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૧. સપિાાંિો સરાં જામ.
ચાંદુિી બાએ જેસાંગભાઈિે કહ્ુ,ાં 'આજ સવારથી ચાંદુ દે ખાતો િથી...ક્ાાં ગયો છે ?
તેણે તમિે કાાંઈ કહ્ુાં છે ?'
'િા, ગયો હશે રમણિે તયાાં.' જેસાંગભાઈએ કહ્ુ.ાં
પણ એ બાંિેિે ક્ાાં ખબર હતી કે તેિો ચાંદુ ક્ાાં ગયો છે !
વધુ કાાંઈ વાત થાય એ પહેલાાં જેસાંગભાઈએ બહાર આવી ચાંદુિી બાિા હાથમાાં એક
કાગળ મ ૂકતાાં કહ્ુ,ાં 'લે આ વાાંચ, ચાંદુ ઘરમાાં હોય તો દે ખાય િે!'
***
એ િસીબિી બચલહારી કહેવાય કે જેિે નવર્ષે લોકો કાાંઈપણ જાણતા િ હોવા છતાાં
તેિે આધારે જીવિ જીવવાિો પ્રયતિ કરતાાં હોય છે ! પણ અહીં તો િસીબ ઊઘડે તે
માટે તેિે અજમાવવાિી વાત હતી. અિે િસીબદાર હોય તો કોઈ કોઈિા િસીબનુાં
પાાંદડુાં ફરી પણ જાય છે ! ચાંદુિી જ વાત કરુાં તો તે અહીં સાવ િવરો ધ ૂપ. વળી અહીં
તો કશુાં હત ુાં જ િહીં.
રમણ ચાંદુિે કહે, 'ચાંદુ, ચાલિે આપણે પણ મુબ
ાં ઈ જઈિે આપણુાં િસીબ
અજમાવીએ. કાાંઈ િહીં તો મજૂરી કરશુ,ાં અહીં તો કાાંઈ કામ જ િથી મળત.'ુાં
ચાંદુએ કહ્ુ,ાં 'તારી વાત તો સાચી છે , મિે ય મુબ
ાં ઈ જવાનુાં બહુ મિ થાય છે .'
રમણ ખુશ થઈિે બોલ્યો, 'કયુું તે કામ, તો ચાલો કરીએ કાંકુિા...!'
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રમણિા સામાિમાાં ખાસ કાાંઈ િહોત.ુાં થીગડાાં મારે લી થેલી, એક જૂિી પતરાિી બેગ,
એક કોથળામાાં થોડો પરચુરણ સામાિ હતો. અિે ચાંદુ પાસે અભરે ભરે લાાં સપિાિો
સરાં જામ હતો! એટલી ખબર હતી કે માાંડવી થઈિે મુબ
ાં ઈ જવાય. તેઓ પહોંચ્યા
માાંડવી બાંદરે . થોડી તપાસ કરી. પણ તેમિા જેવા તો કેટલાય યુવકો તયાાં હતા અિે
કેટલાક પાસે તો પૈસા પણ હતા. ચાંદુ અિે રમણ પાસે એકપણ પૈસો િ હતો. ઘરે
કોઈિે કહ્ુાં િ હત ુાં અિે િીકળી પડયા હતા. પણ ચાંદુએ તેિા બાપુિા ઓનશકાાં િીચે
એક પત્ર લખીિે રાખી દીધો હતો તેમાાં તેણે લખયુાં હત:ુાં
'પ ૂજ્ય બાપુ,
આમ તો તમે મિે બધી છૂટ આપી છે . પરાં ત ુ હુ ાં મુબ
ાં ઈ જવા ઈચ્છાં છાં તે વાત
કરતાાં મિે ડર લાગે છે કે કદાચ તમે િા પાડો તો. એ ભયે હુ ાં તમિે કહ્યા
વગર જ મુબ
ાં ઈ જવા િીકળાં છાં. મારી ચચિંતા િ કરશો. તયાાં જઈ હુ ાં તમિે પત્ર
લખીશ. તમે બા સાથે એકવાર વાત કરતા હતા કે: 'આપણો ચાંદુ અભ્યાસમાાં
તેજ છે , જામ સાહેબ કહેતા હતા કે, 'તેિે વધુ ભણવા માટે મુબઈ
ાં
મોકલો.
તમે ચચિંતા િ કરશો, હુ ાં છાં િે!' આ હુ ાં સાાંભળી ગયો હતો. બા પણ મિે જવા િ
દે તેિી મિે ખાતરી છે . તમે તેમિે સમજાવી દે જો. મારો ભાઈબાંધ રમણ
પણ મારી સાથે છે . તમિે કહ્યા વગર િીકળી રહ્યો છાં તો મિે માફ કરજો.
કરશો િે? મુબ
ાં ઈ પહોંચીિે હુ ાં તમિે મારુાં સરિામુાં મોકલીશ, તમે મિે જવાબ
લખજો.
એજ ચલ. ચાંદુિા પ્રણામ.'
***
Published by http://aksharnaad.com

Page 5 of 159
માાંડવી બાંદર પર ચાંદુ અિે રમણ આમતેમ ફરતા હતા. એક ઠેકાણે ભીડ જોઈ તેઓ
તે તરફ ચાલ્યા. રમણે કોઈિે પ ૂછ્ુ,ાં 'અમારે મુબ
ાં ઈ જવુાં છે તો શુાં કરવુ?ાં ' એટલે
ભીડમાાંથી કોઈ કહે 'હાંટરવાલી' તમિે લઇ જશે.' તેમિે થયુાં કે કેવી હશે આ
હાંટરવાલી! હાંટરિો ઉપયોગ કોિે મારવા માટે કરતી હશે?
રમણ કહે, 'આપણે િથી જવુ,ાં ચાલો પાછા. આપણી પાસે તો પૈસા પણ િથી.'
તયાાં એક આગબોટ પાસે ઉભેલો ખલાસી જેવો માણસ બોલ્યો. 'ચાલો જેિે મુબ
ાં ઈ જવુાં
હોય તે આ આગબોટમાાં બેસી જાઓ.'
અિે ચાંદુ રમણિો હાથ ખેંચી સહુિી સાથે ભીડમાાં ધક્કામુક્કીમાાં અંદર પહોંચી ગયો.
રમણ કહે, 'વાહ ચાંદુ! મિે ખબર જ છે કે ભલે હુ ાં કાાંઈ િ કરી શકુાં પણ ત ુાં તો જરૂર
કાાંઇક કરી બતાવશે. ત ુાં ફહિંમતવાળો છે .'
ચાંદુ બોલ્યો, 'પણ પૈસા માગવા આવશે તયારે ?' મારો પ્રશ્ન સાાંભળી રમણ ચ ૂપ થઇ
ગયો. થોડીવાર પછી ચાંદુિે સમજાયુાં કે આગબોટનુાં િામ હાંટરવાલી છે . રમણ કહે,
'આ કાસમિી આગબોટ છે .'
અિે આગબોટ ચાલી કે તરત જ કાસમ બધા પાસેથી પૈસા લેવા લાગ્યો. ચાંદુિે થયુાં
કે હવે શુાં કરશુ.ાં પૈસા તો િથી, શુાં કરશે આ કાસમ? આગબોટમાાંથી ઉતારી મ ૂકશે?
પાણીમાાં તરવુાં પડશે, અિે સામાિ પણ જશે કે શુ?ાં ચાંદુ આવી ગડમથલ કરતો હતો
તયાાં જ કાસમ ચાંદુિી પાસે આવ્યો અિે પૈસા માગ્યા. 'એ...ય, તિે કહુ ાં છાં, પૈસા
લાવ.' ચાંદુ ચ ૂપચાપ ઊભો રહ્યો. કાસમ અનુભવી હતો, 'પૈસા િથી િે મુબ
ાં ઈિી મોજ
કરવી છે કેમ! એમ િહીં ચાલે, તારે રોજ આ આગબોટિી ફરસ સાફ કરવી પડશે.
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િહીં તો ખાવા પીવા િહીં મળે .' ચાંદુએ કહ્ુ,ાં 'ભલે.' કાસમ ફરી બોલ્યો, 'અિે સાાંભળ,
'આગબોટિાાં ખલાસીઓિે તારે જ સમયસર જમવા આપવાનુાં છે , સમજ્યો કે િહીં?'
ચાંદુએ કહ્ુ,ાં 'હા, તમે જે કહેશો તે કરીશ.' તેિે મિમાાં શાાંનત થઇ ગઈ કે ખાવા-પીવા
મળશે અિે મુબ
ાં ઈ પણ પહોંચી જવાશે. ચાંદુ બહુ આિાંફદત થયો પણ તેણે ચહેરો
ગાંભીર જ રાખયો. ચાંદુિો જવાબ સાાંભળી કાસમ ખુશ થયો હોય તેમ લાગ્યુ.ાં અિે
કાસમ ચાંદુિી બાજુમાાં રમણ ઊભો હતો તેિી પાસે ગયો. રમણે ચાંદુિી વાતચીત
સાાંભળીિે કહ્ુ,ાં 'તમે જે કહેશો તે હુ ાં કરીશ. મારે શુાં કરવાનુાં છે તે મિે કહી દો.' કાસમ
પોતાિી બોટમાાં અમારા જેવા પૈસા વગરિા લોકોિે બેસાડતો હતો અિે આગબોટમાાં
કામ કરાવી બીજી રીતે ફટફકટિી રકમ વસ ૂલી લેતો હતો.
આમ તેઓ આગબોટમાાં કાાંઈ સાવ મફતમાાં મુસાફરી િહોતા કરતા. ખીસામાાં એક
પાઈ પણ િહોતી તો પણ હવે તેમિા મિમાાં કોઈ ચચિંતા િહોતી થતી કે મુબ
ાં ઈમાાં
ક્ાાં જઈશુાં અિે શુાં કરશુ.ાં
આ હાંટરવાલી આગબોટિી ઝડપ બહુ ઓછી હતી એવુાં ઘણાાં મુસાફરો કહેતા હતા.
પહેલી વખત આગબોટમાાં બેઠા હતા તેથી ચાંદુ અિે રમણિે તો તેમાાં ખાસ ખબર
પડતી િ હતી કે જો આ ઓછી ઝડપ હોય તો વધારે ઝડપ કોિે કહેવાય. તેઓ રાતે
ડોકિાાં પાફટયાાં ઉપર સ ૂઈ રહેતાાં. ચાંદુ આકાશમાાં તારા ગણતો અિે ખરતા તારાિે
જોઈ રહેતો. તેિે થત ુાં આ ખરતો તારો આગબોટ પર પડે તો શુાં થાય? તેણે નવચાયુું
કે હુ ાં તો તરત જ દફરયામાાં કૂદી પડુ.ાં તેિે ખાતરી હતી કે રમણ પણ પોતાિી
પાછળ દફરયામાાં જરૂર કૂદી પડે. આકાશિો અંધકાર જોઈ ચાંદુિે થત ુાં કે આ તારા
કેવી રીતે ચમકતા હશે? તયાાં ફાિસ કોણ સળગાવત ુાં હશે? જો કે તેન ુાં વાાંચિ ઘણુાં
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હત ુાં તેથી તે મિોમિ સમાધાિ મેળવી લેતો. સવારે ખલાસીઓિા હોંકારા પડકારા
સાાંભળી ચાંદુ જાગી જતો, તેિે ઉઠીિે તરત જ કામે લાગી જવુાં પડત.ુાં તે મહેિત ુ હતો
એટલે તેિે ખાસ કાાંઈ વાાંધો આવતો િ હતો. પણ રમણિે એવી ટે વ િ હતી તેથી તે
ચાંદુ પાસે ફફરયાદ કરતો. ચાંદુ તેિે ધીરજ રાખવાનુાં કહેતો. બીજુ ાં તે કરી પણ શુાં
શકે? તેમિે ઘર જેવુાં તો િહીં પણ ચાલે તેવ ુાં અિે તેટલુાં ખાવાનુાં મળત.ુાં ફદવસમાાં
ત્રણ વખત ભોજિ મળત ુાં પણ કામ સખત રહેત.ુાં
રમણ પ ૂછતો હતો, 'આપણે મુબઈ
ાં
પહોંચીિે રહેશ ુાં ક્ાાં અિે ખાશુાં શુ?ાં '
***
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૨. ચાંદુ અિે ચલચચત્ર...
બહુ જૂિી વાત િથી. સો સવાસો વર્ષપ કાાંઈ બહુ િ કહેવાય. અઢારમી સદીિા છે લ્લા
દોઢેક દાયકામાાં 'કચકડુ'ાં શબ્દ વધારે પ્રચચલત બિવાિો પ્રયતિ કરી રહ્યો હતો.
ન્ય ૂયોકપ માાં ૧૯૦૭ માાં પેટ્રોચલયમમાાંથી બિેલ ુાં પ્લાસ્સ્ટક બાકાયદા પહેલીવાર
વપરાશમાાં આવ્યુાં અિે તે ઝડપથી લોકનપ્રય બિવા લાગ્યુ.ાં સેલ્યુલોઇડમાાંથી કે
સરે સમાાંથી બિેલી પ્લાસ્સ્ટકિી પટ્ટીિે ફફલ્મ કહે છે . (તેિો અથપ 'ચચત્રપટ' િો પયાપય
બિી ગયો!). આમ તો ૧૮૯૫ થી જ તેિા પર પ્રયોગો શરુ થઇ ગયા હતા. પફરણામે
ફોટો પાડવાિી અિે તસવીર ખેંચવાિી શરુઆત થતા લોકોિે હરતો-ફરતો નવચાર
આવ્યો કે તસવીર હાલતી ચાલતી દે ખાય તો કેવી મઝા પડે! અિે સાંશોધકો છે વટે
એવી શોધ કરીિે જ જપ્યા.
ાં
તયારબાદ નસિેમેટોગ્રાફ, નસિેમેટોગ્રાફર અિે નસિેમા શરુ
થયા અિે નસિે ઉદ્યોગ (ફફલ્મ ઇન્ડસ્ટ્રી) શરુ થઇ ગયો! તસવીર બિાવવાિી રીતિો
સો વર્ષપમાાં એટલો જબ્બર નવકાસ થયો કે વાત િ પ ૂછો. અધ ૂરામાાં પ ૂરુાં થયુાં કમ્પ્ય ૂટર
યુગ આવ્યો! અિે ટે કનિકલર બિી આિ. કલર ફફલ્મો પણ ઓરવો, કોડક અિે
ઈસ્ટમેિ કાંપિીિી રાં ગત જમાવવા લાગી!
આ નવકાસિા તબક્કા બહુ રસપ્રદ છે . તેમાાં પણ ફફલ્મ પહેલાાં બાઇસ્કોપમાાં શરુ થઇ
ૂ સમયમાાં જ 'બોલે
'િ બોલ્યામાાં િવ ગુણ ધરાવતી' અવાક ફફલ્મો. પણ પછી ટાંક
તેિા બોર વેચાય' એ ન્યાયે સહુ પોતપોતાિા બોર વેચવા લાગ્યા. એટલે કે બોલતી
ફફલ્મોિો પ્રવાહ શરુ થયો જે ગાંગાિાાં બારમાસી પાણીિી જેમ અનવરતપણે આજે પણ
નિરાં તર વહ્યા કરે છે ...અિે પછી એ પાણીમાાં કલર ભળ્યો...અથાપત રાં ગીિ મ ૂવીઝ
બિવાાં લાગ્યાાં!
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***
રાં ગભ ૂનમનુાં સ્થાિ રજતપટે લીધુ.ાં લોકોિે કથા-વાતાપઓમાાં આફદકાળથી રસ પડતો
આવ્યો છે . એમાાં પણ િાટયગૃહમાાં અિે જયારે નસિેમામાાં વાસ્તનવકતાિે ટક્કર માટે
એવો અચભિય િટ-િટી કે અચભિેતા, અચભિેત્રી દશાપવે તયારે લોકો ધસારો િ કરે તો
જ િવાઈ. હવે પડદાએ અિે અચભિયકળાએ એવુાં તાદાતમ્ય સાધયુાં કે લોકો પડદાિે
ભ ૂલી જ ગયા. અિે હળવે રહીિે રૂપેરી પડદો રાં ગીિ પણ બિી ગયો એટલે હકીકત
અિે કલ્પિાિાાં નમનિત શરબત જેવી અવિવી કોકટેલ કથાઓ સહુિે વધારે ભાવવા
લાગી. અિે તયારપછી મોબાઈલિી મિગમતી નમરાત મળી જતા સ્ક્રીિિે ટોટલ ટચ
મળી ગયો! ટચ સ્ક્રીિ પર ટચ કરતા િવી પેઢીિે શીખવવુાં િથી પડત.ુાં તેઓએ જેમ
અચભમન્યુએ સાત કોઠાિી નવદ્યા મેળવી હતી તેમ પ્રારાં ચભક અવસ્થામાાં જ મોબાઈલ
મ ૂવમેન્ટ-જ્ઞાિ મેળવી લીધુાં હોય છે !
અિે ચાંદુ જેવા યુવકો ખરે ખર કહી શકે કે 'હમારી તકદીર હમારી મુઠ્ઠી મેં હૈ,!' તો શુાં
ચાંદુએ તેિા િસીબિે પોતાિા વશમાાં કરી લીધુાં હત?ુાં
***
ચાંદુનુાં મ ૂળ િામ તો ચાંદુલાલ જેસાંગભાઈ શાહ. જ્ઞાનત ભાફટયા. પ ૂજા કરીિે પાણી
પીએ. સાંસ્કારી ઘરિો યુવક. તેિે પણ મુબઈનુ
ાં
ાં આકર્ષપણ હત.ુાં ઘર બહારિી દુનિયા
જોવાિો તેિો ઉતસાહ અદમ્ય હતો. જન્મ ગુજરાતિા જામિગરમાાં, ૧૮૯૮ માાં.
જામિગરમાાં તેમિા નપતાનુાં િામ આદર સાથે લેવાત.ુાં ચાંદુિા નપતાજીિે જામ સાહેબ
રણજીતનસિંહ સાથે બહુ સારા સાંબધ
ાં ો હતા. અિે જામ સાહેબ સાથે સારા સાંબધ
ાં ો એટલે
લોકોિી િજરમાાં માિ-મરતબો અિે મોભો. તેથી ઘણા લોકો તેમિી સાથે બહુ જ
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સારો ઘરોબો રાખવા ઈચ્છતા! અિે નિશાળમાાં નશક્ષકો પણ ચાંદુનુાં ખાસ ધયાિ
રાખતા હતા. ચાંદુ ભણવામાાં હોંનશયાર હતો.
ચાંદુિે વાતાપ વાાંચવાિો ખ ૂબ જ શોખ હતો. તેન ુાં સામાન્ય જ્ઞાિ પણ તેથી જ મબલખ
ૂ ી જતો કે તેિે ખાવા-પીવા કે સ ૂવાનુાં પણ ભાિ
હત.ુાં વાતાપિાાં પુસ્તકોમાાં તે એટલો ડબ
િ રહેત.ુાં તેિા હાથમાાં પુસ્તક આવે એટલે એકી બેઠકે પ ૂરુાં કરે ! જામિગરિા
પુસ્તકાલયિો કદાચ તે જ સહથ
ુ ી વધારે ઉપયોગ કરતો હશે. આથી જ તેિે અિેક
નવર્ષયોનુાં ઘણુાં જ્ઞાિ હત.ુાં હૈયાઉકલત તો તેિે તેિા નપતા પાસેથી વારસામાાં મળી
હતી. રોબીન્સિ ક્રૂઝો, નસિંદબાદિી સફર, ૮૦ ફદવસમાાં પ ૃથ્વીિી પ્રદચક્ષણા, કોલાંબસ,
અરે ચબયિ િાઈટ્સ, લા નમઝરે બલ, યુદ્ધ અિે શાાંનત, ટારઝિ, રુદ્ર પ્રયાગિો
માણસખાઉ દીપડો, િીકાાંત, ઘરે બાફહરે , ચચરકુમાર સભા, દે વદાસ, નવપ્રદાસ,
ગીતાાંજચલ અિે એવી કેટલીયે કથાઓ ચાંદુ અતયાંત રસપ ૂવપક વાાંચતો. કોઈ કોઈ તો
બે-ત્રણ વાર વાાંચતો. તેિે દરે ક નવર્ષયમાાં બહુ જ રસ પડતો.
તેિા નમત્રો પણ તેિી પસાંદગીિા હતા. તેમાાં રમણ તેિો સહથ
ુ ી પાકો ભાઈબાંધ. તે
સાધારણ ઘરિો છોકરો હતો. રમણ િાટક જોવાિો બહુ રનસયો. આસપાસિાાં ગામમાાં
ક્ાાંય િાટક માંડળી આવી હોય તો તે અચ ૂક તયાાં પહોંચી જતો. ચાંદુ પણ તેિી સાથે
જતો. તેવામાાં તેિે ખબર પડી કે હાલતાાં-ચાલતાાં ચચત્રોનુાં ચચત્રપટ આવે છે . આમ તો
તેણે વાાંચ્યુાં હત ુાં કે ચલચચત્રિી શોધ ૧૮૯૫ માાં થઇ ગઈ હતી. ૧૯૧૩ માાં પ ૂણપ કક્ષાનુાં
પ્રથમ ફહન્દી ચલચચત્ર બન્યુાં 'રાજા હફરશચાંદ્ર' અિે તે તેણે જામ સાહેબિી
મહેરબાિીથી અમરદીપ થીએટરમાાં પાફટયા પર બેસીિે જોયુ.ાં ૧૫ વર્ષપિી ઉમરે તે
આશ્ચયપચફકત થઇ ગયો અિે તે થિગિી ઉઠયો. તેણે મિમાાં ગાાંઠ વાળી કે હવે તો
મુબ
ાં ઈ જવુાં જ છે . તેિે ખબર હતી કે ફ્રાન્સિા લુનમયેર બ્રધસપિી ફફલ્મોિો ભારતિો
પ્રથમ ફફલ્મ શો મુબઈિી
ાં
વોટસિ હોટેલમાાં યોજાયો હતો ૧૮૯૬ િી સાતમી
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જુલાઈએ. તે એકાદ નમિીટ માાંડ ચાલતી. તેવી છ સાત ફફલ્મો જોવા મળતી. તો પણ
લોકો એક રૂનપયા જેવી માતબર રકમ ખચીિે તે જોવા માટે જાણે પાગલ હોય તેમ
જતા! પરાં ત ુ ચાંદુએ આ પહેલાાં એકપણ હાલતી-ચાલતી ચચત્રોિી ફફલ્મ જોઈ િ હતી.

પ ૂણપ કક્ષાનુ ાં પ્રથમ ચલચચત્ર રાજા હફરશચાંદ્ર (1913)નુ ાં એક દૃશ્ય
***
આકાશમાાં પ ૂચણિમાિો ચાંદ્ર પોતાિી ચાાંદિી સમુદ્ર પર રે ડી રહ્યો હતો. અિે સમુદ્ર પણ
તેથી આિાંદમાાં આવીિે ઉછાળા મારતો હતો. આગબોટિાાં ખલાસીઓિે સુકાિ અિે
ફદશા બાંિે સાંભાળવાિા હતા. જો ફદશાચ ૂક થઇ જાય તો...કલ્પિા કરો કે તેઓ
સાગરમાાં ભ ૂલા પડયા હોય તો તેમિી શી દશા થાય...તેમાાં ય ખોરાકિો સ્ટોક ખ ૂટી
જાય કે પીવાિા પાણીિો જથ્થો પણ િ હોય અિે જમીિ ક્ારે દે ખાશે એ પણ ખબર
િ હોય તો શુાં થાય? જવા દો િે...કારણ કે ચાંદુિે દૂર દૂર પાંખીઓ ઉડતાાં દે ખાયાાં.
મતલબ કે ફકિારો િજીક છે . તે કાાંઈ કહે તે પહેલાાં ટાંડેલ બોલ્યો, 'હોંનશયાર...' અિે
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બધા ઉતસાહમાાં આવી ગયા. બધાાં ખલાસીઓ સજ્જ થઇ ગયા. અિે ચાંદુિે થયુાં કે
તેઓ તો જલદી મુબ
ાં ઈ પહોંચી ગયા! પણ એ તેિી ભ ૂલ હતી...!
***
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૩. શ ૂળીિો ઘા...
કાસમ કાાંઈ ફહસાબમાાં પડયો હતો. ચાંદુએ જોયુાં કે મોટાભાગિા લોકોમાાં જાણે કોઈ
કુત ૂહલ જ િહોત.ુાં રમણિાાં કાિમાાં ટાંડેલિો અવાજ પહોંચ્યો િહીં હોય એમ લાગત ુાં
હત.ુાં કારણ કે તે તેિે સોંપવામાાં આવેલા કામમાાં વ્યસ્ત હતો.
ચાંદુિી ધારણા સાચી હતી...હવે દૂર દૂર સાગર ફકિારો દે ખાતો હતો. થોડે દૂર બીજી
આગબોટો પણ દે ખાતી હતી. પરાં ત ુ તેિી ભ ૂલ એ હતી કે એ મુબઈિો
ાં
દફરયા ફકિારો
િહોતો! એ હતો વેરાવળિો દફરયા ફકિારો!
વેરાવળિા દફરયા ફકિારે આગબોટ લાાંગરી તયારે ચાંદુિે માછલીિી તીવ્ર વાસ
આવવા લાગી. તેિે બેચેિી થવા લાગી. તેિે આ પહેલાાં એ ગાંધિો અનુભવ િહોતો.
તેિે ઉબકા-ઉલટી જેવુાં થવા લાગ્યુ.ાં તેિા પેટમાાં ફકત પાણી જ હત ુાં તેથી ઉલટી િ
થઇ. તેિા જેવા બીજા મુસાફરોિે પણ એવુાં થત ુાં હત.ુાં ધીમે ધીમે ચાંદુ એ ગાંધથી
ટે વાવા લાગ્યો. રમણે ચાંદુિે કહ્ુાં કે આગબોટ અહીં બે ફદવસ રોકાશે.
અહીં કેટલાક મુસાફરો ઉતયાપ અિે થોડા િવા મુસાફરો અંદર આવ્યા. કાસમ પણ
તેિા ખાસ માણસો સાથે તયાાંિી બજારમાાં ગયો. પાણી, ખાવા-પીવાિી વસ્ત ુઓ અિે
શાકભાજી તથા બીજી કેટલીક જરૂરી વસ્ત ુઓિી ખરીદી કરવા માટે તે ગયો હતો. ચાંદુ
શાાંનતથી તેિી જગ્યાએ બેઠો હતો. કાસમે તેિા મજૂરોિે અમુક સામાિ ઉતારવાનુાં કહ્ુાં
અિે કેટલોક માલ ચડાવવાનુાં કહ્ુ.ાં
ચાંદુએ જોયુાં કે િવા આવેલા મુસાફરોમાાં એક ઘરડી ડોશીમા અિે તેિી જુવાિ દીકરી
પણ હતાાં. એ છોકરીિી ઉંમર કદાચ ચાંદુિી ઉમર જેટલી જ હશે. ચાંદુ તેિે જોઈ જ
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રહ્યો. તે દે ખાવે ઘાટીલી, સુદર,
ાં
રૂપાળી અિે મોહક હતી. તેિા અંગ પરિાાં વસ્ત્રો
પરથી તેઓ બહુ ગરીબ હશે તેમ લાગ્યુ.ાં વસ્ત્રો પર મારે લાાં થીગડાાં પણ ફાટેલાાં હતાાં.
તે અંગિે સાંકોરતી અિે ઢાાંકતી ચાંદુિી બાજુમાાં આવીિે બેઠી. તેિી મા પણ તેિી
પાસે બેઠી. ચાંદુિે સમજાઈ ગયુાં કે તે લોકો પણ કામ કરવાિી શરતે આગબોટમાાં
મફતમાાં બેઠા છે . તેમણે બાંિેએ મળીિે રસોઈ કરવાિી હતી. જમવામાાં બે જ વસ્ત ુ
મળતી. રોટલા અિે શાક, બીજુ ાં કાાંઈ િહીં. આગબોટમાાં ચ ૂલો સળગાવાય િહીં. ક્ાાંક
આગ લાગી જાય તો? ભ ૂતકાળિા અનુભવોિે આધારે પણ આ નિયમ અમલમાાં
આવ્યો હશે તેમ જણાઈ આવે. સખત પવિ, િીચે દફરયો અિે ઉપર ઉઘાડુાં આકાશ.
આમ તો ચાંદુિે કુદરતી વાતાવરણ બહુ ગમે. પરાં ત ુ આ મુસાફરીમાાં આકાશમાાં ક્ારે ક
વાદળ દે ખાય અિે મોટે ભાગે સ ૂયપ તપતો હોય. રાત્રે તારા અિે પાંદરે ક ફદવસ ચાાંદો
દે ખાય તયારે મોજ પડતી. બાકી જ્યાાં સુધી િજર પહોંચે તયાાં સુધી પાણી જ દે ખાય.
હા, ક્ારે ક કોઈ મોટી માછલી ઉછળીિે આઘે ભાગતી દે ખાય. ડોક પરથી િીચે
જોઈએ તો કેટલાક જળચરો આગબોટિાાં પાણી કાપવાથી આમતેમ દૂર ભાગતાાં
જણાય. બસ આ જ તેમિો વૈભવ! બાકી ચાંદુિે કામ તો સાંભાળવાનુાં જ રહેત.ુાં એક
રીતે એ સારુાં જ હત ુાં કારણ કે અહીં પુસ્તકો મળે િહીં અિે કામ િ હોય તો સમય
પસાર કરવો કેવી રીતે? રમણિે પણ તેઓએ કામમાાં રોકી રાખયો હતો તેથી તે પણ
ચાંદુિે બહુ મળી શકતો િહીં.
આગબોટમાાં જેટલા મુસાફરો હતા તે બધાિી દશા આમ તો ચાંદુ જેવી જ હતી. જે
લોકો પૈસા આપીિે બેઠા હતા તેઓ સાવ અભણ અિે િવરા ધ ૂપ હતા. તેઓ બેસીિે
કાંટાળે એટલે ઊભા થઈિે આમ તેમ આંટા મારે અિે થાકીિે ફરી પાછા બેસી જાય.
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કાસમ ટાંડેલ સાથે વાત કરતો અિે ખલાસીઓિે પણ સ ૂચિા આપ્યા કરતો. કોિો
કેટલો સમાિ આવ્યો અિે ક્ાાં ઉતારવાિો છે તેિી બધી નવગતનુાં ધયાિ રાખતો
હતો અિે િવા ઉતારુઓ પાસેથી મુસાફરીિા પૈસા લેવાનુાં પણ તેણે પોતાિે હસ્તક
રાખયુાં હત.ુાં તે રમણિી જેમ ઓછાં ભણ્યો હતો પણ તેિો અનુભવ તેિે કામે લાગતો
હતો. તે ભણેલો િહીં હોય પણ ગણેલો હતો. તેિી િજર બધે પહોંચી વળતી.
આગબોટિે ક્ારે કેવી રીતે આગળ વધારવી તેિો તેિે પ ૂરે પ ૂરો ખયાલ હતો. ચાંદુએ
અનુમાિ કયુું કે તે પહેલાાં મજૂર હશે, પછી ખલાસી બન્યો હશે અિે તયારબાદ
ટાંડેલમાાંથી કાસમ હાંટરવાલીિો માચલક બન્યો હશે. તેન ુાં શરીર ખ ૂબ જ કસાયેલ ુાં હત.ુાં
તેિી ઊંચાઈ પણ સારી એવી હતી. તેિા અવાજમાાં એવી કરડાકી હતી કે તે સાાંભળી
કોઈ તેિો નવરોધ કરવાિી ફહિંમત િ કરત.ુાં તે સલાયાિે બદલે માાંડવીથી આગબોટ
એટલે ચલાવતો કે તયાાંથી તેિે ઘણા ઉતારુઓ મળી રહેતાાં અિે માલ-સામાિિી ખેપ
પણ સારી થતી. તે પાક્કો ગણતરીબાજ હતો.
***
વેરાવળથી આવેલી છોકરીનુાં િામ પ્રેમા હત.ુાં તેિા નપતાનુાં મ ૃતયુ થતા તેઓ નિરાધાર
થઇ ગયા હતા અિે જે મળે તે કામ કરીિે જીવતાાં હતા. જયારે પ્રેમાિાાં નપતાનુાં મ ૃતયુ
થયુાં તયારે તે માાંડ સાત-આઠ વર્ષપિી હશે. પરાં ત ુ તેિી માિી દુબળી કાયા કમજોર
થઇ ગઈ હતી. ઉપરથી પ્રેમાિી ચચિંતા. તે મોટી થતી જતી હતી અિે તેમિી પાસે
ખાવાિા પણ સાાંસા હતા. ઘણા મફહિાથી બે ટાંક પ ૂરત ુાં ખાવા મળે તેટલુાં પણ કામ
મળત ુાં િહોત.ુાં તેથી તેઓ કાસમિે કહીિે આ આગબોટમાાં મુબ
ાં ઈ જવા િીકળ્યા હતા.
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પ્રેમાિો વ્યવહાર સારો હતો અિે બોલવે ચાલવે પણ ભણેલી હોય તેવી લગતી હતી.
ખરે ખર તો તેિી મા પહેલાાં એક શાળામાાં કામ કરતી હતી તેથી નશક્ષકો અિે
નશચક્ષકાઓ સાથે પ્રેમા વાતો કરતી અિે તેમિી વાતો સાાંભળીિે તે ઘણુાં શીખી ગઈ
હતી. પરાં ત ુ તેમ છતાાં તે હજુ િાિી હતી. પણ જયારે શાળાનુાં ખાંડેર જેવુાં મકાિ
પાડીિે તેિે ઠેકાણે િવુાં મકાિ બિાવવામાાં આવ્યુાં તયારે િવા માણસો આવ્યા અિે
તેમિે છૂટા કરવામાાં આવ્યા. તયારબાદ માએ ઘરકામ કરીિે બે-ત્રણ વર્ષપ કાઢી
િાખયા પછી તે પણ મળત ુાં બાંધ થયુ.ાં પ્રેમાએ તેિી બહેિપણીઓ પાસેથી સાાંભળ્યુાં
હત ુાં કે મુબ
ાં ઈમાાં બહુ પૈસાદાર માણસો રહે છે . તેથી તેણે પોતાિી માિે મુબ
ાં ઈ જવા
સમજાવી હતી. છોકરીિા ભાગ્યમાાં જે હશે તે તયાાં કાાંઇક મળશે, કોઈ મળશે એવી
આશાએ માએ તેિે સાંમનત આપી હતી.
***
આગબોટ જ્યાાં લાાંગરે તયાાં પ્રેમા અિે તેિી માતા રસોઈ કરવા લાગી જતા. પરાં ત ુ
આગબોટમાાં તેમણે વાસણ સાફ કરવા અિે પાણી પાવા નસવાય ખાસ કોઈ કામ િ
રહેત.ુાં ધીમે ધીમે પ્રેમા સાથે ચાંદુિો પફરચય વધવા લાગ્યો. પણ એક એવો બિાવ
બન્યો કે તેમિી વચ્ચે પાકી દોસ્તી થઇ ગઈ.
વાતાવરણ ખુશનુમા હત.ુાં આગબોટ તેિી એકધારી ગનતએ આગળ વધતી જતી હતી.
સવપત્ર શાાંનત હતી. સ ૂયપ પણ એટલો ઉગ્ર થયો િહોતો. બધા ભોજિ કરીિે અળસાતા
બેઠા હતા, કેટલાક આડે પડખે થવાિી કોનશશ કરતા હતા. પ્રેમા અિે તેિી માએ
તેમનુાં કામ પ ૂરુાં કયુું હત.ુાં પ્રેમાિી માએ ઘડીક નવસામો લેવા લાંબાવ્યુ.ાં ચાંદુ ડોક પર
ઊભો ઊભો દફરયો જોઈ રહ્યો હતો. તયાાં પ્રેમા ચાંદુ પાસે આવી ઊભી રહી.
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'શુાં જુએ છે ?'
ૂ ો જવાબ આપ્યો.
'દફરયો.' ચાંદુએ ટાંક
'દફરયામાાં શુાં દે ખાય છે ?'
'પાણી જ દે ખાય િે?' ચાંદુએ તેિે કહ્ુ.ાં
તે હસવા લાગી, 'શુાં તેં ક્ારે ય પાણી િથી જોયુ?'
ાં ચાંદુએ પ્રેમાિી સામે જોયુ.ાં તેિી
આંખોમાાં મસ્તી હતી. 'પાણી તો જોયુાં જ હોય િે! પણ આ અિાંત મહાસાગરનુાં
ઉછાળા મારત ુાં આટલુાં પાણી એકસાથે જ જોઉં છાં. હુ ાં તો પહેલી વાર જ આગબોટમાાં
બેઠો છાં.'
ચાંદુિો ગાંભીર જવાબ સાાંભળી તેણે કહ્ુ,ાં 'હુ ાં તો તારુાં પાણી માપતી હતી...અિે ત ુાં તો
પાણીમાાં ઊંડે ઊતરી ગયો.' ચાંદુ તેિાાં સુદર
ાં મુખ સામે જોઈ રહ્યો.
ચાંદુ કાાંઈ જવાબ આપે તે પહેલા આગબોટ એકદમ આડે પડખે થઇ ગઈ અિે પ્રેમા
ઊછળીિે બહાર ફાંગોળાઈ. તે િીચે પાણીમાાં પડી જશે તેમ લાગ્યુાં અિે અચાિક
ચાંદુએ તેિો હાથ કસીિે પકડી લીધો. બાંિે બહારિી બાજુએ ફાંગોળાયા. ચાંદુએ બીજા
હાથેથી ડોકિો કઠેડા પરિો હુક પકડી રાખયો. પ્રેમાિાાં મોઢામાાંથી 'ઓ...મા' ચીસ
િીકળી ગઈ. ચાંદુ પણ ગભરાઈ ગયો...અચાિક આ શુાં થયુ?ાં દફરયામાાં એકાએક
મોટાાં મોટાાં મોજાાં ઉછાળવા લાગ્યાાં. પણ તયાાં જ એક નવરાટકાય વ્હેલ માછલી
ૂ કી મારીિે જતી રહી.
આગબોટ િીચેથી બહાર િીકળી, ઊંચે ઉછળી અિે આગળ ડબ
અિે ચાંદુ ડોકિાાં હકૂ િે વળગી પડયો. ગમે તેમ કરીિે તેણે પ્રેમાિો હાથ પકડી
રાખયો. એવામાાં એક બે ખલાસીઓ આ જોઈ દોડતા તેમિી પાસે આવ્યા અિે
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તેઓએ પહેલાાં પ્રેમાિે પકડીિે અંદર ખેંચી લીધી. પ્રેમા ઉપર જતાાં ચાંદુિો છટ્ટો
થયેલો હાથ બીજા એક ખલાસીએ પકડીિે તેિે ઉપર ખેંચ્યો અિે ચાંદુ પણ
આગબોટમાાં આવી ગયો. એટલી વારમાાં તો પાણી ઉછળતાાં બાંધ થઇ ગયાાં હતાાં. જો
ખલાસીઓ સમયસર િ પહોંચ્યા હોત તો તેઓ દફરયામાાં પડી ગયા હોત. ચાંદુિા
હાથમાાંથી કઠેડો છૂટવામાાં જ હતો. તે તરી શકતો હતો પણ પ્રેમાિે તરતાાં આવડત ુાં
હત ુાં કે િહીં તેિી તેિે ખબર િહોતી. ખલાસીઓ ચાંદુિે જોઇિે કહે,'ત ુાં તો બહુ બહાદુર
છો છોકરા...' કાસમે પણ આ જોયુ.ાં તે આિાંફદત થઇ બોલ્યો, 'શાબાસ...મારી
આગબોટમાાંથી હજુ સુધી કોઈ ફદવસ કોઈ પડ્ુાં િથી!'
પ્રેમા તો એટલી ગભરાઈ ગઈ હતી કે તે કાાંઈ બોલી જ શકતી િહોતી. તેિા
શ્વાસોચ્છવાસ બહુ વધી ગયા હતા. ઘણીવારે તે સ્વસ્થ થઇ. તો પણ તે કાાંઈ
બોલવાિે બદલે ચાંદુ સામે જ જોઈ રહી હતી. અિે બીજા સહ-પ્રવાસીઓમાાંથી કોઈ
આગબોટમાાં અંદર પડી ગયા હતા, કોઈિો સામાિ પડી ગયો હતો. કેટલાકિે િાિી
મોટી ઈજા થઇ હતી. પ્રેમાિી મા પણ પાફટયા પરથી િીચે ગબડી પડી હતી. તેમિે
માથામાાં ઈજા થઇ હતી. પણ બહુ વાગ્યુાં િ હત.ુાં થોડુાં અમથુાં લોહી િીકળ્યુાં હત.ુાં ચાંદુ
તેમિે પ્રેમા પાસે લઇ આવ્યો. પ્રેમાએ કાસમિાાં માણસે આપેલો પાટો તેિે બાાંધી
દીધો અિે ફરી સ ૂઈ જવા કહ્ુ.ાં બધુાં થાળે પડતા અડધો કલાક થઇ ગયો. છતાાં
આગબોટમાાં ભરાઈ ગયેલ ુાં પાણી ઉલેચતાાં ત્રણેક કલાક થયા...સહિ
ુ ા પડીકે
બાંધાયેલા જીવ હેઠા બેઠા. પ્રેમાિી માએ કહ્ુ,ાં 'ઉપરવાળાિી દયાથી આપણે સહુ બચી
ગયા. શ ૂળીિો ઘા સોયથી સયો...'
અિે આગબોટ આગળ ચાલતી રહી...
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૪. સુહાિા સફર...
અપાર જલરાનશ અિે રહસ્યમય આકાશનુાં આકર્ષપણ ચાંદુિે પહેલેથી જ હત.ુાં તેિા
અંતરમાાં અકથ્ય આિાંદ સમાતો િહોતો. તે રોજ રાત પડવાિી પ્રતીક્ષા કરતો. રાત્રે
તેિે ક્ારે ઊંઘ આવી જતી તેિી તો તેિે ખબર જ િ પડતી. પણ તે મોડે સુધી
નવચારમાાં જ રહેતો. આકાશિા ઝગમગતા તારા ફદવસે ક્ાાં જતા હશે તે તેિે માટે
હવે કુત ૂહલિો નવર્ષય રહ્યો િ હતો. પણ ચાંદ્ર હજુ પણ એટલો જ રહસ્યમય હતો. તેણે
જીવરામ જોર્ષીિી 'ચાાંદાિી સફરે ' પુસ્તક વાાંચ્યુાં હત.ુાં તે પછી તેિે ચાાંદા ઉપર
જવાિી બહુ ઈચ્છા થતી. જુલે વિપિી સાહસ કથાઓ વાાંચી તેિે એવા સાહસો
કરવાિી પણ ઈચ્છા થતી. મહાસાગરિી મહારાણી પુસ્તક વાાંચીિે તો તેિે સમુદ્રમાાં
મહેલ બાાંધવાિી ઈચ્છા થઇ જતી. પણ અતયારે આ આગબોટમાાં સ ૂતાાં સ ૂતાાં તેિે
પ્રેમાિાાં જ નવચારો આવતા હતા. ચાંદુિે પણ ખયાલ િહોતો એવુાં સાહસ તેિાથી
અિાયાસે થઇ ગયુ.ાં તેઓ બચી ગયાાં તેિો આિાંદ કાાંઈ ઓછો િહોતો. જો ચાંદુએ
પ્રેમાિો હાથ િ પકડયો હોત તો તે બચત કે કેમ તે કહેવ ુાં મુશ્કેલ હત.ુાં ચાંદુિે
પહેલીવાર પોતાિી ફહિંમત માટે માિ થયુ,ાં 'હમ ભી ફકસી સે કમ િહીં!'
પણ આજે ચાંદુિા હૃદયમાાં કોઈ અકથ્ય ભાવ ઉમટતા હતા. એિાાં ઉછાળાિે તે રોકી
શકતો િ હતો. તેણે અચાિક જે રીતે પ્રેમાિો હાથ પકડયો હતો તે સ્પશપ યાદ આવી
ગયો. એ સ્પશપથી જ જાણે તેિામાાં અજબિી શક્કત આવી ગઈ હતી એવો તેિે
અનુભવ થયો હતો. અિે એ જ શક્કતએ પ્રેમાિે સાગરિા પાણીમાાં પડતી બચાવી
હતી. પ્રેમા ખરે ખર સુદર
ાં
અિે િમણી હતી. તેિી ચીસ સાાંભળીિે પહેલા તો ચાંદુિે
એમ લાગ્યુાં કે પોતે તેિે કસીિે પકડી હતી તેથી તેિે પીડા થઇ હશે પરાં ત ુ જયારે તે
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ફાંગોળાયો હતો અિે બીજા હાથે તેણે મજબ ૂતપણે હક
ુ પકડ્ુાં હત ુાં તયારે પ્રેમા તેિા
સહારે લટકતી હતી તે જોઇિે તેિે સાચી પફરક્સ્થનતિો અંદાજ આવ્યો હતો. તે
નવચારમાાં પડી ગયો કે તેણે પ્રેમાિે શા માટે બચાવી હતી? પરાં ત ુ એ વખતે એવુાં કાાંઈ
નવચારવાિો સમય જ ક્ાાં હતો? ચાંદુ નવચારવા લાગ્યો કે પ્રેમા મારા નવર્ષે શુાં
નવચારતી હશે? તેિી આંખોમાાં જે ભય હતો તે જોઇિે ઘડીભર તો તે પણ ડરી ગયો
હતો. ગમે તેમ પણ પ્રેમા ગમે એવી તો છે જ..
***
ચચત્રપટ અિે ચલચચત્રિી દુનિયા નવસ્તરવા લાગી હતી. નવશ્વમાાં તેિો ફેલાવો ખ ૂબ
ઝડપથી થતો જતો હતો. મગ
ાં ૂ ી ફફલ્મો, બોલતી ફફલ્મો,રાં ગીિ ફફલ્મો, પ્રાદે નશક ફફલ્મો,
ઐનતહાનસક ફફલ્મો, ધાનમિક ફફલ્મો, ફીચર ફફલ્મો...વગેરે ગુજરાતમાાં, ભારતમાાં અિે
પરદે શમાાં. પોલીવુડ એટલે કે સ્વતાંત્રતા પહેલાિો ભારતિો ફફલ્મી જમાિો. અિે
હોલીવુડ, બોલીવુડ અિે ઢોલીવુડ...
પાર વગરિા નવર્ષયો, વાતાપઓ, અચભિેતાઓ, અચભિેત્રીઓ, કલાકારો, કેમર
ે ામેિ,
ફદગ્દશપકો, દશપકો, નિમાપતાઓ, સાંગીતકારો, ગીતકારો, ન ૃતયકારો, કોફરયોગ્રાફરો અિે
લેખકો, કથાઓ અિે પટકથાઓ, જ્ઞાિવધપક બાબતો, અઢળક જાહેરાતો...

કેટકેટલુાં

વૈનવધય દશાપવતી ટે કનિકસ અિે ટે કનિકલ બાબતો ...આહાહાહા...
ૂ કી લગાવતો રહેતો હતો. જાણે તેિે એક અંજચલમાાં આખો
ચાંદુ આ બધામાાં ક્ારે ક ડબ
સમુદ્ર પી જવો હતો! તે હાંમેશાાં આંખ અિે કાિ ખુલ્લાાં રાખતો હતો. મુબ
ાં ઈમાાં જવા
માટે તે કાાંઈપણ કરવા તૈયાર હતો. તે પણ બધાિી જેમ એમ જ નવચારતો હતો કે
બધુાં દુખ સહિ કરી લઈશ, ગમે તેવી પફરક્સ્થનતિો સામિો કરીશ પણ મુબ
ાં ઈ તો
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જઈશ જ. તે આગળ નવચારતો કે એક ફદવસ હુ ાં મુબ
ાં ઈિો રાજા થઈશ. મારી પાસે
પણ આવી જ આગબોટ હશે. અિે તેમાાં બેસીિે હુ ાં માાંડવી જઈશ. તયાાંથી જામિગર
જઈશ અિે પરણીશ. તયારબાદ મારી પરણેતર સાથે માિે પણ મુબ
ાં ઈ લઇ આવીશ.
આથી વધુ બીજુ ાં શુાં જોઈએ?
'ખલાસીઓ સાબદા રહેજો...' આ વખતે આવુાં સાાંભળીિે ચાંદુ અધીરો િ થયો કારણ
કે રમણે તેિે પહેલેથી જ કહી દીધુાં હત ુાં કે હવે પછી આગબોટ ખાંભાત જઈિે લાંગર
ૂ ાથાંભ પર ચડેલો માણસ દૂર સુધી જોઇિે સાંકેત આપતો હતો કે હવે
િાખશે. કવ
ખાંભાત બાંદર આવવાિી તૈયારીમાાં છે .
ખાંભાત ગુજરાતિા આણાંદ જીલ્લામાાં આવેલ ુાં છે . તેિે કેમ્બે પણ કહે છે . આજથી સો
વર્ષપ પહેલાાં તે બહુજ સમ ૃદ્ધ શહેર હત ુાં અિે ઈ.સ. ૧૯૦૦ સુધી તે અકીક તથા
કપાસિી નિકાસ કરત ુાં બાંદર હત.ુાં તે દફરયા માગે ખ ૂબ વેપાર કરત ુાં હત.ુાં અિે ઇ.સ.
૧૯૦૦ પછી તેિે રે લ્વે માગપથી જોડવામાાં આવ્યુાં હત.ુાં કાસમિી હાંટરવાલી ખાંભાતિા
બાંદરે આવીિે લાાંગરી.
ખલાસીઓ અિે આગબોટિાાં માણસો તથા મજૂરો માટે જે કામ રોજજિંદુ હત ુાં તે તેઓ
કરવામાાં મશગ ૂલ થઇ ગયા. કાસમ પણ ખાંભાતિા બજારમાાં આંટો મારી આવ્યો.
તયાાંથી મફતમાાં આવવાવાળાં કોઈ િ હત.ુાં અિે આગબોટમાાં સમાવી શકાય તેટલા
મુસાફરો તેણે ભયાપ. થોડા લોકો ઉતયાપ પણ ખરા, પરત ુાં તેિાથી ત્રણગણા માણસો
આગબોટમાાં ચડયા. કાસમે જોયુાં કે તેિી વ્યવસ્થા બરાબર ચાલે છે . તે કુશળ
વ્યવસ્થાપક હતો અિે બધુાં તેિા મગજમાાં હત.ુાં તેિી ગણતરી બહુ ચોક્કસ હતી. હવે
મિે સમજાયુાં કે તેણે વેરાવળથી ખાંભાત જેટલો લાાંબો ચકરાવો શા માટે લીધો હતો!
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***
પ્રેમાિે સમય મળતો તયારે તે ડોક પાસે આવીિે ઊભી રહેતી અિે દફરયાિા
પ્રાણીઓમાાં આગબોટ પાસે થતી ભાગમ ભાગ જોવા લગતી હતી. પરાં ત ુ તે ચાંદુ
તેિી પાસે હોય તયારે જ તે તયાાં આવતી. ચાંદુ વગર તેિે ડોક પાસે ઊભા રહેતાાં બીક
લગતી હતી. આ રીતે તે એકવાર ચાંદુ સાથે ડોક પર ઊભી હતી. ચાંદુિે તે ગમવા
લાગી હતી. તેિી સાથે વાત શરુ કરવાનુાં મિ થતા ચાંદુ તેિી શૈલીમાાં બોલ્યો, 'કેમ,
પછી તેં મારુાં પાણી માપ્યુાં કે િહીં?' પ્રેમાિે તે ભયાંકર ફદવસે જે ઘટિા બિી તે
પહેલાાંિો સાંવાદ યાદ આવ્યો. તે શરમાઈ ગઈ અિે કાાંઈ બોલી િહીં. વળી ચાંદુએ
પ ૂછ્ુ,ાં 'શુાં નવચારે છે ?' તે કહે, 'કાાંઈ િહીં જવા દે િે...એ વાત...' ચાંદુએ કહ્ુ,ાં 'કઈ
વાત?' તે ધીમે રહી બોલી, 'તે ફદવસે તેં મારો હાથ િ ઝાલ્યો હોત તો હુ ાં તો એ મોટી
માછલીિા પેટમાાં પહોંચી ગઈ હોત.' ચાંદુએ બિાવટીપણે આશ્ચયપ પામતા કહ્ુ,ાં 'લે! ત ુાં
હજી એ ઘટિા નવર્ષે નવચારે છે ?' તેણે કહ્ુ,ાં 'હા, એ મારી જજિંદગીિો સહુથી ભયાંકર
બિાવ હતો. મિે તો તેિા જ નવચારો આવ્યા કરે છે .'
થોડીવાર રહીિે તે બોલી, 'મા કહે છે , છોકરો સારો છે . કેટલુાં કામ કરે છે પણ થાકતો
િથી.' ચાંદુએ કહ્ુ,ાં 'હુ ાં તિે કેવો લાગુાં છાં?' વળી તે શરમાઈ ગઈ. તયાાં આકાશમાાંથી
વરસાદ શરુ થયો. તેઓ પલળવા લાગ્યાાં. બધા મુસાફરો વરસાદથી બચવા
પાફટયાિી િીચેિી જગ્યામાાં જતા રહ્યા. રહ્યા ચાંદુ અિે પ્રેમા. બાંિેિે વરસાદમાાં
ભીંજાવાનુાં ગમત ુાં હત.ુાં ચાંદુિે પ્રેમા હતી એટલે ગમત ુાં હત ુાં અિે પ્રેમાિે ચાંદુ હતો
એટલે બીક િહોતી લાગતી. પણ તેઓ ડોક પાસેિા પાફટયા પર બેસી ગયા. પ્રેમા
બોલવા લાગી, 'તિે ખબર છે , મિે વરસાદ બહુ ગમે. વરસાદમાાં તો હુ ાં ઘેલી થઈિે
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રમતી. મા કહે છે મારો જન્મ ચોમાસામાાં થયો હતો એટલે મિે વરસાદ બહુ ગમે છે .
ગામિી શેરીમાાં હુ ાં અિે મારા જેવડી િાિી છોકરીઓ 'આવ રે વરસાદ...' ગાતાાં ગાતાાં
ગામ ગજાવતા....' અિે તે ખરે ખર અંતરિા આિાંદિે વ્યકત કરી રહી હતી. ચાંદુ તો
તેિે ઉતસાહભેર બોલતી સાાંભળી રહ્યો અિે તેિા પ્રસન્ન મુખિે જોઈ રહ્યો. જયારે તેિે
ખયાલ આવ્યો કે ચાંદુ એકીટસે તેિે જ જોઈ રહ્યો છે એટલે તે ચુપ થઇ ગઈ અિે
શરમાઈિે તેિી મા પાસે દોડી ગઈ. તેન ુાં આ રીતે લજ્જા પામીિે જત ુાં રહેવ ુાં પણ
ચાંદુિે ખ ૂબ ગમ્યુ.ાં
ચાંદુિે થયુાં આ સફર ક્ારે ય પ ૂરી જ િ થાય તો...કેવ ુાં સારુાં!
***
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૫. અંતે હાંટરવાલી મુબઈ
ાં
પહોંચી...
ૂ ી ફફલ્મો બિાવી પહેલીવાર ધાંધાદારી ફફલ્મ
ુ એ નસિેમેટોગ્રાફ દ્વારા ટાંક
લુનમયેર બાંધઓ
શોનુાં આયોજિ કયુ.ું એવી દસેક ફફલ્મો પ ૂરી એક નમિીટિી પણ િહોતી. તયારબાદ
એડીસિે વાઈટાસ્કોપ િામનુાં યાંત્ર શોધયુાં અિે તે અમેફરકિ ફફલ્મ ઉદ્યોગનુાં પ્રથમ
વ્યવસાનયક પ્રોજેકટર બન્યુ.ાં આવુાં વાાંચીિે ચાંદુિે થયુાં હત ુાં હુ ાં પણ આવી કોઈ શોધ
કરુાં.
તેિે થયુાં કે તે પ્રેમાનુાં ચલચચત્ર બિાવે. ચાંદુિા મિમાાં પ્રેમા છવાયેલી રહેવા લાગી.
કાસમ કહેતો હતો કે 'આ બાજુ વ્હેલ જેવી મોટી માછલીઓ જવલ્લે જ જોવા મળે છે .
તે ફદવસે એ મગર માછલી ક્ાાંથી આવી ચડી તે મિે પણ િથી સમજાત.'ુાં
પ્રેમા કહેતી હતી કે તેણે તેિી જજિંદગીમાાં આવડી મોટી માછલી ક્ારે ય જોઈ િ હતી.
ખરુાં કહીએ તો ચાંદુએ પણ એવડી મોટી, આગબોટ કરતાાં પણ મોટી માછલી આ
પહેલાાં ક્ારે ય જોઈ િ હતી. બધા ભયભીત થઇ ગયા હતા પણ ચાંદુિે બીક િહોતી
લાગી! તેન ુાં કારણ તેિી સાથે પ્રેમા હતી એ તો િહોત?ુાં કદાચ એમ જ હશે.
પ્રેમા હવે ચાંદુિી અવિવી વાતોમાાં રસ લેતી થઇ હતી અિે ચાંદુિે આટલાાં બધા
નવર્ષયોમાાં કેવી કેવી ખબર છે એ જાણી ચફકત થઇ જતી હતી. ચાંદુ પણ પોતે જે
વાાંચ્યુાં હોય તે પ્રેમાિે ખ ૂબ જ ઉતસાહથી કહેતો રહેતો. પ્રેમા સારી િોતા હતી.
આગબોટમાાં બધાએ તેમિી જોડી મિોમિ સ્વીકારી લીધી હતી. બધાિી વાત જવા
દઈએ તો પણ પ્રેમાિી માએ તો મિમાાં તેમિે આશીવાપદ પણ આપી દીધા હતા! હવે
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તે રાહ જોઈ રહી હતી કે ક્ારે મુબ
ાં ઈ આવે અિે ક્ારે તે પ્રેમાિો હાથ ચાંદુિે સોંપી
નિનશ્ચિંત થઇ જાય!
***
સાાંજિો સમય હતો. આકાશ સ્વચ્છ હત.ુાં સ ૂયપ ખ ૂબ તપીિે િરમ પડયો હતો. ચારે કોર
શાાંનત હતી. આગબોટમાાં કાસમિી દે ખરે ખ િીચે તેિા માણસો, મજૂરો માલ-સામાિિી
હેરફેર કરતા હતા. તેથી આગબોટમાાં વધુ જગ્યા થાય અિે વધારે મુસાફરો આવી
શકે તેવ ુાં કાસમ નવચારતો હતો.
બહુ બધા લોકો થીએટરમાાં ચલચચત્ર જોતાાં હોય તેમ આગબોટમાાં બેઠા હતા. બહુ
થોડા લોકો િવા નમત્રો બિીિે એકબીજા સાથે વાતો કરતા હતા.
ફૂરસદ મેળવી પ્રેમાાં અિે ચાંદુ ત ૂતક પર આવી અલકમલકિી વાતો કરતા. ચાંદુ મોટે
ભાગે હાલતાાં-ચાલતાાં ચચત્રોિી વાત કરતો. પ્રેમાિે તેિી વાત પર નવશ્વાસ િહોતો
બેસતો પણ ચાંદુ પરિી તેિી િદ્ધા પ્રબળ હતી તેથી તે માિવા પ્રેરાતી. તેિે મિમાાં
થત ુાં કે ચાંદુ કહે છે માટે ખરે ખર એવુાં હોવુાં જોઈએ, તે કાાંઈ સાવ ગપ્પાાં િ મારે ! બીજુ ાં
કોઈ કહે કે ચચત્ર ચાલે છે તો હુ ાં િ માનુાં પણ ચાંદુ કહે એટલે માિવુાં પડે. વળી તેણે
ુાં
ુાં ચચત્ર જોયુાં પણ છે ! અરે એ તો તયાાં સુધી કહે છે કે, 'એકવાર
તો હાલત-ચાલત
આપણે મુબઈ
ાં
પહોંચી જઈએ પછી હુ ાં તિે એવુાં ચચત્ર બતાવીશ'. આ આગબોટ મુબઈ
ાં
ક્ારે પહોંચશે?
આજે જયારે પ્રેમા ત ૂતક પર ચાંદુિે મળી તયારે ચાંદુએ કહ્ુાં કે 'રાજા હરીશચાંદ્ર' માાં કઈ
કથા હતી. તેિી તિે ખબર િહીં હોય પણ તેમાાં સ્ત્રીિા પાત્રો પુરુર્ષ કલાકારો
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ભજવતા હતા.' પ્રેમાએ પ ૂછ્ુ,ાં 'શુાં ચચત્રમાાં સ્ત્રી પુરુર્ષ બિી જાય?' ચાંદુ હસતાાં હસતાાં
કહે, 'િા િા એમ િહીં, તેં િાટક જોયુાં છે ?' પ્રેમાએ ભોળાભાવે કહ્ુ,ાં 'એકવાર
ુાં
નિશાળમાાં એક િાટક જોયુાં હત...પણ
તયારે હુ ાં બહુ િાિી હતી...અતયારે મિે તેમાાંન ુાં
કાાંઈ યાદ િથી.'
ચાંદુ કહે, 'હુ ાં રાજા બનુાં તો કેવો લાગુ?ાં ' પ્રેમા રાજી થઈિે બોલી, 'મારે મિ તો ત ુાં
રાજા જ છો.' વળી ચાંદુએ પ ૂછ્ુ,ાં 'અિે ત ુાં રાજા બિે તો?' પ્રેમા કહે, 'લે, હુ ાં રાજા કેવી
રીતે બનુ?ાં હુ ાં તો રાણી જ બનુાં િે?' ચાંદુ તેિા જ્ઞાિ ઉપર હસ્યો. પછી કહે કે.
'િાટકમાાં કોઈ છોકરો િ હોય અિે બધી તારા જેવી છોકરીઓ હોય તો કોઈકે તો
રાજા બિવુાં પડે િે?' પ્રેમા નવચારમાાં પડી ગઈ.
અિે આગબોટમાાં સાાંજ ઢળી ગઈ...હવે સમુદ્ર પર હોવા છતાાં હાંટરવાલી દે ખાતી
િહોતી...દૂર કેટલાક ફાિસ ટમટમતા હતા...અિે દૂરથી તો તે લાલ તારા જેવા
દે ખાતા હતા. તયારે પ્રેમા અિે ચાંદુ એ ફદવસે તેઓએ કરવાિા છે લ્લા કામે વળગી
ગયા હતા.
આગબોટ પર િહાવાિો ફરવાજ િ હતો. વસ્ત્રો પણ બદલવાિી જરૂર ભાગ્યે જ
જણાતી. પ્રેમાએ ચાંદુિે પ ૂછ્ુ,ાં 'મુબ
ાં ઈ ક્ારે આવશે?' ચાંદુએ કહ્ુ,ાં 'મેં તિે કહ્ુાં હત ુાં િે
કે હુ ાં પહેલી જ વાર મુબ
ાં ઈ જઈ રહ્યો છાં. પણ હવે થોડા ફદવસમાાં મુબ
ાં ઈ આવવુાં
જોઈએ એમ મિે લાગે છે .'
રમણ ક્ારે ક આવીિે કહેતો, 'મિે હવે ઘરિી યાદ આવે છે . મેં કોઈિે કાાંઈ કહ્ુાં
િથી, ઘરે સહુ ચચિંતા કરતા હશે. હુ ાં કોઈિે કહીિે િીકળ્યો હોત તો સારુાં હત.'ુાં ચાંદુ કહે,
'તારે ચચિંતા કરવાિી જરૂર િથી. આપણે ઘરે થી િીકળ્યા તયારે મેં બાપુ ઉપર એક
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પત્રમાાં તેમિે બધુાં લખયુાં છે . તેમણે તારા બાપુજીિે એ વાત કરી દીધી હશે.' રમણ
રાજી થઈિે બોલ્યો, 'તો તો વાાંધો િહીં...' અિે તે પોતાિા કામે જતો રહ્યો. પ્રેમા તયાાં
ઊભી હતી તેણે પ ૂછ્ુ,ાં 'આ રમણ કોણ છે ? ત ુાં તેિી સાથે ઘણીવાર વાતો કરતો હોય
છે .' ચાંદુએ કહ્ુ,ાં 'રમણ અિે હુ ાં ભાઈબાંધ છીએ. અમે જામિગરમાાં િજીકમાાં જ રહીએ
છીએ. તે શાળામાાં પણ મારી સાથે ભણતો. પણ તેન ુાં ધયાિ ભણવામાાં લાગત ુાં િહોત ુાં
એટલે તેણે ભણવાનુાં છોડી દીધુ.ાં મજાિો છે . અમે ઘણીવાર સાથે િાટક જોવા જઈએ.
હુ ાં એિે ઘેર જાઉં અિે તે પણ મારે તયાાં આવે. તેિા નપતા અિે મારા નપતા પણ
એકબીજાિે ઓળખે છે .'
પ્રેમાએ ઉપર આકાશ તરફ જોયુાં પછી આગબોટિાાં કૂવાથાંભ ઉપર ચડેલા માણસ
તરફ જોયુાં અિે છે વટે દફરયાનુાં પાણી જોઈિે તેણે ચાંદુિે અચાિક સાવ િવો જ પ્રશ્ન
પ ૂછયો, 'આ દફરયામાાં કેટલુાં પાણી હશે? શુાં તે બહુ ઊંડો હોય?' ચાંદુ કહે, 'એ તો મિે
પણ ખબર િથી, તેિે કોઈ માપી િ શકે, એટલે ઊંડે જવુાં કેવી રીતે?' પ્રેમા કહે,
'સાચી વાત...આપણે પેલી મોટી માછલીિે દોરડુાં બાાંધીિે તેિે ઊંડે મોકલીએ તો
ખબર િ પડે?'
ચાંદુએ ફરી હસીિે કહ્ુ,ાં 'મિે તો બીક લાગે એવી મગર માછલી પાસે જતાાં, ત ુાં જઈિે
તેિે સમજાવિે!' અિે પ્રેમા છણકો કરીિે જતી રહી...અિે ચાંદુ તેિે જતી જોઈ રહ્યો...
***
મુસાફરો હવે કાંટાળ્યા હતા અિે મુબઈ
ાં
પહોંચવાિી કાગડોળે રાહ જોઈ રહ્યા હતા.
અિે કૂવાથાંભ પરથી કોઈએ કાસમિે કહ્ુ,ાં 'દૂર કોઈ પાંખી ઉડત ુાં દે ખાય છે ...!'
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અિે આગબોટ હરખઘેલી થઈિે તે તરફ જવા લાગી, પ્રવાસીઓિી ઉતસુકતા વધી
ગઈ. જેઓ સ ૂતા હતા તેઓ બેઠા થઇ ગયા તથા બેઠા હતા તેઓ ઊભા થઇ ગયા.
આગબોટમાાં હલચલ મચી ગઈ. ઘણા પોતાિો સમાિ બાાંધવા લાગ્યા. ખલાસીઓ
પણ તૈયાર થઇ ગયા. પવિિો વેગ સાનુકુળ હતો...
અિે આગબોટિે મુબ
ાં ઈિા સમુદ્ર ફકિારાિા દશપિ થયા...!

***
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૬. આ મુબ
ાં ઈ છે ...!
આગબોટ મુબઈિા
ાં
બારામાાં પ્રવેશી. ખલાસીઓએ લાંગર િાખયુ.ાં હવે અહીં આગબોટ
થોડા વધુ ફદવસ રહીિે ફરી માાંડવી તરફ પ્રયાણ કરશે. કાસમિે આ વખતે સારી
કમાણી થઇ હતી. તેણે ખલાસીઓિે અિે મજૂરોિે ત્રણ ફદવસિી રજા આપી. બધાિે
મજૂરી ચ ૂકવી. પૈસા હાથમાાં આવ્યા એટલે સહુ રાજી થયા. પણ બધાિાાં મિમાાં પ્રશ્નો
હતા. કેટલાક ક્ાાં જવુાં એિી ચચિંતામાાં હતા અિે બીજા થોડા લોકો ખાવા પીવાનુાં શુાં
કરશુાં તેિી નવમાસણમાાં મુકાઈ ગયા. અિે બીજા મુસાફરોિી ક્સ્થનત પણ કાાંઇક અંશે
એવી જ હતી. કારણ કે મોટાભાગિા મુબઈમાાં
ાં
કાાંઇક મળી રહેશે એવી આશાએ
ચાલ્યા આવ્યા હતા. ચાંદુ, રમણ અિે પ્રેમા તથા તેિી માતા પણ એવી જ આશાએ
મુબ
ાં ઈ આવ્યા હતા િે?
ગામ કે શહેરમાાંથી આવતા લોકોિે મુબ
ાં ઈમાાં બધે જ માણસો પોતાિા કામકાજમાાં
આમતેમ જતા-આવતા હોય તેમ લાગ્યુ.ાં કોઈિે કોઈિી પરવા િ હતી. બાંદર પર
દફરયાિી આજુબાજુમાાં અિેક આગબોટો, હોડીઓ, સ્ટીમરો પડી હતી. પોતાિી
આગબોટમાાંથી ઉતરીિે, ચારે ય જણા મુબ
ાં ઈ બાંદર જોઇિે તાજ્જુબ થઇ ગયા હતા.
પોટપ ુ ગીઝ અિે ફફરાં ગી લોકોિે જોઈ તેમિે થયુાં આ વળી િવતર પ્રાણીઓ જેવા
માણસો છે . પ્રેમા અિે તેિી મા ચાંદુ અિે રમણિી પાછળ પાછળ ચાલવા લાગ્યા.
ગામેગામિાાં લોકોિા ટોળાાં અલગ અલગ હતા. જુદી જુદી આગબોટમાાં આવેલા
ચચત્રનવચચત્ર લોકો, જુદી જુદી ભાર્ષા અિે વેશભ ૂર્ષા ધરાવતા લોકો તેમિી પાસેથી
પસાર થઇ જતા

હતા. કોઈ કોઈિે ઓળખત ુાં િહોત.ુાં કોઈિે કોઈિી પડી િહોતી.

છે વટે ચાંદુએ માાંડવીિો પડાવ શોધી કાઢયો. અિે થોડે દૂર માાંડવીિા પડાવ સામે જ
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વેરાવળિો પડાવ પણ હતો. તેણે પ્રેમાિે તેમિો પડાવ બતાવ્યો. પ્રેમા તેિી માતાિો
હાથ પકડીિે તે તરફ જવા લાગી. પ્રેમાિે ચાંદુ સાથે જવુાં હત ુાં પણ તે બોલી િ શકી.
કમિે તે વેરાવળિા પડાવ તરફ ચાલી. ચાંદુ પણ તેમિે જોતાાં જઈ રહ્યો. જ્યાાં
પોતાનુાં ઠેકાણુાં િ હોય તયાાં તે તેમિે પોતાિી સાથે આવવાનુાં કેવી રીતે કહી શકે?
પ્રેમા અિે ચાંદુ જાણે નવવશ હોય તેમ એકબીજાિે જોઈ માથુાં િીચુાં રાખી પોતપોતાિા
પડાવ તરફ ચાલવા લાગ્યા.
***
મુબ
ાં ઈ મ ૂળ તો સાત ટાપુ પર વસેલ ુાં માછીમારોનુાં આ શહેર. તેમિા કુળદે વી મુબ
ાં ા
ૂ ો, કોળી અિે સોમવાંશી ક્ષનત્રયો રહે. તેઓ કોંકણી,
અથવા મહા અંબા દે વી. અહીં ખેડત
ગુજરાતી, મરાઠી, કન્નડ, નસિંધી અિે ફહન્દી ભાર્ષા બોલે અિે સમજે. અહીં હાજી અલી
દરગાહ બહુ જૂિી છે , તેન ુાં અક્સ્તતવ છે ક ૧૪૩૧ થી છે અિે પોટપ ુ ગીઝિાાં સમયમાાં
ઈ.સ.૧૫૩૪-૧૬૬૧ સુધીમાાં તેન ુાં મહતવ વધી ગયુ.ાં
અરબી સમુદ્ર ઉપર ૧૮૬૯ માાં સુએઝ િહેર બન્યા પછી તો મુબ
ાં ઈનુાં બાંદર ધમધમત ુાં
બાંદર થઇ ગયુ.ાં
કહે છે કે અહીં ૧૮૯૬ માાં પ્લેગિો ભયાંકર રોગચાળો ફાટી િીકળ્યો હતો. તેમાાં દર
અઠવાફડયે ૧૯૦૦ લોકો મરતાાં હતા. આ રોગચાળો એટલો તો ગાંભીર હતો કે તેિી
અસરથી સાડા આઠ લાખ લોકો મુબ
ાં ઈમાાંથી ફહજરત કરી ગયા હતા. અિે તેથી
મુબ
ાં ઈિા ટેકસટાઇલ ઉદ્યોગ પર અતયાંત ગાંભીર અસર થઇ હતી.
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મુબ
ાં ઈ બાંદરોનુાં શહેર ગણાય છે . કેટલાક નવસ્તારો તો આજે પણ બાંદર તરીકે જ
ઓળખાય છે . જેમ કે બોરીબાંદર, મસ્જીદબાંદર, ચીંચબાંદર, વાડીબાંદર વગેરે. આવાાં
એક ડઝિથી પણ વધારે બાંદરો હતા.

ગોદીઓ મુબ
ાં ઈિો વૈભવ છે . ગુજરાતી વેપારીઓ અિે મીલ માચલકોકારખાિેદારોએ આ ગોદી-બાંદરો દ્વારા આયાત- નિકાસિી પ્રવ ૃનિ કરીિે
શહેરિે દે શનુ ાં આનથિક પાટિગર બિાવવામાાં મહતવિી ભ ૂનમકા ભજવી તે
ઉપરાાંત આઝાદીિી લડતમાાં પણ ગોદી કામદારોનુ ાં મોટુાં પ્રદાિ છે . એ
ભ ૂલી શકાય િહીં. આજે ગોદીમાાં ૧૯ હજાર કમીઓ છે . તેમાાં મોટાભાગિા
મરાઠી છે .
નવદે શીઓ અિે દે શમાાંથી આવતા લોકો મુબ
ાં ઈ પોટપ ટ્રસ્ટ ઉપરાાંત
તાજમહેલ, છત્રપનત નશવાજી ટનમિિસ, બાાંદ્રા અરબી સી ચલિંક, ગેટ વે ઓફ
ઇસ્ન્ડયા અચ ૂક જોવા જાય છે .
***
માાંડવીિા પડાવમાાં દ્વારકાદાસ ભાફટયાએ માાંડવીથી આવતા નિરાધાર લોકો માટે
કેટલાક ઓટલા ચણાવ્યા હતા. િવા આવિારિે એક ઓટલો મહીિે એક આિામાાં
ભાડે મળતો. એ પણ કામ મળે પછી ચ ૂકવવાિો રહેતો. અહીં આશરો મેળવિારા
બધા લોકો દ્વારકાદાસિો મિોમિ ખ ૂબ જ આભાર માિતા. તેઓ તેમિે ભાફટયા શેઠ
જ કહેતા. ચાંદુએ પણ ભાફટયા શેઠિો મિમાાં આભાર માન્યો. તે નવચારતો હતો કે જો
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આ સગવડ િ હોત તો તેમિે ફૂટપાથ ઉપર સ ૂવાિો વખત આવ્યો હોત. ઓટલો
મળતા ચચિંતાએ રોટલાિે ખો આપી!
ચાંદુએ રમણિે કહ્ુ,ાં 'ત ુાં અહીં રહે, હુ ાં ગામમાાં જઇિે જોઉં કાાંઈ કામ મળે તો.' અિે
તેણે જે કામ મળે તે કરવુાં એવુાં િક્કી કયુ.ું તેણે નવચાયુું કે અહીં સેંકડો આગબોટ અિે
સ્ટીમરો આવે છે તેથી તેિે બાંદરિી ગોદીમાાં કાાંઇક કામ જરૂર મળશે. એટલે તે
બાંદરિી ગોદી તરફ વળ્યો. એક સ્ટીમર પાસે રૂિી ગાાંસડીઓ પડી હતી. તે સ્ટીમરમાાં
ચડાવતા લોકોિે જોઈ ચાંદુએ એ બધાિે સ ૂચિા આપિાર માણસ પાસે જઈિે પ ૂછ્ુ,ાં
'હુ ાં આ કામમાાં મદદ કરી શકુાં?' તેિા અવાજિો રણકો અિે તેમાાં રહેલી નવિમ્રતા,
તેિી ભાર્ષા અિે પહેરવેશ અિે કદ કાઠી જોઈ તેણે કહ્ુ,ાં 'સાાંજ સુધી કામ કરવુાં
પડશે, એક આિો મળશે, કામ કરવુાં હોય તો ચાલ આ ગાાંસડી ઉપાડી આ સામે ઊભી
સ્ટીમરમાાં મ ૂકવા માાંડ.'
ચાંદુિે તો એટલુાં જ જોઈત ુાં હત.ુાં આગબોટમાાં સફાઈ કરવા કરતા આ મજૂરીનુાં કામ
તેિે વધારે સારુાં લાગ્યુ.ાં તે કામે લાગી ગયો. સાાંજે એક આિો મળ્યો. તેણે નવચાયુું
ચાલો આ ઓટલાનુાં એક મફહિાનુાં ભાડુાં િીકળી ગયુ.ાં હવે અહીં રહી શકાશે, વાાંધો
િહીં આવે અિે પાછા માાંડવી પણ જવુાં િહીં પડે. પણ આજિા રોટલાિી ચચિંતા તો
ઊભી જ હતી. આજે આ મજૂરીિા એક આિામાાંથી જે મળે તે ખાઈ લઈશ અિે
રોજિો એક આિો તો મળવાિો જ છે િે એટલે ચાલશે.
તે પડાવિા ઓટલે આવ્યો. તયાાં રમણ િહોતો. રમણ ક્ાાં ગયો હશે?
***
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આ બાજુ પ્રેમાએ તેિી માિે પ ૂછ્ુ,ાં 'મા અહીં કરશુાં શુ?ાં આવડા મોટા શહેરમાાં
આપણો ગજ ક્ાાં વાગશે? માાંડવી પાછા જઈએ. અહીં તો કોઈિે કોઈિી પરવા િથી
અિે આપણિે કોઈ ઓળખત ુાં પણ િથી. આપણે વેરાવળ જતા રહીએ. તયાાંથી
વાંથલી જઈએ. તયાાં કાાંઈ કામ મળી જશે. આ તો આગબોટમાાં કામ મળી ગયુાં હત ુાં
એટલે ચાલ્યુ.ાં ભ ૂખ પણ લાગી છે . મિે કોઈ પાસે હાથ લાાંબો કરવો િથી ગમતો.'
તેિી મા કહે, 'બેટા, તારી વાત તો સાચી છે , પણ ત ુાં આમ અથરી િ થા. બે-ચાર
ફદવસ તો રહીં રહીએ, તેલ જો તેલિી ધાર જો, જવામાાં ક્ાાં વાર લાગવાિી છે ,
કાસમ અહીંથી આગબોટ ઉપાડે તયારે જતા રહેશ.ુાં આપણિે રસોઈ કરતા આવડે છે
તો અહીં પણ એમ કરીએ.'
પ્રેમાિે તેિી માિી વાત ઠીક લાગી. તેણે પડાવમાાં આસપાસ જોયુ.ાં કેટલાક લોકો
આસપાસમાાં બેઠા હતા. કોઈ ઓળખીત ુાં િ મળ્યુ.ાં તે પોતાિા પડાવિી બહાર િીકળી
અિે પાસેિા પડાવમાાં રોટલા શેકાતાાં હોય તેવી પણ બળવાિી ગાંધ આવી. પ્રેમા તે
તરફ ગઈ. તે પડાવમાાં એક િાિી છોકરી રોટલા કરવાિી કોનશશ કરતી હતી પણ
બરોબર થતા િહોતા. ત ૂટી જાય કે કાચા રહે, કાાં બળી જાય. પ્રેમા તયાાં ઊભા ઊભા
એ જોઈ રહી. પછી તે તેિી પાસે ગઈ...આમ િહીં પણ આ રીતે કર...એમ કહી તેણે
ફટાફટ આઠ દસ રોટલા બિાવી દીધા. લોટ ખલાસ થઇ ગયો તેથી તે હાથ ધોઈ
ઊભી રહી. પછી ધીમેથી બોલી, 'તારુાં િામ શુ?ાં ' અિે અચાિક તે છોકરી રડવા
લાગી. પ્રેમા ગભરાઈ ગઈ...શુાં કરવુાં તેિી તેિે સમજ િ પડી. એટલામાાં એક પુરુર્ષ
તયાાં આવ્યો. તેિે ઘડેલા રોટલા જોયા...તેિી દીકરી રડતી હતી. પ્રેમા તયાાંથી જવા
લાગી. તયાાં તે છોકરી બોલી, 'હુ ાં રમા, મારી મા મરી ગઈ છે . તે તમારી જેમ જ
ૂ કા ભરવા લાગી.
ુાં
રોટલા બિવતી હતી. મિે િથી આવડત...તમે
...'અિે ફરી તે ડસ
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પ્રેમાિી આંખમાાં પણ આંસુ આવી ગયા. આટલી સાત આઠ વરસિી છોકરી કેવો
પ્રયતિ કરતી હતી!
પેલો પુરુર્ષ અતયાર સુધી ચ ૂપચાપ જોઈ રહ્યો હતો તે બોલ્યો, 'બેિા, તેં આજે પુણ્યનુાં
કામ કયુું છે , આ રમાિી મા ગઈ તયારથી અમે ચાર ફદવસથી પેટ ભરીિે ખાધુાં િથી.
લાગે છે આજે ખાવા મળશે.' હુ ાં તો ગમે તેમ લાાંઘણ ખેંચી કાઢુાં પણ આજે ગમે તેમ
લોટિો જોગ કરી આવ્યો. રમાએ કહ્ુાં કે બાપુ હુ ાં રોટલા બિાવીશ. અિે હુ ાં થોડુાં પાણી
લેવા બહાર ગયો તયાાં ત ુાં આવી બેિા...' અિે પ્રેમાએ પોતાિી વાત કરી. એટલે એ
પુરુર્ષે તેિે કહ્ુાં આજે, 'ત ુાં અિે તારી મા અહીં જમી લો. અમારી સાથે, અમિે સારુાં
લાગશે.' રમા કહે, 'તમે અમારી સાથે જમશો િે?' પ્રેમા િા પાડવા જતી હતી પણ
પછી તેિે માિો નવચાર આવતા કહે ભલે એમ કરશુ.ાં ' અિે તેઓ બન્ને તયાાં જ જમ્યા.
પ્રેમાિી મા સાથે વાતમાાં િે વાતમાાં એવુાં િક્કી થઇ ગયુાં કે તેઓ રોટલા બિાવે અિે
આ ધિજીભાઈ બીજાિે એ આપે. પછી પ્રેમાએ કહ્ુ,ાં 'એિા કરતા એ લોકો અહીં
આવીિે ખાય તો તમારે કોઈ પાસે જવુાં િ પડે.' ધિજી કહે, 'હા, એ વધારે સારુાં છે .
અિે ધીમે ધીમે પ્રેમા અિે તેિી મા ગોઠવાઈ ગયા.
***
ચાંદુિે થયુાં પ્રેમાનુાં શુાં થયુાં હશે? તે વેરાવળિા પડાવ તરફ જવા િીકળ્યો. તયાાં
જોઇિે જોયુાં તો પ્રેમા િહોતી, પણ તેિી મા હતી. તેિી માએ કહ્ુાં કે, 'મારી છોકરી
અિે હુ ાં ધિજીભાઈિે તયાાં જમવા ગયા હતા. સારા માણસો છે . એક િાિી છોકરી છે
અિે તેિી મા મરી ગઈ છે .'
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પછી તેણે બધી વાત નવગતવાર કરી. ચાંદુ ખુશ થયો. પ્રેમા છે તો િસીબદાર. પછી
પ્રેમાિી માએ કહ્ુ,ાં 'બેટા, તેં કાાંઈ ખાધુાં કે િહીં?' ચાંદુએ કાાંઈ જવાબ િ આપ્યો.
એટલે તે સમજી ગઈ. તેણે કહ્ુ,ાં 'પ્રેમા તમારે માટે પણ રોટલા લેતી આવી છે , તેિે
ખબર હતી કે તમે પણ તેિી જેમ કોઈ પાસે હાથ િહીં લાંબાવો!' અિે ચાંદુ રમણિે
બોલાવવા ગયો. રમણ કહે, 'હુ ાં દફરયા ફકિારે બેઠો હતો અિે આવતી જતી આગબોટ
અિે મુસાફરોિે જોતો હતો.' ચાંદુ તેિે લઈિે પ્રેમાિા પડાવે આવ્યો. બાંિે જણાએ
રોટલા ખાધા. ચાંદુિે થયુાં પ્રેમા પણ કમાલ કરે છે . ચાંદુએ એક આિો પ્રેમાિા હાથમાાં
મ ૂકી કહ્ુ,ાં 'આ મારી આજિી કમાણી!'
અિે આ ક્રમ ચાલવા લાગ્યો...પણ થોડાાં જ સમય પછી...
***
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૭. જીવિિા રાં ગ...
રોજ સવારે ચાંદુ અિે રમણ ગોદીમાાં જતા અિે જે મળે તે કામ કરતા. ચાંદુ રોજિી
મજૂરીિી કમાણી પ્રેમાિા હાથમાાં મ ૂકી દે તો અિે કહેતો, 'આમાાંથી મારા ખાવાિો ખચપ
લઈિે જે વધે તે તારી પાસે સાચવીિે રાખજે.'
પ્રેમાનુાં કામકાજ પણ ધમધોકાર ચાલવા લાગ્યુ.ાં ઘણા લોકો જમવા આવતા અિે
ઘણા લોકો રોટલા, શાક, દાળ, ભાત ટીફીિમાાં ભરીિે પણ લઇ જતા. આવુાં થોડો
સમય સુધી ચાલ્યુ.ાં
***
એકવાર રાત્રે ચાંદુએ પ્રેમાિા હાથમાાં તે ફદવસિી કમાણી મ ૂકી. પ્રેમાએ તે લઈિે કહ્ુ,ાં
'કાલથી તમારે મજૂરી કરવા િથી જવાનુ.'ાં
'તો શુાં કરુાં?' ચાંદુએ સહજભાવે પ ૂછ્ુ.ાં
પ્રેમા હસીિે કહે ઊભા રહો, પછી હાથમાાં પચાસેક રૂનપયા લાવી અિે કહે, 'આ તમારી
પાસે રાખો, કાલે જમિાદાસ પાસે જઈિે કાપડ ખરીદીિે તેિી ફેરી શરુ કરો. આખી
જજિંદગી આવી મજૂરી કરશો તો પણ કાાંઈ િહીં વળે .'
આ સાાંભળી ચાંદુિે થયુાં કે વાત તો સાચી છે . લાવ કાપડિી ફેરી કરી જોઈએ. અિે
તેણે કાપડિી ફેરી શરુ કરી. તે દે શી િાટક અિે ભાાંગવાડીિી સામે આવેલા િવા
િવા શરુ થયેલા મ ૂળજી જેઠા માકે ટ અિે તેિી બાજુમાાં આવેલા ફહન્દુસ્તાિિા સૌથી
મોટા શેઠ માંગળદાસ માકે ટમાાં ગયો. શરૂઆતમાાં તેણે રોકડેથી થોડુાં કાપડ લીધુ.ાં પણ
કાપડ લઈિે બધે ફરવુાં મુશ્કેલ લાગ્યુ.ાં પરાં ત ુ તેથી ગભરાઈિે તેણે કામ છોડી િ દીધુ.ાં
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પ્રેમા પણ તેિે સમજાવતી, 'આમ બે-ચાર ફદવસમાાં કાઈ િ વળે . બે-ચાર મફહિા
જોઈ જોઈએ. પછી િ ફાવે તો બીજુ ાં કાાંઈ કરશુ.ાં '
અિે ફદવાળીિા ફદવસો આવતાાં ચાંદુિે સારો વેપાર થવા લાગ્યો. બે ફદવસમાાં તો
તેણે ખરીદે લો બધો માલ વેચાઈ જવા લાગ્યો. વકરો વધતા િફો પણ વધારે મળવા
લાગ્યો. પછી તેણે સાઈકલ લીધી અિે કાપડિો વધારે માલ લઇ સવારથી સાાંજ
સુધી ફેરી કરવા લાગ્યો. તેણે રમણિે પણ કાપડિી ફેરી કરવા માટે કહ્ુ.ાં પણ તે
જરા આળસુ પ્રકૃનતિો હોવાથી તેણે તે કામ છોડી દીધુાં અિે ગોદી પર થોડી ઘણી
મજૂરી કરતો તે જ કરતો રહ્યો.
ધીમે ધીમે વેપારી વગપમાાં પણ ચાંદુિી શાખ વધવા લાગી અિે જમિાદાસિો તે
નવશ્વાસુ ગ્રાહક બિી ગયો. એકવાર બપોરે ચાંદુ માલ લેવા માટે જમિાદાસિે તયાાં
ગયો તયારે તયાાં બીજા એક ગ્રાહક માલ લેવા માટે આવ્યા હતા એટલે તેણે તેમિી
વાત પતે તયાાં સુધી રાહ જોવાિી હતી.
ચાંદુએ જોયુાં કે જમિાદાસ તેમિે કહી રહ્યા હતા, 'અરે ...દ્વારકાદાસ તમે જોઈએ તે
લઇ જાઓિે. તમિે ગમે તો રાખજો અિે િ ગમે તો માલ પાછો આપી દે જો. અિે
ફહસાબ પણ અતયારે જ સમજવો એવુાં કાાંઈ િથી, એ તો નિરાાંતે સમજી લઈશુ.ાં ' અિે
દ્વારકાદાસ ઘણી ખરીદી કરીિે ગયા.
અિે તેઓ તેન ુાં પાકીટ તયાાં જ ભ ૂલીિે જતા રહ્યા. ચાંદુએ તેન ુાં પાકીટ જોયુ.ાં એ સમયે
જમિાદાસિી દુકાિમાાં બીજા ગ્રાહકો આવી રહ્યા હતા એટલે તેમનુાં ધયાિ તેિા તરફ
હત ુાં અિે તેઓ તેમિે આવકારતાાં કહેતા હતા, 'આવો આવો, બોલો શુાં જોઈએ?' પણ
ચાંદુએ દ્વારકાદાસનુાં પાકીટ લઈ લીધુ.ાં તે િવા ગ્રાહકો જાય તયાાં સુધી ચુપચાપ બેઠો
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રહ્યો. એ ગ્રાહકો ગયા તયાર બાદ તેણે જમિાદાસિે કહ્ુ,ાં 'દ્વારકાદાસ ક્ાાં રહે છે ?'
જમિાદાસે આશ્ચયપથી ચાંદુિે પ ૂછ્ુ,ાં 'ત ુાં તેમિે ઓળખે છે ?' ચાંદુએ કહ્ુ,ાં 'િા, પરાં ત ુ
તેઓ અહીં આવ્યા હતા તયારે તેમનુાં પાકીટ અહીં ભ ૂલી ગયા છે . બીજા ગ્રાહકો હતા
એટલે મેં તયારે વાત િહોતી કરી. હવે તેમિે શોધીિે તેમિે આ પાછાં આપી આવુ.ાં
મારો માલ કાઢી રાખયો હોય તો તે પણ આપો, આજે તમારે બહુ ઘરાકી છે િહીં?'
જમિાદાસે પાકીટ જોયુ.ાં તેમાાં ઘણા બધા રૂનપયા હતા. આ જોઇિે તેિે ચાંદુિી
પ્રામાચણકતા ઉપર માિ ઉપજ્યુ.ાં તેણે કહ્ુ,ાં 'લે આ ભાફટયા શેઠનુાં સરિામુ,ાં અિે
અતયારે જ તેિે આપી આવજે, હુ ાં તેિે ફોિ કરીિે કહુ ાં છાં.' અિે ચાંદુ પોતાિો માલ
લઈિે ભાફટયા શેઠિે તયાાં જવા િીકળ્યો.
***
ચાંદુ ભાફટયા શેઠિે બાંગલે પહોંચી ગયો. પણ શેઠ હજુ ઘરે આવ્યા િ હતા. શેઠાણીએ
જોયુાં કે આ કોઈ ફેરીવાળો લાગે છે . એટલે તેણે તેિે પ ૂછ્ુ,ાં તારુાં િામ ચાંદુ છે ?'
ચાંદુએ કહ્ુ,ાં 'જી.' શેઠાણીએ કહ્ુ,ાં 'શેઠ હમણાાં આવશે' એમ કહીિે બેસાડયો.
જમિાદાસિો ફોિ શેઠાણીએ ઉપાડયો હતો અિે તેમણે વાત કરી હતી કે 'ચાંદુ
ભાફટયા શેઠિે મળવા આવશે.'
પછી શેઠાણીએ તેન ુાં કાપડ જોયુાં અિે તેમાાંથી તેણે થોડુાં કાપડ પસાંદ પણ પડ્ુ.ાં તયાાં
જ દ્વારકાદાસ ઘરે આવી ગયા. તેઓ અંદર ગયા અિે અંદરિી ખાટ પર બેઠા.
શેઠાણીએ જોયુાં કે શેઠ ચચિંતામાાં છે . શેઠાણીએ પ ૂછ્ુ,ાં 'શુાં થયુ,ાં માથુાં દુખે છે ?' શેઠ કહે,
'િા, માથુાં તો િથી દુખત ુાં પણ મારુાં પાકીટ ક્ાાંક પડી ગયુાં લાગે છે .' શેઠાણીએ તરત
કહ્ુ,ાં 'જમિાદાસજીિો ફોિ આવ્યો હતો. તમારુાં પાકીટ તમે તયાાં ભ ૂલી આવ્યા છો.'
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તિે કોણે કહ્ુ?ાં ' શેઠાણીએ કહ્ુ,ાં 'તેમિો ફોિ આવ્યો હતો. બહાર આ ફેરીવાળો ચાંદુ
એટલે જ તમિે મળવા આવ્યો છે .' આ સાાંભળી શેઠ ઊભા થઇ બહાર આવ્યા.
'તારુાં િામ ચાંદુ છે અિે ત ુાં જમિાદાસિે તયાાંથી આવ્યો છે ?'
'જી, તેમણે જ મિે તમારુાં સરિામુાં આપ્યુાં છે ,' એમ કહી તેણે શેઠિે પાકીટ આપતા
કહ્ુ,ાં 'લો, આ તમારુાં પાકીટ તમે તયાાં જ ભ ૂલી ગયા હતા એટલે મેં તે લઈ લીધુાં કેમ
કે બીજા ગ્રાહકો ઘણા આવતા હતા. વળી બીજુ ાં કોઈ લઇ લે તો?' શેઠજી તરત
પોતાિા પાકીટિે ઓળખી ગયા અિે તે લઇ લીધુ.ાં તેિા હાથમાાં પાકીટ આવતાાં જ
તે તેમાાં જોવા લાગ્યા. તેમાાં બધુાં જ અકબાંધ હત ુાં તેિી તેમિે ખાતરી થઇ ગઈ.'
તેમણે તેમાાંથી સો રૂનપયા ચાંદુિે આપતાાં કહ્ુ,ાં 'લે આ તારુાં ઇિામ...'. શેઠજીિે થયુાં કે
તે ખુશ ખુશ થઇ જશે. પરાં ત ુ ચાંદુએ બે હાથ જોડીિે કહ્ુ,ાં 'તમારો આભાર, પણ શેઠજી
મેં ઇિામિી લાલચે તમારુાં પાકીટ તમિે િથી આપ્યુ.ાં એ તો મારી િૈનતક ફરજ
ગણાય. અિે તે માટે મારાથી પૈસા િ લેવાય. હા, મિે પચાસ રૂનપયા આપો તે પણ
શેઠાણીિે જે કાપડ પસાંદ પડ્ુાં છે તેિા છે .'
ભાફટયા શેઠ આ યુવકિે જોઈ રહ્યા. તેમિે તેિામાાં રસ પડયો...
***
તેઓ ધારી ધારીિે ચાંદુિે જોઈ રહ્યા હતા. ચાંદુિે તેિી ખબર િ હતી. ભાફટયા શેઠિા
મિમાાં કયા નવચારો ચાલતા હતા તેિાથી તે અજાણ હતો. શેઠ તો તેિી વાતચીત
કરવાિી નવવેકી રીતભાત જોઈ ખુશ થયા. શેઠિે થયુાં આ છોકરો મુબ
ાં ઈિો િથી
લાગતો. તેમિા મિમાાં થયુ:ાં કોણ હશે આ છોકરો?
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શેઠજીએ ચાંદુિે તેન ુાં િામ-ઠામ અિે ઠેકાણુાં પ ૂછ્ુ.ાં તેણે બહુ નવિયપ ૂવપક જવાબો
દીધા. શેઠિે થયુાં છોકરો સારા ઘરિો છે , વળી જામિગરિો છે . તેિા નપતાનુાં િામ
પ ૂછ્ુાં અિે તે ચમક્ા: અરે ! આ તો મારા નમત્રિો જ છોકરો છે , અહીં ક્ાાંથી? તેણે
વધારે પ્રશ્નો પ ૂછયા તેિા કુટુાંબમાાં કોણ કોણ છે , કેટલો અભ્યાસ કયો છે , કેટલા વર્ષપથી
જામિગરમાાં રહે છે , અહીં કેવી રીતે આવ્યો? અિે છે લ્લે પ ૂછ્ુ,ાં 'ઘેરથી કેટલા પૈસા
લઈિે િીકળ્યો છે ? બાપાિે કહ્ુાં છે કે િહીં?' અિે ચાંદુએ સાવ સાચો જવાબ આપ્યો.
તે સાાંભળીિે શેઠજીએ કહ્ુ,ાં 'કાલથી તારે કાપડિી ફેરી િથી કરવાિી. તિે ખબર છે
તારા બાપા મારા જીગરજાિ દોસ્ત છે એટલે ત ુાં મારો ભત્રીજો થયો અિે હુ ાં તારો
કાકો છાં!'
હવે ચાંદુિે શુાં બોલવુાં તે િ સમજાયુ.ાં પણ તેણે તેમિાાં ચરણસ્પશપ કયાપ અિે શેઠે તેિે
આશીવાપદ આપ્યા, 'સો વર્ષપિો થા અિે ખ ૂબ આગળ વધ.' તેણે બહાર િામ વાાંચ્યુાં
હત ુાં : 'દ્વારકાદાસ વેદ.' 'તમે જ ભાફટયા શેઠ છો?' શેઠજીએ હસીિે કહ્ુ,ાં 'હા હુ ાં જ
ભાફટયા શેઠ છાં. પણ તારે મિે ભાફટયા શેઠ િહીં કહેવાનુ.'ાં
'જી.'
બીજે ફદવસે ચાંદુ ભાફટયા શેઠિાાં ઘરે આવી ગયો. ભાફટયા શેઠ ઉદાર હતા. તેિે કોઈ
ૂ ી ગયો હતો. પછી
સાંતાિ િ હત.ુાં એક છોકરો હતો તે બહુ વર્ષો પહેલાાં પાણીમાાં ડબ
તેમણે ધાંધામાાં ધયાિ પરોવ્યુાં અિે આજે તેમણે પોતાિી બુદ્ધદ્ધિા બળથી અિે ધાંધામાાં
સ ૂઝકો પડતા 'ભાફટયા શેઠ' જેવુાં માિવાંત ુ સ્થાિ મેળવ્યુાં હત.ુાં સમાજમાાં તેમિી સારી
એવી િામિા હતી.
***
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ચાંદુ હવે મુબ
ાં ઈિી સીડિહામ કોલેજમાાં ભણવા લાગ્યો. તે ભણવામાાં પહેલેથી જ તેજ
હતો. ચાંદુિાાં માતા-નપતાિે બધા ખબર મળ્યા અિે તેઓિી ચચિંતા દૂર થઇ ગઈ.
તેમણે જામ સાહેબિે કહ્ુ,ાં 'બાપુ, મારો છોકરો મુબ
ાં ઈમાાં સીડિહામ કોલેજમાાં ભણે છે !'
બાપુ કહે, 'જેસાંગ, બાપ એવા બેટા અિે વડ એવા ટે ટા. તમારો છોકરો તમારુાં િામ
રોશિ કરશે.' અિે જેસાંગભાઈ પોરસાતા.
***
ચાંદુિે હવે અભ્યાસ કરવાિી તક મળી તેથી તે ખ ૂબ રાજી થયો. પુસ્તકાલયમાાંથી તો
તે પુસ્તકો લાવીિે વાાંચતો હતો પણ હવે તો તે પોતાિે ગમે તે પુસ્તકો ખરીદી પણ
શકતો હતો. ફદવસે કોલેજેથી આવીિે તે દ્વારકાદાસિે ફહસાબ-ફકતાબમાાં મદદ કરતો
હતો તથા િાિા મોટાાં કામ પણ કરતો હતો. સાથે સાથે તે પોતાિા ફફલ્મિા શોખિે
પણ પોર્ષતો હતો. કોલેજમાાં તેિે દુનિયાદારીનુાં ભાિ થવા લાગ્યુ.ાં તે કોઈપણ
માણસિે જોઇિે તે કેટલા પાણીમાાં છે તે પારખી લેતો હતો. ચાંદુ ધીમે ધીમે મોટો
થવા લાગ્યો. અંગ્રેજી ભાર્ષા ઉપરાાંત તે મરાઠી અિે ફહન્દીમાાં પણ વાાંચવા લાગ્યો.
તેિે દુનિયામાાં થતી અવિવી શોધો અિે બીજી બધી ગનતનવનધિી પણ સમજ પડવા
લાગી હતી. હવે તેિે મ ૂછિો દોરો ફૂટયો અિે તે ફાાંકડો યુવાિ બિી ગયો.
***
ચાંદુ ગયો તયારપછી રમણ સાવ એકલો પડી ગયો હતો. તો પણ તે મજૂરી કરી તેન ુાં
પેટીયુાં રળી લેતો હતો. બે ટાંકનુાં ભોજિ પ્રેમાિે તયાાં જ લેતો અિે મહીિે તેિા પૈસા
ચ ૂકવી દે તો. પ્રેમા તેિે ક્ારે ક કહેતી, 'તમારા નમત્રિાાં શુાં ખબર છે ?' તયારે તે કહેતો,
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'એિે એિા કાકાિે ઘેર જલસો છે . સાાંભળ્યુાં છે કે તે હવે કોલેજમાાં ભણવા જાય છે .'
પ્રેમા કહેતી, 'એટલુાં બધુાં ભણવાનુાં હોય! અમારે નિશાળમાાં સાત ધોરણ સુધી જ
ભણવાનુાં હત.'ુાં
પ્રેમા રમણનુાં ખાસ ધયાિ રાખતી. તેિી મા અિે તે બાંિે મળીિે સારી એવી કમાણી
કરી લેતા હતા. અિે પ્રેમા પૈસા બચાવતી પણ હતી. તે જાણતી હતી કે પૈસા હોય
તો બહુ કામમાાં આવે. તેણે એક ઓરડી ખરીદી લીધી હતી અિે તેમાાં જ પોતાનુાં
રસોઈનુાં બધુાં કામ સાંભાળતી હતી.
એક ફદવસ પ્રેમાિી માિે તાવ આવ્યો. એક તો તે િબળી હતી અિે તેમાાં તાવ
ઉતરતો િહોતો. પ્રેમા તેિે લઈિે ડોકટર પાસે ગઈ. ડોકટર કહે, 'કમજોરી બહુ જ છે .
દવા અસર િહીં કરે . ફળોિો રસ આપો, શક્કતિી દવા પણ કામ િહીં કરે .' ફદવસે
ફદવસે પ્રેમાિી માિી હાલત વધારે બગડવા લાગી. હવે શુાં કરવુ?ાં
***
ભાફટયા શેઠનુાં કામ કરવા માટે ચાંદુ જયારે ગોદી ઉપર આવતો તયારે તે પ્રેમાિે
મળવા અચ ૂક આવતો. એ સમયે પ્રેમા બધા કામ પડતા મ ૂકીિે ચાંદુ પાસે આવી જતી
અિે બાંિે એક એકાાંત જગ્યાએ જઈિે બેસતા હતા. તેમિો પ્રેમ પાાંગરતો જતો હતો.
પણ તેમિે વધારે સમય િ મળતો. ચાંદુ કામ પતાવીિે આવતો એટલે તેિી પાસે
તો સમય હોય પણ પ્રેમાિે રસોઈનુાં કામ વધી ગયુાં હત ુાં અિે તે િ સાંભાળે તો તેમિી
પફરક્સ્થનત બગડી શકે તેમ હતી.
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આજે જયારે તેઓ મળ્યા તયારે પ્રેમા કહે માિી તચબયત હમણાાંથી સારી િથી રહેતી.
એટલે બાંિે પ્રેમાિી ઓરડીએ આવ્યા. મા ઓરડીિી બહાર બારણાાં પાસે જ બેઠાાં હતા.
પ્રેમા કહે, 'મા કોણ આવ્યુાં છે જો તો ખરી.' માએ જોયુાં પછી કહે, 'ચાંદુ...આવ, બેસ.'
થોડીવાર ખબર અંતર પ ૂછીિે ચાંદુએ કહ્ુ.ાં 'મોટાાં ડોકટરિે બતાવવુાં પડશે તેમ લાગે
છે .' માએ કહ્ુ,ાં 'િારે , કોઈિે િથી બતાવવુ.ાં મારા ફદવસો પ ૂરા થયા બેટા, બસ આ
પ્રેમાિી ચચિંતા છે એટલે...' પ્રેમા અંદર ચા બિાવતી હતી એટલે તેણે આ વાતચીત
સાાંભળી િ હતી. ચાંદુ કહે, 'તમે કોઈ જાતિી ચચિંતા િ કરો, હુ ાં છાં િે.' મા કહે, 'એટલો
સનધયારો છે , પણ તેિા હાથ પીળા થઇ જાય તો...' ચાંદુ કહે, 'બધુાં થઇ રહેશે, પહેલા
તમે બેઠા થઇ જાઓ.' ચાંદુએ ચા પીતાાં પીતાાં કહ્ુ,ાં 'પ્રેમા, માિે બીજા ડોકટરિે
બતાવીએ. દવા ફેર થશે એટલે સારુાં થઇ જશે.' પ્રેમા કહે, 'હા મા, બીજી સારી દવાથી
જલદી સારુાં થઇ જશે.'
મા કહે, 'મારુાં તો મિ િા પાડે છે , હુ ાં હવે થોડા ફદવસિી મે'માિ છાં.'
ચાંદુ કહે, 'િા, એમ ફહિંમત હારી ગયે િહીં ચાલે. કાલે સવારે જ તમે આવો, હુ ાં સીધો
ડોકટરિે તયાાં જ મળીશ.'
ચાંદુ ગયો. પ્રેમાિે થયુાં કે તે અહીં જ રહે તો...
***
દ્વારકાદાસિાાં જીવિમાાં સુખ મયાપફદત હત.ુાં તેમિો પુત્ર મ ૃતયુ પામ્યો હતો તયારે તેમિે
બહુ આઘાત લાગ્યો હતો. એથી તેમિે પોતાિા ધાંધામાાં બહુ રસ રહ્યો િ હતો. કારણ
કે ઈશ્વરે ઘણુાં આપ્યુાં હત ુાં અિે હવે ધાંધો કોિા માટે કરવાિો છે . છતાાં પ્રવ ૃનિ રહે તે
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માટે અિે પોતાિી િામિાિે ટકાવી રાખવા માટે તેઓ ધાંધો કરતા હતા. પરાં ત ુ
જયારે તેમિી પતિી શાાંનત ગઈ તયારે તો તેમણે બધુાં જ છોડી દીધુ.ાં તમામ નમલકતનુાં
ટ્રસ્ટ બિાવ્યુાં અિે બેંકમાાં થાપણ મ ૂકી તેિા વ્યાજમાાંથી દાિ પુણ્ય કરતા. તેવામાાં
તેિે ચાંદુિો સાથ મળ્યો. તેમિાાં િીરસ જીવિમાાં થોડો ઉતસાહ આવ્યો. પરાં ત ુ તેઓ
મિથી ભાાંગી પડયા હતા. તેથી તેમણે ખાટલો પકડી લીધો જે તેમણે છે ક સુધી િ
છોડયો. ચાંદુએ તેિાથી બિે તેટલી સેવા ચાકરી કરી. પણ જિારાિે કોઇથી ક્ાાં રોકી
શકાય છે ?
તેમણે પોતાનુાં મકાિ પણ ટ્રસ્ટિે સોંપી દીધુાં હત.ુાં અંત સમયે તેમણે ચાંદુિે કહ્ુાં હત,ુાં
'બેટા, મિે મળત ુાં વ્યાજ તિે મળત ુાં રહે તેવી મેં વ્યવસ્થા કરી છે . ત ુાં જે કરશે તેમાાં
તિે સફળતા મળશે એવા મારા તિે આશીવાપદ છે .' અિે તેમણે આંખો મીચી લીધી
હતી.
ચાંદુ થોડા ફદવસ બહુ ગમગીિ રહ્યો. અિે તેિી ગમગીિી વધારતો સાંદેશો
જામિગરથી મળ્યો. તેિા નપતાિો પણ દે હાાંત થયો હતો અિે ત્રણ-ચાર ફદવસ પછી
આઘાતમાાં માતા પણ સ્વગે નસધાવ્યા હતા.
તેિો અભ્યાસ હજુ બાકી હતો. પણ તે પહેલાાં આ બિાવોથી તે બહુ વ્યનથત થઇ
ગયો હતો.
***
પ્રેમાિી માિી તચબયત કોઈ રીતે સુધરતી િહોતી. ચાંદુ તેમિે પોતાિા ભાડાિા
ઘરમાાં લાવ્યો અિે જુદા જુદા ડોકટરિે બતાવવા લાગ્યો. ડોકટરો કહે કે િબળાઈ
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એટલી બધી છે અિે પાચિશક્કત પણ જોઈએ તેવી િથી તેથી ભારે દવા આપી
શકાય િહીં. ફળોિો રસ આપતા રહો. પરાં ત ુ ફદવસે ફદવસે તેમિી કાયા ક્ષીણ થતી
જતી હતી.
એક ફદવસ વહેલી સવારે પ્રેમાિી માએ અતયાંત ધીમે અવાજે પ્રેમાિે કહ્ુ,ાં 'ચાંદુ...'
પ્રેમાએ ચાંદુિે જગાડયો. તે આવ્યો એટલે પ્રેમાિી માએ તેિો હાથ પકડી લીધો અિે
બોલી, 'પ્રેમા તમિે સોંપુ...'
ાં વાક્ પ ૂરુાં થાય તે પહેલાાં તેન ુાં આયખુાં પ ૂરુાં થઇ ગયુ.ાં
પ્રેમા માિે વળગીિે ચોધાર આંસુએ રડવા લાગી.
***
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૮. બદલાતાાં સમીકરણો...
જીવિિા અિેક રાં ગો જોયા પછી ચાંદુિા મિમાાં થયુાં કે ભગવાિે આવી જજિંદગી શા
માટે આપી? જજિંદગી આપી તો ભલે આપી પણ મોત િ આપ્યુાં હોત તો? ખ ૂબ
નવચારતાાં તેિે થયુાં કે મોત તો માણસિે દુુઃખમાાંથી મુક્કત આપે છે . પણ...દુખ િ
આપે તો...પણ જો અિે તો ઉપર જજિંદગી િથી જીવી શકાતી એ વાત તે સારી રીતે
જાણતો હતો. માતા-નપતાિે જામિગર મળવા જવાિા અિે તયાાંથી વરરાજા બિીિે,
લગ્િ કરીિે સહિ
ાં
લાવવાિી ઈચ્છા મિમાાં જ રહી ગઈ. તેિે બાપુ યાદ
ુ ે મુબઈ
આવ્યા અિે બા પણ. તેિી સાથે બાળપણિી એ મોજમજા અિે નિનશ્ચિંત જજિંદગી યાદ
આવી. નિશાળમાાં તે જયારે પ્રથમ િાંબરે આવતો તયારે બાપુ જામ સાહેબ પાસે હરખ
કરવા જતા અિે બા તેિે ભાવતી વાિગીઓ બિાવીિે કેટલા પ્રેમથી જમાડતી. નમત્રો
સાથે લડાઈ-ઝઘડા અિે બીજે ફદવસે બધુાં ભ ૂલીિે ફરી રમવા લાગતા.
પ્રેમાએ પ ૂછ્ુ,ાં 'શુાં નવચારો છો?'
ચાંદુએ કહ્ુ,ાં 'કાાંઈ િહીં. મિે બા-બાપુિી યાદ આવી ગઈ.'
પ્રેમાએ જીવિનુાં સતય ઉચ્ચાયુ,ું 'મારા બાપુ તો હુ ાં બહુ િાિી હતી તયારે જ ઉપર જતા
રહ્યા હતા, પણ મારી મા તો હમણાાં જ મ ૃતયુ પામી. એટલે હુ ાં સમજી શકુાં છાં કે મા
જાય તો કેવ ુાં થાય. મારી મા હાંમેશાાં કહેતી, 'મા તે મા બીજા વગડાિા વા, માિી તોલે
કોઈ િ આવે.'
થોડી વાર રહી તે ફરી બોલી, 'સૌએ જવાનુાં તો છે જ, વહેલ ુાં કે મોડુ.ાં '
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ચાંદુિે લાગ્યુાં કે તે રડી પડશે તેથી તેણે વાત બદલવા કહ્ુ,ાં 'કેટલાાં વર્ષો થઇ ગયા,
તિે યાદ છે જયારે આપણે મુબઈમાાં
ાં
પહેલી વાર પગ મ ૂક્ો અિે પડાવમાાં રહ્યાિે બે
ત્રણ ફદવસ માાંડ થયા હશે તયારે મેં એકવાર કહેલ ુાં કે આપણે િવા મકાિમાાં સાથે
રહેશ.ુાં '
'હા, બરાબર યાદ છે .' કહી પ્રેમા ઊભી થઇ અિે થોડી વારમાાં પાછી આવી અિે
ચાંદુિા હાથમાાં એક પડીકુાં આપ્યુ.ાં ચાંદુ કહે, 'આ શુાં છે ?' પ્રેમા કહે, 'ત ુાં ખોલીિે જો તો
ખરો.' ચાંદુએ ઉતસુકતાથી પડીકુાં ખોલ્યુ.ાં જોઇિે તે આભો બિી ગયો, તેમાાં ઘણા બધા
રૂનપયા હતા. 'આટલા બધા રૂનપયા તારી પાસે ક્ાાંથી આવ્યા?' ચાંદુએ પ ૂછ્ુ.ાં પ્રેમા
હસીિે બોલી, 'આ ત ુાં મિે રોટલાિા પૈસા આપતો હતો તે અિે હુ ાં રસોઈ કરીિે
બધાિે જમાડતી અિે મિે જે મળત ુાં તેમાાંથી બચાવેલા પૈસા છે . તેં જયારે કહ્ુાં કે
આપણે િવા મકાિમાાં સાથે રહેશ ુાં તયારથી મેં મકાિ માટે બચાવવાનુાં શરુ કયુું હત.'ુાં
અિે ચાંદુએ પોતાિી પાસેિી બચતિા પૈસા તેમાાં ઉમેયાપ. અિે તેિા મિમાાં વાત
બેસતી ગઈ!
બે-ચાર ફદવસમાાં તેમણે ચાલીમાાં એક રૂમ રસોડાવાળાં મકાિ લઇ લીધુ.ાં ચાંદુ પ્રેમાિે
આ િવા ઘરમાાં લઇ આવ્યો. િવાાં ઘરમાાં તેણે જાણે પ્રેમા સામે પહેલી વાર જોયુ.ાં
પ્રેમાિાાં અંગે અંગિો કબજો યૌવિે લઇ લીધો હતો. તેન ુાં રૂપ જોઇિે તે િવાઈ
પામ્યો. આ િાિી છોકરી યુવતી બિી ગઈ. પણ તેિે એ ખબર િ હતી કે તે પણ
છોકરામાાંથી પુરુર્ષ બિી ગયો હતો. તેમિો એકબીજા સાથે ઘનિષ્ઠ પફરચય તો હતો
જ. મિ પણ મળી ગયા હતા. હવે તિ પણ મળ્યાાં અિે તેમિા સાંસારિો આરાં ભ
થયો!
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***
૧૯૨૪ માાં સીડિહામ કોલેજમાાં ચાંદુિો અભ્યાસ હજુ ચાલુ જ હતો. અિે એક સાાંજે
પ્રેમા કહે, 'હવે કેટલુાં ભણવુાં છે ?' ચાંદુ કહે, 'બસ હવે એક વર્ષપ જ બાકી રહ્ુાં છે .' અિે
પ્રેમાએ સીધુાં જ પ ૂછ્ુ,ાં 'પછી શુાં કરશો?' ચાંદુએ તરત તેિા હાથમાાં એક કવર આપ્યુાં
અિે કહ્ુ,ાં 'આ...'. પ્રેમાિે સમજાયુાં િહીં, તેણે કહ્ુ,ાં 'આ એટલે શુ?ાં '
ચાંદુ રમનતયાળ ક્સ્મત કરતાાં બોલ્યો, 'તે ફદવસે તેં મિે પડીકુાં આપ્યુાં હત ુાં િે? આજે હુ ાં
તિે આ કવર આપુાં છાં, ત ુાં તેિે ખોલ અિે વાાંચ!'
પ્રેમા ઉતસુકતાથી કવર ખોલી કાગળ વાાંચવા ગઈ...પણ, 'ત ુાં જ વાાંચીિે કહે કે આમાાં
શુાં લખયુાં છે ...મિે અંગ્રેજી વાાંચતા ક્ાાં આવડે છે ?' ચાંદુએ કહ્ુ,ાં 'સોરી,
'પણ આ કાગળમાાં શુાં લખયુાં છે એ તો કહે...'
'મિે બોમ્બે સ્ટોક એકસચેન્જમાાં જોબ મળી છે .'
પ્રેમાિે કાાંઈ સમજાયુાં િહીં, 'એટલે?'
'મિે િોકરી મળી છે .'
***
ભાફટયા શેઠિો કાપડિો ધાંધો હતો. રૂિી આયાત-નિકાસમાાં પણ તેઓ સારુાં કમાયા
હતા. વેપારીઓ તેમિા સ્વભાવથી અિે વ્યવહારથી બહુ ખુશ રહેતાાં. ચાંદુએ હજુ કોઈ
પાસે તેમિા નવર્ષે િબળી વાત સાાંભળી િ હતી. ચાંદુિો અભ્યાસ પ ૂરો થઇ ગયો હતો.
તેિે પણ ઘણી વાર કાપડિો બીઝિેસ કરવાિો નવચાર આવતો હતો. સ્ટોક
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એકસચેન્જિી િોકરીમાાં તેિે પોતાિે ગમતી ફફલ્મ જોવાિો કે તેિે વાાંચવાિો સમય
મળતો િ હતો. પ્રેમા કહેતી, 'હવે તો આપણી ક્સ્થનત સારી છે , આરામથી જે ગમે તે
કરોિે!'
પણ ચાંદુનુાં મિ માિવુાં જોઈએ િે!
અિે એક ફદવસ સવારિા પહોરમાાં તેિે 'લક્ષ્મી ફફલ્મ કાંપિી' માાંથી ફફલ્મ 'નવમલા'
(૧૯૨૫) નુાં ફદગ્દશપિ કરવા માટે કહેવામાાં આવ્યુાં કારણ કે તેિા ડાઈરે કટર મણીલાલ
જોશી બીમાર પડયા હતા અિે પથારીવશ હતા. અિે પોતાિા મિગમતા ક્ષેત્રમાાં
કામ કરવાનુાં મળતા તેણે સ્ટોક એકસચેન્જમાાં ફરી કામ સાંભાળતા પહેલાાં હોંશ અિે
ઉતસાહથી નવમલા ફફલ્મ ડાઈરે કટ કરી એટલુાં જ િહીં પણ તે જ વર્ષપમાાં બીજી ત્રણ
ફફલ્મો 'પાાંચદાદા', 'ટાઈપીસ્ટ ગલપ' અિે 'ફાઈવ ફડવાઈિ વોન્ડસ' પણ ડાઈરે કટ કરી!
નવમલા અિે પાાંચદાદામાાં મુખય ભ ૂનમકાઓ સેન્ડો અિે પ ૂતળીએ ભજવી હતી.
***
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૯. ફફલ્મક્ષેત્રે પદાપપણ
બોમ્બે સ્ટોક એકસચેન્જમાાં ગયા પછી ચાંદુિે ખબર પડી કે એિા સગડ તો છે ક ૧૮૫૫
સુધી જાય છે . તયારે ગુજરાતીઓ અિે પારસીઓ ટાઉિ હોલ સામે વડ િીચે મળતા.
અિે તેન ુાં સ્થળ બદલાત ુાં રહ્ુાં હત ુાં અિે અંતે ૧૮૭૪-૭૫ માાં દલાલ સ્ટ્રીટ, કાલાઘોડા,
મુબ
ાં ઈ એવુાં સરિામુાં તેિે મળ્યુ.ાં ચાંદુિે એ જાણીિે પણ િવાઈ લાગી કે આ નવશ્વનુાં
સહુથી જૂન ુાં ૧૧ મુાં સ્ટોક એકસચેન્જ હત.ુાં પણ તેન ુાં મિ તો ફફલ્મોમાાં જ હત.ુાં
૧૯૨૬ માાં ચાંદુલાલે 'માધવ કામ કુાંડલા' ફફલ્મનુાં ફદગ્દશપિ કયુ.ું ચાંદુિે હવે સહુ
ચાંદુલાલ કહેવા લાગ્યા હતા.
પ્રેમાિે હવે ઘણો સમય મળતો હતો. તેણે મોટી ઉંમરે બાળપણમાાં બાકી રહેલો
અભ્યાસ શરુ કયો. લોકો ભલે કહે કે 'પાકા ઘડે કાાંઠા િ ચડે' પણ તેિે અભ્યાસમાાં
રસ પડવા લાગ્યો!
***
જયારે ચાંદુએ લક્ષ્મી ફફલ્મ કાંપિીિી ત્રણેક ફફલ્મોનુાં ફદગ્દશપિ કયુું તયારે તેિે ફફલ્મી
લાઈિિા ઘણા લોકો સાથે પફરચય થયો. તેમાાં એક િામ અમરચાંદ િોફનુાં પણ હત.ુાં
અમરચાંદ ચાંદુલાલિા કામથી ખુશ હતો અિે ચાંદુલાલિાાં સ્વરૂપમાાં તેિે એક સારો
નમત્ર પણ મળ્યો.
એકવાર અમરચાંદ તેિે લઈિે કોફહન ૂર ફફલ્મ કાંપિીમાાં આવ્યો. તયાાં જ તેિે ગૌહરિી
સાથે મુલાકાત થઇ. ગૌહર સૌરાષ્ટ્રિા એક વોહરા મુક્સ્લમ પફરવારમાાંથી આવી હતી.
સમય જતા ચાંદુલાલિો તેિી સાથેિો સાંપકપ થયો જે તેિા અંગત અિે વ્યવસાનયક
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જીવિમાાં બહુ મહતવિો બિી રહ્યો. ૧૯૨૬ માાં કોફહન ૂર ફફલ્મ કાંપિીમાાં ચાંદુલાલે
દે વારે સાથે મળીિે ડાયરે કટ કરે લી ફફલ્મ ટાઈપીસ્ટ ગલપ જબરદસ્ત ફહટ સાચબત થઇ
હતી. તેિી મુખય ભ ૂનમકામાાં સુલોચિા (રૂબી માયસપ), રાજા સેન્ડો અિે આર.એિ.વૈદ્ય
ઉપરાાંત ગૌહરજાિ મામાજીવાલાિો પણ સમાવેશ થતો હતો.

અિે પછીિે વર્ષે

ગૌહરિી મુખય ભ ૂનમકામાાં કોફહન ૂર ફફલ્મ કાંપિીિી એજ્યુકેટેડ વાઈફ, ગુણસુદરી,
ાં
સતી
માદ્રી, સુમારી ઓફ નસિંધ ફફલ્મોનુાં અિે તયારબાદ બીજે વર્ષે જગદીશ ફફલ્મ કાંપિીિી
ગૃહલક્ષ્મી, નવશ્વમોફહિી અિે ચાંદ્રમુખી જેવી કેટલીક ફફલ્મોનુાં ફદગ્દશપિ કયુ.ું
***
એ અરસામાાં જામિગરમાાં જામ સાહેબે ચાંદુલાલિી ફફલ્મ ક્ષેત્રિી પ્રગનતિી વાત
સાાંભળી. તેઓ બહુ ખુશ થયા. કારણ કે તેઓ પણ ફફલ્મિા શોખીિ હતા. તેઓ
જયારે જામિગરથી મુબ
ાં ઈ આવ્યા હતા તયારે ચાંદુલાલિે મળ્યા. ચાંદુલાલ તેમિે પગે
લાગ્યો. જામ સાહેબ તેિે જોઈ જ રહ્યા. િાિકડો હોંનશયાર છોકરો...અસ્સલ
જેસાંગભાઈ જેવો જ દે ખાતો હતો! તેમિે મિમાાં આિાંદ થયો. તેમણે જામિગરમાાં
તેિા માતા-નપતાિી વાતો કરી. જયારે ફફલ્મોિી વાત િીકળી તયારે ચાંદુલાલે દાણો
દાબી જોયો, 'બાપુ, ફફલ્મો તો મારો સહુથી ગમતો શોખ છે , મેં ઘણી ફફલ્મોનુાં
ફદગ્દશપિ કયુ.ું પણ બાપુ, મિે એક નવચાર આવે કે આપણો પોતાિો સ્ટુફડયો હોય તો
કેવી મોજ પડે?' જામ સાહેબ આ સાાંભળી ખુશખુશાલ થઇ ગયા. તે કહે, 'તો કરિે
તારો પોતાિો સ્ટુફડયો...!'
ચાંદુલાલે કહ્ુ,ાં 'પણ બાપુ...'
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બાપુ સમજી ગયા, 'હુ ાં બેઠો છાં િે પછી તારે શેિી ચચિંતા, જયારે જેટલા રૂનપયાિી જરૂર
હોય તે મિે જણાવજે, મોકલી દઈશ...બોલ બીજુ ાં કાાંઈ?'
ચાંદુલાલ કહે, 'બસ બાપુ, આપિા આશીવાપદ નસવાય મારે બીજુ ાં શુાં જોઈએ...તો હુ ાં શરુ
કરુાં આપણા પોતાિા સ્ટુફડયોથી...બાપુ, સ્ટુફડયોનુાં િામ મેં િક્કી કરી લીધુ...'રણજીત
ાં
સ્ટુફડયો'! અિે ચાંદુલાલે ૩૧ વર્ષપિી ઉમરે ૧૯૨૯માાં ગૌહર સાથે મળીિે દાદરમાાં
(પ ૂવપ) 'રણજીત સ્ટુફડયો' િો પાયો િાખયો. આ સ્થાપિા જામિગરિા મહારાજા અિે
સુપ્રનસદ્ધ ફક્રકેટર રણજીતનસિંહે પોતાિા હસ્તે કરી હતી...જે તેમિી આનથિક મદદ વગર
શક્ િ બન્યુાં હોત.
***
ચાંદુલાલિી આવક વધી. હવે તેઓ એક ઓરડાનુાં મકાિ છોડીિે બાંગલામાાં રહેવા
આવી ગયા. તેઓ માાંડવી કચ્છથી મુબ
ાં ઈ આવ્યા હતા એટલે ઘણા લોકો હવે તેિે
કચ્છી શેઠ કહેવા લાગ્યા હતા. ભાાંગવાડી પાસે તેિા િામિી પેઢી પણ ખ ૂલી ગઈ
હતી. તેિી િીચે ૨૫-૩૦ મુિીમો કામ કરતા હતા. ચાંદુલાલ પ્રેમા સાથે સુખથ
ે ી રહેતા
હતા. તેઓ ધોબી તળાવ, પીકેટ રોડ ઉપર આવેલા એડવડપ નસિેમામાાં ઘણીવાર
નસિેમા જોવા જતા અિે તેિી િાનયકા જોઇિે તે પ્રેમાિે િાનયકાિાાં િામે જ
બોલાવવા લાગ્યા હતા.
પ્રેમા પણ િાનયકાથી ઓછી સુદર
ાં િહોતી.
કચ્છી શેઠ એટલે કે ચાંદુલાલિાાં િામે હવે સખાવત બોલાવા લાગી હતી. જેિે
જરૂફરયાત હોય તે વ્યક્કત કચ્છી શેઠિા બાંગલે પહોંચી જતી અિે ખાલી હાથે પાછી િ
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ફરતી. પ્રેમાએ પણ ગરીબી જોઈ હતી તેથી તે પણ ઉદારતાથી ગરીબોિે દાિ
આપતી હતી.
અિે તેમિે તયાાં પુત્ર જન્મ થયો. પ્રેમા તેિા લાલિપાલિમાાં વ્યસ્ત રહેવા લાગી.
ચાંદુલાલ તેિાાં કામકાજમાાં પહેલથ
ે ી જ વ્યસ્ત રહેતો હતો.
ચાંદુલાલ શાહનુાં િામ મુબ
ાં ઈમાાં ગુજ
ાં વા અિે ગાજવા લાગ્યુ.ાં હવે કચ્છી શેઠિા
િામિો નસક્કો ચાલવા લાગ્યો. જ્યાાં જુઓ તયાાં કચ્છી શેઠ... કચ્છી શેઠ. દવા, નસિેમા,
કેનમકલ, કાપડ, રૂ િી દલાલી, શેરબજાર વગેરે દરે ક ક્ષેત્રમાાં તેમિો નસક્કો ચાલતો.
લક્ષ્મી દે વી પણ તેિા પર ખ ૂબ જ પ્રસન્ન હતા. જે ક્ષેત્રમાાં તેઓ મ ૂડીરોકાણ કરતા તે
ક્ષેત્રમાાંથી અિેકગણા રૂનપયા મળવા લાગ્યા. ગવિપર પણ તેમિે જમવા બોલાવતા.
પ્રેમાિો દરજ્જો પણ બદલાઈ ગયો હતો. નવશાળ બાંગલાિી માલીકણ. તેણે સ્વપ્િે
પણ િ કલ્પ્યા હોય તેટલાાં ઘરે ણાાં, પ્રેમાિો સ્વભાવ અિે ઠસ્સો એટલે જાણે સોિામાાં
સુગધ
ાં . રૂપ પણ એટલુાં જ અિે એવુાં જ હત.ુાં
તો કચ્છી શેઠ પણ કાાંઈ કમ િ હતા. ઈજજપ્પ્શયિ કોટિિો ઝભ્ભો, ઉપર ઘટણ
ાં ૂ
સુધીિો કોટ, કાળી ટોપી હાથમાાં હીરાિી વીટીઓ અિે સીસમિી કાળી લાકડી તથા
તેિી ઉપર ચાાંદીિી મ ૂઠ. અસ્સલ ભાફટયા શેઠ જેવા જ લાગતા હતા આ કચ્છી શેઠ.
દૂરથી જ દે ખાઈ આવે કે કચ્છી શેઠ આવે છે . કચ્છી શેઠિે સહુથી વધારે કમાણી થતી
નસિેમામાાં અિે શેરબજારમાાં!
***
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નસિેમા બિાવવા માટે જમપિીથી મશીિ અિે કેમેરા આવી ગયા હતા. કચ્છી શેઠિો
રણજીત સ્ટુફડયો ધમધમવા લાગ્યો. તેમિી ચારે તરફ સુખિો સાગર ઘ ૂઘવતો હતો!
નવધાતાિાાં ચારે ય હાથ ચાંદુલાલિે માથે અિે જામ સાહેબિી ઓથ પછી બાકી શુાં
રહે? મુબ
ાં ઈમાાં જ િહીં જામિગરમાાં પણ જામ સાહેબિી સાથે કોલેજ, હોક્સ્પટલ
વગેરેમાાં તેમનુાં સ્થાિ આગળ પડત ુાં હત.ુાં જ્યાાંથી પ્રેમા મળી હતી તે વેરાવળ, જ્યાાંથી
તેઓ પહેલીવાર મુબઈ
ાં
આવ્યા હતા તે માાંડવી અિે જ્યાાં બચપણ નવતાવ્યુાં હત ુાં તે
જામિગરિે તેઓ ભ ૂલી શકે તેમ િ હતા. પણ હવે એ બધા પરદે શ જેવાાં બિી ગયા
હતા. અરે જે હાંટરવાલી તેમિે મુબ
ાં ઈ લઈિે આવી હતી તેિે પણ તેઓ િહોતા
ભ ૂલ્યા અિે એ પડાવિા ઓટલાિે પણ કેમ ભુલાય? પ્રેમા સાથેિા એ ફદવસો...

***
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૧૦. રણજીત મ ૂવીટોિ
ગૌહરે ઘણી ફફલ્મોમાાં કામ કયુું પરાં ત ુ ગુણસુદરી
ાં
(૧૯૨૭) માાં તેન ુાં િામ સહથ
ુ ી વધારે
પ્રનસદ્ધ થયુાં હત.ુાં તેિે લીધે કોફહન ૂર ફફલ્મ કાંપિીએ કીનતિિા નશખરો સર કયાપ! રાજા
સેન્ડો તેમાાં અચભિેતા હતા પણ તેમાાં ગૌહર ઉપરાાંત રામનપયારી અિે જમિા એમ તે
સમયિી ત્રણ ત્રણ જાજરમાિ અચભિેત્રીઓએ અચભિય આપ્યો હતો.
રણજીત ફફલ્મ કાંપિીિાાં બેિર હેઠળ ૧૯૨૯ થી ૧૯૩૨ િાાં ચાર વર્ષોમાાં કુલ ૩૭
સાઈલાંટ (મ ૂક) ફફલ્મો બિી હતી. આ ફહટ ફફલ્મોમાાં મગ
ાં ૂ ી ફફલ્મોિા એ જમાિામાાં
ગૌહર, પુતળી, સુલતાિા, શાન્તાકુમારી, માધુરી, જુબૈદા, રાજા સેન્ડો, ચબલીમોફરયા
ભાઈ, ઈિામદાર, બાબ ૂરાવ અિે ઈશ્વરલાલ જેવા કલાકારોએ કામ કયુું હત.ુાં રણજીત
ફફલ્મ કાંપિીિા બેિર િીચે બિેલી આ ફફલ્મોિા ફદગ્દશપિ કરિારા હતા ચાંદુલાલ
શાહ, િાનુભાઈ વકીલ, જયાંત દે સાઈ, િાંદલાલ જસવાંતલાલ અિે િગેન્દ્ર મજૂમદાર.
ચાંદુલાલિી કાયપક્ષમતાિે હવે કોઈ અવરોધ િ રહ્યો. તે પોતાિી પ ૂરે પ ૂરી ક્ષમતાથી
ફફલ્મ ફદગ્દશપિ અિે નિમાપણ પાછળ લાગી ગયા. આ વાતિો અંદાજ આપણિે એ
વાત પરથી આવી શકે કે ૧૯૨૯ થી ૧૯૩૨ િાાં એ જ ચાર વર્ષોમાાં તેમણે ૧૧
ફફલ્મોમાાં ફદગ્દશપિ કરવા ઉપરાાંત ૩૯ ફફલ્મોનુાં નિમાપણ કયુું તથા એક ફફલ્મિી સ્ટોરી
પણ લખી હતી! સામાજજક કથાવસ્ત ુનુાં નિરૂપણ કરતી આ ફફલ્મોએ સફળતાિી
વ્યાખયા બદલાવી િાખી!
મગ
ાં ૂ ી ફફલ્મોિે દે શિા અલગ અલગ ભાગોમાાં જે તે પ્રદે શિી બોલી મુજબ િવાાં િામો
આપીિે દે ખાડવામાાં આવતી હતી એટલા માટે તેમિો વ્યવક્સ્થત રે કોડપ રાખવાનુાં
કામ બહુ મુશ્કેલ હત.ુાં
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૧૯૩૧ માાં બોલતી ફફલ્મોિો યુગ શરુ થયો. ચાંદુલાલે રણજીત ફફલ્મ કાંપિીનુાં િામ
બદલીિે 'રણજીત મ ૂવીટોિ' કરી િાખયુાં કારણ કે હવે બોલતી ફફલ્મો શરુ થઇ. સુજ્ઞ
લોકો તેિે સવાક ફફલ્મ પણ કહે છે અિે અંગ્રેજીમાાં તેિે 'ટોકી' કહે છે (એ શબ્દ
પરથી ટોકીઝ શબ્દ બન્યો!). ચચત્રપટ બોલત ુાં થયુાં તેથી તે બોલપટ પણ કહેવાયુ.ાં
બરાબર એ જ અરસામાાં િાનુભાઈ વકીલે ગુજરાતી ચલચચત્ર િરનસિંહ મહેતા પ્રસ્ત ુત
કયુું અિે ગુજરાતી ફફલ્મોિો સ ૂયોદય થયો.
અિે રણજીત મ ૂવીટોિ બેિર હેઠળિી પહેલી 'ટોકી' ફફલ્મ હતી દે વી દે વયાિી. આ
ફફલ્મિી

મુખય

ભ ૂનમકાઓ

ગૌહરજાિ

મામાજીવાળા,

ડી.

ચબલીમોફરયા,

કે.કી.અડજાચણયા, માસ્ટર ભગવાિદાસ (અલબેલા ફેઈમ) અિે નમસ કમલાએ ભજવી
હતી. તેિા નિદે શક ચાંદુલાલ શાહ તથા સાંગીતકાર ઉસ્તાદ ઝાંડે ખાાં હતા. ઉસ્તાદ ઝાંડે
ખાાંએ વર્ષપ ૧૯૩૧ થી ૧૯૩૩ િી વચ્ચે બિેલી રણજીત મ ૂવીટોિિી બધી જ એટલે કે
૧૩ જેટલી ફફલ્મોમાાં સાંગીત આપ્યુાં હત.ુાં વર્ષો પછી આ જ ઉસ્તાદ ઝાંડે ખાાં િાાં
મદદિીશ તરીકે સાંગીતકાર િૌશાદે ફફલ્મોમાાં પ્રવેશ કયો હતો!
રણજીત મ ૂવીટોિ માાં ફફલ્મ નિમાપણિી ગનતિો ખયાલ એ વાતથી આવી શકે કે અહીં
એક વર્ષપમાાં સરે રાશ ૬ ફફલ્મો બિતી હતી! ૧૯૩૦ થી ૧૯૪૦ દરનમયાિ રણજીત
મ ૂવીટોિિા બેિર િીચે ૬૧ ફફલ્મો બિી હતી. તેિા જ િેજા હેઠળ ૧૯૩૮ માાં એક
તાનમલ ફફલ્મ સીતા અપહરણમ પણ પ્રદનશિત થઇ હતી. ૧૯૩૯ માાં બિેલી સાંત
ત ુલસીદાસ ફહન્દી ઉપરાાંત મરાઠી ભાર્ષામાાં પણ બિી હતી.
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સફળ ફફલ્મોિી વણઝાર, પોતાિાાં જ બારથી પાંદર જેટલા નસિેમા હોલ, પોતાિી જ
ફફલ્મ અિે એક પછી એક ફફલ્મમાાં હાઉસફૂલિાાં પાફટયાાં ઝૂલે! ચાંદુલાલિે હવે આ
બધુાં ફાવી ગયુાં હત.ુાં
તેઓ રોજ રણજીત સ્ટુફડયોમાાં જતા, કામકાજ જોતાાં, આવક-જાવકિો ફહસાબ રાખતા.
સહુ સાથે ફફલ્મોિી વાતચીત કરતા. કથા વાતાપ અિે સાંવાદ તથા સાંગીતિી ચચાપ
કરતા. પેડર રોડ પર આવેલા િેશિલ ફફલ્મ ઇન્સ્ટીટયુટમાાં સ્ટુફડયો, રે રેસ્ટ સ્ક્રીપ્ટ,
સાઉન્ડ, વોઈસ અિે રે કોડડ પ સ નવર્ષે પોતાિો અચભપ્રાય આપતા અિે બધી ખેર ખબર
રાખતા. અચભિેતાઓ અિે અચભિેત્રીઓ અિે અન્ય કલાકારોિે પણ મળતા. અન્ય
કમપચારીઓિી વાત પણ સાાંભળતા.
સાઉથમાાંથી એક ફહરોઈિ આવી હતી. િામ તેન ુાં વિલતા. તે અતયાંત ખ ૂબસ ૂરત
હતી. તેમિા મોટાભાગિા નસિેમાિી તે ફહરોઈિ હતી. જે લોકો તેિી ફફલ્મ જુએ તે
તેિી િવી ફફલ્મ જોવા અચ ૂક આવે. લોકો તેિે જોવા માટે એટલા તો પાગલ બન્યા
હતા કે તેિી એકિી એક ફફલ્મ લોકો દસ-દસ વખત જોતાાં. પણ ચાંદુલાલ કોઇથી
અંજાય તેમ િહોતા. તેઓ તેિે એક અચભિેત્રી તરીકે જ જોતાાં.
ચાંદુલાલ પ્રેમાિે ખરે ખર પ્રેમ કરતા હતા. એટલે પ્રેમા પોતાિે બહુ જ ભાગ્યશાળી
માિતી હતી કે તેિે ચાંદુલાલ જેવો જીવિસાથી મળ્યો.
વાત િવા ચલચચત્રિી હતી. વાતાપ સામાજજક હતી. અચભિેત્રી વિલતા જ િક્કી થઇ
હતી. આમ તો તે રોજ સવારિા દસ વાગે સ્ટુડીઓ પર આવી જતી. આજિી ફફલ્મિી
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નમફટિંગ નવશેિી જાણ તેિે ગઈકાલે જ કરી દે વામાાં આવી હતી. અિે આ ચલચચત્ર
નવશેિી બહુ મહતવિી ચચાપ તેિી સાથે કરવાિી હતી. સમય થઇ ગયો હોવા છતાાં
વિલતા આવી િહીં. ચાંદુલાલ બે કલાકથી તેિી રાહ જોતાાં બેઠા હતા.
આવુાં કોઈ ફદવસ બન્યુાં િહોત.ુાં તેિે ઘરે તપાસ કરાવી પણ તે ઘરે િ હતી.
ઓળખીતા પાળખીતાિે તયાાં પણ પ ૂછાવી જોયુાં તો તયાાં પણ વિલતા હતી િહીં. અિે
તે હજુ સુધી દે ખાઈ િહીં. શેઠે પાાંચ વાગતાાં સુધીમાાં બીજા બધાાં કામકાજ પતાવી
દીધાાં. તો પણ વિલતા િ આવી.
વિલતા છે ક સાાંજે ૬ વાગે આવી. સવારે દસ વાગે આવવાિે બદલે તે આઠ કલાક
મોડી આવી હતી. શેઠ ધધવાતા
ાં ૂ
હતા. તેણે વિલતાિે પ ૂછ્ુ,ાં 'કેમ આટલુાં બધુાં મોડુ?
ાં '
વિલતા ચ ૂપ રહી. શેઠે બીજીવાર પ ૂછ્ુ.ાં તો પણ તે ચ ૂપ રહી. ગુસ્સામાાં આવી શેઠે
ત્રીજીવાર પ ૂછ્ુ.ાં પણ વિલતા કોઈ કારણ જણાવવા માગતી િ હતી એટલે ફરી તે
ચ ૂપ જ રહી. અિે પછી બાંિે વચ્ચે ઝઘડો થયો. બાંિે પક્ષે ઉગ્રતા વધી ગઈ. અિે
વિલતા બોલી, 'તમે મારા માચલક િથી, હુ ાં તમિે પૈસા કમાવી આપુાં છાં. તમે મારા
ઉપર ઉપકાર િથી કરતા.' શેઠ સમસમી ગયા. આજ સુધી કોઈએ તેમનુાં આવુાં
હડહડત ુાં અપમાિ કરવાિી ફહિંમત કરી િ હતી. વિલતાએ બધાિાાં દે ખતા શેઠિે
મોઢામોઢ આવુાં કહ્ુાં તે તેમિે અસહ્ય લાગ્યુ.ાં વાત વણસી ગઈ અિે શેઠે ક્રોધમાાં
આવીિે વિલતાિે તમાચો મારી દીધો. વાત વાયુવગ
ે ે આખા મુબઈમાાં
ાં
ફેલાઈ ગઈ.
શેઠિો આખા ફદવસિો બધો ગુસ્સો વિલતા ઉપર ઠલવાયો. વિલતા સ્ટુફડયો છોડી
બહાર િીકળી ગઈ. બહાર આવીિે જોયુાં તો તયાાં ગાડી િહોતી! ડ્રાઈવરે શેઠિા આ
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રૌદ્ર સ્વરૂપિે પહેલી જ વાર જોયુાં તેથી તે ગભરાઈિે ગાડી લઈિે જતો રહ્યો હતો.
હવે...?
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૧૧. ગુજરાતી ફફલ્મો
પ્રથમ ગુજરાતી ફફલ્મ 'િરનસિંહ મહેતા' ૧૯૩૨માાં ફરલીઝ થઇ હતી જેનુાં નિદે શિ
િાનુભાઈ વકીલે કયુું હત.ુાં ફફલ્મમાાં મુખય કલાકારોમાાં મોહિલાલા, મારુનતરાવ,
માસ્ટર મિહર અિે નમસ મેહતાબ હતા. તે સાંતિાાં જીવિ ઉપરિી ફફલ્મ હતી. અિે
તેમાાં સાંત િરનસિંહ મહેતાિા જીવિનુાં આલેખિ હત.ુાં આ ફફલ્મ અત ુલ્ય હતી કારણ કે
તેમાાં કોઇ ચમતકારનુાં વણપિ કરાયુાં િ હત.ુાં જો કે એનપ્રલ, ૧૯૩૨ િાાં િાનુભાઈ વકીલ
ફદગ્દનશિત પ્રથમ ચલચચત્ર િરનસિંહ મહેતા પ્રસ્ત ુત થયુાં તે પહેલાાં પણ ગુજરાતી
ફફલ્મોિો પ્રારાં ભ થઇ ચુક્ો હતો! જી હા, ૧૯૧૭ માાં બિેલી મ ૂક ફફલ્મ શેઠ
સગાળશાથી એ શરૂઆત થઇ હતી. ગમે તેમ પણ તે ફફલ્મ દશપકો સુધી પહોંચી શકી
િહીં પણ િી કૃષ્ણ-સુદામા અિે િરનસિંહ મહેતા (૧૯૨૦) રૂપેરી પડદા પર આવી જેનુાં
લોકોએ ભાવભયુું સ્વાગત કયુ.ું એમ તો ૧૯૨૧ માાં ભકત નવદુર પણ આવી હતી અિે
તેિા પર એ સમયે પ્રનતબાંધ પણ આવ્યો હતો!
તયારબાદ રહસ્યમય કાળોિાગ, મિોરમા(૧૯૨૩), સમુદ્રમાંથિ(૧૯૨૪) અિે પછી
િરનસિંહ મહેતા, સતી સાનવત્રી, ફાાંકડો ફફત ૂરી, રાણકદે વી, ભકત સુરદાસ, મીરાબાઈ,
કુાંવરબાઈનુાં મામેરુાં, જેસલ-તોરલ જેવી યાદગાર ગુજરાતી ફફલ્મો પ્રદનશિત થઇ. અિે
તમે જાણો જ છો કે ગોવધપિરામ માધવરામ નત્રપાઠીિી િવલકથા પરથી બિેલી
સ્વચ્છ ફફલ્મ ગુણસુદરીએ
ાં
ગુજરાતી ફફલ્મોમાાં ઈનતહાસ રચ્યો. કફરયાવર, અખાંડ
સૌભાગ્યવતી, મહેંદી રાં ગ લાગ્યો, કાંકુ જેવી ફફલ્મોમાાં ગુજરાતિી આગવી સાંસ્કૃનતિી
મળી. તેન ુાં િેય મિહર રસકપ ૂરિે ફાળે જાય છે . ગુજરાતી ફફલ્મોમાાં અચભિય
આપિાર કલાકારોમાાં કાિજીભાઈ રાઠોડ, નિરુપારોય, આશા પારે ખ, દીિા ગાાંધી-
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પાઠક, અરનવિંદ પાંડયા, સાંજીવકુમાર, ફકરણકુમાર, ઉપેન્દ્ર નત્રવેદી, સ્િેહલતા, અરુણા
ઈરાિી વગેરેિો સમાવેશ થાય છે .
***
ચાંદુલાલ શાહ સૌરાષ્ટ્રિા ગુજરાતી હતા એટલે તેમિે આ બધો ઈનતહાસ વાાંચવો
ગમતો અિે તે અિે પ્રેમા ગુજરાતી ફફલ્મો જોવા પણ જતા. પ્રેમાિે ગુજરાતી ફફલ્મો
બહુ ગમતી હતી. તેિો પુત્ર િવીિ િાિો હતો છતાાં તેિે લઈિે પણ તે ગુજરાતી
ફફલ્મો જોવા જતી. ચાંદુલાલ તેિા કામકાજમાાં વ્યસ્ત હોય તો પણ તે િવીિ સાથે
ગુજરાતી ફફલ્મો જોઈ આવતી! ચાંદુલાલ એમ માિતા હતા કે સ્ત્રીઓિે પોતાિી
નવચારશક્કત હોય છે અિે તેઓ પણ સારુાં િરસુાં સમજી શકે છે . તેથી તેમનુાં માિવુાં
એવુાં હત ુાં કે સ્ત્રીઓિે ખોટાાં બાંધિોથી મુક્કત મળવી જોઈએ. સ્ત્રીઓ આપબળે આગળ
આવી શકે છે . પ્રેમાએ પણ તેિી માતાિે મુબઈ
ાં
આવવા સમજાવી હતી અિે પોતાિી
રીતે ભોજિાલયિો વ્યવસાય નવકસાવ્યો જ હતોિે! ચાંદુલાલ ક્ારે ક પોતાિા
ભ ૂતકાળમાાં સરી પડતા હતા.
***
ગાડી િ જોતાાં વિલતા હાાંફળીફાાંફળી થઈિે રસ્તા પર આમતેમ જોવા લાગી. રડતાાં
રડતાાં તેણે ટે કસી રોકવા પ્રયતિ કયો પણ એવુાં ઘણીવાર બિત ુાં હોય છે કે જયારે
જેિી જરૂર હોય તયારે જ તે િ મળે ! તે થોડુાં આગળ ચાલી. તયાાં સામે એક ટે કસી
આવી તેિી પાસે ઊભી રહી. તેમાાંથી ડ્રાઈવર બહાર આવ્યો અિે હાથ જોડી બોલ્યો,
'મેડમ, માફ કરજો, તમિે તો બધા ઓળખે છે , તમે તો મશહરૂ વિલતાજી છો... પણ
હમણાાં જ મેં વાત સાાંભળી, કચ્છી શેઠ સાથે તમારે ઝઘડો થયો છે એટલે મારાથી
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તમિે મારી ગાડીમાાં િ બેસાડાય. શેઠિે ખબર પડે તો હુ ાં ગરીબ માણસ પાયમાલ
થઇ જાઉં. તે અમિે ઘણી મદદ કરે છે . મિે માફ કરજો.' આટલુાં કહી તે જતો રહ્યો.
વિલતા ચફકત થઇ ગઈ. શુાં ગામમાાં વાત આટલી ઝડપથી પ્રસરી ગઈ? તેિે હવે
પોતાિી ભ ૂલિો પસ્તાવો થતો હતો. તે સમજી તો ખરી પણ હવે બહુ મોડુાં થઇ ગયુાં
હત.ુાં તે આગળ ચાલતી હતી અિે અચાિક તેણે પાછળ જોયુાં તો એક િાનુાં એવુાં ટોળાં
પણ તેિી પાછળ પાછળ ચાલત ુાં હત.ુાં તે નવચારવા લાગી કે કચ્છી શેઠ માટે આટલુાં
માિ, આટલો આદર? શુાં એ બીક હતી કે તેિો ભય હતો? એક વીસેક વર્ષપિો છોકરો
તયાાંથી સાઈકલ લઈિે પસાર થયો. તેણે બ્રેક મારી સાઈકલ ઊભી રાખી. તે બોલ્યો,
'મેડમ, બેસી જાવ. હુ ાં તમિે જવુાં હોય તયાાં ઉતારી દઈશ.' એક તરફ વિલતા આ
સૌજન્યથી શરમાઈ ગઈ અિે બીજી બાજુ તે શરમથી સમસમી ઊઠી. તેિે ચાલવાિી
ટે વ જ િહોતી! તે સાઈકલ પર બેસી ગઈ! પહેલીવાર તે સાઈકલ પર બેઠી હશે, બહુ
ફાવત ુાં િહોત ુાં તો પણ નિરુપાય બિીિે બેઠી રહી.
***
ચાંદુલાલ ઘરે પહોંચ્યા. તેિા મગજમાાં વિલતાનુાં આજનુાં વતપિ, અિે તમાચાિી
ઘટિા ઘ ૂમરાતી હતી. તેમણે નવચાયુું કે આજે મારાથી થોડો વધારે પડતો ગુસ્સો થઇ
ગયો. મારે વિલતાિે તમાચો િહોતો મારવો જોઈતો. પણ તે આમ મારુાં અપમાિ
કરવાિી ફહિંમત કેવી રીતે કરી શકે? પ્રેમાએ જોયુાં કે શેઠનુાં મોઢુાં આજે ભારે ખમ છે .
સમજીિે તેણે િવીિિે તેમિી પાસે મોકલ્યો. િવીિ હસતો હસતો 'પપ્પા...પપ્પા...'
બોલતો તેિી પાસે આવ્યો.
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શેઠ હળવા થવા િવીિિે લઈિે બાલ્કિીમાાં બેઠા. સામે ઘરિા બગીચાિા વ ૃક્ષ પર
એક કોયલ ટહુકા કરતી હતી. પવિ માંદ માંદ વાતો હતો. પુષ્પોિી સુગધ
ાં થી તેન ુાં મિ
શાાંત થયુ.ાં અિે તેિી ગમતી ફફલ્મ ગુણસુદરીિાાં
ાં
ગીતિી રે કોડપ વાગતી હતી. અિે
શેઠ સાંગીતમય બિી ગયા. તેિાાં મિમાાંથી એ વાત િીકળી ગઈ અિે તે હળવા થઇ
ગયા.
તયાાં ડોરબેલ રણકી. પ્રેમાએ જોયુ,ાં સલીલ દાતે આવ્યા હતા. તેણે બાલ્કિીમાાં જઈિે
કહ્ુ,ાં 'સાાંભળો છો, સલીલ દાતે આવ્યા છે .' 'અચ્છા...' કહી તેઓ ઉઠીિે બેઠકખાંડમાાં
આવ્યા. 'અરે દાતે...આવ આવ.'
બાંિે વાતોએ વળગ્યા. વાતવાતમાાં દાતેએ કહ્ુ,ાં 'ભારતિી પહેલી ફફલ્મ કઈ છે ? કહી
શકશે?'
ચાંદુલાલ કહે, 'તિે િથી ખબર? રાજા હફરશ્ચન્દ્ર આપણુાં પહેલ ુાં ચલચચત્ર છે .'
દાતે કહે, 'િા, તે પહેલી ફફલ્મ િથી.'
દાતે ચાંદુલાલિો નમત્ર હતો અિે ઘણીવાર તેઓ એકબીજાિે ઘરે મળતા. દાતે પણ
ચાંદુલાલિી જેમ ફફલ્મોમાાં રસ ધરાવતો હતો અિે તે વાાંચિિો પણ શોખીિ હતો.
ચાંદુલાલ કહે, 'હુ ાં પાંદર વર્ષપિો હતો તયારે મેં એ ફફલ્મ જોઈ હતી. એ જ પહેલી ફફલ્મ
હતી.' દાતે કહે, 'એ તો મેં પણ જોઈ છે . પણ તે પહેલાાં પણ એક ફફલ્મ બિી છે ?'
ચાંદુલાલ કહે, 'એ કઈ રીતે બિે?'
દાતે કહે, 'મેં પણ હમણાાં જ વાાંચ્યુાં કે પહેલી ફફલ્મ િી પુડલીક
ાં
હતી!'
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ચાંદુલાલ કહે, 'એ તો મેં પણ વાાંચ્યુાં હત,ુાં ખરે ખર તો દાદાસાહેબ ફાળકેએ પ ૂણપ કક્ષાિી
ફફલ્મ બિાવી હતી અિે તે ફફલ્મ રાજા હફરશ્ચાંદ્ર હતી.'
દાતે બોલ્યો, 'એ ઠીક છે પણ િી પુડલીક
ાં
પણ દાદાસાહેબે જ બિાવી હતી!'
તયાાં પ્રેમા આવી અિે તેણે એક ફહન્દી પુસ્તક ચાંદુલાલિે આપ્યુાં અિે કહ્ુ,ાં 'જરા આ
પાનુાં વાાંચો તો...' ચાંદુલાલે તે પુસ્તક જોયુ.ાં તેમાાં ફફલ્મિો ઈનતહાસ હતો. તેમાાં લખયુાં
હત ુાં કે 'પુડલીક
ાં
રામગોપાલ દાદાસાહેબ તોરણેએ બિાવી હતી અિે તેઓ આધુનિક
ફફલ્મિા જિક કહેવાય છે .' પછી તેમાાં આગળ લખયુાં હત ુાં કે, 'તેમણે પોતાિા
ૂ ી હતી, વળી
ચલચચત્રિી અમુક પ્રફક્રયા નવદે શમાાં કરાવી હતી. આ ફફલ્મ બહુ જ ટાંક
તેન ુાં શુફટિંગ પુડલીક
ાં
િાટક પરથી સીધુાં કરવામાાં આવ્યુાં હત ુાં અિે તે માત્ર ૨૨
નમનિટિી જ ફફલ્મ હતી તેથી તેિે ફીચર ફફલ્મ િ ગણી શકાય. તેન ુાં નિમાપણ
ઈંગ્લેન્ડમાાં થયુાં હોવાથી પણ તે ભારતિી પહેલી ફફલ્મ છે એમ સ્વીકારી િ શકાય.
તેથી દાદાસાહેબ ફાળકેન ુાં રાજા હફરશ્ચાંદ્ર ચલચચત્ર જ સવપપ્રથમ ભારતીય નસિેમા
ગણાય કારણ કે તે સાંપ ૂણપપણે ભારતીય ઢબનુાં અિે ૪૨ નમનિટનુાં પ ૂણપ કથાવસ્ત ુ
ધરાવત ુાં ચલચચત્ર હત.ુાં પાછળથી દાદાસાહેબ ફાળકે પણ ભારતીય નસિેમાિા જિક
કહેવાયા હતા!' આ વાાંચીિે ચાંદુલાલ ખુશ થઇ ગયા અિે તેમણે દાતેિે તે વાાંચવા
આપ્યુાં અિે કહ્ુ,ાં 'ત ુાં પણ સાચો છે , આ વાાંચ પછી તિે મારી કહેલી વાત સમજાઈ
જશે.'
અિે તે ફદવસથી ચાંદુલાલ પ્રેમાિે પોતાિી ફફલ્મી દુનિયાિી બધી વાતો કરતા થઇ
ગયા.
***
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૧૨. વિલતાિી વસમી દશા...
હોટલે પહોંચતાાં જ વિલતાિે એથી યે કડવો અનુભવ થયો. પોતાિા રૂમિી ચાવી
માાંગી તયારે મેિેજરે ચાવી આપવાિે બદલે બાજુમાાં મ ૂકેલો તેિો સામાિ બતાવ્યો
અિે કહ્ુ,ાં 'તમારે રૂમ ખાલી કરવાિી છે .' વિલતાએ કહ્ુ,ાં 'શા માટે ?' મેિજ
ે રે કહ્ુ,ાં
'તમે કચ્છી શેઠ સાથે ઝઘડો કયો છે . અમિે કચ્છી શેઠિી િારાજગી િ પોસાય. તમે
કોઈ બીજી હોટલ શોધી લો.' હવે તેિા મગજિી કમાિ છટકી, તે બ ૂમો પાડવા લાગી.
પણ કોઈએ તેિી વાત સાાંભળી િહીં. તે બહાર િીકળી બાજુમાાં આવેલી ત્રણ-ચાર
હોટલોમાાં ગઈ પણ કોઈએ તેિે રૂમ િ આપી. કોઈ કચ્છી શેઠિી િારાજગી વહોરવા
તૈયાર િ હતા. હવે તે ખરે ખર ગભરાઈ ગઈ. શુાં મુબઈ
ાં
ઉપર આ કચ્છી શેઠનુાં રાજ
હત.ુાં તેમિી આણ એટલી બધી મોટી હતી!
તેિી િજર સામે આવેલી પોલીસ ચોકી પર પડી. તેિે થોડી શાાંનત થઇ. રસ્તો ક્રોસ
કરીિે તે પોલીસ સ્ટેશિમાાં ગઈ. આખી પોલીસ ચોકી ઊભી થઇ ગઈ. વિલતા
કેટલી મશહરૂ અચભિેત્રી હતી, તે અહીં, અતયારે , આ દશામાાં? સહુ તેિે ઘેરી વળ્યા
પણ કોઈ કશુાં બોલત ુાં િહોત.ુાં તે સામે આવેલી ફોજદારિી રૂમમાાં ગઈ, ફોજદારે તેિે
આવકારી. બેસાડી અિે પાણી માંગાવ્યુ.ાં છે ક તયારે તેિે યાદ આવ્યુાં કે તેણે છે લ્લા
ત્રણ-ચાર કલાકથી પાણી પણ પીધુાં િ હત.ુાં તે એકી શ્વાસે પાણીિો આખો ગ્લાસ
ગટગટાવી ગઈ. થોડી વાર રહીિે તેિે કળ વળી એટલે દયામણે અવાજે તે બોલી,
'મારે ફફરયાદ કરવી છે , કચ્છી શેઠે મિે લાફો માયો છે . કોઈ ટે કસી મિે મારી હોટલ
સુધી લઇ જવા તૈયાર િથી. હોટલવાળાએ મિે પ ૂછયા વગર મારો સામાિ રૂમમાાંથી
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કાઢીિે િીચે મ ૂકી દીધો હતો. આસપાસિી બીજી બે-ત્રણ હોટલોમાાં રૂમ ખાલી હોવા
છતાાં મિે રૂમ િથી આપતા. મારી ફફરયાદ િોંધો.'
ફોજદારે તેિી વાત શાાંનતથી સાાંભળી. તે બે-ચાર નમનિટ સુધી ચુપચાપ બેસી રહ્યો.
વિલતા અકળાતી હતી. પણ ફોજદારિા પેટનુાં પાણી પણ હલત ુાં િહોત.ુાં તે
અકળાઈિે બબડવા લાગી, 'મારી ફફરયાદ કેમ લેતા િથી?' તયારે ફોજદારે કહ્ુાં કે,
'કચ્છી શેઠિી ફફરયાદ અમારાથી િ લેવાય, અમારે કનમશ્નરિે પ ૂછવુાં પડે અિે
કનમશ્નર અતયારે તેમિે ઘરે હોય એટલે અમારાથી તેમિે ઘરે ફોિ કરી શકાય િહીં.'
'તો હવે મારે શુાં કરવુ?'
ાં
'કચ્છી શેઠ સાથે સમાધાિ કરી લો અથવા તમારે ગામ પાછા જાઓ.' ફોજદારે રસ્તો
બતાવ્યો.
આ શુાં થઇ રહ્ુાં છે ? વિલતાિે સમજ પડતી િહોતી. કોઈ તેિો પક્ષ લેવા તૈયાર
િહોત.ુાં કોઈ તેિી મદદે આવત ુાં િહોત.ુાં તે બધી બાજુએથી ઘેરાઈ ગઈ હતી. માથે
રાત જેવુાં ધાબુ ાં છે , હવે શુાં કરવુ?ાં શારીફરક અિે માિનસક થાક તથા ભ ૂખથી તે સાવ
હતાશ થઇ ગઈ હતી. તેણે ફોજદારિે કહ્ુ,ાં 'મિે ભ ૂખ લાગી છે , મિે કાાંઇક ખાવાનુાં
મગાવી આપો.' ફોજદારિે દયા આવી, તેણે ચા-ચબસ્કીટ મગાવી આપ્યા. તે ખાઈપીિે થોડી સ્વસ્થ થઇ. પછી તેણે ફોજદારિે નવિાંતી કરીિે પોતાિા બે-ચાર નમત્રોિે
ફોિ કયાપ પરાં ત ુ કોઈએ તેિે મદદ કરવાિી તતપરતા િ બતાવી. ઉલટાનુાં તેઓએ
તેિે 'કચ્છી શેઠિે મિાવી લે' એવી જ સલાહ આપી!
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ૂ ી હતી. તેણે પોતાિે ઘેર પાછા જવાિો નિણપય કયો.
મુબ
ાં ઈમાાં તે સાવ એકલી અટલ
ફોજદારિે કહ્ુ,ાં મારે મારા ગામ પાછા જવુાં છે . મિે સ્ટેશિ સુધી મ ૂકી જાઓ. વળી
ફોજદારિે દયા આવી ગઈ, એકલી બાઈ છે એમ માિી તેિે સ્ટે શિે ઉતારી ગયા.
તેિી પાસે પૈસા પણ િહોતા. વળી તેણે બ ૂમ પાડીિે ફોજદારિે બોલાવ્યા.
'મહેરબાિી કરીિે મિે થોડા પૈસા ઉધાર આપો, હુ ાં તમિે તરત પાછા મોકલાવી
દઈશ.' આ તેિી લાચારી હતી.

જે વિલતા માનસક ૩૦૦૦ રૂનપયાિા પગારથી

કચ્છી શેઠિે તયાાં કામ કરતી હતી તેિી પાસે આજે કશુાં િહોત.ુાં આજિો ફદવસ
ફોજદારે દયા ખાવાિો હતો. વળી તેણે વિલતાિે પચાસ રૂનપયા આપ્યા. એ રૂનપયા
લેતાાં તેિે શરમ આવી પણ શુાં કરે ? તે ફટફકટ બારી પાસે જવા લાગી, પણ તે ફટફકટ
બારી પાસે પહોંચે તે પહેલાાં અંદર બેઠેલા માણસે ફટફકટબારી બાંધ કરી દીધી. બીજી
ફટફકટ બારી પાસે તે ગઈ. પૈસા ધરીિે પોતાિા ગામિી ફટફકટ માગી. પરાં ત ુ તેણે પણ
બારી બાંધ કરી દીધી. બહાર આવીિે બાંિે કલાકે તેિી માફી માગી અિે કહ્ુ,ાં 'તમે
કચ્છી શેઠિી િારાજગી વહોરી લીધી છે . જો તેમિે ખબર પડે તો અમિે બાંિેિે
િોકરીમાાંથી કઢાવી મ ૂકે. અમારાથી તમિે ફટફકટ િ અપાય.'
વિલતા સડક થઇ ગઈ. છે વટે શુાં કરવુાં તે િ સમજાતાાં તે એક બાાંકડા પર બેસી
ગઈ. શુાં કચ્છી શેઠિે પ ૂછયા વગર મુબ
ાં ઈમાાં પાાંદડુાં પણ િ હાલે. શુાં તેિી આવી ધાક
છે ? હવે શુાં તેણે સ્ટે શિમાાં બાાંકડા ઉપર જ રાત નવતાવવી પડશે? આજુબાજુ કેટલાક
માણસો તેિે કુત ૂહલથી જોયા કરતા હતા. પણ કોઈિી ફહિંમત િહોતી થતી કે તેિી
સાથે વાત કરે .
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વિલતા થાકીિે બેસી પડી હતી. તેન ુાં મગજ સ ૂમ થઇ ગયુાં હત.ુાં તેિી એક જ ભ ૂલ!
પોતે શેઠ સાથે ઝઘડો કયો. એટલી અમથી ભ ૂલિાાં આવાાં અિે આટલાાં ભયાંકર
પફરણામો આવશે તેિી તો તેિે કલ્પિા પણ િ હતી. નવચારમાાં િે નવચારમાાં તે
બાાંકડા પર જ સ ૂઈ ગઈ. અિે તેિે જોવા માટે માણસોિી મેદિી એકઠી થવા લાગી.
તેિા િામે ફટફકટબારી પર પડાપડી થતી. તે જે રસ્તેથી પસાર થવાિી હોય તે રસ્તા
બાંધ થઇ જતા. તે પહેરે તે કપડાાં ફેશિ બિી જતા. તેિા ચપ્પલિી ડીઝાઈિો
બજારમાાં ધ ૂમ વેચાતી. તે જે સાડી પહેરે તેિે વિલતા સ્ટાઈલ કહેવાતી. છોકરીઓ
તેિા જેવા વાળ ઓળતી અિે ફેશિેબલ ગણાતી, એટલે તેઓ ગૌરવ અનુભવતી.
આ વિલતા હજારો પુરુર્ષોિી સ્વપ્િસુદરી
ાં
હતી...અિે આજે તે બાાંકડા પર સ ૂતેલી
હતી. આજુબાજુ મચ્છર અિે રે લ્વે સ્ટે શિિી કચરા ટોપલી પાસે આવેલા બાાંકડા
પર...
***

Published by http://aksharnaad.com

Page 69 of 159

૧૩. ગૌહર મામાજીવાલા
કુદરતે માિવીમાાં જે નવજાતીય આકર્ષપણ મુક્ ુાં છે તે ગજબ છે . જવલ્લે જ કોઈ
તેિાથી અચલપ્ત રહી શકે. સ્ત્રી હોય કે પુરુર્ષ, સાધુ હોય કે સાંત, પરાં ત ુ કોઇથી આ
નવજાતીય આકર્ષપણિે ટાળવુાં સાંભવ િથી. તેમાાં પણ ગૌહર મામાજીવાલાિે જોઇિે
કોઈપણ પુરુર્ષ તેિા પ્રેમમાાં પડી જાય એવી સુદર
ાં
હતી અિે કદાચ એટલે જ તેિી
એક પછી એક ફફલ્મ ફહટ જતી હશે. ફરીફરીિે એ જ ફફલ્મ જોવા આવિારા ફફલ્મ
રનસયાઓિા રસિો નવર્ષય કદાચ કેવળ ફફલ્મ જોવાિો િ પણ હોય!

ગૌહર મામાજીવાલા (૧૯૧૦-૧૯૮૫)
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ગૌહરિાાં નપતાજીિો ધાંધો પડી ભાાંગ્યો તયારે તેમિે ઘર ચલાવવામાાં તકલીફ પડવા
લાગી. નપતાજીિા નમત્ર, કોફહન ૂર ફફલ્મ્સિા હોમી માસ્ટરે ગૌહરિે અચભિય ક્ષેત્રિે
કારફકદી તરીકે અપિાવવાિી વાત કરી તયારે તેિી ઉંમર માત્ર પાંદર વર્ષપિી હતી.
અિે માતા-નપતાિી સાંમનતથી ગૌહરે તે પડકાર ઝીલી લીધો. ૧૯૨૫ માાં તેણે
અચભિય કરવાિી શરૂઆત કરી. અિે ૧૯૨૭માાં તેિા ચાહકોિી સાંખયા અતયાંત વધી
ગઈ કારણ કે ૧૯૨૬િાાં વર્ષપમાાં તેણે અચગયાર ફફલ્મોમાાં અચભિય આપ્યો હતો.
આપણે જોઈ ગયા છીએ કે ગૌહરિો 'ગુણસુદરી'
ાં
ફફલ્મિો અચભિય એટલો અસરકારક
હતો કે દરે ક ઘરમાાં તેિી જ વાત થતી હતી.
ગૌહરિી આંખમાાં જે ચમક હતી તે બીજા કોઈિામાાં જોવા િ મળે . િમણાાં અચણયાળા
િયિો. પાતળા ધનુર્ષ જેવા હોઠ, સુદર
ાં
ચહેરો, યૌવિ-પ્રવેશિી ઉમર અિે બહુ જ
ઓછા સમયમાાં તેણે અદા, અચભિયમાાં મેળવેલી કુશળતા. આ બધાથી તે ક્ારે
લોકનપ્રયતાિી ટોચે પહોંચી ગઈ તેિી ખબર તેિે પણ િહોતી પડી! બુદ્ધદ્ધમાિ, મધુર
ુ ી પ્રનતભા ધરાવતી
ભાનર્ષણી અિે આતમનવશ્વાસ ધરાવિારી આ સ્ત્રી ખરે ખર બહમ
ુ ખ
હતી. તે સાંસ્કારી બોહરા કુટુાંબમાાંથી આવી હતી. એટલે તો ચાંદુલાલ પણ આ નમસ
ગૌહર પર ફફદા હતા. ગૌહરે મ ૂગી ફફલ્મોમાાં તો લાજવાબ અચભિય કરતી હતી અિે
હવે તે બોલતી ફફલ્મોમાાં પણ પોતાનુાં કૌશલ્ય, કૌવત અિે અચભિય દશાપવી દશપકોિે
ઘેલા કરતી હતી.
***
ક્ારે ક મોડે સુધી શ ૂફટિંગ ચાલત ુાં હોય તો ચાંદુલાલ પોતાિે ઘરે ફોિ કરીિે કહી દે તા
કે તે બીજે ફદવસે આવશે અિે તેઓ ગૌહરિે તયાાં જ રાત રોકાઈ જતા. સ્ટુફડયોિી
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પાસે જ તેન ુાં ઘર હત ુાં એટલે એકબીજાિે સારી સગવડતા રહેતી. ગૌહર પણ શેઠિો
પ ૂરો ખયાલ રાખતી અિે તે તેમિાાં ગમા-અણગમાિે સારી રીતે જાણી ગઈ હતી.
'ગામિા મોંએ ગળણુાં િ બાંધાય' આપણે જાણીએ છીએ. લોકોિે બીજા લોકોિી સાચી
ખોટી વાતોમાાં સાચેસાચ બહુ રસ પડતો હોય છે . વળી વાતવાતમાાં રાઈિો પવપત
ક્ારે થઇ જાય તેિી પણ ખબર િથી પડતી. આવી કણોપકણપ વાતો ફફલ્મ ક્ષેત્રિા
કલાકારોિા લાભમાાં પણ હોઈ શકે. પ્રનસદ્ધદ્ધ મળવી કાાંઈ િાિી સુિી વાત િ કહેવાય.
પરાં ત ુ એવી વાતો ક્ારે ક તેમિા અંગત જીવિિો ભોગ પણ લઇ લે છે . પરાં ત ુ
ચાંદુલાલ કે ગૌહરિે એિી ખાસ કોઈ પરવા િહોતી. તેમિે ખબર હતી કે અફવા
દાવાિળિી જેમ ફેલાઈ જાય છે . અફવા તો ધડ-માથા વગરિી હોય છે . ગૌહરિે
ચાંદુલાલ જેવા ફદગ્દશપકિી જરૂર હતી અિે ચાંદુલાલિે ગૌહર જેવી અચભિેત્રીિી કે જે
આતમનવશ્વાસથી ભરપ ૂર હોય. બાંિે એકબીજાિા પ ૂરક બિી ગયા હતા.
ગૌહર ઘણીવાર પોતાિી બાબતમાાં પોતે જ નિણપય લેતી. ફફલ્મોિાાં સ્ટાં ટ દૃશ્યો પોતે
જ કરતી. ઘવાતી તો પણ તે શ ૂફટિંગ પ ૂરુાં કરાવ્યે જ જપતી.
ાં
તેિે વાાંચિિો પણ એવો
જ શોખ હતો. તેિો વ્યવહાર પણ મ ૃદુ , સૌજન્યતા સભર અિે સભ્યતાવાળો હતો.
તેિી બોલવાિી ઢબમાાં એક એવો રૂઆબ હતો કે સાાંભળિાર બીજુ ાં કાાંઈ નવચારી જ િ
શકે. અિે તે કહે તે પ્રમાણે જ થાય. તેિો ઉછે ર એક સાંસ્કારી ઘરમાાં થયો હતો.
જયારે ગૌહર સ્ટુડીયોમાાં આવતી તયારે ચાંદુલાલિે ભરોસો બેસી જતો કે હવે તેિી
ફફલ્મ ઝડપથી પ ૂરી થશે. કોણ જાણે કેમ પણ ગૌહર ચાંદુલાલિાાં મિિી વાત જાણી
જતી અિે તે એ પ્રમાણે જ કામ કરતી. અિેક ફફલ્મોમાાં એક સાથે જોડાઈિે કામ
કરવાથી એકબીજાિી શૈલીથી બાંિે સારી રીતે વાકેફ થઇ ગયા હતા અિે તેમિી
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વચ્ચે એકજાતનુાં ટ્ુનિિંગ થઇ ગયુાં હત.ુાં તેમિી વેવલેન્થ મળી ગઈ હતી. મોટે ભાગે
તેઓ એકમેકિી કાંપિીમાાં રહેતાાં અિે હવે પછી કયુાં કામ હાથ પર લેવાનુાં છે તેિી
તેમણે જાણ રહેતી. તેઓ હાંમેશાાં સાથે રહેતાાં તેથી લોકોિે ગુસપુસ કરવાિો મસાલો
મળી રહેતો.
કચ્છી શેઠ તરીકે ચાંદુલાલિી એક ખાસ ધાક હતી તેથી કોઈ એવી વાત તેિે મોઢે િ
કરી શકત.ુાં અિે ગૌહર જયારે આવુાં કાાંઈ સાાંભળતી તયારે તે એવી વાત પર ચબલકુલ
ધયાિ આપતી િ હતી.
***
વિલતા જે રીતે બાાંકડા પર સ ૂતી હતી તે જોઇિે કોઈિે એમ િ લાગે કે તે મુસાફર
હશે. જે લોકો તેિે ઓળખતા હતા તેઓ તેિે જોવા ટોળે વળ્યા હતા. 'ચલો હટો સબ
યહાાં સે...' એક સિાવાહી અવાજ સાંભળાયો અિે એક બીજી અચભિેત્રી લોકોિે જોવા
મળી. કોઈ કાાંઈ બોલે તે પહેલાાં જ તેિી સાથે આવેલો માણસ ટોળાિે નવખેરવા
લાગ્યો. અિે બીજી પળે એ સ્ત્રી વિલતા પાસે આવી. વિલતાિી અવદશા જોઈ તેન ુાં
સ્ત્રી-હૃદય રડી ઉઠ્ુ.ાં તેણે વિલતાિે ઢાંઢોળી. તાંદ્રાવસ્થામાાં પણ વિલતાિે સાંભળાયુ,ાં
'ચાલ વિલતા ઘરે જઈએ.' વિલતાએ બેઠી થઈિે જોયુાં તો સામે ગૌહરબાનુ
મામાજીવાલા સચચિંત ચહેરે ઊભી હતી. તેિો ટે કો લઇ વિલતા ઊભી થઇ અિે બન્ને
સ્ટે શિિી બહાર િીકળ્યા.
ગૌહર વિલતાિે પોતાિે તયાાં લઇ આવી. તેિે પ્રેમથી જમાડી અિે કોઈ જ વાતચીત
કયાપ વગર તેિે આરામથી સ ૂઈ જવા કહ્ુ.ાં વિલતા પણ વધુ કાાંઈ બોલ્યા વગર
ઘસઘસાટ ઊંઘી ગઈ.
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***

ુ
૧૪. ભારતીય નસિેમાિો સુવણપયગ
ચાંદુલાલિે ફફલ્મિા ઇનતહાસમાાં બહુ રસ પડતો. તેમાાંથી તેિે ઘણુાં બધુાં જાણવાનુાં
મળત ુાં અિે તેિો ઉપયોગ તે તેિા નિદે શિમાાં અવિવી રીતે કરતા હતા. તેિે
લગતી ચચાપમાાં પણ તેન ુાં વાાંચિ તેિી મદદે આવત ુાં અિે અન્ય લોકોિે એમ થત ુાં કે
ચાંદુલાલનુાં જ્ઞાિ ઘણુાં છે . તે અવારિવાર નવનવધ ફફલ્મી દુનિયાિે લગતાાં પુસ્તકો
અિે તેિો ઈનતહાસ વાાંચતા હતા તે આપણે જાણીએ જ છીએ. તેમણે ફફલ્મિે લગતા
એક પુસ્તકમાાં વાાંચ્યુાં કે:
ભારતમાાં લોકનપ્રય નસિેમાિી રૂપરે ખા તૈયાર કરવામાાં મુખયતવે છ બાબતોિી
મહતવિી ભ ૂનમકા જોવા મળે છે .
સૌથી પહેલી અસર મહાભારત અિે રામાયણ જેવા પૌરાચણક ગ્રાંથો સમા ભારતીય
મહાકાવ્યોિી હતી જેણે લોકનપ્રય ભારતીય નસિેમાિા નવચાર અિે અિે કલ્પિા પર
ભારે અસર કરી. બીજો પ્રભાવ પ્રાચચિ સાંસ્કૃત િાટકોિી અસર રૂપે જોવા મળે છે જે
એકદમ છટાદાર હતા અિે ભવ્યતા પર વધુ ધયાિ અપાયુાં હત ુાં જેમાાં સાંગીત, ન ૃતય
અિે સાંજ્ઞાિી મદદથી "એક જોશપ ૂણપ કલાયુકત એકમિી રચિા થતી હતી જેમાાં
ન ૃતય અિે માઇમિે િાટયાતમક અનુભવમાાં" કેન્દ્ર સ્થાિ મળત ુાં હત.ુાં સાંસ્કૃત
િાટકો િાટય તરીકે ઓળખાતા હતા અિે આ િામ ન ૃત (ન ૃતય) પરથી ઉતરી આવ્યુાં
હત.ુાં તેમાાં શાિદાર ન ૃતય આધાફરત ડ્રામા સામેલ હતા જે ભારતીય નસિેમામાાં હજુ
પણ ચાલુ છે . સાંસ્કૃત િાટકોિા સમયથી શરૂ થયેલી પ્રદશપિિી રસ પદ્ધનત ભારતીય
નસિેમાિે નવશ્વિા નસિેમાથી અલગ પાડતી પાયાિી નવશેર્ષતા છે . રસ પદ્ધનતમાાં
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કલાકાર દ્વારા ભારપ ૂવપક લાગણી વ્યકત કરવામાાં આવે છે અિે દશપકો તે સાંવેદિાિો
અનુભવ કરે છે .
ત્રીજો પ્રભાવ પરાં પરાગત લોક િાટકોિા ભારતીય નથયેટરિો છે જે સાંસ્કૃત નથયેટરિા
પતિ

સાથે

10મી

સદીમાાં

વધુ

પ્રભાવશાળી

બન્યા

હતા.

ચોથો

પ્રભાવ પારસી નથયેટરિો હતો જેમાાં વાસ્તવવાદ અિે કલ્પિા, સાંગીત અિે ન ૃતય,
વણપિ, ભવ્યતા, સાદા સાંવાદો, અિે સ્ટે જ પર રજૂઆતિી સર્જિશીલતાનુાં નમિણ
કરવામાાં આવત ુાં હત ુાં જેમાાંથી મેલોડ્રામાનુાં સર્જિ થત ુાં હત.ુાં પારસી િાટકોમાાં ચોક્કસ
કક્ષાિી રમ ૂજ, સુમધુર ગીતો અિે સાંગીત, સિસિાટી અિે સ્ટે જિી ભવ્ય કળાિો
ઉપયોગ થતો હતો.
પાાંચમો પ્રભાવ હોલીવ ૂડિો છે .જ્યાાં 1920િા દાયકાથી1950િા દાયકા દરનમયાિ
મ્યુચઝકલ લોકનપ્રય હતા, જોકે ભારતીય ફફલ્મોએ અમુક અંશે હોચલવ ૂડિી ફફલ્મો કરતા
અલગ પદ્ધનત અપિાવી હતી. ઉદાહરણ તરીકે હોચલવ ૂડિા મ્યુચઝકલિો પ્લોટ
મિોરાં જિ જગત પર આધાફરત રહેતો હતો. ભારતીય ફફલ્મ નિમાપતાઓએ ભારતીય
લોકનપ્રય ફફલ્મોમાાં વ્યાપક કલ્પિાિા તતવિો ઉમેરો કરીિે તેમિી ફફલ્મોમાાં ગીત
અિે સાંગીતિો ઉપયોગ જેતે ક્સ્થનતિી રજૂઆતિા કુદરતી માધયમ તરીકે કયો હતો.
પૌરાચણક કથા, ઇનતહાસ, પરીકથા વગેરેિે ગીત અિે સાંગીત દ્વારા રજૂ કરવાિી એક
મજબુત ભારતીય પરાં પરા છે . આ ઉપરાાંત હોચલવ ૂડિા ફફલ્મનિમાપતાઓ વાસ્તવવાદી
વણપિ સાંપ ૂણપપણે પ્રભાવ જમાવે તે માટે તેમિા કામિા ઉભા કરાયેલા પ્રકારિે
છપાવવાિો પ્રયાસ કરતા હતા જ્યારે ભારતીય ફફલ્મ નિમાપતાઓએ એ હકીકત
છપાવવાિો ચબલકુલ પ્રયાસ િ કયો કે સ્ક્રીિ પર જે દશાપવવામાાં આવે છે તે એક
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સર્જિ, ભ્રમણા અિે કલ્પિા છે . જોકે તેમણે દશાપવ્યુાં હત ુાં કે કઇ રીતે આ સર્જિ
લોકોિા જીવિમાાં જફટલ અિે રસપ્રદ રીતે આંતફરક રીતે વણાયેલ છે . અંનતમ
પ્રભાવ પનશ્ચમી મ્યુચઝકલ ટે ચલનવઝિ ખાસ રરીિે એમટીવીિો હતો જેિો પ્રભાવ
1990િા દાયકાથી વધી રહ્યો હતો. તેિી અસર ગનત, કેમેરાિા એંગલ, ડાન્સ
નસકવન્સ અિે તાજેતરિી ફફલ્મોિા સાંગીત પર જોવા મળે છે . આ ઉપરાાંત સ્વતાંત્રતા
સાંગ્રામ અિે તેિી ચળવળિો પ્રભાવ પણ ભારતીય ફફલ્મો પર જબરો હતો.
ઉદારહરણ તરીકે અશોકકુમાર અિે મુમતાઝ શાાંનતિી ફફલ્મ 'ફકસ્મત' લઈએ જે
કલકિામાાં એકધારુાં સાડા ત્રણ વર્ષપ સુધી ચાલી હતી. અિે તેન ુાં કારણ હત ુાં એ ફફલ્મનુાં
ગીત 'દૂર હટો (૨) એ દુનિયાવાલો ફહન્દુસ્તાિ હમારા હૈ'! આ જ ફફલ્મથી
અશોકકુમારિા બાળપણિી ભ ૂનમકામાાં બાળકલાકાર તરીકે હાસ્યકલાકાર મહેમ ૂદિી
એન્ટ્રી થઇ હતી.
'આપણે ભારતિા ફફલ્મોિો નવકાસ જોઈએ તો તેિો મગ
ાં ૂ ી ફફલ્મોિો જમાિો ૧૮૯૫
થી ૧૯૩૦ િો ગણી શકાય. તયારબાદ ૧૯૩૧થી બોલતી ફફલ્મોિો પ્રારાં ભ થયો
ુ મ
ુ ાાં 'ભકત પ્રહલાદ' અિે તાનમલમાાં
અરદે શર ઈરાિીિી 'આલમ-આરા'થી. તેલગ
'કાચલદાસ' બિી તયારથી ફફલ્મોિો બીજો યુગ શરુ થઇ ગયો. ૧૯૩૧ થી ૧૯૬૦
સુધીમાાં ફફલ્મ નિમાપણમાાં અિેકનવધ રાં ગો ઉમેરાયા.
ભારતમાાં આ સમયમાાં વર્ષે લગભગ ૧૦૦૦ ફફલ્મો બિવા લાગી અિે તેમાાંથી ૬૦૦
ુ ુ ભાર્ષામાાં બિતી હતી!
ફફલ્મો તો ફકત ફહન્દી અિે તેલગ
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દે વિકા રાની અને અશોક કુ માર અછૂત કન્યામાાં (1936).
ૂ ી ફફલ્મોનુ ાં નિદે શિ હીરાલાલ સેિે કયુું હત ુાં તેિી
ભારતમાાં પ્રથમ ટાંક
શરૂઆત થઇ હતી 'ધી ફલાવર ઓફ પનશિયા (1898) થી.' િીસમી સદીની
શરૂઆતમાાં ફિલ્મોના ભાિમાાં ઘટાડો થતા વસનેમાગૃહો દશશકોથી ઉભરાિા
લાગ્યા.
1930માાં સાઉન્ડ ટેકિોલોજીિો નવકાસ થયો તેિી સાથે ભારતીય
નસિેમામાાં સાંગીતનુ ાં પ્રમાણ વધયુ ાં અિે ઇન્દ્રસભા અિે દે વી દે વયાિી જેવી
સાંગીત આધાફરત ફફલ્મો બિવા લાગી જેિી સાથે ભારતીય ફફલ્મોમાાં
સાંગીત અિે ન ૃતયિો યુગ શરૂ થયો. ચેન્નાઈ, કોલકાતા અિે મુબ
ાં ઈ જેવા
શહેરોમાાં સ્ટુફડયો બિવા લાગ્યા. કારણ કે 1935 સુધીમાાં ફફલ્મ એક કળા
તરીકે પ્રસ્થાનપત થઇ ચ ૂકી હતી. દે વદાસ તેન ુ ાં ઉદાહરણ હત ુાં જેણે
દે શભરમાાં

દશપકોિે

દે નવકારાણીએ

બોમ્બે

મોફહત

કયાપ

ટોકીઝિી

હતા. 1934માાં ફહમાાંશ ુ
સ્થાપિા

કરી

રોય

અિે

અિે પુણેમાાં પ્રભાત

સ્ટુફડયોએ મરાઠી ભાર્ષાિા દશપકોિે ધયાિમાાં રાખી ફફલ્મો બિાવવાનુ ાં શરૂ
કયુું હત.ુાં ફફલ્મ નિમાપતા આર. એસ. ડી. ચૌધરીએ વ્રેથ (1930)નુ ાં નિમાપ ણ
કયુું જેિા પર ચબ્રટીશ રાજે ભારતમાાં પ્રનતબાંધ મ ૂક્ો હતો કારણ કે તે
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ફફલ્મમાાં કલાકારોિે ભારતીય િેતાઓ તરીકે દશાપવાયા હતા જે ભારતિી
સ્વતાંત્રતાિી ચળવળ દરનમયાિ સેન્સરિે પાત્ર હતી.
ભારતીય વસનેમામાાં ભારતભરમાાં નિમાપણ થતી ફફલ્મોિો સમાવેશ થાય છે
જેમાાં મુબ
ાં ઈિા નસિેમાિી સાંસ્કૃનત ઉપરાાંત આંધ્રપ્રદે શ, આસામ, કણાપટક,
કેરલ, પાંજાબ, તામીલિાડુ અિે પનશ્ચમ બાંગાળ

જેવા રાજ્યોિી નસિેમાિી

પરાં પરાિો સમાવેશ થાય છે . ભારતીય ફફલ્મો સમગ્ર દચક્ષણ એનશયા અિે
મધય પ ૂવપમાાં જોવાય છે . નસિેમાિે એક માધયમ તરીકે દે શમાાં લોકનપ્રયતા
મળી છે
ભારતિી સ્વતાંત્રતા પછી 1940િા દાયકાથી 1960િા બે દાયકા સુધીિા
ુ ’ તરીકે ઓળખે
યુગિે ફફલ્મ ઇનતહાસકારો ભારતીય નસિેમાિા ‘સુવણપયગ
છે .
***
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૧૫. ભ ૂલિો એકરાર...
ચાંદુલાલિે ફફલ્મોિી નવગતોમાાં એટલો રસ પડયો કે તેઓ બીજુ ાં બધુાં ભ ૂલી ગયા.
સવારે ઉઠીિે બેઠા હતા તયાાં જ ગ્લોફરયસ ગૌહરજાિિો ફોિ આવ્યો. તેણે કહ્ુાં કે,
'આજે સ્ટુફડયો પર આપણે સાથે જશુ.ાં તમે અહીંથી મિે સાથે લેતા જજો.' શેઠે 'ઓકે'
કહી દીધુ.ાં
બે કલાક પછી તેઓ ચબ્રટીશ રાજમાાં નિમાપણ પામેલા અિે ફકિંગ જ્યોર્જ પાાંચમાાં દ્વારા
જેનુાં ઉદઘાટિ થયુાં હત ુાં તે અિે જેિે ભનવષ્યમાાં ગોંડલિાાં રાજ પફરવાર ૯૯૯ વર્ષપિી
લીઝ પર લેવાિા હતા તેવા રોયલ ઓપેરા હાઉસિી બાજુમાાં આવેલા 'ગૌહર નવલા'
માાં ગૌહરિે તયાાં પહોંચ્યા.
તેમણે જોયુાં કે ગૌહર અિે વિલતા તેમિી આત ુરતાથી રાહ જોઈ રહ્યા હતા.
વિલતાિે જોઈ તેમિે ગઈકાલ સાાંજિી ઘટિા યાદ આવી ગઈ. પણ અતયારે તેમિા
મિમાાં કોઈ રોર્ષ િહોતો. તેમણે ગઈકાલિાાં પોતાિા વતપિનુાં નવશ્લેર્ષણ કયુું હત ુાં
અિે તેમિે પોતાિી ભ ૂલ સમજાઈ હતી. તેથી તેમણે વિલતા સામે જોઇિે કહ્ુ,ાં
'ગઈકાલે જે ઘટિા બિી તે માટે હુ ાં ફદલગીર છાં. પછી મિે પસ્તાવો થયો અિે
અફસોસ પણ થયો કે મારાથી આવુાં કેમ થઇ ગયુ.ાં મિે માફ કર વિલતા. અમે તારી
રાહ જોતાાં આખો ફદવસ બેઠા રહ્યા. મારો ગુસ્સો, મારી િારાજી હદબહાર વધી ગયાાં
હતા. ત ુાં બહુ જ મોડી આવી, એ નવર્ષે તેં કાાંઈ કહેવડાવ્યુાં પણ િહીં. એટલે માત્ર તારે
કારણે આખુાં યુનિટ બેસી રહ્ુ.ાં તેં નવવેક પણ િ દશાપવ્યો અિે મેં નવવેક ગુમાવ્યો.
રાત્રે મિે પોલીસચોકીએથી ફોજદારિો ફોિ આવ્યો અિે તારી નવતકકથા સાાંભળી મેં
ગૌહરિે ફોિ કરીિે તિે લેવા મોકલી હતી.'
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બીજે ફદવસે રણજીત સ્ટુડીઓિા કમપચારીઓમાાં નમસ ગૌહર અિે શેઠજી વચ્ચે થયેલા
ઝઘડાિી ચચાપ મુખય નવર્ષય હતો. તેઓ વાતિે અવિવા એન્ગલથી જોતાાં હતા. કોઈ
એમ માિત ુાં હત ુાં કે વિલતા હવે જતી રહેશે. તો કોઈ કહેત ુાં કે શેઠ સાથે સાંબધ
ાં ો
બગાડીિે વિલતાએ પોતાિા ભનવષ્યિે ખતમ કરી િાખયુાં છે . તો કોઈ વળી એમ
કહેત ુાં હત ુાં કે જે ડાળ પર બેઠી છે તેિા પર જ તેણે કુહાડીથી ઘા કયો છે . શેઠ કોઈ
ફદવસ કોઈિે ખોટી રીતે કાાંઈ કહે જ િહીં. યુનિટિા માણસોિે ગઈકાલે બેઠા રહેવ ુાં
પડ્ુાં હત ુાં પણ તેિો ખચપ તો સ્ટુડીઓ પર જ હતો િે? અમુક અનુભવી એકસ્ટ્રા
કલાકારો કહે કે આટલાાં વર્ષોમાાં કચ્છી શેઠનુાં આવુાં સ્વરૂપ ક્ારે ય જોવા મળ્યુાં િથી.
પણ કોઈ એ િ નવચારી શક્ુાં કે વિલતા િ આવી તેિી પાછળનુાં કારણ શુાં હત?ુાં
પરાં ત ુ સહિ
ુ ા આશ્ચયપ વચ્ચે જાણે કાાંઈ બન્યુાં જ િ હોય તેમ વિલતા આવી અિે કામે
લાગી ગઈ! એ નવર્ષયમાાં તેણે કોઈિી સાથે કશી જ વાત િ કરી, જાણે એવી કોઈ
ઘટિા બિી જ િ હોય તેમ! અિે તેમિાાં સાથીઓએ પણ તેિે કાાંઈ પ ૂછવાિી ફહિંમત
િ કરી. પણ સહુિા મિમાાં એક જ પ્રશ્ન હતો: 'વિલતા કેવી રીતે માિી ગઈ?
તમાચો ખાધા પછી પણ સ્ટુડીઓમાાં આવી!' લોકોિા તકપ -નવતકપ િે રોકી િથી શકાતા.
સહુિે એમ લાગ્યુાં કે િક્કી તેિો જ વાાંક હશે માટે જ તે ચુપચાપ પાછી આવી ગઈ.
***
વિલતા ગઈકાલે કચ્છી શેઠ નવર્ષે જે નવચારતી હતી તેમાાં અિે આજે તે તેમિે નવર્ષે
જે નવચારી રહી હતી તેમાાં જમીિ આસમાિિો ફરક હતો. આટલા મોટા માણસે તેિી
માફી માગી! પોતાિી ભ ૂલિો મારી પાસે એકરાર કયો! અિે તે પણ નમસ ગૌહરિી
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સામે? તેમિે પશ્ચાતાપ થયો હશે. જો કે મારી પણ ભ ૂલ હતી છતાાં તે નવર્ષે તેઓ
આજે એક અક્ષરે ય િ બોલ્યા. અિે કેટલા નવવેકથી તેમણે મારી સાથે વાત કરી! મેં
તેમનુાં કેવ ુાં હડહડત ુાં અપમાિ કયુું હત ુાં તે છતાાં! મારે એવુાં િહોત ુાં કરવુાં જોઈત.ુાં પરાં ત ુ
તે ફદવસે મારુાં મિ મારા કહ્યામાાં ક્ાાં હત?ુાં ગઈકાલિી વાત મારા માટે એક દુખદ
સ્વપ્િ હત.ુાં ગઈકાલિી યાતિાથી હુ ાં હારીિે નિરાશ થઇ ગઈ હતી. એવા સમયે
કચ્છી શેઠે જો ગૌહરિે િ મોકલી હોત તો! એ નવચારે તે કાંપી ઊઠી.
ગૌહરે સવારે તેિી સાથે જે રીતે પ્રેમથી વાત કરી તયારે તેિે ખબર પડી કે પોતાનુાં
વતપિ યોગ્ય િ હત.ુાં ગૌહરે કહ્ુાં હત,ુાં 'કોઈપણ માણસ સાથે સાંબધ
ાં બાાંધતા પહેલાાં
બહુ નવચાર કરવો જોઈએ અિે એકવાર સાંબધ
ાં બાંધાઈ ગયા પછી તેિે વફાદારીપ ૂવપક
ગમે તે ભોગે નિભાવવો જોઈએ. પછી ભલે એ સાંબધ
ાં વ્યાવસાનયક હોય, મૈત્રીિો
હોય, સગાાં-વહાલાાં સાથેિો હોય કે પ્રેમી અથવા પનતિો હોય.' વિલતાએ પ ૂછ્ુાં હત,ુાં
'પણ સાંબધ
ાં બાંધાઈ ગયા બાદ ખબર પડે કે ખોટુાં થઇ ગયુાં છે તો?' ગૌહર ભોળાભાવે
પ ૂછાએલા વિલતાિાાં પ્રશ્નિો જવાબ આપતા બોલી, 'બહેિ, જયારે એવી જાણ થાય
તયારે એ સાંબધ
ાં પર તરત જ પ ૂણપનવરામ મ ૂકી દે વ ુાં જોઈએ. હા, તે પહેલાાં એ નવશે
એિી બધી ચોખવટ કરી લેવી જોઈએ કે જેથી ભનવષ્યમાાં કોઈ મિદુુઃખ િ રહે.'
ગૌહરે પીઢ અચભિેત્રી હોય તે રીતે વિલતાિે પોતાિી સફળતાનુાં રહસ્ય સમજાવતી
હોય તેમ કહ્ુ.ાં
જોગાનુજોગ પણ જુઓ, આ કથાિો આ પ્રસાંગ લખાઈ રહ્યો હતો તયારે જ ગ્રામોફોિ
પર એચએમવીિી રે કોડપ પર ફફલ્મ 'ગુમરાહ'નુાં સાફહર લુનધયાિવીએ લખેલ ુાં મારુાં
નપ્રય ગીત સાાંભળવા મળ્યુાં તે પણ જાણે એવી જ કોઈ ભાવિા વ્યકત કરી રહ્ુાં હત,ુાં
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'ચલો ઇકબાર ફફર સે અજિબી બિ જાએ હમ દોિોં...વો અફસાિા જજસે અંજામ તક
લાિા િ હો મુમકીિ, ઉસે ઇક ખ ૂબસ ૂરત મોડ દે કર છોડિા અચ્છા...'
વિલતાએ િક્કી કરી લીધુાં હત ુાં કે 'હુ ાં શેઠિી માફી માગી નવદાય લઇ લઈશ.' અિે એ
નિણપય નવર્ષે તે ગૌહર સાથે વધારે વાત કરે તે પહેલા તો કચ્છી શેઠ પોતે જ ગૌહરિે
તયાાં આવી ગયા અિે તેમણે વિલતાિી માફી માગી. એથી ગૌહરિે આશ્ચયપ થયુાં અિે
એ ગમ્યુાં પણ ખરુાં. વિલતા િવાઈ પામી. તેણે તરત જ કચ્છી શેઠિે પગે પડીિે
તેમિી માફી માગી, 'મિે માફ કરો. મારાથી ભ ૂલ થઇ ગઈ. હવે ફરીવાર આવુાં
ક્ારે ય િહીં બિે.' તે વધુ કાાંઈ બોલી િ શકી, તેિો કાંઠ રૂાંધાઇ ગયો.
***
ઘીિાાં ઠામમાાં ઘી પડી ગયુ.ાં વિલતાિી વાત તયાાં જ પ ૂરી થઇ ગઈ. સ્ટુડીઓમાાં બધુાં
કામકાજ રાબેતા મુજબ ચાલવા લાગ્યુ.ાં વિલતા પણ પોતાિે સ્થાિે ગોઠવાઈ ગઈ.
પણ એવુાં સદભાગ્ય સહુન ુાં િથી હોત.ુાં એકવાર સ્થાિભ્રષ્ટ થઇ ગયા પછી તેવી
વ્યક્કતિી વાત કોઈ કાિે ધરત ુાં િથી અિે તેન ુાં જીવિ બરબાદ થઇ જાય છે . એ તો
કચ્છી શેઠિી ખેલફદલી હતી કે વિલતાિે વાાંધો િ આવ્યો.
***
ચાંદુલાલ ફફલ્મોનુાં ફદગ્દશપિ અિે નિમાપણ કરવા ઉપરાાંત ભારતીય ફફલ્મ ઉદ્યોગિા
સાંસ્થાકીય કામકાજ માટે પણ સારો એવો સમય ફાળવતા હતા. ભારતીય ફફલ્મ
ઉદ્યોગિાાં ઓલ ઇન્ડીયા પ્રોડ્ુસસપ એસોસીએશિિાાં સ્થાપક તરીકે તેમણે જ સાંસ્થાિા
નસલ્વર જ્યુબીલી સમારાં ભનુાં આયોજિ કયુું હત ુાં અિે એ જ સાંસ્થાિી ગોલ્ડિ
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જ્યુબીલીનુાં આયોજિ પણ તેઓ જ સાંભાળવાિા હતા. ખરે ખર તો તેમણે એ સાંસ્થાિા
પ્રમુખ તરીકે પચાસ વર્ષપ સુધી અિન્ય સેવાઓ આપી હતી. ચાંદુલાલ મુબ
ાં ઈ
નવદ્યાપીઠિા અથપશાશ્ત્રિા સ્િાતક હતા અિે મ ૂળ તો તેમિે સ્ટોક બજારમાાં રસ પડયો
હતો પણ તયારે તેમિે ક્ાાં ખબર હતી કે તકદીર તેમિે ફફલ્મ લાઈિમાાં લઇ જશે.
ક્ારે ક તો તેમિે માિનસક દ્ધદ્વધા પણ થતી કે હુ ાં સ્ટોક એકસચેન્જિી જોબ રાખુાં કે
ફફલ્મ લાઈિમાાં જાઉં. પણ એ સમયે તો તેમણે શેરબજારિે પ્રાધાન્ય આપ્યુાં હત.ુાં પણ
બાળપણનુાં િાટકનુાં અિે નસિેમાનુાં આકર્ષપણ પણ એમ કાાંઈ ઓછાં િ થાય! િસીબ
તેમિે ફફલ્મ લાઈિમાાં લઇ ગયુાં અિે તેઓ પણ એ ફદશામાાં આગળ વધી ગયા. હવે
તેિે એ નસવાય કોઈ જ ક્ષેત્રમાાં એટલો ઊંડો રસ િહોતો રહ્યો!
***
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૧૬. ૧૯૪૦ પછીિાાં વર્ષો...
ુ ાલાિી પ્રથમ ફફલ્મ બસાંત (૧૯૪૨) બોકસ ઓફફસ પર સફળ િીવડી હતી.
મધબ
'મોગલે આઝમ' િા એ સદાબહાર પ્રેમ-ગીત 'જબ પ્યાર ફકયા તો ડરિા ક્ા?' બેુ તાઝ જહાન
ખૌફ તેવરમાાં જે લાજવાબ અચભિય આપ્યો હતો તે પડદા પર મમ
બેગમ દે હલિી એટલે કે 'મધુબાલા' એ પ્રસ્ત ુત કયુું હત ુાં તે મધુબાલાિે તેિી
સુદરતાિી
ાં
જેમ જ કોઈ ભ ૂલી શકે િહીં. મધુબાલાિો જન્મ િવી ફદલ્હી, ભારત ખાતે
ુ રી ૧૯૩૩િા રોજ ફદલ્હીમાાં અફઘાનિસ્તાિિા પશ્ત ૂિ મુક્સ્લમ પફરવારમાાં
૧૪ ફેબ્રઆ
થયો હતો. તેમિા નપતા અયાત ુલ્લાહ ખાિ તેિાાં સારા ભાવી જીવિ માટે તેિે
ુ િી સૌરભ ફૂલિી જેમ
ફદલ્હીથી મુબઈમાાં
ાં
લઇ આવ્યા હતા. પરાં ત ુ એિાાં સુવણપયગ
અલ્પકાલીિ રહી ફકત ૩૬ જ વર્ષપ!
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અંગ્રેજી ભાર્ષામાાં એક શબ્દ છે 'પ્લેજફરઝમ' જેિો સીધો અથપ છે ઉઠાાંતરી. ફફલ્મોિી
કથા, ગીત અિે સાંગીતમાાં પણ એ રોગ િ હોય એવુાં કેમ બિે? ૧૯૬૦ માાં ફરલીઝ
થયેલી ફફલ્મ 'મોગલે આઝમ' િાાં નિમાપતા અિે ફદગ્દશપક હતા કે. આનસફ, સાંગીતકાર
હતા િૌશાદ, ગાયકવદમાાં
ાંૃ
મહમ્મદ રફી, લતા માંગેશકર અિે બળે ગુલામ અલીખાાં
સાહેબ તેમજ ગીતકાર શકીલ બદાયુિી(?) હતા. પરાં ત ુ 'મોહે પિઘટ પે િાંદલાલ છે ડ
ગયો રે ...' જેવુાં રનસક છે ડછાડ દશાપવત ુાં મોગલે આઝામનુાં આ ગીત શકીલ
બદાયુિીિાાં િામે ચડેલ ુાં છે પણ આ ગીતિી રચિા િફડયાદિા રસકનવ રઘુિાથ
બ્રહ્મભટ્ટે કરી છે અિે તેિો યશ શકીલ સાહેબે પોતાિા િામે અંકે કરી લીધો! વર્ષો
સુધી રસકનવ અિે તેમિા પફરવારે કોટપ માાં દાવો કયો, કોટપ માાં વર્ષો સુધી ધક્કા ખાધા
અિે અંતે સતયિો જય થયો. કોટપ િો ચુકાદો રસકનવિી તરફેણમાાં આવ્યો. પરાં ત ુ એ
ચુકાદો આવ્યો રસકનવિાાં દે હ નવલય બાદ. મોગલે આઝમિી રાં ગીિ આવ ૃનિ બહાર
પડી તયારે તેમાાં પણ એ ગીત નવર્ષે એ રસકનવિો કોઈ જ ઉલ્લેખ િ થયો. દુનિયા
ઇસી કો કહતે હૈ...! આ કેટલી દુખદ ઘટિા કહેવાય...? લાગે છે પ્રામાચણકતા, ન્યાય,
અિે સતય જેવા શબ્દો માત્ર શબ્દકોશ પ ૂરતા જ મયાપફદત છે .
અચભિેત્રી દે નવકા રાિી તેમિી કામગીરી અિે શક્કતઓથી પ્રભાનવત થયા હતા અિે
તેમિે 'મધુબાલા' િામ રાખવાિી સલાહ આપી હતી. જ્યારે નિમાપતા ફકદાર શમાપએ
તેિે રાજ કપ ૂરિી સામે નિલકમલ (૧૯૪૭)માાં દશાપવી

તયારે તેમિે પ્રથમ સફળતા

મળી હતી. બોમ્બે ટોકીઝિા ૧૯૪૯ માાં િીનમિિ મહલ માાં મુખય ભ ૂનમકા નિભાવ્યા
બાદ મધુબાલાએ પુષ્કળ લોકનપ્રયતા મેળવી હતી. જો કે તે સમયે તેિી ઉંમર ફકત
૧૬ વર્ષપિી હોવા છતાાં કુશાગ્ર અિે કુશળતાભરી અદાકારીએ તેણે અનુભવી સહકલાકાર અશોકકુમારિી સાથે ખ ૂબ સારી રીતે ભ ૂનમકા નિભાવી હતી. મહલ અિે તેન ુાં
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ગીત 'આયેગા આિેવાલા' એ બે િવા સુપરસ્ટાસપિા આગમિિો સાંકેત આપ્યો હતો:
મધુબાલા અિે પ્લેબેક ગાયક લતા માંગેશકર.
કોલકાતાિાાં 'ન્ય ૂ નથયેટસપ' થી કફરયરિી શરૂઆત કરિારા સાંગીતકાર ખેમચાંદ પ્રકાશ
મુબ
ાં ઈ આવ્યા તયારે 'સુપ્રીમ નપકચસપ'િી બે ફફલ્મોમાાં સાંગીત આપ્યા પછી વર્ષપ ૧૯૪૦
માાં તેઓ 'રણજીત મ ૂવીટોિ' માાં જોડાઈ ગયા. વર્ષપ ૧૯૪૦ થી વર્ષપ ૧૯૪૫ િી વચ્ચે
તેમણે આ બેિરિી કુલ ૨૦ ફફલ્મોમાાં સાંગીત આપ્યુ.ાં આ એ જ ખેમચાંદ પ્રકાશ છે
જેમિે ૧૯૪૯ માાં 'મહલ' માાં સાંગીત આપ્યુ.ાં તો સાંગીતકાર જ્ઞાિદિે રણજીત
મ ૂવીટોિિી ૪ ફફલ્મોથી પોતાિી કફરયર શરુ કરી હતી અિે તયારબાદ તેમણે આ
બેિરિી ૨૪ ફફલ્મોમાાં સાંગીત આપ્યુ.ાં તેમાાં ૧૯૩૭ થી ૧૯૪૦ વચ્ચે બિેલી ૧૫
ફફલ્મો ઉપરાાંત ૧૯૪૦ િાાં દશકામાાં બિેલી 'બેટી', 'ઢીંઢોરા', 'સસુરાલ' (૧૯૪૧),
'અરમાિ', 'ભકત સ ૂરદાસ', 'ધીરજ' (૧૯૪૨), 'અંધેરા', 'બાંસરી', 'િસપ', અિે 'શાંકરપાવપતી' (૧૯૪૩) િો પણ સમાવેશ થાય છે .
'અમર નપકચસપ' િી વર્ષપ ૧૯૪૩ માાં બિેલી જ્ઞાિદિ દ્વારા સાંગીતબદ્ધ ફફલ્મ 'પૈગામ'
માાં બે ગીતોિી ધ ૂિ બિાવિાર બુલો સી રાિીએ પણ રણજીત મ ૂવીટોિિી જ ફફલ્મ
'પગલી દુનિયા' (૧૯૪૩) થી સ્વતાંત્ર સાંગીતકાર તરીકે પોતાિી કફરયરિી શરૂઆત
કરી હતી. એ સફહત તેમણે આ બેિરિી 'કારવાાં' (૧૯૪૪), 'ચાાંદ-ચકોરી', 'મ ૂનતિ' અિે
ખેમચાંદ પ્રકાશિી સાથે મળીિે 'પ્રભુ કા ઘર' (૧૯૪૫), 'ધરતી', 'રાજપ ૂતાિી'
(૧૯૪૬), 'બેલા', 'કૌિ હમારા', 'નપયા ઘર આજા', 'વો જમાિા' અિે નિમાપતા,
નિદે શક તથા સાંગીતકાર હાંસરાજ બહાલ સાથે મળીિે 'લાખોં મેં એક' (૧૯૪૭),
'ચબછડે બલમ', 'જાય હનુમાિ', અિે હાંસરાજ બહલિી સાથે મળીિે 'મીટ્ટી કે ચખલૌિે'
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(૧૯૪૮), 'ભ ૂલભુલય
ૈ ા', 'ગરીબી', 'િજારે ' (૧૯૪૯), 'જોગિ' (૧૯૫૦) અિે 'ઔરત
તેરી યહી કહાિી' (૧૯૫૪) જેવી કુલ ૨૦ ફફલ્મોમાાં સાંગીત આપ્યુ.ાં
***
એ જ અરસામાાં ગૌહરિી 'અછૂત' ફફલ્મ પ્રદનશિત થઇ અિે તે અચભિેત્રી તરીકેિી
તેિી છે લ્લી ફફલ્મ બિી રહી. તયારબાદ તેણે અચભિય ક્ષેત્રમાાંથી સાંન્યાસ લઇ
પોતાિો પ ૂરે પ ૂરો સમય 'રણજીત મ ૂવીટોિ'િી વ્યવસ્થા માટે આપાવાનુાં શરુ કયુ.ું અિે
ચાંદુલાલ શાહે પણ ફફલ્મ અછૂત પછી લગભગ ૧૪ વર્ષપ સુધી કોઈપણ ફફલ્મનુાં
નિદે શિ િ કયુ!ું પણ ૧૯૪૦ થી ૧૯૫૪ સુધીમાાં તેઓ આશરે પચાસેક ફફલ્મોિાાં
નિમાપતા તરીકે કાયપરત રહ્યા. પરાં ત ુ તેમિા કાયપકાળ દરનમયાિ તેમણે ૧૩૭ ફફલ્મોનુાં
નિમાપણ કયુું હત ુાં તદુપરાાંત તેમણે ૩૪ ફફલ્મોનુાં ફદગ્દશપિ કયુું અિે તેઓ ૮ ફફલ્મોિાાં
રાઈટર પણ હતા.
આમ જોઈએ તો ૧૯૪૧-૪૫ િો સમય બીજા નવશ્વયુદ્ધિો હતો તેમ કહી શકાય. છતાાં
તયારે તેમણે ૨૯ ફફલ્મોનુાં નિમાપણ કયુું હત.ુાં ૧૯૪૦ િાાં દશકામાાં રણજીત મ ૂવીટોિિાાં
બેિર હેઠળ કુલ ૫૦ ફફલ્મોનુાં નિમાપણ કરવામાાં આવ્યુ.ાં કોલકાતાથી આવેલા લેખકનિદે શક કેદાર શમાપએ મુબ
ાં ઈમાાં રણજીત મ ૂવીટોિિી ફફલ્મ 'અરમાિ' (૧૯૪૨) થી
પોતાિી કફરયરિી શરૂઆત કરી. જી હા, આ એ જ કેદાર શમાપ હતા જેમણે પોતાિી
પહેલી સફળ ફફલ્મ 'િીલકમલ'માાં (રાજ કપ ૂર અિે મધુબાલા-૧૯૪૭) રાજકપ ૂરિે
બ્રેક આપ્યો હતો. એ પહેલા રાજ કપ ૂર કેદાર શમાપિા આનસસ્ટાંટ ડાયરે કટર તરીકે
કામ કરતા હતા. તમે એ પણ જાણતા હશો કે એક વખત રાજ કપ ૂરથી િાિી અમથી
ભ ૂલ થઇ ગઈ તયારે કેદાર શમાપએ રાજ કપ ૂરિે એક તમાચો માયો હતો. અિે એ જ
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કેદાર શમાપએ મીિાકુમારી અિે અશોકકુમારિે લઈિે 'ચચત્રલેખા' ફફલ્મ બિાવી હતી.
તો ગાયક-અચભિેતા કે.એલ.સાયગલે 'ભકત સ ૂરદાસ' (૧૯૪૨) થી કફરયરિી
શરૂઆત કરી. સાયગલિા અચભિયવાળી સુનવખયાત ફફલ્મો 'તાિસેિ' (૧૯૪૩) અિે
'ભાંવરા' (૧૯૪૪) પણ રણજીત મ ૂવીટોિિાાં બેિરમાાં જ બિી હતી. ચાંદુલાલ શાહિા
ભાણેજ અિે િજીકિા મદદિીશ રહેલા નિમાપતા-નિદે શક રનતભાઈ પુણાતરિાાં પુત્ર
જયરાજ કહે છે કે, 'એ તો એ સમય હતો કે જયારે 'રણજીત મ ૂવીટોિ' િી દરે ક ફફલ્મ
જુબેલી ફહટ રહેતી હતી. શેર બજારમાાં સટ્ટો રમવામાાં તથા ઘોડાિી રે સિા શોખીિ
ચાંદુલાલ શાહ જે કામ કરે તેમાાં તેમણે સફળતા મળતી હતી. એટલે સુધી કે દરે ક
ઘોડાિી દોડવાિી રે સમાાં પ્રથમ આવિારા તેિા બાંિે ઘોડા 'બાલમ' અિે 'ચકોરી' િાાં
િામો પણ સહુથી આગળ હતા. દરે ક બાજુથી મળતી સફળતાએ ચાંદુલાલ શાહિો
આતમનવશ્વાસ અતયાંત વધારી દીધો હતો. હવે તેમિે વધારે િે વધારે જોખમ લેવામાાં
વધુ િે વધુ મઝા આવતી જતી હતી! પરાં ત ુ આ ચસકો કેટલો ભારે પડવાિો હતો
તેિી ચાંદુલાલિે, પ્રેમાિે, ગોહરિે કે બીજા કોઈિે ય ક્ાાં ખબર હતી!
***
ઘણીવાર પ્રશ્ન થાય કે આ સમયિો માગપ કોણ િક્કી કરત ુાં હશે? વહેણ વગર નિરાં તર
વહ્યા કરવુ!ાં ક્ારે ક્ાાં અિે કેવા વળાાંકો લે એિી ખબર તો ખુદ સમયિે પણ કદાચ
િહીં હોય. ચાંદુલાલિા જીવિમાાં પણ એક અણધાયો વળાાંક આવ્યો. ફફલ્મિાાં
ટ્વીસ્ટિે તો ચાંદુલાલ કુશળતાથી મરજી પ્રમાણે બદલી શકતા હતા પરાં ત ુ આ તો
વાસ્તનવક જીવિમાાં આવેલો એવો વળાાંક હતો કે જે ઈચ્છા હોય કે િ હોય પણ તેિો
સ્વીકાર કરવો જ પડે!
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ૂ ા
સમય અિે સાંજોગો આગળ ભલભલા માણસોએ ઝૂકવુાં પડે છે . પ્રેમાિી માાંદગી ટાંક
સમયિી હતી પણ તેન ુાં જવુાં ચાંદુલાલિા જીવિ પર આઘાતજિક છાપ છોડી જાય
તેવ ુાં દુષ્કર હત.ુાં પ્રેમાિો અતયાર સુધીિો સાથ, તેિો પ્રેમ, તેિી આવડત અિે
ચાંદુલાલિા જીવિમાાં તેન ુાં સ્થાિ, એ બધાિો નવચાર કરતા ચાંદુલાલનુાં હૃદય
વેદિાથી ભરાઈ જત.ુાં જાણે પ્રેમાનુાં અવતાર કાયપ પ ૂરુાં થયુાં હોય તેમ તે જતી રહી.
છે લ્લે તેણે તેમિી સામે જોઇિે કેવળ એટલુાં જ કહ્ુાં હત,ુાં 'આપણા િવીિનુાં ધયાિ
રાખજો મારે ઘરમાાં તેિી વહુ લાવવી હતી.' અિે તેિે ખયાલ આવ્યો કે પ્રેમા ખરે ખર
અિન્ય હતી. તે વખતે ચાંદુલાલિે િવીિિો તો નવચાર પણ િહોતો આવ્યો. હવે
તેન ુાં ધયાિ પોતે રાખવાનુાં હત.ુાં ચાંદુલાલે હવે િવીિિી માતાિો રોલ પણ
ભજવવાિો હતો. જો કે િવીિ હવે િાિો િહોતો રહ્યો. છતાાં લોકો તેિે

પ્રેમથી

'િાિા શેઠ' કહીિે બોલાવતા હતા.
િવીિિો દે ખાવ તેિા નપતાિે મળતો આવતો હતો. તે પણ ગાંભીર પ્રકૃનત અિે
શાાંત વ્યક્કતતવ ધરાવતો હતો. તેિી ક્ારે ય કોઈ ફફરયાદ િહોતી. પ્રેમા જ તેિી
કાળજી રાખતી અિે તેિી બધી જ જરૂફરયાતો પ ૂરી પાડતી હતી. હવે ચાંદુલાલ માટે
એ કપરો પ્રશ્ન થઇ પડયો કે ઘરમાાં કોઈ સ્ત્રી િહીં અિે ઘર ચલાવવુાં કેવી રીતે. ઘરમાાં
ગૃહલક્ષ્મી િ હોય તો કેવી પફરક્સ્થનત સજાપય તેન ુાં તેિે હવે ભાિ થયુ.ાં ઘણા નવચારિે
અંતે તેણે િવીિિે અમેફરકા ભણવા મોકલ્યો. આ સલાહ તેિે ગૌહરે આપી હતી.
આમે ય પ્રેમાિા ગયા પછી ચાંદુલાલિા જીવિમાાં જે શ ૂન્યાવકાશ સજાપયો હતો તેિે
ગૌહરે ભરી દીધો હતી. પ્રેમાનુાં સ્થાિ ગૌહરે લઇ લીધુાં હત.ુાં

Published by http://aksharnaad.com

Page 89 of 159
હવે ઘરમાાં રહ્યા ફકત ચાંદુલાલ અિે પ્રેમાિી યાદ. તેઓ હવે સાંપ ૂણપપણે ફફલ્મ અિે
સ્ટુડીઓમાાં ઓતપ્રોત થઇ ગયા. પણ તેમિા શોખ પણ તેિે સ્થાિે હતા જ. બેપરવા
અિે ચબિજવાબદાર બિી જવાથી તેમિે જોખમ ખેડવામાાં આગળ-પાછળિો નવચાર
કરવાિી જાણે જરૂર જ િ રહી. પણ સમય સમયનુાં કામ કરતો રહે છે . સમય સુખિો
હોય કે દુુઃખિો, તે ક્ારે ય ક્સ્થર રહી શકતો િથી...બદલતા રહેવ ુાં એ જ જાણે તેિી
નિયનત િ હોય! અિે ચાંદુલાલિો સમય પણ બદલાયો...

***
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૧૭. જજિંદગીિી વાસ્તનવકતા...
ૂ ા ચાંદુલાલ શાહ! જજિંદગીિી આ વાસ્તનવકતા તે જાણતા િહોતા એવુાં
એકલા-અટલ
િહોત.ુાં પરાં ત ુ અતયારસુધી એ વાત માત્ર ફફલ્મોિી સ્ક્રીપ્ટ લખવા માટે તથા બીજાિે
કહેવા માટે હતી. અતયારે તે તેમિી વાસ્તનવકતા હતી એટલો જ ફરક હતો. તેમિે
ગુરુદેવ રવીન્દ્રિાથ ટાગોરનુાં એ ગીત પણ યાદ હત ુાં અિે ગમત ુાં પણ હત ુાં : 'એકલા
ચલો એકલા ચલો...એકલા ચલો રે ...' એ ગીતિો ઝવેરચાંદ મેઘાણીએ ગુજરાતીમાાં
અનુવાદ કયો હતો અિે તે ગીતિો ગાાંધીજીએ પોતાિી રોજજિંદી પ્રાથપિામાાં સમાવેશ
કયો હતો. પણ કોઈ બાબત ગમતી હોવી અિે અિે જીવિમાાં અનુભવવી તે બાંિે
વાત એકદમ અલગ છે . હવે તેમણે એકલા જ જીવવાનુાં હત.ુાં અલબત, નમત્રો, ફફલ્મો,
પુત્ર, ગૌહર વગેરે હતા...પણ જીવિિી અંગત વાતો તે પ્રેમા સાથે શેર કરતા,
પોતાિી મુશ્કેલી પ્રેમા સમક્ષ વ્યકત કરતા. િાિી મોટી વાત પ્રેમા વગર કહ્યે સમજી
જતી અિે તેિો આિાંદ તેમિે બહુ હતો. હવે એ સાનન્નધય કેવી રીતે મળે ?
ચાંદુલાલ પ્રેમાિા મ ૃતયુિે સ્વીકારી શકતો િ હતો. તેમણે પ્રેમાિા નવચારોમાાંથી મિિે
વાળવા માટે પોતાિી મિગમતી કપાસિા સટ્ટાિી, ઘોડાિી રે સિી અિે એવી બીજી
પ્રવ ૃનિઓમાાં મિિે પરોવ્યુ.ાં ગૌહર તેિે ઘણીવાર સમજાવતી કે તમારી પાસે આટલો
પૈસો છે તો શા માટે સટ્ટા અિે જુગારમાાં તેિે લગાવો છો. હવે િવીિિે તો શુાં તેિી
પાાંચ પેઢી સુધી ચાલે એટલો પૈસો તમે મેળવી ચુક્ા છો તો પછી આ બધુાં શા માટે ?
ચાંદુલાલ તેિી વાત મજાકમાાં હસીિે ફફલ્મી ઢબિા સાંવાદિી જેમ કહેતા, 'હુ ાં આ બધુાં
પૈસો મેળવવા માટે થોડુાં કરુાં છાં? મિે તો તેમાાં મોજ પડે છે માટે ...' ગૌહર વધુ િ
કહેતી.
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ચાંદુલાલિે તાળી નમત્રો ઘણા હતા. જેિી પાસે વધારે પડતો પૈસો હોય તેિે તાળી
નમત્રોિી ખોટ ક્ારે ય િથી સાલતી! એવા નમત્રો તેમિે પાિો ચડાવતા અિે ચાંદુલાલ
ધીમે ધીમે તેઓિી વાતમાાં આવી જતા. છતાાં તેમનુાં િસીબ એટલુાં સારુાં હત ુાં કે તે જે
દાવ લગાવે તેમાાં તેિી જ જીત થતી!
***
ચાંદુલાલ ક્ારે ક િવીિિે પત્ર લખતા અિે તેમાાં ગુજરાતી ચલચચત્રો નવર્ષે પણ
લખતા. છે લ્લે તેમણે િવીિિે જે પત્ર લખયો હતો તેમાાં તેમણે લખયુાં હત:ુાં
'નપ્રય િવીિ,
ઘણા વખતે તિે પત્ર લખુાં છાં. ત ુાં કુશળ હશે. અભ્યાસ બરાબર ચાલતો હશે. તિે
૧૯૪૦ પછીિી ફફલ્મ ઇન્ડસ્ટ્રીિી વાત જણાવુાં છાં. ત ુાં કહેતો હતોિે કે ગુજરાતી ફફલ્મો
નવશેિી માફહતી તિે ગમે છે એ મિે ખબર છે . એવી જ થોડી બીજી વાતો પણ લખુાં
છાં કદાચ તિે વાાંચવાિી મઝા પડશે.
૯ એનપ્રલ, ૨૦૩૨ માાં પ્રથમ ગુજરાતી બોલત ુાં ચલચચત્ર 'િરનસિંહ મહેતા' હત ુાં એ તો ત ુાં
જાણે જ છે . તયારબાદ સાંસાર લીલા, અક્કલિા ઓથમીર, બે ખરાબ જણ એમ
ગુજરાતી બોલપટ બિવા લાગ્યા. પણ બીજા નવશ્વયુદ્ધ દરનમયાિ એટલે કે ૧૯૪૧
થી ૧૯૪૫ સુધી ગુજરાતી ફફલ્મોમાાં દુકાળ જેવી પફરક્સ્થનત હતી. પરાં ત ુ તયારબાદ એ
પફરક્સ્થનતિો અંત આવ્યો ૧૯૪૬ માાં વી. એમ. વ્યાસ ફદગ્દનશિત ફફલ્મ 'રાણકદે વી'થી.
વી. એમ. વ્યાસે એ પછી પણ 'બહારવફટયો,' 'સતી જસમા(ઓડણ)', 'શામળશાિો
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નવવાહ' સફહતિા ધાનમિક અિે લોકકથાિક વાળા ચલચચત્રોનુાં નિમાપણ કયુ.ું તો
રનતભાઈ પ ૂિાતરે 'ગુણસુદરી',
ાં
'િણાંદ ભોજાઈ', 'માંગળફેરા' સફહતિી સામાજજક
નવર્ષયિી ફફલ્મો બિાવી િવો ચીલો ચાતયો. ફદગ્દશપક મિહર રસ કપ ૂરે ત્રણ વાર
'જોગીદાસ ખુમાણ' સફહત લોક કથાિકવાળી ઘણી ફફલ્મો દશપકોિે પીરસી. બળવાંત
ભટ્ટ ફદગ્દનશિત 'દીવાદાાંડી' ફફલ્મ થકી ગુજરાતી ચાહકોિે મળ્યુ,ાં "તારી આંખિો
અફીણી.." જેવુાં અફલાત ૂિ ગીત. આ ગીતિા સાંગીતકાર હતા અજીત મચપન્ટ,
ગીતકાર હતા વેણીભાઈ પુરોફહત અિે ગાયક ફદલીપ ધોળફકયા હતા. આ ગીત આજે
પણ એટલુાં જ લોકનપ્રય છે . આ ગીત ૧૯૫૨ માાં ફરલીઝ થયેલી ફફલ્મ 'દીવાદાાંડી'નુાં
છે . થોડા સમય પહેલા પ્રણવ મુખરજી રનશયા ગયા હતા તયારે તેમિા મિમાાં
યોજાએલા સાંગીત સમારાં ભમાાં આ ગીત પણ પ્રણવદા સમક્ષ પ્રસ્ત ુત કરવામાાં આવ્યુાં
હત.ુાં કદાચ તમે િ જાણતા હો તો જણાવુાં કે આ ગીત પર ઓલ ઇસ્ન્ડયા રે ફડયો પર
થોડા સમય પ ૂરતો પ્રનતબાંધ લાદવામાાં આવ્યો હતો. અિે કારણ આપવામાાં આવ્યુાં
હત ુાં કે તે શૃગ
ાં ાર ગીત છે !
તયારબાદ એક પછી એક ફફલ્મ દશપકોિે મિોરાં જિ પીરસતી રહી. ૧૯૪૭ થી ૧૯૫૦
િા ગાળામાાં ૭૦ જેટલી ફફલ્મ નિમાપણ પામી. પણ એ પછીિા દસકામાાં નિમાપણ
પામેલાાં ચલચચત્રોિી સાંખયાાં માાંડ ૨૦ થાય છે . તેમાાંથી ગણિાપાત્ર એટલે મિહર રસ
કપ ૂર ફદગ્દનશિત 'કન્યાદાિ' અિે 'મ ૂળમાણેક'. પન્નાલાલ પટે લિી િવલકથા મળે લા
જીવ પરથી બિેલી 'મળે લા જીવ' પણ દશપકોિે મળી ગઈ.'

Published by http://aksharnaad.com

Page 93 of 159
હવે તિે થોડી બીજી રસપ્રદ વાતો પણ લખુાં છાં જે જાણવા જેવી છે . મેં તિે આ
ૂ ી ફફલ્મોનુાં નિદે શિ ફહરાલાલ સેિે કયુું
પહેલા પણ લખયુાં હત ુાં કે ભારતમાાં પ્રથમ ટાંક
હત ુાં જે ધી ફલાવર ઓફ પનશિયા (૧૮૯૮) હત.ુાં
બીજા નવશ્વ યુદ્ધ પછી ભારતમાાં મસાલા ફફલ્મોનુાં આગમિ થયુ.ાં 'મસાલા' શબ્દ ગીત,
સાંગીત અિે રોમાન્સથી ભરપ ૂર કોમનશિયલ ફફલ્મો માટે વપરાતો શબ્દ છે .[ એસ.
એસ. વાસિિી 'ચાંદ્રલેખા' ફરલીઝ થઇ તેિી સાથે સમગ્ર ભારતમાાં દચક્ષણ ભારતિી
ફફલ્મોિે પ્રાધાન્ય મળવા લાગ્યુ.ાં ૧૯૪૦ િા દાયકા દરનમયાિ ભારતિા કુલ નસિેમા
હોલમાાંથી લગભગ અડધા નસિેમા હોલ દચક્ષણ ભારતમાાં આવેલા હતા અિે નસિેમાિે
સાાંસ્કૃનતક પુિુઃજાગૃનતિા સાધિ તરીકે જોવામાાં આવ્યુ.ાં સ્વતાંત્રતા બાદ ભારતનુાં
નવભાજિ થતા રાષ્ટ્રિી સાંપનિિાાં પણ ભાગલાાં પડયા અિે ઘણા સ્ટુફડયો િવા
બિેલા પાફકસ્તાિમાાં જતા રહ્યા. ભાગલા સમયિા હલ્ુ લડો તયાર પછીિા દાયકાઓમાાં
ફફલ્મ નિમાપણમાાં મહતવિો નવર્ષય બન્યા.
ઇસ્ન્ડયિ પીપલ્સ નથયેટર એસોનસયેશિ (આઇપીટીએ)/(ઇપ્ટા) સામ્યવાદ તરફ ઝોક
ધરાવતી કળાિી ચળવળ છે જેિી શરૂઆત નિમાપતા સતયદે વ દુબેિાાં પ્રયતિો દ્વારા
૧૯૪૦ અિે ૧૯૫૦ િા દાયકામાાં થવા લાગી હતી.
વાસ્તવવાદી િાટકો જેમ કે

આઇપીટીએિા ઘણા

૧૯૪૪માાં ચબજોિ ભટ્ટાચાટપ નુાં િબાન્ના (૧૯૪૩ િાાં

ભ ૂખમરાિાાં કથાવસ્ત ુ પર આધાફરત) દ્વારા ભારતીય નસિેમામાાં વાસ્તવવાદિો પાયો
મજબ ૂત થયો હતો જેમાાં પછી ૧૯૪૬માાં ખવાજા અહમદ અબ્બાસિીધરતી કે

લાલ (ચચલ્ડ્રિ ઓફ ધી અથપ) જેવી કૃનતઓ આવી. આઇપીટીએ ચળવળ અિે
વાસ્તવવાદ પર ભાર મ ૂકવાનુાં ચાલુ રાખયુ.ાં આ એ જ કે. એ. અબ્બાસ છે કે જેમણે
આર.કે.ફફલ્મ્સિી મોટાભાગિી પટકથાઓ લખેલી છે . આ એ જ કે. એ. અબ્બાસ છે કે
જેમણે ૧૯૭૦ માાં િીમતી ઇસ્ન્દરા ગાાંધીિાાં કહેવાથી અનમતાભ બચ્ચિિે ૭
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ફહન્દુસ્તાિીમાાં પહેલીવાર બ્રેક આપ્યો હતો. અનમતાભ બચ્ચિિા માત ુિી તેજી
બચ્ચિ અિે ઇસ્ન્દરા ગાાંધી વચ્ચે આતમીય મૈત્રી હતી.
મુબ
ાં ઈિો ફહન્દી ભાર્ષાિો ફફલ્મ ઉદ્યોગ એ ભારતીય નસિેમાિી સૌથી મોટી અિે સૌથી
લોકનપ્રય શાખા છે જે બોમ્બે ફફલ્મ ઇન્ડસ્ટ્રીઝ તરીકે પણ ઓળખાય છે . ફહિંદી
નસિેમાએ શરૂઆતમાાં જાનત અિે સાાંસ્કૃનતક મુદ્દાઓ પર ફફલ્મો બિાવી હતી
જેમાાં અછૂત કન્યા (૧૯૩૬) અિે સુજાતા (૧૯૫૯) સામેલ છે . રાજકપ ૂરિી આવારા
સાથે તેિે આંતરરાષ્ટ્રીય પ્રનતષ્ઠા મળી. તિે યાદ હશે કે અછૂત કન્યા આપણે સાથે
જોઈ હતી.
તિે ફફલ્મ ઉદ્યોગ અિે ફફલ્મોમાાં રસ છે એ મારા માટે આિાંદિો નવર્ષય છે . મેં જે
લખયુાં છે તેમાાંથી મોટાભાગિી નવગતિી તિે ખબર જ હશે. મિે અતયાર સુધી બહુ
સમય િહોતો મળતો પરાં ત ુ મિે નવદે શી ફફલ્મોમાાં પણ એટલો જ રસ છે એટલે તિે
સમય મળે તયારે મિે એ નવર્ષે કાાંઇક જણાવતો રહેજે. તારી પાસે તો વૈનશ્વક ફફલ્મોિી
નવગતો હશે.
ત ુાં ફુરસદિો સમય કેવી રીતે નવતાવે છે તે પણ જણાવજે. ઇન્ડીયા ક્ારે આવે છે તે
પણ જણાવજે. શેર્ષ કુશળ.
એ જ લી. ચાંદુિા શુભાનશર્ષ.
***
ચાંદુલાલે પત્ર પ ૂરો કયો. તેમણે ઘફડયાળમાાં જોયુ.ાં સ ૂવાિો સમય થઇ ગયો હતો. પણ
થોડીવાર સુધી તેઓ િવીિ નવર્ષે નવચારતા રહ્યા.
હવે તેઓ પ્રેમા વગરિા જીવિથી ટે વાઈ ગયા હતા.

પ્રેમા તેમનુાં જે રીતે ધયાિ

રાખતી હતી તેવ ુાં અિે તેટલુાં જ ધયાિ ગૌહર રાખતી હતી. તદુપરાાંત ગૌહર તો
સ્ટુડીઓમાાં પણ ઘણુાં ધયાિ રાખતી હતી. એટલે તો ચાંદુલાલ ૧૯૪૧ થી ૧૯૪૪
સુધીમાાં ૨૬ જેટલી ફફલ્મોનુાં નિમાપણ કરી શક્ા.
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ગૌહરિો સાથ અિે સહકાર તેમિે માટે હવે અનિવાયપ બિી ગયો હતો. તે િ હોય તો
ચાંદુલાલિી સવાર િ પડે કે િ તો તે સમયસર સ્ટુડીઓ જઈ શકે. તેઓ ફફલ્મોમાાં
માત્ર મુખય પાત્રોિો અચભિય જ જોયા કરે અિે ખુશ થયા કરે . બીજાાં કલાકારો પર
તેમનુાં ધયાિ ભાગ્યે જ જત.ુાં ગૌહર આ હકીકત જાણી ગઈ હતી તેથી બીજા સહન
ુ ુાં
ધયાિ તે જ રાખતી. ગૌહર જયારે એ નવર્ષયમાાં તેમિે કાાંઈ પ ૂછે તો તેઓ એવુાં કાાંઇક
કહે કે ગૌહર શરમાઈ જાય. ચાંદુલાલ ક્ારે ક હીરોિે સ્થાિે પોતાિે અિે ફહરોઈિિે
સ્થાિે ગૌહરિે કલ્પી લેતા અિે વધારે આિાંદ માણતા. જયારે ગૌહરિે એ વાતિી
ખબર પડી જાય તયારે તેઓ તેિે કહેતા, 'ત ુાં બહુ પક્કી છો ત ુાં મિે કેવી રીતે પકડી
પાડે છે ?'
ગૌહર એિો જવાબ િ આપતી પણ પોતે જાણતી હતી કે તે પોતે પણ એવુાં જ કરતી
હતી તે પોતે ફહરોઈિ બિી જતી અિે ચાંદુલાલિે હીરો બિાવી લેતી હતી. ચાંદુલાલ
તેમિે ક્ારે ય એ રીતે પકડી શકતા િહીં. પરાં ત ુ બાંિે પોતપોતાિી રીતે આિાંદમાાં
રહેતાાં.
ચાંદુલાલ ફફલ્મ લાઈિમાાં હતા તેથી કથા કેવી રીતે આગળ વધારવી, તેમાાં શુાં ખ ૂટે
છે , શુાં ઉમેરવાથી કથાિો પ્રવાહ જળવાઈ રહે, દશપકોિી ઉતસુકતા કલાઈમેકસ પર
લઇ જઈ કેમ સાંમોફહત કરવા એ બધુાં બરાબર જાણતા હતા. પરાં ત ુ ગૌહર પાસે જાણે
તેમિે કાાંઈ જ ખબર િ હોય તેવ ુાં વતપિ કરતા. તયારે ગૌહર પણ પોતાિે બધી જ
ખબર હોવા છતાાં તેમિી વાત પર પ ૂરો નવશ્વાસ મ ૂકીિે તેમિે સલાહ સ ૂચિો આપ્યા
કરતી. વાત ભલે ફફલ્મ-કથાિી, ગીતિી, સાંગીતિી, અચભિયિી કે આનથિક
સમસ્યાિી અથવા વ્યવસ્થાિી હોય, ગૌહર પોતાિી કુશળતાથી ચાંદુલાલિે નવક્સ્મત
કરી મ ૂકતી. આમ તે પ્રેમા કરતા એક ડગલુાં આગળ હતી. પરાં ત ુ ચાંદુલાલિા મિમાાં
ક્ારે ય એવી સરખામણી િ ઉદભવતી.
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નવરામિા ફદવસોમાાં તેઓ ક્ારે ક ખાંડાલા તરફ પણ આંટો મારી આવતા અિે ફ્રેશ
થઇ જતા. ગૌહરિે ચાંદુલાલિો સાથ હતો એટલે તેિે જાણે આખી દુનિયા ઉપર
પોતાનુાં રાજ હોય તેમ લાગત.ુાં તે ક્ારે ય થાકતી િહીં. તેણે મેિેજમેન્ટિો અભ્યાસ
િહોતો કયો તેમ છતાાં કોઈ પ્રથમ કક્ષાિા મેિેજરિી જેમ તે ઓફફસનુાં સમગ્ર
કામકાજ પણ સાંભાળતી હતી. તેિી કાયપક્ષમતા ગજબિી હતી.
ચાંદુલાલનુાં ધયાિ ધીમે ધીમે ફફલ્મો પરથી પોતાિા શોખ ઉપર વધારે કેસ્ન્દ્રત થવા
લાગ્યુ.ાં ગૌહરિે થત ુાં કે તે તેમિે આ બાબતમાાં સાવધ કરે . પરાં ત ુ વળી તેિે થત ુાં કે
આટલો પૈસો છે તો તેઓ ભલે મોજ-મજા કરે ...આટલાાં વર્ષો સુધી તો તેમણે સતત
ુાં ભલે તેમિે ઠીક પડે તેમ કરતા...
કામ કયુું જ છે િે! હવે આ ઉંમરે ક્ાાં બહુ કહેવ?
***
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૧૮. દલસુખ પાંચોલી અિે ચાંદુલાલ...
સલીલ દાતેિી જેમ દલસુખ પાંચોલી પણ ચાંદુલાલિા ખાસ નમત્ર. દલસુખ પાંચોલી
તરવરીયો યુવાિ તેિે બહુ ગમતો. તેમિી જીવિશૈલી સાવ અલગ જ. એ વખતે
પાફકસ્તાિ ભારતિો એક ભાગ હત.ુાં દલસુખ પાંચોલીિો જન્મ કરાચીમાાં થયો હતો
અિે ચાંદુલાલ જાણતો હતો કે તે તેિાથી ઉંમરમાાં આઠેક વર્ષપ િાિો હતો. ભારતીય
ફહન્દી ફફલ્મોિા ખલિાયક પ્રાણ અિે હાસ્ય કલાકાર ઓમ પ્રકાશિે ચમકાવિારા
દલસુખ પાંચોલી જ હતા. તેઓ મ ૂળ ધ્રાાંગધ્રા પાસે આવેલા હળવદિા. આ એ જ
હળવદ કે જ્યાાંિા બ્રહ્મણોનુાં નવનશષ્ટ સ્થાિ અિે િામ છે . એ જ હળવદમાાં દર વર્ષે
લાડુ ખાવાિી હરીફાઈ યોજાય છે . અિે તેમાાં બ્રહ્મણોએ ૪૦-૪૦ લાડુ ખાધાિો રે કોડપ
છે . એ જ હળવદમાાં આજે પણ દલસુખ પાંચોલીનુાં ઘર અક્સ્તતવ ધરાવે છે . તે ભવ્ય
છે પરાં ત ુ જર્જફરત હાલતમાાં છે . દલસુખ જયારે મુબ
ાં ઈ આવે તયારે પહેલાાં ચાંદુલાલિે
ઘરે જ આવે.
દલસુખે સ્ક્રીપ્ટરાઈટીંગ અિે નસિેમેટોગ્રાફીિી તાલીમ ન્ય ૂયોકપ માાં લીધી હતી.
ચાંદુલાલ સાથે તેિી મૈત્રીનુાં એ પણ એક કારણ હત.ુાં તેઓ મળે તયારે હવે પછીિી
ફફલ્મિી સ્ક્રીપ્ટ કેવી રીતે લખવી, કયા મુદ્દાઓ મહતવિા છે , કઈ રીતે સાંવાદ વધારે
અસરકારક બિાવી શકાય, કથામાાં ટ્વીસ્ટ કેવી રીતે લાવવો, કથાિો કયો અંત
સહુથી વધારે યોગ્ય છે , પ્રેક્ષકોિે જકડી રાખે તે માટે શુાં કરવુાં અિે નસિેમટ
ે ોગ્રાફી
નવર્ષે પણ ચચાપ ચાલતી. ચાંદુલાલિે તેિી વાતમાાંથી એ નવર્ષયિા વતપમાિ પ્રવાહો
અિે શૈક્ષચણક માફહતી મળતી. તેઓ મોડી રાત સુધી જાગતા. જયારે તેઓ પહેલી
વાર મળ્યા તયારે દલસુખિી ઉંમર કેવળ ૧૮ વર્ષપિી જ હતી. રે વાશાંકર પાંચોલી
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તેમિા નપતા પાસેથી દલસુખિે પહેલથ
ે ી જ નસિેમાિે લગત ુાં ઈન્ફ્રાસ્ટ્રકચર મળી ગયુાં
હત.ુાં કારણ કે પ્રથમ નવશ્વયુદ્ધિાાં સમયથી જ તેમિે નસિેમાનુાં એ િેટવકપ વારસામાાં
મળ્યુાં હત.ુાં એમ્પાયર ફફલ્મ ફડસ્ટ્રીબ્ય ૂટસપ (૧૯૨૨) અિે િવ વર્ષપ પછી એટલે કે
૧૯૩૧ માાં એમ્પાયર ટોકી ફડસ્ટ્રીબ્ય ૂટસપિી સ્થાપિા લાહોરમાાં જ થઇ હતી. તેઓ દર
મહીિે બે ફફલ્મો- ઉિર અિે દચક્ષણ ભારતમાાંથી તથા અમેફરકાથી ફફલ્મો - આયાત
કરી પ્રસ્ત ુત

કરતા હતા. ૧૯૩૯ માાં તેમણે પાંજાબી ફફલ્મ-નિમાપણનુાં કાયપ શરુ કયુ.ું

૧૯૪૦ માાં યમલા જાટ તેમજ ૧૯૪૧ માાં ખજાિચીથી તેઓ રાષ્ટ્રીય સ્તરે પહોંચ્યા.
સ્વતાંત્રતા ચળવળ દરનમયાિ ભારતિા ભાગલા વખતે તેઓ મુબ
ાં ઈ આવી ગયા.
તેમિે ૧૯૪૬ પછી લાહોરિો પાાંચ માળિો પાંચોલી આટપ નપકચસપ સ્ટુડીઓ તયાાં જ
છોડીિે કાયમ માટે મુબઈ
ાં
આવવાનુાં થયુ.ાં
***
૧૯૪૪ માાં જયારે દલસુખ પાંચોલીિે મુબઈ
ાં
આવવાનુાં થયુાં હત ુાં તયારે ચાંદુલાલ
'ભાંવરા' ફફલ્મનુાં નિમાપણ કરી રહ્યા હતા. ચાંદુલાલે તયારે દલસુખિે કહ્ુાં હત ુાં કે, 'લાહોર
છોડ કર બોમ્બે ક્ોં િહીં આ જાતા?' એ સમયે દલસુખ પાંચોલીએ કહ્ુાં હત,ુાં 'યાર
તેરી બાત તો સહી હૈ પર ઉધર લહૌર મેં અપિા ખુદ કા સ્ટુડીઓ હૈ િ, ઉસે કૈ સે છોડ
સકતા હ ાં ૂ યે બતા.' પછી દલસુખ પાંચોલી પોતાિી આદત પ્રમાણે હાંમશ
ે ાાં કહેતા, 'એક
જગલ
ાં
મેં એક હી શેર હોતા હૈ, ત ૂ બોમ્બે દા શેર ઔર મૈન ાં ૂ લાહૌર દા, ઠીક હૈ િ!.'
અિે ચાંદુલાલ પાંજાબી અંદાજમાાં જવાબ આપતા, 'કોઈ ગલ િહીં યારાાં, ત ાં ૂ ઉતથે ચાંગા
રહે પુિર, કભી હમારી યાદ આએ તો આ જાિા, અપિે ફદલ કા દરવાજા તેરે લીએ
હાંમેશાાં ખુલા હી હૈ.'

અિે દલસુખ તેિી નમિ પાંજાબી ભાર્ષા પર હસતો, 'વાહ યાર,
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ત ૂ બડી ચાંગી પાંજાબી બોલતા હૈ...' પણ દલસુખિે ક્ાાં ખબર હતી કે બે વર્ષપમાાં જ
તેિે લાહોરિો સ્ટુડીઓ છોડીિે કાયમ માટે મુબ
ાં ઈ આવવાનુાં થશે!
***
'જે ચડે તે પડે' એ કથિ અનુસાર ૧૯૪૦ િાાં દશકાિી મધયે 'રણજીત સ્ટુડીઓ' િાાં
પતિિો તયારે પ્રારાં ભ થઇ ગયો હતો એિી ખબર શરૂઆતમાાં તો કોઈિે પડી િહીં.
ચાંદુલાલિાાં જીવિિો એ કદાચ સહુથી ગોઝારો ફદવસ ગણી શકાય કે જયારે તેઓ
કપાસિા સટ્ટામાાં એક જ ફદવસમાાં

રૂવિયા એક કરોડ અને િચીસ લાખની

જેિી જ ાંગી રકમ હારી ગયા...
***
'કચ્છી શેઠ સટ્ટામાાં સવા કરોડ રૂનપયા હારી ગયા...'
'હોય િહીં...!'
'અરે નવશ્વાસ િ આવતો હોય તો જુઓ આજનુાં મુબ
ાં ઈ સમાચાર...'
'સવા કરોડ િહીં, સવા લાખ હશે...'
'સટ્ટો રમાય જ િહીં...માણસ ખુવાર થઇ જાય...'
'કરોડપનત હોય તે રોડપનત થઇ જાય...'
મુબ
ાં ઈમાાં સવપત્ર આ જ વાત ચાલતી હતી. ચાંદુલાલ પણ 'હવે શુાં કરવુ?ાં ' એ
નવચારમાાં પડી ગયા. સ્ક્રીપ્ટમાાં એમ લખવુાં કે ગમે તેટલી મુશ્કેલીઓ આવે તો પણ
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માણસે ફહિંમત િ હારવી જોઈએ, સ્વસ્થતા ટકાવી રાખવી જોઈએ. તેમાાં તેિે લગત ુાં
શાિદાર ગીત મ ૂકી શકાય. દુખમાાં ફહિંમત ગુમાવવી એ મનુષ્યિા િબળા મિિી
નિશાિી છે . એવુાં દશાપવીિે હીરો ધીમે ધીમે ફહિંમત એકઠી કરી હીરો ફરી ગાડી પાટે
ચડાવી દે એવુાં બિત ુાં હોય છે . પણ વાસ્તનવકતા વરવી હોય છે . તેમાાં એવી આશા
ઠગારી િીવડે છે . છતાાં માણસ પાસે એવે સમયે એ આશાિો જ સાથ રહી જતો હોય
છે . ચાંદુલાલ પણ ફહિંમત િ હારતાાં સવા કરોડ કેવી રીતે ચ ૂકવવા તે નવર્ષે નવચાર
કરવા લાગ્યા. જયારે સોનુાં સાત રૂપયે તોલો હત ુાં એ જમાિામાાં તેમણે ગુમાવેલી
સવા કરોડિી રકમ િાિીસ ૂિી રકમ િ ગણાય!
શુાં ચાંદુલાલ સવા કરોડ ચ ૂકવી શકશે...?
િહીં ચ ૂકવી શકે તો શુાં થશે...?
***
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૧૯. પાણીદાર ગૌહર.
ગૌહર ફારસી શબ્દ છે અિે તેિો અથપ છે : મોતી. ગૌહરજાિ ખરે ખર સાચા મોતી
જેવી હતી. શુદ્ધ, પારદશપક અિે કોઇથી િ ડરિાર સ્ત્રી હતી. તે જેટલી સુદર
ાં
હતી
તેટલુાં જ સુદર
ાં
તેન ુાં હૃદય હત.ુાં ચાંદુલાલ તેિે 'જાિ' કહીિે જ બોલાવતો. સાચે જ તે
ચાંદુલાલિો જાિ હતી. તેન ુાં આધયાજતમક જ્ઞાિ પણ એટલુાં જ ઉચ્ચ કક્ષાનુાં હત.ુાં
સાંસ્કાર અિે નિષ્ઠા તેિે પોતાિા બોહરા પફરવારમાાંથી જ મળ્યા હતા તે આપણે
જાણીએ જ છીએ.
ચાંદુલાલે જયારે પોતે ગુમાવેલી રકમિી વાત ગૌહરિે કરી તયારે ગૌહરે જોયુાં કે
ચાંદુલાલિો ચહેરો ઝાંખવાઈ ગયો હતો. ગૌહરે એ જોયુાં કે ચાંદુલાલ ભલે ઉપરથી શાાંત
હોય પણ તેમિા ભીતરમાાં જબરો ઝાંઝાવાત ચાલી રહ્યો છે . એ પફરક્સ્થનત પામી ગઈ.
તેન ુાં હૃદય પણ જાણે ધબકવાનુાં ભ ૂલી ગયુાં હોય તેવ ુાં તેણે અનુભવ્યુ.ાં પણ ફદલિા
ભાવો બદલીિે તેમાાં િાટકીય પલટો લાવવામાાં તે અતયાંત કુશળ હતી.
તેણે ચાંદુલાલિે પાણીિો ગ્લાસ આપીિે હસીિે સ્વસ્થતાથી કહ્ુ,ાં 'આપણી સામે
સવા કરોડ તો શુાં સવા સો કરોડ હોય તો તેિી પણ કોઈ નવસાત િથી. સવા કરોડ
કઈ મોટી વાત છે ? અિે તેમાાં મોઢુાં આટલુાં વીલુાં કેમ થઇ ગયુાં છે ? થોડા સમયમાાં એ
રકમ ચ ૂકવી દે વાશે. ચચિંતા કરવાિી કોઈ જરૂર િથી. ઈશ્વરે જે આપ્યુાં તે હવે લઇ લે
તો તેિે આિાંદથી પાછાં આપવુાં જોઈએ. અિે આટલાાં સમય સુધી પરવરફદગારે તેિો
ઉપયોગ કરવા દીધો એ બહુ કહેવાય. અિે તેથી જે સુખ મળ્યુાં તે માટે આપણે
તેમિો આભાર માિવો જોઈએ. લેવા ટાણે હરખાઈએ અિે દે વાિો વારો આવે તયારે
મોઢુાં બગાડીએ એ યોગ્ય િથી. તમારે મિમાાં જરાય ઓછાં આણવાિી જરૂર િથી.
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ઈશ્વરે આપણિે ઘણુાં આપ્યુાં છે . આટલાાં વર્ષો સુધી તેમણે આપણિે વૈભવિો કેવો
લાભ આપ્યો? શુાં આપણે કાાંઈ સાથે લઈિે આવ્યા હતા? ખાલી હાથે આવ્યા હતા,
અિે આપણી પાસે જે છે તે ઘણુાં છે . હુ ાં તમારી સાથે છાં પછી તમારે શી ચચિંતા છે ?
આપણે થોડી કરકસર કરશુ.ાં ઓછા બજેટવાળી ફફલ્મો બિાવશુ.ાં વધારે મહેિત કરશુાં
અિે ફરી બધુાં બરાબર થઇ જશે.'
ગૌહરિાાં શબ્દે શબ્દે ચાંદુલાલ સ્વસ્થ થતો જતો હતો. તેિો નવર્ષાદ ઓછો થયો. તેણે
સ્વીકાયુ,ું 'જાિ, ત ુાં િ હોત તો મારુાં શુાં થાત?' ગૌહરે ફરી હળવાશથી હસીિે કહ્ુ,ાં 'શા
માટે એવુાં નવચારો છો, હુ ાં તો તમારી સામે અિે તમારી સાથે જ છાં િે!'
ચાંદુલાલિે થયુાં જયારે આવુાં પાણીદાર મોતી મિે ઈશ્વરે વણમાગ્યે આપ્યુાં છે તો પછી
મારે ચચિંતા કરવાિી શી જરૂર છે ? પડશે એવા દે વાશે... અિે ચાંદુલાલ માિનસક
તાણિા થાકથી થોડી હળવાશ અનુભવતા નિદ્રાધીિ થઇ ગયા.
***
પ્રેમા ગઈ પછી ચાંદુલાલ પહેલી વાર પોતાનુાં આતમ-નિરીક્ષણ કરવા લાગ્યા. તેમિે
થયુાં કે તેિો સટ્ટો રમવાિો શોખ તેિે ભારે પડયો છે . તેણે નવચાયુું કે તેિી પાસે
અઢળક પૈસો છે . િસીબ હાંમશ
ે ાાં તેિે સાથ આપે છે . પણ સમય કોઈિે ય કાયમ સાથ
આપતો િથી એ હકીકત તેમિાથી ભુલાઈ ગઈ હતી.
તેમિે હાંટરવાલી મુસાફરીિા ફદવસો ફરી યાદ આવી ગયા. તયારે તેમિી પાસે કાણી
કોડી પણ િ હતી. અિે તેમિી પાસે કેટલો પૈસો આવી ગયો. કે ટલી નમલકત આવી.
જીવિમાાં ઘણુાં ભોગવ્યુાં હત.ુાં પ્રેમા સાથેન ુાં દામ્પતય જીવિ, િવીિિો જન્મ, રણજીત
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સ્ટુડીઓિી સ્થાપિા, એક પછી એક ફહટ જતી ફફલ્મો, મુબઈમાાં
ાં
પોતે કચ્છી શેઠ
બન્યા એ પહેલાાં કરે લી કાપડિી ફેરી અિે તે પહેલાાં ગોદીમાાં કરે લી મજૂરી, પોતે
શાહ હતો એ ભ ૂલીિે લોકોએ તેિે કચ્છી શેઠ બિાવી દીધો. પ્રેમાિી જ પ્રેરણાથી
તેમણે િવુાં મકાિ લીધુાં હત.ુાં અિે જયારે પ્રેમાિા સ્થાિે ગૌહર ગોઠવાઈ ગઈ તયારે
તેમિે તેન ુાં સુખદ આશ્ચયપ થયુાં હત.ુાં
આ બધાિી વચ્ચે તેિે દુખદ ઘટિાઓ પણ યાદ આવી. પ્રેમાિી માનુાં મ ૃતયુ, શેઠાણી
ૂ ા ગાળામાાં મ ૃતયુ, તે સમયિા સીડિહામ કોલેજિા અથપશાસ્ત્રિાાં
અિે ભાફટયા શેઠનુાં ટાંક
લેકચસપ...અિે પરીક્ષાિા સમયે જ પોતાિા માતા-નપતાિા મ ૃતયુિા સમાચાર, જામ
સાહેબ સાથે મુબ
ાં ઈમાાં નમલિ, રણજીત સ્ટુફડયો, પોતાનુાં કચ્છી શેઠ બિવુાં અિે જે
વાત તેમણે કોઈિે કરી િહોતી તે રમણનુાં ગોદી પર કામ કરતા અકસ્માતે થયેલ ુાં
ૂ ી માાંદગીમાાં થયેલ ુાં મ ૃતયુ...આ બધુાં તેમિી આંખો સમક્ષ
મ ૃતયુ અિે છે લ્લે પ્રેમાનુાં ટક
એક ફફલ્મિી જેમ ચાલવા લાગ્યુ.ાં તેિે થયુાં કે આ જીવિ પણ સમય સાથે મળી કેવા
ખેલ ખેલે છે . ઉપરવાળો મહાિ ફદગ્દશપક દરે કિાાં જીવિિી ફફલ્મ ઉતારે છે ! પણ તે
કોઈિે ય કોઈિા જીવિિી કથા કહેતો િથી કે િથી કોઈિે કઈ ભ ૂનમકા ભજવવાિી
છે તે જણાવતો! તે જ બધાિી ફફલ્મિો સ્ક્રીપ્ટ રાઈટર, તે જ નિમાપતા અિે તે જ
કેમેરામેિ છે ! કયા પાત્રિે ક્ાાં સુધી ભ ૂનમકા ભજવવાિી છે એ પણ તે જ િક્કી કરે
છે . તેમાાં કોઈનુાં કાાંઈ ચાલત ુાં િથી. મારે મારુાં પાત્ર ક્ાાં સુધી ભજવવાનુાં હશે તેિી
મિે ય ક્ાાં ખબર છે ?
પરાં ત ુ તેિે એ પણ ખબર ક્ાાં હતી કે ભગવાિ તેિી હજી કેટલી કસોટી કરવાિા છે !
***
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િવીિિો ફોિ આવ્યો કે તેણે ઘણા સારા ગ્રેડ સાથે એકઝામ પાસ કરી છે અિે હવે
તે કોલેજિા છે લ્લા વર્ષપમાાં આવી ગયો છે . હવે એક વર્ષપિો અભ્યાસ જ બાકી રહ્યો છે .
હજી તેિે એ ખબર િહોતી પડી કે ચાંદુલાલિે સટ્ટામાાં ભારે ખોટ ગઈ છે . એટલે
ચાંદુલાલે તેિે એ નવર્ષે કાાંઈ િ કહેવાનુાં જ યોગ્ય માન્યુ.ાં તેમણે તેિે આચભિાંદિ
આપ્યા અિે થોડી વાતો ફફલ્મો નવર્ષે કરી. તયારે િવીિે જણાવ્યુાં કે તે તેમિે
નવગતવાર એક પત્ર લખશે કારણ કે હવે તેિે થોડો સમય મળશે. તેણે એ પણ
જણાવ્યુાં કે તે છે લ્લા વર્ષપમાાં વધારે સારી તૈયારી કરવા માાંગે છે તેથી તે હમણાાં
ઇસ્ન્ડયા િહીં આવે. અભ્યાસ પ ૂરો કરીિે જ આવશે. થોડી રજાઓમાાં તેણે તેિા નમત્રો
સાથે ફરવા જવાિો કાયપક્રમ બિાવ્યો છે .
ચાંદુલાલિે ધરપત થઇ કે એ સારુાં છે કે પોતે સટ્ટામાાં સવા કરોડ ગુમાવ્યા છે તેિી
તેિે જાણ િથી થઇ. જો તેિે એ ખબર પડે તો સીધો અહીં દોડી આવે અિે તેિો
અભ્યાસ પણ બગડે. તેણે નવચાયુું કે ભગવાિ જે કરે તે સારા માટે જ કરે છે . વળી
તેિે નવચાર આવ્યો કે આ સવા કરોડ ગયા તેમાાં ઈશ્વરે મારુાં શુાં સારુાં કયુ?
ું
એ પ્રશ્નિો તેિે કોઈ જવાબ િ મળ્યો. છે વટે તેણે નવચાયુું કે આવાાં તો કેટલાયિાાં
અિેક પ્રશ્નો અનુિર રહી જતા હશે... દરે ક પ્રશ્નિો ઉિર મળવો જ જોઈએ એવુાં થોડુાં
છે ? પરીક્ષામાાં પણ અમુક પ્રશ્નોિા જવાબો િ આપવાિા નવકલ્પો હોય છે .
પણ...પણ...મારી કસોટીિા આ સમયિો કોઈ નવકલ્પ ક્ાાં છે ?

***
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૨૦. કસોટીિો કાળ કે કાળિી કસોટી?
ચાંદુલાલ હવે ખોટિી રકમ કેવી રીતે ચ ૂકવવી તેિી મથામણમાાં પડી ગયા. પરાં ત ુ
પફરક્સ્થનત સાંભાળવાિી કોનશશ સાથે સાથે તેમણે નિમાપતા તરીકે પોતાનુાં કાયપ ચાલુ
જ રાખયુ.ાં પરાં ત ુ અણીિાાં સમયે જ ઉપરાછાપરી તેમિી ત્રણ-ચાર આશાસ્પદ ફફલ્મો
બોકસ ઓફીસ પર િબળી પુરવાર થઇ. િસીબે યારી િ આપી. છતાાં તેમણે ૧૯૪૫
થી ૧૯૫૦

સુધીિા વર્ષોમાાં ૨૩ ફફલ્મોનુાં નિમાપણ કયુ!ું પરાં ત ુ ૧૯૫૦ માાં રણજીત

સ્ટુડીઓિી બધી નમલકત વેચવી પડી.
સુખિા સમયમાાં સાથ આપિારા લોકો ઘણા હોય છે . પરાં ત ુ દુખિા સમયમાાં કોઈ
સાથ આપત ુાં િથી. ચાંદુલાલે જોયુાં કે અિેક નમત્રો તેમિે મળતા િ હતા. એક યા
બીજા બહાિા હેઠળ મદદ કરવાિી અનિચ્છા દશાપવતા હતા. દુનિયાિો આ એક રાં ગ
જોવાિો બાકી હતો તે ચાંદુલાલિે હવે જોવા મળ્યો.
પણ ગૌહર ખરે ખર મોતી સમાિ હતી. તેણે ચાંદુલાલિો સાથ િ છોડયો. ચાંદુલાલિી
હાલત જોઈ તેણે સામેથી જ પોતાિી માચલકીહકકવાળી બહુમાળી રહેણાાંકિી
ઈમારતિે ગીરવે મ ૂકી ખોટિે પહોંચી વળવા માટે િી રકમિી વ્યવસ્થા કરવા કહ્ુ.ાં
અિે િ છૂટકે ઓપેરા હાઉસિી પાસે આવેલ ુાં બહુમાળી ગૌહર નવલા મકાિ એનશયિ
ઇન્સ્યોરન્સ કાંપિી (જે હવે ભારતીય જીવિ વીમા નિગમ તરીકે ઓળખાય છે ) પાસે
ગીરો રાખવુાં પડ્ુ,ાં અિે તેિે છે ક સુધી િ છોડાવી શકાયુ.ાં
તેમ છતાાં 'બે દદી', 'હમલોગ', (૧૯૫૧) 'બહાદુર', 'ફૂટપાથ', પાપી(૧૯૫૩), 'ઔરત
તેરી યહી કહાિી', 'ધોબી ડોકટર' (૧૯૫૪), જમીિ કે તારે (૧૯૬૦) જેવી ફફલ્મો તો
'રણજીત મ ૂવીટોિ' િાાં બેિર હેઠળ જ બિી. ચાંદુલાલ શાહે પણ ૧૪ વર્ષો પછી ફફલ્મ
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'પાપી' થી ફરી એકવાર નિદે શિમાાં હાથ અજમાવી જોવાિી કોનશશ કરી. 'પાપી'
ફફલ્મ રાજકપ ૂરિા કફરયરિી એક માત્ર એવી ફફલ્મ હતી કે જેમાાં તેમણે બેવડી ભ ૂનમકા
(ડબલ રોલ) નિભાવી હતી. પરાં ત ુ ચાંદુલાલિા બધા પ્રયતિો વ્યથપ રહ્યા અિે એ
ફફલ્મ સુપર ફ્લોપ રહી. અિે 'અકેલી મત જઈયો' (૧૯૬૩) 'રણજીત મ ૂવીટોિ' િી
છે લ્લી ફફલ્મ બિી રહી.
રનતલાલ પુિાતરિા પુત્ર જયરાજિા કથિ અનુસાર વર્ષપ ૧૯૬૫ માાં ચાંદુલાલ દ્વારા
રાજકપ ૂર અિે વૈજયાંનતમાલાિી ફફલ્મ 'બહરૂુ નપયા' નુાં નિમાપણ શરુ કરવામાાં આવ્યુાં
હત.ુાં શાંકર જયફકશિિાાં સાંગીત સાથે આ ફફલ્મિાાં એક ગીતનુાં શ ૂફટિંગ પણ થઇ ગયુાં
હત ુાં પરાં ત ુ તે ફફલ્મ અધ ૂરી રહી ગઈ.
ચાંદુલાલ જે ભાવ મળ્યા તે ભાવે નમલકત વેચી દે વ ુાં ચ ૂકતે કરતા ગયા. યેિકેિ
પ્રકારે ણ સવા કરોડિી ખોટ ભોગવી અિે લેણદારોિે બધા પૈસા ચ ૂકવ્યા. તે માટે આ
જવાાંમદપ િે 'મધર ઇન્ડીયા' મેગેઝીિિાાં સાંપાદક અિે તાંત્રી તથા જાણીતા ફફલ્મ
પત્રકાર બાબ ૂરાવ પટેલે તેમિે

'સરદાર'િી ઉપમા આપી તેમનુાં બહુમાિ કયુું હત.ુાં

ચાંદુલાલ આ કસોટીિા કાળમાાં પણ ફહિંમત િહોતા હાયાપ તેન ુાં િેય ગૌહરિે આપી
શકાય. ગૌહરે ભ ૂતકાળમાાં પોતાિા નપતાિે પણ તેમિા કપરા સમયમાાં સાથ આપ્યો
હતો કારણ કે તેણે પોતાિા પફરવારિી જાહોજલાલીિો સમય પણ જોયો હતો અિે
તયારબાદ તેણે ગરીબીિો સમય પણ જોયો હતો.
***
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'હાયો જુગારી બમણુાં રમે' એ કહેવતિે તેઓ સાથપક કરવા માગતા હોય તેમ આટલુાં
થયા પછી પણ ચાંદુલાલિો રૂિો સટ્ટો અિે જુગાર રમવાિો ચસકો ઘટયો િહીં!
તેમિો

ચડતીિો સમય જાણે પ ૂરો થઇ ગયો હોય અિે પડતીિો સમય શરુ થયો

હોય તેમ તેમિે દરરોજ

કોઈક િવી ઉપાનધિો સામિો કરવો પડતો હતો. કાાંઇક

ગીરવે મ ૂકવુાં પડત,ુાં કાાંઇક વેચવુાં પડત ુાં અિે ધીમે ધીમે 'લગા લે દાવ લગા લે,
અપિે પે ભરોસા હૈ તો દાવ લગા લે' િી માફક પોતાિા આતમનવશ્વાસિા સહારે દાવ
લગાવતા અિે બાજી હારી જતા. આ રીતે તેમિી બધી ટોકીઝ વેચાઈ ગઈ. બધા
ધાંધા વેચાઈ ગયા અથવા આટોપાઈ ગયા. અન્ય િાિી મોટી નમલકતો પણ વેચાવા
લાગી. તેમનુાં કોઈ પત્ુાં હુકમનુાં પાનુાં સાચબત િ થયુ.ાં ચાંદુલાલ ખુવાર થતા ગયા. જે
કચ્છી શેઠિી આણ મુબ
ાં ઈમાાં હતી, જે ધાક હતી તે કચ્છી શેઠ આજે લાચાર બિી
ઘરમાાં બેસી રહેતા હતા.
પગાર િ ચ ૂકવી શકવાથી એક પછી એક િોકરો જવા લાગ્યા. હવે તેમિા સ્ટાફમાાં
ભાગ્યે જ એક-બે જણા લાગણીિાાં તારથી ટકી રહ્યા હતા. ચાંદુલાલ તેમિે પગાર
આપી શકતા િહોતા અિે તેમિે છટા પણ કરી શકતા િહોતા. બચતિા પૈસા પણ
સટ્ટામાાં ગુમાવી બેઠા હતા આ સરદાર ચાંદુલાલ!
તેમિા ઘરનુાં રાચ-રચીલુ,ાં ઘોડાગાડીઓ, મોટરો, ચાલીઓ જેવી તેમિી બધી
નમલકતો પણ વેચાઈ ગઈ હતી. જુગાર રમવાિી આદત જેટલી ઝડપથી પડી જાય
તેટલી ઝડપથી છોડી શકાતી િથી. તેિાથી બચવુાં શક્ િ હોય તેવ ુાં લાગે છે . જે
જુગાર યુનધસ્ષ્ઠરિે િ સદ્યો તે ચાંદુલાલિે ક્ાાંથી સદે ? એક સમય હતો કે ચાંદુલાલિા
િામિા નસક્કા પડતા હતા એ જ ચાંદુલાલ આજે એક એક નસક્કા માટે લાચારી
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અનુભવતા હતા. લેણદારોિી લાઈિ ઓછી થતી િ હતી. સવારથી જ તેમિે ખોટા
વાયદાઓ અિે અસતયિો આશરો લેવો પડતો હતો.
આવી ક્સ્થનતમાાં માણસ કાાં તો આપઘાત કરી લે કાાં તો તે પાગલ થઇ જાય. પણ આ
હતા સરદાર ચાંદુલાલ શાહ! િ તો તેમણે આપઘાત કરવાિો નવચાર કયો કે િ તો
તેમણે પોતાનુાં માિનસક સાંત ુલિ ગુમાવ્યુ!ાં મુબ
ાં ઈમાાં હવે તેમિી આબરૂિા ધજાગરા
થઇ ગયા હતા. એક જમાિામાાં ઘણા લોકો તેમિે બોલાવતા તયારે તેમિી પાસે
સમય િથી એમ કહેવ ુાં પડત.ુાં હવે ઘણો સમય છે પણ કોઈ તેમિે બોલાવત ુાં જ િથી!
વર્ષો પહેલા જે ચાંદુ આગબોટમાાં હતો તેવી ક્સ્થનતમાાં તે અતયારે આવી ગયો હતો.
લાચારી અિે પૈસાિો અભાવ અતયારે તેિે બહુ સાલતો હતો. તયારે તે િચચિંત હતો,
અતયારે ચચિંતામગ્િ! તયારે તેિી પાસે યુવાિી હતી અતયારે હતી અવસ્થા, તયારે તેિા
મિમાાં ઉતસાહ હતો અતયારે એ ઉતસાહ મરી પરવાયો હતો. તયારે તેિી પાસે સ્વમાિ
હત,ુાં અતયારે તેન ુાં આતમગૌરવ હણાયેલ ુાં હત.ુાં ક્ાાં જવુાં અિે શુાં કરવુાં તેિી તેમિે
સમજ પડતી િહોતી. તેમિી મનત કુાંફઠત થઇ ગઈ હતી.
છતાાં તેમણે પોતાિી જુગારી માિનસકતામાાંથી મુક્કત મળી િહોતી. તેિાાં મિમાાં એક
જ

નવચાર સળવળ્યા કરતો કે, 'કયો દાવ ખેલ ુાં તો મિે ગુમાવેલ ુાં બધુાં પાછાં મળી

જાય?' એ જ તેિી આશાિો છે લ્લો તાાંતણો હતો. એ તાંત ુિાાં તાંતમાાં તેમિે કચ્છી
હાઉસ છોડવુાં પડ્ુ,ાં ખાલી હાથે અિે પહેરેલે કપડે. કોઈએ તેિી દયા િ ખાધી. િ
કોઈ તેિી મદદે આવ્યુ.ાં તેઓ કોઈિે કાાંઈ પણ કહ્યા કારવ્યા વગર િીકળી ગયા.
ગૌહર સાજી હોત તો તે જરૂર તેિે સાથ આપત. પરાં ત ુ તે બહુ બીમાર હતી. અિે
હવે ગૌહર પાસે પણ ખાસ નમલકત જેવુાં રહ્ુાં િ હત.ુાં કાળિી કસોટીમાાંથી બહાર
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આવવા તેણે ચાંદુલાલિે જે ટે કો આપ્યો હતો તે કોઈ િ આપી શકે તેવો મ ૂલ્યવાિ
હતો. અિે હમણાાંથી ગૌહરિી તચબયત પણ એટલી સારી િહોતી રહેતી, તેિે ઘણા
ફદવસથી તાવ આવતો હતો એટલે તેિામાાં ઊભા થવા જેટલી પણ શક્કત િહોતી.
તેિી અશક્કતિે લીધે તે પથારીમાાં પડી રહેતી હતી. અતયારે ચાંદુલાલ અસહાય હતા.
સરદાર ચાંદુલાલ પોતાિા મિોબળિે આધારે જ ટકી રહ્યા હતા.

***
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૨૧. મજબ ૂરી...
ચાંદુલાલે ઘરમાાંથી િીકળી જવુાં પડ્ુ.ાં ક્ાાં જવુ?ાં શુાં કરવુ?ાં ગૌહર પાસે જાઉં? િા,
િા, આવી પફરક્સ્થનતમાાં તેિી પાસે જઈિે શુાં કરવુ?ાં તે વધારે દુખી થશે. તેિાાં ઘરે
િથી જવુ.ાં દલસુખ પાસે જાઉં? પણ તે તો અતયારે મોટો માણસ થઇ ગયો છે .
હમણાાંથી તેિા પણ કાાંઈ ખબર િથી. દાતે ક્ાાં છે તેિી જ ખબર િથી. મારી આવી
હાલતિી સહિ
ુ ે ખબર છે માટે બધા એવુાં ઈચ્છે છે કે હુ ાં તેમિી સામે િ જાઉં. જે કાાંઈ
આતમ-સન્માિ બચ્યુાં હોય તેિા ભોગે કોઈ પાસે હાથ લાંબાવવાિી ઈચ્છા િથી થતી.
'ક્ાાં જાઉં?' અિે 'શુાં કરુાં?' એ બે સવાલ તેમિી સામે મોં ફાડીિે ઊભા હતા. પોતાિે
માટે લોકોિી આંખોમાાં કેવો નતરસ્કારભયો દયામણો ભાવ દે ખાતો હતો! તેિાથી એ
દૃસ્ષ્ટ સહિ થતી િહોતી.
અન્યમિસ્કપણે ચાંદુલાલ ચાલતો રહ્યો. કોઈ ગાંતવ્ય સ્થાિ િહોત.ુાં ક્ાાંય જવાિી
ઉતાવળ િહોતી! ક્ાાં જાય છે તેન ુાં પણ તેમિે કાાંઈ ભાિ િહોત.ુાં
એ ફફલ્મી જીવ છે વટે ગ્રાન્ટ રોડ સ્ટે શિ િજીક આવેલી ઈમ્પીરીયલ નસિેમા પાસે
આવીિે ઊભો રહ્યો. ઉપર િજર કરી. નસિેમા ઉપર વીજળી ઝબકતી હતી પણ તેિી
ભીતરિી વીજળી િહોતી ઝબકતી. તેિી આંખોમાાં હવે એ ચમક રહી િ હતી.
નસિેમાિી સામે આવેલા પ્રેક્ષકોિે બેસવા માટે મ ૂકેલા બાાંકડા ઉપર તેઓ બેઠા.
હા, આ ઈમ્પીરીયલ નસિેમા એક વખત તેમિી જ માચલકીનુાં હત.ુાં પણ તેમણે તેિે
જુગારમાાં ગુમાવી દીધુાં હત.ુાં તેમ છતાાં એ વાતિો તેમિે કોઈ અફસોસ િહોતો એ
એક અચરજ થાય એવી વાત હતી. અડધા મુબઈિા
ાં
માચલક જેવા, મુબ
ાં ઈિા
સખાવતી કહેવાતા તેઓ આજે પોતાિી રહી િ હતી તેવી ટોકીઝિા બાાંકડે મુફલીસ
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જેવી હાલતમાાં બેઠા હતા. ચખસા ખાલીખમ હતા. ભ ૂખ ચભખારીિે પણ લાગે અિે
તવાંગરિે પણ લાગે. તેમાાં કોઈ જીવ અપવાદ િથી. ચાંદુલાલિે પણ ભ ૂખ લાગી
હતી. તેમિા સાંસ્કાર પ્રમાણે તેમિે માટે માગવુાં અિે મરવુાં બરાબર હત.ુાં
આમ ચાંદુલાલ ક્ાાં સુધી બાાંકડે બેઠા રહ્યા હશે તેિી તેમિે ખબર કે સ ૂધબ ૂધ િહોતી.
સમય વીતતો રહ્યો. છે લ્લો શો ૯ થી ૧૨ િો હતો તે પણ પ ૂરો થયો. થોડીવાર માટે
જ વાતાવરણમાાં એકસામટા અિેક લોકોિી હલચલ વ્યાપી ગઈ. પણ પછી બધુાં
શાાંત થઇ ગયુ.ાં
લાલાએ નસિેમાિા દરવાજા બાંધ કયાપ અિે બાંધ દરવાજે તાળાં લગાવ્યુ.ાં તે ઘરે જવા
િીકળ્યો. ચારે તરફ િીરવ શાાંનત અિે બાાંકડે એકલા ચાંદુલાલ બેઠા હતા. તેમિી
િજીક આવતાાં જ લાલાિી િજર કચ્છી શેઠ પર પડી અિે તે તરત જ તેમિે
ઓળખી ગયો.
તેન ુાં મ ૂળ િામ તો લાલજી હત ુાં પણ પહેલથ
ે ી જ લોકો તેિે લાલો કહેતા તેથી સહુ
તેિે લાલા તરીકે જ ઓળખતા હતા. તેણે ચાંદુલાલિે પ ૂછ્ુ,ાં 'શેઠ તમે અહીં?
અતયારે ? આ ક્સ્થનતમાાં?'
લાલાએ સાાંભળે લુાં હત ુાં કે શેઠ સાવ ખુવાર થઇ ગયા છે . પણ તેઓ સાવ આવી
કાંગાળ ક્સ્થનતમાાં આવી ગયા હશે તેવ ુાં તો તેણે સ્વપ્િેય નવચાયુું િહોત.ુાં લાલો બાાંકડા
પર તેમિી પાસે બેઠો અિે પછી હળવે રહીિે પ ૂછ્ુ,ાં 'શેઠ કાાંઈ ખાધુાં છે ખરુાં?' શેઠે
માથુાં હલાવી િા કહી. તેમણે કહ્ુ,ાં 'અતયાર સુધી પૈસા રળ્યા હતા અિે આજે અન્ન
ખાવુાં છે પણ પૈસા િથી. કેવી કરુણતા કહેવાય! બધુાં ગયુ,ાં 'મારી પાસે પહેરેલા કપડાાં
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નસવાય કશુાં જ બચ્યુાં િથી. જા ભાઈ, ત ુાં તારા ઘરે જા, તારી પતિી અિે તારાાં બાળકો
તારી રાહ જોતાાં હશે. હુ ાં મારુાં ફોડી લઈશ, મારા િસીબમાાં આ બાાંકડો જ છે .'
લાલાનુાં હૃદય ભરાઈ આવ્યુ.ાં તેણે મહાપ્રયાસે આંસુ ખાળી રાખયા. તે ઊભો િ થયો.
જરાવાર પછી પોતાિે સાંભાળી લઈિે તે બોલ્યો, 'શેઠ મેં તમારુાં િમક ખાધુાં છે , હુ ાં
તમિે ભ ૂખયા િહીં સ ૂવા દઉં.'
ખ ૂબ મિાવીિે અિે બળજબરી કરીિે લાલો તેમિે પોતાિે ઘરે લઇ ગયો. લાલાએ
થાળી પીરસીિે શેઠ સામે ધરી. થાળીમાાં રહેલા રોટલાિે જોઇિે પ્રેમાએ ૫૦ વર્ષપ
પહેલાાં પહેલીવાર આપેલા ચાર રોટલા ચાંદુલાલિે યાદ આવ્યા. તેમાાં અિે આ
રોટલામાાં ઘણુાં સામ્ય હત.ુાં અતયાંત સાંકોચ સાથે તેઓ જમ્યા. માાંડ માાંડ કોચળયા ગળે
ઉતાયાપ. જે શેઠ ઢોચલયા ઢાળે લા પલાંગમાાં સ ૂતા તેઓ આજે ચટાઈ ઉપર સ ૂતા અિે
સવારે મોડા ઉઠયા. લાલાએ તો નસિેમાિા દરવાજા ખોલવા જવુાં જ પડે તેમ હત ુાં
એટલે તે િીકળી ગયો હતો.
લાલાિી સ્ત્રીએ તેમિા માટે ચા-િાસ્તો તૈયાર રાખયા હતા. તે લઈિે ચાંદુલાલ ફરી
ઈમ્પીરીયલિે બાાંકડે આવીિે બેસી ગયા. આખો ફદવસ તયાાં જ બેસી રહ્યા. કોઈ
તેમિે ઓળખત ુાં િહોત,ુાં કોઈ તેમિી િોંધ સુદ્ધાાં લેત ુાં િહોત.ુાં આમિે આમ ચાર-પાાંચ
ફદવસ િીકળી ગયા. ચાંદુલાલિે લાગ્યુાં કે ગરીબ લાલાિે પોતે ભારે પડે છે . એટલે
તેમણે લાલાિે કહી દીધુ,ાં 'આજથી હુ ાં તારે ઘેર િહીં આવુ.ાં હુ ાં અહીં બાાંકડે જ સ ૂતો
રહીશ. હુ ાં મારુાં ફોડી લઈશ. મારા િસીબમાાં આ જ હશે તે હુ ાં માિી લઉં છાં.' લાલો
ગળગળો થઇ ગયો, 'શેઠ, આજિી રાત માટે મારે તયાાં ચાલો. કાલથી હુ ાં તમિે કોઈ
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કામ અપાવી દઈશ. હુ ાં કાાંઇક એવી વ્યવસ્થા કરીશ કે તમે તમારી જાતે જ તમારુાં પ ૂરુાં
કરી શકશો. તમારે લાચારી િહીં ભોગવવી પડે. તમે મારા શેઠ હતા અિે હજુ એ છો.'
ચાંદુલાલે હતાશાથી જવાબ આપ્યો, 'સારુાં ભાઈ, કાલથી હુ ાં એમ કરીશ.'
***
રણજીત મ ૂવીટોિિાાં બેિર િીચે ફફલ્મ નિમાપણ બાંધ થઇ ગયા પછી રણજીત
સ્ટુફડયોિી બધી વ્યવસ્થા 'યુિાઈટેડ ટેકનિનશયન્સે' પોતાિે હસ્તગત કરી લીધી. અિે
સ્ટુફડયોિા ફ્લોસપ બહારિા નિમાપતાઓિે શ ૂફટિંગ માટે ભાડે અપાવા લાગ્યા. 'યુિાઈટેડ
ટે કનિનશયન્સ' રણજીત મ ૂવીટોિમાાં કામ કરિારા ૭ ટે કનિનશયિોિો સમ ૂહ હતો જેમાાં
વસાંતરાવ બુઆ, શાહભાઇ, મોહિભાઈ, હસમુખભાઈ નમસ્ત્રી, વહાબભાઈ, કપ ૂરસાહબ
અિે માધવરાવિો સમાવેશ થતો હતો. ભનવષ્યમાાં ઇન્શ્યોરન્સ કાંપિી એમિી બધી
નમલકતોિી હરરાજી કરવાિી હતી એવી કોઈિે થોડી ખબર હતી? અિે કોઈિે એ
પણ ક્ાાં ખબર હતી કે રણજીત મ ૂવીતોિિા બેિર હેઠળ બિેલી સાત ફફલ્મો
નસવાયિી બધી ફફલ્મોિી િેગેટીવ આગમાાં બળીિે ભસ્મ થઇ ગઈ હતી. એ સાત
ફફલ્મો છે : 'તાિસેિ', 'જોગિ', 'હમલોગ', 'પાપી', 'ફૂટપાથ', જમીિ કે તારે ' અિે
'અકેલી મત જઈયો.'

***
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૨૨. પેનિલેસ સરદાર...
િળબજારમાાં એક નપ્રન્ટીંગ પ્રેસ આવેલો હતો. સવારિા પહોરમાાં તયાાં બે ગ્રાહકો
આવ્યા!
એ પ્રેસમાાં જૂિા તથા િવા નસિેમાિાાં ગીતોિી ચોપાિીયાાં જેવી ચોપડીઓ છપાતી
હતી. તેિો કાગળ પસ્તીિા કાગળ જેવો હોય અિે નપ્રન્ટીંગ પણ ઠીક ઠીક હોય પરાં ત ુ
તેમાાં જે ગીતો છાપ્યા હોય તે સહુિે ગમી જાય એવા અિે સહુિે ગાવાનુાં મિ થાય.
બાળકો પણ એવા ગીતો ગાવાનુાં પસાંદ કરે . એ સમયે ફફલ્મી ગીતોનુાં ચલણ સારુાં
એવુાં નવકસ્યુાં હત.ુાં શાસ્ત્રીય સાંગીતમાાં બહુ ઓછા લોકોિે સમજ પડતી પણ આ ફફલ્મી
ગીતોનુાં સાંગીત સાધારણ લોકોિે પણ ગમત.ુાં તેિો એક અિેરો આિાંદ હતો. ફફલ્મિા
પ્રેક્ષકો ફફલ્મિો શો છૂટયા પછી કે અંદર જોવા જાય તે પહેલાાં ગીતોિી આવી સસ્તી
ચોપડીઓ ખરીદતા, વાાંચતા અિે ગાતાાં. અમે પણ એવી ચોપડીઓ ખરીદી છે .
ખરે ખર કહીએ તો સાંગીતિે લોકનપ્રય બિાવિાર ફફલ્મી સાંગીત કણપનપ્રય હત.ુાં તેમાાં
રાગ, તાલ અિે તાિ આલાપિો જે મેળ થતો તે અદભુત હતો. તેિે સાાંભળવા માટે
અિે તેિો આિાંદ માણવા માટે સાંગીતિા જ્ઞાિિી કોઈ જરૂર િહોતી પડતી. માત્ર
સાંગીત પ્રતયે પ્રેમ હોવો જ જરૂરી હતો. તે ગમે તયારે અિે ગમે તયાાં સાાંભળી શકાય
તેવ ુાં હત.ુાં કારણ કે પાાંચ-દસ મીિીટમાાં જ તે પ ૂરુાં થઇ જત.ુાં અલબત તેિા માધયમથી
શાસ્ત્રીય સાંગીત પણ લોકનપ્રય થવા લાગ્યુાં હત.ુાં તેિે લીધે જ લોકોમાાં સાંગીત
શીખવાિો ઉતસાહ વધવા લાગ્યો હતો. શાસ્ત્રીય સાંગીતમાાં પાયાનુાં જ્ઞાિ મળે છે . તેમાાં
ગાયિ, વાદિ અિે ન ૃતયનુાં નશક્ષણ મેળવી શકાય છે . સાંગીતનુાં જ્ઞાિ િ હોય તો પણ
સાંભાળીિે તેિો આિાંદ લઇ શકાય છે . મોર અિે કોયલિાાં ટહુકાઓ સાાંભળવામાાં કોઈ
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જ્ઞાિિી જરૂર િથી...પ્રકૃનત સાથે તાદાતમ્ય કેળવાઈ જાય એટલે મિિો મોર
થિગિાટ િ કરે એવુાં બિે જ િહીં. ખળખળ વહેતી સફરતા, સરસર વહેતો વ ૃક્ષો
સાથે વાતો કરતો પવિ અિે પુષ્પો પર ગુજ
ાં િ કરતો ભ્રમર...મિ પ્રસન્ન થઇ જાય.
***
એ ગ્રાહકો હતા કચ્છી શેઠ અિે લાલો. પ્રેસવાળા સાથે લાલાએ જયારે ચાંદુલાલિી
ઓળખાણ કરાવી તયારે તે િવાઈ પામ્યો. આટલા મોટાાં શેઠ અિે આજે તેમિી આવી
પફરક્સ્થનત. કુદરત પણ કમાલ કરે છે ! ચાંદુલાલે જોયુાં કે તેમિી ફફલ્મોિાાં ગીતોિી
ચોપડીઓ...તેમનુાં જ સર્જિ...અિે તેમાાંથી આજીનવકા મેળવતા આ લોકો સામે તે
કામ મેળવવા આવ્યો હતો! મોટા માણસોિા નવચારો અિે વાતોિી કક્ષા અલગ હોય
છે . લાલાિી દૃસ્ષ્ટ કેટલે સુધી પહોંચે? લાલાએ પોતાિી સમજ મુજબ ફફલ્મી
ગાયિોિી ચોપડી વેચવાિો ધાંધો બતાવ્યો ચાંદુલાલિે! પ્રેસવાળાએ ચાર પૈસાિી
(એક આિાિી) ચોપડી બે પૈસામાાં આપી. અડધો આિો િફો. માલ ઉધાર મળે , બીજે
ફદવસે સવારે પૈસા જમા કરાવી દે વાિા અિે બીજો માલ લઇ જવાિો. પ્રેસવાળો
ભલો હતો. તેણે ચાંદુલાલિે રાત્રે પ્રેસમાાં સ ૂવાિી સગવડ કરી આપી.
સવારે લાલો વહેલો આવીિે ટોકીઝ ખોલે પછી તયાાં જ નિતયકમપ આટોપી લેવાનુ.ાં
ૂ ી આવકમાાંથી ભોજિિો ખચપ લાલાિે આપી
જમવાનુાં લાલાિે તયાાં અિે પોતાિી ટાંક
દે વાિો. આમ આવી ક્સ્થનતમાાં ચાંદુલાલિી વ્યવસ્થા થઇ. દરરોજ એ ચોપડીઓ
લાવવાિી, વેચવાિી અિે િફો લાલાિે આપી દે વાિો. બદલામાાં લાલો તેિી બધી
કાળજી રાખતો હતો.
***
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ચાંદુલાલ ભ ૂતકાળિે વાગોળતા હતા. આમ પણ તેમિી પાસે એ નસવાય રહ્ુાં પણ શુાં
હત?ુાં ૧૯૬૦ માાં મુબઈિાાં
ાં
મરાઠા માંફદરમાાં મુગલ-એ-આઝમનુાં નપ્રનમયર હત.ુાં
ચાંદુલાલિે નવચાર આવ્યો કે કેવી કમાલિી વાત છે ! એક સમયે પોતાિી ફફલ્મોિા
નપ્રનમયરોમાાં મુબઈ
ાં
ઉમટત,ુાં બેન્ડવાજાાં વાગતાાં, મહેફફલ થતી અિે જયાફત ઉડતી.
ગ્રાન્ટ રોડ ચારે બાજુથી જામ થઇ ગયો હશે. કારણ કે બોલીવ ૂડિાાં બધા જ મોટાાં
નસતારાઓ તયાાં આવવાિા હતા. ધીરે ધીરે બધા આવવા લાગ્યા.
મુગલ- એ - આઝમ (૧૯૬૦)

મધુબાલા અિે ફદલીપકુમાર (અિારકલી અિે રાજકુમાર સલીમ)

પ ૃથ્વીરાજ કપ ૂર (શહેિશાહ અકબર)
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કે. આનસફે દોઢ કરોડમાાં બિાવેલા મુગલ-એ-આઝમ ફફલ્મે સાડા પાાંચ કરોડિી
કમાણી કરી હતી. કમાલ અમરોહી અિે બીજા ત્રણ જણાએ મળીિે લખેલી કથા અિે
િૌશાદિાાં સાંગીતથી મધુબાલા અિે ફદલીપકુમારિો અચભિય લાજવાબ રહ્યો હતો
પણ પ ૃથ્વીરાજ કપ ૂરે પણ અકબરિી જે ભ ૂનમકા નિભાવી હતી તે કાચબલે દાદ હતી.
નિગાર સુલતાિાએ ઈર્ષાપળ ન ૃતયાાંગિા તરીકેિી ભ ૂનમકા પણ અસરકારકપણે નિભાવી
હતી. તો જોધાબાઈિા પાત્રમાાં દુગાપ ખોટેએ પોતાિા અનુભવિે સુપર
ે ે પ્રસ્ત ુત કયો
હતો. એટલે જ આ ફફલ્મિે િેશિલ ફફલ્મ એવોડપ અિે ફફલ્મફેર એવોડપ મળ્યા હતા
અિે બોકસ ઓફફસ પર 'ઓલ ટાઈમ' સહથ
ુ ી વધારે આવક મેળવિારી ફફલ્મ બિી
હતી.
ચાંદુલાલ દૂર ટોળામાાં મોં વકાસીિે નવલા મોઢે ઊભા હતા. તેઓ એ બધાિા કચ્છી
શેઠ હતા, કચ્છી શેઠ! કે જેિો પડયો બોલ સહુ ઝીલવા તૈયાર રહેતા. તેિે મળવા
માટે કાકલ ૂદી કરતાાં. અિે આજે તે ટોળાિો ગુમિામ ફહસ્સો હતો. લાઉડ સ્પીકર
ઉપરથી એિાઉન્સ થઇ રહ્ુાં હત.ુાં આમાંનત્રત કલાકારો આવતા જતા હતા તેમ તેમ
તેમિાાં િામ બોલવામાાં આવી રહ્યા હતા. તેમાાં ચાંદુલાલિે અચાિક પોતાનુાં િામ
સાંભળાયુ,ાં 'કચ્છી શેઠિી રણજીત મ ૂવીટોિિી મશહરૂ અચભિેત્રી વિલતા આવી રહી
છે ...'ધક્કામુક્કીમાાં ચાંદુલાલે તેિે એક િજરે જોઈ. વિલતાએ પોતાિા ચાહકોિી
મેદિી સામે પોતાિો હાથ ઊંચો કયો. પણ તેિી ચકોર િજરે એવી હાલતમાાં પણ
ચાંદુલાલિે ઓળખી કાઢયા! એક ક્ષણ પ ૂરતી બાંિેિી િજરો ટકરાઈ અિે ચાંદુલાલ
તયાાંથી જતા રહ્યા. વિલતાએ તેિે શોધવા ઘણો પ્રયાસ કયો પણ ચાંદુલાલ િ
મળ્યા.

Published by http://aksharnaad.com

Page 118 of 159
***
મરાઠા માંફદર પાસે વિલતાએ ચાંદુલાલિે શોધવાિો બહુ પ્રયતિ કયો પરાં ત ુ તે િ
મળ્યા. બીજે ફદવસે ચાંદુલાલે પ્રેસમાાં આવેલ ુાં મુબ
ાં ઈ સમાચાર ખોલ્યુાં તો પહેલા પાિાાં
પર તેમિો ફોટો હતો. તેિી િીચે લખયુાં હત:ુાં 'કચ્છી શેઠ તમે જ્યાાં હો તયાાંથી મારી
સાથે ફોિ પર વાત કરવા નવિાંતી.' ચાંદુલાલ સમજી ગયા કે વિલતા તેિે મદદ
કરવા માાંગે છે . તેન ુાં રહ્ુાં સહ્ુાં સ્વમાિ તેિે આડે આવત ુાં હત.ુાં આ એ જ સ્વમાિી
ચાંદુલાલ છે કે જેિે કોઈ સામે હાથ ફેલાવવો િથી ગમતો. એટલે જ તેઓ િ
વિલતાિે મળ્યા કે િ અતયાંત બીમાર ગૌહરિે મળ્યા, િ મળ્યા સલીલ દાતેિે કે િ
મળ્યા દલસુખ પાંચોલીિે. તેઓ પોતાિા અન્ય કોઈ નમત્રો પાસે પણ જવા માાંગતા િ
હતા. અરે જેિે તે ક્ારે ય ભ ૂલ્યા િથી તે િનવિ સાથે ફોિ પર પણ વાત કરતા િ
હતા. એ તેિી નવવશતા હતી કે ખુમારી હતી 'હુ ાં મારી રીતે જ જીવીશ અિે મારી રીતે
જ મરીશ.'
ફદવસો નવતતા ગયા...ચાંદુલાલિી છે લ્લી ફફલ્મ 'અકેલી મત જઈયો' બન્યા પછી બાર
વર્ષપ વીતી ગયા હતા અિે ચાંદુલાલ નસતયોતેર વર્ષપિાાં થયા હતા. િવેમ્બર મફહિો
નવદાય લઇ રહ્યો હતો અિે વાતાવરણમાાં ગુલાબી ઠાંડી પ્રસરતી જતી હતી...
***
એક પ્રસાંગે તેઓ આખો ફદવસ પ્રેસમાાં જ ભરાઈ રહ્યા. કારણ કે તેમિી

સહુથી

લોકનપ્રય અિે બોકસ ઓફફસ પર હીટ િીવડેલી ફફલ્મ 'હાંટરવાલી' ત્રીસમી વાર
ફરીથી રૂપેરી પડદા પર આવી રહી હતી. અિે અતયારે પણ તે હાઉસફૂલિાાં પાફટયા
ઝૂલાવતી હતી! તેમાાં તેમિા બહુ પફરચચત કલાકારો ઉપક્સ્થત રહેવાિા હતા. તેઓ
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ઓળખાઈ જાય તો તેમિા રહ્યાસહ્યા આતમગૌરવિે ઠેસ પહોંચે તેમ તેઓ માિતા
હતા. અિે તેઓ એવુાં કોઈપણ ભોગે થવા દે વા ઈચ્છતા િ હતા. તેઓ ટોકીઝ પર િ
ગયા.
છે ક સાાંજે લાલો તેમિે શોધતો શોધતો પ્રેસ ઉપર આવ્યો. તેણે શેઠિા હાથમાાં બે
ફટફકટ મ ૂકી અિે કહ્ુ,ાં 'શેઠ, આજે હુ ાં 'હાંટરવાલી'િી બે ફટફકટ લાવ્યો છાં આપણે બાંિે તે
સાથે જોઈશુ.ાં હુ ાં તમારી સાથે નસિેમા જોઇશ. તમે તમારાાં સ્વપ્િા જોજો. તે
બળજબરી કરીિે ચાંદુલાલિે ટોકીઝમાાં લઇ ગયો. પોતાિા ગજા ઉપરાાંત તેણે આઠ
આઠ આિાિી બે ફટફકટ લીધેલી. પહેલી લાઈિમાાં બરાબર પડદા સામે વચ્ચોવચ
સીટ હતી. શેઠિે તકલીફ િ પડે તે માટે લાલાએ સીટ િીચે બે અગરબિી રાખી
હતી.
શેઠ અિે લાલો બેઠા અિે હાંટરવાલી શરુ થયુ.ાં એક પછી એક દૃશ્યો ચાંદુલાલિી
આંખ સામે આવતાાં ગયા. શેઠ ફરી ભ ૂતકાળમાાં સરી ગયા. ફફલ્મ ક્ારે પ ૂરી થઇ તેિી
ખબર જ િ પડી. લાલો ઊભો થયો અિે શેઠિે કહ્ુ,ાં 'ચાલો શેઠ આપણે જઈએ...'
પરાં ત ુ લાલાએ કહ્ુાં તે પહેલાાં ભગવાિે શેઠિે 'ચાલો...' કહી દીધુાં હત.ુાં અિે
ભગવાિિાાં આમાંત્રણિો અસ્વીકાર થઇ જ િ શકે. શેઠિી છાતી ઉપર તેમિી નપ્રય
'હાંટરવાલી' નસિેમાિાાં ગીતોિી ચોપડી પડી હતી. હાંટરવાલી આગબોટે જ તેમિે
મુબ
ાં ઈ પહોંચાડયા હતા અિે આ 'હાંટરવાલી' ફફલ્મે તેમિે ઈશ્વર પાસે પહોંચાડી દીધા!
ટોકીઝ ખાલી થઇ ગઈ. હવે તેમાાં ફકત ત્રણ જ વ્યક્કતઓ રહી હતી. કચ્છી શેઠ
ચાંદુલાલિો મ ૃતદે હ, લાલો અિે ફસ્ટપ કલાસમાાં વિલતા, કે જે આ ફફલ્મિી ફહરોઈિ
હતી તે વિલતા!
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ફક્કડ ચાંદુલાલ એટલે કે કચ્છી શેઠિા અંનતમ સાંસ્કાર વખતે ત્રણ જ જણિી હાજરી
હતી. એક ઈક્મ્પફરયલ ટોકીઝિો લાલો, બીજો હતો નપ્રન્ટીંગ પ્રેસિો માચલક લક્ષ્મણ
અિે ત્રીજી વિલતા.
***
સરદાર ચાંદુલાલ શાહ આવ્યા તયારે પેનિલેસ હતા, અઢળક સાંપનિ મેળવી, માિ સન્માિ મેળવ્યુ,ાં અિેક ફફલ્મો બિાવી પરાં ત ુ ગયા તયારે એ સાંપનિ, સન્માિ કે
પ્રનસદ્ધદ્ધ તેમિી સાથે િ આવ્યા અિે આખરે પેનિલેસ એટલે કે ખાલી હાથે ગયા!
જીવિ સતય છે અિે કોઈિી સાથે કાાંઈ િથી આવત ુાં એ મ ૃતયુન ુાં સતય છે ! યશ, કીનતિ
અિે િામ પણ અહીં રહે છે , એ હકીકત છે કે અિાંત કાળિી સરખામણીમાાં લોકોિી
ૂ ી હોય છે ...મહાકાળિી એ ગતાપમાાં કેટકેટલુાં િામશેર્ષ થઇ જત ુાં હશે!
સ્મ ૃનત બહુ જ ટાંક

-: સમાપ્ત :-
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પફરનશષ્ટ : ૧

ચાંદુલાલ શાહની ચલચચત્ર યાત્રા
-------------------------------------------------------------------------------- નિમાપતા :
1. વાઈલ્ડ ફ્લાવર

૧૯૩૦

2. ધ ટાઈગ્રેસ

૧૯૩૦

3. રોમાાંન્સીસ ઓફ રાધા

૧૯૩૦

4. રાણક દે વી

૧૯૩૦

5. પેફટ્રઅટ

૧૯૩૦

6. આઉટલો ઓફ સોરઠ

૧૯૩૦

7. માય ડાચલિંગ

૧૯૩૦

8. મેજજક ફ્લેમ

૧૯૩૦

9. લવ એન્ગલ

૧૯૩૦

10.

જવાાં મદપ

૧૯૩૦

11.

ગ્લોરી ઓફ ઇસ્ન્ડયા

૧૯૩૦

12.

ફડવાઈિ ડાઊરી

૧૯૩૦

13.

કેસલ્સ ઇિ ધ એર

૧૯૩૦

14.

ચબલવ્ડ રોગ

૧૯૩૦

15.

ધ િાઇફ

૧૯૩૧

16.

સાઈરિ ઓફ બગદાદ

૧૯૩૧
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17.

સીિીંગ સોલ્સ

૧૯૩૧

18.

નપ્રન્સ ચાનમિંગ

૧૯૩૧

19.

પેન્ટે ડ એન્જલ

૧૯૩૧

20.

નમલ્કમેડ

૧૯૩૧

21.

લવ બડડ પ સ

૧૯૩૧

22.

હરૂ એ રોશિ

૧૯૩૧

23.

ડ્રમ્સ ઓફ લવ

૧૯૩૧

24.

ડેઝટપ ડેમસલ

૧૯૩૧

25.

બ્ય ૂગલ્સ ઓફ વોર

૧૯૩૧

26.

બોમ્બે ધ નમસ્ટીરીઅસ

૧૯૩૧

27.

ધ કેપ્ટિ

૧૯૩૨

28.

સીપહસાલાર

૧૯૩૨

29.

લાલ સવાર

૧૯૩૨

30.

પરદે સી પ્રીતમ

૧૯૩૩

31.

નમસ ૧૯૩૩

32.

કૃષ્ણ સુદામા

૧૯૩૩

33.

ભ ૂલભુલય
ૈ ા

૧૯૩૩

34.

ભોલા નશકાર

૧૯૩૩

35.

વીર બભ્ર ૂવાહિ

૧૯૩૪

36.

ત ૂફાિી તરુિી

૧૯૩૪

37.

ત ૂફાિ મેલ

૧૯૩૪

`

૧૯૩૩
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38.

નસતમગર

૧૯૩૪

39.

િાફદરા

૧૯૩૪

40.

કાશ્મીરા

૧૯૩૪

41.

ગુણસુદરી
ાં

૧૯૩૪

42.

રાત કી રાિી

૧૯૩૫

43.

ન ૂરે વતિ

૧૯૩૫

44.

કીમતી આંસ ૂ

૧૯૩૫

45.

દે શ દાસી

૧૯૩૫

46.

કોલેજ ગલપ

૧૯૩૫

47.

બેફરસ્ટર વાઈફ

૧૯૩૫

48.

નસપાહી કી સજિી

૧૯૩૬

49.

રાં ગીલા રાજા

૧૯૩૬

50.

રાજ રામાિી

૧૯૩૬

51.

પ્રભુ કા પ્યારા

૧૯૩૬

52.

મતલબી દુનિયા

૧૯૩૬

53.

લહેરી લાલા

૧૯૩૬

54.

જ્વાલામુખી

૧૯૩૬

55.

ફદલ કા ડાકુ

૧૯૩૬

56.

ચાલાક ચોર

૧૯૩૬

57.

ઝમીં કા ચાાંદ

૧૯૩૭

58.

ત ૂફાિી ટોલી

૧૯૩૭

Published by http://aksharnaad.com

Page 124 of 159
59.

શરાફી લ ૂટ

૧૯૩૭

60.

શમા પરવાિા

૧૯૩૭

61.

પરદે સી પાંખી

૧૯૩૭

62.

મીટ્ટી કા પુતલા

૧૯૩૭

63.

ફદલ ફરોશી

૧૯૩૭

64.

સેક્રેટરી

૧૯૩૮

65.

રીક્ષાવાલા

૧૯૩૮

66.

પ્રોફેસર વામિ એમએસસી

૧૯૩૮

67.

પ ૃથ્વીપુત્ર

૧૯૩૮

68.

ગોરખ આયા

૧૯૩૮

69.

ચબલ્લી

૧૯૩૮

70.

બિ કી ચચફડયા

૧૯૩૮

71.

બાઝીગર

૧૯૩૮

72.

ઠોકર

૧૯૩૯

73.

સાંત ત ુલસીદાસ

૧૯૩૯

74.

િદી ફકિારે

૧૯૩૯

75.

અધ ૂરી કહાિી

૧૯૩૯

76.

પાગલ

૧૯૪૦

77.

મુસાફફર

૧૯૪૦

78.

હોલી

૧૯૪૦

79.

ફદવાલી

૧૯૪૦
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80.

અછૂત

૧૯૪૦

81.

આજ કા ફહન્દુસ્તાિ

૧૯૪૦

82.

ઉમ્મીદ

૧૯૪૧

83.

શાદી

૧૯૪૧

84.

સસુરાલ

૧૯૪૧

85.

પરદે સી

૧૯૪૧

86.

ઢીંઢોરા

૧૯૪૧

87.

રીટિપ ઓફ ત ૂફાિ મેલ

૧૯૪૨

88.

મહેમાિ

૧૯૪૨

89.

ઈકરાર

૧૯૪૨

90.

ફફરયાદ

૧૯૪૨

91.

દુખ સુખ

૧૯૪૨

92.

ધીરજ

૧૯૪૨

93.

ચાાંદિી

૧૯૪૨

94.

ભકત સુરદાસ

૧૯૪૨

95.

અરમાિ

૧૯૪૨

96.

નવર્ષકન્યા

૧૯૪૩

97.

તાિસેિ

૧૯૪૩

98.

શાંકર પાવપતી

૧૯૪૩

99.

િસપ

૧૯૪૩

100. ગૌરી

૧૯૪૩
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101. બાંસરી

૧૯૪૩

102. અંધેરા

૧૯૪૩

103. શહેિશાહ બાબર

૧૯૪૪

104. પગલી દુનિયા

૧૯૪૪

105. મુમતાઝ મહલ

૧૯૪૪

106. કારવાાં

૧૯૪૪

107. ભાંવરા

૧૯૪૪

108. પ્રભુ કા ઘર

૧૯૪૫

109. મ ૂનતિ

૧૯૪૫

110. ચાાંદ ચકોરી

૧૯૪૫

111.

૧૯૪૬

રાજ્પુતાિી

112. ફૂલવારી

૧૯૪૬

113. ધરતી

૧૯૪૬

114. વોહ ઝમાિા

૧૯૪૭

115. નપયા ઘર આજા

૧૯૪૭

116. લાખો મેં એક

૧૯૪૭

117. કૌિ હમારા

૧૯૪૭

118. દુનિયા એક સરાઈ

૧૯૪૭

119. છીિ લે આઝાદી

૧૯૪૭

120. બેલા

૧૯૪૭

121. પરદે સી મેહમાિ

૧૯૪૮
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122. મીટ્ટી કે ચખલૌિે

૧૯૪૮

123. જય હનુમાિ

૧૯૪૮

124. ચબછડે બલમ

૧૯૪૮

125. િઝારે

૧૯૪૯

126. ગરીબી

૧૯૪૯

127. ભ ૂલભુલય
ૈ ા

૧૯૪૯

128. િીલી

૧૯૫૦

129. મધુબાલા

૧૯૫૦

130. જોગિ

૧૯૫૦ (અિક્રેડીટે ડ)

131. હમલોગ

૧૯૫૧

132. પાપી

૧૯૫૩

133. ફૂટપાથ

૧૯૫૩

134. બહાદુર

૧૯૫૩

135. ધોબી ડોકટર

૧૯૫૪

136. ઔરત તેરી યહી કહાિી

૧૯૫૪

137. અકેલી મત જઈયો

૧૯૬૩

 સ્ક્રીપ્ટ રાઈટર :
1. સતી સાનવત્રી

૧૯૩૨ (સ્ટોરી)

2. ગુણસુદરી
ાં

૧૯૩૪

3. નસપાહીિી સજિી

૧૯૩૬

4. નસપાહી કી સજિી

૧૯૩૬
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5. પ્રભુ કા પ્યારા

૧૯૩૬

6. અછૂત

૧૯૪૦

7. પાપી

૧૯૫૩ (સ્ટોરી, નસિેફરયો અિે સાંવાદ)

8. અકેલી મત જઈયો

૧૯૬૩

 ફદગ્દશપિ (ફડરે કટર) :
1. ટાઈપીસ્ટ ગલપ

૧૯૨૫

2. પાાંચ દાદા

૧૯૨૫

3. નવમલા

૧૯૨૫

4. ફાઈવ ફડવાઈિ વોન્ડસ

૧૯૨૫

5. માધવ કામ કુાંડલા

૧૯૨૬

6. નસિંધ િી સુમારી

૧૯૨૭

7. ગુણસુદરી
ાં

૧૯૨૭

8. નવશ્વમોફહિી

૧૯૨૮

9. ગૃહલક્ષ્મી

૧૯૨૮

10.

રાજ્પુતાિી

૧૯૨૯

11.

પનત પતિી

૧૯૨૯

12.

ચાંદ્રમુખી

૧૯૨૯

13.

ચભખારિ

૧૯૨૯

14.

રાજ લક્ષ્મી

૧૯૩૦

15.

માય ડાચલિંગ

૧૯૩૦

16.

દીવાિી ફદલબર

૧૯૩૦
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17.

દે વી દે વયાિી

૧૯૩૧

18.

શૈલબાલા

૧૯૩૨

19.

સતી સાનવત્રી

૧૯૩૨

20.

રાધા રાિી

૧૯૩૨

21.

નમસ ૧૯૩૩

૧૯૩૩

22.

ગુણસુદરી
ાં

૧૯૩૪

23.

ત ૂફાિી તરુિી

૧૯૩૪

24.

કીમતી આંસ ૂ

૧૯૩૫

25.

દે શ દાસી

૧૯૩૫

26.

બેરીસ્ટસપ વાઈફ

૧૯૩૫

27.

નસપાહીિી સજિી

૧૯૩૬

28.

નસપાહી કી સજિી

૧૯૩૬

29.

પ્રભુ કા પ્યારા

૧૯૩૬

30.

પરદે સી પાંખી

૧૯૩૭

31.

અછૂત

૧૯૪૦

32.

પાપી

૧૯૫૩

33.

ઊટ પતાંગ

૧૯૫૫

34.

ઝમીં કે તારે

૧૯૬૦

---------------------------------------------------------------------------
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િફરવશષ્ટ : ૨
ગૌહર મામાજીિાલાની ચલચચત્ર યાત્રા :
1.

ફોચ્યુિ
પ એન્ડ ફૂલ્સ

૧૯૨૫

2.

ઘર જમાઈ

૧૯૨૫

3.

લાંકાિી લાડી

૧૯૨૫

4.

બ્રીફ્લેસ બેફરસ્ટર

૧૯૨૬

5.

લાખો વણજારો

૧૯૨૬

6.

મીિા કુમારી

૧૯૨૬

7.

મુમતાઝ મહલ

૧૯૨૬

8.

પ ૃથ્વી પુત્ર

૧૯૨૬

9.

રા કાવત

૧૯૨૬

10.

સમ્રાટ નશલાફદતય

૧૯૨૬

11.

સતી જસમા (ઓડણ)

૧૯૨૬

12.

શીરીં ફરહાદ

૧૯૨૬

13.

થીફ ઓફ ફદલ્હી

૧૯૨૬

14.

ટાઈપીસ્ટ ગલપ

૧૯૨૬

15.

એજ્યુકેટેડ વાઈફ

૧૯૨૭

16.

ગુણસુદરી
ાં

૧૯૨૭

17.

સતી માદ્રી

૧૯૨૭

18.

સુમારી ઓફ નસિંધ

૧૯૨૭
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19.

ગૃહલક્ષ્મી

૧૯૨૮

20.

પુરિ ભગત

૧૯૨૮

21.

નવશ્વમોફહિી

૧૯૨૮

22.

બેગર ગલપ

૧૯૨૯

23.

ચાંદ્રમુખી

૧૯૨૯

24.

ગુલશિ એ અરબ

૧૯૨૯

25.

મેજજક ફ્લ ૂટ

૧૯૨૯

26.

પનત પતિી

૧૯૨૯

27.

પાંજાબ મેલ

૧૯૨૯

28.

રજપુતાિી

૧૯૨૯

29.

શીરીં ખુસરૂ

૧૯૨૯

30.

માય ડાચલિંગ

૧૯૩૦

31.

રાજલક્ષ્મી

૧૯૩૦

32.

ધ કોન્કરર

૧૯૩૦

33.

વાઈલ્ડ ફ્લાવર

૧૯૩૦

34.

દે વી દે વયાિી

૧૯૩૧

35.

રાધા રાિી

૧૯૩૨

36.

સતી સાનવત્રી

૧૯૩૨

37.

શૈલ બાલા

૧૯૩૨

38.

નમસ ૧૯૩૩

૧૯૩૩

39.

નવશ્વમોફહિી

૧૯૩૩
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40.

ગુણસુદરી
ાં

૧૯૩૪

41.

તારા સુદરી
ાં

૧૯૩૪

42.

ત ૂફાિી તરુિી

૧૯૩૪

43.

બેફરસ્ટસપ વાઈફ

૧૯૩૫

44.

દે શ દાસી

૧૯૩૫

45.

કીમતી આસ ૂ

૧૯૩૫

46.

ડબી કા નશકાર

૧૯૩૬

47.

ગુિેહગાર

૧૯૩૬

48.

પ્રભુ કા પ્યારા

૧૯૩૬

49.

રાજ રમિી

૧૯૩૬

50.

નસપાહી કી સજિી

૧૯૩૬

51.

પરદે સી પાંખી

૧૯૩૭

52.

અછૂત

૧૯૪૦

53.

ઉર્ષા હરિ

૧૯૪૦

===================================================
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િફરવશષ્ટ : ૩
ફિલ્મી દુવનયાને લગતા કેટલાક રસપ્રદ સિાલ-જિાબ
૧. સવાલ: ભારતીય નસિેમાિી કોઈપણ ફફલ્મિા પહેલા ડીરે કટર કોણ હતા?
જ. દાદા સાહેબ ફાળકે (તેમણે જ ભારતીય નસિેમાિા જિક કહેવામાાં આવે છે .)
૨. સ. ભારતિી પહેલી ફફલ્મ કઈ હતી?
જ. રાજા હફરશ્ચન્દ્ર (આ ફફલ્મ ૩-૫-૧૯૧૩ િાાં રોજ મુબ
ાં ઈમાાં રીલીઝ થઇ હતી.)
૩. સ. ભારત બહાર નવદે શમાાં દે ખાડવામાાં આવેલી પહેલી ભારતીય ફફલ્મ કઈ હતી?
જ. રાજા હફરશ્ચાંદ્ર.
૪. સ. રાજા હફરશ્ચાંદ્ર ફફલ્મ સહુ પહેલા કયા થીએટરમાાં દે ખાડવામાાં આવી?
જ. કોરે િશ
ે િ થીએટરમાાં.
૫. સ. ભારતિી પહેલી રાં ગીિ ફફલ્મ કઈ હતી?
જ. ફકસાિ કન્યા.
૬. સ. ભારતિી પહેલી બોલતી ફફલ્મિા ફદગ્દશપક કોણ હતા?
જ. અરદે શર માવપિ ઈરાિી.
૭. સ. ભારતિી પહેલી બોલતી ફફલ્મ કઈ હતી?
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જ. આલમઆરા.
૮. સ. ભારતમાાં પડદા પર દે ખાડવામાાં આવેલી પહેલી ફફલ્મ કઈ હતી?
જ. મેજજકલેમ્પ. (આ ફફલ્મ ભારતમાાં િહોતી બિી)
૯. સ. કઈ ભારતીય ફફલ્મનુાં પોસ્ટર સહુ પહેલા પ્રદનશિત કરવામાાં આવ્યુાં હત?ુાં
જ. વતસલા હરણ.
૧૦. સ. ભારતીય ફફલ્મમાાં પહેલ ુાં ગીત કયા ગાયકે ગાયુાં હત?ુાં
જ. ડબલ્યુ. એ. ખાિ
૧૧. સ. ભારતીય ફફલ્મનુાં પહેલ ુાં ગીત કયુાં હત?ુાં
જ. દે દે ખુદા કે િામ પે પ્યારે દે િે કી ગર તાકત હો.
૧૨. સ. ભારતિી પહેલી અંગ્રેજી બોલતી ફફલ્મ કઈ હતી?
જ. કમાપ.
૧૩. સ. ભારતિી પહેલી ૩-ડી ફફલ્મ કઈ હતી?
જ. છોટા ચેતિ.
૧૪. સ. કઈ ફફલ્મિા ડાયલોગિી પહેલી કેસેટ બહાર પડી હતી ?
જ. શોલે.
૧૫. સ. ઓસ્કાર પુરસ્કાર માટે પહેલી કઈ ફફલ્મનુાં િામ િોંધાવવામાાં આવ્યુાં હત?ુાં
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જ. મધર ઇસ્ન્ડયા.
૧૬. સ. ભારતિી પહેલી પ્રનતબાંનધત ફફલ્મ કઈ હતી?
જ. ભકત નવદુર જેિે મદ્રાસ અિે નસિંધમાાં પ્રનતબાંનધત કરવામાાં આવી હતી.
૧૭. સ. ભારતિી પ્રથમ પ્રમાચણત ફફલ્મ કઈ હતી?
જ. ઓફપ ન્સ ઓફ ધ સ્ટોમપ.
૧૮. સ. ભારતિી એવી પહેલી ફફલ્મ કઈ હતી જેમાાં સ્વપ્િનુાં દૃશ્ય દે ખાડવામાાં આવ્યુાં
હત?ુાં
જ. આવારા (૧૯૫૧)
૧૯. સ. બે ભાર્ષાઓમાાં રીલીઝ થયેલી પહેલી ફફલ્મ કઈ હતી?(ડબલ વઝપિ)
જ. અયોધયેચા રાજા (મરાઠી)
૨૦. સ. કઈ ફફલ્મિે સહુથી પહેલા રાં ગીિ ફફલ્મ બિાવવાિી કોનશશ કરવામાાં આવી
હતી?
જ. સૈરન્ધ્રી.
૨૧. સ. ઇંગ્લેન્ડમાાં દે ખાડવામાાં આવેલી પહેલી ભારતીય બોલતી ફફલ્મ કઈ હતી?
જ. કમપ
૨૨. સ, પ્રથમ સીિેમાસ્કોપ ફફલ્મ કઈ હતી?
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જ. કાગઝ કે ફૂલ
૨૩. સ. ભારતિો પહેલો સાંપ ૂણપપણે એરકન્ડીશન્ડ નસિેમાહોલ ક્ાાં ખોલવામાાં
આવ્યો?
જ. મુબ
ાં ઈમાાં રીગલ નસિેમાહોલ (૧૯૩૩)
૨૪. સ. ઓિલાઈિ પ્રીનમયરવાળી પહેલી ભારતીય ફફલ્મ કઈ હતી?
જ. નવવાહ (૨૦૦૬)
૨૫. સ. ભારતિા પહેલા પાશ્વપ ગાયક કોણ હતા?
જ. કે. સી. ડે.
૨૬. સ. ભારતમાાં પહેલી રાં ગીિ ફફલ્મિાાં ફદગ્દશપક કોણ હતા?
જ. જે. જે. મદિ.
૨૭. સ. ઓસ્કાર પુરસ્કાર મેળવિારી પહેલી ભારતીય કોણ હતી?
જ. ભાનુ અથૈયા.
૨૮. સ. ઈલોરાિી ગુફાઓમાાં જેનુાં શુફટિંગ થયુાં હત ુાં એવી પહેલી ફફલ્મ કઈ હતી?
જ. સતી મહાિાંદા (૧૯૩૩)
૨૯. સ. ભારતીય ફફલ્મિી પહેલી સ્ત્રી ફદગ્દશપક કોણ હતી?
્
જ. જ્દ્દિબાઈ
(તેમણે પોતાિી સ્વ-િીનમિિ ફફલ્મ તલાશ-એ-હક માટે
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ુાં
સાંગીત પોતે જ આપ્યુાં હત.)
૩૦. સ. ભારતીય ફફલ્મમાાં પહેલીવાર બેવડી ભ ૂનમકા કરિાર અચભિેતા કોણ હતો?
જ. માસ્ટર નવઠ્ઠલ.
૩૧. સ. હોલીવુડિી તાલીમ મેળવેલો પહેલો ભારતીય ટે કનિનશયિ કોણ હતો?
જ. સુચેત નસિંહ.
૩૨. સ.ભારતમાાં સહથ
ુ ી પહેલીવાર કેમેરાિી ટ્રોલીિો ઉપયોગ કઈ ફફલ્મમાાં કરવામાાં
આવ્યો હતો?
જ. ૧૯૩૧ માાં પ્રભાત કાંપિીિા બેિર હેઠળ બિેલી મગ
ાં ૂ ી ફફલ્મ ચાંદ્રસેિ માટે .
૩૩. સ. ભારતિી પહેલી મફહલા નસિેમેટોગ્રાફર કોણ હતી?
જ. બી. આર. લક્ષ્મી.
૩૪. સ. 'િાસા' માાં શ ૂફટિંગ થયેલી પહેલી ભારતીય ફફલ્મ કઈ હતી?
જ. સ્વદે શ.
૩૫. સ. ભારતિી પહેલી ફફલ્મ નિમાપત્રી કોણ હતી?
જ. ફાનતમા બેગમ.
૩૬. સ. ભારતીય ફફલ્મિી પહેલી અચભિેત્રી કોણ હતી?
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જ. એ હકીકત છે કે કોઈ ભારતીય ફફલ્મિી પ્રથમ અચભિેત્રી કોઈ સ્ત્રી િહીં
પણ સાલુકાં ે િામિો એક યુવક હતો. તેણે ૧૯૯૩ માાં બિેલી પહેલી ભારતીય
ફફલ્મ રાજા હરીશ્ચન્દ્રમાાં રાણી તારાબાઈિી ભ ૂનમકા આબેહબ
ૂ ભજવી હતી.
૩૭. સ. એક જ અંશથી િીનમિિ પહેલી ભારતીય ફફલ્મ કઈ હતી?
જ. ઓપરે શિ અંકુશ. (સામાન્ય રીતે ફફલ્મોનુાં ફફલ્માાંકિ કેમર
ે ાિે ૦ થી ૩૬૦
અંશ સુધી ફેરવીિે કરવામાાં આવે છે પરાં ત ુ એચ. વાસુદેવિી ફફલ્મ ઓપરે શિ
અંકુશનુાં નિમાપણ કેમર
ે ાિે ૧૮૦ અંશ સુધી મયાપફદત રાખીિે બિાવવામાાં આવી
હતી.
૩૮. સ. ભારતિી એવી પહેલી ફફલ્મ કઈ હતી જેમાાં કોઈ હરત ુાં ફરત ુાં પાત્ર િ હત?ુાં
જ. ધ ટોફકિંગ ટ્રી. (આ ફફલ્મમાાં કોઈ પણ માણસ અથવા પશુ પાત્ર િથી પરાં ત ુ
એક વ ૃક્ષ જ વાતાપિાાં મુખય પાત્રિી ભ ૂનમકા ભજવે છે .
૩૯. સ. પ્રનસદ્ધ સ્ટુફડયો બોમ્બે ટોકીઝ દ્વારા િીનમિિ પહેલી ફફલ્મ કઈ હતી?
જ. જવાિી કી હવા.
૪૦. સ. ભારતીય ફફલ્મિી પહેલી સ્ત્રી અચભિેત્રી કોણ હતી?
જ. કમલા. (ફફલ્મ ભષ્માસુર મોફહિી - ૧૯૧૩)
૪૧. સ. ભારતીય ફફલ્મિી પહેલી બાળ કલાકાર (બાચલકા) કોણ હતી?
જ. માંદાફકિી.
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૪૨. સ. ભારતીય ફફલ્મિો પહેલો બાળ કલાકાર કોણ હતો (બાલક)?
જ. બાલકદાસ
૪૩. સ. ભારતમાાં પહેલ ુાં ચલચચત્ર ક્ારે દે ખાડવામાાં આવ્યુ?ાં
જ. ૭ જુલાઈ, ૧૮૯૬.
૪૪. સ. ભારતમાાં સહથ
ુ ી પહેલ ુાં થીએટર ક્ારે અિે કોણે બિાવ્યુ?ાં
જ. ૧૯૦૭ માાં જે.એફ.મદિે કલકિામાાં પહેલ ુાં થીએટર બિાવ્યુાં હત.ુાં
૪૫. સ. એવી કઈ પહેલી ભારતીય ફફલ્મ હતી કે જેમાાં ફકત એક જ કલાકાર હતો?
જ. યાદેં .
---------------------------------------------------------------------------------
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લીલીયિ ગીશ મગ
ાં ૂ ી ફફલ્મોિી એવી મુખય અચભિેત્રી હતી કે જેિી કારફકદી
સહુથી લાાંબી હતી: ૧૯૧૨ થી ૧૯૮૭ સુધી તે કાયપરત હતી! (૭૫ વર્ષપ)

Lillian Gish was a major star of the silent era with one of the longest
careers, working from 1912 to 1987
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િફરવશષ્ટ : ૪
કેટલાક ભારતીય અચભનેતાઓની િહેલી ફિલ્મ:
1.

અશોકકુમાર

જીવિ િૈયા

2.

રાજેશ ખન્ના

આરાધિા

3.

ફકશોર કુમાર

નશકારી (૧૯૪૬)

4.

દે વ આિાંદ

હમ એક હૈ (૧૯૪૬)

5.

ફદલીપ કુમાર

જવારભાતા (૧૯૪૪)

6.

ગુરુદિ

ચાાંદ (૧૯૪૪)

7.

સુિીલ દિ

રે લવે પ્લેટફોમપ (૧૯૫૫)

8.

મિોજ કુમાર

ફેશિ

9.

રાજ કુમાર

રાં ગીલી (૧૯૫૨)

10.

મહેમ ૂદ

દો બીઘા જમીિ (૧૯૫૩)

11.

અમોલ પાલેકર

બાતોં બાતોં મેં (ફહન્દી)/સાંતતા કોટપ ચાલુ
આહે (મરાઠી)

12.

ફફરોઝ ખાિ

દીદી

13.

અનમતાભ બચ્ચિ

સાત ફહન્દુસ્તાિી

14.

ધમેન્દ્ર

ફદલ ભી તેરા હમ ભી તેરે

15.

અમજદ ખાિ

ફહન્દુસ્તાિ કી કસમ

16.

જેકી િોફ

સ્વામી દાદા

17.

આમીર ખાિ

કયામત સે કયામત તક
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18.

અજય દે વગણ

ફૂલ ઔર કાાંટે

19.

અક્ષય કુમાર

સૌગાંધ

20.

અચભર્ષેક બચ્ચિ

રે ફય ૂજી

21.

અિીલ કપ ૂર

હમારે ત ુમ્હારે

22.

અક્ષય ખન્ના

ફહમાલયપુત્ર

23.

અમરીશ પ ૂરી

પ્રેમ પુજારી

24.

શાહરૂખ ખાિ

દીવાિા

25.

સલમાિ ખાિ

બીવી હો તો ઐસી

26.

સાંજય કપ ૂર

રાજા

27.

શાફહદ કપ ૂર

ઈશ્ક નવશ્ક પ્યાર વ્યાર

28.

નવિોદ મેહરા

રાગિી

29.

નવિોદ ખન્ના

મિ કા નમત

30.

સાંજય દિ

રે શ્મા ઔર શેરા

31.

રજિીકાન્ત

અંધા કાન ૂિ

32.

ઋનર્ષ કપ ૂર

મેરા િામ જોકર

33.

જીતેન્દ્ર

િવરાં ગ

34.

ઋનતક રોશિ

આશા (બાળપણમાાં ભ ૂનમકા કરી હતી)

35.

બોબી દે ઓલ

ધમપ વીર (બાળપણમાાં ભ ૂનમકા કરી હતી)

36.

સન્ની દે ઓલ

બેતાબ

===================================================
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િફરવશષ્ટ : ૫
ુ ાલાની ચલચચત્ર યાત્રા
મધબ
1.

બસાંત

૧૯૪૨

2.

મુમતાઝ મહલ

૧૯૪૪

3.

ધન્ના ભગત

૧૯૪૫

4.

રાજપ ૂતાિી

૧૯૪૬

5.

પુજારી

૧૯૪૬

6.

ફૂલવારી

૧૯૪૬

7.

સાત સમુદ્રો કી મપ્લ્લકા

૧૯૪૭

8.

મેરે ભગવાિ

૧૯૪૭

9.

ખ ૂબસ ૂરત દુનિયા

૧૯૪૭

10.

ફદલ કી રાિી

૧૯૪૭

11.

ચચતૌડ નવજય

૧૯૪૭

12.

િીલકમલ

૧૯૪૭

13.

પરાઈ આગ

૧૯૪૮

14.

લાલ દુપટ્ટા

૧૯૪૮

15.

દે શ સેવા

૧૯૪૮

16.

અમર પ્રેમ

૧૯૪૮

17.

નસપૈયા

૧૯૪૯

18.

નસિંગાર

૧૯૪૯
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19.

પારસ

૧૯૪૯

20.

િેકી ઔર બદી

૧૯૪૯

21.

મહલ

૧૯૪૯

22.

ઈમ્તહાિ

૧૯૪૯

23.

દુલારી

૧૯૪૯

24.

દૌલત

૧૯૪૯

25.

અપરાધી

૧૯૪૯

26.

પરદે સ

૧૯૫૦

27.

નિશાિા

૧૯૫૦

28.

હાંસતે આંસ ૂ

૧૯૫૦

29.

બેકસ ૂર

૧૯૫૦

30.

મધુબાલા

૧૯૫૦

31.

નિરાલા

૧૯૫૦

32.

તરાિા

૧૯૫૧

33.

સૈંયા

૧૯૫૧

34.

બાદલ

૧૯૫૧

35.

િાદાિ

૧૯૫૧

36.

આરામ

૧૯૫૧

37.

િાઝિીિ

૧૯૫૧

38.

ખજાિા

૧૯૫૧

39.

સાકી

૧૯૫૨
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40.

સાંગફદલ

૧૯૫૨

41.

અરમાિ

૧૯૫૩

42.

રે લ કા ફડબ્બા

૧૯૫૩

43.

બહુત ફદિ હુએ

૧૯૫૪

44.

અમર

૧૯૫૪

45.

તીરાં દાજ

૧૯૫૫

46.

િકાબ

૧૯૫૫

47.

િાતા

૧૯૫૫

48.

નમસ્ટર એન્ડ મીસીસ ૫૫ ૧૯૫૫

49.

શીરીં ફરહાદ

૧૯૫૬

50.

રાજહઠ

૧૯૫૬

51.

ઢાકે કી મલમલ

૧૯૫૬

52.

યહદ
ૂ ી કી લડકી

૧૯૫૭

53.

એક સાલ

૧૯૫૭

ઉર્ષા નસન્હા

54.

ગેટ વે ઓફ ઇસ્ન્ડયા

૧૯૫૭

અંજુ

55.

ફાગુિ

૧૯૫૮

56.

ચલતી કા િામ ગાડી

૧૯૫૮

રે ન ૂ

57.

કાલાપાિી

૧૯૫૮

આશા

58.

પુચલસ

૧૯૫૮

59.

હાવડા બ્રીજ

૧૯૫૮

60.

બાગી નસપાહી

૧૯૫૮

અંજુ રાય

અિીતા ગગપ

એદિા
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61.

કલ હમારા હૈ

૧૯૫૯

મધુ/બેલા

62.

ઇન્સાિ જાગ ઉઠા

૧૯૫૯

ગૌરી

63.

દો ઉસ્તાદ

૧૯૫૯

મધુશમાપ/અબ્દુલ રહમાિ ખાાં

64.

બરસાત કી રાત

૧૯૬૦

શબિમ

65.

મુગલ-એ-આઝમ

૧૯૬૦

અિારકલી

66.

મહલોં કે ખવાબ

૧૯૬૦

આશા

67.

જાલી િોટ

૧૯૬૦

રે ન ૂ

68.

પાસપોટપ

૧૯૬૧

રીટા ભગવાિદાસ

69.

ઝુમરુ

૧૯૬૧

અંજિા

70.

બોયફ્રેન્ડ

૧૯૬૧

સાંગીતા

71.

હાફ ફટકટ

૧૯૬૨

રજિી દે વી/આશા

72.

શરાબી

૧૯૬૪

કમલા

73.

જ્વાલા

૧૯૭૧

------------------------------------------------------------------------------
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િફરવશષ્ટ : ૬
યે હૈ બમ્બઈ મેરી જાન...
 મુબ
ાં ઈિા ફફલ્મ સ્ટુફડયો :
1. ફાળકે ફફલ્મ્સ (૧૯૧૨)

દાદા સાહેબ ફાળકે (૧૮૭૦-૧૯૪૪)

2. કોફહન ૂર ફફલ્મ કાંપિી(૧૯૧૯) દ્વારકાદાસ સાંપટ (૧૮૮૪-૧૯૫૮)
3. સાગર મ ૂવીટોિ (૧૯૩૦)

ચીમિલાલ દે સાઈ/અંબાલાલ
પટેલ

4. શારદા ફફલ્મ સ્ટુફડયો (૧૯૨૫) ભોગીલાલ દવે/િાનુભાઈ દે સાઈ.
5. રણજીત મ ૂવીટોિ (૧૯૨૯)

ચાંદુલાલશાહ(૧૮૯૮- ૧૯૭૫)
/ગૌહરબાનુ કય ૂમ મામાજીવાલા
(૧૯૧૦-૧૯૮૫)

6. ઈક્મ્પફરયલ ફફલ્મ કાંપિી
(૧૯૨૬)
7. વાફડયા મ ૂવીટોિ (૧૯૩૩)

અરદે શર મારવાિ ઈરાિી
(૧૮૮૬-૧૯૬૯)
જમશેદજી બોમિ હોમી વાફડયા
મન્ચેરશા બી. ચબલીમોફરયા તેમજ
બરજોરજી અિે િાફદરશા.

8. રાજકમલ સ્ટુફડયો (૧૯૪૨)

વી. શાાંતારામ
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9. બસાંત નપકચસપ કાંપિી
(૧૯૪૭)
10. પ્રકાશ નપકચસપ (૧૯૨૮)

હોમી વાફડયા
(ચેમ્બુર)
નવજય જીગ્િેશ્વર ભટ્ટ
(૧૯૦૭-૧૯૯૩) અિે
શાંકરભાઈ જ. ભટ્ટ

11. કારદાર સ્ટુફડયોઝ

અબ્દુલ રશીદ કારદાર
(૧૯૦૪-૧૯૮૯)

12. મહેબ ૂબ સ્ટુફડયો

મહેબ ૂબ ખાિ

13. બોમ્બે ટોકીઝ(૧૯૩૫)

ફહમાાંશ ુ રાય

14. ફફલ્મીસ્તાિ (૨૮-૪-૧૯૪૩) શશધર મુખરજી
 મુબ
ાં ઈિાાં નવનવધ િામ:
મુબ
ાં ઇ-મુબ
ાં ાઈ- મોંભઈ-મમ્માઈ-મન્બાઈ-મયામ્બુ-મોમ્બાઈમ-મોમ્બાયાંબોઆ બાઈમ-બોઆ નવડા-બોમ બાફહયા-બોમ્બાઈમ-બોમ્બેઈમ-બોમ્બે યે
બ ૂિ બે-બમ્બઈ-બોમ્બે-સ્લમ્બે
 મુબ
ાં ઈિાાં ધમપસ્થાિો :

Published by http://aksharnaad.com

Page 149 of 159

 દે વી મુમ્બાનુ ાં માંફદર
 મહાલક્ષ્મી માંફદર
 નસદ્ધદ્ધ નવિાયક માંફદર
 ઝોરોસ્ટ્રીયિ પારસી અચગયારીઓ
 ગેટ ઓફ મસી નસિેગોગ
 હાજી અલી દરગાહ
 જૈિ દે રાસરો
 ગ્લોફરયા ચચપ
 અફઘાિ ચચપ
 આમ્બ્રોલી ચચપ
 મુબ
ાં ઈિી ખાસ ઇમારતો :
 સવપન્ટ્સ ઓવ ઇન્ડીયા સોસાઈટી
 રાજાબાઈ ટાવર
 નવકટોફરયા ટનમિિસ
 કાલા ઘોડા
 કેફે ચલયોપોલ્ડ
 બોમ્બે સ્ટોક એકસચેન્જ (બી.એસ.ઈ.)
 હેગ ચબલ્ડીંગ
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 બરફ ઘર (આઈસ હાઉસ)
 તાજમહાલ હોટેલ
 જૂિાાં ઈરાિી રે સ્ટોરાાં અિે બેકરીઓ
o બ્રેબોિપ ઈરાિી રે સ્ટોરાાં
o સસાિીયિ બેકરી
o યઝદાિી બેકરી
o કયાિી બેકરી
o બસ્તાિી બેકરી
 મુબ
ાં ઈિાાં બાંદરો :
 બોરી બાંદર
 મસ્જીદબાંદર
 ચીંચ બાંદર
 વાડી બાંદર
 કરિાક બાંદર (ભાઉ ચા ધક્કા)
 કલેર બાંદર (ભાઉ ચા ધક્કા)
 એલ્ફીન્સ્ટિ બાંદર
 કોળી બાંદર
 ટાાંક બાંદર (ઘોડપદે વ પાસે)
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 કોલસા બાંદર
આ ઉપરાાંત નશવડી અિે મઝગાાંવમાાં પણ બાંદરો છે . એ ઉપરાાંત
પાાંચ-છ પરચ ૂરણ બાંદરો પણ છે .
 અન્ય જાણવા જેવુ:ાં
 શરૂઆતમાાં ચલચચત્રો તમ્બ ૂઓમાાં દશાપ વવામાાં આવતા હતાાં.
 પ્રારાં ચભક તબકકામાાં સ્ત્રીઓિી ભ ૂનમકા પુરુર્ષો ભજવતા હતા.
 બીજા નવશ્વનવગ્રહ પછી મુબ
ાં ઈ અિે ભારતિા અન્ય શહેરોિા ઘણા
ફફલ્મ સ્ટુફડયોિે તાળાાં લાગી ગયા હતા.
 'મુદ્દઈ લાખ બુરા ચાહે તો ક્ાાં હોતા હૈ? વો હી હોતા હૈ જો માંજૂરે
ખુદા હોતા હૈ.' (મહેબ ૂબ સ્ટુફડયો: સાંગીતકાર રફીક ગઝિવીિે કાંઠે
બોલાયેલા શબ્દો).
 મહાિ

વાાંસળીવાદક

પન્નાલાલ

ઘોર્ષ

બોમ્બે

ટોકીઝ

સાથે

સાંકળાયેલા હતા.
 દે નવકારાણીએ ફકત બોમ્બે ટોકીઝિી ફફલ્મોમાાં જ અચભિય આપ્યો
હતો.
 અચભિેતાઓિા

િામ

પાછળ

'કુમાર'

દશાપ વવાિી

અશોક'કુમાર' િા િામથી થઇ.
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 દોઢસો વર્ષપ પહેલાાં ફદલ્હીિી કોઈ પ્રાથનમક શાળામાાં 'બમ્બઈ કે
બાંદર' નવર્ષય પર નિબાંધ લખવાનુ ાં કહેવામાાં આવ્યુ ાં હત ુાં તયારે
મોટાભાગિા નવદ્યાથીઓએ મુબ
ાં ઈિા વાાંદરા નવર્ષે લખયુ ાં હત!ુાં [તેિે
પુસ્તકીયા જ્ઞાિિી - (ખરે ખર તો તેિે માફહતી કહેવાય, જ્ઞાિ
િહીં)- વ્યથપતા કહેવાય.]
 પુણેિાાં રાષ્ટ્રીય ફફલ્મ સાંગ્રહાલયમાાં જબરદસ્ત આગ લાગી હતી
તેમાાં સેંકડો ફફલ્મોિી િેગેટીવ અિે પોચઝટીવ બળીિે ખાખ થઇ
ગઈ હતી.
 દાદા સાહેબ ફાળકેિા પુત્રી માઈ આઠવલે એટલે કે માંદાફકિી
ફાળકેએ

સાત

વર્ષપિી

વયે

કાલીય

મદપ િ

(૧૯૧૯)

માાં

બાલકૃષ્ણિી ભ ૂનમકા ભજવી હતી તેથી તેઓ ભારતીય સેન્માિા
પ્રથમ સ્ત્રી અચભિેત્રી કહેવાય.
 દાદા સાહેબ ફાળકે ન ુ ાં મ ૂળ િામ ધડીરાજ
ાં ૂ
ગોનવિંદ હત.ુાં તેમિો જન્મ
ુ રી, ૧૯૪૪ માાં થયુ ાં
૩૦ એનપ્રલ, ૧૮૭૦ માાં અિે મ ૃતયુ ૧૬ ફેબ્રઆ
હત.ુાં
===========================================
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પરિશિષ્ટ : ૭
દાદા સાહેબ ફાળકે પુિસ્કાિથી સન્માશિત કલાકાિો
ક્રમ

વર્ષ

કલાકાિ

કાર્ષક્ષત્ર
ે

૧

૧૯૬૯ દેશવકા િાણી

અશિિેત્રી

૨

૧૯૭૦ બી.એિ.સિકાિ

રફલ્મ શિમાષતા

૩

૧૯૭૧ પૃથ્વીિાજકપૂિ

અશિિેતા (મિણોપિાાંત)

૪

૧૯૭૨ પાંકજ મશલક

રફલ્મ સાંગીતકાિ

૫

૧૯૭૩ સુલોચિા/રૂબી માર્સષ

અશિિેત્રી

૬

૧૯૭૪ બોમીિેડ્ડી િિશસમ્હા િેડ્ડી રફલ્મ શિદેિક

૭

૧૯૭૫ ધીિેન્રિાથ ગાાંગુલી

અશિિેતા/રફલ્મ શિદેિક
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૮

૧૯૭૬ કાિિ દેવી

અશિિેત્રી

૯

૧૯૭૭ િીશતિ બોસ

રફલ્મ શચત્રાાંકિ, શિદેિક, રફલ્મ પટકથા લેખક

૧૦

૧૯૭૮ િાર્ચાંર બોિાલ

રફલ્મ સાંગીતકાિ/શિદેિક

૧૧

૧૯૭૯ સોહિાબ મોદી

અશિિેતા, રફલ્મ શિદેિક, રફલ્મ શિમાષતા

૧૨

૧૯૮૦ પી. જર્િાજ

અશિિેતા, રફલ્મ શિદેિક

૧૩

૧૯૮૧ િૌિાદ અલી

રફલ્મ સાંગીતકાિ

૧૪ - ૧૯૮૨ એલ.વી.પ્રસાદ

અશિિેતા, રફલ્મ શિદેિક, રફલ્મ શિમાષતા

૧૫

અશિિેત્રી

૧૯૮૩ દુગાષ ખોટે
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૧૬

૧૯૮૪ સત્ર્જીત િાર્

રફલ્મ શિદેિક

૧૭

૧૯૮૫ વી. િાાંતાિામ

અશિિેતા, રફલ્મ શિદેિક, રફલ્મ શિમાષતા

૧૮

૧૯૮૬ બી. િાગીિેડ્ડી

રફલ્મ શિમાષતા

૧૯

૧૯૮૭ િાજકપૂિ

અશિિેતા, રફલ્મ શિદેિક

૨૦

૧૯૮૮ અિોકકુમાિ

અશિિેતા

૨૧

૧૯૮૯ લતા માંગેિકિ

પાર્શવષ ગાશર્કા

૨૨

૧૯૯૦ એ. િાગેર્શવિ િાવ

અશિિેતા

૨૩

૧૯૯૧ િાલજી પેંઢાિકિ

રફલ્મ શિદેિક, રફલ્મ શિમાષતા, રફલ્મ પટકથા લેખક
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૨૪

૧૯૯૨ િૂપેિ હજારિકા

રફલ્મ શિદેિક, ગાર્ક

૨૫

૧૯૯૩ મજરૂહ સુલતાિપુિી

ગીતકાિ

૨૬

૧૯૯૪ રદલીપકુમાિ

અશિિેતા

૨૭

૧૯૯૫ િાજકુમાિ

અશિિેતા

૨૮

૧૯૯૬ શિવાજી ગણેિિ

અશિિેતા

૨૯

૧૯૯૭ પ્રદીપ

ગીતકાિ

૩૦

૧૯૯૮ બી.આિ. ચોપિા

રફલ્મ શિદેિક, રફલ્મ શિમાષતા

૩૧

૧૯૯૯ ઋશર્કેિ મુખર્જી

રફલ્મ શિદેિક
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૩૨

૨૦૦૦ આિા િોંસલે

પાર્શવષ ગાશર્કા

૩૩

૨૦૦૧ ર્િ ચોપડા

રફલ્મ શિદેિક, રફલ્મ શિમાષતા

૩૪

૨૦૦૨ દેવ આિાંદ

અશિિેતા, રફલ્મ શિદેિક, રફલ્મ શિમાષતા

૩૫

૨૦૦૩ મૃણાલ સેિ

રફલ્મ શિદેિક

૩૬

૨૦૦૪ અદૂિ ગોપાલકૃષ્ણિ

રફલ્મ શિદેિક

૩૮

૨૦૦૫ શ્ર્ામ બેિેગલ

રફલ્મ શિદેિક

૩૮

૨૦૦૬ તપિ શસન્હા

રફલ્મ શિદેિક

૩૯

૨૦૦૭ મન્િા ડે

પાર્શવષ ગાર્ક

૪૦

૨૦૦૮ વી. કે. મૂર્તષ

છાર્ાકાિ (કેમેિા-મેિ)
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૪૧

૨૦૦૯ ડી. િામાિાર્ડુ

રફલ્મ શિમાષતા

૪૨

૨૦૧૦ કે. બાલાચાંદિ

રફલ્મ શિદેિક

૪૩

૨૦૧૧ સૌશમત્ર ચેટિજી

અશિિેતા

૪૪

૨૦૧૨ પ્રાણ

અશિિેતા

૪૫

૨૦૧૩ ગુલઝાિ

ગીતકાિ, કશવ, પટકથા લેખક,શિમાષતા,શિદેિક

૪૬

૨૦૧૪ િિી કપૂિ

અશિિેતા અિે રફલ્મ શિમાષતા
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