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આભારવચન
નનરં જન ભગત
અહીં આ ક્ષણે આર્િી સન્મુખ ઉર્સ્થિત રહીિે મૌિ દ્વારા મારા હૃદયિો ભાવ વ્યક્ત કરું
એમ નવચાર્ુું હત.ું ક્યારે ક શદ્બ દ્વારા જે કહેવાતુ ં િિી તે મૌિ દ્વારા કહેવાત ું હોય છે . ર્ણ આજિો
પ્રસંગ એ ઔર્ચારરક પ્રસંગ છે . આવા પ્રસંગોમાં નશષ્ટાચારિી એક ર્રં ર્રા છે અિે શબ્દ દ્વારા
એ ર્રં ર્રાનુ ં ર્ાલિ કરવુ ં એ મારું કતડવ્ય છે . કાવ્યમુદ્રા ટ્રથટે એિો પ્રિમ કાવ્યમુદ્રા એવોર્ડ મિે
અર્ડણ કયો એ માટે ટ્રથટિો અિે એિા સૌ કાયડવાહકોિો હુ ં હૃદયપ ૂવડક આભાર માનુ ં છં અિે
ટ્રથટિે આ એવોર્ડ િી ર્રં ર્રાનુ ં ભાનવ ઉજ્જવળ હજો એવી શુભેચ્છા ર્ાઠવુ ં છં. આટલા શબ્દો
નશષ્ટાચારિી ર્રં ર્રાનું ર્ાલિ કરવા માટે ર્યાડ પ્ત ગણાય. ર્ણ આ ર્રં ર્રામાં આદાિપ્રદાિિો
નશષ્ટાચાર ર્ણ અભભપ્રેત છે . પુસડકૃત વ્યસ્ક્તિે આ એવોર્ડ કનવતા માટે અર્ડણ કરવામાં આવે છે .
એિી એ કનવતાિા સંદભડમાં કંઈક વક્તવ્ય રજૂ કરે એવી પુરથકતાડ ઓિી અર્ેક્ષા હોય છે . એિી
આજકાલ હુ ં જે કાવ્યો લખી રહ્યો છં એિા સંદભડમાં મારું વક્તવ્ય રજૂ કરવાિી રજા લઉં છં.
આજકાલ હુ ં પ્રેમ, મૈત્રી અિે મેિહેટ્ટિ નવશે કાવ્યો લખી રહ્યો છં. પ્રેમ અિે મૈત્રીિાં કાવ્યો
તો હુ ં ૧૯૪૩િી આજ લગી નસત્તેર વર્ષોિી લખી રહ્યો છં. મેિહેટ્ટિ નવશેિાં કાવ્યો એ ગુજરાતી
ભાર્ષામાં મારું િવુ ં પ્રથિાિ છે . ૧૯૮૫િી મેં એ કાવ્યો લખવાિો આરં ભ કયો હતો. એિી આ
પ્રસંગે એ કાવ્યોિા સંદભડમાં વક્તવ્ય રજૂ કરવાિો ઉર્ક્રમ છે . ર્ણ એ કાવ્યોિા સંદભડમાં વક્તવ્ય
રજૂ કરું તે પ ૂવે એ કાવ્યોિી ભ ૂનમકાિો ઉલ્લેખ કરું તો એ ભ ૂનમકા હુ ં એ કાવ્ય કેમ એટલે શા માટે
લખી રહ્યો છં અિે કેવાં કાવ્યો લખી રહ્યો છં એ સમજવામાં સહાયભ ૂત િશે.
કનવતા મારો મુખ્ય રસિો નવર્ષય છે . કનવતા ઉર્રાંત મારા અન્ય ત્રણ રસિા નવર્ષયો છે :
ઇનતહાસ, રફલસ ૂફી અિે નવજ્ઞાિ. ૧૯૪૬િી ૧૯૪૮ લગી બે વરસ મેં મુબ
ં ઈમાં એલ્લ્ફન્થટિ
કોલેજમાં અંગ્રેજી સાિે બી.એ.િો અભ્યાસ કયો હતો. અભ્યાસક્રમમાં એક નવર્ષય હતો ર્ાશ્ચાત્ય
નવવેચિ. એિી એરરથટોટલનુ ં ‘ર્ોએરટક્સ’ વાંચવાનુ ં િર્ુ ં હત.ુ ં ‘ર્ોએરટક્સ’િા ૯મા પ્રકરણમાં
એરરથટોટલે કહ્ું છે , ‘Poetry is something more philosophical and more worthy of serious
attention than history, for while poetry is concerned with universal truths, history treats of
particular facts.’ કનવતા સાિે ઇનતહાસ અિે રફલસ ૂફીિા સંબિ
ં નવશે એરરથટોટલનુ ં આ નવિાિ
વાંચ્ર્ુ ં ત્યારિી ઇનતહાસ અિે રફલસ ૂફી મારા રસિા નવર્ષયો રહ્યા છે . ૧૯૫૭માં મનુષ્યે થપુટનિક
દ્વારા પ ૃથ્વીિી ભ્રમણરે ખાિે ભેદી અિે અવકાશર્ુગિો આરં ભ િયો ર્છી ૧૯૬૧માં ર્ુરી ગેગેરીિે
અવકાશયાિ દ્વારા અવકાશમાં પ ૃથ્વીિી પ્રદભક્ષણા કરી અિે મનુષ્યિી અવકાશયાત્રાિો આરં ભ
િયો હતો. આ એક મહાિ ઐનતહાનસક ઘટિા ઘટી ત્યારિી નવજ્ઞાિ મારા રસિો નવર્ષય રહ્યો છે .
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૧૯૪૪િી ૧૯૪૬ લગી બે વરસ મેં અમદાવાદમાં એલ.ર્ી.આર્ટડ સ કોલેજમાં અભ્યાસ કયો
હતો. ત્યારે અંગ્રેજીિા મારા અધ્યાર્ક હતા સન્તપ્રસાદ ભટ્ટ. એમિી પ્રેરણાિે મેં એભલયટિાં કાવ્યો
વાંચ્યાં હતાં. ત્યારિી આજ લગી હુ ં એભલયટિાં કાવ્યો સતત વાંચતો રહ્યો છં. હમણાં જ કહ્ું તેમ
૧૯૪૬િી ૧૯૪૮ લગી બે વરસ હુ ં અભ્યાસ અિે મુબ
ં ઈમાં રહ્યો હતો. ત્યારે આરં ભમાં જ મિે
હરરશ્ચન્દ્ર ભટ્ટિો ર્રરચય િયો હતો. હરરશ્ચન્દ્ર ભટ્ટ ગુજરાતમાં ર્ુરોર્ીય કનવતાિો ર્રરચય કરિાર
અિે કરાવિાર સૌ પ્રિમ કનવ હતા. એમિી પ્રેરણાિી ર્ુરોર્ીય કનવતામાં મારો પ્રવેશ િયો હતો.
અિે પ્રિમ બોદલેરિાં કાવ્યો અિે ર્છી રરલ્કેિાં કાવ્યો વાંચ્યાં હતાં. ત્યારિી આજ લગી હુ ં
બોદલેર અિે રરલ્કેિાં કાવ્યો સતત વાંચતો રહ્યો છં.
હમણાં જ કહ્ું એમ બે વરસ હુ ં સતત મુબ
ં ઈમાં રહ્યો હતો અિે ત્યાર ર્છી ર્ણ ૧૯૬૦
લગી વરસમાં ચાર-ર્ાંચ મરહિા ઉિાળા-નશયાળાિી રજાઓમાં થવજિો અિે નમત્રોિી સાિે
મુબ
ં ઈમાં રહ્યો હતો. આ દોઢેક દાયકાિા સમય દરનમયાિ કોલાબાિી બોરીબંદર લગીિા
નવથતારોમાં રોજ સવારે કે સાંજે, મધ્યાન્હે કે મિરાતે રાજમાગો અિે ગલીઓમાં ફયો હતો. અિે
મુબ
ં ઈિાં થિળ, કાળ અિે ર્ાત્રોિો અનુભવ કયો હતો. ૧૯૪૬િી ૧૯૫૬ લગીિા એક દાયકાિા
સમય દરનમયાિ એભલયર અિે રરલ્કેિા કાવ્યોિી પ્રેરણાિી અિે મારા અનુભવ ર્રિી મુબ
ં ઈિાં
થિળ, કાળ અિે ર્ાત્રો નવશે ‘ફાઉન્ટેિિા બસ થટોર્ ર્ર’, ‘ચચડગેટિી લોકલમાં’, ‘હોન્બી રોર્’,
‘ગાયત્રી’, ‘ર્ાત્રો’, આરદ કુલ ૧૬ કાવ્યો લખ્યાં હતાં. ૧૯૫૬માં આ ૧૬ કાવ્યોિો એક ગુચ્છ
‘પ્રવાલદ્વીર્’ શીર્ષડકિી પ્રગટ કયો હતો.
૧૯૪૩િી કાવ્યો લખવાિો આરં ભ કયો હતો. ૧૯૪૩િી ૧૯૫૮ લગીિા લગભગ દોઢેક
દાયકાિા સમય દરનમયાિ ર્ાંચ કાવ્યસંગ્રહો પ્રગટ કયાડ હતા. ર્ણ ર્છી ૧૯૫૯િી ૧૯૯૬ લગીિા
લગભગ ચારે ક દાયકાિા સમય દરનમયાિ કાવ્યો લખવાનુ ં િર્ુ ં િહત.ુ ં આ મારો મૌિિો સમય
હતો. ર્ણ મારું એ મૌિ વ્યિડ કે વંધ્ય િહત.ુ ં એમ હોત તો ૧૯૯૬િી પુિશ્ચ કાવ્યો લખવાનુ ં િર્ુ ં
તે િ િર્ું હોત. મૌિિા આ દીઘડ સમય દરનમયાિ કાવ્યોિી અનુર્સ્થિનતમાં મેં મારા ત્રણ રસિા
નવર્ષયો ઇનતહાસ, રફલસ ૂફી અિે નવજ્ઞાિ નવશે સતત યિાશસ્ક્તમનત વાચિ-મિિ કર્ુું હતુ.ં
ઇનતહાસિા વાચિ-મિિમાં મિે ભારત, ગ્રીસ અિે રોમિા ઇનતહાસમાં નવશેર્ષ રસ છે .
ઈ.પ ૂ. ૩૫૦૦િી આસર્ાસ એનશયામાં મેસોર્ોટે નમયા, ઈજજપ્ત, ભારત અિે ચીિમાં મનુષ્ય
િગરોમાં વથયો હતો અિે એણે સંથકૃનતિો નવકાસ કયો હતો. કાલક્રમે પ્રિમ ગ્રીસ અિે રોમમાં
અિે ત્યાર ર્છી ર્ુરોર્ અિે અમેરરકામાં સંથકૃનતિો નવથતાર િયો હતો. આજે હવે સમગ્ર પ ૃથ્વી
ર્ર સંથકૃનત અસ્થતત્વમાં છે . ભનવષ્યમાં એમાં સતત ર્રરવતડિો અિે નવકાસ િશે. ર્ણ હવે ર્છી
ભનવષ્યમાં સંથકૃનતિો નવથતાર િશે તે તો અવકાશમાં જ િશે એમ મિે મારા ઇનતહાસિા વાચિમિિ ર્રિી સમજાર્ું છે .
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રફલસ ૂફીિા – સનવશેર્ષ તો ઈશાવાથય ઉર્નિર્ષદિી રફલસ ૂફીિા મારા વાચિ-મિિ ર્રિી
મિે એમ સમજાર્ુ ં છે કે આર્ણા પ્રાચીિ પ ૂવડજોએ એમિી આંતરથુરણાિી બ્રહ્ાંર્િાં રહથયોિે
ર્ામવાિો ભવ્ય પુરુર્ષાિડ કયો હતો. આજે હવે અવકાશર્ુગમાં નવજ્ઞાિીઓ એમિી બુદ્ધિઅમત્તાિી
બ્રહ્ાંર્િાં રહથયોિે ર્ામવાિો અિાગ ર્રરશ્રમ કરી રહ્યા છે અિે ર્ુગો લગી કરશે અિે તે
સવડથવીકાયડપ્રમાણ સાિે.
નવજ્ઞાિિા

વાચિ-મિિમાં મિે

જીવિિી

ઉત્ર્નત્ત

અિે

ઉત્ક્રાંનતિા

નવજ્ઞાિમાં,

જીવનવજ્ઞાિમાં નવશેર્ષ રસ છે . કલ્ર્િાતીત એવી કોઈ ક્ષણે જળમાં જીવિ, સ ૂક્ષ્માનતસ ૂક્ષ્મ જીવાણુ
ઉત્ર્ન્ન િર્ું હતુ.ં ર્છી અકલ્પ્ય એવા અતીતમાં જીવિ, જીવાણુ જળિી સીમાિે અનતક્રમીિે ભ ૂનમ
ર્ર વથર્ું હતુ.ં આજે હવે એણે મનુષ્યરૂર્ે પ ૃથ્વીિી ભ્રમણરે ખાિે ભેદી છે . એિી હવે ભનવષ્યમાં એ
ભ ૂનમ ર્રિી, પ ૃથ્વી ર્રિી અવકાશમાં વસશે. ઉત્ક્રાંનતિા ક્રમમાં આમ િવુ ં અનિવાયડ છે . મનુષ્યિા
નવથમય અિે કૂતહુ લિો કોઈ ર્ાર િિી. એિા ર્રરશ્રમ અિે પુરુર્ષાિડિા અંત િિી. એિી એિી
આ જીવિયાત્રા અનવરત અિે અનવશ્રામ હશે અિે અંતે મનુષ્ય અવકાશિે એિી માિવતાિી
મઢશે એમ મિે મારા નવજ્ઞાિિા વાચિ-મિિ ર્રિી સમજાર્ુ ં છે . અહીં ર્ાદટીર્રૂર્ે િોંિવુ ં
જોઈએ કે ઉત્ક્રાંનતિા અબજો વર્ષડિા ઇનતહાસમાં જીવિનુ,ં જીવનુ ં જળમાંિી ભ ૂનમ ર્ર વસવુ ં અિે
ભ ૂનમ ર્રિી, પ ૃથ્વી ર્રિી અવકાશમાં વસવુ ં એ બે સૌિી મોટી ઘટિાઓ ઘટી છે અિે એમાંિી
બીજી ઘટિા તો આર્ણા જીવિકાળમાં ઘટી છે એનુ ં આર્ણિે ગૌરવ હોવુ ં ઘટે.
તો આ ભ ૂનમકા સાિે ૧૯૮૫માં હુ ં પ્રિમ વાર અમેરરકા ગયો હતો અિે િોર્ાક રદવસ
મેિહેટ્ટિમાં રહ્યો હતો. ત્યારે વલ્ર્ડ ટ્રેઈર્ સેન્ટરિા એક ટાવરિી ઓબ્ઝવેશિ ર્ેથક ર્રિી એકી
િજરે આખા મેિહેટ્ટિિા ટાપુિે જોયો ત્યારે તરત જ ત્યાં િે ત્યાં જ એક ર્ંસ્ક્ત સ ૂઝી હતી: ‘આ
ન્ર્ ૂ યોકડ િામે ર્ંખી/ શુ ં અિખ ૂલી બે ર્ાંખે/ િભિીરખતી આંખે/ રહ્ું અગમિે ઝંખી?’
૧૯૫૬માં પ્રિમ વાર વ્હીટમેિિા કાવ્યસંગ્રહ ‘લીવ્ઝ ઓફ ગ્રાસ’િાં કાવ્યો વાંચ્યા હતાં.
ત્યારિી આજ લગી વ્હીટમેિિાં કાવ્યો વાંચતો રહ્યો છં. ૧૯૮૫ ર્છી ફરી એક વાર એ કાવ્યો
વાંચ્યા ત્યારે ‘મેિહટ્ટા’ કાવ્યિી અંનતમ ર્ંસ્ક્ત ‘City nested in bays! My city!’ (અખાતિા િીર્મા
બંિર્ાંખે બેઠું છે િગર! મારું િગર!) ર્ર પ્રિમ વાર ધ્યાિ ગર્ુ ં હત.ુ ં પ ૂવે આ કાવ્ય વાંચ્ર્ુ ં હત ુ ં
ર્ણે એિે નવશે સભાિ િયો િહતો. ર્ણ ૧૯૮૫માં મેિહેટ્ટિ માટે મિે ર્ંખીનું કલ્ર્િ સ ૂઝ્ું હત.ુ ં
એિી આ કાવ્ય નવશે હવે સભાિ િયો હતો. વ્હીટમેિ એટલે મેિહેટ્ટિિા મહાિ કનવ. એમણે
મેિહેટ્ટિ નવશે અકાનિક કાવ્યો લખ્યાં છે . આ ર્ંસ્ક્તમાં ‘િેથટે ર્’ શબ્દમાં સ ૂચિ છે તેમ એમાં
મેિહેટ્ટિ માટે ર્ંખીનું કલ્ર્િ યોજાર્ું એ જાણીિે આ અનુમોદિિી આિંદ િયો હતો.
૧૯૮૯માં હુ ં બીજી વાર અમેરરકા ગયો હતો. ત્યારે એક આખો મરહિો સેન્ટ્રલ ર્ાકડ ર્ાસે
એક નમત્રિા એર્ાટડ મેન્ટમાં રહ્યો હતો. ત્યારે રોજ સવારિી સાંજ લગી વલ્ર્ડ ટ્રેઈર્ સેન્ટરિી હાલેમ
લગીિા નવથતારોમાં બારે બાર એવન્ર્ ૂ ર્ર અિે એમિી આસર્ાસિી મહત્ત્વિી થટ્રીટ્સ ર્ર ફયો
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હતો. ત્યારે મેિહેટ્ટિિાં નવનવિ થિળો, સવાર, બર્ોર અિે સાંજિા સમયિા નવનવિ નમજાજ અિે
નવનવિ શ્વેત-અશ્વેત ર્ાત્રોિો અનુભવ કયો હતો. જો ભનવષ્યમાં ક્યારે ક મેિહેટ્ટિ નવશે કાવ્યો
લખવાનું િશે તો મેિહેટ્ટિિાં થિળ, કાળ અિે ર્ાત્રો નવશે લખવાનુ ં િશે એ આશાએ એ કાવ્યોિી
રૂર્રે ખા ર્ણ મિમાં આલેખી હતી.
ત્યાં તો ૧૯૯૬માં અચાિક જ પુિશ્ચ કાવ્યો લખવાનુ ં િર્ું હત.ુ ં ચારે ક દાયકાિા દીઘડ
સમયિા મૌિિો ભંગ િયો હતો. જાણે જીવિમાં બીજી વસંત િ આવી હોય! આ મારા જીવિિી
સૌિી વધુ સુખદ ઘટિા હતી. એનુ ં આશ્ચયડ હજુ શમર્ુ ં િિી. ત્યારિી પ્રેમ, મૈત્રી અિે મેિહેટ્ટિ
નવશેિાં કાવ્યો લખી રહ્યો છં અિે આજ લગીમાં બે કાવ્યસંગ્રહો પ્રગટ કયાડ છે .
૨૦૦૧િી વ્હીટમેિિી પ્રેરણાિી અિે મેિહેટ્ટિ નવશેિા મારા અનુભવ ર્રિી મેિહેટ્ટિ
નવશે કાવ્યો લખવાિો આરં ભ કયો છે . ચાર કાવ્યો લખ્યા છે . આ વક્તવ્યિે અંતે એ કાવ્યો રજૂ
કયાું છે . હાલમાં હુ ં બ્ર ૂકલીિ ભબ્રજ નવશે કાવ્ય લખી રહ્યો છં. હજૂ બારે ક કાવ્યો લખવાનુ ં િાર્ુું છે .
એ લખાશે તો ભનવષ્યમાં કુલ ૧૬ કાવ્યોિો એક ગુચ્છ ‘ર્ક્ષીદ્વીર્’ શીર્ષડકિી પ્રગટ કરવાનુ ં નવચાર્ુું
છે . આ કાવ્યોમાં મેિહેટ્ટિ એ િકશા ર્રનુ ં મેિહેટ્ટિ િિી, એ મીનિક મેિહેટ્ટિ છે , એ એક
પુરાકલ્ર્િ છે . એમાં ભૌનતક કે ભૌગોભલક િગર િિી, એમાં ભચત્તિી એક અવથિા છે , સંવેદિા
છે . એક માિનસક અનુભવ છે , એક ચૈતનસક અનુભ ૂનત છે . એમાં મેિહેટ્ટિનુ ં વણડિ કે કિિ િિી,
કલ્ર્િ કે રૂર્ક છે . જોસેફ ઝુબેરે કહ્ું છે , ‘કનવઓ ર્દાિોિી વાથતનવક ઉર્સ્થિનતિી નવશેર્ષ તો
કલ્ર્િોિી પ્રેરાય છે .’ એમાં જે ૨૧મી સદીિો છંદ છે , જે બોલચાલિી ભાર્ષાિો છંદ છે , જે ગદ્યિી
સૌિી વધુ નવકટિો છંદ છે તે છંદ છે , એ સૌ કાવ્યો વિવેલી છંદમાં છે . ર્ૂંકમાં એ કાવ્યો ભચન્તિોનમ
કાવ્યો છે .
મેિહેટ્ટિ એક અિન્ય અિે અદ્ધદ્વતીય િગર છે . મેિહેટ્ટિ જેવુ ં અન્ય િગર અમેરરકામાં તો
િિી જ, ર્ણ જગતમાં ર્ણ ક્યાંય િિી. મેિહેટ્ટિ જેવુ ં અન્ય િગર હોય તો તે મેિહેટ્ટિ છે . અન્ય
િગરોિી જેમ એિે દીઘડ ભ ૂતકાળ િિી એિી એ ભનવષ્યોન્મુખ િગર છે . મેિહેટ્ટિ એ આરદવાસી
ભાર્ષાિો શબ્દ છે . એિો અિડ છે ટે કરીઓિો ટાપુ એમ એ અવકાશોન્મુખ િગર છે . એિા થકાય
થક્રેર્રો એિા સાક્ષી છે . મેિહેટ્ટિ અમેરરકામાં છે ર્ણ એ માત્ર અમેરરકાનુ ં કે શ્વેત અમેરરકિોનુ ં
િગર િિી. એિામાં ચુબકત્વ
ં
છે , કોઈ અદભુત આકર્ષડણ છે . જગતિાં સૌ રાષ્ટ્રોિી પ્રજાઓ અહીં
આવીિે વસી છે , કોઈ થવેચ્છાએ નિવાડનસતો તરીકે તો કોઈ નતરથકૃત બરહષ્કૃત નિરાનશ્રતો તરીકે.
મેિહેટ્ટિે હોંસે હોંસે એ સૌનું થવાગત કર્ુું છે . થટે ચ્ર્ ૂ ઑફ ભલબટી એનુ ં સાક્ષી છે . મેિહેટ્ટિ િગરોનુ ં
િગર છે , નવરાટિગર (megalopolis) છે , એ જગતિી સંભક્ષપ્ત આવ ૃનત્ત (microcosm of the
world) છે . મેિહેટ્ટિમાં ર્ુિાઈટે ર્ િેશન્સનુ ં હેર્ ક્વાટડ સડ છે . ર્ણ એ તો માત્ર ઈમારત જ છે ,
મેિહેટ્ટિ તો થવયં ર્ુિાઈટે ર્ િેશન્સ છે , રાષ્ટ્રસમ ૂહ છે . રાષ્ટ્રોનુ ં રાષ્ટ્ર છે , મેિહેટ્ટિ એ મનુષ્યજાનતનુ ં
પ્રતીક છે , મીિ છે .

નિરં જિ ભગત; કાવ્યમુદ્રા એવોર્ડ અર્ડણનવનિ પ્રસંગે, - 6

ૂ થવાથથ્ય હશે અિે
આર્ુષ્યિાં િોર્ાંક વર્ષો જો બાકી હશે અિે એ બાકીિાં વર્ષોમાં અનુકળ
જો મેિહેટ્ટિ નવશેિાં બાકીિાં ૧૨ કાવ્યો લખાશે તો કુલ ૧૬ કાવ્યોિો એક ગુચ્છ ‘ર્ક્ષીદ્વીર્’
શીર્ષડકિી પ્રગટ િશે. ‘ર્ક્ષીદ્વીર્’ એ ગુજરાતી ભાર્ષામાં મારું એક િવુ ં પ્રથિાિ હશે, ‘ર્ક્ષીદ્વીર્’ એ
મારું મેિહેટ્ટિ નવશેન ુ ં મીિ હશે, પુરાકલ્ર્િ હશે એવી આશા સાિે અિે આજે આ કાવ્યમુદ્રા એવોર્ડ
પ્રાપ્ત કરવા સદભાગી િાઉં છં એિા આિંદ સાિે આર્ સૌિો ફરીિી એકવાર હૃદયપ ૂવડક આભાર
માિીિે નવરમું છં.
અમદાવાદ,
ુ રી ૨૦૧૫
૨૮ ફેબ્રઆ

