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«rŒ¿kk

માત ૃભાષા અને માત ૃભ ૂમિન ંુ સન્માન અને સંવર્ધન
માટે હંમેશા હંુ પ્રયત્નશીલ રહીશ.
વ્યવહારમાં ભાષાશદ્ુ ધિ અને ભાષાચરિત્ર મારી
પ્રથમ પસંદગી રહેશે.
માત ૃભાષાની સાથે સાથે ભારત અને વિશ્વની વિવિધ ભાષાઓના
વૈવિધ્યપ ૂર્ણ વારસા પ્રત્યે પણ હંુ આદર અને સન્માન જાળવીશ.
માત ૃભ ૂમિ તેમ જ માનવતાન ંુ રક્ષણ અને જતન એ મારં ુ દાયિત્વ છે .
વાહનવ્યવહાર અને ભારતીય બંધારણના
દરે ક નિયમોન ંુ હંુ નિષ્ઠાપ ૂર્વક પાલન કરીશ.
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“rð[khðkýe”

“æÞk™ ™]íÞ Au”
મનની સપાટી ઊપર મૌનના સ ૂરો સાથે, શ્વાસોઉચ્છવાસના તાલ થકી જયારે
અંતર થનગને તો સમજવ ંુ કે ધ્યાન ન ૃત્ય કરે છે .
ધ્યાન એટલે વિચારોન ંુ ન ૃત્ય, જ્યાં આપણા જીવનના હકાર-નકાર બધાંય વિચારો
ન ૃત્યમાં મગ્ન થઇ અને આનંદની ઊર્મિઓની આરત કરે છે . એવાં સમયે અંતરમાં
જાણે આનંદનો મેળો જામે છે .
વિચારો આપણા વ્યક્તિત્વના ઇષ્ટ દે વતા છે અને ધ્યાન વિચારોની આરતી.
વિચારોની ગતિને એકાંતના સંગીતમાં રં ગવાની પ્રવ ૃત્તિ એટલે ધ્યાન.
મૌનના ત્રાજવે શબ્દોના મ ૂલ્યો મ ૂલવવાની પ્રવ ૃત્તિ એટલે ધ્યાન.
શ ૂન્યથી સો થયા પછી ભસ
ં ૂ ાવાની પ્રવ ૃત્તિ એટલે ધ્યાન.
શ્વાસના ટકોરે હસ્તરે ખાઓને માત આપવાની પ્રવ ૃત્તિ એટલે ધ્યાન.
પડછાયામાં પણ પોતાનાં ધબકાર સાંભળવાની પ્રવ ૃત્તિ એટલે ધ્યાન.
દરે ક વ ૃત્તિમાં એક હકારની પ્રવ ૃત્તિ શોધવાની પ્રવ ૃત્તિ એટલે ધ્યાન.
વાસ્તવિક જીવનમાં પોતાની પોતાના સાથેની સ્પર્ધા
એટલે ધ્યાન.
“ધ્યાન ન ૃત્ય છે ”
“ધ્યાન ન ૃત્ય છે ”
“ધ્યાન ન ૃત્ય છે ”

- {kir÷f “rð[kh”
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પ્લાસ્ટિકની થેલીમાં દૂધ
કે

…h{ Þku„uþ þkn

દૂધમાં પ્લાસ્ટિક?

ભારત આપણો દે શ છે
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MŒk™

ગ્લોબલ વૉર્મિંગ એ હાલમાં વિશ્વની મોટામાં મોટી સમસ્યા છે . કાર, મોટર સાયકલ
ુ
અને મોપેડ જેવાં વાહન વ્યવહારના સાધનો વધતાં હોવાથી હવામાં પ્રદુષણનો ખબ
વધારો થયો છે . પણ આવ ંુ પ્રદુષણ થત ંુ અટકાવવા અને ધટાડવા માટે ઘણાં લોકો પોતે
જ ઉદાહરણ બની અને જનજાગૃતિન ંુ કામ કરે છે .
ુ ાને કન્યાકુ મારીથી કાશ્મીરની 5000kmની સફર ખેડીને
રવિ કિરણ નામના એક યવ
એવ ંુ જ એક ઉદાહરણ પ ૂરં ુ પાડ્ યું છે . જેઓ 19 માર્ચના રોજ અમદાવાદ ખાતે સંચાલીત
cycling ક્લબ “DECATHLON AHMEDABAD CYCLING COMMUNITY” (DACC)
સાથે 31kmની રાઇડમાં જોડાયા હતાં અને GREEN INDIA માટે લોકોને જાગૃત કર્યા
હતાં. GREEN INDIAની આ જાગ ૃતી અભિયાનમાં અમદાવાદના ઘણાં અગ્રણી નાગરિકો
પણ તેમની સાથે cycling કરીને જોડાયા હતાં અને નોંધપાત્ર બાબત તે પણ છે કે તેમાં
જોડાયેલ ઘણાં અમદાવાદીઓ પોતાની મોંઘીદાટ કાર છોડીને હવે સાયકલ ઊપર ઓફિસ
જવાન ંુ પસંદ કરે છે . GREEN INDIA માટે આવાં અનેક કાર્યક્રમો થવા જોઈએ. આવાં
કાર્યક્રમ બદલ “DECATHLON AHMEDABAD CYCLING COMMUNITY” (DACC)
ના તમામ સભ્યો અને સંચાલકોને અભિનંદન.
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ƒzkE™e ÷zkE
®ÍËøke-yuf MkVh
LkuLMke þuXðk¤k

રિ

ક્ષા કે ટેક્સી તો પોસાય એમ
હતી નહીં એટલે મીત પોણાં
કલાકથી તડકામાં બસની રાહ
જોતો બસ-સ્ટોપ પર ઉભો હતો.
ત્યાં અચાનક એનાં ખભા પર
કોઈએ ધબ્બો મારતાં કહ,્યું “કે મ છે
દોસ્ત, ઓળખાણ તો પડે છે ને..??”
મીત સહેજ બઘવાઈ ગયો. આવી
રીતે પાછળથી આવીને અચાનક કોઈ
આમ મારશે એમ ધાર્યું નહત.ંુ ..
અરે , હું દર્શિત.. આપણે કોલેજમાં
એક જ ક્લાસમાં સાથે હતાં. .યાદ
આવ્યું..? દર્શિતે પ ૂછ્.યું
અરે હા.. હા....યાદ આવ્યું. દર્શિત
પટે લ..વી.પી.આઈ. કોલેજનો સૌથી
ધમાલી છોકરો.
અરે તને તો કેમ ભ ૂલાય. આ તો
કોલેજ પત્યાં પછી આજે પહેલી વખત
મળ્યાં એટલે સહેજ ધ્યાન બહાર જત ંુ
રહ ્યું મીતે જવાબ આપ્યો.
બોલ,શ ંુ ચાલે છે આજકાલ. ક્યાં
જોબ કરે છે ..? મીતે પ ૂછ્.યું

અરે , બધાં સવાલ એક સાથે જ
પ ૂછી લઈશ કે શ.ંુ ? હું અત્યારે નિર્મલ
હાઉસમાં કામ કરં ુ છું.
“ઓહોહો...નિર્મલ હાઉસમાં તો
બહુ નસીબદારને જોબ મળે .” મીત
બોલ્યો.
એક કામ કરીએ ઘણાં વખત પછી
મળ્યાં છીએ તો કોઈ કોફી-શોપમાં
જઈએ અને ત્યાં બે સ ીને શાંતિ થી
ગપ્પાં મારીશ.ંુ
આવ, મારી ગાડીમાં બેસી જા. અરે
દર્શિત તારી ગાડી તો બહુ જ મસ્ત
છે યાર, મને તો ખરે ખર તારી ઈર્ષા
આવે છે . આટલાં વર્ષમાં ત ંુ ક્યાંથી
ક્યાં પહોંચી ગયો. મીત હસતાં-હસતાં
બોલ્યો.
દર્શિતે બે કોલ્ડ કોફી અને બે
વેજીટેબલ સેન્ડવીચનો ઓર્ડર આપ્યો.
ખ ૂબ બધી વાતો કરી. મીત દર્શિતની
વાતોથી બહું અંજાઈ ગયો અને એની
સામે પોતાન ંુ ઊંચ ંુ રાખવાં મીતે નક્કી
કરી નાખ્યું હત ંુ કે બિલ તો પોતે જ

ચકુ વશે.
નીકળતી વખતે બિલનાં પૈ સ ા
ચકુ વવા દર્શિતે ખિસ્સામાં હાથ નાખ્યો
ત્યારે મીતે એને રોક્યો..
આટલા વખત પછી મળ્યો છે
એટલે બિલ તો હું જ ચ ૂકવીશ પણ
બિલની રકમ જોઇને તો મીતની
આંખો જ ફાટી ગઈ.
750 રૂ. ખાલી બે સેન્ડવિચ અને
કોફીના. 750 રૂ.માં આખા મહિનાનો
ચા-પાણીનો ખર્ચો નીકળી જાત.
પોતાની બડાઈ મારવામાં આટલો
બધો ખર્ચો કરી નાખ્યો..!!!
“હાશ...આજે ઘણાં દિવસે મસ્ત
કોફી અને સેન્ડવીચ ખાવાનાં નસીબ
જાગ્યા.” દર્શિત મનમાં જ બબડ્યો.
ુ ફોમ પહેરીને દર્શિત હયાતની
યનિ
સામે આવીને ઉભો રહ્યો અને
ઘડિયાળમાં જોઇને બોલ્યો સાહેબની
કોન્ફરન્સ પતવા આવી હશે અત્યારે ..
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ત

મે ભ ૂત પ્રેત કે મેલી વિદ્યામાં
માનો છો? ના ના, હું તો
નથી માનતી પણ ... આ
વાત લગભગ ઓગણીસસો પચાસની
ુ રાતના એક
આસપાસની છે . ગ જ
ુ સ્કૃત શહેરની આ વાત છે . વાત એક
સસં
માના વિશ્વાસની છે , એની માન્યતાની
ુ વની છે .
અને એને થયેલા અનભ
ુ ાઇ અને ઇંદુ ના
વાત છે હસ ભ
લગ્નજીવનમાં બનેલી એક અકલ્પ્ય,
અણધારી, આકસ્મિક ઘટનાની છે ..
ુ ાઇની
એમના લગ્ન થયા ત્યારે હસભ
ઉમર લગભગ ત્રીસ વર્ષની હતી અને
ઇંદુ મતિની ઉમર એકવીસ વર્ષની
ુ
હતી. થોડા જ સમય પહેલા હસભાઇની
માતાન ંુ અવસાન થય ંુ હત.ંુ એમનાથી
નાના બે ભાઇઓ કું વારા હતાં. તેથી
ઘર સંભાળી લેવા કોઇ સ્ત્રીની તાત્કાલિક
જરૂર હતી. એમના મોટા ભાઇના લગ્ન
થયાં હતાં, પણ તે નોકરી અર્થે ઉત્તર
ભારતમાં રહેતાં હતાં. આ પરુ ુ ષપ્રધાન
ઘરમાં એક બટુકલાલ નામનાં મહારાજ
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હતાં અને એક ભીખ ુ નામનો ઘરનોકર
હતો.કોઇ સ્ત્રી આ ઘરની બાગડોર ના
ુ ી, આ બે માણસો ઉપર
સંભાળે ત્યાં સધ
ઘરનો પ ૂરો મદાર હતો.પણ ખરં ુ પ ૂછો
તો એ બે ન ંુ જ રાજ્ય હત.ંુ ત્યાં જ
ુ ાઇ સાથે થય ંુ
ઇંદુમતિન ુ લગ્ન હસભ
અને તેન ંુ આ ઘરમાં આગમન થય ંુ .
અહીં પ્રવે શતાં જ એને નોકરોન ુ
આધિપત્ય દે ખાય ંુ હત.ંુ પણ વસ્તારી
કુ ટંુ બ હત ંુ અને હજી એને ઘરની
રીતભાતની, ઘરના માણસોના
સ્વભાવની અને પસંદગીની ખબર
ુ ી આ બે માણસોથી
ના હતી, ત્યાં સધ
વ્યવહાર ચલાવ્યા વગર છૂટકો જ
ન હતો. લગ્ન બાદ તેણે આ ઘરની
ુ ી
બાગડોર સંભ ાળી, ત્યારે ભીખ ન
દાદાગીરી અને એની નાની મોટી
ચોરી કરવાની આદત તેના ધ્યાનમાં
આવી. એક સ્ત્રી જ્યારે લગ્ન કરીને
ગૃહપ્રવેશ કરે છે , ત્યારે સીધા સાદા
મકાનને તે રહેવા લાયક ઘર બનાવે
છે . અવ્યવસ્થિત પથરાયેલી વસ્તુઓ

અને દરે ક જણના અવ્યવસ્થિત
ટાઇમટે બ લને વ્યવસ્થિત કરે છે ,
એટલે દરે કને પોતાના રુટીનથી ધક્કો
વાગ્યો હોય એવી લાગણી થાય છે .
ખરુ પ ૂછો તો બીજાઓની જિં દ ગી
વ્યવસ્થિત બને છે , પણ ખાઇ-બદે લા
નોકર વર્ગને આ નવા આવનારની
હાજરીની ઘણી ચિંતા અને ખટકો રહે
છે . ભીખ ુ પણ એમા અપવાદ ના હતો.
વારં વાર રોજબરોજની ચીજો
ખોવાય અને રોજ ઇંદુમતિને શોધવી
પડે. જે વસ્તુ ખોવાય, તેને માટે ઇંદુમતિ
ુ ે યાદ કરાવે. એ
બે-ચાર વાર ભીખન
ુ ે કહે કે, અમકુ અમકુ વસ્તુ કે
ભીખન
વાસણ મળત ંુ નથી. જો એણે ક્યાંક
જોય ંુ હોય અથવા આડે હાથે મ ૂક ્યું હોય
તો શોધી આપે. ભીખ ુ પણ માલકીનને
જે વસ્તુ યાદ આવે તે શોધી આપતો
હોય એવી એક્ટીંગ કરીને, આઘી પાછી
મ ૂકેલી ચીજ પાછી આપે.
ઇંદુમતિને આ ઘરમાં પ્રવેશ કર્યાને
એક વર્ષ વીતી ગય .ંુ ઇંદુ એ એક

ુ ને જન્મ આપ્યો.
સદ
ંુ ર, તંદુરસ્ત પત્ર
એના બાળકને લાડથી ઘરમાં નન્ નુ
નામથી બોલાવતાં હતાં. એ ખ ૂબ જ
તંદુરસ્ત અને દે ખાવડો હતો. નન્ નુ છ
મહિનાનો થયો ત્યારે એને અનેક હેલ્થી
બાળકોની હરીફાઇઓમા ઇનામો મળ્યાં
હતાં. બાળાકના ઉછે રમા વ્યસ્ત ઇંદુને
ુ ો કે એણે ગમ
ુ ાવેલી વસ્તુઓનો
ભીખન
વિચાર કરવા જેટલો પણ સમય ન
હતો. તેવામાં એક દિવસ ઇંદુના જેઠ
નટુભાઇ રજાઓમા ભાઇઓને મળવા
અને બાળકને રમાડવા આવ્યાં. આ
પહેલા પણ, ઇંદુના લગ્ન બાદ, તે એક
ુ રાત આવ્યાં હતાં. સવારે
બે વાર ગજ
એમણે એમનો સામાન એક રૂમમા મ ૂક્યો
નુ ે રમાડવા
અને નહાવા ગયા. એ નન્ન
આવેલા તેથી તેમના સામાનમાં નન્ નુ
માટે સોનાની સાંકળી લાવેલા, તે પણ
હતી. નાહીને પરવાર્યા બાદ એમને
સાંક ળી યાદ આવી ત્યારે એમને
પોતાની જ બેગમાં વ્યવસ્થિત મ ૂકેલ ુ
સાંકળીન ુ બોક્સ, તેની જગ્યા ઉપર ન
જણાય.ંુ આખી બેગ ઉથલાવ્યા બાદ
ુ ાઇને સાંકળી ખોવાયાની
તેમણે હસભ
ુ
વાત કરી. નટુભાઇ , હસભાઇ
, ઇંદુમતિ
અને બીજા નાના ભાઇઓએ સાંકળીન ંુ
બોક્સ બેગમાં આમતેમ મ ૂકાય ંુ હોય
એમ સમજીને શોધવાનો ખ ૂબ પ્રયત્ન
કર્યો, પણ સામાનમાં એ બોક્સ કે
સાંકળી ના મળ્યા.
ુ ી ચોરીની આદતની
ઇંદુને ભીખન
ુ ાઇને
ખબર હતી. એણે વારં વાર હસભ
પણ એ બાબત ફરિયાદ કરી હતી.
એટલે ઘરના બધાએ કડક શબ્દોમાં
ુ ે પછ
ુ ્ યું કે એ સાંકળી અગર
ભીખન
એણે ભ ૂલમાં પણ સાંકળી લીધી હોય
કે નીચે પડેલી સાંકળી એને મળી હોય
અને એ ભ ૂલ કબ ૂલ કરશે, તો માફી
આપવામાં આવશે.
ભીખ ુ ઉપર સીધો જ આરોપ
આવતા એ ભડક્યો અને કહેવા લાગ્યો

,”અમારા....માતાજીના સમ. જો આ
સાંકળી મારી પાસેથી મળશે તો મારા
ઘરન ુ એક માણસ છ મહિનામાં મરી
જશે. પણ જો તમારા ઘરમાંથી મળશે
તો તમારા ઘરન ુ કોઇ વ્યક્તિ છ
મહિનામાં મરી જશે.” એની ધમકી કે
શ્રાપ કે શરતની આ ઘરમાંં કોઇ ઉપર
અસર ના થઇ. ગામડાનાં લોકો આવા
કાળા જ્યોતિષશાસ્ત્રમાં માનતા હોય છે
પણ શહેરના લોકો આ વાત હસી કાઢે
છે . ત્રણ દિવસ બાદ નટુભાઇના જવાના
દિવસે પેલી સાંકળીન ંુ બોક્સ એમની
બેગમાં ઉપરથી જ મ ૂકેલા સામાનમાંથી
જ મળી આવ્યો.. એટલે ઘરના લોકોએ
ચોરીની વાત ભ ૂલાવી દીધી. પણ ભીખ ુ
એ વાત ભ ૂલ્યો ન હતો.
ુ ાઇ અને ઇંદુ ના
ભીખ ુ ફરી હસ ભ
સં સ ારમા અને પોતાના કામમાં
ઓતપ્રોત થઇ ગયો. રોજ સાંજે એ
નુ ે ફરવા લઇ જતો. ત્યાર બાદ
નન્ન
ુ ુ
એક મહિનામાં ઇંદુને લાગ્યું કે ભીખન
વર્તન અસ્વાભાવિક અને શંકાસ્પદ
નુ ે
થત ંુ જત ંુ હત.ંુ રોજ સાંજેમએ નન્ન
ફરવા લઇને જાય ત્યારે મોડો આવે .
નુ ા કપાળમા મોટો
એક દિવસ નન્ન
ુ કહ,્યું કે
લાલ ચાંદલો હતો. ભીખએ
એ લોકો દૂર દૂર મંદિરે દર્શન કરવા
ુ ્,યું
ગયાં હતાં. નન્ નુ તરફ ફરીને પછ
“બાબાભાઇ, મજા પડી ને? “ છ-આઠ
મહિનાનો નન્ નુ તો ‘આ આ ના ના’
સિવાય કાંઇ જ બોલતા શિખ્યો ન
હતો. બે ત્રણ દિવસ બાદ, ફરી એક
દિવસ ભીખ ુ મોડો આવ્યો, ત્યારે
નુ ા કપાળમા કાળો ચાંદલો કરે લો
નન્ન
હતો. ભીખ ુ કહે કે એ લોકો શનિના
મંદિરમાં જઇ આવ્યા. બાબાભાઇને
ખ ૂબ જ મજા આવી. પણ નન્ નુ તો
એટલો નાનો હતો કે કાંઇ જ બોલી કે
સમજાવી શકે એમ ન હતો. તે પછીના
અઠવાડીયાથી જ આ તંદુરસ્ત બાળક
માંદગીમાં પટકાયો. એને ભારે તાવ

આવવા માંડ્યો. રાત દિવસ એક કર્યા.
ુ ાઇના એક નાનાભાઇ ડોક્ટર
હસ ભ
હતા. પણ માંદ ગી દિવસે દિવસે
વધતી જ ગઇ. કોઇ દવા, ,દુવા કે
ઉપાય કામ ન આવ્યા. તાવ ચાર કે
ુ ી જતો. મેનજા
ેં ઇટીસની
પાંચ ડીગ્રી સધ
અસર જણાતી હતી, જે પહેલ ાંન ા
જમાનામાં નાઇલાજ હતો. એક દિવસ
આ હ્રુ ષ્ટપષુ ્ટ બાળકે અચાનક ચીસ
પાડી અને આંખો મીંચી દીધી.
ુ ા શબ્દો યાદ આવ્યાં.
ઇંદુને ભીખન
“જો સાંકળી તમારા ઘરમાંથી મળશે
તો,.... તમારા ઘરન ંુ કોઇ વ્યક્તિ છ
મહિનામાં મરી જશે”
જરૂર નટુભાઇના જવાના દિવસે
ુ સાંક્ળી બેગમાં ઉપરથી જ
ભીખએ
ગોઠવી હશે, જેથી સહેલાઇથી એમનાં
હાથમાં આવે અને મળી જાય. પણ આ
ુ બ આ ઘરમાં
તરફ એની શરત મજ
એક મતૃ ્યુ નિશ્ચિત હત.ંુ નટુભાઇના
ગયા બાદ રોજ સાંજે બાળકને એ દૂર
દૂર ફેરવીને, લાલ અને કાળા ટીકા
કરાવીને, જ્યારે જ્યારે મોડો આવતો
હતો, ત્યારે એણે જરૂર કાળી વિદ્યા
અંતર્ગત વિધિ કરાવી મ ૂઠ મરાવી હશે .
મેં તમને પહેલા જ કહન
્યું ે કે, હું કાળી
વિદ્યા જેવ ંુ કાંઇ છે એ વાત માનવા
તૈ યાર નથી પણ એક માંની આહ
અને એનો પોકાર મને આ માનવા
મજબ ૂર કરે છે . આજે પણ એ એના
નાદાન બાળકના કસમયે થયે લ ા
મોતની વાત કરે છે , ત્યારે એની
આંખોમાં લાચારીના અશ્ રુબિંદુ દે ખાય
છે . સાંકળીની ચોરીની તો ફરિયાદ
થાય પણ મે લી વિદ્યાના પ્રયોગનો
ના તો કોઇ પ ૂરાવો
આપી શકાય કે
ના ફરિયાદ
થ ા ય . ફ ક્ત
એક માંની હાય
નીકળી જાય.
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All the World’s a Stage..!!
“બે બહુ નાટક આના તો..!” , “એ
ચાલ ુ થઈ આની નોટં કી” - આ શબ્દો
ક્યારે ક તો આપણે વાપર્યા જ હશે
અને તેની પરથી જ સાબિત થાય છે
કે માણસ માત્રના સ્વભાવમાં નાટક
રહેલ ં ુ છે . નાટકની વાત એટલે કરી રહી
છું કારણકે 27 માર્ચે, દુનિયાભરમાં
‘International Theater Institute’
ુ ેસ્કો) દ્વારા “વર્લ્ડ થિએટર
(ITI - યન
ડે” ( વિશ્વ રં ગભ ૂમિ દિવસ ) ઉજવાય
છે અને તે દિવસે બધા જ દે શોમાં
થિએટર, નાટકને લગતા અલગ
અલગ કાર્યક્રમો ગોઠવવામાં આવે છે
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- જેમાં નાટકના શોથી લઈને તે ના
પર ચર્ચાઓ, પ્રદર્શન, તે અંગે ન ા
પસુ ્તકન ંુ પ્રકાશન બધ ંુ જ આવી જાય.
ઈસવીસન પ ૂર્વેની છઠ્ઠી સદીમાં
ુ ગ્રીક
ગ્રીકમાં દર વર્ષે વસંત ઋતમાં
દે વતા Dionysusના માનમાં એક
ઉત્સવ ઉજવાતો. જેમાં નાટકોની સ્પર્ધા
યોજાતી અને તે મ ાં મોટા ભાગના
નાટકો tragedy પ્રકારના રહેતા. આ
રીતે નાટ્યકળાની શરૂઆત થઇ અને
તે પછી રોમન કોમે ડ ી, જાપાનના
ુ ી ડ્રામા, આપણા સંસ ્કૃતના
કાબ ક
નાટકો, કાલિદાસથી શે ક્સપિ યર -

અને થિએટર આર્ટ પ્રસરત ંુ રહ.્યું જેમ
જેમ નાટ્યકળા પ્રસરતી રહી તેમ તેમ
નાટકના વિવિધ પ્રકાર પણ આવતા
ગયા - ગ્રીક- રોમન Tragedies,
Comedy, Farce, Opera, Musical
theatre, Theatre of absurd, Experimental theatre etc.
શેક્સપિયરે ભલે કહ ્યું કે નામમાં શ ંુ
રાખ્યું છે પણ ભાગ્યે જ કોઈક એવ ંુ
હશે જે તેના નામથી અજાણ્યું હોય.
દુનિયાને એક રં ગમંચ તરીકે જોનાર
આ લે ખક વિશ્વનો શ્રે ષ્ઠ નાટ્યકાર
ગણાય છે કારણકે 400 વર્ષ પહેલા
લખાયે લ ા તે ન ા નાટકો આજે પણ
લોકોને એટલા જ આકર્ષિત કરે છે .
હજી પણ તે ના શો હાઉસફુલ જાય
છે અને તેના પરથી ફિલ્મો બને છે
પરં ત ુ શેક્સપિયર પહેલાના સમયમાં
ઇંગ્લેન્ડમાં “Mystery and Miracle”
plays જાણીતા હતા જેમાં બાઇબલની
વાર્તાઓનો પ્લોટ રહેતો. તેના પછી
એલિઝાબે થ ના સમયમાં બદલો,
ખ ૂન, આત્મહત્યા, લોહિયાળ, હિંસક
દ્રશ્યો ધરાવતી “ Revenge tragedy”
જાણીતી બની. જેમકે શેક્સપિયરન ંુ
પ્રખ્યાત નાટક “હેમ્લેટ” . શેક્સપિયર
પહેલ ા નાટકોમાં Tragedy અને
Comedy બંને અલગ રહેતા , જયારે
શે ક્સપિયરે આ બંને ને ભે ગા કરી
એક નવો પ્રકાર બનાવ્યો “Tragicomedy” - જે આજે “ડાર્ક કોમેડી”
તરીકે પણ ઓળખાય છે . ત્યાર પછી
આવી - “ Restoration Comedy” જેમાં ઇંગ્લેન્ડના ઉચ્ચવર્ગના લોકોની
ુ ્ય થીમ હતી,
લાઈફ-સ્ટાઇલ - મખ
પછી “Domestic tragedy “ - જેમાં

સામાન્ય વર્ગના લોકોના જીવનમાં
બનતી મશુ ્ક્લીઓ બતાવવામાં આવી.
ુ પછી “ થીએટર ઓફ એબ્સર્ડ
વિશ્વયદ્ધ
“ તરીકે જાણીતા બને લા નાટકોમાં
મ ો ટ ા ભ ા ગે મ ા ણ સ ન ા નિ ર ર્થ ક
અસ્તિત્વની વાતો રહેતી। અને ધીમે
ધીમે બીજા નવા પ્રકારો ઉદ્દભવતા
ગયા.
English dramaમાં જે સ્થાન
શે ક્સપિ યરન ંુ છે તે જ સ્થાન
સંસ્કૃત નાટકોમાં “કાલિદાસ”ન ંુ છે .
કાલિદાસના “અભિજ્ઞાન શાકુ ન્તલમ”,
“ વિક્રમોવર્શિયમ” - વગે રે આજે પણ
શ્રે ષ્ઠ નાટકોમાં ગણાય છે . કહેવાય
છે કે જર્મન કવિ Goethe એ જયારે
“અભિજ્ઞાન શાકુ ન્તલમ” નાટક
ુ થઈને નાચવા
વાંચ્યું ત્યારે તે ખશ
લાગ્યો હતો. આજે પણ કે રાલાના
ચાકયાર જાતિના લોકો “કુ ડિયાટ્ટમ”
નાટકના નામ હેઠળ આ સંસ્કૃત નાટકો
ભજવે છે . કર્ણાટકમાં “યક્ષગાન”
નાટકોમાં એક્ટરો “રામાયણ” અને
ુ ૌટા
“મહાભારત”ના પાત્રોના મ ખ
પહેરી નાટક ભજવે છે . આસામમાં
“મોબાઈલ થિએટર” ચાલે છે . ત્યાં
કલાકારો, સંગ ીતકારો, નર્તકોની
ટોળકી ભે ગ ી થઈ અલગ અલગ
વિસ્તારમાં ફરતા ફરતા નાટકો કરે
છે . પણ આજે આપણે મસ્ત એસી
હોલમાં બે સી, ત્રણ કલાકમાં વચ્ચે
ઈન્ટરવલવાળા નાટકો જોઈએ છીએ
તે ઇંગલિશ ટેક્નિક પર આધારિત છે .
બ્રિટિશ ઇન્ડિયાના સમયે સૌપ્રથમ
ટાગોરે પોતાના નાટકો માટે તે નો
ઉપયોગ કરે લો.
આજના નાટકોની વાત કરં ુ તો
આપણે ત્યાં એક્સપેરિમેન્ટ થીએટર
આજકાલ વધારે ચાલે છે . હમણાં
જ “તાજમહાલ કા ટે ન ્ડર” નામન ંુ
આવ ંુ નાટક જોય .ંુ જેમાં આજની
પરિસ્થતિમાં શાહજહાં તાજમહાલ

બનાવા જાય તો શ ંુ થાય ? તે અંગે
વાત હતી, પણ બંગલાની પાછળ
બનાયે લી નાનકડી જગ્યામાં, માંડ
25-30 જણની વચ્ચે તે ભજવાય ંુ હત।ંુ
કલાકારો બધા નવા, સે ટિંગ્સ પણ
નવા પ્રકારન,ંુ પ્રોપટીમાં માત્ર ટેબલ ખરુ શી, રાજાની ગાદી અને એક બેન્ચ,
ુ એક્ટરો તો ઓડિયન્સમાંથી જ
અમક
અચાનક ઉભા થઈ એન્ટ્રી લે, પડદા,
અંધારા વગર તમારી સામે બધ ંુ
બદલાત ંુ હોય, ગ્રીક નાટકોની જેમ
કોરસ હોય જે વચ્ચે વચ્ચે ગીત ગાત ંુ
હોય.- ફ્રેશ નાટક હત.ંુ એવ ંુ જ એક
નાટક અદિતિ દે સાઈન ંુ “સમદ્રુ મંથન”
- જેમાં આખો સેટ વહાણનો, વરસાદન ંુ
દ્રશ્ય આવતા પાછળથી પાણી પડે,
અને પાછું મ્યુઝિકલ ડ્રામા - નાટકમાં
10-15 ગીતો, અને બધા જ એકટરો
એક્ટિં ગ ની સાથે ડાન્સ પણ કરે .
તે મ ન ંુ જ એક બીજુ ં સ દ
ંુ ર નાટક
એટલે - “અકપ
ૂ ાર”. મધ ુ રાય લિખિત
“કોઈ પણ એક ફૂલન ંુ નામ બોલો
તો” મેં જોયેલ ં ુ એક માત્ર complex
થ્રિલર નાટક. જેમાં નાટકની અંદર
પણ નાટક ચાલે. આ સિવાય સૌમ્ય
જોશીન ંુ નાટક “102 નોટઆઉટ” જેમાં
માત્ર 3 જ કલાકારો, પણ તમને બીજા
કલાકારની જરૂર પણ ના પડે.
કહેવ ાય છે કે નાટક ત્રણ વાર
જન્મે છે . એક કાગળ પર, બીજુ ં સ્ટેજ
પર, અને ત્રીજુ ં દર્શકના મનમાં !
આપણામાંથી દરે ક જાણને કયારે ક તો
નાટક કરવાના કે એક્ટિંગ કરવાના કોડ
જાગ્યા જ હશે. કોઈકે સ્કૂલ - કોલેજમાં
કરી હશે તો કોઈકે રૂમનો દરવાજો
બંધ કરી અરીસા સામે . આજે પણ
આપણે મોકો મળતા પોતાની ફેવરિટ
ફિલ્મનો ડાયલોગ એ જ અંદાજમાં
બોલી દઈએ છીએ. પણ નાટક કરવ ંુ
, જોવ ંુ અને તેને પ્રસ્તુત કરવ ંુ ત્રણેય
અલગ વસ્તુ છે . પડદા પાછળ જે

કરામતો થતી હોય છે તે તો ખરે ખર
સ્ટેજ પર નાટક ભજવીએ ત્યારે જ
ખબર પડે. બે મિનિટમાં સાડી કે વી
રીતે પહેરાય, બે ડરૂમમાંથી પોલીસ
- સ્ટેશનનો સીન કઈ રીતે ફેરવાય,
ટાઈમ સાચવવાનો , 15-20 જણની
ટીમને બાંધીને રાખવાની, રાતના
ુ ી ચાલતા રીહર્સલસ,
1-2 વાગ્યા સધ
મ્યુઝિક, લાઈટ - આ બધ ંુ જ સરખી
રીતે મેનેજ થાય ત્યારે જ એક નાટક
ભજવાઈ શકે. પણ આમ તો બધા જ
લોકો નાટક કરતા હોય છે - કોઈક
સ્ટેજ પર કરે છે તો કોઈક રીઅલ
લાઈફમાં ! આમ પણ શે ક્સપિ યરે
કહય ંુ છે કે - “ All the world’s a
stage, and all the men and women merely players...!”

કોઈના નામની નીચે
OM જોઈ ચોકશો નહીં.
OM એટલે
ORDER OF MERIT
જમૈકા દે શમાં અપાતો એક
એવોર્ડ છે , આ એવોર્ડ કળા,
વિજ્ઞાન જેવાં વિષયોમાં ઉચ્ચ
સ્તરન ંુ યોગદાન અાપનાર
પ્રતિભાને એનાયત કરવામાં
આવે છે . જમૈકામાં આ
ORDER OF MERITએવોર્ડ
થી સન્માનિત પ્રતિભા તેમનાં
નામની પાછળ OM લખે છે .
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ખતર ગામમાં આવે લ
લક્ષ્મીપરામાં નરશીભાઈ
ુ ે ન અને પત્ર
ુ
પત્ની રામબ
તે જા સાથે નિવાસ કરે છે . મજુ રી
કરીને ઘરન ંુ ગ ુજ રાન ચલાવતા
ુ નો જન્મ
નરશીભાઈને ત્યાં બીજા પત્ર
થયો ને નામ પાડવામાં આવ્યું મનોજ.
આખો પરિવાર આનંદ થી જીવન
ુ ે ન ના
પસાર કરતો હતો ત્યાં રમ બ
પતિન ંુ આકસ્મિક અવસાન થતા
ુ ે નના માથે આભ ત ૂટી પડ્.યું
રામબ
પતિના અવસાનથી ભાંગ ી પડે લ ા
ુ ે ન ને પડોશીઓએ સાં ત ્વના
રામ બ
આપતા કહ ્યું ‘ચિં ત ા ના કરો બે
દીકરાઓ છે સૌ સારાવાના થશે..’
ુ ેન
સમય પસાર થતો ગયો રામબ
ઘરની આજુબાજુના ઘરે ઘરકામ કરીને
ુ પણ કુદરતને
બાળકોને ઉછે રે.આ સખ
મંજુર ન હોવાથી કુ દરતે મોટા દીકરા
તેજાને છીનવી લીધો.માતાને મદદ
કરવા દીકરો મનોજ લખતરની
ુ ભાઈ
મેઈન બજારમાં આવેલ મનસખ
ગઢવીની ચાની દુકાને ચા આપવા
જવાની નોકરી કરવા લાગ્યો. મનોજ
12  rð[khÞkºkk  {k[o 2017

ુ ના નામે જાણીતો બન્યો હતો.જે
હવે મન્
પગાર મળે તે માતાને આપીને મદદ
ુ નો નવરાશની પળોમાં ટી.વી
કરતો મન્
જોતો. એક દિવસ ટી.વી જોતી વખતે
રાજ્ય સરકારની રક્તદાન અંગે ની
લોકજાગૃતિ લાવતી એક જાહેર ાત
ુ નાને રક્ત દાન કરવા અંગે
જોઈ મન્
પ્રેરણા મળી.
એક દિવસ મોડી રાતે લક્ષ્મીપરામાં
ુ નાના ઘરે એક ભાઈ ગાડી
આવેલ મન્
ુ ના એક
લઈને આવ્યા અને કહ ્યું ‘મન્
ુ જરૂર છે , ત ંુ
બાળકીને લોહીની ખબ
ુ નો લોહી આપવા તૈયાર
આવીશ..??.મન્
થયો અને રક્તદાન કરીને તે બાળકીને
જીવનદાન આપ્યું. આ પ્રસંગ બાદ
ુ નો નિયમિત રક્તદાન કરવા જાય
મન્
ુ ે ન્ દ્રનગરની બ્લડબેં ક ન ંુ
છે અને સ ર
સભ્યપદ પણ મેળવી લીધ ંુ છે . આ
પ્રવ ૃત્તિની સાથોસાથ પોતાને મળે લ
ુ વારે લખતરની
પગારમાંથી દર શક્ર
ુ
રે ફરલ હોસ્પિટલના પ્રસતિ
ગૃહમાં
રહેલી બહેનોને આઈસ્ક્રીમ ખવડાવે છે .
ુ નાને ત્યાં ચાર દીકરીઓ છે . તેની
મન્
બીજા ધોરણમાં ભણતી દીકરી મનીષા
ુ નાને રક્તદાન
તે ન ા પપ્પા ઉર્ફે મ ન્
કરવા માટે સતત પ્રોત્સાહિત કરતી રહે
છે અને પોતે પણ મોટી થઇ નિયમિત

રક્તદાન કરશે તેવ ંુ પ્રોમિસ આપે છે .
ચા ની દુકાને કામ કરીને પરિવારન ંુ
ુ નાને તેના શેઠ
ભરણ પોષણ કરતા મન્
ુ ભાઈ સતત મદદ કરતાં રહે
મનસખ
છે ગત વર્ષે નવરાત્રીમાં નવ દિવસ
આખી રાત ચાની દુકાન ચાલ ુ રાખી
ુ નાએ ૫૦૦૦ જેટલી આવક કરી તે
મન્
તમામ રકમ પાંજરાપોળમાં સેવાર્થે
આપી સમાજને નવો રાહ ચીંધ્યો.
તેની આ પ્રવ ૃતિને પત્રકાર સતીષભાઈ
આચાર્ય અને કડુ ગામના એક દરબાર
ુ નો પણ કોઈને
બિરદાવતા રહે છે . મન્
અડધી રાતે લોહીની જરૂર પડે તો
ક્યારે ય ના નથી પડતો. તે પોતાના
ખર્ચે રક્તદાન કરવા જાય છે .
ુ ાનોન ંુ રાષ્ટ્ર છે
મિત્રો,ભારત ય વ
એવ ંુ આજે દુનિયાએ સ્વીકાર્યું છે .પરં ત ુ
ુ ાનો પોતાની જિંદગીનો
કે ટલાય યવ
ખાસ સમય ખોટા જલસા અને ખર્ચ
પાછળ વેડફે છે . પરં ત ુ રક્તદાન કરી
કોઈન ંુ જીવન બચાવી શકાત ંુ હોય તો
તે પણ કરવ ંુ જોઈએ. સરકાર દ્વારા પણ
ુ ના જેવા રક્તદાતાઓને પ્રોત્સાહિત
મન્
કરી તેની પ્રવ ૃતિને સન્માનવામાં આવે
તો તેમનો ઉત્સાહ અચ ૂક વધશે.
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કવાર હું દાદરથી બસમાં
બે ઠો. બોમ્બે માં બસની
સગવડ પ્રમાણમાં ઘણી
સારી, એટલે વધારે ટ્રાફિકમાં કાર
લઈને જવા કરતાં ક્યારે ક બસમાં
ુ
જવાન ંુ વધ ુ સવિધ
ાજનક રહેત.ંુ
તે દિવસે બસની લાઈન લાંબી
હતી પણ ઉપરા ઉપરી બસ આવતી,
એટલે કં ઈ જ ચિંતાજનક નહોત.ંુ મને
બેસવાની જગ્યા પણ મળી ગઈ.
કં ડકટર ટીકીટ માટે આવ્યો ત્યારે
મેં જેવો ખીસામા હાથ નાંખ્યો, તો
ફાળ પડી. ખીસ ંુ કપાયે લ ં ુ હત.ંુ એ
વખતે બોમ્બે માટે આ વાત સામાન્ય
હતી. પરં ત,ુ હું મોટે ભાગે કારમાં જતો,
એટલે જોઈએ તેટલી સાવચેતી કદાચ
નહોતી રાખી.
હવે મારં ુ મોં જોવા જેવ ંુ થય .ંુ
કં ડ કટર સાથે કે બીજા કોઈ સાથે
કે વી રીતે નજર મિલાવી શકું ? આ
શરમજનક સ્થિતિમાં સંક ોચથી શ ંુ
કરવ ંુ તે વિચારતો હતો, એટલામાં
મારી બાજુ માં બે ઠે લ ા બહેને કહ ્યું,
“ભાઈ, ક્યાં જવ ંુ છે તમારે ?”
મેં કહ,્યું “શાંતાક્રુઝ”
તે મ ણે કં ડ ક ટ ર પ ા સે ત્ર ણ
શાંતાક્રુઝની ટીકીટ માંગી, અને એક
મને આપી.
તે બહેન, જાણે કં ઈ જ બન્યું ન

હોય તે મ તે મ ની સાથે ન ા
બીજા બેન સાથે વાતો કરતાં
રહ્યાં. શરમ અને ઉપકારવશ હું પણ
કં ઈ જ બોલી ના શક્યો.
ઉતરતાં પહેલાં મેં કહ,્યું “બેન આપ
ક્યાં રહો છો?” તો કહે,” આપ પૈસાની
ચિંતા ના કરશો, હું તો અમેરિકા રહું
છું અહીં કુ ટંુ બમાં લગ્ન પ્રસંગે આવેલી
છું. માણસાઈના નાતે હું આટલય
ં ુ ના
કરં ુ તો મારં ુ ભારતીયપણ ંુ લાજે, મારા
ુ રાતના સંસ્કારો લાજે.”
ગજ
મેં કહ,્યું ” ના ના બેન, તમે કરે લી
આ મદદ તો મારા માટે અમલુ ્ય છે ,
તે વાળી શકું તે વ ંુ મારં ુ ગજુ ં નથી.
ુ ુ ળ હોય તો
પણ જો આપને અન ક
મારા પત્ની અને બાળકોને તમારા
ુ ી
જેવા સાચા અર્થમાં માનવ અને મઠ
ઊંચેરા ભારતીયને મળવા લાવવાન ંુ
મને ગમશે.”
અમે ફોન નંબરની આપ લે કરી.
લગ્નની અને બીજી બધી દોડાદોડ
વચ્ચે, તેઓની ફ્લાઈટ હતી તે દિવસે
એરપોર્ટ પર જ અમે મળ્યાં. એક
નાનકડી પણ અણીના સમયે મળે લી
મદદ કેટલી મલુ ્યવાન છે , તે અમને
તો સમજાય ંુ જ. સાથે એ પણ જોય ંુ કે,
તે બેનને અમને એરપોર્ટ પર જોઇને
ુ ખશ
ુ ી થઇ હતી. તેના પરથી એ
ખબ
પણ ફલિત થય ંુ કે, બીજાને અણીના

સમયે મદદ કરવાનો જે આનંદ છે તે
કેટલો અદ્ભુત હોય છે !
અમે એક નવી શીખ લઈને પાછા
ફર્યા. આવી નાની વાતોમાં સમાયેલ ં ુ
ુ કેટલ ં ુ મોટંુ હોય છે તેનો અહેસાસ
સખ
અમને થઇ રહ્યો હતો. આવી અણમોલ
મદદ કરવા માટે ની પ્રેરણા આપવા
માટે તેમજ તેના દ્વારા મળતા અમલુ ્ય
ુ , વિશે ની શીખ અને જાણકારી
સખ
પ્રદાન કરનારનો આભાર તો જેટલો
માન ંુ તેટલો ઓછો જ છે . કિન્તુ તેઓને
મારા હૃદયમાં સ્થાપિત કરીને આવા
ુ ની શોધમાં અમે અને
સ ક્ુ ષ્મ સ ખ
અમારા બાળકો સદા તત્પર હોઈએ
છીએ. તેમની આ દે ણગી પણ અમલુ ્ય
જ છે .

ુ ી વાત
સાધ ુ : અમે વરસો સધ
નથી કરતા એને મૌન વ્રત
કહેવાય છે .
ભક્ત : પ્રભ ુ અમે એને લગ્ન
કહીએ છીએ.
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સ એક બાળક’, માનવ
તને કઈ રીતે સમજાવ.ંુ
મને માઁ બનવાની ખ ૂબ
ઈચ્છા છે . મને તારી એક નાની
પતિકતિ
ૃ પ્રાપ્ત થાય’.
માનસી માનવને સમજાવીને
થાકી.
માનવ કોઈ રીતે તે ન ી વાત
માનવા તૈયાર ન હતો.
તેણે માનસીને લગ્ન પહેલાં પણ
આ બાબતની ચોખવટ કરી હતી.
માનવના પ્રેમમાં પાગલ માનસીએ
સ્વીકાર કરી માનવને પોતાના મનનો
માણીગર બનાવ્યો હતો.
હમણાંથી તે ની સ ૂતે લી સંવેદના
આળસ મરડીને બેઠી થઈ હતી.
સવાર પડી,
માનવ રોજની આદત પ્રમાણે
માનસી સાથે ચા અને ટોસ્ટ ખાઈ
14  rð[khÞkºkk  {k[o 2017

જોબ પર જવા રવાના થયો. આજે
માનસીને કશ ંુ ગમત ંુ ન હત.ંુ વિચાર
કર્યો, નવ વાગે રોશનીને ફોન કરં ુ .
સવારના બાળકો અને તેનો પતિ જાય
પછી તે નવરી થાય.
માનસીને ઘરે નેન્સી વર્ષોથી કામ
કરતી હતી. અડધી ઈંડિયન થઈ ગઈ
હતી. શી મેઈક્સ ગ ૂડ મસાલા ટી. નવ
વાગ્યા.
‘હલો, રોશની’. ‘અરે , યાર ત ંુ
આવને . સાથે બે સ ીને બે ક યાર્ડ માં
ુ પાસે ચા અને ટોસ્ટ અથવા ત ંુ
પલ
કહે તો ગરમ બટાટા પૌંઆ ખાઈએ.’
ુ લે ત ી આવજે મન
સ્વિમિં ગ સ ટ
થાય તો સ્વિમિંગ કરી વેટ સોનામાં
બે સ ીશ ં.ુ આવી સ દ
ંુ ર સોમવારની
સવાર ઉગે તો કોણ ના પાડે ?
ુ બલ
ુ ાએ ઔર હમ ન આએ’.
‘તમ
ઓ.કે.
‘સાંભળ મસ્ત ગરમ બટાટા પૌંઆ

અને કિટલી ભરીને ચા. તૈયાર કરાવ,
હું કપડાં બદલીને આવ ંુ છું . સ્વિમિંગ
માટે ‘રે ઈન ચેક” લઈશ મારે બહાર
જવ ંુ છે ’.
હજુ તો બધ ંુ ટ્રે મ ાં ગોઠવીને
ુ પાસે લાવી રહી હતી ત્યાં
નેન્સી પલ
ડ્રાઈવ વેમાં રોશનીની ગાડીનો હોર્ન
સંભ ળાયો. તે ને આદત હતી આવે
એટલે હોર્ન વગાડે.
‘શ ંુ યાર પાછું તારા દિમાગ પર
બાળકન ંુ ભ ૂત સવાર થય ંુ લાગે છે ’.
‘હા, એ જ કારણ છે ’.
‘તને કેવી રીતે સમજાવ’ંુ ?
‘ચાંપલી, મને સમજાવવા કરતાં
ૂ ક
માનવને કે વ ી રીતે ય કુ ્તિપ ર્વ
સંકજામાં લઈએ કે એ બાળક માટે
રાજી થાય.’
‘ચાલ આજે આપણે બન્ને ભેગા થઈ
કં ઈક ઉપાય શોધીએ’.
રોશનીને અચાનક યાદ આવ્યું.

‘માનસી ત ંુ બે મહિના પહેલાં તારી
નાની બહેન મહેકના જોડિયા બાળકને
રમાડવા શિકાગો ગઈ હતી. તેને થોડા
દિવસ તારે ત્યાં બોલાવ. જોજે એ
બાળકોને જોઈ કદાચ તેન ંુ મન પલળે ’.
રોશનીએ કહી એ વાત માનસીને
ખ ૂબ ગમી ગઈ. મહેક આવશે બાળકોને
લઈને ઘર ચહલ પહલથી ઉભરાઈ
જશે. જોઈએ કદાચ માનવને અસર
થાય. બાળકો તેમન ંુ જાદુ માસા પર
ચલાવે.
‘ અ રે , ય ા ર ‘ વ ો ટ અ ગ્રે ટ
આઈડિઆ’. આમ પણ સાળી એટલે
અડધી ઘરવાળી. માનવને તે ન ી
સાળી વહાલી હતી. માનસીનો ભાઈ
મબ
ંુ ઈમાં હતો. એક બહેન જે અમેરિકા
હતી પણ શિકાગો હતી. બહાન ંુ કાઢ્ યું
કે શિકાગોની ઠં ડીથી બચવા નાના બે
બાળકોને લઈ અહીંયા હ્યુસ્ટન આવ.
પ્લાન પ્રમાણે તેની બહેન આવી.
માનસી ઘરમાં બે ક્રીબ લઈ આવી, બે
પ્લે પેન લઈ આવી. તેન ંુ દિલ તેમજ
ઘર વિશાળ હતાં. મહેક બે બાળકોને
લઈને આવી પહોંચી. ઘર બાળકોના
કિલબિલાટથી ઉભરાઈ ગય.ંુ માનવ
નાના બાળકને આવીને રમાડતો અને
પછી પોતાના રૂમમાં જતો રહેતો. તેને
ઘણીવાર અવાજ ગમતો નહી.
મહેક થોડા દિવસની મહેમ ાન
હતી એટલે કાંઈ ન બોલવાન ંુ ઉચિત
માન્યું.
આજે રવીવાર હતો. છે લ્લા બે
દિવસથી મિટિંગમાં ખ ૂબ બિઝી હોવાને
કારણે આજે માનવને આરામ કરવો
હતો. રાતે ડીનર પર જવાનો પ્લાન
હતો.
મહે ક અને માનસી મે સ ીઝમાં
શોપિંગ કરવા ગયા હતાં. નેન્સી હતી
પણ અચાનક એકી સાથે બે બાળકો
રડવા લાગ્યા. નેન્સી બેઉને સાચવવા
અશક્તિમાન હતી.

હવે નાન ંુ બાળક કહીને તો ન રડે.
નેન્સીએ રિક્વેસ્ટ કરી એટલે માનવે
બેબી બોય હાથમાં લીધો.
માનવની હાલત કફોડી થઈ. નેન્સી
બે બી ગર્લને લઈને કિચનમાં ગઈ.
દિવસ દરમ્યાન કોટનન ંુ ડાઈપર
પહેરાવ્યું હત.ંુ
અચાનક માનવના હાથમાં
સોંપેલા બાળકે પીપી કરી.
માનવન ંુ પેન્ટ ભીન ંુ થય.ંુ તે નો
ગસુ ્સો ગયો.
કોને ખબર કેમ, તેન ંુ વિચિત્ર મોઢું
જોઈ હાથમાંન ુ બાળક કિલકિલાટ
કરત ંુ હસવા લાગ્યું.
માનવે આંખો કાઢી. છતાંય તે
જોરથી હસી રહ.્યું
માનવનો ગસુ ્સો ઉતરી ગયો. તે
પણ બાળક સાથે હાસ્યમાં જોડાયો.
માનવન ંુ હસવ ંુ માત ંુ ન હત.ંુ બાળકે
ુ ભીન ંુ કર્યું હત.ંુ
પી કરી તેન ંુ પાટલન
ને ન ્સી ગભરાઈને કિચનમાં થ ી
રૂ જોઈને આભી
આવી. તે પણ આ દ્શ્ય
થઈ ગઈ. તેને ખબર હતી, માનવને
નાના બાળકો ગમતા નથી.
‘આર ય ુ ઓ.ક. મિસ્ટર શાહ’. કહીને
ગભરાતાં ગભરાતાં બોલી. તે ન ા
હાથની બાળકી શાંત થઈ ગઈ હતી.
‘યસ આઈ એમ ફાઈન’.
નેન્સી એ નાની બાળકીને ક્રીબમાં
મ ૂકી દૂધની બોટલ આપી.
‘લેટ મી હેવ હિમ, આઈ વિલ ચેન્જ
ધ ડાઈપર’.
માનવે પહેલી વાર બાળકને ગાલે
ચ ૂમી આપી અને ને ન ્સીને બાળક
આપ્યું.
‘ચે ન્જ હિમ અેન્ડ ગિવ મી બે ક,
આઈ વિલ ફીડ હિમ.’
સાફ કરીને મિલ્કની બોટલ તે ને
પણ આપી.
માનવે ફોન કરી માનસી અને
મહેકને ઘરે તરત આવી જવા જણાવ્યું.

માનસી ખ ૂબ ગભરાયેલી હતી.
મહેકને કહે, ‘નક્કી નેન્સીએ કાંઈક
લોચો માર્યો હશે . માનવને ગ સુ ્સો
આવ્યો હશે તો ઠં ડો પાડતાં મને વાર
લાગશે. મહેક, ત ંુ ઘરે જઈને બાળકો
પાસે રૂમમાં જતી રહેજે , હું એને
સાચવી લઈશ. ‘
મહેકને ખબર હતી જીજુને બાળકો
ગમતા નથી.
બન્ને ઘરે આવ્યા. ઘરમાં આવતાની
સાથે, ‘મહેક આ જો તારા પ્રિન્સના
પરાક્રમ, રડતો હતો, ને ન્સીએ મને
સાચવવા આપ્યો.’
માનસી અધિરાઈથી બોલી,’તને
બહું તકલિફ આપી, સોરી માન’.
માનવના હાથમાં બેબી બોય અને
મિલ્ક બોટલ જોઈ આભી થઈ ગઈ.
માનસી માનવને માન કહેતી.
‘અરે માન,ુ આખી વાત તો સાંભળ
“એ નટખટે મારં ુ પેન્ટ ભીન ંુ કર્યું.” કહી
માનસીનો હાથ પકડી તેને ભીનાનો
ુ વ કરાવ્યો.
અનભ
માનસી ખ ૂબ ડરી ગઈ, ‘માન, કાલે
તારં ુ પેન્ટ ડ્રાયક્લિનિંગમાં હું આપી
આવીશ’.
‘માનસી, ખબરદાર છે એ પે ન્ટ
ધોવડાવ્યું છે તો. એણે તો મારામાં
સ્પંદનો જગાવ્યા.
બસ હવે. ત ંુ અને હું. હું અને ત.ંુ
મ ા ન સ ી મ ા ન વ મ ાં આ વે લ ા
પરિવર્તનના ઓળા ઓળખી ગઈ.
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કોશેટો બની કેમ રૂંધે શ્વાસને બંધનમાં?
વહેવા દે ઈચ્છાને, લાગણીના વહેણમાં.

કેસડુ ો ફોરીયો, લ્યો ફાગણ આવ્યો !

દરિયો થઈ ઘ ૂઘવે છે પીડા, સાવ જ મફતમાં,

આંબોયે મોરીયો, લ્યો ફાગણ આવ્યો !

કેટલી લાગણી લાંગરી દીધી આ નાજુક મનમાં?

પીચકારીઓ રં ગો તણી હાથ લઇને,

ૂ ાડી દે છે , દરિયામાં,
ભારે કરી શ્ચાસ ડબ

આવી છે ટોળીઓ,લ્યો ફાગણ આવ્યો !

હળવાશ લેવા હું બેદમ તરી લઉં લહેરમાં.

ઝળું બે કાચ ંુ સોન ંુ ખેતરો મહી ને,

ુ ી છે ક પહોંચ્યો’તો ભીડમાં,
સાદ તારા સધ

ુ
તટ્યો
છે ધોરીયો, લ્યો ફાગણ આવ્યો !

એટલે તો થય ંુ કે છીએ આપણે પ્રણયમાં.

મળી છે વેદનાઓ કોમળ હ્રદય ને ,

કં ઇ વાત બાકી છે હવે સરે આમ ચર્ચામાં,

પ્રેમ જો કોરીયો, લ્યો ફાગણ આવ્યો !

કોઈ હકીકત સર્જાય છે , રહેવા ક્વનમાં.

ચડેલો મસ્તીએ “ ભગી “ ભાંગ ની, ત્યાતો,

ઉત્તર તને આપી દઉં એક બીજા સવાલમાં,

પ્યાલો જ ઢોળીયો , લ્યો ફાગણ આવ્યો.

ધીરજ ધરી ત ંુ વાર્તાલાપ રોક હવે પ્રશ્નોમાં.

yŠ[íkk Ãktzâk
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Äh{
પડતો આખડતો
તોયે ના
અટકતો ...!
ગજબની શ્રદ્ધાને,
હામ ના હારતો.
સવાર પડે
ને
તરંુ ત જ એ દોટ દે તો
કદી ફરીને તે-

“‚tƒtÄ”
માવજત પેલા જો ઊગી નીકળે ,
એ સંબઘ
ં ો કયારે ય ના પીગળે ....
સરવાળે દિલથી ફરી જો મળે ,
એ સંબઘ
ં ો કયારે ય ના પીગળે ....
પાંપણ જૂકતા જો આંખમાં ભળે ,

પાછું ના જોતો

એ સંબઘ
ં ો કયારે ય ના પીગળે ....

ના જાણે એ દોષ,

ધબકતી ધ્વનીમાં જો હળવળે ,

હૈયે શ ંુ સંઘરતો!
હૈય ુ કદીના ક્યાંય હળવ ંુ કરતો.
‘ સ્વ’ને
હંમેશ તે સ્વીકારતો
અને

એ સંબઘ
ં ો કયારે ય ના પીગળે ....

nuík÷ ÍªÍwðkrzÞk (nuík)
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કદી પોતાની કમી ધ્યાને ન લેતો,
કામનો તો સદા પાકો જ,
ને વળી
પરમેશ્ર્વરને પ્રથમ પ્રેમથી નમતો.
કરો જો યાદ
દિલ થી તો બધે જ વ્યાપ્ત
અનાગત
ને
અનાવર્તક
એ “ધરમ” જ તો.....!!!
-

કેટલ ં ુ રાહ જોવડાવીશ વાત
માની જા મારી
જો વેર હોય તો પિસ્તોલથી અને
પ્રેમ હોય તો નજરથી
જાત ઢાળી જા મારી.
- મૌલિક “વિચાર”

“Äh{” (Ä{uOÿ sku»ke)
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હોળીના રં ગબેરંગી રં ગોની જેમ જ વિવિધ રં ગોમાં
જીવતી એટલે હું જ ને ...
ુ જવ ંુ ...
મમ્મીના ખોળામાં માથ ંુ મ ૂકીને સઈ

બદલી શકો તમે નિયમને નોટો,
બદલશો કેમ લોક-સ્વભાવ ખોટો?
આશા છે તમોને ભરવા ક્ષીર તળાવની,
ભરાશે કેમ જ્યાં સહયોગ જ નીર લોટો?
ુ રાતીનો,
ભેટો થયો જયારે જયારે સત્તામાં ગજ
ધ ૂતારાના ગામમાં ત્યારે પ્રલય આવ્યો મોટો!
ધ્યેય તમારો છે રણને બાગ બનાવવાનો,
ુ ાબગોટો!
કો’કને મળશે કં ટક તો કો’કને ગલ
ુ ક છે આ ગાંધી, સરદાર, નરસિંહ મહેતાનો
મલ

દાદી સાથે રોજ ‘પરી”ને રાજકુમાર’ની વાર્તાઓ સંાભળવી...
દાદા સાથે દુકાન પર જઈને રોફથી બેસવ.ંુ ...
બાળપણમાં નિર્દોષ મસ્તી કરતાં કરતાં શાળા પણ
પ ૂરી કરી....
કોલેજ બસમાં બેસીને જવાન.ંુ ...
ુ ગયા હોય તો ચપ
ુ કીદી એમન ંુ સ્કુટર
ક્યારે પાપા સઈ
લઇને અકારણ ફરવા જવ.ંુ ..
રોજ ઘરમાં બધા ટોકે હવે તો ત ંુ “મોટી થઇ “
પતંગિયાની જેમ હવે ઉડાન ના ભર...
કાલે સાસરે જઈશ તો સાસ ુ ટોકશે તને...
ને.... વડીલો એ પસંદ કરે લા ઘરે ....વળાવી મને.....
સાડી પહેરી ને કામ કરતી વખતે હંમેશા વેસ્ટર્ન કપડાં
યાદ આવતા...

ુ રાતીઓ તણો જોટો.
જડ્યો જડે નહીં જગમાં ગજ

રાતે છુપાવીને જીન્સ પહેરીને અરીસામાં જોતી....

સમય બદલાશે,

મમ્મીથી અલગ થવાના વસવસા સાથે હું પણ ‘માં’ બની...

સરકાર બદલાશે ને બદલાશે જમાનો,
અજરામર રહેવાનો આ નોટોમાં
ુ ો હસતો ફોટો.
બાપન

એમનામાં જ ઓતપ્રોત થતી ટીફીન બનાવ ંુ , સ્કુલે
ુ વા જવ ંુ , તેમને ભણાવ ંુ ,
લેવા મક
ને એમની સાથે બેસીને ક્યારે ક ડોરે મોન જોવ ંુ , કે
ક્યારે ક રં ગોળી પ ૂરવી ,
પગથિયા રમવા ને દોરડા કુ દવા.....
સાયકલ શીખવાડતા શીખવાડતા ડબલ સવારી
સાયકલ ચલાવી ....

s„Ëeþ fht„eÞk ‘‚{Þ’
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રોજ રં ગબેરંગી જિંદગીને માણવી....
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nku¤e™k ht„{kt
રં ગજો....રં ગજો રે ....હોળીના રં ગમાં
ઝૂમજો...ઝૂમજો રે ....હોળીના રં ગમાં
ફાગણના ફાગ છે ટહુકાના રાગ છે
ઝીલજો...ઝીલજો રે ... કુ દરતનાં ગાન..
હોળીના રં ગમાં
વાસંતી વાંસલડી નાચંત સાહેલડી
છે ડજો....છે ડજો...રે ... પાવાના સ ૂર...
હોળીના રં ગમાં
ુ ાલ
મીઠા વગડાના વ્હાલ ભેરુ ઊડાડો ગલ
વગાડો... વગાડો.. રે ... ઢમઢમ ઢોલ...
હોળીના રં ગમાં
ધાણી ખજૂર છે સ્નેહના શકુ ન છે
નાચજો...નાચજો...રે ...ભ ૂલીને ભાન...
હોળીના રં ગમાં
તમે કેસ ૂડાના રં ગ ઝૂમે જગનો ઉમંગ
રં ગજો...રં ગજો..રે .. ભર્યા વસંતના દરબાર...
હોળીના રં ગમાં

h{uþ Ãkxu÷

ુ જળમાં
શ્યામા સરિતા તજ
શ્યામ નહાતો; રમતો,
ુ ા.
એની સંગી ત ુ યમન
યાદ છે ?
ુ
ગે ડીદડો રમતાં ફેંક્યો ‘તો તજમાં
,
ુ જળમાં,
ને પછી લેવા કુ દ્યો, તજ
ુ ી નાગણે સમજાવ્યો,
કલાકો સધ
પણ સમજે એ બીજા.
છે વટે કાળીનાગ પણ હાર્યો,
ને માંગી માફી.
આ બધ ંુ કરવામાં
કેટલો સમય લીધો!
એ શ્યામળો રહ્યો,
ુ નીર-સંગતમાં, તેના શ્યામલ રં ગનો
તજ
પટ પામીને જ, ત ંુ પણ થઇ
શ્યામા-સરિતા.
“શ્યામ રં ગ સમીપે ના જાવ.ંુ ”
એવ ંુ તેં કદી ના વિચાર્યું ?
શ્વેત સ્વરૂપ, તારં ુ સાચવવા?
કે પછી,
તેં જ માંગીને લીધો
“મને શ્યામ રં ગ દઈ દે ”

(ykfkþËeÃk)
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જીવનઝાંખી

•	પિતા – રતનજી
ુ રાત વિદ્યાપીઠમાંથી સ્નાતક
• અભ્યાસ ૧૯૨૬– ગજ
• વ્યવસાય ૧૯૩૮ થી સી. એન. વિદ્યાવિહાર –
અમદાવાદમાં આચાર્ય
• 1904 - 18 રાજકોટની રાજકુ મ ાર કોલે જ માં
ુ રાતી સાહિત્યમાં હાઇકન
અધ્યાપન. પ્રદાન ગજ
ૂ ા
પ્રણેતા.
• જીવન ૧૯૩૨-૩૩ – સ્વાતંત્ર્ય સંગ્રામમાં કારાવાસ,
૧૯૩૮ થી સી. એન. વિદ્યાવિહારમાં આચાર્ય,
• સન્માન ૧૯૬૧- ઉત્તમ શિક્ષક એવોર્ડ , ૧૯૬૭ુ ર્ણ ચંદ્રક, ૧૯૮૫- નર્મદ સવ
ુ ર્ણ
રણજિતરામ સવ
ચંદ્રક,       

Íeýk¼kR Ëu‚kR
M™unhr~{
(òýeŒk frð y™u fu¤ðýefkh)
જન્મ
૧૬–૪-૧૯૦૩, ચીખલી જિ. વલસાડ
અવસાન
૬–૧-૧૯૯૧, અમદાવાદ

“સ ૂકેલી ડાળે
પોપટ બેઠો: પાન
ચોગમ લીલાં.”
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રચનાઓ
મ ૂખ્ય કતિ
ૃ ઓ - વાર્તાસંગ્રહ – ગાતા આસોપાલવ,
ત ૂટે લા તાર, હીરાનાં લટકણિયાં
નવલકથા - અંતરપટ
આત્મકથા - મારી દુનિયા, સાફલ્યટાણ,ંુ ઉઘડે

નવી ક્ષિતિજો, વળી નવાં આ શૃગ
ં
અન્ય - વસંતોત્સવ, હરિસંહિતા મહાકાવ્ય,
સાહિત્યમંથન, કુ રુક્ષેત્ર
કવિતા - અર્ઘ્ય, પનઘટ( દીર્ઘ કાવ્ય) , અતીતની
પાંખમાંથી,
નિજલીલા (નોન-સેન્સ કવિતાનો પ્રયોગ)
હાઇક ૂ સંગ્રહ - સોનેરી ચાંદ, રૂપેરી સ ૂરજ, કેવળ વીજ
સમગ્ર કવિતા - સકલ કવિતા

furVÞík - {nuf
{kir÷f “rð[kh”

વહેતાં પવનને આકાર નથી હોતા. જયારે એમાં મહેક ભળે છે ત્યારે પવન ઊપર પણ

પ્રિયતમાન ંુ નામ કોતરાઈ જાય છે . કોયલોના ટહુકાઓ, લીલા પાન, રં ગબેરંગી ફૂલો અને

ુ ાબી મહેક એ બદલાતા મૌસમનો શણગાર છે , મલકાતી ઋતન
ુ ંુ
ફૂલોમાંથી પ્રસરતી ગલ

ુ ધ
આભ ૂષણ છે . મહેક તો ફૂલોની મલક છે . સગ
ં ફૂલોનો શ્વાસ છે , જે ઉપવનને સદાય હસતો

ુ ધ
રમતો રાખે છે . કવિ/ગઝલકારો જયારે શબ્દનો બગીચો ગોઠવે અને મહેક/સગ
ં /ખશુ ્બુ જેવાં

શબ્દોનો પ્રયોગ કરે તેવામાંજ કાવ્ય પંક્તિ મલકાવા લાગે. લય આપોઆપ જ લહેરાવા લાગે.
ુ ધ
જયારે જયારે પણ કવિ મહેક/ખશુ ્બુ શબ્દનો પ્રયોગ કરે ત્યારે એ મહેક/ખશુ ્બુ/સગ
ં જાણે

પ્રિયતમાની સખી હોય તેવ ંુ ભાસે. અત્તરન ંુ પણ કેવ ંુ નસીબ કે તે મારી પ્રિયતમાની ઓળખ
થઇ શક્યાં.

પ્રિયતમાને મળ્યાં પછી શાયર આદિલ મન્સૂરીને એકેએક રસ્તા હવે પરિમલ જેવાં લાગે

ુ ધ
ુ વ પ્રિયતમાને મળીને થાય
છે , પવન તો પહેલાં પણ લહેરાતો હતો, પણ સગ
ં નો અનભ

ુ ાકાત હૃદયમાં પ્રેમની આગ પ્રગટાવીને, ચોમેર
છે . પ્રિયતમા સાથેની રસ્તા પરની એક મલ
બાગ બનાવીને ગઈ હોય તેવ ંુ લાગે છે . કવિ એક ગઝલમાં કહે છે કે,

જ્યારે પ્રણયની જગમાં શરૂઆત થઈ હશે,
ત્યારે પ્રથમ ગઝલની રજૂઆત થઈ હશે.
પહેલાં પવનમાં હતી ક્યાં આટલી મહેક,
રસ્તામાં તારી સાથે મુલાકાત થઇ હશે.
-આદિલ મન્સૂરી
ુ નમ
ુ ા વાત ગની દહીંવાલા કં ઈક અલગ જ અંદાજથી કરે છે , પ્રિયતમાની પ્રાણ
એવી જ ખશ

ુ વાય
પ્રતિષ્ઠા તેમને પોતાના હૃદયમાં જ થાય છે , જેનાં પરુ ાવા રૂપે તેમને તેની મહેક અનભ

છે . મહેકનો સંગ્રહ તેમને સદં તર તેનાં હોવાપણાનો અહેસાસ કરાવે છે .

સદા મહેક દીઠી સુવાસિત હૃદયમાં,
તમે છો, થયું એમ સાબિત હૃદયમાં.
-ગની દહીંવાલા
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ભીતરમાં પ્રિયતમાની મહેક સમી હાજરી હોવી તે દરે ક કવિ હૃદયની લગભગ સમાન

લાગણી છે . કવિ શ્રી પ્રશાંત સોમાણી પણ આ પંક્તિમાં કં ઈક એવ ંુ જ વર્ણન કરે છે ,

આગળ પાછળ કોઈ નથી તારું કે મારું, બંધ આંખે છતાં કેમ શરમાય જાઉં છું?
મહેક હતી ઘણી મારી અંદર હજુ સુધી, સાંજ પડે ને ફૂલ સમ કરમાય જાઉં છું.
- પ્રશાંત સોમાણી
ુ ાન કવિ શ્રી અનિલ
શબ્દ સાથે ગમ્મત કરીને કુ દરતની જોડે શાબ્દિક ન ૃત્ય કરવ ંુ તે યવ

ુ ાયરાઓ કે કવિ સંમેલનોમાં કવિઓ પોતાની માત્ર કાવ્ય પંક્તિઓ
ચાવડાની ખાસિયત છે , મશ
ુ ાયરાઓને પોતાની રજૂઆતથી આખય
જ રજૂ કરે પરં ત ુ કવિ શ્રી અનિલભાઈ આવાં મશ
ંુ

સંમેલન મહેકાવી દે છે , વર્ષારાણીના આગમનના પહેલાંની આ વાત છે . વાદળમાં પરુ ાયેલ
વર્ષાબિંદુ ધરતી માંના ખોળે રે તીને માટી બનાવીને મહેકાવા તત્પર છે . એવી રમણીય
રજૂઆત કરતાં કવિ શ્રી અનિલ ચાવડા કહે છે કે,

અંધારું અંધારે બાંધી
અજવાળે અજવાળું,
ચાલ ખોલીએ કૂંચી લઈને
વાદળ નામે તાળું,
તાળું ખોલી ધીમું બોલી ઝરમર ઝરમર થઈએ,
મંદમંદ આ મહેક ઊઠી છે ચાલો રસભર થઈએ.
– અનિલ ચાવડા
ુ ીથી સમય મહેકી તો ઊઠે પણ
અંતે જોઈત ંુ હોય તે જો મળવાના સમાચાર મળે તો ખશ

સાથેસાથ સમય થંભી પણ જાય, કવિ શ્રી હર્ષદ ચંદારાણા પણ એ જ રજૂઆત કરે છે , ભમરા

અને કળીના સંવાદમાં સ્નેહના હકારના ડં કા એવા તે વાગે છે કે ભમરાની ઊંઘ ઊડી જાય
છે , પણ અંતે ભમરો કળીની મહેક પામવા તત્પર જ છે .

એક કળીએ કહ્યું મને સૂંઘ
તે દિ’ની ભમરાની ઊડી ગઈ ઊંઘ
- હર્ષદ ચંદારાણા
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