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સજૂ્ઞ મમત્રો,સાકિત્ય સર્જિો, સ્વજનોોઃ 

કિશોર સાથેના  ૮૩ વર્ષના આપણા સિવાસમાાં તેણે જે સવૂાસ ફેલાવી તેન ુઉજવણુાં આપણે સાથે િરીએ. 

િૌટુાંબબિ સબાંધે કિશોર અને હુ પીતરાઈ ભાઈઓ.દાદા-દાદી મિાશાંિર અને માણેક્બા રાવળના ચાર ફરજ ાંદો રતીલાલ, 
રમવશાંિર (િલાગરુુ) , નમષદા અને પ્રાણશાંિર. મોટા રતીલાલ (બાપાજી)નો મોટો પતુ્ર કિશોર અને વચેટ 
રમવશાંિર(બાપ)ુનો પતુ્ર િન ુ(હુ ાં િનિ). 

અમારો બાંનેનો જન્મ એિજ ૧૯૩૦માાં.બાળપણથી શરુ થયેલા ગોકિયા સબાંઘો આજન્મ િેવા મવતાવ્યા તેને વાગોળવા 
મન તલસે છે. 

માબાપોની આધેિ ઉમ્મરે અમારા જન્મ થયેલા એટલે રાવળ પકરવારમાાં નાના બાળિોમાાં માત્ર િન-ુકિશોરની 
જોિી.સૌન ુિતે અમારા બાંને માટેજ ઢળે. નાની વય ે(૨-૩) પણ બાંને ભાઈઓ વચ્ચે િદમાાં ફરિ એટલે લોરેલ-િાકિિ 
જેવી જોિી લાગીયે અને શકરરના વજનમાાં પણ ખાસો ફરિ. 

મિાશાંિર દાદા (બાપજુી) બેંિમેનેજર એટલે પટાવાળા ઘણા.અમને તેિીને ફરવા  
લઈ જવા માટે તગિા િાસમઅલીને કિશોર સોંપવામાાં આવે તો બેચરને ઓછા 
વજનદાર િનનેુ તેિવાન ુિામ. 

તિવેારોમા બાંને ભાઈઓના િપિા-જુતા બધ ુએિ સરખજુ લેવામાાં આવે જાણિેે 
જોકિયાભાઈઓ.            
લગ્નસરાના કદવસોમાાં રોજ રાતના જમણ નાતની 'રામ વાિી'માાં િોય એટલે ઘરના રસોિા 
બાંધ. ત્યારે  એિ સરખાાં રેશમી અબોકટયા અને સાથે રાખવાની લોટીઓ પણ બાંને બાળિો માટે. 

પણ રાજની ઘોિાગાિી આવે ત્યારે િોણ બાલ ુઘોિાગાિીવાળા સાથે બેસે તેની હુ ાંતાતસુી થાય એટલે આવતાજતાના 
વારા બાંધાય. 
 

કદવાળીમાાં દારુખાન ુઆવે ત્યારે ના ફુટેલા િટાિિા ભેગા િરી તેમાાંથી દારુ ભેગો િરીને પુાંિાની િોિી બનાવીને તેમાાં 
ભરીયે,તેને ચેતાવીને ફુવારા ઉિાિાવામાાં વધારે રસ અને મજા. 
 

 



અમને બાંન્નેને નાનપણથી કફલ્મો જોવાનો શોખ. તેની પાછળ પણ એિ મજાન ુિારણ છે.  
બાપાજી (કિશોરના મપતા) પોસ્ટમાસ્ટર િતા એટલે  બે માળના એિ મિાનમાાં સરિારે  
ભોંયતબળયે ઓકફસ અને ઉપરના માળે રિવેા માટે વ્યવસ્થા િરી િતી.તે જમાનામાાં સરિારી  
પટાવાળા મવ., પોસ્ટમાસ્ટર સાિબેના ઘરના ટાાંપાય િરે. સાાંજે ઓકફસ બાંધ થાય  
એટલે બધા પોસ્ટમેન મસનેમા િોલમાાં િોરિીપર બની જાય અને તેમની આવિ પણ  
સારી થાય.  

રાતના નવ વાગ્યાના શોમાાં તે બધા િોય એટલ ે 
પોસ્ટમાસ્ટર સાિબેના સગા-સબાંધીઓને બોક્ષમાાં કફલમ જોવા બેસાિી દે-  
અમદાવાદી રીતે િાના માતર વગર. અમેતો સાિબેના વ્િાલા કદિરા એટલેતો  
અમે સેજ મોિા જઈએ તો કફલમ મોિી શરુ થાય. 1941-43ના ગાળામાાં  
પાસેજ 'નટરાજ મથએટર' ખલુ્્ુાં િત ુાં એટલે લેટેસ્ટ કફલમ જોવા મળે.  
કફઅરલેસ નાકદયા, જોન િાવસ મવગેરેના સ્ટાંટમપક્ચર “િબલ્રોસ”, "િાંટરવાલી",  
"સાઈિલ વાલી" એવી ઘણી "વાલી.. વાલી" કફલમો જોઈ નાખેલી.સરદાર બાનવુાળી 'પ્રિાશ મપક્ચર"ની  'ખ્વાબિી 
દુમનયા પણ જોયેલી. ઈંટરવલ વખતે મસનેમાનો મેનેજર આવે અને મવમ્ટો. રાસબરી પીણા ચાલે.સાથે "નરોતમ 
ચેવિાવાળાની" ભેળ આવ-ે 83 વર્ોમાાં ફરી તે સ્વાદ નથી મળ્યો. 

કિશોરને પિલેેથીજ વાાંચવાનો શોખ.ઘરમા ગાાંકિવ,બાલમમત્ર,કુમારના અિો આવે તેમાાંથી ઘણા જ્ઞાન-ગમ્મત 
મળ્યા.પછીતો બહુરુપીના ગનુાિશોધિ બચત્રગપુ્ત વકિલ,બ્રમ્િાાંિનો ભેદ,એચ.જી.વેલ્સ,જુલે વનષ અને શેરલોિ  િોમ્સનો  
શોખ લાગ્યો.પોપ્્લુર સાયાંસના અંિોએ કિશોરને મવજ્ઞાન અને એંજીનીરીંગ તરફ દોયો.આગળ જતાાં  
1953 - LD Engineering in Ahmadabad - BS in Mechanical & Electrical Engineering 
1954 - Design Institute in Ahmadabad - MS in Design Institute 

1957 -IIT in Kharagpur - MS in Industrial Engineering અને તેજ કે્ષત્રમાાં જીવન વ્યવસાય 
સ્વીિારવામાાં મળૂ બાળપ્ણથીજ પાાંગરેલા. 
1૩-૧૪ વર્ષની ઉમ્મર સધૂીમાાંતો અનેિ પ્રવ્રમુતઓ સાથે િરી.જેવીિે 'હુન્નર મિાસાગર'માાંથી ટુથપેસ્ટ,સાબ,ુલોશન 
બનાવાના પ્રયોગો;ઉનાળામા ગ્રીષ્મ િેંપમા જવાન;ુઘરે આઈસરીમ બનાવાનો; 
 

જુની ટ્રાઈમસિલના પૈિાાં  લઈ ખોખા ગાિી બનાવવી;બાપજુી સાથે માલસર અને 
ગોપનાથની સફરો મવગેરે સાથે માણ્યા. 
 

તે પછીના વર્ોમાાં અમારા ભણતર,લગ્ન, .નોિરી-ધાંધા જુદી કદશાઓ અને સ્થળોમાાં 
ફાંટાયા.માત્ર પત્રવ્યિવાર િે િવબચત મલૂાિાતો વિજે સાંસગષ રહ્યો. ૧૯૬૬મા મારો 
સિકુટાંબ વસવાટ અમેકરિામાાં શરુ થયો ૧૯૭૩માાં કિશોરે પણ સિકુટુાંબ વસવાટ 

પરદેશમા સ્વીિાયો. ત્યારથી અત્યાર સધૂીના વર્ોમાાં િવબચત મલૂાિાત, ફોન અને ઈ-મેલથી સાંસગષ  રહ્યો. 
 

વર્ો પિલેાાં અમારા મપ્રય મપતરાઈ ભાઈ જનાદષન (જનભુાઈ)એ 'ઘર કદવિી' િસ્તબલખીત મામસિ શરુ િ્ુષ િત ુાં.તે પ્રથા 



ફરી ચાલ ુિરવાનો અમે બાંનેએ ચરચ્યો . ૨૦૦૭માાં કિશોરે 'િેસિૂા ાં'નો પ્રયોગ િયો 
જેની લોક્પ્ક્પ્રયતાતો આપ સૌને મવદીત છે. તેના આ ઉદ્યમમાાં જેમ  િોમશટામાાંથી 
એિ ભાતભ્ુું પતાંબગ્ ુઉિી ઉિે તેવી કિશોરની સર્જનાત્મિ પ્રમતભા પણૂષ િળાએ 
ઉભરી આવી. તેની સાથેની વાતો અને ચચાષઓએ એિ નવો વળાાંિ લીધો.લબલત 
િળાઓ 

પ્રત્યેની  ઉંિી રસમય સમજ અને મવર્ાળ વાાંચન સ્રષુ્ષ્ટ દ્રષ્ય થવા માાંિી.અમારી વ્યક્પ્ક્તગત મવચારસરણી Humanistic 

પણ તેને લગતી sensitivityમાાં મનજી જુદાઈ.નાનપણના ગોકિયા િવે  સહ્રદયી મમત્રો બન્યા િતા.તેની સાથેની આપલેમાાં 
mutual understanding and respect સઘૂટ્ટ બન્યા.તેની લબલત મસધ્ધીઓ મારે માટે પ્રેરણાદાયિ બની.તેના બે ઉદાિરણ 
રજુ િરુાં છાં. િથાવસ્ત ુકિશોરલક્ષી  પ્ણ િન ુપોતાને માત્ર લકિયો ગણે છે. 
 

૧. 'િેસિૂા ાં'ના પ્રભાતની અિીં વધામણી છેોઃ 
 

િેસિુા ાં િેવા ?                       
“િેસિુા ાં િેવા” ?   
                

િે, ગજુરાતના અંગે *                                                                                           
્.ુએસ.એ., .ના  સાંગે                                 
પીળા પલાશના રાંગે  
      િેસિુા લ્યોરે િેસિુાાં **  
      લીઓ  “િેશ”ુના િેસિુાાં ***  

“િેસિુા ાં” એવા !  
               િે, E’ વાાંચોને મનમાાં મલિાવ ! ***  
       ઈ વાાંચોને   નવાઈમાાં ગરિાવ ! ****  
 

ઉર્ાનુાં આિાશ જેમ રાંગોથી ઉભરાય તેમજ  “ િેસિુા ાં” ના આગમને  Internetના આિાશને િેસસરી્ુાં  બનાવી દીધુાં છે. 
 

 
 

*           શરીરે િે વાનેના  સાંદભષમાાં  
**         પલાશના ફુલના સાંદભષમાાં 
***       કિશોર રાવળન ુનાનપણન ુહુલામણ ુનામ તેમના નાનીમાએ પાિલે ુાં.  
****       E’  suggests internet  

*****        ભાવનગરીઓન ુસાંબોધન “ઈ” જે અમદાવાદીઓ માટે “તે” અથવા “તેન”ે  
 
 



૨. કિશોરના પાત્રાલેખનો અને તેની મવનોદ વ્રમુિ મને ઘણી આિર્ષિ લાગતી. નીચ ેદશાષવેલા 'બચ ુશકુ્લ'ના પ્રસાંગમાાં 
સા્ં કુ્ત નાયિ-ખલનાયિ િોણ છે તેતો ખલુ્લજુ પ્રદમર્િત થાય છે.મામમિિ વ્યાંગથી માાંિીને Practical Joker સધૂી 
તેની મવનોદ વ્રમુિ િતી  
 

 

 

નાનપણમાાં તેને તકુ્કો સઝુ્યો િે અમારે ચાર ભાઈઓએ તખલ્લસુ રાખવા જોઈએ. 
પોતાન ુનામ "શોકરલા" (બાપાજી તેને વ્િાલથી કિશોરીલાલ િિતેા તેમાાંથી ઉપજાવ્્ુાં). 
રમેશનુાં નામ "મનિંઘટુ", મપ્શુન ુનામ "પતેિ" અને મારુાં નામ "નીિીબાબા". 
એટલે મસધાસાદા દેખાતા કિશોરકુમાર છપા ટીખળખોરતો ખરા. 
 

 

 

 



વર્ો સધુી અમારા બેમાથી િોણ મોટુ િે અમે સમ્વયસ્િ તેનો મીિો મવવાદ રહ્યો. તે મારાથી ૧૦ માસ નાનો એટલે 
વર્ષમા ૨ માસ અમે બ ેસમવયસ્િ. પકરણામે, First person singular પ્રમાણે તેણે મને તેને કિશોર 
સાંબોધનનો અમધિાર આપ્યો પણ મારે માટેતો તેણે િનભુાઈન ુમાનાથે સાંબોધન જાળવ્્ુાં િત ુાં. 
From Love grows Love તે તેનો મસધ્ધાાંત િતો. 
અલમવદા ભઈલા કિશોર 
તુાં જયાાં િોય ત્યાાં તને कल्याण्मस्तु                                                        
-  તારો િનભુાઈ  
हरि ओम ्तत ्सत ्

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 



 

 

 

 

 

  

 

 
   
   

 
 
 
 
 
 


