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બે ચાર વરસ સુધી છાેકરાં નાગા ફરે .

અ<ણ અિ?ત@
• ભરત શાહ
હું અેને "ચેમાે" કહે તાે.
અે મને "નાેના શેઠ”.
".ા'/ા ગાેધરે અાયા'તા તારે તારાે જનમ, અેમ મારા ડાેહા
કે 'તા" અે અેના 6પતાની 9ડી યાદ. બાકીની બધી ભૂંડી.
માને મારઝૂડ કરતા બાપને માથે પથરાે ઝીકી ખેરડી નદીને પેલે
પારથી અમારી વાડીમાં ભાગી અાવેલાે.
બાર વષDની ઉંમરે , Fદવસે દા'Fડયું ને રાતે "રાેમ રાેમ" રટતાં
વાડીનું રખેવાળું કરતાં અેના Jવનની શ9અાત થઇ હતી.
ગુLામાં મારા બાપુJ અેને કાેઈક વાર "કમીના, કાેળીની
Nતના" કહે તા તેથી અે પાેતાની Nતને કાેળી સમજતાે.
કૂકડાે અેની સવાર પાડતાે. સૂરજના તાપમાં પડતાે પાેતાનાે
પડછાયાે અેને સમય કહે તાે. માળામાં પાછાં વળતાં પંખી અેને
સાંજનાં અPધાણ દે તાં અને બુડતે સૂરજે અે ચૂલાે સળગાવતાે.
અડધી પાેતડી ને કાેક વાર માથે ફાSળયા Tસવાય કાળા
ડીબાંગ શરીર પર બીજું કાેઈ વT નહV. બીડી કે હુWાે પીઅે
Xારે જ ખબર પડે કે અંધારામાં અે Yા ઊભાે કે બેઠાે છે .
શરીર પર ચરબીનાે અેક અા[શ નહV. બસ હાડકાંનું માળખુ.ં

Jવી Nય તે ઢાેર ચારે ને દસ બાર વરસે મજૂ રીઅે લાગી Nય.
બાપુJ દાણા અાપે, રહે વાનું ખાેરડું અને ઊતરે લાં કપડાં અાપે.
વાર તહે વારે કે ટાણે રાેકડા પૈસા ય લઇ Nય.
પૈસા ગણતાં અાવડે પણ Fહસાબ કરતાં ન અાવડે .
છાેરાે પંદર વરસનાે થયેલાે અે પહે લાં તાે લાડી લઇ અાવેલાે.
લગન માટે લીધેલા પૈસાનું _ાજ અાપવા અે ય ચWીઅે ચડી
ગયેલાે. "ઘેમલા"ના નામે બધા અેને અાેળખે.
અેના બાપની જેમ અેનું ય કાેઈ સાચું નામ ન Nણે.
અટકનાે તાે સવાલ જ નહV.
અેમની અાેળખાણ અેમનાે અંગૂઠાે!
બીડીઅાેઅે ચેમાનાં ફે ફસાં ભરaાં.
ભૂવા બાેલા_ા. ઘર ગામઠી ઈલાજ કરા_ા.
અાખી bજc દગી અમારી વાડીમાં ગુNરી Xાં જ ગુજરી ગયાે.
અંત સુધી અેનું ખરં ુ નામ જણા_ા વગર!
અને મારં ુ નામ Ndયા વગર!
નદીની પેલી પાર પડતર જમીનમાં અેને અefદાહ દે વાયાે.
અેણે જ સVચેલા અને ઊગાડે લા પીળા ગલગાેટાનાે હાર
પહે રાવી.

Jવવાનું \ઢ મનાેબળ જ અેને પાવડા- કૂહાડી ઊંચકાવે ને હળ
ચલાવડાવે.
વાર તહે વાર કે મFહના માસની અેને અટકળ, પણ માેસમની તાે
પૂરી ભાળ.
ખેરડી નદી ચાેમાસે ઉભરાય નહV તાે Jવે ઉચાટ અને પાકમાં
Jવાત પડે કે જનાવર પેસે તાે ય અેને સંતાપ.
માેટા શેઠ અેના બાપ અને ધરતી અેની માવડી સમાન.
રુખલી અેની બાઈડી.
બરડે સાેળ ને સૂજલ
ે ી અાંખાે લઇ અેના ધણીને મે'લી દા'ડીયે
અાવેલી. પછી વાડીઅે જ રહી ગયેલી.
બેઉ સંગાથે બીડી પીવે.
વરસે બે વરસે છાેરં ુ જણે!

ગુજરાતી સા,હ. અકાદમીનાં અBધકારીઅાેની તાજેતરની અેક ‘વચFુઅલ’
બેઠકની ઝાંખી. [છLવ - પંચમ શુ9]

જરા અંધાર નાબૂદીનાે, દ?તાવેજ લઇ અાOાે અરે !

‘હું કાેઈના કં ઠનાે માેહતાજ નથી. ગાવા જેવી ગઝલ હું

લાે અાPગયાે, સૂરજથી થાેડું તેજ લઇ અાOાે

તરુમમાં ગાઈ શકં ુ છં ુ . ગાયક કલાકારાે કmવઅાેનાં ગીત-

• નં,દની L6વેદી
મૂડ અાજકાલ ગઝલનાે Ngાે છે . ગુજરાતી, Fહhી, ઉદDૂ
ગઝલાેઅે iાવણની વરસાદી રાતાેઅે મન પર પકડ જમાવી છે .
પFરશુj kેમથી છલાેછલ 6kયતમને મળવા માટે અાતુર
અlભસાFરકા અે ગઝલ છે . kણય mnકાેણનું nીજું પાn પણ
કદાચ ગઝલ છે . ખાલીપાે, mવરહ, અાંસુ અને kેમની નNકત
અે ગઝલનાં મૂળ તT અને સT છે . ગઝલ અે સાFહXનાે
રાેમાંચક અને Nદુઈ kકાર છે . ગઝલ p9પમાં nણ રં ગનાે
kભાવ છે . kણયનાે ગુલાબી રં ગ, mવરહનાે qેત અને વૈરાrયનાે
ભગવાે રં ગ. ગઝલનું અનુ ભૂ mતmવq મહદં શે kે મ અને
Fફલસૂફીના બે કાંઠા વsે વહે છે . શૂt પાલનપુરીની ગઝલ બે
અઠવાFડયા પહે લાં જ અાપણે માણી. અાજે

ગઝલ ગાઈને મહે Fફલાે ગજવે અને કmવ ઘેર બેસી મંJરાં
વગાડે . કmવઅાેને કાેઈ રાેયી મળતી નથી. કાેટD માં મળે લી
રકમના માn દસ ટકા પણ કાયDમમાં ગવાયેલાં ગીતાેના
કmવઅાેમાં વહP ચવામાં અાવે તાે કં ઈક તાે કદર થઈ કહે વાય,
પરં તુ કાેઈ કશું અાપતું નથી. દરે ક કmવની અા _થા છે . અેટલે
મનદુ:ખ કરવા કે સંગીતબj થાય અેવી ઇા રાખવાને બદલે
માn લખીને જ જલસા કરવા અેવાે અlભગમ કે ળ_ાે છે .
અલબ{, જે સંગીતકારાેઅે મારી ગઝલાેને સુંદર શણગારી છે
અે ઋણpીકાર તાે કરં ુ જ છં ુ .’
વાત સમજવા જેવી તાે છે જ. અા શાTીય સંગીત નથી જેમાં
કલાકારને માn સૂ ર -તાલ-રાગ ગાવાનું મૂ

ચૂ ક વાય.

કા_સંગીતમાં કmવનાે શ સવDાેપરી ગણાય. અાયાેજકાેઅે
સમJ mવચારીને કmવને અાપવાની રકમ

શાેlભત દે સાઈની ગઝલાે મનમાં રgા કરે

ઉમેરીને પેમે કરવું Nેઈઅે. પરં તુ ખાટલે

છે . મુશાયરાઅાેની શાન ગણાય અેવા

માટી ખાેટ અે છે કે માતૃભાષા kXેના kેમ કે

શાયર શાેlભત દે સાઈના અેક ગુણથી

સંવધDન માટે થઈને કે ફ~ મનાેરંજન માટે ય

કાેઈઅે પણ kભાmવત થવું પડે , અે ગુણ છે

ગુજરાતી ગીતાેના કાયDમાે માેટાભાગના

અાસમાનને અાંબે અેવી ગઝલ kીmત અને

અાયાેજકાેને કરવા નથી. જે કરે અેમાં

અે ગઝલkેમને કારણે યાદ રહી જતા

કલાકારાેને પીનટ્ સ જેવું પેમે મળે , અેવામાં

હuારાે શેર-અાે-શાયરી. ઉદDૂ ના ગાSલબથી

કmવને કાેણ યાદ કરે ! દુચ છે ! બહાર

માંડીને ગુજરાતીના ‘ગની’ સFહતના અનેક

અાવવું પડે .

શાયરાેને અેમણે કં ઠv અને મંચv કયDા
છે . રં ગમંચ પર ખીલતાં જેમણે અા રં ગ નગરના રTસયા નાગરને

અલબ{, શાેlભતભાઈના ગઝલ લેખનના અારં ભકાળમાં

Nેયા છે અે સાૈ મારી અા વાતના સાwી છે .

સંગીતકારાેઅે અેમની કે ટલીક ગઝલાે pરબj કરી છે જે

પરં તુ અેમની સwમ ગઝલાે kમાણમાં અાેછી ગવાઈ છે . તેથી
‘kચSલત’ અથDમાં ‘લાેકભાેrય’ પણ અાેછી. યાદ કરવું પડે કે

અાજે ય લાેક6kય છે . અેમની બે ઉ{મ ગઝલ mવશે વાત કરવી
છે .

શાેlભત દે સાઈની ગેય ગઝલ કઈ છે ! Nે કે , મને તાે યાદ અાવી

શાેlભત દે સાઈ કmવ, લેખક, અlભનેતા અને સારા ગાયક.

Xારે બે-nણ અેવી અxુત ગઝલાે યાદ અાવી કે કઈ ગઝલ

શાTીય સંગીતમાં તથા વ~ૃ ધDાઅાેમાં ૂલ-કાેલેજમાં

mવશે લખવું અે મૂંઝવણ થઈ. શાેlભતભાઈને ફાેન કરીને પહે લાં

અનેક ઈનામાે Jતી લાવતા. તાેફાની પણ અેટલા જ. હજુ ય.

તાે અે જ સવાલ પૂyાે કે છે zાં કે ટલાંક વષDાેથી તમારી ઉ{મ

મંચ ઉપર Nેયા છે ને? પરં તુ કં ઈક અનાેખું પુરવાર કરવાનાે Nેશ

ગઝલાે ગવાતી સંભળાઈ નથી અેનું કારણ શું? અેમણે જે

નાનપણથી જ હતાે.

જવાબ અા|ાે અે અાપણને સાૈને mવચારતા કરી મૂકે અેવાે છે .
સવાલના જવાબ9પે અેમણે મરીઝનાે અેક શેર ક}ાે :

‘૧૯૭૩ની અાસપાસના સમયગાળામાં મારા Jવનમાં મહTની

શાયર છં ુ મારી રીતથી બાેલીશ હું ગઝલ,

6મn. અેક વાર Fદલીપકાકાને Xાં ગયાે Xાં મP બરકત વીરાણી

બુલબુલ તાે હું નથી કે ફ~ કં ઠ દાદ લે.

‘બેફામ’નાે ગઝલસંહ Nેયાે. અેમાં મP બે-nણ ગઝલાે વાંચી

ઘટના બની. સંગીતકાર Fદલીપ ધાેળFકયાનાે પુn કં દપD મારાે

તાે હું ચFકત થઈ ગયાે.

Jવનમાં રસ નથી અેની જ મતી બતાવું છં ુ .

સજDન થયું. લખાયાનાં ૩૫ વષD પછી ૨૦૧૨માં મP અેક શેર; બીજું

છે અેનાે કૈ ફ કે હું ખાલી |ાલી ગટગટાવું છં ુ

તાે શું કહું ... અેમાં ઉમેયDાે હતાે. ગઝલ અે Fનરં તર ચાલતી
kFયા છે . અે અેક જ અેવું p9પ છે જેમાં ૭૦ વષD પછી પણ

બધા માને છે સાગરનાે Fકનારાે મેળ_ાે છે મP

ઉમેરાે શY છે . ગીતની જેમ અે બંધાયલી નથી, અેટલે જ મને

ને હું છં ુ Jવન નાવ રે તીમાં ચલાવું છં ુ ...!

અા p9પ mવશેષ અાકષ¨ છે . અાTશત-હે મા સાથે મP ઘણા

અા ગઝલ વાંચીને ગઝલમાં જે જબરજત તાકાત છે અેનાે
પરચાે થયાે. pનું દુ:ખ, pની સમા, pના અાનંદને સવDના
બનાવી શકાય અે પાવર ગઝલમાં છે અે kતીmત થઇ. ગાયન,
અlભનય, બાેલવાનું અને ભણવાનું ય બંધ કરીને ગઝલમાં જ
bજc દગી ખપાવી દે વાનાે FનધDાર કયDા.ે અનેક કલા-કાૈશ

હાેવા

છતાં માn શાયર બtાે અેનાે ભરપૂર અાનંદ છે . Jવનમાં જે
કં ઈ મું અે મારા શાયર તરીકે ના અિતને લીધે જ મું
અેમ હું ગવDપૂવDક કહી શકં ુ ,’ કહે છે શાેlભત દે સાઈ.
અંધાર નાબૂદીનાે દતાવેજ ગઝલ mવશે વાત કરતાં અે કહે છે ,
‘૧૯૭૯માં હું યુFનયન બPકમાં નાેકરી કરતાે હતાે. અે વખતે અેક
મુશાયરાનું અાયાેજન કરવાનું મારે ભાગે અા_ું. ૧૪ અાેગ

કાયDમાે કયDા છે . સંગીતના pરાેથી ગઝલને અેવી સNવે કે
સાંભળીને કલેજં ુ bચરાઈ Nય. શુ© થઈને અેમને ચૂમાે અરે ,
લાગણીનાે અાવાે તરજૂ માે અરે … તથા અંધાર નાબૂદીનાે
દતાવેજ અે બે મારી લાજવાબ કªાેઝ થયેલી ગઝલાે છે .’
રાગ ચં \ કા[ સ -Nે ગ નાે મુ લાયમ શD ધરાવતી અં ધાર
નાબૂદીનાે દતાવેજ ગઝલમાં કે વી અxુત ક«ના છે ! અાTગયાે
અંધાર નાબૂદીનું અેીમે લઈ અાવે અને અે માટે સૂરજ
પાસેથી થાેડું તેજ લાવે અે વાત જ રાેચક છે ! અેમાં ય
માેરપVછની હળવાશ જેવા ચં\કા[સના pરાે 9ં વાડાં ખડાં કરી દે
છે . અાTગયાનું તેજ અંધકાર દૂર કરવા પૂરતું હાેય છે . અાવા જ
કાેઈક તેજની ઝંખનામાં શાયર અાગળના શેરાેમાં અજવાળું
પૂરતા Nય છે .

૧૯૭૯ના ‘અેક વરસાદી સાંજ’ નામના મુશાયરામાં મP અે

અા ગઝલના સંગીતકાર અાTશત દે સાઈ કહે છે , ‘અંધાર

વખતના નવા-જૂ ના કmવઅાેને ભેગા કરીને અેવાે યાદગાર

નાબૂદીનાે દતાવેજ...માં ગઝSલયત સાંગાેપાંગ બહાર અાવે

મુશાયરાે કયDાે કે ઉદયન ઠWર, હે મેન શાહ, kફુલ પંા અને

છે . મને અને હે માને અXંત 6kય અેવી અા ગઝલ છે . Tસ{ેરના

દશDન જરીવાલા, જે અામ તાે અlભનેતા પણ કmવતા સરસ

દાયકામાં શાેlભત અમારે ઘરે ઘણી વાર અાવતાે. પછી તાે

લખે, અે બધા જ કmવ તરીકે ઈાેુસ થઈ રાતાેરાત

શેર-અાે-શાયરીનાે જે દાૈર ચાલે. સાચું પૂછાે તાે ગુજરાતી ગઝલ

લાઈમલાઈટમાં અાવી ગયા. અમેFરકા vત કmવ ચંદુ

mવqનાે અમને પFરચય કરાવનાર શાેlભત જ. અેને બેફામ,

(ચં \ કા) શાહનું પહે લવહે લું માે ટામાં માે ટંુ પિલક

મરીઝ, શૂt, ગની દહીવાલા, અમૃત ઘાયલ અે બધાની

અેાેઝર અે Fદવસે. સાથે મરીઝ, સૈફ પાલનપુરી, મેહુલ,

ગઝલાે કં ઠv હાેય. અે વખતે તાે અે પચીસેક વષDનાે હશે પણ

કૈ લાસ પંFડત, દે વદાસ શાહ, મહે શ શાહ, Fદગંત પરીખ જેવા

અેની ગઝલાે ખાLી પFરપ¬ હતી. અેના શેરમાં mતખારાે

kvા6પત કmવઅાે તાે ખરા જ. ‘ના માગ અેની પાસે ગNથી

Nેવા મળતાે. ‘અરે ’ શ અેવી રીતે ઉsારે કે સંગીતમાં પણ

વધુ Jવન, અેક પળ અે અેવી દે શે mવતાવી નહV શકે ...’ જેવા

તમારે ‘અરે ’ શ અે જ રીતે _~ કરવાે પડે . અે લાઈવ

અેકમેવ શેર ારા મરીઝને પણ અે મુશાયરામાં જબરજત

અે ા ઈ ાે પી Fડ યા છે . અે ના પ ઠ ન સા થે મા રા માં

અપSલ

મે મું હતું. શાેlભત દે સાઈનું નામ પણ કmવની

કªાેTઝશનની kવૃ®{ શ9 થઈ જતી. દતાવેજ જેવા નાેન

નામાવલીમાં ¡ા¢ેડ કmવ તરીકે રbજર થઈ ગયું હતુ.ં

gુTઝકલ શ ગઝલમાં લઈ અાવીને શરમત ખેલવામાં અે

સંચાલક હતા શાેના pામી સુરેશ દલાલ. અે વખતે કાેઈ

માહે ર છે . અેમની ગઝલાેમાં શાેનાે અાડં બર નહV પણ

અેક કmવની ગઝલના રદીફ પરથી બીN કmવઅાે કmવતા રચે

ઊંડાણ છે . અમે બે ઋણી છીઅે કે શાેlભતે અમારી સમw

અેવાે ટે ¢ હતાે. અદમની ગઝલાેના રદીફ પરથી મનાેજ

ઉs ગુજરાતી ગઝલાે ઉઘાડી અાપી. રાગના માળખાને

ખંડેFરયા, £યામ સાધુ વગેરે ગઝલાે લખતા. હરી¤\ દવેની

¯ાનમાં રાખીને હું Yારે ય ગીત કªાેઝ નથી કરતાે પણ

અાેFફસમાં અેક વાર હું ને ઉદયન ગયા Xારે અેમણે અદમનાે

pરબj કરતી વખતે અાપાેઅાપ રાગ નીખરી ઊઠે Xારે મN

અેક શેર સંભળા_ાે; ‘Nે કતરા થા વાે હતી બેચ કર દFરયા

અાવે.’

ઊઠા લાયા, Nે ઝરD ા થા વાે માૈકા ઢૂંઢકર સહરા ઊઠા લાયા..!’
અે ઊઠા લાયા રદીફ પરથી મને ગુજરાતી ગઝલ સૂઝી, જરા
અંધારનાે દતાવેજ લઈ અા_ાે. અનાયાસે ઉ{મ ગઝલનું

શાેlભત દે સાઈની બીJ ગઝલ 9પ કૈ ફી હતું mવશે હવે વાત
કરીઅે. કાેઈને પહે લી વખત જુ અાે અને અે _°~ની અેક

ઝલક તમને દુFનયા ભુલાવી દે અેને કહે વાય પહે લી નજરનાે
kેમ. પહે લી જ નજરમાં અાખા Jવનનું ±ાFનc ગ Fદમાગમાં
અાવી Nય અે kFયા ધરાવતી ગઝલ છે , 9પ કૈ ફી હતું અાંખ
ઘેલી હતી. પહે લી મુલાકાતમાં અાકષDણ, ઉચાટ, માૈન, રાેમાંચ,
રીસામણાં, ઉેગ, શD જેવી અેક પછી અેક ઘટના બનતી
Nય અે ગઝલના શેર 9પે અેમાં અવતરી છે .
‘કૈ લાસ અેક વાર મને પંકજ અને મનહર ઉધાસ પાસે લઈ ગયાે
અને અા બે સરસ 6મnાેની અાેળખાણ થઈ. મનહરભાઇઅે
પણ મારી ગઝલાે સુંદર કªાેઝ કરી છે , પરં તુ 9પ કૈ ફી હતું
ગઝલ જુ દી જ રીતે રચાઈ હતી. પંકજ ઉધાસની ઉદDૂ -Fહhી
ગઝલાે અે વખતે અેટલી લાેક6kય હતી કે Fહhી Fફ²
ઈ¢ ીના સંગીતને અેમણે બાનમાં લઈ લીધું હતુ.ં પંકજJના
gુTઝક 9મમાં અમે બેઠા હતા. અેમણે ક}ંુ કે મને રાેમે³ક
ગઝલ Nેઈઅે છે , લખી અાપ. પહે લાે શેર મP તરત અાપી દીધાે;

જરા અંધાર નાબૂદીનાે, દતાવેજ લઇ અા_ાે;
અરે ! લાે અાTગયાે, સૂરજથી થાેડું તેજ લઇ અા_ાે.
‘તમે છાે’ અેવાે ¸મ, FફWાે ન લાગે અેટલા માટે ,
તમારી શYતામાં, બસ હું થાેડાે ભેજ લઇ અા_ાે.
હતાે મમDર છતાં પણDાે, અનુભવતાં’તાં અેકલતા,
પવન જઇ રાતરાણીથી, મહે કની સેજ લઇ અા_ાે.
kથમ ટપકં ુ શું છાતીમાં, પછી તાે મેઘધનુષ અાખું,
તમે જે રં ગ પૂયDા લાેહીમાં, હું અે જ લઇ અા_ાે.
બીજું તાે શું કહું તમને હું, માયાવી હતાે સંબંધ અે
અેનાે અંત પણ શ9અાતની સાથે જ લઈ અા_ાે

9પ કૈ ફી હતું અાંખ ઘેલી હતી, ને હથેળીમાં અેની હથેળી

• શાયર : શાેTભત દે સાઇ • ગાયક-સંગીતકાર : અાUશત દે સાઈ

હતી ...! અેમણે તરત જ પહાડી ધૂન વગાડી અને પહે લાે શેર

સાૈજt : ‘લાડલી’ પૂmત¹ , “મુંબઈ સમાચાર”, 23 જુ લાઈ 2020

કªાેઝ કરી દીધાે. અાગળ કં ઈ સૂઝે નહV તાે બંગલા બહાર

———————————————————-

જઈને હું લટાર મારં ુ ને અાવીને બીNે શેર અાપી દઉં. કૈ લાસ

ધન-ધાW-ફૂલે લચકે લી ... મુજ માતૃભૂLમ લહેરાય

પણ વsે ટાપસી પુરાવતાે Nય. કદર કરવામાં અને દાદ

• જયંત મેઘાણી

અાપવામાં હું દાતાર છં ુ અેટલે અા ગઝલને હું અમારા nણેયનું
સFહયારં ુ સજDન ગણું છં ુ .’ શાેlભતભાઈ કહે છે .
હે જ ફાેક ´ુન ધરાવતી અા ગીતનુમા ગઝલના ગાયક પµiી
પંકજ ઉધાસ કહે છે , ‘મારી _તતાના Fદવસાેમાં મP અેક માn
ગુજરાતી અાલબમ ‘રજૂ અાત’ બહાર પાું હતું. શાેlભત
દે સાઈ અને કૈ લાસ પંFડત kેFરત અે અાલબમમાં મરીઝની અેક
mવવાદાદ નઝમ સFહત અt શાયરાેની ગઝલાે પણ મP ગાઈ
હતી. 9પ કૈ ફી હતું...ના શાે સરળ અને રાેમે³ક હાેવાથી મP
અેને NણીNેઈને ગીતની જેમ જ કªાેઝ કરી. શાેની ¶ુટી
Nળવી રાખીને કªાેઝ કરે લી ગઝલનું અા નવું p9પ
iાેતાઅાેને ખૂબ પસંદ અા_ું હતું.’
પંકજ ઉધાસે શાેlભત દે સાઈની છૂક છૂક છાેકરી ગઝલને ચાંદી
જૈસા રં ગ હૈ તેરા જેટલી જ પાે|ુલર કરી છે . અેમાં ીમ
અPbજનના અવાNે ઉમેરીને વધુ સહજ બનાવી છે . ‘હવા પર
લખી શકાય’, ‘અંધારની બારાખડી’ ‘અરે !’ તેમ જ ‘અહમ્
અાેગાળવા અા_ા’ નામના ગઝલ સંહ શાેlભત દે સાઈઅે
અા|ા છે , પરં તુ ગઝલ પરની અેમની જ·ર હથાેટી Nણવી
હાેય અને અા બે ગઝલાે માણવી હાેય તાે ઈરનેટ પર
શાેધીને સાંભળી શકાશે. ગાે ફાેર ઈટ!

વષDાભVJ સવારે અેક બંગાળી ગીતના iવણમાં હું લીન થતાે ગયાે.
‘યુ´ુબ’ પર જેનાં અનેક ગાન છે અે ‘અામાર જºભૂ6મ’ના સંગમાં
હતાે. ગીતના ભાવ અને સૂર અંતરને શ¨ અેમાં બંગાળી ભાષાનું
અ»ાન અંતરાય નહાેતું, બેશક નહાેતું. થાેડા Fદવસ પહે લાં અે
ગીતનાં બે ‘વઝD ન’ ‘ફે સબૂક’ પર મૂકેલાં – અેમ માનીને કે અા તાે
રવી¤\નાથનું ગીત. અેક 6મnે bજ»ાસા બતાવી : અાનું ભાષાંતર?
‘અામાર જºભૂ6મ’ અે અmત પFરbચત ¼ુવપં°~અે સગડ અા|ા કે
રવી¤\નાથના નહV પણ અેમના સમકાલીન કmવ Fજે¤\લાલ રાયના
અા ગીતનાે અનુવાદ તાે બાપુJઅે કરે લાે છે : ‘p½ થકી સરજેલી’.
અને અા Fદવસાે દર6મયાન અા બંગાળી ગીત bચ{ે ને કણ¨
ઘૂંટાતું અા_ું. અે પં°~અાે ગવાતી જતી હતી ને મારી દીવાલાે તેના
પડઘા પાડતી રહી, મને સાવ Fનરાળા ભાવજગતમાં તાણતી ગઈ.
રવી¤\નાથ, નજરુલ, અને Fજે¤\લાલ, બંગાળના અે nણ લાડીલા
કmવઅાેઅે લગભગ સમકાલે બંગ સંૃmતને પાેતાનાં ગીતાેથી
તરબાેળ કરી હતી. nણેય ગાયકાે, પાેતાની રચનાઅાેના ઢાળના પાેતે
જ FનમDાતા. nણેયનાં ગીતાે થકી બંગાળનાે અેક અાખાે યુગ ગાનસંપ બtાે. રવી¤\-સંગીત ઉદ્ ભ_ું, તેમ નજરુલ-ગીmત aાત
બની, અને Fજે¤\-ગીmત પણ બંગ kNના કં ઠની લાડીલી બની.
1905માં બંગભંગના લાેકજુ વાળે અેક નવાે 6મNજ ધારણ કયDાે.
પFરણામે જે રા¾ ગાન Fજે¤\લાલની કલમમાંથી kગ´ાં તેમાં અા
‘અામાર જºભૂ6મ’ અમર બtું. અાજે અેકસાે વરસ પછી પણ
બંગાળ અને બાંrલાદે શના લાેકાેને અેનું ઘેલું છે . બંગાળી kNનું અે
સંૃmત-ગાન છે .

યુ´ુબ તાે તેનાં ઘણાં ‘વઝD ન’ રજૂ કરે છે , પણ અહV મૂકવા
માટે nણ ગાન પસંદ કયDાં છે . બંગાળી ભાષા ન Nણનાર પણ અા
ગીતાેના pરFહzાેલને અાpાદી શકશે. અેક ગીત અેમાેન ચવતDી

અહV પંખી તણા pર સુણી પાેઢવુ,ં સુણી Nગવું હાેય,
સહુ દે શ તણી મહારાણી મુજ માભૂ6મ તુ
કહાે Yાં બીજે દીઠે લાં

અને સાથીદારાેનું ગાયેલું અગાઉ મૂકેલું, અાજે ફરીવાર મૂYું છે . કં ઠ

નદીઅાેનાં FનમDલ Éે ણ?

અને ભાવની ઉ¿ટતા અlભ_°~નાં ગુંબજ કે વા ગNવે છે તેનું અા

– અા પહાડાે ધુÊસઘેરા?

અેક ઉદાહરણ છે . ગાન અરધે પહાPચે છે Xારે ગાÀયકાના અામંnણે

– અા હFરયાળાં મેદાન?

કાે Çાેય.

kેwકાેના હNર કં ઠ અેમાં સૂર પુરાવે છે , અને ગાનના kાણ-છલકતા

ભરચક ખેતર પર લહર લહા પવન અt Yાં હાેય,

અારાેહ-અવરાેહના kmતઘાેષ અે સભાભવનમાં ચાેમેર _ાપી વળે છે

સહુ દે શ તણી મહારાણી મુજ માભૂ6મ તુ
અહV તરુતરુઅે ફૂલ હVચે,

તેના રાેમાંચ તમે અને હું માn iવણથી પણ પામીઅે છીઅે. ઊઘડતી
પં°~ ‘ધન ધાt પુÁભરા, અામાદે ર અેઈ વસુંધરા’ – ગુજરાતી
અનુવાદમાં ‘ધન-ધાt-ફૂલે લચકે લી ... મુજ માતૃભૂ6મ લહે રાય’ –
અેના ગુંજન કણ¨ ભરીને મારાે અે વષDાભીનાે Fદવસ ÂÃrધ બtાે.

કાે Çાેય.

વન વન પંખીડાં ગાય;

અહV મધુકર મદભર ગુંજ ે
પુંજ ે પુંજ ે લહે રાય:

સુયાેગ તાે કે વાે રચાયાે : અે જ Fદવસે, 19 જુ લાઇઅે, Fજે¤\-જયંતી

મધુ પી પુÁાે પર ઢળી પાેઢતા અt Yહાં અે હાેય?

હતી!

સહુ દે શ તણી મહારાણી મુજ માભૂ6મ તુ
તુજ સમ નથી Yાંય જગતમાં

અેમાેન ચવતDી : https://www.facebook.com/gangoppo01/
v i d e o s / 2 7 1 3 2 6 5 3 2 8 9 9 7 4 9 7 /
UzpfSTExNDc1Mjc4NjE6MTAyMjI1MDU5ODk3NzU2N
TU/?epa=SEARCH_BOX

બીN અેક રે કાૅડDVગમાં ભારત અને બાંrલાદે શનાં ચુનંદા ગાયકાે
સFહયારા સૂરનાે સંપુટ રચે છે :

https://www.youtube.com/
w
a
t
c
h
?
v=15iU7TWALRw&list=RD15iU7TWALRw&index=1

6ી<માં સાૈરે\] સાૈ^Bજત નામે ગાયક ‘વંદે માતરમ્’ની ઊઘડતી
પંab સાથે ‘અામાર જcભૂLમ’ની સૂરાવdલની અદ્ ભુત ગૂંથણી
કરીને eેfકાેને ડાેલાવે છે . https://www.youtube.com/watch?
v=WPWRs9hhkzc

કાે Çાેય.

6kયજનના અા mવધ kેમ;
તુજ ચરણાે ચાંપી Ëદયમાં
Jવવાની હરદમ નેમ:
હું જનમ જનમ અહV મરં ુ-અવતરં ુ – મુ°~ અt Yાં હાેય?
સ હુ દે શ ત ણી મ હા રા ણી મુ જ મા ભૂ 6મ તુ
Çાેય.

કLવ ,]જે\]લાલ રાયનું મૂળ બાંગલા કાO, બાંગલા dલપમાં e?તુત :

ধনধান$ পু' ভরা আমােদর এই বসু2রা
তাহার মােঝ আেছ 7দশ এক সকল 7দেশর 7সরা

હા, અા બંગાળી ‘અામાર જºભૂ6મ’ અે જ મેઘાણીનું ગીત ‘p½
થકી સરજેલી’. nણેય બંગાળી કmવઅાેની માફક ગુજરાતી કmવ પણ
પાેતાનાં ગીતાેની pર-રચના ખુદ કરતા અને ગાતા, પણ અા ‘p½

ও 7স <= িদেয় @তির 7স 7দশ Aৃিত িদেয় 7ঘরা
এমন 7দশD 7কাথাও খG ঁেজ পােব নােকা তGিম
ও 7স সকল 7দেশর রাণী 7স 7য আমার জMভNিম

થકી સરજેલી’ અેમણે Yાં ય ગાયું હાેવાનાે ઉzેખ નથી. હવે કાેઇ

7স 7য আমার জMভNিম, 7স 7য আমার জMভNিম।

અમર ભÅ ગુજરાતી ગીતમાં પણ pર સVચશે અેવી અાશાભરી

চD সূযS Tহতারা,

ક«ના Æુરે છે . Fજે¤\લાલ mવશે અેક લેખ ઘણાં વરસ પહે લાં
ઝવેરચંદ મેઘાણીઅે લખેલાે : ‘રા¾ ગાનનાે ગાયક’. અે bજ»ાસુઅાે
માટે ંથv છે .(‘પFર¸મણ’ : નવસંરણ, ખંડ 2, પા. 27-58.)

7কাথায় উজল এমন ধারা
7কাথায় এমন 7খেল তিড়ৎ এমন কােলা 7মেঘ
তার পািখর ডােক ঘG িমেয় উY পািখর ডােক 7জেগ।

ગુજરાતી અનુવાદ :

এত ি[\ নদী কাহার,

p½ થકી સરજેલી

7কাথায় এমন ধG ] পাহাড়
7কাথায় এমন হিরত 7^_ আকাশ তেল 7মেশ

ધન-ધાt-ફૂલે લચકે લી
અા વસુધાના પટમાંય,

এমন ধােনর উপর 7ঢউ 7খেল যায়
বাতাস কাহার 7দেশ।

કાે p½ થકી સરજેલી
મુજ જºભૂ6મ લહે રાય:
નવખંડ ધરા પર ભમાે – નથી અા ભાેમ સમાેવડ કાેઈ:
સહુ દે શ તણી મહારાણી મુજ માભૂ6મ તુ
કહાે Yાં બીજે દીઠે લી

કાે Çાેય.

કાે

পুে' পুে' ভরা শািখ কGেa কGেa গােহ পািখ
baিরয়া আেস অিল পুেa পুেa 7ধেয়
তারা ফGেলর ওপর ঘG িমেয় পেড় ফGেলর মধG 7খেয়।

અા મેઘ તણી કાળાશ?

ভােয়র মােয়র এত 7[হ,

– અા નભમંડલની કાÈ?

7কাথায় 7গেল পােব 7কহ

– અા વીજ તણા અજવાસ?

ওমা 7তামার চরণ দুD বে^ আমার ধির
আমার এই 7দেশেত জM 7যন এই 7দেশেত মির।

યુગeવતFક સુરેશ <ેષી
• સુમન શાહ
6k ય mવ પુ લ ભા ઈ , પં ચ મ ભા ઈ , ગુ જ રા તી સા Fહ X
અકાદમીના અt પદાÀધકારીઅાે અને અા વાતDાલાપમાં
Nેડાયેલા યુનાઇટે ડ Fકc rડમ તેમ જ ગુજરાતના સાૈ સુરેશ NેષીસૃS¾ના kેમી, સાFહXકલારTસક, દશDક-iાેતાઅાે : સાૈને,
નમાર.
સુરેશ Nેષી Nે હયાત હાેત તાે અાયુÌનાં અેમણે ૯૯ વષD
પૂરાં કયDાં હાેત. અા અેમનું ૧૦૦-મું વષD છે . જº : ૧૯૨૧;
અવસાન : ૧૯૮૬; ૬૫ વષDનું અાયુÌ. અા વાતDાલાપમાં કે ટલાક
સંકેતાે વડે હું તમને સુરેશ-સૃS¾માં લઈ જવા માગું છં ુ અને
અેમના અે શલાેકનાં mવmવધ Ïરણાે સાથે અાપણે અેમને
અેક ભાવાંજSલ અપDીશું.
mવપુલભાઈ, સુરેશભાઈ mવશે તમે
વાતDાલાપ કરવાનું FનમTણ અા|ું
તેનાે અાનh છે , પણ અા wણે મારી
હાલત સારી નથી : Tશc ગડાંભીડ છે ,
ડા ય લે મા . Nે હું સુ રે શ ભા ઇ ને
સરળતાથી રજૂ કરવાનું mવચારં ુ છં ુ તાે
જમણી બાજુ નું Tશc ગડું વાગે છે - અેમ
કે , સુરેશભાઈને અtાય કરી બેસીશ.
અને મને Nે જરાક પણ અઘરં ુ કહે વાની
લાલચ થાય છે તાે ડાબી બાજુ નું
Tશc ગડું વાગે છે - અેમ કે , સભા બાેર
થઇ જશે. અેટલે મારે Nે લઈ શકાય
તાે જમણું કે ડાબું અેકેય શીગડું ન
વાગે, અેવાે વચલાે રતાે લેવાે છે .
સુરેશ-સૃS¾માં, માૈSલક અને અનૂFદત કૃmતઅાેની સંaા ૫૮
જેટલી થવા Nય છે . અેમાં ૧૪ જેટલાં સªાદનાે ઉમેરવાં પડે .
અેમાં, અાટલા સાFહXkકારાે અાવરી લેવાયા છે : કmવતા
કથાસાFહX FનબÑ mવવે ચ ન અાpાદ અનુ વાદ અને
સªાદન.
માેટે ભાગે હું અેમની ટૅ S્સને જ અાગળ કરીશ, અે
ટૅ S્ સનું ભાવપૂ ણD વાચન કરીશ, અે ને mવશે નાં મારાં
mવ£લેષણાે ને તારણાે અાપીશ, પણ બહુ નહV. કે મ કે અા

જºશતાી વષDમાં અેમના શને યાદ કરીને જેટલા અેમની
Fનકટ જઈ શકાય અેટલું સારં ુ છે . અેટલાે અાપણાે લાભ પણ
છે . મને ijા છે કે અેથી અાપણી ભાવાંજSલને અાપણે વધારે
પmવn રાખી શકીશું.

સાૈ પહે લાં, હું અેમના _°~ mવશે કહું. મને અેમની પાંચ
અાેળખ મળી છે : ૧ : અmત સંવેદનશીલ. ૨: મેધાવી bચક.
૩ : વરે £યસ રીડર. ૪ : ઉ{મ અ¯ાપક, અને ૫ : સાÓTક
mવ\ાેહી, mવ\ાેહ તાે અેમનાે pભાવ હતાે.
કાેઈ મને પૂછે કે સાFહXસજDનમાં મુaે સુરેશભાઈ શું
હતા, તાે મને લાગે છે કે મારે અેક જ શ કહે વાે Nેઈશે કે
સુ રે શભાઈ સાFહXકલામમD » હતા - connoisseur.
લSલતકલાઅાેના »ાતા, સાFહeXક રસરુbચના Nણતલ, અેવા
Fનપુણ કે કલાસાૈhયDનાં બરાબરનાં તાેલમાેલ કરી શકે . અેમની
અા _°~તાનાે અેમની સમ સૃS¾ પર kભાવ છે , અેટલે
લગી કે અે _°~તા અેમની સૃS¾નાે મૂળાધાર છે . અેમ
કહે વામાં અmતશયાે°~ નથી કે અેમણે અાપણા સાFહXકારને
કલાસાૈhયDની Fદશા દે ખાડી. સાFહXલેખન સાંૃmતક kવૃ®{
ભલે છે પણ અેના પાયામાં કલાÔS¾
અને સાૈhયDને માટે ની સૂઝબૂઝ હાેવાં
Nેઈશે. બલકે , વાચકથી સાFહX તાે
જ અનુભવાશે; તાે જ હું અહV Jવનને
અેના અસલ p9પમાં અાેળખાવી
શકાશે ; અને માનવNતને તાે જ
સાFહXમાં થી કશું ક Jવનાે પ યાે ગી
સાંપડશે.
અે મ નાં વ ધા રે નાૅં ધ પા n સ જD ન લેખનwેnાે ૬ છે : ટંૂ કીવાતDા અને નવલ,
અે ટ લે કે ક થા સા Fહ X , ક mવ તા ,
FનબÑ, સમીwા - અેટલે કે Tસjા
અને kXw mવવેચના, અાpાદ અને
અનુવાદ. હું અાજે અાpાદ અને
અનુવાદની વાત નહV કરં ુ કે મ કે બહુ જ
સમય Nય.
કથાસાFહXમાં, સુરેશભાઈઅે અનાેખા p9પની ટંૂ કીવાતDા
સરJ અને અેમનું અે સજDનસાહસ ટંૂ કીવાતDાના ઇmતહાસમાં
અેક kકરણ બની ગયું. પાંચ સંહાે છે : ‘ગૃહkવેશ’, ‘બીJ
થાેડીક’, ‘અ6પ ચ’, ‘ન તn સૂયDાે ભાmત’, ‘અેકદા નૈ6મષારdયે’.
અેમનાે અેક સજDક સંક« હતાે : કહે લું કે ‘ઘટનાનાે હું બને
અેટલાે Õાસ કરવા માગું છં ુ ’. અેટલે કે ઘટનાને ગાૈણ ગણવી
અને અેથી જે અવકાશ સરNય તેમાં સજDક સંક«ને
અાકારવાે. સુરેશભાઇનાે કથાસજDન પાછળનાે રસ જુ દાે હતાે.
સનસનાટીભરી ઘટનાઅાેથી કથાને ઉ{ેજક બનાવવાનું સહે લું
છે . સુરેશભાઇ ઇતા હતા કે જે ઘટી ચૂYું છે ને અે પછી જે
ભાવજગત kગ´ું છે તેનું Fન9પણ કરવું મુ£કે લ હાેય છે . અે

માટે અેમણે ઘટનાને અાૅગાળીને ડુબાડી દે વાની, અેટલે કે

સંતાડી રાખવામાં, ગુ} રાખવામાં માને છે . ઘણી વાર માલા

ઘટનાના mતરાેધાનની વાત કરે લી. ટૅ S સાથે રાખીને અે

પાેતાની Nેડે જ વાત કરતી હાેય છે . Xારે અજયને લાગે કે પાેતે

વાતDાઅાેની વાત થઈ શકે , અેટલે અહV નથી કરી શકતાે.

કે વળ Fન6મ{9પ છે . અજય અેને સાંભળવા જેટલાે ય સભાન

અેમનાે પહે લાે વાતDાસંહ ‘ગૃહkવેશ’ સાૈને અઘરાે પડે લાે
ને અેક ભાઇઅે લેખ કરે લાે -‘ગૃહkવેશ અામ ન મળે ’. Nણે
ગુજરાતી સાFહXસમાજના અે ભાઇ રણીધણી ન હાેય ! અે

નથી થઇ શકતાે. અે પાેતે કહે છે અેમ, ખરે kસંગે જ
અનુપvત થઇ જવું અે અેનાે pભાવ છે . હળવા pભાવની
લીલા અેને જ અજયની ભૂલ ગણે છે .

લેખ ‘સંૃmત’-ના તTી ઉમાશંકર Nેશીઅે kકાTશત કરે લાે.

અજયે કહે લું અેમ અેમના ‘kેમને માથે છાપરં ુ નથી, બંધ

કાેઇઅે અેમ પણ કહે લું, સુરેશ Nેષીઅે ગુજરાતી ટંૂ કીવાતDાને

બારણાં પાછળનું mવiØપૂવDકનું અેકા નથી, અેનાે અÑકાર

મારી નાખી. સX અવળું છે , અેમને કારણે ગુજરાતી ટંૂ કીવાતDા

પણ અેનાે પાેતાનાે નથી’.

નવkાÖણત થઇ છે .

સાૈ 6મnાે છે . બધાં વsે મન-મેળાપ છે . છતાં બધાં વsે

કથાસાFહXમાં, સુરેશભાઈની લઘુનવલ જેવી બે કૃmતઅાે

અર છે . કે મ કે બધાંને શંકાઅાે છે , દહે શતાે છે . અેટલે,

ખૂબ નાૅંધપાn છે : ‘Àછપn’ અને ‘મરણાે{ર’ (1973).

‘Àછપn’-માં _°~ના kેમનાે mવજય ને સમાજનાે પરાજય

મનુÌJવનનાં બે મહાન પFરબળાે છે , kેમ અને મૃXુ.

અેવું સીધુંસટ પFરણામ નહV Nેવા મળે . અહV kેમ અેક

‘Àછપn’ kેમની કથા છે અને ‘મરણાે{ર’ મૃXુની. બે

શYતા છે છતાં Nણે અેક અશYતા પણ છે . અહV kેમ

અાશરે ૧૫-૨૦ લાઇનના નાના નાના ખdડાેથી બની છે .

હાંસલ કરી લેવા જેવી vૂળ વતુ નથી, kાÈÙ નથી, પણ

‘Àછપn’-માં ૫૦ ખdડ છે અને ‘મરણાે{ર’-માં ૪૫. અેટલે અે

_ાÈÙ છે . જેમ કે , અજય mવતરવા માગે છે . માલાને અેણે

બે ચાલુ અથDસંકેત kમાણે નવલકથા નથી. કહે વું જ હાેય તાે

કહે લું : ‘દરે ક અેકા અાંધળું હાેય છે . અÑતાના અહીન

કહી શકાય કે લઘુનવલ છે .

સમુ\માં કશું મૂ

સુરેશભાઇ અાપણા સાFહXના માેટા ટીકાકાર ખરા પણ
અેટલા જ માેટા અા/પરીwક અને અા/ટીકાકાર હતા. પાેતે

વાન માેતી તાગવા મP ઝંપલા_ું નથી. મારા

નWર અÑકારને અાેગાળવા જ મP અેમાં ડૂબકી મારી છે . મારા
અÑકારને માંJને અે ઝગઝગતા હીરા જેવાે કરી અાપશે.

જ પાેતાનું mવવેચન કરી શકતા. પાેતે જ પાેતાને પાસ-નપાસ

ધીરે ધીરે રચનામાં અેક ભાવજગત અાકાર લે છે . અેમાં

Nહે ર કરી શકતા. અા માણસે પાેતાનાે પહે લાે કા_સંહ

kેમ, અાંસુ, શ, માૈન, અેકા, અેકલતા, ભય, શૂtતા,

‘ઉપNmત‘ Nતે જ ર× Nહે ર કરે લાે !

વેદના, Ïૃmત, kાÈÙ, _ાÈÙ, વગેરે ઘણું છે . અે સઘળાથી

અા ‘Àછપn’ માટે અેમણે કે વીક ટૅ ગ લગાવી છે , Nણાે
છાે? - ‘લખવા ધારે લી નવલકથાનાે મુસ×ાે’. અેટલે કે અે ડ ા
છે . કાચી સામી. કાચી સામી જ9ર ખૂબ જ કીમતી છે . પણ
અે પર કામ કરવાનું બાકી છે . અે પર નવલકથાની ઈમારત નથી
રચાઇ. કથા માગે અે vાપX અને Tશ« બાકી છે .
રચનાનું શીષDક ‘Àછપn’ અે કારણે છે કે અજય અને માલા
અામ તાે સાથે હતાં પણ હવે નથી. બે Àછ થઇ ગયેલાં પnાે
છે . અેટલે કે , ખરી પડે લાં પાંદડાં.
અહV અજય છે , માલા અને લીલા છે . અે nણેય વsેના
kેમની છે અા કથા. છતાં અે kેમલા-kેમલીની કથા નથી.
અજયને બે ચાહે છે અેટલે kણય-mnકાેણ છે , છતાં અે
mnકાેણ સામાt નથી, અસામાt છે . અજય માલાને વધારે
ચાહે છે - mnકાેણની અે રે ખા ઊંચી થઇ ગયેલી છે . લીલા પણ
અજયને વધારે ચાહે છે - mnકાેણની અે રે ખા પણ ઊંચી થઇ
ગયેલી છે . વળી, nણેયની વsેના kેમનું કશું પFરણામ તાે
અા_ું જ નથી. અેનું કારણ દરે કનાે pભાવ છે . માલા kેમને

રસાયેલું અે અેક ભાવસંકુલ છે .
mવપુલભાઈ, અા રચનામાં kગટે લા nણ mવચારાે મને ખૂબ
શDી ગયા છે :
નાયક અજય કહે છે : My love, you yield to
absences, I will not return.
હે મારા kેમ ! (અેટલે કે માલા) તું હવે જે ઉપvત નથી
તેના, અનુપvmતઅાેના શરણે ચાલી N, હું હવે પાછાે નથી
અાવવાનાે. kેમી 6kયાને અામ મુ~ કરી દે છે . પુરવાર અેમ
થાય છે કે kેમ કશી vૂળ ચીજ નથી. અેમાં સફળ થવાય તાે
સારી વાત છે , પણ અામ FનÚળતા મળે તાે અે વાતનું પણ
અાવું સુhર શમન અને સમાપન કરી શકાય છે .
kેમી અને 6kયા ઘણી વાર ચડસાચડસી કરતાં હાેય છે ,
અહં કાર ટકરાતા હાેય. પણ અજય માલાને કહે છે : One
who loves is inferior and must suffer. પણ kેમ કરનારે
pીકારી લેવાનું છે કે પાેતાનાે દરuાે ઊતરતાે છે , પાેતે ગાૈણ
છે . અેણે અે પણ pીકારી લેવાનું છે કે kેમમાં પાેતાને વેઠવું

પડશે, સહન ઘણું કરવું પડશે. kેમ અાવી શરણાગmત માગે છે ,
mવનÛતા માગે છે .

થાેડીક FનબÑસાFહXની વાત કરીઅે. અામ તાે, FનબÑ
શ સાંભળતાં જ અાપણા માૅં પર કં ટાળાે ઊપસી અાવે, પણ

નાÀયકા માલા અજયને કહે છે : પુરુષને મન નારી, અેકાનું
ધન છે . અે અેને બહાર નથી કાઢતાે. નારી અસૂયDª£યા છે .
રાNઅાે રાણીઅાેને અ:પુરમાં રાખી મૂકતા, ન તાે અે
સૂયDને Nેઈ શકે કે ન તાે સૂયD અેમને. માલા અા mવધાન વડે
સમ પુરુષ-સÜતા પર ભારે કટાw કરી રહી છે . અલબ{,
રચના અે Fદશામાં નથી જ જવાની; જુ અાેને અેટલે જ અજય કહે

કાેઈ Nણકાર બાેલે કે સુરેશ Nેષીનાે FનબÑ, તાે અેના માૅં પર
મલકાટભરી તાઝગી છવાઇ હાેય. અેનું કારણ શું? કારણ અે
જ કે અેમનાે FનબÑ FનબÑ હાેવા છતાં સજDકતાથી રચાયાે છે ,
રસkદ છે , સુhર છે , લSલત છે . અેમાં Yારે ક Fકc bચત્ કા_
છે , કં ઈક કથાતT છે , ના´ પણ છે . અેમની કે ટલીક
સુaાત FનબÑ-રચનાઅાેનાે તમને પFરચય કરાવું.

છે : Nેન,ે અહV તાે સમુ\ તારી કાયાને અાSલc ગે છે , પવન તારં ુ

સાંભળાે, અા અેક સાત લીટીની FનબÑ-રચના :

વTાહરણ કરે છે ને સૂયD તારા અણુ અણુને ચૂમે છે .

ઊડતાં પંખીની પાંખમાંથી ખરતું પીછં ુ Nેયું ને અેણે હવામાં,

સુરેશ Nેષીઅે કા_ાે લaાં છે . ‘ઉપNmત’, ‘kXંચા’
‘ઇતરા’ ‘તથા6પ’ સંહાે kકાTશત છે , પણ પહે લા સંહ

ખરતાં ખરતાં, જે અÔ£ય રે ખાઅાે અાંકી, તે વડે Nણે Fનરાકાર
ઈqરનું bચn અંકાઈ ગયું;

‘ઉપNmત’-થી પાેતાને સંતાેષ નહV થયેલાે અેટલે અે સંહને

બાેલતાં બાેલતાં, બાેલવાના અાવેગમાં જ બાેલવાનું ભૂલી

અેમણે Nતે જ ર× કરે લાે. મારા શાેધÝ ‘સુરેશ Nેષીથી

જઈને અાંખાેને mવÏયથી mવÆાFરત કરીને Nેઈ રહે લા Tશશુને

સુરેશ Nેષી’-માં ‘કmવ-mવવેચકનું કmવતા-p½’ કહીને મP

Nેઈને ઈqરના 9પની ઝાંખી થઈ;

અેમના કા_સજDનને અાેળખા_ું છે . મતલબ, p½, Nેઈઅે
અેવું Tસj નથી થયું. અેમની સૃS¾માં કmવતા wીણકાય રહી
છે . કે મ કે કથાસજDનની સરખામણીઅે કા_સજDનનાે _ાપાર
તૂટક તૂટક ચા

ાે છે . તેની Tસbj પણ FનબÑ અને

ટંૂ કીવાતDાની Tસbjની તુલનાઅે અ« છે . તેમ છતાં, ‘અેક
રાેમા³ક કmવનું દુ:p½’ દીઘDકા_ બેનમૂન છે . હું અેને
ગુજરાતી કા_સાFહXનું ઘરે ણું ગણું છં ુ .
mવપુલભાઈ, અેક જમાનામાં અા કા_નાે પાઠ સુરેશભાઈ
કરતા અે જ રીતે હું કરી શકતાે, પણ હાલ બરાબર નથી કરી
શકતાે કે મ કે કે ટલાયે સમયથી અેના પઠનની મને તક નથી
મળી.
અેક અંશ રજૂ કરં ુ :
મૃણાલ, મૃણાલ
સાંભળે છે તું?
તને મP Nેઈ હતી અેક વાર
લીલીછમ તળાવડી / ને લીલાે લીલાે ચાંદાે
લીલી તારી કાયા ને લીલાે અેનાે ડં ખ
લાલચÅક ઘા મારાે / ને ભયDું અેમાં લાલચÅક મધ
અેને ચાખે લાલ લાલ કીડીઅાેની હાર
અેની સંaા ગણે ભૂવાની જમાત
મારી અાંખે લીલાે પડદાે / ઢળે લીલાે ચારે કાેર અÑાર.
મૃણાલ Nે ને, ચારે બાજુ ઊડી ર}ા પવનના લીરા….

ગુ લા બ ની પાં ખ ડી અાે ની ગાે ઠ વ ણી માં ઈ q ર ના
અંગુSલશDનાે અનુભવ થયાે.
ના, અા સૃS¾ મને નાિતક થવા દે અેમ નથી.
(ઈqરનું bચn : પૃ. ૪૦)
અા mવ લ w ણ k કા ર ની અા િત ક તા છે . ક હે વા તા
અાિતકાેની ijા સાથે અેનાે મેળ નથી. અે અાિતકતા
Fનરાળી છે .
અેક અા સાંભળાે :
રાતે અેકધારાે વરસાદ ટપકે છે - પૃÞી ટચુકડી બાળા
હતી, Xારે ભગવાન અેને વાતાે કહે તા હશે, તેની ધારા જેવાે.
હમણાં જ kગટે લી અા કં ૂ પળ - હજુ તાે અેણે પાેતાનું અંગ
સુjાં પૂરં ુ ઉકે

ું નથી - અેના પરથી હાથ પસારીને અેક પછી

અેક ³બhુ સરી Nય છે , અે સાંભળીને ટચુકડી કં ૂ પળ ડાેકં ુ
હલાવીને હાૅંકારાે પૂરે છે , તે હું બેઠાે બેઠાે સાંભા કરં ુ છં ુ . અે
વખતે મારા મનમાં સહે જ સરખી અદે ખાઈ નથી હાેતી અેમ
કહે વાની અkામાÖણકતા હું નહV Éાૅરી લઉં.
તાર પરથી સીધી લીટીઅે ટીપાં સરે છે - Nણે હવા મણકા
સેરવીને અાંક શીખવા બેઠી છે .
પણે અામલીઅાે અાખા ઉનાળાની ધૂળ ખાઈને મૅલી થયેલી
પાેતાની ઘટા ધાેવા બેઠી છે .
વડ જટામાં ગંગા ઝીલતા હાેય અેવી અદાથી Tશવના
પાઠમાં ઊભા છે .
પગ નીચે બીજની પાંખાેનાે ફફડાટ સંભળાય છે .

(અેકધારાે વરસાદ : પૃ. ૬૪)

જવાની અવદશા અને માતા કહીને વેદકાળથી માણસ સતાે

વષDાના Fદવસાેમાં બીજ ફૂટે તે અાપણે Nણીઅે છીઅે પણ

અા_ાે છે તે પૃÞીને નરી mવષમય બનાવી દઈને Éાૅરી લીધેલું

ફૂટે Xારે અેની પાંખાેનાે ફફડાટ? નથી Nણતા. સાંભળવાની
તાે વાત જ શી !
અે ક અાવી જ Nણીતી રચના છે , ‘મધુ માલતીનું
દુ:p½’ (૯૪ : જના). અે બાળવાતDાની શૈલીઅે કહે વાઈ છે .

અા/mવલાેપન … અાનું મહાકા_ કે અાની કરુણાÈકા કાેણ
લખશે?
અાવાં જ રસkદ mવધાનાે :
લાેકશાહીમાં બુbj હાથ ઊંચાે કરવા સુધી પહાPચી છે .

મધુમાલતીની ગભરુ કળીને દુ:p½ અા_ું હાેય છે . અે કહે

શાસનનાે દdડ અને સXની અાણ અે બે વsે ¼ુવ જેટલું

છે : અાવતી કાલે સૂરજ નહV ઊગે. અેની અે વાતમાં પવન

અર પડી Nય છે ને અેની વsે માનવી રહP સાાઈ Nય છે .

દે ડકાે સાપ ઢVગલી ઘુવડ દFરયાદાદા અાTગયાે વગેરે બધાં

અેક બાજુ થી _°~નાે લાેપ ને સમS¾નું Fહત, તાે બીJ બાજુ

Nેડાય છે .

mવભૂmતપૂN - અા અFન¾ાેમાંથી માનવી ઊગરી શYાે નથી.

અેવું લાગે કે સુરેશ Nેષી, માn લાSલXસભર, સુhર અને

કે ટલાક FનબÑાે _°~ચેતનાની ભૂ6મકાઅે mવતયDા છે .

અાpાß ગß સરજે છે , પણ ના, અેવું નથી. અેમને Jવનની કે

અેક તરફ છે , વૈય°~ક તરે mવકસેલું mવq અને બીJ તરફ

સંૃmત-સÜતાની સમીwામાં કે તેની ટીકાFટàણીમાં પણ

છે , Nગmતક તરે mવકસેલું mવq. બે વsે mવરાેધ છે અને

અેટલી જ રુbચ છે . ‘Fન’-નાે અથD છે , mવચાર. FનબÑ અેટલે

તેને mવશેની વેદનાનાે અેક અા{D સૂર સંભળાયા કરે છે .

mવચારાેનાે અેક કાળJપૂવDક રચેલાે બÑ. અેટલે સુરેશસૃS¾માં અેક હળવું પણ અસરકારક bચન પણ kગટે છે .
’જનાÈકે ’ અને તે પછીના સંહાે ¯ાનથી Nેનારને અા
હકીકતની kતીmત થશે.
જુ અાે, બુbjવાદે અને mવ»ાને સરજેલાં સંકટાેના સંદભDમાં
સુરેશભાઈ અાધુFનક માનવ-vmતની અેક _ાપક p9પની
સમીwા કરે છે . અેવાે બુbjવાદ અેમને pીકાયD નથી. અેમની
mવચારણાના કે ¤\માં માનવી છે , અને અેમને bચા છે કે
માનવીને માનવીથી શી રીતે બચાવી શકાય. કે ટલાંક mવધાનાે
સાંભળાે :
સંૃmત-mવકાસમાં અાખું અેક ચ પૂરં ુ કયDા બાદ માનવી
પાછાે અાFદકાળની બબDરતા અાગળ અાવીને ઊભાે છે . (૨૮:
ઇદમ્ )
અાFદ માનવ જં ગલી હતાે, બબDર હતાે અેમ નFહ પણ
અાજનાં રા¾ સંઘ અને લાેકશાહીનાં નાટકાે ભજવીને Jવનારાે
માનવી તાે ખતરનાક રીતે બબDર છે . (૨૪ : ઈદમ્)
અાખરે બુbjઅે પાેતે જ થાેડી ગૂંચ ઊભી કરવા માંડી.
પૃથWરણના અÈમે પહાૅંáા પછી mવ»ાન અFનbâતતા
અાગળ અાવીને ઊભું. અાથી વળી ¸ાÈના ઉદયની અાશા
બંધાઈ. ધીમે ધીમે બુbj સામેનાે kXાઘાત ઉ બનતાે ગયાે.
(૨૦ : ઇદમ્)
અેક રચનામાં (૩૪ : ઇદમ્) કહે છે : માનવીઅે kાકૃmતક
kmતકૂળતા સામે ઝૂઝીને vાપેલા વચDસ્ની વાત તાે ગવાશે,
સાથે સાથે અા/mવનાશક યુjાેની પરªરા, સંહારક શTાેની
શાેધ, પાેતે જ ઊભા કરે લા સાવDmnક ભયથી થર થર ¼ૂãે

‘nણ અકÏાત’ (૪૭ : જના) નામનાે અેક અેકદમ સરળ
FનબÑ છે , છાપાના રીપાેટDરની શૈલીમાં છે . સાંભળાે :
બારણું બંધ કરવાનું રહી જવાથી અેક માણસ ઘર છાેડીને
બહાર નીકળી ગયાે.
બે મુ×ા કહે વા જ9રી છે : અેક તાે અે કે અા FનબÑાેમાં
સુરેશભાઈનાે અેક kકષDક ‘હું’ અનુભવાય છે , જેનું Ëદય અmત
સંવેદનશીલ છે , જેનું bચ{ અX mવચારશીલ છે .
બીJ વાત : પહે લા સંહનું શીષDક ‘જનાÈકે ’ રાaું છે , અે
સમજવા જેવું છે . સંૃત ના´શાTમાં નટાે ારા થતા અેક
ઉsારણને જનાÈકે ક}ંુ છે . બે પાnાે nીN પાnની હાજરીમાં
કાનમાં વાત કરે છે . nીજું પાn ન સાંભળવાનાે ડાૅળ કરે છે . અા
વાતને સુરેશભાઈઅે પાેતાની રીતે mવકસાવી છે , કહે છે :
અાપણા નાનકડા હૈ યામાંથી જે છલકાઈ Nય છે તેને
અાપણે બીN કાેઈક અનુકૂળ હૈ યામાં સંઘરી રાખવા ઇીઅે
છીઅે. અા બે હૈ યાં Tસવાય nીજું કાેઈ અે વાત Nણે નહV, માટે
અા વાત છે ક કણDમૂળ પાસે જઈને કહીઅે, ને Xારે કણDમૂળ જે
રતાશ પકડે તેનાે રં ગ પણ પેલી વાતમાં ભળે .
અેમની સમ FનબÑસૃS¾માં હૈ યેથી છલકાતી અને
અનુકૂળ હૈ યામાં સંઘરાતી વાતાે છે અને તેમાં કણDમૂળની
રતાશનાે રં ગ પણ છે .
સમીwા સં દભ¨ , અે મ ની સૃ S¾માં kગટે લા કે ટલાક
અાmવ©ારાેની નાૅંધ લેવી Nેઈઅે : અેમણે રજૂ કરે લાે
9પmવચાર, અેમણે ઝંખેલાે ટંૂ કીવાતDામાં ઘટનાતTનાે Õાસ,
અેમણે કરે લું mવવેચનનું mવવેચન, ધંધાદારી તેમ જ અ¯ાપકીય
mવવેચનાને mવશેની અેમની સૂગ, mવqસાFહXને માટે નાે અેમનાે

અનુરાગ, વગેરે. Jવન mવશે સાFહX અાપણને જુ દી જ રીતે

kકરણનું અÀધકારી ગણું છં ુ . અે માટે mવqની કૃmતઅાેના

અlભ» બનાવે છે . સાFહXનું અ¯ાપન અે હે તુસર mવકસવું

અનુવાદ, અાpાદ, સજDકાેના તેમ જ mવવેચકાેના પFરચય,

Nેઈઅે. સુરેશભાઈ તરફથી સાFહXના Tશwણની સવDાંગી

TસjાચચDા જેવી પૂ ર ક kવૃ ®{અાે વગે રે ઘણું છે .

bચા કરતું પુતક પણ મું છે , ‘mવßાmવનાશને માગ¨’.

સુરેશભાઈઅે અાપણા સજDકને, mવવેચકને તેમ જ સાFહXના

અેમની સાFહXસૃS¾ના kભાવે કરીને, મુaે, ગુજરાતી
ટંૂ કીવાતDા FનબÑ અને સમીwા અેટલે કે Tસjા તેમ જ

અ¯ાપકને સં કુ bચતતાથી મુ ~ કરીને mવqસાFહXના
mવહારનાે માગD ચV¯ાે છે .

kXw mવવેચના બદલાયાં છે , તેમાં નવાેºેષાે kગ´ા છે , તેથી

nીજું , અેમણે ઇåyું કે સાFહXપદાથDની હમેશાં ચચDા

અાપણું સાFહX mવકું છે . પbâમના અને mવq સાFહXના

ચાલવી Nેઇઅે, પરªરાઅાેની સમીwાઅાે થવી Nેઇઅે, જુ દા

અેમણે કરે લાં અાpાદા/ક લેખનાે તેમ જ અનુવાદાેને કારણે

જુ દા વાદ Nણવા Nેઇઅે, mવવાદ થવા Nેઇઅે, પnચચDાઅાે

ગુજરાતી સાFહXકારાે mવqસાFહXને Nણવા-માણવા લાrયા

થવી Nેઇઅે. ઊહ અને અપાેહ ચાલુ રહે વાે Nેઇઅે. અેમના

બલકે અે બધી વાતાેને ગુજરાતીમાં મૂકવા લાrયા. ગુજરાતી

અેવા જ અેક બીN સામÀયકનું નામ, ‘ઊહાપાેહ’ હતું.

સાFહXનાે ³wmતજ-mવતાર થયાે. અેમના અેક અX
kભાવક સામÀયકનું નામ જ ‘³wmતજ’ હતુ.ં

સાFહXમાં અાધુFનક યુગના મંડાણ થયાં. અાધુFનકતાવાદી

કાેઈ સમથD સાFહXકારના કલાસજDન અને JવનદશDનના
kભાવે કરીને સાFહXકલાwેnે યુગ બદલાય છે . તેને અtાે
અનુસરે છે , નવી નવી Fદશાઅાે ખૂલે છે , બધું બદલાય છે .
અવDાચીન ગુજરાતી સાFહXમાં, સુધારકયુગ પિdડતયુગ
ગાંધીયુગ અને અા અાધુFનકયુગ અે રીતે સંભ_ા છે .
સુરેશભાઈ અાધુFનક યુગના kવતDક છે . હું અેમને યુગkવતDક
કહું છં ુ પણ અા અેક જ વાતDાલાપ વડે હું અે હકીકતને
તાેત નહV વણDવી શકંુ . અે _વહારુ મુ£કે લી છે છતાં હું
કે ટલીક વાતાે કરં ુ જેથી અેમની અે છ³બની લગીર ઝાંખી થાય.
અેમના kદાન mવશે હું nણ મુa વતુઅાે જણાવું :
અેક તાે, સજDક અને mવવેચક સુરેશ Nેષીઅે અાપણા
પરªરાગત સાFહXmવચારનું નવેસરથી ઘડતર કયDું છે . અેમણે
સમ ગુજરાતી સાFહXને ધરમૂળથી બદ

સુ રે શભાઈના સજDન અને લે ખ નાે ને kતાપે અાપણા

ું છે . અેથી અેક

નૂતન અાધુFનક યુગનાે kારØ થયેલાે.
બીજું , અે નૂતન યુગને ઝીલતું અને kસરાવતું હતું તે અેમનું
સાFહeXક પnકાર. ઉમાશંકરે અેક વાર કહે લું કે સુરેશ હશે
Xાંલગી અેમના નામે ‘³wmતજ’ જેવું કાેઈ ને કાેઈ સામÀયક હશે.
સુરેશભાઈના તTીપદે અેકાÀધક સામÀયકાે kગ´ાં છે . હું માn
નામાે ગણાવી દઉં : સુધાસંઘ પmnકા, ફાäુની, વાણી, મનીષા,
³wmતજ, સªુ ટ , ઊહાપાે હ , અે ત દ્ (હJ ચાલુ છે ),
‘mવqમાનવ’-ના રવી¤\નાથ mવશેષાંક, જપાની વાતDા અંક,
‘નવભારત’ Fદવાળી અંક. સાયુã, સેતુ, વગેરે. અા જં ગી
સાFહeXક-પnકાર હતું, અે ભૂ6મકાઅે અેમણે અાપણને
‘ઘરદીવડા શા ખાેટા’ જેવા સી6મત aાલથી છાેડા_ા.
અાપણને mવqસાFહXની ³wmતજ દે ખાડી. અેમના ‘³wmતજ’
સામÀયકને હું સાFહeXક સામÀયકાેના ઇmતહાસમાં અાગવા

સંવેદનશીલતા અને દશDન સાથે Nેડાવાનું બtું.
જુ અાે, શને પૂરાે શુj અને સજDના/ક બનાવે અેવા
પુરુષાથDની પહે લી વાર સ-સંક« ગવેષણા થઈ.
પહે લી વાર સાFહXનાે યુગચેતના સાથે અાFરક યાેગ
રચાયાે.
સËદય કે ળવાય અે માટે mવq-સાFહXના અાpાદ અને
અનુવાદ શ9 થયા.
સજDકતાને અને mવ{ાને નવા અથD મા છે . લગભગ
પહે લી વાર સજDન અને mવવેચનનું સામંજ રચાયું .
JણD પરªરાનાે નાશ થયાે. દØ અને જૂ ઠાણાંને vાને
Fનખાલસતા અને kામાÖણકતાનાે મFહમા થયાે.
અેમના કે ટલાક મુa mવચારાેની માn નાPધ લઇને અા વાતને
સમેટી લઉં :
સુરેશ Nેષી mવÏયના સજDક હતા. કલાસજDનમાં mવÏયને
પરમ સX ગણતા હતા. અેટલે સજDકમાં અેમણે, અેક Tશશુમાં
હાેય અેવી સહજતાની અપેwા રાખેલી.
અેટલે, અેમની Ôઢ માtતા હતી કે સાFહXકાર Ô¾ા નથી,
પણ æ¾ા છે . સાFહX કં ઇ Jવનનાં iેય, અાદશDાે, ઉsાહાે
કે માનવક

ાણનું સાધન નથી. સા¯ તાે છે , કલાસાૈhયDનું

સજDન.
અેટલે, અેમનાે ખાસ અાહ અે હતાે કે સજDકે કે સામી - પર નહV પણ ફાૅમD - 9પFન6મ¹ mત - પર ¯ાન અાપવાનું
છે . Jવન છે અેટલે સામી તાે મળી રહે શે. પણ અેને નવાં 9પ
અાપવાં અે સજDકનું કામ છે બલકે અે અેનાે ધમD છે . mવવેચકનાે
પણ ધમD છે કે અે 9પFન6મ¹ mતની ચચDા પહે લી કરે .

અા માટે અેમણે ભાષા kXેની સભાનતા અને સજDનમાં
kયાેગશીલતા જેવા અનેક વાનાં રજૂ કરે લા છે . અેમાં મુa
mવચાર અે છે કે સાFહXને રે Fડમેડ કે સેક¢હૅ ¢ bચનના
વાઘાથી બચાવવું અને Jવનના તળને શDી શકે અેવું
કલાસાૈhયD સરJને તેને મૂ

વાન બનાવવું. મP તાે અેમને

ક«નFનç સાFહXકાર ક}ા જ છે . અા સંદભDમાં મુaે
અેમણે સજDનમાં ક«નનાે અાહ રાખેલાે. કે મ કે ક«ન સીધાં
જ અાપણી »ાનેિ¤\યાેને શ¨ છે ને
સાFહXરસનાે Fનરાળાે અનુભવ કરાવે છે .
અે મ ના સમ સજDન માં અાpાß

સમNવેલું કે ભલે અનેક લખી છે પણ મુનશી પાસે બીબું અેક
જ છે .
કહે તા, અાપણા નવલકથાકારાે pાનુકરણમાં પાવરધા છે અેટલે કે અેક-નું-અેક જ લaે રાખે છે . ક}ંુ છે ‘કથા કહે વાની
કાેઇ અેક ધાટી લેખકને અેટલી ફાવી Nય કે Fન9પણના નવા
અખતરા અજમાવવા જ છાેડી દે ’. કે મ કે કથÀયત_ માંદલું
હાેય, અે અેને રે Fઢયાળ ચીલે ચાલી જતાં રાેકે નહV. કહે તા,
યાેજકતn દુલDભ: - જેમ અwરમાં મTનું
સામéD ન હાેય, જેમ મૂSળયાંમાં અાૈષધગુણ
ન હાેય, તેમ Nે લેખકમાં યાેજકની સજDકતા

ક«નાેનાે મધુર mવલાસ છે . શહે ર mવશેના

ન હાેય, તાે લખવું _થD છે .

અેમના અેક કા_નાં અા ક«નાે જુ અાે :

અા અાખું ઘડતર મૂળગામી હતું, રૅ Fડકલ.

અા શહે ર - / સૂકી ડાળ જેવી અેની

અેથી અામૂલ પFર વતDનાે થયાં. સાFહeXક

શેરીઅાે, / pગતાે°~ ઉsારતાે અા

રુbચ, વેદનશીલતા, સજDકતા, FનભDીકતા,

અેકાકી ફુવારાે, / … ટાેળાંમાં રહીને

અાધુFનકતા, ઊહાપાેહ અને kકાર kકારની

ચહે રાે ભૂંસતાં માણસાે, / અાÆાની

અlભનવતાથી ધમધમતા અે બે દાયકા,

ચાદર અાેઢીને પાેઢેલાં તૃણTશશુ / …

the late 1950s to earlier 1970s-નાં ૨૦

પદયાnાનાે અારØ કરવા ઈતી

વષD , નવkvાનનાં વષDાે હતાં . અે થી

ગાંધીJની kmતમા, / વગેરે. શહે રને માટે

ગુજરાતી સાFહXના ઇmતહાસમાં અેક જુ દી

કહે છે - ‘તકલાદી pગDના ઝળહળાટથી

જ સાFહeXક સંૃmત kગટે લી. સુરેશભાઈ

અજવાળાયેલું અા નરક -‘ ને પછી જણાવે છે ‘અા બધાં વsે

અા ઘટમાળના જનક હતા અને અનેક અાધુFનકાે અને

હું માૈનના પહાડ પર અારાેહણ કરં ુ છં ુ , / ધાકથી મારાં અv

સમકાલીનાેનું kીmતભાજન હતા

ગાઇ ઊઠે છે / મરણનું મFહèતાેn.’ કા_નું શીષDક છે ,
‘મFહèતાેn’. અેમનું - ‘ભૂલા પડે લા રાેમૅ³ક કmવનું દુ:p½’
અેક ક«ન અને ક«ન iેણીઅાેથી રસાયેલું અેક Fનતા
સુhર દીઘDકા_ છે . હું અેને ગુજરાતી કા_સાFહXનું
અણમાેલ ઘરે ણું ગણું છં ુ .
નવલકથા અને ટંૂ કીવાતDા mવશે પણ અેમણે કે ટલાક
ાÈકારી mવચારાે રજૂ કરે લા :
અા માણસે ૧૯૫૫-માં કહે લું કે ‘અાપણી નવલકથાનાે
નાlભqાસ ચાલી ર}ાે છે ’. અેટલે કે , ગુજરાતી નવલકથા મરવા

સુરેશભાઇને અેમના અાવા સાÓTક mવ\ાેહાેને કારણે
Jવનભર ઘણું વે ઠ વું પડે લું . અે ક વાર અમદાવાદમાં
સુ રે શભાઇનાે _ાaાન-કાયD  મ હતાે . અે ના અ¯wે
સમાપનમાં અાવું કં ઇક કહે લું : Fહhમાં mવદે શી પુતકની અેક
જ નકલ નથી અાવતી : અ¯wનાે મતલબ અેમ હતાે કે અેમને
Xાં પણ અાવે છે ; તેઅાે પણ mવદે શી સાFહX વાંચે છે . મP અે
બાબતે લખેલું કે ગાયાે તાે બધા ચરાવે છે , દાેહીને દૂધ કાેણ
લાવી અાપે છે , અેનાે મFહમા છે . કાેઇ અેમના kેમીઅે જ કહે લું સુરેશ Nેષીને હવે વખારે નાખાે - અેમ કે અેને ખાૅળે લાે.

પડી છે . અા વાતનાે બહુ ઊહાપાેહ થયેલાે. mવßમાન

Nે કે સુરેશભાઇઅે અાવાં મૅંણાંટાૅણાંને સહજ ભાવે વધાવી

નવલકથાકારાે ચીડાઇ ગયેલા. mવવેચકાે ધૂંધવાઇ ગયેલા. Nે

લીધે લાં . મને કહે તા, સુ મ ન, mવ\ાે હ અાપણે હમે શાં

કે કે ટલાકને તાે, નાlભqાસ ચાલે છે અેટલે શું ચાલે છે અેનીયે

જવાબદારીના ભાન સાથે કરવાે અને અેના પFરણામમાં જે મળે

ગમ નહV પડે લી.

અેનાે સહષD pીકાર કરી લેવાે.

અમને ભણાવતા Xારે કહે તા - મુનશી તાે અેક જ
નવલકથાના નવલકથાકાર છે . અમને થતું, મુનશીઅે કે ટલી
બધી નવલકથાઅાે લખી છે - અૈmતહાTસક પાૈરાÖણક
સામાbજક; છતાં અાપણા સાહે બ અામ કે મ કહે છે . અેમણે

અાપ સાૈનાે અાભાર.
===
17 July 2020
‘ગુજરાતી સા,હ. અકાદમી’ની [Skype માiમ વાટે યાે<ઈ] શkનવાર, 04
જુ લાઈ 2020ના ,દવસે પહેલવહેલી વચFયુઅલ બેઠકમાં, ડાૅ. સુરેશ <ેશી
જcશતાlી ઉપલfે, ‘યુગ eવતFક સુરેશ <ેશી’ Lવષય પર અાપેલું વbO.

