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સંગીત સાથેની આ ગતત સંગતત બની રહે એવી અમારી ભાવના છે
સામાન્યતઃ કોઈ પણ પ્રવાસની શરૂઆત વેળાએ પ્રવાસ ક્યાાં પૂરો થવાનો છ?ે આપણાં ગાંતવ્યસથાન ક્યાાં હશે? શુાં 

હશે? એ વવશે આપણે સભાન હોઈએ છીએ. ક્યારેક કેવી રીતે પહોંચાશે એ બાબતે વચાંવતત પણ હોઈએ છીએ. વનશ્ચિત 
સથાન પર પહોંચવા માટ ેઆપણી પાસે હવે તો Google map પણ છ.ે એટલે ક્યારેક સફર દરવમ્યાન કદાચ કોઈ બીજો 
રસતો લેવાઈ ગ્યો હો્ય તો ગુગલ સચ્ચ દરવમ્યાન આપણને દદશાથી વાકેફ કરતો અવાજ recalculating કરી નવો રસતો, 
નવો રાહ લેવાનુાં કહે છ.ે

ઘણાાંબધાાં વર્ષો પહેલાાં શરૂ કરેલી આ સાંગીત્યાત્ામાાં કોઈ એક માંવજલ સુધી પહોંચવાની ઝાંખના અમે ક્યારે્ય નથી 
રાખી. આ ્યાત્ા દરવમ્યાન ક્યારેક ક્યાાંક અટવા્યા હોઈએ એવુાં પણ લાગ્ુયાં છ.ે ક્યારેક ખાડા-ટકેરાનો અનુભવ ક્યષો છ.ે 
પરાંતુ આ અનુભવોમાાંથી જ ઘણાંબધુાં શીખ્યા પણ છીએ અને એટલે જ આ રસતે ચાલતા ચાલતા નવા રસતા, નવી દદશા 
તરફ પહોંચવાની એક ગવત મનમાાં સપષ્ટ રાખી છ.ે ક્યાાં્ય ઝડપથી પહોંચવાની ઉતાવળ નથી એટલે ઓવરટકે કરીને આગળ 
નીકળી જવુાં એવો વનધા્ચર પણ નથી. સાંગીત સાથેની આ ગવત સાંગવત બની રહે એવી ભાવના છ.ે એક વાાંચેલી વાત ્યાદ 
આવે છ,ે જામફળના એક ઝાડ ઉપરથી વખસકોલી ઝડપભેર નીચે ઊતરી રહી હતી. નીચે ઊતરતા એને ધીમી પણ મક્કમ 
ગવતએ ઉપર ઝાડ પર ચડતી ગોકળગા્ય એને મળી. વખસકોલીએ વનરાશાજનક શબદો ઉચચા્યા્ચ ‘બેન, વ્યથ્ચ પ્ર્યતન ન કર, 
ઉપર એકે્ય જામફળ નથી.’ ગોકળગા્યે જવાબ આપ્યો, ‘મને ખબર છ,ે પણ હુાં જ્યારે ઉપર પહોંચીશ ત્યાાં સુધીમાાં જામફળ 
હશે અને મને મળશે.’ આવો જ ધીમો પણ મક્કમ પ્રવાસ અમે ચાલુ રાખ્યો છ ેઅને જ ેફળ મળશે એ સૌની સાથે વહેંચી 
પણ શકીશુાં એનો આનાંદ છ.ે આ ફળ છ ેસાંગીત થકી આપણી માતૃભાર્ા માટ ેકાંઈક કરી શકવાનુાં.

— સૌતમલ મુનશી

વર્્ચ: ૬ / અાંક: ૯૧ / જુલાઈ, ૨૦૧૮ 

તંત્ી અને સંપાદક:

સૌવમલ મુનશી  

પ્રકાશક:

સૌવમલ મુનશી, શ્યામલ મુનશી  

પરામશ્ચક: તુર્ાર શુકલ  

ડિઝાઈન:

www.e-shabda.com 

તસવીર પરામશ્શક:

વવવેક દેસાઈ, હર્્ચ ઓઝા

ઑતિસ એક્ઝ્્ુડિવ:

વજગીર્ા જાની  

સહા્: ગોપાલ પદિ્યાર  

કા્ા્શલ્: સવરસેતુ ન્યૂઝ ડા્યજસેટ 

૭૦૭, શીવતરતન, 

અવવનાશ વ્યાસ ચોક, (પાંચવટી), 

એવલસવરિજ, અમદાવાદ ૩૮૦ ૦૦૬  

ફોન: (૦૭૯) ૨૬૫૬૧૮૩૪-૩૫  

 

કુલ પેજ: ૪૪

ઈ-મેઈલ : 

તાંત્ી: saumil@shymalsaumil.com  

પ્રકાશક: swarsetu૧૨૩@gmail.com  

છૂટક મૂલ્ય ૱ ૫૦/-  

વાવર્્ચક લવાજમ (વર્્ચમાાં ૧૨ અાંક)  

દેશમાાં રૂ. ૪૦૦/- (ટપાલ ખચ્ચ સાથે)  

વવદેશમાાં : અમેદરકન ડૉલર ૫૦/-  

વરિદટશ પાઉનડ ૩૦/-  

(દરેક દેશ માટ ે પ્રતીક ટપાલ ખચ્ચ સાથે) 

(આ સામવ્યકમાાં સમાવવષ્ટ પ્રત્યેક લેખો માટ ેજ-ેતે લેખકના અાંગત અવભપ્રા્ય છ.ે તે માટ ેસાંપાદક/પ્રકાશક સાંમત છ ેજ એ જરૂરી નથી. 

તે માટનેી નૈવતક જવાબદારી પ્રકાશક / સાંપાદકની રહેતી નથી.)

 

દર મદહનાની ૧૪મી તારીખે પ્રકાવશત થતુાં ‘સવરસેતુ ન્ૂયઝ ડા્યજસેટ’ પોસટ દ્ારા મોકલવામાાં આવે છ.ે રવાના થઈ ગ્યા પછી કોઈ ગ્ાહકને અાંક ન મળે તો તેની 

જવાબદારી અમારી રહેતી નથી. પરાંતુ પાંદર દદવસમાાં પત્ લખવાથી અથવા ઈ-મેઈલ દ્ારા જાણ કરવાથી ઉપલબધ હશે તો અાંક જરૂર મોકલવામાાં આવશે.

 

(નોંધ: લવાજમની રકમ રોકડથી, ચૅક, મનીઓડ્ચર કે ડા્ફટ દ્ારા જ મોકલવી. મનીઓડ્ચર કે ડા્ફટ વનડરવેવસ એનટરટઈેનમેનટ પ્રા. વલ. ના નામે લખવો.
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સમ્ સાથે થતા બદલાવને સવીકારી આગળ વધતા સવરસેતુને સલામ

સવરસેતુ મહોરી ઊઠુાં છ ેએના ઈ-મેગેઝીન સવરૂપમાાં. ઈ-મેગેઝીન સવરૂપે સવરસેતુ 
અમારા સુધી પહોંચાડવા બદલ આભાર. ઈ-મેગેઝીનમાાં એક વધારાનો લાભ એ 
થ્યો કે આપના અવાજમાાં કવવતા અને તાંત્ીલેખ સાાંભળવા મળ્ો. સમ્ય સાથે થતા 
બદલાવને સવીકારી આગળ વધતા સવરસેતુને સલામ. હરહાંમેશની જમે રાજશે વ્યાસ 
‘વમસકીન’નો લેખ પરમતત્વના સપશ્ચવાળો, અલૌદકક અને વશવમ્ય લાગ્યો. પ્રત્યેક 
કણ, જણમાાં ઈશ્વર છ.ે પ્રકૃવત સવ્યાં વશવમ્ય છ.ે આ લેખ વાાંચીને અદભુત અનુભૂવત 
થઈ. અને ખાસ આપ જ ેનાની નાની ચુવનાંદા વાતા્ચઓ આપો છો તે પણ સવરસેતુની 
રાહ જોવા માટ ેકારણભૂત છ.ે કૃષણ દવેની વ્યાંગકવવતા જ ેઆજની વશક્ષણ પદ્ધવતની  
વરવી વાસતવવકતાને આબેહૂબ રજૂ કરે છ ેઅને વવનોદ જોશીએ તેનો રસાસવાદ પણ 
પૂરા ન્યા્ય સાથે કરાવ્યો છ.ે કવવ હર્્ચ રિહ્મભટ્ટના લેખમાાંથી દર વખતે આવતા ગીતોની 
્યાદી હુાં  સાચવી રાખુાં છુાં. વફલમગીતોના કાવ્યતત્વની વાત સાથે કવવનો પદરચ્ય પણ 
થા્ય છ,ે જ ેવાાંચવો ગમે છ.ે

‘સવરસેતુ ન્યૂઝ ડા્યજસેટ’માાં ભવવષ્યમાાં પણ નવુાં નવુાં ઉમેરણ થતુાં રહે અને અમારા 
જવેા વાચકોને નવુાંનવુાં વાાંચવા મળતુાં રહે એવી હૃદ્યથી શુભકામના.

— અરુણ આર. શુ્લ, ગાંધીનગર

સવરસેતુ : કલાજગતના સમાચારો જ નહીં જીવનમાં સંસકાર રોપતું મેગેઝીન

સવર અને શબદોનો શુભગ સેતુ કરતુાં મેગેઝીન એટલે ‘સવરસેતુ ન્ૂયઝ ડા્યજસેટ’. 
મેગેઝીનનો સરળ પણ નોખો તરી આવતો લેઆઉટ ગમે છ.ે આજકાલ ઘણા મેગેઝીનમાાં 
લેઆઉટમાાં ભપકો તો બહુ ઠકેાણે જોવા મળે છ ે પણ સાથે કનટઇેનની રસપ્રદતા 
નથી જળવાતી. સવરસેતુ સરળ લે-આઉટમાાં ખૂબસૂરત લાગે છ.ે આદટ્ચકલસનુાં કનટઇેન 
વાાંચન વપ્ર્ય હો્ય છ.ે તો કલાજગતના સમાચારો પણ અમને સતત અપડટે રાખે છ.ે 
જૂનનો અાંક વવનોદ ભટ્ટને સમવપ્ચત ક્યષો તે ગમ્યુાં. તો કવવ પ્રદીપજી વવશેનો લેખ વાાંચી 
દેશભશ્કતની અનેક રચનાઓ જીવાંત થઈ ગઈ. ભીની મોસમમાાં કાનમાાં વરસાદ લેખ 
હસાવી ગ્યો. વશવાલ્ય ક્યાાં નથી લેખ અધ્યાતમમાાં ડૂબકી કરાવી ગ્યો. સાંગીત અને 
સાદહત્યના માત્ સમાચાર જ નહીં પણ સાંસકાર રોપતા સવરસેતુને ખૂબખૂબ અવભનાંદન.

— જહાનવી મહેતા, જામનગર

સંગીત સાથેની આ ગતત સંગતત બની રહે એવી અમારી ભાવના છે
સામાન્યતઃ કોઈ પણ પ્રવાસની શરૂઆત વેળાએ પ્રવાસ ક્યાાં પૂરો થવાનો છ?ે આપણાં ગાંતવ્યસથાન ક્યાાં હશે? શુાં 

હશે? એ વવશે આપણે સભાન હોઈએ છીએ. ક્યારેક કેવી રીતે પહોંચાશે એ બાબતે વચાંવતત પણ હોઈએ છીએ. વનશ્ચિત 
સથાન પર પહોંચવા માટ ેઆપણી પાસે હવે તો Google map પણ છ.ે એટલે ક્યારેક સફર દરવમ્યાન કદાચ કોઈ બીજો 
રસતો લેવાઈ ગ્યો હો્ય તો ગુગલ સચ્ચ દરવમ્યાન આપણને દદશાથી વાકેફ કરતો અવાજ recalculating કરી નવો રસતો, 
નવો રાહ લેવાનુાં કહે છ.ે

ઘણાાંબધાાં વર્ષો પહેલાાં શરૂ કરેલી આ સાંગીત્યાત્ામાાં કોઈ એક માંવજલ સુધી પહોંચવાની ઝાંખના અમે ક્યારે્ય નથી 
રાખી. આ ્યાત્ા દરવમ્યાન ક્યારેક ક્યાાંક અટવા્યા હોઈએ એવુાં પણ લાગ્ુયાં છ.ે ક્યારેક ખાડા-ટકેરાનો અનુભવ ક્યષો છ.ે 
પરાંતુ આ અનુભવોમાાંથી જ ઘણાંબધુાં શીખ્યા પણ છીએ અને એટલે જ આ રસતે ચાલતા ચાલતા નવા રસતા, નવી દદશા 
તરફ પહોંચવાની એક ગવત મનમાાં સપષ્ટ રાખી છ.ે ક્યાાં્ય ઝડપથી પહોંચવાની ઉતાવળ નથી એટલે ઓવરટકે કરીને આગળ 
નીકળી જવુાં એવો વનધા્ચર પણ નથી. સાંગીત સાથેની આ ગવત સાંગવત બની રહે એવી ભાવના છ.ે એક વાાંચેલી વાત ્યાદ 
આવે છ,ે જામફળના એક ઝાડ ઉપરથી વખસકોલી ઝડપભેર નીચે ઊતરી રહી હતી. નીચે ઊતરતા એને ધીમી પણ મક્કમ 
ગવતએ ઉપર ઝાડ પર ચડતી ગોકળગા્ય એને મળી. વખસકોલીએ વનરાશાજનક શબદો ઉચચા્યા્ચ ‘બેન, વ્યથ્ચ પ્ર્યતન ન કર, 
ઉપર એકે્ય જામફળ નથી.’ ગોકળગા્યે જવાબ આપ્યો, ‘મને ખબર છ,ે પણ હુાં જ્યારે ઉપર પહોંચીશ ત્યાાં સુધીમાાં જામફળ 
હશે અને મને મળશે.’ આવો જ ધીમો પણ મક્કમ પ્રવાસ અમે ચાલુ રાખ્યો છ ેઅને જ ેફળ મળશે એ સૌની સાથે વહેંચી 
પણ શકીશુાં એનો આનાંદ છ.ે આ ફળ છ ેસાંગીત થકી આપણી માતૃભાર્ા માટ ેકાંઈક કરી શકવાનુાં.

— સૌતમલ મુનશી

વર્્ચ: ૬ / અાંક: ૯૧ / જુલાઈ, ૨૦૧૮ 

તંત્ી અને સંપાદક:

સૌવમલ મુનશી  

પ્રકાશક:

સૌવમલ મુનશી, શ્યામલ મુનશી  

પરામશ્ચક: તુર્ાર શુકલ  

ડિઝાઈન:

www.e-shabda.com 

તસવીર પરામશ્શક:

વવવેક દેસાઈ, હર્્ચ ઓઝા

ઑતિસ એક્ઝ્્ુડિવ:

વજગીર્ા જાની  

સહા્: ગોપાલ પદિ્યાર  

કા્ા્શલ્: સવરસેતુ ન્યૂઝ ડા્યજસેટ 

૭૦૭, શીવતરતન, 

અવવનાશ વ્યાસ ચોક, (પાંચવટી), 

એવલસવરિજ, અમદાવાદ ૩૮૦ ૦૦૬  

ફોન: (૦૭૯) ૨૬૫૬૧૮૩૪-૩૫  

 

કુલ પેજ: ૪૪

ઈ-મેઈલ : 

તાંત્ી: saumil@shymalsaumil.com  

પ્રકાશક: swarsetu૧૨૩@gmail.com  

છૂટક મૂલ્ય ૱ ૫૦/-  

વાવર્્ચક લવાજમ (વર્્ચમાાં ૧૨ અાંક)  

દેશમાાં રૂ. ૪૦૦/- (ટપાલ ખચ્ચ સાથે)  

વવદેશમાાં : અમેદરકન ડૉલર ૫૦/-  

વરિદટશ પાઉનડ ૩૦/-  

(દરેક દેશ માટ ે પ્રતીક ટપાલ ખચ્ચ સાથે) 

(આ સામવ્યકમાાં સમાવવષ્ટ પ્રત્યેક લેખો માટ ેજ-ેતે લેખકના અાંગત અવભપ્રા્ય છ.ે તે માટ ેસાંપાદક/પ્રકાશક સાંમત છ ેજ એ જરૂરી નથી. 

તે માટનેી નૈવતક જવાબદારી પ્રકાશક / સાંપાદકની રહેતી નથી.)

 

દર મદહનાની ૧૪મી તારીખે પ્રકાવશત થતુાં ‘સવરસેતુ ન્ૂયઝ ડા્યજસેટ’ પોસટ દ્ારા મોકલવામાાં આવે છ.ે રવાના થઈ ગ્યા પછી કોઈ ગ્ાહકને અાંક ન મળે તો તેની 

જવાબદારી અમારી રહેતી નથી. પરાંતુ પાંદર દદવસમાાં પત્ લખવાથી અથવા ઈ-મેઈલ દ્ારા જાણ કરવાથી ઉપલબધ હશે તો અાંક જરૂર મોકલવામાાં આવશે.

 

(નોંધ: લવાજમની રકમ રોકડથી, ચૅક, મનીઓડ્ચર કે ડા્ફટ દ્ારા જ મોકલવી. મનીઓડ્ચર કે ડા્ફટ વનડરવેવસ એનટરટઈેનમેનટ પ્રા. વલ. ના નામે લખવો.
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બાઈબલના સભાવશક્ષકના બારમા અધ્યા્યનાાં સાત-

આઠ અધ્યા્યમાાં સોલોમન રાજાની વાત આવે છ.ે અને એના 

સારરૂપ એક વાક્ય મને જડી ગ્યુાં. ‘વ્યથ્ચતાની વ્યથ્ચતા’. રાજા 

સોલોમન ખૂબ જાની હતો. ખૂબ પૈસો હતો. ખૂબ પતનીઓ 

હતી. ટૂાંકમાાં બધુાં જ ખૂબ હતુાં પણ તેને સઘળુાં વ્યથ્ચ છ ેએ 

અનુભવ થા્ય છ.ે એ સમજાઈ જા્ય છ.ે બાઈબલ જ્યારે-જ્યારે 

વાાંચુાં છુાં ત્યારે આ બારમો અધ્યા્ય સભાવશક્ષક બહુ જુદી 

રીતે સપશથી જા્ય છ.ે અચાનક એક દદવસ આ ગઝલ લખાઈ.

જ ેલાગણીઓ ખાતર આપણે આાંસુઓ વહાવતા હોઈએ 

છીએ, જ ેલાગણીઓને ખાતર ભૂખ-તરસ ભૂલી જઈને ઝૂરતા 

હોઈએ છીએ, જ ેલાગણી જીવનનુાં કેનદ્રવબાંદુ લાગતી હો્ય એ 

માત્ રમત સાવબત થા્ય. સમગ્ વવશ્વમાાં, સમાજમાાં, ઘરમાાં 

લાગણીઓની રમત આ વ્થ્શતાની વ્થ્શતા,
િૂકંમાં આખખું જગત આ વ્થ્શતાની વ્થ્શતા.

મેં જ કાપીને મને વહેંચ્્ો છ ે બંને પક્ષમાં,
જાત સાથેની લિત આ વ્થ્શતાની વ્થ્શતા.

ખેલ કેવળ ખેલ મનનો બહાર-ભીતર હરતરિ,
મેં રચેલા સત-અસત આ વ્થ્શતાની વ્થ્શતા.

લાખ ઢઢંોળું છતાં ના આંખ ઉઘિતી જરી,
રાત ને દાિો સતત આ વ્થ્શતાની વ્થ્શતા.

બોજની પેઠ ે ઊંચકવાના ગુલામીમાં સદા,
સૌ ડરવાજો મનઘિત આ વ્થ્શતાની વ્થ્શતા.

સાવ તરસી તજદંગી ‘તમસકીન’ પાણીમાં ગઈ,
છતેરી ગઈ હરવખત આ વ્થ્શતાની વ્થ્શતા.

— રાજશે વ્ાસ ‘તમસકીન’

શબદસેતુ

રાજશે વ્ાસ ‘તમસકીન’ 

વયથ્ગતાની વયથ્ગતા
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કોઈ પણ સાંજોગોમાાં છોડતી જ નથી.

એક દદવસ બધુાં જ છોડી દેવુાં છ ેએવુાં માનીએ છીએ. 

પરાંતુ એવો દદવસ ક્યારે્ય આવતો નથી. ક્યારે્ય છૂટતુાં નથી. 

આ સથળેથી તરસ ન છીપાઈ તો જરૂર પેલા તળાવથી તરસ 

છીપાશે. આ સાંબાંધોથી મન તૃપ્ત ના થ્યુાં તો જરૂર પેલા 

સાંબાંધો તૃપ્ત કરશે. દરેક વખતે એ જ મૃગજળ અને ઝાાંઝવાનો 

અનુભવ થા્ય છ.ે સાવ તરસી  વજ ાંદગી પાણીમાાં જા્ય છ.ે 

પણ જ ેક્ષણે ખબર પડ ેછ ેકે વજ ાંદગીભર હરવખત વ્યથ્ચતાની 

વ્યથ્ચતાએ છતે્યષો તે ક્ષણ બહુ મોટા પદરવત્ચનની હો્ય છ.ે તમે 

વ્યથ્ચતાની દુવન્યામાાંથી બહાર નીકળી ગ્યા હોવ છો અને 

સાથ્ચકતાની ્યાત્ા શરૂ થઈ ગઈ હો્ય છ.ે

સાંસારમાાં પણ વ્યથ્ચતા અનેકવાર, અનેક સાંદભષોમાાં દેખાઈ 

જતી હો્ય છ.ે સમજાઈ જતી હો્ય છ.ે ‘વ્યથ્ચતા’ રદીફ સાથેની 

એક બીજી ગઝલ થોડાાંક જ સમ્ય પછી સફૂરી તે અહીં કશા 

જ વવવેચન વવના મૂકુાં છુાં.

મન રૂપે જાણે મળી જનમો જનમની વ્થ્શતા, 
આમ ભિકાઈ ગઈ કૈં હરકદમની વ્થ્શતા.

જળકમળવત થઈ ગ્ો એ જ ે પળે દેખાઈ ગઈ, 
લાગણીની-પ્રેમની-જુઠ્ી કસમની વ્થ્શતા.

કૈં અજબ રંગે ગ્ો રંગાઈ ભીતરથી પછી, 
જોઈ લીધી બહારના સઘળા ધરમની વ્થ્શતા. 

તિ અને િળ સાવ મોઢા મોઢ લાગ્ો બોલવા, 
ખૂબ સમજાઈ ગઈ જ્ારે શરમની વ્થ્શતા.

ત્ારથી સિતું ને સુધરતું ગ્ું આખખું જગત, 
જ્ારથી જાણી ગ્ું નીતત તન્મની વ્થ્શતા.

ઠોકરો ખાધી, થ્ા બરબાદ પણ અક્કિ રહાં, 
ના કદી સમજી શ્્ું કોઈ અહમની વ્થ્શતા.

ભોં્ ભેગા થઈ ગ્ા ‘તમસકીન’ પણ ખોલી નહીં, 
બંધ મુઠ્ીમાં હતી ગમતા ભરમની વ્થ્શતા.

આસપાસ બધે જ આ લાગણીની રમત અને આ બધુાં જ 

વ્યથ્ચ છ ેએ ખબર પડ ેઅને ભીતરનુાં opening શરૂ થા્ય છ.ે 

openingનુાં ગુજરાતી ‘ઊઘડવુાં’ કરવુાં ્યોગ્ય નથી લાગતુાં. એ 

દદશામાાં opening થા્ય છ.ે એ દદશામાાં ખૂલી જવા્યુાં હો્ય 

છ ેત્યારે આ જગતની વ્યથ્ચતાની વ્યથ્ચતા સપષ્ટ દેખાવા માંડ ે

છ.ે સમજાઈ જા્ય છ.ે

બહાર હો્ય કે ભીતર એક ્યુદ્ધ, એક લડાઈ, એક લડત 

સતત ચાલ્યા કરતી હો્ય છ.ે આપણી સામે બીજુ ાં કોઈ નથી 

હોતુાં. આપણી સામે આપણે જ હોઈએ છીએ. બેઉ પક્ષમાાં, 

બેઉ બાજુ આપણે આપણી જાતને કાપીને વહેંચી દીધી હો્ય 

છ.ે જાત સાથેની આ લડતમાાં જીતીએ કે હારીએ કોઈ ફરક 

પડતો નથી. કોઈ ફરક પડવાનો નથી એ વાતની જ્યારે ખબર 

પડ ેછ ેત્યારે આ વ્યથ્ચતાની વ્યથ્ચતા અનુભવાઈ ગઈ હો્ય છ.ે 

સળગતી આગમાાંથી આપણે બહાર કૂદી પડ્ા હોઈએ છીએ. 

જ્યાાં સુધી મન છ ે ત્યાાં સુધી સપના, કલપના, ભ્રમણા 

બધુાં જ છ.ે મન બધા જ પ્રકારના ખેલ ખેલવામાાં બહુ ચાલાક 

છ.ે આપણી બહાર અને આપણી ભીતર બધે જ મન સતત 

ખેલ ખેલતુાં રહે છ.ે બધા જ ખેલ મનના છ.ે જ્યાાં સુધી મન 

છ ેત્યાાં સુધી એ પરમસત્યની અનુભૂવત શક્ય જ નથી. સત્ય 

અને અસત્ય પણ આપણા મન દ્ારા ઊભી થ્યેલી ધારણાઓ 

છ.ે અસત્યને મન સત્ય સાવબત કરે છ.ે આ બધા સત્ય અને 

અસત્ય આપણા મન દ્ારા આપણે રચેલા છ.ે બધુાં જ વ્યથ્ચ 

લાગે એની વ્યથ્ચતા પામી જવા્ય ત્યારે લગભગ અડધી ્યાત્ા 

પૂરી થઈ ગઈ હો્ય છ.ે

આ બધુાં જ વ્યથ્ચ છ,ે આવુાં તો આપણને જીવનમાાં 

અનેકવાર લાગ્યુાં હો્ય છ,ે આપણે આપણા મનને ખૂબ િાંિોળ્ુાં 

પણ હો્ય છ ેપરાંતુ કાંઈક જનમો જૂની એવી ઊંઘ હો્ય છ ેકે 

આપણી આાંખ ઉઘડતી જ નથી. માત્ રાત્ે જ સપના જોઈએ 

છીએ એવુાં જ નથી હોતુાં. દદવસે ઉઘાડી આાંખે પણ સતત 

સપનાઓ જ જોતા હોઈએ છીએ. વ્યથ્ચતાની વ્યથ્ચતા આપણને 

શબદસેતુ
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લગ્ન

એક પરણેલા પુરુર્ે વવનાંતી કરી પૂછુાં, લગ્ન એટલે શુાં ગુરુજી?

ત્યારે તે બોલ્યા:

તમે લગ્ન નથી ક્યા્ચ હોતા ત્યારે તમે લગ્ન માટ ેઅત્યુતસુક હો છો. પરાંતુ લગ્ન કરી લીધાાં પછી તમને લાગે છ ેકે, છ 

મદહના વવચાર કરી ભેંસના વશાંગડામાાં પોતાનાાં મસતકનો પ્રવેશ કરાવનાર રિાહ્મણ તમે પોતે જ છો.

માણસો લગ્ન કરે છ ેએનો અથ્ચ એ છ ેકે મનુષ્યજાવત ભૂતકાળમાાંથી કશુાં શીખતી નથી. માતાવપતાનુાં ઉદાહરણ નજર 

સામે હોવા છતાાં તમે હોંશેહોંશે લગ્નની વેદી પર ચિી જવા તૈ્યાર થાઓ છો. ‘તમે શુાં કામ પરણ્યા? એવા પ્રશ્નનો તમારી 

પાસે કશો ઉત્તર હોતો નથી. તમારા વપતા પરણ્યા હતા, માટ ેતમે પણ પરણ્યા. પરણવા માટ ેપરણવા વસવા્ય કશુાં કારણ 

મનુષ્યજાવતને હજુ જડ્ુાં નથી.

લગ્નજીવનના પ્રારાંભે તમે કવવ હો છો. આકાશમાાંથી તારા તોડી લાવી પતનીનાાં અાંબોડામાાં ગૂાંથવાનુાં સવપન તમારી આાંખોમાાં 

આાંજીને તમે લગ્ન કરો છો. પણ પછી પતની માટ ેશાક લાવી આપવાનુાં પણ તમને અઘરુાં  લાગવા માાંડ ેછ.ે

લગ્નના પ્રારાંભે તમને લાગે છ ેકે તમારી પતની સૌથી વધુ સૌંદ્ય્ચવતી, સૌથી વધુ પ્રેમાળ, સૌથી વધુ ગુણવાન સ્તી છ.ે 

પછી સમ્ય જતાાં તમને લાગે છ ેકે આવુાંઆવુાં માનનાર તમે જગતના સૌથી વધુ મૂરખ મનુષ્ય છો.

લગ્નના પ્રારાંભે તમે પતનીને વચનોની લહાણી કરો છો. પણ પછી, ચૂાંટણીિાંિરેામાાં આપેલાાં વચનો પૂરાાં કરવાનુાં સત્તાધારી 

પક્ષ માટ ેદોહ્યલુાં થઈ પડ ેછ ેતેમ લગ્નજીવનના પ્રારાંભના દદવસોમાાં તમે આપેલાાં વચનો પૂરા કરવાનુાં તમારા માટ ેદોહ્યલુાં થઈ 

પડ ેછ.ે પણ રાજકી્ય નેતાની જમે તમે વચનો પૂરાાં કરવામાાંથી છટકી શકતા નથી.

વયયંગવિશ્વ

રતતલાલ બોરીસાગર
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તમારી પતની તમારાથી અબોલા લે તેટલો કાળ તમારો સુખનો કાળ હો્ય છ,ે પણ આવો સુખનો કાળ કોઈના જીવનમાાં 

ઝાઝો સમ્ય ટકતો નથી માટ ેઆ વવશે અફસોસ ન કરવો.

લગ્નજીવનની સફળતા માટ ેતમે શ્ેષ્ઠ મુતસદ્ી હો તે બહુ જરૂરી છ.ે પણ અાંતે તો તમે શ્ેષ્ઠ બાઘા છો એમ જ પુરવાર 

થા્ય છ.ે શ્ેષ્ઠ મુતસદ્ી હોત તો પરણ્યા જ ન હોત!

લગ્નજીવન તમારામાાં ધૈ્ય્ચનો ગુણ વવકસાવે છ;ે લગ્નથી તમારામાાં સહનશશ્કતનો આવવભા્ચવ થા્ય છ.ે લગ્ન તમને મૌનનો 

મદહમા સમજાવે છ,ે લગ્નજીવનથી તમે પરમ આજાાંદકત બનો છો.

લગ્નજીવનથી તમે નોકરીમાાં સફળ થાઓ છો. લગ્નજીવનને કારણે ‘ના’ જવેો શબદ તમારા શબદકોશમાાંથી ધીમેધીમે 

ભૂાંસાઈ જા્ય છ.ે એટલે દરેક બાબતમાાં તમે તમારા ‘બૉસ’ને હા જ પાડો છો. તમારી આજાાંદકતતાથી ‘બૉસ’ તમારા પર 

પ્રસન્ન રહે છ.ે આ પ્રસન્નતા તમારા પ્રમોશનનુાં વનવમત્ત બને છ.ે દરેક સફળ કમ્ચચારી પાછળ એક પતની હો્ય છ ે— જગતનુાં 

આ મહાન સત્ય છ.ે

લગ્નજીવન એક સત્ય છ.ે સફળ લગ્નજીવન એક કલપના છ.ે સફળ લગ્નજીવન વવશે કોઈ પુરુર્ને ઉતસાહપૂવ્ચક વાત 

કરતો જુઓ તો માનજો કે તે કુાંવારો હશે.

(‘જ્ઞ’ થી ‘ક’ સુધી, પ્રથમ આવૃતતિ, ૨૦૦૪, પ્રકાશન: ગૂજ ્શર પ્રકાશન)

વયયંગવિશ્વ
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ગ્લાસ
એ વપત્તળનો મોટો ગલાસ અમારા વડદાદાનો હતો. ખૂબ સુાંદર મજાનો નકશીદાર અને અાંદર કલઈ કરેલો. અમારા 

વડદાદા વશ્યાળામાાં એ ગલાસ ભરી દૂધ ગટગટાવતા અને ઉનાળામાાં ગાિી લસસી. અને કા્યમ પાણી એમાાં જ પીવાનુાં. 

વડદાદાનો એ ગલાસ એમની સાથે ને સાથે રહેતો.

એ ગલાસમાાં શેર દૂધ માતુાં. જ ેરૂઆબ વડદાદાનો હતો, તે જ એ ગલાસનો્ય હતો. નાના બાળકથી તો ગલાસ ઉપાડાતો 

પણ નહીં.

આ બધુાં મેં તો સાાંભળેલુાં. લોકો કહેતા કે મારા દાદાને પણ એ ગલાસ પર ભારે પ્રીત. એટલે વડદાદા મરતાાં પાાંચ 

ભાઈઓમાાંથી એ ગલાસ મારા દાદા પાસે આવ્યો. અને દાદાએ સવગષે વસધાવતાાં એમના ત્ણ દીકરામાાંથી એ ગલાસ મારા 

બાપુના ભાગે આવ્યો. બાપુ કા્યમ એ ગલાસ વાપરતા, કહેતા, ‘એને લીધે હુાં  મારા બાપા અને દાદાને મારી વનકટ અનુભવુાં 

છુાં.’ છલે્ાાં વરસોમાાં તો બાપુ તેને વાપરી્યે નહોતા શકતા. એમનાથી ઊંચકાતો નહોતો. બહુ ભારે લાગતો. છતાાં એને પોતાની 

પાસે રાખી મૂકતા.

બાપુના મૃત્યુ વખતે ઘણાએ કહ્યુાં કે એ ગલાસ દાનમાાં આપી દઈએ. પણ મારી માએ ન માન્ુયાં. એ તો પૂવ્ચજોની ્યાદગીરી 

છ,ે ખાનદાનની વનશાની છ.ે એને આપી ન દેવા્ય. એટલે એ ગલાસ ઘરમાાં રહ્યો. આમતેમ મુકાતો રહ્યો. થોડો વખત ફૂલદાની 

તરીકે વપરા્યો. પણ મારી ભાભીને એ ગમતો નહીં. સાવ જૂનવાણી લાગતો. વેચી દઈએ તો ખાસસા પૈસા આવે એમ પણ 

ઘણી વાર કહેતી. મા વચિાતી, ‘વહુ, તારુાં  ચાલે તો તુાં મને્ય વેચી આવે!’

છવેટ ેમાએ ગલાસ પોતાની પેટીમાાં મૂકી દીધો. ‘મારા મ્યા્ચ પછી તમારે એનુાં જ ેકરવુાં હો્ય તે કરજો!’

િીણેલાયં ફૂલની ફોરમ
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પછી તો વરસો વીત્યાાં. હુાં  હવે સાઠની થઈ. મા્યે એાંશીની થઈ. મારાાં દીકરી-જમાઈ એમના ચીંટુને લઈ નાની પાસે 

ગ્યેલાાં. ચીંટુએ ગલાસ જો્યો. ‘બાપ રે કેવડો મોટો! કેવો સરસ! એ તો એ ગલાસ પર લટુ્ટ થઈ ગ્યો.

નાની ખુશ ખુશ. એને થ્યુાં, ચીંટુના રૂપમાાં મારા વડદાદા જ પાછા પધા્યા્ચ છ.ે આ ગલાસ એને જ દઈ દેવો જોઈએ. 

મારી દીકરીને એમણે કહ્યુાં, ‘તુાં આ ગલાસ લઈ જજ!ે’

દીકરીનુાં એ લઈ જવાનુાં બહુ મન તો નહોતુાં, પણ ચીંટુ પાછળ પડ્ો હતો, ‘મમમી, આ ગલાસ લેવાનુાં ન ભૂલતી!’ 

બાપુના મૃત્ુ વખતે ઘણાએ કહુું કે એ ગ્ાસ દાનમાું આપી દઈએ. 
પણ મારી માએ ન માન્ુું. એ તો પૂવ્વજોની ્ાદગીરી છે, 

ખાનદાનની નનશાની છે. એને આપી ન દેવા્.

પણ એ ખરેખર ભૂલી ગઈ. સાસુ બીમાર છ ેએવો તાર આવતાાં એકાએક નીકળી જવુાં પડ્ુાં, અને ગલાસ લેવાનો રહી 

ગ્યો. ઘરે જઈ ચીંટુએ ભારે કજી્યો ક્યષો. નાની પણ બેચેન. એણે મને્ય કાગળમાાં લખ્યુાં, ‘આ ગલાસ તારા ચીંટુને પહોંચાડવાનો 

છ.ે તેના વવના મનને શાાંવત નહીં વળે. 

મેં લખ્યુાં, ‘તુાં વચતા ન કર. જતાાં-આવતાાં કોઈકની સાથે મોકલી આપજ.ે’

એકાદ વરસ પછી ભાઈ-ભાભી મુાંબઈ આવ્યાાં. માનો કાગળ આવ્યો: ‘મેં ગલાસ એમની સાથે મોકલ્યો છ.ે તુાં ્યાદ રાખી 

એમની પાસેથી લઈને ચીંટુને પહોંચાડજો. અને ગલાસ મળે એટલે ચીંટુ પાસે મારા ઉપર પહોંચનો પત્ લખાવજ,ે જથેી મને 

વનરાાંત થા્ય.’ ભાઈ-ભાભી મારે ત્યાાં રહ્યા. ગલાસની વાત પણ નીકળી. એમ નક્કી ક્યુું કે ચીંટુને ત્યાાં જમવા જઈશુાં ત્યારે 

ગલાસ આપી આવીશુાં. પણ હરવા-ફરવા ને જાતજાતની ખરીદીમાાં ફરી ગલાસ કોઈને ્યાદ આવ્યો નહીં અને એ તો ભાઈ-

ભાભીના સામાન સાથે ફરી ઊપડ્ો. ટ્ને ઉપડી ત્યારે મને ્યાદ આવેલુાં કે ‘ગલાસ લેવાનો તો રહી ગ્યો!’ પણ શુાં થા્ય?

બે-ચાર દદવસમાાં ટ્નેમાાંથી જ લખેલો ભાભીનો પત્ મળ્ો: ‘રસતે ્યાદ આવ્યુાં કે ગલાસ આપવાનુાં તો ભૂલી ગ્યાાં! હવે 

બાને ભારે આઘાત લાગશે. એ તો માથુાં ફૂટશે! આપી દીધો — એમ ખોટુાં બોલીને આ ગલાસને ઘરમાાં રાખવો્યે મુશકેલ છ.ે 

છવેટ ેઅમે બાંનેએ નક્કી કરીને આ ગલાસ કાનપુરના પુલ ઉપરથી ગાંગાને સમપ્ચણ કરી દીધો છ.ે’

હુાં  વવચારે ચિી ગઈ-ગલાસ પુલના ગડ્ચર ઉપર તો નહીં પડ્ો હો્ય? અને નીચે પડ્ો હશે તો કોઈ ગાંગાસનાન કરનારના 

ટાલકાને નહીં ભાગ્યુાં હો્ય? એ ગલાસ કોઈના હાથમાાં આવશે? કે ગાંગાની ગોદમાાં ખૂાંપી રહેશે? સો-બસો વરસે કદાચ કોઈના 

હાથમાાં આવશે અને કોઈ મ્યુવઝ્યમની શોભા વધારશે? એ ગલાસ પર વડદાદાનુાં નામ કોતરા્યેલુાં છ ેકે નહીં? તે પણ ક્યાાં 

્યાદ છ?ે અમે એ ગલાસની કદર જ ક્યાાં કરી હતી?

(શીલા ઈંદ્રની ડહંદી વાતા્શને આધારે, 
રૂપાંતર: હડરશ્ચન્દ્ર, પુસતક: ‘વીણેલાં િૂલ’માંથી, 

સાભાર: ્જ્ઞ પ્રકાશન)

િીણેલાયં ફૂલની ફોરમ
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સજ્ગક પ્વતભા મધુ રાય સાથે સયંિાદ

જ્ારે ગુજરાતી નગરાની આવરદા નવશે વારુંવાર દહેશત દશા્વવા્ છે, જ્ારે પુસતક વાચનથી નવી પેઢી 
નવમુખ થઈ રહી છે અને મ�લટ-મીમડ્ા અને સોનશ્્-મીમડ્ા તેમનાું માનહતી અને મનોરુંજનનાું પ્મુખ 
સાધનો બની રહાું છે ત્ારે ગુજરાતમાું કે ભારતમાું નહીં પણ અમેમરકમાું છેલ્ા ત્ણેક દા્કાથી્ે 
વધુ સમ્થી વસે્ા, પ્્ોગશી્ વાતા્વઓ અને નાટકોના ખ્્ાનતપ્ા� સજ્વક, ‘કુમારની અગાશી’, ‘સુંતુ 
રુંગી્ી’ અને ‘ખે્ુંદો’ જેવાું સબળ-સફળ સટેજનાટકો આપનાર મધુ રા્ે ૧૧.૧૧.૧૧ના મદવસથી એક 
નવા ગુજરાતી વાતા્વ-માનસક ‘મમતા’નો શુભારુંભ ક્�. ‘મમતા’ માનસકનુું ્ોકાપ્વણ મુુંબઈ ખાતે ્ોજા્ુું. 
એક ઉતકૃટિ કોમટના વાતા્વકાર હોવા ઉપરાુંત મધુ રા્ે નવ્કથાઓ આપી છે અને નફલમની નસક્રપટ 
પણ ્ખી છે. તેઓ ‘મદવ્ ભાસકર’ દૈનનકમાું કૉ્મ ્ખે છે. અમેમરકામાું તેમણે ‘ગુજરાત ટાઈમ્સ’નુું 
સુંપાદન સુંભા�ુું હતુું. જીવનની તી�તમ અનુભૂનતઓને નવચ�ણ રીતે પોતાનાું સજ્વનોમાું રજૂ કરતા 
મધુ રા્નો મારો પ્થમ પમરચ્ મને મારા નવ�ાથ�કાળમાું, ન સમજા્ એવી વાતા્વઓના ્ેખક તરીકે 
થ્ે્ો. કેટ્ેક અુંશે absurdist કહેવા્ એ પ્કારનાું તેમનાું સજ્વનોથી અને પોતાની આગવી 
્ેખનશૈ્ીથી તેમણે ગુજરાતી સાનહત્માું પોતાનુું એક અનન્ સથાન કુંડા્ુતં છે. ૧૯૯૯માું રણમજતરામ 
સુવણ્વચુંદ્રકથી સનમાનનત મધુ રા્ને નમ્વદચુંદ્રક, પ્ેમાનુંદ પુરસકાર તથા ભારતી્ ભાષા પમરષદના 
પુરસકારો પણ એના્ત કરા્ા હતા.

મધુભાઈ, નમસકાર. 
નમસકાર આરાધનાબહેન.

આપ નાનપણથી બબન-વનવાસી ગુજિાતી િહા છો, કલકતિાનાં બાળપણનાં સંસમિણો કેવાં છે? 

ખૂબ જ વમષ્ટ. કલકત્તા હજી મને મારુાં  વતન લાગે છ.ે હજી મને બાંગાળી ભાર્ા મારી પોતાની ભાર્ા લાગે છ,ે મને 

સાાંભળવી, બોલવી, લખવી ગમે છ.ે હુાં  એમ માનુાં છુાં કે બાંગાળી ભાર્ા ભગવાને ભારતને આપેલુાં વરદાન છ.ે અને ત્યાાં 

ઊછ્યા્ચ હોવાનુાં મને ગૌરવ છ.ે કલકત્તામાાં જ મારા આરાંભનાાં ૨૦ વર્્ચ વીત્યાાં, પાાંચ વર્્ચની વ્યે ગ્યેલો અને ૨૫ વર્ષે પાછો 

આવ્યો. અને એ દરમ્યાનમાાં મારો વાતા્ચસાંગ્હ પ્રવસદ્ધ થઈ ચૂક્યો હતો, એક નવલકથા પ્રવસદ્ધ થઈ ચૂકી હતી. એટલે લખવાની 

શરૂઆત ત્યાાં જ થઈ એમ કહી શકા્ય. 

અને પછી અમેરિકા સથળાંતિ કિવાની ભસૂવમકા? 

હુાં  નાટક લખતો હતો અને એ સાંદભષે મૃણાવલની સારાભાઈ સાથે વાત થઈ અને એમણે કહ્યુાં કે અમેદરકા એક પ્રોગ્ામ છ,ે 

તમારે જવુાં હો્ય તો આપણે કરી શકીએ. મેં હા પાડી અને હુાં  અમેદરકા આવ્યો. અને હુાં  એકદમ અવાચક થઈ ગ્યો કે હુાં  કેવા 

કૂવામાાં, કૂાંડાળામાાં બેઠલેો જ્યાાંથી આપણને કશી જ કલપના નથી કે દુવન્યા કેવી છ.ે એ પ્રોગ્ામ પૂરો થ્યો. અને હુાં  પાછો ગ્યો 

રાગમમલાપ

આરાધના ભટ્ટ
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ત્યારથી મને લગની લાગેલી કે ત્યાાં ફરી એક વાર જવુાં છ,ે 

વધારે ભણવુાં છ,ે અને જીવવુાં છ.ે તેથી ફરી પાછી અરજીઓ 

કરી, સકોલરવશપની વ્યવસથા કરી ને પાછો અમેદરકા આવ્યો. 

પહેલાાં તો દેશપ્રેમ હતો, ભારત પાછા જવાની ઇચછા હતી, 

પણ બધા જમે કહેતા હો્ય છ ેતેમ પાછા જવાતુાં નથી. 

અમેરિકા જઈને આપે અનેક વ્યવસા્યો ક્યાયા. એ બધા 

વવશે કંઈક કહેશો? ઘણા life experiences મળ્ા 

હશે.

Life eaxperiences અને વ્યવસા્યો, એ બે સાથે જ 

જોડા્યેલા છ,ે કારણ કે લાઈફને ચલાવવા માટ ેજાતજાતનાાં 

કામ કરવાાં પડલેાાં. શરૂઆતમાાં ગ્યા ત્યારે તો વક્ચ પરવમટ 

નહોતી એટલે વવદ્ાથથી તરીકે વેકેશનમાાં જ્યારે કામ કરવા 

મળે ત્યારે સાંડાસ સાફ કરવાથી માાંડીને ડોરવમટરી સાફ 

કરવાની, ઘાસ કાપવાનુાં, અને એવાાં બધાાં menial કામ કરેલાાં 

પણ એમાાં પણ આનાંદ જ હતો. અને પછી દડગ્ી મળ્ા પછી 

દોિ વર્્ચ કામ કરવાની છૂટ હતી. ત્યારે વશકાગોમાાં એક 

જાહેરખબરની કાંપનીમાાં કૉપીરાઇટર તરીકે કામ ક્યુું. અને 

પછી પાછા જવાનો સમ્ય આવ્યો ત્યારે થ્યુાં કે હજી બધાાં 

દેવાાં ભરા્યાાં નથી એટલે એક વમત્ની મદદથી સાપ્તાદહક શરૂ 

રાગમમલાપ

કરવાનુાં નક્કી ક્યુું. એની ભૂવમકા પર મને રહેવા મળે એવો 

સાંભવ હતો. અને એ થ્યુાં. છાપુાં તો ચાલ્યુાં નહીં પણ પછી 

એમાાંથી હુાં  ફોટો-ટાઇપસેદટાંગનુાં, કૉમપોવઝાંગનુાં કામ શીખ્યો 

એટલે થોડો વખત કાંકોતરીઓ છાપવાનુાં ને ગુજરાતી ફલા્યર 

છાપવાનુાં અને એ કામ ક્યુું. પછી છૂટાછડેા થ્યા. એટલે ત્યાાંથી 

નીકળીને લાંડન ગ્યો. અને લાંડનમાાં જાહેરખબરોના અને 

સરકારી દસતાવેજોના અનુવાદ કરવાનુાં કામ ક્યુું. ત્યાાંથી પાછો 

આવ્યો વફલાડશે્લફ્યા, ત્યાાં drug clinicમાાં drug addictsના 

therapist તરીકે કામ ક્યુું. ત્યાાં વળી કહેણ આવ્યુાં ગુજરાત 

ટાઇમસમાાંથી કે તમે આવો ને ગુજરાત ટાઇમસનુાં સાંપાદન 

કરો. એ ક્યુું. ત્યાાંથી વળી ગ્યો ટીવી એવશ્યામાાં, ત્યાાંથી 

ગ્યો એક મશીનરી કાંપનીમાાં. કહેવાનો મતલબ એટલો કે 

લાઇફ ચલાવવા માટ ેજ ેકરવુાં પડ ેતે ક્યુું. અફસોસ એટલો 

જ કે લખવાની ધૂનમાાં બીજુ ાં કશુાં થ્યુાં નહીં. જમે કે મોટલે કે 

અહીંના ગુજરાતીઓ પામતા પહોંચતા છ ેએવુાં ન થઈ શકા્યુાં 

પણ એનો્ય રાંજ નથી.

આપ અમેરિકામાં િહીને ડા્યસપોિાની પ્રવૃૃવતિઓ 

સાથે સંકળા્યેલા છો. અમેરિકામાં બબન-વનવાસી 

ગુજિાતીઓનું આખું્યે મેઘધનુષ છે. ત્યાં મોટેલ ચલાવતા 

પટેલોથી માંડીને નાસામાં કામ કિતા વૈજ્ાવનકો, તબીબો, 

વ્યાપાિીઓ પણ િહે છે. ત્યાં પન્ા ના્યક પણ છે અને 

આરિલ મનસસૂિી પણ હતા. ડા્યસપોિાને આપ કેવી િીતે 

જુઓ છો?

ડા્યસપોરા શબદ મને સહેજ વા્યડો લાગે છ.ે ડા્યસપોરાના 

વકીલો હો્ય છ,ે ડૉકટરો હો્ય છ.ે લેખકો માટ ેજ ડા્યસપોરા 

શબદ વપરા્ય એ મને ગમતુાં નથી. પણ તમે જો બહોળા અથ્ચમાાં 

કહેતાાં હો કે જ ેલોકો બહાર રહે છ ેતે બધા જ ડા્યસપોરાના 

સભ્યો છ ેતો બરાબર છ,ે એની સામે મને વાાંધો નથી. અહીં 

આવીને દૃશ્ષ્ટ જુદી જ બની જા્ય છ.ે તમે પણ વવદેશમાાં 

રહો છો, પશ્ચિમના દેશમાાં રહો છો, ભલે છો દવક્ષણમાાં પણ 
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સાંસકૃવત તો પશ્ચિમની છ.ે એટલે તમને ખ્યાલ છ ે કે ભારત 

જઈએ ત્યારે એ બે વચચે જુદાપણાનો આપણને ખ્યાલ આવે 

છ.ે વતનઝુરાપાથી આપણે જઈએ અને પછી આપણને ્યાદ 

આવે કે આપણાં વતન હવે આ છ.ે એટલે મગજમાાં એ વદ્ધા 

રહ્યા જ કરતી હો્ય છ ેઅને કોઈ વાર એ મીઠી પણ લાગે છ.ે 

મધુભાઈ, આપની નવી પ્રવૃવતિ, મમતા માવસક વવશે 

કહેશો? એ શરૂ કિવાનો વવચાિ ક્યાંથી આવ્યો?

એ કરવાનો વવચાર એ રીતે આવ્યો કે મેં શરૂઆત તો 

વાતા્ચ-લેખક તરીકે કરેલી અને હજી મને વાતા્ચઓ લખવાનો 

બહુજ શોખ છ.ે પણ હવે ગુજરાતમાાં કોઈ જ વાતા્ચનાાં 

સામવ્યક રહ્યાાં નથી. વાતા્ચ છપાવવી હો્ય તો કોઈ દદવાળી 

અાંકમાાં કે એવી રીતે છપાવવી પડ.ે ત્ણ-ચાર સામવ્યકો છ ેજ ે

બધાને ગમે એ પ્રકારના લેખો-કવવતાઓ-પદરચ્ય બધુાં આપે 

છ.ે નવનીત-સમપ્ચણ છ,ે શબદસૃશ્ષ્ટ છ,ે પરબ, ઉદ્શે, એવાાં 

ચાર-પાાંચ સામવ્યકો છ,ે જમેાાં વાતા્ચઓને સથાન છ.ે મારુાં  મન 

એવુાં વવચારતુાં હતુાં કે મારો ઉછરે થ્યેલ ‘ચાાંદની’, ‘સદરતા’, 

‘કાંકાવટી’ અને દહનદીનુાં ‘ન્યી કહાવન્યાાં’ આ પ્રકારનાાં વાતા્ચનાાં 

સામવ્યકોથી. અને એવાાં કેમ હવે નથી એવો પ્રશ્ન થ્યા કરતો 

હતો. હમણાાં એક ‘ગદ્પવ્ચ’, જ ેમાત્ વાતા્ચનુાં ત્ૈમાવસક હતુાં, 

એ પણ બાંધ થઈ ગ્યુાં. એટલે મને થતુાં હતુાં કે આવુાં કશુાંક 

થવુાં જોઈએ. અને એમાાં એક વાચક વમત્ે બહુ પ્રેમથી કહ્યુાં કે, 

આપણે આ શરૂ કરીએ, અને કરી બેઠાાં છીએ. એમાાં નવા 

વાતા્ચલેખકોને ખાસ બળ આપવા માટ ે એક ખાસ ઇનામી 

્યોજના પણ કરી છ.ે અને મમતામાાં નવા લેખકોને ખાસ લાડ 

લડાવીને છાપવામાાં આવશે. અને એમાાંથી કદાચ બીજા કોઈ 

સમથ્ચ લેખકો બહાર આવશે. ચાાંદનીના બધા લેખકો કદાચ 

સમથ્ચ નહોતા, પણ અત્યારના બધા સમથ્ચ લેખકો કદાચ 

ચાાંદનીથી શરૂ થ્યેલા. 

આપે કહું તેમ આપના લેખનની શરૂઆત વાતાયાથી 

થ્યેલી પણ આપનો first love નાટક છે એ સાચું? 

રાગમમલાપ

First love લખવાનો છ ેબહેન, જ ેસમ્યે લખવાનુાં આવે 

એ લખવાનો મને આનાંદ થા્ય છ.ે અત્યારે હુાં  દર બુધવારે 

‘દદવ્ય ભાસકર’માાં કૉલમ લખુાં છુાં, અને હવે એનો આનાંદ 

આવી રહ્યો છ ે એ હવે first love થવા માાંડ્ુાં છ.ે ભાર્ા 

અને લખવુાં આ બાંને મને ખૂબ જ આકર્ષે છ.ે My first love 

is language.

આપે નાટ્યલેખન તો કિેલું પણ અબભન્ય પણ કિેલો? 

મને બહુ શરૂઆતમાાં વશવકુમારભાઈએ એક એકાાંકીમાાં 

ઉતારેલો. અને એ બહુ ધમકાવતા. એક વાર પાન ખાઈને 

રીહસ્ચલ કરવા ગ્યેલો ત્યારે પાન થૂાંકાવી નાખેલુાં. ત્યારથી 

મને અવભન્યનો બહુ જ સન્નો થ્યેલો અને પછી મારુાં  પહેલુાં 

નાટક ભજવા્યુાં ‘કોઈ પણ એક ફૂલનુાં નામ બોલો તો’ ત્યારે 

મૃણાલીનીબહેન, જ ેએનાાં દદગદશ્ચક હતાાં તેમણે કહ્યુાં કે તમે 

પણ ઊતરો. અને મને એક નાનકડો રોલ આપેલો, પણ એ 

વસવા્ય મેં બહુ અવભન્ય ક્યષો નથી. 

સામાન્ય ગુજિાતી િવસકો આપને ‘કુમાિની અગાશી’ 

અને ‘સંતુ િંગીલી’થી ઓળખે છે. આપનાં એ નાટકોની 

ભસૂવમકા?

મારાાં નાટકો મોટ ે ભાગે કોઈ માાંગે ત્યારે જ લખા્યાાં 

છ,ે કારણ કે એ ભજવાવાનાાં ના હો્ય તો એ લખીને બેસી 

રહેવાનો કોઈ અથ્ચ નથી. હજી અત્યારે પણ બે-ત્ણ નાટકો 

ભજવા્યા વવનાના પડ્ાાં છ ેઅને એનો મને રાંજ છ.ે એટલે 

જ્યારે ‘કોઈ પણ એક ફૂલનુાં નામ બોલો તો’ ને સદર્યામ 

વનષફળતા મળી ત્યારે મૃણાલીનીબહેને કહ્યુાં કે હવે બીજુ ાં એક 

લખો, જ ેબધાને જોવાનુાં ગમે. એટલે મેં એક દડટશે્કટવ નાટક 

લખ્યુાં. એ દપ્ચણમાાં તો ન ભજવા્યુાં, પણ આઈ.એન.ટી.ની 

અમદાવાદ શાખાએ ભજવ્યુાં. પછી એનાથી પ્રવીણ જોશીનુાં 

ધ્યાન ગ્યુાં અને એમણે કહ્યુાં કે હવે મુાંબઈ શાખા માટ ે કાંઈ 

લખો. અને મેં ‘કુમારની અગાશી’ લખ્યુાં. મને એ વખતે બહુ 
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આપ ક્યા સાવહત્યપ્રકાિમાં સૌથી સહજતાથી વ્યકત 

થાવ છો?

વાતા્ચ, વાતા્ચ, વાતા્ચ. 

અંગત જીવનમાં, વ્યવસા્યોમાં, અને લેખનમાં મધુ િા્ય 

એક ચંચળ વ્યકકતતવ લાગે. વહેતા િહેવું એ એમનો 

સવભાવ લાગે. એ સાચું છે? લેખનમાં પ્ર્યોગશીલતા સાથે 

આપનું નામ સંકળા્યેલું છે, એ પણ સવભાવગત છે?

બહેન, આપણે તો જ ેછીએ તે છીએ. લોકો આપણને 

લેબલ આપે. એટલે તમને જ ે લાગે તે સાચુાં, બાકી હુાં  તો 

એ બદલી શકુાં એમ નથી. અને જ ે છુાં તેમાાં મને કોઈ વાર 

આનાંદ લાગે છ ેઅને કોઈ વાર લાગે છ ેકે આવો ન હોત તો 

સારુાં  થાત. એટલે બધા માણસોની જમે જ ેરીતે જનમ્યો છુાં 

એ રીતે જીવુાં છુાં, બહેન.

આપનું તખલલુસ ક્યાંથી આવ્યું?

બહુ જ નાનપણથી મેં વાતા્ચ લખવાની શરૂ કરેલી. અને 

‘ચાાંદની’ની વાતા્ચ હરીફાઈથી જ મારુાં  લખવાનુાં શરૂ થ્યેલુાં. 

એ વાતા્ચ મેં લખેલી તે એવા પ્રકારની હતી કે મારા નામે 

છપા્ય અને બાપુજી વાાંચે તો એમને ન ગમે કે મારો દીકરો 

આવુાં લખે છ.ે હુાં  ત્યારે કલકત્તા રહેતો હતો અને સત્યવજત 

રા્યનો તે વખતે ભકત હતો એટલે રા્ય તખલ્ુસ લગાડી 

દીધુાં, મધુસૂદન રા્ય. અને વશવકુમારભાઈએ સૂદન કાિીને 

મધુ રા્ય કરી દીધુાં. અને મધુસૂદન રા્ય હો્ય તો ગફલત ન 

થા્ય પણ મધુ રા્ય નામના કારણે તો મને ઘણા છોકરાઓના 

પ્રેમપત્ો પણ આવે છ,ે મને છોકરી માનીને. 

સજયાક મધુ િા્યના ઘડતિમાં કોઈ સાવહત્યપ્રવતભાઓનું 

વવશેષ પ્રિાન ખરં? 

વશવકુમાર, સૌથી પહેલાાં જ. એમની પ્રવતભા મને બહુ 

જ પ્રભાવવત કરી ગ્યેલી. એમનાાં લખાણો તો ખરાાં જ પણ 

એમની પ્રવતભાએ મને બહુ જ આકર્ષેલો. બીજા, ચાંદ્રકાાંત 

ફાાંકો હતો કે હુાં  રૂપાાંતર નહીં જ કરુાં , કારણ કે એ વખતે 

ગુજરાતીમાાં નાટકો ફકત રૂપાાંતર જ થતાાં હતાાં, મૌવલક નાટકો 

વબલકુલ નહોતાાં થતાાં. પણ પ્રવીણભાઈએ ખૂબ આગ્હ ક્યષો 

કે Shawનુાં Pygmalion કરી આપો અને એ કરતાાં કરતાાં 

મને ખૂબ આનાંદ આવ્યો. એટલે આ એની ભૂવમકા. બાકી 

તો કદાચ સાચો ્યશ પ્રવીણ જોશી અને સદરતા ખટાઉને 

જા્ય છ ેજમેણે એ પાત્ોને આબેહૂબ કરી બતાવ્યાાં, અને મને 

વાતા્ચલેખક કરતાાં નાટ્ય લેખક તરીકે વધારે જાણીતો ક્યષો. 

નાટકમાં absurdist theatre વવશે આપના વવચાિો 

જાણીતા છે…

Absurd કવવતા, વાતા્ચ, નાટક, આ બધુાં, હુાં  એમ માનુાં 

છુાં કે, સામાન્ય વાચકને સાદહત્યથી વવમુખ કરે છ.ે એટલે હુાં  

અમેદરકાથી નાટકનુાં ભણીને ગ્યો ત્યારે મેં પહેલુાં કામ એ 

ક્યુું કે ખરેખર ભજવી શકા્ય એવાાં, સામાન્ય માણસ જોવા 

આવે એવાાં નાટક લખવાાં હો્ય તો પહેલાાં નાટકને સમજીએ. મેં 

ત્યાાંના કવવઓ અને લેખકોને ભેગા કરીને ‘આકાંઠ સાબરમતી’ 

નામની એક વક્ચશૉપ સથાપેલી, જમેાાં પહેલાાં નાટક લખા્ય 

નહીં પણ પહેલાાં ભજવા્ય. લેખક એક theme આપે અને 

એના ઉપર પાત્ો ઊભાાં થઈને પોતપોતાના સાંવાદો ગોઠવી 

કાિ,ે એની પદરશ્સથવત પ્રમાણે. એ સાંવાદો લેખક સરવા કાને 

સાાંભળે અને એને ખ્યાલ આવે કે એ પોતે બધાાં પાત્ોની જ ે

એકધારી ભાર્ા લખે છ,ે એના કરતાાં બધાાં પાત્ો જુદીજુદી 

ભાર્ા બોલતાાં હો્ય છ.ે અને એ રીતે એ absurd સામેનુાં 

અવભ્યાન હતુાં. અને ‘મમતા’ શરૂ કરવા પાછળ પણ એ જ 

ઉદ્શે છ ે કે સામાન્ય વાચકને સાદહત્યથી વવમુખ ન કરવા 

માટ,ે સામાન્ય લોકો વાાંચી શકે એવી વાતા્ચ એમાાં છાપવી. 

હુાં  પોતે જ absurd કહી શકા્ય એટલી બધી ઘોર, જદટલ 

વાતા્ચઓ લખવા માટ ેકુખ્યાત છુાં. અને એના પ્રા્યશ્ચિત્ત તરીકે 

પણ આ…

રાગમમલાપ
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બનાવ્યુાં છ.ે આવા બધા વવચારો આવે એટલે જમવાનુાં બહુ 

ભાવે નહીં પણ છતાાં્ય બહાર પણ જમતો હોઉં છુાં. બાકી 

વફલમોનો બહુ શોખ છ.ે પહેલાાં શેતરાંજ રમતો હતો પણ એમાાં 

ખાસ ફાવ્યો નહીં. પણ મને શેતરાંજ જોવી ગમે. સપૉરસ્ચમાાં 

મારી કાઠીને કારણે કોઈ ખાસ રુવચ ઊભી થઈ નથી. પહેલાાં 

કબડ્ી રમતો હતો. પણ અહીં તો એનો અવકાશ નથી.

જો લેખક ન બન્યા હોત તો શું કિતા હોત?

સુખી થ્યો હોત, બહેન. જો મેં ઐસા જાનતા લેખક બને 

દુઃખ હો્ય, નગર િીંિોરા પીટતા, લેખક ન બવન્યો કો્ય. અને 

વક્રતા કેવી કે હુાં  આ માવસક કાિીને બેઠો છુાં, બીજાને લેખક 

બનાવવા નીકળ્ો છુાં.

ક્યાિેક જીવનનું સિવૈ્યું કાઢવાનું મન થા્ય? ક્યાિે્ય 

કોઈ મોટી ભસૂલ ક્યાયાનો અહેસાસ થા્ય?

રોજરેોજ. રોજરોજ ભૂલો કરતો હોઉં એવુાં લાગે. રોજ 

દાિી કરતાાં એવો વવચાર આવે કે આજનો દદવસ કેમ જશે. 

પણ મને લાગે છ ે કે એકલા માણસની આ બધી ખાવસ્યતો 

હશે. કોઈ વાત કરવાવાળુાં ન હો્ય એટલે પછી જાત સાથે 

વાતો ક્યા્ચ કરવાની હો્ય. સામેવાળો વાત કરતો હો્ય ત્યારે 

આપણે ભલે સાાંભળીએ છીએ ને ન સાાંભળતા હોવાનો િોંગ 

કરીને બેસીએ પણ તેમ છતાાં એક છાપરા નીચે બીજુ ાં કોઈ 

શ્વાસ લે તે આપણને ગમતુાં હો્ય છ.ે જ્યારે એકલા રહેતા 

હોઈએ ત્યારે રોજ ઊઠીને સરવૈ્યુાં કરવાનુાં મન થા્ય. જમે 

મેં આ મુલાકાતમાાં જ કહ્યુાં તેમ કે જો ડૉકટર કે એશ્નજવન્યર 

બન્યો હોત તો સારુાં  થાત. પણ લેખક બન્યો એનો પણ રાંજ 

નથી. સવા્યુાં જીવન જીવતો હોઉં એવુાં લાગે છ.ે

વાચકોને ક્યાિે્ય આપની આતમકથા વાંચવાની મળશે? 

કદી નહીં, બહેન, કારણ કે મારાાં લખાણોમાાં મારી 

આતમકથા એવી વણા્યેલી છ ેકે એ ફરી લખવાનો અથ્ચ નથી 

અને જ ેનથી લખા્યુાં તે લખવાની દહાંમત નથી.

બક્ષી, સુરેશ જોર્ી, ચુનીલાલ મદડ્યા. આમ તો ઘણાાં નામ 

ગણાવી શકુાં. પણ પહેલાાં ત્ણ અત્યાંત તીવ્ર પ્રભાવ મૂકી ગ્યા 

છ,ે મારા લેખન ઉપર અને જીવન ઉપર. બીજી ભાર્ામાાંથી, 

બાંગાળી લેખકો ઘણા છ.ે અને એક સીમેનોન કરીને બેશ્લજ્યન 

લેખક છ ેઅને એ ફ્ેનચમાાં લખતા હતા, એ દડટશે્કટવ વાતા્ચઓ 

જ લખતા. પણ એમનો પ્રભાવ એમ કહેવા્ય છ ેકે સાત્્ચ અને 

કામૂ ઉપર પણ હતો. એમનો પ્રભાવ મારા પર પણ છ ેએ હુાં 

ખૂબ જ આનાંદથી સવીકારુાં  છુાં.

ગુજિાતી સાવહત્યવતુયાળની વાડાબંધી વવશે ઘણી ટીકાઓ 

સાંભળીએ છીએ, આપનો એ વવશે પ્રવતભાવ?

મને બધા સાથે ફાવે છ ેઅને બધાનુાં વાાંચવાનુાં ગમે છ.ે 

એનુાં કારણ એ છ ે કે હુાં  વાડાની બહાર અહીં અમેદરકામાાં 

રહુાં  છુાં. અને હુાં  બહાર છુાં એટલે દરેક વાડાવાળાને એમ થા્ય 

કે આ આપણો છ.ે અને એ રીતે મને બધાની સાથે સારા 

સાંબાંધો છ.ે વાડાબાંધી માટ ેબીજુ ાં તો શુાં કહુાં? એ સવાભાવવક 

જ છ.ે આમ પણ જીવનમાાં જુઓ તો લુહાણા માંડળ, કડવા 

પાટીદાર સમાજ હો્ય જ છ.ે માણસને એવુાં થતુાં જ હો્ય છ ે

કે આપણા જવેુાં બીજુ ાં હો્ય એની સાથે આપણે સાંગ કરીએ, 

અને ત્ીજુ ાં મળે એટલે માંડળ કરીએ. એટલે એ રીતે વાડા 

બનતા હો્ય છ.ે વાડાબાંધીનો જ ેદોર્ છ ેતે એ છ ેકે આપણો 

વાડો સાચો અને સામાનો વાડો ખરાબ. એવુાં જ્યારે થા્ય ત્યારે 

એ હાવનકતા્ચ બનતુાં હો્ય છ.ે

મધુભાઈ, સાવહત્ય વસવા્ય અન્ય કોઈ શોખ? 

તમને હસવુાં આવશે પણ મને રાાંધવાનો શોખ થ્યો છ.ે 

હવે છલે્ાાં ૩૫ વર્્ચથી એકલો રહુાં છુાં, એટલે મારે રાાંધવાનુાં 

જાતે કરવુાં પડ ેછ.ે શોખથી રાાંધુાં છુાં અને એવુાં રાાંધુાં છુાં કે હુાં  

જ જમી શકુાં. પણ મને રાાંધવાનુાં અને જમવાનુાં ગમે છ.ે બહાર 

જાઉં ત્યારે મન બહુ કોચવા્ય કે આણે કઈ રીતે બનાવ્યુાં હશે 

અને આણે મને જમાડવા માટ ેનથી બનાવ્યુાં મારા પૈસા માટ ે

રાગમમલાપ
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એક પોલીસનો પ્ેમપત્ર

વહાલી વનદષોવર્કા, 

ગઈકાલે મેં તને તારી કોઈ બહેનપણી સાથે ચાલતી જતી જોઈ હતી. થ્યુાં કે તારી પાછળ દોડીને તને બોલાવુાં, પણ તુાં 

‘વન-વે’માાં જતી હતી. તને વહીસલ વગાડી બોલાવવાનો વવચાર ક્યષો, પરાંતુ ત્યાર પહેલાાં તો તુાં ‘સા્યલનસ ઝોન’માાં પેસી 

ગઈ…અને તને વસટી વગાડી બોલાવવામાાં કેટલુાં મોટુાં જોખમ છ ેએટલે રસતા પરના બધા વાહનવાળાઓ એમ માને કે સીટી 

મેં એમના માટ ેવગાડી છ;ે કેમકે લગભગ બધા વાહનવાળાઓ ગીલટી કોશ્નસ્યસ હો્ય છ.ે ને આમ બધાાં વાહનો ચાલતાાં 

અટકી જા્ય તો ટ્ાવફક જામ થઈ જા્ય.

તારા બે પ્રશ્નોના જવાબ નહીં આપી શકવાને કારણે મારા પર તુાં નારાજ છ ેએ હુાં જાણાં છુાં. તેં મને પૂછલેુાં કે હુાં , 

પોલીસમાાં ભરતી કેવી રીતે થ્યો? એમાાં તો એવુાં બનેલુાં કે મારા ગામમાાં હુાં  ખૂબ જ તોફાની ને માથાભારે છોકરો ગણાતો. 

ગામના છોકરાઓને વગર વાાંકે ગાળો બોલતો ને ટીપતો અને સકૂલમાાં્ય મારી સાથે ભણતા નબળા છોકરાઓની પેન-પેશ્નસલ 

દાદાગીરી કરીને ઝૂાંટવી લેતો. ગામના મુખીએ મારી હરકતો જોઈને મારા બાપને કહ્યુાં કે આ છોકરામાાં પોલીસ થવાના બધા 

જ ગુણો છ,ે એને પોલીસમાાં ભરતી કરાવી દો. લોકોનાાં દુઃખે એ સુખી થશે. અને આમ મારામાાં રહેલી પરપીડનવૃવત્તને 

કારણે મારા બાપાએ મને જરા્ય લાગવગ લગાડ્ા વગર પોલીસમાાં ભરતી કરાવી દીધો. એક આ જ ખાતુાં એવુાં છ ેજમેાાં 

ભરતી થવા માટ ેલાગવગની જરૂર નથી પડતી..પણ તમારા બીજા પ્રશ્નનો જવાબ તો હુાં  નહીં જ આપુાં. તુાં મને વારાંવાર 

હાસયવિશ્વ

તવનોદ ભટ્ટ
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્યુવનફોમ્ચ તો સરકાર તરફથી મળતો ને ફૂટપાથ પર બેસતાાં 

હોવઝ્યરીવાળા પાસે ઊભા રહીને ડા્યરીમાાં લીટા તાણવા 

માાંડીએ એટલે કપડાાંનો પ્રશ્ન હલ થઈ જતો.

તને એ પ્રશ્ન થશે કે આટઆટલી વખત હુાં તારી સાથે 

ફરવા આવ્યો, પણ ક્યારે્ય ખાખી ડ્સેની વધથીમાાં તારી સાથે 

કેમ આવ્યો નથી?…આનુાં કારણે એ છ ેકે ખાખી કપડાાંમાાં પ્રેમ 

કરવાનુાં મને ફાવે જ નહીં. ખાખી કપડાાંમાાં હોઉં તો વારાંવાર 

તારુાં  નામ પૂછવામાાં ને તને ગાળો બોલવા વસવા્ય મને કાંઈ 

સૂઝે જ નહીં…અને તારી સાથે જાહેરમાાં પ્રેમ કરતાાં ઝડપાઉં 

તો તરત જ છાપાઓમાાં સમાચાર છપાઈ જા્ય કે ‘પ્રેમ કરતાાં 

પોલીસ ઝડપા્યો’…અને લોકો આ સમાચાર વાાંચીને હસે, કેમ 

કે પોલીસ અને પ્રેમ બાંને વવરોધવાચક શબદ છ.ે

અરે, એક અગત્યની વાત તો લખવી રહી જ ગઈ. બે-

ત્ણ દદવસ પહેલાાં એક જબરી બબાલ થઈ ગઈ. તારો બાપ 

પૂરઝડપે ‘વન-વે’માાં સાઈકલ ઉપર જતો’તો. મેં પકડ્ો. મોટ ે

ભાગે કોઈ ગુનો કરનાર નરમાશથી વાત કરે એટલે હુાં  એકાદ 

બે સવશ્સત ચોપડાવી જવા દઉં છુાં, પણ તારા બાપાએ તો મારી 

સામે અકડીને મારો બક્કલ નાંબર માગ્યો. મેં નામ પૂછુાં, તો 

કહે: ‘તમે ઘનશ્યામભાઈને ઓળખો છો?’

‘ના…’ મેં કહ્યુાં.

‘ઉમાશાંકર જોશીને?’

‘ના, જી…’ હુાં બોલ્યો.

‘ઇનદુલાલ ્યાવજકને?’ ત્ીજો પ્રશ્ન.

‘ના ભાઈ…’

‘વજુભાઈ શાહને?’

‘ના…ના…’ મેં બે વાર ના પાડી.

‘મોરારજીભાઈને?’

‘ના…’ મેં માથુાં ધુણાવ્યુાં.

‘જ્યોતીનદ્ર દવેને?’

‘ના..ના…ના..’ મેં ડચકારા બોલાવતાાં જોરથી ડોકુાં ધુણાવ્યુાં 

મારો પગાર કેટલો છ ેએ પૂછા કરે છ ેએ મને નથી ગમતુાં. 

હુાં  કદી તારી ઉંમર પૂછુાં છુાં? પોલીસનો પગાર અને સ્તીની 

ઉંમર ક્યારે્ય ના પુછા્ય, કેમ કે એ લોકો પાસે છુપાવવા જવેી 

એક જ આ ચીજ છ.ે 

અને તુાં ઘણી વાર મારાાં ઈસ્તી વગરનાાં કપડાાં સામે જો્યા 

કરે છ ેપણ શુાં કરુાં ! મને મળતા પગારમાાંથી જો ઈસ્તીવાળાાં 

કપડાાં પહેરુાં  તો ખવા્ય નહીં ને ખાઉં તો ઈસ્તીવાળાાં કપડાાં 

પહેરા્ય નહીં.

પણ તારી સાથે પ્રેમ કરવા માટ ે જીવતાાં રહેવુાં પડ ે ને 

જીવવા માટ ેખાવુાં પડ ેએટલે ઈસ્તીવાળાાં કપડાાં પહેરવાનુાં હુાં  

ટાળુાં છુાં. હા, પણ અમારો પગાર આમ ભલે ઓછો ગણા્ય, 

પણ અમને સરકાર તરફથી મળતો ખાખી ્યુવનફોમ્ચ અમારે 

મન ‘બોનસ’ જવેો છ.ે દદવસમાાં હુાં  અિાર-અિાર કલાક ડ્સે 

પહેરી રાખુાં છુાં. આથી બે ફા્યદા છ:ે બીજાાં કપડાાંને ઓછો 

ઘસારો લાગે છ ે ને એ ડ્સેને કારણે ડ્ુટી ના હો્ય તો્ય 

બજારમાાં ફરવાથી શાકપાાંદડુાં કે એવી ચીજ-વસતુઓ સરકારી 

ધોરણે મળી રહે છ.ે

તુું ઘણી વાર મારાું ઈ�ી વગરનાું કપડાું સામે 
જો્ા કરે છે પણ શુું કરું! તારી સાથે પ્ેમ 
કરવા માટે જીવતાું રહેવુું પડે ને જીવવા માટે 
ખાવુું પડે એટ્ે ઈ�ીવાળાું કપડાું પહેરવાનુું 
હુું ટાળુું છુું. હા, પણ અમારો પગાર આમ ભ્ે 
ઓછો ગણા્, પણ અમને સરકાર તરફથી 
મળતો ખાખી ્ુનનફોમ્વ અમારે મન ‘બોનસ’ 
જેવો છે.

પણ તારી સાથે ફરવા આવવા માટ ેજ મારે ખાસ કપડાાં 

સીવડાવવાાં પડ્ા છ.ે બાકી તારી સાથે પદરચ્ય થ્યો ત્યાર 

પહેલાાં તો મારે કપડાાંનો કોઈ જ ખચ્ચ નહોતો. ટૂાંકી ચડ્ીવાળો 
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મોજાની તેં માાંગણી કરી છ,ે ગાાંડી, એ મોજાાં નથી, પાટા 

છ ે પાટા. લોકો વાગ્યા પછી પાટા બાાંધે છ.ે અમારે પહેલા 

બાાંધવા પડ ેછ.ે

અને તેં માગેલ મારો ફોટો આ સાથે જ મોકલી આપ્યો 

છ.ે જોકે એમાાં મને ઓળખી કાિતાાં તને ઘણી મુશકેલી 

પડશે, પણ તુાં ધ્યાનથી જોઈશ તો મને શોધી શકીશ. ગઈ 

પાંદરમી ઑગસટ ેથ્યેલ ‘રેલી’માાં આ ફોટો ખેંચવામાાં આવેલો. 

સડસઠમી લાઈનમાાં સુડતાલીસમાાં નાંબરે હુાં  ઊભો છુાં. મારો 

ચહેરો તને બરાબર દેખા્ય એ માટ ેમેં સહીનુાં નાનુાં ટપકુાં ક્યુું 

પણ એ વવરાટ ટપકુાં થઈ ગ્યુાં ને એમાાં મારો ચહેરો દબાઈ 

ગ્યો છ.ે છતાાં તને ખ્યાલ તો આવશે જ.

હમણાાં મારી ડ્ુટી શાક બજારમાાં છ.ે તારે જ ે કોઈ 

ચીજવસતુ જોઈતી હો્ય એની ્યાદી આપજ.ે પણ એક વાતનુાં 

ધ્યાન રાખજ.ે ફૂટપાથ પર વેચાતી હો્ય એવી જ વસતુ માગજ.ે

તારી બાને વા થ્ો છે ને એ માટે હુું પહેરું 
છુું એવા મોજાની તેં માુંગણી કરી છે, ગાુંડી, 
એ મોજાું નથી, પાટા છે પાટા. ્ોકો વાગ્ા 
પછી પાટા બાુંધે છે. અમારે પહે્ા બાુંધવા 
પડે છે.

તો આપણે આવતા ગુરુવારે મળીએ છીએ. જ્યાાં આપણે 

પહેલી વાર મળેલાાં ત્યાાં જ. ‘નો-પાદકુંગ’ના પાદટ્યા નીચે. 

સાાંજ ેસાડાપાાંચે મારી રાહ જોજ.ે

સામે કોઈ કારવાળો રોંગ સાઈડમાાં ગાડી પાક્ચ કરી રહ્યો 

છ ેઅને સવારથી બોણી થઈ નથી. ચાલો ‘લક’ અજમાવીએ. 

બસ આવજ.ે

— રામતસંગ નથથુતસંગ 

એટલે મારી સામે ગવ્ચથી જોતાાં બોલ્યા,

‘એ બધા સાથે મારે સારી ઓળખાણ છ…ે’

‘તો તો તમે રામવસાંગ નથથુવસાંગને તો ઓળખતાાં હશો…’ 

મેં પૂછુાં.

‘ના. એ વળી કોણ છ?ે’ તેણે માથુાં ખાંજવાળતાાં પૂછુાં.

‘એ હુાં છુાં… ઝાઝી લપછપ મૂકીને હવે તમારુાં  નામ 

લખાવો…’ કહી મેં ડા્યરી-પેશ્નસલ કાઢાાં. ત્યાાં તારા વવસતારમાાં 

રહેતા મારા પોલીસ વમત્ અભ્યવસાંગે આવીને મારા કાનમાાં 

કહ્યુાં. ‘આ તો પેલીનો બાપ છ…ે’ તરત જ એમના પ્રત્યેનો 

મારો ભાવ બદલાઈ ગ્યો. જમાઈ સસરા સામે જુએ એવી 

દ્રશ્ષ્ટએ મેં એમની સામે જો્યુાં. તારા મોિા પર ઉગેલી મૂછો 

કાિી નાખવામાાં આવે કે પછી તારા બાપાના મોં પર એવી 

મૂછો ઉગાડવામાાં આવે તો બાંનેના ચહેરા એક જ લાગે. મેં 

એમને જવા દીધા. તારા બાપને ખાતર મારે મારો વસદ્ધાાંત 

તોડવો પડ્ો. આ અગાઉ મારા હાથે પકડા્યેલુાં કોઈ કોરુાં  

જઈ શક્યુાં નહોતુાં, ખેર! મને એનો બહુ અફસોસ નથી. પણ 

હવે તુાં દરક્ષાઓમાાં ફરવાનુાં છોડી દે. મને ત્ાસ થા્ય છ.ે રસતે 

જતી કોઈ પણ ખાલી ઑટોદરક્ષા ઊભી રખાવી, મારો બક્કલ 

નાંબર દરક્ષાવાળાઓને બતાવી બેસી જવાનુાં તને મેં કહેલુાં. તુાં 

દરક્ષાઓમાાં બહુ ફરતી નહીં એ હુાં જાણાં છુાં, પણ જ ે કોઈ 

દરક્ષાવાળો મળે છ ેએ મને હસીને કહે છ,ે ‘સાહેબ, પેલીને 

મૂકી આવ્યો હો!’

જમાઈ સસરા સામે જુએ એવી દ્રનટિએ મેં 
એમની સામે જો્ુું. તારા મોઢા પર ઉગે્ી 
મૂછો કાઢી નાખવામાું આવે કે પછી તારા 
બાપાના મોં પર એવી મૂછો ઉગાડવામાું આવે 
તો બુંનેના ચહેરા એક જ ્ાગે.

હાાં, તારી બાને વા થ્યો છ ેને એ માટ ેહુાં  પહેરુાં  છુાં એવા 
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જીિનરયંગ

તૈ્યાર થઈને બહાર નીકળતી સર્યૂએ શૅવવાંગની તૈ્યારી કરતાાં સુદદપને પાછળથી આવલાંગન આપતાાં કહ્યુાં, “આજ ેતો હુાં  

તારુાં  કાંઈ સાાંભળવાની નથી. ઘરખચ્ચનો તમામ દહસાબ તને બલેક એનડ વહાઈટમાાં આપ્યા પછી પણ આજની તારીખે આપણી 

પસ્ચનલ બચત દસ હજાર થઈ ગઈ છ ેઅને નૅકસટ વવક આપણી મેરેજ એવનવસ્ચરી પણ છ.ે મને ખબર છ ેતને મારા વાળમાાં 

કૉપર કલર કેટલો ગમે છ ેઅને straightening તો આપણાાં બાંનેનુાં સપનુાં છ.ે એટલે આ બાંને કામ આજ ેfinal!”

સુદદપે શેવવાંગ ફૉમ સર્યૂનાાં ગાલ પર લગાવતાાં કહ્યુાં, ‘શ્યોર મૅમ! એનાથી આ તમારાાં મુલા્યમ લાાંબા વાળમાાં વચચેથી 

ડોકાાં કાિતી ચાાંદી પણ િાંકાઈ જશે!”

સર્યૂએ આાંગળીથી ફૉમ પાછુાં લઈ સુદદપના ગાલ પર ઘસતાાં તોફાની અાંદાજમાાં કહ્યુાં, “મારુાં  છોડ! તારી મૂછોની ચાાંદી 

જો ને! હુાં  જાઉં છુાં... બ્યુટીપાલ્ચરની એપોઈનટમેનટ છ.ે દૂધ ટબેલ પર મૂક્યુાં છ.ે અદદવતને કૉલેજ નથી જવુાં આજ ેએટલે એ 

ઉપર એનાાં રૂમમાાં છ.ે”

સર્યૂ જવા માટ ેફરી ત્યાાં જ ડૉર-બેલ રણકી ઊઠી.

અત્યારે કોણ હશે!

હજુ તો સર્યૂ દરવાજા તરફ જા્ય તે પહેલાાં દાદર પરથી અદદવત વાવાઝોડાની જમે ઉતરી.. “નો... નો... મમા...પલીઝ! 

ડોર હુાં  ખોલીશ! Amazonમાાંથી કુદર્યર છ.ે નૅકસટ વવક અમારી બૅચનુાં ફેરવેલ function છ!ે એ માટ ેમેં ઓનલાઈન મોબાઈલ 

અને ઍસેસરીઝ ઓડ્ચર ક્યા્ચ’તા! મારી last birthdayની gift પૅનડીંગ છ ેને! તમે મને લઈ જ આપવાનાાં હતાાં પણ, મેં વવચા્યુું 

કે તમને સરપ્રાઈઝ આપુાં! મૉમ! આ ઓનલાઈન શોવપાંગ, માકષેટ કરતાાં કેટલુાં સસતુાં છ ે્યુ નૉ!” 

આટલુાં એકધારુાં  બોલતાાં બોલતાાં અદદવત પાસ્ચલ લઈ સર્યૂ પાસે આવતા બોલી —

“જો મા! આ મેં જ ેફોન મગાવ્યો તેની માકષેટ પ્રાઈઝ ૧૩,૩૦૦/- છ ેપણ આપણને ફકત ૯,૯૭૦/- માાં જ છકે ઘર 

બેઠાાં મળી ગ્યો બોલ! અને એ પણ cash on delivery! fraud થવાની બીક જ નહીં! એટલે ફાઈનાનસ વમનીસટર! નાઉ 

ઈરસ ્યોર ટન્ચ! રૂવપ્યા િીલા કરો ચાલો!”

આટલુાં બોલી અદદવત સુદદપ તરફ ફરી... “ડડેી! તમને ખબર છ?ે આ ફોટો જુઓ! મેં જ ેફોન મગાવ્યો છ ેતેમાાં કોપર 

અને સીલવર બે કલર હતાાં પણ, મેં વસલવર ગ્ે કલર માંગાવ્યો છ!ે સારો છ ેને?

સુદદપે સર્યૂ સામે જો્યુાં!

સર્યૂ હસીને પસ્ચમાાંથી પૈસા કાિતાાં બોલી... “ઑફકૉસ્ચ બેટા! કોપર કરતાાં વસલવર ક્યાાં્ય સારો! તને કદાચ જાણ નહીં 

હો્ય પણ વસલવર એ સમજણનો રાંગ છ!ે” 

લઘુકથા

િૉ. મનોજ જોશી ‘મન’
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અલલડ પ્ેમનો અલલડ મમજાજ

ઑણ મળશું પૉર મળશંુ નડહતર પરાર મળશું, 
અમે નદીના કાંઠ,ે નડહતર દડર્ે ધરાર મળશું!

તમે કોઈ સસલાની ઝિપે ખેતર મેલી ભો્ાં, 
અમે કાચબા કને ગ્ા અને ઉછીના પગ માગ્ા; 
   પગલાંનું તો એવું—  
પિશે નડહતર જિશે નડહતર ધૂળ મહીં તો ભળશું! 
    ઑણ મળશું… 

અમે એક સપનાંને ખાતર પૂરંુ જીવન ઊંઘ્ા, 
તમે ઊંઘવા ખાતર સપનાં ભોર થતાં લગ સૂંઘ્ાં; 
   સપનાંનું તો એવું —  
મળશે નડહતર િળશે નડહતર અંદર ભિભિ બળશું! 
    ઑણ મળશું… 

એ હતી અમાસી રાત તે કાજળ આંખ ભરીને આંજ્ાં, 
આ ઊગી અષાઢી બીજ, તે માંજ્ા બેઉ અરીસા માંજ્ા; 
   ચહેરાનું તો એવું—  
મલકે નડહતર છણકે નડહતર એકમેકને છળશું! 

    ઑણ મળશું… 

— હષ્શદ તત્વેદી

કાવયાસિાદ

તવનોદ જોશી
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ને અહીં પણ સસલાની ગવતએ દૂર દોડી ગ્યેલી વપ્ર્યતમા 

અધવચચે ક્યાાંક થાક ખાવા રોકાઈ જા્ય. એની આાંખોનાાં 

પોપચાાં ઊંઘમાાં વબડાઈ જા્ય, તો સાંભવ છ ેકે કાચબાગવતએ 

પણ પોતે એની લગોલગ તો પહોંચી જ જા્ય. અને એટલુાં 

થા્ય એટલે બસ. કોઈના નહીં ને કાચબાના પગ અને એ પણ 

ઉછીના માગવાની વાત અહીં, એક પદરવચત વાતા્ચના સાંદભ્ચથી 

કાવ્યરૂપે જાણે અના્યાસ વણાઈ ગઈ છ.ે પગલાાં પડવાાં, કોઈને 

જડવાાં અને જડ ેનહીં તો છવેટ ેએને ધૂળમાાં ભળી જવા દેવા 

સુધીનો કાવ્યના્યક સવીકાર કરી શકે છ,ે તેમાાં ઉદારતા છ,ે 

એટલે જ પ્રેમની પરાકાષ્ઠા પણ છ.ે

અવભલાર્ા તો કોને નથી હોતી? એકાદ સવપન પોતાની 

ઈચછા પ્રમાણેનુાં મળી જા્ય છ ેએ ધન્ય થઈ જા્ય છ.ે ઉઘાડી 

આાંખે, જાગૃવતમાાં જ ેદેખા્ય છ ેતે તો આ અવભલાર્ાને તૃપ્ત 

કરે તેવુાં છ ેનહીં. ઊંઘ વવના તો સવપન ક્યાાંથી હો્ય? એક 

સવપનને માટ ે આખુાં જીવન ઊંઘમાાં પસાર કરવા સુધીની 

દીવાનગી કોઈને ભલે માંજૂર ન હો્ય, પ્રેમમાાં પાગલ બનેલાને 

તો એનો ચકચૂર નશો ચડ્યો છ.ે આ કાવ્યના્યક કાંઈક એવો 

છ.ે એને ખબર છ ે કે સામેનુાં પાત્ તો સવપનને સવાર સુધી 

સૂાંધ્યા જ કરે છ.ે એને પોતાના જીવ સાથે જોડતુાં નથી. કારણ 

કે એને સપના ખાતર નહીં પણ ઊંઘવા ખાતર ઊંઘવુાં છ.ે આ 

તો ઉપેક્ષા કે અણજાણપણાં? કાવ્યના્યકને પણ કદાચ આ 

ખબર નથી. એ કહે છ ેકે : ‘મળશે, નદહતર ટળશે, નદહતર 

અાંદર ભડભડ બળશુાં!’

અમાસની કાળી દડબાાંગ રાવત્એ અાંધકારની કાળપ જ 

એટલી હો્ય કે કાજળ આાંજવાથી કશો ફેર ન પડ.ે પણ 

કાવ્યના આરાંભે કવવએ દશા્ચવેલો આશાવાદ હવે અાંતે જતાાં 

ફળતો દેખા્ય છ.ે અમાસની કાવલમા પળવારમાાં ઓઝલ થઈ 

ગઈ અને અર્ાિી બીજ ઊગી ગઈ વવરહમાાં ઝૂરતા રહેવાની 

કાળી કાળી વેદના જાણે અલોપ થઈ ગઈ અને આાંખોના 

અરીસે, અર્ાિી બીજનાાં આછરેા અજવાળે જાણે કોઈ ચહેરો 

અલ્ડ પ્રેમના અલ્ડ વમજાજનુાં આ કાવ્ય છ.ે

વમલનની ઝાંખના અને વવરહની વ્યથા વચચે આમથી તેમ 

ફાંગોળાતા રહેવાનુાં પણ સુખ હો્ય છ.ે જુદાઈને પણ વમલનનો 

મમ્ચ આપી શકે એવુાં જો કોઈ તત્વ હો્ય તો તે છ ેપ્રેમ. આ 

કાવ્યના પ્રારાંભની બન્ને પાંાંશ્કતઓમાાં ‘મળશુાં’ એવો આશાવાદ 

છલકા્ય છ.ે

મમ્નની ઝુંખના અને નવરહની વ્થા વચચે 
આમથી તેમ ફુંગોળાતા રહેવાનુું પણ સુખ 
હો્ છે. જુદાઈને પણ મમ્નનો મમ્વ આપી 
શકે એવુું જો કોઈ તત્વ હો્ તો તે છે પ્ેમ.

મળવુાં તો છ ેઆ ક્ષણે જ, એવી ધખના ઑણ, પૉર કે 

પરાર જવેા શબદો વાપ્યા્ચ છતાાં અહીં પ્રગટી ઊઠ ેછ.ે પ્રતીક્ષા 

બહુ લાંબા્ય તે માંજૂર નથી. છતાાં લાચારીનો કોઈ ઈલાજ નથી.

નદીના કાાંઠ ેઊભા રહીને, નજર સામેથી પસાર થઈ જતાાં 

નદીનાાં વહેણને બસ, જો્યાાં જ કરવાનુાં. તેનાથી ભીંજાવાનુાં 

નહીં! કાાંઠો અને નદી જવેા પુરુર્વાચક અને સ્તીવાચક શબદો 

પ્ર્યેાજી કવવએ ્યુવક ્યુવતીનો પ્રતીકાતમક અથ્ચસાંદભ્ચ રચી 

આપ્યો છ.ે નદી જઈ વઈને ક્યાાં જવાની છ?ે દદર્યા સુધી 

જ ને એટલે, ‘દદર્યે ધરાર મળશુાં’ એમ કહી છવેટ ેતો મળી 

જ લેવાની જીદ અહીં વ્યકત થઈ છ.ે ‘ધરાર’ શબદમાાં જ ે

ચોક્કસતા અને ઉનમાદ ભરેલો મક્કમ વનધા્ચર પ્રગટ થા્ય છ ે

તે બીજા ક્યા શબદમાાંથી નીપજ?ે ્યોે્ય શબદ ્યોેગ્ય સથાનથી 

પ્ર્યોજા્ય ત્યારે કવવતા મુઠ્ી ઊંચેરી બની જતી હો્ય છ.ે

જનેે મળવુાં છ ેએની ગવત તો સસલાની ગવત જવેી દ્રુત 

છ.ે આાંબવાનો પ્ર્યતન વમથ્યા છ.ે એવી ખબર હોવા છતાાં પકડી 

પાડવાનો પ્ર્યતન કરવા મન ઉધામા નાખવા લાગે છ.ે પોતાના 

પગ તો જાણે છ ેજ નહીં. પણ વાતા્ચમાાં સાાંભળવામાાં આવ્યુાં 

હતુાં કે, સસલા કરતાાં કાચબો આગળ નીકળી ગ્યો હતો. રખે 

કાવયાસિાદ
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વઝલા્યો. જનેી ઝાંખના હતી તે જ આ ચહેરો. હૃદ્ય પુલદકત થઈ જાણે નાચી ઊઠુાં. ‘અર્ાિી બીજ એમ કહીને કવવએ 

અર્ાિનો બીજો દદવસ પોતાના કાવ્યના્યકને આપ્યો, કારણ કે કવવ જાણે છ ેકે અર્ાિનો પ્રથમ દદવસ તો ‘મેઘદૂતનો ્યક્ષ 

કાવલદાસ પાસેથી પડાવી ગ્યો છ.ે પ્રેમની તીવ્રતાના સાંકેતો કવવને કેવા સહજ હાથવગા બનીને આવી મળતા હો્ય છ!ે

પણ અરીસામાાં દેખા્યેલો ચહેરો મલકે તેનો આનાંદ શો હો્ય? છણકો કરે તો એને પ્રવતભાવ પણ શો આપવો? એ તો 

ન્યષો આભાસ નરી છલના આ તો બીજના પ્રકાશની પણ વવડાંબના કરાવી કરાવીને અરીસામાાં દશ્ચન કરાવ્યાાં!

પણ તે છતાાં ઑણ, પૉર અને પરાર તો હજી છ ેજ. નદી ભલે નજર સામેથી વહી જા્ય. એ દદર્યા વસવા્ય જવાની છ ે

ક્યાાં? અહીં નહીં તો ત્યાાં ધરાર મળી લેવાની ઉતકાંઠા કાવ્યનાાં અાંતે પણ ટકાવી રાખનાર એ પ્રેમીને સલામ. એ કવવને પણ 

સલામ. કવવ કૈલાસ પાંદડતની ગઝલનો એક શે’ર ્યાદ આવી જા્ય છ ે:

‘મૃગજળનું માન રાખવા પાછો િ્યો છુ ં હંુ, 
નહીંતર તો ઘાિઘાિનાં પાણી પીધાં છ ેમેં!’

કાવયાસિાદ
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જઓે કવવસાંમેલનોમાાં કે મુશા્યરાઓમાાં જનારા પ્રસથાવપત 

કવવઓ કે શા્યરો નહોતા; ્યોગાનુ્યોગ જ વફલમ ઇનડસટ્ીમાાં 

આવી ચિલેા અને છતાાં આવીને ખૂબ જ લોકવપ્ર્ય ગીતકાર 

બન્યા, એવા ગીતકારો પૈકીના એક પ્રવસદ્ધ ગીતકારની વાત 

આજ ેકરીશુાં. (ગીતકાર હોવા ઉપરાાંત કેટલીક વફલમોમાાં નાની 

નાની ભૂવમકાઓમાાં આપણને પરદા પર દેખા્યા પણ હતા!)

૧૧મી એવપ્રલ, ૧૯૩૯ના રોજ અત્યારના પાદકસતાનના 

લાહોરથી ૩૦ દક.મી. દૂર શેખુપુરા ખાતે ગુલશનકુમાર 

મેહતાનો જનમ થ્યો હતો. આ વ્યશ્કતને આપણે ‘ગુલશન 

બાવરા’ના નામથી ઓળખીએ છીએ. તેમના વપતા મકાન 

બાાંધકામના પ્રવતશ્ષ્ઠત વ્યવસા્યી હતા. જ્યારે ૧૯૪૭માાં 

ભારત-પાદકસતાન એવુાં વવભાજન થ્યુાં ત્યારે ગુલશન 

બાવરાની ઉંમર માત્ આઠ વર્્ચની હતી. દેશના વવભાજનની 

ઘટનાએ ગુલશન બાવરાના જીવનમાાં ઉલકાપાત મચાવી દીધો. 

તે સમ્યે ફાટી નીકળેલાાં કોમી રમખાણોમાાં ગુલશન બાવરાનાાં 

માતા વવદ્ાવતીને તેમની નજર સામે માથામાાં ગોળી મારી 

દેવામાાં આવી હતી; દાંગાખોરોએ તેમના વપતાને તલવારના 

ઘા મારીને ટુકડ ે ટુકડા કરી નાાંખ્યા હતા. આવી ભ્યાનક 

શ્સથવતમાાં ગુલશન બાવરા અને તેમના મોટા ભાઈ ખેતરોમાાં 

લપાતા છુપાતા ભાગીને એક વમવલટરી ટ્કમાાં જ્યપુર પહોંચ્યા 

હતા જ્યાાં તેમનાાં મોટાાં બહેન રહેતાાં હતાાં. મોટાાં બહેનને ત્યાાં 

રહીને જ ગુલશન બાવરાનુાં પ્રાથવમક વશક્ષણ થ્યુાં. દરમ્યાનમાાં 

તેમના મોટા ભાઈને દદલહીમાાં નોકરી મળી ગઈ અને ગુલશન 

વફલમી ગીતોમાયં કાવયસિાદ

બાવરા તેમની સાથે રહેવા દદલહી પહોંચ્યા. તેમણે ત્યાાં દદલહી 

્યુવનવવસ્ચટીમાાંથી સનાતકની ડીગ્ી મેળવી.

ગુલશન બાવરાને નાનપણથી જ ભજન અને ગીત 

લખવાનો શોખ હતો. મહોલ્ામાાં મદહલાઓની ભજનસાંધ્યામાાં 

ગવાતાાં ભજનો પૈકીનાાં ઘણાાંનાાં મુખડા કે અાંતરા ગુલશન 

બાવરાએ લખેલા રહેતા.

સનાતક થ્યા પછી મોટાભાઈની સાથે દદલહીમાાં રહેતા 

ગુલશન બાવરાએ રેલવેની પરીક્ષા આપી. કુલ ૯૦૦ 

ઉમેદવારોમાાં પ્રથમ ક્રમે આવ્યા; રાજસથાનના કોટા ખાતે 

વનમણાંક મળી. તેઓ ત્યાાં હાજર થવા ગ્યા તો તેમની જગ્યાએ 

અન્ય કોઈ વ્યશ્કત હાજર થઈ ગઈ હતી! પછી તેમને મુાંબઈ 

ખાતે ગુડઝ કલાક્ચની નોકરી મળી. 

ગીતો-ભજનો લખવાના શોખે તેમને વફલમોમાાં નસીબ 

અજમાવવા માટ ેપ્રેદરત ક્યા્ચ. તેમણે ગુડઝ કલાક્ચની નોકરીની 

સાથે સાથે જુદા જુદા વફલમ સટુદડ્યો, વનમા્ચતાઓ અને 

સાંગીતકારોને ત્યાાં ચક્કર મારવાનુાં શરૂ ક્યુું. 

૧૯૫૫માાં નોકરી માટ ેમુાંબઈ આવેલા ગુલશન બાવરા 

માટ ે સાંગીતકાર કલ્યાણજી વીરજી શાહ એક ગૉડફાધર 

બનીને આવ્યા. (કલ્યાણજીભાઈની સાથે તેમના નાના ભાઈ 

આણાંદજી જોડા્યા અને કલ્યાણજી-આણાંદજીની જોડી બની તે 

પહેલાાં કલ્યાણજીભાઈ એકલા જ વફલમોમાાં સાંગીત આપતા 

અને પોતાનુાં પૂરુાં  નામ ‘કલ્યાણજી વીરજી શાહ’ વફલમોના 

ટાઈટલસમાાં અને મ્યુવઝક રેકડ્ચઝ પર લખાવતા). તેમણે તેમના 

હષ્શ બ્રહ્મભટ્ટ

અગર વિયંદગી હો અપને હી બસમેં...

જ્મકશન સાથે મનહર ઉધાસ, સુમન કલ્ાણપુર, ગુ્શન બાવરા
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સાંગીતવાળી ૧૯૫૯ની વફલમ ‘ચાંદ્રસેના’ માટ ે એક ગીત 

ગુલશન બાવરા પાસે લખાવ્યુાં. (મૈં ક્યા જાનુાં કાહે લાગે ્યે 

સાવન મતવાલા રે... – લતા માંગેશકર અને કોરસ). આ ગીતનુાં 

રેકૉદડુંગ ૨૩ ઓગસટ, ૧૯૫૮ના રોજ થ્યુાં. જો કે ગીત એટલુાં 

બધુાં લોકવપ્ર્ય ન થ્યુાં, પણ કલ્યાણજીભાઈએ ૧૯૫૯ની જ 

અન્ય એક વફલમ ‘સટ્ટા બાઝાર’માાં ગુલશન બાવરાને મોટો 

રિેક અપાવ્યો. આ વફલમ માટ ેગુલશન બાવરાએ ૮ માાંથી ૩ 

ગીતો લખ્યાાં, તે પૈકી ‘તુમહેં ્યાદ હોગા કભી હમ વમલે થે...’ 

અને ‘ચાાંદીકે ચાંદ ટુકડોંકે વલ્યે...’ જબરદસત હીટ થ્યાાં. આ 

વફલમે ગુલશન બાવરાને સફળ ગીતકારોની ્યાદીમાાં લાવી 

દીધા. આ વફલમના વવતરક શાાંવતભાઈ પટલે જ્યારે પહેલી 

વખત ગુલશન બાવરાને મળ્ા ત્યારે તેઓ બોલી ઉઠલેા કે 

‘અરે, ્યે લડકા તો કહીંસે ગીતકાર નહીં લગતા, ્યહ તો 

બાવરા લગતા હૈ’ બસ ત્યારથી આપણા ગુલશનકુમાર મેહતા 

‘ગુલશન બાવરા’ બની ગ્યા અને એ નામ તેમણે આજીવન 

ચાલુ રાખ્યુાં.

‘સટ્ટા બાઝાર’ પછીની ત્ણ વફલમો પણ તેમણે 

કલ્યાણજીભાઈ સાથે જ કરી. ‘ઘર ઘરકી બાત-૧૯૫૯’; ‘ઓ 

તેરા ક્યા કહેના-૧૯૫૯’ અને ‘દદલ્ી જ ાંકશન -૧૯૬૦’. આ 

વફલમોનાાં કેટલાાંક ગીતો ખૂબ લોકવપ્ર્ય થ્યાાં. જમે કે: ‘્યે સમા 

્યે ખુશી કુછ બોલો જી, બોલોજી...’ (ઘર ઘરકી બાત); ‘આજા 

વમલકે ચલેં વહાઁ, ફૂલ પ્યારકે ખીલે જહાાં...’ (ઘર ઘરકી બાત) 

વફલમી ગીતોમાયં કાવયસિાદ

તથા ‘જાવલમ જમાનેને ઇતના સતા્યા હૈ, રોને લગી વઝાંદગી, 

ગમ઼ મુસકુરા્યા હૈ...’ (દદલહી જ ાંકશન). ૧૯૬૧માાં ગુલશન 

બાવરાએ નોકરી છોડી દીધી અને પૂણ્ચકાલીન રીતે વફલમી 

ગીતકાર તરીકે પ્રવૃત્ત થ્યા. હવે અન્ય સાંગીતકારોએ (એટલે 

કે કલ્યાણજી-આણાંદજી વસવા્યના સાંગીતકારોએ) પણ તેમને 

ગીતકાર તરીકે લેવાનુાં ચાલુ ક્યુું હતુાં. ૧૯૬૧ની વફલમ ‘ફસટ્ચ 

લવ’માાં શાંકર-જ્યદકશનના આસીસટનટ દત્તારામનુાં સાંગીત 

હતુાં, જમેાાં ગુલશન બાવરાએ બે સુાંદર ગીતો આપ્યાાં: ‘બીતે 

હુએ દદન કુછ ઐસે હી હૈ, ્યાદ આતે હી દદલ મચલ જા્યે...’ 

અને ‘મુઝે વમલ ગઈ હૈ મહોબબતકી માંઝીલ, કોઈ પૂછ લે ્યે 

મેરે હમસફરસે...’. દત્તારામની જ અન્ય એક વફલમ ‘નીલી 

આાંખે’ (૧૯૬૨)માાં પણ ગુલશન બાવરાએ એક સુાંદર ગીત 

લખ્યુાં: ‘એ મેરી જાને વફા, મૈંને દેખા હૈ ્યે ક્યા...’

૧૯૬૧ની એક વફલમ ‘મૉડન્ચ ગલ્ચ’માાં રવવનુાં સાંગીત હતુાં, 

જમેાાં ગુલશન બાવરાએ એક જબરદસત હીટ ગીત આપ્યુાં. 

મુકેશ-સુમન કલ્યાણપુરે ગા્યેલુાં ‘્યે મૌસમ રાંગીન સમા, ઠહર 

જરા ઓ જાને જાાં...’ જ ેતે સમ્યે તો સુપરહીટ હતુાં જ, આજ ે

પણ તે લોકવપ્ર્ય છ.ે  

સાંગીતકાર રવવની જ ૧૯૬૨ની એક વફલમ ‘ગલસ્ચ 

હૉસટલે’માાં પણ ગુલશન બાવરાએ એક ્યાદગાર ગીત લખ્યુાં, 

જ ેઆજ ેપણ પ્રચવલત છ:ે ‘સુલઝાઓ ન ઉલઝી જુલફોંકો...’.

૧૯૫૯થી ૧૯૬૨ સુધીના ચાર વર્્ચના સમ્યગાળામાાં 

જ ગુલશન બાવરા એક સફળ ગીતકાર બની ચૂક્યા હતા. 

૧૯૬૩ના વર્્ચથી ફરી પાછી ગુલશન બાવરા અને કલ્યાણજી-

આણાંદજીની જોડીની સફર શરૂ થઈ અને આ વખતે આ 

સાથ લગભગ ૧૨-૧૩ વર્્ચ સુધી ચાલ્યો. આ વર્ષો દરવમ્યાન 

ગુલશન બાવરાએ પોતાની ૨૩ વફલમો પૈકીની ૧૬ વફલમો 

કલ્યાણજી-આણાંદજી સાથે કરી હતી. જો કે તે સમ્યે 

કલ્યાણજી-આણાંદજીની બધી વફલમોમાાં એકાવધક ગીતકારો 

રહેતા. તેથી ગુલશન બાવરાના દહસસામાાં વફલમ દીઠ એક 

કે બે જ ગીતો લખવાનાાં આવતાાં, પણ તેમનાાં લખેલાાં ગીતો 

ખૂબ લોકવપ્ર્ય રહેતાાં હતાાં. ઉદાહરણો જોઈએ: ‘વમલકે ભી 

હમ વમલ ના સકે...’ (સુનહરી નાવગન-૧૯૬૩); ‘મુઝે કહતે હૈં 

કલ્ુ કવવાલ...’ (દુલહા-દુલહન-૧૯૬૪); ‘હમને જો દેખે સપને, 

સચ હો ગ્યે વો અપને...’ (પદરવાર-૧૯૬૭); ‘દદલ સાંભાલે 
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સાંભલતા નહીં આજ તો...’ (રાઝ-૧૯૬૭); ‘મેરે દેશકી ધરતી 

સોના ઉગલે, ઉગલે હીરેમોતી...’ (ઉપકાર-૧૯૬૭); ‘હર ખુશી 

હો વહાઁ, તૂ જહાઁ ભી રહે...’ (ઉપકાર-૧૯૬૭); ‘ચાાંદીકી 

દીવાર ન તોડી, પ્યાર ભરા દદલ તોડ દદ્યા...’ (વવશ્વાસ-

૧૯૬૯); ‘આપ સે હમકો વબછડ ે હુએ એક જમાના બીત 

ગ્યા...’ (વવશ્વાસ-૧૯૬૯); ‘દુવન્યામેં પ્યારકી સબકો જરૂરત 

હૈ...( સચચા-જૂઠા-૧૯૭૦); ‘્યારી હૈ ઈમાન મેરા, ્યાર મેરી 

વઝાંદગી...’ (જ ાંજીર-૧૯૭૩); ‘વાદા કર લે સાજના, તેરે વબન 

મૈં ન રહઁૂ...’ (હાથકી સફાઈ-૧૯૭૪); ‘કીસીપે દદલ અગર 

આ જા્યે તો ક્યા હોતા હૈ...’ (રફૂચક્કર-૧૯૭૫); ‘તુમકો 

મેરે દદલને પુકારા હૈ બડ ે નાઝ સે...’ (રફૂચક્કર-૧૯૭૫); 

‘તુમસે દૂર રહેકે, હમને જાના પ્યાર ક્યા હૈ...’ (અદાલત-

૧૯૭૬) વગેરે.

કલ્યાણજી-આણાંદજી પછી ગુલશન બાવરાની જોડી 

બની સાંગીતકાર રાહુલદેવ બમ્ચન સાથે. ગુલશન બાવરાએ 

સૌથી વધુ ગીતો આર.ડી. બમ્ચન માટ ે લખ્યાાં છ.ે આર.ડી. 

બમ્ચન જવેા અત્યાંત પ્રવતભાશાળી, પ્ર્યોગશીલ અને વજવન્યસ 

સાંગીતકારનો સાથ મળવાને કારણે ગુલશન બાવરાએ હસતાાં 

રમતાાં લખી નાખેલાાં હળવાફૂલ ગીતો પણ સુપરહીટ થ્યાાં. આ 

બાંનેની વફલમોની ્યાદી જ તમને એ ગીતોની ્યાદ અપાવી દેશે: 

ખેલખેલમેં (૧૯૭૫); ખલીફા (૧૯૭૬); કસમે વાદે (૧૯૭૮); 

ઝૂઠા કહીંકા (૧૯૭૯); સનમ તેરી કસમ (૧૯૮૧); ્યે વાદા 

રહા (૧૯૮૨); સત્તે પે સત્તા (૧૯૮૨); પુકાર (૧૯૮૩); 

અગર તુમ ન હોતે (૧૯૮૩); રાહી બદલ ગ્યે (૧૯૮૫); 

જવાની (૧૯૮૫).

અન્ય સાંગીતકારો સાથેનાાં ગુલશન બાવરાનાાં હીટ ગીતો 

જોઈએ તો: સુનાઈ દે ન દે તુમકો તુમહેં આવાઝ દેતે હૈં ...

(લાલ બાંગલા-૧૯૬૬, સાંગીત: ઉર્ા ખન્ના) ; જાને-અનજાને 

્યહાઁ સભી હૈ દીવાને...(જાને અનજાને-૧૯૭૧, સાંગીત- શાંકર-

જ્યકીશન); (્યાદ રહેગા, પ્યારકા ્યે રાંગીન જમાના ્યાદ 

રહેગા...(ઉમ્ર કૈદ-૧૯૭૫, સાંગીત-સોવનક-ઓમી); જબ આતી 

હોગી ્યાદ મેરી ...(ફાાંસી-૧૯૭૮, સાંગીત-લક્મી-પ્યારે); લે 

પપી્યાાં ઝપી્યાાં પા લેં હમ...(હકીકત-૧૯૯૫, સાંગીત- દદલીપ 

સેન-સમીર સેન).

ગુલશન બાવરાએ ૧૯૯૯ની વફલમ ‘જુલમી’માાં છલે્ી 

વાર ગીતો લખ્યાાં.

ચાર દા્યકા સુધી ચાલેલી ગુલશન બાવરાની વફલમી 

કારદકદથી દરવમ્યાન તેમણે ૧૦૦ થી પણ વધુ વફલમો માટ ે

૨૪૦ જટેલાાં ગીતો લખ્યાાં અને ગીતકાર તરીકે પોતાની 

આગવી ઓળખ બનાવી. આટલાાં ઓછાાં ગીતો કેમ લખ્યાાં 

એ વવશે ગુલશન બાવરા કહે છ ેકે તેમણે ક્યારે્ય સવમાનના 

ભોગે કામ નથી ક્યુું. ૧૯૯૭માાં એક જાહેર કા્ય્ચક્રમમાાં તેમણે 

કહ્યુાં હતુાં કે ૧૦-૧૫ વર્્ચ પહેલાાં જ્યારે તેમનુાં ગીત રેકૉડ્ચ 

થવાનુાં હો્ય ત્યારે તેઓ ખૂબ ખુશ થતા હતા, પણ આજ ેએ 

હકીકત છ ે કે પાંદરેક વર્્ચથી તેઓ નાખુશ છ;ે આ છલે્ાાં 

વર્ષોમાાં તેમણે કોઈ સારુાં  ગીત લખ્ુયાં જ નથી કારણ કે તેઓ 

જ્યારે સારુાં  ગીત લખે છ ેતો સાંગીતકાર, વનમા્ચતા, દદગદશ્ચક, 

નૃત્ય દદગદશ્ચક એ ગીતના શબદોના કતલેઆમ કરવા તૈ્યાર 

જ હો્ય છ!ે (એ નોંધવુાં જોઈએ કે આર. ડી. બમ્ચનનુાં તા. 

૪.૧.૧૯૯૪ના રોજ અકાળે અવસાન થ્યુાં અને પછી ગુલશન 

બાવરાને ભાગ્યે જ કોઈ વફલમો મળી!)

ગુલશન બાવરાએ ‘ઉપકાર’થી શરૂ કરીને લગભગ ૩૦ 

જટેલી દહાંદી વફલમોમાાં નાની-નાની ભૂવમકાઓ પણ કરી હતી, 

જ ેપૈકી વફલમ ‘જ ાંજીર’માાં તેમની ઉપર વપકચરાઇઝ થ્યેલા 

ગીત ‘દદવાને હૈ દીવાનોંકો ન ઘર ચાદહ્યે...’ ને કારણે તેમની 

ભૂવમકાની નોંધ લેવાઈ હતી.

વફલમી ગીતોમાયં કાવયસિાદ
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વફલમ ‘ઉપકાર’ (૧૯૬૭)ના ગીત ‘મેરે દેશકી ધરતી 

સોના ઉગલે...’ માટ ે તેમને વફલમફેઅર ઍવૉડ્ચ મળ્ો હતો. 

ત્યારબાદ વફલમ ‘જ ાંજીર’ (૧૯૭૩)ના ગીત ‘્યારી હૈ ઈમાન 

મેરા, ્યાર મેરી વઝાંદગી...’ માટ ેપણ તેમને વફલમફેઅર ઍવૉડ્ચ 

મળ્ો હતો.

પોતાના વસાંધી પાડોશીની છોકરી અાંજુ સાથે લગ્ન 

કરનારા અને ગીતકાર તરીકે નામ કમા્યા પછી મુાંબઈના 

પૉશ વવસતાર પાલી દહલ (બાનદ્રા)ના એક એપાટ્ચમેનટમાાં દસમે 

માળે રહેનાર ગુલશન બાવરા એક બહુ જ સીધા સાદા 

અને વનરાવભમાની વ્યશ્કત હતા. મધ્યપ્રદેશ સરકારે તેમને 

‘દકશોરકુમાર સનમાન’ આપવાની જાહેરાત કરી હતી, પણ તે 

પુરસકાર અપ્ચણ થા્ય તે પહેલાાં જ લાાંબી વબમારી પછી તા. ૭. 

૮. ૨૦૦૯ના રોજ ગુલશન બાવરાનુાં મુાંબઈ ખાતે વનધન થ્યુાં.

ગુલશન બાવરાનાાં ગીતોમાાં બહુ સાદહશ્ત્યકતા કે કવવતાના 

ગુણધમષો ન હો્ય, પણ તે છતાાં તેમનાાં અસાંખ્ય ગીતો સુપરહીટ 

થ્યાાં અને આજ ેપણ એટલાાં જ લોકવપ્ર્ય છ.ે તેમનાાં કેટલાાંક 

લોકવપ્ર્ય ગીતોની ્યાદી જોઈએ:
૧. તુમહેં ્યાદ હોગા, કભી હમ વમલે થે... સટ્ટા બાઝાર 

(૧૯૫૯)
૨. ્યે મૌસમ રાંગીન સમા, ઠહર જરા ઓ જાને જાાં... મોડન્ચ 

ગલ્ચ (૧૯૬૧)
૩. હમને જો દેખે સપને, સચ હો ગ્યે વો અપને... પદરવાર 

(૧૯૬૭)
૪. મેરે દેશકી ધરતી સોના ઉગલે... ઉપકાર (૧૯૬૭)
૫. ચાાંદીકી દદવાર ન તોડી, પ્યારભરા દદલ તોડ દદ્યા... 

વવશ્વાસ (૧૯૬૯)
૬. ્યારી હૈ ઈમાન મેરા, ્યાર મેરી વઝાંદગી... જ ાંજીર (૧૯૭૩)
૭. વાદા કર લે સાજના, તેરે વબન મૈં ન રહઁૂ... હાથકી સફાઈ 

(૧૯૭૪)
૮. કસમે વાદે વનભા્યેંગે હમ... કસમે વાદે (૧૯૭૮)
૯. દકતને ભી તૂ કરલે વસતમ, હાંસ હાંસ કે સહેંગે હમ... 

સનમ તેરી કસમ (૧૯૮૧)
૧૦. હમેં ઔર જીનેકી ચાહત ન હોતી... અગર તુમ ન હોતે 

(૧૯૮૩)
૧૧. ખુલ્મ ખુલ્ા પ્યાર કરેંગે હમ દોનોં... ખેલ ખેલમેં 

(૧૯૭૫)

૧૨. એક મૈં ઔર એક તૂ, દોનોં વમલે ઈસ તરહ... ખેલ 
ખેલમેં (૧૯૭૫)

૧૩. હમને તુમકો દેખા, તુમને હમકો દેખા, ઐસે... ખેલ 
ખેલમેં (૧૯૭૫) 

૧૪. આતી રહેંગી બહારેં , જાતી રહેંગી બહારેં ... કસમે વાદે 
(૧૯૭૮)

૧૫. જીવન કે હર મોડ પર, વમલ જા્યેંગે હમસફર... ઝૂઠા 
કહીંકા (૧૯૭૯)

૧૬. જાને જાાં, ઓ મેરી જાને જાાં... વનશા, વનશા... સનમ તેરી 
કસમ (૧૯૮૧)

૧૭. શીશે કે ઘરોંમેં દેખો તો, પથથર દદલવાલે... સનમ તેરી 
કસમ (૧૯૮૧)

૧૮. તૂ તૂ હૈ વહી, દદલને જીસે અપના કહા... ્યે વાદા રહા 
(૧૯૮૨)

૧૯. દુગગી પે દુગગી હો ્યા સત્તે પે સત્તા... સત્તે પે સત્તા 
(૧૯૮૨)

૨૦. પ્યાર હમેં દકસ મોડપે લે આ્યા... સત્તે પે સત્તા (૧૯૮૨)
૨૧. દદલબર મેરે કબ તક મુઝે ઐસે હી તડપાઓગે... સત્તે 

પે સત્તા (૧૯૮૨)
૨૨. બચકે રહેના રે બાબા બચકે રહેના રે... પુકાર (૧૯૮૩)
૨૩. ઈક બાત દદલમેં આઈ હૈ, કહઁૂ ્યા ના કહઁૂ... રાહી બદલ 

ગ્યે (૧૯૮૫)
૨૪. તૂ રૂઠા તો મૈ રો દુાંગી સનમ... જવાની (૧૯૮૫)
૨૫. દદવાને હૈં દદવાનોંકો ના ઘર ચાદહ્યે... જ ાંજીર (૧૯૭૩)

ગુલશન બાવરાએ તેમની ગીતકાર તરીકેની વફલમી 

કારદકદથીના પ્રથમ વર્્ચમાાં જ લખેલા એક ગીતનો આસવાદ 

કરવો છ.ે વફલમ : સટ્ટા બાઝાર (૧૯૫૯); સાંગીતકાર : 

કલ્યાણજી-આણાંદજી; ગા્યકો : હેમાંતકુમાર-લતા માંગેશકર.

એક સમ્યે જઓે એકબીજાના ગળાડૂબ પ્રેમમાાં હતા 

એવા બે પ્રેમીઓ કમનસીબે એકબીજાથી દૂર થઈ રહ્યા છ.ે 

પ્રેમી પોતાની પ્રેવમકાને સતત ્યાદ ક્યા્ચ કરે છ ેઅને વવર્ાદમાાં 

ગરકાવ છ.ે બીજી તરફ પ્રેવમકા પોતાની લાચારી-મજબૂરી 

પ્રેમીને સમજાવી રહી છ.ે

તુમહેં ્ાદ હોગા, કભી હમ તમલેથે, 
મહોબબતકી રાહોંમેં તમલકે ચલેથે. 
ભૂલા દો મહોબબતમેં હમતુમ તમલેથે, 

વફલમી ગીતોમાયં કાવયસિાદ
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સપના હી સમઝો કે તમલકે ચલેથે. 

તુમહેં ્ાદ હોગા...

પ્રેમના એ મધુર દદવસો ્યાદ કરાવતાાં પ્રેમી કહે છ ે

(પ્રેવમકાને) કે આપણે ક્યારેક મળેલા અને એકબીજાના પ્રેમમાાં 

ખોવાઈ ગ્યેલા એ દદવસો તને ્યાદ જ હશે. તને એ પણ 

્યાદ હશે કે પ્રણ્યના પાંથ પર આપણે હાથમાાં હાથ પરોવીને 

સાથે સાથે ચાલેલા.

સામે પક્ષે લાચાર પ્રેવમકા કહે છ ેકે હવે એ દદવસો, એ 

વાત ભૂલી જવી જ બહેતર છ;ે પ્રણ્યમાગ્ચ પર સાથે ચાલેલા 

એ વાત તો એક સવપન સમજીને વવચારમાાંથી કાિી નાાંખવી 

પડશે.

િૂબા હંૂ ગમકી ગહેરાઈ્ોંમેં, 
સહારા હૈ ્ાદોંકા તનહાઈ્ોંમેં 
સહારા હૈ ્ાદોંકા તનહાઈ્ોંમેં 
ભૂલા દો મહોબબતમેં...

પ્રેમી કહે છ ે કે તારામાાં આવેલા આ બદલાવથી, તારી 

આ વનષફળતાથી હુાં  ખૂબ આહત થ્યો છુાં; દુઃખોના સાગરમાાં 

ડૂબી ગ્યો છુાં. આવી શ્સથવતમાાં આપણે સાથે હતા એ મધુર 

દદવસોની ્યાદોના એક માત્ સહારે હુાં  જીવી રહ્યો છુાં; એ 

્યાદો ન હોત તો હુાં  ક્યારનો આ દુવન્યા છોડી ગ્યો હોત.

કહીં ઔર ડદલકી દુતન્ા બસા લો, 
કસમ હૈ તુમહેં વો કસમ તોિ િાલો 
કસમ હૈ તુમહેં વો કસમ તોિ િાલો. 
તુમહેં ્ાદ હોગા...

પ્રેવમકા જાણે છ ે કે તે પોતાની વવવશતાને-લાચારીને 

અવતક્રમી શકવાની નથી. તેથી તે પ્રેમીને વવનાંતી કરે છ ે

કે આપણે કા્યમ માટ ેએકબીજાની સાથે રહેવાના જ ે કૉલ 

આપ્યા હતા, જ ેસોગાંદો ખાધી હતી, એ બધી સોગાંદો તોડી 

નાખો અને અન્ય કોઈ વ્યશ્કતની સાથે પોતાની નવી દુવન્યા 

વસાવી લો. આજ ેહુાં તમને વફાદારી વનભાવવાની એ બધી 

સોગાંદોમાાંથી મુકત કરુાં  છુાં અને મને ભૂલી જવા પ્રાથ્ચના કરુાં  છુાં.

નઈ ડદલકી દુતન્ા બસા ના સકંુગા, 
જો ભૂલે હો તુમ વો ભૂલા ના સકંુગા, 

જો ભૂલે હો તુમ વો ભૂલા ના સકંુગા 
ભૂલા દો મહોબબતમેં...

સામે પક્ષે પ્રેમી કહે છ ેકે તમારે માટ ેઆમ કહેવુાં સહેલુાં 

છ;ે તમે મારા સાચા પ્રેમને ભૂલી જવાની વાત કરી શકો, પણ 

હુાં આપણા પ્રેમને કદાવપ ભૂલી નહીં શકુાં. એક વાર તમને 

સાચા દદલથી ચાહ્યા પછી હવે હુાં  અન્ય કોઈને ચાહી જ ન 

શકુાં. હુાં  કઈ રીતે અન્ય કોઈની સાથે નવી દુવન્યા વસાવવાનુાં 

વવચારી પણ શકુાં?

અગર તજદંગી હો અપને હી બસમેં, 
તુમહારી કસમ હમ ન ભૂલેં વો કસમેં 
તુમહારી કસમ હમ ન ભૂલેં વો કસમેં 
તુમહેં ્ાદ હોગા...

પ્રેવમકા કહે છ ેકે આપણા એ પ્રેમને ભૂલાવી દેવાની વાત 

હુાં કઈ રીતે કહી રહી છુાં એ મારુાં  હૃદ્ય જ જાણે છ.ે

જો આપણા જીવનની બધી બાબતો આપણા જ હાથમાાં 

હોત તો અને બધુાં આપણે ઈચછીએ એમ જ થતુાં હોત તો, હુાં  

તમારા સોગાંદ ખાઈને કહુાં છુાં કે મેં તમને જ ેવચનો આપ્યાાં 

હતાાં; આજીવન સાથે રહેવાના જ ેકૉલ આપ્યા હતા, તે બધી 

વાતો હુાં  કદાવપ ન ભૂલવા માગત. પણ વાસતવવકતા એ છ ે

કે આપણા હાથમાાં કાંઈ જ નથી;  બધુાં જ દકસમતને અને 

સાંજોગોને આધીન છ.ે તેથી આપણે હવે પોતપોતાના રસતે 

અલગ અલગ ચાલીએ એ જ આપણી વન્યવત છ.ે

ગુલશન બાવરાને કોઈ રીતે ‘કવવ’ કે ‘શા્યર’ ન કહી 

શકા્ય પણ એક વફલમી ગીતકાર તરીકે જ ેખૂબીઓ જરૂરી 

ગણા્ય એ બધી ખૂબીઓ ગુલશન બાવરામાાં  હતી અને 

તેથી જ તે એક સફળ ગીતકાર બની શક્યા. આ કૉલમમાાં 

જ્યારે ગીતકારોને કેનદ્રસથાને રાખીને ચાલીએ છીએ ત્યારે 

ગુલશન બાવરા જવેા એક લોકવપ્ર્ય ગીતકાર વવશે પણ 

વાત કરવી જોઈએ એવુાં મને લાગ્યુાં અને તેથી આજ ેતેમના 

વવશે આ વાતો કરી. ગુલશન બાવરાએ લખેલાાં ગીતો ભલે 

સાદહશ્ત્યક ગુણવત્તાની દૃશ્ષ્ટએ ઉણા ઉતરતાાં લાગે, પણ 

એમની લોકવપ્ર્યતા એટલી છ ેકે વર્ષો સુધી એ ગીતો આપણને 

સાંભળાતાાં રહેશે. 

વફલમી ગીતોમાયં કાવયસિાદ
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સાવહતય અને વસનેમાનો આયંતરસયંબયંધ વિશે વિશ્વકોશમાયં દૃવટિ પટેલનુયં િકતવય યોજાયુયં

તસનેમાનું માધ્મ મૂળ સાડહત્ને નવી પેઢી સુધી પહોંચાિવામાં મદદ કરશે

દસકાઓ વીત્ા છતાું ‘પથેર પાુંચા્ી’, ‘સાનહબ, બીબી ઔર ગુ્ામ’, ‘શતરુંજ કે મખ્ાડી’, ‘તીસરી 
કસમ’, ‘કુંકુ’ જેવાું ચ્નચત્ો સમૃનતમાું અુંકા્ે્ાું રહાું છે.

ગુજરાત વવશ્વકોશ ટ્સટમાાં ‘સાદહત્ય અને વસનેમાનો આાંતરસાંબાંધ’ વવશે દૃશ્ષ્ટ પટલેના વકતવ્યનુાં આ્યોજન કરવામાાં 

આવ્યુાં હતુાં. દૃશ્ષ્ટ પટલેે પોતાના વકતવ્યમાાં જણાવ્યુાં કે, આધુવનક સમૂહ માધ્યમોમાાં સૌપ્રથમ ઉદભવેલા વપ્રનટ માધ્યમે મનુષ્યને 

સાદહત્ય દ્ારા જીવનનો સૌંદ્યા્ચનુભવ કરાવ્યો, જીવનમૂલ્યો પ્રત્યે શ્દ્ધા જગાવવાની પ્રેરણા આપી. વીસમી સદીમાાં વીજાણ 

માધ્યમો છવાતાાં ગ્યાાં અને એકવીસમી સદી તો ડીજીટલ ્યુગ છ.ે વસનેમા, ટવેલવવઝન અને ખાસ તો મોબાઈલ ટૅકનોલોજીના 

અદમ્ય આકર્્ચણે વશષ્ટ સાદહત્યના વાચનનો મહાવરો ઘટાડવા માાંડ્ો.

વફલમો પર વાત કરતા તેમણે જણાવ્યુાં કે દસકાઓ વીત્યા છતાાં ‘પથેર પાાંચાલી’, ‘સાદહબ, બીબી ઔર ગુલામ’, ‘શતરાંજ 

કે વખલાડી’, ‘તીસરી કસમ’, ‘કાંકુ’ જવેાાં ચલવચત્ો સમૃવતમાાં અાંકા્યેલાાં રહ્યાાં છ.ે તેનુાં કારણ મૂળ કૃવતના સચવા્યેલા ભાવાથ્ચ 

ઉપરાાંત વફલમકૃવતની આગવી અનુભૂવત પણ ખરી. લેખક પાસે શબદ છ,ે દદગદશ્ચક શબદને દૃશ્યથી મૂત્ચ કરે છ,ે વાસતવવકતા 

સજ ષે છ.ે સાંગીત વસનેમાને વધુ પ્રભાવક બનાવવામાાં મદદ કરે છ.ે

ઈ. સ. ૧૮૯૬થી શરૂ થ્યેલી વસનેમાની ્યાત્ાને પ્રારાંભમાાં પૌરાવણક સાદહત્ય, દાંતકથાઓ બાદ નાટકો અને પારસી વથ્યેટરે 

કથાનક પૂરુાં  પાડ્ુાં. બોલપટ બાદ સાદહત્યકૃવતઓ અને સાદહત્યકારો ભારતી્ય વસનેમામાાં આગવુાં પ્રદાન કરે છ.ે ક. મા. મુનશી, 

પ્રેમચાંદ, કમલેશ્વર, અમૃતલાલ નાગર, પન્નાલાલ પટલે સદહત અનેક જાણીતા લેખકોએ વફલમી દુવન્યાને નજીકથી જાણી.

તેમણે કૃવત અને દદગદશ્ચક અાંગે વાત કરતાાં જણાવ્યુાં કે વાચન વખતે વચત્ત અને હૃદ્ય જ ેઅનુભવ કરે છ ેએ અનુભવ 

દદગદશ્ચકે આાંખ અને કાનને કરાવવાનો છ.ે શક્ય છ ેપ્રવશષ્ટ સાદહત્યકૃવતઓનો આધાર લેવા છતાાં દદગદશ્ચક આ અનુભવ 

કરાવવામાાં વનષફળ રહે. એક લેખકની કૃવત વસનેમારૂપે આકાર લે છ,ે ત્યારે તે સમૂહસજ્ચન બને છ,ે જમેાાં દદગદશ્ચકની દૃશ્ષ્ટ, 
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વનણ્ચ્ય અને સજ્ચનાતમકતા મહતવનાાં બની રહે છ.ે

સાદહત્યકૃવતના સતત ઘટતા રહેલા વાચનની ફદર્યાદો વચચે વસનેમાનુાં માધ્યમ મૂળ કૃવતને નવી પેિીના ભાવકો સુધી 

પહોંચાડવામાાં મદદ કરશે.

અમૂત્શ શબદોને જીવંત કરી સજ્શનાતમક સપશ્શ આપ્ો

મદગદશ્વક સાનહત્કૃનત પરથી નફલમ શા માટે બનાવે છે. એ પ્શ્નથી શરૂ કરીને સાનહત્કૃનતનો ઉપ્ોગ, 
રૂપાુંતર અને બદ્ાવ નવષ્ક ચચા્વઓ દસકાઓથી ચા્ી રહી છે. સત્જીત રેએ ટાગોર, પ્ેમચુંદ અને 
નવભૂનતભૂષણ બુંદોપાધ્ા્ની કૃનતઓનો આધાર ્ઈ અમર દ્રશ્-શ્ાવ્ કૃનતઓ સજી્વ. અમૂત્વ શબદોને 
મૂત્વ તસવીરો દ્ારા જીવુંત ક્ા્વ એટ્ુું જ નહીં સજ્વનાતમક સપશ્વ આપ્ો.

અહો જીવનમંચ! અહો રંગમંચ! તવશે અચ્શન તત્વેદીનું વ્તવ્ ્ોજા્ું

‘મારા છલેાં શ્ાસ રંગભૂતમ ઉપર જા્ તો બેિો પાર થા્’

અચ્ચન વત્વેદી સમથ્ચ નાટ્યવવદ્, અવભનેતા અને દદગદશ્ચક છ.ે ગુજરાતી રાંગભૂવમના ક્ષેત્ે એક કલાકાર તરીકે છલે્ાાં 

ત્ીસ વર્્ચથી તેઓ સવક્ર્ય છ.ે અમદાવાદમાાં ગુજરાત વવશ્વકોશ ખાતે તેમના વ્યાખ્યાનનુાં આ્યોજન કરવામાાં આવ્યુાં હતુાં. 

વ્યાખ્યાનનો વવર્્ય હતો ‘અહો જીવનમાંચ! અહો રાંગમાંચ!’ એ અાંતગ્ચત તેમણે એમની કારદકદથી, એમનુાં જીવન, એમના 

અનુભવોની કથા અને ગાથાની વાત કરી. એમણે એમ પણ કહ્યુાં કે જમે વવધાત્ી બાળકની છઠ્ી પૂજ ેતેવી જ રીતે હુાં  મારી 

છઠ્ી ઉજવીશ. તેમણે એમ પણ કહ્યુાં કે મારુાં  છઠ્ીનુાં પૂજન હશે કે થશે તે જાણીને અજાણ્યા થવાનો અવભન્ય ડોળ કરીશ 

તે જ સાચો અચ્ચન. એમણે બહુ જ વનખાલસતાથી કહ્યુાં કે મેં પુસતકો વાાંચ્યા છ.ે એમાાંથી કેટલાક સમજા્યા અને કેટલાાંક 

મથ્યા પછી સમજા્યા. ૫૨ વર્્ચમાાં જ જાણે કે ત્ણ જનમનુાં જીવવાનો જલસો મને પડ્ો છ.ે દરેક કલાકારની જીવનચાહના 

મેં વાચી છ.ે ઈનટરવ્યૂ પણ સાાંભળ્ા છ ેઅને એમાાંથી જ નક્કી ક્યુું ‘આમ નથી જીવવુાં’. મારા છલે્ાાં શ્વાસ રાંગભૂવમ અથવા 

કમ્ચભૂવમ ઉપર જા્ય તો બેડો પાર થા્ય.
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સટીિનસ સપીલબગ્ગની વફલમ ‘વલયંકન’ વિશે િાત કરાઈ

ગુજરાત વવશ્વકોશ ટ્સટનાાં ઉપક્રમે ્યોજાતી વવવવધ પ્રવૃવત્તઓમાાં વફલમ વનદશ્ચન પણ પ્રસતુત કરવામાાં આવે છ.ે એના 

ઉપક્રમે અમેદરકાના ૧૬મા પ્રમુખ અરિાહમ વલાંકન ઉપર એક વફલમ તૈ્યાર થઈ છ.ે એ વફલમ વવશે વાત કરતા અવમતાભ 

મદડ્યાએ કહ્યુાં કે, અમેદરકાના ઇવતહાસની એક અગત્યની ઘટના ગુલામી પ્રથા નાબૂદી પર ડા્યરેકટર સટીવનસ સપીલબગષે 

સજ ષેલી વફલમ વલાંકન ૨૦૧૨માાં રીલીઝ થઈ હતી. વલાંકનના જીવન પર લેખક ડોરીસ કનસ્ચ ગુડવીને જીવનકથા લખી હતી.

‘ટીમ ઓફ રાઈવલસ – ધ પોવલટીકલ જીની્યસ ઓફ અરિાહમ વલાંકન’ તેના ઉપરથી લેખક ટોની કશ્નરે લખેલા સાંવાદોને 

આધારે આ વફલમનુાં વનમા્ચણ કરા્ુયાં છ.ે આ વફલમ અમેદરકાના સોળમા પ્રેવસડનેટ અરિાહમ વલાંકનના ઉમદા જીવનનાાં છલે્ા 

ત્ણ મદહનાના સમ્યને અને તેમણે ગુલામી પ્રથા નાબૂદ કરવા માટ ેલીધેલા પગલાાંને સચોટ રીતે ઉજાગર કરે છ.ે અરિાહમ 

વલાંકનનો અવભન્ય ડવેન્યલ દે લુઈએ ક્યષો છ.ે

તવશ્કોશમાં અતમતાભ મડિ્ા દ્ારા તવવેચના અને તિલમ પ્રસતુતત
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અમેદરકામાાંથી ગુલામીપ્રથા દૂર કરવા માટ ેઅમેદરકાના બાંધારણમાાં સુધારો કરવો અવનવા્ય્ચ હતો. આ માટ ેવલાંકન તેરમો 

સુધારો રજૂ કરે છ.ે પરાંતુ તે સુધારો પાસ થઈને કા્યદો બને તે માટ ેઅમેદરકાની લોકસભામાાં વવરોધ પક્ષ ડમેોક્રટેીક પક્ષના 

ઓછામાાં ઓછા વીસ સભ્યોનાાં મત મેળવવા પણ અવનવા્ય્ચ બને છ.ે વલાંકન કેવી રીતે પોતાની કુનેહ વાપરીને આ વીસ 

સભ્યોને મનાવીને ગુલામીપ્રથા દૂર કરતો ખરડો પસાર કરાવે છ,ે તે નાટ્યાતમક ઘટનાને આ વફલમ સચોટ રીતે દશા્ચવે છ.ે

વલાંકનના જીવનને જાણવામાાં રસ ધરાવતા શોખીનો મોટી સાંખ્યામાાં ઉપશ્સથત રહ્યાાં હતાાં.

દેવકીને અતભન્ માિ ે ઉસતાદ તબકસમલા ખાન ્ુવા પુરસકાર

ભારત સરકારના સાંગીત, નૃત્ય, કલા તેમજ રાંગમાંચની કલા વવભાગ અાંતગ્ચતની સાંગીત નાટક એકેડમેી ન્ૂય દદલહી દ્ારા 

ઇમફાલ ખાતે તાજતેરમાાં ્યોજા્યેલી મીદટાંગમાાં વર્્ચ ૨૦૧૭ માટનેા ઉસતાદ વબશ્સમલ્ા ખાન ્યુવા પુરસકારની જાહેરાત કરાઈ 

હતી, તેના માટ ેદેશભરમાાંથી વવવવધ કલાઓના ૩૪ કલાકારોની પસાંદગી થઈ છ.ે આ ઍવૉડ્ચ દર વર્ષે ૪૦ વર્્ચથી ઓછી 

ઉંમર ધરાવતા કલાકારોને એના્યત કરવામાાં આવે છ.ે ગુજરાતમાાંથી જાણીતી અવભનેત્ી અને આરજ ેદેવકીની પસાંદગી થઈ 

છ.ે આ ્યાદીમાાં દેશભરમાાંથી સાંગીત ક્ષેત્ે સાવની શીંદે, દરાંપા શીવા, અમાન અને અ્યાન અલી બાંગશ જવેા કલાકારોના 

નામ પણ સામેલ છ.ે
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અમદાિાદમાયં સયંગીતોતસિ યોજાયો

ગુજરાત રાજ્ સુંગીત નાટક અકાદમી અને ભવનસ કલચર્ અકાદમી દ્ારા સુંગીત માતતંડ 
પું.ઓમકારનાથ ઠાકુર અને ગા્ક-સવરકાર રાસમબહારી દેસાઈની જનમનતથી તેમજ નવશ્વ સુંગીત 
મદવસના ઉપ્ક્્માું કા્્વક્રમનુું આ્ોજન કરા્ુું.

ગુજરાત રાજ્ય સાંગીત નાટક અકાદમી અને ભવનસ કલચરલ અકાદમી એનડ સેનટર ફોર આરસ્ચ સ્યુાંકત રીતે 

અમદાવાદમાાં ભવનસના જ.ે એ. ઑદડટોદર્યમ ખાતે ૨૧મી જૂનથી ૨૪ જૂન સુધી ચાર દદવસી્ય સાંગીતોતસવનુાં ભવ્ય 

આ્યોજન કરવામાાં આવ્યુાં હતુાં. પદ્મશ્ી સાંગીત માતુંડ પાં. ઓમકારનાથ ઠાકુર અને ગુજરાતી સુગમસાંગીતજ રાસવબહારી 

દેસાઈની જનમવતવથ તેમજ વવશ્વ સાંગીત દદવસના ઉપલક્ષમાાં કા્ય્ચક્રમનુાં આ્યોજન કરવામાાં આવ્યુાં હતુાં. જાણીતા સાંગીતકાર 

અને અવવનાશ વ્યાસના સુપુત્ ગૌરાાંગ વ્યાસ, વાઘબકરી ગ્ુપના ચેરમેન વપ્યુર્ભાઈ દેસાઈએ અને ભારતી્ય વવદ્ાભવનના 

માનદ માંત્ી મુકેશ પટલે દ્ારા દીપ પ્રાગટ્ય કરી સાંગીતોતસવની શરૂઆત કરવામાાં આવી હતી.

પ્રથમ દદવસે ગુજરાતી વફલમી સાંગીત જીતીન-અવમતની ટીમ દ્ારા રજૂ થ્યુાં. જમેાાં જાણીતા સવરકાર અને ગા્યક બીરેન 

પુરોદહત, વનલેશ વ્યાસ, કૃવત જાની, જાનકી ઠક્કર, દક્ષાાંત વૈષણવ અને દક્ષ છા્યા દ્ારા જૂનાાં અને નવા ગુજરાતી વફલમી 

ગીતો રજૂ થ્યા.
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બીજો દદવસે લોકગા્યક અને સાદહત્યકાર માંગલ રાઠોડ અને લોક ગાવ્યકા ગીતાબહેન ગોદહલ દ્ારા ‘ચાર દદશાની 

પદરક્રમા’ની થીમ સાથે લોક ડા્યરો પ્રસતુત થ્યો. જમેાાં વગરનારથી શરૂ કરીને દમણગાંગાના દકનારા સુધીના વવવવધ લોકગીતો 

અને પ્રસાંગો રજૂ કરા્યા હતા. આ ઉપરાાંત આરીફ મીર દ્ારા સૂફી કલામો અને સૂફી ભજનની રજૂઆત થઈ હતી.

સાંગીતોતસવમાાં ત્ીજા દદવસે ગુજરાતી સુગમસાંગીતના સુપ્રવસદ્ધ ગા્યક-સવરકાર રાસવબહારી દેસાઈની જનમવતવથ વનવમત્તે 

ન્યન પાંચોલી, દરવદ્ધ આચા્ય્ચ, સપના પાંચાલ અને વૃાંદ દ્ારા સુગમસાંગીત થકી સવરાાંજવલ અપ્ચણ કરાઈ હતી. જમેાાં સાંગીત 

સાંચાલન મ્યુર દવે અને સાંગીત સાંકલન ન્યન પાંચોલીએ ક્યુું હતુાં. આ સવરાાંજવલમાાં વવભાબહેન દેસાઈ, સાંગીતકાર ગૌરાાંગ 

વ્યાસ ખાસ ઉપશ્સથત રહ્યા હતા.

ચોથા અને અાંવતમ દદવસે પદ્મશ્ી સાંગીત માતુંડ પાં. ઓમકારનાથ ઠાકુરની જનમવતવથની ઉજવણીના ભાગરૂપે જાણીતા 

શાસ્તી્ય ગાવ્યકા વવરાજ અમરે પાં. ઓમકારનાથ ઠાકુર વવશે ઘણી વાતો કરી હતી અને શાસ્તી્ય સાંગીતની રજૂઆત પણ 

કરી હતી. મુાંબઈથી જાણીતા સાંતુરવાદક સનેહલ મુઝુમદાર દ્ારા સાંતુરવાદનની પ્રસતુવત કરવામાાં આવી હતી.

આ સમગ્ કા્ય્ચક્રમને અમદાવાદના કલાપ્રેમીઓએ મોટી સાંખ્યામાાં ઉપશ્સથત રહી માણ્યો હતો.
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આતમકોશથી વિશ્વકોશ સુધીની યાત્રાના યાવત્રક ધીરુભાઈ ઠાકર

ગુજરાત વવશ્વકોશ ટ્સટમાાં ડૉ. ધીરુભાઈ ઠાકરના જનમદદવસે વ્યાખ્યાન ્યોજા્યા

ગુજરાત વવશ્વકોશ ટ્સટના પ્રણેતા અને મુખ્ય સાંપાદક પદ્મભૂર્ણ ડૉ. ધીરુભાઈ ઠાકરના જનમદદવસ પ્રસાંગે એમની 

સમૃવતમાાં અમદાવાદમાાં એક વવશેર્ કા્ય્ચક્રમનુાં આ્યોજન કરવામાાં આવ્યુાં. ગુજરાત વવશ્વકોશ ટ્સટની પ્રવૃવત્તઓની સાથે સાથે 

વવશ્વકોશના વશલપી ધીરુભાઈ ઠાકર વવશે કવવ ચાંદ્રકાનત શેઠ ેવાત કરતા કહ્યુાં કે, ‘વવશ્વકોશનુાં કા્ય્ચ હાથ ધરવા માટ ેવવશ્વકોશ 

વનમા્ચણમાાં જ ેપાત્તા જોઈએ તે ધીરુભાઈમાાં ભારોભાર હતી. વશક્ષણ તેમજ સાદહત્યમાાં અવનવા્ય્ચ એવી સારસવત પ્રવતભા, 

ચાદરત્્ય બળ, વૈશ્શ્વક દ્રશ્ષ્ટ, ગુણવત્તા તેમજ મૂલ્યવત્તા માટનેો આગ્હ, વશસત, ચીવટ, વહીવટી કુનેહ તેમજ વ્યવહાર પટુતા આ 

બધાને કારણે તેઓ વવશ્વકોશના વનમા્ચણમાાં અસરકારક રીતે સેવા આપી શકે એવુાં ઉત્તમ સારસવત માંડળ ઊભુાં કરી શક્યા.’ 

ધીરુભાઈ ઠાકરમાાં સમરણો વવશે વાત કરતાાં ગુજરાતી સાદહત્યના સમથ્ચ લેવખકા ધીરુબહેન પટલેે કહ્યુાં કે, ‘આ ધીરુભાઈ તો 

અમારા જ છ.ે એમની ઇચછા પૂરી કરવી તે સેતુબાંધ રામેશ્વર બાંધાતી વેળાએ રેતીના કણ લઈ જતી વખસકોલીઓના જવેુાં જ 

આપણાં પણ કત્ચવ્ય છ.ે જ ેજોતાાં આવી ભાવના જગાડી શકે તેના અનુ્યા્યીઓ સફળ થા્ય જ એમાાં શુાં આચિ્ય્ચ છ?ે આજ ે

આપણે સહુ ભેગા થ્યાાં છીએ તે માત્ ધીરુભાઈને ્યાદ કરવા નહીં, પણ એમને ખાતરી આપવા કે એમના તમામ સવપનો 

જરૂર પૂરાાં થશે.’ ધીરુભાઈ ઠાકરના વવદ્ાથથી અને લુણાવાડા કૉલેજના વનવૃત્ત વપ્રશ્નસપાલ અને ગુજરાતી સાદહત્યમાાં ઉત્તમ 

વનબાંધ આપનાર પ્રવીણ દરજીએ અધ્યાપક ધીરુભાઈ ઠાકર વવશે વાત કરી.  તેમણે કહ્યુાં કે, ‘વમલટનની જમે ધીરુભાઈ પણ 

બહુ નાનપણથી પોતાના જીવનના કેટલાાંક નકશા દોરવા શરૂ કરી દીધેલાાં. ધીરુભાઈએ મુાંબઈમાાં પાાંચ વર્્ચ અભ્યાસકાળ 

દરવમ્યાન સાથે નોકરીનાાં કામોમાાં ખૂાંપી જઈને વાાંચન મનનનો નશો પણ કેળવ્યો હતો. તેમણે અિાર વર્્ચ મોડાસા કૉલેજના 

આચા્ય્ચપદે રહીને પોતાના વચત્તમાાં અત્યાર સુધી જનમેલા શૈક્ષવણક સવપનોને સાકાર કરવા માાંડ્ા. હકીકતમાાં ગ્ામ વવસતારના 

તેના સમગ્ પ્યા્ચવરણને સમજવાનો પ્ર્યતન કરીને એક નવા પ્રકારની શૈક્ષવણક આબોહવા ગ્ામપ્રદેશને અનુકૂળ પડ ે તે 

રીતે બાાંધી આપી. કૉલેજને ્યુવનવવસ્ચટી કક્ષાએ મૂકી આપી. ઉમાશાંકર જોશીએ એને ઉત્તર ગુજરાતના ઓકસફડ્ચ તરીકે 
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ઓળખાવેલા. વી. વી. જહોન અને પ્રો. બાન્ચદહલ જવેા ભારતના વશક્ષણના સાચા અણસાર મોડાસા કૉલેજમાાં પામ્યા એમ 

જણાવે છ.ે ધીરુભાઈ આતમકોશથી વવશ્વકોશ સુધીની ્યાત્ાના ્યાવત્ક બન્યા છ.ે’ સમગ્ કા્ય્ચક્રમનુાં સાંચાલન પ્રીવત શાહે ક્યુું. 

ધીરુભાઈ ઠાકરના ચાહકો અને સાદહત્યપ્રેમીઓ મોટી સાંખ્યામાાં ઉપશ્સથત રહ્યાાં હતાાં.

‘પદ્મભૂષણ િૉ. ધીરુભાઈ ઠાકર સવ્સાચી સારસવત ઍવૉિ્શ’ અપ્શણ કરવામાં આવશે

ગુજરાત વવશ્વકોશ ટ્સટ દ્ારા કલાક્ષેત્ે ઉતકૃષ્ટ પ્રદાન કરનાર વ્યશ્કતને દરવર્ષે ‘પદ્મભૂર્ણ ડૉ. ધીરુભાઈ ઠાકર સવ્યસાચી 

સારસવત ઍવૉડ્ચ’ અપ્ચણ કરવામાાં આવે છ.ે ૨૦૧૮નો આ ઍવૉડ્ચ જાણીતા નાટ્ય ડદગદશ્શક અને નાટ્ય સમીક્ષક ભરત દવેને 

અપ્ચણ કરવામાાં આવશે. તારીખ ૭ જુલાઈના રોજ શ્ી હીરાલાલ ભગવતી સભાગૃહ, ગુજરાત વવશ્વકોશ ભવન ખાતે જાણીતા 

નૃત્યવવદ કુમુદદનીબહેન લાખી્યાના હસતે આ ઍવૉડ્ચ એના્યત કરવામાાં આવશે. ભરત દવેની નાટ્ય્યાત્ા વવશે ડૉ.  સતીર્ 

વ્યાસ અને ડૉ. સુભાર્ રિહ્મભટ્ટ વકતવ્ય આપશે.
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સદા સિ્ગદા કવિતાના ૪૬મા પિ્ગમાયં નિી પહેલ
અમદાવાદમાાં છલે્ા પોણા ચાર વર્્ચથી સદા સવ્ચદા કવવતા નામનો કા્ય્ચક્રમ ્યોજા્ય છ.ે જમેાાં અનેક ભાવકો હોંશેહોંશે 

સાાંભળવા આવે છ.ે માત્ અમદાવાદ જ નહીં, પરાંતુ અમદાવાદની બહારગામના તથા અન્ય શહેરના લોકો પણ ખાસ આ 

કા્ય્ચક્રમ સાાંભળવા માટ ેઅહીં આવે છ.ે આ કા્ય્ચક્રમમાાં દરવખતે ગુજરાતના ત્ણ જાણીતા કવવઓ પોતાની રચનાઓ રજૂ કરે છ.ે

 

આ વખતે સદા સવ્ચદા કવવતામાાં એક નવી પહેલ કરવામાાં આવી હતી. પદ્ની સાથે ગદ્નો પણ સમાવેશ કરવામાાં 

આવ્યો હતો. જમેાાં ગુજરાતના સુપ્રવસદ્ધ સજ્ચક અને જાનપીઠ પુરસકૃત લેખક રઘુવીર ચૌધરીએ પોતાની કેવફ્યત રજૂ કરી 

હતી. કા્ય્ચક્રમના આ્યોજક હર્્ચ રિહ્મભટે્ટ જણાવ્યુાં હતુાં કે “ગુજરાતી સાદહત્યની સુગાંધ વધારેમાાં વધારે લોકો સુધી પહોંચતી 

રહે તેવો અમારો આ પ્ર્યાસ છ.ે અમે ઘણા બધા લોકોના અવભપ્રા્યો લઈએ છીએ. ઘણા સમ્યથી ગદ્ વવશે કાંઈક કરવાનો 

વવચાર હતો. આ તેની પ્રથમ પહેલ છ.ે પ્રથમ પહેલ માટ ેજાનપીઠ પુરસકૃત સજ્ચકથી વધારે ઉત્તમ કોણ હોઈ શકે? તેથી 

અમે રઘુવીરભાઈ ચૌધરીની પસાંદગી કરી છ.ે હવે દર વખતે ગદ્સાદહત્યની પણ વાત કરવામાાં આવશે.”

આ પ્રસાંગે રમેશ ર. દવેએ રઘુવીર ચૌધરીનો પદરચ્ય આપતા કહ્યુાં હતુાં કે “તેઓ એકદમ સપષ્ટ વકતા છ ેઅને આજ ે

આ ઉંમરે પણ ગામડ ેજઈ ખેતરમાાં કામ કરે છ.ે આના લીધે આજ ેપણ તેમનુાં શરીર એટલુાં જ સવસથ છ.ે આ સવસથતાની 

અસર તેમના સાદહત્યમાાં પણ છ.ે તેમનુાં સાદહત્ય પણ એટલુાં જ સવસથ છ.ે” સાથે સાથે રઘુવીર ચૌધરીના પુત્ સાંજ્ય 

ચૌધરીએ તેમની સુપ્રવસદ્ધ નવલકથા અમૃતાના અાંશનુાં પઠન ક્યુું હતુાં.

રઘુવીર ચૌધરી આ પ્રસાંગે ભાવવવભોર થઈ ગ્યા હતા. તેમણે જણાવ્યુાં હતુાં કે “કથામાાં જણાવવામાાં આવે છ ેએવી 

જ રીતે ના્યક મરતા હો્ય છ.ે મારો પ્ર્યાસ સત્યને જવેુાં છ ેતે રીતે રજૂ કરવાનો હો્ય છ.ે ઘણાં એવુાં સાદહત્ય પણ છ,ે જ ે

અપ્રકાવશત છ.ે કેમકે પુસતકોનુાં વેચાણ ગુજરાતીમાાં બહુ વધારે નથી. આજ ેપણ હુાં પુષકળ વાાંચતો રહુાં છુાં. તેમાાંથી મને નવુાં 

નવુાં મળતુાં રહે છ.ે”

નયૂવિક ટ્ેક
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પવ્ચ ૪૬માાં મુાંબઈના ત્ણ જાણીતા કવવઓ મુકેશ જોર્ી, દહતેન આનાંદપરા અને સાંદદપ ભાદટ્યાએ પોતાની રચનાઓ 

રજૂ કરી હતી અને ભરપૂર દાદ મેળવી હતી. શ્ોતાઓ ખુરશીઓ ખાલી ન રહેતા સીડીઓ અને પગવથ્યાાં પર પણ બેસીને 

કવવતા સાાંભળતા રહ્યા હતા.

શ્ોતાઓમાાં ભરપૂર દાદ મેળવેલ કવવઓની રચનાઓ :

• એક પથથરમાંથી બનતા તશલપને આદર મળે, 
 જો મઠારો તજદંગીને તો જ કંઈ નક્કર મળે. 
 ્્ાંક ખૂિ ે ્્ાંક તૂિ ે તે છતાં લખતા રહો, 

 શ્્ છ ેઆ માગ્શ પર આગળ જતા ઈશ્ર મળે.

— ડહતેન આનંદપરા

• માણસ જવેો માણસ પળમાં ધુમાિો થઈ જા્ 
 એ કંઈ જવેી તેવી વાત નથી, 
 ઘરઘર રમતાં પળમાં કોઈ પૂવ્શજ થઈ પૂજા્ 
 એ કંઈ જવેી તેવી વાત નથી.

— સંડદપ ભાડિ્ા

• ચાલો પેલે પાર તમને લઈ જાવા છ,ે 
 પેલી બાજુ રતવ-સોમ છ,ે હંૂિાળી હેતાળ ભોમ છ,ે 
 બાળકના જવેું જ વ્ોમ છ,ે જ ેબોલો તે ઓમ ઓમ છ.ે 

 સૂરજ જવેાં કંઈક કોડિ્ાં મારી પાસે છ ેતે તમને દઈ જાવાં છ.ે

— મુકેશ જોષી

નયૂવિક ટ્ેક
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૧ ઑગસટ: અરુણ દેશાણી (કવવ, ભાવનગર)

૨ ઑગસટ: સાંકેત ખાાંડકેર (વાદક કલાકાર-વગટાર, અમદાવાદ)

૩ ઑગસટ: લતેશ શાહ (ટી.વી. અને નાટ્ય કલાકાર, મુાંબઈ)

૪ ઑગસટ: શરીફા વીજળીવાળા (સાદહત્યકાર, સુરત)

૪ ઑગસટ: મ્યૂર દવે (વાદક કલાકાર-દક-બોડ્ચ, અમદાવાદ)

૫ ઑગસટ: મૌવલક મહેતા (વાદક કલાકાર-તબલાાં, અમદાવાદ)

૬ ઑગસટ: આદદત્ય નારા્યણ (ગા્યક, મુાંબઈ)

૬ ઑગસટ: દલેર મહેંદી (ગા્યક, મુાંબઈ)

૬ ઑગસટ: ચાંદ્રકાાંત મહેતા (સાદહત્યકાર, અમદાવાદ)

૬ ઑગસટ: મનદીપ �ુવ (વાદક કલાકાર-તબલાાં, અમદાવાદ)

૭ ઑગસટ: સુરેશ વાડકર (ગા્યક સાંગીતકાર, મુાંબઈ)

૭ ઑગસટ: ચાંદ્રકાાંત ટોપીવાળા (સાદહત્યકાર, અમદાવાદ)

૮ ઑગસટ: હદરત ધોળદક્યા (ગા્યક, ભાવનગર)

૮ ઑગસટ: વવભૂવત ભટ્ટ (ગાવ્યકા, ભાવનગર)

૧૦ ઑગસટ: વવજ્ય શાસ્તી (વાતા્ચકાર, વવવેચક, સુરત)

૧૦ ઑગસટ: પ્રાચી શાહ (ગાવ્યકા, અમદાવાદ)

૧૦ ઑગસટ: જ્યાંત મેઘાણી (પુસતક પ્રસારક, ભાવનગર)

૧૧ ઑગસટ: દદવક્ષત ઘોડા (દદગદશ્ચક, વનમા્ચતા, અમદાવાદ)

૧૨ ઑગસટ: ભાવવની જાની (ટી.વી. અને નાટ્યકલાકાર, અમદાવાદ)

૧૨ ઑગસટ: દદન્યાર કોનટ્ાકટર (ટી.વી. અને નાટ્યકલાકાર, મુાંબઈ)

૧૨ ઑગસટ: અજ્ય ઓઝા (લેખક, ભાવનગર)

૧૩ ઑગસટ: પ્રદીપ ભટ્ટ (વાદક કલાકાર - તબલાાં, ભાવનગર)

૧૩ ઑગસટ: જનક ના્યક (કવવ, પ્રકાશક, સુરત)

૧૩ ઑગસટ: અપરા મહેતા (ટી.વી. અને નાટ્યકલાકાર, મુાંબઈ) 

૧૩ ઑગસટ: વવનોદ જોશી (કવવ, ભાવનગર)

૧૩ ઑગસટ: લાલજી કાનપદર્યા (કવવ, અમરેલી)

૧૪ ઑગસટ: સુવનવધ ચૌહાણ (ગાવ્યકા, મુાંબઈ)

૧૪ ઑગસટ: શવમ્ચષ્ઠા સરકાર (નૃત્યાાંગના, અમદાવાદ)

૧૫ ઑગસટ: ડૉ. નીપા ઠક્કર (નૃત્યાાંગના, ભાવનગર)

૧૫ ઑગસટ: પદ્મશ્ી પુરુર્ોત્તમ ઉપાધ્યા્ય (ગા્યક, સવરકાર, મુાંબઈ)

૧૫ ઑગસટ: દધીવચ ઠાકર (પત્કાર, કલાકાર, ઉદઘોર્ક, અમદાવાદ)

૧૬ ઑગસટ: પ્રવીણવસાંહ જાડજેા (વાદક કલાકાર-દદલરુબા, જામનગર)

૧૬ ઑગસટ: જ્યાબહેન મહેતા (લેવખકા, મુાંબઈ)

૧૭ ઑગસટ: દકશોરચાંદ્ર શુકલ (સાદહત્યકાર, મોડાસા)

૧૭ ઑગસટ: વશલપા અાંધાદર્યા (ગાવ્યકા, ભાવનગર)

૧૭ ઑગસટ: દીશ્પ્ત રિહ્મભટ્ટ (ટીવી અને નાટ્યકલાકાર, અમદાવાદ)

૧૮ ઑગસટ: અરૂણા ઈરાની (વફલમ, ટીવી અને નાટ્ય કલાકાર, મુાંબઈ)

૧૮ ઑગસટ: ્યશપાલ ગોદહલ (નાટ્ય કલાકાર, ભાવનગર)

૧૮ ઑગસટ: જ્ય બુટાણી (નાટ્ય કલાકાર, ભાવનગર)

૧૮ ઑગસટ: વવરાજ અમર (ગાવ્યકા, અમદાવાદ)

૧૮ ઑગસટ: ગુલઝાર (કવવ, ગીતકાર, મુાંબઈ)

૧૯ ઑગસટ: રઈશ મનીઆર (કવવ, ગઝલકાર, સુરત)

૨૦ ઑગસટ: શુકદેવ પાંડ્ા (કવવ, અમદાવાદ)

૨૦ ઑગસટ: રાજનેદ્ર પટલે (કવવ, અમદાવાદ)

૨૦ ઑગસટ: નરેશ કનોદડ્યા (ગુજરાતી વફલમ કલાકાર, મુાંબઈ)

૨૧ ઑગસટ: શવશકલાબહેન વત્વેદી (સાદહત્યકાર, નવી દદલહી)

જનમમદિસ શુભ હો...
શુભદાયી... સુખદાયી... વચર આયુ પામો

જનમમદિસ શુભ હો...
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૨૧ ઑગસટ: તુર્ાર દવે (ટી.વી. અને નાટ્ય કલાકાર, અમદાવાદ)

૨૨ ઑગસટ: નીવતન વત્વેદી (લેખક, ભાવનગર)

૨૨ ઑગસટ: ભાલચાંદ્ર શુકલ (ગા્યક, અમદાવાદ)

૨૨ ઑગસટ: મહેશ શાસ્તી (હાસ્ય કલાકાર, અમદાવાદ)

૨૩ ઑગસટ: દહલપન શાહ (ગા્યક, ગ્ાવફક દડઝાઈનર, અમદાવાદ)

૨૩ ઑગસટ: અશોક ચાવડા (કવવ, અમદાવાદ)

૨૩ ઑગસટ: જ્યેનદ્રકુમાર પટલે (કવવ, વવદ્ાનગર)

૨૩ ઑગસટ: ધનરાજ પાંદડત (સાદહત્યકાર, અમદાવાદ)

૨૪ ઑગસટ: ઘનશ્યામ વાસવાણી (ગા્યક, મુાંબઈ)

૨૬ ઑગસટ: સુરેશ સોમપુરા (સાદહત્યકાર, મુાંબઈ)

૨૬ ઑગસટ: મ્યૂર વાાંકાણી (ટી.વી. અને નાટ્ય કલાકાર, અમદાવાદ)

૨૬ ઑગસટ: ઉવ્ચશી પાંડ્ા (સાદહત્યકાર, મુાંબઈ)

૨૬ ઑગસટ: મહેશ વૈદ્ (હાસ્ય કલાકાર, અમદાવાદ)

૨૭ ઑગસટ: મનન દવે (અવભનેતા, ભાવનગર)

૨૭ ઑગસટ: વવશ્વા કુાંચાલા (ગાવ્યકા, અમદાવાદ)

૨૮ ઑગસટ: સવલલ મહેતા (નાટ્ય કલાકાર, અમદાવાદ)

૨૮ ઑગસટ: પ્રણવ મહેતા (ગા્યક, સાંગીતકાર, ભાવનગર)

૨૮ ઑગસટ: ઈમુ (વાદક કલાકાર-વગટાર, અમદાવાદ)

૨૯ ઑગસટ: મધુકર ઉપાધ્યા્ય (કવવ, સાંગીત વશક્ષક, ભાવનગર)

૩૦ ઑગસટ: મહેશ પરમાર (વાદક કલાકાર-વગટાર, અમદાવાદ)

૩૦ ઑગસટ: વનરજ પાઠક (ગા્યક, અમદાવાદ)

૩૧ ઑગસટ: અચ્ચન કવવશ્વર  (વાદક કલાકાર-વગટાર, અમદાવાદ)

૩૧ ઑગસટ: ડાૅ. મનોજ જોશી ‘મન’ (કવવ, જામનગર)

૩૧ ઑગસટ: હદરચિનદ્ર જોશી (સાદહત્યકાર, ભાવનગર)

૩૧ ઑગસટ: વજતેનદ્ર ઠક્કર (નાટ્યકાર, અમદાવાદ)

૩૧ ઑગસટ: રવતલાલ બોરીસાગર (સાદહત્યકાર, અમદાવાદ)

૨૧ ઑગસટ: તુર્ાર દવ ે(ટી.વી. અને નાટ્ય કલાકાર, અમદાવાદ)

જનમમદિસ શુભ હો...
શુભદાયી... સુખદાયી...

વચર આયુ પામો






