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નાટ%કાર નવલ(કશોર+ુ ં પોતા+ુ ં.વન જ 0ુખાતં નાટક સમાન થઇ જતા તેઓ 0ુખી 

0ુખી ,િનરાશ િનરાશ અને  અને હામ હાર� ગયેલા <વા થઇ ગયા.પોતાની =જ>દગીના @ામાનો  આવો 

અણધયC  Dત  તો તેમણે EવFનમા ંય કGFયો ન હતો.એકાએક અને જોતજોતામા ંપIની નવલનો 

મેિસવ હાટJ  -અટLકમા ંDત આવતા કL પોતાના .વMાટક પર પણ 'NOવક કટJન' પડ� ગયા <વો તેન ે

આઘાતજનક Qચકો લાSયો.તેના બારમાની િવિધ પછ� બી< (દવસે તેરUુ ંઅને સાથે જ વરસીની 

િવિધ પણ વડ�લોએ ગોઠવી હોવાથી તે િવચારમા ંપડ� ગયો કL આ બાર (દવસ જ <મ તેમ ન 

સરWુ ંખાધા કL ન સરWુ ંXતૂા  પણ િવના  <મ તેમ િવતાZયા છે તો હવે આખી આ કારમી =જ>દગી 

 વીતશે કLમ ? તેને અનેક વાર સાભંળેલી કહLવત યાદ આવવા લાગી કL "બારમા  પછ� તેરUુ ંઆવે 

તેમ....."અને તેના મનમા ંએક નવો ફણગો  ^ટ%ો કL" _ુ ંપણ 'નવલ'ની પાછળ આવતા પોતાના 

'(કશોર' નામની <મ જ તેની પાછળ જ પાછળ ચાલતો થઇ જઈ શaંુ તો કLટbુ ંસાcંુ ! " 

 તે નવલના િવચારL ચડ� ગયો .પોતા+ુ ંનામ તો (કશોર હe ુ;ંપણ નવલ સાથેની દોEતી પછ� 

પોતે પોતા+ુ ં ઉપનામ કહો કL તખGbસુ કહો નવલ(કશોર રાખી લીધેbુ ં તે તો તેને સ_ુથી પહLbુ ં

યાદ આZgુ ં .પોતે કિવતા કરતો,ગઝલો લખતો,ગીત લખતો અને નાટક તો ધડાધડ લખતો < 

ભજવાતા પણ ખરા અને લોકિiય પણ ભારL  થતા . તેના જ લખેલા નાટકોમા ં Ujુય kિૂમકા 

ભજવતી અભનેlી નવલ,તેનો અદkતુ અભનય ,તેની બોલચાલની છટા ,તે+ુ ં છલકe ુ ં

સૌnદયJ,તેની નીતરતી નમણાશ,તે+ુ ં ટપકe ુ ંલાવoય આ બpુ ં (કશોરને ઘાયલ કર� ગgુ ં .હવે તે 

નવલ(કશોર ઉપનામથી લખતા પોતાના નાટકોમા ંમનમા ંવસી ગયેલી USુધા નવલને અ+qુપ જ 

પાl  ઉપસાવતો,તેને શોભે તેવા જ સવંાદો ઉપrવતો અને એકાદ ગીત પણ તેના Uખેુ ગવડાવી 

પોતાની iેમ ભાવનાને શsદ qપ આપતો રહLતો .  

  પહLલા તો એ tારLક જ નાટકો જોવા જતો;પણ નવલ મનમા ંવસી ગયા પછ� તો એ કાયમ 

તેના નાટક જોવા અuકૂ અને દરLક શોમા ંજવા લાSયો .નવલના શsદોમા:ં'ગાડંો માર� પાછળ પડ� 
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ગયો છે" એvુ ંસાભંળ� તેને 'ગાડંો' શsદમા ંય ગોળથી વp ુગળપણ  વતાJવા લાSgુ ંઅને 'પાછળ' 

શsદ તો એટલો ગમી ગયો કL Iયારથી તો તે નવલની આગળ -પાછળ જ, મનથી અને હક�કતમા ં

પણ  હરતો -ફરતો થઇ ગયો. 

સદભાSયે નવલ તેના  િનવાસ Eથાનની પાસેના જ એ(રયામા ં રહLતી હોવાથી 

બસમા,ંwLઈનમા,ંએ જમાનામા ં ચાલતી wામમા ં ભેગી થઇ જતી ,ભટકાઈ જતી .સકંોચી Eવભાવનો 

U ૂગંો લેખક એક વાર (હમત  કર� બસમા ંસામેની સીટ પર  જ બેઠLલી નવલને જોઈ બોલી 

 ઊઠyો:" તમારો અભનય   એટલે કહLvુ ંપડL,હz ! કમાલ એ{Oટ|ગ છે તમાર�,જબર� છે તમાર� સવંાદો 

બોલવાની છટા !" 

જવાબમા ં નવલ મrક-મ}કર�મા ં બોલી:"  તમારા લખેલા જ સવંાદો તો બોbુ ં ~ ં .અને 

અIયારL તમે બોલો છો એ પણ છટાદાર જ બોલો છો " 

  < પણ હોય નવલની પાછળ જ પડ� ગયેલો (કશોર,તેની આગળ પાછળ ફરતો તેના 

આવવા- જવાના સમય+ુ ં અ+સુધંાન રાખી તેની સાથે જ  બસ કL wામમા ં ચડL,મોકો શોધીને 

 વાતચીત છેડL અને પોતે હવે નવલ (કશોર ઉપનામ કLમ રાjgુ ં છે તેનો રિસક ઈિતહાસ વગર �છેૂ 

િવEતારથી સભંળાવે. એ (દવસો iપોઝ કરવાના તો નહોતા;પણ તો ય (કશોરL નાટક�ય 

ર�તે,નાટક�ય ઢબે,નાટક�ય અદાથી એક વાર પોતાની બસમા ંનવલને ચડતી રોકતા બસ કંડOટરને 

�Eુસો કર� દL પોતે પણ ઊતર� જઈ  અને "ચાલો,મો�ુ ં ન થાય એટલે ટLOસીમા ં જ થીયેટર પર 

પહzચીએ" કહ� નવલને લ�ટ આપી .અને એ લ�ટમા ંજ તેને પોતાના .વMાટકમા ં લ�ટ મળ� 

ગઈ અને કાયમી હ�રોનો રોલ મળ� ગયો. ટLOસીમા ંજ તેણે  મન ખોલીને પોતાનો iેમભાવ સરળ 

ર�તે-Eવાભાિવક Eવqપે ZયOત કર� દ�ધો અને વાચાળ  નવલે પણ મૌન  UEુકાહટના મા�યમથી 

પોતાની  Eવીaૃિતની અભZયNOત કર� દ�ધી.તે પછ� તો આગળ- પાછળ ફરતો (કશોર આગળ વધી 

નવલના માતા િપતાને મળ� તેમને સમrવી,પોતાના �ુનવાણી માતા િપતાને સમrવી,નવલની 

પણ પાછળ પડ� તેને કNnવnસ કર� તેને   લSન માટL રા. કર� તેની સાથે ધામpમૂ સાથે પરણી 

ગયો.હવે આગળ- પાછળ ફરતો (કશોર નવલની સાથે જ સાથે ચાલતો-ફરતો થઇ શtો. 

      વષCને વષCના  સાથ- સગંાથ અને  સહ વાસ પછ� એકએક બરાબર બાર (દવસ પહLલા 

નવલના હાટJ - એટLકથી તેના પોતાના જ બાર વાગી ગયા હોય એvુ ં તેને લાSgુ ં .નવલના  UકૂLલા 

મોટા લેિમનેટLડ ફોટા સામે જોતા તે રડ� પડyો અને મનોમન બોGયો:"e ુ ં IયારL કહLતી રહLતી કL _ુ ં

તાર� પાછળ પડ� ગયો ~,ંતાર� આગળ- પાછળ ફયાJ કcંુ ~;ંપણ હવે અIયારL તો e ુ ંઆગળ નીકળ� 
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ગઈ અને _ુ ંપાછળ પડ� ગયો ~ ંતો યાદ રાખ< પેલી iિસ� વાતાJ  "ઊભા રહLજો, આvુ ં~'ં"એમ 

પિતને કહ� તેની પાછળ જ ચાલી પડતી પIનીની <મ _ુ ં પણ "ઊભી રહL<,_ુ ં તાર� પાછળ જ 

પાછળ આvુ ં~"ં કહLતો તાર� પાછળ જ પાછળ નીકળ� પડ� તાર� સાથે જ સાથે થઇ જવાનો ~ ં

.ઊભી રહL તાર� પાછળ જ પાછળ આvુ ં~.ં 

    …..અને ખરLખર બારમા  પછ� તેરUુ ંઆવે તેમ બારમા  પછ�ના તેરમીની િવિધ પહLલા જ 

વહLલી સવારL �ઘમા ં ને �ઘમા ં જ "નવલ...નવલ ..." એમ જોરથી પોકાર� (કશોર નવલની 

આગળ પાછળ થવા માટL,તેની સાથે થવા માટL લાબંી સફરL નીકળ� પડyો .નાટક- જગત આ બેઉ 

કલાકારોની  નાટક�ય િવદાયને 'અલિવદા'  કહLe ુ ંમૌન રહ� ગgુ ં. 

                                                     સમાFત  

 


