
çMËõQÚß-±ëõ@ËùÚß 2017  ìäÇëßÝëhëë  1

äæó 3 ±oÀ 9  çMËõQÚß-±ëõ@ËùÚß 2017



 2  ìäÇëßÝëhëë  çMËõQÚß-±ëõ@ËùÚß 2017

માતભૃાષા અને માતભૃમૂમનુ ંસનમાન અને સવંર્ધન  

માટે હંમેશા હું પ્રયતનશીલ રહીશ. 

વયવહારમા ંભાષાશદુ્ધિ અને ભાષાચરરત્ર મારી  

પ્રથમ પસદંગી રહશેે.

માતભૃાષાની સાથે સાથે ભારત અને મવશ્વની મવમવર ભાષાઓના 

વૈમવધયપરૂ્ધ વારસા પ્રતયે પર હું આદર અને સનમાન જાળવીશ.

માતભૃમૂમ તેમ જ માનવતાનુ ંરક્ષર અને જતન એ મારંુ દામયતવ છે.

વાહનવયવહાર અને ભારતીય બરંારરના 

દરેક મનયમોનુ ંહું મનષ્ાપવૂ્ધક પાલન કરીશ.

−ìÖiëë
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“ìäÇëßÝëhëë”Þëo áõÂùÞ<o Ëë´Õ çõgËÃ ±Þõ 
Íí{ë³ÞÙÃÑ −Àëå ç<×ëß  | åOØ çèëÝÑ ±ëßÖí ÕßíÂ 

“ìäÇëßÝëhëë” çë×õ çoÀâëÝõá ÖÜëÜ áõÂÀù ±Þõ çèëÝÀùÞù Â<Ú Â<Ú ±ëÛëß.
www.maulikvichar.com

vicharyatra@maulikvichar.com, sankalan.maulikvichar@gmail.com
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“ìäÇëßäëHëí”
VäEÈÖë çõäë Èõ,

VäEÈÖë Öèõäëß Èõ,
VäEÈÖë ÔÜó Èõ.

- {kir÷f “rð[kh” 

સવચછતા સવેચછાએ થતી પ્રવમૃતિ છે. બાહ્ય સવચછતા આપરા રહે્ ારને ઉપવન બનાવે 
છે.અને આંતરરક સવચછતા આપરી આધયાતતમક યાત્રાને પારદશ્ધક બનાવે છે.

નવરાત્રી અને રદવાળી માત્ર રામમમિક તહવેારો જ નહીં પરંત ુજીવનશૈલી શીખવતા અમલૂય 
પ્રસગંો છે. દેહ અને મનની સવતચછતાના પા્ શીખવે છે આ તહવેારો. મવચારોના ટોળાને 

સાતતવકતાના જળથી મદ્ધન કરીને વયક્તતવની સવચછતાને મનરખાવી શકાય છે.

સવચછતા મમૂતમિ કે સથાન વગરનો સાચો રમ્ધ છે. સવચછતા એ શરીરથી માડંીને સમાજ 
સરુીની સેવા છે. 

સવચછતાથી દેશનુ ંઆરોગય સવસથ રહ ેછે.
સવચછતા એ આવવા વાળી પે્ીને અમલૂય ભેટ આપવાની તક છે.

સવચછતા એ સાચા માનવ હૃદય અને જવાબદાર નાગરરકની મનશાની છે.
સવચછતા વયક્તતવ અને દેશનુ ંઘરેણુ ંછે.

સવચછતા જ સાચી સેવા છે.

સાચે જ, 
સવચછતા સેવા છે.

સવચછતા તહવેાર છે. 
સવચછતા રમ્ધ છે

મૌલલક “મવચાર”

çoÝÜ
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તમારી લખવાની શરૂઆત કઈ 
રીતે થઇ? કંઈક જોગાનજુોગ કે 
એવો કોઈક પ્રસગં?

મારા father રમસકભાઈ ઉનડકટ 
જૂનાગઢમાં એક “શરૂઆત” નામનુ ં
સાપતારહત પ્રકામશત કરતા હતા.ં જે 
હું દશમા ંરોરરમા ંહતો તયારે મેં એ 
સાપતારહક સભંાળ્ુ,ં તયારથી જ એ 
અનભુવ પરથી મેં નક્ી ક્ુું હત ુ ંકે 
મારે લેખક અને પત્રકાર જ બનવુ ં
છે. લેખક બનવુ ંછે એ તો પહલેેથી 
નક્ી જ હત ુ.ં

તમે Motivational Speeches 
ઘરી આપો છો અને મારુ માનવુ ંછે 
કે કોઈ પર વયક્ત આવી motiva-
tional speech એમને સારા ંનરસા 
અનભુવ ના થયા હોય તો ન આપી 

શકે. તમારા શરૂઆતના સમયમા ં
જો એવા કોઈ પે્રરરાદાયક રકસસા 
હોય તો વાચંકોને જરાવશો?

એવાં એકાદ બે રકસસા અચકૂ 
કહીશ, હું મેથસ (ગલરત) મવષયમા ં
ખબુ સરસ હતો, એટલે મારા પ્રોફેસરો 
મારા માતા-મપતાને જરાવવા મારા 
ઘરે આવયા હતા કે જો કષૃરકાતં char-
ter accountantનુ ંભરે તો એક જ 
ટ્ાયલમા ંપાસ થઇ શકે છે, તયારે મેં 
તેમને કહુ ંકે મારે તો JOURNALISM 
જ કરવુ ંછે અને મારો સકંલપ જોઈ 
માતા-મપતાએ પર પરવાનગી આપી 
કે તારે જે કરવુ ંહોય તે ત ુ ંકરી શકે છે.

બીજો એક રકસસો એવો છે કે મારા 
અંકલ મોહનભાઇ ઉનડકટ એ લડંનમા ં
રહ ેછે, એમરે મને પછુ્ુ ંકે હવે તારે 
શુ ંકરવુ ંછે, મેં કહુ ંમારે પત્રકારતવ 

કરવુ ંછે. તેમરે કહુ ંલહુારાનો દીકરો 
તો કાઈં પત્રકારતવ કરે. એ બધુ ંત ુ ં
રહવેા દે અને અંગોલામાં આપરી 
ડાયમડંની માઇનસ છે તે ત ુ ંસભંાળ, 
પર મેં એમને કહુ ંકે મારે તો LON-
DON SCHOOL OF JOURNAL-
ISMમા ંપત્રકારતવ ભરવા આવવુ ંછે. 
તેઓ સમંત પર થયા, એડમમશનની 
પ્રોસેસ પર કરી પરંત ુમારા મપતાજી 
એ જ અરસામા ંબીમાર પડ્ા અને 
એ ગજુરી ગયા,ં અને હું ઘરમા ંમોટો 
દીકરો હોવાથી મારે જવુ ં અશક્ય 
બન્ુ.ં ENGLISH Journalism ન 
કરી શક્યો પર મેં ગજુરાતી Jour-
nalism કરવાનુ ંમવચા્ુું અને સૌરાષટ્ 
્મુનવમસમિટીમા ંmaster of Journal-
ism અને mass communication 
ક્ુું. એટલે અગાઉ જરાવ્ુ ં તેમ 

±
ëõâÂ

ÀòWHëÀëoÖ µÞÍÀË
Writer | Editor | Author | Columnist...

çoäõØÞë
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લખવાની કોઈ આકકસમત ઘટના ન 
હતી. ઘરાય speed breaker આવયા 
પર એ pre-decided હત ુ.ં

તમે સામામયકો, સમાચારપત્રો 
મવગેરેમાં આપ લખો છો અને 
સંકલન પર કરો છો. પસુતક 
મવમોચન અને પે્રરરાદાયક ભાષરો 
આપવા જાહરે મીરટંગસ કરો છો. 
સાથેસાથ સોમશયલ મીરડયા જેવા 
કે Instagram, facebook, Twit-
ter, Linkedin જેવા ંમાધયમો થકી 
આપના વાચંક મમત્રો સાથે સીરો 
સવંાદ કરો છો. Instagram પર 
“લચંતનની પળે” તો મારી ફેવરીટ 
છે. તો આ બરા માટે તમે સમય 
કઈ રીતે ફાળવો છો?

મેં જેટલુ ંવાચં્ુ ં છે, જેટલુ ંલખ્ુ ં
છે, જેટલુ ંસમજયો છં એ બરા પરથી 
“સમય” માટે હું એવુ ં માન ુ છં કે, 
જેટલા પર લોકો મહાન થઇ ગયા ં
જેમરે પર નોંરપાત્ર કામ કયા્ધ છે 
એ બરા પાસે 24 કલાક જ હતા. 
એટલે મારા માટે આપરે માત્ર TIME 
MANAGEMENT કરવાનુ ંછે. જેવુ ંકે 

કેટલો સમય વાંચવાનુ ં છે, કેટલો 
સમય લખવાનુ ં છે, કેટલો સમય 
સોમશયલ મીરડયાને આપવાનો છે, 
કેટલો સમય પરરવારને આપવાનો 
છે મવગેરે..આપરે ધયેય ઘરા નક્ી 
કરીયે છીએ પર એને મેનેજ નથી 
કરી શકતા. એટલે હું જે પર પ્રવમૃતિ 
કરતો હોઉં એની સાથે હુ ં100% હાજર 
રહું છં એટલે આ બધુ ંખબુ જ સરળ 
લાગે છે.

્વુા લેખક મમત્રોને જો લખવા 
અંગે કોઈક માગ્ધદશ્ધન આપી શકો 
તો ગમશે?

લેખન મારા માટે યોગ છે અને 
યોગ માટે આપરે આપરા મગજના 
બારી દરવાજા બરં કરી દેવાના હોય 
છે. તેવી જ રીતે લેખનકાય્ધ પર 
પોતાના મવચારોને CUT OFF કરી 
પોતાની જાતમાં અવતરવાનુ ંહોય 
છે અને એકતવ સારી લખવુ ંજોઈએ, 
મારુ માનવુ ં છે કે કોઈ પર લેખક 
કે આરટટિસટ જો પોતાની જાત સાથે 
પ્રામાલરક રહીને એની પ્રવમૃતિ કરે તો 
એની કળા લોકહૃદય સરુી પહોંચે. 
એક અગતયનુ ંસચૂન, ્વુા લેખક 
મમત્રો એ Knowledge અને Informa-
tionનો ફરક જારીને કોઈ પર search 
engineનો ઉપયોગ કરવો જોઈએ. 
પારી મવષે computer search en-
gine તમને જવાબ આપી શકશે પર 
તરસને તો અનભુવવી જ પડશે.

કૃષરકાંતભાઈ, આપ અમારા 
સૌના મપ્રય લેખક છો, પર તમારા 
મપ્રય લેખક કોર છે અને એમના 
લખારમા ંતમને શુ ંગમે છે?

મારા ઘરા બરા મપ્રય લેખકો 
છે. એટલે એકાદ બે નામ આપવુ ં
શક્ય નથી. હું ઘરા દેશ-મવદેશના 

લેખકોને વાચં ુ ં છં. લેખક મપ્રય હોય 
એ સવાભામવક છે પર એની સાથે એરે 
શુ ંલખ્ુ ં છે એ મહતવનુ ં છે. નાના 
લેખક દ્ારા લખાયેલ નાનો સમુવચાર 
પર મને ગમતો હોય છે.

કોઈ એવી વાતા્ધ કે લેખ ખરો કે 
જેને સાંભળીને કે વાંચીને એવુ ં
થાય કે મેં લખી હોત તો?

ના, એવુ ંમને ક્યારેય નથી થત ુ ં
પર હા એ જરૂર મવચાર આવે છે કે 
જયારે આ ઉતિમ લખાર લખા્ુ ંહશે 
તયારે આ લેખક કેવી માનમસકતામા ં
હશે, લખતી વખતે એ શુ ંઅનભુવતા 
હશે? તો હુ ંએના ંસતર સરુી કેવી રીતે 
પહોંચી શકંુ તેવો ચોક્સ મવચાર કરંુ.

કોઈ બીજા લેખક કમવ દ્ારા લખેલ 
તમારી મપ્રય પસુતક કઈ છે?

ઘરી બરી પસુતકો છે. છતાંય 
એકાદ-બે નામ જારવુ.ં મને Victor 
Hugo દ્ારા લેલખત historical નોવેલ 
Les Misérables, અમતૃા પ્રીતમની 
આતમકથા REVENUE STAMP, 
એવી અનેક પસુતકો ગમે છે.

તમારા પરરવારનું યોગદાન 
વર્ધવશો? કોઈક રકસસો કે પ્રસગં?

મારા લખાર પાછળ મારી wife 
જયોમત ઉનડકટનો બહ ુજ મોટો ફાળો 
છે. એ પર પત્રકાર છે સાથેસાથ એ 
મારી પહલેી વાચંક છે. એક રસપ્રદ 
રકસસો કહું , મારે “લચંતનની પળે” 
લખવાનુ ંહત ુ ંઅને દરેક વખતે તમને 
મવષય મળી જ જાય એ શક્ય નથી. 
એક વખત અમે ક્યાંક બહારગામ 
જતા હતા અને ગાડીમા ંમેં જયોમતને 
કહુ ં કે આ વખતે “લચંતનની પળે” 
માટે કોઈ મવષય નથી મળતો, અને 
કંઈક એવી વાત નીકળી અને થ્ુ ં

−Àëå
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કે આ મવષય ઉપર સરસ લખાય 
એમ છે. હવે એ વખતે મોબાઈલ કે 
રેકોરડિંગ કરવાનુ ંકોઈ સારન ન હત ુ ં
અને કાગળ પર ન હતો, તો જયોમતએ 
કહુ ંતમે પોઈન્ટસ બોલો અને હુ ંલખી 
લઉં અને મેં જો્ુ ંતો તે TISSUE 
પેપર ઉપર લખતી હતી. એટલે આવા ં
યાદગાર રકસસાઓ ઘરા ંછે.
ગુજરાતી ભાષામાં  તમાર ો 
મનગમતો શબદ કયો છે? એક 
જ શબદ જેને હંમેશા વાપરવો કે 
સાભંળવો તમને ખબુ જ ગમે!!!! 
મારો મપ્રય શબદ છે “મવચાર”!!!

મારો મપ્રય શબદ છે “સવેંદના”. 
કારરકે કોઈ પર મારસ સવેંદના 
વગરનો ના હોય. ક્યારેક મારસની 
સવેંદના સષુપુત થઇ જતી હોય છે તો 
ક્યારેક ખીલી જતી હોય છે. એટલે 
મારસનુ ંવત્ધન સવેંદનાને આરારરત 
છે. સંવેદના જ મારસને મારસ 
બનાવે છે. એટલે મારો મપ્રય શબદ 
“સવેંદના” છે.

ચાલો હું તમને એક શબદ આપુ,ં 
જો તમે instant એના ં મવષે 2-3 
વાક્ય લખી આપો તો ગમશે.શબદ 

છે “મવચાર”.
મવચાર પરથી મારસનુ ંવયક્તતવ 

ખબર પડે છે. મારસ બધુ ંજ કરે 
છે પર એના ં મવચાર ઉપર મવચાર 
કરે તો સમસયાઓના સમારાન એને 
એના ંમવચારો તરફથી જ મળી જાય. 
“THE SECRET” પસુતકમા ં મવચારો 
થકી “LAW of ATTRACTION” નો 
ખબુ સચોટ ઉલલેખ કયયો છે.

તમે લેખ કે સમુવચાર લખો તો 
સૌથી પહલેા કોને સભંળાવવાનુ ં
પસદં કરો છો?

હું લખતા પહલેા ઈશ્વરને યાદ કરંુ 
છં અને પ્રાથ્ધના કરંુ છં કે “હ ેભગવાન, 
એવુ ંલખાવજે કે જે લોકોના હૃદય 
સરુી જાય. સાથેસાથ જેમ અગાઉ 
જરાવ્ુ ંતેમ હું કંઈ જ પર લખુ ંતો 
સૌથી પહલેા હું જયોમતને સભંળાવાનુ ં
પસદં કરંુ છં અને જેમ જેમ “લચતંનની 
પળે” લખાતી જાય તેમ તેમ એ પાનુ ં
પાનુ ંવાચંતી જાય છે.

આપની website www.chintanni-
pale.com ની tag line છે, “લચંતન 
એટલે પોતાની સાથે મનરાતેં વાત 

કરવી તે!” , તો આપ કેવી રીતે 
લચંતન કરો છો?

લચંતનની બીજી ઘરી બરી 
વયાખયાઓ છે પર મારા માટે “પોતાની 
જાત સાથે વાત”. આપરે બરા સાથે 
કલાકોના કલાકો વાતો કરીયે છીએ 
પર પોતાની જાત સાથે સવંાદ નથી 
કરતા. એટલે જ આપરે આપરાથી 
અજાર છીએ. મારસ પોતાને સમજે 
તો જ બીજાને સમજી શકે છે.

આ રદવાળીના તહેવાર પર 
“મવચારયાત્રા”ના વાંચક મમત્રોને 
શભેુચછાના આમશષ આપશો તો 
ગમશે.

લબલકુલ, દુમનયામા ંહજારો શોર 
અને આમવષકારો થાય છે પર સખુ 
અને શામંતની શોર, પે્રમ અને હ ૂંફની 
શોર જેવી અમલૂય શોરો આપરે જ 
કરવાની છે એટલે “મવચારયાત્રા”ના 
વાંચકો પોતાના જીવનને મૌલલક 
બનાવે અને નવા વષ્ધમાં રોજેરોજ 
જીવવાનુ ં થોડંુ થોડંુ વરારે તેવી 
અભયથ્ધના સાથે રદવાળી અને નવા 
વષ્ધની અઢળક શભેુચછાઓ.

તમારા ંમતે તમારંુ લખાર - એ કામ મારા વાચંકોનુ ંછે.

તમારો ગસુસો - :) હું ગસુસાનુ ંનાટક પર નથી કરી શકતો.

જીવન જીવવાનો સતંોષ - મારે અટકવુ ંનથી એટલે થોડો અસતંોષ રાખીશ.

રામમમિક - દીવો, પજૂા ન કરીને ભગવાનમા ંમાનવાવાળો  
“હુ ંજુદા પ્રકારનો આકસતક છં.”

આધયાતતમકતા - જીવનશૈલી મારી આધયાતતમકતા છે.

Üëßë ÜÖõ “è<o”
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“એ 
આ તારંુ કબાટ સાફ 
કરવાનુ ંછે?”, “માળીયે 
ચઢવાનું છે! “, “આ 

વખતે તો નવા કપડા ંલેવાનો પર 
સમય નથી.. “, “ઘઘૂરા બનાવયા? “- 
છેલલા 15 રદવસમા ંલગભગ બરા જ 
ડાયલોગ સાભંળવા મળયા હશે - ફરી 
રદવાળી આવી ગઈ અને ફરી એક નવા 
વષ્ધની શરૂઆત. જેમ આપરે રહનદૂ 
રમ્ધમાં બેસત ુ ંવષ્ધ 1 જાન્આુરીને 
બદલે કારતક સદુ એકમે ઊજવાય 
છે તેવી રીતે દુમનયામા ંએવી ઘરી 
સસંકમૃતઓ છે, જેઓ અલગ કેલેનડરને 
અનસુરે છે અને તેથી તેઓના નવા 
વષ્ધની શરૂઆત પર અલગ થાય છે. 
દુમનયામા ંશુ ંઆમ તો ભારતમા ંજ 
કશમીરથી લઈને કનયાકુમારી સરુી, 
દરેક રમ્ધમાં, સસંકૃમતઓમાં અલગ 
અલગ રદવસે “સાલ મબુારક “કહવેાય 
છે. 

કશમીરમા ંનવરેહ (નવુ ંવષ્ધ) ચૈત્ર 
મરહનાના પ્રથમ રદવસે ઉજવાય છે. 
નવા વષ્ધના આગલા રદવસે રાતે્ર 
લોકો એક થાળીમાં ચોખા, રોટી, 
એક વાટકી દહીં, થોડંુ મીઠંુ, મી્ાઈ, 
સકૂોમેવો, ચાદંીનો મસક્ો, ફૂલો, પેન, 
અરીસો અને નવા વષ્ધનુ ં પંચાંગ 
મકૂી રાખે છે અને સવારે તે જોઈને 
ઉ્વાનો રરવાજ છે. પંજાબ અને 
શીખ રમ્ધમા ંવૈશાખનો પહલેો રદવસ 
“વૈશાખી” નવા વષ્ધ તરીકે ઉજવાય છે 
આ જ રદવસે બગંાળમા ંપર નવુ ંવષ્ધ 
“પહલેા બૈશાખ “, આસામમા ં“લબહ”ુ, 
ઓરરસસામા ં“મહા લબશબુા સકંામંત”, 
કેરળમાં “મવશ”ુ અને તમમલનાડુમા ં
“પથુાનડુ “તરીકે ઊજવાય છે. જયારે 
આંધ્રપ્રદેશમા ં“ઉગડી” અને કરા્ધટકમા ં
‘્ગુડી’ તરીકે નવુ ંવષ્ધ ચૈત્રના પહલેા 
રદવસે ઊજવાય છે અને મહારાષટ્મા ં
પર આ જ રદવસે “ગડુી પડવો” 

મનાવાય છે. 
આપરે  રદવ ાળ ીમ ાં  દ ીવ ા 

પ્રગટાવીએ, રંગોળી પરૂીએ, નવા 
કપડા,ં મમ્ાઈઓ બનાવીએ, ફટાકડા 
ફોડીએ તેમ આ દરેક સસંકમૃતમા ંઅલગ 
અલગ રીતે નવા વષ્ધને વરાવાય છે. 
વૈશાખીમા ંલોકો ગરુુદ્ારામા ંકીત્ધન કરે 
છે, બગંાળમા ંપ્રભાત ફેરી - કે જેમા ં
બાળકો, નત્ધકો જુદી જુદી વેશભષૂામા ં
નાચતા, ટાગોરના ગીતો ગાતા ફરે 
છે, જેમ રદવાળી 5 રદવસ ચાલે છે 
તેમ આસામમા ંલબહ ુ7 રદવસ ચાલે 
છે કે જેમા ંખેડૂતો ચોખાનુ ંવાવેતર 
કરે છે, પશઓુની પજૂા કરે છે અને 
લોકો લબહ ુનતૃય કરે છે. ઓરરસસામા ં
“મહા લબશબુા સકંામંત”મા ંલોકો રાતે્ર 
બળેલા કોલસા પર ચાલે છે. કેરળમા ં
પર કશમીરની જેમ સવારે ઉ્ીને 
અમકુ વસતઓુ જોવાનો રરવાજ છે 
અને પછી તેઓ કેળના પાંદડામા ં

çëá Ü<ÚëßÀ
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ભોજન લે છે, જેને “Sadya “કહ ેછે 
અને તમમલનાડુમા ંલોકો એ રદવસે 
મવમવર મરંદરોમા ંદશ્ધન કરવા જાય 
છે. આંધ્રપ્રદેશ અને કરા્ધટકમા ંપર 
લોકો ફૂલોની રંગોળી બનાવે છે અને 
“પછાડી “કે જેમાં દરેક સવાદની 
વાનગી હોય તે આરોગે છે. 

આ તો થઈ આપરા દેશની 
વાત, પર આપરી આસપાસના 
દેશોની વાત કરીએ તો નેપાળ, 
બમા્ધ, બાગંલાદેશ, શ્ીલકંા, થાઈલેનડ 
અને કંબોડીયામા ંપર આ જ સમયે 
એટલે વૈશાખ મરહનામા ંજ નવુ ંવષ્ધ 
ઊજવાય છે. નેપાળમા ંઅલગ અલગ 
લોકો જુદા જુદા કેલેનડર અનસુરે 
છે. તેથી નેપાળમાં 7-8 જુદા જુદા 
નવા વષ્ધની ઉજવરી થાય છે. મખુય 
કેલેનડર “લરિક્મ સવંત” અનસુાર 
વૈશાખના પ્રથમ રદવસે અને “નેપાળ 
સંવત” અનસુાર આપરી રદવાળી 
પ્રમારે નવુ ં વષ્ધ મનાય છે. જેમા ં
તેઓ “મહાપજુા”નુ ં આયોજન કરે 
છે અને દરેક વયક્ત રેતીમાં કે 
ફૂલોથી પોતાનુ ં “મંડળ”( રંગોળી) 
બનાવી તેની પજૂા કરે છે. આપરે 
જે રીતે હોળી ઉજવીએ છીએ તેવી 
જ રીતે બમા્ધમા ંપર નવા વષષે લોકો 
એકબીજાને પારીથી ભીંજવે છે, એવી 
માનયતાથી કે જેથી એકબીજાના પાપ 
રોવાઈ જાય. આ તહવેાર પર 5-6 
રદવસ ચાલે છે જેને “મથંગયાન “કહ ે
છે. “Aluth Avurudu” એ શ્ીલકંાનુ ં
નવુ ંવષ્ધ છે, જેમા ંતેની આગલી સાજંે 
સ્તીઓ Rabana નામનુ ં ઢોલ જેવુ ં
વાદ્ય વગાડી નવા વષ્ધને આવકારે 
છે તથા સવારે “રકરીભાત “નામની 
વાનગી બનાવે છે. થાઈલેનડમા ં
ઉજવાતા “Songkran”મા ંલોકો સવારે 
બૌધિ રમ્ધમા ંબતાવયા પ્રમારે અમકુ 
પણુયના કામ કરે છે જેમકે પખંીઓ, 
માછલીઓને મુ્ ત કરવા, મરંદરના 

બારંકામમા ંયોગદાન આપવુ ંવગેરે 
અને તયારબાદ બમા્ધની જેમ અહીં પર 
પારીથી હોળી રમાય છે. કંબોરડયામા ં
લોકો નવા વષ્ધના રદવસને “Choul 
Chnam Thmey “કહે છે, તેઓ 
બૌધિની પ્રમતમાઓને પારીથી નવડાવે 
છે અને કેટલીક પારંપરરક મવમરઓ 
તથા રમતો રમે છે. 

ચીનમા ંજાન્આુરી - ફેબ્આુરીમા ં
આવનાર 15 રદવસના “કસપ્રિંગ 
ફેસસટવલ”ના છેલલા રદવસે નવુ ંવષ્ધ 
ઊજવાય છે. લોકો લાલ રંગના 
કાપડ અને કાગળથી ઘરને શરગારે 
છે, ઢોલ - નગારા વગાડી ખરાબ 
શક્તઓને દૂર કરવામાં આવે છે 
અને પ્રખયાત “Lion નતૃય “પર થાય 
છે. મતબેટમાં “લોસાર “તરીકે અને 
કોરરયામાં “Seollal” તરીકે આ જ 
સમયે નવુ ંવષ્ધ ઊજવાય છે. ઈરાન, 
ઇરાક વગેરે દેશોમાં ઝોરાસટ્ીઅન 
લોકો નવા વષ્ધને “નવરૂઝ” કહ ેછે જે 
21 થી 24 માચ્ધની વચચે આવે છે. 19 
રદવસના ઉપવાસ પછી નવા વષ્ધના 
રદવસે લોકો “નવરૂઝ ટેબલ” સજાવે 
છે જેના પર “સ” અક્ષરથી શરુ થતી 
7 વસતઓુ હોય છે. નોથ્ધ આરરિકન 
દેશો - અલજેરરયા, મોરક્ો, લલલબયા 
વગેરેમા ંYennayer 14 જાન્આુરીને 
વષ્ધનો પ્રથમ રદવસ માનવામા ંઆવે 
છે, જે રદવસે નાના બાળકોના વાળ 
કપાવાય, ્વુાનોના લગન અને 
બાળકોને ખેતરોમા ંમોકલી શાકભાજી 
અને ફળો મગંાવાય છે. Enkutatash 
એ Ethiopia નુ ંનવુ ંવષ્ધ છે, જે 11-
12 સપટેમબરે આવે છે. Ethiopiaના 
લોકો એકબીજાને મળી, ફૂલો અને 
શભુકામના આપે છે. 

આ મસવાય મોટા ભાગના ઇસલામમક 
દેશોમા ંમહોરમના પ્રથમ રદવસે નવુ ં
વષ્ધ ઉજવવામાં આવે છે જયારે 
જ્ઈુશ લોકો Rosh Hashanah ને 

નવા વષ્ધ તરીકે ઉજવે છે, જે મોટા 
ભાગે સપટેમબર - ઓ્ટોબરમા ંઆવે 
છે. તે રદવસે ઘેટાના શીંગડામાંથી 
બનાવેલુ ંવાદ્ય “Shofar “વગાડવામા ં
આવે છે. મોટા ભાગે ્ રુોપીઅન અને 
અમેરરકન દેશોમા ં1 જાન્આુરીએ જ 
નવુ ંવષ્ધ ઊજવાય છે. પર છતાયં 
દરેક દેશની પોતાની રીત છે. U.K 
મા ં“ફસટ્ધ  ફૂરટનગ” કે જેમા ંઅડરી રાત 
પછી ઘરમાં પહલેા મહમેાન તરીકે 
એક ઊંચા, સુદંર ્ વુાનને બોલાવાય 
છે, જે ઘરના આગળના દરવાજેથી 
પ્રવેશે છે અને પાછળના દરવાજેથી 
બહાર જાય છે - જેને “ગડુ લક” 
મનાય છે. સપેનમા ં12ના ટકોરે 12 
દ્ાક્ષ ખાવાની, સકોટલેનડમા ંડામરના 
પીપડાને સળગાવી રસતા પર 
દોડવાની અને ડેનમાક્ધમા ં12ના ટકોરે 
ખરુશી પર ચઢી કદૂકો મારવાની તથા 
ઘરની બહાર કાચની ડીશ ફોડવાની 
પ્રથાઓ છે. આ જ રીતે ઇટલીમા ંજૂનુ ં
ફમનમિચર બારીની બહાર ફેંકવાની તો 
સાયબેરરયામા ંબફ્ધથી જામેલા લેકમા ં
ઉતરી “અંડરવોટર “છોડ વાવવાની 
પરંપરા છે.

દરેક જગયાની નવા વષ્ધને 
વરાવવાની રીત ભલે અલગ 
અલગ હોય, પર દરેક સસંકમૃતમા ંકે 
રમ્ધમા ંએક વસત ુસામાનય છે: જૂનુ ં
વીતેલુ ંભલૂી, નવા વષ્ધને ઉમગંપવૂ્ધક 
આવકારો! એક નવા ઉતસાહ, નવી 
આશા અને નવા સપનાઓ સાથે નવા 
વષ્ધની શરૂઆત કરો. જેમ વેપારીઓ 
ચોપડાપજૂન કરી નવુ ંખાત ુ ંખોલે છે 
તેમ જીવનમાં પર એક નવુ ંખાત ુ ં
ખોલો. પોતાને નવી તક આપો - 
કંઇક નવુ ંકરવાની, મારવાની અને 
અનભુવવાની! આપ સૌને આ નવા 
વષ્ધની ખબુ બરી શભુકામનાઓ !!

ÜùZë
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આટલા ંવષયો ગયા ંછે આકરા સઘંષ્ધમા,ં
જોઈએ શુ ંથાય છે આ આવનારા વષ્ધમા.ં

રૂમપયા ખટૂી જશે-ની  
સહજે પર પરવા નથી,

ખટૂવી ના જોઈએ  
રહમમત હૃદયના પસ્ધમા.ં

એક પર સકંલપ નૈં  
એવોય ક્યા ંસકંલપ લઉં !

હુ ંમને શુ ંકામ બાધં ુ ંકોઈ પર આદશ્ધમા ં?

માત્ર સખુને શુ ંકરંુ બચકા ંભરંુ ?  

પપપી કરંુ ?
જોઈએ પીડાય મારે આખરી મનષકષ્ધમા.ં

પાતળી પળની હથેળીઓ  
વચાળે જીવવુ,ં

રદ-મરહના-વષ્ધ લઈને  
કાળના સસંપશ્ધમા.ં

લયો આવી ગઈ રદવાળી દર વષષે આવે તેમ,
આ વખતે તો સવય ંપ્રગટીએ ચલો દીવાની જેમ.

ઉદાસીઓના ફટાકડાઓ
ઝટપટ ફોડી દઈને,

ચહરેા ઉપર ફૂલઝડી સમ
ઝરતુ ંકસમત લઈને;

કોઈ પર કારર મવના જ કરીએ એકમેકને પે્રમ…
આ વખતે તો સવય ંપ્રગટીએ ચલો દીવાની જેમ.

સૌની ભીતર પડ્ો હોય છે
એક ચમકતો હીરો,

ચલો શોરીએ ભીતર જઈને
ખદુની તેજ-લકીરો;

ભીતર ભ્ુું જ છે અજવાળં ના ઝળહળીએ કેમ?
આ વખતે તો સવય ંપ્રગટીએ ચલો દીવાની જેમ.

અમનલ ચાવડા

ÜúÞ
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હું તને ઝરર મોકલુ ં
ને ત ુ ંજવાબમા ંમૌન બીડે

હું તને દરરયો મોકલું
ને ત ુ ંજવાબમા ંમૌન બીડે

હું તને પખંી મોકલું
ને ત ુ ંજવાબમા ંમૌન બીડે
હું તને આખુ ંઆભ મોકલું

ને તોય ત ુ ંજવાબમા ંમૌન બીડે
જા, હવે બહ ુથ્ું

હું મૌન વહતે ુ ંકરંુ છં
ત ુ ંમારા

આભ, દરરયો ને પાખં
પાછા મોકલ...... 

વરઘટ રોજે થયા કરે છે મારી અંદર
મતરાડ તાલી રમયા કરે છે મારી અંદર
કોઈ આવી ચહરેા ્લવે મારી અંદર
મવચારવા્ ુઝમયા કરે છે મારી અંદર.
કુતહૂલના ઝરરાઓ કદેૂ રબાક દઈને
ફૂલો, તરરા ંફૂટયા ંકરે છે મારી અંદર.
તમે કહો છો મૌન જેને, શબદોના એ 
મવસફોટો જે થયા કરે છે મારી અંદર.

છોડીને નીકળી ‘તી કાલે સાવ અચાનક
નજરંુ એકલ ખલુયા કરે છે મારી અંદર. 
પમચિમનુ ંઆકાશ ભલે ને વરતાત ુ ંપર
ફૂલો થઈ અવતયા્ધ કરે છે મારી અંદર.

લતા રહરારી

±õÀëoÖ
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રદ
વાળી નજીક આવતી હતી. 
જોકે મવમલાને તો શુ ંરદવાળી 
કે શુ ંહોળી કોઇ ફરક નહોતો 

પડતો. સમયની ચક્ીમાં પીસાતી 
તેની તજંદગીમાં રદવાળીની રોશની 
કોઇ ઉજાસ લાવી શકે તેમ નહોતી. 
સયૂ્ધ તો રોજની જેમ જ પવૂ્ધમા ંઉગતો 
હતો. પખંીઓ હમેશની જેમ જ ટહકુતા 
હતા. પારરજાતની સગુરં લઇને વાયરો 
પર વાતો હતો. બધુ ંએ જ હત ુ.ં કંઇ 
બદલ્ુ ંનહોત ુ.ં બસ બદલી હતી તો 
ફકત મવમલાની તજંદગી. છેલલા ત્રર 
વરસથી સવારનો સરૂજ તેને માટે 
કોઇ નવી આશા..કે કોઇ શભુ સદેંશ 
નહોતો લાવયો. કોઇ વાયરાએ તેના 

રદલને શીતળતા નહોતી અપપી. કોઇ 
ફૂલોની ખશુ્એુ તેના મનને મહકેાવ્ુ ં
નહોત ુ.ં 

ત્રર વરસ પહેલાં તેનો પમત 
કમાતો હતો. પૈસા તો તયારે યે બહ ુ
નહોતા. પરંત ુખાવા પીવાની કોઇ 
તકલીફ તો નહોતી જ. પર ઇશ્વરને 
તેનુ ંચપટી સખુ પર કદાચ મજૂંર 
નહોત ુ.ં અને થોડા મરહનાની માદંગી 
ભોગવી તેનો પમત ઇશ્વરને પોતાની 
દારુર વયથા સંભળાવવા ઉપર 
પહોંચી ગયો. અને એ વયથાની કથા 
સાભંળવામા ંભગવાન કદાચ એટલા 
મગન થઇ ગયા હતા..કે સાંભળીને 
પછી કંઇક કરવાનુ ંપર હોય છે...એ 

વાત કદાચ વીસરી ગયા હતા. અને 
પરરરામે મવમલા અને તેના ત્રર 
બાળકો અર્ધભખૂયા પેટે રદવસો કાપતા 
હતા.

જે થોડા પૈસા હતા..એ પમતની 
માંદગીમાં ખચા્ધઇ ગયા હતા. અને 
નાના બાળકોની જવાબદારી, કુટંુબમા ં
કોઇનો આરાર નહીં. અને પોતે પર 
હવે શારીરરક રીતે નબળી તો થઇ 
જ ગઇ હતી. છતા ંજેમતેમ કરી બે 
ઘરના કામ તેરે ચાલ ુ કયા્ધ હતા. 
જેમાંથી ચાર જરાના પેટની આગ 
ઓલવવાનો પ્રયતન તે કયા્ધ કરતી. 
ઘરીવાર પેટની આગ પરૂી ન ્ રતી. 
તયારે લાચાર માની આંખ વરસી 

ÕßÎõÀË Ëë³ÜÙÃ... મનલમ દોશી

KÝëÞ
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રહતેી. 
મોટી પતુ્રી સાત વરસની હતી. 

પછી પાંચ અને ત્રર વરસના બે 
પતુ્રો હતા. નાના પતેુ્ર તો મપતાનુ ં
મોઢંુ સધુરા નહોત ુ ંજો્ુ.ં મવમલાને 
બાળકોને થાય છે ? આસપાસમા ં
કોઇ સરકારી સકલૂ પર નહોતી. અને 
ઘરમાં બે ટંક ખાવાના પર સાંસા 
હોય તયા ંબીજુ ંશુ ંથઇ શકે ? છતા ં
રહમત હાયા્ધ મવના મવમલા એકલે હાથે 
ઝઝૂમતી રહતેી. ભરાવવાનો વૈભવ 
પોષાય તેમ નહોતો. પરંત ુપોતાને 
લખતા વાંચતા થોડંુ આવડતુ ંહત ુ.ં
એટલે કયારેક સમય મળયે ઘેર જ 
થોડંુ શીખડાવવાનો પ્રયતન જરૂર 
કરતી. એક મા પોતાના સતંાન માટે 
જે કંઇ કરી શકે તે કરવા તે મથી 
રહતેી. અને એકલે હાથે જીવનનાવ 
ચલાવવાનો પ્રુુષાથ્ધ કયા્ધ કરતી. 

પર નજીક આવતા રદવાળીના 
તહેવારે આનંદને બદલે તેની 
તજંદગીમા ંતો લચતંા જ પ્રગટાવી હતી. 
રોશનીથી ઝળહળતા શહરેમા ંમવમલા 
જેવા કેટલાયે કુટંુબોની ઓરડીમા ંતો 
અંરકારનુ ંજ સામ્ાજય છવાયેલ રહતે ુ.ં 
સામે જ ઝગમગાટ કરતા,ં રોશનીમા ં
નહાતા બંગલાઓ હતા. તેમનુ ં
આકાશ જાતજાતના ફટાકડાઓથી , 
રંગીન આતશબાજીથી અવનવા રંગો 
રારર કરત ુ ંરહતે ુ.ં તયારે એ જોઇને 
ગયે વરસે પર નાના દીકરાએ 
ફટાકડા ફોડવાની કેવી જીદ કરી હતી. 
એક લાચાર માની પરરકસથમત સમજી 
શકે..એટલી ઉમર હજુ બાળકોની કયા ં
થઇ હતી? આ વરસે પર છોકરાઓ 
નજર સામે ફૂટતા ફટાકડાઓ જોઇ 
જીદ કરશે. પોતે તેને કેમ સમજાવશે 
? પેટની આગ ્ારવી કે મનની... 
મવકલપ પર કયા ંઆસાન હતો ?

અને તેનો ફફડાટ ખોટો નહોતો જ. 
મવમલાના છોકરાઓ રદવાળીને રદવસે 

સામે ફૂટતા ફટાકડાઓના રંગને, તેની 
શોભાને આશ્વય્ધમગુર બની મનહાળી 
રહ્યા હતા. થોડીવાર તો દૂરથી 
જોવાનો આનદં પર મારી રહ્યા. પછી 
અચાનક બનેં ભાઇ ફટાકડાની જીદ 
લઇને બે્ા. તેમને પર જાતે ફોડવા 
હતા. ફટાકડાનો સપશ્ધ મારવો હતો. 
હાથમા ંલઇને જોવા હતા. ગરીબને 
મન ન થાય એવો મનયમ થોડો હોય 
છે ? 

સાત વરસની છોકરી... શ્ીમંત 
માતા મપતાની હોય તો સાવ નાની 
જ કહવેાય. પર ગરીબની છોકરીનુ ં
બાળપર કયારે આવે છે, અને કયારે 
પરંુૂ થઇ જાય છે તેની એને પોતાને 
પર કયા ંખબર પડ ેછે ? નાના ભાઇઓ 
ફટાકડાની જીદ લઇને રડતા હતા. 
સાત વરસની મોટી બહને અરસમજુ 
ભાઇને પટાવતી હતી,મનાવતી હતી. 
સામાનય રીતે માની જતા બનેં ભાઇઓ 
ન જારે કેમ આજે જીદે ચડયા હતા. 
ગરીબ બાળકને પર કયારેક બાળહ્ 
કરવાનો અમરકાર તો હોય જ ને?

બેબસ મા પોતાના આંસ ુસતંાડી 
છોકરાઓને ભલૂાવવાનો મનષફળ 
પ્રયતન કરતી હતી. તયાં અચાનક 
બેન ઉભી થઇ., બહાર ગઇ. અને 
થોડીવારમા ંખશુખશુાલ થતી આવી. 
હાથમાં એક કાગળમાં વીંટાળેલ 
ફટાકડા હતા. મવમલા તો જોઇ રહી. 
આ કયાંથી આવયા..? તે સમજી ન 
શકી.આ છોકરી આખરે લાવી કયાથંી? 
તે પછૂવા જતી હતી....પર ન જારે 
કેમ પતુ્રીનો ચહરેો જોઇ કંઇ પછૂ્ુ ં
નહીં. 

તયાં બહેને ભાઇને કહું, ’ચાલો 
, બહાર...ફટાકડા ફોડવા છે ને ? 
જુઓ ..હું તમારે માટે કેટલા બરા 
લાવી છં.’ બંને ભાઇ ખશુખશુાલ. 
બહેને તો ફટાકડા ફોડવાની ભવય 
તૈયારી કરી. બનેં ભાઇ બધુ ંભલૂી 

હરખાતા હૈયે ફટાકડા સામે જોઇ રહ્યા. 
બહેને મીરબતિીનો નાનકડો ટુકડો 
સળગાવયો. કયાકંથી લાવેલ અડરી 
સળગેલ અગરબતિી જલાવી અને 
કેટલીયે સચૂનાઓ સાથે નાનકડા 
ભાઇને હાથમા ંઆપી .અને કહુ,ં ‘ જો 
બરાબર પકડી રાખજે હોં..! નહીંતર 
ફટાકડા નહીં ફૂટે ‘ 

કહી ફટાકડાનો ઢગલો કયયો. 
બહનેે શીખડાવયા મજુબ બનેં ભાઇ 

વારાફરતી એક એક ફટાકડા હાથમા ં
લઇને દોડી જતા અને બેન કહ ેતયારે 
જ અગરબતિી અડાડતા. અને બહને 
જલદી ્મૂ પાડતી, ‘ ચાલ ,ભાગ 
જલદી... દાઝી ન જવાય.’ બનેં ભાઇ 
અગરબતિી પકડી બહને પાસે ભાગી 
આવતા..અને પોતે ફોડેલ ફટકડાને 
આનદંથી જોઇ રહેતા. અને બહેન 
તાળી પાડતી અને સાથે બનેં ભાઇ 
પર ખશુ થઇ તાળી પાડતા રકલલોલ 
કરી રહતેા. બહને હોંશથી કહતેી, 

‘ જો..તેં ફોડેલ ફટાકડો કેવો ઉંચે 
ગયો..! કેવો સરસ ફૂટયો..! ’ અને આ 
પ્રરકયાનુ ંપનુરાવત્ધન થત ુ ંરહુ.ં 

અને કયારેક કોઇ ન ફૂટે તો બેન 
ખીજાઇને કહતેી...’ આ જોને ભઇલા, 
દુકાનવાળાએ સારા ફટાકડા નથી 
આપયા. કાલે એને ખીજાવુ ંપડશે ને 
? ‘ અને ભાઇ હા પરૂાવતો રહતેો. 

ફટાકડા ફોડવાનો આ ખેલ દૂરથી 
જોઇ રહલેી મવમલાની આંખો વરસી 
રહી. કયાકંથી વીરી લાવેલ ...ફૂટેલ 
ફટાકડા બીજી વાર થોડા ફૂટવાના 
હતા ? પર અ્રુ બાળ્ને તો સામે 
ફૂટતા ફટાકડા જોઇ ને એમ જ લાગતુ ં
હત ુ.ં.કે આ તો પોતે ફોડેલ છે.

આમે ય બહનેનુ ંટાઇમીંગ પરફેકટ 
જ હત ુ ંને ?

çoÀSÕ
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“સુમન અરે....ઓ સમુન, 
આજે તો વહેલી ઉ્ 
બેટા, તૈયાર થઈને જલદી 

પરવારી જા તો….આજે તને જોવા 
છોકરાવાળા આવવાના ંછે. ખબર છે 
ને? ”રસોડામાથંી જ સમુનની મમમીએ 
સમુનને જગાડવા ્મૂ પાડી.

“શુ ંમમમી? ત ુ ંયે તે,સવુા જ નથી 
દેતી. આજે કોલેજ નથી જવાનુ ંતો 
મનરાંતે સવુા દે ને! અને.....હા, જે 
પર જોવા આવવાના હોય, પહલેાથંી 
જ કહી દઉં છ, હું ખોટંુ નહીં બોલુ,ં 
જેવી છં તેવી જ, જે છં તે જ વત્ધન 
કરીશ. એ લોકોને ગમે તો હા પડે 
નહીં તો ના પાડે, આઈ ડોનટ કેર!” 
સમુન અકળાઈને બોલી, “આ પહલેા ં
પર બે વાર છોકરાવાળાઓ જોવા 
આવી ગયા.ં એ છોકરાઓના પોતાના 
મોઢાના ્ેકારા ંતો હતા નહીં ને કેવી 
મોટી હોંમશયારી મારતા’તા કે,’ હુ ંતને 
આગળ ભરવા નહીં દઉં…..જોબ નહીં 
કરવા દઉં……ઘરનુ ં બધુ ં કામકાજ 
કરવુ ં પડશે..,મમમી-પપપાની સેવા 
કરવી પડશે.વગેરે વગેરે...’. ઓકે,..
મમમી ત ુ ંજ કહ,ે મારી જગયાએ ત ુ ંહોય 
તો શુ ંકરે? તે લોકોની વાત કેટલી 
હદે વયવહારુ ગરાય? હા, વરના મા-
બાપની સેવા કરવી મારો રમ્ધ, બરાબર 
પર મારે અભયાસ છોડી દેવાનો, જોબ 
નહીં કરવાનો, એ બરી વાતનો શુ ં
મતલબ? મારા ભરતરનો શુ ંઅથ્ધ? 
આવા નેરો માઈનડડે છોકરાને હુ ંશા 
માટે પસદં કરંુ? મારામા ંશુ ંખોટ છે?”

“જો બેટા, ત ુ ં છોકરીની જાત, 

અમને તારી લચંતા તો થાય ને? તારંુ 
માસટસ્ધનુ ંભરવાનુ ંપરંુૂ થવા આવ્ુ,ં 
ને ઉંમર પર દેખાય આવે છે, હમરા ં
હમરા ંતારંુ વજન પર વરવા લાગ્ુ ં
છે. તારા ંભરી પરવારવાની જ રાહ 
જોતા ંહતા. તારી ધયેય પ્રાપપત થઈ 
ગઈ છે તો સવાભામવક જ અમને તારા 
હાથ પીળા કરવાની ઉતાવળ 
થાય પર ત ુ ંઅમારી વાત 
જ માનવા તૈયાર નથી.” 
સુમનનાં  મમમી  તે ને 
સમજાવી રહ્યા.ં

 “મમમી, મારૂ વજન 
વધ્ુ ંહશે, ઉંમર દેખાવા 
લાગી છે.....તેથી હું 
દેખાવડી નથી 
રહી, એવુ ંકોરે 
કહું ?  મ ા ર ી 
કોલેજમાં તો 
છોકરાઓ મારી 
આગળ પાછળ 
આંટા મારતા’તા 
પર મેં કોઈને દાદ 
ન દીરી.,એક જર 
તો હજી મારી રાહ 
જુએ છે કે હું ક્યારેક 
તો હા પાડીશ.....
મમમી, મને પર તે 
ગમતો પર આપરા ં
કુટંુબનાં સંસકારો અને 
પપપાના તજદ્ી સવભાવને 
હું બરાબર જારતી હતી 
તેથી જ તેને ખોટંુ ન લાગે 
તે રીતે મેં તેને સમજાવી 

દીરો. આજે તે સરકારી નોકરીમા ં
ઓરફસર છે અને વેલ સેટલડ તજંદગી 
જીવી રહ્યો છે, પર...“ ખેર, છોડ એ 
વાત, ક્યારે આવે છે તારા મહમેાનો? 
હું ફટાફટ તૈયાર થઇ જાઉં.”

(અનસુરંાન 16મા ંપાને)

Ò³EÈëÕêìÖóÓ મીનાક્ષી વખારરયા
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આજે તમારી ૧૪૮મી વષ્ધગાં્ મનમમતેિ ખાસ પત્ર 
લખવાનુ ંમન થ્ુ.ં તમે કે્ષમ કુશળ હશો. જો કે પત્ર 
લખવો કે મેળવવો એ એક દુઃસવપન છે. આઝાદ 

ભારતની પ્રજાની હાલતના સમાચાર તમને પહોંચે છે કે નહી? હું 
તેનાથી અનજાર છં ! તમે જે સવતતં્ર ભારતની કલપના કરી હતી 
તેનો તો ‘ક’ પર નજરે પડતો નથી ! બાપ ુદુઃખી ન થશો યા ઉપવાસ 
પર ન ઉતરશો.

બાપ ુ૨૧મી સદીમા ંતમારા મવચારોને કેટલુ ંમહતવ આપવુ ંઅને 
કેટલુ ંઆચરરમાં ઉતારવુ ંએ ગહન પ્રશ્નનો ઉકેલ શોધુ ં છં. તમે 
ભારતની રરતી પર મવહયા્ધ હતા એ એક સવપન લાગે છે. હા, એ 
હરકકત છે તેમા ંશકંાને સથાન નથી.  અસહકાર, સવદેશીની હલચલ, 
મી્ાનો સતયાગ્રહ, સતયની ઉપાસના, પ્રાથ્ધનાનુ ંમહતવ બાપ ુઆ 
બરા શબદો શબદકોષની બહાર જરાતા નથી.

આપરા દેશની પ્રજા ્ દુ્ધિશાળી છે તેમા ંબે મત નથી. તમારી જેમ 
પરદેશ જઈ ભરીને બેસમુાર કમાય છે. તે આનદં તેમજ ગૌરવવતંા 
સમાચાર છે. હેં બાપ,ુ તમે પર પરદેશ ખેડ્ુ ંહત ુ.ં બેરરસટર થયા 
હતા. તમારામા ંદેશ પ્રતયે ભાવના જાગવાનુ ંમળૂ હું શોરીને થાકી. 
ક્યાયં નરી આંખે દેખાત ુ ં નથી ?

આજની ભારતની પ્રજા શામાટે દેશ પ્રતયે પોતાનો પે્રમ વય્ત 
કરતા અચકાય છે? તેમના બમરર કાને દેશની પ્રજાનો સાદ કદી 
ટકરાતો નથી? શુ ં  તેમને કદી પોતાના બાળપરના રદવસોની 
યાદ સતાવતી નથી ? હંમેશા પરદેશનુ ંબધુ ંસારંુ અને ભારત પ્રતયે 
ઓરમાયો વયવહાર! જયારે એ સઘળા ંભારતમાતાની રરતી પર 
આળોટી મોટા થયા છે.

હા, આપરા વડાપ્રરાન શ્ી નરેનદ્ મોદી જુદી માટીના ઘડાયા છે. 
તેમની રગોમા ંભારત માતા પ્રતયે પે્રમ જરાય છે. પહલે ુ ંતો તે ગજુરાતી 
છે. ગજુરાતી ભારે મતુસદી હોય છે. તમારાથી વરારે આ વાત સારી 
રીતે કોર જારે? બીજુ ંએમનામા ંદેશદાઝ ્ાસંી્ાસંીને ભરેલી છે. 
ભ્રષટાચારના સખત મવરોરી છે. યાદ છે ને, સવામી મવવેકાનદંનુ ંનામ 
પર નરેનદ્ હત ુ?ં સરદાર વલલભભાઈ પટેલ,’લોખડંી પરુૂષ’ હતા. 
વડાપ્રરાન નરેનદ્ મોદી    ‘અડગ પરુૂષ’ લાગે છે. બાપ,ુ ટંુક સમય 
માટે ભારતનુ ંસકુાન વડાપ્રરાન પદ દ્ારા સદગત લાલબહાદુર 
શાસ્તીએ શોભાવ્ુ ંહત ુ ંતેમને પર આજે સમરી વદંન કરંુ છં.પ્રવીરા અમવનાશ
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(પાના ં14નુ ંચાલ)ુ

સમુનના ંપપપા પર મલટીનેશનલ 
કંપનીમા ંઉચચ હોદ્ા પર, તેમના ંજ 
સટાફના ંએક ભાઈ અને એમનો દીકરો 
સમુનને જોવા આવવાના ંહતા.ં રજા 
હોવાથી આજે તેનાં પપપા ઘરે જ 
હતા,ં તેમરે સમુનને બોલાવી, “જો 
બેટા,તને આ પહલેા ંજે લોકો જોવા 
આવી ગયા તેમરે કોઈએ ફરી મમરટગં 
કરી મળવામાં રસ બતાવયો નથી, 
ટંુકમાં કોઈએ હા પાડી નથી. તેથી 
અમારી લચતંા વરી ગઈ છે. આ વખતે 
ત ુ ંહસતા ંમોંએ, શામંતથી એ લોકો પછેૂ 
તેના સતંોષકારક જવાબ આપજે.”

સમુન તયારે તો કઈ બોલી નહીં 
પર ખબૂ જ ધ ૂરંવાઇ ગઈ. તેને 
પપપાને કહવેાનુ ંઘણુયેં મન થ્ુ ંકે, 
‘પપપા, એમની ઇચછા સવયોપરી અને 

મારી મરજી-નામરજીની કોઈ રકંમત 
નહીં, એવુ ંકેમ? મારી મરજી મવરુધર 
કોઈને પર પસદં કરી તેની સાથે 
સગાઈ કરવા તૈયાર થઈ જાઉં?’ તે 
કંઈપર બોલયા વગર મુડંી હલાવી 
‘હા’ કહી તૈયાર થવા જતી રહી. 

થોડીવારમા ંતેમના ંઘરના ંઝાપેં 
એક ગાડી આવી ઊભી રહી. તેમાથંી 
એક હનેડસમ ્ વુક અને તેના ંમમમી-
પપપા ઉતયા્ધ. રદવાનખડંમા ંપ્રવેશી 
એકબીજાને અલભવાદન કરી સોફા 
પર બે્ક જમાવી. પહેલાં છોકરા 
અને છોકરીનો પરરચય કરાવયો, થોડા 
સવાલજવાબ થયા, ચા-નાસતો પતયા 
બાદ મરુમતયાએ સમુનને એકલામા ં
મળવાની ઇચછા જાહરે કરી. વડીલોની 
મંજૂરી લઈ બંને વાત કરવા હેત ુ
અંદરના રૂમમા ંગયા.

“જુઓ સમુનજી, ખોટંુ ન લગાડતા,ં 
તમે સારા જ છો, મને ગમયા પર 
ખરા, છતાં હું તમને હા નથી કહી 
શકતો. મને માફ કરશો કારર હું 
મજ્રૂ છં. મારી જ કંપનીમા,ં મારી 
સાથે કામ કરતી વદંનાને હું પે્રમ કરંુ 
છ, સજંોગવશાત હમરા ંઅમે લગન 
કરી શકીએ એમ નથી. આ વાત મારા ં
પેરેન્ટસને કહી શકતો નથી. તેમની 
ખશુી માટે જ, તેમના ંઆગ્રહને માન 
આપી હું તમને જોવા આવયો છં. હવે 
મારા ંપે્રમને તારવો કે ડૂબાડવો એ 
તમારા ંહાથમા ંછે...” આટલુ ંસાભંળી 
ખશુ થયેલી સમુનથી, અનાયાસે 
જ સામેની દીવાલ પર લબરાજમાન 
ભગવાનની છબી તરફ હાથ જોડાઈ 
ગયા. 

વષયોથી સડેલુ ંઆપણુ ંતતં્ર અને 
બેકા્ ુબનેલી લાચંરૂશ્વતની બદીને 
કાઢવી સહેલી તેમજ સરળ નથી. 
ઉપરથી કુદકે અને ભસૂકે વરતી જતી 
મોંઘવારી, પ્રજાની હાડમારી કેવી 
રીતે ઓછી કરવી. સળગતો પ્રશ્ન છે 
વસતી વરારો, સ્તીની અસલમતતા, 
દીકરીઓ પ્રતયે બેહુદંુ વત્ધન. બાપ ુ
આજે માત્ર ફરરયાદ નથી કરવી! શુ ં
કરંુ હૈ્ુ ંહાથ રહતે ુ ંનથી. રદલ માનત ુ ં
નથી. તમાર મસવાય આ વાત કોઈ 
સમજવાનુ ંપર નથી ! 

દેશે અને પ્રજાએ ઘરી પ્રગમત 
પર કરી છે. જયાં ન પહોંચે કમવ 
તયાં આપરી પ્રજા પહોંચી છે. 
આપરા દેશની પ્રજા ખબૂ મહેનત ુ
છે. ઈમાનદારીનુ ંપ્રમાર ઘટી ગ્ુ ં
છે. તેનુ ંમખુય કારર જડબેસલાક 
મોંઘવારી છે. તેમા ંશકંાને સથાન નથી? 
દરેક વયક્તનો સહુથી પહેલો રમ્ધ 

‘પેટ’ છે. પરરવારના સહુની સામાનય 
માગ ‘રોટી,કપડા અને મકાન’ જેવી  
ક્લુલક વસતઓુનો અભાવ હોય તો 
કોઈ પર વયક્ત આ પથ પરથી 
ચળી જાય. બાપ ુછતાં ગૌરવ સાથે 
કહીશ, સામાનય પ્રજાને નેકી પસદં 
છે. તેમના જીવનમાં કસમત ભયયો 
વહવેાર ઉમગં અને આનદં ફેલાવે 
છે. નાની નાની ખશુી તેમના મખુ 
પર ચમક લાવે છે.

મનષુય નામનુ ં પ્રારી સવાથ્ધથી 
ભરેલો હોય તે જગજાહેર છે. રકંત ુ
સવાથ્ધની માત્રા જયારે માઝા મકૂી 
માગ્ધના દરેક જીવજતં ુયા માનવને 
કચડે તયારે હૃદયમા ંવેદનાની ટીસ 
ઉ્ે છે ! બાપ ુ૨૧મી સદીમા ંમાનવ 
‘પૈસાને’ કેમ આટલું બધું મહતવ 
આપતો હશે? આ ગહન પ્રશ્નનો ઉકેલ 
પામવો સહલેો નથી! બાપ ુભારતની 
પ્રજાએ ઘરી પ્રગમત સારી છે. પર 

આપરા ંગામડામાથંી અંરશ્ધિા અને 
મનરક્ષરતા જોઇએ તેટલા ક્યારે 
મવદાય લેશે. ઘરીવાર પમચિમનુ ં
આંરળ અનકુરર નજરે પડે છે. તયારે 
દદ્ધ  થાય છે. બાપ ુએક ખાનગી વાત, 
વષયોથી પમચિમમાં રહેવાને કારરે 
તેમના રદલ વાચંવાનો પ્રયતન કયયો 
છે. તેમને આપરી ભાવના અને 
મવચારરારા ખબૂ ગમે છે.

બાપ,ુ ખાત્રી કેવી રીતે આપુ,ં પર 
આશા છે કે ભારતમાતાના પ્રજાજન 
નજીકના વષયોમા ંથોડી રાહત પામશે? 
તમારા જોયેલા ંસવપના સાકાર થાય 
એવી ઢાઢસ બંરાઈ છે. બાકી તો 
સમય આવયે ખબર પડશે ! બાપ ુ
તમને લાખો વદંન. તમારી અમી ભરી 
નજરોની અપેક્ષા. સહનુા રદલમા ંરામ 
વસે તેવી શભુ કામના.

પ્રમવનાશના પ્રરામ

±ëV×ë
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હું એક રાષટ્ીયકૃત બેંકમાં નોકરી 
કરન ા ર  ગ ૃહલક્મ ી  અને 
પમતદેવની ્લીઅરીંગ એજ્ંટની 

ઓરફસ છે. બેંકમા હડતાલ કરીએ તો 
પગાર કપાય એટલે માસ કેસ્અુલ 
યાને સામરૂહક રજા લીરી હતી, જેને 
અસહકાર પર કહવેાય. ગારંીજીએ 
અસહકારની ચળવળ અંગે્રજો સામે 
હમથયાર બનાવી, જયારે આપરે તો 
આપરી જ સરકારનુ ંનકુસાન કરીએ. 
તો વાત કરીએ સામરૂહક રજાવાળી 
એક મજાની છટ્ીની.

રદવાળી પહેલાનો સમય હતો, 
બાળકોની અર્ધવામષમિક પરીક્ષાઓ શરૂ 
થવાની હતી, જાહરે રજા ન હતી એટલે 

પ મ ત દે વ ને 
લાગ્ ુકે હુ ંમારી 

સહલેીઓની સાથે 
કોઇ રફલમ જોવા કે 
બહાર જમવાનો 

પ્ર ો ગ્ર ા મ 
બનાવીશ. 

એમરે બે 
ત્રર રદવસ 
પહેલ ા  જ 
મને ફંૂક મારી 
હ ત ી , ” ક ો ઇ 

પ્ર ો ગ્ર ા મ 
બનાવીશ નહી, 

આઇ હવે અ સપ્રા્ધઇસ 
ફોર ્”ુ મને કહ ે ,”રસોઇની બાઇ, 
આશાને છટ્ી આપી દેજે. “ મારા આચિય્ધ 
અને ઉતકં્ાની કોઇ સીમા ન હતી. 
શોપીંગ? લચં? રફલમ? લોંગ ડ્ાઇવ? 
હૈ્ ુતો હતેના રહલોળે ચડ્.ુ રોમારંટક 
સપનામા,ં બે રદવસ હું રાચતી રહી 
અને આગલી રાતે એવા જ સપના 
જોતી મનંદ્ારીન થઇ. સવારે યોગય 
સમયે ઉ્ી, બાળકોને ડ્ાય લચં આપી 
મવદાય કયા્ધ, તયારે પમતદેવ પેપરની 
પાછળથી, મને જોઇને કસમત ફરકાવી 
રહ્યા હતા, જારે મસતેિરના દાયકાની 
રફલમોમાં હીરો-હીરોઇન વકૃ્ષની 
આસપાસથી છૂપાઇને જોતા હોય..

ચા-નાસતો પતયો એટલે કહ,ે” હું 
પર ઓરફસ જવાનો નથી, આજે મારો 

બરો સમય તને આપીશ, આપરે 
રદવાળીની સાફ સફાઇ કરીએ.” કોઇએ 
મને સીડી ઉપરથી રક્ો માયયો હોય 
એવુ ં લાગ્ુ.ં મે કહ,ુ” હુ જાતે જ 
હપતે, હપતે પરુુ કરીશ. તમે શા માટે 
તકલીફ…?” બેંકમા બધ ુજ કામ હપતે 
હપતે થાય, લોન પર અને કામ પર. 
એ કહ,ે ”ઓ ડીઅર, તારા અને ઘરના 
કામમાં તકલીફ શ ુપડે !. મને તો 
મજા આવશે. 

સરસ પલાન કયયો છે.” એક બેગમા ં
છૂપાવેલો સામાન બહાર કાઢ્ો, તયારે 
એમના પલાનમા એમની એમ.બી. એ. 
ની ઝલક દેખાતી હતી. 

સરપ્રાઇસ ગીફટ બતાવતા હોય 
એમ કહ,ે ”જો, હું વાળમા ંકચરો ના 
જાય એ માટે ટોપી લાવયો છં, આંખ 
માટે મોટા નબંર વગરના ંચશમા, મી. 
્લીન લી્વીડ, સાફસફૂી માટે રિશ, 
ઓડોનીલ અને નેપથાબોલસ પર 
લાવયો છં. જો્ ુમારુ પલામનગં.? અને 
પહલેી ખશુખબર આપુ.ં આ વખતે હું 
રસોડુ સાફ કરીશ અને ત ુબેડરૂમના 
કબાટ કરશે. જો તારુ કામ એકદમ 
હલકુ-ફુલકુ છે અને મે અઘરંુ કામ 
લીધ ુછે.” 

મને માથ ુકુટવાન ુમન થ્ુ.ં કેટલા 
સવાલો પછૂશે આ શાનો ડબબો કે 
શાની બાટલી છે? અહીં કેમ છે? આટલ ુ
બધ ુકેમ છે? મારંુ મન જોરથી પોકારી 
ઉ્્,ુ ના-----. એ કહ ે“ બા અમેરરકા 

ß½ ±õËáõ..... 
È<|í-Ü½!!! ચેતના ્ાકોર
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જતા પહલેા કહી ગયેલા કે રદવાળીની 
સફાઇમા આળસ ના કરતા, જોઇએ 
તો બા્નેુ બોલાવી લેજો પર આજે 
એક વેસલ (શીપ) જવાનુ ં છે એન ુ
શીપમેંટ કસટમ એપે્રસલ જરુરી છે 
એટલે બા્ ુબીઝી છે. બીજી વાત, હું 
તને પર કોઇ પર પ્રશ્ન પછૂીને હરેાન 
કરીશ નહીં, પ્રોમીસ બસ.“ કાપોતો 
લોહી ના નીકળે એવી સતબરતા મારા 
તન-મનમા ંછવાઇ ગઇ. 

બીજા બે વયક્તઓની ઓળખાર 
આપ.ુ બા એટલે સાસજુી, અમેરરકા 
એમના બીજા પતુ્રને ઘેર છ મરહના 
માટે ગયા હતા ંઅને બા્ ુએમની 
ઓરફસનો પટાવાળો હતો, જેને 
ઓરફસન ુઅર્ટં એટલે તતકાળ કામ 
આવી પહોંચ્ુ ંહત ુ.ં આમ તો, મારા 
પમત કામમાં ખબૂ જ વયવકસથત 
છે. ચીવટપવૂ્ધક આયોજન કરીને જ 
કામ કરે. જયારે, હુ ંઘર પર બેંકના 
મનયમોથી ચલાવ ુછં. કલકા કામ આજ 
ક્યો કરે? આજ જો મેરા હૈ કલ વો તેરા 
હોને વાલા હૈ, ગીતાના આ બોરનો 
અથ્ધ અમે બેંકની ભાષામા તરજુમો 
કરીએ, કે આજ જો મેરા પેંડીંગ કામ 
હૈ, વો કલ તેરા હોને વાલા હૈ. 
હુ ંમારા ્ લાક્ધને મદદ કરવા 
જાઉ તો એ ના 
કહે, કારર 
પં દ ર 
મમમનટન ુ
કામ હું 

પાચં જ મમમનટમા ંકરંુ, પર તયાર બાદ 
એના ટેબલને જે હાલ બેહાલ થાય કે 
એ પોતાન ુટેબલ ઓળખી પર ના 
શકે, એટલ ુઅવયવકસથત બનાવી દઉ. 
બરી જ સટેશનરી, ડોક્મુેંટ, રબર 
સટેમપ, પેન, પેંસીલ અને ફાઇલોથી 
એનુ ંટેબલ ભરાઇ જાય અને હુ ંમારંુ 
કામ કરીને બે-પાચં મમમનટમા ંજ ઉપડી 
જંાઉ અને એ બીચારો રદવસભર તેના 
પેપસ્ધ શોરે. એટલે કોઇ મારી મદદ 
લેવા તૈયાર ના થાય. 

મારા પમત, મારી રીતભાતથી 
અજાર તો નથી એટલે એ મને ચેતના 
કોલેજ ઓફ મીસમેનેજમેંટ કહ ેછે. આ 
ઉતિર-દલક્ષરનો ક્યા ંમેળ ખાય? એક 
થમયોસમા ંએમને માટે ચા ભરી. અમે 
બાર વાગે કામ પતાવવાનો ટગષેટ 
નક્ી કયયો. પમતદેવ પોતાનો સામાન 
અને સીડી લઇને કામે લાગી ગયા. 
એમના ંકામમા ંઅને ચોકસાઇમા ંમને 
જરા પર સશંય નથી. પર એમને 
મારી વસતઓુની ઓળખાર નથી.. 
મસાલા, ક્ોળની સાથે એમને બારમો 
ચનદ્મા ંછે..એક છેલલી વાર દુ:ખભરી 

નજર નાખી હું કામે લાગી. મે 
બેડરૂમમા મ્ઝુીક ચાલ ુક્ુ્ધ. 
બદલવાના ંપલાસટીક અને 
પમતદેવે ગરતરીપવૂ્ધક 

આપેલા ઓડોનીલ અને 
નેપથાબોલસ સાથે લઇને, 
એકએક ખાના સાફ કરી, ફરી 

ગો્વી કાઢ્ા. થોડા કપડા 
તપાવવા તડકે નાખયાં. અમકુ 

ચોપડીઓ તથા ફાઇલોના 
કબાટો અ ને 

બાળકોના 
સ ટ ડ ી 

ટેબલ સાફ કરી નેપથાબોલસની 
ગોળીઓ નાખી. જેમતેમ બાર 
વગાડ્ા અને રસોડામા ંપહોંચી, તયારે 
જે નજારો જોયો, તે ક્યારે પર નરહં 
ભલૂાય. 

પમતદેવ સીડીના ઉપરના પગથીએ 
બેહાલ ઉભા હતા. એમના નમો ઝભભા 
પર બે ત્રર જાતના મેલાં ચોખખા 
નેપકીનો લટકતા ંહતા.ં મારા રસોડાના ં
બધરા ંજ ડબબા, બરરીઓ, જમીન 
ઉપર મનરારાર કસથમતમા ફેલાયેલા 
હતા, જારે બેઘર થઇને રડતા હોય. 
તયા ંતો એમની નજર મારી ઉપર પડી. 
મને કામનો રહસાબ આપતા હોય એમ 
કહ,ે “બધરી જ સફાઇ થઇ ગઇ છે. 
ફ્ત ગો્વવાન ુજ બાકી છે.” પર 
હવે મને સમજ્ ુકે ડબબા, બાટલીઓ 
કેમ રડે છે? બીચારા, ગેરકાયદેસર 
રીતે બારેંલા ંઝૂપંડાના ંરહવેાસી હોય, 
જેના ઝૂપંડા તોડીને, મ્મુનમસપાલલટીએ 
બરા લોકોને રસતામા ંફગાવી દીરા 
હતા એવ ુદ્ષય હત ુ.ં પર પમતદેવ કહ,ે 
“મપ્ચર અભી બાકી હૈ મેરે દોસત, 
ગો્વાઇ જાય તયારે જોજે. દસ મમમનટ 
પછી તારંુ રસોડંુ કેટલ ુચકાચક થઇ 
જશે.” મે એમને કહુ ંકે આપરે હાથો 
હાથ ગો્વી કાઢીએ. પર સવાવલબંી 
સૈયા એ ના જ કહી. થોડી વાર બાદ 
એમરે મને રસોડંુ જોવા રીતસરનુ ં
આમતં્રર આપ્.ુ .............

ઓહ!!! તમે કાઇ સમજયા?ં મારે 
રોજ વાપરવાની મસાલાની બાટલીઓ 
ઉપરના ખાને હતી અને ના જોયતી 
એસેંસની બાટલીઓ હાથવગી હતી. 
એમની ઓફીસમા ંસાદી ફાઇલ, બોક્ષ 
ફાઇલ, ્લીપ ફાઇલ એવા કબાટો 
જુદા જુદા હશે, પર અહીં એમરે એ જ 
માપદંડથી એક જ ઘાટની અને માપની 
બરરીઓ એક સાથે મકૂી હતી, યે 
અંદરકી બાત હૈ કે અંદર શુ ંભ્ુ્ધ છે?

(અનસુરંાન 20મા ંપાને)

±ëÞoØ



çMËõQÚß-±ëõ@ËùÚß 2017  ìäÇëßÝëhëë  19

નવરાત્રીનો માહોલ પરુજોશમા ં
જામયો છે. 51 શક્તપી્મા ં
સથાન રરાવનાર અંબાજી 

મંરદર સરહત ગજુરાતભરનાં દેવી 
મરંદરોમાં જગદંબાની આરારનામા ં
ભ્તો લીન બનયા છે. કચછમા ંઆવેલ 
માતાના મઢના દશ્ધન કરવા લાખોની 
સખંયામા ંલોકો પગપાળા ચાલતા જાય 
છે તયારે આ જગયા મવશેની કેટલીક 
જારી અજારી વાતો રસપ્રદ છે.

આશાપરુાનો અથ્ધ થાય છે ભ્તોની 
આશા પરૂી કરનાર. ભજુથી આશરે 95 
રકલોમીટરના અંતરે આવેલ માતાના 
મઢથી પ્રચલલત બનેલ જગયા પરમા ં
આશાપરુા માતાજીનુ ં મશખરબધર 
મરંદર આવેલ છે. નવરામત્ર સરહત 
ચાલ ુરદવસે મોટી સખંયામા ંમાનવ 
મહરેામર અરહં દશ્ધન કરવા ઉમટી 
પડે છે. જગત જનનીના દશ્ધને 
આવતા દરેક ભામવકોની મનોકામના 
માતાજી અવશય પરૂી કરે છે. 

આશાપરાની ઉતપમતિ અને તેમના 
પ્રાગટ્ મવશે 3 કથાનક જોડાયેલ છે. 
ઇસનુી 12 મી સદીમા ંઆ જગયાએ 
માતાજી પરાયા્ધ હોવાની વાત છે. 
તો એક એવી પર લોક વાયકા છે 

ÀEÈÞí ÔìHëÝëHëí ØõåØõäí  
Üë ±ëåëÕ<ßë

કવન વી. અાચાય્ધ

µIçä



 20  ìäÇëßÝëhëë  çMËõQÚß-±ëõ@ËùÚß 2017

કે દેવચંદ નામનો એક માહેશ્વરી 
વાલરયો વેપાર કરવા કચછમા ંઆવયો 
હતો. શરદીય નવરામત્ર ચાલ ુહતી 
અને તે દરમમયાન તે એક વખતમા ં
આશાપરુાના આ સથાનકે આવી ચડ્ો. 
દેવચદેં માતાજીના સથાનકે આવી 
જગદંબાની આરારના કરી અને 
પોતાને તયા ંશેર માટીની ખોટ છે તે 
પરૂવા ંમાતાજીને મવનતંી કરી. રાતના ં
સમયે દેવચદંને માતાજી સવપનમા ં
આવયા અને કહ ુકે નવરામત્ર પજૂન 
કરવા માટે મારંૂ આસન તે બનાવ્ુ ં
છે તે સથળે જ મારંૂ મરંદરનુ ં મનમા્ધર 
કરાવજે અને આ મરંદરના દ્ાર છ માસ 
સરુી બરં રાખજે. આટલ ુકહી માતાજી 
અંતરદ્યાન થયા. સવારે જાગીને 
દેવચદેં જો્ ુતો તેની નજીક એક 
નારીયેળ અને ચુદંડી પ્રસાદરૂપે પડેલ 
જોયા. માતાજીની આજ્ા અનસુાર 
દેવચદેં મરંદરનુ ંમનમા્ધર કરાવ્ુ.ં

અચાનક એક રદવસ સાજંના સમયે 
એક રદવયજયોત મરંદરની અંદર દેખાઇ 
અને ઝાલરો વાગતી સભંળાઇ, અમરરા 
બનેલ દેવચદેં મરંદર તરફ દોટ મકુી 
અને દરવાજા ખોલતા જ બધુ ંઅદ્શય 

થઇ ગ્ ુઅને દેવચદંને ભાન થ્ ુકે 
તેરે છ માસ પહલેા જ દરવાજા ખોલી 
નાખંયા છે. માતાજીને ફરી મવનવરી 
કરી માફી માગંતા માતાજી પ્રસન્ન થયા 
અને દેવચદંને કહ ુભલે તે દ્ાર ખોલી 
નાખયા પર હુ ંતારી સેવાથી ખશુ થઇ 
છં માગં વરદાન, દેવચદેં માને ફરીવાર 
પોતાને તયા ંશેર માટીની ખોટ પરૂવા ં
જરાવ્ુ.ં માતાજી આમશવા્ધદ આપી 
અંતરા્ધન થયા થોડા સમય બાદ 
માતાજીના આમશવા્ધદથી દેવચદંને 
પતુ્રરતનની પ્રાપપત થઇ. આવી પર 
એક કથા લોકમખેુ સાભંળવા મળી છે.

કેટલાય પરરવારોના કુળદેવી તરીકે 
મા ંઆશાપરુાની પજુા થાય છે. આ જગયા 
‘માતાના મઢ’ કે મડ તરીકે ઓળખાય 
છે. આ મરંદરની જાળવરી જાગીર 
ટ્સટની દેખરેખ હે્ ળ કરવામા ંઆવે 
છે. હાલમા ંયોગેનદ્મસહંજી રાજાબાવા 
માતાજીની ભાવવદંના કરી રહ્યા છે. 
નવરાત્રીની આ્મના રોજ આશાપરુા 
માતાજીના મરંદરના પ્રાગંરમા ંહોમ-
હવનનુ ંઆયોજન કરવામા ંઆવે છે. 
આ રદવસોમા ંમોટા પ્રમારમા ંભામવક 
ભ્તો માતાજીના દશ્ધન કરવા આવી 

પહોંચે છે અને માતાજીના દશ્ધન કરી 
રનયતા અનભુવે છે. રાજપરરવારના 
સભયો દ્ારા રાપત્રી (રાવળ પત્રી ) 
જીલવાની પરંપરા વષયોથી ચાલી આવે 
છે. ઢોલ-નગારા અને શરરાઈના સરૂ 
સાથે રોજ માતાજીની ભવય આરતી 
ઉતારાય છે. જેમાં મોટી સખંયામા ં
ભામવકો ઉપકસથત રહ ેછે. 

આશાપરુા મંરદરના પ્રાંગરમા ં
રમ્ધશાળા અને અન્નકે્ષત્ર આવેલ છે 
જયા ંભામવક ભ્તોને રહવેાની તથા 
જમવાની મનઃશલુક વયવસથા કરવામા ં
આવે છે. મંરદરની બહારની તરફ 
મવશાળ બજાર આવેલ છે, જયા ં
કચછી ઘરેરા ંઅને કચછની જારીતી 
મી્ાઈ ગલુાબપાક અને ફરસાર 
પકવાન મળે છે. મા આશાપરુાના 
દશ્ધન કરવા માટે થઈને ભારતના 
પાડોશી રાજય પારકસતાનથી પર 
કેટલાક પરરવારજનો વાર-તહવેારે 
માતજીના દશ્ધન કરવા આવી પહોંચે 
છે. માતાના મઢ પહોંચવા નજીકનુ ં
એરપોટ્ધ  ભજુ છે અને ભજુથી સરકારી 
અથવા ખાનગી વાહનો દ્ારા માતાના 
મઢ પહોંચી શકાય છે.

(પાના ં18નુ ંચાલ)ુ

અથારા, મસાલા કે ક્ોળની એમને 
ઓળખ જ નથી. ઉપયોગીતાની દ્સષટએ 
ગો્વવાને બદલે, પાછળ મોટી, એની 
આગળ વચલી અને સૌથી આગળ 
નાની બાટલીઓની એક એક હરોળ 
ઉભી કરી હતી. શાળાની કવાયતમા ં
ઉંચાઇના માપદંડથી, મશસતબધર 
ઉભેલા બાળકો, પોતાના મમત્રોથી 
મવખટૂા ંપડી રડતા ંહોય એવ ુદ્શય હત ુ.ં 
મારે દલીલો કરવી ન હતી તેથી કમૃત્રમ 
હાસય ચમકાવી મે એમને શાબાશી 
આપી અને મનમા ંમનસાસો નાખયો કે 
આ બરા ડબબા, બરરી ફરી ગો્વવા 

ઓ પ્રભ ુફરી એક છૂટ્ી લેવી પડશે.!!!!.
તયા ંતો ડોરબેલ વાગી. પમતદેવે ઓડ્ધર 
કરેલ ુલચં લઇને બારરે વેટર ઉભો 
હતો. પમતદેવ કહ,ે”જો, મે પૈસા તૈયાર 
રખયા છે આપી દે તો.” ડીલીવરી બોય 
પાસેથી પાસ્ધલ લઇ, પૈસા આપી, 
ડાઇનીંગ ટેબલ ઉપર મકૂવા ગઇ 
તયારે હુ ંચરકત જ થઇ ગઇ. વયવકસથત 
ગો્વેલા ટેબલ ઉપર બે કોરેલસની 
ડીશો, નેપકીન, છરી-કાટંા, જ્સૂ ગલાસ 
અને વચચે એક ગલુાબનુ ંફૂલ તૈયાર 
હતા. મારો ગસુસો તથા રીસ બરફની 
જેમ ઓગળી ગયા. મને કહ,ે “ઘરી 
બરી બાટલીઓના ઢાકંરા તટુી ગયા 

હતા, તે બાટલીઓ મેં બદલીને ઉપર 
ખાલી પડેલી બાટલીઓમા ંવસતઓુ 
ભરી છે. “ઓહ ભગવાન, મારી 
યાદશક્તમાં ચારરી જેટલા કારા ં
છે. બાટલીઓનાં ઢાંકરાનાં રંગથી 
વસતઓુ યાદ રહ ેછે.એ પર .........

હવે ,આ અરાજકતાને, સવુયવકસથત 
રાજયમા પરરવમતમિત કરવા ફરી એક 
રજા ચપુચાપ લેવી પડશે. એમ 
મનમા ંજ ગરતરી કરી..અને એ રજા 
એટલે છૂટ્ી કે મજા નહીં, ફ્ત સજા 
સજા સજા.!!!.....

±ëiëë



çMËõQÚß-±ëõ@ËùÚß 2017  ìäÇëßÝëhëë  21

ખ ૂબ સુદંર સધંયા ખીલી હતી. 
દરરયાના ંમોજા આવી  
    આવી ને વીરા અને નમનના ં

પગ ભીનાં કરી પાછાં દરરયાના ં
પારીમાં લીન થઈ જતાં હતાં.

બને્ન એકમેકનાં ખભાના ટેકે આ 
સૌંદય્ધ મારતાં બે્ાં હતાં. સરૂજ 
દરરયાનાં પારીમાં જારે ડૂબકી 
લગાવવાની તૈયારીમા ંહતો.

ને વીરા રીરેથી નમનને બોલી, 
“મારે એક વાત કહવેી છે. તારા ં

જવાબ ઉપર આપરા ંભામવ જીવનની 
ઈમારતનો પાયો ચરાશે.”

મનન એમજ સમી સાજંને મારતો 
બોલયો, 

“અરે મારાં જીવનમાં ઉષાના ં
રકરરોની તેજી લાવનારી, ત ુ ંકહ ેએ 
મારે સર આંખો પર.”

“આપરે આપરા ંલગન સાદાઈથી 

કરીએને એમાં થતો ખચ્ધ રદવાળી 
આવી રહી છે, તો એવા ંઘરા ંઘર છે 
જયા ંરદવાળીમા ંજ્રાકગનને ્ ારવાના 
પર ફાફંા ંહોય છે. એ લોકો, એમના ં
બાળકોને રદવાળીનો આનદં કરાવીએ 
તો?”

નમન તો વીરાની વાત સાભંળીને 
એકદમ જુસસામા ંઆવી ગયો.

“અરે આના ંજેવુ ંરૂડંુ શુ?ં આપરા ં
નવજીવનની શરૂઆત થતા ંપહલેા ંજ 
કોઈના ંઘરોમા ંઆનદં આવે તો તો 
આપરા ંતો જારે હરેક રદવસ રદવાળી 
જ છે ને.”

આમ તો વીરા અને નમન બને્નના ં
કુટંુબ ઉચચ મધયમ વગ્ધના ંજ ગરાય. 
નમનને ખયાલ હતો એના ંઘરમા ંતો 
વારંો નહીં આવે પર વીરાના ંપપપાના ં
સબંરંો જે રીતે હતા ંએમા ંવીરાની 
વાતને અનમુોદન મળશે કે કેમ?

         --------------------
“પપપા પલીઝ માની જાવ ને. હું 

ને નમન બને્ન પગભર છીએ. અમારંુ 
જીવનમનવા્ધહ કરવાં સક્ષમ.” વીરા 
પપપાને મનાવતા ંબોલી.

એમ કેમ ચાલે? ત ુ ંમારી મોટી 
દીકરી. મવમલ તો નાનો છે. એના ં
લગનને તો હજુ ઘરી વાર છે. અમારે 
પર તને રામધમૂથી પરરાવવાના ં
કોડ હોયને.” વીરાના ંપપપા ઉતિમભાઈ 
બોલયા.ં

પર વીરાએ પપપા મમમી વચચે 
થતી વાત સાંભળી હતી. મળૂ તો 
ઉતિમભાઈને પોતાની પોસટનો લાભ 
ઉ્ાવવો હતો. જે આ પ્રસગં દ્ારા 
ખબૂ સારી રીતે ઉ્ાવી શકે તેમ હતા.ં 
દીકરીના ંલગનનો ખચ્ધ તો મોટાભાગે 
બારોબર જેમના ંકામ પોતાની પોસટના 
જોરે કરાવી આપતા ંએ બરા ંજ આપે 
એમ હતા.ં 

વીરાને એ જ વાત ખટકતી. એ 
જીદ લઈને બે્ી. પરરશે તો આ જ 
રીતે. વીરા માટે પાત્ર ઉતિમભાઈએ 
જ શોધ્ુ ં હત ુ.ં નમન ભલે મધયમ 
કક્ષાનાં લબઝનેસમેનનો છોકરો 
હતો, પર એનામાં જે સસકલ હતી 
એ ઉતિમભાઈએ પારખી હતી. જેનો 
આમથમિક લાભ ભમવષયમા ંએમને પર 
મળી શકે એમ હતો અને એમના ં
નાના દીકરાને પર.

આખરે વીરાની જીદનો મવજય 
થયો. વીરા અને નમને મળીને એવા ં
દશ ઘર શોરી કાઢ્ા જયા ંરદવાળી 
તો શું પર કાયમ અંરાર પછેડો 
ઓઢીને સતૂો રહતેો. 

એ સહુ  ઘરમાં  આ વખતે 
પહલેીવાર સાચા અથ્ધમા ંરદવાળીના ં
રદવા પ્રગટયા હતા.ં

°äÞ µ½ç

લતા સોની કાનગુા

ÔÜó
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આ રદવાળીએ પર... 

કરી ઘરની પરૂતી સાફ સફાઈ

ચમકાવી દીધુ ંઘર ફરી એકવાર

કરી ખરીદી હોંશથી અમે સઘળી

સતંોષ નવુ ંઆણયાનો ફરી એકવાર

આજે કરી સામથયાને રૂડી રંગોળી

ભરી સામાન ચાલી હું ઘમૂવા ફરી એક વાર

આગોતરા આમશષ વરડલોના લઈ

બેસતા વષષે જ છોડીશુ ંઘર ફરી એક વાર

નથી અમે રૂરઢગત રીતે ઊજવતા રદવાળી

પર હૈયે કરીએ છીએ ઊજાસ વારંવાર

રોજની દોડાદોડી ને તનાવના રદવેલ કરી

રદવાળીના દીવા ઝગાવશુ ંહૈયે ફરી એક વાર

નવા વષષે નવી આશાના તોરર બનાવી

ઉમગંથી બે સથળ ઘમૂીશુ ંફરી એક વાર 

દર વષષે ઊંચા નવા ધયેય હાસંલ કરી

વષયોવષ્ધ નવી તજંદગી જોડીશુ ંફરી એક વાર

મારા ‘રામ’, હૈયાની અયોધયામા ંલબરાજી

‘રામરાજય’ જીવનમા ંકરશે ફરી એક વાર

દેશ સમપષે આજ રદવાળી

વસુરંરાને વહાલી  રે  રરભેરી

રનય! વતન માવતર સેનાની

દેશ સમપષે આજ રદવાળી

 

હોય  રહમાલય રર કે સાગર

ત ુ ંસમરાગંરની અમર કહારી

વદેં વતન શૌય્ધ બલલદાની

દેશ સમપષે આજ રદવાળી

 

દેશદાઝ પડઘે નરૂ ઉજાળી

ગાજંી જાય ના તમ રખવાળી

વદેં જન- સનેહ બલલદાની

દેશ સમપષે આજ રદવાળી

 

જયરહનદ જય મત્રરંગી જવાની

રોશન ઉર ઉમગેં રદવાળી

દેશ સમપષે આજ રદવાળી

રનય! વતન સેનાની..રનય! તારી જવાની.
અર્ચિતા પડં્ા 
કવિતા Cafe રમેશ પટેલ 

(અાકાશદીપ) 
કવિતા Cafe

±Þ<ßëÃ
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નવ લ  વ ષ્ધ નું  ન વ લુ ં
પ્રભ ાત જય ા રે  ઉઘ ડે 
તયારે,  આપરને પર નવી 

આંખો મળી હોય તેમ બધુ ંજ નવતર 
ભાષે  છે. એનુ ંકારર પર છે. આપરે 
ઘર-આંગર, શેરી, રસતા, કહોને આખુ ં
ગામ સવચછ ક્ુું હોય  છે, શરગા્ુું 
હોય છે. ખદુ પર કેવા શરગારાઇને 
નીકળી પડીએ છીએ! આ બધુ ં
સજાવવા- શરગારવામા ંજો કઈં બાકી 
રહી જત ુ ંહોય તો એ છે આપણુ ંમન- 
આપણુ ંરદલ. અંદર ભરેલો, રાગ, દ્ષે, 
વેર ઝેર, ઈષા્ધ અને મતરસકાર, જેવો 
કચરો હજી જેમ નો તેમ  સચવાઈ 
રહ ેછે. આ કચરો રીઢો, જામી પડેલા 
જમાઈ રાજા જેવો હોય છે, એટલે તેનો 
મનકાલ સરળ નથી. આ વાંચનાર 
દરેકને  લાગશે કે, આપરે ક્યા ંએવા 
છીએ? મને પર એવુ ંજ લાગે છે. 
આપરે રોજ બરોજ જેમના ંસપંક્ધમા ં
આવતા ંહોઈએ, તેમની સાથે બનેલી 
નાની મોટી ઘટનાઓ યાદ કરીશુ ંતો, 

મવચારીશુ ં- તે રદવસે એરે કેવુ ંકરેલુ!ં
એક વાર પલેનમા ંમસુાફરી દરમયાન 

થયેલી ઘટના મને યાદ આવે છે. તેમા ં
વધૃિાવસથા પ્રતયે, અપાર મતરસકાર 
દશા્ધવાયો હતો. શુ ંદરેક ્ વુાન ક્યારેક 
વધૃિ નરહ બને? એક ગોરી અમેરરકન 
્વુતીની બાજુની સીટમાં, એક 
પારકસતાની ્ઝુુગ્ધને સીટ ફાળવેલી 
હતી. એમની ઉંમર  ખાસી હતી. તેમની 
સીટ વચચેની રોમા ંછેવાડે હતી અને 
્વુતીની વચચે.  એ ભાઈ વહલેા 
આવીને સીટ પર બેસી ગયા હતા. 
્વુતી પાછળથી થોડી મોડી  આવી. 
્વુતીએ  મતરસકારથી એમની તરફ 
જો્.ુ  પેલા ભાઈ તકલીફ લઈને ઉભા 
થઇ ગયા, જેથી ્વુતી સરળતાથી 
જઈ  શકે. ્વુતી પોતાની બેગ ઉપર 
મકુતી હતી તયારે, પેલા ભાઈના ં
માથામા ંબેગ અથડાઈ.  ્વુતી ફરી 
મતરસકાર પવૂ્ધક જોઈને બોલી,” સોરી” 
આ સોરી અમે જે લોકો એ સાભંળ્ુ ં
તેમને લાગ્ુ ં અરે! આ રીતે સોરી 

બોલવુ ંએના કરતા ંતો એકાદ નાની 
ગાળ પર સારી લાગે. ભાઈએ ઉભા 
થઈને જે સગવડ કરી આપી તે બાબત 
થેનક ્ ુકહવેાની તો  વાત જ નહોતી. 
હજી વાત અહીં પતી  નહોતી ગઈ. 
અમને ફૂડ સવ્ધ ક્ુું તયારે તે વધૃિને 
પહલેા ંસવ્ધ થ્ુ.ં તે જોઈને ્વુતીએ 
કહુ,ં”આઈ  મવલ ઈટ રીસ ડીશ.” અને 
એર હોસટેસ એને સવ્ધ કરે તે પહલેા ં
કહુ,ં” આઈ મવલ નોટ સીટ મવથ 
રીસ  ઓલડ મેન, આઈ કેંટ ટોલરેટ 
ઓલડ પરસન, સો પલીઝ ચેનજ માઇ 
સીટ.”  અને બીજી સીટ ખાલી નહોતી 
તો બીજા વધૃિ ભાઈને તેની સીટ આપી 
અને તે ્ વુતી તયા ંગઈ. મનમા ંભરેલો 
આ મતરસકાર રૂપી કચરો કયા ઝાડુથી 
વળાય, બોલો? અને એવુ ંમાનવાની 
જરૂર નથી કે એ તો અમેરરકન ્વુતી 
હતી, આપરે તો સારા! 

બે છોકરીઓને એક જ કોલેજમા ં
મેડીકલમા ંએડમમશન મળ્ુ.ંબનેં વચચે 

(અનસુરંાન 25મા ંપાને)

ÜÞÜõá-Ü<ì@Ö
રકશમ જાગીરદાર
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રાત આખી આકળ મવકળ 
અને મવચારોના વમળોમા ં
ઘમુરાઇને પસાર કરી. 

ચેનતો એમનુ ંહરાઈ ગ્ુ ંહત ુ.ં જો 
કે સમાચાર જ એવા મળેલા કે, કોઈ 
માતા એમ શામંતથી નીંદર ના મારી 
શકે! ઘણુ ંમોડંુ થઇ ગયેલુ,ં આથી સવારે 
ઉ્ીને જ પોતાની દીકરીને મળવા 
જવાનુ ંમનુાસીબ માનીને મધબેુન સઈુ 
ગયેલા. જેમ તેમ માથે પારી ઢોળીને 
નાહી લીધુ.ં ઉતાવળે, કપડા ંપહરેીને 
જેમે તેમ કાસંકો વાળમા ં ફેરવયો કે 
ખભે; પસ્ધ લટકાવીને મધબેુન બસ 
સટેનડ આવી ગયા.

બસમાં બે્ા પછી પર તેમની 
દીકરી માનસી મવશે જ મવચારી રહ્યા 
છે. એકબાજુ તેની લચંતા થાય છે તો 
બીજી બાજુ દાતં કચકચાવી જવાય 
છે. આખા રસતે તે માનસીનાં જ 
મવચારો કયા્ધ કરે છે.

અરે રે રે ! કેવો 
જમાનો આવી ગયો? 
અને આ સમય ક્યા ં
જઇને અટકશે ?

બસમાંથી ઉતારીને 
મધબેુન હાફંળા ફાફંળા 
પોતાની દીકરીના ઘરે 
આવયા. જારે એમની 
જ રાહ જોઈને જમાઈ 
રાજા બે્ા હોય તેમ 
પેપરને એકબાજુ મકૂીને 
આગંત ુક  સ ાસુજીને 

પ્રરામ કરીને ચરર સપશ્ધ કયા્ધ . 
ઉતરેલ ચહરેે પોતાની દીકરી માનસી 
પર આવી. પોતાની મોમને પગે 
લાગીને વળગી જ પડી. મધબેુન 
પર અંદર રહલે નારી આતમાને લઇ, 
માતાની મમતને લઈ, એ પર સાથે 
સાથે રડી પડ્ા. માનસીએ મમમીને 
પારીનો ગલાસ આપયો.

“મમમી, હું તમારી રાહ જોઈને જ 
રોકાયો હતો. હવે તમે બનેં વાતો કરો. 
અને હા, વાતને અંતે તમે મને જે પર 
કહશેો તે હું શર આંખો પર ચડાવીશ” 
એકદમ ઢીલા પડીને જમાઈ રાજે બેય 
હાથ જોડ્ા અને બહાર જવા નીકળી 
ગયા.

જેવો પોતાનો પમત રદનકર બહાર 
ગયો કે માનસી તો ધ્સુકે ને ધ્સુકે 
રડી પડી. એના મમમી એ એને રડવા 
દીરી. એ બાજુમાંજ બે્ા છે અને 

પોતાની દીકરીને માથે હાથ ફેરવતા 
જાય છે. માનસીના આંસ ુસરોવર 
ખાલી થઇ ગયા, એટલે તે રીરે રીરે 
હીબકા ભરવા લાગી. મધબેુન ઉ્ીને 
પારીનો એક ગલાસ લઇ આવયા. “લે 
બેટા, પારી પી લે”

પારી પીને માનસીએ એક 
રાહતનો શ્વાસ લીરો. તેની આંખોમા ં
લાચારી ડોકાતી હતી. એના એક ખરેૂ 
કોઈ ફરરયાદ લપાઈને બહાર આવવા 
ઝઝુમતી હતી. “મારે હવે નથી જીવવુ ં
મમમી !”કહીને વળી પાછી તે હીબકે 
ચડી ગઈ.  મધબેુન કશુ ંના બોલયા. 
એની આંખોમાં જોઈને એમાં રહલે 
પારીના તાગને માપવા લાગયા.

“બેટી, સંસાર એક એવો કાળો 
નાગ છે કે ભોળા અને સહન શક્ત 
વગરના મારસોને આરામથી ભરખી 
લે છે. ્ીક છે એ બધુ ંજવા દે પર 
હું તારા સમાચાર સાભંળીને અહીંયા 
નથી આવી”

“તો......” ફાંટી આંખે માનસી 
પોતાની મમમી સામે તાકી રહી.

“તારા પપપા ગજુરી ગયા ને આજ 
ઘરા વષ્ધ થયા. તારો ભાઈ તો છે 
નરહ, તો મને એમ થાય છે કે હું તારા 
ભેગી રહવેા આવી જઉ. અહીંયા કોઈ 
નોકરી કે કામ શોરી લઈશ.”

“વાહ મમમી, તેં તો મારા દુઃખને 
ભલુાવી દીરા. ઘરા રદવસથી મનમા ં
મ ૂઝંાતી વાતને તમે બહાર લાવી 
દીરી. હવે તારે અહીંથી જવાનુ ંનથી.” 
એકદમ હષા્ધવેશમા ંઆવીને દીકરીએ 
મમમીના ખોળામા ંમાથુ ંનાખી લાડ 
કરવા લાગી. મધબેુને જો્ુ ં કે ઘડી 
પહલેાનંી લચંતાની ખાઈમા ંગરકાવ 
પોતાની દીકરી એકદમ આનંરદત 

çëÇù ÀìßÝëäß

રીતેશ મોકાસરા

çÜÕóHë
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દેખાતી હતી. તેમરે માનસીના 
વાળમા ંહાથ ફેરવીને વળી આગળ 
બોલવાનુ ંચાલ ુક્ુું. 

“પર મને એકવાતની લચંતા છે 
બેટી” તેની મમમી એ કહુ ં કે હડપ 
દઈને માનસી ઉભી થઇ ગઈ.

“હું તને બરાબર જાણું છં, જો 
મમમી આ તારંુજ ઘર છે અને કોઈ 
પર જાતના સશંય મવના અહીં રહ ે!”

“ના બેટી, આ ઘર પર મારા કરતા 
તારી સાસનુો વધ ુહક્ છે”

“મમમી, આમાં મારી સાસ ુક્યા ં
વચચે આવી?” સહજે રોષમા ંમાનસી 
બોલી.

“એ વચચે નથી આવી પર હુ ંવચચે 
આવુ ંછં મારી દીકરી. હું અહીંયા રહું 
તો તને વારંો નથી અને તારી સાસ ુ
તારા ભેગી થોડા રદવસ રહવેા આવે 
તો તને તકલીફો થાય છે. એમની 
ટેવો બરી સહન નથી થતી. મારામા ં

પર અમકુ ટેવો હશે જે તને પર 
નરહ ગમતી હોય !” રીમેથી માનસીના 
માથે હાથ મકૂીને મધબેુને પોતાની 
દીકરી સામે જો્ુ.ં માનસી તો એકદમ 
ચપૂ બની ગઈ. તે આગળ ન તો કોઈ 
દલીલ કરી શકી કે, ન તો બોલી શકી. 
ચપુચાપ જમીન ખોતરતી બેસી રહી. 
મધબેુને જો્ુ ંકે માનસીની આંખોમા ં
પસતાવાનુ ંતબકત ુ ંઝરણુ ંદેખા્ુ.ં

“માનસી, ત ુ ંપર કોઈની મમમી 
બનીશ, ત ુ ંપર કોઈની સાસ ુબનીશ. 
અને જયારે સ્તી સાસ ુ બને છે ને 
તયારે એનામા ંઅમકુ ગરુો તો એવા 
આવી જ જાય છે કે; એનાથી પોતાની 
પતુ્રવધ ુનાખશુ રહ ે !  માની લે કે 
તારે ભાઈ હોત અને એની વહ ુમને 
જેમતેમ બોલીને હડધતૂ કરીને ઘરમા ં
ના રહવેા દે તો ત ુ ંશુ ંમવચારે? એ જ 
ને કે જે ત ુ ંમવચારતી નથી? 

“મધબેુને પોતાની દીકરીને રીમે 

પર એવી મશખામર આપવાની ચાલ ુ
કરી કે માનસીની આંખોમાથંી અશ્રુાર 
વહવેા લાગી. 

“વહી જવા દે એ રારને....એમા ંમને 
પાચિતાપનો વહરે નજરે આવે છે”

“મમમી, ......” તે આગળ બોલી ના 
શકી પર પોતાની મમમીના ખોળામા ં
માથુ ંરાખીને ધ્સુકે ને ધ્સુકે રડી પડી.

“આજે મેં તને મશખામર આપી, 
તે જ સાચો કરરયાવર હતો મારી 
દીકરી...એને જતનથી જાળવજે”  
બોલતા બોલતા મધબેુન પર રડી 
પડ્ા.

“બસ મમમી, ચાલ ઉ્ અને આજે 
લાપસી બનાવ..મારા સાસ-ુસસરા ને 
બોલાવી લઉ પછી બરા જોડે બેસીને 
જમીશુ”ં

માનસીએ કહું કે ઘર પાછળ 
ઊગેલ મધમુાલતી લહરેાઈને સગુરં 
ફેલાવવા લાગી.

(પાના ં23નુ ંચાલ)ુ

ઓળખાર થઇ તે મમત્રતામા ંપરરરામે તે 
પહલેા ંએક છોકરીના મમમી પપપા તેને 
મળવા આવયા.ં તેઓ  નાના ગામના 
અને ઓછં ભરેલા ંહતા.ં બીજી છોકરી 
તેમને ખબુ પે્રમથી મળી. તેઓ પાછા 
ગયા ંપછી તેરે  બીજી છોકરીને પછૂ્ુ,ં” 
તારા મમમી પપપા શુ ંકરે છે?” “ બનેં 
ડો્ટર છે.” “ ઓહ તારી તો મમમી પર 
ડો્ટર !” આ વાક્ય એવી રીતે કહવેા્ુ ં
હત ુ ંકે, તેમાથંી ઈષા્ધ ટપકતી દેખાય.

આપરા કાન ખલુલા રાખીએ તો 
આજુબાજુથી સોરી શબદ વારંવાર 
સાંભળવા મળે.  આપરને અનકુળૂ 
પડે તેમ વતપી લેવાનુ ંઅને બીજાને 
તેનાથી તકલીફ થઇ હોય તો સોરી 
કહી દેવાનુ!ં એનાં કરતાં આપરે 
કાળજી પવૂ્ધક, એ જ રીતે કામ કરીએ 
કે, બીજાને તકલીફ ના પડે. કારર કે 
સોરી કહવેાથી સામે  વાળાને થયેલુ ં

નકુશાન ભરપાઈ નથી થઇ જત ુ.ં તે તો 
જેમનુ ંતેમ રહ ેછે. આ વાત સમજવા 
આપરે સોરી કહનેારને બદલે સોરી 
સાભંળનાર બનવુ ંપડે.

આપરા મનમા ંકોઈ માટે મતરસકાર 
કે ઈષા્ધ હોય તે જયા ંસરુી મનમા ંજ 
હોય તયા ંસરુી તે બાબત સામે વાળા 
માટે  ઓછી નકુસાન કતા્ધ હોય છે. જો 
કે ખદુને માટે તે લચતા સમાન હોય શકે. 
આ અવગરુો જયારે વકરીને બદલો 
લેવા પર ઉતરી આવે તયારે, ઘાતક 
બની જાય. રાજકારરમા ંઆવી રીતે 
કોઈનો બદલો લેવાની કે કોઈને પછાડી 
નાખવાની વાત વરારે જોવા મળે. સતય 
હોય કે અસતય એવી સામેવાળાની 
ઇમેજ બગાડનારી વાતો શોરીને, 
અફવાઓ ફેલાવવી, એ પર રાજકારર, 
રફલમઉદ્યોગ, અને ઔદ્યોલગક કે્ષતે્ર એક 
શસ્ત તરીકે વારંવાર વપરાય છે.

યાદ છે આપરે નાના હતા તયારે 

એક લીટી દોરીને કહવેામા ંઆવતુ,ં 
-આ લીટીને ભ ૂસંયા વગર એને અડ્ા 
વગર નાની કેવી રીતે કરાય? તયારે 
આપણુ ંનાનકડંુ ભોળં મન મવચારમા ં
પડી જત ુ.ં એના ઉકેલ તરીકે એ 
લીટીની સાથે એક બીજી એનાથી 
મોટી લીટી દોરી દેવામાં આવતી. 
લો, બની ગઈ એ નાની લીટી! આ 
નાનકડી વાત ઘરી મોટી વાત કહી 
જાય છે. તમારે મોટા બનવુ ંહોય તો 
બીજાને નાના બનાવી દેવાની ક્યા ં
જરૂર છે? કોઈને ય અડ્ા મવના કે 
નડ્ા મવના મોટા થઇ જવાત ુ ંહોય છે 
અને ખરી મોટાઈ પર એમા ંજ છે.        

આ નવા વષષે, આપરે સૌ આ 
વાતને શીખ સમજીને જીવનના 
રૂટીનમા ંસમાવી દઈએ, અને મનના 
મેલથી મુ્ ત થઈને નવા વષ્ધને 
વરાવીએ. એવી અભયથ્ધના સાથે 
રદલથી સાલમબુારક.

±ëØß
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છે
લલા ંકેટલાકં મરહનાથી જીવી 
એની પાંચ વષ્ધની દીકરી 
કમનેુ આંગળીએ વળગાડી 

ચાર માળનાં મકાનમાંથી કચરો 
કાઢવા જતી.કમનેુ નીચે રમકડાંની 
દુકાનની બહાર બેસાડી એ મકાનમાથંી 
કચરો કાઢી આવતી.કમ ુએ દુકાનની 
બહાર બેસી કાચમાથંી રમકડાઓને 
જોયા કરતી.એક રંગીન ઢીંગલી 
પરથી તો એની નજર હટતી જ નહીં.
્મનુો કલાકેકનો સમય એ ઢીંગલીને 
જોવામા ંજ જતો.કમ ુજનમથી જ મ ૂગંી 
હોવા ંછતા ંએ ઢીંગલી સાથે બહ ુવાત 
કરતી હોય એવુ ંજીવીને લાગત ુ.ંઆ 
વખતે એરે મનોમન નક્ી ક્ુું કે એ 

અભાગરી દીકરીને પાચં મરહના પછી 
આવતાં જનમરદને ઢીંગલી અપાવી 
જ દેશે.રદવાળીની અમાસે એ જનમી 
હતી.ભગવાને રૂપ તો આપ્ુ ં પર 
વાચા જ ન આપી.એની તજંદગીમા ં
જારે સદાય નો અંરકાર લઈને એ 
જનમી હતી.સાંભળે છે તો બધુ ં જ 
પર કોને ખબર કેમ કોઈ પ્રમતભાવ 
નથી આપતી.મઈૂ,આ..ઉં...એં...એટલુ ં
યે નથી બોલતી.આ ઢીંગલી એને 
અપાવી દઈશ તો કદાચ ખશુ થઈ 
જશે.રૂમપયો રૂમપયો કરીને એરે બચત 
પર ચાલ ુકરી દીરી.

આખરે રદવાળીનો રદવસ આવયો.
જીવીએ કમનેુ તૈયાર કરીને કહુ ં“તને 

ઓલી ઢીંગલી બહ ુગમે છે ને આજે 
તને અપાવી દઈશ.” આ સાભંળતા 
જ પ્રથમવાર કમનુી આંખમા ંચમક 
આવી.દુકાનમાં જઈ કમનેુ કાખમા ં
તેડી દુકાનદારને કહુ ં “શે્, ઓલી 
ઢીંગલી બતાવો ને “.દુકાનદારે ઢીંગલી 
કાઢીને જીવીના હાથમા ંમકૂતા ંકહુ ં
“બેટરીથી ચાલતી ઢીંગલી છે.બટન 
દબાવીએ એટલે જૂદી જૂદી કમવતાઓ 
બોલે છે.”જીવીએ ઢીંગલી કમનેુ 
આપી.આજે કમ ુઅને ઢીંગલી વચચે 
કાચનો પડદો ન હતો.ઢીંગલી પર 
હાથ ફેરવતા ખશુખશુાલ થઈ ગયેલી 
કમનુા મખુમાથંી આ...આ...આ..એવા ં
બોલ નીકળી પડ્ા.ંજીવી તો કમનેુ 
આટલુ ંબોલતા સાભંળીને ગાડંી ગાડંી 
થઈ ગઈ.એરે પ ૂછં્ ુ ં“શે્, કેટલાની 
છે ઢીંગલી ?”.દુકાનદારે કહુ ં“સાતસો 
રૂમપયાની” અને એ સાંભળતા જ 
જીવીના હોશકોશ ઉડી ગયાં.એરે 
હાથમા ંકાઢેલો લગભગ બસો રૂમપયા 
જેટલો પરચરુરનો બટવો પાછો ગાં્ ે 
બારંી દીરો.એની આંખમાથંી દડ દડ 
આંસઓુ સરી પડ્ા.ંબા ની આંખમા ં
આંસ ુજોતા જ ્મએુ ઢીંગલી પાછી 
આપી દીરી.એનાં નાનકડાં હાથથી 
એરે બા ની આંખના ંઆંસ ુલ ૂછંયા ને 
પછી જોરથી ગળે વળગી પડી.વગર 
બોલે કમ ુઘણુ ંબધુ ંબોલતી થઈ ગઈ.

ÏÙÃáí

રોરહત કાપરડયા
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“અશેષ,આટલો બરો 
પે્રમ કંઈ સારો ન 
કહેવાય. લગનના ં

પાચં વષ્ધ મવતી ગયા ંછે તો યે ત ુ ંમને 
ગાડંાની જેમ પે્રમ કરે છે. ઓરફસના ં
સમયમાં પર ત ુ ં ફોન દ્ારા સતત 
મારી સાથે રહ ે છે. ઘરે હોય તયારે 
તો હું જ જારે તારા ંમાટે સવ્ધસવ હોઉં 
તેમ ત ુ ંમારી આગળ પાછળ ફરે છે. 
અશેષ,મને પર તારાં આ પે્રમની 
વષા્ધમા ંનહાવાનુ ંગમે છે. હુ ંપર તને 
એટલો જ પે્રમ કરંુ છં, પર ત ુ ંતો મારા ં
મસવાય બીજા કોઈને જારે ઓળખતો 
જ નથી. આવુ ંતે કંઈ થોડંુ ચાલે? કાલે 
કદાચ રારી લે કે હું મરી જાઉં તો ત ુ ં
શુ ંકરે ? અશેષે આશાના મખુ પર 
હાથ મકૂતા ંકહુ ં“ગાડંી,એવુ ંક્યારેય 
નહીં થાય અને જો કદાચ એવુ ંથાય 
તો પર આપરો પે્રમ એટલો શાશ્વત 
છે કે હુ ંબાકીની તજદંગી તારી યાદોના ં
સહારે જીવી લઉં.”

થો
ડા ંરદવસ પછી ઓરફસેથી 
ઘરે આવતા ંઅશેષ, ગાડીના ં
અકસમાતમા ંમતૃ્ ુપામયો. 

આશા માટે તજદંગી પ્રશ્ન બની ગઈ. તે 
રદવસે અશેષના મતૃ્નુા ંએક મરહના 
પછી પર એની યાદમા ંરડતા ંરડતા ં
એના ંફોટાને હાથમા ંલઈ પછૂી રહી 
હતી “અશેષ,આપરા શાશ્વત પે્રમની 
ઓથમા ંત ુ ંમારી યાદમા ંપર જીવી 
લેશે એમ કહતેો હતો. પર મને તો 
તારી યાદ જ જીવવા નથી દેતી. મને 
વારે વારે મરવા મજ્રૂ કરે છે. તારા ં
વગર જીવવુ ંમને અકારર લાગે છે. 
હું શુ ંકરંુ? તયા ંજ એને ઉબકા આવવા 
લાગયાં.અંદર બાથરૂમમાં જઈ એરે 
ઉલટી કરવાનો પ્રયાસ કયયો. અચાનક 
તેનો હાથ પેટ પર જતા ંતેને લાગ્ુ ંકે 
કોઈ નવી કૂંપળ એના ંપેટમા ંફંૂટી રહી 
છે. કદાચ, અશેષ જ બીજા રૂપે........
અને એક આછં કસમત તેના ંમખુ પર 
ફરી વળ્ુ.ં જીવવા માટેનુ ંએને કારર 
મળી ગ્ુ ંહત ુ.ં

ÀëßHë 

“વષા્ધન ુ ંવર્ધન”

સવુાસ ફેલારી ભીની માટીની, ફંૂકાય છે હવે પવન
આવી છે ઋત ુવષા્ધની,લખાય છે હવે ગઝલ.

અષાઢી હવે બીજ બે્ી, લહરેની છે લાવી હલેી,
કળા કરતો મોરલો બોલયો, લખાય છે હવે ગઝલ.

ચાચં માડંી બે્ી ચાતક, રાહ તો હવે કેમ જોવાય?
તયા ંઅંબરમા ંમેઘ ગાજયા, લખાય છે હવે ગઝલ.

મેરરનષુયના રંગોથી, રંગાય છે હવે આકાશ,
રંગે-આનદેં બાળકો નાચે, લખાય છે હવે ગઝલ.

રોરહત કાપરડયા

પાર્થરાજસિંહ જાડેજા 
(ત્ાપજ) 
કસિતા Cafe
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જાદુ, એક એવી વસત ુ છે 
કે જે દરેકને આકષષે છે. 
‘ચમતકાર તયા ંનમસકાર’ 

- એ કહવેત એમનેમ નથી આવી. તે 
પછી હરૅીપોટરની જાદુઈ દુમનયા હોય 
કે “Now you see me” ના ‘Illusion-
ists’ - મેતજક શબદ જ એટલો મેજીકલ 
છે કે “આ કેવી રીતે શક્ય છે?” તે 
પ્રશ્ન સાથે પર તમને એ માનવાનુ ં
મન થાય. હંમેશા આંખો પહોળી, મોં 
ખલુલું અને મન-મગજમાં કુતહૂલ 
ઊભુ ંકરનાર જાદુ જોઈને ક્યારેક તો 
આપરને મવચાર આવી જ ગયો હશે 
કે “કાશ, આપરને પર જાદુ આવડતુ ં
હોત તો કે આપરી પાસે પર જાદુઈ 
શક્તઓ હોત તો ! “ 

આ જાદુને બે વગ્ધમા ંવહેંચી શકાય 
- એક, જે સપુર નેચરલ કે મવશેષ 
શક્ત સાથે જોડાયેલુ ંહોય અને તે 
આપરી પાસે હોત તો આપરે શુ ંશુ ં

કરત તેની કલપનાઓ પર આપરે 
કરેલી છે, અને બીજુ,ં illusion - 
ભ્રમરા કે જે જાદુ હોવાનો ભ્રમ ઉતપન્ન 
કરે, જે આપરે સટેજ પર જોઈએ 
છીએ. જેમા ંહાથની કરામતથી માડંીને 
સાયકોલોજીકલ માઈનડ રીડીંગનો 
સમાવેશ થઇ જાય. કહેવાય છે કે 
લગભગ 5000 વષ્ધ પહલેા ઇતજપતમા ં
જાદુની કરામત - “ કપ એનડ બૉલ” 
ટ્ીક ( જેમા ંત્રર કપ અને ત્રર બૉલ 
લઇ પહલેા અલગ અલગ કપ નીચે 
બૉલ રાખી, ત્રરેય બૉલને એક જ 
કપ નીચે લાવવા )નો પ્રયોગ થયો 
હતો. અને આ જ કરામત રોમમા ં
લગભગ 2000 વષ્ધ પહલેા પ્રસતતુ 
થઈ હતી. આ “કપ એનડ બૉલ” ટ્ીક 
અતયતં જૂની અને પ્રચલલત કરામત 
છે. આપરે પર ક્યાકં ને ક્યાકં તો 
જોઈ જ હશે! વષયોથી તેનો ઉપયોગ 
લોકોમા ંભ્રમ ઉભો કરવા થાય છે - 

ક્યારેક પૈસા પડાવવા તો ક્યારેક 
એવો મવશ્વાસ અપાવવા કે જાદુગર 
પાસે સાચે જ કોઈ મવશેષ શક્ત છે. 

મેતજક શબદ ગ્રીક શબદ mageia 
પરથી આવયો છે. 15મી સદી સરુી 
જાદુને મેલીમવદ્યા તરીકે જ જોવામા ં
આવતુ ં પરંત ુ 1584માં Reginald 
Scot નામના અંગે્રજે ‘The Discov-
erie of Witchcraft’ નામના પસુતકમા ં
જાદુની ઘરી બરી કરામતોના 
ખલુાસા કયા્ધ અને લોકોનો જાદુ 
અંગેનો ભ્રમ તોડ્ો. તયાર પછી રીમે 
રીમે જાદુની કરામતો, ભ્રમરાઓ 
મવષે અનેક પસુતકો આવયા. પહલેા 
ગપુત અને મેલીમવદ્યા રીતે જોવાતા 
જાદુને લોકો હવે એક કલા તરીકે 
જોવા લાગયા. જાદુગરો મેળાઓમા,ં 
સમારંભોમાં, રાજાઓના દરબારમા ં
આવી મનોરંજન કરવા લાગયા. પરંત ુ
અતયારે આપરે જે સટેજ પર મેતજક શૉ 

લેખ: કર્ધવી શાહ±ëÚßë Àë ÍëÚßë !! 
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જોઈએ છીએ તેની શરૂઆત તો છેક 
19મી સદીના અંતમા ંથઈ. 

Jean Eugène Robert-Houdin, 
નામના જાદુગરે 1845માં સૌપ્રથમ 
“ મેતજક થીએટર”ની સથાપના કરી 
જેમા ંપહલેીવાર કોઈ મેળા કે રસતા 
પર બતાવવાના બદલ જાદુ સટેજ પર 
પ્રસતતુ કરવામા ંઆવ્ુ,ં પહલેી વાર 
લોકો એ તે જોવા માટે રૂમપયાથી રટરકટો 
લીરી. તેમની માસટરી મમકેમનકલ 
યતં્ર બનાવવાની હતી કે જે અદલ 
મારસ જેવુ ંવત્ધન કરત ુ.ં ભારતમા ં
આ શૉની શરૂઆત 20મી સદીમા ં
થઈ - P. C. Sorcar જાદુગરથી, 
જે પ્રથમ ભારતીય જાદુગર હતા 
કે જેમને મવશ્વભરમાં ખયામત મળી 
હતી. જાદુગરનુ ં લચત્ર બનવાનુ ંકહ ે
તો આપરે કેવુ ંબનાવીએ ? બલેક 
કોટ પહરેેલો મારસ, માથે મોટી હટે 
( જેમાથંી સસલુ ંનીકળવાનુ ંહોય !! 
) , હાથમા ંમેજીક સસટક - જાદુગરોનો 
આ વેશ રેિનચ જાદુગર એલે્ઝાનડર 
હરમને પ્રચલલત કયયો હતો. તયારથી 
મોટાભાગના જાદુગરો આ વેશથી જ 

ઓળખાતા.
સૌથી જૂની જાદુઈ કરામત જે મેં 

ઉપર કહી તે ‘કપ અને બૉલ’ ની છે. 
જેને “ટ્ાનસપૉલઝશન” ઈફે્ટ કહ ેછે - કે 
જેમા ંવસતનુી જગયા અદલ બદલ થઇ 
જાય. આ રીતે દરેક જાદુઈ કરામતને 
અલગ અલગ મવભાગમા ંવહેંચી શકાય 
- જેમકે, હટેમાથંી સસલુ ંનીકાળી દેવુ ં
( પ્રોજેકશન ), કોઈ વસતનેુ ગાયબ 
કરી દેવુ,ં લાલ રૂમાલને લીલો બનાવી 
દેવો ( ટ્ાનસફોમષેશન), દોરીને વચચેથી 
કાપી પાછી આખી દોરી બનાવી દેવી 
( રરસટોરેશન), પેટીમા ંતાળં બારંીને 
પરુવામા ંઆવયા હોયને બચીને બહાર 
નીકળવુ ં( ઇસકેપ), સતેુલી છોકરીને 
હવામાં લઇ જવી ( લેમવટેશન) 
વગેરે, વગેરે. આ રીતે મેજીક પરફોમ્ધ 
કરવાના પર મવમવર પ્રકાર હોય છે 
- સટેજ મેતજક, ટેબલ મેજીક ( કે જેમા ં
માત્ર એક ટેબલ પર મેજીક થાય), 
સટ્ીટ મેજીક વગેરે. અતયારે જે સૌથી 
વરારે પ્રમસધિ છે તે છે - મેનટલીસમ 
! જેમા ંએવુ ંબતાવવામા ંઆવે છે કે 
જાદુગર પ્રસતતુ દશ્ધકોનુ ંમન વાચંી 

શકે છે. ભમવષય, ભતૂકાળ બતાવી 
શકે છે, અજારી વયક્તની બરી જ 
મારહતી આપી શકે છે, દશ્ધકોના મનને 
કંટ્ોલ કરી શકે છે - વગેરે. 

આજકલ મોટાભાગની મેજીક 
રટ્્સ ગગુલ પર ઉપલબર છે છતાયં 
જાદુગરોનુ ંજે “મેજીક ્લબ” છે તયા ં
દરેક જાદુગરે પોતાની રટ્્સ કોઈને 
નહીં કહવેાની, અને તેનો દુરુપયોગ 
નહીં કરવાની પ્રમતજ્ા લેવી પડે છે. 
મેજીક ઈલ્ઝુન એવી વસત ુછે કે જેમા ં
આપરને ખબર હોય કે આ આપરને 
ઉલલ ુબનાવે છે, આવુ ંસાચુ ંકોઈ કરી 
શકે નહીં પર છતાંય ઉલલ ુબનવુ ં
આપરને ગમે, તેમા ંઆપરને આનદં 
આવે! ઘરીવાર તો રટ્્સ પર ખબર 
હોય પર તે લોકો જે ચપળતાથી, 
સરળતાથી કરી દે તયારે “ આ કયારે 
ક્ુું ?” પ્રશ્ન થઇ જ જાય, અને તેટલે 
જ તે આપરને જોવુ ંગમે છે. બાકી 
તો મેજીક મવષે કહવેા્ુ ંજ છે કે - ‘ 
Magic happens to those who be-
lieve in it’

ખારી લાગરીઓ....

આ ખારી લાગરીઓ 
કેમ એવુ ંકરે?

મી્ાશને ખદુમા ંસમાવીને 
પોતાની જ રીતે વહ.ે...
નદીના મી્ા વહરેના 
પે્રમમા ંશુ ંકમી હતી કે?

સાગરના લગાવને ખદુથી
અલગ થઈ ગઈ..  

મી્ાશથી ખારાશ તરફ 
ભળી ગઈ ,

ને-
આંખમાથંી અશ્નુુ ંસરવુ ં

એક મી્ી યાદનુ ં 
હો્ પર પ્રસરી જવુ.ં..

ખદુમા ંમી્ાશને ગ ૂગંળાવીને 
બની આ ખારાશી લાગરીઓ

અહા! લાગરીઓ..!!!

ટીના નદંિની શાહ 
કવિતા Cafe

äõØ
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રાતની આ દોડરામનુ ંકારર 
મને સમજાતુ ં ન હત ુ.ં 
ભરૂચથી નીકળતા પહલેા ં

નવીને ગૌરીભાભીને પર સાથે લીરા 
હતા.ં રાત એકદમ સમુસામ હતી અને 
કાર ફૂલ સપીડે વલસાડ તરફ જઈ 
રહી હતી. આમ તો ભરૂચથી બહાર 
નીકળવાનુ ંજ ઘણુ ંઓછ થતુ ંહત ુ.ં 
બે-ત્રર વાર મીરાનંો પરરચય થયેલો. 
મીરા ંએટલે ગૌરીભાભીની બહનેપરી. 
ગૌરવર્ધ અને સુદંર ચહરેો. લાબંા અને 
ચમકીલા વાળ. સાડી પહરેીને મોટો 
ગોળ ચાદંલો કરે તયારે તો મીરાબંાઈ 
જ લાગે. આવુ ંપમવત્ર વયક્તતવ મારા 
મનમા ંઅંરકત થયેલુ ંહત ુ.ં

 “મીરાનંા લગન થઇ ગયા.ં?”

“હા, વલસાડના કોઈ કરોડપમત 
સાથે એના ંલગન થઇ ગયા.ં.”નવીને 
જવાબ આપયો.

“પર તને તો મીરા ંસાથે પરરવાની 
ઈચછા.......”

ત ુ ંપર શુ ંનવીન...મીરાનેં પરરવુ ં
હોય તો એના ંમાટે કષૃર થવુ ંપડે અને 
ત ુ ંતો જારે છે ને મને...હુ ંલોકોને કાળા-
રોળાં કરવા વાળો વકીલ. રાતનો 
દોઢ વાગવા આવયો હતો અને કાર 
એક હોટેલ પાસે આવીને ઉભી રહી. 
નવીન અને ગૌરીભાભી હોટેલના એક 
રૂમ સરુી પહોંચી ગયા.ં ગૌરીભાભીએ 
બારણુ ંખખડાવ્ુ.ં જેમતેમ વીંટાળેલી 
સાડી પહેરેલી એક ્વુતી બારણુ ં
ખોલતા જ ડઘાઈ ગઈ..

“ગૌરી, ત ુ ંઅરહયા.ં.”
એકાએક ગૌરીભાભી મીરાં પર 

તટૂી પડ્ા. સાલી કુલટા...બહનેપરી 
થઈને તે મારા જ ઘરમા ંચોરી કરી. 
મીરાંની સાથેનો પેલો પરુુષ ડરનો 
માયયો પલગં પાસે જ લપાઈને બે્ેલો 
હતો. એ તો સારંુ હત ુ ં કે ગઈકાલે 
મીરાંને પેલો ટેક્ષી વાળો અરહયા ં
લઈને આવયો હતો અને એ આપરા 
ડ્ાઈવરનો કોઈ ઓળખીતો હતો એટલે 
બરી વાતની જાર થઈ. મને મીરા ં
કેવી રીતે પકડાઈ એ મવષે વરારે 
જારવામાં કોઈ ઝાઝો રસ નહતો. 
મારા મનમાં અનેક સવાલો ઉ્તા 
હતાં. દેખાવે સુદંર, સશુીલ અને 
સસંકારી દેખાતી મીરાંએ ચોરી કેમ 
કરી અને પરપરુુષ સાથે કોઈ હોટેલના 
રૂમમા ંબરં..? કરોડપમત ઘરની દીકરી 
અને કુળવધ…ૂ છતાયં ચોર...?? મીરા ં
મવષે મારાથી વરારે સાભંળી શકાય 
એમ નહત ુ ંપર મારા મનમા ંતો હજી 
મીરાનંી એજ છબી અંરકત હતી..

"પ્રભ"ુ
એક

"સ્ત્રી"માનં ુ ંઘર છોડે,
જીવનના ંસવપના ંપામવા.ં..

સમય જતા પતતનો પ્મે છોડે,
બાળકોના ંસવપના ંપરૂવા.ં..

અને

બાળકો મોટા થઇને છોડે,
માથ્રી દૂર ભણતર ગણવા.ં..
એજ સમય પર બધ ુછોડે,

પોતાને મજબતૂ બનાવવા.ં..
એજ 

સ્ત્રી એકલ્રી પડીને છોડે,
જીવનમા ંબધે બધંાવવા...
બસ હવ ે‘પ્રભ’ુ ત ુ ંના છોડે,
આજ ભવસાગર તરાવવા...

હતેલ ઝીંઝુવાડિયા 
(હતે)  
કવવતા Cafe

નેનસી શે્વાળા

Üíßëo
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ખામોશ નીરખુ ંઅપલક જીંદગી મજુમા ંતજુને,
ન મળયો રકનારો ભીતર સમી સાજંે.

મનસષકય, મનસતે, સમપ્ધરની વેલો વીંટળાય દઝાડે,
જીવતં મગુરતાના મળૂ કરમાયા સમી સાજંે.

પછુાયા ચોટદાર પ્રશ્નો ઘરા ંકોતરાયા ભીતરે,
ગહરેા ઉઝરડા બનયા તાજા સમી સાજંે.

જીવી તો લઉં છં પર ઉછીના શ્વાસે,
ઘણુ ંઘમૂરાયને રંુરાય હૈયે સમી સાજંે.

કચવાયેલા અરમાનોનો શષુક કરૂો છોડ આજ,
લાગરીભરી હ ૂંફનો છંટકાવ માગેં સમી સાજંે.

ભીતરે લચતકાર બની ચીસો સઘળી ઉ્ે,
સમજાવો નહી ,સમજો વયક્તતવને સમી સાજંે.

આચાર છં, મવચાર છં, નથી લાચાર હું આજે,
સસંકારની જીવતં રરોહર છં, સમી સાજંે.

મારસ છં...
જીવતં છં...

હા હું એક સ્તી છં !

એકલતા ઝખં ુ ંછં
હું સમદુ્ જેવી નીરવ એકલતા, 

અનભુવવા ઝખં ુ ંછં.
થાકેલા સમદુ્ના મોજાઓમા,ં 

તાજી એકલતા ભરવા ઝખં ુ ંછં. 
તારાઓની જાંબલી એકલતા, 

અનભુવવા ઝખં ુ ંછં.
પરમાતમાના ચહરેા પરની શાશ્વત એકલતા, 

અનભુવવા ઝખં ુ ંછં.
હું જયારે એકલી હોવ છં તયારે, અને 
બરાની સાથે હોઉં છં તયારે પર; 

મારી અંદરની ખાલી જગયામા ંરહલેી, 
એકલતાને મારી મઠુ્ીમા ંલઈને ફરંુ છં.

હું મારી સાવ ખાલી એકલતા સાથે પર, 
ખેલવા ઝખં ુ ંછં.

ક્યારેક તો બબબે એકલતાને, 
જોડી દેવા પર ઝખંુ ંછં.

પ્રચડં આવેગમા ંરસમસતી નદીની જેમ, 
લપુત થઇ જવા ઝખં ુ ંછં.

પ્રભાતનો ઝાખંો પયા્ધપત પ્રકાશ હોય, 
કે પછી સધંયાના ધસૂર દપ્ધર હોય, 

તે સવ્ધત્ર શાશ્વતીમા ંલપુત થઇ જવા હું, 
પ્રબળતાથી ઝખં ુ ંછં.

ક્યારેક અતિરની જેમ શૃગંાર રામત્રમા,ં 
છંટકાઈ જવા ઝખં ુ ંછં.

ક્યારેક ફંૂફાડા મારતી નદીની ઝખંનાથી, 
પવ્ધતના મશખર પર ચડી જઈ,

આકાશમા ંમવખરાઈ જવા ઝખં ુ ંછં.
હું ક્યારેક ઉડતા સારસના ટોળાની સાથે, 

ઉડતા અકળાઈ જઈ,
તેમાથંી એકાદ પીંછાની જેમ, 

ખરી જવા પર ઝખંુ ંછં.

શીતલ પચંાલ 
કવિતા Cafe રેખા ભટ્ટી  

કવિતા Cafe

±këß
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યમનુાના જળમા ંઝીરા ંઝાઝંર સરૂીને ભલે, 
મોરલીના સરૂ મ ૂગંા થાય,

એને પર સાન જરી આવે કે રારાથી, 
અળગા તે કેમ રહવેાય?

-  સરેુશ દલાલ

છનછન છનછન એ ઝાઝંરની ભાષા છે. ક્યાયં પર આ એક તરફી સવંાદ સભંળાય એટલે 
કાન સરવા થઇ જાય, જારે કે મપ્રયતમાની હાજરીના એંરાર થતા હોય. મપ્રયતમાની હાજરી 
એટલે જીવનનો રંગબેરંગી સમય અને એના ઝાઝંરનો અવાજ એટલે એ રંગીન ચલલચત્રનુ ં
મધરુ અને હળવુ ંસગંીત. કાવય પકં્તઓમા ં“ઝાઝંર” શબદની પસગંી હંમેશા સહજ રહી છે. 
મપ્રયતમા  હોય કે માતાજીના ગરબા ગરબે ઘમુવાની વાત, એમના સાજ સજાવટમા ંઝાઝંરનો 
ઉલલેખ અચકૂ થાય. કમવઓ માટે ઝાઝંર એ ગીતના ઘરેરા ંસમાન છે. ઝાઝંર તો કમવ શ્ી 
અમવનાશ વયાસનો મપ્રય શબદ છે. 

ઝાઝંર શબદ આવે એટલે અમવનાશ વયાસજીનુ ંપ્રચલલત ગીત આપોઆપ આપરા હો્ 
ઉપર ગરગરાવા લાગે. 

છાનુ ંરે છપનુ ંકંઈ થાય નહીં, થાય નહીં,
‘ઝનકે ના ઝાઝંર તો ઝાઝંર કહવેાય નહીં… છાનુ ંરે છપનુ…ં

એક ઘાયલ ને પાયલ બે છૂપયા છૂપાય નહીં
‘ઝાઝંરને સતંાડી રાખ્ુ ંરખાય નહીં… છાનુ ંરે છપનુ…ં

– અમવનાશ વયાસ

કમવ શ્ી અહીંયા ઝાઝંરની લાક્ષલરકતાની વાત કરે છે, અને ઝાઝંરના મવશેષર સાથે 
મપ્રયતમાની હાજરીની નોંર લે છે. મવચાર સપષટ છે કે ઝાઝંરને સતંાડી રાખવુ ંઅશક્ય છે, 
એનો મધરુ રરકાર મપ્રયતમના પગલાનંા સદેંશાવાહક બને છે. આખા ગીતમા ંઝાઝંરને 
પે્રમનુ ંમનમમતિ બનાવવામા ંઆવે છે.

äöÀ<oÌ
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એવી જ એક બીજી કાવય રચના જેમા ંકુમળી નાર સોળ વરસના ઉંબરે છે અને છોકરીમાથંી 
હવે નાર બનાવની ઘરી ચેષટા એના ંમનમા ંચાલી રહી છે. માની સાડીને પહરેીને ચાટલામા ં
અવનવા નખરા ંકરતી એને છમકછમ કરતા ઝાઝંરની માગં કરી છે. જેમ કમવ શ્ી અમવનાશ 
વયાસ કહ ેછે કે ઝનકે ના “ઝાઝંર તો ઝાઝંર કહવેાય નહીં” , તે જ મવચારથી એ નારને 
છમકછમ કરી અલકમલકમા ંમહાલવુ ંછે. જેની કાવયમય પ્રસતમુત કમવ શ્ી મપનારકન ્ાકોર 
કરે છે, 

મને ઝાઝંરર્ુ ંઘડાવો રે, ઝાઝંરર્ુ.ં
રૂપાનો રરઢયાળો ઘાટ, સોના કેરી સુદંર ભાત,

રંગરંગી રતન જડાવો રે. મને ૦
કેડે નાનકડી શી ગાગર, મેલુ ંજે ઘડુલો માથા પર,

ઇંઢોરીને મોતીએ મઢાવો રે. મને ૦
લટકમટક હું ચાલુ,ં ને અલકમલકમા ંમહાલુ,ં
મને પરીઓની પાખં પર ચઢાવો રે. મને ૦

– મપનારકન ્ાકોર

એવી જ રફલસફુી કમવ શ્ી ‘સુદંરમ’ અને કમવ શ્ી અમવનાશ વયાસ કરે છે. શાસબદક પ્રસતમુત 
થોડી અલગ છે પર અહીંયા પર કુમળા મવચારની હળવી ચેષટાનો જ ભાવ છે.

ઝાઝંર અલકમલકથી આવ્ુ ંરે,
મને વહાલાએ પગમા ંપહરેાવ્ુ ંરે,
મારંુ ઝમકે ઝમઝમ ઝાઝંરણુ.ં
ઝાઝંર પહરેી પારીડા ંહું ચાલી,
મારી હરખે તે સરખી સાહલેી;

એને ્મકારે લોકની આંખ ઝાલી – મારંુ
– ‘સુદંરમ’ મત્રભોવનદાસ લહુાર

ભરી રે તલાવડીમા ં લીમડો રે
લીમડાનંા લીલા પીળા પાન રે

હોવે રે હોવે ઝાઝંર ઝમકે રે સવા લાખનું
– અમવનાશ વયાસ

ìZëìÖÉ
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