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યાજ્ઞિક વઘામસયા

સપંાદકની કલમે

હ ું આ લખી રહ્યો છું ત્યારે
લોકડાઉન ફરી લુંબાવવામાું આવ્ ું છે.
હજી કેટલ ું લાુંબ ખેંચાશ,ે એનો અંદાજ
લગાવવો પણ મ શ્કેલ છે. બધા
જજલ્લાઓને ગ્રીન, ઓરેન્જ અને રેડ
ઝોનમાું વવભાજીત કરી દેવામાું આવયા છે.
અત્યારે આ સમયમાું સૌથી વધ જરૂર હોય
તો એ છે, હકારાત્મક દ્રષ્ટટકોણ રાખવાની
અને અન કુંપા દાખવવાની. આપણે હહમત
હાયાા વગર પોતાન ું, પોતાના પહરવારન ું,
આપણા વયવસાય સાથે જોડાયેલા
કમાચારીઓન ું અને આપણી આજ બાજ ના
લોકોન ું ધ્યાન રાખીએ અને શક્ય એટલી
મદદ કરીએ અને આપણા માટે વનણાયો
લતેી સરકાર પર અને કામ કરતા ‘કોરોના
વોહરયસા’ પર વવશ્વાસ રાખીએ, અને
આદેશોનો ચ સ્તપણે અમલ કરીએ; એ જ
આ સમયની માુંગ છે. શક્ય છે, ‘પુંખ’નો
આ અંક તમને તમાર ું મન ડાયવટા કરવા
થોડોક તો થોડોક પણ ઉપયોગી નીવડે!

ઘણા સમયથી વેબસાઈટ
બનાવવાનો વવચાર હતો. જે આ

લોકડાઉનમાું સફળ થ્ ું છે. ‘પુંખ’ના
અંકમાું અગાઉ પ્રકાવશત થઈ ચકેૂલ ું અને
સાથે-સાથે એ વસવાયન ું પણ ઘણ ું કન્ટેન્ટ
તમને અહીં મળી રહશેે. આ સાઈટ પર
અમે ઓહડયો અને વવડીયો ફોમેટમાું પણ
ધીમેધીમે કન્ટેન્ટ અપલોડ કરીશ ું. સમય
જતા આ સાઈટ બધા જ ગ જરાતીઓના
ગ જરાતીપણાના ઉત્સવન ું એક કાયમી
ઓનલાઈન સરનામ ું બની રહ,ે એવી
સ્વાભાવવક અપેક્ષા અમને હોય જ!

લોકડાઉન વખતે એક બીજી તક
પણ મળી. અલગ-અલગ હફલ્ડમાું કામ
કરતા ગ જરાતી માુંધાતાઓ સાથે
ઈન્સ્ટાગ્રામ લાઇવનો પણ મોકો મળ્યો. એ
માુંધાતાઓનો પણ ‘પુંખ’ની ટીમ વતી હ ું
આભાર માન ું છું. આ સેશન્સમાું એમના
હફલ્ડને ગ જરાતી સાહહત્યના પહરપ્રેક્ષ્યમાું
વવચારવાનો, સમજવાનો અને એને લોકો
સ ધી પહોંચાડવાન ું અમે એક વનવમત
બન્યા, એનો આનુંદ રહશેે.

તો બસ, ઘરે રહો, સ રક્ષક્ષત રહો. ને
‘પુંખ’ સાથે જોડાયેલા રહો.
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વાત જાણે એમ કે...

દરરોજ સવારના પહોરે
સહરતાબનેન ું ઘર શ્રીજીબાવાના ધોળ-
હકતાનથી ગ ુંજી ઉઠત  ું. સહરતાબને પણ મોટા
ભાગનો સમય ઠાકોરજીની સવેા પાછળ
વયવતત કરતા. એક નાનકડો પહરવાર
સહરતાબને, હમેાુંગ ભાઈ અને દીકરી મીરા.
હમેાુંગભાઈ તો પત્નીની ભક્તતથી પ્રભાવવત
હતા એટલે છાસવારે તેઓને ઘરમાું, કે
શ્રીજીને લગતી સેવામાું મદદ કરતા, પણ
મીરા સુંપણૂા નાક્સ્તક હતી. તે સેવા-પજૂામાું
માનતી જ નહોતી અને એટલે જ ઘણી
વખત તે મમ્મી-પપ્પા જોડે ચચાામાું ઉતરી
પડતી.

આજેય કુંઈક એવ ું જ બન્્ ું. સળુંગ
ત્રણ રજાઓ આવતી હતી તે દરવખતની
જેમ આ વખતેય સહરતાબને ‘શ્રીનાથજી’
જવાની વાત લઈને બઠેા. મીરાને દહરયો
અને પવાતો જોવા ગમે અને મમ્મી-પપ્પા
જ્યારે સમય મળે કે શ્રીનાથજી જ જવાની
વાત કરે. હુંમશેાની જેમ આ વખતે પણ એ
અકળાઈ જ ગઈ.

“આ શ ું ભગતવેડા માુંડયા છે! દર

વખતે નવરા પડયા નથી કે ઉપડી ગયા
શ્રીનાથજી! અરે મને નથી ફાવત  ું ત્યાું.
આટલી બધી ગીરદી, ધક્કામકૂી ને પલેી
સતત આવતી પ્રસાદની ટીપીકલ
સ્મેલ...મને માફ કરો." એની આંખોમાું
રીતસરનો ગ સ્સો છલકાતો હતો. જ્યારે
પણ એ શ્રીનાથજી જતી ત્યારે એકાદ
દશાનની ઝાુંખી માુંડ કરતી અને રૂમ પર જ
રોકાઈ રહતેી. પણ આ વખતે તો એનો
ગ સ્સો જોયા બાદ સહરતાબનેે નક્કી ક્ ું કે
મીરાને કોઈ પણ હહસાબે લઈને જ જવી
અને એ ધા્ ું કરીને જ જ ુંપ્યા.

દર વખતની જેમ કેટલીય ગીરદીને
પાર કરી છેવટે તેઓ દશાન કરવા
પહોંચ્યા. શ્રીજીને નીરખવા લોકોની
પડાપડી હજ ય એવી જ હતી. મનમાું
ક્ષચડાતી મીરાને વળી એક ખણૂામાું ઉભા
રહવેાની જગ્યા મળી. સતત પાછળથી હાક
પડતી - "શ્રી ગીરીરાજ ધરણ કી જય.”
શરૂઆતમાું આ બધી હાકને મીરાએ ખાસ
ગણકારી નહીં, પણ થોડીક વાર દશાન કયાા
બાદ એને આ મેદનીમાુંથી આવતો અવાજ

પામી દેસાઈ
મીરા
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. એના મનમાું એક રોમાુંચ જાગવા
લાગ્યો. પહલેીવાર આજે એ શ્રીજીને
આટલા ધ્યાનથી નીરખી રહી હતી. એની
જાણ બહાર જ એની આંખમાુંથી અશ્ર 
ચાલ્યા જતા હતા. શ્રીજીન ું મ ુંગળા સ્વરૂપ
જાણે મીરાના મન-મક્સ્તટક પર એક
અલગ જ છાપ ઉભી કરી ગ્ ું. પીળા
વપતાુંબરમાું શોભી રહલે શ્રીજીને તે
અપલક જોતી જ રહી ગઈ. વવશાળ
વક્ષસ્થળ, ભરાવદાર બાવડાું, મધ્યમ બાુંધો
અને લાુંબી નયનરેખા.. હોઠે ફરકી રહલે
ક્સ્મત અને ક્ષચબ ક પર ચમકતો
હીરો! શ્રીજીના આકર્ાણ સામે જાણે મીરા
કોક અલગ જ દ વનયામાું ખોવાઈ ગઈ.
એમાુંય પેલો એક ઉંચો હાથ જોઈ મીરાને
લાગ્્ ું કે જાણે શ્રીજી એને જ બોલાવી રહ્યા
છે. આજે એના મનમાું જે ભાવના જન્મી
હતી એમાું એક ભક્તત કરતા વધારે પ્રેમ
અને આકર્ાણ હતા. સત્તર-અઢાર વર્ાની
છોકરીના મનમાું ગમત ું પાત્ર જોઈ જે
લાગણી જન્મે એવી જ કુંઈક લાગણી આજે
મીરાના મનમાું જન્મી. જગ્યા મળતી ગઈ
એમ એ શ્રીજીને વનરખવા આગળને
આગળ વધતી ગઈ અને છેવટે છેક
સન્મ ખ પહોંચી ગઈ. ઝાપટીયાની અનેક
ઝાપટો વાગવા છતાું એ ખસી નહીં. આજે
જાણે એ શ્રીજી આગળ પોતાન ું સવાસ્વ
હારી બઠેી હતી.

પછી તો દરેક સમાના દશાનમાું એજ
લાગણી! સહરતાબનેને પણ નવાઈ લાગી
કે મીરામાું અચાનક આટલો બદલાવ કેમ?

એ મનોમન ઠાકોરજીનો આભાર માનવા
લાગ્યા કે આખરે એમની નાક્સ્તક દીકરીમાું
ભક્તત જગાડી ખરી.

ઘરે પાછા આવયા બાદ મીરાએ
પોતાના મનની વાત માને કરી.
સહરતાબને એક વાર તો હસ્યા અને પછી
કહ્ ું;

“એના કામણ કુંઈ આજના થોડા છે!
એ તો કાયમથી જ આવો મોહક છે. અને
ત  ું એકલી નહીં, કુંઈક કેટલીય ગોપીઓ
એની દીવાની હતી..” તેઓ કૃટણની જાત-
જાતની વાતો મીરાને કહવેા લાગ્યા.
મીરાને ય બધ ું સાુંભળવાની મજા આવતી
હતી. પણ એને મનોમન પેલી તમામ
ગોપીઓની ઈટયાા આવતી હતી.

સહરતાબનેને લાગ્્ ું કે બ-ેચાર
હદવસમાું મીરા પાછી અસલ સ્વભાવે
આવી જશે પણ બન્્ ું સાવ જ દ ું જ. હવે
મીરા તમામ કાયોને બાજ એ મકૂી માત્ર
કૃટણ પાછળ જ સમય વવતાવવા લાગી
હતી. ક્યારેક ને કૃટણની છબી જોઈ
શરમાઈ જતી, તો ક્યારેક એકલી-એકલી
એની જોડે વાતો કરતી. હવે સહરતાબને
માટે મીરાનો આ કૃટણપ્રેમ જાણે ક્ષચિંતાનો
વવર્ય બની ગયો હતો.
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“ગાુંડી છોકરી..આ શ ું કરી રહી છે ત  ું!
એ ભગવાન છે ભગવાન. ત ું ધારે એમાન ું
કુંઈક શક્ય ના બને દીકરી. ત ું એની સેવા
પજૂા કરે એ જ ખરી ભક્તત. બાકી આમ
વપ્રયતમની નજરે જોય તો કુંઈ એ તને
મળી નથી જવાનો. ઇશ્વરનેય મયાાદાથી
ભજવાનો હોય."

જે દીકરીને ભક્તત તરફ વાળવાના
સતત પ્રયાસો થતા એ જ દીકરીને હવે

ભગવાનમાુંથી મન ખસાવવા માટે કહવેાત  ું
હત  ું. પણ મીરા હદવસે ને હદવસે વધ 
પડતી કૃટણમય થવા લાગી. કૃટણની
લીલાઓ સાુંભળી એ તેને મળવા જાણે
બાવરી બની ગઈ હતી. એ કોઈ પણ મોકો
છોડતી નહહ જ્યાું એને કૃટણ અને એની
લીલાઓ સાુંભળવા મળી જાય. એવામાું જ
એણે ક્યાુંક સાુંભળ્્ ું કે વ્રજમાું હજ ય એક
મુંહદર છે જ્યાું કદમ્બના વકૃ્ષની આસ-પાસ
કૃટણ રોજ રાસ રમવા આવે છે. બસ..પછી
તો શ ું! મીરા ઘરેથી કહ્યા વવના જ જાણે
કૃટણ એને મળશે એ આશાએ મથ રાની
ટે્રન પકડી નીકળી પડી.

આ તરફ ઘરે સહરતાબને અને
હમેા ુંગભાઈ પરતો જાણે આભ તટૂી પડ્ ું.
સતત શોધખોળ કરવા છતાુંય ક્યાુંય
મીરાનો પત્તો ન મળ્યો. તેઓએ પોલીસમાું
દીકરી ગ મ થયાની જાણ કરી. એક
અઠવાહડયા પછી પોલીસ દ્વારા જાણ મળી
કે આ છોકરી મથ રા સ્ટેશને જોવા મળી
હતી. સહરતાબને મીરાની માનવસક હાલત
જાણતા હોવાથી બધો જ ક્ષચતાર સમજી
ગયા. તેઓ બીજા જ હદવસે મથ રા જવા
રવાના થયા. મથ રા-ગોક લ અને તનેી
આસ-પાસના તમામ વવસ્તારોમાું મીરાના
ફોટા ફરતા કયાા.
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અને પોતે પણ જાણે દીકરીને શોધતા
વ્રજનો ખણૂખેણૂો ફરી વળ્યા. છેવટે તેઓ
એ જ મુંહદરમાું પહોંચ્યા જેના વવશે
સાુંભળીને મીરાુંએ ઘર છોડ્ ું હત  ું.. અને
ત્યાું દીકરીનો ફોટો બતાવયો. મુંહદરના
પજૂારીએ કહ્ ું;

“હા..લગભગ અઠવાહડયા પહલેા
આ છોકરી અહીં આવી તો હતી. થોડી
બાવરી જ લાગતી હતી. મેં એને બહ કહ્ ું
જત ું રહવેા માટે, પણ એ એકની બે ન
થઈ. જ ઓ સાહબે આ મુંહદરને સાુંજ પછી
ખાલી જ કરી દેવ ું પડે. કહવેાય છે કે અહીં
ભગવાન આજેય રાસ રમવા આવે છે.
પણ કોઈને અહીં રોકાવાની મુંજૂરી નથી
હોતી અને જે રોકાય એનો કોઈ જ પત્તો
ના મળે. એ છોકરીને સમજાવીને હ ું તો
નીકળી ગયો હતો. પણ પછી એ ગઈ કે
નહીં એની મને ખબર નથી.”

સહરતાબનેના પેટમાું ફાળ પડી. હવે
દીકરીને ક્યાું શોધવી? તેઓ ઉદાસ થઈને
ત્યાુંથી નીકળ્યા. થોડાક ડગલાું ચાલ્યા
અને એમના પગ થુંભી ગયા. જાણે કુંઈક
યાદ આવ્ ું હોય એમ એ દોડતાું પાછા એ
મુંહદરમાું ગયા. અને ચોકમાું રહલે
કદમ્બના ઝાડ પર ડાળ જોડે વીંટળાયલે
ઓઢણીનો છેડો હવાથી ફરકતો જોયો.
“અરે, આ ઓઢણી તો મારી મીરાની!”

સહરતાબનેના મોંમાું શબ્દો ખટૂી
પડયા હતા. ઓઢણી જોઈ એમની આંખો
ચોધારે વહવેા લાગી.
હમેાુંગભાઈ બોલ્યા;
"ખબર છે મીરાબાઈ પણ બુંધ કમરામાુંથી
અચાનક ગાયબ થયા હતા ત્યારે એની
ચ ૂુંદડીનો છેડો કાન્હાની વાુંસળી જોડે
ફરકતો જોવાયો હતો.?"

બુંને એકબીજા સામે આશ્ચયા સચૂક
નજરે જોઈ રહ્યા હતા. ત્યાું જ પજૂારી
બોલ્યા;
“ચાલો સાહબે...અંધારૂ થવા આવ્ ું છે.
મારો ઠાકોર પધારે એ પહલેા આપણે
અહીંથી નીકળી જઈએ.” સહરતાબને હજ ય
પેલી ફરકી રહલે ઓઢણીને અપલક જોઈ
રહ્યા હતા..મનોમન એમને દીકરીના
શબ્દો સાુંભળતા તેવો આભાસ થયો.

“મેરે તો ક્ષગરીધર ગોપાલ, દૂસરોના
કોઈ..”
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મવપ લ હડિયા

Tech-Talk

છેલ્લા બે અંકમાું ્  ટય  બ, એડસેન્સ
અને ફેસબ ક દ્વારા આવક કઈ રીતે ઉભી
કરી શકાય એની શક્ય એટલી વવગતો
જોયી.. આશા છે કે આપ સૌને ક્યાુંક ને
ક્યાુંક એ માહહતી કામ લાગશે. વતામાન
સમયમાું કોરોના મહામારીને લીધે
જીવનજરૂહરયાતના કામ અને વેચાણ સાથે
સુંકળાયેલા લોકો જ કામ કરી રહ્યા છે
અને એ વસવાયના લોકો ઘરે બસેી
સોવશયલ હડસ્ટક્ન્સિંગન ું પાલન કરી રહ્યા
છે. મોટા ભાગના લોકો સાથે આજે એવ ું
બન્્ ું છે કે એમની પાસે કામ અને
આવકનો કોઈ વવકલ્પ નથી. મોટી
કુંપનીઓમાું કામ કરતા કમાચારીઓને
કદાચ સરકરી દબાણના હહસાબે પરૂો કે
અમ ક વનયત ધોરણ મ જબનો પગાર મળી
પણ જશે, પણ નાની સુંસ્થાઓ માટે કામ
કરતા લોકો અત્યારે બરેોજગાર છે એમ
કહીએ તો કશ ું ખોટ ું નથી.

આવા કઠીન સમયમાું પણ તમે
જો્ ું હશે કે આઈ.ટી હફલ્ડ સાથે

સુંકળાયેલા લોકો આજે પણ એટલા જ
વયસ્ત છે જેટલા લોકડાઉન પહલેા હતાું.
નાની-મોટી દરેક આઈ.ટી કુંપની માટે
કામ કરતા લોકો પાસે આજે પણ કામ છે
એન ું કારણ માત્ર એટલ ું જ છે કે આઈ.ટી
ક્ષતે્રના મોટાભાગના કામ માટે સ્થળન ું
મહત્વ નથી. તમારી પાસે કમ્પ્્ ટર, સાર ું
ઇન્ટરનેટ કનેતશન અને કામ હોય એટલ ું
જરૂરી છે. એ વસવાયન ું કોઈ પહરબળ
આઈ.ટી હફલ્ડને ખાસ અસર કરત  ું નથી.

તો સવાલ સવા લાખનો એ કે આજે
લોકડાઉનના લીધે કામ ના હોય અને
આઈ.ટી હફલ્ડ સાથે સુંકળાયેલા ના હોય
એવા લોકોને આ રીતે કામ મળવાની કોઈ
શક્યતા ખરી? હ ું કહીશ કે ‘હા’ પણ એના
માટે તમારી પાસે બે વસ્ત  હોવી જરૂરી છે;
એક તો કમ્પ્્ ટર વવશેન  ું જ્ઞાન અથવા એ
શીખી લવેાની તાલાવેલી અને કોઈ એવી
આવડત જેમાું તમે અવવલ હોવ. આ
વાતોની થોડી વવગતે ચચાા કરીએ.

વકા ફ્રોમ હોમ
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માની લો કે તમારી પાસે કમ્પ્્ ટર,
ઇન્ટરનેટ અને કમ્પ્્ ટર વવશને  ું સાર ું એવ ું
જ્ઞાન છે અને તમે ખબૂ સાર ું ક્ષચત્રકામ કરી
જાણો છો. જો એવ ું હોય તો તમે તમારી
ક્ષચત્રકલાનો ઉપયોગ કરી જે-તે સુંસ્થાઓ
માટે લોગો ડીઝાઇનન ું કામ કરી શકો છો.
બસ જે ક્ષચત્રકામ તમે કાગળ પર કરતા
હતાું એ તમારે કમ્પ્્ ટરમાું ‘Adobe

Illustrator’ કે ‘CorelDraw’ જેવા
સોફ્ટવેરમાું કરવાન ું છે. બસ, જે કામ
પહલેા કમ્પ્્ ટર વગર થત ું એને કમ્પ્્ ટર
પર કરવ ું એટલે આઈ.ટી હફલ્ડ.

તો એના માટે શ ું કરવાન ું રહશે?ે
એના માટે તમારે ‘upwork.com’,
‘freelancer.com’, ‘guru.com’ કે
‘fiverr.com’ જેવી વેબસાઈટમાું સાઈન
અપ કરીને પોતાન ું એકાઉન્ટ બનાવવાન ું
રહશેે. એકવાર તમાર ું એકાઉન્ટ બની જશે
પછી તમે જોઈ શકશો કે જે લોકોને કોઈ
કામ કરાવવાની જરૂર હશે એમણે ફેસબ ક

પોસ્ટની માફક પોતાની જરૂહરયાતન ું લીસ્ટ
અને એમને કેટલા રૂવપયા ખચાવા છે અને
કેટલા સમયમાું કામ જોઈએ છે એવી
તમામ વવગતો લખી હશે. તમને લાગે કે
તમે એ કામ કરવા માટે સક્ષમ છો તો
તમે એના પર બીડ કરી શકો છો. જો
તમારી હકિંમત અને તમે જેટલા સમયમાું
કામ કરી શકો એમ છો એ કામ આપનાર
માટે અન કૂળ હોય તો એ કામ આપણે
મળી શકે છે.

અહી મેં ઉદાહરણ માત્ર લોગો
દોરવાન ું આપ્્ ું છે, બાકી આ પ્લટેફોમા
પર વવર્યોન ું ખબૂ જ વૈવવધ્ય છે. માની
લો કે તમે કોઈ વવર્ય પર સારી કન્ટેન્ટ
લખી શકો તો પણ તમારા માટે ત્યાું કામ
છે જ. કદાચ તમે કલામાું પારુંગત નથી કે
નથી તમે સાર ું લખી શકતા. પણ તમારો
અવાજ ખબૂ સારો છે તો ત્યાું રીડસા અને
સ્ટોરી-ટેલસાની પણ જરૂર છે જ.
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એવ ું પણ બન્ને કે તમારી પાસે
કમ્પ્્ ટર, ઈન્ટરનટે અને કમ્પ્્ ટર
બાબતન ું સાર ું જ્ઞાન છે પણ તમારી પાસે
ક્ષચત્રકલાન ું જ્ઞાન નથી પણ એમ છતાું તમે
સારી ફોટોગ્રાફી કરી જાણો છો. તો એ
કેસમાું પણ તમે આવકની શક્યતા વવર્ે
ચોક્કસ વવચારી શકો. આઈ.ટી પ્રોફેશનલ
જયારે કામ કરતા હોય ત્યારે એમને ફોટો
અને વવડીયોની જરૂર પડતી હોય છે અને
એવા ફોટો અને વવડીયો પર કોઈના
કોપીરાઈટ ના હોય એ જરૂરી છે. અને
એવા કોપીરાઈટ ઇન્રીગમેન્ટથી બચવા એ
ફોટો અને વવડીયો કોપીરાઈટ રી હોય
અથવા પૈસા ચકૂવીને કોપીરાઈટસ ખરીદી
લીધેલા હોય એ જરૂરી છે. અને આવા
વવડીયો અને ફોટોસ ખરીદવા માટે કેટલાક
ઓનલાઈન માકેટપ્લસે છે જ્યાું ફોટોગ્રાફસા
કે પેઈન્ટસા પોતાના શ્રેટઠ ફોટોઝ અને
વવહડયોઝ ત્યાું વચેતા હોય છે. અને
મજાની વાત એ છે કે આવા માકેટપ્લસે
પર એક ફોટો હજારો વખત વેચાતો હોય
છે. તમે રોડ પર લાગેલા બીલબોડાસ અને
હોહડિંગમાું દેખાતી જાહરેાતોમાું જે ફોટોઝ
જ ઓ છો એ આવા જ ઓનલાઇન
પ્લટેફોમા પરથી ખરીદેલા ફોટોઝ હોય છે.
જેમ ડ્રોઈંગ, વોઈસ અને બીજી કલાઓ

માટે ઉપર કેટલીક રેફરન્સ વેબસાઈટ
આપી છે, એ જ રીતે ફોટોગ્રાફ્સ માટે હ ું
‘shutterstock.com’ અને ‘freepiks.com’
ની ભલામણ કરીશ.

ઇન્ટરનેટ દ્વારા અને ઇન્ટરનેટ પર
તમારી પ્રવતભાથી તમારા શોખને તમારા
વયવસાયમાું ફેરવવાની ઘણી તકો
ઉપલબ્ધ છે, બસ જરૂર છે થોડા ડેડીકેશન
અને માકેહટિંગની. હ ું આ લખ ું છું ત્યારે
મારી ્ ટય બ ચનેલ્સ માટે વાતાા લખનાર,
એ વાતાાઓ માટે અવાજ આપનાર અને
એ વાતાાઓના કેરેતટરને દોરી આપનાર
એમ દરેક વયક્તતઓને એમના કોઇપણ
જાતના રોકાણ વવના માત્ર પોતાની
પ્રવતભા માટે મહનેતાણ ું મેળવે છે. અહીં મેં
જે પાુંચ-સાત વેબ પ્લટેફોમાનો ઉલ્લખે
કયો એ ખબૂ જ વવશાળ અને પ્રખ્યાત
પ્લટેફોમાના ઉદાહરણ છે. બાકી ઇન્ટરનેટ
પર આવા અનેક પ્લટેફોમા છે જ; બસ
ગગૂલ કરવાની જરૂર છે. જો તમારી પાસે
કોઈ એવી પ્રવતભા હોય કે જેના વવકલ્પો
વવશે આપને માહહતી ના હોય તો આપ
vipulhadiya15@gmail.com પર ઇ-મઇેલ
કરી વધ માહહતી મેળવી શકો છો.
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પ્રશાતં શ ક્લ

Connecting... કમવતા

એવ ું કેવ  ું કે હ ું ચાહ ું તો જ એ ચાહ ેમને!
ઘોહડયે રમત  ું હો બાળક એમ ધમકાવે મને.

'ચા'ની ચસૂ્કી જેવી લત એનીય લાગી છે હવે,

કે અધરૂી અડધી પ્યાલી રોજ તડપાવે મને.

હો તરસ વર્ોની ભેટી પડશે એવી રીતથી,
પણ પછી છણકો કરી ધક્કોય એ મારે મને.

ઓવશકાને બાથમાું લઈ હળવે એ પુંપાળશે,

અડધી રાતે ઊંઘમાું પણ વહાલ ઓઢાડે મને.

પથૃ્વી 'ને આકાશ મળતાું હોય છે હુંમેશા જ્યાું,
મળતી રહજેે ત  ું ક્ષક્ષવતજનાું એવાું સરનામે મને.
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ડરન્ક  રાઠોિ 'શવારી'

Connecting... કમવતા

ના કયો એવા ગ ના માું નામ પણ આવી શકે, 

જજિંદગીનો આ રીતે અંજામ પણ આવી શકે. 

જાત પથ્થર થઈ છતાું ફેંકી નથી દીધી અમે, 

કે અહલ્યાની વનકટ શ્રી રામ પણ આવી શકે. 

એક આ મહહેફલમાું, બીજે હહરના ધામમાું, 
માત્ર મશહરૂો નહીં, ગ મનામ પણ આવી શકે. 

કોઈન ું ચાલ્યા જવ ું - એ મતૃ્્ ન  ું કારણ નથી. 
એ જ કારણ જીવવાને કામ પણ આવી શકે. 

સાવ મલૂ્યહીન માની ના કરી જેની કદર, 

એ સવા રૂવપયો પ્રસુંગે કામ પણ આવી શકે.
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વાતાાન   ંઆકાશ

સવજી ચા પીવા બઠેો. ચા રકાબીમાું
કાઢીને મોઢે માુંડવા જાય, ત્યાું તો ખાુંસી
આવી. રકાબીની અડધી ચા ખમીસ પર ને
અડધી જમીન પર ઢોળાઈ ગઈ. આંખોમાું
પાણી ધસી આવ્ ું. રાધા ઊભી થઈ પાણી
લઈઆવી.
"દાતતરને બતાવી દો, ખાુંસી બઉ હદ'થી 
છ."

બીજે હદવસે જ દવાખાનાની બારી 
ખ લ ેએ પહલેાું સવજી ને રાધા ત્યાું પહોંચી 
ગયા. આવ-જા કરતી ટે્રનથી જેમ પ્લેટફોમા 
ધમધમે એમ સવજીની ખાુંસીથી એની
છાતી ધમધમતી હતી.
"નામ?"

"સવજી."
"ઊંમર?"

"પચ્ચી વરહ."
"લો આ કાગળ. ડો.અવનલને મળજો."
"શ ું થાય છે?"

કુંઈ બોલ ેએ પહલેાું જ ખાુંસીના એક 
જોરદાર હ મલાએ જવાબ આપી દીધો.
"કેટલા હદવસથી છે? પહલેાું ક્યારેય આવી 

છે આવી ખાુંસી?"

"ગણ્ ું નથ પણ હશે મહહના હદ'થી. ઝીણો 
તાવ હોવ લાગે છ."
"લો આ તપાસ કરાવી લો."
એતસરેની લાું...બી... લાઈનમાું સવજી 
ઊભો રહ્યો. સવજીને'ય ક્યાું ખબર હતી કે 
એની તપાસ અને સારવાર પણ આટલી જ 
લાુંબી ચાલશે.
"ખમીસ કાઢો. સીધા ઊભા રહો."
"સ ું થ્ ુંસે એમને?", રાધાએ ધડકતા હ્ર્દયે 
પ છય ું.
"એ તો ડોતટર જ કહી શકે."

ડોતટરે હરપોટા જોયા. કપાળ પર
કરચલીઓ પડી ને આંખ સહજે ઝીણી થઈ.
સવજી હરપોટા નહોતો વાુંચી શકતો પણ

હીરલ વ્યાસ
છેલ્લો કશ
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ડોતટરનો ચહરેો વાુંચવા લાગ્યો. ગળામાું 
શોર્ પડયો ને જીભ સ કાવા લાગી. હથેળી 
પર પરસેવો થવા લાગ્યો. એની ક્ષચિંતા 
પામી ગયેલી રાધાએ એનો હાથ પકડી 
આંખથી જ આશ્વાસન આપ્્ ું.
"હજી એક તપાસ કરાવવી પડશે. પછી
ચોતતસ કુંઈ કહી શક ું."
બાયોપ્સીની તપાસ થઈ.  હરપોટા લતેાું 
સવજીનો હાથ ધ્ર જતો હતો. 
"તમને ફેફસાુંન  ું કેન્સર છે.", સરળ ભાર્ામાું 
ડોતટરે માહહતી આપી.
"એટલ?ે", રાધાએ ફાટેલા અવાજે પ છય ું.
"એટલ ેહોક્સ્પટલમાું દાખલ થવ ું પડશે 
સારવાર માટે. બાકી બધ ું ઇશ્વરના હાથમાું 
છે."
સવજી તો જાણ ેપથ્થરની મવૂતિ જ બની 
ગયો. ખમીસના ક્ષખસ્સામાું રાખલેી 'પાુંચ 
ફોટા' બીડીના પાુંચ ેચહરેા જાણ ેએની 
મશ્કરી કરતાું હતાું.

બીજા હદવસે કેન્સર વવભાગના
જનરલ વોડાના ખાટલા પર સવજી સતૂો
હતો. રાઉન્ડમાું આવેલા ડોતટર અને
નસાની સ ચનાઓ વોડામાું પડઘાતી હતી.
‘સ્વછતા ત્યાું પ્રભ તા’ના બોડા પાસે મકેૂલી
કચરાપેટી પર માખીઓ બણબણતી હતી.
હદવાલો પીળી ઉદાસી પહરેીને જાણે
દદીઓની પડખે ઉભી હતી. દદીઓના
પ છાતા પ્રશ્નોના જવાબ આપતાું
વોડાબોયનો ચહરેો તરડાઈ જતો હતો.
સ વવધાઓનો અભાવ નહોતો પણ સરકારી
કમાચારીઓમાું ભાવનો અભાવ ચોતતસ
હતો. સફેદ પલુંગ, સફેદ ચાદર પર સતૂલેા
લગભગ બધા દદીઓ સાવ હફક્કા લાગતાું
હતાું. કોઈને ગળાન ું તો કોઈને મોંન ું કેન્સર
હત  ું. દરેકના ચહરેા એમના રોગ અને
પીડાની ચાડી ખાતા હતાું.
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સરકારી દવાખાન ું હત  ું એટલે બધ ું 
મફતના ભાવમાું થત  ું પણ પીડા પોતે 
ભોગવવી પડતી. ટ્રીટમેન્ટને લીધે 
સવજીનો દેખાવ પણ બદલાઈ ગયેલો. 
હદવસનો મોટાભાગનો સમય સવજી 
દવાઓના ઘને અને સારવારને લીધે સતૂો 
રહતેો. વચ્ચ ેઆંખ ખોલી રાધાને જોઈ 
લતેો. જમવાન ું આવે એટલ ેજમી લતેો. 
રાધા પ્રેમથી જમાડતી ને સવજીને ખ શ 
રાખવાનો પ્રયત્ન કરતી. સવજી સતૂો હોય 
ત્યારે રાધા થેલામાું રાખલેા ભગવાનને 
રીતસર કરગરતી.
"કારે બઠેો થઈસ.", સવજી ક્યારેક પછૂતો 
પણ ખરો.
"બસ થોડ હદ, પછી ઘરે.", રાધા નાના
બાળકને સમજવતી હોય એમ બોલતી.
સમજાત ું નહોત  ું કે એ સવજીને હદલાસો 
આપતી હતી કે પોતાની જાતને! સવજીનો 

એ પ્રશ્ન થોડા હદવસ માટે પાછો ભલૂાઈ 
જતો.
"કઉ સ , આજ કુંઈ ચને નથ પડત  ું. અંદર 
હુંધ ય ચ ૂુંથાત  ું હોય એમ લાગે સ. દાતતર 
આવે તો પસૂી જો ને.", એક સવારે સવજી 
પીડાથી કણસતાું બોલ્યો.
"હું... દાતતર આવે એટલી વાર."
"આજ બઉ હદ' થ્યા, બીડી પીવી છ. 
આલને."
"દાતતરને કહી દઈશ."
"છેલ્લી વાર, તારા હમ.", સવજી કરગરતાું 
બોલ્યો.
વોડામાું કોઈ નસા નથી એમ જોઈ રાધાએ 
બીડી સળગાવી સવજીના મોંમાું મકૂી. 
બીડીના ધમૂાડાની સાથે સવજીનો જીવ 
પણ હવામાું ઓગળી ગયો. રાધા બીડીના 
સળગી રહલેા ઠૂુંઠાને અને સવજીના
ઓલવાઈ ગયેલા શરીરને જોઈ પોક મકૂી.



શબ્દ-સપં ટ

‘રસકવવ’ જેમન ું ઉપનામ છે, એવા શ્રી
રઘ નાથ બ્રહ્મભટ્ટ એક વસદ્ધહસ્ત નાટયકાર
હતા અને એમના નાટકો ખાસ એમના ગીતો
માટે જ વખણાતા.

નહડયાદના આ ગીતકાર દ્વારા પોતાના
જ ગ જરાતી નાટક ‘છત્રવવજય’માું કથ્થક
નતૃ્ય માટે હહિંદી ગીત લખવામાું આવ્ ું હત  ું.
નહડયાદના આ ગીતકાર દ્વારા વનમાાણ
પામેલા ‘મોહે પનઘટ પે નુંદલાલ છેડ ગયો
રે…’ ની કોઈપણ જાતની મુંજ રી વવના એમ
કહી શકાય કે શબ્દોમાુંથી પ્રેહરત થઈને એક
આવ ું જ ગીત ‘કે.આસીફ’ની મ ગલે આઝમ
હફલ્મમાું સમાવી લવેામાું આવ્ ું હત  ું, જે તે
સમયે તેનો કોઈ વવરોધ ગીતકારે ઉઠાવયો
નહોતો, પરુંત  ચાર દાયકા પછી મ ુંબઈમાું
રહતેા ગીતકારના પૌત્રએ વાુંધો ઉઠાવતાું ‘ધ
હડસ્પ્્ ટ સેટલમેન્ટ કવમટી ઓફ ધ રાઈટસા’
દ્વારા ૯ જાન્્ આરી ર૦૦૬ના રોજ વવવાદનો
ચ કાદો આપીને એ વાત માન્ય રાખી હતી કે
‘મોહે મનઘટ પે નુંદલાલ છેડ ગયો રે…’
ગીતના ખરા વનમાાણકતાા નહડયાદના

રસકવવ રઘ નાથ બ્રહ્મભટ્ટ હતા.
સૌથી વધ સાહહત્યકારોની જન્મભવૂમ,

કમાભવૂમ કે વતન છે તેવા નહડયાદ શહરેના જ
રસકવવ રઘ નાથ બ્રહ્મભટ્ટનો જન્મ ૧૮૯રમાું
થયો હતો. અભ્યાસ બાદ કવવતાઓ
લખવામાું વનપ ણ રસકવવ રઘ નાથ બ્રહ્મભટ્ટે
ગ જરાતી નાટકમાું કથ્થક નતૃ્ય માટે ‘મોહે
પનઘટ પે નુંદલાલ છેડ ગયો રે…’ હહિંદી ગીત
(ફરી વાુંચો:ગ જરાતી નાટક માટે હહન્દી
ગીત!) લખ્્ ું હત  ું. વનમાાતા કે.આસીફ દ્વારા
હહન્દી હફલ્મ મ ગલે આઝમ બનાવવામાું
આવી ત્યારે ગીતકાર શકીલ બદા્ નીએ આ
ગીતથી ઇન્સપાયર થઈને સાચા ગીતકાર
રઘ નાથ બ્રહ્મભટ્ટની મુંજ રી વવના મ ખડ ું
સમાવી લીધ ું હત  ું.

િૉ. કામતિક શાહ

‘મોહે પનઘટ પે…’ ઠ મરી: રસકમવ, કાલકા-જ્ઞબન્દાદીન 
અને નવાબ વાજીદઅલી શાહ
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વર્ા ૧૯૬૦માું જ્યારે મ ગલે આઝમ
હફલ્મ રીલીઝ થઈ ત્યારે રઘ નાથ બ્રહ્મભટ્ટ
દ્વારા કોઈ જ વાુંધો ઉઠાવવામાું આવયો
નહોતો, પરુંત  ચાર દાયકા પછી તેઓના
મ ુંબઈમાું રહતેા પૌત્ર ડો.રાજ બ્રહ્મભટ્ટ દ્વારા
આબાબતનો વાુંધો ઉઠાવવામાુંઆવયો હતો,
જેને પગલે મોટો વવવાદ ઉભો થતાું હફલ્મ
રાઈટસા એસોવસએશન દ્વારા પણ આ મામલે
સહકાર આપવામાું આવયો હતો, જેને પગલે
વર્ા ર૦૦૪માું જ્યારે મ ગલે આઝમ હફલ્મની
કલર ડી.વી.ડી. બહાર પાડવામાું આવી ત્યારે
આ ગીતના વનમાાણકતાા તરીકે રઘ નાથ
બ્રહ્મભટ્ટન ુંનામ ઉમેરવામાુંઆવ્ ું હત  ું.

મ ગલે આઝમન ું પ  નઃ વનમાાણ કરનાર
વનમાાતા બોનીકપ ર અને હદનેશ ગાુંધી સાથે
રસકવવ રઘ નાથ બ્રહ્મભટ્ટના પૌત્ર રાજ
બ્રહ્મભટ્ટે ગીત બાબતે સાચી જાણકારી
આપતાું અને સમગ્ર બાબતથી વાકેફ કરતાું
પ  નઃ વનમાાણ થયેલી મ ગલે આઝમ હફલ્મના
‘મોહે પનઘટ પે નુંદલાલ છેડ ગયો રે…’
ગીતના વનમાાણકતાા તરીકે રઘ નાથ
બ્રહ્મભટ્ટન ુંનામ સમાવી લવેામાુંઆવ્ ું હત  ું.
જેઅંગે શકીલબદા્ નીના પૌત્રજાવેદ દ્વારા

વવરોધ નોંધાવયો હતો. જેને પગલે ૪પ વર્ે
‘ધ હડસ્પ્્ ટ સેટલમેન્ટ કવમટી ઓફ ધ
રાઈટસા’ દ્વારા ૯ જાન્્ આરી ર૦૦૬ના રોજ
વવવાદનો અંત આણીને ચ કાદો આપીને
એસોવસએશને એ વાત માન્ય રાખી હતી કે
‘મોહે પનઘટ પે નુંદલાલ છડો ગયો રે….’
ગીતના સાચા વનમાાણકતાા રસકવવ રઘ નાથ
બ્રહ્મભટ્ટ જ હતા!

હવે આ ગીત માટેની થોડી અજાણી
વાત જાણીએ. આ એક ઠ મરી છે. ઠ મરી
એટલ?ે ‘ઠ મક રી’ પરથી આવલેો શબ્દ અને
પ્રકાર એટલે ઠ મરી! ‘મોહે પનઘટ પે
નુંદલાલ છેડ ગયો રે’ રાગ ગારા માું
સ્વરબદ્ધ થયેલી આ ઠ મરી (દાદરા)
લખનૌના નવાબ વાજજદઅલી શાહના
દરબારમાું ગવાતી અને તેના કુંઈક આવા
શબ્દો હતા:
“વનપટ ઝપટ મોરી સર કી ગાગહરયા ફોડી
ઔર ચ નહરયાું કસાઇ હદયો રે
મોહે પનઘટપે પર નુંદલાલ છેડ ક્ષલયો રે
મોહે પનઘટ પે પર નુંદલાલ...”
આ ઠ મરી સાથે નામ જોડાયેલ ું છે શ્રી કાલકા-
ક્ષબન્દાહદન. તેઓબે ભાઈઓહતા કે
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જેમાુંથી મહારાજ કાલકાપ્રસાદ એ નતૃ્ય
સમ્રાટ પુંહડત શ્રી ક્ષબરજ મહારાજના વડદાદા
થાય. મહારાજ ઠાક ર પ્રસાદ અને તમેના વડ
દાદા છે. એમનો જન્મ ૧૮૪૨માું થયો અને
મતૃ્્ ૧૯૧૩માું થ્ ું. તેઓ ઠ મરી ગાયન
અને નતૃ્ય એકસાથે કરવામાું વનપ ણ હતા.
જયારે મહારાજ ક્ષબન્દાહદનનો જન્મ
૧૮૩૦માું થયો અને મતૃ્્ ૧૯૧૮માું થ્ ું.
શ્રી કાલકા ક્ષબન્દાહદન લખનૌના નવાબ
વાજજદઅલી શાહ(જે પોતે પણ કવવ અને
નતૃ્યનો શોખીન હતા)ના દરબારમાું કથ્થક
ગ ર અને રાજગાયક હતા.

ઠ મરીનો આરુંભ ક્યારથી થયો તેનો
કોઈ સ્પટટ જવાબ નથી. કેટલાુંક ઠ મરી
શબ્દને તોમર રાજપતૂો સાથે સાુંકળે છે તો
કોઈ વળી છેક મહાભારતકાળ સ ધીય
ઠ મરીન ું પગેર ું લ ુંબાવે છે. ભરતમ વન રક્ષચત
'અટટનાવયકાભદે'માું પણ કવવતા, સુંગીત
અને નતૃ્યના સહહયારા સ્વરૂપ માટે
બુંધાયેલી વયાખ્યા ઠ મરીની પવૂાજ લાગ.ે

છતાું એટલ ું અવશ્ય કહી શકાય કે, અવધના
નવાબ વાજજદઅલી શાહના દરબારમાું
ઠ મરીને પોર્ણ મળ્્ ું.

નવાબ પોતે 'અખ્તર વપયા'ના
તખલ્લ સથી હદલકશ ઠ મરીઓ લખતા અને
તેના ગવૈયાઓતેને સ્વરબદ્ધ કરતાુંએ પછી

ઊઠતી. ઠ મરીય કેવી, જે આજે પોણા બસો
વર્ા પછી પણ તમામ સ્તરના શાસ્ત્રીય
ગાયકો, ગઝલગાયકો, હફલ્મી ગાયકો માટે
ગાવી ફરજજયાત થઈ જાય. બહ જ થોડાું
શબ્દો, નશીલી ગાયકી વડે શ્ર  ુંગાર અને
પ્રણયન ુંએક અદ્ભૂત ક્ષચત્રણએટલે ઠ મરી!

વાજજદઅલીનો દેશવનકાલ થયા પછી
લખનૌના ઠ મરીગાયકોએ સ્થળાુંતર ક્ ું
અને તેમાું બનારસનો રુંગ ઉમેરાયો. એ રીતે
સચવાઈ ગયેલી ઠ મરી આજે હફલ્મી ઠ મરી
તરીકે હજ ય ક્યારેક કાને પડી જાય છે ત્યારે
હદવસ જે હોય તે, પણ હદલમાું એ ૧૪
ફેબ્ર આરી યાને વેલને્ટાઈન્સ ડે યાને કે પ્રેમનો
હદવસ બનીજાય છે.

લખનૌમાુંઆજે પણ જજણા દશામાું એક
હવેલી છે છે તેન  ું નામ છે - ‘કાલકા
ક્ષબન્દાહદન કી દયોધી’ (Kalka-Bindadin ki

Dyodhi). પુંહડત શ્રી ક્ષબરજ મહારાજ તેમના
સાથીદારોના પ્રયત્નોથી આ હવલેી ને કથ્થક
અને લખનૌ ઘરાનાન ું મ્્ ક્ષઝયમ બનાવી
રહ્યા છે.

હવે આ ટૂુંકા ઇવતહાસ પરથી ‘મોહે
પનઘટ...’ પ્રવસદ્ધ ઠ મરીના મળૂ રચયેતા
કોણ એ આપ જ નક્કી કરી લો! નૌશાદ અને
શકીલ બદ્ નીએ એક જ ભલૂ કરી.
એમણરેઘ નાથજીન ું ગીતન ું મ ખડ ું સીધ ું જ
ઉઠાુંતરી ક્ ું.
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જસ્ટ બે મમમનટ

દાદાને સ  ુંદરકાુંડના પાઠ બહ ગમ.ે
ચલાય કે ન ચલાય પણ જ્યાું સ  ુંદરકાુંડ
હોય ત્યાું દાદા તો હોય જ. એમાુંય આજે
તો ખાસ વમત્ર રવજીને ઘરે પાઠ હતા.
મોન્ટ નો ટય શનેથી આવવાનો ને દાદાનો
સ ુંદરકાુંડમાું જવાનો સમય જ્યારે જ્યારે
એક થાય ત્યારે ઘરમાું રાયજ ુંગ ચાલ.ે
"તમારા સ ુંદરકાુંડ માટે અમારે બમેાુંથી
એકે મોન્ટ ને સાચવવા અડધી રજા લવેી?
જોયા મોટા ભગતડા." વહ આ બોલવાન ું
ક્યારેય ન ચકેૂ.

"કૌન સો સુંકટ મોર ગરીબ કો જો
ત  મસો નહીં જાત હૈ ટારો" પુંક્તત બોલતાું
તો આજે દાદાની આંખમાું ઝળઝક્ષળયા
આવી ગયા. સાુંજે ઘરે આવેલી વહ ઉદાસ
હતી. આંખો સઝૂલેી હતી. ઓછું પહરણામ
આવત ું હોવાથી તેને નોકરીમાુંથી બરતરફ
કરવામાું આવી હતી. દાદાએ કહ્ ું, "બટેા,
સ ુંદરકાુંડના પાઠ કરીએ. ભગવાન બધ ું
સારાવાના કરશે." ભગવાન દાદાન ું ક્ ું
સ ુંકટ ટાળવ ું તે વવચારવા લાગ્યા.

િૉ. રંજન જોષી
સ દંરકાિં
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વાતાા-સેત  

તેજલ શાહ

અણધાયો અકસ્માત

લકેચર થીયેટરમાું તે પ્રવેશી ત્યારે
જરાય ખોડુંગાઈ નહતી. પણ બધા તનેા
બુંને લોખુંડના હાથ ને આંગળાની જગ્યાએ
હ તસ હતા એ જોતાું, ડેવનએલાના
આત્મબળથી છલકાતા ચહરેાને આભા
બની, મુંત્રમ ગ્ધ બની જોઈ રહ્યાું.

તેની સાથે આવેલી હફક્ષઝકલ
થેરવપસ્ટ માહરયા લ કાસ બોલી, ”તમે શ ું
ગ માવ્ ું છે તેનો અફસોસ ન કરો. હવે
પછી જીવનમાું શ ું મેળવવાના છો એનો
વવચાર કરો. એવ ું ડૉતટર ડેવનયેલા
ગાસીયા તમને કહવેા માુંગે છે.”

ડૉતટર ડેવનયેલા એમની વાત શરૂ
કરે છે –

ઉનાળો આવી રહ્યો હતો.
સાઉથ-દક્ષક્ષણ અમેહરકાના ચીલી

દેશના પાટનગર સેંહટયાગોમાું છેલ્લી
પરીક્ષાઓ આવી રહી હતી. હરકાડો બોલ્યો,
”ડેવનયલા! જવ ું જ છે? ફાઈનલ પરીક્ષાઓ
આવી છે તોય?”
“શ ું કર ું હરકાડો! દરસાલની જેમ ઇન્ટર

મેહડકલ સ્કૂલની ગમે્સ છે. બધા ખબૂ જ
દબાણ કરે છે.”
ડેવનયલા મેહડકલ સ્કૂલમાું હતી. તનેા
માતા –વપતા બુંને ડોતટર. જજિંદગી સ્વસ્થ
રીતે પસાર થતી હતી. ત્યાુંની મહેડકલ
સ્કૂલમાું ફાઈનલ વર્ામાું ડેવનયલા હતી.
ખબૂ જ હોંવશયાર, બાવીસ જ વર્ાની. તનેો
હફયાન્સે હરકાડો ક્ષબઝનેસ એડવમવનસ્ટે્રશન
કરતો હતો.
ડેવનયેલા ક્સ્વવમિંગમાું ચકે્મ્પયન હતી અને
આ તો આખા દેશની મેહડકલ સ્કૂલની
હરીફાઈ હતી. સ્કૂલન ું નામ રાખવા એ
ચારસો માઈલ દૂર, નવ કલાકની ટે્રનની
સફર એના વમત્રો સાથે ખડેવા એ તયૈાર
થઈ ગઈ.

મે ૨૦૨૦ | www.pankhmagazine.com

https://pankhmagazine.com/


ટે્રન જ્યારે સ્ટેશન પર આવી ને
ટે્રનના હાલ જોઈ એ ખચકાણી. ડબ્બા
જૂના હોવાથી બારીઓ પણ તટેૂલી હતી ને
અંદરની લાઈટ્સ પણ બળેલી હતી. બધા
વમત્રો સાથે હોવાથી એ ટે્રનમાું ચઢી.
રાતના દસેક વાગ્યા ને ડેવનયલાના બે
વમત્રો આવયા, ”ડેવનયેલા! ચાલ! બાજ ના
કોચમાું બીજા વમત્રો શ ું કરી રહ્યા છે તે
જોઈ આવીએ”.
“પણ લાઈટ્સ બળી ગઈ છે. અંધારામાું
જશ ું કેવી રીતે?” ડેવનયેલા બોલી.
“આપણે ત્રણ છીએ ને! એકબીજાના હાથ
પકડીને જઈએ.”

બીજા કોચ પાસે આવતાું જો્ ું કે બે
કોચને જોડતાું સ્ટેપ્સ વચ્ચે ઘણી જગ્યા
હતી. આગળનો વવદ્યાથી ડીએગો લાુંબો
હોવાથી, લાુંબી ફલાુંગ ભરી કૂદી ગયો. ત્યાું
જ વળાુંક આવયો. બે કોચ વચ્ચનેી જગ્યા
વધ પહોળી થઈ જે અંધારામાું કોઈએ ન
જોઈ. ડેવનયલાએ પગલ ું ભ્ ું ને તે જાણે
નીચે ખેંચાઈ ગઈ તેવ ું તેને લાગ્્ ું.
પાછળના વમત્રોનો હાથ છૂટી ગયો.એક
વમવનટમાું તો ડેવનયલા ટે્રન નીચે ગરક
થઈ ગઈ. એક પેસેંજર બાજ ની બારીમાુંથી
જોઈ બોલી ઊઠયો, “અરે! પેલી છોકરી
પડી ગઈ.”

ભયુંકર સ્વપ્નમાુંથી જાણે જાગી હોય
તેમ ડેવનયેલાએ જો્ ું કે તે વળાુંક પર
પાટા વચ્ચે અંધારી રાતે પડી હતી. કોઈ
દદા તેણે ન અન ભવ્ ું, પણ તેન ું મોં
ચીકણ ું તેને લાગ્્ ું. ડાબી આંખ પાસે મોટો
કાપો પડયો હતો. તે લોહી મોં પર ચોંટી
ગ્ ું હત  ું. ડાબો હાથ તે લોહી કાઢી નાખવા
તેણે હલાવયો, આંખોમાું હવાથી ઊડીને
આવતાું વાળ પણ દૂર કરવા ગઈ પણ
કઈ થ્ ું નહીં. પાછો પ્રયત્ન કયાા કયો
પણ જાણે હાથ હવામાું તરતો લાગ્યો. તણેે
મહામહનેતે માથ ું ઊંચ ું ક્ ું ને આઘાતની
મારી જોઈ રહી. આખા શરીરમાુંથી
લખલખ ું પસાર થઈ ગ્ ું. તેનો હાથ ત્યાું
હતો જ નહીં. કોણીની નીચનેો ભાગ ઊડી
ગયો હતો.

તેણે જમણી બાજ જો્ ું. એ બાજ થી
પણ કોણીની નીચનેો ભાગ છુંદાઈ ગયો
હતો. વળાુંક હોવાથી ટે્રનના પૈડાું તનેા
હાથો પર ફરી વળ્યાું હતાું. હવે ડેવનયલેા
ગભરાઈ. તેણે ખસવા પ્રયત્ન કયો તો
ખબર પડી તેનો ડાબો પગ પણ સાથળ
પાસેથી કપાઈ ગયો હતો. જમણો પગ
ઘ ૂુંટણ નીચથેી કપાઈ ગયો હતો. તે
થરથરી ઊઠી.પણ મેહડકલ વવદ્યાથીની
હોવાથી હોશ ન ખોયા.
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મતૃ્્ વનવશ્ચત હત  ું, છતાું એ ગોઠીમડ ું
ખાઈ તે પાટામાુંથી બહાર પડી. તેણે બમૂો
મારી, ”બચાવો! પ્લીઝ! એ જ વખતે વોક
લવેા નીકળેલો ખડેતૂ એને જોઈને સ્તબ્ધ
થઈ ગયો! એણે પેરામેહડતસ ટીમ
બોલાવી, એ લોકોએ પછૂય ું, “આ જીવે છે?”
ડેવનયેલા દદાથી કણસતી હતી પણ પરૂા
ભાનમાું હતી. એણે પોતાની સુંપણૂા વવગત
એ લોકોને આપી!

એણે આખા રસ્તે એક જ પ્રશ્ન
પછૂયો, “હ ું સાજી તો થઈ જઈશ ને?”
જ્યારે નસો આભી બની ગઈ કે આ જીવશે
કેવી રીત?ે એ વખતે એન ું ઓપરેશન
કરનાર ડો.આલ્બાટો એસ્તવેનેઝીના
ઉત્સાહપ્રરેક અને સ્નેહાળ વયક્તતત્વએ
એનામાું નવ ું જોમ પ ૂ્  ું.

છ અઠવાહડયા એ પેક્ન્સલવેવનયાના
મોસ હરહકે્ષબક્ષલટેશન ઇન્સન્સ્ટટયટૂમાું રહી,
ત્યાું એ કેમ ચાલવ ું, કેમ કપડાું પહરેવાું ને
બીજી બધી પ્રવવૃત્તઓ બનાવટી અંગો –

આહટિહફવશયલ ક્ષલમ્બ્ઝથી કામ ચલાવતાું
શીખી.

વરસ પછી મેહડકલ પરૂ ું ક્ ું અને
બની હરહકે્ષબક્ષલટેશન હફક્ષઝકલ ડોતટર.
હરકાડો સાથે ધામધમૂથી લગ્ન કયાા.

*****

વાતાા ‘અણધાયો અકસ્માત’ એ ડૉ.
નવીન વવભાકરની વાતાા છે. છતાું
વાસ્તવવક ઘટનાનો ક્ષચતાર લાગે. જરૂર
વાુંચજો.

કોઈક ને કોઈક સુંઘર્ા બધાને ભાગે
જીવનમાું આવતો રહલે છે. પ્રકાર જ દા
હોઈ શકે. ક્યારેક માનવસક, ક્યારેક
શારીહરક, ક્યારેક સામાજજક તો ક્યારેક
આવથિક. આજકાલ અંકલક્ષી વશક્ષણનો ભાર
વેંઢારતાું વવદ્યાથીને પોતાની અલગ
સમસ્યા છે. ડૉતટર પહલેાું ડેવનયેલાને,
તેની સકારાત્મક વવચારધારાએ બચાવી.
એ જીવે છે કે નહીં એવી પચૃ્છા ચાલતી
હતી ત્યારે એ વવચારતી હતી કે એ સાજી
તો થઈ જશે ને?

આથી તમે શ ું ગ માવ્ ું છે તેનો
અફસોસ ન કરો. હવે પછી જીવનમાું શ ું
મેળવવાના છો એનો વવચાર કરો.
આપના પ્રવતભાવો આપવા મેઇલ કરો :
tejniklme@gmail.com
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રાજ લ ભાન શાલી

તમને મળ્યાન  ંયાદ
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જીતમાથંી, હારમાથંી મ  ક્ત કર,

ઘટ્ટ ઘન અંધારમાથંી મ ક્ત કર.
કામ લાયક હોઉં નડહ હ ં સ્હજે પણ,

તો હવે સસંારમાથંી મ ક્ત કર.
આપ ગમતીલો કોઈ આકાર ત  ,ં
યા બધા આકારમાથંી મ ક્ત કર.
ભાર આપી દે ડહમાલય જેવિો,
પણ મને આ-ભારમાથંી મ  ક્ત કર.
છીનવી લેવી જો ફોરમ હોય તો,
ફૂલના અવતારમાથંી મ ક્ત કર.

– દીપલ ઉપાધ્યાય ‘ફોરમ’

કવવતાન ું સાવન્નધ્ય કવવને અને
ભાવકને નવી હદશાએ વવચાર કરવા પ્રરેે
છે.

તમે તળાવના હકનારે બઠેા છો.
તળાવન ું જળ એકદમ શાુંત છે. અચાનક
તમે બાજ માું પડેલી કાુંકરી ઉપાડો છો અને
તળાવના શાુંત જળમાું ફેંકો છો. એ
યુંત્રવત્ત થતી હિયા છે. આ હિયા તળાવની
શાુંવતને ડહોળવાના હતે  થી નથી થઈ હોતી

પણ વનષ્ટિયતાનો પડઘો પાડતી હોય છે.
એવી કોઈ ક્ષણ જ્યારે આવી વનષ્ટિયતા
જ દી રીતે પ્રવતક્ષબિંક્ષબત થવાન ું ધારે ત્યારે
નવી હદશાઓ ખોલી આપે છે.

એક કાવય જે અવતરી ચકૂ્ ું છે
એના મળૂ ક્યાું ક્યાું નુંખાયા હતાું એન ું
પગેર ું શોધવ ું સહલે  ું નથી. સુંવેદનાના
મકૂ્ષળયા ભીતર અને બહાર બન્ને તરફ
સતત વધતાું રહે છે અને કાવયન ું વપિંડ
બુંધાત  ું રહે છે. એના અવતરણની છેલ્લી
ક્ષણ કઈ એનો ઉત્તર ખ દ કવવ પણ આપી
શકે એમ નથી! જ્યારે અવતરણની ઘડી
આવી જાય છે, કાવય અવતરી જાય છે!

‘તમને મળ્યાન ું યાદ’માું આજે
મળીશ ું ભરૂચના કવવયત્રી હદપલ
ઉપાધ્યાયને.
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જીતમાથંી, હારમાથંી મ ક્ત કર,

ઘટ્ટ ઘન અંધારમાથંી મ ક્ત કર.
કોણ જાણે કેમ આપણે અનેક

પ્રકારની 'જીત' અને 'હાર' વચ્ચે રહવેાને
ટેવાઈ ગયા છીએ. આપણા અનકે પ્રકારના
ક્ષચત્રો હોય છે. કોઈકને હરાવીને જીતી
જનારા આપણ,ે કોઈકથી હારી જનારા
આપણ,ે આ બધી બાબતો પ્રત્યે ઉદાસીન
રહનેારા આપણ.ે ક્યારેક આ બધી
બાબતોને વધક્કારનારા આપણે તો ક્યારેક
આ બધી બાબતોથી અક્ષલપ્ત થઈ જનારા
આપણ!ે

પણ આમ અક્ષલપ્ત થઈ જવ ું સહલે  ું
ઓછું છે!

ભીતરની ભાવના જ્યારે સાકાર થઈ
જવાનો માગા શોધતી હોય ત્યારે એ કાું તો
ઈશ્વરના શરણે જાય કાું તો માુંહ્યલાના.
કવવયત્રી જીત અને હારમાુંથી મ તત
કરવાની વાત કરે છે, ઘોર અંધકારમાુંથી
મ તત કરવાની વાત કરે છે. પણ આમાું
ક્યાુંય આજીજી નથી. કાલાવાલા નથી. દ્રઢ
વનશ્ચય છે. કદાચ ભીતરથી તો મ ક્તત
મેળવી જ લીધી છે, બાકી છે તો માત્ર એક
પ્રકારની ઔપચાહરકતા!
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કામ લાયક હોઉં નડહ હ ં સ્હજે પણ,

તો હવે સસંારમાથંી મ ક્ત કર.

આપણે કોઈ કામલાયક છીએ કે નહીં એ
કોણ નક્કી કરશ?ે અને એનાથી પણ પહલેા
તો પ્રશ્ન એ કે આ કામ એટલે ક્ ું કામ?

કમાવ ું? રાુંધવ ું? ખાવ ું? પીવ ું? હરવ ું?
ફરવ ું? જીવવ ું?

આપણે ક્યારેય કશ ું પણૂાપણે કરી
શકીએ છીએ ખરા?

એક નાનકડો દીવો પણ પોતાની
ટબ કડી જ્યોતથી આખા ઓરડાનો અંધાર હરી
લે છે. ભીંત પર ઉગી નીકળેલ ું એક નાનકડ ું
તણૃ વનજીવ ભીંતમાું પ્રાણ પરૂવામાું વનવમત્ત
બનત ું હોય છે.

કોઈ ક્સ્મત ફરકાવ,ે પણ સામે એ
ક્સ્મતનો સહજ પ્રવતભાવ ન આપી શકાતો
હોય. વનરભ્ર આકાશમાું ઉડતાું પક્ષીને જોઈને
આકાશને આંબવાન ું મન ન થત ું હોય. નવ ું
વવચારવાન ું, કલ્પવાન ું બ ુંધ થઈ જાય. ક દરત,ે

ઈશ્વરે, સમાજે, સ્વજનોએ, તમારા અક્સ્તત્વએ
તમને અઢળક આપ્્ ું હોય પણ સામે તમે
કશ ુંય પાછું ન વાળી શકો એવી ક્સ્થવત સજાાય
ત્યારે?

ત્યારે જ કદાચ આવ ું કશ ુંક સ્ૂરત  ું હશે.

શ્રી કરસનદાસ માણકેની પુંક્તતઓ યાદ આવે
છે:

જીવન શ ું? જીવવ ું મરતાું લગીઃ
મરણ શ ું? જીવતાું લગી કલ્પવ ું.

આપ ગમતીલો કોઈ આકાર ત  ,ં
યા બધા આકારમાથંી મ ક્ત કર.

'આપ ગમતીલો કોઈ આકાર
ત  ું.' ગમતીલો આકાર જોઈએ છે, પણ આમાુંય
આજીજી નથી. કાલાવાલા નથી. 'કોઈ' શબ્દ
અહીંયા ખબૂ મહત્વનો છે. વનખાલસતા
માણસના મનમાું પડેલા સત્યને
પ્રગટ કરનારી સ ુંદરતમ ઘટના છે. ગમતીલો
આકાર જોઈએ પણ 'અમ ક' જ કે પછી 'તમ ક'

જ એવી કોઈ જજદ્દ નથી! થોડ ુંઘણ ું હશે તોય
ચાલશ,ે ફાવશ,ે ભાવશે. કોઈ પણ આકાર હોય,

બસ થોડોઘણો ગમતીલો હોય તો ભયો ભયો!
અને જો એ શક્ય ન હોય તો પછી બધા
આકારમાુંથી મ ક્તત ઈચ્છવી! જળ પોતે
વનરાકાર છે, પણ જે પાત્રમાું એ ભરાય એન ું
મન જાળવી લતે  ું હોય છે! એ જ જળનો
ગ ણધમા છે.
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ભાર આપી દે ડહમાલય જેવિો,
પણ મને આ-ભારમાથંી મ ક્ત કર.

કવવતામાું વસવમત શબ્દો અને અથા
સુંકેતો કવવતાને વધ માવમિક બનાવે છે.
પેલી કહવેત યાદ આવી,'નેકી કર ઔર
દહરયા મેં ડાલ.' કશ ુંક કરો અને એવી
અપેક્ષા રાખો કે એની નોંધ લવેાય, વખાણ
થાય કે પછી તમે જે ક્ ું છે એ બદ્દલ
આભારોત્સવ ઊજવવામાું આવે એવી
ઈચ્છા રાખવી એમ તો ખોટી પણ નથી
જ, પરુંત  ું એ ઈચ્છા હદ ઓળુંગી જાય તો
ખરી તકલીફ થાય. ત્યારે આ 'ઈચ્છા'ન ું
રૂપાુંતરણ અહુંકારમાું થઈ જાય છે. કાયા
પછી સામવેાળા માટે મહરેબાની, ઉપકાર,

અહસેાન કે પાડ બની જતો હોય છે. સ્વીચ
દબાવીએ અને પુંખો ફરવા લાગે આવી
ક્ષ લ્લક ઘટના પણ આપણા અહુંકારને
પોર્તી હોય છે. 'આ-ભાર'માુંથી મ તત થવ ું
સહલે  ું નથી હોત  ું. માણસને બધ ું જ માપી
જોવાની, જોખી જોવાની, નાણી જોવાની
ટેવ છે. આવી આભારોત્સવ
જેવી ઘટનાઓ આપણા અહુંકારના
રાફડાને મોટો બનાવે છે. આમાુંથી મ તત
થવાય ત્યારે ખર ું!

છીનવી લેવી જો ફોરમ હોય તો,
ફૂલના અવતારમાથંી મ ક્ત કર.

ફોરમન ું હોવ  ું એ ૂલ માટે ભાવાત્મક
ઘટના છે. એનો ઠસ્સો છે. એની ઓળખ
છે. જો એ ઓળખ, એ ઠસ્સો છીનવી
લવેામાું આવે તો? ૂલ પરૂબહારમાું
ખીલીને સ  ગુંધ ન્યોછાવર કરી દે છે. એને
પોતાની પાસે બાુંધીને રાખત  ું નથી. ક દરતે
એને આપેલી જાહોજહાલી એ પાછી
ક દરતને દાન કરી દે છે. ફોરમનો એક
અથા આબર પણ થાય! જો આબર 
જ છીનવી લવેામાું આવે તો? પછી જીવી
શકાય? આ માત્ર ૂલ અને એની ફોરમની
જ વાત નથી. આ સમસ્તને લાગ પડતી
વાત છે. જેમ ફોરમ વવના ૂલન ું હોવ  ું અથા
વગરન ું છે એવ ું જ આબર વગર
માણસન ું!

'ફોરમ' કવવયત્રીન ું તખલ્લ સ પણ છે.
તખલ્લ સનો કેવો સ ુંદર વવવનયોગ!

મ ક્તતની ઈચ્છા જીવનનો મમા છે ને
મ ક્તતની પ્રાન્સપ્ત જીવનનો અકા . જે માણસ
મ તત થઈ શકે છે તનેે બધ ું જ પ્રાપ્ત થત ું
હોય છે. આપણી મ ક્તત આપણી અંદર જ
પડેલી હોય છે. એના માટે બહાર ફાુંફા
મારવાની જરૂર નથી.
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મને મારો જ પ્રશ્ન

દરેક વયક્તતના જીવનનો સૌથી 
સામાન્ય અને પ્રાથવમક પરુંત   જેનો જવાબ 
મેળવવો સૌથી અઘરો છે તે પ્રશ્ન છે: મારા 

જીવનનો ધ્યેય શ ું?
ઘણા બધા લોકો આવીને આપણને

આ પ્રશ્ન પછૂતાું હોય છે – વાલીઓ,

વડીલો, વશક્ષકો, વમત્રો અને જેની સાથે કામ
કરતાું હોઈએ તેવા સહયોગીઓ પણ. કોઈ
વશક્ષબરમાું ભાગ લવેા જઈએ તો ત્યાું પણ.
આપણે પણ આપણાથી નાના લોકોને,
વમત્રોને, બાળકોને આ પ્રશ્ન કરીને કહતેા
હોઈએ છીએ કે નક્કી કરો તમારે જીવનમાું
શ ું કરવ ું છે? પરુંત  , શ ું આપણે પોતે
પોતાની જાતને આ પ્રશ્ન ખરેખર પછૂયો છે,

અને જો પછૂયો છે તો આખા જીવન
માટેનો એક જવાબ મળે ત્યાું સ  ધી પછૂયા
કયો છે? મોટા ભાગે – ના.

નાના બાળકથી શરૂ કરીને વયસ્ક
વયક્તત, સ્ત્રી કે પ ર ર્, આ સવાલના બહ 
અલગ અલગ જવાબ આપશે. પોલીસ,

વસપાઈ, ડોતટર, એંજીવનયર, ચાટાડા

અકાઉંટેંટ, નેતા, સરકારી અવધકારી, વકીલ,

સારા વપતા કે માતા, સફળ વયવસાયી,
લોકોને મદદ કરનાર સ્વયુંસેવી, કે પછી
પૈસા કમાવા, કે એવા બહ જ અલગ
અલગ ધ્યેય સાથે લોકો જીવતા હોય છે.
હવે પ્રશ્ન એ છે કે શ ું આ ધ્યેય જે ઉમરે
વસદ્ધ થાય તે પછીની જજિંદગીનો કોઈ ધ્યયે
નહીં? શ ું ડોતટર બનવાનો ધ્યેય સુંપન્ન
થઈ ગયો એટલે જીવન પરૂ ું? આ પ્રશ્ન
પછૂો એટલે એવો જવાબ મળે કે હવે
બીજો ધ્યેય છે, પૈસા કમાવાનો, કે બીમાર
માણસની સેવા કરવાનો. ભાઈ, બીમાર
માણસની સેવા તો ડોતટર બન્યા વવના
પણ કરી શકાય, તો ડોતટર બનવ ું એ
જીવનનો ધ્યેય કેવી રીતે કહવેાય?

ધમેન્ર જોષી 
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બીમાર માણસની સવેા કરવી એ તો
ડોકટરની ફરજ છે, એ વયવસાય સાથે
સુંકળાયેલા દરેક વયક્તતના કાયામાું આવે
છે, પણ પોતાના માણસ તરીકેના ધ્યયેન ું
શ ું? આપણે સૌએ આ ધરા ઉપર જન્મ
લીધો છે, થોડા વર્ો અહીં વવતાવવાના
છીએ, તો આપણા આ જીવનનો ધ્યેય શ ું?

મ દ્દાની વાત એ છે કે આ પ્રશ્નનો
જવાબ દરેક વયક્તતએ પોતે પોતાની પાસે
માુંગવો જોઈએ. જ્યાું સ  ધી તેનો છેલ્લો
જવાબ ના મળે ત્યાું સ  ધી પ્રશ્નોની ઝડી
સતત જાત ઉપર વરસાવવી જોઈએ. આ
પ્રશ્નનો જવાબ મેળવવા આપણે પોતાની
જાત ને પછૂવ ું જોઈએ; “હ ું જે પણ કઈં
કાયા કે હિયા અત્યારે કર ું છું એ કેમ કર ું છું,
મને આમાુંથી શ ું મળે છે, મારે શ ું જોઈએ
છે.?”

પોતાના જીવનના ધ્યેયને સમજવા
દરેક વયક્તતએ પોતાને આ પ્રશ્ન પછૂીને
શરૂઆત કરવી જોઈએ, “હ ું ભણયો કેમ?”

જવાબ આવશે સારી નોકરી અથવા
સાર ું કામ કરવા મળે એટલ.ે જ્ઞાન માટે
ભણયો એવો જવાબ ભાગ્યે જ મળશે અને
મળશે તો જ્ઞાન કેમ જોઈએ એવો પ્રશ્ન
પછૂો તો એનો જવાબ એ જ મળશે કે સાર ું
કામ કરવા માટે. સાર ું કામ કેમ કરવ ું છે
એ પ્રશ્નનો જવાબ છે કે સારા પૈસા કમાવા

માટે. હવેનો પ્રશ્ન છે કે પૈસા કેમ જોઈએ
છે? જવાબ મળશ,ે જીવનની જરૂરીયાતો
પરૂી કરવા માટે. હજી આગળ પ્રશ્ન પછૂતાું,
જરૂરીયાતો પરૂી થઈ જાય પછી? જવાબ
મળશે કે વધ સગવડો માટે વધ પસૈા
જોઈએ, શોખ પરૂા કરવા પૈસા જોઈએ. તો
હવ,ે જરૂરીયાતો પરૂી થવાથી, સગવડો પરૂી
થવાથી, શોખ પરૂા થવાથી શ ું મળશ?ે એ
પ્રશ્નનો જવાબ આવશે કે જીવનમાું કાઇંક
કરી શક્યાનો ગવા થશે. એ ગવાથી શ ું
મળશ?ે સુંતોર્ મળશ.ે સુંતોર્ મળવાથી શ ું
મળશ?ે ખ શી મળશે.
બસ, આ અંવતમ જવાબ છે. ખ શીથી પરે
કઈં જ નથી. જીવનની કોઈ પણ પ્રવવૃત્ત
આપણે ખ શી પામવા જ કરીએ છીએ. પણ
જે પ્રવવૃત્ત કરીએ છીએ, જેમકે ડોતટર
બનીને ક્ષબમારની સેવા કરવી, કાવય
લખીને લોકોને જાગતૃ કરવા, કે વસપાઈ
બનીને દેશની સીમાન ું અને દેશવાસીઓન ું
રક્ષણ કરવ ું, કે એંજીવનયર બનીને કોઈ
મશીન બનાવવ ું, કે વૈજ્ઞાવનક બનીને કોઈ
સુંશોધન કરવ ું, કે નેતા કે આગેવાન
બનીને સમજઉત્થાન કરવ ું; એ બધા
જીવનના ધ્યેય પ્રાન્સપ્તના માધ્યમો છે, એ
ધ્યેય નથી. ધ્યેય ફતત એક જ છે, અને એ
છે ‘ખ શી’.
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જીવનનો ધ્યેય ખ શી છે એ
સવાસામાન્ય થઈ ગ્ ું. પણ હવે જ
‘પોતાની’ વાત આવે છે. દરેક વયક્તત
ખ શીને પોતાની રીતે આંકે છે. કોઈને ફકીર
રહીને ખ દાની બુંદગીમાું ખ  શી મળે છે,

કોઈને વમત્રો પાછળ કે સમાજના
જરૂહરયાતમુંદ લોકો પાછળ પોતાના પસૈા
લ ટાવવામાું ખ શી મળે છે, કોઈને વશક્ષક
બનીને સમાજ ઘડતર કરવાથી ખ શી મળે
છે તો કોઈને સુંગીતના સ રોમાુંથી સ ુંદર
ધનૂ બનાવવામાું કે તેને ગાવાથી ખ શી
મળે છે. એટલ,ે દરેક વયક્તતની પોતાની
ખ શીની વયાખ્યા અલગ છે, અને તથેીજ,

સૌથી અઘરો પ્રશ્ન જે પોતાના વસવાય
અન્ય કોઈ પણ વયક્તત જેનો જવાબ ના
આપી શકે એ છે, “હ ું જેને મારા જીવનનો
ધ્યેય માન ું છું એ મારી પોતાની ખ શીની
વયાખ્યા શ ું?”

આનો જવાબ જાણવા ફરી પાછા
પ્રશ્નો પછૂવા પડશે – મને ખ શી શેમાુંથી
મળે છે? કેટલા પસૈા, કેટલા વમત્રો, પહરવાર
સાથે કેટલો સમય, કયો શોખ, ક્ ું કામ,

કેવી તુંદ રસ્તી, કેવ  ું ભોજન, કેવ  ું વશક્ષણ,

કેવા સહયોગીઓ અને સગાઓ, કઈ જગ્યા,
કેવ  ું ઘર, વગેરે વગેરે. આ બધા પ્રશ્નોના
અલગ અલગ જવાબો શોધી, તેને સુંકક્ષલત

કરીને દરેક વયક્તતએ પોતાના જીવનન ું
હદશાક્ષચત્ર બનાવવ ું જોઈએ અને તે પ્રમાણે
જીવવા પ્રયત્ન કરવો જોઈએ. તેના માટે
જરૂરી આવડત કે કૌશલ્ય કેળવવ ું જોઈએ.
જેમકે, જીવનમાું ધારેલા પૈસા કમાવા કેવ ું
કામ ક્યારે કરવ ું પડશ,ે તે કામ કરવા માટે
કેટલ ું અને કેવ  ું વશક્ષણ અને અન ભવ
જોઈશ,ે કેટલા પૈસા કમાણીથી, અને કેટલા
પૈસા બચતથી કમાઈ શકાશ,ે તેનો અંદાજ
બાુંધવો પડશે. “શ ું મારે જે જોઈએ છે તે
મેળવવા જે કરવ ું પડે એ કરવા હ ું
પ્રયત્નશીલ છું? સક્ષમ છું? જો નથી, તો શ ું
હ ું જીવન વનવાાહની મ શ્કેલી વવના મારી
પ્રવવૃત્ત બદલી શક ું એમ છું? કે જીવનન ું
અક્સ્તત્વ ટકાવવા આજે જે કર ું છું તે ચાલ 
રાખવ ું પડે એમ છે? તો એમાું પણ મારા
જીવનની જોઈતી ખ શીનો કોઈ નાનો પણ
ફાળો મળે છે? આનુંદ ના મળતો હોય તો
પણ, સારા સહયોગીઓ છે? વમત્રો બને એમ
છે? પૈસા મળે છે?” જ્યાું સ  ધી બદલાવ
લાવી ના શકાય ત્યાું સ  ધી એવી પ્રવવૃત્ત
ચાલ રાખી જીવનભર એક એક ક્ષણ ખ શી
મળે એવા ધ્યેય સાથે માણસે જીવવ ું
જોઈએ અને આ પ્રશ્નનો જવાબ પોતે જ
પોતાને પછૂતાું રહવેો જોઈએ.
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પલકારા ચ કી જવાન ું પાુંપણને પોસાય?

આ સમય પણ વહી જશે, વધ માું શ  થાય?

વેરાન રણનો રસ્તો મગૃજળ સ ધી ગયો,
પડછાયા શોધતો, મરણ લગી ગયો.

ઉછળે ક્યાુંક મોજા ને, ક્યાું નદીઓ સ કાય
પલકારા ચ કી જવાન ું પાુંપણને પોસાય?

છે અહવનિશની વેદના, ઉચાટ હૃદયમાું છે
ગીત કેટલા સાુંભળું, કોઈ ક્યાું લયમાું છે

વધી જા, જો વધી શકે, ના કોઈથી પહોંચાય
પલકારા ચ કી જવાન ું પાુંપણને પોસાય?

- અન  સોની

ખ લ્લા દ્વાર
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- જ્ઞબપીન અગ્રાવત 'વીર'

હવે ભગવાન, ત  ું પણ એક સ્માટા  ફોન લઈ જ લે..!

ભીડથી ટેવાયેલો ત  ું ય, એકલો કુંટાળતો હોઇશ,

મુંહદરના એ બુંધ બારણે, લાચાર બની રડતો હોઇશ,

ઇમોશન શેર કરવા, ફેસબ ક-વોટ્સઍપ શીખી લે..!
હવે ભગવાન, ત  ું પણ એક સ્માટા  ફોન લઈ જ લે..!

લગ્ન અને બેસણાું હવે તો, વીહડયો-કોક્ષલિંગમાું થાતાું,
તને જ જાણ કયાું વગર જો, ઉત્સવો તારા ઊજવાતાું,
જગની ખબર રાખવા, સાર ું ગ્ર પ જોઇન કરી લે..!
હવે ભગવાન, ત  ું પણ એક સ્માટા  ફોન લઈ જ લે..!

સ્પશ્યાા વવના જ લાગણીને, એમ તો કેમ સમજી શકાય ?
સુંસારમાું રહવેા છતાુંયે, સાધ ની જેમ જીવી શકાય ?
એનાું વવશે જાણવા 'કોરોના-વીર'ને મળી લે..!

હવે ભગવાન, ત  ું પણ એક સ્માટા  ફોન લઈ જ લે..!
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- કમલેશ જોષી

બે બદમાશો કોઈ ક્ષલફ્ટ આપે તનેી રાહ જોતા ઊભા હતા. એકે કહ્ ું, "આ લોકડાઉન
નડ્ ું નહહિંતર આપણા વવસ્ફોટથી ભારતમાું હાહાકાર મચી ગયો હોત."

બીજો કહ,ે "હજ પણ આપણે ઝઝૂમીશ ું તો આપણ ું વમશન કાવમયાબ થશે જ. જો, પેલો
માણસ ગાડી લઈને લોકડાઉનની ઐસી-તૈસી કરતો આવી રહ્યો છે. તૈયાર થઈ જા,

આપણને ક્ષલફ્ટ મળી જ જશે."

પણ ત્યાું જ એક પોલીસકમીએ ગાડી રોકી. થોડી રકઝક પછી લાગવગ પણ કામ ન
આવી એટલે થોડી મારામારી થઈ. છેલ્લે ગાડીવાળો પોલીસને ગાળો ભાુંડતો ગાડી લઈને
પરત ફરી ગયો.

ત્યાું અચાનક સેનેટાઈઝરના ફુવારાનો છુંટકાવ થતાું ક્ષલફ્ટની રાહ જોતાું એ બુંને
બદમાશોના શ્વાસ રૂુંધાવા લાગ્યા.

મે ૨૦૨૦ | www.pankhmagazine.com
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ટેબલ પર લાશ પડી હતી. એની
સામે લગભગ ૧૦-૧૨ વર્ાની છોકરીને
એક પોલીસ વાળો અંગ્રેજીમાું પછૂી રહ્યો
હતો.
“How you did it?”

છોકરી પોલીસવાળા સામે એકધાર ું
જોઈ રહી. પોલીસવાળાએ એને વાળથી
પકડીને એને બ-ેત્રણ તમાચા ચોડી દીધાું.
લાશમાુંથી લોહી વહી રહ્ ું હત  ું.
એમ્બ્્ લન્સ હજી રસ્તામાું હતી. છોકરીએ
કહ્ ું,
“Please tell to the ambulance person for

two bodies.”

ઓહફસર સહજે હસ્યો,
“I haven’t any authority to kill you

otherwise.”

છોકરીએ જવાબ આપ્યો,
“It’s not for me. It’s for you sir.”એમ કહી
એ આગળ વધવા લાગી. બકેગ્રાઉન્ડ
મ્્ ક્ષઝક વધ ડાકા થત  ું ગ્ ું અને અચાનક
ટીવી બુંધ કરતા જ મીરાુંએ બમૂ પાડી,
“વવશાલ....”
“પણ ત ું કેમ આવા બધા મ વી જોવે છે
યાર.. કમસકેમ આવનારા બાળકનો તો

વવચાર કર..” વવશાલ બડેરૂમમાુંથી દોડીને
આવતા બોલ્યો.
“અરે પણ.. થોડી વાર તો જોવાયને.. ..
હા બસ સોરી. હવે થી ધ્યાન રાખીશ.”
મીરાું બોલી

વવશાલે ટીવીમાુંથી પેનડ્રાઈવ કાઢી
અને એને પોતાની સાથે લઈને રૂમમાું
ચાલી ગયો.

મીરાુંએ ટાઈમ જોયો તો રાતનો
એક વાગ્યો હતો. એને ઊંઘ નહોતી
આવતી. એ રૂમમાું ગઈ. જો્ ું તો વવશાલ
સ તો હતો. અને પેનડ્રાઈવ ત્યાું ડેસ્ક પર
મકેૂલી છે. તેણે પહલેા વવચા્ ું કે,
વવશાલને ખબર ના પડે એ રીતે
પેનડ્રાઈવ લઈને ટીવી ફરી ચાલ કરે.
પણ પછી એણે એ વવચાર માુંડી વાળ્યો.
મીરા વવશાલની બાજ માું સ  તી. એ પડખા
ફેરવતી રહી. એને પેલા મવૂીના જ
વવચારો આવી રહ્યા હતા. એણે થોડી વાર
તો આમ ને આમ પસાર કરી પણ તોય
ઊંઘ ના આવતા એણે મોબાઈલમાું સમય
જોયો. એ ધીરેથી ઊભી થઈ અને બાથરૂમ
બાજ ગઈ.
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ટીવીનો અવાજ આવતા વવશાલ
જાગ્યો. એણે ફોનમાું સમય જોયો. રાતના
અઢી વાગ્યા હતા. એ થોડો ગ સ્સે થયો
અને બહાર ગયો ને જો્ ું તો મીરાું ટીવી
જોઈ રહી હતી. એણે એક ઊંડો શ્વાસ
બહાર કાઢયો અને કહ્ ું કે,
“મીરાું.. કેમ આમ કરે છે? સઈૂ જા ને.
તારે જો આ મ વી જોવ ું જ છે તો કાલે
જોઈ લજેે બસ? આવા સમયમાું તારે
પરૂતો આરામ કરવાનો હોય.”
“પણ મારે અત્યારે જ જોવ ું છે. મને બહ 
બોલબોલ ના કર યાર. આમેય હવે કાલે
બહ સમય નથી મારી પાસે..” મીરાુંએ
કહ્ ું.
“બે એવ ું તો શ ું છે આ મવૂીમાું મનયે
જોવા દેજે..” એ મીરાુંની બાજ માું બસેી
ગયો.
“હા તો બસે અને જો. અને હા ચાલ 
મ વીએ બોલબોલ ના કરતો..”
અને બુંને આખ ું મવૂી પતે ત્યાું સ  ધી ચપૂ
રહ્યા.

મવૂી પત્્ એટલે વવશાલે કહ્ ું,
“કેવ  ું બોગસ મવૂી હત  ું. આવડી નાની
છોકરી કોઈ નો જીવ થોડી લઈ શકે! આ
ભતૂના વપતચરોમાું ભલીવાર જ નથી હોતા
અને તને ખબર નૈ શ ું ભતૂ ઉપડે છે આ
હોરર મવૂી જોવાન ું?”
“લે એટલે તને ના ગમે એટલે મારે મારી
ઈચ્છાઓ મારી નાખવાની? હ ું તો મરી
જઉ તો પણ હોરર મવૂી જોવાન ું ના છોડ ું.”
“હા હો દોઢી. ચલ હવે સઈૂ જઈએ? હ ું
વોશરૂમ જઈને આવ ું..” એમ કહી એ
વોશરૂમ તરફ ગયો.

વોશરૂમમાું મીરાુંની લાશ હતી.
વવશાલના કાનમાું મીરાુંના સુંવાદો
પડઘાઈ રહ્યા.
“હ ું તો મરી જઉ તો પણ હોરર મવૂી
જોવાન ું ના છોડ ું”, “આમેય હવે કાલે બહ 
સમય નથી મારી પાસે.”
વવશાલ જમીન પર ફસડાઈ પડયો.

- ઋમષ દવે
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(૧) માત્ર શ્ર વત ગ જરાતી ફોન્ટમાું વડા ફોમેટમાું ટાઈપ કરી ભાર્ા અને
જોડણીની ભલૂો ચકાસી રચના મોકલવી. ભાર્ાશ દ્ધદ્ધ અને જોડણીમાું જો વધ 
ભલૂો હશે તો કૃવત સ્વીકારવામાું આવશે નહહ, જેની નોંધ લેવી.
(૨) કોઈ પણ ઓનલાઈન કે ઓફલાઇન પ્લેટફોમા પર અપ્રકાવશત હોય,
એવી જ કૃવત મોકલવી. કૃવત સ્વરક્ષચત અને મૌક્ષલક હોવી જોઈએ.
(૩) કૃવતમાું મોટેભાગે ગ જરાતી જ ટાઈપ ક્ ું હોય એ જરૂરી છે. અમ ક
શબ્દો ગ જરાતી, હહન્દી અથવા સુંસ્કૃત ભાર્ામાું ટાઈપ કરેલા ચાલશે. પણ
એ શક્ય હોય ત્યાું સ  ધી ઓછા રાખવા. જેથી સમરસતા સચવાઈ રહ.ે
(૪) કૃમત માત્ર મેઇલ દ્વારા જ સ્વીકારવામાં આવે છે. અમાર ં મેઇલ-એડે્રસ
નીચે મ જબ છે: pankhemagazine@gmail.com

(૫) કૃવત મેઇલ કયાા પછી જો વસલેતટ થશે તો જાણ કરવામાું આવશે.
(૬) 'પુંખ' ક્ષબન-વયવસાવયક મેગેઝીન હોવાથી અમારા તરફથી કોઈ પણ
પ્રકારનો પ રસ્કાર આપવામાું આવતો નથી.
(૭) તમે મોકલેલી કૃવત-સ્વીકારનો અંવતમ વનણાય 'પુંખ'ની ટીમનો રહશેે.
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'પખં'મા ંકોઈ લેખ/વાતાા/માઈક્રોડફક્શન/કમવતા 
મોકલવા માટે
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“મને બધા પ્રકારન ું જ વાુંચન ગમે છે. જે ગમે એ જ પ્રકારન ું 
વાુંચવ ું જરૂરી નથી. આપણ ેવવવવધ પ્રકારના વાુંચનને એતસ્પ્લોર 

કરતા રહવે  ું જોઈએ.”
- મલ્હાર ઠાકર (એક્ટર અને કમવ)

“હ ું મુંક્ષઝલ કરતા ત્યાું સ  ધી પહોંચવાના પ્રવાસમાું વધ  વવશ્વાસ કર ું 
છું. એ આખી પ્રોસેસ જ જીવનને અથાપણૂા બનાવે છે. જો મુંક્ષઝલનેને 
જ એક અંવતમ ક્ષબિંદ  માનવામાું આવે તો એ મળી જાય પછી 
માણસને જીવનમાું કુંટાળો આવવા લાગે.” 
- પ્રમતક ગાધંી (એક્ટર)

“ગ જરાતીમાું જ ઘણી એવી કૃવતઓ છે, જેના પરથી તલાવસક 
હફલ્મો અને સીરીઝો ગ જરાતીમાું બની શકે છે. અમ ક કામ તમારે 

બજેટને ધ્યાનમાું રાખીને કરવ ું પડે. જો બજેટ હોય અને ડેડીકેશન હોય 
તો ચોક્કસ આ કામ થઈ શકે. જલ્દી એ સમય આવશે કે જયારે અવશ્વની 
ભટ્ટની નવલકથા પરથી પણ આપણને હફલ્મ કે સીરીઝ જોવા મળશ.ે”

- જય ભટ્ટ (ડફલ્મમેકર, રાઈટર અને એક્ટર)

“સાહહત્યની સાથે-સાથે પોતાના વેન્ચરના પ્રમોશનમાું સાહહત્યની 
ગહરમા અને એન ું સાતત્ય ખોવાઈ ના જાય, એન ું ખાસ ધ્યાન રાખવ ું 
પડે છે. બન્ને વચ્ચ ેબલેને્સ કરવ ું પડે છે. કેમ કે જો પ્રમોશન જ નહી 
થાય તો વધ  લોકો સ ધી કેમ પહોંચીશ ું?”
- આર.જે. નૈષધ (પરફોમાર, રાઈટર, િાઈરેક્ટર, ઓરેટર અને નેરેટર)
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“અમ ક સમયે અમ ક પ્રકારન ું મ્્ ક્ષઝક સાુંભળવામાું આવે તો એની 
મન દ્વારા શરીર પર ચોક્કસ અસર પડે છે. એને એક થેરાપી તરીકે 
અમે ઉપયોગમાું લઈએ છીએ. શોખ પરૂો કરવા સાથે લોકોને સાજા 

કરવા એ માર ું ગમત ું કામ છે.”
- િૉ. કેદાર ઉપાધ્યાય (ગાયક, મ્ય જ્ઞિક િાઈરેક્ટર 

અને મ્ય જ્ઞિક થેરામપસ્ટ)

“મતૃ્્  એ સૌથી મોટ ું હાસ્ય છે. ક દરતે આપણી સાથે કરેલો સૌથી 
મોટો PRANK છે મતૃ્્ !”
- િૉ. ઓજસ રાવલ (લેખક, એક્ટર અને હ્ય મડરસ્ટ)

“હ ું સ્ટેજ પર ગાવા માટે જાવ ત્યારે માતાજીને મનમાું કહ ું છું કે, હ ું 
સામે રહલેી ઓડીયન્સ માટે નથી ગાતો, તારા માટે ગાવ છું. 

લોકસુંગીતમાું આ ‘ભાવ’ સૌથી વધ  મહત્વનો છે અને એ ‘ભાવ’ જ 
અમને અને શ્રોતાઓને કનેતટ કરે છે, જોડી રાખ ેછે.”

- આડદત્ય ગઢવી (લોકગાયક)

“શબ્દ ક્યારેય સાહહત્યકારને નક્કી નથી કરતો કે મારે આ જ 
સાહહત્યકાર પાસે જવ ું છે. પણ શબ્દથી સાહહત્યકાર નક્કી થતો હોય 
છે!”  
- અંડકત મત્રવેદી (કમવ, લેખક અને સ્પીકર)
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“અત્યારના મોટાભાગના પવત-પત્ની વચ્ચ ેલગભગ બધ ું જ ઠીક હોય 
છે, એક પ્રેમ વસવાય. પત્નીના વારુંવાર કહવેા છતાું માવો કે વસગારેટ 

છોડી ન શકતા પ ર ર્ો પ્રેમન ું પ્રમાણપત્ર કેવી રીતે આપી શકે?”

- જજતેશ દોંગા (લેખક અને નવલકથાકાર)

“પત્રકારત્વના ફીલ્ડમાું હોવ, એટલ ેતમારે તૈયાર રહવે  ું જ પડે છે કે, ‘હા’
પાડવી કે ‘ના’. બદલામાું કાું ધમકી મળે અથવા લાુંચ-રૂશ્વત. પહરક્સ્થવત 
તમે કઈ રીતે હને્ડલ કરો છો, એના પર પત્રકારત્વ નભ ેછે.”
- ખ શાલી દવે (લેખક અને પત્રકાર)

“ધ્ર વદાદાની ‘તત્વમવસ’ વાુંચતી વખતે અને એના પરથી 
‘રેવા’ના સર્જન વખતેનો અન ભવ યાદગાર રહ્યો. ઘણા વવચારો 

બદલાયા, સમજ કેળવાયી. પ સ્તકો અને હફલ્મો માણસના 
દ્રષ્ટટકોણમાું ઘણો પ્રભાવ પાડી શકે છે.” 

- ચેતન ધનાણી (એક્ટર, િાઈરેક્ટર, સ્ક્સ્ક્રપ્ટ-રાઈટર અને ગીતકાર)

“હ ું જે ગ જરાતી ગઝલ લખ ું છું, એમાું અત્યારના વપરાશમાું લવેાતા 
રૂટીન અંગે્રજી શબ્દો પણ વાપર ું છું. ઘણા લોકો આના વવરોધી હોઈ 
શકે. પણ સમય સાથે બદલાવ જરૂરી છે.”
- મેહ લ પટેલ ‘ઇશ’ (કમવ અને પત્રકાર)
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“સુંસ્કૃત સાહહત્ય એ ખાલી વેદો-પ રાણોન ું સાહહત્ય નથી. એમાું 
ભક્તત અને જ્ઞાનની સાથેસાથે શ ૃુંગાર, વીર અને હાસ્યરસ પણ વણી 

લવેામાું આવયા છે. પણ લોકો સ ધી હજી બહ  એ પહોચ્્ ું નથી.”
- પાથા તારપરા (કમવ અને ગીતકાર)

“આપણા જૂના ગરબાની ધનૂ અને શબ્દો એક અલગ જ લવેલની
એનજી આપે છે. એટલ ેજ હ ું બોલીવ ડના ગીતો પર રમાતા ગરબા 
કરતા આવા સ ગમ-સુંગીતના ગરબા પર જ પરફોમાન્સ આપ ું છું. એમાું 
સાથેસાથે ભક્તત પણ ભળેલી હોય છે ને એમાું ખોવાઈ જવાની મજા છે.”
- િૉ. પાથા ઓિા (ગાયક અને એક્ટર)

“આર.જે. બનવા માટે ખાલી અવાજ મહત્વનો નથી. અવાજ 
તો અમ ક અવાજની કસરતોથી ઈમ્ર વ થઈ શકે, પણ અવાજ 

વસવાય તમાર ું કન્ટેન્ટ અને એને તમે કઈ રીતે પ્રદવશિત કરો છો, એ 
મહત્વન ું છે.”

- આર.જે. મનમશતા (રેડિયો જોકી)

“શોખ અને આવડત –એ બુંને બહ  અલગ વસ્ત   છે. પસુંદ એને કરો,
કે જેમાું તમારી આવડત હોય, અને એને વનખારો. સમય જતા એ 
તમારો પ્રોફેશન બનશે, તો એમાું ચોક્કસ તમે આગળ આવી શકશો. 
અમ ક વસ્ત   ઈશ્વરની દેન હોય છે. ઈશ્વરની મરજી વગર તમે કોઈ 
કલામાું પારુંગત ના થઈ શકો.” 
- પે્રમ ગઢવી (એક્ટર અને લેખક)
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“મને એ આહટિસ્ટન ું કામ વધારે આકર્,ે વધ  ગમ;ે જે કામ 
માટે મને મનમાું એવ ું હોય કે, ‘પ્રયત્ન કરવા છતાું પણ હ ું આ કામ 

ના કરી શક ું કે આવ ું હ ું ના લખી શક ું.’ જો આવ ું કામ ક્યાુંય થત  ું 
જોવા મળે તો એ ચોક્કસ આપણને કુંઈક વધ  સાર ું કરવા, અલગ 

કરવા પ્રેરણા આપી શકે.”
- અક્ષય દવે (કમવ)

“કવવતા કોઈને ઉપદેશ આપવા માટે નથી હોતી, એવ ું માર ું માનવ ું 
છે. જયારે કવવ કોઈ પહરક્સ્થવત સુંદભ ેકશ ું કરી શકતો નથી, ત્યારે 
એ કવવતા લખતો હોય છે. જીવનમાું બનતી નાનામાું નાની ઘટના 
પણ કવવતા લખવા માટે કારણભતૂ બનતી હોય છે.”
- મવરલ દેસાઈ (કમવ)

“કોઈ લખેક અઘરો નથી હોતો, કોઈ લખાણ અઘર ું નથી 
હોત  ું. આપણને અત્યારે અમ ક કૃવતઓ ના સમજાય અથવા અઘરા 

લાગે તો એ એક ભાવક તરીકે આપણી મયાાદા છે. શક્ય છે કે 
ઉંમરના એક પડાવ પછી આપણને એ સમજાવા લાગે.”

- રામ મોરી (લેખક અને વાતાાકાર)

“Precision is the key. થીયેટર અને સુંચાલનના અન ભવે ભાર્ા,
ઉચ્ચારો અને મારી લઢણ સ ધારી. દરેક વયક્તત  અને દરેક 
કામમાુંથી આપણને કુંઈક ને કુંઈક શીખવા મળે છે. આ ક્ષતે્રમાું 
આવીને હ ું જીવતા શીખ્યો.”
- િૉ. મૌજ્ઞલક ચૌહાણ (એક્ટર અને મોટીવેશનલ સ્પીકર)
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યાજ્ઞિક વઘામસયા
કેય ર દ ધાત
મનોરી શાહ
અનતં ગોડહલ
મવરલ જોશી

હોિેફા અગવાન
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રાજ લ ભાન શાલી
પામી દેસાઈ
ધમેન્ર જોષી
તેજલ શાહ
મવપ લ હડિયા
િૉ રંજન જોષી
હીરલ વ્યાસ

િૉ કામતિક શાહ
કમલેશ જોષી
પ્રશાતં શ ક્લ

ડરન્ક  રાઠોિ 'શવારી’
ઋમષ દવે

જ્ઞબપીન અગ્રાવત 'વીર'
અન  સોની

આ અંકમા ંસહભાગી પાખંો

હોિેફા અગવાન (ફ્રન્ટ કવર)
ધવલ પરમાર (બેક કવર)

ફોટોગ્રાફર
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