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I 

‘ઈ.ફુઔ’ લેા લાતાાઔાય તયપથી.. 
 અનુક્રમણીકા 

નલવાયીની યીજને્દ્ટ શટરેભાાં થડા 

વભમુલે અભ ે વુપ્રવીદ્ધ અબીનેતા        
અને યૅળનારીસ્ટ નયેન્દ્ર ભવયાણીન 
ઈન્દ્ટયવ્મુ રીધ શત. અબીનમક્ષેતે્ર કુફ જ 
નાભના પ્રાપ્ત ઔયનાય નયેન્દ્રબાઈ અનેઔ 
ટીલી વીયીમર અને પીલ્ભભાાં ઔાભ ઔયી 
ચુક્મા છ.ે એભના ઈન્દ્ટયવ્મુને ઈન્દ્ટયનેટ ય 
વ્માઔ આલઔાય ભળ્ય શત. એ ઈન્દ્ટયવ્મુની 
‘ઈ.ફુઔ’ તૈમાય થઈ યશી છ.ે નલવાયીના 
યૅળનારીસ્ટ ખલીન્દ્દ ભારુ ફાય લાથી 
નીલડરેા રેકઔના ફોદ્ધીઔ, તાઔીઔ અને 24 
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ઔેયેટના યૅળનર લીચાયને વુમોદમ જટેરી 
નીમભીતતાથી ‘અબીવ્મક્તી’ બ્રૉખ ય 
લશેતા ભુઔે છ.ે યૅળનર લીચાય અને ઉત્તભ 
ુસ્તઔની ‘ઈ.ફુક્વ’ ણ તે પ્રખટ ઔયી, 
લીનાભુલ્મે લાચઔને બેટ ધયે છ.ે 
‘અબીવ્મક્તી’ બ્રૉખ અને ‘ઈ.ફુક્વ’ દ્વાયા 
યૅળનર લીચાયધાયાના પ્રચાય અને પ્રવાય 
ફદર એભને ‘યભણભ્રભણ વુલણાચાંરઔ’ 

એનામત થમ છ.ે વુપ્રવીદ્ધ નાટ્ય અને ટીલી 
ઔરાઔાય નયેન્દ્રબાઈના ઈન્દ્ટયવ્મનુી તે 
‘ઈ.બુક’ તૈમાય ઔયી યહ્યા છ ે તેન ભને 
આનન્દ્દ છ.ે શુાં  એ ભાટ ે ફને્ન યૅળનારીસ્ટ 
ભીત્ર ખલીન્દ્દબાઈ અને નયેન્દ્રબાઈન ે
અબીનન્દ્દન ાઠલુાં છુાં; અને એ પ્રજકે્ટને 
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જ્લરન્દ્ત વપતા ભે એલી શાદીઔ 
ળુબઔાભના ાઠલુાં છુાં.  

 
...દીનેળ ાાંચાર... 

વી-12, ભજુય ભશાજન વવામટી, ખણદેલી યડ,  
જભારય. વાયા : નલવાયી – 396 427 

સેફોન : 94281 60508 
ઈ.મે : dineshpanchal.249@gmail.com 

બ્ોગ : dineshpanchalblog.wordpress.com 

 
♦●♦●♦ 

http://govindmaru.com/
mailto:dineshpanchal.249@gmail.com
http://dineshpanchalblog.wordpress.com/


અભીનેતા નરેન્દ્ર મસરાણી          http://govindmaru.com       7 
 

1 

 
ઔતાાએ ઔાની ઔયી રશાણી… 

નાભ એનુાં નયેન્દ્ર ભવયાણી 
       અનુક્રમણીકા 

તભે નશીં ભાન ણ વુપ્રવીદ્ધ નાટ્ય તથા 
ટીલી ઔરાઔાય નયેન્દ્ર ભવયાણીએ ઔહ્યુાં ઔે ભને 
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ખુજયાતી નથી આલડતુાં ત્માયે એઔ ક્ષણ ળાંઔા 
ખઈ ક્માાંઔ એ ભજાઔ ત નથી ઔયી 
યહ્યાન…ે? રશાણા જાતીના એઔ ખજુયાતી 
લૈષ્ણલને ખુજયાતી ન આલડ ે એટર ે
અભેયીઔાના ફાભાને અાંગ્રેજી ન આલડતુાં 
શમ એલુાં રાખે; ણ છી એભણે સ્ષ્ટતા 
ઔયી : ‘રખબખ 160 લાથી અભે ભમુ્ફઈભાાં 
લવીએ છીએ. 1860થી અભાયા ફાદાદા 
ભુમ્ફઈભાાં આલીને લસ્મા શતા. એ વાાંબી 
અભે ભનભન ફલ્મા : ત ફયાફય; ફાઔી 
અભાય અનુબલ છ ેઔે અભેયીઔાભાાં એઔાદ લા 
યશી આલેરા ખુજયાતી બાયત આવ્મા છી 
‘મા…! મા…! ઔે…! ધેટવ યાઈટ…!’ 
લખેયે ફરતા થઈ જામ છ.ે તેની તુરનાભાાં આ 
ભુમ્ફઈભાાં જન્દ્ભેર ખુજયાતી ઔરાઔાય છટાદાય 
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ખુજયાતી ફરી ળઔત શત. ઉચ્ચાય ણ 
એભના ળુદ્ધ. દસ્ત, ઔઈ ખુજયાતી ઔરાઔાય 
વાંજોખલવાત્ બરે ખુજયાતી રકી ન ળઔે; 
ણ ખુજયાતી લાાંચી અને ફરી ળઔે એ જોઈ 
છાતી ઠઔીને ઔશી ળઔામ ઔે ખુજયાતી બાાને 
ઉની આાંચ આલલાની નથી. લાત દયભીમાન 
એભણે ઔહ્યુાં, ‘ભાયે ખુજયાતી ળીકલુાં છ;ે ણ 
ભુમ્ફઈભાાં ઔણ ળીકલે…? આકુાં ભુમ્ફઈ 
અાંગ્રેજીભાાં શવ,ે ફરે અને લીચાયે છ…ે! અશીં 
ફુટ રીવ ઔયત છઔય ણ દળભાાંથી ાાંચ 
લાક્મ અાંગે્રજીભાાં ફરે છ.ે ભાય નઔય 
શૈરાફાદન શત. એનુાં નાભ ઔનઔમા 
(kankaya). એ એટરુાં પલ્મુઅન્દ્ટ ઈંગ્રીળ 
ફરત ઔે આણી ઔૉરેજના લીદ્યાથી; ણ 
એલુાં ફરી ળઔતા નથી. જો ઔે કય આનન્દ્દ 
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એ લાતન થમ ઔે નયેન્દ્ર ભવયાણી ખજુયાતી 
બરે રકી નશતા ળઔતા ણ તે નકળીક 
ખુજયાતી જીલી યહ્યા શતાાં. ભતરફ એભણે 
અનેઔ ખુજયાતી નાટઔભાાં અબીનમ ઔમો શત. 

આભ વ્મલવામ ે એ ટકૅ્વઔન્દ્વલ્ટન્દ્ટ છ,ે 
ણ યાંખબુભીના એ યાંખીરા યાજા. નાટઔ પ્રત્મ ે
એભને ઔઈ ળયાફી જલેુાં આઔાણ… નાટઔનુાં 
નાભ ડતાાં જ એભના ચશેયા ય એલી કુળી 
છરઔાતી જાણે ઔઈ ળયાફીને ળયાફની ફટર 
શાથ રાખી ખઈ શમ…! નાટઔન એભન 
નળ એભના ળબ્દભાાં વાાંબ : ‘દીનેળબાઈ, 
શુાં  14 થી 16 ઔરાઔ ઔાભ ઔરુાં  છુાં. ઔાભના 
ફજાભાાં કાલા ીલાનુાંમ બાન યશેતુાં નથી; ણ 
વાાંજ ે ાાંચના ટઔયા ડ ે એટરે ભારુ ભન 
નાટઔના યાંખભાંચ ય શોંચી જામ. શુાં  
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નાટઔની દુનીમાભાાં એલ યભભાણ થઈ જાઉં ઔે 
ભને ભાયી જાતનુાંમ બાન ના યશે. ઔદાચ 
તભાયા જ ઔઈ આટીઔરભાાં ભેં એઔ ાંક્તી 
લાાંચી શતી. તાના પ્રેભીની પ્રતીક્ષાભાાં 
શાડીંજય જલેી થઈ ખમેરી એઔ દ:ુકી લીયશી 
ષ્ડીને ઔાખડા ભડદુાં વભજી ચાાંચ ભાયે છ.ે 
ત્માયે તે ષ્ડી ઔાખડાને ઔશે છ ે : ‘કાગા, 
ખાઈઓ હાડ ચામ, ચુન ચનુ ખાઈઓ માાંસ… 
દો નૈના મત ખાઈઓ મોહે પીયા મીન કી 
આશ…!’ શુાંમ એ યીતે ઔશી ળઔુાં, દો નૈના મત 
ખાઈઓ મોહે નાટક દેખન કી આશ…!’ અન ે
નયેન્દ્ર ભવયાણી જાણે ભુમ્ફઈના ૃથ્લી 
થીમેટયભાાં ફેઠાાં શમ એલ આનન્દ્દ એભના 
ચશેયા ય છલાઈ ખમ. અભે એભના ચશેયા 
ય આનન્દ્દનુાં એ ઈન્દ્રધનુ જોઈ યહ્યા છી 
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ઔહ્યુાં, નાટઔની લાત છી ઔયીએ ણ તભ ે
ટકૅ્વઔન્દ્વલ્ટન્દ્ટ છ ત ટકૅ્વની થડી લાત 
ઔયીએ. 

ચચાા આખ ચારી એભાાંથી એભન 
ફીજો વુાંદય યીચમ ભળ્ય. અભારુ ભાનલુાં છ ે
ઔે ટકૅ્વઔન્દ્વલ્ટન્દ્ટન્દ્ટની બુભીઔા લઔીર જલેી 
શમ છ.ે લઔીરએ ઔામદાની જટીર 
આાંટીગુાંટીન અભ્માવ ઔમો શમ છ.ે એથી 
તે તાની જાણઔાયીન ઉમખ ઔયીન ે
અવીરને ફચાલ ેછ.ે એ યીતે ટકૅ્વઔન્દ્વલ્ટન્દ્ટ 
ણ ટકૅ્વના ઔાનુની દાલેચ જાણતા શલાથી 
તે જનવાધાયણને તેન રાબ આે છ.ે 
નયેન્દ્ર ભવયાણીએ જ ે ળબ્દ લામાા તે 
ધ્માનથી વાાંબ. એભણે ઔહ્યુાં : ‘આણી 
વયઔાયે એટરી વુાંદય ફચત મજના ઔયી 
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છ ે ઔે ઔઈને ણ ટકૅ્વચયીઔયલાની જરુય જ 
ના ડી ળઔે. છતાાં ટકૅ્વચયીથામ એ લાત ણ 
વાચી છ.ે તેના ભુભાાં ટકૅ્વ અાંખેન આણ 
અણખભ ઔાભ ઔયે છ.ે ભટી શૉટરભાાં જભલા 
જઈએ ત લાનખી લશારી રાખે ણ ફીરભાાં 
ટકૅ્વ રખાડ્ય શમ તે આઔય રાખ ે
છ.ે વયઔાય રઔના રાબાથે ઔયડ રુીમાની 
મજના ફનાલે છ.ે આજ ે આણને ફવ, 
યેલ્લ,ે યસ્તા, શૉસ્ીટર, ળાા, ઔૉરેજો, 
પન, ભફાઈર જલેી લીલીધ ટકૅ્નરૉજી ભી 
છ.ે એ વીલામ લયબ્રીજો, ચલીવ ઔરાઔ 
રાઈટ, ાણી ફધુાં ફ્રીભાાં ભ ેછ.ે રઔ ટકૅ્વ ન 
બયે ત વયઔાય એ નાણા ક્માાંથી રાલે…? 
વયઔાય ાવે અલ્લાદીનન ચીયાખ નથી ઔે એ 
ૈવા જાદુથી ેદા ઔયી ળઔે!’ અને એભણે એઔ 
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વુાંદય ઉદાશયણ આપમુાં : ‘ધાય ઔે એઔ ગયભાાં 
ાાંચ દીઔયા તેભના યીલાય વાથે વાંમુક્ત 
ઔુટમુ્ફભાાં યશે છ.ે એ ાાંચ ે દીઔયા તેભના 
ખાયભાાંથી ગય ચરાલલા ભાટ ેતાન શીસ્વ 
આતા શમ છ.ે જો ફધાાં તાનુાં ઔન્દ્ટરીબ્મુળન 
ન આે ત ગયન લશીલટ ન ચારી ળઔે. ટકૅ્વ 
ણ એલી જ દેળવ્માી વ્મલસ્થા છ.ે દેળની 
125 ઔયડ જનતા એઔ વાંમુક્ત યીલાય 
છ.ે એથી દયેઔે તાની આલઔના શીવાફે 
તાનુાં ઔન્દ્ટરીબ્મુળન આલુાં જોઈએ. જે 
પ્રભાણીઔણે ટકૅ્વ બયલા ભાાંખે છ ેતેભને ઔઈ 
તઔરીપ નડતી નથી; ણ રઔ મેનઔેન 
પ્રઔાયેણ આલઔ છુાલીને ટકૅ્વથી ફચલાની 
ેયલી ઔયે છ ેએથી તેભણે ેનલ્ટી બયલી ડ ે
છ.ે 
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(શ્રી. નયેન્દ્ર ભવયાણી અને શ્રીભતી યેકા ભવયાણી) 

ટકૅ્વઔન્દ્વલ્ટન્દ્ટ તયીઔે તભાયા ઔડલા 
ભીઠા અનુબલ ઔશ એલા પ્રશ્નના જલાફભાાં 
એભણે ઔહ્યુાં : ‘શુાં  છલે્લા 48 લોથી વીનીમય 
ટકૅ્વઔન્દ્વલ્ટન્દ્ટ તયીઔે ઔાભ ઔરુાં  છુાં. અનુબલ 
ત ગણા છ ેણ ફે લાત ઔશુાં  : શેરી લાત ત 
એ ઔે ભાયા વ્મલવામભાાં શુાં  ખયીફ ાવે અને 
લીધલા ષ્ડી ાવે એઔ ણ રુીમાની પી રેત 
નથી. ભેં નીમભ ફનાવ્મ છ ે એટરે લીધલા 
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ધનલાન શમ ત ણ તેની પી ચાજ ા ઔયત 
નથી. શુાં  યૅળનારીસ્ટ છુાં એથી ધયભઔયભભાાં 
અને બખલાનભાાં ભાનત નથી. ભાયા ીતાએ 
વાંસ્ઔાય આપમા છ ે ઔે ઔઈ અવશામ, ખયીફ, 
દ:ુકી, રાચાય ઔે લીધલા શમ તેની ાવે પી 
રેલી નશીં. ીતાજીએ આરેા વાંસ્ઔાય પ્રભાણ ે
જીલલાભાાં વાંત થામ છ.ે ભન્દ્દીયભાાં જઈને ગાંટ 
લખાડત નથી. ગયે ણ ુજાાઠ ઔયત નથી. 
ભાનલધભા એ જ વુચલે છ ે ઔે તભ ેધયતી ય 
જ ે બુભીઔા બજલતા શ તે દ્વાયા રઔને 
ઉમખી ફન, ઔઈનુાં ળણ ના ઔય, 
દ:ુકીને ભદદરુ થા અન ે ભાનલતાથી 
જીલ ત ભન્દ્દીયભાાં જઈને ુજાાઠ ઔયલાની 
જરુય યશેતી નથી. વોજન્દ્મુણા અન ે
ઈભાનદાયી બયેરુાં જીલન જીલ એ ભાનલધભાન 
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શ્રેષ્ઠ ઔભાઔાાંડ છ.ે ભાણવ તાની સ્લાથી 
લતાણુઔથી વભાજન આક ભાશર ફખાડ ેછ;ે 
છી ઉયના ઔાલ્નીઔ સ્લખા ભાટ ે જુાાઠ 
અને બક્તી ઔયે છ.ે આણુાં યૅળનારીઝભ ઔશે 
છ ેઔે આ વાંવાયભાાં એઔ ભાણવ ફીજા ભાણવ 
વાથે કુફ પ્રેભ અન ેભાનલતાથી જીલે ત અશીં 
જ સ્લખા સ્થાઈ ળઔે. આણે જોઈએ છીએ 
ભટબેાખે લીધલા જીલલાન વશાય ખુભાલી 
ચુઔી શમ છ.ે અને ગણાાં ઔેવભાાં તેભના 
વખાવમ્ફન્દ્ધી તેભના શઔની ભીરઔત 
ચાલી ાડલાની ેયલી ઔયતાાં શમ છ.ે એ 
વાંજોખભાાં  તેભને યક્ષણ આલુાં એ આણી 
પયજ છ.ે 

‘એઔ લીધલાએ તેની ભીરઔતન ઔેવ ભને 
વોંપમ. ભેં તનેી ાવથેી ૈવા ન રીધા. ગણાએ 
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ઔહ્યુાં, તભાયે ૈવા રેલા જોઈએ… ભેં ઔહ્યુાં : ‘એ 
લીધલાએ આખરા લઔીરની પી ચુઔલલા ભાટ ે
તાની વનાની ફાંખડી લેચી દીધી શતી. 
દેલુાં ઔયીને તે તાની દીઔયીને બણાલે છ.ે 
ધાંધાભાાં દમા, ધયભ યાક તે ભાનલતા ઔશેલામ. 
ઔભવેઔભ યૅળનારીસ્ટએ ત એલી ભાનલતા 
દાકલલી જોઈએ.’ નયેન્દ્ર ભવયાણીએ ફીજી 
એઔ વયવ લાત ઔયી. એ લાત વાાંબી અભન ે
એભના પ્રત્મે કાસ્વુ ભાન ઉજ્મુાં. એભણે ઔહ્યુાં, 
જે ટકૅ્વચયીઔયલાન ઈયાદ રઈન ે ભાયી 
ાવે આલ ે છ ે તેભન ઔેવ શુાં રેત નથી. 
ટકૅ્વચયી ઔયનાય દેળરશી ખણામ એથી 
દેળરશીને ભદદ ઔયલી એ એટર જ ભટ 
ખુન છ.ે ધાંધાભાાં કટુાં ઔયલાનુાં આલે ત 
ઔન્દ્ળીમવ ફાઈટ થામ છ.ે તેની વાભે એટરુાંમ 
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કરુાં  ઔે જભેને ઔામદાની જાણઔાયીન પ્રભાણીઔ 
રાબ આી ળઔામ એભ શમ તેભન ઔેવ શુાં  
જરુય રઉં છુાં. શભણાાં એઔ ભાણવ ે
ખેયવભજથી લધુ ટકૅ્વ બમો શત. ભન ેએની 
જાણ થઈ ભેં તે બુર વુધાયીને તેને નલુાં યીટના 
બયી આપમુાં. ઈન્દ્ઔભટકે્વ ડીાટાભને્દ્ટ ે તે ાવ 
ઔમુું અને તેને રખબખ ચાયેઔ રાકનુાં યીપન્દ્ડ 
ભળ્યુાં. ભાયા અવીરને યીપન્દ્ડ ભે તેન ભને જ ે
આનન્દ્દ થામ છ ે તે ેરા યીપન્દ્ડ ઔયતાાં 
અનેઔખણ લધાયે શમ છ.ે શુાં  આલી નીતીને 
‘ધાંધાન ધયભ’ ભાનુાં છુાં. એ યીતે શુાં  યભ 
ધાભીઔ છુાં…!’ 
        નયેન્દ્ર ભવયાણી યૅળનર ઔેભ ફન્દ્મા તે 
લાત ણ જાણલા જલેી છ.ે તેભણે ઔહ્યુાં, ‘શેરાાં 
શુાં  અત્મન્દ્ત ધાભીઔ શત. ુજાાઠ ઔયત, 
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અઠલાડીમાભાાં ત્રણલાય ઉલાવ ઔયત, ભાા 
ઔયત; ણ એઔ દીલવ એઔ ભટી 
શૉસ્ીટરભાાં જલાનુાં ફન્દ્મુાં. ત્માાં ફશુ ભટા 
ઔદની બખલાનની ભુતી ભુઔી શતી. ડૉક્ટય 
ણ તેને ખે રાખતા શતા. એ જોઈ શુાં 
લીચાયભાાં ડી ખમ. ભન્દ્દીયભાાં ભુતી શમ ત ે
વભજામ; ણ શૉસ્ીટરભાાં ભુતી જોઈ ભને 
એલુાં રાગ્મુાં, ભાન ધનલૈબલની દેલી 
રક્ષ્ભીભાતાના ગયના દયલાજા ય દાનેટી 
રટઔાલી શમ…! ભેં ડૉક્ટયને ઔાયણ ુછુ્ાં. 
તેભણે જણાવ્મુાં ‘ભાયાથી ભટ વજ ાન 
ઉયલા છ.ે ભાયા ભાત્ર શાથ લયામ છ.ે 
યીમર વજ ાયી ત એ ઔયે છ!ે’ ભને એભના 
ળબ્દ ખમ્મા; ણ છી લીચાયતાાં જણામુાં ઔે 
એભન તઔા વત્મથી વાલ લેખ છ.ે ભન ે
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લીચાય આવ્મ; દુનીમાભાાં એઔ દીલવભાાં રાક 
ઑયેળન થતાાં શમ છ.ે તેભાાં ગણા દયદી 
ભૃત્મુ ણ ાભતા શમ છ.ે જનેી વજ ાયી કુદ 
બખલાને ઔયી શમ તે ભૃત્મુ ઔેભ ાભે છ…ે? 
ભન્દ્દીયભાાં જુા ઔયતી ઔઈ શ્રદ્ધાુ ષ્ડી ય 
ફાત્ઔાય થામ છ ે ત્માયે ભન્દ્દીયની ભુતીભાાંથી 
બખલાન ઔેભ પ્રખટ થતાાં નથી…? ઔવાઈ 
ફઔય ઔાતાાં શેરા બખલાનનુાં નાભ રે છ.ે 
બખલાન તેને ઔેભ અટઔાલત નથી? એઔ 
ધાભીઔ કનુી ણ કુન ઔયતાાં ુલ ે ભન્દ્દીયભાાં 
જઈ બખલાનને લન્દ્દન ઔયે છ.ે બખલાન તેની 
બુર ઔેભ બાાંખત નથી…? વભાજની આલી 
વેંઔડ ભાન્દ્મતા વાથે ભાય ઔઈ ભે કાત 
ન શત. અને ભને રાગ્મુાં ઔે આ ધયભઔયભ, 
ુજાાઠ, ઔભાઔાાંડ ફધુાં જ નઔાભુાં છ.ે એની 
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ઔઈ નક્કય પરશ્રુતી નથી. ભને ફે લાત ાઔે 
ામે વભજાઈ ખઈ છ.ે શેરી એ ઔે બખલાન 
ઔણીએ રાખેરા ખ જલે છ.ે આણા 
ફાદાદા તયપથી આણને તેન લૈચાયીઔ 
લાયવ ભળ્ય છ.ે એથી આણે લીચામાા લીના 
તેની બક્તી ઔયતા યશીએ છીએ. તે ભાત્ર 
આબાવી આશ્વાવન છ ે – નક્કય વલ્મુળન 

નથી. ભાણવ ભાણવને જટેર ઔાભ આલી 
ળઔે છ ે તેટર બખલાન આલી ળઔત નથી. 
વભગ્ર દુનીમાની વુકળાાંતી ઔે વભૃદ્ધીન 
લીઔાવ ભાણવ દ્વાયા થઈ ળઔે છ.ે જો 
બખલાન જ બર ુ ઔયત શમ ત તે 
આફ્રીઔાના ઔે ડાાંખના આદીલાવીનુાં 

ઔલ્માણ ઔેભ ઔયત નથી. ભાયા આલા યૅળનર 
લીચાય વાથ ે 99 ટઔા વભાજ વમ્ભત શત 
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નથી. કુદ ભાયી ત્ની ણ વમ્ભત નથી. તે 
અતીધાભીઔ છ.ે શુાં  ગણીલાય ઔશુાં  છુાં તુાં આટરી 
ધાભીઔ શલા છતાાં અનેઔ યખથી ીડીત ઔેભ 
છ…ે.? અને શુાં  વમ્ણુા નાસ્તીઔ શલા છતાાં 
આટર વુકી ઔેભ છુાં…? ઈશ્વય તાયી 
બક્તીન વયાલ ઔેભ નથી આત અને ભાયી 
નાસ્તીક્તાની ભને વજા ઔેભ નથી ઔયત…?’ 

લાત ત્નીની નીઔી ત્માયે એભણે જયા 
વ્મથીત દીરે ઔહ્યુાં, ‘એ ભાયા ઔયતાાં લધ ુબણી 
છ.ે કુફ તેજસ્લી છ ે ણ અનેઔ યખન 
ળીઔાય છ.ે કુફ ઑયેળન થમા છ.ે એ 39 
લાની શતી ત્માયથી એની સ્થીતી આલી છ.ે શુાં  
એની ાછ ભશીન ેદળશજાય રુીમા દલાના 
કચુું છુાં. અભાયે એઔ જ દીઔયી છ.ે ત ે
M.B.A.ભાાં વેઔન્દ્ડ આલી શતી. એઔ અભેયીઔન 

http://govindmaru.com/


અભીનેતા નરેન્દ્ર મસરાણી          http://govindmaru.com       24 
 

ઔમ્નીભાાં નઔયી ઔયે છ.ે એ ઔુાંલાયી શતી ત્માયે 
ત્નીએ એઔ દીલવ ઔશેરુાં, ‘શુાં  તભાયા ઔાભની 
યશી નથી. તભે શ્વતેાને યણાલી દઈન ે ફીજા 
રગ્ન ઔયી રજેો. ભાયે ઔાયણે તભાયી જીાંદખી 
ફયફાદ ન થામ એભ શુાં ઈચ્છુાં છુાં. ત્ની 
તયપથી તભને જ ેવુક ભલુાં જોઈએ તે શુાં  ન 
આી ળઔુાં ત તભાયા ખે ગાંટીનુાં ડીમુાં 
ફનીને રટઔી યશેલાન અથા નથી. તભ ે વુકી 
થળ ત ભને ણ આનન્દ્દ થળ.ે શુાં  પે્રભુયી 
આશ્રભભાાં ભારુ જીલન ુરુાં  ઔયીળ…!’ એણ ે
ભાયા સ્લજનન ે ણ લીનન્દ્તીુલાઔ ઔહ્યુાં ઔે 
નયેન્દ્રને પયી યણાલી દ. શુાં  ઔભનવીફ છુાં ઔે 
એભને વુક નથી આી ળઔી.’ ભેં વોની 
શાજયીભાાં એને ઔશેરુાં ઔે, ‘પરીઝ… તુાં આલી 
લાત ના ઔયીળ. શ્વેતાન ેત યણાલીળુાં જ ણ 
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શુાં  તાય વાથ છડલાન નથી. તુાં ધાભીઔ છ ે
એથી ત્માાં જઈને વેલા ઔયલાથી તને આનન્દ્દ 
ભત શમ ત જરુય તેભ ઔય; ણ તુાં ભાયી 
ત્ની શતી… ત્ની છ…ે અને ત્ની યશેળે. 
તેં ભને કુફ પે્રભ આપમ છ.ે શુાં  તને લચન 
આુાં છુાં ઔે તાયા ભૃત્મુ છી ણ શુાં  ફીજા 
રગ્ન ઔયલાન નથી. આજ ે અભે વુકથી 
જીલીએ છીએ. શા, એને દેશના દુ:ક છ ે

ણ એને બક્તીથી વન્દ્ત ભે છ.ે એ 
ભાયી વાથે જ યશે છ.ે શુાં  ઔાભભાાં ખાડફુ 
યશુાં  છુાં. જીાંદખીભાાં દુ:કને ળક્મ એટરુાં છટેુાં 
યાકીને વુકને ભેન્દ્ટઈેન ઔયલાની ઔળીળ 
ઔયીએ છીએ. દુ:ક આલી ડ ે ત્માયે એ 
બખલાનને માદ ઔયે છ.ે શુાં  ેરુાં ખીત માદ 
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ઔરુ છુાં. ‘રાહી મનવા દ:ુખ કી ચીંતા કયુાં 
સતાતી હૈ… દ:ુખ તો અપના સાથી હૈ…!’  

 
♦●♦●♦ 
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2 

નયેન્દ્ર ભવયાણી… નાટઔના ફાંધાણી 
અનુક્રમણીકા  

 
(‘ભીસ્ટય ાટીર એન્દ્ડ ભીસ્ટય ાાંડ’ે  

પીલ્ભભાાં ાાંડનેા યરભાાં નયેન્દ્ર ભવયાણી) 
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દસ્ત, નયેન્દ્ર ભવયાણી વાથેની 
ચચાાભાાંથી અભને એ લાતનુાં પ્રભાણ ભળ્યુાં ઔે 
એઔ વાચ યૅળનારીસ્ટ જીલન વ્મલશાયભાાં ઔેલુાં 
ભાનલતાુણા જીલન જીલત શમ છ?ે તેભન 
ભુખ્મ ળક નાટઔન… ણ એભની ભાનલતા 
એ નાટઔ નથી. એઔ ઈભાનદાય ફોદ્ધીઔ વજ્જન 
તયીઔેના વલા રક્ષણ એભની પ્રઔૃતીભાાં 
દૃષ્ટીખચય થામ છ.ે ટકૅ્વઔન્દ્વલ્ટન્દ્ટ શલા છતાાં 
દેળ વાથે ખદ્દાયી ઔયનાયા ટકૅ્વચયના ઔેવ 
એ શાથભાાં રેતા નથી. તાના ધાંધાના બખે 
આલી દેળબક્તી દાકલલાનુાં ઔાભ છાતીના 
ાટીમા ફેવાડી દે એલુાં શમ છ.ે ઔઈ 
દીનદ:ુકીમા, ખયીફ ઔે લીધલા ાવેથી એ 
પી નથી રેતા. અભ ેનોંધ્મુાં છ ે ઔે ઋજુ પ્રઔૃતી 
ધયાલતા ફશુધા ઔરાઔાય રખબખ 
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ભાનલતાલાદી શમ છ.ે દમા, ઔરુણા ઔે 
ભાનલતા દાકલલા ભાટ ેબખલાનભાાં ભાનલાની 
જરુય શતી નથી. ફરઔે બખલાનની ભદદ 
લીના એ ‘બખલાનના ભાણવ’ ફની યશે છ.ે 
એભનુાં જીલન આદળા યૅળનારીઝભનુાં 
પ્રતીનીધીત્લ ઔયે છ.ે અબીનમક્ષેતે્ર એભણે ઔેલી 
વીદ્ધી શાાંવર ઔયી તે ભાટ ેએભની ઔાયઔીદીન 
સ્ઔય જોઈ રઈએ. 1960ના ળાાઔીમ 
દીલવથી એભણે અબીનમની ળરુઆત ઔયી 
શતી. એભણે ઔહ્યુાં : ‘ફાણભાાં શુાં  કુફ 
ળયભા શત. સ્ટજે ય જલાનુાં ત દયુ યહ્યુાં, 
ઝાઝા ભાણવ વાથ ેશલા બલાનુાં ણ ભને 
ખભતુાં નશીં. ભાયી ઈન્દ્ટરલડા વાનારીટી શતી. 
એઔ દીલવ ળાાના આચામાએ ભને શુઔભના 
વુયભાાં ઔહ્યુાં, ‘તાયે આ યર ઔયલાન છ!ે’ 
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અબીનમની ત્માયે ઔઈ વુઝ વભજ નશીં. 
ઍક્ટીંખ ઔયલાની ઔઈ તભન્ના ણ નશતી. 
લી સ્લબાલ કુફ ળયભા… એથી દીરભાાં 
વ ટઔા અનીચ્છા શતી; ણ પ્રીન્દ્વીારને 
ના ઔશેલાની શીમ્ભત નશતી. એથી શતી તેટરી 
તાઔાત બેખી ઔયીને સ્ટજે ય ખમ. પ્રાયમ્બભાાં 
થડી તઔરીપ થઈ ણ સ્ટજેપીમય  નીઔી 
ખમ. એ નાટઔભાાં ભને ઈનાભ ત નશતુાં ભળ્યુાં 
ણ ભાયી નોંધ રેલાઈ તેથી પ્રત્વાશન જરુય 
ભળ્યુાં. અન ે છી ભાયી અન્દ્દય એઔ નલી 
દીળાના દ્વાય કુરી ખમા. અબીનમભાાં એલી 
ભજા આલતી ખઈ ઔે છી ત ભેં વાભે ચારીને 
નાટઔભાાં યર સ્લીઔાયલા ભાાંડ્યા. ભને રાગ્મુાં ઔે 
ફવ… ભને ભાયી ભાંઝીર ભી ખઈ.  છી ત 
કુફ નાટઔ ઔમાા. જીાંદખી નાટઔભમ ફનાલી 
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દીધી. તભે જાણ છ ઔરાના પીલ્ડભાાં કાવ 
ઔયીને ટીલી ઔે પીલ્ભભાાં ુષ્ઔ ૈવા ભ ેછ.ે 
ણ શુાં  ૈવા ભાટ ેઅબીનમભાાં પ્રલેશ્મ નશત. 
ફાલમે અભાયી સ્ઔુરના પ્રીન્દ્વીાર ે ભન ે
જાણ્મે અજાણ્મે એલી ઔેડી ઔડાલી દીધી શતી 
ઔે આજમુંત શુાં  એભાાં યભભાણ યશુાં  છુાં. 
અબીનમ દ્વાયા ભેં યાંખદેલતાની આયાધના ઔયી 
છ.ે ભાયા સ્લજનએ અને કુદ અભાયા 
પ્રીન્દ્વીારે ઔલ્પમુાં નશતુાં એઔ ળયભા છઔય 
લકત જતાાં અબીનમભાાં એલી તયક્કી ઔયળે ઔે 
ટીલી, પીલ્ભ લખેયેભાાં કુફ નાભ ઔભાળે. 

તભે ઔેટરી ટીલી પીલ્ભ ઔે વીયીમર ઔયી 
એલા પ્રશ્નના જલાફભાાં એભણે ઔહ્યુાં : ‘તભાયા 
આ પ્રશ્નન જલાફ આુાં તે ુલે ભેં શેરુાં 
નાટઔ ઔમુાં જોમેરુાં તે જણાલુાં. ઔેભ ઔે એ 
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નાટઔથી ભાયાભાાં અબીનમભાાં ઉંચાઈ વય 
ઔયલાની ભશત્ત્લાઔાાંક્ષા જન્દ્ભી શતી. લો શેરાાં 
નાનારારનુાં એઔ નાટઔ આવ્મુાં શતુાં. નાભ 
શતુાં ‘વ ટચનુાં વનુાં’ એ નાટઔ વાચ ે જ વ 
ટચનુાં વનુ શતુાં. એ નાટઔે ત્માયે ધુભ ભચાલી 
શતી. રખબખ ચ્ચીવેઔ લાય ત ભેં એ નાટઔ 
જોમુાં શતુાં. એન એન્દ્ડ એટર ઔરુણ અને 
આગાતજનઔ શત ઔે નાટઔ જોતીલેા ભાયા 
ભીત્રના ીતા કયુળી ય જ ઢી ડ્યા શતા. 
એ નાટઔ જોમા ફાદ ભને, જીલન્દ્ત અબીનમ 
ઔેલ શઈ ળઔે તેન ખ્માર આલરે. શલ ેભાયી 
વીયીમર લખેયે લીળે જણાલુાં ત એઔતા 
ઔુયની ફારાજી ટરેીપીલ્મ્વ દ્વાયા યજુ થમેરી 
ગણી વીયીમરભાાં ભેં ઔાભ ઔમુું છ.ે જલેી ઔે 
(1) ‘ક્મુાં ઔી વાવ બી ઔબી ફશુ 
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થી’ (2) ‘ઔશાની ગયગયઔી’ (3) ‘ક્મા શાદવા 
ક્મા શઔીઔત’ (4) ‘ઔશીં ત શખા’ (5) ‘ઔશીં 
ઔીવી યજ’ (6) ‘વાંજીલની’ અને એ વીલામ 
ણ ગણી વીયીમર ઔયી શતી જનેા નાભ 
માદ ઔયલા ડ.ે ખજુયાતીભાાં ભેં (1) ‘સ્લપનના 
ઔીનાયે’ (2) ‘નાયી તુાં ન શાયી’ (૩) ‘ભાંઝીર’ 
અને (4) ‘ઔાંઔુના વુયજ’ એભ ચાયેઔ વીયીમર 
ઔયી શતી. તે ફધી જ વીયીમર કુફ ચારી 
શતી. શીન્દ્દી નાટઔ ‘અાઢ ઔા એઔ દીન’ 
અને ‘જાાંચ યતાર’ ઔમાા શતાાં. ‘જાાંચ 
યતાર’ભાાં ભાય રીડ યર શત. એ વીલામ 
ફે શીન્દ્દી ળટા પીલ્ભ ણ ઔયી શતી. શેરી 
શતી, ‘ભીસ્ટય ાટીર એન્દ્ડ ભીસ્ટય ાાંડ’ે અન ે
ફીજી ‘ટયેયીસ્ટ’ જભેાાં શૉટર ભેનેજય તયીઔે 
ભાય વેઔન્દ્ડ રીડ યર શત. નાટઔ જોયદાય 
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શતા. દભદાય અબીનમ ઔયલાન એભાાં સ્ઔૉ 
શત એથી કુફ ભજા આલી શતી. શુાં  
જાન્દ્મુઆયી, 1968થી ટકે્વેળન લીબાખભાાં ઔાભ 
ઔરુાં  છુાં. અને 1968થી જ ભેં શીન્દ્દી, ખુજયાતી 
સ્ટજે તથા ટીલી વીયીમરભાાં અબીનમની 
ળરુઆત ઔયી શતી. 1963થી ભને પટગ્રાપીન 
ળક…! ભેં શજાય પટા ાડ્યા છ.ે 
1995થી ભેં પટગ્રાપીને વ્મલવામ તયીઔે 
સ્લીઔાય ઔમો શત. એક્ટીંખન વ્મલવામ કુફ 
વભમ ભાખી રે એલ શત. ભાયા ટકે્વેળનના 
વ્મલવામન ેએ ડીસ્ટફા ઔયત શત. એથી ભાયે 
થડા વભમ ુયતી એક્ટીંખને અટઔાલી ણ 
દેલી ડી શતી. જો ઔે દીરની વાચી લાત ઔશુાં 
ત અબીનમન ેઔાયણે ધાંધ ડીસ્ટફા થત શત 
એભ ઔશેલાને ફદરે ધાંધાને ઔાયણે ભાય 
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અબીનમ ડીસ્ટફા થત શત એભ ઔશેલુાં લધ ુ
લાજફી રેકામ. ઔશેલામ છ ે ઔે નઔયીભાાં 
નીલૃત્તી શમ છ.ે ઔરા ઔદી ગયડી થતી 
નથી. ‘આટીસ્ટ ઔેન યીટામડા ય ડામ… ફટ 
આટા ઔેન નટ…!’ સ્ટજે ય ઔામાયત ના શમ 
ત ણ ઔરાઔાય શમ્ભેળાાં અન્દ્તયના 
ડીટયીમભ ય ભનથી વક્રીમ યશેત શમ 
છ.ે વાંજોખલવાત્ એ સ્ટજે ય pause ઔયી 
ળઔે; ણ એની અન્દ્દય ઔાન ઔયન્દ્ટ 
ડીવઔનેક્ટ થત નથી. ભૃત્મુમુંત એ ઔરાઔાય 
જ યશેત શમ છ!ે’ 

યૅળનારીઝભની લાત ઔયતાાં નયેન્દ્ર 
ભવયાણીએ ઔહ્યુાં, ‘શુાં  1980 વુધી યભ ધાભીઔ 
ભાણવ શત. ઔભાઔાાંડ, જ–ત, ભાા લખેયે 
ફધુાં જ ઔયત; ણ છી ઔણ જાણે ઔેભ ભને 

http://govindmaru.com/


અભીનેતા નરેન્દ્ર મસરાણી          http://govindmaru.com       36 
 

રાગ્મુાં ઔે રાઈપની એ વાલ નઔાભી અને 
અનપ્રડક્ટીલ યીત છ.ે એન ઔઈ પામદ નથી. 
એથી ધાભીક્તાનુાં ધતીંખ છુટી ખમુાં અને 
યૅળનારીઝભની ઔેડીએ ચારી નીઔળ્ય. શલ ે
વભમ ભત નથી. વાશીત્મ વજ ાનભાાં ણ 
યવ કય. ‘વત્માન્દ્લેણ’ ઔે ‘લીલેઔાંથી’ જલેા 
ઔેટરાાંઔ કુફ વાયા યૅળનર ભેખઝેીનભાાં 
ક્માયેઔ રકુાં છુાં. જો તભે અભ્માવીઔ 
ડીગ્રીની લાત ઔયતા શ ત ભાયે ઔશેલુાં 
જોઈએ ઔે શુાં  અભ્માવભાાં ‘અબણ’ ઔશેલાઉં 
એલ અલ્ળીક્ષીત છુાં. ઔેભ ઔે ફી.ઔભ. થલુાં એ 
ઔાાંઈ બણતય ના ઔશેલામ. 2007ભાાં ‘ડીપરભા 
ઈન ઔમ્પમુટય એન્દ્ડ શાડાલેય’ ઔમુું એ ણ એઔ 
લીધી ઔશેલામ. ભાયે અભ્માવભાાં કુફ આખ 
લધલુાં શતુાં. ળીક્ષણની વલાશે્રષ્ઠ અન ે ભશત્તભ 
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ડીગ્રી શાાંવર ઔયલી શતી. દુનીમાબયના 
વાશીત્મ, વાંખીત અને ઔરાને ભાયી અન્દ્દય 
બયી દેલા શતાાં… ણ જીાંદખીના સ્ટજે ય 
વાંજોખ પ્રભાણે લાયાંલાય ભાયી બુભીઔા 
ફદરાતી યશી. ‘એઔળન અને ઔટ’ થતાાં યહ્યાાં. 
ક્માયેઔ ન ખભતા યર ણ ઔયલા ડ્યા. 
ક્માયેઔ ફશાયથી ભઢુાં ભરઔતુાં યાકીને 
અન્દ્દયથી યડલુાં ડ્યુાં. ઔઈ ળામયે ઔહ્યુાં છ ેતેભ 
: ‘ઔઈ ક્મા જાન ે ઔૈવે શભ જીત ે શૈ…? 
ભેશપીર ભેં શવતે શૈ ઓય તનશાઈ ભેં યતે 
શૈ…!’ ફશુ ભુશ્ઔેરીથી અન્દ્દયના આાંવુન ે
ફશાય ધવી આલતા અટઔાવ્માાં છ.ે જો ઔે તમ 
ભને જીાંદખી વાભે ઔઈ પયીમાદ નથી. 
દીરીઔુભાયથી ળાશરુક કાન વુધી અને 
આભીયકાનથી અભીતાબ ફચ્ચન વુધી દયેઔને 
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જીાંદખી દુ:ક આે છ ેઅને ચાન્દ્વ ણ આે 
છ.ે જીલનભાાં ક્માયેઔ નીયાળ થાાંઉ છુાં ત્માયે 
પીલ્ભ ‘દસ્તી’નુાં ેરુાં ખીત માદ આલ ે
છ:ે ‘રાહી મનવા દ:ુખ કી ચીંતા કયુાં સતાતી 
હૈ… દ:ુખ તો અપના સાથી હૈ…!’ 

 
(‘બુતલારા’ વીયીમરભાાં – વાંજમ) 
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આજઔાર તભાય ભુખ્મ વ્મલવામ ઔમ 
એલા પ્રશ્નના જલાફભાાં નયેન્દ્ર ભવયાણીએ 
ઔહ્યુાં, ‘ભેં જણાવ્મુાં તભે અબીનમ શલે વ્મલવામ 
નથી યહ્ય, ણ આજમે ઔઈ વાયી સ્ક્રીપટ શમ 
ત વીયીમર ઔયલા તૈમાય શઉં છુાં. નાટઔ 
વાથેન ભાય નાત અન્દ્ત વુધી જલામ 
યશેળ.ે આથભતી અલસ્થાભાાં નાટઔ ઔયી નશીં 
ળઔામ ણ ૃથ્લી થીમેટયભાાં પે્રક્ષઔ તયીઔે 
પ્રલેળતાાં ઔણ યઔલાનુાં છ?ે’ અબીનમ વીલામ 
તભાયા ફીજા ઔઈ કાવ ળક કયા? 
જલાફભાાં એભણે ઔહ્યુાં : ‘ભને પીલ્ભી ખીત 
વાાંબલાન ગણ ળક છ.ે તભે ભાનળ નશીં 
ણ ભાયી ાવે પીલ્ભી અન ે નનપીલ્ભી 
વોંગ્વનુાં રખબખ એઔ રાકથીમ લધુ ખીતનુાં 
ઔરેક્ળન છ.ે એભાાં 1940થી 1980ના જુની 
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શીન્દ્દી પીલ્ભના ખીત છ.ે ીમાન, ઈરેક્ટરીઔ 
ખીટાય, તફરાાં, વાંતુય, ફ્લલ્મટુ, વીતાય, 
ળશેનાઈ જલેા અનેઔ લાદ્ય યના ઈન્દ્સ્ટભુને્દ્ટર 
મ્મુઝીઔન વાંગ્રશ છ.ે ફાંખાી, ખુજયાતી અન ે
ભયાઠીના પીલ્ભી તથા નનપીલ્ભી ખીત છ.ે 
લેસ્ટના વોંગ્વ અને ઈન્દ્સ્ટભુેન્દ્ટર મ્મુઝીઔ ણ 
છ.ે એ વીલામ Music of Arabic, Lebanese, 
African & Pakistani (Urdu) રેંગ્લેજના 
ખીત ણ છ.ે’ 

દસ્ત, નયેન્દ્ર ભવયાણી વાથે કાવ ભજા 
ત એ આલી ઔે અભે જોઈ ળક્મા ઔે વપ 
ઔરાઔાયભાાં શમ છ ે તેલી પ્રઔૃતી નયેન્દ્ર 
ભવયાણીભાાં ણ શતી. અભે ‘ચીત્ઔાય’ પેઈભ 
વુજાતા ભશેતા, દીપ્તી નલર, ભ ુયી 
લખેયેન ઈન્દ્ટયવ્મુ રીધ શત. વાડા ચાય 
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ઔરાઔના ઈન્દ્ટયવ્મુભાાં અભે ભનને છાને કુણે નોંધ્મુાં 

ઔે લાત દયભીમાન ક્માયેઔ એ ઈભળનર થઈ 
જામ… ક્માયેઔ આનન્દ્દન આક અયફી વભુર 

એભના ચશેયા ય છરઔામ… ક્માયેઔ ખમ્બીય 
ફની જામ… ક્માયેઔ એઔરા જ ફેઠા શમ એભ 

લીચાયભાાં ખયઔાલ થઈ જામ…! ણ એ જ ેઔાાંઈ 
ઔયે તેભાાં ઔઈ નાટઔ નશીં, ફધુાં નેચયર…!  

 
(રેકઔ દીનેળ ાાંચાર ભુયી વાથે) 

♦●♦●♦ 
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3 

પટગ્રાપીના ઔુળ ઔરાણી…  
નયેન્દ્ર ભવયાણી…! 

 અનુક્રમણીકા  

 
(ઔુળ પટગ્રાપય નયેન્દ્ર ભવયાણી) 

નાટ્ય ઔરાઔાય નયેન્દ્ર ભવયાણીની 
જીલનઔથા અદ્બુત છ.ે એભાાં વાંગા ત છ ેજ, 
ણ એભને અબીનમની એઔ કાવ રખન છ.ે 
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એભની લાત જાણ્મા છી ગણા ભીત્રએ ઔહ્યુાં ઔે 
એભના લીે એઔ વુાંદય પીલ્ભ ફની ળઔે એભ 
છ.ે પીલ્ભ નશીં ત ઔભવે ઔભ એઔ આત્ભઔથા 
જરુય રકી ળઔામ. નયેન્દ્ર ભવયાણી ધાયે ત 
એ ઔયી ળઔે. ઔેભ ઔે એઔ વાયા અબીનેતા 
શલા ઉયાાંત તે રેકઔ ણ છ.ે તેભણ ે
‘ઈશ્વય ઔી કજ’ નાભની એઔ અાંગ્રેજી 
ઔીતાફનુાં ટરાન્દ્વરેળન ઔમુું છ;ે ણ વોથી 
નોંધાત્ર પ્રદાન ત એભણે અબીનમ ક્ષતે્રે ઔમુું 
છ.ે રઔ ઔભવાની ડીગ્રી ભેવ્મા છી તાના 
નાભ ાછ B.Com. રકે છ.ે નયેન્દ્ર 
ભવયાણીએ ડીગ્રી દ્વાયા એભની ુયી 
ક આલી શમ ત એભણે L.A.C.E. 
રકલુાં ડ.ે {ભતરફ Law (રૉ), Art (આટા), 
Commerce (ઔભવા) અને E એટર ે
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Engineering...!} ણ આ ચાયભાાંથી ણ 
એ Artના Aભાાં (A–One) નીલડ્યા છ.ે 
એભની ગણી વીયીમર જોઈ શતી. 
પટગ્રાપીના વ્મલવામભાાં ણ એભણે ભાસ્ટયી 
શાાંવર ઔયી છ.ે 

દસ્ત, ઔરાના ભાભરાભાાં એઔ 
જખજાશેય વત્મ એ છ ે ઔે ઔા ઔુદયતની દેન 
છ.ે ઔરાનુાં વયનાભુાં વ્મક્તીના ચશેયા ય નથી 
રખ્મુાં શતુાં. ભાણવના ફાહ્ય અાંખ દેકાઈ ળઔે 
છ;ે ણ ઔઈ વ્મક્તી કુફ વુાંદય અલાજ ેખાઈ 
ળઔતી શમ ત ચશેયા યથી તેનુાં ઔાંઠભાધુમા 
જાણી ળઔાતુાં નથી. ઔુદયતે ઔરાઔાયભાાં ઔરા 
ઈનફીલ્ટ ઔયેરી શમ છ.ે લી ઔઈની ઔૉી 
ઔયલાથી ઔરાઔાય ફની ળઔાતુાં નથી. ઔઈ 
ભાણવ ીઔાવની ીંછી રઈને ીઔાવ જલેા 
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ચીત્ર ફનાલી ળઔત નથી. વચીન 
તેંડરુઔયનુાં ફેટ રઈને તેના જલેી વીઔવય 
ભાયી ળઔત નથી. અને દીરીઔુભાયનુાં નાભ 
ધાયણ ઔયલાથી ફીજા દીરીઔુભાય ણ 
ફની ળઔાતુાં નથી. જો એભ શત ત એઔરા 
નલવાયીભાાંથી જ દઢવ દીરીઔુભાય ેદા 
થઈ ળક્મા શત. નયેન્દ્ર ભવયાણીની 
પટગ્રાપીભાાં આ જ ફાફતે બાખ બજવ્મ 

છ.ે ઔઈઔે વયવ રખ્મુાં છ ે:  

‘માંઝીે ઉનકો મીતી હૈ, 
જીન કે  સપનો મેં જાન હોતી હૈ…!  

પાંખો સે કુછ નહીં હોતા, 
હોંસો સે ઉડાન હોતી હૈ…!’ 
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(નયેન્દ્ર ભવયાણીની પટગ્રાપી) 

આણે જાણીએ છીએ ઔે ઔેભેયાની 
સ્લીચ દફાલલાથી પટ ડ ેછ.ે નાનુ છઔરુાં  
ણ એ ઔાભ ઔયી ળઔે છ;ે યન્દ્તુ ઔેલ 
એાંખર ખઠલીને સ્લીચ દફાલલી તે ઔાભ 

http://govindmaru.com/


અભીનેતા નરેન્દ્ર મસરાણી          http://govindmaru.com       47 
 

પટગ્રાપયના દીભાખની ઔભાર શમ છ.ે 
નયેન્દ્ર ભવયાણીએ એ લાતના વભથાનભાાં 
એઔ વુાંદય ફધઔથા ઔશી. અભેયીઔાની એઔ 
ફશુ ભટી પેક્ટયીભાાં શજાય ભાણવ ઔાભ 
ઔયતા શતાાં. એઔ દીલવ પેક્ટયીનુાં ભુખ્મ 
ભળીન એઔાએઔ ફન્દ્ધ થઈ ખમુાં. ઔમ્નીના 
ફધાાં એન્દ્જીનીમયએ કુફ પ્રમત્ન ઔમાા; ણ 
ભળીન ચારુ થઈ ળક્મુાં નશીં. અાંતે બાયતના 

એઔ એન્દ્જીનીમયે ઔહ્યુાં : ‘શુાં  તભારુાં  ભળીન 
યીેય ઔયી આુાં ણ ભાય ચાજ ા  એઔ 
ઔયડ રુીમા થળે.’ ભારીઔે લીચાય ઔમો, 
ભાયા આટરા એક્વટા ઔાયીખય ભળીન ન 
વુધાયી ળક્મા ત આ ભાભુરી શીન્દ્દુસ્તાની 
ળુાં ઔયી ળઔલાન શત? અને તેણે ઔયડ 
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રુીમાની ળયત સ્લીઔાયી રીધી. ેરા 
શીન્દ્દુસ્તાનીએ એઔ લજનદાય શથડ રઈ 
ભળીન ય ભામો. ફીજી જ વેઔન્દ્ડ ે ભળીન 
પુાંપાડાબેય ચારુ થઈ ખમુાં. શેરા ત ભારીઔને 
આનન્દ્દ થમ, ઔેભ ઔે આકી પેક્ટયીનુાં ઔાભ 
અટઔી ખમુાં શતુાં; ણ છી તેને એઔ શથડ 
ભાયલાના એઔ ઔયડ રુીમા આઔયા રાગ્મા. 
તેણે ઔહ્યુાં : ‘બરા ભાણવ…! એઔ શથડ 
ભાયલાના તે લી એઔ ઔયડ રુીમા શતા 
શળ?ે’ ેરા શીન્દ્દુસ્તાનીએ જલાફ આપમ : 
‘પક્ત શથડ ભાયલાથી ભળીન ચારુ થઈ જતુાં 
શત ત તભાયી ાવે શજાય ઔાયીખય છ.ે તભે 
એઔ વઔેન્દ્ડભાાં એ ચાર ુ ઔયી ળક્મા શત. 

શથડ ક્માાં ભાયલાન શત એ જાણઔાયીભાાં 
અવરી ઔાયીખયી યશેરી છ.ે તભાયે 
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શથડાના નશીં, ભાયી ઔાયીખયીના ૈવા 
ચુઔલલાના છ!ે’ આ લાત એટરા ભાટ ે માદ 

આલી ઔે નયેન્દ્ર ભવયાણી જ ે ઔેભેયાથી 
પટગ્રાપી ઔયે છ ે તેભાાં ભાત્ર ઔેભયે નથી 
લયાત, એભની દૃષ્ટી લયામ છ.ે એભણ ે
જાશેયાતના આલ્ફભ લખેયે ણ ભટી 
વાંખ્માભાાં ફનાવ્મા છ.ે એભની પટગ્રાપી 
લાયાંલાય જોલાનુાં ભન થામ એલી નમનયમ્મ 
શમ છ.ે તભે ધ્માનથી જોળ ત વભજાળે ઔે 
એભાાં પટ ડાલનાયની વુાંદયતા ઔયતાાં 
પટગ્રાપીની ઔભાર લીળે દેકામ છ.ે વુાંદયતા 
વ્મક્તીભાાં શમ છ ે તેના ઔયતાાં તેની ઔરાત્ભઔ 
અબીવ્મક્તીભાાં લીળે યશેરી છ.ે ઔાી 
છઔયીનમે ઔેભયેાની ઔા દ્વાયા ઔાભણખાયી 
ફતાલી ળઔામ છ.ે 
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(નયેન્દ્ર ભવયાણીની પટગ્રાપી) 

ઉય ઔહ્યુાં તભે ભાત્ર ીંછીથી વુાંદય 
ચીત્ર દયી ળઔાતા શત ત જખપ્રવીદ્ધ 
ચીત્રઔાય ીઔાવની ીંછીથી ઔઈ ણ ભાણવ 
એલા ચીત્ર ફનાલીને ઔયડ ઔભાઈ ળક્મા 
શત. પીલ્ભી ઔેભયેા ફધા ાવે શતાાં; ણ 
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ફાવુ ચેટયજી અને ઋીઔેળ ભુઔયજીએ જ ે
અદ્બુત પીલ્ભ આી છ ે તે ઔેભેયાની નશીં, 
એભની ઔરાની ઔભાર શતી. દુબાાગ્મે નયેન્દ્ર 
ભવયાણીના ઔેભેયાની ઔભારના ભાત્ર એઔ ફે 
ચીત્ર જ આણે અશીં ભઔુી ળક્મા છીએ. 
ઔાયણભાાં એ ઔશે છ,ે ‘તા. 26 ભે, 2007ના 
યજ ભુમ્ફઈભાાં છ ઔરાઔ એઔધાય લયવાદ 
ડ્ય શત તેભાાં ભાયી દુઔાનભાાં તેય પુટ ાણી 
બયાઈ ખમુાં શતુાં. આકા ભુમ્ફઈભાાં બમાંઔય 
નુઔવાન થમુાં શતુાં. ભાયી ઔાય અને ફે 
ભટયવામઔર તણાઈ ખમા શતાાં. શજાય 
ભુમ્ફઈખયાની રાઈપ ચેંઈજ થઈ ખમેરી. 
એ દગુાટનાભાાં ભાય વલા યેઔડા કતભ થઈ 
ખમ શત. એથી ભાયી ઔાયઔીદીન ુય યેઔડા 
આજ ેભાયી ાવે ઉરબ્ધ નથી; યન્દ્ત ુભાયી 
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અનેઔ વીયીમર અને નાટઔ પ્રખટ થમા છ.ે 
‘ઔશાની ગયગય ઔી’ અથલા ‘વાવ બી ઔબી 
ફશુ થી’ જલેી ગણી વીયીમર ખુખર ય વચા 
ઔયલાથી આજ ેણ જોઈ ળઔામ છ.ે 

 
(નયેન્દ્ર ભવયાણીની પટગ્રાપી) 
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આજઔાર દળભાાંથી નલ પીલ્ભ પેઈર 
જામ છ.ે ઔેટરીઔ પીલ્ભ ત ભટા ળશેયભાાં જ 
આલે છ ેઅને ફે જ દીલવભાાં ઉતયી જામ છ.ે 
ભાય પ્રશ્ન એ છ ે ઔે પીલ્ભ ઔેલી યીતે વપ 
થઈ ળઔે? જલાફભાાં નયેન્દ્ર ભવયાણીએ ઔહ્યુાં : 
‘તભે આ ફશુ ભશત્ત્લન પ્રશ્ન ુછ્. આજઔાર 
ગણી પીલ્ભી શસ્તી ઔશે છ ે ઔે વપ 
પીલ્ભની ઔઈ ચક્કવ પમ્મુારા શતી નથી. 
તેભન આ અનબુલવીદ્ધ અબીપ્રામ થડ 
વાચ ણ છ;ે યન્દ્તુ દયેઔના અનુબલ જુદા 
શમ છ.ે એઔ જભાનાભાાં ઔઈ પીલ્ભ કુફ 
ચારી શમ ત તનેી ઔૉી ઔયીને ગણાએ 
ફીરઔુર તેલી જ પીલ્ભ ફનાલલાન પ્રમખ 
ણ ઔયી જોમ છ;ે ણ ધાયેરી વપતા ભી 
નથી. જભે ઔે ‘ળર’ેભાાં જ ે ભજા શતી તે 
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યાભખાર લભાાની ‘આખ’ભાાં ન શતી. વપ 
પીલ્ભની બરે ઔઈ પમ્મુારા ના શમ; ણ 
અાંગ્રેજી પીલ્ભ વભીક્ષઔ ડૉ. યીચાડા જકૅ્રીને 
ઔહ્યુાં છ ે તેભ વપતા ભેલલા ભાટ ે આખરી 
નીષ્પતાન અભ્માવ ઔય. તભે ક્માાં ક્માાં 
બુર ઔયી શતી તેના ભુભાાં કુફ ઉંડા ઉતયીન ે
ુય અભ્માવ ઔમાા ફાદ આખ લધળ ત 
જરુય વપતા ભળે; છતાાં એટરુાં ણ કરુાં  ઔે 
તમ પીલ્ભને વપતા ન ભે એલુ ફને છ.ે 
ઔેભ ઔે વભમ ેવભમે રઔના યવરુચી ફદરાતાાં 
શમ છ.ે એથી વભમની ભાાંખને કીને 
રેલરફેસ્ટ આલુાં ડ.ે જઔેી શ્રપનુાં ‘શીય’ 
જટેરુાં ચારેરુાં તેટરુાં તેના દીઔયા ટામખય 
શ્રપનુાં ‘શીયન્દ્તી’ નશતુાં ચાલ્મુાં. ‘ળર’ે 
પીલ્ભ ચારી શતી તેટરી યાભખાર લભાાની 
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‘આખ’ નશતી ચારી. પીલ્ભની વપતાને 
રાખે લખે છ ેત્માાં વુધી ઔેલ એઔ ફે પૅક્ટય 
વાયા શલાથી પીલ્ભ વપ થઈ જતી નથી. ધી 
ભુલી ળુડ ફી યપેક્ટ ફામ ર ભીન્દ્વ એન્દ્ડ 
ફામ ર પૅક્ટય…! ભતરફ કુફ ભાલેરવ 
મ્મુઝીઔ શલુાં જોઈએ. વાંલાદ ચટદાય શલા 
જોઈએ. ઔરાઔાય કભીયલાંતા શમ તટેરુાં જ 
ુયતુાં નથી, તેભણે દીર દઈને ાત્રને ન્દ્મામ 
આલ જોઈએ.’ એભણે ઉદાશયણ આતા 
ઔહ્યુાં, ‘આ નયેન્દ્ર ભવયાણી જીલનભાાં ખભ ે
તેટર વજ્જન ભાણવ શમ ણ એણે કુનીન 
યર ઔયલાન આલ ે ત તાની અન્દ્દય એણ ે
એઔ કુનીને ઈન્દ્સ્ટર ઔયલ ડ.ે તાની 
લતાભાન વજ્જનતાન ેબુરી જઈને તેણે ાત્રની 
દુષ્ટતાભાાં જાતને ગવુાડલી ડ.ે વાંજીલઔુભાય 
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એલુાં ઔયી ળઔતા શતા. ડૉ. શ્રીયાભ રાખુએ 
તેભના ઈન્દ્ટયવ્મુભાાં જ ે ઔશેરુાં તે ભને અક્ષયળ: 
માદ છ.ે તેભણે ઔશેરુાં, ‘શભ પીલ્ભભેં ક્મુાં ઐવી 
ફાતેં દીકાતે શૈં જો શભાયી ડીમન્દ્વ ઔી 
અવરી જીાંદખી નશીં શતી…? ક્મા ખયીફ 
શીય યજ ળેલ ઔયતા શૈ…? શૉટરભેં જાઔે 
અને દસ્ત ઔે વાથ કાના કાતા શૈ…? ભૈં 
વભજતા શુાં  ઔી ખયીફી, ફેયજખાયી, બુક, 
ઈન વફ દ:ુક વે જીનઔા ઔઈ લાસ્તા નશીં 
ડા શ ઐવે રખ શભાયે વભાજ ઔ ઔબી 
વશી તયીઔે વે યીપે્રઝન્દ્ટ નશીં ઔય ળઔતે. ભેયા 
ફવ ચરે ત ઉન વબી પીલ્ભલારોં ઔ ભૈં દેળ 
ઔે ખયીફ ઓય ફીછડ ેઈરાઔોં ભેં જીાંદખી ઔી 
વશી તવલીય ાને ઔે રીમે બેજુ ાં ઓય ઔશુાં  ઔે 
જાઈએ… શરે અવરી ખયીફીવે રુફરુ શ 
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આઈએ, ફાદભેં પીલ્ભ ફનાના…! ખાને લારેઔા 
અખય દીર નશીં યમેખા ત વુનનેલારે ઔ 
દદાઔા એશવાવ ઔવૈે શખા…? આ જાનત ે
શૈ વાંજીલઔુભાયજીને જમા બાદુડી ઔે વાથ એઔ 
પીલ્ભ ઔી થી– ‘ઔળીળ’. ઉવભ ે દનને ખુાંખ ે
ઔા યર ઔીમા થા. આ ઔ જાનઔય શૈયાની 
શખી ઔી વાંજીલઔુભાયજી ઔઈ ભશીન તઔ ખુાંખે 
રખોંઔે આશ્રભભેં ખમે થે ઓય લ રખ ઔૈવે 

ફાતે ઔયતે શૈં , ઔૈવે શવતે શૈં , ઔૈવે ખુસ્વા ઔયતે શૈં 
લ વફ એઔસ્પ્રેળન ઉન્દ્શને લશાાંવે ળીકે થે. તફ 

ઈતના નેચયર યર લ નીબા ામે થે. શભાયે 
પીલ્ભલારે અને ઔયડ ઔે રક્ઝુયીમવ ફાંખરે ઔે 

એ.વી. ઔભયેભેં ફૈઠ ઔય ખયીફી ઔી ઔશાની 
રીકતે શૈં…! ઐવી ખયીફીભેં લ જાન ઔશાાં વે 

આમેખી જો અવરી ખયીફીભેં શતી શૈ…?’ 
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અભે નયેન્દ્ર ભવયાણીની ખજફની 
માદળક્તી જોઈ પ્રબાલીત થઈ ખમા. એભન ે
ડૉ. શ્રીયાભ રાખુની લાત અક્ષયેઅક્ષય માદ 
શતી. પીલ્ભની વપતા નીષ્પતા ભાટ ેનયેન્દ્ર 
ભવયાણીએ યજુ ઔયેરા લીચાય વત્મની વાલ 
નજીઔના છ.ે વાચી લાત એટરી જ ઔે પીલ્ભ 
ઔઈ ઔરાઔાયના નાભથી ચારતી શત ત 
અભીતાબની ગણી પીલ્ભ ફ્લર ના ખઈ શત. 
પીલ્ભ ભાત્ર વાયા ખીતથી ચારતી શત ત 
ગણી પીલ્ભના ખીત કુફ વુાંદય શમ છ ેછતાાં 
નથી ચારતી. ફશુ ફશુ ત તેના ખીતની વીડી 
લેચામ છ;ે ણ પીલ્ભ ને ફદરે નીભાાતાની 
ગયલકયી લેચાઈ જામ છ.ે લોુલે જીતેન્દ્ર 
અને ઔાભીની ઔોળરની ‘લીશ્વાવ’ નાભની એઔ 
પીલ્ભ આલી શતી. એભાાં રખબખ ાાંચઔે ખીત 

http://govindmaru.com/


અભીનેતા નરેન્દ્ર મસરાણી          http://govindmaru.com       59 
 

શતા, તે ફધાાં જ એટરા ઔણાપ્રીમ શતા ઔે 
આજ ે ણ રઔ તે વાાંબે છ.ે તભને ણ 
ભુઔેળના ઔાંઠ ે ખલામેરુાં ેરુાં ખીત માદ શળે. 
‘ચાાંદ ઔી દીલાય ન તડી પમાય બયા દીર તડ 
દીમા… એઔ ધનલાન ઔી ફેટીને નીધાન ઔા 
દાભન છડ દીમા…!’ એ પીલ્ભ વુયડુય 
ફ્લર યશી શતી. એભણે એ ણ જણાવ્મુાં ઔે 
યાજશ્રી પ્રડક્ળનની ફશુ જુની પીલ્ભ ‘નદીમા 
ઔે ાય’ભાાં વચીન અને વાયીઔા શતાાં. એ પીલ્ભ 
ત્માયે કુફ ચારી શતી; ણ તેની નલી વીક્લર 
‘પ્રેભ યતનધન ામ’ કાસ્વી ફ્લર યશી. 
તાત્મા એટરુાંજ ઔે ન ઔઈ ઔરાઔાય ય પીલ્ભ 
ચારી જામ છ…ે ન ખીતવાંખીત ય ચારે છ,ે 
ઔે ન ઔઈ ડામયેક્ટય ય ચારે છ.ે વરીભ 
જાલેદને ‘ળર’ેભાાં જ ેવપતા ભી તેટરી જ 

http://govindmaru.com/


અભીનેતા નરેન્દ્ર મસરાણી          http://govindmaru.com       60 
 

વપતા તેભની ત્માયફાદની અન્દ્મ પીલ્ભભાાં 
ન ભી. ફરઔે આજ ે માદ ણ નથી ઔે 
‘ળરે’ વીલામ તેભની ફીજી વપ પીલ્ભ 
ઔઈ શતી…? 

ફધી લાતન ઔુર વયલા એટર જ 
ઔે પીલ્ભની વપતા ગ્રુવક્વેવ ઔશેલામ છ.ે 
પીલ્ભના તભાભે તભાભ ાવા ઉત્ઔૃષ્ટ 
ક્લરીટીના શમ તેલી પીલ્ભને કાવ લાાંધ 

નથી આલત. નાટઔને ણ એ જ નીમભ 
રાખુ ડ ે છ.ે નાટઔભાાં ઔરાઔાય અને 
પે્રક્ષઔન વીધ આઈઔન્દ્ટકે્ટ થત શલાથી 
તેભના ત્લયીત પ્રતીબાલ વાાંડ ે છ.ે નાટઔ 
વભજામ એલુાં ન શમ ત રઔ તેને પેંઔી 
દેતાાં અચઔાતાાં નથી. શુાં  બુરત ન શઉં ત 
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ઔાાંતી ભડીમાએ ‘ીુ ખુરાફ અને શુાં’ 
નાભનુાં એઔ નાટઔ યજુ ઔમુું શતુાં. તે નાટઔભાાં 
રઔ ઔાંટાી ખમા શતા. ભને માદ છ ેતભાયા 
નલવાયીના ટાટા શૉરભાાં એલુાં ફન્દ્મુાં શતુાં ઔે 
અડધઅડધ નાટઔ ત્મ તમ પ્રેક્ષઔ ઔાાંઈ 
વભજી ળક્મા નશીં એથી ઔાંટાીને પ્રેક્ષઔએ 
શફા ભચાવ્મ. નાટઔ અધલચ્ચે 
અટઔાલીને ઔાાંતી ભડીમા સ્ટજે ય આવ્મા. 

અને જાશેયાત ઔયી– ‘આ ભધુ યામનુાં 
એબ્વડા નાટઔ છ.ે જભેણે ન જોલુાં શમ તેભને 
ટીઔીટફાયી યથી ૈવા ભી જળે. પરીઝ… 
જે જોલા ભાાંખ ે છ ે તેભને ડીસ્ટફા ન 
ઔય…!’ અને ફન્દ્મુાં એલુાં ઔે આક શૉર 
કારી થઈ ખમ. ૈવા રઈ વો ગય તયપ 
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ચારી નીઔળ્યા. આ ભોંગલાયીભાાં રઔ ભોંગી 
ટીઔીટ કયીદીને નાટઔ જોલા આલે છ,ે અન ે
તેભને આનન્દ્દને ફદરે ઔાંટા ભત શમ 
ત પીલ્ભ શમ, નાટઔ શમ ઔે વીયીમર 
શમ તે નીષ્પ જામ છ.ે  

♦●♦●♦ 
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4 

 નયેન્દ્ર ભવયાણીની જીલનઔથની…! 
અનુક્રમણીકા 

 
(નયેન્દ્ર ભવયાણી એઔ લીળીષ્ટ બાલભાાં…) 

અભાયી અાંતીભ ફેઠઔભાાં નયેન્દ્ર ભવયાણી 
એલા કીલ્મા ઔે અનેઔ નાટ્યલીબુતીને 
એભણે માદ ઔમાા... ળૈરે દલ,ે ઔાાંતી ભડીમા, 
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જખદીળ ળાશ, વુયેળ યાજડા, અયલીંદ લૈદ્ય, 
તાયઔ ભશેતા, વીદ્ધાથા યાાંદયેીમા, બયત દલ,ે 
પ્રફધ જોી અન ે પ્રલીણ વરાંઔીની એભણ ે
લીખતે લાત ઔયી. ફશુલાયથી અભાયા દીરભાાં 
ઔાસ્ટીંખ ઔાઉચન ભુદ્દ ગાત શત. અભે 
જયા દુયથી એ પ્રશ્નની ળરુઆત ઔયતાાં ુછુ્ાં : 
‘આ અભન લભાા ઔેલ ઔરાઔાય છ?ે’ નયેન્દ્ર 
ભવયાણી અભાય ઈળાય વભજી ખમા. એભણ ે
ઔહ્યુાં : ‘ઔરાઔાય તયીઔે વાય ણ ઔાસ્ટીંખ 
ઔાઉચભાાં ફદનાભ થઈ ખમ. એણે જ ેઔોબાાંડ 
કુલ્લુાં ઔયલા ધામુું શતુાં તે વાફીત ઔયલાનુાં 
ઔઠીન શતુાં. જો ઔે ઔાસ્ટીંખ ઔાઉચ અાંખે શુાં  
લધાયે જાણત નથી; ણ એટરુાં ઔશી ળઔામ ઔે 
વભાજભાાં ફધે જ ગઉં બેખા ઔાાંઔયા શમ છ ે
તેભ પીલ્ભભાાં ણ એલુાં ફનતુાં શમ ત નલાઈ 
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નથી. પીલ્ભ ઈન્દ્ડસ્ટરી વનાનુાં ઝાડ છ.ે એન ે
ાાંદડ ેાાંદડ ેૈવા છ.ે આજની મુલાેઢીન ેટીલી 
અને પીલ્ભની દુનીમાનુાં જફયજસ્ત આઔાણ 
છ.ે ધનલાનના નફીયા વાભેથી ૈવા 
આીને પીલ્ભી યદ ેચભઔલાની ભુયાદ યાકતા 
શમ છ.ે એલા રબીમાની વાંખ્મા 
દીનપ્રતીદીન લધતી જામ છ.ે એથી 
ધુતાયાની દુઔાન ચારે છ.ે તે 
અકફાયભાાં ભવભટી જાશેયાત આે છ.ે 
તેભાાં રખ્મુાં શમ છ ે : લીના ઈન્દ્ટયવ્મએુ 
પીલ્ભભાાં ડામયેક્ટ પ્રલેળ ભેલ. તભે રુાા 
ન શ ત અભાય ભેઔભેન તભન ે રુાા 
ફનાલળે. તભને અબીનમ ન આલડત શમ ત 
અભાય ડામયેક્ટય તભને તે ળીકલળે. તભન ે
ડાન્દ્વ ન આલડત શમ તેની  ચીંતા ના ઔય. 
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અભાય ઔયીમગ્રાપય તે ળીકલળે.’ આલી 
ફખવ જાશેયાત લાાંચી મુલાેઢી ખયેભાખ ે
દયલામ જામ છ.ે તેભને ત દડલુાં શતુાં ને ઢા 
ભળ્યા જલે ગાટ થામ છ.ે જે એલા 
રેબાખુના ડમન્દ્ત્રભાાં વડાઈ જામ છ ે
તેભની શારત વાે છછુાંદય ખળ્યા જલેી થામ 
છ.ે આકા ખાભને તે એલુાં ઔશીને નીઔળ્યા 
શમ છ ેઔે – ‘એક્ટય ફનલા ફમ્ફે જઈ યહ્ય 
છુાં!’ વોએ એને  અશબાલુલાઔ લીદામ ઔમો 
શમ છ;ે યન્દ્તુ ભમુ્ફઈભાાં ફે જ દીલવભાાં 
તેભને ખ્માર આલી જામ છ ેઔે તે રેબાખુના 
પાંદાભાાં પવાઈ ખમ છ.ે એથી તેને ભાટ ેઆખ 
ઔુલ ને ાછ કાઈ જલેી સ્થીતી વજાામ છ.ે 
ખાભભાાં લીરે ભઢ ે ાછા પયલાનુાં તેભને ભાટ ે
બાયે થઈ ડ ે છ.ે ડાહ્યા મુલાન તાની 
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નીષ્પતાનુાં ટરુાં ભાથે ભઔુીને ફૅઔ ટ ુ
ેલેરીમન થઈ જતાાં શમ છ;ે ણ અશીં 
દુબાાગ્મે એલુાં ફને છ ે ઔે વદ્ફુદ્ધીને દફુુાદ્ધીભાાં 
પેયલી નાકનાયા ગણા વભદ:ુકીમા મુલાન 
એને પ્રત્વાશન આતાાં ઔશે છ ે : ‘પીલ્ભ 
ઈન્દ્ડસ્ટરીન આ સ્ટરખર ીયીમડ છ.ે એભાાં 
ળરુભાાં ફધાાં વાથે આલુાં જ થતુાં શમ છ.ે પ્રેભ 
ચયા ફવઔન્દ્ડક્ટય શત. યાજઔુભાય ભાભુરી 
રીવ ઈન્દ્સ્ેક્ટય શત. અક્ષમઔુભાય 
સ્ટરરેીમાના એઔ યેસ્ટયન્દ્ટભાાં લેઈટય શત. 
દીરીઔુભાય, દેલાનન્દ્દ અને યાજઔુયને ણ 
આાંકના રઔાયાભાાં વપતા નશતી ભી 
ખઈ. વોએ ઔડ વાંગા ઔમો શત. એથી 
આણે ણ ધીયજ યાકી સ્ટરખર ચારુ યાકલી 
ડળ.ે’ આ પ્રઔાયના પલ્વ એનરૉજીના 
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વાાંત્લન લડ ે તે એઔ સ્ટડુીમથી ફીજા 
સ્ટડુીમના ચક્કય ભાયતા યશે છ.ે ૈવા કતભ 
થઈ ચુક્મા શમ છ ેએથી ત્માાં ટઔી યશેલા ભાટ ે
તે શૉટર ઔે યેસ્ટયન્દ્ટભાાં ઔાભ ઔયતા થઈ 
જામ છ.ે એલા વાંજોખભાાં કાવ ત મલુતીની 
શારત ફશુ ફુયી થઈ જામ છ.ે એભને ભાટ ે
‘આમધય વક્વેવ, વુવાઈડ ઓય વેક્વ…!’ 
જલેી સ્થીતી ઉદ્બલે છ.ે વાંજોખન ળીઔાય 
ફનેરા એલા મુલાન ભાટ ે ઔાસ્ટીંખ ઔાઉચન 
ળીઔાય ફની જલાનુાં આવાન શમ છ.ે જો ઔે 

પ્રત્મેઔ નલદીત વાથે અચુઔણે એલુાં જ 
થામ એલુાં નથી શતુાં. અભન લભાાએ ઔાખન 
લાગ ઔમો શત. ઔદાચ એઔાદ ફે છભઔરા 
થમા શળે તેની ના નથી ણ આ પીલ્ભ 
ઈન્દ્ડસ્ટરી છ.ે રઔની આાંકના ઔેભેયા વતત 
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ઔરાઔાય ય ઔામાયત યશેતા શમ છ.ે પ્રીન્દ્ટ 
ભીડીમાને ણ ઠાંડા વત્મ ઔયતાાં ખયભાખયભ 
ખવીથી લધાયે ઔભાણી થામ છ.ે યીણાભે 
લનની એઔાદ રશેયકીને તે લાલાઝડાનુાં 
સ્લરુ આી દઈને લાતને લધુ ચખાલે છ.ે 
એભ ઔશ ઔે પ્રીન્દ્ટ ભીડીમાલાા અાંખુઠા 
યથી યાલણ ચીતયતા શમ છ.ે’ એભ ઔશી 
તેભણે લધુ એઔ વુાંદય ઉદાશયણ 

આપમુાં.            
યાલણ વાથેનુાં મુદ્ધ જીતી યાભચાંરજી 

વીતાજી વાથે અમધ્મા આવ્મા. ત્માયફાદ 
એઔ દીલવ ઔૈઔઈની દાવી ભાંથયાએ વીતાને 
ુછ્ુાં : ‘યાલણ ઔેલ દેકાત શત?’ 
વીતાજીએ ઔહ્યુાં : ‘ભેં તેન ચશેય નશીં ભાત્ર 
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ખન અાંખુઠ જોમ શત.’ ઔશી વીતાજીએ 
બીંત ય યાલણન અાંખુઠ ચીતયી ફતાવ્મ. 
ભાંથયાએ ત ેઅાંખુઠા ય આક યાલણ ચીતયી 
ઔાઢ્ય. અને યાભન ે તે ફતાલી ઔહ્યુાં : ‘જુ 
વીતાજી યાલણનુાં ચીત્ર દયી તેની ુજા ઔયે 
છ!ે’ પીલ્ભી ત્રઔાય આ યીતે ગણીલાય અાંખુઠા 
યથી યાલણ ચીતયી ઔાઢતાાં શમ છ.ે આણે 
લીલેઔફુદ્ધીથી એ લીચાયલુાં જોઈએ ઔે પીલ્ભ 
ઈન્દ્ડસ્ટરીભાાં લીળા ામા ય ઔાસ્ટીંખ ઔાઉચ 

થતુાં શત ત પીલ્ભ ઈન્દ્ડસ્ટરીઝ ક્માયની 
કતભ થઈ ખઈ શત. આજ ે વાયા ગયની 
કુફ ટરેન્દ્ટડે છઔયીને કુદ તેભના 
ેયન્દ્્વ ભુમ્ફઈ ભુઔલા આલે છ.ે અને તે 
વપ થઈને ૈવ અને પ્રતીષ્ઠા ફન્ને ઔભામ 
છ.ે’ 
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(નયેન્દ્ર ભવયાણીની પટગ્રાપી) 

એ પીલ્ભ ઈન્દ્ડસ્ટરીઝની જ ે અન્દ્તયાંખ 
ભાશીતી જણાલી ત ે યવપ્રદ ત શતી જ ણ 
એભન ફરીલુડ અને ટરીલુડભાાં પ્રલેળ ઔેલી 

યીતે થમેર તે લાત લધુ ભજદેાય શતી. 
એભણે ઔહ્યુાં : ‘1998ભાાં ટીલી વીયીમરભાાં 
ભાયી એન્દ્ટરી થમેરી. ભાય બાણેજ વાંજમ 
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અબીનમન જફય યવીમ શત. આજ ે
ણ  એ અનેઔ વીયીમરભાાં વ્મસ્ત  છ.ે એની 
પ્રથભ એડ્લટાાઈઝભેન્દ્ટ ‘જ્શન્દ્વન એન્દ્ડ 
જ્શન્દ્વન’ ફેન્દ્ડજેની શતી. થમેરુાં એલુાં ઔે એઔ 
દીલવ શુાં  એને સ્ટડુીમ ય ભુઔલા ખમ, ત્માાં 
એઔ ઔરાઔાયને જોન્દ્ડીવ થઈ ખમ શલાથી 
ડામયેક્ટયને તેનુાં યીપરેવભેન્દ્ટ જોઈતુાં શતુાં. ભન ે
એઔાએઔ ત ેયરની પય ઔયલાભાાં આલી. ભેં 
ક્માયેમ એક્ટીંખ ઔયલાનુાં સ્લપન જોમ ુ નશતુાં. 
ભાયે ભાટ ેએ પ્રસ્તાલ ચાન્દ્વ ઔયતાાં ચીંતા જલે 
લધુ શત. ળ જલાફ આલ તે અાંખે શુાં  
ભુાંઝાઈ ખમ; ણ ‘ઔભ લટ ભ…ે!’ ઔશી ભેં 
ઝુઔાવ્મુાં. ઔદાચ એભ ઔશેલુાં લધ ુવાચુાં ખણામ ઔે 
ડામયેક્ટયે ભને પય નશીં ડાય જ ઔમો 
શત. શુાં  આજ ેણ જાણત નથી ઔે તેને ભાયા 
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વ્મક્તીત્લભાાં અબીનમની ઔઈ ળક્મતા દેકાઈ 

શળે ણ એ યીતે જાણ્મે અજાણ્મે ભાયે ભાટ ે
ભાંઝીરના દ્વાય કુરી ખમા શતા. અને એઔ 
છી એઔ અનેઔ વીયીમર ઔયત શુાં  આખ 

લધત ખમ. ભાયા ટીલી પ્રલેળ ભાટ ેઆભ ત 
ભાયે ઔુદયતન જ આબાય ભાનલ યહ્ય, ઔેભ 
ઔે ઔુદયતે એલી વીચ્મુએળન ઉબી ઔયી ના 
શત ત ભાયે ભાટ ેઅબીનમના દ્વાય કુલ્મા 
ના શત. એઔતા ઔુયની કુફ ચારેરી ફે 
વીયીમર ‘ઔશાની ગયગય ઔી’ અન ે ‘વાવ 
બી ઔબી ફશુ થી’ભાાં ભને એટરી પ્રવીદ્ધી 
ભી ઔે ફશાય જલાનુાં થતુાં ત્માાં રઔ ભને 
ગેયી લતા. થડા અનુબલ ફાદ શુાં ભાયી 
ઔાયભાાં જ ફશાય નીઔત. 

http://govindmaru.com/


અભીનેતા નરેન્દ્ર મસરાણી          http://govindmaru.com       74 
 

 
(નયેન્દ્ર ભવયાણીની પટગ્રાપી) 

નયેન્દ્ર ભવયાણીના અનુબલને વભથાન 
ભે એલુાં લીધાન એઔલાય સ્લાભી 
વચ્ચીદાનન્દ્દજીએ ઔમુું શતુાં. વચ્ચીદાનન્દ્દજીએ 
તેભના પ્રલચનભાાં ઔશેરુાં : ‘ભાયા વ્મક્તવ્મ 
ભાટ ે  આમજઔ વાથે નક્કી થામ ત્માયે શુાં  
ઔશેત ઔે ટીલી ય ‘યાભામણ’ ઔે ‘ગયગય ઔી 
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ઔશાની’ વીયીમર ુયી થામ છી જ ભાયા 
વ્મક્તવ્મન વભમ યાકજો. ઔેભ ઔે રઔને 
વચ્ચીદાનન્દ્દજી ઔયતાાં ‘ગયગયઔી ઔશાની’ ભાાં 
લધુ ભજા આલે છ!ે’ 

તભને ડરાભાના એઔ ળ ના ઔેટરા ૈવા 
ભતા એલા પ્રશ્રના જલાફભાાં એભણે ઔહ્યુાં : 
‘ટીલી વીયીમર ઔે યાંખબુભીના નાટઔભાાં તભ ે
ઔાભ ઔય છ ત્માયે દુનીમા વભક્ષ યજુ થા 
છ. ૈવા ત ધુભ ભતા જ શમ છ.ે ફશાયના 
રઔને પીલ્ભ ઈન્દ્ડસ્ટરીની ઝાઔભઝ દેકાતી 
શમ છ;ે ણ તેભાાં ઔેટરી ખયીફી છ ેતે દેકાતી 
નથી. ભેં સ્ટડુીમની અન્દ્દયની એ દ:ુકદ 
લાસ્તલીક્તા નજયે નીશાી છ.ે ટીલી 
ઔરાઔાયને ુષ્ઔ યમલ્ટી ભે છ;ે ણ 
ફેઔસ્ટજેભાાં જે રયી ધઔેરે છ ે અથલા 
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ઔેભેયા રાઈટ લખેયે ભેન્દ્ટને ઔયે છ ે એલા 
ટકે્નીળીમન કુફ ખયીફ શમ છ.ે તેભને કુફ 
જ છુાં લતય ભતુાં શમ છ.ે ઔરાઔાયન ે
ત ઔીતી વાથે ઔરદાય ભે છ;ે ણ આ 
ખયીફ ટકે્નીળીમનને ુરુાં  ભશેનતાણુાં ભતુાં 
નથી. એથી ભેં શજાય રુીમા ખયીફને આપમા 
છ.ે વાચુાં ઔશુાં  ત નાટઔના ૈવા શુાં  ઔદી ગયે 
રઈ ખમ નથી. શુાં  ભારુાં  ઔલય કલ્મા લીના 
વીધુાં તેભને આી દતે!’ 

નયેન્દ્ર ભવયાણીએ એ ણ જણાવ્મુાં ઔે, 
‘ભાયા પેભેરીભાાં ઔઈ નાટઔ ઔયતુાં નશતુાં. ભાયા 
ીતાજી ફૉરફેયીંખન ધાંધ ઔયતા શતા. એથી 
ઔુદયતની ઔઈ અઔ વ્મલસ્થા ભુજફ શુાં  એ 
પીલ્ડભાાં જઈ ળક્મ. શુાં  બખલાનભાાં નથી 
ભાનત ણ ેરી ાંક્તી ભને ફશુ વાચી રાખે 

http://govindmaru.com/


અભીનેતા નરેન્દ્ર મસરાણી          http://govindmaru.com       77 
 

છ.ે ન જાણ્મુાં જાનઔીનાથે વલાયે ળુાં થલાનુાં છ?ે’ 
ત્રણ ઔરાઔના ઈન્દ્ટયવ્મુ દયભીમાન નયેન્દ્ર 
ભવયાણીએ એઔ યીક્લ ઔરાઔાયની જભે 
કુફ ખમ્બીયતાથી પીલ્ભ ઈન્દ્ડસ્ટરી અને 
યાંખબુભીના પરવ ભાઈનવ લીળે લાત ઔયી; 
ણ અભને એભન અાંતીભ જલાફ વાાંબી 
લધુ આનન્દ્દ થમ. અભે એભને એઔ કાવ પ્રશ્ન 
ુછ્ ઔે આજઔાર દળભાાંથી નલ પીલ્ભ 
પેઈર જામ છ.ે ઔયડ રુીમા કચીને 
ફનાલલાભાાં આલતી પીલ્ભ થીમેટયભાાં ફે જ 
દીલવભાાં ઉતયી જામ એ સ્થીતી નીભાાતાન ે
ળી યીતે યલડતી શળે? 

એભણે જ ેજલાફ આપમ તે વાાંબ : 
‘પીલ્ભ વપ થલાના અનેઔ ઔાયણ શમ છ,ે 
તે જ યીતે નીષ્પ જલાના ણ તેટરા જ 
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ઔાયણ શમ છ.ે આણે અખાઉ જોઈ ખમા 
તેભ ૈવાથી રાંખ અન ે ખાદરુાં કયીદી 
ળઔામ… ઉંગ લેચાતી ન ભે. ૈવાથી ુસ્તઔ 
કયીદી ળઔામ… અન્દ્દયનુાં જ્ઞાન ન કયીદી 
ળઔામ. ૈવાથી પીલ્ભ ફનાલી ળઔામ ણ 
પે્રક્ષઔન યાજી ભેલલા ભાટ ે તનતડ 
ભશેનત ઔયલી ડ.ે પે્રક્ષઔને ઉત્તભ ક્લરીટી 
આલા ભાટ ેપ્રેક્ષઔની નાડ ાયકલી ડ.ે 
પીલ્ભની વપતા ભાટ ે ઔઈ એઔ પૅક્ટય ન 
ચારે. ફધાાં જ પૅક્ટયની વશીમાયી 
ઔાભખીયીથી પીલ્ભ વપ થામ છ.ે ઔઈ પીલ્ભ 
ટીઔીટફાયી ય ટાંઔળા ાડ ે છ ે ત્માયે તે 
પીલ્ભની વપતાન ે ‘ગ્રુવક્વેવ’ ઔશેલામ છ.ે 
ભતરફ સ્ટયી અત્માંત વુાંદય શમ… 
ડામરગ્વ અને સ્ક્રીનપરે વુફા શમ… 
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મ્મુઝીઔ ભાલેરવ શમ… પ્રડ્યુવયે ણ ુષ્ઔ 
નાણા કચીને પીલ્ભને ચાય ચાાંદ રખાલી દીધા 
શમ. આભ ક્લરીટીની દૃષ્ટીએ પીલ્ભના ફધાાં 
જ ાવા ઉત્તભ શમ તે પીલ્ભ વપ થામ છ.ે 
ભાત્ર એઔરા ઔરાઔાયથી અથલા ભાત્ર વાયી 
સ્ટયી ઔે વાંખીતથી પીલ્ભ ચારી ન ળઔે. 
પીલ્ભના ફધાાં જ ાવા વુફા શમ ત પીલ્ભ 
ચારે. નફી પીલ્ભભાાં વરભાન શમ તમ ન 
ચારે. અને ફધી યીતે ઉત્તભ શમ એલી 
પીલ્ભભાાં ઔરાઔાય નલા શમ ત ણ ચારી 
જામ. પીલ્ભ ઈન્દ્ડસ્ટરીભાાં ટરેન્દ્ટનુાં ફશુાં  ભટુાં ભુલ્મ 
શમ છ.ે રઔભાાં રાખલખ ચારતી નથી અને 
ઔાભાાં ઔુ ઔાભ આલતુાં નથી. અભીતાબ 
ફચ્ચનની પીલ્ભ આજ ે ણ ચારે છ.ે એના 
દીઔયા અબીેઔ ફચ્ચનને એટરી વપતા ના 
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ભી. ઔીળયઔુભાય ચાલ્મ તેટરુાં તેન દીઔય 
અભીતઔુભાય ન ચાલ્મ. ભારાવીંશા ચારી 
તેટરી તેની દીઔયી પ્રતીબાવીંશા ન ચારી. 
યાજફબ્ફયન દીઔય અને વુનીર ળેટ્ટીની 
દીઔયી આથીમા ળેટ્ટી ણ એઔાદ ફે પીલ્ભ 
આીને અદૃશ્મ થઈ ખમા. આણે ઉય જોમુાં 
તેભ વચીન તેંડરુઔયન દીઔય ફીજો વચીન 
તેંડરુઔય ન ફની ળઔે. ઔુદયતે દનુીમાભાાં 
દયેઔના યર નક્કી ઔમાા શમ છ.ે એથી નયેન્દ્ર 
ભવયાણી દીનેળ ાાંચાર ન ફની ળઔે અને 
દીનેળ ાાંચાર નયેન્દ્ર ભવયાણી ન ફની ળઔે. 
આણે ઈશ્વયભાાં ભાનીએ ઔે ન ભાનીએ ણ 
ઔુદયતના ચઔુાદા સ્લીઔાયલા ડ ે છ.ે 
તઔદીય વાથે તઔયાય ઔયી ળઔાતી નથી. ટરેન્દ્ટ 

http://govindmaru.com/


અભીનેતા નરેન્દ્ર મસરાણી          http://govindmaru.com       81 
 

ન શમ ત તઔદીય વાથે ટાંટ ઔયનાયા પાલતા 
નથી. 

નયેન્દ્ર ભવયાણીએ પીલ્ભ, નાટઔ અન ે
ટીલી વીયીમર લીળેની અઢઔ લાત ઔયી. 
ઔઈ પીલ્ભ જટેરી જ તે યભાાંચઔ યશી. 
એભણે ગડીમાભાાં જોતાાં  ઔહ્યુાં : ‘ભાયી ાવે 
પીલ્ભ ઈન્દ્ડસ્ટરીઝના અનેઔ ઔડલા ભીઠા 
અનુબલ છ;ે ણ વભમન અબાલ છ.ે ક્માયેઔ 
પયી ભીળુાં ત્માયે આથીમ લધુ યશસ્મબયી 
અને ચટદાય લાત ઔયીળુાં!’ નયેન્દ્ર 
ભવયાણીએ ભુમ્ફઈની ટરને ઔડલાની શતી 
એથી એભણે લાતને લીયાભ આતા ઔહ્યુાં : 
‘આણે પયીથી જરુય ભીળુાં.’ નયેન્દ્ર 
ભવયાણીએ લાત ફન્દ્ધ ઔયી ત્માયે અભને એલુાં 
રાગ્મુાં; જાણે ઔઈ ભાતા ફાઔન ે આલા 
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ચઔરેટની ફશુ ભટી ફયણી કરે અને ગણી 
ચઔરેટ ભળે એલી આળાભાાં ફાઔ તાન 
કફ ધયે ણ ભાતા તેભાાં ભાત્ર એઔ ચઔરેટ 
ભુઔીને ફયણી ફન્દ્ધ ઔયી દે તેલી અભાયી 
સ્થીતી થઈ. 

દસ્ત, અભને આળા છ ે ઔે નયેન્દ્ર 
ભવયાણીના દીરદીભાખભાાં પીલ્ભ, ડરાભા 
અને અબીનમ અાંખે અનેઔ અદ્બુત લીચાય 
બમાું છ;ે તેન રાબ આણે પયી પ્રાપ્ત ઔયીળુાં. 
અાંતે એભણે જણાવ્મુાં ઔે ‘પીલ્ભ ઈન્દ્ડસ્ટરીઝભાાં 
પ્રલેળલા ઈચ્છુઔ મુલાન–મુલતી પન અથલા 
ઈભેરથી ભાય વમ્ઔા ઔયળે ત શુાં  પટગ્રાપી, 
એડલટાાઈઝભને્દ્ટ, ફરીલુડ ઔે ટરીલુડ અાંખેની 
તભાભ વત્મ ભાશીતી અને તેના બમસ્થાનની 
જાણઔાયી આીને તેભન ે વાચુાં ભાખાદળાન 
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આીળ, જથેી ગ્રેભયથી ઝાઔભઝ થતી 
પીલ્ભ ઈન્દ્ડસ્ટરીભાાં ઔઈ ઉખતા ઔરાઔાયની 
જીાંદખી ફયફાદ ન થામ.’  

શ્રી. નયેન્દ્ર ભવયાણીજીનુાં વયનાભુાં નીચ ે
પ્રભાણે છ.ે લાચઔ તેભને પન ઔયી ળઔે છ.ે 
અખાઉથી તેભની એઈન્દ્ટભેન્દ્ટ રઈન ે તેભન ે
ભી ળઔે છ.ે 
વયનાભુાં :  
Narendra Masarani 
10 ‘Ambar Vihar’ ,  Near Jain Temple, 
Kanti Nagar – Behind J. B. Nagar, 
Andheri - East,    Mumbai – 400 059 
વેરપન : +91 98201 38943 
ઈ.ભેઈર : narendra_masrani@yahoo.in    

                         ♦●♦●♦ 
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II 

અભાયાાં પ્રઔાળન 
અનુક્રમણીકા 

નલી દૃષ્ટી, નલા લીચાય, નલુાં ચીન્દ્તન ભાણલા 
ઈચ્છતા લાચઔ ફીયાદય ભાટ ે ‘ભણી ભારુ પ્રઔાળને’ 
ઈ.ફુક્વનુાં પ્રઔાળન ઔયલાનુાં ઔામા ઉાડી રીધુાં છ.ે અભારુાં  

પ્રત્મેઔ પ્રઔાળન ભાત્ર વદ્વીચાયના પ્રવાય ભાટ ે
લાચઔભીત્રને ની:ળુલ્ઔ ભે છ.ે અભે 25 ડીવેમ્ફય, 2019 
વુધીભાાં નીચે ભુજફની 33 ઈ.ફુક્વનુાં પ્રઔાળન ઔમુું છ.ે 

 1. 1. પ્રા. યભણ ાઠઔ (લાચસ્તી)ના 25 રેકની 
‘અબીવ્મક્તી’  ‘ઈ.ફુઔ’ – 01 (ાનાાં : 113; ભુલ્મ : 
ભપત) 

2. શ્રી. દીનેળ ાાંચારના 25 રેકની ‘અબીવ્મક્તી’ 
‘ઈ.ફુઔ’ – 02 (ાનાાં : 108; ભુલ્મ : ભપત) 

3. શ્રી. ભુયજી ખડાના 25 રેકની ‘અબીવ્મક્તી’ 

‘ઈ.ફુઔ’ – 03 (ાનાાં : 127; ભુલ્મ : ભપત) 

4. પ્રા. યભણ ાઠઔ (લાચસ્તી)ના ચીન્દ્તનાત્ભઔ 37 
રેકની ‘ઈ.ફુઔ’ – ‘લીલઔે–લલ્લબ’ (ાનાાં : 190; 
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ભુલ્મ : ભપત) 

5. પ્રા. યભણ ાઠઔ (લાચસ્તી)ના ચીન્દ્તનાત્ભઔ 
રેકભાાંથી 206 યૅળનરભુદ્દા તાયલી ઔાઢીને તૈમાય 
ઔયેર ‘લીલેઔલીજમ’ ગ્રાંથની ‘ઈ.ફુઔ’ (ાનાાં : 131; 
ભુલ્મ : ભપત) 

6. ળીક્ષણલીદ્ ડૉ. ળળીઔાાંત ળાશની ‘ઈ.ફુઔ’ ‘આનન્દ્દની 
કજ’ (ાનાાં : 53; ભુલ્મ : ભપત)  

7. ળીક્ષણલીદ્ ડૉ. ળળીઔાાંત ળાશની ‘ઈ.ફુઔ’ ‘ટીન–
એજ’ભાાં ફમફ્રેન્દ્ડથી વાલધાન’ (ાનાાં : 51; ભુલ્મ : 
ભપત) 

8. શ્રી. યશીત ળાશના 25 રકેની ‘અબીવ્મક્તી’ ઈ.ફુઔ 
– 04 ‘અધ્માત્ભના આટાાટા’ (ાનાાં: 111; ભુલ્મ :  
ભપત) 

9. ળીક્ષણલીદ્ ડૉ. ળળીઔાાંત ળાશની ‘ઈ.ફુઔ’ ‘આનન્દ્દનુાં 
આઔાળ’ (ાનાાં : 116; ભુલ્મ : ભપત) 

10. પ્રા. યભણ ાઠઔ (લાચસ્તી)ની આત્ભઔથાની ‘ઈ.ફુઔ’ 
‘આત્ભઝયભય’ (ાનાાં : 257; ભુલ્મ : ભપત) 

11. આમાવભાજી અન ે રેકઔ શ્રી. નાથુબાઈ ડડીમાની 
‘ઈ.ફુઔ’ ‘દુ:કનીલાયણના ભ્રાભઔ ઉામ’ (ાનાાં : 
26; ભુલ્મ : ભપત) 
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12. શ્રી. એન. લી. ચાલડાના 14 રેકની ‘અબીવ્મક્તી’ 
‘ઈ.ફુઔ’ – 05 ‘ચાલાાઔ દળાન’ (ાનાાં : 96; ભુલ્મ : 
ભપત) 

13. શ્રી. દીનેળ ાાંચારના 20 રેકની ‘અબીવ્મક્તી’ – 
‘ઈ.ફુઔ’ – 06 ‘વત્મવન્દ્દુઔ’ (ાનાાં : 110) 

14. ળીક્ષણલીદ્ ડૉ. ળળીઔાાંત ળાશની ‘ઈ.ફુઔ’ 
‘વમ્ફન્દ્ધભીભાાંવા’ (ાનાાં : 83; ભુલ્મ : ભપત) 

15. ળીક્ષણલીદ્ ડૉ. ળળીઔાાંત ળાશની ‘ઈ.ફુઔ’ ‘જીન્દ્દખી 
ઔઈ યીતે જીલળ?’ (ાનાાં : 75; ભુલ્મ : ભપત) 

16 શ્રી. લલ્લબ ઈટારીમાના 10 રેકની ‘અબીવ્મક્તી’ – 
‘ઈ.ફુઔ’ – 07 ‘લીચાયમાત્રા’ (ાનાાં : 84; ભુલ્મ : 
ભપત) 

17 નીલૃત્ત પ્રળાવઔ અને રેકઔ શ્રી. ફી. એભ. દલેના 
રેકની ‘અબીવ્મક્તી’ – ‘ઈ.ફુઔ’ – 08 ‘ભ્રભ 
બાાંગ્મા છી...’ (ાનાાં : 90; ભુલ્મ : ભપત) 

18 વુશ્રી. ઔાભીની વાંગલીના 11 રેકની ‘અબીવ્મક્તી’ 
‘ઈ.ફુઔ’ – 09 ‘ઔીતની શઔીઔત, ઔીતના પવાના?’ 
(ાનાાં : 72; ભુલ્મ : ભપત) 

19 શ્રી. દીનેળ ાાંચારના 12 રેકની ‘અબીવ્મક્તી’ 
ઈ.ફુઔ – 10 ‘યૅળનારીઝભન ગાંટનાદ’ (ાનાાં : 93; 

http://govindmaru.com/


અભીનેતા નરેન્દ્ર મસરાણી          http://govindmaru.com       87 
 

ભુલ્મ : ભપત) 

20 શ્રી. દીનેળ ાાંચારના 12 રેકની ‘અબીવ્મક્તી’ 
‘ઈ.ફુઔ’ – 11 ‘યૅળનારીઝભન ગાંટનાદ–2’ (ાનાાં : 
110; ભુલ્મ : ભપત) 

21 શ્રી. દીનેળ ાાંચારના 12 રેકની ‘અબીવ્મક્તી’ 
‘ઈ.ફુઔ’ – 12 ‘યૅળનારીઝભન ગાંટનાદ–3’ (ાનાાં : 
122; ભુલ્મ : ભપત) 

22 શ્રી. યભેળ વલાણીના 14 રેકની ‘અબીવ્મક્તી’ 
‘ઈ.ફુઔ’ – 13 ‘દેતે શૈં બખલાન ઔ ધકા’ (ાનાાં : 
136; ભુલ્મ : ભપત) 

23 ળીક્ષણલીદ્ ડૉ. ળળીઔાાંત ળાશની ‘ઈ.ફુઔ’ ‘વાંતાનભાાં 
વાંસ્ઔાયવીંચન’ (ાનાાં : 95; ભુલ્મ : ભપત) 

24 ળીક્ષણલીદ્ ડૉ. ળળીઔાાંત ળાશની ‘ઈ.ફુઔ’ 
‘ભૃત્મુભીભાાંવા’ (ાનાાં : 34; ભુલ્મ : ભપત) 

25 ળીક્ષણલીદ્ ડૉ. ળળીઔાાંત ળાશની ‘ઈ.ફુઔ’ ‘જીપવીની 
ડામયી’–‘એઔ વૈનીઔની નોંધથી’ (ાનાાં : 112; 
ભુલ્મ : ભપત) 

26 ડૉ. ફી. એ. યીકના 12 રેકની ‘અબીવ્મક્તી’ 
‘ઈ.ફુઔ’ – 14 ‘ભન્દ્ત્ર–મન્દ્ત્ર–તન્દ્ત્રનુાં અલીજ્ઞાન’ (ાનાાં 
: 101; ભુલ્મ : ભપત) 
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27 ‘અાંખદાન’ અાંખનેા 11 રેકની ‘અબીવ્મક્તી’ 
‘ઈ.ફુઔ’ – 15 ‘અાંખદાનથી નલજીલન’ (ાનાાં : 102; 
ભુલ્મ : ભપત)  

28 શ્રી લીક્રભ દરારના 10 રેકની ‘અબીવ્મક્તી’ 
‘ઈ.ફુઔ’ – 16 ‘યૅળનારીસ્ટની દૃષ્ટીએ ખીતાન 
વાંદેળ’ (ાનાાં : 81; ભુ: ભપત) 

29 ળીક્ષણલીદ્ ડૉ. ળળીઔાાંત ળાશની ડામયી–વાંગ્રશનાાં 
‘લીચાયભતી’ની ‘ઈ.ફુઔ’ ‘ળાણણનાાં ભતી’ (ાનાાં : 
104; ભુલ્મ : ભપત) 

30 વુશ્રી. યચના નાખયીઔ વમ્ાદીત અને પ્રા. યભણ 
ાઠઔના 19 ‘લીચાયરેકની ‘અબીવ્મક્તી’ ‘ઈ.ફુઔ’ 

– 17 ‘આચાયી વફ જખ ભીરા’ (ાનાાં : 165; ભુલ્મ 
: ભપત) 

31 વુશ્રી. યચના નાખયીઔના 07 ઔાંઠીભુક્ત લીચાયરેકની 
‘અબીવ્મક્તી’ ‘ઈ.ફુઔ’ – 18 ‘ફૈઠ થ્થય ઔી નાલ’ 
(ાનાાં : 167; ભુલ્મ : ભપત) 

32 પ્રા. યભણ ાઠઔ (લાચસ્તી)ના 12 રેકની 
‘અબીવ્મક્તી’  ‘ઈ.ફુઔ’ – 19 ‘સ્લખા ધયતી ય છ’ે 
(ાનાાં : 170; ભુલ્મ : ભપત) 
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33 રેકઔ શ્રી. દીનેળ ાાંચારે વુપ્રવીદ્ધ અબીનેતા        
અને યૅળનારીસ્ટ નયેન્દ્ર ભવયાણીન રીધેર 
ઈન્દ્ટયવ્મુની ‘ઈ.ફુઔ’ ‘અબીનેતા નયેન્દ્ર ભવયાણી’ 
(ાનાાં : 89; ભુલ્મ : ભપત) 

ભણી ભારુ  
●‘ઈ.ફુઔ’ પ્રઔાળઔ● 

405, વયખભ એાટાભેન્દ્ટ,  
નલવાયી ઔૃી મુનીલવીટી વાભે, 

લીજરય. નલવાયી.  
સ્ટ : એરુ એ. વી. – 396 450  

વેરપન : 9537 88 00 66  
ઈ.ભેઈર : govindmaru@gmail.com 

 

 
સમાપ્ત 
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