ુ રાતી માઈક્રોફિક્શનન ુંુ પહેલ ું ુ અને એકમાત્ર સામયિક
ગજ

સર્જન

વર્ષ ૧, અંક ૬

ુ ાલી
સુંપાદક:રાજુલ ભાનશ

શગ
ૃં ાર વિશેષાૃંક

જુલાઈ ૨૦૧૭

સર્જન સામયિક (અંક ૬ : જુ લાઈ ૨૦૧૭)

http://aksharnaad.com

Page 1 of 37

एकोहम बहुस्याम्I
-છદ
ાં ોગ્ય ઉપનિષદ (૬.૨.૩)

વાચકમિત્રો / લેખકમિત્રોને સૂચના:-

સર્જન

 'સર્જન' િાત્ર િાઈક્રોફિક્શન વાર્ાજસ્વરૂપ િાટેનું િામસક ઈસાિમિક છે એ દર િાસની પુંદરિી ર્ારીખે પ્રગટ થશે.
 નવોફદર્ રચનાકારોને અહીં હાફદજક આવકાર છે. લેખકમિત્રો

અંક ૬

જુ લાઈ ૨૦૧૭

વર્ષ ૨

અિારા ઈ-િેલ સરનાિે કૃ મર્ઓ પ્રકાશનાથથે  િોકલી શકે છે.
 િહત્તિ ૩૦૦ શબ્દિિાજદાિાું કૃ મર્ િોકલવી, બે થી વધ ન
િોકલવી. અન્િત્રમપ્રન્ટ કે ઓનલાઈન પ્રકામશર્ કૃ મર્ઓ ન

માર્ષદર્ષક – નીલમ દોર્ી
સંપાદક – રાજુ લ ભાનુર્ાલી
સહસંપાદક - જીગ્નેર્ કાનાબાર, ધવલ સોની
સંપાદન સહાય - સંજય ર્ુંદલાવકર, મીરા જોર્ી
ગ્રાફિક્સ, સોશર્યલ મીફિયા - જલ્પા જ ૈન, હાફદષક પંડ્યા
સંકેત વમાષ, હીરલ કોટફિયા

િોકલવી.
 સર્જન સાિમિક અને વોટ્સએપ ગૃપ સાથે સુંકળાિેલા ર્િાિ
સભ્િો સ્વેચ્છાએ િાનદ સેવા આપે છે, એ અનસુંધાને પ્રકામશર્
કૃ મર્ િાટે પણ પરસ્કારનું ધોરણ રાયુિું નથી ર્ ેની નધ ધ લેવી.
 કૃ મર્ વર્જિાું શ્રમર્ િોન્ટિાું ટાઈપ કરીને િોકલવી, સાથે ઈ-િેલિાું
નાિ, િોટો, સુંપકજ સરનાિું ર્થા િોન નુંબર અચૂક લખવા. હાથે
લખાિેલી, સ્કેન કરાિેલી વાર્ાજઓ પણ સ્વીકારાશે, ર્ેના મનણજિ,
પ્રકાશનિાું મવલુંબ થશે. પોસ્ટ કે કૂરીિર દ્વારા રચનાઓ
સ્વીકારાર્ી નથી.
 ઈ-િેલ દ્વારા િાઈક્રોફિક્શન વાર્ાજ Sarjanmfc@gmail.com પર

તંત્રી – જીજ્ઞેર્ અધ્યારૂ

સબ્ર્ ેક્ટિાું For Sarjan Micro fiction magazine લખીને

પ્રકાર્ક – પ્રશતભા ભટ્ટ અધ્યારૂ

સ્વીકાર-અસ્વીકાર મવશેની િાફહર્ી વળર્ા ઈ-િેલ દ્વારા િળશે.

િોકલવી, િહત્તિ પુંદર ફદવસની િિાજદાિાું આપને કૃ મર્ના
 સર્જનિાું પ્રમસદ્ધ થર્ા લખાણની ર્વાબદારી ર્ ે ર્ે લેખકની છે,
અહીં પ્રકામશર્ રચનાઓ, અમિપ્રાિો સાથે સુંપાદક િુંર્ળ સુંિર્

પ્રકાર્ન

હોિ એ ર્રૂરી નથી.
 િાઈક્રોફિક્શનિાું વાક્િરચના, જોર્ણી વગેરેની િૂલો ચકાસીને
િોકલવી. એ િાટે સાથજ જોર્ણીકોશ કે નાનો કોશ અથવા
ગર્રાર્ીલેમક્સકોનનું સ્પેલચેકર અથવા મવશાલિાઈ િોણપરાનું
સરસ સ્પેલચેકર ઉપિોગિાું લઈ શકાિ છે.
 વાચકમિત્રો પોર્ાના પ્રમર્િાવો અિારા ઈ-િેલ સરનાિે

જીજ્ઞેર્ અધ્યારૂ, એ-૪૬, સાંઈનર્ર સોસાયટી,

Sarjanmfc@gmail.com િોકલી શકે છે. નધ ધપાત્ર પ્રમર્િાવો
સાિમિકિાું પ્રમસદ્ધ કરવાિાું આવશે.

ખોિીયાર નર્ર પાછળ, ન્યૂ વી આઈ પી રોિ, વિોદરા ૨૨
િોન - ૯૯૭૪૪ ૧૦૮૬૮
વેબ – http://aksharnaad.com
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સંપાદકીય - રાજુ લ ભાનુર્ાલી
શગ
ૃં ારના લેખા-જોખા

ફિલ્મઃ પફ િં દા,
હી ો હી ોઈનઃ માધુ ી દીક્ષિત અને અક્ષનલ કપૂ
સીનઃ સુહાગ ાતનો

કરણ (અમનલ કપૂર) અને પારો (િાધરી દીમિર્) ના લગ્ન થિા છે. આર્ ે એિની સહાગરાર્ છે. પારો સિે દ ટપીસ નાઈટ ગાઉનિાું ઝૂલા પર બેઠી છે. કરણ એના ખોળાિાું િાથું રાખીને સૂર્ો છે. થોર્ીક આુંખો આુંખોિાું બાર્
પછી કરણ પારોના ગળા પાસેનું િૂિર્ું ખેંચીને નાઈટ ગાઉન ખોલવાનો પ્રિત્ન કરે છે. પણ એ ખૂલર્ નથી. એ
થોર્કું વધ જોર આપી પ્રિત્ન કરે છે. છર્ાું િૂિર્ું લર્ું નથી. િાધરી હસી પર્ે છે. એ ઝૂલા પરથી ઉિી થઈ જાિ
છે અને પ્રેસ બટનથી બુંધ કરે લા એ િિર્ાને ખેંચી કાઢે છે ત્િારે પારોના ચહે રા પર ર્ ે હાવિાવ છે એ છે
શૃુંગાર!
કોઈ પણ પ્રકારના સાફહત્િને વાુંચવા, સાુંિળવા અથવા જોવાથી ર્ ે આનુંદ િળે છે એને રસ કહે વાિાું આવે છે.
રસ મનષ્પમર્ના ત્રણ િયુિ અવિિ છે. િાવ, મવિાવ અને અનિાવ.
િાવ એટલે આપણા િનિાું ર્ ે આવેગો અને મવકારો હોિ એ. િાવ પણ વળી બે પ્રકારના હોિ છે. સ્થાિી િાવ
અને સુંચારી અથવા વ્િામિચારી િાવ. આ ર્ ે સ્થાિી િાવ છે એ પ્રત્િેક િનષ્િિાું સ્થાિીરૂપે હોિ છે. કોઈ પણ
િનષ્િ એનાથી વુંમચર્ હોર્ો નથી. કૂલ નવ પ્રકારના સ્થાિી િાવ હોિ છે, ર્ ેિાું પ્રથિ છે રમર્. અને આ રમર્િાુંથી
ઉદ્દદ્દિવર્ો રસ છે શૃુંગાર. શૃુંગાર સૃમિનો સૌથી વ્િાપક િાવ છે ર્ ે િનષ્િ ર્ો ઠીક પરુંર્ દરે ક પ્રાણીિાત્રિાું
જોવા િળે છે અને એટલે ર્ એને રસરાર્ કહે વાિાું આવ્િો છે. આ શૃુંગારના પણ વળી બે પ્રકાર છે. સુંિોગ
શૃુંગાર અને મવિોગ શૃુંગાર. મવિોગ શૃુંગાર મવપ્રલુંિ શૃુંગાર ર્રીકે પણ ઓળખાિ છે.
મવપ્રલુંિ શૃુંગારની વાર્ આવે ને કામલદાસના અપ્રમર્િ કાવ્િ 'િેઘદૂર્'નું સ્િરણ થઈ આવે. 'િેઘદૂર્'
મવરહશૃુંગારનું િિજસ્પશી કાવ્િ છે. ર્ ેના મવશે કુંઈ કહે વા ર્ઈએ ર્ો શબ્દો ઓછા પર્ે. અષાઢસ્િ પ્રથિ ફદવસે
આકાશિાું એક રિમર્િાળ િેઘને જોર્ાું ર્ કબેરના શાપથી મપ્રિર્િાથી મવખૂટો પર્ેલો એક િિ વ્િાકળ બની જાિ
છે અને મપ્રિર્િા જિાું રહે છે એ ર્રિ ગમર્ કરર્ા િેઘને પોર્ાનો પત્રદૂર્ બનાવી મવરફહણી મપ્રિાને સુંદેશો
િોકલવા ર્ત્પર થાિ છે. એ દૂર્ એ ર્ િેઘદૂર્. કામલદાસ િેઘને ‘મસ્નગ્ધવેણી’ િાને સ્ત્રીના કેશ ર્ ેવો કાળો અને
સુંવાળો કહે છે. આમ્રકૂટ પવજર્ પીળી પાકેલી આુંબાની ર્ાળથી છવાિેલા પવજર્ હોઈ ને એના મશખર ઉપર વરસાદી
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વાદળો મસ્થર થશે, ત્િારે શ્િાિ ટોચ અને િરર્ે ઉપસેલી ગૌર ગોળાઈને લીધે એ પૃથ્વીના સ્ર્ન ર્ ેવો લાગશે એિ
િિ િેઘને કહે છે! િાગજિાું આવર્ી વેત્રવર્ી નદીના વહે વાનો અવાર્ કાિક્રીર્ાના ઘ્વમન ર્ ેવો ઉત્તેર્ક ગણીને
િેઘને એ નદીનું પરૂષ સ્ત્રીનું ચુંબન લે, િીપ્રા નદી િાટે કામલદાસે કહ્ું છે, ર્ ેિ આખી રાર્ના રમર્શ્રિથી થાકેલી
શય્િાસુંમગનીનો થાક પરૂષ એના િાથે હળવેથી હાથ િે રવીને ઉર્ારે , એિ િીપ્રાની લહે રખીઓ થાક ઉર્ારર્ો િૃદ
સ્પશજ કરે છે! કમવ કામલદાસે આપણને શાકુંર્લ, કિાર સુંિવ, િેઘદૂર્ ર્ ેવા શૃુંગાર પ્રચૂર ગ્રુંથો આપ્િા. કમવ
કામલદાસ એટલે શૃુંગાર રસના રાજા.... શૃુંગાર રસ કેવો હોિ ર્ે સિર્વું હોિ ર્ો કમવ કામલદાસને અચૂક વાુંચવા
રહ્ા.
શૃુંગાર અને અશ્લીલર્ા વચ્ચે અત્િુંર્ પાર્ળો િેદ છે. આ એવું છે કે એક અત્િુંર્ પાર્ળી પાળી પર ચાલવાનું છે
અને અુંર્ર પણ પાર કરવાનું છે, સિર્લા જાળવવાની છે. એક ર્રિ એ સપાટ ર્િીન છે જિાુંથી ર્િે પાળી પર
ચડ્યા છો અને બીજી ર્રિ કાદવ. જો સિર્લા બગર્ી અને બીજી ર્રિ પડ્યા ર્ો ખરર્ાવાનો િારોિાર ખર્રો
અને પેલી ર્રિ પડ્યા ર્ો કશું ર્ પ્રાપ્ત થ થવાની શક્િર્ા શૂન્િ! એટલે કે ઠેરના ઠેર.
પણ આ િેદ પારખવો કઈ રીર્ે? શૃુંગાર અને અશ્લીલર્ા વચ્ચેનો િરક નક્કી કેવી રીર્ે કરવો? એના કોઈ
િાપદુંર્ો છે? કોઈ આદશજ િાગજદમશજકા કે િાપદુંર્ છે? કોઈ િાત્રા નક્કી કરે લી છે કે, આટલી ર્ િાત્રા સધીના
વણજનને શૃુંગાર કહે વાિ.. ર્ો એનો ર્વાબ છે ના! એ ખૂબ ર્ વ્િમક્ર્ગર્ બાબર્ છે. સૌની ગ્રહણ કરવાની અને
સિર્વાની િિર્ા ર્દી ર્દી હોિ છે. એક ફિલ્િ કોઈ એક વ્િમક્ર્ િાટે શૃુંગાફરક હોઈ શકે અને એ ર્ ફિલ્િ
બીજી વ્િમક્ર્ િાટે અશ્લીલ પણ હોઈ શકે. અહીં વ્િમક્ર્ની મવચારધારા અને આસપાસના વાર્ાવરણનો પ્રિાવ
વર્ાજિ છે. કોઈ વ્િમક્ર્ સલિાન ખાનની એક્શન ફિલ્િોની ફદવાની હોિ ર્ો કોઈને એ ફિલ્િો ખૂબ ર્
અમર્રે કસિર અને વાફહિાર્ લાગર્ી હોિ એવું બને.
એક્શન ફિલ્િોિાું આ એક્શન એટલે િૂળે ર્ો વીરરસનો પ્રિોગ. ર્ાર્ ેર્રિાું આવેલી બાહબલીનું ઉદાહરણ
લઈએ. બાહબલીિાું વીરરસનો મવમનિોગ ખૂબ સદું રર્ાથી થિો છે. િદ્ધ, સાહસ, વીરર્ા અને સજ્જર્ાનો સિગ
સિન્વિ. પણ સલિાનખાનની ર્ાર્ ેર્રની ફિલ્િો અથવા દમિણની એક્શન ફિલ્િોિાું આ વીરરસ પોર્ાની ઓળખ
ગિાવીને િક્ર્ િનોરુંર્ન પીરસે છે. અમવશ્વસનીિ સ્ટટું ને કારણે ર્ે વીરરસ ન રહે ર્ા 'આઈટિ' બની જાિ છે.
રસ જિારે રસ ન રહે અને આઈટિિાું પફરવમર્જર્ થઈ જાિ ત્િારે ર્ે સૂક્ષ્િ કે સ્થૂળ પ્રકારની મવકૃ મર્ રર્ૂ કરે .
શૃુંગારરસ જિારે 'આઈટિ' ર્રીકે રર્ૂ થાિ ત્િારે ર્ે પોનજ હોિ. શરૂઆર્િાું પફરુંદા ફિલ્િના ના ર્ ે દ્રશ્િની વાર્
કરી એિાું આગળ નાિક નામિકાના બીજા દ્રશ્િો પણ છે કે ર્ ે કદાચ 'શૃુંગાર'ની સીિા પાર કરી જાિ છે. અહીં
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વળી પાછો એ પ્રશ્ન ર્ો ખરો ર્ કે આ 'સીિા'ની પફરિાષા શું? કોણે અને કેવી રીર્ે નક્કી કરી આ સીિાઓ...!
િરી આ વાર્ વ્િમક્ર્ગર્ િિર્ા અને સિર્ પર આવીને અટકી જાિ છે.
વાર્ાજિાું વણજવાિેલા કે દેખાર્ાિેલા બળાત્કારના દ્રશ્િ ક્િારે િ 'શૃુંગાર'િાું ન ગણાઈ શકે કોઈ પણ રસ નકારાત્િક
ન હોઈ શકે, પછી એ હાસ્િરસ હોિ, વીરરસ હોિ, કે પછી શૃુંગારરસ હોિ. જો ર્ે નકારાત્િક િાવ આપે છે ર્ો
ર્ે મવકૃ ર્ છે. ર્ ેિકે ગર્રાર્ી સાફહત્િના િૂધજન્િ હાસ્િલેખક જિોમર્ન્દ્ર દવે એ ર્ ે સાફહત્િ આપ્િું છે એ નિું અને
નરવું સૂક્ષ્િ હાસ્િ છે. એિનાું હાસ્િની પાછળ િનષ્િની સ્વિાવગર્ મવલિણર્ા અને મવમચત્રર્ાનું બારીક
મનરીિણ હોિ. ર્ત્વજ્ઞાન એિના હાસ્િની કરોર્રજ્જ છે. પણ એ સાિે આર્કાલ સિાચારપત્રોિાું આવર્ી અિક
કૉલિ, અિક ગર્રાર્ી નાટકો, ગ્રાુંર્ િસ્ર્ી ર્ ેવી ફિલ્િોિાું હાસ્િ મશિ ન રહે ર્ા એિાું અમશિર્ા પ્રવેશી જાિ છે.
કોઈને નીચા બર્ાવીને, કોઈ ચોક્કસ જ્ઞામર્ કે વ્િમક્ર્ની ર્ેના ર્ન્િ, રુંગ કે જામર્ કે વ્િવસાિની અથવા શાફરરીક
ખાિીની િજાક ઉર્ાવીને અથવા મદ્વઅથી સુંવાદો અને વાર્ો દ્વારા ઉપર્ર્ું હાસ્િ, બીિત્સ રસ લઈ આવે છે.
બીજા શબ્દોિાું કહીએ ર્ો 'આઈટિ' બની જાિ છે.
ગર્રાર્ી સાફહત્િિાું શૃુંગાર રસવાળી વાર્ાજઓ જિારે શોધવાનો પ્રિત્ન કિો ત્િારે આુંગળીને વેઢ ે ગણી શકાિ
એટલી વાર્ાજઓ િાુંર્ િળી. કાિસૂત્ર અને શૃુંગારશર્કથી શરૂ થિેલી આપણી શાસ્ત્રીિ પરુંપરા અને સહર્ સુંબુંધ
સ્વીકારનો આર્ ે આવો છોછ કેિ? ખર્ૂ રાહોના મશલ્પોિાું કુંર્ારાિેલા શૃુંગારનો આવો અદ્દિૂર્ રસ ર્ ેના કારણે
સુંપૂણજ સૃમિની ઉર્પમત્ત થઈ એનો સાુંપ્રર્ સિિિાું કેટલો છોછ!
શૃુંગારની વાર્ આવે એટલે િુંટોની બૂ અને ઠર્ું ા ગોશ્ર્ િાદ આવ્િા વગર ન રહે . ઈસ્િર્ ચૂગર્ાઈની મલહાિને પણ
શૃુંગારનું ઉત્કૃ િ ઉદાહરણ કહી શકાિ. ગર્રાર્ી સાફહત્િિાું વષો પહે લા આવેલી ચુંદ્રકાુંર્ બિીની કત્તી પણ આ
ે રીિાું આવે. બની શકે કે કોઈને ઉપર જાણાવી એ બધી વાર્ાજઓિાું અમિવ્િમક્ર્ 'શૃુંગાર' કરર્ાું કુંઈક થોર્ીક
કેટગ
વધ લાગી શકે, પણ િરીથી એ વ્િમક્ર્ગર્ િર્ હોઈ શકે
શોધખોળ કરર્ાું ગર્રાર્ી સાફહત્િની એવી કેટલીક મનર્ાુંર્ સુંદર વાર્ાજઓ િળી આવી ર્ ેિાું શૃુંગારના ચિકારા
દેખાિા. ર્ ેિાુંથી અિક અહીં જોઈએ. ગાુંધીિગનાું અગ્રગણ્િ કમવ-વાર્ાજકાર ઉિાશુંકર જોશી પાસેથી આપણને
'િારી ચુંપાનો વર' ર્ ેવી વાર્ાજ િળી છે ર્ ેનો શૃુંગારના ઉત્કૃ િ ઉદાહરણિાું સિાવેશ થઈ શકે.
વાર્ાજનો આરુંિ લક્ષ્િીના િાુંર્ બે વષજના ચાલેલા લગ્નજીવનના કરૂણ અુંર્થી થાિ છે. હજી ર્ો િાુંર્ િૌવનિાું ૫ગ
િાુંર્િા છે, ત્િાું લક્ષ્િી મવધવા થઈ છે. ધણી િૂઓ ને લક્ષ્િીિ િૂઈ! લક્ષ્િીને િરીવાર ૫રણવાનો અમધકાર નથી.
ર્ેથી ર્ેને પોર્ાની ઈચ્છાઓનું દિન કરવું ૫ર્ે છે અને એ દમિર્ થિેલી ‘કાિેચ્છાઓ’ ર્દા ર્ રૂ૫િાું પ્રગટર્ી
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દેખાિ છે. લક્ષ્િી પોર્ાની દબાિેલી ઈચ્છાઓ અને આકાુંિાઓને પૂનિલાલના પાત્રિાું પ્રાપ્ત થ કરવાની કોમશશ
કરર્ી દેખાિ છે. પૂનિલાલ લક્ષ્િીની બહે નપણીનો પમર્ છે.
વાર્ાજિાું - લક્ષ્િી પોર્ાને વાગેલા ૫થ્થરનું મનશાન બર્ાવવા કિખાથી બાુંિ થોર્ી ઉંચી ચર્ાવી, કોણીથી સહે ર્ ઊંચે
એણે ઘા બર્ાવ્િો. ‘ર્ઓ, હજી આ ઘા રહ્ો’.... ‘અુંધારું વધર્ું ર્ર્ું હર્ું…. 'ના, ના લાગેલું ર્ છે.' ઘાને લૂછવા
આુંગળીઓ વર્ે પ્રિત્ન કરીને પૂનિલાલે કહ્ું, ત્િારે લક્ષ્િીના આખાિ શરીરના અઅણઅઅણએ એ સાુંિયું.
બહે નપણીના િૃત્િ પછી એ પોર્ાની દીકરીને આઘેર્ ઉંિરના પૂનિલાલ જોર્ે પરણાવી દે છે. વાર્ાજને અુંર્ે જિારે
પૂનિલાલ ટૂકું ી િાુંદગી િોગવી િૃત્િ પાિે છે ત્િારે રર્ર્ી દીકરીને છાની રાખર્ાું એ બોલે છે 'ર્ું રો િા, ચુંપા. હું
કિાું રોનારી બેઠી નથી?' આ મવધાનોિાું પણ લક્ષ્િીનો પૂનિલાલ ર્રિનો કાિિાવ બહ સૂક્ષ્િ છર્ાું સ્પિ રીર્ે
પ્રગટર્ો જોઈ શકાિ છે.
'ખીચર્ી' ગર્રાર્ી િાષાની એક મવમશિ વાર્ાજ છે. ર્િુંર્ ખત્રીની અત્િુંર્ જાણીર્ી વાર્ાજઓિાું 'ખીચર્ી' વાર્ાજ
આગવું સ્થાન ધરાવે છે. વાર્ાજિાું નામિકા લખર્ીના પ્રબળ જાર્ીિ આવેગોનું મનરૂપણ જોવા િળે છે. અને ઘણાું
વાક્િાુંશોિાું શૃુંગારના ચિકારા જોવા િળે છે. 'શુંકર શેઠની િેર્ીની લાઈટ 'ટપ" દઈને થાિ છે, ને લખર્ીને
બોલાવર્ાું લખર્ી ઉપર ચર્ી જાિ છે. િેર્ી સાિ કરર્ી લખર્ી પાસે આવી શુંકર શેઠ ર્ેની િાટેલી ઘાઘરીિાું
આુંગળી િેરવી વધારે િાર્ે છે'....'ર્ ેિ દરે ક સ્ત્રીના ર્ેિ લખર્ીના જીવનિાું આ પ્રસુંગ પ્રથિવાર આવ્િો હર્ો.
એણે પોર્ાની જાર્ને એ પ્રસુંગની િધરર્ાિાું ર્ણાવા દીધી. આખરે એ સ્ત્રી હર્ી. ર્વાન અને ર્ુંદરસ્ર્!'
'લખર્ી હવે િરબજારિાું નીકર્ી પર્ર્ી. એના હાથ, પગ, કિર અને ર્ોક ર્ાલબદ્ધ વળાુંક લેર્ાું. એનાું કપર્ાું િાવે
ર્ેિ ઉર્ર્ાું, લહે રાર્ાું; એની ર્વાનીને ઢાુંકવાને બહાને સૂચન વહે ર્ાું િૂકર્ાું.' કેવું સુંદર અને સટીક આલેખન.
ગર્રાર્ી સાફહત્િિાું શૃુંગારની વાર્ આવે ત્િારે મપ્રિકાન્ર્ િમણિારની કમવર્ા 'કુંચકીબુંધ છૂ ટ્યા ને' િાદ કરવી ર્
રહી.
'કુંચકીબુંધ છૂ ટ્યા ને હટ્યું જિાું હીર-ગૂુંઠન
હૈ િાનાું લોચનો ર્ ેવાું દીઠાું બે ર્ાહરાું સ્ર્ન.
વૃમત્તઓ પ્રેિની સવજ કેમન્દ્રર્ થઈ જિાું રહી;
પ્રીર્ના પિીનો િાળો રાર્ી નીલી નસો િહીં.'
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રમર્શૃુંગારની વાર્, એ પણ સાવ ર્ ઉઘાર્ાું શબ્દોિાું.... કોઈ રૂપકો નહીં, કોઈ િમક્ર્સિર ઉપિા નહીં અને ર્ોિ
એ સચાર કમવર્ાસ્વરૂપે ર્નિનને આકષી શકે એવું દૈવર્ ર્ો કોઈક ર્ કલિિાું હોિ. કમવ સધ સરું ર્ કહે છે કે
ચોળી ખૂલીને જિાું રે શિી બુંધન હટ્યું કે હૈ િાના લોચન સિા બે સ્ર્ન નર્રે ચડ્યાું. કમવ બે સ્ર્નને એિની નીચે
ધબકર્ા હૃદિની બે આુંખ હોિ એિ ર્એ છે… મપ્રિર્િ સાિે મનરાવૃત્ત થવાની અનુંગવેગની ચરિિણે ધસિસ
વહે ર્ા લોહીને કારણે સ્ર્નિુંર્ળ પર ઉપસી આવેલી લોહીની રાર્ી-લીલી નસોિાું કમવને પ્રીર્ના પુંખીનો િાળો
નર્રે ચર્ે છે. અહીં ર્ રમર્શૃુંગાર કમવર્ાની ચરિસીિાએ પહધ ચે છે. આખા કાવ્િના શબ્દે શબ્દિાુંથી સાિાર્
શૃુંગાર રસ નીર્રે છે.
શૃુંગારરસની િાઈક્રોફિક્શન લખવાનો અિે પ્રિાસ કિો હર્ો. આ અુંકિાું સિામવિ સર્ જન સભ્િોની એ ર્
પ્રિાસના પફરપાકરૂપ કેટલીક વાર્ાજઓ મવષિની ઉત્કૃ િર્ાને સ્પશી શકી છે, કેટલીક ર્સિર િાટે રહી ગઈ છે.
પરુંર્ બધા ર્ પ્રિત્નો અત્િુંર્ સરાહનીિ રહ્ાું. િમવષ્િિાું સર્ જનના સભ્િો પાસેથી ઉત્તિ શૃુંગાર વાર્ાજઓ િળી
રહે શે એવી આશાસહ મવરિું છ.ું
- રાર્લ િાનશાલી
***

ર્ંર્ાર : છલકે રસ વસંત - સ્વાશત નાયક
પરિચય
(વ્યવસાયે પ્રાધ્યાપક એવા નવસાિીના ડૉ. સ્વાતિ નાયકે કેમેસ્્રીમાાં પી.એચ.ડી કયયું છે.. પણ એમનો પહે લો પ્રેમ સારહત્ય છે! ના્ક, વાિાા, એક્પાતિય
અતિનય, કતવિા િથા લેખ લખવા એમનયાં તપ્રય કામ. ગયજિાિ સારહત્ય અકાદમીની સહાયથી એમનયાં વાિાાનયાં પ્રથમ પયસ્િક 'અમૃિા' પ્રગ્ થયયાં છે.
આઇ.એન.્ી ગયજિાિ સમાચાિ િાજ્યકક્ષાની નાટ્ય સ્પર્ાાઓમાાં િણ વાિ, યયતનવસી્ી નાટ્ય સ્પર્ાાઓમાાં િણ વાિ અને લાયન્સ ક્લબ
કોતપપર્શનમાાં એક વાિ એમણે બેસ્્ સ્રીપ્્ મા્ે એવોડા જીત્યા છે. આઇ.એન.્ી. ગયજિાિ સમાચાિ નાટ્ય સ્પર્ાામાાં અને 'િાંગપૂજા વલસાડ'
આયોતજિ ગયજિાિ-મહાિાષ્ટ્ ર નાટ્ય સ્પર્ાામાાં શ્રેષ્ઠ સ્રીપ્્ની સાથે શ્રેષ્ઠ રડિે ક્્િનો એવોડા પણ મેળવ્યો. િેમની એક્પાતિય અતિનયની િમામ
સ્રીપ્્ ઘણી િાજ્યકક્ષાની સ્પર્ાાઓમાાં તવજ ેિા નીવડી છે. સાંદેશ િથા નવસાિીના 'સવાકાલીન સમાચાિપિ'ના િેઓ ક્ાિલેખક છે. િે ઉપિાાંિ
એમણે વર્ા 2016ની કેિન મયનશી વાિાા સ્પર્ાામાાં 25000 રૂતપયાનયાં પ્રથમ પારિિોતર્ક પ્રાપ્ત કયયું હિયાં)

સૃમિના ઉદ્દિવનું રમ્િ કારણ, સહને મપ્રિ છર્ાું ર્ ેને પ્રગટપણે અમિવ્િક્ર્ કરવાિાું સુંકોચ, શરિ કે છોછ
અનિવાર્ું આવ્િું છે એવો નવરસ પૈકી િધરો રસ એટલે શૃુંગાર રસ. શૃુંગાર રસની સુંદરર્િ બાબર્ એ છે કે એ
િાત્ર મિલનના કે રમર્ના વણજન પૂરર્ો સીમિર્ નથી. અલબત્ત સુંિોગ શૃુંગાર રમ્િ હોિ છર્ાું મવપ્રલુંિ
શૃુંગાર:મવરહિાવનું વણજન પણ એટલું ર્ રમ્િ હોિ છે. આ આનુંદ અને મવિોગની પીર્ા, બુંને પાસા િાવકને
આનુંદ આપે છે અને એટલે ર્ એને રસરાર્ કહ્ો છે. શૃુંગારરસનો સ્થાિીિાવ રમર્, પ્રેિ, ક્રીર્ા છે અને પ્રેિ કોને
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ન ગિે? શૃુંગારરસના વણજન િાટે મિલન હોિ કે મવરહ, સુંિોગ કે મવપ્રલુંિ, સહાિક પફરબળ પ્રકૃ મર્ છે. આિ
ર્ઓ ર્ો પ્રેિ પણ જીવિાત્રની પ્રકૃ મર્ છે અને એટલે ર્ એના વણજન િાટે પષ્પથી લઈને ભ્રિર, િેઘથી લઈને વસુંર્
અને શબ્દથી સન્નાટા સધીના પ્રકૃ મર્રૂપોની િદદ લેવાિાું આવે છે. િનષ્િિાત્રની સ્વિાગર્પ્રકૃ મર્ પ્રેિ
આસપાસની પ્રકૃ મર્ એટલે કે કદરર્ સાથે એટલું ર્ાદામ્િ અનિવે કે મિલન પ્રસુંગે ઋર્રાર્ વસુંર્ના રુંગોની
છોળ ઉર્ે, િૂલો પર ભ્રિર પ્રેિનો ગુંજારવ કરે ત્િારે િન િનગિર્ા મિલનની કલ્પના કરી અિથું િલકે. પર્ુંમગિા
સ્વપ્નની પાુંખો ખોલે. સારસ બેલર્ી જોઈ શરિાઈ ર્વાિ. િેઘ વરસીને ધરાને આમલુંગે. ચન્દ્ર મપ્રિર્િાના િખ
ર્ ેવો શીર્ળ, સૌમ્િ, સુંદર લાગે. પ્રકૃ મર્નો શૃુંગાર િનષ્િની અુંદરના રમર્િાવને ઝુંકૃર્ કરે ત્િારે એ પ્રેિની
પરાકાષ્ઠારૂપ શરીરનું ઉત્કટ સ્નેહમિલન સજાજિ. જિારે પ્રકૃ મર્ રમ્િ હોિ ત્િારે હૃદિિાું પ્રીમર્િાવ જાગે એ ર્
રીર્ે જિારે હૃદિ પ્રેિિગ્ન હોિ ત્િારે એ આસપાસની પ્રકૃ મર્ની સુંદરર્િ અવસ્થાનો અનિવ કરે .... અલબત્ત આ
આહલાદક અનિવ છે.
આ ર્ પ્રકૃ મર્, એનું સૌંદિજ નાિક નામિકાના મવરહ દરમ્િાન દાહક બની અુંગેઅુંગને બાળે છે. પ્રકૃ મર્ના દરે ક રૂપ
મપ્રિર્િની કે મપ્રિર્િાની િાદ અપાવે છે અને મવપ્રલુંિ શૃુંગારસ ર્ન્િે છે. એ ર્ ચુંદ્રની ચાુંદની દઝાર્ે છે. ભ્રિર
િલનો રસ પીર્ો મશકારી લાગે છે. િેઘ વેરી બની પ્રેિીની િાદ વધ ર્ીવ્ર બનાવે છે. વસુંર્ના આહલાદક
વાર્ાવરણિાુંિ િન સળગે છે અને મવહ્વળ હૃદિ કદરર્ને ર્ િફરિાદ કરે છે. એટલે િેઘદૂર્ ર્ ેવી અિર કૃ મર્
સજાજિ છે. આિ પ્રાણ પ્રકૃ મર્ સાથે એકત્વ અનિવે છે એથી શૃુંગારરસ હુંિેશા સુંદર લાગે છે.
શૃુંગારરસનું આલેખન : કાવ્િ હોિ કે વાર્ાજ, સાફહત્િના દરે ક રૂપને અલુંકૃર્ કરી રસાળ બનાવે છે. વાચકના
િનોચિ સિિ કલ્પનોની એક નવી દમનિા સજાજિ છે ર્ ે એની િાનવ પ્રકૃ મર્ એ સદાથી ઝુંખી હોિ છે. કોઈ
ફિલ્િના હીરો ફહરોઈનની ર્ ેિ કથાના નાિક નામિકાના રમર્ વણજન િાવકને એની પોર્ાની દમનિા, એના પોર્ાનાું
કલ્પનો (િે ન્ટસી)સાથે સુંગોમષ્ઠ કરર્ા હોિ એવું લાગે અને એ વણજવી ન શક્િા હોિ એવી દમનિા લેખક દ્વારા
ખૂલી જાિ. ર્ો ક્િારે ક િાવકે મવચાિું ન હોિ એવા વણજનો એની દમનિાિાું નવો ઉઘાર્ કરી આપે છે અને એનું
અનસરણ દામ્પત્િને નવા રમસક પફરિાણ બિે છે. રમસકર્ાનું અનકરણ પ્રેિીઓ િાટે કલ્પેલી શૃુંગારિાત્રા બની
રહે છે. મિલન સિ-િોગ અને મવરહ કાવ્િિાત્રા બની જાિ છે.
િૂળ સુંસ્કૃ ર્ સાફહત્િ શૃુંગારરસથી છલોછલ છે અને િેઘદૂર્, શાકુંર્લથી કિાર સુંિવ કે પ્રાચીન ગર્રાર્ીિાું િાગ
કાવ્િ વસુંર્મવલાસિાું શૃુંગારરસ િરપૂર છ્લક્િો છે. ત્િારના વણજનો અત્િાર સધી એ ર્ પ્રકારે વપરાિા છે ર્ ેિ
કે વસુંર્ઋર્ની પાશ્ચાદિૂમિ દશાજવવા કોફકલ, આમ્રિુંર્રીથી લઈને મપ્રિર્ાિાનું િખ વાદળ વચ્ચેના ચુંદ્ર સિ,ું
આુંખોને િાછલી, કેળ સ્ર્ુંિ ર્ ેવી ર્ઘા,
ું આુંખની ભ્રિર જાણે પષ્પધનવાનું ધનષ્િ, નાગ ર્ ેવા કે િેઘ ર્ ેવા વાળ,
કિલ ર્ ેવું િખ, દાર્િ ર્ ેવા દાુંર્, પરવાળા ર્ ેવા હોઠ, કુંપળ ર્ ેવા હાથ, અિૃર્કુંિ ર્ ેવા સ્ર્ન, કિલદુંર્ ર્ ેવી
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બાહલર્ા, મસુંહ ર્ ેવી કટી અને હાથી ર્ ેવી ચાલ. આ બધું સદીઓથી લખાિ છે છર્ાું એટલું ર્ િોગ્િ લાગે છે.
કદાચ આર્ના મવજ્ઞાન િગિાું િખને ખાર્ા ટેકરા વાળા એક ગ્રહ એવા ચુંદ્ર સાથે ન સરખાવાિ અને હજાર
વોટના દમધિા બલ્બ સાથે સરખાવીએ ર્ો એિાું રોિાન્ચ ન રહે . સાગના સોટા ર્ ેવી કાિાને બદલે પ્લામસ્ટકની
પૂર્ળી કહીએ ર્ો િ કૃ મત્રિ લાગે. પષ્પ ભ્રિરની જોર્ી કે વૃિ પર વીંટલાિેલી લર્ા સિાન સ્ત્રી પરષ સુંિોગને, સ્ત્રી
પરષ િગ્િને િોબાઈલ અને ચાર્ જરની જોર્ી કહીએ ર્ો?
જો કે બીજી એક વાર્.... આપણી િાનમસકર્ા સુંિોગની નથી. પરષ પ્રધાન સિાર્ િાત્ર સ્ત્રીને િોગવવાની પ્રથા
જાણે છે એથી ર્ કદાચ સાફહત્િિાું સ્ત્રીશરીરની સુંદરર્ાના ર્ ેટલા વણજનો છે એટલા પરષના નથી. કદાચ કોઈ
સ્ત્રીની દ્રમિથી શૃુંગાર ઓછ ું લખાિું છે. મિલન સિ-િોગ થઈ શકે એ િાટે સ્ત્રીની કલ્પના, સ્ત્રીની િે ન્ટસી લખાવી
ર્રૂરી છે. સ્ત્રીની કટી િેખલા, કુંચકી, સ્ર્નિુંર્લ ને પષ્પલર્ા, અિૃર્કુંિ સાથે સરખાવર્ા અસુંયુિ વણજન છે.
સ્ર્નિદજન અને અુંગિદજન વણજન પણ છે. સ્ત્રીના હોઠના રસપાનનું વણજન છે અને શરિથી લાલ થર્ા ગાલનો
ઉલ્લેખ પણ છે. જિારે મશલ્પોિાું પરષ શરીર અનપિ રીર્ે કુંર્ારાવા છર્ાું એનાું અનપિ વણજન ઓછા છે. કદાચ
એટલે ર્ ર્નસિાન્િ પરષ સ્ત્રીની પસુંદગી કે પ્રસન્નર્ા િાટે પોર્ે કેવા હોવું જોઈએ એ વાર્થી અજાણ રહ્ા છે.
શૃુંગારસથી સુંકોચ અનિવવાનું બીર્ ું કારણ એ પણ છે કે આપણા ધિજ કે સુંસ્કૃ મર્િાું ર્ ેટલું બ્રહ્મચિજને િહત્વ
અપાિું છે એટલું સુંિોગને અપાિું નથી. પ્રકૃ મર્ની પૂજા થઈ શકે, પણ પ્રકૃ મર્ને પ્રેિ પણ થઈ શકે એ વાર્ની ર્ ેિ
કર્જવ્િ સિિે બ્રહ્મચિજ, દામ્પત્િ સિિે કલાત્િક સુંિોગ અને પરસ્પર કોઈ પણ પાત્રની અમનચ્છા હોિ ત્િારે
વૈરાગ્િ કે મવરક્ર્િાવ હોવો સિાન રીર્ે સ્ર્ત્િ ગણાવા જોઈએ. એિ ન હોિ ત્િારે મવકૃ મર્ ર્ન્િે ર્ ે અવૈદ્ય
સુંબુંધો, અકદરર્ી રમર્ કે બળાત્કાર રૂપે પ્રગટ થાિ છે.
શૃુંગાર રમ્િ એટલે છે કે એ િનષ્િની પ્રકૃ મર્ છે અને એનો સુંબુંધ બાહ્ પ્રકૃ મર્, કદરર્ સાથે છે. િાત્ર પ્રકૃ મર્નું
વણજન નહીં પરુંર્ િૂળ શૃુંગારનો સ્થાિી િાવ:પ્રેિ, રમર્ પણ િનષ્િની િૂળિૂર્ પ્રકૃ મર્ છે. વીરર્ા કે રોદ્રરૂપ કે
કદાચ હાસ્િ વગરના િાણસ િળી આવે પણ ર્ ે જીવિાત્રના ર્ન્િનું સાિાન્િ કારણ છે એવા પ્રેિ, રમર્ વગરના
િાણસ િાગ્િે ર્ હોિ એથી િાનવસહર્ પ્રકૃ મર્ પ્રાકૃ મર્ક એવા શૃુંગારરસના વણજનો ર્ન સિાન્િને ગિે ર્. કદાચ
સાફહત્િના રમર્વણજનો અને એનું િક્ર્ વાુંચન કે ચચાજ ર્નસિાન્િનું કર્હલ કે મપપાસાને િોગ્િ રીર્ે સુંર્ોષી શકે
અને ર્ો રમર્િાવ મવકૃ ર્ થર્ો બચી જાિ. િૈથન ખર્રાહો બને અને ફક્રિા કાિશાસ્ત્ર બને અને રસ છલકે.
આધમનક શૃુંગાફરક વણજનો કલાત્િક હોિ અને િોગ્િ પ્રર્ીકો અને રૂપકોનો ઉપિોગ થાિ ર્ો િાવકને રસર્રબોળ
કારી શકે પણ કલાત્િક ન હોિ ર્ો અશ્લીલર્ાની સરહદ સધી પહધ ચી શકે.... અને ગલગલીિા કરાવે એવું છીછરું
સાફહત્િ સજાજઈ શકે. ર્ ે વુંચાિ ર્ો ખૂબ પણ મવકૃ મર્ ર્ન્િાવે.... િાત્ર વાસના ર્ન્િાવે. િધર પ્રણિ નહી.
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કિનસીબે આપણો સિાર્ આવા અશ્લીલ સાફહત્િને સ્વીકારે છે પણ નવિગલોને કાિશાસ્ર કે િેઘદૂર્ના
અનવાદો િેટ આપર્ા અચકાિ છે. પણ એ એક િિાજદાને બાદ કરર્ા શૃુંગાર રસના અદિર્ વણજનો સાફહત્િિાું
થિા છે અને થર્ા રહે એવી શિેચ્છા.
બબિંબ
એ એકલી હર્ી… િવાન, સુંદર. પણ કોઢનો એ ર્ાઘ...... એની ર્ાબી જાુંઘની ગલાબી ત્વચાના સરોવરની વચ્ચે
ટાપ ર્ ેવું સિે દ ધાબ...... િા હર્ી ત્િાું સધી ર્ો જિારે છોકરો જોવા આવે ત્િારે એ સાર્ી પહે રે, અરીસાિાું એનું
અનપિ રે શિી સૌંદિજ એની િાુંર્રી આુંખોિાું ઝીલાિ ન ઝીલાિ ને િાનો દબાિેલો અવાર્ કરગરે :'આ વખર્ે ન
કહે ર્ી.' પણ એને છપાવેલું સત્િ કે અર્ધું અસત્િ િુંર્ર ન્હોર્ું. એની જીદ, એના સિે દ ર્ાઘની જીદ અને િાની
મવદાિએ એને ત્રીસના ઉંબરે િૂકી દીધી.
આર્ ે પાછ ું ર્ૈિાર થવાનું હર્ું. એ ઓફિસથી સીધો ર્ આવવાનો હર્ો... એ કબાટ ખોલીને ઉિી રહી. મસલ્ક?
કોટન? સાર્ી? ચર્ીદાર? સત્િ?
ખલ્લા કબાટના અરીસા પર ચકલી ચાુંચિાું ચાુંચ પરોવવા પ્રિત્ન કરર્ી હર્ી. કોઈ પણ ફહસાબે એને સાિેની
ચાુંચિા ચાુંચ પરોવવી હર્ી. મનષ્િળર્ાની સાથે અધીરાઈ વધર્ી ર્ર્ી હર્ી.
એણે ખૂણાિાું સુંર્ાર્ેલી વષોથી ખરીદેલી ટ પીસ નાઈટી કાઢી. ગલાબી રે શિ પર આઈ લાઇનરનો કાળો નાનકર્ો
ર્ાઘ પર્ર્ા િૂકી દીધેલી. એના રે શિ ર્ ેવા શરીરને એણે ગલાબી રે શિિાું વીંટાયું
ર્ોરબેલ વાગ્િો. બારઅણું ખોલર્ા એ ર્રા શરિાઇ…"સોરી, ર્સ્ટ ન્હાઈને ર્ૈિાર થવા ર્ર્ી હર્ી.." એ પાછળ િરી
એણે એને રોકી લીધી. એણે અનાિાસ નાઈટી સરકાવી. પગ ર્રિનો કટ ખલ્લો કિો. સિે દ ર્ાઘ દેખાર્ો હર્ો.
જોવો હોિ ર્ો! એ બોલી,"િારે ર્િને એક વાર્ કરવી હર્ી."
પણ એ આગળ વધ્િો. એની નર્રને રે શિ પર સરકાવર્ો,"વાર્ લગ્ન પછી કરીશું ર્ો ચાલશે?" બોલર્ો… એની
નર્ર.. એના હાથ.. એનું શરીર ચુંબકીિ ખેંચાણથી આગળ વધ્િા. બે ત્રીસની ઉિરો પીગળી અને ર્ાઘ વહી ગિો!
ચકલી હર્ એના મબુંબિાું ચાુંચ પરોવર્ી હર્ી. એ િ િાળાિાું એકલી હશે કદાચ. ને બે શરીરોના ર્ાલ એની
ચાુંચના ટક ટક અવાર્ સાથે નર્જન કરર્ા રહ્ા.
- સ્વામર્ નાિક
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૧) મધલાળ - સંજય ર્ુંદલાવકર
ઉવજશી નાિનું આલ્બિ અચાનક ખલ્િું... એક લીલીછિ ર્ાળ પર બે પુંખી બેઠા હર્ા. ઉવજશી- ‘દોિ દોિ સાિબી
ને રૂપ રૂપનો અુંબાર’ ને િિુંક- ‘ર્ખ
ું ીલો િધલાળ’. ઉવજશીના ઋર્ હૃદિના સ્પુંદનોથી રિે એ પહે લા ર્ો એક
મશકારી આવ્િો ને ઉવજશીને લઈને ઉર્ી ગિો. હવાિાું કોઈનું સ્િરણ રર્કણ બનીને ઉર્ર્ું હર્ું. થીર્ ેલા બરિ પર
ચોસલાું ર્ ેવી કાર રસ્ર્ે ચાલર્ી હર્ી, પણ રસ્ર્ો કપાર્ો ન હર્ો. ફરિર ગ્લાસિાું બધું પાછળ છટર્ું ગિું. િાદોની
વણઝાર ઉવજશીના ઉંબરે થોિી.
આર્ ે દશકા બાદ ઉવજશીના કોરા કપાળ ને આુંસની િાષા પર િિુંકે ટકોરા િાિાજ. ‘ર્ખ
ું ીલા િધલાળ’ને વસવસો
હર્ો કે મશકારી િોટો-ફ્રેિિાું િઢાઈ ગિો. એક ખૂણાિાું નાની નાની બે આુંખો પાુંખ િિર્ાવી રહી હર્ી.
ર્ૂ ની પૂરાણી િાદો િરે લી સુંદૂકિાુંથી બહાર નીકળી.
બહાર કરા વરસી રહ્ા હર્ાું, અુંર્રિાું િિકેલી અધરા અરિાનોની બળર્રા ચાર હાથ સેકર્ી હર્ી. ખૂણાિાુંની
આુંખોિાું ‘પપ્પાની ચેિર પર અુંકલ બેઠા?’ ઠપકો િાદ આવી ગિો પપ્પાનો, ‘બેટા પપ્પાની ગન ને ચેિરથી રિાિ
નહીં.’
ઉવજશીના ર્ીપ ફ્રીર્ ર્ ેવા હ્રદિિાું િિુંકની લાગણીઓના આઇસક્િબ્સ ઓગળવા લાગ્િા. ફહટર ઓન થિું.
એ થીર્ ેલી આુંખો, રાર્ની નીરવર્ાિાું કણસર્ી હર્ી, ને અચાનક કાનિાું ઘિરાવા લાગ્િા ગહન ઘેરા
શ્વાસોચ્છવાસ. એ આુંખો અધબીર્ેલા દરવાજાિાું ઉર્ારી...
પરસેવે રે બઝેબ બેિના ધબકર્ાું હ્રદિના લીલી નસોિાું ઘોર્ાપૂર ધસિસર્ું હર્ું. અુંકલની કુંપકુંપાર્ી છાર્ીના
કાળા અર્ાબીર્ ર્ગલોિાું
િમ્િીની આુંગળીઓ લિબદ્ધ રીર્ે નાચી રહી ને એવાિાું પગનો હલકો ધક્કો વાગર્ા
ું
ધાબળો સરી પડ્યો. બેિની સાથળિાુંનો પ્રવૃર્ નાગચૂર્ અનાવૃર્ થિો.
એ નાની આુંખોિાું ર્ખ
ું ઉર્રી લોહીિાું િયો.
ગઈકાલની એષણાઓની િણો આર્ ે પલુંગિાું ટાઢી પર્ી. “આ બારી બહાર ગલાબનો છોર્ ર્ેં વાવ્િો છે?”
“ના િારા સ્વગજસ્થ પમર્એ.”
“એ છોર્ પરનું ર્ેં બરિિાું થીર્ ેલું ગલાબ જોિું છે ઉવજશી? એ હું છ.ું .. હું આર્ ેિ ર્ને એટલી ર્ ચાહું છ.ું ”
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“પણ ર્ેં કદી કહ્ું નહીં કે ર્ું િને િઘિઘર્ો સાથ દેવા ર્ૈિાર હર્ો.”
“કાુંટા વાવ્િા હર્ા ર્ે ર્ નડ્યા િને.”
“િિુંક... ર્ારી કાુંટાળી આરિાુંિ િને સુંવાળપની હું િ િળર્.”
પણ... સનનન કરર્ી વારાિરર્ી બે બુંદકની ગોળી આવી ને થીર્ ેલો જીવનપ્રવાહ રક્ર્ બનીને પલુંગ પર ઢોળાવા
િાુંડ્યો.
ઉવજશીના મચત્કારે િિુંકના કાનિાું સનકાર વ્િાપી ગિો... ઉવજશી નાિનું આલ્બિ અચાનક...

૨) અતપ્ત - ફદવ્યેર્ શવ. સોિવફિયા
િારી ર્રિ આવર્ા એના પગરવથી હું સચેર્ થઈ. એનું નાિ સાુંિળી બીજી ર્ પળે એને િારી લગોલગો
અનિવર્ા િારા શ્વાસ સાથે િારી છાર્ીિે ધર્કવા લાગી. હાુંિર્ા ઉરોર્ એને સ્પશજર્ાની સાથે િોન પર થિેલી
શરર્ાનસાર િેં એની આુંખો પર પર્દારૂપી દપટ્ટો બાુંધી દીધો. એની બરર્ દાઢી િારા કોિળ હોઠ સાથે ઘસી
એણે િારાિાું ઝણઝણાટી રે લાવી દીધી. ધીરે ધીરે એના િીના હોઠ િારા કપાળથી િાુંર્ી ઊધ્વજ અધજશરીરના
િીર્રાુંગોને ર્રબર્ર કરર્ા રહ્ા. છેક ઊંર્ાણથી ટીસ ઉપર્ર્ા િારો હાથ એના મનવજસ્ત્ર સઘર્ શરીર પર િરીને
એક સ્થાને અટકી ગિો ને મર્દગીિાું
પહે લીવાર િારા અમસ્ર્ત્વને પરષાકારનો અુંદાર્ આવ્િો.
ું
અિારી કાિા એકબીજાિાું ઘોળાઈને સુંર્ૃપ્ત થ થાિ એ પહે લાું ર્ ર્ોરબેલ રણકી. છેલ્લી કેટલીક મિમનટોને ફદિાગિાું
ગોઠવી િેં એને બાથરૂિ ર્રિ ર્વા ઈશારો કિો. એ ત્િાું ગિો અને િેં ર્ગલા િાપી દરવાજો ખોલ્િો.
"આુંધળી સાલી, બારઅણું ખોલવાિાું કેટલી વાર લગાર્ી!" કૂર્રાુંની ર્ ેિ િસર્ો દેવ રોર્ની પેઠ ે બેર્રૂિિાું ઘૂસી
ગિો. પરસેવે રે બઝેબ હું િરી ર્ગલા ગણર્ી બાથરૂિિાું ગઈ. ત્િાું કોઈ નહોર્ું, મસવાિ કે એક અર્ૃપ્ત થ દેહ…

૩) હમસિર - જીજ્ઞેર્ અધ્યારૂ
'ધ લાસ્ટ િાઈલસ્ટોન'િાુંથી િોન આવ્િો,"વી આર પ્લીઝ્ર્ ટ...."
બારીના પર્દાિાુંથી ચળાઈને આવર્ી ચાુંદનીના આછા ઉજાસિાું એક િરોર્દાર દેહલર્ા ફકુંગબેર્ પર ઢળી રહી.
દરવાર્ ે ઉિેલું શરીર જાણે સન્ન થઈ ગિું, અચાનક એિાું ઝણઝણાટી િે લાઈ, ધીિા પગલાું થિા. પેલા શરીરનું
એકિાત્ર આવરણ હવાએ સેરવી નાયુિું.
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સુંદરર્ા સહે ર્ ખસી. એ ફકનારે બેઠો, પાસેના ગોરા લીસ્સા પગની પાની પર સહે ર્ અચકાઈને આુંગળીથી હળવો
સ્પશજ કિો. ઘેરા પોમલશ્ર્ નખ સાથે પગની આુંગળીઓ અને આખુંિ શરીર, બધું રણઝણી ઉઠ્ું. સાથ પરાવવા
ઝાુંઝરે િ સહે ર્ રણક્િું. એ અચકાિો. ખચકાટ જાણી ગિેલા પેલીના બે હાથે ચહે રો પકડ્યો, ચાર બુંધ આુંખોની
સાખે હોઠ િયા. ઝલ્િો મવખેરાઈ. ફકનારે થી અગાધ દફરિાિાું સિો. પવજર્ો, નદીઓ, સુંવેદનથી અનિૂમર્, બધા
આવેગોિાું એ ર્ૂબર્ો-ર્રર્ો રહ્ો. કોરો સુંર્ોષ નહીં, પ્રામપ્ત થનો િીનો આનુંદ બુંને પિે હર્ો.
વરસાદ પછી સૂિોદિ થિો... આઘાર્ની પરુંપરા... બે િૃગર્ળ િીની આુંખે રણને ફકનારે િયાું.
"શચી?" આુંખોએ પ્રશ્ન પૂછ્ાું.
"એકાદ-બે િહીના, કદાચ... પણ ર્ું?"
પળિરિાું વીસેક વષોનો બુંધ ર્ૂટ્યો. કેટકેટલુંિ વહ્ું, પૂર ઓસિાજ... પાણીની એક બૂુંદે રણિાું એક નાનીશી કુંપળ
િૂટી.

૪) સાધના - મીતલ પટેલ
એની નાગણશી લીસી ત્વચા પર પ્રેિથી િારો હાથ િરી રહ્ો અને એનું રોિરોિ ઝુંકૃર્ થઈ ઊઠ્ું. સાથે િારું
પણ!
એના કોિળ ગલાબી અધરોનો રસ િને આર્ ે પણ પહે લી વાર ર્ ેટલો ર્ િીઠો લાગ્િો. અખુંર્ ર્ૃમપ્ત થનો સુંર્ોષ
એની નશીલી આુંખોિાું મનહાળી હું થોર્ો વધ ર્ૃપ્ત થ થિો. હુંિેશાની ર્ ેિ...
"શું ર્ું અને ર્ારો પ્રેિ િક્ર્ િારા ર્ થઈને ના રહી શકે?" િારા આજીજીિિાજ શબ્દો સાિે એનું ઘુંટર્ીના રણકાર
સિું હાસ્િ આવ્િ.ું .. િારું મવુંધાિેલું હૃદિ િરી મવુંધાઈ ગિું.
"આ કાિ િારી સાધના છે. અર્ૃપ્ત થ શરીરોને ર્ૃપ્ત થ કરવાથી મવશેષ પણ્િનું કાિ શું હોિ શકે?" એની આુંખોિાુંથી
ર્ોકાર્ી મનવાજણની ઝલક િારા સ્વાથીપણાને દઝાર્ી ગઈ. િારા હોઠ પર એક નટખટ ચુંબન સાથે એણે િને મવદાિ
કિો.
દરવાજો ખોલર્ાું ર્ સાિે િારા ખાસ મિત્રને જોઈ એે અમર્શિ પ્રેિથી એને આવકારીને અુંદર લઈ ગઈ.
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મર્રસ્કારિરી િારી નર્રોએ એનું શરીર ચુંથવા ર્ઈ રહે લા મિત્રની આુંખોિાું સિાન િાવ મનહાયા. ર્ ે િારા
હૃદિ અને આત્િાને ચૂુંથી ગિા. એના પણ.... અને દરવાન િીખાના કાિિના એ રહસ્િિિ હાસ્િનો િેદ આર્ ે
ઉકેલાઈ ગિો.

૫) મોરપીંછ - રાજુ લ ભાનુર્ાલી
એને ઘણી વખર્ થર્ું કે રખેને િૂલિાુંિ અર્કી ર્વાશે ર્ો એનીિ ચાિર્ીનો રુંગ ક્િાુંક િાિી ર્ ેવો ઇસ્ટિેન ન
થઈ જાિ. ક્િારે ક સવારના િાિી રોટલી કરર્ાું હોિ ત્િારે પાછળથી મબલ્લીપગે આવીને એિનાું મનર્ુંબ સાથે
અર્પલાું કરર્ા િાઈને જોઈને એને ઉબકાું આવી ર્ર્ાું.
અલબત્ત રાત્રે પાટીશન પાછળથી ધિણની ર્ ેિ ચાલર્ા શ્વાસોચ્છશ્વાસના અવાર્ની એ રાહ જોર્ો. એ અવાર્
શર થર્ાુંની સાથે ર્ એના સત્તર વષીિ કિળા અુંગિાું ઠસોઠસ લોહી િરાઈ ર્ર્ું અને એની જાણ બહાર હાથ
પ્રવૃત્ત થઈ ર્ર્ો. ઉંહકારા, મસસકારાના વધર્ા અવાર્ની સાથે ગમર્ પક્ર્ર્ા ર્ર્ા હાથની ફક્રિા, લોખુંર્ના
પલુંગનો કીચૂર્ાટ શમ્િા પછી ર્ થુંિર્ી. એ આર્ સધી સિજી નહોર્ો શક્િો કે આ એને શું થર્ું? શું થઈ રહ્ું
છે?
આર્ ે એની ઉત્સકર્ાએ િાજા િૂકી. એણે સ્ટૂલ લીધ.ું 'ના, ના... આ ર્ થીક નથી કરી રહ્ો!' એના િને ટપાિો.
પણ િનનું કુંઈ ર્ ચાલ્િું નહીં અને બીજી ર્ પળે એ સ્ટલ પર હર્ો.
દમધિા અુંધકારિાું પલુંગ પર મબછાવેલી ધોળા બાસ્ર્ા ર્ ેવી ચાદર પર િાિીનો દેહ પડ્યો હર્ો. ઉપર ર્ળુંબી
હર્ો િાઈ અને એના હાથિાું હર્ું િોરનું એક પીંછ!ું િોરપીંછનો એ પ્રવાસ જોઈને પોર્ે દુંગ રહી ગિો.
ખરબચર્ા ગાલ અને ગળા પરથી સરકીને એણે ર્િારે છાર્ી પર ગોઠવાિેલી બે ઘાટીલી ટેકરીઓ પર લસરકા
કિાજ ત્િારે િાિીના િખેથી પ્રથિ મસસકારો નીકયો. નામિ, પીઠ, કિર, મનર્ુંબ... મસસકારા વધર્ાું ગિા.
ફદવસના ઉજાસિાું ર્ ે મનર્ુંબ જોઈને ઉબકાું આવર્ાું, અત્િારે એ જોઈને થિું કે ત્િાું પોર્ાની દાઢી ઘસી હોિ ર્ો?
આવર્ાની સાથે ર્ ર્ોકી ર્ટકીને એણે મવચારને િગાવી દીધો. બીજી ર્ પળે ઘાટીલી ટેકરીઓ પર િરર્ા
િોરપીંછની ર્ગ્િાએ એણે પોર્ાના હોઠ કલ્પી જોિા અને શરિાઈને આુંખો િીંચી દીધી.
થોર્ીક િણો પસાર થઈ ગઈ. એણે આુંખો ખોલી. હવે ન ર્ો િાિીનો દેહ દેખાઈ રહ્ો હર્ો કે ન ર્ો િોરપીંછ!
િક્ર્ ધોળી બાસ્ર્ા ર્ ેવી ચાદર અને એની પર ઊંધે િધ  એ પર્ેલો િાઈ હર્ો. સાથે હર્ાું ઉંહકારા અને કીચૂર્ાટ!
અુંગિાું લોહી િરાવાની શરૂઆર્ થઈ ગઈ હર્ી! એણે વહે લી ર્કે પેલા િોરપીંછને ચોરી લેવાનો મનણજિ કિો.
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૬) જરૂફરયાત - શનશમર્ વોરા
પગરવ સુંિળાર્ા ર્ શીખાના પગના અુંગૂઠા સુંકોરાિા, અને બીજી ર્ િણે એ અુંગૂઠા પર હું ૂિાળો સ્પશજ થિો.
નવોઢા ર્ ેિ શણગારી આવવું એ ફર્િાન્ર્ હર્ી... પણ નવોઢા ર્ ેવો ર્ પોર્ાના િનનો િાવ ર્ેની પણ સિર્
બહાર હર્ું.
પીંછાની અદાથી િરી રહે લો હાથ, દરે ક આિૂષણો ઉર્ારર્ા પહે લા થર્ું હળવું ચુંબન અને ર્ેની સાથે િહે સસ
થર્ો હું ૂિાળો ઉચ્છવાસ શીખાના િનને અવઢવિાુંથી બહાર કાઢવા પૂરર્ો હર્ો. પાિલ, હીરાર્ફર્ર્ હાર,
બુંગર્ીઓ, કિરબુંધ.... બધાિ અુંગો, આિૂષણોનો આિાર િાની રહ્ા હર્ા. કિર પરથી સરકી હધ ઠ ઉધ્વજગર્ી
કરી રહ્ા અને કાનની વાળી પાસે પહધ ચર્ા ર્ શીખાના િનની શરિ પર શરીરની ર્રસ હાવી થઈ ગઈ....
ર્સર્સર્ા દીઘજ ચુંબન સાથે ર્ બુંનેના આવરણ એક પછી એક અલગ થઈ રહ્ા.... અિક અુંગો, અિક ચેર્નાઓ
જાણે આર્ ે ર્ સજીવન થઈ હર્ી. બુંન્નેની ર્રૂફરિાર્ો સુંર્ોષાઈ રહી હર્ી.... સાથે હોટેલ બહાર રાહ જોઈ રહે લા
શીખાના પમર્ની પણ....

૭) ટેક - ભારતીબેન ર્ોફહલ
સત્િેન....ર્િને અવારનવાર ચાુંદનીિાું લટાર િારર્ા જોઉં છ.ું લોકો પ્રકાશના પૂજારી હોિ છે ર્િે ર્ો અુંધારાના
િક્ર્! રાર્ થાિ ને ર્િારા િાટે સૂરર્ ઊગે!
એિાુંિે પાણીિાું પર્ર્ાું ચુંદ્રફકરણો જોર્ાું કલાકો સધી બેઠા રહો. પત્નીના નાર્ે ઈષાજિાવ જાગે. પણ િને િાદ છે
ર્િે કહે લું,"ફદવ્િા! ર્ળના મવમવધ પર્છાિાિાું િને િાત્ર ર્ું ર્ દેખાિ છે. ક્િારે ક લાુંબા હાથ કરી િને આગોશિાું
લેવા ઈચ્છર્ી, ક્િારે ક હળવેથી આવીને ખલ્લી પીઠ પર ચુંબન કરર્ી.... ક્િારે ક નશીલી આુંખો દ્વારા મિલનનું
ખલ્લું આિુંત્રણ આપર્ી.... ર્ો ક્િારે ક િારી છાર્ી પરના કાળા િમ્િર વાળિાું નાર્ક આુંગળીઓ િે રવર્ી!"
આટલા વષો સુંસાર િોગવ્િા પછી સવા વરસનો સન્િાસ બહ ર્કલીિ આપે છે ને? પણ......
સત્િેન...ખરું કહું ? િને ઈચ્છાઓ જિારે નાગની ર્ ેિ વીંટળાઈ વળે છે ત્િારે ધબ્બ કરર્ી ર્િારા મપ્રિ ર્ળિાું
િારી જાર્ને નાખી દઉં....બસ પછી ર્ન-િન શીર્ળ...શીર્ળ!
ઓહ! હવે થોર્ો ર્ સિિ. િને શ્રદ્ધા છે....આપણે બચાવેલી શરીરસુંબુંધની ર્ાકાર્ ઈશ્વર આપણા સકેર્િાું ર્રૂર
િરી દેશ!ે
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સાુંિળો છો? આર્ ે સકેર્ િેફર્કલ ટેસ્ટ દેવા ર્ઈ રહ્ો છે. સારા રીપોટજ િાટે શિકાિના પાઠવીશું ને?

૮) સમુદ્રતટે - શવભાવન મહે તા
સિદ્રર્ટ પૂરો થર્ાું પથરાિેલા ર્ોર્ીંગ કાળિીંઢ પથ્થરોની વચ્ચે બનેલી બખોલિાું િધ ચત્તીપાટ પર્ી હર્ી.
ર્ાબા હાથની કોણીને ટેકે િધની અર્ોઅર્ આર્ો પર્ેલો િકરુંદ, ર્િણા હાથથી િધના ચહે રાને ઢાુંકર્ા ર્ેના લાુંબા
વાળ સ્હે ર્ આઘા કરી વસ્ત્રમવહોણા અને સિદ્રસ્નાનથી િીના થિેલા કિનીિ દેહનું લામલત્િ િરપેટ પી રહ્ો
હર્ો. ક્િાુંક ક્િાુંક ચધ ટેલી રે ર્ી િધની િાદજવર્ા વધારી રહી હર્ી.
કાિેચ્છાની િહત્તિ ઉંચાઈ આુંબી ગિેલા િકરુંદે ર્િણા હાથની ર્ર્ જની િધના કપાળ પર િકી. ત્િાુંથી નાકની
ટોચ પર થઈ, બે થરથરર્ા અધરકસિની વચ્ચે િે રવી ધીરે થી હર્પચીને ખૂણેથી ગળા પર ઉર્ારી. બે ધકધક
ધબકર્ાું ઉન્નર્ સ્ર્નિગ્િની વચ્ચેની પ્રાકૃ મર્ક ખીણિાુંથી પસાર કરી િધની નામિિાું ઉર્ારી.
િકરુંદે િધના કિરપ્રદેશ, મનર્ુંબ અને સાથળ પર હથેળી િે રવી. હર્ એ ર્િણા હાથ અને ર્િણા પગથી િધને
કચકચાવીને સુંપૂણજ આમલુંગનિાું િીંસવા જાિ ત્િાુંર્....
િકરુંદ હાુંિળોિાુંિળો જાગ્િો. ર્ેનું િધ  ઓશીકાના પીંખાિેલા રથી ઢકું ાઈ ગિું હર્ું.
બા નીચેથી બિ પાર્ર્ી હર્ી,"િકરુંદ, ર્લ્દી નીચે આવ... િધકાકી ર્ને િળવા આવ્િા છે."

૯) ર્ો ર્લષ - સુર્મા ર્ેઠ
ર્ેને એકીટશે જોર્ો રહ્ો. લાુંબી, પાર્ળી કિર હલાવર્ી ર્ે િનિોહક હાસ્િ િેં કર્ી નૃત્િ કરી રહી હર્ી. પેફરસના
મલર્ો શોિાું પહે લી હરોળિાું બેસી, િાદક પીણાુંની ચસ્કીઓ સાથે ર્ેના કોિળ અુંગઉપાુંગનો નશો આુંખોથી
પીવાર્ો હર્ો.
બીજી કેટલીિે શો-ગલજસ હર્ી, પણ ર્ેની વાર્ અલગ ર્ હર્ી. કપાળપર લહે રાર્ાું રે શિી, સોનેરી વાળ, ર્ેના
ખલ્લાું, ઉન્નર્ ઉરોર્ને હળવેથી સ્પશી, મવખરાઈ ર્ર્ા હર્ાું. ર્ેના પાર્ળા, ગોરા પગ, થરકર્ાું મનર્ુંબ સાથે
સુંગીર્ના ર્ાલે, લિબદ્ધ નાચર્ા હર્ાું. િુંત્રિગ્ધ કરર્ી ર્ેની અદાઓિાું હું એવો ખોવાિો કે િારું િોઢું ઉઘાર્ું રહી
ગિું ર્ેનુંિ િાન ન રહ્ું.
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રાત્રે બુંધ નિનોિાું ર્ે આવી વસી. રસિિાજ પાર્ળા ઓિ ચૂિર્ાું, એકબીજાને પાિવાનો ર્લસાટ ઓર વધ્િો. ર્ે
િારા આમલુંગનિાું સિાઈ ગઈ.
બીજી રાત્રે ર્ેને િનિર નીરખવા હું િરી શો જોવા ગિો. ઓળખી ર્ર્ી ર્ેની આુંખો પણ િને ર્ જોિા કરર્ી
હર્ી. આિુંત્રણ આપર્ી, િીઠ ું હસર્ી આુંખોિાું પ્રેિ ર્ોકાિો. શો પત્િા બાદ િેં ર્ેને િારી સાથે આવવા કહ્ું.
ર્રુંર્ ર્ેનો સાથી-મિત્ર ર્ેને હર્સેલર્ો, અિારી વચ્ચે દિાષીઓ બની કહે વા િાુંડ્યો,"બીજીને લઈ જાવ, આ િારી
પત્ની છે."
િેં ર્ેની િીની આુંખોિાું ર્રસ જોઈ. મવદેશી બોલાચાલી પીઠે અથર્ાઈ. પાછા વળી, હાથિાું પકર્ેલા રમપિા
ગર્વાિાું િૂકી િેં ર્ેનો હાથ પકર્ી લીધો.

૧૦) પહે લા નર્ા - સુર્મા ર્ેઠ
લાઈબ્રેરીિાું ર્ે ક્િારે સાિે ગોઠવાિો, એ નીચી ર્ોકી કરી વાુંચર્ી િીરાને લિ ન રહ્ું. િીની સ્કટજ પહે રેલ ગોરા,
લીસ્સા પગની પાનીને, પગનો અુંગૂઠાેે અર્ક્િો. ર્ેણે ચિકીને સાિે જોિું.
ધીિે ધીિે એ સ્પશજ ગોઠણ વાટે ઉપર ચઢીને સાથળ સધી પહધ ચ્િો. આર્બાર્ કોઈ જોઈ નથી રહ્ું ને? િીરાએ
ત્રાુંસી નર્રે જોઈ લીધું. ર્ેના હોઠ િલકિાું. પહે લો મવજાર્ીિ સ્પશજ રોિેરોિિાું ન સિજાિ ર્ેવી ઝણઝણાટી
િે લાવી ગિો. િનગિર્ા પાત્રનું અર્પલું િનને િાવ્િ.ું ર્ેની શરિથી ઝકેલી નર્રોને ખાત્રી હર્ી ર્ કે વ્હાલિની
એકીટશે મનહાળર્ી નર્ર કુંઈક કહી રહી છે.
ચોપર્ી બુંધ કરી િીરા, બાર્ના વગજિાું ગઈ. ર્ે પાછળ દોરાિો. ખાલી વગજની બેન્ચો સૂની હર્ી. ર્ે દરવાજો બુંધ
કરી ઝર્પથી પાસે આવ્િો. ઈશારો ન સિર્ ે ર્ેવી િીરા બદ્ધ નહોર્ી. ર્લસાટ બન્ને ર્રિ હર્ો. કોલેર્ના વગજની
છેલ્લી બેન્ચે, બે શરીર એક થવાની સાિી પૂરી. િસ્ર્ીિાું ર્ે ર્ોલી.
પહે લા અનિવના નશાની લર્ લાગી. બુંને અવારનવાર િોર્ િાણર્ા રહ્ા. પરણી ગિા પછી પણ, સાથીદારોને
અજાણ રાખીને.
િીરા કહે ર્ી,"રોર્ ઘરના સાદા િોર્નથી કુંટાળો આવે. કો'ક ફદ' ટેસર્ો થઈ જાિ."
"ર્ારી વાર્ સાચી િીરા." ર્ેનો વર િૂછિાું હસર્ો.
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ર્ંર્ારરસની સજષનયાત્રા - ભારતીબેન ર્ોફહલ
ઉનાળાના આકરા ર્ાપને હર્સેલી ચોિાસ જાણે ‘િે આઈ કિ ઈન?’ કરર્ું સૃમિનાું બારણે ટકોરા િારી રહ્ું હર્ું.
ચોિાસાિાું વષાજ અને વષાજનાું આગિન પછીનો કદરર્નો અદિર્ નજારો સૌ કોઈને ર્રબોળ કરી દે છે. બરાબર
એવા ર્ સિિે ર્ેરથી અઢાર ર્ૂ નના સિિ ગાળાિાું ‘શૃુંગારરસ’ આધાફરર્ િાઈક્રોફિક્શન વાર્ાજ લખવાનું ટાસ્ક
િયું.
િેં ર્ો લાુંબા સિિ સધી ખાસ કરીને બાલવાર્ાજઓનું સર્ જન કિું છે અને સર્ જનગૃપિાું જોર્ાિા પછીનો શૃુંગારરસ
પર લખવાનો ટાસ્ક પ્રથિવાર ર્ િળેલો! ઘર્ીિરર્ો મસ્થર થઈ ર્વાિ.ું ‘કેિ લખાશે?’ ‘કેવું લખાશે?’ એર્ો
પછીનો પ્રશ્ન હર્ો. િયુિ વાર્ ર્ો ‘લખાશે કે કેિ?’ એ ર્ મવચારવાનું હર્ું.
સર્ જનની એક પરુંપરા રહી છે. થીિ હોિ, પ્રોમ્પ્ટ હોિ, વીફર્િો આધાફરર્ હોિ કે પછી મચત્ર આધાફરર્ વાર્ાજ
લખવાની હોિ. ટાસ્ક આપ્િા પછી એની સુંદર અસરકારક પૂવજિૂમિકા જીજ્ઞેશિાઈ અધ્િાર બાુંધી આપે. એ
િર્બ અહીં પણ પૂવજિૂમિકા દ્વારા શૃુંગાર અુંગેની મવસ્ર્ૃર્ િાફહર્ી આપવાિાું આવી. ર્ેનાથી વાર્ાજલેખન િાટેનું
વાર્ાવરણ બુંધાિ,ું
િારે ર્ો આ રસ પર લખવાનો પ્રથિ પ્રિાસ કરવાનો હર્ો ર્ેથી ‘થોિો અને રાહ ર્ઓ’ની નીમર્ અપનાવી.
વાર્ાજઓ િૂકાઈ ર્ે વાુંચી…ર્ેના અમિપ્રાિો અન્િ સર્ જકોએ આપ્િા ર્ે વાુંચ્િા પછી ’અુંશ’નાિની વાર્ાજ લખી.
સ્વાિામવક ર્ ર્ેિાું શૃુંગારવણજન ઓછ ું હર્ું ર્ેવા અમિપ્રાિ િયા. છર્ાું પણ આ ફદશાિાું આગળ વધવાનો િાગજ
ર્ૈિાર થઈ ગિો હર્ો એ િારા િાટે બહ િોટી ઉપલમબ્દ્ધ ગણી શકું!
શૃુંગાફરકવાર્ાજઓ રર્ૂ થર્ી ગઈ. પ્રેિ, સુંિોગ, મવિોગ, શણગાર, મવલાસ, છળ-કપટ, ર્ૃમપ્ત થ-અર્ૃમપ્ત થ...અરે
શૃુંગારની પરાકાિા સિાન સિામધિાવ…કેટકેટલા મવષિો આવર્ા ગિા અને શૃુંગારરસની સગુંધ પ્રસરાવર્ા
ગિા.
એક સકારાત્િક િાહોલ ઊિો થિા પછી િારું કાિ સરળ બન્િું હોિ એવું લાગ્િું. ત્િાર પછી ‘ટેક’ અને
ગ્રામ્િપફરવેષ પર આધાફરર્ ‘દિલી’ ઠીકઠીક પ્રિાણિાું સુંર્ોષ િળે ર્ેવી લખાઈ–મિત્રો દ્વારા વખાણાઈ પણ ખરી!
બાકી રહ્ો ર્ે વાુંચનનો અનિવ. ‘શૃુંગારરસ’પર આધફરર્ સર્ જકમિત્રોની વાર્ાજઓ વાુંચવાની પણ બહ િજાપર્ી.
શરૂઆર્િાું ર્ જીજ્ઞેશિાઈએ ટકોર કરે લી કે ‘શૃગ
ું ાર અને મબિત્સરસ વચ્ચે બહ પાર્ળી િેદરે ખા છે.’ આનુંદ
અને ગૌરવસહ એ વાર્ની િેં નધ ધ લીધી કે સૌ મિત્રોએ પોર્ાના શબ્દોને, પોર્ાના મવચારોને અને પોર્ાની
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અમિવ્િમક્ર્ને ‘શૃુંગાર’િાું ઢાળી હોવા છર્ાું ક્િાુંિ પણ રમચિુંગ થાિ ર્ેવા શબ્દો કે વણજનો રર્ૂ કિાજ નથી. ર્િાિ
સર્ જકિાઈ-બહે નોએ વાર્ાજઓને બિેલી ગફરિાને સલાિ!
વાર્ાજઓની વાચનિાત્રાિાું કેટલાુંક સ્પશી ગિેલાું વાક્િો શેર કરવાું ગિશે. વાર્ શૃુંગારની છર્ાું સરલાબેનનું વાક્િ
“નિનને બુંધ રાખીને િને જોશો ર્ો વધ આનુંદ િળશે.” સષિાજીનું “િનગિર્ાું પાત્રનું અર્પલું િનને િાવ્િ.ું ”
િાનવસહર્ શારીફરક મસ્થમર્ દશાજવર્ું મનવાજીનું વાક્િ, “પલાશના હોઠ એણે પોર્ાના સહે ર્વાુંકા લકવાગ્રસ્ર્
હોઠિાું સિાવી લીધા.” રાર્લબેનનું, “એ બોલકી આુંખોિાું આખો દફરિો ફહલ્લોળા લેર્ો દેખાિો, ર્રસનો
દફરિો!” ર્ો એક ચેર્વણીરૂપ વાક્િ “Welcome to the world of Aids” ઝીલ ગઢવીની કલિે લખાિ.ું આવાું
ર્ો અનેક વાક્િો િનને સ્પશી ગિાું.
એક સુંદર, િાદગાર અનિવ િાટે સર્ જન….સર્ જકિાઈઓ-બહે નો ર્થાિાગજદશજકશ્રીઓ; જીજ્ઞેશિાઈ, નીલિબેન,
રાર્લબેન સફહર્ સૌને ધન્િવાદ!
હે િશીલા શાહની એક પુંમક્ર્ સાથે િારી વાર્ને મવરાિ આપીશ.
પ્રણિની વાર્ ક્િાું કદી વાસી હોિ છે;
એ િહે કર્ી ર્રોર્ાજા બારિાસી હોિ છે.
- ભા તીબેન ગોફહલ

સર્જન સામયિક (અંક ૬ : જુ લાઈ ૨૦૧૭)

http://aksharnaad.com

Page 22 of 37

િૉ. રાજેર્ વણકરની કલમે ર્ંર્ારરસ
પફરચિ


જન્મ અને ઉછેિ - પાંચમહાલ તજલ્લાના બાહી ખાિે



અભ્યાસ - એમ.એ. / એમ.રિલ / પીએચડી



પયિસ્કાિ - 'િાજ્ય યયવા પયિસ્કાિ ૨૦૦૨' િથા સારહત્ય અકાદમી, ન્યય રદલ્હી દ્વાિા 'િાષ્ટ્ રીય યયવા પયિસ્કાિ તવજ ેિા ૨૦૧૫' , ્ૂકાં ી વાિાામાાં
પરિવેશ પયસ્િકને સારહત્ય અકાદમીનો શ્રેષ્ઠ સાંશોર્ન પયિસ્કાિ (પ્રથમ ઈનામ)



પ્રકાતશિ પયસ્િકો - માળો (વાિાાસાંગ્રહ) , િિિે્ો (કાવ્યસાંગ્રહ) , પીડપ્રત્યાયન (તવવેચન) , દતલિચેિનાની ્ૂકાં ીવાિાાઓ (સાંશોર્ન) , તવચિિી
તવમયક્િ જાતિની વાિાાઓ (સાંશોર્ન) , કલાપીના કાવ્યોના આસ્વાદ (સાંપાદન) , પન્નાલાલ પ્ેલની વીણેલી નવલકથાઓનો આસ્વાદ
(સાંપાદન), ગયજિાિી ્ૂકાં ીવાિાામાાં પરિવેશની કાયાસાર્કિા (સાંપાદન) , તચનય મોદી ગ્રાંથકાિ અભ્યાસ (સાંપાદન- સાંશોર્ન) , િમેશ પાિે ખના
"કાંપા"ના કાવ્યોનો આસ્વાદ (સાંપાદન) , નવી પેઢી નવા મોલ (કાવ્ય સાંપાદન)

૧ . આપના મતે ર્ંર્ારરસ કેવો અને કેટલો હોવો જોઈએ?
િારર્િાું પ્રાચીન કાળથી શરીરને દેવ, પૂજિ, પમવત્ર િાનવાિાું આવે છે. અવર્રર્ા બાળક સાથે પૂજાનો સુંબુંધ છે,
ર્ો િૃત્િ પછી શબને પમવત્ર િાનવાિાું આવે છે. શરીર કેન્દ્રિાું છે. િૂળિાું આપણે ર્ ેને ધિજ કહીએ છીએ એ પુંથ
છે. અલગ અલગ રસ્ર્ા છે. એ રસ્ર્ાઓ િળીને એક ધિજ બને છે. ર્ ેની સાથે સીધો સુંબુંધ ર્ શરીરના ધિો સાથે
જોર્ાિેલો છે. શરીરના ધિો એટલે ખાવ,ું પીવું, ઊંઘવું, ચાલવું, દૈમનક ફક્રિાઓ કરવી, રમર્ કરવો એ ર્િાિ.
મસર્ાુંશ િશચુંદ્રની પુંમક્ર્ઓ અહીં િાદ કરું ર્ો
હરે

િરે

ચરે

રમર્

કરે

એટલે કે રમર્ફક્રર્ા એ જીવનનો અુંશ છે, િાગ છે. એને નાકના ટેરવે ચર્ાવી દેનારા અવાસ્ર્મવક છે. સહર્ર્ાનો
સ્વીકાર કરર્ાું નથી એટલે ર્ ઘણાું પ્રશ્નો ઉિા થાિ છે. આપણાું પૌરામણક િુંફદરોિાું મશલ્પોિાું રમર્ફક્રર્ાના દ્રશ્િો
છે. િનોમવજ્ઞાન ર્ો એટલે સધી કહે છે કે આપણી પેન ગોળ છે. પૃથ્વી ગોળ છે. આ બુંધારણનાું પ્રમર્કો છે.
ચુંદ્રકાુંર્ બિીએ એિ કહ્ું છે કે જિાું વળાુંક આવે છે ત્િાું આપણને િજા પર્ે છે. એટલે પરષને સ્ત્રીનાું સ્ર્નો પ્રત્િે
એક આકષજણ છે. સ્ત્રીને પરષનાું ઘાટ પ્રત્િે આકષજણ છે. આ બધું રસની દ્રમિએ જોઈએર્ો આપણી અુંદર પર્ેલું
છે. શૃુંગારનો સ્થાિીિાવ ‘રમર્’ આપણી અુંદર પર્ેલું છે. એને ઉદ્વીપકો િળર્ાું એ જાગૃર્ થાિ છે. પણ આ બધું
જિારે સાફહત્િકળિાું આવે છે, ક્લાકૃ મર્િાું આવે છે ત્િારે બદ્ધે કહ્ું છે ર્ેિ સમ્િક રીર્ે આવે ર્ો ર્ કલાિાું ખપે
નફહર્ર એ િે શન બની જાિ. િે શન ર્ો િમણક હોિ છે. એટલે કે વાર્ાજનાું િૂળિાવને પ્રગટ કરવા િાટે આપણે
શૃુંગાફરક શબ્દ િોર્ના કરીએ ત્િારે એ કલાકૃ મર્ સર્ જવાિાું સહાિક બની શકે.
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૨. તો ર્ું ‘સ્ત્રી એટલે જ ર્ંર્ાર’ એમ કહી ર્કાય?
કદરર્ે નારી પાસે અપાર િિર્ાઓ િૂકી દીધી છે. પરષને મ્હાર્ કરવાિાું, જીર્વાિાું, હરાવવાિાું, જીર્ાર્વાિાું,
રુંજાર્વાિાું, રખર્ાવવાિાું ર્િાિ સ્ર્રે નારીનો હાથ છે. એવું કહે વાિું છે કે, ‘સિળ પરષની પાછળ કોઈ સ્ત્રીનો
હાથ હોિ છે.’ ર્ો ‘મનષ્િળ પરષની પાછળ પણ સ્ત્રીનો હાથ હોવાનો.’ આવું હું ઉિેરું છ.ું ઓશોના િર્ે નારી
આકષજણનું કેન્દ્ર છે કારણ કે નારીિાુંથી નર મનપજિો છે. વળી ર્ ે સ્ર્નો પરષને ર્રર્ આકષથે  છે એ સ્ર્નો સાથે
ર્ન્મ્િા પછી ર્રર્ પનારો પડ્યો છે. વરસો લગી સ્ર્નપાન કિાજનો ર્ ે અહે સાસ છે એ નારીના સ્ર્નો જોર્ાું જાગૃર્
થઈ ઉઠે છે. િરર્ રસસૂત્રિાું ર્ ે વાર્ કરે છે એ ર્ આ છે. આપણી અુંદર પર્ેલો િાવ કોઈ ઉદ્દીપન િળર્ાું ર્રર્
જાગૃર્ થઈ જાિ ત્િારે એ રસિાું પફરણિે છે.
બીજી બાર્ ચુંદ્રકાુંર્ બિીએ સ્ત્રી મવષે પસ્ર્કિાું ચોકાવનારું મનવેદન કિું છે અને એ એ ર્ કે – ‘સોહાિણા
િનગિર્ા પરષને જોઈને સ્ત્રીની િોની િીની થવા િાુંર્ે છે.’ શું પરષ પણ રમર્િાવ જાગૃર્ કરવાનું એક ઉદ્દીપક
નથી બનર્ો? જો એિ ન હોર્ ર્ો સ્ત્રીને રમર્િાવ ઉત્પન્ન થર્ો ર્ ન હોર્. ‘બદ્ધચફરર્મ્’િાું બદ્ધનો નગરમવહાર
વાુંચો ર્ો સિજાિ કે બદ્ધ - મસદ્ધાથજ જિારે નગરમવહાર કરે છે ત્િારે એ એટલા સોહાિણા, રૂપવાન હર્ા કે એને
જોવા નગરની સ્ત્રીઓ િેર્ા પર, િાળ પર, બારીઓિાું, ઝરખાિાું, રસ્ર્ા પર, ચોરે -ચૌટે દરે ક ઠેકાણે શ્વાસ રોકીને
ઉિી હર્ી. સર્ જક ર્ો કહે છે કે એ ઉત્તેમર્ર્ હર્ી. આ શું છે? આપણા પરાણોિાું આવા અનેક ઉદાહરણો િળે
છે. આપણા નલ, રાિ, કૃ ષ્ણ, અર્ જન ર્ ેવાું પાત્રોનાું વણજનો ર્િે સાુંિળો, વાુંચો ર્ો પરષ ર્રિી રમર્િાવનાું ઉત્તિ
ઉદાહરણો િળી શકે. આિ રમર્િાવનું ઉદ્દીપક એકર્રિી નથી ર્ નથી, એ બુંને ર્રિી છે.
૩. સ્ત્રી અને પુરુર્ વચ્ચેની રશતફક્રિામાં રહે લા ર્ંર્ાર શવર્ે જણાવર્ો?
િેં અગાઉ કહ્ું એ રમર્ફક્રર્ાએ િાનવજીવવનો એક િાગ છે. સ્ત્રી હોિ, પરષ હોિ, ગે હોિ કે લેસ્બીિન હોિ
દરે કના િાટે જીવનિાું ચાલર્ી એક ફક્રિા છે અને એ થવાની. એને રોકનાર િાટે મવકૃ મર્રૂપે બહાર આવશે પણ આ
સહર્ રીર્ે સ્વીકારનાર ને એનો મવવેકપૂવજક મવમનિોગ કરનારને િાટે એ જીવનના ઉત્તિ આનુંદનું િાધ્િિ બની
રહે શે. સાફહત્િિાું પણ એનું મનરૂપણ જિારે પ્રમર્કાત્િક સ્ર્રે , વ્િુંર્નાના સ્ર્રે કે ફ્લેશબેક, સ્વપ્ન ર્ ેવી
પ્રિમક્ર્ઓના સ્ર્રે થાિ છે ત્િારે ઉત્તિ પ્રકારની કૃ મર્ઓનું સર્ જન શક્િ બને છે. આ િાટે િમણલાલ હ. પટેલની
'પર્ર્ર' ર્ ેવી વાર્ાજઓ વાુંચવાથી વધ યુિાલ આવશે. આપણે ત્િાું સુંિોગ શૃુંગારનું ઉદાહરણ કામલદાસની
કૃ મર્ઓિાું વધ િળી શકે. કિારસુંિવ વાુંચીને કામલદાસને શ્રાપ િયાની દુંર્કથા પણ આપણે ત્િાું પ્રચમલર્ છે.
આ બધું વાુંચવું જોઈએ.
૪. શવયોર્ ર્ંર્ારરસ શવર્ે કર્ું જણાવર્ો?
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મવિોગ િાટે આપણે ત્િાું 'મબલ્વિુંગળ' ર્ ેવી ઉત્તિ કૃ મર્ રચાિેલ છે. આ મસવાિ પણ 'િેઘદૂર્' એક િહાકાવ્િ
ર્રીકે ર્ગર્િરિાું પ્રમસદ્ધ છે. િાદ પરનાું અનેક કાવ્િો, અનેક િક્ર્કો ખૂબ રચાિાું છે. 'અશ્રમવરહની રાર્ના...'
કોઈપણ સાફહત્િપ્રેિીને િધ ઢે હશે. 'મછન્નપત્ર' ર્ ેવી સરે શ જોશીની આધમનક નવલકથા પણ િાલાનો મવિોગ છે,
ઝરાપો છે. અુંર્ે ર્ેની સાથેનો સુંિોગ પણ મવિોગક િાદ સાથે જોર્ાિેલ છે. િારી વાર્ાજ 'જીવર્'ું આખી સ્વપ્નદોષ
પર છે. આ મવષિની આ મવશ્વની પહે લી વાર્ાજ છે એવું ર્િેન્દ્ર શેખર્ીવાળાએ િોરારી બાપને ત્િાું એક વક્ર્વ્િિાું
કહ્ું હર્ું.
૫ .'ર્ંર્ાર એટલે સહવાસની પરાકાષ્ઠા' આ ઉશક્ત શવર્ે તમારો ર્ું મત છે?
સાફહત્િિાું કે કોઈપણ કલાકૃ મર્િાું શેનું વણજન કરો છો એ િહત્વનું નથી પરુંર્ કઈ રીર્ે વણજન કરો છો એ ર્
િહત્વનું છે. એક ઉદાહરણ ર્ઓ"પર્ર્ર િધ િને ર્રાક હાચવીને ઉખાર્વી પર્ે. ર્ ઉિરા પારે થી શેર્િ િેલર્ ે- બે ત્રણ શેર્િ થર્ાુંિાું ર્ો ર્ું જોર્ ેને
િધ િ એવી હું વાળી થઈ જાિ ર્ે."
િમણલાલ હ. પટેલની પર્ર્ર વાર્ાજિાું સહર્ રીર્ે થિેલા સસરા-વહ વચ્ચેના સુંિોગ પછી લખાિેલા આ શબ્દો
છે. આવી િાષા વર્ે ર્ આ વાર્ાજ ઉત્તિ બની છે. િને લાગે છે કે મનરૂપણ િાષા મવશેની આ વાર્ સિજાવવા
આટલું ઉદાહરણ બસ છે.
૬. ર્ંર્ાર રસ અને શબભત્સ રસ વચ્ચેની ભેદરે ખા શવર્ે જણાવર્ો.
શૃુંગાર અને મબિત્સ સાવ ર્દા છે. બુંને વચ્ચે આખો િેદ છે. પણ િાષાની ર્ાકાર્ એટલી બધી છે કે આ બુંને
વચ્ચેની િેદરે ખા મિટાવી શકાિ છે. ર્ઓ રિેશ પારે ખની 'ચૂર્' વાર્ાજિાું આવર્ાું આ ઉદાહરણો- (રિેશ પારે ખને
વાર્ાજકાર ર્રીકે કેટલા ઓળખે?)
- રાણીના િધ  પાસે ખાધ્િપદાથજની ર્ ેિ પીરસાિેલું, રાણીના નહોફરિાુંથી ઉઝરર્ાનું, પરસેવે રે બઝેબ, હાુંિર્ું,
ઉછળર્ું, પછર્ાર્ું, ઉછળચૂર્િાું િારું શરીર, રાણી િારા પેર્ ૂ પાસે નખમશખ મપરસાિેલી, ચપોચપ, ચીંખોટર્ી,
િાસ્ર્ર િાસ્ર્ર.. ર્ું િરદ છો... ઊંહ...
- બાિલો અર્ધી રાર્ે િારા પગ િાર્ીને બખોલિાું દીવાસળી પેટાવર્ો, િારી િૂર્રવાની ર્ગાને જોર્ો, આખું
બાકસ ખાલી કરી દેર્ો િર્વો... હું પર્ી પર્ી આિ ર્ પછાર્ા ખાર્ી ને એકલી એકલી ઝરી ર્ર્ી.
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- ર્ૂસકાું વચ્ચે સળગર્ાું અવાર્ ે રાણી- રોર્ આિ એક બાકસ બગાર્ર્ો િર્વો... કહીને ખેંગારના શબ પર
થૂુંકેલી.
આિ ર્ િાષા પ્રિમક્ર્ વર્ે આ બુંને િાવ ર્ગર્ને મિશ્ર કરી શકાિ છે. અને કહે વાિ મનરૂપણરીર્ી.
૭. આવતીકાલના વાતાષકારો માટે તમારો શવર્ેર્ સંદેર્ આપર્ો?
આવર્ીકાલના અને આર્ના બધા વાર્ાજકારો િાટે સુંદેશ ર્ો એ ર્ કે ખૂબ વાુંચવ.ું સાવ નબળા અને સાવ
મનવર્ેલા, બધા પ્રકારના વાર્ાજકારોને વાુંચવા, ખૂબ ર્ વાુંચવા. ‘મબટમવન્સ ધ લાઈન’ વાુંચવા.
વાર્ાજકારની િૂગોળ, સાુંસ્કૃ મર્ક ચેર્ના ર્પાસવી. એિાુંથી વાર્ાજનું બીર્ કેવી રીર્ે ઉદિવ્િું એ સિર્વું. પછી
‘વાર્ાજ લખાઈ ગઈ, વુંચાઈ ગઈ, િજા પર્ી ગઈ’ એવી રીર્ે નહીં. પણ વાર્ાજ કેવી રીર્ે લખાઈ છે એ વાુંચવ.ું
વાર્ાજ ક્િારે િ ન વાુંચવી. વાર્ાજનું મનરૂપણ વાુંચવું ર્ો ર્ સર્ જક બની શકાિ. ઇલેમક્ટિમશિન મવર્ળીનાું પ્રકાશને નહીં
ર્એ એ લાઈન ક્િાુંથી આવી છે એ જોશે. કેટલા વોલ્ટેર્ની છે એ જોશે. એટલે શબ્દના પ્રેિીઓએ શબ્દને નહીં
પણ એ શબ્દ ત્િાું ર્ કેિ છે? કઈ રીર્ે ત્િાું િૂકાિો છે એ જોવાનું રહે છે.
સાફહત્િ અકાદિી ફદલ્હીિાું રાિ િીિ િવા પરસ્કાર ગ્રહણ કરર્ા િેં આ વાર્ કરી હર્ી કે પ્રત્િેક વ્િમક્ર્િાું, પ્રત્િેક
સિાર્િાું, િણિાું, સિિિાું, પ્રસુંગિાું એક ક્રમર્ છે એને પકર્વી પર્ે છે. પોર્ાની સર્ જકચેર્નાિાું બરાબર ઘોળવી
પર્ે. અનિર્ીના સ્ર્ર પરથી એને શબ્દિાું િોગ્િ રીર્ે (રીર્ એટલે રચનારીમર્) ઉર્ારવી પર્ે ર્ો ર્ સાચી કૃ મર્
મનપજી શકે. પન્નાલાલ પટેલની ‘પીઠીનું પર્ીકું’ વાર્ાજ ર્ઓ. એિને અુંગ્રજો
ે એ દ્વારા ખેર્ર્ૂ ો પર નખાિેલા ટેક્સ
ર્ ેવા મનિિ મવશે વાર્ કરવી છે પણ એ કહે વા પ્રેિકથાનો આધાર લીધો. પ્રેિકથાનો આરુંિ પણ કોટજથી કિો.
વાર્ની શરૂઆર્ આ રીર્ે કરી -------‘આ ચોિાસું નહીં પેલું નહીં એનાિ પહે લાના ચોિાસાની વાર્ છે સાહે બ...’
ર્ઓ, ર્ ે કહે વું છે એ નહીં પણ ર્ ેના વર્ે કહે વું છે એ િાષા પાસેથી કાિ લીધું છે. િાધ્િિને બરાબર પલોટશો
ર્ો સાચો િોલ આપોઆપ લહે રાઈ ઉઠશે.
અસ્તુ
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૧૧) સમાશધ - લીના વછરાજાની
અવાવર ર્પોિૂમિિાું ઝાુંઝરના ઝણકાર, કોિલના ટહકા સિ િધૂરાું ગાન અને અુંગેઅુંગિાું અનુંગજિોર્ ર્ ેવી
મચત્રાુંગદાની િારકણી અુંગિુંમગિાવાળી નૃત્િશૈલી પરત્વે ઋમષ ર્ેર્િિ ઝાઝો સિિ બેધ્િાન ન રહી શક્િા
અને...
"ઓહ દેવી, ર્િારું નૈનર્રકટ િને સૂવા નથી દેર્ું..." મચત્રાુંગદાની કિળની દાુંર્લી સિી િજાઓિાું સિાિેલા
ર્ેર્િિ ર્પનો રસ્ર્ો િલ્િા.
"દેવ, ઋમષ ર્ેર્િિનું ર્પ ફદવસે ફદવસે પ્રખર બનર્ું જાિ છે. ર્િારું આસન છીનવાઈ જાિ એ પહે લાું ઇંદ્રલોકની
સવાજમધક સુંદર અપ્સરા મચત્રાુંગદાને િોકલી એિનો સિામધિુંગ કરો." નારદે ઈંદ્રદેવની કરે લી કાનિુંિેરણીનું
ર્ીર બરાબર મનશાન પર લાગી ચૂક્િું હર્ું.
દાિકાઓ બાદ મચત્રાુંગદાએ રાગરુંગથી કુંટાળી વલ્કલ અપનાવ્િાું. પણ ર્ેર્િિ હજી ધરાિા નહોર્ા.
"દેવી, ર્િને ર્ો શૃુંગાર ર્ ેટલાું ર્ વલ્કલ અને પષ્પાલુંકાર શોિે છે. િને આ કાનિાું શોિર્ા િોગરાની િહે ક
િદહોશ બનાવી જાિ છે."
"ઓહ! પરષપ્રકૃ મર્ બધે ર્ સિાન િાળી. સ્વગજલોકના દેવ કે પૃથ્વીના સુંર્ હોિ, ભ્રિરવૃમત્ત સરખી ર્...
અિિાજદ."
પ્રથિ પ્રહરે મચત્રાુંગદાના કાનના િોગરાના કુંર્ળે ર્ળસિામધ લીધી.

૧૨) નીંદણ - હીરલ વ્યાસ 'વાસંતીિૂલ'
જીવીએ ચૂલો ઠાિો, પેટની િૂખ ર્ો િાુંગી. દરરોર્ રાત્રે ઓરર્ાિાું પ્રવેશર્ી ત્િારે એને જીવા સાથે જીવ િયાનો
પહે લો ફદવસ ને પહે લી રાર્ િાદ આવર્ાું.

જીવો દીવાની શગ સુંકોરર્ો ને જીવી નાિનું અર્વાળું એને

અર્વાળર્ું. જીવીને જીવાની બયુર્ર ર્ ેવી છાર્ી પર િાથું િૂકી સવું ગિર્ું.
જીવાનો હાથ હળની ર્ ેિ આયુખા શરીર પર િરર્ો ને િીઠા ચાસ પર્ર્ો. ખેર્રિાું કાિ કરીને કસાિેલા શરીરનો
ફકલ્લો એને સુંર્ોષ આપર્ો. જીવી ખેર્રે ર્ઈ કૂવાિાુંથી પાણી સીંચર્ી ત્િારે ખેર્ર પાણી પીર્ું અને જીવો જીવીને.
ખેર્રની િાટીિાું વરસાદ િળર્ો એિ એ િાટીિાું જીવો અને જીવી એકિેકિાું િળર્ા. ક્િારે ક અિી છાુંટણાું ર્ો
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ક્િારે ક ધોધિાર! જીવી આયુખા ગાિને ગિર્ી પણ જીવો છે ત્િાું સધી કોઈની િજાલ નથી કે જીવી સાિે ર્વે પણ
ખરો.
શહે રથી આવેલો સરપુંચનો દીકરો જીવી નાિના અર્વાળાને અર્વા ગિો ને જીવાના ધાફરિાએ નીંદણ વાઢ્.ું

૧૩) તલવાર - ફહરલ કોટિીયા
સાફરકાના નાર્ક સ્પશથે  ર્ગાવેલા સ્પુંદનોથી િારા હાથ અનાિાસે એની ર્લ્િોિાું અટવાઈ ગિા. ર્ીવ્રર્ાથી
ચાલર્ા ધબકારાની સાિીિાું અિારા બુંનેના અધર વધ નજીક આવ્િા. અને િેં એના અધર ને િારા અધરોિાું
ર્કર્ી લીધા. એના સ્ર્નના ઉિાર પર િરર્ા હાથે ર્ગાવેલા સ્પુંદનોને િાણવા હૃદિ કેટલાિ ધબકાર ચકી ગિું.
એના નાર્ક ટેરવા િારા વાળિાું િરવા લાગ્િા. િારા હાથ પણ બધી સીિાઓ છોર્ીને ઝલ્િોથી એની કિર સધી
આવી ગિા. અને આ શું? કિર પર કફટબુંધ? હું િૂર્કાળિાું ખોવાઈ ગિો. રાર્કિારી, નાર્ક હોઠ અને
કફટબુંધ. િેં સાફરકાનો હાથ પકડ્યો, રે ખાઓ જોઈ અને જિોમર્ષ આત્િા બોલી ઉઠ્ો કે આહ રાર્ઘરાનાની
લકીર.
“શું થિું ઋમષ?” એ બોલી.
“સાફરકા, ર્ને પનર્ જન્િિાું મવશ્વાસ ખરો?”
“ઋમષ, વાર્ો કરવાના રૂમપિા નથી લીધા હો.” એ બગર્ી.
અને હું િારા પૂવજર્ન્િની િાદદાસ્ર્ના અમિશાપનું, પૂવજર્ન્િનું અને િને િારા પ્રેિથી દર ર્વા મવવશ કરનાર
રાણી ગર્ગામિની ઉિથે  સાફરકા સાિે વેર લેવા કટીબદ્ધ થિો. પણ સાફરકા આ વખર્ે પણ ર્લવાર લઈને આવી
હર્ી અને હું મવવશ હર્ો એના સધ દિજની ધાર સાિે.

૧૪) દમલી - ભારતીબેન ર્ોફહલ
પાણી વાળર્ો નુંદ અવાર્ સાુંિળી આવી પહધ ચ્િો. ને અટક્િો-કોઈએ 'સ્ટેચ્િ' કહ્ું હોિ ર્ેિ. ર્ેની આુંખો
દિલીના આખાિે દેહ પર િરી વળી. ઓઢઅણું ખસી ગિેલ.ું ખલ્લો થિેલ કબજો ને ઘાઘરા નીચે ખલ્લા પગ જોર્ાું
ર્ નુંદના સૂર્ેલ સપનાું જાગી ઊઠ્ા. બે ર્ગલાું ચાલી ર્ેણે િાટીિાળા પગથી ઝાુંઝરને અર્પલાું શું કિાજ...બન્નેની
કાિા રણઝણ રણઝણ!
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પેલું બચ્ચું િાગ્િું એક ર્રિ ને ર્ે બન્ને બીજી ર્રિ.... િૂખ િાુંગવા!
ર્ક િળર્ા ર્ નુંદ ર્ો બેકાબ. શરિની િારી દિલીએ હાથથી િધ  ઢાુંકી દીધું 'આર્ ર્ો નહીં છોર્'ું કરર્ો નુંદ પગ
ર્રિ વયો. ઝાુંઝરથી શોિર્ા પગને અને સાથળ પરના ર્લને ચુંબન કરર્ો આગળ વધ્િો. બસ...પછી ર્ો બે દેહ
એક થઈ ગિાું. મિલનની પ્રથિ અનિૂમર્, રોિાુંચ અને ચરિસીિાની વાછટ શરીર સાથે િનને પણ લથબથ કરી
ગઈ! ઓઢઅણું િરી પોર્ાની ર્ગ્િાએ ગોઠવાિું.
"નુંદ... હું કેવા આવી'ર્ી... િારા બાપ ર્ારે ઘેર કરર્ની ઉઘરાણીએ ગ્િા છે." ર્વાબિાું નુંદને ઘઅણુંિ કેવ'ર્ું પણ
દિલી સાુંિળે ર્ો ને?

૧૫) ઓકે - સમીક્ષા ઠૂંમ્મર
દરવાજો ખોલીને ર્ૃપ્ત થ ઘરિાું આવ્િો. એણે ચાવીને ટીપૉિ પર િુંગોળી અને સોિાિાું પર્ર્ું િૂક્િું. આર્નો ફદવસ
ખૂબ હે ક્ટીક રહ્ો. થાકીને ચૂર થઈ ર્વાિું હર્ું. એણે િોબાઇલ હાથિાું લીધો. નવસો િેસેર્! આખો ફદવસ વૉટ્સ
ઍપના િેસેર્ જોવાનોિ સિિ િયો નહોર્ો. કુંટાળીને એણે બધાને 'ઓકે'નો િેસેર્ િોરવર્જ કરી દીધો....
થોર્ીવારે ખાલી રસોર્ાિાું નર્ર નાખીને એ બાથરિિાું ઘસી ગિો. શાવરના પાણી સાથે થાક ઓગળર્ો રહ્ો.
િીના વાળ લછર્ો એ બહાર આવ્િો.... ને અચાનક.... અુંધકારને ચીરીને ચાુંદની પ્રવેશી.
આકષજક અદાઓથી ફદવાસળી ને' િાચીસનું મિલન કરાવી, એણે િીણબત્તી પ્રકામશર્ કરી. ર્ૃપ્ત થ કુંઈ સિર્ ે એ
પહે લા ર્ે આમલુંગનિાું ર્કર્ાઈને હોશ ગિાવી બેઠો.... સગુંધ, શ્વાસ ને સિન્વિ....
"ખરે ખર! ર્િાું સધી ર્ું છે.... નશાબુંધી થઈ ર્ ના શકે!" સુંર્િ થિેલો ર્ૃપ્ત થ બોલ્િો.
"જીર્... ર્િે િને ઓળખો ર્ ક્િાું છો...! અિે િલે ર્ર્વા હોઈએ, પણ હું સોફહની કરર્ાું વધારે િીઠી છ.ું ..."
ઝટકાથી ર્ૃપ્ત થે એને આમલુંગનિાુંથી અળગી કરી.... અને સોફહનીના ગળાની પાછળ આવેલો ર્લ શોધવાનો પ્રિત્ન
કિો. પણ ર્લ િયો નહીં! એ આઘાર્ સાથે બોલ્િો, "િોહીની....?"
છેર્ર્ીિિાજ સ્વરે િોહીની બોલી,"બહ િોળા ના બનો જીર્... િેં ર્િને િેસેર્ કરે લો છે કે દીદી બહાર જાિ છે ર્ો
આપણે.... ને ર્િે 'ઓકે'નો ફરપ્લાિ પણ આપેલો છે! એટલે ર્ ર્ો હું આવી...!"
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ર્ૃપ્ત થ એને એકટક ર્ાકી રહ્ો.

૧૬) અજાણી - નીવારોઝીન રાજકુ માર
એનું િાથું પૂવજના ખિે ટેકાઈ ગિું. પૂવજ થોર્ો સુંકોચાઈ ગિો. થોર્ી અવઢવ પછી અજાણીને ર્ગાર્વા હાથને
સ્પશ્િો પણ જાગવાનાું બદલે એ પૂવજનો હાથ ર્કર્ી પોર્ાના ખિા અને ગાલ વચ્ચે દબાવી થોર્ું એની બાર્ િરી
ગઈ. અજાણીનાું શ્વાસ પૂવજનાું હાથ સાથે ટકરાવા લાગ્િા. િવાન સ્ત્રીશરીરને િહે સસ કરવાનો અનિવ ર્ો સાવ
પહે લો હર્ો. એ નાર્ક હથેળી પૂવજનાું િનિાું અનેરા, અસહ્ સ્પુંદનો પેદા કરવા લાગી.
ઉર્ર્ી લટો પૂવજનાું ચહે રાને ઉશ્કેરર્ી રહી. અુંર્ે દપટ્ટાએ ખસી લીધું. ર્રાર્રા ર્ોફકિા કરર્ા એ ઉિારની હલચલે
એનાું લોહીની ગમર્ બધે વહે ર્ી કરી િૂકી. બસ, ‘આ ઠીક નથી’ એ મવચાર િગવી બહારનાું વરસાદની ર્ ેિ પૂવજ
વરસી પડ્યો. એ બુંધ આુંખો અને બુંધ હોઠ.... એ ઉન્િાદિિાજ, ઉંઘરે ટા પ્રમર્િાવે પૂવજની ફહુંિર્ ખોલી નાખી.
એનો હાથ ફહુંિર્પૂવજક અજાણીની બધી અજાણી ર્ગ્િાઓ પર િરી વયો.
"બીસ િીનીટ કા હોલ્ટ હૈ ...” ક્લીનરના અવાર્ સાથે આખી બસિાું અર્વાળ રે લાઈ ગિું.
અજાણીએ બેગ હાથિાું લીધી અને બસિાુંથી ઉર્રી પર્ી.
એની પાછળ અવશપણે પૂવજ પણ ઉર્રી ર્ પડ્યો.

૧૭ ભ્રમ - ર્ોપાલ ખેતાણી
“ર્ું અને જીિ? કોના િાટે”
“અર્િને ર્ો ર્ું...”
“ઓહ િાિ ગોર્...િ ક્રેઝી!”
“હા િાર...એ છે ર્ એવો... પશ અપ્સ કરે ત્િારે એના બાવર્ાું પાસે બાહબલી પાણી િરે , એની ચેસ્ટ જોઈને ર્ો
િને એવું લાગે કે હું ર્ેને બાઈટ્સ આપી દઉં. હે ર બેન્ર્ ખોલી એની લટોને ઝાટકો આપે ત્િારે એવું લાગે કે
સાિાર્ મશવજી એ પોર્ાની ર્ટા મવખેરી!”
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“બસ બસ પાવજર્ી...ખિૈિા કર... હવે ખબર પર્ી કે ર્ારા મશવજીને ફરઝવવા ર્ે કેિ િનીસેક્સ જીિ મસલેક્ટ કિ?ું
ઓલ ધ બેસ્ટ ફરિા!”
બીજા ફદવસે ફરિાએ જોિું કે એક ર્ ચેન્ર્ રિિાુંથી જીિ ઈન્સ્ટિક્ટર અને અર્િ બહાર નીકયા. ફરિાની હાલર્
ર્ો કાપો ર્ો લોહીના નીકળે! અર્િ ર્ેની પાસેથી પસાર થિો અને બેગિાુંથી ર્ેનું પાકીટ પડ્યું. ફરિા પાકીટ િાટે
નીચે વળી. જીિ ઈન્સ્ટિક્ટર નીચે વળેલી ફરિાની ક્લીવેર્ને ર્ાકી રહ્ો હર્ો એ ફરિાથી અજાણ્િું નહોર્ું. પણ ર્ેણે
અર્િના પાકીટિાું િરાવેલા િોટો સાિે જોિું... એની આુંખો ચાર થઈ ગઈ!

૧૮) બેબી િોલ - સંજય થોરાત
"ઓહ! વૉવ! િે ન્ટાસ્ટીક ગલજ!" એક સાથે બધા સૈમનકોએ ઉંહકારો િિો.
ગઈકાલે રાત્રે જાપાનથી પાછા િરે લા િેર્રની રૂિિાું બ્િટી ગલજને જોર્ાું ર્ બોર્જર પર ર્ૈનાર્ બર્રુંગ સૈમનકો
રુંગિાું આવી ગિા. પફરવારથી દૂર એકલા રહે ર્ા સૈમનકોએ એનું નાિ 'બેબી ર્ોલ' પાર્ી દીધું. આર્ ે િેર્રની
એની સાથે પ્રથિ રાર્ હર્ી.... અર્ૃપ્ત થ વાસના ધરાવર્ા સાથી સૈમનકો લાઈવ ર્ેિો જોવા િળે એ િાટે બારી
બારણાુંની મર્રાર્ોિાું ગોઠવાઈ ગિા. ર્ીિ લાઈટ ઓન હર્ી....
વાુંકફર્િા ગોલ્ર્ન વાળિાું બેબી ર્ોલ િરલીન િનરો ર્ ેવી લાગર્ી હર્ી. િેર્ર એની ગોલ્ર્ન લટને ચહે રા પરથી
દૂર કરી હાથ િે રવર્ા ગાલ પર થઈ હોઠે અટક્િા, એની છાર્ીનાું ઉિારને િનિરીને િાણી એને કિરે થી ઉંચકી
બેર્ પર સવાર્ી અને આક્રિક શૈલીિાું પોર્ાની ચરિસીિા સુંર્ોષી.
િેર્રની આ જાપાની ગર્ીિા એિના પરર્ી મસમિર્ ન રહે ર્ાું દરે ક સૈમનકોને સેટીસિાઇર્ કરર્ી રહી.... આ ખબર
કનજલને પહધ ચી. એિણે ર્ાત્કામલક િેર્રને બોલાવ્િા, "બ્લર્ી નૉનસેન્સ, શેઈિ ઓન િ િેર્ર...."
"સર, ર્ િ નો? આપણા સૈમનકોના ત્રણ રે પ કેસ િેં રિે દિે કિાજ છે."
"વ્હૉટ?"
"િેસ.... આ પ્લેઈંગ ર્ોલ એટલે ર્ જાપાનથી ખરીદી લાવ્િો...."
"ઓહ! ધેટ્સ ગ્રેટ િેર્ર...."
"અને હા.... િેઇન ર્ો ર્િારી િવાન ફદકરી...."
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૧૯) હં ુ આવીર્ - સંકેત વમાષ
"હું આવીશ!"
ર્રસીને ચૂર થઈ ગિેલી ધરર્ીના કાનિાું એના શબ્દો ગુંર્વા લાગ્િા. બૅર્રૂિની સોનેરી ચાદર પર પર્ેલી સળો
જોઈને એની અુંદર ઊઠેલી ર્મપશ ર્ેર્ થઈ ગઈ. આકાશિાું ઘેરાિેલું કાળું વાદળ ર્રા દૂર હર્ું. ઠર્ું ો પવન િું ૂકાિો
અને કાન પાછળ વ્િવમસ્થર્ ખોસેલી લટ એની આુંખો પર આવીને એના રૂપને એક અનેરો વળાુંક આપી ગઈ. ર્ુંગ
શરીરને વળ આપી એણે ઘેરી રાર્ ર્ ેવા પોર્ાના વાળ ખોલી નાયુિા.
"હું અને ર્ું કુંઈ ર્દા છીએ?" એણે ધરર્ીનો હાથ પોર્ાના હોઠ પર ચાુંપી દીધેલો.
ધરર્ીના એ હાથિાું એના ચુંબનોનો રુંગ હર્ો. એ હાથનો સ્પશજ ધરર્ીના િાટ િાટ થર્ા િૌવનના મશખરોને નવી
ર્ ઊંચાઈ આપવા લાગ્િો અને એ ટેરવા એના અુંગે અુંગને ઝુંકૃર્ કરવા લાગ્િા, ર્ાપ િાુંગર્ા ગિા, પીસાર્ી
ચાદરિાું કેટલાિ સોનેરી સળો ર્ન્િર્ા ગિા. છેક નજીક આવી ગિેલા વાદળે જોરદાર કર્ાકો કિો, ધરર્ી ધ્રજી
ઊઠી અને વાદળ વરસવા ર્ ર્ઈ રહ્ું હર્ું…
…ને ર્ૉરબેલનો અવાર્ આવ્િો!
ઊઠેલાું ર્ોિાનને અુંગે અુંગિાું િરીને ધરર્ી દરવાજા સાિે જોઈ રહી.

૨૦) ટેસ્ટ - ફદવ્યેર્ શવ. સોિવફિયા
સાિસાિેના બાુંકર્ે ગોઠવાિેલ બુંને ક્િારથીિ એકિેકના સુંપૂણજ શરીરને નર્રોથી પી રહ્ા હર્ા. ચાલીસી વટાવી
ગિા હોવા છર્ાું નોકરી, દેખાવ અને લગ્નની ઇચ્છાના અિાવે બેઉ અપફરણીર્ રહી ગિેલા. આવેશિરી
િનેચ્છાઓને પાિવા બુંને બગીચાની છેલ્લી મનર્ જન દીવાલ પાસે ક્િારે પહધ ચી ગિા એનુંિ િાન ન રહ્ું.
દીવાલને અઢેલીને લગોલગ આવર્ાની સાથે શમિુંદી પાુંપણો ઝૂકી ગઈ. 'કોઈ જોર્ું ર્ો નથી ને?' એની ખાર્રી
કરીને બુંનેના હાથ એકિેકની પીઠ પર વીંટળાઈને મચપકી ગિા. નશીલી ગરદન પર લોહીનું ચાુંિું પર્ી જાિ એવા
ગાઢ ચુંબન બાદ બુંને રોિેરોિ ઉકળી ઉઠેલા દેહને સુંર્ૃપ્ત થ કરર્ા રહ્ા.
મવખૂટા ન પર્વાની ઇચ્છાને પળિરિાું ધરબી 'િમવષ્િિાું આ સુંિોગની િણો ર્ કાિ લાગશે.' એવું સ્વગર્
મવચારર્ા બુંનેએ િરી આવરણો ઓઢી લીધા.
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"હવે હું 'ટેસ્ટ'િાું પાસ થઈ શકીશ. એ બદલ આિાર..." આુંખોિાું અનોખા ચિકારાસહ કહે ર્ા વસુંર્ હળવું
િલકાિો.
"કદાચ હું િ, ર્ારો પણ આિાર." ર્રર્ાઈ ગિેલા હોઠ અજાણ્િા દોસ્ર્ના હોઠે અર્ાર્ીને રાર્ ે ર્રબર્ર િાદને
િાનસપટ પર કુંર્ારી લીધી. ને બુંને પોર્પોર્ાના લગ્નની ફદશાિાું આગળ વધ્િા.
***

ર્ંર્ારની સંસ્કશત - ધવલ સોની
શૃુંગાર એટલે શું?
એક ર્ વાક્િિાું ર્ેનો િોહક ર્વાબ આપવો હોિ ર્ો આિ આપી શકાિ, "િૂલોથી સજાવેલા સગુંમધર્ ઓરર્ાિાું
ઉત્કટર્ાથી રાહ જોઈ રહે લા પોર્ાના િનગિર્ા િાણીગરને િળવા િાટે સજીધજીને ર્ઈ રહે લી સ્ત્રીના ચહે રા પર
ધીરે ધીરે ઉગી રહે લી લજજા અને આવનારી રોિાુંચક પળો મવશે ર્ેના િનોમવશ્વિાું ઉઠર્ા અલુંકારોનું મવશ્વ એટલે
શૃુંગાર."
શૃુંગાર શબ્દ સ્ત્રી સાથે એટલો િળી ગિો છે કે સ્ત્રી મવના શૃુંગારની કલ્પના ન થઈ શકે. આપણા િહાન ગ્રુંથોિાું
સ્ત્રી અને સ્ત્રીની કિનીિર્ા મવશે શબ્દોિાું ર્ ે આહ્લાદક વણજન થિું છે ર્ે શૃુંગારનો િફહિા દશાજવે છે. શૃુંગાર એટલે
સૌંદિજ. સ્ત્રીના સૌંદિજના, ર્ેની લજજા, કિનીિર્ા અને કાિૂકર્ાના ર્ ે વખાણ આપણાું પૂરાણોિાું થિા છે ર્ે િાદ
કરીએ ર્ો કમવકલગર, િહાકમવ વગેરે મવશેષણો ર્ ેિના મવષે વપરાિાું છે એ 'કાલીદાસ' િાદ આવ્િા વગર રહે
નહીં. કામલદાસે પોર્ાના પસ્ર્કો 'શાકુંર્લ' અને 'િેઘદૂર્'િાું સુંદરર્ાનો િફહિા કિો છે ર્ ે ર્ેિની રચનાઓને
મચરુંર્ન બનાવે છે.
‘रसो वै सः ' અથાજર્ બ્રહ્મ એ ર્ રસ છે. જિારે િાનવીને આનુંદની પ્રામપ્ત થ થાિ ત્િારે જાણવું કે એને રસની
પ્રામપ્ત થ થઈ છે પછી એ વીરરસ હોિ કે રૌદ્ર, શૃુંગાર હોિ કે શાુંર્ રસ.
િરર્િમનના પ્રબુંધ-ગ્રુંથ 'નાટ્યશાસ્ત્ર'િાું 'મવિાવ’ (ઉદ્દીપક પફરમસ્થમર્), 'અનિાવ’ (િૌમર્ક પફરણાિ કે
અમિવ્િમક્ર્ - ર્ ેિ કે અમિનિ)' અને 'વ્િમિચારી’ (અશાશ્વર્ િનોિાવ) એ ત્રણ પફરબળોને આધારે
રસમનષ્પમત્ત થર્ી હોવાનું ર્ણાવાિું છે. આ ત્રણેનો સિન્વિ થર્ાું ર્ ે અનિૂમર્ થાિ છે ર્ે 'આસ્વાદનીિ' છે.
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રસ એ વ્િમક્ર્ના અુંર્ઃકરણની સિૃમદ્ધ અને અનિવનો મવષિ છે, રસ એ અકજ કે સત્વ છે. સાફહત્િના સુંદિથે 
રસશાસ્ત્રિાું નવ રસ ગણાવાિા છે ર્ ેિ કે - શ્રુંગાર, હાસ્િ, કરણ, રૌદ્ર, વીર, િિાનક, મબિત્સ, અદ્દિર્, અને
શાુંર્....
એક રુંગની અનેક આિા હોિ ર્ેિ એક રસિાું અનેક િાવો સિાિેલા છે. શૃુંગાર રસિાું હષજ, આનુંદ, ઉન્િાદ,
મવસ્િિ, િોહ, ઈરોટીસીઝિ - લૈંમગકર્ા, સ્વાપજણ, આરાધના વગેરે િાવો મનફહર્ છે.
આ શૃુંગારનો ખરો િફહિા પ્રમસદ્ધ િાળવામધપમર્ િહારાજા િર્ૃજહફરએ વણજવ્િો છે. ર્ેઓ જિારે િહારાણી
મપુંગળાના િોહપ્રેિિાું ગળાર્ૂબ હર્ા ત્િારે ર્ેિણે "શૃુંગારશર્ક" રચ્િું હર્ું, ર્ ેિાું ર્ેિણે નારી અને ર્ેની સાથેની
કાિક્રીર્ાની ધન્િર્ા બર્ાવી છે. પરષને પરવશ કરવા સ્ત્રીનું રૂપ અને ર્ેની શૃુંગાફરક ચેસ્ટાઓ એ કાિદેવનું અિોઘ
શસ્ત્ર છે. આ શ્લોકની ધન્િર્ા ર્ૂ ઓ.
शंभुस्वयंभुहरयो हररणेक्षणानां
वाचामगोचरचररत्रवववचत्रताय

येनाक्रियन्त सततं गृहकु म्भदासा: ।
तस्मै नमो भगवते मकरध्वजाय ॥१॥

“ર્ ેણે બ્રહ્મા, મવષ્અણ અને િહે શને હુંિેશ િાટે િૃગનિની સુંદરીઓના, ઘરકાિ કરનાર દાસ બનાવી દીધા હર્ા
અને ર્ ેના મવમચત્ર ચફરત્રનો પાર વાણી પણ પાિી શકર્ી નથી ર્ેવા, િકરધ્વર્સ્વરૂપ કાિદેવને નિસ્કાર.”
મત્રદેવને પણ િોહના િાિાજાળિાું કેદ કરી શકનાર કાિદેવનો િફહિા દશાજવવા િાટે િર્ૃજહફરએ સહ પ્રથિ ર્ેિને
નિસ્કાર કરીને શૃુંગારશર્કની શરૂઆર્ કરી છે. શૃુંગારશર્કિાું સ્ત્રીની લાિમણકર્ાઓને ર્ેિણે બહ કિનીિ રીર્ે
વણજવી છે. સ્ત્રીનું મસ્િર્, હાવિાવ, લજજા, િીરર્ા, કટાિ વગેરે િનષ્િને સુંિોફહર્ કરીને બાુંધી લે છે. આ કારણે
ર્ િહાકમવ કામલદાસે ર્ેને “સકિાર પ્રહરણ”, એટલે કે ’અત્િુંર્ સકોિલ શસ્ત્ર’ કહ્ું છે. શૃુંગારશર્કિાું સ્ત્રીના
અુંગિરોર્, ર્ેની વાર્ કરવાની શૈલી, ર્ેની કાિાના વળાુંકોને બહ િોહક રીર્ે વણજનિાું વણી લીધા છે.
ર્ેના એક શ્લોકિાું સ્ત્રીનો િફહિા દશાજવર્ા ર્ેિણે કહ્ું છે કે “ચુંદ્રના ર્ ેવું પૂણજ ખીલેલું િખ, કિલની શોિાને
શરિાવે ર્ેવાું નેત્રો, સવણજના ર્ ેવો સુંદર વણજ, ભ્રિર ર્ ેવા કાળાિમ્િર કેશપાશ, હાથીના ગુંર્સ્થળ ર્ ેવા સ્ર્નો,
િારે મનર્મ્બો અને વાણીની િનોહારી િધરર્ા આ બધું ર્ િવર્ીઓનું સ્વાિામવક આિષણ છે.” આ છે શૃુંગારનું
િહત્વ ર્ ેનું વણજન િહમષજ િર્જહફરએ શૃુંગારશર્કિાું અક્લ્પનીિ રીર્ે કિજ છે.
ર્ેિણે સ્ત્રીઓને સૌંદિજની ટોચ પર બેસાર્ી છે. આટલેથી ન અટકર્ાું એક શ્લોકિાું ર્ો ર્ેિણે સ્ત્રીઓની િોહકર્ા
સાિે ર્ો શસ્ત્રો અને શાસ્ત્રોને પણ ધાર વગરના ગણ્િા છે.
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“મશર ઉપર િાલર્ીનાું પષ્પોની િાળા, િખિાું બગાસાું, શરીર ઉપર કેસર મિમશ્રર્ ચુંદનનો લેપ અને ઉર ઉપર
પર્ેલી િદિર મપ્રિર્િા – આને ર્ સ્વગજ કહે વાિ, બાકી શાસ્ત્રો ર્ો પફરમશિ (એટલે કે મબનર્રૂરી કે વધારાના)
છે.”
શૃુંગારરસનો ર્ ે પ્રિાવ િર્જહફરએ વણજવ્િો છે ર્ેના વગર ર્ો મર્દગી
પણ સુંદરર્ાને ર્રસર્ી રહે . શૃુંગાર સહના
ું
હૈ િે વસેલો છે. સુંદરર્ાને આપણે આુંખથી જોઈએ છીએ પણ ર્ેને ઝીલવાનું કાિ ર્ો આપઅણું િન કરે છે. જો
િનિાું શૃુંગાર વસેલો હોિ ર્ો આખી દમનિા ર્િને શૃુંગારિિ લાગી ઉઠશે.
સવારે ઉઠીએ ત્િારે સૂરર્ને આવકારર્ી ધરર્ી, વૃિની લીલીછિ છટાદાર ઘટાઓ, એ ઘટાઓ વચ્ચેથી િાધૂિજ
છલકાવર્ાું પુંખીઓ, બપોર વેળા સીિિાું મવરાિ ખાર્ી વનરાજીઓ, સુંધ્િાટાણે આકાશિાું િે લાઈ ર્ર્ાું સોનેરી
વાદળોની કર્ાર, રાત્રે ર્ારા અને ચુંદ્રની િમર્થી શોિાિિાન આિ.... આ પ્રાકૃ મર્ક સૌંદ્રિ છે, શૃુંગાર છે. આ બધા
વગર શૃુંગારની કલ્પના કરી ર્ૂ ઓ.
શૃુંગારરસ ર્ો એ કાવ્િ છે ર્ ે દદજને પણ ઉિારે અને પ્રેિને પણ છલકાવે.
ર્નજીવનિાું પ્રમર્મબુંમબર્ થર્ી લાગણીઓ પણ શૃુંગારરસ કહી શકાિ. િનષ્િના મવધમવધ િાવો પણ વ્િમક્ર્ત્વનો
શૃુંગાર છે.
ર્િે કદી વૃિની કોઇ ર્ાળ પર કે કોઈ છર્ પર ચાુંચિાું ચાુંચ નાખીને પ્રેિ કરર્ાું પુંખીઓની નજાકર્ જોઈ છે? એ
શૃુંગાર છે.
બગીચાના કોઈ ખૂણે દમનિાથી સાવ અમલપ્ત થ થઈને ગૂફ્ર્ગ કરર્ાું બે પ્રેિીઓ વચ્ચેના િૂક સ્પુંદનો જોિા છે? એ
શૃુંગાર છે.
કૂવે પાણી િરવા ગિેલી પમનહારીની પાણીદાર આુંખો કોઇને ખબર ન પર્ે ર્ેિ દૂર બેઠલ
ે ા ર્ેના િનગિર્ા
િર્વીરની િૂછો સાિે જોઈ િલકાર્ી હોિ એ શૃુંગાર છે.
અવ્િક્ર્ લાગણીઓ જિારે છાર્ી િાર્ીને વ્િક્ર્ થાિ ત્િારે હૈ િાિાું અમિવ્િમક્ર્નું ર્ ે વુંટોળ દોર્ી આવે ર્ે છે
શૃુંગાર.
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‘શ્રીિદ િાગવર્’ના એક શ્લોકિાું શૃુંગારનું િાવમનરૂપણ ર્ૂ ઓ, "િગવાનના અુંગોનો સુંસ્પશજ પ્રાપ્ત થ કરીને
ગોપીઓની ઈંફદ્રિો પ્રેિ અને આનુંદથી મવહ્વળ બની ગઈ. એના કેશ મવખરાઈ ગિા, િૂલોના હાર ર્ટી ગિા અને
આિૂષણ અસ્ર્વ્િસ્ર્ થઈ ગિાું. ર્ેઓ પોર્ાના કેશ, વસ્ત્ર અને કુંચૂકીને પણ સુંિાળવાિાું અસિથજ બની ગઈ."
શૃુંગારરસને સિર્વો હોિ ર્ો નર્રિાું િાત્ર પ્રેિનો નહીં, પ્રેિાસક્ર્ િાવ સાથે ઉત્કટ ર્રસ જોઈએ.
શ્રી િોગેશ્વરજીએ એક કમવર્ાિાું શૃુંગારને બહ સરસ િાવ આપ્િો છે.
પ્રત્િેક પળે હવે ર્ું િને ર્ારા પ્રેિનો પીિષપ્િાલો પાિ છે
ને એના અલૌફકક આસ્વાદિાું એક કરી દે છે.
હું ર્ કોઈ પ્િાલો હોઉં ર્ેિ_
ર્ેં િને ર્ ર્ારો પ્રેિપ્િાલો બનાવી દીધો છે,
ને ર્ેને પીર્ાુંપીર્ાું ર્ું પરિ ર્ૃમપ્ત થ ને િસ્ર્ીનો અનિવ કરે છે.
પ્રત્િેક પળે ર્ું ર્ેને ખાલી કરે છે ને િરે છે.
- શ્રી િોગેશ્વરજી
શૃુંગારનો બીજો અથજ કાિૂકર્ા પણ થાિ છે. અર્ટા-ઈલોરા,
એલીિન્ટા ને ખર્ૂ રાહો ર્ ેવા િુંફદરોના સ્ર્ુંિોું
ર્ોરણો-ફદવાલો પરની પ્રમર્િાઓિાું પરષ અને સ્ત્રી વચ્ચેની ર્ ે ઉત્કટ પ્રેિાળ ચેિાઓ અને કાિક્રીર્ાનું ર્ ે ર્ાદ્દશ
મચત્રણ જોવા િળે છે ર્ે પણ શૃુંગારરસનું પ્રમર્મનમધત્વ કરે છે. મિન્નમિન્ન અુંગિુંમગિાવાળી પ્રમર્િાઓ અને
રમર્ફક્રિા વેળાની િણોને પથ્થરો પર કોર્રાિેલી જોઇને આર્ની આપણી િોર્જન કહે વાર્ી પ્રજા િધ ઢું િે રવી લે છે
પરુંર્ું જો અુંર્રિનથી ર્ેિાું રહે લું સૌંદિજ જોવાિાું આવે ર્ો શૃુંગારનો સાચો િફહિા સિજી શકાિ.
સહવાસની ફક્રિા પણ શરીરની બીજી ફક્રિાઓ ર્ ેવી ર્ સાહજીક ફક્રિા છે અને ર્ેિાું લગીરે િ આછકલાઈ નથી.
જોકે આપણે એ એટલું સાહજીકર્ાથી નથી જોઈ શકર્ાું એ પણ એક હકીકર્ છે. ઉલટાનું એક ગેરિાન્િર્ા
આપણા નવિવાનોિાું ઘર કરી ગઈ છે કે શૃુંગાર એટલે સુંિોગ. એ વાર્ સાચી કે શૃુંગાર કાિને પ્રિાવ આપે છે
પણ ર્ેનો અથજ એ નથી કે શૃુંગાર એટલે િાત્ર કાિક્રીર્ા. શૃુંગાર એટલે શર્પ્રમર્શર્ પ્રેિનો િાવ. હા, ર્ેિાું કાિૂકર્ા
હોિ પણ એ કાિૂકર્ા વાસનાની િિાજદા વટાવર્ી ન હોવી જોઈએ.
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શૃુંગાર કુંઈ બે આકૃ મર્ઓના મિલનની પરાકાષ્ઠા િાત્ર નથી. શૃુંગારરસ ર્ો છૂ પાિો છે બે નર્રો વચ્ચેના અકથ્િ
િાવિાું, મિલન પહે લા થર્ી પ્રેિચેિાઓના અમર્રે કિાું, હાુંિી ર્ર્ા શ્વાસોની દોર્ાદોર્િાું અને ઝાકળની ર્ ેિ
એકિેકિાું િળી ર્ર્ાું પરસેવાના ટીપાિાું, ઉરોજોના ઉન્નર્ મશખરને ચૂિી રહે લા હોઠોની રિર્િાું, ગાઢ
આમલુંગનની મસ્થમર્િાું સાિસાિે િીંસાર્ી છાર્ીની વચ્ચે ઉગર્ી આહ્લાદકર્ાિાું અને સ્પશજની સગુંધ િાત્રથી
ચરિસીિાએ પહધ ચર્ા બે હૈ િાના નીજાનુંદિાું.
સ્ત્રી અને પરષ વચ્ચે રચાર્ા કાિશાસ્ત્ર અને શૃુંગારરસથી અમિિૂર્ થઈને ર્ િહમષજ વાત્સ્િાિનની કલિે ઉત્તિ
પસ્ર્ક "કાિસૂત્ર" રમચર્ થિું છે. િાનવીિ લૈંમગક અમિગિ પર સુંસ્કૃ ર્ સાફહત્િિાું લખવાિાું આવેલું આ પ્રાચીન
પસ્ર્ક ખદિાું એક શૃુંગાર છે.
શૃુંગારરસનું િૂળ છે નજાકર્. કદરર્ની એ બમિશ છે કે સ્ત્રીઓની લાિમણકર્ાિાું ર્ નજાકર્ છૂ પાિેલી છે. લજજા
અને નજાકર્ના િાવથી સ્ત્રીના હૈ િાિાું રહે લા સ્પુંદનો જિારે પરષ સધી પહધ ચે છે ત્િારે પોર્ાની િજાઓિાું ર્ેને
સિાવી લઈને ર્ેની લાગણીઓને સુંર્ોષવાનું કાિ પરષ કરે છે. શૃુંગારરસને આપણાું પૂરાણોિાું સ્ત્રીની િાધરર્ા
સાથે સાુંકયો છે અને એટલે ર્ સ્ત્રીથી અલગ શૃુંગારની કલ્પના થઈ ન શકે. જોકે એવું નથી કે શૃુંગારનું
પ્રમર્મનમધત્વ િાત્ર સ્ત્રી ર્ કરે છે. શૃુંગારની આત્િા જો સ્ત્રી છે ર્ો ર્ેનો દેહ પરષ છે. શૃુંગારનું સુંવેદન સ્ત્રીનું છે પણ
એ સુંવેદનનો આધાર પરષ છે. સ્ત્રી લાગણીઓની ર્નક ખરી પણ ર્ેનો પોષક પરષ છે. સ્ત્રીની છાર્ી શૃુંગારનું
ઉદ્દિવસ્થાન છે ર્ો પરષનું હ્રદિ ર્ેનું અુંમર્િસ્થાન.
શૃુંગાર સ્ત્રી અને પરષના મિલનથી સજાજિ છે પણ એ મિલન શરીર િાત્રનું હોિ ર્ેવું ર્રૂરી નથી.
"કોઈ ર્ોસો જિારે બોખા િધ થી સહે ર્ હસે અને ર્ેનો પર્ઘો પાર્ર્ી હોિ ર્ેિ સાિેના ઘરની બાલ્કનીિાું ર્ોસી
િધિીઠ ું િલકી ઉઠે ર્ો એ પણ છે શૃુંગાર."
- ધવલ સોની

સર્જન સામયિક (અંક ૬ : જુ લાઈ ૨૦૧૭)

http://aksharnaad.com
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સર્જિ છઠ્ઠ અંકિી ટીમ
ે વણકર
સંજય ર્ુંદલાવકર િૉ. રાજર્

રાજુ લ ભાનુર્ાલી

સ્વાતી નાયક

શમતલ પટેલ

શનશમર્ વોરા

ભારતી ર્ોફહલ

શવભાવન મહે તા

સુર્મા ર્ેઠ

લીના વછરાજાની

ફહરલ વ્યાસ

ફહરલ કોટિીયા

સમીક્ષા ઠુ મ્મર

નીવારોઝીન રાજકુ માર

ર્ોપાલ ખેતાણી

જલ્પા જનૈ

સંજય થોરાત

સંકેત વમાષ

ફદવ્યેર્ સોિવિીયા

મીરા જોર્ી

જીજ્ઞેર્ અધ્યારૂ

હાફદષક પંડ્યા

અને સમગ્ર ‘સજષન’ વોટ્સએપ ગ્રૂપ

http://Microsarjan.in

ધવલ સોની

