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સંગીત સાથેની આ ગતિ સંગતિ બની રહે એવી અમારી ભાવના છે

સામાન્યતઃ કોઈ પણ પ્રવાસની શરૂઆત વેળાએ પ્રવાસ ક્યાં પૂરો થવાનો છે? આપણું ગંતવ્યસ્થાન ક્યાં હશે? શું
હશે? એ વિશે આપણે સભાન હોઈએ છીએ. ક્યારે ક કેવી રીતે પહોંચાશે એ બાબતે ચિંતિત પણ હોઈએ છીએ. નિશ્ચિત
સ્થાન પર પહોંચવા માટે આપણી પાસે હવે તો Google map પણ છે. એટલે ક્યારે ક સફર દરમિયાન કદાચ કોઈ બીજો
રસ્તો લેવાઈ ગયો હોય તો ગુગલ સર્ચ દરમિયાન આપણને દિશાથી વાકેફ કરતો અવાજ recalculating કરી નવો રસ્તો,
નવો રાહ લેવાનું કહે છે.
ઘણાંબધાં વર્ષો પહે લાં શરૂ કરે લી આ સંગીતયાત્રામાં કોઈ એક મંજિલ સુધી પહોંચવાની ઝંખના અમે ક્યારે ય નથી
રાખી. આ યાત્રા દરમિયાન ક્યારે ક ક્યાંક અટવાયા હોઈએ એવું પણ લાગ્યું છે. ક્યારે ક ખાડા-ટેકરાનો અનુભવ કર્યો છે.
પરં તુ આ અનુભવોમાંથી જ ઘણુંબધું શીખ્યા પણ છીએ અને એટલે જ આ રસ્તે ચાલતા ચાલતા નવા રસ્તા, નવી દિશા
તરફ પહોંચવાની એક ગતિ મનમાં સ્પષ્ટ રાખી છે. ક્યાંય ઝડપથી પહોંચવાની ઉતાવળ નથી એટલે ઓવરટેક કરીને આગળ
નીકળી જવું એવો નિર્ધાર પણ નથી. સંગીત સાથેની આ ગતિ સંગતિ બની રહે એવી ભાવના છે. એક વાંચેલી વાત યાદ
આવે છે, જામફળના એક ઝાડ ઉપરથી ખિસકોલી ઝડપભેર નીચે ઊતરી રહી હતી. નીચે ઊતરતા એને ધીમી પણ મક્કમ
ગતિએ ઉપર ઝાડ પર ચડતી ગોકળગાય એને મળી. ખિસકોલીએ નિરાશાજનક શબ્દો ઉચ્ચાર્યા ‘બેન, વ્યર્થ પ્રયત્ન ન કર,
ઉપર એકેય જામફળ નથી.’ ગોકળગાયે જવાબ આપ્યો, ‘મને ખબર છે, પણ હં ુ જ્યારે ઉપર પહોંચીશ ત્યાં સુધીમાં જામફળ
હશે અને મને મળશે.’ આવો જ ધીમો પણ મક્કમ પ્રવાસ અમે ચાલુ રાખ્યો છે અને જ ે ફળ મળશે એ સૌની સાથે વહેં ચી
પણ શકીશું એનો આનંદ છે. આ ફળ છે સંગીત થકી આપણી માતૃભાષા માટે કંઈક કરી શકવાનું.
— સૌમિલ મુનશી
વર્ષ: ૬ / અંક: ૯૧ / જુ લાઈ, ૨૦૧૮
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જિગીષા જાની
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તંત્રી: saumil@shymalsaumil.com
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(આ સામયિકમાં સમાવિષ્ટ પ્રત્યેક લેખો માટે જ ે-તે લેખકના અંગત અભિપ્રાય છે. તે માટે સંપાદક/પ્રકાશક સંમત છે જ એ જરૂરી નથી.
તે માટેની નૈતિક જવાબદારી પ્રકાશક / સંપાદકની રહે તી નથી.)
દર મહિનાની ૧૪મી તારીખે પ્રકાશિત થતું ‘સ્વરસેતુ ન્યૂઝ ડાયજ ેસ્ટ’ પોસ્ટ દ્વારા મોકલવામાં આવે છે. રવાના થઈ ગયા પછી કોઈ ગ્રાહકને અંક ન મળે તો તેની
જવાબદારી અમારી રહે તી નથી. પરં તુ પંદર દિવસમાં પત્ર લખવાથી અથવા ઈ-મેઈલ દ્વારા જાણ કરવાથી ઉપલબ્ધ હશે તો અંક જરૂર મોકલવામાં આવશે.
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હૃદયના તાર

સમય સાથે થતા બદલાવને સ્વીકારી આગળ વધતા સ્વરસેતુને સલામ
સ્વરસેતુ મ્હોરી ઊઠ્યું છે એના ઈ-મેગેઝીન સ્વરૂપમાં. ઈ-મેગેઝીન સ્વરૂપે સ્વરસેતુ
અમારા સુધી પહોંચાડવા બદલ આભાર. ઈ-મેગેઝીનમાં એક વધારાનો લાભ એ
થયો કે આપના અવાજમાં કવિતા અને તંત્રીલેખ સાંભળવા મળ્યો. સમય સાથે થતા
બદલાવને સ્વીકારી આગળ વધતા સ્વરસેતુને સલામ. હરહં મેશની જ ેમ રાજ ેશ વ્યાસ
‘મિસ્કીન’નો લેખ પરમતત્ત્વના સ્પર્શવાળો, અલૌકિક અને શિવમય લાગ્યો. પ્રત્યેક
કણ, જણમાં ઈશ્વર છે. પ્રકૃ તિ સ્વયં શિવમય છે. આ લેખ વાંચીને અદ્ભુત અનુભૂતિ
થઈ. અને ખાસ આપ જ ે નાની નાની ચુનિંદા વાર્તાઓ આપો છો તે પણ સ્વરસેતુની
રાહ જોવા માટે કારણભૂત છે. કૃ ષ્ણ દવેની વ્યંગકવિતા જ ે આજની શિક્ષણ પદ્ધતિની
વરવી વાસ્તવિકતાને આબેહૂબ રજૂ કરે છે અને વિનોદ જોશીએ તેનો રસાસ્વાદ પણ
પૂરા ન્યાય સાથે કરાવ્યો છે. કવિ હર્ષ બ્રહ્મભટ્ટના લેખમાંથી દર વખતે આવતા ગીતોની
યાદી હં ુ સાચવી રાખું છુ .ં ફિલ્મગીતોના કાવ્યતત્ત્વની વાત સાથે કવિનો પરિચય પણ
થાય છે, જ ે વાંચવો ગમે છે.
‘સ્વરસેતુ ન્યૂઝ ડાયજ ેસ્ટ’માં ભવિષ્યમાં પણ નવું નવું ઉમેરણ થતું રહે અને અમારા
જ ેવા વાચકોને નવુંનવું વાંચવા મળતું રહે એવી હૃદયથી શુભકામના.
— અરુણ આર. શુક્લ, ગાંધીનગર

સ્વરસેતુ : કલાજગતના સમાચારો જ નહીં જીવનમાં સંસ્કાર રોપતું મેગેઝીન
સ્વર અને શબ્દોનો શુભગ સેતુ કરતું મેગેઝીન એટલે ‘સ્વરસેતુ ન્યૂઝ ડાયજ ેસ્ટ’.
મેગેઝીનનો સરળ પણ નોખો તરી આવતો લેઆઉટ ગમે છે. આજકાલ ઘણા મેગેઝીનમાં
લેઆઉટમાં ભપકો તો બહુ ઠેકાણે જોવા મળે છે પણ સાથે કન્ટેઇનની રસપ્રદતા
નથી જળવાતી. સ્વરસેતુ સરળ લે-આઉટમાં ખૂબસૂરત લાગે છે. આર્ટિકલ્સનું કન્ટેઇન
વાંચન પ્રિય હોય છે. તો કલાજગતના સમાચારો પણ અમને સતત અપડેટ રાખે છે.
જૂ નનો અંક વિનોદ ભટ્ટને સમર્પિત કર્યો તે ગમ્યું. તો કવિ પ્રદીપજી વિશેનો લેખ વાંચી
દેશભક્તિની અનેક રચનાઓ જીવંત થઈ ગઈ. ભીની મોસમમાં કાનમાં વરસાદ લેખ
હસાવી ગયો. શિવાલય ક્યાં નથી લેખ અધ્યાત્મમાં ડૂ બકી કરાવી ગયો. સંગીત અને
સાહિત્યના માત્ર સમાચાર જ નહીં પણ સંસ્કાર રોપતા સ્વરસેતુને ખૂબખૂબ અભિનંદન.
— જ્હાનવી મહે તા, જામનગર
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શબદસેતુ

વયથ્ગતાની વયથ્ગતા

લાગણીઓની રમત આ વ્થ્શતાની વ્થ્શતા,
િૂ કં માં આખખું જગત આ વ્થ્શતાની વ્થ્શતા.

બાઈબલના સભાવશક્ષકના બારમા અધ્યા્યનાાં સાતઆઠ અધ્યા્યમાાં સોલોમન રાજાની વાત આવે છે. અને એના

મેં જ કાપીને મને વહેં ચ્્ો છે બંને પક્ષમાં,
જાત સાથેની લિત આ વ્થ્શતાની વ્થ્શતા.

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

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

હતી. ટૂ કાં માાં બધુાં જ ખૂબ હતુાં પણ તેને સઘળુાં વ્યથ્ચ છે એ

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

વાાંચુાં છુ ાં ત્યારે આ બારમો અધ્યા્ય સભાવશક્ષક બહુ જુ દી

બોજની પેઠ ે ઊંચકવાના ગુલામીમાં સદા,
સૌ ડરવાજો મનઘિત આ વ્થ્શતાની વ્થ્શતા.
સાવ તરસી તજંદગી ‘તમસકીન’ પાણીમાં ગઈ,
છેતરી ગઈ હરવખત આ વ્થ્શતાની વ્થ્શતા.
— રાજ ેશ વ્ાસ ‘તમસકીન’
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રાજ ેશ વ્ાસ ‘તમસકીન’

સોલોમન ખૂબ જાની હતો. ખૂબ પૈસો હતો. ખૂબ પતનીઓ
અનુભવ થા્ય છે. એ સમજાઈ જા્ય છે. બાઈબલ જ્યારે -જ્યારે
રીતે સપશથી જા્ય છે. 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
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શબ્દસેતુ
આસપાસ બધે જ આ લાગણીની રમત અને આ બધું જ કોઈ પણ સંજોગોમાં છોડતી જ નથી.
વ્યર્થ છે એ ખબર પડે અને ભીતરનું opening શરૂ થાય છે.

એક દિવસ બધું જ છોડી દેવું છે એવું માનીએ છીએ.

openingનું ગુજરાતી ‘ઊઘડવું’ કરવું યોગ્ય નથી લાગતું. એ પરં તુ એવો દિવસ ક્યારે ય આવતો નથી. ક્યારે ય છૂટતું નથી.
દિશામાં opening થાય છે. એ દિશામાં ખૂલી જવાયું હોય આ સ્થળેથી તરસ ન છીપાઈ તો જરૂર પેલા તળાવથી તરસ
છે ત્યારે આ જગતની વ્યર્થતાની વ્યર્થતા સ્પષ્ટ દેખાવા મંડ ે છીપાશે. આ સંબંધોથી મન તૃપ્ત ના થયું તો જરૂર પેલા
છે. સમજાઈ જાય છે.

સંબંધો તૃપ્ત કરશે. દરે ક વખતે એ જ મૃગજળ અને ઝાંઝવાનો

બહાર હોય કે ભીતર એક યુદ્ધ, એક લડાઈ, એક લડત અનુભવ થાય છે. સાવ તરસી જિંદગી પાણીમાં જાય છે.
સતત ચાલ્યા કરતી હોય છે. આપણી સામે બીજુ ં કોઈ નથી પણ જ ે ક્ષણે ખબર પડે છે કે જિંદગીભર હરવખત વ્યર્થતાની
હોતું. આપણી સામે આપણે જ હોઈએ છીએ. બેઉ પક્ષમાં, વ્યર્થતાએ છેતર્યો તે ક્ષણ બહુ મોટા પરિવર્તનની હોય છે. તમે
બેઉ બાજુ આપણે આપણી જાતને કાપીને વહેં ચી દીધી હોય વ્યર્થતાની દુનિયામાંથી બહાર નીકળી ગયા હોવ છો અને
છે. જાત સાથેની આ લડતમાં જીતીએ કે હારીએ કોઈ ફરક સાર્થકતાની યાત્રા શરૂ થઈ ગઈ હોય છે.
પડતો નથી. કોઈ ફરક પડવાનો નથી એ વાતની જ્યારે ખબર

સંસારમાં પણ વ્યર્થતા અનેકવાર, અનેક સંદર્ભોમાં દેખાઈ

પડે છે ત્યારે આ વ્યર્થતાની વ્યર્થતા અનુભવાઈ ગઈ હોય છે. જતી હોય છે. સમજાઈ જતી હોય છે. ‘વ્યર્થતા’ રદીફ સાથેની
સળગતી આગમાંથી આપણે બહાર કૂ દી પડ્યા હોઈએ છીએ. એક બીજી ગઝલ થોડાંક જ સમય પછી સ્ફૂરી તે અહીં કશા
જ્યાં સુધી મન છે ત્યાં સુધી સપના, કલ્પના, ભ્રમણા જ વિવેચન વિના મૂકું છુ .ં
બધું જ છે. મન બધા જ પ્રકારના ખેલ ખેલવામાં બહુ ચાલાક
છે. આપણી બહાર અને આપણી ભીતર બધે જ મન સતત
ખેલ ખેલતું રહે છે. બધા જ ખેલ મનના છે. જ્યાં સુધી મન
છે ત્યાં સુધી એ પરમસત્યની અનુભૂતિ શક્ય જ નથી. સત્ય
અને અસત્ય પણ આપણા મન દ્વારા ઊભી થયેલી ધારણાઓ
છે. અસત્યને મન સત્ય સાબિત કરે છે. આ બધા સત્ય અને
અસત્ય આપણા મન દ્વારા આપણે રચેલા છે. બધું જ વ્યર્થ
લાગે એની વ્યર્થતા પામી જવાય ત્યારે લગભગ અડધી યાત્રા
પૂરી થઈ ગઈ હોય છે.
આ બધું જ વ્યર્થ છે, આવું તો આપણને જીવનમાં
અનેકવાર લાગ્યું હોય છે, આપણે આપણા મનને ખૂબ ઢંઢોળ્યું
પણ હોય છે પરં તુ કંઈક જન્મો જૂ ની એવી ઊંઘ હોય છે કે
આપણી આંખ ઉઘડતી જ નથી. માત્ર રાત્રે જ સપના જોઈએ
છીએ એવું જ નથી હોતું. દિવસે ઉઘાડી આંખે પણ સતત

મન રૂપે જાણે મળી જનમો જનમની વ્યર્થતા,
આમ ભટકાઈ ગઈ કૈં હરકદમની વ્યર્થતા.
જળકમળવત થઈ ગયો એ જ ે પળે દેખાઈ ગઈ,
લાગણીની-પ્રેમની-જુ ઠ્ઠી
કસમની
વ્યર્થતા.
કૈં અજબ રં ગે ગયો રં ગાઈ ભીતરથી પછી,
જોઈ લીધી બ્હારના સઘળા ધરમની વ્યર્થતા.
તડ અને ફળ સાવ મોઢા મોઢ લાગ્યો બોલવા,
ખૂબ સમજાઈ ગઈ જ્યારે શરમની વ્યર્થતા.
ત્યારથી સડતું ને સુધરતું ગયું આખ્ખું જગત,
જ્યારથી જાણી ગયું નીતિ નિયમની વ્યર્થતા.
ઠોકરો ખાધી, થયા બરબાદ પણ અક્કડ રહ્યાં,
ના કદી સમજી શક્યું કોઈ અહમની વ્યર્થતા.
ભોંય ભેગા થઈ ગયા ‘મિસ્કીન’ પણ ખોલી નહીં,
બંધ મુઠ્ઠીમાં હતી ગમતા ભરમની વ્યર્થતા.

સપનાઓ જ જોતા હોઈએ છીએ. વ્યર્થતાની વ્યર્થતા આપણને
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રતિલાલ બોરીસાગર

લગ્ન
એક પરણેલા પુરુષે વિનંતી કરી પૂછ્યું, લગ્ન એટલે શું ગુરુજી?
ત્યારે તે બોલ્યા:
તમે લગ્ન નથી કર્યા હોતા ત્યારે તમે લગ્ન માટે અત્યુત્સુક હો છો. પરં તુ લગ્ન કરી લીધાં પછી તમને લાગે છે કે, છ
મહિના વિચાર કરી ભેંસના શિંગડામાં પોતાનાં મસ્તકનો પ્રવેશ કરાવનાર બ્રાહ્મણ તમે પોતે જ છો.
માણસો લગ્ન કરે છે એનો અર્થ એ છે કે મનુષ્યજાતિ ભૂતકાળમાંથી કશું શીખતી નથી. માતાપિતાનું ઉદાહરણ નજર
સામે હોવા છતાં તમે હોંશેહોંશે લગ્નની વેદી પર ચઢી જવા તૈયાર થાઓ છો. ‘તમે શું કામ પરણ્યા? એવા પ્રશ્નનો તમારી
પાસે કશો ઉત્તર હોતો નથી. તમારા પિતા પરણ્યા હતા, માટે તમે પણ પરણ્યા. પરણવા માટે પરણવા સિવાય કશું કારણ
મનુષ્યજાતિને હજુ જડ્યું નથી.
લગ્નજીવનના પ્રારં ભે તમે કવિ હો છો. આકાશમાંથી તારા તોડી લાવી પત્નીનાં અંબોડામાં ગૂંથવાનું સ્વપ્ન તમારી આંખોમાં
આંજીને તમે લગ્ન કરો છો. પણ પછી પત્ની માટે શાક લાવી આપવાનું પણ તમને અઘરું લાગવા માંડ ે છે.
લગ્નના પ્રારં ભે તમને લાગે છે કે તમારી પત્ની સૌથી વધુ સૌંદર્યવતી, સૌથી વધુ પ્રેમાળ, સૌથી વધુ ગુણવાન સ્ત્રી છે.
પછી સમય જતાં તમને લાગે છે કે આવુંઆવું માનનાર તમે જગતના સૌથી વધુ મૂરખ મનુષ્ય છો.
લગ્નના પ્રારં ભે તમે પત્નીને વચનોની લહાણી કરો છો. પણ પછી, ચૂંટણીઢંઢેરામાં આપેલાં વચનો પૂરાં કરવાનું સત્તાધારી
પક્ષ માટે દોહ્યલું થઈ પડે છે તેમ લગ્નજીવનના પ્રારં ભના દિવસોમાં તમે આપેલાં વચનો પૂરા કરવાનું તમારા માટે દોહ્યલું થઈ
પડે છે. પણ રાજકીય નેતાની જ ેમ તમે વચનો પૂરાં કરવામાંથી છટકી શકતા નથી.
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તમારી પત્ની તમારાથી અબોલા લે તેટલો કાળ તમારો સુખનો કાળ હોય છે, પણ આવો સુખનો કાળ કોઈના જીવનમાં
ઝાઝો સમય ટકતો નથી માટે આ વિશે અફસોસ ન કરવો.
લગ્નજીવનની સફળતા માટે તમે શ્રેષ્ઠ મુત્સદ્દી હો તે બહુ જરૂરી છે. પણ અંતે તો તમે શ્રેષ્ઠ બાઘા છો એમ જ પુરવાર
થાય છે. શ્રેષ્ઠ મુત્સદ્દી હોત તો પરણ્યા જ ન હોત!
લગ્નજીવન તમારામાં ધૈર્યનો ગુણ વિકસાવે છે; લગ્નથી તમારામાં સહનશક્તિનો આવિર્ભાવ થાય છે. લગ્ન તમને મૌનનો
મહિમા સમજાવે છે, લગ્નજીવનથી તમે પરમ આજ્ઞાંકિત બનો છો.
લગ્નજીવનથી તમે નોકરીમાં સફળ થાઓ છો. લગ્નજીવનને કારણે ‘ના’ જ ેવો શબ્દ તમારા શબ્દકોશમાંથી ધીમેધીમે
ભૂંસાઈ જાય છે. એટલે દરે ક બાબતમાં તમે તમારા ‘બૉસ’ને હા જ પાડો છો. તમારી આજ્ઞાંકિતતાથી ‘બૉસ’ તમારા પર
પ્રસન્ન રહે છે. આ પ્રસન્નતા તમારા પ્રમોશનનું નિમિત્ત બને છે. દરે ક સફળ કર્મચારી પાછળ એક પત્ની હોય છે — જગતનું
આ મહાન સત્ય છે.
લગ્નજીવન એક સત્ય છે. સફળ લગ્નજીવન એક કલ્પના છે. સફળ લગ્નજીવન વિશે કોઈ પુરુષને ઉત્સાહપૂર્વક વાત
કરતો જુ ઓ તો માનજો કે તે કુંવારો હશે.
(‘જ્ઞ’ થી ‘ક’ સુધી, પ્રથમ આવૃત્તિ, ૨૦૦૪, પ્રકાશન: ગૂર્જર પ્રકાશન)

સ્વરસેતુ ન્યૂઝ ડાયજેસ્ટ ~ જુલાઈ-૨૦૧૮

9

િીણેલાયં ફૂલની ફોરમ

ગ્લાસ
એ વપત્તળનો મોટો ગલાસ અમારા વડદાદાનો હતો. ખૂબ સુાંદર મજાનો નકશીદાર અને અાંદર કલઈ કરે લો. 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 રહે તો.
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 કહે તા 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, કહે તા, ‘એને લીધે હાં ુ મારા બાપા અને દાદાને મારી વનકટ અનુભવુાં
છુ .ાં ’ છેલ્ાાં 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 માન્યુાં. એ તો પૂવ્ચજોની ્યાદગીરી
છે, ખાનદાનની વનશાની છે. એને આપી ન દેવા્ય. એટલે એ ગલાસ ઘરમાાં રહ્યો. આમતેમ મુકાતો રહ્યો. થોડો વખત ફૂલદાની
તરીકે વપરા્યો. પણ મારી ભાભીને એ ગમતો નહીં. સાવ જૂ નવાણી લાગતો. વેચી દઈએ તો ખાસસા પૈસા આવે એમ પણ
ઘણી વાર કહે તી. મા વચિાતી, ‘વહુ, તારુાં ચાલે તો તુાં મને્ય વેચી આવે!’
છેવટે માએ ગલાસ પોતાની પેટીમાાં મૂકી દીધો. ‘મારા મ્યા્ચ પછી તમારે એનુાં જ ે કરવુાં હો્ય તે કરજો!’
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પછી તો વરસો વીત્યાં. હં ુ હવે સાઠની થઈ. માયે એંશીની થઈ. મારાં દીકરી-જમાઈ એમના ચીંટુને લઈ નાની પાસે
ગયેલાં. ચીંટુએ ગ્લાસ જોયો. ‘બાપ રે કેવડો મોટો! કેવો સરસ! એ તો એ ગ્લાસ પર લટ્ટુ થઈ ગયો.
નાની ખુશ ખુશ. એને થયું, ચીંટુના રૂપમાં મારા વડદાદા જ પાછા પધાર્યા છે. આ ગ્લાસ એને જ દઈ દેવો જોઈએ.
મારી દીકરીને એમણે કહ્યું, ‘તું આ ગ્લાસ લઈ જજ ે!’
દીકરીનું એ લઈ જવાનું બહુ મન તો નહોતું, પણ ચીંટુ પાછળ પડ્યો હતો, ‘મમ્મી, આ ગ્લાસ લેવાનું ન ભૂલતી!’

બાપુના મૃત્યુ વખતે ઘણાએ કહ્યું કે એ ગ્લાસ દાનમાં આપી દઈએ.
પણ મારી માએ ન માન્યું. એ તો પૂર્વજોની યાદગીરી છે,
ખાનદાનની નિશાની છે. એને આપી ન દેવાય.
પણ એ ખરે ખર ભૂલી ગઈ. સાસુ બીમાર છે એવો તાર આવતાં એકાએક નીકળી જવું પડ્યું, અને ગ્લાસ લેવાનો રહી
ગયો. ઘરે જઈ ચીંટુએ ભારે કજીયો કર્યો. નાની પણ બેચેન. એણે મનેય કાગળમાં લખ્યું, ‘આ ગ્લાસ તારા ચીંટુને પહોંચાડવાનો
છે. તેના વિના મનને શાંતિ નહીં વળે.
મેં લખ્યું, ‘તું ચિતા ન કર. જતાં-આવતાં કોઈકની સાથે મોકલી આપજ ે.’
એકાદ વરસ પછી ભાઈ-ભાભી મુંબઈ આવ્યાં. માનો કાગળ આવ્યો: ‘મેં ગ્લાસ એમની સાથે મોકલ્યો છે. તું યાદ રાખી
એમની પાસેથી લઈને ચીંટુને પહોંચાડજો. અને ગ્લાસ મળે એટલે ચીંટુ પાસે મારા ઉપર પહોંચનો પત્ર લખાવજ ે, જ ેથી મને
નિરાંત થાય.’ ભાઈ-ભાભી મારે ત્યાં રહ્યા. ગ્લાસની વાત પણ નીકળી. એમ નક્કી કર્યું કે ચીંટુને ત્યાં જમવા જઈશું ત્યારે
ગ્લાસ આપી આવીશું. પણ હરવા-ફરવા ને જાતજાતની ખરીદીમાં ફરી ગ્લાસ કોઈને યાદ આવ્યો નહીં અને એ તો ભાઈભાભીના સામાન સાથે ફરી ઊપડ્યો. ટ્નરે ઉપડી ત્યારે મને યાદ આવેલું કે ‘ગ્લાસ લેવાનો તો રહી ગયો!’ પણ શું થાય?
બે-ચાર દિવસમાં ટ્નરે માંથી જ લખેલો ભાભીનો પત્ર મળ્યો: ‘રસ્તે યાદ આવ્યું કે ગ્લાસ આપવાનું તો ભૂલી ગયાં! હવે
બાને ભારે આઘાત લાગશે. એ તો માથું ફૂટશે! આપી દીધો — એમ ખોટુ ં બોલીને આ ગ્લાસને ઘરમાં રાખવોયે મુશ્કેલ છે.
છેવટે અમે બંનેએ નક્કી કરીને આ ગ્લાસ કાનપુરના પુલ ઉપરથી ગંગાને સમર્પણ કરી દીધો છે.’
હં ુ વિચારે ચઢી ગઈ-ગ્લાસ પુલના ગર્ડર ઉપર તો નહીં પડ્યો હોય? અને નીચે પડ્યો હશે તો કોઈ ગંગાસ્નાન કરનારના
ટાલકાને નહીં ભાગ્યું હોય? એ ગ્લાસ કોઈના હાથમાં આવશે? કે ગંગાની ગોદમાં ખૂંપી રહે શે? સો-બસો વરસે કદાચ કોઈના
હાથમાં આવશે અને કોઈ મ્યુઝિયમની શોભા વધારશે? એ ગ્લાસ પર વડદાદાનું નામ કોતરાયેલું છે કે નહીં? તે પણ ક્યાં
યાદ છે? અમે એ ગ્લાસની કદર જ ક્યાં કરી હતી?
(શીલા ઈંદ્રની હિં દી વાર્તાને આધારે ,
રૂપાંતર: હરિશ્ચન્દ્ર, પુસ્તક: ‘વીણેલાં ફૂલ’માંથી,
સાભાર: યજ્ઞ પ્રકાશન)
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રાગમમલાપ

સજ્ગક પ્વતભા મધુ રાય સાથે સયંિાદ

આરાધના ભટ્ટ

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 આરાધનાબહે ન.
આપ નાનપણથી બબન-વનવાસી ગુજિાતી િહા છો, કલકતિાનાં બાળપણનાં સંસમિણો કેવાં છે?
ખૂબ જ વમષ્ટ. કલકત્તા હજી મને મારુાં વતન લાગે છે. હજી મને બાંગાળી ભાર્ા મારી પોતાની ભાર્ા લાગે છે, મને
સાાંભળવી, બોલવી, લખવી ગમે છે. હાં ુ એમ માનુાં છુ ાં કે બાંગાળી ભાર્ા ભગવાને ભારતને આપેલુાં વરદાન છે. અને ત્યાાં
ઊછ્યા્ચ હોવાનુાં મને ગૌરવ છે. કલકત્તામાાં જ મારા આરાં ભનાાં 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?
હાં ુ નાટક લખતો હતો અને એ સાંદભષે મૃણાવલની સારાભાઈ સાથે વાત થઈ અને એમણે કહ્યુાં કે અમેદરકા એક પ્રોગ્ામ છે,
તમારે જવુાં હો્ય તો આપણે કરી શકીએ. મેં હા પાડી અને હાં ુ અમેદરકા આવ્યો. અને હાં ુ એકદમ અવાચક થઈ ગ્યો કે હાં ુ કેવા
કૂ વામાાં, કૂ ાંડાળામાાં બેઠલ
ે ો જ્યાાંથી આપણને કશી જ કલપના નથી કે દુવન્યા કેવી છે. એ પ્રોગ્ામ પૂરો થ્યો. અને હાં ુ પાછો ગ્યો
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ત્યારથી મને લગની લાગેલી કે ત્યાં ફરી એક વાર જવું છે, કરવાનું નક્કી કર્યું. એની ભૂમિકા પર મને રહે વા મળે એવો
વધારે ભણવું છે, અને જીવવું છે. તેથી ફરી પાછી અરજીઓ સંભવ હતો. અને એ થયું. છાપું તો ચાલ્યું નહીં પણ પછી
કરી, સ્કોલરશિપની વ્યવસ્થા કરી ને પાછો અમેરિકા આવ્યો. એમાંથી હં ુ ફોટો-ટાઇપસેટિંગનું, કૉમ્પોઝિંગનું કામ શીખ્યો
પહે લાં તો દેશપ્રેમ હતો, ભારત પાછા જવાની ઇચ્છા હતી, એટલે થોડો વખત કંકોતરીઓ છાપવાનું ને ગુજરાતી ફ્લાયર
પણ બધા જ ેમ કહે તા હોય છે તેમ પાછા જવાતું નથી.

છાપવાનું અને એ કામ કર્યું. પછી છૂટાછેડા થયા. એટલે ત્યાંથી
નીકળીને લંડન ગયો. અને લંડનમાં જાહે રખબરોના અને
સરકારી દસ્તાવેજોના અનુવાદ કરવાનું કામ કર્યું. ત્યાંથી પાછો
આવ્યો ફિલાડેલ્ફિયા, ત્યાં drug clinicમાં drug addictsના
therapist તરીકે કામ કર્યું. ત્યાં વળી કહે ણ આવ્યું ગુજરાત
ટાઇમ્સમાંથી કે તમે આવો ને ગુજરાત ટાઇમ્સનું સંપાદન
કરો. એ કર્યું. ત્યાંથી વળી ગયો ટીવી એશિયામાં, ત્યાંથી
ગયો એક મશીનરી કંપનીમાં. કહે વાનો મતલબ એટલો કે
લાઇફ ચલાવવા માટે જ ે કરવું પડે તે કર્યું. અફસોસ એટલો
જ કે લખવાની ધૂનમાં બીજુ ં કશું થયું નહીં. જ ેમ કે મોટેલ કે
અહીંના ગુજરાતીઓ પામતા પહોંચતા છે એવું ન થઈ શકાયું
પણ એનોય રં જ નથી.

અમેરિકા જઈને આપે અનેક વ્યવસાયો કર્યા. એ બધા આપ અમેરિકામાં રહીને ડાયસ્પોરાની પ્રવૃૃત્તિઓ
વિશે કંઈક કહેશો? ઘણા life experiences મળ્યા સાથે સંકળાયેલા છો. અમેરિકામાં બિન-નિવાસી
હશે.
ગુજરાતીઓનું આખુંયે મેઘધનુષ છે. ત્યાં મોટેલ ચલાવતા
Life eaxperiences અને વ્યવસાયો, એ બે સાથે જ પટેલોથી માંડીને નાસામાં કામ કરતા વૈજ્ઞાનિકો, તબીબો,
જોડાયેલા છે, કારણ કે લાઈફને ચલાવવા માટે જાતજાતનાં વ્યાપારીઓ પણ રહે છે. ત્યાં પન્ના નાયક પણ છે અને
કામ કરવાં પડેલાં. શરૂઆતમાં ગયા ત્યારે તો વર્ક પરમિટ આદિલ મન્સૂરી પણ હતા. ડાયસ્પોરાને આપ કેવી રીતે
નહોતી એટલે વિદ્યાર્થી તરીકે વેકેશનમાં જ્યારે કામ કરવા જુઓ છો?
મળે ત્યારે સંડાસ સાફ કરવાથી માંડીને ડોરમિટરી સાફ

ડાયસ્પોરા શબ્દ મને સહે જ વાયડો લાગે છે. ડાયસ્પોરાના

કરવાની, ઘાસ કાપવાનું, અને એવાં બધાં menial કામ કરે લાં વકીલો હોય છે, ડૉક્ટરો હોય છે. લેખકો માટે જ ડાયસ્પોરા
પણ એમાં પણ આનંદ જ હતો. અને પછી ડિગ્રી મળ્યા પછી શબ્દ વપરાય એ મને ગમતું નથી. પણ તમે જો બહોળા અર્થમાં
દોઢ વર્ષ કામ કરવાની છૂટ હતી. ત્યારે શિકાગોમાં એક કહે તાં હો કે જ ે લોકો બહાર રહે છે તે બધા જ ડાયસ્પોરાના
જાહે રખબરની કંપનીમાં કૉપીરાઇટર તરીકે કામ કર્યું. અને સભ્યો છે તો બરાબર છે, એની સામે મને વાંધો નથી. અહીં
પછી પાછા જવાનો સમય આવ્યો ત્યારે થયું કે હજી બધાં આવીને દૃષ્ટિ જુ દી જ બની જાય છે. તમે પણ વિદેશમાં
દેવાં ભરાયાં નથી એટલે એક મિત્રની મદદથી સાપ્તાહિક શરૂ રહો છો, પશ્ચિમના દેશમાં રહો છો, ભલે છો દક્ષિણમાં પણ
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સંસ્કૃતિ તો પશ્ચિમની છે. એટલે તમને ખ્યાલ છે કે ભારત

First love લખવાનો છે બહે ન, જ ે સમયે લખવાનું આવે

જઈએ ત્યારે એ બે વચ્ચે જુ દાપણાનો આપણને ખ્યાલ આવે એ લખવાનો મને આનંદ થાય છે. અત્યારે હં ુ દર બુધવારે
છે. વતનઝુરાપાથી આપણે જઈએ અને પછી આપણને યાદ ‘દિવ્ય ભાસ્કર’માં કૉલમ લખું છુ ,ં અને હવે એનો આનંદ
આવે કે આપણું વતન હવે આ છે. એટલે મગજમાં એ દ્વિધા આવી રહ્યો છે એ હવે first love થવા માંડ્યું છે. ભાષા
રહ્યા જ કરતી હોય છે અને કોઈ વાર એ મીઠી પણ લાગે છે. અને લખવું આ બંને મને ખૂબ જ આકર્ષે છે. My first love
મધુભાઈ, આપની નવી પ્રવૃત્તિ, મમતા માસિક વિશે is language.
કહેશો? એ શરૂ કરવાનો વિચાર ક્યાંથી આવ્યો?
આપે નાટ્યલેખન તો કરેલું પણ અભિનય પણ કરેલો?
એ કરવાનો વિચાર એ રીતે આવ્યો કે મેં શરૂઆત તો

મને બહુ શરૂઆતમાં શિવકુ મારભાઈએ એક એકાંકીમાં

વાર્તા-લેખક તરીકે કરે લી અને હજી મને વાર્તાઓ લખવાનો ઉતારે લો. અને એ બહુ ધમકાવતા. એક વાર પાન ખાઈને
બહુજ શોખ છે. પણ હવે ગુજરાતમાં કોઈ જ વાર્તાનાં રીહર્સલ કરવા ગયેલો ત્યારે પાન થૂંકાવી નાખેલું. ત્યારથી
સામયિક રહ્યાં નથી. વાર્તા છપાવવી હોય તો કોઈ દિવાળી મને અભિનયનો બહુ જ સન્નો થયેલો અને પછી મારું પહે લું
અંકમાં કે એવી રીતે છપાવવી પડે. ત્રણ-ચાર સામયિકો છે જ ે નાટક ભજવાયું ‘કોઈ પણ એક ફૂલનું નામ બોલો તો’ ત્યારે
બધાને ગમે એ પ્રકારના લેખો-કવિતાઓ-પરિચય બધું આપે મૃણાલીનીબહે ન, જ ે એનાં દિગ્દર્શક હતાં તેમણે કહ્યું કે તમે
છે. નવનીત-સમર્પણ છે, શબ્દસૃષ્ટિ છે, પરબ, ઉદ્દેશ, એવાં પણ ઊતરો. અને મને એક નાનકડો રોલ આપેલો, પણ એ
ચાર-પાંચ સામયિકો છે, જ ેમાં વાર્તાઓને સ્થાન છે. મારું મન સિવાય મેં બહુ અભિનય કર્યો નથી.
એવું વિચારતું હતું કે મારો ઉછેર થયેલ ‘ચાંદની’, ‘સરિતા’, સામાન્ય ગુજરાતી રસિકો આપને ‘કુમારની અગાશી’
‘કંકાવટી’ અને હિન્દીનું ‘નયી કહાનિયાં’ આ પ્રકારનાં વાર્તાનાં અને ‘સંતુ રંગીલી’થી ઓળખે છે. આપનાં એ નાટકોની
સામયિકોથી. અને એવાં કેમ હવે નથી એવો પ્રશ્ન થયા કરતો ભૂમિકા?
હતો. હમણાં એક ‘ગદ્યપર્વ’, જ ે માત્ર વાર્તાનું ત્રૈમાસિક હતું,

મારાં નાટકો મોટે ભાગે કોઈ માંગે ત્યારે જ લખાયાં

એ પણ બંધ થઈ ગયું. એટલે મને થતું હતું કે આવું કશુંક છે, કારણ કે એ ભજવાવાનાં ના હોય તો એ લખીને બેસી
થવું જોઈએ. અને એમાં એક વાચક મિત્રે બહુ પ્રેમથી કહ્યું કે, રહે વાનો કોઈ અર્થ નથી. હજી અત્યારે પણ બે-ત્રણ નાટકો
આપણે આ શરૂ કરીએ, અને કરી બેઠાં છીએ. એમાં નવા ભજવાયા વિનાના પડ્યાં છે અને એનો મને રં જ છે. એટલે
વાર્તાલેખકોને ખાસ બળ આપવા માટે એક ખાસ ઇનામી જ્યારે ‘કોઈ પણ એક ફૂલનું નામ બોલો તો’ ને સરિયામ
યોજના પણ કરી છે. અને મમતામાં નવા લેખકોને ખાસ લાડ નિષ્ફળતા મળી ત્યારે મૃણાલીનીબહે ને કહ્યું કે હવે બીજુ ં એક
લડાવીને છાપવામાં આવશે. અને એમાંથી કદાચ બીજા કોઈ લખો, જ ે બધાને જોવાનું ગમે. એટલે મેં એક ડિટેક્ટિવ નાટક
સમર્થ લેખકો બહાર આવશે. ચાંદનીના બધા લેખકો કદાચ લખ્યું. એ દર્પણમાં તો ન ભજવાયું, પણ આઈ.એન.ટી.ની
સમર્થ નહોતા, પણ અત્યારના બધા સમર્થ લેખકો કદાચ અમદાવાદ શાખાએ ભજવ્યું. પછી એનાથી પ્રવીણ જોશીનું
ચાંદનીથી શરૂ થયેલા.

ધ્યાન ગયું અને એમણે કહ્યું કે હવે મુંબઈ શાખા માટે કંઈ

આપે કહ્યું તેમ આપના લેખનની શરૂઆત વાર્તાથી લખો. અને મેં ‘કુ મારની અગાશી’ લખ્યું. મને એ વખતે બહુ
થયેલી પણ આપનો first love નાટક છે એ સાચું?
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ફાંકો હતો કે હં ુ રૂપાંતર નહીં જ કરું, કારણ કે એ વખતે આપ કયા સાહિત્યપ્રકારમાં સૌથી સહજતાથી વ્યક્ત
ગુજરાતીમાં નાટકો ફક્ત રૂપાંતર જ થતાં હતાં, મૌલિક નાટકો થાવ છો?
બિલકુ લ નહોતાં થતાં. પણ પ્રવીણભાઈએ ખૂબ આગ્રહ કર્યો

વાર્તા, વાર્તા, વાર્તા.

કે Shawનું Pygmalion કરી આપો અને એ કરતાં કરતાં અંગત જીવનમાં, વ્યવસાયોમાં, અને લેખનમાં મધુ રાય
મને ખૂબ આનંદ આવ્યો. એટલે આ એની ભૂમિકા. બાકી એક ચંચળ વ્યક્તિત્વ લાગે. વહેતા રહેવું એ એમનો
તો કદાચ સાચો યશ પ્રવીણ જોશી અને સરિતા ખટાઉને સ્વભાવ લાગે. એ સાચું છે? લેખનમાં પ્રયોગશીલતા સાથે
જાય છે જ ેમણે એ પાત્રોને આબેહૂબ કરી બતાવ્યાં, અને મને આપનું નામ સંકળાયેલું છે, એ પણ સ્વભાવગત છે?
વાર્તાલેખક કરતાં નાટ્ય લેખક તરીકે વધારે જાણીતો કર્યો.

બહે ન, આપણે તો જ ે છીએ તે છીએ. લોકો આપણને

નાટકમાં absurdist theatre વિશે આપના વિચારો લેબલ આપે. એટલે તમને જ ે લાગે તે સાચું, બાકી હં ુ તો
એ બદલી શકું એમ નથી. અને જ ે છુ ં તેમાં મને કોઈ વાર
જાણીતા છે…
Absurd કવિતા, વાર્તા, નાટક, આ બધું, હં ુ એમ માનું આનંદ લાગે છે અને કોઈ વાર લાગે છે કે આવો ન હોત તો
છુ ં કે, સામાન્ય વાચકને સાહિત્યથી વિમુખ કરે છે. એટલે હં ુ સારું થાત. એટલે બધા માણસોની જ ેમ જ ે રીતે જન્મ્યો છુ ં
અમેરિકાથી નાટકનું ભણીને ગયો ત્યારે મેં પહે લું કામ એ એ રીતે જીવું છુ ,ં બહે ન.
કર્યું કે ખરે ખર ભજવી શકાય એવાં, સામાન્ય માણસ જોવા આપનું તખલ્લુસ ક્યાંથી આવ્યું?
આવે એવાં નાટક લખવાં હોય તો પહે લાં નાટકને સમજીએ. મેં

બહુ જ નાનપણથી મેં વાર્તા લખવાની શરૂ કરે લી. અને

ત્યાંના કવિઓ અને લેખકોને ભેગા કરીને ‘આકંઠ સાબરમતી’ ‘ચાંદની’ની વાર્તા હરીફાઈથી જ મારું લખવાનું શરૂ થયેલું.
નામની એક વર્કશૉપ સ્થાપેલી, જ ેમાં પહે લાં નાટક લખાય એ વાર્તા મેં લખેલી તે એવા પ્રકારની હતી કે મારા નામે
નહીં પણ પહે લાં ભજવાય. લેખક એક theme આપે અને છપાય અને બાપુજી વાંચે તો એમને ન ગમે કે મારો દીકરો
એના ઉપર પાત્રો ઊભાં થઈને પોતપોતાના સંવાદો ગોઠવી આવું લખે છે. હં ુ ત્યારે કલકત્તા રહે તો હતો અને સત્યજિત
કાઢે, એની પરિસ્થિતિ પ્રમાણે. એ સંવાદો લેખક સરવા કાને રાયનો તે વખતે ભક્ત હતો એટલે રાય તખલ્લુસ લગાડી
સાંભળે અને એને ખ્યાલ આવે કે એ પોતે બધાં પાત્રોની જ ે દીધું, મધુસૂદન રાય. અને શિવકુ મારભાઈએ સૂદન કાઢીને
એકધારી ભાષા લખે છે, એના કરતાં બધાં પાત્રો જુ દીજુ દી મધુ રાય કરી દીધું. અને મધુસૂદન રાય હોય તો ગફલત ન
ભાષા બોલતાં હોય છે. અને એ રીતે એ absurd સામેનું થાય પણ મધુ રાય નામના કારણે તો મને ઘણા છોકરાઓના
અભિયાન હતું. અને ‘મમતા’ શરૂ કરવા પાછળ પણ એ જ પ્રેમપત્રો પણ આવે છે, મને છોકરી માનીને.
ઉદ્દેશ છે કે સામાન્ય વાચકને સાહિત્યથી વિમુખ ન કરવા સર્જક મધુ રાયના ઘડતરમાં કોઈ સાહિત્યપ્રતિભાઓનું
માટે, સામાન્ય લોકો વાંચી શકે એવી વાર્તા એમાં છાપવી. વિશેષ પ્રદાન ખરું?
હં ુ પોતે જ absurd કહી શકાય એટલી બધી ઘોર, જટિલ

શિવકુ માર, સૌથી પહે લાં જ. એમની પ્રતિભા મને બહુ

વાર્તાઓ લખવા માટે કુ ખ્યાત છુ .ં અને એના પ્રાયશ્ચિત્ત તરીકે જ પ્રભાવિત કરી ગયેલી. એમનાં લખાણો તો ખરાં જ પણ
પણ આ…
એમની પ્રતિભાએ મને બહુ જ આકર્ષેલો. બીજા, ચંદ્રકાંત
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બક્ષી, સુરેશ જોષી, ચુનીલાલ મડિયા. આમ તો ઘણાં નામ બનાવ્યું છે. આવા બધા વિચારો આવે એટલે જમવાનું બહુ
ગણાવી શકું. પણ પહે લાં ત્રણ અત્યંત તીવ્ર પ્રભાવ મૂકી ગયા ભાવે નહીં પણ છતાંય બહાર પણ જમતો હોઉં છુ .ં બાકી
છે, મારા લેખન ઉપર અને જીવન ઉપર. બીજી ભાષામાંથી, ફિલ્મોનો બહુ શોખ છે. પહે લાં શેતરં જ રમતો હતો પણ એમાં
બંગાળી લેખકો ઘણા છે. અને એક સીમેનોન કરીને બેલ્જિયન ખાસ ફાવ્યો નહીં. પણ મને શેતરં જ જોવી ગમે. સ્પૉર્ટ્સમાં
લેખક છે અને એ ફ્રેન્ચમાં લખતા હતા, એ ડિટેક્ટિવ વાર્તાઓ મારી કાઠીને કારણે કોઈ ખાસ રુચિ ઊભી થઈ નથી. પહે લાં
જ લખતા. પણ એમનો પ્રભાવ એમ કહે વાય છે કે સાર્ત્ર અને કબડ્ડી રમતો હતો. પણ અહીં તો એનો અવકાશ નથી.
કામૂ ઉપર પણ હતો. એમનો પ્રભાવ મારા પર પણ છે એ હં ુ જો લેખક ન બન્યા હોત તો શું કરતા હોત?
ખૂબ જ આનંદથી સ્વીકારું છુ .ં

સુખી થયો હોત, બહે ન. જો મેં ઐસા જાનતા લેખક બને

ગુજરાતી સાહિત્યવર્તુળની વાડાબંધી વિશે ઘણી ટીકાઓ દુઃખ હોય, નગર ઢીંઢોરા પીટતા, લેખક ન બનિયો કોય. અને
વક્રતા કેવી કે હં ુ આ માસિક કાઢીને બેઠો છુ ,ં બીજાને લેખક
સાંભળીએ છીએ, આપનો એ વિશે પ્રતિભાવ?
મને બધા સાથે ફાવે છે અને બધાનું વાંચવાનું ગમે છે. બનાવવા નીકળ્યો છુ .ં
એનું કારણ એ છે કે હં ુ વાડાની બહાર અહીં અમેરિકામાં ક્યારેક જીવનનું સરવૈયું કાઢવાનું મન થાય? ક્યારેય
કોઈ મોટી ભૂલ કર્યાનો અહેસાસ થાય?
રહં ુ છુ .ં અને હં ુ બહાર છુ ં એટલે દરે ક વાડાવાળાને એમ થાય
રોજ ેરોજ. રોજરોજ ભૂલો કરતો હોઉં એવું લાગે. રોજ
કે આ આપણો છે. અને એ રીતે મને બધાની સાથે સારા
દાઢી કરતાં એવો વિચાર આવે કે આજનો દિવસ કેમ જશે.
સંબંધો છે. વાડાબંધી માટે બીજુ ં તો શું કહં ુ ? એ સ્વાભાવિક
પણ મને લાગે છે કે એકલા માણસની આ બધી ખાસિયતો
જ છે. આમ પણ જીવનમાં જુ ઓ તો લુહાણા મંડળ, કડવા
હશે. કોઈ વાત કરવાવાળું ન હોય એટલે પછી જાત સાથે
પાટીદાર સમાજ હોય જ છે. માણસને એવું થતું જ હોય છે
વાતો કર્યા કરવાની હોય. સામેવાળો વાત કરતો હોય ત્યારે
કે આપણા જ ેવું બીજુ ં હોય એની સાથે આપણે સંગ કરીએ,
આપણે ભલે સાંભળીએ છીએ ને ન સાંભળતા હોવાનો ઢોંગ
અને ત્રીજુ ં મળે એટલે મંડળ કરીએ. એટલે એ રીતે વાડા
કરીને બેસીએ પણ તેમ છતાં એક છાપરા નીચે બીજુ ં કોઈ
બનતા હોય છે. વાડાબંધીનો જ ે દોષ છે તે એ છે કે આપણો
શ્વાસ લે તે આપણને ગમતું હોય છે. જ્યારે એકલા રહે તા
વાડો સાચો અને સામાનો વાડો ખરાબ. એવું જ્યારે થાય ત્યારે
હોઈએ ત્યારે રોજ ઊઠીને સરવૈયું કરવાનું મન થાય. જ ેમ
એ હાનિકર્તા બનતું હોય છે.
મેં આ મુલાકાતમાં જ કહ્યું તેમ કે જો ડૉક્ટર કે એન્જિનિયર
મધુભાઈ, સાહિત્ય સિવાય અન્ય કોઈ શોખ?
બન્યો હોત તો સારું થાત. પણ લેખક બન્યો એનો પણ રં જ
તમને હસવું આવશે પણ મને રાંધવાનો શોખ થયો છે.
નથી. સવાયું જીવન જીવતો હોઉં એવું લાગે છે.
હવે છેલ્લાં ૩૫ વર્ષથી એકલો રહં ુ છુ ,ં એટલે મારે રાંધવાનું
વાચકોને ક્યારેય આપની આત્મકથા વાંચવાની મળશે?
જાતે કરવું પડે છે. શોખથી રાંધું છુ ં અને એવું રાંધું છુ ં કે હં ુ
કદી નહીં, બહે ન, કારણ કે મારાં લખાણોમાં મારી
જ જમી શકું. પણ મને રાંધવાનું અને જમવાનું ગમે છે. બહાર
આત્મકથા એવી વણાયેલી છે કે એ ફરી લખવાનો અર્થ નથી
જાઉં ત્યારે મન બહુ કોચવાય કે આણે કઈ રીતે બનાવ્યું હશે
અને જ ે નથી લખાયું તે લખવાની હિંમત નથી.
અને આણે મને જમાડવા માટે નથી બનાવ્યું મારા પૈસા માટે
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વિનોદ ભટ્ટ

એક પોલીસનો પ્રેમપત્ર
વહાલી નિર્દોષિકા,
ગઈકાલે મેં તને તારી કોઈ બહે નપણી સાથે ચાલતી જતી જોઈ હતી. થયું કે તારી પાછળ દોડીને તને બોલાવું, પણ તું
‘વન-વે’માં જતી હતી. તને વ્હીસલ વગાડી બોલાવવાનો વિચાર કર્યો, પરં તુ ત્યાર પહે લાં તો તું ‘સાયલન્સ ઝોન’માં પેસી
ગઈ…અને તને સિટી વગાડી બોલાવવામાં કેટલું મોટુ ં જોખમ છે એટલે રસ્તા પરના બધા વાહનવાળાઓ એમ માને કે સીટી
મેં એમના માટે વગાડી છે; કેમકે લગભગ બધા વાહનવાળાઓ ગીલ્ટી કોન્સિયસ હોય છે. ને આમ બધાં વાહનો ચાલતાં
અટકી જાય તો ટ્રાફિક જામ થઈ જાય.
ે ું કે હં ુ ,
તારા બે પ્રશ્નોના જવાબ નહીં આપી શકવાને કારણે મારા પર તું નારાજ છે એ હં ુ જાણું છુ .ં તેં મને પૂછલ
પોલીસમાં ભરતી કેવી રીતે થયો? એમાં તો એવું બનેલું કે મારા ગામમાં હં ુ ખૂબ જ તોફાની ને માથાભારે છોકરો ગણાતો.
ગામના છોકરાઓને વગર વાંકે ગાળો બોલતો ને ટીપતો અને સ્કૂલમાંય મારી સાથે ભણતા નબળા છોકરાઓની પેન-પેન્સિલ
દાદાગીરી કરીને ઝૂંટવી લેતો. ગામના મુખીએ મારી હરકતો જોઈને મારા બાપને કહ્યું કે આ છોકરામાં પોલીસ થવાના બધા
જ ગુણો છે, એને પોલીસમાં ભરતી કરાવી દો. લોકોનાં દુઃખે એ સુખી થશે. અને આમ મારામાં રહે લી પરપીડનવૃત્તિને
કારણે મારા બાપાએ મને જરાય લાગવગ લગાડ્યા વગર પોલીસમાં ભરતી કરાવી દીધો. એક આ જ ખાતું એવું છે જ ેમાં
ભરતી થવા માટે લાગવગની જરૂર નથી પડતી..પણ તમારા બીજા પ્રશ્નનો જવાબ તો હં ુ નહીં જ આપું. તું મને વારં વાર
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મારો પગાર કેટલો છે એ પૂછા કરે છે એ મને નથી ગમતુાં. ્યુવનફોમ્ચ તો સરકાર તરફથી મળતો ને ફૂટપાથ પર બેસતાાં
હાં ુ કદી તારી ઉંમર પૂછુ ાં છુ ?ાં પોલીસનો પગાર અને સ્તીની હોવઝ્યરીવાળા પાસે ઊભા રહીને ડા્યરીમાાં લીટા તાણવા
ઉંમર ક્યારે ્ય ના પુછા્ય, કેમ કે એ લોકો પાસે છુ પાવવા જ ેવી માાંડીએ એટલે કપડાાંનો પ્રશ્ન હલ થઈ જતો.
તને એ પ્રશ્ન થશે કે આટઆટલી વખત હાં ુ તારી સાથે

એક જ આ ચીજ છે.

ે ની વધથીમાાં તારી સાથે
અને તુાં ઘણી વાર મારાાં ઈસ્તી વગરનાાં કપડાાં સામે જો્યા ફરવા આવ્યો, પણ ક્યારે ્ય ખાખી ડ્સ
કરે છે પણ શુાં કરુાં ! મને મળતા પગારમાાંથી જો ઈસ્તીવાળાાં કેમ આવ્યો નથી?…આનુાં કારણે એ છે કે ખાખી કપડાાંમાાં પ્રેમ
કપડાાં પહે રુાં તો ખવા્ય નહીં ને ખાઉં તો ઈસ્તીવાળાાં કપડાાં કરવાનુાં મને ફાવે જ નહીં. ખાખી કપડાાંમાાં હોઉં તો વારાં વાર
તારુાં નામ પૂછવામાાં ને તને ગાળો બોલવા વસવા્ય મને કાંઈ

પહે રા્ય નહીં.

પણ તારી સાથે પ્રેમ કરવા માટે જીવતાાં રહે વુાં પડે ને સૂઝે જ નહીં…અને તારી સાથે જાહે રમાાં પ્રેમ કરતાાં ઝડપાઉં
જીવવા માટે ખાવુાં પડે એટલે ઈસ્તીવાળાાં કપડાાં પહે રવાનુાં હાં ુ તો તરત જ છાપાઓમાાં સમાચાર છપાઈ જા્ય કે ‘પ્રેમ કરતાાં
ટાળુાં છુ .ાં હા, પણ અમારો પગાર આમ ભલે ઓછો ગણા્ય, પોલીસ ઝડપા્યો’…અને લોકો આ સમાચાર વાાંચીને હસે, કેમ
પણ અમને સરકાર તરફથી મળતો ખાખી ્યુવનફોમ્ચ અમારે
મન ‘બોનસ’ જ ેવો છે. દદવસમાાં હાં ુ અિાર-અિાર કલાક ડ્સ
ે

કે પોલીસ અને પ્રેમ બાંને વવરોધવાચક શબદ છે.
અરે , એક અગત્યની વાત તો લખવી રહી જ ગઈ. બે-

પહે રી રાખુાં છુ .ાં આથી બે ફા્યદા છે: બીજાાં કપડાાંને ઓછો ત્ણ દદવસ પહે લાાં એક જબરી બબાલ થઈ ગઈ. તારો બાપ
ઘસારો લાગે છે ને એ ડ્સ
ે ને કારણે ડ્ુટી ના હો્ય તો્ય પૂરઝડપે ‘વન-વે’માાં સાઈકલ ઉપર જતો’તો. મેં પકડ્ો. મોટે
બજારમાાં ફરવાથી શાકપાાંદડુ ાં કે એવી ચીજ-વસતુઓ સરકારી ભાગે કોઈ ગુનો કરનાર નરમાશથી વાત કરે એટલે હાં ુ એકાદ
બે સવશ્સત ચોપડાવી જવા દઉં છુ ,ાં પણ તારા બાપાએ તો મારી

ધોરણે મળી રહે છે.

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 માટે જ મારે ખાસ કપડાાં
સીવડાવવાાં પડ્ા છે. બાકી તારી સાથે પદરચ્ય થ્યો ત્યાર
પહે લાાં તો મારે કપડાાંનો કોઈ જ ખચ્ચ નહોતો. ટૂ કાં ી ચડ્ીવાળો

સામે અકડીને મારો બક્કલ નાંબર માગ્યો. મેં નામ પૂછુાં, તો
કહે : ‘તમે ઘનશ્યામભાઈને ઓળખો છો?’
‘ના…’ મેં કહ્યુાં.
‘ઉમાશાંકર જોશીને?’
‘ના, જી…’ હાં ુ બોલ્યો.
‘ઇનદુલાલ ્યાવજકને?’ ત્ીજો પ્રશ્ન.
‘ના ભાઈ…’
‘વજુ ભાઈ શાહને?’
‘ના…ના…’ મેં બે વાર ના પાડી.
‘મોરારજીભાઈને?’
‘ના…’ મેં માથુાં ધુણાવ્યુાં.
‘જ્યોતીનદ્ર દવેને?’
‘ના..ના…ના..’ મેં ડચકારા બોલાવતાાં જોરથી ડોકુાં ધુણાવ્યુાં
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એટલે મારી સામે ગર્વથી જોતાં બોલ્યા,

મોજાની તેં માંગણી કરી છે, ગાંડી, એ મોજાં નથી, પાટા

‘એ બધા સાથે મારે સારી ઓળખાણ છે…’

છે પાટા. લોકો વાગ્યા પછી પાટા બાંધે છે. અમારે પહે લા

‘તો તો તમે રામસિંગ નથ્થુસિંગને તો ઓળખતાં હશો…’ બાંધવા પડે છે.
મેં પૂછ્યું.

અને તેં માગેલ મારો ફોટો આ સાથે જ મોકલી આપ્યો

‘ના. એ વળી કોણ છે?’ તેણે માથું ખંજવાળતાં પૂછ્યું.

છે. જોકે એમાં મને ઓળખી કાઢતાં તને ઘણી મુશ્કેલી

‘એ હં ુ છુ …
ં ઝાઝી લપછપ મૂકીને હવે તમારું નામ પડશે, પણ તું ધ્યાનથી જોઈશ તો મને શોધી શકીશ. ગઈ
લખાવો…’ કહી મેં ડાયરી-પેન્સિલ કાઢ્યાં. ત્યાં તારા વિસ્તારમાં પંદરમી ઑગસ્ટે થયેલ ‘રે લી’માં આ ફોટો ખેંચવામાં આવેલો.
રહે તા મારા પોલીસ મિત્ર અભયસિંગે આવીને મારા કાનમાં સડસઠમી લાઈનમાં સુડતાલીસમાં નંબરે હં ુ ઊભો છુ .ં મારો
કહ્યું. ‘આ તો પેલીનો બાપ છે…’ તરત જ એમના પ્રત્યેનો ચહે રો તને બરાબર દેખાય એ માટે મેં સહીનું નાનું ટપકું કર્યું
મારો ભાવ બદલાઈ ગયો. જમાઈ સસરા સામે જુ એ એવી પણ એ વિરાટ ટપકું થઈ ગયું ને એમાં મારો ચહે રો દબાઈ
દ્રષ્ટિએ મેં એમની સામે જોયું. તારા મોઢા પર ઉગેલી મૂછો ગયો છે. છતાં તને ખ્યાલ તો આવશે જ.
કાઢી નાખવામાં આવે કે પછી તારા બાપાના મોં પર એવી

હમણાં મારી ડ્યુટી શાક બજારમાં છે. તારે જ ે કોઈ

મૂછો ઉગાડવામાં આવે તો બંનેના ચહે રા એક જ લાગે. મેં ચીજવસ્તુ જોઈતી હોય એની યાદી આપજ ે. પણ એક વાતનું
એમને જવા દીધા. તારા બાપને ખાતર મારે મારો સિદ્ધાંત ધ્યાન રાખજ ે. ફૂટપાથ પર વેચાતી હોય એવી જ વસ્તુ માગજ ે.
તોડવો પડ્યો. આ અગાઉ મારા હાથે પકડાયેલું કોઈ કોરું
જઈ શક્યું નહોતું, ખેર! મને એનો બહુ અફસોસ નથી. પણ
હવે તું રિક્ષાઓમાં ફરવાનું છોડી દે. મને ત્રાસ થાય છે. રસ્તે
જતી કોઈ પણ ખાલી ઑટોરિક્ષા ઊભી રખાવી, મારો બક્કલ
નંબર રિક્ષાવાળાઓને બતાવી બેસી જવાનું તને મેં કહે લું. તું
રિક્ષાઓમાં બહુ ફરતી નહીં એ હં ુ જાણું છુ ,ં પણ જ ે કોઈ
રિક્ષાવાળો મળે છે એ મને હસીને કહે છે, ‘સાહે બ, પેલીને
મૂકી આવ્યો હો!’

જમાઈ સસરા સામે જુએ એવી દ્રષ્ટિએ મેં
એમની સામે જોયું. તારા મોઢા પર ઉગેલી
મૂછો કાઢી નાખવામાં આવે કે પછી તારા
બાપાના મોં પર એવી મૂછો ઉગાડવામાં આવે
તો બંનેના ચહેરા એક જ લાગે.

તારી બાને વા થયો છે ને એ માટે હું પહેરું
છું એવા મોજાની તેં માંગણી કરી છે, ગાંડી,
એ મોજાં નથી, પાટા છે પાટા. લોકો વાગ્યા
પછી પાટા બાંધે છે. અમારે પહેલા બાંધવા
પડે છે.
તો આપણે આવતા ગુરુવારે મળીએ છીએ. જ્યાં આપણે
પહે લી વાર મળેલાં ત્યાં જ. ‘નો-પાર્કિંગ’ના પાટિયા નીચે.
સાંજ ે સાડાપાંચે મારી રાહ જોજ ે.
સામે કોઈ કારવાળો રોંગ સાઈડમાં ગાડી પાર્ક કરી રહ્યો
છે અને સવારથી બોણી થઈ નથી. ચાલો ‘લક’ અજમાવીએ.
બસ આવજ ે.

હાં, તારી બાને વા થયો છે ને એ માટે હં ુ પહે રું છુ ં એવા
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— રામસિંગ નથ્થુસિંગ

લઘુકથા

જીવનરંગ

ડૉ. મનોજ જોશી ‘મન’

તૈયાર થઈને બહાર નીકળતી સરયૂએ શૅવિંગની તૈયારી કરતાં સુદિપને પાછળથી આલિંગન આપતાં કહ્યું, “આજ ે તો હં ુ
તારું કંઈ સાંભળવાની નથી. ઘરખર્ચનો તમામ હિસાબ તને બ્લેક એન્ડ વ્હાઈટમાં આપ્યા પછી પણ આજની તારીખે આપણી
પર્સનલ બચત દસ હજાર થઈ ગઈ છે અને નૅક્સ્ટ વિક આપણી મેરેજ એનિવર્સરી પણ છે. મને ખબર છે તને મારા વાળમાં
કૉપર કલર કેટલો ગમે છે અને straightening તો આપણાં બંનેનું સપનું છે. એટલે આ બંને કામ આજ ે final!”
સુદિપે શેવિંગ ફૉમ સરયૂનાં ગાલ પર લગાવતાં કહ્યું, ‘શ્યોર મૅમ! એનાથી આ તમારાં મુલાયમ લાંબા વાળમાં વચ્ચેથી
ડોકાં કાઢતી ચાંદી પણ ઢંકાઈ જશે!”
સરયૂએ આંગળીથી ફૉમ પાછુ ં લઈ સુદિપના ગાલ પર ઘસતાં તોફાની અંદાજમાં કહ્યું, “મારું છોડ! તારી મૂછોની ચાંદી
જો ને! હં ુ જાઉં છુ .ં .. બ્યુટીપાર્લરની એપોઈન્ટમેન્ટ છે. દૂધ ટેબલ પર મૂક્યું છે. અદિતિને કૉલેજ નથી જવું આજ ે એટલે એ
ઉપર એનાં રૂમમાં છે.”
સરયૂ જવા માટે ફરી ત્યાં જ ડૉર-બેલ રણકી ઊઠી.
અત્યારે કોણ હશે!
હજુ તો સરયૂ દરવાજા તરફ જાય તે પહે લાં દાદર પરથી અદિતિ વાવાઝોડાની જ ેમ ઉતરી.. “નો... નો... મમા...પ્લીઝ!
ડોર હં ુ ખોલીશ! Amazonમાંથી કુ રિયર છે. નૅક્સ્ટ વિક અમારી બૅચનું ફે રવેલ function છે! એ માટે મેં ઓનલાઈન મોબાઈલ
અને ઍસેસરીઝ ઓર્ડર કર્યા’તા! મારી last birthdayની gift પૅન્ડીંગ છે ને! તમે મને લઈ જ આપવાનાં હતાં પણ, મેં વિચાર્યું
કે તમને સરપ્રાઈઝ આપું! મૉમ! આ ઓનલાઈન શોપિંગ, માર્કેટ કરતાં કેટલું સસ્તું છે યુ નૉ!”
આટલું એકધારું બોલતાં બોલતાં અદિતિ પાર્સલ લઈ સરયૂ પાસે આવતા બોલી —
“જો મા! આ મેં જ ે ફોન મગાવ્યો તેની માર્કેટ પ્રાઈઝ ૧૩,૩૦૦/- છે પણ આપણને ફક્ત ૯,૯૭૦/- માં જ છેક ઘર
બેઠાં મળી ગયો બોલ! અને એ પણ cash on delivery! fraud થવાની બીક જ નહીં! એટલે ફાઈનાન્સ મિનીસ્ટર! નાઉ
ઈટ્સ યોર ટર્ન! રૂપિયા ઢીલા કરો ચાલો!”
આટલું બોલી અદિતિ સુદિપ તરફ ફરી... “ડેડી! તમને ખબર છે? આ ફોટો જુ ઓ! મેં જ ે ફોન મગાવ્યો છે તેમાં કોપર
અને સીલ્વર બે કલર હતાં પણ, મેં સિલ્વર ગ્રે કલર મંગાવ્યો છે! સારો છે ને?
સુદિપે સરયૂ સામે જોયું!
સરયૂ હસીને પર્સમાંથી પૈસા કાઢતાં બોલી... “ઑફકૉર્સ બેટા! કોપર કરતાં સિલ્વર ક્યાંય સારો! તને કદાચ જાણ નહીં
હોય પણ સિલ્વર એ સમજણનો રં ગ છે!”
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કાવ્યાસ્વાદ
વિનોદ જોશી

અલ્લડ પ્રેમનો અલ્લડ મિજાજ
ઑણ મળશું પૉર મળશંુ નહિતર પરાર મળશું,
અમે નદીના કાંઠ,ે નહિતર દરિયે ધરાર મળશું!
તમે કોઈ સસલાની ઝડપે ખેતર મેલી ભોયાં,
અમે કાચબા કને ગયા અને ઉછીના પગ માગ્યા;
			
પગલાંનું તો એવું—
પડશે નહિતર જડશે નહિતર ધૂળ મહીં તો ભળશું!
			
ઑણ મળશું…
અમે એક સપનાંને ખાતર પૂરું જીવન ઊંઘ્યા,
તમે ઊંઘવા ખાતર સપનાં ભોર થતાં લગ સૂંઘ્યાં;
			
સપનાંનું તો એવું —
મળશે નહિતર ટળશે નહિતર અંદર ભડભડ બળશું!
			
ઑણ મળશું…
એ હતી અમાસી રાત તે કાજળ આંખ ભરીને આંજ્યાં,
આ ઊગી અષાઢી બીજ, તે માંજ્યા બેઉ અરીસા માંજ્યા;
			
ચહે રાનું તો એવું—
મલકે નહિતર છણકે નહિતર એકમેકને છળશું!
			
ઑણ મળશું…
— હર્ષદ ત્રિવેદી
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કાવ્યાસ્વાદ
અલ્લડ પ્રેમના અલ્લડ મિજાજનું આ કાવ્ય છે.

ને અહીં પણ સસલાની ગતિએ દૂર દોડી ગયેલી પ્રિયતમા

મિલનની ઝંખના અને વિરહની વ્યથા વચ્ચે આમથી તેમ અધવચ્ચે કયાંક થાક ખાવા રોકાઈ જાય. એની આંખોનાં
ફં ગોળાતા રહે વાનું પણ સુખ હોય છે. જુ દાઈને પણ મિલનનો પોપચાં ઊંઘમાં બિડાઈ જાય, તો સંભવ છે કે કાચબાગતિએ
મર્મ આપી શકે એવું જો કોઈ તત્ત્વ હોય તો તે છે પ્રેમ. આ પણ પોતે એની લગોલગ તો પહોંચી જ જાય. અને એટલું
કાવ્યના પ્રારં ભની બન્ને પંંક્તિઓમાં ‘મળશું’ એવો આશાવાદ થાય એટલે બસ. કોઈના નહીં ને કાચબાના પગ અને એ પણ
ઉછીના માગવાની વાત અહીં, એક પરિચિત વાર્તાના સંદર્ભથી

છલકાય છે.

મિલનની ઝંખના અને વિરહની વ્યથા વચ્ચે
આમથી તેમ ફંગોળાતા રહેવાનું પણ સુખ
હોય છે. જુદાઈને પણ મિલનનો મર્મ આપી
શકે એવું જો કોઈ તત્ત્વ હોય તો તે છે પ્રેમ.

કાવ્યરૂપે જાણે અનાયાસ વણાઈ ગઈ છે. પગલાં પડવાં, કોઈને
જડવાં અને જડે નહીં તો છેવટે એને ધૂળમાં ભળી જવા દેવા
સુધીનો કાવ્યનાયક સ્વીકાર કરી શકે છે, તેમાં ઉદારતા છે,
એટલે જ પ્રેમની પરાકાષ્ઠા પણ છે.
અભિલાષા તો કોને નથી હોતી? એકાદ સ્વપ્ન પોતાની
ઈચ્છા પ્રમાણેનું મળી જાય છે એ ધન્ય થઈ જાય છે. ઉઘાડી

મળવું તો છે આ ક્ષણે જ, એવી ધખના ઑણ, પૉર કે આંખે, જાગૃતિમાં જ ે દેખાય છે તે તો આ અભિલાષાને તૃપ્ત
પરાર જ ેવા શબ્દો વાપર્યા છતાં અહીં પ્રગટી ઊઠે છે. પ્રતીક્ષા કરે તેવું છે નહીં. ઊંઘ વિના તો સ્વપ્ન ક્યાંથી હોય? એક
બહુ લંબાય તે મંજૂર નથી. છતાં લાચારીનો કોઈ ઈલાજ નથી. સ્વપ્નને માટે આખું જીવન ઊંઘમાં પસાર કરવા સુધીની
નદીના કાંઠ ે ઊભા રહીને, નજર સામેથી પસાર થઈ જતાં દીવાનગી કોઈને ભલે મંજૂર ન હોય, પ્રેમમાં પાગલ બનેલાને
નદીનાં વહે ણને બસ, જોયાં જ કરવાનું. તેનાથી ભીંજાવાનું તો એનો ચકચૂર નશો ચડયો છે. આ કાવ્યનાયક કંઈક એવો

નહીં! કાંઠો અને નદી જ ેવા પુરુષવાચક અને સ્ત્રીવાચક શબ્દો છે. એને ખબર છે કે સામેનું પાત્ર તો સ્વપ્નને સવાર સુધી
પ્રયેાજી કવિએ યુવક યુવતીનો પ્રતીકાત્મક અર્થસંદર્ભ રચી સૂંધ્યા જ કરે છે. એને પોતાના જીવ સાથે જોડતું નથી. કારણ
આપ્યો છે. નદી જઈ વઈને ક્યાં જવાની છે? દરિયા સુધી કે એને સપના ખાતર નહીં પણ ઊંઘવા ખાતર ઊંઘવું છે. આ

જ ને એટલે, ‘દરિયે ધરાર મળશું’ એમ કહી છેવટે તો મળી તો ઉપેક્ષા કે અણજાણપણું? કાવ્યનાયકને પણ કદાચ આ
જ લેવાની જીદ અહીં વ્યક્ત થઈ છે. ‘ધરાર’ શબ્દમાં જ ે ખબર નથી. એ કહે છે કે : ‘મળશે, નહિતર ટળશે, નહિતર
ચોક્કસતા અને ઉન્માદ ભરે લો મક્કમ નિર્ધાર પ્રગટ થાય છે અંદર ભડભડ બળશું!’
તે બીજા કયા શબ્દમાંથી નીપજ ે? યોેય શબ્દ યોેગ્ય સ્થાનથી
અમાસની કાળી ડિબાંગ રાત્રિએ અંધકારની કાળપ જ
પ્રયોજાય ત્યારે કવિતા મુઠ્ઠી ઊંચેરી બની જતી હોય છે.
એટલી હોય કે કાજળ આંજવાથી કશો ફે ર ન પડે. પણ
જ ેને મળવું છે એની ગતિ તો સસલાની ગતિ જ ેવી દ્રુત કાવ્યના આરં ભે કવિએ દર્શાવેલો આશાવાદ હવે અંતે જતાં

છે. આંબવાનો પ્રયત્ન મિથ્યા છે. એવી ખબર હોવા છતાં પકડી ફળતો દેખાય છે. અમાસની કાલિમા પળવારમાં ઓઝલ થઈ
પાડવાનો પ્રયત્ન કરવા મન ઉધામા નાખવા લાગે છે. પોતાના ગઈ અને અષાઢી બીજ ઊગી ગઈ વિરહમાં ઝૂરતા રહે વાની
પગ તો જાણે છે જ નહીં. પણ વાર્તામાં સાંભળવામાં આવ્યું કાળી કાળી વેદના જાણે અલોપ થઈ ગઈ અને આંખોના
હતું કે, સસલા કરતાં કાચબો આગળ નીકળી ગયો હતો. રખે અરીસે, અષાઢી બીજનાં આછેરા અજવાળે જાણે કોઈ ચહે રો
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કાવ્યાસ્વાદ
ઝિલાયો. જ ેની ઝંખના હતી તે જ આ ચહે રો. હૃદય પુલકિત થઈ જાણે નાચી ઊઠ્યું. ‘અષાઢી બીજ એમ કહીને કવિએ
અષાઢનો બીજો દિવસ પોતાના કાવ્યનાયકને આપ્યો, કારણ કે કવિ જાણે છે કે અષાઢનો પ્રથમ દિવસ તો ‘મેઘદૂતનો યક્ષ
કાલિદાસ પાસેથી પડાવી ગયો છે. પ્રેમની તીવ્રતાના સંકેતો કવિને કેવા સહજ હાથવગા બનીને આવી મળતા હોય છે!
પણ અરીસામાં દેખાયેલો ચહે રો મલકે તેનો આનંદ શો હોય? છણકો કરે તો એને પ્રતિભાવ પણ શો આપવો? એ તો
નર્યો આભાસ નરી છલના આ તો બીજના પ્રકાશની પણ વિડંબના કરાવી કરાવીને અરીસામાં દર્શન કરાવ્યાં!

પણ તે છતાં ઑણ, પૉર અને પરાર તો હજી છે જ. નદી ભલે નજર સામેથી વહી જાય. એ દરિયા સિવાય જવાની છે
ક્યાં? અહીં નહીં તો ત્યાં ધરાર મળી લેવાની ઉત્કંઠા કાવ્યનાં અંતે પણ ટકાવી રાખનાર એ પ્રેમીને સલામ. એ કવિને પણ
સલામ. કવિ કૈલાસ પંડિતની ગઝલનો એક શે’ર યાદ આવી જાય છે :
‘મૃગજળનું માન રાખવા પાછો ફર્યો છુ ં હં ુ ,
નહીંતર તો ઘાટઘાટનાં પાણી પીધાં છે મેં!’
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ફિલ્મી ગીતોમાં કાવ્યસ્વાદ

અગર ઝિંદગી હો અપને હી બસમેં...

હર્ષ બ્રહ્મભટ્ટ

જયકિશન સાથે મનહર ઉધાસ, સુમન કલ્યાણપુર, ગુલશન બાવરા

જ ેઓ કવિસંમેલનોમાં કે મુશાયરાઓમાં જનારા પ્રસ્થાપિત
કવિઓ કે શાયરો નહોતા; યોગાનુયોગ જ ફિલ્મ ઇન્ડસ્ટ્રીમાં
આવી ચઢેલા અને છતાં આવીને ખૂબ જ લોકપ્રિય ગીતકાર
બન્યા, એવા ગીતકારો પૈકીના એક પ્રસિદ્ધ ગીતકારની વાત
આજ ે કરીશું. (ગીતકાર હોવા ઉપરાંત કેટલીક ફિલ્મોમાં નાની
નાની ભૂમિકાઓમાં આપણને પરદા પર દેખાયા પણ હતા!)
૧૧મી એપ્રિલ, ૧૯૩૯ના રોજ અત્યારના પાકિસ્તાનના
લાહોરથી ૩૦ કિ.મી. દૂર શેખુપુરા ખાતે ગુલશનકુ માર
મેહતાનો જન્મ થયો હતો. આ વ્યક્તિને આપણે ‘ગુલશન
બાવરા’ના નામથી ઓળખીએ છીએ. તેમના પિતા મકાન
બાંધકામના પ્રતિષ્ઠિત વ્યવસાયી હતા. જ્યારે ૧૯૪૭માં
ભારત-પાકિસ્તાન એવું વિભાજન થયું ત્યારે ગુલશન
બાવરાની ઉંમર માત્ર આઠ વર્ષની હતી. દેશના વિભાજનની
ઘટનાએ ગુલશન બાવરાના જીવનમાં ઉલ્કાપાત મચાવી દીધો.
તે સમયે ફાટી નીકળેલાં કોમી રમખાણોમાં ગુલશન બાવરાનાં
માતા વિદ્યાવતીને તેમની નજર સામે માથામાં ગોળી મારી
દેવામાં આવી હતી; દંગાખોરોએ તેમના પિતાને તલવારના
ઘા મારીને ટુકડે ટુકડા કરી નાંખ્યા હતા. આવી ભયાનક
સ્થિતિમાં ગુલશન બાવરા અને તેમના મોટા ભાઈ ખેતરોમાં
લપાતા છુ પાતા ભાગીને એક મિલિટરી ટ્રકમાં જયપુર પહોંચ્યા
હતા જ્યાં તેમનાં મોટાં બહે ન રહે તાં હતાં. મોટાં બહે નને ત્યાં
રહીને જ ગુલશન બાવરાનું પ્રાથમિક શિક્ષણ થયું. દરમ્યાનમાં
તેમના મોટા ભાઈને દિલ્હીમાં નોકરી મળી ગઈ અને ગુલશન
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બાવરા તેમની સાથે રહે વા દિલ્હી પહોંચ્યા. તેમણે ત્યાં દિલ્હી
યુનિવર્સિટીમાંથી સ્નાતકની ડીગ્રી મેળવી.
ગુલશન બાવરાને નાનપણથી જ ભજન અને ગીત
લખવાનો શોખ હતો. મહોલ્લામાં મહિલાઓની ભજનસંધ્યામાં
ગવાતાં ભજનો પૈકીનાં ઘણાંનાં મુખડા કે અંતરા ગુલશન
બાવરાએ લખેલા રહે તા.
સ્નાતક થયા પછી મોટાભાઈની સાથે દિલ્હીમાં રહે તા
ગુલશન બાવરાએ રે લવેની પરીક્ષા આપી. કુ લ ૯૦૦
ઉમેદવારોમાં પ્રથમ ક્રમે આવ્યા; રાજસ્થાનના કોટા ખાતે
નિમણુંક મળી. તેઓ ત્યાં હાજર થવા ગયા તો તેમની જગ્યાએ
અન્ય કોઈ વ્યક્તિ હાજર થઈ ગઈ હતી! પછી તેમને મુંબઈ
ખાતે ગુડ્ઝ ક્લાર્કની નોકરી મળી.
ગીતો-ભજનો લખવાના શોખે તેમને ફિલ્મોમાં નસીબ
અજમાવવા માટે પ્રેરિત કર્યા. તેમણે ગુડ્ઝ કલાર્કની નોકરીની
સાથે સાથે જુ દા જુ દા ફિલ્મ સ્ટુડિયો, નિર્માતાઓ અને
સંગીતકારોને ત્યાં ચક્કર મારવાનું શરૂ કર્યું.
૧૯૫૫માં નોકરી માટે મુંબઈ આવેલા ગુલશન બાવરા
માટે સંગીતકાર કલ્યાણજી વીરજી શાહ એક ગૉડફાધર
બનીને આવ્યા. (કલ્યાણજીભાઈની સાથે તેમના નાના ભાઈ
આણંદજી જોડાયા અને કલ્યાણજી-આણંદજીની જોડી બની તે
પહે લાં કલ્યાણજીભાઈ એકલા જ ફિલ્મોમાં સંગીત આપતા
અને પોતાનું પૂરું નામ ‘કલ્યાણજી વીરજી શાહ’ ફિલ્મોના
ટાઈટલ્સમાં અને મ્યુઝિક રે કર્ડઝ પર લખાવતા). તેમણે તેમના
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સંગીતવાળી ૧૯૫૯ની ફિલ્મ ‘ચંદ્રસેના’ માટે એક ગીત
ગુલશન બાવરા પાસે લખાવ્યું. (મૈં ક્યા જાનું કાહે લાગે યે
સાવન મતવાલા રે ... – લતા મંગેશકર અને કોરસ). આ ગીતનું
રે કૉર્ડિંગ ૨૩ ઓગસ્ટ, ૧૯૫૮ના રોજ થયું. જો કે ગીત એટલું
બધું લોકપ્રિય ન થયું, પણ કલ્યાણજીભાઈએ ૧૯૫૯ની જ
અન્ય એક ફિલ્મ ‘સટ્ટા બાઝાર’માં ગુલશન બાવરાને મોટો
બ્રેક અપાવ્યો. આ ફિલ્મ માટે ગુલશન બાવરાએ ૮ માંથી ૩
ગીતો લખ્યાં, તે પૈકી ‘તુમ્હેં યાદ હોગા કભી હમ મિલે થે...’
અને ‘ચાંદીકે ચંદ ટુકડોંકે લિયે...’ જબરદસ્ત હીટ થયાં. આ
ફિલ્મે ગુલશન બાવરાને સફળ ગીતકારોની યાદીમાં લાવી
દીધા. આ ફિલ્મના વિતરક શાંતિભાઈ પટેલ જ્યારે પહે લી
વખત ગુલશન બાવરાને મળ્યા ત્યારે તેઓ બોલી ઉઠેલા કે
‘અરે , યે લડકા તો કહીંસે ગીતકાર નહીં લગતા, યહ તો
બાવરા લગતા હૈ ’ બસ ત્યારથી આપણા ગુલશનકુ માર મેહતા
‘ગુલશન બાવરા’ બની ગયા અને એ નામ તેમણે આજીવન
ચાલુ રાખ્યું.

‘સટ્ટા બાઝાર’ પછીની ત્રણ ફિલ્મો પણ તેમણે
કલ્યાણજીભાઈ સાથે જ કરી. ‘ઘર ઘરકી બાત-૧૯૫૯’; ‘ઓ
તેરા ક્યા કહે ના-૧૯૫૯’ અને ‘દિલ્લી જંક્શન -૧૯૬૦’. આ
ફિલ્મોનાં કેટલાંક ગીતો ખૂબ લોકપ્રિય થયાં. જ ેમ કે: ‘યે સમા
યે ખુશી કુ છ બોલો જી, બોલોજી...’ (ઘર ઘરકી બાત); ‘આજા
મિલકે ચલેં વહાઁ, ફૂલ પ્યારકે ખીલે જહાં...’ (ઘર ઘરકી બાત)

તથા ‘જાલિમ જમાનેને ઇતના સતાયા હૈ , રોને લગી ઝિંદગી,
ગમ઼ મુસ્કુરાયા હૈ ...’ (દિલ્હી જંક્શન). ૧૯૬૧માં ગુલશન
બાવરાએ નોકરી છોડી દીધી અને પૂર્ણકાલીન રીતે ફિલ્મી
ગીતકાર તરીકે પ્રવૃત્ત થયા. હવે અન્ય સંગીતકારોએ (એટલે
કે કલ્યાણજી-આણંદજી સિવાયના સંગીતકારોએ) પણ તેમને
ગીતકાર તરીકે લેવાનું ચાલુ કર્યું હતું. ૧૯૬૧ની ફિલ્મ ‘ફર્સ્ટ
લવ’માં શંકર-જયકિશનના આસીસ્ટન્ટ દત્તારામનું સંગીત
હતું, જ ેમાં ગુલશન બાવરાએ બે સુંદર ગીતો આપ્યાં: ‘બીતે
હુએ દિન કુ છ ઐસે હી હૈ , યાદ આતે હી દિલ મચલ જાયે...’
અને ‘મુઝે મિલ ગઈ હૈ મહોબ્બતકી મંઝીલ, કોઈ પૂછ લે યે
મેરે હમસફરસે...’. દત્તારામની જ અન્ય એક ફિલ્મ ‘નીલી
આંખે’ (૧૯૬૨)માં પણ ગુલશન બાવરાએ એક સુંદર ગીત
લખ્યું: ‘એ મેરી જાને વફા, મૈંને દેખા હૈ યે ક્યા...’
૧૯૬૧ની એક ફિલ્મ ‘મૉડર્ન ગર્લ’માં રવિનું સંગીત હતું,
જ ેમાં ગુલશન બાવરાએ એક જબરદસ્ત હીટ ગીત આપ્યું.
મુકેશ-સુમન કલ્યાણપુરે ગાયેલું ‘યે મૌસમ રં ગીન સમા, ઠહર
જરા ઓ જાને જાં...’ જ ે તે સમયે તો સુપરહીટ હતું જ, આજ ે
પણ તે લોકપ્રિય છે.
સંગીતકાર રવિની જ ૧૯૬૨ની એક ફિલ્મ ‘ગર્લ્સ
હૉસ્ટેલ’માં પણ ગુલશન બાવરાએ એક યાદગાર ગીત લખ્યું,
જ ે આજ ે પણ પ્રચલિત છે: ‘સુલઝાઓ ન ઉલઝી જુ લ્ફોંકો...’.
૧૯૫૯થી ૧૯૬૨ સુધીના ચાર વર્ષના સમયગાળામાં
જ ગુલશન બાવરા એક સફળ ગીતકાર બની ચૂક્યા હતા.
૧૯૬૩ના વર્ષથી ફરી પાછી ગુલશન બાવરા અને કલ્યાણજીઆણંદજીની જોડીની સફર શરૂ થઈ અને આ વખતે આ
સાથ લગભગ ૧૨-૧૩ વર્ષ સુધી ચાલ્યો. આ વર્ષો દરમિયાન
ગુલશન બાવરાએ પોતાની ૨૩ ફિલ્મો પૈકીની ૧૬ ફિલ્મો
કલ્યાણજી-આણંદજી સાથે કરી હતી. જો કે તે સમયે
કલ્યાણજી-આણંદજીની બધી ફિલ્મોમાં એકાધિક ગીતકારો
રહે તા. તેથી ગુલશન બાવરાના હિસ્સામાં ફિલ્મ દીઠ એક
કે બે જ ગીતો લખવાનાં આવતાં, પણ તેમનાં લખેલાં ગીતો
ખૂબ લોકપ્રિય રહે તાં હતાં. ઉદાહરણો જોઈએ: ‘મિલકે ભી
હમ મિલ ના સકે...’ (સુનહરી નાગિન-૧૯૬૩); ‘મુઝે કહતે હૈં
કલ્લુ કવ્વાલ...’ (દુલ્હા-દુલ્હન-૧૯૬૪); ‘હમને જો દેખે સપને,
સચ હો ગયે વો અપને...’ (પરિવાર-૧૯૬૭); ‘દિલ સંભાલે
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સંભલતા નહીં આજ તો...’ (રાઝ-૧૯૬૭); ‘મેરે દેશકી ધરતી
સોના ઉગલે, ઉગલે હીરે મોતી...’ (ઉપકાર-૧૯૬૭); ‘હર ખુશી
હો વહાઁ, તૂ જહાઁ ભી રહે ...’ (ઉપકાર-૧૯૬૭); ‘ચાંદીકી
દીવાર ન તોડી, પ્યાર ભરા દિલ તોડ દિયા...’ (વિશ્વાસ૧૯૬૯); ‘આપ સે હમકો બિછડે હુએ એક જમાના બીત
ગયા...’ (વિશ્વાસ-૧૯૬૯); ‘દુનિયામેં પ્યારકી સબકો જરૂરત
હૈ ...( સચ્ચા-જૂ ઠા-૧૯૭૦); ‘યારી હૈ ઈમાન મેરા, યાર મેરી
ઝિંદગી...’ (જંજીર-૧૯૭૩); ‘વાદા કર લે સાજના, તેરે બિન
મૈં ન રહઁૂ ...’ (હાથકી સફાઈ-૧૯૭૪); ‘કીસીપે દિલ અગર
આ જાયે તો ક્યા હોતા હૈ ...’ (રફૂચક્કર-૧૯૭૫); ‘તુમકો
મેરે દિલને પુકારા હૈ બડે નાઝ સે...’ (રફૂચક્કર-૧૯૭૫);
‘તુમસે દૂર રહે કે, હમને જાના પ્યાર ક્યા હૈ ...’ (અદાલત૧૯૭૬) વગેરે.
કલ્યાણજી-આણંદજી પછી ગુલશન બાવરાની જોડી
બની સંગીતકાર રાહુલદેવ બર્મન સાથે. ગુલશન બાવરાએ
સૌથી વધુ ગીતો આર.ડી. બર્મન માટે લખ્યાં છે. આર.ડી.
બર્મન જ ેવા અત્યંત પ્રતિભાશાળી, પ્રયોગશીલ અને જિનિયસ
સંગીતકારનો સાથ મળવાને કારણે ગુલશન બાવરાએ હસતાં
રમતાં લખી નાખેલાં હળવાફૂલ ગીતો પણ સુપરહીટ થયાં. આ
બંનેની ફિલ્મોની 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 ગયે (૧૯૮૫);
જવાની (૧૯૮૫).
અન્ય સંગીતકારો સાથેનાં ગુલશન બાવરાનાં હીટ ગીતો
જોઈએ તો: સુનાઈ દે ન દે તુમકો તુમ્હેં આવાઝ દેતે હૈં ...
(લાલ બંગલા-૧૯૬૬, સંગીત: ઉષા ખન્ના) ; જાને-અન્જાને
યહાઁ સભી હૈ દીવાને...(જાને અન્જાને-૧૯૭૧, સંગીત- શંકરજયકીશન); (યાદ રહે ગા, પ્યારકા યે રં ગીન જમાના યાદ
રહે ગા...(ઉમ્ર કૈદ-૧૯૭૫, સંગીત-સોનિક-ઓમી); જબ આતી
હોગી યાદ મેરી ...(ફાંસી-૧૯૭૮, સંગીત-લક્ષ્મી-પ્યારે ); લે
પપીયાં ઝપીયાં પા લેં હમ...(હકીકત-૧૯૯૫, સંગીત- દિલીપ
સેન-સમીર સેન).
ગુલશન બાવરાએ ૧૯૯૯ની ફિલ્મ ‘જુ લ્મી’માં છેલ્લી
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વાર ગીતો લખ્યાં.
ચાર દાયકા સુધી ચાલેલી ગુલશન બાવરાની ફિલ્મી
કારકિર્દી દરમિયાન તેમણે ૧૦૦ થી પણ વધુ ફિલ્મો માટે
૨૪૦ જ ેટલાં ગીતો લખ્યાં અને ગીતકાર તરીકે પોતાની
આગવી ઓળખ બનાવી. આટલાં ઓછાં ગીતો કેમ લખ્યાં
એ વિશે ગુલશન બાવરા કહે છે કે તેમણે ક્યારે ય સ્વમાનના
ભોગે કામ નથી કર્યું. ૧૯૯૭માં એક જાહે ર કાર્યક્રમમાં તેમણે
કહ્યું હતું કે ૧૦-૧૫ વર્ષ પહે લાં જ્યારે તેમનું ગીત રે કૉર્ડ
થવાનું હોય ત્યારે તેઓ ખૂબ ખુશ થતા હતા, પણ આજ ે એ
હકીકત છે કે પંદરે ક વર્ષથી તેઓ નાખુશ છે; આ છેલ્લાં
વર્ષોમાં તેમણે કોઈ સારું ગીત લખ્યું જ નથી કારણ કે તેઓ
જ્યારે સારું ગીત લખે છે તો સંગીતકાર, નિર્માતા, દિગ્દર્શક,
નૃત્ય દિગ્દર્શક એ ગીતના શબ્દોના કત્લેઆમ કરવા તૈયાર
જ હોય છે! (એ નોંધવું જોઈએ કે આર. ડી. બર્મનનું તા.
૪.૧.૧૯૯૪ના રોજ અકાળે અવસાન થયું અને પછી ગુલશન
બાવરાને ભાગ્યે જ કોઈ ફિલ્મો મળી!)

ગુલશન બાવરાએ ‘ઉપકાર’થી શરૂ કરીને લગભગ ૩૦
જ ેટલી હિંદી ફિલ્મોમાં નાની-નાની ભૂમિકાઓ પણ કરી હતી,
જ ે પૈકી ફિલ્મ ‘જંજીર’માં તેમની ઉપર પિકચરાઇઝ થયેલા
ગીત ‘દિવાને હૈ દીવાનોંકો ન ઘર ચાહિયે...’ ને કારણે તેમની
ભૂમિકાની નોંધ લેવાઈ હતી.
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ફિલ્મ ‘ઉપકાર’ (૧૯૬૭)ના ગીત ‘મેરે દેશકી ધરતી
સોના ઉગલે...’ માટે તેમને ફિલ્મફે અર ઍવૉર્ડ મળ્યો હતો.
ત્યારબાદ ફિલ્મ ‘જંજીર’ (૧૯૭૩)ના ગીત ‘યારી હૈ ઈમાન
મેરા, યાર મેરી ઝિંદગી...’ માટે પણ તેમને ફિલ્મફે અર ઍવૉર્ડ
મળ્યો હતો.
પોતાના સિંધી પાડોશીની છોકરી અંજુ સાથે લગ્ન
કરનારા અને ગીતકાર તરીકે નામ કમાયા પછી મુંબઈના
પૉશ વિસ્તાર પાલી હિલ (બાન્દ્રા)ના એક એપાર્ટમેન્ટમાં દસમે
માળે રહે નાર ગુલશન બાવરા એક બહુ જ સીધા સાદા
અને નિરાભિમાની વ્યક્તિ હતા. મધ્યપ્રદેશ સરકારે તેમને
‘કિશોરકુ માર સન્માન’ આપવાની જાહે રાત કરી હતી, પણ તે
પુરસ્કાર અર્પણ થાય તે પહે લાં જ લાંબી બિમારી પછી તા. ૭.
૮. ૨૦૦૯ના રોજ ગુલશન બાવરાનું મુંબઈ ખાતે નિધન થયું.
ગુલશન બાવરાનાં ગીતોમાં બહુ સાહિત્યિકતા કે કવિતાના
ગુણધર્મો ન હોય, પણ તે છતાં તેમનાં અસંખ્ય ગીતો સુપરહીટ
થયાં અને આજ ે પણ એટલાં જ લોકપ્રિય છે. તેમનાં કેટલાંક
લોકપ્રિય ગીતોની યાદી જોઈએ:
૧. તુમ્હેં યાદ હોગા, કભી હમ મિલે થે... સટ્ટા બાઝાર
(૧૯૫૯)
૨.	યે મૌસમ રં ગીન સમા, ઠહર જરા ઓ જાને જાં... મોડર્ન
ગર્લ (૧૯૬૧)
૩. હમને જો દેખે સપને, સચ હો ગયે વો અપને... પરિવાર
(૧૯૬૭)
૪. મેરે દેશકી ધરતી સોના ઉગલે... ઉપકાર (૧૯૬૭)
૫. ચાંદીકી દિવાર ન તોડી, પ્યારભરા દિલ તોડ દિયા...
વિશ્વાસ (૧૯૬૯)
૬.	યારી હૈ ઈમાન મેરા, યાર મેરી ઝિંદગી... જંજીર (૧૯૭૩)
૭. વાદા કર લે સાજના, તેરે બિન મૈં ન રહઁૂ ... હાથકી સફાઈ
(૧૯૭૪)
૮. કસમે વાદે નિભાયેંગે હમ... કસમે વાદે (૧૯૭૮)
૯.	કિતને ભી તૂ કરલે સિતમ, હં સ હં સ કે સહેં ગે હમ...
સનમ તેરી કસમ (૧૯૮૧)
૧૦. હમેં ઔર જીનેકી ચાહત ન હોતી... અગર તુમ ન હોતે
(૧૯૮૩)
૧૧. ખુલ્લમ ખુલ્લા પ્યાર કરેં ગે હમ દોનોં... ખેલ ખેલમેં
(૧૯૭૫)

૧૨. એક મૈં ઔર એક તૂ, દોનોં મિલે ઈસ તરહ... ખેલ
ખેલમેં (૧૯૭૫)
૧૩. હમને તુમકો દેખા, તુમને હમકો દેખા, ઐસે... ખેલ
ખેલમેં (૧૯૭૫)
૧૪. આતી રહેં ગી બહારેં , જાતી રહેં ગી બહારેં ... કસમે વાદે
(૧૯૭૮)
૧૫. જીવન કે હર મોડ પર, મિલ જાયેંગે હમસફર... ઝૂઠા
કહીંકા (૧૯૭૯)
૧૬. જાને જાં, ઓ મેરી જાને જાં... નિશા, નિશા... સનમ તેરી
કસમ (૧૯૮૧)
૧૭. શીશે કે ઘરોંમેં દેખો તો, પથ્થર દિલવાલે... સનમ તેરી
કસમ (૧૯૮૧)
૧૮. તૂ તૂ હૈ વહી, દિલને જીસે અપના કહા... યે વાદા રહા
(૧૯૮૨)
૧૯. દુગ્ગી પે દુગ્ગી હો યા સત્તે પે સત્તા... સત્તે પે સત્તા
(૧૯૮૨)
૨૦. પ્યાર હમેં કિસ મોડપે લે આયા... સત્તે પે સત્તા (૧૯૮૨)
૨૧. દિલબર મેરે કબ તક મુઝે ઐસે હી તડપાઓગે... સત્તે
પે સત્તા (૧૯૮૨)
૨૨. બચકે રહે ના રે બાબા બચકે રહે ના રે ... પુકાર (૧૯૮૩)
૨૩. ઈક બાત દિલમેં આઈ હૈ , કહઁૂ યા ના કહઁૂ ... રાહી બદલ
ગયે (૧૯૮૫)
૨૪. તૂ રૂઠા તો મૈ રો દુંગી સનમ... જવાની (૧૯૮૫)
૨૫. દિવાને હૈં દિવાનોંકો ના ઘર ચાહિયે... જંજીર (૧૯૭૩)
ગુલશન બાવરાએ તેમની ગીતકાર તરીકેની ફિલ્મી
કારકિર્દીના પ્રથમ વર્ષમાં જ લખેલા એક ગીતનો આસ્વાદ
કરવો છે. ફિલ્મ : સટ્ટા બાઝાર (૧૯૫૯); સંગીતકાર :
કલ્યાણજી-આણંદજી; ગાયકો : હે મંતકુ માર-લતા મંગેશકર.
એક સમયે જ ેઓ એકબીજાના ગળાડૂ બ પ્રેમમાં હતા
એવા બે પ્રેમીઓ કમનસીબે એકબીજાથી દૂર થઈ રહ્યા છે.
પ્રેમી પોતાની પ્રેમિકાને સતત યાદ કર્યા કરે છે અને વિષાદમાં
ગરકાવ છે. બીજી તરફ પ્રેમિકા પોતાની લાચારી-મજબૂરી
પ્રેમીને સમજાવી રહી છે.
તુમ્હેં યાદ હોગા, કભી હમ મિલેથે,
મહોબ્બતકી રાહોંમેં મિલકે ચલેથે.
ભૂલા દો મહોબ્બતમેં હમતુમ મિલેથે,
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ફિલ્મી ગીતોમાં કાવ્યસ્વાદ
સપના હી સમઝો કે મિલકે ચલેથે.
તુમ્હેં યાદ હોગા...
પ્રેમના એ મધુર દિવસો યાદ કરાવતાં પ્રેમી કહે છે
(પ્રેમિકાને) કે આપણે ક્યારે ક મળેલા અને એકબીજાના પ્રેમમાં
ખોવાઈ ગયેલા એ દિવસો તને યાદ જ હશે. તને એ પણ
યાદ હશે કે પ્રણયના પંથ પર આપણે હાથમાં હાથ પરોવીને
સાથે સાથે ચાલેલા.
સામે પક્ષે લાચાર પ્રેમિકા કહે છે કે હવે એ દિવસો, એ
વાત ભૂલી જવી જ બહે તર છે; પ્રણયમાર્ગ પર સાથે ચાલેલા
એ વાત તો એક સ્વપ્ન સમજીને વિચારમાંથી કાઢી નાંખવી
પડશે.
ડૂ બા હૂં ગમકી ગહે રાઈયોંમેં,
સહારા હૈ યાદોંકા તનહાઈયોંમેં
સહારા હૈ યાદોંકા તનહાઈયોંમેં
ભૂલા દો મહોબ્બતમેં...

સામે પક્ષે પ્રેમી કહે છે કે તમારે માટે આમ કહે વું સહે લું
છે; તમે મારા સાચા પ્રેમને ભૂલી જવાની વાત કરી શકો, પણ
હં ુ આપણા પ્રેમને કદાપિ ભૂલી નહીં શકું. એક વાર તમને
સાચા દિલથી ચાહ્યા પછી હવે હં ુ અન્ય કોઈને ચાહી જ ન
શકું. હં ુ કઈ રીતે અન્ય કોઈની સાથે નવી દુનિયા વસાવવાનું
વિચારી પણ શકું?
અગર જિંદગી હો અપને હી બસમેં,
તુમ્હારી કસમ હમ ન ભૂલેં વો કસમેં
તુમ્હારી કસમ હમ ન ભૂલેં વો કસમેં
તુમ્હેં યાદ હોગા...
પ્રેમિકા કહે છે કે આપણા એ પ્રેમને ભૂલાવી દેવાની વાત

પ્રેમી કહે છે કે તારામાં આવેલા આ બદલાવથી, તારી
આ નિષ્ફળતાથી હં ુ ખૂબ આહત થયો છુ ;ં દુઃખોના સાગરમાં
ડૂ બી ગયો છુ .ં આવી સ્થિતિમાં આપણે સાથે હતા એ મધુર
દિવસોની યાદોના એક માત્ર સહારે હં ુ જીવી રહ્યો છુ ;ં એ
યાદો ન હોત તો હં ુ ક્યારનો આ દુનિયા છોડી ગયો હોત.
કહીં ઔર દિલકી દુનિયા બસા લો,
કસમ હૈ તુમ્હેં વો કસમ તોડ ડાલો
કસમ હૈ તુમ્હેં વો કસમ તોડ ડાલો.
તુમ્હેં યાદ હોગા...
પ્રેમિકા જાણે છે કે તે પોતાની વિવશતાને-લાચારીને
અતિક્રમી શકવાની નથી. તેથી તે પ્રેમીને વિનંતી કરે છે
કે આપણે કાયમ માટે એકબીજાની સાથે રહે વાના જ ે કૉલ
આપ્યા હતા, જ ે સોગંદો ખાધી હતી, એ બધી સોગંદો તોડી
નાખો અને અન્ય કોઈ વ્યક્તિની સાથે પોતાની નવી દુનિયા
વસાવી લો. આજ ે હં ુ તમને વફાદારી નિભાવવાની એ બધી
સોગંદોમાંથી મુક્ત કરું છુ ં અને મને ભૂલી જવા પ્રાર્થના કરું છુ .ં
નઈ દિલકી દુનિયા બસા ના સકુંગા,
જો ભૂલે હો તુમ વો ભૂલા ના સકુંગા,
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જો ભૂલે હો તુમ વો ભૂલા ના સકુંગા
ભૂલા દો મહોબ્બતમેં...

હં ુ કઈ રીતે કહી રહી છુ ં એ મારું હૃદય જ જાણે છે.
જો આપણા જીવનની બધી બાબતો આપણા જ હાથમાં
હોત તો અને બધું આપણે ઈચ્છીએ એમ જ થતું હોત તો, હં ુ
તમારા સોગંદ ખાઈને કહં ુ છુ ં કે મેં તમને જ ે વચનો આપ્યાં
હતાં; આજીવન સાથે રહે વાના જ ે કૉલ આપ્યા હતા, તે બધી
વાતો હં ુ કદાપિ ન ભૂલવા માગત. પણ વાસ્તવિકતા એ છે
કે આપણા હાથમાં કંઈ જ નથી; બધું જ કિસ્મતને અને
સંજોગોને આધીન છે. તેથી આપણે હવે પોતપોતાના રસ્તે
અલગ અલગ ચાલીએ એ જ આપણી નિયતિ છે.
ગુલશન બાવરાને કોઈ રીતે ‘કવિ’ કે ‘શાયર’ ન કહી
શકાય પણ એક ફિલ્મી ગીતકાર તરીકે જ ે ખૂબીઓ જરૂરી
ગણાય એ બધી ખૂબીઓ ગુલશન બાવરામાં હતી અને
તેથી જ તે એક સફળ ગીતકાર બની શક્યા. આ કૉલમમાં
જ્યારે ગીતકારોને કેન્દ્રસ્થાને રાખીને ચાલીએ છીએ ત્યારે
ગુલશન બાવરા જ ેવા એક લોકપ્રિય ગીતકાર વિશે પણ
વાત કરવી જોઈએ એવું મને લાગ્યું અને તેથી આજ ે તેમના
વિશે આ વાતો કરી. ગુલશન બાવરાએ લખેલાં ગીતો ભલે
સાહિત્યિક ગુણવત્તાની દૃષ્ટિએ ઉણા ઉતરતાં લાગે, પણ
એમની લોકપ્રિયતા એટલી છે કે વર્ષો સુધી એ ગીતો આપણને
સંભળાતાં રહે શે.
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ન્યૂઝિક ટ્રેક

સાહિત્ય અને સિનેમાનો આંતરસંબંધ વિશે વિશ્વકોશમાં દૃષ્ટિ પટેલનું વક્તવ્ય યોજાયું

સિનેમાનું માધ્યમ મૂળ સાહિત્યને નવી પેઢી સુધી પહોંચાડવામાં મદદ કરશે

દસકાઓ વીત્યા છતાં ‘પથેર પાંચાલી’, ‘સાહિબ, બીબી ઔર ગુલામ’, ‘શતરંજ કે ખિલાડી’, ‘તીસરી
કસમ’, ‘કંકુ’ જેવાં ચલચિત્રો સ્મૃતિમાં અંકાયેલાં રહ્યાં છે.
ગુજરાત વિશ્વકોશ ટ્રસ્ટમાં ‘સાહિત્ય અને સિનેમાનો આંતરસંબંધ’ વિશે દૃષ્ટિ પટેલના વક્તવ્યનું આયોજન કરવામાં
આવ્યું હતું. દૃષ્ટિ પટેલે પોતાના વક્તવ્યમાં જણાવ્યું કે, આધુનિક સમૂહ માધ્યમોમાં સૌપ્રથમ ઉદ્ભવેલા પ્રિન્ટ માધ્યમે મનુષ્યને
સાહિત્ય દ્વારા જીવનનો સૌંદર્યાનુભવ કરાવ્યો, જીવનમૂલ્યો પ્રત્યે શ્રદ્ધા જગાવવાની પ્રેરણા આપી. વીસમી સદીમાં વીજાણુ
માધ્યમો છવાતાં ગયાં અને એકવીસમી સદી તો ડીજીટલ યુગ છે. સિનેમા, ટેલિવિઝન અને ખાસ તો મોબાઈલ ટૅકનોલોજીના
અદમ્ય આકર્ષણે શિષ્ટ સાહિત્યના વાચનનો મહાવરો ઘટાડવા માંડ્યો.
ફિલ્મો પર વાત કરતા તેમણે જણાવ્યું કે દસકાઓ વીત્યા છતાં ‘પથેર પાંચાલી’, ‘સાહિબ, બીબી ઔર ગુલામ’, ‘શતરં જ
કે ખિલાડી’, ‘તીસરી કસમ’, ‘કંકુ’ જ ેવાં ચલચિત્રો સ્મૃતિમાં અંકાયેલાં રહ્યાં છે. તેનું કારણ મૂળ કૃ તિના સચવાયેલા ભાવાર્થ
ઉપરાંત ફિલ્મકૃ તિની આગવી અનુભૂતિ પણ ખરી. લેખક પાસે શબ્દ છે, દિગ્દર્શક શબ્દને દૃશ્યથી મૂર્ત કરે છે, વાસ્તવિકતા
સર્જે છે. સંગીત સિનેમાને વધુ પ્રભાવક બનાવવામાં મદદ કરે છે.
ઈ. સ. ૧૮૯૬થી શરૂ થયેલી સિનેમાની યાત્રાને પ્રારં ભમાં પૌરાણિક સાહિત્ય, દંતકથાઓ બાદ નાટકો અને પારસી થિયેટરે
કથાનક પૂરું પાડ્યું. બોલપટ બાદ સાહિત્યકૃ તિઓ અને સાહિત્યકારો ભારતીય સિનેમામાં આગવું પ્રદાન કરે છે. ક. મા. મુનશી,
પ્રેમચંદ, કમલેશ્વર, અમૃતલાલ નાગર, પન્નાલાલ પટેલ સહિત અનેક જાણીતા લેખકોએ ફિલ્મી દુનિયાને નજીકથી જાણી.
તેમણે કૃ તિ અને દિગ્દર્શક અંગે વાત કરતાં જણાવ્યું કે વાચન વખતે ચિત્ત અને હૃદય જ ે અનુભવ કરે છે એ અનુભવ
દિગ્દર્શકે આંખ અને કાનને કરાવવાનો છે. શક્ય છે પ્રશિષ્ટ સાહિત્યકૃ તિઓનો આધાર લેવા છતાં દિગ્દર્શક આ અનુભવ
કરાવવામાં નિષ્ફળ રહે . એક લેખકની કૃ તિ સિનેમારૂપે આકાર લે છે, ત્યારે તે સમૂહસર્જન બને છે, જ ેમાં દિગ્દર્શકની દૃષ્ટિ,
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નિર્ણય અને સર્જનાત્મકતા મહત્વનાં બની રહે છે.
સાહિત્યકૃ તિના સતત ઘટતા રહે લા વાચનની ફરિયાદો વચ્ચે સિનેમાનું માધ્યમ મૂળ કૃ તિને નવી પેઢીના ભાવકો સુધી
પહોંચાડવામાં મદદ કરશે.

અમૂર્ત શબ્દોને જીવંત કરી સર્જનાત્મક સ્પર્શ આપ્યો

દિગ્દર્શક સાહિત્યકૃતિ પરથી ફિલ્મ શા માટે બનાવે છે. એ પ્રશ્નથી શરૂ કરીને સાહિત્યકૃતિનો ઉપયોગ,
રૂપાંતર અને બદલાવ વિષયક ચર્ચાઓ દસકાઓથી ચાલી રહી છે. સત્યજીત રેએ ટાગોર, પ્રેમચંદ અને
વિભૂતિભૂષણ બંદોપાધ્યાયની કૃતિઓનો આધાર લઈ અમર દ્રશ્ય-શ્રાવ્ય કૃતિઓ સર્જી. અમૂર્ત શબ્દોને
મૂર્ત તસવીરો દ્વારા જીવંત કર્યા એટલું જ નહીં સર્જનાત્મક સ્પર્શ આપ્યો.

અહો જીવનમંચ! અહો રં ગમંચ! વિશે અર્ચન ત્રિવેદીનું વક્તવ્ય યોજાયું

‘મારા છેલ્લાં શ્વાસ રં ગભૂમિ ઉપર જાય તો બેડો પાર થાય’
અર્ચન ત્રિવેદી સમર્થ નાટ્યવિદ્, અભિનેતા અને દિગ્દર્શક છે. ગુજરાતી રં ગભૂમિના ક્ષેત્રે એક કલાકાર તરીકે છેલ્લાં
ત્રીસ વર્ષથી તેઓ સક્રિય છે. અમદાવાદમાં ગુજરાત વિશ્વકોશ ખાતે તેમના વ્યાખ્યાનનું આયોજન કરવામાં આવ્યું હતું.
વ્યાખ્યાનનો વિષય હતો ‘અહો જીવનમંચ! અહો રં ગમંચ!’ એ અંતર્ગત તેમણે એમની કારકિર્દી, એમનું જીવન, એમના
અનુભવોની કથા અને ગાથાની વાત કરી. એમણે એમ પણ કહ્યું કે જ ેમ વિધાત્રી બાળકની છઠ્ઠી પૂજ ે તેવી જ રીતે હં ુ મારી
છઠ્ઠી ઉજવીશ. તેમણે એમ પણ કહ્યું કે મારું છઠ્ઠીનું પૂજન હશે કે થશે તે જાણીને અજાણ્યા થવાનો અભિનય ડોળ કરીશ
તે જ સાચો અર્ચન. એમણે બહુ જ નિખાલસતાથી કહ્યું કે મેં પુસ્તકો વાંચ્યા છે. એમાંથી કેટલાક સમજાયા અને કેટલાંક
મથ્યા પછી સમજાયા. ૫૨ વર્ષમાં જ જાણે કે ત્રણ જનમનું જીવવાનો જલસો મને પડ્યો છે. દરે ક કલાકારની જીવનચાહના
મેં વાચી છે. ઈન્ટરવ્યૂ પણ સાંભળ્યા છે અને એમાંથી જ નક્કી કર્યું ‘આમ નથી જીવવું’. મારા છેલ્લાં શ્વાસ રં ગભૂમિ અથવા
કર્મભૂમિ ઉપર જાય તો બેડો પાર થાય.
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સ્ટીવન્સ સ્પીલબર્ગની ફિલ્મ ‘લિંકન’ વિશે વાત કરાઈ

ગુજરાત વિશ્વકોશ ટ્રસ્ટનાં ઉપક્રમે યોજાતી વિવિધ પ્રવૃત્તિઓમાં ફિલ્મ નિદર્શન પણ પ્રસ્તુત કરવામાં આવે છે. એના
ઉપક્રમે અમેરિકાના ૧૬મા પ્રમુખ અબ્રાહમ લિંકન ઉપર એક ફિલ્મ તૈયાર થઈ છે. એ ફિલ્મ વિશે વાત કરતા અમિતાભ
મડિયાએ કહ્યું કે, અમેરિકાના ઇતિહાસની એક અગત્યની ઘટના ગુલામી પ્રથા નાબૂદી પર ડાયરે ક્ટર સ્ટીવન્સ સ્પીલબર્ગે
સર્જેલી ફિલ્મ લિંકન ૨૦૧૨માં રીલીઝ થઈ હતી. લિંકનના જીવન પર લેખક ડોરીસ કર્ન્સ ગુડવીને જીવનકથા લખી હતી.
‘ટીમ ઓફ રાઈવલ્સ – ધ પોલિટીકલ જીનીયસ ઓફ અબ્રાહમ લિંકન’ તેના ઉપરથી લેખક ટોની કશ્નરે લખેલા સંવાદોને
આધારે આ ફિલ્મનું નિર્માણ કરાયું છે. આ ફિલ્મ અમેરિકાના સોળમા પ્રેસિડેન્ટ અબ્રાહમ લિંકનના ઉમદા જીવનનાં છેલ્લા
ત્રણ મહિનાના સમયને અને તેમણે ગુલામી પ્રથા નાબૂદ કરવા માટે લીધેલા પગલાંને સચોટ રીતે ઉજાગર કરે છે. અબ્રાહમ
લિંકનનો અભિનય ડેનિયલ દે લુઈએ કર્યો છે.

વિશ્વકોશમાં અમિતાભ મડિયા દ્વારા વિવેચના અને ફિલ્મ પ્રસ્તુતિ
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અમેરિકામાંથી ગુલામીપ્રથા દૂર કરવા માટે અમેરિકાના બંધારણમાં સુધારો કરવો અનિવાર્ય હતો. આ માટે લિંકન તેરમો
સુધારો રજૂ કરે છે. પરં તુ તે સુધારો પાસ થઈને કાયદો બને તે માટે અમેરિકાની લોકસભામાં વિરોધ પક્ષ ડેમોક્રેટીક પક્ષના
ઓછામાં ઓછા વીસ સભ્યોનાં મત મેળવવા પણ અનિવાર્ય બને છે. લિંકન કેવી રીતે પોતાની કુ નેહ વાપરીને આ વીસ
સભ્યોને મનાવીને ગુલામીપ્રથા દૂર કરતો ખરડો પસાર કરાવે છે, તે નાટ્યાત્મક ઘટનાને આ ફિલ્મ સચોટ રીતે દર્શાવે છે.
લિંકનના જીવનને જાણવામાં રસ ધરાવતા શોખીનો મોટી સંખ્યામાં ઉપસ્થિત રહ્યાં હતાં.

દેવકીને અભિનય માટે ઉસ્તાદ બિસ્મિલ્લા ખાન યુવા પુરસ્કાર

ભારત સરકારના સંગીત, નૃત્ય, કલા તેમજ રં ગમંચની કલા વિભાગ અંતર્ગતની સંગીત નાટક એકેડમે ી ન્યૂ દિલ્હી દ્વારા
ઇમ્ફાલ ખાતે તાજ ેતરમાં યોજાયેલી મીટિંગમાં વર્ષ ૨૦૧૭ માટેના ઉસ્તાદ બિસ્મિલ્લા ખાન યુવા પુરસ્કારની જાહે રાત કરાઈ
હતી, તેના માટે દેશભરમાંથી વિવિધ કલાઓના ૩૪ કલાકારોની પસંદગી થઈ છે. આ ઍવૉર્ડ દર વર્ષે ૪૦ વર્ષથી ઓછી
ઉંમર ધરાવતા કલાકારોને એનાયત કરવામાં આવે છે. ગુજરાતમાંથી જાણીતી અભિનેત્રી અને આરજ ે દેવકીની પસંદગી થઈ
છે. આ યાદીમાં દેશભરમાંથી સંગીત ક્ષેત્રે સાવની શીંદે, રિંપા શીવા, અમાન અને અયાન અલી બંગશ જ ેવા કલાકારોના
નામ પણ સામેલ છે.
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અમદાવાદમાં સંગીતોત્સવ યોજાયો
ગુજરાત રાજ્ય સંગીત નાટક અકાદમી અને ભવન્સ કલ્ચરલ અકાદમી દ્વારા સંગીત માર્તંડ
પં.ઓમકારનાથ ઠાકુર અને ગાયક-સ્વરકાર રાસબિહારી દેસાઈની જન્મતિથી તેમજ વિશ્વ સંગીત
દિવસના ઉપલક્ષ્યમાં કાર્યક્રમનું આયોજન કરાયું.

ગુજરાત રાજ્ય સંગીત નાટક અકાદમી અને ભવન્સ કલ્ચરલ અકાદમી એન્ડ સેન્ટર ફોર આર્ટ્સ સયુંક્ત રીતે
અમદાવાદમાં ભવન્સના જ ે. એ. ઑડિટોરિયમ ખાતે ૨૧મી જૂ નથી ૨૪ જૂ ન સુધી ચાર દિવસીય સંગીતોત્સવનું ભવ્ય
આયોજન કરવામાં આવ્યું હતું. પદ્મશ્રી સંગીત માર્તંડ પં. ઓમકારનાથ ઠાકુ ર અને ગુજરાતી સુગમસંગીતજ્ઞ રાસબિહારી
દેસાઈની જન્મતિથિ તેમજ વિશ્વ સંગીત દિવસના ઉપલક્ષમાં કાર્યક્રમનું આયોજન કરવામાં આવ્યું હતું. જાણીતા સંગીતકાર
અને અવિનાશ વ્યાસના સુપુત્ર ગૌરાંગ વ્યાસ, વાઘબકરી ગ્રુપના ચેરમેન પિયુષભાઈ દેસાઈએ અને ભારતીય વિદ્યાભવનના
માનદ મંત્રી મુકેશ પટેલ દ્વારા દીપ પ્રાગટ્ય કરી સંગીતોત્સવની શરૂઆત કરવામાં આવી હતી.
પ્રથમ દિવસે ગુજરાતી ફિલ્મી સંગીત જીતીન-અમિતની ટીમ દ્વારા રજૂ થયું. જ ેમાં જાણીતા સ્વરકાર અને ગાયક બીરે ન
પુરોહિત, નિલેશ વ્યાસ, કૃ તિ જાની, જાનકી ઠક્કર, દક્ષાંત વૈષ્ણવ અને દક્ષ છાયા દ્વારા જૂ નાં અને નવા ગુજરાતી ફિલ્મી
ગીતો રજૂ થયા.
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બીજો દિવસે લોકગાયક અને સાહિત્યકાર મંગલ રાઠોડ અને લોક ગાયિકા ગીતાબહે ન ગોહિલ દ્વારા ‘ચાર દિશાની
પરિક્રમા’ની થીમ સાથે લોક ડાયરો પ્રસ્તુત થયો. જ ેમાં ગિરનારથી શરૂ કરીને દમણગંગાના કિનારા સુધીના વિવિધ લોકગીતો
અને પ્રસંગો રજૂ કરાયા હતા. આ ઉપરાંત આરીફ મીર દ્વારા સૂફી કલામો અને સૂફી ભજનની રજૂ આત થઈ હતી.
સંગીતોત્સવમાં ત્રીજા દિવસે ગુજરાતી સુગમસંગીતના સુપ્રસિદ્ધ ગાયક-સ્વરકાર રાસબિહારી દેસાઈની જન્મતિથિ નિમિત્તે
નયન પંચોલી, રિદ્ધિ આચાર્ય, સપના પંચાલ અને વૃંદ દ્વારા સુગમસંગીત થકી સ્વરાંજલિ અર્પણ કરાઈ હતી. જ ેમાં સંગીત
સંચાલન મયુર દવે અને સંગીત સંકલન નયન પંચોલીએ કર્યું હતું. આ સ્વરાંજલિમાં વિભાબહે ન દેસાઈ, સંગીતકાર ગૌરાંગ
વ્યાસ ખાસ ઉપસ્થિત રહ્યા હતા.
ચોથા અને અંતિમ દિવસે પદ્મશ્રી સંગીત માર્તંડ પં. ઓમકારનાથ ઠાકુ રની જન્મતિથિની ઉજવણીના ભાગરૂપે જાણીતા
શાસ્ત્રીય ગાયિકા વિરાજ અમરે પં. ઓમકારનાથ ઠાકુ ર વિશે ઘણી વાતો કરી હતી અને શાસ્ત્રીય સંગીતની રજૂ આત પણ
કરી હતી. મુંબઈથી જાણીતા સંતુરવાદક સ્નેહલ મુઝુમદાર દ્વારા સંતુરવાદનની પ્રસ્તુતિ કરવામાં આવી હતી.

આ સમગ્ર કાર્યક્રમને અમદાવાદના કલાપ્રેમીઓએ મોટી સંખ્યામાં ઉપસ્થિત રહી માણ્યો હતો.
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આત્મકોશથી વિશ્વકોશ સુધીની યાત્રાના યાત્રિક ધીરુભાઈ ઠાકર

ગુજરાત વિશ્વકોશ ટ્રસ્ટમાં ડૉ. ધીરુભાઈ ઠાકરના જન્મદિવસે વ્યાખ્યાન યોજાયા
ગુજરાત વિશ્વકોશ ટ્રસ્ટના પ્રણેતા અને મુખ્ય સંપાદક પદ્મભૂષણ ડૉ. ધીરુભાઈ ઠાકરના જન્મદિવસ પ્રસંગે એમની
સ્મૃતિમાં અમદાવાદમાં એક વિશેષ કાર્યક્રમનું આયોજન કરવામાં આવ્યું. ગુજરાત વિશ્વકોશ ટ્રસ્ટની પ્રવૃત્તિઓની સાથે સાથે
વિશ્વકોશના શિલ્પી ધીરુભાઈ ઠાકર વિશે કવિ ચંદ્રકાન્ત શેઠ ે વાત કરતા કહ્યું કે, ‘વિશ્વકોશનું કાર્ય હાથ ધરવા માટે વિશ્વકોશ
નિર્માણમાં જ ે પાત્રતા જોઈએ તે ધીરુભાઈમાં ભારોભાર હતી. શિક્ષણ તેમજ સાહિત્યમાં અનિવાર્ય એવી સારસ્વત પ્રતિભા,
ચારિત્ર્ય બળ, વૈશ્વિક દ્રષ્ટિ, ગુણવત્તા તેમજ મૂલ્યવત્તા માટેનો આગ્રહ, શિસ્ત, ચીવટ, વહીવટી કુ નેહ તેમજ વ્યવહાર પટુતા આ
બધાને કારણે તેઓ વિશ્વકોશના નિર્માણમાં અસરકારક રીતે સેવા આપી શકે એવું ઉત્તમ સારસ્વત મંડળ ઊભું કરી શક્યા.’
ધીરુભાઈ ઠાકરમાં સ્મરણો વિશે વાત કરતાં ગુજરાતી સાહિત્યના સમર્થ લેખિકા ધીરુબહે ન પટેલે કહ્યું કે, ‘આ ધીરુભાઈ તો
અમારા જ છે. એમની ઇચ્છા પૂરી કરવી તે સેતુબંધ રામેશ્વર બંધાતી વેળાએ રે તીના કણ લઈ જતી ખિસકોલીઓના જ ેવું જ
આપણું પણ કર્તવ્ય છે. જ ે જોતાં આવી ભાવના જગાડી શકે તેના અનુયાયીઓ સફળ થાય જ એમાં શું આશ્ચર્ય છે? આજ ે
આપણે સહુ ભેગા થયાં છીએ તે માત્ર ધીરુભાઈને યાદ કરવા નહીં, પણ એમને ખાતરી આપવા કે એમના તમામ સ્વપ્નો
જરૂર પૂરાં થશે.’ ધીરુભાઈ ઠાકરના વિદ્યાર્થી અને લુણાવાડા કૉલેજના નિવૃત્ત પ્રિન્સિપાલ અને ગુજરાતી સાહિત્યમાં ઉત્તમ
નિબંધ આપનાર પ્રવીણ દરજીએ અધ્યાપક ધીરુભાઈ ઠાકર વિશે વાત કરી. તેમણે કહ્યું કે, ‘મિલ્ટનની જ ેમ ધીરુભાઈ પણ
બહુ નાનપણથી પોતાના જીવનના કેટલાંક નકશા દોરવા શરૂ કરી દીધેલાં. ધીરુભાઈએ મુંબઈમાં પાંચ વર્ષ અભ્યાસકાળ
દરમિયાન સાથે નોકરીનાં કામોમાં ખૂંપી જઈને વાંચન મનનનો નશો પણ કેળવ્યો હતો. તેમણે અઢાર વર્ષ મોડાસા કૉલેજના
આચાર્યપદે રહીને પોતાના ચિત્તમાં અત્યાર સુધી જન્મેલા શૈક્ષણિક સ્વપ્નોને સાકાર કરવા માંડ્યા. હકીકતમાં ગ્રામ વિસ્તારના
તેના સમગ્ર પર્યાવરણને સમજવાનો પ્રયત્ન કરીને એક નવા પ્રકારની શૈક્ષણિક આબોહવા ગ્રામપ્રદેશને અનુકૂળ પડે તે
રીતે બાંધી આપી. કૉલેજને યુનિવર્સિટી કક્ષાએ મૂકી આપી. ઉમાશંકર જોશીએ એને ઉત્તર ગુજરાતના ઓક્સફર્ડ તરીકે
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ઓળખાવેલા. વી. વી. જ્હોન અને પ્રો. બાર્નહિલ જ ેવા ભારતના શિક્ષણના સાચા અણસાર મોડાસા કૉલેજમાં પામ્યા એમ
જણાવે છે. ધીરુભાઈ આત્મકોશથી વિશ્વકોશ સુધીની યાત્રાના યાત્રિક બન્યા છે.’ સમગ્ર કાર્યક્રમનું સંચાલન પ્રીતિ શાહે કર્યું.
ધીરુભાઈ ઠાકરના ચાહકો અને સાહિત્યપ્રેમીઓ મોટી સંખ્યામાં ઉપસ્થિત રહ્યાં હતાં.

‘પદ્મભૂષણ ડૉ. ધીરુભાઈ ઠાકર સવ્યસાચી સારસ્વત ઍવૉર્ડ’ અર્પણ કરવામાં આવશે

ગુજરાત વિશ્વકોશ ટ્રસ્ટ દ્વારા કલાક્ષેત્રે ઉત્કૃષ્ટ પ્રદાન કરનાર વ્યક્તિને દરવર્ષે ‘પદ્મભૂષણ ડૉ. ધીરુભાઈ ઠાકર સવ્યસાચી
સારસ્વત ઍવૉર્ડ’ અર્પણ કરવામાં આવે છે. ૨૦૧૮નો આ ઍવૉર્ડ જાણીતા નાટ્ય દિગ્દર્શક અને નાટ્ય સમીક્ષક ભરત દવેને
અર્પણ કરવામાં આવશે. તારીખ ૭ જુ લાઈના રોજ શ્રી હીરાલાલ ભગવતી સભાગૃહ, ગુજરાત વિશ્વકોશ ભવન ખાતે જાણીતા
નૃત્યવિદ કુ મુદિનીબહે ન લાખીયાના હસ્તે આ ઍવૉર્ડ એનાયત કરવામાં આવશે. ભરત દવેની નાટ્યયાત્રા વિશે ડૉ. સતીષ
વ્યાસ અને ડૉ. સુભાષ બ્રહ્મભટ્ટ વક્તવ્ય આપશે.
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સદા સર્વદા કવિતાના ૪૬મા પર્વમાં નવી પહેલ
અમદાવાદમાં છેલ્લા પોણા ચાર વર્ષથી સદા સર્વદા કવિતા નામનો કાર્યક્રમ યોજાય છે. જ ેમાં અનેક ભાવકો હોંશેહોંશે
સાંભળવા આવે છે. માત્ર અમદાવાદ જ નહીં, પરં તુ અમદાવાદની બહારગામના તથા અન્ય શહે રના લોકો પણ ખાસ આ
કાર્યક્રમ સાંભળવા માટે અહીં આવે છે. આ કાર્યક્રમમાં દરવખતે ગુજરાતના ત્રણ જાણીતા કવિઓ પોતાની રચનાઓ રજૂ કરે છે.

આ વખતે સદા સર્વદા કવિતામાં એક નવી પહે લ કરવામાં આવી હતી. પદ્યની સાથે ગદ્યનો પણ સમાવેશ કરવામાં
આવ્યો હતો. જ ેમાં ગુજરાતના સુપ્રસિદ્ધ સર્જક અને જ્ઞાનપીઠ પુરસ્કૃત લેખક રઘુવીર ચૌધરીએ પોતાની કેફિયત રજૂ કરી
હતી. કાર્યક્રમના આયોજક હર્ષ બ્રહ્મભટ્ટે જણાવ્યું હતું કે “ગુજરાતી સાહિત્યની સુગંધ વધારે માં વધારે લોકો સુધી પહોંચતી
રહે તેવો અમારો આ પ્રયાસ છે. અમે ઘણા બધા લોકોના અભિપ્રાયો લઈએ છીએ. ઘણા સમયથી ગદ્ય વિશે કંઈક કરવાનો
વિચાર હતો. આ તેની પ્રથમ પહે લ છે. પ્રથમ પહે લ માટે જ્ઞાનપીઠ પુરસ્કૃત સર્જકથી વધારે ઉત્તમ કોણ હોઈ શકે? તેથી
અમે રઘુવીરભાઈ ચૌધરીની પસંદગી કરી છે. હવે દર વખતે ગદ્યસાહિત્યની પણ વાત કરવામાં આવશે.”
આ પ્રસંગે રમેશ ર. દવેએ રઘુવીર ચૌધરીનો પરિચય આપતા કહ્યું હતું કે “તેઓ એકદમ સ્પષ્ટ વક્તા છે અને આજ ે
આ ઉંમરે પણ ગામડે જઈ ખેતરમાં કામ કરે છે. આના લીધે આજ ે પણ તેમનું શરીર એટલું જ સ્વસ્થ છે. આ સ્વસ્થતાની
અસર તેમના સાહિત્યમાં પણ છે. તેમનું સાહિત્ય પણ એટલું જ સ્વસ્થ છે.” સાથે સાથે રઘુવીર ચૌધરીના પુત્ર સંજય
ચૌધરીએ તેમની સુપ્રસિદ્ધ નવલકથા અમૃતાના અંશનું પઠન કર્યું હતું.
રઘુવીર ચૌધરી આ પ્રસંગે ભાવવિભોર થઈ ગયા હતા. તેમણે જણાવ્યું હતું કે “કથામાં જણાવવામાં આવે છે એવી
જ રીતે નાયક મરતા હોય છે. મારો પ્રયાસ સત્યને જ ેવું છે તે રીતે રજૂ કરવાનો હોય છે. ઘણું એવું સાહિત્ય પણ છે, જ ે
અપ્રકાશિત છે. કેમકે પુસ્તકોનું વેચાણ ગુજરાતીમાં બહુ વધારે નથી. આજ ે પણ હં ુ પુષ્કળ વાંચતો રહં ુ છુ .ં તેમાંથી મને નવું
નવું મળતું રહે છે.”
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પર્વ ૪૬માં મુંબઈના ત્રણ જાણીતા કવિઓ મુકેશ જોષી, હિતેન આનંદપરા અને સંદિપ ભાટિયાએ પોતાની રચનાઓ
રજૂ કરી હતી અને ભરપૂર દાદ મેળવી હતી. શ્રોતાઓ ખુરશીઓ ખાલી ન રહે તા સીડીઓ અને પગથિયાં પર પણ બેસીને
કવિતા સાંભળતા રહ્યા હતા.
શ્રોતાઓમાં ભરપૂર દાદ મેળવેલ કવિઓની રચનાઓ :
•

એક પથ્થરમાંથી બનતા શિલ્પને આદર મળે,
જો મઠારો જિંદગીને તો જ કંઈ નક્કર મળે.
	ક્યાંક ખૂટ ે ક્યાંક તૂટ ે તે છતાં લખતા રહો,
શક્ય છે આ માર્ગ પર આગળ જતા ઈશ્વર મળે.
— હિતેન આનંદપરા

•

માણસ જ ેવો માણસ પળમાં ધુમાડો થઈ જાય
એ કંઈ જ ેવી તેવી વાત નથી,
ઘરઘર રમતાં પળમાં કોઈ પૂર્વજ થઈ પૂજાય
એ કંઈ જ ેવી તેવી વાત નથી.
— સંદિપ ભાટિયા

•

ચાલો પેલે પાર તમને લઈ જાવા છે,
પેલી બાજુ રવિ-સોમ છે, હૂંફાળી હે તાળ ભોમ છે,
બાળકના જ ેવું જ વ્યોમ છે, જ ે બોલો તે ઓમ ઓમ છે.
સૂરજ જ ેવાં કંઈક કોડિયાં મારી પાસે છે તે તમને દઈ જાવાં છે.
— મુકેશ જોષી
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જનમમદિસ શુભ હો...

શુભદાયી... સુખદાયી... વચર આયુ પામો
૧ ઑગસટ: અરુણ દેશાણી (કવવ, ભાવનગર)

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

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

૧૩ ઑગસટ: વવનોદ જોશી (કવવ, ભાવનગર)

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

૧૩ ઑગસટ: લાલજી કાનપદર્યા (કવવ, અમરે લી)

૪ ઑગસટ: શરીફા વીજળીવાળા (સાદહત્યકાર, સુરત)

૧૪ ઑગસટ: સુવનવધ ચૌહાણ (ગાવ્યકા, મુાંબઈ)

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

૧૪ ઑગસટ: શવમ્ચષ્ઠા સરકાર (નૃત્યાાંગના, અમદાવાદ)

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

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

૬ ઑગસટ: આદદત્ય નારા્યણ (ગા્યક, મુાંબઈ)

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

૬ ઑગસટ: દલેર મહેં દી (ગા્યક, મુાંબઈ)

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

૬ ઑગસટ: ચાંદ્રકાાંત મહે તા (સાદહત્યકાર, અમદાવાદ)

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

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

૧૬ ઑગસટ: જ્યાબહે ન મહે તા (લેવખકા, મુાંબઈ)

૭ ઑગસટ: સુરેશ વાડકર (ગા્યક સાંગીતકાર, મુાંબઈ)

૧૭ ઑગસટ: દકશોરચાંદ્ર શુકલ (સાદહત્યકાર, મોડાસા)

૭ ઑગસટ: ચાંદ્રકાાંત ટોપીવાળા (સાદહત્યકાર, અમદાવાદ)

૧૭ ઑગસટ: વશલપા અાંધાદર્યા (ગાવ્યકા, ભાવનગર)

૮ ઑગસટ: હદરત ધોળદક્યા (ગા્યક, ભાવનગર)

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

૮ ઑગસટ: વવભૂવત ભટ્ટ (ગાવ્યકા, ભાવનગર)

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

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

૧૮ ઑગસટ: ્યશપાલ ગોદહલ (નાટ્ય કલાકાર, ભાવનગર)

૧૦ ઑગસટ: પ્રાચી શાહ (ગાવ્યકા, અમદાવાદ)

૧૮ ઑગસટ: જ્ય બુટાણી (નાટ્ય કલાકાર, ભાવનગર)

૧૦ ઑગસટ: જ્યાંત મેઘાણી (પુસતક પ્રસારક, ભાવનગર)

૧૮ ઑગસટ: વવરાજ અમર (ગાવ્યકા, અમદાવાદ)

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

૧૮ ઑગસટ: ગુલઝાર (કવવ, ગીતકાર, મુાંબઈ)

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

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

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

૨૦ ઑગસટ: શુકદેવ પાંડ્ા (કવવ, અમદાવાદ)

૧૨ ઑગસટ: અજ્ય ઓઝા (લેખક, ભાવનગર)

૨૦ ઑગસટ: રાજેનદ્ર પટેલ (કવવ, અમદાવાદ)

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

૨૦ ઑગસટ: નરે શ કનોદડ્યા (ગુજરાતી વફલમ કલાકાર, મુાંબઈ)

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

૨૧ ઑગસટ: શવશકલાબહે ન વત્વેદી (સાદહત્યકાર, નવી દદલહી)
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૨૧ ઑગસટ: તુર્ાર દવે (ટી.વી. અને નાટ્ય કલાકાર, અમદાવાદ)

૨૭ ઑગસટ: મનન દવે (અવભનેતા, ભાવનગર)

૨૨ ઑગસટ: નીવતન વત્વેદી (લેખક, ભાવનગર)

૨૭ ઑગસટ: વવશ્વા કુાંચાલા (ગાવ્યકા, અમદાવાદ)

૨૨ ઑગસટ: ભાલચાંદ્ર શુકલ (ગા્યક, અમદાવાદ)

૨૮ ઑગસટ: સવલલ મહે તા (નાટ્ય કલાકાર, અમદાવાદ)

૨૨ ઑગસટ: મહે શ શાસ્તી (હાસ્ય કલાકાર, અમદાવાદ)

૨૮ ઑગસટ: પ્રણવ મહે તા (ગા્યક, સાંગીતકાર, ભાવનગર)

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

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

૨૩ ઑગસટ: અશોક ચાવડા (કવવ, અમદાવાદ)

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

૨૩ ઑગસટ: જ્યેનદ્રકુ માર પટેલ (કવવ, વવદ્ાનગર)

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

૨૩ ઑગસટ: ધનરાજ પાંદડત (સાદહત્યકાર, અમદાવાદ)

૩૦ ઑગસટ: વનરજ પાઠક (ગા્યક, અમદાવાદ)

૨૪ ઑગસટ: ઘનશ્યામ વાસવાણી (ગા્યક, મુાંબઈ)

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

૨૬ ઑગસટ: સુરેશ સોમપુરા (સાદહત્યકાર, મુાંબઈ)

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

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

૩૧ ઑગસટ: હદરચિનદ્ર જોશી (સાદહત્યકાર, ભાવનગર)

૨૬ ઑગસટ: ઉવ્ચશી પાંડ્ા (સાદહત્યકાર, મુાંબઈ)

૩૧ ઑગસટ: વજતેનદ્ર ઠક્કર (નાટ્યકાર, અમદાવાદ)

૨૬ ઑગસટ: મહે શ વૈદ્ (હાસ્ય કલાકાર, અમદાવાદ)

૩૧ ઑગસટ: રવતલાલ બોરીસાગર (સાદહત્યકાર, અમદાવાદ)

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