
જનક નામધારી હતો એક નાયક 
ઘણાાંને કયાા એણે સાહહત્ય લાયક 

સરુતના સાહહત્ય સાંગમમાાં યોજાયેલા ‘જનક સ્મતૃત’ કાયાક્રમનો તિસ્તતૃ હિેાલ  

 
 
સરુત તા. ૧૬એતિલ, ૨૦૧૮: િેરણાત્મક 
પસુ્તકોના લેખક, કતિ, આયોજક અને 
સાહહત્ય સાંગમ, સરુતના િણેતા સદગત 
જનક નાયકની િથમ પણુ્યતતતથએ તેમના 
તિતિધ કાયોની સ્મતૃત તાજી કરિા માટે 
રતિિાર, તા. ૧૫ એતિલ, ૨૦૧૮ની સાાંજે 
સાહહત્ય સાંગમ, સરુતમાાં ‘જનક સ્મતૃત’ 
કાયાક્રમનુાં આયોજન નાનભુાઈ નાયક િેહરત 
સાંસ્કાર હોલમાાં કરિામાાં આવ્ુાં હત ુાં. જેમાાં 

સળગત જનકને કાવયાાંજલલ, તેમના 
સર્જનના ગૌરિને તથા તેમના ‘હાસ્યોત્સિ’  
અને ‘ગીત ગાતા ચલ’ જેિી કાયાક્રમ 
શે્રણીઓના અંશો દ્વારા જનકની સ્મતૃતને 
તાજી કરિામાાં આિી હતી. આ કાયાક્રમનુાં 
સાંયોજન અને સાંચાલન નરેશ કાપડીઆએ 
ક્ુું હત ુાં.  



 
આરાંભમાાં ૯૧ િર્ષીય નાનભુાઈ નાયકે 
પોતાના અને જનકના જીિનની મહત્િની 
િાતોને ઉજાગર કરી હતી. જનકની િાચન-
લેખન િવતૃિ કેિી રીતે ૨૦૦ પસુ્તકો 
લખિા સધુી તિસ્તરી હતી તેની યાદ અને 
આ સાંસ્કાર ભિનમાાં સાહહત્ત્યક-સાંસ્કૃતતક 
િવતૃિઓ કેિી રીતે એક દાયકાથી િધ ુ
સમય માટે પાાંગરી તેની િાતો તેમણે 
ભાિનાશીલ બનીને યાદ કરી હતી.  
કાયાક્રમના આરાંભે સાંચાલકે જનક નાયક 
દ્વારા તનધનના બે િર્ષા પહલેાાં લખેલી 
કતિતા ‘હુકમનામુાં’ િસ્તતુ કરી હતી, જેમાાં 
પોતાના મતૃ્્નેુ અગાઉથી જોઈ ગયેલા આ 
સર્જકે પોતીકી લાગણી વયક્ત કરી હતી. આ 
રહ્ુાં એ ‘હુકમનામુાં’: 

જનક નાયકનુાં હકુમનામુાં 

 
દોસ્તો,  
મને લખી િાળશો નહીં. 
ભલે, અત્યારે હુાં નથી. 

પણ હુાં આિીશ  
અનેક સયૂો સાથે આિીશ. 
હા, અત્યારે હુાં નથી.  
આમ તો હુાં છાં.  
ભીતર ધીમુાં ધીમુાં કશુાંક ધબકેય છે,  
હકન્ત ુબહારથી હુાં જાણે શનૂ્ય થઇ ગયો છાં. 
એવુાં લાગે છે, હુાં ભગૂભામાાં ચાલ્યો ગયો છાં, 
સયૂાથી િાંલચત અને  
અંધકારથી ઘેરાયેલો.  
હોિા છતાાં ન હોિાનો અનભુિ  
મારા અસ્સ્તત્િને ક્ષતતિક્ષત કરી રહ્યો છે. 
તોય મને ભલૂિાની ભલૂ ન કરશો. 
જોકે હુાં જ તમને ભલૂિા દઈશ નહીં.  
હા, અત્યારે હુાં નથી.  
હકન્ત ુઅત્યારે  
અંધકાર મને સેિી રહ્યો છે. 
સમય એનુાં કામ કરે જ છે. 
સમય પાકશે ત્યારે  
હુાં પાતાળ ફોડીને બહાર આિીશ. 
એ મારો નિો અિતાર હશે,  
અનેક સયૂો સાથેનો.  
માટે દોસ્તો,  
મને લખી િાળશો નહીં. 
હુાં આિીશ,  
ચોક્કસ આિીશ.  
  
- જનક નાયક (૧૨.૧૨.૨૦૧૫) 
િકાતશત: સાંિેદન: જાન્્આુરી, ૨૦૧૬  
 
આ િસ્તતુત બાદ જનક નાયક માટે તિતિધ 
કતિઓએ લખેલી કતિતાઓ િસ્તતુ કરાઈ 



હતી. હાલ તસડનીમાાં છે એિા જનકના 
નજીકના તબીબ કતિ તમત્ર અને જનકની 
કેન્સરની સારિારમાાં જેમણે જેમણે ખબુ 
મદદ કરી હતી એિા ડૉ. હદલીપ નાયકની 
લાગણી અને જનક માટે લખેલા મકુ્તકોનુાં 
પઠન કિતયત્રી યાતમની વયાસે ક્ુું હત ુાં. 

 
ડૉ. હદલીપ મોદીએ લખ્ુાં હત ુાં, 
‘ઓસ્રેલલયાથી હદલીપ મોદીનાાં સ્નેહિાંદન. 
િહાલા દોસ્ત જનક નાયકની આજે િથમ 
પણુ્યતતતથ છે તે તનતમિે હુાં મારી થોડીક 
હદલની િાત-મારી અંગત લાગણી 
પાઠિિાની લાલચ રોકી શકતો નથી. જો કે 
િસ્તતુ કાયાક્રમમાાં હાજર ન રહી શકિા 
બદલ હુાં ખબૂ જ હદલગીર છાં. 
ભાઈ શ્રી જનક નાયકની લચર તિદાયથી 
તિશાળ ખાલીપો સજાાયો છે તેમાાં કોઈ 
બેમત નથી. એક િર્ષાનો દીઘા સમય મને 
હાંમેશ ડસૂકાાં ભરતો લાગ્યો છે. સાહહત્ત્યક, 
સામાત્જક, શૈક્ષલણક, કલારતસક અનેકતિધ 
વતૃિ-િવતૃિઓથી ધમધમતુાં એક જીિાંત 
તીથાધામ એટલે આપણા લોકલાડીલા જનક 
નાયક. જેના પડઘા હા, કેટલેક અંશે ચોક્કસ 
શમી ગયા છે. એમની ગતત-િગતતથી 
શોભતા એમણે ચીંધેલા માગા પર કદમ 

ભરિાના િયાસો અલબિ ચાલ ુ છે, પરાંત ુ
ભીતરથી સૌ લકિાગ્રસ્ત હોય એવુાં મને 
જણાય છે. એમની અનાંં ાંત ભણીની યાત્રા 
થકી સદાય સહક્રય એવુાં સરુતનુાં સાહહત્ય 
સાંગમ તથા સમગ્ર સાહહત્ય િત ુાળ જાણે કે 
તિધરુ બની ગ્ુાં છે. આ એક સત્ય છે, 
કડિી િાસ્તતિકતા છે જેમાાં લગીરેય 
અતતશયોસ્ક્ત નથી જ નથી. કોઈ અકળ 
મ ૂાંઝિણ, મથામણ અને સાંઘર્ષાનો પિન 
ફાંકાયા કરે છે એમની અનપુસ્સ્થતતમાાં. 
વયિસ્થા, આયોજન, નાિીન્યસભર, 
િયોગશીલ કાયાક્રમોના બખબૂી આયોજન 
સાંદભે એમની કુશળતા-કાબેલલયત, સૌને 
એકસતેૂ્ર બાાંધી રાખિાની એમની કનેૂહ-
આિડત-એમની શધુ્ધ ભાિના ખરેખર દાદ 
માગી લે તેિી હતી. 'આળસ' શબ્દ એમની 
હડક્શનરીમાાં નહોતો, એ કદી જ ાંપીને બેઠા જ 
ક્ાાં છે?  આમ િસાંતનુાં િાિાઝોડુાં ચાલી 
જિાથી પાનખરની આબોહિામાાં હિે સર્જકો 
માટે શ્વસવુાં અતતમશુ્કેલ બન્્ુાં છે. એકદમ 
સોપો પડી ગયો છે, સાહહત્યજગત શોકમગ્ન 
બની ગ્ુાં છે કારણ કે ધ્રિુનો તારો ખરી 
પડયો છે. કોઈની આંખોમાાં આંસઓુ દેખાતાાં 
નથી પરાંત ુદરેકનુાં હૈ્ુાં રડી રહ્ુાં છે. સતત 
કાંઈક ખટેૂ છે-નો અભાિ કોરી ખાય છે 
તન:શબ્્તાથી, તન:શાંકપણે. આ અલગ 
માટીથી ઘડાયેલા માણસની ખોટ કદી પરૂી 
શકાય એમ નથી એ હકીકત આપણે બધાએ 
સ્િીકારિી જ રહી. કોઈ પયાાય મળતો નથી 
તમારો જનકભાઈ...તમે અમર છો, અમર જ 



રહશેો. એમના મધરુ સ્મરણની 
શબ્દાાંજલલરૂપે હુાં મારાાં મકુ્તકો રજૂ કરુાં  છાં : 
૧.  
જે થ્ુાં'તુાં તે ઘણુાં બરુૂાં  થ્ુાં 
જોતજોતામાાં િરસ પરુૂાં  થ્ુાં 
ધડકનોમાાં સાાંભળાં છાં નામ હુાં 
તમત્રને શોધુાં, જીિન તરુૂાં  થ્ુાં 
૨.  
હાથતાળી આપીને પણ ક્ાાં ગયા ?  
દદાના અહસેાસથી હાલી ગયા 
ઊગી ગઈ ભાર્ષાજગતમાાં શનૂ્યતા 
સ્ટેજ, માઈક, ભાિકો ખાલી ગયા 
૩.  
રાાંક બનતુાં હો સરુત, છે કોઈ શક ? 
દૂર ચાલી નીકળ્યા ભાઈ જનક 
યાદમાાં સાતિધ્યની કણસ્યા કરે 
ઝૂરતો હરપળ સમય દે છે સબક ! 
- હદલીપ મોદી 
 

 
જાણીતા કતિ ગૌરાાંગ ઠાકરે તેમના કાવય 
દ્વારા જનક નાયક તિરે્ષ લાગણી વયક્ત કરી. 
   
જનક નામધારી હતો એક નાયક 
ઘણાાંને કયાા એણે સાહહત્ય લાયક 

નગરબાપાનુાં એ તિરાટ એક સાંતાન 
સતત તિસ્તરી,વયાપી પામ્યો'તો સન્માન 
 
રગેરગમાાં ગજુરાતી ભાર્ષાની લચિંતા 
લખી િારતા, નાટકો ને કતિતા 
  
સમારાંભો તન, મનને ધન ખચી કરતો 
જનક એક પોતે જ સાંસ્થા ગણાતો 
 
સદા હસતા ચહરેે જ જોિા મળ્યો છે 
હકારાત્મક જીિન એ જીિી ગયો છે. 
  
એ ખદુ્દાર, નીડરને િન મેન આમી 
કદી કોઇની ના સ્િીકારે ગલુામી 
કયાા સૌને આગળ રહ્યો પડદા પાછળ 
જગત છોડિામાાં કરી બહ ુઉતાિળ 
  
જનક જીિશે કાયાક્રમની જ અંદર 
તમે ગુાંજત ુાં રાખજો આ પહરસર. 
 
- ગૌરાાંગ ઠાકર 
 
તો જાણીતા કતિ હકરણતસિંહ ચાિડાએ ‘જનક 
સ્મતૃત’માાં કાવયાત્મક રીતે જણાવ્ુાં કે..  

‘એ માણસની ખોટ પડે છે’: 
સૌને સાથે લઇ ફરતો’તો એ માણસની ખોટ 
પડે છે, 
હદલની િાતો સાાંભળતો’તો એ માણસની 
ખોટ પડે છે. 
 



મહનેતથી પામ્યો જે લક્ષ્મી, સરસ્િતીના 
ચરણે મકૂી, 
શબ્દોને જે સાચિતો’તો એ માણસની ખોટ 
પડે છે. 
 
સૌના ચહરેા િાાંચી લેતો, મન ફાિે ત્યાાં 
નાચી લેતો, 
ગીત મજાના ગણગણતો’તો એ માણસની 
ખોટ પડે છે. 
 
પગમાાં પગની આંટી મારી, ચહરેા ઉપર 
સ્સ્મત સજાિી, 
હાથ પોહડયમ પર ટેકિતો’તો એ માણસની 
ખોટ પડે છે. 

 
મતૃ્્ ુ એની સામે આિી હાથ હલાિી ઊભુાં 
તોયે, 
એ જીિિાનુાં શીખિતો’તો એ માણસની ખોટ 
પડે છે. 
 
– હકરણતસિંહ ચૌહાણ 
 
્િુાન કતિ િશાાંત સોમાણીએ પોતાની 
લાગણી આ રીતે વયક્ત કરી હતી..  
 

ના, નથી ઊંઘતા જનક નાયક,  
શબ્દમાાં જાગતા જનક નાયક. 
 
બાપની જેમ કાળજી રાખી,  
આંગળી ઝાલતા જનક નાયક. 
 
મોત જીત્્ુાં નથી, તમે જીત્યા, 
કાળજે જીિતા જનક નાયક. 
 
હોય જાણીતા કે અજાણ્યા પણ,  
કેમ છે પછૂતા જનક નાયક. 
 
માંચ પર આિી બોલે કે દોસ્તો, 
કાન સરિા થતા... જનક નાયક. 
 
બાળિાતાા, નિલકથા, કતિતા,  
શે્રષ્ઠતમ એકતા જનક નાયક. 
 
આપ પાસે િશાાંત શીખયો છે,  
દદામાાં નાચતા જનક નાયક. 
- િશાાંત સોમાણી  

 
 
 
 



હદલ્હીથી ભાગ્યેન્ર પટેલે લખી જણાવ્ુાં કે..  

 
જનક ગયો  
ઘણુાં સાથે લઈને ગયો, ઘણુાં મકૂી ગયો 
 
નામ એનુાં જનક હત ુાં 
ઘણી ઘણી બાબતોનો એ જનક હતો 
જનકને ખેતર ખેડતાાં જાનકી (સીતા) મળેલી 
નાનબુાપાને જનક આમ જડયો  
સાહહત્ય ખેડાણ કરતાાં કરતાાં;  
બાપાએ સાહહત્ય સાંગમનુાં ટેબલ  
િરસો પહલેાાં જનકને સોંપેલુાં 
ને પછી સાહહત્ય સાંગમ આખી  
સાંસ્થા સોંપી  
જનકે આ જ્ઞાન િારસાને  
હીરા-મોતી-ઝિેરાત ભરેલા ખજાના રૂપે  
સાચિી એને સાંિતધિત કરી,  
સૌને િહેંચી, સૌમાાં લ ૂાંટાિી  
અઢળક લ ૂાંટાયેલો એ ખજાનો 
મળૂમાાં તો નવુાં લણતો હતો જનક 
નવુાં િાિતો ને તસિંચતો હતો જનક 
હહરયાળી િસાંતની િચ્ચે 
એક હદન અચાનક પાનખર આિી ગઈ 
લીલુાં પાન ખ્ુું,  
આંધી ઉઠી ન ડમરી ઉડી 

તોય  
આખુાં ઝાડ ઉખડીને લઈ ગઈ પાનખર 
 
- ભાગ્યેન્ર પટેલ  
 
જનક નાયક દ્વારા લખાયેલાાં અને િકાતશત 
થયેલાાં બસો જેટલાાં પસુ્તકોમાાં સાહહત્યના 
લગભગ દરેક િકાર આિરી લેિાયાાં છે. 
તેમાાંની િતતતનતધ રચનાઓ રૂપે તેમની 
નિલકથા ‘અિઢિ’નો આસ્િાદ ડો. િફુલ્લ 
દેસાઈએ કરાવયો.  

  
તમત્રો – પહરિારો સાથે ગોિાની સફરે જઈ 
આિીને ત્યાાંની અનભુતૂતઓને જનકે 
મનોિૈજ્ઞાતનક રીતે મલુિેલા સાંબાંધોની િાત 
આ નિલકથામાાં કરાઈ છે.  
તો જનક નાયકના ગઝલ સાંગ્રહ ‘મળિા 
જેિો માણસ’નો આસ્િાદ બકુલેશ દેસાઈએ  

  



કરાિતાાં નોંધ્્ુાં કે આરાંભે જનકને ગઝલો 
લખતાાં નહોત ુાં ફાિત ુાં. પણ તેમણે 
છાંદશાસ્ત્રનો અભ્યાસ કયો અને ખબુ મહનેત 
કરીને પોતાનો આ સાંગ્રહ તૈયાર કયો હતો. 
ત્યારથી સતત સાહહત્ય સાંગમમાાં દર મહીને 
‘તરહી મશુાયરો’ િર્ષોથી યોજાય છે. જેમાાં 
જાણીતા કતિઓની પાંસ્ક્ત પર છાંદ 
આધાહરત પાદપતૂતિ કરાય છે. જે િવતૃિ 
જનકભાઈના તનધન બાદ પણ જારી રખાઈ 
છે.  
 
કિતયત્રી િજ્ઞાબેન િશીએ જનક નાયકના 
હાસ્ય લેખોના સાંગ્રહ સમાન પસુ્તક ‘તમે તો 
સાિ ઉલટા’નો આસ્િાદ કરાવયો હતો.  

  
સાહહત્ય સાંગમમાાં ‘જીિવુાં સહલે ુાં છે’ થીમ 
હઠેળ જનકભાઈ દર મહીને ‘હાસ્યોત્સિ’નુાં 
આયોજન સાંચાલન કરતા. અનેક તમત્રો 
પોતાના જીિનની અને આસપાસની હળિી 
િાતો તેમાાં કરે અને હાસ્યલેખ દ્વારા 
અલભવયસ્ક્ત કરે. આ કાયાક્રમમાાં જનકભાઈ 
રાંગકમીઓ સાથે મળીને નાની હાસ્ય 
નાહટકાઓ પણ રજુ કરતા. આ િવતૃિ પણ 
િર્ષોિર્ષા ચાલી. આ હાસ્યોત્સ્િોમાાંથી આ 
લેખો તૈયાર થયેલાાં. તેમણે અનેક  તમત્રોને 
આ રીતે હાસ્ય લેખો લખતા કરેલાાં અને 

તેમાાંથી પસાંદ કરેલાાં હાસ્ય લેખો જનક ભાઈ 
જેનુાં સાંપાદન કરતા હતા તે ‘સાંિેદન’ 
માતસકમાાં પણ િગટ કરતા. િજ્ઞાબેને જનક 
નાયકની યાદમાાં લખેલા તેમના ગીતને 
તરન્નમુમાાં ગાઈને પોતે તો રડયા જ પણ 
તેમણે સ્રોતા ગણની આંખો પણ ભીની કરી 
દીધી હતી.    
જનકભાઈની મનોિૈજ્ઞાતનક નિલલકાઓના 
સાંગ્રહ ‘ડર’માાંની ‘િર્ષાગાાંઠ’ િાતાાના 
નાટયરૂપનુાં ‘િાલચકમ’ (નાટયાત્મક પઠન) 
નરેશ કાપડીઆ અને યાતમની વયાસે ક્ુું. 

 
આ નિલલકામાાં જીિનની આખરી િેળાએ 
એક લેખક, તેની પત્ની અને લેખકે સજલેુાં 
તિય પાત્ર રૈનની િાતો આિે છે. િસ્તતુ છે:  
િર્ષાગાાંઠ – લઘનુાટક 
(જનક નાયકની મનોિૈજ્ઞાતનક 
િાતાાઓિાળા પસુ્તક ‘ડર’માાંથી પસાંદ 
થયેલી િાતાા ‘િર્ષાગાાંઠ’નુાં નાટય રૂપાાંતર.. 
નાટયરૂપ: યાતમની વયાસ.. – િાલચકમ 
િસ્તતુત: યાતમની વયાસ અને નરેશ 
કાપડીઆ)  
પત્ની: તિય રૈન.. આ પત્ર તને લખુાં છાં પણ 
તે તને ક્ારેય પહોંચશે કે કેમ તે હુાં જાણતી 
નથી. આખરે આિી ગયો એ સમય.. આજે 
મારા પતતના તનધનને એક િર્ષા થ્ુાં. ૧૩ 
ઓગસ્ટ. ગયા િરે્ષ બરાબર આજ સમયે 



મને ઊંઘતી મકુીને એ સરકી ગયા હતા. 
એનુાં ગમે ત્યારે જિાનુાં તો તનતિત હત ુાં જ. 
પણ આમ સાિ અચાનક.. મને એકલી 
મકુીને એ આટલા જલ્દી અનાંતની સફરે 
નીકળી જશે એ મેં સપનામાાં પણ ધા્ુું 
નહોત ુાં. મને યાદ છે એ રાત... એ હમેશની 
જેમ હફલ્મ ‘આનાંદ’નો સાંિાદ બોલેલા.. 
પતત: ‘મોત ત ુાં એક કતિતા છે, એક 
કતિતાનો િાયદો છે, એ મને મળશે જરૂર.’ 
અરે ત ુાં જોજે તો ખરી, તુાં આનાંદથી મીઠી 
નીંદર માણતી હશે અને હુાં મારી કતિતા 
સાથે ચાલી નીકળીશ.  
પત્ની: હુાં કહતેી, ‘હુાં તમને જિા દઉં તોને! 
હજુ તો તમારે કેટલી િાતાાઓનુાં સર્જન 
કરવુાં બાકી છે. તમે જશો તો હુાં જ નહીં, 
તમારુાં  તિય પાત્ર રૈન પણ સનુ ુાં જ પડી 
જશેને!’ 
પતત: રૈન.. મારી સખી.. તને ખબર છે, જેમ 
મારી િાતાાઓની પહલેી િાચક ત ુાં છેને, તો 
મારી દરેક િાતાાન ુાં કથાબીજ મને રૈનમાાંથી 
મળે છે. એય, ખરેખર કહનેે, તને રૈનની 
ઈષ્યાા તો નથી થતીને!  
પત્ની: (હસીને) ઈષ્યાા, અને રૈનની! જરાય 
નહીં. હુાં જાણુાં છાં કે તમારી રૈન આ 
હકીકતની ધરતી પર નહીં, તમારા મનની 
કલ્પનાની ધરતી પર અસ્સ્તત્િ ધરાિે છે. 
મને ખાતરી છે કે તમે લખેલી દરેક િાતાાના 
નાયક રૂપે તમે કલ્પના તિહાર કરો છો અને 
તમારી દરેક િાતાાની નાતયકા રૈન હોય છે, 
જે ખરેખર તો હુાં જ હોઉં છાં. તમારા મનની 
માનેલી રૈન અંતે તો મારી જ િતતકૃતત છે.  

પતત: કેટલી સમજદાર છે ત ુાં. તારી િાત 
ખરી છે. મારી દરેક િાતાાના નાયકની 
િેતમકા હોય કે પત્ની, હોય છે રૈન.. જે 
ખરેખર તો ત ુાં જ છે. તને ખબર છે આપણા 
જીિનના કેટલાાંય િસાંગો મેં અલગ અલગ 
િાતાાઓમાાં િણાવયા છે.  
પત્ની: જાણુાં છાં, તેથી જ તમારી દરેક નિી 
િાતાા િાાંચિા હુાં ઉત્સકુ હોઉં છાં. મને 
તેમાાંથી આપણા જીિનની કોઈને કોઈ 
ઘટનાનો પડઘો મળે જ છે. જાણો છો, મારી 
ઓહફસના બહનેો મને િારાંિાર પછેૂ છે, 
‘સાિચેત રહજેો, તમારા હસબાંડની દરેક 
િાતાામાાં આિતી રૈન ખરેખર હોિી જ 
જોઈએ. તેઓ કશેક મળતાાં જ હોિા જોઈએ. 
નહહતર, રોમાન્સનુાં આટલુાં અદ્દલ િણાન 
કેિી રીતે કરી શકાય?’  
પતત: અચ્છા, તો ત ુાં શુાં જિાબ આપે છે 
એમને? 
પત્ની: કહુાં છાં, ભલેને આનાંદથી રહતેાાં 
તેમની રૈન સાથે. તેઓ જેટલુાં િધ ુ સાથે 
રહશેે, તેટલી િધ ુ સારી િાતાાઓ લખાશે. 
મારા હસબાંડ તો રોમાન્સના રાજા છે. 
તેમની એક પછી એક િાતાા એમને એમ 
‘બેસ્ટ સેલર’ નથી બનતી. ખરેખર તો 
તેમના િાચકો તેમની િાતાાઓ િાાંચીને 
તેમના તિયજનને િેમ કરતાાં શીખે છે. 
પતત: સાચી િાત છે. ત્રણ િર્ષા પહલેાના એ 
અકસ્માતે મારુાં  જીિન જ બદલી નાખ્ુાં. 
મારી િર્ષાગાાંઠની એ રાત. આપણે ડીનર 
લઈને ઘરે આિતા હતા. તેં કહલે ુાં, ‘મને 
ડ્રાઈિ કરિા દો’. તસતિલ લાઈન્સના એ 



જ ાંકશન પર અચાનક એ છોકરીનુાં રસ્તા 
િચ્ચે આિવુાં અને તેને બચાિિા માટે 
આપણી કારનુાં હડિાઈડર સાથે અથડાવુાં... 
પત્ની: હુાં લોહીલહુાણ અને તમે સ્તબ્ધ! 
ડોકટરે કહલે ુાં, ‘તમારી એક્સટનાલ ઇન્જરીનો 
ઈલાજ છે, પણ આ લેખક મહાશયની 
ઇન્ટનાલ ઇન્જરીનો ઈલાજ નથી. હાલ તો 
તેઓ બચી ગયા છે, પણ ગમે ત્યારે એકાદ 
ધબકાર ચકુી જશે અને તેમનુાં હાટા  કામ 
કરત ુબાંધ થઇ જશે. હિેથી તેમના જીિનમાાં 
જેટલી સિાર પડશે તે બધીને બોનસ જ 
માનજો.  
પતત: હા, હુાં કાચનુાં િાસણ બની ગયો. 
જરાય ટકરાવુાં ન જોઈએ, નહહતર તતરાડ 
પડી જાય. પછી તે મને કેટલો સાચવયો છે!  
પત્ની: નારે, મેં કઈ નથી ક્ુું, તમને 
મારાથી િધ ુ તમારી રૈને સાચવયા છે. 
એસ્ક્સડન્ટ પછી તમારી પહલેી જ નોિેલ 
‘રૈન સાંગ રૈના’ હીટ ગઈ. અને પછી તો 
જાણે સફળતાનો તસલતસલો ફટી નીકળ્યો. 
એક જ લેખકની એક સાથે પાાંચ ધારાિાહી 
છપાતી હોય એવુાં કદી જો્ુાં છે?  
પતત: લખિા તસિાય હિે મારુાં  બીજુ ાં કામ 
પણ શુાં છે? બસ, ડાઈનીંગ ટેબલથી કમ્્ટુર 
ટેબલ.. દરેક િાતાાની શરૂઆતમાાં જ 
િાચકોને જણાિી દઉં છાં કે આ િાતાાનો 
આરાંભ તો કરુાં  છાં, પણ અંત આિશે ત્યાાં 
સધુી હુાં હોઈશ ખરો, એ નથી જાણતો. 
ખરેખર કહુાં તો હુાં મારા િાચકોની દુઆથી 
જ બચ્યો છાં. ચાલ, તુાં થાકી હશે.. સઈુ જા.  
પત્ની: અને તમે?  

પતત: બસ, મારે આ એક ચેપ્ટરનો એન્ડ 
લખિાનો છે, પછી હુાં પણ સઈુ જ જઈશ.  
પત્ની: રૈન... આ અમારો છેલ્લો સાંિાદ.. 
તેમણે તેમની વહીલ ચેર કમ્પ્્ટુર ટેબલ 
તરફ િાળી. હુાં બેડ પર પડી પડી, કી-બોડા 
પર ઝડપથી ફરતી તેમની આંગળીઓ 
જોતી રહી. કમ્પ્્ટુરના સ્ક્રીન પર તેમની 
રૈનના હાથની મહેંદીની ઝીણી ડીઝાઈનની 
જેમ રેખાઓ ઉમેરાતી જતી હતી. મારી 
આંખ મીંચાઈ ગઈ. અચાનક મેં સેટ કરેલુાં 
અલામા િાગ્્ુાં. મેં ઘહડયાળમાાં જો્ુાં, રાત્રીના 
બાર િાગ્યા હતાાં. તારીખ બદલાઈ, ૧૩ 
ઓગસ્ટ. હુાં હળિેથી ઊઠી અને સરિાઈઝ 
આપિા તેમની ચેર પાછળ ચપુકેથી જઈને 
મારા બાંને હાથોથી તેમને ભેટી પડી. એમનુાં 
મોં મારી તરફ ફેરિી એક હળવુાં ચુાંબન 
કરીને બોલી.. ‘હપેી બથા ડે ડીયર, આજે 
તમારી િર્ષાગાાંઠ છે. ફરી ભલૂી ગયાાંને?’ 
પણ એમણે મને સૌથી મોટુાં સરિાઈઝ 
આપી દીધુાં. એમનુાં માથુાં મારી છાતી પર 
ઢળી પડ્ુાં. એ એમની કતિતા સાથે 
અનાંતની યાત્રાએ નીકળી ગયા હતા. 
જનક નાયકની પહલેી પણુ્યતતતથ તનતમિે 
યોજાયેલા ‘જનક સ્મતૃત’ના આ કાયાક્રમમાાં 
લઘનુાટક ‘િર્ષાગાાંઠ’ એક તિશેર્ષ અસર 
જન્માિી ગ્ુાં. 
 
દલક્ષણ ગજુરાતના અનાતિલ સમાજના 
િતતતનતધ બની પિૂા-આચાયા રામચાંર નાયકે 
જનક નાયક દ્વારા અનાતિલ સમાજ માટે 
થયેલાાં કાયોની નોંધ લેિાઈ હતી. ગામડે  



 
ગામડે ફરીને તેમણે સમાજને કેિી રીતે 
િાાંચતો કરેલો, અનાતિલ સમાજના હોલમાાં 
જનકભાઈ િારાંિાર કેિા કાયાક્રમો કરતા 
તેની તિસ્તતૃ તિગત તેમણે આપી હતી. 
સાહહત્ય સાંગમના સાંસ્કાર ભિનમાાં થતાાં 
અનેક કાયાક્રમોમાાં તનયતમત હાજર રહતેાાં 
િેક્ષકોમાાંના એક એિા જગદીશભાઈ 
પાનિાલાએ એક િેક્ષક રૂપે જનકભાઈને 

 
 યાદ કરતાાં કહ્ુાં હત ુાં કે તેમનો ્િુાન 
દીકરો તનષ્ફળ કીડની સામે ઝઝૂમતો હતો.  
સપ્તાહમાાં ત્રણ િાર ડાયાલલસીસ કરાિવુાં 
પડત ુાં હત ુાં. અમારા પહરિારની આ વયથા 
જનકભાઈએ સાાંભળી અને તેને આધારે 
તેમની ‘ગજુરાતતમત્ર’ દૈતનકમાાં િર્ષોથી 
ચાલતી કટાર ‘મનના મઝધારેથી’માાં તે 
અંગે સુાંદર લેખ લખયો. અમને ખબુ શાતા 

િળી, મદદ મળી. ત્યારથી હુાં ‘સાહહત્ય 
સાંગમ’ની િવતૃિઓ તરફ િળ્યો. અહીં રજુ 
થતા ખાસ કરીને ગીત-સાંગીતના 
કાયાક્રમોમાાં રસ જાગ્યો. અમારો દીકરો તો 
જગતમાાં ન રહ્યો પણ આ ગીત-સાંગીતે 
અમને જાળિી લીધાાં. સાંગીત અમારે માટે 
લચહકત્સા બની ગ્ુાં. ધીમે ધીમે હુાં આદ્યાત્ત્મક 
િવતૃિઓ તરફ િળી ગયો છાં. અમારા 
પહરિારનો ખાલીપો સાહહત્ય સાંગમની 
િવતૃિઓ દ્વારા ભરાયો છે, જનક નાયકનો 
એ ઉપકાર હુાં ક્ારેય નહીં ભલૂ ુાં.  

 
એજ રીતે સરુતના પણ કેનેડા જઈને િસેલા 
કુસમુબેન પટેલે પોતાની લાગણી ભાિિાહી 
રીતે વયક્ત કરતાાં જણાવ્ુાં કે હુાં જયારે પણ 
સરુત આિતી ત્યારે સાહહત્ય સાંગમના 
કાયાક્રમોમાાં જોડાઈ જતી. જનક એક સારા 
પાહરિાહરક તમત્ર બની રહ્યાાં. એક િાર 
સરુતમાાં નાટય મહોત્સિ હતો, મારે આખો 
મહોત્સિ જોિો હતો પણ હુાં એકલી જ હતી 
અને નાટકો મોડી રાતે્ર ભજિાતા હતાાં. આ 
િાત જાણતા જનકભાઈએ આખા મહોત્સિ 
દરતમયાન રોજ રાતે્ર મને મારા ઘરેથી લઇ 
નાટક જોયા બાદ મને ઘરે મકુીને પોતાના 



ઘરે જિાની તમત્રતા તનભાિી હતી. એ હુાં 
ક્ારેય નહીં ભલૂ ુાં.  
શતાબ્દી ઉજિી રહલેી સરુતની એમ.ટી.બી. 
આટાસ કોલેજના પિૂાઆચાયા અને િીર 
નમાદ દલક્ષણ ગજુરાત ્તુનિસીટીના 
પિૂાકુલપતત ડૉ. બી. એ. પરીખે પોતાની 
લાગણીઓ વયક્ત કરતાાં કહ્ુાં કે જનક 
કોમસાનો તિદ્યાથી હતો, છતાાં એણે આટલુાં  

 
બધુાં સાહહત્ય સર્જન ક્ુું એ અચરજની િાત 
છે. પોતાના તમત્રો સાથે સમાજમાાં અંધશ્રદ્ધા 
અને કુરીિાજો ઓછા થાય તે હતેથુી ડૉ. 
પરીખે દાયકાઓથી ‘સત્ય શોધક સભા’ની 
િવતૃિની આહલેક જગાિી છે. એને માટે 
િૈજ્ઞાતનક અલભગમની ડઝનબાંધી નાની-મોટી 
પસુ્સ્તકાઓ અમે તૈયાર કરી તો સાહહત્ય 
સાંગમે તેનુાં િકાશન ક્ુું. આ મોટુાં કામ થ્ુાં. 
પછી છેલ્લા પાાંચ-સાત િર્ષોથી અમે દરિરે્ષ 
િૈજ્ઞાતનક અલભગમને લગતી ચચાા સભાઓ 
અને વયાખયાનના સત્રો એક સપ્તાહ માટે 
યોજતાાં તે તો માત્ર જનકના ઉત્સાહથી શક્ 
બનતુાં. એ તમામ કાયાક્રમોનુાં તે સાંચાલન 
કરતો. અમારી તિચારસરણીનો જનક 

ઘણીિાર જોરદાર તિરોધ પણ કરતો. છતાાં, 
મળૂમાાં સમાજમાાં અમારા િૈજ્ઞાતનક 
તિચારોના ફેલાિોના હતેનેુ હમેશા 
અનસુરતો. જનકના જિાથી અમારી એ 
િવતૃિમાાં એની ખોટ પડશે.  
 
જનક નાયક દ્વારા પાાંચથી િધ ુિર્ષોથી  
‘જીિવુાં સહલે ુાં છે’ શીર્ષાક હઠેળ ‘હાસ્યોત્સિ’નુાં 
માતસક આયોજન થતુાં રહ્ુાં, જનક તેનુાં 
સાંચાલન કરતા. તેની આગેિાનીમાાં આ 
કાયાક્રમ શે્રણીમાાં કતિ-લેખક અને સામાન્ય 
વયસ્ક્તઓ પણ પોતાની હાસ્ય-કતિતા, 
હાસ્ય-લેખો, ટુચકા, પોતાના હાસ્યાસ્પદ 
અનભુિોનુાં િણાન કરીને તેને સામહુહક રીતે 
હસી કાઢતાાં. જનક સહહતના નાટય કલાકારો 
તેમાાં નાની હાસ્ય નાહટકાઓ પણ રજુ 
કરતાાં. આ કાયાક્રમ શે્રણી દ્વારા જનકે અનેક 
લોકોને માંચ પર બોલતાાં અને હાસ્યલેખો 
લખતાાં કરેલાાં. િળી, એમાાંના પસાંદગીના 
લેખો તેઓ પોતાના સાંપાદન હઠેળના 
માતસક ‘સાંિેદન’માાં િગટ પણ કરતાાં. આિા 
હાસ્ય લેખોના ‘સાંિેદન’ના તિશેર્ષાાંકો પણ 
કાઢિામાાં આવયાાં. સાહહત્ય સાંગમ સાંસ્થાના 
નેજા હઠેળ જનકે કરેલી આ િવતૃિને ‘જનક 
સ્મતૃત’ કાયાક્રમમાાં ઝીલિા માટે જનકભાઈએ 
કરેલાાં કેટલાાંક સટીક સાંચાલનના અંશોના 
તિડીયો રજુ કરાયા. તો જનકે ભજિેલી 
હાસ્ય નાહટકાઓના અંશોના તિડીયો પણ 
િસ્તતુ થયાાં.  



 
જનકભાઈના તનધન બાદ એક િર્ષાથી 
‘હાસ્યોત્સિ’નુાં સાંચાલન કરતાાં હાસ્ય લેખક 
નટિરભાઈ પાંડયાએ તેમની જનક સાથેની 
સ્મતૃતઓ હસતા-હસાિતા િણાિી હતી.  

 
જનકે લખેલી એક હાસ્ય-એકોસ્ક્ત ‘મારા 
સત્યના િયોગો’ની રજૂઆત નાટય કલાકાર 
હદલીપ ઘાસિાલાએ કરી.  

 
કાયાક્રમના છેલ્લા દૌરમાાં છેલ્લા ૧૧ િર્ષોથી 
દર મહહનાના છેલ્લા રતિિારે સાાંજે સાહહત્ય 
સાંગમમાાં રજુ થતાાં હફલ્મી ગીત-સાંગીતની 

કાયાક્રમ શે્રણી ‘ગીત ગાતા ચલ’ સાથે 
સાંકળાયેલા ગાયક કલાકારોએ તેમની ‘જનક 
સ્મતૃત’ રજુ કરી હતી. જેમાાં આ શે્રણીમાાં 
જનક નાયકે ગાયેલાાં ગીતોમાાંથી પસાંદ 
થયેલાાં ગીતો રજુ કરાયા. મઝા એ હતી કે 
આ કલાકારો જયારે ગાતા હતાાં ત્યારે 
પાછળ તિશાળ પડદા પર જનક નાયકે જે-
તે કાયાક્રમોમાાં રજુ કરેલાાં ગીતોના 
તિડીઓઝ પણ રેલાતાાં હતાાં. આ દૌરનો 
આરાંભ જનકભાઈએ તેમના દ્વારા રજુ 
થયેલાાં છેલ્લા ગીત પહલેાાંની કેહફયતથી 
થઇ. જેમાાં જનક નાયકે કહ્ુાં હત ુાં કે ‘હુાં 
જીિન અને મતૃ્્ ુ િચ્ચે ઝોલા ખાઉં છાં. 
મારી આિી હાલતમાાં ગીત-સાંગીત ખબુ 
ઉપયોગી બને છે. નરેશ સાથે અમે ચારેક 
જણે આ શે્રણીની શરૂઆત કરીને જેને પણ 
ગાવુાં હોય તેને માંચ આપિાના હતેથુી 
આગળ િધ્યા હતાાં. આજે તેમાાં એંશીથી 
િધ ુ ભાઈઓ-બહનેોનો ગાયક પહરિાર 
બન્યો છે. કોઈ એક કલાકાર કે તિર્ષયને 
લઈને અમે સિાસોથી િધ ુ કાયાક્રમો આ 
માંચ પર િસ્તતુ કયાા છે અને અમારા 
હદલદાર િેક્ષકોએ અમારી સારાના કરી છે. 
અમે કઈ બહુ સારા ગાયકો નથી પણ 
અમારામાાંના ઘણાાંની સાધારણ ગાયકીને 
પણ િેક્ષકોએ િધાિી છે, એ અમારે માટે 
આનાંદની િાત છે. અમે અનેક કલાકારોને 
માઈક અને માંચ આપી શક્ા છીએ તેનુાં 
અમને ગૌરિ છે. કાયાક્રમ પહલેાના બે 
હદિસ જયારે અમે રીયાઝ કરીએ છીએ 
ત્યારે એક તિશાળ ગાયક પહરિાર સાથે 



ગીત-સાંગીતના આનાંદનો અનોખો મોકો મળે 
છે. મારી કેન્સરની માાંદગીમાાં ધીમે ધીમે 
તમામ કાયાક્રમોથી હુાં દૂર થતો રહ્યો છાં પણ 
આ સાંગીતના કાયાક્રમમાાં આિિાનો િયાસ 
કરુાં  છાં. આિી જ કોઈ િસ્તતુત દરતમયાન 
મતૃ્્ ુઆિી જાય તો કેવુાં સારુાં !’ 
 
જનકના આ કાયાક્રમોના સાથીઓએ જનકની 
સ્મતૃતમાાં એણે ગયેલા ગીતો રજુ કયાા. 
હફરોઝ કાપડીઆએ ‘આનાંદ’નુાં ‘મૈને તેરે 
લલયે હી સાત રાંગ કે સપને ચનેુ’, કતિશ્રી 
હકરણતસિંહ ચૌહાણે ‘અનાડી’નુાં ‘હકસી કી 
મસુ્કુરાહટો પે હો તનસાર’, જનકભાઈના 
પતુ્રિધ ુ મેઘના નાયકે હફલ્મ ‘યારાના’નુાં 
‘તેરે જૈસા યાર કહાાં’, જ્યોર્જ મેકિાન અને 
તેમના દીકરી એના મેકિાને ‘નમક 
હલાલ’નુાં ‘આજ રપટ જાયે તો’, 
જનકભાઈના અનેક ગીતોના સાથી કલાકાર 
તશલ્પા પીપરમીંટિાલા અને નરેશ 
કાપડીઆએ ‘મેરે હમસફર’નુાં ‘હકસી રાહ પે 
હકસી મોડ પર, કહીં ચલ ન દેના ત ુાં છોડ 
કર’, ગૌતમ દેસાઈ અને અંહકતા 
ઘાસિાલાએ ‘અજનબી’નુાં ‘ભીગી ભીગી 
રાતોં મેં’, હરદ્ધદ્ધશભાઈ શ્રીકુમાર અને 
તશલ્પાબેને ‘ક્રાાંતત’નુાં ‘ત્જદગી કી ના તટેૂ 
લડી’, ગૌતમ દેસાઈ અને નીતાબેન બજરાંગે 
‘કારિાાં’ન ુાં ‘હકતના પ્યારા િાદા હૈ’, હફરોઝ 
અને ડાયના કાપડીઆએ ‘કુરબાની’નુાં ‘હમ 
તમુ્હ ે ચાહતે હૈ ઐસે’, મ્રુ ભટ્ટ અને 
નીતાબેન બજરાંગે ‘બ્રહ્મચારી’નુાં ‘આજ કલ 
તેરે મેરે પ્યાર કે ચચે હર જબાન પર’, 

જ્યોર્જ મેકિાને ‘મકુદ્દર કા તસકાંદર’નુાં ‘રોતે 
હુએ આતે હૈ સબ, હસતા હુઆ જો જાયેગા’ 
ગીતો રજુ કયાા. અને અંતે તમામ ગાયક 
કલાકારોએ સાથે જનકને અંજલલ આપતા 
સમહુમાાં ‘શોલે’નુાં ‘યે દોસ્તી હમ નહીં 
તોડેંગે, તોડેંગે દમ મગર તેરા સાથ ના 
છોડેંગે’ ગા્ુાં. 
કાયાક્રમના અંગે સહ ુ કોઈએ સમહુમાાં 
જનકની સ્મતૃતને એજ રીતે તિદાય આપી, 
જે રીતે તેમના મતૃદેહને આપી હતી, 
બધાાંએ સમહુમાાં ‘હીપ હીપ હુરરે’નો નારો 
લગાવયો હતો. 
આ સમગ્ર કાયાક્રમને તેજ રાતે્ર ્-ુટયબુ પર 
અપલોડ કરાયો છે, જે આ લલિંક દ્વારા જોઈ 
શકાય છે: https://youtu.be/IWu23pvZfmI  
 
(હિેાલ: નરેશ કાપડીઆ) 
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