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શરમનો કરી ડૉળ સઘળું જુએ છે,
કળી પાંદડીઓના પડદે રહીને;
ખરું જો કહી દઉં તો વાતાવરણ પર
તમારાં નયનની અસર થઈ ગઈ છે.
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દેશદાઝને ક્ષણિક ન બનાવીએ

ઓગસ્ટ મહિનાનો આ અંક જ્યારે હાથમાં આવશે ત્યારે ઘણાંબધાનાં હૈ યામાંથી દેશદાઝનો ઊભરો શમી ગયો હશે. દેશભક્તિ અને
દેશપ્રેમની વાતો માત્ર થોડા દિવસ પૂરતી સોશિયલ મીડિયા તથા વોટ્સએપ મેસેજ દ્વારા છલકાતી રહે છે અને ટ્રાફિક સિગ્નલ પર ઊભી
રહે લી ગાડીના કાચ ઉતારી નાનાં છોકરાં પાસેથી થોડા રૂપિયા આપી મેળવેલા પ્રતીકાત્મક રાષ્ટ્રધ્વજ પૂરતી મર્યાદિત રહે છે. ક્યારે ય
આપણે એ બાળકોની છીનવાઈ ગયેલાં બાળપણની સ્વતંત્રતા વિશે વિચાર કર્યો છે? આવા તો ઘણાંબધાં મુદ્દાઓ વિશે વાત થઈ શકે. માત્ર
નકારાત્મક વાતોથી કશું વળવાનું નથી અને એટલે જ વ્યક્તિગત જવાબદારી ખૂબ મહત્ત્વની છે.
આપણા ઘરની, આપણી સોસાયટીની, આપણા નગરની સ્વચ્છતા વિશે, ટ્રાફિકના નિયમોનું પાલન કરીને, પાણી, ઈલેક્ટ્રિસીટીનો બચાવ
કરીને, પર્યાવરણનું જતન કરીને આપણે આપણો નગરપ્રેમ, રાજ્યપ્રેમ અને રાષ્ટ્રપ્રેમ પ્રદર્શિત કરીએ તો કેવું? અને આવી શરૂઆત સ્વયં
થકી જ કરવાની હોય છે, ઘરમેળે જ એનું પાલન કરવાનું હોય. તો આવો, દેશદાઝને ક્ષણિક ન બનાવતા આપણા રોજબરોજના સમાજ
ઉપયોગી કાર્યોથી રોજિંદી ઘટના બનાવીએ.
શૂન્ય પાલનપુરીનો એક શે’ર યાદ આવે છે :
પુરુષાર્થની એક જ ઠોકરથી વિધિનાં વલણ બદલાઈ જશે,
ઈન્સાન જો નીતિ બદલે ઇતિહાસ નવો સર્જાઈ જશે.
પ્રત્યેક માણસ પોતાનું એક પાનું લખી આવો ઇતિહાસ સર્ જે એવી આશા જીવંત છે અને એટલે જ ‘સ્વચ્છ ભારત’, ‘સ્વસ્થ ભારત’,
‘આપણું ભારત’ અને ‘મેરા ભારત મહાન’ માત્ર સૂત્રો ના બની રહે અને યથાર્થ બની રહે એ જવાબદારી આપણા સૌને માથે.
— સૌમિલ મુનશી
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�્દ્યના તાર

‘સવરસેતિુ’ના જુ લાઈના અંકમાં આ વખતિે ઉડીને આંખે વળગે એવી લાગી લઘુકથા ‘જીવનરં ગ’. ખૂબ
સરળ શબદોમાં માતિા-શપતિાના બાળકો પ્ત્ેના પ્ેમને કિી જા્ છે. આજના આધુશનક ્ુગના બાળકોનું
બેજવાબદારીભ્ુું વતિયાનને બખૂબી રજૂ ક્ુું છે. નાની એવી પણ વાતિાયા ખૂબ જ હૃદ્સપશતી લાગી.
— ડહરે ન દવે, ્ુરેનદ્રનિર

‘સવરસેતિુ ન્ૂઝ ડા્જ ેસ્ટ’નો જુ લાઈ અંક િાથમાં આવતિાની સાથે જ વંચાઈ ગ્ો. દરે ક પેજ પર
નવા રૂપ રં ગ લાગ્ા... નવીનતિાનો અનુભવ થ્ો. દરે ક આ્ટતીકલ તિો સરસ િો્ જ છે પણ ન્ુઝીક ્ટ્કે
શવભાગ કે જ ેમાં જુ દા જુ દા કા્યાક્રમોની ્ટૂ કં ાણમાં માહિતિી મળે છે તિે ઘરે બેઠા ગંગા જ ેવી લાગે છે. આવી
ઇવેન્ટ થા્ ત્ારે હદલને િાશકારો થા્ છે કે આજ ે પણ ગુજરાતિમાં આવી સાહિત્ પ્વૃશત્ત થતિી રિે છે.
સંગીતિ અને કલા પારખુઓ િજી પણ ગુજરાતિમાં છે. એક પ્જા તિરીકે પણ આપણી જવાબદારી છે કે
આપણી ભારા અને સાહિત્ને જીવંતિ રાખતિા દરે ક પ્્તનોમાં સાથ આપવો. આપનું મેગેઝીન પણ આવું
જ કામ કરે છે. મારો સાથ િં મેશા આપની કલાપ્વૃશત્તની સાથે છે અને રિે શે.
— કૌશલ ચૌહાિ, અિદાવાદ

સવરસેતિુની ઇ-મેગેશઝન આવૃશત્ત ગમી. નવા રૂપ-રં ગ અને સાથે આપણા અવાજમાં કશવ િરયાદ શત્રવેદીની
રચના સાંભળી મજો પડી ગ્ો. ગીતિના શબદો તિો સુંદર છે જ પણ સાથોસાથ આપણા અવાજની ગાશ્કી
પણ લાજવાબ છે. ઓછા વાદ્યોના ઉપ્ોગથી ગીતિ વધારે કણયાશપ્્ લાગ્ું. વારં વાર સાંભળવું ગમ્ું. િં ુ
કોઈ તિાલીમબદ્ધ ગા્ક નથી પણ આપણી વેબસંગોષ્ઠી સાંભળવાથી અચૂક કંઈક નવું જાણવા મળે છે.
િં ુ મારી દીકરીને પણ સંભળાવું છુ .ં
રશતિલાલ બોરીસાગરના લેખ તિથા ્ટૂ કં ી વાતિાયાની િં ુ આતિુરતિાથી રાિ જોઉં છુ .ં ્ટૂ કં ી પણ ચો્ટદાર વાતિાયા
વાંચવી ગમે છે. કશવ િરયા રિ�ભ�ની શિલમી ગીતિોની ્ાદી સાચવી રાખી છે. શિલમી ગીતિોના રિે લા
કાવ્તિત્વને આપણી સમક્ષ સુપેરે લાવે છે. કશવઓના જીવન-કવન તિેમની કારહકદતીના સંઘરયાને કદાચ
આ્ટલી નજીકથી પિે લાં નિોતિા જાણ્ા. બાકી તિો આખો અંક જ લાજવાબ છે. સાહિત્ અને સંગીતિ
સાથે એક સુરીલી પણ શનરાળી સિર કરાવી જા્ છે. આમ જ નવીનતિાથી અવગતિ કરાવતિા રિો એવી
હદલથી શુભેચછા.
— ઝંખના પાઠક, અિદાવાદ
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શબ્દસેતુ

ઘડપણનો અવાજ કેટલો સંભળા્ય, કોણ સાંભળે?...

રાજ ેશ વ્્ા્ ‘ણિસકીન’

કોણ સાંભળે
વૃ� દેહને વળગ્્ું કળિર કોિ ્ાંભળે,
રોજ રાિભર કિ્ે ણબસિર કોિ ્ાંભળે?
્ૌ ્રખાં બહે રા િરિી પિ કોિ ્ાંભળે,
અને આભિાં આઘે ઈ�ર કોિ ્ાંભળે.
ર�ા નરી એ વષ� પિભર કોિ ્ાંભળે,
ર�ું િૂિિું પળપળ જીવિર કોિ ્ાંભળે?
રોજ ઊઠીને પ્ર�ો ્ત્તર કોિ ્ાંભળે,
વત્તા-ઓછા ઘરિા ઘરઘર કોિ ્ાંભળે?
દપ્થિ-દરવાર્-દીવાલો
વચ્ચે
િૂ ્કાં,
ઘ્ઘ્ાિ ્ૂિું આખખું ઘર કોિ ્ાંભળે?
�ા્ બૂિ પાિે ર્િે વિિાિાં બે્ી,
હવે ર્િ ્ારે પિ અંિર કોિ ્ાંભળે?
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પિ ચાલ્ા ત્્ાં લિી હિા ઘેઘૂર વૃક્ષ ્િ,
નરી ર�ા છાં્ો કે છત્તર કોિ ્ાંભળે?
હોંકારો ભરિા િો દ્ે ડદશાઓ દોિી,
હવે કોઈ ખંિરે ્િો સવર કોિ ્ાંભળે?
્િિ એકલા પિિાં ર્વું, નવું નરી કૈં,
બોલાવો જો કોઈ ણનરં િર કોિ ્ાંભળે?
ભાર છિાં ણનભા્થર બાળપિ અને ્ુવાની,
િ્ા દૂર િેં કાઈ દિિર કોિ ્ાંભળે?
— રાજ ેશ વ્્ા્ ‘ણિસકીન’

ઘરડા થવું શું ચીજ છે? રમેશ પારે ખ તિેની ગઝલમાં
આવો પ્શ્ પૂછ ે છે અને તિેમાં જ જાણે તિેની પીડા, એકલતિા
અને જવાબ સમા્ેલા લાગે છે. કોઈ વૃદ્ધ થતિા માણસની
પીડાની કે્ટલી હકંમતિ? કિીએ છીએ ને કે ભૂતિ વળગ્ું છે,
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ધૂન વળગી છે. વૃદ્ધ દેહને-શરીરને કળતર અને પીડા એવી એટલો સમય કે ફુરસદ હોતી જ નથી. રોજ સવાર પડે
રીતે જ વળગતા હોય છે. રોજ રાતભર પથારીમાં પડખા અને નવા સત્તર પ્રશ્નો આખા ઘરની સામે ઊભા હોય છે
બદલાતા રહે છે. શરીર કણસતું રહે છે. પણ કોણ સાંભળે? અને વત્તા કે ઓછા પ્રમાણમાં ઘરડા તો ઘર ઘરમાં હોય છે.
ઘડપણ એકલું જ હોય છે. ઓ મા...હે પ્રભુ જુ દા-જુ દા ત્યાં કોણ કોને સાંભળે?
અવાજ પીડામાં વારં વાર એક વૃદ્ધના હોઠેથી સરતા રહે છે

આમ તો આ સમગ્ર ગઝલ કોણ સાંભળે? એ રદીફ

પણ એ અવાજને કોણ સાંભળે? રાતની શાંતિમાં-નીરવતામાં ઉપર આગળ વધે છે. ધીરે ધીરે એક પછી એક શેર વાંચતાં
ઓરડાના અવાજ ઘરમાં ફે લાય છે. રસ્તા ઉપર ફે લાય જઈએ છીએ તેમ-તેમ ખ્યાલ આવે છે કે એક એકલતાભરી
છે. આજુ બાજુ ના ફ્લેટ અને મકાનો સુધી ફે લાય છે પણ, પરવશતાનું, એકલતાભર્યા ઘડપણનું આ ચિત્ર છે. ઓરડાની
કોણ સાંભળે? જાણે ધરતી ઉપર બધા એક સરખા બહે રા અંદર એકાદ અરીસો હશે, એ દર્પણ, એ દરવાજા, એ
છે. બધા જ એકસરખા ગાઢ નિંદ્રામાં છે. શરીરની પીડા દીવાલો વચ્ચે ડૂ સકાં ભરાતા રહે છે, દર્પણમાં અને દીવાલો
પોકારે છે, જ ે ભગવાનને પોકારે છે એ ભગવાન પણ આવી ઉપર પડઘાતા રહે છે. એ ડૂ સકાં દરવાજા ખખડાવતા રહે
પરિસ્થિતિમાં કણેકણમાં લાગતો નથી. ખૂબ દૂર આકાશમાં છે. આખુંય ઘર થાક્યું-પાક્યું ઘસઘસાટ સુતું હોય ત્યાં એ
બેઠલ
ે ો લાગે છે.

ડૂ સકાંને કોણ સાંભળે? ક્યારે ક શ્વાસ બૂમ પાડે છે ભગવાનને,

રોજ રાતભર પથારીમાં પડખા બદલાતા
રહે છે. શરીર કણસતું રહે છે. પણ કોણ
સાંભળે? ઘડપણ એકલું જ હોય છે. ઓ
મા...હે પ્રભુ જુદા-જુદા અવાજ પીડામાં
વારંવાર એક એક વૃદ્ધના હોઠેથી સરતા
રહે છે પણ એ અવાજને કોણ સાંભળે?
હવે પહે લાં જ ેવું શરીર નથી રહ્યું. એ વર્ષોમાં હં ુ પગભર
હતો. Self depended હતો. હવે પગની સાથે જાણે પગભર
પણ ના રહે વાયું. સાવ પરવશ બની જવાયું. તમે પગભર
નથી હોતા, તમે જો કમાતા નથી હોતા, તો તમારી વાત
સાંભળવાનો પણ કોઈની પાસે સમય નથી હોતો. જ્યારે
પગભર રહે તા નથી ત્યારે પળેપળ જીવતર-જીવન તૂટી
રહ્યું હોય છે. આ તૂટવાનો અવાજ કોણ સાંભળે? અને
કુ ટુબ
ં ીજનોની પાસે પણ કોઈ એક વ્યક્તિને સાંભળવાનો

પ્રિય વ્યક્તિઓને અને ક્યારે ક તો પોતે પોતાના જ નામનેપોતાની જ જાતને પોકારી પોકારીને બોલાવે છે કે નજીક
આવો, કોઈ તો પાસે બેસો. પણ હવે તો જાત સાથે પણ
અંતર પડી ગયું છે. જાત સાથે પણ છેટું પડી ગયું છે આ
પોકારોને કોણ સાંભળે?
હવેના શેરમાં એક કમાલ થઈ છે. જ્યાં સુધી પગ ચાલે
છે, જ્યાં સુધી પગ ચાલ્યા ત્યાં સુધી માણસ લીલાછમ-ઘેઘૂર
વૃક્ષ જ ેવો હતો. અહીં ગતિની અને સ્થિરતાની વાત સાથે
થઈ છે. ગતિ અને સ્થિતિની વાત સાથે થઈ છે. આમ તો
ગતિ અને સ્થિતિ બેઉના ભગવાન નટરાજ છે. નટરાજની
મૂર્તિમાં ગતિ અને સ્થિતિ બંનેના દર્શન થાય છે. સંસારમાં
પણ માણસના પગ ચાલે છે ત્યાં સુધી એ ઘેઘૂર વૃક્ષ જ ેવો
હોય છે. કુ ટુબ
ં ીજનોને માટે છત્ર જ ેવો હોય છે. સૌને છાંયો
આપનારો હોય છે પણ જ ેવા પગ ચાલતા બંધ થાય છે
એ ઘેઘૂર વૃક્ષ સૂક્કું ઝાડ બની જાય છે! એ કોઈને છાંયડો
આપનારું રહે તું નથી. કોઈને એ છત્ર, ચહે રાને અને જિંદગીને
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્ ગડીઓ પડી જતિી િો્ છે. બિાર પિે રવાના રે શમી સવારથી સાંજ સુધી સતિતિ વૈતિરં જ કરવાનું િો્ છે. એવા
વ�ો અને વરયો િવે નથી રહાં. ઘરમાં પિે રવાના જૂ નાં વૈતિરા ભરે લા હદવસોમાં કોઈ પ્સંગ કે અવસરે ્ નથી િોતિો.
કપડાં તિેના જજયાહરતિ અવાજમાં સૌને પોકારે છે પણ ઘરની માત્ર મૃત્ુ જ એક પ્સંગ બનતિો િો્ છે. છેક છેલ્ા શ્ાસ
એકલતિામાં એને કોણ સાંભળે? કોઈ બચાવી લો મને... સુધી જીવનમાં કશું જ નથી બનતિું. આમ મૃત્ુ જ જ ેના
એવી બૂમના આ્ુષ્ના અજગરે જ ે ભરડો લીધો છે એમાં જીવનમાં અને ઘરમાં અવસર બનવાનું િો્ એના અવાજને
ક્ટકે ક્ટકા થઈ ગઈ છે. આમે ્ અજગર તિેના શશકારને કોણ સાંભળે?
ભરડો વાળીને તિેના ક્ટકે ક્ટકા કરી નાખે છે અને મારી
નાંખે છે. છંછડે ા્ેલા ધૂઆંપૂઆં થ્ેલાં આ્ુષ્ના અજગરે
એવો ભરડો લીધો છે કે િવે તિો બૂમ પણ ક્ટકે ક્ટકા થઈ
ગઈ છે. એવી વેરણછેરણ બૂમને કોણ સાંભળે?

ક્યારેક �ાસ બૂમ પાડે છે ભગવાનને, પ્પ્રય
વ્ય�ક્તઓને અને ક્યારેક તો પોતે પોતાના
જ નામને-પોતાની જ જતને પોકારી
પોકારીને બોલાવે છે કે નજીક આવો, કોઈ
તો પાસે બેસો. પણ હવે તો જત સાથે પણ
અંતર પડી ગયું છે. જત સાથે પણ છેટું
પડી ગયું છે આ પોકારોને કોણ સાંભળે?
માત્ર અને માત્ર વરયોની સાથે ઘૂં્ટાતિી જતિી ઘડપણની
એકલતિા અને પડઘા બનીને શમી જતિા પોકારોની આ ગઝલ
છે. આ ગઝલ આખી રાતિ મને િંિોળતિી રિી અને છેક
મધરાતિે ત્રણ સાડા ત્રણ સુધી પેન લઈને લખવા મા્ટે મજબૂર
કરતિી રિી. પીડાની આ ગઝલે મને રાતિભર િંિોળ્ો છે
અને લખવા મજબૂર ક્યો છે.
િ્ા રે શિી વ� બિા એકેક િિીરી,
પોકારે પહે રિ આ જજ્થર કોિ ્ાંભળે?
કિકે કિકા બુિ બચાવોની ભરિાિાં,
િૂંઆ-િૂંઆ આ્ુષનો અજિર કોિ ્ાંભળે.

સુખનો કે દુઃખનો કોઈ અવસર કે પ્સંગ િો્, કોઈ
માંદગીનો પ્સંગ િો્ તિો જ માણસ ્ટાઈમ કાિી શકતિો

રર્ વિરના િડહના જ ેવું ્િિ વૈિરું
નરી િોિ ્ુિી કોઈ અવ્ર કોિ ્ાંભળે?

િો્ છે. વરયાના અમુક મહિનાઓ એવા િો્ છે જ ેમાં કોઈ
રજા આવતિી જ નથી િોતિી. રજા વગરના એ મહિનાઓમાં
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— રાજ ેશ વ્્ા્ ‘ણિસકીન’

�ંથાલાપ

‘કલમને ડાળખી ફૂટી’

કવહ્ય�ી પા�લ ખખ્ખરના �થમ ગિલસં�િનું હવમોચન

કવશ્ત્રી પારલ ખખખરના પ્થમ ગઝલસંગ્િ ‘કલમને ડાળખી િૂ્ટી’નું લોકાપયાણ અમદાવાદના નવજીવન ્ટ્સ્ટ ખાતિે
તિારીખ ૮ જુ લાઈ, ૨૦૧૮ના રોજ કરવામાં આવ્ું િતિું. પુસતિક શવમોચન પ્સંગે પમિશ્ી શવષણ પંડ્ા, ડૉ. ઉરા ઉપાધ્ા્
અને રમણીક ઝાપહડ્ાએ પ્ાસંશગક ઉદબોધન ક્ુું િતિું. ત્ારબાદ કશવસંમેલનમાં મધુસૂદન પ્ટેલ, સનેિી પરમાર, પારલ
ખખખર અને લ�મીબિે ન ડોબહર્ાએ પોતિાની ગઝલોનું પઠન ક્ુયા. અંતિમાં કશવ શવનોદ જોશીએ પોતિાના પાંચ ગીતિોનું
સુમધુર સવરે ગાન ક્ુું અને શ્ોતિાઓને જલસો કરાવ્ો. કા્યાક્રમનું સંચાલન ગોપાલી બૂચે ક્ુું િતિું.
પારલ ખખખરની ગઝલોના થોડા શેર જોઈએ :
૧.

નોખી નકર ભાતિ ઘસું છુ ં ઓરશસ્ા પર,
િં ુ મારી ઓકાતિ ઘસું છુ ં ઓરશસ્ા પર.

૨.

ગ્ેલા શખસના બે ચાર પગલાં સાચવી રાખ્ા,
પછી લાગ્ું કે સાલ્ુ સાવ અમથા સાચવી રાખ્ા.

૩.

છોડી દીધેલો દાખલો વરયો પછી સમજા્ તિો પકડો કલમ,
કોરી િથેળી પર ભૂંસેલુ નામ જો વંચા્ તિો પકડો કલમ.

૪.

જીત્ો પ્થમ સવભાવ પછી કામ થઈ ગ્ું,
છોડ્ા બધા લગાવ પછી કામ થઈ ગ્ું.

૫.

ધારણાની પાર છુ ં તિું ધારવાનું બંધ કર,
કોઈપણ રીતિે મને આકારવાનું બંધ કર.

પ્રાક�સરાન : પારલ એચ. ખખખર, ‘તિીથયા’, ૧૫૩, ગુરકૃ પા નગર, શચત્તલ રોડ, અમરે લી-૩૬૫ ૬૦૧
હકંમતિ રૂશપ્ા : ૧૦૦ + પોસ્ટેજ ખચયા.
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કા્યમ માં્દા રિેતા એક માણસે ક�ું, અમને આરોગ્્ય હવશે કિો

રણિલાલ બોરી્ાિર

ત્ારે તિે બોલ્ા:

ખા-ખા કરવાની વૃશત્ત અને પ્વૃશત્તને કારણે પછી ખોરાક

આરોગ્ ગુમાવી દીધા પછી જ તિમને આરોગ્ની ઓછો ખાવાનો અને દવા વધુ ખાવાની એવો વખતિ તિમારે
હકંમતિ સમજા્ છે. આરોગ્ બગડવાની બાબતિમાં તિમે મા્ટે આવે છે. ધીમેધીમે દવા જ તિમારો મુખ્ ખોરાક બની
શબલકુ લ સવાવલંબી િો છો. િાસ્ટિૂડને કારણે આનારોગ્ જા્ છે. ભૂખ લગાડવા મા્ટે તિમારે દવા લેવી પડે છે તિો
તિરિની તિમારી ગશતિ પણ િાસ્ટ બને છે. આમ છતિાં, તિમે ખાધેલું પચાવવા મા્ટે પણ તિમારે દવા લેવી પડે છે. એક
સિે જ ે ચેતિતિાં નથી. મ્ુશનશસપાલ્ટીની કચરાપે્ટીમાં ગામ વખતિ એવો આવી શકે કે દવાની આખા હદવસમાં લેવાની
આખાનો કચરો ઠલવાતિો રિે છે એ જ રીતિે તિમારા પે્ટમાં થતિી દસ-બાર ્ટીકડીઓ પચાવવા મા્ટે પણ તિમારે બીજી
તિમે કચરો ઠાલવતિાં રિો છો. તિમારા સકૂ ્ટરમાં કે તિમારી બે-પાંચ ્ટીકડી લેવી પડે! ઊંઘવા મા્ટે તિમારે ્ટીકડી લેવી
મો્ટરમાં તિમે ચોખખું પે્ટો્ લ ભરાવવાનો આગ્િ રાખો છો. પડે તિો જાગ્ા પછી શરીરમાં સિૂશતિયા રિે તિે મા્ટે પણ તિમારે
આ મા્ટે થોડે દૂર સુધી જવું પડે તિો તિમે જાઓ છો. પરં તિુ ્ટીકડી લેવી પડે છે. ડા્ાશબ્ટીસ અને બલડપ્ેશર જ ેવા રોગો
તિમારા પે્ટમાં ગમે તિે પધરાવતિાં તિમે સિે જ ે ખચકાતિાં નથી. સાથે તિમારે આજીવન મૈત્રી બંધા્ છે. તિમારે મા્ટે નવીનવી
ગમે તિે ખાવું, ગમે ત્ારે ખાવું, ગમે તિે્ટલું ખાવું — આ તિમારો દવાઓ શોધા્ે જ જા્ છે. આ એકવીસમી સદીમાં એવી
શનત્ક્રમ બની રહો છે. જીવવા મા્ટે તિમે ખાતિાં નથી, પણ દવાઓ પણ શોધાશે, જ ેમના રોગ શોધવાના બાકી િશે!
જાણે ખાવા મા્ટે જ જીવો છો.
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અને કૅ શમસ્ટોની ઝોળીઓ ભરાતિી રિે છે.

સમ્સરની સારવારને કારણે તિમે બચી જાઓ છો. જો કે

તિમારં આરોગ્ બગડે છે ત્ારે તિમારે જાતિજાતિના કોઈ વાર ડૉ્્ટરોની સારવાર સમ્સર ઉપલબધ ન થવાને
્ટેસ્ટમાંથી પસાર થવાનું બને છે. કોઈ વાર તિો ‘તિમને કશું કારણે પણ તિમે બચી જાઓ છો! કોઈ વાર તિમારે ઑપરે શન
જ નથી થ્ું’ એ્ટલી અમથી માહિતિી મેળવવા મા્ટે તિમારા પણ કરાવવું પડે છે. ઑપરે શનને કારણે તિમારા શરીર પર
રૂશપ્ા પૂરા થઈ જા્ છે. પૈસા કમાવા મા્ટે તિમે આરોગ્ની જ કાપો નથી પડતિો, તિમારા શખસસા પર પણ કાપો પડે છે.
પરવા કરી નથી િોતિી અને પછી આરોગ્ પાછુ ં મેળવવા શખસસું બસમાં કે રે લવે-સ્ટેશને જ નથી કપાતિું, િૉકસપ્ટલમાં
તિમે પૈસાની પરવા નથી કરતિાં. પરં તિુ જ ે પૈસો મેળવવા તિમે પણ કપા્ છે એવા નવા જ્ાનનો તિમારામાં ઉદ્ થા્ છે.
આરોગ્ ગુમાવ્ું િો્ છે એ પૈસો તિમને આરોગ્ પાછુ ં તિમે ડૉ્્ટરોનાં બીલો ચૂકવો છો, જુ દાજુ દા ્ટેસ્ટની રકમ
અપાવશે જ એની તિમે ખાતિરી રાખી શકતિાં નથી.

આરોગ્ય ગુમાવી દીધા પછી જ તમને
આરોગ્યની �કંમત સમજય છે. આરોગ્ય
બગડવાની બાબતમાં તમે �બલકુલ
સવાવલંબી હો છો. િાસટિૂડને કારણે
આનારોગ્ય તરિની તમારી ગપ્ત પણ િાસટ
બને છે.

ચૂકવો છો ત્ારે તિમને ખ્ાલ આવે છે કે કે્ટકે્ટલા જીવોનું
ભરણપોરણ તિમારા વડે થા્ છે! તિમારં આરોગ્ બગડવાને
કારણે અનેકના જીવન સુધરે છે એ સત્નો સાક્ષાતકાર તિમે
કરો છો.
આરોગ્ શવશેની મો્ટામાં મો્ટી આ્રની એવી કે
આરોગ્ અંગેની તિમારી બેદરકારીથી તિો તિમારં આરોગ્
જોખમા્ જ છે, પરં તિુ આરોગ્ અંગેની તિમારી વધુપડતિી

સભાનતિાથી પણ તિમારં આરોગ્ બગડે છે!
(‘જ્ઞ’ રી ‘ક’ ્ુિી, પ્રરિ આવૃણત્ત, ૨૦૦૪,
પ્રકાશન : િૂજર્થ પ્રકાશન)
આરોગ્ વધારે પડતિું બગડવાને કારણે તિમારે કોઈ
વાર િૉકસપ્ટલમાં દાખલ થવું પડે છે. ડૉ્્ટરોની સમ્સરની
સારવારને કારણે તિમે બચી જાઓ છો. જોકે કોઈ વાર
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માનવ-િૈ્યાંનો મેળો

દીકરો-વિુ ઘણં કિે કે, ‘બાપુજી, તિમે અંદર ઓરડામાં કરે છે. પણ મન કોઈ ચીજમાં ઝાઝો વખતિ પરોવાતિું નથી.
બેસો ને!’ પરં તિુ છો્ટાભાઈ હદવસ આખો અિીં ગેલેરીમાં

છો્ટાભાઈ ગામડા ગામમાં પોસ્ટ માસતિર િતિા. મુંબઈમાં

જ બેઠા રિે છે. એક નાનકડી ચારપાઈ રાખી છે. સવારની ઠરીઠામ થ્ેલો દીકરો મુંબઈ આવીને રિે વા બિુ સમજાવતિો,
ઘડી તિડકો રિે છે, તિો દોરી પર ્ટુવાલ નાંખી છાં્ો કરી લે પણ છો્ટાભાઈને માદરે વતિન છોડવું ગમતિું નિીં. એ્ટલે
છે. પણ અિીં ગેલેરીમાં જ એમનો હદવસ પસાર થા્ છે.

શનવૃતિ થ્ા પછી પણ ત્ાં જ રહાં. પરં તિુ પતનીનાં મૃત્ુ

અિીં જ બેસે છે, આડા પડે છે, ઊંઘે છે. ઊભા થઈને બાદ એમને નાછૂ્ટકે મુંબઈ આવવું પડ્ું.
નીચે રસતિા પરની અવરજવર જુ એ છે. બધા દોડ્ે જા્

અિીં બાજુ માં કોણ છે, તિેની ખબર નથી. બિાર એકલાં

છે. આ શિે રમાં આ્ટલી બધી દોડધામ શાની છે? આ્ટલી ્્ાં્ જવાની હિં મતિ નથી. રસતિાની આ ભીડમાં તિો ખોવાઈ
દોડધામ બિુ વાર જોતિાં એમની આંખને થાક લાગે છે. િરી જવા્. દીકરો-વિુ બંને નોકરી કરે . સવારમાં નીકળી જા્
ચારપાઈ પર બેસી જા્ છે. છાપા ઉપર નજર િે રવે છે. તિે ઠેઠ રાતિે આવે. ઘરમાં ડોસા સાવ એકલા.
કોઈક પુસતિક ઊથલાવે છે. ગીતિાનો ગુ્ટકો લઈ થોડોક પાઠ
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ખોલવું નહીં. આ તો મુંબઈ શહે ર. કોઈનો ભરોસો નહીં. અને

‘રાતે ચોપાઈ તમે ગાઓ છે? મને બહુ જ ગમે છે.’

બારણું ખોલીને બહાર તો નીકળશો જ નહીં. ફટાક કરતુંક ને

‘હા, બાબુજી! તમારે કાંઈ કામકાજ હોય તો કહે જો!’

બંધ થઈ જશે, તો ચાવી વિના તમે બહાર જ રહી જશો!’ અને પછી રામશરણ દિવસમાં એકાદવાર તો છોટાભાઈની
એટલે દિવસ આખો આ ગેલેરીમાં જ કાઢવાનો.

ખબર પૂછી જતો. પહે લાં ઊંબરાની બે બાજુ ઊભા ઊભા

ફ્રીજમાં ઢાંકેલી થાળી લાવીને છોટાભાઈ બહાર બેઠા. અને પછી ધીરે ધીરે ઘરમાં નિરાંતે બેસીને બંને વાતે વળગતા
ટેબલ પર એમને ફાવતું નહીં. લાગતું, જાણે ખાવાનું પેટમાં થયા. રામશરણ કહે તો, ‘ચાલો, તમારે બહાર ક્યાંક જવું
ન રહીને પગમાં ઉતરી રહ્યું છે! વળી, અહીં, એમનો એક હોય તો લઈ જઉં!’ પણ છોટાભાઈને હજી હિં મત નહોતી
સાથી હતો. કા-કા-કા કરતો એ આવ્યો જ છે. છોટાભાઈ થતી.
રોટલીના બે-ચાર ટુકડા એને નાખતા. એનું એમણે નામ

ત્યાં એક રવિવારે રામશરણ આવ્યો. છોટાભાઈના
દીકરાને કહે , ‘સાહે બ, આજ ે પૂરણમાસી છે. તમે કહો તો

પાડેલું, કાલુરામ ભૈયા.

એવી જ રીતે એક ચકો ને ચકી પણ આખો વખત મોટાસાહે બને પાસેના મંદિરમાં લઈ જાઉં.’
એમને કંપની આપતાં. ગેલેરીમાં એમણે માળો બાંધ્યો અને

એક નાનું છોકરું જ ે હોંશથી બહાર ફરવા નીકળે, એવી

એમનાં બચ્ચાં થયાં, ત્યારે તો છોટાભાઈ એ ચકા-ચકીના હોંશથી છોટાભાઈ એની સાથે મંદિરે ગયા. કેટલાંય દિવસે
સંસારમાં જ ડૂ બી ગયેલા!

ઘરના બંધિયાર વાતાવરણમાંથી બહાર નીકળેલા એટલે

ઘંટડી વાગી. છોટાભાઈએ પહે લા ‘ચોર-આંખ’માંથી એમનું મન ખુશ ખુશ થઈ ગયું. મંદિરમાં દર્શન કર્યા. મંદિરના
જોયું. પોસ્ટમેન હતો. અડધું બારણું ખોલી કાગળ લીધો. ચોગાનમાં બાકડા હતા. ત્યાં બેઠા. રામશરણ બોલકો માણસ.
‘અરે , આ તો નંદુનો કાગળ!’ નંદુ ગામનો એમના હાથ ગામડાની જાતજાતની વાતો કરે . ઘણી વાર એકની એક વાત
નીચેનો પોસ્ટમેન. કાગળમાં એણે ગામ આખાના સમાચાર ફરી ફરીથી કરે છતાં છોટાભાઈને સાંભળવી ગમે.
આપેલાં. અને લખલું — ‘બધા તમને બહુ યાદ કરે છે.

ત્યારથી છોટાભાઈ રોજ મંદિરે જતા થયા. રામશરણ

બાબુજી, તમારા વિના અહીં ગમતું નથી.’ છોટાભાઈની આવે, એમને લઈ જાય, અને પાછો મૂકી જાય. દીકરાએ એક
આંખો ભીની થઈ ગઈ.

ચાવી હવે છોટાભાઈને આપી રાખેલી. છોટાભાઈને બારણું

હમણાં બે દિવસથી મોડી રાતે નીચે કોઈ અત્યંત મીઠા ઉઘાડતાં ફાવે નહીં, તો રામશરણ ઉઘાડી આપે. એમનું નાનું
સ્વરે તુલસીદાસજીની ચોપાઈ ગાતું. ખાટલામાં પડ્યા-પડ્યા મોટુ ં ધ્યાન રાખે.
છોટાભાઈ ભાવવિભોર થઈ જતા. ગામમાં રાતે રામાયણનો

માણસોના ટોળેટોળાથી ઊભરાતા શહે રમાં એકલતા

પાઠ થતો, તેની મીઠી યાદ આવી ગઈ.

અનુભવતા છોટાભાઈને એક માનવહૈ યાનો મેળો મળ્યો.
(હે માંગિની રાનડેની હિં દી વાર્તાને આધારે ,
ઘંટડી વાગી, બારણું ખોલ્યું, તો સામે એક ભલો ભોળો
રૂપાંતર: હરિશ્ચન્દ્ર, પુસ્તક: ‘વીણેલાં ફૂલ’માંથી,
ગામડિયો લાગતો માણસ ઊભો હતો. ‘નમસ્તે, બાબુજી! હં ુ
સાભાર: યજ્ઞ પ્રકાશન)
નવો ચોકીદાર, રામશરણ.’
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સંસમરણો
એક સિળ આયોજક, સહૃદયી �ોતા અને સૌ કલાકારોના માનીતા એવા અંબરીષ પરીખનું હાલમાં
અમદાવાદ ખાતે અવસાન થયું. તેમની આ સંગીતસિરનાં સંસમરણો તેમની સાથે �ડાયેલાં કલાકારો �ારા.
‘ણવ્રાિા ્ૂર’રી ‘ણવસિરિા ્ૂર’ ્ુિીની િેિની ઑશિસ પર િોન કરીને ખૂબ લંબાણપૂવયાક તિેમણે તિેમની
લાગણી જણાવી િતિી. થોડાંક જ હદવસમાં એ જ િૉલમાં
્ંિીિ્ાત્ાને ્લાિ : શ્ાિલ-્ૌણિલ
તિેમની પ્ાથયાનાસભામાં ઉપકસથતિ રિે વાનું થ્ું ત્ારે તિેમની
સથૂળ િાજરી નિતિી પરં તિુ ત્ાં િાજર રિે લા સૌની આંખોમાં
તિે સમૃશતિ બની છલકતિા િતિા. ‘શવસરાતિા સૂર’થી ‘શવસતિરતિા
સૂર’ સુધીની તિેમની સંગીતિ્ાત્રાને સલામ. શતિ શતિ વંદન.
— શ્ાિલ-્ૌણિલ, િા્ક અને ્ંિીિકાર

બિાંને એકજૂરિાં રાખવા એ િેિના સવભાવની
ણવશેષિા હિી : િાલિી લાંિે

ઘણાંબધાને કદાચ પ્શ્ થતિો િશે કે મેં અને શ્ામલે
રં ગમંચ પર ગા્ેલું પ્થમ ગીતિ ક્ું િશે અને તિેના કશવ,
સવરકાર કોણ િશે? ઘણાને કદાચ નવાઈ લાગે પણ મેં અને
શ્ામલે ્ટાઉનિોલમાં ્ોજા્ેલાં ‘શવસરાતિા સૂર’ના કા્યાક્રમમાં
શિલમ ‘રામરાજ્’નું એક ગીતિ ‘ભારતિ કી એક સન્નારી કી
િમ કથા સુનાતિે િૈ ’ ગા્ું િતિું. અને એ કા્યાક્રમમાં અમને
ઘણાંબધાં વનસમોર મળ્ા િતિા. અમારી રજૂ આતિ ઈન્ટરવલ
પછી િતિી અમારી રજૂ આતિ પિે લાં અમે ગ્ીનરૂમમાં ઊંઘી

ઘણાં વરયો સુધી મેં અંબરીરભાઈ સાથે કામ ક્ુું.

પણ ગ્ા િતિા. આ રજૂ આતિ અંબરીરભાઈના આગ્િને સ્ટેજ શોની શરૂઆતિ જ મેં એમની સાથે કરી. બધાં
કારણે શ્્ બની િતિી.
જ ધંધાદારી અશભગમ ધરાવતિા કલાકારો િતિા પરં તિુ
એમના અવસાનના મહિના પિે લાં અમારા સવજનની કોઈનામાં આછકલાઈ, અશતિશ્ોક્તિ કે છીછરાપણં નિોતિું.

પ્ાથયાનાસભામાં તિેઓ ઉપકસથતિ િતિા બીજા હદવસે અમારી અંબરીરભાઈનો સવભાવ બિુ જ સરળ, અને િં મેશા તિેઓ
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સંસમરણો
અન્ને મદદરૂપ થતિા. જુ દી જુ દી પ્કૃ શતિવાળા અને જુ દા રજૂ ક્ાયા.
જુ દા સવભાવવાળા કલાકારોને એક સાથે, એક મંચ પર

મારો તિેમની સાથે સંપકયા કઈ રીતિે થ્ો તિેની વાતિ કરં

પ્સતિુશતિ કરવા તિેમણે એકઠા ક્ાયા. બધાને એકજૂ થમાં રાખવા તિો ૧૯૬૮માં ભાવનગરની સતિકલા સંસથાનો એક કા્યાક્રમ
એ તિેમના સવભાવ શવશેરતિા િતિી અને છતિાં પ્સતિુશતિમાં કોઈ અમદાવાદમાં થ્ો િતિો. જ ેમાં તિેઓ શ્ોતિા તિરીકે આવ્ા
બાંધછોડ તિેઓ કરતિા નિીં. કોઈની સામે ઝૂકી જવામાં તિેમને િતિા. તિે વખતિે તિેમણે મને કહું કે િં ુ આ પ્કારના પ્ોગ્ામ કરં
શરમ નિોતિી આવતિી. સમાધાન કરીને પણ પ્વૃશત્ત થતિી રિે

છુ .ં શું તિમે આવી શકો? મેં કહું, ‘કેમ નિીં.’ એ પછી એમના

તિેનું તિેમણે ખૂબ ધ્ાન આપ્ું. ‘શવસરાતિા સૂર’ની શવશેરતિા આમંત્રણ થકી િં ુ શન્શમતિ આવતિો રહો. મને અમદાવાદમાં
એ િતિી કે બિુ પોપ્ુલર નિીં એવા, ઓછાં જાણીતિાં ગીતિોને પલે્ટિોમયા આપનાર અંબરીર પરીખ િતિા. મેં તિેમની સાથે
પણ તિેમણે આ કા્યાક્રમોમાં રજૂ ક્ાયા અને હિ્ટ પણ ક્ાયા. લગભગ ૬ સુધી વરયા ગા્ું. પ્ોિે શનલ કલાકારો સાથે પણ
ઘણાં ગીતિો કે જ ે લોકજીભે ચડ્ાં નિોતિા એ ‘શવસરાતિા તિેઓ િે શમલીના કોઈ વડીલ જ ેમ વતિયાતિા. એ જમાનામાં
સૂર’ને લીધે જ લોકો સુધી સરળતિાથી પિોંચ્ા.
બિારગામ કા્યાક્રમો મા્ટે જતિાં ત્ારે ૪૦-૫૦ જણની ્ટીમ
— િાલિી લાંિે, િાણ્કા રિે તિી જાણે કોઈ જાન જતિી િો્ તિેવી લાગણી થતિી.

અંબરીષભાઈના ્ંિીિ જલ્ાને િીરુભાઈ
એ જમાનામાં અમદાવાદમાં શવમલ કંપની નવી નવી
અંબાિીએ પિ ્વારો ્વાર ્ુિી િાણ્્ો હિો : િતિી ત્ારે શવખ્ાતિ ઉદ્યોગપશતિ ધીરભાઈ અંબાણીને ત્ાં
કિલેશ આવ્ત્રી
પણ સંગીતિની બેઠકો થતિી. ધીરભાઈને સંગીતિનો ખૂબ શોખ.
સવારો સવાર સુધી બેઠકો ચાલતિી. સવારે િાિડા અને
જલેબી આવે પછી બધા ખાઈને છુ �ા પડતિાં.
અંબરીરભાઈ પ્ોગ્ામ કરતિાં હરિસયાલને અગત્નું
ગણતિા અને મિત્વ આપતિા. એ વખતિે ૩૫ ગીતિોનો સમાવેશ
થતિો. િં ુ ત્ારે ૨૨ વરયાનો ્ુવાન િતિો અને તિેમનો ખૂબ
પ્ારો કલાકાર િતિો. મને ખાસ ભાવનગરથી બોલાવતિાં.
મારી રકષ્પૂશતિયા ઉજવાઈ ત્ારે તિેઓ ખાસ ભાવનગર પણ
આવ્ા િતિા એ્ટલું જ નિીં મારા પર પોતિે લખેલી એક
કશવતિા પણ લઈ આવ્ા િતિા.
જ્ારે મસમો્ટા ઓરકેસ્ટ્ાનો જમાનો ન િતિો. શિલમી

અંબરીર પરીખના અવસાનથી સંગીતિના એક સોનેરી

ગીતિોના ખાસ કોઈ પ્ોગ્ામ થતિા ન િતિા. તિે સમ્ે ્ુગનો અંતિ આવ્ો છે. તિેમની સાથે જોડા્ેલા દરે ક કલાકાર
અંબરીરભાઈએ જૂ ના હિં દી શિલમગીતિો પસંદ કરી લોકોને તિેમની ્ાદમાં એક પ્ોગ્ામ સાથે મળીને ગોઠવે એ જ તિેમને
મનોરં જન પીરસ્ું. સંગીતિ, શબદ અને ગાશ્કીનું મિતવ આપેલી ખરી અંજશલ ગણાશે.
— કિલેશ આવ્ત્રી, િા્ક
િો્ તિેવાં ગીતિો પસંદ કરી અંબરીરભાઈ અસંખ્ કા્યાક્રમો
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સંસમરણો
એિિે આપેલાં િીિો અિે િાિાં ત્્ારે િે
વન્િોર રિા : દક્ષા િોહે લ

િજી રહા છે. િરી ્્ારે બોલાવે છે. પણ અિસોસ કે બીજી
વખતિ તિેઓ આવી ન શ્્ા.
— દક્ષા િોહે લ, િાણ્કા

િ્ો િો કોર્ િાવા અને બનાવી દીિો ્ોલો
ણ્ંિર: બંડકિ પાઠક

િં ુ , મારી બિે ન અશનલા ગોિે લ દ્ારા અંબરીરભાઈના
પહરચ્માં આવી િતિી. મેં અંબરીરભાઈની સંગીતિ્ાત્રા
અને એમનો સંઘરયા સગી આંખે જો્ો છે. એ જમાનામાં

૧૯૬૭માં જ્ારે ‘શવસરાતિા સૂર’ શરૂ થ્ું ત્ારે મને

એ્ટલે કે આજથી ૪૫ વરયા પિે લાં ૨૨ મ્ુશઝશશ્ન સાથે ચાનસ મળ્ો િતિો. અંબરીર પરીખે રિીના અવાજ તિરીકે
એક જ અવાજની સામ્તિા ધરાવતિા ૨-૩ શસંગર લઈ પ્્ોગ મારી પસંદગી કરી િતિી. તિેમની સાથે અનેક કા્યાક્રમો
આપ્ા. તિેઓ મારા ગોડિાધર િતિા. તિેમની સાથે સંગીતિકાર

કરવા કંઈ નાની સૂની વાતિ નિોતિી.

આંખોમાં આંસુ સાથે દક્ષાબિે ન કિે છે કે, અંબરીરભાઈ નૌશાદ નાઈ્ટ, કલ્ાણજી આણંદજી નાઈ્ટ, રાજ ેનદ્કુ માર
્ટીમ વકયા થી કામ કરતિા. તિેમના જ ે્ટલું સંગીતિ પ્ત્ેનું પેશન નાઈ્ટ વગેરે કા્યાક્રમો આપ્ા.

આજ સુધી મેં ્્ાં્ જો્ું નથી. તિેમના કા્યાક્રમોમાં મેં ‘દેખ

એ વખતિે ‘શવસરાતિા સૂર’ના આ્ોજન થકી મો્ટી ્ટીમ

ત્ારે વનસમોર થતિા. અને એ જમાનામાં ગીતિ સરસ ગાઈએ

તિેમની સાથેના એક પ્સંગની જો વાતિ કરં તિો જ્ારે

શલ્ા મૈને...’, ‘્ાદ હક્ા હદલને કિાં િો તિુમ’ વગેરે ગીતિો સાથે ઓરકેસ્ટ્ા શરૂ કરવાનો શ્ે્ પણ અંબરીરભાઈને જ
ઘણીબધી વાર ગા્ા. એમણે આપેલાં ગીતિો અમે ગાતિાં જા્ છે.
એ્ટલે લોકો પૈસા િેં કતિા. આવું અત્ારના જમાનામાં જોવા તિેમણે મને ઓહડશન મા્ટે બોલાવ્ો ત્ારે મને એમ િતિું કે
જો મને કોરસમાં ગાવાનો ચાનસ મળે તિો પણ ભ્ોભ્ો.
મળતિું નથી.

એમની સાથેનું મારં એક ્ાદગાર સંભારણં પણ છે. પરં તિુ મારો અવાજ સાંભળીને તિેમણે મને કોરસ શસંગરની
એક વખતિ તિે મારે ઘરે આવેલાં ત્ારે મેં ઈડલી-સંભાર જગ્ાએ સોલો શસંગર તિરીકે પસંદ ક્યો. જ ે વાતિ િં ુ ્્ારે ્
બનાવ્ા િતિા. તિેનો સવાદ તિેમને એ્ટલો તિો દાિે વળગ્ો િતિો નિીં ભૂલી શકું.
કે પછી જ્ારે મળે ત્ારે કિે તિાં કે તિારા સંભારના સંભારણા
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સંસમરણો
અંબરીષભાઈ પા્ે �ેિ ણવઝન હિું :
્ુિીર ખાંિકે ર

આહ્ટયાસ્ટ પાસે અમારે કામ લેવાનું િતિું. પણ અમે એ કામને
પિોંચી વળ્ાં.
અંબરીરભાઈ સાથે શંકર-જ્હકશન નાઈ્ટ, મદનમોિન
નાઈ્ટ, એસ. ડી. બમયાન નાઈ્ટ, ઓ. પી. નૈ્ર નાઈ્ટ વગેરે
કા્યાક્રમો ક્ાયા. અમે જ ે કંઈ અરે નજ કરતિા તિેનો તિે સવીકાર
કરતિાં. એ તિેમની મો્ટાઈ િતિી. અને એ રીધમને કંડક્ટ
કરવાનું કામ પણ એમણે અમારી પાસે કરાવડાવ્ું. આ
પછી તિેમના જ શોમાં અમે કંડક્ટ કરવા લાગ્ા. એ પણ
એક નવો ્ટ્ને ડ િતિો. એ સમ્માં શિલમી ઓરકેસ્ટ્ામાં કોઈ
કંડક્ટ નિોતિું કરતિું.
શંકર-જ્હકશનનો એક શપ્ાનોનો પીસ િતિો. તિો
શપ્ાનોનો અવાજ ્્ાંથી કાિવો. એ્ટલે ગ્ૂપમાં એક ભાઈ
જલતિરં ગ વગાડતિાં િતિા. તિેમની પાસે જલતિરં ગ પર બે પીસ
વગાડાવ્ા અને સાથે મેનડોલીન રાખ્ું. એ બેમાંથી અમે
શપ્ાનો જ ેવી ઈિે ્્ટ ઊભી કરી. આવા અવનવા પ્્ોગોને

અંબરીરભાઈએ ૧૯૬૯માં ‘શવસરાતિા સૂર’નો પિે લો

પણ તિે આવકારતિા.
અંબરીરભાઈ ખૂબ મજાના માણસ િતિા. આવા માણસો

પ્ોગ્ામ ક્યો િતિો. જ ેમાં એક વા્ોશલનવાદક તિરીકે િં ુ બિુ ઓછા િો્ છે. પોતિે સંગીતિની તિાલીમ લીધી ન િતિી
જોડા્ો િતિો. ૨૦થી ૨૨ વાદક કલાકારોની ઓરકેસ્ટ્ા પણ જબરદસતિ સંગીતિપ્ેમી િતિા. એમણે અમારી પાસે અને

સાથે તિેઓ પ્ોગ્ામ કરતિાં. સ્ટેજ પર આ્ટલું મો્ટુ ં ઓરકેસ્ટ્ા અન્ કલાકારો પાસે કામ લીધું આ આખેઆખી ચેઈન ખૂબ
એ વખતિે કોઈએ નિોતિું જો્ું. કા્યાક્રમોમાં હિનદી શિલમોના સરસ બનેલી. મને ્ાદ છે કે મુંબઈમાં એક કા્યાક્રમમાં સલીલ

્ાદગાર જૂ ના ગીતિો વગાડતિા અને ગીતિોને અનુરૂપ અવાજ ચૌધરી અને જ્દેવ િાજર રિે લા અને આ કા્યાક્રમ તિેમને
ે નનું કામ મને ખૂબ ગમ્ો િતિો. અંબરીરભાઈ પાસે ગ્ે્ટ શવઝન િતિું. તિેમણે
પણ શોધી લાવતિા. ૨-૩ શો પછી ઓકજેસ્ટ્શ

અને શરદને સોંપ્ું. ત્ારથી અમારં (ખાંડકે ર રિધસયાનું) પણ જ ે ક્ુું એ એ્ટલા મા્ટે જોરદાર િતિું કે તિે સમ્માં એવી
નામ થ્ું. અમારી કારહકદતી પણ અિીંથી જ બની. શિલમી વાતિ મુંબઈમાં પણ ્્ાં્ સજાયાઈ નિતિી. શવશાળ ઓરકેસ્ટ્ા
સંગીતિ કઈ રીતિે બને તિે અમે અંબરીરભાઈની શનશ્ામાં સાથે સ્ટેજ પ્ોગ્ામ કોઈએ નિોતિા ક્ાયા. ‘શવસરાતિા સૂર’ થકી

જ શીખ્ા. અમારા પર તિેમને અપાર શવશ્ાસ. એ વખતિે તિેમણે એક ્ટ્ને ડ સે્ટ ક્યો અને ડેવલપ ક્યો.
િં ુ અને શરદ જુ શન્ર મોસ્ટ આહ્ટયાસ્ટ િોવા છતિાં અમને
— ્ુિીર ખાંિકે ર, વા્ોણલનવાદક,
સવરકાર અને ્ંિીિ ્ંચાલક
ઓકજેસ્ટ્ા કનડક્ટ કરવાનું કામ સોંપ્ું િતિું. શસશન્ર મોસ્ટ
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સંસ્મરણો
જૂનાં ગીતોના સ્ટેજ શોના ભીષ્મપિતામહ હતા :
શરદ ખાંડકે ર

હતી. જૂ નાં ગાયકોનો અવાજ, કોના ગળામાં શોભશે તેઓ તે
પ્રમાણે કલાકારને પસંદ કરતાં. એક-એક ગીત માટે અલગઅલગ અવાજ શોધી લાવતા અને સ્ટેજ પર રજૂ કરતાં.
એ જમાનામાં સારો ભણેલો-ગણેલો વર્ગ ફિલ્મી ગીતોનો
પ્રોગ્રામ જોવા જતો નહતો. એ વર્ગને એમણે આવા કાર્યક્રમો
જોતાં કર્યા. એટલું જ નહી ટાઉનહૉલમાં થતા તેમના શો
હાઉસફુલ થઈ જતા.
જાણીતા સાહિત્યકાર ઉમાશંકર જોશી એ જમાનામાં
ગુજરાત યુનિવર્સિટીના કુ લપતિ હતા. તે નખશીખ સાહિત્યના

અનુપ્રિત ખાંડેકર, સુધીર ખાંડેકર, અંબરીષ પરીખ, શરદ ખાંડેકર,
સંકેત ખાંડેકર, અક્ષત ખાંડેકર

માણસ હતા ફિલ્મી સંગીતમાં તો ક્યારે ય ક્યાંય જાય જ નહીં
પણ એક ચેરીટી શોમાં અંબરીષભાઈએ ઉમાશંકર જોશીને

એ જમાનામાં વિસરાતા સૂરમાં ૨૨-૨૩ જ ેટલા ચીફ ગેસ્ટ તરીકે પધારવા આમંત્રણ આપ્યું અને તે માની
વાદ્યકારો રહે તા હતા. શંકર-જયકિશન નાઈટ હતી ત્યારે

ગયા અને કહ્યું કે, ‘હં ુ આવીશ ખરો પણ ૩-૪ ગીતો પછી

૨૬ મ્યુઝિશિયન સ્ટેજ પર બેસાડવામાં આવ્યા હતા. ૩૮થી મારું વક્તવ્ય ગોઠવી દેજો. પછી હં ુ તરત નીકળી જઈશ.’
૪૦ ગીતો રાખતા. ક્યારે ક તો બે-બે ઈન્ટરવલ રાખતા. જૂ ના કાર્યક્રમ શરૂ થયો અને આયોજકો તેમની પાસે ગયા ત્યારે
ગીતોના સ્ટેજ શોના ભીષ્મપિતામહ હતાં. અમદાવાદમાં તેમણે તરત ના પાડી અને કહ્યું મને ખૂબ મજા આવે છે તમારો
આજકાલ જ ે સંગીત કાર્યક્રમો પ્રસ્તુત કરતાં ગ્રૂપ્સ અને પ્રોગ્રામ ચાલુ રાખો અને મને માણવા દો. મેયર કૃ ષ્ણવદન
ક્લબ કલ્ચર ડેવલપ થયું છે તેના પાયામાં અંબરીષભાઈ છે. જોશી, બિહારીભાઈ કનૈયાલાલ, ધીરુભાઈ અંબાણીના ભાઈ
મુંબઈના એક શો દરમિયાન સલીલદા અને જયદેવજી રમણીકભાઈ અંબાણી તેમના શોમાં આવતા.
આવ્યા હતા. સલીલજીએ તો તેમના વક્તવ્યમાં કહ્યું હતું કે

અંબરીષભાઈ ખૂબ આનંદી માણસ હતા. તેમના ઘરે

આ કાર્યક્રમ એક નેબ્યુલા (ધૂમકેતુ) જ ેવો છે જ ે અમુક વર્ષો બેસીને અમે એમના પર કોઈ જોક કરીએ તો તેને પણ માણતા.
એ જમાનામાં કોઈ ઈલેક્ટ્રોનિક ઇન્સ્ટ્રુ મને ્ટ નહોતા. ઘણી

પછી જ દેખાય છે.

મારા માટે તો અંબરીષભાઈ ગોડફાધર જ ેવા હતા. મર્યાદાઓ હતી. જ ે વાદ્યનો ઉપયોગ કરવાનો હોય તેને લાવવું
હં ુ એ વખતે નવુંનવું જ સિતાર શીખેલો અને તેમણે મને જ પડે પરં તુ અમને એ પ્રયોગ કરવાની છૂટ હતી. એક-બે ગીત
પહે લો ચાન્સ આપ્યો હતો. એ વખતે હં ુ માત્ર ૧૯ વર્ષનો માટે પણ જો કોઈ વાદ્યકારની જરૂર હોય તો તેને બોલાવી લેતા.
હતો. અત્યારે જ ે કંઈ મ્યુઝિકમાં મેં કર્યું છે તેનું નિમિત્ત પણ પાકું અને વ્યવસ્થિત વગાડવાનો આગ્રહ રાખતા.
— શરદ ખાંડકે ર,
અંબરીષભાઈ છે, જો તેમણે મને ચાન્સ ન આપ્યો હોત તો
સંગીત સંચાલક અને વાદક કલાકાર
મારી કરિયર કોઈ અલગ ફિલ્ડમાં બની હોત.
અંબરીષભાઈ પાસે અવાજને પારખવાની આગવી સૂઝ
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નારન બારૈ્યા કૃત 'શબ્દસંગત’નું અમરેલીમાં હવમોચન થ્યું

હાસય અને અં�ેજી શબ્દપ્શક્ષણના પુસતકને યુપ્નક િોમ�ટ તરીકે
ભાવેણાની ભૂ�મ પરથી મળેલાે આવકાર
‘શબદસંગતિ’નું જ ે િોમજે્ટ તિૈ્ાર કરવામાં આવ્ું છે તિે હુમર ઉપરાંતિ ચોકસ હરડર સા્કોલોજી અને લનયાર સા્કોલોજીને
ધ્ાને લઈને તિૈ્ાર કરવામાં આવ્ું છે. આ પ્કારનું િોમજે્ટ ગુજરાતિમાં કે ભારતિમાં જ નિીં, સમગ્ શવશ્માં પ્થમવાર
તિૈ્ાર કરવામાં આવ્ું છે. આ શબદો છે શબદસંગતિ પુસતિકના પ્સતિાવનાકાર પાથયા મિાબાિુના. ભાવનગરના લેખક નારન
બારૈ ્ાના આ પુસતિકનું શવમોચન તિા. ૨૯ના રોજ અમરે લી ખાતિે સૌરાષ્્ સાહિત્ મંચ આ્ોશજતિ સાહિત્ ઉતસવમાં
ગુજરાતિભરના સાહિકત્ક મિાનુભાવોની ઉપકસથશતિમાં અમદાવાદ ગૂજરાતિ શવદ્યાપીઠના પ્ો. પાથયા મિાબાિુ, હર્ટા્ડયા
ડીવા્એસપી એસ.બી. ગોહિલ અને અંગ્ેજીના શવદ્ાન પ્ો. મિે નદ્ ઓધાહર્ાના િસતિે થ્ું િતિું. શવમોચન વેળા પાથજે કહું
કે આ પુસતિક જ ે્ટલું િાસ્રસનું છે તિે્ટલું જ શશક્ષણ અને સંશોધનનું પણ છે.
પુસતિક શવશે કેશિ્તિ આપતિાં લેખક નારન બારૈ ્ાએ જણાવ્ું કે આ પુસતિક એ માત્ર એક સંગ્િ પૂરતિી લેખમાળા
નથી. આ લેખમાળા એ છેલ્ા દોિ દા્કાથી મથામણો બાદ હરસચયા અને હુમરના એંગલથી તિૈ્ાર કરા્ેલી એક દીઘયા
લેખમાળા છે. શવમોચનકતિાયા મિે નદ્ ઓધાહર્ાએ કહું કે ગુજરાતિી િાસ્ સાહિત્માં કશુંક ગંભીરતિાપૂવયાક નવું આપવાનો
અને સાથોસાથ અંગ્ેજી ભારાને નજીકથી આતમસાતિ કરવા માગતિા લોકોને કશુંક િળવું અને નવું આપવાનો આ પ્્ાસ
છે. તિેમણે આ પુસતિકના શવશવધ પ્કરણાેની શવશેર સમજૂ શતિ આપી રસાસવાદ પણ કરાવ્ો િતિો. આ પુસતિકને વધાવતિાં કથા
અૅવૉડયા શવજ ેતિા લેખક અને નવલથાકાર મા્ હડ્ર જ્ુએ કહું કે જ્ોતિીનદ્ દવે, શવનોદ ભ�, બકુ લ શત્રપાઠી, તિારક મિે તિા,
અશોક દવે દ્ારા પણ ચોકસ શવર્ની મ્ાયાદામાં િાસ્ જનમાવતિા સંગ્િો મળ્ા જ છે, પણ એમનો અશભગમ વસતિુલક્ષી–
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દૃશ્યજગત–સ્થૂળ ઘટનાઓમાંથી હાસ્ય જન્મવાનો વધુ રહે
છે; જ્યારે અહીં નારન બારૈ યાએ માત્ર ને માત્ર ‘શબ્દ’ની
આસપાસ હાસ્ય ગૂંથ્યુ છે જ ે ગુજરાતી હાસ્ય સાહિત્યમાં
પ્રથમવાર છે. હાસ્યને લઈને તેણે ગંભીરતાથી ચોક્કસ શિસ્ત
જાળવીને કામ કર્યું છે. એ રીતે નારન બારૈ યાનું આ તપ
અન્યોથી અલગ ભાસે છે. આમાંના કેટલાંક લેખો ‘ભાવનગર
ગદ્યસભા’નો પરામર્શ પામ્યાં છે એનો સવિશેષ આનંદ છે.
પુસ્તકના વધુ એક પ્રસ્તાવનાકાર હિમાદ્રી આચાર્યના કહે વા
અનુસાર ‘શબ્દસંગત’ ગુજરાતી હાસ્ય સાહિત્યમાં અત્યાર
સુધીનો સૌથી અનોખો જ્ઞાન-પ્રયોગ છે. ‘શબ્દસંગત’ એ
અંગ્રેજી શબ્દ વિશેની માહિતી, તે શબ્દના અર્થને સમજાવતી
લેખમાળા છે, જ ેના દરે ક લેખમાં એક અંગ્રેજી શબ્દ કેન્દ્રસ્થાને
હોય છે અને કેન્દ્રવર્તી શબ્દનો અર્થ-ભાવાર્થ, બોલચાલની

ભાષામાં તેનો ઉપયોગ વગેરે વિશેની માહિતી આપવામાં
આવી છે. ‘શબ્દસંગત’ની વિશેષતા એ છે કે તેનો દરે ક
આર્ટિકલ જ ે-તે શબ્દનું શિક્ષણ આપતો હોવા છતાં આ
બધાં આર્ટિકલ્સ માત્ર શૈક્ષણિક કે સંશોધનાત્મક લેખોની
શ્રેણીમાં ન આવતાં, નખશીખ હાસ્યસાહિત્યની કક્ષામાં
મૂકી શકાય તેવાં વ્યંગલેખો કે હાસ્યલેખોની આ લેખમાળા
છે. આ પુસ્તકનું વિમોચન સૌરાષ્ટ્ર સાહિત્ય મંચના પ્રમુખ
અનંત વેકરિયા અને રાજ્યભરના સાહિત્યકારોની વિશાળ
ઉપસ્થિતિમાં થયું હતું. રિટાયર્ડ ડીવાયએસપી એસ.બી.
ગોહિલે કહ્યું કે લેખક ઉંમરમાં મારાથી નાના છે પણ તેમના
લખાણ સંદર્ભે તેઓ મારા ગુરુ છે. તેમણે મને મારાં પુસ્તકો
લખવા માટે પણ પ્રેરણા આપી છે.
ે ી
— હરે શ જોશી, કુંઢલ
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સ્દા સવર્્દા કહવતાએ ગ�પ�નો સેતુ છે.
સદા સવયાદા કશવતિા પવયા ૪૭ દરે ક પવયા કરતિા અનોખો કે સદા સવયાદા કશવતિામાં ગદ્યનું પાસુ ઉમેરા્ું તિે ખૂબ સારી
બની રહો િતિો. તિેનું કારણ િતિું, રશતિલાલ બોરીસાગરનું વાતિ છે. િવે સદા સવયાદા કશવતિા પદ્યપદ્યનો સેતિુ છે. તિેમની
વ્તિવ્ અને કશવશ્ી િરયા રિ�ભ�નો કાવ્પાઠ.

સરળતિા જ તિેમના િાસ્નું જમાપાસું બની રહું. શ્ોતિાઓએ
તિેમના પ્સંગોને ભરપૂર તિાળીઓથી વધાવ્ા િતિા.

રશતિલાલ બોરીસાગર શવશે વાતિ કરતિા મનસુખ સલ્ાએ
જણાવ્ું િતિું કે તિેઓ આજીવન શશક્ષક બની રહા. તિેમને
શવદ્યાથતીઓએ તિેમની મા્ટે ‘રશતિલાલ બોરીસાગર શવદ્યાસાગર

ત્ાર બાદ કશવતિાનો શવભાગ શરૂ થ્ો જ ેમાં નવ્ કશવ
તિરીકે મનોજ ભાદાણીએ કાવ્પાઠ ક્યો િતિો.

્ટ્સ્ટ’ના નામે એક મો્ટી સંસથા બનાવી તિો બોરીસાગર
સાિે બે ધરાર તિેમાંથી પોતિાનું નામ કિાવી નાખ્ું. નામ
પાછળ ન ભાગતિા આ સજયાકની મૃદુતિાનો મનસુખ સલ્ાએ
સુપેરે પહરચ્ આપ્ો.

પછી િરયા રિ�ભ�ે પોતિાની રચનાઓ રજૂ કરી િતિી.
શ્ોતિાઓએ તિેમની રચનાઓને ખૂબ માણી અને પુષકળ દાદ
આપી િતિી. કે્ટલાક ઉત્તમ શેર:
�ાર ્ુંદર જોઈને ઈષા્થ ન કર,
એના દરવાર્ની પાછળ ઘર નરી.
ત્ારબાદ રશતિલાલ બોરીસાગરે પોતિાના અનુભવમાંથી
શનપજ ેલા ઘણા િાસ્પ્સંગો કિી આપ્ા. પોતિાના નામ પર

અહીંરી ત્્ાં અને ત્્ાંરી ત્્ાં બિે ઘ્િા રહો ચંપલ,
બિા ્ાહે બ ર્િે છે અહીં િડર્ાદની કીિિ.

િસી કાિતિા તિેમને સારી રીતિે આવડે છે. તિેમણે કહું િતિું
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— હષ્થ બ્રહ્મભટ્ટ

લઘુકથા

બુિા�ં

િૉ. િનોજ જોશી ‘િન’

દાદાજીનાં ઠસકાં અને પૃથવીશની રમતિમાં આવતિાં

િવે ધરતિીએ ગુસસે થઈને બુમ પાડી — ઊભો રે ’જ ે!

શબદો શસવા્ વાતિાવરણ ભારે ખમ િતિું. કશપલાબેન, તિેમનાં મમમીનો બદલા્ેલો રણકો ઓળખતિો પૃથવીશ દોડીને
વૃદ્ધ સસરા, શવધવા મો્ટી વિુ ધરતિી, પાંચ વરયાનો પૌત્ર કમપાઉનડમાં રમવા જતિો રહો.
પૃથવીશ અને કશપલાબેનનો નાનો દીકરો આકાશ. બધાં જ

રૂમમાં પાછી શાંશતિ પથરાઈ.

ડ્ૉઇંગરૂમમાં િતિાં.

કંઈક શનણયા્ પર પિોંચ્ા િો્ એમ કશપલાબિે ન ઊભા

મો્ટાં દીકરા વ્ોમનાં આકકસમતિ મૃત્ુને બે વરયા થવાં થ્ાં. પાણી્ારે જઈ પૃથવીશે નીચે મૂકેલું બુઝારં પાછુ ં ગોળા
આવ્ા. આકાશનાં છૂ્ટાછેડાનો કેસ જ ે ત્રણ વરયાથી ચાલુ પર િાંકતિાં મકમ પણ મુલા્મ અવાજ ે બોલ્ાં!
િતિો તિે આજ ે કો્ટજે મંજૂર કરી દીધા.

ધરતિી! બે્ટા મારી એક વાતિ માનીશ? બીજી વાર મારી

વ્ોમનાં અવસાન બાદ ધરતિી અને પૃથવીશનું શું? એ વિુ બનીશ?
્ક્ષપ્શ્ તિો િતિો જ, એમાં વળી છેતિરશપંડીથી પધરાવા્ેલી

આકાશ અને ધરતિીની નજરો ્ટકરાઈ! ધરતિીનાં ચિે રા

માનશસક રોગી નાની વિુથી છૂ્ટકારો થ્ો એથી ખુશ થવું કે પર આ�્યા પ્ગ�ું! ધીમે ધીમે એ આ�્યા અિોભાવ અને
અંતિે તિો આકાશનું ઘર ભાંગ્ું એથી દુ:ખી થવું એ સમજાતિું આદરમાં પલ્ટા્ું. કશપલાબેન સાથે મેળવવા ઉઠાવેલી
નિોતિું.

નજર લાગણી અને �ીસિજ લજજા બંનેનાં ભારથી પાછી

આ બધાથી અજાણ નાનો પૃથવીશ ડાઈનીંગ સપેસમાં ઝૂકી ગઈ.
એની મસતિીમાં રમતિો િતિો. ધરતિીએ એને બે-ત્રણ વાર

ખૂણાની સે્ટી પર સૂતિેલાં સસરાની આંખોમાં એક

્ટો્્ો, બે્ટા ગલાસ મા્ટલા સાથે ના ્ટકરાવ! મા્ટલું િૂ્ટી અવણયાશન્ ચમક આવી અને બે વૃદ્ધ આંખો ભીની થઈને
જશે! પૃથવીશ ડાઈનીંગ ચેરને ધકો મારી પાણી્ારાં પાસે સંતિોરપૂવયાક ખુલ્ાં પડેલાં ખોરડાં પર િાંકણ િંકાતિું જોઈ રિી.
લઈ ગ્ો. ઉપર ચડીને મા્ટલું ખોલી નાખ્ું.
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�કૃહત સાથે �કૃહતનું સં�મલન

િિારાં અહીં આજ પિલાં રવાનાં
ચિનિાં બિાંને ખબર રૈ િઈ છે,
ઝુકાવી છે િરદન બિી િાળીઓએ
િૂલોની ્ નીચી નજર રઈ િઈ છે;

હરીિો ્ િેદાન છોિી િ્ા છે
ણનહાળીને કીકી િિારા ન્નની,
િહે કંિ કોિળ િુલાબોની કા્ા
�િરિંખરી બેણિકર રઈ િઈ છે;

શરિનો કરી િૉળ ્ઘળું જુ એ છે
કળી પાંદિીઓના પિદે રહીને,
ખરું જો કહી દઉં િો વાિાવરિ પર
િિારાં ન્નની અ્ર રઈ િઈ છે;

પડરિલની ્ારે િળે હાર નાખી
કરે છે અણનલ છેિિી કૂ ંપળોની,
િજબની ઘિી છે કે પ્રત્્ેક વસિુ
પુરાિા િલાર્રી પર રઈ િઈ છે.
— િની દહીંવાળા

બિી રાિ લોહીનું પાિી કરીને
ણબછાવી છે િોિીની ્ેજો ઉષાએ,
પિારો કે આજ ે ચિનની ્ુવાની
બિા ્ાિનોરી ્ભર રઈ િઈ છે;
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ણવનોદ જોશી

જ ેને શવશે તિીવ્ર અનુરાગ િો્ તિેના આગમનનો સંકેતિ
ભાવશવભોર બનાવી દેનારો િો્ છે. એવે વખતિે બીજુ ં બધું
ગૌણ બની જા્ છે. શવચારો સમે્ટાઈ જઈને એકકેનદ્ી બનવા
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મથે છે. પ્રિયજન સિવાયની દુનિયા નગણ્ય બની રહે છે. એવી એક ચેષ્ટાને પળવારમાં સાકાર કરી દે છે. આવનારની
જ ેના તરફ મમત હોય તે સર્વથી ચડિયાતું ભાસે છે. તેના સુંદરતા કેવી હશે કે કળી જ ેવી કળી પણ પ્રયત્નપૂર્વક
સંદર્ભમાં બાકીનું બધું ઊતરતું થઈ જાય છે.

શરમાવાની ચેષ્ટા કરીને પોતાનું લાવણ્ય પૂરવાર કરવા મથી

અહીં કવિ જ ેને ઊતરતું થઈ જતું દર્શાવે છે તે બધું રહી છે! લજ્જાભાવ થકી પોતાને નિખાર આપવાનો તેનો
એટલું મહિમાવંતુ છે કે જ ેની અપેક્ષાએ એ ઊતરતું છે પ્રયત્ન વૃથા છે તેવું અહીં આપોઆપ જ સમજાઈ જાય
તેનો મહિમા ઑર વધી જાય છે. એ ચડિયાતું જ ે કોઈ છે, કારણ કે કવિ તરત જ ઉમેરે છે કે વાતાવરણ પર જ ે
છે તે ‘તમારાં’ એવા સંબોધનથી અહીં પહે લા શબ્દમાં જ નયનોની અસર થઈ છે તેને અતિક્રમી જાય તેવો પ્રભાવ પાડી
શકે તેવું અહીં કોઈ નથી. આ વ્યતિરે ક એટલો તો સ્વાભાવિક

સૂચવાઈ જાય છે.

એક બાગ સ્વાગત માટે આનાથી વધુ તૈયારી
બીજી શી રીતે કરી શકે? હૃદય સ્વયં બાગ
બની ગયું હોય અને તેમાં વસંતની સવારી
આવી રહી હોય તે રીતે પ્રિયતમાનું આગમન
કવિને સભર સભર બનાવી મૂકે છે.

રીતે અહીં થયો છે કે આપણે અહીં કવિની આ કાવ્યકળાને
જ સૌથી ચડિયાતી કહે વા પ્રેરાઈ જઈએ!
વળી, એક બીજુ ં સુંદર કલ્પન નીપજાવતા કવિ પરોઢે
પથરાયેલા મોતી સમા ઝાકળ બિંદુઓની પથારીની વાત
માંડ ે છે. વળી, આ સેજ બિછાવવાનું સરળ છે તેવું નથી
તેમ ઉમેરતાં કવિ કહે છે કે તેને માટે રાતોની રાતો લોહીનું
પાણી કર્યું છે. આ સેજ ભલે ઘડીભરની રહી હોય પણ તેને

એના આગમનની એંધાણી સહુને મળી ગઈ છે અને બિછાવવા માટે કરે લું તપ અનન્ય છે અને તેથી તે વૈભવી
તે સાથે જ ડાળીઓએ અને ફૂલોએ પોતાની શરણાગતિ શય્યા છે. એક બાગ સ્વાગત માટે આનાથી વધુ તૈયારી બીજી

સ્વીકારી ઝૂકી જવાનું પસંદ કરી લીધું છે. ફૂલ અને ડાળીના શી રીતે કરી શકે? હૃદય સ્વયં બાગ બની ગયું હોય અને
સૌંદર્યથી પણ અદકું એવું ઐશ્વર્ય લઈને કોઈ આવી રહ્યું છે તેમાં વસંતની સવારી આવી રહી હોય તે રીતે પ્રિયતમાનું
તેવો સંકેત અહીં હૃદયંગમ રીતે વ્યંજિત થયો છે. ડાળીઓની આગમન કવિને સભર સભર બનાવી મૂકે છે. એને મુખે
ગરદન અને ફૂલોની નજર જ ેવા મનુષ્યસંબંધી લક્ષણોને કેવળ ‘પધારો’ એ શબ્દ જ રમી રહ્યો છે પણ અંદર તો
પ્રકૃ તિમાં સરકાવી દઈ કવિએ અસહજ છતાં અનાયાસ કંઈ કેટલીયે કલ્પનાઓ હિલોળી રહી છે. કવિ ન્હાનાલાલે
એવું સાદૃશ્ય નીપજાવી આપ્યું છે. અહીં આ વ્યાપ્તિ એ વસંતની સાક્ષીએ હરિનાં વધામણાં કરતાં ગાયેલું :
સહુને લાગુ પાડી શકાય છે જ ેઓ પોતાની સુંદરતાનો ગર્વ
આ વસંત ખીલી શતપાંખડી, હરિ આવો ને!
કરે છે તેને મહાત કરનાર જ ે કોઈ છે, તેના આગમનને
કવિ એ આવનાર સમક્ષ બિરદાવી રહ્યા છે. પાંદડીઓના

આ સૃષ્ટિએ ધરિયા સોહાગ હવે તો હરિ આવો ને!
આવી તીવ્ર આરત પછી થતું પ્રિયતમાનું આગમન હૃદયને

પડદા પાછળથી કળી શરમાતી જઈ બધું જોઈ રહી છે તેવાં સર્વોત્કૃષ્ટ પ્રસન્નતા બક્ષનારું હોય તે સમજી શકાય તેમ છે.
નિરીક્ષણમાં કવિએ પોતાની કાવ્યાત્મક દૃષ્ટિનો ચમત્કાર અહીં કવિ એ રીતે પ્રિયતમાના આગમનને નીરખે છે. જ ેમ બાગ
દેખાડ્યો છે. આ સુંદર અને નકશીદાર કલ્પન રમણીય માટે વસંતઋતુ પ્રિયતમા હોય અને તેની પરમ પ્રતીક્ષાને અંતે
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તે નું
આગમન
થયું હોય તેમ
અહીં પણ કવિનું
બાગ બાગ હૃદય પુલકિત
થઈ ઊઠ્યું છે. અત્યાર સુધી
ગુલાબોને પરે શાન કરતા ભમરા હવે
તમને નિહાળી તમારા તરફ ધસી ગયા છે
અને એટલે ગુલાબોની કોમળ કાયાને હવે ભય
રહ્યો નથી તેમ કહે તા કવિ વ્યંજનાની ઉત્કૃષ્ટ ભંગિમા

એ પણ પ્રકૃ તિની રીતે જ આ આવિર્ભાવોનો ભાગીદાર છે.

પ્રગટાવી પોતાની ઉત્તમ કાવ્યકળાનો અહીં પરિચય કરાવે છે. જ ે કંઈ થાય છે તે થયા વગર રહી શકે તેમ નથી તેવી
અહીં ભાગ્યે જ એ સ્પષ્ટ કરવાની જરૂર પડે કે પ્રિયતમાનું સહજ સ્વીકૃ તિ અહીં વ્યંજિત છે. આ શરણાગતિ નથી.
સૌંદર્ય ગુલાબો કરતાં પણ અધિક છે. અતિશયતા પણ આ ઊર્ધ્વીકરણ છે. વસંતના આગમનને વૃક્ષ રોકી શકે નહીં
આપણને સમુચિત લાગવા માંડ ે છે તેમાં કવિતાનો ચમત્કાર તેવી આ વાત છે. અને વસંતનો સ્વીકાર એ વૃક્ષનો પરાજય
છે. પ્રિયતમાની આંખોની સુંદરતાને પરાસ્ત કરવા માટે પણ નથી, વસંતનો વૈભવ એ તો એની શોભા છે. વાસંતી વૃક્ષ
તેથી અધિક સુંદર એવું કોઈ નથી તે વાતે કવિ, અર્થાત્ એ ઊર્ધ્વીકૃ ત થયેલું વૃક્ષ છે.
કવિ આ સમજથી જ જાણે બધાં નિયંત્રણો કે મલાજાઓની

કાવ્યનાયક હરખાઈ ઊઠે છે.

પવન સુગંધ સાથે દોસ્તી કરી તેના ગળે
હાથ નાખી કૂંપળોની છેડતી કરી રહ્યો છે.
જે કંઈ થઈ રહ્યું છે તે પ્રકૃતિનાં તત્ત્વો વચ્ચે
થઈ રહ્યું છે. તેને છેડતી તો માણસો કહે
છે પણ માણસ કંઈ પ્રકૃતિથી પર નથી.

પાર રહે લા આ નૈસર્ગિક સત્યને સર્વોપરિ સાબિત કરવા
અહીં મથ્યા છે. આવી પ્રાપ્તિ એ જ ‘ગજબની ઘડી’ છે તેવું
કહે તા કવિ આ આખી વાત પ્રિયપાત્રને સંબોધીને મુખોમુખ
કરે છે તેમાં નિખાલસતા પણ છે અને સૌંદર્યની કદર પણ
છે. તેમાં એકરાર પણ છે અને સમર્પણ પણ છે. પ્રેમની એક
વિશિષ્ટ અને પરમ સુંદર અનુભૂતિ લેખે આ રચનાને જુ ઓ
કે પ્રકૃ તિ સાથે પ્રકૃ તિના સંમિલનની રીતે એને જુ ઓ, છેવટે

હવે કવિ જ ે જુ એ છે તે બીજાં કોઈને દેખાય તેવું નથી. તો સૌંદર્યનો મહિમા કરવો જ અહીં અભિપ્રેત છે.
તેઓ જુ એ છે કે પવન સુગંધ સાથે દોસ્તી કરી તેના ગળે
એવું સૌંદર્ય, જ ે સર્વથી નિરાળું છે, સર્વોપરિ છે. જ ેના
હાથ નાખી કૂ ંપળોની છેડતી કરી રહ્યો છે. જ ે કંઈ થઈ વગર કોઈને ચાલતું નથી, છતાં જ ે દરે કને સાંપડતું નથી.

રહ્યું છે તે પ્રકૃ તિનાં તત્ત્વો વચ્ચે થઈ રહ્યું છે. તેને છેડતી

તો માણસો કહે છે પણ માણસ કંઈ પ્રકૃ તિથી પર નથી.
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્યંગમંચ

બિાંની
એક
જ
છે
નરી
કેિ
રે
આવિો

િડર્ાદ,
વર્ાદ.

આવ્્ો શ્રાવિ ને વીત્્ો અષાઢ િા્,
િો ્ પૂરી રઈ નહીં િરિીની આ પ્ા્.
િોર અને ઢેલના િહુકા િ્ા રાકી,
કેિ રહી િઈ અિારી િરિી જ બાકી?
ણવલા્ેલાં ખેિરો અને ખેિૂિ જુએ રાહ,
‘કેિ રી્ા્ા?’ હવે પૂરી કરો અિારી ચાહ.
િરવા િાિે રાહ જુએ છે ભૂલકાંઓની હોિી,
કેિ આ જ પ્રદેશને દીિો િિે િરછોિી?
ઓ િેઘરાર્ હવે િો જીદ છોિો િિે,
જોરરી આવી વર્ો િો હરખાઈએ અિે.
— િાહી િોદી, ઉદ્િિ સકૂ લ િોર ણચલિર્ન્
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ઝિંદગી સે કહો દુલ્હન બન કે, આજ તો દો ઘડી સંવર જાયે...

હર્ષ બ્રહ્મભટ્ટ

ઉર્દૂના જાણીતા શાયર અને સુપ્રસિદ્ધ ફિલ્મ ગીતકાર
જાં-નિસાર-અખ્તર વીસમી સદીના મહત્ત્વના ઉર્દૂ શાયરોમાંના
એક ગણાય છે. તેઓ જાણીતા શાયર-સંવાદલેખક-પટકથા
લેખક-ફિલ્મ ગીતકાર જાવેદ અખ્તરના પિતા થાય.
જાં-નિસાર-અખ્તરનો જન્મ ૮મી ફે બ્રુઆરી, ૧૯૧૪ના
રોજ બ્રિટીશ રાજ સમયના ગ્વાલિયરમાં થયો હતો. જ ે
કુ ટુબ
ં માં તેઓ જન્મ્યા તે સાક્ષરો અને કવિઓનું કુ ટુબ
ં
હતું. તેમના પિતા એટલે તત્સમયના સુપ્રસિદ્ધ ઉર્દૂ શાયર
મુઝતર ખૈરાબાદી. તેમની લખેલી બેહદ લોકપ્રિય નઝમ
‘ન કિસીકી આંખકા નૂર હૂં, ન કિસીકે દિલકા કરાર હૂં...’
છેલ્લા મોગલ બાદશાહ બહાદુરશાહ જફરના નામે ચાલે છે,
પણ વાસ્તવમાં એ મુઝતર ખૈરાબાદીની નઝમ છે. ગીતકાર
શકીલ બદાયૂનીએ ફિલ્મ ‘દીદાર’(૧૯૫૧) માટે લખેલા
ગીત ‘હુએ હમ જિનકે લિયે બરબાદ...’ની શરૂઆતમાં જ ે
શે’ર છે — ‘અસીર-એ-પંજ-એ-એહદે-શબાબ કરકે મુઝે,
કહાઁ ગયા મેરા બચપન ખરાબ કર કે મુઝે’ — એ પણ
મુઝતર ખૈરાબાદીની ગઝલનો એક મત્લા છે. ઉર્દૂ ગઝલોમાં
સૌથી લાંબો શે’ર (બહર-એ-તવીલ) લખનાર પણ મુઝતર
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ખૈરાબાદી છે. (આ શે’રનું જાવેદ અખ્તરના મુખેથી પઠન
સાંભળવું એ એક જબરદસ્ત લ્હાવો છે.)
તે જ રીતે જાં-નિસાર-અખ્તરના કાકા બિસ્મિલ
ખૈરાબાદી પણ એક પ્રસિદ્ધ શાયર હતા. તેમના પરદાદા
ફઝલ-એ-હક ખૈરાબાદી પણ બહુ મોટા સાક્ષર હતા જ ેમણે
મિર્ઝા ગાલિબની વિનંતી પર તેમના પહે લા દીવાનનું સંકલનએડિટીંગ કર્યું હતું અને જ ેઓ પોતે ૧૮૫૭ના વિપ્લવમાં
પોતાના વતન ખૈરાબાદ ખાતેનો એક મહત્ત્વનો હિસ્સો હતા.
જાં-નિસાર-અખ્તરના સાળા હતા ઉર્દૂના સુપ્રસિદ્ધ
ક્રાંતિકારી શાયર ‘મજાઝ’.
ગ્વાલિયરની વિક્ટોરિયા હાઈસ્કૂલમાંથી મેટ્રિક પાસ
કર્યા બાદ, જાં-નિસાર-અખ્તરે અલીગઢ વિશ્વવિદ્યાલયમાંથી
૧૯૩૭માં બી.એ. અને ૧૯૩૯માં એમ.એ.ની ડીગ્રી મેળવી.
ત્યાર પછી વિક્ટોરિયા કૉલેજ, ગ્વાલિયર અને હમીદીયા
કૉલેજ, ભોપાલમાં પ્રાધ્યાપક પણ રહ્યા. આ દરમિયાનમાં
તેમણે એક શાયર તરીકેની પોતાની ઓળખ બનાવી
લીધી હતી. ૧૯૪૩માં જાં-નિસાર-અખ્તરનાં લગ્ન સાફિયા
સિરાજ-ઉલ-હક સાથે થયાં, જ ેઓ પોતે અલીગઢ મુસ્લિમ
યુનિવર્સિટીનાં વિદ્યાર્થીની હતાં અને જાણીતા ઉર્દૂ શાયર
‘મજાઝ’નાં સગાં બહે ન હતા. આ લગ્નથી અખ્તરસાહે બને
ત્યાં બે પુત્રો જન્મ્યા; ૧૯૪૫માં જાવેદ અખ્તર અને ૧૯૪૬માં
સલમાન અખ્તર.
૧૯૪૭ના ભારત-પાકિસ્તાન વિભાજન પછી ફાટી
નીકળેલાં કોમી રમખાણોએ અખ્તરસાહે બને ગ્વાલિયર છોડી
ભોપાલ જવાની ફરજ પાડી. ભોપાલમાં તેઓ હમીદીયા
કૉલેજના ઉર્દૂ અને પર્શિયન વિભાગના વડા તરીકે જોડાયા.
થોડા સમય પછી તેમનાં પત્ની સાફિયા પણ તે જ કૉલેજમાં
પ્રાધ્યાપિકા બન્યાં. ટૂ કં સમયમાં જ બંને જણ Progressive
Writers’ Movementનો હિસ્સો બન્યા અને પછીથી
અખ્તરસાહે બ તેના પ્રમુખ પણ બન્યા.
૧૯૪૯માં તેમણે કૉલેજની નોકરી છોડી દીધી અને
ફિલ્મોમાં કારીકીર્દી બનાવવા માટે મુંબઈ આવ્યા. ફિલ્મોમાં
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આમ તો તેમનો પ્રવેશ થયેલો ૧૯૪૮ની ફિલ્મ ‘શિકાયત’થી,
જ ેમાં ગીતકાર જ ે. નકશબની સાથે મળીને તેમણે ગીતો
લખેલાં. પણ ફિલ્મનાં ટાઈટલ્સમાં કે ક્યાંય તેમને એની ક્રેડિટ
ન મળી. રે કર્ડ ઉપર પણ ગીતકાર તરીકે માત્ર જ ે.નકશબનું
જ નામ રહ્યું.

૧૯૫૦ની બે ફિલ્મો ‘આરઝૂ’ અને ‘ખેલ’માં તેમને
એક-એક ગીત લખવાનો અવસર મળ્યો. પણ તેનાથી કંઈ
વાત બની નહીં.
જાં-નિસાર-અખ્તરની સૌ પ્રથમ વાર નોંધ લેવાઈ
૧૯૫૩ની ફિલ્મ ‘અનારકલી’થી. જો કે આ ફિલ્મમાં રાજ ેન્દ્ર
ક્રિશ્ન, શૈલેન્દ્ર, હસરત જયપુરી જ ેવા અન્ય ગીતકારોની
સાથે જાં-નિસાર-અખ્તરને પણ એક ગીત લખવા મળ્યું.
ગીતા દત્તના કંઠ ે ગવાયેલું આ ગીત બગાવતી સૂર પ્રગટ
કરનારું હતું. અખ્તરસાહે બે આ શબ્દો લખ્યા :
આ જાને-વફા...આ જાને-વફા...
કહે તે હૈં કિસે પ્યાર ઝમાને કો દિખા દે
દુનિયાકી નજર ઈશ્ક કે કદમોંપે ઝૂકા દે.
ગીત ખૂબ જ લોકપ્રિય થયું અને અખ્તરસાહે બની નોંધ
ફિલ્મ ઇન્ડસ્ટ્રીએ લીધી.
૧૯૫૪માં તેમણે ત્રણેક ફિલ્મોમાં ગીતો લખ્યાં (‘ડંકા’,
‘ધૂપછાંવ’ અને ‘બારાતી’)પણ તેનાથી કોઈ વિશેષ ઉપલબ્ધિ

થઈ નહીં.
૧૯૫૫નું વર્ષ તેમને માટે સફળ વર્ષ રહ્યું. આ વર્ષમાં
તેમણે સ્વતંત્ર ગીતકારની હે સિયતથી ‘બાપ રે બાપ’,
‘યાસ્મિન’ તથા ‘હસીના’નાં ગીતો લખ્યાં. ‘બાપ રે બાપ’નાં
બે ગીતો ‘પિયા પિયા પિયા મેરા જીયા પુકારે ...’ તથા ‘રાત
રં ગીલી, ચમકે તારે ...’ આજ ે પણ લોકપ્રિય છે. તે જ રીતે
‘યાસ્મિન’નાં બે ગીતો ‘મુઝપે ઈલ્ઝામે-બેવફાઈ હૈ ...’ તથા
‘બેચૈન નઝર, બેતાબ જીગર...’ પણ આજ ે ય એટલાં જ
લોકપ્રિય છે.
‘બાપ રે બાપ’ (૧૯૫૫)થી જાં-નિસાર-અખ્તર અને
ઓ.પી નૈયરની હીટ જોડી બની જ ેમણે એક એકથી ચઢિયાતાં
સુરીલાં ગીતો આપ્યાં. ‘આંખોં હી આંખોંમેં ઈશારા હો
ગયા...’ (CID-૧૯૫૬), ‘ગરીબ જાનકે હમકો ન તુમ મિટા
દેના...’ (છૂમંતર-૧૯૫૬), ‘મેરી નીંદોંમેં તુમ, મેરે ખ્વાબોંમેં
તુમ...’ (નયા અંદાઝ-૧૯૫૬), ‘અપના તો જમાનેમેં બસ
ઈતના ફસાના હૈ ...’ (નયા અંદાઝ-૧૯૫૬), યૂં હી બાતેં
બના તૂ, મેરે દિલકો ન જલા તૂ...’ (કૈદી-૧૯૫૭), ‘જાન
સકે તો જાન, તેરે મનમેં છૂપકર બૈઠ ે દેખે તેરે ભગવાન...’
(ઉસ્તાદ-૧૯૫૭), ‘મન મોરા બાવરા...’ (રાગિની-૧૯૫૮),
‘બેકસી હદ સે જબ ગુઝર જાયે...’ (કલ્પના-૧૯૬૦) વગેરે.
પછીના દશકમાં જાં-નિસાર-અખ્તરે એન.દત્તા અને
સી.અર્જુન સાથે ઘણી ફિલ્મો કરી. એન.દત્તાના સંગીતમાં
ફિલ્મ ‘બ્લેક કેટ’નું લતાજીએ ગાયેલું ગીત ‘મૈં તુમ્હીંસે પૂછતી
હૂં, મુઝે તુમસે પ્યાર ક્યૂં હૈ ...’ અત્યંત લોકપ્રિય થયેલું. સી.
અર્જુનના સંગીતમાં ‘મૈં ઔર મેરા ભાઈ’ (૧૯૬૧)નાં બે
ગીતો ‘મૈં અભી ગૈર હૂં, મુઝકો અભી અપના ન કહો...’
અને ‘હો ગોરી જુ લ્મ કરે જુ લ્ફકા બિખર જાના...’ પણ ખૂબ
જ લોકપ્રિય થયાં. ‘સુશીલા’ (૧૯૬૬) (સંગીત-સી.અર્જુન)
નાં બે ગીતો જબરદસ્ત હીટ થયાં : ‘ગમકી અંધેરી રાતમેં
દિલકો ન બેકરાર કર...’ અને ‘બેમુરવ્વત, બેવફા, બેગાનાએ-દિલ આપ હૈં ...’
સંગીતકાર સજ્જાદ હુસૈન, જયદેવ, ખય્યામ, ઉષા ખન્ના,
સપન-જગમોહન સાથે પણ અખ્તરસાહે બે કેટલાંક યાદગાર
ગીતો આપ્યાં. સજ્જાદ હુસૈનના સંગીત નિર્દેશનમાં ‘એ
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દિલરૂબા, નજરેં મિલા...’ (ફિલ્મ-રુસ્તમ-સોહરાબ-૧૯૬૩);
જબ ઝખ્મ લગે તો કાતિલ કો દુઆ દી જાયે,
હૈ યહી રસ્મ તો યે રસ્મ ઉઠા દી જાયે
ખય્યામના સંગીત-નિર્દેશન તો ‘નૂરી’ (૧૯૭૯), ‘શંકરહુસેન’
હમસે પૂછો કે ગઝલ ક્યા હૈ , ગઝલકા ફન ક્યા,
(૧૯૭૭), ‘રઝિયા સુલ્તાન’ (૧૯૮૩) જ ેવી સુંદર ગીતચંદ લફ્ઝોંમેં કોઈ આગ છૂપા દી જાયે.
સંગીતવાળી ફિલ્મો મળી. જયદેવના સંગીતનિર્દેશનમાં
‘પ્રેમપરબત’નું લતાજીએ ગાયેલું ગીત ‘યે દિલ ઔર ઉનકી
*
નિગાહોં કે સાયે...’ તો લતાજીનાં શ્રેષ્ઠ ગીતો પૈકીનું એક છે.
*મત રોકો ઈન્હેં મેરે પાસ આને દો,
જાં-નિસાર-અખ્તર હિં દી ફિલ્મોના ગીતકાર તરીકે જાણીતા
યે મુઝસે મિલને આયે હૈં
છે તેનાથી અનેકગણા એક ઉત્કૃષ્ટ ઉર્દૂ શાયર તરીકે પ્રસિદ્ધ
મૈં ખુદ ન જિન્હેં પહચાન સકૂ ં
છે. વીસમી સદીના મહત્ત્વના ઉર્દૂ શાયરોમાં તેમનું સ્થાન છે.
કુ છ ઇતને ધુંધલે સાયે હૈં .
તેમની ઉર્દૂ શાયરીનાં પુસ્તકોમાં નઝર-એ-બુતાં, સલાસિલ,
(* આ પંક્તિઓ તેમની નઝમ ‘આખિરી મુલાકાત’માં
જાવિદાં, પિછલે પહર, ઘર આંગન અને ખાક-એ-દિલનો સમાવિષ્ટ છે)
સમાવેશ થાય છે. ખાક-એ-દિલ માટે તેમને દિલ્હી સાહિત્ય
*
અકાદમીનો ૧૯૭૬ના વર્ષ માટેનો પુરસ્કાર મળ્યો હતો.
મૈં જબ ભી ઉસકે ખયાલોમેં ખો જાતા હૂં,
વો ખુદ ભી બાત કરે તો બુરા લગે હૈ મુઝે.
ઉર્દૂના પ્રસિદ્ધ શાયર નિદા ફાઝલીએ જાં-નિસારઅખ્તર પર એક પુસ્તક લખ્યું છે ‘એક જવાન કી મૌત’.
આ પુસ્તકમાં તેમણે અખ્તરસાહે બના સમગ્ર જીવનનું એક
ચિત્ર દોર્યું છે. આ પુસ્તકમાં એક ભાગ આવે છે સાહિર
લુધિયાનવી અને જાં-નિસાર-અખ્તરના સંબંધો વિશે.

જાં-નિસાર-અખ્તર હિંદી ફિલ્મોના ગીતકાર
તરીકે જાણીતા છે. તેનાથી અનેકગણા
એક ઉત્કૃષ્ટ ઉર્દૂ શાયર તરીકે પ્રસિદ્ધ છે.
વીસમી સદીના મહત્ત્વના ઉર્દૂ શાયરોમાં
તેમનું સ્થાન છે.

તત્સમયના વડાપ્રધાન શ્રી જવાહરલાલ નેહરુએ છેલ્લાં
૩૦૦ વર્ષની ભારતીય કવિતાના સંપાદનનું કામ જાં-નિસારઅખ્તરને સોંપ્યું હતું અને પછીથી એ સંપાદન ‘હિં દુસ્તાન
હમારા’ના બે ભાગમાં વહેં ચાયેલા ગ્રંથનું લોકાર્પણ વડાપ્રધાન
ઈન્દિરા ગાંધીએ કર્યું હતું.
જાં-નિસાર-અખ્તરનાં ફિલ્મી ગીતો કરતાં તેમની ઉર્દૂ
નિદા સાહે બે નોંધ્યું છે કે સાહિર અને અખ્તર વચ્ચે
શાયરી વધુ પ્રસિદ્ધ છે. તેમના કેટલાક ખૂબ પ્રસિદ્ધ શે’ર
Progressive Writers’ Associationવાળી મૈત્રી હતી,
જોઈએ :
જ ે સમય જતાં અખ્તર માટે ‘વ્યાપારી મજબૂરી’ બની.
અશઆર મેરે યું તો જમાને કે લિયે હૈં ,
૧૯૬૭માં જાં-નિસાર-અખ્તરે એક હિં દી ફિલ્મ બનાવી હતી
કુ છ શે’ર ફકત ઉનકો સુનાને કે લિયે હૈં .
‘બહુબેગમ’ (અશોકકુ માર, મીનાકુ મારી, પ્રદીપકુ માર) જ ેનાં
*
ગીતો તેમણે સાહિર લુધિયાનવી પાસે લખાવેલાં. ફિલ્મ
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ચાલી નહીં, પણ ગીતો હીટ થયાં. આ ફિલ્મના નિર્માણમાં
અખ્તરને ખૂબ મોટુ ં આર્થિક નુકસાન થયું અને તેઓ દેવામાં
ડૂ બી ગયા. આનું પરિણામ એ આવ્યું કે તેઓ લાંબો સમય
ફિલ્મ ઇન્ડસ્ટ્રીની બહાર થઈ ગયા અને માત્ર સાહિર પર
અવલંબિત થઈ ગયા. તેમની સઘળી બાબતો સાહિર પૂરતી
સીમિત થઈ ગઈ. સાહિરે અખ્તરના આ ખરાબ સમય
દરમિયાન તેમનો હાથ પકડ્યો-દોસ્તીના નાતે નહીં પણ
‘કોઈ બીજાં કારણોસર’.
નિદા કહે છે કે અખ્તર જરૂરતથી વધારે ઝડપી
વિચારનારા અને શે’ર લખી નાખનારા શાયર હતા. સાહિરને
એક પંક્તિ વિચારવામાં જ ેટલો સમય લાગતો એટલા સમયમાં
તો અખ્તર પચ્ચીસ પંક્તિઓ લખી નાખતા! નિદા કહે છે કે
‘એક તરફ જરૂરીયાત હતી અને બીજી તરફ દૌલત’. એમ
કહે વાય છે કે જ ે ગીતોમાં/શાયરીમાં સાહીરનો અસલ સ્પર્શ
નથી દેખાતો તે કદાચ જાં-નિસાર-અખ્તરની શાયરી હતી.
એવું પણ કહે વાય છે કે સાહિર નિયમિતરૂપે અખ્તરને
દર મહિને એક નિયત થયેલી રકમ આપતા હતા અને
બદલામાં અખ્તરે સાહિરના દરબારમાં દરબારી બનીને
રહે વાનું હતું અને ફળસ્વરૂપ અખ્તર હં મેશા સાહિરની
શાયરીની પ્રશંસા કરતા અને દરે ક વાતે ‘હાઁ સાહિર’ કહે તા.
જો કે એક સમય એવો પણ આવ્યો કે સાહિર અને
અખ્તરની દોસ્તી તૂટી ગઈ. આ પછી જ જાં-નિસાર-અખ્તરે
વિપુલ પ્રમાણમાં સાહિત્યસર્જન કર્યું અને વીસમી સદીના
એક મહત્ત્વના શાયર હોવાનું પ્રમાણ આપ્યું. તેમણે આ
ગાળામાં લખેલાં ફિલ્મીગીતોમાં પણ તેમણે તેમનું શ્રેષ્ઠ
પ્રદાન કર્યું. ચાલો, તેમણે લખેલાં કેટલાંક સુંદર અને લોકપ્રિય
ગીતોની યાદી જોઈએ:
૧. આંખોં હી આંખોંમેં ઈશારા હો ગયા... સી.આઈ.ડી.
(૧૯૫૬)
૨. મેરી નીંદોંમેં તુમ, મેરે ખ્વાબોંમેં તુમ... નયા અંદાઝ
(૧૯૫૬)
૩. પિયા પિયા પિયા મેરા જીયા પુકારે ... બાપ રે બાપ
(૧૯૫૫)

૪. યે દિલ ઔર ઉનકી નિગાહોંકે સાયે... પ્રેમ પરબત
(૧૯૭૩)
૫. મૈં તુમ્હીંસે પૂછતી હૂં, મુઝે તુમસે પ્યાર ક્યું હૈ ... બ્લેક
કેટ (૧૯૫૯)
૬. ગરીબ જાનકે હમકો ન તુમ ભૂલા દેના... છૂમંતર (૧૯૫૬)
૭. મૈં અભી ગૈર હૂં, મુઝકો અભી અપના ન કહો... મૈં ઔર
મેરા ભાઈ (૧૯૬૧)
૮. આજા રે ... આજા રે ઓ મેરે દિલબર આજા... નૂરી
(૧૯૭૯)
૯. ચોરી ચોરી કોઈ આયે, ચૂપકે ચૂપકે... નૂરી (૧૯૭૯)
૧૦. પિયા મૈં હૂં પતંગ તૂ ડોર... રાગિની (૧૯૫૮)
૧૧. એ દિલે-નાદાં...આરઝૂ ક્યા હૈ , જુ સ્તજૂ ક્યા હૈ ...
રઝિયા સુલ્તાન (૧૯૮૩)
૧૨. ખ્વાબ બનકર કોઈ આયેગા તો નીંદ આયેગી... રઝિયા
સુલ્તાન (૧૯૮૩)
૧૩. આયે જંજીરકી ઝનકાર ખુદા ખૈર કરે ... રઝિયા સુલ્તાન
(૧૯૮૩)
૧૪. નથનિયાને હાયે રામ, બડા દુઃખ દીના... સજ્જોરાની
(૧૯૭૬)
૧૫. આપ યૂં ફાસલોં સે ગુજરતે રહે ... શંકર હુસૈન (૧૯૭૭)
૧૬. ગમકી અંધેરી રાતમેં દિલકો ન બેકરાર કર... સુશીલા
(૧૯૬૬)
૧૭. મુઝપે ઈલ્ઝામે-બેવફાઈ હૈ , એ મહોબ્બત... યાસ્મિન
(૧૯૫૫)
૧૮. એ દિલરૂબા, નજરેં મિલા... રૂસ્તમ-સોહરાબ (૧૯૬૩)
૧૯. ઢુઢં ે નજર નજર, મેરા ચાંદ હૈ કિધર... દિલ્લી કા
દાદા (૧૯૬૨)
૨૦. બેમુરવ્વત, બેવફા, બેગાના-એ-દિલ આપ હૈં ... સુશીલા
(૧૯૬૬)
૨૧. બેચૈન નઝર, બેતાબ જીગર, યે દિલ હૈ ... યાસ્મિન
(૧૯૫૫)
૨૨. પ્યાસ થી ફિર ભી તકાઝા ન કિયા... આલિંગન
૨૩. બેકસી હદસે જબ ગુજર જાયે... કલ્પના (૧૯૬૦)
૨૪. તુમ મહકતી જવાં ચાંદની હો... પ્યાસે દિલ (૧૯૭૪)
૨૫. મન મોરા બાવરા, નિસ દિન ગાયે... રાગિની (૧૯૫૮)
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૨૬. પ્યાસ ભડકી હૈ સરે -શામ સે જલતા હૈ બદન... રઝિયા
સુલતાન (૧૯૮૩)
૨૭. યૂં હી બાતેં ન બના તૂ, મેરે દિલકો ન જલા તૂ... કૈદી
(૧૯૫૭)
૨૮. ગોરી જુ લ્મ કરે જુ લ્ફકા બિખર જાના... મૈં ઔર મેરા
ભાઈ (૧૯૬૧)
૨૯. અપના તો જમાનેમેં બસ ઈતના ફસાના હૈ ... નયા
અંદાઝ (૧૯૫૬)
૩૦. જાન સકે તો જાન, તેરે દિલમેં છૂપકર બૈઠ ે દેખ તેરે
ભગવાન... ઉસ્તાદ (૧૯૫૭)
આજ ે જાં-નિસાર-અખ્તરનાં બે ગીતો જોઈશું. પહે લું
ગીત ફિલ્મ ‘પ્યાસે દિલ’(૧૯૭૪) નું છે; સંગીત ખય્યામનું
છે અને ગાયક કલાકાર છે મુકેશ. આ ગીત માત્ર તેમાંથી
પસાર થઈ જવા માટે છે; તેનો કોઈ આસ્વાદ કે પૃથક્કરણ
નથી કરવું. જાં-નિસાર-અખ્તર ઉર્દૂ શાયર હતા, પણ તેમના
મોટા ભાગનાં ગીતો શુદ્ધ હિં દી ભાષામાં જોવા મળે છે. આ
ગીત તેનું એક ઉદાહરણ છે :
તુમ મહકતી જવાઁ ચાંદની હો,
ચલતી ફિરતી કોઈ રોશની હો,
રં ગ ભી, રૂપ ભી, રાગિની ભી,
જો ભી સોચું તુમ્હેં , તુમ વહી હો.
તુમ મહકતી જવાઁ ચાંદની હો.
જો કભી તુમને નઝરેં ઉઠાઈં,
આંખ તારોંકી ઝૂકને લગી હો;
મુસ્કુરાઈ જો આંખેં ઝૂકાકે,
સાંસ ફૂલોંકી રૂકને લગી હો;
તુમ બહારોંકી પહલી હં સી હો
ચલતી ફિરતી કોઈ રોશની હો.
રં ગ ભી, રૂપ ભી, રાગિની ભી,
જો ભી સોચું તુમ્હેં , તુમ વહી હો.
તુમ મહકતી જવાઁ ચાંદની હો.
નર્મ આંચલસે છનતી યે ખૂશ્બુ,
મેરે હર ખ્વાબ પર છા ગઈ હૈ ;
જબ ભી તુમપે નિગાહેં પડી હૈ ,
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દિલમેં એક પ્યાસ લહરા ગઈ હૈ ;
તુમ તો સચમુચ છલકતી નદી હો,
ચલતી ફિરતી કોઈ રોશની હો,
રં ગ ભી, રૂપ ભી, રાગિની ભી,
જો ભી સોચું તુમ્હેં , તુમ વહી હો,
તુમ મહકતી જવાઁ ચાંદની હો.
જબસે દેખા હૈ , ચાહા હૈ તુમકો,
યે ફસાના ચલા હૈ વહીંસે;
કબ તલક દિલ ભટકતા રહે ગા,
માંગ લૂં આજ તુમકો તુમ્હીંસે;
તુમ તો ખુદ પ્યાર હો, ઝિંદગી હો,
ચલતી ફિરતી કોઈ રોશની હો
રં ગ ભી, રૂપ ભી, રાગિની ભી,
જો ભી સોચું તુમ્હેં , તુમ વહી હો,
તુમ મહકતી જવાઁ ચાંદની હો.
જાં-નિસાર-અખ્તર મૂળે રોમેન્ટિક શાયર હતા. ઉપરના
ગીતમાં, ફિલ્મો માટે વિશિષ્ટ ગણાય એવા શબ્દોમાં, અખ્તર
સાહે બે એક ખૂબ જ સરસ રોમેન્ટિક ગીત આપ્યું છે.

બીજુ ં ગીત છે ફિલ્મ ‘કલ્પના’ (૧૯૬૦)નું, જ ેને સ્વરબદ્ધ
કર્યું છે ઓ. પી. નય્યરે અને ગાયું છે આશા ભોંસલેએ.
વાસ્તવમાં આ એક બંધારણ, છંદ, બહર, રદીફ અને
કાફિયાનું ચુસ્તપણે પાલન કરીને લખાયેલી ગઝલ છે.
કુ ટુબ
ં ના પરં પરાગત રિવાજ/બંધનમાંથી ઉદ્ભવતી
લાચારીને કારણે પોતાના પ્રિય પાત્ર (અશોકકુ માર)નો પ્રેમ
નહીં મેળવી શકનાર નાયિકા (પદ્મિની) એ ફરજિયાતપણે
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તવાયફ બનવું પડ્યું છે. આ કારણસર ક્રોધિત થયેલો નાયક
મેં સ્વયં મારી મજબૂરીને કારણે મારા પ્રિયને ગુમાવ્યા
સ્વયં નાયિકા પાસે જઈ, તેને રૂપિયા આપી, એક ગીત છે અને એને કારણે ઉદ્ભવેલી અસહ્ય પીડાથી મારો જીવ
સંભળાવવાની ફરમાઈશ કરે છે. નાયિકાની તબિયત ખૂબ જશે; એને માટે હં ુ પોતે જ કારણભૂત છુ ;ં મારા મૃત્યુનું કોઈ
જ ખરાબ હોવા છતાં, તબીબની સલાહને અવગણીને તે આળ મારા પ્રિય પર ન જવું જોઈએ.
નાયકની ઈચ્છાને માન આપતાં તેની સમક્ષ આ ગઝલ રજૂ
મેરે નગમોંસે ઉનકા દિલ ન દુખે,
કરે છે :
ગમ઼ નહીં મુઝપે જો ગુજર જાયે.
*
બેકસી હદસે જબ ગુજર જાયે,
મારાં ગીતોથી, મારા તવાયફ તરીકેના વ્યવસાયથી,
કોઈ એ દિલ જીયે કે મર જાયે.
મારા પ્રિયતમનું હૃદય ન દુભાવું જોઈએ. આવા બદનામ
જ્યારે લાચારી, નિ:સહાયતા તેની પરાકાષ્ટાની હદ પણ જીવનને લીધે મારા ઉપર જ ે વીતવું હોય એ ભલે વીતે.
વટાવી જાય ત્યારે એવી સ્થિતિમાં જીવવું કે મરવું સરખું જ મને લાગેલા સામાજિક લાંછનનો કોઈ ખરાબ પ્રભાવ મારા
છે; એવા જીવનનો કોઈ જ અર્થ ન હોય અને મૃત્યુનો કોઈ પ્રિયતમ પર ન પડવો જોઈએ.
રં જ ન હોય. આવી સ્થિતિમાં મુકાયેલી નાયિકા એક લાશની
જ ેમ જ જીવી રહી છે એમ તે કહે વા માગે છે.
ઝિંદગીસે કહો દુલ્હન બનકે,
આ જ તો દો ઘડી સંવર જાયે.
નાયિકા કહે છે કે જિંદગીએ મને સતત યાતના અને
પીડા જ આપ્યાં છે; પણ આજ ે જ્યારે મારા પ્રિય મારી સામે
બેઠા છે ત્યારે હં ુ ઈચ્છું કે મારી જિંદગીનો એ દર્દભર્યો ચહે રો
પ્રગટ ન થાય; આજ ે થોડી ક્ષણો માટે તો જિંદગી મારા
પ્રિયતમની નવવધૂ હોય એવું રૂપ ધારણ કરીને રજૂ થાય.
ઉનકો જી ભરકે દેખ લેને દે,
દિલકી ધડકન જરા ઠહર જાયે.
નાયિકા કહે છે કે આજ ે એવી દુર્લભ ક્ષણો મળી છે
કે જ્યારે હં ુ અને મારા પ્રિય જ સામસામે છીએ; આજ ે હં ુ
એમને મન ભરીને જોયા જ કરું અને દરમ્યાનમાં કોઈ જ
ખલેલ ન પડે; મારા હૃદયના ધબકાર પણ થોડી વાર થંભી
જાય તો સારું જ ેથી કરીને હં ુ એમને અનિમેષ નયને જોઈ
રહી હોઉં ત્યારે હૃદયના ધબકારના અવાજથી પણ કોઈ
વિક્ષેપ ઊભો ન થાય.
હમ હૈં ખુદ અપની જાન કે દુશ્મન,
ક્યૂં યે ઇલઝામ** ઉનકે સર જાયે?

દિલ્હીના શાયરો જ ેવી અરે બિક અને પર્શિયન શબ્દોથી
પ્રચુર એવી અઘરી ઉર્દૂ શાયરી નહીં, પણ લખનૌના શાયરો
જ ેવી અવધી ભાષાથી પ્રભાવિત સરળ, પારદર્શી શાયરી
માટે ઉર્દૂ અદબ જાં-નિસાર-અખ્તરને હં મેશા યાદ રાખશે.
તેમણે ફિલ્મી ગીતોમાં પણ આ જ સરળતા અને પ્રવાહિતા
જાળવી રાખી, એ તેમનું ફિલ્મી ગીત-લેખનમાં વિશિષ્ટ
પ્રદાન છે. તેમણે ફિલ્મી ગીતો તો લગભગ ૧૫૧ જ ેટલાં
જ લખ્યાં છે, પણ બિન-ફિલ્મી શાયરી અને ઉર્દૂ કવિતામાં
તેમનું માતબર પ્રદાન છે.
જાં-નિસાર-અખ્તર ૧૯ ઓગસ્ટ, ૧૯૭૬ના રોજ મુંબઈ
ખાતે જન્ન્તનશીન થયા.

* બેકસી: નિ:સહાયતા, લાચારી.
** ઇલઝામ : આરોપ.
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ભારતી્ય હવ�ાભવન કલાકેન્� ખાતે ઊગી

‘શ્્યામલ-સૌ�મલને સંગાથે એક સુરીલી સવાર’

સાહિત્ કલા સંપદા અને ભારતિી્ શવદ્યાભવન
કલાકેનદ્ના સથવારે ‘શ્ામલ-સૌશમલને સંગાથે એક સુરીલી
સવાર’નું આ્ોજન તિારીખ ૧૫મી જુ લાઈ, રશવવારના રોજ
ભવન ચોપા્ટી ખાતિે કરવામાં આવ્ું. આખી્ે પ્સતિુશતિ ગીતિગઝલ અને ગોઠડી રૂપે કરવામાં આવી. શ્ામલ-સૌશમલે
તિેમના બાળપણથી લઈને અત્ાર સુધીની સંગીતિ્ાત્રાની
ખૂબજ િળવાશથી વાતિો કરી અને એ ્ાત્રાના શવશવધ
મુકામો અને એની સાથે સંકળા્ેલા સવરાંકનોની રસભર
રજૂ આતિ કરી.

િાલમાં જ રચવામાં આવેલ બેનડ ‘્ટ્ાનસફ્ુઝન’માંથી
પણ કે્ટલીક રચનાઓની પ્સતિુશતિ કરવામાં આવી. કા્યાક્રમનું
સમાપન રમેશ પારે ખની રચના ‘બોંબ એક િૂ�ો’થી
કરવામાં આવ્ું. ઉદ્ન ઠકર, કમલેશ મોતિા અને શનરં જન
મિે તિા દ્ારા આ કા્યાક્રમનું સંકલન કરવામાં આવ્ું. કશવ
ડૉ. િે મેન શાિ દ્ારા કલાકારોનો પહરચ્ અને ભારતિી્
શવદ્યાભવનની શવશવધ પ્વૃશત્તની જાણકારી આપવામાં આવી.
કા્યાક્રમમાં જાણીતિા ગા્ક-સવરકાર પમિશ્ી પુરરોત્તમ
ઉપાધ્ા્, ચેલણા ઉપાધ્ા્, જાણીતિા ગા્ક-સવરકાર
આશશતિ દેસાઈ અને િે મા દેસાઈ, કશવ તિુરાર શુ્લ, ડૉ.
પ્કાશ કોઠારી, લાલુભાઈ અને રૂપા મિે તિા ‘બાવરી’, ગૌતિમ
જોશી ખાસ ઉપકસથતિ રહા િતિા અને સૌ શ્ોતિાઓ સાથે
કા્યાક્રમને ભરપૂર માણ્ો િતિો.

તિેમની આ સંગીતિ્ાત્રા શિલમ ‘રામરાજ્’ના લવ-કુ શ
પર શચત્રાંકન થ્ેલાં ‘ભારતિકી એક સન્નારી કી િમ કથા
સુનાતિે િૈ ’ ગીતિ દ્ારા આરં ભાઈ િતિી. ત્ાર બાદ મોરશપચછ
મનીરી રાવલ, મનીર કંસારા અને ઋજુ લ શાિે
કા્યાક્રમ, મેઘધનુરનું શનમાયાણ, સવરસેતિુ વગેરેની વાતિો અને વાદ્યસંગતિ કરી િતિી. ધવશન વ્વસથા અશનલ પ્ાણે સંભાળી
રજૂ આતિ કરવામાં આવી.
િતિી.
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સાહિત્યકાર, કહવ િષર્્દ હ�વે્દીના પુસતક ‘સરોવરના સગડ’નું હવમોચન થ્યું

પુસતિક ગુજરાતિી રે ખાશચત્ર સાહિત્માં સીમાસતિંભ બની
રિે શે. લોકસાહિત્ના અભ્્ાસુ અને ભૂતિપૂવયા આઈએએસ
અશધકારી વી. એસ. ગિવીએ ‘કંકુચોખા’ શવશે તિથા કશવશવવેચક રાજ ેશ પંડ્ાએ તિેમના અછાંદસ કાવ્ો શવશે વાતિ
કરી િતિી. કશવ અરશવંદ ભ�ે તિેમના ગીતિ અને ગઝલો શવશે
વાતિ કરી િતિી. બેઠકના અધ્ક્ષસથાને રઘુવીર ચૌધરીએ
િરયાદ શત્રવેદીના તિમામ સાહિકત્ક પાસાંની છણાવ્ટ શવશે
સંતિોર વ્્તિ કરી તિેમના મિત્વના કા્યોની ઉમળકાભેર
નોંધ લીધી િતિી.

સાહિત્કારો હકરી્ટ દૂધાતિ, જ્દેવ શુ્લ અને શબનદુ
ભ�ે કશવ, વાતિાયાકાર, નવલકથાકાર, ‘શબદસૃકષ્’ના પૂવયા
સંપાદક અને ગુજરાતિ સાહિત્ અકાદમીના પૂવયા મિામાત્ર
િરયાદ શત્રવેદીના સાહિત્ સજયાન-સંપાદન શવશે એક હદવસી્
પહરસંવાદનું રશવવારે આતમા િોલમાં આ્ોજન ક્ુું િતિું.
કા્યાક્રમની સાથે િરયાદ શત્રવેદીના પુસતિક ‘્રોવરના ્િિ’નું
જાણીતિા સાહિત્કાર રઘુવીર ચૌધરીના િસતિે શવમોચન
થ્ું િતિું. આ પુસતિકમાં ગુજરાતિી ભારાના ૧૯ હદવંગતિ
સાહિત્કારોના વ્ક્તિશચત્રો આલેખા્ા છે. ‘સરોવરના
સગડ’ અને ‘કંકુચોખા’ ‘કુ માર’ સામશ્કમાં લેખમાળા
બપોરે બીજી બેઠક શવવેચક, અનુવાદ અને નવલકથાકાર
સવરૂપે પ્ગ્ટ થ્ા િતિા. ‘કંકુચોખા’ મા્ટે િરયાદ શત્રવેદીને
શશરીર પંચાલના અધ્ક્ષસથાને ્ોજાઈ િતિી. જ ેમાં વાતિાયાકારકુ માર ચનદ્ક એના્તિ કરા્ો િતિો.
શવવેચક નરે શ શુ્લે ‘સોનાની દ્ાહરકા’ શવશે રસપ્દ શૈલીમાં
વાતિ કરી િતિી. કશવ શવનોદ જોશીએ િરયાદ શત્રવેદીએ કરે લા
‘અકસમતિાપવયા’ના સંપાદનો ‘વા્ધારા’ શવશે વાતિ કરી િતિી.
વાતિાયાકાર મિે નદ્શસંિ પરમારે ‘શબદાનુભવ’ શવશે વ્તિવ્
આપ્ું િતિું.
છેલ્ી બેઠકમાં શવવેચક ભરતિ મિે તિાએ તિેમની કે્ટલીક
્ટૂ કં ીવાતિાયાઓ શવશે શનરીક્ષણો રજૂ ક્ાું િતિાં. તિેમના સંપાદનો,
જ ેમાં ‘શબદસૃકષ્’, દર વરજે આવતિા શવશેરાંકો તિથા અન્
સંપાદનોનો સમાવેશ થા્ છે, તિેના શવશે હકશોર વ્ાસે વાતિ
પ્થમ બેઠકમાં જાણીતિા િાસ્ લેખક રશતિલાલ કરી િતિી. તિેમના વ્ક્તિતવ અને મૈત્રી શવશે રમેશ ર. દવે
બોરીસાગરે પુસતિક ‘સરોવરના સગડ’ શવશે કહું કે, આ અને જ્દેવ શુ્લે વાતિ કરી િતિી.
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જ્વલંત નાણાવટીના પેઈ�ન્ટંગ્સ શોમાં �કૃહતના
રંગોને એબસટ�ેક્ટ સવ�પે રજૂ કરા્યા

ગુજરાતિ ્ુશનવશસયા્ટી પાસે આવેલી અમદાવાદની
ગુિામાં ‘શેડ્સ ઓિ નેચર’ નામે સોલો આ્ટયા એક્ઝશબશન
તિાજ ેતિરમાં ્ોજાઈ ગ્ું. આહકયા ્ટ્ે ચરનો અભ્્ાસ કરતિાં
આ પેઈકન્ટંગસમાં પ્કૃ શતિના શવશવધ દૃશ્ો, જુ દા જુ દા
શવદ્યાથતી જવલંતિ નાણાવ્ટીએ કેનવાસ પર પોતિાનો જાદુ તિતવોને અક્રેલીક પેઈન્ટ દ્ારા કાગળ ઉપર જીવંતિ કરા્ાં
રે લાવ્ો.
િતિા.

બાળપણમાં શચત્રપોથીમાં દોરે લાં પવયાતિો, નદીઓ અને
વૃક્ષોને અલગ રીતિે કંડારવામાં આવ્ા અને આ એક્ઝશબશનમાં
રજૂ કરા્ા. પ્કૃ શતિ સાથેના આપણા અનુસંધાનને વ્્તિ કરતિું
આ પ્દશયાન કલારશસકોએ િરયાભેર વધાવ્ું િતિું.
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િૈ્યાંને છલકાવતો સવરસેતુનો કા્યર્�મ ‘મોસમ છલકે’

તિારીખ ૩૦મી જુ લાઈના રોજ અમદાવાદના પંહડતિ હદનદ્ાલ ઉપાધ્ા્ િોલ ખાતિે શ્ામલ-સૌશમલ દ્ારા AOGS
(Ahmedabad Obstetrics & Gynecological Society) અને અમદાવાદ જ ૈન સોશ્લ ગ્ૂપના સિકારથી ‘મોસમ છલકે’
કા્યાક્રમનું આ્ોજન કરવામાં આવ્ું િતિું.

આરતિી અને શ્ામલ-સૌશમલ દ્ારા જાણીતિા અને લોકશપ્્ ગીતિો, ગઝલો, ભજનો વગેરે પ્સતિુતિ ક્ાયા િતિા. જાણીતિા કશવ
તિુરાર શુ્લ દ્ારા કા્યાક્રમનું સંચાલન કરવામાં આવ્ું િતિું. અગાઉ આ કા્યાક્રમ અશવનાશ વ્ાસ અને ઉમાશંકર જોશીની
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ન્્યૂહિક ટ�ેક
જનમજ્ંશતિની પૂવયાસંધ્ાએ તિારીખ ૨૦મી જુ લાઈના રોજ
આ કા્યાક્રમ નકી ક્યો િતિો. ભારે વરસાદને કારણે આ
કા્યાક્રમ રદ કરવો પડ્ો િતિો અને નવી તિારીખ ૩૦મી
જુ લાઈના રોજ ્ોજવામાં આવ્ો કે જ ે જાણીતિા સવરકાર
ક્ષેમુ હદવે્ટીઆની પુણ્શતિશથ છે.

મનીરી રાવલ (તિબલાં), લવ કંસારા (િોલક), મનીર
કંસારા (ઓ્્ટાપેડ), દીપેશ શત્રવેદી (સાઈડ ઈિે ્્ટ), અચયાન
કશવશ્ર (શગ્ટાર), ઋજુ લ શાિ (હકબોડયા) અને શ્ે્સ દવે

અશવનાશ વ્ાસ, ઉમાશંકર જોશી અને ક્ષેમુ હદવે્ટીઆના (ફલ્ુ્ટ) દ્ારા સંગતિ કરવામાં આવી િતિી. દશશયાલ સરૈ ્ા
જીવન અને સજયાન શવશે શ્ોતિાઓને કે્ટલાંક પ્શ્ો પૂછવામાં (ધવશન વ્વસથા) અને િે રી ઉપાધ્ા્ (પ્કાશ આ્ોજન)
આવ્ા િતિા. અને આમ સાચા જવાબ આવતિા શ્ોતિાઓને તિથા સુભાર ભ�, અશપયાતિ ભ� (રં ગમંચ સજાવ્ટ)નો સિકાર
‘કેિે બેશન્ટો’ દ્ારા ૫૦૦ રૂશપ્ાનું વાઉચર ભે્ટરૂપે આપવામાં સાંપડ્ો િતિો.
આવ્ું િતિું.
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અંજહલ

અ�ભને�ી રીટા ભા્દૂરીનું હનધન

૧૦૦થી વધુ ગુજરાતિી શિલમોમાં કામ કરનારા રી્ટા ભાદૂરી આપણી વચચે નથી રહા.
૧૭ જુ લાઈએ મુંબઈની એક િૉકસપ્ટલમાં તિેમણે આખરી શ્ાસ લીધા.
ઉત્તરપ્દેશના લખનૌ ખાતિે જનમેલાં રી્ટા ભાદૂરી બંગાળી પહરવારમાં જનમ્ાં િતિાં. તિેમનાં
શપતિાની નોકરીના કારણે ઉત્તરપ્દેશમાં તિેમનો પહરવાર વસતિો િતિો. આથી હિનદી માિોલમાં તિેમનો
ઉછેર થ્ો િતિો. પ્ારં શભક શશક્ષણ લખનૌ ખાતિે લીધા પછી તિેમણે પુણે કસથતિ શિલમ ઈશનસ્ટ�ૂ્ટમાંથી
અશભન્ અને શિલમશનમાયાણની શવશધવત્ તિાલીમ મેળવી િતિી. તિેઓ ૬૨ વરયાની ઉંમરે િાની દુશન્ાને
અલશવદા કરી િતિી.
રી્ટા ભાદૂરીએ પોતિાની કારહકદતીની શરૂઆતિ મલા્લમ શિલમથી કરી િતિી. ત્ારબાદ તિેમણે
હિં દી શિલમસમાં કામ કરવાની શરૂઆતિ કરી િતિી. ૧૦૦થી વધુ ગુજરાતિી શિલમસમાં કામ ક્ુું છે.
૪૦-૫૦ હિનદી, ૨ ભોજપુરી-બંગાળી, મરાઠી શિલમસમાં કામ ક્ુું િતિું. રી્ટા ભાદૂરીએ હિનદી ્ટીવી
સીહર્લસમાં દાદીની ભૂશમકા ભજવી િતિી.
પારકી જણી, ઘેર ઘેર મા્ટીના ચૂલા, સમ્ની બશલિારી, ચૂંદડીના રં ગ, ચંદન ચાવાળી,
અખંડ ચૂડલો જ ેવી ગુજરાતિી શિલમો ઉપરાંતિ મૈં માધુરી હદશક્ષતિ બનના ચાિતિી િં ુ, હદલ શવલ પ્ાર
વ્ાર, ્્ા કિે ના જ ેવી હિનદી શિલમોમાં પણ તિેમની ભૂશમકા વખણાઈ િતિી. એ શસવા્ સંખ્ાબંધ
ધારાવાહિકમાં પણ તિેમની િાજરી નોંધપાત્ર છે. છેલ્ે તિેમણે ગુજરાતિી શિલમ ‘કેવી રીતિે જઈશ’માં
પણ ્ાદગાર ભૂશમકા ભજવી િતિી.

સવરસેતુ ન્યૂઝ ડાયજેસટ ~ ઓગસટ-૨૦૧૮

39

અંજહલ

નમર્્દા્યા�ી અમૃતલાલ વેગડની હવ્દા્ય

નમયાદાના હકનારાઓ ખૂંદી વળીને પોતિાના પ્વાસશનબંધો અને લેખો દ્ારા ગુજરાતિને પણ પોતિાની સાથે નમયાદા પ્વાસે
જોડનાર લેખક અમૃતિલાલ વેગડનું ૬ જુ લાઈના રોજ જબલપુર ખાતિે ૮૯ વરયાની વ્ે અવસાન થ્ું િતિું. તિેઓ િં મેશા
કિે તિા કે, તિેમની આ પહરક્રમાઓ તિો માત્ર તિૈ્ારી િતિી, પહરક્રમા તિો િં ુ આવતિે જનમે કરીશ. એ જ પહરક્રમા કરવા તિેમણે
આ જનમે શવદા્ લીધી છે.
અમૃતિલાલ વેગડનો જનમ ૩ ઑ્્ટોબર, ૧૯૨૮ના રોજ ગોવામલ વેગડને ત્ાં થ્ો િતિો. તિેમના શપતિા માધાપર,
કચછના વતિની િતિા, જ ેઓ બંગાળ, નાગપુર રે લવે લાઇનના ગોંહદ્ા-જબલપુર ભાગમાં રે લવે કોન્ટ્ા્્ટર તિરીકેનું કામ
કરતિા િતિા અને ૧૯૦૬માં જબલપુરમાં સથા્ી થ્ા િતિા. અમૃતિલાલ વેગડ ગુજરાતિી અને હિં દી ભારાના જાણીતિા લેખક
િોવાની સાથે શચત્રકાર િતિા. તિેમણે શવશ્ ભારતિી ્ુશનવશસયા્ટી, શાંશતિશનકેતિન ખાતિે નંદલાલ બોઝ જ ેવા શશક્ષકોના િાથ નીચે
૧૯૪૮થી ૧૯૫૩ દરશમ્ાન તિાલીમ મેળવી િતિી. અમૃતિલાલ વેગડને ‘સૌંદ્યાની નદી નમયાદા’ મા્ટે ૨૦૦૪નો સાહિત્
અકાદમી પુરસકાર મળ્ો િતિો. તિેમને મધ્પ્દેશ રાજ્ સાહિત્ પુરસકાર અને રાષ્્પશતિ પુરસકાર મળ્ા િતિા. હિં દી મા્ટે
તિેમને મિાપંહડતિ રાિુલ સાંકૃત્ા્ન પુરસકાર પ્ાતિ થ્ો િતિો. તિેમણે ગુજરાતિીમાં લોકવાતિાયાઓ અને શનબંધો ‘થોડુ ં સોનું,
થોડુ ં રૂપું’ નામના પુસતિક રૂપે લખ્ા છે. અન્ પુસતિકોમાં ‘અમૃતિસ્ નમયાદા’ અને ‘તિીરે તિીરે નમયાદા’ છે. તિેમણે આ પુસતિકોનું
ગુજરાતિી સાથે અંગ્ેજી, બંગાળી અને મરાઠીમાં ભારાંતિર ક્ુું િતિું.
તિેમણે આ પુસતિકો ૩૦ વરયા સુધી નમયાદાના હકનારાની તિેમની અંગતિ પદ્ાત્રાઓ — નમયાદાના મૂળ અમરકં્ટકથી લઇને
ભરૂચના દહર્ા સુધીના અનુભવથી લખ્ા છે. નમયાદા પર તિેમનું પ્થમ પુસતિક — હરવર ઓિ બ્ુ્ટી િતિું. નમયાદાના માગયા
પર તિેમણે તિેમની પ્થમ પદ્ાત્રા ૧૯૭૭માં ૪૯ વરયાની ઉંમરે કરી િતિી. છેલ્ી ્ાત્રા તિેમણે ૭૧ વરયાની ઉંમરે ૧૯૯૯માં
કરી િતિી.
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જન્મ�્દવસ શુભ િો...

શુભ્દા્યી... સુખ્દા્યી... હચર આ્યુ પામો
૧ સપ્ટેમબર: એિણવન વાઝ-અપપુ (વાંસળીવાદક, સંગીતિકાર, અમદાવાદ)
૧ સપ્ટેમબર: કિલેશ િોિા (કલાકાર, લેખક, મુંબઈ)
૧ સપ્ટેમબર: દેવેનદ્ર ભટ્ટ (ના�કલાકાર, કશવ, ભાવનગર)
૧ સપ્ટેમબર: િલકા િહે િા (ગાશ્કા, અમદાવાદ)
૧ સપ્ટેમબર: િો્િ િહે િા (ગાશ્કા, અમદાવાદ)
૧ સપ્ટેમબર: ભૈરવી હે િંિ (નૃત્ાંગના, અમદાવાદ)
૧ સપ્ટેમબર: અિર પાલનપુરી (સાહિત્કાર, સુરતિ)
૨ સપ્ટેમબર: અલપા ણનરવ (ગાશ્કા, અમદાવાદ)
૨ સપ્ટેમબર: ડદપક બોરકર (સંગીતિકાર, મુંબઈ)
૨ સપ્ટેમબર: ખ્ાણિ િહે િા (ગાશ્કા, ઉદઘોરક, ભાવનગર)
૩ સપ્ટેમબર: જ્દેવ કુંચાલા (િો્ટોગ્ાિ, ભાવનગર)
૩ સપ્ટેમબર: ઉિેશ ડહરાિી (વાદક કલાકાર-ડ્મ, ભાવનગર)
૩ સપ્ટેમબર: િાનણ્ંહ રાઠોિ (શચત્રકાર, ભાવનગર)
૩ સપ્ટેમબર: િૉ. ણિરદો્ દેખૈ્ા (ગા્ક, સવરકાર, કશવ, ભાવનગર)
૩ સપ્ટેમબર: પ્ારે લાલ (સંગીતિકાર, મુંબઈ)
૪ સપ્ટેમબર: હે િલ દે્ાઈ (ઉદઘોશરકા, અમદાવાદ)
૪ સપ્ટેમબર: કૃ ષિકાંિ દવે (કશવ, અમદાવાદ)
૪ સપ્ટેમબર: કાશિીરા ણત્વેદી (નૃત્ાંગના, અમદાવાદ)
૫ સપ્ટેમબર: ભૈરવી લાખાિી (ડા્રે ્્ટર ‘શશીકુંજ’ એકેડમી, અમદાવાદ)
૫ સપ્ટેમબર: ્ૌણિલ િુનશી (ગા્ક-સંગીતિકાર, અમદાવાદ)
૫ સપ્ટેમબર: જ્ેશ િહે િા (વાદક કલાકાર-તિબલા, ભાવનગર)
૫ સપ્ટેમબર: પાર્થ ભટ્ટ (કશવ, લેખક, શનદજેશક, ભાવનગર)
૬ સપ્ટેમબર: ડદલીપ દે્ાઈ (ના�કાર, સુરતિ)
૬ સપ્ટેમબર: ્ંિુ રાજિા (અશભનેત્રી, મુંબઈ)
૮ સપ્ટેમબર: આરિી િુનશી (ગાશ્કા, અમદાવાદ)
૮ સપ્ટેમબર: આશા ભોં્લે (શવખ્ાતિ ગાશ્કા, મુંબઈ)
૮ સપ્ટેમબર: રાજેનદ્ર િહે િા (ગા્ક, મુંબઈ)
૯ સપ્ટેમબર: ણવન્ (સંગીતિકાર, મુંબઈ)

૯ સપ્ટેમબર: હે િલ રાવલ (ગાશ્કા, અમદાવાદ)
૯ સપ્ટેમબર: ઉ. અિઝદઅલી ખાન (શવખ્ાતિ સરોદવાદક, હદલિી)
૯ સપ્ટેમબર: જ્્ોણિભાઈ વૈ� (ના�કાર, સુરતિ)
૯ સપ્ટેમબર: ણજ�ેશ ભૂવા (િો્ટોગ્ાિર, ભાવનગર)
૯ સપ્ટેમબર: નણલન ણત્વેદી (ગા્ક, સવરકાર, જામનગર)
૧૦ સપ્ટેમબર: ણનઝ્થરી િહે િા (કવશ્ત્રી, વડોદરા)
૧૧ સપ્ટેમબર: ન્ના દવે (લોકનૃત્ શનદજેશક, ભાવનગર)
૧૧ સપ્ટેમબર: દશ્થન જોષી (ગા્ક, ભાવનગર)
૧૧ સપ્ટેમબર: િેની્ ણ�શ્ચ્ન (વાદક કલાકાર-શગ્ટાર, અમદાવાદ)
૧૨ સપ્ટેમબર: ણવનોદ રાઠોિ (ગા્ક, મુંબઈ)
૧૨ સપ્ટેમબર: પારૂલ વ્્ા્ (ઉદઘોરક, અમદાવાદ)
૧૩ સપ્ટેમબર: ભાિ્થવ જોશી (ના�શનમાયાતિા, અમદાવાદ)
૧૩ સપ્ટેમબર: પ્રભા અત્ે (શા�ી્ ગાશ્કા, મુંબઈ)
૧૩ સપ્ટેમબર: િૉ. ડકશોર વાઘેલા (કશવ, લેખક, ભાવનગર)
૧૩ સપ્ટેમબર: પ્રજ્ઞાબહે ન કનારા (લોકનૃત્ શનદજેશક, ભાવનગર)
૧૩ સપ્ટેમબર: હ્િુખ પાિડિ્ા (ગા્ક, અમદાવાદ)
૧૪ સપ્ટેમબર: ણવષણુ પં�ા (ગુજ. સાહિત્ અકાદમીના પ્મુખ, અમદાવાદ)
૧૫ સપ્ટેમબર: ણવભૂણિબહે ન ભટ્ટ (સાહિત્કાર, અમદાવાદ)
૧૫ સપ્ટેમબર: પ્રણિભા રાવલ (ના�કલાકાર, અમદાવાદ)
૧૫ સપ્ટેમબર: િરા શાહ (ગાશ્કા, ભાવનગર)
૧૫ સપ્ટેમબર: ન�િા શોિન (ગાશ્કા, અમદાવાદ)
૧૫ સપ્ટેમબર: જૈણિની ણત્વેદી (અશભનેત્રી, અમદાવાદ)
૧૫ સપ્ટેમબર: િંજુલાબહે ન શાહ (પ્ૂિરીડર, શવશ્કોશ, અમદાવાદ)
૧૬ સપ્ટેમબર: ્ુભાષ બ્રહ્મભટ્ટ (ના�કાર, અમદાવાદ)
૧૬ સપ્ટેમબર: ્ંદીપ કુ લકિ� (વાદક કલાકાર-વાંસળી, મુંબઈ)
૧૬ સપ્ટેમબર: અણિિ વૈષિવ (વાદક કલાકાર-કી-બોડયા, અમદાવાદ)
૧૭ સપ્ટેમબર: સવાણિ પાઠક (ગાશ્કા, ભાવનગર)
૧૭ સપ્ટેમબર: િાનની્ પ્રિાનિંત્ી શ્રી નરે નદ્રભાઈ િોદી (કશવ)
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૧૭ સપ્ટેમબર: ્ંજ્ િોરડિ્ા (શનમાયાતિા, મુંબઈ)
૧૭ સપ્ટેમબર: ડદશા વાંકાિી (અશભનેત્રી, મુંબઈ)
૧૭ સપ્ટેમબર: િોપાલી બુચ (કવશ્ત્રી, અમદાવાદ)
૧૮ સપ્ટેમબર: ણચનિ્ બુચ (ગા્ક, અમદાવાદ)
૧૯ સપ્ટેમબર: િાલવ ડદવેિી્ા (ગા્ક, અમદાવાદ)
૧૯ સપ્ટેમબર: દેવેન ભોર્િી (ના�કાર, મુંબઈ)
૨૦ સપ્ટેમબર: રાિી ર્ની (અશભનેતિા, અમદાવાદ)
૨૦ સપ્ટેમબર: ણવનોદ અિલાિી (અશભનેતિા, શનદજેશક, ભાવનગર)
૨૦ સપ્ટેમબર: બલવંિણ્ંહ ણ્ંિા (વાદક કલાકાર-તિબલાં, અમદાવાદ)
૨૧ સપ્ટેમબર: દીક� દે્ાઈ (ગાશ્કા, ભાવનગર)
૨૧ સપ્ટેમબર: પ્રવીિ પોંિા ‘ચાંદ’ (કશવ, ભાવનગર)
૨૧ સપ્ટેમબર: પ્રશાંિ દેવિોરારી (શચત્રકાર, ભાવનગર)
૨૧ સપ્ટેમબર: રાહુલ િુંર્ડર્ા (વાદક કલાકાર-કી-બોડયા, અમદાવાદ)
૨૧ સપ્ટેમબર: ણિડહર ર્ની (ગા્ક, અમદાવાદ)
૨૨ સપ્ટેમબર: પી્ૂષ પારાશ્્થ (કશવ, લેખક, ભાવનગર)
૨૨ સપ્ટેમબર: ણિલન િહે િા (વાદક કલાકાર-તિબલાં, િોલક, ડ્મ, ભાવનગર)
૨૩ સપ્ટેમબર: કુ િાર શાનુ (પાશ્યા ગા્ક, મુંબઈ)
૨૪ સપ્ટેમબર: આશા ્રવૈ્ા (લોકનૃત્ શનદજેશક, ગાંધીનગર)
૨૪ સપ્ટેમબર: રાજ ્ીનેણજ્ા (કોહર્ોગ્ાિર, અમદાવાદ)
૨૫ સપ્ટેમબર: િોરાડરબાપુ (શવખ્ાતિ રામા્ણ કથાકાર, તિલગાજરડા)
૨૫ સપ્ટેમબર: જુ હી ભટ્ટ (ગાશ્કા, ભાવનગર)
૨૫ સપ્ટેમબર: ઘનશ્ાિ િેિણલ્ા (શશલપકાર, ભાવનગર)
૨૫ સપ્ટેમબર: િહે �રી િહે િા ‘ઉષિા’ (કશવ, ભાવનગર)
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૨૫ સપ્ટેમબર: શોભના શંકર (ગાશ્કા, અમદાવાદ)
૨૬ સપ્ટેમબર: જ્શ્રી પરીખ (અશભનેત્રી, અમદાવાદ)
૨૭ સપ્ટેમબર: િીરા ભટ્ટ (લેશખકા, ભાવનગર)
૨૭ સપ્ટેમબર: રીના િહે િા (કવશ્ત્રી, સુરતિ)
૨૮ સપ્ટેમબર: ડદલીપ દવે (લોકનૃત્કાર, ભાવનગર)
૨૮ સપ્ટેમબર: ડદનકર ‘પણરક’ (કશવ, ભાવનગર)
૨૮ સપ્ટેમબર: દશ્થન (સંજીવ-દશયાન, સંગીતિકાર, મુંબઈ)
૨૮ સપ્ટેમબર: લિા િંિેશકર (સુશવખ્ાતિ પાશ્યા ગાશ્કા, મુંબઈ)
૨૮ સપ્ટેમબર: ભીિ વાંકાિી (અશભનેતિા, અમદાવાદ)
૨૯ સપ્ટેમબર: દશ્થન જરીવાલા (અશભનેતિા, મુંબઈ)
૨૯ સપ્ટેમબર: િીનળ પિેલ (અશભનેત્રી, મુંબઈ)
૨૯ સપ્ટેમબર: ણન્િ્થ ણત્વેદી (ના�કલાકાર, અમદાવાદ)
૨૯ સપ્ટેમબર: કાજલ ઓઝા વૈ� (લેશખકા, અમદાવાદ)
૨૯ સપ્ટેમબર: િહે શ દવે (સાહિત્કાર, અમદાવાદ)
૨૯ સપ્ટેમબર: રાજેશ વૈષિવ (ગા્ક, સવરકાર, ભાવનગર)
૨૯ સપ્ટેમબર: દશ્થના ઠ�ર (ગાશ્કા, અમદાવાદ)
૩૦ સપ્ટેમબર: ડહના પિેલ (લોકનૃત્કાર, ભાવનગર)
૩૦ સપ્ટેમબર: કૃ ષિ ભિી્ાદરા (લોકનૃત્કાર, ભાવનગર)
૩૦ સપ્ટેમબર: જ્ંિ ઓઝા (કશવ, ભાનવગર)
૩૦ સપ્ટેમબર: ભરિ પં�ા (શચત્રકાર, ભાવનગર)
૩૦ સપ્ટેમબર: ણવન્ દવે (ગીતિકાર, અમદાવાદ)
૩૦ સપ્ટેમબર: �ેિા ઝવેરી (શા�ી્ સંગીતિ, ્ુએસએ)
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