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એક ઔર સિઝન સૌને લાભકારક, ફળદાયક અને આનંદદાયક બની રહે એવી આશા
પ્રત્યેક વ્યવસાય સાથે એક ‘સિઝન’ સંકળાયેલી હોય છે. ચોખા ખરીદવા માટે ડિસેમ્બર મહિનો તો ઘઉંની
ખરીદી માટેનો માસ ચૈત્ર. મસાલા ભરવા માટે બહે નો માર્ચ મહિનો પસંદ કરે . આખા વરસ માટે તેલનાં ડબ્બા
ભરવાની સિઝન આવે શિયાળામાં.
બદલાતા ઋતુચક્રને કારણે બીમાર પડતાં દર્દીઓનો ઉપચાર કરતાં તબીબો પણ એ સમયને સિઝન કહે છે.
મેડીકલ રિપ્રેઝન્ટેટીવ પોતાનું ટાર્ગેટ આ સિઝનમાં જ પૂરું કરવા માટે મહે નત કરે છે.
આવનારા દિવસોમાં સૌ કલાકારો, ઇવેન્ટ કંપનીઓ અને એની સાથે સંકળાયેલા સહુ કોઈ વ્યસ્ત થઈ જશે.
લગ્નસરાની આ મોસમમાં સહુને પોતપોતાની આવડત અને સંપર્ક મુજબ કામ મળી જ રહેશે. અર્થોપાર્જનની
સાથોસાથ પોતાની એક ઓળખ ઊભી કરવામાં બધાં રચ્યાપચ્યા રહેશે. કલાકારો ઉપરાંત અન્ય વ્યાવસાયિકો પણ
કાર્યરત રહેશે.
નવરાત્રિ બાદ આવતી આ એક ઔર સિઝન સૌને લાભકારક, ફળદાયક અને આનંદદાયક બની રહે એ જ
આશા.
સિઝન મુબારક, મિશન મુબારક.
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�્દ્ના તાર

‘સવરિેતુ નયૂઝ િાયજ ેસિ’ િેગેસઝન ડદવાળીના દીવાની જ ેિ પ્રગિી અને િહે કી 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 મહયે કી 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 રાજ ેશ જાની, દહે ગાિ

િાયજ ેસિિાં જુદા-જુદા િાઈિલ નીચે લખાતા લેખો ખૂબ િુંદર રીતે રજૂઆત પાિે છે
સવરસયેતુનો ડદવાળી અંક આવતાની સાથયે જ પહયે લા તો એના ૭૧ પાનાં ફયે રવી 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 પહયે લા વાંચ્ા. િા્જ યેસટમાં જુ દા-જુ દા ટાઈટલ નીચયે
લખાતા લયેખો ખૂ્બ સુંદર રીતયે રજૂ આત 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 હં ુ પસ્ચનલી પણ તયેમનયે જનમડદવસની િુભકામના પાઠવી િકું છુ .ં
— િાવની શાહ, અિદાવાદ
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શબ્દસરેતુ

્દુઃખ ્દૂર હિસરેલા્ા તરે �ણોમાયં

ખૂબ નીચેય ઉતરી જોયું,
ને સશખર પર હરી-ફરી જોયું
શ્ે� િાચું જીવન પછી લાગ્યું,
જીવતે જીવ જ્યાં િરી જોયું.
— રાજ ેશ 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
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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. પરં તુ 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.
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શબ્દસરેતુ
આ ક્ણયે ્ાદ આવી રહું છયે ૪૦-૫૦ વર્ચ પહયે લા માટયે એ મા્ારૂપ છયે તયે જાણી લયેવું. તો પછી જ યે મા્ા નથી
સાંભળયેલું ભજન. અભણ માતા ક્ારયે ક લલકારતી. કદાચ એની િોધ કરવી જોઈએ.
આ ભજન િંકર મહારાજ ઉનાવાળાનું છયે.
િનને િારીને તિે િરજો,
બીજુ ં કાંઈ ન કરજો…
આવે ને જાય એ િાયા છે જાણો,
સનજરૂપ જાણી સનજાનંદ િાણો.
પરને ઠારીને તિે ઠરજો,
બીજુ ં કાંઈ ન કરજો…
આખું ભજન ખૂ્બ સુંદર છયે. પણ તયે સવિયે ફરી ક્ારયે ક

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

વાત. મા્ાની કયેટલી સુંદર વ્ાખ્ા સીધા સાદા ભજસનકો ચૈતન્, પયેલું પરમ ચૈતન્. અનયે જ યે પળયે આપણયે િરીર
આપી દયેતા હો્ છયે! ભલભલા પંડિતો અનયે તત્વજ્ાનીઓ નથી, મન નથી એ જાણ્ા પછી સનજરૂપની અનુભૂસત કરી
ર્ોથાં ખા્ અનયે છતાં ન સમજાવી િકયે તયે વાત કયેવી લઈએ ત્ારયે સનજાનંદ પ્રર્ટયે છયે. સનજાનંદ પ્રર્ટ્યા પછી િું
સરળતાથી સમજાવી દીધી છયે! મા્ા એટલયે? જ યે આવયે અનયે કરવાનું? સનજાનંદ પ્રર્ટાવવા િું કરવાનું? સવ્ચના કલ્ાણનો
જા્ છયે એ, જ યે હમણાં હતું અનયે હમણાં નહીં હો્ તયે. હવયે ભાવ. અન્નયે ઠારીનયે જ્ારયે ઠરતા આવિયે ત્ારયે સાચું જીવન
સવચારીએ તો આ જર્તમાં ્બધું જ ક્ણભંર્ુર છયે. અરયે જીવા્ું કહયે વા્. આ ્બધી અથિામણો અનયે ભટકવાનું આ
આખો સંસાર જ સપના જ યેવો છયે. ્બધું જ જા્ છયે અનયે મન મારતા નથી આવડ્ું એટલા માટયે છયે. માટયે જ મનનયે
આવયે છયે. આ આવ-જા જ યે કરયે તયે મા્ા. પૈસો, સં્બંધો, મા્ા્ચ પછી જ મરવાની વાત થઈ છયે. નહીંતર અનંત જનમો
પ્રસસસદ્ધ. અરયે , જનમ અનયે િરીર પણ આવયે છયે અનયે જા્ છયે. લયેવા પિયે.

સ્વરસેતુ ન્્યૂઝ ડા્યજેસ્ટ ~ રડસેમ્બર-૨૦૧૮

7

અિસર સુરીલો

‘િલ્િ્ડ હરેરીટરેજ િીક’ની ઉજિણી અયંતગ્ડત શ્્ામલ-સૌડમલની પડરકલ્પનામાયં
્ો�્ો કા્્ડક્મ ‘આપણુયં અમ્દાિા્દ, અનોખુયં અમ્દાિા્દ’

ભારતના પ્રથમ ‘વલિ્ચ હયે ડરટયેજ સીટી’ના દરજજાથી
સનમાસનત અમદાવાદ િહયે રમાં ‘વલિ્ચ હયે રીટયેજ વીક’ની
ઉજવણી કરવામાં આવયે છયે. આ વરગે પણ અમદાવાદ વલિ્ચ
હયે રીટયેજ ટ્સટ અનયે અમદાવાદ મ્ુસનસસપલ કોપથોરયે િનના
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 રજૂ આત કરવામાં આવી હતી. શ્ામલ-સૌસમલ
અનયે તયેમના વૃંદ દ્ારા અમદાવાદની ર્ાથા, અમદાવાદની

નવા અમદાવાદની નવી ઇમારતો સાથયે સંસકૃ ત, અંગ્યેજી,

કથા અનયે અમદાવાદ િહયે રના હયે રીટયેજ વારસાનયે ઉજાર્ર ફ્યેનચ, ઇટાસલ્ન ભારાના િબદો જોિા્ા છયે ત્ારયે પણ ખિકી,
કરતાં સવસવધ ર્ીતોની રજૂ આત કરવામાં આવી હતી.
િયેલું, ચોકઠુ,ં વંિો, ર્લી, િયેરી જ યેવા િબદો પણ હજુ ભૂલા્ા
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નથી. અમદાવાદની હવામાં સંર્ીત છયે, અમદાવાદીઓના ડરિીન સરૈ ્ા, લવ કંસારા, જર્દીપ મહયે તા, દીપયેિ સત્રવયેદી,
શ્ાસમાં સંર્ીત છયે, અમદાવાદના કણકણમાં સંર્ીત છયે, અચ્ચન કસવશ્ર, મહયે િ પરમાર, કંદપ્ચ કસવશ્ર, કુંજસ્બહારી
સા્બરમતીના િાંત પ્રવાહમાં સંર્ીત છયે. સવસવધ ર્ીતોના ના્કયે સાથ આપ્ો હતો. જાણીતા કસવ તુરાર િુકલ દ્ારા
ર્ાન સાથયે આ સંર્ીતની રસસભર રજૂ આત કલાકારો દ્ારા અમદાવાદની ર્ાથાનું આ લયેખન ર્ૌરવપૂવ્ચક કરવામાં આવ્ું
કરવામાં આવી હતી. જ યેનયે અસંખ્ નર્રવાસીઓ ઉપરાંત હતું. અમદાવાદ અનયે એની સાથયે સંકળા્યેલ સવસવધ વાતોનયે
મુખ્ મહયે માન અનયે માનની્ મયે્ર શ્ીમતી સ્બજલ્બયેન એમણયે એમની આર્વી િૈલીમાં રજૂ કરી હતી.
પટયેલ, અસતસથસવિયેર અનયે માનની્ સંસદસભ્ ડકરીટભાઈ
સોલંકીએ માણી હતી. આ પ્રસંર્યે મ્ુસનસસપલ કસમિનર
શ્ી સવજ્ નહયે રા, આઈ.એ.એસ, િયેપ્ુટી મ્ુસનસસપલ
કસમિનર (હયે રીટયેજ) રાકયેિ િંકર, આઈ.એ.એસ. તથા
માનની્ માનની્ િયેપ્ુટી મયે્ર શ્ી ડદનયેિ મકવાણા,
માનની્ ચયેરમયેન, સટયેષ્નિંર્ કસમટી શ્ી અમુલ ભ�, (પૂવ્ચ
મયે્ર) માનની્. નયેતા, મ્ુસનસસપલ. ભા.જ.પ., માનની્
દંિક, મ્ુસનસસપલ. રાજુ ભાઈ ઠાકોર તથા માનની્ ચયેરમયેન,
રીક્રીએિનલ, કલચરલ એનિ હયે રીટયેજ કસમટી શ્ી જીગ્નયેિ
પટયેલ સવિયેર ઉપષ્સથત રહા હતા.

કા્્ચક્રમના અંતમાં શ્ામલ મુનિીએ હયે રીટયેજ સીટી
અમદાવાદ માટયે રચયેલી ‘જર્તના હયે રીટયેજ િહયે રોમાં આર્વું
તારં નામ છયે, અમદાવાદ તનયે સલામ છયે’ની રજૂ આત કરવામાં
આવી હતી. ઉપષ્સથત શ્ોતાઓ ર્ર્બાના તાલ અનયે સટયેપસ
દ્ારા એની સાથયે ઝૂમી ઊ�ા હતા.

આરતી મુનિી અનયે શ્ામલ-સૌસમલ મુનિી સાથયે હયે તલ
રાવલ, આસિતા પ્રજાપસત, સાવની ડદવયેટીઆ િાહ, િયેતલ
ભ�, અંડકત સક્રસટી, ધ્ુવીિ િાહયે કંઠ આપ્ો હતો. વા�વૃંદમાં

સ્વરસેતુ ન્્યૂઝ ડા્યજેસ્ટ ~ રડસેમ્બર-૨૦૧૮

9

વ્યંગવિશ્વ

ક્રેડિટ કાર્ડ

રતિલાલ બોરીસાગર

એક દિવસ ડૉરબેલ વાગી. મેં મંગલ મંદિર ખોલ્યું આપી દેવાની હતી — વ્યાજ સહિત. મેં તો કેવળ સાક્ષીભાવે
ને જોયું તો ‘દ્વાર ઊભો શિશુ ભોળો’. જોકે શિશુ તો ન રકમ જમા કરાવી હતી ને મુદત પૂરી થયે સાક્ષીભાવે પૈસા
કહે વાય, અઢાર-વીસ વરસનો યુવાન હતો, પણ એનો ચહે રો લેવાના હતા. ‘બેફામ’ના મરણ વિશેના, પેલા શે’ર ‘અવસર
શિશુ જ ેવો માસૂમ હતો. મેં એને આવકાર્યો, બેસાડ્યો, પાણી મારો હતો ને મારી હાજરી નહોતી’ — ની જ ેમ પૈસા મારે
આપ્યું, અને પછી આવવાનું પ્રયોજન પૂછ્યું. યુવાને એક નામે હતા, પણ મારી માલિકીના નહોતા.
રાષ્ટ્રીયકૃ ત બૅન્કનું નામ આપી પૂછ્યું, ‘અંકલ! આ બૅંકમાં
તમારું પી.પી.એફ. એકાઉન્ટ છે?

‘બૅન્ક તરફથી તમને ક્રૅડિટ કાર્ડ મળી શકે તેમ છે.’
યુવાને કહ્યું.

‘હા’ મેં કહ્યું.

‘ક્રૅડિટ કાર્ડની ફી કેટલી છે?’

‘એમાં લાખ રૂપિયાનું બૅલેન્સ છે?’

‘મફત, તદ્દન મફત! એક વરસ સુધી.’

‘હા’ મેં કહ્યું. મેં ‘હા’ કહી — એમાં સત્ય જરૂર હતું, પણ

‘વરસ પછી?’

હરિશ્ચંદ્રનું સત્ય નહોતું, યુધિષ્ઠિરનું સત્ય હતું. ઈન્કમટૅક્સમાં

‘વરસ પછી તમારી ઈચ્છા હોય તો નક્કી કરે લી ફી

રાહત મળે એ હે તુથી એક મિત્ર પાસેથી દર વર્ષે પંદર-વીસ ભરી, કાર્ડ ચાલુ રાખી શકો છો. ઈચ્છા ન હોય તો બંધ
હજાર રૂપિયા લઈ, પી.પી. એફ. ના મારા નામના એકાઉન્ટમાં કરી શકો છો, પણ વરસ સુધી કશી ફી નહીં. સાવ ફ્રી.’
જમા કરાવ્યા હતા. મુદત પૂરી થયે આ પૂરેપૂરી રકમ મિત્રને
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આભારી છુ ,ં પણ મારે ક્રૅડિટ કાર્ડની જરૂર નથી.’

એમ વિચારી મેં કાર્ડ સંમતિ આપી. ‘થેંક્યુ, અંકલ ! આવતી

‘પણ અંકલ કાર્ડ મફત મળે છે. કાર્ડ પર તાત્કાલિક કાલે અમારા એક સાહેબ આવશે અને ફૉર્મ ભરાવી જશે.’
ત્રીસ હજારની લોન મળી શકશે. એ.ટી.એમ.ની પણ સગવડ કહી યુવાન વિદાય થયો.
છે.’ આ એ.ટી.એમ. એટલે શું એ હં ુ સમજી શક્યો નહીં, પણ

આમ જુ ઓ તો મારું આજ સુધીનું જીવન બધું ક્રૅડિટ પર

આપણા જ્ઞાનનું પ્રદર્શન કરવાનો આપણામાં જ ેટલો ને જ ેવો લેવામાં વીત્યુ છે. જ્યાં જ્યાં નોકરી કરી છે, ત્યાં ત્યાં જ ે-જ ે લોનો
ઉત્સાહ હોય છે, તેટલો ને તેવો અજ્ઞાનનો એકરાર કરવાનો ઉપલબ્ધ હતી, તે-તે લોનો મેં હં મેશા લીધી છે. એક લોન ભરવા
નથી હોતો, એટલે એ.ટી.એમ. — એ ત્રણ અક્ષર દ્વારા શું બીજી લોન અને બીજી લોન ભરવા ત્રીજી લોન — એમ લોનની
શૃખ
ં લા મારા જીવનમાં રચાતી રહી છે. મારા પગારપત્રકમાં

સૂચવાય છે એ મેં પૂછ્યું નહીં.

‘તમારી વાત બરાબર છે.’ મેં કહ્યું, ‘ક્રૅડિટ કાર્ડના ઘણાં લોન અંગેના જ ેટલાં ખાનાં હોય તે સઘળાં હં મેશાં ભરાયેલાં જ
લાભ હશે, પણ હવે મારે એનો ખપ નથી. નોકરીમાંથી નિવૃત્ત રહે તાં. નિવૃત્ત થયો ત્યારે મારા છેલ્લાં પગારમાંથી ઑફિસમાંથી
થયો એની સાથે લોન લેવામાંથી પણ હં ુ નિવૃત્ત થઈ ગયો છુ .ં ’ લીધેલી મકાનની લોનની રકમ એડ્જેસ્ટ કરવામાં આવી હતી.
‘બટ અંકલ, યુ નો, આમાં કાર્ડની સાથે આઠ લાખ પગારની રકમ ઉપરાંત થોડી રકમ ગાંઠની (અલબત્ત, ક્રૅડિટ
રૂપિયાનો વીમો પણ બૅન્ક ઉતરાવશે અને એનું પ્રીમિયમ પણ પર લઈને) ઉમેરીને મેં ઑફિસના મકાન માટેની લોન સરભર
બૅન્ક ભરશે. ધારો કે કાલે તમને કંઈ થઈ જાય તો — જોકે કરાવી હતી. ઑફિસની ક્રૅડિટ કૉ-ઑપરેટિવ સોસાયટીમાંથી
કાલે કંઈ થઈ જાય તો કશું ન મળે, પણ ક્રૅડિટ કાર્ડ મળ્યા વધુમાં વધુ લોન લેવાનો રે કર્ડ મારે નામે નોંધાયો છે. આ રે કર્ડ,
પછી, ધારો કે અંકલ, તમે સડનલી ઑફ થઈ જાવ તો આઠ મારી નિવૃત્તિ પછી પણ, હજુ અકબંધ છે. જીવન-જરૂરિયાતની
લાખ રૂપિયા મળે.’

બધી જ ચીજવસ્તુઓ મેં આજીવન ઉધાર લીધી છે. સ્કૂટર,

‘સ્વર્ગમાં?’

રે ડિયો, ટેલિવિઝન, ફર્નિચર, પુસ્તકો, પુસ્તકો રાખવા માટેનાં

‘ના, અહીં જ, તમારા ઘરના સભ્યોને આઠ લાખ રૂપિયા મળે.’ કબાટનું લાકડુ,ં પેન્ટ-શર્ટ માટેનું મોંઘું કાપડ — બધું જ ક્રૅડિટ
કોઈ સંત-મહાત્માની જ ેમ આ યુવાન મને જીવનની પર લીધેલા પૈસામાંથી અને ઘર(મકાન) બંધાવ્યું તે પણ
ક્ષણભંગુરતાનો ખ્યાલ આપી રહ્યો હતો અને આ મિત્રોના પૈસામાંથી ને પછી ઑફિસની લોનમાંથી. મિત્રોની
ક્ષણભંગુરતાનો પૉઝિટિવ ઉપયોગ કરવા સમજાવી રહ્યો અને ઑફિસની લોનમાંથી બનેલો મારો ફ્લૅટ જ ે સોસાયટીમાં
હતો. આમ છતાં, કાર્ડ લેવાનો મારો ઉત્સાહ વધ્યો નહીં, આવેલો છે એ ૯૬ ફ્લૅટની આખી સોસાયટી મારા નામની
પરં તુ અત્યાર સુધી યુવાન સાથેનો મારો સંવાદ તટસ્થપણે છે— ‘રતિલાલ પાર્ક!’ ‘ચમત્કારો આજ ેય બને છે!’
સાંભળી રહે લા મારા ઘરના સભ્યો આઠ લાખ રૂપિયાના

ઉપરની યાદી હજુ લંબાવી શકાય તેમ છે, પણ સેમ્પલ

વીમાની વાત સાંભળી એકદમ ઉત્સાહમાં આવી ગયા. ‘કાર્ડ માટે આટલું પર્યાપ્ત છે. આ બધું જ ક્રૅડિટ પર મેળવવા
મફત મળે તો લઈ લો ને!, એવો અભિપ્રાય સર્વાનુમતે વ્યક્ત મારે બૅન્કના કાર્ડની ક્યારેય જરૂર પડી નહોતી. અલબત્ત,
થયો. ‘જીવતાં તો આ લોકોને કશા કામમાં ન આવ્યો, પણ એ વખતે જો બૅન્કનું ક્રૅડિટ કાર્ડ મને મળ્યું હોત તો મારી
મરીને કામમાં આવી શકાતું હોય તોપણ કશું ખોટુ ં નહીં.’ પાસે કદાચ ફ્લૅટને બદલે બંગલો હોત ને સ્કૂટરને બદલે
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વ્યંગવિશ્વ
ગાડી હોત! જો કે, મને આવું કાર્ડ આપનાર બૅન્ક, આ જ ચિંતા બૅન્કના અધિકારીને થઈ હોય એવું મારા જવાબો પછી
કારણે, કદાચ આજ ે ન પણ હોત! હવે જ્યારે નાણાકીય વીલા પડી ગયેલા એમના ચહે રા પરથી લાગ્યું. આમ છતાં,
વ્યવહારોમાંથી તદ્દન નિવૃત્ત થઈ ગયો છુ ં ત્યારે બૅન્ક મને કાર્ડ માટે હં ુ પાત્ર હતો (ભલે સુપાત્ર ન હોઉં) એટલે એ કશું
ક્રેડીટ કાર્ડ આપી રહી છે અને તે પણ મફત! કવિએ નસીબ બોલ્યા નહીં. મારા વિશેની વિગતોવાળા ફૉર્મમાં મારી સહી
માટે કહ્યું છે — ‘ન માગે દોડતું આવે, રહે એ દૂર માગે કરાવી અને પછી ‘થૅન્ક યુ’ કહી વિદાય થયા.
i

તે!’ — એ કેટલું સાચું છે!

બૅન્કનું ક્રૅડિટ કાર્ડ મળ્યા પછી મેં છાપામાં વાંચ્યું કે

i

બીજ ે દિવસે બૅન્કના ઑફિસર આવ્યા. કાર્ડ માટે મેં ક્રૅડિટ કાર્ડનો નંબર કોઈ જાણી જાય તો એનો દુરુપયોગ થવા
સંમતિ આપી એ બદલ એમણે મારો આભાર માન્યો. પછી સંભવ છે. આ વાંચી હં ુ ગભરાયો. આમ તો કાર્ડનો ઉપયોગ
મારા વિશેની વિગતો ફૉર્મમાં લખવા મને પ્રશ્નો પૂછ્યા, મેં હં ુ કરવાને જ નહોતો, છતાં કાર્ડ ક્યાંક આડુઅ
ં વળું મુકાઈ
ઉત્તરો આપ્યા. થોડાં ઉદાહરણો :

જાય, ભૂલથી પસ્તીમાં જતું રહે , આવી-આવી શક્યતાઓના

‘અત્યારે તમારી આવક કેટલી?’

વિચારો આવવા માંડ્યા. ચિંતાઓ ધીમે-ધીમે ઘેરું સ્વરૂપ

‘નિશ્ચિત કહી શકાય એવી કશી આવક નથી. વ્યાજની પકડ્યું. એવા વિચારો પણ આવવા માંડ્યા કે ચિંતાને કારણે
થોડી આવક છે, પણ સરકાર વ્યાજ ઘટાડી-ઘટાડીને અેને વધુ બ્લડપ્રેશર વધશે, બ્લડપ્રેશર વધશે તો કાં તો હાર્ટએટૅક
ઓછી બનાવી રહી છે. લેખકોને ખૂબ પુરસ્કાર મળવો જોઈએ આવશે ને કાં તો પૅરાલિસિસ થઈ જશે… આવા વિચારો
એમ માનું છુ ,ં પણ મળવો જોઈએ એટલો પુરસ્કાર મળતો નથી.’ પછી મને લાગ્યું કે આવા વિચારો જોર પકડશે તો હાર્ટએટૅક
કે પૅરાલિસિસ નહિ થાય તો ગાંડો તો જરૂર થઈ જઈશ. એના

‘પેન્શન?’

‘હં ુ જ ે નોકરી કરતો હતો, એમાં કામનું ટૅન્શન ઘણું કરતાં કાર્ડ બિલકુ લ સલામત રહે એવો ઉપાય શોધવામાં
હતું, પણ એ નોકરી પેન્શનવાળી નહોતી.’

ડહાપણ છે, એમ મને લાગ્યું. મેં બૅન્કના મૅનેજર (કાર્ડની
બૅન્ક સિવાયની બૅન્કના) એવા મારા એક મિત્રને એમની

‘ફોર વ્હીલર છે?’

‘ના. કારની લોન મળતી હતી, પણ પેટ્રોલ રોકડેથી બૅન્કમાં વરસ માટે લૉકર ભાડે આપવા વિનંતી કરી. મૅનેજર
લેવું પડે તેમ હતું, એટલે કાર લેવાનો વિચાર માંડી વાળેલો.’ મિત્રને ઘણી નવાઈ લાગી. લૉકરમાં મૂકવા માટે મારી પાસે
એવું કશું છે નહિ એ મિત્ર જાણતા હતા, એટલે એમણે કશું

‘ટુ વ્હીલર છે?’

‘ઑફિસની લોન પર સ્કૂટર લીધેલું, ઘણાં વરસ વાપર્યું. પૂછ્યું નહીં અને મને લૉકરની સુવિધા કરી આપી.
પણ જૂ નું થઈ ગયું એટલે કાઢી નાખ્યું. અત્યારે કાઈનેટિક

મારું ક્રૅડિટ કાર્ડ હવે લૉકરમાં સલામત છે. ક્રૅડિટ કાર્ડ

ફે રવું છુ ં — પણ એ પુત્રવધુની માલિકીનું છે. એની મંજૂરી મફતમાં મળ્યું છે, પણ એણે સલામત રાખવા માટે લૉકરનું
ભાડુ ં ભરી રહ્યો છુ .ં

મળે ત્યારે ફે રવું છુ .ં ’
આ માણસ લોન લેશે અથવા ક્રૅડિટ કાર્ડ પર કોઈ
ફાઈવસ્ટાર હૉટેલમાં નિવાસ કરશે તો બૅન્કનું શું થશે એવી
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(સાભાર : પુસ્તક : ‘ભજ આનન્દમ્’,
પ્રકાશન : ગૂર્જર પ્રકાશન)

ન્ૂવઝક ટ્રેક

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

ર્ુજરાતી ભારા, સાડહત્ અનયે સંસકૃ સતના 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 કહયે વા્? 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 ફયે રફાર થ્ો છયે. આજના લોકો પહયે લાનું ્બંસધ્ાર જીવન સવીકારતા નથી
અનયે દરયે કનો જીવન જીવવાનો ભાવ ્બદલા્ો છયે. આ ્ુર્નયે કારણયે માનવીના જીવનમાં ઘણો ફયે રફાર 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 દરયે ક 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.
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િીણરેલાયં ફૂલની ફોરમ

િાત એક સમારયંભની

‘અમી, આજ યે ર્ાિી તું જ ચલાવ. હં ુ જરીક ઈમોિનલ એક ્બહુ મહત્વની એપોઇનટમયેનટ કયેનસલ કરવી પિી!’ અરયે ,
થઈ ર્્ો છુ .ં ’ અમીએ અજ્ સામયે જો્ું. એ ્બ્બિી… અમીનયે્ એક ્બાજુ લઈ જઈ કહયે લું, ‘્બહુ રિીિ નહીં,
‘નાટક…’ અનયે એણયે ર્ાિી સટાટ્ચ કરી.
સમારં ભ હમણાં જ પત્ો. માના મૃત્ુનયે ્બરા્બર મડહનો
થ્ો. માની સમૃસતમાં ્બયે લાખનું દાન ક્ુું.

નાહક ત્રાસ થિયે.’
આવા દીકરાના મા પ્રત્યેના અર્ાધ પ્રયેમ સવિયે આજ યે
સમારં ભમાં કયેવું કયેવું ્બોલા્ું! મા પાછળ ્બયે લાખ રૂસપ્ાનું

‘અમી. આજ યે ફં કિન ફાઈન ર્્ું, નહીં? એનલાજ્ચ માત્બર તો દાન ક્ુું!
કરયે લો માનો ફોટો કયેવો રી્લ લાર્તો હતો! તયે ્બાઈએ

એક દીકરો નયે ચાર દીકરીઓનયે જનમ આપનારી મા.

મા સવિયે ઘણી માડહતી એકઠી કરયે લી. માના કુ ટુ્બ
ં પ્રયેમ સવિયે પસત સાથયે ્બધાંની નાનીમોટી જરૂડર્ાતો પૂરી પાિનારી
સારં કહું.’

મા. સવારથી રાત સુધી ઘરકામમાં િૂ ્બી રહયે તી મા. લગ્ન

સર્્ર ્બદલતાં અમીએ એની સામયે નજર નાખી. માનું પછી પણ દીકરીઓ હક્થી આવતી. ‘મા તારા હાથના
િ્બ હજી ઘરમાં હતું અનયે એ કોઈનયે કહી રહો હતો, ‘આજ યે ખમણ… તારા હાથનાં દહીંવિાં… તારા હાથની પૂરણ-પોળી
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વીણેલાં ફૂલની ફોરમ
તારા જમાઈને દાઢમાં રહી ગઈ છે…’ અને મા હોંશેહોંશે માની! પણ આજ ે અજયે ભાષણ કર્યું, તેમાં આમાંનું કાંઈ
ફરમાઈશો પૂરી કરતી. પણ ભોજન પૂરતા એ બધા માના. નહોતું. ગોર્કીની ‘મધર’માંથી જ ઉતારા આપતો રહ્યો. ગઈ
ભોજન પત્યે કે માને સાવ ભૂલીને બહાર વરં ડામાં ગપ્પાં- રાતે જ મંગાવીને એ પુસ્તક ઊથલાવી ગયેલો. ‘ઢોંગી!…’
ગોષ્ઠી અને બિઝનેસની વાતો ચાલતી. ફરી જતાં-જતાં
પૂછતાં, ‘મા, ફરી ક્યારે આવીએ?’

અમીને મોટે મોટેથી ઢોંગી… ઢોંગી… બરાડી દેવાનું મન
થઈ આવ્યું. પચાસ પચાસ વરસ સુધી એ બાઈએ આ ઘર

માનું રાજ રસોડામાં. બાકી ઘરમાં એની કશી પૂછતાછ માટે જાત ઘસી નાખી. છતાં આ ઘરમાં નોકરડી કરતાં જરીકે
નહીં. અમી નવીનવી આવી, ત્યારે એને આ કઠતું. પણ વિશેષ સ્થાન એનું ન રહ્યું. આજ ે એના નામે આવડો મોટો
અજયને કહે વા ગઈ તો એણે તો હસી કાઢ્યું, ‘ઓ માય! સમારં ભ. એ પણ માની નહીં, ઘરની વાહ વાહ કરાવવા સ્તો!
મા જિંદગી આખી આ જ કરતી આવી છે. બીજુ ં કશું એને
આવડતું નથી. તું નાહક સેન્ટિમેન્ટલ ન થતી.’
‘બાય ધ વે, અમી! હં ુ આજ ે કેવું બોલ્યો?’

છેલ્લા પાંચેક વરસથી તો મા ભ્રમિત જ ેવી થઈ ગયેલી.
એકલી એકલી બબડતી રહે તી. રસોડુ ં એની પાસેથી છોડાવીને
મહારાજ રાખી લીધેલા. એટલે તો હવે માની કોઈને કાંઈ

અમીને મનોમન હસવું આવ્યું. જ ેને બે ઘડી મા સાથે ગરજ ન રહી. એક ઓરડીમાં પડી રહે તી. બારણાં કાયમ
નિરાંતે બેસવાની ફુરસદ નહોતી, તે આજ ે માનાં સૂંડલો બંધ, જ ેથી ઘરમાં કશું ડિસ્ટર્બન્સ નહીં!
ભરીને વખાણ કરી આવ્યો હતો. અજય શું કામ, સસરાંને
મા ઘણું ઈચ્છતી કે માનતાઓ માની ઉછરે લો એકનો
પણ મા સાથે નિરાંતે બેસીને કોઈ વાત કરતાં અમીએ જોયા એક દીકરો પોતાની પાસે બેસે. પણ દીકરાને વખત ક્યાં
નથી. બાપ-દીકરો ધંધાની વાતોમાં જ હં મેશા ખોવાયેલા હતો? હા, દીકરાનો દીકરો પિન્કુ દાદીમા પાસે બેસતો,
હોય. ઘરની કોઈ વાત હોય તોયે ‘એને એમાં શું સમજાય? જાતજાતની વાતો કરતો. દાદીમાં મરી ગયાં, ત્યારે ઘરમાં
એ જ સાચકલું રડેલો. આજ ે એને આ સમારં ભમાં આવવા

— કહી માની ઉપેક્ષા જ.

સસરા સવારે છાપું લઈને બેઠા હોય. દિવસ આખો બહુ મનાવ્યો, પણ ન જ માન્યો.
ઑફિસે. સાંજ ે ક્લબમાં કે ટેનિસ રમવા. એક ભૈયો આવતો.

ઘરમાં પ્રવેશતાં અજય બોલ્યો, ‘પિન્કુ ક્યાં? એણે કાંઈ

કલાકેક માલિશ કરતો. તેની સાથે કાંઈ ને કાંઈ વાતો કરતાં. ખાધું-પીધું કે નહીં?’
એક વાર માએ કહ્યું, ‘હં ુ માલિશ કરી દઉં? એ માણસ સાથે

‘બાબાશેઠ તો ક્યાં માને છે? માળા જ બનાવતા રહ્યા.

જ ેટલું બોલો છો, તેટલું તો મારી સાથે બોલો!’ બધાં ખડખડાટ માના ઓરડામાંથી બહાર જ નથી નીકળતા.’
હસી પડેલાં. માની આંખમાં પાણી આવી ગયેલાં.

અજય-અમીએ જઈને જોયું તો માના ફોટાને માળા

મા માત્ર ચાર ચોપડી ભણેલી. તેર વર્ષની ઉંમરે પરણીને પહે રાવી પિન્કુ એની સામે જોતો બેઠો હતો.
આ ઘરમાં આવી હતી. ઘર તો ઘણું શ્રીમંત પણ નોકર પાસે
રં ધાવવાની પ્રથા નહીં. એટલે રસોડુ ં બધું માને માથે. પાંચ-પાંચ
છોકરા ઉછેર્યા. અજય નાનપણમાં બહુ માંદો રહે તો. માએ

(વૃંદા ભાર્ગવેની મરાઠી વાર્તાને આધારે ,
રૂપાંતર: હરિશ્ચન્દ્ર, પુસ્તક: ‘વીણેલાં ફૂલ’માંથી,
સાભાર: યજ્ઞ પ્રકાશન)

એને માટે કેટલા ઉપવાસ કર્યા, મિષ્ટાન્ન છોડ્યાં, માનતાઓ
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કાનનો રિયાઝ

સૂરની પાંખે શબ્દનો વિહાર

અમર ભટ્ટ

સર્જન માટે જ ેમ કવિ શબ્દનો આધાર લે છે તેમ આ ગીત ગણગણશો — ‘મારી આંખે કંકુના સૂરજ આથમ્યા’.
સ્વરકાર સૂરની પાંખે શબ્દને વિહાર કરાવે છે. સૂફી સંત એનો ઠેકો તાલ દીપચંદીમાં છે. આટલી પૂર્વભૂમિકા પછી
અને સંગીતકાર હઝરત ઇનાયત ખાને પુસ્તક ‘The Heart હવે આ કાવ્યનાં ચાર સ્વરાંકનો વિશે.
of Sufism’માં સ્વરકાર દ્વારા થતા સર્જન વિશે સૂચક રીતે

આ ગીતનાં બે સ્વરાંકનોથી આપણે પરિચિત છીએ — એક

આમ કહ્યું છે : ‘Composition is an art rather than a અજિત શેઠનુ,ં જ ે ભૂપિન્દર સિંઘના અવાજમાં પ્રાપ્ય છે.
mechanical arrangement of notes. A composer of અને બીજુ ં ક્ષેમુ દિવેટીઆનુ,ં જ ેને આપણા સમર્થ ગાયક
music performs his small part in the scheme of રાસબિહારી દેસાઈનો કંઠ મળ્યો. ક્ષેમભ
ુ ાઈનું સ્વરાંકન ફિલ્મ
nature as a creator. His work is not a labor — it is ‘કાશીનો દીકરો’માં લેવામાં આવેલ.ું આ ઉપરાંત અતુલ
a joy of highest order.’ એક જ કાવ્યનાં અનેક સ્વરાંકનો દેસાઈ અને હરિશ્ચન્દ્ર જોશીએ પણ આ ગીત સ્વરબદ્ધ કર્યું છે.
હોય એવી ઘટના ગુજરાતી કાવ્યસંગીતમાં અનેકવાર બની

અતુલભાઈનું સ્વરાંકન એમના અમેરિકાના એક

છે. સામાન્ય રીત શ્રોતાઓના મનમાં એક સ્વરાંકન વસી કાર્યક્રમના ધ્વનિમુદ્રણમાં સચવાયું છે. ગાતા પહે લાં
ગયું હોય ત્યારે એ જ ગીતનાં અન્ય સ્વરાંકનો સ્વીકારવા અતુલભાઈએ બાંધેલી ભૂમિકામાં રાવજી પટેલનો લગ્નગીતનો
ઓછી તૈયારી બતાવે છે, પણ જો સ્વરાંકનની પાછળ જઇને ઢાળ બતાવ્યો છે. અતુલભાઈ શાસ્ત્રીય ગાયક હતા. એમણે ઠેકો
એની પાછળનો એનો દૃષ્ટિકોણ આપણે સમજીને તો દરે ક લગ્નગીતનો જ રાખ્યો છે અને સ્વરાંકનમાં સૂરજ આથમવા
સ્વરાંકન આપણે માણી શકીશું. આજ ે એવા જ એક ગીત સમયે ગવાતા સંધિપ્રકાશ રાગ પટદીપનો ઉપયોગ કર્યો છે.
વિશે વાત કરવી છે જ ેનાં ચાર સ્વરાંકનો મેં સાંભળ્યા છે. હરિશ્ચન્દ્ર જોશીનું ગાયેલું આ ગીત એમના છ સીડીના સંચય
રાવજી પટેલનું ખૂબ જાણીતું ગીત છે —
મારી આંખે કંકુના સૂરજ આથમ્યા.
રાવજી પટેલ પોતે આ ગીત લગ્નગીતના ઢાળમાં ગાતા

‘સંગત’ના છઠ્ઠા ભાગમાં એમના જ અવાજમાં છે. મુખડાનું
એમનું સ્વરાંકન લગ્નગીતની ખૂબ નજીક છે.
અજિત શેઠ સિવાયના ત્રણ સ્વરાંકનો લગ્નગીતની જ ેમ સાત

એમ મેં સાંભળ્યું છે. ગીતનું શીર્ષક ‘આભાસી મૃત્યુનું ગીત’ માત્રા ચૌદ માત્રાના ઠેકામાં છે. અજિત શેઠનું સ્વરાંકન છ માત્રાના
છે. તો લગ્નગીતનો ઢાળ શા માટે? બીજી અને ત્રીજી પંક્તિમાં ઠેકામાં (કદાચ ધીમી હીંચમાં) છે. એમાં રાગ શિવરં જનીના સ્વરો
પરિચિત લાગે છે. વ્હેલડુ-ં ગાડુ ં જઈ રહ્યું છે એ ભાવ આ ઠેકામાં

કંઈક સંકેત કવિ આપે છે.
મારી વે’લ શંગારો વીરા, શગને સંકોરો,
અજવાળાં પહે રીને ઊભા શ્વાસ.
કવિએ ઉપયોગમાં લીધેલા અનુસ્વારો — ‘શંગારો’
(શણગારો નહીં) અને ‘સંકોરો’ પણ સંગીતમય લાગે છે. હવે,
‘નાણાવટી રે સાજન બેઠુ ં માંડવે’ એ લગ્નગીતના ઢાળમાં તમે
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વ્યક્ત થાય છે. રાસભાઈ પાસે લોકસંગીતના ઢાળમાં કવિ દાદનું
એક ગીત આ જ ઠેકામાં શીખેલા —
શ્રાવણ મહિને તેડવા ના’વ્યો વ્હેલડુ ં લઈને વીર,
આ મહિયર ઘેલી દીકરી પાડે નેણલે ઊનાં નીર.
તે યાદ આવી ગયું.
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કાનનો રિયાઝ
પ્રથમ પંક્તિ ‘મારી આંખે કંકુના સૂરજ આથમ્યા’ આવે છે. — ‘મને રોકે પંછાયો, પંછાયો એક ચોકમાં’ — આમ
સ્વરમાં આથમવાને બદલે નીચેથી ઊંચે કેમ જાય છે એ કેમ? કાશ ક્ષેમુભાઈ હતાં ત્યારે આવો સવાલ થયો હોત!
પ્રશ્ન વાગોળતા જવાબ મળ્યો કે કદાચ શ્વાસ અંતિમ વિદાય ઉમાશંકર જોશીએ આ ગીતને ‘રાવજીનું હં સગીત; કહીને
લે છે ત્યારે એની ઊર્ધ્વગતિ સ્વરમાં દર્શાવવાનો અજિત શેઠ એનો આસ્વાદ કરાવ્યો છે. મૃત્યુની ભયાનકતા બિહામણી
પ્રયાસ કરે છે. (અતુલભાઈના સ્વરાંકનમાં આ જ શબ્દો રીતે નહીં પણ ભવ્ય રીતે રજૂ કરતું આ ગીત અને એનાં
સ્વરમાં રાગ પટદીપના શુદ્ધ નિષાદથી ઉપરથી નીચે કોમલ થયેલાં અને હવે પછી થનારાં અનેકવિધ સ્વરાંકનો આપણા
ગાંધાર સુધી આવે છે ને આથમવાનો ભાવ વ્યક્ત કરે છે.) કાવ્ય-સંગીતને સમૃદ્ધ કરે છે, કરતાં રહેશે. કવિના શબ્દની
ક્ષેમુભાઈ પ્રથમ પંક્તિમાં રાગ નટભૈરવનો ઉપયોગ કરે

તાકાત એવી હોય છે કે આપણને એક જ કાવ્યનાં અનેકવિધ

છે. ફિલ્મ ‘કાશીનો દીકરો’માં લગ્ન બાદ તરત નાયકના સ્વરાંકનો મળે છે.
અકાળ અવસાનના કરુણ ગંભીર દૃશ્યને ઉપસાવવામાં એ

છેલ્લે, શ્વાસની વિદાય માટે હરીન્દ્ર દવે શું કહે છે?

ગીત અને રાસભાઈનો અવાજ મદદરૂપ થાય છે. બીજા

‘લ્યો રવાના થયો દૂરની સફર પર શ્વાસનો કાફલો.’

અંતરાની પ્રથમ પંક્તિના શબ્દો છે — ‘મને રોકે પંછાયો, એક

(સાભાર : વિશ્વકોશ, વિશ્વવિહાર)

ચોકમાં રે ’. ક્ષેમુભાઈના સ્વરાંકનમાં ‘પંછાયો’ શબ્દ બે વાર
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અિસર આયંગણાનો

સાવહત્્ના િન-ઉપિનમાયં કરાગીતોની મનભાિન કરેિી એટલરે
‘સિરસરેતુ’નો કા્્ડક્મ કરાગીતો

પ્રજામાંથી પ્રર્ટયેલ અનયે પ્રજામાં સવસતરયે લ સાડહત્નાં કા્્ચક્રમની પ્રસતુસત કરવામાં આવી. દિ્ચના ર્ાંધી, શ્ુસત મોદી,
મૂસળ્ાં સમગ્ જીવન સાથયે અસભન્નપણયે જોિા્યેલાં છયે. નીરવ વૈ�, શ્ામલ મુનિી તયેમજ સૌસમલ મુનિી દ્ારા
આવા સાડહત્ના વન-ઉપવનમાં કથાર્ીતો-ર્ીતકથાઓની કયેટલાંક અમર કથાર્ીતો, પૌરાસણક કથાર્ીતો, ઐસતહાસસક
મનભાવન કયેિી કંિારા્યેલી છયે. આવા કથાર્ીતોમાં વીરરસ, કથાર્ીતો, ચડરત્ર કથાર્ીતો, ભષ્કતસભર કથાર્ીતો, ્બાળ
કરૂણરસ, િૃંર્ારરસ વર્યેરયે છલકતાં જોવા મળયે છયે. આધુસનક કથાર્ીતો, અનુવાડદત કથાર્ીતો, લોક કથાર્ીતો વર્રયે ની
સાડહત્માં પણ આખ્ાન અનયે ખંિકાવ્ો દ્ારા કથા રજૂ આત કરવામાં આવી હતી.
સવસતરતી આવી છયે. આ જ પડરકલપનાનયે આધારયે સવરસયેતુનો
૧૮મા વર્ચનો ત્રીજો અનયે સળંર્ ૯૬મો કા્્ચક્રમ ‘કથાર્ીતો’
તાજ યેતરમાં ્ોજાઈ ર્્ો.
જીવનનયે હૂંફ આપતા કથાર્ીતોનો આ રસથાળ હાજર
રહયે લાં સૌ કોઈ શ્ોતાઓએ મનભરીનયે માણ્ો. સવરસયેતુ
સંસથા સાથયે વરથોથી સંકળા્યેલા જીના્બયેન વીરયે ન િયેઠ દ્ારા
સંકસલત ર્ુજરાતી કથાર્ીતોનું એક પુસતક તાજ યેતરમાં
પ્રકાસિત કરવામાં આવ્ું. આ પુસતકનયે આધારયે આ
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સૌરમલ મુનશી

અિસર આયંગણાનો
કા્્ચક્રમ સાથયે સંકળા્યેલ સવર્વસતુની માંિણી કસવ

કથાર્ીતનાં સવરૂપમાં રહયે લાં અમુલ્ વારસાનયે અનયે

અંડકત સત્રવયેદીએ કરી હતી. ક્ારયે ક તયેમણયે કથામાં રહયે લાં ્બહુમૂલ્ ખજાનાનયે સુજ્ શ્ોતાઓ સાથયે વહેં ચી સવરસયેતુએ
કાવ્ની પણ વાત કરી હતી તો ક્ારયે ક કાવ્ દ્ારા અનયે કાવ્ ર્મતાંનો ર્ુલાલ ક્થો હતો. જીના્બયેન, વીરયે નભાઈ અનયે
સમીક્ા દ્ારા કથાના સંદિ
યે નયે ભાવકો સુધી વહયે વિાવ્ો હતો. હસમુખભાઈના સહકારથી આ કા્્ચક્રમની પ્રસતુસત ્ાદર્ાર
્બની હતી અનયે તયેમણયે સવરસયેતુના સૌ સભ્સમત્રોનયે આ
પુસતક ભયેટસવરૂપયે આપ્ું હતું.

શ્્યામલ મુનશી

પ્રજાવતસલ રાજવી કસવ કલાપીનું કથાકાવ્ ‘ગ્ામ્માતા’
સૌ કલાકારોએ છંદર્ાન 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.

�ુતત મોદી અને દશ્વના ગાંધી

વા�વૃદં માં સનલ્ સત્રવયેદી, લવ કંસારા, મનીર કંસારા, દીપયેિ
સત્રવયેદી, અચ્ચન કસવશ્ર, મહયેિ વાઘયેલા, શ્યે્સ દવયે અનયે મ્ુર
દવયેનો સહકાર સાંપડ્ો હતો. સાઉનિ સસસટમની વ્વસથા મંથન
ભ� દ્ારા સંભાળવામાં આવી હતી જ્ારયે પ્રકાિ આ્ોજન
હયેરી ઉપાધ્ા્ દ્ારા કરવામાં આવ્ું હતું અનયે રં ર્મંચ સુિોભન
અસપ્ચત ભ� અનયે સુભાર ભ� દ્ારા કરવામાં આવ્ું હતુ.ં

અંરકત તરિવેદી

સમ� કલાકારવૃંદ
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‘ભજન ઉપર બોલી ન શકા્, ભજન એટલરે પ્રરેમ’ : પૂજ્્ મોરાડરબાપુ

સચત્રકૂ ટધામ, તલર્ાજરિા ખાતયે ૨૫ નવયેમ્બરના રોજ

જ્ારયે સંતવાણી સજ્ચક સંત-કસવ પ્રીતમદાસ સવિયે

ભજનના મમદીઓ દ્ારા ‘ભજન સવચાર’ સંર્ોઠિી ્ોજાઈ પ્રિાંત પટયેલયે અનયે ભજન સવરૂપ સવચાર-્બંસરી, મોરલી અનયે
હતી. જ યેમાં પૂજ્ મોરાડર્બાપુના સાષ્ન્નધ્માં જાણીતા રૂપકાતમક ભજનો સવિયે સુરયેિ જોિીએ પોતાના અભ્ાસપૂણ્ચ
ભજનમમદી રમયેિ મહયે તાએ ર્ુજરાતી સંત-સાડહત્ની સવચારો રજૂ ક્ા્ચ હતા. આ સંર્ોષ્ઠિનું સં્ોજન જાણીતા
પૃઠિભૂસમકા રજૂ કરી હતી.
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રાસત્ર કા્્ચક્રમમાં સંતવાણીનાં આડદસજ્ચકની વંદના —

ત્ાર્બાદ પૂજ્ મોરાડર્બાપુએ પ્રાસંસર્ક વકતવ્

શ્ી પ્રીતમદાસ (પ્રસતસનસધ ડહતુલકુ માર પટયેલ, અધ્ક્, પ્રીતમ આપતાં જણાવ્ું કયે, ‘ભજન ઉપર ્બોલી ન િકા્, ભજન
સયેવા ટ્સટ, સંિસ
યે ર, સજ. આણંદ). આ ઉપરાંત લક્મણ ્બારોટ એટલયે પ્રયેમ, ભજનરૂપી પરમતતવ છયે કયે જ યે ત્રણયે્ લોકમાં
(ભજસનક), ભાવનર્ર ષ્સથત નરયે નદ્ર મહયે તા (વા� સંર્ત- વ્ાપ્ત છયે.’ પ્રારં સભક સંચાલન અનયે સંકલન હડરશ્નદ્ર જોિી
ત્બલાં), વિોદરાના ખંિરયે ાવ જાધવ (વા� સંર્ત-્બયેનજો) દ્ારા કરવામાં આવ્ું હતું. કા્્ચક્રમમાં ભદ્રા્ુ વચછરાજાની,
અનયે જસદણના દલપતરામ દયેિાણીનયે (વા� સંર્ત-મંજીરા) સનરં જન રાજ્ર્ુર, દલપત પડિ્ાર, ભીખુદાન ર્િવી, હયે મંત
સંતવાણી અૅવૉિ્ચ (૧૧)-૨૦૧૮ દ્ારા સનમાસનત કરવામાં ચૌહાણ, કીસત્ચદાન ર્િવી ઉપરાંત સવદ્ાનો અનયે રસસકો,
આવ્ા હતા.

ભાવકો ઉપષ્સથત રહા હતા.
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કલાધાડરણી બહરેનો તાના-રીરીની સયંગીતસમૃવતનરે સનમાનિા
તાના-રીરી મહોત્સિનુયં આ્ોજન કરા્ુયં

સંર્ીત કલાનયે સમસપ્ચત રહી પોતાના જીવનનયે અમર
કરનાર કલાધાડરણી ્બહયે નો 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 સાંસકૃ સતક પ્રવૃસત્ત સવભાર્ તથા ર્ુજરાત રાજ્ અનયે
મહયે સાણા સજલા વહીવટીતંત્રના સં્ુકત ઉપક્રમયે તાના-રીરી
મહોતસવનું આ્ોજન કરવામાં આવ્ું હતું. માનની્ ના્્બ
મુખ્મંત્રી શ્ી સનતીનભાઈ પટયેલના હસતયે વિનર્ર ખાતયે
આ મહોતસવનો દ્બદ્બાભયેર પ્રારં ભ કરવામાં આવ્ો હતો.
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પ્રથમ ડદવસયે કલાર્ુરૂ મહયે શ્રી નાર્રાજમ દ્ારા પ્રાથ્ચના, વાચસપસત, કલાવતી, રાર્યેશ્ી, ર્ોરખ કલ્ાણ, સિવરં જની,
નૃત્ કલાકયેનદ્ર દ્ારા સમૂહ ભરતનાટ્યમ, ત્બલાં તાલીમ દર્બારી, માલકૌસ રાર્ોની રજૂ આત કરી અનયે સર્નીઝ
સંસથા દ્ારા સમૂહ ત્બલાં વાદન, સપ્તક સકૂ લ ઓફ મ્ુઝીક ્બુક ઑફ વલિ્ચ રયે કિ્ચમાં સથાન પ્રાપ્ત ક્ુું હતું. આ સવસવધ
દ્ારા સમૂહ સસતાર અનયે સંતુર વાદન, સવદુરી પી્ુ્બયેન રાર્ોની પ્રસતુસત તયેમણયે માત્ર પાંચ સમસનટમાં જ કરી હતી.
સરખયેલ દ્ારા ર્ા્ન પ્રસતુસત, પંડિત સવશ્મોહન ભ� દ્ારા ત્ાર પછી પ�ભૂરણ િૉ. એન. રાજમ દ્ારા વા્ોલીન
મોહનસવણા, સલીલ ભ� દ્ારા સાષ્તવક સવણા અનયે ડહમાંિુ વાદન, સાધના સરર્મ દ્ારા ર્ા્ન પ્રસતુસત તથા ઋસરકયેિ
મહં તયે ત્બલાં પ્રસતુસત કરી હતી જ્ારયે સા્લી તલવારકર રોનુદા મજુ મદાર દ્ારા વાંસળીવાદનની પ્રસતુસત કરવામાં
અનયે સંર્ીતકારો દ્ારા ર્ા્ન પ્રસતુસત કરવામાં આવી હતી. આવી હતી.

મહોતસવ અંતર્્ચત ૧૮મી નવયેમ્બર, રસવવારના રોજ
માનની્ મુખ્મંત્રી શ્ી સવજ્ભાઈ રૂપાણીના વરદ હસતયે
તાના-રીરીની સમૃસતમાં તાના-રીરી પુરસકાર એના્ત

સંર્ીત અનયે ભારતી્ સંસકૃ સતનયે ઉજાર્ર કરતા સવસવધ
નૃત્ોનો અદ્ભુત સમનવ્ સનહાળી વિનર્ર અનયે ઉપષ્સથત
અસંખ્ સંર્ીતપ્રયેમીઓ અસભભૂત ્બન્ા હતા.

કરવામાં આવ્ો હતો. પ�શ્ી આિા ભોંસલયે, પ�ભૂરણ
િૉ. શ્ીમતી એન. રાજમ તથા સવદુરી શ્ીમતી રૂપાંદયે િાહનયે
આ પુરસકારથી પુરસકૃ ત 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, ડહં િોલ, ર્ુજર્ચ તોિી,
મૂલતાની, મધુમતી, ભોપાલી, ્મન, પૂડર્ા કલ્ાણ, મારવા,
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કાવ્યાસ્વાદ

પ્રશ્નાર્થ સાથે ઊભેલો અન્વેષક કવિ

ક્ષણનો સવાર ક્યાં છે? ક્ષણ મારમાર ક્યાં છે?
ક્ષણક્ષણને વીંધતું એ શર ધારદાર ક્યાં છે?

વિચારપ્રધાન કવિતાનો બ. ક. ઠાકોરે મહિમા કરે લો.
‘પોચટ આંસુ સારતી’ પુષ્કળ કવિતા સામે આ એક મજબૂત

એ આંખથી જ બોલે ને આંખ ભેદ ખોલે,
ઘેઘૂર રિક્ત આંખે એકે વિચાર ક્યાં છે?

કહે વાય તેવો મોરચો હતો. વર્ડઝવર્થ, શેલી અને કીટ્સ

અસ્તિત્વ ઝળહળળ છે, અસ્તિત્વ રણઝણણ છે;
અસ્તિત્વ ઝરમરનો એ સૂત્રધાર ક્યાં છે?

ઠાકોરના આગ્રહને અનુસરતી વિચારપ્રધાન કવિતાનો યુગ

આરોહ પણ નથી ને અવરોહ પણ નથી ત્યાં,
એના મિજાજના જો, કોઈ પ્રકાર ક્યાં છે?
ક્યારે ક ‘હા’ કહે ને ક્યારે ક ‘ના’ કહે પણ,
‘હા’માં હકાર ક્યાં છે? ‘ના’માં નકાર ક્યાં છે?
— જાતુષ જોશી
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વિનોદ જોશી

જ ેવા ઊર્મિકવિઓનો પ્રભાવ ઝીલતી ગુજરાતી કવિતા સામે
બેઠો, જ ેનો સૌથી વિશેષ આવિષ્કાર સૉનેટ અને અછાંદસ
કવિતામાં થયો છે. છેલ્લી ત્રીસીમાં બળવત્તર બનેલું ગઝલનું
કાવ્યસ્વરૂપ નિતાન્તપણે ઊર્મિકાવ્યનું જ સ્વરૂપ છે, તેમ છતાં
તેમાંય આ વિચારપ્રધાન મુદ્રાનો આવિષ્કાર જોવા મળે છે
તે કાવ્યસ્વરૂપમાં સમયાંતરે આવતા પરિવર્તનોની ગવાહી
આપે છે. અહીં પસંદ કરવામાં આવેલી ગઝલ એક ચોક્કસ
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કાવ્યાસ્વાદ
વૈચારિક મુદ્રાને તાકે છે અને ઊર્મિના તળપ્રદેશમાંથી વછૂટવા છે તેનો પુરાવો બીજા મિસરામાં જ મળે છે. સમય પાછળ
પડેલું કોઈ ધારદાર શર એ જ કવિની શોધ છે. સંસ્કૃત

મથે છે.

‘ક્યાં છે?’ તેવો પ્રશ્નાર્થ એક સાથે બે ભાત રચી આપે નાટકોના જાણકારોને અહીં, મૃગયા કરવા નીકળેલા રાજા
છે. એક તો તેમાં સ્થળ વિશેની પૃચ્છા વાંચી શકાય બીજુ

દુષ્યંતને ભયથી માર માર દોડતા આશ્રમ મૃગની દિશામાં

‘ક્યાંય નથી.’ તેવી વ્યંજના પણ તેમાંથી ઉકેલી શકાય. એક તાકેલું તીર દેખાય તો નવાઈ નહીં.
સાથે પ્રશ્ન અને ઉત્તરની બેવડી અર્થવ્યાપ્તિ અહીં સમાયેલી

બીજા શે’રમાં કવિના વિચારની દિશા બદલાઈ જાય

છે અને કવિએ તેનો ઉચિત લાભ આખીયે ગઝલમાં લીધો છે. છે. અહીં તો કવિ સ્પષ્ટરૂપે ‘એકે વિચાર ક્યાં છે?’ એવો
વિચારપ્રધાનતા મોટે ભાગે તો કાવ્યતત્ત્વને ગુંગળાવી પ્રશ્ન પૂછી એવો જ વિચાર થયા કરતો હોવાથી લાક્ષણિક
દે તેવું બને. કારણ કે તેમાં હૃદય કરતાં ચિત્તની પ્રવૃત્તિ રજૂ આત કરે છે. આ શે’રમાં ‘ઘેઘૂર’ અને ‘રિક્ત’ એવા બે
સવિશેષ રૂપે થતી હોય છે. વિચારની અભિવ્યક્તિને તર્કનું પરસ્પર વિરોધી શબ્દ એમનો સ્થાન ધર્મ બરાબર બજાવે છે.
બળ હોય છે તેથી તેમાં કોઈક પ્રકારની પ્રતિબદ્ધતા પણ અહીં ‘ઘેઘૂર’ શબ્દને આંખોના વિશેષણ તરીકે લઈ જુ ઓ.
આવી જતી હોય છે. આ કારણે વિચારપ્રધાન કવિતામાં આંખથી બોલવું અને આંખથી જ ભેદ ખૂલવા એટલે શું તે
કાવ્યક્ષમ વ્યંજના નીપજાવવી દુષ્કર છે. વિચારની જાડ્યતા હવે સમજાશે. પણ જ ે કંઈ ખૂલે છે તે એટલું તો નગણ્ય છે કે
અોગાળી દઈ કવિએ સૂક્ષ્મ વ્યંજના સાધવા ઘણું સતર્ક રહે વું તેની ઘેઘૂરતાનો અનુભવ પળવારમાં રિક્તતાના અનુભવમાં
પડે છે. આ ગઝલના પહે લા શે’રથી જ એ બની શક્યું છે. બદલાઈ જાય છે. પ્રાપ્તિ અને તેનું વૈતથ્ય અહીં બહુ નોંધપાત્ર

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 રિક્તતાના
અનુભવમાં બદલાઈ જાય છે.

રીતે કવિ ઉપસાવે છે. ઘેઘૂર રિક્તતા એ પણ એક સમૃદ્ધ
ઉપલબ્ધિ છે. ચાલતી કલમે જ એક શે’ર આવે છે :
જ ે કંઈ મળ્યું છે તે જ મળ્યું એમ ના ગણાય,
એ પણ મળ્યું ગણાય કે કંઈપણ મળ્યું નહીં.
અને હવે કવિ સીધા જ અસ્તિત્વના મામલે આવીને
ઊભા રહે છે. અહીં આંખ કાન અને સ્પર્શની ઈન્દ્રિયો
સાથે હોવાના અનુભવને જોડીને એ અનુભવને સુલભ કરી

‘ક્ષણનો સવાર’ કહી અમૂર્ત સમયને પલાણીને બેઠેલા આપનાર સૂત્રધાર વિશે કવિ પ્રશ્ન કરે છે. જૂ ની ફિલ્મના
કોઈક વિશે અને પછી તરત જ એ અમૂર્ત સમયના અસ્તિત્વ કોઈ ગીતમાં ‘યે કૌન ચિત્રકાર હૈ ?’ એવો પ્રશ્ન કરી
વિશે કવિને પ્રશ્ન થાય છે. સમયનો નિયંતા કવિને દેખાતો સમષ્ટિના સર્વરં ગોની ભાત ઉપસાવી તેના કર્તા વિશે નિરુત્તર

નથી તો સાથોસાથ સમય ખુદ પણ કોઈ પ્રતીતિ આપતો નથી. રહ્યાનો ભાવ પ્રગટ થયેલો અનુભવ્યો છે. અહીં કવિ ખુદના
કેવળ એ ‘માર માર’ ચાલ્યો જાય છે તેટલું જ અનુભવાય અસ્તિત્વ વિશે એવો પ્રશ્ન રચે છે. જોઈ શકાશે ‘ઝળહળ’
છે. સમયનું આમ નિરં તર નીકળતા જવું કવિને માટે વ્યથાનું જ ેવો આંખોને સક્રિય કરતો, ‘રણઝણ’ જ ેવો કાનને સક્રિય

કારણ છે. તેવું અહીં ક્યાંય ન કહે વાયું હોવા છતાં વ્યંજિત કરતો અને ‘ઝરમર‘ જ ેવો દૃષ્ટિ અને ત્વચા બન્નેને સભાન
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કાવ્યાસ્વાદ
કરતો શબ્દ એક એક વધારાનો વર્ણ લઈને અનુભવની

સંમતિ અને અસંમતિના મામલે મુંઝાતા કવિની શ્રદ્ધા

તીવ્રતાને દૃઢાવે છે. કવિ ભાષા પાસેથી કેમ વધુ સારું કામ ડગી જાય એ હદે હકારમાં નકાર અને નકારમાં હકારનું
લઈ શકાય તે વિશે સભાન છે તેવું અહીં દેખાય છે.

વિચલન થયા કરે છે. વિશ્વસનીયતાનો કોઈ માપદંડ ન રહે

કુદરત પાસે ભૂગોળ છે, ભૂમિતિ નથી. કોઈ
પતંગિયું સીધી લીટીમાં ઊડતું નથી. કોઈ
પર્વત ચોરસ હોતો નથી. કોઈ પાંદડું ત્રિકોણ
આકારનું હોતું નથી. નિસર્ગ સાથે આરોહઅવરોહ અનિવાર્યપણે, અભિન્નભાવે
જોડાયેલાં છે.

ત્યારે ‘છે છતાં નથી’ની સ્થિતિ સર્જાય છે. કવિ બહુ સહજ
રીતે પોતાની સામે ભજવાતા આ ખેલને સ્વીકારી લે છે,
પણ એ બધું સમજ ે છે જરૂર. અને એટલે જ ‘ક્યાં છે?’
એવો પ્રશ્ન કરી, જ ે સન્મુખ છે તે સિવાયના અન્ય કશાની
પોતાને શોધ છે તેવું સ્પષ્ટપણે કહી આપે છે.

આરોહ અને અવરોહ વગરનું પ્રકૃ તિનું એકેય સર્જન
નથી. સપાટતા એ જાણે પ્રકૃ તિનો વિષય જ નથી. એ વિષય
છે મનુષ્યનો. કુ દરત પાસે ભૂગોળ છે, ભૂમિતિ નથી. કોઈ
પતંગિયું સીધી લીટીમાં ઊડતું નથી. કોઈ પર્વત ચોરસ હોતો
નથી. કોઈ પાંદડુ ં ત્રિકોણ આકારનું હોતું નથી. નિસર્ગ સાથે
આરોહ-અવરોહ અનિવાર્યપણે, અભિન્નભાવે જોડાયેલાં છે.
પણ અહીં કવિ નિસર્ગના જ એક સર્જન એવા મનુષ્યના
મિજાજની સપાટતાનો નિર્દેશ કરી સૂક્ષ્મ વિડંબના સર્જે
છે. જ ે નિસર્ગના મૂળભૂત લયનો પરિહાર કરે છે તેનાથી
મોટો દ્રોહી કોઈ ન હોઈ શકે. આ કાવ્ય ગઝલ છે અને
ગઝલમાં રોમેન્ટિક અભિવ્યક્તિ મુખ્ય ગણાય છે તેમ માનીને
ચાલીએ તો ‘એના’ એમ કહી કવિએ જ ેનો સંકેત કર્યો છે
તે પ્રિયપાત્રના ‘મિજાજ’ના ફિક્કા રં ગ વિશેનો પ્રશ્ન પણ

એક અન્વેષક કવિ પ્રશ્નાર્થ સાથે આપણી સામે ઊભો

ત્યાં વાંચી શકાય. અને તેનો પુરાવો આ ગઝલના અંતિમ હોય ત્યારે આપણને પ્રશ્ન થાય કે કદાચ કવિના પ્રશ્નમાં તો
શે’રમાં મળે પણ છે. અહીં આવતાં આ રચના જાણે શુદ્ધ ઉત્તર નથી સમાયેલોને? અને ધારો કે આપણે કવિને એમના
ગઝલ બની ગઈ હોય તેવો ‘મિજાજ’ દેખાડે છે.

ક્યારે ક ‘હા’ કહે ને ક્યારે ક ‘ના’ કહે પણ,
‘હા’માં હકાર ક્યાં છે? ‘ના’માં નકાર ક્યાં છે?
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પ્રશ્નનો ઉત્તર આપીએ તો એ ઉત્તર કવિને માટે પ્રશ્ન નહીં
બની જાય એની કોઈ ખાતરી ખરી?
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ન્ૂવઝક ટ્રેક

રિીન� સયંગીત અનરે વસનરેમાના સયંક્ાયંવતકાળ વિશરે
વિશ્વકોશમાયં અમૃત ગયંગરનુયં વ્ાખ્્ાન

ર્ુજરાત સવશ્કોિ ટ્સટની શ્ી ભદ્રંકર સવ�ાદીપક અિષ્કતથી પણ જીવનના સંધ્ાકાળયે સચત્રકલામાં પ્રવયેિતી
વ્ાખ્ાન શ્યેણીમાં અથ્ચિાસ્ત, સફલમ, સચત્ર, સંર્ીત, સાડહત્, વખતયે સવશ્માનવયે કહું, િયેિ ્બોઈિયેર સપ્ર્. સંધ્ાકાળની
રાજકારણ જ યેવા સવર્ો ઉપર તજજ્ો દ્ારા વ્ાખ્ાનો એ પ્રણ્કથા! ૧૯૨૬ના વર્ચમાં પાંસઠ વર્ચની ઉંમરયે ટાર્ોરયે
્ોજવામાં આવયે છયે. એના ઉપક્રમયે લયેખક, સફલમ સથ્રીસટ સચત્રકામ કરવાનું આરં ભ્ું ત્ારયે એ જ વર્ચમાં જમ્ચન સફ્તઝ
અનયે સક્ર્યેટર અમૃત ર્ંર્રયે ટાર્ોર સસનયેમા અનયે આકાિ લૅંર્યે મૅટ્ોપૉસલસ, ફ્ેંચ ઝાં રૅનવારયે નાના અનયે રસિ્ન પુિૉવકીનયે
પર કાન માંિવાની વાત એ સવિયે વકતવ્ આપતાં જણાવ્ું મધર જ યેવાં મૂકપટો સજ્ાું હતાં. અનયે એ જ ર્ાળામાં
કયે સવદયેસિનીનાં ર્ીતો સાંભળવા માટયે કસવવર રવીનદ્રનાથ ડદગદિ્ચક નવલ ર્ાંધીએ ટાર્ોરની નાટ્યકૃ સત સવસજ્ચનનું
ટાર્ોર સીધયેસીધા અસીમ આકાિ પર કાન માંિ યે છયે નયે રૂપાંતર કરતી મૂક સફલમકૃ સત ્બસલદાનનું સનમા્ચણ ક્ુું હતું.
આપણનયે કણા્ચકાિ દ્ારા સંર્ીતમ્ નભની નમણી અનુભૂસત ૧૯૨૮માં સરિડટિ સરકારયે નીમયેલી ઈષ્નિ્ન સસનયેમૅટોગ્ાફ
કરાવયે છયે. આકાિનયે આતમસાત કરનારી સવશ્વ્ાપી સવભૂસત કસમટી ્બસલદાન મૂકપટનયે સ્બરદાવતાં કહું હતું કયે તયે પષ્શ્મની
રવીનદ્રનાથ ટાર્ોરના ર્ીતસંર્ીત સવસવધ કલાસવરૂપોમાં ઉત્તમ સફલમકૃ સતઓની ્બરો્બરી કરતી ર્ંભીર પ્રકારની કૃ સત
અત્રતત્રસવ્ચત્ર છવા્યેલાં છયે. નૃત્માં, નાટ્યમાં અનયે સસનયેમા હતી. ્ોર્ાનુ્ોર્ હતો. કા્્ચક્રમના પ્રારં ભયે િૉ. પ્રીસત્બહયે ન
જ યેવા જનરં જક માધ્મમાં પણ, અનયેક રીતયે. એ ર્ીતો કયે િાહયે વકતાનો પડરચ્ આપ્ો હતો અનયે િૉ. કુ મારપાળ
કાવ્ો કલાના દરયે ક સવરૂપનયે આર્વી ર્રીમા પ્રદાન કરયે છયે. દયેસાઈએ અસભવાદન ક્ુું હતું. આ કા્્ચક્રમ ૩ ઑકટો્બર
ટાર્ોર સસનયેમાની િષ્કતથી સભાન હતા. વળી તયેની ૨૦૧૮, ્બુધવારના રોજ સવશ્કોિભવનમાં ્ોજા્ો હતો.
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ઈસ હુસનરે-મુજ�સસમ કી કહીં વનયં્દ ન તૂટરે...

હષ્શ બ્રહ્મભટ્ટ

આ લયેખમાળની િરૂઆત સાડહર લુસધ્ાનવીથી કરી એટલયે પંજા્બી કવસ્ત્રી — લયેસખકા અમૃતા પ્રીતમ.
હતી. (સજનહેં નાઝ હૈ ડહં દ પર વો કહાઁ હૈ ?) આજ યે આ

અમૃતા પ્રીતમ સાથયેની સાડહરની પહયે લી મુલાકાત

લયેખમાળનો છયેલો લયેખ લખી રહો છુ ં ત્ારયે એવો સવચાર ૧૯૪૪ની સાલમાં લાહોર અનયે અમૃતસરની વચચયે આવયેલા
આવ્ો કયે આ લયેખ પણ સાડહર સાહયે ્બ સવિયે જ હો્ તો એક ર્ામ પ્રીતનર્ર ખાતયેના મુિા્રામાં થ્યેલી. ત્ારયે
એક વતુ્ચળ પૂરં થા્ — સાડહરથી સાડહર! તો આજ યે આ અમૃતનાં લગ્ન પ્રીતમસસંઘ નામના એક તંત્રી સાથયે થ્યેલાં
અંસતમ લયેખ દંતકથા સમાન ઉદૂ્ચ િા્ર અનયે સફલમી ર્ીતકાર હતાં અનયે અમૃતાની ઉંમર છવવીસયેક વર્ચની હતી. પ્રીતમસસંઘ
સાથયેનું અમૃતાનું લગ્નજીવન હાલકિોલક ષ્સથસતમાં હતું. એ

સાડહર લુસધ્ાનવીનયે નામ.

અર્ાઉના લયેખોમાં સાડહર સાહયે ્બ સવિયે ઘણી ્બધી મુિા્રા વખતની સાડહર સાથયેની મુલાકાત અંર્યે અમૃતાએ
જાણી-અજાણી વાતો કરી છયે. એમના ્બાળપણથી લઈ કહું છયે કયે, ‘મનયે ખ્બર નથી કયે એ સાડહરના િબદોનો જાદુ
એમની ્ુવાની સુધીના ઘણા ડકસસાઓ અર્ાઉ વણ્ચવ્ા છયે. હતો કયે એની મારા તરફ મંિા્યેલી ખામોિ નજર હતી, પણ
સાડહરના જીવનમાં આવનાર પ્રથમ છોકરી મડહનદર કૌર હં ુ સાડહરથી ખૂ્બ અસભભૂત થઈ ર્્યેલી.’
ચૌધરી અનયે પછી ઈિર કૌર — આ ્બંનયે સવિયે અર્ાઉ સવર્તયે

એ ડદવસોમાં અમૃતા ડદલહીમાં રહયે તાં હતાં અનયે સાડહર

લખ્ું છયે. પછી સાડહરનું નામ જ યેની સાથયે જોિા્ું તયે ્ુવતી લાહોરમાં. ્બંનયે વચચયે પ્રયેમસભર પત્રોની આપ-લયે થઈ રહી
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હતી. અમૃતા સાડહરના પ્રયેમમાં પાર્લ હતાં. તયે સાડહરનયે સાડહરનયે લગ્ન માટયે મનાવી િક્ાં હોત. પણ એમ ્બન્ું
‘મયેરા િા્ર’, ‘મયેરા મહયે ્બૂ્બ’, ‘મયેરા ખુદા’ કહીનયે ્બોલાવતાં. નહીં. એક વાર સાડહરયે પોતાની અમમી સરદાર ્બયેર્મનયે કહું
પણ સાડહર અનયે અમૃતા વચચયેનો પ્રયેમસં્બંધ એક સવસિષ્ટ હતું કયે, ‘એ અમૃતા જ હતી કયે જ યે તારી વહુ ્બની િકી હોત.’
પ્રકારનો પ્રયેમસં્બંધ રહો. અમૃતા કહયે છયે કયે, ્બંનયે મળતાં ત્ારયે

અમૃતા પ્રીતમ સાથયેના પોતાના સં્બંધમાં સાહીરયે ખુદનયે

કલાકો સુધી એક્બીજા સામયે જોઈનયે ્બયેસી રહયે તાં અનયે પછી હારી ર્્યેલા પ્રયેમી તરીકયે પ્રસથાસપત ક્ા્ચ પણ તયેમની વચચયેના
છૂટા પિતાં. માત્ર એક વાર સાડહરયે પ્રયેમની અસભવ્ષ્કત કંઈક પ્રયેમનો સં્બંધ એ સમ્યે તૂટી ર્્ો હતો જ્ારયે સાડહર ૧૯૬૦માં
સવસચત્ર રીતયે કરી હતી. સાડહરયે અમૃતાનયે કહું : ‘આપણયે ્બંનયે ર્ાસ્કા સુધા મલહોત્રા પર વારી ર્્ા હતા. સાડહર અનયે
ચીન જતા રહીએ અનયે ત્ાં જ રહીએ તો કયેવું?’ અમૃતાએ સુધા મલહોત્રા વચચયેના અફૅ રની વાતો ૧૯૫૦ના દા્કાના
પૂછું : ‘ચીન જઈનયે િું કરીિું?’ સાડહરયે કંઈક અંિયે ઉિાઉ છયેલાં વરથોમાં ચાલી હતી, જ્ારયે સુધાની ઉંમર ૨૨-૨૩
જવા્બ આપતાં કહું : ‘આપણયે ત્ાં કસવતાઓ લખીિું.’ તો વર્ચની હતી અનયે પાશ્્ચર્ા્નના ક્યેત્રમાં હજી તયેમનો પ્રવયેિ
અમૃતાએ કહું : ‘કસવતાઓ તો આપણયે ચીન ર્્ા વર્ર જ થ્ો હતો. પરં તુ ટૂ કં ા સમ્માં સુધાજીએ પાશ્્ચર્ાસ્કા
અહીં પણ લખી િકીએ છીએ.’ સાડહરયે જવા્બ આપ્ો : ‘હા, તરીકયે પોતાના નામનો સસક્ો જમાવી દીધો હતો. જોકયે એ
લખી િકીએ છીએ, પણ આપણયે ચીન જઈએ તો ત્ાંથી પણ હકીકત છયે કયે તયેમણયે ર્ા્યેલાં ્બયેહદ લોકસપ્ર્ ર્ીતો પૈકી
કદી પાછા નહીં આવીએ.’ આમ, આ સવસચત્ર પદ્ધસતથી માત્ર મોટા ભાર્નાં ર્ીતો સાડહરયે લખયેલાં હતાં.
એક વાર સાડહરયે અમૃતાનયે જીવનભર સાથયે રહયે વા માટયે ઈજન
આપ્ું હતું. પણ અમૃતાએ એ વાતનયે ર્ંભીરતાથી ન લીધી!

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 મહયે ર્બાન હતા; તયેઓ મારા માટયે એક પછી
વાસતવમાં અમૃતા પ્રીતમ એક માત્ર મડહલા હતાં જ યે એક અદ્ભુત ર્ીતો લખતા હતા. દરરોજ સવારયે તયેઓ મનયે
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ફોન કરતા, પણ તયે કામનયે લર્તા ફોન રહયે તા. મારા કાકા ્બા્બત માનપૂવ્ચક જોવાતી ન હતી. તયેમનાં લગ્ન સર્ડરધર
તો મનયે ખીજવતા અનયે કહયે તા: ‘તારા મૉસનુંર્ એલામ્ચનો ફોન મોટવાણી સાથયે થ્ાં જ યે એક સ્બઝનયેસમયેન હતા (સિકાર્ો
આવી ર્્ો છયે.’ હં ુ માત્ર એટલું જાણતી હતી કયે મારા ઉપર રયે ડિ્ોના માસલક). સર્ડરધર મોટવાણીના કુ ટુ્બ
ં ીજનોનયે પસંદ
સાડહરનું ધ્ાન કયેષ્નદ્રત હતું. એક ્ુવાન ર્ાસ્કાનયે સાડહર નહોતું કયે તયેમની પુત્રવધૂ સફલમો માટયે ર્ીતો ર્ા્. વળી, એવી
જ યેવા ડદગર્જ િા્ર તરફથી આટલું મહત્વ મળતું હો્ તો પણ ઘટના ્બની કયે સુધા મલહોત્રાની સર્ડરધર મોટવાણી
સવાભાસવક રીતયે જ તયેનયે તયે વાતનો આનંદ પણ હો્ અનયે સાથયેની સર્ાઇ પછી તુત્ચ જ ‘ષ્બલટઝ’ મયેર્યેઝીનમાં સાડહર
અસભમાન પણ હો્. જો કયે સુધાજીએ સાથોસાથ એ પણ લુસધ્ાનવી અનયે સુધા મલહોત્રાના કયેટલાક ફોટોગ્ાફસ
જણાવ્ું કયે આ એક સવસિષ્ટ પ્રકારનો સં્બંધ હતો, પણ એ પ્રકાસિત થ્ા. જ યેનયે કારણયે સુધાજીના શ્સુરપક્ના
લોકોએ લગ્ન પછી તયેમના સફલમો માટયે ર્ાવા પર પ્રસત્બંધ

રોમાનસ તો નહોતો જ.

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 પ્રૉફયે સર હતા) અનયે
ભાઈઓ વર્યેરયેનયે સાડહરના મુષ્સલમ હોવાનયે કારણયે લગ્ન સામયે
સખત વાંધો અનયે સવરોધ હતો. સુધાજી કુ ટુ્બ
ં ની લાર્ણી અનયે
સવરોધનયે અવર્ણી ન િક્ાં અનયે તયેમણયે સાડહર સાથયેના
સં્બંધનો અંત આણી સર્ડરધર મોટવાણી સાથયે લગ્ન કરી
સુધાજીની આ સપષ્ટતા છતાં જ યે તયે વખતયે તો હકીકત

લીધાં.

અનયે અફવા વચચયેની ભયેદરયે ખા 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 કહયે વા 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 ‘સલામયેહસરત કુ ્બૂલ 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
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ટૂ કં માં, અર્ાઉના ડકસસાઓની જ યેમ સાડહરનો સુધા (સફલમ જાણીતા ઉપન્ાસકાર ર્ુલિન નંદાની નવલકથા
મલહોત્રા સાથયેનો સં્બંધ પણ અધૂરો જ રહો અનયે સાડહર ‘માધવી’ પર આધાડરત હતી). આ સફલમમાં સાડહરયે લખયેલી
આજીવન અસવવાડહત જ રહા.

અનયે રફીસાહયે ્બયે ર્ા્યેલી એક અદભુત ર્ઝલ છયે. ચુસત રીતયે
છંદમાં લખા્યેલી, રદીફ-કાસફ્ાની સંપૂણ્ચ જાળવણીવાળી
અનયે િયેડર્તથી ભરપુર એવી આ એક નખસિખ સુંદર
ર્ઝલ છયે. આ ર્ઝલમાં કુ લ 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 રાજકુ માર દ્ારા
્બોલાતા હો્ એ રીતયે અમુક અમુક અંતરાલ ્બાદ રજૂ થતા
રહયે છયે. આ સુંદર ર્ઝલ જોઈએ :
યહ જુ લફ અગર ખુલકે સબખર જાયે તો અચ્છા,
ઇિ રાતકી તકદીર િંવર જાયે તો અચ્છા.
ના્ક એક ર્સણકાનયે ત્ાં િરા્બની મહયે સફલ જમાવીનયે
્બયેઠો છયે; ર્સણકા નૃત્ કરીનયે તયેનું ડદલ ્બહયે લાવી રહી છયે.
ના્ક કહયે છયે કયે આ રાસત્રની કાસલમા સવ્ચત્ર વ્ાપ્ત છયે.
આવામાં જો તું તારો ્બાંધી રાખયેલો કયેિકલાપ ખોલી નાંખયે
અનયે તારી જુ લફોનયે સવખયેરી દયે તો કયેવું સારં ! તારી કાળી
ઘટાદાર જુ લફોના સવખયેરાવાથી આ રાસત્રના િ્બા્બમાં ઓર
સનખાર આવી જિયે; તારો ખુલો કયેિકલાપ રાસત્રના અંધારનયે
એવો ઘયેરો કરી દયેિયે કયે રાસત્ર પણ પોતાનયે ખુિનસી્બ સમજિયે.

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 મહયે શ્રી દ્ારા સનસમ્ચત અનયે રામ
મહયે શ્રી દ્ારા ડદગદસિ્ચત ૧૯૬૫ની હીટ સફલમ ‘કાજલ’માં
સાડહર લુસધ્ાનવી ર્ીતકાર હતા અનયે રસવનું સંર્ીત હતું.
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સજિ તરહિે થોિીિી તેરે િાથ કિી હૈ ,
બાકી ભી ઉિી તરહ ગુજર જાયે તો અચ્છા.

કારણયે જ મારી ્બદનામી થઈ રહી છયે; ્બધા મારી તરફ
સધક્ાર અનયે સતરસકારથી જોઈ રહ્ા છયે; ્બધા માનયે છયે

નૃત્નો અનયે િરા્બનો આનંદ લઈ રહયે લો ના્ક કયે મારી ્બર્બાદી (આસથ્ચક, સામાસજક, કૌટુસં ્બક)નું કારણ
ર્સણકાનયે કહયે છયે કયે તારી સાથયે રહયે વાનો સમ્ ્બહુ થોિો તું જ છયે. પણ તયે છતાં હં ુ ઈચછુ ં છુ ં કયે મારી ્બદનામી કયે
હો્ છયે. હં ુ ચાહં ુ છુ ં કયે આ સમ્ લં્બાઈ જા્, પૂરો જ ન ્બર્બાદીનો આરોપ તારા પર ન લાર્યે; એ આળ ્બીજા કોઈ
થા્ અનયે મારી ્બાકીની સજંદર્ી પણ આ રીતયે જ તારા પર જા્ તો સારં .
રૂપના નિામાં િૂ ્બયેલા રહીનયે જ વીતી જા્.
દુસનયાકી સનગાહોંિેં ભલા ્યા હૈ , બુરા ્યા,
યહ બોઝ અગર ડદલિે ઉતર જાયે તો અચ્છા.

ઇિ હુસને-િુજકસિિ2કી કહીં સનંદ ન તૂિ,ે
કુ છ 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

ના્ક કહયે છયે કયે સારં -ખરા્બ, પુણ્-પાપ, નીસત-અનીસત સનદ્રામાં સરી પિી છયે. હવયે એવું થવું જોઈએ કયે આ રાત
એ ્બધાની વ્ાખ્ાઓ સમાજ કરયે છયે. મનયે ખ્બર છયે કયે હં ુ ્બસ અહીં જ રોકાઈ જા્; મારી માિુકાની સનદ્રા તૂટ યે નહીં
જ યે કંઈ કરી રહો છુ ં તયે સમાજનયે અસવીકા્્ચ છયે, પણ હં ુ અનયે હં ુ આમ જ એના અનુપમ રૂપનયે નજરોથી પીતો રહં ુ .
એવી ષ્સથસત ઈચછુ ં છુ ં કયે દુસન્ા મારા માટયે િું સવચારયે છયે;
વૈિે ભી કયાિત હૈ તેરે હુસનકા જલવા,
દુસન્ાની દૃષ્ષ્ટએ િું ખોટુ,ં પાપ, અનૈસતક છયે — એ સઘળા

સવચારોનો ્બોજ મારા હૃદ્ પરથી ઉતરી જા્; હં ુ દુસન્ા
સવિયે સવચારં જ નહીં અનયે મારી મસતીમાં રહી િકું.
વૈિે તો તુમહીંને િુઝે બરબાદ ડકયા હૈ ,
ઇલઝાિ1 ડકિી ઔરકે િર જાયે તો અચ્છા.
મનયે ખ્બર છયે કયે હં ુ તારા પ્રયેમમાં ર્ળાિૂ ્બ છુ ં અનયે એ
1 આરોપ
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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?
િહે સફલિેં તેરી યૂં હી રહેં જ�ે-ચરાગાઁ
આંખોંિેં હી યે રાત ગુજર જાયે તો અચ્છા.
2 સૌંદ્્ચની સાક્ાતમૂસત્ચ
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તારી આ મહયે સફલ આમ જ જશ્ના સચરાર્ોથી રોિન

એ સવાર કયે જ યેના આર્મન સાથયે જ આપણા સવખૂટા

રહયે , ઝળાંહળાં રહયે ; આ મસતીનો આલમ આમ જ ્બનયેલો પિવાનું સનષ્શ્ત હો્, એવી સવાર િું કામની? એવી સવાર
રહયે અનયે આપણયે સાથયે રહીનયે આ રાતનયે, આ સમ્નયે આવી પહોંચયે તયે પહયે લાં જ મારા જીવનનો અંત આવી જા્
એક્બીજાની આંખોમાં આંખો પરોવીની સવતાવતા રહીએ.

વધારયે સારં થા્.

જાકર તેરી િહે સફલિે કહાઁ ચૈન સિલેગા,
અબ અપની જગહ અપની ખબર જાયે તો અચ્છા.
તારી મસત-મદહોિ મહયે સફલથી ઊઠીનયે ્બીજ યે ક્ાં્ કઈ
રીતયે જઈ િકા્? ્બીજ યે આવું સુખ-ચયેન ક્ાં મળી િકયે?
હં ુ તો ચાહં ુ કયે અહીંથી ઊઠીનયે ક્ાં્ ન જાઉં. રાત વીતી
જા્, સવાર પિી જા્ એવા સમ્યે પણ મારા ્બદલયે મારી
ખ્બર મારા ઘયેર પહોંચી જા્ તો કયેવું સારં !
જીિ િુબહકી તકદીરિેં સલખી હો જુ દાઈ,
ઉિ િુબહિે પહે લે કોઈ િર જાયે તો અચ્છા.

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 જૂ ન, 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 ક્ારયે ક કોઈ નવા સવર્ સાથયે
ફરી મળીિું. ત્ાં સુધી અલસવદા.
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અિસર આનયં્દનો

અમ્દાિા્દ મ્્ુવનવસપલ કોપ�રરેશન તરફરી આ િષ�
૭મા ‘અમ્દાિા્દ નરેશનલ બુક ફરેર’નુયં આ્ોજન

નરયે નદ્રભાઈ મોદી જ્ારયે ર્ુજરાત રાજ્ના મુખ્મંત્રી હતા
ત્ારયે ‘વાંચયે ર્ુજરાત’ અસભ્ાન અંતર્્ચત ડરવરફ્નટ ખાતયે
પહયે લાં અમદાવાદ નયેિનલ ્બુકફયે રનું આ્ોજન કરવામાં
આવ્ું હતું. પ્રસતવર્ચ પહયે લી મયે થી ૭મી મયે દરમ્ાન ્ોજવામાં
આવતો ્બુકફયે ર 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
અમદાવાદ મ્ુસનસસપલ કોપથોરયે િન તરફથી આ વરગે આવ્ું હતું. ત્ાર ્બાદ જલસો એપ ટીમ દ્ારા ‘વાસચકમ’
૭મા ‘અમદાવાદ નયેિનલ ્બુક ફયે ર’નું આ્ોજન જી.એમ. અંતર્્ચત સવસવધ સાડહત્કૃ સતઓનું પઠન કરવામાં આવ્ું હતું.
િી.સી. ગ્ાઉનિમાં કરવામાં આવ્ું હતું. પ્રધાનમંત્રી શ્ી આ સાડહત્ સપ્તાહ દરમ્ાન ‘સત્રવયેણી’ િીર્ચક અંતર્્ચત
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અિસર આનયં્દનો
સૂર, િબદ અનયે તાલનો મડહમા કરતાં સવસવધ મનોરં જક આ કસવ સંમયેલન અંતર્્ચત રાજ યેિ વ્ાસ ‘સમસકીન’, રાજ યેનદ્ર
કા્્ચક્રમો ્ોજવામાં આવ્ા હતા. જાણીતા કસવ અનયે િુકલ, હર્ચ રિ�ભ�, તુરાર િુકલ, કૃ ષણ દવયે, અસનલ ચાવિા,
સદા્બહાર સવરકારોનયે ‘સૂર ર્ુલા્બી મોસમ’ કા્્ચક્રમ થકી ભાવયેિ ભ� અનયે સમસલનદ ર્િવીએ પોતાની કસવતાઓ રજૂ
્ાદ કરવામાં આવ્ા હતા. અંડકત સત્રવયેદીના િબદાસભરયેક કરી હતી. સાડહત્ સપ્તાહના અંસતમ ડદવસયે ‘સાડહત્ અનયે
દ્ારા ડદવ્ાંર્ અંજાડર્ા, કોિા પંડ્ા, આનલ વસાવિા, રાર્ હં ુ ’ સવર્ હયે ઠળ વસંત ર્િવી, ભાગ્યેિ જહા અનયે જ્
મહયે તા દ્ારા સવસવધ ર્ીતોની પ્રસતુસત કરવામાં આવી હતી. વસાવિાએ વકતવ્ આપ્ાં હતાં.
સંર્ીત સંચાલન મ્ુર દવયેએ સંભાળ્ું હતું.

્બુકફયે રના આ આ્ોજનમાં સયેમીનાર હોલમાં ‘જ્ાનર્ંર્ા’
૨૬મીના રોજ લોકસાડહત્ અનયે લોકસંર્ીતની અનયે ‘રં ર્રં ર્ વાદસળ્ા’ અંતર્્ચત રાઈટીંર્ વક્ચ િોપ અનયે
પ્રસતુસત પ�શ્ી ભીખુદાન ર્િવી અનયે સાથી કલાકારો દ્ારા સવસવધ ્બાળપ્રવૃસત્તઓનું આ્ોજન પણ કરવામાં આવ્ું હતું.

કરવામાં આવી હતી. અસંખ્ ભાવકોથી ખીચોખીચ ભરાઈ િાળાના ્બાળકો અનયે ્ુવાનોએ તયેમાં ઉતસાહભયેર ભાર્
ર્્યેલું મુખ્ ઓિીટોરી્મ તારીખ ૨૭મીના રોજ ‘હાસ્ લીધો હતો.
દર્બાર’માં ફયે રવાઈ ર્્ું હતું. જર્દીિ સત્રવયેદી અનયે જીતુભાઈ

્બુકફયે રના એકઝી્બીિન હોલમાં સવસવધ ભારાના અલર્-

દ્ારકાવાળાએ પોતાની હળવી િૈલીથી હાસ્ની છોળો ઉિાિી અલર્ પુસતકો આિરયે ૨૦૦ જ યેટલાં સટોલસ દ્ારા વાચકો માટયે
હતી. ‘ર્ીત ર્ાતા ચલ’ િીર્ચક હયે ઠળ ‘ડહનદી સફલમર્ીતોમાં ઉપલબધ કરવામાં આવ્ા હતા. ્બહોળી સંખ્ામાં ઉપષ્સથત
કાવ્તતવ’ની વાત તુરાર જોિી દ્ારા વહયે તી મૂકવામાં આવી રહી વાચકોએ જ યેનો લાભ લીધો હતો. સમગ્ આ્ોજન માટયે
હતી. પંકજ પાઠક અનયે િૈલયેિ ઠાકરના સંર્ીત સન્ોજનમાં મયે્ર શ્ીમતી ્બીજલ્બયેન પટયેલ, કસમિનર શ્ી સવજ્ નહયે રા,

નીરજ પાઠક, સવશ્નાથ ્બાટુર્
ં યે, દિ્ચના ર્ાંધી ઠક્ર, સલીમ આઈ.એ.એસ. તથા અમદાવાદ મ્ુસનસસપલ કોપથોરયે િનના
મસલક અનયે જ્ોસત સક્રશ્્ન દ્ારા રજૂ થ્યેલાં ર્ીતોમાંથી અન્ તમામ અસધકારીઓનયે અમદાવાદ નયેિનલ ્બુકફયે રનાં

ઘણાં ્બધાં ર્ીતોનયે ઓિી્નસયે વનસમોરથી વધાવી લીધા આ્ોજન ્બદલ ખૂ્બ ખૂ્બ અસભનંદન.
(તિવીર િૌજનય : અિદાવાદ મયુ. કોપ�રે શન)
હતા. તારીખ ૨૯મીના રોજ ‘મનની મહયે સફલ’ જામી હતી.
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૧. મનની મહયે સફલ — કસવ સંમયેલન, ૨. સભખુદાન ર્િવી, ૩. અસનલ ચાવિા, ૪. અંડકત સત્રવયેદી, ૫. ્બાળપ્રવૃસત્તઓ, ૬. કાફયે ટડયે ર્ા,
૭. તુરાર િુકલ, ૮. ર્ીત ર્ાતા ચલ, ૯. જીતુભાઈ દ્ારકાવાળા ૧૦. જર્દીિ સત્રવયેદી ૧૧. હર્ચ રિ�ભ�
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શવિ્ડલકનો રાજ્્વિપ્લિ – આજના સયં્દભ્ડમાયં વિશરે
વિશ્વકોશમાયં મહરેશ િયંપકલાલરે આપરેલુયં વ્ાખ્્ાન

ર્ુજરાત સવશ્કોિ ટ્સટની શ્ી ભદ્રંકર સવ�ાદીપક નાટકની રચના કરી છયે. ડદલહીની સાડહત્ અકાદમી દ્ારા
વ્ાખ્ાનશ્યેણીમાં અથ્ચિાસ્ત, સફલમ, સચત્ર, સંર્ીત, સાડહત્, પુરસકૃ ત આ એકમાત્ર ર્ુજરાતી નાટક છયે. િસવ્ચલક નાટકનો
રાજકારણ જ યેવા સવર્ો ઉપર તજજ્ો દ્ારા વ્ાખ્ાનો અંત પષ્શ્મના કરણ નાટકોની જ યેમ ટ્સયે જક છયે. આમ સંસકૃ ત
્ોજવામાં આવયે છયે. એના ઉપક્રમયે જાણીતા નાટ્યસવદ્ અનયે તયેમજ પષ્શ્મના નાટ્ય પરં પરાનો સુભર્ સમનવ્ ‘િસવ્ચલક’
નાટ્યઅસભનયેતા મહયે િ ચંપકલાલયે રસસકલાલ પરીખની નાટકના ર્ુજરાતી સિષ્ટ નાટકોમાં સવસિષ્ટ સથાન અપાવયે છયે.
સવખ્ાત નાટ્યકૃ સત ‘િસવ્ચલક’ સવિયે વકતવ્ આપતાં કહું આ કા્્ચક્રમમાં નાટ્યરસસકો અનયે સવદ્ાનો મોટી સંખ્ામાં
કયે સંસકૃ ત નાટ્યસાડહત્માં જ યેનયે પ્રકરણ પ્રકારના ‘રૂપક’ ઉપષ્સથત રહાં હતાં. આ કા્્ચક્રમ ૧૦ ઑકટો્બર ૨૦૧૮,
કહયે વામાં આવયે છયે, તયે ભાસ કૃ ત દડરદ્રચારદત્તમ્ અનયે િૂદ્રકકૃ ત ્બુધવારના રોજ સવશ્કોિભવનમાં ્ોજા્ો હતો.
મૃચછકડટકના આધારયે રસસકલાલ છો. પરીખયે િસવ્ચલક
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ન્ૂવઝક ટ્રેક

જ્યંવત ્દલાલના જનમડ્દન પ્રસયંગરે સાવહ�ત્્ક વ્ાખ્્ાન
‘પા્દરના તીરર’નુયં આ્ોજન કરા્ુયં

ઓમ કૉમ્ુસનકયેિન અનયે ર્ુજરાત સાડહત્ અકાદમીના કસપલદયેવ િુકલએ વાત કરતા જ્ંસત દલાલના ‘અંધારપટ’,
સં્ુકત ઉપક્રમયે, તારીખ ૧૮ નવયેમ્બર, રસવવારના રોજ, ‘સો્નું નાકું’ અનયે ‘અવતરણ’ જ યેવા ઉત્તમ નાટકોનો ઉલયેખ
અમદાવાદના આતમા હોલ ખાતયે, નાટ્યકાર, વાતા્ચકાર, ક્થો હતો. તયેઓ તયેમની સપષ્ટ નાટ્યસવભાવનાનયે કારણયે
નવલકથાકાર, અનુવાદક જ્ંસત ઘયેલાભાઈ દલાલના ૧૧૦મા એક સજાર્ સજ્ચક અનયે મયેધાવી સવવયેચક હતા એમ પણ
જનમડદનપ્રસંર્યે સાડહષ્ત્ક વ્ાખ્ાન ‘પાદરનાં તીરથ’નું જણાવ્ું. સાડહત્કાર મસણલાલ હ. પટયેલયે જ્ંસત દલાલની
વાતા્ચઓ તયેમજ નવલકથાઓ સવિયે જણાવતા કહું કયે, ‘તયેઓ

આ્ોજન કરવામાં આવ્ું હતું.

સાડહત્ અકાદમીના અધ્ક્ પ�શ્ી સવષણ પંડ્ાએ એક મજ્બૂત લયેખક હતા તયેમની વાતા્ચઓ અન્ લયેખકોની
ભૂસમકા રજૂ કરતા કહું હતું કયે, ‘જ્ંસત દલાલ ર્ુજરાત પ્રસંિા અનયે ટીકા ્બંનયે ખમી િકયે છયે. તયેમની કૃ સતઓમાં
સમાચારમાં “આજનું ચોકઠુ”ં નામયે કોલમ લખતા હતા. માણસ ખોવા્યેલો છયે અનયે માણસની િોધ ચાલયે છયે. તયેમની
તયે વાતા્ચકાર, નવલકથાકાર, અનુવાદક અનયે રાજકી્ વાતા્ચઓમાં ઘટનાના ભારનયે ્બદલયે મનોઘટનાનું આલયેખન
સવચારક ્બધું જ હતા. તયેઓ ખરા અથ્ચમાં ્બૌસદ્ધક હતા.’ અદકયેરં હો્ છયે. તયેમની વાતા્ચઓ આજ યે પણ પ્રસતુત છયે.’
જ્ંસત દલાલના જીવન સવિયે દૃષ્ષ્ટ પટયેલયે જણાવ્ું કયે, ‘તયેમનયે સમગ્ કા્્ચક્રમનું સંચાલન કસવ મનીર પાઠક ‘શ્યેત’ દ્ારા
રં ર્ભૂસમના સંસકારો ્બાળપણથી મળયેલા. તયેઓ હૃદ્ની કરવામાં આવ્ું હતું.
ઉષમાવાળા હતા’, જ્ારયે તયેમના નાટકો સવિયે જાણીતા નાટ્યકાર
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સ�ક સકૂલ ઑફ મ્્ુઝીક �ારા ૨૩મા
સયંગીત સયંકલ્પ સ�ાહ-૨૦૧૮નુયં આ્ોજન કરા્ુયં

હતષ્વત મહેતા

સપ્તક સકૂ લ ઑફ મ્ુઝીક દ્ારા તારીખ ૧૯થી ૨૮

‘સંર્ીત સંકલપ’ની િરૂઆત ૧૯૮૯માં ડદલહીથી

ઑકટો્બર દરમ્ાન ૨૩મા સંર્ીત સંકલપ સપ્તાહ-૨૦૧૮નું કરવામાં આવી હતી. તયેનો મુખ્ ઉદ્દયેશ્ કલાકારોનયે ્ોગ્
સુંદર આ્ોજન કરવામાં આવ્ું હતું.

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 રજૂ આતો ઉત્તર ભારતી્ િાસ્તી્ રાર્ો પર
આધાડરત હતી અનયે ૧ સયેમી-કલાસસકલ અનયે ૨ રજૂ આત
ધ્ુપદ ર્ાસ્કીમાં કરવામાં આવી હતી. જ યેમાં સવસવધ ભારતી્
વા�ો જ યેવા કયે, સસતાર, સારં ર્ી, ફલ્ુટ, સંતૂર, હામથોસન્મ,

આ�ા મુખ�્વ

સસદ્ધવીણા, ત્બલાં, સરોદ અનયે પખાવજની ્બખૂ્બી રજૂ આત
થઈ હતી.
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કોલકોત્તા, મું્બઈ, પડટ્ાલા, પુના, સુરત, સાહી્બા્બાદ,
થાણયે, વલસાિ, વારાણસીના ઉપરાંત િાકાના સવસવધ ઘરાના
જ યેવા કયે આગ્ા, ્બનારસ, િાર્ર, ઇટાવાહ, ગવાસલ્ર, ઇનદોર,
ઇમદાદખાની, ડકરાણા, કુ દૌસસંઘ, મડહ્ર, સયેસન્ા, મયેવાતી,
નાના પાનસયે, નારદી્ િૈલી, પંજા્બ ઘરાના, પડટ્ાલા,
રામપુર અનયે િાહજહાનપુરના કલાકારો દ્ારા રાર્ોની અનયે
વા�ોની સુંદર રજૂ આત કરવામાં આવી હતી.
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 રજૂ આત કરવામાં આવી હતી. જુ દા જુ દા
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.

રાજ�પા ચૌધરી

કા્્ચક્રમનયે અમદાવાદના રસસક શ્ોતાઓએ કા્્ચક્રમની
સવસવધતાનયે મનભરીનયે માણી હતી અનયે વખાણી હતી.

જ્હાનવી ફાનસલકર

ભારતભરમાંથી અમદાવાદ, અલહા્બાદ, ભોપાલ,
વિોદરા, ્બનયેર, ડદલહી, ર્ુવાહાટી, ડહસાર, જ્બલપુર, જ્પુર,
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જન્મદિવસ શુભ હો… શુભદાયી… સુખદાયી… ચિર આયુ પામો
૧ જાન્યુઆરી: કેતા ઠક્કર (શાસ્ત્રીય નૃત્ય કલાકાર, અમદાવાદ)
૧ જાન્યુઆરી: કિરીટ દૂધાત (સાહિત્યકાર, ગાંધીનગર)
૧ જાન્યુઆરી: દલપત પઢિયાર (કવિ, સાહિત્યકાર ગાંધીનગર)
૨ જાન્યુઆરી: સમીર રાવલ (વાદક કલાકાર, કી-બોર્ડ)
૩ જાન્યુઆરી: શેતલ રાજડા (સ્ટેજ-ટીવી કલાકાર, મુંબઈ)
૪ જાન્યુઆરી: રાજેશ દવે (ગાયક, ભાવનગર)
૫ જાન્યુઆરી: મનોજ શુક્લ (નાટ્યકાર, ભાવનગર)
૫ જાન્યુઆરી: મેહબુબ દેસાઈ (લેખક, ભાવનગર)
૫ જાન્યુઆરી: પલ્લવી વ્યાસ (ગાયિકા, સુરત)
૫ જાન્યુઆરી: અશ્વિન ચાવડા (ગાયક, અમદાવાદ)
૬ જાન્યુઆરી: એ. આર રહે માન (વિખ્યાત સંગીતકાર, ચેન્નાઈ)
૬ જાન્યુઆરી: પ્રફુલ્લા વોરા (કવયિત્રી, લેખિકા, ભાવનગર)
૬ જાન્યુઆરી: નિરે ન ભટ્ટ (કવિ, અભિનેતા, કટાર લેખક, મુંબઈ)
૧૦ જાન્યુઆરી: જોરાવરસિંહ જાદવ (લોકસાહિત્યકાર, અમદાવાદ)
૧૦ જાન્યુઆરી: યેસુદાસ (ગાયક, મુંબઈ)
૧૧ જાન્યુઆરી: ભાવના વકીલ (લેખિકા, સુરત)
૧૧ જાન્યુઆરી: દર્શના ધોળકિયા (લેખિકા, ભૂજ)
૧૧ જાન્યુઆરી: કુ ન્દનિકા કાપડિયા (લેખિકા, નંદિગ્રામ)

૧૧ જાન્યુઆરી: સંજય ઓઝા (ગાયક, અમદાવાદ)
૧૨ જાન્યુઆરી: વિશ્રુતી વ્યાસ (ગાયિકા, અમદાવાદ)
૧૨ જાન્યુઆરી: ભાવેશ ભટ્ટ (કવિ, અમદાવાદ)
૧૪ જાન્યુઆરી: રૂપલ ઓઝા (ગાયિકા, અમદાવાદ)
૧૪ જાન્યુઆરી: તેજલ પાઠક (ગાયિકા, અમદાવાદ)
૧૫ જાન્યુઆરી: બાબલા મહે તા (સંગીતકાર, મુંબઈ)
૧૫ જાન્યુઆરી: જીતેન્દ્ર વ્યાસ (ગાયક, સંગીતકાર, ગાંધીનગર)
૧૬ જાન્યુઆરી: હર્ષ શાહ (ગાયક, અમદાવાદ)
૧૭ જાન્યુઆરી: કર્મવીર મહે તા (વાદક કલાકાર તબલા, ભાવનગર)
૧૭ જાન્યુઆરી: જાવેદ અખ્તર (ગીતકાર, અમદાવાદ)
૧૭ જાન્યુઆરી: બીજલ ઉપાધ્યાય દેસાઈ (ગાયિકા, મુંબઈ)
૧૮ જાન્યુઆરી: હં સા દવે (ગાયિકા, મુંબઈ)
૧૯ જાન્યુઆરી: ભવદીપ જયપુરવાલે (સંગીતકાર, અમદાવાદ)
૧૯ જાન્યુઆરી: જાનકી રોમેશ મિસ્ત્રી (ગાયિકા, અમદાવાદ)
૧૯ જાન્યુઆરી: આશિની શાહ (નૃત્ય દિગ્દર્શક, અમદાવાદ)
૨૦ જાન્યુઆરી: રાજૂ બારોટ (નાટ્યકાર, ગાયક, અમદાવાદ)
૨૦ જાન્યુઆરી: અસીમ મહે તા (ગાયક, અમદાવાદ)
૨૧ જાન્યુઆરી: કલ્યાણી મહે તા (કવયિત્રી, ભાવનગર)
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જન્મદિવસ શુભ હો…
શુભદાયી… સુખદાયી… ચિર આયુ પામો
૨૧ જાન્યુઆરી: અરવિંદ વેગડ (કવિ, ગાંધીનગર)
૨૨ જાન્યુઆરી: ભારતી કુંચાલા (ગાયિકા, ભાવનગર)
૨૨ જાન્યુઆરી: સોનલ વૈદ્ય (નાટ્યકાર, સુરત)
૨૩ જાન્યુઆરી: રઘુવીર કુંચાલા (ગાયક, ભાવનગર)
૨૩ જાન્યુઆરી: કિરણ શુક્લ (કથ્થક નૃત્યકાર, ભાવનગર)
૨૩ જાન્યુઆરી: પ્રભાતદેવ ભોજક (ગાયક, સ્વરકાર, ભાવનગર)
૨૩ જાન્યુઆરી: સમીપ સ્વાદિયા (વાદક કલાકાર ગિટાર, અમદાવાદ)
૨૫ જાન્યુઆરી: સંગીતા બલસારા (રે ડિયો ઉદ્દઘોષક, સુરત)
૨૫ જાન્યુઆરી: શ્યામસુંદર બ્રહ્મભટ્ટ (વાદક કલાકાર તબલા, અમદાવાદ)
૨૫ જાન્યુઆરી: ફિરોઝ ઈરાની (અભિનેતા, મુંબઈ)
૨૫ જાન્યુઆરી: મોહમ્મદ વકીલ (ગાયક, મુંબઈ)
૨૫ જાન્યુઆરી: વિભા દેસાઈ (ગાયિકા, અમદાવાદ)
૨૫ જાન્યુઆરી: કવિતા કૃ ષ્ણમૂર્તિ (ગાયિકા, મુંબઈ)
૨૬ જાન્યુઆરી: ફાલ્ગુની શેઠ (ગાયિકા, મુંબઈ)
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૨૬ જાન્યુઆરી: વંદના પાઠક (ટીવી-ફિલ્મ કલાકાર, મુંબઈ)
૨૬ જાન્યુઆરી: હસમુખ ચાવડા (વાદક કલાકાર તાર શહે નાઈ, અમદાવાદ)
૨૬ જાન્યુઆરી: સંજીવની ભિલાંદે (ગાયિકા, મુંબઈ)
૨૬ જાન્યુઆરી: આનતિ શાહ (ગાયિકા, અમદાવાદ)
૨૭ જાન્યુઆરી: મહે શ કનોડિયા (ગાયક-સંગીતકાર, મુંબઈ)
૨૭ જાન્યુઆરી: દેવાંશી પંડ્યા (ગાયિકા, અમદાવાદ)
૨૮ જાન્યુઆરી: સુમન કલ્યાણપુર (જાણીતા ફિલ્મી ગાયિકા, મુંબઈ)
૨૮ જાન્યુઆરી: નિશા કાપડિયા (ગાયિકા, મુંબઈ)
૨૮ જાન્યુઆરી: પંડિત જસરાજ (શાસ્ત્રીય ગાયક, મુંબઈ)
૨૮ જાન્યુઆરી: ભૂમિક શાહ (ગાયક, અમદાવાદ)
૨૯ જાન્યુઆરી: પરે શ નાયક (નાટ્યકાર, અમદાવાદ)
૩૦ જાન્યુઆરી: ચિંતન ઉપાધ્યાય (ધ્રુપદ ગાયક, અમદાવાદ)
૩૦ જાન્યુઆરી: હૃદયનાથ ઘારે ખાન (દિગ્દર્શક, અભિનેતા, અમદાવાદ)
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