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માત ૃભાષા અને માત ૃભ ૂમિન ંુ સન્માન અને સંવર્ધન
માટે હંમેશા હંુ પ્રયત્નશીલ રહીશ.
વ્યવહારમાં ભાષાશદ્ુ ધિ અને ભાષાચરિત્ર મારી
પ્રથમ પસંદગી રહેશે.
માત ૃભાષાની સાથે સાથે ભારત અને વિશ્વની વિવિધ ભાષાઓના
વૈવિધ્યપ ૂર્ણ વારસા પ્રત્યે પણ હંુ આદર અને સન્માન જાળવીશ.
માત ૃભ ૂમિ તેમ જ માનવતાન ંુ રક્ષણ અને જતન એ મારં ુ દાયિત્વ છે .
વાહનવ્યવહાર અને ભારતીય બંધારણના
દરે ક નિયમોન ંુ હંુ નિષ્ઠાપ ૂર્વક પાલન કરીશ.
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çoÝÜ

“ìäÇëßäëHëí”

VäEÈÖë çõäë Èõ,
VäEÈÖë Öèõäëß Èõ,
VäEÈÖë ÔÜó Èõ.
સ્વચ્છતા સ્વેચ્છાએ થતી પ્રવ ૃત્તિ છે . બાહ્ય સ્વચ્છતા આપણા રહેઠાણને ઉપવન બનાવે
છે .અને આંતરિક સ્વચ્છતા આપણી આધ્યાત્મિક યાત્રાને પારદર્શક બનાવે છે .

નવરાત્રી અને દિવાળી માત્ર ધાર્મિક તહેવારો જ નહીં પરં ત ુ જીવનશૈલી શીખવતા અમ ૂલ્ય

પ્રસંગો છે . દે હ અને મનની સ્વતચ્છતાના પાઠ શીખવે છે આ તહેવારો. વિચારોના ટોળાને
સાત્વિકતાના જળથી મર્દ ન કરીને વ્યક્તિત્વની સ્વચ્છતાને નિરખાવી શકાય છે .

સ્વચ્છતા મ ૂર્તિ કે સ્થાન વગરનો સાચો ધર્મ છે . સ્વચ્છતા એ શરીરથી માંડીને સમાજ
ુ ીની સેવા છે .
સધ

સ્વચ્છતાથી દે શન ંુ આરોગ્ય સ્વસ્થ રહે છે .

સ્વચ્છતા એ આવવા વાળી પેઠીને અમ ૂલ્ય ભેટ આપવાની તક છે .

સ્વચ્છતા એ સાચા માનવ હૃદય અને જવાબદાર નાગરિકની નિશાની છે .
સ્વચ્છતા વ્યક્તિત્વ અને દે શન ંુ ઘરે ણ ંુ છે .
સ્વચ્છતા જ સાચી સેવા છે .
સાચે જ,

સ્વચ્છતા સેવા છે .

સ્વચ્છતા તહેવાર છે .
સ્વચ્છતા ધર્મ છે

મૌલિક “વિચાર”

- {kir÷f “rð[kh”
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ÀòWHëÀëoÖ µÞÍÀË

Writer | Editor | Author | Columnist...

õâÂ
±ë

તમારી લખવાની શરૂઆત કઈ
ુ ોગ કે
રીતે થઇ? કં ઈક જોગાનજ
એવો કોઈક પ્રસંગ?

મારા father રસિકભાઈ ઉનડકટ
જૂ નાગઢમાં એક “શરૂઆત” નામન ંુ
સાપ્તાહિત પ્રકાશિત કરતા હતાં. જે
હું દશમાં ધોરણમાં હતો ત્યારે મેં એ
સાપ્તાહિક સંભાળ્,યું ત્યારથી જ એ
ુ વ પરથી મેં નક્કી કર્યું હત ંુ કે
અનભ
મારે લે ખક અને પત્રકાર જ બનવ ંુ
છે . લેખક બનવ ંુ છે એ તો પહેલેથી
નક્કી જ હત.ંુ

તમે Motivational Speeches
ઘણી આપો છો અને મારુ માનવ ંુ છે
કે કોઈ પણ વ્યક્તિ આવી motivational speech એમને સારાં નરસા
ુ વ ના થયા હોય તો ન આપી
અનભ

શકે. તમારા શરૂઆતના સમયમાં
જો એવા કોઈ પ્રેરણાદાયક કિસ્સા
હોય તો વાંચકોને જણાવશો?

એવાં એકાદ બે કિસ્સા અચ કૂ
કહીશ, હું મે થ્સ (ગણિત) વિષયમાં
ુ સરસ હતો, એટલે મારા પ્રોફેસરો
ખબ
મારા માતા-પિતાને જણાવવા મારા
ઘરે આવ્યા હતા કે જો કષૃ ્ણકાંત charter accountantન ંુ ભણે તો એક જ
ટ્રાયલમાં પાસ થઇ શકે છે , ત્યારે મેં
તેમને કહ ્યું કે મારે તો JOURNALISM
જ કરવ ંુ છે અને મારો સંકલ્પ જોઈ
માતા-પિતાએ પણ પરવાનગી આપી
કે તારે જે કરવ ંુ હોય તે ત ંુ કરી શકે છે .
બીજો એક કિસ્સો એવો છે કે મારા
અંકલ મોહનભાઇ ઉનડકટ એ લંડનમાં
ુ ્ યું કે હવે તારે
રહે છે , એમણે મને પછ
શ ંુ કરવ ંુ છે , મેં કહ ્યું મારે પત્રકારત્વ

કરવ ંુ છે . તેમણે કહ ્યું લહુ ાણાનો દીકરો
તો કાંઈ પત્રકારત્વ કરે . એ બધ ંુ ત ંુ
રહેવા દે અને અંગોલામાં આપણી
ડાયમંડની માઇન્સ છે તે ત ંુ સંભાળ,
પણ મેં એમને કહ ્યું કે મારે તો LONDON SCHOOL OF JOURNALISMમાં પત્રકારત્વ ભણવા આવવ ંુ છે .
તેઓ સંમત પણ થયા, એડમિશનની
પ્રોસેસ પણ કરી પરં ત ુ મારા પિતાજી
એ જ અરસામાં બીમાર પડ્યા અને
ુ રી ગયાં, અને હું ઘરમાં મોટો
એ ગજ
દીકરો હોવાથી મારે જવ ંુ અશક્ય
બન્ .યું ENGLISH Journalism ન
ુ રાતી Jourકરી શક્યો પણ મેં ગજ
nalism કરવાન ંુ વિચાર્યું અને સૌરાષ્ટ્ર
ુ વર્સિટીમાં master of Journalયનિ
ism અને mass communication
કર્યું . એટલે અગાઉ જણાવ્ યું તે મ
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કે ટ લો સમય વાંચ વાન ંુ છે , કે ટ લો
સમય લખવાન ંુ છે , કે ટ લો સમય
સોશિયલ મીડિયાને આપવાનો છે ,
કે ટલો સમય પરિવારને આપવાનો
છે વિગે રે..આપણે ધ્યેય ઘણા નક્કી
કરીયે છીએ પણ એને મે નેજ નથી
કરી શકતા. એટલે હું જે પણ પ્રવ ૃત્તિ
કરતો હોઉં એની સાથે હું 100% હાજર
ુ જ સરળ
રહું છું એટલે આ બધ ંુ ખબ
લાગે છે .

ુ ા લે ખ ક મિત્રોને જો લખવા
યવ
અંગે કોઈક માર્ગદર્શન આપી શકો
તો ગમશે?
લખવાની કોઈ આકસ્મિત ઘટના ન
હતી. ઘણાય speed breaker આવ્યા
પણ એ pre-decided હત.ંુ

તમે સામાયિકો, સમાચારપત્રો
વિગે રે માં આપ લખો છો અને
સંક લન પણ કરો છો. પ સુ ્તક
વિમોચન અને પ્રેરણાદાયક ભાષણો
આપવા જાહેર મીટિંગ્સ કરો છો.
સાથેસાથ સોશિયલ મીડિયા જેવા
કે Instagram, facebook, Twitter, Linkedin જેવાં માધ્યમો થકી
આપના વાંચક મિત્રો સાથે સીધો
સંવાદ કરો છો. Instagram પર
“ચિંતનની પળે ” તો મારી ફેવરીટ
છે . તો આ બધા માટે તમે સમય
કઈ રીતે ફાળવો છો?

મેં જેટલ ં ુ વાંચ્ યું છે , જેટલ ં ુ લખ્ યું
છે , જેટલ ં ુ સમજ્યો છું એ બધા પરથી
“સમય” માટે હું એવ ંુ માન ુ છું કે ,
જેટલા પણ લોકો મહાન થઇ ગયાં
જેમણે પણ નોંધપાત્ર કામ કર્યા છે
એ બધા પાસે 24 કલાક જ હતા.
એટલે મારા માટે આપણે માત્ર TIME
MANAGEMENT કરવાન ંુ છે . જેવ ંુ કે
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લે ખન મારા માટે યોગ છે અને
યોગ માટે આપણે આપણા મગજના
બારી દરવાજા બંધ કરી દે વાના હોય
છે . તે વ ી જ રીતે લે ખ નકાર્ય પણ
પોતાના વિચારોને CUT OFF કરી
પોતાની જાતમાં અવતરવાન ંુ હોય
છે અને એકત્વ સાધી લખવ ંુ જોઈએ,
મારુ માનવ ંુ છે કે કોઈ પણ લે ખક
કે આર્ટિસ્ટ જો પોતાની જાત સાથે
પ્રામાણિક રહીને એની પ્રવ ૃત્તિ કરે તો
ુ ી પહોંચે .
એની કળા લોકહૃદય સધ
ુ ા લે ખ ક
એક અગત્યન ંુ સ ૂચન, ય વ
મિત્રો એ Knowledge અને Informationનો ફરક જાણીને કોઈ પણ search
engineનો ઉપયોગ કરવો જોઈએ.
પાણી વિષે computer search engine તમને જવાબ આપી શકશે પણ
ુ વવી જ પડશે.
તરસને તો અનભ

કૃ ષ ્ણકાં ત ભાઈ, આપ અમારા
સૌના પ્રિય લેખક છો, પણ તમારા
પ્રિય લેખક કોણ છે અને એમના
લખાણમાં તમને શ ંુ ગમે છે ?

મારા ઘણા બધા પ્રિય લે ખ કો
છે . એટલે એકાદ બે નામ આપવ ંુ
શક્ય નથી. હું ઘણા દે શ -વિદે શ ના

લેખકોને વાંચ ંુ છું . લેખક પ્રિય હોય
એ સ્વાભાવિક છે પણ એની સાથે એણે
શ ંુ લખ્ યું છે એ મહત્વન ંુ છે . નાના
ુ ચાર
લેખક દ્વારા લખાયેલ નાનો સવિ
પણ મને ગમતો હોય છે .

કોઈ એવી વાર્તા કે લેખ ખરો કે
જેને સાંભ ળીને કે વાંચ ીને એવ ંુ
થાય કે મેં લખી હોત તો?

ના, એવ ંુ મને ક્યારે ય નથી થત ંુ
પણ હા એ જરૂર વિચાર આવે છે કે
જયારે આ ઉત્તમ લખાણ લખાય ંુ હશે
ત્યારે આ લેખક કેવી માનસિકતામાં
ુ વતા
હશે, લખતી વખતે એ શ ંુ અનભ
ુ ી કેવી રીતે
હશે? તો હું એનાં સ્તર સધ
પહોંચી શકું તેવો ચોક્કસ વિચાર કરં ુ .

કોઈ બીજા લેખક કવિ દ્વારા લખેલ
તમારી પ્રિય પસુ ્તક કઈ છે ?

ઘણી બધી પ સુ ્તકો છે . છતાંય
એકાદ-બે નામ જાણવ.ંુ મને Victor
Hugo દ્વારા લેખિત historical નોવેલ
Les Misérables, અમ ૃતા પ્રીતમની
આત્મકથા REVENUE STAMP,
એવી અનેક પસુ ્તકો ગમે છે .

તમારા પરિવારન ંુ યોગદાન
વર્ણવશો? કોઈક કિસ્સો કે પ્રસંગ?

મારા લખાણ પાછળ મારી wife
જ્યોતિ ઉનડકટનો બહુ જ મોટો ફાળો
છે . એ પણ પત્રકાર છે સાથેસાથ એ
મારી પહેલી વાંચક છે . એક રસપ્રદ
કિસ્સો કહું , મારે “ચિંતનની પળે ”
લખવાન ંુ હત ંુ અને દરે ક વખતે તમને
વિષય મળી જ જાય એ શક્ય નથી.
એક વખત અમે ક્યાંક બહારગામ
જતા હતા અને ગાડીમાં મેં જ્યોતિને
કહ ્યું કે આ વખતે “ચિંતનની પળે ”
માટે કોઈ વિષય નથી મળતો, અને
કં ઈક એવી વાત નીકળી અને થય ંુ

FÝùìÖ
કે આ વિષય ઉપર સરસ લખાય
એમ છે . હવે એ વખતે મોબાઈલ કે
રે કોર્ડિંગ કરવાન ંુ કોઈ સાધન ન હત ંુ
અને કાગળ પણ ન હતો, તો જ્યોતિએ
કહ ્યું તમે પોઈન્ટ્સ બોલો અને હું લખી
લઉં અને મેં જોય ંુ તો તે TISSUE
પેપર ઉપર લખતી હતી. એટલે આવાં
યાદગાર કિસ્સાઓ ઘણાં છે .

ગ ુ જ ર ા ત ી ભ ા ષ ા મ ાં ત મ ા ર ો
મનગમતો શબ્દ કયો છે ? એક
જ શબ્દ જેને હંમેશા વાપરવો કે
ુ જ ગમે !!!!
સાંભળવો તમને ખબ
મારો પ્રિય શબ્દ છે “વિચાર”!!!

મારો પ્રિય શબ્દ છે “સંવેદના”.
કારણકે કોઈ પણ માણસ સંવેદના
વગરનો ના હોય. ક્યારે ક માણસની
ુ પુ ્ત થઇ જતી હોય છે તો
સંવેદના સષ
ક્યારે ક ખીલી જતી હોય છે . એટલે
માણસન ંુ વર્તન સંવેદનાને આધારિત
છે . સંવે દ ના જ માણસને માણસ
બનાવે છે . એટલે મારો પ્રિય શબ્દ
“સંવેદના” છે .

ચાલો હું તમને એક શબ્દ આપ,ંુ
જો તમે instant એનાં વિષે 2-3
વાક્ય લખી આપો તો ગમશે.શબ્દ

છે “વિચાર”.

વિચાર પરથી માણસન ંુ વ્યક્તિત્વ
ખબર પડે છે . માણસ બધ ંુ જ કરે
છે પણ એનાં વિચાર ઉપર વિચાર
કરે તો સમસ્યાઓના સમાધાન એને
એનાં વિચારો તરફથી જ મળી જાય.
“THE SECRET” પસુ ્તકમાં વિચારો
થકી “LAW of ATTRACTION” નો
ુ સચોટ ઉલ્લેખ કર્યો છે .
ખબ

ુ ચાર લખો તો
તમે લે ખ કે સ વિ
સૌથી પહેલા કોને સંભળાવવાન ંુ
પસંદ કરો છો?

હું લખતા પહેલા ઈશ્વરને યાદ કરં ુ
છું અને પ્રાર્થના કરં ુ છું કે “હે ભગવાન,
એવ ંુ લખાવજે કે જે લોકોના હૃદય
ુ ી જાય. સાથે સ ાથ જેમ અગાઉ
સધ
જણાવ્ યું તેમ હું કં ઈ જ પણ લખ ંુ તો
સૌથી પહેલા હું જ્યોતિને સંભળાવાન ંુ
પસંદ કરં ુ છું અને જેમ જેમ “ચિંતનની
પળે ” લખાતી જાય તેમ તેમ એ પાન ંુ
પાન ંુ વાંચતી જાય છે .

આપની website www.chintannipale.com ની tag line છે , “ચિંતન
એટલે પોતાની સાથે નિરાંતે વાત

કરવી તે!” , તો આપ કે વી રીતે
ચિંતન કરો છો?

ચિં ત નની બીજી ઘણી બધી
વ્યાખ્યાઓ છે પણ મારા માટે “પોતાની
જાત સાથે વાત”. આપણે બધા સાથે
કલાકોના કલાકો વાતો કરીયે છીએ
પણ પોતાની જાત સાથે સંવાદ નથી
કરતા. એટલે જ આપણે આપણાથી
અજાણ છીએ. માણસ પોતાને સમજે
તો જ બીજાને સમજી શકે છે .

આ દિવાળીના તહે વ ાર પર
“વિચારયાત્રા”ના વાંચક મિત્રોને
ુ ે ચ ્છાના આશિષ આપશો તો
શભ
ગમશે.

બિલકુ લ, દુનિયામાં હજારો શોધ
ુ
અને આવિષ્કારો થાય છે પણ સખ
અને શાંતિની શોધ, પ્રેમ અને હંફૂ ની
શોધ જેવી અમ ૂલ્ય શોધો આપણે જ
કરવાની છે એટલે “વિચારયાત્રા”ના
વાંચ કો પોતાના જીવનને મૌલિક
બનાવે અને નવા વર્ષમાં રોજેરોજ
જીવવાન ંુ થોડું થોડું વધારે તે વ ી
અભ્યર્થના સાથે દિવાળી અને નવા
ુ ેચ્છાઓ.
વર્ષની અઢળક શભ

Üëßë ÜÖõ “è<o”
તમારાં મતે તમારં ુ લખાણ - એ કામ મારા વાંચકોન ંુ છે .
તમારો ગસુ ્સો - :) હું ગસુ ્સાન ંુ નાટક પણ નથી કરી શકતો.
જીવન જીવવાનો સંતોષ - મારે અટકવ ંુ નથી એટલે થોડો અસંતોષ રાખીશ.
ધાર્મિક - દીવો, પ ૂજા ન કરીને ભગવાનમાં માનવાવાળો
“હું જુદા પ્રકારનો આસ્તિક છું.”

આધ્યાત્મિકતા - જીવનશૈલી મારી આધ્યાત્મિકતા છે .
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આ તારં ુ કબાટ સાફ
કરવાન ંુ છે ?”, “માળીયે
ચઢવાન ંુ છે ! “, “આ
વખતે તો નવા કપડાં લેવાનો પણ
સમય નથી.. “, “ઘ ૂઘરા બનાવ્યા? “છે લ્લા 15 દિવસમાં લગભગ બધા જ
ડાયલોગ સાંભળવા મળ્યા હશે - ફરી
દિવાળી આવી ગઈ અને ફરી એક નવા
વર્ષની શરૂઆત. જેમ આપણે હિન્દૂ
યુ રીને
ધર્મમાં બે સત ંુ વર્ષ 1 જાન્આ
ુ એકમે ઊજવાય
બદલે કારતક સદ
છે તેવી રીતે દુનિયામાં એવી ઘણી
સંસ્કૃતિઓ છે , જેઓ અલગ કેલેન્ડરને
ુ રે છે અને તેથી તેઓના નવા
અનસ
વર્ષની શરૂઆત પણ અલગ થાય છે .
દુનિયામાં શ ંુ આમ તો ભારતમાં જ
ુ ી,
કશ્મીરથી લઈને કન્યાકુ મારી સધ
દરે ક ધર્મમાં, સંસ ્કૃતિઓમાં અલગ
ુ ારક “કહેવાય
અલગ દિવસે “સાલ મબ
છે .
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કશ્મીરમાં નવરે હ (નવ ંુ વર્ષ) ચૈત્ર
મહિનાના પ્રથમ દિવસે ઉજવાય છે .
નવા વર્ષના આગલા દિવસે રાત્રે
લોકો એક થાળીમાં ચોખા, રોટી,
એક વાટકી દહીં, થોડું મીઠું, મીઠાઈ,
સ ૂકોમેવો, ચાંદીનો સિક્કો, ફૂલો, પેન,
અરીસો અને નવા વર્ષન ંુ પંચ ાંગ
મ ૂકી રાખે છે અને સવારે તે જોઈને
ઉઠવાનો રિવાજ છે . પંજા બ અને
શીખ ધર્મમાં વૈશાખનો પહેલો દિવસ
“વૈશાખી” નવા વર્ષ તરીકે ઉજવાય છે
આ જ દિવસે બંગાળમાં પણ નવ ંુ વર્ષ
“પહેલા બૈશાખ “, આસામમાં “બિહુ”,
ુ ા સંક્રાંતિ”,
ઓરિસ્સામાં “મહા બિશબ
કે રળમાં “વિશ”ુ અને તમિલનાડુમાં
ુ ાન્ડુ “તરીકે ઊજવાય છે . જ્યારે
“પથ
આંધ્રપ્રદે શમાં “ઉગડી” અને કર્ણાટકમાં
ુ ડી’ તરીકે નવ ંુ વર્ષ ચૈત્રના પહેલા
‘યગ
દિવસે ઊજવાય છે અને મહારાષ્ટ્રમાં
ુ ી પડવો”
પણ આ જ દિવસે “ગ ડ

લેખ: કર્ણવી શાહ

મનાવાય છે .
આ પ ણે દિ વ ા ળ ી મ ાં દ ી વ ા
પ્રગટાવીએ, રં ગોળી પ ૂરીએ, નવા
કપડાં, મિઠાઈઓ બનાવીએ, ફટાકડા
ફોડીએ તેમ આ દરે ક સંસ્કૃતિમાં અલગ
અલગ રીતે નવા વર્ષને વધાવાય છે .
વૈશાખીમાં લોકો ગરુ ુ દ્વારામાં કીર્તન કરે
છે , બંગાળમાં પ્રભાત ફેરી - કે જેમાં
બાળકો, નર્તકો જુદી જુદી વેશભ ૂષામાં
નાચતા, ટાગોરના ગીતો ગાતા ફરે
છે , જેમ દિવાળી 5 દિવસ ચાલે છે
તેમ આસામમાં બિહુ 7 દિવસ ચાલે
છે કે જેમાં ખેડૂતો ચોખાન ંુ વાવે તર
ુ ની પ ૂજા કરે છે અને
કરે છે , પશઓ
લોકો બિહુ ન ૃત્ય કરે છે . ઓરિસ્સામાં
ુ ા સંક્રાંતિ”માં લોકો રાત્રે
“મહા બિશબ
બળે લા કોલસા પર ચાલે છે . કેરળમાં
પણ કશ્મીરની જેમ સવારે ઉઠીને
ુ વસ્તુઓ જોવાનો રિવાજ છે
અમક
અને પછી તે ઓ કે ળ ના પાંદ ડામાં

ÜùZë
ભોજન લે છે , જેને “Sadya “કહે છે
અને તમિલનાડુમાં લોકો એ દિવસે
વિવિધ મંદિરોમાં દર્શન કરવા જાય
છે . આંધ્રપ્રદે શ અને કર્ણાટકમાં પણ
લોકો ફૂલોની રં ગોળી બનાવે છે અને
“પછાડી “કે જેમાં દરે ક સ્વાદની
વાનગી હોય તે આરોગે છે .
આ તો થઈ આપણા દે શની
વાત, પણ આપણી આસપાસના
દે શોની વાત કરીએ તો ને પ ાળ,
બર્મા, બાંગ્લાદે શ, શ્રીલંકા, થાઈલેન્ડ
અને કં બોડીયામાં પણ આ જ સમયે
એટલે વૈશાખ મહિનામાં જ નવ ંુ વર્ષ
ઊજવાય છે . નેપાળમાં અલગ અલગ
ુ રે
લોકો જુ દા જુ દા કે લે ન ્ડર અન સ
છે . તે થી ને પાળમાં 7-8 જુદા જુદા
ુ ્ય
નવા વર્ષની ઉજવણી થાય છે . મખ
ુ ાર
કે લે ન ્ડર “બ્રિક્ર્મ સવંત ” અન સ
વૈશાખના પ્રથમ દિવસે અને “નેપાળ
ુ ાર આપણી દિવાળી
સંવ ત” અન સ
પ્રમાણે નવ ંુ વર્ષ મનાય છે . જેમાં
ુ ”ન ંુ આયોજન કરે
તે ઓ “મહાપ જા
છે અને દરે ક વ્યક્તિ રે તીમાં કે
ફૂલોથી પોતાન ંુ “મંડ ળ”( રં ગોળી)
બનાવી તે ની પ ૂજા કરે છે . આપણે
જે રીતે હોળી ઉજવીએ છીએ તે વી
જ રીતે બર્મામાં પણ નવા વર્ષે લોકો
એકબીજાને પાણીથી ભીંજવે છે , એવી
માન્યતાથી કે જેથી એકબીજાના પાપ
ધોવાઈ જાય. આ તહેવાર પણ 5-6
દિવસ ચાલે છે જેને “થિંગ્યાન “કહે
છે . “Aluth Avurudu” એ શ્રીલંકાન ંુ
નવ ંુ વર્ષ છે , જેમાં તેની આગલી સાંજે
સ્ત્રીઓ Rabana નામન ંુ ઢોલ જેવ ંુ
વાદ્ય વગાડી નવા વર્ષને આવકારે
છે તથા સવારે “કિરીભાત “નામની
વાનગી બનાવે છે . થાઈલે ન ્ડમાં
ઉજવાતા “Songkran”માં લોકો સવારે
ુ
બૌદ્ધ ધર્મમાં બતાવ્યા પ્રમાણે અમક
પણુ ્યના કામ કરે છે જેમકે પંખીઓ,
ુ
માછલીઓને મક્ત
કરવા, મંદિરના

બાંધકામમાં યોગદાન આપવ ંુ વગે રે
અને ત્યારબાદ બર્માની જેમ અહીં પણ
પાણીથી હોળી રમાય છે . કં બોડિયામાં
લોકો નવા વર્ષના દિવસને “Choul
Chnam Thmey “કહે છે , તે ઓ
બૌદ્ધની પ્રતિમાઓને પાણીથી નવડાવે
છે અને કે ટલીક પારં પરિક વિધિઓ
તથા રમતો રમે છે .
યુ રી - ફેબ્આ
રુ રીમાં
ચીનમાં જાન્આ
આવનાર 15 દિવસના “સ્પ્રિં ગ
ફેસ્ટિવલ”ના છે લ્લા દિવસે નવ ંુ વર્ષ
ઊજવાય છે . લોકો લાલ રં ગના
કાપડ અને કાગળથી ઘરને શણગારે
છે , ઢોલ - નગારા વગાડી ખરાબ
શક્તિઓને દૂ ર કરવામાં આવે છે
અને પ્રખ્યાત “Lion ન ૃત્ય “પણ થાય
છે . તિબે ટમાં “લોસાર “તરીકે અને
કોરિયામાં “Seollal” તરીકે આ જ
સમયે નવ ંુ વર્ષ ઊજવાય છે . ઈરાન,
ઇરાક વગે રે દે શ ોમાં ઝોરાસ્ટ્રીઅન
લોકો નવા વર્ષને “નવરૂઝ” કહે છે જે
21 થી 24 માર્ચની વચ્ચે આવે છે . 19
દિવસના ઉપવાસ પછી નવા વર્ષના
દિવસે લોકો “નવરૂઝ ટે બલ” સજાવે
છે જેના પર “સ” અક્ષરથી શરુ થતી
7 વસ્તુઓ હોય છે . નોર્થ આફ્રિકન
દે શો - અલ્જેરિયા, મોરક્કો, લિબિયા
યુ રીને
વગે રેમાં Yennayer 14 જાન્આ
વર્ષનો પ્રથમ દિવસ માનવામાં આવે
છે , જે દિવસે નાના બાળકોના વાળ
ુ ાનોના લગ્ન અને
કપાવાય, ય વ
બાળકોને ખેતરોમાં મોકલી શાકભાજી
અને ફળો મંગાવાય છે . Enkutatash
એ Ethiopia ન ંુ નવ ંુ વર્ષ છે , જે 1112 સપ્ટેમ્બરે આવે છે . Ethiopiaના
લોકો એકબીજાને મળી, ફૂલો અને
ુ કામના આપે છે .
શભ
આ સિવાય મોટા ભાગના ઇસ્લામિક
દે શોમાં મહોરમના પ્રથમ દિવસે નવ ંુ
વર્ષ ઉજવવામાં આવે છે જયારે
યુ શ લોકો Rosh Hashanah ને
જ્ઈ

નવા વર્ષ તરીકે ઉજવે છે , જે મોટા
ભાગે સપ્ટેમ્બર - ઓક્ટોબરમાં આવે
છે . તે દિવસે ઘે ટાના શીંગડામાંથી
બનાવેલ ં ુ વાદ્ય “Shofar “વગાડવામાં
આવે છે . મોટા ભાગે યરુ ોપીઅન અને
યુ રીએ જ
અમેરિકન દે શોમાં 1 જાન્આ
નવ ંુ વર્ષ ઊજવાય છે . પણ છતાંય
દરે ક દે શની પોતાની રીત છે . U.K
માં “ફર્સ્ટ ફૂટિન્ગ” કે જેમાં અડધી રાત
પછી ઘરમાં પહેલા મહેમાન તરીકે
ુ ાનને બોલાવાય
એક ઊંચા, સદ
ંુ ર યવ
છે , જે ઘરના આગળના દરવાજેથી
પ્રવેશે છે અને પાછળના દરવાજેથી
ુ લક”
બહાર જાય છે - જેને “ગ ડ
મનાય છે . સ્પેનમાં 12ના ટકોરે 12
દ્રાક્ષ ખાવાની, સ્કોટલેન્ડમાં ડામરના
પીપડાને સળગાવી રસ્તા પર
દોડવાની અને ડેન્માર્ક માં 12ના ટકોરે
ખરુ શી પર ચઢી કદ
ૂ કો મારવાની તથા
ઘરની બહાર કાચની ડીશ ફોડવાની
પ્રથાઓ છે . આ જ રીતે ઇટલીમાં જૂન ંુ
ફર્નિચર બારીની બહાર ફેંકવાની તો
સાયબેરિયામાં બર્ફથી જામેલા લેકમાં
ઉતરી “અંડરવોટર “છોડ વાવવાની
પરં પરા છે .
દરે ક જગ્યાની નવા વર્ષ ને
વધાવવાની રીત ભલે અલગ
અલગ હોય, પણ દરે ક સંસ્કૃતિમાં કે
ધર્મમાં એક વસ્તુ સામાન્ય છે : જૂન ંુ
વીતેલ ં ુ ભ ૂલી, નવા વર્ષને ઉમંગપ ૂર્વક
આવકારો! એક નવા ઉત્સાહ, નવી
આશા અને નવા સપનાઓ સાથે નવા
વર્ષની શરૂઆત કરો. જેમ વેપારીઓ
ચોપડાપ ૂજન કરી નવ ંુ ખાત ંુ ખોલે છે
તે મ જીવનમાં પણ એક નવ ંુ ખાત ંુ
ખોલો. પોતાને નવી તક આપો કં ઇક નવ ંુ કરવાની, માણવાની અને
ુ વવાની! આપ સૌને આ નવા
અનભ
ુ બધી શભ
ુ કામનાઓ !!
વર્ષની ખબ
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અનિલ ચાવડા

આટલાં વર્ષો ગયાં છે આકરા સંઘર્ષમાં,
જોઈએ શ ંુ થાય છે આ આવનારા વર્ષમાં.
રૂપિયા ખ ૂટી જશે-ની
સ્હેજ પણ પરવા નથી,
ખ ૂટવી ના જોઈએ
હિમ્મત હૃદયના પર્સમાં.
એક પણ સંકલ્પ નૈં
એવોય ક્યાં સંકલ્પ લઉં !
હું મને શ ંુ કામ બાંધ ંુ કોઈ પણ આદર્શમાં ?
ુ ને શ ંુ કરં ુ બચકાં ભરં ુ ?
માત્ર સખ
પપ્પી કરં ુ ?
જોઈએ પીડાય મારે આખરી નિષ્કર્ષમાં.
પાતળી પળની હથેળીઓ
વચાળે જીવવ,ંુ
દિ-મહિના-વર્ષ લઈને
કાળના સંસ્પર્શમાં.
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લ્યો આવી ગઈ દિવાળી દર વર્ષે આવે તેમ,
આ વખતે તો સ્વયં પ્રગટીએ ચલો દીવાની જેમ.
ઉદાસીઓના ફટાકડાઓ
ઝટપટ ફોડી દઈને,
ચહેરા ઉપર ફૂલઝડી સમ
ઝરત ંુ સ્મિત લઈને;
કોઈ પણ કારણ વિના જ કરીએ એકમેકને પ્રેમ…
આ વખતે તો સ્વયં પ્રગટીએ ચલો દીવાની જેમ.
સૌની ભીતર પડ્યો હોય છે
એક ચમકતો હીરો,
ચલો શોધીએ ભીતર જઈને
ુ ની તેજ-લકીરો;
ખદ
ભીતર ભર્યું જ છે અજવાળું ના ઝળહળીએ કેમ?
આ વખતે તો સ્વયં પ્રગટીએ ચલો દીવાની જેમ.

±õÀëoÖ

લતા હિરાણી

હું તને ઝરણ મોકલ ં ુ
ને ત ંુ જવાબમાં મૌન બીડે
હું તને દરિયો મોકલ ં ુ
ને ત ંુ જવાબમાં મૌન બીડે
હું તને પંખી મોકલ ં ુ
ને ત ંુ જવાબમાં મૌન બીડે
હું તને આખ ંુ આભ મોકલ ં ુ
ને તોય ત ંુ જવાબમાં મૌન બીડે
જા, હવે બહુ થય ંુ
હું મૌન વહેત ંુ કરં ુ છું
ત ંુ મારા
આભ, દરિયો ને પાંખ
પાછા મોકલ......

વધઘટ રોજે થયા કરે છે મારી અંદર
તિરાડ તાલી રમ્યા કરે છે મારી અંદર
કોઈ આવી ચહેરા ઠલવે મારી અંદર
વિચારવાય ુ ઝમ્યા કરે છે મારી અંદર.
કુ ત ૂહલના ઝરણાઓ કદ
ૂ ે ધબાક દઈને
ફૂલો, તરણાં ફૂટયાં કરે છે મારી અંદર.
તમે કહો છો મૌન જેને, શબ્દોના એ
વિસ્ફોટો જે થયા કરે છે મારી અંદર.
છોડીને નીકળી ‘તી કાલે સાવ અચાનક
નજરં ુ એકલ ખલુ ્યા કરે છે મારી અંદર.
પશ્ચિમન ંુ આકાશ ભલે ને વરતાત ંુ પણ
ફૂલો થઈ અવતર્યા કરે છે મારી અંદર.
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દિ

વાળી નજીક આવતી હતી.
જોકે વિમલાને તો શ ંુ દિવાળી
કે શ ંુ હોળી કોઇ ફરક નહોતો
પડતો. સમયની ચક્કીમાં પીસાતી
તે ની જિંદગીમાં દિવાળીની રોશની
કોઇ ઉજાસ લાવી શકે તેમ નહોતી.
સ ૂર્ય તો રોજની જેમ જ પ ૂર્વમાં ઉગતો
હતો. પંખીઓ હમેશની જેમ જ ટહુકતા
ુ ધ
હતા. પારિજાતની સગ
ં લઇને વાયરો
પણ વાતો હતો. બધ ંુ એ જ હત.ંુ કં ઇ
બદલ્ યું નહોત.ંુ બસ બદલી હતી તો
ફકત વિમલાની જિંદગી. છે લ્લા ત્રણ
વરસથી સવારનો સ ૂરજ તે ને માટે
ુ સંદેશ
કોઇ નવી આશા..કે કોઇ શભ
નહોતો લાવ્યો. કોઇ વાયરાએ તેના
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દિલને શીતળતા નહોતી અર્પી. કોઇ
બુ તેના મનને મહેકાવ્ યું
ફૂલોની ખશુ ્એ
નહોત.ંુ
ત્રણ વરસ પહેલ ાં તે ન ો પતિ
કમાતો હતો. પૈસા તો ત્યારે યે બહુ
નહોતા. પરં ત ુ ખાવા પીવાની કોઇ
તકલીફ તો નહોતી જ. પણ ઇશ્વરને
ુ પણ કદાચ મંજૂર
તે ન ંુ ચપટી સખ
નહોત.ંુ અને થોડા મહિનાની માંદગી
ભોગવી તેનો પતિ ઇશ્વરને પોતાની
દારુ ણ વ્યથા સં ભ ળાવવા ઉપર
પહોંચી ગયો. અને એ વ્યથાની કથા
સાંભળવામાં ભગવાન કદાચ એટલા
મગ્ન થઇ ગયા હતા..કે સાંભળીને
પછી કં ઇક કરવાન ંુ પણ હોય છે ...એ

નિલમ દોશી

વાત કદાચ વીસરી ગયા હતા. અને
પરિણામે વિમલા અને તે ન ા ત્રણ
બાળકો અર્ધભ ૂખ્યા પેટે દિવસો કાપતા
હતા.
જે થોડા પૈ સ ા હતા..એ પતિની
માંદગીમાં ખર્ચાઇ ગયા હતા. અને
નાના બાળકોની જવાબદારી, કુ ટંુ બમાં
કોઇનો આધાર નહીં. અને પોતે પણ
હવે શારીરિક રીતે નબળી તો થઇ
જ ગઇ હતી. છતાં જેમતેમ કરી બે
ઘરના કામ તે ણે ચાલ ુ કર્યા હતા.
જેમાંથી ચાર જણાના પે ટની આગ
ઓલવવાનો પ્રયત્ન તે કર્યા કરતી.
ઘણીવાર પેટની આગ પ ૂરી ન ઠરતી.
ત્યારે લાચાર માની આંખ વરસી

çoÀSÕ
રહેતી.
ુ
મોટી પત્રી
સાત વરસની હતી.
પછી પાંચ અને ત્રણ વરસના બે
ુ
ુ તો પિતાન ંુ
પત્રો
હતા. નાના પત્રે
મોઢું સધુ ્ધા નહોત ંુ જોય.ંુ વિમલાને
બાળકોને થાય છે ? આસપાસમાં
કોઇ સરકારી સ્કૂલ પણ નહોતી. અને
ઘરમાં બે ટં ક ખાવાના પણ સાંસા
હોય ત્યાં બીજુ ં શ ંુ થઇ શકે ? છતાં
હિમત હાર્યા વિના વિમલા એકલે હાથે
ઝઝૂમતી રહેતી. ભણાવવાનો વૈભવ
પોષાય તેમ નહોતો. પરં ત ુ પોતાને
લખતા વાંચતા થોડું આવડત ંુ હત.ંુ
એટલે કયારે ક સમય મળ્યે ઘે ર જ
થોડું શીખડાવવાનો પ્રયત્ન જરૂર
કરતી. એક મા પોતાના સંતાન માટે
જે કં ઇ કરી શકે તે કરવા તે મથી
રહેતી. અને એકલે હાથે જીવનનાવ
ચલાવવાનો પ્રરુ ુ ષાર્થ કર્યા કરતી.
પણ નજીક આવતા દિવાળીના
તહે વ ારે આનં દ ને બદલે તે ની
જિંદગીમાં તો ચિંતા જ પ્રગટાવી હતી.
રોશનીથી ઝળહળતા શહેરમાં વિમલા
જેવા કેટલાયે કુ ટંુ બોની ઓરડીમાં તો
અંધકારન ંુ જ સામ્રાજય છવાયેલ રહેત.ંુ
સામે જ ઝગમગાટ કરતાં, રોશનીમાં
નહાતા બં ગ લાઓ હતા. તે મ ન ંુ
આકાશ જાતજાતના ફટાકડાઓથી ,
રં ગીન આતશબાજીથી અવનવા રં ગો
ધારણ કરત ંુ રહેત.ંુ ત્યારે એ જોઇને
ગયે વરસે પણ નાના દીકરાએ
ફટાકડા ફોડવાની કેવી જીદ કરી હતી.
એક લાચાર માની પરિસ્થિતિ સમજી
શકે..એટલી ઉમર હજુ બાળકોની કયાં
થઇ હતી? આ વરસે પણ છોકરાઓ
નજર સામે ફૂટતા ફટાકડાઓ જોઇ
જીદ કરશે. પોતે તેને કેમ સમજાવશે
? પે ટની આગ ઠારવી કે મનની...
વિકલ્પ પણ કયાં આસાન હતો ?
અને તેનો ફફડાટ ખોટો નહોતો જ.
વિમલાના છોકરાઓ દિવાળીને દિવસે

સામે ફૂટતા ફટાકડાઓના રં ગને, તેની
શોભાને આશ્ર્વર્યમગુ ્ધ બની નિહાળી
રહ્યા હતા. થોડીવાર તો દૂ રથી
જોવાનો આનંદ પણ માણી રહ્યા. પછી
અચાનક બંને ભાઇ ફટાકડાની જીદ
લઇને બેઠા. તેમને પણ જાતે ફોડવા
હતા. ફટાકડાનો સ્પર્શ માણવો હતો.
હાથમાં લઇને જોવા હતા. ગરીબને
મન ન થાય એવો નિયમ થોડો હોય
છે ?
સાત વરસની છોકરી... શ્રીમંત
માતા પિતાની હોય તો સાવ નાની
જ કહેવાય. પણ ગરીબની છોકરીન ંુ
બાળપણ કયારે આવે છે , અને કયારે
પ ૂરં ુ થઇ જાય છે તેની એને પોતાને
પણ કયાં ખબર પડે છે ? નાના ભાઇઓ
ફટાકડાની જીદ લઇને રડતા હતા.
સાત વરસની મોટી બહેન અણસમજુ
ભાઇને પટાવતી હતી,મનાવતી હતી.
સામાન્ય રીતે માની જતા બંને ભાઇઓ
ન જાણે કેમ આજે જીદે ચડયા હતા.
ગરીબ બાળકને પણ કયારે ક બાળહઠ
કરવાનો અધિકાર તો હોય જ ને?
બેબસ મા પોતાના આંસ ુ સંતાડી
ૂ ાવવાનો નિષ્ફળ
છોકરાઓને ભ લ
પ્રયત્ન કરતી હતી. ત્યાં અચાનક
બે ન ઉભી થઇ., બહાર ગઇ. અને
ુ ખશ
ુ ાલ થતી આવી.
થોડીવારમાં ખશ
હાથમાં એક કાગળમાં વીંટાળે લ
ફટાકડા હતા. વિમલા તો જોઇ રહી.
આ કયાંથી આવ્યા..? તે સમજી ન
શકી.આ છોકરી આખરે લાવી કયાંથી?
તે પ ૂછવા જતી હતી....પણ ન જાણે
ુ નો ચહેરો જોઇ કં ઇ પ ૂછય ંુ
કે મ પત્રી
નહીં.
ત્યાં બહેને ભાઇને કહ ્યું, ’ચાલો
, બહાર...ફટાકડા ફોડવા છે ને ?
જુઓ ..હું તમારે માટે કે ટલા બધા
ુ ખશ
ુ ાલ.
લાવી છું . ’ બંને ભાઇ ખ શ
બહેને તો ફટાકડા ફોડવાની ભવ્ય
તૈ યારી કરી. બંને ભાઇ બધ ંુ ભ ૂલી

હરખાતા હૈયે ફટાકડા સામે જોઇ રહ્યા.
બહેને મીણબત્તીનો નાનકડો ટુકડો
સળગાવ્યો. કયાંકથી લાવેલ અડધી
સળગે લ અગરબત્તી જલાવી અને
કે ટ લીયે સ ૂચનાઓ સાથે નાનકડા
ભાઇને હાથમાં આપી .અને કહ,્યું ‘ જો
બરાબર પકડી રાખજે હોં..! નહીંતર
ફટાકડા નહીં ફૂટે ‘
કહી ફટાકડાનો ઢગલો કર્યો.
ુ બ બંને ભાઇ
બહેને શીખડાવ્યા મજ
વારાફરતી એક એક ફટાકડા હાથમાં
લઇને દોડી જતા અને બેન કહે ત્યારે
જ અગરબત્તી અડાડતા. અને બહેન
જલ્દી બ ૂમ પાડતી, ‘ ચાલ ,ભાગ
જલ્દી... દાઝી ન જવાય.’ બંને ભાઇ
અગરબત્તી પકડી બહેન પાસે ભાગી
આવતા..અને પોતે ફોડેલ ફટકડાને
આનંદ થી જોઇ રહેત ા. અને બહેન
તાળી પાડતી અને સાથે બંને ભાઇ
ુ થઇ તાળી પાડતા કિલ્લોલ
પણ ખશ
કરી રહેતા. બહેન હોંશથી કહેતી,
‘ જો..તેં ફોડેલ ફટાકડો કેવો ઉંચે
ગયો..! કેવો સરસ ફૂટયો..! ’ અને આ
ુ રાવર્તન થત ંુ રહ.્યું
પ્રક્રિયાન ંુ પન
અને કયારે ક કોઇ ન ફૂટે તો બેન
ખીજાઇને કહેતી...’ આ જોને ભઇલા,
દુ કાનવાળાએ સારા ફટાકડા નથી
આપ્યા. કાલે એને ખીજાવ ંુ પડશે ને
? ‘ અને ભાઇ હા પ ૂરાવતો રહેતો.
ફટાકડા ફોડવાનો આ ખેલ દૂરથી
જોઇ રહેલી વિમલાની આંખો વરસી
રહી. કયાંકથી વીણી લાવેલ ...ફૂટે લ
ફટાકડા બીજી વાર થોડા ફૂટવાના
ુ બાળક્ને તો સામે
હતા ? પણ અબધ
ફૂટતા ફટાકડા જોઇ ને એમ જ લાગત ંુ
હત.ંુ .કે આ તો પોતે ફોડેલ છે .
આમે ય બહેનન ંુ ટાઇમીંગ પરફેકટ
જ હત ંુ ને ?
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ુ ન,
મન અરે ....ઓ સ મ
આજે તો વહે લ ી ઉઠ
બેટા, તૈયાર થઈને જલ્દી
પરવારી જા તો….આજે તને જોવા
છોકરાવાળા આવવાનાં છે . ખબર છે
ુ નની મમ્મીએ
ને? ”રસોડામાંથી જ સમ
ુ નને જગાડવા બ ૂમ પાડી.
સમ
ુ ા જ નથી
“શ ંુ મમ્મી? ત ંુ યે તે,સવ
દે તી. આજે કોલેજ નથી જવાન ંુ તો
ુ ા દે ને ! અને .....હા, જે
નિરાંતે સવ
પણ જોવા આવવાના હોય, પહેલાંથી
જ કહી દઉં છુ, હું ખોટંુ નહીં બોલ,ં ુ
જેવી છું તેવી જ, જે છું તે જ વર્તન
કરીશ. એ લોકોને ગમે તો હા પડે
નહીં તો ના પાડે, આઈ ડોન્ટ કે ર!”
ુ ન અકળાઈને બોલી, “આ પહેલાં
સમ
પણ બે વાર છોકરાવાળાઓ જોવા
આવી ગયાં. એ છોકરાઓના પોતાના
મોઢાના ઠેકાણાં તો હતા નહીં ને કેવી
મોટી હોંશિયારી મારતા’તા કે,’ હું તને
આગળ ભણવા નહીં દઉં…..જોબ નહીં
કરવા દઉં……ઘરન ંુ બધ ંુ કામકાજ
કરવ ંુ પડશે . .,મમ્મી-પપ્પાની સે વ ા
કરવી પડશે.વગે રે વગે રે...’. ઓકે ,..
મમ્મી ત ંુ જ કહે, મારી જગ્યાએ ત ંુ હોય
તો શ ંુ કરે ? તે લોકોની વાત કે ટલી
હદે વ્યવહારુ ગણાય? હા, વરના માબાપની સેવા કરવી મારો ધર્મ, બરાબર
પણ મારે અભ્યાસ છોડી દે વાનો, જોબ
નહીં કરવાનો, એ બધી વાતનો શ ંુ
મતલબ? મારા ભણતરનો શ ંુ અર્થ?
આવા નેરો માઈન્ડેડ છોકરાને હું શા
માટે પસંદ કરં ુ ? મારામાં શ ંુ ખોટ છે ?”
“જો બે ટ ા, ત ંુ છોકરીની જાત,
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અમને તારી ચિંતા તો થાય ને? તારં ુ
માસ્ટર્સન ંુ ભણવાન ંુ પ ૂરં ુ થવા આવ્,યું
ને ઉંમર પણ દે ખાય આવે છે , હમણાં
હમણાં તારં ુ વજન પણ વધવા લાગ્ યું
છે . તારાં ભણી પરવારવાની જ રાહ
જોતાં હતા. તારી ધ્યેય પ્રાપ્તિ થઈ
ગઈ છે તો સ્વાભાવિક જ અમને તારા
હાથ પીળા કરવાની ઉતાવળ
થાય પણ ત ંુ અમારી વાત
જ માનવા તૈ ય ાર નથી.”
સ ુ મ ન ન ાં મ મ ્મી તે ને
સમજાવી રહ્યાં.
“મમ્મી, મારૂ વજન
વધ્ યું હશે, ઉંમર દે ખાવા
લાગી છે .....તે થ ી હું
દે ખ ા વ ડ ી ન થ ી
રહી, એવ ંુ કોણે
ક હ ્યું ? મ ા ર ી
ક ો લે જ મ ાં ત ો
છોકરાઓ મારી
આગળ પાછળ
આંટા મારતા’તા
પણ મેં કોઈને દાદ
ન દીધી.,એક જણ
તો હજી મારી રાહ
જુએ છે કે હું ક્યારે ક
તો હા પાડીશ.....
મમ્મી, મને પણ તે
ગમતો પણ આપણાં
કુ ટંુ બનાં સંસ ્કારો અને
પપ્પાના જિદ્દી સ્વભાવને
હું બરાબર જાણતી હતી
તેથી જ તેને ખોટંુ ન લાગે
તે રીતે મેં તે ને સમજાવી

મીનાક્ષી વખારિયા

દીધો. આજે તે સરકારી નોકરીમાં
ઓફિસર છે અને વેલ સેટલ્ડ જિંદગી
જીવી રહ્યો છે , પણ...“ ખેર, છોડ એ
વાત, ક્યારે આવે છે તારા મહેમાનો?
હું ફટાફટ તૈયાર થઇ જાઉં.”
(અનુસધ
ં ાન 16માં પાને)
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પ્રવીણા અવિનાશ

જે તમારી ૧૪૮મી વર્ષગાંઠ નિમિત્તે ખાસ પત્ર
લખવાન ંુ મન થય.ંુ તમે ક્ષેમ કુ શળ હશો. જો કે પત્ર
લખવો કે મે ળવવો એ એક દુઃસ્વપ્ન છે . આઝાદ
ભારતની પ્રજાની હાલતના સમાચાર તમને પહોંચે છે કે નહી? હું
તેનાથી અનજાણ છું ! તમે જે સ્વતંત્ર ભારતની કલ્પના કરી હતી
તેનો તો ‘ક’ પણ નજરે પડતો નથી ! બાપ ુ દુઃખી ન થશો યા ઉપવાસ
પર ન ઉતરશો.
બાપ ુ ૨૧મી સદીમાં તમારા વિચારોને કેટલ ં ુ મહત્વ આપવ ંુ અને
કે ટલ ં ુ આચરણમાં ઉતારવ ંુ એ ગહન પ્રશ્નનો ઉકે લ શોધ ંુ છું. તમે
ભારતની ધરતી પર વિહર્યા હતા એ એક સ્વપ્ન લાગે છે . હા, એ
હકિકત છે તેમાં શંકાને સ્થાન નથી. અસહકાર, સ્વદે શીની હલચલ,
મીઠાનો સત્યાગ્રહ, સત્યની ઉપાસના, પ્રાર્થનાન ંુ મહત્વ બાપ ુ આ
બધા શબ્દો શબ્દકોષની બહાર જણાતા નથી.
આપણા દે શની પ્રજા બદ્ુ ધિશાળી છે તેમાં બે મત નથી. તમારી જેમ
ુ ાર કમાય છે . તે આનંદ તેમજ ગૌરવવંતા
પરદે શ જઈ ભણીને બેસમ
સમાચાર છે . હેં બાપ,ુ તમે પણ પરદે શ ખેડ્ યું હત.ંુ બેરિસ્ટર થયા
હતા. તમારામાં દે શ પ્રત્યે ભાવના જાગવાન ંુ મ ૂળ હું શોધીને થાકી.
ક્યાંય નરી આંખે દે ખાત ંુ નથી ?
આજની ભારતની પ્રજા શામાટે દે શ પ્રત્યે પોતાનો પ્રેમ વ્યક્ત
કરતા અચકાય છે ? તેમના બધિર કાને દે શની પ્રજાનો સાદ કદી
ટકરાતો નથી? શ  
ંુ તે મને કદી પોતાના બાળપણના દિવસોની
યાદ સતાવતી નથી ? હંમેશા પરદે શન ંુ બધ ંુ સારં ુ અને ભારત પ્રત્યે
ઓરમાયો વ્યવહાર! જ્યારે એ સઘળાં ભારતમાતાની ધરતી પર
આળોટી મોટા થયા છે .
હા, આપણા વડાપ્રધાન શ્રી નરે ન્દ્ર મોદી જુદી માટીના ઘડાયા છે .
ુ રાતી
તેમની રગોમાં ભારત માતા પ્રત્યે પ્રેમ જણાય છે . પહેલ ં ુ તો તે ગજ
ુ રાતી ભારે મતુ ્સદી હોય છે . તમારાથી વધારે આ વાત સારી
છે . ગજ
રીતે કોણ જાણે? બીજુ ં એમનામાં દે શદાઝ ઠાંસીઠાંસીને ભરે લી છે .
ભ્રષ્ટાચારના સખત વિરોધી છે . યાદ છે ને, સ્વામી વિવેકાનંદન ંુ નામ
પણ નરે ન્દ્ર હત?ંુ સરદાર વલ્લભભાઈ પટે લ,’લોખંડી પરૂુ ષ’ હતા.
વડાપ્રધાન નરે ન્દ્ર મોદી
‘અડગ પરૂુ ષ’ લાગે છે . બાપ,ુ ટંુ ક સમય
ુ ાન વડાપ્રધાન પદ દ્વારા સદગત લાલબહાદુર
માટે ભારતન ંુ સક
શાસ્ત્રીએ શોભાવ્ યું હત ંુ તેમને પણ આજે સ્મરી વંદન કરં ુ છું.
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વર્ષોથી સડેલ ં ુ આપણ ંુ તંત્ર અને
બેકાબ ુ બનેલી લાંચરૂશ્વતની બદીને
કાઢવી સહેલ ી તે મ જ સરળ નથી.
ઉપરથી કુ દકે અને ભ ૂસકે વધતી જતી
મોંઘવારી, પ્રજાની હાડમારી કે વ ી
રીતે ઓછી કરવી. સળગતો પ્રશ્ન છે
વસ્તી વધારો, સ્ત્રીની અસલમતતા,
દીકરીઓ પ્રત્યે બે હુદું વર્તન. બાપ ુ
આજે માત્ર ફરિયાદ નથી કરવી! શ ંુ
કરં ુ હૈય ંુ હાથ રહેત ંુ નથી. દિલ માનત ંુ
નથી. તમાર સિવાય આ વાત કોઈ
સમજવાન ંુ પણ નથી !
દે શે અને પ્રજાએ ઘણી પ્રગતિ
પણ કરી છે . જ્યાં ન પહોંચે કવિ
ત્યાં આપણી પ્રજા પહોંચી છે .
આપણા દે શ ની પ્રજા ખ ૂબ મહેન ત ુ
છે . ઈમાનદારીન ંુ પ્રમાણ ઘટી ગય ંુ
ુ ્ય કારણ જડબે સ લાક
છે . તે ન ંુ મ ખ
મોંઘવારી છે . તેમાં શંકાને સ્થાન નથી?
દરે ક વ્યક્તિનો સહુથ ી પહેલ ો ધર્મ

‘પેટ’ છે . પરિવારના સહુની સામાન્ય
માગ ‘રોટી,કપડા અને મકાન’ જેવી
ક્ષુલ્લક વસ્તુઓનો અભાવ હોય તો
કોઈ પણ વ્યક્તિ આ પથ પરથી
ચળી જાય. બાપ ુ છતાં ગૌરવ સાથે
કહીશ, સામાન્ય પ્રજાને ને કી પસંદ
છે . તે મ ના જીવનમાં સ્મિત ભર્યો
વહેવાર ઉમંગ અને આનંદ ફે લાવે
ુ ી તે મ ના મ ખ
ુ
છે . નાની નાની ખ શ
પર ચમક લાવે છે .
મન ષુ ્ય નામન ંુ પ્રાણી સ્વાર્થથી
ભરે લ ો હોય તે જગજાહેર છે . કિં ત ુ
સ્વાર્થની માત્રા જ્યારે માઝા મ ૂકી
માર્ગના દરે ક જીવજ ંત ુ યા માનવને
કચડે ત્યારે હૃદયમાં વે દનાની ટીસ
ઉઠે છે ! બાપ ુ ૨૧મી સદીમાં માનવ
‘પૈ સ ાને ’ કે મ આટલ ં ુ બધ ંુ મહત્વ
આપતો હશે? આ ગહન પ્રશ્નનો ઉકેલ
પામવો સહેલો નથી! બાપ ુ ભારતની
પ્રજાએ ઘણી પ્રગતિ સાધી છે . પણ

આપણાં ગામડામાંથી અંધશ્રદ્ધા અને
નિરક્ષરતા જોઇએ તે ટ લા ક્યારે
વિદાય લે શે . ઘણીવાર પશ્ચિમન ંુ
આંધળુ અનકુ રણ નજરે પડે છે . ત્યારે
દર્દ થાય છે . બાપ ુ એક ખાનગી વાત,
વર્ષોથી પશ્ચિમમાં રહેવ ાને કારણે
તે મના દિલ વાંચવાનો પ્રયત્ન કર્યો
છે . તે મ ને આપણી ભાવના અને
વિચારધારા ખ ૂબ ગમે છે .
બાપ,ુ ખાત્રી કેવી રીતે આપ,ંુ પણ
આશા છે કે ભારતમાતાના પ્રજાજન
નજીકના વર્ષોમાં થોડી રાહત પામશે?
તમારા જોયેલાં સ્વપના સાકાર થાય
એવી ઢાઢસ બંધ ાઈ છે . બાકી તો
સમય આવ્યે ખબર પડશે ! બાપ ુ
તમને લાખો વંદન. તમારી અમી ભરી
નજરોની અપેક્ષા. સહુના દિલમાં રામ
ુ કામના.
વસે તેવી શભ
પ્રવિનાશના પ્રણામ

(પાનાં 14નું ચાલુ)

મારી મરજી-નામરજીની કોઈ કિંમત
નહીં, એવ ંુ કેમ? મારી મરજી વિરુધ્ધ
કોઈને પણ પસંદ કરી તે ની સાથે
સગાઈ કરવા તૈયાર થઈ જાઉં?’ તે
કં ઈપણ બોલ્યા વગર મડ
ંુ ી હલાવી
‘હા’ કહી તૈયાર થવા જતી રહી.
થોડીવારમાં તે મનાં ઘરનાં ઝાંપે
એક ગાડી આવી ઊભી રહી. તેમાંથી
ુ ક અને તેનાં મમ્મીએક હેન્ડસમ યવ
પપ્પા ઉતર્યા. દિવાનખંડમાં પ્રવેશી
એકબીજાને અભિવાદન કરી સોફા
પર બે ઠ ક જમાવી. પહેલ ાં છોકરા
અને છોકરીનો પરિચય કરાવ્યો, થોડા
સવાલજવાબ થયા, ચા-નાસ્તો પત્યા
ુ તિયાએ સમ
ુ નને એકલામાં
બાદ મર
મળવાની ઇચ્છા જાહેર કરી. વડીલોની
મંજૂ ર ી લઈ બંને વાત કરવા હેત ુ
અંદરના રૂમમાં ગયા.

ુ નજી, ખોટંુ ન લગાડતાં,
“જુઓ સમ
તમે સારા જ છો, મને ગમ્યા પણ
ખરા, છતાં હું તમને હા નથી કહી
શકતો. મને માફ કરશો કારણ હું
મજબ ૂર છું. મારી જ કં પનીમાં, મારી
સાથે કામ કરતી વંદનાને હું પ્રેમ કરં ુ

ુ નનાં પપ્પા પણ મલ્ટીનેશનલ
સમ
કં પનીમાં ઉચ્ચ હોદ્દા પર, તેમનાં જ
સ્ટાફનાં એક ભાઈ અને એમનો દીકરો
ુ નને જોવા આવવાનાં હતાં. રજા
સમ
હોવાથી આજે તે ન ાં પપ્પા ઘરે જ
ુ નને બોલાવી, “જો
હતાં, તેમણે સમ
બેટા,તને આ પહેલાં જે લોકો જોવા
આવી ગયા તેમણે કોઈએ ફરી મિટિંગ
કરી મળવામાં રસ બતાવ્યો નથી,
ટંુ કમાં કોઈએ હા પાડી નથી. તે થી
અમારી ચિંતા વધી ગઈ છે . આ વખતે
ત ંુ હસતાં મોંએ, શાંતિથી એ લોકો પ ૂછે
તેના સંતોષકારક જવાબ આપજે.”
ુ ન ત્યારે તો કઈ બોલી નહીં
સમ
પણ ખ ૂબ જ ધ ધ
ં ૂ વાઇ ગઈ. તે ને
પપ્પાને કહેવાન ંુ ઘણય
ંુ ે મન થય ંુ કે,
‘પપ્પા, એમની ઇચ્છા સર્વોપરી અને
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છુ, સંજોગવશાત હમણાં અમે લગ્ન
કરી શકીએ એમ નથી. આ વાત મારાં
પેરેન્ટ્સને કહી શકતો નથી. તેમની
ુ ી માટે જ, તેમનાં આગ્રહને માન
ખશ
આપી હું તમને જોવા આવ્યો છું. હવે
મારાં પ્રેમને તારવો કે ડૂબાડવો એ
તમારાં હાથમાં છે ...” આટલ ં ુ સાંભળી
ુ થયે લ ી સ મ
ુ નથી, અનાયાસે
ખશ
જ સામેની દીવાલ પર બિરાજમાન
ભગવાનની છબી તરફ હાથ જોડાઈ
ગયા.

ìØTÝÖë

ચેતના ઠાકોર

હંુ

એક રાષ્ટ્રીયકૃત બેં કમાં નોકરી
ક ર ન ા ર ગૃ હ લ ક્ ષ્મી અ ને
પતિદે વની ક્લીઅરીંગ એજ ંટ્ની
ઓફિસ છે . બેંકમા હડતાલ કરીએ તો
યુ લ
પગાર કપાય એટલે માસ કેસ્અ
યાને સામ ૂહિક રજા લીધી હતી, જેને
અસહકાર પણ કહેવાય. ગાંધીજીએ
અસહકારની ચળવળ અંગ્રેજો સામે
હથિયાર બનાવી, જ્યારે આપણે તો
આપણી જ સરકારન ંુ નકુ સાન કરીએ.
તો વાત કરીએ સામ ૂહિક રજાવાળી
એક મજાની છુટ્ટીની.
દિવાળી પહેલ ાનો સમય હતો,
બાળકોની અર્ધવાર્ષિક પરીક્ષાઓ શરૂ
થવાની હતી, જાહેર રજા ન હતી એટલે

ß½ ±õËáõ.....
È<|í-Ü½!!!
પ તિ દે વ ને
લાગ્ યુ કે હું મારી
સહેલીઓની સાથે
કોઇ ફિલ્મ જોવા કે
બહાર જમવાનો
પ્રોગ્રા મ
બનાવીશ.
એમણે બે
ત્રણ દિવસ
પ હે લ ા જ
મને ફૂંક મારી
હતી,”કોઇ
પ્રોગ્રા મ
બનાવીશ નહી,
આઇ હેવ અ સર્પ્રાઇસ
ફોર ય”ુ મને કહે ,”રસોઇની બાઇ,
આશાને છુટ્ટી આપી દેજે. “ મારા આશ્ચર્ય
અને ઉત્કંઠાની કોઇ સીમા ન હતી.
શોપીંગ? લંચ? ફિલ્મ? લોંગ ડ્રાઇવ?
હૈય ુ તો હેતના હિલોળે ચડ્.યુ રોમાંટિક
સપનામાં, બે દિવસ હું રાચતી રહી
અને આગલી રાતે એવા જ સપના
જોતી નિંદ્રાધીન થઇ. સવારે યોગ્ય
સમયે ઉઠી, બાળકોને ડ્રાય લંચ આપી
વિદાય કર્યા, ત્યારે પતિદે વ પેપરની
પાછળથી, મને જોઇને સ્મિત ફરકાવી
રહ્યા હતા, જાણે સિત્તેરના દાયકાની
ૃ ની
ફિલ્મોમાં હીરો-હીરોઇન વ ક્ષ
આસપાસથી છૂપાઇને જોતા હોય..
ચા-નાસ્તો પત્યો એટલે કહે,” હું
પણ ઓફિસ જવાનો નથી, આજે મારો

બધો સમય તને આપીશ, આપણે
દિવાળીની સાફ સફાઇ કરીએ.” કોઇએ
મને સીડી ઉપરથી ધક્કો માર્યો હોય
એવ ંુ લાગ્ .યું મે કહ્યુ,” હુ જાતે જ
હપ્તે, હપ્તે પરુ ુ કરીશ. તમે શા માટે
તકલીફ…?” બેંકમા બધ ુ જ કામ હપ્તે
હપ્તે થાય, લોન પણ અને કામ પણ.
એ કહે, ”ઓ ડીઅર, તારા અને ઘરના
કામમાં તકલીફ શ ુ પડે !. મને તો
મજા આવશે.
સરસ પ્લાન કર્યો છે .” એક બેગમાં
છૂપાવેલો સામાન બહાર કાઢ્યો, ત્યારે
એમના પ્લાનમા એમની એમ.બી. એ.
ની ઝલક દે ખાતી હતી.
સરપ્રાઇસ ગીફ્ટ બતાવતા હોય
એમ કહે, ”જો, હું વાળમાં કચરો ના
જાય એ માટે ટોપી લાવ્યો છું, આંખ
માટે મોટા નંબર વગરનાં ચશ્મા, મી.
ક્લીન લીક્વીડ, સાફસ ૂફી માટે બ્રશ,
ઓડોનીલ અને ને પ ્થાબોલ્સ પણ
લાવ્યો છું. જોય ુ મારુ પ્લાનિંગ.? અને
ુ ખબર આપ.ંુ આ વખતે હું
પહેલી ખશ
રસોડુ સાફ કરીશ અને ત ુ બેડરૂમના
કબાટ કરશે. જો તારુ કામ એકદમ
હલકુ -ફુલકુ છે અને મે અઘરં ુ કામ
લીધ ુ છે .”
મને માથ ુ કુ ટવાન ુ મન થય.ંુ કેટલા
સવાલો પ ૂછશે આ શાનો ડબ્બો કે
શાની બાટલી છે ? અહીં કેમ છે ? આટલ ુ
બધ ુ કેમ છે ? મારં ુ મન જોરથી પોકારી
ઉઠ્,યુ ના-----. એ કહે “ બા અમેરિકા
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જતા પહેલા કહી ગયેલા કે દિવાળીની
સફાઇમા આળસ ના કરતા, જોઇએ
ુ ે બોલાવી લેજો પણ આજે
તો બાબન
એક વે સલ (શીપ) જવાન ંુ છે એન ુ
શીપમેં ટ કસ્ટમ એપ્રેસલ જરુરી છે
એટલે બાબ ુ બીઝી છે . બીજી વાત, હું
તને પણ કોઇ પણ પ્રશ્ન પ ૂછીને હેરાન
કરીશ નહીં, પ્રોમીસ બસ.“ કાપોતો
લોહી ના નીકળે એવી સ્તબ્ધતા મારા
તન-મનમાં છવાઇ ગઇ.
બીજા બે વ્યક્તિઓની ઓળખાણ
ુ , અમેરિકા
આપ.ુ બા એટલે સાસજી
ુ ને ઘેર છ મહિના
એમના બીજા પત્ર
માટે ગયા હતાં અને બાબ ુ એમની
ઓફિસનો પટાવાળો હતો, જેને
ઓફિસન ુ અર્ટજં એટલે તત્કાળ કામ
આવી પહોંચ્ યું હત.ંુ આમ તો, મારા
પતિ કામમાં ખ ૂબ જ વ્યવસ્થિત
છે . ચીવટપ ૂર્વક આયોજન કરીને જ
કામ કરે . જ્યારે , હું ઘર પણ બેંકના
નિયમોથી ચલાવ ુ છું. કલકા કામ આજ
ક્યો કરે ? આજ જો મેરા હૈ કલ વો તેરા
હોને વાલા હૈ, ગીતાના આ બોધનો
અર્થ અમે બેંકની ભાષામા તરજુમો
કરીએ, કે આજ જો મેરા પેંડીંગ કામ
હૈ, વો કલ તેરા હોને વાલા હૈ.
હું મારા ક્લાર્કને મદદ કરવા
જાઉ તો એ ના
કહે , કારણ
પં દ ર
મિનિટન ુ
કામ હું
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પાંચ જ મિનિટમાં કરં ુ, પણ ત્યાર બાદ
એના ટેબલને જે હાલ બેહાલ થાય કે
એ પોતાન ુ ટે બલ ઓળખી પણ ના
શકે, એટલ ુ અવ્યવસ્થિત બનાવી દઉ.
બધી જ સ્ટેશનરી, ડોક્યુમેંટ, રબર
સ્ટેમ્પ, પેન, પેંસીલ અને ફાઇલોથી
એન ંુ ટેબલ ભરાઇ જાય અને હું મારં ુ

કામ કરીને બે-પાંચ મિનિટમાં જ ઉપડી
જાંઉ અને એ બીચારો દિવસભર તેના
પેપર્સ શોધે. એટલે કોઇ મારી મદદ
લેવા તૈયાર ના થાય.
મારા પતિ, મારી રીતભાતથી
અજાણ તો નથી એટલે એ મને ચેતના
કોલેજ ઓફ મીસમેનેજમેંટ કહે છે . આ
ઉત્તર-દક્ષિણનો ક્યાં મેળ ખાય? એક
થર્મોસમાં એમને માટે ચા ભરી. અમે
બાર વાગે કામ પતાવવાનો ટર્ગેટ
નક્કી કર્યો. પતિદે વ પોતાનો સામાન
અને સીડી લઇને કામે લાગી ગયા.
એમનાં કામમાં અને ચોકસાઇમાં મને
જરા પણ સંશય નથી. પણ એમને
મારી વસ્તુઓની ઓળખાણ નથી..
મસાલા, કઠોળની સાથે એમને બારમો
ચન્દ્રમાં છે ..એક છે લ્લી વાર દુ:ખભરી
નજર નાખી હું કામે લાગી. મે
યુ ીક ચાલ ુ કર્યુ.
બેડરૂમમા મ્ઝ
બદલવાનાં પ્લાસ્ટીક અને
ૂ ક
પતિદે વે ગણતરીપ ર્વ
આપે લ ા ઓડોનીલ અને
ને પ્થાબોલ્સ સાથે લઇને ,
એકએક ખાના સાફ કરી, ફરી
ગોઠવી કાઢ્યા. થોડા કપડા
ુ
તપાવવા તડકે નાખ્યાં. અમક
ચોપડીઓ તથા ફાઇલોના
કબાટો
અ
ને
બાળકોના
સ ્ટ ડ ી

ટે બ લ સાફ કરી ને પ ્થાબોલ્સની
ગોળીઓ નાખી. જેમતે મ બાર
વગાડ્યા અને રસોડામાં પહોંચી, ત્યારે
જે નજારો જોયો, તે ક્યારે પણ નહિં
ભ ૂલાય.
પતિદે વ સીડીના ઉપરના પગથીએ
બેહાલ ઉભા હતા. એમના નમો ઝભ્ભા
પર બે ત્રણ જાતના મે લાં ચોખ્ખા
નેપ્કીનો લટકતાં હતાં. મારા રસોડાનાં
બધ્ધાં જ ડબ્બા, બરણીઓ, જમીન
ઉપર નિરાધાર સ્થિતિમા ફે લાયે લા
હતા, જાણે બેઘર થઇને રડતા હોય.
ત્યાં તો એમની નજર મારી ઉપર પડી.
મને કામનો હિસાબ આપતા હોય એમ
કહે, “બધ્ધી જ સફાઇ થઇ ગઇ છે .
ફક્ત ગોઠવવાન ુ જ બાકી છે .” પણ
હવે મને સમજય ુ કે ડબ્બા, બાટલીઓ
કે મ રડે છે ? બીચારા, ગે રકાયદે સર
રીતે બાંધેલાં ઝૂંપડાનાં રહેવાસી હોય,
જેના ઝૂંપડા તોડીને, મ્ યુનિસિપાલિટીએ
બધા લોકોને રસ્તામાં ફગાવી દીધા
હતા એવ ુ દ્રષ્ય હત.ંુ પણ પતિદે વ કહે,
“પિક્ચર અભી બાકી હૈ મે રે દોસ્ત,
ગોઠવાઇ જાય ત્યારે જોજે. દસ મિનિટ
પછી તારં ુ રસોડું કેટલ ુ ચકાચક થઇ
જશે.” મે એમને કહ ્યું કે આપણે હાથો
હાથ ગોઠવી કાઢીએ. પણ સ્વાવલંબી
સૈયા એ ના જ કહી. થોડી વાર બાદ
એમણે મને રસોડું જોવા રીતસરન ંુ
આમંત્રણ આપ્.યુ .............
ઓહ!!! તમે કાઇ સમજ્યાં? મારે
રોજ વાપરવાની મસાલાની બાટલીઓ
ઉપરના ખાને હતી અને ના જોયતી
એસેંસની બાટલીઓ હાથવગી હતી.
એમની ઓફીસમાં સાદી ફાઇલ, બોક્ષ
ફાઇલ, ક્લીપ ફાઇલ એવા કબાટો
જુદા જુદા હશે, પણ અહીં એમણે એ જ
માપદં ડથી એક જ ઘાટની અને માપની
બરણીઓ એક સાથે મ ૂકી હતી, યે
અંદરકી બાત હૈ કે અંદર શ ંુ ભર્યુ છે ?
(અનુસધ
ં ાન 20માં પાને)
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ુ
વરાત્રીનો માહોલ પરજોશમાં
જામ્યો છે . 51 શક્તિપીઠમાં
સ્થાન ધરાવનાર અંબાજી
ુ રાતભરનાં દે વ ી
મંદિ ર સહિત ગ જ
મંદિરોમાં જગદં બાની આરાધનામાં
ભક્તો લીન બન્યા છે . કચ્છમાં આવેલ
માતાના મઢના દર્શન કરવા લાખોની
સંખ્યામાં લોકો પગપાળા ચાલતા જાય
છે ત્યારે આ જગ્યા વિશેની કે ટલીક
જાણી અજાણી વાતો રસપ્રદ છે .

આશાપરુ ાનો અર્થ થાય છે ભક્તોની
ુ થી આશરે 95
આશા પ ૂરી કરનાર. ભજ
કિલોમીટરના અંતરે આવેલ માતાના
મઢથી પ્રચલિત બનેલ જગ્યા પરમાં
ુ ા માતાજીન ંુ શિખરબધ્ધ
આશાપ ર
મંદિર આવે લ છે . નવરાત્રિ સહિત
ચાલ ુ દિવસે મોટી સંખ્યામાં માનવ
મહેરામણ અહિં દર્શન કરવા ઉમટી
પડે છે . જગત જનનીના દર્શને
આવતા દરે ક ભાવિકોની મનોકામના
માતાજી અવશ્ય પ ૂરી કરે છે .
આશાપરાની ઉત્પત્તિ અને તેમના
પ્રાગ્ટ્ય વિશે 3 કથાનક જોડાયેલ છે .
ુ ી 12 મી સદીમાં આ જગ્યાએ
ઇસન
માતાજી પધાર્યા હોવાની વાત છે .
તો એક એવી પણ લોક વાયકા છે

çMËõQÚß-±ëõ@ËùÚß 2017  ìäÇëßÝëhëë  19

±ëiëë
કે દે વ ચંદ નામનો એક માહેશ્વ રી
વાણિયો વેપાર કરવા કચ્છમાં આવ્યો
હતો. શરદીય નવરાત્રિ ચાલ ુ હતી
અને તે દરમિયાન તે એક વખતમાં
આશાપરુ ાના આ સ્થાનકે આવી ચડ્યો.
દે વ ચંદે માતાજીના સ્થાનકે આવી
જગદં બાની આરાધના કરી અને
પોતાને ત્યાં શેર માટીની ખોટ છે તે
પ ૂરવાં માતાજીને વિનંતી કરી. રાતનાં
સમયે દે વચંદને માતાજી સ્વપ્નમાં
આવ્યા અને કહ્યુ કે નવરાત્રિ પ ૂજન
કરવા માટે મારૂં આસન તે બનાવ્ યું
છે તે સ્થળે જ મારૂં મંદિરન ંુ નિર્માણ
કરાવજે અને આ મંદિરના દ્વાર છ માસ
ુ ી બંધ રાખજે. આટલ ુ કહી માતાજી
સધ
અંતરદ્યાન થયા. સવારે જાગીને
દે વચંદે જોય ુ તો તે ની નજીક એક
નારીયેળ અને ચદ
ંુ ડી પ્રસાદરૂપે પડેલ
ુ ાર
જોયા. માતાજીની આજ્ઞા અનસ
દે વચંદે મંદિરન ંુ નિર્માણ કરાવ્.યું
અચાનક એક દિવસ સાંજના સમયે
એક દિવ્યજ્યોત મંદિરની અંદર દેખાઇ
અને ઝાલરો વાગતી સંભળાઇ, અધિરા
બનેલ દે વચંદે મંદિર તરફ દોટ મકુ ી
અને દરવાજા ખોલતા જ બધ ંુ અદ્રશ્ય

થઇ ગય ુ અને દે વચંદને ભાન થય ુ કે
તેણે છ માસ પહેલા જ દરવાજા ખોલી
નાંખ્યા છે . માતાજીને ફરી વિનવણી
કરી માફી માંગતા માતાજી પ્રસન્ન થયા
અને દે વચંદને કહ્યુ ભલે તે દ્વાર ખોલી
ુ થઇ
નાખ્યા પણ હું તારી સેવાથી ખશ
છું માંગ વરદાન, દેવચંદે માને ફરીવાર
પોતાને ત્યાં શેર માટીની ખોટ પ ૂરવાં
જણાવ્.યું માતાજી આશિર્વાદ આપી
અંતર્ધાન થયા થોડા સમય બાદ
માતાજીના આશિર્વાદથી દે વચંદને
ુ રત્નની પ્રાપ્તિ થઇ. આવી પણ
પત્ર
ુ ે સાંભળવા મળી છે .
એક કથા લોકમખ
કેટલાય પરિવારોના કુળદેવી તરીકે
ુ
ુ થાય છે . આ જગ્યા
માં આશાપરાની
પજા
‘માતાના મઢ’ કે મડ તરીકે ઓળખાય
છે . આ મંદિરની જાળવણી જાગીર
ટ્રસ્ટની દે ખરે ખ હેઠળ કરવામાં આવે
છે . હાલમાં યોગેન્દ્રસિહ
ં જી રાજાબાવા
માતાજીની ભાવવંદના કરી રહ્યા છે .
નવરાત્રીની આઠમના રોજ આશાપરુ ા
માતાજીના મંદિરના પ્રાંગણમાં હોમહવનન ંુ આયોજન કરવામાં આવે છે .
આ દિવસોમાં મોટા પ્રમાણમાં ભાવિક
ભક્તો માતાજીના દર્શન કરવા આવી

પહોંચે છે અને માતાજીના દર્શન કરી
ુ વે છે . રાજપરિવારના
ધન્યતા અનભ
સભ્યો દ્વારા રાપત્રી (રાવળ પત્રી )
જીલવાની પરં પરા વર્ષોથી ચાલી આવે
છે . ઢોલ-નગારા અને શરણાઈના સ ૂર
સાથે રોજ માતાજીની ભવ્ય આરતી
ઉતારાય છે . જેમાં મોટી સંખ્યામાં
ભાવિકો ઉપસ્થિત રહે છે .
ુ ા મંદિ રના પ્રાંગણમાં
આશાપ ર
ધર્મશાળા અને અન્નક્ષેત્ર આવે લ છે
જ્યાં ભાવિક ભક્તોને રહેવાની તથા
જમવાની નિઃશલુ ્ક વ્યવસ્થા કરવામાં
આવે છે . મંદિ રની બહારની તરફ
વિશાળ બજાર આવે લ છે , જ્યાં
કચ્છી ઘરે ણાં અને કચ્છની જાણીતી
ુ ાબપાક અને ફરસાણ
મીઠાઈ ગ લ
ુ ાના
પકવાન મળે છે . મા આશાપર
દર્શન કરવા માટે થઈને ભારતના
પાડોશી રાજ્ય પાકિસ્તાનથી પણ
કે ટલાક પરિવારજનો વાર-તહેવારે
માતજીના દર્શન કરવા આવી પહોંચે
છે . માતાના મઢ પહોંચવા નજીકન ંુ
ુ છે અને ભજ
ુ થી સરકારી
એરપોર્ટ ભજ
અથવા ખાનગી વાહનો દ્વારા માતાના
મઢ પહોંચી શકાય છે .

(પાનાં 18નું ચાલુ)

ઓ પ્રભ ુ ફરી એક છૂટ્ટી લેવી પડશે.!!!!.
ત્યાં તો ડોરબેલ વાગી. પતિદે વે ઓર્ડર
કરે લ ુ લંચ લઇને બારણે વેટર ઉભો
હતો. પતિદે વ કહે,”જો, મે પૈસા તૈયાર
રખ્યા છે આપી દે તો.” ડીલીવરી બોય
પાસે થી પાર્સલ લઇ, પૈ સા આપી,
ડાઇનીંગ ટે બ લ ઉપર મ ૂકવા ગઇ
ત્યારે હું ચકિત જ થઇ ગઇ. વ્યવસ્થિત
ગોઠવેલા ટે બલ ઉપર બે કોરે લ્સની
ડીશો, નેપ્કીન, છરી-કાંટા, જ્ યૂસ ગ્લાસ
ુ ાબન ંુ ફૂલ તૈયાર
અને વચ્ચે એક ગલ
હતા. મારો ગસુ ્સો તથા રીસ બરફની
જેમ ઓગળી ગયા. મને કહે, “ઘણી
ુ ગયા
બધી બાટલીઓના ઢાંકણા તટી

હતા, તે બાટલીઓ મેં બદલીને ઉપર
ખાલી પડેલી બાટલીઓમાં વસ્તુઓ
ભરી છે . “ઓહ ભગવાન, મારી
યાદશક્તિમાં ચારણી જેટલા કાણાં
છે . બાટલીઓનાં ઢાંકણાનાં રં ગથી
વસ્તુઓ યાદ રહે છે .એ પણ .........
ુ
હવે ,આ અરાજકતાને, સવ્યવસ્થિત
રાજ્યમા પરિવર્તિત કરવા ફરી એક
ુ ચાપ લે વ ી પડશે . એમ
રજા ચ પ
મનમાં જ ગણતરી કરી..અને એ રજા
એટલે છૂટ્ટી કે મજા નહીં, ફક્ત સજા
સજા સજા.!!!.....

અથાણા, મસાલા કે કઠોળની એમને
ઓળખ જ નથી. ઉપયોગીતાની દ્રષ્ટિએ
ગોઠવવાને બદલે, પાછળ મોટી, એની
આગળ વચલી અને સૌથી આગળ
નાની બાટલીઓની એક એક હરોળ
ઉભી કરી હતી. શાળાની કવાયતમાં
ઉંચાઇના માપદં ડથી, શિસ્તબધ્ધ
ઉભે લ ા બાળકો, પોતાના મિત્રોથી
વિખ ૂટાં પડી રડતાં હોય એવ ુ દ્રશ્ય હત.ંુ
મારે દલીલો કરવી ન હતી તેથી કત્રિ
ૃ મ
હાસ્ય ચમકાવી મે એમને શાબાશી
આપી અને મનમાં નિસાસો નાખ્યો કે
આ બધા ડબ્બા, બરણી ફરી ગોઠવવા
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ંુ ર સંધ્યા ખીલી હતી.
દરિયાનાં મોજા આવી
આવી ને વીરા અને નમનનાં
પગ ભીનાં કરી પાછાં દરિયાનાં
પાણીમાં લીન થઈ જતાં હતાં .
બન્ને એકમે કનાં ખભાના ટે કે આ
સૌંદર્ય માણતાં બે ઠ ાં હતાં. સ ૂરજ
દરિયાનાં પાણીમાં જાણે ડૂ બ કી
લગાવવાની તૈયારીમાં હતો.
ને વીરા ધીરે થી નમનને બોલી,
“મારે એક વાત કહેવી છે . તારાં
જવાબ ઉપર આપણાં ભાવિ જીવનની
ઈમારતનો પાયો ચણાશે.”
મનન એમજ સમી સાંજને માણતો
બોલ્યો,
“અરે મારાં જીવનમાં ઉષાનાં
કિરણોની તેજી લાવનારી, ત ંુ કહે એ
મારે સર આંખો પર.”
“આપણે આપણાં લગ્ન સાદાઈથી

કરીએને એમાં થતો ખર્ચ દિવાળી
આવી રહી છે , તો એવાં ઘણાં ઘર છે
જ્યાં દિવાળીમાં જઠરાગ્નિને ઠારવાના
પણ ફાંફાં હોય છે . એ લોકો, એમનાં
બાળકોને દિવાળીનો આનંદ કરાવીએ
તો?”
નમન તો વીરાની વાત સાંભળીને
એકદમ જુસ્સામાં આવી ગયો.
“અરે આનાં જેવ ંુ રૂડું શ?ંુ આપણાં
નવજીવનની શરૂઆત થતાં પહેલાં જ
કોઈનાં ઘરોમાં આનંદ આવે તો તો
આપણાં તો જાણે હરે ક દિવસ દિવાળી
જ છે ને.”
આમ તો વીરા અને નમન બન્નેનાં
કુ ટંુ બ ઉચ્ચ મધ્યમ વર્ગનાં જ ગણાય.
નમનને ખ્યાલ હતો એનાં ઘરમાં તો
વાંધો નહીં આવે પણ વીરાનાં પપ્પાનાં
સંબધ
ં ો જે રીતે હતાં એમાં વીરાની
ુ ોદન મળશે કે કેમ?
વાતને અનમ

-------------------“પપ્પા પ્લીઝ માની જાવ ને. હું
ને નમન બન્ને પગભર છીએ. અમારં ુ
જીવનનિર્વાહ કરવાં સક્ષમ.” વીરા
પપ્પાને મનાવતાં બોલી.
એમ કે મ ચાલે ? ત ંુ મારી મોટી
દીકરી. વિમલ તો નાનો છે . એનાં
લગ્નને તો હજુ ઘણી વાર છે . અમારે
પણ તને ધામધ ૂમથી પરણાવવાનાં
કોડ હોયને.” વીરાનાં પપ્પા ઉત્તમભાઈ
બોલ્યાં.
પણ વીરાએ પપ્પા મમ્મી વચ્ચે
થતી વાત સાંભ ળી હતી. મ ૂળ તો
ઉત્તમભાઈને પોતાની પોસ્ટનો લાભ
ઉઠાવવો હતો. જે આ પ્રસંગ દ્વારા
ખ ૂબ સારી રીતે ઉઠાવી શકે તેમ હતાં.
દીકરીનાં લગ્નનો ખર્ચ તો મોટાભાગે
બારોબર જેમનાં કામ પોતાની પોસ્ટના
જોરે કરાવી આપતાં એ બધાં જ આપે
એમ હતાં.
વીરાને એ જ વાત ખટકતી. એ
જીદ લઈને બેઠી. પરણશે તો આ જ
રીતે. વીરા માટે પાત્ર ઉત્તમભાઈએ
જ શોધ્ યું હત.ંુ નમન ભલે મધ્યમ
કક્ષાનાં બિઝને સમે નનો છોકરો
હતો, પણ એનામાં જે સ્કિલ હતી
એ ઉત્તમભાઈએ પારખી હતી. જેનો
આર્થિક લાભ ભવિષ્યમાં એમને પણ
મળી શકે એમ હતો અને એમનાં
નાના દીકરાને પણ.
આખરે વીરાની જીદનો વિજય
થયો. વીરા અને નમને મળીને એવાં
દશ ઘર શોધી કાઢ્યા જ્યાં દિવાળી
તો શ ંુ પણ કાયમ અંધાર પછે ડો
ઓઢીને સ ૂતો રહેતો.
એ સ હુ ઘ ર મ ાં આ વ ખ તે
પહેલીવાર સાચા અર્થમાં દિવાળીનાં
દિવા પ્રગટયા હતાં.
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આ દિવાળીએ પણ...
કરી ઘરની પ ૂરતી સાફ સફાઈ
ચમકાવી દીધ ંુ ઘર ફરી એકવાર
કરી ખરીદી હોંશથી અમે સઘળી
સંતોષ નવ ંુ આણ્યાનો ફરી એકવાર
આજે કરી સાથિયાને રૂડી રં ગોળી
ભરી સામાન ચાલી હું ઘ ૂમવા ફરી એક વાર
આગોતરા આશિષ વડિલોના લઈ

દે શ સમર્પે આજ દિવાળી
વસધ
ંુ રાને વ્હાલી  રે રણભેરી
ધન્ય! વતન માવતર સેનાની
દે શ સમર્પે આજ દિવાળી
હોય  હિમાલય રણ કે સાગર

બેસતા વર્ષે જ છોડીશ ંુ ઘર ફરી એક વાર

ત ંુ સમરાંગણની અમર કહાણી

નથી અમે રૂઢિગત રીતે ઊજવતા દિવાળી

વંદે વતન શૌર્ય બલિદાની

પણ હૈયે કરીએ છીએ ઊજાસ વારં વાર

દે શ સમર્પે આજ દિવાળી

રોજની દોડાદોડી ને તનાવના દિવેલ કરી
દિવાળીના દીવા ઝગાવશ ંુ હૈયે ફરી એક વાર
નવા વર્ષે નવી આશાના તોરણ બનાવી
ઉમંગથી બે સ્થળ ઘ ૂમીશ ંુ ફરી એક વાર
દર વર્ષે ઊંચા નવા ધ્યેય હાંસલ કરી
વર્ષોવર્ષ નવી જિંદગી જોડીશ ંુ ફરી એક વાર
મારા ‘રામ’, હૈયાની અયોધ્યામાં બિરાજી
‘રામરાજ્ય’ જીવનમાં કરશે ફરી એક વાર

અર્ચિતા પંડ્યા

કવિતા Cafe
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દે શદાઝ પડઘે ન ૂર ઉજાળી
ગાંજી જાય ના તમ રખવાળી
વંદે જન- સ્નેહ બલિદાની
દે શ સમર્પે આજ દિવાળી
જયહિન્દ જય ત્રિરં ગી જવાની
રોશન ઉર ઉમંગે દિવાળી
દે શ સમર્પે આજ દિવાળી
ધન્ય! વતન સેનાની..ધન્ય! તારી જવાની.

રમેશ પટેલ
(અાકાશદીપ)

કવિતા Cafe
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વલ
વ ર્ષ ન ંુ
ન વ લ ંુ
પ્ર ભ ા ત જ ્યા રે ઉ ઘ ડે
ત્યારે , આપણને પણ નવી
આંખો મળી હોય તેમ બધ ંુ જ નવતર
ભાષે છે . એન ંુ કારણ પણ છે . આપણે
ઘર-આંગણ, શેરી, રસ્તા, કહોને આખ ંુ
ગામ સ્વચ્છ કર્યું હોય છે , શણગાર્યું
ુ પણ કેવા શણગારાઇને
હોય છે . ખદ
નીકળી પડીએ છીએ! આ બધ ંુ
સજાવવા- શણગારવામાં જો કઈં બાકી
રહી જત ંુ હોય તો એ છે આપણ ંુ મનવે ,
આપણ ંુ દિલ. અંદર ભરે લો, રાગ, દ્ષ
વેર ઝેર, ઈર્ષા અને તિરસ્કાર, જેવો
કચરો હજી જેમ નો તે મ સચવાઈ
રહે છે . આ કચરો રીઢો, જામી પડેલા
જમાઈ રાજા જેવો હોય છે , એટલે તેનો
નિકાલ સરળ નથી. આ વાંચ નાર
દરે કને લાગશે કે, આપણે ક્યાં એવા
છીએ? મને પણ એવ ંુ જ લાગે છે .
આપણે રોજ બરોજ જેમનાં સંપર્ક માં
આવતાં હોઈએ, તેમની સાથે બનેલી
નાની મોટી ઘટનાઓ યાદ કરીશ ંુ તો,

વિચારીશ ંુ - તે દિવસે એણે કેવ ંુ કરે લ!ં ુ
ુ
એક વાર પ્લેનમાં મસાફરી
દરમ્યાન
થયેલી ઘટના મને યાદ આવે છે . તેમાં
ૃ વસ્થા પ્રત્યે, અપાર તિરસ્કાર
વદ્ધા
ુ ાન ક્યારે ક
દર્શાવાયો હતો. શ ંુ દરે ક યવ
વ ૃદ્ધ નહિ બને? એક ગોરી અમેરિકન
ુ તીની બાજુ ની સીટમાં , એક
યવ
ુ ર્ગને સીટ ફાળવેલી
પાકિસ્તાની બઝુ
હતી. એમની ઉંમર ખાસી હતી. તેમની
સીટ વચ્ચેની રોમાં છે વાડે હતી અને
ુ તીની વચ્ચે. એ ભાઈ વહેલા
યવ
આવીને સીટ પર બેસી ગયા હતા.
ુ તી પાછળથી થોડી મોડી આવી.
યવ
ુ તીએ  તિરસ્કારથી એમની તરફ
યવ
જોય.ુ પેલા ભાઈ તકલીફ લઈને ઉભા
ુ તી સરળતાથી
થઇ ગયા, જેથી યવ
ુ તી પોતાની બેગ ઉપર
જઈ શકે. યવ
ુ તી હતી ત્યારે , પે લ ા ભાઈનાં
મક
ુ તી ફરી
માથામાં બેગ અથડાઈ.  યવ
તિરસ્કાર પ ૂર્વક જોઈને બોલી,” સોરી”
આ સોરી અમે જે લોકો એ સાંભળ્ યું
તે મને લાગ્ યું અરે ! આ રીતે સોરી

રશ્મિ જાગીરદાર

બોલવ ંુ એના કરતાં તો એકાદ નાની
ગાળ પણ સારી લાગે. ભાઈએ ઉભા
થઈને જે સગવડ કરી આપી તે બાબત
થેન્ક ય ુ કહેવાની તો વાત જ નહોતી.
હજી વાત અહીં પતી નહોતી ગઈ.
અમને ફૂડ સર્વ કર્યું ત્યારે તે વ ૃદ્ધને
ુ તીએ
પહેલાં સર્વ થય.ંુ તે જોઈને યવ
કહ,્યું ”આઈ  વિલ ઈટ ધીસ ડીશ.” અને
એર હોસ્ટેસ એને સર્વ કરે તે પહેલાં
કહ ,્યું ” આઈ વિલ નોટ સીટ વિથ
ધીસ ઓલ્ડ મેન, આઈ કેંટ ટોલરે ટ
ઓલ્ડ પરસન, સો પ્લીઝ ચેન્જ માઇ
સીટ.” અને બીજી સીટ ખાલી નહોતી
તો બીજા વ ૃદ્ધ ભાઈને તેની સીટ આપી
ુ
અને તે યવતી
ત્યાં ગઈ. મનમાં ભરે લો
આ તિરસ્કાર રૂપી કચરો કયા ઝાડુથી
વળાય, બોલો? અને એવ ંુ માનવાની
ુ તી
જરૂર નથી કે એ તો અમેરિકન યવ
હતી, આપણે તો સારા!
બે છોકરીઓને એક જ કોલેજમાં
મેડીકલમાં એડમિશન મળ્.યું બંને વચ્ચે
(અનુસધ
ં ાન 25માં પાને)
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રીતેશ મોકાસણા

રા

ત આખી આકળ વિકળ
અને વિચારોના વમળોમાં
ુ રાઇને પસાર કરી.
ઘમ
ચેનતો એમન ંુ હણાઈ ગય ંુ હત.ંુ જો
કે સમાચાર જ એવા મળે લા કે, કોઈ
માતા એમ શાંતિથી નીંદર ના માણી
શકે! ઘણ ંુ મોડું થઇ ગયેલ,ં ુ આથી સવારે
ઉઠીને જ પોતાની દીકરીને મળવા
ુ ાસીબ માનીને મધબ
ુ ન
ુ
ે સઈ
જવાન ંુ મન
ગયેલા. જેમ તેમ માથે પાણી ઢોળીને
નાહી લીધ.ંુ ઉતાવળે , કપડાં પહેરીને
જેમે તેમ કાંસકો વાળમાં ફેરવ્યો કે
ુ ેન બસ
ખભે; પર્સ લટકાવીને મધબ
સ્ટેન્ડ આવી ગયા.
બસમાં બે ઠ ા પછી પણ તે મ ની
દીકરી માનસી વિશે જ વિચારી રહ્યા
છે . એકબાજુ તેની ચિંતા થાય છે તો
બીજી બાજુ દાંત કચકચાવી જવાય
છે . આખા રસ્તે તે માનસીનાં જ
વિચારો કર્યા કરે છે .
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અરે રે રે ! કે વ ો
જમાનો આવી ગયો?
અને આ સમય ક્યાં
જઇને અટકશે ?
બસમાંથી ઉતારીને
ુ ેન હાંફળા ફાંફળા
મધબ
પોતાની દીકરીના ઘરે
આવ્યા. જાણે એમની
જ રાહ જોઈને જમાઈ
રાજા બે ઠ ા હોય તે મ
પેપરને એકબાજુ મ ૂકીને
આ ગં ત ુ ક સ ા સ ુ જી ને
પ્રણામ કરીને ચરણ સ્પર્શ કર્યા.
ઉતરે લ ચહેરે પોતાની દીકરી માનસી
પણ આવી. પોતાની મોમને પગે
ુ ેન
લાગીને વળગી જ પડી. મધ બ
પણ અંદર રહેલ નારી આત્માને લઇ,
માતાની મમતને લઈ, એ પણ સાથે
સાથે રડી પડ્યા. માનસીએ મમ્મીને
પાણીનો ગ્લાસ આપ્યો.
“મમ્મી, હું તમારી રાહ જોઈને જ
રોકાયો હતો. હવે તમે બંને વાતો કરો.
અને હા, વાતને અંતે તમે મને જે પણ
કહેશો તે હું શર આંખો પર ચડાવીશ”
એકદમ ઢીલા પડીને જમાઈ રાજે બેય
હાથ જોડ્યા અને બહાર જવા નીકળી
ગયા.
જેવો પોતાનો પતિ દિનકર બહાર
રુ કે ને ધ્સ
રુ કે
ગયો કે માનસી તો ધ્સ
રડી પડી. એના મમ્મી એ એને રડવા
દીધી. એ બાજુ માંજ બે ઠ ા છે અને

પોતાની દીકરીને માથે હાથ ફેરવતા
જાય છે . માનસીના આંસ ુ સરોવર
ખાલી થઇ ગયા, એટલે તે ધીરે ધીરે
ુ ેન ઉઠીને
હીબકા ભરવા લાગી. મધબ
પાણીનો એક ગ્લાસ લઇ આવ્યા. “લે
બેટા, પાણી પી લે”
પાણી પીને માનસીએ એક
રાહતનો શ્વાસ લીધો. તેની આંખોમાં
લાચારી ડોકાતી હતી. એના એક ખ ૂણે
કોઈ ફરિયાદ લપાઈને બહાર આવવા
ઝઝુમતી હતી. “મારે હવે નથી જીવવ ંુ
મમ્મી !”કહીને વળી પાછી તે હીબકે
ુ ેન કશ ંુ ના બોલ્યા.
ચડી ગઈ. મધબ
એની આંખોમાં જોઈને એમાં રહેલ
પાણીના તાગને માપવા લાગ્યા.
“બે ટ ી, સંસ ાર એક એવો કાળો
નાગ છે કે ભોળા અને સહન શક્તિ
વગરના માણસોને આરામથી ભરખી
લે છે . ઠીક છે એ બધ ંુ જવા દે પણ
હું તારા સમાચાર સાંભળીને અહીંયા
નથી આવી”
“તો......” ફાં ટ ી આંખે માનસી
પોતાની મમ્મી સામે તાકી રહી.
ુ રી ગયા ને આજ
“તારા પપ્પા ગજ
ઘણા વર્ષ થયા. તારો ભાઈ તો છે
નહિ, તો મને એમ થાય છે કે હું તારા
ભેગી રહેવા આવી જઉ. અહીંયા કોઈ
નોકરી કે કામ શોધી લઈશ.”
“વાહ મમ્મી, તેં તો મારા દુઃખને
ુ ાવી દીધા. ઘણા દિવસથી મનમાં
ભલ
મઝ
ં ૂ ાતી વાતને તમે બહાર લાવી
દીધી. હવે તારે અહીંથી જવાન ંુ નથી.”
એકદમ હર્ષાવેશમાં આવીને દીકરીએ
મમ્મીના ખોળામાં માથ ંુ નાખી લાડ
ુ ેને જોય ંુ કે ઘડી
કરવા લાગી. મધબ
પહેલાંની ચિંતાની ખાઈમાં ગરકાવ
પોતાની દીકરી એકદમ આનંદિ ત
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દે ખાતી હતી. તે મ ણે માનસીના
વાળમાં હાથ ફેરવીને વળી આગળ
બોલવાન ંુ ચાલ ુ કર્યું.
“પણ મને એકવાતની ચિંતા છે
બે ટી” તે ની મમ્મી એ કહ ્યું કે હડપ
દઈને માનસી ઉભી થઇ ગઈ.
“હું તને બરાબર જાણ ંુ છું , જો
મમ્મી આ તારં ુ જ ઘર છે અને કોઈ
પણ જાતના સંશય વિના અહીં રહે !”
“ના બેટી, આ ઘર પર મારા કરતા
ુ ો વધ ુ હક્ક છે ”
તારી સાસન
“મમ્મી, આમાં મારી સાસ ુ ક્યાં
વચ્ચે આવી?” સહેજ રોષમાં માનસી
બોલી.
“એ વચ્ચે નથી આવી પણ હું વચ્ચે
આવ ંુ છું મારી દીકરી. હું અહીંયા રહું
તો તને વાંધો નથી અને તારી સાસ ુ
તારા ભેગી થોડા દિવસ રહેવા આવે
તો તને તકલીફો થાય છે . એમની
ટેવો બધી સહન નથી થતી. મારામાં

ુ ટે વ ો હશે જે તને પણ
પણ અમ ક
નહિ ગમતી હોય !” ધીમેથી માનસીના
ુ ે ને પોતાની
માથે હાથ મ ૂકીને મધબ
દીકરી સામે જોય.ંુ માનસી તો એકદમ
ચ ૂપ બની ગઈ. તે આગળ ન તો કોઈ
દલીલ કરી શકી કે, ન તો બોલી શકી.
ુ ચાપ જમીન ખોતરતી બેસી રહી.
ચપ
ુ ેને જોય ંુ કે માનસીની આંખોમાં
મધબ
પસ્તાવાન ંુ તબકત ંુ ઝરણ ંુ દે ખાય.ંુ
“માનસી, ત ંુ પણ કોઈની મમ્મી
બનીશ, ત ંુ પણ કોઈની સાસ ુ બનીશ.
અને જયારે સ્ત્રી સાસ ુ બને છે ને
ુ ગણ
ુ ો તો એવા
ત્યારે એનામાં અમક
આવી જ જાય છે કે; એનાથી પોતાની
ુ વધ ુ નાખશ
ુ રહે ! માની લે કે
પત્ર
તારે ભાઈ હોત અને એની વહુ મને
જેમતેમ બોલીને હડધ ૂત કરીને ઘરમાં
ના રહેવા દે તો ત ંુ શ ંુ વિચારે ? એ જ
ને કે જે ત ંુ વિચારતી નથી?
ુ ેને પોતાની દીકરીને ધીમે
“મધબ

પણ એવી શિખામણ આપવાની ચાલ ુ
કરી કે માનસીની આંખોમાંથી અશ્ રુધાર
વહેવા લાગી.
“વહી જવા દે એ ધારને....એમાં મને
પાશ્ચતાપનો વહેણ નજરે આવે છે ”
“મમ્મી, ......” તે આગળ બોલી ના
શકી પણ પોતાની મમ્મીના ખોળામાં
રુ કે ને ધ્સ
રુ કે રડી પડી.
માથ ંુ રાખીને ધ્સ
“આજે મેં તને શિખામણ આપી,
તે જ સાચો કરિયાવર હતો મારી
દીકરી...એને જતનથી જાળવજે”
ુ ે ન પણ રડી
બોલતા બોલતા મધબ
પડ્યા.
“બસ મમ્મી, ચાલ ઉઠ અને આજે
લાપસી બનાવ..મારા સાસ-ુ સસરા ને
બોલાવી લઉ પછી બધા જોડે બેસીને
જમીશ”ંુ
માનસીએ કહ ્યું કે ઘર પાછળ
ુ ાલતી લહેરાઈને સગ
ુ ધ
ઊગે લ મધમ
ં
ફેલાવવા લાગી.
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નકુ શાન ભરપાઈ નથી થઇ જત.ંુ તે તો
જેમન ંુ તેમ રહે છે . આ વાત સમજવા
આપણે સોરી કહેનારને બદલે સોરી
સાંભળનાર બનવ ંુ પડે.
આપણા મનમાં કોઈ માટે તિરસ્કાર
ુ ી મનમાં જ
કે ઈર્ષા હોય તે જ્યાં સધ
ુ તે બાબત સામે વાળા
હોય ત્યાં સધી
ુ
માટે ઓછી નકસાન
કર્તા હોય છે . જો
ુ માટે તે ચિતા સમાન હોય શકે.
કે ખદને
ુ ો જ્યારે વકરીને બદલો
આ અવગણ
લેવા પર ઉતરી આવે ત્યારે , ઘાતક
બની જાય. રાજકારણમાં આવી રીતે
કોઈનો બદલો લેવાની કે કોઈને પછાડી
નાખવાની વાત વધારે જોવા મળે . સત્ય
હોય કે અસત્ય એવી સામેવાળાની
ઇમે જ બગાડનારી વાતો શોધીને ,
અફવાઓ ફેલાવવી, એ પણ રાજકારણ,
ફિલ્મઉદ્યોગ, અને ઔદ્યોગિક ક્ષેત્રે એક
શસ્ત્ર તરીકે વારં વાર વપરાય છે .
યાદ છે આપણે નાના હતા ત્યારે

એક લીટી દોરીને કહેવામાં આવત,ંુ
-આ લીટીને ભસં ૂ ્યા વગર એને અડ્યા
વગર નાની કેવી રીતે કરાય? ત્યારે
આપણ ંુ નાનકડું ભોળું મન વિચારમાં
પડી જત .ંુ એના ઉકે લ તરીકે એ
લીટીની સાથે એક બીજી એનાથી
મોટી લીટી દોરી દે વામાં આવતી.
લો, બની ગઈ એ નાની લીટી! આ
નાનકડી વાત ઘણી મોટી વાત કહી
જાય છે . તમારે મોટા બનવ ંુ હોય તો
બીજાને નાના બનાવી દે વાની ક્યાં
જરૂર છે ? કોઈને ય અડ્યા વિના કે
નડ્યા વિના મોટા થઇ જવાત ંુ હોય છે
અને ખરી મોટાઈ પણ એમાં જ છે .       
આ નવા વર્ષે , આપણે સૌ આ
વાતને શીખ સમજીને જીવનના
રૂટીનમાં સમાવી દઈએ, અને મનના
ુ
મે લ થી મ ક્ત
થઈને નવા વર્ષને
વધાવીએ. એવી અભ્યર્થના સાથે
ુ ારક.
દિલથી સાલમબ

ઓળખાણ થઇ તે મિત્રતામાં પરિણામે તે
પહેલાં એક છોકરીના મમ્મી પપ્પા તેને
મળવા આવ્યાં. તેઓ નાના ગામના
અને ઓછું ભણેલાં હતાં. બીજી છોકરી
ુ પ્રેમથી મળી. તેઓ પાછા
તેમને ખબ
ગયાં પછી તેણે બીજી છોકરીને પ ૂછ્ યું,”
તારા મમ્મી પપ્પા શ ંુ કરે છે ?” “ બંને
ડોક્ટર છે .” “ ઓહ તારી તો મમ્મી પણ
ડોક્ટર !” આ વાક્ય એવી રીતે કહેવાય ંુ
હત ંુ કે, તેમાંથી ઈર્ષા ટપકતી દેખાય.
આપણા કાન ખલુ ્લા રાખીએ તો
આજુ બાજુ થી સોરી શબ્દ વારં વાર
ુ ળ
સાંભળવા મળે . આપણને અનક
ૂ
પડે તેમ વર્તી લેવાન ંુ અને બીજાને
તેનાથી તકલીફ થઇ હોય તો સોરી
કહી દે વ ાન !ંુ એનાં કરતાં આપણે
કાળજી પ ૂર્વક, એ જ રીતે કામ કરીએ
કે, બીજાને તકલીફ ના પડે. કારણ કે
સોરી કહેવાથી સામે વાળાને થયેલ ં ુ
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લ્લાં કેટલાંક મહિનાથી જીવી
એની પાં ચ વર્ષની દીકરી
ુ ે આંગળીએ વળગાડી
કમ ન
ચાર માળનાં મકાનમાં થ ી કચરો
ુ ે નીચે રમકડાંની
કાઢવા જતી.કમન
દુકાનની બહાર બેસાડી એ મકાનમાંથી
કચરો કાઢી આવતી.કમ ુ એ દુકાનની
બહાર બેસી કાચમાંથી રમકડાઓને
જોયા કરતી.એક રં ગીન ઢીંગલી
પરથી તો એની નજર હટતી જ નહીં.
ક્મુનો કલાકેકનો સમય એ ઢીંગલીને
જોવામાં જ જતો.કમ ુ જન્મથી જ મગ
ંૂ ી
હોવાં છતાં એ ઢીંગલી સાથે બહુ વાત
કરતી હોય એવ ંુ જીવીને લાગત.ંુ આ
વખતે એણે મનોમન નક્કી કર્યું કે એ
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અભાગણી દીકરીને પાંચ મહિના પછી
આવતાં જન્મદિને ઢીંગલી અપાવી
જ દે શે.દિવાળીની અમાસે એ જન્મી
હતી.ભગવાને રૂપ તો આપ્ યું પણ
વાચા જ ન આપી.એની જિંદગીમાં
જાણે સદાય નો અંધકાર લઈને એ
જન્મી હતી.સાંભ ળે છે તો બધ ંુ જ
પણ કોને ખબર કેમ કોઈ પ્રતિભાવ
નથી આપતી.મ ૂઈ,આ..ઉં...એં...એટલ ં ુ
યે નથી બોલતી.આ ઢીંગલી એને
ુ થઈ
અપાવી દઈશ તો કદાચ ખશ
જશે.રૂપિયો રૂપિયો કરીને એણે બચત
પણ ચાલ ુ કરી દીધી.
આખરે દિવાળીનો દિવસ આવ્યો.
ુ ે તૈયાર કરીને કહ ્યું “તને
જીવીએ કમન

ઓલી ઢીંગલી બહુ ગમે છે ને આજે
તને અપાવી દઈશ.” આ સાંભળતા
ુ ી આંખમાં ચમક
જ પ્રથમવાર કમન
ુ ે કાખમાં
આવી.દુ કાનમાં જઈ કમ ન
તે ડી દુકાનદારને કહ ્યું “શેઠ, ઓલી
ઢીંગલી બતાવો ને “.દુકાનદારે ઢીંગલી
કાઢીને જીવીના હાથમાં મ ૂકતાં કહ ્યું
“બેટરીથી ચાલતી ઢીંગલી છે .બટન
દબાવીએ એટલે જૂદી જૂદી કવિતાઓ
ુ ે
બોલે છે .”જીવીએ ઢીંગલી કમ ન
આપી.આજે કમ ુ અને ઢીંગલી વચ્ચે
કાચનો પડદો ન હતો.ઢીંગલી પર
ુ ખશ
ુ ાલ થઈ ગયેલી
હાથ ફેરવતા ખશ
ુ ા મખ
ુ માંથી આ...આ...આ..એવાં
કમન
ુ ે
બોલ નીકળી પડ્યાં.જીવી તો કમન
આટલ ં ુ બોલતા સાંભળીને ગાંડી ગાંડી
થઈ ગઈ.એણે પછ
ં ૂ ્ યું “શેઠ, કેટલાની
છે ઢીંગલી ?”.દુકાનદારે કહ ્યું “સાતસો
રૂપિયાની” અને એ સાંભ ળતા જ
જીવીના હોશકોશ ઉડી ગયાં. એણે
હાથમાં કાઢેલો લગભગ બસો રૂપિયા
જેટલો પરચરુ ણનો બટવો પાછો ગાંઠે
બાંધી દીધો.એની આંખમાંથી દડ દડ
ુ
આંસઓ
સરી પડ્યાં.બા ની આંખમાં
આંસ ુ જોતા જ ક્મુએ ઢીંગલી પાછી
આપી દીધી.એનાં નાનકડાં હાથથી
ૂં યા ને
એણે બા ની આંખનાં આંસ ુ લછ
પછી જોરથી ગળે વળગી પડી.વગર
બોલે કમ ુ ઘણ ંુ બધ ંુ બોલતી થઈ ગઈ.
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શે ષ ,આટલો બધો
પ્રેમ કં ઈ સારો ન
કહે વ ાય. લગ્નનાં

પાંચ વર્ષ વિતી ગયાં છે તો યે ત ંુ મને
ગાંડાની જેમ પ્રેમ કરે છે . ઓફિસનાં
સમયમાં પણ ત ંુ ફોન દ્વારા સતત
મારી સાથે રહે છે . ઘરે હોય ત્યારે
તો હું જ જાણે તારાં માટે સર્વસ્વ હોઉં
તેમ ત ંુ મારી આગળ પાછળ ફરે છે .
અશે ષ ,મને પણ તારાં આ પ્રેમની
વર્ષામાં નહાવાન ંુ ગમે છે . હું પણ તને
એટલો જ પ્રેમ કરં ુ છું, પણ ત ંુ તો મારાં
સિવાય બીજા કોઈને જાણે ઓળખતો
જ નથી. આવ ંુ તે કં ઈ થોડું ચાલે? કાલે
કદાચ ધારી લે કે હું મરી જાઉં તો ત ંુ
ુ પર
શ ંુ કરે ? અશેષે આશાના મખ
હાથ મ ૂકતાં કહ ્યું “ગાંડી,એવ ંુ ક્યારે ય
નહીં થાય અને જો કદાચ એવ ંુ થાય
તો પણ આપણો પ્રેમ એટલો શાશ્વત
છે કે હું બાકીની જિંદગી તારી યાદોનાં
સહારે જીવી લઉં.”

ડાં દિવસ પછી ઓફિસેથી
ઘરે આવતાં અશેષ, ગાડીનાં
અકસ્માતમાં મતૃ ્ યુ પામ્યો.
આશા માટે જિંદગી પ્રશ્ન બની ગઈ. તે
દિવસે અશેષના મ ૃત્યુનાં એક મહિના
પછી પણ એની યાદમાં રડતાં રડતાં
એનાં ફોટાને હાથમાં લઈ પ ૂછી રહી
હતી “અશેષ,આપણા શાશ્વત પ્રેમની
ઓથમાં ત ંુ મારી યાદમાં પણ જીવી
લેશે એમ કહેતો હતો. પણ મને તો
તારી યાદ જ જીવવા નથી દે તી. મને
વારે વારે મરવા મજબ ૂર કરે છે . તારાં
વગર જીવવ ંુ મને અકારણ લાગે છે .
હું શ ંુ કરં ુ ? ત્યાં જ એને ઉબકા આવવા
લાગ્યાં.અંદર બાથરૂમમાં જઈ એણે
ઉલટી કરવાનો પ્રયાસ કર્યો. અચાનક
તેનો હાથ પેટ પર જતાં તેને લાગ્ યું કે
કોઈ નવી કં પ
ૂ ળ એનાં પેટમાં ફૂંટી રહી
છે . કદાચ, અશેષ જ બીજા રૂપે........
ુ પર
અને એક આછું સ્મિત તેનાં મખ
ફરી વળ્.યું જીવવા માટેન ંુ એને કારણ
મળી ગય ંુ હત.ંુ

“વર્ષાન ંુ વર્ણન”
ુ ાસ ફેલાણી ભીની માટીની, ફૂંકાય છે હવે પવન
સવ
આવી છે ઋત ુ વર્ષાની,લખાય છે હવે ગઝલ.
અષાઢી હવે બીજ બેઠી, લહેરની છે લાવી હેલી,
કળા કરતો મોરલો બોલ્યો, લખાય છે હવે ગઝલ.
ચાંચ માંડી બેઠી ચાતક, રાહ તો હવે કેમ જોવાય?
ત્યાં અંબરમાં મેઘ ગાજ્યા, લખાય છે હવે ગઝલ.

પાર્થરાજસિંહ જાડેજા
(ત્રાપજ)

કવિતા Cafe

મેધધનષુ ્યના રં ગોથી, રં ગાય છે હવે આકાશ,
રં ગે-આનંદે બાળકો નાચે, લખાય છે હવે ગઝલ.
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દુ, એક એવી વસ્તુ છે
કે જે દરે કને આકર્ષે છે .
‘ચમત્કાર ત્યાં નમસ્કાર’
- એ કહેવત એમનેમ નથી આવી. તે
પછી હૅરીપોટરની જાદુઈ દુનિયા હોય
કે “Now you see me” ના ‘Illusionists’ - મેજિક શબ્દ જ એટલો મેજીકલ
છે કે “આ કે વી રીતે શક્ય છે ?” તે
પ્રશ્ન સાથે પણ તમને એ માનવાન ંુ
મન થાય. હંમેશા આંખો પહોળી, મોં
ખ લુ ્લું અને મન-મગજમાં કુ ત ૂહલ
ઊભ ંુ કરનાર જાદુ જોઈને ક્યારે ક તો
આપણને વિચાર આવી જ ગયો હશે
કે “કાશ, આપણને પણ જાદુ આવડત ંુ
હોત તો કે આપણી પાસે પણ જાદુઈ
શક્તિઓ હોત તો ! “
આ જાદુને બે વર્ગમાં વહેંચી શકાય
ુ ર ને ચરલ કે વિશેષ
- એક, જે સપ
શક્તિ સાથે જોડાયે લ ં ુ હોય અને તે
આપણી પાસે હોત તો આપણે શ ંુ શ ંુ
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કરત તે ની કલ્પનાઓ પણ આપણે
કરે લી છે , અને બીજુ ં, illusion ભ્રમણા કે જે જાદુ હોવાનો ભ્રમ ઉત્પન્ન
કરે , જે આપણે સ્ટેજ પર જોઈએ
છીએ. જેમાં હાથની કરામતથી માંડીને
સાયકોલોજીકલ માઈન્ડ રીડીંગનો
સમાવે શ થઇ જાય. કહેવ ાય છે કે
લગભગ 5000 વર્ષ પહેલા ઇજિપ્તમાં
જાદુની કરામત - “ કપ એન્ડ બૉલ”
ટ્રીક ( જેમાં ત્રણ કપ અને ત્રણ બૉલ
લઇ પહેલા અલગ અલગ કપ નીચે
બૉલ રાખી, ત્રણે ય બૉલને એક જ
કપ નીચે લાવવા )નો પ્રયોગ થયો
હતો. અને આ જ કરામત રોમમાં
લગભગ 2000 વર્ષ પહેલા પ્રસ્તુત
થઈ હતી. આ “કપ એન્ડ બૉલ” ટ્રીક
અત્યંત જૂની અને પ્રચલિત કરામત
છે . આપણે પણ ક્યાંક ને ક્યાંક તો
જોઈ જ હશે! વર્ષોથી તેનો ઉપયોગ
લોકોમાં ભ્રમ ઉભો કરવા થાય છે -

લેખ: કર્ણવી શાહ

ક્યારે ક પૈ સ ા પડાવવા તો ક્યારે ક
એવો વિશ્વાસ અપાવવા કે જાદુગર
પાસે સાચે જ કોઈ વિશેષ શક્તિ છે .
મેજિક શબ્દ ગ્રીક શબ્દ mageia
ુ ી
પરથી આવ્યો છે . 15મી સદી સધ
જાદુને મેલીવિદ્યા તરીકે જ જોવામાં
આવત ંુ પરં ત ુ 1584માં Reginald
Scot નામના અંગ્રેજે ‘The Discoverie of Witchcraft’ નામના પસુ ્તકમાં
જાદુ ની ઘણી બધી કરામતોના
ુ ાસા કર્યા અને લોકોનો જાદુ
ખલ
અંગે નો ભ્રમ તોડ્યો. ત્યાર પછી ધીમે
ધીમે જાદુ ની કરામતો, ભ્રમણાઓ
વિષે અને ક પસુ ્તકો આવ્યા. પહેલા
ગપુ ્ત અને મેલીવિદ્યા રીતે જોવાતા
જાદુ ને લોકો હવે એક કલા તરીકે
જોવા લાગ્યા. જાદુગરો મે ળાઓમાં,
સમારં ભોમાં, રાજાઓના દરબારમાં
આવી મનોરં જન કરવા લાગ્યા. પરં ત ુ
અત્યારે આપણે જે સ્ટેજ પર મેજિક શૉ

äõØ
જોઈએ છીએ તેની શરૂઆત તો છે ક
19મી સદીના અંતમાં થઈ.
Jean Eugène Robert-Houdin,
નામના જાદુગરે 1845માં સૌપ્રથમ
“ મે જિક થીએટર”ની સ્થાપના કરી
જેમાં પહેલીવાર કોઈ મેળા કે રસ્તા
પર બતાવવાના બદલ જાદુ સ્ટેજ પર
પ્રસ્તુત કરવામાં આવ્,યું પહેલી વાર
લોકો એ તે જોવા માટે રૂપિયાથી ટિકિટો
લીધી. તે મ ની માસ્ટરી મિકે નિ કલ
યંત્ર બનાવવાની હતી કે જે અદલ
માણસ જેવ ંુ વર્તન કરત.ંુ ભારતમાં
આ શૉની શરૂઆત 20મી સદીમાં
થઈ - P. C. Sorcar જાદુ ગરથી,
જે પ્રથમ ભારતીય જાદુ ગર હતા
કે જેમને વિશ્વભરમાં ખ્યાતિ મળી
હતી. જાદુગરન ંુ ચિત્ર બનવાન ંુ કહે
તો આપણે કે વ ંુ બનાવીએ ? બ્લેક
કોટ પહેરેલો માણસ, માથે મોટી હેટ
( જેમાંથી સસલ ં ુ નીકળવાન ંુ હોય !!
) , હાથમાં મેજીક સ્ટિક - જાદુગરોનો
આ વેશ ફ્રેન્ચ જાદુગર એલેક્ઝાન્ડર
હરમને પ્રચલિત કર્યો હતો. ત્યારથી
મોટાભાગના જાદુગરો આ વેશથી જ

ઓળખાતા.
સૌથી જૂની જાદુઈ કરામત જે મેં
ઉપર કહી તે ‘કપ અને બૉલ’ ની છે .
જેને “ટ્રાન્સપૉઝિશન” ઈફેક્ટ કહે છે - કે
જેમાં વસ્તુની જગ્યા અદલ બદલ થઇ
જાય. આ રીતે દરે ક જાદુઈ કરામતને
અલગ અલગ વિભાગમાં વહેંચી શકાય
- જેમકે, હેટમાંથી સસલ ં ુ નીકાળી દે વ ંુ
( પ્રોજેકશન ), કોઈ વસ્તુને ગાયબ
કરી દે વ,ંુ લાલ રૂમાલને લીલો બનાવી
દે વો ( ટ્રાન્સફોર્મેશન), દોરીને વચ્ચેથી
કાપી પાછી આખી દોરી બનાવી દે વી
( રિસ્ટોરે શન), પેટીમાં તાળું બાંધીને
પરુ વામાં આવ્યા હોયને બચીને બહાર
ુ ેલી છોકરીને
નીકળવ ંુ ( ઇસ્કેપ), સત
હવામાં લઇ જવી ( લે વિ ટે શ ન)
વગેરે, વગેરે. આ રીતે મેજીક પરફોર્મ
કરવાના પણ વિવિધ પ્રકાર હોય છે
- સ્ટેજ મેજિક, ટે બલ મેજીક ( કે જેમાં
માત્ર એક ટે બલ પર મે જીક થાય),
સ્ટ્રીટ મેજીક વગે રે. અત્યારે જે સૌથી
વધારે પ્રસિદ્ધ છે તે છે - મેન્ટલીસમ
! જેમાં એવ ંુ બતાવવામાં આવે છે કે
જાદુગર પ્રસ્તુત દર્શકોન ંુ મન વાંચી

ખારી લાગણીઓ....
આ ખારી લાગણીઓ
કેમ એવ ંુ કરે ?
ુ માં સમાવીને
મીઠાશને ખદ
પોતાની જ રીતે વહે....
નદીના મીઠા વહેણના
પ્રેમમાં શ ંુ કમી હતી કે?
ુ થી
સાગરના લગાવને ખદ
અલગ થઈ ગઈ..

શકે છે . ભવિષ્ય, ભ ૂતકાળ બતાવી
શકે છે , અજાણી વ્યક્તિની બધી જ
માહિતી આપી શકે છે , દર્શકોના મનને
કં ટ્રોલ કરી શકે છે - વગે રે.
આજકલ મોટાભાગની મે જી ક
ુ લ પર ઉપલબ્ધ છે છતાંય
ટ્રિક્સ ગગ
જાદુગરોન ંુ જે “મેજીક ક્લ્બ” છે ત્યાં
દરે ક જાદુગરે પોતાની ટ્રિક્સ કોઈને
નહીં કહેવાની, અને તેનો દુરુપયોગ
નહીં કરવાની પ્રતિજ્ઞા લેવી પડે છે .
યુ ન એવી વસ્તુ છે કે જેમાં
મેજીક ઈલ્ઝ
આપણને ખબર હોય કે આ આપણને
ઉલ્લુ બનાવે છે , આવ ંુ સાચ ંુ કોઈ કરી
શકે નહીં પણ છતાંય ઉલ્લુ બનવ ંુ
આપણને ગમે, તેમાં આપણને આનંદ
આવે! ઘણીવાર તો ટ્રિક્સ પણ ખબર
હોય પણ તે લોકો જે ચપળતાથી,
સરળતાથી કરી દે ત્યારે “ આ કયારે
કર્યું ?” પ્રશ્ન થઇ જ જાય, અને તેટલે
જ તે આપણને જોવ ંુ ગમે છે . બાકી
તો મેજીક વિષે કહેવાય ંુ જ છે કે - ‘
Magic happens to those who believe in it’

મીઠાશથી ખારાશ તરફ
ભળી ગઈ ,
નેરુ ંુ સરવ ંુ
આંખમાંથી અશ્ન
એક મીઠી યાદન ંુ
હોઠ પર પ્રસરી જવ.ંુ ..
ુ માં મીઠાશને ગગ
ખદ
ં ૂ ળાવીને
બની આ ખારાશી લાગણીઓ
અહા! લાગણીઓ..!!!

ટીના નંદિની શાહ
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તની આ દોડધામન ંુ કારણ
મને સમજાત ંુ ન હત .ંુ
ભરૂચથી નીકળતા પહેલાં
નવીને ગૌરીભાભીને પણ સાથે લીધા
ુ સામ હતી અને
હતાં. રાત એકદમ સમ
કાર ફૂલ સ્પીડે વલસાડ તરફ જઈ
રહી હતી. આમ તો ભરૂચથી બહાર
નીકળવાન ંુ જ ઘણ ંુ ઓછુ થત ંુ હત.ંુ
બે-ત્રણ વાર મીરાંનો પરિચય થયેલો.
મીરાં એટલે ગૌરીભાભીની બહેનપણી.
ગૌરવર્ણ અને સદ
ંુ ર ચહેરો. લાંબા અને
ચમકીલા વાળ. સાડી પહેરીને મોટો
ગોળ ચાંદલો કરે ત્યારે તો મીરાંબાઈ
જ લાગે. આવ ંુ પવિત્ર વ્યક્તિત્વ મારા
મનમાં અંકિત થયેલ ં ુ હત.ંુ
“મીરાંના લગ્ન થઇ ગયાં.?”

નેન્સી શેઠવાળા

“હા, વલસાડના કોઈ કરોડપતિ
સાથે એનાં લગ્ન થઇ ગયાં..”નવીને
જવાબ આપ્યો.
“પણ તને તો મીરાં સાથે પરણવાની
ઈચ્છા.......”
ત ંુ પણ શ ંુ નવીન...મીરાંને પરણવ ંુ
હોય તો એનાં માટે કષૃ ્ણ થવ ંુ પડે અને
ત ંુ તો જાણે છે ને મને...હું લોકોને કાળાધોળાં કરવા વાળો વકીલ. રાતનો
દોઢ વાગવા આવ્યો હતો અને કાર
એક હોટેલ પાસે આવીને ઉભી રહી.
નવીન અને ગૌરીભાભી હોટેલના એક
ુ ી પહોંચી ગયાં. ગૌરીભાભીએ
રૂમ સધ
બારણ ંુ ખખડાવ્.યું જેમતેમ વીંટાળે લી
ુ તી બારણ ંુ
સાડી પહેરે લ ી એક ય વ
ખોલતા જ ડઘાઈ ગઈ..

"પ્રભુ"
હેતલ ઝીંઝુવાડિયા
(હેત)
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"સ્ત્રી"માંન ુ ં ઘર છોડે,
જીવનનાં સ્વપનાં પામવાં...
સમય જતા પતિનો પમ
ે્ છોડે,
બાળકોનાં સ્વપનાં પ ૂરવાં...
અને

“ગૌરી, ત ંુ અહિયાં..”
એકાએક ગૌરીભાભી મીરાં પર
ત ૂટી પડ્યા. સાલી કુ લટા...બહેનપણી
થઈને તે મારા જ ઘરમાં ચોરી કરી.
ુ ુ ષ ડરનો
મીરાંની સાથે નો પે લો પર
માર્યો પલંગ પાસે જ લપાઈને બેઠેલો
હતો. એ તો સારં ુ હત ંુ કે ગઈકાલે
મીરાંને પે લ ો ટે ક્ષી વાળો અહિયાં
લઈને આવ્યો હતો અને એ આપણા
ડ્રાઈવરનો કોઈ ઓળખીતો હતો એટલે
બધી વાતની જાણ થઈ. મને મીરાં
કે વી રીતે પકડાઈ એ વિષે વધારે
જાણવામાં કોઈ ઝાઝો રસ નહતો.
મારા મનમાં અને ક સવાલો ઉઠતા
ુ ીલ અને
હતાં . દે ખાવે સ દ
ંુ ર, સ શ
સંસ્કારી દે ખાતી મીરાંએ ચોરી કે મ
કરી અને પરપરુ ુ ષ સાથે કોઈ હોટેલના
રૂમમાં બંધ..? કરોડપતિ ઘરની દીકરી
અને કુ ળવધ ૂ… છતાંય ચોર...?? મીરાં
વિષે મારાથી વધારે સાંભળી શકાય
એમ નહત ંુ પણ મારા મનમાં તો હજી
મીરાંની એજ છબી અંકિત હતી..

બાળકો મોટા થઇને છોડે,
માથી દૂર ભણતર ગણવાં...
એજ સમય પર બધુ છોડે,
પોતાને મજબ ૂત બનાવવાં...
એજ
સ્ત્રી એકલી પડીને છોડે,
જીવનમાં બધે બંધાવવા...
બસ હવે ‘પ્રભુ’ ત ું ના છોડે,
આજ ભવસાગર તરાવવા...

±këß

ુ માં તજને
ુ ,
ખામોશ નીરખ ંુ અપલક જીંદગી મજ
ન મળ્યો કિનારો ભીતર સમી સાંજે.
નિષ્ક્રિય, નિસ્તે, સમર્પણની વેલો વીંટળાય દઝાડે,
જીવંત મગુ ્ધતાના મ ૂળ કરમાયા સમી સાંજે.
ુ ાયા ચોટદાર પ્રશ્નો ઘણાં કોતરાયા ભીતરે ,
પછ
ગહેરા ઉઝરડા બન્યા તાજા સમી સાંજે.
જીવી તો લઉં છું પણ ઉછીના શ્વાસે,
ઘણ ંુ ઘ ૂમરાયને રં ુ ધાય હૈયે સમી સાંજે.
કચવાયેલા અરમાનોનો શષુ ્ક કણ
ૂ ો છોડ આજ,
લાગણીભરી હંફૂ નો છંટકાવ માંગે સમી સાંજે.
ભીતરે ચિત્કાર બની ચીસો સઘળી ઉઠે,
સમજાવો નહી ,સમજો વ્યક્તિત્વને સમી સાંજે.
આચાર છું, વિચાર છું, નથી લાચાર હું આજે,
સંસ્કારની જીવંત ધરોહર છું, સમી સાંજે.
માણસ છું...
જીવંત છું...
હા હું એક સ્ત્રી છું !

શીતલ પંચાલ
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એકલતા ઝંખ ંુ છું
હું સમદ્રુ જેવી નીરવ એકલતા,
ુ વવા ઝંખ ંુ છું.
અનભ
થાકેલા સમદ્રુ ના મોજાઓમાં,
તાજી એકલતા ભરવા ઝંખ ંુ છું.
તારાઓની જાંબલી એકલતા,
ુ વવા ઝંખ ંુ છું.
અનભ
પરમાત્માના ચહેરા પરની શાશ્વત એકલતા,
ુ વવા ઝંખ ંુ છું.
અનભ
હું જયારે એકલી હોવ છું ત્યારે , અને
બધાની સાથે હોઉં છું ત્યારે પણ;
મારી અંદરની ખાલી જગ્યામાં રહેલી,
એકલતાને મારી મઠ્ુ ઠીમાં લઈને ફરં ુ છું.
હું મારી સાવ ખાલી એકલતા સાથે પણ,
ખેલવા ઝંખ ંુ છું.
ક્યારે ક તો બબ્બે એકલતાને,
જોડી દે વા પણ ઝંખ ંુ છું.
પ્રચંડ આવેગમાં ધસમસતી નદીની જેમ,
લપુ ્ત થઇ જવા ઝંખ ંુ છું.
પ્રભાતનો ઝાંખો પર્યાપ્ત પ્રકાશ હોય,
કે પછી સંધ્યાના ધ ૂસર દર્પણ હોય,
તે સર્વત્ર શાશ્વતીમાં લપુ ્ત થઇ જવા હું,
પ્રબળતાથી ઝંખ ંુ છું.
ક્યારે ક અત્તરની જેમ શૃગ
ં ાર રાત્રિમાં,
છંટકાઈ જવા ઝંખ ંુ છું.
ક્યારે ક ફૂંફાડા મારતી નદીની ઝંખનાથી,
પર્વતના શિખર પર ચડી જઈ,
આકાશમાં વિખરાઈ જવા ઝંખ ંુ છું.
હું ક્યારે ક ઉડતા સારસના ટોળાની સાથે,
ઉડતા અકળાઈ જઈ,
તેમાંથી એકાદ પીંછાની જેમ,
ખરી જવા પણ ઝંખ ંુ છું.

રે ખા ભટ્ટી

કવિતા Cafe
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ુ ાના જળમાં ઝીણાં ઝાંઝર સ ૂણીને ભલે,
યમન
મોરલીના સ ૂર મગ
ં ૂ ા થાય,
એને પણ સાન જરી આવે કે રાધાથી,
અળગા તે કેમ રહેવાય?
- સરુ ે શ દલાલ
છનછન છનછન એ ઝાંઝરની ભાષા છે . ક્યાંય પણ આ એક તરફી સંવાદ સંભળાય એટલે

કાન સરવા થઇ જાય, જાણે કે પ્રિયતમાની હાજરીના એંધાણ થતા હોય. પ્રિયતમાની હાજરી

એટલે જીવનનો રં ગબેરંગી સમય અને એના ઝાંઝરનો અવાજ એટલે એ રં ગીન ચલચિત્રન ંુ
મધરુ અને હળવ ંુ સંગીત. કાવ્ય પંક્તિઓમાં “ઝાંઝર” શબ્દની પસંગી હંમેશા સહજ રહી છે .

ુ વાની વાત, એમના સાજ સજાવટમાં ઝાંઝરનો
પ્રિયતમા હોય કે માતાજીના ગરબા ગરબે ઘમ
ઉલ્લેખ અચ ૂક થાય. કવિઓ માટે ઝાંઝર એ ગીતના ઘરે ણાં સમાન છે . ઝાંઝર તો કવિ શ્રી
અવિનાશ વ્યાસનો પ્રિય શબ્દ છે .

ઝાંઝર શબ્દ આવે એટલે અવિનાશ વ્યાસજીન ંુ પ્રચલિત ગીત આપોઆપ આપણા હોઠ

ઉપર ગણગણાવા લાગે .

છાન ંુ રે છપન ંુ કં ઈ થાય નહીં, થાય નહીં,
‘ઝનકે ના ઝાંઝર તો ઝાંઝર કહેવાય નહીં… છાન ંુ રે છપન…
ંુ
એક ઘાયલ ને પાયલ બે છૂપ્યા છૂપાય નહીં
‘ઝાંઝરને સંતાડી રાખ્ યું રખાય નહીં… છાન ંુ રે છપન…
ંુ
– અવિનાશ વ્યાસ
કવિ શ્રી અહીંયા ઝાંઝરની લાક્ષણિકતાની વાત કરે છે , અને ઝાંઝરના વિશેષણ સાથે

પ્રિયતમાની હાજરીની નોંધ લે છે . વિચાર સ્પષ્ટ છે કે ઝાંઝરને સંતાડી રાખવ ંુ અશક્ય છે ,
એનો મધરુ રણકાર પ્રિયતમના પગલાંના સંદેશાવાહક બને છે . આખા ગીતમાં ઝાંઝરને

પ્રેમન ંુ નિમિત્ત બનાવવામાં આવે છે .
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એવી જ એક બીજી કાવ્ય રચના જેમાં કુ મળી નાર સોળ વરસના ઉંબરે છે અને છોકરીમાંથી

હવે નાર બનાવની ઘણી ચેષ્ટા એનાં મનમાં ચાલી રહી છે . માની સાડીને પહેરીને ચાટલામાં
અવનવા નખરાં કરતી એને છમકછમ કરતા ઝાંઝરની માંગ કરી છે . જેમ કવિ શ્રી અવિનાશ
વ્યાસ કહે છે કે ઝનકે ના “ઝાંઝર તો ઝાંઝર કહેવાય નહીં” , તે જ વિચારથી એ નારને

છમકછમ કરી અલકમલકમાં મ્હાલવ ંુ છે . જેની કાવ્યમય પ્રસ્તુતિ કવિ શ્રી પિનાકિન ઠાકોર
કરે છે ,

મને ઝાંઝરિય ંુ ઘડાવો રે , ઝાંઝરિય.ંુ
રૂપાનો રઢિયાળો ઘાટ, સોના કેરી સદ
ંુ ર ભાત,
રં ગરં ગી રતન જડાવો રે . મને ૦
કેડે નાનકડી શી ગાગર, મેલ ં ુ જે ઘડુલો માથા પર,
ઇંઢોણીને મોતીએ મઢાવો રે . મને ૦
લટકમટક હંુ ચાલ,ં ુ ને અલકમલકમાં મ્હાલ,ં ુ
મને પરીઓની પાંખ પર ચઢાવો રે . મને ૦
– પિનાકિન ઠાકોર

એવી જ ફિલસફુ ી કવિ શ્રી ‘સદ
ંુ રમ’ અને કવિ શ્રી અવિનાશ વ્યાસ કરે છે . શાબ્દિક પ્રસ્તુતિ

થોડી અલગ છે પણ અહીંયા પણ કુ મળા વિચારની હળવી ચેષ્ટાનો જ ભાવ છે .

ઝાંઝર અલકમલકથી આવ્ યું રે ,
મને વ્હાલાએ પગમાં પહેરાવ્ યું રે ,
મારં ુ ઝમકે ઝમઝમ ઝાંઝરણ.ંુ
ઝાંઝર પ્હેરી પાણીડાં હંુ ચાલી,
મારી હરખે તે સરખી સાહેલી;
એને ઠમકારે લોકની આંખ ઝાલી – મારં ુ
– ‘સદ
ંુ રમ’ ત્રિભોવનદાસ લહુ ાર
ભરી રે તલાવડીમાં લીમડો રે
લીમડાંના લીલા પીળા પાન રે
હોવે રે હોવે ઝાંઝર ઝમકે રે સવા લાખન ંુ
– અવિનાશ વ્યાસ
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