોચ ગપુ્િ 
હિી કે જે 8મી એ સાજં પહલેા ંમાત્ર થોડા લોકો માિે જાણીિી હિી કારણ કે રાખવામા ંઆવી હિી. 
પરંત.ુ.. 
 - કેવી રીિે 27 ઓક્િોબર 2016ના રોજ સમાચાર દૈતનક જાગરણ, દૈતનક અખબારો 
દ્વારા સમાચાર છપાયા હિા કે ૫૦૦ અને 1000ની નોિો હવે પાછી ખેંચી શકાય છે અને 2000ની 
નોિ આવશે.(દૈતનક જાગરણ 27 ઓક્િોબર 2016). 
 - કેવી રીિે અને શા માિે ભાજપના રાજ્ય એકમોમાના એક બેંક ખાિામા ં 3 કરોડ 
િરિ જ 8 નવેમ્બરે જાહરેાિ પહલેા ંટ્રાન્સફર કરવામા ંઆવયા હિા? રૂ. 60 લાખ કલાક પહલેા ં
અને રૂ. 40 લાખની રકમ 8 કલાક આસપાસ PM દ્વારા demonetization યોજના જાહરે થઈ િે 
પહલેા ંજમા કરવામા ંઆવી હિી. આ સામાન્ય થાપણ લાગિી નથી. કેવી રીિે હડપોઝઝિ બેન્કો 
દ્વારા અને જાહરેાિ પહલેાનંા સામાન્ય ઝબઝનસે કામના કલાકો પછી પણ ભાજપ એકમ દ્વારા 
કરવામા ંઆવી હિી? 
 - િાજેિરના આરબીઆઈ અહવેાલોમા ંજણાવયુ ં હત ુ ં કે એસબીઆઇ, પીએનબી અન ે
બેન્ક ઓફ બરોડા જેવી તવતવધ બેન્કોમા ં હડપોઝઝટ્સ િકાવારીમા ં નોંધપાત્ર રીિ ે અગાઉના 
ક્વાિગરની સરખામણીમા ંજુલાઈ-સપ્િેમ્બરમા ંવધારો થયો છે. તવરોધ પક્ષોએ દાવો કયો હિો કે 5 
લાખ કરોડ વધ ુજમા કરવામા ંઆવયા છે કે જે કુલ ચલણનો 'ત્રીજો ભાગ' છે. કાઈંક કાચુ ંપકાત ુ ં
લાગે છે? 

 
 



2) શ્રી ઊર્જિિ પિેલની તનમણ ૂકં અને આરબીઆઈ ગવનગર શ્રી રઘરુામ રાજન દૂર 
 - 13 મી નવેમ્બર ૨૦૧૬ - િેઝલ-પ્રસારણ મજુબ માનનીય વડાપ્રધાન જણાવયુ ંહત ુ ં
કે આ િૈયારી 10 મહહના પહલેા શરૂ કરવામા ંઆવી હિી. જે જરૂરી પણ છે, કેમ કે તવશાળ ચલણ 
દોઢ મહહનામા ંતપ્રન્િ કરી શકાય નહીં િેમ લાગે છે. 
 પરંત ુપ્રશ્ન એ થાય છે કે, 
 • એવા અહવેાલ છે કે રઘરુામ રાજનનો આ તનણગય સામ ે તવરોધ હિો. શુ ંિૈયારી 
અને તપ્રન્િીંગ શ્રી રઘરુામ રાજનની સમંતિ વગર શરૂ કરવામા ંઆવી છે - િ ેકેવી રીિે શક્ય છે? 
PM એ સીધા આરબીઆઈ ગવનગરની સમંતિ વગર તનણગય લીધો છે? 
 • જો તપ્રન્િીંગ શ્રી ઊર્જિિ પિેલની સહીઓ સાથ ે દોઢ મહહના પહલેા શરૂ કયુું િો 
પછી શ્રી ઊર્જિિ પિેલ (હરલાયન્સ ગ્રપુ સાથ ેસકંળાયેલ)ની તનમણકૂ અને શ્રી રઘરુામ રાજન દૂર 
કરવા બન ેપહલેથેી નક્કી હત ુ?ં 

નકલીચલણ 
 એમા ંકોઈ શકંા નથી કે પહરભ્રમણમા ંનકલી ચલણી નોિો છે. પરંત ુનકલી ચલણ જે 
પહરભ્રમણમા ંછે, િ ેસામાન્ય માણસ દ્વારા પ્રાપ્િ કરવામા ંઆવી રહી છે. િેથી િેઓ જે ખરેખર 
મદુ્રણકળા & પહરભ્રમણ માિે અપરાધી છે િ ે નથી સહન કરવાના. વધમુા ં કેવી રીિે સરકાર 
ખાિરી કરશે કે નવી ચલણી નોિો કે જે ખાસ કરીને રૂ ૨૦૦૦ની  નકલી ચલણ ડીલરો દ્વારા 
મહુદ્રિ કરવામા ંઆવશે નહીં. આમ સમજવા જઈએ િો આ રોકેિ િેકનોલોજી નથી. િેઓ જૂના 
ચલણ  છાપી શકે છે, િો નવુ ંચલણ શુ ંખાસ છે? એમા ંએવી િે કઈ ઝચપ ભરાવેલી છે?  
સામાન્ય માણસ માિે પરેશાની: 
• નાના વેપારીઓ/દૈતનક રોકડ વયવહાર પર પહલેેથી જ અસર થઈ. 
• સામાન્ય જનિાને અસર થશે. 
• જોબ માકેિ પર નકારાત્મક અસર  હોઈ શકે છે. 
• સામાન્ય અને પ્રોપિી માકેિમા ંખાસ કરીને મદંી- એક િરફ આપણે કહી શકીએ કે સસ્િા 
તમલકિ ઉપલબ્ધ થશે અને બીજી બાજુ, તમલકિ પર વાસ્િતવક રોકાણ ઘિશે અને સામાન્ય મદંી 
કોઈપણ અથગિતં્ર માિે સારી નથી. 
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આ નકુશાન demonetizationના નાના લાભની હકિંમિ પર સરકાર દ્વારા કરવાનો ઈરાદો છે કે કેમ? 
વધમુા ંિાજેિરના અંદાજ મજુબ માત્ર 6% બ્લેક મની રોકડ સ્વરૂપમા ંછે અને િેથી વધ ુરૂપાિંહરિ 
કરી શકાય છે. અગાઉ પણ demonetization યોજના નવ દેશોમા ંઅમલમા ંમકુાઈ હિી & મોિા 
ભાગના હકસ્સાઓ મા ંકાળા ંનાણા ંરોકવાનો ધ્યેય રાખિા જરૂરી હતેઓુ હાસંલ કરવા માિે તનટફળ 
તનવડી હિી. 
 જોકે આ પગલુ ં ખાસ માત્ર "ભરેલ તમસાઇલ ઉિાવળે છોડવામા"ં આગામી રાજ્ય 
ચ ૂિંણી માિે રાજકીય લાભ ખાિવા માિે હોય એવુ ં મન ે લાગે છે. આશા રાખીય ે કે આવનારા 
સમયમા ંઆવુ ંઅડધુ ંરંધાયેલુ ંઊંતધયુ ંભક્િોના ભાથામા ંના આવે!  

જય હહન્દ 
(આ મારી કલમથી થયેલ પાપ ધોવા માિે) 

 



 આપણે કેવા લોકોથી tags કે જલ્દીથી ઈમ્પ્રેસ થઇ જઈએ? “બ્યિુીફૂલ”, “cool”, 

“young”, “સેક્સી” અને એમ similar કોમ્પ્લીમેન્િ સાભંળવા આપણને ગમિા હોય છે. પણ આ 
બધા tagsમા ં કોમન શુ ં છે જાણો છો? આપણે મોિાભાગે આ બધા કોમ્પ્લીમેન્િ બહારનુ ં
અપીયરન્સ જોઈ ન ેઆપિા હોઈએ છીએ. 
 મન ેલાગે છે કે બાહ્ય દેખાવ કે પસગનાલીિી ન ેઅત્યારનો સમાજ ખાસ કરી ન ે
મીહડયા અન ે શો-બીઝનેસ વધારે પડત ુ ં જ મહત્વ આપિા થઇ ગયા છે. ખરેખર આન ેએમ 
લખવુ ંજોઈએ કે ત્યા ંપેહલા થી જ બાહ્ય સુદંરિા important હિી જ પણ િીવી અને મીહડયાની 
આપણી જનેરેશન પર વધારે અસર થઇ છે અને એના લીધે અમકુ વસ્તઓુ આપણ ે stereo-type 
કરી લીધી છે. સુદંરિા તવષે િો હુ ંપેહલા એક આિીકલમા ંલખી ચકુી છ ંકે ગોરો રંગ કે ખાલી 
હાડકા જ હોય એિલુ ંપાિળંુ body સુદંરિાના પયાગય નથી. આપણે સુદંર આંખો અને બોલકી 
smile કેમ નથી consider કરિા? આપણે એમ કેમ નથી કેહિા કે મન ેઆની સેન્સ ઓફ હ્યમુર 
ગમે છે? કે મન ેઆ માણસ પર એિલ ે crush છે કે એ smart કે interesting છે નહહ કે એ સારો 
દેખાય છે? 

 પણ આજે મારે નવા ટે્રન્ડ ની વાિ કરવી છે. અચ્છા હવે આ “cool” શુ ં હોય? 

internet પર coolનો મિલબ સચગ કરવાથી બિાવ ેછે કે જે composed હોય, અને બીજો રેફરન્સ 
છે fashionablly attractive. અત્યારના હાઈ-સ્કુલના છોકરાઓમા ં cool લાગવાનુ ંખિરનાક હદનુ ં
obsession જોવા મળે છે. નવી હરે-સ્િાઈલ, મોબાઈલ, બ્રાન્ડેડ બેગ્સ અને કપડા,gf/bf, તસગરેિ, 
િેટુસ અને ખબર નઈ બીજુ ંશુ.ં. એમને સમજવાની જરૂર છે કે એ લોકો પોિાના જીવન ના સૌથી 
સુદંર વષો બરબાદ કરે છે. મન ેસમજાતુ ંનથી કે વયસન કરવાથી િમેં cool લાગો એવુ ંક્યાથંી 
મગજમા ંઘસૂ્યુ ં છે. અમદાવાદ અને બીજા બધા જ cities મા ંહુક્કા બારનુ ંપણ ખબુ આકષગણ 
જોવા મળે છે. આમ સાવ ૧૬ વષગ ના છોકરાઓના હકુ્કા પીિી વખિે પાડલેા ફોિોસ કદાચ િમ ે
પણ જોયા હશે. અને એ લોકો એને એ રીિે સોતશયલ મીહડયા પર પોસ્િ કરે છે જાણે શુ ંમહાન 
કામ કરી લીધુ ંહોય! મારે જે અત્યારે હાઈ-સ્કુલ મા ંછે એ બધા તમત્રો ન ેas a ફે્રન્ડ કેહવુ ંછે કે 

ડિસેમ્બર , 2016 5 પખં મેગેઝીન 



ડિસેમ્બર , 2016 6 પખં મેગેઝીન 

િમારે નક્કી કરવુ ંપડશે કે ખરેખર સેક્સી કે cool કોને કેહવા? િમારે સમજવુ ંપડશે કે બહાર ના 
appearance કરિા માણસના તવચારો અને value વધારે મહત્વનુ ં factor છે એમને “judge” કરવા 
માિે. િમારો ખબુ મોિો ફાળો રેહશે આપણા દેશ ને minds થી પ્રોગે્રસીવ બનાવામા.ં so આજ નો 
આિીકલ બધા નાના ભાઈ બહનેો માિે જે જીવન ના એ સુદંર પડાવ પર છે જ્યા ંિમારી જોડે પરૂો 
અવકાશ છે િમારંુ mindset અને તવચારો કેળવવાનો અને ઉછેરવાનો... 
 હા િો જેમ મેં આગળ કીધુ ંએમ જે બધી પહરસ્થતિ મા ં composed છે એને cool 
કેહવાય નહહ કે જે body બનાવી ન ેબલુેિ લઇ ન ેફરે છે અને તસગરેિ પી ન ેકચરો રસ્િા પર ફેંકે 
છે. cool એ નથી કે જે બાઈક સ્િંિ કરે છે અને રાિે બમુો પાડી પાડી ન ેરસ્િા પર થી જાય છે. 

cool એ નથી જે કોઈ દોસ્િ \ના ફામગ-હાઉસ પર એના બાધંેલા ડોબરમને સાથ ેસેલ્ફી લે છે અને 
મમ્મી રસોડા માથંી ઉંદર ભગાડવાનુ ંકહ ેિો એનો બીક ના માયાગ અવાજ નથી નીકળિો. 
 ખરેખર cool એ છે કે જે બધી પહરસ્થતિ મા ંશાિં રહી ન ેતવચારી શકે છે. જે પેતનક 
નથી થિો અન ેસમજે છે કે મારે આનો ઉકેલ શોધવાનો છે. cool એ છે જેનુ ંવજન ભલ ે50 હકલો 
છે પણ જો કોઈ છોકરી ન ેછેડે છે કે કૈક ખોટંુ થઇ રહ્યુ ંછે િો અવાજ ઉઠાવી શકે છે. cool એ છે જે 
પોિાના થી નાના વયક્ક્િ ને મદદ કરી શકે છે કોઈ જાિ ના reward ની આશા રાખ્યા વગર. cool 
એ છે કે જે દોસ્િ જયારે એક વાર તસગરેિ try કરવાનુ ંકહ ેત્યારે કહી શકે છે કે જીવન મા ંબીજુ ં
ઘણુ ં try કરવા માિે છે િારી ગેરમાગે દોરનારી સલાહો ની મારે જરૂર નથી. (અન ેહા, જો િમને 
કોઈ એમ કહ ેન ેકે જીવન મા ંઆમ રોમાચં િો જોઈએ ન,ે લે લે એક કશ માર કે એક પેગ પી 
પછી દુતનયા જુદી જ લાગશે, એને લાફો જરૂર મારજો ! અરે try કરવુ ંજ હોય િો બજંી-જક્મ્પિંગ 
કરો, દુતનયા ના પવગિો ચડો, સરહદ પર લડવા જાઓ. રોમાચં માિે વયસન કરવાની ક્યાય જરૂર 
નથી.,. 
 હવે વાિ કરીએ સેક્સીની. ટૂંકા કપડા, પડછદં કાયા કે એકદમ પરફેક્િ હફગર એ 
એકલુ ંજ સેક્સી નથી. All Dear teen-girls, પોિાની જાિ સાથ ેએિલા માિે અખિરા ના કરો કે 
િમ ેકોઈ એક કે બે છોકરાઓ એ જાડી કીધુ ંછે કે એમને િમ ેનથી ગમિા. (એશ્વયાગ કે કેિરીનાની 
આશા ખાલી એ જ છોકરાઓ એ રાખવી જોઈએ જે પોિે હ્રીતિક કે રણબીર જેવા દેખાિા હોય !!) 



પોિાની જાિ ન ેબદલવાની જરૂર નથી ખાલી ડેવેલોપ કરવાની જરૂર છે. િમારે કોઈ પણ છોકરા 
માિે એના દોસ્િો આગળ ટ્રોફી નથી બનવાનુ.ં બનવુ ંજ હોય િો એવા બનો જે ચા ની કીિલી 
પર બેસી ન ેઅત્યાર ના પોલીિીક્સ કે સ્પોટટગસ ના િોતપક પર ચચાગ કરી શકે. એવા બનો કે જેની 
પ્રતિભા જેની બદુ્ધિક્ષમિા ઉદાહરણ રૂપ હોય નહહ કે એનુ ંરૂપ. 
આપ કોઈ ન ે કોઈ બાબિ ની સલાહ આપવા જેિલી હુ ં qualified નથી. પણ આપણા દેશ ન ે
જેિલા બીજા બધા પાસા પર તવકાસ ની જરૂર છે એિલી જ જરૂર છે mindset બદલવાની. મન ે
આપના સચુન કે પ્રતિભાવ જણાવો manorishah@gmail.com પર.. 
P.S.: મહને્દ્ર પોસીયા સર નો મેઈલ મળ્યો. Thank you કે આપન ેઅમારી િીમ નુ ંકામ ગમ્યુ.ં મારા 
આગલા આિીકલ ની  not so good શરુઆિ વાળંુ આપનુ ંઅવલોકન મન ેખબુ ગમ્યુ.ં હુ ંહદલગીર 
છ ં કે આપની અપેક્ષા મજુબ નુ ં ના લખી શકી. આપના સચૂનો મન ે આિીકલ ની ક્વોલીિી 
વધારવામા ંમદદરૂપ થશ.ે આમ જ સપંકગમા ંરેહશો એવી આશા. 
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વાત કોઈની પણ થતી હોય, પણ ‘મારી/અમારી જ થાય છે, એમ માનીને બધુ ંમાથે ઓઢી લેવ ુ.ં 
પોતે જ દુવનયાના સૌથી કચિાયેલા-દબાયેલા લોકો છે, પોતે જ બધુ ંસહન કરે છે, એવુ ંજતાવત ુ ં
રહવે ુ.ં 
બસ હવે બહુ થયુ.ં હવે સહન નહી કરવામા ંઆવે, એમ કરીને અવાજ ઉંચો કરવો. 
અમારા અસ્સ્તત્વની ભલે કોઈએ નોંધ ના લીધી, પણ અમે એવુ ં કંઇક કરીશુ ં કે જેનાથી અમે 
પાછળ નહી રહી જઈએ, અમને પણ હક છે, આગળ આવવાનો, ને અમે આવીશુ ંજ, એમ હમેંશા 
હવામા ંજ રહવે ુ.ં 
અમે શુ ંકામ કોઈનુ ંસાભંળીએ? અમે થોિા કોઈના બાપાના રોટલા ખાઈએ છીએ. અમે પણ કંઇક 
છીએ, ને અમારે કોઈની જરૂર નથી, અમે સ્વતતં્ર છીએ, એવુ ંલોકોને બતાવી દેવ ુ.ં 
 ઈન્ડીતવઝયઅુલી અથવા કોઈ ગ્રપુમા ં આવી માનતસકિા ઘર કરી ગઈ છે. ઇવન 
મારામા ંપણ થોડાઘણા અંશે હશે જ, છે જ. ઈન્ડીતવઝયઅુલી િો આવી માનતસકિા બહુ નડિરરૂપ 
નથી. પણ જયારે કોઈ સ્પેસીફાય ગ્રપુમા ંહોય ત્યારે એ ગ્રપુ સમાજ સાથ ેપોિાને પણ િકલીફમા ં
મકેુ છે. કોઈ પણ વાિને રીએક્િ કરિા પહલેા તવચારી લેવુ ં કે, પોિ ેસમાજનો જ હહસ્સો છે. 
િમારા થકી સમાજ છે, એના કરિા સમાજ થકી િમે વધ ુછઓ. 
 એકઝામ્પલ આપુ ંઆવા ગ્રપુના. પહલેા દઝલિોનુ ંગ્રપુ ન ેહવે સવણોનુ ંગ્રપુ, પગાર 
પ્રમાણે કામ કરિા ના હોવા છિા ંપગારવધારો માગંિા શ્રતમકો/કામદારો/કારીગરો/એમ્પ્લોઇઝનુ ં
ગ્રપુ, ‘પત્નીપીહડિ’ પરુુષોનુ ંગ્રપુ અને સૌથી મોટંુ સ્ત્રીઓનુ ંગ્રપુ. સ્ત્રીઓનુ ંગ્રપુ સૌથી મોટંુ એિલા 
માિે કીધુ ં કેમ કે, પત્નીપીહડિ પરુુષો એિલા બધા ‘પીહડિ’ છે કે, િેઓ એક આમ અલગ િરી 
આવે એવુ ંગ્રપુ જ બનાવી જ શક્યા નથી ન ેઅમકુ પરુુષો પણ એવા છે કે જે હાલે-ચાલ ેને 
સ્ત્રીઓની ચાપલસુી કરવા/વકીલાિ કરવા નીકળી પડે છે. એિલે એમણે પણ મેં આ સ્ત્રીઓના 
/છોકરીઓના/ નારીજાતિના ગ્રપુમા ંજ ગણ્યા છે. 
 બધંબસેિી પાઘડી પહરેી લેવાની આપણન ેપહલેેથી જ આદિ છે. ‘પખં’ના નવમા ં
અંકમા ંમેં સમાજની બધી (બધી એિલે બધી) બાપડી-ઝબચારી સ્ત્રીઓની થોડીઘણી વાિ કરી જ 
છે. એ વાિ હુ ંહવે આગળ ચલાવુ ંછ ં
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  મારા ફેસબકૂ ફે્રન્દ્િ-લીસ્ટમા ંએક છોકરી છે. મારી કોલેજમા ં જ ભણતી. 
 મારાથી ત્રણ વર્થ સીનીયર. અત્યારે એનુ ંએમ.બી.બી.એસ. પણ કમ્્લીટ થઇ ગયુ,ં 
 એના પણ બે વર્થ પરુા થઇ ગયા. એટલે એ એજ્યકેુટેિ તો છે જ બરાબર? એ છોકરી 
ને એની બીજી એક ફે્રન્દ્િ, એ પણ એની જ બેચમેટ, એની બેસ્ટ ફે્રન્દ્િ અને ઓબીવ્યસ્લી મારી 
સીનીયર. ‘PINK’ મવુી આવ્યા પછી પેલી એ એક પોસ્ટ મકૂી હતી કે, એ બને્ન બેસ્ટ ફે્રન્દ્િ એકાદ-બે 
વર્થ પહલેા ફેમીલી જોિે રાજસ્થાન બાજુ ફરવા ગયા હતા ને રીટનથમા ં ‘બહુચરાજી’ દશથન કરવા 
ગયા. ત્યા ંમડંદર બહાર પાડટયુ ંમારેલુ ંકે, 
“કેપ્રી પહરેીને અંદર પ્રવેશ કરવો નહી.” 
એ લોકોથી ધ્યાનબહાર જત ુ ંરહ્ુ ંને એ લોકો અંદર જતા પણ રહ્યા. ને નસીબજોગે બને્ન એ કેપ્રી જ 
પહરેી હતી. એમના બીજા ફેમીલી-મેમ્બસથ આગળ જતા રહ્યા હતા ને આ બને્નને કોઈક વોચમેને 
ત્યા ંઅટકાવ્યા.  

બને્નનો મગજ જતો રહ્યો ને ગસુ્સામા ંને ગસુ્સામા ંબીજી છોકરીએ (પહલેી છોકરીની ફે્રન્દ્િ અને મારી 
કૉલેજ-સીનીયર) પેલાને સભંળાવી પણ દીધુ,ં 
“આ સાિી પહરેલયુનંા અિધાથી વધારે વાહાાઁ દેખાય એનો વાધંો નહી, ને અમારા જરાક અમથા 
ટાડંટયા દેખાય એનો વાધંો....!!...”  

પછી એણે એની પોસ્ટમા ંઉમેયુું પણ ખરંુ કે,  

“સાિી પહરેતી છોકરીઓ સસં્કારી ને કેપ્રી પહરેતી છોકરીઓ અસભ્ય, આવા લોકોને કહવેાનુ ંમન 
થઇ આવે કે ‘મા’ં ભસ્તતભાવ જોવે, કપિા નહી.” 
હા. બરાબર. કપડાને અને સસં્કારને કોઈ લેવા-દેવા નથી. પણ મદંીરની બહાર મારેલી નોિીસમા ં
એવુ ંક્યા લખેલુ ંછે, કે કેપ્રી પહરેીને આવલેી છોકરીઓ એ સસં્કારી નથી! તનયમો છે, પાળવા પડે. 
તનયમો િો બધે હોય છે, થીએિરમા ંપણ તનયમ હોય છે, કે અંદર ખાવા-પીવાની વસ્ત ુલઇ જવી 
નહી. િો બેન િમ ે ત્યા ં પણ એવો ઝઘડો કરો છો કે, “અંદર િો પોપ-કોનગ ને સમોસા ન ે
કોલ્ડડ્રીંકના િો િમારા માણસો સ્િોલ કરીને બેઠા છે, િો અમને એક મામલુી વેફરનુ ં પેકેિ કે 
પાણીનુ ંપાઉચ પણ લઇ જવાની છૂિ નહી?” િમ ેત્યા ંઝઘડો કરો છો? નહી... િમ ેત્યા ંચપુચાપ 
િીકીિ લઈને અંદર મવુી જોઈ આવો છો. પોસાય િો પોપ-કોનગ ખાવ છો, ના પોસાય િો બહાર 
નીકળીને કોઈક સસ્િી જગ્યાએ ખાઈ આવો છો. ને મવુીની િીકીિના રૂતપયા પણ ના પોસાિા હોય 
િો િમે મવુી ઘરે બેસીન ેજોઈ લ્યો છો ન?ે 
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િો અહીંયા પણ િમ ેસેમ-વ ેઅપનાવી શકિા હિા જ ન.ે.. ‘મા’ં કપડા નહી પણ ભાવ જોવ ેછે, િો 
ભાવપણૂગ ઘરે બેસીન ેપણ ભક્ક્િ કરી જ શકાિી હિી જ ન.ે હા. હવે એનો જવાબ એમ હશે કે, 
“અમારે િો નત ુ ંજ જવુ.ં ફેમીલી જોડે જવુ ંપડયુ.ં” અથવા  

“અમે દશગન કરવા નહી, પણ ફરવા માિે મહંદરે જઈએ છીએ. અમે િો મદંીરની કોિરણી જોવા ગયા 
હિા. અમારા િો હદલમા ંજ ભગવાન છે.” અથવા  

“એ લોકોના બાપનુ ંમહંદર નથી. અમે ભારિના સ્વિતં્ર નાગહરક છીએ, ને અમે ઈચ્છીએ એ કરીએ.” 
હા બરાબર. િો એ લોકો પણ ઈચ્છે એ કરે જ ને. િમારો ગસુ્સો યોગ્ય જગ્યાએ ઉિારો. એ 
વોચમનેનો આમા ંકંઈ વાકં ન્હોિો. એને િિડાવીને િમને શુ ંમળ્યુ?ં િમ ેએને એમ પણ કહી શકિા 
હિા ને કે, “મારે મહંદરના મેનેજીંગ ટ્રસ્િી સાથ ેવાિ કરવી છે.” એને મળીને કંઇક સરખી વાિ કરી 
હોિ િો શક્ય હત ુ ં કે, િમારી જેવી કેપ્રીવાળી ઘણી છોકરીઓને આવા તનયમમાથંી છિકારો મળી 
જાિ. અન્યાય સામ ેલડવા માિે ‘ગસુ્સા’ કરિા ‘ધીરજ’ વધ ુમહત્વની છે. બેનનો ગસુ્સો જાયઝ છે,  
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પણ ખોિી જગ્યાએ છે. મન ેપણ મોિા મહંદરોનુ ં‘હવેી એટ્મોસ્ફીઅર નથી ગમતુ,ં ને ઘણીવાર હુ ં
બહાર ઓિલે જ મારી સાથ ેઆવેલા ફે્રન્ડસ-ફેમીલીના ચપ્પલનુ ંધ્યાન રાખવા જ બેસુ ંછ.ં 
 ન ેબીજી વાિ, અહીંયા વાિ સ્ત્રીઓના સસં્કારની િો છે જ નહી. કારણ કે, િમ ે
મેન્શન કરેલી નોિીસમા ંક્યાયં એવુ ંનથી લખેલુ ંકે, “કેપ્રી પહરેીને સ્ત્રીઓએ અંદર આવવુ ંનહી.” 
પરુુષોને પણ ચડ્ડા પહરેીને આવિા ઘણી જગ્યાએ રોકે જ છે. ન ેઅહીંયા પણ છોકરાઓન ેપણ 
રોક્યા જ હશે, ન ેએમણે કંઈ વાધંો નહી જ ઉઠાવયો હોય!  

(વધ ુઆવિા અંકે)   

PACK UP : 

દરેક જગ્યાએ આપણને જ િાગેિ કયાગ હોય, એ જરૂરી નથી. તવરોધ કરવો એ યોગ્ય છે. પણ 
સામેના પક્ષની બધી વાિોમા ંઆપણો મિ અપોઝીિ હોય િો, આપણામા ંન ે કેજરીવાલમા ંશુ ં
ફરક બાકી રહ્યો? આપણે થોડુ ંકેજરીવાલ જેવુ ંથવાય? 

 ***** 

િમારા ‘વયઝુ’ અને ‘રીવયઝુ’ મન ેલખીન ેમોકલો, yavaghasia.99@gmail.com પર. 
સાથે સાથ ે િમારી લાઈફના પણ આવા પ્રસગંો મન ે જણાવી શકો છો. રેલેવેન્િ હશે િો હુ ં
આગામી અંકમા ંજરૂર મેન્શન કરીશ. 
 

mailto:yavaghasia.99@gmail.com
mailto:yavaghasia.99@gmail.com
mailto:yavaghasia.99@gmail.com
mailto:yavaghasia.99@gmail.com
mailto:yavaghasia.99@gmail.com
mailto:yavaghasia.99@gmail.com


ડિસેમ્બર , 2016 12 પખં મેગેઝીન 

વર્ો પછી એણે સામેથી જ મને કહ્ુ,ં 
“આઈ લવ ય,ુ ડ ૂય ુલવ મી?” 
ત્યારે હું, 
એક ઊં......ચા પવથતની ટોચ પરથી  

ખીણ તરફ ઢળેલા  
ઝાિની િાળી દાતં વચ્ચે દાબીને, 
કપાયેલા બે હાથ સાથે 

વન:સહાય લટકી રહ્યો હતો, 
જો બોલુ ંતો ખીણમા ંજાઉં 

અને 

ના બોલુ ંતો પણ.... 

જ્યારથી એ જણ કશાની શોધમા ંછે, 
ત્યારથી આખુ ંજગત વવરોધમા ંછે. 
ચાહું છં એને વધારે તીવ્રતાથી, 
વ્યસ્તત જે જે મારી પ્રત્યે ક્રોધમા ંછે. 
માનવી ને પહાિ વચ્ચે ફેર શો છે? 

એક આંસમુા ંછે, બીજો ધોધમા ંછે. 
હોય છે માણસ પ્રમાણે સત્ય નોખા, 
મારંુ એ મારી કથાના બોધમા ંછે. 
કંુપળો તો છેવટે ફૂટી જ નીકળશે, 
સેંકિો પથ્થર ભલે અવરોધમા ંછે. 
  

 

‘જો’ અને ‘તો’ની વચોવચ આપણે ઊભા છીએ, 
કબ્બિી-ખોની વચોવચ આપણે ઉભા છીએ. 

ઘોડિયાના હીંચકાથી લઈ અને સમસાન લગ, 
‘હસ’ અને ‘રો’ની વચોવચ આપણે ઉભા છીએ. 
સાધંીએ વર્ોથી, સધંાતી નથી તો પણ હજી, 
કઈ વતરાિોની વચોવચ આપણે ઉભા છીએ? 

જજિંદગી ને ગરુ્જરી ભાર્ાની તલુના થાય તો, 
‘થોભ’ અને ‘ગો’ની વચોવચ આપણે ઉભા છીએ. 

રોજ જોતી સષૃ્ટટ આપણને ટીકીટ લીધા વવના, 
શ્વાસના ‘શો’ની વચોવચ આપણે ઉભા છીએ. 
ખાલી છે એ વાત છોિો; એટલુ ંપરુત ુ ંનથી? 

ફૂલછાબોની વચોવચ આપણે ઉભા છીએ. 
આપણા આ પે્રમને વર્ો થયા ંતો પણ હજી, 

‘યસ’ અને ‘નો’ની વચોવચ આપણે ઉભા છીએ. 
 



 “જરા પણ નહહ...અયોગ્ય પરંપરાને િોડવી મન ેખબુ ગમે છે, િો બેિર છે કે બીજા 
કોઈને િમ ેઆ શભુકાયગના સહભાગી બનાવો. હુ ંિો નહહ જ લખુ.ં”  
 “તુ ંલખીશ જ...અને કાલે હુ ંસબતમિ પણ કરાવીશ...” 
 “હુ ંનહહ જ લખુ,ં િમારે જે કરવુ ંહોય િે કરી લો, વધ ુઆગ્રહ કરશો િો આ કોરી 
લખ્યા વગરની જનગલ િમારા એચ.ઓ.ડી. પાસ ેહુ ંસબતમિ કરાવી આવીશ.” આહુતિ કોલ કિ 
કરિા બોલી. 
 છિા ંસમીધે િેની બે જનગલ્સ મોકલી આપી અને આહુિીએ લખ્યા વગરની િેના  
એચ.ઓ.ડી. ન ેઆપી આવી.  
 િ ેસાજંે સતમધે આહિુીને રોકીન ેક્રોધભયાગ સ્વરે કહ્યુ,ં “ ત ુ ંશુ ંસમજિી હિી કે આ 
જનગલ્સ જોઇને મારા એચ.ઓ.ડી. મન ેખીજાશે, સિીફાઇડ કરી નહહ આપ ેએમ. અરે બધાન ેખબર 
છે કે સતમધ જનગલ્સ જાિે લખિો જ નથી.િેને મન ેજાિે ફોન કરીને બોલાવીને આ જનગલ્સ પછી 
આપી, બીજા પાસ ેલખાવવા..” 
 “ઓહ ગે્રિ ! િમે અને િમારા એચ.ઓ.ડી. બનંે, સારંુ િો બીજા પાસ ેલખાવી લો..” 
 “િને ખબર છે હુ ંકોણ છ?ં” 
 “હા..વારંવાર ફેઈલ થિા સીનીયર, અન ે ગુડંાગીરી કરિા સ્ટુડન્િ યતુનયનના 
પ્રેતસડેન્િ..” 
 “એ તસવાય પણ, હુ ંઆ તવસ્િારના એમ.એલ.એ. નો દીકરો છ ંસમજી, મારી તવરુધ્ધ 
આ કોલેજના તપ્રન્સીપાલ પણ પગલા ન લઈ શકે.” 
 “ પણ હુ ંિો લઇ શકંુ.. પછી ભલે ન ેિમે સી.એમ. િો દુર પી.એમ. ના દીકરા કેમ 
ન હોઈ!” 
 િ ે પછીના હદવસે લાઈબ્રેરીમા ં વાચંિી આહુતિ પાસ ે સતમધ આવયો, િ ે બોલ્યો. 
“જો..હુ ંઆજે જાિે જ િન ેમારી અને મારા ફે્રન્ડસની અનેક જનગલ્સ આપવા આવયો છ.ં આ બધી 
જ ત ુ ં લખીશ, અને એ પણ અહી બેસીન ે જ..હુ ં પણ િન ે કંપની આપીશ..અહી િારી બાજુમા ં
બેસીને સપુરતવઝન કરીન”ે ચેર ખસેડીન ેિનેા પર બેસિા િ ેબોલ્યો. 
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“મારે દરરોજ લેક્ચસગ અિેન્ડ કરવાના હોય છે, િમારી જેમ રખડિી ભિકિી િદન ફ્રી નથી 
હોિી હુ.ં.” 
 “જ્યા ંસધુી ત ુ ંઆ બધી જ જનગલ્સ નહહ લખે ત્યા ંસધુી હુ ંિન ેલેકચર અિેન્ડ કરવા 
નહી જવા દઉં.” 
 “હુ ંતપ્રન્સીપાલને કમ્પ્લેન કરવા જઈશ.” 
 “હુ ંિારી સાથ ેઆવુ ંચલ..” 
 સાથ ેઆવેલા સતમધને બાર ઊભો રાખી આહુતિ એકલી આ વાિ માિે તપ્રન્સીપાલને 
મળવા ગઈ, વાિ સાભંળી િે બોલ્યા,” સતમધ જેમ કહ ેિેમ લખી આપ.” 
 આવો અન્પેઝક્ષિ જવાબ સાભંળીન ે આહુતિ બોલી, “ સર ..હુ ં સ્વિતં્ર ભારિની 
સ્વિતં્ર વયક્ક્િ છ ં, મને જે કરવુ ંહોય િ ેકરવાની સ્વિતં્રિા છે. પરુા ૯૦% ની લાયકાિ સાથ ેહુ ં
આ ગવમેન્િ કોલેજમા ંપ્રવેશી છ,ં નહહ કે સતમધની જેમ જેક લગાવીને. િમે એક સરકારી ઉચ્ચ 
અતધકારી થઈન ે આવો ન્યાય િોલો છો? સર.. માફ કરજો, પણ મન ે આ મજુંર નથી, િમ ે
રાજકીય સબંધંો મા ંઅિવાયને અસત્યનો સાથ આપી રહ્યા છો, સત્યને કલહંકિ કરી રહ્યા છો, 
છિા ંપણ હુ ંનહહ હારંુ, હુ ંકલેક્િરશ્રીને એન્િી રેગીંગ સેલ અંિગગિ આવેદનપત્ર પાઠવીશ. િેન ે
જાણ કરિા પહલેા િમને આ વાિની જાણ કરવી મન ે જરૂરી લાગી, આથી મેં િમન ે
કહ્યુ.ં.આભાર..” 
 િ ે તપ્રન્સીપાલ આહિુીન ે જોિા રહી ગયા. િેન ુ ં મન ચકરાવે ચડી ગયુ.ં બહાર 
નીક્દે્દલી આહુતિ ન ેજોઇને ખશુ થિો સતમધ બોલ્યો. 
 “ચલ હવે લાઈબ્રેરી, લખવાનુ ંશરુ કરી દે. અહીનો રાજા હુ ંછ ંઅને તપ્રન્સીપાલ પણ 
હુ.ં.” 
 “ના, હુ ંનહીં લખુ,ં વાિ માત્ર જનાગલ્સની જ નથી, સત્યની છે,ન્યાય ની છે,કોઈના 
અતધકારની કે સ્વાઝભમાનની છે, રાજકીય દબાણ કે સબંધંોને આધારે લેવાિા તનણગયોની છે. હુ ં
પાછળ નહહ ખસુ ંહવે..હુ ંઆ શહરેના કલેક્િરશ્રીન ેમળીને િેમને આવેદનપત્ર આપીશ.” 
 િ ેહદવસની રાત્રે હોસ્િેલ પર બેઠી બેઠી કલેકિર ન ેસબંોધીને આવેદનપત્ર લખિી 
આહુિીને િેની ફે્રન્ડ શીખાએ કહ્યુ.ં” છોડને યાર હવે, આમપણ તસતનયસગ સામ ે આપનુ ં કઈ 
ચાલવાનુ ંનથી, અને આપણને િનેી જરૂર પડવાની જ છે. આ ગવન્મેન્િ કોલેજ છે અને અહી 
તસતનયસગ જ આપના ભગવાન. એક્ઝામ થી લઈને કો-કરીક્યલુર એક્િીવીિી સધુી આપન ેજ 
િેના પર આધાહરિ રહવે ુ ંપડશે.” 
“જગંની શરૂઆિ િેને કરી છે,  જ્યા ંસધુી િે હતથયાર હઠેા ના મકેુ ત્યા ંસધુી હુ ંનહહ જપં ુ, કોઈ 
મારી સાથે ભલે ન હોય, હુ ંએકલી લડીશ..” 
 કલેકિરને અપાયેલા આવેદન પત્રની અસર તપ્રન્સીપાલના તનણગય પર થઇ.િેને 
સતમધ અને આહુિીન ેબોલાવયા અને કહ્યુ.ં “જુઓ, મારી વાિ ધ્યાનથી સાભંળો, કલેકિરશ્રીનો 
મને ફોન આવયો હિો, અને આવી નાની નાની બાબિ માિે િેનો ફોન આવે િે જરા ઉઝચિ ન 
કહહવાય. િો હવે પછી આવુ ંબનવુ ંન જોઈએ. અને રહી વાિ જનાગલ્સની િો સૌ પોિપોિાની 
જનગલ્સ લખી લેશે.” 
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` આ તનણગયને કરને સતમધને જનાગલ્સનો થપ્પો લાઈબ્રેરીમાથંી ઉઠાવીને બીજા પાસ ે
લખાવવાની વયવસ્થા કરવાની હિી, અને આહુતિ હવે પોિાના લેક્ચસગ અિેન્ડ કરવા માિે ફ્રી 
હિી. પણ આ નાનકડી હારે સતમધના મગજમા ંજ્વાળામખુી પ્રગિાવયો હિો. એક સમય ેજેનાથી 
આખી કોલેજ ડરિી િેના નામ પર આજે લોકો હસિા હિા.િે આ હારનો બદલો લવેા અને િે 
છોકરીને બરાબરનો પાઠ ભણાવવાનો કોઈ પ્લાન તવચારી રહ્યો અને મોકો પણ શોધી રહ્યો જેથી 
આ છોકરી િેનાથી દુર રહ ેઅને ફરી વાર િેની તવરુધ્ધ જવાની હહિંમિ ન કરે. 
 નવા આવેલા જુનીયસગના સ્વાગિ માિે રાત્રે ફે્રશસગ પાિીનુ ંઆયોજન િનેી કોલેજ 
મા ં જ કરાયુ ં હત ુ.ંિૈયાર થઈને ડરતમતશ્રિ ઉત્સાહ સાથ ેબધી ગલ્સગ અહી આવી પહોચી હિી. 
સતમધને આહુતિ ન દેખાિા િેને તશખાને પછૂ્ ુ,ં “આહુતિ નથી આવવાની?” 
 “ના કદાચ નહહ, કેમકે િ ેિેના રીલેિીવ ના ઘરે જવાની છે એિલે.” 
 શીખનો જવાબ સાભંળીને સતમધને પોિાનો પ્લાન ફેઈલ થિો જણાયો. િે 
ફંક્શનહોલ છોડીન ેલોબીમા ંઆવયો.અચાનક જ લોબીના આછા અજવાળામા ંિેને દુરથી એકલી 
આવિી આહુતિ દેખાઈ. સતમધ મનોમન ખશુ થયો. િ ે યોજના મજુબ ખલુ્લા ડોરની પાછળ 
સિંાયો, જેવી આહુતિ એ અંદર પ્રવેશ કયો અને પોિાના િરફ ચાલવા લાગી, ત્યરે ત્યા ંકોઈ જ 
વયક્ક્િ ન હોવાથી િક ઝડપી િેને આહુિીનો હાથ ખેંચી અને રોકી રાખી, િ ેકઈ બોલવા જાય 
િ ેપહલેા સતમધની કઠોર હથેળીઓ વડ ેિેના બનંે હોઠ અને નાક દબાઈ ગયા.િેને ઢસડીને િ ે
ડોર પાસ ેઆવેલા એક ખલુ્લા અંધાહરયા ક્લાસરૂમમા ંલાવયો અને એક ખણૂામા ંઆહુિીન ેદીવાલ 
સાથે ભીંસી, આહુતિ ચીસો પડશે િ ેબીકે િેને હોઠને દબાવેલી હથેળી ન હિાવી. િ ેબોલ્યો.. 
 “કેવુ ં લાગે છે અત્યારે? ગુગંળામણ અન ે બેચેની થાય છે ને, ડર લાગે છે ને 
િન.ે.ક્યા ંગઈ િારી નીડરિા, િારંુ સત્ય..? આવી જ ગુગંળામણ અને બેચેની મન ેથાય છે જ્યરે 
મારો અહ ં ઘવાય છે, લોકો પીઠ પાછળ હસે છે,અને એ પણ િારા કારણે. આજે પહલેીવાર 
કોઈએ મારી વાિ નથી માની, આવુ ંકરીન ેિ ેમારા અહ ંન ેપડકાયો છે. આ િો માત્ર શરૂઆિ છે 
મારી, દુર રહજેે મારાથી, મારા રસ્િામા ં ન આવિી ક્યારેય, બળબળિો અક્ગ્ન છે મારામા,ં 
બળીને રાખ થઇ જઈશ ત ુ.ં.” 
 આહુતિ અંધારાના કારણે િ ેવયક્ક્િના ચહરેાને ન જોઈ શકી પણ િ ેઅવાજ પરથી 
ઓળખી ગઈ કે િ ેસતમધ જ છે. સતમધ આિલુ ંબોલીન ેિેને ત્યા ંઅંધારામા ંજ છોડીન ેચાલ્યો 
ગયો, િ ેપણ એ વાિથી અજાણ હિો કે સતમધે ઝુનનુ અને ગસુ્સામા ંઆહિુીના હોઠની સાથ ે
િેના નાકને પણ ખબુ જ િીવ્રિાથી ડાબી રાખ્યુ ંહત ુ.ં આથી આહુિીનુ ંયોગ્ય શ્વસન  ન થિા િે 
બેભાન થઈન ે ત્યા ંજ ઢળી પડી હિી. પાિી પરૂી થિા બધા જ લોકો જિા રહ્યા હિા, આથી 
બધા જ રૂમને લોક કરીને પાવર સપ્લાયની મેઈન સ્વીચ પણ ઓફ કરી દેવાઈ હિી. 
 થોડા કલાકો બાદ ભાનમા ં આવેલી આહુતિ અંધારંુ જોઇને ડરી ગઈ.િેને ડોર 
ખખડાવયુ ંિ ેલોક હત ુ.ં અંધારામા ંરડિા રડિા િ ેપોિાનુ ંપસગ અને મોબાઈલ ફોન શોધવા મથી 
રહી પણ િ ેપણ િેને ન મળ્યા. ચીસો પાડીન ેકલ્પાિં કરિી આહુિીને કોઈ સાભંળત ુ ંનહોત ુ.ં 
અંિે િે થાકીને ફરી પાછી બેભાન થઈન ેઢળી ગઈ. આ િરફ હોસ્િેલ પર રહલેી િનેી રૂમમેિ 
તશખાને એમ હત ુ ં કે આહુતિ િનેા રીલેિીવની ઘરે ગઈ હશે એિલે સવારે જ આવશ,ે આથી િે 
પણ તનતચિંિ થઈન ેઊંઘી ગઈ. 
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છેતરામણી 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
મલ્િીનેશનલ કંપનીમા ં ઊંચા પગારથી જોબ કરિી િમારી ધમગપત્ની અકીરાએ એક 
બીઝનેસ તમહિિંગના તસલતસલામા ંપોિ ેએક અઠવાહડયા માિે પણુ ેજવાની છે એવી િમન ે
વાિ કરી એ સાથ ેજ િમન ેિમારી માશકુા ‘આશ્કા’ની રંગીન યાદ આવી ગઈ.  

“હાશ..... આ િો ભાવત ુ ં’ત ુ ંન ેવધૈ ેકીધુ.ં હવ ેથોડા હદવસ આશ્કાની સુવંાળી બાહોમા ંસવુા 
મળશ”ે.  

મનમા ંઆવો તવચાર કરી રહલેા િમ ેએ વાિથી સદંિર અજાણ હિા તમસ્િર અઝભર્જજિ કે.... 
બીઝનેસ તમહિિંગના બહાના હઠેળ અકીરા જેની સાથ ે પનવેલના ‘રોશન ફામગહાઉસ’મા ં
રંગરેલીયા મનાવવા જઈ રહી છે, એ િમારી માશકુા આશ્કાના પતિ તમસ્િર દેવાશં ુજ છે. 
  

  

    -  
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 “સફર મેં ધપૂ તો હોગી, જો ચલ સકો તો ચલો, 
 સભી હૈ ભીિ મેં, તમુ ભી વનકાલ સકો તો ચલો”. 

 થોડા હદવસો પહલેા સસંદમા ં મોદી સાહબેે તનદા ફાઝલીનો આ શેર કહ્યો ત્યારે 
આજુબાજુના િમામ વયક્ક્િઓ અને િીવી પર જોનારા આપણે િમામ લોકો અઝભભિૂ થઇ ગયા 
હિા. શેર ભલ ેકોઈ રાજનીતિક એજન્ડા માિે કેહવાયો હોય પણ આ શેર ચોક્કસ રીિે બધી જ 
પહરક્સ્થતિઓમા ંલાગ ુપડી શકે એિલો બધો મજબિૂ છે. 
 જીવનના હર-એક રસ્િાઓમા ંમશુ્કેલીઓ િો હશે જ! પેલા પણ હિી અન ેઆગળના 
સમયમા ંપણ આવિી જ રેહશે, આપણે આપણામા ંએિલી હહિંમિ લાવવાની છે કે આપણે કોઈ 
પણ પહરક્સ્થતિમા ં િકી શકીએ અને દ્રઢિાપવૂગક એ પહરક્સ્થિીનો સામનો કરી શકીએ. અત્યારે 
થોડીક એવી મશુ્કેલીઓ આવે િો પણ માણસ હારી જાય છે. નાની-નાની વાિોમા ંપણ આપઘાિ 
કરી લે છે, મેન્િલી િોચગર થયા જ કરે છે. એ સમયમા ંમાણસ જો સમજીને ખાલી એ પહરક્સ્થતિ 
પરુિો સમય સાચવી લે ન ેિો પણ પહરક્સ્થતિ કંઇક અલગ જ હોિ! 
 મોહમ્મદ માકંડ પોિાના એક લેખમા ંચાલ્સગ કાબગન તવશે વાિ કરિા કહ ેછે કે, ચાલ્સગ 
કાબગનને એક વખિ કોઈએ પછૂ્ુ,ં “જીવનમા ંઆગળ વધવા માિે- સખુી થવા માિે કઈ વસ્તનુી 
વધારે જરૂર છે – બદુ્ધિની? તશક્ષણની? કે શક્ક્િની? અહીં એમનો જવાબ સભંાળીન ેઆપણને બ ે
ઘડી આચયગ થશ!ે એમનો જવાબ હિો, “ત્રણેયમાથંી એકેયની નહીં” આગળ કહ ે છે કે આ ત્રણ 
વસ્તઓુ મદદ કરી શકે, માણસમા ંઆ ત્રણેય વસ્તઓુ હોય પણ જો એને સમય સાચવિા ના 
આવડે િો એ તનટફળ જાય છે. પ્રગતિ કરવા માિે સૌથી અગત્યની ચીજ છે, “સમયની યોગ્ય 
પરખ!” દરેક માણસના જીવનમા ંએવી પળો આવ ેજ છે કે જ્યા ંએને નક્કી કરવાનુ ંહોય કે આ 
વાિ કેહવી કે નહીં? આ કામ કરવુ ંકે નહીં? આમ કરીશ િો કંઈ થશ ેકે નહીં થાય? કંઇક ખોટંુ િો 
નથી થઇ રહ્યુ ંન?ે સમયના આ પળને જે સાચવી લે છે એને જીવનમા ંસફળિા પાછળ ભાગવુ ં
નથી પડત ુ ંઊલિાની સફળિા એના પાછળ દોડીને આવે છે. 
 અહીં ભગવાન શ્રીકૃટણએ ગીિામા ં કહલેો “કમગણ્યે વાતધકારસ્િ ે માફલેશ ુ કદાચન” 
વાળો શ્લોક એકદમ બધં બેસે છે. જીવનમા ંસફળિા- તનટફળિા વચ્ચે માત્ર એક જ વસ્ત ુઉભી 
હોય છે અને એ છે સમય! યોગ્ય સમય સચવાય જાય િો માણસ સફળ થઇ જાય છે અને જો એ 
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 સમય ના સચવાય િો માણસે તનટફળિા ભણી અતનચ્છાએ પણ પ્રયાણ કરવુ ંજ પડે છે. જેમ 
નોહકયા કંપનીએ સમયસર એનડ્રોઇડ અપનાવયુ ંનહીં અને જયારે અપનાવયુ ંત્યારે એના માિેનો 
સમય વીિી ચકુ્યો હિો. હવે હાલિ એ છે કે જે કંપનીએ મોબાઈલને તવશ્વ બિાવયુ ંએ જ કંપની 
‘મોબાઈલ-તવશ્વ’ની બહાર છે. 
ડિી તપક્ચરની તવદ્યા બાલન જેવો એન્િરિેઈનમેન્િ માિે ડાઈલોગ મારે છે એવુ ંજ વાક્ય ચાલગસ 
સીમ્મર કહ ે છે,” જીવનસઘંષગમા ંત્રણ વસ્તઓુ જરૂરી છે: પહલેી િો, દ્રઢ ઈચ્છાશક્ક્િ, બીજી દ્રઢ 
ઈચ્છાશક્ક્િ, અને ત્રીજી દ્રઢ ઈચ્છાશક્ક્િ.” પ્રબળ ઈચ્છાશક્ક્િ હશે િો અને િો જ વયક્ક્િ સફળિા 
પ્રાપ્િ કરી શકે છે. 
આફ્ટર-શોક :  

મોડંુ ન કર કે આવી જીવનગત નહીં રહ,ે 
જેવી છે આજ તેવીય હાલત નહીં રહ.ે 

- મરીઝ 

  

 



“આદમીની એ મસુીબત મોતથી પણ છે વવશેર્, 
જજિંદગી પોતાની જયારે પારકી થઇ જાય છે.”  

“વેરી ગડુ મવુી. આઈ લાઈક્ડ ઇિ સો મચ. મારી લાઈફ સાથ ેિો ઝબલકુલ રીલેિ થાય છે...... મારંુ 
પણ સપનુ ંહત ુ,ં વલ્ડગ ફેમસ પેઈન્િર બનવાનુ.ં પણ મારા પપ્પાન ેિો મને ડોક્િર જ બનાવવો 
હિો......” 
તસનમેેક્સમા ં‘થ્રી ઈહડયટ્સ’ જોઇને બહાર નીકળીને પાહકિંગ એરીયામા ંજિા-જિા ડૉ તશવમે એની 
હફઆન્સ ડૉ તશવાનીની સામે બળાપો કાઢયો. તશવમ અન ેતશવાનીની હજી થોડા િાઈમ પહલેા જ 
એન્ગેજમેન્િ થઇ હિી, ન ેલગ્ન દોઢ વષગ પછી લેવાવાના હિા. અન્ય કપલની જેમ એમના માિે 
પણ સગાઈ અને લગ્ન વચ્ચનેો આ સમયગાળો એ શ્રેટઠ સમયગાળો હિો. તશવાની પેથોલોજીમા ં
અને તશવમ ગાયનેકોલોજીમા ંપોસ્િ-ગે્રજ્યએુશન કરી રહ્યા હિા. એમનુ ંજોણ ઘરેથી જ નક્કી કરી 
દેવામા ંઆવયુ ંહત ુ,ં ન ેબન્નેએ એકબીજાન ે‘પરમનેેન્િ રૂમમેટ્સ’ િરીકે પસદં પણ કરી લીધા.  

 હોસ્પીિલની ડયિુી પિાવીન ેબન્ને એકબીજા પાસ ેડયિુી કરવા પહોંચી જિા. બન્નેન ે
પોિાની કલ્પના પ્રમાણેના જીવનસાથી મળી ગયા હોવાથી બન્ને ખશુ-ખશુ હિા. બન્નેની પસદં-
નાપસદં પણ મોસ્િલી મળિી જ આવિી હિી. ક્યારેક િેઓ કોઈ શાિં રેસ્િોરંિમા ંજમવા જિા, 
િો ક્યારેક રીવરફ્રન્િ અથવા લો-ગાડગનમા ંકલાકો વાિો કરિા. ક્યારેક માણેકચોક સેન્ડવીચ ખાવા 
જિા, િો ક્યારેક કોઈ સારા કૉફીશોપમા ં બેસીને કોફીની ચસુ્કીઓ લેિા. ક્યારેક ‘થોળ’મા ં
પક્ષીઓના કલરવ વચ્ચે હાથમા ં હાથ પકડીને બેઠા રહિેા, િો ક્યારેક-ક્યારેક કોઈ સારી હફલ્મ 
લાગે િો, એ જોવા પણ જિા. અમદાવાદના બધા રસ્િાઓ એમની કારને હવે ઓળખવા લાગ્યા 
હિા. બન્ને ખાવા-પીવાના જબરા શોખીન હિા. લગભગ ખાણીપીણીની બધી સારી-સારી જગ્યાએ 
િેઓ ઓડકાર ખાઈ આવયા હિા. 
“ફ્રોમ ધી વેરી અલી એજ, આઈ વોઝ ઈન્િરેસ્િેડ ઇન ડ્રોઈંગ. મન ેગમતુ ંડ્રોઈંગ કરવુ,ં આવડત ુ ં
પણ ખરંુ, ભગવાને અલગ અલગ લોકોને અલગ અલગ ક્વાલીિી આપી હોય છે, ન ે એ 
પિીક્યલુર પસગન માિે એ સ્પેશીયલ હોય છે. જો ભગવાને આપેલી એ જ ક્વાલીિી મજુબનુ ંજ 
આપણે કામ કરીએ, િો એમા ંસકસેસ મળે જ છે, ને કદાચ ના મળે િો પણ આપણન ેએનો કોઈ 
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અફસોસ નથી રહિેો. એિલીસ્િ આપણે એમા ંખશુ િો હોઈએ જ છીએ. ને માણસનો અલ્િીમિેલી એઇમ 
િો ‘હપે્પીનસે’ જ હોય છે ન.ે...” 
એ બોલિો જ રહ્યો..... એનો અવાજ િરડાઇ ગયો..... ને તશવાની ધ્યાનથી સાભંળિી રહી...... 
“મને ખબર હિી મારી ક્વાલીિીની. પપ્પાને પણ ખબર હિી. મેં પપ્પાન ેપણ મારા ડ્રીમ્સ તવષે કીધેલુ.ં 
પણ પપ્પાને મન ‘પઈેન્િર’ એિલે દુકાનોના બોડગ પેઈન્િ કરાવનુ ંન ેરોડની બન્ને બાજુ ‘ચડ્ડી-ગજ્જજી-
સાયકલ-તસમેન્િ’ ની જાહરેાિો ચીિરવાનુ ં કામ. એ ના માન્યા િો ના જ માન્યા. ન ે છેલ્લે મેં કલસગ 
અને પીંછી મકુીન ે સ્કાલ્પલે્સ અને દવાઓ હાથમા ં લઇ લીધી. ઈનફેક્િ મને એ માિે મજબરુ કરી 
દેવામા ંઆવયો....” 
“મારંુ પણ આવુ ંજ છે. મમ્મી-પપ્પાની ઈચ્છા હિી કે હુ ંડોક્િર બનુ,ં જોકે એ માિે એમણે મન ેક્યારેય 
ફોસગ નહોિો કયો. મારે ફેશન-ડીઝાઇનીંગ કરવુ ં‘તુ,ં એ છિા ંપણ એમની ઈચ્છાનુ ંમાન રાખવા હુ ંઆ 
લાઈનમા ંઆવી ગઈ.......” તશવાનીએ પણ સાથ-ેસાથ ેએના જીવનનુ ંસત્ય રજુ કયુું. 

**********  

‘શોલ’ેને પાછળ રાખીને તશવમની ‘ધી મોસ્િ ફેવરીિ’ હફલ્મ હવે ‘થ્રી ઈહડયટ્સ’ બની ચકુી હિી. એ 
એની ડી.વી.ડી. પણ લઇ આવયો ન ેનવરો પડય ેહોમ-થીએિરમા ંજોયા કરિો. જોકે ઇષ્ન્ડયામા ંજો િમ ે
પબ્લીકનો સવ ેકરવા નીકળો અને એમને એમની સૌથી પસદંીદા પાચં હફલ્મોના નામ પછૂો, િો આઈ 
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  એમ વેરી શ્યોર કે, નવવાણુ ંિકા યગં પબ્બ્લકે આપેલા આ પાચં હફલ્મોના 
 નામમા ં‘થ્રી ઈહડયટ્સ’ નો સમાવેશ િો થિો જ હોય! 
 ‘હહરાણી’એ પણ સાલ્લ ુસીધો એકદમ ગરમ લોખડં પર જ ઘા કયો છે! ઘણા બાળકોને 
એમના કેહરયર ચઝુ કરવાના િાઈમે એિલી સમજણશક્ક્િ નથી હોિી કે, એ એમને પોિાને માફક 
આવ ેએવુ ં કેહરયર ચઝુ કરી શકે; ને જેમન ેખબર પડે છે, એમાથંી મોિાભાગના લોકોના પેરેન્ટ્સ 
એમને એ ચઝુ કરિા રોકે છે. મોિાભાગના પેરેન્ટ્સ ક્યારેય એમના બાળકોને પછૂિા ંપણ નથી કે, 
બેિા.... િારે આગળ શુ ંકરવુ ંછે; ને ઘણીવાર િો બાળકોને એિલી છૂિ પણ નથી દેવાિી કે, એ હદલ 
ખોલીને એમને લાઈફમા ંશુ ંકરવુ ં છે, એ કહી શકે. બાળકોને એમના માબાપ એમની ઈચ્છા તવરુિ 
મનફાવે ત્યા ંધકેલી દે છે, ને સિંાનો આખી ર્જજિંદગી બસ અફસોસ વયક્િ કયાગ કરે છે. 
********** 

તશવમ અને તશવાનીના લગ્નને પણ સાડા ત્રણ વષગ થઇ ગયા હિા. તશવાની પ્રેગ્નન્િ થઇ ને આજે 
તશવમની હોસ્પીિલમા ં જ એની ડીલીવરી થવાની હિી. નસીબદાર હિો તશવમ, કે જેન ે એની 
પત્નીની હડલીવરી કરવાનો ને પોિાના બાળકને સૌથી પહલેા જોવાનો ચાન્સ મળ્યો હિો.  

ન્ય-ુબોનગ બેબીના રડવાનો અવાજ સાભંળિા જ એ ખશુ થિા-ંથિા ંબોલ્યો, 
“વેરી લકી બેબી હ.ં......... બોથ યોર મધર એન્ડ ફાધર આર ડોક્િસગ...... માય ચેમ્પ... આઈ તવલ 
પ્રોવાઈડ ધી બેસ્િ એજ્યકેુશન ટ ૂય.ુ... એન્ડ તવલ મેક ય ુઅ ગાયનેકોલોજીસ્િ લાઈક મી........ િારે 
જાિ ેકંઈ કરવાનુ ંજ નહી રહ,ે બધુ ંિને િારા ફાધર િૈયાર કરીને જ આપશે.... ”  

એણ ેએના કપાળ પર એક ચમુ્મી લીધી ન ેતશવાની િરફ પ્રેમભરી નજર નાખી. 
“થેંક ય ુસો મચ માય ડાઝલિંગ..... અ ન્ય ુડોક્િર ઇન અવર ફેમીલી......................” 
બાળક રડત ુ ંજ રહ્યુ.ં........  

પછી એ જીંદગીમા ંક્યારેય ચપુ નથી રહ્યુ.ં 
શાયદ એના બાળકના જન્મ પછી ચપુ થઇ જાય....!!! 
એમના ઘરે રહલેી પેલી ‘થ્રી ઈહડયટ્સ’ ની ડી.વી.ડી. હવે ધળૂ ખાય છે.  

 SHUT DOWN : 

A LOT OF PARENTS WILL DO ANYTHING FOR THEIR KIDS, 

EXCEPT LET THEM BE THEMSELVES. 

BANKSY 

(શીષગક-પકં્ક્િ : ‘મરીઝ’)  
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 સાહહત્યના તવષયમા ં ઘણે ઊંડે સધુી પહોંચેલા એવા શ્રી તપયષુ તમશ્રા અને વરુણ 
ગ્રોવરને મળવાનુ ંથયેલુ.ં એમને મળ્યા પછી ગજુરાિી સાહહત્યની બહાર નીકળીને હહન્દી સાહહત્યની 
દુતનયા િરફની ગતિ વધી.  
તપયષુ તમશ્રાના શબ્દોમા,ં 

ग़ालिब के, मोलमन के, ख़्वाबों की दनुनया 
मजाज़ों के उन इन्किाबों की दनुनया 
फैज़ फफराक ओ साहिर ओ मखदमू 
मीर की ज़ौक की दागों की दनुनया. 

આ કક્ષામાનંા એક ફૈઝ અહમેદ ફૈઝની જ એક ગઝલ અહીં પ્રસ્તિુ છે. 
आए कुछ अब्र कुछ शराब आए 

उस के बाद आए जो अज़ाब आए. 
હવે કોઈ વાદળ કે પછી શરાબ આવે,  
એની બાદ જે આવે, અંિકાળ આવે. 

વાદળ, નસીબ ને આડે, પછી શરાબ, સબધંોને આડ ેઅને અંિે મતૃ્ય,ુ શરાબ=શર/આગ + 
આબ/પાણી. 

बाम-ए-मीना से मािताब उतरे 
दस्त-ए-साकी में आफ़ताब आए 

પ્યાલામા ંથી ચાદં ઉિરે, 
સાકીના હાથમા ંસરુજ આવે.   

માહિાબ-આફિાબ, આ કાહફયાનો ઉપયોગ કરવા જ આ શેર લખાયો હોય એમ લાગે. અહીંયા પણ 
સાકીના હાથ, જામની વાિ કરીન ેશરાબન ેઆફિાબની ઉપમા આપી છે અને હક્રસ્િલના ગ્લાસન ે
ચાદંનીની! 



िर रग-ए-खू़ूँ में फफर चराग़ा़ूँ िो 
सामने फफर वो बेनकाब आए 

દરેક રગના રક્િમા ંરોશની થાય, 
સામે જયારે એ બે-નકાબ આવે. 

મયરુ પરુી એ લખેલુ ંત ુ ંચાહહયે(બજરંગી ભાઈજાન)ની એક લાઈન છે- ત ુ ંલહુ કી િરહ, રંગો મેં 
રવા ચાહહયે. જયારે અહીંયા રગોમા ંથયેલી રોશનીની વાિ છે. એક અજ્ઞાિ શેર યાદ આવ ે- 

'ન જાણે હકસકી મૌિ આઈ હૈ, 
આજ રૂખ પર કોઈ નકાબ નહીં.‘ 

 
उम्र के िर वरक पे हदि को नज़र 
तेरी मेिेर-ओ-वफ़ा के बाब आए 

આયનુા દરેક પત્ા ંપર હદલને નઝર, 
િારી ઇશ્ક ને વફાના દ્વાર આવે. 

 અહીં બાબના બે અથગ છે, દ્વાર અથવા પ્રકરણ. ર્જજિંદગીના પન્નાઓ પર એની જ વફા 
ન ેમહોબ્બ્િના પ્રકરણો. 

'ખદુકો પઢતા હું છોિ દેતા હું, 
એક વરખ રોઝ મોિ દેતા હું, 
કાપંતે હોઠ, લઝરતી આંખે, 

બાત અધરૂી હી છોિ દેતા હું.' – અજ્ઞાત 

 
कर रिा था ग़म-ए-जिा़ूँ का हिसाब 

आज तुम याद बेहिसाब आए 
દુતનયાના દદગનો હહસાબ કયો િો,  

આજે ત ુ ંયાદ બેહહસાબ આવે. 
 આખી દુતનયાના દદગના હહસાબ મા ંફક્િ એ જ યાદ બે-હહસાબ આવે. 

'જીવનની સમી સાજંે મારે ઝખ્મોની યાદી જોવી’તી, 
બહુ ઓછા પાના ંજોઈ શક્યો, બહુ અંગત-અંગત નામ હતા' - શનૂ્દ્ય પાલનપરુી   
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न गई तेरे ग़म की सरदारी 

हदि में यू़ूँ रोज़ इन्किाब आए 
ન ગઈ િારા દુુઃખની બલુદંી, 

હદલમા ંઆમ રોજ, ઈન્કીલાબ આવે. 
બલુદંીનુ ંએવુ ં છે કે ત્યા ંપહોંચ્યા પછી સરખામણીનુ ં કોઈ સ્થાન નથી. એ જ રેફરન્સ થી અહીં 
'સરદારી' શબ્દ પ્રયોજ્યો હશે. 

'હો કોઈ પણ હદશામા,ં બલુદંી નથી જિી, 
આકાશ જેમ જેઓ તનરાધાર હોય છે!' – મરીઝ 

 
जि उठे बज़्म-ए-ग़ैर के दर-ओ-बाम 

जब भी िम खानाखराब आए 
આસપાસમા ંદીવાલો અને છિ સળગી ઉઠયા, 
જયારે પણ (હમ/ હદલ) હાલિ ખરાબ આવે. 

 'થઈને ઉદાસ જોયુ ંજો ઉપર અમે  'મરીઝ', ત્યારે ખબર પડી કે ગગન પણ ઉદાસ 
છે!' જેમ ઈક્મ્િયાઝ કે અનરુાગની હફલ્મોમા ં કેરેક્િરના મડૂ મજુબનુ ં ઇષ્ન્િહરયર કે લાઇટ્સ હોય 
એમ જ મનની વયથાને અઝભવયક્િ કરવા લેવાયેલો વાિાવરણનો આધાર. 

इस तरि अपनी खामोशी गू़ूँजी 
गोया िर लसम्त से जवाब आए 
એ રીિે અમારી ખામોશી ગુજંી, 
દરેક હદશામા ંથી જવાબ આવે. 

ખામોશી અન ેગુજં. આગ-પાણી જેવો આ સમ્બન્ધ ન ેખામોશીની ગુજંનો જવાબ એ ગઝલિત્વના 
આસ્વાદની િોચ છે! 

'फै़ज़' थी राि सर बसर मंजज़ि 
िम जिा़ूँ पिु़ूँच ेकामयाब आए 

'ફૈઝ' રસ્િા બરાબર જ હિી મઝઁીલ, 
અમે જ્યા ંપહોંચ્યા, કાતમયાબ આવે. 

 રસ્િા અને મઝઁીલમા ઝાઝો ભેદ નથી એવુ ંકહિેા ફૈઝનો તમજાજ આ મક્િામા ંવિાગય 
છે. કે પહોંચ્યા પછી સમજાય છે કે અહીં જે આવ,ે એ સૌ કાતમયાબ આવ.ે 
આ અનવુાદ જાિે કયો છે િો કોઈ ક્ષતિ બદલ ક્ષમા. 
BOX  OFFICE  #  બે-ચાર નવી અને સારી હફલ્મો -  
તમરઝયાન, 
હડયર ઝીંદગી, 
ડૉક્િર સ્ટે્રન્જ, 
ફેન્િાષ્સ્િક ઝબસ્ટ્સ, 
અને અત્યારે ચાલિી એરાઇવલ. 

चोट  कह ीं  लगती  है  जाकर  
ज़ख़्म  कह ीं  पर  होता  है .. 
सरूज  से  जलता  है  फलक  

और  दाग  ज़मीन  पर  होता  है .. 
होता  है  अक्सर .. 

-गुलज़ार  
 



 “બસ પ્રણય, હવે મારાથી વધ ુનહીં થાય. મન ેએક પ્રકારની ચીડ આવી ગઈ છે આ 
સબધંથી! મારો જીવ રૂધંાય છે અહીં. હુ ંિન ેઆજે અત્યારે જ આ સબધંથી મકુ્િ કરંુ છ.ં” 
 પ્રેક્ષાએ બોલેલા આ શબ્દો અત્યારે પણ પ્રણયના કાનમા ંગુજંી રહ્યા હિા. બસ આિલુ ં
કહીન ેપ્રેક્ષા એન ેછોડીન ેચાલી ગઈ હિી. ક્યા ંજાય છે?, ક્યારે આવશે? એ કશુ ંજ કહ્યા વગર. અને 
પોિ ે પણ ક્યા ં અહમના કારણે કંઈ પછૂવાની િસ્દી લીધી હિી? આ જ વાિનો વસવસો એને 
અત્યારે પણ થઇ રહ્યો હિો! 
 હમંેશા પોિ ેજેને િેકન-ફોર-ગ્રાન્િેડ લીધી હિી એ પ્રેક્ષા આજે એને મકુીન ેચાલી ગઈ 
હિી. એ ઘર છોડીને ગઈ ત્યારે િો િેને એવુ ંલાગત ુ ં હત ુ ં કે જઈ-જઈને ક્યા ંજશ ેએના તપયર કે 
વધીને એના બહનેના ઘરે! પણ, ગસુ્સો ઠંડો પડયો ત્યારે અને પ્રેક્ષાના ઘરે ફોન કરીન ેપછુિા માલમૂ 
પડયુ ં કે પ્રેક્ષા િો ત્યા ંનથી કે એની બહનેને ત્યા ંપણ નથી. અત્યાર સધુીમા ંિો પ્રણયનો ગસુ્સો 
એકદમ જ ઉિરી ગયો હિો. ગસુ્સાનુ ંસ્થાન હવે ઝચિંિા એ લઇ લીધુ ંહત ુ ં કે આખરે પ્રેક્ષા ગઈ ક્યા ં
હશે? એકાદ વાર િો એને આપઘાિ િો નહીં કરી લીધો હોય ન ેએવો ખરાબ તવચાર પણ એના 
મગજ મા ંઆવી ગયલેો પણ િરિ જ પોિે એવુ ંતવચારીને સ્વસ્થ થઇ ગયો કે એની પ્રેક્ષા આવુ ંકઈ 
કદમ િો નહીં જ ઉપાડે! 
 બે હદવસમા ંિો પ્રણય એ લગભગ આખુ ંશહરે ફેંદી લીધુ ં હશ.ે એકપણ એવી જગ્યા 
નહીં હોય જ્યા ંએને પ્રેક્ષાની શોધ નહીં કરી હોય. બે હદવસથી ભખૂ્યો-િરસ્યો પ્રણય જયારે રાિ ે
થાકીને ઘરે પરિ ફયો ત્યારે એક ઊંડી એકલિાએ એને ઘેરી લીધો હિો. પ્રેક્ષા વગરનુ ંએ સમુસામ 
ઘર જાણે કે એને ખાવા દોડત ુ ંહત ુ.ં પ્રેક્ષાન ેગયે બે હદવસથી પણ વધ ુસમય વીિી ગયો હિો અને 
હવે એને ખરેખર ડર લાગવા લાગ્યો હિો કે ક્યાકં આવેશમા ંપ્રેક્ષાએ ના કરી બેસે જે એને ના કરવુ ં
જોઈએ નહીં િો, કદાચ એ પોિાની જાિન ેક્યારેય માફ નહીં કરી શકે! 
 સોફા પર ચચિંતાગ્રસ્ત બેસેલા પ્રણયને જોઇને કોઈ એમ ના કહીં શકે કે એ એક મોટી 
કંપનીનો લીગલ એિવાઈઝર હશે! જે પદ અને પ્રવતટઠા માટે એને પે્રક્ષા સાથે ઝગિો કયો હતો એ જ 
પદ-એ જ નોકરી માટે એને ધ્રણુા ઉપજતી હતી. મનોમન એને વવચાર તો આવી જ ગયો કે પે્રક્ષાની 
વાત પણ ક્યાયં ખોટી તો નહોતી જ! લગ્ન પછીના ગાળામા ંપત્નીને સૌથી વધ ુજરૂર  
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પૈસાની કે હરવા-ફરવાની નહીં પણ પતિના સમયની હોય છે અને પોિ ેકામના અને વધ ુપૈસા 
કમાઈ લેવાની લ્હાયમા ંન ેલ્હાયમા ંપત્નીન ેએ સમય આપી શક્યો નહોિો. એને યાદ આવયુ ંકે 
કેવી રીિે એ કામથી મોડો આવિો અને ઘરે પણ લેપિોપમા ંઅડધી રાિ સધુી કામ કયાગ કરિો. 
પ્રેક્ષાના વારંવાર બોલાવયા પછી પણ િ ે કેવી રીિે એનુ ંઅપમાન કરીને એની વાિોન ેિાળી 
દેિો, એન ેએ પણ યાદ આવયુ ં કે કેવી રીિે એ બસ એની જરૂર હોય ત્યારે જ એનુ ં શરીર 
ભોગવિો હિો, અને બાકીના સમયમા ં પોિાના કામમા ં રચ્યો-પચ્યો રહિેો. તવચારોમા ં ને 
તવચારોમા ંક્યારે એની આંખ સોફા પર જ મીંચાઈ ગઈ એ એન ેપણ ખબર ના રહી. 
 “અરે, આ સ્ટ્રોબેરીની સગુધં ક્યાથંી આવે છે? સામ ેજોવ ેછે િો પ્રેક્ષા હસિા-હસિા 
એનો હાથ પકડીને એને સ્ટ્રોબેરીના ગાડગનમા ંલઇ જિી હોય છે. ત્યાથંી પછી એ બનંે બાઇક 
લઈને ગીરા ધોધ પાસે પહોંચે છે, પાણીથી મસ્િી કયાગ બાદ બન્ને એક બાજુ ખણૂો શોધી એકદમ 
ઉન્માદી ચુબંન પણ કરી જ લે છે. એ પછી બનં્ને નાગેશ્વર મહાદેવના મહંદરે પહોંચી જાય છે. 
પ્રેક્ષા કહ ેછે, ચલ ને ફરીથી લગન કરીએ! “અરે મેડમ, હજુ હમણા ંજ િો િમન ેતવતધવિ ઘરે 
લઇ આવયો છ ંને હનીમનૂમા ંતમારે ફરીથી લગન કરવા છે?” સ્સ્મત સાથે પ્રણય એ કહ્ુ.ં પણ 
નવે-નવી દુલહનની બધી જ ઇચ્છાઓ સર-આંખો પર! એની જેમ જ પ્રણય પણ મડંદર બહારથી 
બે ગલુાબના હાર લઇ આવ્યો એક હાર પે્રક્ષાએ એને પેહરાવ્યો અને જેવો એ હાર પે્રક્ષાને 
પેહરાવવા જાય છે એવી પે્રક્ષા ગાયબ! સપનુ ંતટુતા અને વાસ્તવવકતાનો અંદાઝ આવતા પ્રણય 
ફરીથી ચચિંતાતરુ થઇ જાય છે. અચાનક એને કંઇક યાદ આવે છે ને એ તરત જ ઘરમાથંી થોિા 
પૈસા અને કપિાની બેગ લઈને નીકળી પિ ેછે! 
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 એને પે્રક્ષાની વાત યાદ આવે છે જયારે તેઓ હનીમનૂ પર ગયા હતા, ”પ્રણય જયારે 
મારંુ ક્યાયં મન નડહ લાગત ુ ં હોય કે પછી હું જીવનથી કંટાળી ગઈ હોઈશને તો હું સીધી અહીં 
સાપતુારા જ આવતી રહીશ અને આ સનસેટ પોઇન્દ્ટ છે ને ત્યા ંજ બેસી રહીશ!” આવેલા સપનાને 
પ્રણય ભગવાનનો ઈશારો સમજે છે અને સ્વગત જ બોલી ઊઠે છે પે્રક્ષા હું આવુ ંજ છં. 
 બરાબર બપોરના ચાર વાગે એ સાપતુારાની હોટલ લેક-વ્ય ુ મા ં પહોંચે છે અને 
રીસે્શન પર જઈને પછેૂ છે કે અહીં કોઈ પે્રક્ષા શમાથએ ચેક-ઇન કયુું છે કે કેમ? એની ધારણા 
મજુબ જ પે્રક્ષા ત્યા ંજ હતી અને હોટલના સ્ટાફને થોિીક ટીપ આપતા એ પણ જાણવા મળયુ ં કે 
પે્રક્ષા હમણા ંજ સનસેટ પોઇન્દ્ટ તરફ જવા નીકળી છે. હોટલનો એક રૂમ લઇ પ્રણય થોિો ફે્રશ થાય 
છે અને એ પોતાની પે્રક્ષાને મળવા નીકળી પિે છે. 
 જેવો પ્રણય સનસેટ પોઇન્દ્ટ પર પહોંચે છે દુરથી જ એને પે્રક્ષા દેખાઈ જાય છે. પીચ 
કલરના પોલકા િોટ્સવાળા ટોપમા ંઉભેલી પત્નીના ચહરેા પર જરા પણ નરૂ નથી એ વાતે જ 
એને અંદર સધુી હલાવી નાખ્યો હતો. શનૂ્દ્યમા ંતાકીને ઉભી હોય એમ પ્રણય એની બાજુમા ંજઈને 
ઉભો રહી ગયો તો પણ પે્રક્ષાને ખ્યાલ નથી આવતો.  

 “અહ-અહ!” અવાજથી જાણે સ્વ્નમાથંી બહાર આવતી હોય એમ એ બાજુમા ંજુએ છે 
તો એનો પ્રણય એની અિોઅિ ઉભો હોય છે. કંઈ પણ કહ્યા વગર એ એની બાહોમા ંસમાઈ જાય 
છે. થોિીવાર સધુી તો બને્ન બસ એમનમ જ ઉભા રહ ેછે પછી હળવે રહીને પ્રણય કહ ેછે,આઈ એમ 
રીયલી વેરી સોરી યાર, તને તો ખબર છે ને મારી! ગસુ્સામા ંહું ગમે તે બકી નાખુ ંછં. એમા ંમને 
આમ છોિીને થોડંુ આવતુ ંરે’વાય? મને તારી કેટલી ચચિંતા થઇ ગઈ’તી ખબર છે?  તારા વગર નો 
તારો પ્રણય કંઈ જ નથી. ત ુમને પ્રોમીસ કર કે હવે કદી મને મકુીને નહીં જાય!  

  પે્રક્ષા સજળ આંખે પ્રણયને જોઈ રહ ેછે અને હળવે રહીને એના હોઠ પર પોતાના હોઠ 
મકૂી દે છે! કુદરતને પણ ખબર નથી પિતી કે આજુબાજુનુ ંવાતાવરણ સયૂથને કારણે ગલુાબી છે કે 
પછી પે્રક્ષા અને પ્રણયના આ પે્રમને કારણે!!  
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ધમથના મોિનથ વતતાઓ પ્રાચીન દેખાવા કોવશશ કરે છે, અને ધમથવાળા 
મવુનઓ અવત મોિથન દેખાવાનો વ્યાયામ કરતા રહ ેછે. 



તમારી કૃવત પણ તમે અમને મોકલી શકો છો 
E-mail – pankhemagazine@gmail.com 
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તમારી  નજરૂના જામ ય આમ પીતા રહ્યા ; 

પછી   ભીતરમાહંી   સતત   ડુબતા  રહ્યા: 
છે  જ તમારી નજરૂના બાણ એવા જુઓને ; 

કે   બસ  ડદલમાહંી   અમે  વવિંધાતા  રહ્યા : 
છે  છટા   તમારી નજરૂની એવી નખરાળી ; 

તમારી   નજરૂ  પર   મોડહત  થતા  રહ્યા: 
ને છે તમારી નજરૂમા ંએવા પે્રમનો ્યાલો ; 

કે  અમે  પીતા પીતા જ ડદવાના થતા રહ્યા:  
છે  જ  તમારી નજરૂ ય આમ કામળગારી ; 

તમારી   નજરૂમા ંજ  “જાન”  ખોવાતા રહ્યા: 
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Every minute, more than 100 hours of video are uploaded to 
YouTube 

 
YouTube has over a billion users, almost one-third of all 

people on the Internet 
 

The First YouTube Video was uploaded on April 23, 2005, 
featuring its co-founder Jawed Karim at the San Diego Zoo 

 
Google bought YouTube for US$1.65 billion in stocks just 18 

months after YouTube's creation 
 
 

Music video 'Gangnam Style'was so popular, it broke 
YouTube's view counter, which had to be upgraded 

 
You can navigate YouTube in more than 75 different 
languages, covering 95% of the Internet population 

 
The woman who rented her garage to Larry Page and Sergey 
Brin in 1998 when they were creating Google later became 

the CEO of YouTube 
 

The oldest video of cats on YouTube dates from 1894 
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http://www.facebook.com/pankhemagazine 
 
09714872871 
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‘પખં’ની  
ઉિાનમા ં 

સહભાગી પાખંો 
કેયરુ દુધાત 

યાચજ્ઞક વઘાવસયા 
ડરકીન ધડુક 
મનોરી શાહ 

અનતં ગોડહલ 
ભાગ્યેશ પટેલ 

સહ્રદય આભાર 
િૉ. અવવન રવવ ચાગેંલા 

(નવલકથા) 
કવવ અવનલ ચાવિા 

(કવવતા) 
જાદવ નરેશ  
(ખલુલા દ્વાર) 

અમારી સાથે ઉિવાના આકાશી માગો 
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