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માતભૃાષા અને માતભૃમૂમનુ ંસનમાન અને સવંર્ધન  

માટે હંમેશા હું પ્રયતનશીલ રહીશ.  

વયવહારમા ંભાષાશદુ્ધિ અને ભાષાચરરત્ર મારી  

પ્રથમ પસદંગી રહશેે.

માતભૃાષાની સાથે સાથે ભારત અને મવશ્વની મવમવર ભાષાઓના 

વૈમવધયપરૂ્ધ વારસા પ્રતયે પર હું આદર અને સનમાન જાળવીશ.

માતભૃમૂમ તેમ જ માનવતાનુ ંરક્ષર અને જતન એ મારંુ દામયતવ છે.

વાહનવયવહાર અને ભારતીય બરંારરના 

દરેક મનયમોનુ ંહું મનષ્ાપવૂ્ધક પાલન કરીશ.

 «rŒ¿kk
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“rð[khðkýe”
“æÞk™ ™]íÞ Au”

મનની સપાટી ઊપર મૌનના સરૂો સાથે, શ્વાસોઉચછવાસના તાલ થકી જયારે 

અંતર થનગને તો સમજવુ ંકે ધયાન નતૃય કરે છે. 

ધયાન એટલે મવચારોનુ ંનતૃય, જયા ંઆપરા જીવનના હકાર-નકાર બરાયં મવચારો 

નતૃયમા ંમગન થઇ અને આનદંની ઊમમમિઓની આરત કરે છે. એવા ંસમયે અંતરમા ં

જારે આનદંનો મેળો જામે છે. 

મવચારો આપરા વયક્તતવના ઇષટ દેવતા છે અને ધયાન મવચારોની આરતી. 

મવચારોની ગમતને એકાતંના સગંીતમા ંરંગવાની પ્રવમૃતિ એટલે ધયાન.

 મૌનના ત્રાજવે શબદોના મલૂયો મલૂવવાની પ્રવમૃતિ એટલે ધયાન. 

શનૂયથી સો થયા પછી ભ ૂસંાવાની પ્રવમૃતિ એટલે ધયાન.

શ્વાસના ટકોરે હસતરેખાઓને માત આપવાની પ્રવમૃતિ એટલે ધયાન.

પડછાયામા ંપર પોતાના ંરબકાર સાભંળવાની પ્રવમૃતિ એટલે ધયાન.

દરેક વમૃતિમા ંએક હકારની પ્રવમૃતિ શોરવાની પ્રવમૃતિ એટલે ધયાન.

વાસતમવક જીવનમા ંપોતાની પોતાના સાથેની સપરા્ધ 

એટલે ધયાન. 

“ધયાન નતૃય છે”

“ધયાન નતૃય છે”

“ધયાન નતૃય છે”

- {kir÷f “rð[kh” 
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 …h{ Þku„uþ þkn

ભારત આપરો દેશ છે

પ્લાસ્ટિકની થે્ીમલાં દૂધ 

કે

દૂધમલાં પ્લાસ્ટિક?
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ગલોબલ વૉમમિંગ એ હાલમા ંમવશ્વની મોટામા ંમોટી સમસયા છે. કાર, મોટર સાયકલ 
અને મોપેડ જેવા ંવાહન વયવહારના સારનો વરતા ંહોવાથી હવામા ંપ્રદુષરનો ખબુ 
વરારો થયો છે. પર આવુ ંપ્રદુષર થત ુ ંઅટકાવવા અને રટાડવા માટે ઘરા ંલોકો પોતે 
જ ઉદાહરર બની અને જનજાગમૃતનુ ંકામ કરે છે.

રમવ રકરર નામના એક યવુાને કનયાકુમારીથી કાશમીરની 5000kmની સફર ખેડીને 
એવુ ંજ એક ઉદાહરર પરંુૂ પાડ્ુ ંછે. જેઓ 19 માચ્ધના રોજ અમદાવાદ ખાતે સચંાલીત 
cycling ્લબ “DECATHLON AHMEDABAD CYCLING COMMUNITY” (DACC) 
સાથે 31kmની રાઇડમા ંજોડાયા હતા ંઅને GREEN INDIA માટે લોકોને જાગતૃ કયા્ધ 
હતા.ં GREEN INDIAની આ જાગતૃી અભભયાનમા ંઅમદાવાદના ઘરા ંઅગ્રરી નાગરરકો 
પર તેમની સાથે cycling કરીને જોડાયા હતા ંઅને નોંરપાત્ર બાબત તે પર છે કે તેમા ં
જોડાયેલ ઘરા ંઅમદાવાદીઓ પોતાની મોંઘીદાટ કાર છોડીને હવે સાયકલ ઊપર ઓરફસ 
જવાનુ ંપસદં કરે છે. GREEN INDIA માટે આવા ંઅનેક કાય્ધક્રમો થવા જોઈએ. આવા ં
કાય્ધક્રમ બદલ “DECATHLON AHMEDABAD CYCLING COMMUNITY” (DACC)
ના તમામ સભયો અને સચંાલકોને અભભનદંન.

MŒk™
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રર
ક્ષા કે ટે્સી તો પોસાય એમ 
હતી નહીં એટલે મીત પોરા ં
કલાકથી તડકામા ંબસની રાહ 

જોતો બસ-સટોપ પર ઉભો હતો.
 તયાં અચાનક એનાં ખભા પર 

કોઈએ રબબો મારતા ંકહુ,ં “કેમ છે 
દોસત, ઓળખાર તો પડે છે ને..??” 

મીત સહજે બઘવાઈ ગયો. આવી 
રીતે પાછળથી આવીને અચાનક કોઈ 
આમ મારશે એમ રાયુું નહત ુ.ં..

અરે, હું દમશમિત.. આપરે કોલેજમા ં
એક જ ્લાસમાં સાથે હતાં..યાદ 
આવયુ.ં.? દમશમિતે પછૂ્ુ.ં 

અરે હા.. હા....યાદ આવયુ.ં દમશમિત 
પટેલ..વી.પી.આઈ. કોલેજનો સૌથી 
રમાલી છોકરો. 

અરે તને તો કેમ ભલૂાય. આ તો 
કોલેજ પતયા ંપછી આજે પહલેી વખત 
મળયા ંએટલે સહજે ધયાન બહાર જત ુ ં
રહુ ંમીતે જવાબ આપયો. 

બોલ,શુ ંચાલે છે આજકાલ. કા ં
જોબ કરે છે..? મીતે પછૂ્ુ.ં 

અરે, બરાં સવાલ એક સાથે જ 
પછૂી લઈશ કે શુ.ં? હું અતયારે મનમ્ધલ 
હાઉસમા ંકામ કરંુ છં. 

“ઓહોહો...મનમ્ધલ હાઉસમાં તો 
બહુ નસીબદારને જોબ મળે.” મીત 
બોલયો.

એક કામ કરીએ ઘરા ંવખત પછી 
મળયાં છીએ તો કોઈ કોફી-શોપમા ં
જઈએ અને તયાં બેસીને શાંમતથી 
ગપપા ંમારીશુ.ં 

આવ, મારી ગાડીમા ંબેસી જા. અરે 
દમશમિત તારી ગાડી તો બહુ જ મસત 
છે યાર, મને તો ખરેખર તારી ઈષા્ધ 
આવે છે. આટલાં વષ્ધમાં ત ુ ંકાંથી 
કા ંપહોંચી ગયો. મીત હસતા-ંહસતા ં
બોલયો. 

દમશમિતે બે કોલડ કોફી અને બે 
વેજીટેબલ સેનડવીચનો ઓડ્ધર આપયો. 
ખબૂ બરી વાતો કરી. મીત દમશમિતની 
વાતોથી બહું અંજાઈ ગયો અને એની 
સામે પોતાનુ ંઊંચુ ંરાખવા ંમીતે નક્ી 
કરી નાખયુ ંહત ુ ંકે ભબલ તો પોતે જ 

ચકુવશે.
નીકળતી વખતે ભબલનાં પૈસા 

ચકુવવા દમશમિતે ભખસસામા ંહાથ નાખયો 
તયારે મીતે એને રોકો.. 

આટલા વખત પછી મળયો છે 
એટલે ભબલ તો હું જ ચકૂવીશ પર 
ભબલની રકમ જોઇને તો મીતની 
આંખો જ ફાટી ગઈ. 

750 રૂ. ખાલી બે સેનડમવચ અને 
કોફીના. 750 રૂ.મા ંઆખા મરહનાનો 
ચા-પારીનો ખચચો નીકળી જાત. 

પોતાની બડાઈ મારવામા ંઆટલો 
બરો ખચચો કરી નાખયો..!!!

“હાશ...આજે ઘરાં રદવસે મસત 
કોફી અને સેનડવીચ ખાવાના ંનસીબ 
જાગયા.” દમશમિત મનમા ંજ બબડ્ો. 

યમુનફોમ પહરેીને દમશમિત હયાતની 
સામે આવીને ઉભો રહ્ો અને 
ઘરડયાળમા ંજોઇને બોલયો સાહબેની  
કોનફરનસ પતવા આવી હશે અતયારે..

ƒzkE™e ÷zkE

 ®ÍËøke-yuf MkVh
LkuLMke þuXðk¤k
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તમે ભતૂ પે્રત કે મેલી મવદ્ામા ં
માનો છો? ના ના, હું તો 
નથી માનતી પર ... આ 

વાત લગભગ ઓગરીસસો પચાસની 
આસપાસની છે. ગજુરાતના એક 
સસુસંકતૃ શહરેની આ વાત છે. વાત એક 
માના મવશ્વાસની છે, એની માનયતાની 
અને એને થયેલા અનભુવની છે. 

વાત છે હસભુાઇ અને ઇંદુના 
લગનજીવનમા ંબનેલી એક અકલપય, 
અરરારી, આકકસમક ઘટનાની છે.. 
એમના લગન થયા તયારે હસભુાઇની 
ઉમર લગભગ ત્રીસ વષ્ધની હતી અને 
ઇંદુમમતની ઉમર એકવીસ વષ્ધની 
હતી. થોડા જ સમય પહલેા હસભુાઇની 
માતાનુ ંઅવસાન થયુ ંહત ુ.ં એમનાથી 
નાના બે ભાઇઓ કંુવારા હતા.ં તેથી 
ઘર સભંાળી લેવા કોઇ સ્તીની તાતકાભલક 
જરૂર હતી. એમના મોટા ભાઇના લગન 
થયા ંહતા,ં પર તે નોકરી અથથે ઉતિર 
ભારતમા ંરહતેા ંહતા.ં આ પરુુષપ્રરાન 
ઘરમા ંએક બટુકલાલ નામના ંમહારાજ 

હતા ંઅને એક ભીખ ુનામનો ઘરનોકર 
હતો.કોઇ સ્તી આ ઘરની બાગડોર ના 
સભંાળે તયા ંસરુી, આ બે મારસો ઉપર 
ઘરનો પરૂો મદાર હતો.પર ખરંુ પછૂો 
તો એ બેનુ ં જ રાજય હત ુ.ં તયાં જ 
ઇંદુમમતન ુલગન હસભુાઇ સાથે થયુ ં
અને તેનુ ંઆ ઘરમા ંઆગમન થયુ ં.

અહીં પ્રવેશતાં જ એને નોકરોન ુ
આમરપતય દેખાયુ ંહત ુ.ંપર વસતારી 
કુટંુબ હત ુ ં અને હજી એને ઘરની 
રીતભાતની, ઘરના મારસોના 
સવભાવની અને પસદંગીની ખબર 
ના હતી, તયા ંસરુી આ બે મારસોથી 
વયવહાર ચલાવયા વગર છૂટકો જ 
ન હતો. લગન બાદ તેરે આ ઘરની 
બાગડોર સંભાળી, તયારે ભીખનુી 
દાદાગીરી અને એની નાની મોટી 
ચોરી કરવાની આદત તેના ધયાનમા ં
આવી. એક સ્તી જયારે લગન કરીને 
ગહૃપ્રવેશ કરે છે, તયારે સીરા સાદા 
મકાનને તે રહવેા લાયક ઘર બનાવે 
છે. અવયવકસથત પથરાયેલી વસતઓુ 

અને દરેક જરના અવયવકસથત 
ટાઇમટેબલને વયવકસથત કરે છે, 
એટલે દરેકને પોતાના રુટીનથી રક્ો 
વાગયો હોય એવી લાગરી થાય છે. 
ખરુ પછૂો તો બીજાઓની જજંદગી 
વયવકસથત બને છે, પર ખાઇ-બદેલા 
નોકર વગ્ધને આ નવા આવનારની 
હાજરીની ઘરી ભચંતા અને ખટકો રહ ે
છે. ભીખ ુપર એમા અપવાદ ના હતો. 

વારંવાર રોજબરોજની ચીજો 
ખોવાય અને રોજ ઇંદુમમતને શોરવી 
પડે. જે વસત ુખોવાય, તેને માટે ઇંદુમમત 
બે-ચાર વાર ભીખનેુ યાદ કરાવે. એ 
ભીખનેુ કહ ેકે, અમકુ અમકુ વસત ુકે 
વાસર મળતુ ંનથી. જો એરે કાકં 
જોયુ ંહોય અથવા આડે હાથે મકૂુ ંહોય 
તો શોરી આપે. ભીખ ુપર માલકીનને 
જે વસત ુયાદ આવે તે શોરી આપતો 
હોય એવી એ્ટીંગ કરીને, આઘી પાછી 
મકેૂલી ચીજ પાછી આપે.

ઇંદુમમતને આ ઘરમા ંપ્રવેશ કયા્ધને 
એક વષ્ધ વીતી ગયુ.ં ઇંદુએ એક 
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સુદંર, તદુંરસત પતુ્રને જનમ આપયો. 
એના બાળકને લાડથી ઘરમાં નન્ ુ
નામથી બોલાવતા ંહતા.ં એ ખબૂ જ 
તદુંરસત અને દેખાવડો હતો. નન્ ુછ 
મરહનાનો થયો તયારે એને અનેક હલેથી 
બાળકોની હરીફાઇઓમા ઇનામો મળયા ં
હતા.ં બાળાકના ઉછેરમા વયસત ઇંદુને 
ભીખનુો કે એરે ગમુાવેલી વસતઓુનો 
મવચાર કરવા જેટલો પર સમય ન 
હતો. તેવામા ંએક રદવસ ઇંદુના જે્ 
નટુભાઇ રજાઓમા ભાઇઓને મળવા 
અને બાળકને રમાડવા આવયા.ં આ 
પહલેા પર, ઇંદુના લગન બાદ, તે એક 
બે વાર ગજુરાત આવયા ંહતા.ં સવારે 
એમરે એમનો સામાન એક રૂમમા મકૂો 
અને નહાવા ગયા. એ નન્નેુ રમાડવા 
આવેલા તેથી તેમના સામાનમા ંનન્ ુ
માટે સોનાની સાકંળી લાવેલા, તે પર 
હતી. નાહીને પરવાયા્ધ બાદ એમને 
સાંકળી યાદ આવી તયારે એમને 
પોતાની જ બેગમા ંવયવકસથત મકેૂલ ુ
સાકંળીન ુબો્સ, તેની જગયા ઉપર ન 
જરાયુ.ં આખી બેગ ઉથલાવયા બાદ 
તેમરે હસભુાઇને સાકંળી ખોવાયાની 
વાત કરી. નટુભાઇ , હસભુાઇ , ઇંદુમમત 
અને બીજા નાના ભાઇઓએ સાકંળીનુ ં
બો્સ બેગમા ંઆમતેમ મકૂાયુ ંહોય 
એમ સમજીને શોરવાનો ખબૂ પ્રયતન 
કયચો, પર સામાનમાં એ બો્સ કે 
સાકંળી ના મળયા. 

ઇંદુને ભીખનુી ચોરીની આદતની 
ખબર હતી. એરે વારંવાર હસભુાઇને 
પર એ બાબત ફરરયાદ કરી હતી. 
એટલે ઘરના બરાએ કડક શબદોમા ં
ભીખનેુ પછુ્ુ ં કે એ સાંકળી અગર 
એરે ભલૂમા ંપર સાકંળી લીરી હોય 
કે નીચે પડેલી સાકંળી એને મળી હોય 
અને એ ભલૂ કબલૂ કરશે, તો માફી 
આપવામા ંઆવશે.

ભીખ ુ ઉપર સીરો જ આરોપ 
આવતા એ ભડકો અને કહવેા લાગયો 

,”અમારા....માતાજીના સમ. જો આ 
સાકંળી મારી પાસેથી મળશે તો મારા 
ઘરન ુએક મારસ છ મરહનામા ંમરી 
જશે. પર જો તમારા ઘરમાથંી મળશે 
તો તમારા ઘરન ુ કોઇ વયક્ત છ 
મરહનામા ંમરી જશે.” એની રમકી કે 
શ્ાપ કે શરતની આ ઘરમાંં ંકોઇ ઉપર 
અસર ના થઇ. ગામડાના ંલોકો આવા 
કાળા જયોમતષશાસ્તમા ંમાનતા હોય છે 
પર શહરેના લોકો આ વાત હસી કાઢે 
છે. ત્રર રદવસ બાદ નટુભાઇના જવાના 
રદવસે પેલી સાકંળીનુ ંબો્સ એમની 
બેગમા ંઉપરથી જ મકેૂલા સામાનમાથંી 
જ મળી આવયો.. એટલે ઘરના લોકોએ 
ચોરીની વાત ભલૂાવી દીરી. પર ભીખ ુ
એ વાત ભલૂયો ન હતો.

ભીખ ુ ફરી હસભુાઇ અને ઇંદુના 
સંસારમા અને પોતાના કામમા ં
ઓતપ્રોત થઇ ગયો. રોજ સાંજે એ 
નન્નેુ ફરવા લઇ જતો. તયાર બાદ 
એક મરહનામા ંઇંદુને લાગયુ ંકે ભીખનુ ુ
વત્ધન અસવાભામવક અને શકંાસપદ 
થત ુ ંજત ુ ંહત ુ.ં રોજ સાજંેમએ નન્નેુ 
ફરવા લઇને જાય તયારે મોડો આવે .

એક રદવસ નન્નુા કપાળમા મોટો 
લાલ ચાદંલો હતો. ભીખએુ કહુ,ં કે 
એ લોકો દૂર દૂર મરંદરે દશ્ધન કરવા 
ગયા ંહતા.ં નન્ ુતરફ ફરીને પછુ્ુ,ં 
“બાબાભાઇ, મજા પડી ને? “ છ-આ્ 
મરહનાનો નન્ ુતો ‘આ આ ના ના’ 
મસવાય કાંઇ જ બોલતા મશખયો ન 
હતો. બે ત્રર રદવસ બાદ, ફરી એક 
રદવસ ભીખ ુ મોડો આવયો, તયારે 
નન્નુા કપાળમા કાળો ચાદંલો કરેલો 
હતો. ભીખ ુકહ ેકે એ લોકો શમનના 
મરંદરમાં જઇ આવયા. બાબાભાઇને 
ખબૂ જ મજા આવી. પર નન્ ુતો 
એટલો નાનો હતો કે કાઇં જ બોલી કે 
સમજાવી શકે એમ ન હતો. તે પછીના 
અ્વાડીયાથી જ આ તદુંરસત બાળક 
માદંગીમા ંપટકાયો. એને ભારે તાવ 

આવવા માડં્ો. રાત રદવસ એક કયા્ધ. 
હસભુાઇના એક નાનાભાઇ ડો્ટર 
હતા. પર માંદગી રદવસે રદવસે 
વરતી જ ગઇ. કોઇ દવા, ,દુવા કે 
ઉપાય કામ ન આવયા. તાવ ચાર કે 
પાચં ડીગ્રી સરુી જતો. મેનેંજાઇટીસની 
અસર જરાતી હતી, જે પહેલાંના 
જમાનામા ંનાઇલાજ હતો. એક રદવસ 
આ હુ્ષટપષુટ બાળકે અચાનક ચીસ 
પાડી અને આંખો મીંચી દીરી.

ઇંદુને ભીખનુા શબદો યાદ આવયા.ં 
“જો સાકંળી તમારા ઘરમાથંી મળશે 
તો,.... તમારા ઘરનુ ંકોઇ વયક્ત છ 
મરહનામા ંમરી જશે” 

જરૂર નટુભાઇના જવાના રદવસે 
ભીખએુ સાં્ ળી બેગમા ંઉપરથી જ 
ગો્વી હશે, જેથી સહલેાઇથી એમના ં
હાથમા ંઆવે અને મળી જાય. પર આ 
તરફ એની શરત મજુબ આ ઘરમા ં
એક મતૃય ુ મનમચિત હત ુ.ં નટુભાઇના 
ગયા બાદ રોજ સાજંે બાળકને એ દૂર 
દૂર ફેરવીને, લાલ અને કાળા ટીકા 
કરાવીને, જયારે જયારે મોડો આવતો 
હતો, તયારે એરે જરૂર કાળી મવદ્ા 
અંતગ્ધત મવમર કરાવી મ ૂ્  મરાવી હશે .

મેં તમને પહલેા જ કહુનેં કે, હુ ંકાળી 
મવદ્ા જેવુ ંકાઇં છે એ વાત માનવા 
તૈયાર નથી પર એક માંની આહ 
અને એનો પોકાર મને આ માનવા 
મજબરૂ કરે છે. આજે પર એ એના 
નાદાન બાળકના કસમયે થયેલા 
મોતની વાત કરે છે, તયારે એની 
આંખોમા ંલાચારીના અશ્ભુબંદુ દેખાય 
છે. સાંકળીની ચોરીની તો ફરરયાદ 
થાય પર મેલી મવદ્ાના પ્રયોગનો 
ના તો કોઇ પરૂાવો 
આપી શકાય કે 
ના ફરરયાદ 
થાય .ફ્ત 
એક માનંી હાય 
નીકળી જાય.
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“બે બહ ુનાટક આના તો..!” , “એ 
ચાલ ુથઈ આની નોટંકી”  - આ શબદો  
કારેક તો આપરે વાપયા્ધ જ હશે 
અને તેની પરથી જ સાભબત થાય છે 
કે મારસ માત્રના સવભાવમા ંનાટક 
રહલે ુ ંછે. નાટકની વાત એટલે કરી રહી 
છં કારરકે 27 માચથે,  દુમનયાભરમા ં
‘International Theater Institute’ 
(ITI - યનેુસકો)  દ્ારા “વલડ્ધ મથએટર 
ડે” ( મવશ્વ રંગભમૂમ રદવસ ) ઉજવાય 
છે અને તે રદવસે બરા જ દેશોમા ં 
મથએટર, નાટકને લગતા અલગ 
અલગ કાય્ધક્રમો ગો્વવામા ંઆવે છે 

- જેમા ંનાટકના શોથી લઈને તેના 
પર ચચા્ધઓ, પ્રદશ્ધન, તે અંગેના 
પસુતકનુ ંપ્રકાશન બધુ ંજ આવી જાય.

ઈસવીસન પવૂથેની છઠ્ી સદીમા ં
ગ્રીકમા ંદર વષથે વસતં ઋતમુા ંગ્રીક 
દેવતા  Dionysusના માનમાં એક 
ઉતસવ ઉજવાતો. જેમા ંનાટકોની સપરા્ધ 
યોજાતી અને તેમાં મોટા ભાગના 
નાટકો tragedy પ્રકારના રહતેા. આ 
રીતે નાટ્યકળાની શરૂઆત થઇ અને 
તે પછી રોમન કોમેડી, જાપાનના 
કાબકુી ડ્ામા, આપરા સંસકૃતના 
નાટકો, કાભલદાસથી શે્સમપયર - 

અને મથએટર આટ્ધ પ્રસરત ુ ંરહુ.ં જેમ 
જેમ નાટ્યકળા પ્રસરતી રહી તેમ તેમ 
નાટકના મવમવર પ્રકાર પર આવતા 
ગયા - ગ્રીક- રોમન Tragedies, 
Comedy,  Farce, Opera, Musical 
theatre, Theatre of absurd, Ex-
perimental theatre etc.   

શે્સમપયરે ભલે કહુ ંકે નામમા ંશુ ં
રાખયુ ંછે પર ભાગયે જ કોઈક એવુ ં
હશે જે તેના નામથી અજાણયુ ંહોય. 
દુમનયાને એક રંગમચં તરીકે જોનાર 
આ લેખક મવશ્વનો શે્ષ્ નાટ્યકાર 
ગરાય છે કારરકે 400 વષ્ધ પહલેા 
લખાયેલા તેના નાટકો આજે પર 
લોકોને એટલા જ આકમષમિત કરે છે. 
હજી પર તેના શો હાઉસફુલ જાય 
છે અને તેના પરથી રફલમો બને છે 
પરંત ુશે્સમપયર પહલેાના સમયમા ં
ઇંગલેનડમા ં“Mystery and Miracle” 
plays જારીતા હતા જેમા ંબાઇબલની 
વાતા્ધઓનો પલોટ રહતેો. તેના પછી 
એભલઝાબેથના સમયમાં બદલો, 
ખનૂ, આતમહતયા, લોરહયાળ, રહંસક 
દ્રશયો રરાવતી “ Revenge tragedy”  
જારીતી બની. જેમકે શે્સમપયરનુ ં
પ્રખયાત નાટક “હમેલેટ” . શે્સમપયર 
પહેલા નાટકોમાં Tragedy  અને  
Comedy બનેં અલગ રહતેા , જયારે 
શે્સમપયરે આ બનેં ને ભેગા કરી 
એક નવો પ્રકાર બનાવયો  “Tragi- 
comedy” - જે  આજે “ડાક્ધ  કોમેડી” 
તરીકે પર ઓળખાય છે. તયાર પછી 
આવી  - “ Restoration Comedy” -  
જેમા ંઇંગલેનડના ઉચચવગ્ધના લોકોની 
લાઈફ-સટાઇલ - મખુય થીમ હતી, 
પછી “Domestic tragedy “ - જેમા ં

All the World’s a Stage..!!

÷u¾
fýoðe þkn
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સામાનય વગ્ધના લોકોના જીવનમા ં
બનતી મશુ્લીઓ બતાવવામા ંઆવી. 
મવશ્વયધુિ પછી “ થીએટર ઓફ એબસડ્ધ 
“ તરીકે જારીતા બનેલા નાટકોમા ં
મોટ ાભાગે મારસના મનરથ્ધક 
અકસતતવની વાતો રહતેી। અને રીમે 
રીમે બીજા નવા પ્રકારો ઉદ્દભવતા 
ગયા.

English dramaમાં જે સથાન 
શે્સમપયરનું છે તે જ સથાન 
સસંકૃત નાટકોમાં “કાભલદાસ”નુ ં છે.  
કાભલદાસના “અભભજ્ાન શાકુનતલમ”, 
“ મવક્રમોવમશમિયમ” - વગેરે આજે પર 
શે્ષ્ નાટકોમાં ગરાય છે. કહવેાય 
છે કે જમ્ધન કમવ Goethe એ જયારે 
“અભભજ્ાન શાકુનતલમ” નાટક 
વાચંયુ ં તયારે તે ખશુ થઈને નાચવા 
લાગયો હતો.  આજે પર કેરાલાના 
ચાકયાર જામતના લોકો “કુરડયાટ્ટમ” 
નાટકના નામ હે્ ળ આ સસંકતૃ નાટકો 
ભજવે છે. કરા્ધટકમાં “યક્ષગાન” 
નાટકોમાં એ્ટરો “રામાયર” અને 
“મહાભારત”ના પાત્રોના મખુૌટા 
પહરેી નાટક ભજવે છે.  આસામમા ં
“મોબાઈલ મથએટર” ચાલે છે. તયા ં
કલાકારો, સંગીતકારો, નત્ધકોની 
ટોળકી ભેગી થઈ અલગ અલગ 
મવસતારમા ંફરતા ફરતા નાટકો કરે 
છે. પર આજે આપરે મસત એસી 
હોલમાં બેસી, ત્રર કલાકમાં વચચે 
ઈનટરવલવાળા નાટકો જોઈએ છીએ 
તે ઇંગભલશ ટેક્નક પર આરારરત છે. 
ભરિરટશ ઇનનડયાના સમયે સૌપ્રથમ 
ટાગોરે પોતાના નાટકો માટે તેનો 
ઉપયોગ કરેલો. 

આજના નાટકોની વાત કરંુ તો 
આપરે તયા ંએ્સપેરરમેનટ થીએટર 
આજકાલ વરારે ચાલે છે. હમરા ં
જ “તાજમહાલ કા ટેનડર” નામનુ ં
આવુ ં નાટક જોયુ.ં  જેમાં આજની 
પરરસથમતમાં શાહજહાં તાજમહાલ 

બનાવા જાય તો શુ ંથાય ? તે અંગે 
વાત હતી, પર બગંલાની પાછળ 
બનાયેલી નાનકડી જગયામાં, માંડ 
25-30 જરની વચચે તે ભજવાયુ ંહત ુ।ં 
કલાકારો બરા નવા, સેરટંગસ પર 
નવા પ્રકારનુ,ં પ્રોપટીમા ંમાત્ર ટેબલ - 
ખરુશી, રાજાની ગાદી અને એક બેનચ, 
અમકુ એ્ટરો તો ઓરડયનસમાથંી જ 
અચાનક ઉભા થઈ એનટ્ી લે, પડદા, 
અંરારા વગર તમારી સામે બધુ ં
બદલાત ુ ંહોય,  ગ્રીક નાટકોની જેમ 
કોરસ હોય જે વચચે વચચે ગીત ગાત ુ ં
હોય.- ફે્શ નાટક હત ુ.ં એવુ ંજ એક 
નાટક અરદમત દેસાઈનુ ં“સમદુ્રમથંન” 
- જેમા ંઆખો સેટ વહારનો, વરસાદનુ ં
દ્રશય આવતા પાછળથી પારી પડે, 
અને પાછં મયભુઝકલ ડ્ામા - નાટકમા ં
10-15 ગીતો, અને બરા જ એકટરો 
એન્ટિંગની સાથે ડાનસ પર કરે. 
તેમનુ ં જ એક બીજુ ં સુદંર નાટક 
એટલે - “અકપૂાર”. મધ ુરાય ભલભખત 
“કોઈ પર એક ફૂલનુ ંનામ બોલો 
તો” મેં જોયેલુ ંએક માત્ર  complex  
મરિલર નાટક. જેમાં નાટકની અંદર 
પર નાટક ચાલે. આ મસવાય સૌમય 
જોશીનુ ંનાટક “102 નોટઆઉટ” જેમા ં
માત્ર 3 જ કલાકારો, પર તમને બીજા 
કલાકારની જરૂર પર ના પડે. 

કહેવાય છે કે નાટક ત્રર વાર 
જનમે છે. એક કાગળ પર, બીજુ ંસટેજ 
પર, અને ત્રીજુ ં દશ્ધકના મનમાં ! 
આપરામાથંી દરેક જારને કયારેક તો 
નાટક કરવાના કે એન્ટિંગ કરવાના કોડ 
જાગયા જ હશે. કોઈકે સકલૂ - કોલેજમા ં
કરી હશે તો કોઈકે રૂમનો દરવાજો 
બરં કરી અરીસા સામે. આજે પર  
આપરે મોકો મળતા પોતાની ફેવરરટ 
રફલમનો ડાયલોગ એ જ અંદાજમા ં
બોલી દઈએ છીએ. પર નાટક કરવુ ં
, જોવુ ંઅને તેને પ્રસતતુ કરવુ ંત્રરેય 
અલગ વસત ુ છે. પડદા પાછળ જે 

કરામતો થતી હોય છે તે તો ખરેખર 
સટેજ પર નાટક ભજવીએ તયારે જ 
ખબર પડે. બે મમમનટમા ંસાડી કેવી 
રીતે પહરેાય, બેડરૂમમાંથી પોલીસ 
- સટેશનનો સીન કઈ રીતે ફેરવાય,  
ટાઈમ સાચવવાનો , 15-20 જરની 
ટીમને બારંીને રાખવાની,  રાતના 
1-2 વાગયા સરુી ચાલતા રીહસ્ધલસ,  
મયભુઝક, લાઈટ - આ બધુ ંજ સરખી 
રીતે મેનેજ થાય તયારે જ એક નાટક 
ભજવાઈ શકે. પર આમ તો બરા જ 
લોકો નાટક કરતા હોય છે - કોઈક 
સટેજ પર કરે છે તો કોઈક રીઅલ 
લાઈફમાં ! આમ પર શે્સમપયરે 
કહયુ ં છે કે - “ All the world’s a 
stage, and all the men and wom-
en merely players...!”

કોઈના નામની નીચે 

OM જોઈ ચોકશો નહીં.

OM  એટલે  

ORDER OF MERIT

જમૈકા દેશમા ંઅપાતો એક 

એવોડ્ધ છે, આ એવોડ્ધ કળા, 

મવજ્ાન જેવા ંમવષયોમા ંઉચચ 

સતરનુ ંયોગદાન અાપનાર 

પ્રમતભાને એનાયત કરવામા ં

આવે છે. જમૈકામા ંઆ 

ORDER OF MERITએવોડ્ધ 

થી સનમામનત પ્રમતભા તેમના ં

નામની પાછળ OM લખે છે.
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લખતર ગામમાં આવેલ 
લક્મીપરામાં નરશીભાઈ 
પતની રામબેુન અને પતુ્ર 

તેજા સાથે મનવાસ કરે છે. મજુરી 
કરીને ઘરનુ ં ગુજરાન ચલાવતા 
નરશીભાઈને તયા ંબીજા પતુ્રનો જનમ 
થયો ને નામ પાડવામા ંઆવયુ ંમનોજ. 
આખો પરરવાર આનંદથી જીવન 
પસાર કરતો હતો તયાં રમબેુનના 
પમતનુ ં આકકસમક અવસાન થતા 
રામબેુનના માથે આભ તટૂી પડ્ુ.ં 
પમતના અવસાનથી ભાંગી પડેલા 
રામબેુનને પડોશીઓએ સાંતવના 
આપતા કહું ‘ભચંતા ના કરો બે 
દીકરાઓ છે સૌ સારાવાના થશે..’

સમય પસાર થતો ગયો રામબેુન 
ઘરની આજુબાજુના ઘરે ઘરકામ કરીને 
બાળકોને ઉછેરે.આ સખુ પર કુદરતને 
મજુંર ન હોવાથી કુદરતે મોટા દીકરા 
તેજાને છીનવી લીરો.માતાને મદદ 
કરવા દીકરો મનોજ લખતરની 
મેઈન બજારમા ંઆવેલ મનસખુભાઈ 
ગઢવીની ચાની દુકાને ચા આપવા 
જવાની નોકરી કરવા લાગયો. મનોજ 

હવે મનુ્ા નામે જારીતો બનયો હતો.જે 
પગાર મળે તે માતાને આપીને મદદ 
કરતો મનુ્ો નવરાશની પળોમા ંટી.વી 
જોતો. એક રદવસ ટી.વી જોતી વખતે 
રાજય સરકારની  ર્તદાન અંગેની 
લોકજાગમૃત લાવતી એક જાહેરાત 
જોઈ મનુ્ાને ર્ત દાન કરવા અંગે 
પે્રરરા મળી. 

એક રદવસ મોડી રાતે લક્મીપરામા ં
આવેલ મનુ્ાના ઘરે એક ભાઈ ગાડી 
લઈને આવયા અને કહુ ં ‘મનુ્ા એક 
બાળકીને લોહીની ખબુ જરૂર છે, ત ુ ં
આવીશ..??.મનુ્ો લોહી આપવા તૈયાર 
થયો અને ર્તદાન કરીને તે બાળકીને 
જીવનદાન આપયુ.ં આ પ્રસગં બાદ 
મનુ્ો મનયમમત ર્તદાન કરવા જાય 
છે અને સરેુનદ્રનગરની બલડબેંકનુ ં
સભયપદ પર મેળવી લીધુ ં છે. આ 
પ્રવમૃતિની સાથોસાથ પોતાને મળેલ 
પગારમાથંી દર શકુ્રવારે લખતરની 
રેફરલ હોકસપટલના પ્રસમુત ગહૃમા ં
રહલેી બહનેોને આઈસક્રીમ ખવડાવે છે.

મનુ્ાને તયા ંચાર દીકરીઓ છે. તેની 
બીજા રોરરમા ંભરતી દીકરી મનીષા 
તેના પપપા ઉફફે મનુ્ાને ર્તદાન 
કરવા માટે સતત પ્રોતસારહત કરતી રહ ે
છે અને પોતે પર મોટી થઇ મનયમમત 

ર્તદાન કરશે તેવુ ંપ્રોમમસ આપે છે.
ચા ની દુકાને કામ કરીને પરરવારનુ ં

ભરર પોષર કરતા મનુ્ાને તેના શે્ 
મનસખુભાઈ સતત  મદદ કરતા ંરહ ે
છે ગત વષથે નવરાત્રીમા ંનવ રદવસ 
આખી રાત ચાની દુકાન ચાલ ુરાખી 
મનુ્ાએ ૫૦૦૦ જેટલી આવક કરી તે 
તમામ રકમ પાજંરાપોળમા ંસેવાથથે 
આપી સમાજને નવો રાહ ચીંધયો. 
તેની આ પ્રવમૃતને પત્રકાર સતીષભાઈ 
આચાય્ધ અને કડુ ગામના એક દરબાર 
ભબરદાવતા રહ ેછે. મનુ્ો પર કોઈને 
અડરી રાતે લોહીની જરૂર પડે તો 
કારેય ના નથી પડતો. તે પોતાના 
ખચથે ર્તદાન કરવા જાય છે.

મમત્રો,ભારત યવુાનોનુ ં રાષટ્ છે 
એવુ ંઆજે દુમનયાએ સવીકાયુું છે.પરંત ુ
કેટલાય યવુાનો પોતાની જજંદગીનો 
ખાસ સમય ખોટા જલસા અને ખચ્ધ 
પાછળ વેડફે છે. પરંત ુર્તદાન કરી 
કોઈનુ ંજીવન બચાવી શકાત ુ ંહોય તો 
તે પર કરવુ ંજોઈએ. સરકાર દ્ારા પર 
મનુ્ા જેવા ર્તદાતાઓને પ્રોતસારહત 
કરી તેની પ્રવમૃતને સનમાનવામા ંઆવે 
તો તેમનો ઉતસાહ અચકૂ વરશે.
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એ
કવાર હું દાદરથી બસમા ં
બે્ો. બોમબેમાં બસની 
સગવડ પ્રમારમાં ઘરી 

સારી, એટલે વરારે ટ્ારફકમાં કાર 
લઈને જવા કરતાં કારેક બસમા ં
જવાનુ ંવધ ુસમુવરાજનક રહતે ુ.ં 

તે રદવસે બસની લાઈન લાંબી 
હતી પર ઉપરા ઉપરી બસ આવતી, 
એટલે કંઈ જ ભચંતાજનક નહોત ુ.ં મને 
બેસવાની જગયા પર મળી ગઈ. 

કંડકટર ટીકીટ માટે આવયો તયારે 
મેં જેવો ખીસામા હાથ નાંખયો, તો 
ફાળ પડી. ખીસુ ં કપાયેલુ ં હત ુ.ં એ 
વખતે બોમબે માટે આ વાત સામાનય 
હતી. પરંત,ુ હુ ંમોટે ભાગે કારમા ંજતો, 
એટલે જોઈએ તેટલી સાવચેતી કદાચ 
નહોતી રાખી. 

હવે મારંુ મોં જોવા જેવુ ં થયુ.ં 
કંડકટર સાથે કે બીજા કોઈ સાથે 
કેવી રીતે નજર મમલાવી શકંુ? આ 
શરમજનક કસથમતમાં સંકોચથી શુ ં
કરવુ ં તે મવચારતો હતો, એટલામા ં
મારી બાજુમાં બે્ેલા બહેને કહું, 
“ભાઈ, કા ંજવુ ંછે તમારે?” 

મેં કહુ,ં “શાતંાક્રુઝ” 
તેમરે કંડકટર પાસે  ત્રર 

શાતંાક્રુઝની ટીકીટ માગંી, અને એક 
મને આપી.

તે બહને, જારે કંઈ જ બનયુ ંન 

હોય તેમ તેમની સાથેના 
બીજા બેન સાથે વાતો કરતા ં
રહ્ા.ં શરમ અને ઉપકારવશ હું પર 
કંઈ જ બોલી ના શકો.

ઉતરતા ંપહલેા ંમેં કહુ,ં “બેન આપ 
કા ંરહો છો?” તો કહ,ે” આપ પૈસાની 
ભચંતા ના કરશો, હું તો અમેરરકા રહું 
છં અહીં કુટંુબમા ંલગન પ્રસગેં આવેલી 
છં. મારસાઈના નાતે હું આટલુયં ના 
કરંુ તો મારંુ ભારતીયપણુ ંલાજે, મારા 
ગજુરાતના સસંકારો  લાજે.”   

મેં કહુ,ં ” ના ના બેન, તમે કરેલી 
આ મદદ તો મારા માટે અમલુય છે, 
તે વાળી શકંુ તેવુ ંમારંુ ગજુ ંનથી. 
પર જો આપને અનકુુળ હોય તો 
મારા પતની અને બાળકોને તમારા 
જેવા સાચા અથ્ધમા ંમાનવ અને મુ્ ી 
ઊંચેરા ભારતીયને મળવા લાવવાનુ ં
મને ગમશે.”

અમે ફોન નબંરની આપ લે કરી. 
લગનની અને બીજી બરી દોડાદોડ 
વચચે, તેઓની ફલાઈટ હતી તે રદવસે 
એરપોટ્ધ  પર જ અમે મળયાં. એક 
નાનકડી પર અરીના સમયે મળેલી 
મદદ કેટલી મલુયવાન છે, તે અમને 
તો સમજાયુ ંજ. સાથે એ પર જોયુ ંકે, 
તે બેનને અમને એરપોટ્ધ  પર જોઇને 
ખબુ ખશુી થઇ હતી. તેના પરથી એ 
પર ફભલત થયુ ંકે, બીજાને અરીના 

સમયે મદદ કરવાનો જે આનદં છે તે 
કેટલો અદ્ભુત હોય છે!

અમે  એક નવી શીખ લઈને પાછા 
ફયા્ધ. આવી નાની વાતોમા ંસમાયેલુ ં
સખુ કેટલુ ંમોટંુ હોય છે તેનો અહસેાસ 
અમને થઇ રહ્ો હતો. આવી અરમોલ 
મદદ કરવા માટેની પે્રરરા આપવા 
માટે તેમજ તેના દ્ારા મળતા અમલુય 
સખુ, મવશેની શીખ અને જારકારી 
પ્રદાન કરનારનો આભાર તો જેટલો 
માનુ ંતેટલો ઓછો જ છે. રકનત ુતેઓને 
મારા હૃદયમા ંસથામપત કરીને આવા 
સકુ્મ સખુની શોરમાં અમે અને 
અમારા બાળકો સદા તતપર હોઈએ 
છીએ. તેમની આ દેરગી પર અમલુય 
જ છે.

nwt yLku {khe ðkíkku
hÂ~{ òøkehËkh

સાધ ુ: અમે વરસો સરુી વાત 

નથી કરતા એને મૌન વ્રત 

કહવેાય છે.

ભ્ત : પ્રભ ુઅમે એને લગન 

કહીએ છીએ.
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‘બસ એક બાળક’, માનવ 
તને કઈ રીતે સમજાવુ.ં 
મને મા ઁબનવાની ખબૂ 

ઈચછા છે. મને તારી એક નાની 
પમતકમૃત પ્રાપત થાય’.

 માનસી માનવને સમજાવીને 
થાકી. 

માનવ કોઈ રીતે તેની વાત 
માનવા તૈયાર ન હતો.

 તેરે માનસીને લગન પહલેા ંપર 
આ બાબતની ચોખવટ કરી હતી. 

માનવના પે્રમમા ંપાગલ માનસીએ 
સવીકાર કરી માનવને પોતાના મનનો 
મારીગર બનાવયો હતો. 

હમરાંથી તેની સતેૂલી સવેંદના 
આળસ મરડીને બે્ી થઈ હતી. 

સવાર પડી,
માનવ રોજની આદત પ્રમારે 

માનસી સાથે ચા અને ટોસટ ખાઈ 

જોબ પર જવા રવાના થયો. આજે 
માનસીને કશુ ંગમતુ ંન હત ુ.ં મવચાર 
કયચો, નવ વાગે રોશનીને ફોન કરંુ. 
સવારના બાળકો અને તેનો પમત જાય 
પછી તે નવરી થાય.

માનસીને ઘરે નેનસી વષચોથી કામ 
કરતી હતી. અડરી ઈંરડયન થઈ ગઈ 
હતી. શી મેઈ્સ ગડૂ મસાલા ટી. નવ 
વાગયા.

‘હલો, રોશની’. ‘અરે, યાર ત ુ ં
આવને. સાથે બેસીને બેક યાડ્ધમા ં
પલુ પાસે ચા અને ટોસટ અથવા ત ુ ં
કહ ેતો ગરમ બટાટા પૌંઆ ખાઈએ.’ 
કસવમમંગ સટુ લેતી આવજે મન 
થાય તો કસવમમંગ કરી વેટ સોનામા ં
બેસીશું.  આવી સુદંર સોમવારની 
સવાર ઉગે તો કોર ના પાડે ?

‘તમુ બલુાએ ઔર હમ ન આએ’.
ઓ.કે.
‘સાભંળ મસત ગરમ બટાટા પૌંઆ 

અને રકટલી ભરીને ચા. તૈયાર કરાવ,  
હું કપડા ંબદલીને આવુ ંછં . કસવમમંગ 
માટે ‘રેઈન ચેક” લઈશ મારે બહાર 
જવુ ંછે’.

હજુ તો બધું  ટે્માં ગો્વીને 
નેનસી પલુ પાસે લાવી રહી હતી તયા ં
ડ્ાઈવ વેમા ંરોશનીની ગાડીનો હોન્ધ 
સભંળાયો. તેને આદત હતી આવે 
એટલે હોન્ધ વગાડે.

‘શુ ંયાર પાછં તારા રદમાગ પર 
બાળકનુ ંભતૂ સવાર થયુ ંલાગે છે’.

‘હા, એ જ કારર છે’.
‘તને કેવી રીતે સમજાવુ’ં?
‘ચાપંલી, મને સમજાવવા કરતા ં

માનવને કેવી રીતે યકુ્તપવૂ્ધક 
સકંજામાં લઈએ કે એ બાળક માટે 
રાજી થાય.’

‘ચાલ આજે આપરે બને્ ભેગા થઈ 
કંઈક ઉપાય શોરીએ’.

રોશનીને અચાનક યાદ આવયુ.ં 
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‘માનસી ત ુ ં બે મરહના પહલેા ંતારી 
નાની બહને મહકેના જોરડયા બાળકને 
રમાડવા મશકાગો ગઈ હતી. તેને થોડા 
રદવસ તારે તયા ંબોલાવ. જોજે એ 
બાળકોને જોઈ કદાચ તેનુ ંમન પલળે’.

રોશનીએ કહી એ વાત માનસીને 
ખબૂ ગમી ગઈ. મહકે આવશે બાળકોને 
લઈને ઘર ચહલ પહલથી ઉભરાઈ 
જશે. જોઈએ કદાચ માનવને અસર 
થાય. બાળકો તેમનુ ંજાદુ માસા પર 
ચલાવે.

‘અરે ,  યાર ‘વોટ અ ગે્રટ 
આઈરડઆ’. આમ પર સાળી એટલે 
અડરી ઘરવાળી. માનવને તેની 
સાળી વહાલી હતી. માનસીનો ભાઈ 
મુબંઈમા ંહતો. એક બહને જે અમેરરકા 
હતી પર મશકાગો હતી. બહાનુ ંકાઢ્ુ ં
કે મશકાગોની ્ંડીથી બચવા નાના બે 
બાળકોને લઈ અહીંયા હસુટન આવ.

પલાન પ્રમારે તેની બહને આવી. 
માનસી ઘરમા ંબે ક્રીબ લઈ આવી, બે 
પલે પેન લઈ આવી. તેનુ ંરદલ તેમજ 
ઘર મવશાળ હતા.ં મહકે બે બાળકોને 
લઈને આવી પહોંચી. ઘર બાળકોના 
રકલભબલાટથી ઉભરાઈ ગયુ.ં માનવ 
નાના બાળકને આવીને રમાડતો અને 
પછી પોતાના રૂમમા ંજતો રહતેો. તેને 
ઘરીવાર અવાજ ગમતો નહી.

મહેક થોડા રદવસની મહેમાન 
હતી એટલે કાઈં ન બોલવાનુ ંઉભચત 
માનયુ.ં

આજે રવીવાર હતો. છેલલા બે 
રદવસથી મમરટંગમા ંખબૂ ભબઝી હોવાને 
કારરે આજે માનવને આરામ કરવો 
હતો. રાતે ડીનર પર જવાનો પલાન 
હતો.  

મહેક અને માનસી મેસીઝમા ં
શોમપંગ કરવા ગયા હતા.ં નેનસી હતી 
પર અચાનક એકી સાથે બે બાળકો 
રડવા લાગયા. નેનસી બેઉને સાચવવા 
અશક્તમાન હતી.

હવે નાનુ ંબાળક કહીને તો ન રડે. 
નેનસીએ રર્વેસટ કરી એટલે માનવે 
બેબી બોય હાથમા ંલીરો.

માનવની હાલત કફોડી થઈ. નેનસી 
બેબી ગલ્ધને લઈને રકચનમાં ગઈ. 
રદવસ દરમયાન કોટનનુ ં ડાઈપર 
પહરેાવયુ ંહત ુ.ં 

અચાનક  માનવના હાથમા ં
સોંપેલા બાળકે પીપી કરી.

 માનવનુ ંપેનટ ભીનુ ંથયુ.ં તેનો 
ગસુસો ગયો. 

કોને ખબર કેમ, તેનુ ંમવભચત્ર મોઢંુ 
જોઈ હાથમાંન ુ બાળક રકલરકલાટ 
કરત ુ ંહસવા લાગયુ.ં 

માનવે આંખો કાઢી. છતાંય તે 
જોરથી હસી રહુ.ં 

માનવનો ગસુસો ઉતરી ગયો. તે 
પર બાળક સાથે હાસયમા ંજોડાયો. 

માનવનુ ંહસવુ ંમાત ુ ંન હત ુ.ં બાળકે 
પી કરી તેનુ ંપાટલનુ ભીનુ ંકયુું હત ુ.ં

નેનસી ગભરાઈને રકચનમાંથી 
આવી. તે પર આ દ્શૂય જોઈને આભી 
થઈ ગઈ. તેને ખબર હતી, માનવને 
નાના બાળકો ગમતા નથી.

‘આર ય ુઓ.ક. મમસટર શાહ’. કહીને 
ગભરાતાં ગભરાતાં બોલી. તેના 
હાથની બાળકી શાતં થઈ ગઈ હતી.

‘યસ આઈ એમ ફાઈન’.
નેનસી એ નાની બાળકીને ક્રીબમા ં

મકૂી દૂરની બોટલ આપી.
‘લેટ મી હવે રહમ, આઈ મવલ ચેનજ 

ર ડાઈપર’.
માનવે પહલેી વાર બાળકને ગાલે 

ચમૂી આપી અને નેનસીને બાળક 
આપયુ.ં

‘ચેનજ રહમ અેનડ ભગવ મી બેક, 
આઈ મવલ ફીડ રહમ.’

સાફ કરીને મમલકની બોટલ તેને 
પર આપી.

માનવે ફોન કરી માનસી અને 
મહકેને ઘરે તરત આવી જવા જરાવયુ.ં 

માનસી ખબૂ ગભરાયેલી હતી.
મહકેને કહ,ે ‘નક્ી નેનસીએ કાઈંક 

લોચો માયચો હશે. માનવને ગસુસો 
આવયો હશે તો ્ંડો પાડતા ંમને વાર 
લાગશે. મહકે, ત ુ ંઘરે જઈને બાળકો 
પાસે રૂમમાં જતી રહેજે, હું એને 
સાચવી લઈશ. ‘

મહકેને ખબર હતી જીજુને બાળકો 
ગમતા નથી.

બને્ ઘરે આવયા. ઘરમા ંઆવતાની 
સાથે, ‘મહકે આ જો તારા મપ્રનસના 
પરાક્રમ, રડતો હતો, નેનસીએ મને 
સાચવવા આપયો.’

માનસી અમરરાઈથી બોલી,’તને 
બહું તકભલફ આપી, સોરી માન’.

માનવના હાથમા ંબેબી બોય અને 
મમલક બોટલ જોઈ આભી થઈ ગઈ.

માનસી માનવને માન કહતેી.
‘અરે માન,ુ આખી વાત તો સાભંળ 

“એ નટખટે મારંુ પેનટ ભીનુ ંકયુું.” કહી 
માનસીનો હાથ પકડી તેને ભીનાનો 
અનભુવ કરાવયો.

માનસી ખબૂ ડરી ગઈ, ‘માન, કાલે 
તારંુ પેનટ ડ્ાયક્લમનંગમા ંહું આપી 
આવીશ’.

‘માનસી, ખબરદાર છે એ પેનટ 
રોવડાવયુ ં છે તો. એરે તો મારામા ં
સપદંનો જગાવયા.

બસ હવે.  ત ુ ંઅને હું. હું અને ત ુ.ં
મ ાનસી માનવમાં  આવેલા 

પરરવત્ધનના ઓળા ઓળખી ગઈ.
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કોશેટો બની કેમ રંૂરે શ્વાસને બરંનમા?ં 

વહવેા દે ઈચછાને, લાગરીના વહરેમા.ં

દરરયો થઈ ઘઘૂવે છે પીડા, સાવ જ મફતમા,ં

કેટલી લાગરી લાગંરી દીરી આ નાજુક મનમા?ં 

ભારે કરી ચિાસ ડબૂાડી દે છે, દરરયામા,ં 

હળવાશ લેવા હું બેદમ તરી લઉં લહરેમા.ં

સાદ તારા સરુી છેક પહોંચયો’તો ભીડમા,ં 

એટલે તો થયુ ંકે છીએ આપરે પ્રરયમા.ં

કંઇ વાત બાકી છે હવે સરેઆમ ચચા્ધમા,ં 

કોઈ હકીકત સજા્ધય છે, રહવેા ્વનમા.ં

ઉતિર તને આપી દઉં એક બીજા સવાલમા,ં

રીરજ રરી ત ુ ંવાતા્ધલાપ રોક હવે પ્રશ્ોમા.ં

કેસડુો  ફોરીયો, લયો ફાગર આવયો !

આંબોયે મોરીયો, લયો ફાગર આવયો !

પીચકારીઓ રંગો તરી હાથ લઇને,

આવી છે ટોળીઓ,લયો ફાગર આવયો !

ઝળંબે  કાચુ ંસોનુ ંખેતરો મહી ને,

તટુ્યો છે રોરીયો, લયો ફાગર આવયો !

મળી છે વેદનાઓ કોમળ હ્રદય ને ,

પે્રમ જો કોરીયો,  લયો ફાગર આવયો !

ચડેલો મસતીએ “ ભગી “ ભાગં ની, તયાતો,

પયાલો જ ઢોળીયો , લયો ફાગર આવયો.

“hnu ðnuý{kt” fu‚wzku VkuheÞku

yŠ[íkk Ãktzâk

frðíkk Cafe

¼økehÚk ¼è

frðíkk Cafe
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પડતો આખડતો

તોયે ના

અટકતો ...!

ગજબની શ્ધિાને,

હામ ના હારતો.

સવાર પડે

ને

તરંુત જ એ દોટ દેતો

કદી ફરીને તે-

પાછં ના જોતો

ના જારે એ દોષ,

હૈયે શુ ંસઘંરતો!

હૈય ુકદીના કાયં હળવુ ંકરતો.

‘ સવ’ને

હંમેશ તે સવીકારતો

અને

કદી પોતાની કમી ધયાને ન લેતો,

કામનો તો સદા પાકો જ,

ને વળી

પરમેશ્વરને પ્રથમ પે્રમથી નમતો.

કરો જો યાદ

રદલ થી તો બરે જ વયાપત

અનાગત 

ને

અનાવત્ધક

એ “રરમ” જ તો.....!!!

- 

માવજત પેલા જો ઊગી નીકળે,

એ સબંઘંો કયારેય ના પીગળે....

સરવાળે રદલથી ફરી જો મળે,

એ સબંઘંો કયારેય ના પીગળે....

પાપંર જૂકતા જો આંખમા ંભળે,

એ સબંઘંો કયારેય ના પીગળે....

રબકતી ધવનીમા ંજો હળવળે,

એ સબંઘંો કયારેય ના પીગળે....

કેટલુ ંરાહ જોવડાવીશ વાત 

માની જા મારી

જો વેર  હોય તો મપસતોલથી અને 

પે્રમ હોય તો નજરથી 

જાત ઢાળી જા મારી.

- મૌભલક “મવચાર”

Äh{ “‚tƒtÄ”

“Äh{” (Ä{uOÿ sku»ke)

frðíkk Cafe

nuík÷ ÍªÍwðkrzÞk (nuík)

frðíkk Cafe
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બદલી શકો તમે મનયમને નોટો,

બદલશો કેમ લોક-સવભાવ ખોટો?

આશા છે તમોને ભરવા ક્ષીર તળાવની,

ભરાશે કેમ જયા ંસહયોગ જ નીર લોટો?

ભેટો થયો જયારે જયારે સતિામા ંગજુરાતીનો,

ધતૂારાના ગામમા ંતયારે પ્રલય આવયો મોટો!

ધયેય તમારો છે રરને બાગ બનાવવાનો,

કો’કને મળશે કંટક તો કો’કને ગલુાબગોટો!

મલુક છે આ ગારંી, સરદાર, નરમસંહ મહતેાનો

જડ્ો જડે નહીં જગમા ંગજુરાતીઓ તરો જોટો.

સમય બદલાશે,  

સરકાર બદલાશે ને બદલાશે જમાનો, 

અજરામર રહવેાનો આ નોટોમા ં 

બાપનુો હસતો ફોટો.

હોળીના રંગબેરંગી રંગોની જેમ જ મવમવર રંગોમા ં

જીવતી એટલે હું જ ને ...

મમમીના ખોળામા ંમાથુ ંમકૂીને સઈુ જવુ ં...

દાદી સાથે રોજ ‘પરી”ને રાજકુમાર’ની વાતા્ધઓ સાંભળવી...

દાદા સાથે દુકાન પર જઈને રોફથી બેસવુ.ં...

બાળપરમા ંમનદચોષ મસતી કરતા ંકરતા ંશાળા પર 

પરૂી કરી....

કોલેજ બસમા ંબેસીને જવાનુ.ં... 

કારે પાપા સઈુ ગયા હોય તો ચપુકીદી એમનુ ંસકુટર 

લઇને અકારર ફરવા જવુ.ં..

રોજ ઘરમા ંબરા ટોકે હવે તો ત ુ ં“મોટી થઇ “ 

પતભંગયાની જેમ હવે ઉડાન ના ભર... 

કાલે સાસરે જઈશ તો સાસ ુટોકશે તને...

ને.... વડીલો એ પસદં કરેલા ઘરે....વળાવી મને.....

સાડી પહરેી ને કામ કરતી વખતે હંમેશા વેસટન્ધ કપડા ં

યાદ આવતા...

રાતે છપાવીને જીનસ પહરેીને અરીસામા ંજોતી....

મમમીથી અલગ થવાના વસવસા સાથે હુ ંપર ‘મા’ં બની...

એમનામા ંજ ઓતપ્રોત થતી ટીફીન બનાવુ ં, સકુલે 

લેવા મકુવા જવુ ં, તેમને ભરાવુ ં, 

ને એમની સાથે બેસીને કારેક ડોરેમોન જોવુ ં, કે 

કારેક રંગોળી પરૂવી ,

પગમથયા રમવા ને દોરડા કુદવા.....

સાયકલ શીખવાડતા શીખવાડતા ડબલ સવારી 

સાયકલ ચલાવી ....

રોજ રંગબેરંગી જજંદગીને મારવી....

 xeLkk ™trË™e þkn

frðíkk Cafe

ƒË÷e þfku Œ{u

s„Ëeþ fht„eÞk ‘‚{Þ’

frðíkk Cafe
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રંગજો....રંગજો રે....હોળીના રંગમાં

ઝૂમજો...ઝૂમજો રે....હોળીના રંગમાં

ફાગરના ફાગ છે ટહકુાના રાગ  છે

ઝીલજો...ઝીલજો રે... કુદરતના ંગાન.. 

હોળીના રંગમાં

વાસતંી વાસંલડી નાચતં સાહલેડી

છેડજો....છેડજો...રે... પાવાના સરૂ...

હોળીના રંગમાં

મી્ા વગડાના વહાલ ભેરુ ઊડાડો ગલુાલ

વગાડો... વગાડો.. રે... ઢમઢમ ઢોલ...

હોળીના રંગમાં

રારી  ખજૂર  છે સનેહના શકુન છે

નાચજો...નાચજો...રે ...ભલૂીને ભાન...

હોળીના રંગમાં

તમે  કેસડૂાના રંગ ઝૂમે જગનો ઉમગં

રંગજો...રંગજો..રે.. ભયા્ધ વસતંના દરબાર...

હોળીના રંગમાં

શયામા સરરતા તજુ જળમાં

શયામ નહાતો; રમતો,

એની સગંી ત ુયમનુા.

યાદ છે ?

ગેડીદડો રમતા ંફેંકો ‘તો તજુમા,ં

ને પછી લેવા કુદ્ો, તજુ જળમા,ં

કલાકો સરુી નાગરે સમજાવયો,

પર સમજે એ બીજા.

છેવટે કાળીનાગ પર હાયચો,

ને માગંી માફી.

આ બધુ ંકરવામાં

કેટલો સમય લીરો!

એ શયામળો રહ્ો,

તજુ નીર-સગંતમા,ં તેના શયામલ રંગનો

પટ પામીને જ, ત ુ ંપર થઇ

શયામા-સરરતા.

“શયામ રંગ સમીપે ના જાવુ.ં”

એવુ ંતેં કદી ના મવચાયુું ?

શે્વત સવરૂપ, તારંુ સાચવવા?

કે પછી,

તેં જ માગંીને લીરો 

“મને શયામ રંગ દઈ દે”

nku¤e™k ht„{kt

h{uþ Ãkxu÷ 
(ykfkþËeÃk)

frðíkk Cafe  hÂ~{ òøkehËkh

frðíkk Cafe



20  rð[khÞkºkk    {k[o 2017

જીવનઝાખંી
• મપતા –  રતનજી
• અભયાસ ૧૯૨૬– ગજુરાત મવદ્ાપી્માથંી સનાતક
• વયવસાય  ૧૯૩૮ થી સી. એન. મવદ્ામવહાર – 

અમદાવાદમા ંઆચાય્ધ
• 1904 - 18 રાજકોટની રાજકુમાર કોલેજમા ં

અધયાપન. પ્રદાન ગજુરાતી સારહતયમા ંહાઇકનૂા 
પ્રરેતા.

• જીવન ૧૯૩૨-૩૩ – સવાતતં્ય સગં્રામમા ંકારાવાસ, 
૧૯૩૮ થી સી. એન. મવદ્ામવહારમા ંઆચાય્ધ,  

• સનમાન ૧૯૬૧- ઉતિમ મશક્ષક એવોડ્ધ , ૧૯૬૭- 
રરજજતરામ સવુર્ધ ચદં્રક, ૧૯૮૫- નમ્ધદ સવુર્ધ 
ચદં્રક,       

જન્મ

૧૬–૪-૧૯૦૩, ચીખલી જજ. વલસાડ

અવસાન

૬–૧-૧૯૯૧, અ્મદાવાદ 

“સકેૂલી ડાળે
પોપટ બેઠો: પાન
ચોગ્મ લીલા.ં”

 Íeýk¼kR Ëu‚kR
M™unhr~{  

(òýeŒk frð y™u fu¤ðýefkh)

MkkhMðík MktíkkLk ‚whuþ ò™e
     ‚kisLÞ
sureshbjani.wordpress.com

રચનાઓ
મખૂય કમૃતઓ - વાતા્ધસગં્રહ – ગાતા આસોપાલવ, 

તટેૂલા તાર, હીરાના ંલટકભરયાં
 નવલકથા - અંતરપટ

આતમકથા - મારી દુમનયા, સાફલયટાણુ,ં ઉઘડે 
નવી ભક્ષમતજો, વળી નવા ંઆ શૃગં

અનય - વસતંોતસવ, હરરસરંહતા મહાકાવય, 
સારહતયમથંન, કુરુકે્ષત્ર

કમવતા - અરય્ધ, પનઘટ( દીઘ્ધ કાવય) , અતીતની 
પાખંમાથંી, 

મનજલીલા (નોન-સેનસ કમવતાનો પ્રયોગ)
હાઇક ૂસગં્રહ - સોનેરી ચાદં, રૂપેરી સરૂજ, કેવળ વીજ

સમગ્ર કમવતા - સકલ કમવતા
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વહતેા ંપવનને આકાર નથી હોતા. જયારે એમા ંમહકે ભળે છે તયારે પવન ઊપર પર 
મપ્રયતમાનુ ંનામ કોતરાઈ જાય છે. કોયલોના ટહકુાઓ, લીલા પાન, રંગબેરંગી ફૂલો અને 
ફૂલોમાથંી પ્રસરતી ગલુાબી મહકે એ બદલાતા મૌસમનો શરગાર છે, મલકાતી ઋતનુુ ં
આભષૂર છે. મહકે તો ફૂલોની મલક છે. સગુરં ફૂલોનો શ્વાસ છે, જે ઉપવનને સદાય હસતો 
રમતો રાખે છે. કમવ/ગઝલકારો જયારે શબદનો બગીચો ગો્વે અને મહકે/સગુરં/ખશુબ ુજેવા ં
શબદોનો પ્રયોગ કરે તેવામાજં કાવય પકં્ત મલકાવા લાગે. લય આપોઆપ જ લહરેાવા લાગે.

જયારે જયારે પર કમવ મહકે/ખશુબ ુશબદનો પ્રયોગ કરે તયારે એ મહકે/ખશુબ/ુસગુરં જારે 
મપ્રયતમાની સખી હોય તેવુ ંભાસે. અતિરનુ ંપર કેવુ ંનસીબ કે તે મારી મપ્રયતમાની ઓળખ 
થઇ શકા.ં 

મપ્રયતમાને મળયા ંપછી શાયર આરદલ મનસરૂીને એકેએક રસતા હવે પરરમલ જેવા ંલાગે 
છે, પવન તો પહલેા ંપર લહરેાતો હતો, પર સગુરંનો અનભુવ મપ્રયતમાને મળીને થાય 
છે. મપ્રયતમા સાથેની રસતા પરની એક મલુાકાત હૃદયમા ંપે્રમની આગ પ્રગટાવીને, ચોમેર 
બાગ બનાવીને ગઈ હોય તેવુ ંલાગે છે. કમવ એક ગઝલમા ંકહ ેછે કે,

જ્યારે પ્રણ્ની જગમયાં શરૂઆત થઈ હશે,
ત્યારે પ્રથમ ગઝલની રજૂઆત થઈ હશે.
પહેલયાં પવનમયાં હતી ક્યાં આટલી મહેક, 
રસતયામયાં તયારી સયાથે મુલયાકયાત થઇ હશે.

-આદિલ મનસૂરી

એવી જ ખશુનમુા વાત ગની દહીંવાલા કંઈક અલગ જ અંદાજથી કરે છે, મપ્રયતમાની પ્રાર 
પ્રમતષ્ા તેમને પોતાના હૃદયમા ંજ થાય છે, જેના ંપરુાવા રૂપે તેમને તેની મહકે અનભુવાય 
છે. મહકેનો સગં્રહ તેમને સદંતર તેના ંહોવાપરાનો અહસેાસ કરાવે છે.

  
સિયા મહેક િીઠી સુવયાદસત હૃિ્મયાં, 
તમે છો, થ્ું એમ સયાદિત હૃિ્મયાં. 

-ગની િહીંવયાલયા
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ભીતરમા ંમપ્રયતમાની મહકે સમી હાજરી હોવી તે દરેક કમવ હૃદયની લગભગ સમાન 
લાગરી છે. કમવ શ્ી પ્રશાતં સોમારી પર આ પકં્તમા ંકંઈક એવુ ંજ વર્ધન કરે છે, 

આગળ પયાછળ કોઈ નથી તયારં કે મયારં, િંધ આંખે છતયાં કેમ શરમયા્ જાઉં છું?
મહેક હતી ઘણી મયારી અંિર હજુ સુધી, સયાંજ પડે ને ફૂલ સમ કરમયા્ જાઉં છું.

- પ્રશયાંત સોમયાણી

શબદ સાથે ગમમત કરીને કુદરતની જોડે શાનબદક નતૃય કરવુ ંતે યવુાન કમવ શ્ી અમનલ 
ચાવડાની ખામસયત છે, મશુાયરાઓ કે કમવ સમેંલનોમા ંકમવઓ પોતાની માત્ર કાવય પકં્તઓ 
જ રજૂ કરે પરંત ુકમવ શ્ી અમનલભાઈ આવા ંમશુાયરાઓને પોતાની રજૂઆતથી આખુયં 
સમેંલન મહકેાવી દે છે, વષા્ધરારીના આગમનના પહલેાનંી આ વાત છે. વાદળમા ંપરુાયેલ 
વષા્ધભબંદુ રરતી માનંા ખોળે રેતીને માટી બનાવીને મહકેાવા તતપર છે. એવી રમરીય 
રજૂઆત કરતા ંકમવ શ્ી અમનલ ચાવડા કહ ેછે કે,     

અંધયારં અંધયારે િયાંધી
અજવયાળે અજવયાળું,

ચયાલ ખોલીએ કૂંચી લઈને
વયાિળ નયામે તયાળું,

તયાળું ખોલી ધીમું િોલી ઝરમર ઝરમર થઈએ,
મંિમંિ આ મહેક ઊઠી છે ચયાલો રસભર થઈએ. 

– અદનલ ચયાવડયા

અંતે જોઈત ુ ંહોય તે જો મળવાના સમાચાર મળે તો ખશુીથી સમય મહકેી તો ઊ્ે પર 
સાથેસાથ સમય થભંી પર જાય, કમવ શ્ી હષ્ધદ ચદંારારા પર એ જ રજૂઆત કરે છે, ભમરા 
અને કળીના સવંાદમા ંસનેહના હકારના ડંકા એવા તે વાગે છે કે ભમરાની ઊંઘ ઊડી જાય 
છે, પર અંતે ભમરો કળીની મહકે પામવા તતપર જ છે.  

એક કળીએ કહ્ું મને સૂંઘ
તે દિ’ની ભમરયાની ઊડી ગઈ ઊંઘ 

- હર્ષિ ચંિયારયાણયા  
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www.maulikvichar.com
vicharyatra@maulikvichar.com 

sankalan.maulikvichar@gmail.com


