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શાળા-કૉલેજમાં વેકેશનના દિવસો હમણાં જ વિત્યા. સિમેન્ટ-કોન્ક્રીટના જંગલોની વચ્ચે ક્યાંક છૂટાછવાયા મેદાનોમાં આ
બળબળતી ગરમી વચ્ચે પણ બાળકો અને યુવાનોને ઉત્સાહથી ક્રિકેટ રમતાં જોવાની મજા છે. ક્રિકેટની આ રમત પણ ગજબ છે!
આત્મવિશ્વાસવાળો ક્રિકેટર પણ છગ્ગા-ચોગ્ગાની આતશબાજી પછી પણ નર્વસ-૯૦નો શિકાર બનતો હોય છે. ક્યારેક એની
બોડીલેંગ્વજમાં પણ એ વર્તાઈ આવે છે.
અમારી પ્રવૃત્તિ પર આજે નજર કરીએ છીએ ત્યારે ‘સ્વરસેતુ’ કલારસિક શ્રોતાઓનું વર્તુળે એના પરિઘનો વિસ્તાર કરીને ૧૮મા
વર્ષમાં પ્રવેશ કર્યો. અને એના રંગમંચ થકી ૯૪ કાર્યક્રમોની ગૌરવભેર પ્રસ્તુતિ કરી. “સ્વરસેતુ ન્યૂઝ ડાયજેસ્ટ”ના અમારા આગવા
સાહસને વિચારીએ છીએ ત્યારે એના પણ ૯૦ જેટલાં સળંગ અંકો પ્રકાશિત કરી શક્યા.
ક્રિકેટની રમતના સંદર્ભે વિચારીએ તો કાર્યક્રમોની પ્રસ્તુતિ અને પ્રકાશન કાર્યમાં અમે સદી તરફ આગળ વધી રહ્યા છીએ. પણ
નર્વસ-૯૦નો ભોગ નથી બન્યા અથવા તો નહીં બનીએ એની સ્વીકૃતિ પાછળ સૌ ભાવકો, શ્રોતાઓ, વાચકો જવાબદાર છે. સદીને
આરે પહોંચેલા ક્રિકેટરને ચોગ્ગા-છગ્ગાની માગણી કરનારા પ્રસંશકોની જેમ જ... પણ સાચું કહું તો અમને એવી ઝડપબાજીમાં રસ
નથી. એક પછી એક વર્ષો પસાર કરતા ક્યારેય અમે મંઝીલ પર ઝડપથી પહોંચી જવાની ખેવના રાખી નથી. અમે કાયમ આ યાત્રાને
માણી છે અને માણતા રહીશું.
— સૌમિલ મુનશી
વર્ષ: ૬ / અંક: ૯૦ / જૂ ન, ૨૦૧૮
તંત્રી અને સંપાદક:
સૌમિલ મુનશી
પ્રકાશક:
સૌમિલ મુનશી, શ્યામલ મુનશી
પરામર્શક: તુષાર શુક્લ
ડિઝાઈન:
અપૂર્વ આશર, e-shabda.com
તસવીર પરામર્શક:
વિવેક દેસાઈ, હર્ષ ઓઝા

ઑફિસ એક્ઝિક્યુટિવ:
જિગીષા જાની
સહાય: ગોપાલ પઢિયાર
કાર્યાલય: સ્વરસેતુ ન્યૂઝ ડાયજ ેસ્ટ
૭૦૭, શીતિરત્ન,
અવિનાશ વ્યાસ ચોક, (પંચવટી),
એલિસબ્રિજ, અમદાવાદ ૩૮૦ ૦૦૬
ફોન: (૦૭૯) ૨૬૫૬૧૮૩૪-૩૫

ઈ-મેઈલ:
તંત્રી: saumil@shymalsaumil.com
પ્રકાશક: swarsetu123@gmail.com
છૂટક મૂલ્ય ૱ ૫૦/વાર્ષિક લવાજમ (વર્ષમાં ૧૨ અંક)
દેશમાં રૂ. ૪૦૦/- (ટપાલ ખર્ચ સાથે)
વિદેશમાં: અમેરિકન ડૉલર ૫૦/બ્રિટિશ પાઉન્ડ ૩૦/(દરે ક દેશ માટે પ્રતીક ટપાલ ખર્ચ સાથે)

કુ લ પેજ: ૪૪

(આ સામયિકમાં સમાવિષ્ટ પ્રત્યેક લેખો માટે જ ે-તે લેખકના અંગત અભિપ્રાય છે. તે માટે સંપાદક/પ્રકાશક સંમત છે જ એ જરૂરી નથી.
તે માટેની નૈતિક જવાબદારી પ્રકાશક / સંપાદકની રહે તી નથી.)
દર મહિનાની ૧૪મી તારીખે પ્રકાશિત થતું ‘સ્વરસેતુ ન્યૂઝ ડાયજ ેસ્ટ’ પોસ્ટ દ્વારા મોકલવામાં આવે છે. રવાના થઈ ગયા પછી કોઈ ગ્રાહકને અંક ન મળે તો તેની
જવાબદારી અમારી રહે તી નથી. પરં તુ પંદર દિવસમાં પત્ર લખવાથી અથવા ઈ-મેઈલ દ્વારા જાણ કરવાથી ઉપલબ્ધ હશે તો અંક જરૂર મોકલવામાં આવશે.
(નોંધ: લવાજમની રકમ રોકડથી, ચૅક, મનીઓર્ડર કે ડ્રાફ્ટ દ્વારા જ મોકલવી. મનીઓર્ડર કે ડ્રાફ્ટ વન્ડરવેવ્સ એન્ટરટેઈનમેન્ટ પ્રા. લિ. ના નામે લખવો.
Printed and Published by SAUMIL PARESH MUNSHI on behalf of WONDER WAVES ENTERTAINMENT PVT. LTD.
and printed at Sahitya Mudranalaya Pvt. Ltd., 55/14, City Mill compound, Kankaria Road, Ahmedabad-380 022 and Published form
707, Shitiratna, Avinash Vyas Chowk, Panchavati, Ellisbridge, Ahmedabad-380 006. Editor-SAUMIL PARESH MUNSHI
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હૃદયના તાર

બસ, ‘સ્વરસેતુ’ વાંચતાં જ રહીએ… બિરદાવતા રહીએ
શ્રી સૌમિલ મુનશી, શ્યામલ મુનશી તથા સ્વરસેતુ પરિવાર… માર્ચ ૨૦૧૮નો સુંદર
અંક બહુ જ ગમ્યો. સ્વરસેતુ દ્વારા આપશ્રી ગુજરાતી ભાષા, સંસ્કૃ તિ અને સંગીતને સફળ
બનાવવાની કોશિશ કરી રહ્યા છો એ જોઈને બહુ જ ગૌરવ થાય છે. દરે ક કૃતિ પ્રસંશાને પાત્ર
છે. હર્ષ બ્રહ્મભટ્ટ લિખિત ફિલ્મી ગીતોમાં કાવ્યતત્ત્વ ‘દો-ચાર કદમ જબ મંઝીલ થી કિસ્મતને
ઠોકર ખાઈ થી’ ગીતોની પંક્તિઓ વાંચતાં મન પુલકિત થઈ ગયું અને સહસા બોલાઈ જાય કે
ખરે ખર જૂ નું એટલું સોનું… અને વિશેષ.. આરાધના ભટ્ટ… સર્જક પ્રતિભા ગુણવંત શાહ સાથે
સંવાદ વાંચવાની ખૂબ મજા પડી. એમના અનુભવના સાગરમાંથી માત્ર આચમન મળે તો ભયો
ભયો. અને ઊડીને આખે વળગે તેવું મુખપૃષ્ઠ—દરે ક તસવીર લાજવાબ. આપશ્રી સ્વરસેતુને
સજાવતા રહો અમે વાંચતાં જ રહીએ… બિરદાવતા રહીએ અને મુબારકબાદ આપતા રહીએ.
દસમા-બારમાવાળા બાબા-બેબીનું વાંચતાં વાંચતાં હસવું આવ્યું તથા સંપાદકનું સારે ગમ
ગાજ્યું, બચપન — ‘કોઈ લૌટા દે મેરે બીતે હુએ દિન…’

— ભાનુમતી ઝાટકીયા, મુંબઈ

‘આપણું અમદાવાદ, સુરીલું અમદાવાદ’ આલબમનું સરન્જ
કરવા બદલ હૃદયપૂર્વક અભિનંદન

નમસ્કાર,

આપનું ‘સ્વરસેતુ’ વાસ્તવમાં સંગીતકારો અને સંગીત વચ્ચનો ‘સેતુ’ છે, જ ેના ઉપર
આમ જનતા વિહરે છે. જ્યારે મારું ઉપનામ ‘સેતુ’ હોવાથી, મને તો ‘સ્વરસેતુ’ વાંચવાનો
વિશેષ આનંદ થાય છે.
ફે બ્રુઆરી, ૨૦૧૮ના અંકમાં પ્રકાશિત થયેલ રતિલાલ બોરીસાગરનો લેખ — ‘એક
અનોખી ‘દંત’કથા’ની વાત એમણે મને રૂબરૂ મારી ડેન્ટલ ચૅર ઉપર કરી હતી. મારા મિત્ર
અને શુભેચ્છક બોરીસાગર સાહે બનો લેખ વાંચવામાં ખરે ખર મજા આવી.
‘આપણું અમદાવાદ, સુરીલું અમદાવાદ’ મારા સંગ્રહમાં છે. ઘણીવાર તેને માણું છુ .ં ખૂબ
સરસ સર્જન કરવા બદલ હૃદયપૂર્વક અભિનંદન.
— ડૉ. માણેક પટેલ, અમદાવાદ
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આરાધના ભટ્ટ દ્વારા વર્ષાબહે ન અડાલજા
સાથેનો વાર્તાલાપ ખૂબ ગમ્યો
સ્વરસેતુમાં આરાધના ભટ્ટ દ્વારા શ્રીમતી વર્ષાબહે ન અડાલજા સાથેનો વાર્તાલાપ
ખૂબ ગમ્યો. વર્ષાબહે ન અડાલજા બહુમુખી પ્રતિભાવંત નારી. જન્મતાં જ પિયરમાં
મળેલાં પારદર્શી અનોખા વાતાવરણે એમના સર્વાંગી વિકાસમાં મહત્ત્વનો ફાળો
ભજવેલો. સમાજમાં બનતી ઘટનાઓનું બારીકાઈથી નિરીક્ષણ એ એમની આગવી
શૈલી. એને કલમે કંડારી એમણે સાહિત્યને અદ્ભુત વાર્તાઓની ભેટ આપી. ‘મહાન
પરિબળો મહાન ત્યાગ માંગે’ સૂચક કથન એમનું મંદોદરીના પાત્રને સુપેરે ઉજાગર
કરી, ‘સ્ત્રી કલંકનું મૂળ હોય’ એ જગતના વિધાનને સણસણતો જવાબ આપ્યો છે.
મને એમનો એ અભિનય જોવાની તક ના મળી એનો રં જ ઘણો. અંગ્રેજી ભાષાની
નાગચૂડમાંથી હજુ પણ બહાર નીકળાતું નથી. અંગ્રેજી સાહિત્યને અપાતું બહુમાન
એ વાત ચોક્કસ કઠે. પુસ્તકોની ખરીદી પર રોક આવી છે એ વાત સાચી પણ
eBookને કારણે યુવાવર્ગ એ વાંચીને સાહિત્ય માનતો થયો છે. સ્ત્રી સ્વાવલંબી થઈ
એટલે મનગમતું કાર્ય કરવા સક્ષમ થઈ છે એને ચોક્કસ ખબર છે કે સુખ કોઈ
એને આપવાનું નથી જાતે જ મેળવવાનું છે. એ રસ્તો નવી પેઢીએ અપનાવ્યો છે.
આનંદની વાત છે. લેખ ખૂબ ગમ્યો.
— વિભૂતિ ભરત ઉમરવાડીઆ, વલસાડ
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શબ્દસેતુ
રાજ ેશ વ્યાસ ‘મિસ્કીન’

અનુભવાયું કે આ સમગ્ર શરીરમાં ગુપ્ત અને પ્રગટ સ્વરૂપે
રોમેરોમમાં અઢળક શિવાલય રહે લા છે. જ્યાં શિવનો નિવાસ
તે શિવાલય. ઈશ્વર કણેકણમાં છે એમ જ રોમેરોમમાં છે એ
ઝલક મળી હતી, ક્યારે ક આ આખી પૃથ્વી જાણે થાળું હોય
અને આ આખું આકાશ એ અદૃશ્ય શિવલિંગને સમાવનાર
ગર્ભગૃહ હોય તેમ લાગ્યું છે.
ૐ નમ : શિવાય આ મહામંત્રનો જપ સતત થવાની
સાથે જાણે તેજના કણ અને ધ્વનિના સ્પંદન પ્રગટવા માંડ ે છે.
કદાચ આને જ પ્રકાશવિમર્શ કહે તા હશે. પણ અહીં તો એટલું
અનુભવાયું છે કે જપ સતત થવાની સાથે આ મહામંત્રમાંથી
તેજ અને ધ્વનિ પ્રગટે છે અને તસ્ય વાચક પ્રણવ : વાળો

શિવાલય ક્યાં નથી?

ૐકાર અંદર અને બહાર એક શિવાલય ઊભું કરી દે છે.

ગુપ્ત-પ્રગટ કૈં અઢળક રોમેરોમ શિવાલય,
કદીક ધરતીના થાળે આ વ્યોમ શિવાલય.

અને શિવલિંગરૂપે દેખાયા કરે છે. જગતમાં હોઉં છુ ં ત્યારે આ

તેજ-ધ્વનિના કણકણ-સ્પંદન જપમાં પ્રગટે,
ખડુ ં કરી દે અંદર-બહાર ૐ શિવાલય.

શિવલિંગ લાગે છે.

પાર્થિવતાનો મહિમા શ્રદ્ધાએ પ્રગટાવ્યો,
માટી રહી ન માટી ભૂમાં-ભોમ શિવાલય.

પાર્થિવ શિવલિંગનું નિર્માણ કરીને તેની મહાપૂજા કોઈક સંસ્થા

નામ ગમે તે, પંથ બધા કલ્યાણ ઝંખતા,
સતત શોધતી રહી અહીં હરકોમ શિવાલય.

એક કરોડ શિવલિંગ ક્યારે બની રહે શે? આ પૃથ્વીનો કણેકણ

ડગલું ભરવાની ના હિં મત સ્મરણ સહારો,
ભલે દેહ મડદાલ પૂરી દે જોમ શિવાલય.

કરતાં પૂજા ના થાય? પાર્થિવ શિવલિંગની પૂજાનો મહિમા

નહીં સવ્ય અપસવ્ય કૈં કાંઈ જાણું મા,*
તું જ થકી સૌ વિલોમ ને આ લોમ શિવાલય.

તેનું શિવલિંગ બનાવે છે. અને એ માટી પરમચૈતન્ય સ્વરૂપ

સતત સોળમી કળા સમંદર બની ઘૂઘવે,
કાંઠા પર ને પાર જાઉં છુ ં સોમ શિવાલય.
અંગુષ્ટમાત્ર પુરુષ :… ભીતર એ પરમ ચૈતન્ય આમ
રહે લું છે એમ જણાવ્યું છે. પરં તુ એક દિવસ અચાનક એવું
* આનંદના ગરબાનું સ્મરણ
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ક્યારે ક આ સૃષ્ટિ અને ક્યારે ક આ શરીર એ બંને શિવાલય
દેહમાં શિવલિંગ હોય છે. દેહમાં હોઉં છુ ં ત્યારે આ જગત
હમણાં થોડા દિવસ પહે લાં છાપામાં વાંચ્યું કે એક કરોડ
કરવાની છે. મારું બાલમાનસ છાપું વાંચતા વિચારે ચઢી ગયું કે
શિવલિંગ છે. એમ માનીને માત્ર દૃષ્ટિથી અભિષેક કરતાં
અપાર છે. એક શ્રદ્ધા શું નથી કરી શકતી? માટીને લઈને
બની જાય છે. પછી માટી એ માટી નથી રહે તી. ભૂમા એટલે
કે અંનતતા, વિશાળતા ધરાવતું શિવાલય બની જાય છે. એ
પાર્થિવનું શિવલિંગ સમગ્ર પૃથ્વીને શિવાલયમાં ફે રવી નાખે છે.
પ્રત્યેક ધર્મમાં વાત માનવતાની છે, કલ્યાણની છે. દરે ક
પંથ, તેના નામ ગમે તે હોય, ઝંખતા હોય છે કલ્યાણ જ.
શિવનો અર્થ છે કલ્યાણ. ખરે ખર તો મને પ્રત્યેક કોમ, એ
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શબ્દસેતુ
પરમ શિવાલયની જ શોધમાં જુ દા જુ દા નામના રસ્તે આગળ સવળું શું? અને અવળું શું? એની કશી ખબર નથી. પણ
વધતી દેખાય છે.

હા, મા! હં ુ એ જાણી ગયો છુ ં કે તારા થકી જ આ મંત્રના

હા, ઘણીવાર શરીરમાં એક ડગલું ભરવાનીયે હિં મત લોમ અને વિલોમ સર્જાયા છે. લોમ-વિલોમ જપ કરી શક્યો
નથી રહી હોતી, કોઈ શક્તિ નથી રહી હોતી, માત્ર મનોમન છુ ં અને તારા દ્વારા જ આ લોમ અને વિલોમના શિવાલય
એકમાત્ર સ્મરણનો સહારો હોય છે. શરીર સાવ મડદું બનીને ઊભા થયા છે. શિવ અને શક્તિની અભિન્નતાનો પણ આ
પડ્યું હોય છે અને એ મડદા જ ેવા શરીરમાં સ્મશાન નિવાસી શેર કહી શકાય.
શિવ ફરી જોમ અને જુ સ્સો ભરી દે છે. ફરી સ્ફૂર્તિ ભરી દે
છે. અને શરીર ફરીથી ચેતનાથી થનગનતું બની જાય છે.
મને સહજ દૈવીસૂક્ત યાદ આવી ગયું.
યા દેવી સર્વ ભૂતેષુ નિદ્રારૂપેણ સંસ્થિતા…
હવેના શેરમાં આખો મિસરો આનંદના ગરબાની પંક્તિનો
જ છે. હે મા! હં ુ સવ્ય કે અપસવ્ય કશું નથી જાણતો. મને

હા, ઘણીવાર શરીરમાં એક ડગલું ભરવાનીયે
હિંમત નથી રહી હોતી, કોઈ શક્તિ નથી રહી
હોતી, માત્ર મનોમન એકમાત્ર સ્મરણનો
સહારો હોય છે. શરીર સાવ મડદું બનીને
પડ્યું હોય છે અને એ મડદા જેવા શરીરમાં
સ્મશાન નિવાસી શિવ ફરી જોમ અને જુસ્સો
ભરી દે છે. ફરી સ્ફૂર્તિ ભરી દે છે. અને શરીર
ફરીથી ચેતનાથી થનગનતું બની જાય છે.
બાર જ્યોતિર્લિંગોમાંનું સર્વપ્રથમ જ્યોતિર્લિંગ સૌરાષ્ટ્રના
ઘૂઘવતા દરિયાના કિનારે સોમનાથના નામે આવેલું છે. ઘણાં
ઓછાંને ખ્યાલ હશે કે મંદિરના પાછળના ભાગમાં સોળે
કળાનું દર્શન થાય છે. સોમનાથ પાસે એક સ્તંભમાં પૃથ્વીના
ગોળાને વીંધતું એક તીર છે. એ દિશામાં સતત ચાલ્યા જવાથી
પૃથ્વીના બીજા છેડ ે પહોંચી જવાય છે. અહીં આ અંતિમ
શેરમાં આ થોડાંક સંદર્ભો જાણીએ તો એ બંને પંક્તિઓ વધારે
માણી શકાશે. સતત સોળમી કલા જ ે છે એ સમંદર બનીને
ઘૂઘવ્યા જ કરે છે. અને હં ુ સોમનાથના શિવાલયને કાંઠા પર
અને કાંઠાની પાર લઈ જતાં સર્વને જોઉં છુ .ં સંસારના આ
કાંઠથે ી પાર લઈ જતું આ શિવલિંગ એ માત્ર સ્થૂળ શિવાલય
નથી, પૃથ્વીની પરમચેતનાનું કેન્દ્ર પણ છે. માટે જ દ્વાદશ
જ્યોતિર્લિંગમાં પણ તેનું પ્રથમ સ્થાન છે.
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વ્યંગવિશ્વ
રતિલાલ બોરીસાગર

અખંડ મધુર લય? બહાર તો તડકો અગ્નિકણ વરસાવી
રહ્યો હતો! મેં ફરી આંખો મીંચી ને ફરી બહાર એકધારો
વરસાદ વરસી રહ્યો હોય એવો અવાજ કાનમાં ઘૂમી વળ્યો.
એ જ અવાજ, એ જ અખંડ મધુર લય...! મેં ફરી આંખો
ખોલી... ને એ જ ધોમધખતો તડકો... પણ જરાક અંતર્મુખ
થયો એટલે મને ખ્યાલ આવ્યો કે, એ અવાજ મારા જમણા
કાનમાં આવી રહ્યો છે! એ જ અવાજ. પણ હવે મધુર લયને
બદલે એકદમ ગભરાટનો અનુભવ થવા માંડ્યો. આ શું થયું?
પરમાત્માએ કાનનું સર્જન સાંભળવા માટે કર્યું છે. તો પછી

કાનમાં વરસાદ

મારા આ જમણા કાને એકાએક બોલવાનું કેમ શરૂ કરી દીધું?
આમેય શરીર વિશેનું મારું જ્ઞાન ઘણું અલ્પ છે. બંને કિડની

રવિવારની એક બપોરે હં ુ સૂતો હતો. બપોરે ઊંઘવું ન શરીરમાં ક્યાં આવેલી છે એની ખબર પડી એ વખતે મારી
જોઈએ એવું માનનારા ઘણા મહાનુભાવો છે એ હં ુ જાણું છુ .ં ઉંમર અઠ્ઠાવન વરસની હતી! જગદગુરુ શંકરાચાર્યે કહ્યું છે,
રવીન્દ્રનાથ ટાગોર બપોરે ઊંઘવાના વિરોધી હતા. હં ુ બપોરની ‘સ્વતનોરપિ અજ્ઞાને પરમાર્થસ્ય કા વાર્તા?’ પોતાનાં શરીરનું
ઊંઘની તરફે ણમાં છુ .ં એટલે જ કદાચ હં ુ ટાગોર જ ેટલો મોટો જ્ઞાન નથી તો પરમાર્થની શી વાત? આ રીતે વિચારીએ તો
સર્જક નથી. પણ ઊંઘ મને પ્રિય છે. જ ે પ્રિય હોય એ પ્રત્યેક હં ુ કદાચ ફુલ્લી નાપાસ થાઉં! કાનથી સાંભળી શકાય છે,
શ્વાસે પ્રિય હોય. એટલે મને રાતે ઊંઘવુંય ગમે છે ને બપોરે કાનમાં મેલ ભરાય છે, કાન ચશ્માં ટેકવવાના સ્ટૅન્ડ તરીકે
ઊંઘવુંય ગમે છે. બપોરની ઊંઘ જતી કરવાથી ટાગોર જ ેટલા કામ આપે છે. (આ ત્રીજી બાબત જ્યોતીન્દ્ર દવેના લેખમાંથી
મોટા સર્જક થવાતું હોય તોપણ હં ુ મોટા સર્જક થવાનું માંડી જાણવા મળી છે.) આ સિવાય કાન વિશે મને કશું જ્ઞાન નથી.
વાળું, પણ બપોરે ઊંઘવાનું જતું ન કરું . હા તો, રવિવારની એકવાર અમે કેટલાંક મિત્રો મેટાડોર ભાડે કરીને પ્રવાસે જઈ
એક બપોરે હં ુ સૂતો હતો ને એકાએક મને લાગ્યું કે, બહાર રહ્યાં હતા. એક વિસામાના સ્થળે અમે ચા પીવા રોકાયા. એ
ધીમોધીમો પણ એકધારો વરસાદ વરસી રહ્યો છે. એ વર્ષે વખતે કાનમાંથી મેલ કાઢી આપવાનું કામ કરનાર એક ભાઈ
અમદાવાદમાં વરસાદ એક વાર વરસ્યો એ વરસ્યો, પછી અમારી પાસે આવ્યા. બાંકડા પર સૌ પહે લો હં ુ બેઠો હતો.
વરસાદનું નામનિશાન નહોતું. આજ ે અર્ધનિદ્રાવસ્થામાં મને એટલે સૌ પહે લાં એમણે મને પૂછ્યું : ‘કાનમાંથી મેલ કઢાવવો
લાગ્યું કે, બહાર ધીમોધીમો પણ એકધારો વરસાદ વરસી છે?’ મેં કહ્યું : ‘હેં ?’ એટલે મારે કાનમાંથી મેલ કઢાવવાની
રહ્યો છે. ઉત્તમ ગીતમાં જ ેમ લયની અખંડતાનો અનુભવ જરૂર સ્વયં સ્પષ્ટ છે એમ મિત્રોએ સર્વાનુમતે નક્કી કર્યું.
થાય એમ વરસાદ લયની અખંડતા મારામાં મધુર સ્પંદનો મિત્રોની લાગણી ધ્યાનમાં રાખી મેં મેલ કઢાવ્યો પણ ખરો.
જગાવી રહી હતી. મેં ધીમેથી આંખો ખોલી. પણ આ શું? આમ, કાન વિશેના અલ્પાતિઅલ્પ જ્ઞાનને કારણે કાનમાં આ
હં ુ એકાએક નરસિંહ મહે તા થઈ ગયો. ‘જાગીને જોઉં તો એકધારો અવાજ શેનો આવી રહ્યો છે એની મને સમજ પડી
વરસાદ દીસે નહીં.’ — ક્યાં ગયો વરસાદ? ક્યાં ગયો એ નહીં. કેટલાંક વરસ પહે લાં અમારા એક સંબંધીને કાનમાં
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અવાજ આવવા માંડ્યો. તેઓ ભગવાનની સેવા-પૂજા કરતાં મારો જીવ ધીમેધીમે કાનના એ અવાજમાં ભરાવા માંડ્યો ને
ને જપ-ધ્યાન વગેરેય કરતાં એટલે એમને થયું કે, આ તો પછી તો સાવ એમાં જ ભરાઈ ગયો. ઊઠતાં-બેસતાં, હાલતાંબ્રહ્મનાદ છે! ઘરના સભ્યોના દબાણથી તેઓ કાનના ડૉક્ટર ચાલતાં હં ુ અવાજમય થઈ ગયો.
પાસે ગયા ત્યાં સુધી તેઓ માનતા રહ્યા ને મનાવતા રહ્યા કે

‘અરે સાંભળો છો?’ લગ્નજીવનના પ્રારં ભથી જ પૂછાતો

આ તો બ્રહ્મનાદ છે. અંદરનાં કમાડ ઊઘડુ-ં ઊઘડુ ં થઈ રહ્યાં આવેલો પ્રશ્ન ફરી એક વધુ વાર પૂછાયો.
છે! એમણે તો કાનના ડૉક્ટરને પણ આ બ્રહ્મનાદ છે એવું

‘હા, સાંભળું છુ .ં હં ુ સાંભળું છુ .ં — વર્ષાનો અવાજ.’

ઠસાવવા પ્રયત્ન કરે લો. પણ કાનના ડૉક્ટરે એમને સમજાવ્યું પત્ની પહે લાં તો હં ુ કોઈ વર્ષા નામની છોકરીની વાત કરું
કે, આ ભ્રમમાંથી વેળાસર બહાર નહિ આવો તો કાન જશે છુ ં એમ સમજી એટલે એણે અકળાઈને પૂછ્યું, ‘શું કહ્યું? શું
એ પહે લાં તમારું મગજ જતું રહે શે અને પછી કાનના ને સાંભળો છો?’ ‘હં ુ સાંભળું છુ ’ં , મેં કહ્યું : હં ુ સાંભળું છુ ,ં વર્ષાનો
માનસિક રોગોના બેય ડૉક્ટરોની સારવાર એકસાથે કરાવવી ધીરગંભીર અવાજ’. ‘આ વર્ષા કોણ છે?’ પત્ની એકદમ
પડશે.’ મારા કાનમાં આવતો આ અવાજ બ્રહ્મનાદ છે એવું અકળાઈ ઊઠી. એની અકળામણ મારી સમજમાં આવી એટલે
મને લાગે એટલી ને એવી મારી અાધ્યાત્મિક કક્ષા નથી, પણ હં ુ હસી પડ્યો. મેં કહ્યું, ‘વર્ષા એટલે વરસાદ. વરસાદનો
આ ભ્રમનાદનો ભ્રમ-પણ નહોતો. ખરે ખર અવાજ આવતો આ અવાજ મારા જમણા કાનમાં જાણે રે કોર્ડ થઈ ગયો છે.’
હતો! આંખો મીંચું તો બહાર એકધારો વરસાદ પડી રહ્યો ધોમધખતા તાપમાં હં ુ વરસાદનો અવાજ સાંભળવાની વાત
હોય એવું લાગે. વરસાદનો અવાજ મને ગમે છે. એનું લયબદ્ધ કરી રહ્યો હતો. એ સાંભળી પત્ની મૂંઝાઈ. ‘તમને શું થાય
સંગીત માણવા જ ેવું હોય છે. વગર વરસાદે સંગીત માણવાની છે?’ પત્નીએ પૂછ્યું.
આ તક આમ તો અનન્ય કહે વાય. પણ હવે હં ુ એ આનંદ

‘મને અવાજ સંભળાય છે. જાણે ધીમોધીમો વરસાદ
વરસી રહ્યો છે. વરસાદનો એકધારો અવાજ મારા કાનમાં

માણી શકું એમ નહોતો.

‘મને અવાજ સંભળાય છે. જાણે ધીમોધીમો
વરસાદ વરસી રહ્યો છે. વરસાદનો એકધારો
અવાજ મારા કાનમાં સ્થિર થઈ ગયો છે.’
હું હંમેશા ધૂનમાં ને ધૂનમાં હોઉં છું. એટલે
વહેલું-મોડું મારું ખસી જશે એવી ઘરના બધા
જ સભ્યોની ધારણા છે.

સ્થિર થઈ ગયો છે.’ હં ુ હં મેશા ધૂનમાં ને ધૂનમાં હોઉં છુ .ં એટલે
વહે લું-મોડુ ં મારું ખસી જશે એવી ઘરના બધા જ સભ્યોની
ધારણા છે. આ ક્ષણ હવે આવી પહોંચી એમ પત્નીને લાગ્યું.
એણે સાદ પાડીને પુત્ર તથા પુત્રવધૂને બોલાવ્યાં. એ બંને
એકદમ મારી પાસે દોડી આવ્યાં.
‘શું છે, મમ્મી?’ પુત્રે પૂછ્યું.
‘આ જો ને, તારા પપ્પા, એમને કંઈક થઈ ગયું છે.’ પુત્ર

રવિવાર હતો એટલે કાનના ડૉક્ટર મળી શકે એમ અને પુત્રવધૂએ મારી સામે જોયું. મને કશું થયું હોય એવાં
નહોતા. ભારતના લાખ પ્રયત્ન છતાં પાકિસ્તાન શાંતિની વાત કશા બાહ્ય ચિહ્નો હતાં નહિ. એટલે પુત્ર પણ મૂંઝાઈ ગયો.
કાને ધરતું નથી, તેમ મારા લાખ પ્રયત્ન છતાં, મારો કાન પુત્રવધૂએ પૂછ્યું : ‘પપ્પા! તમને શું થાય છે?’
‘મને વરસાદનો અવાજ સંભળાય છે. ધીરોધીરો
શાંતિની વાત સાંભળવા તૈયાર થયો નહિ. કોઈ પણ હિસાબે
કાન ધ્વનિવિરામ માટે તૈયાર થયો નહિ. એટલે હં ુ મૂંઝાયો. એકધારો વરસાદ…’ મારી વાત સાંભળી સૌએ સર્વાનુમતે
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નક્કી કર્યું કે, મારી મગજમુક્તિની પેલી અપેક્ષિત ક્ષણ સાંભળી સૌને શાંતિ થઈ. થોડા સમય પહે લાં મને ઉછીના
ચોક્કસ આવી પહોંચી છે. મારો પુત્ર સામેના ફ્લૅટમાં રહે તા પૈસા આપનાર પડોશીને વિશેષ શાંતિ થઈ!
અમારા પડોશીને પરિસ્થિતિની ગંભીરતા સમજાવી આવ્યો ને

સોમવારે હં ુ મારા ભૂતપૂર્વ વિદ્યાર્થી એવા ડૉક્ટર માનસેતાને

બને એટલા જલદી આવવાની વિનંતી કરતો આવ્યો. આવી મળ્યો. એ મારા વિદ્યાર્થી હતા મેં ક્યારેય એમનો કાન પકડ્યો
પરિસ્થિતિમાં એક કરતાં બે ભલા એમ સમજી સામેના ફ્લૅટમાં નહોતો પણ એમણે ગુરુનો કાન બરાબર પકડ્યો, તપાસ્યો.
રહે તા પડોશી બીજા બે પડોશીઓને પણ સાથે લેતા આવ્યા. એમણે ઑડિયોગ્રાફિસ્ટ કિરીટભાઈ પાસે મારો ઑડિયોગ્રામ
‘રતિભાઈનું મગજ ખસી ગયું’ એવી વાત જોતજોતામાં આખા લેવડાવ્યો અને પછી કહ્યું : ‘સાહેબ! આ કાન તો લગભગ ગયો
બ્લૉકમાં પ્રસરી ગઈ. પડોશીએ પૂછ્યું : ‘રતિભાઈ, શું થાય જ છે. વાયરલ ઈન્ફેક્શનને કારણે આમ બન્યું છે.’ એક કાન
છે?’ મેં કહ્યું : ‘સાંભળો, જોકે તમે તો ક્યાંથી સાંભળી શકશો? જતા રહેવાના સમાચાર બીજા કાનથી સાંભળી ઘડીભર તો હં ુ
પણ મને વરસાદનો અવાજ સંભળાય છે… ધીરે ધીરે એકધારા સ્તબ્ધ થઈ ગયો. પણ ‘પંડિતો ગયેલાનો શોક કરતાં નથી.’ એવું
આવતા વરસાદનો અવાજ મને સંભળાઈ રહ્યો છે.’ બસ! સૌને ગીતાવાક્ય સંભારી, પંડિત ન હોવાં છતાં, મેં ગયેલા કાનનો શોક
ખાતરી કરાવવા માટે મારું આ કથન પર્યાપ્ત હતું. મારું મગજ મૂકી દીધો ને રહેલો કાન જતો ન રહે એ માટે પૂરી કાળજી લેવાનો
તો ‘આઉટ ઑફ ઑર્ડર’ છે એટલે મને પૂછવાનો કશો અર્થ નિશ્ચય કર્યો. પણ પેલો અવાજ તો ચાલુ જ હતો. ધીમોધીમો પણ
નથી એમ માની પડોશીએ પત્નીને પૂછ્યું : ‘રતિભાઈને ઘણા એકધારો વરસાદ વરસતો હોય તેવો. આ અવાજ અંગે મેં ડૉક્ટરનું
ડૉક્ટરો ઓળખે છે. માનસિક રોગોના કોઈ ડૉક્ટર એમના ધ્યાન દોર્યું. એમણે કહ્યું : ‘હવે આ અવાજ કાયમ આવશે જ. તમે
જાણીતા છે? તો ત્યાં રતિભાઈને લઈ જઈએ. આજ ે રવિવાર એનો સહજતાથી સ્વીકાર કરી લો.’
છે. પણ ઈમરજન્સીમાં હૉસ્પિટલમાં એડમિટ કરતાં હશે.’ આ

‘What cannot be cured must be endured’ — જ ેનો

સાંભળી મારા મનમાં એકદમ પ્રકાશ થયો. મેં હસીને કહ્યું : કંઈ ઉપાય ન હોય તે સહન કરી લેવું) એવી અંગ્રેજીમાં એક
‘મારે માનસિક રોગોના ડૉક્ટર આગળ ક્યારે ય જવું નહિ ઉક્તિ છે. જીવનના દરે ક ક્ષેત્રમાં આ ઉક્તિ કામ આવે એવી
પડે એવું તો હં ુ ખાતરીથી કહી શકતો નથી પણ અત્યારે

છે. હા, પણ સહન કરવાનું તે રોતાંરોતાં નહિ, હસતાં-હસતાં.

તો માનસિક રોગોના ડૉક્ટર આગળ જવાની જરૂર ઊભી હં ુ બધાંને કહં ુ છુ .ં ‘મારા જમણા કાનથી કશું સંભળાતું નથી,
નથી થઈ એવું હં ુ ખાતરીપૂર્વક કહી શકું તેમ છુ .ં અત્યારે તો પણ જમણા કાનમાં ચોવીસ કલાક કશુંક સંભળાયા કરે છે.
મારે કાનના ડૉક્ટરની મુલાકાત લેવાની છે. નાક-કાન-ગળાના બીજાંઓને તો ચોમાસુ ચાર મહિના જ હોય છે. ગુજરાતમાં
રોગોના શહે રના નામાંકિત ડૉક્ટર માનસેતા સ્કૂલ સમયના તો હમણાંથી ચાર મહિનાનું ચોમાસું પણ હોતું નથી. પણ
મારા વિદ્યાર્થી છે. આજ ે રવિવાર છે. આવતી કાલે સોમવારે

મારા જમણા કાનમાં બારે માસ ચોમાસું છે. ચોવીસે કલાક

હં ુ ડૉક્ટરને મળીશ. મારા કાનમાં અવાજ આવે છે. બહાર અવાજ સંભળાયા કરે છે. ધીમોધીમો પણ એકધારો વરસાદ
જાણે એકધારો વરસાદ વરસી રહ્યો હોય એવો આ અવાજ જાણે વરસી રહ્યો હોય એવો અવાજ!
(‘તિલક કરતાં ત્રેસઠ થયા’ પ્રથમ આવૃત્તિ, ૨૦૦૨,
છે. તમે આ અવાજ તો સાંભળી ન શકો, પણ એ અવાજની
પ્રકાશન : ગૂરર્જ પ્રકાશન)
કવિતા માણી શકો એટલા માટે મેં જરા સાહિત્યિક ભાષામાં
એનું વર્ણન કર્યું. બાકી મને કશી તકલીફ નથી. મારી વાત
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ખડી સાકર
શંભુ ભોળો, ભાવુક છોકરો. મગજનો જરીક નબળો. પણ માણસભૂખ્યો. દોડીને બધાંનાં નાનાં-મોટાં કામ કરી આપે.
કોઈનેય માટે હડિયાપાટી કરી ચૂકે. નાનાં છોકરાંવ એને બહુ ગમે. એમની વચ્ચે મગજ ચલાવવાનું નહીં ને! છોકરાંવને ભેળાં
કરે , રમત રમાડે. દર શુક્રવારે છોકરાંવને ચણા વહેં ચે.
એનું કુ ટુબ
ં મોટુ.ં ત્રણ ભાઈઓ અને ભાભીઓ. દેવની દયાથી બાળકોનીય કમી નહીં. એ બધાં બાળકો શંભુકાકાને બહુ
ચાહે . શંભુકાકા આવે કે એને વીંટળાઈ વળે. ભાભીઓ પણ એનાથી ખુશ. એમનું કોઈ પણ કામ હોય, શંભુ હાજર. શાકભાજી
લાવે, રે શન લાવે, ઘી-તેલ-કેરોસીન ખૂટ્યું કે શંભુના નામની બૂમ ભાભીઓ પાડે. અને શંભુ હં મેશા ખડે પગે હાજર.
બાપે એને ગાંધીની દુકાને લગાડેલો. ત્યાં પડિકાં બાંધવા સિવાય ઝાઝી પ્રગતિ કરી શક્યો નહોતો. પણ આપેલું કામ
બરાબર કરતો, ગમે તેટલી દોડધામથી થાકતો નહીં એટલે દુકાનદારનેય ગમતો થઈ ગયેલો.
પણ હવે દુકાન-માલિકનો દીકરો દુકાન સંભાળતો થયો હતો. એને શંભુ ગમતો નહોતો. એની કમ અક્કલની એ ઠેકડી
ઉડાડ્યા કરે . એને વઢ્યા કરે , ધમકાવ્યા કરે . અને એક દિવસ કાંઈક વાંકમાં આવ્યો એટલે દુકાનમાંથી એને પાણીચું આપી દીધું.
શંભુ બિચારો રસ્તે રખડતો થઈ ગયો. બે-ત્રણ વરસ ભટક્યો, પણ એને લાયક કોઈ કામ મળ્યું નહીં. અલબત્ત, કામ
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તો એ કર્યે જ રાખતો. પણ એ તો ટાંપા ખાવાનાં કામ. પૈસો થોડો હળવા લાગ્યો હતો. બસ તેનાથી તેને થોડુકં સારું લાગતું.
રળી આપનારું કે કાંઈક મોભો અપાવનારું કામ મળ્યું નહીં.

આજ ે એ ખૂબ થાકી ગયો હતો. આવીને ઘરમાં એક

છેવટે ડિસોઝા સાઈકલવાળાએ એને પોતાને ત્યાં નોકરીએ ખૂણામાં જઈને સૂતો. એને દાદીની બહુ યાદ આવી. મા તો
રાખ્યો. તેમાં બહુ અક્કલની જરૂર નહોતી. સાઈકલો આપવી- જન્મ આપીને જ મરી ગયેલી. દાદીએ જ એને ઉછેરેલો.
લેવી, રીપેર કરવી. શંભુ એ બધું શીખી ગયો. પણ એ કામ દાદી અેને બહુ વહાલી હતી. એ પૂજા કરતી ત્યારે એની પાસે
એવું કે કપડાં કાળાં થતાં, હાથ કાળા થતા. રસ્તા પર બેસીને બેસી રહે તો. પૂજા થતાં દાદી એને ચૂમી ભરતી અને ખડી
મજૂ રી કરવી પડતી. ધીરે ધીરે શંભુએ જોયું કે છોકરાંવની સાકરનો પ્રસાદ એના મોંમા મૂકતી. એને આજ ે બહુ લાગી
અને બીજાંઓની તેના તરફ જોવાની દૃષ્ટિ બદલાઈ ગઈ છે. આવ્યું — ક્યારનો અહીં પડ્યો છુ ,ં પણ ઘરમાંથી કોઈ મારો
છોકરાંવ એને સાઇકલવાળો કહે વા લાગ્યાં. એમને શંભુકાકાના ભાવ પૂછતું નથી. કહે તું નથી કે ‘કેમ, ઠીક નથી? બહુ થાકી
ચણામાંય હવે ઓછો રસ રહ્યો હતો. ‘કાકા, તમારા તો હાથ ગયા છો?’ ભૂખ પણ લાગી છે. પણ કોને કહં ુ ?
ગંદા છે’ — એમ પણ ક્યારે ક કહી પાડતાં. હવે એ મોટાં પણ

આવી તંદ્રામાં હતો, ત્યાં તો એના કપાળે કોઈનો હાથ

થયેલાં, એટલે શંભુકાકાની નાનીનાની વાતો અને રમતો એમને પડ્યો. મૃદુ અવાજ ે કોઈએ પૂછ્યું, ‘તાવ તો નથી ને?’
બહુ આકર્ષતી નહીં.

શંભુ ઝટ ઊભો થઈ ગયો. જોયું તો ડિસોઝા.

‘અરે, સવારે માઈકલે મને કહેલું કે આજે મારો
જન્મદિવસ છે, શંભુ અંકલને જરૂર લેતા
આવજો. પણ હું ભૂલી ગયો. એટલે હઠ કરી
કે પહેલી કેક તો અંકલને જ ખવડાવવી છે.

‘કેમ તમે?’
‘અરે , સવારે માઈકલે મને કહે લું કે આજ ે મારો જન્મદિવસ છે, શંભુ અંકલને જરૂર લેતા આવજો. પણ હં ુ ભૂલી
ગયો. એટલે હઠ કરી કે પહે લી કેક તો અંકલને જ ખવડાવવી
છે. એટલે…’
ત્યાં તો સાથે આવેલ માઈકલ બોલ્યો, ‘અંકલ, મોઢુ,ં

ભાભીઓ પણ શંભુનાં કાળાં કપડાં અને કાળા હાથ જોઈ
મોં મચકોડતી. હવે પોતાનાં કપડાં શંભુ જાતે જ જુ દાં બોળતો
ને જુ દાં ધોતો. દિવસ આખો સાઈકલવાળાને ત્યાં જ જતો
હોવાથી ભાભીઓનાં ટાંપાં પણ હવે ખાઈ શકતો નહીં. એટલે
ભાભીઓ પણ પહે લાં જ ેવી એના પર ખુશ નહોતી રહે તી.
આમ, શંભુ એકલો પડી જતો. પોતે કોઈનેય ખપતો
નથી એવી લાગણી એને થયા કરતી. બાળકો પર પ્રેમ

ખોલો!’ અને કેકનો ટુકડો એણે શંભુના મોંમાં મૂકી દીધો.
‘નહીં, અંકલ! બીજો લો! ના, હજી ત્રીજો!…’ એમ
માઈકલ શંભુ અંકલને ખવડાવતો રહ્યો.
ગળી-ગળી મીઠી-મીઠી કેક – દાદીમાની ખડી સાકર
જ ેવી. શંભુ ગદગદિત થઈ ગયો. પોતે કોઈનો અંકલ છે,
પોતાનેય કોઈનો ખપ છે, એવી લાગણીથી એને ભર્યું ભર્યું
લાગ્યું.

વરસાવવાની ને એમની સાથે ભળીને અક્કલની દુનિયામાંથી
પોતાની હકાલપટ્ટીને ભૂલી જવાની એને હવે તક નહોતી
મળતી. ડિસોઝાના બે નાનાં બાળકો હતાં. એમની સાથે એ
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કાવ્યાસ્વાદ
વિનોદ જોશી

વરવી વાસ્તવિકતાનું કાવ્ય
આ સઘળાં ફૂલોને કહી દો યુનિફૉર્મમાં આવે,
પતંગિયાને પણ કહી દો કે સાથે દફતર લાવે.
મન ફાવે ત્યાં માછલીઓએ આમ નહીં તરવાનું,
સ્વીમીંગપુલના સઘળા નિયમોનું પાલન કરવાનું.
દરે ક કૂ ંપળને કમ્યૂટર ફરજીયાત શીખવાનું,
લખી જણાવો વાલીઓને તુર્ત જ ફી ભરવાનું.
આ ઝરણાંઓને સમજાવો સીધી લીટી દોરે ,
કોયલને પણ કહી દેવું, ના ટહુકે ભરબપ્પોરે .
અમથું કંઈ આ વાદળીઓને એડમિશન દેવાનું?
ડૉનેશનમાં
આખ્ખેઆખ્ખું
ચોમાસું
લેવાનું.
એક નહીં પણ મારી ચાલે છે અઠ્ઠાવન સ્કૂલો,
આઉટડેટ થયેલો વડલો મારી કાઢે ભૂલો.
— કૃ ષ્ણ દવે
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આધુનિકતાનું આક્રમણ માનવજીવન અને માનવ- જ ેમાં એની વ્યક્તિગત ઓળખ અને મૌલિકતાનો આવિષ્કાર
વ્યવહારો પર થયું છે તેમ કલાઓ પર પણ થયું છે. સાંપ્રતની ઢંકાઈ ગયો છે. એની હળવીફૂલ દોડાદોડમાં હવે પતંગિયાની
પ્રત્યેક કલાઓમાં તેનું પ્રતિબિંબ જોવા મળશે. તેને કલાઓનો ગતિ રહી નથી પણ દફતરનો બોજ આવી ગયો છે, અને
વિકાસ કહે વા કરતાં ઉત્ક્રાંતિ કહીએ તો ઠીક થશે. પ્રત્યેક એટલે એને હાંફ ચડી ગયો છે. ભાર વિનાનું ભણતર તો
યુગમાં કલાઓ જ ે તે યુગનો ચહે રો લઈને પ્રગટ થતી હોય ક્યારનુંયે લુપ્ત થઈ ગયું છે.
છે. કાવ્યકલા પણ તેમાંથી બાકાત નથી.
કાવ્યકલાનું માધ્યમ ભાષા છે. ભાષાની સાંપ્રત મુદ્રા
કાવ્યની ભાષામાં પણ દેખાય તે સ્વાભાવિક છે અહીં પસંદ
કરવામાં આવેલી રચના ભાવ અને ભાષા બંનેની નવીનતમ
છટા દેખાડે છે. અગાઉની કાવ્યરચનાઓમાં આવતા સંદર્ભો
કેવા નકામા કે અપ્રસ્તુત થઈને ખરી પડ્યા છે અને તેની
જગ્યાએ કેવી નવી સામગ્રી આવીને સ્થિર થઈ ગઈ છે તે
અહીં જોઈ શકાય છે. આ કાવ્ય અગાઉની પેઢી અને વર્તમાન
પેઢી વચ્ચેનું અંતર બહુ લાક્ષણિક રીતે દર્શાવી આપે છે, એટલું
જ નહીં; પ્રકૃતિની રમ્ય લીલાઓથી વછૂટી મનુષ્ય વ્યવહારજગતની કેવી તાબેદારીમાં સપડાઈ ગયો છે તેનું કરુણ ચિત્ર
પણ આલેખે છે.
પહે લી જ પંક્તિથી આદેશ વછૂટે છે. ફૂલોએ યુનિફોર્મમાં
આવવાનું છે અને પતંગિયાએ સાથે દફતર લાવવાનું છે.
નિસર્ગની મોકળાશ પરનું નિયંત્રણ પહે લે જ ધડાકે કવિ

આ વાસ્તવિકતા એવી વરવી છે કે તેને
સ્વીકારી નથી શકાતી તેમ તેને છોડી પણ
નથી શકાતી. ‘આઉટ ડેટેડ થયેલો વડલો’
ભૂલો કાઢે છે તેમ કહી કવિ અગાઉના
સમયના પ્રહરીઓ તેમની જૂની આંખે જે કંઈ
નવું જોઈ રહ્યા છે અને તેમાંની નબળાઈઓને
ચીંધી રહ્યા છે તેને કોઈ મહત્ત્વ આપતા નથી
અને ખુમારીપૂર્વક કહી દે છે કે આવી તો
એક નહીં પણ અનેક સ્કૂલો ચાલે છે. ભૂલો
કાઢનારા કરી કરીને શું કરવાના છે?
કૃત્રિમતાએ સભ્યતાના નામે એ હદે આપણને પ્રભાવિત
કરી દીધા છે કે હવે નદીના પ્રવાહમાં અનુભવાતો પાણીનો
ગતિશીલ સ્પર્શ છાંડી દઈને આપણે સ્વીમીંગપુલની બંધિયાર

જલક્રીડાનો કહે વાતો આહ્લાદ લેતાં થઈ ગયાં છીએ. કવિ
સૂચવી દે છે. બધાં જ ફૂલ એકસરખાં રં ગના હોય તો કેવું
માછલીઓનાં બહાને આ વાત કરે છે. મન ફાવે ત્યાં તરતી
લાગે? રં ગોની વૈવિધ્યભરી સૃષ્ટિ પર જાણે કટોકટી લાદી
માછલીઓને સ્વીમીંગપુલના નિયમો પ્રમાણે તરવાનું હોય તો
દેવાઈ હોય તેમ એમણે યુનિફોર્મમાં આવી જવાનું. કેવી હોય
તરી શકે ખરી? જીવી શકે ખરી? માત્ર માણસ જ આવાં
આ સ્થિતિ? અને ઈચ્છા અનુસાર આમથી તેમ હળવીફૂલ
સમાધાન કરી શકે!
ઊડાઊડ કરનારાં પતંગિયાને દફતર પકડાવી દેવામાં આવે તો
વૃક્ષની કઠણ ડાળીઓને ફાડીને તેમાંથી ફૂટતી કૂ ંપળ કોઈ
એ ભાર એમનાથી સહન થાય ખરો? બહુ સ્પષ્ટ છે કે આ
શક્તિવર્ધક ઔષધોનું સેવન કરતી નથી. છતાં તે પ્રગટી શકે
વાત કંઈ ફૂલો અને પતંગિયાની નથી. લાક્ષણિક રીતે તો કવિ
છે. કવિ ઉદયન ઠક્કરની એક રચનામાં આવી પંક્તિઓ છે :
આજના બાળકની શાળાએ જતી વખતની દયનીય સ્થિતિને
કઈ તરકીબથી પથ્થરની કેદ તોડી છે?
તાકે છે. એના નૈસર્ગિક રં ગો વિલાઈ ગયા છે અને એને
કૂ ંપળની પાસે શું કુ મળી કોઈ હથોડી છે?
યુનિફોર્મ નામનો એક એવો વાઘો પહે રાવી દેવામાં આવ્યો છે.
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વૃક્ષ પરથી તો ઠીક, અહીં તો પથ્થરને તોડીને ફૂટતી તે આપણી સામેના સમયની એક વાસ્તવિકતા છે. અને જ ે
કૂ ંપળ આવી જડતાને પણ અતિક્રમી જાય છે? સખ્તાઈનો કંઈ નથી શીખવું તે જ શીખવા માટે કોઈપણ પ્રકારના પ્રપંચ
સામનો કરી શકે છે! કવિ કૃ ષ્ણ દવે તો કહે છે કે હવે આવી કરવા આપણે તૈયાર થઈ જવું પડે તે મજબૂરી કોને કહે વી?
નૈસર્ગિક તાકાત ધરાવતી કૂ ંપળોએ મશીનની માફક વર્તવાનું

આ વાસ્તવિકતા એવી વરવી છે કે તેને સ્વીકારી નથી

છે, ફરજીયાત કમ્યૂટર શીખવાનું છે. આજ ે કોમ્પ્યૂટરગ્રસ્ત થઈ શકાતી તેમ તેને છોડી પણ નથી શકાતી. ‘આઉટ ડેટડે થયેલો
ગયેલી માનવજાત મશીનને વશ થઈ જઈ પોતાની નૈસર્ગિક વડલો’ ભૂલો કાઢે છે તેમ કહી કવિ અગાઉના સમયના
શક્તિઓને કેવી તો ગુમાવી બેઠી છે તેનો કટાક્ષયુક્ત નિર્દેશ પ્રહરીઓ તેમની જૂ ની આંખે જ ે કંઈ નવું જોઈ રહ્યા છે
કવિ અહીં કરી જાય છે.

અને તેમાંની નબળાઈઓને ચીંધી રહ્યા છે તેને કોઈ મહત્ત્વ

ઝરણું કદી સીધી લીટીમાં વહી શકે ખરું ? ગટર કે આપતા નથી અને ખુમારીપૂર્વક કહી દે છે કે આવી તો એક
કેનાલની બાબતે એ કદાચ સાચું હોઈ શકે પણ ઝરણું તો નહીં પણ અનેક સ્કૂલો ચાલે છે. ભૂલો કાઢનારા કરી કરીને
એની મસ્તીભરી ચાલને કદી છોડી ન શકે. અતંત્ર વહે વું એ જ શું કરવાના છે?
ઝરણાંની ઓળખ. એને બાંધી દઈએ એટલે એની એ ઓળખ

આ કાવ્યની ખૂબી એ વાતમાં છે કે અહીં સભ્યતાઓ,

ચાલી જાય. સીધી લીટીમાં વહે તું ઝરણું આહ્લાદ આપી ન આધુનિક આવિષ્કારોનો, વૈજ્ઞાનિક પ્રગતિનો કે વર્તમાન
શકે. કવિ અહીં ઝરણાંને સીધી લીટીમાં ચાલવાનો આદેશ પ્રણાલિઓનો દેખીતી રીતે સ્વીકાર કરવામાં આવ્યો છે.
જારી કરે છે. કુ દરતના ધર્મોથી વિપરીત એવું જ ે કંઈ જીવાઈ અથવા તો તેનું સમર્થન કરવામાં આવ્યું છે. પણ હકીકતે
રહ્યું છે તેનું સમર્થન કરી લાક્ષણિક રીતે તેનો પ્રતિવાદ કરે

તો એ બધું કેવું તો વાહિયાત છે તેવું કહે વાનો આશય જ

છે અને આપણે આધુનિક વિજ્ઞાનના માળખામાં ફસાઈ જઈ સ્પષ્ટ થાય છે. મનુષ્યજાતની મજબૂરીનો ઘેરો ચિતાર આપતા
આપણી નૈસર્ગિક મુદ્રાનો કેવો પરિહાર કરી દીધો છે તેનું આ કાવ્યમાં પ્રયોજાયેલા શબ્દો પણ આધુનિક વ્યવહારની
કારણ રજૂ કરે છે. એટલે તો તેઓ કોયલને પણ ભરબપોરે

ભાષામાંથી લીધેલા છે. એને કવિની મજબૂરી પણ સમજી

નહીં ટહુકવાનું ફરમાન કરે છે. જ ેનો ટહુકો રૂંધાય છે એનું શકાય છે. અંગ્રેજીમાં ‘બ્લેક હ્યુમર’ નામે એક સંજ્ઞા છે. વાત
કશું જ બચતું નથી. સંસ્કૃ તિએ આપણને પહે લેથી સભ્યતાનો હસી કાઢવાની હોય પણ હકીકતે તેમાં ઘેરી કરુણતા સમાયેલી
સિક્કો મારી દીધો પણ તેની સામે નૈસર્ગિક સ્વાતંત્ર્યનું ભારે

હોય છે. અહીં આ કાવ્ય ઉપરછલ્લી રીતે હસવાનું કે કટાક્ષનું

મોટુ ં મૂલ્ય ચૂકવવું પડ્યું તેનો ભારોભાર વિષાદ કવિની નિમિત્ત બને તેવું છે પણ તેમાં ઊંડે ઊંડે જ ે કરુણતા ધરબાઈને
કાવ્યપંક્તિઓમાં છલકાય છે.

પડી છે તે જ કવિનું ખરું કથયિતવ્ય છે.

ખુલ્લા આકાશમાં સ્વેચ્છાએ પ્રવેશી જતી રમતિયાળ

કવિતા પમાય છે ત્યારે તેની ભાષા કે તેના અર્થો પમાતા

વાદળીઓને કવિ અટકાવે છે. કહે છે કે આ રીતે એડમિશન નથી પરં તુ તેની પછવાડે રહે લું કાવ્યાત્મક સત્ય કે સૌંદર્ય પમાય
ન અપાય. ડોનેશનમાં ચોમાસું અને એ પણ આખ્ખેઆખ્ખું છે. કવિની કલમ તેને પમાડવા માટેનો કેવો વિચિત્રતાભર્યો
ચૂકવવું પડશે. આપણે સહે લાઈથી સમજી શકીએ તેવો કટાક્ષ છતાં આરપાર ઊતરી જાય તેવો કીમિયો કરતી હોય છે તે
અહીં મુખરિત થાય છે. જ્ઞાન મેળવવા પરના સકંજાઓ પણ આ કાવ્યમાંથી સમજાશે.
કેવા મજબૂત છે! પ્રકૃતિમાંથી જ મળતું શિક્ષણ પૂરતું નથી
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હાસ્યવિશ્વ
વિનોદ ભટ્ટ

વ્હાલી નિશા,

એક ચોરનો પ્રેમપત્ર

તારો પત્ર મળ્યો. તેં મને પરમ દિવસે બપોરે તારા ઘરે બોલાવ્યો છે એ જાણ્યું; પણ દિવસે કોઈનાય ઘેર જવું મને પસંદ
નથી. તું કહે તી હો તો રાતે આવું. તમારી ઊંઘમાં જરાય ખલેલ નહીં પહોંચાડવાની તકેદારી રાખીશ. એવી તકેદારી રાખવા
અમે ટેવાયેલા છીએ, પણ દિવસે મને નહીં ફાવે.
તને મેં પહે લી જ વાર ‘બસસ્ટૉપ’ પર જોઈ ત્યારે મારા મનમાં, તારા માટે મેં શું વિચારે લું એમ તેં પૂછ્યું છે, પણ સાચું
પૂછ ે તો તને જોયા પહે લાં મેં તારું પર્સ જોયું હતું. બાસ્કેટમાં પડેલું તારું પર્સ કેમ તફડાવવું એના જ વિચારોમાં જ ખોવાઈ
ગયેલો…પણ એટલામાં તો ત્યાંથી પસાર થતા તારા પપ્પાને તેં ‘ડેડી…’ કહી બૂમ પાડી. તારા પપ્પાએ ગાડી થોભાવી ત્યારે
જ મને ખબર પડી કે તું તો એક પોલીસ અધિકારીની દીકરી છે, એટલે તારા માટેનો મારો રસ વધી ગયો; પણ આને લવ
એટ ફર્સ્ટ સાઈટ નહીં, લવ એટ સેકન્ડ સાઈટ કહે વાય.
અને મારી તપાસમાં મેં જાણ્યું કે તું દરરોજ એ જ સ્ટૉપ પરથી ચડે છે. મારા માટે તારા હૃદયમાં કૂ ણો ભાવ જાગે એ
માટે શું કરવું એનો બહુ જ વિચાર કર્યો. એમાં કલ્લુમિયાંની મદદ મને સમયસર મળી ગઈ. અમે નક્કી કર્યા પ્રમાણે એ તારું
પર્સ તફડાવી ભાગ્યો. તેની પાછળ દોડીને મેં તને પાછુ ં અપાવ્યું એટલે તેં મને ‘થેન્ક યુ’ કહ્યું. (મેં કલ્લુમિયાંને મનોમન થેન્ક
યુ કહ્યું)… અને આમ આપણો સંબંધ વિકસ્યો.
તારા પપ્પાએ મારો ફોટો અને પરિચય માગ્યો છે, નહીં?…પણ પ્રસિદ્ધિનો મોહ નહીં હોવાથી મેં પોતે તો મારો એક
પણ ફોટો પડાવ્યો નથી. પરં તુ પોલીસખાતાને મારી પ્રસિદ્ધિમાં ઘણો જ રસ હોવાથી એ લોકોએ મારી કેટલીક લાક્ષણિક
તસવીરો ઝડપી છે. શહે રની કોઈ પણ પોલીસચોકીમાંથી મારા પાસપોર્ટ સાઈઝના ફોટો મળી શકશે. અને મારો સાચો
પરિચય પણ તારા પપ્પાના પોલીસ રે કોર્ડમાં મોજૂ દ છે; પણ મારો સાચો પરિચય એમને મારા સસરા બનાવતાં રોકશે એટલે
ફોટો-પરિચયની વાત હમણાં તો ટાળજ ે; કેમકે એ બધું જાણ્યા પછી તારા પપ્પા મને જમાઈ તરીકે ગુમાવવા તૈયાર થાય
ત્યાર પહે લાં હં ુ તેમને મારા સસરા બનાવી દેવા ઈચ્છું છુ .ં
તારા પપ્પા સમાજવાદમાં (વહેં ચી ખાવામાં) માને છે એ જાણી મને ઘણો જ આનંદ થયો છે; પરં તુ હં ુ તો માનું છુ ં કે માત્ર
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ભાષણો કરે સમાજવાદ ક્યારે ય નથી આવવાનો. સમાજવાદ રાજી છીએ… પણ મારા આ બધા ઉમદા વિચારો માત્ર તારી
પર માત્ર ભાષણો કરનારાઓ પ્રત્યે મને ઘણી જ ખીજ છે. જાણ ખાતર જ લખ્યા છે, આમાંનું કશું જ તારા પપ્પાને
મને પેલા રોબીનહૂડ પર ઘણો ગુસ્સો ચડે છે. કહે વાય છે કે કહે વાનું નથી, સમજી? બાકી તારા પપ્પાનો ભૂતકાળ (ખોટુ ં ન
તે ધનિકોને લૂંટીને એ પૈસા ગરીબોને શોધી શોધીને વહેં ચતો. લગાડતી) મારા વર્તમાન કરતાંય વધુ ઉજ્જ્વળ હતો. (જો કે
પણ માત્ર ‘ચીપ પબ્લિસિટી’ મેળવવા માટે જ તે આમ કરતો એ બાબતનું ગૌરવ લેવાનું અત્યારે તો તેઓ હરગિજ પસંદ
હતો. (અને આમેય હં ુ પોતે ગરીબ હોઉં ત્યાં બીજાને ક્યાં નહીં કરે .) તસ્કરકલામાં એ ખૂબ જ પ્રવીણ હતા અને આ
શોધવા જાઉં?) પરં તુ એટલું તો છાતી ઠોકીને કહં ુ છુ ં કે જતે કલાની કેટલીક તરકીબો તો માત્ર તેમના જ ભેજાની પેદાશ
દહાડે અમે જ સમાજવાદ લાવવાના. (પણ એને માટે તારા હોવાને કારણે પોલીસખાતામાં તેમણે નામ કાઢ્યું. (બાય ધ
વે, એમને બઢતી મળેલી એ જ દિવસે મેં તફડાવેલ એમની

પપ્પાના સાથની બહુ જ જરૂર છે.)

અને સરકારને આ રાષ્ટ્રીયકરણનો વિચાર આવ્યો એ કંઈ ઘડિયાળ કઈ બાજુ થી ખૂલે છે એ જરા પૂછી જોજ ે ને!)
એનો મૌલિક નથી, હોં!… અમારા ધંધામાંથી જ સરકારને

કોઈની ઉપાડી લીધેલી આ પેનમાં શાહી ખૂટી જવા

તેની પ્રેરણા મળી છે. ખરે ખર તો આના માટે સરકારે અમારો આવી છે, ટપકાં પણ પડે છે, એટલે આ પત્ર અહીં જ પૂરો
આભાર માનવો જોઈએ. પણ સરકારને સારા વિચાર ક્યારે ય કરું છુ .ં પણ ત્યાર પહે લા એક વધુ ખુલાસો કરી દઉં છુ .ં
આવ્યા છે?

હં ુ ભૂલતો ના હોઉં તો આ પહે લા બે વખત તેં મારું ખિસ્સું

ગાંધી બાપુએ એક વખત કરે લી ચોરી કબૂલી એટલે એ હળવું કરવા પ્રયાસ કરે લો. જ ે કામ તારે લગ્ન પછી કરવાનું
મહાન થઈ ગયા. એમની શતાબ્દી ઉજવાઈ, એમના નામના છે. એની પ્રેક્ટિસરૂપે જ કદાચ તેં એમ કર્યું હશે, એમ માની
સિક્કા બહાર પડ્યા, અને અમે? અમે તો ઘણી વાર નહીં લઉં છુ ;ં પણ એમાં તને સરિયામ નિષ્ફળતા મળેલી. ગયા
કરે લી એવી ચોરીઓ પણ કોર્ટમાં કબૂલી છે, છતાં ય અમારી મંગળવારે તારા અંબોડામાં હં ુ ફૂલ ખોસતો હતો એ વખતે તેં
કોઈ વિસાત જ નહીં? ભારે કિંમતના બહાર ના પાડવા હોય મારું પાકીટ સરકાવી લીધું છે જ ે મારા ધ્યાન બહાર નથી; પણ
તો ભલે, એ પાંચ પૈસાવાળા સિક્કા બહાર પાડે, અમારો પણ એ પાકીટમાંથી કંઈ જ ના મળવાને કારણે તું દુઃખી ના થઈશ.
એકડો સાવ કાઢી નાખે એ તો કેમ ચાલે?

આ હુલ્લડોમાં કૅ શ તો ખાસ મળી નથી, પણ દુકાનો

લઘુમતી કોમના હિત માટે સરકાર હં મેશ કાર્ય કરી રહી લૂંટીને ઘણો જ માલ હાથ કર્યો છે. એમાં તારા મનપસંદ
છે તો પછી અમારા જ ેવાઓની લઘુમતી કોમના ઉત્કર્ષ માટે રં ગોની સાડીઓ મેં ઘણી જ મહે નતથી ભેગી કરી છે. ઉપરાંત
સરકાર કેમ કંઈ નથી વિચારતી? (જો કે વિચારે છે ખરી, પણ પચ્ચીસ જોડ સેન્ડલોની, કોસ્મેટીક્સ વગેરે ઘણું બધું હાથ
સરકારના એ વિચારો અમને માન્ય નથી હોતા.)

લાગ્યું છે, અને કદાચ એટલે જ તારા પપ્પા મારા ઘેર દરોડો

અમારી સાથે ખભે ખભા મિલાવી કામ કરવામાં સરકારને પાડે ત્યાર પહે લાં જ એમનો જમાઈ બની જવા ઈચ્છું છુ .ં
કશું જ ગુમાવવાનું નથી, ઊલટાનો ફાયદો છે. માટે અમારા

તો તું આ ગુરુવારે જનતા પર બહુ જ ભીડવાળા ડબ્બા

ધંધાનું જ રાષ્ટ્રીયકરણ કરે તો સરકારને બીજા કોઈ પણ પાસે મને શોધી કાઢજ ે.
ધંધાનું રાષ્ટ્રીયકરણ કરવાની જરૂર નહીં પડે; અને અમારા

એ જ તારો, ચિત્તચોર

ધંધાનું રાષ્ટ્રીયકરણ દેશના હિત માટે થતું હોય અમે તો
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ફિલ્મી ગીતોમાં કાવ્યતત્ત્વ
હર્ષ બ્રહ્મભટ્ટ

જરા યાદ કરો કુરબાની

પ્રદીપજીને નાનપણથી જ હિં દી કવિતાઓ લખવાનો ખૂબ
શોખ હતો. બી. એ. સુધીનું શિક્ષણ તેમણે અલ્હાબાદથી પૂરું

જોસેફ ડેવિડ ે લખેલા એક પારસી નાટક પર આધારિત કર્યું. કવિ સંમેલનોમાં તેમની વિશિષ્ટ શૈલીમાં રજૂ કરાતી
અને અરદેશર ઈરાની દ્વારા દિગ્દર્શિત ભારતની સૌપ્રથમ કવિતાઓએ બધાનું ધ્યાન ખેંચ્યું અને એ ગાળામાં જ તેમણે
ટૉકી (બોલતી) ફિલ્મ ‘આલમઆરા’ તા.૧૪-૦૩-૧૯૩૧ના ‘પ્રદીપ’ તખલ્લુસ ધારણ કર્યું.
રોજ રિલીઝ થઈ હતી. તેમાં કુ લ સાત ગીતો હતાં. તેના
પછીના જ વર્ષે એટલે કે ૧૯૩૨માં રિલીઝ થયેલી ફિલ્મ
‘ઇન્દ્રસભા’માં તો ૭૨ જ ેટલાં ગીતો હતાં (કોઈ પણ દેશની,
કોઈ પણ ભાષાની, કોઈ પણ ફિલ્મમાં આટલી મોટી સંખ્યામાં
ગીતો હોવાનો વર્લ્ડ રૅકૉર્ડ આજ ે પણ ‘ઇન્દ્રસભા’ને નામે
જ છે!). પછી તો હિન્દી ફિલ્મોમાં ગીતો હોવાં એ એક
અનિવાર્યતા બની ગઈ છે.

૧૯૩૨માં રિલીઝ થયેલી ફિલ્મ ‘ઇન્દ્રસભા’માં
તો ૭૨ જેટલાં ગીતો હતાં (કોઈ પણ દેશની,
કોઈ પણ ભાષાની, કોઈ પણ ફિલ્મમાં
આટલી મોટી સંખ્યામાં ગીતો હોવાનો વર્લ્ડ
રૅકૉર્ડ આજે પણ ‘ઇન્દ્રસભા’ને નામે જ છે!).
૧૯૩૦ના દશકમાં પ્રદીપજીએ હિં દી સાહિત્ય જગતમાં
વિધિવત્ પ્રવેશ કર્યો અને ‘પાનીપત’, ‘સ્નેહકી યહ બાટ
રી સખિ’, ‘આજ મત જાઓ પ્રવાસી’ તથા ‘મુરલી કી
છેડ સુરીલી તાન’ જ ેવી કવિતાઓ વડે હિં દી સાહિત્ય
જગતના દિગ્ગજોનું ધ્યાન પોતાની તરફ આકર્ષિત કર્યું.
હિં દી સાહિત્યના મનીષી પંડિત સૂર્યકાન્ત ત્રિપાઠી ‘નિરાલા’
એ તે સમયની તેમની શ્રેષ્ઠ સાહિત્યિક પત્રિકા ‘માધુરી’ના
ફે બ્રુઆરી, ૧૯૩૮ના અંકમાં ‘નવીન કવિ પ્રદીપ’ હે ઠળ એક

એ સમયે હિં દી/ઉર્દૂ સાહિત્યના કવિઓ/શાયરો પણ
પોતાનું નસીબ અજમાવવા ફિલ્મોમાં ગીતો લખતા થયા. પણ
એ બધામાં સૌથી પહે લી અને સૌથી વધુ સફળતા મળી કવિ
પ્રદીપને. તે સમયના ઉર્દૂની ભરમારવાળા માહોલમાં પ્રદીપજીએ
હિં દીનો ધ્વજ લહે રાવ્યો અને ગીતોમાં સાહિત્યિકતા જાળવી
રાખીને કામ કર્યું.
૬ઠ્ઠી ફે બ્રુઆરી, ૧૯૧૫ના રોજ મધ્યપ્રદેશના ઉજ્જૈન
જિલ્લાના બડનગર નામના એક ગામમાં જન્મેલાં પ્રદીપજીનું
મૂળ નામ હતું રામચંદ્ર દ્વિવેદી. પિતાનું નામ નારાયણજી
દ્વિવેદી. મધ્યમ વર્ગના ઔદીચ્ય બ્રાહ્મણ કુ ટુબ
ં માં જન્મેલાં
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દીર્ઘ લેખ લખેલો જ ેમાં તેમણે પ્રદીપજીની કાવ્યપ્રતિભા, પઠન
શૈલી અને સુરીલા કંઠનાં ભરપૂર વખાણ કરે લાં. આ લેખમાં
નિરાલાજીએ લખેલું કે, ‘આજ જીન કવિયોંકા પ્રકાશ હિં દીમેં
ફૈ લા હુઆ હૈ , ઉનમેં પ્રદીપ કા પ્રકાશ અત્યંત ઉજ્જ્વલ ઔર
સ્નિગ્ધ હૈ ’. નિરાલાજી જ ેવા દિગ્ગજ કવિ દ્વારા પ્રદીપજીને
આપવામાં આવેલું આ સર્વોચ્ચ સન્માન અને પ્રમાણપત્ર હતું.
મહાન કવયિત્રી મહાદેવી વર્માએ પણ કવિ પ્રદીપને છાયાવાદી
શૃંખલાની આગળની કડી ગણાવ્યા હતા.
ઉનાળામાં કવિ પ્રદીપજી સામાન્યતઃ તેમના એક મિત્રને
ત્યાં મથુરા જતા હતા. એ દિવસોમાં જ પ્રદીપજીની મુલાકાત
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કલાગુરુ રવિશંકર રાવલ સાથે થઈ. પ્રદીપજીએ તેમને પોતાની ફિલ્મથી પ્રદીપજીની સફળતા અને લોકપ્રિયતાનો સમય શરૂ
કવિતાઓ સંભળાવી. રવિશંકર રાવલ પ્રદીપજીને પોતાની થયો, જ ે લગભગ ૫૦ વર્ષ સુધી યથાવત્ રહ્યો.
સાથે અમદાવાદ લઈ આવ્યા. દરમિયાન રવિશંકર રાવલનો

ત્યાર પછી પ્રદીપજીએ બૉમ્બે ટૉકિઝની ઘણી ફિલ્મો —

મુંબઈસ્થિત પુત્ર બીમાર પડતાં બંને જણ મુંબઈ ગયા. મુંબઈમાં ‘બંધન’, ‘પુનર્મિલન’ (૧૯૪૦), ‘નયા સંસાર’, ‘ઝૂલા’
પ્રદીપજીએ કવિ સંમેલનોમાં ભાગ લેવાનું શરૂ કર્યું. તે સમયે (૧૯૪૧), ‘કિસ્મત’ (૧૯૪૩) વગેરેમાં ગીતો લખ્યાં. ‘બંધન’નાં
પ્રદીપજીની ઉંમર માત્ર ૨૩ વર્ષની હતી. ટૂ કં સમયમાં જ લગભગ બધાં જ ગીતો ખૂબ જ લોકપ્રિય થયાં હતાં, પણ
તેઓ મુંબઈના સાહિત્ય જગતમાં છવાઈ ગયા.

એક ગીત ‘ચલ ચલ રે નૌજવાન…’ વિશેષતઃ ઉલ્લેખનીય છે.

એક કાવ્યગોષ્ઠિમાં ફિલ્મ નિર્દેશક એન. આર. આચાર્ય આ ગીતે તે સમયમાં દેશની આઝાદીની ચળવળમાં જોડાયેલાં
પણ હાજર હતા. તેમણે જ્યારે પ્રદીપજીની કવિતાઓ સાંભળી લોકોમાં એક અભૂતપૂર્વ જોશ-જુ સ્સો ભર્યો હતો. આ ગીતને
ત્યારે તેઓ ખૂબ પ્રભાવિત થયા અને બીજા જ દિવસે તેમણે રાષ્ટ્રીય ગીત જાહે ર કરવા માટે એક આંદોલન પણ થયેલું!
પ્રદીપજીની મુલાકાત બૉમ્બે ટૉકિઝના માલિક હિમાંશુ રૉય અમદાવાદમાં કૉંગ્રેસની એક જાહે રસભામાં એક બાળકે
સાથે કરાવી. પ્રદીપજીની રચનાઓ સાંભળીને ખૂબ ખુશ ‘ચલ ચલ રે નૌજવાન…’ પંક્તિ લલકારી અને આખી સભા
થયેલાં હિમાંશુ રૉયે તેમને બૉમ્બે ટૉકિઝ સાથે જોડાવાનું એ ગીત ગાવા લાગેલી! મહાદેવ દેસાઈએ તો આ ગીતની
નિમંત્રણ આપ્યું. પ્રદીપજી ફિલ્મના માધ્યમની શક્તિઓથી સરખામણી ઉપનિષદના મંત્ર સાથે કરે લી.
વાકેફ હતા. તેમણે હા પાડી અને મહિને બસો રૂપિયાના
વેતનથી તેમણે બૉમ્બે ટૉકિઝ માટે કામ શરૂ કર્યું.

૧૯૪૨માં ગાંધીજીના ‘Quit India’ આંદોલનથી
પ્રભાવિત થઈને પ્રદીપજીએ ૧૯૪૩ની ફિલ્મ ‘કિસ્મત’માં
ગીત લખ્યું — ‘આજ હિમાલયકી ચોટી સે ફિર હમને લલકારા
હૈ , દૂર હટો એ દુનિયાવાલો હિન્દુસ્તાન હમારા હૈ …’ અંગ્રેજ
સરકાર પર સીધો પ્રહાર કરનારું આ ગીત બેહદ લોકપ્રિય
થયું હતું. પ્રદીપજીના આવા ક્રાંતિકારી વિચારોને કારણે
અંગ્રેજ સરકારે તેમની વિરુદ્ધ ગિરફતારીનું વૉરં ટ કાઢ્યું હતું,
જ ેનાથી બચવા પ્રદીપજી થોડો વખત ભૂગર્ભમાં જતા રહ્યા
હતા. આ ગીત એટલું લોકપ્રિય હતું કે લોકો સિનેમાગૃહોમાં
ખુરશીઓ પર ચઢીને નાચવા લાગતા અને સમૂહમાં આ ગીત

કવિ પ્રદીપે બૉમ્બે ટૉકિઝની ૧૯૩૯ની ફિલ્મ ‘કંગન’ ગાતા. ફિલ્મ પૂરી થયા પછી દર્શકોની માગણી પર આ ગીત
માટે પહે લીવાર ચાર ગીતો લખ્યાં, જ ેમાંથી ત્રણ તેમણે પોતે સિનેમાગૃહોમાં ફરીથી વગાડવાના કિસ્સા પણ બનેલા.
ગાયાં. આ રીતે ગીતકાર અને ગાયક એવી બેવડી ભૂમિકામાં

૧૯૪૪માં શશધર મુખર્જીએ બૉમ્બે ટૉકિઝથી અલગ

પ્રદીપજીનો ફિલ્મોમાં ધમાકેદાર પ્રવેશ થયો. ‘કંગન’ માટે થઈ ‘ફિલ્મીસ્તાન સ્ટુડિયો’ની સ્થાપના કરી. તેમની સાથે જ ે
પ્રદીપજીએ લખેલું પહે લું ગીત હતું — ‘હવા તુમ ધીરે બહો, ૧૪ વ્યક્તિઓએ બૉમ્બે ટૉકિઝ છોડી તેમાંના એક પ્રદીપજી
મેરે આતે હોંગે ચિતચોર…’ ‘કંગન’ની રજતજયંતી થઈ. આ પણ હતા. ત્યાં પ્રદીપજીનો માસિક પગાર રૂ. ૧,૫૦૦નો હતો.
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અહીં એ નોધાવું જોઈએ કે પહે લાં બૉમ્બે ટૉકિઝ થયાં. આ ફિલ્મમાં પ્રદીપજીએ પહે લી વાર ‘કાન્હા બજાયે
સાથે અને પછી ફિલ્મીસ્તાન સાથે કરારબદ્ધ હોવાને કારણે બાંસુરી…’ ગીત દ્વારા ગરબાને ફિલ્મમાં પ્રચલિત કર્યો. આ
પ્રદીપજી બહારની ફિલ્મોમાં નહોતા લખી શકતા. તેથી જ ફિલ્મમાં તેમણે પોતે ગાયેલું ગીત ‘દેખ તેરે સંસાર કી હાલત
તેમને ૧૯૩૯થી ૧૯૪૩ દરમિયાન સાત જ ફિલ્મોમાં અને ક્યા હો ગઈ ભગવાન…’ બેહદ લોકપ્રિય થયું હતું. ‘તેરે
૧૯૪૪થી ૧૯૪૮ દરમિયાન માત્ર એક જ ફિલ્મમાં ગીત ફૂલોંસે ભી પ્યાર, તેરે કાંટોંસે ભી પ્યાર…’ અને ‘ગગન
ઝનઝના રહા, પવન સનસના રહા…’ પણ ખૂબ લોકપ્રિય
લખવા મળ્યાં.
અલબત્ત આ ગાળા દરમિયાન નંદલાલ જસવંતલાલની થયેલાં. ‘નાસ્તિક’નાં ગીતોએ પ્રદીપજીની ઓળખ એક ધાર્મિક
ચાર ફિલ્મો ‘કાદમ્બરી’ (૧૯૪૪), ‘આમ્રપાલી’ (૧૯૪૫), ગીતકાર તરીકેની બનાવી દીધી જ ેનો તેમને લાભ પણ થયો
‘સતી તોરલ’ (૧૯૪૭) અને ‘વીરાંગના’ (૧૯૪૭) માટે તેમણે અને ગેરલાભ પણ થયો.
‘મિસ કમલ, બી.એ.’ ના નામે ગીતો લખ્યાં હતાં.
પ્રદીપજીએ ૧૯૪૯માં જ્ઞાન મુખર્જી અને અમીય ચક્રવર્તી
સાથે મળીને ‘લોકમાન્ય પ્રોડક્શન’ નામની ફિલ્મ નિર્માણ
સંસ્થા પણ સ્થાપી હતી. તેના નેજા હે ઠળ તેમણે ‘ગર્લ્સ સ્કૂલ’
નામની ફિલ્મ બનાવી હતી. અનિલ બિશ્વાસનું સંગીત હતું.
તેનું લતાએ ગાયેલું એક ગીત ‘કુ છ શરમાતે હુએ… તુમ હી
કહો મેરા મન’ ખૂબ લોકપ્રિય થયેલું. પણ ફિલ્મ ચાલી નહીં
અને ખાસ્સું નુકસાન થયું. ત્યારથી પ્રદીપજીએ માત્ર ગીતકારગાયક તરીકેની કારકિર્દી પર જ ધ્યાન આપ્યું.

પ્રદીપજી એ ‘ચલ ચલ રે નૌજવાન…’, ‘આજ હિમાલયકી
ચોટીસે ફિર હમને લલકારા હૈ …’, ‘કહની હૈ ઈક બાત

૧૯૫૦માં પ્રદીપજીએ ‘પ્રીત કા ગીત’ અને ‘મશાલ’ હમેં ઈસ દેશકે પહરે દારોંસે…’, ‘દે દી હમેં આઝાદી બિના
ફિલ્મો માટે ગીતો લખ્યાં. ‘મશાલ’નું સચીનદેવ બર્મને સ્વરબદ્ધ ખડગ બિના ઢાલ…’, ‘આઓ બચ્ચોં તુમ્હેં દિખાયેં ઝાંકી
કરે લું તથા મન્ના ડે એ ગાયેલું ગીત ‘ઉપર ગગન વિશાલ…’ હિન્દુસ્તાનકી…’ જ ેવાં અવિસ્મરણીય દેશભક્તિનાં ગીતો
હીટ થયેલું. તે સમયે બર્મનદાદાએ પ્રદીપજીને સલાહ આપેલી આપણને આપ્યાં છે. ૨૯ જાન્યુઆરી, ૧૯૬૩ના દિવસે લાલ
કે તમે ગીત લખો છો, ગાવ છો અને તેને પોતાની રીતે કિલ્લા પર ભારત-ચીન યુદ્ધમાં શહીદ થયેલા સૈનિકોની
સ્વરબદ્ધ પણ કરો છો, તેથી સંગીતકારો તમારાથી દૂર સ્મૃતિમાં રાષ્ટ્રને સમર્પિત એક વિશેષ કાર્યક્રમનું આયોજન
રહે વાનું ધોરણ રાખશે. ‘બૈજુ બાવરા’નાં ગીતો શરૂઆતમાં કરવામાં આવ્યું હતું.
આ કાર્યક્રમમાં પ્રદીપજીએ લખેલું અને સી. રામચંદ્રએ
પ્રદીપજીએ લખવાના હતાં, પણ નૌશાદે શકીલ બદાયૂની પાસે
લખાવ્યાં. સંભવ છે કે આ ઘટના પાછળ બર્મનદાદાની પેલી સ્વરબદ્ધ કરે લું એક દેશભક્તિનું ગીત ‘એ મેરે વતનકે
લોગોં..’ લતા મંગેશકરે એવા ભાવવાહી અવાજમાં ગાયું કે
સલાહની સત્યતા ક્યાંક છૂપાયેલી હોય!
૧૯૫૪માં સી. રામચંદ્રના સંગીત નિર્દેશનવાળી ફિલ્મ બધાં શ્રોતાઓની આંખો આંસુથી છલકાઈ ઊઠી; તત્કાલીન
‘નાસ્તિક’નાં પ્રદીપજીએ લખેલાં બધાં ગીતો સુપરહીટ વડાપ્રધાન જવાહરલાલ નેહરુની આંખોમાંથી પણ અશ્રુ વહ્યાં
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હતાં. આ તાકાત હતી પ્રદીપજીના શબ્દોની!

પ્રદીપજી એ ‘ચલ ચલ રે નૌજવાન…’,
‘આજ હિમાલયકી ચોટીસે ફિર હમને લલકારા
હૈ…’, ‘કહની હૈ ઈક બાત હમેં ઈસ દેશકે
પહરેદારોંસે…’, ‘દે દી હમેં આઝાદી બિના
ખડગ બિના ઢાલ…’, ‘આઓ બચ્ચોં
તુમ્હેં દિખાયેં ઝાંકી હિન્દુસ્તાનકી…’ જેવાં
અવિસ્મરણીય દેશભક્તિનાં ગીતો આપણને
આપ્યાં છે.

પોતે પણ બુલંદ અવાજમાં ગાતા.

પોતાની ૪૬ વર્ષની ફિલ્મી કારકિર્દી દરમ્યાન પ્રદીપજીએ
૭૫ હિં દી ફિલ્મોમાં ૫૫૦ જ ેટલાં ગીતો લખ્યાં તથા ૫૦
જ ેટલાં ગીતોને પોતાનો સ્વર આપ્યો. ૧૯૬૧માં પ્રદીપજીને

પ્રદીપજી પોતે એક સારા ગાયક પણ હતા. ‘કંગન’, તત્કાલીન રાષ્ટ્રપતિ ડૉ. રાજ ેન્દ્ર પ્રસાદ દ્વારા રાષ્ટ્રીયગીતોની
‘બંધન’, ‘ઝૂલા’ જ ેવી ફિલ્મોમાં ગીતો ગાયા પછી પ્રદીપજી રચના માટે સન્માનિત કરવામાં આવ્યા હતા. ૧૯૭૫માં ફિલ્મ
સમયાંતરે ફિલ્મોમાં પોતે લખેલાં ગીતો ગાતા પણ રહ્યા. જર્નાલિસ્ટ એસોસિયેશન, પશ્ચિમ બંગાળ દ્વારા પ્રદીપજીને
૧૯૫૪ની ફિલ્મ ‘નાસ્તિક’માં તેમણે ગાયેલું ગીત “દેખ ‘જય સંતોષી માઁ’ના તેમણે ગાયેલાં ગીત ‘યહાઁ વહાઁ જહાઁ
તેરે સંસારકી હાલત ક્યા હો ગઈ ભગવાન, કિતના બદલ તહાઁ મત પૂછો કહાઁ કહાઁ…’ માટે સર્વશ્રેષ્ઠ ગાયકનો ઍવૉર્ડ
ગયા ઈન્સાન” જબરદસ્ત હીટ થયું હતું અને તેની ગણના આપવામાં આવ્યો હતો. ૧૯૯૫–૯૬માં મધ્યપ્રદેશ સરકારે
ટોચના ગીત તરીકે થઈ હતી. તે જ રીતે ૧૯૫૪ની જ ફિલ્મ તેમનું સન્માન કર્યું હતું. ૧૯૯૭માં ભારત સરકાર દ્વારા તેમને
‘જાગૃતિ’માં તેમણે ગાયેલા ગીત ‘આઓ બચ્ચોં તુમ્હેં દિખાયેં દાદાસાહે બ ફાળકે ઍવૉર્ડથી સન્માનિત કરવામાં આવ્યા હતા.
ઝાંકી હિન્દુસ્તાનકી…’ એ તો ધૂમ મચાવી દીધી હતી. એ
પ્રદીપજી સહજ, સરળ, જીવનશૈલીના હિમાયતી
ગીત તો એક દેશ-ગાન બની ગયું હતું. ‘તેરે દ્વાર ખડા અને સાદગીમાં માનનારા સાચુકલા કવિજીવ હતા. તેઓ
ભગવાન…’ (વામન અવતાર–૧૯૫૫); ‘દૂસરોંકા દુઃખડા દૂર ફિલ્મજગતની ચકાચૌંધ અને ગ્લેમરથી હં મેશા દૂર જ રહ્યા.
કરને વાલે…’ (દશહરા-૧૯૫૬); ‘કોઈ લાખ કરે ચતુરાઈ…’ આવા અદ્ભૂત ગીતકારનું ૨જી ડિસેમ્બર,૧૯૯૮ના રોજ
(ચંડીપૂજા-૧૯૫૭); ‘પિંજરે કે પંછી રે તેરા દર્દ ન જાને મુંબઈ ખાતે ૮૪ વર્ષની ઉંમરે નિધન થયું.
કોય…’ (નાગમણિ-૧૯૫૭); ‘મુખડા દેખ લે પ્રાણી જરા
હિં દી ફિલ્મોના ગીતકારોના ઇતિહાસના એક સ્વતંત્ર
દરપનમેં…’ (દો બહનેં-૧૯૫૯); ‘યહાઁ વહાઁ જહાઁ તહાઁ મત અધ્યાય સમા કવિ પ્રદીપજીનાં કેટલાંક સુંદર લોકપ્રિય ગીતો
પૂછો કહાઁ કહાઁ… (જય સંતોષી માઁ-૧૯૭૫) વગેરે તેમણે જોઈએ :
લખેલાં અને પોતે જ ગાયેલાં સદાબહાર ગીતો છે. પ્રદીપજીની ૧. ચલ ચલ રે નૌજવાન, કહના મેરા માન…
બંધન (૧૯૪૦)
ગાયકી પાછળની પ્રેરણા બડનગર અને ગારાખંડીમાં રહે નારા
૨. આજ હિમાલયકી ચોટીસે ફિર હમને લલકારા હૈ …
લોકગાયકોનો અવાજ હતો, જ ેમનાથી પ્રેરિત થઈને પ્રદીપજી
	કિસ્મત (૧૯૪૩)
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૩. ધીરે ધીરે આ રે બાદલ…
	કિસ્મત (૧૯૪૩)
૪. ઉપર ગગન વિશાલ, નીચે ગહરા પાતાલ…
	મશાલ (૧૯૫૦)
૫. હમ લાયે હૈં તૂફાનસે કશ્તી નિકાલકે…
જાગૃતિ (૧૯૫૪)
૬. દેખ તેરે સંસારકી હાલત ક્યા હો ગઈ ભગવાન…
નાસ્તિક (૧૯૫૫)
૭. તેરે દ્વાર ખડા ભગવાન, ભગત ભર દે રે ઝોલી…
વામન અવતાર (૧૯૫૫)
૮. પિંજરે કે પંછી રે તેરા દર્દ ન જાને કોય…
નાગમણિ (૧૯૫૭)
૯.	બિગુલ બજ રહા… કહની હૈ એક બાત હમેં…
તલાક (૧૯૫૮)
૧૦. ઇંસાનકા ઇંસાન સે હો ભાઈચારા…
પયગામ (૧૯૫૯)
૧૧. ચલ અકેલા, ચલ અકેલા… તેરા મેલા પીછે છૂટા રાહી…
સંબંધ (૧૯૬૯)
૧૨. મૈં તો આરતી ઉતારું રે સંતોષી માતાકી…
જય સંતોષી માઁ (૧૯૭૫)
૧૩. આઓ બચ્ચોં તુમ્હેં દિખાયેં ઝાંકી હિન્દુસ્તાનકી…
જાગૃતિ (૧૯૫૪)
૧૪. દે દી હમેં આઝાદી, બિના ખડગ બિના ઢાલ…
જાગૃતિ (૧૯૫૪)
૧૫. મેરે જીવનમેં કિરન બનકે બિખરનેવાલે…
તલાક (૧૯૫૮)
૧૬. ઓ દિલદાર, બોલો ઈક બાર, ક્યા મેરા પ્યાર પસંદ…
સ્કૂલ માસ્ટર (૧૯૫૯)
૧૭. ન જાને કહાઁ હમ થે, ન જાને કહાઁ તુમ થે…
	ઝિંદગી ઔર ખ્વાબ (૧૯૬૧)
૧૮. જગતભરકી રોશની કે લિયે, કરોડોંકી ઝિંદગીકે લિયે…
હરિશ્ચંદ્ર-તારામતી (૧૯૬૩)
૧૯. અંધેરે મેં જો બૈઠ ે હૈં , નજર ઉન પર ભી કુ છ ડાલો…
સંબંધ (૧૯૬૯)
૨૦. ચલો ચલે માઁ સપનોંકે ગાંવમેં…
જાગૃતિ (૧૯૫૪)
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આમ તો કવિ પ્રદીપજીના કોઈ પણ ગીતનો આસ્વાદ
કરી શકાય કારણ કે તેમણે બધાં જ ગીતો શુદ્ધ હિં દી ભાષામાં
અને સરળ બાનીમાં લખ્યાં છે. તેમનાં ગીતોમાં સાહિત્યિકતા
શોધવા ન જવી પડે, તે હોય જ. પણ જ ે એક રચનાએ કવિ
પ્રદીપજીને અમરત્વ બક્ષ્યું છે અને જ ે દરે ક ભારતીયના હોઠો
પર છે, જ ે સાંભળતાં આજ ે પણ આપણું હૃદય ગદ્ગદિત થઈ
જાય છે એ રચના કોઈ ફિલ્મની નથી. (જો કે એ રચનાની
અભૂતપૂર્વ પ્રસિદ્ધિને વટાવવા માટે ઘણાં નિર્માતા-દિગ્દર્શકોએ
એને પોતાની ફિલ્મમાં લેવા પ્રયાસો કર્યા. પણ પ્રદીપજીએ તેવી
મંજૂરી ન જ આપી). આ કોલમમાં આપણે હિં દી ફિલ્મનાં
ગીતોમાં કાવ્યતત્ત્વની વાત કરીએ છીએ, પણ આજ ે તેમાં
અપવાદ કરીને પ્રદીપજીની આ બિન-ફિલ્મી અવિસ્મરણીય
રચના જોઈએ. આ રચના ઉપર કોઈ ટિપ્પણી કે રસદર્શન
જરૂરી જ નથી કારણ કે તે દિમાગથી સમજવાની નથી, પણ
હૃદયથી અનુભવવાની છે. આ રચના ગાઈ છે લતા મંગેશકરે
અને સંગીત છે સી. રામચંદ્રનું. ૧૯૬૨ના ભારત-ચીન યુદ્ધના
સંદર્ભમાં દેશના વીર જવાનોને અંજલિ અર્પતું આ ગીત એક
પ્રકારે રાષ્ટ્રગીત જ છે :
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ફિલ્મી ગીતોમાં કાવ્યતત્ત્વ
એ મેરે વતન કે લોગોં…
તુમ ખૂબ લગા લો નારા
યે શુભ દિન હૈ હમ સબકા
લહરા લો તિરં ગા પ્યારા
પર મત ભૂલો સીમા પર
વીરોંને હૈં પ્રાણ ગંવાયે
કુ છ યાદ ઉન્હેં ભી કર લો
કુ છ યાદ ઉન્હેં ભી કર લો
જો લૌટ કે ઘર ના આયે
જો લૌટ કે ઘર ના આયે.
એ મેરે વતનકે લોગોં
જરા આંખમેં ભર લો પાની
જો શહીદ હુએ હૈં ઉનકી
જરા યાદ કરો કુ રબાની.
જબ ઘાયલ હુઆ હિમાલય
ખતરે મેં પડી આઝાદી
જબ તક થી સાઁસ લડે વો,
ફિર અપની લાશ બિછા દી.
સંગીન પે ધર કર માથા,
સો ગયે અમર બલિદાની
જો શહીદ હુએ હૈં ઉનકી
જરા યાદ કરો કુ રબાની.
જબ દેશમેં થી દિવાલી,
વો ખેલ રહે થે હોલી
જબ હમ બૈઠ ે થે ઘરોંમેં
જબ હમ બૈઠ ે થે ઘરોંમેં
વો ઝેલ રહે થે ગોલી…
થે ધન્ય જવાન વો અપને,
થી ધન્ય વો ઉનકી જવાની
જો શહીદ હુએ હૈં ઉનકી
જરા યાદ કરો કુ રબાની.
કોઈ સીખ કોઈ જાટ, મરાઠા,
કોઈ ગુરખા કોઈ મદ્રાસી,

સરહદ પર મરનેવાલા,
સરહદ પર મરનેવાલા,
હર વીર થા ભારતવાસી.
જો ખૂન ગિરા પર્વત પર,
વો ખૂન થા હિં દુસ્તાની
જો શહીદ હુએ હૈં ઉનકી
જરા યાદ કરો કુ રબાની.
થી ખૂન સે લથ-પથ કાયા,
ફિર ભી બંદૂક ઉઠાકે,
દસ-દસ કો એક ને મારા,
ફિર ગિર ગયે હોશ ગઁવાકે
જબ અંત સમય આયા તો
કહ ગયે કે અબ મરતે હૈં
ખુશ રહે ના દેશકે પ્યારોં
ખુશ રહે ના દેશકે પ્યારોં
અબ હમ તો સફર કરતે હૈં
અબ હમ તો સફર કરતે હૈં .
ક્યા લોગ થે વો દિવાને
ક્યાં લોગ થે વો અભિમાની
જો શહીદ હુએ હૈં ઉનકી
જરા યાદ કરો કુ રબાની
તુમ ભૂલ ન જાઓ ઉનકો
ઈસ લિયે કહી યે કહાની
જો શહીદ હુએ હૈં ઉનકી
જરા યાદ કરો કુ રબાની.
જય હિં દ, જય હિં દ
જય હિં દ કી સેના
જય હિં દ, જય હિં દ, જય હિં દ.
પ્રદીપજીની આ હૃદયસ્પર્શી રચના પછી કોઈ વાત ન
કરી શકાય. અહીં જ વિરમીએ.
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પદ્મશ્રી ડો. ગુણવંત શાહને એમ્પથી
વિશિષ્ટ પ્રતિભા સન્માન

સંસ્કારભૂમિ વડોદરામાં ધર્મપુરુષ-સંતપુરુષ મોરારિબાપુ
અને વિદ્યાપુરુષ-વિચારપુરુષ પદ્મશ્રી ડૉ. ગુણવંત શાહનું
અનોખું મિલન સર્જાયું હતું. પ્રસંગ હતો ગુણવંતભાઈને એમ્પથી
વિશિષ્ટ પ્રતિભા સન્માન ઍવૉર્ડ અર્પણ કરવાનો. વડોદરાની
મ. સ. યુનિવર્સિટીમાં પદ્મશ્રી ગુણવંત શાહ સુવર્ણચંદ્રકની
પણ એ સાથે શુભ શરૂઆત કરાઈ હતી. મોરારિબાપુના
આશીર્વચન સાથે યોજાયેલા આ કાર્યક્રમમાં વડોદરાના રાજવી
સમરજિતસિંહ ગાયકવાડ, સાંસદ રં જનબહે ન ભટ્ટ વગેરે
સહિત અનેક મહાનુભાવો ઉપસ્થિત રહ્યા હતા.

પદ્મશ્રી ડૉ. એચ. એલ. ત્રિવેદીની
આત્મકથાનું વિમોચન થયું

પદ્મશ્રી ડૉ. એચ. એલ. ત્રિવેદીની આત્મકથા ‘પુરૂષાર્થ
પોતાનો : પ્રસાદ પ્રભુનો’ પુસ્તકનું તારીખ ૨૦ મેના રોજ
વિમોચન થયું હતું. ભાવનગર યશવંતરાય નાટ્યગૃહ ખાતે
લોકાર્પણ સમારં ભ તથા પુસ્તક વિમોચન કાર્યક્રમ યોજાયો
હતો. નાદુરુસ્ત તબિયતના કારણે ડૉ. એચ. એલ. ત્રિવેદી
કાર્યક્રમમાં ઉપસ્થિત રહી શક્યા નહોતા. તેમના સ્થાને
અમદાવાદ કિડની હોસ્પિટલના રે સિડન્ટ મેડિકલ ઑફિસર
(આરએમઓ) ડૉ. વિરે ન ત્રિવેદી કાર્યક્રમમાં ઉપસ્થિત રહ્યા
હતાં. કાર્યક્રમમાં સદ્ભાવના હૉસ્પિટલ ટ્રસ્ટ, વડલી અને
કળસારના ડૉ. કનુભાઈ કળસરીયા મુખ્ય મહે માન તરીકે
હાજર રહ્યા હતાં.
ડૉ. ત્રિવેદી દેશમાંથી વિદેશ જવાની મહત્ત્વાકાંક્ષા સેવી
કેનેડા ગયા હતા અને ત્યાંની હૉસ્પિટલમાં ડૉક્ટર તરીકેની
ધીકતી પ્રેક્ટિસ છોડી ૧૯૮૦માં ભારત પરત આવ્યા હતા
અને અમદાવાદમાં કિડની ઈન્સ્ટિટ્યૂટનો પાયો નાખ્યો હતો.
કોઈ વિચારી પણ નહોતું શકતું તે સમયે ડૉ. એચ. એલ.
ત્રિવેદીએ ભારતમાં કિડની ટ્રાન્સપ્લાન્ટની શરૂઆત કરી હતી.
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ગુજરાતી ‘કેમ છો’ અને બંગાળી ‘કેમોન આછો’ વચ્ચે બે જ અક્ષરનો તો ફરક છે
‘રવીન્દ્રનાથ ટાગોર : ધ બેસ્ટ કેપ્ટ સિક્રેટ ઓફ ઇન્ડિયન
થિએટર’ વિશે ડૉ. આનંદ લાલનું વ્યાખ્યાન યોજાયું

શકાય છે, છતાં આપણે એ માધ્યમનો ઉપયોગ કેમ નથી
કરતા. ટાગોરને એક કવિ કે લેખક તરીકે બધા ઓળખે છે
પણ એમના નાટકો વિશે બહુ ઓછા લોકો જાણે છે. તેમણે
નાટકો લખ્યા, તેમાં મુખ્ય ભૂમિકા પણ કરી, નાટકો માટે
ગીતો લખ્યા અને સંગીતબદ્ધ કર્યા અને ડાન્સ ડ્રામા પણ
કોરિયોગ્રાફ કર્યા. એ માત્ર નાટક માટે જ ગીતો લખતા,
રવીન્દ્ર સંગીતના ગીતો અલગ. પાછળથી એ ગીતો લોકપ્રિય
બને અને માત્ર ગીત તરીકે ગવાતા થયા તે અલગ બાબત છે.
તેમણે બાળનાટ્ય ક્ષેત્રે પણ નોંધપાત્ર કામ કર્યું હતું.

રવીન્દ્ર ભવન અને ગુજરાતી સાહિત્ય પરિષદ દ્વારા
યોજાતા વિવિધ કાર્યક્રમોના ભાગરૂપે ૧૭ મેના રોજ સાહિત્ય
પરિષદ ખાતે ટાગોર સાહિત્યના અભ્યાસી ડૉ. આનંદ લાલનું
વ્યાખ્યાન યોજાયું હતું. ટાગોર અને ગુજરાત વિશે વાત કરતા
તેમણે જણાવ્યું કે, ગુજરાતી ‘કેમ છો’ અને બંગાળી ‘કેમોન
આછો’ વચ્ચે બે જ અક્ષરનો તો ફરક છે, મને તો એવું લાગે
છે કે, બે ભાઈ જન્મતાં વેંત અલગ પડી ગયા અને બે અલગ
ડાૅ. આનંદ લાલ

રાજ્યોમાં જઈને વસ્યા.
તેમણે

જણાવ્યું

કે,

ગુજરાતમાંથી

ઘણા

લોકો

જ્યારે ટાગોરના પ્રથમ નાટક વિશે વાત કરતાં ડૉ. લાલે

શાંતિનિકેતનમાં આવીને રહ્યા અને ઘણા બંગાળી લોકો જણાવ્યું કે, ૧૮૮૧માં ૧૯ વર્ષની ઉંમરે તેમણે પ્રથમ નાટક
ગુજરાત અને વડોદરામાં આવ્યા છે. ખાસ કરીને ૧૯૩૦ના ‘વાલ્મિકી પ્રતિભા' લખ્યું, તેમાં તેઓ મુખ્ય ભૂમિકામાં હતા,
દાયકામાં અમદાવાદના મૃણાલિની સારાભાઈ શાંતિનિકેતનમાં તેના ગીતો અને સંગીત નિર્દેશન પણ કર્યું. આમ ૧૯ વર્ષની
રહ્યા અને ટાગોરના ડાન્સ ડ્રામામાં કામ કર્યું હતું. જ્યારે આ ઉંમરે એમણે પ્રથમ નાટક લખ્યું અને એ પણ માનવબલિ વિશે
લેક્ચરના વિષય ‘રવીન્દ્રનાથ ટાગોરઃ ધ બેસ્ટ કેપ્ટ સિક્રેટ વાત કરતું એક અપસેટ સમાન નાટક. એમાં જ્યારે વાલ્મીકિ
ઓફ ઈન્ડિયન થિએટર’ વિશે વાત કરતા તેમણે જણાવ્યું કે, સરસ્વતીને મળે છે, એ પ્રસંગ આજ ે પણ લોકોના રૂંવાડા
નાટકનું માધ્યમ એવું છે, જ ે દરે ક સુધી પહોંચી શકે છે. ગમે ઊભા કરી દે છે. આટલી નાની ઉંમરે પણ તેમના વિચારો
તેવી નિરક્ષરતા હોય તો પણ નાટક દ્વારા વાત પહોંચાડી આટલા પરિપક્વ હતાં.
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જે. જી. સ્કૂલ આૅફ પર્ફોર્મિંગ આર્ટ્સના ઉપક્રમે
નૃત્યગુરુ કુમુદિની લાખિઆનો જન્મદિન ઉજવાયો

કથ્થક નર્તન શૈલીના નર્તક, આચાર્યા અને વિશિષ્ટ
કોરિયોગ્રાફર, પદ્મભૂષણ ઉપરાંત બીજાં અનેક સન્માનોથી

દ્વારા કુ મીબહે નના વ્યક્તિત્વને ઉજાગર કરતાં શુભેચ્છા સંદેશ
દ્વારા વાતાવરણમાં આત્મીયતા ઉમેરાઈ.

સન્માનિત આદરણીય શ્રીમતી કુ મુદિની લાખિઆ કે જ ેઓ
સૌના કુ મીબેન છે. તેમના જન્મદિનની પૂર્વ સંધ્યાએ જ ે.જી.
કોલેજ ઓફ પર્ફોર્મિંગ આર્ટ્સના ઉપક્રમે ઊજવણી કરવામાં
આવી. તારીખ ૧૬મી મે ના રોજ બિજોય શિવરામના
નેતૃત્વ હે ઠળ આ ઉપક્રમનું આયોજન જ ે. જી. ઇન્ટરનેશનલ
ઓડિટોરિયમ, અમદાવાદ ખાતે થયું.
જ ે. જી. કૉલેજ ઓફ પર્ફોર્મિંગ આર્ટ્સના પ્રિન્સીપાલ
બિજોય શિવરામે દેશ વિદેશથી પ્રાપ્ત ખ્યાતનામ નૃત્યકારોના
શુભ સંદેશાઓ વાંચી સંભળાવ્યા. ત્યાર બાદ કુ મીબહે ન અને

જ ેમને માટે નૃત્ય એ જ ધર્મ અને ધ્યેય છે અને જ ેઓ

તેમના જીવન-નર્તન ઉપર ખાસ તૈયાર કરાયેલ ડોક્યુમેન્ટ્રી

નૃત્યશિક્ષણ થકી પ્રકાશ અને ઊર્જા ફે લાવતાં રહે છે તેવાં

પ્રસ્તુત થઈ. સ્વામિ આધ્યાત્મનંદજી દ્વારા પ્રસંગાનુસાર

કુ મીબહે ન માટે નૃત્ય, નાટ્ય અને સંગીત કલા સાથે સંકળાયેલા

શુભકામના અને શાલ એનાયત કરાયાં. મલ્લિકા સારાભાઈ,

કલાકારોએ હાજર રહી બિજોય શિવરામ દ્વારા આયોજિત

સ્મિતા શાસ્ત્રી, ડૉ. સુભાષભાઈ બ્રહ્મભટ્ટ તેમજ શ્યામલ-સૌમિલ

આ પ્રસંગને દીપાવ્યો હતો.
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સુપ્રભા મિશ્રાએ 'મોહનથી મોહન સુધી’ નામે નૃત્યનાટિકાની રજૂ કરી

લેખક દિનકર જોષીની નવલકથા ‘ચક્રથી ચરખા સુધી’ આધારે ‘મોહનથી મોહન સુધી’ નામે નૃત્યનાટિકા તૈયાર કરવામાં આવી.

અમદાવાદમાં ગુજરાત વિશ્વકોશ ટ્રસ્ટના લલિતકલા કેન્દ્રના વાતને પણ તેમણે આ નાટ્યપ્રસ્તુતિમાં સુપેરે વણી લીધી છે.
ઉપક્રમે યોજાયેલા કાર્યક્રમમાં સુપ્રભા મિશ્રાએ દિનકર જોષીની નાટ્યપ્રસ્તુતિના અંતે સાબરમતી આશ્રમ, ગાંધીજીને પ્રિય એવું
નવલકથા ‘ચક્રથી ચરખા સુધી’નો આધાર લઈ ‘મોહનથી વૈષ્ણવજન પદ, ઉમાશંકર જોષીની કવિતા અને યદા યદા
મોહન સુધી’ નામે નૃત્યનાટિકા રજૂ કરી. આ નૃત્યનાટિકામાં હી ધર્મસ્યથી આવતો નાટ્યપ્રસ્તુતિનો અંત માણવાલાયક છે.
ગાંધીજી અને ભગવાન શ્રીકૃ ષ્ણની ત્રણ સામ્યતા બતાવવામાં
છે. કૃ ષ્ણનો ધર્મ અને ગાંધીજીનું સત્ય, કૃ ષ્ણની કરુણા અને
ગાંધીજીનો પ્રેમ તથા કૃ ષ્ણનું ધર્મયુદ્ધ અને ગાંધીજીની અહિં સા.
આ ત્રણેય સામ્યતા નૃત્યનાટિકામાં સમાવિષ્ટ છે. ગાંધીજીના
અગિયાર વ્રતો પણ એમણે નૃત્યનાટિકામાં વણી લીધાં છે.
વૃંદાવનમાં રાધા સાથે રાસ, વિષ્ટિકર્મ, દ્રૌપદીનું વસ્ત્રાહરણ,
દ્યુતકર્મ, મહાભારતના યુદ્ધનું દૃશ્ય, અર્જુન વિષાદયોગ અને
કૃ ષ્ણનું વિરાટ સ્વરૂપ વગેરે ‘મોહનથી મોહન સુધી’માં

આ કાર્યક્રમમાં દિનકર જોષી ખાસ ઉપસ્થિત રહ્યા

સુપ્રભા મિશ્રા અને તેમનાં સાથીકલાકારોએ પ્રસ્તુત કર્યું. હતા. તેમણે ચક્રથી ચરખા સુધી વિશે થોડી વાત કરી હતી.
એની સાથે સાથે ગાંધીનું જીવન, ‘હરિશ્ચંદ્ર’ નાટક નિહાળી ડૉ. કુ મારપાળ દેસાઈએ ગુજરાત વિશ્વકોશ ટ્રસ્ટની પ્રવૃત્તિઓ
થયેલું મનોમંથન, સત્યાગ્રહ, દાંડીકૂ ચ, ચૌરી-ચૌરા પોલીસ અને લલિતકલા કેન્દ્ર વિશે વાત કરી. સમગ્ર કાર્યક્રમનું
સ્ટેશન, વિદેશી વસ્ત્રોની હોળી અને ગાંધીના અનશનની સંચાલન પ્રીતિ શાહે કર્યું.
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અમદાવાદમાં કવિ નિરંજન ભગતની યાદમાં શરૂ થશે હરતું-ફરતું કાફે

નિરં જન ભગત એટલે એક હરતુંફરતું વિશ્વવિદ્યાલય. ગુજરાતી ભાષામાં તેમણે કરે લાં સાહિત્ય સર્જન
ઉપરાંત ઘણીબધી ભાષાઓ સાથે તેમણે સુપેરે કામ પાર પાડ્યું. કંઈકેટલાંય અનુવાદ આપણને એમના તરફથી
મળ્યા. તેમના જન્મદિન ૧૮મી મે, નિમિત્તે નિરં જન ભગત મેમોરિયલ ટ્રસ્ટનો શુભારં ભ કરવામાં આવ્યો. આ
પ્રસંગને લઈને ગૂર્જર ગ્રંથરત્ન કાર્યાલયના ઉપક્રમે એક કાર્યક્રમ યોજાયો હતો. આ કાર્યક્રમ દરમિયાન ‘હરતુંફરતું
નિરં જન કાફે ’ શરૂ કરવાની જાહે રાત થઈ હતી. જ ેમાં ભગતસાહે બની રચનાઓ અને એમના જીવનસફર
ઉપરાંત બીજી સાહિત્યિક વાતો પણ થશે. આ કાર્યક્રમમાં રઘુવીર ચૌધરી, સિતાંશુ યશશ્ચંન્દ્ર, ભગતસાહે બના
મિત્રવર્તુળમાંના પ્રફુલ અનુભાઈ, ચિંતન પરીખ અને શૈલેશ પારે ખ ઉપસ્થિત રહ્યાં હતાં.
નિરં જન ભગતની સર્જકતાનો ઉન્મેષ ગુજરાતી સાહિત્ય પરિષદના પ્રમુખ સિતાંશુ યશશ્ચન્દ્રના વક્તવ્યમાં
પ્રગટ થયો હતો.
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સર્જકો, સ્નેહીઓ અને પરિવારે વિનોદ ભટ્ટને આપી વિનોદાંજલિ
આ કોઈ બેસણું નથી. વિનોદ ભટ્ટ અને બેસણું એ બે
શબ્દો રામદેવબાબા અને પેપ્સી બંને એક સાથે બોલતાં
હોય એવુ કઢંગુ લાગે. કવિ રઇશ મનીઆરે આ શબ્દો સાથે
વિનોદાંજલિની શરૂઆત કરી હતી.

શ્યામલ-સૌમિલ અને આરતી મુનશી

વિનોદ ભટ્ટની સ્મૃતિમાં ૨૯ મેના રોજ અમદાવાદમાં
ટાગોર હોલમાં વિનોદાંજલિ યોજાઈ.
પેઢીઓ ગુજરાતની જ ે હાસ્યથી તારી શકે,
અાંસુને પણ સ્મિતથી જ ે નિત્ય શણગારી શકે,
એની પાછળ શું રૂદન કે નામ જ ેનું હો વિનોદ?
મૃત્યુની તાકાત શું કે એમને મારી શકે?

સમગ્ર જીવન પોતાના ફોઈએ આપેલું નામ સાર્થક
કરતાં રહે લા વિનોદ ભટ્ટની સ્મરણાંજલિમાં કોઈ બેસણું કે
પ્રાર્થનાસભાને બદલે સોમવારે ટાગોર હોલ ખાતે વિનોદાંજલિનું
આયોજન થયું હતું. જ ેમાં વિનોદ ભટ્ટના મિત્રો રતિલાલ
બોરિસાગર, શંકરસિંહ વાઘેલા, ભાગ્યેશ જહા, અજય ઉમટ
અને કૃ ષ્ણકાંત ઉનડકટે પોતાના સંસ્મરણો વાગોળ્યા. જ્યારે
વિનોદ ભટ્ટના પરિવારમાંથી તેમના નાના ભાઈ ઉપેન્દ્ર ભટ્ટ,
પુત્ર સ્નેહલ ભટ્ટ તેમજ પૌત્ર પલાશ ભટ્ટે પોતાની વાત
મૂકી હતી. શ્યામલ સૌમિલ, આરતી મુનશી સાથે પ્રહર
વોરા, ડૉ. ફાલ્ગુની શશાંક અને ઐશ્વર્યા મજમુદાર સહિતના
કલાકારોએ વિવિધ ગીતો રજૂ કર્યા હતાં.

રઇશ મનીઆર

ઐશ્વર્યા મજમુદાર
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તેમજ આ સ્મરણો, સાહિત્ય અને સંવેદનાની સફરમાં એક કાર્યક્રમનું કમિટમેન્ટ આપેલું. કાર્યક્રમના દિવસે સવારે
વિનોદ ભટ્ટનું બેસણું, રણજિતરામ સુવર્ણચંદ્રકની વાતનો સાત વાગ્યે અમારી એકની એક બહે નનું અવસાન થયું. એટલે
વીડિયો, વિનોદ ભટ્ટની સંજય વૈદ્ય સાથે તડ અને ફડ અમને ફોન કર્યો કે, એકની એક બહે નના મોટા ભાઈ તરીકે
વાતચીત, ગુણવંત શાહની મિત્ર વિનોદ ભટ્ટને વિનોદાંજલિની આવવું પડે, પણ કાર્યક્રમ માટે પણ કમિટમેન્ટ આપેલું છે. એ
વીડિયો, જાણીતા કલાકાર અને સંચાલક વિનય દવે દ્વારા દસ વાગ્યાના કાર્યક્રમમાં ગયા. લોકોને બે કલાક સુધી પેટ
વિનોદ ભટ્ટના બાઈબાઈ ચાયણીનું વાચિકમ્, જાણીતા પકડીને હસાવ્યા અને છેલ્લી બે મિનિટમાં કહ્યું કે, આજ ે મારી
કલાકાર અર્ચન ત્રિવેદી દ્વારા વિનોદ ભટ્ટના અમદાવાદ એટલે એકની એક બહે ન જતી રહી છે, ત્યારે લોકોની આંખમાં
અમદાવાદમાંથી અમદાવાદના રિક્ષાવાળાનો ઇન્ટરવ્યૂ તેમજ આંસુ હતાં.
રઇશ મનીઆર દ્વારા વિનોદ ભટ્ટના ‘મારો અભ્યાસ લેખ’નું
વાચિકમ્ રજૂ થયા હતાં. આ પ્રસંગે કવિ તુષાર શુક્લ, લેખક
રજનીકુ માર પંડ્યા, પ્રો. વિજય પંડ્યા, વિનોદ ભાઈના મિત્ર
વસુબહે ન સહિતના લોકો ખૂબ મોટી સંખ્યામાં હાજર રહ્યા
હતાં.

આ કોઈ બેસણું નથી. વિનોદ ભટ્ટ અને
બેસણું એ બે શબ્દો રામદેવબાબા અને
પેપ્સી બંને એક સાથે બોલતાં હોય એવુ
કઢંગુ લાગે.

અજય ઉમટ

વિનોદ ભટ્ટના પૌત્ર પલાશ ભટ્ટે જણાવ્યું કે, દાદાજીને
એવી આદત હતી કે, આમ તો દાદીને બધે સાથે જ લઈને
જાય. અને જો સાથે ન લઈ ગયા હોય તો ઘેર પાછા આવે
એટલે પહે લાં એમના રૂમમાં જાય અને કહે શે, ‘માસ્તર, આવી
ગયો છુ .ં કાર્યક્રમ સારો રહ્યો. બાકી આપણે તો બીજુ શું
જોઈએ. પણ તમે મને બહુ યાદ તો નથી કર્યો ને…?’ આ
જ રીતે હવે ઉપર જઈને પણ પહે લાં જ દાદીને કહ્યું હશે,
માસ્તર આવી ગયો છુ …
ં

પ્રહર વોરા

આ પ્રસંગે વિનોદ ભટ્ટના સૌથી નાના ભાઈ ઉપેન્દ્ર ભટ્ટે
જણાવ્યું હતું કે, એ કમિટમેન્ટના માણસ હતા. એક વખતે
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મોત સામે ઊભું હોય એ સ્થિતિમાં પણ રમૂજ
કરી શકે એમની એ વૃત્તિને સલામ કરવી
જોઈએ.
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સારું . મારા વિશે સારું સારું બોલજો. એ વખતે બંને ભાભીઓ
હાજર હતા. મને કહે , આ નલિની અને કૈલાસ કાલની વાતો
કરે છે કે કાળી પટ્ટીવાળી સાડી ક્યાં સસ્તી મળશે?

ભાગ્યેશ જહા

ભાગ્યેશ જહાએ જણાવ્યું કે, એમને એવી આદત હતી
કે, કોઈ જગ્યાએ કાર્યક્રમ હોય તો, પછી છેલ્લા મળે એટલે

રતિલાલ બોરીસાગર

પૂછ ે કે કેવું લાગ્યું? તો એક વખતે એક લેખકને એમણે આવું
જ પૂછ્યું. તો એમણે કહ્યું કે, આમ તો બરાબર હતું પણ થોડુ ં

શંકરસિંહ વાઘેલાએ જણાવ્યું કે, હં ુ ૧૯૫૭માં લૉ

લાંબુ લાગ્યું. વિનોદભાઈ જવાબ આપે છે કે, ઓડિયન્સમાં કોલેજમાં ભણતો પણ સવારે આર્ટ્સ કૉલેજમાં પણ હોઉં
બેઠાં હોય ત્યારે બીજા બધાનું વ્યાખ્યાન લાંબુ જ લાગે છે.

એક વખતે એક લેખકને એમણે આવું જ

પૂછ્યું. તો એમણે કહ્યું કે, આમ તો બરાબર

હતું પણ થોડું લાંબુ લાગ્યું. વિનોદભાઈ

જવાબ આપે છે કે, ઓડિયન્સમાં બેઠાં

ત્યારથી વિનોદ ભટ્ટ સાથે મૈત્રી થયેલી. એ વખતે એ (વિનોદ
ભટ્ટ) વિદ્યાર્થી પ્રતિનિધિની ચૂંટણીમાં ઊભા રહે લાં. તો કોટ
પહે રેલાં ગધેડાના કાર્ડ છપાવેલાં પોતાના પ્રચાર માટે. એમ
દર્શાવતા કે મને મત ન આપે એ ગધેડા સમાન છે, ત્યારથી
જ તેમનામાં આ વિનોદવૃત્તિ હતી.

હોય ત્યારે બીજા બધાનું વ્યાખ્યાન લાંબુ
જ લાગે છે.

રતિલાલ બોરિસાગરે જણાવ્યું કે, મોત સામે ઊભું હોય એ
સ્થિતિમાં પણ રમૂજ કરી શકે એમની એ વૃત્તિને સલામ કરવી
જોઈએ. ૭૮માં એમને એટેક આવેલો અને દાખલ કરે લાં ત્યારે
મને કહે તાં કે, મારી શોકસભામાં બોલવાનું મેટર તૈયાર રાખવું
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ગમી ગયેલાં અને સૌને ગમી જાય તેવાં ગીતો અને ગઝલોનો કાર્યક્રમ ‘ગમ્યું તે ગીત’

તુષાર શુક્લ

વાદ્યવૃંદનાં કલાકારોએ પણ સરસ જમાવટ કરી.
સ્વરસેતુના ૧૮મા વર્ષનો પહે લો અને સળંગ ૯૪મો
કાર્યક્રમ તારીખ ૨૬મી મે ના રોજ ઠાકોરભાઈ દેસાઈ હોલમાં
‘ગમ્યું તે ગીત’ શીર્ષક અંતર્ગત યોજાઈ ગયો. આરતી મુનશી
તેમજ શ્યામલ-સૌમિલ મુનશી દ્વારા સૌને ગમી ગયેલાં અને
સૌને ગમી જાય તેવાં ગીતો અને ગઝલોની પ્રસ્તુતિ કરવામાં

નયનરમ્ય રં ગમંચ સજ્જા, ગીતના ભાવવિશ્વને અનુરૂપ પ્રકાશ
વ્યવસ્થા અને કર્ણપ્રિય ધ્વનિ વ્યવસ્થા થકી કાર્યક્રમ માણવા
લાયક બની રહ્યો. કાર્યક્રમ દરમિયાન ઈ-શબ્દના પ્રણેતા
અપૂર્વ આશર દ્વારા ઈ-શબ્દ સાથે સ્વરસેતુ ન્યૂઝ ડાયજ ેસ્ટના
ઈ-મેગેઝીન સ્વરૂપ વિશે વાત કરવામાં આવી.

આવી.

અપૂર્વ આશર

પ્રસ્તુત કાર્યક્રમને ગુજરાત રાજ્ય સંગીત નાટક
એક પછી એક ગીતો રજૂ થતાં રહ્યાં અને ભાવકોની દાદ અકાદમીનો આર્થિક સહયોગ સાંપડ્યો. ગુજરાત રાજ્ય
મળતી રહી. કવિ તુષાર શુક્લનું સરળ અને સચોટ સંકલન સંગીત નાટક અકાદમીના સભ્ય સચિવશ્રી જ ે. એમ. ભટ્ટની
પણ કાર્યક્રમની સફળતાનું પાસું રહ્યું.
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‘સદા સર્વદા કવિતા’નાે ૪૫મો પર્વ ઉજવાયો
પણ રજૂ કરી હતી. ગીતકાર તરીકે જાણીતા કવિ તુષાર
શુક્લએ માત્ર અછાંદસ સંભળાવીને લોકોની ભરપુર દાદ
મેળવી હતી. વળી, ગાયક સ્વરકાર તરીકે સુપ્રસિદ્ધ શ્યામલ
મુનશીએ પોતાના કાવ્યો રજૂ કરીને લોકોના દિલ જીતી લીધાં
હતાં. યુવા કવિ રવિ દવે પ્રત્યક્ષે નવ્ય આચમનમાં પોતાની
કૃતિઓ રજૂ કરી હતી. ‘સદા સર્વદા કવિતા’માં નવા કવિઓને
પણ મંચ આપવામાં આવે છે.

અમદાવાદમાં દર મહિનાના પહે લાં રવિવારે યોજાતા
‘સદા સર્વદા કવિતા’ના ૪૫મા પર્વનો રં ગ અને મિજાજ
જુ દો હતો. લોકો કવિતા માણવા માટે ખુરશીઓ ખાલી ન
હોવાથી સીડીઓ અને ભોંય પર પણ બેસી ગયા હતા. આ
પ્રસંગે આયોજક હર્ષ બ્રહ્મભટ્ટે જણાવ્યું હતું કે, ‘આ લોકોની
કવિતાપ્રિતી છે કે કોઈ કાર્ડ છપાવીને વહેં ચ્યા વિના કે છાપામાં
શ્યામલ મુનશી

જાહે રાત આપ્યા વિના માત્ર સોશ્યલ મીડિયાથી જાણીને લોકો
આટલી બહોળી માત્રામાં આવે છે.’

દેરી મંદિર શોધી શોધી લોક નિરં તર ફર્યા કરે છે,
રોજ રોજ સરનામું બદલી જાણે ઈશ્વર ફર્યા કરે છે.
— રાજ ેશ વ્યાસ

વડવાઈની વચ્ચે એનું ખોવાયું છે થડ,
એક લાકડી ઉપર ઊભો દાદા નામે વડ.
ભાગદોડના દિવસો ભાગીને દોડી ગયા,
જીર્ણ શરીરે કરચલીઓના નકશા છોડી ગયા.
— શ્યામલ મુનશી
રાજેશ વ્યાસ ‘મિસ્કીન’

આ પ્રસંગે જાણીતા કવિ રાજ ેશ વ્યાસ મિસ્કીને પોતાની

સ્પર્શના અવશેષ પણ મળતા નથી;
આ હથેળી કેટલી પ્રાચીન છે.

સર્જનયાત્રાની વાત કરી હતી અને પોતાની ઉત્તમ કવિતાઓ
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ન્યૂઝિક ટ્રેક
વિશ્વકોશમાં સ્ટિફન હોકિંગ પર બનેલી ફિલ્મ 'અ થિયરી ઑફ એવરીથિંગ'ની સમીક્ષા કરાઈ

માત્ર ૨૦ વર્ષની ઉંમરે સ્નાયુઓ ઢીલા પડી જવાની બીમારીની શરૂઆત (મોટર ન્યૂરોન) તેમ છતાં ૭૫ વર્ષની ઉંમર
સુધી ઈલેક્ટ્રોનિક ખુરશીમાં બેસીને બ્રહ્માંડને સમજાવનારા સ્ટિફન હોકિંગની લાઈફ પર બનેલી ફિલ્મ ‘અ થિયરી ઑફ
એવરીથિંગ’ની ગુજરાત વિશ્વકોશમાં સમીક્ષા થઈ હતી. સ્ટિફન હોકિંગના જીવન પર બનેલી ફિલ્મ આ ફિલ્મની સમીક્ષક
અમિતાભ મડિયાએ સમીક્ષા કરી હતી. તેમણે કહ્યું હતું કે, ‘૭૫ વર્ષનું આયુષ્ય ભોગવનાર સ્ટિફને પોતાનો મોટા ભાગનો
સમયકાળ ઈલેક્ટ્રોનિક ચૅર પર બેસીને પસાર કર્યો હતો અને ૧૪ માર્ચ ૨૦૧૮માં તેમનું નિધન થયું. ટોયલેટ જવું છે તેવું
પણ કહી ન શકનાર આ વૈજ્ઞાનિકે લાઈફના ૫૦ કરતાં વધારે વર્ષ સમગ્ર બ્રહ્માંડની રચના, બ્લેકહોલને એક જ થિયરીથી
સમજાવી શકાય તેવી શોધમાં સમર્પિત કર્યા હતા.’
‘આપણે ત્યાં દર્શકો સાયન્ટિસ્ટની લાઈફ પર બનેલી ફિલ્મો જોવાનું ઓછુ પસંદ કરે છે’ તેમ કહે તાં ફિલ્મ સમીક્ષક
અમિતાભ મડિયાએ કહ્યું કે, “બોલિવુડમાં ૧૯૫૬-૫૮માં ‘ડૉ. ચિટનીસની અમર કહાની’ ફિલ્મ બની હતી જ ે ડૉક્ટર વૈજ્ઞાનિક
કે જ ે ચીનમાં જઈને બીજા વિશ્વયુદ્ધમાં સેવા કરે છે તે વાત વણી લેવાઈ હતી. તે પછી વૈજ્ઞાનિકની લાઈફ પર આ પ્રકારની
સ્ટ્રોંગ ફિલ્મ બની જ નથી.”

અમિતાભ મડિયા

સ્ટિફન હોકિંગ
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અંજલિ

સાહિત્ય સંગમના પ્રણેતા નાનુભાઈ મ. નાયકનું નિધન

સુરત — સાહિત્યિક અને સાંસ્કૃ તિક પ્રવૃત્તિઓના તીર્થ સમા સાહિત્ય સંગમના પ્રણેતા નાનુભાઈ મ. નાયકનું નિધન થયું
છે. તેઓ ૯૨ વર્ષના હતા. તાજ ેતરમાં નાનુભાઈને એમના ૯૨મા જન્મદિને તેમના હિન્દી પુસ્તક ‘મેરે સપનોં કા વિશ્વ’ને
નાગપુરની સંસ્થા દ્વારા ‘વિનોબા ભાવે સાહિત્ય સન્માન’થી નવાજવામાં આવ્યું હતું. તેઓ આજીવન સાહિત્યને સમર્પિત હતા
અને ગોપીપુરામાં તેમના પ્રકાશન ગૃહ સાહિત્ય સંગમનો એક આખો માળ ‘નાનુભાઈ નાયક પ્રેરિત સંસ્કાર હોલ’ રૂપે તેમણે
સમાજને નિઃશુલ્ક ઉપયોગ માટે સમર્પિત કર્યો હતો, જ ેને કારણે અઢળક પ્રવૃત્તિ થઈ. સુરતના સામાજિક-સાંસ્કૃ તિક જીવન
માટે નાનુભાઈનું આ ઉત્તમ પ્રદાન હતું.
૧૦ મે, ૧૯૨૭ના રોજ સુરત જિલ્લાના ભાંડુત ગામે અનાવિલ પરિવારમાં તેમનો જન્મ થયો હતો. એક ખેડૂત રૂપે
તેઓ આજીવન દલિતો અને પીડિતોના હામી બનતા રહ્યા હતા. માત્ર મેટ્રિક સુધી ભણેલા નાનુભાઈએ સાહિત્ય, રાજકારણ,
પત્રકારત્વ, ખેતી અને પુસ્તક પ્રચારમાં બહુમૂલ્ય કાર્ય કર્યું છે. ગોપીપુરામાં કિતાબ મહલમાં તેઓ રહે તા અને સાહિત્ય સંગમ,
સાહિત્ય સંકુલ અને અમદાવાદના સાહિત્ય ચિંતન એ તેમના કર્મસ્થળ રહ્યા.
એક પત્રકાર રૂપે તેઓ ચાર મેગેઝીન અને ત્રણ સાપ્તાહિકના તંત્રી, મુદ્રક અને પ્રકાશક રહ્યા. ‘નવસારી સમાચાર’
નામે તેમણે પહે લું ગુજરાતી ટેબ્લોઈડ દૈનિક શરૂ કર્યું હતું. ‘સુખી જીવન’ અને સાહિત્યિક માસિક ‘સંવેદન’ પણ તેઓ પ્રગટ
કરતા રહ્યા. પોતાના સમયની ખૂબ લોકપ્રિય ‘શબ્દ વ્યૂહ’ સ્પર્ધાઓનું સંપાદન કરતા, જ ેમાં તેમના સાથીઓ જ્યોતીન્દ્ર દવે,
ભાનુશંકર વ્યાસ ‘બાદરાયણ’, સુંદરજી બેટાઈ, વિજયરાય વૈદ્ય, મોહનલાલ પાર્વતીશંકર દવે તથા પ્રો . હકુ મતરાય દેસાઈ
જ ેવા દિગ્ગજો હતા. નાનુભાઈએ ‘સંદેશ’, ‘પ્રતાપ’, ‘નૂતન ભારત’ જ ેવા દૈનિકો અને ‘ચેતમછંદર’ જ ેવા અનેક સાપ્તાહિકોમાં
વ્યંગ-કાવ્યોની કટાર લખી હતી.
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જન્મદિવસ શુભ હો...
શુભદાયી... સુખદાયી... ચિર આયુ પામો
૧ જુ લાઈ : હરિપ્રસાદ ચૌરસિયા (વિખ્યાત વાંસળીવાદક)
૨ જુ લાઈ : સુદેશ ભોંસલે (ગાયક, મુંબઈ)
૨ જુ લાઈ : મોહમ્મદ અઝીઝ (ગાયક, મુંબઈ)
૩ જુ લાઈ : અમિતકુ માર ગાંગુલી (ગાયક-સંગીતકાર, મુંબઈ)
૩ જુ લાઈ : બંકિમ પાઠક (ગાયક, અમદાવાદ)
૩ જુ લાઈ : દિપાલી શુક્લ (ગાયિકા, અમદાવાદ)
૬ જુ લાઈ : રવીન્દ્ર અંધારિયા (સાહિત્યકાર, મુંબઈ)
૬ જુ લાઈ : બાલી બ્રહ્મભટ્ટ (ગાયક-સંગીતકાર, મુંબઈ)
૭ જુ લાઈ : સંજય વૈદ્ય (ફોટોગ્રાફર, અમદાવાદ)
૮ જુ લાઈ : આભા દેસાઈ (ગાયિકા, અમદાવાદ)
૮ જુ લાઈ : આલાપ પરીખ (વાદક કલાકાર-વાંસળી, અમદાવાદ)
૧૦ જુ લાઈ : શરદ ઠાકર (સાહિત્યકાર, અમદાવાદ)
૧૧ જુ લાઈ : સંજુ વાળા (કવિ, અમદાવાદ)
૧૧ જુ લાઈ : નીતિન મહે તા (કવિ, મુંબઈ)
૧૧ જુ લાઈ : દેવયાની ઠક્કર (ગુજરાતી ફિલ્મ અને થિએટર આર્ટિસ્ટ)
૧૩ જુ લાઈ : અશરફ ડબાવાલા (કવિ, યુ.એસ.એ.)
૧૪ જુ લાઈ : ચંદ્રકાન્ત લક્ષપતિ (વાદક કલાકાર-મેન્ડોલિન, મુંબઈ)
૧૪ જુ લાઈ : હિમાલી વ્યાસ નાયક (ગાયિકા, મુંબઈ)
૧૫ જુ લાઈ : ચન્દ્રકાંત અંધારિયા (કવિ, ભાવનગર)
૧૫ જુ લાઈ : ભરત મકવાણા (વાદક કલાકાર-ઢોલક, અમદાવાદ)
૧૫ જુ લાઈ : અનંત વ્યાસ (સ્વરકાર, રાજકોટ)
૧૬ જુ લાઈ : મધુ રાય (સાહિત્યકાર, યુ.એસ.એ.)
૧૬ જુ લાઈ : પરાગી અમર (ગાયિકા, વલસાડ)
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૧૭ જુ લાઈ : પાયલ શાહ (ગાયિકા, અમદાવાદ)
૧૮ જુ લાઈ : શુભા જોશી (ગાયિકા, મુંબઈ)
૧૮ જુ લાઈ : સુખવિન્દર સિંગ (ગાયક, મુંબઈ)
૧૮ જુ લાઈ : હરદ્વાર ગોસ્વામી (કવિ, અમદાવાદ)
૧૮ જુ લાઈ : કુ ંજબિહારી નાયક (વાદક કલાકાર-કીબોર્ડ-સંતુર, અમદાવાદ)
૧૮ જુ લાઈ : બીરે ન પુરોહિત (વાદક કલાકાર-કીબોર્ડ, અમદાવાદ)
૧૯ જુ લાઈ : મિતાલી સીંગ (ગાયિકા, મુંબઈ)
૧૯ જુ લાઈ : બિજોય શિવરામ (નૃત્યકાર, અમદાવાદ)
૨૦ જુ લાઈ : વિવેક રાવલ (વાદક કલાકાર-કીબોર્ડ, અમદાવાદ)
૨૧ જુ લાઈ : શ્રીલેખા મહે તા (લેખિકા-નૃત્યકાર, મુંબઈ)
૨૧ જુ લાઈ : રં જના હરીશ (વ્યાખ્યાતા, અમદાવાદ)
૨૨ જુ લાઈ : રાજશ્રી પરમાર (લોકગાયિકા, ભાવનગર)
૨૩ જુ લાઈ : હિમેશ રે શમિયા (ગાયક-સંગીતકાર, મુંબઈ)
૨૩ જુ લાઈ : અનુપા પોટા (ગાયિકા, વડોદરા)
૨૪ જુ લાઈ : મોહિની શાહ (ગાયિકા, અમદાવાદ)
૨૫ જુ લાઈ : ઉદય શુક્લ (ગાયક-સ્વરકાર, ગાંધીનગર)
૨૫ જુ લાઈ : મનિષી રાવલ (વાદક કલાકાર-તબલાં, અમદાવાદ)
૨૬ જુ લાઈ : નરે શ શાહ (આયોજક-રં ગત સંસ્થા, અમદાવાદ)
૨૬ જુ લાઈ : ચેતન ગાંધી (કાર્યક્રમ આયોજક, અમદાવાદ)
૨૭ જુ લાઈ : હિતેન આનંદપરા (કવિ, મુંબઈ)
૨૭ જુ લાઈ : ચેતન દવે (ડાયરે ક્ટર-પનઘટ પરફોર્મિંગ આર્ટસ, અમદાવાદ)
૨૮ જુ લાઈ : દિનકર મહે તા (મિમીક્રી આર્ટિસ્ટ, મુંબઈ)
૨૮ જુ લાઈ : નયનેશ જાની (ગાયક-સંગીતકાર, અમદાવાદ)
૨૯ જુ લાઈ : અનુપ જલોટા (ગાયક, મુંબઈ)
૩૦ જુ લાઈ : સુરેન ઠાકર ‘મેહુલ’ (સંચાલક, મુંબઈ)
૩૧ જુ લાઈ : કોશા તામ્હણકર (ટી.વી. અને નાટ્ય કલાકાર, મુંબઈ)
૩૧ જુ લાઈ : હર્ષ બ્રહ્મભટ્ટ (ગુજરાતી-ઉર્દૂ કવિ, અમદાવાદ)
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