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શાળા-કૉલેજમાં વેકેશનના દિવસો હમણાં જ વવત્ા. વસમેન્ટ-કોનક્રી્ટના જંગલોનરી વચ્ે ક્ાંક છૂ્ટાછવા્ા મેિાનોમાં આ 
બળબળતરી ગરમરી વચ્ે પણ બાળકો અને ્ુવાનોને ઉતસાહથરી દક્કે્ટ રમતાં જોવાનરી મજા છે. દક્કે્ટનરી આ રમત પણ ગજબ છે! 
આતમવવશ્ાસવાળો દક્કે્ટર પણ છગગા-્ોગગાનરી આતશબાજી પછરી પણ નવ્વસ-૯૦નો વશકાર બનતો હો્ છે. ક્ારેક એનરી 
બોડરીલેંગવજમાં પણ એ વતા્વઈ આવે છે.

અમારરી પ્રવૃવતિ પર આજે નજર કરરીએ છરીએ ત્ારે ‘સવરસેતુ’ કલારવસક શ્ોતાઓનું વતુ્વળે એના પદરઘનો વવસતાર કરરીને ૧૮મા 
વર્વમાં પ્રવેશ ક્યો. અને એના રંગમં્ થકરી ૯૪ કા્્વક્મોનરી ગૌરવભેર પ્રસતુવત કરરી. “સવરસેતુ ન્ૂઝ ડા્જેસ્ટ”ના અમારા આગવા 
સાહસને વવ્ારરીએ છરીએ ત્ારે એના પણ ૯૦ જે્ટલાં સળંગ અંકો પ્રકાવશત કરરી શક્ા.

દક્કે્ટનરી રમતના સંિભભે વવ્ારરીએ તો કા્્વક્મોનરી પ્રસતુવત અને પ્રકાશન કા્્વમાં અમે સિરી તરફ આગળ વધરી રહ્ા છરીએ. પણ 
નવ્વસ-૯૦નો ભોગ નથરી બન્ા અથવા તો નહીં બનરીએ એનરી સવરીકૃવત પાછળ સૌ ભાવકો, શ્ોતાઓ, વા્કો જવાબિાર છે. સિરીને 
આરે પહોં્ેલા દક્કે્ટરને ્ોગગા-છગગાનરી માગણરી કરનારા પ્રસંશકોનરી જેમ જ... પણ સા્ું કહું તો અમને એવરી ઝડપબાજીમાં રસ 
નથરી. એક પછરી એક વરયો પસાર કરતા ક્ારે્ અમે મંઝરીલ પર ઝડપથરી પહોં્રી જવાનરી ખેવના રાખરી નથરી. અમે કા્મ આ ્ાત્ાને 
માણરી છે અને માણતા રહરીશું.

— સૌમિલ િુનશી

વર્ષ: ૬ / અંક: ૯૦ / જૂન, ૨૦૧૮ 

તંત્રી અને સંપાદક: 

સૌમિલ િુનશરી  

પ્રકાશક: 

સૌમિલ િુનશરી, શ્ાિલ િુનશરી  

પરાિશ્ષક: તુરાર શુકલ  

ડિઝાઈન: 

અપૂવ્ષ આશર, e-shabda.com 

તસવરીર પરાિશ્ષક: 

મવવેક દેસાઈ, હર્ષ ઓઝા

 

ઑમિસ એકકઝક્ુડિવ: 

મજગરીરા જાનરી  

સહા્: ગોપાલ પડિ્ાર  

કા્ા્ષલ્: સવરસેતુ ન્ૂઝ િા્જસેિ 

૭૦૭, શરીમતરતન, 

અમવનાશ વ્ાસ ચોક, (પંચવિરી), 

એમલસમરિજ, અિદાવાદ ૩૮૦ ૦૦૬  

િોન: (૦૭૯) ૨૬૫૬૧૮૩૪-૩૫  

 

કુલ પેજ: ૪૪

 

ઈ-િેઈલ:  

તંત્રી: saumil@shymalsaumil.com  

પ્રકાશક: swarsetu123@gmail.com  

છૂિક િૂલ્ ૱ ૫૦/-  

વામર્ષક લવાજિ (વર્ષિાં ૧૨ અંક)  

દેશિાં રૂ. ૪૦૦/- (િપાલ ખચ્ષ સાથે)  

મવદેશિાં: અિેડરકન િૉલર ૫૦/-  

મરિડિશ પાઉનિ ૩૦/-  

(દરેક દેશ િાિ ે પ્રતરીક િપાલ ખચ્ષ સાથે) 

(આ સાિમ્કિાં સિામવષ્ટ પ્રત્ેક લેખો િાિ ેજ-ેતે લેખકના અંગત અમિપ્રા્ છ.ે તે િાિ ેસંપાદક/પ્રકાશક સંિત છ ેજ એ જરૂરરી નથરી. 

તે િાિનેરી નૈમતક જવાબદારરી પ્રકાશક / સંપાદકનરી રહેતરી નથરી.)

 

દર િડહનાનરી ૧૪િરી તારરીખે પ્રકામશત થતું ‘સવરસેતુ ન્ૂઝ િા્જસેિ’ પોસિ દ્ારા િોકલવાિાં આવે છ.ે રવાના થઈ ગ્ા પછરી કોઈ ગ્ાહકને અંક ન િળે તો તેનરી 

જવાબદારરી અિારરી રહેતરી નથરી. પરંતુ પંદર ડદવસિાં પત્ લખવાથરી અથવા ઈ-િેઈલ દ્ારા જાણ કરવાથરી ઉપલબ્ધ હશે તો અંક જરૂર િોકલવાિાં આવશે.

 

(નોં્ધ: લવાજિનરી રકિ રોકિથરી, ચૅક, િનરીઓિ્ષર કે િા્ફિ દ્ારા જ િોકલવરી. િનરીઓિ્ષર કે િા્ફિ વનિરવેવસ એનિરિઈેનિેનિ પ્રા. મલ. ના નાિે લખવો.
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બસ, ‘સ્વરસેતુ’ ્વાંચતાં જ રહીએ… મબરદા્વતા રહીએ
શ્રી સૌમિલ િુનશરી, શ્ાિલ િુનશરી તથા સવરસેતુ પડરવાર… િાચ્ષ ૨૦૧૮નો સુંદર 

અંક બહુ જ ગમ્ો. સવરસેતુ દ્ારા આપશ્રી ગુજરાતરી િારા, સંસકકૃમત અને સંગરીતને સિળ 

બનાવવાનરી કોમશશ કરરી રહ્ા છો એ જોઈને બહુ જ ગૌરવ થા્ છ.ે દરેક કકૃમત પ્રસંશાને પાત્ 

છ.ે હર્ષ રિહ્મિટ્ટ મલમખત મિલિરી ગરીતોિાં કાવ્તત્વ ‘દો-ચાર કદિ જબ િંઝરીલ થરી ડકસિતને 

ઠોકર ખાઈ થરી’ ગરીતોનરી પંકકતઓ વાંચતાં િન પુલડકત થઈ ગ્ું અને સહસા બોલાઈ જા્ કે 

ખરેખર જૂનું એિલું સોનું… અને મવશેર.. આરા્ધના િટ્ટ… સજ્ષક પ્રમતિા ગુણવંત શાહ સાથે 

સંવાદ વાંચવાનરી ખૂબ િજા પિરી. એિના અનુિવના સાગરિાંથરી િાત્ આચિન િળે તો િ્ો 

િ્ો. અને ઊિરીને આખે વળગે તેવું િુખપકૃષ્ઠ—દરેક તસવરીર લાજવાબ. આપશ્રી સવરસેતુને 

સજાવતા રહો અિે વાંચતાં જ રહરીએ… મબરદાવતા રહરીએ અને િુબારકબાદ આપતા રહરીએ.

દસિા-બારિાવાળા બાબા-બેબરીનું વાંચતાં વાંચતાં હસવું આવ્ું તથા સંપાદકનું સારેગિ 

ગાજ્ું, બચપન — ‘કોઈ લૌિા દે િેરે બરીતે હુએ ડદન…’

— ભાનુિતી ઝાટકીયા, િુંબઈ

‘આપણં અિદા્વાદ, સુરીલું અિદા્વાદ’ આલબિનું સજ્જન 
કર્વા બદલ હૃદયપૂ્વ્જક અમભનંદન

નિસકાર,

આપનું ‘સવરસેતુ’ વાસતવિાં સંગરીતકારો અને સંગરીત વચચનો ‘સેતુ’ છ,ે જનેા ઉપર 

આિ જનતા મવહરે છ.ે જ્ારે િારં ઉપનાિ ‘સેતુ’ હોવાથરી, િને તો ‘સવરસેતુ’ વાંચવાનો 

મવશેર આનંદ થા્ છ.ે

િેરિુઆરરી, ૨૦૧૮ના અંકિાં પ્રકામશત થ્ેલ રમતલાલ બોરરીસાગરનો લેખ — ‘એક 

અનોખરી ‘દંત’કથા’નરી વાત એિણે િને રૂબરૂ િારરી િનેિલ ચૅર ઉપર કરરી હતરી. િારા મિત્ 

અને શુિેચછક બોરરીસાગર સાહેબનો લેખ વાંચવાિાં ખરેખર િજા આવરી.

‘આપણં અિદાવાદ, સુરરીલું અિદાવાદ’ િારા સંગ્હિાં છ.ે ઘણરીવાર તેને િાણં છુ.ં ખૂબ 

સરસ સજ્ષન કરવા બદલ હૃદ્પૂવ્ષક અમિનંદન.

— ડૉ. િાણેક પટલે, અિદા્વાદ

હૃદયના તાર
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આરાધના ભટ્ટ દ્ારા ્વરા્જબહેન અડાલજા 
સાથેનો ્વાતા્જલાપ ખૂબ ગમયો

સવરસેતુિાં આરા્ધના િટ્ટ દ્ારા શ્રીિતરી વરા્ષબહેન અિાલજા સાથેનો વાતા્ષલાપ 

ખૂબ ગમ્ો. વરા્ષબહેન અિાલજા બહુિુખરી પ્રમતિાવંત નારરી. જનિતાં જ મપ્રિાં 

િળેલાં પારદશશી અનોખા વાતાવરણે એિના સવાાંગરી મવકાસિાં િહત્વનો િાળો 

િજવેલો. સિાજિાં બનતરી ઘિનાઓનું બારરીકાઈથરી મનરરીક્ષણ એ એિનરી આગવરી 

શૈલરી. એને કલિે કંિારરી એિણે સાડહત્ને અદિુત વાતા્ષઓનરી િેિ આપરી. ‘િહાન 

પડરબળો િહાન ત્ાગ િાંગે’ સૂચક કથન એિનું િંદોદરરીના પાત્ને સુપેરે ઉજાગર 

કરરી, ‘સ્તરી કલંકનું િૂળ હો્’ એ જગતના મવ્ધાનને સણસણતો જવાબ આપ્ો છ.ે 

િને એિનો એ અમિન્ જોવાનરી તક ના િળરી એનો રંજ ઘણો. અંગ્ેજી િારાનરી 

નાગચૂિિાંથરી હજુ પણ બહાર નરીકળાતું નથરી. અંગ્ેજી સાડહત્ને અપાતું બહુિાન 

એ વાત ચોક્કસ કઠ.ે પુસતકોનરી ખરરીદરી પર રોક આવરી છ ેએ વાત સાચરી પણ 

eBookને કારણે ્ુવાવગ્ષ એ વાંચરીને સાડહત્ િાનતો થ્ો છ.ે સ્તરી સવાવલંબરી થઈ 

એિલે િનગિતું કા્્ષ કરવા સક્ષિ થઈ છ ેએને ચોક્કસ ખબર છ ે કે સુખ કોઈ 

એને આપવાનું નથરી જાતે જ િેળવવાનું છ.ે એ રસતો નવરી પેિરીએ અપનાવ્ો છ.ે 

આનંદનરી વાત છ.ે લેખ ખૂબ ગમ્ો.

— મ્વભૂમત ભરત ઉિર્વાડીઆ, ્વલસાડ 

હૃદયના તાર
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અનુિવા્ું કે આ સિગ્ શરરીરિાં ગુપ્ત અને પ્રગિ સવરૂપે 

રોિેરોિિાં અિળક મશવાલ્ રહેલા છ.ે જ્ાં મશવનો મનવાસ 

તે મશવાલ્. ઈશ્વર કણેકણિાં છ ેએિ જ રોિેરોિિાં છ ેએ 

ઝલક િળરી હતરી, ક્ારેક આ આખરી પકૃથવરી જાણે થાળું હો્ 

અને આ આખું આકાશ એ અદૃશ્ મશવમલંગને સિાવનાર 

ગિ્ષગકૃહ હો્ તેિ લાગ્ું છ.ે

ૐ નિ : મશવા્ આ િહાિંત્નો જપ સતત થવાનરી 

સાથે જાણે તેજના કણ અને ધવમનના સપંદન પ્રગિવા િાંિ ેછ.ે 

કદાચ આને જ પ્રકાશમવિશ્ષ કહેતા હશે. પણ અહીં તો એિલું 

અનુિવા્ું છ ેકે જપ સતત થવાનરી સાથે આ િહાિંત્િાંથરી 

તેજ અને ધવમન પ્રગિ ે છ ે અને તસ્ વાચક પ્રણવ : વાળો 

ૐકાર અંદર અને બહાર એક મશવાલ્ ઊિું કરરી દે છ.ે 

ક્ારેક આ સકૃકષ્ટ અને ક્ારેક આ શરરીર એ બંને મશવાલ્ 

અને મશવમલંગરૂપે દેખા્ા કરે છ.ે જગતિાં હોઉં છુ ંત્ારે આ 

દેહિાં મશવમલંગ હો્ છ.ે દેહિાં હોઉં છુ ં ત્ારે આ જગત 

મશવમલંગ લાગે છ.ે

હિણાં થોિા ડદવસ પહેલાં છાપાિાં વાંચ્ું કે એક કરોિ 

પામથ્ષવ મશવમલંગનું મનિા્ષણ કરરીને તેનરી િહાપૂજા કોઈક સંસથા 

કરવાનરી છ.ે િારં બાલિાનસ છાપું વાંચતા મવચારે ચિરી ગ્ું કે 

એક કરોિ મશવમલંગ ક્ારે બનરી રહેશે? આ પકૃથવરીનો કણેકણ 

મશવમલંગ છ.ે એિ િાનરીને િાત્ દૃકષ્ટથરી અમિરેક કરતાં 

કરતાં પૂજા ના થા્? પામથ્ષવ મશવમલંગનરી પૂજાનો િડહિા 

અપાર છ.ે એક શ્દ્ા શું નથરી કરરી શકતરી? િાિરીને લઈને 

તેનું મશવમલંગ બનાવે છ.ે અને એ િાિરી પરિચૈતન્ સવરૂપ 

બનરી જા્ છ.ે પછરી િાિરી એ િાિરી નથરી રહેતરી. િૂિા એિલે 

કે અંનતતા, મવશાળતા ્ધરાવતું મશવાલ્ બનરી જા્ છ.ે એ 

પામથ્ષવનું મશવમલંગ સિગ્ પકૃથવરીને મશવાલ્િાં િેરવરી નાખે છ.ે

પ્રત્ેક ્ધિ્ષિાં વાત િાનવતાનરી છ,ે કલ્ાણનરી છ.ે દરેક 

પંથ, તેના નાિ ગિે તે હો્, ઝંખતા હો્ છ ે કલ્ાણ જ. 

મશવનો અથ્ષ છ ે કલ્ાણ. ખરેખર તો િને પ્રત્ેક કોિ, એ 

 
શિવાલય કયાાં નથી?

ગુપ્ત-પ્રગટ કૈં અઢળક રોિેરોિ મશ્વાલય, 
કદીક ધરતીના થાળે આ વયોિ મશ્વાલય.

તેજ-ધ્વમનના કણકણ-સપંદન જપિાં પ્રગટ,ે 
ખડુ ં કરી દે અંદર-બહાર ૐ મશ્વાલય.

પામથ્જ્વતાનો િહહિા શ્રદ્ાએ પ્રગટાવયો, 
િાટી રહી ન િાટી ભૂિાં-ભોિ મશ્વાલય.

નાિ ગિે તે, પંથ બધા કલયાણ ઝંખતા, 
સતત શોધતી રહી અહીં હરકોિ મશ્વાલય.

ડગલું ભર્વાની ના હહંિત સિરણ સહારો, 
ભલે દેહ િડદાલ પૂરી દે જોિ મશ્વાલય.

નહીં સવય અપસવય કૈં કાંઈ જાણં િા,*

તું જ થકી સૌ મ્વલોિ ને આ લોિ મશ્વાલય.

સતત સોળિી કળા સિંદર બની ઘૂઘ્વે, 
કાંઠા પર ને પાર જાઉં છુ ં સોિ મશ્વાલય.

અંગુષ્ટિાત્ પુરર :… િરીતર એ પરિ ચૈતન્ આિ 

રહેલું છ ેએિ જણાવ્ું છ.ે પરંતુ એક ડદવસ અચાનક એવું 

* આનંદના ગરબાનું સિરણ

શબદસેતુ

રાજશે વયાસ ‘મિસકીન’ 
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સવળું શું? અને અવળું શું? એનરી કશરી ખબર નથરી. પણ 

હા, િા! હંુ એ જાણરી ગ્ો છુ ં કે તારા થકરી જ આ િંત્ના 

લોિ અને મવલોિ સજા્ષ્ા છ.ે લોિ-મવલોિ જપ કરરી શક્ો 

છુ ંઅને તારા દ્ારા જ આ લોિ અને મવલોિના મશવાલ્ 

ઊિા થ્ા છ.ે મશવ અને શકકતનરી અમિન્નતાનો પણ આ 

શેર કહરી શકા્.

હા, ઘણરીવાર શરરીરમાં એક ડગલું ભરવાનરી્ે 
વહંમત નથરી રહરી હોતરી, કોઈ શકકત નથરી રહરી 
હોતરી, માત્ મનોમન એકમાત્ સમરણનો 
સહારો હો્ છે. શરરીર સાવ મડિું બનરીને 
પડું હો્ છે અને એ મડિા જેવા શરરીરમાં 
સમશાન વનવાસરી વશવ ફરરી જોમ અને જુસસો 
ભરરી િે છે. ફરરી સફૂવત્વ ભરરી િે છે. અને શરરીર 
ફરરીથરી ્ેતનાથરી થનગનતું બનરી જા્ છે.

બાર જ્ોમતમલાંગોિાંનું સવ્ષપ્રથિ જ્ોમતમલાંગ સૌરાષ્્ટના 

ઘૂઘવતા દડર્ાના ડકનારે સોિનાથના નાિે આવેલું છ.ે ઘણાં 

ઓછાંને ખ્ાલ હશે કે િંડદરના પાછળના િાગિાં સોળે 

કળાનું દશ્ષન થા્ છ.ે સોિનાથ પાસે એક સતંિિાં પકૃથવરીના 

ગોળાને વીં્ધતું એક તરીર છ.ે એ ડદશાિાં સતત ચાલ્ા જવાથરી 

પકૃથવરીના બરીજા છિે ે પહોંચરી જવા્ છ.ે અહીં આ અંમતિ 

શેરિાં આ થોિાંક સંદિભો જાણરીએ તો એ બંને પંકકતઓ વ્ધારે 

િાણરી શકાશે. સતત સોળિરી કલા જ ેછ ેએ સિંદર બનરીને 

ઘૂઘવ્ા જ કરે છ.ે અને હંુ સોિનાથના મશવાલ્ને કાંઠા પર 

અને કાંઠાનરી પાર લઈ જતાં સવ્ષને જોઉં છુ.ં સંસારના આ 

કાંઠથેરી પાર લઈ જતું આ મશવમલંગ એ િાત્ સથૂળ મશવાલ્ 

નથરી, પકૃથવરીનરી પરિચેતનાનું કેનદ્ર પણ છ.ે િાિ ે જ દ્ાદશ 

જ્ોમતમલાંગિાં પણ તેનું પ્રથિ સથાન છ.ે

પરિ મશવાલ્નરી જ શો્ધિાં જુદા જુદા નાિના રસતે આગળ 

વ્ધતરી દેખા્ છ.ે

હા, ઘણરીવાર શરરીરિાં એક િગલું િરવાનરી્ે ડહંિત 

નથરી રહરી હોતરી, કોઈ શકકત નથરી રહરી હોતરી, િાત્ િનોિન 

એકિાત્ સિરણનો સહારો હો્ છ.ે શરરીર સાવ િિદું બનરીને 

પડું હો્ છ ેઅને એ િિદા જવેા શરરીરિાં સિશાન મનવાસરી 

મશવ િરરી જોિ અને જુસસો િરરી દે છ.ે િરરી સિૂમત્ષ િરરી દે 

છ.ે અને શરરીર િરરીથરી ચેતનાથરી થનગનતું બનરી જા્ છ.ે 

િને સહજ દૈવરીસૂકત ્ાદ આવરી ગ્ું.

યા દે્વી સ્વ્જ ભૂતેરુ મનદ્ારૂપેણ સંસસથતા…

હવેના શેરિાં આખો મિસરો આનંદના ગરબાનરી પંકકતનો 

જ છ.ે હે િા! હંુ સવ્ કે અપસવ્ કશું નથરી જાણતો. િને 

શબદસેતુ
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કાનમાાં વરસાદ

રમવવારનરી એક બપોરે હંુ સૂતો હતો. બપોરે ઊંઘવું ન 

જોઈએ એવું િાનનારા ઘણા િહાનુિાવો છ ેએ હંુ જાણં છુ.ં 

રવરીનદ્રનાથ િાગોર બપોરે ઊંઘવાના મવરો્ધરી હતા. હંુ બપોરનરી 

ઊંઘનરી તરિેણિાં છુ.ં એિલે જ કદાચ હંુ િાગોર જિેલો િોિો 

સજ્ષક નથરી. પણ ઊંઘ િને મપ્ર્ છ.ે જ ેમપ્ર્ હો્ એ પ્રત્ેક 

શ્વાસે મપ્ર્ હો્. એિલે િને રાતે ઊંઘવું્ ગિે છ ેને બપોરે 

ઊંઘવું્ ગિે છ.ે બપોરનરી ઊંઘ જતરી કરવાથરી િાગોર જિેલા 

િોિા સજ્ષક થવાતું હો્ તોપણ હંુ િોિા સજ્ષક થવાનું િાંિરી 

વાળું, પણ બપોરે ઊંઘવાનું જતું ન કરં. હા તો, રમવવારનરી 

એક બપોરે હંુ સૂતો હતો ને એકાએક િને લાગ્ું કે, બહાર 

્ધરીિો્ધરીિો પણ એક્ધારો વરસાદ વરસરી રહ્ો છ.ે એ વરષે 

અિદાવાદિાં વરસાદ એક વાર વરસ્ો એ વરસ્ો, પછરી 

વરસાદનું નાિમનશાન નહોતું. આજ ે અ્ધ્ષમનદ્રાવસથાિાં િને 

લાગ્ું કે, બહાર ્ધરીિો્ધરીિો પણ એક્ધારો વરસાદ વરસરી 

રહ્ો છ.ે ઉત્તિ ગરીતિાં જિે લ્નરી અખંિતાનો અનુિવ 

થા્ એિ વરસાદ લ્નરી અખંિતા િારાિાં િ્ધુર સપંદનો 

જગાવરી રહરી હતરી. િેં ્ધરીિેથરી આંખો ખોલરી. પણ આ શું? 

હંુ એકાએક નરમસંહ િહેતા થઈ ગ્ો. ‘જાગરીને જોઉં તો 

વરસાદ દરીસે નહીં.’ — ક્ાં ગ્ો વરસાદ? ક્ાં ગ્ો એ 

વયયંગવિશ્વ

રમતલાલ બોરીસાગર

અખંિ િ્ધુર લ્? બહાર તો તિકો અકનિકણ વરસાવરી 

રહ્ો હતો! િેં િરરી આંખો િીંચરી ને િરરી બહાર એક્ધારો 

વરસાદ વરસરી રહ્ો હો્ એવો અવાજ કાનિાં ઘૂિરી વળ્ો. 

એ જ અવાજ, એ જ અખંિ િ્ધુર લ્...! િેં િરરી આંખો 

ખોલરી... ને એ જ ્ધોિ્ધખતો તિકો... પણ જરાક અંતિુ્ષખ 

થ્ો એિલે િને ખ્ાલ આવ્ો કે, એ અવાજ િારા જિણા 

કાનિાં આવરી રહ્ો છ!ે એ જ અવાજ. પણ હવે િ્ધુર લ્ને 

બદલે એકદિ ગિરાિનો અનુિવ થવા િાંડો. આ શું થ્ું? 

પરિાતિાએ કાનનું સજ્ષન સાંિળવા િાિ ેક્ુાં છ.ે તો પછરી 

િારા આ જિણા કાને એકાએક બોલવાનું કેિ શરૂ કરરી દરી્ધું? 

આિે્ શરરીર મવશેનું િારં જ્ાન ઘણં અલપ છ.ે બંને ડકિનરી 

શરરીરિાં ક્ાં આવેલરી છ ેએનરી ખબર પિરી એ વખતે િારરી 

ઉંિર અઠ્ાવન વરસનરી હતરી! જગદગુર શંકરાચા્ષે કહ્ું છ,ે 

‘સવતનોરમપ અજ્ાને પરિાથ્ષસ્ કા વાતા્ષ?’ પોતાનાં શરરીરનું 

જ્ાન નથરી તો પરિાથ્ષનરી શરી વાત? આ રરીતે મવચારરીએ તો 

હંુ કદાચ િુલ્રી નાપાસ થાઉં! કાનથરી સાંિળરી શકા્ છ,ે 

કાનિાં િેલ િરા્ છ,ે કાન ચશિાં િકેવવાના સિૅનિ તરરીકે 

કાિ આપે છ.ે (આ ત્રીજી બાબત જ્ોતરીનદ્ર દવેના લેખિાંથરી 

જાણવા િળરી છ.ે) આ મસવા્ કાન મવશે િને કશું જ્ાન નથરી. 

એકવાર અિે કેિલાંક મિત્ો િેિાિોર િાિ ેકરરીને પ્રવાસે જઈ 

રહ્ાં હતા. એક મવસાિાના સથળે અિે ચા પરીવા રોકા્ા. એ 

વખતે કાનિાંથરી િેલ કાિરી આપવાનું કાિ કરનાર એક િાઈ 

અિારરી પાસે આવ્ા. બાંકિા પર સૌ પહેલો હંુ બેઠો હતો. 

એિલે સૌ પહેલાં એિણે િને પૂછું : ‘કાનિાંથરી િેલ કિાવવો 

છ?ે’ િેં કહ્ું : ‘હેં?’ એિલે િારે કાનિાંથરી િેલ કિાવવાનરી 

જરૂર સવ્ં સપષ્ટ છ ે એિ મિત્ોએ સવા્ષનુિતે નક્કરી ક્ુાં. 

મિત્ોનરી લાગણરી ધ્ાનિાં રાખરી િેં િેલ કિાવ્ો પણ ખરો. 

આિ, કાન મવશેના અલપામતઅલપ જ્ાનને કારણે કાનિાં આ 

એક્ધારો અવાજ શેનો આવરી રહ્ો છ ેએનરી િને સિજ પિરી 

નહીં. કેિલાંક વરસ પહેલાં અિારા એક સંબં્ધરીને કાનિાં 
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િારો જીવ ્ધરીિે્ધરીિે કાનના એ અવાજિાં િરાવા િાંડો ને 

પછરી તો સાવ એિાં જ િરાઈ ગ્ો. ઊઠતાં-બેસતાં, હાલતાં-

ચાલતાં હંુ અવાજિ્ થઈ ગ્ો.

‘અરે સાંિળો છો?’ લનિજીવનના પ્રારંિથરી જ પૂછાતો 

આવેલો પ્રશ્ન િરરી એક વ્ધુ વાર પૂછા્ો.

‘હા, સાંિળું છુ.ં હંુ સાંિળું છુ.ં — વરા્ષનો અવાજ.’ 

પતનરી પહેલાં તો હંુ કોઈ વરા્ષ નાિનરી છોકરરીનરી વાત કરં 

છુ ંએિ સિજી એિલે એણે અકળાઈને પૂછું, ‘શું કહ્ું? શું 

સાંિળો છો?’ ‘હંુ સાંિળું છુ’ં, િેં કહ્ું : હંુ સાંિળું છુ,ં વરા્ષનો 

્ધરીરગંિરીર અવાજ’. ‘આ વરા્ષ કોણ છ?ે’ પતનરી એકદિ 

અકળાઈ ઊઠરી. એનરી અકળાિણ િારરી સિજિાં આવરી એિલે 

હંુ હસરી પડો. િેં કહ્ું, ‘વરા્ષ એિલે વરસાદ. વરસાદનો 

આ અવાજ િારા જિણા કાનિાં જાણે રેકોિ્ષ થઈ ગ્ો છ.ે’ 

્ધોિ્ધખતા તાપિાં હંુ વરસાદનો અવાજ સાંિળવાનરી વાત 

કરરી રહ્ો હતો. એ સાંિળરી પતનરી િૂંઝાઈ. ‘તિને શું થા્ 

છ?ે’ પતનરીએ પૂછું.

‘િને અવાજ સંિળા્ છ.ે જાણે ્ધરીિો્ધરીિો વરસાદ 

વરસરી રહ્ો છ.ે વરસાદનો એક્ધારો અવાજ િારા કાનિાં 

કસથર થઈ ગ્ો છ.ે’ હંુ હંિેશા ્ધૂનિાં ને ્ધૂનિાં હોઉં છુ.ં એિલે 

વહેલું-િોિુ ંિારં ખસરી જશે એવરી ઘરના બ્ધા જ સભ્ોનરી 

્ધારણા છ.ે આ ક્ષણ હવે આવરી પહોંચરી એિ પતનરીને લાગ્ું. 

એણે સાદ પાિરીને પુત્ તથા પુત્વ્ધૂને બોલાવ્ાં. એ બંને 

એકદિ િારરી પાસે દોિરી આવ્ાં.

‘શું છ,ે િમિરી?’ પુત્ે પૂછું.

‘આ જો ને, તારા પપપા, એિને કંઈક થઈ ગ્ું છ.ે’ પુત્ 

અને પુત્વ્ધૂએ િારરી સાિે જો્ું. િને કશું થ્ું હો્ એવાં 

કશા બાહ્ મચહનો હતાં નડહ. એિલે પુત્ પણ િૂંઝાઈ ગ્ો. 

પુત્વ્ધૂએ પૂછું : ‘પપપા! તિને શું થા્ છ?ે’

‘િને વરસાદનો અવાજ સંિળા્ છ.ે ્ધરીરો્ધરીરો 

એક્ધારો વરસાદ…’ િારરી વાત સાંિળરી સૌએ સવા્ષનુિતે 

અવાજ આવવા િાંડો. તેઓ િગવાનનરી સેવા-પૂજા કરતાં 

ને જપ-ધ્ાન વગેરે્ કરતાં એિલે એિને થ્ું કે, આ તો 

રિહ્મનાદ છ!ે ઘરના સભ્ોના દબાણથરી તેઓ કાનના િૉકિર 

પાસે ગ્ા ત્ાં સુ્ધરી તેઓ િાનતા રહ્ા ને િનાવતા રહ્ા કે 

આ તો રિહ્મનાદ છ.ે અંદરનાં કિાિ ઊઘિુ-ંઊઘિુ ંથઈ રહ્ાં 

છ!ે એિણે તો કાનના િૉકિરને પણ આ રિહ્મનાદ છ ેએવું 

ઠસાવવા પ્ર્તન કરેલો. પણ કાનના િૉકિરે એિને સિજાવ્ું 

કે, આ ભ્રિિાંથરી વેળાસર બહાર નડહ આવો તો કાન જશે 

એ પહેલાં તિારં િગજ જતું રહેશે અને પછરી કાનના ને 

િાનમસક રોગોના બે્ િૉકિરોનરી સારવાર એકસાથે કરાવવરી 

પિશે.’ િારા કાનિાં આવતો આ અવાજ રિહ્મનાદ છ ેએવું 

િને લાગે એિલરી ને એવરી િારરી અાધ્ાકતિક કક્ષા નથરી, પણ 

આ ભ્રિનાદનો ભ્રિ-પણ નહોતો. ખરેખર અવાજ આવતો 

હતો! આંખો િીંચું તો બહાર એક્ધારો વરસાદ પિરી રહ્ો 

હો્ એવું લાગે. વરસાદનો અવાજ િને ગિે છ.ે એનું લ્બદ્ 

સંગરીત િાણવા જવેું હો્ છ.ે વગર વરસાદે સંગરીત િાણવાનરી 

આ તક આિ તો અનન્ કહેવા્. પણ હવે હંુ એ આનંદ 

િાણરી શકંુ એિ નહોતો.

‘મને અવાજ સંભળા્ છે. જાણે ધરીમોધરીમો 
વરસાિ વરસરી રહ્ો છે. વરસાિનો એકધારો 
અવાજ મારા કાનમાં કસથર થઈ ગ્ો છે.’ 
હું હંમેશા ધૂનમાં ને ધૂનમાં હોઉં છું. એ્ટલે 
વહેલું-મોડું મારં ખસરી જશે એવરી ઘરના બધા 
જ સભ્ોનરી ધારણા છે.

રમવવાર હતો એિલે કાનના િૉકિર િળરી શકે એિ 

નહોતા. િારતના લાખ પ્ર્તન છતાં પાડકસતાન શાંમતનરી વાત 

કાને ્ધરતું નથરી, તેિ િારા લાખ પ્ર્તન છતાં, િારો કાન 

શાંમતનરી વાત સાંિળવા તૈ્ાર થ્ો નડહ. કોઈ પણ ડહસાબે 

કાન ધવમનમવરાિ િાિ ે તૈ્ાર થ્ો નડહ. એિલે હંુ િૂંઝા્ો. 

વયયંગવિશ્વ
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સાંિળરી સૌને શાંમત થઈ. થોિા સિ્ પહેલાં િને ઉછરીના 

પૈસા આપનાર પિોશરીને મવશેર શાંમત થઈ!

સોિવારે હંુ િારા િતૂપવૂ્ષ મવદ્ાથશી એવા િૉકિર િાનસતેાને 

િળ્ો. એ િારા મવદ્ાથશી હતા િેં ક્ારે્ એિનો કાન પકડો 

નહોતો પણ એિણ ે ગરુનો કાન બરાબર પકડો, તપાસ્ો. 

એિણ ે ઑડિ્ોગ્ામિસિ ડકરરીિિાઈ પાસ ે િારો ઑડિ્ોગ્ાિ 

લવેિાવ્ો અન ેપછરી કહંુ્ : ‘સાહેબ! આ કાન તો લગિગ ગ્ો 

જ છ.ે વા્રલ ઈનિેકશનન ે કારણ ેઆિ બન્ુ ં છ.ે’ એક કાન 

જતા રહેવાના સિાચાર બરીજા કાનથરી સાિંળરી ઘિરીિર તો હંુ 

સતબ્ધ થઈ ગ્ો. પણ ‘પડંિતો ગ્લેાનો શોક કરતા ંનથરી.’ એવું 

ગરીતાવાક્ સિંારરી, પડંિત ન હોવા ંછતા,ં િેં ગ્ેલા કાનનો શોક 

િકૂરી દરી્ધો ન ેરહેલો કાન જતો ન રહે એ િાિ ેપરૂરી કાળજી લવેાનો 

મનશ્ચ્ ક્ભો. પણ પલેો અવાજ તો ચાલ ુજ હતો. ્ધરીિો્ધરીિો પણ 

એક્ધારો વરસાદ વરસતો હો્ તવેો. આ અવાજ અંગ ેિેં િૉકિરનું 

ધ્ાન દો્ુાં. એિણ ેકહંુ્ : ‘હવ ેઆ અવાજ કા્િ આવશ ેજ. તિે 

એનો સહજતાથરી સવરીકાર કરરી લો.’

‘What cannot be cured must be endured’ — જનેો 

કંઈ ઉપા્ ન હો્ તે સહન કરરી લેવું) એવરી અંગ્ેજીિાં એક 

ઉકકત છ.ે જીવનના દરેક ક્ષેત્િાં આ ઉકકત કાિ આવે એવરી 

છ.ે હા, પણ સહન કરવાનું તે રોતાંરોતાં નડહ, હસતાં-હસતાં. 

હંુ બ્ધાંને કહંુ છુ.ં ‘િારા જિણા કાનથરી કશું સંિળાતું નથરી, 

પણ જિણા કાનિાં ચોવરીસ કલાક કશુંક સંિળા્ા કરે છ.ે 

બરીજાંઓને તો ચોિાસુ ચાર િડહના જ હો્ છ.ે ગુજરાતિાં 

તો હિણાંથરી ચાર િડહનાનું ચોિાસું પણ હોતું નથરી. પણ 

િારા જિણા કાનિાં બારે િાસ ચોિાસું છ.ે ચોવરીસે કલાક 

અવાજ સંિળા્ા કરે છ.ે ્ધરીિો્ધરીિો પણ એક્ધારો વરસાદ 

જાણે વરસરી રહ્ો હો્ એવો અવાજ!

(‘મતલક કરતાં ત્ેસઠ થયા’ પ્રથિ આ્વૃમતિ, ૨૦૦૨, 
પ્રકાશન : ગૂજ ્જર પ્રકાશન) 

નક્કરી ક્ુાં કે, િારરી િગજિુકકતનરી પેલરી અપેમક્ષત ક્ષણ 

ચોક્કસ આવરી પહોંચરી છ.ે િારો પુત્ સાિેના ફલૅિિાં રહેતા 

અિારા પિોશરીને પડરકસથમતનરી ગંિરીરતા સિજાવરી આવ્ો ને 

બને એિલા જલદરી આવવાનરી મવનંતરી કરતો આવ્ો. આવરી 

પડરકસથમતિાં એક કરતાં બે િલા એિ સિજી સાિેના ફલૅિિાં 

રહેતા પિોશરી બરીજા બે પિોશરીઓને પણ સાથે લેતા આવ્ા. 

‘રમતિાઈનું િગજ ખસરી ગ્ું’ એવરી વાત જોતજોતાિાં આખા 

બલૉકિાં પ્રસરરી ગઈ. પિોશરીએ પૂછું : ‘રમતિાઈ, શું થા્ 

છ?ે’ િેં કહ્ું : ‘સાંિળો, જોકે તિે તો ક્ાંથરી સાંિળરી શકશો? 

પણ િને વરસાદનો અવાજ સંિળા્ છ…ે ્ધરીરે્ધરીરે એક્ધારા 

આવતા વરસાદનો અવાજ િને સંિળાઈ રહ્ો છ.ે’ બસ! સૌને 

ખાતરરી કરાવવા િાિ ેિારં આ કથન પ્ા્ષપ્ત હતું. િારં િગજ 

તો ‘આઉિ ઑિ ઑિ્ષર’ છ ેએિલે િને પૂછવાનો કશો અથ્ષ 

નથરી એિ િાનરી પિોશરીએ પતનરીને પૂછું : ‘રમતિાઈને ઘણા 

િૉકિરો ઓળખે છ.ે િાનમસક રોગોના કોઈ િૉકિર એિના 

જાણરીતા છ?ે તો ત્ાં રમતિાઈને લઈ જઈએ. આજ ેરમવવાર 

છ.ે પણ ઈિરજનસરીિાં હૉકસપિલિાં એિમિિ કરતાં હશે.’ આ 

સાંિળરી િારા િનિાં એકદિ પ્રકાશ થ્ો. િેં હસરીને કહ્ું : 

‘િારે િાનમસક રોગોના િૉકિર આગળ ક્ારે્ જવું નડહ 

પિ ે એવું તો હંુ ખાતરરીથરી કહરી શકતો નથરી પણ અત્ારે 

તો િાનમસક રોગોના િૉકિર આગળ જવાનરી જરૂર ઊિરી 

નથરી થઈ એવું હંુ ખાતરરીપૂવ્ષક કહરી શકંુ તેિ છુ.ં અત્ારે તો 

િારે કાનના િૉકિરનરી િુલાકાત લેવાનરી છ.ે નાક-કાન-ગળાના 

રોગોના શહેરના નાિાંડકત િૉકિર િાનસેતા સકૂલ સિ્ના 

િારા મવદ્ાથશી છ.ે આજ ેરમવવાર છ.ે આવતરી કાલે સોિવારે 

હંુ િૉકિરને િળરીશ. િારા કાનિાં અવાજ આવે છ.ે બહાર 

જાણે એક્ધારો વરસાદ વરસરી રહ્ો હો્ એવો આ અવાજ 

છ.ે તિે આ અવાજ તો સાંિળરી ન શકો, પણ એ અવાજનરી 

કમવતા િાણરી શકો એિલા િાિ ેિેં જરા સાડહકત્ક િારાિાં 

એનું વણ્ષન ક્ુાં. બાકરી િને કશરી તકલરીિ નથરી. િારરી વાત 

વયયંગવિશ્વ
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ખડી સાકર

શંિુ િોળો, િાવુક છોકરો. િગજનો જરરીક નબળો. પણ િાણસિૂખ્ો. દોિરીને બ્ધાંનાં નાનાં-િોિાં કાિ કરરી આપે. 

કોઈને્ િાિ ેહડિ્ાપાિરી કરરી ચૂકે. નાનાં છોકરાંવ એને બહુ ગિે. એિનરી વચચે િગજ ચલાવવાનું નહીં ને! છોકરાંવને િેળાં 

કરે, રિત રિાિ.ે દર શુક્રવારે છોકરાંવને ચણા વહેંચે.

એનું કુિુબં િોિુ.ં ત્ણ િાઈઓ અને િાિરીઓ. દેવનરી દ્ાથરી બાળકોનરી્ કિરી નહીં. એ બ્ધાં બાળકો શંિુકાકાને બહુ 

ચાહે. શંિુકાકા આવે કે એને વીંિળાઈ વળે. િાિરીઓ પણ એનાથરી ખુશ. એિનું કોઈ પણ કાિ હો્, શંિુ હાજર. શાકિાજી 

લાવે, રેશન લાવે, ઘરી-તેલ-કેરોસરીન ખૂટું કે શંિુના નાિનરી બૂિ િાિરીઓ પાિ.ે અને શંિુ હંિેશા ખિ ેપગે હાજર.

બાપે એને ગાં્ધરીનરી દુકાને લગાિલેો. ત્ાં પડિકાં બાં્ધવા મસવા્ ઝાઝરી પ્રગમત કરરી શક્ો નહોતો. પણ આપેલું કાિ 

બરાબર કરતો, ગિે તેિલરી દોિ્ધાિથરી થાકતો નહીં એિલે દુકાનદારને્ ગિતો થઈ ગ્ેલો.

પણ હવે દુકાન-િામલકનો દરીકરો દુકાન સંિાળતો થ્ો હતો. એને શંિુ ગિતો નહોતો. એનરી કિ અક્કલનરી એ ઠકેિરી 

ઉિાડા કરે. એને વઢ્ા કરે, ્ધિકાવ્ા કરે. અને એક ડદવસ કાંઈક વાંકિાં આવ્ો એિલે દુકાનિાંથરી એને પાણરીચું આપરી દરી્ધું.

શંિુ મબચારો રસતે રખિતો થઈ ગ્ો. બે-ત્ણ વરસ િિક્ો, પણ એને લા્ક કોઈ કાિ િળ્ું નહીં. અલબત્ત, કાિ 

િીણેલાયં ફૂલની ફોરમ
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થોિો હળવા લાગ્ો હતો. બસ તેનાથરી તેને થોિુકં સારં લાગતું.

આજ ે એ ખૂબ થાકરી ગ્ો હતો. આવરીને ઘરિાં એક 

ખૂણાિાં જઈને સૂતો. એને દાદરીનરી બહુ ્ાદ આવરી. િા તો 

જનિ આપરીને જ િરરી ગ્ેલરી. દાદરીએ જ એને ઉછરેેલો. 

દાદરી અેને બહુ વહાલરી હતરી. એ પૂજા કરતરી ત્ારે એનરી પાસે 

બેસરી રહેતો. પૂજા થતાં દાદરી એને ચૂિરી િરતરી અને ખિરી 

સાકરનો પ્રસાદ એના િોંિા િૂકતરી. એને આજ ેબહુ લાગરી 

આવ્ું — ક્ારનો અહીં પડો છુ,ં પણ ઘરિાંથરી કોઈ િારો 

િાવ પૂછતું નથરી. કહેતું નથરી કે ‘કેિ, ઠરીક નથરી? બહુ થાકરી 

ગ્ા છો?’ િૂખ પણ લાગરી છ.ે પણ કોને કહંુ?

આવરી તંદ્રાિાં હતો, ત્ાં તો એના કપાળે કોઈનો હાથ 

પડો. િકૃદુ અવાજ ેકોઈએ પૂછું, ‘તાવ તો નથરી ને?’

શંિુ ઝિ ઊિો થઈ ગ્ો. જો્ું તો ડિસોઝા.

‘કેિ તિે?’

‘અરે, સવારે િાઈકલે િને કહેલું કે આજ ેિારો જનિ-

ડદવસ છ,ે શંિુ અંકલને જરૂર લેતા આવજો. પણ હંુ િૂલરી 

ગ્ો. એિલે હઠ કરરી કે પહેલરી કેક તો અંકલને જ ખવિાવવરી 

છ.ે એિલે…’

ત્ાં તો સાથે આવેલ િાઈકલ બોલ્ો, ‘અંકલ, િોિુ,ં 

ખોલો!’ અને કેકનો િુકિો એણે શંિુના િોંિાં િૂકરી દરી્ધો. 

‘નહીં, અંકલ! બરીજો લો! ના, હજી ત્રીજો!…’ એિ 

િાઈકલ શંિુ અંકલને ખવિાવતો રહ્ો.

ગળરી-ગળરી િરીઠરી-િરીઠરી કેક – દાદરીિાનરી ખિરી સાકર 

જવેરી. શંિુ ગદગડદત થઈ ગ્ો. પોતે કોઈનો અંકલ છ,ે 

પોતાને્ કોઈનો ખપ છ,ે એવરી લાગણરીથરી એને િ્ુાં િ્ુાં 

લાગ્ું.

(િીરાં લામખયાની િરાઠી ્વાતા્જને આધારે,  
સાભાર : યજ્ઞ પ્રકાશન)

તો એ ક્ષે જ રાખતો. પણ એ તો િાંપા ખાવાનાં કાિ. પૈસો 

રળરી આપનારં કે કાંઈક િોિો અપાવનારં કાિ િળ્ું નહીં. 

છવેિ ેડિસોઝા સાઈકલવાળાએ એને પોતાને ત્ાં નોકરરીએ 

રાખ્ો. તેિાં બહુ અક્કલનરી જરૂર નહોતરી. સાઈકલો આપવરી-

લેવરી, રરીપેર કરવરી. શંિુ એ બ્ધું શરીખરી ગ્ો. પણ એ કાિ 

એવું કે કપિાં કાળાં થતાં, હાથ કાળા થતા. રસતા પર બેસરીને 

િજૂરરી કરવરી પિતરી. ્ધરીરે ્ધરીરે શંિુએ જો્ું કે છોકરાંવનરી 

અને બરીજાંઓનરી તેના તરિ જોવાનરી દૃકષ્ટ બદલાઈ ગઈ છ.ે 

છોકરાંવ એને સાઇકલવાળો કહેવા લાગ્ાં. એિને શંિુકાકાના 

ચણાિાં્ હવે ઓછો રસ રહ્ો હતો. ‘કાકા, તિારા તો હાથ 

ગંદા છ’ે — એિ પણ ક્ારેક કહરી પાિતાં. હવે એ િોિાં પણ 

થ્ેલાં, એિલે શંિુકાકાનરી નાનરીનાનરી વાતો અને રિતો એિને 

બહુ આકર્ષતરી નહીં.

‘અરે, સવારે માઈકલે મને કહેલું કે આજે મારો 
જનમદિવસ છે, શંભુ અંકલને જરૂર લેતા 
આવજો. પણ હું ભૂલરી ગ્ો. એ્ટલે હઠ કરરી 
કે પહેલરી કેક તો અંકલને જ ખવડાવવરી છે. 

િાિરીઓ પણ શંિુનાં કાળાં કપિાં અને કાળા હાથ જોઈ 

િોં િચકોિતરી. હવે પોતાનાં કપિાં શંિુ જાતે જ જુદાં બોળતો 

ને જુદાં ્ધોતો. ડદવસ આખો સાઈકલવાળાને ત્ાં જ જતો 

હોવાથરી િાિરીઓનાં િાંપાં પણ હવે ખાઈ શકતો નહીં. એિલે 

િાિરીઓ પણ પહેલાં જવેરી એના પર ખુશ નહોતરી રહેતરી.

આિ, શંિુ એકલો પિરી જતો. પોતે કોઈને્ ખપતો 

નથરી એવરી લાગણરી એને થ્ા કરતરી. બાળકો પર પ્રેિ 

વરસાવવાનરી ને એિનરી સાથે િળરીને અક્કલનરી દુમન્ાિાંથરી 

પોતાનરી હકાલપટ્ટરીને િૂલરી જવાનરી એને હવે તક નહોતરી 

િળતરી. ડિસોઝાના બે નાનાં બાળકો હતાં. એિનરી સાથે એ 

િીણેલાયં ફૂલની ફોરમ
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વરવી વાસ્તશવક્તાનુાં કાવય

આ સઘળાં ફૂલોને કહી દો યુમનફૉિ્જિાં આ્વે, 
પતંમગયાને પણ કહી દો કે સાથે દફતર લા્વે.

િન ફા્વે તયાં િાછલીઓએ આિ નહીં તર્વાનું, 

સ્વીિીંગપુલના સઘળા મનયિોનું પાલન કર્વાનું.

દરેક કંૂપળને કમયૂટર ફરજીયાત શીખ્વાનું, 

લખી જણા્વો ્વાલીઓને તુત્જ જ ફી ભર્વાનું.

આ ઝરણાંઓને સિજા્વો સીધી લીટી દોરે, 

કોયલને પણ કહી દે્વું, ના ટહુકે ભરબપપોરે.

અિથું કંઈ આ ્વાદળીઓને એડમિશન દે્વાનું? 

ડૉનેશનિાં આખખેઆખખું ચોિાસું લે્વાનું.

એક નહીં પણ િારી ચાલે છ ે અઠ્ા્વન સકૂલો, 

આઉટડટે થયેલો ્વડલો િારી કાઢ ે ભૂલો.
— કૃષણ દ્વે 

કાવયાસિાદ

મ્વનોદ જોશી
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જિેાં એનરી વ્કકતગત ઓળખ અને િૌમલકતાનો આમવષકાર 

િકંાઈ ગ્ો છ.ે એનરી હળવરીિૂલ દોિાદોિિાં હવે પતંમગ્ાનરી 

ગમત રહરી નથરી પણ દિતરનો બોજ આવરી ગ્ો છ,ે અને 

એિલે એને હાંિ ચિરી ગ્ો છ.ે િાર મવનાનું િણતર તો 

ક્ારનું્ે લુપ્ત થઈ ગ્ું છ.ે

આ વાસતવવકતા એવરી વરવરી છે કે તેને 
સવરીકારરી નથરી શકાતરી તેમ તેને છોડરી પણ 
નથરી શકાતરી. ‘આઉ્ટ ડે્ટેડ થ્ેલો વડલો’ 
ભૂલો કાઢે છે તેમ કહરી કવવ અગાઉના 
સમ્ના પ્રહરરીઓ તેમનરી જૂનરી આંખે જે કંઈ 
નવું જોઈ રહ્ા છે અને તેમાંનરી નબળાઈઓને 
્ીંધરી રહ્ા છે તેને કોઈ મહત્વ આપતા નથરી 
અને ખુમારરીપૂવ્વક કહરી િે છે કે આવરી તો 
એક નહીં પણ અનેક સકૂલો ્ાલે છે. ભૂલો 
કાઢનારા કરરી કરરીને શું કરવાના છે?

કકૃમત્િતાએ સભ્તાના નાિે એ હદે આપણને પ્રિામવત 

કરરી દરી્ધા છ ે કે હવે નદરીના પ્રવાહિાં અનુિવાતો પાણરીનો 

ગમતશરીલ સપશ્ષ છાંિરી દઈને આપણે સવરીિીંગપુલનરી બંમ્ધ્ાર 

જલક્રરીિાનો કહેવાતો આહલાદ લેતાં થઈ ગ્ાં છરીએ. કમવ 

િાછલરીઓનાં બહાને આ વાત કરે છ.ે િન િાવે ત્ાં તરતરી 

િાછલરીઓને સવરીિીંગપુલના મન્િો પ્રિાણે તરવાનું હો્ તો 

તરરી શકે ખરરી? જીવરી શકે ખરરી? િાત્ િાણસ જ આવાં 

સિા્ધાન કરરી શકે!

વકૃક્ષનરી કઠણ િાળરીઓને િાિરીને તેિાંથરી િૂિતરી કંૂપળ કોઈ 

શકકતવ્ધ્ષક ઔર્ધોનું સેવન કરતરી નથરી. છતાં તે પ્રગિરી શકે 

છ.ે કમવ ઉદ્ન ઠક્કરનરી એક રચનાિાં આવરી પંકકતઓ છ ે:

કઈ તરકીબથી પથથરની કેદ તોડી છ?ે 
કંૂપળની પાસે શું કુિળી કોઈ હથોડી છ?ે

આ્ધુમનકતાનું આક્રિણ િાનવજીવન અને િાનવ-

વ્વહારો પર થ્ું છ ેતેિ કલાઓ પર પણ થ્ું છ.ે સાંપ્રતનરી 

પ્રત્ેક કલાઓિાં તેનું પ્રમતમબંબ જોવા િળશે. તેને કલાઓનો 

મવકાસ કહેવા કરતાં ઉતક્રાંમત કહરીએ તો ઠરીક થશે. પ્રત્ેક 

્ુગિાં કલાઓ જ ેતે ્ુગનો ચહેરો લઈને પ્રગિ થતરી હો્ 

છ.ે કાવ્કલા પણ તેિાંથરી બાકાત નથરી. 

કાવ્કલાનું િાધ્િ િારા છ.ે િારાનરી સાંપ્રત િુદ્રા 

કાવ્નરી િારાિાં પણ દેખા્ તે સવાિામવક છ ેઅહીં પસંદ 

કરવાિાં આવેલરી રચના િાવ અને િારા બંનેનરી નવરીનતિ 

છિા દેખાિ ેછ.ે અગાઉનરી કાવ્રચનાઓિાં આવતા સંદિભો 

કેવા નકાિા કે અપ્રસતુત થઈને ખરરી પડા છ ે અને તેનરી 

જગ્ાએ કેવરી નવરી સાિગ્રી આવરીને કસથર થઈ ગઈ છ ેતે 

અહીં જોઈ શકા્ છ.ે આ કાવ્ અગાઉનરી પેિરી અને વત્ષિાન 

પેિરી વચચેનું અંતર બહુ લાક્ષમણક રરીતે દશા્ષવરી આપે છ,ે એિલું 

જ નહીં; પ્રકકૃમતનરી રમ્ લરીલાઓથરી વછૂિરી િનુષ્ વ્વહાર-

જગતનરી કેવરી તાબેદારરીિાં સપિાઈ ગ્ો છ ેતેનું કરણ મચત્ 

પણ આલેખે છ.ે

પહેલરી જ પંકકતથરી આદેશ વછૂિ ેછ.ે િૂલોએ ્ુમનિોિ્ષિાં 

આવવાનું છ ે અને પતંમગ્ાએ સાથે દિતર લાવવાનું છ.ે 

મનસગ્ષનરી િોકળાશ પરનું મન્ંત્ણ પહેલે જ ્ધિાકે કમવ 

સૂચવરી દે છ.ે બ્ધાં જ િૂલ એકસરખાં રંગના હો્ તો કેવું 

લાગે? રંગોનરી વૈમવધ્િરરી સકૃકષ્ટ પર જાણે કિોકિરી લાદરી 

દેવાઈ હો્ તેિ એિણે ્ુમનિોિ્ષિાં આવરી જવાનું. કેવરી હો્ 

આ કસથમત? અને ઈચછા અનુસાર આિથરી તેિ હળવરીિૂલ 

ઊિાઊિ કરનારાં પતંમગ્ાને દિતર પકિાવરી દેવાિાં આવે તો 

એ િાર એિનાથરી સહન થા્ ખરો? બહુ સપષ્ટ છ ેકે આ 

વાત કંઈ િૂલો અને પતંમગ્ાનરી નથરી. લાક્ષમણક રરીતે તો કમવ 

આજના બાળકનરી શાળાએ જતરી વખતનરી દ્નરી્ કસથમતને 

તાકે છ.ે એના નૈસમગ્ષક રંગો મવલાઈ ગ્ા છ ે અને એને 

્ુમનિોિ્ષ નાિનો એક એવો વાઘો પહેરાવરી દેવાિાં આવ્ો છ.ે 

કાવયાસિાદ
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તે આપણરી સાિેના સિ્નરી એક વાસતમવકતા છ.ે અને જ ે

કંઈ નથરી શરીખવું તે જ શરીખવા િાિ ેકોઈપણ પ્રકારના પ્રપંચ 

કરવા આપણે તૈ્ાર થઈ જવું પિ ેતે િજબૂરરી કોને કહેવરી?

આ વાસતમવકતા એવરી વરવરી છ ે કે તેને સવરીકારરી નથરી 

શકાતરી તેિ તેને છોિરી પણ નથરી શકાતરી. ‘આઉિ િિેિે થ્ેલો 

વિલો’ િૂલો કાિ ે છ ે તેિ કહરી કમવ અગાઉના સિ્ના 

પ્રહરરીઓ તેિનરી જૂનરી આંખે જ ે કંઈ નવું જોઈ રહ્ા છ ે

અને તેિાંનરી નબળાઈઓને ચીં્ધરી રહ્ા છ ેતેને કોઈ િહત્વ 

આપતા નથરી અને ખુિારરીપૂવ્ષક કહરી દે છ ેકે આવરી તો એક 

નહીં પણ અનેક સકૂલો ચાલે છ.ે િૂલો કાિનારા કરરી કરરીને 

શું કરવાના છ?ે

આ કાવ્નરી ખૂબરી એ વાતિાં છ ે કે અહીં સભ્તાઓ, 

આ્ધુમનક આમવષકારોનો, વૈજ્ામનક પ્રગમતનો કે વત્ષિાન 

પ્રણામલઓનો દેખરીતરી રરીતે સવરીકાર કરવાિાં આવ્ો છ.ે 

અથવા તો તેનું સિથ્ષન કરવાિાં આવ્ું છ.ે પણ હકરીકતે 

તો એ બ્ધું કેવું તો વાડહ્ાત છ ે તેવું કહેવાનો આશ્ જ 

સપષ્ટ થા્ છ.ે િનુષ્જાતનરી િજબૂરરીનો ઘેરો મચતાર આપતા 

આ કાવ્િાં પ્ર્ોજા્ેલા શબદો પણ આ્ધુમનક વ્વહારનરી 

િારાિાંથરી લરી્ધેલા છ.ે એને કમવનરી િજબૂરરી પણ સિજી 

શકા્ છ.ે અંગ્ેજીિાં ‘બલેક હ્ુિર’ નાિે એક સંજ્ા છ.ે વાત 

હસરી કાિવાનરી હો્ પણ હકરીકતે તેિાં ઘેરરી કરણતા સિા્ેલરી 

હો્ છ.ે અહીં આ કાવ્ ઉપરછલ્રી રરીતે હસવાનું કે કિાક્ષનું 

મનમિત્ત બને તેવું છ ેપણ તેિાં ઊંિ ેઊંિ ેજ ેકરણતા ્ધરબાઈને 

પિરી છ ેતે જ કમવનું ખરં કથમ્તવ્ છ.ે

કમવતા પિા્ છ ેત્ારે તેનરી િારા કે તેના અથભો પિાતા 

નથરી પરંતુ તેનરી પછવાિ ેરહેલું કાવ્ાતિક સત્ કે સૌંદ્્ષ પિા્ 

છ.ે કમવનરી કલિ તેને પિાિવા િાિનેો કેવો મવમચત્તાિ્ભો 

છતાં આરપાર ઊતરરી જા્ તેવો કરીમિ્ો કરતરી હો્ છ ેતે 

આ કાવ્િાંથરી સિજાશે.

વકૃક્ષ પરથરી તો ઠરીક, અહીં તો પથથરને તોિરીને િૂિતરી 

કંૂપળ આવરી જિતાને પણ અમતક્રિરી જા્ છ?ે સખતાઈનો 

સાિનો કરરી શકે છ!ે કમવ કકૃષણ દવે તો કહે છ ેકે હવે આવરી 

નૈસમગ્ષક તાકાત ્ધરાવતરી કંૂપળોએ િશરીનનરી િાિક વત્ષવાનું 

છ,ે િરજી્ાત કમ્ૂિર શરીખવાનું છ.ે આજ ેકોમપ્ૂિરગ્સત થઈ 

ગ્ેલરી િાનવજાત િશરીનને વશ થઈ જઈ પોતાનરી નૈસમગ્ષક 

શકકતઓને કેવરી તો ગુિાવરી બેઠરી છ ેતેનો કિાક્ષ્ુકત મનદષેશ 

કમવ અહીં કરરી જા્ છ.ે

ઝરણં કદરી સરી્ધરી લરીિરીિાં વહરી શકે ખરં? ગિર કે 

કેનાલનરી બાબતે એ કદાચ સાચું હોઈ શકે પણ ઝરણં તો 

એનરી િસતરીિરરી ચાલને કદરી છોિરી ન શકે. અતંત્ વહેવું એ જ 

ઝરણાંનરી ઓળખ. એને બાં્ધરી દઈએ એિલે એનરી એ ઓળખ 

ચાલરી જા્. સરી્ધરી લરીિરીિાં વહેતું ઝરણં આહલાદ આપરી ન 

શકે. કમવ અહીં ઝરણાંને સરી્ધરી લરીિરીિાં ચાલવાનો આદેશ 

જારરી કરે છ.ે કુદરતના ્ધિભોથરી મવપરરીત એવું જ ેકંઈ જીવાઈ 

રહ્ું છ ેતેનું સિથ્ષન કરરી લાક્ષમણક રરીતે તેનો પ્રમતવાદ કરે 

છ ેઅને આપણે આ્ધુમનક મવજ્ાનના િાળખાિાં િસાઈ જઈ 

આપણરી નૈસમગ્ષક િુદ્રાનો કેવો પડરહાર કરરી દરી્ધો છ ે તેનું 

કારણ રજૂ કરે છ.ે એિલે તો તેઓ કો્લને પણ િરબપોરે 

નહીં િહુકવાનું િરિાન કરે છ.ે જનેો િહુકો રૂં્ધા્ છ ેએનું 

કશું જ બચતું નથરી. સંસકકૃમતએ આપણને પહેલેથરી સભ્તાનો 

મસક્કો િારરી દરી્ધો પણ તેનરી સાિે નૈસમગ્ષક સવાતંત્્નું િારે 

િોિુ ં િૂલ્ ચૂકવવું પડું તેનો િારોિાર મવરાદ કમવનરી 

કાવ્પંકકતઓિાં છલકા્ છ.ે

ખુલ્ા આકાશિાં સવેચછાએ પ્રવેશરી જતરી રિમત્ાળ 

વાદળરીઓને કમવ અિકાવે છ.ે કહે છ ેકે આ રરીતે એિમિશન 

ન અપા્. િોનેશનિાં ચોિાસું અને એ પણ આખખેઆખખું 

ચૂકવવું પિશે. આપણે સહેલાઈથરી સિજી શકરીએ તેવો કિાક્ષ 

અહીં િુખડરત થા્ છ.ે જ્ાન િેળવવા પરના સકંજાઓ પણ 

કેવા િજબૂત છ!ે પ્રકકૃમતિાંથરી જ િળતું મશક્ષણ પૂરતું નથરી 

કાવયાસિાદ
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એક ચોરનો પ્રેમપત્ર

વહાલરી મનશા,

તારો પત્ િળ્ો. તેં િને પરિ ડદવસે બપોરે તારા ઘરે બોલાવ્ો છ ેએ જાણ્ું; પણ ડદવસે કોઈના્ ઘેર જવું િને પસંદ 

નથરી. તું કહેતરી હો તો રાતે આવું. તિારરી ઊંઘિાં જરા્ ખલેલ નહીં પહોંચાિવાનરી તકેદારરી રાખરીશ. એવરી તકેદારરી રાખવા 

અિે િવેા્ેલા છરીએ, પણ ડદવસે િને નહીં િાવે.

તને િેં પહેલરી જ વાર ‘બસસિૉપ’ પર જોઈ ત્ારે િારા િનિાં, તારા િાિ ેિેં શું મવચારેલું એિ તેં પૂછું છ,ે પણ સાચું 

પૂછ ેતો તને જો્ા પહેલાં િેં તારં પસ્ષ જો્ું હતું. બાસકેિિાં પિલેું તારં પસ્ષ કેિ તિિાવવું એના જ મવચારોિાં જ ખોવાઈ 

ગ્ેલો…પણ એિલાિાં તો ત્ાંથરી પસાર થતા તારા પપપાને તેં ‘િિેરી…’ કહરી બૂિ પાિરી. તારા પપપાએ ગાિરી થોિાવરી ત્ારે 

જ િને ખબર પિરી કે તું તો એક પોલરીસ અમ્ધકારરીનરી દરીકરરી છ,ે એિલે તારા િાિનેો િારો રસ વ્ધરી ગ્ો; પણ આને લવ 

એિ િસિ્ષ સાઈિ નહીં, લવ એિ સેકનિ સાઈિ કહેવા્. 

અને િારરી તપાસિાં િેં જાણ્ું કે તું દરરોજ એ જ સિૉપ પરથરી ચિ ેછ.ે િારા િાિ ેતારા હૃદ્િાં કૂણો િાવ જાગે એ 

િાિ ેશું કરવું એનો બહુ જ મવચાર ક્ભો. એિાં કલ્ુમિ્ાંનરી િદદ િને સિ્સર િળરી ગઈ. અિે નક્કરી ક્ા્ષ પ્રિાણે એ તારં 

પસ્ષ તિિાવરી િાગ્ો. તેનરી પાછળ દોિરીને િેં તને પાછુ ંઅપાવ્ું એિલે તેં િને ‘થેનક ્ુ’ કહ્ું. (િેં કલ્ુમિ્ાંને િનોિન થેનક 

્ુ કહ્ું)… અને આિ આપણો સંબં્ધ મવકસ્ો.

તારા પપપાએ િારો િોિો અને પડરચ્ િાગ્ો છ,ે નહીં?…પણ પ્રમસમદ્નો િોહ નહીં હોવાથરી િેં પોતે તો િારો એક 

પણ િોિો પિાવ્ો નથરી. પરંતુ પોલરીસખાતાને િારરી પ્રમસમદ્િાં ઘણો જ રસ હોવાથરી એ લોકોએ િારરી કેિલરીક લાક્ષમણક 

તસવરીરો ઝિપરી છ.ે શહેરનરી કોઈ પણ પોલરીસચોકરીિાંથરી િારા પાસપોિ્ષ સાઈઝના િોિો િળરી શકશે. અને િારો સાચો 

પડરચ્ પણ તારા પપપાના પોલરીસ રેકોિ્ષિાં િોજૂદ છ;ે પણ િારો સાચો પડરચ્ એિને િારા સસરા બનાવતાં રોકશે એિલે 

િોિો-પડરચ્નરી વાત હિણાં તો િાળજ;ે કેિકે એ બ્ધું જાણ્ા પછરી તારા પપપા િને જિાઈ તરરીકે ગુિાવવા તૈ્ાર થા્ 

ત્ાર પહેલાં હંુ તેિને િારા સસરા બનાવરી દેવા ઈચછુ ંછુ.ં

તારા પપપા સિાજવાદિાં (વહેંચરી ખાવાિાં) િાને છ ેએ જાણરી િને ઘણો જ આનંદ થ્ો છ;ે પરંતુ હંુ તો િાનું છુ ંકે િાત્ 

હાસયવિશ્વ

મ્વનોદ ભટ્ટ
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રાજી છરીએ… પણ િારા આ બ્ધા ઉિદા મવચારો િાત્ તારરી 

જાણ ખાતર જ લખ્ા છ,ે આિાંનું કશું જ તારા પપપાને 

કહેવાનું નથરી, સિજી? બાકરી તારા પપપાનો િૂતકાળ (ખોિુ ંન 

લગાિતરી) િારા વત્ષિાન કરતાં્ વ્ધુ ઉજજવળ હતો. (જો કે 

એ બાબતનું ગૌરવ લેવાનું અત્ારે તો તેઓ હરમગજ પસંદ 

નહીં કરે.) તસકરકલાિાં એ ખૂબ જ પ્રવરીણ હતા અને આ 

કલાનરી કેિલરીક તરકરીબો તો િાત્ તેિના જ િેજાનરી પેદાશ 

હોવાને કારણે પોલરીસખાતાિાં તેિણે નાિ કાઢ્ું. (બા્ ્ધ 

વે, એિને બિતરી િળેલરી એ જ ડદવસે િેં તિિાવેલ એિનરી 

ઘડિ્ાળ કઈ બાજુથરી ખૂલે છ ેએ જરા પૂછરી જોજ ેને!) 

કોઈનરી ઉપાિરી લરી્ધેલરી આ પેનિાં શાહરી ખૂિરી જવા 

આવરી છ,ે િપકાં પણ પિ ેછ,ે એિલે આ પત્ અહીં જ પૂરો 

કરં છુ.ં પણ ત્ાર પહેલા એક વ્ધુ ખુલાસો કરરી દઉં છુ.ં 

હંુ િૂલતો ના હોઉં તો આ પહેલા બે વખત તેં િારં મખસસું 

હળવું કરવા પ્ર્ાસ કરેલો. જ ેકાિ તારે લનિ પછરી કરવાનું 

છ.ે એનરી પ્રેકકિસરૂપે જ કદાચ તેં એિ ક્ુાં હશે, એિ િાનરી 

લઉં છુ;ં પણ એિાં તને સડર્ાિ મનષિળતા િળેલરી. ગ્ા 

િંગળવારે તારા અંબોિાિાં હંુ િૂલ ખોસતો હતો એ વખતે તેં 

િારં પાકરીિ સરકાવરી લરી્ધું છ ેજ ેિારા ધ્ાન બહાર નથરી; પણ 

એ પાકરીિિાંથરી કંઈ જ ના િળવાને કારણે તું દુઃખરી ના થઈશ.

આ હુલ્િોિાં કૅશ તો ખાસ િળરી નથરી, પણ દુકાનો 

લૂંિરીને ઘણો જ િાલ હાથ ક્ભો છ.ે એિાં તારા િનપસંદ 

રંગોનરી સાિરીઓ િેં ઘણરી જ િહેનતથરી િેગરી કરરી છ.ે ઉપરાંત 

પચચરીસ જોિ સેનિલોનરી, કોસિેિરીકસ વગેરે ઘણં બ્ધું હાથ 

લાગ્ું છ,ે અને કદાચ એિલે જ તારા પપપા િારા ઘેર દરોિો 

પાિ ેત્ાર પહેલાં જ એિનો જિાઈ બનરી જવા ઈચછુ ંછુ.ં

તો તું આ ગુરવારે જનતા પર બહુ જ િરીિવાળા િબબા 

પાસે િને શો્ધરી કાિજ.ે

એ જ તારો, મચતિચોર

િારણો કરે સિાજવાદ ક્ારે્ નથરી આવવાનો. સિાજવાદ 

પર િાત્ િારણો કરનારાઓ પ્રત્ે િને ઘણરી જ ખરીજ છ.ે 

િને પેલા રોબરીનહૂિ પર ઘણો ગુસસો ચિ ેછ.ે કહેવા્ છ ેકે 

તે ્ધમનકોને લૂંિરીને એ પૈસા ગરરીબોને શો્ધરી શો્ધરીને વહેંચતો. 

પણ િાત્ ‘ચરીપ પકબલમસિરી’ િેળવવા િાિ ેજ તે આિ કરતો 

હતો. (અને આિે્ હંુ પોતે ગરરીબ હોઉં ત્ાં બરીજાને ક્ાં 

શો્ધવા જાઉં?) પરંતુ એિલું તો છાતરી ઠોકરીને કહંુ છુ ંકે જતે 

દહાિ ેઅિે જ સિાજવાદ લાવવાના. (પણ એને િાિ ેતારા 

પપપાના સાથનરી બહુ જ જરૂર છ.ે)

અને સરકારને આ રાષ્્ટરી્કરણનો મવચાર આવ્ો એ કંઈ 

એનો િૌમલક નથરી, હોં!… અિારા ્ધં્ધાિાંથરી જ સરકારને 

તેનરી પ્રેરણા િળરી છ.ે ખરેખર તો આના િાિ ેસરકારે અિારો 

આિાર િાનવો જોઈએ. પણ સરકારને સારા મવચાર ક્ારે્ 

આવ્ા છ?ે

ગાં્ધરી બાપુએ એક વખત કરેલરી ચોરરી કબૂલરી એિલે એ 

િહાન થઈ ગ્ા. એિનરી શતાબદરી ઉજવાઈ, એિના નાિના 

મસક્કા બહાર પડા, અને અિે? અિે તો ઘણરી વાર નહીં 

કરેલરી એવરી ચોરરીઓ પણ કોિ્ષિાં કબૂલરી છ,ે છતાં ્ અિારરી 

કોઈ મવસાત જ નહીં? િારે ડકંિતના બહાર ના પાિવા હો્ 

તો િલે, એ પાંચ પૈસાવાળા મસક્કા બહાર પાિ,ે અિારો પણ 

એકિો સાવ કાિરી નાખે એ તો કેિ ચાલે?

લઘુિતરી કોિના ડહત િાિ ેસરકાર હંિેશ કા્્ષ કરરી રહરી 

છ ેતો પછરી અિારા જવેાઓનરી લઘુિતરી કોિના ઉતકર્ષ િાિ ે

સરકાર કેિ કંઈ નથરી મવચારતરી? (જો કે મવચારે છ ેખરરી, પણ 

સરકારના એ મવચારો અિને િાન્ નથરી હોતા.)

અિારરી સાથે ખિે ખિા મિલાવરી કાિ કરવાિાં સરકારને 

કશું જ ગુિાવવાનું નથરી, ઊલિાનો િા્દો છ.ે િાિ ેઅિારા 

્ધં્ધાનું જ રાષ્્ટરી્કરણ કરે તો સરકારને બરીજા કોઈ પણ 

્ધં્ધાનું રાષ્્ટરી્કરણ કરવાનરી જરૂર નહીં પિ;ે અને અિારા 

્ધં્ધાનું રાષ્્ટરી્કરણ દેશના ડહત િાિ ે થતું હો્ અિે તો 

હાસયવિશ્વ
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પ્રદરીપજીને નાનપણથરી જ ડહંદરી કમવતાઓ લખવાનો ખૂબ 

શોખ હતો. બરી. એ. સુ્ધરીનું મશક્ષણ તેિણે અલહાબાદથરી પૂરં 

ક્ુાં. કમવ સંિેલનોિાં તેિનરી મવમશષ્ટ શૈલરીિાં રજૂ કરાતરી 

કમવતાઓએ બ્ધાનું ધ્ાન ખેંચ્ું અને એ ગાળાિાં જ તેિણે 

‘પ્રદરીપ’ તખલ્ુસ ્ધારણ ક્ુાં.

૧૯૩૨માં દરલરીઝ થ્ેલરી વફલમ ‘ઇનદ્રસભા’માં 
તો ૭૨ જે્ટલાં ગરીતો હતાં (કોઈ પણ િેશનરી, 
કોઈ પણ ભારાનરી, કોઈ પણ વફલમમાં 
આ્ટલરી મો્ટરી સંખ્ામાં ગરીતો હોવાનો વલડ્વ 
રૅકૉડ્વ આજે પણ ‘ઇનદ્રસભા’ને નામે જ છે!).

૧૯૩૦ના દશકિાં પ્રદરીપજીએ ડહંદરી સાડહત્ જગતિાં 

મવમ્ધવત્ પ્રવેશ ક્ભો અને ‘પાનરીપત’, ‘સનેહકરી ્હ બાિ 

રરી સમખ’, ‘આજ િત જાઓ પ્રવાસરી’ તથા ‘િુરલરી કરી 

છિે સુરરીલરી તાન’ જવેરી કમવતાઓ વિ ે ડહંદરી સાડહત્ 

જગતના ડદગગજોનું ધ્ાન પોતાનરી તરિ આકમર્ષત ક્ુાં. 

ડહંદરી સાડહત્ના િનરીરરી પંડિત સૂ્્ષકાનત મત્પાઠરી ‘મનરાલા’ 

એ તે સિ્નરી તેિનરી શ્ેષ્ઠ સાડહકત્ક પમત્કા ‘િા્ધુરરી’ના 

િેરિુઆરરી, ૧૯૩૮ના અંકિાં ‘નવરીન કમવ પ્રદરીપ’ હેઠળ એક 

દરીઘ્ષ લેખ લખેલો જિેાં તેિણે પ્રદરીપજીનરી કાવ્પ્રમતિા, પઠન 

શૈલરી અને સુરરીલા કંઠનાં િરપૂર વખાણ કરેલાં. આ લેખિાં 

મનરાલાજીએ લખેલું કે, ‘આજ જીન કમવ્ોંકા પ્રકાશ ડહંદરીિેં 

િૈલા હુઆ હૈ, ઉનિેં પ્રદરીપ કા પ્રકાશ અત્ંત ઉજજવલ ઔર 

કસનગ્ધ હૈ’. મનરાલાજી જવેા ડદગગજ કમવ દ્ારા પ્રદરીપજીને 

આપવાિાં આવેલું આ સવભોચચ સનિાન અને પ્રિાણપત્ હતું. 

િહાન કવમ્ત્રી િહાદેવરી વિા્ષએ પણ કમવ પ્રદરીપને છા્ાવાદરી 

શકૃંખલાનરી આગળનરી કિરી ગણાવ્ા હતા.

ઉનાળાિાં કમવ પ્રદરીપજી સાિાન્તઃ તેિના એક મિત્ને 

ત્ાં િથુરા જતા હતા. એ ડદવસોિાં જ પ્રદરીપજીનરી િુલાકાત 

જરા યાદ કરો કુરબાની
જોસેિ િમેવિ ેલખેલા એક પારસરી નાિક પર આ્ધાડરત 

અને અરદેશર ઈરાનરી દ્ારા ડદગદમશ્ષત િારતનરી સૌપ્રથિ 

િૉકરી (બોલતરી) મિલિ ‘આલિઆરા’ તા.૧૪-૦૩-૧૯૩૧ના 

રોજ ડરલરીઝ થઈ હતરી. તેિાં કુલ સાત ગરીતો હતાં. તેના 

પછરીના જ વરષે એિલે કે ૧૯૩૨િાં ડરલરીઝ થ્ેલરી મિલિ 

‘ઇનદ્રસિા’િાં તો ૭૨ જિેલાં ગરીતો હતાં (કોઈ પણ દેશનરી, 

કોઈ પણ િારાનરી, કોઈ પણ મિલિિાં આિલરી િોિરી સંખ્ાિાં 

ગરીતો હોવાનો વલિ્ષ રૅકૉિ્ષ આજ ે પણ ‘ઇનદ્રસિા’ને નાિે 

જ છ!ે). પછરી તો ડહનદરી મિલિોિાં ગરીતો હોવાં એ એક 

અમનવા્્ષતા બનરી ગઈ છ.ે

એ સિ્ે ડહંદરી/ઉદૂ્ષ સાડહત્ના કમવઓ/શા્રો પણ 

પોતાનું નસરીબ અજિાવવા મિલિોિાં ગરીતો લખતા થ્ા. પણ 

એ બ્ધાિાં સૌથરી પહેલરી અને સૌથરી વ્ધુ સિળતા િળરી કમવ 

પ્રદરીપને. તે સિ્ના ઉદૂ્ષનરી િરિારવાળા િાહોલિાં પ્રદરીપજીએ 

ડહંદરીનો ધવજ લહેરાવ્ો અને ગરીતોિાં સાડહકત્કતા જાળવરી 

રાખરીને કાિ ક્ુાં.

૬ઠ્રી િેરિુઆરરી, ૧૯૧૫ના રોજ િધ્પ્રદેશના ઉજ્નૈ 

મજલ્ાના બિનગર નાિના એક ગાિિાં જનિેલાં પ્રદરીપજીનું 

િૂળ નાિ હતું રાિચંદ્ર મદ્વેદરી. મપતાનું નાિ નારા્ણજી 

મદ્વેદરી. િધ્િ વગ્ષના ઔદરીચ્ રિાહ્મણ કુિુબંિાં જનિેલાં 

વફલમી ગીતોમાયં કાવયતત્િ

હર્જ બ્રહ્મભટ્ટ
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મિલિથરી પ્રદરીપજીનરી સિળતા અને લોકમપ્ર્તાનો સિ્ શરૂ 

થ્ો, જ ેલગિગ ૫૦ વર્ષ સુ્ધરી ્થાવત્ રહ્ો.

ત્ાર પછરી પ્રદરીપજીએ બૉમબે િૉડકઝનરી ઘણરી મિલિો —  

‘બં્ધન’, ‘પુનમિ્ષલન’ (૧૯૪૦), ‘ન્ા સંસાર’, ‘ઝૂલા’ 

(૧૯૪૧), ‘ડકસિત’ (૧૯૪૩) વગેરેિાં ગરીતો લખ્ાં. ‘બં્ધન’નાં 

લગિગ બ્ધાં જ ગરીતો ખૂબ જ લોકમપ્ર્ થ્ાં હતાં, પણ 

એક ગરીત ‘ચલ ચલ રે નૌજવાન…’ મવશેરતઃ  ઉલ્ેખનરી્ છ.ે 

આ ગરીતે તે સિ્િાં દેશનરી આઝાદરીનરી ચળવળિાં જોિા્ેલાં 

લોકોિાં એક અિૂતપૂવ્ષ જોશ-જુસસો િ્ભો હતો. આ ગરીતને 

રાષ્્ટરી્ ગરીત જાહેર કરવા િાિ ેએક આંદોલન પણ થ્ેલું! 

અિદાવાદિાં કૉંગ્ેસનરી એક જાહેરસિાિાં એક બાળકે 

‘ચલ ચલ રે નૌજવાન…’ પંકકત લલકારરી અને આખરી સિા 

એ ગરીત ગાવા લાગેલરી! િહાદેવ દેસાઈએ તો આ ગરીતનરી 

સરખાિણરી ઉપમનરદના િંત્ સાથે કરેલરી.

૧૯૪૨િાં ગાં્ધરીજીના ‘Quit India’ આંદોલનથરી 

પ્રિામવત થઈને પ્રદરીપજીએ ૧૯૪૩નરી મિલિ ‘ડકસિત’િાં 

ગરીત લખ્ું — ‘આજ ડહિાલ્કરી ચોિરી સે મિર હિને લલકારા 

હૈ, દૂર હિો એ દુમન્ાવાલો ડહનદુસતાન હિારા હૈ…’ અંગ્ેજ 

સરકાર પર સરી્ધો પ્રહાર કરનારં આ ગરીત બેહદ લોકમપ્ર્ 

થ્ું હતું. પ્રદરીપજીના આવા ક્રાંમતકારરી મવચારોને કારણે 

અંગ્ેજ સરકારે તેિનરી મવરદ્ મગરિતારરીનું વૉરંિ કાઢ્ું હતું, 

જનેાથરી બચવા પ્રદરીપજી થોિો વખત િૂગિ્ષિાં જતા રહ્ા 

હતા. આ ગરીત એિલું લોકમપ્ર્ હતું કે લોકો મસનેિાગકૃહોિાં 

ખુરશરીઓ પર ચિરીને નાચવા લાગતા અને સિૂહિાં આ ગરીત 

ગાતા. મિલિ પૂરરી થ્ા પછરી દશ્ષકોનરી િાગણરી પર આ ગરીત 

મસનેિાગકૃહોિાં િરરીથરી વગાિવાના ડકસસા પણ બનેલા.

૧૯૪૪િાં શશ્ધર િુખજી્ષએ બૉમબે િૉડકઝથરી અલગ 

થઈ ‘મિલિરીસતાન સિુડિ્ો’નરી સથાપના કરરી. તેિનરી સાથે જ ે

૧૪ વ્કકતઓએ બૉમબે િૉડકઝ છોિરી તેિાંના એક પ્રદરીપજી 

પણ હતા. ત્ાં પ્રદરીપજીનો િામસક પગાર રૂ. ૧,૫૦૦નો હતો. 

કલાગુર રમવશંકર રાવલ સાથે થઈ. પ્રદરીપજીએ તેિને પોતાનરી 

કમવતાઓ સંિળાવરી. રમવશંકર રાવલ પ્રદરીપજીને પોતાનરી 

સાથે અિદાવાદ લઈ આવ્ા. દરમિ્ાન રમવશંકર રાવલનો 

િુંબઈકસથત પુત્ બરીિાર પિતાં બંને જણ િુંબઈ ગ્ા. િુંબઈિાં 

પ્રદરીપજીએ કમવ સંિેલનોિાં િાગ લેવાનું શરૂ ક્ુાં. તે સિ્ે 

પ્રદરીપજીનરી ઉંિર િાત્ ૨૩ વર્ષનરી હતરી. િૂકં સિ્િાં જ 

તેઓ િુંબઈના સાડહત્ જગતિાં છવાઈ ગ્ા.

એક કાવ્ગોકષ્ઠિાં મિલિ મનદષેશક એન. આર. આચા્્ષ 

પણ હાજર હતા. તેિણે જ્ારે પ્રદરીપજીનરી કમવતાઓ સાંિળરી 

ત્ારે તેઓ ખૂબ પ્રિામવત થ્ા અને બરીજા જ ડદવસે તેિણે 

પ્રદરીપજીનરી િુલાકાત બૉમબે િૉડકઝના િામલક ડહિાંશુ રૉ્ 

સાથે કરાવરી. પ્રદરીપજીનરી રચનાઓ સાંિળરીને ખૂબ ખુશ 

થ્ેલાં ડહિાંશુ રૉ્ે તેિને બૉમબે િૉડકઝ સાથે જોિાવાનું 

મનિંત્ણ આપ્ું. પ્રદરીપજી મિલિના િાધ્િનરી શકકતઓથરી 

વાકેિ હતા. તેિણે હા પાિરી અને િડહને બસો રૂમપ્ાના 

વેતનથરી તેિણે બૉમબે િૉડકઝ િાિ ેકાિ શરૂ ક્ુાં.

કમવ પ્રદરીપે બૉમબે િૉડકઝનરી ૧૯૩૯નરી મિલિ ‘કંગન’ 

િાિ ેપહેલરીવાર ચાર ગરીતો લખ્ાં, જિેાંથરી ત્ણ તેિણે પોતે 

ગા્ાં. આ રરીતે ગરીતકાર અને ગા્ક એવરી બેવિરી િૂમિકાિાં 

પ્રદરીપજીનો મિલિોિાં ્ધિાકેદાર પ્રવેશ થ્ો. ‘કંગન’ િાિ ે

પ્રદરીપજીએ લખેલું પહેલું ગરીત હતું — ‘હવા તુિ ્ધરીરે બહો, 

િેરે આતે હોંગે મચતચોર…’ ‘કંગન’નરી રજતજ્ંતરી થઈ. આ 

વફલમી ગીતોમાયં કાવયતત્િ
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થ્ાં. આ મિલિિાં પ્રદરીપજીએ પહેલરી વાર ‘કાનહા બજા્ે 

બાંસુરરી…’ ગરીત દ્ારા ગરબાને મિલિિાં પ્રચમલત ક્ભો. આ 

મિલિિાં તેિણે પોતે ગા્ેલું ગરીત ‘દેખ તેરે સંસાર કરી હાલત 

ક્ા હો ગઈ િગવાન…’ બેહદ લોકમપ્ર્ થ્ું હતું. ‘તેરે 

િૂલોંસે િરી પ્ાર, તેરે કાંિોંસે િરી પ્ાર…’ અને ‘ગગન 

ઝનઝના રહા, પવન સનસના રહા…’ પણ ખૂબ લોકમપ્ર્ 

થ્ેલાં. ‘નાકસતક’નાં ગરીતોએ પ્રદરીપજીનરી ઓળખ એક ્ધામિ્ષક 

ગરીતકાર તરરીકેનરી બનાવરી દરી્ધરી જનેો તેિને લાિ પણ થ્ો 

અને ગેરલાિ પણ થ્ો.

પ્રદરીપજી એ ‘ચલ ચલ રે નૌજવાન…’, ‘આજ ડહિાલ્કરી 

ચોિરીસે મિર હિને લલકારા હૈ…’, ‘કહનરી હૈ ઈક બાત 

હિેં ઈસ દેશકે પહરેદારોંસે…’, ‘દે દરી હિેં આઝાદરી મબના 

ખિગ મબના િાલ…’, ‘આઓ બચચોં તુમહેં ડદખા્ેં ઝાંકરી 

ડહનદુસતાનકરી…’ જવેાં અમવસિરણરી્ દેશિકકતનાં ગરીતો 

આપણને આપ્ાં છ.ે ૨૯ જાન્ુઆરરી, ૧૯૬૩ના ડદવસે લાલ 

ડકલ્ા પર િારત-ચરીન ્ુદ્િાં શહરીદ થ્ેલા સૈમનકોનરી 

સિકૃમતિાં રાષ્્ટને સિમપ્ષત એક મવશેર કા્્ષક્રિનું આ્ોજન 

કરવાિાં આવ્ું હતું.

આ કા્્ષક્રિિાં પ્રદરીપજીએ લખેલું અને સરી. રાિચંદ્રએ 

સવરબદ્ કરેલું એક દેશિકકતનું ગરીત ‘એ િેરે વતનકે 

લોગોં..’ લતા િંગેશકરે એવા િાવવાહરી અવાજિાં ગા્ું કે 

બ્ધાં શ્ોતાઓનરી આંખો આંસુથરી છલકાઈ ઊઠરી; તતકાલરીન 

વિાપ્ર્ધાન જવાહરલાલ નેહરનરી આંખોિાંથરી પણ અશ્ુ વહ્ાં 

અહીં એ નો્ધાવું જોઈએ કે પહેલાં બૉમબે િૉડકઝ 

સાથે અને પછરી મિલિરીસતાન સાથે કરારબદ્ હોવાને કારણે 

પ્રદરીપજી બહારનરી મિલિોિાં નહોતા લખરી શકતા. તેથરી જ 

તેિને ૧૯૩૯થરી ૧૯૪૩ દરમિ્ાન સાત જ મિલિોિાં અને 

૧૯૪૪થરી ૧૯૪૮ દરમિ્ાન િાત્ એક જ મિલિિાં ગરીત 

લખવા િળ્ાં. 

અલબત્ત આ ગાળા દરમિ્ાન નંદલાલ જસવંતલાલનરી 

ચાર મિલિો ‘કાદમબરરી’ (૧૯૪૪), ‘આમ્રપાલરી’ (૧૯૪૫), 

‘સતરી તોરલ’ (૧૯૪૭) અને ‘વરીરાંગના’ (૧૯૪૭) િાિ ેતેિણે 

‘મિસ કિલ, બરી.એ.’ ના નાિે ગરીતો લખ્ાં હતાં. 

પ્રદરીપજીએ ૧૯૪૯િાં જ્ાન િુખજી્ષ અને અિરી્ ચક્રવતશી 

સાથે િળરીને ‘લોકિાન્ પ્રોિકશન’ નાિનરી મિલિ મનિા્ષણ 

સંસથા પણ સથાપરી હતરી. તેના નેજા હેઠળ તેિણે ‘ગલસ્ષ સકૂલ’ 

નાિનરી મિલિ બનાવરી હતરી. અમનલ મબશ્વાસનું સંગરીત હતું. 

તેનું લતાએ ગા્ેલું એક ગરીત ‘કુછ શરિાતે હુએ… તુિ હરી 

કહો િેરા િન’ ખૂબ લોકમપ્ર્ થ્ેલું. પણ મિલિ ચાલરી નહીં 

અને ખાસસું નુકસાન થ્ું. ત્ારથરી પ્રદરીપજીએ િાત્ ગરીતકાર-

ગા્ક તરરીકેનરી કારડકદશી પર જ ધ્ાન આપ્ું. 

૧૯૫૦િાં પ્રદરીપજીએ ‘પ્રરીત કા ગરીત’ અને ‘િશાલ’ 

મિલિો િાિ ેગરીતો લખ્ાં. ‘િશાલ’નું સચરીનદેવ બિ્ષને સવરબદ્ 

કરેલું તથા િન્ના િ ેએ ગા્ેલું ગરીત ‘ઉપર ગગન મવશાલ…’ 

હરીિ થ્ેલંુ. તે સિ્ે બિ્ષનદાદાએ પ્રદરીપજીને સલાહ આપેલરી 

કે તિે ગરીત લખો છો, ગાવ છો અને તેને પોતાનરી રરીતે 

સવરબદ્ પણ કરો છો, તેથરી સંગરીતકારો તિારાથરી દૂર 

રહેવાનું ્ધોરણ રાખશે. ‘બૈજુ બાવરા’નાં ગરીતો શરૂઆતિાં 

પ્રદરીપજીએ લખવાના હતાં, પણ નૌશાદે શકરીલ બદા્ૂનરી પાસે 

લખાવ્ાં. સંિવ છ ેકે આ ઘિના પાછળ બિ્ષનદાદાનરી પેલરી 

સલાહનરી સત્તા ક્ાંક છૂપા્ેલરી હો્!

૧૯૫૪િાં સરી. રાિચંદ્રના સંગરીત મનદષેશનવાળરી મિલિ 

‘નાકસતક’નાં પ્રદરીપજીએ લખેલાં બ્ધાં ગરીતો સુપરહરીિ 

વફલમી ગીતોમાયં કાવયતત્િ
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પોતે પણ બુલંદ અવાજિાં ગાતા.

પોતાનરી ૪૬ વર્ષનરી મિલિરી કારડકદશી દરમ્ાન પ્રદરીપજીએ 

૭૫ ડહંદરી મિલિોિાં ૫૫૦ જિેલાં ગરીતો લખ્ાં તથા ૫૦ 

જિેલાં ગરીતોને પોતાનો સવર આપ્ો. ૧૯૬૧િાં પ્રદરીપજીને 

તતકાલરીન રાષ્્ટપમત િૉ. રાજનેદ્ર પ્રસાદ દ્ારા રાષ્્ટરી્ગરીતોનરી 

રચના િાિ ેસનિામનત કરવાિાં આવ્ા હતા. ૧૯૭૫િાં મિલિ 

જના્ષમલસિ એસોમસ્ેશન, પકશ્ચિ બંગાળ દ્ારા પ્રદરીપજીને 

‘જ્ સંતોરરી િાઁ’ના તેિણે ગા્ેલાં ગરીત ‘્હાઁ વહાઁ જહાઁ 

તહાઁ િત પૂછો કહાઁ કહાઁ…’ િાિ ેસવ્ષશ્ેષ્ઠ ગા્કનો ઍવૉિ્ષ 

આપવાિાં આવ્ો હતો. ૧૯૯૫–૯૬િાં િધ્પ્રદેશ સરકારે 

તેિનું સનિાન ક્ુાં હતું. ૧૯૯૭િાં િારત સરકાર દ્ારા તેિને 

દાદાસાહેબ િાળકે ઍવૉિ્ષથરી સનિામનત કરવાિાં આવ્ા હતા.

પ્રદરીપજી સહજ, સરળ, જીવનશૈલરીના ડહિા્તરી 

અને સાદગરીિાં િાનનારા સાચુકલા કમવજીવ હતા. તેઓ 

મિલિજગતનરી ચકાચૌં્ધ અને ગલેિરથરી હંિેશા દૂર જ રહ્ા. 

આવા અદિૂત ગરીતકારનું ૨જી ડિસેમબર,૧૯૯૮ના રોજ 

િુંબઈ ખાતે ૮૪ વર્ષનરી ઉંિરે મન્ધન થ્ું.

ડહંદરી મિલિોના ગરીતકારોના ઇમતહાસના એક સવતંત્ 

અધ્ા્ સિા કમવ પ્રદરીપજીનાં કેિલાંક સુંદર લોકમપ્ર્ ગરીતો 

જોઈએ :
૧. ચલ ચલ રે નૌજવાન, કહના િેરા િાન…
 બં્ધન (૧૯૪૦)
૨. આજ ડહિાલ્કરી ચોિરીસે મિર હિને લલકારા હૈ…
 ડકસિત (૧૯૪૩)

હતાં. આ તાકાત હતરી પ્રદરીપજીના શબદોનરી!

પ્રિરીપજી એ ‘્લ ્લ રે નૌજવાન…’, 
‘આજ વહમાલ્કરી ્ો્ટરીસે વફર હમને લલકારા 
હૈ…’, ‘કહનરી હૈ ઈક બાત હમેં ઈસ િેશકે 
પહરેિારોંસે…’, ‘િે િરી હમેં આઝાિરી દબના 
ખડગ દબના ઢાલ…’, ‘આઓ બચ્ોં 
તુમહેં દિખા્ેં ઝાંકરી વહનિુસતાનકરી…’ જેવાં 
અવવસમરણરી્ િેશભકકતનાં ગરીતો આપણને 
આપ્ાં છે.

પ્રદરીપજી પોતે એક સારા ગા્ક પણ હતા. ‘કંગન’, 

‘બં્ધન’, ‘ઝૂલા’ જવેરી મિલિોિાં ગરીતો ગા્ા પછરી પ્રદરીપજી 

સિ્ાંતરે મિલિોિાં પોતે લખેલાં ગરીતો ગાતા પણ રહ્ા. 

૧૯૫૪નરી મિલિ ‘નાકસતક’િાં તેિણે ગા્ેલું ગરીત “દેખ 

તેરે સંસારકરી હાલત ક્ા હો ગઈ િગવાન, ડકતના બદલ 

ગ્ા ઈનસાન” જબરદસત હરીિ થ્ું હતું અને તેનરી ગણના 

િોચના ગરીત તરરીકે થઈ હતરી. તે જ રરીતે ૧૯૫૪નરી જ મિલિ 

‘જાગકૃમત’િાં તેિણે ગા્ેલા ગરીત ‘આઓ બચચોં તુમહેં ડદખા્ેં 

ઝાંકરી ડહનદુસતાનકરી…’ એ તો ્ધૂિ િચાવરી દરી્ધરી હતરી. એ 

ગરીત તો એક દેશ-ગાન બનરી ગ્ું હતું. ‘તેરે દ્ાર ખિા 

િગવાન…’ (વાિન અવતાર–૧૯૫૫); ‘દૂસરોંકા દુઃખિા દૂર 

કરને વાલે…’ (દશહરા-૧૯૫૬); ‘કોઈ લાખ કરે ચતુરાઈ…’ 

(ચંિરીપૂજા-૧૯૫૭); ‘મપંજરે કે પંછરી રે તેરા દદ્ષ ન જાને 

કો્…’ (નાગિમણ-૧૯૫૭); ‘િુખિા દેખ લે પ્રાણરી જરા 

દરપનિેં…’ (દો બહનેં-૧૯૫૯); ‘્હાઁ વહાઁ જહાઁ તહાઁ િત 

પૂછો કહાઁ કહાઁ… (જ્ સંતોરરી િાઁ-૧૯૭૫) વગેરે તેિણે 

લખેલાં અને પોતે જ ગા્ેલાં સદાબહાર ગરીતો છ.ે પ્રદરીપજીનરી 

ગા્કરી પાછળનરી પ્રેરણા બિનગર અને ગારાખંિરીિાં રહેનારા 

લોકગા્કોનો અવાજ હતો, જિેનાથરી પ્રેડરત થઈને પ્રદરીપજી 

વફલમી ગીતોમાયં કાવયતત્િ



સ્વરસેતુ ન્યૂઝ ડા્જેસ્ટ ~ જયૂન-૨૦૧૮26 

આિ તો કમવ પ્રદરીપજીના કોઈ પણ ગરીતનો આસવાદ 

કરરી શકા્ કારણ કે તેિણે બ્ધાં જ ગરીતો શુદ્ ડહંદરી િારાિાં 

અને સરળ બાનરીિાં લખ્ાં છ.ે તેિનાં ગરીતોિાં સાડહકત્કતા 

શો્ધવા ન જવરી પિ,ે તે હો્ જ. પણ જ ેએક રચનાએ કમવ 

પ્રદરીપજીને અિરતવ બક્ું છ ેઅને જ ેદરેક િારતરી્ના હોઠો 

પર છ,ે જ ેસાંિળતાં આજ ેપણ આપણં હૃદ્ ગદગડદત થઈ 

જા્ છ ેએ રચના કોઈ મિલિનરી નથરી. (જો કે એ રચનાનરી 

અિૂતપૂવ્ષ પ્રમસમદ્ને વિાવવા િાિ ેઘણાં મનિા્ષતા-ડદગદશ્ષકોએ 

એને પોતાનરી મિલિિાં લેવા પ્ર્ાસો ક્ા્ષ. પણ પ્રદરીપજીએ તેવરી 

િંજૂરરી ન જ આપરી). આ કોલિિાં આપણે ડહંદરી મિલિનાં 

ગરીતોિાં કાવ્તત્વનરી વાત કરરીએ છરીએ, પણ આજ ે તેિાં 

અપવાદ કરરીને પ્રદરીપજીનરી આ મબન-મિલિરી અમવસિરણરી્ 

રચના જોઈએ. આ રચના ઉપર કોઈ ડિપપણરી કે રસદશ્ષન 

જરૂરરી જ નથરી કારણ કે તે ડદિાગથરી સિજવાનરી નથરી, પણ 

હૃદ્થરી અનુિવવાનરી છ.ે આ રચના ગાઈ છ ેલતા િંગેશકરે 

અને સંગરીત છ ેસરી. રાિચંદ્રનું. ૧૯૬૨ના િારત-ચરીન ્ુદ્ના 

સંદિ્ષિાં દેશના વરીર જવાનોને અંજમલ અપ્ષતું આ ગરીત એક 

પ્રકારે રાષ્્ટગરીત જ છ ે:

૩. ્ધરીરે ્ધરીરે આ રે બાદલ…
 ડકસિત (૧૯૪૩)
૪. ઉપર ગગન મવશાલ, નરીચે ગહરા પાતાલ…
 િશાલ (૧૯૫૦)
૫. હિ લા્ે હૈં તૂિાનસે કશતરી મનકાલકે…
 જાગકૃમત (૧૯૫૪)
૬. દેખ તેરે સંસારકરી હાલત ક્ા હો ગઈ િગવાન…
 નાકસતક (૧૯૫૫)
૭. તેરે દ્ાર ખિા િગવાન, િગત િર દે રે ઝોલરી…
 વાિન અવતાર (૧૯૫૫)
૮. મપંજરે કે પંછરી રે તેરા દદ્ષ ન જાને કો્…
 નાગિમણ (૧૯૫૭)
૯. મબગુલ બજ રહા… કહનરી હૈ એક બાત હિેં…
 તલાક (૧૯૫૮)
૧૦. ઇંસાનકા ઇંસાન સે હો િાઈચારા…
 પ્ગાિ (૧૯૫૯)
૧૧. ચલ અકેલા, ચલ અકેલા… તેરા િેલા પરીછ ેછૂિા રાહરી…
 સંબં્ધ (૧૯૬૯)
૧૨. િૈં તો આરતરી ઉતારં રે સંતોરરી િાતાકરી…
 જ્ સંતોરરી િાઁ (૧૯૭૫)
૧૩. આઓ બચચોં તુમહેં ડદખા્ેં ઝાંકરી ડહનદુસતાનકરી…
 જાગકૃમત (૧૯૫૪)
૧૪. દે દરી હિેં આઝાદરી, મબના ખિગ મબના િાલ…
 જાગકૃમત (૧૯૫૪)
૧૫. િેરે જીવનિેં ડકરન બનકે મબખરનેવાલે…
 તલાક (૧૯૫૮)
૧૬. ઓ ડદલદાર, બોલો ઈક બાર, ક્ા િેરા પ્ાર પસંદ…
 સકૂલ િાસિર (૧૯૫૯)
૧૭. ન જાને કહાઁ હિ થે, ન જાને કહાઁ તુિ થે…
 મઝંદગરી ઔર ખવાબ (૧૯૬૧)
૧૮. જગતિરકરી રોશનરી કે મલ્ે, કરોિોંકરી મઝંદગરીકે મલ્ે…
 હડરશ્ચંદ્ર-તારાિતરી (૧૯૬૩)
૧૯. અં્ધેરે િેં જો બૈઠ ેહૈં , નજર ઉન પર િરી કુછ િાલો…
 સંબં્ધ (૧૯૬૯)
૨૦. ચલો ચલે િાઁ સપનોંકે ગાંવિેં…
  જાગકૃમત (૧૯૫૪)
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સરહદ પર િરને્વાલા, 

સરહદ પર િરને્વાલા, 

હર ્વીર થા ભારત્વાસી. 

જો ખૂન મગરા પ્વ્જત પર, 

્વો ખૂન થા હહંદુસતાની 

જો શહીદ હુએ હૈં ઉનકી  

જરા યાદ કરો કુરબાની. 

થી ખૂન સે લથ-પથ કાયા, 

મફર ભી બંદૂક ઉઠાકે, 

દસ-દસ કો એક ને િારા,  

મફર મગર ગયે હોશ ગઁ્વાકે 

જબ અંત સિય આયા તો  

કહ ગયે કે અબ િરતે હૈં 

ખુશ રહેના દેશકે પયારોં 

ખુશ રહેના દેશકે પયારોં 

અબ હિ તો સફર કરતે હૈં  

અબ હિ તો સફર કરતે હૈં . 

કયા લોગ થે ્વો હદ્વાને 

કયાં લોગ થે ્વો અમભિાની  

જો શહીદ હુએ હૈં ઉનકી  

જરા યાદ કરો કુરબાની 

તુિ ભૂલ ન જાઓ ઉનકો  

ઈસ મલયે કહી યે કહાની 

જો શહીદ હુએ હૈં ઉનકી  

જરા યાદ કરો કુરબાની.

જય હહંદ, જય હહંદ 

જય હહંદ કી સેના 

જય હહંદ, જય હહંદ, જય હહંદ.

પ્રદરીપજીનરી આ હૃદ્સપશશી રચના પછરી કોઈ વાત ન 

કરરી શકા્. અહીં જ મવરિરીએ.

એ િેરે ્વતન કે લોગોં… 

તુિ ખૂબ લગા લો નારા 

યે શુભ હદન હૈ હિ સબકા 

લહરા લો મતરંગા પયારા 

પર િત ભૂલો સીિા પર 

્વીરોંને હૈં પ્રાણ ગં્વાય ે

કુછ યાદ ઉનહેં ભી કર લો 

કુછ યાદ ઉનહેં ભી કર લો 

જો લૌટ કે ઘર ના આય ે

જો લૌટ કે ઘર ના આયે.

એ િેરે ્વતનકે લોગોં 

જરા આંખિેં ભર લો પાની 

જો શહીદ હુએ હૈં ઉનકી 
જરા યાદ કરો કુરબાની.

જબ ઘાયલ હુઆ હહિાલય 
ખતરેિેં પડી આઝાદી 

જબ તક થી સાઁસ લડ ે્વો, 

મફર અપની લાશ મબછા દી. 

સંગીન પે ધર કર િાથા, 

સો ગયે અિર બમલદાની  

જો શહીદ હુએ હૈં ઉનકી  
જરા યાદ કરો કુરબાની.

જબ દેશિેં થી હદ્વાલી, 

્વો ખેલ રહે થે હોલી 

જબ હિ બૈઠ ે થે ઘરોંિેં 

જબ હિ બૈઠ ે થે ઘરોંિેં 

્વો ઝેલ રહે થે ગોલી… 

થે ધનય જ્વાન ્વો અપને, 

થી ધનય ્વો ઉનકી જ્વાની  

જો શહીદ હુએ હૈં ઉનકી  
જરા યાદ કરો કુરબાની.

કોઈ સીખ કોઈ જાટ, િરાઠા, 

કોઈ ગુરખા કોઈ િદ્ાસી, 
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પદ્મશ્ી ડૉ. એચ. એલ. વરિિેદીની 
આતમકથાનુયં વિમોચન થયુયં

પદ્મશ્રી િૉ. એચ. એલ. મત્વેદરીનરી આતિકથા ‘પુરૂરાથ્ષ 

પોતાનો : પ્રસાદ પ્રિુનો’ પુસતકનું તારરીખ ૨૦ િેના રોજ 

મવિોચન થ્ું હતું. િાવનગર ્શવંતરા્ નાટગકૃહ ખાતે 

લોકાપ્ષણ સિારંિ તથા પુસતક મવિોચન કા્્ષક્રિ ્ોજા્ો 

હતો. નાદુરસત તમબ્તના કારણે િૉ. એચ. એલ. મત્વેદરી 

કા્્ષક્રિિાં ઉપકસથત રહરી શક્ા નહોતા. તેિના સથાને 

અિદાવાદ ડકિનરી હોકસપિલના રેમસિનિ િેડિકલ ઑમિસર 

(આરએિઓ) િૉ. મવરેન મત્વેદરી કા્્ષક્રિિાં ઉપકસથત રહ્ા 

હતાં. કા્્ષક્રિિાં સદિાવના હૉકસપિલ િ્સિ, વિલરી અને 

કળસારના િૉ. કનુિાઈ કળસરરી્ા િુખ્ િહેિાન તરરીકે 

હાજર રહ્ા હતાં.

િૉ. મત્વેદરી દેશિાંથરી મવદેશ જવાનરી િહત્વાકાંક્ષા સેવરી 

કેનેિા ગ્ા હતા અને ત્ાંનરી હૉકસપિલિાં િૉકિર તરરીકેનરી 

્ધરીકતરી પ્રેકકિસ છોિરી ૧૯૮૦િાં િારત પરત આવ્ા હતા 

અને અિદાવાદિાં ડકિનરી ઈમનસિટૂિનો પા્ો નાખ્ો હતો. 

કોઈ મવચારરી પણ નહોતું શકતું તે સિ્ે િૉ. એચ. એલ. 

મત્વેદરીએ િારતિાં ડકિનરી િ્ાનસપલાનિનરી શરૂઆત કરરી હતરી.

પદ્મશ્ી ડો. ગુણિયંત શાહને એમપથી 
વિવશષ્ટ પ્રવતભા સનમાન

સંસકારિૂમિ વિોદરાિાં ્ધિ્ષપુરર-સંતપુરર િોરાડરબાપુ 

અને મવદ્ાપુરર-મવચારપુરર પદ્મશ્રી િૉ. ગુણવંત શાહનું 

અનોખું મિલન સજા્ષ્ું હતું. પ્રસંગ હતો ગુણવંતિાઈને એમપથરી 

મવમશષ્ટ પ્રમતિા સનિાન ઍવૉિ્ષ અપ્ષણ કરવાનો. વિોદરાનરી 

િ. સ. ્ુમનવમસ્ષિરીિાં પદ્મશ્રી ગુણવંત શાહ સુવણ્ષચંદ્રકનરી 

પણ એ સાથે શુિ શરૂઆત કરાઈ હતરી. િોરાડરબાપુના 

આશરીવ્ષચન સાથે ્ોજા્ેલા આ કા્્ષક્રિિાં વિોદરાના રાજવરી 

સિરમજતમસંહ ગા્કવાિ, સાંસદ રંજનબહેન િટ્ટ વગેરે 

સડહત અનેક િહાનુિાવો ઉપકસથત રહ્ા હતા.

નયૂવિક ટ્ેક
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શકા્ છ,ે છતાં આપણે એ િાધ્િનો ઉપ્ોગ કેિ નથરી 

કરતા. િાગોરને એક કમવ કે લેખક તરરીકે બ્ધા ઓળખે છ ે

પણ એિના નાિકો મવશે બહુ ઓછા લોકો જાણે છ.ે તેિણે 

નાિકો લખ્ા, તેિાં િુખ્ િૂમિકા પણ કરરી, નાિકો િાિ ે

ગરીતો લખ્ા અને સંગરીતબદ્ ક્ા્ષ અને િાનસ િા્િા પણ 

કોડર્ોગ્ાિ ક્ા્ષ. એ િાત્ નાિક િાિ ે જ ગરીતો લખતા, 

રવરીનદ્ર સંગરીતના ગરીતો અલગ. પાછળથરી એ ગરીતો લોકમપ્ર્ 

બને અને િાત્ ગરીત તરરીકે ગવાતા થ્ા તે અલગ બાબત છ.ે 

તેિણે બાળનાટ ક્ષેત્ે પણ નોં્ધપાત્ કાિ ક્ુાં હતું.

િાૅ. આનંદ લાલ

જ્ારે િાગોરના પ્રથિ નાિક મવશે વાત કરતાં િૉ. લાલે 

જણાવ્ું કે, ૧૮૮૧િાં ૧૯ વર્ષનરી ઉંિરે તેિણે પ્રથિ નાિક 

‘વાકલિકરી પ્રમતિા' લખ્ું, તેિાં તેઓ િુખ્ િૂમિકાિાં હતા, 

તેના ગરીતો અને સંગરીત મનદષેશન પણ ક્ુાં. આિ ૧૯ વર્ષનરી 

ઉંિરે એિણે પ્રથિ નાિક લખ્ું અને એ પણ િાનવબમલ મવશે 

વાત કરતું એક અપસેિ સિાન નાિક. એિાં જ્ારે વાલિરીડક 

સરસવતરીને િળે છ,ે એ પ્રસંગ આજ ે પણ લોકોના રૂંવાિા 

ઊિા કરરી દે છ.ે આિલરી નાનરી ઉંિરે પણ તેિના મવચારો 

આિલા પડરપકવ હતાં.

‘રવીન્દ્રનાથ ટાગોર : ધ બરેસટ કરેપટ શસક્રેટ ઓફ ઇનન્ડયન 
શથએટર’ શવિરે ડૉ. આનાંદ લાલનુાં વયાખયાન યોજાયુાં

રવરીનદ્ર િવન અને ગુજરાતરી સાડહત્ પડરરદ દ્ારા 

્ોજાતા મવમવ્ધ કા્્ષક્રિોના િાગરૂપે ૧૭ િેના રોજ સાડહત્ 

પડરરદ ખાતે િાગોર સાડહત્ના અભ્ાસરી િૉ. આનંદ લાલનું 

વ્ાખ્ાન ્ોજા્ું હતું. િાગોર અને ગુજરાત મવશે વાત કરતા 

તેિણે જણાવ્ું કે, ગુજરાતરી ‘કેિ છો’ અને બંગાળરી ‘કેિોન 

આછો’ વચચે બે જ અક્ષરનો તો િરક છ,ે િને તો એવું લાગે 

છ ેકે, બે િાઈ જનિતાં વેંત અલગ પિરી ગ્ા અને બે અલગ 

રાજ્ોિાં જઈને વસ્ા.

તેિણે જણાવ્ું કે, ગુજરાતિાંથરી ઘણા લોકો 

શાંમતમનકેતનિાં આવરીને રહ્ા અને ઘણા બંગાળરી લોકો 

ગુજરાત અને વિોદરાિાં આવ્ા છ.ે ખાસ કરરીને ૧૯૩૦ના 

દા્કાિાં અિદાવાદના િકૃણામલનરી સારાિાઈ શાંમતમનકેતનિાં 

રહ્ા અને િાગોરના િાનસ િા્િાિાં કાિ ક્ુાં હતું. જ્ારે આ 

લેકચરના મવર્ ‘રવરીનદ્રનાથ િાગોરઃ ્ધ બેસિ કેપિ મસક્રિે 

ઓિ ઈકનિ્ન મથએિર’ મવશે વાત કરતા તેિણે જણાવ્ું કે, 

નાિકનું િાધ્િ એવું છ,ે જ ેદરેક સુ્ધરી પહોંચરી શકે છ.ે ગિે 

તેવરી મનરક્ષરતા હો્ તો પણ નાિક દ્ારા વાત પહોંચાિરી 

નયૂવિક ટ્ેક
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દ્ારા કુિરીબહેનના વ્કકતતવને ઉજાગર કરતાં શુિેચછા સંદેશ 

દ્ારા વાતાવરણિાં આતિરી્તા ઉિેરાઈ.

જિેને િાિ ેનકૃત્ એ જ ્ધિ્ષ અને ધ્ે્ છ ેઅને જઓે 

નકૃત્મશક્ષણ થકરી પ્રકાશ અને ઊજા્ષ િેલાવતાં રહે છ ે તેવાં 

કુિરીબહેન િાિ ેનકૃત્, નાટ અને સંગરીત કલા સાથે સંકળા્ેલા 

કલાકારોએ હાજર રહરી મબજો્ મશવરાિ દ્ારા આ્ોમજત 

આ પ્રસંગને દરીપાવ્ો હતો.

કથથક નત્ષન શૈલરીના નત્ષક, આચા્ા્ષ અને મવમશષ્ટ 

કોડર્ોગ્ાિર, પદ્મિૂરણ ઉપરાંત બરીજાં અનેક સનિાનોથરી 

સનિામનત આદરણરી્ શ્રીિતરી કુિુડદનરી લામખઆ કે જઓે 

સૌના કુિરીબેન છ.ે તેિના જનિડદનનરી પૂવ્ષ સંધ્ાએ જ.ેજી. 

કોલેજ ઓિ પિભોમિાંગ આરસ્ષના ઉપક્રિે ઊજવણરી કરવાિાં 

આવરી. તારરીખ ૧૬િરી િે ના રોજ મબજો્ મશવરાિના 

નેતકૃતવ હેઠળ આ ઉપક્રિનું આ્ોજન જ.ે જી. ઇનિરનેશનલ 

ઓડિિોડર્િ, અિદાવાદ ખાતે થ્ંુ.

જ.ે જી. કૉલેજ ઓિ પિભોમિાંગ આરસ્ષના મપ્રનસરીપાલ 

મબજો્ મશવરાિે દેશ મવદેશથરી પ્રાપ્ત ખ્ાતનાિ નકૃત્કારોના 

શુિ સંદેશાઓ વાંચરી સંિળાવ્ા. ત્ાર બાદ કુિરીબહેન અને 

તેિના જીવન-નત્ષન ઉપર ખાસ તૈ્ાર કરા્ેલ િોક્ુિેનિ્રી 

પ્રસતુત થઈ. સવામિ આધ્ાતિનંદજી દ્ારા પ્રસંગાનુસાર 

શુિકાિના અને શાલ એના્ત કરા્ાં. િકલ્કા સારાિાઈ, 

કસિતા શાસ્તરી, િૉ. સુિારિાઈ રિહ્મિટ્ટ તેિજ શ્ાિલ-સૌમિલ 

નયૂવિક ટ્ેક
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વાતને પણ તેિણે આ નાટપ્રસતુમતિાં સુપેરે વણરી લરી્ધરી છ.ે 

નાટપ્રસતુમતના અંતે સાબરિતરી આશ્િ, ગાં્ધરીજીને મપ્ર્ એવું 

વૈષણવજન પદ, ઉિાશંકર જોરરીનરી કમવતા અને ્દા ્દા 

હરી ્ધિ્ષસ્થરી આવતો નાટપ્રસતુમતનો અંત િાણવાલા્ક છ.ે

આ કા્્ષક્રિિાં ડદનકર જોરરી ખાસ ઉપકસથત રહ્ા 

હતા. તેિણે ચક્રથરી ચરખા સુ્ધરી મવશે થોિરી વાત કરરી હતરી. 

િૉ.   કુિારપાળ દેસાઈએ ગુજરાત મવશ્વકોશ િ્સિનરી પ્રવકૃમત્તઓ 

અને લમલતકલા કેનદ્ર મવશે વાત કરરી. સિગ્ કા્્ષક્રિનું 

સંચાલન પ્રરીમત શાહે ક્ુાં.

અિદાવાદિાં ગુજરાત મવશ્વકોશ િ્સિના લમલતકલા કેનદ્રના 

ઉપક્રિે ્ોજા્ેલા કા્્ષક્રિિાં સુપ્રિા મિશ્ાએ ડદનકર જોરરીનરી 

નવલકથા ‘ચક્રથરી ચરખા સુ્ધરી’નો આ્ધાર લઈ ‘િોહનથરી 

િોહન સુ્ધરી’ નાિે નકૃત્નાડિકા રજૂ કરરી. આ નકૃત્નાડિકાિાં 

ગાં્ધરીજી અને િગવાન શ્રીકકૃષણનરી ત્ણ સામ્તા બતાવવાિાં 

છ.ે કકૃષણનો ્ધિ્ષ અને ગાં્ધરીજીનું સત્, કકૃષણનરી કરણા અને 

ગાં્ધરીજીનો પ્રેિ તથા કકૃષણનું ્ધિ્ષ્ુદ્ અને ગાં્ધરીજીનરી અડહંસા. 

આ ત્ણે્ સામ્તા નકૃત્નાડિકાિાં સિામવષ્ટ છ.ે ગાં્ધરીજીના 

અમગ્ાર વ્રતો પણ એિણે નકૃત્નાડિકાિાં વણરી લરી્ધાં છ.ે 

વકૃંદાવનિાં રા્ધા સાથે રાસ, મવકષ્ટકિ્ષ, દ્રૌપદરીનું વસ્તાહરણ, 

દ્ુતકિ્ષ, િહાિારતના ્ુદ્નું દૃશ્, અજુ ્ષન મવરાદ્ોગ અને 

કકૃષણનું મવરાિ સવરૂપ વગેરે ‘િોહનથરી િોહન સુ્ધરી’િાં 

સુપ્રિા મિશ્ા અને તેિનાં સાથરીકલાકારોએ પ્રસતુત ક્ુાં. 

એનરી સાથે સાથે ગાં્ધરીનું જીવન, ‘હડરશ્ચંદ્ર’ નાિક મનહાળરી 

થ્ેલું િનોિંથન, સત્ાગ્હ, દાંિરીકૂચ, ચૌરરી-ચૌરા પોલરીસ 

સિશેન, મવદેશરી વસ્તોનરી હોળરી અને ગાં્ધરીના અનશનનરી 

નયૂવિક ટ્ેક
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અમદાિાદમાયં કવિ વનરયંજન ભગતની યાદમાયં શરૂ થશે હરતુયં-ફરતુયં કાફે

મનરંજન િગત એિલે એક હરતંુિરતું મવશ્વમવદ્ાલ્. ગુજરાતરી િારાિાં તેિણે કરેલાં સાડહત્ સજ્ષન 

ઉપરાંત ઘણરીબ્ધરી િારાઓ સાથે તેિણે સુપેરે કાિ પાર પાડું. કંઈકેિલાં્ અનુવાદ આપણને એિના તરિથરી 

િળ્ા. તેિના જનિડદન ૧૮િરી િે, મનમિત્તે મનરંજન િગત િેિોડર્લ િ્સિનો શુિારંિ કરવાિાં આવ્ો. આ 

પ્રસંગને લઈને ગૂજ ્ષર ગ્ંથરતન કા્ા્ષલ્ના ઉપક્રિે એક કા્્ષક્રિ ્ોજા્ો હતો. આ કા્્ષક્રિ દરમિ્ાન ‘હરતુંિરતું 

મનરંજન કાિે’ શરૂ કરવાનરી જાહેરાત થઈ હતરી. જિેાં િગતસાહેબનરી રચનાઓ અને એિના જીવનસિર 

ઉપરાંત બરીજી સાડહકત્ક વાતો પણ થશે. આ કા્્ષક્રિિાં રઘુવરીર ચૌ્ધરરી, મસતાંશુ ્શશ્ચંનદ્ર, િગતસાહેબના 

મિત્વતુ્ષળિાંના પ્રિુલ અનુિાઈ, મચંતન પરરીખ અને શૈલેશ પારેખ ઉપકસથત રહ્ાં હતાં.

મનરંજન િગતનરી સજ્ષકતાનો ઉનિેર ગુજરાતરી સાડહત્ પડરરદના પ્રિુખ મસતાંશુ ્શશ્ચનદ્રના વકતવ્િાં 

પ્રગિ થ્ો હતો.

નયૂવિક ટ્ેક
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આ કોઈ બેસણં નથરી. મવનોદ િટ્ટ અને બેસણં એ બે 

શબદો રાિદેવબાબા અને પેપસરી બંને એક સાથે બોલતાં 

હો્ એવુ કિગંુ લાગે. કમવ રઇશ િનરીઆરે આ શબદો સાથે 

મવનોદાંજમલનરી શરૂઆત કરરી હતરી.

શ્ામલ-સૌદમલ અને આરતરી મુનશરી
સિગ્ જીવન પોતાના િોઈએ આપેલું નાિ સાથ્ષક 

કરતાં રહેલા મવનોદ િટ્ટનરી સિરણાંજમલિાં કોઈ બેસણં કે 

પ્રાથ્ષનાસિાને બદલે સોિવારે િાગોર હોલ ખાતે મવનોદાંજમલનું 

આ્ોજન થ્ું હતું. જિેાં મવનોદ િટ્ટના મિત્ો રમતલાલ 

બોડરસાગર, શંકરમસંહ વાઘેલા, િાગ્ેશ જહા, અજ્ ઉિિ 

અને કકૃષણકાંત ઉનિકિ ેપોતાના સંસિરણો વાગોળ્ા. જ્ારે 

મવનોદ િટ્ટના પડરવારિાંથરી તેિના નાના િાઈ ઉપેનદ્ર િટ્ટ, 

પુત્ સનેહલ િટ્ટ તેિજ પૌત્ પલાશ િટે્ટ પોતાનરી વાત 

િૂકરી હતરી. શ્ાિલ સૌમિલ, આરતરી િુનશરી સાથે પ્રહર 

વોરા, િૉ.  િાલગુનરી શશાંક અને ઐશ્વ્ા્ષ િજિુદાર સડહતના 

કલાકારોએ મવમવ્ધ ગરીતો રજૂ ક્ા્ષ હતાં.

ઐશ્્ા્વ મજમુિાર

વવનોિ ભટ્ટનરી સમૃવતમાં ૨૯ મેના રોજ અમિાવાિમાં 
્ટાગોર હોલમાં વવનોિાંજવલ ્ોજાઈ.

પેઢીઓ ગુજરાતની જ ે હાસયથી તારી શકે,  

અાંસુને પણ સસિતથી જ ે મનતય શણગારી શકે, 

એની પાછળ શું રૂદન કે નાિ જનેું હો મ્વનોદ? 

િૃતયુની તાકાત શું કે એિને િારી શકે?

રઇશ મનરીઆર

નયૂવિક ટ્ેક
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એક કા્્ષક્રિનું કમિિિેનિ આપેલું. કા્્ષક્રિના ડદવસે સવારે 

સાત વાગ્ે અિારરી એકનરી એક બહેનનું અવસાન થ્ું. એિલે 

અિને િોન ક્ભો કે, એકનરી એક બહેનના િોિા િાઈ તરરીકે 

આવવું પિ,ે પણ કા્્ષક્રિ િાિ ેપણ કમિિિેનિ આપેલું છ.ે એ 

દસ વાગ્ાના કા્્ષક્રિિાં ગ્ા. લોકોને બે કલાક સુ્ધરી પેિ 

પકિરીને હસાવ્ા અને છલે્રી બે મિમનિિાં કહ્ું કે, આજ ેિારરી 

એકનરી એક બહેન જતરી રહરી છ,ે ત્ારે લોકોનરી આંખિાં 

આંસુ હતાં.

અજ્ ઉમ્ટ

મવનોદ િટ્ટના પૌત્ પલાશ િટે્ટ જણાવ્ું કે, દાદાજીને 

એવરી આદત હતરી કે, આિ તો દાદરીને બ્ધે સાથે જ લઈને 

જા્. અને જો સાથે ન લઈ ગ્ા હો્ તો ઘેર પાછા આવે 

એિલે પહેલાં એિના રૂિિાં જા્ અને કહેશે, ‘િાસતર, આવરી 

ગ્ો છુ.ં કા્્ષક્રિ સારો રહ્ો. બાકરી આપણે તો બરીજુ શું 

જોઈએ. પણ તિે િને બહુ ્ાદ તો નથરી ક્ભો ને…?’ આ 

જ રરીતે હવે ઉપર જઈને પણ પહેલાં જ દાદરીને કહ્ું હશે, 

િાસતર આવરી ગ્ો છુ…ં

મોત સામ ેઊભુ ંહો્ એ કસથવતમા ંપણ રમજૂ 
કરરી શક ે એમનરી એ વવૃતિન ે સલામ કરવરી 
જોઈએ.

તેિજ આ સિરણો, સાડહત્ અને સંવેદનાનરી સિરિાં 

મવનોદ િટ્ટનું બેસણં, રણમજતરાિ સુવણ્ષચંદ્રકનરી વાતનો 

વરીડિ્ો, મવનોદ િટ્ટનરી સંજ્ વૈદ્ સાથે તિ અને િિ 

વાતચરીત, ગુણવંત શાહનરી મિત્ મવનોદ િટ્ટને મવનોદાંજમલનરી 

વરીડિ્ો, જાણરીતા કલાકાર અને સંચાલક મવન્ દવે દ્ારા 

મવનોદ િટ્ટના બાઈબાઈ ચા્ણરીનું વામચકમ્, જાણરીતા 

કલાકાર અચ્ષન મત્વેદરી દ્ારા મવનોદ િટ્ટના અિદાવાદ એિલે 

અિદાવાદિાંથરી અિદાવાદના ડરક્ષાવાળાનો ઇનિરવ્ૂ તેિજ 

રઇશ િનરીઆર દ્ારા મવનોદ િટ્ટના ‘િારો અભ્ાસ લેખ’નું 

વામચકમ્ રજૂ થ્ા હતાં. આ પ્રસંગે કમવ તુરાર શુકલ, લેખક 

રજનરીકુિાર પંડા, પ્રો. મવજ્ પંડા, મવનોદ િાઈના મિત્ 

વસુબહેન સડહતના લોકો ખૂબ િોિરી સંખ્ાિાં હાજર રહ્ા 

હતાં.

આ કોઈ બેસણું નથરી. વવનોિ ભટ્ટ અને 
બેસણું એ બે શબિો રામિેવબાબા અને 
પેપસરી બંને એક સાથે બોલતાં હો્ એવુ 
કઢંગુ લાગે.

પ્રહર વોરા

આ પ્રસંગે મવનોદ િટ્ટના સૌથરી નાના િાઈ ઉપેનદ્ર િટે્ટ 

જણાવ્ું હતું કે, એ કમિિિેનિના િાણસ હતા. એક વખતે 

નયૂવિક ટ્ેક
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સારં. િારા મવશ ેસારંસારં બોલજો. એ વખત ેબનં ેિાિરીઓ 

હાજર હતા. િન ેકહે, આ નમલનરી અન ેકૈલાસ કાલનરી વાતો 

કરે છ ેકે કાળરી પટ્ટરીવાળરી સાિરી ક્ા ંસસતરી િળશ?ે

રવતલાલ બોરરીસાગર

શંકરમસંહ વાઘેલાએ જણાવ્ું કે, હંુ ૧૯૫૭િાં લૉ 

કોલેજિાં િણતો પણ સવારે આરસ્ષ કૉલેજિાં પણ હોઉં 

ત્ારથરી મવનોદ િટ્ટ સાથે િૈત્રી થ્ેલરી. એ વખતે એ (મવનોદ 

િટ્ટ) મવદ્ાથશી પ્રમતમનમ્ધનરી ચૂંિણરીિાં ઊિા રહેલાં. તો કોિ 

પહેરેલાં ગ્ધેિાના કાિ્ષ છપાવેલાં પોતાના પ્રચાર િાિ.ે એિ 

દશા્ષવતા કે િને િત ન આપે એ ગ્ધેિા સિાન છ,ે ત્ારથરી 

જ તેિનાિાં આ મવનોદવકૃમત્ત હતરી.

કૃષણકાંત ઉનડક્ટ

ભાગ્ેશ જહા

િાગ્ેશ જહાએ જણાવ્ું કે, એિને એવરી આદત હતરી 

કે, કોઈ જગ્ાએ કા્્ષક્રિ હો્ તો, પછરી છલે્ા િળે એિલે 

પૂછ ેકે કેવું લાગ્ું? તો એક વખતે એક લેખકને એિણે આવું 

જ પૂછું. તો એિણે કહ્ું કે, આિ તો બરાબર હતું પણ થોિુ ં

લાંબુ લાગ્ું. મવનોદિાઈ જવાબ આપે છ ે કે, ઓડિ્નસિાં 

બેઠાં હો્ ત્ારે બરીજા બ્ધાનું વ્ાખ્ાન લાંબુ જ લાગે છ.ે

એક વખતે એક લેખકને એમણે આવું જ 
પૂછ્ું. તો એમણે કહ્ું કે, આમ તો બરાબર 
હતું પણ થોડું લાંબુ લાગ્ું. વવનોિભાઈ 
જવાબ આપે છે કે, ઓદડ્નસમાં બેઠાં 
હો્ ત્ારે બરીજા બધાનું વ્ાખ્ાન લાંબુ 
જ લાગે છે.

રમતલાલ બોડરસાગરે જણાવ્ુ ંકે, િોત સાિ ેઊિુ ંહો્ એ 

કસથમતિા ંપણ રિજૂ કરરી શકે એિનરી એ વકૃમત્તન ેસલાિ કરવરી 

જોઈએ. ૭૮િા ંએિન ેએિકે આવેલો અન ેદાખલ કરેલા ંત્ારે 

િન ેકહેતા ંકે, િારરી શોકસિાિા ંબોલવાનુ ંિિેર તૈ્ ાર રાખવું 

નયૂવિક ટ્ેક



સ્વરસેતુ ન્યૂઝ ડા્જેસ્ટ ~ જયૂન-૨૦૧૮36 

તુરાર શુકલ

વાદ્વકૃંદનાં કલાકારોએ પણ સરસ જિાવિ કરરી. 

ન્નરમ્ રંગિંચ સજજા, ગરીતના િાવમવશ્વને અનુરૂપ પ્રકાશ 

વ્વસથા અને કણ્ષમપ્ર્ ધવમન વ્વસથા થકરી કા્્ષક્રિ િાણવા 

લા્ક બનરી રહ્ો. કા્્ષક્રિ દરમિ્ાન ઈ-શબદના પ્રણેતા 

અપૂવ્ષ આશર દ્ારા ઈ-શબદ સાથે સવરસેતુ ન્ૂઝ િા્જસેિના 

ઈ-િેગેઝરીન સવરૂપ મવશે વાત કરવાિાં આવરી.

અપૂવ્વ આશર

પ્રસતુત કા્્ષક્રિને ગુજરાત રાજ્ સંગરીત નાિક 

અકાદિરીનો આમથ્ષક સહ્ોગ સાંપડો. ગુજરાત રાજ્ 

સંગરીત નાિક અકાદિરીના સભ્ સમચવશ્રી જ.ે એિ. િટ્ટનરી 

પ્રાસંમગક ઉપકસથમત રહરી.

સવરસેતુના ૧૮િા વર્ષનો પહેલો અને સળંગ ૯૪િો 

કા્્ષક્રિ તારરીખ ૨૬િરી િે ના રોજ ઠાકોરિાઈ દેસાઈ હોલિાં 

‘ગમ્ું તે ગરીત’ શરીર્ષક અંતગ્ષત ્ોજાઈ ગ્ો. આરતરી િુનશરી 

તેિજ શ્ાિલ-સૌમિલ િુનશરી દ્ારા સૌને ગિરી ગ્ેલાં અને 

સૌને ગિરી જા્ તેવાં ગરીતો અને ગઝલોનરી પ્રસતુમત કરવાિાં 

આવરી.

એક પછરી એક ગરીતો રજૂ થતાં રહ્ાં અને િાવકોનરી દાદ 

િળતરી રહરી. કમવ તુરાર શુકલનું સરળ અને સચોિ સંકલન 

પણ કા્્ષક્રિનરી સિળતાનું પાસું રહંુ્.

નયૂવિક ટ્ેક

ગમી ગયેલાયં અને સૌને ગમી જાય તેિાયં ગીતો અને ગિલોનો કાય્સક્રમ ‘ગમયુયં તે ગીત’
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અિદાવાદિાં દર િડહનાના પહેલાં રમવવારે ્ોજાતા 

‘સદા સવ્ષદા કમવતા’ના ૪૫િા પવ્ષનો રંગ અને મિજાજ 

જુદો હતો. લોકો કમવતા િાણવા િાિ ે ખુરશરીઓ ખાલરી ન 

હોવાથરી સરીિરીઓ અને િોં્ પર પણ બેસરી ગ્ા હતા. આ 

પ્રસંગે આ્ોજક હર્ષ રિહ્મિટે્ટ જણાવ્ું હતું કે, ‘આ લોકોનરી 

કમવતામપ્રતરી છ ેકે કોઈ કાિ્ષ છપાવરીને વહેંચ્ા મવના કે છાપાિાં 

જાહેરાત આપ્ા મવના િાત્ સોશ્લ િરીડિ્ાથરી જાણરીને લોકો 

આિલરી બહોળરી િાત્ાિાં આવે છ.ે’

રાજેશ વ્ાસ ‘દમસકરીન’
આ પ્રસંગે જાણરીતા કમવ રાજશે વ્ાસ મિસકરીને પોતાનરી 

સજ્ષન્ાત્ાનરી વાત કરરી હતરી અને પોતાનરી ઉત્તિ કમવતાઓ 

નયૂવિક ટ્ેક

પણ રજૂ કરરી હતરી. ગરીતકાર તરરીકે જાણરીતા કમવ તુરાર 

શુકલએ િાત્ અછાંદસ સંિળાવરીને લોકોનરી િરપુર દાદ 

િેળવરી હતરી. વળરી, ગા્ક સવરકાર તરરીકે સુપ્રમસદ્ શ્ાિલ 

િુનશરીએ પોતાના કાવ્ો રજૂ કરરીને લોકોના ડદલ જીતરી લરી્ધાં 

હતાં. ્ુવા કમવ રમવ દવે પ્રત્ક્ષે નવ્ આચિનિાં પોતાનરી 

કકૃમતઓ રજૂ કરરી હતરી. ‘સદા સવ્ષદા કમવતા’િાં નવા કમવઓને 

પણ િંચ આપવાિાં આવે છ.ે

 શ્ામલ મુનશરી

દેરી િંહદર શોધી શોધી લોક મનરંતર ફયા્જ કરે છ,ે 
રોજ રોજ સરનાિું બદલી જાણે ઈશ્વર ફયા્જ કરે છ.ે

— રાજશે વયાસ

્વડ્વાઈની ્વચચે એનું ખો્વાયું છ ેથડ, 
એક લાકડી ઉપર ઊભો દાદા નાિે ્વડ. 
ભાગદોડના હદ્વસો ભાગીને દોડી ગયા, 
જીણ્જ શરીરે કરચલીઓના નકશા છોડી ગયા.

— શયાિલ િુનશી

સપશ્જના અ્વશેર પણ િળતા નથી; 
આ હથેળી કેટલી પ્રાચીન છ.ે

— રમ્વ દ્વે ‘પ્રતયક્ષ’

‘સદા સિ્સદા કવિતા’નાે ૪૫મો પિ્સ ઉજિાયો
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વિશ્વકોશમાયં સસટફન હોરકયંગ પર બનેલી વફલમ 'અ વથયરી ઑફ એિરીવથયંગ'ની સમીક્ષા કરાઈ

િાત્ ૨૦ વર્ષનરી ઉંિરે સના્ુઓ િરીલા પિરી જવાનરી બરીિારરીનરી શરૂઆત (િોિર ન્ૂરોન) તેિ છતાં ૭૫ વર્ષનરી ઉંિર 

સુ્ધરી ઈલેકિ્ોમનક ખુરશરીિાં બેસરીને રિહ્માંિને સિજાવનારા કસિિન હોડકંગનરી લાઈિ પર બનેલરી મિલિ ‘અ મથ્રરી ઑિ 

એવરરીમથંગ’નરી ગુજરાત મવશ્વકોશિાં સિરીક્ષા થઈ હતરી. કસિિન હોડકંગના જીવન પર  બનેલરી મિલિ આ મિલિનરી સિરીક્ષક 

અમિતાિ િડિ્ાએ સિરીક્ષા કરરી હતરી. તેિણે કહ્ું હતું કે, ‘૭૫ વર્ષનું આ્ુષ્ િોગવનાર કસિિને પોતાનો િોિા િાગનો 

સિ્કાળ ઈલેકિ્ોમનક ચૅર પર બેસરીને પસાર ક્ભો હતો અને ૧૪ િાચ્ષ ૨૦૧૮િાં તેિનું મન્ધન થ્ું. િો્લેિ જવું છ ેતેવું 

પણ કહરી ન શકનાર આ વૈજ્ામનકે લાઈિના ૫૦  કરતાં વ્ધારે વર્ષ સિગ્ રિહ્માંિનરી રચના, બલેકહોલને એક જ મથ્રરીથરી 

સિજાવરી શકા્ તેવરી શો્ધિાં સિમપ્ષત ક્ા્ષ હતા.’

‘આપણે ત્ાં દશ્ષકો સા્કનિસિનરી લાઈિ પર બનેલરી મિલિો જોવાનું ઓછુ પસંદ કરે છ’ે તેિ કહેતાં મિલિ સિરીક્ષક 

અમિતાિ િડિ્ાએ કહ્ું કે, “બોમલવુિિાં ૧૯૫૬-૫૮િાં ‘િૉ. મચિનરીસનરી અિર કહાનરી’ મિલિ બનરી હતરી જ ેિૉકિર વૈજ્ામનક 

કે જ ેચરીનિાં જઈને બરીજા મવશ્વ્ુદ્િાં સેવા કરે છ ેતે વાત વણરી લેવાઈ હતરી. તે પછરી વૈજ્ામનકનરી લાઈિ પર આ પ્રકારનરી 

સિ્ોંગ મિલિ બનરી જ નથરી.”

કસ્ટફન હોદકંગ   અદમતાભ મદડ્ા  

નયૂવિક ટ્ેક
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સાવહતય સયંગમના પ્રણેતા નાનુભાઈ મ. નાયકનુયં વનધન 

સુરત — સાડહકત્ક અને સાંસકકૃમતક પ્રવકૃમત્તઓના તરીથ્ષ સિા સાડહત્ સંગિના પ્રણેતા નાનુિાઈ િ. ના્કનું મન્ધન થ્ું 

છ.ે તેઓ ૯૨ વર્ષના હતા. તાજતેરિાં નાનુિાઈને એિના ૯૨િા જનિડદને તેિના ડહનદરી પુસતક ‘િેરે સપનોં કા મવશ્વ’ને 

નાગપુરનરી સંસથા દ્ારા ‘મવનોબા િાવે સાડહત્ સનિાન’થરી નવાજવાિાં આવ્ું હતું. તેઓ આજીવન સાડહત્ને સિમપ્ષત હતા 

અને ગોપરીપુરાિાં તેિના પ્રકાશન ગકૃહ સાડહત્ સંગિનો એક આખો િાળ ‘નાનુિાઈ ના્ક પ્રેડરત સંસકાર હોલ’ રૂપે તેિણે 

સિાજને મનઃશુલક ઉપ્ોગ િાિ ેસિમપ્ષત ક્ભો હતો, જનેે કારણે અિળક પ્રવકૃમત્ત થઈ. સુરતના સાિામજક-સાંસકકૃમતક જીવન 

િાિ ેનાનુિાઈનું આ ઉત્તિ પ્રદાન હતું.

૧૦ િે, ૧૯૨૭ના રોજ સુરત મજલ્ાના િાંિુત ગાિે અનામવલ પડરવારિાં તેિનો જનિ થ્ો હતો. એક ખેિૂત રૂપે 

તેઓ આજીવન દમલતો અને પરીડિતોના હાિરી બનતા રહ્ા હતા. િાત્ િેડિ્ક સુ્ધરી િણેલા નાનુિાઈએ સાડહત્, રાજકારણ, 

પત્કારતવ, ખેતરી અને પુસતક પ્રચારિાં બહુિૂલ્ કા્્ષ ક્ુાં છ.ે ગોપરીપુરાિાં ડકતાબ િહલિાં તેઓ રહેતા અને સાડહત્ સંગિ, 

સાડહત્ સંકુલ અને અિદાવાદના સાડહત્ મચંતન એ તેિના કિ્ષસથળ રહ્ા.

એક પત્કાર રૂપે તેઓ ચાર િેગેઝરીન અને ત્ણ સાપ્તાડહકના તંત્રી, િુદ્રક અને પ્રકાશક રહ્ા. ‘નવસારરી સિાચાર’ 

નાિે તેિણે પહેલું ગુજરાતરી િબેલોઈિ દૈમનક શરૂ ક્ુાં હતું. ‘સુખરી જીવન’ અને સાડહકત્ક િામસક ‘સંવેદન’ પણ તેઓ પ્રગિ 

કરતા રહ્ા. પોતાના સિ્નરી ખૂબ લોકમપ્ર્ ‘શબદ વ્ૂહ’ સપ્ધા્ષઓનું સંપાદન કરતા, જિેાં તેિના સાથરીઓ જ્ોતરીનદ્ર દવે, 

િાનુશંકર વ્ાસ ‘બાદરા્ણ’, સુંદરજી બેિાઈ, મવજ્રા્ વૈદ્, િોહનલાલ પાવ્ષતરીશંકર દવે તથા પ્રો .  હકુિતરા્ દેસાઈ 

જવેા ડદગગજો હતા. નાનુિાઈએ ‘સંદેશ’, ‘પ્રતાપ’, ‘નૂતન િારત’ જવેા દૈમનકો અને ‘ચેતિછદંર’ જવેા અનેક સાપ્તાડહકોિાં 

વ્ંગ-કાવ્ોનરી કિાર લખરી હતરી.

અયંજવલ
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જન્મદદવસ િુભ હો... 
િુભદાયી... સુખદાયી... શચર આયુ પામો

૧ જુલાઈ : હડરપ્રસાદ ચૌરમસ્ા (મવખ્ાત વાંસળરીવાદક)

૨ જુલાઈ : સુદેશ િોંસલે (ગા્ક, િુંબઈ)

૨ જુલાઈ : િોહમિદ અઝરીઝ (ગા્ક, િુંબઈ)

૩ જુલાઈ : અમિતકુિાર ગાંગુલરી (ગા્ક-સંગરીતકાર, િુંબઈ)

૩ જુલાઈ : બંડકિ પાઠક (ગા્ક, અિદાવાદ)

૩ જુલાઈ : ડદપાલરી શુકલ (ગામ્કા, અિદાવાદ)

૬ જુલાઈ : રવરીનદ્ર અં્ધાડર્ા (સાડહત્કાર, િુંબઈ)

૬ જુલાઈ : બાલરી રિહ્મિટ્ટ (ગા્ક-સંગરીતકાર, િુંબઈ)

૭ જુલાઈ : સંજ્ વૈદ્ (િોિોગ્ાિર, અિદાવાદ)

૮ જુલાઈ : આિા દેસાઈ (ગામ્કા, અિદાવાદ)

૮ જુલાઈ : આલાપ પરરીખ (વાદક કલાકાર-વાંસળરી, અિદાવાદ)

૧૦ જુલાઈ : શરદ ઠાકર (સાડહત્કાર, અિદાવાદ)

૧૧ જુલાઈ : સંજુ વાળા (કમવ, અિદાવાદ)

૧૧ જુલાઈ : નરીમતન િહેતા (કમવ, િુંબઈ)

૧૧ જુલાઈ : દેવ્ાનરી ઠક્કર (ગુજરાતરી મિલિ અને મથએિર આડિ્ષસિ)

૧૩ જુલાઈ : અશરિ િબાવાલા (કમવ, ્ુ.એસ.એ.)

૧૪ જુલાઈ : ચંદ્રકાનત લક્ષપમત (વાદક કલાકાર-િેનિોમલન, િુંબઈ)

૧૪ જુલાઈ : ડહિાલરી વ્ાસ ના્ક (ગામ્કા, િુંબઈ)

૧૫ જુલાઈ : ચનદ્રકાંત અં્ધાડર્ા (કમવ, િાવનગર)

૧૫ જુલાઈ : િરત િકવાણા (વાદક કલાકાર-િોલક, અિદાવાદ)

૧૫ જુલાઈ : અનંત વ્ાસ (સવરકાર, રાજકોિ)

૧૬ જુલાઈ : િ્ધુ રા્ (સાડહત્કાર, ્ુ.એસ.એ.)

૧૬ જુલાઈ : પરાગરી અિર (ગામ્કા, વલસાિ)
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૧૭ જુલાઈ : પા્લ શાહ (ગામ્કા, અિદાવાદ)

૧૮ જુલાઈ : શુિા જોશરી (ગામ્કા, િુંબઈ)

૧૮ જુલાઈ : સુખમવનદર મસંગ (ગા્ક, િુંબઈ)

૧૮ જુલાઈ : હરદ્ાર ગોસવાિરી (કમવ, અિદાવાદ)

૧૮ જુલાઈ : કંુજમબહારરી ના્ક (વાદક કલાકાર-કરીબોિ્ષ-સંતુર, અિદાવાદ)

૧૮ જુલાઈ : બરીરેન પુરોડહત (વાદક કલાકાર-કરીબોિ્ષ, અિદાવાદ)

૧૯ જુલાઈ : મિતાલરી સીંગ (ગામ્કા, િુંબઈ)

૧૯ જુલાઈ : મબજો્ મશવરાિ (નકૃત્કાર, અિદાવાદ)

૨૦ જુલાઈ : મવવેક રાવલ (વાદક કલાકાર-કરીબોિ્ષ, અિદાવાદ)

૨૧ જુલાઈ : શ્રીલેખા િહેતા (લેમખકા-નકૃત્કાર, િુંબઈ)

૨૧ જુલાઈ : રંજના હરરીશ (વ્ાખ્ાતા, અિદાવાદ)

૨૨ જુલાઈ : રાજશ્રી પરિાર (લોકગામ્કા, િાવનગર)

૨૩ જુલાઈ : ડહિેશ રેશમિ્ા (ગા્ક-સંગરીતકાર, િુંબઈ)

૨૩ જુલાઈ : અનુપા પોિા (ગામ્કા, વિોદરા)

૨૪ જુલાઈ : િોડહનરી શાહ (ગામ્કા, અિદાવાદ)

૨૫ જુલાઈ : ઉદ્ શુકલ (ગા્ક-સવરકાર, ગાં્ધરીનગર)

૨૫ જુલાઈ : િમનરરી રાવલ (વાદક કલાકાર-તબલાં, અિદાવાદ)

૨૬ જુલાઈ : નરેશ શાહ (આ્ોજક-રંગત સંસથા, અિદાવાદ)

૨૬ જુલાઈ : ચેતન ગાં્ધરી (કા્્ષક્રિ આ્ોજક, અિદાવાદ)

૨૭ જુલાઈ : ડહતેન આનંદપરા (કમવ, િુંબઈ)

૨૭ જુલાઈ : ચેતન દવે (િા્રેકિર-પનઘિ પરિોમિાંગ આિ્ષસ, અિદાવાદ)

૨૮ જુલાઈ : ડદનકર િહેતા (મિિરીક્રરી આડિ્ષસિ, િુંબઈ)

૨૮ જુલાઈ : ન્નેશ જાનરી (ગા્ક-સંગરીતકાર, અિદાવાદ)

૨૯ જુલાઈ : અનુપ જલોિા (ગા્ક, િુંબઈ)

૩૦ જુલાઈ : સુરેન ઠાકર ‘િેહુલ’ (સંચાલક, િુંબઈ)

૩૧ જુલાઈ : કોશા તામહણકર (િરી.વરી. અને નાટ કલાકાર, િુંબઈ)

૩૧ જુલાઈ : હર્ષ રિહ્મિટ્ટ (ગુજરાતરી-ઉદૂ્ષ કમવ, અિદાવાદ) 
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