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એ ક્ષણ, એ રં ગ ઓળખીને જિંદગીમાં સૌએ આગળ વધવાનું હોય છે
ઘણીવાર આકાશમાં દેખાતા રં ગો જોઈ આપણે નક્કી નથી કરી શકતા કે આ સૂર્યોદયની લાલીમા છે કે સૂર્યાસ્તના
ઝાંખા પડતાં રં ગો છે. સમયચક્ર સાથે જો જોડાયેલા ન હોઈએ તો પૂર્વાકાશ અને પશ્ચિમાકાશનો ભેદ પણ આપણે
ઝટ પામી શકતા નથી. જીવનમાં એક તબક્કો એવો પણ આવે છે જ્યારે એમ લાગે છે કે સઘળું ડૂ બી રહ્યું છે, અસ્ત
પામી રહ્યું છે, પૂરું થઈ રહ્યું છે. કદાચ એ જ ક્ષણ એક નવી શરૂઆતની ઘટના લઈને આવે છે. એ ક્ષણ, એ રં ગ
ઓળખી લઈને જિંદગીમાં સૌએ આગળ વધવાનું હોય છે. એક સવાર ઉગાડવાની હોય છે.
શ્યામલ મુનશીની કવિતાના શબ્દો કંઈક આ જ વાત કરે છે:
રહી જાય કાયમ એવી કોઈ રાત નથી, અંધારું કોઈ પૂરી થયેલી વાત નથી,
અંત નથી કોઈ એવો જ ે શરૂઆત નથી, ઊગવાની ઘટના તો રોજ સવારે છે,
તું એ છે કે જ ે તું સતત વિચારે છે.

આપણે સૌએ સમયચક્રની આ ગતિ પામવાની છે અને હકારાત્મક વલણથી જિંદગીના કેન્વાસ પર બદલાતા
રં ગોને ઓળખી મનગમતું ચિત્ર દોરવાનું છે. આ સઘળું આપણા હાથમાં જ છે.
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શું, કોઈ કરશે આવા કાય્શ�મો?
સવરસેતુનો ઓગસટનો અંક વાંચર્ો. અંકનું વૈજવધર્ બરોબર હતું. અંબરીર પરીખને અનર્
કલાકારો દ્ારા આપવામાં આપેલી અંજજલમાં તે દોરના ગીત-સંગીતની દુજનર્ાથી રૂબરૂ થવાર્ું.
અમારા માટે આ જાણવું ખૂબ નવું હતું. અંબરીર પરીખનું જૂ નાં ર્ાદગાર ગીતો પ્રતર્ેનું ર્ોગદાન
ખૂબ ઉમદા હતું. તેમણે કરે લા એ કાર્યાક્રમો આજ ે કેમ લુપ્ત થઈ ગર્ા છે? આજ ે કેમ કોઈ કલાકારો
તેમના જ ેવા કાર્યાક્રમો કરતાં નથી! અંબરીરભાઈ જ ેવા કાર્યાક્રમોના પ્રર્ોગ કરવામાં આવે તો આજ ે
પણ લોકોને પસંદ પડે તેમ છે. બાકી સવરસેતુના અનર્ લેખો પણ સરસ છે. અગાઉ કરતાં તે પ્રમાણે
SPECIAL અંક પણ કર્ારે ક કરો તેવી જવનંતી.

— કલપના રાવલ, અમદાવાદ

અંબરીષભાઈની ખોટ ્યારે ય નહીં પુરાય
સવરસેતુનો ઓગસટનો અંક ગમર્ો. અંકના કવરપેજ પર એક કાવર્પંશ્કત છે. જ ે ખૂબ સુંદર છે.
પણ તેનાં કજવનું નામ કર્ાંર્ નથી તો મને મારા સરનામે અથવા મોબાઈલ પર જણાવવા જવનંતી.
સવરસેતુનો સુરીલો સંપકયા અમને ગમે છે. જમશ્સકન સાહે બનો લેખ ‘ઘડપણનો અવાજ કેટલો સંભળાર્,
કોણ સાંભળે?’ શીરયાક ધરાવતો લેખ સપશશી ગર્ો. તો રજતલાલ બોરીસાગરનું વર્ંગજવશ્ હળવા કરી
ગર્ું. જૂ નાં સંગીતનું જતન કરી લોકો સુધી પહોંચાડનારા અંબરીરભાઈની ખોટ કર્ારે ર્ પુરી શકાર્
તેમ નથી. તેમની સાથે કામ કરનાર કલાકારોના અનુભવથી તેમની જૂ નાં ગીતો પ્રતર્ેની લગન અને
ચીવટ બંનેથી રૂબરૂ થવાર્ું. લેખ વાંચતાં વાંચતાં એ ગોલડન ઢદવસો ર્ાદ આવી ગર્ા. બાકી સવરસેતુ
નર્ૂઝ ડાર્જ ેસટના દરે ક જવભાગ વાંચન જપ્રર્ હોર્ છે. આવા મેગેઝીન લોકો સુધી વધુ પહોંચે અને
માકદેટમાં પણ મળે તેવા પ્રર્ોજનો કરવા જોઈએ. કારણ કે સંસકાર અને સંસકૃ જતને જાળવનારાઓની
સંખર્ા ઢદનપ્રજતઢદન ઘટી રહી છે. તર્ારે જ ે સચવાર્ું એને જ સોનું કહે વું રહું.
— આશ્કા જોશી, અમરે લી
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�જં્દગીને પાસે બેસાડીને થોડાંક પૂછવા ધારેલા ��ો

રાિ ેશ વયાસ ‘જમસકીન’

ક્યાં લગી �જંદગી
વયથ્શ સગપણ ્યાં લગી ઊંચકી િરીશું જિંદગી,
્યાં લગી જીવતે જીવત આવું મરીશું જિંદગી.

કર્ારે ક મનમાં થાર્ છે જજંદગીને આંખ સામે રૂબરૂ
બેસાડીને થોડાક પ્રશ્નો પૂછી લઉં. ભલે હં ુ અને જજંદગી
અલગ ન હોઈએ. હં ુ અને મારં આર્ુષર્ ભલે એક જ હોઈએ

એક જીવાયા વગરની એક દંભી મૂળથી,
કેટલું ્યાં ્યાં બધાને છેતરીશું જિંદગી.

પણ આર્ુષર્ને, ઉંમરને, જજંદગીને થોડાંક પ્રશ્નો પૂછવાનું

એક ખાલીપો અતલ ઊંિો છતાંયે છીછરો,
કૈંક બદલે કૈંક ્યાં સુધી ભરીશું જિંદગી.

કર્ારે ર્ કોઈને કહી નથી. કહે વાની વાત તો દૂર રહી, હોઠ

િૂ બનારા ને તરી જાનાર બંને ન્યાલ છે,
્યાં લગી કાંઠ ે િ છબછજબયા કરીશું જિંદગી.

થર્ું, કારણ કે…

હસતરે ખા કોઈ કરવાની હશે કે નહીં ભલા?
કે જચંતા સાથે િ આખરમાં કરીશું જિંદગી?

મન થાર્ છે. થોડીક વાતો કરવાનું મન થાર્ છે. જ ે વાતો
સુધી જ ે આવી જ નથી. એવી થોડીક વાતો કહે વાનું મન
િંખે છે ડદલને કેવી એક અક્ષર ક�ા જવના,
રહી જાય છે િ ે વાત સમય પર ક�ા જવના.
— મરીઝ

સૌ ઉપેક્ષાઓની ભારોભાર યાદોમાં હશું,
જશર્ાળાની કડકડતી રાત્રે સળગતા ઘરમાં બેઠો છુ .ં
કાલ કોઈને હૃદયથી સાંભરીશું જિંદગી.
આખા ઢદવસનો તો થાક લાગેલો જ છે પરં તુ વરયો સુધી
— રાિ ેશ વયાસ ‘જમસકીન’ ઊંચકી રાખેલા વર્થયા સગપણનો ભાર પણ ખભા ઉપર
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ઓછો નથી. મેં સતત જીવાતી જિંદગીને એક જ પ્રશ્ન પૂછ્યો

જીવનમાં બધું જ કરીએ છીએ, જિંદગીમાં ઘણું બધું

છે ક્યાં સુધી જીવતે જીવત આવું મરતા રહીશું? જ ે સંબંધો હાંસલ કરીએ છીએ છતાંય એક ખાલીપો તો ત્યાંનો ત્યાં
ફળ્યા નથી, જ ે સંબંધોમાં માત્ર અપમાન અને જાકારો જ જ રહે છે. છેલ્લા શ્વાસ સુધી એ ખાલીપાને ભરતા રહીએ
સહન કર્યા છે એ સંબંધો ઊંચકવાનો ભાર જ ેમ-જ ેમ ઉંમર તો પણ ભરી ન શકાય એટલો અતલ ઊંડો છે અને કોઈ
વધે છે તેમ-તેમ વધી જતો હોય છે. જિંદગીને સંબોધીને પણ વસ્તુથી, કોઈ પણ સુખથી, કોઈ પણ વખાણથી ઘડી બે
થોડીક વાતો કરવાનું મન થયું.

ઘડી માટે છલકાઈ જાય એવો છીછરો પણ છે. કાયમ કંઈક

દૂર ઊભો રહીને થોડીવાર નજર કરું છુ ં તો બે જિંદગી ને બદલે કંઈક જ આપણે આપણી ભીતર ભરતા રહીએ
દેખાય છે. આમ તો મરીઝનો શેર યાદ આવે છે :
દમ ક્યાંથી હં ુ નિરાંતનો ભરું બબ્બે છે જિંદગી,
એક તારા ઘરથી દૂર બીજી તારા ઘર સુધી.
પણ બીજી પણ જિંદગીઓ હોય છે. એક જીવાયા

છીએ. કેટકેટલા સબસ્ટિટ્યુટ શોધ્યા છે. કેટકેટલા ભળતા
સુખોથી એ ખાલીપાને ભરવાનો પ્રયત્ન કર્યો છે. હે જિંદગી!
ક્યાં સુધી કંઈક ને બદલે કંઈક ભર્યા કરીશું.
સંસારને સાગર કહ્યો છે. આ સાગરને તરી જનારા

વગરની જિંદગી અકબંધ પડેલી છે અને એક જિંદગી ન્યાલ થઈ ગયા છે અને આ સાગરમાં ડૂ બી જનારા પણ
સાવ મૂળમાંથી દંભી અને જુ દી છે તે જિંદગી. દરે ક વખતે ન્યાલ થઈ ગયા છે. આપણે તો હે જિંદગી! કેટલા કાયર
ખોટુ ં હસીને બધું છુ પાવતી જિંદગી, ડાઘા, જખ્મો, ઘા બધું નીકળ્યા, કેટલા ડરપોક નીકળ્યા કે આખા પલળી ન જવાય
છુ પાવીને ઉપરથી જાણે મેકઅપ કરે લી જિંદગી. બીજાને તો એ કાળજી રાખીને કાંઠ ે બેસીને માત્ર છબછબિયા જ કર્યા છે.
શું જાતને પણ ક્યાં સુધી, કઈ હદ સુધી છેતરતા રહીશું?
કોઈ એવા જાણકારને હવે હાથ બતાવવો છે, બાળપણથી
કંઈ જ ખબર નથી. હે જિંદગી! તું કશુંક તો બોલ.

ક્યારેક મનમાં થાય છે જિંદગીને આંખ સામે
રૂબરૂ બેસાડીને થોડાક પ્રશ્નો પૂછી લઉં.
ભલે હું અને જિંદગી અલગ ન હોઈએ. હું
અને મારું આયુષ્ય ભલે એક જ હોઈએ
પણ આયુષ્યને, ઉંમરને, જિંદગીને થોડાંક
પ્રશ્નો પૂછવાનું મન થાય છે. થોડીક વાતો
કરવાનું મન થાય છે. જે વાતો ક્યારેય કોઈને
કહી નથી. કહેવાની વાત તો દૂર રહી, હોઠ
સુધી જે આવી જ નથી. એવી થોડીક વાતો
કહેવાનું મન થયું.

આ બેઉ હાથની રે ખાઓ જોઉં છુ .ં હૃદય કરે , ક્યાંક ઠરીને
ઠામ થવાય એવી કોઈ હસ્તરે ખા આ હાથમાં હશે કે નહીં?
કે પછી આ શરીરમાં, આ મનમાં જ ે આગ ચાલી રહી છે
તે ચિતાની સાથે જ સ્મશાનમાં જ અંતે ઠરશે? છતાંય…
મનને આપી શકાય, જાતે લઈ શકાય એવો એક દિલાસો
આંખ સામે તરવરે છે. આજ ે ભલે આ બધાં સગપણો પુષ્કળ
ઉપેક્ષાઓ કરી રહ્યા છે પણ કાલે આ બધી જ ઉપેક્ષાઓની
ભારોભાર અમે યાદ આવવાના છીએ. ખરે ખર યાદ આવતા
હોઈશું અને હં ુ નહીં હોઉં. જિંદગી જ ેટલા પ્રમાણમાં સૌએ
આપણને અવગણ્યા એટલા જ પ્રમાણમાં કદાચ ક્યારે
એથીએ વધારે એમની આંખોમાં અને હૃદયમાં યાદ બનીને
છલકતા હોઈશું.
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શબ્દસેતુ

વર્થયા સગપણ જર્ારે સાથયાક લાગવા માંડ ે છે તર્ારે

આમ જ બને છે. એક બાજુ થી આમ લાગે છે બીજી બાજુ થી

વર્શ્કત આપણાથી ઘણે દૂર ચાલી નીકળ્ો હોર્ છે. કેવી તેમ લાગે છે. ભારાકમયાની દૃશ્ષ્ટએ પણ એક ગઝલ જોઈએ.
તુચછ વસતુઓને કારણે, કેવા નાના અહં કારને કારણે કેટલી

આમ સઘળું…

મોટી થાપ ખાઈ ગર્ા હોઈએ છીએ! જશર્ાળાની કડકડતી

આમ સઘળું પાર પિતું આમ અટવાતું બધું,
આમ સઘળું અટપટુ ં ને આમ સમજાતું બધું.

ટાિમાં ઠંડા સૂસવાતા પવન વચચે ઘર અને મન સળગતું
લઈને બેઠો છુ .ં આમ તો આ વાત જબલકુ લ અંગત હોઈ શકે
પરં તુ આમ તો જોવા જઈએ તો આપણા સૌના સુખ-દુઃખ
કંઈ નવા નથી હોતા. ઘેર ઘેર એકસરખા જ દુઃખ છે. એક
જૂ ની કહે વત ર્ાદ આવે છે. ઘેરઘેર માટીના ચૂલા. હવે તો
ગેસના ચૂલા થઈ ગર્ા છે. ચૂલા ગેસનો હોર્ કે માટીનો.
ફરક નથી પડતો. આગ તો બાળે તેવી જ પ્રગટતી હોર્ છે.
જજંદગી એ ગજણતનો દાખલો નથી. જો ગજણતનો
દાખલો હોત તો તો બધા ગજણતશા�ીઓ સુખી હોત અને

આમ તો એવું હતું ને આમ તો એવું થયું,
અંત કે આડદ જવનાનું આમ બસ થાતું બધું.
આમથી બસ નીક�ો’તો આમ તો બસ આવી ચ�ો,
હા, હવે એનેય પણ બસ આમ કહે વાતું બધું.
આમ નહીં પણ આમ, ના ના આમ, ના રે આમ છે,
વંશ ચોરાનો ટ્યો તે આમ ચચા્શતું બધું.
આમ તો હોતું હશે? ને આમ કંઈ ચાલે નહીં,
બાર ગાઉ પહે લાં િ બોલી સાથ બદલાતું બધું.

કોઈ પણ ગુણાકાર, ભાગાકાર, સરવાળો કે બાદબાકી કરી
શકતું હોત. પણ એક અનુભવ આ પણ રહો છે કે બધું
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રાિ ેશ વયાસ ‘જમસકીન’

રણકો

સુરેશ ્દલાલની છ�ી પુણ્્યહતહથએ ‘ગીત સુરેશ’ સીડીનું હવમોચન કરા્યું

શ્રી જવલેપાલદે કેળવળી મંડળ અને ઇમેજ પશ્બલકેશનસના સંર્ુકત ઉપક્રમે આર્ોજજત કાર્યાક્રમમાં કજવ સુરેશ દલાલની
છ�ી પુણર્જતજથએ, ૧૦ ઓગસટે ‘ગીત સુરેશ’ સીડીનું જવમોચન મુંબઈમાં થર્ું હતું. તે પ્રસંગે ઢહતેન આનંદપરા, રૂપલબહે ન
શાહ, જવદ્ાબહે ન કોટક, અમરીશ પટેલ, ઉતપલ ભાર્ાણી અને સંચાલક મુકેશ જોરી ઉપશ્સથત રહાં હતાં. સુરેશ દલાલની
છ�ી પુણર્જતજથએ આર્ોજજત કાર્યાક્રમમાં જવજવધ ગાર્ક કલાકારોએ ‘રાધાનું નામ’, ‘રાતઢદવસનો રસતો વહાલમ’, ‘તેં તો
રાત આખી વાંસળી’, ‘શર્ામ તને હં ુ સાચે કહં ુ છુ ’ં , ‘પૂછતી નહીં કેટલો પાગલ’ વગેરે ગીતો રજૂ કર્ાયા હતા તથા રં ગભૂજમના
કલાકારોએ સુરેશ દલાલના જવજવધ કાવર્ોનું ભાવવાહી પઠન કર્ુું હતું. શ્રી જવલેપાલદે કેળવણી મંડળના પ્રમુખ અમરીશ
પટેલે સુરેશભાઈ સાથેના અંતરં ગ સંબંધનું સમરણ કરીને સાઢહશ્તર્ક પ્રવૃજત્ઓને ઉત્ેજન માટે પ્રજતબદ્તા દશાયાવી હતી.

પ્રાશ્પ્તસથાન: ઇમેજ પશ્બલકેશનસ પ્રા. જલ., ૯૯/૧, ગોપાલભુવન, જપ્રનસેસ સટ્ીટ, મુંબઈ-૪૦૦૦૦૨.
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વ્યંગહવ�

લાંચ એ ઋણાનુબંધનું ફળ છે

રજતલાલ બોરીસાગર

તર્ાર પછી એક સરકારી કમયાચારીએ કહું, અમને જોગવાઈ હોર્ છે. આતમાની પ્રશ્નાવજલમાં ઑપશનનું પ્રમાણ
‘લાંચ’ જવશે કહો.

પંચોતેર ટકા રાખવું. આ કારણે પ્રારં ભમાં આતમા કચવાશે

તર્ારે તે બોલર્ા : લાંચ એ ઋણાનુબંધનું ફળ છે. તમે પણ પછીથી પરમ સુખ પામશે.
એને પાપ ન સમજો.

કામ કરવા માટે તમને પગાર મળે છે એ ખરં , ઢકનતુ

અમુક સથાન પર તમારં હોવું, પ્રજાજનોમાંથી કોઈને તમે સરકાર પાસેથી પગાર ઉપરાંત માત્ર ભથથાંઓ જ લો
તમારં કામ પડવું, આ ઋણાનુબંધ જસવાર્ સંભજવત જ નથી છો. ખોટાં ભથથાં પણ તમે સાચી રીતે જ લો છો. જર્ારે તો
એ ર્ાદ રાખો. કખગને કામ પડ્ું તર્ારે તમે જ એ સથાને તમે લાંચ પ્રજાજન પાસેથી લો છો. લાંચનાં નાણાંનો બોજો
કેમ? ચછજ કે ટઠડિ કેમ નઢહ? માટે કશો સંકોચ રાખર્ા સરકારી જતજોરી પર પડવા દેતા નથી. સરકાર પ્રતર્ેની
વગર લાંચ લો.

તમારી સંજનષ્ઠાની આ સાજબતી છે.

‘કામ કરવા માટે મને પગાર મળે છે, પછી લાંચ શા

લાંચ એ પ્રસન્ન થર્ેલાં આતમાનો પ્રસન્ન થવા તતપર

માટે?’ આવો સવાલ તમારો આતમા પ્રારં ભમાં કરશે. આવા એવા આતમા સાથેનો સંવાદ છે. સરકારી જનર્મોનું જવઘ્ન દૂર
સવાલો કરવા એ આતમાનો એને એવા સવાલો કરવા દો. કરવા માટે એવો સંવાદ અજનવાર્યા બને છે. માટે આતમાની
ર્ુજનવજસયાટીના પ્રશ્નપત્રોમાં પણ પચાસ ટકા ઑપશનની બીજી વાતો વચચે લાવી તમારી અને તમારા આતમાની વચચે
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વ્યંગહવ�
જવસંવાદ પેદા ન કરો.

ઉપરી અજધકારી સુધીના સૌ પોતપોતાની શશ્કત મુજબ

લાંચ એ પ્રસન્નતાની સાધના છે. પ્રસન્ન થવા ઈચછતો કામ કરી આપે છે અને સૌને પોતપોતાની ર્ોગર્તા મુજબ
જીવાતમા તમને લાંચ આપે છે. લાંચ મળવાથી તમે પ્રસન્ન લાંચ મળી રહે છે.
થાઓ છો, તમારં કુ ટુબ
ં પ્રસન્ન થાર્ છે. પોતાનું કામ

લાંચથી સામાજજકતાની ભાવના વધે છે. લાંચ લેનાર

સરળતાથી થઈ જવાને કારણે જીવાતમા પ્રસન્ન થાર્ છે, જર્ારે પકડાઈ જાર્ છે તર્ારે લાંચ લેનાર મટી લાંચ આપનાર
એનું કુ ટુબ
ં પ્રસન્ન થાર્ છે. આમ, લાંચને કારણે જવશ્ની બને છે. એને પકડનાર લાંચ લેનારની ભૂજમકા જનભાવે છે. એ
કુ લ પ્રસન્નતામાં વૃજદ્ થાર્ છે.

પણ એમ કરતાં પકડાર્ એટલે એ પાછો લાંચ આપનારની

લયાંચ એ પ્રેમની સયાધનયા છે. લયાંચ આપનયાર
લયાંચ આપે છે તેથી લયાંચ લેનયાર એવયા
તમયારયામયાં એનયા પ્રનત પ્રેમનો પ્રયાદુભયા્ષવ
થયા્ છે.
લાંચ એ પ્રેમની સાધના છે. લાંચ આપનાર લાંચ આપે
છે તેથી લાંચ લેનાર એવા તમારામાં એના પ્રજત પ્રેમનો
પ્રાદુભાયાવ થાર્ છે. લાંચના ધનની મદદથી તમે કુ ટુબ
ં ીજનો
માટે મોજશોખનાં જવજવધ સાધનો ખરીદી શકો છો તેથી
�ીપુત્રપુત્ર્ાઢદકના તમારા પ્રતર્ેના પ્રેમમાં વૃજદ્ થાર્ છે.

ભૂજમકામાં આવે છે અને એને પકડનાર લાંચ લેનારનો
પાઠ અદા કરે છે. આમ, લાંચને કારણે મનુષર્જાજતની
સામાજજકતામાં વૃજદ્ થાર્ છે.

લયાંચ એ પ્રસ�તયાની સયાધનયા છે. પ્રસ�
થવયા ઈચછતો �વયાતમયા તમને લયાંચ આપે
છે. લયાંચ મળવયાથી તમે પ્રસ� થયાઓ છો,
તમયારં કુટુંબ પ્રસ� થયા્ છે. પોતયાનું કયામ
સરળતયાથી થઈ િવયાને કયારણે �વયાતમયા
પ્રસ� થયા્ છે, એનું કુટુંબ પ્રસ� થયા્
છે. આમ, લયાંચને કયારણે નવ�ની કુલ
પ્રસ�તયામયાં વૃન� થયા્ છે.
જવશ્ના બધા જીવાતમાઓ એક છે. તેથી ‘લાંચ આપનાર
પણ હં ુ છુ ં અને લાંચ લેનાર પણ હં ુ છુ .ં વળી, લાંચ લેતાં
પકડનાર પણ હં ુ છુ ં અને લાંચ લઈને લાંચ લેનારને છોડી
મૂકનાર પણ હં ુ છુ .ં ’ એમ સમજી લાંચ લેવામાં કદી ઉદ્ેગ
ન કરશો.
સાચને આંચ આવી શકે, પણ લાંચને આંચ નહીં આવે

લાંચ એ સમાજવાદી પ્રવૃજત્ છે. પટાવાળાથી માંડી

એવી શ્રદ્ા રાખજો.
(‘જ્ઞ’થી ‘ક’ સુધી, પ્રકાશન : ગૂિર્શ પ્રકાશન)
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વીણેલાં ફૂલની ફોરમ

‘મમ્મી, તું તારામાં ખોવાઈ ગઈ!’

રસોડાનું કામ પતાવી એ બાથરૂમમાં ઘૂસી. કપડાં ધોર્ાં, જોઈ નથી શકતી?’
જનચોવર્ાં અને બે બાલદી ભરી કપડાં લઈ બાલકનીમાં આવી.

એ થોડી જખજસર્ાણી પડી જાર્ છે. પણ વાતને હસી

ફટાફટ કપડાં સૂકવી નાખર્ાં. ફરી ઘરના કામે વળગી ગઈ. કાિે છે. છેવટે બધાના કપડાં પણ જનશાન લગાવર્ાં. જો કે
બપોરે ત્રણેક વાગે સુકાર્ેલાં કપડાં ઉતારી લીધા. ગડી તોર્ે કર્ારે ક ભૂલ તો થતી રહી.
વાળીને બધાના કપડાંની જુ દી જુ દી થપપી કરવા માંડી. હવે

બેલ વાગર્ો. એ દોડતીક ગઈ, અને બારણં ખોલર્ું.

એના દીકરાઓનાં અને પજતનાં કપડાં એટલાં બધાં સરખાં ‘આવી ગર્ો બેટા?’ — એમ હજી એ કહે વા જાર્ છે. તેટલી
માપનાં થઈ ગર્ાં છે કે ઓળખવામાં એની વારં વાર ભૂલ વારમાં તો બેટો પોતાના ઓરડામાં ચાલર્ો ગર્ો.
થર્ા કરે છે.

ફરી બેલ વાગે છે. વહુ આવે છે. ‘બહુ થાકેલી લાગે છે.’

‘અરે , મમમી! તું તો કમાલ છે! આ લેંઘો તો પપપાનો છે.’

‘હા, મમમી! આજ ે બહુ કામ રહું,’ કહી વહુ પોતાનાં

‘આ પહે રણ મારં નથી. તને કેટલી વાર કહું, મારા ઓરડામાં જતી રહે છે.
પહે રણને જખસસાં નથી, એ સૌથી મોટી જનશાની. આટલું તું
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એ ટેબલ સાફ કરી નાખે છે. તેના પર નાસતો ગોઠવી
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દે છે. ચા બનાવી દે છે. દીકરો-વહુ આવીને ચા-નાસ્તો ભૂતકાળમાં સરી જાય છે… પહે લાં તો પતિ આવે ત્યારે
કરી જાય છે.

ચારે ય જણ સાથે બેસીને ચા-નાસ્તો કરતાં અને નિરાંતે વાતો

ફરી બેલ વાગ્યો અને પતિ આવ્યા. હાથ-મોં ધોઈ એ કરતાં. એકાદ કલાક બેઠક જામતી. પણ હવે એ પરં પરા
ટેબલ પર આવે છે. એમની સામે પણ ચાનો કપ અને તૂટી ગઈ છે. કોઈને સાથે બેસવાનો સમય જ ક્યાં છે? દરે ક
નાસ્તાની ડીશ મુકાઈ જાય છે. એ પતિની સામે બેસે છે. પોતપોતાની દુનિયામાં વ્યસ્ત છે, મસ્ત છે. મારી પોતાની
એને હતું કે પતિ બે વાત કરશે. નાસ્તો કરતાં કરતાં એ તો કોઈ દુનિયા ખરી? આ બધાની દુનિયા એ જ મારી દુનિયા
છાપામાં ડૂ બેલા છે. આજ ે સવારે છાપું નહોતું વંચાયું, એ ને!
પૂરું કરી નાખવું છે.

તેવામાં પતિને યાદ આવ્યું અને એ બોલ્યા, ‘કાલે

ત્યાં દીકરો આવી પૂછ ે છે, ‘મમ્મી! મારા રૂમમાંથી મહે તાનો ફોન આવેલો. મને કહ્યુંયે નહીં? તને કેટલી વાર
બામની શીશી તેં લીધી છે?’

કહ્યું કે ફોન પાસે કાગળ ઉપર લખી રાખ!’

‘હા,’ કહી ઊઠીને બામની શીશી આપે છે. ‘કેમ બેટા,
માથું દુખે છે? લાવ, બામ લગાવી આપું!’

થોડી વારે શાક લઈને એ પતિ પાસે જઈ બેઠી. એ શાક
સમારતી રહે છે. એકાદવાર કાંઈક વાત ઉપાડવા જાય છે,

‘મમ્મી, મારું નહીં, લતાનું.’ — કહી દીકરો ઝટ ચાલ્યો ‘પણ, હં .. અ…’ કરી પતિ વાંચવામાં જ લીન છે. એ શાક
જાય છે. એના મનમાં જરીક વિચાર આવી જાય છે કે સમારી રસોડામાં પેસે છે.
દીકરાએ એટલું પણ ન પૂછ્યું કે મા તારે બામ કેમ લેવો
પડ્યો? તારું માથું દુખ્યું હતું?

હવે રસોઈ બધી તૈયાર છે. પણ જમનારા ક્યાં? પતિને
બોલાવવા ગઈ તો કહે , ‘થોડી વાર પછી’. નાનો દીકરો ફરી

કોઈને સાથે બેસવાનો સમય જ ક્યાં છે?
દરેક પોતપોતાની દુનિયામાં વ્યસ્ત છે,
મસ્ત છે. મારી પોતાની કોઈ દુનિયા ખરી?
આ બધાની દુનિયા એ જ મારી દુનિયા ને!

બહાર ગયો છે. મોટા દીકરા-વહુના ઓરડાનું બારણું હજી
ખૂલ્યું નથી.
કેટલીય વાર સુધી શૂન્યમનસ્ક બેસી રહી. ત્યાં એની
નજર પુસ્તકની અભરાઈ પર પડી. એક પુસ્તક લઈ એ
પથારીમાં આડી પડી. જોયું તો એકાદ વર્ષ પહે લા એ પુસ્તક
વાંચવા લીધેલું, પછી છૂટી ગયેલું. આજ એ જ પુસ્તકમાં

રસોડાનું થોડુ ં કામ પતાવી એ ઝટ-ઝટ દીકરા-વહુના તન્મય થઈ ગઈ. કોઈની હાકથી જાગી અને ચોંકીને જોયું તો
ઓરડામાં જાય છે. ‘લતા-બેટા! લાવ, માથું દબાવી દઉં’ પણ વહ, બંને દીકરા ને પતિ વિસ્મિત નજરે એને જોઈ રહ્યાં છે.
ુ
ત્યાં તો… ‘શી… શી.. એને ઊંઘ આવી ગઈ છે, જગાડીશ
‘મમ્મી, તું તો તારામાં જ ખોવાઈ ગઈ! ખવડાવવું છે
નહીં’ એમ દીકરાએ ઈશારાથી કહ્યું.

કે નહીં?’
ત્યાં તો નાનો દીકરો ચાર-પાંચ દોસ્તોને લઈને આવી
(સૂર્યબાબાની હિં દી વાર્તાને આધારે , રૂપાંતર: હરિશ્ચન્દ્ર,
પુસ્તક: ‘વીણેલાં ફૂલ’માંથી, સાભાર: યજ્ઞ પ્રકાશન)
પહોંચ્યો. ‘મમ્મી, નાસ્તો! ચાર કપ ચા અને બે કૉફી.’
ચા-નાસ્તો થાય છે. ગપ્પાં મરાય છે. મમ્મી જોતી જોતી
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અવસર સુરીલો

અમ્દાવા્દમાં ઉજવા્યો સ�રંગી ગુજરાતી ઉતસવ-ગુજરાતી જલસો

મયાનસી પયારેખ

પયાનથ્ષવ ગોનહલ

મુંબઈમાં વરયા ૨૦૧૩, ૨૦૧૪ અને ૨૦૧૭ તથા અમેઢરકામાં ૨૦૧૭માં ‘ગુિરાતી િલસો’ શીરયાક અંતગયાત સપ્તરં ગી
ગુજરાતી ઉતસવનું આર્ોજન કરવામાં આવર્ું હતું. અમદાવાદમાં તેનું આર્ોજન તારીખ ૧૪મી ઓગસટના રોજ ગુજરાત
ર્ુજનવજસયાટી કનવેનશન હોલ ખાતે કરવામાં આવર્ું હતું. લોકસાઢહતર્, સુગમસંગીત, ફર્ુઝન, નાટક, હાસર્ અને કજવતાની
પ્રસતુજત દ્ારા શ્રોતાઓને ભરપુર મનોરં જન સાંપડ્ું હતું.

નચરયાગ વોરયા અને મયાનસી પયારેખ
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અચ્ષન ન�વેદી અને ઉતકષ્ષ મિુમદયાર

ઢરલાર્નસ ઈનડસટ્ીઝના ઉપક્રમે અને ફોચર્ુયાન સનફલાવર ઓઈલના સૌજનર્થી ર્ોજાર્ેલ આ કાર્યાક્રમમાં જાણીતા
કલાકારો કીજતયાદાન ગિવી, ઢકંજલ દવે, ઢહમાલી વર્ાસ નાર્ક, જાહનવી શ્રીમાંકર, માનસી પારે ખ, અચયાન જત્રવેદી, ઉતકરયા
મજુ મદાર, ભૂજમ જત્રવેદી, જચરાગ વોરા, સાંઈરામ દવે, મનન દેસાઈ, ઢહતેન આનંદપરા, પ્રણવ પંડ્ા તથા ધવજનતે પોતાની
પ્રસતુજત કરી હતી. સમગ્ કાર્યાક્રમનું આર્ોજન જાણીતા કલાકાર પાજથયાવ ગોઢહલ દ્ારા કરવામાં આવર્ું હતું. આ આખાર્
આર્ોજનને ઇમેજ બુક-કલચર ટ્સટ, શ્રી જવલેપાલદે કેળવણી મંડળ, ઓમકારા (ર્ુએસએ) તથા જવક્રમ પટેલનો સહર્ોગ
સાંપડ્ો હતો.

સયાંઈરયામ દવે
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સં્દૂક ઈવેનટ્સ �ારા મેલબોનર્માં શ્્યામલ-સૌ�મલના
ટ્ેડીશનલ રાસ-ગરબાનાે કા્યર્�મ ્યો�્યો

ગુજરાતની ભૂજમ પરથી ઓસટ્જે લર્ામાં વધુ અભર્ાસ માટે ગર્ેલા અને અભર્ાસ પતાવી તર્ાં સથાઈ થર્ેલા ર્ુવાનજમત્રોને
આપણા સાંસકૃ જતક તેમજ કલાવારસાને વતનથી દૂર વસતા ઓસટ્જે લર્ાના NRG માટે પીરસવાનું અને વહેં ચવાનું મન થર્ું
અને તેમણે સંદૂક ઈવેનટ્સ કંપની સથાપી. અલગ અલગ આંગળીઓ ના કરી શકે તે પાંચ આંગળી ભેગી થઈને મુ�ીના
પ્રહાર વડે શકર્ બને એવું જ કંઈક જચનમર્, સંકેત, હરયા, જવરલ અને જર્ે મેલબનયા ખાતે જસદ્ કરી બતાવર્ું. ઉષમા, કૃ પા,
દેવાંશી, દેવના અને શેતલનો સહકાર પણ આ આર્ોજનને સાંપડ્ો.
તારીખ ૧૧મી ઓગસટના રોજ મેલબોનયા ખાતે સપ્રીનગસયા સેનટરમાં ટ્ડે ીશનલ રાસ-ગરબાના કાર્યાક્રમનું આર્ોજન સંદૂક
ઈવેનટ્સ દ્ારા કરવામાં આવર્ું. ખૂબ બહોળી સંખર્ામાં સૌ કોઈ એમાં જોડાર્ા. ૨૦૧૮ની નવરાત્રીનો જવશ્ભરમાં કદાચ
આ પહે લો કાર્યાકમ હતો. મેલબોનયા અને ઑસટ્જે લર્ા ખાતે આવા જુ દા જુ દા વીસેક ગરબાના કાર્યાક્રમનું આર્ોજન આ વરદે
થવાનું છે તર્ારે પોતાનાં કંઠના કામણથી અને પારં પઢરક ગરબા રજૂ કરીને જ ેમણે પોતાનું આગવું સથાન મેળવર્ું છે તેવા
આરતી મુનશી અને શર્ામલ-સૌજમલ મુનશી દ્ારા આ વરયાના પ્રથમ રાસ-ગરબાના કાર્યાક્રમની પ્રસતુજત થઈ.
હાજર રહે લાં સૌ કોઈએ બે તાળી, ત્રણ તાળી, રાસ, સનેડો વગેરેની રમઝટ મોડી રાત સુધી માણી. વર્ોમા ભ� દ્ારા
સુંદર સંચાલન કરવામાં આવર્ું. તેમણે આ આર્ોજનને સફળ બનાવનાર સપોનસસયા, ખેલૈર્ાઓ, આર્ોજકો, કલાકારોનો
નામોલ્ેખ કરી સૌનો આભાર માનર્ો. મનીરી રાવલ, મજનર કંસારા અને ઋજુ લ શાહ દ્ારા વાદ્સંગત કરવામાં આવી.
સૌ કોઈએ આવી સુરીલી તેમજ ગઢરમાપૂણયા પ્રસતુજતને જબરદાવી.
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હિમાંશુ પટેલને �વનહશલપી અૅવૉડર્થી સનમાહનત કરા્યા

શ્રી ચીનુભાઈ આર. શાહની સમૃજતમાં જ ેઓ સમાજમાં મહતવનું ર્ોગદાન આપે છે તેમને જીવનજશલપી અૅવૉડયાથી
સનમાજનત કરવામાં આવે છે. શ્રી ચીનુભાઈ આર. શાહના પઢરવાર તરફથી આને માટે સહર્ોગ પ્રાપ્ત થર્ો છે. આ કાર્યાક્રમ
૨૫ ઑગસટ ૨૦૧૮, શજનવારના રોજ જવશ્કોશભવનમાં ર્ોજાર્ો હતો. એનો પ્રથમ અૅવૉડયા પુંસરી ગામના સરપંચ ઢહમાંશુ
પટેલને એનાર્ત થર્ો. આ પ્રસંગે પ્રાસંજગક ઉદબોધન કરતા ડૉ. કુ મારપાળ દેસાઈએ કહું કે ઉદ્ોગ અને જશક્ષણના ક્ષેત્રમાં
નવા આર્ામોનું સજયાન કરનાર શ્રી ચીનુભાઈ શાહની દૃશ્ષ્ટ મૌજલક અને પોજઝઢટવ કાર્યા તરફ રહે તી હતી. એમણે ગુજરાત
જવશ્કોશ ટ્સટને આ અૅવૉડયા માટે સહર્ોગ આપતી વખતે એમ કહું કે ગામડાં કે શહે રમાં આધુજનક જવચારસરણીથી
ટૅકનોલોજીથી પઢરવતયાન લાવે તેને આ અૅવૉડયા આપવો જોઈએ. ચીનુભાઈ શાહ સંવેદનશીલ વર્શ્કત હતા. તેમણે લોકઢહતના
ઘણા કાર્યો કર્ાું. ઢકડનીના દદયો અંગે, જપ્રવેનશનનું કામ હોર્ કે અંગદાનનું કામ હોર્ એમણે હં મેશા પહે લ કરી છે. આ
અૅવૉડયા એમની દૃશ્ષ્ટને સાંગોપાંગ પ્રગટ કરતાં ઢહમાંશુ પટેલને આપવામાં આવે છે, તે આનંદની ઘટના છે અને ચીનુભાઈના
કાર્યોને અપાર્ેલી ઉજચત અંજજલ છે. તો પી. કે. લહે રીએ કહું કે ચીનુભાઈ શાહ એક સંવેદનશીલ વર્શ્કત જ ેમણે સંઘરયા
કરીને અનેરી જસજદ્ઓ હાંસલ કરી. તેમની સામાજજક જનસબતના ભાગરૂપે તેમણે ગ્ાજમણ ક્ષેત્રમાં નોંધપાત્ર પ્રદાન કરનાર
માટે આ ગ્ામજશલપી અૅવૉડયાની શરૂઆત કરી તે ખૂબ સમર્ોજચત છે. તો રમેશ તન્નાએ કહું કે એક ર્ુવા સરપંચે પંચાર્તની
શશ્કતને અમલમાં મૂકી. ટેકનોલોજીનો ઉપર્ોગ કરીને ગામનો ઉતકરયા કર્યો અને સમગ્ ભારતમાં પુંસરી ગામને મોડેલ ગામ
બનાવર્ું. આ પ્રર્ોગમાં ટેકનોલોજી સાધન છે અને લોકભાગીદારી સાથેનો જવકાસ સાધર્ છે. આ કાર્યાક્રમમાં મોટી સંખર્ામાં
લોકો ઉપશ્સથત રહાં હતાં.
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ના�ગુ� જનક ્દવેના પુસતકનું હવમોચન

જથર્ેટર સકૂ લ અને જથર્ેટર વકયા શોપમાં ર્ુવાનો તાલીમ લે છે, તર્ારે વરયોથી ર્ુવાનોને ભવાઈ અને રં ગમંચ કળાની
તાલીમ આપતાં નાટ્ ગુર જનક દવે જલજખત પુસતક ‘નાટ્ તાલીમ જશજબર અને સંચાલન’નું તાજ ેતરમાં અમદાવાદની
જ ે. જી. કોલેજ ઑફ પફયોજમુંગ આટ્સયા ખાતે જવમોચન થર્ું હતું. આ પ્રસંગે એચ. કે. આટ્સયા કૉલેજના આચાર્યા સુભાર
રિહ્મભ�, કલા જવવેચક સુરેશ દેસાઈ અને બાળસાઢહતર્કાર ર્શવંત મહે તા તેમજ નેશનલ સકૂ લ ઓફ ડ્ામાના જવદ્ાથશી
રહી ચૂકેલાં ભાગયાવ ઠક્ર, જ ે. જી. પફયોજમુંગ આટ્સયાના જપ્રશ્નસપાલ ડાર્ના રાવલ સઢહતના અગ્ણીઓ હાજર રહા હતાં.

‘ખામોશ, અ્દાલત �રી િે’ નાટક ભજવા્યું

જ ે. જી. કૉલેજ ઑફ પફયોજમુંગ આટ્સયા નાટ્ જવભાગના જવદ્ાથશીઓ દ્ારા રજવવારે નેચરાજલસટીક નાટક ભજવાર્ું
હતું. જવજર્ તેંડુલકર જલજખત ‘ખામોશ, અદાલત જારી હે ’ નાટક ખૂબ જાણીતું છે. જ ેમાં નાટકની અંદર નાટકની વાત
કરવામાં આવી છે. નેચરાજલસટીક એટલે કે જનસગયાવાદી શૈલીમાં રજૂ થતા નાટકમાં પાત્રો, પઢરશ્સથજત અને પઢરબળોને સો
ટકા સચચાઈથી રજૂ કરવામાં આવે છે. કૉલેજના જવદ્ાથશીઓને જાણીતા અજભનેત્રી ડાર્ના રાવલ દ્ારા તાલીમ આપવામાં
આવી હતી.
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લઘુકથા
િૉ. મનોિ જોશી ‘મન’

મોતનો કૂવો

પથારીમાંથી ઊભા થવાનો કંટાળો આવર્ો.
ઊભો થર્ો તો કર્ાંર્ સુધી રિશ હાથમાં લઈ બેસી
રહો!
એ જ એકસરખું રૂટીન!
ચાલુ કરવાનો જ કંટાળો આવર્ો!
સાલું માણસ છીએ કે મશીન એવો જવચાર પણ જૂ નો
જ આવર્ો!
ર્ંત્રવત પ્રાત:કમયા પતાવર્ું.
અરે ! છાપું સુધધા વાંચર્ું! હવે તે છાપું કંઈ પણ જવચાર્ાયા
વગર વાંચી શકતો.
નાહો, નાસતો કર્યો, અરીસાને મળ્ો, ફલેટ લૉક કર્યો,
દાદર ઉતર્યો, બહાર નીકળ્ો, ટ્ાજફકમાં ભળ્ો, વાહનોની
કતારો, સીગ્નલસ, ધુમાડા, હોનયા… બધું જ ગોખાઈ ગર્ેલું,
બીબાંિાળ…
એક લવરમુછીર્ાએે તેને પાછળથી ઠોકર મારી તે પણ
એને નવું ના લાગર્ું!
પાઢકું ગ, લીફટ, ઑજફસ, ચપરાશીની સલામ, ટેબલ,
કમપર્ૂટરની કટ કટ, ઘઢડર્ાળનાં કાંટા, પલાશ્સટકીર્ા શ્સમત…
ટી-રિેક, બૉસની ખણખોદ, ઑજફસની રોનક કહે વાતી
ત્રણ ચાર છોકરીઓની રં ગીન વાતો… બધું જ ચામયાલેસ!
અરે , તર્ાં સુધી કે પોતે જ ેની સાથે વાત કરવાનો મોકો

શોધતો, એ જશખા સામેથી એને મળવા આવી તો પણ તેને
કંઈ નવું ન લાગર્ું!
લંચરિેક, કૅ શ્નટન, સહકમયાચારીની ટીખળ, સીગરે ટ્સ,
પાન-માવા, મોબાઈલ, વોટ્સઍપ, ફે સબુક… બધું જ
બકવાસ!
સાંજની ચા, લીફટમૅનનું ભારણ, િળતી સાંજનાં રં ગો,
લાઈટ્સ, હે ડલાઈટ્સ…
હે ભગવાન! કોઈ તો આમાંથી છોડાવો એવો બુ�ો
અવાજ બધું જ જાણે તેનાં અશ્સતતવનો એક ભાગ!
કંઈ પણ નવું મળે તો જોવા દૂર સુધી નજર ફે રવી એ
પણ કાર્મ કરતો! કશું નવું ના મળ્ું એ પણ રોજનું!
ઘેર આવર્ો, ડોર પાસેથી ટીફીન લીધું, ડોર ખોલર્ું…
બધું જ પહે લાં અનુભવેલું!
ભૂખ નહોતી, જમવાની ઈચછા ન થઈ કે કંટાળો આવર્ો
એ હં મેશની જ ેમ ખબર ના પડી!
ટી.વી. ચાલુ કર્ુું,
As usual રૂપાળી એનકરનો ચપડ… ચપડ.. અવાજ
આવતો’તો પણ કશું સમજાતું નહોતું!
ટીવી જોર્ું પણ નહીં, બંધ પણ ના કર્ુું! બંધ તો હજારો
વાર કરી ચૂકર્ો હતો! અને ચાલુ છોડી દેવું પણ નવું નહોતું.
રૂમમાં ગર્ો.
પલંગ પર પડતું મૂકર્ું.
કંઈક ગભરામણ જ ેવું થર્ું…
ગળામાં ભીંસ આવી…
શ્ાસમાં તકલીફ થવા લાગી…
તેને બીક લાગવી જોઈએ એનાં બદલે નવાઈ લાગી!
કે આવું તો કોઈ ઢદવસ નથી થર્ું!
છતાં નવું કેમ નથી લાગતું!!!
અચાનક એની આંખ ખુલી ગઈ.
પથારીમાંથી ઊભા થવાનો કંટાળો આવર્ો…
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જવનોદ જોશી

ટહુ કે વસંતકુંિ કોડકલા રે લોલ,
ઘરમાં ભાભીનાં એવાં ગીત રે ,
ભાભીના ભાવ મને ભીંિવે રે લોલ

સડહયરનો સાથ તજ્યો સામટો રે લોલ,
દાદાનો દૂર કય� દેશ રે ,
ભાભીના ભાવ મને…

વીરા મારાની મધુર મોરલી રે લોલ,
નવલા એ રાગ વહે જનત્ય રે ,
ભાભીના ભાવ મને…

ખાંતનાં ભરે લ તજ્યાં ખેલણાં રે લોલ,
છો�ો બાળાપણ વેશ રે ,
ભાભીના ભાવ મને…

છોિી જપયરની એણે પાલખી રે લોલ,
મૂકી માયાભરી માત રે ,
ભાભીના ભાવ મને…

સાધી શકે ન અમરસુન્દરી રે લોલ,
એવો અમોલ એનો તાગ રે ,
ભાભીના ભાવ મને…

વહાલાંનો સંગ કય� વેગળો રે લોલ,
મારા એ બન્ધવાને માટ રે ,
ભાભીના ભાવ મને…

શાં શાં તે મૂલ એનાં આંકીએ રે લોલ,
શાં શાં સમપ�એ સોહાગ રે ,
ભાભીના ભાવ મને…
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એને માડીનો સોહે મોડિયો રે લોલ,
રૂડાં દાદાજીનાં રાજ રે ,
		
ભાભીના ભાવ મને…
વહાલ અખંડ મારા વીરનું રે લોલ,
લાખ ટકાની કુ ળલાજ રે ,
		
ભાભીના ભાવ મને…
એને મંદિર, એને માળિયા રે લોલ
સોળે સજાવું શણગાર રે ,
		
ભાભીના ભાવ મને…

ગૃહમાંગલ્ય અને સંસ્કારપરાયણ કુ ટુબ
ં ભાવનાનાં કાવ્યો
ગુજરાતી ભાષામાં બોટાદકર સિવાય ભાગ્યે જ કોઈ કવિએ
લખ્યાં હશે. એમ કહી શકાય કે કવિ તરીકે બોટાદકર
મુખ્યત્વે આ કારણે જ વિશેષ નોંધપાત્ર છે. ગૃહજીવનના
ભાવોનું એમના કાવ્યોમાં એટલું હૃદયસ્પર્શી નિરૂપણ થયું છે
કે આપોઆપ તેમાંથી કૌટુબિ
ં ક સંબંધોની મીઠપ અનુભવાય.
તેને આદર્શરૂપે સ્વીકારવા ભાવક સહે જ ે સંમત થઈ જાય.
આટઆટલા દાયકાઓ પહે લાંની, લગભગ સિત્તેર વર્ષ
પહે લાંની આ રચનાની ભાવસૃષ્ટિને પોસ્ટમોડર્ન ગણાતા અને

એને તે કોષ તણી કૂ ંચીઓ રે લોલ,
હીરા ને મોતીઓ હજાર રે ,
		
ભાભીના ભાવ મને…

નારીવાદી આંદોલનો જગવતા આજના સમયે પણ એક

હસતી ઉષા એ અમ આભની રે લોલ,
રઢિયાળી રં ગડાની રે લ રે ,
		
ભાભીના ભાવ મને…

વહાલા વીરાને ‘મીઠડો મહેરામણ’ કહેતી
બહેની પળવારમાં દરિયાની ખારાશને શોષી
લે છે. જેવો વિશાળ દરિયો એવું જ વિશાળ
પોતાના વીરાનું હૈયું. અને તેમાં શીતળતાની
સેર જેમ સમાઈ જતી નદી સરીખી પોતાની
મીઠડી ભાભી! કેવી મધુર સંગતિ!

માડીજાયો તે મધુર મોરલો રે લોલ,
ભાભી ઢળકતી શી ઢેલ રે ,
		
ભાભીના ભાવ મને…
વીરો મહે રામણ મીઠડો રે લોલ,
શીળી સરિતની એ સેર રે ,
		
ભાભીના ભાવ મને…
ચળકે સદાય એનો ચાંદલો રે લોલ,
જીવો એ જુ ગજુ ગ જોડ રે ,
		
ભાભીના ભાવ મને…
હૈ યાં એ હે તભર્યાં હીંચજો રે લોલ,
પૂરો પ્રભુજી એના કોડ રે ,
		
ભાભીના ભાવ મને…
— દા. ખુ. બોટાદકર

આદર્શ તરીકે જોવા માટે મન લલચાતું હોય તો તેમાં કશીક
સનાતનતા પડેલી છે તેમ સ્વીકારવું રહ્યું.

આ કાવ્યમાં નણંદ પોતાની ભાભી વિશે જ ે ઉદ્ગાર કરે
છે તે જોતાં કોઈને પણ એમ લાગશે કે દરે ક નણંદ-ભાભી
વચ્ચે સંબંધોની આવી મધુરતા હોવી જોવી જોઈએ. આમ
કહીએ એટલે આ કાવ્ય કંઈ નણંદ-ભાભીનો સ્થૂળ બાયોડેટા
બની જતું નથી. જો એમ જ કરવું હોય તો એ માટે એકાદ
લેખ કરીને કવિ છૂટી ગયા હોત. પણ અહીં તો એમણે કવિતા
કરવી છે. પંક્તિએ પંક્તિએ ભાવોનું જ ે માધુર્ય ટપકે છે તે
કાવ્યના લયમાં, ઢાળમાં, શબ્દપસંદગીમાં, અરે ! સર્વત્ર વિલસે
છે. અહીં ભાભીના ભાવથી ભીંજાતી નણંદના વિભોર હૈ યાની
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વિલક્ષણ છાલક અનુભવાય છે. વસંતઋતુમાં કોયલ ટહુકે ‘મધુર મોરલો’ છે. એમ કહી પ્રત્યક્ષ, દેખાય તેવા મોરરૂપે
છે અને ભાભી ઘરમાં એવાં જ ગીત ગાય છે! ઘર જાણે વીરાને સ્થાપે છે. આટલું કહે વાયું કે તરત ભાભી ઢળકતી
દીવાલોનો સમૂહ મટી જાય છે અને નિસર્ગનો માંડવો બની ઢેલ બનીને જાણે વીરાની સોડમાં લપાઈ ગઈ! સાયુજ્યના આ
જાય છે! કેવી છે આ ભાભી? વીરાની મધુર મોરલી જ ેવી. મનોહારી ચિત્રને કવિએ નણંદના મુખે સહજ રીતે આકાર્યું
એમાં નિત્ય નવલા રાગ પ્રગટે છે. નણદી વિચારે છે કે ભાભી છે. એક નારીનું અન્ય નારી સાથેનું આ ભાવસન્ધાન કેવું
પિયરની પાલખીને અને માયાભરી માતને, વ્હાલના સંગને, આહ્લાદક લાગે છે!
સહિયરોના સાથને કે બાંધવ અને દાદાના દેશને છોડીને

વહાલા વીરાને ‘મીઠડો મહે રામણ’ કહે તી બહે ની

પોતાના વીરાની બનીને આવી છે. ‘શા શા તે મૂલ એનાં પળવારમાં દરિયાની ખારાશને શોષી લે છે. જ ેવો વિશાળ
આંકીએ રે લોલ?’ એવો પ્રશ્વાર્થ નણંદના ચિત્તમાં ભાભીના દરિયો એવું જ વિશાળ પોતાના વીરાનું હૈ યું. અને તેમાં
ત્યાગની ગણતરીઓ માંડવા લાગે છે અને એમાંથી પ્રગટે છે શીતળતાની સેર જ ેમ સમાઈ જતી નદી સરીખી પોતાની
શ્રદ્ધાનો કલ્યાણવાચી ઉદ્ગારઃ ‘ચળકે સદાય એનો ચાંદલો મીઠડી ભાભી! કેવી મધુર સંગતિ!
વીરો મહે રામણ મીઠડો રે લોલ,
રે લોલ, જીવો એ જુ ગજુ ગ જોડ રે લોલ…’
શીળી સરિતની એ સેર રે .

ભાભીના ભાવથી ભીંજાતી નણદી અહીં
એવું આચરણ દાખવે છે જેવું કદાચ એ
ભવિષ્યમાં પોતાને માટે પણ ઈચ્છતી હોય.
આપણે આપણા માટે ઈચ્છીએ તેવું બીજાને
માટે પણ ઈચ્છવું તે સંસ્કારપરાયણતા છે.
સંયુક્તકુટુંબપ્રથા હવે નામશેષ થવા લાગી
છે ત્યારે પરસ્પરના હર્ષ-શોક કોઈને
સ્પર્શતા નથી.

સમુદ્ર અને સરિતાના પ્રતીકોનો અનાયાસ પરં તુ સુચારુ
અને સુયોગ્ય નિર્દેશ કરતા કવિ, નિસર્ગનાં તત્ત્વો જ ેવી જ
સ્વાભાવિકતા ભાઈ-ભાભીમાં પણ છે; સમુદ્રમાં સમાઈ જતી
સરિતાનો સમર્પણભાવ અહીં પણ છે, તેવું લાક્ષણિક રીતે
પ્રતિબિંબિત કરી રહે છે.
ભાભીના ભાવથી ભીંજાતી નણદી અહીં એવું આચરણ
દાખવે છે જ ેવું કદાચ એ ભવિષ્યમાં પોતાને માટે પણ
ઈચ્છતી હોય. આપણે આપણા માટે ઈચ્છીએ તેવું બીજાને
માટે પણ ઈચ્છવું તે સંસ્કારપરાયણતા છે. સંયુક્તકુ ટુબ
ં પ્રથા

સૌભાગ્યકારી મંગલકામના સેવતી નણદીએ ભાભીને હવે નામશેષ થવા લાગી છે ત્યારે પરસ્પરના હર્ષ-શોક કોઈને
અગાઉ ‘વીરાની મધુર મોરલી’ કહીને નવાજી હતી અને સ્પર્શતા નથી. આજની આવી પરિસ્થિતિમાં કુ ટુબ
ં જીવનનાં
હવે તે વીરા માટે કહે છેઃ

બે પાત્રો વચ્ચેનો સમુલ્લાસ અને આર્દ્ર પ્રેમ પ્રગટાવતી

માડીજાયો તે મધુર મોરલો રે લોલ,
ભાભી ઢળકતી શી ઢેલ રે .

બોટાદકરની આ રચના આશ્વાસનરૂપે છે.
ગુજરાતના ઘરોમાં હજી આજ ે પણ ગુંજતી તેના લયની

કવિતા તો અહીં બને છે. મધુર મોરલી એવી ભાભી સરવાણી કર્ણપ્રિય છે. તેટલી જ મંગલકારી પણ છે.
સૂર વહાવે તે તો અદીઠ હોય પણ તેને સ્થાને હવે વીરો
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ગગનપે દો તારે ટકરાયે, ટકરા કર દોનોં મુસ્કાયે…

હર્ષ બ્રહ્મભટ્ટ

આજ ે ફરી એક વાર એવા ગીતકારની વાત કરીએ કે ભજનો પણ લખતા હતા. સંગીતકાર હં સરાજ બહલ (કે
જ ેમણે સંખ્યાબંધ લોકપ્રિય ગીતો આપ્યાં હોય અને વર્ષો જ ેઓ પોતે પણ અંબાલા-પંજાબના જ હતા)ને બરકતરાયનાં
સુધી ફિલ્મ ઇન્ડસ્ટ્રીમાં કામ કર્યું હોય, પણ પોતાના કામના લખેલાં દેશભક્તિનાં ગીતો ખૂબ પ્રભાવી લાગ્યાં હતાં. તેમણે
માર્કેટિંગની કળાના અભાવે તથા પોતાનું કામ જ બોલશે બરકતરાય વર્માને ફિલ્મોમાં લાવવામાં અને સ્થાયી થવામાં
એવી માન્યતા સાથે ખૂણામાં બેસીની શાંતિથી કામ કર્યે રાખ્યું ઘણી મદદ કરી હતી. જો કે ફિલ્મોમાં લાવતી વખતે હં સરાજ
હોય. જી હા, એવા એક સરળ, સીધા સાદા ગીતકારનું નામ બહલે બરકતરાયને આગ્રહ કરે લો કે તે પોતાનું નામ નાનું
છે વર્મા મલિક.

કરી નાંખે. બરકતરાયનો એક ખાસ જીગરજાન મિત્ર મલિક
હતો. તેને ધ્યાનમાં રાખીને બરકતરાયે પોતાની અને તેની
અટક ભેગી કરીને ‘વર્મા મલિક’ કરી નાંખ્યું! આમ તો ‘વર્મા
મલિક’ શબ્દોમાં કોઈ ‘નામ’ તો છે જ નહીં; બંને શબ્દો
‘અટક’ જ દર્શાવે છે. પણ પોતાના મિત્રના નામની અટક
પોતાની અટક સાથે જોડી દઈને એક અજીબોગરીબ નામ
‘વર્મા મલિક’ તેમણે રાખ્યું. અને પછી વર્મા મલિકે પહે લીવાર
હં સરાજ બહલના સંગીતવાળી એક પંજાબી ફિલ્મ ‘લચ્છી’
(૧૯૪૯)માં ૧૧માંથી ૪ ગીતો લખ્યાં. વર્મા મલિકની કેટલીક

હિન્દી ફિલ્મ જગતમાં લગભગ ૪૦ વર્ષ સુધી
ગીતકારના રૂપમાં સક્રિય રહે નાર વર્મા મલિકનો જન્મ
૧૩ એપ્રિલ, ૧૯૨૫ના રોજ તત્સમયે અવિભાજિત પંજાબ
રાજ્યના ફિરોઝપુરમાં થયો હતો. તેમનું કુ ટુબ
ં ખૂબ સુખી
અને સાધનસંપન્ન હતું; જમીન-જાયદાદ પણ મોટા પ્રમાણમાં

પ્રારં ભિક હિં દી ફિલ્મોમાં પણ હં સરાજ બહલનું જ સંગીત
હતું.
વર્મા મલિકની ગીતકાર તરીકેની કારકિર્દીને બે ભાગમાં
વહેં ચી શકાય: પહે લો ભાગ ૧૯૪૯થી ૧૯૬૧ અને બીજો
ભાગ ૧૯૬૭થી ૧૯૯૦.

હતી. પણ ભારત-પાકિસ્તાન વિભાજનને કારણે તે બધી
જમીનો-મિલકતો છોડીને વર્મા મલિકનું કુ ટુબ
ં ભારતમાં
સ્થાયી થયું.
વર્મા મલિકનું મૂળ નામ બરકતરાય વર્મા હતું. વિદ્યાર્થી
જીવનથી જ તેમણે સ્વાતંત્ર્ય સંગ્રામમાં ભાગ લેવાનું જોરશોરથી
ચાલુ કરી દીધું હતું. તે દરમ્યાન તે દેશભક્તિનાં ગીતો અને
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કોઈ પણ હિં દી ફિલ્મમાં વર્મા મલિકે પહે લી વાર ગીતો તેથી રે ડીમેઈડ કપડાંના ધંધામાં પણ જોડાયા. જો કે તેમાં
લખ્યાં હોય તો તે હતી ૧૯૪૯ની ફિલ્મ ‘ચકોરી’. (જ ેમાં પણ ખાસ કંઈ સફળતા ન મળી.
બીજા ગીતકાર હતા મુલ્કરાજ ભાકરી). ‘ચકોરી’માં વર્મા

તેમની કારકિર્દીનો બીજો દૌર ૧૯૬૭ થી ૧૯૯૦નો

મલિકે ત્રણ ગીતો લખ્યાં : ‘ઈક દુખિયા જવાનીકી હૈ બસ રહ્યો. આ દૌરમાં નસીબે વર્મા મલિકને યારી આપી. હં સરાજ
ઈતની કહાની…’, ‘ક્યોં ગર્મ સર્દ હોતે હો…’ તથા ‘તૂ હમસે બહલ પછી બીજા એક પંજાબી સંગીતકાર તેમના માટે
જુ દા હૈ પર, તેરે લિયે ફિર ભી મેરે લબપે દુઆ હૈ …’.

વરદાન બનીને સામે આવ્યા. તે હતા સંગીતકાર ઓ.પી.
નય્યર.

એસ. ડી. બર્મન, આશા ભોસલે, વર્મા મલિક

કારકિર્દીના પહે લા ભાગનાં બાર વર્ષો દરમ્યાન વર્મા

રફી, રૂપેશ કુમાર, સોનિક, ઓમી અને વર્મા મલિક

ઓ.પી. નય્યરે વર્મા મલિકને ફિલ્મ સી.આઈ.ડી ૯૦૯

મલિકે ૨૪ ફિલ્મોમાં કુ લ ૪૯ ગીતો લખ્યાં. પણ તેમાંથીયે (૧૯૬૭)માં ગીતકાર તરીકે તક આપી. આ ફિલ્મમાં વર્મા
બહુ જ ઓછાં ગીતો શ્રોતાઓના દિલમાં વસી શક્યાં. મલિકે લખેલું ગીત ‘નદીકા કિનારા હો, પાની આવારા હો…’

આ દૌરનું તેમનું સૌથી પ્રચલિત ગીત હતું ફિલ્મ ‘દોસ્ત’ ખૂબ જ લોકપ્રિય થયેલું. પછીના વર્ષે ઓ. પી. નય્યરે ફરીથી
(૧૯૫૪)નું – ‘આયે ભી અકેલા, જાયે ભી અકેલા…’, ‘જ ે વર્મા મલિકને ગીતકાર તરીકે ફિલ્મ ‘દિલ ઔર મહોબ્બત’માં
તલત મહે મૂદે ગાયું હતું. તેમનો હિં દી ફિલ્મોના ગીતકાર તક આપી. અને વર્મા મલિકે તે ફિલ્મ માટે લખેલું ગીત
તરીકેનો આ બાર વર્ષનો સમયગાળો કોઈ રીતે સફળ કહી ‘આંખોંકી તલાશી દે દે, મેરે દિલકી હો ગઈ ચોરી…’ ખૂબ
શકાય એવો નહોતો — ન તો ગીતોની સંખ્યાની દ્રષ્ટિએ, ચાલ્યું. આમ બે વર્ષોમાં બે ફિલ્મોમાં તેમના બે ગીતો આવ્યાં,
ન તો ગીતોની લોકપ્રિયતાની દ્રષ્ટિએ. આ દૌરની તેમની પણ આ ગીતોથી તેમની ગીતકાર તરીકેની ઓળખાણ
છેલ્લી ફિલ્મ હતી ‘સાયા’ (૧૯૬૧). આ ફિલ્મ પછી છ પુન:સ્થાપિત થઈ. પરિણામે ૧૯૬૯માં તેમને પહે લીવાર કોઈ
વર્ષ સુધી વર્મા મલિકની કોઈ ફિલ્મ ન આવી. કામ ન ફિલ્મનાં બધાં ગીતો લખવાનો અવસર પ્રાપ્ત થયો. ફિલ્મ
મળવાને કારણે તેઓ આર્થિક પ્રશ્નોથી ઘેરાઈ ગયા. ઘરનું હતી ‘ડંકા’ અને સંગીતકાર હતાં એસ. મદન. આ ફિલ્મનાં
રાચરચીલું, વાસણો સુધ્ધાં વેચવાની નોબત આવી ગઈ હતી. કુ લ છ ગીતોમાંથી જ ે સૌથી વધુ સંભળાયું એ હતું ‘દિલકે
માત્ર ગીતો લખવાનું કામ જીવનનિર્વાહ માટે પર્યાપ્ત નહોતું અરમાં આંખોંસે અબ આંસુ બનકર ટૂ ટ.ે .’
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ફિલ્મી ગીતોમાં કાવ્યતત્ત્વ
એ દિવસોમાં જ વર્મા મલિકની મુલાકાત મનોજકુ માર ઉપરાંત નિર્માતા સોહનલાલ કંવરની ફિલ્મ ‘પહચાન’નાં
સાથે થઈ, જ ે વર્મા મલિકે લખેલાં લોકપ્રિય પંજાબી ગીતોને ગીતોએ વર્મા મલિકની એક આગવી ઓળખ ઊભી કરી.
કારણે તેમને જાણતા હતા. તેમણે વર્મા મલિકે લખેલું ગીત આ ફિલ્મમાં તેમના ઉપરાંત નીરજ અને ઇન્દીવરનાં ગીતો
‘ઈક તારા બોલે તુન તુન…’ પોતાની ફિલ્મ ‘ઉપકાર’ માટે પણ હતા. છતાં વર્મા મલિકે લખેલાં ગીતો ‘વો પરી કહાઁ
લઈ લીધું. પણ કોઈ કારણસર મનોજકુ માર તે ગીત ફિલ્મ સે લાઉં…’, ‘સબસે બડા નાદાન વહી હૈ , જો સમઝે નાદાન
‘ઉપકાર’માં સમાવી ન શક્યા, પણ તેમણે તે ગીત તેમની મુઝે…’ તથા ‘સુન લે દિલકી બાત આજ મૌકા હૈ …’ એ ધૂમ
૧૯૭૦ની ફિલ્મ ‘યાદગાર’માં લીધું. આ ગીતથી વર્મા મલિક મચાવી હતી, આ ગીતો ખૂબ ગવાયાં અને પ્રશંસા પામ્યાં.
ખૂબ જાણીતા થયા. આ ગીતે વર્મા મલિકને અન્ય નિર્માતાઓ અભિનેતા નવીન નિશ્ચલની તથા અભિનેત્રી રે ખાની પહે લી
અને આમ જનતા સુધી પહોંચાડ્યા. આઠ મિનિટ લાંબા હિં દી ફિલ્મ ‘સાવનભાદોં’નાં ગીતો પણ ખૂબ લોકપ્રિય થયાં,
આ ગીતના માધ્યમથી વર્મા મલિકે હિં દુસ્તાનના દબાયેલા- ખાસ કરીને યુવાવર્ગમાં. ‘કાનમેં ઝૂમકા, ચાલમેં ઠુમકા, કમર
કચડાયેલા લોકોનો અવાજ બનવાની સાથે પાશ્ચાત્ય સંસ્કૃતિ, પે ચોટી લટકે…’ તથા ‘સુન સુન સુન ઓ ગુલાબી કલી…’
દેશની રાજનૈતિક સ્થિતિ અને નીચે ઊતરતાં જતાં નૈતિક જ ેવાં ગીતોને યુવાનોએ વધાવી લીધાં. ૧૯૭૦ના વર્ષ માટેનો
શ્રેષ્ઠ ગીતકારનો ફિલ્મફે અર ઍવૉર્ડ પણ વર્મા મલિકને જ

મૂલ્યો પર પ્રહાર કર્યો હતો.

મળ્યો (ફિલ્મ ‘પહચાન’ના મુકેશે ગાયેલા ગીત ‘સબસે બડા
નાદાન વહી હૈ , જો સમઝે નાદાન મુઝે….’ માટે).
૧૯૭૦ના સફળ વર્ષ પછીના બે દાયકા દરમ્યાન વર્મા
મલિકે પાછા વળીને ન જોયું. તેમનાં લખેલાં ગીતો વર્ષોવર્ષ
લોકપ્રિય થતાં રહ્યાં. આમાંના કેટલાંક તો આજ ે પણ એટલાં
જ લોકપ્રિય છે: પ્રિયે પ્રાણેશ્વરી, હૃદયેશ્વરી, યદિ આપ હમેં
આદેશ કરેં .. (હમ, તુમ ઔર વો-૧૯૭૧); જો તુમ હં સોગે
તો દુનિયા હં સેગી…(કઠપૂતલી-૧૯૭૧); ગયા બચપન જો
આઈ જવાની… (આંખો આંખોમેં-૧૯૭૨); ના ઈજ્જતકી
ચિંતા, ના ફિકર કોઈ અપમાનકી, જય બોલો બેઈમાનકી…
એસ.ડી. બર્મન, વર્મા મલિક સ્ટુડિયોમાં

(બેઈમાન-૧૯૭૨); યે રાખી બંધન હૈ ઐસા… (બેઈમાન૧૯૭૨); બન કે દુલ્હનિયા આજ ચલી હઁૂ મૈં સાજન કે

વાસ્તવમાં ૧૯૭૦નું વર્ષ વર્મા મલિક માટે ખૂબ ભાગ્યશાળી દ્વારે … (શોર-૧૯૭૨); દો બેચારે , બિના સહારે …(વિક્ટોરિયા
સાબિત થયું આ વર્ષ દરમ્યાન તેમની ‘યાદગાર’ સહિત છ ૨૦૩-૧૯૭૨); રાઝકી બાત કહે દું તો જાને મહે ફિલમેં
ફિલ્મો રીલીઝ થઈ અને તેમાંના કેટલાંક ગીતોએ જબરદસ્ત ફિર ક્યા હો… (ધર્મા-૧૯૭૩); સદા તેરી ઉમર ઇતની
લોકપ્રિયતા પ્રાપ્ત કરી. ‘યાદગાર’ના ‘ઈક તારા બોલે…’ રહે ઓ સનમ… (ધર્મા-૧૯૭૩); સુન બાલ બ્રહ્મચારી, મૈં
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હઁૂ કનર્ાકુંવારી… (સનર્ાસી-૧૯૭૫); કહીં દૂર કહીં દૂર ત્રણ ગીતો વમાયા મજલકે લખર્ાં હતાં. ઢહં દી જફલમનાં ગીતોની
મુઝે જાના હૈ … (દો અનજાને-૧૯૭૬); એક સે બિકર એક, સફળતાના માપદંડ સમા તે વખતના કાર્યાક્રમ બીનાકા
મૈં લાઈ હઁૂ તોહફે અનેક… (એક સે બિકર એક-૧૯૭૬); ગીતમાલાના ઇજતહાસમાં બે વખત જ એવું બનર્ું છે કે એક
તેરે ઈશકકા મુઝપે હુઆ ર્ે અસર હૈ … (નાજગન-૧૯૭૬); જ જફલમનાં બે ગીતો વાજરયાક કાર્યાક્રમમાં પહે લા અને બીજા
આજ મેરે ર્ાર કી શાદી હૈ … (આદમી સડક કા-૧૯૭૭); ક્રમે રહાં હોર્. પહે લી વાર આવું બનેલું ‘સંગમ’ જફલમનાં
ઇક બાત કહઁૂ મૈ સજના… (કમયાર્ોગી-૧૯૭૮); ચલો રે

ગીતોના ઢકસસામાં, ૧૯૬૪ની સાલમાં. બીજા નંબર પર હતું

ડોલી ઉઠાઓ કહાર… (જાની દુશમન-૧૯૭૯); ચંદામામા સે હસરત જર્પુરીનું લખેલું ‘ર્ે મેરા, પ્રેમપત્ર પિકર…’ અને
પર્ારા મેરા મામા… (કતયાવર્-૧૯૭૯); ના જુ લમ ના જાજલમ પહે લાં નંબરે હતું શૈલેનદ્રનું લખેલું ‘મેરે મનકી ગંગા, ઔર
કા અજધકાર રહે ગા… (હકૂ મત-૧૯૮૭); ચલ ભાગ ચલેં તેરે મનકી જમુનાકા…’. આવી જ સુરીલી ઘટના બીજી
પૂરબ કી ઓર… (કલર્ુગકી રામાર્ણ-૧૯૮૭); હુસન કી વખત બની–૧૯૭૫ના વરયામાં. તે વરયાની વાજરયાક બીનાકા
વાદીર્ોંમેં ઈશક ચલતા રહે ગા… (વાઢરસ-૧૯૮૮).

ગીતમાલાના કાર્યાક્રમમાં બીજા નંબરે હતું ‘રોટી, કપડા ઔર

ઢહં દીની લગભગ ૧૭૦ જફલમો અને પંજાબીની લગભગ મકાન’નું લતાજીએ ગાર્ેલું ગીત ‘હાર્ હાર્ ર્ે મજબૂરી…’
૫૦ જફલમોમાં તેમણે ગીતો લખર્ાં હતાં.

અને પહે લાં નંબર પર હતું તે જ જફલમનું ગીત ‘બાકી કુ છ
બચા તો મહં ગાઈ માર ગઈ…’. આ બંને ગીતો વમાયા મજલકે
લખર્ાં હતા. આવો ઇજતહાસ ફરી રચાર્ો નથી.
જફલમ ‘પહચાન’ (૧૯૭૦)ના ગીત ‘સબસે બડા નાદાન
વહી હૈ …’ તથા જફલમ ‘બેઈમાન’ (૧૯૭૨)ના ગીત ‘ના
ઈજ્જત કી જચંતા, ના જફકર કોઈ અપમાનકી…’. માટે વમાયા
મજલકને જફલમફે અર ઍવૉડયા મળ્ા હતા.
વમાયા મજલક એક ખૂબ જ સરળ, જનરાજભમાની અને

વમાયા મજલક મનોજકુ મારના મનપસંદ ગીતકાર હતા. સીધાસાદા માણસ હતા. તેમને જોઈએ તો કોઈ પણ
મનોજકુ મારની ઘણીબધી જફલમોમાં વમાયા મજલકે સુંદર ગીતો દૃશ્ષ્ટકોણથી જફલમી ગીતકાર લાગે જ નહીં. તેઓ જફલમ

લખર્ાં છે. ર્ાદગાર, બજલદાન, પહચાન, બેઈમાન, શોર, ઉદ્ોગના રાજકારણથી જોજનો દૂર હતા. તેથી જ તેઓ કોઈ
સનર્ાસી, કલર્ુગકી રામાર્ણ અને રોટી, કપડા ઔર મકાન. ‘કેમપ’માં નહોતા. તેમણે લગભગ તમામ સંગીતકારો સાથે
આ બધામાં સૌથી ઉલ્ેખનીર્ છે ૧૯૭૪ની જફલમ રોટી, કામ કર્ુું. હં સરાજ બહલથી માંડી ઉત્મ-જગદીશ સુધીના
કપડા ઔર મકાન. આ જફલમ ૧૯૭૪ના અંત ભાગમાં સંગીતકારોએ તેમની પાસે ગીતો લખાવર્ાં.
રીલીઝ થઈ હતી. અને ૧૯૭૫માં ખૂબ ચાલી હતી. આ

તા. ૧૫-૩-૨૦૦૯ના રોજ જૂ હુ (મુંબઈ) ખાતે ૮૪

જફલમનાં ગીતોએ અદભૂત સફળતા પ્રાપ્ત કરી હતી, જ ે પૈકી વરયાની ઉંમરે તેમનું જનધન થર્ું.
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હફલમી ગીતોમાં કાવ્યતત્વ
૧૪. સુન બાલ રિહ્મચારી, મૈં હઁૂ કનર્ાકુંવારી… સનર્ાસી
(૧૯૭૫)
૧૫. તેરે સંગ પર્ાર મૈં નહીં તોડના… નાજગન (૧૯૭૬)
૧૬. તેરે ઈશક કા મુઝ પે હુઆ એ અસર હૈ … નાજગન
(૧૯૭૬)
૧૭. આજ મેરે ર્ારકી શાદી હૈ … આદમી સડકકા (૧૯૭૭)
વમાયા મજલકનાં કેટલાંક લોકજપ્રર્ ગીતોની ર્ાદી જોઈએ:
૧. આર્ે ભી અકેલા, જાર્ે ભી અકેલા… દોસત (૧૯૫૪)
૨. હવા ઉડાકર લાઈ સાવનકે સપને… તકદીર (૧૯૫૮)
૩. નદીકા ઢકનારા હો, પાની આવારા હો… સી. આઈ. ડી.
૯૦૯ (૧૯૬૭)
૪. ઇક તારા બોલે તુન તુન… ર્ાદગાર (૧૯૭૦)
૫. વો પરી કહાઁસે લાઉં, તેરી દુલહન જીસે બનાઉં… પહચાન
(૧૯૭૦)
૬. કાનમેં ઝુમકા, ચાલ મેં ઠુમકા… સાવન-ભાદોં (૧૯૭૦)
૭. દો બાતેં પર્ાર ભરીં કર લું, કર લો જી… આંખો આંખોમેં
(૧૯૭૨)
૮. ના ઈજ્જતકી જચંતા… જર્ બોલો બેઈમાનકી… બેઈમાન
(૧૯૭૨)
૯. દો બેચારે , જબના સહારે … જવકટોઢરર્ા નં. ૨૦૩ (૧૯૭૨)
૧૦. રાઝકી બાત કહ દું તો જાને મહજફલમેં જફર કર્ા હો…
ધમાયા (૧૯૭૩)
૧૧. હમ બોલેગા તો બોલોગે કે બોલતા હૈ … કસૌટી
(૧૯૭૪)
૧૨. બાકી કુ છ બચા તો મહં ગાઈ માર ગઈ… રોટી, કપડા
ઔર મકાન (૧૯૭૪)
૧૩. હાર્ હાર્ ર્ે મજબૂરી, ર્ે મૌસમ ઔર ર્ે દૂરી… રોટી,
કપડા ઔર મકાન (૧૯૭૪)
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૧૮. તેરે હાથોંમેં પહના કે ચૂઢડર્ાઁ… જાની દુશમન (૧૯૭૯)
૧૯. ચલો રે ડોલી ઉઠાઓ કહાર… જાની દુશમન (૧૯૭૯)
૨૦. ચંદામામા સે પર્ારા મેરા મામા… કતયાવર્ (૧૯૭૯)
૨૧. ચલ ભાગ ચલેં પૂરબકી ઓર… કલર્ુગકી રામાર્ણ
(૧૯૭૯)
૨૨. મેરે પર્ારકી ઉમર હો ઇતની સનમ… વાઢરસ (૧૯૮૮)
૨૩. મૈંને આંખોંસે જપલાઈ તો હં ગામા હો ગર્ા… અનહોની
(૧૯૭૩)
૨૪. ચંદાકી ઢકરનોંસે જલપટી હવાએં… ઇનતઝાર (૧૯૭૩)
૨૫. બનકે દુલહજનર્ા આજ ચલી હૂં મૈ સાજનકે દ્ારે …
શોર (૧૯૭૨)
૨૬. જપ્રર્ે પ્રાણેશ્રી, હૃદર્ેશ્રી, ર્ઢદ આપ હમેં આદેશકરેં …
હમ, તુમ ઔર વો (૧૯૭૧)
૨૭. જો તુમ હં સોગે તો દુજનર્ા હં સેગી… કઠપૂતલી (૧૯૭૧)
૧૯૭૨માં મનોજકુ મારની એક જફલમ આવેલી ‘શોર’,
જ ે એક ઓફ-બીટ જફલમ હતી. તેમાં ત્રણ ગીતકારોએ ગીતો
લખેલાં: સંતોર આનંદ, રાજકજવ ઇનદ્રજજતજસંહ તુલસી અને
વમાયા મજલક. જફલમમાં જર્ા ભાદુરી હીરોઈન તરીકે હતી.
એક અલ્ડ, ગરીબ ર્ુવતી જફલમના હીરો મનોજકુ માર
પ્રતર્ેના પોતાના પ્રેમનો એકરાર કેવી રીતે કરે છે એ
સીચર્ુએશન હતી. મનોજકુ મારને આને માટે કોઈ જવજશષ્ટ
પ્રકારનું ગીત જોઈતું હતું. લ�મી-પર્ારે એ ધૂન બનાવીને
તૈર્ાર કરી અને પછી વમાયા મજલકને ગીત લખવા જણાવર્ું.
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ધૂન પણ થોડી અલગ પ્રકારની હતી. આ સિચ્યુએશન, આ
ધૂન અને મનોજકુ મારની અપેક્ષા એમ ત્રણેય વાતોને ધ્યાનમાં
રાખવાની હતી. વર્મા મલિકે આ કામ અદ્ભુત રીતે કર્યું.
તો ચાલો લતા મંગેશકરના કંઠ ે ગવાયેલ, એ ગીતના શબ્દો
જોઈએ. આ ગીત બસ ધ્યાનથી વાંચવાનું જ છે, એનો
કોઈ આસ્વાદ જરૂરી નથી. વર્મા મલિકના આટલા સરળ
અને સરસ શબ્દોમાંથી પસાર થઈ જઈએ પછી એના કોઈ
અર્થઘટનની કે વિશેષ ટિપ્પણીની મારી દૃષ્ટિ બિલકુ લ જરૂર
નથી. નાયિકા કે જ ે મુગ્ધાવસ્થામાં છે અને એક અલ્લડ
યુવતી છે. તે મન ખોલીને બધાને જાહે રમાં કહી રહી છે કે
આજ ે તો મારે દુલ્હન બનીને મારા સાજનના ઘરે પહોંચી
જવું છે; મારે કોઈ ધામધૂમભર્યા લગ્નની જરૂર નથી; કોઈ
શરણાઈ-બેન્ડ-વાજાં કે ઢોલનગારાં પણ નથી જોઈતાં; હાથ
પર મેંહદી ય નથી લગાડવી કે બીજા કોઈ સાજ-શણગાર
પણ નથી કરવા. બસ, હં ુ જ ેવી છુ ં તેવી જ મારા પ્રિયતમના
ઘરના દ્વારે પહોંચી જવા માંગુ છુ .ં
ગગનપે દો તારે ટકરાયે,
ટકરા કર દોનોં મુસ્કાયે
ચાંદને સુનલી ઉનકી બાત
જા બૈઠા બાદલ કે સાથ
સુન બાદલને લી અંગડાઈ
બુંદ બુંદ ને બાત ફૈ લાઈ
ગગનકી બાત ધરતી પે આઈ
કલીને સુન લી સુની સુનાઈ
કલીને ફૂલકો ભેદ બતાયા
ફૂલને બુલબુલકો સમઝાયા
બુલબુલને ભંવરા બુલવાયા
ભંવરા ગુનગુન કરતા આયા
મૈંને રોક કે ઉસે સુનાયા
સુનાયા, સુનાયા…
બનકે દુલ્હનિયા આજ ચલી હઁૂ

મૈં સાજન કે દ્વારે
શહનાઈ બજ ે ના બજ ે
શહનાઈ બજ ે ના બજ ે
શહનાઈ બજ ે ના બજ ે.
ના કોઈ મુઝકો કજરા ડાલે
ના કોઈ માંગ સંવારે
ના ચાહં ુ મૈં બાજ ેગાજ ે
ના મૈં ઢોલ નગારે
ના કોઈ મેરી રાહેં રોકે
ના કોઈ મુઝે પુકારે
બનકે દુલ્હનિયા આજ ચલી હઁૂ
મૈં સાજન કે દ્વારે
શહનાઈ બજ ે ના બજ ે
શહનાઈ બજ ે ના બજ ે
શહનાઈ બજ ે ના બજ ે.
મુંડા મને ના મને
ઘોડી સજ ે ના સજ ે
હો ડોલી ઊઠે ના ઊઠે
મેંહદી લગે ના લગે
ના મૈં ચાહં ુ બિંદીયા શિંદિયા
ના મૈં તારે સારે
કલ તક થે જો ગુસ્સે શુસ્સે
હો ગયે જાન કે પ્યારે
બનકે દુલ્હનિયા આજ ચલી હઁૂ
મૈં સાજન કે દ્વારે
શહનાઈ બજ ે ના બજ ે
શહનાઈ બજ ે ના બજ ે
શહનાઈ બજ ે ના બજ ે.
વર્મા મલિક જ ેવા એક સાલસ, સરળ અને અજાતશત્રુ
કહી શકાય એવા ગીતકારને આ કોલમના માધ્યમથી યાદ
કરવાની તક મળી એનો મને આનંદ છે.
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કૈલાસ ગુ�કુળ-મિુવા ખાતે તુલસી જનમોતસવ અને
સનમાન સમારોિ ્યો�્યો

કથાકાર વાચક નહીં, પાચક હોવો જોઈએ.

વાલમીઢક પદક પુંડરીક ગોસવામી મહારાજ (વૃંદાવન),

– મોરાડરબાપુ વર્ાસ પદક રમેશભાઈ ઓઝા ‘ભાઈશ્રી’ વતી પ્રજતજનજધઓ,

કૈલાસ ગુરકુ ળ મહુવા ખાતે તુલસી જનમોતસવ અને તુલસી પદક સવામી ઢદવર્ાનંદતીથયાજી મહારાજ (ભાનપુરા)
સનમાન સમારોહ તારીખ ૧૪થી ૧૭ ઓગસટ દરજમર્ાન વતી આચાર્યા જગદીશજી, પ્રણવાનંદજી સરસવતીજી મહારાજ
ર્ોજાઈ ગર્ો. જ ેમાં ઉત્ર ભારતનાં લગભગ એક સો (વૃંદાવન) તથા શ્રીમતી જ્ઞાનવતી અવસથી (રે વા-મધર્પ્રદેશ)
જ ેટલા કથાકાર, પ્રવચનકારની ઉપશ્સથજતમાં તુલસી સાઢહતર્ ને મોરાઢરબાપુ અને વકતા મહાનુભાવોના હસતે સનમાન
સંગોષ્ઠી અને તુલસી જનમોતસવની ઉજવણી કરવામાં કરવામાં આવર્ા હતા.
આવી. આ પ્રસંગે મોરાઢરબાપુએ પોતાનાં દાદા જત્રભુવનદાદા

હઢરચિનદ્ર જોશીના સંચાલનતળે પ્રારં ભે મોરાઢરબાપુ

પાસેથી તુલસી માનસ સાથે તુલસી જવશે મેળવેલા જ્ઞાન સઢહત સૌએ પૂવયા વડાપ્રધાન અટલ જબહારી બાજપાર્ીને
તથા શીખની વાત કરી તુલસીના ૧૬ અથયો થાર્ છે તેમ શ્રદ્ાંજજલ અપયાણ કરી હતી. સમારોહ પ્રારં ભે ગાગશી વોરા
જણાવી કથાકાર વાચક નહીં, પાચક હોવો જોઈએ. તેમ તથા સંગીતકારો દ્ારા માનસ અને જવનર્ પજત્રકા ગાન
સંદેશો આપર્ો. તેમણે ર્ુવાન સફૂજતયાલા કથાકારોને જબરદાવર્ા. કરવામાં આવર્ું હતું.
જવશ્ કથાકારોનું ઋણ ચૂકવી શકશો નહીં તેમ કહું. અહીં
સનમાન સવીકારનારા જવદ્ાનો પ્રતર્ે અહોભાવ વર્કત કર્યો.
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કલાજગતમાં સીમાહચિન�પ �ણ પુસતકોનું હવમોચન

ગુજરાત કલાપ્રજતષ્ઠાન અને ગુજરાત જવશ્કોશ પ્રસંગોજચત્ વકતવર્ આપર્ું હતું. આ પ્રસંગે કલાગ્ંથ ભાગટ્સટ લજલતકલા કેનદ્રના ઉપક્રમે ત્રણ ગ્ંથોનો લોકાપયાણ ૨૦, ૨૧ અને ૨૨ના સંપાદકોની જવશેર ઉપશ્સથજત રહી
સમારોહ ર્ોજાર્ો. ગુજરાત કલાપ્રજતષ્ઠાનનો મુખર્ હે તુ હતી. આ ત્રણેર્ જણને અજભવાદન-પત્ર આપીને સનમાજનત
કલાકારો કલાજ્ઞાનથી સમૃદ્ બને તેવા શુભ આશર્થી આ કરવામાં આવર્ાં હતાં. નારણભાઈ રાઠવા, મહે નદ્રભાઈ જત્રવેદી
કલાપ્રજતષ્ઠાનમાં કાર્યા કરવામાં આવે છે. આ સંસથાના ઉપક્રમે અને સંતોરભાઈ કામદાર પણ આ કાર્યાક્રમમાં ઉપશ્સથત
‘રાઠવાનો જપઠોરો’ ભીંતજચત્ર જ ેનું સંપાદન અરજવંદભાઈ રહા હતાં અને શુભેચછાઓ પાઠવી હતી. આ સમારં ભના
ભ�ે કર્ુું છે. આ ગ્ંથમાં આઢદવાસી જપઠોરાને દેવ તરીકે અધર્ક્ષ જાણીતા સાઢહતર્કાર પ�શ્રી ડૉ. કુ મારપાળ
સથાન આપર્ું છે. એની લોકસંસકૃ જત, એના જીવનની દરે ક દેસાઈએ કહું કે ગુજરાતના કલા-વૈભવને પ્રગટ કરનારા
રીતભાતોને આ ગ્ંથમાં આલેખવામાં આવી છે. ‘કચછની આ પુસતકો એક અથયામાં કહીએ તો કલાપ્રીજતના મઢહમારૂપ
કમાંગરી જચત્રકલા’ ગ્ંથમાં કચછના રાજા-રજવાડાઓએ છે. આપણી પરં પરાગત કલાની આવી જાળવણી કરીએ અને
જ ે ભીંતજચત્રો કર્ાું અને ધરતીકંપ પછી આ ભીંતજચત્રો એ ગ્ંથો મહાપ્રસાદી રૂપે જચત્રકલાના રજસકોને પહોંચાડવા.
નષ્ટ પામર્ાં છે. એના જવશેનો આલેખ આ ગ્ંથમાંથી મળે આજના આ ત્રણ પુસતકો એ ગુજરાતની કલા પરં પરાને
છે, તો કલાગુર રજવશંકર રાવળ ગ્ંથમાંથી તેમના જીવન- આગવું ગૌરવ આપે છે. આ ત્રણેર્ પુસતકો ગુજરાતના કલા
કવન, પ્રવાસ અને અભર્ાસુ લેખોને આવરી લેવામાં આવર્ાં જગતમાં સીમાજચહન રૂપ બની રહે શે. આ સમગ્ કાર્યાક્રમનું
છે. આ પ્રસંગે કલારજવ ટ્સટના પ્રમુખ અજમત અંબાલાલ, આર્ોજન રમણીકભાઈ ઝાપડીર્ાએ કર્ુું અને કલારજસકો
આંતરરાષ્ટ્ીર્ ફોટોગ્ાફર જર્ોજત ભ� અને કલારજવ ટ્સટના મોટી સંખર્ામાં ઉપશ્સથત રહાં.
ટ્સટી અજનલ રે જલર્ા ખાસ ઉપશ્સથત રહાં હતા અને
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મિારા�્ રાજ્્ય ગુજરાતી સાહિત્ય અકા્દમીનો
પુરસકાર અપર્ણ સમારંભ ્યો�્યો

મયાધવ રયામયાનુિ

રતનયાકર મતકયારી

ભરત નયા્ક

ગીતયા નયા્ક

પ્રવીણ સોલંકી

કેતન જમ�ી

જવશ્ ગુજરાતી ભારા ઢદવસની ઉજવણી જનજમત્ે પુરસકાર માટે પ્રેરણા કે. લીમડી જલજખત ‘અશ્તથામા’ (પ્રથમ)
મહારાષ્ટ્ શાસન સાંસકૃ જતક કાર્યા જવભાગ, સાંસકૃ જતક જનર્ામક તથા મીનળ દીજક્ષત જલજખત ‘શાજપતા’ (જદ્તીર્)ની પસંદગી
કાર્ાયાલર્ તથા મહારાષ્ટ્ રાજર્ ગુજરાતી સાઢહતર્ અકાદમીનો થઈ હતી. નવજલકા માટેનો રામનારાર્ણ પાઠક પુરસકાર
પુરસકાર અપયાણ સમારં ભ શુક્રવાર ૨૪ ઓગસટના રોજ ઈલા આરબ મહે તાને ‘સપ્ત માતૃકા’ (પ્રથમ) તથા પ્રફુલ
મુંબઈના ઝવેરબેન સભાગૃહમાં ર્ોજાર્ો હતો.
શાહને ‘ર્ુદ્ કેસરી’ (જદ્તીર્) માટે એનાર્ત કરાર્ો હતો.
અકાદમી દ્ારા મહારાષ્ટ્શ્સથત સજયાકોને જવજવધ શ્રેણીમાં

કજવતા માટેનો હઢરચિંદ્ર ભ� પુરસકાર (જદ્તીર્) સતીશ

અપાતા જીવનગૌરવ પુરસકાર-વરયા ૨૦૧૮ માટે ભરત નાર્ક વર્ાસના કાવર્સંગ્હ ‘૬૧ કાવર્ો’ને તથા. અનુવાદ માટેનો
અને ગીતા નાર્ક-સાઢહતર્, પ્રવીણ સોલંકી-કલા, કેતન ગોપાલરાવ જવદ્ાંસ પુરસકાર ઉવયાશી પંડ્ા અનુવાઢદત
જમ�ી-પત્રકારતવ અને શ્રી સોલાપુર ગુજરાતી જમત્ર મંડળ- પુસતક ‘વંશવૃક્ષ’ (પ્રથમ) તથા નીલા રાઠોડ અનુવાઢદત
સંસથાની પસંદગી કરવામાં આવી હતી.
કજવ નમયાદ પાઢરતોજરક-વરયા ૨૦૧૮ ફાઈન આટ્સયા કોલેજના

પુસતક ‘ચરૈ વેજત! ચરૈ વેજત!’ (જદ્તીર્)ને એનાર્ત કરાર્ો હતો.
પુરસકાર અપયાણ સમારં ભમાં સાંસકૃ જતક બાબતો, જશક્ષણ

જનવૃત્ જપ્રશ્નસપાલ અને ઢકડની ઈજનસટટર્ૂટમાં એચઆર જવભાગ ખાતાના પ્રધાન જવનોદ તાવડે અધર્ક્ષ તરીકે, નવીનભાઈ
તેમજ અનર્ સંસથાઓમાં સેવા સંદભ
યા ે સંકળાર્ેલા સાઢહતકાર કજવ દવે કાર્ાયાધર્ક્ષ તરીકે તથા પ�શ્રી પુરરોત્મ ઉપાધર્ાર્
માધવ રામાનુજને (ગુજરાતી) અને રતનાકર મતકરી (મરાઠી) અજતજથજવશેર તરીકે ઉપશ્સથત રહા હતા. આ અવસરે
ને એનાર્ત કરવામાં આવર્ા હતા. જીવનગૌરવ પુરસકાર અને ગુજરાતી અશ્સમતાને તાદૃશર્ કરતો પ્રર્ોગ ‘જત્રવેણી’ની
નમયાદ પાઢરતોજરકમાં રૂ. ૫૧,૦૦૦ની રાજશ, સનમાનપત્ર અને રજૂ આત કરાઈ હતી. ઢદનકર જોરી, પલક જાની અને પ્રવીણ
સમૃજતજચહનનો સમાવેશ થાર્ છે.

સોલંકી જલજખત જવજવધ એકોશ્કતને ઢદલીપ રાવલ, ચેતન

સવયોત્મ પુસતકોને પુરસકાર પ્રદાન કરવાની અકાદમીની ધનાણી, નીલેશ જોશી, રાજુ લ દીવાન અને હે તલ જોશી એ
ર્ોજના અનવર્ે જવજવધ વાઙમર્ પુરસકાર-૨૦૧૭ એનાર્ત રજૂ કરી હતી. સુરેશ જોશીએ તરન્નુમમાં પ્રસતુજત કરી હતી.
કરવામાં આવર્ા હતા. નવલકથા માટેના ચુનીલાલ મઢડર્ા કાર્યાક્રમનું સંચાલન મુકેશ જોરી અને પ્રીતા પંડ્ાએ કર્ુું હતું.
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રાજકોટ આકાશવાણી ્યશના ભાગી: નરહસંિ મિેતા રહચત
‘વૈષ્ણવજન...’ નવા વિર્ન સાથે �સતુત

રાષ્ટ્જપતા મહાતમા ગાંધીજીની ૧૫૦મી જનમજર્ંતી વરયાની ઉજવણી અંતગયાત ભારતના તમામ આકાશવાણીના કેનદ્રો
પરથી નરજસંહ મહે તા રજચત મહાતમા ગાંધીજીનું જપ્રર્ ભજન ‘વૈષણવજન તો તેને રે કહીએ’ તારીખ ૧૫મી ઓગસટથી
પ્રસાઢરત થવા લાગર્ું છે. આ ભજનને નવો ઓપ આપવા ઢદલહીથી રાજકોટ આકાશવાણી કેનદ્રને આદેશ આવર્ો અને
સંગીતકાર ડૉ. ભરત પટેલ દ્ારા આ ભજનને એક નવી સટાઈલ અને સંગીત સાથે રે કોડયા કરાર્ું હતું. જ ેથી આ નવીન રીતે
પ્રસતુત થર્ેલી રચના ર્ુવા પેિીમાં પણ લોકભોગર્ બને. આ ભજનમાં રાજકોટના કલાકારો ગાગશી વોરા, જનજધ ધોળઢકર્ા,
ઢરર્ાઝ મીર અને સોહે લ બલોચના સવરો છે તથા સંગીત આકાશવાણીના નીવડેલા સવરકાર ડૉ. ભરત પટેલનું છે. ગુજરાતના
તમામ આકાશવાણી કેનદ્ર માટે આ ગૌરવની ઘટના છે. આ પહે લા બે કાર્યાક્રમ વચચેના સમર્માં ‘જમલે સૂર મેરા-તુમહારા’
રજૂ થતું હતું. જ ેના બદલે હવે ‘વૈષણવજન તો તેને રે કહીએ’ રજૂ થશે.
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પીતાંબર પટેલની ૧૦૦મી જનમશતાબ્દી હન�મતે
‘અંતરનાં અજવાળાં’ હવશે વ્યાખ્્યાન ્યો�્યું

ગુજરાત સાઢહતર્ અકાદમી અને ઓમ કમર્ુજનકેશન
દ્ારા પીતાંબર પટેલની ૧૦૦મી જનમશતાબદી જનજમત્ે
‘અંતરના અજવાળાં’ જવશે અમદાવાદનાં આતમા હૉલ ખાતે
સાઢહશ્તર્ક વર્ાખર્ાનનું આર્ોજન કરવામાં આવર્ું હતું. જ ેમાં
પીતાંબર પટેલના જીવન, પત્રકારતવ, વાતાયાસૃશ્ષ્ટ જવશે તેમના
પુત્ર જવક્રમ પટેલ અને નવલકથાકાર કેશુભાઈ દેસાઈએ
સજવસતાર વાત કરી હતી. લોકધમશી નવલકથાકાર કેશુભાઈ
દેસાઈએ જણાવર્ું કે, ‘પીતાંબર પટેલ સમાજ જચંતકની
સાથે સેવકરામ તરીકેનું કામ કરતા હતા. તેઓ સમાજ
જચંતક હતાં એટલે ગ્ામચેતનાની નવલકથાઓ ઉપરાંત
ટૂ કં ીવાતાયાઓ, રે ખાજચત્રો અને તરણો અને ઢકશોરો માટેની
કૃ જતઓ આપી છે. આ લેખકનો સાચો પઢરચર્ તો લોકધમશી
સજયાક તરીકે જ આપવો રહો.’ જર્ારે પીતાંબર પટેલના
પુત્ર જવક્રમ પટેલે કહું કે, ‘સાદગીને વરે લા પીતાંબર પટેલ
સપષ્ટ વકતા હોવા ઉપરાંત તેઓ જ ે બોલતા તે લખી શકતા
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હતા. તેમના જીવનમાં ઉમાશંકર જોશી, પન્નાલાલ પટેલ અને
ઈશ્ર પેટલીકરનો ઘણો જ પ્રભાવ હતો.’

આ પ્રસંગે ગુજરાત સાઢહતર્ અકાદમીના ચેરમેન
પ�શ્રી જવષણ પંડ્ા, બીપીન શાહ, કેશુભાઈ દેસાઈ ઉપરાંત
બહોળી સંખર્ામાં સાઢહતર્રજસકો ઉપશ્સથત રહા હતા.
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�ણીતા હચ�કાર, સાહિત્યકાર રજની વ્યાસનું અવસાન

ગુજરાતના જાણીતા જચત્રકાર અને અનેક ગ્ંથોના સજયાક રજની વર્ાસનું ૨૨ ઓગસટે રાત્રે સવા નવ વાગર્ે ૮૫ વરયાની
વર્ે લાંબી બીમારી, મલટીપલ ઓગયાન ફે લર્ોરના કારણે દુઃખદ અવસાન થર્ું હતું. ‘નવચેતન’ સામજર્કના તંત્રી તરીકે તેમજ
ગુજરાત જવશ્કોશ ટ્સટના ‘બાળજવશ્કોશ’ના કલા-જનદદેશક તરીકે કાર્યારત રજની વર્ાસે ગુજરાતનાં જવજવધ દૈજનકોમાં વરયો
સુધી કલાજવભાગ સંભાળ્ો હતો. લેખક અને જચત્રકાર તરીકે એમણે ગુજરાતી બાળસાઢહતર્માં દોિસોથી વધુ જચત્રોમર્
પુસતકોનું સજયાન કર્ુું. ‘ગુજરાતની અશ્સમતા’, ‘ગરવા ગુજરાતી’, ‘જવશ્જ્ઞાનકોશ’, ‘એક સો અજગર્ાર ગુજરાતીઓ’,
‘૨૦૦૦ જમલેજનર્મ ફલેશબેક’ જ ેવાં અતર્ંત કલાસભર અને માઢહતીપ્રદ ગ્ંથો એમણે પ્રગટ કર્ાું. વરયો પૂવદે એમણે ગુજરાતી
સાઢહતર્ જવશે ‘સરસવતીને તીરે તીરે ’ અને ગુજરાતનાં મહત્વનાં સથળો જવશે ‘ગુજણર્લ ગૂજરયા દેશ’ નામના બે વીઢડર્ો
તૈર્ાર કર્ાું હતા. જ ેમણે ગુજરાતના સાઢહતર્, કલા અને સંસકૃ જતનો ગુજરાત અને અનર્ દેશોમાં પણ પ્રસાર કર્યો.
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મૂધર્ન્ય સાહિત્યકાર ભગવતીકુમાર શમાર્ને નતમસતક અંજહલ

ગુિરયાતનયા મૂધ્ષન્્ સયાનહત્કયાર ભગવતીકુમયાર
શમયા્ષનું તયારીખ ૫મી સપ્ટેમ્બરનયા રોિ વહેલી સવયારે
અવસયાન થ્ું. તેમનયા અવસયાનનયા બે જદવસ અગયાઉ
સોલી કયાપજડ્યાએ ‘િન્મભૂજમ પ્રવયાસી’મયાં તેમનયા નવશે
લખેલયાે લેખ અહીં પ્રકયાનશત કરીએ છીએ.
‘સવરસેતુ’ પજરવયાર �યારયા તેમને નતમસતક અંિનલ.
અમે મહે તા નરજસંહની કરતાલ છઈએ;
અને મંજીરા થઈને મીરાંઈ ચાલયા.
પિી િળના ચરણોમાં કાંઠાની બેિી;
છીએ આત્મા પણ શરીરાઈ ચાલયા!

મહાતમર્ સમજાર્. મૌજલક અજભવર્શ્કત અને ગૂિ સંવેદનના
જનમયાળ પોતમાંથી નીતરતી ગુજરાતી ભારાના નાર્બ લેખકપત્રકાર-નવલકથાકાર-કજવ એટલે શ્રી ભગવતીકુ માર શમાયા!
ગુજરાતી સાઢહતર્નો જીવતોજાગતો શબદાધર્ાર્ કહો કે એક
અગડબંબ સંવેદનસંગ્હ, અજભવર્શ્કતનો પ્રચંડામબુજદ્ કહો કે
ગુજરાતી સાઢહતર્નું જશખર, બહુમુખી પ્રજતભા ધરાવતા આ
આર્યા ગુણીજન જવશે કંઈ કહે વું એ સૂરજને દીવો દેખાડવા
જ ેવી વાત છે. હમવતની હોવાને નાતે આ મહારથી સાથે
ગત વરયોમાં અનેક વેળા સતસંગ કર્ાયાનું સૌભાગર્ સાંપડ્ું
છે. એમની અનેક જગજવખર્ાત ઉપલશ્બધઓ જસવાર્ની થોડી

કજવના હૃદર્માં શ્સથત લાગણીઓની ઊંડી કોતરો અને ઓફ-બીટ વાતો કરવી છે આજ ે. કજવ સાથેની સામાનર્
કંદરાઓમાંથી ચળાઈ, તી� વેદનાની અશ્ગ્નમાં તપી જર્ારે ગોષ્ઠીમાંર્ અજતસમૃદ્ અલંકૃત ભારાવૈભવ માણવાનો લહાવો

આવી કોઈ શબદાકૃ જત બહાર આવે તર્ારે કજવની મહાનતા અને અનેક વખત મળ્ો છે. આલબમ ‘એક કાગળ હઢરવરને’ના
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રે કોર્ડિંગમાં એમની ઉત્કૃષ્ટ શબ્દરચનાઓને માણી, મઠારીને ત્રુટિરહિત ઘટનાક્રમની અખંડિત શબ્દમાલિકા એ એમના
સ્વરબદ્ધ કરવાનો અવસર અને અનુભવ તો અદ્વિતીય હતો વક્તવ્યનું વૈશિષ્ટ્ય છે. સુજ્ઞ શ્રોતા એમની અખંડિત વાણીનો
જ! વિરાટ કક્ષાના મહાકવિ અને ભાવજગતના અસીમ ગુલામ થઈ જાય એવી મુબારક એમની પરિભાષા! એમની
તપસ્વી હોવા છતાં એમનામાં ક્યારે ય અહમ્નો છાંટો સુધ્ધા ઉપસ્થિતિમાં ભાષ્ય અને શ્રાવ્ય બંનેને બખ્ખાં હોય છે!
નથી નિહાળ્યો. નમ્રતા, લાગણી અને પ્રેમને પોતાનાં પર્યાય ગુજરાતી ગદ્ય અને પદ્ય બંનેમાં પાંડિત્ય પ્રાપ્ત હોય એવા
બનાવી એમણે એમનું સકલ જીવન કવિતા અને શબ્દને ઘણાં જૂ જ સાહિત્યકારોમાં ભગવતીભાઈની ગણતરી થાય
સમર્પિત કર્યું છે. આજ ે સુધી વૃદ્ધતામાં શારીરિક મર્યાદાઓ છે. એમની નવલકથા ‘અસૂર્યલોક’ની રાષ્ટ્રીય ઉપલબ્ધિ વિશે
હોવા છતાં કાવ્યપઠનનું આમંત્રણ મળે તો શ્રોતા સુધી સહુ કોઈ જ્ઞાત છે.
પહોંચવાનો પ્રયત્ન અવશ્ય કરે છે.

ભગવતીભાઈ, તમને સંવેદનના સ્વામી કહં ુ કે મર્મનો

વાસ્તવિકતાની સ્વીકૃ તિ સાથે પોતાનું જીવન સભર મૌલા કહં ુ , શબ્દનો શહે નશાહ કહં ુ કે ભાવજગતના ભર્તા
બનાવી એ કહે તા હોય છે :
આવ્યું ગયું ન કોઈ સ્મરણ સિવાય,
કેવી સભર બની છે આ તન્હાઈ તો જુ ઓ!

કહં ુ ?!
ભગવતીભાઈનું માનવું છે કે, આજની પેઢીમાં ધૈર્ય અને
સંયમનો અભાવ છે. એક ઉત્કૃષ્ટ કૃ તિ રચવા હૃદયનું સત્વ

ઈશ્વરની અડોઅડ પોતાનાં શબ્દો લઈ જઈ સમર્પિત નીચોડી, એકેક શબ્દને તોળી તોળી ધૈર્ય રાખી લખવું પડે
ભાવે કવિ લખે છે:
છે. આજના સોશિયલ મીડિયાની ઉપરછલ્લી વાહવાહ અને
રહીશું અમે ટેરવાંની અડોઅડ,
પ્રસિદ્ધિ નવી પેઢીને એમની કૃ તિ પ્રગટ કરવા માટેની ધીરજ
હથેળીમાં તારી લકીરાઈ ચાલ્યા.
કે સંયમ રાખવા દેતી નથી. અન્ય કાવ્યપ્રકારોની તુલનામાં
તત્ત્વની સાથે તાલ્લુકાત રાખતા આ ભાવજોગીની ગઝલપ્રકાર વિશે આજની પેઢી વધુ વિમુખ હોય એવું એમને

શબ્દસર્જન પ્રત્યેની જાગૃતિ અપાર છે અને ત્યારે જ લાગે છે. એમનાં અનેક વાર્તાસંગ્રહોમાંથી ‘અકથ્ય’ એમને
‘લકીરાઈ’, ‘મીરાંઈ’, ‘શરીરાઈ’, ‘ઝીબ્રાતા’ જ ેવાં અનેક અતિપ્રિય છે જ ેને ‘ક્રિટીક્સ અૅવૉર્ડ’ મળ્યો છે. ભગવતીભાઈ

અવનવા શબ્દપ્રયોગો કવિતામાં કરી એમણે કાવ્યસાહિત્યને કહે છે કશુંક ‘લખવું’ અને ‘લખી નાખવું’ એમાં આસમાન
એક નવું પરિમાણ આપ્યું છે. ભક્તિભાવની દિવેટ પ્રગટાવી જમીનનો ફરક છે. સુરત શહે ર એમનું વતન છે જ ેના પ્રત્યે
એ કહે છે:
‘આ પા મેવાડ અને ઓલી પા દ્વારિકા, વચ્ચે
સુનકાર નામ મીરાં;
રણકી રણકીને કરે ખાલીપો વેગળો, હરિનાં તે
નામનાં મંજીરા;
બાજ ે રણકાર નામ મીરાં!’

વક્તવ્ય રજૂ કરવું તો કોઈ એમની પાસેથી શીખે!

એમને અતિશય લગાવ છે : ‘આખી જિંદગી સુરતમાં જીવ્યો
છુ .ં સુરત મારી જન્મભૂમિ અને કર્મભૂમિ છે એનો મને ગર્વ
છે. છેલ્લો શ્વાસ પણ સુરતમાં જ લઈશ!’ ભગવતીભાઈ
એમના શ્વાસો થકી ગુજરાતી સાહિત્યને હરદમ શ્વસતું રાખે
આવી અભ્યર્થના. અસ્તુ.
(સાભાર : સ્વરલોક, સોલી કાપડિયા, જન્મભૂમિ પ્રવાસી)

એમની અલંકારક અને અતિસમૃદ્ધ ભાષા અને અતૂટ અને
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અંજહલ

ભારતરતન �ી અટલ �બિારી બાજપાઈ�નું અવસાન

આપણા ભૂતપૂવયા પ્રધાનમંત્રી ભારતરતન શ્રી અટલ જબહારી બાજપાઈજીનું તારીખ ૧૬મી ઓગસટના રોજ અવસાન થર્ું.
કુ શળ રાજનીજત, હાજરજવાબીપણં, આગવી વાકછટા અને સંવેદનશીલતા દ્ારા એમને સૌના હૃદર્માં જવજશષ્ટ સથાન પ્રાપ્ત
કર્ુું. સંવેદનશીલ અને ઋજુ તાસભર હૈ ર્ું હોવાને કારણે તેમણે તેમના જીવનના અનુભવો કજવતા સવરૂપે કાગળમાં કંડાર્ાયા.
ડૉ. મનોજ જોશી દ્ારા લખાર્ેલી કજવતા શ્રદ્ાસુમન સવરૂપે...

અટલ તો અટલ થે
જસયાસત કે દલદલ મેં થે, પર કમલ થે; અટલ તો અટલ થે,
યુગોં તક જો જિન્દા રહે ગા વો પલ થે! અટલ તો અટલ થે.
બિી હી અદબ સે સરલતા ભી મસતક ઝૂકાતી થી જિનકો,
કવનમેં, જીવનમેં વો ઈતને સરલ થે; અટલ તો અટલ થે.
વે ચલતે થે સબકો સદા સાથ લેકર સહી રાસતે પર,
ઈરાદે સભી નેક થે ઔર અચલ થે! અટલ તો અટલ થે.
રહી રાિનીજત સદા મૂલયજન�ાસે આકંઠ છલછલ!
જવરોધી ભી ઉનકે પ્રશંસક પ્રબલ થે! અટલ તો અટલ થે.
સમય ચાહે ડકતના ભી બદલે વે પ્રસતુત થે ઔર રહેં ગે,
લગાતાર ઉતને હી જિતને વે કલ થે! અટલ તો અટલ થે.
— િૉ. મનોિ જોશી ‘મન’
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જનમ�્દવસ શુભ િો…

શુભ્દા્યી… સુખ્દા્યી… હચર આ્યુ પામો
૧ ઑકટોબર: જાસમીન શાહ (ટ્ાનસ મીઢડર્ા, મુંબઈ)

૭ ઑકટોબર: ઊજમ્શલા ઠાકર (લેજખકા, અમદાવાદ)

૧ ઑકટોબર: ડદશાની મહે તા (ગાજર્કા, ભાવનગર)

૭ ઑકટોબર: ડકરણકુ માર ચૌહાણ (કજવ, સુરત)

૧ ઑકટોબર: જશવદાન ચારણ (લેખક, બાકરોલ)

૮ ઑકટોબર: પ્રસાદ બ્રહ્મભટ્ટ (લેખક, અમદાવાદ)

૨ ઑકટોબર: નવનીત ઉપાધ્યાય (લેખક, વડોદરા)

૯ ઑકટોબર: પ�વી મહે તા (નાટ્કલાકાર, અમદાવાદ)

૪ ઑકટોબર: અક્ષય પટેલ (અજભનેતા, નૃતર્કાર, અમદાવાદ)

૧૦ ઑકટોબર: િગદીપ મહે તા (વાદકકલાકાર, અમદાવાદ)

૪ ઑકટોબર: શૈલેન્દ્ર જસંઘ (પાશ્યાગાર્ક, મુંબઈ)

૧૦ ઑકટોબર: મનીષ કંસારા (વાદકકલાકાર, ઓકટાપેડ, અમદાવાદ)

૪ ઑકટોબર: અમીપ પ્રજાપજત (ગાર્ક, અમદાવાદ)

૧૦ ઑકટોબર: કરણાશંકર જોશી (કજવ, અમદાવાદ)

૪ ઑકટોબર: સુજમત્ા કુ લકણ� (લેજખકા, અમદાવાદ)

૧૦ ઑકટોબર: ઉત્પલ ભાયાણી (લેખક, જવવેચક, મુંબઈ)

૫ ઑકટોબર: કજપલદેવ શુ્લ (નાટ્કાર, સુરત)

૧૦ ઑકટોબર: સતીશ વયાસ (લેખક, અમદાવાદ)

૫ ઑકટોબર: ઐ�યા્શ મિમુદાર (પાશ્યાગાજર્કા, અમદાવાદ)

૧૧ ઑકટોબર: કીજત્શદા ઠાકોર (નાટ્-ટીવી કલાકાર, અમદાવાદ)

૬ ઑકટોબર: દાજમની મહે તા (નાટ્-ટીવી કલાકાર, અમદાવાદ)

૧૧ ઑકટોબર: અભય શાહ (જનદદેશક, કલાકાર, અમદાવાદ)

૬ ઑકટોબર: ઈ�રલાલ પરમાર (લેખક, જામનગર)

૧૧ ઑકટોબર: નવીનચંદ્ર આચાય્શ (લેખક, આણંદ)

૬ ઑકટોબર: રાહુલ જસ�ાથ્શ (કજવ, સુરત)

૧૧ ઑકટોબર: કેયૂર સોની (વાદકકલાકાર-ફલુટ, અમદાવાદ)

૭ ઑકટોબર: મનન પારે ખ (વાદકકલાકાર-કી-બોડયા, ભાવનગર)

૧૨ ઑકટોબર: દેવકી (આર.જે.રે ડ.એફ.એમ. અમદાવાદ)

૭ ઑકટોબર: ઉષા ખ�ા (સંગીત જનદદેજશકા, મુંબઈ)

૧૨ ઑકટોબર: િગદીશ જત્વેદી (હાસર્કાર-લેખક, સુરેનદ્રનગર)

૭ ઑકટોબર: જવિય આશર (ગઝલકાર, જામનગર)

૧૩ ઑકટોબર: ડદલીપ ગિવી (નાટ્કલાકાર, અમદાવાદ)
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૧૩ ઑકટોબર: ગાગ� વોરા (ગાજર્કા, રાજકોટ)

૨૩ ઑકટોબર: પલક જોશી (ગાજર્કા, અમદાવાદ)

૧૩ ઑકટોબર: હોમી વાડિયા (નાટ્કલાકાર, અમદાવાદ)

૨૩ ઑકટોબર: આજશતા પ્રજાપજત (ગાજર્કા, અમદાવાદ)

૧૩ ઑકટોબર: દેવાંશી શાહ (ગાજર્કા, અમદાવાદ)

૨૪ ઑકટોબર: ડદપક બાવસકર (ટેજલજવઝન ઢદગદશયાક, મુંબઈ)

૧૪ ઑકટોબર: સંિય છેલ (જફલમ ડાર્રે કટર, રાઇટર, મુંબઈ)

૨૪ ઑકટોબર: શૈલેષ ટેવાણી (કજવ, રાજકોટ)

૧૪ ઑકટોબર: ઝંખના દેસાઈ (નાટ્-ટીવી કલાકાર, મુંબઈ)

૨૫ ઑકટોબર: િયેન્દ્ર મહે તા (નાટ્-ટીવી કલાકાર, મુંબઈ)

૧૪ ઑકટોબર: પ�વી પ્રધાન (નાટ્કલાકાર, મુંબઈ)

૨૫ ઑકટોબર: શાંજતભાઈ આચાય્શ (લેખક, જામનગર)

૧૪ ઑકટોબર: કીત્શન શુ્લ (ગાજર્કા, વડોદરા)

૨૫ ઑકટોબર: મહે શ શાહ (લેખક, વડોદરા)

૧૪ ઑકટોબર: કનુ આચાય્શ (લેખક, બનાસકાંઠા)

૨૫ ઑકટોબર: જનડકતા શાહ (ગાજર્કા, અમદાવાદ)

૧૪ ઑકટોબર: ગોજવંદ દરજી (કજવ, અમદાવાદ)

૨૫ ઑકટોબર: આલાપ દેસાઈ (ગાર્ક, મુંબઈ)

૧૪ ઑકટોબર: હરીશ રઘુવંશી (જફલમ પત્રકાર, સુરત)

૨૬ ઑકટોબર: ધમ�ન્દ્ર ગોડહલ (નાટ્કલાકાર, મુંબઈ)

૧૫ ઑકટોબર: દેવેન્દ્ર પંડિત (નાટ્, જફલમ કલાકાર, મુંબઈ)

૨૬ ઑકટોબર: રમેશ આચાય્શ (કજવ, સુરેનદ્રનગર)

૧૫ ઑકટોબર: અલતાિ રાજા (ગાર્ક, મુંબઈ)

૨૬ ઑકટોબર: અબદુલઅઝીઝ કાદરી (કજવ, વડોદરા)

૧૫ ઑકટોબર: લજલત સેન (સંગીતકાર, મુંબઈ)

૨૮ ઑકટોબર: હરીશ નાયક (લેખક, અમદાવાદ)

૧૬ ઑકટોબર: રાજગણી (નાટ્-ટીવી કલાકાર, મુંબઈ)

૨૮ ઑકટોબર: ઉદયન ઠ�ર (કજવ, મુંબઈ)

૧૬ ઑકટોબર: ગુણવંત ઉપાધ્યાય (લેખક, અમદાવાદ)

૨૮ ઑકટોબર: નંડદતા અધ્વયુ્શ (લેજખકા, અમદાવાદ)

૧૬ ઑકટોબર: સુવણા્શ ઠાકર (લેજખકા, અમદાવાદ)

૨૮ ઑકટોબર: ડકશોર અંધાડરયા (લેખક, ભાવનગર)

૧૬ ઑકટોબર: રાિેશ વયાસ ‘જમસકીન’ (કજવ, અમદાવાદ)

૨૮ ઑકટોબર: ધ્વજનલ પારે ખ (કજવ, સુરત)

૧૭ ઑકટોબર: સડરતા જોષી (નાટ્-ટીવી કલાકાર, મુંબઈ)

૨૮ ઑકટોબર: હે મા દેસાઈ (ગાજર્કા, મુંબઈ)

૧૮ ઑકટોબર: સોનલ રાવલ (ગાજર્કા, અમદાવાદ)

૨૯ ઑકટોબર: હે રી ઉપાધ્યાય (પ્રકાશ આર્ોજક, અમદાવાદ)

૧૯ ઑકટોબર: જનરં િના વોરા (લેજખકા, અમદાવાદ)

૨૯ ઑકટોબર: અરજવંદ જોશી (નાટ્કલાકાર, મુંબઈ)

૧૯ ઑકટોબર: હે મંત જોશી (વાદકકલાકાર-તબલા, અમદાવાદ)

૩૦ ઑકટોબર: િૂલચંદ ગુ�ા (કજવ, ઢહં મતનગર)

૨૦ ઑકટોબર: હષ્શદેવ જાની (લેખક, ગાંધીનગર)

૩૧ ઑકટોબર: રમણલાલ મહે તા (લેખક, વડોદરા)

૨૦ ઑકટોબર: આજતશ પાલનપુરી (ગઝલકાર, અમદાવાદ)

૩૧ ઑકટોબર: બળવંતરાય આસમાની (લેખક, સુરત)

૨૦ ઑકટોબર: િૉ. શેિાલી શાહ (ગાજર્કા, અમદાવાદ)

૩૧ ઑકટોબર: સુધીર ખાંિકે ર (સંગીતકાર, અમદાવાદ)

૨૧ ઑકટોબર: અજનલા દલાલ (લેખક, અમદાવાદ)

૩૧ ઑકટોબર: ડદવયાંગ અંજાડરયા (ગાર્ક, અમદાવાદ)

૨૨ ઑકટોબર: ભુપેન્દ્ર જત્વેદી (લેખક, રાજકોટ)
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