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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”

“M…þo y™w¼ð Au”
સ્પર્શ એ લાગણીની ભાષા છે . લાગણી, વેદના, સંવેદના વિગે રે શબ્દ વ્યક્ત નથી
ુ ઊંડી અને
કરી શકતા તે મ ૂકપણે સ્પર્શની વાણી કહી જાય છે . સ્પર્શની ભાષા ખબ
અવિરત છે . સ્પર્શમાં સંબધ
ં ના ઊંડા મ ૂળ છુપાયેલ છે . માંના સ્પર્શમાં મમતા સમાયેલ
છે તો બાપના સ્પર્શમાં વ્યક્તિત્વન ંુ બંધારણ છુપાયેલ છે . બહેનના સ્પર્શમાં ઔષધી
છે , તો ભાઈના સ્પર્શમાં સહકારભરી સૌમ્યતા સમાયેલ છે . પ્રિય પાત્રના સ્પર્શમાં
પ્રિતનો શણગાર છે , તો મિત્રના સ્પર્શમાં વિશ્વાસની વ્યાખ્યા જડે છે .
ુ દ અનભ
ુ વ છે . સ્પર્શ એક એવો અનભ
ુ વ છે જેમાં ક્ષણિક
સ્પર્શ એ સ ૃષ્ટિનો સખ
સગાઇને પણ આકાર મળી જાય છે .
ુ ી પહોંચી,
સ્પર્શ માત્રથી રૂવાંટાને શ્વાસ મળે છે અને એની દિવ્યતા છે ક હૃદય સધ
સમયને સંગીતમય બનાવે છે .
ુ વ છે સ ૃષ્ટિનો.
સ્પર્શ અનભ
સ્પર્શ વાચા છે સ્નેહની.
સ્પર્શ પહેલ છે સંબધ
ં ની.
સ્પર્શ પ્રાર્થના છે સફળતાની.
સ્પર્શ પ્રમાણ છે હાજરીન.ંુ
ુ વ છે ભવેભવની સગાઇનો.
સ્પર્શ અનભ
ુ વ છે .
સ્પર્શ અનભ
ુ વ છે .
સ્પર્શ અનભ
ુ વ છે .
સ્પર્શ અનભ
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- {kir÷f “rð[kh”

MktðuËLkkLkku Mk¤ð¤kx
ykhíke Ãkhe¾

“{kxe™e {]ËwŒk..
{nutf...”

ખ ુ લ ્લાં પ ગે … ઉ ઘ ા ડ ાં પ ગે
ચાલવાની એક અલગ “મજ્જા” છે .
એમાંય જો, કુદરતને ખોળે ચાલતાં
હો તો…તો..આહાહ… માટીની મ ૃદુતા..
મહેંક… રોમેરોમમાં પ્રસરી જાય…
ુ વ
આજે, મને એક પ્રસંગ/અનભ
વાગોળવાની ઈચ્છા થઇ આવી….
ઓક્ટોબર ૨૦૧૨માં દે શમાં
આવી ત્યારે સહકુ ટંુ બ મથરુ ા-ગોકુ લવદ
ં ૃ ાવન-જતીપરુ ાની જાત્રા કરી હતી.
એ સમયે અમે સહકુ ટંુ બ પગપાળા
(ઉઘાડા પગે ) ગિરિરાજની પરિક્રમા
ચાલ ુ કરી. (અધવચ્ચે ખ્યાલ આવ્યો
કે , મારાં હસબન્ડન ંુ પાકીટ ચોરાય
ગય ંુ છે . પૈસા ગયાનો અફસોસ નહિ.
પણ ક્રેડીટ કાર્ડ, ડેબિટ કાર્ડ વગે રેન ંુ
તાત્કાલિક સ્ટોપ પેમેન્ટ કરાવવ ંુ પડે
એમ હોય બાકીની પરિક્રમા સાઈકલ

ુ વ
રીક્ષામાં પ રૂ ી કરી.) એ અન ભ
આલ્હાદક રહ્યો.
પરિક્રમા શરૂ કરી ત્યારથી ૨
સાઈકલ રીક્ષા ભાડે કરીને સાથે
રાખેલી. મારી બંને દીકરીઓને આ
સાઈકલ-રીક્ષા બહુ ગમી ગયે લ ી.
એમને એમ કે , એમની bicycle ને
આ સાઈકલ-રીક્ષામાં ખાસ કં ઈ ફર્ક
ુ વ કર્યો..
નથી. પણ, જયારે જાતઅનભ
એનાં પેડલ માર્યા ત્યારે સમજાય ંુ કે,
કેટલી તાકાતની જરૂર પડે છે …કેટલ ં ુ
જોર દઈએ ત્યારે આ માત્ર સમાન
ભરે લી રીક્ષા ચાલે છે . માણસો બેઠાં
હોય તો શ ંુ થાય ?! કોઈ નામ ઊંચ ંુ કે
નીચ ંુ નથી_ જાતે એ કામ કરો ત્યારે
જ સમજાય. હવે દીકરીઓ દરે ક કામ
ઉત્સાહથી શીખે છે ને કરે પણ છે . વર્ષો
પહેલાં, “એ બાયડી ગાડી હંકારે …” એ

શબ્દો ગામડામાં સાંભળવા મળે લાં…
પણ, “એ… ઓલી છોરી રીક્ષા હાંકે
સ…” સાં ભ ળ્યું ત્યારે થોડીક ક્ષણ
અચ ૂક ગર્વિષ્ઠ થઇ ગયાં હતાં.
આ પરિક્રમા દરમિયાન એવો
નિયમ રાખ્યો હતો કે , મીસરી અને
પાણી સિવાય કશ ંુ જ મોંમાં ન લેવ…
ંુ .
શબ્દો પણ નહિ… મૌન પાળવ …
ંુ .
આહાહ… આપણે કેટલો ઘોંઘાટ કરતાં
હોઈએ છીએ એનો અંદાજ એ દિવસે
આવેલો.
ગિરિરાજની તળે ટીમાં ઉઘાડા
પગે ચાલ્યાં ત્યારે માટીની મ ૃદુતા…
સ ુ ગં ધ … ન ી ક દ ર થ ઇ . ઝ ા ડ ી ઝાંખરામાંથી પક્ષીનો કલરવ સામે
ુ ના મનગમતાં ગીતો’ય
બોલીવ ડ
ઘોંઘાટભાર લાગ્યાં હતાં. ક્યાંય કળા
કરતો મોર દે ખાયો તો ક્યાંય ગાયને
વળગે લ ં ુ તાજુ ં જન્મેલ ં ુ વાછરડું …
દીકરીઓએ પનિહારી ચિત્રોમાં જ
જોઈ હતી…એ દિવસે જાણે સાક્ષાત્કાર
થયો.. ( મજ્જાની વાત તો એ હતી
કે , આ જાત્રા પછી સાઉદી પાછા
આવી દીકરીઓ માથે તપેલી કે લોટો
મ ૂકી પનિહારીની જેમ બેલેન્સ રાખી
ચાલવાની પ્રેક્ટીસ કરતી…એ ક્ષણો
માણવાની પણ અલગ મજ્જા… !!)
રસ્તામાં એક ગૌશાળામાં ગાયોને
શાકભાજી ખવડાવવા ઊભાં રહ્યાં. એ
ુ વ..અલૌકિક. આસપાસ
દ્રશ્ય..અનભ
અસંખ્ય ગાયો ને આપણે વચ્ચોવચ
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ઉભા હોઈએ.. થોડાં આગળ ચાલ્યા
ત્યાં એક કે ળાં ન ી લારી જોય..
કે ળ ાં વે ચ નારે કહ ્યું કે , ‘આજકાલ
યાત્રાળુઓ ઓછા થઇ ગ્યા છે તો
ડું ગ રના વાં દ રાઓ બૌ ભ ખૂ ્યાં રે
છે …સંભાળજો..’ ને બસ, ઈચ્છા થઇ
એમની પણ ભ ૂખ સંતોષીએ…ઉફ્ફ…
હપ
ૂ ાહપ
ૂ કરતાં વાંદરાઓન ંુ ધાડું એવ ંુ
ત્રાટક ્યું કે, મારાં હસબંડ તો આસપાસ
ક્યાંય ફરક્યા નહિ…દીકરીઓ પણ
એક ક્ષણે ભાગી ગઈ ને, હું ?! હાથમાં
કેળાં લઇ..કોઈ વાંદરો મને આગળથી
ચોંટે તો કોઈ ખભ્ભેથી લટકીને કેળું
ખેંચે..એક સમયે એવ ંુ લાગ્યું કે મારો
ડ્રેસ ફાટી ન જાય તો સારં ુ … આપણે
પણ નાનપણમાં બૌ વાનરવેડા કરે લા
હોય ક્યારે ક સહન કરતાં પણ શીખવ ંુ
રહ.્યું પણ, એ દિવસને અંતે જીંદગીમાં
ખોરાક..ભ ૂખ..ન ંુ મહત્વ સમજાઇ ગય ંુ
હત.ંુ
શહેર ી જીવનમાં દીવાલે છાણા
થાપે લ ાં જવલ્લે જ જોવા મળે . હું
રાજકોટની છું ને ઘરની નજીકમાં
જ ભરવાડવાસ હોય. મેં તો માથે
ટોપલો/તગારં ુ લઇ ગાય/ભેંસન ંુ છાણ
વિણતી સ્ત્રીઓ જોઈ છે . અહીં તળે ટીમાં
એ દ્રશ્ય અવારનવાર જોવા મળ્યું.
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ગાયનો પોદળો પડ્યો નથી કે તરત
જ કોઈ સ્ત્રી પ ૂરવેગે આવતી દે ખાય.
આસપાસની થોડીક માટી તાજાં
પોદળા ઉપર નાખે ને ચપ્પ દઈને
પોદળો ઉપાડી ટોપલામાં મ ૂકે. પછી
માટીમાં હાથ રગદોળીને સાફ કરી
માથે ટોપલો મ ૂકી ફરી બીજે ક્યાંય
પોદળાની શોધમાં સરકી જાય…
ુ ભર્યું લાગ્યું
દીકરીઓને આ કામ સગ
પણ જયારે રાતે ઠં ડીનો ચમકારો થ્યો
ને છાણા પેટાવી હાથ શેક્યા ત્યારે એ
કામની સાચી કદર થઇ. સગડી કે
ુ ાના રોટલાંનો ચટકો હોય એ જ
ચલ
એની કદર કરી શકે …(અમને જાત્રા
ફળી છે . દીકરીઓ માટીની કદર કરતી
થઇ. એમને સમજાય ગય ંુ છે કે, MITTI is one of the best sanitizer. હવે
ુ ે ટીમાં કે પછી પ્રોજેક્ટ-વર્ક પછી
ધળ
લાગે લાં પાક્કા કલરના ડાઘ નીકળે
નહિ ત્યારે ગાર્ડનમાંથી માટી લે વાં
દોડે છે …)
બીડી કે ચલમ ફૂંકતા તો કોઈ ગાય
દોહતાં તો કોઈ પક્ષીઓને ચણ નાખતાં
ુ કી ભરતાં
તો કોઈ કુ લડીમાં ચાની ચસ
જટાધારી બાવાઓ.. વર્ષો પછી જોયાં.
( રાતે જમતી વખતે દીકરીઓને “સ ૂઈ
જાઓ નહિ તો બાવો આવશે..” કહી

અમને ડરાવતાં અમારાં વડીલોની
વાતો કરી ખ ૂબ હસાવી.)
વિચારોને રોકી શકાય?! હા…જો
દ્રઢ નિર્ણય કરો તો વિચારોને’ય રોકી
શકાય… “શ્રી કષૃ ્ણ શરણં મમઃ” મનોમન
સતત જાપ ચાલ ુ રાખવો એ નિયમ
પાળ્યો… આપોઆપ આડાંઅ વળાં
બધાં જ વિચારો ઉપર અંકુ શ આવી
ગ્યો.. મંત્ર જાપ પણ એક પ્રકારન ંુ
ધ્યાન..મે ડ ીટે શ ન જ છે _એનો પણ
લાહવો લીધો. હાં… લાહવો લીધો…
કારણકે એ ઘડી…પળ.. ને રોમેરોમથી
માણી હતી. સહકુ ટંુ બ ચાલતાં હતાં
પણ દરે ક વ્યક્તિ પોતાની અલગ
દુ નિયામાં ખોવાયે લ ી હતી… કોઈ
ઈશ્વરના નામના જાપ સાથે ઈશ્વરમાં
લીન થવા કોશિષમય હતી તો,
કોઈ કુ દરતના નઝારા નિહાળવામાં
ુ …કોઈ આસપાસની ગ્રામ્યમશગલ
સંસ્કૃતિને સમજવાની કોશિષમાં…
એવ ંુ ન હત ંુ કે જાણે અમારં ુ જ
કુ ટંુ બ ઉઘાડા પગે પરિક્રમા કરત ંુ હત.ંુ
મોટાભાગના જાત્રાળુઓ ઉઘાડા પગે
જ ફરતાં દે ખાયાં. ગિરિરાજની પરિક્રમા
કરતાં ખ્યાલ આવ્યો કે , આપણે
જાત્રાળુઓ જ ત્યાં કેટલી ગંદકી કરીએ
છીએ. રસ્તામાં મીનરલ-વોટરની
બોટલ, કોલ્ડ-ડ્રીંકના કે ન, વે ફર્સના
રે પર્સ…. અધધ.. કચરો… સ્થાનિક
ગ્રામીણજન પણ જાત્રાળુઓની આ
ગંદકીથી કં ટાળતા જ હશે. ( અમે વર્ષો
પહેલાં નાથદ્વારા જતાં ત્યારે એ જાત્રા
દરમિયાન ઉઘાડા પગે જ ફરવાન ંુ
રાખતાં. પરં ત,ુ હવે એ ગંદકીભર્યા
રસ્તાઓ ઉપર ઉઘાડા પગે ચાલવ ંુ
ુ ભર્યું લાગે છે . )
સગ

r‚™u{k{kt ‚krníÞ !!
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હમણાં જ ચેતન ભગતની નોવેલ
પરથી બનેલ ં ુ “હાફ ગર્લફ્રેન્ડ” મ ૂવીન ંુ
ટ્રે લર જોય.ંુ સ્વભાવિક છે કે જયારે
પણ કોઈ પસુ ્તક પરથી ફિલ્મ બને
ત્યારે તે બને વચ્ચે સરખામણી
ુ
તો થઈ જ જાય. એમાં પણ બ ક
વાંચીને તમારા મનમાં જે દુ નિયા
રચાઈ હોય, જે પાત્રો કલ્પ્યાં હોય,
એ જ વસ્તુ આબેહબ
ૂ સ્ક્રીન પર ના
જોવા મળે એટલે તો વાત જ પ ૂરી
ુ ીનો સીન પત્યો
! હજી આ બાજુ મવ
નથી ને કમેન્ટ આવી જાય, “ કે ....
ુ જેટલી મજા નથી પિક્ચરમાં!”
બક
ચેતન ભગતની જ “2 સ્ટેટ્સ” પરથી
બનેલી ફિલ્મ જોતા મને આવ ંુ જ કઇંક
ફીલ થય ંુ હત.ંુ કારણકે આપણે એ
જ જોવા ઇચ્છતા હોઈએ જે આપણે
કલ્પેલ ં ુ હોય. (પણ હવે ડાયરે કટરને

તો આપણી ઈમેજીશનની આગોતરી
જાણ તો ના હોય ને !! ) પણ ઘણી
વાર ફિલ્મ ખરે ખર પસુ ્તકને બરાબર
ન્યાય આપી શકતી નથી અને તેના
ઘણાં બધા કારણો હોઈ શકે છે .
ુ અને હોલીવ ડ
ુ - બંને
બૉલીવ ડ
ુ ી
ઈન્ડસ્ટ્રીઝમાં પ સુ ્તકો પરથી મ વ
બનવાન ંુ ચલણ વર્ષોથી ચાલે છે .
ુ માં ઓરિજિનલ
આમ પણ બોલીવડ
ુ ીઝ બહું ઓછા બને છે . કાં તો
મવ
એ ઇન્ડિયન બકુ ન ંુ એડપ્શન હોય, કાં
ુ ન,ંુ કાં
તો કોઈ વિદે શી ભાષાની બક
તો આખે આખા વિદે શી મ ૂવીની જ
ઉઠાંતરી હોય કે પછી જુના બોલીવડુ ના
જ મ ૂવીની રીમે ક હોય!! આમ તો
ુ ની પહેલ ી ફિલ્મ ગણાતી
બોલીવ ડ
રાજા હરિશચંદ્ર પણ કલાસિક વાર્તા
પરથી બનેલી જ ફિલ્મ ગણાય. આવા

ક્લાસિક્સ પરથી બનતી ફિલ્મોમાં કાં
તો વાર્તા સીધી સીધી જેમ હોય તેમ
રજુ કરવામાં આવે અથવા તો તેને
ુ ાર થોડા ફેરફારો કરી,
સમય અનસ
ુ ્ય થીમ કે પ્લોટને લઈ,
પસુ ્તકની મખ
તેના પરથી બીજી વાર્તા લખી ફિલ્મ
બનાવવામાં આવે.
ક લ ા સિ ક ્સ મ ાં
રામાયણ
મહાભારતથી લઈ શે ક ્સપિયરનો
સમાવે શ થઈ જાય. આ કલાસિક
પસુ ્તકો પરથી અઢળક ફિલ્મો બની
હશે . જેમાં ઓરિજિનલ કૌરવોપાંડવોના પાત્રો વાળી મહાભારતથી
લઈને હમણાં જ પ્રકાશ ઝાની
ુ ી અને
આવેલી ફિલ્મ “રાજનીતિ” સધ
ુ ીથી લઈને
ઓરિજિનલ હેમ ્લેટ મવ
ુ ી બધાનો સમાવે શ થઈ
“હૈ દર” સધ
જાય. ( અને આ લેખ વિષે સર્ચ કરતા
જાણવા મળ્યું કે શેક્સપિયરની આ
પ્રખ્યાત કતિ
ૃ પરથી 50 થી પણ વધ ુ
ફિલ્મો બની ચકુ ી છે !!! )
શે ક ્સપિયરની જ વાત કરીએ
તો તે ન ી પ્રખ્યાત ટ્રે જ ડીસ પરથી
ુ ફિલ્મો
વિશાલ ભારદ્વાજે અદભ ત
બનાવી છે . તે ન ી ખાસિયત એ
છે કે તે મ ાં ઓરિજિનલ નાટકોની
સીધી ઉઠાંતરીને બદલે, તે વાર્તાને
ુ ાર, ઇન્ડિયન
આજના સમય અનસ
બેકગ્રાઉન્ડમાં, આજની પરિસ્થિતિને
ુ ાર બનાવવામાં આવી છે . એ
અનસ
તમે ઓમકારા ( ઓથે લો ) જુઓ
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કે કશ્મીરની ભ ૂમિ પર સર્ જેલી હૈદર
ુ ઈ
(હે લ ્મેટ ) જુ ઓ, કે પછી મ ંબ
અન ્ડ રવ ર્લ્ડ ન ા બે ક ગ્રાઉન્ડ પર
ુ (મે કબે થ ) જોઈ
રચાયે લી મકબલ
લો. આ જ રીતે શે ક ્સપિયરની
જ “ કોમે ડ ી ઓફ એરર્સ” પરથી
એવરગ્રીન કોમે ડ ી ફિલ્મ “અંગ રૂ ”
બની છે . અને પ્રેમના પ્રતીક ગણાતા
“રોમિયો-જુલિયટ” ની વાર્તા તો ઘણી
બૉલીવડુ ફિલ્મોમાં જોવા મળે છે કયામત સે કયામતથી લઈને સંજય
ુ ી!
લીલા ભણસાલીની રામલીલા સધ
આમ જોવા જઈએ તો શે ક્સપિયરે
ુ નની મોટાભાગની ફિલ્મોને
બોલીવડ
કઇંકને કઇંક આપ્યું છે . એટલે જ
એકવાર નસરુ દ્ દીન શાહે એ કહેલ ં ુ
“, The roots may look lost, but
every big story in the Hindi film
industry is from Shakespeare.”
શે ક ્સપિયર સિવાય પણ બીજા
અંગ્રે જી લે ખ કો જેમ કે “કહાનીમેં
ટ્વીસ્ટ” - ટેક્નિકના બાદશાહ ગણાતા
ઓ’હેન્રીની બહું જ પ્રખ્યાત શોર્ટ સ્ટોરી
“ ધ લાસ્ટ લિફ” પરથી હમણાં જ
“લટુ ેરા” ફિલ્મ આવી. સોનમ કપ ૂરની
“આયે શ ા”, જેમાં મ ુખ ્ય કે રે ક્ટર
મનમાં ને મનમાં પોતાની ઓળખીતા
લોકોની જોડીઓ રચવાન ંુ કામ કરે છે .
તે ફિલ્મ જેન ઓસ્ટિનની નવલકથા
“Emma” પરથી બનાયેલી છે . આખી
ફિલ્મમાં માત્ર બ્લ્યુ - બ્લેક બેકગ્રાઉન્ડ
ધરાવતી ફિલ્મ “સાં વ રિયા” એ
ફ્યોદોર દોસ્તેવ્યસ્કીની શોર્ટ સ્ટોરી
“White Nights” પરથી બને લી છે .
આ સિવાય જૂની ફિલ્મોમાં - “માસ ૂમ”,
જે નસરુ દ્દીન શાહ અને શબાના
આઝમીની એક્ટિંગ અને તેની ગઝલ
ુ સે નારાઝ નહિ જિંદગી” થી
-” તજ
જાણીતી છે તે પણ અમેરિકન લેખક
એરિક સે ગ લની “ Man, Woman
and Child” ન ંુ એડપ્શન છે . ઉપરાંત
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સસ્પેન્સ ફિલ્મ “ગ ુમ નામ” પણ
પ્રખ્યાત લેખિકા અગાથા ક્રિસ્ટીની
નોવેલ “ Ten Little Niggers” પરથી
બનેલ છે .
આ સિવાય ભારતીય લે ખ કોના
પ ુ સ ્ત ક ો એ પ ણ બ ો લ ી વ ુ ડ ન ી
ફિલ્મોમાં બહું ફાળો આપ્યો છે .
બંગ ાળી નવલકથાકાર શરતચંદ્ર
ચટોપાધ્યાયની “દે વ દાસ” પરથી
બોલીવડુ માં જ ત્રણ-ચાર વાર ફિલ્મ
બની ચકુ ી છે . જેનાથી પ્રેમમાં નિષ્ફળ
થયેલ દુઃખી પ્રેમીને ઉપમા મળી અને
તેમની બીજી નવલકથા “પરિણીતા”
ુ ને
પરથી બને લ ફિલ્મથી બોલીવ ડ
એક દમદાર હિરોઈન મળી. R. K
Narayanની ફેમસ બકુ “the guide”
, પંજાબી લેખિકા “અમ ૃતા પ્રીતમ”ની
નવલકથા “પિં જ ર” , પ્રેમચંદ ની
“શતરં જ કે ખિલાડી” વગે રે પરથી તે
જ નામની ફે મસ ફિલ્મો બની. આ
સિવાય ભણસાલીની “હમ દિલ દે
ચકુ ે સનમ”ની વાર્તા બંગાળી લેખિકા
મૈત્રે યી દે વીની “ન હન્યન્તે” પરથી
લેવામાં આવી છે . અને “દિલ ચીઝ ક્યાં
હૈ ?” જેવ ંુ ગીત આપનાર ઉમરાવજાન
પણ Mirza Hadi Ruswaની ઉર્દુ
નોવેલ “ ઉમરાવજાન અદા” પરથી
બને લી છે . રસ્કિન બોન્ડની સૌથી
કયટુ નવલિકા “ The Blue Umbrella “ પરથી અને તે મની જ “ક્રાઇમ
એન્ડ સસ્પેન્સ” જોનરમાં આવતી
બીજી નોવે લ “ Susane’s Seven
Husband” પરથી પ્રિયંકા ચોપરાની
“સાત ખ ૂન માફ” બનેલી. અને કદાચ
ુ ની સૌથી મોટી હિટ ફિલ્મ
બોલીવડ
ગણાતી “3 idiots” અને બીજી ઘણી
ફિલ્મો ચેતન ભગતની નોવલ્સ પરથી
બની ચકુ ી છે . (ઘણીવાર એવ ંુ લાગે છે
કે તે બકુ ્સ કદાચ ફિલ્મ બનાવવા જ
લખાઈ છે .) અને ભારતીય લેખકોના
ુ માં જ
પસુ ્તકો પરથી માત્ર બોલીવડ

ુ માં પણ ફિલ્મો બની
નહિ હોલીવ ડ
છે - ને મ સે ક , Midnight’s chil dren, ઓસ્કાર વિનિં ગ “સ્લમડોગ
મિલિયોને ર ”, અને તાજેતરમાં જ
આવેલી - Lion !
મોટા ભાગે જયારે સાહિત્ય v/s
સિને માની ચર્ચા થાય ત્યારે હમેં શા
એવ ંુ જ કહેવામાં આવે છે કે ફિલ્મો,
સિનેમાને લીધે લોકોનો વાંચવાનો રસ
ઓછો થઈ ગયો અને આ ઘણાં અંશે
સાચ ંુ છે , પણ સામે તે પણ એટલ ં ુ જ
સાચ ંુ છે કે ફિલ્મોનો સાહિત્યનો પ્રસાર
કરવામાં પણ એટલો જ ફાળો છે .
હમણાં જ મેં સોશિયલ મીડિયા પર બે
ત્રણ જણના ફોટા જોયા - “Reading
“half girlfriend” finally !” અને આ
ુ ીએ ભાગ ભજવ્યો
પોસ્ટ પાછળ મવ
જ હશે કારણકે તેન ંુ એક કારણ એ
પણ હોય કે “બીજાની પહેલા જાણી
ુ ીમાં શ ંુ આવશે ? શ ંુ
લે વ ”ંુ - કે મ વ
ુ લોકો એટલે
વાર્તા છે ? સાથે અમક
ુ ી જોવા જાય કે જે બકુ માં છે
પણ મવ
ુ ીમાં છે કે નહિ?! આમ બંનેનો
તે મવ
બિઝનેસ ચાલે. સાહિત્યથી સિનેમાનો
અને સિનેમાંથી સાહિત્યનો..!! જેમ કે
લગભગ બે વર્ષ પહેલા “સરસ્વતીચંદ્ર”
નામની સિરિયલ આવી હતી જે
ુ રાતી કલાસિક
કહેવ ાતી રીતે ગ જ
નવલકથા “સરસ્વતીચંદ્ર ” પરથી
હતી. ( જે બિલકુ લ સરખી ન હોતી
!!! ) અને આ સિરિયલના એપિસોડસ
આવતા ગયા, તે મ આ નોવે લ
વાંચવાન ંુ વધત ંુ ગય.ંુ લાયબ્રેરીમાં
ધ ૂળના ઢગલા નીચે દબાયેલી, પીળા
પાનાંવાળી, નોવેલની માંગ અચાનક
વધી ગઈ અને ફરી તે ના એડિશન
બહાર પડ્યા, નવા કવર, રૂપ સાથે
ફરી તે બજારમાં આવી. આ ઘટનામાં
ખરે ખર સિરિયલની મદદથી જ નોવેલ
ફરી વંચાતી થઇ!
(અનુસધ
ં ાન 10માં પાને)
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કાર્યક્રમો જોવાં જવા એ મારે માટે
લોઢાના ચણા ચાવવા જેવી વાત.
તમને થશે ગાડી છે , તે ચલાવતાં
આવડે છે . તો પછી બહાના શા માટે
બનાવવાના? એક તો કાર્યક્રમ રાતના
હોય. આમ પણ આપણા દે શીઓના
કાર્યક્રમ સમય પર તો ભાગ્યે જ ચાલ ુ
થાય. ઓછામાં ઓછા એક કલાક મોડા
હોય. વળી ભલ ુ થજો જો વચમાં દસ
મિનિટનો વિરામ હોય તે અડધો
કલાક લાંબ ો ચાલે . રાતના સમયે
એકલા જવાન.ંુ પાર્કિંગમાં ગાડી પાર્ક
કરવાની. સભાખંડ લગભગ દસથી
પંદર માઈલ દૂર હોય. હવે આ બધા
કારણોનો વિચાર કરં ુ ત્યારે થાય.’
‘આવો પ્રોગ્રામ જોયા વગર ત ંુ શ ંુ
રહી ગઈ છો?’
નસીબ સારા છે કે મિત્રો પાંચેક
માઈલ દૂર રહે છે . તેમને વાંધો નથી
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તે થી તે મની સાથે જવા આવવાનો
પ્રબંધ ગોઠવાઈ ગયો છે . આ બધી
વાતનો ઉલ્લેખ કરવાની જરૂર ન
હતી. હવે મદ્ુ દા પર આવ.ંુ કાર્યક્રમ
જોવા જવાનો ખાસ હેત ુ મિત્ર મંડળને
મળવાનો હોય એ સ્વભાવિક છે .
આજનો કાર્યક્રમ કોને ખબર કે વ ો
હશે? મોટે ભાગે આશા વગર જવાન,ંુ
એટલે નિરાશા ઓછી થાય. ભારતથી
આપણા કલાકારો જ્યારે આટલે બધે
ુ વત્તાને
દૂર આવતા હોય ત્યારે ગણ
મહત્ત્વ આપવ ંુ જરૂરી છે . જરા સાદી
ત્રિરાશી માંડે તો ખબર પડે. કે ટલા
સમયની બરબાદી થાય છે . કે ટલા
પૈ સ ાના આંધણ મ ૂકાય છે . ૨૧મી

સદીમાં પણ આટલ ં ુ સામાન્ય જ્ઞાન
ન ધરાવતા હોઈએ તો પછી શંુ કહેવ?ંુ
જરા પણ ખબર ન હતી. આજનો
કાર્યક્રમ કેવો હશે. ઘર બહાર તૈયાર
થઈને જવાનો મોકો મળે ત્યારે મનને
સારં ુ લાગે. નસીબ સારાં હતા આજનો
કાર્યક્રમ માત્ર પંદર મિનિટ મોડો શરૂ
થયો હતો. આંખો તો ત્યારે પહોળી
થઈ જ્યારે કલાકારો ભારતના અને
તે પણ અપંગ. આખો કાર્યક્રમ લઈને
અમેરિકા આવનાર સંસ્થાને અંતરના
અભિનં દ ન. આ દે શમાં બધાને
સાચવવા તે મ ને ઓછામાં ઓછી
તકલિફ પડે તેનો ખ્યાલ રાખવો જરા
કપરો છે .
એક ગ્ રુપ હત ંુ જેમાં કલાકારો
‘વ્હીલ ચેર’ પર હતાં. શ ંુ તેમની અદા
હતી. વ્હીલ ચેર પર બેઠાં હતાં છતાં
કલામયતા તે મના અંગ અંગમાંથી
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નિતરતી હતી. જે કૃતિ તે મણે રજૂ
કરી તેન ંુ વર્ણન કરવાની તાકાત મારી
લેખનીમાં નથી.
રુ હત ંુ જેમાં આપણા દે શના
બીજુ ગ્પ
ગૌરવવંતા બાળકો બહેરાં અને મગ
ંુ ા
હતાં. તેમના ન ૃત્યનું સંચાલન આંખો
દ્વારા થય ંુ હત.ંુ અને પછી તો બધા
ુ રતાં હતાં.
એકબીજાને જોઈ અન સ
ન સાંભળી શકે ન બોલી શકે આંખો
દ્વારા હાવભાવ રજૂ કરવાં. હાથ અને
પગની તાલબદ્ધતા. અહા, શ ંુ અદભ ૂત
દૃશ્ય માણવાનો મોકો મળ્યો હતો.
હવે પ્રસ્તુત થયો કાર્યક્રમ જેમાં
બધાં અંધ બાળ કલાકાર હતાં .
તેમના દ્વારા ભજવાયેલો નાટક જોઈ
પ્રેક્ષકગણ મ્હોંમાં આંગળા નાખી
ગયા. સર્જનહાર જયારે માનવને કશી
ખોડખાંપણ આપે છે ત્યારે બાકીના
અંગોમાં જે ચેતના અને કલામયતા
બક્ષે છે એ ખરે ખર આશ્ચર્યજનક
જણાય છે .
એક પછી એક ભજવાતાં આંખ
સમક્ષના દૃશ્યો જોઈ હૈય ંુ આનંદવિભોર
થઈ ઉઠ્.યું શ ંુ તે મની વે ષભ ૂષા, શ ંુ
તેમની કલાન ંુ દર્શન.
મનમાં થય ,ંુ ’ હે ઈશ્વર તે મને
બધ ંુ આપીને અન્યાય કર્યો છે .’ આ

જીંદગીને દીપાવવા અથાગ પ્રયત્ન
કરવો પડે. ઈશ્વરને દોષ નથી આપતી.
ુ વી
મારી કમજોરીનો અહેસાસ અનભ
રહી છું.
હવે જે નતૃ ્યાંગના એ નતૃ ્ય રજૂ
કર્યું તે ખરે ખર અદભ ૂત હત.ંુ હિમાલય
ચડતાં થયેલાં અકસ્માતમાં બન્ને પગ
ુ ાવી બેઠેલી ૨૨ વર્ષની કન્યાએ
ગમ
ન તૃ ્યની આરાધના કરી, બે ખોટા
પગ સાથે સ દ
ંુ ર ન તૃ ્ય રજૂ કર્યું .
પ્રેક્ષકોએ ઉભા થઈ દરે ક કાર્યક્રમ
પછી કલાકારોન ંુ અભિવાદન કર્યું.
ે ા સઘળા પ્રેક્ષકો જાણે
સભાખંડમાં બેઠલ
ખરુ શીઓ પર લોહચબ
ંુ ક ન હોય તેમ
સ્થાનને ચીટકી કાર્યક્રમની હરએક
પળ માણી રહ્યા હતાં. વાહ, વાહના
ઉદગાર અવારનવાર સંભળાઈ રહ્યા.
એક કલાકાર હતો જે હાથ અને
પગ બન્નેથી વંચિત. તેણે તો આવીને
કમાલ કરી. સહુ ને પે ટ પકડીને
હસાવ્યા. સદ
ંુ ર અને સરળ ભાષામાં
ૂ કા રજૂ કરતો હતો. જ્યારે પહાડી
ટચ
અવાજમાં બે રાસ સંભળાવ્યા ત્યારે તો
તાળીઅોનો ગડગડાટ સભા મંડપને
ચીરી આભને પામવા મથી રહ્યો.
ુ ર
અંતે આવી ભવ્ય અને સ ંદ
કલાકારની કૃતિ જેને હાથ ન હતાં

અને પગે થી ‘કી બોર્ડ ‘ વગાડી રહી
હતી. ભજન પણ વગાડ્યા અને ફિલ્મી
દુ નિયાના પ્રચલિત ગાયનો પણ
વગાડ્યા. હાજર રહેલાં પ્રેક્ષકોએ તેને
તાળી પાડી, સ ૂર સાથે સ ૂર મિલાવી
વધારે સદ
ંુ ર માહોલ ઉભો કર્યો.
‘વન્સ મોર’ ના ગડગાડાટ સાથે
તે ણે બે ગાયનો ફરી વગાડ્યા. બે
કલાકનો કાર્યક્રમ પ ૂરો થતાં અઢી
કલાક નિકળી ગયા. આ લહાવો
માણીને દિલ અને દિમાગ તરબતર
થઈ ગયા. પ્રેક્ષક ગણમાંથી દિલદાર
વ્યક્તિઓએ સ્વેચ્છાથી આ સંસ્થાને
માતબાર ૧૦ હજાર ડોલર આપવાન ંુ
એલાન કર્યું . આ સમાચારથી તો
કલાકારો પણ ઝુમી ઉઠ્યા, હ્યુસ્ટનની
ઉદારતા તેમના હ્રદયમાં સ્થાન પામી.
ુ વસ્તુની તેમની સંસ્થાને જરૂર
અમક
હતી તે વસાવવાન ંુ વચન આપ્યું.
બની શકે તો થોડા નવા વિદ્યાર્થીઓને
પણ તે મની સંસ્થામાં શામે લ કરશે
તેનો ઉલ્લેખ કર્યો.
આજનો અતિ સદ
ંુ ર કાર્યક્રમ જોવા
ન ગઈ હોત તો અફસોસ થઈ જાત.
ઘરે આવીને ક્યારે પથારીમાં પડતા
ઉંઘ આવી ગઈ તેનો ખ્યાલ પણ ન
રહ્યો.

(પાનાં 8નું ચાલુ)

બંને ઓછા હોય. ફિલ્મ તમને જે
લેખકે વિચારે લ ં ુ હોય તે સીધ ંુ બતાવે
છે . આપણે તે માત્ર જોવાન ંુ જ હોય
છે જયારે પસુ ્તક વાંચવાથી આપણને
આપણી દુ નિયા સર્જવાનો મોકો
મળે છે . તેમાં આપણે બનાવેલ ં ુ ઘર
હોય છે , તેમાં રહેતા પાત્રો હોય છે ,
સીધા આલિયા ભટ્ટ કે અર્જુન કપ ૂર
નથી આવી જતા, આપણા રસ્તાઓ,
જગ્યાઓ, આજુબાજુન ંુ વાતાવરણ,
હિરોઈનની બેગ પકડવાની સ્ટાઈલથી
લઈને હીરોની બટુ પહેરવાની રીત બધ ંુ આપણ ંુ હોય છે .

અને છે લ્લે ઘણીવાર એવ ંુ પણ
થાય કે કોઈ પસુ ્તક વાંચતા વાંચતા
ુ ી
વિચાર આવે કે આની પરથી મવ
બની હોત તો, જોવાની કેટલી મજા
અાવત! અને પછી તો એમાં કયા
હીરો, હિરોઈન લે વ ાયથી માંડ ીને
ડાયલોગ, સે ટ , ડાયરે ક્ટર - બધ ંુ
જ વિચારી લેવાન ંુ ! પણ કદાચ એ
ુ ી બને પછી પણ આપણે તો એ
મવ
ુ જેટલી મજા
જ કહેવાના - “કે....બક
નથી પિક્ચરમાં!”

આ પસુ ્તકો પરથી બનતી ફિલ્મો
સામે ઘણી મશુ ્કેલી હોય છે જેમ કે
ત્રણ કલાકમાં 300 પાનાંની નોવેલ
સમાવવી, નોવેલન ંુ નરે શન સ્ક્રીન પર
બતાવવ ંુ - હવે નોવેલનો એક ભાગ
પેરિસમાં હોય અને બીજો પંજાબમાં
તો નવલકથાકાર તો આરામથી લખી
શકે - તેને ખાલી અક્ષરો બદલવાના
હોય, જયારે ફિલ્મમે કરે આખા દે શ
બદલવા પડે! અને ફિલ્મમાં બધી જ
નાનામાં નાની વાત તો બતાવાય
નહિ - કારણકે સ્પેસ અને ટાઈમ
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ુ , હીરાની વીંટી પોતાની
અન જ
આંગળી ઉપર ગોળ ગોળ ફે રવતો
હતો અને યાદ કરી રહ્યો હતો કે
આજથી ત્રણ મહિના પહેલાં જે પરીનો
પરિચય પણ ન હતો, એ અજનબી
હસીના માહી દિલ્હીની બીઝને સ
કોંફરં સમાં એને અચાનક મળી અને
એની તરફ ઢળી, ત્યારે સ્કુલ-કોલેજથી
ુ ીની એની બ્લેક એંડ
એમ.બી.એ.સધ
વાઇટ જિં દ ગી એકાએક રં ગીન
સપનામા તબદીલ થઇ ગઇ. આજે
આ અંગ ૂઠી જેમ એની આંગળી ઉપર
વીંટળાઇ હતી, તે મ માહી નામની
ૃ ને વીંટળાઇ
વે લ એના જીવનવ ક્ષ
ગઇ હતી. આજથી ત્રણ મહિના
પહેલાં પ ૂનાથી આવેલો એક સાધારણ
ુ ાન, અસાધારણ બ ધુ ્ધિપ્રભાથી
યવ
મબ
ંુ ઇની એક મલ્ટીનેશનલ કં પનીમાં
રીજનલ મેનેજરની પોસ્ટ માટે પસંદ

થયો અને મબ
ંુ ઇથી દિલ્હી કોંફરં સમા
જતો હતો. પહેલી વાર વિમાનની
ુ વ, થોડી
સફરનો આહ્લાદક અન ભ
નર્વસનેસ અને થોડો રોમાંચ માણી
રહ્યો હતો. ચેક ઇન તથા સીક્યોરીટી
પાસ કરી, આ જ લોંજમા પોતાન ુ
લેપટોપ લઇને કોંફરં સમાં દર્શાવવાનાં
પોતાના પ્રોજેક્ટની તૈ ય ારી કરતો
હતો. દિલ્હીના આ ત્રણ દિવસના
ુ ામ દરમ્યાન એની જિંદગી સીધી
મક
લાઇનના પાટા પર દોડવાને બદલે
હવામાં ઉડવા લાગી. એક સીધો-સાદો
છોકરો, એક અજનબી પરી માહીના
પ્રેમમાં ઉંધે માથે પટકાયો. માહી
એની ઓફિસની બેં ગ લોર બ્રાંચની
રીપ્રેસંટેટીવ હતી. આ ત્રણ દિવસના
સંગાથે એમને એક હોટલમાંથી એક
રૂમમા લાવી દીધા. એણે જીવનમાં
પ્રેમ, વિમાન પ્રવાસ અને પોઝીશનનો
આસ્વાદ પહેલી વાર જ માણ્યો હતો.
ત્યાર પછીના ત્રણ મહિના દરમ્યાન
રાત ભર ચેટીંગ, મે સેજીસ, સ્કાઇપ
ુ ના સાધનો દ્વારા
વગે રે આજના યગ

પ્રેમની સાધના કરી અને સાથે જ
જીવવા મરવાના કોલ આપ્યા.
બન્નેના કુ ટંુ બીજનો શરૂઆતની થોડી
આનાકાની બાદ લગ્ન માટે માની
ગયા. વિવાહની તારીખ નક્કી કરી
ૂ ીની
એટલે બન્ને એ હીરાની અંગ ઠ
ડીઝાઇન ઓન લાઇન સીલે ક ્ટ
કરી કે જેથી બન્ને સરખી જ અંગ ૂઠી
એકબીજાને પહેરાવે. દિલ કેચ કીયા
અને અંગઠૂ ી મે ચ કીયાનો જમાનો
આવ્યો છે ને ! અને ગઇકાલે જ, એક
નાના ફં કશનમા બન્ને એ, મિત્રો અને
કુ ટંુ બીજનોની હાજરીમા પ્રેમ બંધન
યાને એંગે જ મેં ટ ની હીરાની અંગઠૂ ી
એકબીજાને પહેરાવી હતી. અત્યારે
માહીની વિદાયને સમયે, એ અંગ ૂઠીના
ુ વી રહ્યો હતો .
સ્પશઁનો રોમાંચ અનભ
અત્યારે માહી ફ્લાઇટમા બેંગલોર
પાછી જતી હતી અને પોતે દિલ્હીની
ફ્લાઇટ પકડવા અહીં એ જ લોંજમાં
બેઠો હતો. બન્નેએ સાથે કોફી પીધી,
ભે ગા મળી સહજીવનના, લગ્નના,
હનીમ ૂનના સપના સેવ્યા. એટલામાં
બેં ગલોરની ફ્લાઇટ અનાઉંસ થઇ.
ુ બાય
માહી ફ્લાઇંગ કીસ અને ગડ
કીસ આપીને વિદાય થઇ. સામે પાર્ક
થયેલ ુ એન ંુ પ્લેન ઉપડવાની તૈયારી
કરી રહ્યુ હત.ંુ ત્યાર બાદ એ પ્લેન
રન-વે ઉપર ભાગત ંુ અને ટે ક ઓફ
ુ ી એ મન ભરીને
કરત ંુ દે ખાય,ંુ ત્યાં સધ
જોતો રહ્યો. ત્યાં તો અચાનક હવામા
બળબળતો ગોળો દે ખાયો અને એ
ફ્લાઇટ દિશાહીન થઇ. ભડકે બળી
અને થોડે જ દૂર ડુંગરોમાં ત ૂટી પડતી
જણાઇ.
ુ કં ટ્રોલ રૂમ, અનાઉંસર,
અન જ
સીક્યોરીટીની વચ્ચે આમ તેમ બેભાન
ુ વી
પણે ભાગતો રહ્યો અને કોઇ અનભ
પર્સનની સલાહથી, ટે ક્સી કરી પ્લેન
પડ્ યું હત,ંુ એ દિશામાં ભાગ્યો. તે
(અનુસધ
ં ાન 13માં પાને)
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ુ ેલ, બાંકડે બેસીને
ઓટલા પર મક
વિનયે બ્રશ કરવા માંડ્.યું બહારની
ઠં ડક અને ધીમી હવાની લહેરખી તેને
આલ્હાદક લાગી. “ વિનય ચા થઇ
ગઈ બેટા, તારી ટ્રેન ઉપડી ના જાય.”
“ના મોમ, બસ આવ્યો.” કહીને
તે ઉભો થયો ત્યારે જ , એક કાચની
ુ ળી જેવી ગોરી-નમણી યવ
ુ તી પર
પત
તેની નજર પડી.
પળભર તે જોઈ રહ્યો, પણ તેને
મોડું થત ંુ હત,ંુ એટલે તે તૈયાર થઈને
સ્ટેશન જવા નીકળી ગયો. મબ
ંુ ઈમાં
તેના મિત્ર, વિવેકની બહેનનાં લગ્ન
હતાં. વિવેક અને વિનય હૈદરાબાદમાં
સાથે ભણેલા. શરૂઆતમાં બે ત્રણ વર્ષ
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ત્યાં જ જોબ પણ સાથે કરે લી. પછી
વિનય અમદાવાદ અને વિવેક મબ
ંુ ઈ
સેટ થયેલા. દોસ્તી ગાઢ હતી, પણ
હજી એકબીજાના ફેમીલીથી પરિચિત
નહોતા.
વિનય, વિવેકને મળ્યો ત્યારે બંને
પ્રેમથી ભેટી પડ્યા. ઘરના સૌ તેમની
મિત્રતા જોઇને રાજી થયા. વિવે કે
બધાની ઓળખાણ કરાવી. જેના
લગ્ન હતા, તે વદ
ં ૃ ાને જોઈને વિનય
જાણે આભો બની ગયો. સૌને લાગ્યું
કે , વ દ
ં ૃ ાની સ દ
ંુ રતાએ તે ને આભો
બનાવ્યો. લગ્નના ત્રણ દિવસના
ુ ખશ
ુ ાલ
પ્રોગ્રામો માણીને, વિનય ખશ
થઈને પાછો આવ્યો.

કાયમ તો, વિનય જોબ પર જવા
તૈયાર થવાય તેવા સમયે જ ઉઠતો.
પણ એક દિવસ અચાનક તેને યાદ
ુ ઈ ગયો તે દિવસે
આવ્યું કે મ ંબ
વહેલ ી સવાર, કે ટ લી સ દ
ંુ ર અને
ઉત્સાહપ્રેરક હતી. એટલે તે દિવસે
આછા અંધારામાં જ ઉઠીને તે બાંકડે
બેઠો. થોડીવારમાં સોસાયટીમાં કચરો
વાળવાવાળી બાઈ,-રામી આવી, તેણે
વિનયને જયશ્રી કૃષ્ણ કહ.્યું વિનયે
પણ જવાબ આપ્યો. “જય શ્રી કષૃ ્ણ”
અને જોય ંુ તો રામીની સાથે પે લ ી
સદ
ંુ ર છોકરી પણ કચરો વાળતી
હતી. વિનયે તેના પર એક અછડતી
નજર નાખી, અને તે અંદર ગયો.
તેના મનમાં ગડમથલ ચાલતી હતી.
પણ કં ઈ સમજાત ંુ નહોત.ંુ
વદ
ં ૃ ા તેના સાસરિયા સાથે દ્વારકા
દર્શન કરવા જવાની હતી એટલે
આગલે દિવસે તે ઓ વિનયને ત્યાં
અમદાવાદ આવ્યા. સૌએ ભે ગ ા
થઈને , મઝા કરી અને ઘણાં બધા
ફોટો પાડ્યા, વિડીઓ લીધા.
બીજા દિવસે વદ
ં ૃ ા નીકળી ગઇ.
હવે થી વિનયને વહે લ ી સવારે
ઉઠાવાની ટે વ પડી હતી. આછા
અંધારામાં, સવારની ઠં ડક અને શાંતિ
માણવા તે ઓટલે બાંકડા પર બેસી
જતો.
તે દિવસે પણ રામીએ આવીને ,
“જયશ્રી કષૃ ્ણ” કહ.્યું અને વિનયે જવાબ
પણ આપ્યો. અને કોણ જાણે કે મ,
તરત જ તેનાથી પ ૂછાઈ ગય,ંુ
“તમારી સાથે આ કોણ છે ?”
“મારી છોડી છે , સાયબ. “પછી
છોકરીને પાસે બોલાવીને કહે ,
સાયબને જેસીક્રષ્ણ કે”
.”પેલી કં ઈ કહે તે પહેલા જ, વિનયે
પ ૂછ્,યું “શ ંુ નામ છે ?” “કું દા” સંભાળીને
વિનય ચમક્યો.
ુ
તે ણે તરત તે ન ી મમ્મીને બ મ

પાડી. “મોમ, આ જુઓ રામી માસીની
કું દા.”
મમ્મી બહાર આવીને કહે, “ હા
જોને કેટલી મોટી થઇ ગઈ છે .”
તે મણે કું દાને બોલાવીને દસની
નોટ આપીને કહ ્યું, “લે તારા માટે
બંગ ડી લે જે .” શરમાતા શરમાતા
દસની નોટ લઈને તે ઝડપથી જતી
રહી.
વિનય પણ અંદર ગયો અને
મોબાઈલમાં વ દ
ં ૃ ાનો ફોટો કાઢીને
મોમને કહ,્યું “મોમ જુઓ, વદ
ં ૃ ાનો ફોટો,
તમને શ ંુ લાગે છે ?”
ફોટો જોઇને મોમ પણ વિચારમાં

પડી ગયાં. કહે, ” વિનય આ ફોટો
વ ૃન્દાનો છે કે કું દાનો?” “
હા મોમ, હું મબ
ં ુ ઈ વદ
ં ૃ ાને જોઇને
આવ્યો અને અહીં રામીની છોકરીને
જોઈ, ત્યારથી મને સરખાપણ ંુ હોવાન ંુ
લાગત ંુ હત.ંુ
પણ મોમ આજે તો એ પણ
ક્લીયર થઇ ગય ંુ કે, માત્ર સરખાપણ ંુ
નહિ, બંને હુબહુ સરખાં લાગે છે જાણે
-ટ્વીન સિસ્ટર્સ -.”
વળતાં જ્યારે વદ
ં ૃ ા દ્વારકાથી પાછી
આવી ત્યારે નિખાલસ ભાવે વિનયે
કહ,્યું “વદ
ં ૃ ાદીદી, કાલે સવારે , તમારા
માટે એક સરપ્રાઈઝ છે .

“બીજા દિવસે વિનય, વદ
ં ૃ ા સાથે
થોડો વહેલ ો ઉઠીને બાં ક ડે બે ઠ ો.
થોડીવારમાં રામી અને કું દા, કચરો
વાળતા, વાળતા આવ્યા.
વિનયે કું દાને બોલાવી, “અહીં
આવ તો,” અને જેવી તે આવી તેને
જોઇને વદ
ં ૃ ા ઉભી થઇ ગઈ.
તેને લાગ્યું સામે દર્પણ છે કે શ?ંુ
પણ ના આતો.... આતો... આતો
કું દા,... રામીને જોઇને વદ
ં ૃ ાએ હળવી
ચીસ પાડી. “માં....”
“તો શ ંુ સાયબે તને કઈ(કહી)
દીધ?ંુ ”

(પાનાં 11નું ચાલુ)

ુ ુ ષને બદલે, બળે લા ડેડ બોડી
કે પર
તરીકે પણ ના ઓળખાય એવાં બની
ગયાં હતાં.
માહી સાથે જીવવાન ંુ કે મરવાન ંુ
એના ભાગ્યમાં ન હત.ંુ એની જીવતી
જાગતી પ્રિયતમા, એક બોડી બની ગઇ
હતી અને એને ભાગે પ્રિયતમાન ુ બોડી
ઓળખવાની યાને શીનત્ત કરવાની
જવાબદારી હતી. એના પોતાનાં અને
માહીનાં સગા વહાલાઓએ પાછા
જવા સવારની ટ્રેન પકડી લીધી હતી.
જેટલા મિત્રોને બોલાવાય એટલાને

એણે મેસેજ કર્યો હતો. એ એક ધારો
રડતો કકળતો અહીંતહીં ભાગતો હતો.
મીલીટરીવાળા આ બધા જ બોડીને
સાઇટ ઉપરથી ઇવે ક્યુએટ કરીને
મોર્ગમાં લઇ જવાના હતાં. પ્રેમના
અનેક રં ગ હોય છે પણ આ કાળો રં ગ
તો એની કલ્પના બહારનો જ હતો.
સ્વરૂપવાન માહીના કાળા પડી ગયેલા
બોડીને ઓળખવાન ુ એક જ ચિન્હ હત.ંુ
માહી સાથે મેચ કરે લી એંગે જમેંટની
હીરાની અંગ ૂઠી.

એક્સીડેંટ્ની સાઇટ પર પહોંચ્યો,
જ્યાં ત ૂટી પડેલા પ્લેનનો કાટમાળ
બળી રહ્યો હતો. એના કાટમાળની
આસપાસ ઘાસ વગે રે માં પણ
આગ લાગી હતી.ફાયરબ્રીગે ડ અને
મિલિટરીએ આખો વિસ્તાર કોર્ડન કર્યો
હતો. કોઇ પણ પેસેંજરની બચવાની
શક્યતા ન હતી. બધા જ પેસેંજરોના
બોડી આગની જ્વાળાઓમાં બળીને
ખાક થઇ ગયાં હતાં અને કાળા કોલસા
જેવાં થઇ ગયાં હતાં. પે સેંજરો સ્ત્રી

ઝાંઝરી નો અવાજ દીવસે સંભળાય તો કેવો મિઠો લાગે
એક દવાખાને વેઈટીંગ લોન્જ માં
લખેલી સરસ લાઈન
“દવામાં કં ઈ મજા નથી”

ુ ાન ચાલીસા યાદ આવે.
પણ રાત્રે સંભળાય તો હનમ
~ ~ ~
આંગળીઓ જ નિભાવી રહી છે સંબધ
ં ો આજકાલ,

અને

મળીને નિભાવવાનો સમય જ ક્યાં છે

“મજા જેવી કોઈ દવા નથી”

બધા ટચ માં વ્યસ્ત છે પરં ત ુ કોઈ ટચ માં નથી.

Enjoy life ..!

yur«÷ 2017  rð[khÞkºkk  13

rºk…whk ‚wtËhe
{kt

ƒnw[hkS
{khe Þkºkk
fðLk ðe. yk[kÞo
“આઈ આજ મને આનંદ વાધ્યો
અતિ ઘણોમાં,ગાવા ગરબા છંદ બહુચર
માત તણોમાં….” આનંદનો ગરબો
ુ ાસ દ
યાદ આવે એટલે ત્રિપ ર
ંુ રીમાં
બહુ ચ રાજી યાદ આવે જ. શ્રીમદ્
ભાગવતના દશમસ્કંધના ચોથા
અધ્યાયના પ્રારં ભના તે ર શ્લોકમાં
શ્રી કૃ ષ ્ણવતાર થતા પહેલ ા નંદ
ગોપને ત્યાં યશોદાજીને બાલિકારૂપી
બહુચરાજીએ અવતાર ધારણ કર્યો
હતો એવી કથા જાણવા મળે છે .
ુ ા પર
ુ ાણમાં ઈશ્વાકુ રાજાના
રે ણક
વંશમાં રે ણ નામનો રાજપ ૂત તપસ્યા
કરતો હતો ત્યાં અગ્નિકું ડમાંથી દિવ્ય
સ્વરૂપવાળી દે વી કન્યા સ્વરૂપે પ્રગટ
થઇ તે બહુચરાજી એમ કહેવાય છે .
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પ ષુ ્પાવતી(હાલની રૂપે ણ )નદીના
નજીકના પ્રદે શમાં વસતા ઋષિઓને
તે મના યજ્ઞાદિકાર્યમાં દૈ ત્યો અને ક
વિઘ્નો નાંખતા હતાં, તેથી ઋષિઓએ
મે રુ પર્વત પાસે આવે લ ધોળાગઢ
જઈ દે વીની પ્રાર્થના કરી. દે વીએ એ
સ્થાનથી ઉતરી આવીને દં ઢાસ ૂરનો
વધ કર્યો. આથી ઋષિઓએ પ્રસન્ન
ૃ પાસે શ્રી
થઈને વરખડીના વ ક્ષ
જગદં બાની સ્થાપના કરી આથી તે
બહુચરા કહેવાય છે .
શ્રી બહુચરાજી માતાજીએ દૈ ત્યોનો
સંહાર કરવાન ંુ વિવરણ કર્યું હોવાથી
તે મ ન ંુ નામ ‘બહુ ચ રી કે બહુ ચ રા’
કહેવાય.ંુ માં બહુચર કુ કડા પર સવારી
કરે છે .આશરે ૧૦૦ ફૂટ લંબાઈ,૫૦
ફૂટ પહોળાઈ અને ૩૨ મીટરજેટલી
ુ
ઉંચાઈ ધરાવત ંુ આ ભવ્ય પ ૂર્વાભિમખ
દ્વાર અને બે ઘમુ ્મટ તથા શિખરથી
શોભાયમાન મંદિર છે . આ શિખરબદ્ધ
મંદિર વડોદરાના રાજવી ગાયકવાડે

૧૮૩૯માં બંધાવેલ છે .
ુ ્ય ગોખમાં શ્રી બાલાયંત્ર ની
મખ
પ ૂજા થાય છે . ગર્ભગૃહમાં માતાજીના
ુ રી તથા ભટ્ટજી બેસે
સ્થાન પાસે પજા
છે . મંડપમાં પાંચ ફૂટ ઊંચા સિંહાસને
માતાજી બિરાજે છે અને બાજુ માં
ુ ્ય દરવાજો
અખંડ જ્યોત છે . મ ખ
ુ છે . મંદિર ફરતે ચોક
દક્ષિણાભિમખ
આવેલો છે જે ચાચર ચોક થી જાણીતો
છે . માનસરોવર નામનો પ્રાચીન કું ડ
મંદિરની પાછળના ભાગે આવેલ છે .
ભટ્ટ વલ્લભ મેવાડા રચિત ‘આનંદનો
ગરબો’ શ્રદ્ધાળુઓની જીભે ગવાયા કરે
છે .ચૈ ત્રી પ ૂનમની રાતે જગદં બાની
ભવ્ય શોભાયાત્રા નીકળે ત્યારે ‘ગાર્ડ
ઓફ ઓનર’ આપવામાં આવે છે .
યાત્રાળુઓ માટે અહીં રહેવાની તથા
જમવાની સગવડ કરવામાં આવી છે .
મહેસાણાથી ૩૫ કિલોમીટરના માર્ગે
આ સ્થળ આવેલ ં ુ છે .
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“મને હજી એ જ સમજાત ંુ નથી કે
ુ ી કેમ કામ કરે
ત ંુ ઓફિસમાં મોડે સધ
છે .??
બધી જવાબદારી તારી એકલી પર
આવી ગઈ છે કે શ.ંુ .??
ઓફિસમાં બીજા પણ છે ને કામ
કરવા માટે ..?
જેટલો પગાર મળે છે એ પ્રમાણે
જ કામ કરવાન ંુ અને કામ ભલેને ગમે
એટલ ં ુ બાકી હોય તો પણ આપણો
ટાઇમ થાય એટલે નીકળી જ જવાન.ંુ
વધારે બેસવાથી કં પની કં ઈ વધારે
પગાર નથી આપી દે વાની.” અનિતા
ફોન પર તાડુકી..
“હા અની, બસ થોડું ક જ કામ
બાકી છે ..... બસ પાંચ મિનીટ... હું
થોડીજ વારમાં નીકળું છું..” વિશ્વાએ

કોમ્પ્યુટરની સ્ક્રીનમાં જોતાં જવાબ
આપ્યો.
“વિશ્વા, છે લ્લા અડધો કલાકથી
હું તારી પાંચ મિનીટ-પાંચ મિનીટ
ુ ી છું.” અનિતા
સાંભળીને થાકી ચક
કં ટાળાજનક સ્વરે ફોન પછાડતા
બોલી.
થોડા સમય પહેલ ા વિશ્વા અને
અનિતા જે.કે . એન્ડ ફાઈનાન્સ
કં પનીમાં સાથે કામ કરતા હતાં.
બંને વચ્ચે સારં ુ બનત .ંુ વિશ્વા
છે લ્લા ચાર વર્ષથી કં પનીમાં સારી
પોસ્ટ પર હતી.
ડીમોનેટાઈઝેસનની અસરને કારણે
કં પનીની આર્થિક સ્થિતિ ઘણી વણસી
ગઈ હતી.
એટલે છે લ્લા ત્રણ-ચાર મહિનાથી
કં પનીન ંુ મે નેજમે ન્ટ ખોરવાય ંુ હત.ંુ
મહીને કર્મચારીઓના પગાર પણ

નહોતા નીકળતાં.
ઘણા કર્મચારી કં પની છોડીને બીજે
જતા રહ્યા હતાં.
અનિતા પણ એમાની એક હતી.
એ વિશ્વાને ઘણીવાર સમજાવતી કે
આ જોબ છોડીને બીજે ક્યાંક જતી રહે
પણ વિશ્વા આ વાત માનવા તૈયાર
નહતી. પોતે અનિતાને કેમ સમજાવે
કે જયારે પપ્પાના અવસાન પછી
ઘરની અને નાના ભાઈની જવાબદારી
પોતાના પર આવી ગઈ હતી ત્યારે
આ જ કં પનીએ એને પાંચ લાખની
મદદ કરી હતી. હવે જયારે પોતાનો
વારો આવ્યો છે કં પની માટે કં ઇક કરી
છૂટવાનો ત્યારે પોતે કઈ રીતે પાછી
પાની કરે ..
મોબાઈલમાં ફરી અનિતાનો મેસેજ
બ્લીંક થયો.
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ુ ષ્ઠીર સિવાયના
એક વખત ય ધિ
ચાર પાં ડ વો ભગવાન શ્રીકૃ ષ ્ણને
મળવા માટે ગયા હતા. ચારે
ુ માં માણસ કે વ ી
પાં ડ વોએ કળય ગ
ુ માં
રીતે જીવતો હશે અને કળીય ગ
કે વ ી સ્થિ ત ી પ્ર વ ર્ત ત ી હ શે એ
જાણવાની ઇચ્છા બતાવી એટલે
ભગવાન શ્રીકૃષ્ણએ ચારે દિશાઓમાં
એક એક બાણ છોડ્ યું અને પછી ચારે
ભાઇઓને એ બાણ શોધી લાવવા
માટે આજ્ઞા કરી.
અર્જુન જે દિશામાં બાણ લેવા ગયો
ત્યાં એણે એક વિચિત્ર ઘટના જોઇ.
એક કોયલ મધરુ અવાજે ગીતો ગાતી
હતી. અર્જુનના પગ થંભી ગયા એણે
કોયલ તરફ જોય ુ તો આશ્વર્યથી આંખો
ુ કં ઠે ગીતો
પહોળી થઇ ગઇ. મધર
ગાનારી કોયલ એક સસલાન ંુ માંસ
પણ ખાતી જતી હતી. સસલ ુ દર્દ થી
કણસત ંુ હત ંુ અને કોયલ ગીત ગાતા
ગાતા એન ંુ માંસ ખાતી હતી.
ભીમ જે દિશામાં બાણ લેવા ગયો
ત્યાં એને પણ એક કૌતકુ જોય.ુ એક
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જગ્યાએ પાંચ કુ વ ાઓ હતાં. ચાર
કુ વાઓ પાણીથી ઉભરાતા હતા. આ
ચારે કુ વાની બરોબર વચ્ચે પાંચમો
કુ વો હતો જે સાવ ખાલી હતો. ભીમને
એ ન સમજાણ ંુ કે ચાર કુ વાઓ
ઉભરાય છે તો વચ્ચેનો પાંચમો કુ વો
સાવ ખાલી કેમ છે ?
નકુ લ જે દિશામાં બાણ લેવા ગયો
હતો ત્યાં તેણે એક ગાયને બચ્ચાંને
જન્મ આપતાં જોઇ. બચ્ચાને જન્મ
આપ્યા બાદ ગાય એને ચાટવા લાગી.
થોડીવારમાં બચ્ચાના શરીર પરની
ગંદકી સાફ થઇ ગઇ આમ છતાં પણ
ગાયે ચાટવાન ંુ ચાલ ુ જ રાખ્યુ. હવે તો
નાના બચ્ચાની કોમળ ચામડીમાંથી
લોહી નીકળવા લાગ્યું તો પણ ગાયે
ચાટવાન ંુ ચાલ ુ જ રાખ્યુ.
સ હ દે વ જે દિ શ ા મ ાં બ ા ણ
લે વ ા ગયા ત્યાં એમણે પણ એક
આશ્વર્યજનક ઘટના જોઇ. કોઇ મોટા
પર્વત પરથી શીલા નીચે પડી રહી
હતી. નીચે ગબડતી આ શીલા
રસ્તામાં આવતા નાના-મોટા પથ્થરો

ૃ ને ધરાશયી કરતી તળે ટી
અને વક્ષો
તરફ આગળ વધી રહી હતી પણ
એક નાનો છોડ વચ્ચે આવ્યો અને
શીલા અટકી ગઇ.
ચારે પાં ડ વોએ પરત આવીને
એમણે જોયે લી ઘટનાની વાત
ભગવાન શ્રીકૃષ્ણને કરી અને એનો
મતલબ સમજાવવા વિનંત ી કરી.
ભગવાન શ્રીકૃષ્ણએ કહ્યુ કે ‘”આ ચારે
ુ માં કે વી સ્થિતી હશે
ઘટના કળય ગ
ુ કોયલની જેમ
તે બતાવે છે . સાધઓ
મીઠા અવાજે વાતો કરશે અને સસલા
ુ ાયીઓન ંુ દર્દ દુર
જેવા ભોળા અનય
કરવાના બહાને એન ંુ શોષણ કરશે.
ચાર કુ વાઓ પાણીથી ઉભરાતા હતાં
છતાં બાજુમાં જ રહેલા કોરા કુ વાને
એક ટીપ ંુ પાણી આપતા નહોતા એમ
ુ માં અમીરોને ત્યાં સંપતિની
કળીયગ
રે લમછે લ હશે પણ એ એક પૈ સ ો
પણ આજુ બાજુ ની જરૂરીયાતમં દ
વ્યક્તિઓને નહીં આપે. ગાયે એના
બચ્ચાને ચાટી ચાટીને ચામડી પણ
ુ માં માઉતરડી નાંખી તે મ કળયગ
બાપ પોતાના સંત ાનોને જરુ રથી
વધારે લાડલડાવીને માયકાંગલા કરી
નાંખ શે અને પોતાના જ સંત ાનોને
હાની પહોંચાડશે . પર્વત પરથી
ુ માં
પડતી શીલાની જેમ કળીય ગ
મ ા ણ સ ન ંુ ચ ા ર િ ત્ ર્ય પ ણ સ ત ત
નીચે પડત ંુ રહેશે. નીચે પડતાં આ
ચારીત્ર્યને બીજુ કોઇ નહીં અટકાવી
ુ ા આશરા
શકે પણ જો માત્ર પ્રભ ન
રૂપી કે સત્સંગરૂપી નાનો છોડ હશે તો
એનાથી ચારિત્ર્ય નીચે પડત ંુ અટકી
જશે.”
ુ માં કે વી
ચારે પાંડવોને કળીયગ
સ્થિતી હશે તે બરોબર સમજાય ગય.ંુ
તમને સમજાણ?ંુ ?
- સંકલન
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કાનન પહેલ ી વાર ૩ વર્ષનો
હતી ત્યારે ઝંખતી હતી કે મા-બાપ
તે ને વહાલ કરે ..પણ શ ંુ કરે ઘરમાં
ભાઇઓના માન હતાં.
બાર વર્ષે મિત્રોમાં તે ઝંખતી કે
કોઇ તેને વહાલ કરતી મિત્ર મળે .
વીસમે વર્ષે તે ઝંખ તી કે કોઇ
મનગમત ંુ પાત્ર વહાલ કરત ંુ મળે .
પચ્ચીસમે લગ્ન થયાં..મનગમતા
ભરથારે પણ વહાલ માં ગ ્યુ પણ
આપવામાં તો કચાશ જ રાખી.
છવ્વીસમાં વર્ષે પહેલે ખોળે દીકરો
આવ્યો..બીજે ખોળે દીકરી આવી તેન ંુ
મન હવે પ્રસન્ન હત.ંુ .દીકરો તો મને
વહાલ કરશે જ. દીકરી પણ મારં ુ લોહી

છે .

પચાસ વર્ષ થયા ત્યારે પહેલ ી
વખત સમજાય ંુ કે શ ંુ દીકરો કે શ ંુ
દીકરી તે મ ના પાત્રો મળે એટલે
તેમના ઘરે . તેઓ વહાલ લેવા આવ્યાં
હતાં આપવા નહીં
ુ ન ંુ
થાકે લ ી મમતા પૌત્રમાં પ ત્ર
બચપણ જોવા લાગી અને એકાંતોમાં
રડતી કે મારા બધા જ પ્રયત્નો નિષ્ફળ
ગયા.. મારી જિંદગીમાં મેં બધ ુ આપ્યું
જ…પણ મને કદી કશ ંુ મળ્યું નહીં…
તે દિવસે સંત કથામાં તે ને એક
વાક્ય જડય…
ંુ પ્રેમ તો વહેંચવા માટે
જ હોય..તેનો વેપાર ના હોય.. તેના
મોલ તોલ ના હોય ને જે આપે તે

પામે જ….
પણ ક્યારે ? ચીતામાં જઇશ ત્યારે ?
તે દિવસે રીક્ષામાં જતી હતી અને
અકસ્માત થયો..વાગ્યુ તો નહોંત.ુ .
પણ ઘરના સૌ ટોળે વળી ગયા
ફોન પર ફોન ચાલ ુ થઇ ગયાં જે
સૌની પાસેથી અપેક્ષા હતી અને જેની
પાસેથી અપેક્ષા નહોંતી તે સૌએ ભાળ
કાઢી..
ચિં તાઓ કરી વહાલ કર્યુ..ત્યારે
પહેલી વાર કાનન મલકી…
હા. પ્રેમ જે આપી શકે તે જ પામે…
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“òÞ Au..”
પીઢ થાય છે દિવસો ને રાત બનતી જાય છે ,
સૈકાઓ પછી વાત ઈતિહાસ બનતી જાય છે .
ઉજાગરો કરે દરીયો, ખારાશને રદીયો આપે
મીઠાશ એમ થોડી આબાદ બનતી જાય છે ?
ઘાવ રાખી ખલુ ્લા દીલે જા દરે કને બતાવ ત ંુ
એમ વેદના કં ઇ થોડી બાકાત બનતી જાય છે ?
ુ ીને બતાવ ત,ંુ
હડસેલે ખોટી દલીલે, એને મક
નાહક ત ંુ બહું બીચારી જાત બનતી જાય છે .
ૠણોન ંુ લઇ સગપણ એણે કારસો રચ્યો છે ,
ઊડી વળગે આંખે એવી વાત બનતી જાય છે .
મીંચી દીધી છે આંખ, ને કઠે છે બહું ‘ક્ષતી’
ડર છે ને વીટં બણા વિશ્વાસ બનતી જાય છે .

“skuô Awt”
છે કોચલ,ં ુ અહીં બધે માંહ્યલો શોધ ંુ છું,
ફોફાંને હીર વિનાના ખોળિયાં ફં ફોળું છું.
ુ ાસ ફૂલમાં એ ક્યાં ગયો શોધ ંુ છું,
મ ૂકી સવ
કારીગરી છે તાજી ને હાજરી ખોળું છું.
પાંચીકા ને ગીલ્લી દં ડા મેદાનમાં શોધ ંુ છું,
વાવડ એનાં ‘પળિયાં લઈ માળિયા ભરૂં છું.
કુ ટંુ બ સાથે ગરમ રોટલીન ંુ જમણ શોધ ંુ છું,
ૂ ા પેટે ઠાલવી દોડે પાટવીને જોઉં છું.
પડીકાંના ડચ
માનવી નામે વાહન ઈંધણ લેતો જોઉં છું,
જરૂરિયાતોની માંગમાં ફેરી કરતો જોઉં છું.
અમીર થઈ સંબધ
ં ોમાં ગરીબ થતો જોઉં છું,
માનવી નામે મશીન નિરં તર છાપતો જોઉં છું.

ુ ખશ
ુ વહેમ વચ્ચે..
થાય તો જીવવા દો અમક
ફોંસલાવો લાગણી તો નીરાંત બનતી જાય છે .

yŠ[íkk Ãktzâk
ûkrŒ (yrûkŒk ¼è)

frðíkk Cafe
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fâk òýŒku’Œku

Sð™ Þkºkk

મારા જ અસ્તીત્ત્વને શોધતા શોધતા મને,
તારી જ આદત પડી જશે ક્યાં જાણતો’તો !
બસ, તારી નિખાલસતાને રોજે રોજ,
હું તો એમ જ મન ભરીને માણતો ‘તો !
ુ વો મને ભ ૂતકાળ મહી,
થયાં કૈં ક અનભ
નિત નવા હું તો વાણલામાં તેને વાણતો’તો !
મળ્યાં ભલે ઘણા મિત્રો જીવન રાહ પર,

હું તને કયાં કહુ છું કે તલવાર મ્યાન કર,
જો કરી શકે દિલથી તો જ પ્રહાર કર.
દુનિયાની લાયમાં જીવવાન ંુ ન છોડાય ,
મન મોહે સૌના એવો ત ંુ વ્યવહાર કર .
જીવન જીવતા ન મળે હરિ તો શ ંુ થય ંુ ,
દીન જનના જીવ ઠારે તે રાગ મલ્હાર કર.
ુ ર્શન ચક્ર ધારી અહીં,
નહીં આવે કોઈ સદ

કોણ કેવાં નીકળ્યા એને જરા છાણતો’તો !

ુ ોનો ત ંુ જાતે જ સંહાર કર,
તારા અવગણ

ના જ કરી શક્યો પાર કોઇ પડાવ “ભગી”

આ કર્મોનાં હિસાબો ત ંુ જાતે ના કર ધરમ ,

છતાંયે રોજ ઉઠીને મનમાં ઠાણતો’તો !

ુ ુ સંગ હંમેશ વિહાર કર.
ચિંતા છોડી ગર

“Äh{” (Ä{uOÿ sku»ke)
¼økehÚk ¼è

frðíkk Cafe
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“‚qhŒk÷”
વહાલા ,
આવી રીજવવા તને,
કયા જઈશ,પાછો ક-મને!!
તારે મન અહેસાસ લઈ,
કયાં જઈશ ,માન ખઈ !!
ત ંુ ચાહે બધ ુ જ મેળવી,
કયાં જઈશ ,હાથ ફેરવી!!
આજ ગગનમાં અંધારં ુ ,
કયાં જઈશ, અણધાર્યું !!
સમય વિતી જાય રોજ,

¼q÷e sðwt...!
આમ તો ઘણ ુ બધ ંુ
ભ ૂલી જવા માંગ ુ છું...
તોયે કેમ કરીને બધ ંુ જ
સમયસર યાદ આવી જાય છે
ુ બ આટોપી લીધી તોયે
ઝંખનાઓને રાબેતા મજ
કયારે ક સળવળાટ કરી જાય છે
જીંદગી ભર જયાં પહુંચવાની
તમન્ના હતી,
ને
અચાનક જ માર્ગ  બદલાઈ જાય છે
ત ંુ કહે છે
‘હું જ છું તારો પરયાય’
ને , એ જવિરોધાભાસ બની જાય છે

કયાં જઈશ,લઈને બોજ!!

આમ તો પ્રશ્ન સાવ સહેલો હતો

ે્ ના સ ૂરતાલ આપણે,
પમ

ફરી નવો પ્રશ્ન બની જાય છે

ુ ાવી જાણે !!
કયાં જઈશ ગમ

પેપર માં, જવાબ આપતાં જ
હું -ત ંુ
ત ંુ -હું ની
ુ
હુંસાતસીમાં
બસ આપણો વર્તમાન
ડઘાઈ જાય છે .

nuík÷ ÍªÍwðkrzÞk (nuík)
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ુ દના
છંદ-સવ
ુ મ સખ
ુ દા, છે વર્ષ
પ્યારં ુ પંખી ટહુક,્યું અનપ
ુ નમ
ુ ા, ભંડાર
નવલ ં ુ વાસંતી વાયરાઓ, લહર ખશ

બધાં કહે કર વિચાર જરા આત્માનો,

ુ દિન જ ગડ
ુ ી, ચૈત્રી
ભરતા વર્તે માંગલ્ય હૈયે, શભ

ુ આત્માન?ંુ
મન કહે શ ંુ વિચારં ુ મજ

જ પડવો લાગીને માત પાયે, નવનવ રજની, પ્રાથ ુ

કરં ુ મદદ લોકોને પહેલા કે જોવ ંુ નિજ આત્મા

અભયદા
ુ નધરી, પ્રસન્ન
ઝૂમે છે મીઠડી આ, ઋત ુ સમ

સામ!ંુ
લોકોને જરૂર આજે, કાલ કોણે દીઠી કહું?

મન આ ઝૂલે વ ૃક્ષો ફળોથી, ખગશિશ ુ ચહકે, વ્હાલે

વિચારીશ બીજાના આત્મા તણ,ંુ

ુ તા,
મખમલી પ્રગટ્યા રામજીને, અવધ જ પનિ

મળશે પરમાત્મા ઘણ.ંુ ..

ુ કપ
ુ તિથિ
દૈ વી યગ
ૃ ા સીંચ્યા સંસ્કાર જીવે, સદ

કાશ ...

નવમી, ને ધન્ય ધરણી

કાળઝાળ ગરમીમાં,

ુ થી, એવા
ચિરાય ુ શ ંુ વખાણ,ંુ શતશત મખ

દઝાડે ઉની લ ુ ઘણી.

ુ યગ
ુ હરખે, ઓ
બલયસી ભેટ્યા શ્રીરામજીને, યગ

કાશ બન ંુ છાંયો કોઈકનો

કષ્ટહરણી ખીલે લાલી ધરીને, કનકસમ નભે, આ

પામ ંુ અંતર તણી શીતળતા ઘણી.

સ ૂર્ય તપતો છે ભાગ્યે પણુ ્યવંતો, સ્તવન જ ગરબે,
ુ ની
ઓ ચૈત્ર સધ

h{uþ Ãkxu÷

MðkrŒ þkn
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વિ દે શ મ ાં ર હી ને ભ ા રતમાં
ુ રાતી ફિલ્મ બનાવવાન ંુ સ્વપ્ન
ગજ
ુ રાજ
તો જોયેલ ં ુ પણ નહિ. શ્રી યવ
ુ ાકાત
જાડેજા સાથે થયેલ પહેલ ં ુ મલ
ુ ો
એ સ્વપ્ન અંકુ ર ફૂટેલા. આપ સણ
સહકાર, આશિષ અને ભગવાનની
ુ રાતી
અસીમ કૃ પ ાથી પહેલ ી ગ જ
ફિલ્મ બની ઓલવેયઝ રહીશ ંુ સાથે.
એ ફિલ્મની સફળ રજૂઆત ને પંથે
ુ રાતી ફિલ્મ બનાવવાન ંુ
બીજી ગજ
સ્વપ્ન પણ સિદ્ધ થય.ંુ
ુ રાતી ફિલ્મો જોઈ
મેં ઘણી ગજ
છે . એમાંય ઉપે દ્ર ત્રિવે દ ી મારા
ફે વરિટ અને એમાં ય એમનો
માલવપતિ મ જ
ંુ નો કિરદાર અને
જેસલ જાડેજાનો કિરદાર...લાજવાબ
! ભણતો ત્યારે જ નવલ કથાઓ
લખવાન ંુ ચાલ ુ કરે લ.ં ુ અને મારી
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નવલ કથા કયારે ક ફિલ્મન ંુ રૂપ લેશે
એ તો સ્વપ્ને પણ વિચારે લ ં ુ નહિ.
ુ રાતી ફિલ્મો જોતી વખતે એવા
ગજ
વિચાર આવતા કે ફિલ્મોની થીમ
બીબાઢાળ લગતી. આથી નક્કી કર્યું
ુ રાતી દર્શકો ને કશક
કે ગજ
ંુ નવ ંુ
પીરસવ ંુ છે . જેનાં રૂપકે પહેલી ફિલ્મ
બનાવી મેડિકલ ડ્રોપબેક સાથેની.
કે જેમાં, ડોક્ટર અને દર્દી વચ્ચેની
પ્રેમ કહાની. ડોક્ટર અને દર્દી બંને
પોતાનો પ્રેમકે વી રીતે દર્શાવે છે
તે જ ફિલ્મની થીમ છે . હળવા
મનોરં જન સાથેની ફિલ્મ ઓલવેયઝ
રહીશ ંુ સાથે, જોવાનો લ્હાવો મળે તો
જોજો; આપને અચ ૂક ગમશે.
બીજી ફિલ્મ, બોસ હવે તો ધમાલ
છે જેમાં પણ ફિલ્મી થીમ એકદમ
અલગ જ છે . ફિલ્મની વન લાઈન

heíkuþ {kufkMkýk, fíkkh
કહું તો એક ગરીબ ઘરનો દીકરો
કાયમ પોતાની માં પાસેથી એકજ
વાક્ય સાંભળતો “ ત ંુ મોટો થાય તો
આપણ દુઃખ દૂર થાય “ એ વાક્યને
વળગી રહીને એ છોકરો જે પણ કરે
છે ; અને સર્જાય છે ધમાલ. ફિલ્મ
ૂ સમયમાં રજુ થશે. એટલી
હવે ટં ક
ખાતરી આપ ંુ છું કે ફિલ્મ જોઈને
આપણે કશક
ંુ નવ ંુ જોયાનો અહેસાસ
જરૂર થશે.
દર્શક મિત્રોના સાથ-સહકાર અને
ુ ે ચ્છાઓ થકી જ ફિલ્મો સફળ
શભ
બને છે . તો મિત્રો આપ સૌના
ુ ેચ્છાઓનો વરસાદ
સહકાર અને શભ
વરસાવશો.

MkkhMðík MktíkkLk

‚whuþ ò™e

‚kisLÞ

sureshbjani.wordpress.com

જીવનઝાંખી

• માતા – મોંઘીબેન, પિતા – પજા
ંુ ભાઈ
• લગ્ન – માત્ર બે દિવસ. પછી આજીવન અપરિણીત
તેમના વિશે વિશેષ
•	પિતાને જુનાગઢ રેલ્વેમાં નોકરી મળવાથી એમની સાથે જુનાગઢ આવ્યા.
• શરૂઆતમાં એમણે નર્સને ઘરે રસોઇની નોકરી કરે લી છે .
ુ રાતી ભજન અને લોકગીત માટે જાણીતાં ગાયિકા તેઓ ફિલ્મી
• ગજ
ગીતો માટે પણ જાણીતા છે .
• હેમ ુ ગઢવીએ એમન ંુ આકાશવાણી રાજકોટ માટે સહુ પ્રથમ વખત
રે કોર્ડિંગ કર્યું હત.ુ
•	પ્રાણલાલ વ્યાસ સાથે એમણે ઘણા સ્ટેજ કાર્યક્રમો કરે લા છે .

ઇન્ટરવ્યુ

rËðk¤eƒu™ ¼e÷
જન્મ: ૨, જૂન -૧૯૪૩; દલખાણિયા
અવસાન: ૧૯,મે – ૨૦૧૬, જૂનાગઢ
સન્માન
૧૯૯૦ – પદ્મશ્રી, ભારત સરકાર

૨૦૧૫ – હેમ ુ ગઢવી એવોર્ડ, સૌરાષ્ટ્ર
ુ વર્સિટી
યનિ

રામના બાણ વાગ્યા હરિના બાણ વાગ્યા...
મારે ટોડલે બેઠો રે ! મોર કાં બોલે...
આપણા મલકના માયાળુ માનવી...
હું તો કાગળીયા લખી-લખી થાકી…

જૂના અને નવા ગીતોમાં શ ંુ ફર્ક છે .
જૂના ગીતોના ઢાળ પ્રમાણે હાલની ગાયકી શકય નથી એ ઢાળના ગીતો
ગાવા શકય નથી. સામેન ંુ ઓડિયન્સ કેવ ંુ અને કેટલ ં ુ બેઠું છે તે જોઇને
તે પ્રમાણે તેને અનરૂુ પ ગીતો ગાવાં જોઇએ.
પ૦ વર્ષ પછી હાલની ૭૫ વર્ષની વયે કયા ગીતો પસંદ છે .
હોથલ પદમણી, જેસલ તોરલના ગીતો મને અને લોકોને આજે પણ
ગમે છે . મારે ટોડલે બેઠો મોર તેમજ પાપ તારુ પડકાર જાડેજા વગે રે
ગીતો બહુજ પસંદ પડે છે .
આપનો યાદગાર પ્રસંગ
ુ ાઇ અદાણી મિનસ્ટિર હતા ત્યારે મને દિલ્હી લઇ ગયેલા. જયાં
રતભ
તત્કાલી વડાપ્રધાન ઇિન્દરા ગાંધીએ મને બોલાવી હતી. મને હિન્દીમાં
‘‘દિવાળી કયા કર રહી હૈ’’ તેમ પ ૂછ્ યું હત.ંુ અને ‘‘જસમા ઓડણ’’ન ંુ
ગીત ગાવાન ંુ કહ ્યું હત.ંુ
કયા કયા દે શોનો પ્રવાસ કર્યો છે .
અમેરિકા, ન્યૂઝીલેન્ડ, આક્રિકા, લંડન સહિત ૧૫ દે શોમાં ગીત ગાયાં છે .
આપને કયા એવોર્ડ મળ્યા છે .
ુ રાતનો એવોર્ડ. મારા
ભારત સરકારનો પદ્મશ્રી એવોર્ડ, વાયબ્રન્ટ ગજ
ઘરની આખી ભીંત એવોર્ડ અને માનદપત્રકોથી ભરાઇ ગઇ છે .
શરૂઆતમાં ગીતો ગાતા કેટલી રકમ મળતી.
ુ ાઇ ગઢવી, મેરૂભા બાપએ
ુ
આજથી વર્ષો પહેલા હું ગીત ગાતી ત્યારે હેમભ
પ૦ પૈસા આપ્યા હતા. જે મેં આજે સાચવીને રાખ્યા છે અને કાગ
ુ મને ‘‘ફુલ ઉતયૉ ફુલવાડી’’એ ગાવાન ંુ કહ ્યું હત.ંુ હાલ લંડન,
બાપએ
બીબીસી, મબ
ંુ ઇ, દિલ્હીથી મારા ઇન્ટરવ્યૂ લેવામાં આવે છે . ત્યારે ૧૫થી
ર૦ હજારના ઓડિયન્સ વચ્ચે ગાવાન ુ થાય છે .
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કસોટી એટલે ઈશ્વરે સમય વડે મારે લી સોટી.
જયારે સમય આકરો લાગે , પ્રયાસો નિષ્ફળ જાય, પોતાના ઉપરથી પોતાને જ વિશ્વાસ
ઊઠી જાય ત્યારે ઈશ્વર આપણી કસોટી કરી રહ્યો હોય તેવ ંુ લાગે . ખરાબ સમય વિષે કે ઈશ્વરે
લીધેલ જિંદગીની કસોટી વિષે ઘણી ગઝલો લખાય પણ સાચે જ એ સંવેદના સિવાય એ
ુ વ, કવિ અનભ
ુ વે
ગઝલમાં કોઈ તથ્ય ન જડે. કવિતા/ગઝલન ંુ ઉદ્ધભવ સ્થાન એટલે અનભ
તે શબ્દોથી ચીતરે . એટલે આવી કસોટીભરી ગઝલો કવિઓએ કદાચ એવાં જ સમયે લખી
હશે જયારે ઈશ્વર સમયની સોટી લઇ બેઠાં હશે. કં સોર્ટી શબ્દ પ્રયોગ એ ખરે ખર અઘરો છે .
ુ વનો ભાર રહેલ છે .
કારણે કે, એમાં અનભ
ુ ા સામે બળવો પકુ ારે છે , ખદ
ુ ા સામે સદાય એમની
“બેફામ”સાહેબની ઠારે લી કલમ ખદ
એક ફરીયાદ રહેતી હોય છે કે સારા માણસોની હાલત કપરી જ કેમ હોય છે . અને સાચે જ
એ હકીકત છે કે સત્યનો મારગ કપરો જ હોય છે . શ્વાસનો અંત આવે ત્યારે લાશને પણ હાશ
ુ ી શ્વાસ ચાલતાં હોય છે ત્યાં સધ
ુ ી ખદ
ુ ા આપણી કસોટી કર્યા જ કરતાં
થાય છે , પણ જ્યાં સધ
હોય છે . એટલે બેફામ સાહેબ ફરિયાદી મિજાજમાં કહે છે કે,

ખુદા, તારી કસોટીની પ્રથા સારી નથી હોતી;
કે સારા હોય છે એની દશા સારી નથી હોતી.
ખૂબી તો એ કે ડૂબી જાય તો લઇ જાય છે કાંઠે,
તરો ત્યારે જ સાગરની હવા સારી નથી હોતી.
– બરકત વિરાણી ‘બેફામ’

જીવનની કસોટીમાં માણસે પાપ પણુ ્યનાં પલ્લાને હંમેશા માપતા રહેવ ંુ પડે છે , એનો કયો
ઘડો ક્યારે છલકાય અને જીવનની કસોટીન ંુ પ્રશ્નપત્ર શ ંુ છે તે માણસના સમજની બહાર છે .

જિન્દગાની કે જાંફિશાનીની, હોય જે વાટ જોખમી તે ગઝલ.
એમની એ જ છે કસોટી ખરી, દિલને લાગે જે લાજમી એ ગઝલ.
- ઘાયલ

અહીંયા ઘાયલ સાહેબ કહે છે કે જિંદગાની હોય કે કુ રબાની આ ક્પરી કસોટીથી ગઝલ
બને છે , અને ગઝલન ંુ ઉદ્ધભવ સ્થાન એટલે જ દર્દ .
કોઈ પણ કસોટીના બે પરિણામ હોય, ક્યાંતો હાર અથવા જીત. કવિ શ્રી રાજેન્દ્ર શકુ ્લ
ુ સરસ વાત કરે છે , તેઓ સમય સામે થવાં પણ તૈયાર છે , સમયની
આ પંક્તિમાં ખબ
તાસીરને પારખી એની સાથે થવા પણ તૈયાર છે , પણ સાથે સાથ તેમને ખબર જ છે કે આ
ઝિન્દગીનાં સરોવરમાં કસોટીન ંુ પાણી વહેત ંુ જ રહેવાન ંુ છે . એટલે એની સાથે બાથ ભીડવા
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પણ તૈયાર છે . તેમની કાવ્યમય પ્રસ્તુતી,

સામાય ધસી જઇયે, આધાંય ખસી જઇયે,
એકાદ મળે ક્ષણ તો ક્ષણમાંય વસી જઇયે.
આમેય વિતાવવાની છે રાત સરોવરમાં,
તો ચાલ કમલદલમાં આ રાત ફસી જઇયે.
એકેક કસોટીમાં છે પાર ઉતરવાનું,
હર શ્વાસ કસોટી છે, એનેય કસી જઇયે.
– રાજેન્દ્ર શુકલ

કવિતા ગઝલમાં જયારે સત્યન ંુ પલ્લું ભારે હોય ત્યારે તે હૃદયને સ્પર્શે છે , કવિ શ્રી રાજેશ
વ્યાસ “મિસ્કીન” અતિ સત્ય પ્રસ્તુતી કરે છે , બે પગવાળા પ્રાણીની આ ખામી છે જ કે તે
મફતમાં મળતી ચીજન ંુ ક્યારે ય મ ૂલ્ય નથી કરતો. જેમાં માં-બાપનો પ્રેમ હોય કે કુ દરતે
આપેલ નદી ઝરણાંની મફત છતાં પણ અમ ૂલ્ય સોગાત. સાથે સાથ કવિ શ્રી એ પણ કહે
છે કે આ કસોટીની કારમી પ્રથા સત્યવાદી ભગતો માટે જ કેમ? કવિ શ્રી આ વેદના આ
કાવ્યમાં રજૂ કરે છે ,

અમૂલ્ય જે કૈં અહીં જગતમાં, તને મળ્યું છે મફત નિરંતર.
સતત ભક્તની થતી કસોટી, સુખી રહ્યા બગભગત નિરંતર.
-રાજેશ વ્યાસ ‘મિસ્કીન’

ઉપરોક્ત પંક્તિમાં કવિ શ્રી રાજેશ વ્યાસ “મિસ્કીન” ભક્તની કસોટીની વાત કરે છે તેવી
જ રીતે શબ્દોના સારથી કવિ શ્રી હરીન્દ્ર દવે પણ કસોટીથી આકરા સમયમાં પલળવાનો
ુ ાના આશીર્વાદને છાપરા સાથે સરખાવી કવિ કહે છે કે, હે સત્યવાદી
ભય વ્યક્ત કરે છે . ખદ
ુ ાની ઈબાદત કરી, ખદ
ુ ા સમક્ષ માથ ંુ ઝુકાવીને તારે
ત ંુ કોઈ પણ રસ્તો પસંદ કર, પણ ખદ
તારો કપરો સમય પાર પાડવાનો છે . કાવ્યમય પ્રસ્તુતી કરતાં કવિ શ્રી હરીન્દ્ર દવે કહે છે કે,

પલળીશ એ ભયેથી હું શોધું છું છાપરું,
વરસે છે આસમાંથી ઇનાયત થવાની વાત.
ઝાહિદ, કસોટી છે આ, ગમે તે પસંદ કર
સિઝદો છે એક, એક ઇબાદત થવાની વાત.
પાસે રહું તો ભય કે વિખૂટાં પડી જશું,
આઘે રહીને માંડું છું અંગત થવાની વાત.
-હરીન્દ્ર દવે

ુ ાની સામે
જીવનમાં અનેક કપરી ઘડી છે છતાંય પણ બેફિકરાઈ વ્યક્ત કરી એ જ ખદ
ઝુકનાર કવિ આ પંક્તિઓમાં કેફ વ્યક્ત કરતાં વર્ણન કરે છે કે,

એક તારા કેફને સમ પર નથી રાખી શક્યો,
જિંદગીના તાર નહિતર મેળવ્યા’તા સૂરમાં.
જાણે જોયો હોય નહિ તે રીતે તું ચાલી ગઈ,
હું ઉઘાડું હોઠ: ના,એ તો નથી દસ્તૂરમાં.
આ નફાની ક્યાં કસોટી છે કે હું ચિંતા કરું,
નામ દફતરમાં લખાયું મારું નામંજૂરમાં.
-હરીન્દ્ર દવે
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