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ની આખા વષ દરિમયાન કાગડોળે વાટ જોવી ગમે તે ુ ં ુદર
ં
સાહ !યક પવ એટલે ક% અ'(મતાપવ.
તાતરમાં આ પવ તા. 27મી માચ થી 30મી માચ, 2010 ુધી મ3વ
ુ ા ખાતે યો4ઈ ગ6ુ.ં 7ી હર8ં9ભાઈ
જોશી તેમજ 7ી િવનોદભાઈ જોશીના સંચાલન હ%ઠળ, = ૂ. મોરારબા=ુના સાિન@યમાં, Aિતવષ હBુમાન
જયંતીના ઉપલDયમાં યો4તા અ'(મતાપવBુ ં આ 13Eુ ં વષ હF.ુ ં ‘મહાHુંભ’ના દવસોમાં યો4યેJ ું આ પવ
4ણે સાહ!યનો ‘મહાHુંભ’ બની રLું હF;ુ ં માં અનેક ભાવકોએ વૈચારક શાહO(નાનનો આનંદ માPયો હતો.
ૂ ના રમણીય પરસરમાં આ પવ Tતગત Uુદા Uુદા િવષયો પર Hુલ પાંચ
માલણ નદOને તીર% , કQ લાસ RુSુHળ
સંગોVWઠ અને એક કાXયાયનની બેઠક યોજવામાં આવી હતી. રાYી કાયZમોમાં સંગીત અને B ૃ!યના િવિવધ
કલા ઉપાસકોએ પોતાની કલા A(F ુત કરO હતી. પવના Tિતમ દવસે એટલે ક% હBુમાન જયંતીના દવસે
શા\ીય સંગીત અને લ]લતકલાની આ^વન સેવા કરનાર િવ_ાનોને ‘હBુમત
ં એવોડ’ અને ‘કQ લાસ લ]લતકલા
એવોડ’ _ારા સ`માિનત કરવામાં આXયા હતા. આ પવમાં સહભાવક બનીને મa  કંઈ માP6ુ ં તેનો િવ(F ૃત
અહ%વાલ અYે A(F ુત કSું bં.
ચાJુ વષc અ'(મતાપવની = ૂવસં@યાએ એટલે ક% તા. 26મે સાં સાત વાeયે, એક િવશેષ કાયZમBુ ં આયોજન
કરવામાં આX6ુ ં હF ુ ં માં ુAિસf લોકવાતાકાર 7ી કાન^ gુટા બારોટની લોકહQયામાં વસેલી વાતા
‘^થરોભાભો’Bુ ં રાજકોટના 7ી ભરત યા]hક _ારા નાટi jપાંતર અને A(F ુિત કરવામાં આવી હતી.
ગામડાઓમાં રહ%લી Tધ7fા, g ૂત-gુવા અને દોરા-ધાગાની વાતો સામે આ નાટક લોક4Rૃિતનો સંદ%શ
આપનાSું હF.ુ ં તમામ કલાકારોએ ુદર
ં
અ]ભનય કરOને તેને ^વંત બનાX6ુ ં હF.ુ ં નાટકના Tતે તમામ
કલાકારોBુ ં = ૂ. મોરારબા=ુએ શાલથી સ`માન ક6ુm હF.ુ ં
[  :   !"-$]
તા.27મીની સવાર% બરાબર નવ વાeયે ‘અ'(મતાપવ-13’નો િવિધવત આરં ભ થયો હતો. પવની શjઆતમાં
દવંગત થયેલા સાહ!યકારો માટ% બે-િમિનટ મૌન પાળવામાં આX6ુ ં હF.ુ ં એ પછO મહાBુભાવોના હ(તે દOપAાગટiની િવિધ સંપp થઈ હતી. !યારબાદ સમq પવBુ ં સફળતા અને Hુશળતા= ૂવક આયોજન કરનારા 7ી
હર8ં9ભાઈ જોશી તેમજ િવનોદભાઈ જોશી પૈકO આદરણીય 7ી હર8ં9ભાઈએ પવની jપર% ખા અને તમામ
સંગોVWઠઓ િવશે sૂંકO માહતી આપી હતી. એ પછO Aથમ દવસની પહ%લી સંગોVWઠનો Aારં ભ થયો હતો. આ
સંગોVWઠનો િવષય હતો : ‘Rુજરાતી ડાય(પોરા સાહ!ય’. સંગોVWઠBુ ં સંચાલન કરતા 7ી બળવંત 4નીએ આ
B ૂતન િવષયનો અ'(મતાપવમાં સમાવેશ કરવા બદલ પોતાની Aસpતા Xયuત કરO હતી. તેમણે ‘ડાય(પોરા
સાહ!ય’નો અથ સમ4વતાં, Yણેય વuતાઓ – 7ી જયે`9 શેખડOવાળા, 7ી મહ%શ ચંપકલાલ અને 7ીમતી
B ૂતનબેન 4નીનો પરચય આwયો હતો. !યારબાદ સંગોVWઠના Aથમ વuતા &' я)* +,-.એ
‘ડાય(પોરા સાહ!ય’ Tતગત 7ી આદલ મ` ૂરO િવશે પોતાની વાત રUૂ કરO હતી.
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7ી જયે`9ભાઈએ પોતાની વાત શj કરતાં જણાX6ુ ં હF ુ ં ક% : ‘સૌAથમ તો આપ સૌને તેમજ સમq િવxના
Rુyર-ડાય(પોરાઓને વંદOને 3ુ ં માSું વuતXય શj કSું bં. ‘ડાય(પોરા’ શzદ આપણે !યાં ધીમે ધીમે સંભળાતો
થયો. આ ‘ડાય(પોરા’ શzદએ મને ઘણો વલોXયો છે . આમ તો ‘ડાય(પોરા’નો અથ થાય ય3દ
ૂ Oઓની હજરત.
હજરત કરOને ય3દ
ં
ૂ Oઓ |યાં વ(યા હોય તે દ% શ, Aસાર અથવા }ૂ ર, ફંગોળાઈ જુ,ં વેરિવખેર થઈ જુ...
વગેર%. આ Aકારના અથ~ થાય છે . એક અથ એવો પણ મળે છે ક% કોઈ એક દ% શ ક% વતનથી }ૂ ર રહ%લા લોકોની
નાની-નાની હલચાલોની યાYા અથવા એ Aકારની યાYાનો અહ%વાલ. િવ]લમ સેોન આખી ડાય(પોરા
A ૃિને છ ઘટકોમાં બાંધે છે . એમાં એક ઘટક છે ‘વેરિવખેરતા.’ બીજો ઘટક છે ‘સં]ચત (E ૃિતઓ’ Yીજો છે
‘િવ ૂટા પડુ.’ં અહ િવ ૂટા પડવાનો અથ છે ‘ટા પડO જુ’.ં મેળામાં મ માંની ગળOથી ટO ગયેJ ું
બાળક પોતાનાથી પણ િવ ૂsું પડO 4ય છે તેમ. એ પછO ^વનપfિતઓ, આ(થાઓ, મા`યતાઓ – ણે
આપણને માણસમાંથી Rુજરાતી બનાXયા છે , એનાથી અલગ થઈ જુ.ં આ ખતરનાક ઘટના છે . એ પછOનો
ઘટક છે ‘માF ૃg ૂિમ માટ% આદર અને

રાપો.’ આદર બ3ુ અગ!યની વ(Fુ છે . આ ભાવ પેદા થાય છે !યાર% તમે

એના ક%`9]બ}ુમાં હોવો છો. આપણે આદરના માણસો છOએ. આપણી સં(Hૃિત આદરની છે . એના માટ% રુ ં એ
મહ!વBુ ં ઘટક છે . ‘માF ૃg ૂિમ સાથે 3ુ ં ાર% ક પાછો અBુસધ
ં ાન પામીશ ?’ આ 7fા પરદ% શમાં ^વનરસ = ૂરો
પાડ% છે .
ડાયા(પોરાની સંકપના િવદ% શમાં રUૂ થઈ છે . આમાંથી જ`મેલી ક%ટલીક લા]ણકતાઓ પણ એ લોકોએ
અયાસમાં લીધી ક% |યાર% કોઈ Uૂથ-સE ૂહ િવદ% શમાં વસે !યાર% એમાંથી શંકરતા ઉ!પp થાય છે . આ E ૂયોની
શંકરતા સીધી ઊતર% તો તો બરાબર, નહ તો ભયંકર િવનાશક ઘટના છે . એ પછO આગળ અ`ય એક ઘટક
‘િવરોધાભાસ’ છે . માતા માટ% ઘર% ભારતથી મંગાવેJ ું ગંગાજળ લઈને માણસ જતો હોય અને બાUુમાં જ કોઈ
માણસ XહO(કOની બોટલ લઈને પસાર થતો હોય. આ િવરોધાભાસ વચે ^વવાBુ ં એ એક લણ છે . એ
પછOBુ ં ઘટક છે ‘બ3સ
ુ (ં Hૃિતવાદ.’ અસંય Aકારની 4ત4તની સં(Hૃિતઓ વચે ^વવાBુ.ં આ બધાને કારણે
‘Aાચીન ડાય(પોરા’, ‘મ@યકાલીન ડાય(પોરા’ અને ‘આુિનક ડાય(પોરા’ – એવા Yણ ઐિતહાિસક ખંડો પણ
રચાયા. આને આપણે ડાય(પોરા સાહ!યમાં માનદંડ તરOક% (વીકારOને ચાલીએ છOએ.’
વાતના Aવાહમાં જયે`9ભાઈએ આગળ જણાX6ુ ં ક% : ‘મને એમ લાગે છે ક% ભારતીય રOિત, સં(કારતા અને
તમામ ત!વો િવxની અ`ય સં(Hૃિતઓ કરતાં Aાચીન તો છે જ પણ સાથે ]ભp પણ છે . ]ભp એટલે ુ ં એમ
3ુ ં નથી કહ%તો. પરં F ુ એમાં  ત!વો છે તે ‘Rુyર ડાય(પોરા’ને UુદO રOતે E ૂલવવાના ક%ટલાંક E ૂયો આપે છે ક%
 કદાચ િવxના અ`ય ‘ડાય(પોરક ]લટર% ચર’ના શzદો પાસે નહ હોય. 3ુ ં માBુ ં bં ક% ડાય(પોરાની આ
ભારતીય સંકપના હવે આપણે રચી લેવી જોઈએ, ઘડO લેવી જોઈએ અને િવx સામે E ૂકવી જોઈએ ક% અમે
આને ડાય(પોરા કહOએ છOએ. આપણી સં(Hૃિતનો પાયો ત!વhાન છે . ત!વhાન એટલી હદ% આપણા લોહO
સમાન બની ગ6ુ ં છે ક% એ આપણાથી અલગ કોઈ UુદO વ(F ુ નથી લાગતી. આપણા E ૂયો, આપણી રOતભાત,
આપણા Xયવહારો, આપણી દર% ક વ(F ુ આ બધા ત!વhાનોએ આપણી Tદર ઉતારO દOધી છે , ણે આપણી
ઓળખ રચી છે . એ ઓળખ સાથે |યાર% આપણે વાત કરOએ છOએ !યાર% , ય3દ
ુ Oઓ ટા પડા અને
અBુભXયો –

રાપો

એ તો '(થિતએ ઊgુ ં કર% J ું િનમાણ હF.ુ ં પરં F ુ ભારતીય ડાય(પોરા એ '(થિતએ ઊgુ ં કર% J ું
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િનમાણ નથી. ભારતીય ડાય(પોરા અનંત છે . કારણ ક% આપણે બધા જ એુ ં માનીએ છOએ ક% આપણે ાંકથી
આXયા છOએ. િશવમાંથી ^વ ટો પડOને આXયો છે . = ૃવી પર મહ%માન થઈને આXયા છOએ. આપણે બધા
એુ ં ઈછOએ છOએ ક% છે લે આપણે પરમ ધામ જઈએ. આપણા અસલ દ% શ જઈએ. િશવમાંથી ટા પડ%લા
^વBુ ં આ 4ણે આ અમેરકા છે ! આ = ૃવી પર પારવગરની પીડાઓ અને ુખો-}ુ:ખો બુ ં વેઠવાBુ ં છે . પરં F ુ
આમાBુ ં કુ ં આપુ ં નથી એવી Aતીિત માY ભારતીયોને જ છે . એટલે આ રOતે આપુ ં ડાય(પોરા તો છે ક
આટલે }ૂ રથી Aારં ભ થાય છે . અગ!(ય વા ઋિષ એ િવ@યાચળ પવતને કLું ક% ‘F ુ ં નીચો નમી રહ%’ અને તેઓ
પછO છે ક 4વા, ુમાYા ુધી ગયા. કદO પાછા ન આXયા. તેઓ આપણા આદ ડાયા(પોરા છે . આ તેમણે 4તે
(વીકાર% લી '(થિત છે . તેઓ સામેથી ગયા છે . આ ભાવમાંથી અને Aેમમાંથી જ`મેલ ડાય(પોરા છે , અભાવમાંથી
નહ. અભાવનો ડાય(પોરા ભારતીય નથી. આ પણ ઈ`ટરનેટ પર જઈને જોઈએ તો ‘Rુજરાતી સમાજ’ એમ
લ6ુ ં હોય અને પછO લ6ુ ં હોય ક% ‘નવરાિYની ઉજવણી આ Aકાર% રાખવામાં આવી છે .’ – આ ભાવનો
ડાય(પોરા છે .
ભગવાન રામચં9^એ પોતે જ (વીકા6ુm ક% 3ુ ં ચૌદ વષ વનમાં જઈશ. આ ડાય(પોરા ^વન છે . એમની
તકલીફો એ જ હતી  આ પણ એ જ છે . 7ીHૃWણને લઈએ. ગોHુળ થી મુરા, મુરા થી દાવન,
ંૃ
!યાંથી
_ારકા. આપણે !યાં ભારતમાં ફરOએ તો દર% ક જeયાએ સાંભળવા મળે ક% રામ અહ આવેલા, પાંડવો અહ
આવેલા વગેર%.... આપુ ં કોઈ ચરY એુ ં નથી ક%  ડાય(પોરા ન હોય. એમBુ ં ધાવણ ધાવીને આ આુિનક
કાળમાં આપણે ^વીએ છOએ. hાન આપવા માટ% ઋિષઓ ગયા, તેઓ 4તે ડાય(પોરા થયા. જગલોમાં
ં
જઈને
વ(યા. આપણો ડાય(પોરા ભાવમાંથી જ`મેલો ડાય(પોરા છે . આ બાબતે થોડOક પં'uતઓ વાં ુ ં :

પરદ% શમાં વ(યો છતાં ^Xયો વતન (મરણમાં,
પડછાયો વસે મ ક% લીલાશ ક%રો રણમાં.
ભીનાશ ું ાં છે આ દ% શની હવામાં ?
ખો પલળતી મારO જઈ ગામના ઝરણમાં
લોલન બબડતી માના વાવે મને વતનમાં
3ુ ં ઊગી જ bં પરદ% શ ભીની ણમાં.
ગણની  ૂળ આપી કોઈ શકન કરાવો
ર(તે 3ુ ં નીકયો bં પરદ% શી આચરણમાં
ઘર, ગામ ક% વતનથી ટો નથી પડો 3ુ ં
^ું bં 3ુ ં િવદ% શમાં, Rુજરાતી Xયાકરણમાં
આ Hૃિતમાં આપણને આપણા ડાય(પોરાના તમામ લણો Aગટ થતા હોય એમ મને લાગે છે . ભારત ‘પંડ% સો
ાંડ’% એવી િવચારધારા ધરાવે છે . તેથી આપુ ં ^વન ત!વhાનને આધાર% પારલૌકક ^વનના સ!યોને
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Aગટાવે છે . તેB ુ ં ભાવ(વjપ બોધAધાન છે . |યાર% પા8ા!ય સં(Hૃિત ]ચ ક%`9ી છે . They are mind orintened.
તેઓ પોતાના આUુબાUુના ^વનથી અ]ભE ૂખ છે . !યાં તેઓ બધી ‘િસ(ટમો’માં િવxાસ કર% છે . તેથી એમBુ ં
^વન િવચારધારાઓ અને વાદોથી સંચારત થાય છે . ભારત ભાવ અને અથની સમાન Xયા wતઓ ધરાવે છે .
આપણે બોધત!વ qહણ કરOએ છOએ. આપણી સંરચના થોડOક UુદO છે . પા8ા!ય િવચારકો માY અથને
^વનના ક%`9માં E ૂક% છે , તેથી દ% શ, વતન, માF ૃg ૂિમ વા શzદો ભારત માટ% ચૈત`ય પડો છે , |યાર% પિ8મના
લોકો માટ% એનો િવછે દ એ અભાવની '(થિત સજ c છે . ભારતીય ડાય(પોરા ભાવાવેશને િનjપે છે આથી
આદલની કિવતાઓ ભાવાવેશની કિવતાઓ છે એમ કહO શકાય.
આદલ મ` ૂરO આ સંદભc તપાસવા વા કિવ છે . એક Eુ'(લમ Hુsુંબનો કિવ બહાર નીકળે અને આસપાસBુ ં
હ`}ુ વાતાવરણ 4ણે ક% તેને પહ%રાઈ 4ય છે . પહ%લો તો આ ‘રO]લ જયસ ડાય(પોરા’ થયો; તે પણ ઘેર બેઠા
જ ! અહયા આ Aકારનો ડાય(પોરા હતી. આદલ પહ%લી વખત આમ અBુભવે છે . (Hૂલ ુધી પહ¡ચે !યાં તો
ભારતના ભાગલા થયા. િપતાએ કરાંચી જવાBુ ં કLુ.ં અહ (Hૂલમાં Rુજરાતીનો ક¢ો ભણીને તેઓ કરાંચી
પહ¡યા. કરાંચીમાં ઊ}ૂ શીયા. ઊ}ૂ માં લખવાBુ ં શj ક6ુ.m !યાં તેજ(વી કિવ તરOક% '(થર થાય !યાં તો પાbં
અમદાવાદ આવવાBુ ં થ6ુ.ં એટલે એ હવે ઊ}ુના ડાય(પોરા થયા ! આથી જ આુિનક ગઝલકારો = ૂણjપના
છે |યાર% આદલ અધjપનો આુિનક ગઝલકાર છે . અમદાવાદમાં '(થર થયા બાદ પાbં એમને અમેરકા
જવાBુ ં થ6ુ.ં હવે YીUુ ં પરમાણ  ૂ6ુ ં  હ`}ુ-Eુ'(લમ કરતાં Uુ}ું હF ુ ં અને આ પહ%લા ાર% ય જો6ુ ં જ નહોF.ુ ં
એટલે તેઓ ફરO પાછા ડાયા(પોરા થયા. આ માણસ સતત પોતાની મરની સાથે અલગ અલગ ડાયા(પોરા
થતા જ ર£ા. 4ત 4તના લોકો વચે તેઓ એ પોતાની 4ત E ૂકO, પણ તેમ છતાં આદલ મ` ૂરO
અમદાવાદનો જ ર£ો. તેથી તેઓ કહ% છે ક% ‘નદOની ર% તમાં રમF ુ ં નગર મળે ન મળે .’ આ ‘રમF’ુ ં શzદ Uુઓ.
આ શzદ બાળપણમાંથી આવે છે . તેઓ અ!યંત Aેમાળ ભારતીય અને નખિશખ Rુજરાતી. એમની કિવતામાં
Rુજરાતી કહ%વતો, Rુજરાતી લોકોની રOતભાતો, Rુજરાતી જન^વન, આપુ ં ત!વhાન, પરં પરાઓ, બધી જ
વ(F ુઓ 4ણે છલકતી 4ય છે .
આ ડાય(પોરા કિવના ક%ટલાક લણો મa ન¡@યા છે ; મ ક% તેઓ વા(તવને કાXયના વા(તવમાં ફ%રવે છે .
દાખલા તરOક%, ‘હF ુ ં `6ુયોક નામે એક જગલ....’
ં
આદલ આગળ કહ% છે ‘ચં9 પર @વજ ભલે ખોડO દOધો, પણ
= ૃવી પર માનવને તરછોડO દOધો.....’ આ માY મારો ભારતનો ડાય(પોરા જ કહO શક% ! આદલ સભાન
સyનAZયાનો કિવ છે . એની ચેતના એટલી બધી 4Rૃત હતી ક% 4ણે Tદર દOવો સળગતો હોય તેમ તેઓ
4Rૃત હતા. એ સળગતા દOવાએ ઘુ ં કામ ક6ુ.m મ ક% એમણે ક¢ાની ગઝલ લખી. એમાં છે લે લ6ુ ં : ‘ળ,
 અને h , રહO ગયાં એકલાં.... આમ ક¢ો અહ = ૂરો કય~.’ ક%વી િવલણરOતીથી એમણે E ૂ¤ુ ં ક% એકલા પડO
જવાની સાથે જ ક¢ો = ૂરો થઈ 4ય છે ! એક જeયાએ એમણે એક સરસ વાત કરO છે ક% ‘દશાઓને
અિતZમવા પછOયે, ુ ં જો6ુ ં છે તે અહ રોકાઈ ગયો bં ?’ એ જ વાત પાછO બી4 તરં ગ jપે આ રOતે આવે છે
: ‘દશાઓને અિતZમવા પછOયે, ુ ં દ% ખા6ુ ં ક% રોકાઈ ગયો bં ?’ Yી^ વખત તેઓ લખે છે ક% : ‘દશાઓને
અિતZમવા પછOયે, કુકં એુ ં જો6ુ ં ક% રોકાઈ ગયો bં.’ તેમBુ ં બીUુ ં લણ એ છે ક% આદલ ભાવ અને ભાષાને
સમાંતર% રાખીને, તેની સભાન Aયોજના _ારા કાXય િસf કર% છે . િવદ% શમાં રહOને પણ ભારતીયતા છોડશે નહ.
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આદલ ભાવને E ૂકતો નથી, ભાષાને છોડતો નથી. તે બેઉને સાથે રમાડ% છે . એની માટ% એમના કાXયનો એક
Tશ 3ુ ં વાં ુ ં bં :

Xયોમ.... Xયોમ....
ખાલી...ખાલી...Xયોમ...
ખાલી.... ખાલી....ખાલી...Xયોમમાં... પડઘાય.....
ખાલી ઓમ.......
ઓમ....
ઓમ... ખાલી ઓમ......
ખાલી ખાલી....ઓમ.....
ખાલી ખાલી ઓમ રોમ રોમ...
રોમ...રોમ....
g ૂરો, લીલો, 4ં¥ડુ O સંબધ
ં .
રોમ....રોમ.... Xયોમ.... ઓમ....ઓમ....ઓમ....
માણસના g ૃણનો g ૂરો રં ગ છે , ^વનનો લીલો છે અને અનંત અવકાશનો 4ં¥ડુ O રં ગ છે . આ Yણ સંબધ
ં
એમણે ^વનની અનંતતા દશાવવા E ૂકO આwયા છે .’ સમાપન કરતાં જયે`9ભાઈ કLું હF ુ ં ક%, ‘sૂંકમાં, આદલ
સાીભાવનો કિવ છે . તે કશામાં Aવેશતો નથી. ન ધમમાં, ન 4િતhાિતમાં. તે ^વનસંપદાનો કિવ છે .
અ(F ુ.....’

 /0 ડાય(પોરા સાહ!યકાર
‘Rુજરાતી ડાય(પોરા’ િવષય Tતગત !યારપછOના બી4 વuતા &'  
મુરાય િવશે પોતાBુ ં વuતXય રUૂ ક6ુm હF.ુ ં તેમણે વuતXયનો Aારં ભ કરતાં કLું હF ુ ં ક% : ‘આ 27મી માચ
એટલે 48મો ‘િવx રં ગg ૂિમ દવસ’. િવx આુ ં |યાર% આ દનની ઉજવણી કરF ુ ં હોય !યાર% Rુજરાતી નાટકમાં
ૂ
Bુ ં મહ!વBુ ં યોગદાન છે એવા મુરાયથી અ'(મતાપવનો Aારં ભ થાય એવો ુયોગ અહ કQ લાસ RુSુHળ
ખાતે આપોઆપ જ રચાયો છે . િવxરં ગg ૂિમના Aારં ભBુ ં 7ેય પણ Rુyર અ'(મતાને છે એટલે ક% Rુજરાતના
E ૂધ`ય નાટiકાર ચ`9વદન મહ%તાને છે ક% મણે સન 1962માં પેરસમાં ભરાયેલી ‘ઈ`ટરનેશનલ િથયેટર
ઈ `(ટટ© ૂટ’ની બેઠકમાં ‘િવx રં ગg ૂિમ દન’ ઉજવવો જોઈએ એવો A(તાવ E ૂો, તે સૌએ (વીકાય~ અને એ
દવસથી આખા જગતમાં આજનો દવસ ‘િવx રં ગg ૂિમ દન’ તરOક% ઓળખાય છે .’
પોતાના િવષય િવશે વાત કરતાં તેમણે જણાX6ુ ં હF ુ ં ક% ‘Rુજરાતી Aેક મુરાયને ઓળખે છે તેમના
યાતનામ નાટકોથી; વા ક% ‘Hુમારની અગાશી’, ‘સંF ુ રં ગીલી.’ વગેર%. ભારતની આમ જનતા તેમને ઓળખે
છે આુતોષ ગવારOકર દગદિશªત ફમ ‘વોટસ યોર રાિશ’થી અને ટOવી ધારાવાહક જોનારો રિસયો એમને
ઓળખે છે ‘િમ(ટર યોગી’થી. Eુબ
ં ઈની યાતનામ નાટiસં(થા આઈ.એન.ટOના ને4 હ%ઠળ લોકલાડOલા
દગદશક Aિવણ જોશીએ તેમના મશ3રૂ નાટકો ‘Hુમારની અગાશી’, ‘સંF ુ રં ગીલી’, ‘ખેલદ
ં ો’ ભજXયા. તેમBુ ં
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એક નાટક ‘શરદ’ (1975) અગાઉના સંF ુ રં ગીલી ટJું સફળ ન થઈ શ¤ુ ં અને મુરાય ભારત છોડOને
કાયમ અમેરકા વસી ગયા. અમેરકાની ધરતી પર તેમણે  ®_TકO નાટક લ6ુ ં તે ‘ુરા અને શ¯ુ જત’. આ
નાટકના મોટા ભાગના પાYો Rુજરાતી છે પણ એકવીસમી સદOના અમેરકાની આબોહવામાં ^વી ર£ા છે .
અ`ય નાટકોની g ૂિમ ભારત છે |યાર% આ નાટકની g ૂિમ અમેરકા છે . તેની ભાષા, વેશgુષા અને વાતાવરણમાં
અમેરકાનો પાસ છે અને તેથી જ મa તેને Rુજરાતી ડાય(પોરા સાહ!યના Aિતિનિધ નાટક તરOક% પસંદ ક6ુm છે .
આ નાટક માટ% સતીશ Xયાસ કહ% છે ક% ‘અમેરકામાં વસતા Rુજરાતીઓની '(થિત-અવ'(થિતBુ ં આ નાટક છે .’
આ નાટક પરથી લખાયેલી નવલકથામાં મુરાય લખે છે ક% ‘3ુ ં ભારતથી, આપણી ભાષાથી }ૂ ર }ૂ ર ર3ુ ં bં
અને બોટલમાં લખીને ફ°કાયેલા સંદ%શાઓની મ કોને ાર% મળશે તેની 4ણ િવના જનસાગરમાં તરતા E ૂHું
bં.’ તે જ નવલકથામાં ‘ક%શવ ઠાકર’નામના પાY માટ% મુરાય લખે છે ક% : ‘ક%શવ ઠાકર નાટકો-નવલકથાઓ
લખે છે પણ સાહ!યસyને તેને બે પૈસા રળO આwયા નથી તેથી તે પૈસા રળવા અમેરકા ગયો છે . અમેરકાના
લોસ એ`જલસના લોકલ છાપામાં સંવાદદાતાBુ ં કામ કર% છે , સાથે સાથે પાટટાઈમ ± ૂફ રOડગ કર% છે . એકાદ
ડઝન શહ%રોમાં તે રહO  ૂો છે અને તેનાથી બમણી સંયામાં નોકરOઓ કરO  ૂો છે . Tગત ^વનમાં
પ!નીથી બરાબર દાઝેલો છે .’ આ ક%શવ ઠાકર તે બીજો કોઈ નહ, પણ 4મખંભા]ળયાનો મુ ૂદન વલભદાસ
ઠાકર ઉફ² મુરાય.
તેમના અ`ય નાટકોની મ આ ‘ ૂરા અને શ¯ુ જત’ નાટકમાં પણ રહ(ય અને મનોિવ³લેષણના તાણાવાણા
Rથ
ં ૂ ાયેલા છે . ઈ.સ. 1970માં કલકાના એક કાયZમમાં મુરાયે ક¥ ૂલ કર% J ું ક%, ‘હા, મને હ!યામાં રસ છે .
મારા તમામ કથાનકો હ!યાની આસપાસ ´ ૂમે છે . zલેકમેઈલ, છે તરપડO ક% પછO લeનસંબધ
ં માં િવxાસઘાત –
આ બુ ં મારO વાતાઓમાં હોય છે . મને ુWsુ-ુWsુ ઘટનાઓ ક% ુWsુ-ુWsુ પાYમાં Eુµલે રસ નથી.’ અહ ‘ુરા
અને શ¯ુ જત’ના સંદભમાં આ વાત બરાબર લાRુ પડ% છે . આથી આદલ મ` ૂરO કરતાં કોઈ Uુદો જ અવાજ
તમને અહ સાંભળવા મળશે. તમે નાટક વાંચો તો ાંક ુSુ]ચ ભંગ પણ થાય પરં F ુ તેને ઉવેખીને આ
નાટકમાં |યાં કલા!મકતા છે તેને તાકવાનો મારો Aય!ન છે . પોતાની લેખનરOિત િવશે પણ મુરાય બ3ુ (પWટ
છે . ‘ુરા અને શ¯ુ જત’ની િનjપણરOિત બ3ુ જટલ છે . એની કથા ુલી હથેળO સામે ધરO દ% વામાં આવે તેવી
સહ%લી નથી.’
મુરાયના ‘ુરા અને શ¯ુ જત’ નાટક િવશે વાત કરતાં મહ%શભાઈએ આગળ કLું હF ુ ં ક% : ‘આ નાટકના મa બે
જ દ³યો પસંદ કયા છે : પહ%J ું 9³ય અને છે Jું 9³ય. માર% તમને (પWટ કરO આપુ ં છે ક% અમેરકાની
આબોહવામાં ^વતા આ પાYો કઈ રOતે ડાય(પોરાની ફ]લગ Aગટ કર% છે . તો ચાલો જોઈએ.... Tક પહ%લો
અને એBુ ં 9³ય પહ%J.ું .... આ અમેરકાBુ ં 9³ય છે . વષ ઈ.સ. 2004, હ%પી `6ુ યર.... પડદો વો  ૂલે છે એ
સાથે 31મી ડસે¶બરની રાત છે . પહ%લીની સવારની રાહ જોવાય છે . દOવાનખાનામાં ‘Zસમસ ·O’ છે . ચાર% બાUુ
કોલાહલ છે અને નાટક શj થાય છે ... Aથમ ]ચHુ અને ુરા]લનો સંવાદ છે . અમેરકામાં જ જ`મેલો ]ચHુ
Rુજરાતી બોલે છે . એ !યાં પણ માF ૃભાષાને જ વળગી રહ%લો. કોઈ કારણસર ભારતથી આ એ પાછો અમેરકા
આXયો છે . ુરા]લ એને = ૂછે છે ક% તa ભારતમાં ુ ં ક6ુm ? જવાબમાં ]ચHુ ુરા]લને કછમાં રાહતકાય વખતે
મળે લી છોકરOની વાત કર% છે ક%  તેને પસંદ છે . E ૂળે તો એ છોકરO અમેરકાના નોથ ક%રો]લનાની અમેરકન
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છે અને ડોuટરOનો અયાસ કરવા કછ આવી હતી. એ છોકરOBુ ં નામ ુિમYા છે ....... અહ મુરાયે આ
Aકારના બધા પરવારોને બ3ુ ન^કથી જોયા છે . એમણે ભારતમાં બેસીને અમેરકાBુ ં નાટક નથી લ6ુ.ં
!યાંના પરસરમાં xાસ લઈને પછO લ6ુ ં છે . હવે આગળ ુરાલી = ૂછે છે Fુ ં ઘર% થી ક%મ ભાeયો ? ]ચHુ કહ% છે ક%
3ુ ં કંટાળO ગયો હતો. ુરા]લ = ૂછે છે ક% ક%થર
ે Oન િવશે વાત કરO શHું ? ]ચHુ ના પાડ% છે . અહ ન¡ધવાBુ ં એ છે ક%
]ચHુ |યાર% Rુ(સે થાય છે !યાર% Tqે^માં બોલે છે . એની રોષની ભાષા Tqે^ છે . ુરા]લ કહ% છે ક% ક%થર
ે Oને
આ!મહ!યા કરO છે ! ]ચHુ (તzધ થઈ 4ય છે .... Uુઓ આ નાટiકાર છે ! નાટક હ^ હમણાં જ શj થ6ુ ં છે
અને પાંચ િમિનટમાં જ જો તમે ુરશીમાં ટ¸ાર થઈને બેસો નહ તો નાટક તરત જ િનWફળ થવા માંડ.% આ
ભજવાF ુ ં નાટક છે , વાંચવાBુ ં નાટક નથી. પાંચ જ િમિનટમાં તમને એમ થાય ક% આ ક%થર
ે Oન કોણ હશે ? એને
]ચHુ સાથે ુ ં સંબધ
ં હશે ? એણે ક%મ આ!મહ!યા કરO છે ? પેલો ક%મ એની વાત સાંભળવા માંગતો નથી ? –
મુરાય આ રOતે g ૂરકO નાખે છે .
આટJું થાય પછO હવે નવા પાYની એ`·O કરાવવી જ પડ%. નવા પાYની ભાષા પાછO Yી4 જ Aકારની છે !
એ છે સૌરાW·ની હાલારO ભાષા. આ YીUુ પાY ]ચHુની મા છે . તે ડૉuટર છે . Xયવહારમાં ુf Tqે^ અને
ઘરમાં હાલારO ભાષા બોલે છે . ુરા]લ અને શ¯ુ જતને !યાં પાટº હોવાથી આ ]ચHુ નામનો છોકરો ભારતથી
અમેરકા પહ¡ચી સીધો જ પાટºમાં આXયો છે . એ ઘેર ગયો જ નથી. ]ચHુના માતાિપતા પણ આ પાટºમાં
આXયા છે . માતા કહ% છે ક% ‘તa મને કLું પણ નહ ?’ આ વાામં મા-દOકરાનો િવછે દ દ% ખાય છે . કંઈક બની
ગ6ુ ં હોય એુ ં લાગે છે . એટલામાં શ¯ુ જત આવે છે . એ સાયકોએના]લ(ટ ડોuટર છે . તે મહ!વBુ ં પાY છે . એની
પ!ની એટલે ુરા (ુરા]લ) પોતે ગાયનેક છે . આ એમBુ ં જ ઘર છે . ]ચHુની માતા રિસલાબેનને આ લોકો સાથે
પારવારOક સંબધ
ં છે . હવે િમ.સોનાવાલા આવે છે , એ ]ચHુનો િપતા છે . ]ચHુ ઔપચારક વાત કર% છે . ]ચHુ
એના િપતાને કહ% છે ક% ‘3ુ ં ુિમYા નામની છોકરOને Aેમ કSું bં,  અમેરકાની જ છે પણ મને કછના
રાહતકાયમાં મળO હતી. અમે બો(ટનમાં હાઉસ બાય કર% J ું છે મેર%જ પછO !યાં રહ%વા જઈુ.ં માર% તમાSું કુ ં
જોઈF ુ ં નથી. એ તમારા ઘર% નહ આવે.’ િપતા Rુ(સે થાય છે . માતા કંઈ બોલતી નથી. તે (વીકારO લે છે . ]ચHુ
કહ% છે ક% ‘3ુ ં તમને લeનમાં બોલાવવાનો નથી.’ માતા કહ% છે , ‘અમનેય આમંYણ નહ ?’ ]ચHુ કહ% છે , ‘ના,
મને જોઈને તમને ¼ૂબી મરવાBુ ં મન થાય છે .’ – અહ પહ%J ું નાટકBુ ં પહ%J ું 9³ય = ૂSું થાય છે .
વાત એમ છે ક% ]ચHુને ક%થેરOન નામની અમેરકન 6ુવતી સાથે Aેમ છે . કોઈ કારણસર બંનેનો Aેમભંગ થાય છે
અને ]ચHુ ઘર છોડOને કોઈને ક£ા વગર સીધેસીધો ભારત આવી 4ય છે . એ વખતે કછમાં ધરતીકંપ થયો
હોય છે એટલે એ રાહતકાયમાં જોડાય છે . !યાં ુિમYા નામની છોકરOને તે મળે છે . એની સાથે લeન કરવા તે
પાછો અમેરકા આવે છે . ક%થેરOન એની = ૂવAેિમકા છે . અહ અમેરકા આવીને તેને ખબર પડ% છે ક% ક%થેરOને
આ!મહ!યા કરO છે . આ 4ણ એને ુરા અને શ¯ુ જતની ઘર% રાખેલી પાટºમાં થાય છે .... એ પછO વાતા ધીમે
ધીમે આગળ વધે છે . મ મ આગળના 9³યો આવતાં 4ય છે તેમ તેમ આપણને ખબર પડ% છે ક% ુરા અને
શ¯ુ જત વચે Tતર વધFુ ં 4ય છે . ુરા એ વખતે કહ% છે ક% ]ચHુના િપતા એટલે ક% સોનાવાલા Tકલે
g ૂતકાળમાં તેની પર બાળા!કાર કર% લો. હવે બે રહ(ય આગળ વધે છે ક% ક%થર
ે Oન કોણ અને શા માટ% આ!મહ!યા
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કરO ? તથા સોનાવાલા વો માણસ ક% ને ુરા અને શ¯ુ જત સાથે ઘરોબો હોય, એણે g ૂતકાળમાં એની પર
બળા!કાર કર% લો તે વાત ુ ં સાચી છે ? આ નાટક બંને વાતોને લઈને એકદમ તંગ થFુ ં આગળ વધે છે .
એકદમ ચકો આપવાની મુરાયની કમાલ છે . Uુઓ હવે છે Jું 9³ય જોઈએ. નાટકના શjઆતમાં
ઈ.સ.2004ની 31મી ડસે¶બરની રાત હતી. હવે આ છે લા 9³યમાં ઈ.સ. 2005ની 31મી ડસે¶બર છે . એક વષ
વી!6ુ ં છે . આ એક વષમાં ઘુ ં બુ ં થ6ુ ં છે . ુરાએ શ¯ુ જતને ઘરમાંથી કાઢO E ૂો છે . ડવોસ આપવા તૈયાર
છે . અમેરકામાં દા¶પ!ય^વનમાં આ બાબતે ુ ં ુ ં ક%વી રOતે થઈ શક% તે પણ મુરાયે સરસ રOતે બતાX6ુ ં છે .
એBુ ં ડવોસ લેવાBુ ં કારણ એટJું જ ક% એ |યાર% પિતને બળા!કારવાળO વાત કહ% છે તેમ છતાં શ¯ુ જત કહ% છે
ક% એ તો વીસ વષ Uૂની વાત છે . એBુ ં હવે ુ ં ? – પિત આટલી મોટO વાતને સામા`ય રOતે લે છે એ ુરાને
નથી ગમF ુ ં અને બદલો લેવા તે ડવોસ આપવા તૈયાર થાય છે . મુરાય સરસ રOતે કહ% છે ક% પહ%લા Tકના
પહ%લા 9³યમાં  રાચરચીJું છે તે શ¯ુ જતની પસંદગી Aમાણે ગોઠવાયેJ ું છે |યાર% છે લા Tકના આ છે લા
દ³યમાં રાચરચીJું ુરા Aમાણે ગોઠવાયેJ ું છે . આ બાUુ ]ચHુને રાતે 4ત4તના ]બહામણા સપનાઓ આવતા
હોય છે તેથી તેની સારવાર લેવા તે શ¯ુ જત પાસે 4ય છે . ડો.શ¯ુ જત તેને ુરશી સાથે વાત કરOને બધો
ઊભરો કાઢO નાખવાBુ ં કહ% છે . ]ચHુ  બોલે છે એમાં બાપ A!યે િધ¢ાર વતાય છે . મુરાય મBુWયના
માનિસક ^વન બતાવે છે . હવે બે રહ(ય  ૂલવાની તૈયારO છે . બધા જ પાટºમાં ભેગા થયા છે . શ¯ુ જત આવે
છે . અણછાજતી શાંિત છવાયેલી છે . મુરાય શ¯ુ જતના Eુખે બોલાવડાવે છે ક% ‘િમ.સોનાવાલા, તમાર% 4ણુ ં
છે ને ક% તમારા દOકરાને ુ ં થ6ુ ં છે ? ]ચHુ સોનાવાલાથી આટલો }ુભાયેલો ક%મ છે ? ]ચHુએ ક%થરOન સાથે
તકરાર શામાટ% કરO ? તો સાંભળો રિસલાભાભી, ]ચHુને થેલેસેિમયા માઈનોર છે .’ ]ચHુની માતા (તzધ બની
4ય છે . શ¯ુ જત આગળ કહ% છે ક% ‘]ચHુ મારO ઑફસમાં આવેલો. મa એની વાત ટ%પ કરO છે .’ નાટકના 9³યમાં
એક બાUુ ટ%પ વાગે છે અને બી^ બાUુ સોનાવાલા Aિતભાવ આપે છે એ રOતે આુ ં દ³ય ઊgુ ં થ6ુ ં છે . ]ચHુ
ટ%પમાં બોલે છે ક%, ‘ફાધર, મને થેલેસેિમયા માઈનોર છે . 3ુ ં અને ક%થરOન લeન કરવા માટ% ગયાં !યાં
zલડટ%(ટમાં ખબર પડO ક% અમને બંનેને થેલેસેિમયા માઈનોર છે . ડોuટર% કLું ક% અમારા બેબીને થેલેસેિમયા
મેજર થાય અને જો એ પાંચ વષBુ ં બાળક થાય તો એBુ ં મોત થઈ 4ય. ડોuટર% ખાસ સલાહ આપી હતી ક%
અમારા બંનેની zલડલાઈનની તપાસ કરાવો. એ પછO ડO.એન.એ ટ%(ટ પરથી ખબર પડO ક%, ક%થેરOન તમારO
ડૉટર હતી !!’ Uુઓ, મુરાય ાં બો¶બ ફ°ક% છે ! ‘Xહોટ ????’ રિસલાબેન અને સોનાવાલા ચ¡કO 4ય છે .
ટ%પમાં ]ચHુ બોલે છે : ‘ક%થેરOનની માતાએ ‘આટ¿ફિશયલ ઈ`સેમીનેશન’ કરાવેJ.ું તેને  (પમ મળે J ું તે
કોઈ`સીડ`ટલી તમાSું હF.ુ ં Hુદરતનો Àર અક(માત ! ફાધર, અમે ભાઈ-બહ%ન હતા. એ`ડ વી હ%ડ સેuસ.
ક%થેરન Aેગન`ટ હતી. અમે ¼ૂબી મરવાનો Aય!ન કય~, એબોશન કરાX6ુ.ં ક%થર
ે Oને બાળક ખો6ુ,ં મગજ પણ
ખો6ુ,ં ફાધર...... ક%થરOન વે`ટ મેડ. 3ુ ં ઈV`ડયા ભાeયો અને ક%થેરOને 4ન ખોયો.’ આ મુરાયની કમાલ છે . ક% ુ ં
કથાનક ! આુ ં માY અમેરકામાં જ સંભવી શક%.
એ પછO સોનાવાલા કહ% છે ક% ‘3ુ ં અમેરકા ભણવા માટ% ગયો !યાર% મારO પાસે પૈસાના ફાંફાં હતાં. એ વખતે
અમેરકામાં HૃિYમ વીયદાન કરOને ઢગલો પૈસા મળતા હતા. ભણવા માટ%ના પૈસા ઊભા કરવા માટ% મa આ ક6ુ.m
મને ખબર નહોતી ક% ભિવWયમાં આમ થશે.’ બધા ગળગળા થઈ 4ય છે અને પછO વાત આગળ વધે છે . ]ચHુ
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કહ% છે , ‘ફાધર, આમાં તમારો કોઈ વાંક નહોતો. આ તો Hુદરતની રમત છે . તમે એમાં કંઈ જ ક6ુm નહોF.’ુ ં એ
વાત !યાં = ૂરO થઈ. હવે બીUુ ં રહ(ય એ છે ક% ુરા પર સોનાવાલાએ બળા!કાર કય~ તો પણ ુરા એને
આમંYણ આપે છે ? શ¯ુ જત કહ% છે ક%, ‘F ુ ં કઈ 4તની \ી bં ? તારO પર બળા!કાર કરનારને F ુ ં બોલાવે છે
અને તa મને ઘરમાંથી બહાર કાઢO નાયો છે ?’ શ¯ુ જત આગળ કહ% છે ક%, ‘મa ક%થેરOનને 3ફ
ં ૂ આપવાને બહાને
તેની સાથે સેuસ માP6ુ ં હF ુ ં અને મa એની પર બળા!કાર કય~ હતો અને ુરા, F ુ ં વાત બદલીને એમ કહ% છે ક%
સોનાવાલાએ તારO પર બળા!કાર કય~ હતો ? એમ કરOને F ુ ં મારO જોડ% વેર વાળતી હતી.’ આમ શ¯ુ જતે
ક%થેરOન પર બળા!કાર કય~ હતો એ રહ(ય  ૂલે છે . શ¯ુ જત ુરાને કહ% છે , ‘તa મને એમ કહOને પાગલ કરO
E ૂો હતો ક% મારO પર સોનાવાલાએ ર% પ કય~ છે .’
આપણને એમ થાય છે ક% બુ ં પતી ગ6ુ.ં !યાં ુરા બોલે છે : ‘આ લે શ¯ુ જત, આ બંગલો-ઘર% ણાં બુ ં જ તને
પાbં આ=ુ ં bં. પૈસા ક% Aોપટºને કદO પણ મa મારા ગPયા નહોતા. મa એક જ વ(Fુને મારO ગણી હતી, તa મને
લખેલા AેમપYો. આ બધા પYો 3ુ ં તને પાછા આ=ુ ં bં ને મારO આઝાદO માRું bં. હવે મને તાSું મોÁુ ં જોતાં
ઉબકા આવે છે .’ નાટક !યાં = ૂSું થાય છે . નાટકના પહ%લા Tકમાં ]ચHુ બોલે છે ક% ‘મને તમાSું મોÁુ ં જોઈને
ઉબકા આવે છે .’ નાટકના Tતે ુરા કહ% છે ક% ‘મને તમને જોતા ઉબકા આવે છે .’ ુરા જતી રહ% છે . આ
ભારતીયતા છે .’ Tતે મહ%શભાઈ સમાપન કરતા કLું હF ુ ં ક%, ‘આ નાટક માટ% માર% એક જ વ(F ુ કહ%વી છે ક% આ
નાટકમાં પિ8મનો = ૂર% = ૂરો રં ગ છે કારણ ક% આ કથા અમેરકામાં બને છે . સમયના અભાવે વુ િવ³લેષણ નથી
થઈ શ¤ુ,ં માY આપને રસા(વાદ કરાXયો તેનો જ આનંદ.’
ડાય(પોરા સાહ!યના Tિતમ વકતા &'' 1 2

3 'એ ડાય(પોરા સાહ!યકાર પpા નાયક િવશે પોતાની

વાત રUૂ કરO હતી. તેમણે પpા નાયક િવશે વાત કરતાં કLું હF ુ ં ક% : ‘આપ સમ 3ુ ં પpા નાયક િવશે મારO
વાત રUૂ કરOશ. Eુબ
ં ઈમાં જ`મેલા પpાબહ%ન અમેરકામાં જઈને વ(યા છે . અમેરકામાં તેઓ પોતાને
‘િવદ% શીની’ કહOને ઓળખાવે છે . તેઓ ભારત આવે !યાર% પણ એમ જ કહ% છે ક% 3ુ ં અહ િવદ% શીની હો તેમ જ
લાગે છે . તેમની કમg ૂિમ અમેરકા છે . પpા નાયકની કિવતાઓ તો આરં ભે લખાઈ છે પણ વાતાઓ તો િનતાંત
ડાય(પોરક અBુભવ કરાવે તેવી છે .’
વુમાં તેમણે જણાX6ુ ં હF ુ ં ક% : ‘21મી સદOને આપણે વૈિxક સદO તરOક% ઓળખીએ છOએ. તેમાં દ% શાંતર એક
સામા`ય ઘટના બની ગઈ છે . તેને જ કારણે આ સદOની બ3ુ મહ!વની ઘટના ‘ડાય(પોરા’ છે . ભારતીય
ડાય(પોરાનો આરં ભ ]ટશકાળ દર¶યાન થયો છે તેમ કહO શકાય. 19મી સદOમાં ]ટશરોએ દ]ણ ભારતની
ગરOબ A4ને મUૂરO અથc દ]ણઆકા મોકલેલી. આ A4 ‘]ગરિમટયા’ નામે ઓળખાય છે . ભારતના
ભાગલા વખતે પણ અનેક િસધીઓ, Eુસલમાનો વગેર% એ પોતાBુ ં વતન છોડુ ં પડÂું અને તેઓ પાક(તાન
ગયા. આ ફર જયાત ડાયા(પોરા થયો. બીજો છે Rુજરાતી ડાય(પોરા,  (વૈ છક ડાયા(પોરા છે . 20મી સદOની
6ુવાપેઢO (વૈ છક કારણોને કારણે ભારત છોડOને 6ુરોપમાં, અમેરકામાં એમ િવxના ઘણા બધા સE ૃf દ% શોમાં,
|યાં તક હતી, સE ૃ®f Aાwત કરO શકાય એવી સવલત હતી, તેવા દ% શો તરફ એ લોકો ગયા. તેમાંય અમેરકા
જવાBુ ં વલણ ભારતીય 6ુવાપેઢOમાં સિવશેષ Aમાણમાં રLું છે . અમેરકાને આ ‘મેVટÃગ પોટ’ કહOને
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ઓળખવામાં આવે છે . અમેરકા E ૂળ પોતે જ પરદ% શીઓના આગમનથી િવકસેલો દ% શ છે , એનાથી જ સE ૃf
થયેલો છે અને તે એટલા માટ% જ ‘મેVટÃગ પોટ’ છે કારણ ક% તેને હ^ પણ સE ૃf થયા કરુ ં છે .  (થળાંતરત
સં(Hૃિતઓ !યાં 4ય છે તે !યાંના મેVટÃગ પોટમાં ભળO 4ય છે . એનાથી વૈિxક સં(Hૃિતનો એક નવો ચહ%રો
િનમાણ થઈ ર£ો છે .
પpા નાયકની વાતાઓમાં આપણને એ વૈિxક સં(Hૃિતના બદલાયેલા E ૂયો જોવા મળે છે . પpાબેનનો જ`મ
Eુબ
ં ઈમાં થયો. સે`ટ ઝેિવયસ કોલેજમાંથી સં(Hૃત અને Rુજરાતી લઈને એમ.એ. કર% J.ું Aો. ઝાલા સાહ%બ અને
મનુખલાલ ઝવેરO સાથે એમની સાહ!યની રસSુ]ચ ક%ળવાઈ. |યાં ુધી Eુબ
ં ઈમાં હતા !યાં ુધી તેઓ
સાહ!યસyન કરO શા નહોતા. એ કામ એમણે અમેરકા જઈને જ ક6ુ.m એથી િનતાંત ડાય(પોરા સાહ!ય
આપણને પpા નાયક પાસેથી મ6ુ ં છે તેમ કહO શકાય. પpા નાયકના 1960માં લeન થાય છે અને તેઓ
અમેરકા 4ય છે . (વાભાિવક છે ક% અમેરકા જતાં પહ%લાં મનમાં અનેક ઘણો રોમાંચ હોય, ઉ!સાહ હોય અને
એમ લાગે ક% અમેરકા પરOઓનો દ% શ હશે. પરં F ુ !યાં 4ય છે , પગ E ૂક% છે તો એક Uુ}ું વરુ ં સ!ય એમની
ખ સામે આવીને ઊgુ ં રહ% છે . એમને યાલ આવે છે ક% આ કંઈ પરOઓનો દ% શ નથી. પરOઓની મ ^વુ ં
હોય તો ઘણા બધા કWટમાંથી અને ઘણી બધી Eુ³ક%લીમાંથી પસાર થુ ં પડ%. એરઈV`ડયાની 18 કલાકની
EુસાફરO કરOને અમેરકામાં પહ%લી વાર તેઓ એરપોટ પર ઉતર% છે અને પાસપોટ પર િસ¢ો મરાવવા ઊભા
હોય છે . એ લાઈનમાં એક અમેરકન \ી પોતાના અમેરકન બાળકને લઈને ઊભી હતી. પેJ ું બાળક પpા
બહ%નના કપાળ સામે ટOકO ટOકOને જોયા જ કર% છે . પpાબેનને સતત એમ થાય છે ક% આ બાળક મારO સામે ક%મ
જોયા કર% છે ? તેઓ સભાન થઈ 4ય છે . બાળક સહસા એની માતાને ઉµે શીને બોલી ઊઠ% છે : ‘mummy...
mummy.... look, her forhead is bleeding.’ ભારતીય નવોઢા ક% ણે કપાળે સૌભાeયનો HુમHુમ ચાંલો કર% લો
છે , લાલ-લીલા-પીળા વ\ોમાં સÄજ છે અને પોતાના પિતની સાથે પહ%લી વાર અમેરકા ગઈ છે – એના કાન
આ સાંભળOને ચમકO ઊઠ% છે . વતન અને સં(Hૃિત િવછે દનો પહ%લો અBુભવ એમને !યાં થાય છે . આ અBુભવ
એમના ]ચમાં એટલી Aગાઢ છાપ છોડO 4ય છે ક% તેઓ આરં ભના વષ~માં એક કિવતા લખે છે ‘કંHુ’ નામે.
છે લા એકાદ દાયકાથી તેઓ વાતા લખતા થયા છે . તેમાં પણ તેમની પાસેથી આપણને વાતા મળે છે ‘A
Lady With a Dot'. એમની વાતાઓમાં Rુજરાતી ભાષા નથી અને Tqે^ ભાષા પણ નથી પરં F ુ િમ7ણવાળO
અમેરકન Tqે^ છે એટલે ક% Rુજલીશ ભાષા કહ%વાય એવી આ વાતાઓ છે . ‘A Lady With a Dot’ વાતામાં
પpાબેન નાયક-નાિયકાના સંવાદjપે કહ%વડાવે છે ક% =ુSુષોને તો ધોિત6ુ ં ક% પે`ટ પહ%રુ ં એવો અહ AÅ નથી,
પરં F ુ \ીઓને તો અમેરકામાં ક%વા Aકારની પાટºમાં જવાBુ ં છે એ Aમાણે કપડાં પહ%રવા પડ% છે . ાં ચાંલો
કરવાનો, ાં નહ કરવાનો, ાં સાડO પહ%રવાની, ાં પં4બી પહ%રવાBુ ં અને ાં વે(ટન આઉટફટસ
પહ%રવાના – એ બુ ં @યાન રાખુ ં પડ% છે . નાયક એને જવાબ આપે છે ક% વો દ% શ એવો વેશ રાખવો પડ%.
પpાબેનની કથાનો આ નાયક રા^વ ઘર% પ!નીની રાહ જોતો હોય છે . પ!નીને પાટºમાંથી આવતા મો¼ું થાય
છે કારણક% પાટºમાં તો બહ%નોને ના ઘર% પાટº હોય એને !યાં થો¼ું રોકાઈને એને મદદ પણ કરવી પડતી હોય
છે . પ!ની પરવારOને એકલી ગાડOમાં ઘર% આવે છે . ઘર% }ૂ ધ નથી એટલે }ૂ ધ લેવા શોિપગ મોલમાં 4ય છે પણ
મોલમાં જતા પહ%લાં ર(તામાં કપાળ પરનો ચાંલો gસ
ં ૂ ી નાખે છે અને શાલ વડ% સાડOને ઢાંકO દ% છે . તે છતાં
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પણ અમેરકન ટOનએજસ ભારતીય નારOની સાડO, દાગીના અને કપાળે કર% લા ચાંલાને જોઈને ભડક% છે .
નાિયકા થોડO ]ગpાય છે પણ તે Rુજરાતણ છે એટલે ખમીરવંતી છે . એને થાય છે ક% આનો કંઈક જવાબ તો
દ% વો જ જોઈએ. પિતને વાત કર% છે પણ પિત તરફથી કોઈ ઉક%લ નથી મળતો. વાતાના Tતે તે પોતે 4ણી
જોઈને આવી જ રOતે સાડO પહ%રO એક રાYે શોિપગ મૉલમાં 4ય છે . િપ!ઝા ખરOદ% છે અને િપ!ઝાની ઉપર
ભભરાવવાBુ ં લાલ મરુ ં Uુ}ું લે છે . એ પછO કાઉ`ટર પર બેઠ%લા અમેરકન ટOનએyર છોકરાને કહ% છે :
‘Would you like to have sex with me ?’ અમેરકન છોકરાને બ3ુ નવાઈ લાગે છે ક% કોઈ ભારતીય \ી આ રOતે
ઓફર ન કર% . અમેરકન છોકરો લાલચે કથાનાિયકા સાથે 4ય છે . કાર પાસે આવતાં જ કારમાં બેસીને બહાર
ઊભેલા પેલા ટOનએજ છોકરાના મ¡ પર મરચાંની g ૂકO નાખીને બદલો વાયાના સંતોષ સાથે કાર ભગાડO E ૂક%
છે . વાતા અહ = ૂરO થાય છે પણ ડાય(પોરાની વાત અહથી શj થાય છે . ભારતમાં \ીને અનેક સામા જક
બંધનો છે એવા બંધનો અમેરકામાં નથી. એ પોતાની રOતે ^વી શક% છે પરં F ુ આ રOતે તો તે પણ Eુuત નથી.
તેઓએ પણ તરજોડ કરવી પડતી હોય છે . આમ, અમેરકા (વતંYતાનો દ% શ ખરો પણ !યાં રહ%લી ભારતીય
\ીઓ પોતે કયા કપડાં પહ%રવા તે પોતે ન¢O નથી કરO શકતી. એ ક%ટલી મોટO પરતંYતા કહ%વાય !
અમેરકામાં માર% સાડO પહ%રOને ઓફસ જુ ં હોય તો 3ુ ં ન જઈ શHું ! ક%વડO મોટO પરતંYતા ! સવાર% 9 થી
સાં 5 ુધી ઑફસમાં હોઈએ !યાં ુધી અમેરકન થઈને ^વવાBુ ં અને સાં ઘર% આવે પછO પં4બી Æ%સ
પહ%રOને ભારતમાં હોઈએ તેવી અBુg ૂિત સાથે આપણા પોતાના થઈને ^વવાBુ ં ! આ ®_ધા!મક પર'(થિત છે .
એકમાં ફાવે છે અને બી4માં ફવડાવુ ં પડ% છે . આ અBુg ૂિત ડાય(પોરક અBુg ૂિત છે .’
B ૂતનબેને પpાબેન િવશે વાત કરતાં વુમાં કLું હF ુ ં ક% : ‘પpાબેનનો વાતાસંqહ છે ‘ફ%લેિમગો.’ માં 22
વાતાઓ છે . આ ઉપરાંત પણ બી^ આઠ-દશ વાતાઓ Aગટ થઈ છે . આ વાતાસંqહમાંની 12 ટલી
વાતાઓમાં અમેરકામાં વસેલા ભારતીય Rુજરાતી દાંપ!યોના કથળતા જતા દાંપ!ય^વનની વાત છે .
‘Happily Married Couples’ પણ !યાં Tદરખાને કઈ રOતે ^વતા હોય છે એનો સંક%ત પpાબેને આ વાતાઓમાં
આwયો છે . તેમાંની એક વાતા છે ‘Not Guilty’. એમાંની નાિયકા ]ચYા છે . તે પરણેલી છે . તે ‘િવમેન
એકટOિવ(ટ’ છે . !યાં ભારતીય E ૂળના અપર]ણત Aોફ%સર ^તે`9 સાથે તેની Eુલાકાત થાય છે . બંને અમ(તા
જ એકબી4ને મળે છે . એમ મળતાં મળતાં જ તેઓ એક ુZવાર% એકબી4 સાથે સહશયનથી જોડાય છે . એમ
કરતાં કરતાં 36મો ુZવાર આવે છે . એ દવસે આ નાયક ^તે`9 િવચાર% છે ક% ]ચYા તો પરણેલી છે અને
માતા પણ છે . એના પિત િનલેશ અને એને સંતાન હોવા ઉપરાંત તે કઈ રOતે આ Aકારના સંબધ
ં ોને મેનેજ
કરતી હશે ? આ વાતાનો Tત ક%વો હશે એ વાચક િવચાર% એ પહ%લાં પpા નાયક આખી વાતાની ટ%કનીક
બદલીને છે લે એુ ં બતાવે છે ક% ફાRુની નામની છોકરOએ આ ]ચYાના પાYને લઈને વાતા લખેલી છે અને
એ ફાRુની પોતાના Aોફ%સરને બતાવે છે ક% આ વાતા મa ક%વી લખી છે ? Aોફ%સર કહ% છે ક% ‘વાતામાં F ુ ં ‘િસગલ
ુમન’ કરO નાખ. પર]ણત \ી આુ ં ક%વી રOતે કરO શક% ?’ !યાર% ફાRુની િવચાર% છે ક% 3ુ ં તો િસગલ bં, મારા
Aોફ%સરને ક%વી રOતે ખબર પડO હશે ક% મને કોઈ પર]ણત સાથે Aેમ છે ? વાતા !યાં = ૂરO થાય છે . અમેરકા
સE ૃ®f મેળવવા ગયેલો સમાજ હવે એટલો બધો થાકO ગયો છે ક% ુખી થવા માટ% હાથવગા સાધન તે પોતાની
મેળે શોધી શક% છે . લeન^વનમાં પણ  ુખ છે એ પયાwત ન હોય તો વૈક પક ુખ ઊgુ ં કરO લેવાની
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ભાવના આ સમાજમાં કઈ રOતે AગટO છે તે બ3ુ સહજ રOતે પpાબહ%ન E ૂકO આપે

છે . પpાબહ%ને પિ8મી

ુ લ’ અને ‘ગે-રલેશનિશપ’ પર પણ વાતાઓ રUૂ કરOને Uુદા Uુદા કથાનકો
િવચારો ધરાવતા ‘હોમોસે¤અ
આપણી સામે E ૂકO આwયા છે .
અગાઉ જો6ુ ં તેમ પpાબેનના કથાસંqહBુ ં નામ ‘Çલેિમગો’ છે . Çલેિમગો પી સતત (થળાંતર કરFુ ં રહ% છે .
Rુજરાતીમાં ને ‘ુરખાબ’ કહ% છે . બ3ુ ઓછા Rુજરાતીઓને ખબર હશે ક% ‘ુરખાબ’ એ Rુજરાત રા|યBુ ં
રા|યપી પણ છે . એ લાંબા પાતળા પગ વાÈં ુદર
ં
પી છે . તેમના આ સંqહની Çલેિમગો વાતામાં
(થળાંતરની ુદરતાBુ
ં
ં પણ વણન મળે છે . એમાં પણ કથાની નાિયકા પર=ુSુષગાિમની \ી છે . એ \ી એકદમ
6ુવાન છે , એને ુદર
ં
રહ% ુ ં ગમે છે . છોકરાઓ કઈ રOતે આકષાય એવી વેશg ૂષા એને ગમે છે . !યાં ગયેલી
બી^ પેઢOના Rુજરાતીઓ અમેરકન શાળાઓમાં ગયેલા છે , !યાં મોટા થયેલા છે એટલે તેઓ Rુજરાતી બોલે
છે પણ અમેરકન Tqે^ની છાંટ વાળO Rુજરાતી ભાષા છે . આ નાિયકા તે આ પેઢOBુ ં Aિતિનિધ!વ કર% છે . એBુ ં
નામ ‘ફ%લેિમગો’ છે . વા(તવમાં એBુ ં નામ અલગ છે પણ એના િમYો એને ુદરતાને
ં
કારણે ફલેિમગો કહOને
બોલાવે છે . એુ ં આ વાતાBુ ં કથાનક છે .
પpાબેનની અ`ય વાતાઓ િવશે વાત કરતાં પહ%લાં થોડO વાત ‘ડાય(પોરા’ સંhા િવશે પણ માર% કરવી છે .
આપણે !યાં એને દરયાપારBુ ં સાહ!ય, િનWકાિશતોBુ ં સાહ!ય, નવવસાહતીઓBુ ં સાહ!ય – એવા પયાયો
િવચારાયા કર% છે . ‘ડાય(પોરા’ શzદને બદલે જો અ`ય Rુજરાતી શzદ વાપરOએ તો ઘણા બધા અથ સંક%તો
ટO જતા હોય છે . આપણે ઘણા Tqે^ શzદોને Rુજરાતીમાં (થાન આw6ુ ં જ છે . ‘ડાય(પોરા’ પયાય જ કદાચ
વધાર% યોeય લાગે છે ક% નાથી તેના અથસંક%તો સચવાય છે અને આવા ઘણા બધા અથસંક%તોવાÈં સાહ!ય
આપણને પpાબહ%ન પાસેથી મળે છે .’
પpા નાયકની અ`ય વાતાઓ િવશે વાત કરતાં તેમણે કLું હF ુ ં ક% : ‘પpાબેનની એક વાતા છે : ‘કોઈ એની
સાથે રમત રમે છે .’ તેB ુ ં શીષક મ4Bુ ં છે . એમાં કથાનાિયકા કામાી છે . એની ખો અધુલી છે .
અઢOપાનાની વાતામાં લગભગ Yીસેક વાર પpાબહ%ને ‘અધુJુ’ં Zયાિવશેષણ વાપ6ુm છે . મ ક% ખ
અધમચેલી છે , અધુલી બારOમાંથી એને ]ખસકોલી દ% ખાય છે , અધુલાં બારણામાંથી એ બહાર નીકળે છે ,
અધુલાં નળને એ બંધ કર% છે , અધુલો ગેસ છે , અધુલી ચાની કOટલી છે , ઑફસ જવા નીકળે છે તો
અધુલી ગાડOBુ ં બારુ ં છે , ઓફસે 4ય છે તો ટ%બલBુ ં અધુJું Æોઅર છે , અધુલી પેન છે .... વાતા
આમ કરતાં કરતાં જ = ૂરO થાય છે . તે કંઈ 9³ય]ચYલીલા નથી. તેમાં વૈિxકOકરણ કઈ રOતે િવકસેJ ું છે તે
પpા બહ%ને બતાX6ુ ં છે . આ વાતા તેનો નE ૂનો છે . આપણે એમ કહOએ છOએ ક% મBુWય સામા જક Aાણી છે અને
એકલો ^વી શકતો નથી, પરં F ુ પોતાની Tગતતા 4ળવવા તેણે ચાર દવાલો પણ ઊભી કરO છે . એક બાUુ
એને સમાજમાં રહ% ુ ં છે તો બી^ બાUુ ઘરના એક ઓરડામાં ^વુ ં પણ એને ગમFુ ં હોય છે . પરં F ુ આવો 
Tગત ઓરડો છે એ પણ આઈ.ટO. ટ%કનોલો^ને કારણે ુર]ત ર£ો નથી. આપણે ાં છOએ, ુ ં કરOએ છOએ
તે Rુગલ અથ ક% એવી કોઈ અ`ય ટ%કનોલો^થી શોધી કરO શકાય છે . sૂંકમાં ‘કોઈ એની સાથે રમત રમે છે ’
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એટલે માY કથાનાિયકા નહ પરં F ુ મારO-તમારO બધાની Tગતતા સાથે કોઈ રમત રમે છે એમ કહ%વાનો
વાતાનો હ%F ુ છે .
બી^ એક એમની વાતા છે ‘થaકસ ]ગિવગ’. ડાય(પોરા વાતાઓમાં આપણે ભારતનાં હોઈએ તો ભારતની જ
સારO વાતો E ૂકOએ ક% અમેરકાના હોઈએ તો એની જ સારO વાતો E ૂકOએ એમ નથી હોF.ુ ં ડાય(પોરા વાતાઓમાં
કોઈ પણ સં(Hૃિતની સમ(યાઓને વણી લેવાય તે પણ એટJું જ જjરO છે . આ વાતામાં એટલે જ ભારતીય
સં(Hૃિતની સારO અને નરસી બાUુઓની સાથે સાથે અમેરકાની સં(Hૃિતની પણ સારO અને નરસી બાબતોની
વાત કરO છે . અમેરકામાં પણ ગરOબી તો છે જ, એ તો આપણને અહ બેઠાં બેઠાં એમ લાગે છે ક% ઓહોહો !
અમેરકા એટલે તો ુ ં મોટO વાત ! પરં F ુ !યાં પણ ઘણા બધા AÅો તો છે જ. એBુ ં ]ચY આપણી સામે કોણ
લાવીને E ૂક% ? પpા નાયક% આ વાતામાં એ ]ચY લાવીને E ૂ¤ુ ં છે . આ ‘થauસ ]ગિવગ’ ક%થ]લક લોકોનો તહ%વાર
છે . ઈxર% આપણને આ ^વન આw6ુ ં છે એનો બધા એક દવસે એક સાથે ભેગા મળOને પાડ માને છે . દર વષc
નવે¶બરના ચોથા RુSુવાર% એક ડોuટર બધા ડોકટરોને બોલાવીને પાટº આપે છે . એમાં એક છે ડૉuટર અભય.
અભય કથાનાિયકા Hુંદન સાથે વાતાલાપ કર% છે . આ વાતાલાપથી આખી વાતાBુ ં વાતાવરણ ઘડાય છે .
વાતામાં (Hૂલે જતા Yી^ પેઢOના બાળકો કથકને AÅ = ૂછે છે ક% : ‘હ° આ`ટO આુ ં ક%મ ? આપણા Rુજરાતીઓ
(વામીનારાયણ મંદરમાં 4ય તો તેઓએ Uુદા ક%મ બેસવાBુ ં ? આ \ીઓના હાથની બનાવેલી રસોઈ
(વામીનારાયણના સાુઓ જમે છે તો પછO એણે બાUુમાં ક%મ બેસવાBુ ં ? એમની સાથે ક%મ નહ બેસવાBુ ં ?
વાતામાં બાળકો સવાલ = ૂછે છે એનાથી યાલ આવે છે ક% એક બાUુ આપણે ધમને ક%ટJું બુ ં મહ!વ આપીએ
છOએ અને બી^ બાUુ ધમના નામ ક%ટલી બધી સંHુ]ચતતાઓને પણ આપણે સાથે લઈને ચાલીએ છOએ. આ
વાતામાં અભય િYવેદO નામનો ડોuટર |યાર% પાટºમાં આવે છે !યાર% બધાથી અતડો જ રહ% છે . કોઈ એને = ૂછે
તો એ સામે = ૂછે છે ક% ‘Rુજરાતમાં 2002માં કોમી રમખાણો થયેલા એ િવશે તમે ુ ં માનો છો ?’ એટલે એનો
આ (વભાવ કોઈને ગમતો નથી. છે લે ફરO પાછો આ ‘થauસ ]ગિવગ’નો દવસ આવે છે અને ખબર પડ% છે ક%
અભય લાપતા છે . વાતાને Tતે ખબર પડ% છે ક% Rુજરાતીઓની Yી^ પેઢO  અમેરકાના ગરOબ િવ(તારોમાં
Éડપાસસ વેચે છે , અભય !યાં ગયો છે . કથાનાિયકા અભયને ઓળખી 4ય છે . એ પછO તે પાટº છોડOને
અમેરકાના  રં ક િવ(તારો છે !યાં જઈને એ લોકોની સાથે ભળO 4ય છે . આ રOતે આ વાતા બંને સં(Hૃિતઓની
વરવી બાUુઓને પણ ઉઘાડO આપે છે . વાતાBુ ં નામ છે થauસ ]ગિવગ, પણ માY થauસ ]ગિવગની પાટºઓથી
આપુ ં બુ ં કામ પતી નથી જF.ુ ં માનવતા સાથે રાખીને સદભાવના કઈ રOતે ક%ળવી શકાય એની આખીયે
વાત આ ડાય(પોરા \ી સyક _ારા આપણને ‘થauસ ]ગિવગ’ વાતામાંથી મળે છે . પpા નાયકની લગભગ બધી
જ વાતાઓમાં ડાય(પોરક ત!વ આપણને જોવા મળે છે .
તેમની અ`ય એક ‘]બJુ’ નામની વાતામાં પ!ની પિતને કોઈક વાર ‘બાલHૃWણ’ તો કોઈકવાર E ૂડમાં હોય તો
‘]બJુ’ કહOને બોલાવે છે . સંબોધન પરથી પ!નીને ખબર પડO 4ય છે ક% પ!ની E ૂડમાં છે ક% નહ. એકવાર
પાટºમાં બધા ]બલ uલ`ટનનો પ લે છે !યાર% આ \ી પણ પોતે ]બલ uલ`ટનના ભર= ૂર વખાણ કર% છે .
પિતને !યાર% ખબર પડ% છે ક% એ ‘]બJુ’ બોલે છે !યાર% ખર% ખર એ પોતાને નહ પણ ]બલ uલ`ટનને યાદ
કરOને બોલે છે ! પpા નાયક કહ% છે ક% ‘|યાર% આ વાત મa !યાં ઘણી Rુજરાતી સમાજની \ીઓને કહO !યાર%
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તેમણે Tગત રOતે એુ ં ક¥ ૂલ પણ ક6ુm ક% હા, અમે પણ ઘણી બધી \ીઓ આ રOતે ^વતી હોઈએ છOએ.’
એટલે ક% Female Sexuality-Female Desire, Male Sexuality-Male Desire નો આખો ચહ%રો પpા નાયકની
વાતાઓમાંથી ઊઘડO ર£ો છે .’
સમાપન કરતાં B ૂતનબેને કLું હF ુ ં ક% : ‘પpાબેનને !યાં ગયા પછO એક જ મહનામાં કારનો એકિસડ`ટ થયો
અને પાંચેક મહના હો'(પટલમાં રહ% ુ ં પડÂુ.ં પાસે પૈસા હતા નહ. !યાર% ખબર પડO ક% અમેરકા એ પરOઓનો
દ% શ નથી. એમને 20-20 કલાક કામ કરુ ં પડÂુ.ં ‘6ુિનવિસªટO ઓફ પે`સાવે]લયા’માંથી લાઈેરયનની ડqી
લીધી. લાઈેરયન તરOક% જોડાયા. અહથી ગયા પછO બાર વષ બાદ એમણે સંઘષ~ પાર કયા પછO પહ%લી
કિવતા 1972માં રચી. પpા નાયકને મa jબjમાં એકવાર = ૂછ©ું હF ુ ં ક% ‘તમને તક મળે તો હવે ભારતમાં સેટલ
થાઓ ક% નહ ?’ તેમણે કLુ,ં ‘મને ભારત ગમે, 3ુ ં આુ ં પણ ખરO પણ મને સતત ભય લાગે છે ક% જો 3ુ ં પાછO
ભારત આવી જઈશ અને કિવતા મારા હાથમાંથી સરO જશે તો ?’ શzદ પpાબહ%નને અમેરકા જઈને મયો છે .
એમની વાતાઓમાં ડાય(પોરક ત!વ હવે વધાર% સારO રOતે Xયuત થઈ રLું છે .’

[  :   !"-2]
મ@યાÊના ભોજન અને િવરામ બાદ Aથમ દવસની બી^ બેઠકનો આરં ભ બપોર% 3:30 કલાક% થયો હતો. આ
સંગોVWઠનો િવષય હતો ‘Rુજરાતી કાXયસંગીત િવચાર’, Bુ ં સંચાલન 7ી Fુષાર ુuલે ક6ુm હF.ુ ં આ સંગોVWઠમાં
4ણીતા સંગીતh 7ી ુર%શ જોષી, 7ી અમર ભ¸ અને 7ી રાસ]બહારOભાઈ દ% સાઈએ Rુજરાતી કાXયસંગીત
િવશે ુદર
ં
વાતો કહOને સૌ 7ોતાજનોને મુર સંગીતથી ડોલાXયા હતા. સમq બેઠક સંગીતમય રOતે સંપp
થઈ હતી.
બેઠકના Aથમ વuતા &' 465  78 я 9'એ પોતાના વuતXયનો Aારં ભ કરતા જણાX6ુ ં હF ુ ં ક% : ‘અYે ઉપ'(થત
સવc સાર(વતજનોને વંદન કSું bં. લગભગ Yીસ વષ પહ%લાંની મારO આ વાત છે . ઊનાથી એક નાનકડો
છોકરો (એટલે ક% 3)ુ ં ુગમ સંગીત સંમેલનની કોઈ A(Fુિત વખતે એBુ ં રહસલ કરO ર£ો છે . રાસભાઈ એ
વખતે આમ જ મને સાંભળO ર£ા હતા. જગદOશ જોશીના શzદો મa ગાયા હતા  એમ હતા ક% ‘તમે પથર ફ°કો
ને અમે કચર કચર......’ રાસભાઈ = ૂછે ક% આ (વરાંકન કોBુ ં છે ? પેલો છોકરો AÅાથથી સામે Uુએ. વળO,
રાસભાઈ = ૂછે ક% આ ઢાળ કોણે બેસાડો છે ? !યાર% મને સમજ પડ% ક% ઓહ ! આ તો (વરાંકન કહ%વાય. પછO 3ુ ં
ક3ુ ં ક% મa બેસાડો છે . ડાબા હાથે હારમોિનયમ વગાડતા જમણા હાથે થતો રાસભાઈનો (પશ મને આ પણ
યાદ આવે છે . આ મારO  યાYા છે એ !યાંથી શj થઈ છે તેમ 3ુ ં માBુ ં bં. અહ િવરાજમાન = ૂ|ય રાસભાઈને
વંદન કSું bં.’
પોતાની સંગીતયાYા િવશે ુર%શભાઈ વુમાં જણાX6ુ ં હF ુ ં ક%, ‘આમ તો મણે સતત મને Aો!સાહત કર% લો તે
મારા = ૂ|ય િપતા^ અને મારા િશકો, ક% ઓ સતત કહ%તા ક% F ુ ં (વરાંકન કર અને ઢાળ બેસાડ. કિવતાના
=ુ(તકો ઘરમાં આવે. માંથી સાSું કાXય મળે તેB ુ ં (વરાંકન કરવાBુ ં ગમF.ુ ં ઘરમાંથી આ રOતે  શj થ6ુ ં તેને
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વેગ મયો રાસભાઈ સાથેની આ ઉપરોuત ઘટના પછO. સંગીત એટલે  ૂરBુ ં મા@યમ. સમજવા માટ% નહ,
અBુભવવા માટ%B ુ ં મા@યમ પણ તે સાથે કાXય સમજુ ં પણ એટJું જjરO. બંનેનો ુભગ સમ`વય થાય એટલે
(વરાંકન થાય અથવા બી^ રOતે 3ુ ં એમ ક3ુ ં ક% (વરથી જો કાXય સમ^એ તો એ (વરાંકન થ6ુ ં ગણાય. આવી
મારO મા`યતા છે .
હવે Rુજરાતી કાXયસંગીતની વાત કરવી છે એટલે થોડO કાXયની અને થોડO સંગીતની વાત માર% સાથે-સાથે
માંડOને કરવી પડ%. સંગીતના Aવતમાન Aકારોમાં શા\ીય સંગીત અને લોકસંગીત તો છે જ પણ એની
સાથોસાથ ઊભા રહOને આ ુગમસંગીત ક% કાXયસંગીતે એBુ ં પોતાBુ ં ગUુ ં કાઢ©ું એમ કહO શકાય. આપણે સ3ુ
4ણીએ છOએ ક% શા\ીય સંગીતમાં  ૂર, તાલ, લયBુ ં મહ!વ િવશેષ તો વળO લોકસંગીતમાં તળપદા શzદો
અને પરં પરગત ગવાF ુ ં લોકસંગીત તથા એમાં િવિવધ AકારોBુ ં િવશેષ મહ!વ. પરં F ુ કાXયસંગીતને  ફાયદો
થયો છે ને એ માર% વાત કરવી છે . એક બાUુ શા\ીય સંગીતની પરં પરા બી^ બાUુ લોકસંગીતની પરં પરા.
કાXયસંગીતનો Aકાર એવો છે ક% એક બાUુ હાથ કરOને !યાંથી થોડO તાળO લઈ શક% અને એ જ રOતે બી^ બાUુ
હાથ કરOને !યાંથી થોડO તાળO લઈ શક%. કાXયસંગીતનો  Aકાર છે તે િવશે મને મારા િમY સંUુવાળાએ કLું
હF ુ ં ક% તa રાવ^ પટ%લBુ ં ‘મારા રળ^ ર% .....’ ગીત સાંભ6ુ ં છે ?’ મa કLું ના. અમે ટા પડાં પણ મારા
મનમાં એ ´ ૂમવા લાe6ુ.ં રાવ^ પટ%લના કાXયસંqહમાંથી તે મને મ6ુ.ં એમાં નાિયકાની કોમળ પગની પાની
છે , એનો િવશેષ એને  ગવ છે . તે એના નાયક સાથે એટલે ક%  ઘર માટ% રળOને આવે તે રળ^ને આ શzદો
કહ% છે . મને આ વાત અસર કરO ગઈ. એમાંથી સીુ ં લોકસંગીત આવે છે એમ લાe6ુ ં અને મa તેB ુ ં (વરાંકન
ક6ુ.m ’ એમ કહOને ુર%શભાઈ મુર (વરમાં આ ગીત ગાઈ સંભળાX6ુ ં હF.ુ ં
‘3ુ ં E ૂળ ર£ો સૌરાW·નો માણસ એટલે બાળપણમાં રાતોની રાતો ડાયરા સાંભયા છે . ગામના ચોર% થતા ભજનો
સાંભયા છે . રામમંદર% રાYે  ૃf બહ%નોના કંઠ% ગવાતા ગીતો સાંભયા છે . અ!યાર% 3ુ ં યાદ કSું તો રોમાંચની
સાથે મને એ (વરો પણ સંભળાય છે . (વરાંકનની આ ક%ડOમાં આ બધા  માગ~ મયા એણે મને  ૂબ મદદ
કરO છે એનો 3ુ ં ઉલેખ કરવા માRું bં. એક દવસ કિવ િવનોદ જોશીBુ ં એક કાXય 3ુ ં વાંચતો હતો. ‘એક કાચી
સોપારOનો કટકો ર% , એક લીJું લિવગડOBુ ં પાન....’ કાXય 3ુ ં નથી સમ4વતો પણ અહ માર% કાXયની Rથ
ં ૂ ણી
િવશે વાત કરવી છે . વચે એક બી^ વાત પણ કરO લ ક% કિવતા એ વાંચન કરતી વખતે ખBુ ં કામ છે
પણ મને લાગે છે ક% વાંચતા વાંચતા કિવતાનો છંદ, એનો નાદ ક% લય પણ સંભળાતો હોય છે . આમ બે A ૃિ
એક સાથે ચાલે. કાનમાં શzદમાુયથી સ4તી સંગીતની કલા!મકતા પણ સંભળાય.’ એમ કહO તેમણે િવનોદ
જોશીBુ ં એ ગીત A(F ુત ક6ુm હF.ુ ં
કાXયસંગીત િવશે વુમાં તેમણે જણાX6ુ ં હF ુ ં ક%, ‘કાXયસંગીતની વાત કરOએ એટલે સંગીત-કાXયનો નાતો
A(થાિપત થયો. કાXયનો અયાસ  ૂબ જjરO. અયાસ એટલે એBુ ં સતત વાંચન. (વરાંકન થઈ શક% એવી
Hૃિતઓ તારવી શકાય. આપણી પાસે કાXયસંqહ આવે એટલે એ કંઈ નવલકથા ક% નવ]લકા નથી ક% આખો
વાંચી જવાય ! એ તો બી^ ક% Yી^ કાXયHૃિતમાં તમે એવા અટવાવ ક% આગળ વધી જ ન શકો. આ
(વરકારની અ]ભXય'uત છે . એટલે િમYો સાથે |યાર% મીઠO વાતો થાય !યાર% આવી બધી ચચાઓ થાય. કોઈ
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= ૂછે ક% કાXયસંqહ વાંયો ? મa કOુ ં ‘છ અરBુ ં નામ’ હ^ ુધી મa = ૂSું નથી વાં6ુ.ં |યાર% શj કરOએ !યાર%
કોઈ એવી રચનામાં અટવાઈએ ક% એમાંથી એ (વર માગ શોધે અને પછO એમાંથી (વરાંકન થાય. િમYો સાથે
સતત સંપકમાં રહOએ. એક િવËાથÌની મ મa સતત કિવઓ સાથે આવા સંવાદો સા@યા છે . મa એમને = ૂછ©ું છે
ક% મને આ નથી સમ4F ુ ં અને તમે મને કહો અને એ લોકોએ મારO કાXયયાYાને સE ૃf બનાવી છે . એ બધાને
3ુ ં યાદ કરOને Aણામ કSું bં.
Eુબ
ં ઈમાં અમે એક નાટક કર% J ું : ‘અખો આખા બોલો.’ એ વખતે એક =ુ(તક મને મ6ુ.ં એ =ુ(તકની હાલત
લાઈેરOમાં વષ~ ુધી પડÂું હોય અને પછO હાથમાં આX6ુ ં હોય એવી હતી. એટલે એBુ ં = ૃWઠ ફ%રવીએ તો
અડુ ં ફાટO 4ય એુ ં તે હF.ુ ં પરં F ુ એમાં અખાના પદBુ ં  Eુ9ણ હF ુ ં તે કંઈક એુ ં હF ુ ં ક% તેમાં પહ%લો અને
છે લો શzદ મોટો છપાયેલો અને વચેB ુ ં કાXય સાદા અરોમાં. એમાં શzદો હતા : ‘મBુWય દ% હનો આરો જો,
ક%વળ  સંભારો જો....’ આ વામાં ‘જો’, ‘ક%વળ’ વગેર% શzદો મોટા અર% છપાયેલા. પહ%લા તો મને
સમ46ુ ં નહ પણ પછO લાe6ુ ં ક% ચો¢સ એમાં કોઈ સંક%ત છે . Eુ9ણની આવી g ૂલ ના હોય. બાકO Eુ9ણમાં તો
બધા અરો સમાન હોય. પરં F ુ એ તમામ અરોને જોડOને ગાતા (વરાંકન કરવામાં આ Eુ9ણની  ૂબ મદદ
મળO.’ એમ કહOને તેમણે એ ગીત ગાઈ સંભળાX6ુ ં હF.ુ ં !યાર બાદ રાગ કયાણ પર આધારત રમેશ પાર% ખની
રચના ‘હર પર અમુ ં અમુ ં હ%ત...’ પણ ગાઈ સંભળાવી હતી. એ પછO અમદાવાદમાં બો¶બ ધડાકા થયા
!યાર% કિવ ચં9 %શ મકવાણાએ ુર%શભાઈને નીચે આપેલો શેર ફોન પર કહO સંભળાXયો હતો  તેમણે સંગીત
સાથે રUૂ કય~ હતો :

બોલ બેÍું છે આ બું ું થવા
Î ૂજવા માંડO છે E ૂળમાંથી હવા
સમાપન કરતાં ુર%શભાઈએ જણાX6ુ ં હF ુ ં ક% : ‘3ુ ં સાય`સનો િવËાથÌ bં અને િસિવલ ઈજનેર bં એટલે મને
સાપેવાદનો િનયમ યાદ આવે છે . દર% ક (વરકાર ક% ભાવક કોઈ Hૃિત E ૂલવતી વખતે પોતાની દVWટથી E ૂલવે
છે એટલે મને લાગે છે ક% સાપેવાદનો િનયમ !યાં સા]બત થાય છે .’ એ પછO તેમણે 7ી હરO`9 દવેની Hૃિત
‘સાજન મીઠો લાગે’ અને મનોજ ખંડ% રયાની ‘પકડો કોઈ કલમને એમ પણ બને....’ તથા રા`9 ુuલના એકબે શેર સંભળાવીને પોતાBુ ં વuતXય = ૂSું ક6ુm હF.ુ ં
એ પછO આ સંગોVWઠના બી4 વuતા &' 678 7: ‘Rુજરાતી કાXયસંગીત’ િવશે પોતાના િવચારો Xયuત
કરતાં ક%ટલીક ુદર
ં
રચનાઓ ગાઈ સંભળાવી હતી. તેમણે પોતાBુ ં વuતXય શj કરતાં કLું હF ુ ં ક%, ‘આ
સંગોVWઠમાં ભાગ લઈ શકવા બદલ 3ુ ં મારO 4તને સદનસીબ સમUુ ં bં. મારા ‘િન4નંદO સંAદાય’ના એટલે ક%
િન4નંદના ક%ટલાક િવચારો આપની સમ રUૂ કરવાનો  મોકો મયો છે તે બદલ આયોજકોનો 3ુ ં  ૂબ
આભાર માBુ ં bં. Rુજરાતી કાXયસંગીત પર બોલવા ટલો 3ુ ં િનWણાત તો નથી જ અને માટ% જ |યાર% આ
આમંYણ મને મ6ુ ં !યાર% કિવ7ી રમેશ પાર% ખની આ પં'uત યાદ આવી ક% :

www.ReadGujarati.com

Page 16

કરO અમારO ગણતરO રમેશ hાનીમાં,
સ4વી દOધો ધF ૂરો Rુલાબદાનીમાં
હા, કિવતાનો અને સંગીતનો 3ુ ં ચાહક અને ભાવક જjર bં. વકOલાતના Xયવસાયમાં હોવા છતાં ગાઈ શકવાનો
મને આનંદ છે . કિવવર ટાગોરની આ પં'uતઓ મને  ૂબ ગમે છે ક% ‘God respects me when I work, but he
ં ાન છે એની ક%ટલીક વાત કરવી છે . 3ુ ં  ૂબ
loves me when I sing.’ કાXયસંગીતની A ૃિ સાથે માSું  અBુસધ
નાનો હતો !યાર% કિવ7ી `હાનાલાલની રચના, ‘િવરાટનો હડોળો ઝાકમઝોળ....’ એ મારા મ¶મી પાસે મa
ગવાતી સાંભળે લી. મને  ૂબ અસર કરO ગયેલી. એ વખતે Rુજરાતી િવષયમાં પંડત ઓમકારનાથ ઠાHુર પર
અમાર% પાઠ હતો. મારO મ¶મીએ મને કહ%J ું ક% ‘િવરાટનો હડોળો’Bુ ં (વરિનયોજન પંડત ઓમકારનાથ ઠાHુરBુ ં
છે . એ વખતથી એક વાત મનમાં જચી ગયેલી ક% એક મોટા કિવની રચના એક મોટા સંગીતકાર એને (વરબf
કર% . આ પહ%J ું ગીત 3ુ ં શીયો;  આપની સમ રUૂ કSું bં.’ એમ કહOને અમરભાઈએ સૌ 7ોતાઓને એ
ગીતના ગાનમાં મંYEુeધ કયા હતા.
કાXયસંગીત યાYા િવશે વુમાં તેમણે જણાX6ુ ં ક% : ‘ભણવામાં  કોઈ છંદમાં કિવતા આવે તે 3ુ ં ગાઈને યાદ
રાખતો. દર% ક છંદના આપણે !યાં રાગ છે એટલે મ ક% મંદાZા`તાનો છંદ પરOામાં = ૂછાય તો એ રાગથી છંદ
ઓળખી કાઢતો. એ પછO અ]ગયારમા ધોરણમાં રમેશ પાર% ખની કિવતા ભણવામાં આવતી ક% ‘ગઢને હ¡કારો તો
કાંગરાયે દ% શ,ે પણ ગઢમાં હ¡કારો કોણ દ% શ.ે ...’ એ વખતે ‘ઓલ ઈV`ડયા ર% ડયો’ પરથી લાઈવ Aોqામ થતા
હતા એમાં રાસભાઈ પાસે |યાર% આ ગીત સાંભ6ુ ં !યાર% એક બીUુ ં અBુસધ
ં ાન થ6ુ ં ક% એક મોટા કિવની રચના
 આપણે ભણીએ છOએ તે રચના તેમણે ગાઈ છે . એટલે ક% કિવતા અને સંગીત સાથે જ 4ય એવી મારO
પહ%લેથી સમજણ. આમ પણ ઈિતહાસ જોઈએ તો Aાચીન કાળથી એમ જ છે કારણ ક% વેદ ના મંYો ગાનારા
ઉદગાતા કહ%વાતા. વા મકOએ પણ લવHુશ પાસે 7ીરામ અને અ`ય સભાજનો સમ રામાયણBુ ં ગાન કરાX6ુ.ં
નરિસહ-મીરાંના પદો, દયારામની ગરબી, Aેમાનંદના આયાન – બુ ં ગવાઈ ગવાઈને લોકÏદયમાં વ(6ુ.ં
વચે એવો સમય આXયો માં એક મા`યતા આવી ક% કિવતા ગવાવી ન જોઈએ. પરં F ુ આુિનક કિવતામાં તો
ગાવાની જ વાત કિવઓએ કરO છે . કિવ રા`9 ુકલે તો પોતાની કિવતામાં સરસ વાત કરO છે ક% ‘ગાઈ લે
તાSું ગાન....’ મકરં દ દવે કહ% છે ‘આજ માર% એ જ ુણુ ં Aાણ દઈ... કોઈ તો ગાઓ...’ િનરં જન ભગતની આ
પં'uતઓ ‘3ુ ં તો બસ ફરવા આXયો bં, 3ુ ં ાં એક%ય કામ માSું ક% તમાSું કરવા આXયો bં.’ બાલEુHુ`દ દવે કહ%
છે ‘ગીત ગાુ ં તો AીતBુ ં ગાુ.’ં રમેશ પાર% ખે લ6ુ ં ક% ‘તને  ગીત આવડ% તે ગા.’ આવા ક%ટલાય ઉદાહરણો
આપી શકાય માં કિવઓએ પોતે ગાવાની વાત કરO હોય.’
આગળ તેમણે જણાX6ુ ં હF ુ ં ક% : ‘7ી નરિસહરાવ દOવેટયાએ એક વાર એમ કLું હF ુ ં ક% બે જણે કર% લા Uુદા Uુદા
ભાષાંતરની સરખામણી કરતાં અમદાવાદના એક માિસકમાં બંનેની સંગીત મતાBુ ં ત!વ તપાસવાBુ ં કહ%વામાં
આX6ુ ં હF.ુ ં મુર(વર સંયોગથી બંને ³લોક ગાઈ જતાં જણાશે ક% એક રસમય છે અને બીજો રસના ત!વથી
િવહન છે . કિવતા અને સંગીતનો સંબધ
ં દ% હ અને આ!મા Aમાણેનો છે . તો AÅ એ થાય છે ક% એને કાXયસંગીત
કહ% ુ ં ક% એને ુગમસંગીત કહ% ુ ં ? કિવ 7ીરા`9 ુકલએ અમદાવાદમાં ‘સમ`વય’ %(ટOવલમાં 2005માં  ૂબ
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ુદર
ં
વાત કરO ક% કાXયસંગીતમાં કાXયBુ ં સંગીત એવો ષWઠO ત!=ુSુષ સમાસ નથી, અને કાXય અને સંગીત
એવો _ ં_ સમાસ પણ નથી, પરં F ુ કાXય એ જ સંગીત એવો કમધારય સમાસ છે . આ વાત આપણે ખાસ યાદ
રાખવા વી છે . 3ુ ં |યાર% કાXયસંગીત િવશે િવચાSું !યાર% મને એમ લાગે ક% Rુજરાતી કાXય સંગીત Eુય!વે
ગીત અને ગઝલમાં વહ°ચાયેJ ું છે . એટલે  ગવાય છે તે કાં તો ગીત હોય કાં તો ગઝલ હોય.
માર% |યાર% (વરિનયોજન કરવાBુ ં બ`6ુ ં !યાર% એક રચના મારા @યાનમાં આવી. એ વખતે 3ુ ં અમેરકા અયાસ
કરતો હતો. 1988ની વાત છે .  ૂબ એકJું લાગે. કિવ માધવ રામાBુજની કિવતા મનમાં વસી ગયેલી. ‘એમ
થાF ુ ં ક% સહ%જ કOને ખીણને લ તેડO’..... એ !યાં (વરબf કરવાBુ ં થ6ુ.ં એ રચના તમારO સમ રUૂ કSું bં.’
એમ કહOને તેમણે આહરભૈરવ રાગમાં એ રચના ગાઈ સંભળાવી હતી. િવષય અBુસધ
ં ાન કરતાં તેમણે આગળ
જણાX6ુ ં ક%, ‘ઉમાશંકર જોશીએ કLું છે ક% કિવતા એ આ!માની માF ૃભાષા છે અને કિવ એ (વગનો 4ુસ છે !
એ પછO મa કિવ 7ી િવનોદ જોશીની રચનાBુ ં (વરિનયોજન ક6ુ.m એ કિવતા હતી ‘Hૂંચી આપો બાઈ ^...’ 
આપને થો¼ું સંભળાુ.’ં એમ કહO તેમણે તે રચના A(F ુત કરO હતી. એ પછO મરOઝ સાહ%બની g ૂપાલી રાગની
એક રચના ગાઈ સંભળાવી હતી. એ પછO એમણે કLું હF ુ ં ક% : ‘ગઝલBુ ં કોઈ (વjપ તરÐુમમાં ગવાય એુ ં
પણ બનFુ ં હોય છે . મને થ6ુ ં ક% એક ગઝલ 3ુ ં પણ તરÐુમની રOતે રUૂ કSું. મનોજ ખંડ% રયાની એક અµgુત
ગઝલ મને મળO. એ આપની સમ તરÐુમમાં રUૂ કSું bં.’ એમ કહO ‘રહ(યોની Rુફામાં જઈ િનસરુ ં યાદ
આX6ુ ં નહ....સમયસર ુલ 4 સીમ સીમ ઉચરુ ં યાદ આX6ુ ં નહO....’ એ Aિસf રચના તેમણ તરÐુમમાં રUૂ
કરO હતી. !યારબાદ તેમણે જણાX6ુ ં ક% : ‘કિવ 7ી મકરં દ દવેB ુ ં ગીત વાંચવામાં આX6ુ ં : ‘નભથી પધારO મારO
તારલી ર% લોલ......’ આ =ુYીજ`મના વધામણાંB ુ ં ગીત છે . આપણે !યાં બેટO બચાવો અ]ભયાનની વાત
સમાચારમાં આવતી રહ% છે , એ વખતે આ ગીત વાંચવાBુ ં થ6ુ.ં મને થ6ુ ં ક% કલાકાર તરOક% આ અ]ભયાનમાં
યોગદાન આ=ુ.ં એ રOતે આBુ ં (વરિનયોજન ક6ુ.m ‘જનનીની જોડ સખી નહO જડ% ર% લોલ...’ એ ઢાળ લીધો
ની ન¡ધ મકરં દ ભાઈએ કરO હતી.’ એમ કહOને અમરભાઈએ આ ગીત A(F ુત ક6ુm હF.ુ ં
વuતXયના Tતે તેમણે કLું હF ુ ં ક% : ‘3ુ ં બ3ુ ઓછા કાયZમો કSું bં પણ એક વાર નાટક% માર% લeનમાં ગાવાBુ ં
થયેJ.ું આ વાત એટલા માટ% કSું bં ક% 7ોતાઓની સમજ િવશેની વાત છે . એ લeનમાં મને ખબર નહ ક% ક%વો
માહોલ હશે. છતાં પણ મa એક ગીત ગા6ુ ં અને એક ગઝલ ગાઈ. પછO લાe6ુ ં ક% ગઝલ વધાર% ગમશે તો થોડO
વુ ગઝલો ગાઈ. પછO ઈ`ટરવલ થયો !યાર% સંચાલકબેન આવીને મને કહ% ક% ‘હવે એકાદ ગઝલ ગાજો !’
!યાર% રા`9 ુકલની આ પં'uત મને યાદ આવી ક% ‘ઊભરાતી મહ%ફલે કદO એુ ં લાગF ુ ં ક% કોઈ િવJુwત
વાણીનો 3ુ ં શzદકોશ bં, કારણ એ છે ક% પડઘા bં સતત પણ ઝીલા bં uવ]ચત....’ મને શાહ¥ુµOન રાઠોડBુ ં
આ વા બ3ુ ગમે છે ક% “એુ ં લાગે તો (ટ%જ પરથી ઊતરO જુ ં પણ (તરમાંથી ન ઊતરુ.”ં 3ુ ં આ
Xયવસાયમાં નથી તેથી કદાચ  ૂબ સરળતાથી આ સલાહ (વીકારO શHું bં પણ છતાં મારO એવી મા`યતા છે ક%
કલાકારને-કિવને પોતાના Ïદયની વાત કહ%વાનો મોકો મળવો જોઈએ. નવીનતાને આપણે (વીકારવી જોઈએ.
ુ ાઈ દOવેટયા કાયમ કહ%તા ક%
નવી રચનાઓ રUૂ થાય એ (વીકારવાની આપણી તૈયારO હોવી જોઈએ. ેEભ
‘ગાયકો મ ગાનનો રયાઝ કર% તેમ 7ોતાઓએ કાનનો રયાઝ કરવો જોઈએ. એ કલાના ઉ!કષ માટ% જjરO
છે .’ આપણે થો¼ું આગળ વધવાBુ ં છે . કાયમ |યાર% Aચ]લત ગીતોની ફરમાઈશ થાય !યાર% મને મનોજ
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ખંડ% રયાની આ પં'uતઓ  ૂબ યાદ આવી 4ય ક% ‘તળે ટO જતાં એુ ં લાeયા કર% છે , અહ ાં કરતાલ વાeયા
કર% છે ......અહ આપણે આપણા શzદ ગાવા, જમાનો તો બીUુ ં યે માeયા કર% છે ...’ એટલે 7ોતાઓએ ઉપર
ઊઠવાની વાત છે ; થી કલાકારને અ]ભXય'uતનો અિધકાર મળે . એ આપણા સૌની જવાબદારO છે . છે લે, 3ુ ં
ભૈરવી રાગમાં એક શેર કહOને = ૂSું કSું. આપ સૌનો  ૂબ  ૂબ આભાર.’
બી^ સંગોVWઠના Tિતમ વuતા આદરણીય &' 6;< 6-78  8એ Rુજરાતી કાXયસંગીત િવશે ુદર
ં
બાબતો રUૂ કરO હતી. તેમણે સં(Hૃત ³લોક સાથે પોતાની વાતનો Aારં ભ કરતા જણાX6ુ ં હF ુ ં ક% : ‘આપ સૌ
મારા માટ% વંદનીય છો કારણ ક% કોઈ પણ ગાયક માટ% 7ોતાએ ભગવાનBુ ં jપ છે . સં(Hૃત વગર અમાSું ગા¼ું ન
ચાલે. એટલે મa સં(Hૃત ³લોકથી શjઆત કરO. માની માને આપણે નાની કહOએ છOએ ને ! સં(Hૃત આપણી
નાની ભાષા છે . એટલે વષ~થી 7ીમદ ભાગવતના ³લોકથી શjઆત કSું. અહ હવે Yી4 વuતાBુ ં કામ થો¼ું
સહ%J ું છે કારણ ક% પોતાને ગમતી વાત અગાઉના વuતાએ ાંકને ાંક કોઈ રOતે કરO જ દOધી હોય.
રાસભાઈ આ UુદO રOતે આપની સમ આવી ર£ા છે . (તેઓ પોતાને ‘રાસભાઈ’ના નામે સંબોધન કરO ર£ા
હતા.) ગાયક અને (વરકાર એમ બંનેને આપણે સાંભયા. મોટા ભાગે ગાયક હોય તે પોતાની (વરરચનાઓ
રUૂ કર% . પોતાની (વરરચનાની યાYાની વાત કર% પણ એટલેથી કથા = ૂરO નથી થતી. ખાસ કરOને  ગાયક
હોય, એ ગાયકના કંઠમાં બી4 (વરકારોની રચનાઓ પણ ઘર કરOને બેઠO હોય છે અને એવા ગાયકની
(વરયાYામાં આ બુય
ં સમાિવWટ થાય છે . ખાસ કરOને અ!યાર% પોતાની વાત કરવાની હોવાથી રાસભાઈનો
આ એક અ]ભગમ (પWટ કરવો છે . સમય ઓછો છે આથી  કંઈ રાસભાઈ િવચારOને લાXયા છે એમાBુ ં થો¼ુક
ં
આપની સામે E ૂHું bં. અહ કાXયસંગીતનો િવચાર કરવાનો છે આથી િવચારને Aાધા`ય આપુ ં જjરO બ`6ુ ં છે .
બને !યાં ુધી સંેપમાં વાત કરOશ.’
એ પછO તેમણે જણાX6ુ ં હF ુ ં ક% : ‘ુગમ સંગીત નામધારO આ નવા વગÌHૃત કલા Aકારને અલગ અ'(ત!વમાં
આXયે આશર% 50-60 વષ થયાં. ‘ુગમ’ નામ પાડવાBુ ં કારણ એ ક% શા\ીય સંગીતની F ુલનામાં સહ%J ું પડ%
એટલે એBુ ં નામ ુગમ. એટલે જ જયદ% વિસહને આ નામ  ૂઝÂું હશે. Îુપદ ગાનની સરખામણીમાં ‘યાલ’
ુગમ કહ%વાય. ‘યાલ’ની સરખામણીમાં ÍુમરO ુગમ કહ%વાય. ÍુમરOની સરખામણીમાં ટwપા વગેર%. એ પછO
નીચે ઊતરતા જઈએ એટલે ભજન આવે, લોકસંગીત આવે... અને આદવાસી સંગીત આવે. એમ નીચે
ઊતરતા 4ઓ તો છે લે આવશે ‘પોપ અને ર% પ’. એમાં (વર જ નથી ! એટલે ‘ુગમ’ નામ Óામક છે પણ
Xયવહારમાં છે એટલે ચાલે છે . એક વાત આપણે બધા જ 4ણીએ છOએ ક% ‘શzદ’ અને ‘(વર’ બંને સહોદર છે .
બંને કાનનો િવષય છે . તો Uુ}ુ ાં પડ%? બંનેની સીમા ર% ખા કઈ ? એક ‘વણ’ છે અને બીજો ‘નાદ’ છે . એકલા
ુf નાદમાંથી થયો સંગીતનો જ`મ અને વણા !મકા વાકમાંથી સાહ!યનો જ`મ થયો. બંનેની એકબી4માં
દખલ ઉપયોગી છે અને ાર% ક અિનવાય પણ છે . પિ8મમાં શzદને ‘એક(·ા ¶6ુ]ઝકલ એલીમે`ટ’ ક£ો છે .
ભારતમાં એમ નથી. ભારતમાં તો સંગીતને ‘ગંધવ’ કLું છે , એમાં પદ આવી 4ય છે . વા(તવમાં આ તય જ
ુગમસંગીતમાં પાયાની િવભાવના બની રહ% છે . લોકસંગીતમાં 25-50 લીટOBુ ં ગીત હોય પણ ચાર (વરમાં
આુ ં ગીત રમF ુ ં હોય. એમાં શzદAાધા`ય વધાર% અને (વરAાધા`ય ઓbં. બી4 છે ડ% શા\ીય સંગીત. એમાં
(થાયી અને Tતરા એમ બે જ લીટO હોય. બે કલાક ુધી ગવાય ! એમાં (વરAાધા`ય વધાર% . આ બે Tિતમો
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છે . ુગમસંગીત ક% કાXયસંગીત આ બંનેની વચે ાંક મ@ય]બ}ુએ ક% કડO (વjપે આવે છે પણ એક વાત
રાસભાઈને આમાં ઉમેરવી એ છે ક% તે માY કડO નથી. એBુ ં એક (વતંY અ'(ત!વ છે . બંનેનો ઉપયોગ જjર છે
પણ કુકં બીUુ ં પણ છે ક%  લોકસંગીતમાં રહ%લી (વર-ઉણપ અને શા\ીય સંગીતમાં રહ%લી શzદ-ઉણપBુ ં
િનવારણ કર% . એવો કોઈક આ Aકાર છે .
|યાર% કાXય વંચાય છે !યાર% કાXયની Tદર ઓલર% ડO એBુ ં સંગીત િનહત હોય છે . મ પથરની Tદર િશપ
હોય છે જ. ]બનજjરO બુ ં કાઢO નાખવાBુ ં છે . કાXયમાં પણ (વરકારને Tદરથી સંગીત સંભળાF ુ ં હોય છે અને
સંભળાુ ં જોઈએ. પછO એ ]બનજjરO કાઢOને E ૂિતª બનાવે છે એુ ં જ કુકં એ પોતાની સyકતાથી કિવતાને
સંગીતબf કર% છે . આપણે એમ માનીએ ક% કાXયસંગીત તો પાંચ િમિનટમાં = ૂSું થાશે તો આપણે ભીત g ૂયાં
છOએ. આપણે કાXયસંગીતને એવી કાએ લઈ જુ ં છે ક% માં કિવતા અને (વર એમ બંને સરખા પલે હોય.
હા, બેમાંB ુ ં એક નબÈં પડ% તો એટલા Tશે કાXયસંગીત નબÈં પડ%.’
આગળ તેમણે કLું હF ુ ં ક%, ‘ુગમ સંગીતમાં અલગ તરO આવતી એક િવશેષતા એ છે ક% મ કાXયરચના એ
સyના!મક AZયા છે તેવી જ રOતે, બરાબર એ Aમાણે કાXયની (વરરચનાની પણ એક વુ ુDમ સyના!મક
g ૂિમકા છે . એ અથમાં ગીત એ સહકારO કલા છે . કિવ, સંગીત, દગદશક અને ગાયક – આ Zમમાં આવનારા
ઘટકો છે  આ કલાHૃિતને = ૂણ કર% છે . એકલો સંગીત િનદ² શક ક% એકલો ગાયક  ૂન િનમાણ કરO શક% પણ
ગીત િનમાણ ન કરO શક%. આ Yણમાંથી અિધક મહ!વ કોBુ ં એ AÅ પોતે જ અથ ૂ`ય છે . એમાંનો A!યેક ઘટક
પોતપોતાની રOતે એટલો જ મહ!વનો છે . (વરકાર ન હોય !યાં ુધી કિવની રચના ક%વળ શzદjપે રહ%. ગાયક
ન હોય !યાં ુધી બંદશ સંવેદનાની કાએ પહ¡ચે નહ. આ Yણેયની Aિતભા એકિYત થાય !યાર% ગીતની
Aાણધારણા થઈ શક%. એક ક% બેને વુ પડF ુ ં મહ!વ આપવામાં આવે તો એ અથમાં 7ેWઠ દરÄ4ની કલાHૃિતBુ ં
િનમાણ થઈ શક% નહ. (વરકાર (વરની કિવતા રચે છે પણ (વતંY નહ, શzદનો આધાર લઈ એ (વરકિવતા
રચે છે . કિવતાના Ïદયની ભાષા અને પોતાની (વરાBુભવની ભાષાBુ ં ઉ!કટ સા6ુ|ય સધાય !યાર% ડાળOમાંથી
Hૂંપળ Éટ% એમ એ અBુભવમાંથી ગીતની (વરરચનાનો (ફોટ થાય. બહારથી લાગે કઠOન પણ એ બ3ુ સરસ
રOતે થઈ જF ુ ં હોય છે . કિવતાના શzદના ગભમાં ¼ૂબકO મારO ડાણે જઈ ગીત મૌ'uતક શોધવાBુ ં મર^વા
કમ કર% છે . ાર% ક એ શzદ કિવતાને (વરકિવતા વડ% મહાત કર%

છે એમ કહ%વા કરતાં તેને ઓળંગી ક%

અિતZમી આ  ૃજન AZયાને બે રOતે િનjિપત કરO શકાય. એક તો ઉ!HૃWટ કાXયમાં સંગીત (વરરચના ગોિપત
જ હોય એ શોધી કાઢવાBુ ં અને પછOની AZયા એ છે ક% પહ%લા કોઈ ગીતની Aારં ભની બંદશ થઈ 4ય, પછO
શાંત ]ચે િવચાર% ક% મa 4તે આુ ં સyન ક6ુm જ નથી... મારા ગ4 બહારની વાત છે – આવો અકતા ભાવ
ક%ળવે અને તરત Tતરાની બંદશ (ÉટO ઊઠ%. (વરોની બંદશ એક અપરહાયતા છે જ, (વરોને લયકારOની
ગ¶મત સાધવા ક% કસરતી રયાઝની તૈયારO બતાવવા માટ% શzદ સાથે ખaચતાણ કરવાની ચેWટાથી (વરકાર%
પોતાની 4તને બચાવીને ચાલુ ં જોઈએ. એણે એ પણ સમજુ ં પડ% ક% ગીતની ચાલ ક% તy ક% બંદશ શzદ
પર (વરBુ ં B ૃ!ય નાટi અલંકરણ નથી, આકષક ચમ!Hૃિત પણ નથી પણ બક% એની ગીત (વરરચના પીને
લાગેલી Tગg ૂત પાંખો ટલી સહજ લાગવી જોઈએ અથવા સાંભળતાની સાથે જ કિવતા પોતે જ 4ણે ક%
(વરોની ભાષામાં બોલે છે એમ લાગુ ં જોઈએ. અહ રાસભાઈએ Yણ ઘટકો ક£ા : કિવ, (વરકાર અને ગાયક.
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ચોથો ઘટક તો રહO ગયો ! એ છે 7ોતા. એના િવના તો ચાલે જ નહ. 7ોતાની કાXય ૂઝ, સંગીત સÄજતા
અને ગાયકO પરખ બ3ુ મહ!વની છે .
(વરરચના થાય તો (વરકાર% કિવ પાસે પહ¡ચી જુ ં જોઈએ. એમાં જરાય નાનમ નથી. એBુ ં ઉમ ઉદાહરણ
છે ‘હજો હાથ કરતાલ અને ]ચ ચાનક’ આને અઢO-Yણ વષ લાeયા હતાં. Rુજરાતી કાXયસંગીતમાં બનેલી
એક ‘માઈલ(ટોન’ વી આ ઘટના છે . રા`9 ુકલ અને પર% શ ભ¸. રા`9 ુકલ દાહોદમાં અને પર% શ ભ¸
વડોદરામાં ! |યાર% |યાર% મળે !યાર% ગઝલ આગળ ચાલે. ગઝલમાં આવતા સંતોના Aદ% શો અને એ Aદ% શોBુ ં
સંગીત. ‘હજો હાથ કરતાલમાં’ Uૂનાગઢ છે . પર% શ મારવાડ, બંગાળ બધે ફરO ફરOને સંગીતની યાYા કરાવે છે .
એ આખી રચના કાન ભરOને સાંભળવા વી છે . એ આપણે માટ% ગવ લેવાય તેવી ઘટના છે .
સમાપન કરતાં તેમણે કLું હF ુ ં ક% : ‘અ!યારના નવી પેઢOના 20-25 વષના ગાયકો, અમે |યાર% 20-25નાં હતાં
એના કરતાં પાંચ ગણા તેજ(વી છે . આ હકOકત છે . બધાં ક¥ુલ કરશે. એનો અથ એ થયો ક% આપુ ં ભિવWય
ઊજÈં છે . Rુજરાતી કાXયસંગીત માટ% આપણે િનરં તર આશાવાદમાં રહOએ. એક-બે Hૃિતઓ થોડOક ગાઈ
સંભળાુ.’ં એમ કહOને રાસભાઈએ ‘E ૂળ ર% િવનાBુ ં કાયા ઝાડુ.....’
ં
વગેર% HૃિતઓBુ ં ગાન ક6ુm હF.ુ ં
સંગીત-B ૃ!ય મહો!સવ કાયZમ Tતગત, Aથમ રાિYએ બનારસના પં.7ી છÐુલાલ^ મહારા, 7ી
]ચYHૂટધામ, તલગાજરડા ખાતે શા\ીય કંઠ સંગીતBુ ં રસપાન કરાX6ુ ં હF.ુ ં કાયZમ બરાબર 8:30 વાeયે શj
થઈને 10:30 વાeયે સંપp થયો હતો.

[<'я  :   !"-=]
અ'(મતાપવના બી4 દવસનો Aારં ભ સંગોVWઠ-3થી થયો હતો. આ સંગોVWઠનો િવષય હતો ‘કિવકમAિતWઠા
અને કાXયપાઠ’; માં 7ી ુર%શ દલાલની કિવતા િવશે 7ી ભગીરથ ભ¸% તેમજ 7ી હરOશ મીનાÔુની કિવતા
િવશે 7ી અ જત ઠાકોર% િવ(તાર= ૂવક વાત કરO હતી. બંને મહાBુભાવોના વuતXયબાદ Zમશ: 7ી ુર%શ દલાલ
અને 7ી હરOશ મીનાÔુએ કાXયપઠન ક6ુm હF.ુ ં સંગોVWઠBુ ં સંચાલન આદરણીય સાહ!યકાર 7ી ર´ુવીરભાઈ
ચૌધરOએ ક6ુm હF.ુ ં
ુર%શ દલાલની કિવતા િવશે વાતનો Aારં ભ કરતાં &' 7'6 >?7: જણાX6ુ ં હF ુ ં ક% : ‘સૌ શzદના બંદાઓને
Aણામ. િસમે`ટ ક¡Z%ટના જગલમાં
ં
ર(તાની ધાર% એક  ૃ ઊgુ ં છે . એ કઠોર g ૂિમમાં એ  ૃના E ૂ]ળયા એની
વય ટલી Xયા wત પા¶યા નથી. એની ડાળે ડાળે શzદો હચે છે . એના પાને પાને Aાસ રચાયો છે . વાહનોની
અવરજવર એ  ૃની ન¡ધ લેF ુ ં નથી !યાર% એ  ૃ ¼ૂસકાં નાંખે છે . એની છાયાને પડછાયો માની યાિYકો
એના ખોળામાં િનરાંતે બેસતા નથી !યાર%  ૃને Xયથા થાય છે . શzદોની દOપમાલા લઈને બેઠ%લાં  ૃની નીચે
3ુ ં થોયો તો મારા ઉપર થોડO શzદ ૃVWટ થઈ. રં ગ, ગંધ અને jપથી મઢiા એ શzદો મa જોયા તો એમાં હF ુ ં
આકાશ, એકલતા, Aેમ, માણસ-ફાનસ, દંભ, નગર, મીરાં, હરણાં-તરણાં અને ઝરણાં. મa ચે જો6ુ.ં એ  ૃ
પર પંખી હતાં. મોર-પોપટ-કોયલ હતા. પરદ% શી પંખી પણ હતા. એ બધા સાથે મળOને માળો કરતા હતા. મa
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ખો બંધ કરO તો મારા કાનમાં લય  ૃVWટ થઈ. મને સંભળા6ુ ં ક% ‘તરણાંની મ મને Éટ% છે ગીત અને
ઝરણાંની મ 4ય વહ%તાં...’ ફરO મa ખો બંધ કરO તો મને એ  ૃBુ ં સરનાEુ ં દ% ખા6ુ ં : “કિવતા, જ`મg ૂિમ
ભવન, Eુબ
ં ઈ.” અને  ૃBુ ં નામ હF ુ ં ુર%શ દલાલ !
આ કિવ 80 વષc પહ¡ચવા આXયા છે . લગભગ છ દાયકાથી કિવતાને Aેમ કર% છે . એમની વય વધવા છતાં
એમની Aેમની માYામાં કોઈ ઘટાડો નથી થયો. કિવતાને આટલી તીÕતાથી અને આટલો લાંબો સમય બ3ુ
ઓછા ચાહકોએ Aેમ કય~ હશે. એવા આ કિવને આ આપણે એમની રચનાઓ _ારા માણીએ. આ કિવની બધી
જ રચનાઓમાંથી પસાર થતા મને એમ લાગે છે ક% આ કિવ એ ક%ટલા બધા કાXયસંqહો આપણને આwયા છે .
‘એકાંત’ ર6ુ ં !યાંથી શj કરOને ‘9³ય-અદ³ય’ ુધી એમના કાXયસંqહો અઢO ડઝન ઉપરાંત છે ! અને
સંપાદનો અને એ બુ ં ઉમેરOએ તો એમની વય ટલી સંયા થાય ! ‘હ(તાર’, ‘રોમાંચ’, ‘જળનાં પગિથયાં’,
‘જલસાગર’ વગેર%. પણ આ બુ ં જોઈએ છOએ !યાર% કિવની Eુ9ા, કિવને આપણે ા ખંડના કિવ તરOક% ગણીુ ં
? એવો એક AÅ સામે આવે છે . !યાર% મને કહ% ુ ં છે ક% આ કિવ પરં પરાનો કિવ છે . આ કિવ આુિનકતાનોય
કિવ છે અને આ કિવ અBુઆુિનકતાનોય કિવ છે . એણે પરં પરાને પણ ઝીલી છે અને પચાવી છે .
અBુઆુિનકતાનો અને આુિનકતાનો Aભાવ પણ એમણે ઝીયો છે . આ કિવની એક મોટO િવશેષતા હોય તો
આ કિવ 7fાનો કિવ ર£ો છે . એણે Aારં ભથી આજ ુધી 7fા Rુમાવી નથી. આુિનક કિવઓમાં 7fા ડગી
ગઈ હતી એ વખતે પણ આુિનક કિવતા લખતી વખતે તેઓ 7fા સાથે લખતા હતા.’
ભગીરથભાઈએ આગળ જણાX6ુ ં હF ુ ં ક%, ‘કિવતાના ચાહકો ઊભા કરવાBુ ં કામ  અમદાવાદ નથી કરO શ¤ુ ં તે
તેઓ Eુબ
ં ઈમાં કરO શા છે . અમદાવાદમાં સાહ!ય પરષદ વી સં(થા છે , કિવતા લખનારા પણ છે . પરં F ુ
કિવતાનો આખો ભાવક સEુદાય  ઊભો કરવો અને કિવતા લખવા કરતાં આ વાતાવરણ ઊgુ ં કરુ ં તે સyન
ટJું જ કપSું કામ છે . એ એમણે ક6ુm છે . Eુબ
ં ઈ એુ ં થાનક છે |યાં કિવતા સાંભળવા માટ% લોકો પડાપડO કર%
છે . તેમની કિવતામાં રં ગદિશªકા, વા(તવબોધ, ઊ@વચેતના, ટાગોરના Aભાવની ઝીણી ઝીણી અસરો, 7ી
અરિવદ-માતા^ના બોધની કSુણા વરસતી હોય એવી ાંક પં'uતઓ – એવો કોઈ ભાeયે જ િવષય હશે ક% એ
એમના હાથે ઉદઘાટત ન થયો હોય. િનSુપણરOિતBુ ં વૈિવ@ય કોઈકને ઓbં ભલે જણાય પણ િવષયની Xયા wત
આપણને દ% ખાય છે . આ કિવની રચનાઓ સહજ બે ભાગમાં વહ°ચાઈ 4ય છે . એક ‘ધબકતા ^વનની ખાYી
કરાવતી રચનાઓ’ અને બી^ ‘થીલા ^વનની Aતીિત કરાવતી રચનાઓ’. આ ધબકતા ^વનની ખાYી
કરાવતી  રચનાઓ છે એમાં આપણે ગેય રચનાઓ એટલે Aેમની Aતીિત કરાવતી રચનાઓ E ૂકOએ અને
થીલા ^વનની  Aતીિત કરાવતી રચનાઓ છે એમાં એમની નગર ^વનની  jટનતા છે , 
સંવેદનિવહનતા છે એને આપણે રાખીએ અને આ કિવને તપાસીએ. એટJું જjર ક3ુ ં ક% એમની આ ધબકતા
^વનની રચનાઓમાં ગીતો ઝાઝા છે . Eુલાયમ ભાવના ગીતો, માનવAેમના ગીતો, AHૃિત તરફનો થોડો
અણસાર કય~ છે . Agુ Aેમની ઊ@વચેતનાની રચનાઓમાં કિવBુ ં કાXય!વ દ% ખાય છે . એ ાં દ% ખાય છે તે 3ુ ં
જjર તમને બતાવીશ. આ કિવBુ ં E ૂળ, Hૂળ, િપયર સÖદયરાગી કિવતાના રા`9, િનરં જન અને Aહલાદથી 
કિવતાઓ શj થઈ છે !યાં પડ%J ું છે .
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માર% તમને એ પણ યાદ દ% વડાવુ ં જોઈએ ક% ુર%શ દલાલની સાથે હરO`9 દવેB ુ ં નામ પણ 4ણીFુ ં છે . બંનેએ
મીરાં અને HૃWણAેમના કાXયો લયાં છે . બંનેની રાધામાં અને બંનેની મીરામાં Tતર છે . ુર%શ દલાલની 
Aણયની કિવતા છે એ Eુલાયમ કિવતા છે . એમણે એ Eુલાયમ ભાવને Xયuત કરવા માટ% સહજ લયનો
ઉપયોગ કય~ છે . આ Aકારની તેમની રચના છે : ‘લાવ તાSું નામ લખી દ....’ આ કિવને િશખરOણી છંદ
વધાર% માફક આXયો છે . પY પર તેમની કિવતા છે : ‘તમારા પYોમાં ઝરમર ઝર% Xહાલ નભBુ...’.
ં
ભાવિનjપણ, કપનાBુ ં વૈિવ@ય, લય ૂઝ, બ3ુ મોuળાશથી આ કિવ આલેખે છે . Rુજરાતી ભાષામાં ઘર% ણાં ુ ં
ઘર% ઘર% ગવાF ુ ં િસf કર% J ું તેમBુ ં આ ગીત છે : ‘રાધાBુ ં નામ તમે વાંસળOના  ૂર મહ, વહ%F ુ ં ના મેલો
ઘન³યામ....’ પરં પરા અને Aયોગનો એમાં સમ`વય છે . એમની Aેમ કિવતામાં મ@યરાિYએ આવતી
રાતરાણીની મહ%ક આપણને વતાય છે .’ એમ કહOને તેમણે ુર%શ દલાલની ક%ટલીક રચનાઓ સમ4વતાં કLું
હF ુ ં ક%, ‘કમાલ કર% છે ......એક ડોસી ડોસાને હUુ Xહાલ કર% છે ......’ અહ Aેમ નહ, ‘Xહાલ’ શzદ વાપય~ છે . આ
Aયોગો એમનેમ નથી આXયા. Aેમ, નેમ, (નેહ, Xહાલ વગેર%માં ^વનને ટકાવવાની  તાકાત છે તે આ કિવ
ભાળO ગયો છે . સૌથી વધાર% એમની કિવતામાં કાXય!વની આપણને  ગિત દ% ખાય છે અને AgુAેમની 
આરત દ% ખાય છે , તે મહ!વની છે . ^વ િશવને પોકાર% છે એ વાત આ કાXયમાં ક%વી રOતે Rથ
ં ૂ ાઈ છે એ તમે
Uુઓ તો ખરા ! ‘અBુg ૂિત’નામના કાXયમાં એમણે આ ભાવ દશાવતા લ6ુ ં છે ક% : ‘લીલ લપાઈ બેઠO જળને
ત]ળયે,  ૂયકરણને એમ થ6ુ ં ક% લાવ જઈને મળOએ.....’ એમાં કિવએ પંચમહાg ૂતના પાંચેય ત!વો વણી લીધા
છે અને એ રOતે તે અ@યા!મ ચાઈBુ ં ગીત બને છે . એુ ં જ એમBુ ં એક બીUુ ં મીરાં-ગીત છે ને ભારતીય
સાહ!યની ગણતરOમાં લે ુ ં પડ%. ‘મંદર સાથે પરણી મીરાં, રાજમહ%લથી ટO ર% ... HૃWણનામની  ૂડO પહ%રO,
માધવની TR ૂઠO ર% .....’ અહ ‘મંદર સાથે પરણી’ અને ‘રાજમહ%લથી ટO’ એવો Aયોગ કય~ છે . ‘માધવ સાથે
પરણી’ એમ નહ અને ‘રાણાથી ટO’ એમ પણ નહ. અહ મંદરનો “મ” શzદ બોલતાં હોઠ ભેગાં થાય છે
એટલે ક% આ જોડાવાની ઘટના છે એવો અથ એમણે અહ ક%દ કરO લીધો છે અને ‘રાજમહ%લ’ શzદ બોલવામાં
‘ર’ની સાથે ‘આ’નો ઉચાર કરOએ અને  બે હોઠ પહોળા થાય છે એ ટવાનો અથ તેમાં સમાવી લે છે . એ
રાજમહ%લથી ટવાની ઘટના છે . એટલે કિવ પાસે વણ પણ ક%વો મદદ% આવી 4ય છે ! આ કિવ શzદોનો
કોલાહલ કરતાં કરતાં મૌનને ચાહનાર કિવ થઈ ગયા છે . એમણે પણ શzદની યાYા શj કરO છે અને મૌનની
ચાહના ુધી એ ગયા છે .
માણસ માણસને કળO તો શકવાનો જ નથી પણ બરાબર મળO પણ શકતો નથી એની અપાર વેદના એમના
નગરચેતનાના કાXયોમાં જોવા મળે

છે . ુર%શ દલાલની કિવતામાં નગરની સંવેદનહOનતા  છે તે  ૂબ

ઊલટથી Aગટ કરO છે . માણસના jપમાં પાશવતા દશાવતી  ૃિ અને એ દશાવતી કિવતાઓ એમણે આપણી
સામે E ૂકO છે . ‘Eુબ
ં ઈમાં રહO રહO થાકO ગયેલો 3ુ ં માણસ bં...’ એમ તેમણે એમની એક કિવતામાં કLું છે .
સાંAત માનવ^વનની છબી ઝીલવા માટ% એમણે એમ પણ કLું ક% ‘અમે જળ નથી 4ળ છOએ....’ કિવએ 
નગરકાXયો આwયા એમાં આખોયે આખો માણસ  િવHૃિતમાં jપાંતર થતો 4ય છે , એના સંબધ
ં ો પોકળ થતા
4ય છે , લeન^વન નામBુ ં  બચી જવા પા¶6ુ ં છે , ઈxર તરફનો ભાવ પણ ભેળસેળ થતો 4ય છે , મંYોના
પિવY જપBુ ં ફમમાં jપાંતર થાય છે – આ આભાસી સં(Hૃિત, આ દંભ અને યાંિYકતા તથા નરO બનાવટ પર
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કિવના  કટાબાણ છે તે ન¡ધવા વા છે .’ એમ કહO ભગીરથભાઈએ તેમની ક%ટલીક કિવતાઓ વાંચી
સંભળાવી હતી. વુમાં તેમણે કLું હF ુ ં ક%, ‘સાંAત માનવની છબી તેમણે બરાબર ઝીલી છે . માણસને માણસની
3ફ
ં ૂ મળવી જોઈએ એની જeયાએ માણસ માણસની અદ% ખાઈ કર% છે તે તેમણે ઘણા કાXયોમાં કLું છે . તે કહ% છે
માણસને પોતાના જ નામBુ ં ઝેર ચઢ©ું છે . કિવ કહ% છે આટJું બુ ં છે છતાં મને માણસ ગમે છે કારણ ક% તે
બદલાય છે અને બદલાતો નથી.
વાચકોનાં @યાનમાં કદાચ ન આવી હોય તેવી તેમની ગË-કિવતા હમણાંના તેમના તાતરના સંચય ‘9³યઅદ³ય’માં છે . એમણે લયની ઝીણી ડઝાઈન ગËમાં પાડO છે અને ‘ગË-સોનેટ’ રયા છે . કદાચ ગીતમાંથી
ટવા માટ% એમણે આ Aય!ન કય~ હોય ! એ રચનાઓમાં પણ આપણને કાXય!વના અણસારા Aાwત થાય છે .
‘ર% ડયો પર ફાગણના ગીતો વાeયા અને શહ%રને ખબર પડO ક% આ વસંતપંચમી છે .....’ આમાં યાંિYકતાનો
કટા કય~ છે . કિવને AÅ થાય છે  આપણને સૌને થાય ક% ‘ભણેલા માણસો આટલા બધા અભણ ક%મ ?’
Aણયગીતો, HૃWણકાXયો, નગરકાXયોની મ ુર%શ દલાલે લોકગીતની પં'uત લઈને પણ ક%ટલાક ુદર
ં
કાXયો
આwયા છે . ુર%શ દલાલBુ ં ભuત કિવ તરOક%B ુ ં Xય'uત!વ પણ જોવા ુ ં છે . ‘પદ@વિન’માં 108 રચનાઓ આપી
છે . મ@યકા]લન પરભાષા અને ભાવસંદભ~ 4ળવવા પણ એમણે Aય!નો કયા છે . ‘આજની ઘડO ર% ધન,
આજની ઘડO.... મારો શામ]ળયો મોગરોને 3ુ ં RુલછડO’ એવા ુદર
ં
ભ'uતગીતો આwયા છે . આમ, પરં પરાનો
િવ(તાર આ કિવમાં થયો છે . આ કિવએ ભારતના અને િવxના અનેક કિવઓનો Rુજરાતીમાં અBુવાદ કરOને
પણ આપણને આwયો છે . કિવતા િવશે તેમણે ઘણી વાત કરO છે . ુર%શ દલાલની રચનાઓમાં ાંક કોઈને
શzદરમત દ% ખાય, ાંક શzદમમત દ% ખાય, ાંક લયની કચાશ પણ હોય, કોઈને સપાટ િનવેદનો લાગે,
પરં F ુ શzદને અને કિવતાને આટલી તીÕતાથી અને આટલો લાંબો સમય દલો4ન ચાહનારો આ એક અનોખો
સyક છે , એટJું તો (વીકારુ ં જ રLુ.ં
આ બુ ં સાંભયા પછO 3ુ ં  તારણ પર આXયો bં તેની વાત માંડOને મારO વાત = ૂરO કરOશ : (1) ુર%શ
દલાલની કિવતાના ક%`9માં Aેમ અને નગર^વન છે . મ@યકાલીન લોકગીતોની પરં પરા અને આુિનકતાના
સંિમ7ણો છે . (2) આુિનકતાની આબોહવામાં રહOને આ કિવએ 7fાBુ ં ગાન ક6ુm છે . (3) ુર%શ દલાલ
Eુય!વે ઊિમª કિવતાના માણસ છે . એમના ગીતોમાં સાહ જકતા છે , }ુબ~ધતા નથી. રUૂઆતના કિવ છે .
ગવાતા કિવ છે . (4) કિવતાના સyન કરતાં કિવતાના Aસરણની સૌથી વુ કામગીરO મેઘાણી પછO આ કિવ
એ કરO છે . (5) Aારં ભે રા`9-િનરં જનની સÖદય રાગી કિવતાનો સં(કાર ઝીયો અને પછO આુિનકતાનો
Aભાવ એમના પર પડો. અ`ય કિવઓનો Aભાવ પણ એમણે ઝીયો અને મને કહ%વા દો ક% આ અBુઆુિનક
કિવઓના પણ એ = ૂવજ છે . ‘કાXય!વ’ અને ‘ગીત!વ’ એમ બંનેB ુ ં સંયોજન એ કરO 4ણે છે . લોકિAય કિવ છે .
ચ¡કાવનારO ઉ'uતઓ એમની અછાંદસ રચનાઓમાં તરત @યાન ખaચે છે . એમણે ભારતીય કિવતા, િવx
કિવતા, Rુજરાતીમાં  આણી આપી છે તે બેનE ૂન છે . એ આટJું બુ ં મ6ુ ં છે તેમાં ઈxરના ઋણી છે એટલે
તેઓ કહ% છે ‘ક%મ કરOને  ૂકુ ં ઋણ...’ અને મa પહ%લા કLું હF ુ ં એમ, છે લે પણ કહOશ ક% હવે આ કિવએ શzદો
સાથે રમવાBુ ં માંડO વા6ુ ં છે . આમ, શzદ-કિવતાથી શj કરO , અશzદ-કિવતાની ઝંખના કરતા આ કિવ પાંચ
દાયકાની સફર = ૂરO કર% છે .
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7ી ભગીરથભાઈના વuતXય પછO  ૂબ જ હળવી શૈલીમાં વાત કરતાં &' 465    કાXયપઠન ક6ુm હF.ુ ં
તેમના વuતXયમાં હા(યની છોળો ઊડO હતી અને 7ોતાઓ રસતરબોળ બ`યા હતા. કાXયપઠનનો આરં ભ કરતાં
7ી ુર%શભાઈએ જણાX6ુ ં હF ુ ં ક%, ‘આ!મીય મોરારબા=ુ, મણે મારા કાXય વાંચવાBુ ં ભગીરથ કાય ક6ુm એવા
ભગીરથ ભ¸, 7ી હરOશ મીનાÔુ, અ જતભાઈ અને સૌ િમYો......... 3ુ ં |યાંથી શીખવા મળે !યાંથી શીુ ં bં.
3ુ ં અ'(મતાપવમાં આવવા નીકળતો હતો !યાર% ક%ટલાક લોકોએ મને િશખામણ આપી !યાર% મa કOુ ં ક% ભાઈ, 3ુ ં
પહ%લાં પણ !યાં જઈ આXયો bં. તેઓ મને કહ% ક% તમાર% ગંભીર ચહ%રો રાખવો જોઈએ, ન સમ4ય એુ ં બોલુ ં
જોઈએ તો લોકો તમને િવ_ાન ગણશે !! થોડા એ]લયટના uવોટ%શન કહ%વા જોઈએ તો એ લોકોને ખબર પડશે
ક% તમે વાંચો છો, િવચારો છો, અBુભવો છો !! તમે તમારO છાપ ઊભી કરો. મa કLુ,ં 3ુ ં ઈ¶Aેસ કરવા નથી
જતો, એuસAેસ કરવા 4 bં. અહ કોને ઈ¶Aેસ કરવાના ? અને  લોકો ઈ¶Aેસ કરOને ચાયા ગયા એ
લોકો પણ ક%ટJું ર£ાં ? આટલી જો અ¢લ આવી હોત તો કંઈ બ3ુ અથ નથી.
ગીત મને બ3ુ ગમે છે . ‘તરણાની મ મને Éટ% છે ગીત અને ઝરણાંની મ 4ય વહ%તાં......’ ગીત કંઈ ડRુમRુ
ડોસીની મ ન ચાલે ! ઉમાશંકર% બ3ુ અµgુત કLું ક% ‘અમે ુતેલા ઝરણાંને જગાડÂુ.ં ’  આપણી Tદર ુતેલી
વ(F ુ હોય એને જગાડવી જોઈએ. આટલી સરસ કિવતાઓની આપણા મા(તરોએ પર ધમી નાખી છે . મા(તર
= ૂછશે ક% કિવ ુ ં કહ%વા માંગે છે ? – અયા ભઈ ! કિવ કહ%વા માગતો હોત તો િનબંધ ન લખત ? આ ગીત ુ ં
કામ લખત ? કિવ કાંઈ કહ%વા નથી માગતો. કિવને કંઈ કહ% ુ ં જ નથી. તમે ુ ં કામ હ%રાન કરો છો ?
મa ‘તમે કહો તે સાુ ં વહાલમ.....’ એ એક ગીત લખેJ.ું કોઈ \ીને લાંબાગાળાBુ ં રા|ય કરુ ં હોય તો તે આ જ
કહ%. આ પરથી મને યાદ આX6ુ ં ક% કાલે બુ ં અહ ડાય(પોરાBુ ં ચાલF ુ ં હF ુ ં તે 3ુ ં ટOવી પર જોઈને આXયો bં.
મારો એક AÅ એ છે ક% આપણા ા Rુજરાતીઓ અમેરકન જોડ% ભયા છે ? !યાં બેસીને કિવતા અને વાતા
લખે છે . Do they know the American culture ? ુચી Xયાસે બ3ુ સરસ કહ%J ું ક% અહ અમેરકામાં તો ક%ં ૂ
ચ¡ટાડ%લા લeન છે ! એ લોકો |યાર% લeન કર% !યારથી જ ડાઈવોસ ફાઈલ કર% . ઉપરોuત ગીત વાંચીને મને ડો.
Aકાશ કોઠારOએ કLું ક% તાSું આ કાXય ડવોસ થઈ ગયેલા એક દંપિતને મોકલાX6ુ ં અને પાછા તેઓ ભેગા થઈ
ગયા. મa કLુ,ં માર% ટાગોર તો નહોF ુ ં થુ ં પણ મને ગોર ુ ં કામ બનાXયો ! કિવતા આુયે
ં કામ કરO શક% છે , 
િવવેચકોની બહારની વાત છે . E ૂળ વાત માર% એ કહ%વી છે ક% આ અ'(મતાપવ તો અ'(મતાપવ છે જ પણ
ખર% ખર ‘'(મતા પવ’ છે

એટલે ક% આનંદBુ ં પવ છે . કિવતાBુ ં વાચન આનંદ આપે. િવવેચન િવËાનંદ આપે.

િવવેચન આનંદ તો આપુ ં જ જોઈએ.
ક%ટલીક ગમતી પં'uતઓ વાં ુ ં એ પહ%લાં એક વાત યાદ આવે છે . આપણા ક%ટલા Rુજરાતીઓ ફોર% ન 4ય અને
!યાં માSું ગીત ગાય. ગીત ગાય એટJું જ નહ પણ !યાં મારા ગીતનો અBુવાદ કર% ! ‘રાધાBુ ં નામ તમે
વાંસળOના  ૂર મહO વહ%F ુ ં ના મેલો ઘન³યામ.......’ એક સંગીતકાર% કLું ‘Don’t flow radha’s name in your
flute o shyam’ હવે આવી ખોટO રOતે ગીતને સમ4વે, પછO એ ગાય, અભણ માણસો ડોલે, એ રા^ થાય,
ડોલર લાવે અને જલસા ! અમેરકામાં ફમ જો અને એમાં પછO નીચે ડાયલોગ આવે ક% ‘બોલ રાધા બોલ
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સંગમ હોગા કO નહ ?’ એBુ ં Tqે^ એમ કર% ક% ‘Please speak, radha speak, contact possible or not ?’ આમાં
અને પેલા કાXયના અBુવાદની Tદર મને તો કોઈ ફ%ર દ% ખાતો નથી.

ભગીરથભાઈએ ની વાત કરO તે પેJ ું ‘મંદર અને મીરાં’વાÈં કાXય મa રજનીશ^ને સાંભળતા લ6ુ ં હF.ુ ં મને
આનંદ થયો ક% 3ુ ં એમને સાંભળવા ગયો. તેઓ એ દવસે મીરાં િવશે બોયા પણ તેઓ સાSું ન બોયા. મને
આનંદ થયો. એBુ ં કારણ એ છે ક% જો દર વખતે દર% ક માણસ સાSું બોલે તો એ મશીન કહ%વાય, માણસ ના
કહ%વાય. એ સાંભળતાં મને િવચાર આXયો ક% મીરાં મરO હોત તો ક%વી રOતે મરO હોત ? એ ડાયા]બટશથી મર%
? એને પેસમેકર Eુકુ ં પડ% ? એને eJુકોમા થાય ? એને ચાલવાની તકલીફ થાય ? મીરાં ક%વી રOતે મર% ?
જ(ટ ઈમે જન ! મીરાંને પણ સહO કરવાBુ ં મન થાય એટલી ખાYી = ૂવક ક3ુ ં bં ક%, ‘´ઘટ
ંૂ
પટની ´ઘરયાળO
ંૂ
વાત ગગનમાં R ૂમ થઈ......એક દવસ તો ગાતાં ગાતાં મીરાં  ૂપ થઈ.....’ મીરાં આમ જ મર% . એ બી^ કોઈ
રOતે મરO ન શક%.
3ુ ં ફલાડ%Vફયામાં હતો !યાર% કોઈએ મને ‘Rુડમોિન×ગ’ કLુ.ં એ વખતે મને થ6ુ ં ક% મીરાંને કોઈ આુ ં કહ% તો ક% ુ ં
લાગે ? કિવને કપના કરવાનો અિધકાર તો છે જ. કિવ કપના ના કરO શક% તો િધ¢ાર છે . મીરાંને એુ ં
લાe6ુ ં હશે ક% ‘વાંસળO વી સવાર ઊગે ને મોરપછ વી રાત, મંદરની બહાર મીરામાધવ ઊજવે છે
મધરાત.......’ આ વાંચી ુર%શ જોશીએ ટOકા કરO,  એમનો અિધકાર હતો. એમણે કLું ક% આ HૃWણકાXય થ6ુ ં
ને ? મa કLું HૃWણકાXય થ6ુ ં ક% નહ એ મહ!વBુ ં નથી, કાXય થ6ુ ં ને એ મહ!વBુ ં છે ! મને ઈxર%  Aથમપં'uત
આપી છે એને 3ુ ં વફાદાર ર3ુ ં ક% મારા િવવેચકોને વફાદાર ર3ુ ં ક% એ લોકોને ુ ં લાગશે ? એ લોકોને કંઈ લાગFુ ં
જ નથી, પહ%લી વાત એ જ છે . િવવેચક સÏદય હોવો જોઈએ. મારા લય ખોટા હોય તો @યાન દોરવાનો
અિધકાર છે .’
વાતના Aવાહમાં તેમણે આગળ જણાX6ુ ં હF ુ ં ક%, ‘Eુબ
ં ઈમાં પાટºઓ બ3ુ થાય. સાડા આઠનો ટાઈમ હોય અને
બધા નવ વાગે આવે ! આપણા વા વહ%લા પહ¡ચી ગયા હોય. એ લોકો તૈયાર પણ ના હોય. પછO બધા લોકો
આવે અને ‘હ%પી sુ સી 6ુ’ કર% . એમાં \ીઓ Yાસ આપે અને બેધડક સવાલ = ૂછે ‘કિવતા ક%મની લખો ?’ એના
ગ4 Aમાણે જવાબ આ=ુ.ં કોઈક તો અમ(તા જ = ૂછતા હોય તો એને ક3ુ ં ક% ‘પી`ક કાગળ લ, લીલી સહO
લ, માથે ટકટક હાથ ફ%રુ ં અને હાથમાંથી કિવતા નીકળે !’ મ4ની વાત એ ક% તે માની પણ 4ય ! એક
બહ%ન આXયા મને કહ% ‘જો જો હ¡, મારO પર કિવતા ન લખી નાખતા’ મa કLુ,ં ‘You are a difficult subject for
poetry.’ તારા પર કિવતા લખવી ક%વી રOતે લુ ં ? મા પાવા તે ગઢથી ઊતયાm લુ ં ? બ3ુ Eુ³ક%લીઓ છે . આ
બધા = ૂછ= ૂછ કર% એટલે મa ડોuટરો િAV(Zwશન લખે એમ એક કિવતા લખી :
તમને તારાઓની બારાખડO ઉક%લતાં આવડ% છે ?
તો લખો....
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તમને Éલોની પાંખડOમાં Aવેશતાં આવડ% છે ?
તો લખો....
તમને ણની ખડOમાં કુકં જતાં આવડ% છે ?
તો લખો....
તમને રણના િવષાદને E ૃગજળથી માંજતાં આવડ% છે ?
તો લખો....
તમને ખમાં આવેલા વાદળને નહ વરસાવતાં આવડ% છે ?
તો લખો....
તમને મેઘધBુષને ુ¢O ધરતી પર વાવતાં આવડ% છે ?
તો લખો....
તમને લોકોની વચે તમારO સાથે રહ%તાં આવડ% છે ?
તો લખો....
તમને તમારાથી ટાં પડતાં આવડ% છે ?
તો લખો....
તમને કંઈ પણ આવડF ુ ં નથી
એ અવ(થા પર ઊભા રહ%તાં આવડ% છે ?
તો લખો....
એક વખત ·%નમાં ·ાવેલ કરતો હતો. એક ભાઈએ મને કLું ક% તમારો હાથ બતાવો. જોઈને મને કહ% તમને
સાા!કારનો યોગ છે , !યાં જ ટકટ ચેકર આXયો ! મને થ6ુ ં ઈxર આવી રOતે આવશે મને ખબર જ નહ.
મારા અને હરO`9માં આસમાન-જમીનનો ફ%ર. ક%ટJુકં તો એ બોલે તે મને સમ4ય જ નહ. મને એક દવસ કહ%
ક% થોભો. એટલે 3ુ ં ર(તામાં અટકO ગયો. હકOકતે એ મને એમ કહ%વા માગતો હતો ક% આ =ુ(તક પકડો. એ મને
ગઝલો સંભળાવી સંભળાવીને થાકO ગયો પણ મને ગઝલ આવડO નહ. આ એની િનWફળતા નહ, પણ મારO
સફળતા ! કારણ ક% અ!યારની ગઝલો વાંયા પછO એુ ં લાગે છે ક% નથી લખતાં એ સાSું જ છે . ·%નમાં પેલા
ભાઈએ કLું ક% સાા!કારનો યોગ છે ; એમાંથી મને કિવતા  ૂઝી. મa ઈxરને ચેલે`જ આપી. 3ુ ં ભગવાન જોડ%
પણ માBુ ં bં ક% It should be two way traffic and no silence zone. આપણે એકલા જ એની પાછળ હોઈએ અને
એ આ¼ું Uુએ ને બા¼ું Uુએ એમાં આપણને મ4 ના આવે. પછO એ માણસ હોય ક% ઈxર હોય ક% કોઈ પણ હોય.
એટલે મa ઈxરને કLું :

www.ReadGujarati.com

Page 27

³યામ મારો આ કોરો કાગળ
એમાં દોરો તમે HુંડળO
અને કહો ક% મળુ ં ાર% ?
કØ ક%ટલા ઘ¡ઘાટના અહ ´ઘટપટ
ંૂ
ર% ઢયા
એને કહો ખોલશો ાર% ?
રા3ુ ચં9ને ગળO 4ય તો
તમે લશો માર% માથે શરદ= ૂનમBુ ં આભ થઈને
એુ ં વચન તો આપો.
 ૂય, RુSુ ક% ક%F ુ, મંગળ;
અમને કાંઈ સમજ નહ,
qહો િવરહના ટળશે
એુ ં આxાસન તો આપો.
એક એક આ ઘરમાં E ૂકો વાંસળOઓના  ૂર
અને બળવાન ુZને કરો
મોરિપછને ધારO માધવ દશન દ% શો ાર% ?
તમે અમાSું ભાિવ કહ%શો ાર% ?
³યામ તમે અવ સાુ ં કહ%જો
તમને પણ અમને મળવાBુ ં
મન કદOય થાય ખSું ક% નહ ?
અમે તમારO આગળપાછળ આમતેમ બસ ભટા કરOએ
તમને પણ ાંક ઊભા રહOને
ખોમાં ખો રોપીને
માનમલાજો મયાદાને લોપી દઈને
ગોપીના આ લોચનને જલ ¼ૂબી જવાBુ ં
મન કદOય થાય ખSું ક% નહ ?
³યામ તમારO સાથે માર% કયા જનમની સગાઈ થઈ છે
ને કયા જનમમાં સગપણ ફળશે ?
ર% , ાં લગી આ ^વ ટળવળશે ?
મને કØ કહ%શો ાર% ?
હરકસન મહ%તા અને અમે બધા ભેગા મળOએ. વાતો કરOએ. એક જણે મને = ૂછ©ું ક% તમારO અને હરકસન
મહ%તાની મૈYીBુ ં રહ(ય ુ ં ? મa કLુ,ં ‘અમે એકબી4ને નથી વાંચતા તે !’ એ જ મૈYીBુ ં રહ(ય ! હરકસન
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ભાઈએ એક વાર = ૂછ©ું ક% ^વન એટલે ુ ં અને મરણ એટલે ુ ં ? મa જવાબ આwયો ક% પાંચ ત!વો ભેગા મળે
એ ^વન અને પાંચ ત!વો ટા પડ% તે મરણ. મરણનો અBુભવ તો કોને ન હોય ? મારા ફાધર ગયા, મધર
ગયા, નાનો ભાઈ ગયો, ક%ટલા બધા િમYો અને ક%ટલી બધી Xય'uતઓ ગઈ. હમણાં ઉપરા ઉપરO બે મરણ
થયા તો (મશાનમાં બી દવસેય ગયો. તો !યાં બેઠ%લા એક ભાઈ કહ%, ‘તમે તો ગઈ કાલે પણ આવેલા ને ?’
4ણે મa માનતા ના માની હોય ક% 3ુ ં રોજ (મશાનમાં આવીશ પછO ઈમેજની ઑફસમાં જઈશ ! મa કLુ,ં ‘ગઈ
કાલે બી4 માટ% આવેલો, આ પણ બી4 જ ગયા છે , 3ુ ં કંઈ ગઈકાલવાળા માટ% નથી આXયો !’ મa એક
મરણBુ ં કાXય લ6ુ ં : ‘ખ તો મારO આથમી રહO, કાનના Hુવા ખાલી....’ મારO મા મરO ગઈ !યાર% મારા
માસી મને કહ% F ુ ં કાનમાં કંઈક કહ%. આપણને  જ`મ આપે એને ક%મ કરOને કહ%વાય ક% F ુ ં 4 ? એટલે મa મારO
માને કLું ક%, ‘મા F ુ ં રોજ સાં મંદર 4ય છે એમ 4 ને !’ આમ Uુઓ તો ઈxરની બ3ુ મોટO Hૃપા છે ક% મરણ
છે . તમે િવચાર કરો ક% મારા બાપા, એના બાપા, એના બાપા અને વળO એનાય બાપા એ બધા જ ^વતા હોત
તો આપણે અહ અ'(મતાપવમાં આવી જ ન શકતા.’
છે લે સમાપનમાં તેમણે કLું હF ુ ં ક% : ‘ઘણા લોકો મારો પરચય આપતાં કહ% ક% “આ Rુજરાતી સાહ!યના ભીWમ
િપતામહ છે ” – એ તો સાSું છે ક% આપણે બધાBુ ં માનતા નથી. આપણે તો ભ(મ િપતામહ હોઈએ ! આપણા
ઘણા બધા કિવઓ માને છે ક% 4ણે પોતે કિવતા લખીને સમાજ પર ઉપકાર કર% છે . એBુ ં ફંકશન થાય !યાર%
કોણ કોણ આવે છે એની હાજરO લે છે . એ પરથી મa એક કિવતા લખી ક% ‘કિવતા લખવી હોય તો લખો તમારO
ગર....’ છે લે, આપ સૌનો આભાર.’
તાળOઓના ગડગડાટ પછO આ સંગોVWઠના બી4 વuતા &' @я "0 6 , કિવ 7ી હરOશ મીનાÔુની કિવતા
િવશે પોતાBુ ં વuતXય આ શzદોથી Aારં ભ ક6ુm હF,ુ ં ‘હરOશ મીનાÔુની કિવતામાંથી પસાર થતો હતો !યાર%
એમની ખોજBુ ં નામ પાડવાBુ ં આX6ુ ં અને એ નામ પડÂું : “વૈખરOના પરાવાણીમાં પરાવતનનો આ કિવ છે .”
જરા UુદO રOતે કહOએ તો ગંગાસાગરથી ગંગોYી તરફના A!યાગમનની ઝંખનાનો આ કિવ છે . એ ખેચરOEુ9ાના
કિવ છે . હરOશ મીનાÔુની કિવ ^ભ તે તાળવે ચ¡ટ%લી ^ભ છે . એમાંથી રસ ઝર% છે તે  છે .
આ 3ુ ં આ(વાદમયી પરOાથી કિવની AિતWઠા કરOશ. 70ના દાયકાના કિવઓ (વjપની ખોજjપે િવ(તરતી
કિવતાના સહચરો ર£ા છે . 4તને માંજવાની સભાનતા Aગટાવનારા ઉર આુિનક કિવઓની,  અમારO
કિવ પેઢO થઈ એમાં હરOશ મીનાÔુ પહ%J ું નામ છે . એ પછO યhેશ દવે, દલપત પઢયાર, િવનોદ જોશી વગેર%
અનેક છે . આ બધા પોતાની Eુ9ા રચનારા કિવઓ છે . આ પૈકO િવલણ કાXયિવભાવના Aગટાવનારા િમનાÔુ
એ Eુખમંડળ વા કિવ છે . હરOશ E ૂળ કબીરવંશી છે . ‘3ુ ં તો કબીર વડનો ટ%ટો....’ એમ તેઓ કહ% છે . હરOશમાં
પહ%લો કિવપંથ Aવે³યો પછO સંતપંથ િનવ(યો. કિવતા એમની AHૃિત છે . ભ'uત એમની પરWHૃિત છે . આ
હરOશ શાની ખોજમાં ર£ા ? ા કાXયાથને Aાwત કય~ ? એની વાત કSું. 4તને પરOણ કરતી વેળાએ જ
એમને કાXયાથ ઊઘડતો આવે છે . એ િવષયવ(F ુને કિવ કાXય-Xયાપાર _ારા રચે છે અને પામે છે . મીનાÔુને
સાચા કિવને હોય છે તેવી પોતાની Tદરની Rચ
ં ૂ ને દાjણ સમ(યા છે . ‘(તવન(થ]લ’નામના કાXયમાં એમણે
એ સમ(યા E ૂકO છે . એ સમ(યા છે E ૂળમાં પાછા ફરવાની. હરOશ કહ% છે : ‘ઈxરની SુંવાટO પર 3ુ ં ઝાકળની
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મ બાઝો, કરણની ગળO પકડOને 3ુ ં પલકમાં મને િવસરO ગયો.....’ આ મને િવસરO જવાની વાત છે .
પોતાના સાહ%બને િવસરO જુ ં એ એમની સમ(યા છે . એમાંથી આ કિવતા Aગટ% છે . જગત, નારO અને કિવતા
તરફ એમના મનમાં _ ં_ જ`મે છે , Tતે વૈરાeય ભાવ 4ગે છે અને એ તરફ એમBુ ં કિવ!વ િવકસે છે . બી^
તરફ ભ'uત, Eુ'uત અને સદRુSુ એ તરફ એમBુ ં કિવ!વ ઢળે છે . એમનામાં ભFુહરમાં છે એવો _ ં_ ભાવ છે .
એમણે કLું પણ છે ક% કિવતા એ મારO ´ટાયે
ં ૂ લી વાસના છે . ઉપિનષદની આભા ધારણ કરતી Rુજરાતી
કિવતાBુ ં શીખર મીનાÔુએ ર6ુ ં છે . ધીરજ= ૂવક એ સમ(યાના E ૂળને સમજવા મથે છે . ધીમે ધીમે કરતાં
એમનો કાXયાથ ધીર, ગંભીર, ગહન, િનમળ અને િવકિસત થાય છે . જગત, નારO અને કિવતા તરફ આરં ભનો
તેમનો  આZોશ છે તે ધીર% ધીર% િવષાદ અને કSુણામાં jપાંતરત થાય છે . |યાર% એમ થાય છે !યાર% તે
આપણા પરપuવ કિવjપે નીપ^ આવે છે . બ3ુ ઓછા લોકો આવી રOતે કર% છે . એમનો આ  ૂર મહ!વનો છે .’
અ જતભાઈએ તેમના કિવકમ િવશે વાત કરતાં આગળ જણાX6ુ ં હF ુ ં ક% : ‘એમની કિવAHૃિત ક%વી છે ? મીનાÔુ
એ િવદeધ કિવ છે એમ 3ુ ં સં(Hૃત મીમાંસાના શzદો વાપરOને કહO શHું. એ િવ]ચY કાXયરચનામાગના કિવ છે .
એટલે ક% અિતશય ુદર,
ં
^ દ% એવી રચના માગના એ કિવ છે . એવો કિવ ુ ં કર% ? સરળમાં રહ%લા
અટપટાપણાને તે શોધી કાઢ%. સપાટમાં રહ%લી ગહનતાને શોધી કાઢ%. પરં પરામાં િનહત નવો`મેષને Zડા કરતાં
કરતાં એ Aકાિશત કર% છે . એ ભાષા, કાXય(વjપો, કથાનકો અને પાYો આ બધી વ(F ુBુ ં મંજન કર% છે , ભંજન
કર% છે અને Xયંજન કર% છે . એમણે ‘Ùીબાંગુદર’
ં
કિવતાઓ રચી છે . =ુરાણપાYો અને કથાઓને નવા
અથઘટન, B ૂતન ભાવ આભાથી આછાદત કરO દ% છે . મ ક% ‘]ખસકોલી’ અને ‘શબરO’ને રામની Aેયસી jપે
એ ઘટત કર% છે . ‘Ùીબાંગુદર’
ં
નામBુ ં એક ુદર
ં
પાY એમણે ર6ુ ં છે . તેમણે અછાંદસ કાXયને ‘યા}ુછાંદસ’
એમ નુ ં નામ આw6ુ ં છે નો અથ થાય છે ‘પોતાની ઈછાથી છંદ-અછંદ કરવા તે.’ બ3ુ Aાh કિવ છે અને
કિવતાના િવવેચક પણ છે . એ લા]ણક કિવ છે . એ બ3ુ 4ણીતા હોય એવા કથાનકો, લપટા પડO ગયેલા
છંદોલય વગેર%નો બાધ રચે છે . એ પછO હરOશ સહ%જ આગળ ચાલે છે . ‘પંખીપદારથ’, ‘નારં ગી’, ‘સા=ુતારા’,
‘Rૃહ(થસંહતા’ આ બધા કાXયસંqહોમાં તેમની અ]ભધા Aાંજલ બને છે અને @વિનની િનWપિત થાય છે . તે
શzદZડાના Jુzધકિવ છે . ‘રણિશR’ુ બ3ુ 4ણીતો શzદ છે એ પરથી એમણે = ૃવી માટ% બ3ુ સરસ શzદ
વાપય~ છે ‘રજકણિશR’ુ . નવિનિમªત શzદના આ કિવ છે . ‘નીલાંબરO’ શzદ તો આપણે વાપરOએ છOએ, પણ
એમણે એમની કિવતામાં ‘નીહલાંબરO’ શzદ વાપય~ છે . એટલે ક% ના'(તકવાદ. ‘રોમે`ટOક’Bુ ં ‘રોમ-એV`ટક’ એુ ં
કર% છે . આમેય રોમ શહ%ર એ`ટOક ુ ં જ છે !
હરOશ કિવતાBુ ં શીષક કાળ^થી યો છે અને એની નીચે એક નાની પં'uત E ૂક% છે . આ તેમની િવિશWટતા છે .
એ રOતે કિવતાનો  ૂર સેટ કર% છે . બ3ુ Aાh કિવ છે . આદ અને Tતમાં એકની એક પં'uતની =ુનરા ૃિ કર%
છે . મને એમની  મયાદા દ% ખાય છે તે વાત પણ 3ુ ં કરOશ. એમની આરં ભની  રચનાઓ છે એ
= ૂવિનધારત િવચારોથી સંચ]લત થાય છે એમ મને લાe6ુ ં છે ;  કાXયXયાપારને (ખ]લત કરતી હોય એમ
લાગે છે . તેઓ વાગાડંબર રચતા લાગે છે . 3ુ ં એમ માBુ ં bં ક% કિવ પહ%લેથી કંઈ ન¢O ન કર% . કિવતા તો પદ%
પદ% રચાતી આવે. શ છે ક% 3ુ ં ખોટો પણ હો અને કિવઓ હંમેશા િવવેચકોને ખોટા પાડ% છે . જો એુ ં થશે તો
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મને આનંદ થશે. ઉપિનષદની આભા Aગટ% એવા ‘નારં ગી’ અને ‘પંખીપદારથ’ કાXયસંqહોમાં તેમણે એવા
કાXયો આwયા છે .
હરOશની કિવતાના  તબ¢ાઓ છે એમાં પહ%લો તબ¢ો ‘Ùીબાંગુદર’
ં
કાXય છે . ‘Aેયસી’ એ બી^ એમની
બ3ુ જ ુદર
ં
રચના છે માં શબરOની ‘મીથ’Bુ ં નવઘટન થ6ુ ં છે . YીUુ ં  એમBુ ં '(થ!યંતર છે તે એમBુ ં
‘AHૃિત પદારથ’ અને ‘ભાવપદારથ’ છે . એના િવિવધjપો એમણે કંડાયા છે . એમBુ ં ચોુ ં  '(થ!યંતર છે એ છે
‘કબીરાઈ વાણી’  એમનામાં ઠર% છે અને પદAાંજ]લjપે Aગટ થાય છે . એમBુ ં છÚં '(થ!યંતર છે એ
‘પંખીપદારથ’ અને ‘નારં ગી’ રચનાઓમાં 4ય છે  Rુજરાતી દાશિનક કિવતાના ઉÛુગ
ં િશખરો jપે Aગટ
થયા છે . એમBુ ં  સાતEુ ં '(થ!યંતર છે એમાં એમણે શzદને ]ચિYકરણના મા@યમjપે યો|યો છે . એ સા=ુતારા
િવશેના ]ચYકાXયો છે .’ આમ કહOને અ જતભાઈએ તેમના પહ%લા '(થયંતરને સમ4વવા માટ% ‘Ùીબાંગુદર’
ં
કિવતા વાંચીને તેB ુ ં િવ³લેષણ ક6ુm હF.ુ ં એ પછO ‘Aેયસી’ કાXયસંqહમાંથી શબરO િવશે વાત કરO હતી. તેમણે
કLું હF ુ ં ક%, ‘રામ અને શબરOનો સંબધ
ં સામા જક 9VWટએ અમા`ય છે પરં F ુ  ૂરતા અને પરમ=ુSુષ વો સંબધ
ં
કપીને હરOશ રામ-શબરOના સંબધ
ં ને Aતીિત કર બનાવે છે . એમણે રામકથાને ³યામકથાBુ ં Tજન ક6ુm છે .
રામ અને કિવની ચેતના વચે સwતપદO રચાય છે . તેમાં ]ખસકોલીની  ૂરતાBુ ં જ`માંતર% શબરOjપે વા6ુની
વંડO HૂદOને અવતરણ થાય છે . એમણે શબરO માટ% ‘સ¥ ૂરO’ વો એક નવો શzદ વાપય~ છે . YીUુ ં '(થ!યંતર છે
એમાં Aેમ અને પy`યુuતની થોડO વાત છે એટલે ક% AHૃિતની વાત છે ’ એમ કહOને તેમણે હરOશ મીનાÔુના
ક%ટલાક AHૃિત કાXયો સમ4Xયા હતાં. એ પછO તેમણે ‘પંખીપદારથ’ કાXયસંqહની ક%ટલીક કિવતાઓને
િવ(તારથી સમ4વી હતી. Tતે તેમણે કLું હF ુ ં ક% : ‘મહાભારતની 9ોણાચાયની પરOાવાળO કથાBુ ં ઉપિનષદ
કથામાં તેમણે jપાંતર ક6ુm છે . આવા અµgુત કિવથી ધ`ય થવાય તે જ અયથના.’
!યારબાદ કિવ &'

5 કાXયપઠનની શjઆત કરતાં કLું હF ું ક% : ‘3ુ ં AHૃિત Aમાણે લખવાવાળો
6- ' Aએ

કિવ. િવËાથÌ પાછો િવhાનનો એટલે Rુજરાતી ખાસ ભણેલો નહO ! હવે કિવતા વાં ુ ં bં. આપણે  કિવની
જ`મશતાzદO ન^ક પહ¡યા છOએ તે ઉમાશંકર. ુર%શભાઈએ કLું ક% ગીતની પહ%લી પં'uત ઈxર દOધી હોય.
વાત સાચી છે ક% ઈxર એ પં'uત દ% છે અને કિવ આગળ એBુ ં ગીત લખી લેતો હોય છે . આ ગીત 3ુ ં એટલા
માટ% વાં ુ ં bં ક% એની પહ%લી પં'uત ઉમાશંકર દOધેલી છે . કિવતા લખતા થયા પછO એકવાર ઉમાશંકરને
મળવાBુ ં થયેJ.ું મને Tદરથી હંમેશા એમ લાe6ુ ં છે ક% કિવતા એક બહEુખ પદાથ છે . આરં ભે TતEુખ હોય
પણ Tતે એBુ ં પરણામ બહEુખ આવે. કિવતા લખવાથી કંઈ િનમળતા ઊભી ન થાય. એટલે કિવતા
છોડવાની ઈછા વારં વાર થયા કર% – આવી બધી વાતો ઉમાશંકર સાથે થયેલી. વાતવાતમાં ઉમાશંકર% એક
પં'uત મને કહO : ‘સંતોને તો સવના િન!યના નોતરાં....’ એ Aથમ પં'uત લણાં છંદમાં રચાઈ.’ એમ કહOને
હરOશભાઈએ તે કાXયBુ ં પઠન ક6ુm હF.ુ ં
તે પછO તેમણે જણાX6ુ ં ક%, ‘હવે થોડO ‘Ùીબાંગુદર’
ં
કિવતા િવશે વાત કSું. એ કાળે શzદBુ ં આકષણ હF.ુ ં
એમાં Xયંગ છે પણ વળO ાર% ક આપણી પર જ Xયંગ થતો હોય એમ લાગે. કિવતા નથી લખવી એમ 4હ%ર
કSું, પાંચ વષ ુધી  ૂપ ર3ુ ં અને વળO પાછો કિવતા લુ ં ! એમાંથી ‘Ùીબાંગુદર’
ં
થ6ુ.ં તેમાBુ ં એક ગીત
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વાં ુ ં bં.’ એમ કહOને તેમણે

‘એક મBુWય’ નામBુ ં અછાંદસ કાXય વાં6ુ ં હF.ુ ં આગળ તેમણે જણાX6ુ ં ક%,

‘Aેયસી કાXયસંqહ િવશે અ જતભાઈએ એુ ં કLું ક% તે શબરOની કિવતા છે . વાત બરાબર છે , પણ એમાં રામ ક%
શબરOBુ ં સીુ ં નામ ાંય નથી આવFુ.ં આ એ જમાનામાં લખાયેલી કિવતા છે |યાર% આપણા E ૂળ પાYોના
નામ સાથે કિવતા લખવાનો રવાજ હતો અને ઘણા આપણા સરસ કિવતાઓ એ Aમાણે લખતા. !યાર% મને
થ6ુ ં ક% માર% નામ વગરની એક કિવતા લખવી જોઈએ. એવા યાલ સાથે આ કિવતા કર% લી. એમાં શબરOBુ ં
નામ તો ાંય આવFુ ં જ નથી. એ રામ અને શબરOની કથા નથી પણ એ તો Aેયસીની વાત છે . એમાં ખર% ખર
તો રામના ^વનમાં આવેલી તમામ નારOઓBુ ં ]ચYણ છે ’ એમ કહ%તાં તેમણે તે કિવતા વાંચી સંભળાવી હતી
અને !યારબાદ ‘Aેમુuત’ કાXયસંqહમાંથી પણ ક%ટલાક ગીતોBુ ં પઠન ક6ુm હF.ુ ં તેમણે પઠન કર% લી એક
ગઝલમાંથી ક%ટલાક શેર કંઈક આ Aમાણે હતાં :

એટJું સત તો ાંથી લાું 3ુ ં
UુદO જpત તો ાંથી લાું 3ુ ં
Fું ચલાવી લે કોરO વિસયતથી
માલિમલકત તો ાંથી લાું 3ુ ં
એમણે TR ૂઠો બતાXયો તો
દ(તખત તો ાંથી લાું 3ુ ં
શzદકO (વયં સલામ કર%
એવી ઈÄજત તો ાંથી લાું 3ુ ં
સાવ ]ચમળાયેJ ું સફરજન છે
પેલી ]લÄજત તો ાંથી લાું 3ુ ં
એના ખડયામાં માY  ૂશ¥ ૂ છે
એ હ(તAત તો ાંથી લાું જ 3ુ ં
Tતેમાં તેમણે ભજનના છંદBુ ં ગઝલમાં jપાંતર કરતી એમની રચના ‘એક ´ટડો
ંૂ
આપો ઘટ નહ માRુ.ં ..’Bુ ં
પઠન કરતાં કLું હF ુ ં ક% ‘છંદશા\ના અયાસીઓએ આ બુ ં જોુ ં જોઈએ ક% આપણા ભજનના છંદમાંથી ક%વી
સરસ રOતે સરકO જવાય છે .’ છે લે તેમણે ‘Rૃહણી’ કાXયસંqહામાંથી પણ ક%ટલીક કિવતાઓBુ ં પઠન ક6ુm હF.ુ ં
[<'я  :   !"-B]
મ@યાÊ ભોજન અને િવ7ામબાદ બી4 દવસની બી^ સંગોVWઠનો Aારં ભ થયો હતો, નો િવષય હતો : ‘મારO
અ]ભનયયાYા’. અ'(મતાપવમાં આ B ૂતન િવષયને Aથમવાર (થાન આપવામાં આX6ુ ં હF.ુ ં આ સંગોVWઠમાં
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4ણીતા કલાકારો – jપા દOવેટયા, સરતા જોશી અને ઉપે`9 િYવેદOએ પોતાની અ]ભનયયાYા િવશે
િવ(તાર= ૂવક વuતXય રUૂ ક6ુm હF.ુ ં સંગોVWઠBુ ં સંચાલન કિવ 7ી િવનોદ જોશીએ ક6ુm હF.ુ ં
સંગોVWઠના Aથમ વuતા C<

-Dએ અÔુધારા સાથે પોતાBું વuતXય રUૂ કરતાં વાતાવરણ ગંભીર

બની ગ6ુ ં હF.ુ ં તેમના ^વનના ક%ટલાક કSુણ Aસંગોએ ઉપ'(થત 7ોતાજનોની ખો ભજવી દOધી હતી.
તેમણે પોતાની વાતનો આરં ભ કરતાં કLું હF ુ ં ક% : ‘અ'(મતાપવમાં િવિવધ કલાઓને આવરO લઈને બા=ુએ
Rુજરાતી કલા-સં(કારને  માન આw6ુ ં છે એ માટ% બા=ુને Aણામ. અહ ‘અ]ભનયયાYા’માં મને બોલાવી છે એ
માટ% 3ુ ં આપ સૌની આભારO bં. અહ ઉપ'(થત આદરણીય ઉપે`9ભાઈ અને સરતાબેનને સાંભળવા 3ુ ં પણ
એટલી જ આF ુર bં ટલા આપ સૌ આF ુર છો. એમની સામે 3ુ ં ુ ં બોJું ? એમની સામે જોતાં જોતાં તો 3ુ ં
મોટO થઈ bં. એમને જોઈને 3ુ ં ઘુ ં બુ ં શીખી bં. એ લોકો તો |યોિતªધર છે , |યાર% 3ુ ં તો મારO નાનકડO એક
દOવડO લઈને આવી bં. 3ુ ં સરતાબેન અને ઉપે`9ભાઈને વંદન કSું bં અને આhા માRું bં ક% 3ુ ં મારO વાત
સંભળાુ.ં મa મારO અ]ભનયયાYાને દOવડO સાથે સરખાવી કારણક% એ નાનકડO દOવડO મારા ઘરના બર%
સળગે છે ;  મારા ઘરને Tદરથી અને બહારથી Aકાશ આપે છે . મારો અ]ભનય મારા આિથªક ઉપાyનની સાથે
સાથે આનંદનો િવષય પણ છે .’
પોતાની અ]ભનયયાYાની શjઆત િવશે jપાબેને જણાX6ુ ં હF ુ ં ક%, ‘ ૂબ નાની હતી 3.ુ ં મારા ફોઈ દાિમની
મહ%તા  એ વખતના 4ણીતા અ]ભનેYી હતા; એ વખતે એમને ર% ડયો નાટક માટ% નાના બાળકનો રડવાનો
અવાજ જોઈતો હતો. મારા ફોઈ મને !યાં ર% ડયો નાટક માટ% લઈ ગયા. બધી તૈયારOઓ થઈ ગઈ. એ લોકોએ
મને !યાં (sુડયોમાં બેસાડO દOધી અને બધાં ચાયા ગયાં. એ લોકોને લાe6ુ ં ક% કદાચ 3ુ ં એકલી પડOશ તો
રડOશ પણ ના, 3ુ ં ના રડO. એ સિતશકાકા કરOને ર% કોડ¿(ટ હતા. એમણે આવીને મને ગભરાવી ક% ‘TધારO
કોટડOમાં = ૂરO દઈશ.’ તો 3ુ ં હસવા માંડO. ના ટક% મારા ફોઈએ મને જોરથી ટલો
ંૂ
ખPયો અને 3ુ ં રડO. 3ુ ં રડO
અને બહાર (sુડયોમાં મારા ફોઈ રડતા હતા.’ jપાબેને ચોધાર ુએ રડતાં રડતાં જણાX6ુ ં હF ુ ં ક%, ‘બસ,
શjઆત થઈ ગઈ અ]ભનયયાYાની ! મને યાદ નથી ક% મારા પોતાના રડવાનો અવાજ સાંભળOને 3ુ ં ુશ થઈ
હતી ક% }ુ:ખી. મને ખબર નથી. પણ કદાચ આટલા અBુભવો પછO લાગે છે મને ક% િવિધનો ઈશારો હતો ક%
મારO ભાવી કારકદº ુ ં છે .
!યારબાદ Rુજરાતમાં Aચાર-નાટકો ચાલતા હતાં. એ વખતે ‘હર8ં9-તારામતી’ નામBુ ં નાટક ગામેગામ
ચાલF ુ ં હF.ુ ં અમાર% એક ગામથી બી ગામ જવાBુ ં અને નાટક ભજવાBુ.ં રાYે રોકાવાBુ ં અને વળO પાbં
આગળ જવાBુ.ં Yણ વષની મારO મર હશે કદાચ. !યાર% 3ુ ં રોહતનો રોલ કરતી હતી. બ3ુ ુદર
ં
યાદો નથી
કારણ ક% કંઈ ખબર જ નહતી ક% ુ ં હF ુ ં ! એટલી ખબર હતી ક% (ટ%જ પર જવાBુ,ં રમવાBુ ં અને  ૂઈ જવાBુ ં !
વળO,  ૂઈ જવાBુ ં એટલા માટ% કારણ ક% પેલા રોહતને નાગ કરડ% એટલે મરO 4ય. બસ, આ એક નાનકડો
અBુભવ અને પછO શાળા. ાર% ય િવચા6ુm નહોF ુ ં ક% 3ુ ં અ]ભનેYી બનીશ. શાળામાં તો 3ુ ં બેડિમ`ટન રમતી,
હોકO રમતી... મને બ3ુ ઈછા હતી ક% 3ુ ં તરાW·Oય લેવલ પર બેડિમ`ટન રEુ.ં પરં F ુ ઉપરવાળાએ મારા
માટ% કંઈક બીUુ ં જ સ|6ુm હF.ુ ં શાળા પણ એવી મળO  મને મદદ કર% . અમદાવાદની એ (HૂલBુ ં નામ
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‘િવËાનગર હાઈ(Hૂલ’. અમારા આચાય 7ી કપાસી સાહ%બ પોતે નાટકમાં કામ કર% . મારા Rુજરાતી ભાષાના RુSુ
(વ. િવનોદ 4ની. એમBુ ં ‘િAત, િપ6ુ અને પાનેતર’ નાટક બ3ુ જ વખણા6ુ.ં આ બુ ં જ મને ાંક ને ાંક
આકષF ુ ં હF.ુ ં મને આ ેYમાં ખaચવાનો Aય!ન કરFુ ં હF.ુ ં એ પછO તો ઘરમાં પણ નાટકBુ ં વાતાવરણ અને
શાળામાં પણ ! પછO તો િનયમ થઈ ગયો. સવાર% સાત વાeયે ઊઠOને (Hૂલે જવાBુ,ં એક વાeયે ઘર% જવાBુ ં અને
!યાંથી સીધા ‘દપણ’માં. ‘દપણ’માં મa 7ીમતી મંUુ મહ%તા સાથે િસતારની તાલીમ લીધી. !યાં ‘પપેટ’ પણ
શીખી. રાત પડ% બધા સાહ!યકારો ભેગા થાય અને Aયોગશીલ નાટક કર% . માધવભાઈ રામાBુજ અહ બેઠા છે
તે સાી છે . લાભશંકર ઠાકર, ચીBુ મોદO, મુ રાય – એ બધાંના નાટકોનાં Uુદા Uુદા Aયોગો. એ બધામાં મને
નાBુ-નાBુ
ં
ં પાY કરવા મળF.ુ ં એ વખતે ચીમનભાઈ નાયક,  મારા RુSુ છે , એમની પાસે બે વષ મa ભવાઈની
તાલીમ લીધી. Rુજરાતની લોકકલા ભવાઈ હવે િવસરાઈ રહO છે . હવે માY અમે ચાર જ કલાકારો એવા છOએ
 ભવાઈ િવશે થો¼ું 4ણીએ છOએ અને કરOએ પણ છOએ. એ ભવાઈની તાલીમ બાદ, માધવભાઈએ બ3ુ ુદર
ં
ભવાઈનો વેશ, આજના લોકોને સમ4ય એ રOતે લયો. એBુ ં નામ ‘જ(મા ઓડન’. એમાં મa સૌ Aથમવાર
Eુય રોલ કય~ જ(માનો. બસ, એ (વગની અwસરાથી ઓડક`યા ુધીની મારO સફર હવે અિવરતપણે ચાલતી
જ રહO છે . ‘જ(મા’ કરવાની બ3ુ મ4 આવી કારણ ક% એમાં ગીત, સંગીત, અ]ભનય અને B ૃ!ય એમ બધા જ
Aકારો ભેગાં હતાં. અમે 4તે ગાતા હતાં અને 4તે ડાયલોગ બોલતા હતાં.’
પોતાની અ]ભનયયાYા િવશે આગળ તેમણે જણાX6ુ ં હF ુ ં ક% : ‘લગભગ 1972ની સાલમાં િવZમ સારાભાઈએ
પીજ ક%`9 ખો6ુ.ં એમાં મને પહ%લીવાર ટ%]લિવઝનનો ક%મેરા ફ%સ કરવા માટ% મયો. એ વખતે અમે દ(તાવે^
]ચYો બનાવતા હતાં. એમાં મa g ૂિમકા કરO. એટલામાં ‘અમદાવાદ }ૂ રદશન’ની શjઆત થઈ. !યાં મa Aોડકશન
આિસ(ટ`ટ તરOક% નોકરO પણ કરO થી એડટગથી માંડOને છે ક ટ%]લકા(ટ ુધીની દર% લ ટ%કિનકલ બાબતો 3ુ ં
સમ^ શકO bં. સંઘષનો સમય હતો એટલે નોકરO પણ કરO અને સાથે સાથે hાન પણ મેળX6ુ;ં  hાન મને
આજ ુધી ઉપયોગી થઈ રLું છે . એ વખતે કોમિશªયલ િસરયલો શj થઈ અને મારO પહ%લી િસરયલ ‘3ત
ુ ો3ત
ુ ી’ શj થઈ. અલગ અલગ પાYો અને 3ુ ં એક રાધા. આ ઘણા બધા લોકો મહ%સાણામાં પણ મને ‘રાધા’ જ
કહ% છે . એ રOતે મારO ટ%]લિવઝનની કારકદº શj થઈ. એ પછO ર% ડયો પર પણ નાટકો ભજXયા. આજ દન
ુધી મને ર% ડયો પર કોઈ બોલાવે તો 3ુ ં પહ%લા જ bં. !યાં મારO ઓળખાણ થઈ Fુષાર ુuલ સાથે. આ
અમારા Yણ દાયકાના સંબધ
ં માં મને એમનો  ૂબ સાથ મયો છે . મારા લeનની કંકોYી પણ F ુષાર ભાઈએ જ
લખી હતી. લeન પણ એક નાટક ુ ં જ થઈ ગ6ુ ં હF ુ ં ! એ વખતે સી.સી. મહ%તાને ગૌરવ =ુર(કાર આપવાનો
હતો. વુબહ%ન ભ¸ આકાશવાણી પર હતા. એમણે સી.સી.કાકાએ લખેJ ું ‘શાHુંતલ િવદાય’ ભજવવાBુ ં ન¢O
ક6ુ.m એમાં ેE ુ દOવેટયાBુ ં સંગીત, શHુંતલાનો અવાજ ુધા દOવેટOયાનો અને (ટ%જ પર શHુંતલા તરOક% 3.ુ ં એ
‘શHુંતલા’ પછO િમિસસ Hુંતલ દOવેટયા બની. 3ુ ં દOવેટયા ફ%મેલીમાં શHુંતલા બનીને ગઈ અને શHુંતલા જ
બની ગઈ. મારા સસરા ેE ુ દOવેટOયા.’ તેમણે બા=ુને સંબોધન કરOને કLું હF ુ ં ક%, ‘બા=ુ, આ ણે મને એક
ખાસ વાત કહ%વાBુ ં મન થાય છે ક% આ ઋણ 3ુ ં ાર% ય  ૂકવી નહ શHું..... પwપાના છે લા દવસોમાં જો
એમના ચહ%રા પર એક ુશી હોય તો એ બા=ુને કારણે. એમના RુજરO ગયા પહ%લાં એમને અિવનાશ એવોડ
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આપવામાં આXયો અને પwપા બ3ુ જ ુશ થયા. એમની જદગીBુ ં Tિતમ સંભારુ ં એ લઈને ગયા. બા=ુ
આપનો આભાર.’
તેમણે આગળ જણાX6ુ ં હF ુ ં ક% : ‘અમદાવાદ }ૂ રદશનની િસરયલો ચાલતી હતી !યાર% મારા પિતએ પણ મને
સાથ આwયો. એ પોતે તબલા વગાડતા હતાં. ખાસ કરOને મારા માટ% તેઓ ભવાઈના ઠ%કા પણ શીયા અને
અમે લોકો બધા સાથે મળOને ભવાઈના કાયZમો કરતા હતા. અલગ અલગ વેશ કરતા હતા. અમદાવાદ
}ૂ રદશનમાં એ પણ મારO સાથે ‘સાઉ`ડ ર% કોડº(ટ’ તરOક% જોડાયા અને કોમિશયલમાં ‘સાઉ`ડ ર% કોડ¿(ટ’ બ`યા.
આમ, અમે લોકો બ3ુ લહ%રમાં હતાં. એ વખતે Rુજરાતી ટOવી િસરયલોના કલાકારોને બ3ુ માન મળF ુ ં હF.ુ ં
અલગ અલગ કાયZમોમાં બોલાવે અને ફોટા પાડ%. થો¼ુક
ં અ]ભમાન પણ થF ુ ં હF ુ ં હ¡ ! બધા લોકો ઓળખે અને
આપણને Uુએ તો કહ% ક% જો જો રાધા 4ય છે ! એ બધા દવસો આનંદના હતાં. અચાનક અમદાવાદ
}ૂ રદશનની ઓટ આવી ગઈ ! કોમિશªયલ ચેનલો વી ક% ઝી ટOવી અને સોની ટOવી શj થઈ ગઈ.
નાટiA ૃિમાં Eુબ
ં ઈએ Rુજરાતના નાટi કલાકારોને માત આપી દOધી અને ના ટક% પરવાર, ઘર,
આwતજનો –

બધાને છોડOને માર% અને મારા વર% Eુબ
ં ઈ સેટલ થુ ં પડÂુ.ં એ પણ સંઘષના દવસો હતાં.

અમદાવાદમાં ‘jપા દOવેટયા’ નામે તો રાવાળો પણ ઓળખે અને Eુબ
ં ઈમાં સાથી કલાકાર પણ ના ઓળખે.
બસના ધ¢ા, ·%નોના ધ¢ા, ઉકળાટ અને પર7મ. પિત-િપતાBુ ં મોsું ઘર, નોકર-ચાકર, સાુ-સસરા, પરવાર
બુ ં છોડOને એક નાનકડાં એક jમના ફલેટમાં ! સામે પિત ઊભો હોય તો અથડાય ! એ અથડામણમાં ફરOથી
એકડ%-એકથી શjઆત કરO. બ3ુ મહ%નત કરO. બ3ુ ધ¢ા ખાધાં. 3ુ ં સવાર% નોકરO કરતી કારણ ક% એમ કંઈ રોલ
ના મળે . માર% નોકરO કરવી પડતી હતી. પિત ટ%કિનિશયન હતા એટલે એમને તો કામ મળO 4ય. ઘરમાં ફોન
પણ નહોતો. મોબાઈલનો તો જમાનો હતો જ નહ. ]ચÜીઓ પર ^વન ચાલF ુ ં હF.ુ ં ‘3ુ ં કાલે સવાર% સાત વાeયે
જવાનો bં કદાચ રાYે નહ આુ,ં જમી લે....’, ‘3ુ ં આ નાટકનો-શૉ EુJડું હોવાથી રાYે Yણ વાeયે આવીશ
હ¡, F ુ ં પણ જમી લે....’ – આમ નવા ^વનની શjઆત થઈ. ઘુ ં બુ ં Rુમાવુ ં પડÂુ.ં સમય હતો માF ૃ!વનો
પણ શjઆત ફરOથી કરO હતી એટલે \ીBુ ં સૌથી મોsું મહાE ૂJું ઘર%  ુ ં મa ના (વીકા6ુ.m ’
Eુબ
ં ઈમાં માSું સૌથી પહ%J ું નાટક ‘િશક(ત’. આડકતરO રOતે  ૂચન હF ુ ં ક% આ બધાને િશક(ત આપીશ અને 3ુ ં
બતાવી દઈશ ક% 3ુ ં Eુબ
ં ઈમાં રહO શHું bં. એ પછO તો નાટકોનો દોર ચાયો. સૌથી સારO અને મોટO તક ‘બા
રટાયડ થાય છે .....’ નાટકમાં મળO. લોકોએ મને ઓળખી  ગ¶6ુ.ં થો¼ુક
ં અ]ભમાન પણ થ6ુ ં ક% ‘હા, હવે 3ુ ં
Eુબ
ં ઈમાં રહO શકOશ.’ Eુબઈએ
ં
મને અપનાX6ુ.ં દરયાBુ ં ખાSું પાણી મને સદO ગ6ુ ં ! નાટકોની નામનાને
કારણે તેમજ લોકોની ઓળખાણોને કારણે મને ‘બાલા^ ટ%]લફમસ’માં સૌથી પહ%લીવાર ેક મયો, ‘ઘર એક
મંદરમાં’. બ3ુ જ વૈિવ@ય= ૂણ પાY હFુ.ં લોકોને  ૂબ ગ¶6ુ.ં એ પછO િસરયલોનો દોર ચાયો : ‘કળશ’,
ુ ’, ‘કસોટO જદગી કO...’ – આ બધી કસોટOઓ જદગીની ચાયા જ કરO.... 
‘ક(તી’, ‘કહાની’, ‘¤ુક....’,
ં
‘Hુમ
હ^ ુધી ચાયા કર% છે . િસરયલોની સાથે સાથે હ`દO ફમોમાં પણ નાBુ ં મોsું કામ ક6ુ.m હા, વષમાં બેવાર
Rુજરાતી ફમ કરવા 3ુ ં આવતી હતી કારણ ક% |યાર% બ3ુ થાકO જતી હતી !યાર% મને માSું Rુજરાત યાદ
આવF ુ ં હF.ુ ં આજ દન ુધી મારO કોઈ પણ હ`દO િસરયલો ચાલતી હોય પણ મારO એક Rુજરાતી િસરયલ
ચાJુ રાખવાનો Aય!ન 3ુ ં હંમેશા રાુ ં bં કારણ ક% મારO ઓળખ Rુજરાતી છે . હમણાં કોઈક% મને = ૂછ©ું હF ુ ં ક%
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તમે ાંના ? મa કLું અમદાવાદની. મને તેઓ કહ% ક% તમે કહO દOુ ં ક% અમદાવાદના છો ? મa = ૂછ©ું ક%મ ? એ
કહ% ક% લોકોને એમ કહ%તા શરમ આવે છે ક% અમે અમદાવાદના છOએ. મa કOુ ં ક% મને એટJું ગવ છે ક% 3ુ ં
Rુજરાતી bં અને અમદાવાદની bં.
એ પછO િસરયલો અને નાટકોનો દોર ચાયો. આ સનસનાટO વા ^વનમાં તાલીઓનો શોર એવો ગ4યો ક%
એનો શોર કાનમાં ધબધબી ગયો. ાર% ક બહારથી કોઈ સાચી સલાહ આપે ક% Tદરનો માં£લો કંઈક કહ%વાનો
Aય!ન કર% તો પણ સાંભળવાBુ ં મન ન થાય. સમજણ નહોતી પડતી ક% સચાઈ ુ ં છે ? ફોટોqાફ-ઓટોqાફBુ ં
ુખ પણ મ6ુ ં છે પરં F ુ તેની કમત પણ  ૂકવવી પડO છે . કહ% છે ને ક% કુ ં મેળવુ ં હોય તો કંઈક Rુમાવુ ં
પણ પડ%.
અમે લોકો એક નાટક કરતા હતા ‘સૈયર F ુ ં આવે તો 4ુ.ં ....’ એમાં 3ુ ં એક હસEુખી ભાભીનો રોલ કરતી હતી.
એટલામાં સમાચાર આXયા ક% મારા પwપા RુજરO ગયા. તાબડતોબ અમદાવાદ ગઈ. અમે માY બહ%નો હોવાને
કારણે અ'eનસં(કાર માર% જ કરવો પડો. અ'eનસં(કાર કરOને સીધી 3ુ ં Eુબ
ં ઈ આવી અને કોમેડO નાટક કરતી
હતી. મને લાગે છે ક% કલાકારોના ^વનમાં આવી ણો તો આવતી જ હોય છે . આ જ આપણી જદગી છે !
એટલી બધી ગમતી વ(F ુઓ છે , એટલી બધી ન ગમતી વ(Fુઓ છે , પણ  કંઈ છે એ બુ ં માSું છે . માSું
Tગત છે . માSું પોતાBુ ં છે . આ તમારા લોકોની સાથે આટJું બુ ં  ૂલીને વાત કSું bં તો એમ થાય છે ક%
^વનમાં ક%ટલી બધી વ(F ુઓ થઈ ગઈ. આ ચાળOસ વષની મારO અ]ભનય કારકદºમાં ક%ટલા બધા ઉતારચઢાવ, આનંદનાં Aસંગો, }ુ:ખનાં Aસંગો આવી ગયા પરં F ુ હ^ 3ુ ં !યાંની !યાં જ bં. મને પણ ાર% ક મન
થાય છે ક% 3ુ ં એક Rૃહણી હો. માSું ઘર હોય. મારા પાળે લા Hુતરાઓ હોય. બુ ં મને ગમFુ ં હોય. કુ ં ન
ગમF ુ ં હોય એ વાત જ ન હોય. qીWમનો વાયરો હોય અને હ%મત
ં ની 3ફ
ં ૂ હોય. વસંતપંચમીએ બાંધણી ઓઢOને
3ુ ં પણ લહ%રા.... પરં F ુ િવચાર કSું bં તો એમ લાગે છે ક% આ બુ ં શ છે ? ટ© ૂબલાઈટBુ ં અજવાÈં એ
ટ%લીિવઝનની લાઈટો અને તકતા પરના Aકાશ આયોજન સામે ઝાં ુ જ પડવાBુ ં ! ‘એકશન’, ‘કટ’, ‘રOટ%ક’ આ
બધા મારા માટ% મંYો થઈ ગયા છે . એની સામે ાર% ય મને કોયલનો ટ3ક
ુ ાર સંભળાશે ? રસોડામાં વાગતી
Hૂકરની સીટO સંભળાશે ? હચકા પર બેસીને લતા કુડાનો અવાજ સંભળાશે ? હવે નહ.... નહ સંભળાય
મને.....’ ુભરO ખે તેમણે સમાપન કરતાં કLું હF ુ ં ક% : ‘કદાચ થો¼ું વધાર% બોલી હો તો માફ કરજો.
ઘુ ં બુ ં અણગમF ુ ં છે . g ૂલી જવાનો Aય!ન કSું bં પણ અણગમFુ ં હોય છે ને એ છે ક Tદર ુધી ઊતરO ગ6ુ ં
હોય છે અને  ગમFુ ં હોય છે તે gુલાઈને ુગધ
ં ાય છે . એટલે ગમતા-અણગમતાના આટલા ચZમાં મારા
આટલા વષ~ મa પસાર કરO નાયા છે . પરં F ુ આ એક વાતનો બ3ુ આનંદ છે ક% ‘પેકઅપ’ પહ%લાં બા=ુએ મને
‘મેકઅપ’ ઉતારવાની જeયા આપી છે . હશકારો છે અને એક આશીવાદ માRું bં ક% મારો પડદો તકતાના પડદા
પહ%લા ન પડ%. 3ુ ં તકતા પર હો અને મારો પડદો પડ%. આપ સૌનો આભાર.’
jપાબેનના વuતXયબાદ આ સંગોVWઠના બી4 વuતા 4ણીતા અ]ભનેYી 6<

я 'એ  ૂબ ઉમંગથી

પોતાની વાતનો આરં ભ કય~ હતો. ‘ૐ પાવતી પતયે હર હર મહાદ% વ’ મંYથી તેમણે વાતની શjઆત કરતાં
કLું હF ુ ં ક% : ‘આ મંYથી અમારO શjઆત હોય છે . મારા પિત Aવીણ જોશી એક શzદ કહ%તાં હતાં : ‘િAય Aેક
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!’ મારામાં એ વખતે તે શzદ સમજવાની સમજણ નહોતી. એ તો તબ¢ાવાર ખબર પડO. મારો તબ¢ો શj
થાય છે રામાયણથી. 3ુ ં િવચાર કરતી હતી ક% તમારો-મારો નાતો તથા અ]ભનય કારકદº ાર% -ક%મ બદલાતી
ગઈ, તબ¢ાવાર તમે ક%વા મારO પાસે આવતા ગયા અને ાર% મારા િAય બની ગયા મને પણ ખબર ન પડO
! હકOકતે તો 3ુ ં બાળકલાકાર bં અને હંમેશા બાળકલાકાર જ રહOશ. તમાSું Aો!સાહન ન હોય તો સાહ%બ,
આપણા તો કંઈ કામ ન થાય !
એટલે મારો તબ¢ો શj થાય છે કદાચ છ-સાત વષની હોઈશ !યારથી. આમ તો નામ માSું ઈ`}ુમતી. આ
ઘણાને ખબર છે છતાં કહO દ ક% જ`મે મહારાW·Oયન bં, વડોદરામાં ભણી પણ તેય બે-Yણ ચોપડા માંડ.
Rુજરાતી બોલતાય નોFુ ં આવડF ુ ં ! પરં F ુ ાંક કુ ં હF ુ ં મારામાં. એને (ઈxરને) ખબર હતી. એ વખતે સં= ૂણ
રામાયણ ભજવાF.ુ ં અમે નાના નાના છોકરાં. બે-Yણ આનાની ટકટ. 3ુ ં (Hૂલમાં ગાપચી મારOને ચાલી 4.
મને થો¼ું (વરમાં ગાતાં આવડ%. કદાચ ઈxર% Uૂની રં ગg ૂિમમાં જવાની હોઈશ એટલે જ આ થો¼ું ગÈં આw6ુ ં
હશે. બાકO 3ુ ં શીખી નથી. એ વખતે 3ુ ં Hુશનો અ]ભનય કરતી. મહારાણી શાંતાદ% વી (Hૂલમાં 3ુ ં બી^ ચોપડOમાં
હતી. મa એકદમ રટO રટOને ગીત તૈયાર કર% J.ું Hુશના અ]ભનયથી મારા ^વનમાં પરકાયા Aવેશ શj થયો. એ
પહ%લો તબ¢ો. અ!યાર% એ સંવાદો યાદ નથી પણ એ ગીત યાદ છે . કારણ ક% એ મારા સં(મરણોમાં UુદO રOતે
કંડારાયેJ ું છે .’ એમ કહOને તેમણે ‘ભારત કO એક સpારOકO હમ કથા ુનાતે હQ...’ ગીત ગાઈ સંભળાX6ુ.ં
અ]ભનયયાYાના Aવાહમાં તેમણે આગળ જણાX6ુ ં ક%, ‘આ મારો પહ%લો તબ¢ો. એ પછO તો કહ%વાય છે ને ક%
ઈxર કંઈ તમારા માટ% }ુ:ખ આપે તે ુખ માટ% આપતો હોય છે . એવી રOતે મારO ુખની શjઆત થઈ. એક
રમણલાલ E ૂિતªવાળા હતા વડોદરામાં. E ૂિતª કંડારતા હતા. 3ુ ં (Hૂલમાંથી 4 !યાર% એ પેટO વગાડ% અને 3ુ ં
ઊભી રહO 4. એમણે મને જોઈ. મને કહ% અહ આવ બેબી. એ જમાનામાં અમારા ઘર પાસે સાુબાવાઓ
અલખ િનરં જન કરOને આવે !યાર% એમના પગના ´ ૂઘરા વાeયા કર% . એ રધમ મને બ3ુ ગમે એટલે એવી
રધમ 3ુ ં મારા પગ વડ% વગાડતી રહ%તી. પેલા E ૂિતªવાળા કાકા એ સાંભળO ગયા. એમણે મને કLું ક% મારા એક
ગીત પર ડા`સ કરOશ ? મને થ6ુ....
ં ‘આય હાય, મારO મ¶મીને મa = ૂછ©ું નથી’ તો પણ એમને મa હા જ પાડO
દOધી. ઘર% જઈને મ¶મીને વાત કરO અને મ¶મીએ કLું આપણાથી એુ ં ના જવાય. પછO મ¶મીને સમ4વી
અને માંડ માંડ હા પાડO. એ મારો બીજો તબ¢ો શj થયો અને મa તuતા પર B ૃ!ય ક6ુ.m એ ગીતના શzદોય એ
વખતે મને સમ4તા નહોતા.
મારો જ`મ Uૂની રં ગg ૂિમમાં થયો છે અને ‘સરતા’ એ મને રં ગg ૂિમએ આપેJ ું નામ છે . 3ુ ં ઋણી bં એ Rુજરાતી
ભાષાની ક% ણે મને મોટO કરO, ^વાડO,  ૂબ બુ ં આw6ુ.ં કળા આપી સાથે મારા બાળકોનો ઉછે ર પણ આwયો.
મારા માટ% મારO જસોદામા એટલે Rુજરાતી ભાષા. દ% વકO મારO મરાઠO. મને લોહO નીકળે એ પણ Rુજરાતી જ
હોય. મને ઘણા મરાઠOઓ કહ% ક% F ુ ં ક%વી છે ? આપણી ભાષાBુ ં તને કંઈ યાદ જ નથી ? મa કLું ક%  છે તે આ
છે , ભાઈ ! મને એમ થાય છે ક% કોઈ પણ મBુWય માટ% માBુ ં ધાવણ એ એનો પહ%લો સં(કાર છે . બીજો સં(કાર
એની (Hૂલ હોય છે . મારO મા પછOની (Hૂલ હતી આ તતો. આ તતાએ મને પોતાBુ ં ધાવણ પા6ુ ં છે . એ મારO
મા છે . એ માએ મને ખોળો ભરO ભરOને Aેકો તરફથી આનંદ આwયો છે . 3ુ ં ક%વી રOતે Aેકને િAય લાગવા
માંડO મને ખબર% ય ન પડO.
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એ વખતે Uૂની રં ગg ૂિમ પર  Aાથના થતી એમાં મોટ% મોટ%થી ટલો }ૂ ર ુધી અવાજ 4ય એ રOતે Aાથના
થતી. મા(તર^ કહ%તા ક% છે લી લાઈન ુધી અવાજ પહ¡ચવો જોઈએ. એ Aાથના 3ુ ં ક%વી રOતે બોલતી તે 3ુ ં
તમને કરOને બતાુ.’ં એમ કહOને એમણે હાવભાવથી તે Aાથના ગાઈ સંભળાવી હતી. !યારબાદ તેમણે ઉમે6m ુ
હF ુ ં ક% : ‘આ 3ુ ં  કરOને તેમને બતાુ ં bં એમાં 3ુ ં પણ એટલો જ આનંદ મહ% ૂસ કSું bં. એમાં Aાથના પછO
ખો ખોલીએ એટલે Aેકો તરફ નજર પડ%. એમાં એક મારા કાUુવાળાકાકા હતા. કાળો ડગલો પહ%રOને એના
]ખ(સામાં કાUુ લઈને આવે. માથે કાળO ટોપી. એ બી^-Yી^ લાઈનમાં બેસે એટલે તરત દ% ખાઈ 4ય અને
દ% ખાઈ 4ય તો ધીમેથી બોલી પડાય ‘કાUુવાળા કાકા’. એટલે Aાથનામાં  દસ છોકરાઓ હોય એમને વાત
પહ¡ચી 4ય ! એ  કાUુવાળા કાકા માટ% અમે ઉ!સાહત થઈએ એ અµgુત દ³ય હF.ુ ં આવી મારO રં ગg ૂિમ
પરની શjઆત. એ વખતે નાનપણથી જ સેZફાઈસ ! અવાજ 4ળવવા માટ% બરફ વગેર% નાનપણથી જ નહ
ખાવાનો. અ!યાર% ટOવી િસરયલમાં 3ુ ં નાના-નાના છોકરાઓને જો bં તો મને ગમFુ ં નથી. ક%મ આમ ?
મજ¥ ૂરO હશે ?...... એ સમયે અમે િમડલ કલાસ ફ%મેલીમાંથી. મારા િપતા બેર(ટર હતાં. E ૂળ દાર% સલામના
અમે લોકો પછO Rુજરાતમાં આવીને વ(યા. અચાનક મારા ફાધર RુજરO ગયા પછO અમારO '(થિત લથડO.
સાત છોકરાઓBુ ં Hુsુંબ. એમાંય મારો નંબર પાંચમો. પછO નાના ભાઈ બહ%નો તો ખરા. પરં F ુ મારામાં કળા
આવી એટલે મને િથયેટરમાં લઈ ગયા. ગામડાઓમાં પણ અમે ફરતાં હતાં. એ કળા ભલે હોય પણ એમાં માSું
બાળપણ ખોવાઈ ગ6ુ.ં આ એ માSું જદગીBુ ં સૌથી મોsું }ુ:ખ છે . મારા પિત અને બાળકો મને બોલે ક% ભPયા
નથી તો ુ ં થ6ુ ં તમારO પાસે કળા છે . પરં F ુ એ બધી તો બોલવાની વાતો. Tદર બ3ુ તકલીફ થાય છે . મને
પણ  ૂબ બુ ં વાંચુ ં હોય છે . ભણતર ખોયાBુ ં કોઈ પણ બાળકને મોટા થયા પછO }ુ:ખ થાય. ઠOક છે . છતાંય,
લાઈફ છે . અહ બ3ુ બુ મ6ુ ં છે તો થો¼ું Rુમાવુય
ં પડ%. નાટકોમાં 3ુ ં લેખકોની ભાષા બોલતી થઈ !યારથી
3ુ ં ુિશ]ત થઈ. એ સાહ!યકારો Agુલાલ િYવેદO, ર´ુનાથ ભ¸, AÞલલાલ દ% સાઈ – તે જમાનાના. Uૂની
રં ગg ૂિમમાં એક તાકાત હતી. એ લોકો  ૂબ ુદર
ં
લખતા હતાં. Uૂની રં ગg ૂિમમાં શzદોની  તાકાત હતી તે
અµgુત હતી.
હવે તો આ કલાને બ3ુ eલેમર નામ મળO ગ6ુ ં છે . દર% કને િસરયલમાં આવુ ં છે ! પરં F ુ એક જમાનામાં
‘તરગાળો છે ...’ એમ અમને કહ%તાં. કોઈ છોકરા જોવા 4ય અને છોકરો કહ% ક% 3ુ ં નાટક કSું bં તો એમ કહ% ક%
એ તો ઠOક પણ E ૂળ કામ ુ ં કરો છો ? નાણાં ક%વી રOતે....? છોકરOવાળા કહO દ% ક% 4 ભાઈ 4. પરં F ુ હવે
આજના જમાનામાં ?..... કોઈ કહ% ક% 3ુ ં િસરયલ કSું bં તો કહ%શે વાહ ભાઈ વાહ ! ુ ં વાત છે ! શાબાશ !
છોકરOને તરત કહ% ક% આને પરણી 4 4. = ૂછે ય નહ ક% કોણ છે અને ુ ં છે . આ તફાવત હવે આXયો છે . તેમ
છતાં નાનપણમાં Uૂની રં ગg ૂિમના અશરફખાન વા મહાન કલાકારો સાથે કામ કરOને  િશણ મળF ુ ં ગ6ુ ં
એ કળા માટ% એ લોકોની 3ુ ં આભારO bં.
નાટક એક એવો િવષય છે ક%  િશણ પણ આપે છે અને યાતના પણ આપે છે . સચાઈ તરફ દોરO 4ય છે
અને |યાં અ]ભનયની ઓછપ હોય, લખાણ કાુ ં હોય તો દર% ક Aેક એને વખોડO શક% છે . એ Aેકનો હક છે .
આ બધી વ(F ુ }ુિનયામાં થતી હોય તો એ િવષયને લઈને નાટકો બનતા હતાં. Rુજરાતી રં ગg ૂિમBુ ં એક  ૂબ
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જ Aચ]લત નાટક છે ‘ગરOબ ક`યા.’ એમાં આ િવષય હતો. એમાં ગરOબની છોકરOને બ3ુ અ`યાય થાય છે .
કોઈ Aેમમાં એને પાડ% છે , બાળક પણ થાય છે અને એને છોડO દ% છે . એ પછO તે એક આ7મમાં 4ય છે . !યાં
એક સરસ સં(કારO છોકરો હોય છે , તે એના Aેમમાં પડ% છે અને બાળક સાથે એને (વીકારવા તૈયાર થાય છે .
પણ એને નફરત થઈ ગઈ હોય છે . એ સમયે એમાં એક ગીત ગવાFુ.ં આ બધા મારા તzબકાઓ છે . આવા
નાટકોમાંથી 3ુ ં ઘુ ં શીખતી ગઈ.’ એમ કહOને તેમણે ‘સરતાને શોષનારા, સાગર બધા છે ખરા.....’ એ ગીત
ગા6ુ ં હF.ુ ં એ સાથે તેમણે એવી ભાવના Xયuત કરO હતી ક%, ‘મને એમ થાય છે ક% આવનારO પેઢOને ક% િવદ% શથી
આવનારાઓને આ Uૂનીરં ગg ૂિમનો પરચય કોણ આપશે ? sૂંકમાં, નાટક% મને ઘુ ં આw6ુ.ં ‘સંગીત નાટi
અકાદમી’નો એવોડ મયો, ગૌરવ =ુર(કાર મયો અને Rુજરાત જરા મોડ% આX6ુ ં પણ એણે પણ માSું બ3મ
ુ ાન
ક6ુ.m સાહ!ય અકાદમીનો =ુર(કાર અને નગરપા]લકાનો =ુર(કાર મયો.
આ મa Uૂની રં ગg ૂિમ તરફથી  િશણ મ6ુ ં હF ુ ં તે તમારO પાસે E ૂ¤ુ.ં હવે મારો તબ¢ો આગળ વ@યો.
Aવીણ જોશી મારા ^વનમાં આXયા. !યાર% મને Aેકનો નવો શzદ ખબર પડO તે એ ક% ‘િAય Aેક’.
‘સwતપદO’ નાટક મa કLુ.ં એના લેખક તારક મહ%તા હતાં. એમાં મa બે પાYી નાટક ક6ુ.m એમાં નાગરની ભાષા
હતી. એ બ3ુ ુદર
ં
ભાષા હતી. એમાં દ³ય એુ ં હF ુ ં ક% એ જમાનાની લeનની પહ%લી રાYી છે અને વરરા4
લેખક છે . નાટકમાં Aવીણ જોશી અને 3ુ ં પાY ભજવતા હતાં.’ એમ કહOને સરતાબેને એ પાYનો થોડો Tશ
ભજવીને બતાXયો હતો. આગળ તેમણે જણાX6ુ ં ક%, ‘એ પછO નાટકોમાં TતારOjપે સરસ મ4ની Rુજરાતી
કિવતાઓ પણ આવી જતી. આવી અમારO રં ગg ૂિમની છટાઓ હતી. એ પછO તબ¢ાઓ આગળ વધતા ચાયા.
Aવીણ ગયા. ઝjખો F ૂટiો.’ તેમણે jપાબેનને સંબોધીને કLું હF ુ ં ક%, ‘3ુ ં માની શHું bં ક% jપા F ુ ં રડO. 3ુ ં પણ
‘મોસમ છલક% છે ....’માં રડO જ હતી પણ  પાYનો પરકાયા Aવેશ કરવાનો હોય એ પાYને 3ુ ં ]બરદાુ ં bં
અને નમ(તે કSું bં કારણ ક% એ એની આમા`યા છે . એ તમાર% 4ળવુ ં જ પડ%. |યાર% Aવીણ RુજરO ગયા
!યાર% ‘મોતીવેરાણાં ચોકમાં’Bુ ં એક પાY મારO સામે આવીને ઊgુ ં રહO ગ6ુ ં  હF ુ ં ‘રામ^ વા]ણયા’Bુ.ં એમાં
મારો મહયારOનો વેશ હતો. મહયારOનો વર એને છ-છ મહના ુધી છોડOને ચાલી 4ય. એ ]બચારO Tદર
અને Tદર Eઝ
ં ૂ ાતી હોય પણ એની પાસે ગીતડાં હતાં એટલે એ ^વી જતી હતી. એનો વર એને કહ% ક% લોકો
વાF ુ ં કર% છે ક% તમને ગીતોનો વળગાડ છે . તે કહ%તી ક% કાંઈ નહ, ગીતડાં મને ^વવાનો સાથ તો આપે છે .
^વાડ% છે તો ખરા !..... Aવીણ RુજરO ગયા !યાર% મને એમ લાe6ુ ં ક% 3ુ ં કોઈ દવસ કામ નહ કરO શHું. નહ
જ. પરં F ુ પાYો સામે આવીને ઊભા રહO 4ય છે . નાટક ફuત નાટક નથી હોF.ુ ં એ પાYો તમને ^વાડ% છે . 3ુ ં
માતા હતી Yણ છોકરાઓની. 3ુ ં રડOને બેસી 4 તો એમBુ ં પોષણ કોણ કર% ? એમને માર% ભણાવવાના હતાં.
એ ક%વી રOતે થાય ? !યાર% તતો બોલે છે મને ક% 3ુ ં bં ને સરતા તારO માટ% ! રડુ ં આવે છે પણ કલાકાર
છOએ આપણે. આમ દર બે િમિનટમાં રડવાને સાચુ ં પડ%. એક વાર દ]લપHુમાર નાટક ‘મોસમ છલક%...’ જોવા
આવેલા. અરિવદ% નાટક કર% J.ું છે લો સીન હતો. એ છોડOને ચાલી 4ય છે . પડદો પડો અને 3ુ ં રડવા લાગી.
એકદમ આવીને મને ખોળામાં લઈને કહ% ક% ‘સરતા, F ુ ં તો ઈતની અછO આટ¿(ટ હQ, એસે રો દ% ગી તો ક%સે
કામ કર% ગી, બેટા ?’ એમણે મને એટJું ુદર
ં
રOતે સમ4X6ુ ં ક% કલાકારમાં ુ ં હોુ ં જોઈએ અને કઈ રOતે તમે
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પોતાને સાચવી શકો. એમણે કLુ,ં આ તારO કળા છે એને ર(પેuટ આપ. બસ, નીકળO 4 એ પાY માંથી. હવે
F ુ ં સરતા બની 4. આમ, આ બે મથામણ કલાકારોના ^વનમાં ચાલતા જ હોય છે .
sૂંકમાં, Aેકો ! આ હસતાં રમતાં ાર% તમે મારા િAય બની ગયા, તમારા સાથે આ નાટક માણતાં માણતાં
બા પણ બની ગઈ. સંF ુ માંથી સીધી બા ! એ પાYએ મને ^વંત રાખી છે . |યાં પણ 4 !યાં સંF ુ નામે
ઓળખા.’ એમ કહO એમણે સંF ુરં ગીલીના ડાયલોગ બોલીને અ]ભનયની ઝલક બતાવી હતી. પોતાના
વuતXયBુ ં સમાપન કરતાં તેમણે કLું હF ુ ં ક% : ‘આ તબ¢ાઓ તમારO સાથે માPયા અને ^વી પણ ગઈ bં.
પછO 3ુ ં બા બની,  તમે ટOવી િસરયલમાં મને જોઈ. બાએ ઘુ ં આw6ુ.ં તમે Aેકોએ મને ઘુ ં આw6ુ ં છે .
મને ^વાડO છે . મારા બાળકોના ભણતરથી માંડOને બુ ં ક6ુm છે . }ુ:ખ-ુખ એ મારO પોતાની વાતો છે , એ મારO
પાસે રાખી છે છતાં કો’કવાર તમે પણ એમાં ભાગીદાર બની 4ઓ છો ને સાચવી લો છો. બસ, અ!યાર ુધી
મને સાચવી છે , મને સાચવી લેજો. અયથના છે તમારO પાસે. આભાર.’
સરતાબેન જોશીના વuતXય બાદ સંગોVWઠના Tિતમ વuતા &' E)*78 FG-એ પોતાની અ]ભનયયાYા
િવશે વાત કરO હતી. તેમણે પોતાના વuતXયની શjઆત કરતાં જણાX6ુ ં હF ુ ં ક% : ‘સ!ય, Aેમ અને કjણાનો
ઘોષ કરનાર = ૂ|ય સંત 7ી મોરારબા=ુના ચરણોમાં વંદન. આ સંગોVWઠના સંચાલક, સૌ િવ_તજનો,
િવનોદભાઈ, Aસારણના મા@યમથી આ કાયZમને િનહાળનાર હ4રો Aેકો તથા આજના Hુલ વuતાના 2/3
બહ%નો ! એટલે ક% આદરણીય સરતાબેન અને jપાબહ%ન. આપ સૌને Aણામ.
નાટક નેYોને શીતળતા આપનાર છે . આ હોમા!મક યh છે . એમાં આ6ુWયના સિમધ હોમવા પડતાં હોય છે .
સતત સાડા પાંચ દાયકાથી આ6ુWયના સિમધ હોમતાં હોમતાં મa યાYા કરO છે ; એક લેખક તરOક%, દeદશક
તરOક%, િનમાતા તરOક% અને એક નટ તરOક%. મારO અ]ભનયયાYાનો આ Aવાહ ાર% ક ઘોટા= ૂર% વ£ો છે , ાર% ક
મંદ ગિતએ તો ાર% ક મંથર ગિતએ વ£ો છે . ાર% ક સપાટO પર Aવાહ દ% ખાતો નથી પણ કોઈ િપયાસી
પટમાં વીરડો ગાળે તો મ3વ
ુ ાની ના]ળયેરOનાં મીઠાં જળસમા પાણીની છાલક% છાલક% છ]લયાં છલકાઈ 4ય.
કારણ ક% ભીતરની સરવાણી ાર% ય ુકાણી નથી. એક િમિન(ટર ાર% ક ‘એuસ-િમિન(ટર’ થઈ શક% છે પણ
કલાકાર ાર% ય ‘એuસ-કલાકાર’ થતો નથી. એટલે જ આ બ3ુ આનંદનો િવષય છે . અ]ભનયયાYાની સાથે
સાથે ^વનયાYા પણ જોડાયેલી હોય છે . એકલી અ]ભનયયાYાને તારવીને જોવી બ3ુ અઘરO છે . મારO
અ]ભનય યાYામાં |યાં |યાં મa ઉ!સવો ઉજXયા અને |યાં |યાં મa પીડાઓ ભોગવી, |યાં |યાં અ]ભનય
િવશેની સમજણ મa મેળવી અને |યાં |યાં સÖદય જોવાBુ ં 3ુ ં  ૂકO ગયો bં, તેની ઝાંખી કરાવવા માટ%નો આ
ઉપZમ છે . એક રOતે Zક%ટની ભાષામાં કહOએ તો આ ‘એકશન રOwલે’ છે .  થયેJ ું છે ,  કર% J ું છે ,  તમે
જોયેJ ું છે ,  તમે 4ણેJ ું છે તે જ ફરO ફરO કહ%વાBુ ં છે . પણ આમાં ‘હાઈલાઈàસ’ હોય છે . ‘એકશન રwલે’માં
ઉેજના ઓછO હોય પણ હાઈલાઈàસ હોવાને કારણે F ૃ wતનો ´ટં ૂ ુ ં લાગે છે . માP6ુ ં તેB ુ ં (મરણ કરુ ં એ છે
એક હાવો !’
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પોતાના બાળપણથી શj કરતાં ઉપે`9ભાઈ કLું હF ુ ં ક% : ‘E ૂળ અમે સાબરકાંઠાના. ઈડરની તળે ટOમાં આવેલા
કોક]ળયા ગામના. ધંધાવશાત નોકરO માટ% ઈ`દોર ગયા. ઈ`દોરમાં મારો જ`મ થયો અને અBુજ અરિવદ
િYવેદO ‘લંક%શ’નો પણ. !યારપછO અમે ઉÄáન આXયા. એ યોગાBુયોગ છે ક% કલાકારોના ઈWટદ% વ મહાકાલની
એ નગરO. !યાંનો Eુજ
ં 3ુ ં બ`યો અને !યાંનો ભરથરO 3ુ ં બ`યો. !યાં આખો માહોલ હ`દOનો પરં F ુ 3ુ ં સદભાગી bં
ક% !યાંના Rુજરાતી સમા બાળકોને Rુજરાતી િશણ મળે એ માટ% એક (Hૂલ (થાપેલી અને એમાં મને િશણ
મ6ુ.ં ભાષા સાથેની િન(બતનો મારો નાળિવછે દ થયો નહ. અ]ભનયયાYાના પહ%લા પડાવથી ઉÄáનના
Rુજરાતી શાળાના એ િશકોનો આભાર Xયuત કરOને 3ુ ં ક3ુ ં bં ક% તમે ન હોત તો Rુજરાતી ભાષામાં ‘ઉપે`9
િYવેદO’ ન હોત. એટJું જ નહ, ભારતભરમાં પથરાયેલ તમામ Rુજરાતી સમાજોના તમામ િન:(વાથ
સંચાલકોને ધ`યવાદ આ=ુ ં bં ક% મણે Rુજરાતી બાળકોના માF ૃભાષાથી તેમનો પરAાંતમાં િવછે દ થવા
દOધો નથી.
મોટાભાઈ કોલેજ-શાળા-િવËાલયોમાં નાટકો કરતાં. અમારા નાટકોની એ ગંગોYી. એમને જોઈને અમે ઘુ ં
શીયાં. આ અYે મારા મોટાભાઈ ભાલચં9 િYવેદO ‘અ]ભનય’ િવશે મને બોલતો સાંભળવા માટ% ઉપ'(થત
થયા છે  મારો આનંદનો િવષય છે . ઉÄáનની રામલીલા બ3ુ Aયાત. અમે ઘર% આવીને = ૂઠાંના શ\ો
બનાવીને બધી જ નકલો કરતા અને એ વાતાવરણ, એ અ]ભનયનો અBુભવ |યાંથી લીધો તે અમારO
શાળામાં એક િશક હતાં, મBુ ં નામ ઈકબાલ 3સ
ૈ હF.ુ ં તેઓ હ`દO સાહ!ય ભણાવતા અને એ સાથે અમને
ુ ન
નાટકો ભણાવવામાં આવતા. પોતે બ3ુ સારO રOતે વાંચતા અને અમારO પાસે વંચાવતા. Uુઓ તો ખરા, ઈxર
માણસને |યાં લઈ જવા માંગે છે , એની = ૂવg ૂિમકા એ ક%વી રOતે ઊભી કરતો હોય છે ! !યાંથી મોટાભાઈ Eુબ
ં ઈ
આવીને નોકરOમાં '(થર થયા. િપતા7ીની ના}ુર(ત ત]બયત હોવાને કારણે અમે પણ Eુબ
ં ઈ આXયા. Eુબ
ં ઈમાં
કાંદવલીની ચાલીમાં Eુકામ કય~. ફલોરાફાઉ`ટન પર એક નવી જ  ૂલેલી કોલેજ ‘િસfાથ કોલેજ ઑફ
કોમસ’માં ઓછા માકસ હોવા છતાં પણ વળO Aવેશ મળO ગયો ! કૉલેજના Aોફ%સર િવWુHુમાર Xયાસ સાથે
મારો મેળાપ થયો. તેઓ રાજકોટના નાટiિવદ અને

િYgુવન Xયાસના ભYી4. પરચય થયો અને Aીિત

બંધાણી. કોલેજના નાટકોમાં કામ આw6ુ,ં કામ વખણા6ુ.ં તરકોલેજની નાટi(પધા ઊતાય~. પહ%લા વષc માSું
નાટક ઈનામ લઈ આX6ુ.ં બી4 વષc પણ ઈનામ લઈ આX6ુ.ં Yી4 વષc કોણ 4ણે ુ ં થ6ુ ં ક% પડદો  ૂલતાંની
સાથે જ 4ત 4તના Aાણીઓના અવાજો Aેકગણમાંથી આવવા માંડા. શગ-ચણા ફ°કાવા માંડા. પરં F ુ
િનણાયકો મજ¥ ૂત હતા. એમણે કLું આ નાટક અમાર% ક%મેરામાં જોુ ં છે . ક%મેરામાં એટલે ક% Aેકગણને બહાર
મોકલીને િનણાયકો નાટક Uુએ તે. એમને નાટક બ3ુ પસંદ આX6ુ.ં એમણે ફાઈનલમાં લીુ.ં Rુજરાતી
નાટકોમાં તે સવAથમ આX6ુ,ં એટJું જ નહ, પાંચેય ભાષાના નાટકોમાં એ સવAથમ આX6ુ.ં કૉલેજમાં મને
Eુબ
ં ઈના સવ7ેWઠ અ]ભનેતા તરOક% 4હ%ર કરવામાં આXયો.
એ દરિમયાન અરિવદ િYવેદOને ભારતીય િવËાભવનમાં (ટ%જ પર ‘(ટ%જ મેનેજર’ તરOક%ની નોકરO ઓફર થઈ.
3ુ ં પણ !યાં રાતપાળOમાં નોકરO કરતો હતો. એક Hુલી તરOક% નોકરOની શjઆત કરO. છYીના રવેટગ કરવાBુ ં
કામ શીયો. એ પછO કલક થયો. એક Þeગાની ફ%કટરOમાં ટાઈમ કપર થયો. દવસે કોલેજમાં તો બપોર%
તરકોલેજ નાટi(પધાના બધા િવËાથÌઓને ભેગા કરOને sૂકડO બનાુ ં અને નાટકોના રહસલ કSું. નવરાYી,
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ગણેશમહો!સવ વગેર%માં અમે નાટકો ભજવતા. કોલેજ પછO નાટક ન હોય તો ફયા કSું. દ% શી સમાજના નાટકો
ાર% ક જો. અરિવદભાઈની Hૃપાથી નાટકો જોવા મળતાં. નાટક Tગેનો ડwલોમા પણ મa કય~. એકવાર
િવWુભાઈ = ૂછે ક% F ુ ં કર% છે ુ ં આખો દવસ ? મa મારO દનચયા કહO. એ કહ% ક% રં ગg ૂિમ સં(થામાં આવ. 3ુ ં !યાં
નાટકોના નૈપયમાં ગોઠવાઈ ગયો. એ પછO મને નાટકમાં ઊતાય~. ક%ટલાક નાટકો કયા પણ મને સંતોષ થતો
નહોતો. કોલેજમાં ચાલતી નવલકથા ‘ઝેર તો પીધાં 4ણી 4ણી....’ એBુ ં મa નાટi jપાંતર ક6ુ.m મBુભાઈ
પંચોળO ‘દશક’ને બતાX6ુ.ં એમણે પોતાનો રા^પો Xયuત કય~ અને મને ઉદારતા= ૂવક ભજવવાની અBુમતી
આપી. ‘રં ગg ૂિમ’ સં(થા તરફથી નાટક થ6ુ.ં  ૂબ સરસ નાટક રLુ.ં Rુજરાત અને Eુબ
ં ઈમાં પણ ભજવા6ુ.ં આ
કSુણમંગલ નાટક% લોકોને ઘેJ ું લગાડO દOુ ં હF.ુ ં એના પરથી પાછળથી મa ફમ પણ કરO. એમાં િવરહની
ઉ!કટતા બતાવવા માટ% અમે છે ક હમાલય ુધી ગયા. એ નાટક તો  ૂબ ચા6ુ ં પણ ફમ ન ચાલી.
મોટ% ભાગે મંદરોમાં આપણે = ૂ4 પછO દ% વની Aદ]ણા કરતાં હોઈએ છOએ પરં F ુ િશવાલયમાં તેમ થFુ ં નથી.
તેમાં ગૌEુખીથી પાછા ફરOને ગૌEુખી ુધી આવવાBુ ં હોય છે થી Aતીિત થાય છે ક% Aદ]ણા = ૂરO થઈ ગઈ.
પરં F ુ બે ડગલા Tતર રહO 4ય છે . એ બે ડગલાંB ુ ં Tતર એ જ કલાBુ ં લીલાેY છે . વા(તિવકતા અને
વા(તિવકતાની Aતીિત વચેB ુ ં એ બે ડગલાBુ ં Tતર કલાકાર% સમજુ ં જોઈએ. જગતમાં  ‘જગત’ રચાય છે
તે કલાBુ ં લીલાેY છે . એકદમ વા(તિવક કરવાનો આqહ ન રાખવો જોઈએ. વા(તિવકતાની Aતીિત થઈ
4ય તો = ૂરF ુ ં છે .
મને નાટi jપાંતર પર ફાવટ આવી ગઈ હતી. મa મેઘાણીની ુAિસf નવલકથા ‘વેિવશાળ’ પર નાટi
jપાંતર શj ક6ુ.m દોઢસો વષ પહ%લા Eુબ
ં ઈમાં ઠરOઠામ થવા માંગતા Rુજરાતીઓના સંઘષની એ વાત હતી.
નાની દOકરOના વેિવશાળની Rચ
ં ૂ હોય છે પણ નાટકના Tતે પિતને પરમેxર જોઈને = ૂજનારO, એના ચંપલનો
માર સહન કરનારO, બ9ક ભાgુ, ઘર છોડOને  રOતે સાધવી થવા નીકળે છે , એ બ3ુ AભાવશાળO લાગે છે .
નાટક બ3ુ સાSું બ`6ુ ં પણ Aેકો અને આયોજકો છે લે (ટ%જ પર આXયા ક% નાટકનો ુખાંત કરો. મa કLું ક%ટલો
સારો Tત છે ! એ લોકો કહ% ના, નાટક ુખાંત કરો તો ઘુ ં ચાલે. 3ુ ં કO ગયો, સાહ%બ ! મa એ લોકોના ક£ાં
Eુજબ નાટક ુખાંત ક6ુ.m નાટક 200-શૉ ુધી સડસડાટ ચા6ુ ં ગ6ુ.ં નાટક  ૂબ ચા6ુ,ં નાટકને 3ુ ં સફળ
બનાવી શો પણ ]ચરં ^વ બનાવી શો નહ. એની નxરતાને પકડO રાખવા માટ% એની શાxતતાને મa
પોતે જ પદÓWટ કરO નાખી. આ મારO મોટામાં મોટO g ૂલ થઈ ગઈ. એનો અફસોસ મને કાયમ માટ% ર£ો છે . 3ુ ં
પરં પરાનો માણસ bં. પરં પરામાં Aયોગો જjર કSું bં પણ હ!યા, અપહરણ ક% અનૈિતક સંબધ
ં ોની વાતો મને
ફાવતી નથી. 3ુ ં સીધી લીટOનો માણસ bં. ભારતીય પરં પરાનો માણસ bં.
!યારપછO ‘વ(F ુપાળ-તેજપાળ’ નાટક ક6ુ.ં અદgુત રLુ.ં !યાં આકાશવાણી પર જeયા ખાલી પડO. કરસનદાસ
માણેક િન ૃત થતાં હતાં. મa એની માટ% અર^ કરO. મોટા મોટા ુરંધર કલાકારોની અર^ હતી. એ લોકોની
ઓછામાં ઓછO જjરયાત બી.એ. હતી પણ 3ુ ં તો ઈ`ટર પણ નહોતો. મને ઈ`ટરX6 ૂમાં બોલાXયો. બધા રા^
થયા. એમણે ક%`9સરકારને ભલામણ કરO ક% આ qે|6ુએટનો િનયમ રદ કરવામાં આવે અને આ નાટiAિતભાને
આકાશવાણી પર (થાન આપવામાં આવે. 3ુ ં આકાશવાણી પર િનમાયો. મારા સાથીદારોમાં બરકત વીરાણી
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‘બેફામ’, વુબહ%ન ભ¸, તારક મહ%તા, Aબોધ જોશી, મંગેશ મળગાંવકર – આ બધાની સાથે મa કામ ક6ુ.m
સાહ!યકારોના પરચયમાં આXયો. નાટકની ટ%કિનકના પરચયમાં આXયો. અવાજની ક%ળવણીના પરચયમાં
આXયો. એની સાથે મને !યાં મળO ગયા આકાશવાણી રાજકોટના ડર% uટર ચં9કા`ત ભ¸ સાહ%બ. એમણે મને
હાથ પકડO પકડOને આખા Rુજરાતમાં ફ%રXયો. !યાં મને મયા કછના વેલ^ ગÄજર. આ બધા માણસો
મળતા ગયા અને લોકસાહ!ય િવશે 3ુ ં સમજતો થયો. એના Tદર 3ુ ં થોડો વધાર% પાકટ થયો. પરં F ુ એક
(ટ%શન ડાયર% કટર એવા આXયા ક% આપણો માણસ બહાર નાટકોમાં કામ કર% છે તે ન ચાલે એમ કOુ.ં (ટાફના
માણસને કામ કરવાની મનાઈ છે . એમણે મને કLું ક% કાં નોકરO કરો કાં નાટક. મa કLું નોકરO છો¼ું bં, નાટક
નહ છો¼ુ.ં એમણે મને કLું ક% જરા િવચાર કરો, ટ%]લિવઝન આવી રLું છે , તમારO મર નાની છે , બ3ુ ચા
હોµા પર જવાની તમારO મતા છે . મa કLું એ શ નથી. મને ઘણાં િમYોએ કLું ક% નામ બદલીને નાટક કરો
ને. મa ના પાડO.
નાટકો ભજવવાBુ ં ચાJુ રા6ુ.ં !યાં એક ચમ!કાર થયો. બે-Yણ િનમાતાઓ મળવા આXયાં.  ૂબ સારO g ૂિમકા
ભજવવાBુ ં નાટક હF.ુ ં મa હા પાડO. 3ુ ં !યાં જોડાયો. મારO યાિત આખા Eુબઈમાં
ં
AસરO. પરં F ુ મારO ુવાસ
જjરત કરતાં વધાર% Aસરતા માર% પછO એ નાટક છોડુ ં પડÂુ.ં વળO પાછો 3ુ ં નવરો થઈ ગયો. વળO એ
િનમાતાઓમાં Tદર Tદર તકરાર થઈ અને તેમાંના બે મારO પાસે આXયા ક% અEુક નાટક કરવાBુ ં છે . બધા
દ³યોBુ ં સંકલન કરOને નાટક બનાX6ુ.ં Rુજરાતના Uુદા Uુદા Aદ% શની ભાષા એમાં વાપરO. નાટક  ૂબ ચા6ુ.ં
એ નાટકBુ ં નામ ‘અ]ભનય સâાટ’ ણે મને મારO કારકદºમાં બ3ુ જ ઉપયોગી કામગીરO કરO છે . એ પછO આ
નાટક જોવા માટ% ફમના િનમાતાઓ આવવા માંડા. એમાં એક દવસ રિવ`9 દવે આXયા. એમણે મને કLું ક%
માર% તારO સાથે ફમ કરવી છે . એમણે ‘સલ-તોરલ’ બનાવવાBુ ં ન¢O ક6ુ.m સલ-તોરલBુ ં ુટગ શj થ6ુ.ં
એમાંના 9³ય િવચારOએ તો મહાભારતનો HૃWણ-અUુન સંવાદ યાદ આવે. !યારપછO રવી`9 દવે એ ‘રા4
ભરથરO’ બનાX6ુ.ં એ પણ અµgુત રLુ.ં ’ તેમણે ‘અ]ભનય’ શzદનો અથ સમ4વતાં કLું ક% ‘ ‘અ]ભ’ એટલે
તરફ અને ‘નય’ એટલે લઈ જુ ં – અ]ભનયનો અથ છે કશાક તરફ લઈ જુ.ં એ નાટકો માનવતા તરફ લઈ
જતાં. લોકસં(Hૃિતને ઉ4ગર કરતાં. બી4 કલાકારો કામ કર% છે !યાર% મ¡ બંધ રાખે છે . ઊ4 સંપાદત કર% છે .
કલાકાર% તો બુ ં બોલીને જ કરવાBુ ં છે ! ઊ4Bુ ં વહન કરવાBુ ં છે . આ તફાવત છે .’ અ]ભનયયાYાBુ ં
અBુસધ
ં ાન કરતાં ઉપે`9ભાઈએ કLું હF ુ ં ક% : ‘એ પછO ‘હોથલ-પદમણી’ ક6ુ.m એમાંની કછO ભાષાની ુગધ
ં ે
આખા Rુજરાતને એક કરO ના6ુ.ં સૌરાW· અને ઉર Rુજરાત અને દ]ણ Rુજરાતની સરહદોના સીમાડા
gસ
ં ૂ ી નાયા. ‘હ°ડો’ અને ‘હાલો’ વચેના ભેદ gુસ
ં ાઈ ગયા ! એ પછO રાણકદ% વીની ‘રાખaગાર’ ફમ બનાવી.
અહ માર% એ કહ% ુ ં છે ક% કલાકાર% માY પાYમાં દ% ખાુ ં એટJું = ૂરF ુ ં નથી, એ પાY Aમાણે એણે ^વુ ં પણ
જjરO થઈ 4ય છે . વા મકO લખે એમ રામે ^વુ ં પડ% છે . એ રOતે 25-30 ફમો કરO. એ પછO ‘શેતલને કાંઠ%’
આX6ુ.ં સૌરાW·ની સં(Hૃિતથી ધરબાયેલી ફમ. એ પછO ‘ભાદર તારા વહ%તા પાણી’ની અµgુત નવલકથા. એ
પછO ‘માલવપિત Eુજ
ં ’ ક%  Eુનશીની ઓજ(વીની ભાષા. દોલત ભ¸ની Yણ નવલકથાઓ ‘મનનો માણીગર’,
‘વાંસળO વાગી વાલમની’ અને ‘નમણી નાગરવેલ’ – Yણેય નવલકથાની ભાવ ૃVWટમાં મને િવહરવાBુ ં મ6ુ.ં
ઘણી બધી ફમો કરO.’
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Tતે ઉપે`9ભાઈ જણાX6ુ ં હF ુ ં ક% : ‘દર% ક પાY કલાકારના લોહOમાં ઓગળO 4ય છે ; હમણાં પરકાયા Aવેશની
વાત થઈ એ Aમાણે. એ પછO ‘માનવીની ભવાઈ’ ક6ુ.m લેખકોએ ઉપે`9 િYવેદO ને ‘ઉપે`9 િYવેદO’ બનાXયો છે .
બાકO લેખકોની કલમ Eગી
ં ૂ થઈ 4ય તો Aેક બહ%રો થઈ 4ય અને અ]ભનેતા ધળો થઈ 4ય. એ પછO
ધળે બહ%Sું Hૂટાયા કર% ! માર% એટJું જ કહ%વાBુ ં ક% કલાકાર એક માતા હોય છે  પોતાના ગભમાં આ!મસાત
કરO લે છે . ^વનમાં જડાઈ જતી આ વાતોને મa  ૂબ માણી. અનેક (વનામધ`ય લેખકોની Hૃિતઓ મa રસ= ૂવક
કરO છે . આ ઉÄáનથી નીકળે J ું એક ઝરુ ં ાર% ભાગીરથીમાં ભળO ગ6ુ,ં ાર% ભાગીરથી અલકનંદામાં
ભળO ગઈ, ાર% અલકનંદામાં મંદાકની ભળO, ાર% Sુ9Aયાગ ગ6ુ,ં ાર% દ% વAયાગ ગ6ુ,ં ાર% કણAયાગ
ગ6ુ,ં ાર% લમણલા અને ઋિષક%શ ગ6ુ,ં ાર% હર કO પેડO ગઈ, ાર% કાશીનો હર8ં9ઘાટ ગયો અને
ાર% સંગમ (થળ Aયાગરાજ પર આવીને આપણે ઊભા ર£ા ! અ'(મતાપવના મહાHુંભમાં રસhોની સાીએ
|યાર% ¼ુબકO મારO !યાર% મને (મરણ થ6ુ ં ક% ઓહોહો...! આટલો િવરાટપંથ કાપીને આપણે આXયા છOએ. અહ
આવીને આપુ ં તો શાહO(નાન થઈ ગ6ુ ં ! આપ સૌને મારા જય િસયારામ, બા=ુના ચરણોમાં વંદન.’
સંગીત-B ૃ!ય મહો!સવની બી^ બેઠકમાં, રામવાડO-તલગાજરડા ખાતે, કથક સહત િવિવધ Aકારના B ૃ!યની
A(F ુિત કરવામાં આવી હતી માં િવશેષjપે ‘ચક દ% ઈV`ડયા’ ફ%ઈમ ુ7ી િવËા માલવડ%એ કથન B ૃ!ય રUૂ ક6ુm
હF.ુ ં રામચરત માનસ Tતગત ‘j9ાWટક’ તેમજ ‘અહયા (F ુિત’ પર પણ ુદર
ં
B ૃ!યની A(F ુિત કરવામાં
આવી હતી. કાયZમના Tતે તમામ B ૃ!યકારોBુ ં = ૂ.બા=ુના હ(તે સ`માન કરવામાં આX6ુ ં હF.ુ ં
[G'я  :   !"-H]
અ'(મતાપવના Yી4 દવસે બરાબર નવ વાeયે સંગોVWઠ-5નો આરં ભ થયો હતો. આ સંગોVWઠનો િવષય હતો
‘Rુજરાતી બાળસાહ!ય’. અ'(મતાપવમાં આ B ૂતન િવષયને Aથમવાર (થાન આપવામાં આX6ુ ં હF.ુ ં આ
સંગોVWઠમાં વાતાઓ િવશે 7fા િYવેદOએ, કાXયો િવશે ઈxર પરમાર% અને ^વનચરYો િવશે યશવંત મહ%તાએ
પોતાBુ ં વuતXય રUૂ ક6ુm હF;ુ ં Bુ ં સંચાલન 4ણીતા સાહ!યકાર હરHૃWણ પાઠક% ક6ુm હF.ુ ં
વાતાઓ િવશે વાતની શjઆત કરતાં &I<  જણાX6ુ ં હF ુ ં ક% : ‘િમYો અને વડOલો, સૌAથમ Rુજરાતી
બાળસાહ!યના સyકોવતી 3ુ ં અ'(મતાપવના આયોજકોને તથા મોરારબા=ુને અ]ભનંદન આ=ુ ં bં ક% તેરમે વષc
તો તેરમે વષc પણ બાળસાહ!યની એક આખી બેઠક અહ રાખવામાં આવી. સામા`ય રOતે ડોકટર પાસે દદº
4ય તો દદº કહ% એ Aમાણે ડોકટર સમ^ને દવા આપે પણ |યાર% બાળકને ડોuટર પાસે લઈને જવાBુ ં હોય
!યાર% એની માતા કહ% એ Aમાણે અને બાકOBુ ં ડોકટર% 4તે સમ^ને દવા કરવાની હોય છે . એટલે ક% સામા`ય
ડોકટર કરતાં બાળકોના ડોકટર પાસે િનદાનની વધાર% અપેા રહ% છે . બાળસાહ!યના સંદભમાં પણ આ વાત
લાRુ પાડO શકાય. બી^ એક વાત સતત મારા મનમાં રહ%લી છે તે એ ક% બાળસાહ!યકાર લે]ખકા હોય ક% ભાઈ
હોય, પણ દર% ક \ી |યાર% માતા બને છે અને એ પછO બાળક |યાર% બોલFુ ં થાય !યાર% વાતા કહ%વા માંડ% છે
!યાર% એક અથમાં દર% ક માતા સાહ!યકાર જ છે . બાળકને ખવડાવતી વખતે તરં ગ F ુ¢ાઓથી  વાતો કર% છે
એ બહાર આવતી નથી પણ એ બાળકBુ ં ઘડતર તો એ રOતે જ તે કરતી હોય છે .
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આટલી = ૂવg ૂિમકા પછO મને સ¡પાયેલા િવષય ‘Rુજરાતી બાળસાહ!ય’ િવશે વાત કરOશ. Rુજરાતી
બાળવાતાનો લાંબો ઈિતહાસ છે . તે  ૂબ Xયાપક છે . બાળસાહ!યની િવભાવના, બાળવય િવશે અને
બાળવાતાના (વjપ િવશે તથા વાતાના Aયોજન િવશે એકાદ વાત ઉદાહરણથી અહ રUૂ કરOશ. બાળકોBુ ં
શરOર નાBુ ં છે પણ કમાલ તો Uુઓ ક% માનવ^વનના ^વનકાળ દરિમયાન જો ઉમ qહણશ'uત હોય તો તે
બાળપણમાં હોય છે . આ તેનો સવ7ેWઠ કાળ છે . શીલના ઘડતર માટ% બાળવય ઉમ સમય છે અને
બાળસાહ!ય તેB ુ ં ઉમ સાધન છે . ભારતીય સં(Hૃિતમાં ‘િશુ દ% વો ભવઃ’ની ભાવના રહ%લી છે . બાળHૃWણ,
બાળરામ, બાળગણેશ, બાળહBુમાનના ચરYો (મરણીય છે . બાળકમાં બીજjપે રહ%લા Rુણોને િવકસીત
કરવાના અનેક માગ~ છે તેમાંનો એક માગ છે તેને ઉમ બાળસાહ!ય વાંચતો કરવો તે. 7ી રિવશંકર મહારાજ
કહ% છે તેમ બાળકોને અરhાન તો આપવાBુ ં જ છે પણ ખSું કામ તો બાળકોમાં રહ%લા ુસ(ં કારોને
િવકસાવવાBુ ં છે . બાળસાહ!ય બાળકના અને એ રOતે સમાજના ઘડતરBુ ં મોsું સાધન છે . બાળસાહ!ય
બાળકને ખ અને પાંખ આપવાBુ ં કાય કર% છે . િશણ ભલે તેનો ઉપયોગ કર% પણ તેB ુ ં છે વટBુ ં E ૂયાંકન
કલા તરOક% થુ ં જોઈએ. તેB ુ ં Aયોજન આનંદ આપવાBુ ં છે .’ એમ કહOને તેમણે ‘Eુબ
ં ઈની કOડO’ નામની
બાળવાતાBુ ં પઠન ક6ુm હF.ુ ં વાતના અBુસધ
ં ાનમાં 7fાબેને આગળ જણાX6ુ ં હF ુ ં ક%, ‘બાળકને પોતાBુ ં આગુ ં
(વતંY Xય'uત!વ છે . બાળસાહ!યનો સyક ભલે બાળક ન હોય પણ બાળક ુ ં ચીજ છે એનો તેને (વાBુભવે
યાલ હોય જ. આથી બાળસાહ!યBુ ં સyન કરવા તે |યાર% Aેરાય છે !યાર% તે પોતાના શૈશવકાળમાં પાછો
ફરતો હોય એવો ભાવ અBુભવે છે . રમણલાલ સોની કહ% છે તેમ, ‘ઉતારO નાખેલી કાંચળOમાં સાપ =ુન:Aવેશ
કર% તેવી આ AZયા છે .’ બાળકને વય અBુસાર સાહ!ય આપું જોઈએ. 0 થી 18 ુધી બાળ અને કશોર
અવ(થા ગણાય છે . આમાં ગભાવ(થાનો સમય પણ ઘડતરકાળ માટ% અગ!યનો સમય છે . આ અવ(થામાં
પડતા સં(કાર ક%વા હોઈ શક% એ માટ% ભાગવતમાં આવતી મદાલસાની વાત @યાનમાં રાખવા વી છે .
બાળસાહ!યના ‘િશુસાહ!ય’ અને ‘બાળસાહ!ય’ એમ બે ભાગ પાડવા જોઈએ. આપણે !યાં િશુસાહ!ય
Aમાણમાં ઓbં છે . ]ગUુભાઈએ દ]ણાE ૂિતªની 7ેણીમાં ક%ટJુકં કાય ક6ુm છે . રાબેન દવેએ અને ઈxર પરમાર%
ક%ટJુકં કાય ક6ુm છે . સામા`યતઃ 4 થી 14 વષ ુધી બાળકનો િવકાસ માતાિપતા, Hુsુંબ, પરવાર અને શાળાપરવાર વચે થતો હોય છે . E ૂળશંકર ભ¸% કLું છે તેમ, ‘મ બાળકના તરબા£ િવકાસમાં માતા ભાગ
ભજવી શક% છે તેમ સyક પણ પોતાના સyન _ારા ભાગ ભજવી શક% છે .’ આપણે એમ કહO શકOએ ક% છોડના
િવકાસમાં  કામ  ૂયનો Aકાશ કર% છે કંઈક એુ ં જ કામ બાળકના િવકાસમાં સાહ!ય કર% છે . બાળસાહ!યના
અનેક Aકારો છે . તેમાં ‘બાળવાતા’ મહ!વનો Aકાર છે . બાળક મા બોલF ુ ં થાય પછO એની બી^ અપેા હોય
છે ક% મા વાતા કહ%. બાળકમાં વાતા ૃVWટBુ ં Aાબય હોય એ (વાભાિવક છે . બાળકને દOવાલ સાથે વાતો
કરવામાં ક% રમકડાંના સૈિનકને સાચો સૈિનક માનીને તેની સાથે Xયવહાર કરવામાં મ કશી તકલીફ પડતી
નથી તેમ શzદ _ારા સજ cલી કાપિનક  ૃVWટને સાચી માની એનો રસા(વાદ લેવામાં કશી બાધા નડતી નથી.
બાળકથાને પંખીની ઉપમા આપીએ તો એની એક પાંખ સચાઈની છે અને બી^ પાંખ કપનાની છે . બાળકBુ ં
મન કપનાશીલ તો હોય જ. એના _ારા તે અનેક Aકારની મોકળાશ અBુભવે છે . બાળકને 4તભાતના
F ુ¢ાઓ લડાવવામાં અને કપનાઓ કરવામાં એક Aકારનો સyના!મક આનંદ આવે છે . કપનાAધાન
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કથાઓમાં પરOકથાઓ િવશેષ ઉલેખપાY છે . બાળકની કપના ુભ દશામાં વળે છે !યાર% એને પરOઓની
કથા મળે છે . પરOઓને સહાર% બાળક મનગમતાં કામ કરO-કરાવી શક% છે . આ પરOકથાઓ }ુિનયાના એક%એક
સમાજમાં Aચ]લત છે . એક રમણીય  ૃVWટ ખડO કરતી, આનંદ આપતી, અનેક =ુWપો-રં ગોનો પરચય કરાવતી,
છે તરનારને િશા કરતી અને સાચાબોલાને મદદ કરતી પરOકથાઓ સૌએ યાદ રાખવા વી છે . મBુWયમાં
|યાં ુધી કપનાશ'uતBુ ં (Éરણ છે !યાં ુધી વૈhાિનકતા અને બૌ®fકતાBુ ં ગમે તેટJું ભાર% આZમણ આવે
તોય પરOકથાBુ ં જગત ]બલHુલ સલામત રહ%શે કારણ ક% પરOઓ બાળકના માનસમાંથી આવે છે . પરO જશે તો
બાળક અુSું થઈ જશે. િવhાનકથાઓ િવhાનની નીપજ છે . બાળકો વૈhાિનક AZયાઓને સમજતા થાય,
તેમનામાં વૈhાિનક ¥ુ®f 4Rૃત થાય એ માટ% િવhાનકથાઓ લખાય છે . આપણે !યાં ઈxરલાલ વીમાવાળાથી
િવhાનકથાઓનો Aારં ભ થયો છે . નગીન મોદO, ]ગરOશ ગણાYા, 3દ
ુ ં રાજ બલવાણી, જનક નાયક વગેર%
અનેકોએ નાના-મોટા Aયોગો કરO અનેક અ]ભગમો ધરાવતી િવhાનકથાઓ આપી છે .’ એમ કહOને 7fાબેને
Hુમાર સામાિયકમાં Aકાિશત થયેલી Tજના ભગવતીની વાતા ‘નટખટ નsુ’ વાંચી સંભળાવી હતી. તેમણે
જણાX6ુ ં હF ુ ં ક% : ‘િવhાનલી કથાઓમાં માનવતાલી અ]ભગમ ઈWટ છે . સાથે જ િવhાનના િવકાસથી થતી
માનવપરની િવપરત અસરોને પણ 4ણવી જjરO છે . આમ, બાળકથાનો ગમે તે Aકાર હોય, એમાં કપના
અને સ!ય અિનવાયતયા સાથે જ હોય છે .
સાહસકથા, ઈિતહાસકથા વા અનેક Aકારો બાળસાહ!યમાં છે . બાળકથાઓનો ઘણો ભાગ Aાણીકથાઓ રોક%
છે . કOડOથી માંડOને Hૂંજર ુધીની અહયા વાતાઓ છે . કોઈ સસJુ ચF ુર હોય અને િસહને પણ છે તરOને મારO
શક%, કોઈ કાગડો હ¡િશયાર હોય  Hૂં4માં કાંકરા નાખી પાણી ચે લાવીને પી શક%, કોઈ નાનકડો દર િસહને
પણ 4ળમાંથી છોડાવી શક% – sૂંકમાં, આપણી મોટાભાગની Aાણીકથામાં માનવીય ભાવોBુ ં આરોપણ અથવા
માનવીય અથઘટન Aગટ થF ુ ં જોવા મળે છે . આ Aાણીકથાઓમાં જળચર, (થળચર અને ખેચર એમ અનેક
Aાણીઓની વાતા છે . કોઈ કાચબાને ઊડવાની ઈછા થાય તો એને ઉડાવનાર હંસ મળO રહ% છે અને કોઈની
િમYતાનો ગેરલાભ લેનાર મગર પણ હોવાનો. બાળકને વા(તિવક ^વનમાં  મોકળાશ નથી મળતી તે
Xયવહારવતનની મોકળાશ Aાણીકથાઓમાં મળO રહ% છે . આપણી દશાવતારની કથાઓ એક િવિશWટ Aકારની
AાણીકથાવાળO છે . શેષનાગ, કાલીયનાગની કથાઓ પણ 4ણીતી છે . માY હ`}ુ નહ પણ ]ä(તી, બૌf, áન
અને અ`ય ધમ~માં પણ Aાણી ૃVWટBુ ં િનSુપણ જોવા મળે છે . વળO આ Aાણીકથાઓમાં પીકથાઓનો એક
અલગ ભાગ સહ%લાઈથી તારવી શકાય. અનેક પીઓ છે  મહ!વની g ૂિમકા ભજવતા હોય છે . બાળક ભલે
ગમે તેટJું િવકાસ પામે, યાંિYક કળવાળા રમકડાંઓથી રમF ુ ં રહ% પણ તેને ]ખસકોલીઓ, સસલાં, પાર% વાં, મોર
ક% HુરHુરયાં રમાડવાં ગમશે જ. આ ‘ટોમ એ`ડ રO’ ક% ‘મીકO માઉ`સ’ તેને UુદO jપે સંતોષે છે . ક¥ ૂતરને
બચાવતી કOડO ક% કOડOને બચાવF ુ ં ક¥ ૂતર gુલાય તેવાં નથી. રમણલાલ સોનીનો ગલબો ક%ટક%ટલા jપો ભજવે
છે !
આ બાલસાહ!યના એટલે ક% બાળવાતાના અનેક \ોત છે . મ ક% પૌરા]ણક સાહ!ય, લોકસાહ!ય, િશWટ
સાહ!યની પરં પરા વગેર%. લોકસાહ!યમાં બાળકથાઓનો બ3ુ માતબર ફાલ જોવા મળે છે . ]ગUુભાઈએ
લોકસાહ!યમાંથી ઘણી સામqી લઈને તેને બાળભોeય રOતે આપવાનો Aય!ન કય~ છે . બાળકથાના ઉµભવ
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અને Aચાર Aસારમાં પૌરા]ણક કથાઓનો પણ ફાળો છે . પૌરા]ણક કથાએ ક%ટલાય ]ચરં ^વ પાYો અને
કથાનકો આwયા છે . એકલXય, Îુવ, Aહલાદ, અUુન, ભીમ ક% ગણેશ, હBુમાન, રામ, HૃWણ – આ બધાં તેમને
ગમે છે . =ુરાણો તો કથાઓનો અ ૂટ ખ4નો છે . આ પાYોની કથા પરથી ટOવી પર 7ેણીઓ આવી છે અને
ચલ]ચYો પણ થયા છે  તેની યથાતતા સમ4વે છે . પૌરા]ણક કથાઓની મ ઐિતહાિસક કથાઓનો પણ
બાળસાહ!યમાં મહ!વનો ભાગ રહ%લો છે . રાણા Aતાપ, ઝાંસીની રાણી, િશવા^, ગાંધી^, સરદાર આ સવ
કોઈને કોઈ રOતે સાહસ, વફાદારO, હમત, દ% શદાઝ વગેર% સદRુણોના Aેરકબળ તરOક% બાળક સમ ઉપ'(થત
થાય છે .
બાળવાતામાં બાળકની ક%ટક%ટલી વા(તિવક અBુg ૂિતઓને અ]ભXય'uત મળતી હોય છે . ટો(ટોય, રવી`9નાથ,
શરદબા¥ુ, રમણલાલ સોની, ^વરામ જોશી, Hુમારપાળ દ% સાઈ, યશવંત મહ%તા, હરOશ નાયક વગેર% અનેક
સyકો આ દVWટએ તપાસવા વા છે . બાળકથાના ઘડતર િવકાસમાં િશWટ પરં પરાનો પણ ફાળો છે . હતોપદ% શ,
પંચતંYની કથાઓ  અથમાં આપણે બાળવાતા શzદ વાપરOએ છOએ તે અથમાં બાળવાતા નથી. એ કથાઓ
(પWટ રOતે રાજHુમારના િશણ માટ% લખાયેલી કથાઓ છે . એ કથાઓ Aૌઢોને પણ અનેક રOતે માગદશક છે .
આ કથાઓ આથી બોધAધાન છે . ઈસપની વાતાઓ આ જ Aકારની Xયવહારનીિતનો બોધ આપતી કથાઓ છે .
આ બધી જ વાતાઓ બાળકોને ગમે છે . કદાચ એBુ ં કારણ એ હોઈ શક% ક% તેમાં  બોધ આપવામાં આવે છે તે
Aાણીઓના િનિમે પરો રOતે અપાય છે . બાળકો પર કુ ં સીુ ં લાદવામાં આવF ુ ં નથી. બૌfધમની
4તકકથાઓએ પણ આુ ં જ કંઈક કામ ક6ુm છે . બાળકોને બાલકથામાં રસની ચમ!Hૃિતની અપેા છે .
અર% ]બયન નાઈàસની ‘અલીબાબા ચાલીસચોર’ વી કથાએ પોતાનામાં રહ%લી હમત, સાહસ, ચાF ુરO, વગેર%
ત!વથી અને એક અµgુત રસ ૃVWટથી અનેક કથાસyકોને આકWયા છે .
આનંદ આપવો એ કલાBુ ં  Aયોજન છે તે બાળવાતાBુ ં છે જ. પરં F ુ ^વનલી િશણ અને E ૂયિશણ
આપુ ં એ પણ એટJું જ મહ!વBુ ં Aયોજન છે . ‘આનંદO કાગડો’ વાતા એBુ ં ઉદાહરણ છે . કોઈ પણ
પર'(થિતમાં Aસp રહ% ુ ં જોઈએ તે આ ‘આનંદO કાગડા’ની વાતા આપણને શીખવે છે . પાઠ=ુ(તક માટ%
ઉમાશંકર જોશીએ લખેલ ‘સાચાબોલી ગાય’ તે બીUુ ં ઉદાહરણ છે . એમાં Àર વાઘ }ુWટતા છોડO દયાભાવ
દાખવતો થઈ 4ય છે ; એુ ં સચાઈBુ ં E ૂય છે તેવો બોધ મળે છે . પુઓનો વા!સયભાવ પણ વાતામાં
Ïદય(પશÌ રOતે િનSુપાયો છે . સ!યનો મહમા દશાવતી ઘણી વાતાઓ છે . સાચાબોલા કઠયારાને ક%મ g ૂલાય
? Rુજરાતી કિવતાના ઉÛુગ
ં િશખરસમા રમેશ પાર% ખે ઉમ કાના બાળકાXયો અને બાળવાતાઓ આપી છે .
^વનિશણ તેમાં રસમય અને ભાવમય રOતે અપાય છે . Rુજરાતી સાહ!યમાં મણે ઉમ નવલકથા અને
લ´ુનવલો આપી છે તેમની પાસેથી સ!વશીલ બાળસાહ!ય પણ મ6ુ ં છે . તેમની એક બ3ુ 4ણીતી વાતા છે
‘બતકBુ ં બુ’.’
ં એમ કહO 7fાબેને ક%ટલીક વાતાઓBુ ં પઠન ક6ુm હF.ુ ં બાળવાતા િવશે વુ વાત કરતાં તેમણે
કLું હF ુ ં ક% : ‘સાચી બાળવાતા લખવી સહ%લી નથી. બાળવાતાBુ ં (વjપ, ક%ળવણી અને તેB ુ ં ધોરણ –

એ

Yણેય રOતે એમાં @યાન રાખવાBુ ં હોય છે . આ એક િYપાં]ખયો જગ
ં છે . એના થકO બાળકની ભાવનાને
િવકસાવવાની છે . તેના સવાmગી િવકાસને @યાનમાં રાખી બાળકના માં£લાBુ ં ઘડતર કરવાBુ ં છે . અલબ,
ૂ ને વો પાક લેવો હોય તે ુ ં ]બયારણ તે વાવે છે , તેમ ભાવી
ઉમ બાળવાતાઓ આમ કર% જ છે . મ ખે¼ત
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સમાજ વો કરવો હોય તેવા બાળકો ઘડવાં જોઈએ. બાળકોની સમજણ ક%ળવાય, તેઓ સારાસારનો િવવેક
કરO શક%, તેમના આ િવવેકની ક%ળવણી થાય તે ુ ં સાહ!યjપી ]બયારણ તેની પાસે આ Eુકાવુ ં જોઈએ,
વવાુ ં જોઈએ. સyકોની એ ફરજ છે ક% સમાજ ક%વો છે તેનો અણસાર પણ તેને આપવાનો છે . રમણલાલ
સોનીએ પોતાના બાળસાહ!ય થકO Rુજરાતના બાળકોને `યાલ કરO દOધા છે . તેમની વાતાઓના બzબે
સંપાદનો થયા છે . તેમણે માY મોજમ(તી કરાવે તેવી ઘણી વાતાઓ આપી છે , તો Xયવહારના સ!યને પણ
વાતામાં આલે6ુ ં છે . સમાજમાં આવા પણ માણસો હોય છે , આુ ં પણ થઈ શક% –  તેમણે વાતાઓ થકO
બતાX6ુ ં છે . Tતે માર% એટJું કહ%વાBુ ં ક%, બાળવાતાઓBુ ં એક વુ Aયોજન બાળકની ભાષા ઘડતરBુ ં છે . ભાષા
ઘડતર પણ આ અવ(થાથી થાય એ વધાર% જjરO છે . બાલકથામાં ^વંતભાષા Aયોજવાની છે . બાળકોને
ભાષામાંથી એક AકારBુ ં સંગીત અBુભવવા મળુ ં જોઈએ. ]ગUુભાઈની વાતાઓનો ભાષા સંદભc અયાસ
કરવા વો છે . ુf બાળલેખન આ પણ ઘુ ં થાય છે . ભિવWયને નજર સમ રાખીએ તો લાગે છે ક% હ^
ઘણા યાલો વાતા _ારા બાળકો પાસે Eુકવાની જjર છે . બાળકોને એ વાત સમ4વવાની જjર છે ક% ભાવા!મક
રOતે બધા જ સરખા છે . પયાવરણની 4ળવણી સહજ ઘટના બની 4ય એ રOતે વાતાઓમાં રUૂઆત કરવાની
છે . આપણો ગૌરવભય~ વારસો 4ળવવાનો છે . જjર પડે તેમાં પરવતન કરવાBુ ં છે . નવા િવષયો-િવચારો
પણ સાંકળવાના છે . આજની માંગ અBુસાર નુ ં પંચતંY રચવાની જjર છે . Tતે, એટJું તો સમજવાBુ ં છે ક%
બાળવાતા એ કહ%વાની કળા છે એ રOતે લખાય તે ઉમ. બાળવાતા બાળકને ાર% ય ગેરમાગc દોરતી નથી.
બાળકને પર7મ, Aમા]ણકતા, Aેમના પાઠ બ3ુ સહજ રOતે સમ4વે છે . બાળવાતાBુ ં ેY  ૂબ િવશાળ છે .
અYે માY ગાગર સાગર `યાયે થોડO વાત કરO છે . 1831થી શj થયેલી આ Rુજરાતી બાળવાતામાં અનેકોએ
પોતાનો ફાળો આપી તેને સE ૃ®f બી છે અને દવસે દવસે નવી કલમો, નવા િવચારો અને નવી
રUૂઆતરOિતથી તેને સE ૃf કર% છે . Rુજરાતી બાળવાતાનો ઈિતહાસ ગૌરવવાળો છે અને ભિવWય ઉÄજવળ છે
અને તેને આ અ'(મતાપવમાં (થાન મ6ુ ં એથી એના ઉÄજવળ ભિવWયમાં જરાય અ7fા નથી. અ(F ુ.’
‘Rુજરાતી બાળસાહ!ય’ના બી4 વuતા &' 8J678 66 બાળસહજ હસતાં-હસતાં  ૂબ આનંદ= ૂવક
બાળકાXયો િવશે વાત કરO હતી. તેમણે મુર (વર% હાલરડાં અને બાળગીતો ગાઈને સૌ 7ોતાજનોને ડોલાXયાં
હતાં. પોતાના વuતXયની શjઆત કરતાં તેમણે કLું હF ુ ં ક% : ‘અહ અ'(મતાપવમાં આXયો !યાર% ખબર પડO ક%
આવF ુ ં વષ આપણા ઉમ કિવ ઉમાશંકર જોશીની જ`મશતાzદOBુ ં વષ છે . તેમના આઠમા કાXયસંqહ
‘અ]ભhાન’ની એક પં'uત ‘Ïદય Ïદયના વંદન તેન.ે ...’ _ારા 3ુ ં બા=ુને વંદન કSું bં. Rુજરાતી બાળસાહ!ય
ેYે ]ગUુભાઈBુ ં Aદાન ઘુ ં 4ણીF ુ ં છે . ]ગUુભાઈએ  ક%ડO પાડO હતી એ ક%ડOને પાકO સડકમાં ફ%રવવા મથતા
યશવંતભાઈને વંદન કSું bં. સંશોધન, સyન, સંપાદન – આ બધા ેYોમાં કામ કરતા 7fાબેન, મારO પહ%લી
ચોપડO વાંચીને મને રા^ કરનાર 7ી હરHૃWણભાઈ, ઉપ'(થત સૌ કલાકારો, સાહ!યAેમીઓ, બાળસાહ!યરસીક
ભાઈઓ અને બહ%નો – આપ સવને નમ(કાર. આપ ને ફોસલાવીને ઘર% E ૂકOને અહ આXયા છો એ આપના
બાળકોને 3ુ ં અહયાથી માSું Xહાલ Xયuત કSું bં.
સૌAથમ તો બાળસાહ!ય ેYના િવËાથÌ તરOક% મારO Aિતબfતા Xયuત કSું bં.

પરમ સંત ગો(વામી

F ુલસીદાસ^એ ઉરકાંડમાં કLું છે : ‘इटदे व मम बालक रामा। सोभा बपुष कोट सत कामा।।’
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F ુલસીદાસ^ના ઈWટદ% વ બાળક રામ હતા. જગતભરના બાળસાહ!યકારોના ઈWટદ% વ ભોળા બાળક છે . એ
બાળકો માટ%B ુ ં Xહાલ ક% ુ ં હોય એ કોઈ g ૂલીને બાળસાહ!ય લખે તો બાળસાહ!ય કંગાળ થાય. સતત અને
સતત બાળકને નજર સામે રાખુ ં જોઈએ. બાળક માટ%B ુ ં હ%ત ક% ુ ં હોય, બાળક માટ%નો Aેમ ક%વો હોય, એની
માટ%ની Aિતબfતા ક%વી હોય એ જોવા સાSું આપણે થોડાક બાળસાહ!યકારોને યાદ કરOએ. એવા
બાળસાહ!યકારોને પણ યાદ કરOએ મણે બાળકાXયેYે પણ Aદાન ક6ુm હોય. ]ગUુભાઈને તો બધે સંભાળવા
જ પડ%. તેઓ દ]ણાE ૂિતªના બાળમંદરમાં આચાય હતાં. બાલમંદરનો સમય = ૂરો થાય એટલે દરવા ઊભા
રહO 4ય. એક%એક છોકરાના નામ 4ણે. એક%એક છોકરા સાથે ખ િમલાવે. એમાં એક દવસ એક છોકરો
ખ િમલાXયા િવના નીકળO ગયો. કારણ ક% એમાં એક છોકરો બી4 છોકરાને બોરનો ઠ]ળયો મારતો હતો અને
]ગUુભાઈએ એને રોો હતો. છોકરાને એમ લાe6ુ ં ક% માSું અપમાન ક6ુm એટલે એ બહાર નીકળO ગયો.
]ગUુભાઈએ જો6ુ.ં ]ગUુભાઈ સોસવાણા. એમને મ4 ના આવી. એવા બેચેન થયા ક% કંઈક બહાBુ ં કાઢOને એના
ઘર% ગયા. ઘર% જઈને બાળકને બોલાX6ુ,ં હસાX6ુ,ં પછO એમને હશકારો થયો !
એ પછO બાળકો પર બાળકાXયોની અમીવષા કરનારા િYgુવન Xયાસ. 18 વષની મર% તો Aાથિમક િશક
થયા. પહ%લીવાર હાજર થયા એ ગામBુ ં નામ દલખા]ણયા. !યાં ઓટલે બેઠા બેઠા એ અઠંગો Rથ
ં ૂ ે છે અને
બાળકો બધા સાથે છે . છે લે એ બાળકો સાથે હચ લે છે . આુ ં ગામ જોવા માટ% આવે છે . રાતે આુ ં ગામ  ૂઈ
4ય છે !યાર%  પોતાના ઈWટદ% વ નાના બાળકો હતા એ બધાને સંભારOને એમના માટ% ગીતો લખે છે . ક% ુ ં
ુદર
ં
^વન ! એ પછO રાW·Oય શાયર ઝવેરચંદ મેઘાણી. ^વનના એક તબ¢ે એમBુ ં બહોÈં Hુsુંબ. આિથªક
તંગદOલી, ÉલછાબBુ ં ભાર% કામ અને ભાંગતી ત]બયત. આ બધી AિતHૂળતા વચે એક (વજન |યાર% તેમને
મળવા માટ% 4ય છે !યાર% ઝવેરચંદ મેઘાણી કહ% છે ક% ‘બાળકો િસવાય માSું ાંય દલ ઠરF ુ ં નથી.’ !યારબાદ
આપણા સવcના િAય રમેશ પાર% ખ. એ રહ%તા હતા અમર% લીમાં ુખિનવાસ કોલોનીમાં. એના દOકરો અને
દOકરOBુ ં નામ નેહા અને નીરજ. એ નેહા-નીરજના  દો(તારો તે આ રમેશભાઈના સવાયા દો(તારો ! નેહાનીરજ િનશાળે ગયા હોય !યાર% આ છોકરાઓ બધા આવે. રમેશભાઈ ઘરમાં હોય તો એમની સાથે રમે. નેહાનીરજ ઘરમાં હોય અને છોકરાઓ Uુએ ક% રમેશભાઈ ઘરમાં નથી તો આવે અને પાછા ચાયા 4ય ! ઓછામાં
ઓછા 500 ટલા નવ4ત બાળકોના નામ રમેશભાઈએ પાડ%લા !’
વુમાં ઈxરભાઈ જણાX6ુ ં હF ુ ં ક% : ‘બાળકના ઉછે રમાં માતાિપતાનો પાયાનો ફાળો છે . એ પછO બી4 નંબરનો
ફાળો િશકનો છે એમ કહ%વાય છે . માર% નâતા= ૂવક કહ% ુ ં છે ક% િશકની વચે બાળસાહ!યકાર છે પણ આ
માબાપ દ% ખાય, િશક દ% ખાય, પરં F ુ હાલરડાં અને જોડકણાંના jપમાં આવતો બાળસાહ!યકાર દ% ખાતો નથી !
પથર પર િશપી કોતરકામ કર% પણ 3ુ ં કિવઓને વંદન કSું bં ક% તેઓ સરોવરના પાણી પર કોતરકામ કર% છે .
બાળકો માટ% કાXયો લખનાર તો ઝરણાનાં પાણી પર કોતરકામ કર% છે . એક મહાકાXય લખુ ં અઘSું છે , ક¥ ૂલ !
પણ ]ચરં ^વ-યાદગાર રહ% તે ુ ં બાળકાXય લખુ ં પણ સહ%J ું નથી. રવી`9નાથ ટાગોરને કોઈક% = ૂછ©ું હF ુ ં ક%
તમે બાળકો માટ% કિવતા ક%મ નથી લખતા ? !યાર% 60 વષની મર વટાવી ગયેલા રવી`9નાથ કહ% છે ક% ‘I am
not mature enough to write poetry for the children’ 3ુ ં બાળકો માટ% કિવતા લખવા માટ% પરપuવ નથી. એ
પછO તો એમણે  કાXયસંqહ આwયો એ જોતાં લાગે છે ક% તેમાંના કાXયો બાળકો માટ%નાં નથી, બાળકો િવશેના
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છે . બાળકો િવશેના કાXયો માવતરોને બાળમાનસ સમજવામાં િવશેષ ઉપયોગી જjર થાય પણ કાXય તો
બાળક માટ% હોુ ં ખપે.  કિવતા સાંભળOને બાળકને સમ4વુ ં ન પડ% પણ એ પોતે જ હરખાઈ 4ય એ સાુ ં
બાળકાXય છે . સાહ!યકારો બાળકોની મર Aમાણે િવભાજન કરતા હોય છે મ ક% ‘તSુણ અવ(થા’,
‘બાયાવ(થા’, ‘કશોર અવ(થા’. આ િવભાજન િવશે એક વાત કહ%વાBુ ં મન થાય ક% હવે આ છોકરાઓ બ3ુ
વહ%લા પાકટ વયના થઈ 4ય છે . મ ક%રO વહ%લી પકાવી દ% વાય છે , ક%ળાં વહ%લાં પકાવી દ% વાય છે તેમ,
માવતરોની મહ%છાઓના રસાયણો ભરO ભરOને બાળકોને વહ%લા પકાવી દ% વાય છે . બાર વષની પહ%લાં તો
એમની કશોરાવ(થા સમેટાઈ 4ય છે .
ગભાવ(થાBુ ં િવhાન એમ કહ% છે ક% બાળક ગભમાં હોય !યાર% માતાનો અવાજ 4ણે છે અને માણે છે .
અ]ભમ`6ુની વાત િવhાન આવનારા વષ~માં જjર સાચી પાડશે. િશુ અવ(થામાં બાળક કિવતાના પરચયમાં
આવે છે . સૌથી પહ%J ું એ હાલરડાનાં પરચયમાં આવે છે . એમાં શzદો ઝાઝા મહ!વનાં ન હોય પણ લય અને
તાલ મહ!વની બાબત છે . એક ચો¢સ પં'uત બોલાતી 4ય અને છે લે ‘હJ ૂJ ૂJ ૂ....હJ ૂJ ૂJ ૂ....હાં...હાં...હાં.’ એમ
થાય અને એક બાUુ ‘વાઁ.....ઊવાઁ...ઊવાઁ.....’ – એટલે પછO બાળકને થાય ક% આ હરફાઈમાં ઝા ં પડવા ુ ં
નથી એટલે પછO ઝપી 4ય !! લોકસાહ!યમાં ઘણા હાલરડાં છે . `હાનાલાલBુ ં ‘મ¡ઘા E ૂલો છે મારો વીર ર% ...’
Aિસf છે . હવે કિવઓ હાલરડાં ઓછા લખે છે . પહ%લા બ3ુ લખતાં. એુ ં નથી ક% ઘરમાં જ હાલરડાં ગવાય.
બાળક ઘોડયામાં  ૂF ુ ં હોય તો જ ગવાય એુ ં પણ નથી. દ]ણાE ૂિતªમાં આચાય હતા િવEુબેન બધેકા. એ
કહ%તા ક% અમે તો બાળકોને મેદાનમાંથી રમીને-થાકOને આવે પછO એને વગખંડમાં લઈ, TધાSું કરOને  ૂવડાવી
દઈએ અને પછO બાલમંદરના વગખંડમાં ધીમેથી હાલર¼ું ગાઈએ તો ઘણા ખરા છોકરાં  ૂઈ જતા ! હાલરડાં
પછO જોડકણાં. જોડકણાં એટલે જોડO કાઢ%J.ું પણ ગમે તેમ જોડO કાઢ%J ું નહ. ગમે તેમ શzદ વાપરવો હોય તો
બાળકને ‘ગમે તેમ’ જોડO કાઢ%J ું એટલે જોડકુ.ં એમાં લય, તાલ, Aાસ હોય. લયBુ ં એમાં એટJું બુ ં મહ!વ
છે ક% એને ‘લયકણાં’ કહ%વામાં આવે છે . એ સાચો શzદ છે . ‘ઓળO ઝોળO િપપર પાન, ફોઈએ પાડÂું યશ
નામ.....’ જોડકણાં તો ઘણાં બધાં છે . બાળકને ુવડાવતી વખતે, જમાડતી વખતે, રમાડતી વખતે, હચળતી
વખતે – એમ ઘણી વખતે એ ગવાય છે . લોકસાહ!યમાં ઢગલો જોડકણાં છે . એમાં બાળકો માટ% રાW·Oય શાયર
ઝવેરચંદ મેઘાણીએ અનેક જોડકણાં આwયા છે . ‘બાએ ભરO બકO... 4ણે ચકોચકO...’ એમ એમના એક
જોડકણામાં આવે છે . આ વાંચીને એક િવવેચક% કLું ક% આ કંઈ ઠOક નથી પણ બાળકો કંઈ િવવેચન વાંચતા
નથી !! એને તો લય સાથે આનંદ આવે છે . બીજો એને કોઈ િવચાર હોતો નથી. એ પછO બાળકાXયોમાં વાત
કરOએ તો ુર%શ દલાલ. ુર%શ દલાલ સાથે તો બાળકો ભાણે જમવા બેસી 4ય ! ‘ચલકચલાુ ં ઓલે ઘેર
ભાુ.ં ....’ અહ બેઠ%લા હરHૃWણ પાઠક બાળકને હચકાવે છે : ‘હાલર3લ
ુ ર હચકા....’ Aયોગશીલ સાહ!યકાર
યોસેફ મેકવાને શહ%રO બાળકોને લમાં લીધા છે : ‘ડગ ડ¡ગ ડગ ડ¡ગ ડગ ડ¡ગ ડગ.... ટોમી અમારા ઘરનો
કગ....’ યશ(વી સાહ!યકાર રાબેન દવેએ બ¥ુડOBુ ં જોડકુ ં જોડÂું છે : ‘એક હતી બ¥ુડO, એના ઘરમાં
ટ¥ુડO...’ મુકા`ત જોષી બાઘડો બનાવે છે : ‘ભાઈ બને બાઘડો..... બહ%ન તાણે રાગડો....’ Hુશળ વાતાકારો
પણ વાતાની વચમાં જોડકણાં લઈ આવે છે . રમેશ પાર% ખે વાતા લખી છે ‘પંદર થેપલાં’ એમાં સરસ જોડકણાં
આવે છે .
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જોડકણાં અને હાલરડાંની મ ઉખાણાં પણ એક બાળકાXયોનો Aકાર છે . એમાં થો¼ું સાંક%િતક વણન થાય અને
બાળકને = ૂછવામાં આવે ક% ઈ ુ ં ? એમાં સાકળચંદ પટ%લ = ૂછે છે : ‘લીલો ચોર, લાલ મકાન, Tદર બેઠા
કાળા પઠાણ.... બોલો કોણ ?’ ઉખાણાંની મ એક ચોથો Aકાર છે ‘થોથવણાં’. થોથવાઈ જવા પરથી
‘થોથવણાં’ શzદ બ`યો છે . કોઈ પં'uત એકથી વધાર% વાર ઝડપથી બાળકને કહ%વામાં આવે તો બાળક બોલે
નહ. Rુજરાતીમાં 4ણીF ુ ં છે : ‘પાંચ પાપડ પાકા કાકા, પાંચ પાપડ કાચા, પાકા પાકા િપરસો કાકા, કાચા મેલો
પાછા.’ જલદO જલદO બોલીએ તો ગોટાળો થઈ 4ય ! એ પછO Aકાર છે ‘િશુગીતો’નો. બાળકાXયોમાં
‘િશુગીતો’ અઘરામાં અઘરો Aકાર છે . અિતમનસના યાYી કિવ ુદરમ
ં
િશુગીતો રચવા માટ% ક%વા નીચા
વળOને બાળકને વહાલ કર% છે એ Uુઓ..... ‘તારા ચમક ચમક..... ચાંદો ચમક ચમક....’ એમાંય િYgુવન
XયાસBુ ં તો કંઈ કહ%વાBુ ં છે જ નહ ! ‘મa એક ]બલાડO પાળO છે ...’ એ બ3ુ 4ણીF ુ ં છે . ‘મારો છે મોર... મારો છે
મોર.... મોતી ચરં તો મારો છે મોર.....’
હવે બાળક કશોર અવ(થામાં Aવેશે છે . િશુકાXયો ક% બાળકાXયોની પહ%લી શરત સરળતા છે કારણ ક% બાળક
સરળ છે ને ! ઝવેરચંદ મેઘાણીBુ ં સરળ કાXય ‘ઝરુ ં રમF ુ ં રમF ુ ં આવે....’ એBુ ં ઉદાહરણ છે . બાળકાXયBુ ં
બીUુ ં લણ એ છે ક% એકનો એક શzદ ક% વણ વારં વાર આવે તો એBુ ં એક અBુવણન ઊgુ ં થાય. િનSુµેશી કિવ
રા`9 શાહ કહ% છે : ‘¼ુમક ¼ુમક ¼ુમ, ¼ુમક ¼ુમક ¼ુમક ¼ુમ, રા4ની સવારO આવે....’ રમેશ િYવેદO કહ% છે
‘અગડં નાચે બગડં નાચે, નાચે તાતા થૈ...’ કશોર માટ%ના કાXયોમાં લય-તાલ બ3ુ મહ!વની વ(F ુ છે . િYgુવન
Xયાસની ]ખસકોલીની સાવ સાદO કિવતા, પણ ક%વો ગજબનો લય છે ! ‘Fુ ં અહયા રમવા આવ, મ4ની
]ખસકોલી....’ ઈWટદ% વ બાળકને |યાર% કોઈ ચીજ ધરાવવાની હોય !યાર% કોઈ ચીજ ખંડત ન હોવી જોઈએ.
એમ આ બાળકાXયોના Aાસમાં ખંડતતા ન ચાલે. કOિતªદાબેન ભ¸% સરસ Aાસ મેળXયો છે ક% ‘વાદળ ક%રા
ઘરમાં જઈને  ૂરજ ક%વો `હાય, એથી તો એ બહાર નીકળતા ક%વો ઝગમગ ઝગમગ થાય....’ મનોહર િYવેદOએ
તો બેવડો Aાસ મેળXયો છે . િવષય અને Xયાકરણ બંનેની દVWટએ Aાસ મળે . ‘મ¶મી ફ]ળયાની 4ં¥ડુ O પર
જોને બોલે મેના, ઘરમાં કલબલ કરતી એક આપણી બેના.....’ ગેયતા બાળગીતોનો આ!મા છે . ગેયતામાં
તાકાત જબરO છે . જો કિવતામાં અઘરા શzદો આવી 4ય પણ જો તેમાં ગેયતાBુ ં ત!વ હોય તો નભી 4ય. એ
વાત પણ એટલી સાચી છે ક% જો માY ગેયતા હોય પણ એમાં જો કિવ!વ ન હોય તો એ ન ચાલે. ચાર
દાયકાથી રાજકોટની આકાશવાણી પર એક ગીત ગવાF ુ ં આવે છે . મને લાગે છે ક% ચાર વષ પછO એના પચાસ
વષ = ૂરા થાય છે . એના કિવ છે મહપતરામ જોષી.. ‘રમેશભાઈ દોડો, Eુક%શભાઈ દોડો, ઈલાબેન દોડો,
શીલાબેન દોડો.... મ4ની પેલી ફરફરયાવાળO આવી....આવી...આવી.....’ કશોર માટ%ના કાXયBુ ં ઉમ લણ
છે કપનાવૈભવ. આવી કપના કરનારાઓમાં એક છે રાબેન દવે : ‘આ શૉ-ક%સની ઢગલીઓ.... ગરબે
રમવા આવે તો ?..... મ4 પડ% ભાઈ મ4 પડ%...’ કશોર કાXયBુ ં ઉમ લણ છે મનોરં જકતા. કંઈક મ4
પડવી જોઈએ અને બાળકને હસુ ં આવુ ં જોઈએ. એને માટ% દલપતરામને પહ%લા સાંભરOએ. એમની
ટવાળO કિવતા અને = ૂરO TધેરO અને ગં¼ુ રા4 Aિસf છે . વેણીભાઈ =ુરોહતે ‘જોઈતારામની જડO¥ુ¸ી’
નામBુ ં એક સરસ પાY આw6ુ ં છે . HૃWણ દવેએ ‘ભ¡}ુભાઈ હાથી’Bુ ં સરસ મ4Bુ ં પાY આw6ુ ં છે . રમણલાલ
સોનીનો જોટો ન મળે ! એમણે તો ઘણા બધા કથાકાXયો આwયા છે . રિતલાલ બોરOસાગર પણ હા(યકાર અને
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બાલસાહ!યકાર ખરા. િનિમªશ ઠાકર% પણ કિવતા લખી છે ક% ‘ભાવનગરના ભોગીકાકા જોવા ચાયા 4મનગર’
હવેના સમયમાં ની સૌથી વધાર% જjર છે તે કશોર કાXયBુ ં એક લણ છે ‘સ!Aેરણા’. આ મોસમ મરવાની
મોસમ છે કારણક% Uુઓ ને, પરOાના સમય પહ%લાં ક% પેપર આwયા પછO છોકરાઓ ટપોટપ મરવા લાગે છે .
આ સંજોગોમાં બાળસાહ!યનો જો બરાબર યોeય રOતે પરચય અપાયો હોય, જો બાળકાXયોનો યોeય રOતે
પરચય અપાયો હોય તો છોકરાઓની છાતી કઠણ રહ%. રમણ સોનીની નોળવેલ વી આ કિવતા છે :

સસJું કહ% છે : ‘પળે પળે ું માર% બીતાં રહ% ું ?
 ૂળ ું આ ^X6ું : એને ^X6ું શાને કહ% ું ?
આમથી ઓલો ]બવડાવે ને તેમથી ડાર% પેલો,
ખાું પીુય
ં Sુચે નહ, 3ુ ં ^વતાં છતાં મર% લો !
શા સાSું આ }ુ:ખ વેઠું ? ચાલ પ¼ું જઈ જળમાં,
મSું મથી ¼ૂબી નદOમાં, }ુ:ખ શમાું પળમાં !’
નદO કનાર% દ% ડકાં ક%રO સભા મળO’તી !યાર% ,
સસલાના પગસંચાર% !યાં નાસભાગ થઈ ભાર% !
નાઠાં સૌ જળમાં સંતાયાં : સસJું પડÂું િવચાર% ,
‘3ુ ં સમUુ ં ક% 3ુ ં જ એકJું બીકણ bં સંસાર% !

પણ નાં, બી4ં પણ બીએ છે મારા પગ સંચાર% !
મારા મનથી બી4 બ]ળયા, બી4ના મનથી 3,ુ ં
તો શરિમદા થઈ માર% , મરવાBું કારણ ું ?
બીક અને બહા}ુરO બંને એક જ બીજનાં નામો
^વું એ જ ખSું, મરવાનો શીદ કSું હંગામો ?’
કશોરવય પછO બાળક તSુણવયમાં આવે છે . એની કા હવે ચી આવે છે . હવે એને સાદO કિવતા ન 4મે.
એમાં એને ચમ!Hૃિત ુ ં ન લાગે. એની j]ચ બદલાઈ ગઈ. શારOરક ફ%રફારો ઘણા થઈ ગયા, એ કારણે એને
એુ ં ન ગમે. હવે એને ચરY, િવhાનકથા, સાહસકથા, હા(યકથા, Aણયકથા, સામા`યhાન – આ બુ ં એને
જોવાBુ ં ગમે છે .’
સમાપન કરતાં ઈxરભાઈએ કLું હF ુ ં ક% : ‘િશકો ધાર% તો બાળકાXયોને ઉ4ગર કરO શક% છે . 4મનગરના
}ુWયંત પંડાથી બાળકાXય બરાબર ભણાવા6ુ ં નહ અને સંતોષ ન થયો તો એમને રાતે ઘ ન આવે. એવા
િશકોની આ જjર છે . જોસેફ મેકવાન કિવતા ભણાવતા !યાર% એમાં એકવાર માંનો ઉલેખ આXયો અને
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એમની ખમાં ુ આXયા. મ3વ
ુ ાના કરસનદાસ Jુહાર, એક નીવડ%લા બાળસાહ!યકાર અને ન¢ર િશક.
થાુ ં તો એુ ં જોઈએ ક% બાળક િનશાળે થી દોડFુ ં આવીને માને ભેટO પડ%, વેગÈં ન થાય અને એમ કહ% ક% ‘મા,
આ ટOચર% તારા િવશે એવી કિવતા ભણાવી, એવી ભણાવી ક% F ુ ં બ3ુ વહાલી લાગે છે .’ Rુજરાતને æત4ર છે
એવા બાળAેમી િશકોનો. Rુજરાતને æત4ર છે એવા સમથ અને સમિપªત બાળકાXયકારનો. અહ બેઠ%લા
બધા સાહ!યકારોએ એકO અવા કLું છે ક% હUુ કોઈ બાળકિવ િYgુવન Xયાસની ચાઈએ આXયો નથી.
ભગવાન પાસે એુ ં માગવાBુ ં મન થાય ક% Yણ િYgુવન Xયાસ જો આ એકવીસમી સદOમાં આપે તો
એકવીસમી સદOના બાળકો ર]ળયાત થઈ 4ય. Rુજરાતને æતે4ર છે એવા ગીતનો  કાળના Aવાહ સામે
અડOખમ ઊgુ ં રહ%. એુ ં એક ગીત આપણે !યાં છે ને 2014માં પંચોતેર વષ = ૂરા થશે. કિવ ુદરમBુ
ં
ં એ
કાXય છે ‘રં ગ રં ગ વાદ]ળયાં.....’. સંત F ુલસીદાસ^એ કLું છે ‘જો બાલક ક3ુ ં તોતરO ભાષા....’ બાળક મ
તોતળO ભાષા બોલે એમ મારામાં રહ%લા બાળકને તમે બધાએ સાંભયો એટલે તમને વંદન કSું bં અને આ
તપોવનના બાલતSુઓને પણ વહાલ કSું bં. આભાર.’

 એ બાળ^વનચરYો િવશે વાત કરO હતી. તેમણે પોતાBું
આ સંગોVWઠના Tિતમ વuતા &' 78  
વuતXય શj કરતાં કLું હF ુ ં ક% : ‘Aારં ભે જ માર% અ'(મતાપવના Aેરક મોરારબા=ુનો આભાર માનવો છે અને
વંદન કરવા છે . સાથે જ આયોજકોનો અને આપ 7ોતાઓનો પણ આભાર માBુ ં bં. Aૌઢો માટ%ના સાહ!યની
મ જ બાળસાહ!યના અનેક પેટાAકાર છે . 1932માં બાળસાહ!યનો એક સરસ સંqહ ]ગUુભાઈએ તૈયાર કય~
હતો. એમાં બાળસાહ!યના 32 Aકાર ગણાXયાં હતાં. એ પછO પણ એમાં નવા ઉમેરાયા છે મક% કોયડાકથા
અને િવhાનકથા. એમ છતાં બાળસાહ!યના એકંદર% આપણે પાંચ Aકાર પાડO શકOએ : વાતા, કાXય, નાટક,
^વનકથા અને hાનિવhાન. hાનિવhાન એટલો સyના!મક િવષય તો નહ પરં F ુ બાળકના િવકાસ માટ% અને
એ _ારા સમાજના િવકાસ માટ% અિનવાય તો ખરો જ.
આમ તો કોઈપણ Hૃિત  ધોરણસરની હોય, િવHૃત ન હોય અને બાળકના િવકાસ અને ઘડતરમાં ફાળો આપી
શક% એ આપણે સારા બાળસાહ!યમાં સમાવી શકOએ. બાળસાહ!યમાં ^વનચરYો  ૂબ આનંદદાયી છે .
એનાથી Aેરણા મળે છે અને ^વનની ઉpિત પણ થાય છે . મહા=ુSુષોના ^વનચરYો આપણને ઉમ મBુWય
બનાવે છે . અમેરકાના રાW·કિવ લ¡ગફ%લોએ કLું છે ક% ‘મહા=ુSુષોના ^વન આપણને એ Aેરણા આપે છે ક%
આપણે આપણા ^વનને ઉpત બનાવી શકOએ અને |યાર% જઈએ !યાર% સમયની ર% ત પર પગલાંઓ છોડO
શકOએ.’ ાર% ક કોઈ મોટા નેતાBુ ં આક'(મક અવસાન થાય !યાર% પણ ^વનચરYો તા!કા]લક લખી
નાખવામાં આવતા હોય છે પણ એ ાર% ક ઊભડક હોય છે . આમાં જોખમ એ હોય છે ક% અ ૂરO વાત હોય,
અ(પWટ વાત હોય, ઘણીવાર તો કંઈક ખોટO માહતી ક% ખોટા આવેશBુ ં પણ એમાં િનSુપણ થઈ 4ય એવી
સંભાવના છે .
Rુજરાતી બાળસાહ!યનો Aારં ભ લગભગ આપણે 1831થી ગણીએ છOએ ક% |યાર% ‘બાળિમY’ નામBુ ં એક
=ુ(તક આપણને Rુજરાતીમાં મળે J.ું એ પછO વાતાઓ, ઈસપની વાતાઓ, Uૂની વાતાઓ, અBુવાદત
વાતાઓ, પંચતંY-હતોપદ% શ-4તકકથા એ બુ ં ઘુ ં મ6ુ.ં પરં F ુ ^વનચરYો બ3ુ મોડ%થી લખાયા. પહ%લ
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વહ%J ું ^વનચરY 1882માં મહપતરામે ‘િસfરાજ જયિસહ’ લ6ુ.ં એ પછO નારાયણ હ%મચં9 % Yણ =ુ(તક
Aગટ કયા : ‘ક%ટલીક Aયાત \ીઓના ^વનચરY’ – 1883, ‘ક%ટલાક ઉËમી =ુSુષોના ^વનચરY’ –
1893, ‘(વદ% શ Aેમી =ુSુષો’ – 1895. એ પછO 1894માં ‘એની બેસ`ટ’Bુ ં ^વનચરY લખા6ુ ં  Rુજરાતી
બાળસાહ!ય માટ% ગૌરવની વાત છે . 19મી સદOનો ઉરાધ અને 20મી સદOનો = ૂવાધ રાW·4Rૃિતનો કાળ છે
તેથી લોકોમાં જન4Rૃિત આવે એવા ^વનચરYો લખાવા લાeયાં. આ Aવાહ બે ધારામાં ચાયો; એક તો
ઐિતહાિસક અને પૌરા]ણક પાYોના ^વનચરY નવેસરથી બાળુલભ (વjપમાં લખાવાBુ ં શj થ6ુ ં અને બી^
ધારા તે એવી Xય'uતઓ ઘડવાનો Aારં ભ થયો  રાW·ા]ભમાન Aેર%. 20મી સદOમાં  પહ%J ું ^વનચરY મળે
છે તે મહાશંકર ભ¸Bુ ં ‘સાિવYી ચરY’ છે ક% માં બહ%નોને પિતÕતા ધમનો ઉપદ% શ થયો. 20મી સદOના બી4
દાયકાથી ]ગUુભાઈ આXયા અને આુ ં ]ચY બદલાઈ ગ6ુ.ં ‘હર8ં9’, ‘¥ુfચરY’ અને ‘ગોપીચંદ’ એવા સૌથી
પહ%લાં Yણ પૌરા]ણક ચરYો તેમણે આwયાં. ચોુ ં ચરY રાW·ા]ભમાન Aેર% એવા ‘િશવા^’Bુ.ં ]ગUુભાઈ પછO
=ુ(તકાલય A ૃિના  િપતા ગણાયા છે એવા વડોદરાના મોતીભાઈ અમીનની Aેરણાથી ઘુ ં બાળસાહ!ય
રચાવવા લાe6ુ.ં મના નામ આપતાં આપણે થાકતા નથી એવા ]ગUુભાઈ બધેકા અને ^વરામ જોષીના
Aારં ]ભક કોઈ Aેરક હોય તો એ મોતીભાઈ સાહ%બ છે . મોતીભાઈ સાહ%બે એમની પાસે બે મહ!વના કામ કરાXયાં.
એક તો 1932 ુધીBુ ં  કંઈ બાળસાહ!ય હF ુ ં એની સટક ન¡ધ એમણે ]ગUુભાઈ પાસે કરાવી અને 1932 થી
1938 ુધી  કંઈ બાળસાહ!ય Aગટ થયેJ ું એની ન¡ધો એમણે ^વરામ જોષી પાસે તૈયાર કરાવી. Uુગતરામ
દવેએ 1929માં ‘બાળકોના ગાંધી^’ એુ ં એક =ુ(તક લ6ુ.ં એ પછO તો ગાંધી^ આપણા ^વનચરY
લેખનનો એવો ભાગ બની ગયા ક% સૌ કોઈએ એમના િવશે લ6ુ.ં એમાં રામનારાયણ પાઠક, કાકા કાલેલકર,
મBુબહ%ન ગાંધી, સોમાભાઈ ભાવસાર, રિતલાલ અિનલ વગેર%એ ઘુ ં સરસ લ6ુ ં છે . ખાસ કરOને કશોરો માટ%
મa 450 પાનામાં ‘ગાંધીકથા’ લખી. એમાં એમBુ ં સળંગ ^વનચરY છે .’
^વનચરYો િવશે વાત કરતાં વુમાં તેમણે જણાX6ુ ં હF ુ ં ક% : ‘Rુજરાતી બાળસાહ!યનો ]ગUુભાઈ પછOનો 
ગાળો આXયો એમાં સંયાબંધ લોકોએ ^વનચરYો લયાં. 1939માં સોમાભાઈ ભાવસાર% એક િવિશWટ =ુ(તક
આw6ુ ં ‘નાના હતાં !યાર% ’ એમ કરOને મોટ%રાંઓના બાળપણની ઘડતર કથાઓ એમણે આપી  સોનાની સા]બત
થઈ. ઈxરભાઈએ પણ ‘ઉગતા ુરજના તેજ અપાર’ નામBુ ં સરસ =ુ(તક લ6ુ ં માં િસfવંતોના બાળપણની
કથા છે . શારદાAસાદ વમા એ બાળકો માટ% ^વનચરYો પર ઘુ ં કામ ક6ુ.m તેમણે ‘નરવીરો’, ‘સાુસત
ં ો’,
‘દ% શનેતાઓ’ વગેર% 20 ટલી =ુ'(તકાઓમાં અનેક ^વનચરYો આwયા. િવયાત બાળAા]ક ‘ગાંડOવ’ના
Aકાશક તંYી નટવરલાલે ‘કOિતª(તંભ’ના Yણ ભાગમાં ^વનચરYો આwયાં છે . ચરોતર એ|6ુક%શન સોસાયટO
માટ% 7ી ર ૂલભાઈ વોરા એ તો 40 ટલી =ુ'(તકાઓ આપી ! એમાં (વદ% શીઓના ^વનચરYો તો છે જ પણ
સાથે થોમસ આવા એડસન, બે`4િમન %`કલીન, વોિશગટન – એ બધાંનાં ^વનચરYો પણ આwયાં છે .
એક 7ેણી  આ દવસોમાં શj થઈ અને આજ ુધી તા^ રહO છે અને તે ધીરજલાલ ટોકરશીએ શj કર% લી
‘^વન ચરYમાળા’ ક%  આગળ જતાં ‘િવËાથÌ વાચનમાળા’ નામે Aિસf થઈ. એમણે 200 =ુ'(તકાઓ
તૈયાર કરO. એમાં ^વનચરY ઉપરાંત ભૌ]ગ]લક પરચયો, નગરપરચયો અને િવhાનની વાતો પણ હતી
અને સાથે એમાં 160 ટલા નાના નાના ^વનચરYો હતાં. 1950-60ના દાયકામાં ધનવંત ઓઝાએ એકલે
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હાથે એક ભગીરથ કામ ક6ુ.m એમણે એકલે હાથે ‘^વન ચરYમાળા’માં 160 ટલા ^વનચરYો આwયાં.
ચં9ભાઈ ભ¸ વૈhાિનક િવચારસરણીને વર% લા આપણા એક લેખક હતા એમણે ‘સં(કાર |યોત’ અને ‘િવhાન
|યોત’ એમ Yણ-Yણ કરOને Hુલ છ =ુ(તકો આwયા અને એની Tદર િવxઈિતહાસની Tદર Aવાસ કરOને
મણે િવhાનની ખાતર થઈને કંઈક ભોગ આwયો એવા િવhાનવીરોની વાતો એમણે કહO. આ કથાઓ
કશોરવાચકો માટ% તો અ!યંત Aેરક નીવડ% તેવી છે . દ% શ, સમાજ, માનવતા માટ% કંઈક કરO ટવાની તમpા
તેમાંથી મળે તેવી છે . એનાથી Aેરાઈને જ મa ‘િવhાનના મર^વા’ નામBુ ં =ુ(તક લ6ુ ં હF.ુ ં
60ના દાયકામાં રમણલાલ નાનાલાલ શાહ% 1919 થી માંડO 1971 ુધી એકલા હાથે 52 વષ ુધી ‘બાલ^વન’
નામBુ ં માિસક ચલાX6ુ.ં કદાચ આપણી ભાષાનો આ એક િવZમ છે . એ િસવાય અનેક સાહ!યકારોનો આ
દાયકામાં સમાવેશ થાય છે . એ પછOના ^વનચરYકારોમાં હરOશ નાયક, રિસક મહ%તા, મBુબેન, વીણાબેન
શાહ વગેર%નો સમાવેશ થાય છે . આ સમયગાળામાં બે લેખકોએ એક ખાસ દશામાં િવ=ુલ કામ ક6ુ.m એક
આપણા અમર વાતાકાર  ૂમક%F ુના દOકરO ઉષાબહ%ન જોશી. એમણે અને એમના ભાઈ દ]ણHુમાર% શjઆત તો
એવી રOતે કરO ક% ‘ ૂમક%F ુના ^વન ઘડતરની વાતો’ પણ એમ કરOને તેઓએ નાના-નાના 14 =ુ(તકો આwયા.
એ પછO તો એમણે િવhાનીઓના ઘણા ^વનચરYો આપણને આwયા. !યારબાદ એમને એવો યાલ આXયો
ક% મને ભારત-ર!નનો ]ખતાબ આપવામાં આવે છે એમના ચરYો લુ.ં એટલે તેમણે એમના ^વનચરYો
આwયાં. એ થોડાક થાા એટલે એવા જ બી4 લેખક કBુભાઈ રાવળે બી¼ું ઝડપી લીુ ં અને ભારત-ર!ન
7ેણીમાં એમણે પણ અનેક લોકોના ^વનચરYો આપણને આwયા. ઉષાબેનના મોટાભાઈ દ]ણHુમાર% એક
સરસ =ુ(તક લ6ુ ં છે ‘બે સાહ!ય સખા’ એ નાનાઓ માટ% છે પરં F ુ મોટાઓએ પણ વાંચવા ુ ં છે . એમાં
 ૂમક%F ુ સાહ%બ અને મેઘાણી – એ બંનન
ે ી દો(તીની, ઝીણી ઝીણી, માનવતાભરO અને ઉWમાભરO વાતો છે ક% 
આપણને વાંચવાBુ ં  ૂબ ગમે. એ સમયમાં હરOશ નાયક% સમકાલીન ^વનચરYો લયાં. એ સીલસીલો હUુ
પણ ચાJુ છે . હમણાં જ તેમણે કપના ચાવલા, ]બલગેàસ, બરાક ઓબામાBુ ં ચરY પણ લ6ુ ં છે 
Aકાશનમાં છે . Rુજરાતનો બાળસાહ!યકાર અને કિવ આુિનક થતો જ 4ય છે એમ ^વનચરYકાર પણ
આજના જગતની સાથે તાલ િમલાવતો 4ય છે . અિxન ચંદારાણા એ પણ ‘]બલગેàસ’ ક%  સફળમાં સફળ
=ુSુષોમાંના એક છે , એમBુ ં ^વનચરY િનjw6ુ ં છે .
Hુમારપાળ દ% સાઈBુ ં નામ ^વનચરYોમાં ન લઈએ તો ન ચાલે. એમBુ ં પહ%J ું જ =ુ(તક ‘લાલ Rુલાબ’
નહ%j^ િવશે હF.ુ ં નહ%j કોટમાં લાલ Rુલાબ રાખતાં હતાં એટલે એ પરથી =ુ(તકBુ ં નામ ‘લાલ Rુલાબ’ રા6ુ.ં
એ =ુ(તકની Yીસ હ4ર ટલી નકલો વેચાઈ હતી. એમBુ ં ઉમ =ુ(તક તે ‘અપંગના ઓજસ.’ માણસ અપંગ
હોવા છતાં ક%વી િસ®f મેળવી શક%, ક% ુ ં સફળ અને અથ= ૂણ ^વન ^વી શક% – ખાસ કરOને રમતગમતની
}ુિનયાની Tદર અપંગ હોવા છતાં મણે અનેરO િસ®f મેળવી છે એની ુદર
ં
વાતો એમાં છે . એ પછO મa
‘અપંગ નહ અશuત’ લગભગ 400-500 પાનામાં આવા જ અનેક ેYે િસ®f મેળવનારાની વાતો લખી હતી.
મ ક% થોમસ આવા એડસન ક% ઓ બહ%રા હોવા છતાં નવી શોધો માટ% 1083 પેટ`ટ ન¡ધાવી હતી.
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બાળસાહ!યમાં એક બીજો મોટો Aય!ન ‘સયા^ બાળhાનમાળા’નો છે  હરગોિવદ કાંટાવાળા વગેર% લેખકોએ
વડોદરામાં કય~ હતો. િવયાત પYકાર વાડOલાલ ડગલી અને િવયાત તંYી યશવંત દોશીએ મળOને 
‘પરચય =ુ'(તકા’ 7ેણી શj કરO છે તેના આપ પરચયમાં હશો જ. અ!યાર ુધીમાં આશર% 1300 ટલી
પરચય =ુ'(તકાઓ તેમણે Aગટ કરO છે . એ એક 4તનો એનસાઈકલોિપડOયા છે અથવા એક 4તનો િવxકોશ
છે . આશર% 300 ટલા ^વનચરYો આ પરચય =ુ'(તકાની Tદર આપણને મળે છે . એ  ૂબ ઉપયોગી છે .
એક મોટO ^વનચરY 7ેણી ‘બાલભારતી’ ^વનચરY 7ેણી છે . એમાં 150 ટલા sૂંકા ^વનચરYો Aગટ
થયા છે . E ૂળ Tqે^માં તૈયાર થયેલી ‘અમર]ચY કથા’ પણ ^વનચરYો માટ% ઉમ \ોત બની રહ% તેમ છે .
તેમાં ઘણીખરO =ુ'(તકા ^વનચરYા!મક છે . તે E ૂળ Tqે^માં હોવા છતાં તેના 130 ટાઈટસ Rુજરાતીમાં
પણ આ મળે છે . એમાં  છે તે મBુ ં તેમ રUૂ કરવામાં આX6ુ ં છે તેથી તેમાં કોઈ = ૂવqહપણ નથી. ]ચYો
સાથે સંવાદો હોવાથી વધાર% રસAદ અને વધાર% Aેરક બને છે . આ ઉપરાંત Aવીણ Aકાશને પણ ‘શહOદ
qંથાવ]લ’ Aગટ કરO છે  વધાર% તો કશોરો માટ% ઉપયોગી થાય તેવી છે . બે અ`ય =ુ(તક7ેણીઓ પણ
અBુવાદjપે આ આપણા બાળકોને મળે છે ; આમાં ‘]ચÆન ¥ુક ·(ટ’ અને ‘નેશનલ ¥ુક ·(ટ’ના Aકાશનો
Eુય છે . એમાં ઘણા ખરાના અBુવાદ રમણલાલ સોનીએ કર% લાં છે . હમણાં છે લે ઓ(કસફોડ Aેસે બધી
ભારતીય ભાષાની Tદર Aવેશ કરવા માંડો થી તેઓએ આપણા Rુજરાતીમાં પણ ક%ટલાક =ુ(તકો Aગટ
કરવા માંડા છે અને એની Tદર િવhાનીઓના ચરYો આપણને મળે છે . Aસંગકથાઓમાં EુHુલકલાથÌના
=ુ(તકો Aચ]લત છે . 1969માં હરOશ નાયક% એક ુદર
ં
કામ કર% J.ું ગાંધી^ની જ`મશતાzદO વખતે તેમણે
‘હસતાં ગાંધી’ અને નહ%Sુની જ`મશતાzદO વખતે ‘હસતા જવાહર’ એમ કરOને બી4 અનેક દ% શનેતાઓ,
િવhાનીઓ અને વીર=ુSુષોના હા(યAસંગોના =ુ(તકો એમણે આપણને આwયા છે . ‘શાંિત ના. શાહ’ ઊફ²
‘સ!યમે’ 650 ટલા ^વનAસંગોનો ખ4નો આપણને ખોલી આwયો છે . જો ક% એની મયાદા એ છે ક% તે નાના
બાળકોના સામાિયકો માટ% નહ લખાયેલા હોવાને કારણે એની Tદર ભાષા થોડO અઘરO છે .
હવે આ ેYBુ ં એક બીUુ ં પાુ ં જોઈએ. આપણા બાળસાહ!ય માટ% મોટO ગણાતી સાહ!ય સં(થાઓ ઘણે Tશે
ઉપેા સેવે છે . ાર% ક થોડા પાનાં એની માટ% ફાળવી દ% વામાં આવે તો ાર% ક થોડા ઈનામો પણ હોય. પરં F ુ
એ = ૂરF ુ ં નથી એવો મારો અ]ભAાય છે . બી^ બાUુ રા|યસરકાર બાળસાહ!ય A!યે વધાર% બેદરકાર છે .
Rુજરાત રા|યની (થાપના થઈ તે અગાઉથી બાળસાહ!ય માટ% Aો!સાહક ઈનામો આપવાની યોજનાઓ હતી.
આપ સૌ 4ણીને આ8ય પામશો ક% દાયકાઓના દાયકાઓ સૌથી મોટ%રાંઓને ઈનામો અપાતા હતા એનાથી
બાળસાહ!યકારોને અડધા ઈનામો અપાતા ! અમે  ૂબ ફરયાદો કરO. પરણામે ‘સાહ!ય અકાદમી’ રચાઈ અને
એની Tદરના સÄજનોએ અમારO આ િવનંતીને મા`ય રાખી. હવે મોટ%રાંઓના સાહ!યને  ઈનામ મળે એ જ
બાળસાહ!યના બાળસાહ!યકારોને મળવા લાeયા છે . એક બી^ વાત, ની આ પણ અમારO ફરયાદ ચાJુ
છે તે એ ક% |યાર% રા|ય સરકાર ઈનામોનો વહOવટ કરતી હતી !યાર% બાળસાહ!યમાં પાંચ Aકાર હતા – વાતા,
કિવતા, નાટક, ^વનચરY અને hાનિવhાન. પછO (વાય અકાદમી થઈ અને િવ_ાનોના હાથમાં આવી.
એટલે એમણે ચાર જ Aકાર રાયા ! વાતા, કિવતા, નાટક અને AકOણ. આ AકOણમાં બુ ં જ આવી 4ય.
ઈનામ એક Aેરણા હોય છે પણ એ બહાને બધા લખતા થાય અને hાન-િવhાન 7ેણી અલગ રહ% તો ક%ટJું
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સાSું ! આ ઉપરાંત બાળસાહ!યને અવરોધક એક Eુµો સમીાનો છે . બાળસાહ!યની સમીા કરવાની
Aામા]ણક Aણા]લકા યશવંત દોશીએ (થાિપત કરO હતી. બાળકોની Tદર િધ¢ારની લાગણી ક% વેરભાવની
લાગણી જ`માવે તેવા સાહ!યને ટોકુ ં જોઈએ અને તો જ આપણે એક આદશ સમાજ રચી શકOુ.ં એક વાત
ન¡ધવી જોઈએ ક% ‘Rુજરાતી સાહ!ય પરષદ% ’ 90ના દાયકાથી એક સરસ Aણા]લકા શj કરO છે માં િવિવધ
સાહ!ય Aકારોમાં ગત બે વષમાં  કંઈ કામ થ6ુ ં હોય એBુ ં સરવૈ6 ુ ં કરવાનો hાનસYની Tદર એક ઉપZમ
રાયો છે . એની Tદર બાળસાહ!યનાં લેખાંજોખાં લેખાય છે . તેમ છતાં આ બાળસાહ!યમાં ગળOને વેઢ%
ગણાય એટલા િવવેચકો છે .’ પોતાના વuતXયBુ ં સમાપન કરતાં તેમણે કLું હF ુ ં ક% : ‘3ુ ં મારા બાળસાહ!યને
વધાર% િવવેચકો મળે એવી Rુજરાતના Aોફ%સરો પાસે ભીખ માંR ું bં થી ઉમ કાBુ ં બાળસાહ!ય િનમાણ
થઈ શક%. Rુજરાતી બાળ^વનચરY સાહ!ય જથામાં તો િવ=ુલ છે પરં F ુ એ તમામBુ ં E ૂયાંકન થુ ં જોઈએ.
એમાંથી  કાંકરા હોય તે ચળાઈ જવા જોઈએ. એ હUુ નથી થ6ુ.ં એ જો થશે તો Rુજરાતી બાળકો માટ%B ુ ં
^વનચરY સાહ!ય વધાર% ટકોરાબંધ બનશે અને વધાર% Aેરક બનશે. અ(F.ુ ’
અ'(મતાપવની Tિતમ બેઠકનો બપોર% સાડા Yણ વાeયે આરં ભ થયો હતો. ‘કાXયાયન’ િવશેની આ બેઠકBુ ં
સંચાલન કિવ રવી`9 પાર% ખે ક6ુm હF.ુ ં આ બેઠકમાં Hુલ છ કિવઓએ પોતાની રચનાઓBુ ં પઠન કરOને સૌ
7ોતાજનોને આનંદત કયા હતાં; માં રવી`9 પાર% ખ સહત, વં]ચત Hુકમાવાલા, લ]લત િYવેદO, HૃWણ દવે,
ઉવÌશ વસાવડા અને ઉદયન ઠ¢રનો સમાવેશ થાય છે . આ A!યેક કિવની એક-એક રચનાઓ આપણે અહ
માણીુ.ં
[$] ;/ K5 0

છોડO મને HૂદO પડÂુ,ં બચપણ તળાવમાં
!યાં દોડO આX6ું (મરણBું ધણ તળાવમાં
જળચરની HૂદાHૂદ, આ પાણીની થપથપાટ
4ણે ચડÂું હો, મોજBું ધણ તળાવમાં
વાતાવરણમાં યોગના આસન કરO કરO
ુતા શવાસનમાં બધાં રજકણ તળાવમાં
આઠ%ય Aહર ઉજવાય છે |યાં ઉ!સવો સતત
રં ગીન વ\ો જળ કર% ધારણ તળાવમાં
હQયાવરાળ ઠારવા પિનહારOઓ બધી
ભેગી મળO J ૂછiા કર% પાંપણ તળાવમાં
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અધÌ ¼ૂબેલી ભaસનો પણ મંચ |યાં મયો
યો, એક કાગડો કર% ભાષણ તળાવમાં
ુfOકરણ િનજ જળ તું 4તે કયા કર%
આ ગામ કરતાં છે ઘણી સમજણ તળાવમાં
વરસાદના એ ભાંભરા જળ ¥ ૂમ પાડતા
છોડO મને HુદO પડÂું બચપણ તળાવમાં
[L] ; FG-

ન માY સરતાને સમદરને મa વલોઈવા છે
લવણ અને ¥ુદ
ં ના હર (તરને મa વલોઈવા છે
તને =ુકારવા અરને મa વલોઈવા છે
અનાદ નાદને હર (વરને મa વલોઈવા છે
ું કામ  ૂળBું ઢ%Þં જ સ!વમાં આઈુ,ં
શરOર તારા ઘર% ઘરને મa વલોઈવા છે
ું એું છે ક% ુદા Fું સદા ુદા જ રહ%,
નહ તો આપણા Tતરને મa વલોઈવા છે .
મયો િનચોડ ક% પાયામાં પરમાુ જ હતા,
દOવાલો દરના થર% થરને મa વલોઈવા છે
અમ(તી એમ ાં ગણમાં એક દ% રO હોય
અમ(તા એમ ાં બરને મa વલોઈવા છે
[=] K! M 
મહાભારતના પાYનો બે જ પં'uતમાં ઉઘાડ થાય એ રOતની િવિશWટ ગઝલ 7ી HૃWણ દવેએ રUૂ કરO હતી, Bુ ં
શીષક હF ુ ં : ‘મહાભારત એક માથાHૂટ !’

 કરવાના હતા જ નહO ઈ કામ કયાની માથાHૂટ છે
મોરિપછને હડસેલી આ EુHુટ ધયાની માથાHૂટ છે . (HૃWણ)
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રોજ Aિતhાની શૈયા પર  ૂતી વખતે એને થાFુ,ં
ઈછાને આધીન રહO આ નહO મયાની માથાHૂટ છે . (7'!)
સમજણની નજરથીયે ના સમ તો સમ^ લેવાBુ,ં
=ુYમોહમાં ખોએ Tધાર વયાની માથાHૂટ છે .(N 6!O)
ખોએ પાટા બાંધો એ દVWટBું અપમાન જ છે ને ?
આમ Uુઓ તો હકOકતોથી રોજ ડયાની માથાHૂટ છે . (P6- )
નહતર એવી કઈ મા છે  Xહાલ નદOમાં તરFું Eુક% !
Hુંવારા સપનાએ  ૂરજ સહ%જ (મયાની માથાHૂટ છે . (K5 ')
નથી 4ણતા એમ નથી પણ કોઈ = ૂછે તો એ બોલે છે
^વન બીUુ ં કું નથી, આ ભેદ ભયાની માથાHૂટ છે . (  )
ખaચાતા વ\ોના કંઠ% માંડ આટલા શzદો નીકયા
હોય Tધ ના Tધ, એટલા વેણ ઝયાની માથાHૂટ છે . (*R-)
તાક%લો િન8ય Î ૂ તો એને પણ કહ% ું જ પડ% છે !
હા અથવા ના ની વચોવચ આમ ફયાની માથાHૂટ છે . (S5 )
કવચ અને Hુંડળની સાથે ^વ ઉતરડO પણ આ=ું ક% ?
હોું એ તો અક(માત છે , તેજ ખયાની માથાHૂટ છે . (0M)
TRુઠો ખોયાનો અમને રં જ હUુયે છે જ નહ
બસ ખો¸ી E ૂરત સામે સાચા થઈ ઉભયાની માથાHૂટ છે . (T0U)
છે ક સાત કોઠામાં ઘેરાયેલા સાહસને લાe6ું
માના કોઠામાંથી હ¡કારા ઉચયાની માથાHૂટ છે . (;7)V)5
ાં છે ને ક% ું છે એ 3ુ ં સમ4ું પણ ક%વી રOતે ?
સ!ય એટલે EુÜીમાંથી ર% ત સયાની માથાHૂટ છે . (VF5 P !"6)
મહાકિવ તો કહ%વાયા પણ સાું ક3ુ ં આ Xયથાકથામાં
ડ% ને ડ% ઊતયાની માથાHૂટ છે . (U)
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[B] EW ,

છે સરળ પણ તોય ાં સમ4ય છે
Éલ ઊઘડ% મઘમઘે કરમાય છે .
આપણે સ3ુ દંભના ઋણી છOએ
આ સંબધ
ં ો એટલે સચવાય છે .
એક ણ માટ% ઉપાડÂું (વwનને
થાક એનો રાત ભર વતાય છે
યો ચરણને સાવ સંક%લી લીધા
કંઈક ક%ડO તે છતાં અટવાય છે
હા દOપક ઠારO પછO Fું જો જરા
4ત Tધાર% વુ પરખાય છે
છે Hૂવાથી પણ વુ કાગળ ડો
ના કહ%લા શzદ પણ પડઘાય છે
[H] E

"X6

મને થ6ું લાવ
દOકરOને શીખું
Hુsુંબ એટલે ું
અમારO વચે આવા સવાલ – જવાબ થયા:
‘તાSું નામ ું ?’
‘ઋચા ઠ¢ર’
‘બકO કોણ કર% ?’
‘મ¶મી ઠ¢ર’
‘ઘોડો-ઘોડો કોણ કર% ?’
‘પwપા ઠ¢ર’

સાઈકલ પર કપડાંની ગઠરO લઈને કોઈ આવFું હFું
ઋચાએ સાદ કય~,
‘ધોબી…. ઠ¢ર !’
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ચોખાના દાણાથી યે હાઉસÞલ થઈ 4ય
એું પંખી હવામાં હચક% ચડ%J ું
ઋચાએ કલકાર કય~,
‘ચકO ઠ¢ર….’

દOકરO શીખી ગઈ
3ુ ં શીું bં.
[Y] 6')* 6 +

હર ચલો ક%.^માં
નાના મોટાં ટાબરયા આXયા પહ%લી બી^માં
હર ચલો ક%.^માં
હર માંડ ડોનેશન દઈને ક6ુm તમાSું પાHું
એડિમશનમાં (Hૂલો વાતે વાતે પાડ% વાંHું
અને તમે રડવા બેઠા છો અમથા નારા^માં ?
હર ચલો ક%.^માં
હર તમાSું નામ UૂB ું છે , હરBું કરOએ હ%ર
હવે તો ફ%શન રો-હાઉસની, અને તમે શોધતા શેરO ?
મેગી-બેગી ખાઈ લો થોડO, નથી કું ભા^માં
હર ચલો ક%.^માં
(Hૂલબેગ કરતાં પણ ઓbં હર તમાSું વેઈટ
6ુિનફોમની ટાઈ ન જડતાં હર તો પડતા લેઈટ
પછO રડ% એું ક% વષા હો ચેરા=ુ^
ં માં
હર ચલો ક%.^માં
હર કરો કો`વે`ટ, નહ તો ઢોર ગણાશો ઢોર
ક%.^, પી.^ ના કરશો તો કહ%વાશો કમજોર
તમે ભણો ના તો લોકો ગણશે ર° ^પa^માં
હર ચલો ક%.^માં
હર કહ% ક% ક%.^ કરOએ તો જ રહ% ક% અથ ?
અગાઉના નેતા ક% મહ%તા ક%.^ નહ તો Xયથ ?
ક%.^. ના હો તોય પલટતો મોહન ગાંધી^માં, હર ચલો ક%.^માં
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સંગીત-B ૃ!ય મહો!સવની Yી^ રાિYએ, 7ી ]ચYHૂટધામ-તલગાજરડા ખાતે શા\ીય વાË સંગીતની A(F ુિત
કરવામાં આવી હતી; માં ઉ(તાદ અલીઅકબર ખાઁ સાહ%બના િશWય-=ુY, ઉ(તાદ આિશષખાઁએ સરોદવાદન
ક6ુm હF ુ ં અને તેની સાથે તબલાં પર પંડત સપન ચૌધરOએ સંગતી કરO હતી.

5 
[/   : &' 1

я']

ની છાયામાં અ'(મતાપવBુ ં સમq આયોજન થાય છે તે આ પવનો ચોથો દવસ એટલે ક% 7ી હBુમાન
જયંતી. આ દવસે 7ી ]ચYHૂટધામ, તલગાજરડા ખાતે બરાબર નવ વાeયે ુદરકાં
ં
ડના પાઠBુ ં સE ૂહગાન
કરવામાં આX6ુ ં હF.ુ ં !યારબાદ HુમારO આ3િુ તએ B ૃ!ય A(F ુત ક6ુm હF.ુ ં એ પછO = ૂ.બા=ુની ઉપ'(થિતમાં
દ]લતબાળાના હ(તે હBુમાન^ની આરતી કરવામાં આવી હતી. !યારબાદ લ]લતકલાની આ^વન સેવાના
ઉપલDયમાં Aિતવષ અપાતા ‘કQ લાસ લ]લતકલા એવોડ’ તેમજ ભારતીય શા\ીય સંગીતની આ^વન સેવાના
ઉપલDયમાં અપાતા ‘હBુમત
ં એવોડ’ની અપણિવિધ યો4ઈ હતી. ચાJુ વષc 7ી અકબર પદમસીને
]ચYકલાની આ^વન સેવા માટ% ‘કQ લાસ લ]લતકલા એવોડ’ આપવામાં આXયો હતો. તેમજ આ વષc
કંઠસંગીત માટ% ુ7ી લતા મંગેશકરને ‘હBુમત
ં એવોડ’ એનાયત થયો હતો. અિનવાય સંજોગોને કારણે તેઓ
ઉપ'(થત ન રહO શકતાં, આ એવોડ તેમના વતી િવભાબેન દ% સાઈએ (વીકાય~ હતો. આ ઉપરાંત ઉ(તાદ
અz}ુલ હલીમ ઝાફરખાંને શા\ીય વાËસંગીત (િસતાર) માટ%, ુ7ી. યાિમની HૃWણE ૂિતªને શા\ીય B ૃ!ય
(ભરતનાટiમ) માટ% તેમજ પંડત સપન ચૌધરOને શા\ીય વાËસંગીત (તબલાં) માટ% ‘હBુમત
ં એવોડ’ અપણ
કરવામાં આXયો હતો. તમામ એવોડ 7ી ર´ુવીરભાઈ ચૌધરO, 7fાબેન િYવેદO તેમજ અ`ય 4ણીતા
સાહ!યકારોના હ(તે આપવામાં આXયા હતાં. = ૂ. બા=ુ _ારા દર% ક મહાBુભાવોBુ ં શાલ ઓઢાડOને સ`માન
કરવામાં આX6ુ ં હF.ુ ં એવોડની અપણિવિધ બાદ ુ7ી યાિમનીબેન તેમજ 7ી અકબરભાઈ પદમસીએ
5 Aાસં]ગક વuતXય આw6ુ ં હF ુ ં  નીચે
આભારદશન ક6ુm હF.ુ ં કાયZમના Tિતમ ચરણમાં Z 2.  66<Zએ
Eુજબ છે :

लोकाभरामं रणरं गधीरम ् राजीवने ं रघव
ु ंशनाथम ् |
का$%य'पं क$णाकरं तम ् (ीरामचं*म ् शरणं +प,ये ||
मनोजवं मा$त तु यवेग,ं िजतेि/*यं, ब0ु 1मतां व2रठम ् |
वाता4मजं वानरयथ
ु म5
ु यं, (ीरामदत
ु ं शरणम +प1े ||
વuતXયનો આરં ભ કરતાં = ૂ.બા=ુએ જણાX6ુ ં હF ુ ં ક% :
‘બાપ,
હBુમાન જયંતીની આ પાવન િતિથના સમયે હBુમાન જયંતીના ઉપલDયમાં અહ  કંઈ ક%વળ હ%ત માટ%,
અહ%F ુ ઉ!સવ થાય છે એમાં ‘^થરાભાભા’થી લઈને, લોક થી ³લોક ુધી આપણે પહ¡યા છOએ. Aિતવષ
અ'(મતાપવ યો4ય છે . Yણ દવસ હતા, એક દવસ વુ કય~ અને આ હBુમાન જયંતીના દવસે આપને ુ ં
આ=ુ ં ? મારO Aસpતા માટ% આપની પાસે એક દવસ વુ માંગી ર£ો bં. સાહ%બ, એક વષની Eુદત છે ! તેથી
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|યાં ુધી શ હોય !યાં ુધી પાંચ દવસની Xયવ(થા કરOને આપ સૌ અહ પધારો. મને એનો ાર% ય
સંતોષ થવાનો નથી કારણ ક% આ માગમાં તરસને જ F ૃ wત માનવામાં આવે છે . થોડો ઘણો સંતોષ !યાર% મને
થઈ શક% |યાર% અ'(મતાપવમાં RુSુHુળના આખા પરસરનો  ૂણે  ૂણો સાહ!યકારથી ભરાઈ 4ય. શzદ,  ૂર,
સંગીત, B ૃ!યના સૌ ઉપાસકો હોય. સંયાBુ ં કોઈ મહ!વ નથી પણ મારO ખો આ જોવા ઈછે છે .
હBુમાન જયંતી મારO 7fાની }ુિનયામાં તરાંડય દવસ છે . એટલે આ હBુમાન જયંતીનો ઉ!સવ
Aાદ% િશક ક% રાW·Oય ન રહ%તાં તરરાW·Oય બની ગયો કારણ ક% અમારO િવનંતી પર સેસસ ટા=ુથી પણ
ક%ટલાક મહાBુભાવો આ અહ પધાયા છે . બાપ, અ'(મતાપવમાં આવેલા અને ન આવી શક%લા તમામ વડOલ
અને સૌ િવËા=ુSુષોને 3ુ ં વંદન કSું bં. આ પિવY દવસના ઉપલDયમાં અમારO વંદના (વીકારવા પધાર% લા
આદરણીય દાદા^ ક%  ]ચYજગતBુ ં મહાન ુભનામ છે એમને પણ 3ુ ં Aણામ કSું bં. આદરણીય ભારતર!ન
લતાદOદO^ આવી ન શા, એમને 3ુ ં મયો, એમણે  ૂબ આદર સાથે કLું હF ુ ં ક% અ`ય કોઈ તકલીફ નહ
હોય તો 3ુ ં જjર કોિશશ કરOશ પરં F ુ તેમનો સમq પરવાર મ(કતની િવદ% શયાYા પર હોવાથી તેઓ આવી ન
શા. પરં F ુ એમણે અમારO વંદના (વીકારO એ માટ% 3ુ ં મારO Aસpતા Xયuત કSું bં. આદણીય યાિમનીદOદO
એ અહ આવીને અમારO વંદના (વીકારO એ માટ% એમને Aણામ કSું bં. અમે આપના  ૂબ આભારO છOએ. અહ
પધાર% લા 7ી સપનદા ક% મનો આ જ`મદવસ પણ છે , તેથી એમને જ`મદવસની વધાઈ આ=ુ ં bં અને
મારO ુશી Xયuત કSું bં. 3ુ ં આપ સૌનો દલથી ઋણી bં.
આમ તો 3ુ ં કંઈ ન બોJું અને બે િમિનટ મૌન રહOને બેસી જ તો પણ મારા Tતરં ગભાવ અને મારO Aસpતા
આપ સમ^ જશો. પણ ‘તદિપ કહ% ]બBુ રહા ન કોઈ’ એ `યાયે મારO Aસpતા માટ% બોલી ર£ો bં. છતાં આપ
માSું મૌન સમ^ લો તો વધાર% કંઈ કહ%વાની મને જjરત નથી ! રવી`9 પાર% ખ કહ% છે : ‘હો એ વરસાદ તો તો
દ% ખાુ ં પડ%, ુને એ િનયમ લાRુ પડતો નથી.....’ આટલી વાત મારO સમ^ શકો તો માર% કાંઈ કહ%વાની
જjર નથી. બાપ, બીUુ ં ુ ં ક3ુ ં ? પણ કંઈક કહOશ.
મારO રામકથાના મા@યમથી થયેલી અ@યા!મ ક% AેમયાYામાં મારO સમજમાં  કંઈ આX6ુ ં તે આપની સાથે
વહ°ચવા માRું bં. બાપ, મને એુ ં લાગે છે ક% સંગીતનો જ`મ સ!યથી થાય છે . સ!ય િવના  ૂર ક% (વર Aગટ
થતાં નથી. E ૂળમાં સ!ય ન હોય તો કોઈ  ૂર છે જ નહ. બધે અ ૂર છે ! માSું આુ ં માનુ ં છે . આપ મારાં
વડOલ છો, આપની પાસે 3ુ ં મારO Aસpતા Xયuત કSું bં. |યાર% પણ સંગીત Aગટ થ6ુ ં હશે એના E ૂળમાં સ!ય
રહ%J ું હશે. બીUુ,ં Aેમથી ગીત Aગટ થાય છે . |યાં Aેમ ન હોય !યાં કોઈ ગીત ગાઈ જ ન શક%. મીરાંએ ગા6ુ ં
તો એના E ૂળમાં HૃWણAેમ, નરિસહ % ગા6ુ ં તો E ૂળમાં Aેમ, ગંગાસતીએ ગા6ુ ં તો E ૂળમાં Aેમ, લલેxરOએ ગા6ુ ં
એના E ૂળમાં પણ Aેમ જ. વળO, નામાં Aેમ હોય એ ગાયા વગર રહO પણ ન શક%; પછO ભલે ને એ તોતડO
બોલીમાં ક%મ ન હોય ! કાલે ઈxરભાઈ પરમાર હાલરડાં િવશે વાત કરતાં Fુલસીદાસ^ને આદર સાથે (મરણ
કરતાં કLું હF ુ ં ક% ‘जौ बालक कह तोत2र बाता। सन
ु हं मुदत मन 0पतु अ$ माता।।’ માતા હાલર¼ું ક%મ ગાય
છે ? E ૂળમાં Aેમ પડો છે . Aેમ Yણ રOતે Aગટ થાય છે – ાર% ક ુથી, ાર% પરસેવાjપે અને માF ૃશરOર
હોય તો }ૂ ધના jપે. ાર% ક Aેમ એટલો પર7મ કર% છે , થાકતો નથી; એ જ એનો િવ7ામ હોય છે પણ તે
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પરસેવાથી લથપથ થઈ 4ય છે . પરસેવાની ગંગાથી તે `હાય છે . ઉધાર પાણીથી નહ, પોતાના જ પાણીથી તે
`હાય છે . એ ગંગા ક%વળ જટાથી નહ, રોમ રોમથી નીકળે લી ગંગા છે . Aેમની ગંગાના આ Yણ ઉદગમ (થાન
છે . ાર% ક તે કોઈની ખોથી Aગટ% છે , ાર% ક રોમરોમથી એ Aગટ% છે અને માF ૃશરOરના Ïદયથી આ ગંગાBુ ં
AગટOકરણ થાય છે . YીUુ,ં B ૃ!યનો જ`મ ક%વળ, ક%વળ અને ક%વળ કSુણાથી જ થાય છે . કઠોરતાથી રાસ નથી
થતો, çાસ થાય છે ! ક%ટલી કSુણા વહO હશે ભગવાન 7ીHૃWણની ક% માંથી રાસ Aગટ થયો. ઠાHુરની ક%ટલી
કSુણા વહO હશે ક% મીરાં B ૃ!ય કરવા લાગી... ‘પગ ´ઘS
ં ૂ ું બાંધ મીરા નાચી ર% ....’ મને આદરણીય Rુણવંતભાઈ
શાહ% હમણાં કOુ ં ક% ‘3ુ ં નાનપણમાં માલકÖસ ગાતો અને હ^ મારO ગાવાની ઈછા છે પણ કોઈ સંગીતકાર
હાજર ન હોય તો !’ એમ કહOને બા=ુએ કLું હF ુ ં ક% મને આમ અહ ઊભા ઊભા બોલવાનો હવે ખતરો છે કારણ
ક% હવે 3ુ ં ાર% નાુ ં એ કંઈ કહ%વાય એમ નથી. વુમાં આગળ તેમણે જણાX6ુ ં ક%, ‘શંકર E ૂળમાં ક%મ નાયો ?
એનામાં કSુણા છે થી તાંડવ B ૃ!ય _ારા  UૂB ુ ં છે તે @વ(ત કરOને નવસyન કરO શક%. એટલે જ આપણે
ગા6ુ ં છે ક% :

कपरू: गौरं क$नावतारम संसारसारं भुजगे/*हारम |
सदा वसंतम ;दयार0व/दे भवंभवानी सहतं नमाम ||
વડOલો પાસે થો¼ું કંઈક ગાવાથી }ૂ આ Aાwત થાય છે . બાકO ાં આપ સૌ સંગીતhોની સાધના ! આપની
પાસેથી સાંભળO સાંભળOને અને શીખીને થો¼ું કંઈક અમે ગાઈ લઈએ છOએ. વળO, આદમાં તો મારા
િYgુવનદાસ દાદા ક% મની પાસેથી મa  ૂર, લય અને તાલ મેળXયો છે . તેમને કોઈ  ૂરની સહાયતા િવના કહ%
ક% ‘કાળO-3’ પર તબલાં મેળવી આપો તો તે મેળવી આપતાં હતાં. તો આ બુ ં યાદ કરOને 3ુ ં મારO Aસpતા
Xયuત કSું bં. તલગાજરડાની કોઈ Uૂની ખરલનો આ નશો છે . આમ તો માર% હ`દOમાં બોલવાBુ ં છે પણ
Rુજરાતી મને ક%મ E ૂક% ? એટલે વચે વચે Rુજરાતી આવી 4ય છે ! હમણાં અહ બહ%ન^ કહ%તાં હતાં ક% ‘3ુ ં
Rુજરાતી બોલી શકતી નથી પણ સમ^ શHું bં.’ 3ુ ં એમ ક3ુ ં bં ક% }ુિનયા આખી Rુજરાતી અને Rુજરાતીઓને
સમ^ શક% તોય ઘુ ં છે ! મારો કહ%વાનો અથ, B ૃ!યનો જ`મ, મારO સમજ Aમાણે કSુણાથી થાય છે . B ૃ!યકાર
´ઘS
ં ૂ ું બાંધે તો ´ઘS
ં ૂ ુ ને પણ તે દ% વ માનતા હોય છે . સંગીતકાર ગાય તો આખો ને આખો રાગ ઓઢOને બેઠો
હોય છે . એ તો માણસ આપણને લાગે બાકO તો એમ લાગે ક% ´ઘટમાં
ંૂ
પોતાની બધી જ કળા bપાવીને
માંડવામાં ક`યા બેઠO છે . એને કોઈ વરની સાથે કલા _ારા હ(તમેળાપ કરવો છે . કોઈ પરમત!વનો એને હાથ
મેળવવો છે .
sૂંકમાં, સ!યમાંથી સંગીત, Aેમમાંથી ગીત અને કSુણામાંથી B ૃ!ય – આ જ તલગાજરડO ઉ!સવ છે અને આ
Yણેય હBુમાન^માં છે . તેઓ પરમસ!યના ઉપાસક છે એટલે સંગીતમાં હBુમત
ં મત છે . તેમનામાં Aેમ છે
એટલે ગીત Aગટ થ6ુ.ં કોઈના ³લોક, છંદ પાછળ ન રહO 4ય અને એક િવËાધરની ઉપાસનામાં િનરાશા ન
આવી 4ય એ માટ% તેમણે ક%ટલાક પદો અને ³લોકો બનાXયા હોવા છતાં Aવાહમાં વહાવી દOધા હતાં.
હBુમાન^ શંકરાવતાર છે એટલે કSુણાથી B ૃ!ય પણ તેમનામાં Aગટ% છે . હBુમાન^ની કOતનપfિત
કOતનપરં પરામાં B ૃ!યની માનવામાં આવે છે . તેઓ મોટા સંગીતh, નતક અને રચનાકાર છે . હBુમાન^ નાના
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હતા !યાર% વારં વાર નારદ^ને Aાથના કરતાં રહ%તાં ક% તમે અયો@યા જઈ આXયા ? !યાં કોઈ નુ ં ચરY
આX6ુ ં હોય તો મને સંગીતમાં સંભળાવો. નારદ^ વીણા વગાડતાં અને હBુમાન^ B ૃ!ય સાથે તે 7વણ કરતાં
એુ ં સંત F ુલસીદાસ^એ પોતાના સાહ!યમાં ‘રામાhા AÅ’માં ઉલેખ કય~ છે . 3ુ ં F ુલસીને ગા bં એટલે
નહ પણ F ુલસીએ અµgુત કામ ક6ુm છે . કોઈ એુ ં કહ% ક% F ુલસીથી અમાSું કામ થF ુ ં નથી તો ુ ં કરOએ ?
એનો જવાબ એક દોહામાં છે :

લોગ¡ ક% તન મન બસે, ઈછાઓ ક% પાસ
કOસ કOસ ક% ખાતીર ઘીસે ચંદન Fુલસીદાસ ?
રામની પાસે ક%ટલાના શરOર અને મન હશે ? આપણા મન તો ઈછાઓની પાસે હોય છે ક% હBુમાન આપણને
અWટિસ®f નવિનિધ આપી દ% . છોડો એ બુ.’ં બા=ુએ જણાX6ુ ં હF ુ ં ક%, ‘ઘણા સમય પછO 3ુ ં આ વખતે
રામનવમીને દવસે તલગાજરડામાં ર£ો. બાકO તો હંમેશા કથામાં હો. આ વખતે ક%ટલાક ભાઈબહ%નો મારO
પાસે બેઠા હતા. તેઓ રામનવમીની વધાઈ આપતા હતાં. મa કLું ક% મારા માટ% રામનવમીBુ ં મહ!વ તો છે જ,
એમાં તો કોઈ સવાલ જ નથી સાહ%બ ! રામનવમીની મહાનતા િવશે ુ ં ક3ુ ં ? પણ મને કહ%વા દો ક%
રામનવમીએ રામનો જ`મ થયો હતો એના કરતાં પણ મારા માટ% વધાર% મહ!વBુ ં એ છે ક% એ દવસે
રામચરત માનસનો જ`મ થયો હતો.

र<च महे स =नज मानस राखा। पाइ सस
ु मउ सवा सन भाषा।।
संबत सोरह सै एकतीसा। करउँ कथा ह2र पद ध2र सीसा।।
नौमी भौम बार मधु मासा। अवधपरु Cं यह च2रत +कासा।।
जेह दन राम जनम (=ु त गावहं। तीरथ सकल तहाँ चल आवहं।।
સંવત 1631ના દવસે રામચરત માનસનો અવધમાં જ`મ થયો હતો. દલની વાત ક3ુ ં તો એ ‘રામચરત
માનસ’ની જયંતી છે એનો મને વધાર% આનંદ છે . રામને મa જોયા નથી, માનસને મa જો6ુ ં છે . રામ જોડ% મારO
é ત વાણી છે પરં F ુ તે મa સાંભળO નથી, માનસની
વાત નથી થઈ, માનસ જોડ% મારO વાત થઈ છે . રામની અµgુ
ચોપાઈઓ મa સાંભળO છે . રામ મારા હાથમાં નથી, માનસ મારO EુÜીમાં છે . મારા માટ% આ મહ!વBુ ં છે .
3ુ ં આપને એ કહ%તો હતો ક% સ!ય, Aેમ અને કSુણા Yણેય હBુમાન^માં છે . આપ સૌને અને સમq સંસારને
હBુમાન જયંતીની  ૂબ  ૂબ વધાઈ. કહ%વાBુ ં ઘુ ં મન થાય છે પણ મારા શzદોને િવરામ આ=ુ ં એ પહ%લા
HૃWણદવે એ ગઈકાલે કિવતામાં કLું હF ુ ં તેમ બે વાત કહO દ ! |યાં E ૂળમાં સ!ય હશે !યાં સંગીત હશે જ,
|યાં E ૂળમાં Aેમ હશે !યાં ગીત હશે જ, |યાં કSુણા E ૂળમાં હશે !યાં B ૃ!ય હશે જ. આ માર% E ૂળ વાત તો એ
કરવી હતી ક% હBુમત
ં ત!વ ાં ાં વસે છે પરં F ુ એ Aવાહ રોકાઈ ગયો અને અહ બીજો Aવાહ શj થયો.
ફરO એકવાર 3ુ ં મારO Aસpતા Xયuત કSું bં. આવતા વષથી અ'(મતાપવ પાંચ દવસBુ ં રહ%શ.ે સારO Xયવ(થા
કરOુ.ં આ બુ ં ક%વળ મારા આનંદ માટ% છે , આ બાબતમાં 3ુ ં (વાથÌ માણસ bં !’
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Tતમાં બા=ુએ કLું હF ુ ં ક% : ‘હBુમાન^Bુ ં એક jપ છે અE ૂતમાં રહ%વાBુ.ં મંદરમાં તો એ છે જ પરં F ુ અ`યY
પણ વસે છે . ‘રામ લખન સીતા મન બિસયા.’ રામ, લDમણ અને 4નકOના મનમાં એ વસે છે . રામના મનમાં
એ hાનમાં બેસે છે . હBુમાન સીતામાં બેસે છે એ ભ'uતમાં અને હBુમાન લDમણમાં બેસે છે તે વૈરાeયમાં.
વા6ુના jપમાં તો એ સવY િવËમાન છે . Aાણત!વના jપમાં એ આપણા શરOરમાં બેઠો છે . હવે એ Aવાહ
ચાયો ગયો પણ આ માર% િવશેષ એટJું જ કહ%વાBુ ં ક% આગામી અ'(મતાપવ પાંચ દવસBુ ં રહ%શ.ે
હરશભાઈ, િવનોદભાઈ અને વડOલ ર´ુવીરભાઈના માગદશનમાં આ ગોવધન ઉઠાવીએ છOએ. આપણા માટ%
કો’ક કર% એ ક%ટJું ગમે ! કોણ કર% ? આપણા હોય ઈ જ કર% . બી4 ના કર% સાહ%બ ! 3ુ ં તો એમને સ¡પી દ
અને Yણ Yણ મહનાથી બધી Xયવ(થા કર% . હરશભાઈએ તો વળO આ કLું ક% હવે 3ુ ં િન ૃ થઈ ર£ો bં.
આ સૌ વડOલોની છાયામાં આ બુ ં ચાલી રLું છે એમ 3ુ ં Ïદયથી ક3ુ ં bં. આ પાછળ મારો કોઈ હ%F ુ નથી.
બસ...  ૂર, શzદ, B ૃ!યથી મારો Aેમ છે . 3ુ ં ુ ં કSું ? ાં જ ? આ જ તો મારા માટ% મોકો છે ક% 3ુ ં બેઠાં બેઠાં
તેB ુ ં પાન કરO શHું bં. આ વખતે અ'(મતાપવમાં ક%ટલા બધા વuતાઓએ નવા નવા િવષયો પર ક%ટલા
અયાસ સાથે નવી નવી વાતો રUૂ કરO. અમાSું અ'(મતાપવBુ ં બાળક 13 વષBુ ં થ6ુ ં ! 3ુ ં ચા3ુ ં bં ક% તે Uુવાન
થાય અને પછO ચા3ુ ં bં ક% કદO  ૃf ન થાય. 3ુ ં કાલે ઉપે`9ભાઈને કહO ર£ો હતો ક% કલા કોઈને ઘરડા નથી
થવા દ% તી. કલાની આ દાદાગીરO છે . તમે ચાહો તો પણ ઘરડા ન થવા દ% ! ફરO એકવાર 3ુ ં આનંદ Xયuત કSું
bં. બસ....બાપ, આવતા રહ%જો, 3ુ ં રાહમાં bં.’
બાળસાહ!ય, ડાય(પોરા સાહ!ય, કાXય, અ]ભનયયાYા વા સાહ!યના િવિવધ (વjપોને લઈને ચાલેલા આ
િYદવસીય પવBુ ં ચોથા દવસના મ@યાÊે સમાપન થ6ુ ં હF.ુ ં સ3ુ સાહ!યકારો અને િમYો ભોજન બાદ
એકબી4ને મળOને િવદાય લઈ ર£ાં હતાં. આનંદ અને Aસpતાનો આ માહોલ છોડOને કોઈને જવાBુ ં મન તો
નહોF,ુ ં પણ જવાBુ ં હF ુ ં ફરO આવવા માટ% !
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