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એક ઔર સિઝન િૌને લાભકારક, ફળદાયક અને આનંદદાયક બની રહે એવી આશા

પ્રત્યેક વ્વસા્ સાથયે એક ‘સસઝન’ સંકળા્યેલી હો્ છયે. ચોખા ખરીદવા માટયે ડિસયેમ્બર મડહનો તો ઘઉંની 

ખરીદી માટયેનો માસ ચૈત્ર. મસાલા ભરવા માટયે ્બહયેનો માચ્ચ મડહનો પસંદ કરયે. આખા વરસ માટયે તયેલનાં િબ્બા 

ભરવાની સસઝન આવયે સિ્ાળામાં.

્બદલાતા ઋતુચક્રનયે કારણયે ્બીમાર પિતાં દદદીઓનો ઉપચાર કરતાં ત્બી્બો પણ એ સમ્નયે સસઝન કહયે છયે. 

મયેિીકલ ડરપ્રયેઝનટયેટીવ પોતાનું ટાર્ગેટ આ સસઝનમાં જ પૂરં કરવા માટયે મહયેનત કરયે છયે.

આવનારા ડદવસોમાં સૌ કલાકારો, ઇવયેનટ કંપનીઓ અનયે એની સાથયે સંકળા્યેલા સહુ કોઈ વ્સત થઈ જિયે. 

લગ્નસરાની આ મોસમમાં સહુનયે પોતપોતાની આવિત અનયે સંપક્ચ મુજ્બ કામ મળી જ રહયેિયે. અથથોપાજ ્ચનની 

સાથોસાથ પોતાની એક ઓળખ ઊભી કરવામાં ્બધાં રચ્ાપચ્ા રહયેિયે. કલાકારો ઉપરાંત અન્ વ્ાવસાસ્કો પણ 

કા્્ચરત રહયેિયે.

નવરાસત્ર ્બાદ આવતી આ એક ઔર સસઝન સૌનયે લાભકારક, ફળદા્ક અનયે આનંદદા્ક ્બની રહયે એ જ 

આિા.

સસઝન મુ્બારક, સમિન મુ્બારક.
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દર મડહનાની ૧૪મી તારીખયે પ્રકાસિત થતું ‘સવરસયેતુ ન્ૂઝ િા્જ યેસટ’ પોસટ દ્ારા મોકલવામાં આવયે છયે. રવાના થઈ ર્્ા પછી કોઈ ગ્ાહકનયે અંક ન મળયે તો તયેની 

જવા્બદારી અમારી રહયેતી નથી. પરંતુ પંદર ડદવસમાં પત્ર લખવાથી અથવા ઈ-મયેઈલ દ્ારા જાણ કરવાથી ઉપલબધ હિયે તો અંક જરૂર મોકલવામાં આવિયે.
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�્દ્ના તાર

‘સવરિેતુ નયૂઝ િાયજસેિ’ િેગેસઝન ડદવાળીના દીવાની જિે પ્રગિી અને િહેકી ઊ�ું

ડદવાળી સવિયેરાંક ખૂ્બ ર્મ્ો. નાની વાતા્ચઓ અનયે કસવતાઓએ ર્ાર્રમાં સાર્રનો અનુભવ 

કરાવ્ો. વાતા્ચ અનયે કસવતા વાંચવાની મજા આવી. સાચચયે જ મયેર્યેસઝન ડદવાળીના દીવાની જ યેમ પ્રર્ટી 

અનયે મહયેકી ઊ�ું, દર વખતની જ યેમ આ વખતયે પણ રાજ યેિ વ્ાસ ‘સમસકીન’નો આટદીકલ મનયે સપિદી 

ર્્ો. એમાં્ જ યે ફકીરની વાત છયે ‘આજ ઘર ઘર મેં ઉજાલા ઔર મયેરયે ઘર અંધયેરા. ્બા્બા પૈસા દયે દયે’ 

વાંચી આંખના ખૂણા ભીના થઈ ર્્ા. સાચચયે જ આપણયે આપણી ભીતરની ડદવાળીનયે પ્રર્ટાવવાની છયે.

અમર ભ�ની નવી કૉલમ ‘કાનનો ડર્ાઝ’ ખૂ્બ આવકારદા્ક છયે. અનયે લાગ્ું કયે જો શ્ોતા ડર્ાઝી 

હો્ તો કલાકાર પણ પોતાનું શ્યેઠિ આપી િકયે. એ માટયે કાનનો ડર્ાઝ જરૂરી છયે. લયેખકનો અસભર્મ 

એક વાચક તરીકયે ખૂ્બ ર્મ્ો કારણ કયે, તયેમણયે આપયેલી માડહતી મારા માટયે ખૂ્બ ઉપ્ોર્ી નીવિિયે. ફરી 

એકવાર ‘સવરસયેતુ ન્ૂઝ િા્જ યેસટ’નયે અસભનંદન કયે જ યે આટલા સુંદર લયેખો અમારા સુધી પહોંચાિયે છયે.

— લતા રાજશે જાની, દહેગાિ

િાયજસેિિાં જુદા-જુદા િાઈિલ નીચે લખાતા લેખો ખૂબ િુંદર રીતે રજૂઆત પાિે છે

સવરસયેતુનો ડદવાળી અંક આવતાની સાથયે જ પહયેલા તો એના ૭૧ પાનાં ફયેરવી ર્ઈ. પછી ધીરયે 

ધીરયે પાનયે પાનાં ઉથલાવી નયે વાંચવાનું ચાલુ ક્ુું. મનયે ર્મતાં લયેખોમાં કસવશ્ી સવનોદ જોિી, રાજ યેિ 

વ્ાસ ‘સમસકીન’ અનયે હર્ચ રિ�ભ�નાં લયેખો સૌથી પહયેલા વાંચ્ા. િા્જ યેસટમાં જુદા-જુદા ટાઈટલ નીચયે 

લખાતા લયેખો ખૂ્બ સુંદર રીતયે રજૂઆત પામયે છયે અનયે એનયે વાંચવાની કા્મ મજા આવયે છયે. રસતલાલ 

્બોરીસાર્રનું ‘વ્ંર્સવશ્’ પણ િા્જ યેસટમાં અનયેરં સથાન ધરાવયે છયે.

ડદવાળી સવિયેરાંકથી ચાલુ થ્યેલ ‘કાનનો ડર્ાઝ’ ખૂ્બ જ ઝીણવટથી લખા્યેલો લયેખ છયે. એક 

મડહના એિવાનસમાં લયેખકો અનયે કસવઓ તથા કલાકારોના જનમડદનની જ યે જાણકારી મળયે છયે તયે અમારા 

માટયે ખૂ્બ ઉપ્ોર્ી નીવિયે છયે. જ યેથી હંુ પસ્ચનલી પણ તયેમનયે જનમડદવસની િુભકામના પાઠવી િકંુ છુ.ં

— િાવની શાહ, અિદાવાદ
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ખૂબ નીચેય ઉતરી જોયું,
ને સશખર પર હરી-ફરી જોયું
શ્ે� િાચું જીવન પછી લાગ્યું,
જીવતે જીવ જ્યાં િરી જોયું.

— રાજશે વયાિ ‘સિસકીન’

આ મુકતક લખા્ા પછી ખૂ્બ હળવાિ અનુભવી. 

જીવનના હર વળાંકોએ વળી જો્ું છયે, સિખર પરનો અનયે 

તળયેટીનો ્બંનયેનો અનુભવ કરી ચૂકયેલો છુ.ં જીવનમાં કોઈ 

પડરષ્સથસત ટકતી નથી એ જાણી ચૂક્ો છુ.ં વ્ષ્કત, સં્બંધ, 

િરીર, મનથી લઈનયે ઘરની દીવાલો, ઋતુઓ, પડરષ્સથસતઓ 

્બધું જ ્બદલાતું રહયે છયે. ચિ-ઉતર ચાલ્ા જ કરયે છયે. એ જ 

ચિ-ઉતરનું નામ સુખદુઃખ છયે. ઘિીકમાં સુખી થઈ જઈએ 

છીએ, ઘિીકમાં દુઃખી થઈ જઈએ છીએ.

સુખ અનયે દુઃખની ઉપર એક અવસથા છયે એ અવસથાનું 

શબ્દસરેતુ

રાજશે વયાિ ‘સિસકીન’ 

નામ આનંદમ્ અવસથા છયે. આનંદમ્ અવસથા એ સુખ 

અનયે દુઃખ ્બંનયેથી પર છયે. આનંદમ્ અવસથાનયે સુખ, દુઃખ 

સપિ્ચતા નથી. આનંદમ્ અવસથાવાળા જીવનયે િરીરની 

ભૂસમકાએ સુખ-દુઃખ ભોર્વવા પિયે છયે. પરંતુ એ સુખ દુઃખની 

ઘટમાળ જાણી ચૂક્ો હો્ છયે. જીવતયે જીવ મરી જોઈએ તો 

એ જીવનનયે અનયે હોવાપણાનયે; જર્તનયે અનયે સૃષ્ષ્ટનયે જાણી 

િકીએ છીએ, માણી િકીએ છીએ.

સુખ અને દુઃખની ઉપર એક અવસ્થા છે 
એ અવસ્થાનું નામ આનંદમ્ય અવસ્થા છે. 
આનંદમ્ય અવસ્થા એ સુખ અને દુઃખ 
બંનેથી પર છે. આનંદમ્ય અવસ્થાને સુખ, 
દુઃખ સ્પશ્વતા નથી.

્દુઃખ ્દૂર હિસરેલા્ા તરે �ણોમાયં



સ્વરસેતુ ન્્યૂઝ ડા્યજેસ્ટ ~ રડસેમ્બર-૨૦૧૮ 7 

આ ક્ણયે ્ાદ આવી રહું છયે ૪૦-૫૦ વર્ચ પહયેલા 

સાંભળયેલું ભજન. અભણ માતા ક્ારયેક લલકારતી. કદાચ 

આ ભજન િંકર મહારાજ ઉનાવાળાનું છયે.

િનને િારીને તિે િરજો,
બીજુ ં કાંઈ ન કરજો…

આવે ને જાય એ િાયા છ ેજાણો,
સનજરૂપ જાણી સનજાનંદ િાણો.

પરને ઠારીને તિે ઠરજો,
બીજુ ં કાંઈ ન કરજો…

આખું ભજન ખૂ્બ સુંદર છયે. પણ તયે સવિયે ફરી ક્ારયેક 

વાત. મા્ાની કયેટલી સુંદર વ્ાખ્ા સીધા સાદા ભજસનકો 

આપી દયેતા હો્ છયે! ભલભલા પંડિતો અનયે તત્વજ્ાનીઓ 

ર્ોથાં ખા્ અનયે છતાં ન સમજાવી િકયે તયે વાત કયેવી 

સરળતાથી સમજાવી દીધી છયે! મા્ા એટલયે? જ યે આવયે અનયે 

જા્ છયે એ, જ યે હમણાં હતું અનયે હમણાં નહીં હો્ તયે. હવયે 

સવચારીએ તો આ જર્તમાં ્બધું જ ક્ણભંર્ુર છયે. અરયે 

આખો સંસાર જ સપના જ યેવો છયે. ્બધું જ જા્ છયે અનયે 

આવયે છયે. આ આવ-જા જ યે કરયે તયે મા્ા. પૈસો, સં્બંધો, 

પ્રસસસદ્ધ. અરયે, જનમ અનયે િરીર પણ આવયે છયે અનયે જા્ છયે. 

શબ્દસરેતુ

માટયે એ મા્ારૂપ છયે તયે જાણી લયેવું. તો પછી જ યે મા્ા નથી 

એની િોધ કરવી જોઈએ.

અરે આખો સંસાર જ સપના જેવો છે. બધું 
જ જા્ય છે અને આવે છે. આ આવ-જા 
જે કરે તે મા્યા. પૈસો, સંબંધો, �તસત�. 
અરે,જન્મ અને શરીર પણ આવે છે અને 
જા્ય છે. માટે એ મા્યા�પ છે તે જાણી લેવું.

જ યે મા્ારૂપી નથી એ છયે આપણં આતમતત્વ, આપણં 

ચૈતન્, પયેલું પરમ ચૈતન્. અનયે જ યે પળયે આપણયે િરીર 

નથી, મન નથી એ જાણ્ા પછી સનજરૂપની અનુભૂસત કરી 

લઈએ ત્ારયે સનજાનંદ પ્રર્ટયે છયે. સનજાનંદ પ્રર્ટ્યા પછી િું 

કરવાનું? સનજાનંદ પ્રર્ટાવવા િું કરવાનું? સવ્ચના કલ્ાણનો 

ભાવ. અન્નયે ઠારીનયે જ્ારયે ઠરતા આવિયે ત્ારયે સાચું જીવન 

જીવા્ું કહયેવા્. આ ્બધી અથિામણો અનયે ભટકવાનું આ 

મન મારતા નથી આવડ્ું એટલા માટયે છયે. માટયે જ મનનયે 

મા્ા્ચ પછી જ મરવાની વાત થઈ છયે. નહીંતર અનંત જનમો 

લયેવા પિયે. 
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ભારતના પ્રથમ ‘વલિ્ચ હયેડરટયેજ સીટી’ના દરજજાથી 

સનમાસનત અમદાવાદ િહયેરમાં ‘વલિ્ચ હયેરીટયેજ વીક’ની 

ઉજવણી કરવામાં આવયે છયે. આ વરગે પણ અમદાવાદ વલિ્ચ 

હયેરીટયેજ ટ્સટ અનયે અમદાવાદ મ્ુસનસસપલ કોપથોરયેિનના 

ઉપક્રમયે ૨૫મી નવયેમ્બર, ૨૦૧૮ રસવવારના રોજ ભદ્રકાળી 

માતાના મંડદરના ચાચર ચોકમાં એક સવસિષ્ટ કા્્ચક્રમનું 

આ્ોજન કરવામાં આવ્ું હતું. શ્ામલ-સૌસમલની 

પડરકલપના દ્ારા ‘આપણં અમદાવાદ, અનોખું અમદાવાદ’ 

કા્્ચક્રમની રજૂઆત કરવામાં આવી હતી. શ્ામલ-સૌસમલ 

અનયે તયેમના વૃંદ દ્ારા અમદાવાદની ર્ાથા, અમદાવાદની 

કથા અનયે અમદાવાદ િહયેરના હયેરીટયેજ વારસાનયે ઉજાર્ર 

કરતાં સવસવધ ર્ીતોની રજૂઆત કરવામાં આવી હતી.

નવા અમદાવાદની નવી ઇમારતો સાથયે સંસકૃત, અંગ્યેજી, 

ફ્યેનચ, ઇટાસલ્ન ભારાના િબદો જોિા્ા છયે ત્ારયે પણ ખિકી, 

િયેલું, ચોકઠુ,ં વંિો, ર્લી, િયેરી જ યેવા િબદો પણ હજુ ભૂલા્ા 

અિસર સુરીલો

‘િલ્િ્ડ હરેરીટરેજ િીક’ની ઉજિણી અયંતગ્ડત શ્્ામલ-સૌડમલની પડરકલ્પનામાયં 
્ો�્ો કા્્ડક્મ ‘આપણુયં અમ્દાિા્દ, અનોખુયં અમ્દાિા્દ’
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નથી. અમદાવાદની હવામાં સંર્ીત છયે, અમદાવાદીઓના 

શ્ાસમાં સંર્ીત છયે, અમદાવાદના કણકણમાં સંર્ીત છયે, 

સા્બરમતીના િાંત પ્રવાહમાં સંર્ીત છયે. સવસવધ ર્ીતોના 

ર્ાન સાથયે આ સંર્ીતની રસસભર રજૂઆત કલાકારો દ્ારા 

કરવામાં આવી હતી. જ યેનયે અસંખ્ નર્રવાસીઓ ઉપરાંત 

મુખ્ મહયેમાન અનયે માનની્ મયે્ર શ્ીમતી સ્બજલ્બયેન 

પટયેલ, અસતસથસવિયેર અનયે માનની્ સંસદસભ્ ડકરીટભાઈ 

સોલંકીએ માણી હતી. આ પ્રસંર્યે મ્ુસનસસપલ કસમિનર 

શ્ી સવજ્ નહયેરા, આઈ.એ.એસ, િયેપ્ુટી મ્ુસનસસપલ 

કસમિનર (હયેરીટયેજ) રાકયેિ િંકર, આઈ.એ.એસ. તથા 

માનની્ માનની્ િયેપ્ુટી મયે્ર શ્ી ડદનયેિ મકવાણા, 

માનની્ ચયેરમયેન, સટયેષ્નિરં્ કસમટી શ્ી અમુલ ભ�, (પૂવ્ચ 

મયે્ર) માનની્. નયેતા, મ્ુસનસસપલ. ભા.જ.પ., માનની્ 

દંિક, મ્ુસનસસપલ. રાજુભાઈ ઠાકોર તથા માનની્ ચયેરમયેન, 

રીક્રીએિનલ, કલચરલ એનિ હયેરીટયેજ કસમટી શ્ી જીગ્નયેિ 

પટયેલ સવિયેર ઉપષ્સથત રહા હતા.

આરતી મુનિી અનયે શ્ામલ-સૌસમલ મુનિી સાથયે હયેતલ 

રાવલ, આસિતા પ્રજાપસત, સાવની ડદવયેટીઆ િાહ, િયેતલ 

ભ�, અંડકત સક્રસટી, ધ્ુવીિ િાહયે કંઠ આપ્ો હતો. વા�વૃંદમાં 

અિસર સુરીલો

ડરિીન સરૈ્ા, લવ કંસારા, જર્દીપ મહયેતા, દીપયેિ સત્રવયેદી, 

અચ્ચન કસવશ્ર, મહયેિ પરમાર, કંદપ્ચ કસવશ્ર, કંુજસ્બહારી 

ના્કયે સાથ આપ્ો હતો. જાણીતા કસવ તુરાર િુકલ દ્ારા 

અમદાવાદની ર્ાથાનું આ લયેખન ર્ૌરવપૂવ્ચક કરવામાં આવ્ું 

હતું. અમદાવાદ અનયે એની સાથયે સંકળા્યેલ સવસવધ વાતોનયે 

એમણયે એમની આર્વી િૈલીમાં રજૂ કરી હતી.

કા્્ચક્રમના અંતમાં શ્ામલ મુનિીએ હયેરીટયેજ સીટી 

અમદાવાદ માટયે રચયેલી ‘જર્તના હયેરીટયેજ િહયેરોમાં આર્વું 

તારં નામ છયે, અમદાવાદ તનયે સલામ છયે’ની રજૂઆત કરવામાં 

આવી હતી. ઉપષ્સથત શ્ોતાઓ ર્ર્બાના તાલ અનયે સટયેપસ 

દ્ારા એની સાથયે ઝૂમી ઊ�ા હતા.



સ્વરસેતુ ન્યૂઝ ડા્જેસ્ટ ~ ડડસેમ્બર-૨૦૧૮10 

એક ડદવસ િૉર્બયેલ વાર્ી. મેં મંર્લ મંડદર ખોલ્ું 

નયે જો્ું તો ‘દ્ાર ઊભો સિિુ ભોળો’. જોકયે સિિુ તો ન 

કહયેવા્, અિાર-વીસ વરસનો ્ુવાન હતો, પણ એનો ચહયેરો 

સિિુ જ યેવો માસૂમ હતો. મેં એનયે આવકા્થો, ્બયેસાડ્ો, પાણી 

આપ્ું, અનયે પછી આવવાનું પ્ર્ોજન પૂછું. ્ુવાનયે એક 

રાષ્્ટી્કૃત ્બૅનકનું નામ આપી પૂછું, ‘અંકલ! આ ્બૅંકમાં 

તમારં પી.પી.એફ. એકાઉનટ છયે?

‘હા’ મેં કહું.

‘એમાં લાખ રૂસપ્ાનું ્બૅલયેનસ છયે?’

‘હા’ મેં કહું. મેં ‘હા’ કહી — એમાં સત્ જરૂર હતું, પણ 

હડરશ્ંદ્રનું સત્ નહોતું, ્ુસધષ્ઠિરનું સત્ હતું. ઈનકમટૅકસમાં 

રાહત મળયે એ હયેતુથી એક સમત્ર પાસયેથી દર વરગે પંદર-વીસ 

હજાર રૂસપ્ા લઈ, પી.પી. એફ. ના મારા નામના એકાઉનટમાં 

જમા કરાવ્ા હતા. મુદત પૂરી થ ય્ે આ પૂરયેપૂરી રકમ સમત્રનયે 

વ્યંગવિશ્વ

રસતલાલ બોરીિાગર

આપી દયેવાની હતી — વ્ાજ સડહત. મેં તો કયેવળ સાક્ીભાવયે 

રકમ જમા કરાવી હતી નયે મુદત પૂરી થ્યે સાક્ીભાવયે પૈસા 

લયેવાના હતા. ‘્બયેફામ’ના મરણ સવિયેના, પયેલા િયે’ર ‘અવસર 

મારો હતો નયે મારી હાજરી નહોતી’ — ની જ યેમ પૈસા મારયે 

નામયે હતા, પણ મારી માસલકીના નહોતા.

‘્બૅનક તરફથી તમનયે કૅ્રડિટ કાિ્ચ મળી િકયે તયેમ છયે.’ 

્ુવાનયે કહું.

‘કૅ્રડિટ કાિ્ચની ફી કયેટલી છયે?’

‘મફત, તદ્દન મફત! એક વરસ સુધી.’

‘વરસ પછી?’

‘વરસ પછી તમારી ઈચછા હો્ તો નક્ી કરયેલી ફી 

ભરી, કાિ્ચ ચાલુ રાખી િકો છો. ઈચછા ન હો્ તો ્બંધ 

કરી િકો છો, પણ વરસ સુધી કિી ફી નહીં. સાવ ફ્ી.’

‘તમારી અનયે તમારી ્બૅનકની ભલી લાર્ણી માટયે 

ક્રેડિટ કાિ્ડ
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આભારી છુ,ં પણ મારયે કૅ્રડિટ કાિ્ચની જરૂર નથી.’

‘પણ અંકલ કાિ્ચ મફત મળયે છયે. કાિ્ચ પર તાતકાસલક 

ત્રીસ હજારની લોન મળી િકિયે. એ.ટી.એમ.ની પણ સર્વિ 

છયે.’ આ એ.ટી.એમ. એટલયે િું એ હંુ સમજી િક્ો નહીં, પણ 

આપણા જ્ાનનું પ્રદિ્ચન કરવાનો આપણામાં જ યેટલો નયે જ યેવો 

ઉતસાહ હો્ છયે, તયેટલો નયે તયેવો અજ્ાનનો એકરાર કરવાનો 

નથી હોતો, એટલયે એ.ટી.એમ. — એ ત્રણ અક્ર દ્ારા િું 

સૂચવા્ છયે એ મેં પૂછું નહીં.

‘તમારી વાત ્બરા્બર છયે.’ મેં કહું, ‘કૅ્રડિટ કાિ્ચના ઘણાં 

લાભ હિયે, પણ હવયે મારયે એનો ખપ નથી. નોકરીમાંથી સનવૃત્ત 

થ્ો એની સાથયે લોન લયેવામાંથી પણ હંુ સનવૃત્ત થઈ ર્્ો છુ.ં’

‘્બટ અંકલ, ્ુ નો, આમાં કાિ્ચની સાથયે આઠ લાખ 

રૂસપ્ાનો વીમો પણ ્બૅનક ઉતરાવિયે અનયે એનું પ્રીસમ્મ પણ 

્બૅનક ભરિયે. ધારો કયે કાલયે તમનયે કંઈ થઈ જા્ તો — જોકયે 

કાલયે કંઈ થઈ જા્ તો કિું ન મળયે, પણ કૅ્રડિટ કાિ્ચ મળ્ા 

પછી, ધારો કયે અંકલ, તમયે સિનલી ઑફ થઈ જાવ તો આઠ 

લાખ રૂસપ્ા મળયે.’

‘સવર્્ચમાં?’

‘ના, અહીં જ, તમારા ઘરના સભ ો્નયે આઠ લાખ રૂસપ ા્ મળયે.’

કોઈ સંત-મહાતમાની જ યેમ આ ્ુવાન મનયે જીવનની 

ક્ણભંર્ુરતાનો ખ્ાલ આપી રહો હતો અનયે આ 

ક્ણભંર્ુરતાનો પૉસઝડટવ ઉપ્ોર્ કરવા સમજાવી રહો 

હતો. આમ છતાં, કાિ્ચ લયેવાનો મારો ઉતસાહ વધ્ો નહીં, 

પરંતુ અત્ાર સુધી ્ુવાન સાથયેનો મારો સંવાદ તટસથપણયે 

સાંભળી રહયેલા મારા ઘરના સભ્ો આઠ લાખ રૂસપ્ાના 

વીમાની વાત સાંભળી એકદમ ઉતસાહમાં આવી ર્્ા. ‘કાિ્ચ 

મફત મળયે તો લઈ લો નયે!, એવો અસભપ્રા્ સવા્ચનુમતયે વ્કત 

થ્ો. ‘જીવતાં તો આ લોકોનયે કિા કામમાં ન આવ્ો, પણ 

મરીનયે કામમાં આવી િકાતું હો્ તોપણ કિું ખોટુ ં નહીં.’ 

વ્યંગવિશ્વ

એમ સવચારી મેં કાિ્ચ સંમસત આપી. ‘થેંક્ુ, અંકલ ! આવતી 

કાલયે અમારા એક સાહયે્બ આવિયે અનયે ફૉમ્ચ ભરાવી જિયે.’ 

કહી ્ુવાન સવદા્ થ્ો.

આમ જુઓ તો મારં આજ સધુીનુ ંજીવન ્બધુ ંકૅ્રડિટ પર 

લયેવામા ંવીત્ુ છયે. જ્ા ંજ્ા ંનોકરી કરી છયે, ત્ા ંત્ા ંજ યે-જ યે લોનો 

ઉપલબધ હતી, તયે-તયે લોનો મેં હંમયેિા લીધી છયે. એક લોન ભરવા 

્બીજી લોન અનયે ્બીજી લોન ભરવા ત્રીજી લોન — એમ લોનની 

િૃખંલા મારા જીવનમા ં રચાતી રહી છયે. મારા પર્ારપત્રકમાં 

લોન અંર્યેના જ યેટલા ંખાના ંહો્ તયે સઘળા ંહંમયેિા ંભરા ય્ેલા ંજ 

રહયેતા.ં સનવતૃ્ત થ્ો ત્ારયે મારા છયેલા ંપર્ારમાથંી ઑસફસમાથંી 

લીધયેલી મકાનની લોનની રકમ એડજ યેસટ કરવામા ંઆવી હતી. 

પર્ારની રકમ ઉપરાતં થોિી રકમ ર્ાઠંની (અલ્બત્ત, કૅ્રડિટ 

પર લઈનયે) ઉમયેરીનયે મેં ઑસફસના મકાન માટયેની લોન સરભર 

કરાવી હતી. ઑસફસની કૅ્રડિટ કૉ-ઑપરયેડટવ સોસા્ટીમાથંી 

વધમુા ંવધ ુલોન લયેવાનો રયેકિ્ચ મારયે નામયે નોંધા્ો છયે. આ રયેકિ્ચ, 

મારી સનવસૃત્ત પછી પણ, હજુ અક્બધં છયે. જીવન-જરૂડર્ાતની 

્બધી જ ચીજવસતઓુ મેં આજીવન ઉધાર લીધી છયે. સકૂટર, 

રયેડિ્ો, ટયેસલસવઝન, ફસન્ચચર, પસુતકો, પસુતકો રાખવા માટયેનાં 

ક્બાટનુ ં લાકિુ,ં પયેનટ-િટ્ચ માટયેનુ ં મોંઘંુ કાપિ — ્બધુ ં જ કૅ્રડિટ 

પર લીધયેલા પસૈામાથંી અનયે ઘર(મકાન) ્બધંાવ્ુ ં તયે પણ 

સમત્રોના પસૈામાથંી નયે પછી ઑસફસની લોનમાથંી. સમત્રોની 

અનયે ઑસફસની લોનમાથંી ્બનયેલો મારો ફલટૅ જ યે સોસા્ટીમાં 

આવયેલો છયે એ ૯૬ ફલટૅની આખી સોસા્ટી મારા નામની 

છયે — ‘રસતલાલ પાક્ચ!’ ‘ચમતકારો આજ ય્ે  ્બનયે છયે!’

ઉપરની ્ાદી હજુ લં્બાવી િકા્ તયેમ છયે, પણ સયેમપલ 

માટયે આટલું પ્ા્ચપ્ત છયે. આ ્બધું જ કૅ્રડિટ પર મયેળવવા 

મારયે ્બૅનકના કાિ્ચની ક્ારયે્ જરૂર પિી નહોતી. અલ્બત્ત, 

એ વખતયે જો ્બૅનકનું કૅ્રડિટ કાિ્ચ મનયે મળ્ું હોત તો મારી 

પાસયે કદાચ ફલૅટનયે ્બદલયે ્બંર્લો હોત નયે સકૂટરનયે ્બદલયે 
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સચંતા ્બૅનકના અસધકારીનયે થઈ હો્ એવું મારા જવા્બો પછી 

વીલા પિી ર્્યેલા એમના ચહયેરા પરથી લાગ્ું. આમ છતાં, 

કાિ્ચ માટયે હંુ પાત્ર હતો (ભલયે સુપાત્ર ન હોઉં) એટલયે એ કિું 

્બોલ્ા નહીં. મારા સવિયેની સવર્તોવાળા ફૉમ્ચમાં મારી સહી 

કરાવી અનયે પછી ‘થૅનક ્ુ’ કહી સવદા્ થ્ા.
i

્બૅનકનું કૅ્રડિટ કાિ્ચ મળ્ા પછી મેં છાપામાં વાંચ્ું કયે 

કૅ્રડિટ કાિ્ચનો નં્બર કોઈ જાણી જા્ તો એનો દુરપ્ોર્ થવા 

સંભવ છયે. આ વાંચી હંુ ર્ભરા્ો. આમ તો કાિ્ચનો ઉપ્ોર્ 

હંુ કરવાનયે જ નહોતો, છતાં કાિ્ચ ક્ાંક આિુઅંવળંુ મુકાઈ 

જા્, ભૂલથી પસતીમાં જતું રહયે, આવી-આવી િક્તાઓના 

સવચારો આવવા માંડ્ા. સચંતાઓ ધીમયે-ધીમયે ઘયેરં સવરૂપ 

પકડ્ું. એવા સવચારો પણ આવવા માંડ્ા કયે સચંતાનયે કારણયે 

બલિપ્રયેિર વધિયે, બલિપ્રયેિર વધિયે તો કાં તો હાટ્ચએટૅક 

આવિયે નયે કાં તો પૅરાસલસસસ થઈ જિયે… આવા સવચારો 

પછી મનયે લાગ્ું કયે આવા સવચારો જોર પકિિયે તો હાટ્ચએટૅક 

કયે પૅરાસલસસસ નડહ થા્ તો ર્ાંિો તો જરૂર થઈ જઈિ. એના 

કરતાં કાિ્ચ સ્બલકુલ સલામત રહયે એવો ઉપા્ િોધવામાં 

િહાપણ છયે, એમ મનયે લાગ્ું. મેં ્બૅનકના મૅનયેજર (કાિ્ચની 

્બૅનક સસવા્ની ્બૅનકના) એવા મારા એક સમત્રનયે એમની 

્બૅનકમાં વરસ માટયે લૉકર ભાિયે આપવા સવનંતી કરી. મૅનયેજર 

સમત્રનયે ઘણી નવાઈ લાર્ી. લૉકરમાં મૂકવા માટયે મારી પાસયે 

એવું કિું છયે નડહ એ સમત્ર જાણતા હતા, એટલયે એમણયે કિું 

પૂછું નહીં અનયે મનયે લૉકરની સુસવધા કરી આપી.

મારં કૅ્રડિટ કાિ્ચ હવયે લૉકરમાં સલામત છયે. કૅ્રડિટ કાિ્ચ 

મફતમાં મળ્ું છયે, પણ એણયે સલામત રાખવા માટયે લૉકરનું 

ભાિુ ંભરી રહો છુ.ં
(િાભાર : પુસતક : ‘ભજ આનનદમ્’, 

પ્રકાશન : ગૂજ ્શર પ્રકાશન) 

ર્ાિી હોત! જો કયે, મનયે આવું કાિ્ચ આપનાર ્બૅનક, આ જ 

કારણયે, કદાચ આજ યે ન પણ હોત! હવયે જ્ારયે નાણાકી્ 

વ્વહારોમાંથી તદ્દન સનવૃત્ત થઈ ર્્ો છુ ં ત્ારયે ્બૅનક મનયે 

ક્રયેિીટ કાિ્ચ આપી રહી છયે અનયે તયે પણ મફત! કસવએ નસી્બ 

માટયે કહું છયે — ‘ન માગે દોડતું આવે, રહે એ દૂર માગે 

તે!’ — એ કયેટલું સાચું છયે!
i

્બીજ યે ડદવસયે ્બૅનકના ઑસફસર આવ્ા. કાિ્ચ માટયે મેં 

સંમસત આપી એ ્બદલ એમણયે મારો આભાર માન્ો. પછી 

મારા સવિયેની સવર્તો ફૉમ્ચમાં લખવા મનયે પ્રશ્ો પૂછા, મેં 

ઉત્તરો આપ્ા. થોિાં ઉદાહરણો :

‘અત્ારયે તમારી આવક કયેટલી?’

‘સનષ્શ્ત કહી િકા્ એવી કિી આવક નથી. વ્ાજની 

થોિી આવક છયે, પણ સરકાર વ્ાજ ઘટાિી-ઘટાિીનયે અયેનયે વધુ 

ઓછી ્બનાવી રહી છયે. લયેખકોનયે ખૂ્બ પરુસકાર મળવો જોઈએ 

એમ માનુ ંછુ,ં પણ મળવો જોઈએ એટલો પરુસકાર મળતો નથી.’

‘પયેનિન?’

‘હંુ જ યે નોકરી કરતો હતો, એમાં કામનું ટૅનિન ઘણં 

હતું, પણ એ નોકરી પયેનિનવાળી નહોતી.’

‘ફોર વહીલર છયે?’

‘ના. કારની લોન મળતી હતી, પણ પયેટ્ોલ રોકિયેથી 

લયેવું પિયે તયેમ હતું, એટલયે કાર લયેવાનો સવચાર માંિી વાળયેલો.’

‘ટુ વહીલર છયે?’

‘ઑસફસની લોન પર સકૂટર લીધયેલું, ઘણાં વરસ વાપ્ુું. 

પણ જૂનું થઈ ર્્ું એટલયે કાિી નાખ્ું. અત્ારયે કાઈનયેડટક 

ફયેરવું છુ ં— પણ એ પુત્રવધુની માસલકીનું છયે. એની મંજૂરી 

મળયે ત્ારયે ફયેરવું છુ.ં’

આ માણસ લોન લયેિયે અથવા કૅ્રડિટ કાિ્ચ પર કોઈ 

ફાઈવસટાર હૉટયેલમાં સનવાસ કરિયે તો ્બૅનકનું િું થિયે એવી 

વ્યંગવિશ્વ
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‘આિતીકાલના આ્દશ�’ વિશરે
વિશ્વકોશમાયં જ્ િસાિિાનુયં વ્ાખ્્ાન ્ો�્ુયં

ર્ુજરાતી ભારા, સાડહત્ અનયે સંસકૃસતના સંવધ્ચન માટયે તથા ર્ુજરાતની અષ્સમતા કાજ યે કા્્ચ કરતા 

ર્ુજરાત સવશ્કોિ ટ્સટની ૧૯મી એસપ્રલ ૨૦૦૬થી િરૂ થ્યેલી છયે. જાણીતા વકતા અનયે લયેખક જ્ વસાવિાએ 

આવતીકાલના આદિથો સવિયે વાત કરી હતી. તયેમણયે એમ કહું કયે આદિ્ચ કોનયે કહયેવા્? ભસવષ્ની રીતયે 

સવચારીએ તો આવતી કાલ કયેવી હિયે? નવી પયેિીનયે કયેવી રીતયે મુલવી િકા્. તયેમણયે ડિજીટલ ્ુર્ની વાત કરતા 

એમ કહું કયે, ‘સવતયેલો સમ્ પાછો આવતો નથી. આજનો સમ્ ડિજીટલ ્ુર્નો થઈ ર્્ો છયે. ડિજીટલ ્ુર્નયે 

કારણયે માનવની માનસસકતામાં ઘણો ફયેરફાર થ્ો છયે. આજના લોકો પહયેલાનું ્બંસધ્ાર જીવન સવીકારતા નથી 

અનયે દરયેકનો જીવન જીવવાનો ભાવ ્બદલા્ો છયે. આ ્ુર્નયે કારણયે માનવીના જીવનમાં ઘણો ફયેરફાર થ્ો છયે. 

જીવન જીવવાની નવી રીતરસમો અપનાવવી પિિયે. આ ્બધાની સાથયે આદિ્ચ પણ હોવો જોઈએ. નવું ટયેલયેનટ તો 

જ આવયે, સવિાળ દૃષ્ષ્ટકોણથી આ ્બધું જોવું જોઈએ. માનવયે ભયેદભાવ રાખ્ા વર્ર અનયે દરયેક સાથયે કનયેકિન 

રાખીનયે કામ કરવું જોઈએ.’ આ માટયે તયેમણયે ઘણા ઉદાહરણો આપીનયે આવતી કાલના આદિથો કયેવા હો્ તયેના 

સવિયે સવસતારથી વાત કરી. આ કા્્ચક્રમમાં ્ુવાવર્્ચ મોટી સંખ્ામાં ઉપષ્સથત રહો હતો.

ન્ૂવઝક ટ્રેક
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‘અમી, આજ યે ર્ાિી તું જ ચલાવ. હંુ જરીક ઈમોિનલ 

થઈ ર્્ો છુ.ં’ અમીએ અજ્ સામયે જો્ું. એ ્બ્બિી… 

‘નાટક…’ અનયે એણયે ર્ાિી સટાટ્ચ કરી.

સમારંભ હમણાં જ પત્ો. માના મૃત્ુનયે ્બરા્બર મડહનો 

થ્ો. માની સમૃસતમાં ્બયે લાખનું દાન ક્ુું.

‘અમી. આજ યે ફંકિન ફાઈન ર્્ું, નહીં? એનલાજ ્ચ 

કરયેલો માનો ફોટો કયેવો રી્લ લાર્તો હતો! તયે ્બાઈએ 

મા સવિયે ઘણી માડહતી એકઠી કરયેલી. માના કુટુ્ંબપ્રયેમ સવિયે 

સારં કહું.’

સર્્ર ્બદલતાં અમીએ એની સામયે નજર નાખી. માનું 

િ્બ હજી ઘરમાં હતું અનયે એ કોઈનયે કહી રહો હતો, ‘આજ યે 

િીણરેલાયં ફૂલની ફોરમ

એક ્બહુ મહત્વની એપોઇનટમયેનટ કયેનસલ કરવી પિી!’ અરયે, 

અમીનયે્ એક ્બાજુ લઈ જઈ કહયેલું, ‘્બહુ રિીિ નહીં, 

નાહક ત્રાસ થિયે.’

આવા દીકરાના મા પ્રત્યેના અર્ાધ પ્રયેમ સવિયે આજ યે 

સમારંભમાં કયેવું કયેવું ્બોલા્ું! મા પાછળ ્બયે લાખ રૂસપ્ાનું 

માત્બર તો દાન ક્ુું!

એક દીકરો નયે ચાર દીકરીઓનયે જનમ આપનારી મા. 

પસત સાથયે ્બધાંની નાનીમોટી જરૂડર્ાતો પૂરી પાિનારી 

મા. સવારથી રાત સુધી ઘરકામમાં િૂ્બી રહયેતી મા. લગ્ન 

પછી પણ દીકરીઓ હક્થી આવતી. ‘મા તારા હાથના 

ખમણ… તારા હાથનાં દહીંવિાં… તારા હાથની પૂરણ-પોળી 

િાત એક સમારયંભની
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તારા જમાઈનયે દાિમાં રહી ર્ઈ છયે…’ અનયે મા હોંિયેહોંિયે 

ફરમાઈિો પૂરી કરતી. પણ ભોજન પૂરતા એ ્બધા માના. 

ભોજન પત્યે કયે માનયે સાવ ભૂલીનયે ્બહાર વરંિામાં ર્પપાં-

ર્ોઠિી અનયે સ્બઝનયેસની વાતો ચાલતી. ફરી જતાં-જતાં 

પૂછતાં, ‘મા, ફરી ક્ારયે આવીએ?’

માનું રાજ રસોિામાં. ્બાકી ઘરમાં એની કિી પૂછતાછ 

નહીં. અમી નવીનવી આવી, ત્ારયે એનયે આ કઠતું. પણ 

અજ્નયે કહયેવા ર્ઈ તો એણયે તો હસી કાઢું, ‘ઓ મા્! 

મા સજદંર્ી આખી આ જ કરતી આવી છયે. ્બીજુ ંકિું એનયે 

આવિતું નથી. તું નાહક સયેષ્નટમયેનટલ ન થતી.’

‘્બા્ ધ વયે, અમી! હંુ આજ યે કયેવું ્બોલ્ો?’

અમીનયે મનોમન હસવું આવ્ું. જ યેનયે ્બયે ઘિી મા સાથયે 

સનરાંતયે ્બયેસવાની ફુરસદ નહોતી, તયે આજ યે માનાં સૂંિલો 

ભરીનયે વખાણ કરી આવ્ો હતો. અજ્ િું કામ, સસરાંનયે 

પણ મા સાથયે સનરાંતયે ્બયેસીનયે કોઈ વાત કરતાં અમીએ જો્ા 

નથી. ્બાપ-દીકરો ધંધાની વાતોમાં જ હંમયેિા ખોવા્યેલા 

હો્. ઘરની કોઈ વાત હો્ તો્યે ‘એનયે એમાં િું સમજા્? 

— કહી માની ઉપયેક્ા જ.

સસરા સવારયે છાપું લઈનયે ્બયેઠા હો્. ડદવસ આખો 

ઑસફસયે. સાંજ યે કલ્બમાં કયે ટયેસનસ રમવા. એક ભૈ્ો આવતો. 

કલાકયેક માસલિ કરતો. તયેની સાથયે કાંઈ નયે કાંઈ વાતો કરતાં. 

એક વાર માએ કહું, ‘હંુ માસલિ કરી દઉં? એ માણસ સાથયે 

જ યેટલું ્બોલો છો, તયેટલું તો મારી સાથયે ્બોલો!’ ્બધાં ખિખિાટ 

હસી પિયેલાં. માની આંખમાં પાણી આવી ર્્યેલાં.

મા માત્ર ચાર ચોપિી ભણયેલી. તયેર વર્ચની ઉંમરયે પરણીનયે 

આ ઘરમાં આવી હતી. ઘર તો ઘણં શ્ીમંત પણ નોકર પાસયે 

રંધાવવાની પ્રથા નહીં. એટલયે રસોિુ ં્બધું માનયે માથયે. પાંચ-પાંચ 

છોકરા ઉછય્ે ા્ચ. અજ્ નાનપણમાં ્બહુ માંદો રહયેતો. માએ 

એનયે માટયે કયેટલા ઉપવાસ ક્ા્ચ, સમષ્ટાન્ન છોડ્ાં, માનતાઓ 

િીણરેલાયં ફૂલની ફોરમ

માની! પણ આજ યે અજ્યે ભારણ ક્ુું, તયેમાં આમાંનું કાંઈ 

નહોતું. ર્ોકદીની ‘મધર’માંથી જ ઉતારા આપતો રહો. ર્ઈ 

રાતયે જ મંર્ાવીનયે એ પુસતક ઊથલાવી ર્્યેલો. ‘િોંર્ી!…’

અમીનયે મોટયે મોટયેથી િોંર્ી… િોંર્ી… ્બરાિી દયેવાનું મન 

થઈ આવ્ું. પચાસ પચાસ વરસ સુધી એ ્બાઈએ આ ઘર 

માટયે જાત ઘસી નાખી. છતાં આ ઘરમાં નોકરિી કરતાં જરીકયે 

સવિયેર સથાન એનું ન રહું. આજ યે એના નામયે આવિો મોટો 

સમારંભ. એ પણ માની નહીં, ઘરની વાહ વાહ કરાવવા સતો!

છયેલા પાંચયેક વરસથી તો મા ભ્રસમત જ યેવી થઈ ર્્યેલી. 

એકલી એકલી ્બ્બિતી રહયેતી. રસોિુ ંએની પાસયેથી છોિાવીનયે 

મહારાજ રાખી લીધયેલા. એટલયે તો હવયે માની કોઈનયે કાંઈ 

ર્રજ ન રહી. એક ઓરિીમાં પિી રહયેતી. ્બારણાં કા્મ 

્બંધ, જ યેથી ઘરમાં કિું ડિસટ્બ્ચનસ નહીં!

મા ઘણં ઈચછતી કયે માનતાઓ માની ઉછરયેલો એકનો 

એક દીકરો પોતાની પાસયે ્બયેસયે. પણ દીકરાનયે વખત ક્ાં 

હતો? હા, દીકરાનો દીકરો સપનકુ દાદીમા પાસયે ્બયેસતો, 

જાતજાતની વાતો કરતો. દાદીમાં મરી ર્્ાં, ત્ારયે ઘરમાં 

એ જ સાચકલું રિયેલો. આજ યે એનયે આ સમારંભમાં આવવા 

્બહુ મનાવ્ો, પણ ન જ માન્ો.

ઘરમાં પ્રવયેિતાં અજ્ ્બોલ્ો, ‘સપનકુ ક્ાં? એણયે કાંઈ 

ખાધું-પીધું કયે નહીં?’

‘્બા્બાિયેઠ તો ક્ાં માનયે છયે? માળા જ ્બનાવતા રહા. 

માના ઓરિામાંથી ્બહાર જ નથી નીકળતા.’

અજ્-અમીએ જઈનયે જો્ું તો માના ફોટાનયે માળા 

પહયેરાવી સપનકુ એની સામયે જોતો ્બયેઠો હતો.

(વૃંદા ભાગ્શવેની િરાઠી વાતા્શને આધારે, 
રૂપાંતર: હડરશ્ચનદ્ર, પુસતક: ‘વીણેલાં ફૂલ’િાંથી, 

િાભાર: યજ્ઞ પ્રકાશન)
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સજ્ચન માટયે જ યેમ કસવ િબદનો આધાર લયે છયે તયેમ 

સવરકાર સૂરની પાંખયે િબદનયે સવહાર કરાવયે છયે. સૂફી સંત 

અનયે સંર્ીતકાર હઝરત ઇના્ત ખાનયે પુસતક ‘The Heart 

of Sufism’માં સવરકાર દ્ારા થતા સજ્ચન સવિયે સૂચક રીતયે 

આમ કહું છયે : ‘Composition is an art rather than a 

mechanical arrangement of notes. A composer of 

music performs his small part in the scheme of 

nature as a creator. His work is not a labor — it is 

a joy of highest order.’ એક જ કાવ્નાં અનયેક સવરાંકનો 

હો્ એવી ઘટના ર્ુજરાતી કાવ્સંર્ીતમાં અનયેકવાર ્બની 

છયે. સામાન્ રીત શ્ોતાઓના મનમાં એક સવરાંકન વસી 

ર્્ું હો્ ત્ારયે એ જ ર્ીતનાં અન્ સવરાંકનો સવીકારવા 

ઓછી તૈ્ારી ્બતાવયે છયે, પણ જો સવરાંકનની પાછળ જઇનયે 

એની પાછળનો એનો દૃષ્ષ્ટકોણ આપણયે સમજીનયે તો દરયેક 

સવરાંકન આપણયે માણી િકીિું. આજ યે એવા જ એક ર્ીત 

સવિયે વાત કરવી છયે જ યેનાં ચાર સવરાંકનો મેં સાંભળ્ા છયે. 

રાવજી પટયેલનું ખૂ્બ જાણીતું ર્ીત છયે —

િારી આંખે કંકુના િૂરજ આથમયા.

રાવજી પટયેલ પોતયે આ ર્ીત લગ્નર્ીતના િાળમાં ર્ાતા 

એમ મેં સાંભળ્ું છયે. ર્ીતનું િીર્ચક ‘આભાસી મૃત્ુનું ર્ીત’ 

છયે. તો લગ્નર્ીતનો િાળ િા માટયે? ્બીજી અનયે ત્રીજી પંષ્કતમાં 

કંઈક સંકયેત કસવ આપયે છયે.

િારી વે’લ શંગારો વીરા, શગને િંકોરો, 
અજવાળાં પહેરીને ઊભા શ્ાિ.

કસવએ ઉપ્ોર્માં લીધયેલા અનુસવારો — ‘િંર્ારો’ 

(િણર્ારો નહીં) અનયે ‘સંકોરો’ પણ સંર્ીતમ્ લાર્યે છયે. હવયે, 

‘નાણાવટી રયે સાજન ્બયેઠુ ંમાંિવયે’ એ લગ્નર્ીતના િાળમાં તમયે 
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આ ર્ીત ર્ણર્ણિો — ‘મારી આંખયે કંકુના સૂરજ આથમ્ા’. 

એનો ઠયેકો તાલ દીપચંદીમાં છયે. આટલી પૂવ્ચભૂસમકા પછી 

હવયે આ કાવ્નાં ચાર સવરાંકનો સવિયે.

આ ર્ીતના ં્બયે સવરાકંનોથી આપણયે પડરસચત છીએ — એક 

અસજત િયેઠનુ,ં જ યે ભસૂપનદર સસંઘના અવાજમા ં પ્રાપ્ છયે. 

અનયે ્બીજુ ં ક્યેમુ ડદવયેટીઆનુ,ં જ યેનયે આપણા સમથ્ચ ર્ા્ક 

રાસસ્બહારી દયેસાઈનો કંઠ મળ્ો. ક્યેમુભાઈનુ ંસવરાકંન સફલમ 

‘કાિીનો દીકરો’મા ં લયેવામા ં આવયેલુ.ં આ ઉપરાતં અતલુ 

દયેસાઈ અનયે હડરશ્નદ્ર જોિીએ પણ આ ર્ીત સવર્બદ્ધ ક્ુું છયે.

અતુલભાઈનું સવરાંકન એમના અમયેડરકાના એક 

કા્્ચક્રમના ધવસનમુદ્રણમાં સચવા્ું છયે. ર્ાતા પહયેલાં 

અતુલભાઈએ ્બાંધયેલી ભૂસમકામાં રાવજી પટયેલનો લગ્નર્ીતનો 

િાળ ્બતાવ્ો છયે. અતુલભાઈ િાસ્તી્ ર્ા્ક હતા. એમણયે ઠયેકો 

લગ્નર્ીતનો જ રાખ્ો છયે અનયે સવરાંકનમાં સૂરજ આથમવા 

સમ્યે ર્વાતા સંસધપ્રકાિ રાર્ પટદીપનો ઉપ્ોર્ ક્થો છયે. 

હડરશ્નદ્ર જોિીનું ર્ા્યેલું આ ર્ીત એમના છ સીિીના સંચ્ 

‘સંર્ત’ના છઠ્ા ભાર્માં એમના જ અવાજમાં છયે. મુખિાનું 

એમનું સવરાંકન લગ્નર્ીતની ખૂ્બ નજીક છયે.

અસજત િયેઠ સસવા્ના ત્રણ સવરાકંનો લગ્નર્ીતની જ યેમ સાત 

માત્રા ચૌદ માત્રાના ઠયેકામા ંછયે. અસજત િયેઠનુ ંસવરાકંન છ માત્રાના 

ઠયેકામા ં(કદાચ ધીમી હીંચમા)ં છયે. એમા ંરાર્ સિવરંજનીના સવરો 

પડરસચત લાર્યે છયે. વહયેલિુ-ંર્ાિુ ંજઈ રહુ ંછયે એ ભાવ આ ઠયેકામાં 

વ્કત થા્ છયે. રાસભાઈ પાસયે લોકસરં્ીતના િાળમા ંકસવ દાદનું 

એક ર્ીત આ જ ઠયેકામા ંિીખયેલા — 

શ્ાવણ િડહને તેિવા ના’વયો વહેલિુ ંલઈને વીર, 
આ િડહયર ઘેલી દીકરી પાિ ેનેણલે ઊનાં નીર.

તયે ્ાદ આવી ર્્ું.

અિર ભટ્ટ

સૂરની પાયંખરે શબ્દનો વિહાર
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પ્રથમ પંષ્કત ‘મારી આંખયે કંકુના સૂરજ આથમ્ા’ 

સવરમાં આથમવાનયે ્બદલયે નીચયેથી ઊંચયે કયેમ જા્ છયે એ 

પ્રશ્ વાર્ોળતા જવા્બ મળ્ો કયે કદાચ શ્ાસ અંસતમ સવદા્ 

લયે છયે ત્ારયે એની ઊધવ્ચર્સત સવરમાં દિા્ચવવાનો અસજત િયેઠ 

પ્ર્ાસ કરયે છયે. (અતુલભાઈના સવરાંકનમાં આ જ િબદો 

સવરમાં રાર્ પટદીપના િુદ્ધ સનરાદથી ઉપરથી નીચયે કોમલ 

ર્ાંધાર સુધી આવયે છયે નયે આથમવાનો ભાવ વ્કત કરયે છયે.)

ક્યેમુભાઈ પ્રથમ પંષ્કતમાં રાર્ નટભૈરવનો ઉપ્ોર્ કરયે 

છયે. સફલમ ‘કાિીનો દીકરો’માં લગ્ન ્બાદ તરત ના્કના 

અકાળ અવસાનના કરણ ર્ંભીર દૃશ્નયે ઉપસાવવામાં એ 

ર્ીત અનયે રાસભાઈનો અવાજ મદદરૂપ થા્ છયે. ્બીજા 

અંતરાની પ્રથમ પંષ્કતના િબદો છયે — ‘મનયે રોકયે પંછા્ો, એક 

ચોકમાં રયે’. ક્યેમુભાઈના સવરાંકનમાં ‘પંછા્ો’ િબદ ્બયે વાર 
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આવયે છયે. — ‘મનયે રોકયે પંછા્ો, પંછા્ો એક ચોકમાં’ — આમ 

કયેમ? કાિ ક્યેમુભાઈ હતાં ત્ારયે આવો સવાલ થ્ો હોત! 

ઉમાિંકર જોિીએ આ ર્ીતનયે ‘રાવજીનું હંસર્ીત; કહીનયે 

એનો આસવાદ કરાવ્ો છયે. મૃત્ુની ભ્ાનકતા સ્બહામણી 

રીતયે નહીં પણ ભવ્ રીતયે રજૂ કરતું આ ર્ીત અનયે એનાં 

થ્યેલાં અનયે હવયે પછી થનારાં અનયેકસવધ સવરાંકનો આપણા 

કાવ્-સંર્ીતનયે સમૃદ્ધ કરયે છયે, કરતાં રહયેિયે. કસવના િબદની 

તાકાત એવી હો્ છયે કયે આપણનયે એક જ કાવ્નાં અનયેકસવધ 

સવરાંકનો મળયે છયે.

છયેલયે, શ્ાસની સવદા્ માટયે હરીનદ્ર દવયે િું કહયે છયે?

‘લયો રવાના થયો દૂરની િફર પર શ્ાિનો કાફલો.’

(િાભાર : સવશ્કોશ, સવશ્સવહાર)
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કા્્ચક્રમની પ્રસતુસત કરવામાં આવી. દિ્ચના ર્ાંધી, શ્ુસત મોદી, 

નીરવ વૈ�, શ્ામલ મુનિી તયેમજ સૌસમલ મુનિી દ્ારા 

કયેટલાંક અમર કથાર્ીતો, પૌરાસણક કથાર્ીતો, ઐસતહાસસક 

કથાર્ીતો, ચડરત્ર કથાર્ીતો, ભષ્કતસભર કથાર્ીતો, ્બાળ 

કથાર્ીતો, અનુવાડદત કથાર્ીતો, લોક કથાર્ીતો વર્રયેની 

રજૂઆત કરવામાં આવી હતી.

સૌરમલ મુનશી

પ્રજામાંથી પ્રર્ટયેલ અનયે પ્રજામાં સવસતરયેલ સાડહત્નાં 

મૂસળ્ાં સમગ્ જીવન સાથયે અસભન્નપણયે જોિા્યેલાં છયે. 

આવા સાડહત્ના વન-ઉપવનમાં કથાર્ીતો-ર્ીતકથાઓની 

મનભાવન કયેિી કંિારા્યેલી છયે. આવા કથાર્ીતોમાં વીરરસ, 

કરૂણરસ, િૃંર્ારરસ વર્યેરયે છલકતાં જોવા મળયે છયે. આધુસનક 

સાડહત્માં પણ આખ્ાન અનયે ખંિકાવ્ો દ્ારા કથા 

સવસતરતી આવી છયે. આ જ પડરકલપનાનયે આધારયે સવરસયેતુનો 

૧૮મા વર્ચનો ત્રીજો અનયે સળંર્ ૯૬મો કા્્ચક્રમ ‘કથાર્ીતો’ 

તાજ યેતરમાં ્ોજાઈ ર્્ો.

જીવનનયે હંૂફ આપતા કથાર્ીતોનો આ રસથાળ હાજર 

રહયેલાં સૌ કોઈ શ્ોતાઓએ મનભરીનયે માણ્ો. સવરસયેતુ 

સંસથા સાથયે વરથોથી સંકળા્યેલા જીના્બયેન વીરયેન િયેઠ દ્ારા 

સંકસલત ર્ુજરાતી કથાર્ીતોનું એક પુસતક તાજ યેતરમાં 

પ્રકાસિત કરવામાં આવ્ું. આ પુસતકનયે આધારયે આ 

અિસર આયંગણાનો

સાવહત્્ના િન-ઉપિનમાયં કરાગીતોની મનભાિન કરેિી એટલરે 
‘સિરસરેતુ’નો કા્્ડક્મ કરાગીતો
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કા ્્ચક્રમ સાથયે સકંળા ય્ેલ સવર્વસતનુી માિંણી કસવ 

અંડકત સત્રવયેદીએ કરી હતી. ક્ારયેક તયેમણયે કથામા ં રહયેલાં 

કાવ્ની પણ વાત કરી હતી તો ક્ારયેક કાવ્ દ્ારા અનયે કાવ્ 

સમીક્ા દ્ારા કથાના સદંયેિનયે ભાવકો સધુી વહયેવિાવ્ો હતો.

શ્્યામલ મુનશી

પ્રજાવતસલ રાજવી કસવ કલાપીનું કથાકાવ્ ‘ગ્ામ્માતા’ 

સૌ કલાકારોએ છદંર્ાન સાથયે રજૂ ક્ુું ત્ારયે સૌ શ્ોતાઓએ 

તાળીઓના ર્િર્િાટથી વધાવી લીધી હતું. કસવ દલપતરામનું 

્બોધાતમક કટાક્કાવ્ ‘ઊંટ કહયે આ સમામાં’ પણ ચાહકોનયે 

પસંદ પડ્ું હતું. શ્ામલ-સૌસમલ દ્ારા સફલમ ‘રામરાજ્’નું 

ર્ીત ‘ભારત કી એક સન્નારી કી હમ કથા સુનાતયે હૈ’ 

રજૂ કરવામાં આવ્ું હતું જ યેનયે સૌએ વનસમોર દ્ારા વધાવી 

લીધું હતું.

અંરકત તરિવેદી

અિસર આયંગણાનો

કથાર્ીતનાં સવરૂપમાં રહયેલાં અમુલ્ વારસાનયે અનયે 

્બહુમૂલ્ ખજાનાનયે સુજ્ શ્ોતાઓ સાથયે વહેંચી સવરસયેતુએ 

ર્મતાંનો ર્ુલાલ ક્થો હતો. જીના્બયેન, વીરયેનભાઈ અનયે 

હસમુખભાઈના સહકારથી આ કા્્ચક્રમની પ્રસતુસત ્ાદર્ાર 

્બની હતી અનયે તયેમણયે સવરસયેતુના સૌ સભ્સમત્રોનયે આ 

પુસતક ભયેટસવરૂપયે આપ્ું હતું.

�ુતત મોદી અને દશ્વના ગાંધી

વા�વૃદંમા ંસનલ્ સત્રવયેદી, લવ કંસારા, મનીર કંસારા, દીપયેિ 

સત્રવયેદી, અચ્ચન કસવશ્ર, મહયેિ વાઘયેલા, શ્ય્ે સ દવયે અનયે મ્ુર 

દવયેનો સહકાર સાપંડ્ો હતો. સાઉનિ સસસટમની વ્વસથા મંથન 

ભ� દ્ારા સભંાળવામા ં આવી હતી જ્ારયે પ્રકાિ આ્ોજન 

હયેરી ઉપાધ્ા્ દ્ારા કરવામા ંઆવ્ંુ હતુ ંઅનયે રંર્મંચ સિુોભન 

અસપ્ચત ભ� અનયે સભુાર ભ� દ્ારા કરવામા ંઆવ્ંુ હતુ.ં

સમ� કલાકારવૃંદ
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સચત્રકૂટધામ, તલર્ાજરિા ખાતયે ૨૫ નવયેમ્બરના રોજ 

ભજનના મમદીઓ દ્ારા ‘ભજન સવચાર’ સંર્ોઠિી ્ોજાઈ 

હતી. જ યેમાં પૂજ્ મોરાડર્બાપુના સાષ્ન્નધ્માં જાણીતા 

ભજનમમદી રમયેિ મહયેતાએ ર્ુજરાતી સંત-સાડહત્ની 

પૃઠિભૂસમકા રજૂ કરી હતી.

ન્ુવઝક ટ્રેક

જ્ારયે સંતવાણી સજ્ચક સંત-કસવ પ્રીતમદાસ સવિયે 

પ્રિાંત પટયેલયે અનયે ભજન સવરૂપ સવચાર-્બંસરી, મોરલી અનયે 

રૂપકાતમક ભજનો સવિયે સુરયેિ જોિીએ પોતાના અભ્ાસપૂણ્ચ 

સવચારો રજૂ ક્ા્ચ હતા. આ સંર્ોષ્ઠિનું સં્ોજન જાણીતા 

કસવ હર્ચદ સત્રવયેદી દ્ારા કરવામાં આવ્ું હતું.

‘ભજન ઉપર બોલી ન શકા્, ભજન એટલરે પ્રરેમ’ : પૂજ્્ મોરાડરબાપુ
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ત્ાર્બાદ પૂજ્ મોરાડર્બાપુએ પ્રાસંસર્ક વકતવ્ 

આપતાં જણાવ્ું કયે, ‘ભજન ઉપર ્બોલી ન િકા્, ભજન 

એટલયે પ્રયેમ, ભજનરૂપી પરમતતવ છયે કયે જ યે ત્રણયે્ લોકમાં 

વ્ાપ્ત છયે.’ પ્રારંસભક સંચાલન અનયે સંકલન હડરશ્નદ્ર જોિી 

દ્ારા કરવામાં આવ્ું હતું. કા્્ચક્રમમાં ભદ્રા્ુ વચછરાજાની, 

સનરંજન રાજ્ર્ુર, દલપત પડિ્ાર, ભીખુદાન ર્િવી, હયેમંત 

ચૌહાણ, કીસત્ચદાન ર્િવી ઉપરાંત સવદ્ાનો અનયે રસસકો, 

ભાવકો ઉપષ્સથત રહા હતા. 

રાસત્ર કા્્ચક્રમમાં સંતવાણીનાં આડદસજ્ચકની વંદના — 

શ્ી પ્રીતમદાસ (પ્રસતસનસધ ડહતુલકુમાર પટયેલ, અધ્ક્, પ્રીતમ 

સયેવા ટ્સટ, સંિ યેસર, સજ. આણંદ). આ ઉપરાંત લક્મણ ્બારોટ 

(ભજસનક), ભાવનર્ર ષ્સથત નરયેનદ્ર મહયેતા (વા� સંર્ત-

ત્બલાં), વિોદરાના ખંિયેરાવ જાધવ (વા� સંર્ત-્બયેનજો) 

અનયે જસદણના દલપતરામ દયેિાણીનયે (વા� સંર્ત-મંજીરા) 

સંતવાણી અૅવૉિ્ચ (૧૧)-૨૦૧૮ દ્ારા સનમાસનત કરવામાં 

આવ્ા હતા.

ન્ુવઝક ટ્રેક
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સંર્ીત કલાનયે સમસપ્ચત રહી પોતાના જીવનનયે અમર 

કરનાર કલાધાડરણી ્બહયેનો તાના-રીરીની સંર્ીતસમૃસતનયે 

સનમાનવા ર્ુજરાતના પ્રાચીન નર્ર વિનર્ર ખાતયે પ્રસત 

વર્ચ કારતક સુદ નોમના ડદવસયે તાના-રીરી મહોતસવનું 

આ્ોજન કરવામાં આવયે છયે. આ વરગે પણ રમતર્મત, ્ુવા 

અનયે સાંસકૃસતક પ્રવૃસત્ત સવભાર્ તથા ર્ુજરાત રાજ્ અનયે 

મહયેસાણા સજલા વહીવટીતંત્રના સં્ુકત ઉપક્રમયે તાના-રીરી 

મહોતસવનું આ્ોજન કરવામાં આવ્ું હતું. માનની્ ના્્બ 

મુખ્મંત્રી શ્ી સનતીનભાઈ પટયેલના હસતયે વિનર્ર ખાતયે 

આ મહોતસવનો દ્બદ્બાભયેર પ્રારંભ કરવામાં આવ્ો હતો.

ન્ુવઝક ટ્રેક

કલાધાડરણી બહરેનો તાના-રીરીની સયંગીતસમૃવતનરે સનમાનિા
તાના-રીરી મહોત્સિનુયં આ્ોજન કરા્ુયં
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પ્રથમ ડદવસયે કલાર્ુરૂ મહયેશ્રી નાર્રાજમ દ્ારા પ્રાથ્ચના, 

નૃત્ કલાકયેનદ્ર દ્ારા સમૂહ ભરતનાટ્યમ, ત્બલાં તાલીમ 

સંસથા દ્ારા સમૂહ ત્બલાં વાદન, સપ્તક સકૂલ ઓફ મ્ુઝીક 

દ્ારા સમૂહ સસતાર અનયે સંતુર વાદન, સવદુરી પી્ુ્બયેન 

સરખયેલ દ્ારા ર્ા્ન પ્રસતુસત, પંડિત સવશ્મોહન ભ� દ્ારા 

મોહનસવણા, સલીલ ભ� દ્ારા સાષ્તવક સવણા અનયે ડહમાંિુ 

મહંતયે ત્બલાં પ્રસતુસત કરી હતી જ્ારયે સા્લી તલવારકર 

અનયે સંર્ીતકારો દ્ારા ર્ા્ન પ્રસતુસત કરવામાં આવી હતી.

મહોતસવ અંતર્્ચત ૧૮મી નવયેમ્બર, રસવવારના રોજ 

માનની્ મુખ્મંત્રી શ્ી સવજ્ભાઈ રૂપાણીના વરદ હસતયે 

તાના-રીરીની સમૃસતમાં તાના-રીરી પુરસકાર એના્ત 

કરવામાં આવ્ો હતો. પ�શ્ી આિા ભોંસલયે, પ�ભૂરણ 

િૉ. શ્ીમતી એન. રાજમ તથા સવદુરી શ્ીમતી રૂપાંદયે િાહનયે 

આ પુરસકારથી પુરસકૃત કરવામાં આવ્ા હતા. સદ્તી્ 

ડદવસના સંર્ીત કા્્ચક્રમમાં ર્જાનન સાળુંકયે દ્ારા િરણાઈ 

વાદનની પ્રસતુસત કરવામાં આવી હતી. ત્ાર્બાદ િૉ.   ધારી 

પંચમદાએ રાર્ જોર્થી િરૂ કરીનયે ભૈરવી, ્બૈરાર્ી, 

્બસંત્બુખારી, ભૈરવ, લલીત, ્બીલાવલ, ડહંિોલ, ર્ુજ ્ચરતોિી, 

મૂલતાની, મધુમતી, ભોપાલી, ્મન, પૂડર્ા કલ્ાણ, મારવા, 

ન્ુવઝક ટ્રેક

વાચસપસત, કલાવતી, રાર્યેશ્ી, ર્ોરખ કલ્ાણ, સિવરંજની, 

દર્બારી, માલકૌસ રાર્ોની રજૂઆત કરી અનયે સર્નીઝ 

્બુક ઑફ વલિ્ચ રયેકિ્ચમાં સથાન પ્રાપ્ત ક્ુું હતું. આ સવસવધ 

રાર્ોની પ્રસતુસત તયેમણયે માત્ર પાંચ સમસનટમાં જ કરી હતી. 

ત્ાર પછી પ�ભૂરણ િૉ. એન. રાજમ દ્ારા વા્ોલીન 

વાદન, સાધના સરર્મ દ્ારા ર્ા્ન પ્રસતુસત તથા ઋસરકયેિ 

રોનુદા મજુમદાર દ્ારા વાંસળીવાદનની પ્રસતુસત કરવામાં 

આવી હતી.

સંર્ીત અનયે ભારતી્ સંસકૃસતનયે ઉજાર્ર કરતા સવસવધ 

નૃત્ોનો અદ્ભુત સમનવ્ સનહાળી વિનર્ર અનયે ઉપષ્સથત 

અસંખ્ સંર્ીતપ્રયેમીઓ અસભભૂત ્બન્ા હતા.
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ક્ષણનો િવાર ્યાં છ?ે ક્ષણ િારિાર ્યાં છ?ે 
ક્ષણક્ષણને વીંધતું એ શર ધારદાર ્યાં છ?ે

એ આંખથી જ બોલે ને આંખ ભેદ ખોલે, 
ઘેઘૂર ડર્ત આંખે એકે સવચાર ્યાં છ?ે

અકસતતવ ઝળહળળ છ,ે અકસતતવ રણઝણણ છ;ે 
અકસતતવ ઝરિરનો એ િૂત્ધાર ્યાં છ?ે

આરોહ પણ નથી ને અવરોહ પણ નથી તયાં, 
એના સિજાજના જો, કોઈ પ્રકાર ્યાં છ?ે

્યારેક ‘હા’ કહે ને ્યારેક ‘ના’ કહે પણ, 

‘હા’િાં હકાર ્યાં છ?ે ‘ના’િાં નકાર ્યાં છ?ે

— જાતુષ જોશી

કાવ્ાસિા્દ

સવનોદ જોશી

સવચારપ્રધાન કસવતાનો ્બ. ક. ઠાકોરયે મડહમા કરયેલો. 

‘પોચટ આંસુ સારતી’ પુષકળ કસવતા સામયે આ એક મજ્બૂત 

કહયેવા્ તયેવો મોરચો હતો. વિ્ચઝવથ્ચ, િયેલી અનયે કીટસ 

જ યેવા ઊસમ્ચકસવઓનો પ્રભાવ ઝીલતી ર્ુજરાતી કસવતા સામયે 

ઠાકોરના આગ્હનયે અનુસરતી સવચારપ્રધાન કસવતાનો ્ુર્ 

્બયેઠો, જ યેનો સૌથી સવિયેર આસવષકાર સૉનયેટ અનયે અછાંદસ 

કસવતામાં થ્ો છયે. છયેલી ત્રીસીમાં ્બળવત્તર ્બનયેલું ર્ઝલનું 

કાવ્સવરૂપ સનતાનતપણયે ઊસમ્ચકાવ્નું જ સવરૂપ છયે, તયેમ છતાં 

તયેમાં્ આ સવચારપ્રધાન મુદ્રાનો આસવષકાર જોવા મળયે છયે 

તયે કાવ્સવરૂપમાં સમ્ાંતરયે આવતા પડરવત્ચનોની ર્વાહી 

આપયે છયે. અહીં પસંદ કરવામાં આવયેલી ર્ઝલ એક ચોક્સ 

પ્રશ્ાર્ડ સારરે ઊભરેલો અનિરેષક કવિ
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છયે તયેનો પુરાવો ્બીજા સમસરામાં જ મળયે છયે. સમ્ પાછળ 

પિયેલું કોઈ ધારદાર િર એ જ કસવની િોધ છયે. સંસકૃત 

નાટકોના જાણકારોનયે અહીં, મૃર્્ા કરવા નીકળયેલા રાજા 

દુષ્ંતનયે ભ્થી માર માર દોિતા આશ્મ મૃર્ની ડદિામાં 

તાકયેલું તીર દયેખા્ તો નવાઈ નહીં.

્બીજા િયે’રમાં કસવના સવચારની ડદિા ્બદલાઈ જા્ 

છયે. અહીં તો કસવ સપષ્ટરૂપયે ‘એકયે સવચાર ક્ાં છયે?’ એવો 

પ્રશ્ પૂછી એવો જ સવચાર થ્ા કરતો હોવાથી લાક્સણક 

રજૂઆત કરયે છયે. આ િયે’રમાં ‘ઘયેઘૂર’ અનયે ‘ડરકત’ એવા ્બયે 

પરસપર સવરોધી િબદ એમનો સથાન ધમ્ચ ્બરા્બર ્બજાવયે છયે. 

અહીં ‘ઘયેઘૂર’ િબદનયે આંખોના સવિયેરણ તરીકયે લઈ જુઓ. 

આંખથી ્બોલવું અનયે આંખથી જ ભયેદ ખૂલવા એટલયે િું તયે 

હવયે સમજાિયે. પણ જ યે કંઈ ખૂલયે છયે તયે એટલું તો નર્ણ્ છયે કયે 

તયેની ઘયેઘૂરતાનો અનુભવ પળવારમાં ડરકતતાના અનુભવમાં 

્બદલાઈ જા્ છયે. પ્રાષ્પ્ત અનયે તયેનું વૈતથ્ અહીં ્બહુ નોંધપાત્ર 

રીતયે કસવ ઉપસાવયે છયે. ઘયેઘૂર ડરકતતા એ પણ એક સમૃદ્ધ 

ઉપલષ્બધ છયે. ચાલતી કલમયે જ એક િયે’ર આવયે છયે :

જ ેકંઈ િળું છ ેતે જ િળું એિ ના ગણાય, 
એ પણ િળું ગણાય કે કંઈપણ િળું નહીં.

અનયે હવયે કસવ સીધા જ અષ્સતતવના મામલયે આવીનયે 

ઊભા રહયે છયે. અહીં આંખ કાન અનયે સપિ્ચની ઈષ્નદ્ર્ો 

સાથયે હોવાના અનુભવનયે જોિીનયે એ અનુભવનયે સુલભ કરી 

આપનાર સૂત્રધાર સવિયે કસવ પ્રશ્ કરયે છયે. જૂની સફલમના 

કોઈ ર્ીતમાં ‘્યે કૌન સચત્રકાર હૈ?’ એવો પ્રશ્ કરી 

સમષ્ષ્ટના સવ્ચરંર્ોની ભાત ઉપસાવી તયેના કતા્ચ સવિયે સનરત્તર 

રહાનો ભાવ પ્રર્ટ થ્યેલો અનુભવ્ો છયે. અહીં કસવ ખુદના 

અષ્સતતવ સવિયે એવો પ્રશ્ રચયે છયે. જોઈ િકાિયે ‘ઝળહળ’ 

જ યેવો આંખોનયે સસક્ર્ કરતો, ‘રણઝણ’ જ યેવો કાનનયે સસક્ર્ 

કરતો અનયે ‘ઝરમર‘ જ યેવો દૃષ્ષ્ટ અનયે તવચા ્બન્નયેનયે સભાન 

વૈચાડરક મુદ્રાનયે તાકયે છયે અનયે ઊસમ્ચના તળપ્રદયેિમાંથી વછૂટવા 

મથયે છયે.

‘ક્ાં છયે?’ તયેવો પ્રશ્ાથ્ચ એક સાથયે ્બયે ભાત રચી આપયે 

છયે. એક તો તયેમાં સથળ સવિયેની પૃચછા વાંચી િકા્ ્બીજુ 

‘ક્ાં્ નથી.’ તયેવી વ્ંજના પણ તયેમાંથી ઉકયેલી િકા્. એક 

સાથયે પ્રશ્ અનયે ઉત્તરની ્બયેવિી અથ્ચવ્ાષ્પ્ત અહીં સમા્યેલી 

છયે અનયે કસવએ તયેનો ઉસચત લાભ આખી્યે ર્ઝલમાં લીધો છયે.

સવચારપ્રધાનતા મોટયે ભાર્યે તો કાવ્તત્વનયે ર્ુંર્ળાવી 

દયે તયેવું ્બનયે. કારણ કયે તયેમાં હૃદ્ કરતાં સચત્તની પ્રવૃસત્ત 

સસવિયેર રૂપયે થતી હો્ છયે. સવચારની અસભવ્ષ્કતનયે તક્ચનું 

્બળ હો્ છયે તયેથી તયેમાં કોઈક પ્રકારની પ્રસત્બદ્ધતા પણ 

આવી જતી હો્ છયે. આ કારણયે સવચારપ્રધાન કસવતામાં 

કાવ્ક્મ વ્ંજના નીપજાવવી દુષકર છયે. સવચારની જાડ્તા 

અોર્ાળી દઈ કસવએ સૂક્મ વ્ંજના સાધવા ઘણં સતક્ચ રહયેવું 

પિયે છયે. આ ર્ઝલના પહયેલા િયે’રથી જ એ ્બની િક્ું છયે.

આંખથી બોલવું અને આંખથી જ ભેદ 
ખૂલવા એટલે શું તે હવે સમજાશે. પણ જે 
કંઈ ખૂલે છે તે એટલું તો નગણ્ય છે કે તેની 
ઘેઘૂરતાનો અનુભવ પળવારમાં રરકતતાના 
અનુભવમાં બદલાઈ જા્ય છે.

‘ક્ણનો સવાર’ કહી અમૂત્ચ સમ્નયે પલાણીનયે ્બયેઠયેલા 

કોઈક સવિયે અનયે પછી તરત જ એ અમૂત્ચ સમ્ના અષ્સતતવ 

સવિયે કસવનયે પ્રશ્ થા્ છયે. સમ્નો સન્ંતા કસવનયે દયેખાતો 

નથી તો સાથોસાથ સમ્ ખુદ પણ કોઈ પ્રતીસત આપતો નથી. 

કયેવળ એ ‘માર માર’ ચાલ્ો જા્ છયે તયેટલું જ અનુભવા્ 

છયે. સમ્નું આમ સનરંતર નીકળતા જવું કસવનયે માટયે વ્થાનું 

કારણ છયે. તયેવું અહીં ક્ાં્ ન કહયેવા્ું હોવા છતાં વ્ંસજત 

કાવ્ાસિા્દ
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કરતો િબદ એક એક વધારાનો વણ્ચ લઈનયે અનુભવની 

તીવ્રતાનયે દૃિાવયે છયે. કસવ ભારા પાસયેથી કયેમ વધુ સારં કામ 

લઈ િકા્ તયે સવિયે સભાન છયે તયેવું અહીં દયેખા્ છયે.

કુદરત પાસે ભૂગોળ છે, ભૂરમતત નથી. કોઈ 
પતંતગ્યું સીધી લીટીમાં ઊડતું નથી. કોઈ 
પવ્વત ચોરસ હોતો નથી. કોઈ પાંદડું તરિકોણ 
આકારનું હોતું નથી. તનસગ્વ સાથે આરોહ-
અવરોહ અતનવા્ય્વપણે, અરભન્નભાવે 
જોડા્યેલાં છે.

આરોહ અનયે અવરોહ વર્રનું પ્રકૃસતનું એકયે્ સજ્ચન 

નથી. સપાટતા એ જાણયે પ્રકૃસતનો સવર્ જ નથી. એ સવર્ 

છયે મનુષ્નો. કુદરત પાસયે ભૂર્ોળ છયે, ભૂસમસત નથી. કોઈ 

પતંસર્્ું સીધી લીટીમાં ઊિતું નથી. કોઈ પવ્ચત ચોરસ હોતો 

નથી. કોઈ પાંદિુ ંસત્રકોણ આકારનું હોતું નથી. સનસર્્ચ સાથયે 

આરોહ-અવરોહ અસનવા્્ચપણયે, અસભન્નભાવયે જોિા્યેલાં છયે. 

પણ અહીં કસવ સનસર્્ચના જ એક સજ્ચન એવા મનુષ્ના 

સમજાજની સપાટતાનો સનદગેિ કરી સૂક્મ સવિ્ંબના સજ ગે 

છયે. જ યે સનસર્્ચના મૂળભૂત લ્નો પડરહાર કરયે છયે તયેનાથી 

મોટો દ્રોહી કોઈ ન હોઈ િકયે. આ કાવ્ ર્ઝલ છયે અનયે 

ર્ઝલમાં રોમયેષ્નટક અસભવ્ષ્કત મુખ્ ર્ણા્ છયે તયેમ માનીનયે 

ચાલીએ તો ‘એના’ એમ કહી કસવએ જ યેનો સંકયેત ક્થો છયે 

તયે સપ્ર્પાત્રના ‘સમજાજ’ના સફક્ા રંર્ સવિયેનો પ્રશ્ પણ 

ત્ાં વાંચી િકા્. અનયે તયેનો પુરાવો આ ર્ઝલના અંસતમ 

િયે’રમાં મળયે પણ છયે. અહીં આવતાં આ રચના જાણયે િુદ્ધ 

ર્ઝલ ્બની ર્ઈ હો્ તયેવો ‘સમજાજ’ દયેખાિયે છયે.

્યારેક ‘હા’ કહે ને ્યારેક ‘ના’ કહે પણ, 

‘હા’િાં હકાર ્યાં છ?ે ‘ના’િાં નકાર ્યાં છ?ે

કાવ્ાસિા્દ

સંમસત અનયે અસંમસતના મામલયે મુંઝાતા કસવની શ્દ્ધા 

િર્ી જા્ એ હદયે હકારમાં નકાર અનયે નકારમાં હકારનું 

સવચલન થ્ા કરયે છયે. સવશ્સની્તાનો કોઈ માપદંિ ન રહયે 

ત્ારયે ‘છયે છતાં નથી’ની ષ્સથસત સજા્ચ્ છયે. કસવ ્બહુ સહજ 

રીતયે પોતાની સામયે ભજવાતા આ ખયેલનયે સવીકારી લયે છયે, 

પણ એ ્બધું સમજ યે છયે જરૂર. અનયે એટલયે જ ‘ક્ાં છયે?’ 

એવો પ્રશ્ કરી, જ યે સનમુખ છયે તયે સસવા્ના અન્ કિાની 

પોતાનયે િોધ છયે તયેવું સપષ્ટપણયે કહી આપયે છયે.

એક અનવયેરક કસવ પ્રશ્ાથ્ચ સાથયે આપણી સામયે ઊભો 

હો્ ત્ારયે આપણનયે પ્રશ્ થા્ કયે કદાચ કસવના પ્રશ્માં તો 

ઉત્તર નથી સમા ય્ેલોનયે? અનયે ધારો કયે આપણયે કસવનયે એમના 

પ્રશ્નો ઉત્તર આપીએ તો એ ઉત્તર કસવનયે માટયે પ્રશ્ નહીં 

્બની જા્ એની કોઈ ખાતરી ખરી?
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ર્ુજરાત સવશ્કોિ ટ્સટની શ્ી ભદ્રંકર સવ�ાદીપક 

વ્ાખ્ાન શ્યેણીમાં અથ્ચિાસ્ત, સફલમ, સચત્ર, સંર્ીત, સાડહત્, 

રાજકારણ જ યેવા સવર્ો ઉપર તજજ્ો દ્ારા વ્ાખ્ાનો 

્ોજવામાં આવયે છયે. એના ઉપક્રમયે લયેખક, સફલમ સથ્રીસટ 

અનયે સક્ર્યેટર અમૃત ર્ંર્રયે ટાર્ોર સસનયેમા અનયે આકાિ 

પર કાન માંિવાની વાત એ સવિયે વકતવ્ આપતાં જણાવ્ું 

કયે સવદયેસિનીનાં ર્ીતો સાંભળવા માટયે કસવવર રવીનદ્રનાથ 

ટાર્ોર સીધયેસીધા અસીમ આકાિ પર કાન માંિ યે છયે નયે 

આપણનયે કણા્ચકાિ દ્ારા સંર્ીતમ્ નભની નમણી અનુભૂસત 

કરાવયે છયે. આકાિનયે આતમસાત કરનારી સવશ્વ્ાપી સવભૂસત 

રવીનદ્રનાથ ટાર્ોરના ર્ીતસંર્ીત સવસવધ કલાસવરૂપોમાં 

અત્રતત્રસવ્ચત્ર છવા્યેલાં છયે. નૃત્માં, નાટ્યમાં અનયે સસનયેમા 

જ યેવા જનરંજક માધ્મમાં પણ, અનયેક રીતયે. એ ર્ીતો કયે 

કાવ્ો કલાના દરયેક સવરૂપનયે આર્વી ર્રીમા પ્રદાન કરયે છયે.

ટાર્ોર સસનયેમાની િષ્કતથી સભાન હતા. વળી તયેની 

ન્ૂવઝક ટ્રેક

રિીન� સયંગીત અનરે વસનરેમાના સયંક્ાયંવતકાળ વિશરે
વિશ્વકોશમાયં અમૃત ગયંગરનુયં વ્ાખ્્ાન

અિષ્કતથી પણ જીવનના સંધ્ાકાળયે સચત્રકલામાં પ્રવયેિતી 

વખતયે સવશ્માનવયે કહું, િયેિ ્બોઈિયેર સપ્ર્. સંધ્ાકાળની 

એ પ્રણ્કથા! ૧૯૨૬ના વર્ચમાં પાંસઠ વર્ચની ઉંમરયે ટાર્ોરયે 

સચત્રકામ કરવાનું આરંભ્ું ત્ારયે એ જ વર્ચમાં જમ્ચન સફ્તઝ 

લૅંર્યે મૅટ્ોપૉસલસ, ફ્ેંચ ઝાં રૅનવારયે નાના અનયે રસિ્ન પુિૉવકીનયે 

મધર જ યેવાં મૂકપટો સજ્ાું હતાં. અનયે એ જ ર્ાળામાં 

ડદગદિ્ચક નવલ ર્ાંધીએ ટાર્ોરની નાટ્યકૃસત સવસજ્ચનનું 

રૂપાંતર કરતી મૂક સફલમકૃસત ્બસલદાનનું સનમા્ચણ ક્ુું હતું. 

૧૯૨૮માં સરિડટિ સરકારયે નીમયેલી ઈષ્નિ્ન સસનયેમૅટોગ્ાફ 

કસમટી ્બસલદાન મૂકપટનયે સ્બરદાવતાં કહું હતું કયે તયે પષ્શ્મની 

ઉત્તમ સફલમકૃસતઓની ્બરો્બરી કરતી ર્ંભીર પ્રકારની કૃસત 

હતી. ્ોર્ાનુ્ોર્ હતો. કા્્ચક્રમના પ્રારંભયે િૉ. પ્રીસત્બહયેન 

િાહયે વકતાનો પડરચ્ આપ્ો હતો અનયે િૉ. કુમારપાળ 

દયેસાઈએ અસભવાદન ક્ુું હતું. આ કા્્ચક્રમ ૩ ઑકટો્બર 

૨૦૧૮, ્બુધવારના રોજ સવશ્કોિભવનમાં ્ોજા્ો હતો.
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આ લયેખમાળની િરૂઆત સાડહર લુસધ્ાનવીથી કરી 

હતી. (સજનહેં નાઝ હૈ ડહંદ પર વો કહાઁ હૈ?) આજ યે આ 

લયેખમાળનો છયેલો લયેખ લખી રહો છુ ં ત્ારયે એવો સવચાર 

આવ્ો કયે આ લયેખ પણ સાડહર સાહયે્બ સવિયે જ હો્ તો 

એક વતુ્ચળ પૂરં થા્ — સાડહરથી સાડહર! તો આજ યે આ 

અંસતમ લયેખ દંતકથા સમાન ઉદૂ્ચ િા્ર અનયે સફલમી ર્ીતકાર 

સાડહર લુસધ્ાનવીનયે નામ.

અર્ાઉના લયેખોમાં સાડહર સાહયે્બ સવિયે ઘણી ્બધી 

જાણી-અજાણી વાતો કરી છયે. એમના ્બાળપણથી લઈ 

એમની ્ુવાની સુધીના ઘણા ડકસસાઓ અર્ાઉ વણ્ચવ્ા છયે. 

સાડહરના જીવનમાં આવનાર પ્રથમ છોકરી મડહનદર કૌર 

ચૌધરી અનયે પછી ઈિર કૌર — આ ્બંનયે સવિયે અર્ાઉ સવર્તયે 

લખ્ું છયે. પછી સાડહરનું નામ જ યેની સાથયે જોિા્ું તયે ્ુવતી 

વફલ્મી ગીતોમાયં કાવ્ત�િ

એટલયે પંજા્બી કવસ્ત્રી — લયેસખકા અમૃતા પ્રીતમ.

અમૃતા પ્રીતમ સાથયેની સાડહરની પહયેલી મુલાકાત 

૧૯૪૪ની સાલમાં લાહોર અનયે અમૃતસરની વચચયે આવયેલા 

એક ર્ામ પ્રીતનર્ર ખાતયેના મુિા્રામાં થ્યેલી. ત્ારયે 

અમૃતનાં લગ્ન પ્રીતમસસંઘ નામના એક તંત્રી સાથયે થ્યેલાં 

હતાં અનયે અમૃતાની ઉંમર છવવીસયેક વર્ચની હતી. પ્રીતમસસંઘ 

સાથયેનું અમૃતાનું લગ્નજીવન હાલકિોલક ષ્સથસતમાં હતું. એ 

મુિા્રા વખતની સાડહર સાથયેની મુલાકાત અંર્યે અમૃતાએ 

કહું છયે કયે, ‘મનયે ખ્બર નથી કયે એ સાડહરના િબદોનો જાદુ 

હતો કયે એની મારા તરફ મંિા્યેલી ખામોિ નજર હતી, પણ 

હંુ સાડહરથી ખૂ્બ અસભભૂત થઈ ર્્યેલી.’

એ ડદવસોમાં અમૃતા ડદલહીમાં રહયેતાં હતાં અનયે સાડહર 

લાહોરમાં. ્બંનયે વચચયે પ્રયેમસભર પત્રોની આપ-લયે થઈ રહી 

હષ્શ બ્રહ્મભટ્ટ

ઈસ હુસનરે-મુજ�સસમ કી કહીં વનયં્દ ન તૂટરે...
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હતી. અમૃતા સાડહરના પ્રયેમમાં પાર્લ હતાં. તયે સાડહરનયે 

‘મયેરા િા્ર’, ‘મયેરા મહયે્બૂ્બ’, ‘મયેરા ખુદા’ કહીનયે ્બોલાવતાં. 

પણ સાડહર અનયે અમૃતા વચચયેનો પ્રયેમસં્બંધ એક સવસિષ્ટ 

પ્રકારનો પ્રયેમસં્બંધ રહો. અમૃતા કહયે છયે કયે, ્બંનયે મળતાં ત્ારયે 

કલાકો સુધી એક્બીજા સામયે જોઈનયે ્બયેસી રહયેતાં અનયે પછી 

છૂટા પિતાં. માત્ર એક વાર સાડહરયે પ્રયેમની અસભવ્ષ્કત કંઈક 

સવસચત્ર રીતયે કરી હતી. સાડહરયે અમૃતાનયે કહું : ‘આપણયે ્બંનયે 

ચીન જતા રહીએ અનયે ત્ાં જ રહીએ તો કયેવું?’ અમૃતાએ 

પૂછું : ‘ચીન જઈનયે િું કરીિું?’ સાડહરયે કંઈક અંિયે ઉિાઉ 

જવા્બ આપતાં કહું : ‘આપણયે ત્ાં કસવતાઓ લખીિું.’ તો 

અમૃતાએ કહું : ‘કસવતાઓ તો આપણયે ચીન ર્્ા વર્ર 

અહીં પણ લખી િકીએ છીએ.’ સાડહરયે જવા્બ આપ્ો : ‘હા, 

લખી િકીએ છીએ, પણ આપણયે ચીન જઈએ તો ત્ાંથી 

કદી પાછા નહીં આવીએ.’ આમ, આ સવસચત્ર પદ્ધસતથી માત્ર 

એક વાર સાડહરયે અમૃતાનયે જીવનભર સાથયે રહયેવા માટયે ઈજન 

આપ્ું હતું. પણ અમૃતાએ એ વાતનયે ર્ંભીરતાથી ન લીધી!

વાસતવમાં અમૃતા પ્રીતમ એક માત્ર મડહલા હતાં જ યે 

વફલ્મી ગીતોમાયં કાવ્ત�િ

સાડહરનયે લગ્ન માટયે મનાવી િક્ાં હોત. પણ એમ ્બન્ંુ 

નહીં. એક વાર સાડહરયે પોતાની અમમી સરદાર ્બયેર્મનયે કહું 

હતું કયે, ‘એ અમૃતા જ હતી કયે જ યે તારી વહુ ્બની િકી હોત.’

અમૃતા પ્રીતમ સાથયેના પોતાના સં્બંધમાં સાહીરયે ખુદનયે 

હારી ર્્યેલા પ્રયેમી તરીકયે પ્રસથાસપત ક્ા્ચ પણ તયેમની વચચયેના 

પ્રયેમનો સં્બંધ એ સમ્યે તૂટી ર્્ો હતો જ્ારયે સાડહર ૧૯૬૦માં 

ર્ાસ્કા સુધા મલહોત્રા પર વારી ર્્ા હતા. સાડહર અનયે 

સુધા મલહોત્રા વચચયેના અફૅરની વાતો ૧૯૫૦ના દા્કાના 

છયેલાં વરથોમાં ચાલી હતી, જ્ારયે સુધાની ઉંમર ૨૨-૨૩ 

વર્ચની હતી અનયે પાશ્્ચર્ા્નના ક્યેત્રમાં હજી તયેમનો પ્રવયેિ 

જ થ્ો હતો. પરંતુ ટૂકંા સમ્માં સુધાજીએ પાશ્્ચર્ાસ્કા 

તરીકયે પોતાના નામનો સસક્ો જમાવી દીધો હતો. જોકયે એ 

પણ હકીકત છયે કયે તયેમણયે ર્ા્યેલાં ્બયેહદ લોકસપ્ર્ ર્ીતો પૈકી 

મોટા ભાર્નાં ર્ીતો સાડહરયે લખયેલાં હતાં.

૨૦૧૦માં અક્્ મનવાનીનયે આપયેલા એક ઈનટરવ્ુમાં 

સુધાજીએ જણાવ્ું હતું કયે સાડહરનયે કદાચ એમનો અવાજ 

પસંદ આવ્ો હતો, પણ એ દયેખાતું હતું કયે સાડહર મારા પર 

કંઈક સવિયેર મહયેર્બાન હતા; તયેઓ મારા માટયે એક પછી 

એક અદ્ભુત ર્ીતો લખતા હતા. દરરોજ સવારયે તયેઓ મનયે 
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ફોન કરતા, પણ તયે કામનયે લર્તા ફોન રહયેતા. મારા કાકા 

તો મનયે ખીજવતા અનયે કહયેતા: ‘તારા મૉસનુંર્ એલામ્ચનો ફોન 

આવી ર્્ો છયે.’ હંુ માત્ર એટલું જાણતી હતી કયે મારા ઉપર 

સાડહરનું ધ્ાન કયેષ્નદ્રત હતું. એક ્ુવાન ર્ાસ્કાનયે સાડહર 

જ યેવા ડદગર્જ િા્ર તરફથી આટલું મહત્વ મળતું હો્ તો 

સવાભાસવક રીતયે જ તયેનયે તયે વાતનો આનંદ પણ હો્ અનયે 

અસભમાન પણ હો્. જો કયે સુધાજીએ સાથોસાથ એ પણ 

જણાવ્ું કયે આ એક સવસિષ્ટ પ્રકારનો સં્બંધ હતો, પણ એ 

રોમાનસ તો નહોતો જ.

સુધાજીની આ સપષ્ટતા છતાં જ યે તયે વખતયે તો હકીકત 

અનયે અફવા વચચયેની ભયેદરયેખા ભુંસાઈ જા્ એ હદયે લોકો 

માનતા હતા કયે ્બંનયે વચચયે પ્રયેમસં્બંધ જ હતો. વળી એ 

સમ્માં સાડહરયે સુધાજીએ ર્ાવાનાં હો્ તયેવાં ર્ીતોમાં પોતયે 

જ યે વાતો કહયેવા માર્તા હતા એ વાતો ્બખૂ્બી રજૂ કરી 

દીધી હો્ એવું પણ સપષ્ટ દયેખાતું હતું. ખાસ કરીનયે ‘કશતીકા 

ખામોિ સફર હૈ, િામ ભી હૈ તનહાઈ ભી...’ અનયે ‘સલામયે-

હસરત કુ્બૂલ કર લો...’ જ યેવા ર્ીતો. 

સુધા મલહોત્રાની પાશ્્ચર્ાસ્કા તરીકયેની કારડકદદી ૧૪ 

વર્ચની ઉંમરયે િરૂ થઈ અનયે ૨૩ વર્ચની ઉંમરયે પૂરી થઈ ર્ઈ! 

સુધાજી પોતયે કહયે છયે તયેમ તયે સમ્યે સફલમો માટયે કામ કરવાની 

્બા્બત માનપૂવ્ચક જોવાતી ન હતી. તયેમનાં લગ્ન સર્ડરધર 

મોટવાણી સાથયે થ્ાં જ યે એક સ્બઝનયેસમયેન હતા (સિકાર્ો 

રયેડિ્ોના માસલક). સર્ડરધર મોટવાણીના કુટુ્ંબીજનોનયે પસંદ 

નહોતું કયે તયેમની પુત્રવધૂ સફલમો માટયે ર્ીતો ર્ા્. વળી, એવી 

પણ ઘટના ્બની કયે સુધા મલહોત્રાની સર્ડરધર મોટવાણી 

સાથયેની સર્ાઇ પછી તુત્ચ જ ‘ષ્બલટઝ’ મયેર્યેઝીનમાં સાડહર 

લુસધ્ાનવી અનયે સુધા મલહોત્રાના કયેટલાક ફોટોગ્ાફસ 

પ્રકાસિત થ્ા. જ યેનયે કારણયે સુધાજીના શ્સુરપક્ના

લોકોએ લગ્ન પછી તયેમના સફલમો માટયે ર્ાવા પર પ્રસત્બંધ 

મૂકી દીધો.

એક વાત એ પણ છયે કયે સુધા મલહોત્રા અનયે સાડહરનો 

સં્બંધ કદાસચત લગ્નસં્બંધમાં પડરણમી િક્ો હોત, પણ 

સુધાના સપતાનયે (કયે જ યેઓ એક કૉલયેજમાં પ્રૉફયેસર હતા) અનયે 

ભાઈઓ વર્યેરયેનયે સાડહરના મુષ્સલમ હોવાનયે કારણયે લગ્ન સામયે 

સખત વાંધો અનયે સવરોધ હતો. સુધાજી કુટુ્ંબની લાર્ણી અનયે 

સવરોધનયે અવર્ણી ન િક્ાં અનયે તયેમણયે સાડહર સાથયેના 

સં્બંધનો અંત આણી સર્ડરધર મોટવાણી સાથયે લગ્ન કરી 

લીધાં.
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ટૂકંમાં, અર્ાઉના ડકસસાઓની જ યેમ સાડહરનો સુધા 

મલહોત્રા સાથયેનો સં્બંધ પણ અધૂરો જ રહો અનયે સાડહર 

આજીવન અસવવાડહત જ રહા.

સાડહર લુસધ્ાનવીનું ઉદૂ્ચ અદ્બમાં અનયે ર્ીતકાર 

તરીકયેનું પ્રદાન એટલું સવિાળ છયે કયે તયેમનાં ર્ીતો અનયે 

રચનાઓની ્ાદી ્બનાવવા માટયે એક આખો અંક જોઈએ. 

જો કયે અર્ાઉના લયેખોમાં સાડહરનાં મનયે ર્મતાં સફલમી 

ર્ીતોની એક ્ાદી આપી જ છયે.

સનમા્ચતા પન્નાલાલ મહયેશ્રી દ્ારા સનસમ્ચત અનયે રામ 

મહયેશ્રી દ્ારા ડદગદસિ્ચત ૧૯૬૫ની હીટ સફલમ ‘કાજલ’માં 

સાડહર લુસધ્ાનવી ર્ીતકાર હતા અનયે રસવનું સંર્ીત હતું. 

(સફલમ જાણીતા ઉપન્ાસકાર ર્ુલિન નંદાની નવલકથા 

‘માધવી’ પર આધાડરત હતી). આ સફલમમાં સાડહરયે લખયેલી 

અનયે રફીસાહયે્બયે ર્ા્યેલી એક અદભુત ર્ઝલ છયે. ચુસત રીતયે 

છદંમાં લખા્યેલી, રદીફ-કાસફ્ાની સંપૂણ્ચ જાળવણીવાળી 

અનયે િયેડર્તથી ભરપુર એવી આ એક નખસિખ સુંદર 

ર્ઝલ છયે. આ ર્ઝલમાં કુલ નવ િયે’ર છયે, પણ સફલમમાં 

તયે પૈકી ચાર િયે’ર (મતલા અનયે ્બીજા ત્રણ િયે’ર) ર્વા્ા 

છયે જ્ારયે ્બાકીના પાંચ િયે’ર અસભનયેતા રાજકુમાર દ્ારા 

્બોલાતા હો્ એ રીતયે અમુક અમુક અંતરાલ ્બાદ રજૂ થતા 

રહયે છયે. આ સુંદર ર્ઝલ જોઈએ :

યહ જુલફ અગર ખુલકે સબખર જાયે તો અચ્છા,
ઇિ રાતકી તકદીર િંવર જાયે તો અચ્છા.

ના્ક એક ર્સણકાનયે ત્ાં િરા્બની મહયેસફલ જમાવીનયે 

્બયેઠો છયે; ર્સણકા નૃત્ કરીનયે તયેનું ડદલ ્બહયેલાવી રહી છયે. 

ના્ક કહયે છયે કયે આ રાસત્રની કાસલમા સવ્ચત્ર વ્ાપ્ત છયે. 

આવામાં જો તું તારો ્બાંધી રાખયેલો કયેિકલાપ ખોલી નાંખયે 

અનયે તારી જુલફોનયે સવખયેરી દયે તો કયેવું સારં! તારી કાળી 

ઘટાદાર જુલફોના સવખયેરાવાથી આ રાસત્રના િ્બા્બમાં ઓર 

સનખાર આવી જિયે; તારો ખુલો કયેિકલાપ રાસત્રના અંધારનયે 

એવો ઘયેરો કરી દયેિયે કયે રાસત્ર પણ પોતાનયે ખુિનસી્બ સમજિયે.
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કારણયે જ મારી ્બદનામી થઈ રહી છયે; ્બધા મારી તરફ 

સધક્ાર અનયે સતરસકારથી જોઈ રહ્ા છયે; ્બધા માનયે છયે 

કયે મારી ્બર્બાદી (આસથ્ચક, સામાસજક, કૌટુસં્બક)નું કારણ 

તું જ છયે. પણ તયે છતાં હંુ ઈચછુ ં છુ ં કયે મારી ્બદનામી કયે 

્બર્બાદીનો આરોપ તારા પર ન લાર્યે; એ આળ ્બીજા કોઈ 

પર જા્ તો સારં.

ઇિ હુસને-િુજકસિિ2કી કહીં સનંદ ન તૂિ,ે
કુછ દેર અભી રાત ઠહર જાયે તો અચ્છા.

સાતહર લુતધ્યાનવી, જાં તનસાર અખ્તર, બી. આર. રાંધવા

ના્ક કહયે છયે કયે રાત ્બહુ વીતી ચૂકી છયે અનયે આ 

સૌંદ્્ચની સાક્ાત્ મૂસત્ચ સમી મારી માિુકા ધીરયે ધીરયે ર્ુલા્બી 

સનદ્રામાં સરી પિી છયે. હવયે એવું થવું જોઈએ કયે આ રાત 

્બસ અહીં જ રોકાઈ જા્; મારી માિુકાની સનદ્રા તૂટયે નહીં 

અનયે હંુ આમ જ એના અનુપમ રૂપનયે નજરોથી પીતો રહંુ.

વૈિે ભી કયાિત હૈ તેરે હુસનકા જલવા,
તપ તપકે અગર ઔર સનખર જાયે તો અચ્છા.

તારા રૂપનો તાપ આમ પણ ક્ામત લાવી દયે તયેવો છયે. 

એમાં્ જો આપણા પ્રયેમની તિપની આર્માં તપી તપીનયે આ 

રૂપ હજુ ઓર સનખરિયે તો િું થિયે?

િહેસફલિેં તેરી યૂં હી રહેં જ�ે-ચરાગાઁ
આંખોંિેં હી યે રાત ગુજર જાયે તો અચ્છા.

2 સૌંદ્્ચની સાક્ાતમૂસત્ચ

સજિ તરહિે થોિીિી તેરે િાથ કિી હૈ,
બાકી ભી ઉિી તરહ ગુજર જાયે તો અચ્છા. 

નૃત્નો અનયે િરા્બનો આનંદ લઈ રહયેલો ના્ક 

ર્સણકાનયે કહયે છયે કયે તારી સાથયે રહયેવાનો સમ્ ્બહુ થોિો 

હો્ છયે. હંુ ચાહંુ છુ ંકયે આ સમ્ લં્બાઈ જા્, પૂરો જ ન 

થા્ અનયે મારી ્બાકીની સજદંર્ી પણ આ રીતયે જ તારા 

રૂપના નિામાં િૂ્બયેલા રહીનયે જ વીતી જા્.

દુસનયાકી સનગાહોંિેં ભલા ્યા હૈ, બુરા ્યા,
યહ બોઝ અગર ડદલિે ઉતર જાયે તો અચ્છા.

ના્ક કહયે છયે કયે સારં-ખરા્બ, પુણ્-પાપ, નીસત-અનીસત 

એ ્બધાની વ્ાખ્ાઓ સમાજ કરયે છયે. મનયે ખ્બર છયે કયે હંુ 

જ યે કંઈ કરી રહો છુ ં તયે સમાજનયે અસવીકા્્ચ છયે, પણ હંુ 

એવી ષ્સથસત ઈચછુ ં છુ ંકયે દુસન્ા મારા માટયે િું સવચારયે છયે; 

દુસન્ાની દૃષ્ષ્ટએ િું ખોટુ,ં પાપ, અનૈસતક છયે — એ સઘળા 

સવચારોનો ્બોજ મારા હૃદ્ પરથી ઉતરી જા્; હંુ દુસન્ા 

સવિયે સવચારં જ નહીં અનયે મારી મસતીમાં રહી િકંુ.

વૈિે તો તુમહીંને િુઝે બરબાદ ડકયા હૈ,
ઇલઝાિ1 ડકિી ઔરકે િર જાયે તો અચ્છા. 

મનયે ખ્બર છયે કયે હંુ તારા પ્રયેમમાં ર્ળાિૂ્બ છુ ંઅનયે એ 

1 આરોપ
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એ સવાર કયે જ યેના આર્મન સાથયે જ આપણા સવખૂટા 

પિવાનું સનષ્શ્ત હો્, એવી સવાર િું કામની? એવી સવાર 

આવી પહોંચયે તયે પહયેલાં જ મારા જીવનનો અંત આવી જા્ 

વધારયે સારં થા્.

સાડહરની ૯ િયે’રની આ રચના ર્ઝલનાં ્બધાં 

પાસાંઓની કસોટી પર ખરી ઉતરયે એવી ઉત્તમ રચના છયે. 

સાડહર જ યેવા ડદગર્જ િા્રનયે જ યેટલી સલામ કરીએ એ 

ઓછી છયે.

આપણયે જૂન, ૨૦૧૪થી આ કોલમના માધ્મથી સાથયે 

છીએ. લર્ભર્ સાિા ચાર વર્ચની આ સફરનયે હવયે સવરામ 

આપવો છયે. આિા છયે કયે આ શ્યેણીના લયેખો વાંચવામાં આપ 

સૌનયે મઝા પિી હિયે. હવયે ફરી ક્ારયેક કોઈ નવા સવર્ સાથયે 

ફરી મળીિું. ત્ાં સુધી અલસવદા.

તારી આ મહયેસફલ આમ જ જશ્ના સચરાર્ોથી રોિન 

રહયે, ઝળાંહળાં રહયે; આ મસતીનો આલમ આમ જ ્બનયેલો 

રહયે અનયે આપણયે સાથયે રહીનયે આ રાતનયે, આ સમ્નયે 

એક્બીજાની આંખોમાં આંખો પરોવીની સવતાવતા રહીએ.

જાકર તેરી િહેસફલિે કહાઁ ચૈન સિલેગા,
અબ અપની જગહ અપની ખબર જાયે તો અચ્છા.

તારી મસત-મદહોિ મહયેસફલથી ઊઠીનયે ્બીજ યે ક્ાં્ કઈ 

રીતયે જઈ િકા્? ્બીજ યે આવું સુખ-ચયેન ક્ાં મળી િકયે?

હંુ તો ચાહંુ કયે અહીંથી ઊઠીનયે ક્ાં્ ન જાઉં. રાત વીતી 

જા્, સવાર પિી જા્ એવા સમ ય્ે પણ મારા ્બદલયે મારી 

ખ્બર મારા ઘયેર પહોંચી જા્ તો કયેવું સારં!

જીિ િુબહકી તકદીરિેં સલખી હો જુદાઈ,
ઉિ િુબહિે પહેલે કોઈ િર જાયે તો અચ્છા.
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અમદાવાદ મ્ુસનસસપલ કોપથોરયેિન તરફથી આ વરગે 

૭મા ‘અમદાવાદ નયેિનલ ્બુક ફયેર’નું આ્ોજન જી.એમ.

િી.સી. ગ્ાઉનિમાં કરવામાં આવ્ું હતું. પ્રધાનમંત્રી શ્ી 

નરયેનદ્રભાઈ મોદી જ્ારયે ર્ુજરાત રાજ્ના મુખ્મંત્રી હતા 

ત્ારયે ‘વાંચયે ર્ુજરાત’ અસભ્ાન અંતર્્ચત ડરવરફ્નટ ખાતયે 

પહયેલાં અમદાવાદ નયેિનલ ્બુકફયેરનું આ્ોજન કરવામાં 

આવ્ું હતું. પ્રસતવર્ચ પહયેલી મયે થી ૭મી મયે દરમ્ાન ્ ોજવામાં 

આવતો ્બુકફયેર આ વરગે તારીખ ૨૪ નવયેમ્બરથી ૩૦ નવયેમ્બર 

દરમ્ાન ્ોજવામાં આવ્ો. આ સાતત્સભર આ્ોજનમાં 

નર્રવાસીઓ તયેમજ ્બહારર્ામના સાડહત્રસસક વાચકો 

જોિા્ા હતા.

તારીખ ૨૪મીના રોજ માનની્ મુખ્મંત્રી શ્ી 

સવજ્ભાઈ રૂપાણીના હસતયે પુસતકમયેળાનું ઉદ્ઘાટન કરવામાં 

આવ્ું હતું. ત્ાર ્બાદ જલસો એપ ટીમ દ્ારા ‘વાસચકમ’ 

અંતર્્ચત સવસવધ સાડહત્કૃસતઓનું પઠન કરવામાં આવ્ું હતું. 

આ સાડહત્ સપ્તાહ દરમ્ાન ‘સત્રવયેણી’ િીર્ચક અંતર્્ચત 

અિસર આનયં્દનો

અમ્દાિા્દ મ્્ુવનવસપલ કોપ�રરેશન તરફરી આ િષ�
૭મા ‘અમ્દાિા્દ નરેશનલ બુક ફરેર’નુયં આ્ોજન
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સૂર, િબદ અનયે તાલનો મડહમા કરતાં સવસવધ મનોરંજક 

કા્્ચક્રમો ્ોજવામાં આવ્ા હતા. જાણીતા કસવ અનયે 

સદા્બહાર સવરકારોનયે ‘સૂર ર્ુલા્બી મોસમ’ કા્્ચક્રમ થકી 

્ાદ કરવામાં આવ્ા હતા. અંડકત સત્રવયેદીના િબદાસભરયેક 

દ્ારા ડદવ્ાંર્ અંજાડર્ા, કોિા પંડ્ા, આનલ વસાવિા, રાર્ 

મહયેતા દ્ારા સવસવધ ર્ીતોની પ્રસતુસત કરવામાં આવી હતી. 

સંર્ીત સંચાલન મ્ુર દવયેએ સંભાળ્ું હતું.

૨૬મીના રોજ લોકસાડહત્ અનયે લોકસંર્ીતની 

પ્રસતુસત પ�શ્ી ભીખુદાન ર્િવી અનયે સાથી કલાકારો દ્ારા 

કરવામાં આવી હતી. અસંખ્ ભાવકોથી ખીચોખીચ ભરાઈ 

ર્્યેલું મુખ્ ઓિીટોરી્મ તારીખ ૨૭મીના રોજ ‘હાસ્ 

દર્બાર’માં ફયેરવાઈ ર્્ું હતું. જર્દીિ સત્રવયેદી અનયે જીતુભાઈ 

દ્ારકાવાળાએ પોતાની હળવી િૈલીથી હાસ્ની છોળો ઉિાિી 

હતી. ‘ર્ીત ર્ાતા ચલ’ િીર્ચક હયેઠળ ‘ડહનદી સફલમર્ીતોમાં 

કાવ્તતવ’ની વાત તુરાર જોિી દ્ારા વહયેતી મૂકવામાં આવી 

હતી. પંકજ પાઠક અનયે િૈલયેિ ઠાકરના સંર્ીત સન્ોજનમાં 

નીરજ પાઠક, સવશ્નાથ ્બાટુરં્યે, દિ્ચના ર્ાંધી ઠક્ર, સલીમ 

મસલક અનયે જ્ોસત સક્રશ્્ન દ્ારા રજૂ થ્યેલાં ર્ીતોમાંથી 

ઘણાં ્બધાં ર્ીતોનયે ઓિી્નસયે વનસમોરથી વધાવી લીધા 

હતા. તારીખ ૨૯મીના રોજ ‘મનની મહયેસફલ’ જામી હતી. 

અિસર આનયં્દનો

આ કસવ સંમયેલન અંતર્્ચત રાજ યેિ વ્ાસ ‘સમસકીન’, રાજ યેનદ્ર 

િુકલ, હર્ચ રિ�ભ�, તુરાર િુકલ, કૃષણ દવયે, અસનલ ચાવિા, 

ભાવયેિ ભ� અનયે સમસલનદ ર્િવીએ પોતાની કસવતાઓ રજૂ 

કરી હતી. સાડહત્ સપ્તાહના અંસતમ ડદવસયે ‘સાડહત્ અનયે 

હંુ’ સવર્ હયેઠળ વસંત ર્િવી, ભાગ્યેિ જહા અનયે જ્ 

વસાવિાએ વકતવ્ આપ્ાં હતાં.

્બુકફયેરના આ આ્ોજનમાં સયેમીનાર હોલમાં ‘જ્ાનર્ંર્ા’ 

અનયે ‘રંર્રંર્ વાદસળ્ા’ અંતર્્ચત રાઈટીંર્ વક્ચિોપ અનયે 

સવસવધ ્બાળપ્રવૃસત્તઓનું આ્ોજન પણ કરવામાં આવ્ું હતું. 

િાળાના ્બાળકો અનયે ્ુવાનોએ તયેમાં ઉતસાહભયેર ભાર્ 

લીધો હતો.

્બુકફયેરના એકઝી્બીિન હોલમાં સવસવધ ભારાના અલર્-

અલર્ પુસતકો આિરયે ૨૦૦ જ યેટલાં સટોલસ દ્ારા વાચકો માટયે 

ઉપલબધ કરવામાં આવ્ા હતા. ્બહોળી સંખ્ામાં ઉપષ્સથત 

રહી વાચકોએ જ યેનો લાભ લીધો હતો. સમગ્ આ્ોજન માટયે 

મયે્ર શ્ીમતી ્બીજલ્બયેન પટયેલ, કસમિનર શ્ી સવજ્ નહયેરા, 

આઈ.એ.એસ. તથા અમદાવાદ મ્ુસનસસપલ કોપથોરયેિનના 

અન્ તમામ અસધકારીઓનયે અમદાવાદ નયેિનલ ્બુકફયેરનાં 

આ્ોજન ્બદલ ખૂ્બ ખૂ્બ અસભનંદન.

(તિવીર િૌજનય : અિદાવાદ મયુ. કોપ�રેશન)
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૧. મનની મહયેસફલ — કસવ સંમયેલન, ૨. સભખુદાન ર્િવી, ૩. અસનલ ચાવિા, ૪. અંડકત સત્રવયેદી, ૫. ્બાળપ્રવૃસત્તઓ, ૬. કાફયેટયેડર્ા, 
૭. તુરાર િુકલ, ૮. ર્ીત ર્ાતા ચલ, ૯. જીતુભાઈ દ્ારકાવાળા ૧૦. જર્દીિ સત્રવયેદી ૧૧. હર્ચ રિ�ભ�
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ર્ુજરાત સવશ્કોિ ટ્સટની શ્ી ભદ્રંકર સવ�ાદીપક 

વ્ાખ્ાનશ્યેણીમાં અથ્ચિાસ્ત, સફલમ, સચત્ર, સંર્ીત, સાડહત્, 

રાજકારણ જ યેવા સવર્ો ઉપર તજજ્ો દ્ારા વ્ાખ્ાનો 

્ોજવામાં આવયે છયે. એના ઉપક્રમયે જાણીતા નાટ્યસવદ્ અનયે 

નાટ્યઅસભનયેતા મહયેિ ચંપકલાલયે રસસકલાલ પરીખની 

સવખ્ાત નાટ્યકૃસત ‘િસવ્ચલક’ સવિયે વકતવ્ આપતાં કહું 

કયે સંસકૃત નાટ્યસાડહત્માં જ યેનયે પ્રકરણ પ્રકારના ‘રૂપક’ 

કહયેવામાં આવયે છયે, તયે ભાસ કૃત દડરદ્રચારદત્તમ્ અનયે િૂદ્રકકૃત 

મૃચછકડટકના આધારયે રસસકલાલ છો. પરીખયે િસવ્ચલક 

નાટકની રચના કરી છયે. ડદલહીની સાડહત્ અકાદમી દ્ારા 

પુરસકૃત આ એકમાત્ર ર્ુજરાતી નાટક છયે. િસવ્ચલક નાટકનો 

અંત પષ્શ્મના કરણ નાટકોની જ યેમ ટ્યેસજક છયે. આમ સંસકૃત 

તયેમજ પષ્શ્મના નાટ્ય પરંપરાનો સુભર્ સમનવ્ ‘િસવ્ચલક’ 

નાટકના ર્ુજરાતી સિષ્ટ નાટકોમાં સવસિષ્ટ સથાન અપાવયે છયે. 

આ કા ્્ચક્રમમાં નાટ્યરસસકો અનયે સવદ્ાનો મોટી સંખ્ામાં 

ઉપષ્સથત રહાં હતાં. આ કા્્ચક્રમ ૧૦ ઑકટો્બર ૨૦૧૮, 

્બુધવારના રોજ સવશ્કોિભવનમાં ્ોજા્ો હતો.

શવિ્ડલકનો રાજ્્વિપ્લિ – આજના સયં્દભ્ડમાયં વિશરે
વિશ્વકોશમાયં મહરેશ િયંપકલાલરે આપરેલુયં વ્ાખ્્ાન
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ઓમ કૉમ્ુસનકયેિન અનયે ર્ુજરાત સાડહત્ અકાદમીના 

સં્ુકત ઉપક્રમયે, તારીખ ૧૮ નવયેમ્બર, રસવવારના રોજ, 

અમદાવાદના આતમા હોલ ખાતયે, નાટ્યકાર, વાતા્ચકાર, 

નવલકથાકાર, અનુવાદક જ્ંસત ઘયેલાભાઈ દલાલના ૧૧૦મા 

જનમડદનપ્રસંર્યે સાડહષ્ત્ક વ્ાખ્ાન ‘પાદરનાં તીરથ’નું 

આ્ોજન કરવામાં આવ્ું હતું.

સાડહત્ અકાદમીના અધ્ક્ પ�શ્ી સવષણ પંડ્ાએ 

ભૂસમકા રજૂ કરતા કહું હતું કયે, ‘જ્ંસત દલાલ ર્ુજરાત 

સમાચારમાં “આજનું ચોકઠુ”ં નામયે કોલમ લખતા હતા. 

તયે વાતા્ચકાર, નવલકથાકાર, અનુવાદક અનયે રાજકી્ 

સવચારક ્બધું જ હતા. તયેઓ ખરા અથ્ચમાં ્બૌસદ્ધક હતા.’ 

જ્ંસત દલાલના જીવન સવિયે દૃષ્ષ્ટ પટયેલયે જણાવ્ું કયે, ‘તયેમનયે 

રંર્ભૂસમના સંસકારો ્બાળપણથી મળયેલા. તયેઓ હૃદ્ની 

ઉષમાવાળા હતા’, જ્ારયે તયેમના નાટકો સવિયે જાણીતા નાટ્યકાર 

ન્ૂવઝક ટ્રેક

કસપલદયેવ િુકલએ વાત કરતા જ્ંસત દલાલના ‘અંધારપટ’, 

‘સો્નું નાકંુ’ અનયે ‘અવતરણ’ જ યેવા ઉત્તમ નાટકોનો ઉલયેખ 

ક્થો હતો. તયેઓ તયેમની સપષ્ટ નાટ્યસવભાવનાનયે કારણયે 

એક સજાર્ સજ્ચક અનયે મયેધાવી સવવયેચક હતા એમ પણ 

જણાવ્ું. સાડહત્કાર મસણલાલ હ. પટયેલયે જ્ંસત દલાલની 

વાતા્ચઓ તયેમજ નવલકથાઓ સવિયે જણાવતા કહું કયે, ‘તયેઓ 

એક મજ્બૂત લયેખક હતા તયેમની વાતા્ચઓ અન્ લયેખકોની 

પ્રસંિા અનયે ટીકા ્બંનયે ખમી િકયે છયે. તયેમની કૃસતઓમાં 

માણસ ખોવા્યેલો છયે અનયે માણસની િોધ ચાલયે છયે. તયેમની 

વાતા્ચઓમાં ઘટનાના ભારનયે ્બદલયે મનોઘટનાનું આલયેખન 

અદકયેરં હો્ છયે. તયેમની વાતા્ચઓ આજ યે પણ પ્રસતુત છયે.’ 

સમગ્ કા્્ચક્રમનું સંચાલન કસવ મનીર પાઠક ‘શ્યેત’ દ્ારા 

કરવામાં આવ્ું હતું.

 

જ્યંવત ્દલાલના જનમડ્દન પ્રસયંગરે સાવહ�ત્્ક વ્ાખ્્ાન
‘પા્દરના તીરર’નુયં આ્ોજન કરા્ુયં
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સપ્તક સકૂલ ઑફ મ્ુઝીક દ્ારા તારીખ ૧૯થી ૨૮ 

ઑકટો્બર દરમ્ાન ૨૩મા સંર્ીત સંકલપ સપ્તાહ-૨૦૧૮નું 

સુંદર આ્ોજન કરવામાં આવ્ું હતું.

આ�ા મુખ�્વ

સ�ક સકૂલ ઑફ મ્્ુઝીક �ારા ૨૩મા
સયંગીત સયંકલ્પ સ�ાહ-૨૦૧૮નુયં આ્ોજન કરા્ુયં 

હતષ્વત મહેતા
‘સંર્ીત સંકલપ’ની િરૂઆત ૧૯૮૯માં ડદલહીથી 

કરવામાં આવી હતી. તયેનો મુખ્ ઉદ્દયેશ્ કલાકારોનયે ્ોગ્ 

માધ્મ અનયે મંચ પૂરો પાિવાનો હતો. જ યેમાં સંર્ીતકારો, 

સંર્ીત રસસકો અનયે કલાકારો ભયેર્ા મળી પોતાનાં સવચારોનું 

આદાનપ્રદાન કરયે અનયે સીધા જ શ્ોતાઓ સાથયે કનયેકટ થા્. 

કા્્ચક્રમમાં ૩૧ પ્રસતુસતઓમાં ૧૪ ર્ા્નપ્રસતુસત અનયે ૧૭ 

વા� પ્રસતુસત કરવામાં આવી હતી. ૧૪ ર્ા્ન પ્રસતુસતમાં 

૧૧ જ યેટલી રજૂઆતો ઉત્તર ભારતી્ િાસ્તી્ રાર્ો પર 

આધાડરત હતી અનયે ૧ સયેમી-કલાસસકલ અનયે ૨ રજૂઆત 

ધ્ુપદ ર્ાસ્કીમાં કરવામાં આવી હતી. જ યેમાં સવસવધ ભારતી્ 

વા�ો જ યેવા કયે, સસતાર, સારંર્ી, ફલ્ુટ, સંતૂર, હામથોસન્મ, 

સસદ્ધવીણા, ત્બલાં, સરોદ અનયે પખાવજની ્બખૂ્બી રજૂઆત 

થઈ હતી.
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મનાલી ઘોષ

કા્્ચક્રમમાં રાર્ ઝીંઝોટી, માલકૌંસ, ખમાજ, પીલૂ અનયે 

કીરવાણી ઉપરાંત ખૂ્બ જ ઓછા સાંભળવા મળતા રાર્ 

કાફી, ચંદ્રનંદન, દર્બારી કાનિા અનયે વાચસપસત જ યેવા ૨૪ 

રાર્ોની કણ્ચસપ્ર્ રજૂઆત કરવામાં આવી હતી. જુદા જુદા 

૧૦ િાસ્તી્ ર્ા્નના પ્રકારો જ યેવા કયે ભજન, ચૈતી, દાદરા, 

ધ્ુપદ ધમાર, હવયેલી પદ, ક્બીર પદ, ખ્ાલ, ર્ીત ર્ોસવંદ 

પદ, રાર્માલા અનયે ઠુમરીની પ્રસતુસત થઈ હતી.

જ્હાનવી ફાનસલકર

ભારતભરમાંથી અમદાવાદ, અલહા્બાદ, ભોપાલ, 

વિોદરા, ્બનયેર, ડદલહી, ર્ુવાહાટી, ડહસાર, જ્બલપુર, જ્પુર, 

ન્ૂવઝક ટ્રેક

કોલકોત્તા, મું્બઈ, પડટ્ાલા, પુના, સુરત, સાહી્બા્બાદ, 

થાણયે, વલસાિ, વારાણસીના ઉપરાંત િાકાના સવસવધ ઘરાના 

જ યેવા કયે આગ્ા, ્બનારસ, િાર્ર, ઇટાવાહ, ગવાસલ્ર, ઇનદોર, 

ઇમદાદખાની, ડકરાણા, કુદૌસસંઘ, મડહ્ર, સયેસન્ા, મયેવાતી, 

નાના પાનસયે, નારદી્ િૈલી, પંજા્બ ઘરાના, પડટ્ાલા, 

રામપુર અનયે િાહજહાનપુરના કલાકારો દ્ારા રાર્ોની અનયે 

વા�ોની સુંદર રજૂઆત કરવામાં આવી હતી.

રાજ�પા ચૌધરી

કા્્ચક્રમનયે અમદાવાદના રસસક શ્ોતાઓએ કા્્ચક્રમની 

સવસવધતાનયે મનભરીનયે માણી હતી અનયે વખાણી હતી.

અમરેન્� રમ�ા
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૧ જાન્ુઆરી: કેતા ઠક્કર (િાસ્તી્ નૃત્ કલાકાર, અમદાવાદ)

૧ જાન્ુઆરી: ડકરીિ દૂધાત (સાડહત્કાર, ર્ાંધીનર્ર)

૧ જાન્ુઆરી: દલપત પડિયાર (કસવ, સાડહત્કાર ર્ાંધીનર્ર)

૨ જાન્ુઆરી: િિીર રાવલ (વાદક કલાકાર, કી-્બોિ્ચ)

૩ જાન્ુઆરી: શેતલ રાજિા (સટયેજ-ટીવી કલાકાર, મું્બઈ)

૪ જાન્ુઆરી: રાજશે દવે (ર્ા્ક, ભાવનર્ર)

૫ જાન્ુઆરી: િનોજ શુ્લ (નાટ્યકાર, ભાવનર્ર)

૫ જાન્ુઆરી: િેહબુબ દેિાઈ (લયેખક, ભાવનર્ર)

૫ જાન્ુઆરી: પલ્લવી વયાિ (ર્ાસ્કા, સુરત)

૫ જાન્ુઆરી: અસશ્ન ચાવિા (ર્ા્ક, અમદાવાદ)

૬ જાન્ુઆરી: એ. આર રહેિાન (સવખ્ાત સંર્ીતકાર, ચયેન્નાઈ)

૬ જાન્ુઆરી: પ્રફુલ્લા વોરા (કવસ્ત્રી, લયેસખકા, ભાવનર્ર)

૬ જાન્ુઆરી: સનરેન ભટ્ટ (કસવ, અસભનયેતા, કટાર લયેખક, મું્બઈ)

૧૦ જાન્ુઆરી: જોરાવરસિંહ જાદવ (લોકસાડહત્કાર, અમદાવાદ)

૧૦ જાન્ુઆરી: યેિુદાિ (ર્ા્ક, મું્બઈ)

૧૧ જાન્ુઆરી: ભાવના વકીલ (લયેસખકા, સુરત)

૧૧ જાન્ુઆરી: દશ્શના ધોળડકયા (લયેસખકા, ભૂજ)

૧૧ જાન્ુઆરી: કુનદસનકા કાપડિયા (લયેસખકા, નંડદગ્ામ)

૧૧ જાન્ુઆરી: િંજય ઓઝા (ર્ા્ક, અમદાવાદ)

૧૨ જાન્ુઆરી: સવશ્ુતી વયાિ (ર્ાસ્કા, અમદાવાદ)

૧૨ જાન્ુઆરી: ભાવેશ ભટ્ટ (કસવ, અમદાવાદ)

૧૪ જાન્ુઆરી: રૂપલ ઓઝા (ર્ાસ્કા, અમદાવાદ)

૧૪ જાન્ુઆરી: તેજલ પાઠક (ર્ાસ્કા, અમદાવાદ)

૧૫ જાન્ુઆરી: બાબલા િહેતા (સંર્ીતકાર, મું્બઈ)

૧૫ જાન્ુઆરી: જીતેનદ્ર વયાિ (ર્ા્ક, સંર્ીતકાર, ર્ાંધીનર્ર)

૧૬ જાન્ુઆરી: હષ્શ શાહ (ર્ા્ક, અમદાવાદ)

૧૭ જાન્ુઆરી: કિ્શવીર િહેતા (વાદક કલાકાર ત્બલા, ભાવનર્ર)

૧૭ જાન્ુઆરી: જાવેદ અખતર (ર્ીતકાર, અમદાવાદ)

૧૭ જાન્ુઆરી: બીજલ ઉપાધયાય દેિાઈ (ર્ાસ્કા, મું્બઈ)

૧૮ જાન્ુઆરી: હંિા દવે (ર્ાસ્કા, મું્બઈ)

૧૯ જાન્ુઆરી: ભવદીપ જયપુરવાલે (સંર્ીતકાર, અમદાવાદ)

૧૯ જાન્ુઆરી: જાનકી રોિેશ સિસ્તી (ર્ાસ્કા, અમદાવાદ)

૧૯ જાન્ુઆરી: આસશની શાહ (નૃત્ ડદગદિ્ચક, અમદાવાદ)

૨૦ જાન્ુઆરી: રાજૂ બારોિ (નાટ્યકાર, ર્ા્ક, અમદાવાદ)

૨૦ જાન્ુઆરી: અિીિ િહેતા (ર્ા્ક, અમદાવાદ)

૨૧ જાન્ુઆરી: કલયાણી િહેતા (કવસ્ત્રી, ભાવનર્ર)
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૨૧ જાન્ુઆરી: અરસવંદ વેગિ (કસવ, ર્ાંધીનર્ર)

૨૨ જાન્ુઆરી: ભારતી કંુચાલા (ર્ાસ્કા, ભાવનર્ર)

૨૨ જાન્ુઆરી: િોનલ વૈદ્ય (નાટ્યકાર, સુરત)

૨૩ જાન્ુઆરી: રઘુવીર કંુચાલા (ર્ા્ક, ભાવનર્ર)

૨૩ જાન્ુઆરી: ડકરણ શુ્લ (કથથક નૃત્કાર, ભાવનર્ર)

૨૩ જાન્ુઆરી: પ્રભાતદેવ ભોજક (ર્ા્ક, સવરકાર, ભાવનર્ર)

૨૩ જાન્ુઆરી: િિીપ સવાડદયા (વાદક કલાકાર સર્ટાર, અમદાવાદ)

૨૫ જાન્ુઆરી: િંગીતા બલિારા (રયેડિ્ો ઉદ્દઘોરક, સુરત)

૨૫ જાન્ુઆરી: શયાિિુંદર બ્રહ્મભટ્ટ (વાદક કલાકાર ત્બલા, અમદાવાદ)

૨૫ જાન્ુઆરી: સફરોઝ ઈરાની (અસભનયેતા, મું્બઈ)

૨૫ જાન્ુઆરી: િોહમિદ વકીલ (ર્ા્ક, મું્બઈ)

૨૫ જાન્ુઆરી: સવભા દેિાઈ (ર્ાસ્કા, અમદાવાદ)

૨૫ જાન્ુઆરી: કસવતા કૃષણિૂસત્શ (ર્ાસ્કા, મું્બઈ)

૨૬ જાન્ુઆરી: ફાલગુની શેઠ (ર્ાસ્કા, મું્બઈ)

૨૬ જાન્ુઆરી: વંદના પાઠક (ટીવી-સફલમ કલાકાર, મું્બઈ)

૨૬ જાન્ુઆરી: હિિુખ ચાવિા (વાદક કલાકાર તાર િહયેનાઈ, અમદાવાદ)

૨૬ જાન્ુઆરી: િંજીવની સભલાંદે (ર્ાસ્કા, મું્બઈ)

૨૬ જાન્ુઆરી: આનસત શાહ (ર્ાસ્કા, અમદાવાદ)

૨૭ જાન્ુઆરી: િહેશ કનોડિયા (ર્ા્ક-સંર્ીતકાર, મું્બઈ)

૨૭ જાન્ુઆરી: દેવાંશી પંડ્ા (ર્ાસ્કા, અમદાવાદ)

૨૮ જાન્ુઆરી: િુિન કલયાણપુર (જાણીતા સફલમી ર્ાસ્કા, મું્બઈ)

૨૮ જાન્ુઆરી: સનશા કાપડિયા (ર્ાસ્કા, મું્બઈ)

૨૮ જાન્ુઆરી: પંડિત જિરાજ (િાસ્તી્ ર્ા્ક, મું્બઈ)

૨૮ જાન્ુઆરી: ભૂસિક શાહ (ર્ા્ક, અમદાવાદ)

૨૯ જાન્ુઆરી: પરેશ નાયક (નાટ્યકાર, અમદાવાદ)

૩૦ જાન્ુઆરી: સચંતન ઉપાધયાય (ધ્ુપદ ર્ા્ક, અમદાવાદ)

૩૦ જાન્ુઆરી: હૃદયનાથ ઘારેખાન (ડદગદિ્ચક, અસભનયેતા, અમદાવાદ)
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