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હૃ
દયથી ઊઠતી ઊર્મિઓ જયયારે પંચેન્દ્રિઓ વયાટે સૂરથી વહે તેનું નયા્ કળયા અને આ ઊર્મિઓ આંગળીઓનયા ટેરવેથી નતમિન કરી ઊભરયાય પછી જે પ્રગટે તે કલયાકૃરત. આ કલયાકૃરતનયા 
પ્રયાગટ્ય ઉતસવ્યાં સહભયાગી બને તે બયાવળનયા દયાતણનો કૂચો, કયાથીની દોરી, નયારળયેરીનયાં છોતરયાં, બયાજરીનયા ડૂંડયા કે પછી પંખીઓનયાં પીછયાં જેવયાં ઓજારો પેઇદ્ટ બ્રશનો ્ુખય 
રોલ ભજવે. કુદરતી રંગોનયા રંગનતમિન્યાં ગળી, હળદર, કેસૂડયાનયાં ફૂલ કે પયાંદડયાં લસોટીને પ્રજવરલત કરયાયેલો વયાદળી, પીળો, કેસરી, લીલો, લયાલ વગેરેને છયાણ ્યાટી્યાં રગદોળી 

સફેદ ચૂનયા કે છયાગોળ સયાથે ભેળવી ઉપસયાવેલી રંગોની કુદરતી છોળો ઉડયાડી જયયારે ભીંતો શણગયારવયા્યાં આવે તયયારે અહેસયાસ થયાય કે આ ખ્ીરવંતી કચછી નયારીની આંગળીઓનયા ટેરવેથી 
વહેતું ્ેઘધનુષ સયાચે જ રંગ નતમિન કરે છે. જીવંત બનતી ભીંતો પર કલયાનો ્હયાસયાગર ઊછળે છે, તેને ્યાણવયા કચછનયંા અંતરરયયાળ ગયા્ડયાંઓનયાં ભૂંગયાં ધ્રોળવયાં પડે!

કચ્છી બલોયાથછી વહેતા મેઘધનુષછી રંગો  તસવછીર-એ-બયાં
શલૈશે રાવલ 

જયાં ખેલાય ્ે ભૂતાવળો વચ્ે જંગ
ભા

રત્યાં ઘણી પ્રેતબયારધત જગયયાઓ આવેલી છે. 
કેટલીક ખૂબ જાણીતી છે તો કેટલીક અજાણ. 
આવી એક જગયયા છે ્હયારયાષ્ટ્ર્યંા આવેલું 

નયાનકડું ગયા્ ્યાલવણ. આ ગયા્ જાણીતું નથી, પરંતુ તયયાંની 
ભટકતી ભૂતયાવળની વયાત રૂંવયાડયંા ઊભયાં કરી દે તેવી છે.

્યાલવણ ગયા્ અને તેની આસપયાસનયા લોકોનયા ્તે 
આ ગયા્્યાં વષમિનયા ત્રણ રનરચિત રદવસ (સયા્યાદ્ય રીતે 
રડસેમબર ્ રહનયા્યાં આ રદવસ આવે છે.) દરર્યયાન ગયા્્યાં 
આત્યાઓનો વયાસ થયાય છે. આ ત્રણ રદવસ ગયા્નયા લોકો 
્યાટે કોઈ ખરયાબ સવપનથી ઓછયા નથી. આ્ેય ્યાલવણનો 
રસતો તૂટેલો-ફૂટેલો અને ડરયા્ણો છે. અહીં આવનયારયા 
્ોટેભયાગે ગયા્નયા લોકો કે તે્નયાં સગયાંસંબંધીઓ જ હોય 
છે. જોકે, તે બધયા જ ગયા્નયા દુષ્ટ અને સયારી આત્યાઓ 
રવશે જાણે છે. વષમિ્યાં ગયા્લોકો દ્યારયા રનરચિત કરયાયેલયા ત્રણ 
રદવસ્યાં ગયા્નયા લોકો ઘરને તયાળયાં ્ યારીને ગયા્થી કયયંાક દૂર 
ચયાલયયા જાય છે. કહેવયાય છે કે આ ત્રણ રદવસ અહીં ્ોતનું 
તયાંડવ થયાય છે. તયયંા જો કોઈનયા હોવયાનો અહેસયાસ થતો હોય 
તો તે છે દુષ્ટ આત્યાઓ અને આત્યાઓને પોતયાનયા વશ્યંા 
કરવયા આવેલયા અઘોરીઓનો. આ અઘોરીઓ તયયંા ભટકીને 
આવી ગયેલયા ્ુસયાફરોનયા શરીર્યાં દુષ્ટયાત્યાને કેદ કરીને 
તે્ની પયાસે પોતયાની ઇચછયાઓ પૂરી કરયાવે છે.

ગયા્વયાસીઓ કહે છે કે તે્નયા બયાપ-દયાદયાઓ પેઢી દર 
પેઢી તે્ને ગયા્ની એક કહયાની સંભળયાવતયા આવયયા છે. તે 
્ુજબ સદીઓ પહેલયાં અહીં એક દુષ્ટ રયાજા રયાજય કરતો 
હતો. તે ગયા્નયા ્ુખીની સવરપવયાન દીકરી પર ્ોહી ગયો 

અને કોઈ પણ રકૂં્તે તેને પોતયાની બનયાવવયા ્યાગતો હતો.
રયાજાએ એ યુવતીને ઉઠયાવી લયાવવયા ્યાટે પોતયાનું સૈદ્ય 

્ોકલયું, પરંતુ જયયારે ગયા્નયા લોકોને આ વયાતની જાણ 
થઈ તો તેઓએ છેલલયા શ્યાસ સુધી ગયા્ની દીકરીને રયાજાથી 
બચયાવવયા ્યાટે સૈરનકો સયાથે લડવયાનું નક્ી કયુું. આ્ેય 
ગયા્લોકો પહેલેથી જ રયાજાનયા જુલ્થી ત્રસત હતયા અને 

હવે તે્નયાથી વધયારે સહન થઈ શકે તે્ નહોતું. પછી તો 
ગયા્વયાસીઓ અને રયાજાનયા સૈરનકો વચ્ે ભીષણ યુદ્ધ થયું. 
જોકે, ટયંાચયા હરથયયારો સયાથે તેઓ સૈરનકોનો ્ુકયાબલો કયયાં 
સુધી કરી શકે! ધીરે-ધીરે કરીને ગયા્નયા બધયા જ લોકો અને 
અ્ુક સૈરનકો ્ોતની આગોશ્યાં ચયાલયયા ગયયા. ગયા્્યાં જે 
લોકો બચી ગયયા હતયા તે્ને સૈરનકોએ તડપયાવી તડપયાવીને 
્ોતને ઘયાટ ઉતયારી દીધયા.

ગયા્વયાસીઓ અને સૈરનકો વચ્ે આ યુદ્ધ ત્રણ રદવસ 
સુધી ચયાલયું હતું. તયયારથી લઈને અતયયાર સુધી એ યુદ્ધનયા ત્રણ 
રદવસ વષમિ્યાં જયયારે પણ આવે તયયારે સૈરનકોનયા દુષ્ટયાત્યાઓ 
અને ગયા્વયાસીઓનયા આત્યાઓ વચ્ે ફરીથી જંગ ખેલયાય 
છે. દુષ્ટ રયાજાનયા સૈરનકોનયા આત્યાઓ આ દરર્યયાન ગયા્્યાં 
કોઈ પણ વયન્કત દેખયાય તો તેઓ તે્ને નુકસયાન પહોંચયાડે 
છે, તેથી જ આ ગયા્્યાં આ ત્રણ રદવસ દરર્યયાન પ્રવેશવું 
એ ્ોતને રન્ંત્રણ આપવયા જેવું છે તેવું ગયા્વયાસીઓનું  
્યાનવું છે. { prashantvpatel2011@gmail.com

માનો યા
ના માનો

પ્રશાતં પટલે

વર્ષમાં ગામલોકો દ્ારા નિનચિત 
કરાયેલા ત્રણ નિવસમાં ગામિા 

લોકો ઘરિે તાળાં મારીિે ગામથી 
કયાંક િૂર ચાલયા જાય છે

આડછી ચાવછી
1. ગયા્નયા ્ોટયા પ્રરતન્ષ્ઠત 

્યાણસોનું ્ંડળ (4)
4. કયાપડની પહોળયાઈ (2)
5. ગળયા્યાં પહેરવયાની ્ોટી  

્યાળયા (2)
6. ધીરેથી ્યારેલી થપયાટ (3)
7. સંસકયારી નગરી તરીકે જાણીતું 

શહેર (4)
9. રયાજયની દોલત કે સંપરતિ (3)
12. ર્જાજ, અહંકયાર, ફયાંકો (2)
13. સીતયાજીનયા રપતયા (3)
15. અઠવયારડયયાનો દરેક રદવસ (2)
16. વન્યાં વસનયારું (4)
17. વણવયાનો ધંધો કરનયાર (4)

ઊભછી ચાવછી
1. અભયયાસ, ટેવ, પ્રેન્કટસ (4)
2. ખયાંડનયા ચકતયાંનો હયાર (3)
3. નૃતય કરતયા રશવજી (4)
4. ભૂતપ્રેત (3)
8. ચીરો, ફયાટ, રતરયાડ (3)
10. સગું, સંબંધી, પોતયાનો 

્યાણસ (3)
11. સોનયા રપયાનો કસ કયાઢનયાર 

(3)
12. બયારણે લટકયાવયાતો પયાંદડયાંનો 

હયાર (3)
14. ્ ુસલ્યાન રયાજા, સૂબો (3)
15. પગરથયયાવયાળો કૂવો (2)
16. પરત, ધણી, હસબદ્ડ (2) આ
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કસરત વગર ચરબી 
ઓગયાળવી હોય તો 

ઉનયાળયા્યાં રોજ બપોરે બે 
કલયાક અગયાસી્યાં લયાંબયા 

થઈ સૂઈ જાઓ.
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- રમેશ િેવરરયા માઈનડ  વલે- નવિુ નવનચત્રફોટનૂ - ભૂપેન્દ્ર શાહક્ોસવડ્ડ 

ટ્ાફફક, શરતચૂક
અને દૂસરા ચાનસ

નસ
મપલી સુપબમિ રફલ્ ‘ટ્રયારફક’્યાં ્ુંબઈનયા 
ટ્રયારફક કોદ્સટેબલ ગોડબોલેનું રકરદયાર 
રનભયાવતયા ્નોજ બયાજપેયીનયા ્ોઢેથી 

સહજપણે આવી રફલસૂફી નીકળી જાય છે, પણ ખરેખર 
તો આ વયાત એ ખુદને જ ધયયાન્યાં રયાખીને બોલે છે. ટ્રયારફક 
કોદ્સટેબલ તરીકે ‘તોડબયાજી’ કરતયાં રંગેહયાથ ઝડપયાયેલો 
ગોડબોલે સ્જે છે કે તે હવે દીકરી સરહત બધયાની 
નજર્યંાથી ઊતરી ગયો છે. આ્ પણ, લોકો હં્ેશયાં 
પરરણયા્ો પરથી જ અરભપ્રયાયો બયાંધી લેતયા હોય છે, પણ 
એ પરરણયા્ પયાછળની પયારયાવયાર લયાચયારી કે પીડયાદયાયી 
પરરન્સથરતને સ્જવયાનો પ્રયયાસ રતીભર કરતયા નથી. 
બસ, આ બદનયા્ી કે કલંકનયા ડયાઘને ભૂંસવયા્યાં કદયાચ 
્દદરપ થશે એ્ રવચયારીને ગોડબોલે ટો્ ક્ૂઝની અદયાથી 
એક ‘ર્શન ઇમપોરસબલ’ ્યાટે હયાથ ઊંચો કરી દે છે. 
્યાત્ર અઢી કલયાક્યાં એક ધબકતું હૃદય લઈને તેણે ્ુંબઈ-
પૂનયા વચ્ેનું એકસો સયાઠ રકલો્ીટરનું અંતર કયાપવયાનું છે. 
ધોધ્યાર વરસયાદ વચ્ે કરલયર રવરઝરબરલટીની શકયતયા 
ઓછી છે અને અરધક ્યાસ જેવો તોરતંગ ટ્રયારફક તો 
વીંધવયાનો જ છે. ધબકતું હૃદય, હયાટ્ટસજમિન અને અદ્ય એક 
વયન્કતને લઈને એકસો વીસની ઝડપે ્ુંબઈથી નીકળેલયા 
ગોડબોલેને ખબર નથી કે રસતયા્યાં તેની સયાથે કેવી 
અપ્રતયયારશત ઘટનયા બનવયાની છે અને એક તબક્ે તો 
્ુંબઈ ટ્રયારફક પોલીસ કર્શનર હતયાશ થઈને ‘ર્શન’ 
કેદ્સલ પણ કરી દેવયાનયા છે છતયાં...

આ રવરલ કયાયમિ કરવયા ગોડબોલે તૈયયાર થયાય છે, કયારણ 
કે તેને આ ‘ર્શન’્યંા પોતયાની ઇ્ેજ સુધયારવયાનો ‘સેકદ્ડ 
ચયાદ્સ’ દેખયાઈ રહ્ો છે. અલબતિ, વયાસતરવકતયા એ છે કે 
રસતયા પર થતી ડ્યાઇરવંગની શરતચૂક્યાં ‘સેકદ્ડ ચયાદ્સ’ 
હોતો નથી. સવગીગીય રયાજેશ રપલલઈની અદ્્ભુત રફલ્ 
‘ટ્રયારફક’ જોયયા પછી રવચયારોનું એક વયાવયાઝોડું રદ્યાગ્યાં 
ફૂંકયાઈ જાય છે, પણ હથોડયાની જે્ રવંઝયાય છે, એ ્ુદ્ો 
છે રોડ-રસતયા પર થતયા અકસ્યાતો. આવયા અકસ્યાતોની 
ચચયામિ આપણે તયયંા સલ્યાન ખયાનો કે કોઈ રઈશનયાં ટીનએજ 
સંતયાનો લકઝરી કયારથી કોઈને કચડી નયાખે તયયારે જ 
રબલયાડીનયા ટોપની જે્ થયાય છે. પછી રજંદગી ધકેલ પંચયા 
દોઢસોની બીબયાઢયાળ ગરત્યંા ફરી ગોઠવયાઈ જાય છે. ભૂલી 
જવયાય છે કે આપણયા દેશ્યાં રોજ (હયા, રોજ) ચયારસો લોકો 
રસતયા પરનયા ફેટલ અકસ્યાત્યાં પોતયાનો જીવ કયાઢી નયાખે 
છે. 2014 કરતયાં 2015્યાં આવયા કેસનું પ્ર્યાણ સયાડયા ચયાર 
ટકયા વધુ હતું, પણ સેદ્સેકસ પરથી આપણં ધયયાન ભયાગયે 
જ આવયા કોઈ રેરસયયા પર જાય છે. ચોંકયાવી દે તેવી વયાત 
તો એ છે કે સૌથી વધુ જીવલેણ અકસ્યાતો લયાઇસદ્સધયારી 
ડ્યાઇવરો જ કરે છે. એ સયાચું કે ્ોટયાભયાગનયા અકસ્યાતો 
શરતચૂકથી થતયંા હશે, પણ આ શરતચૂક પણ ્યાત્ર 
ટ્રયારફકનયા રનય્ો રવશેની અજ્યાનતયા્યંાથી જદ્્તી હોય 
છે. દયાખલયા તરીકે આ રનય્ જુઓ : રસતયા પર પશુ કે 
ઢોર જતયાં હોય તો શ્ેષ્ઠ રસતો એ છે કે ત્ે વયાહન ઊભું 
રયાખી દો. આપણયા્યાંનયા ્ોટયાભયાગનયા લોકો કયાન ફયાડી 
નયાખે તેવયા હોનમિ જ ્યારતયા હોય છે કે જેનયાથી ઢોર કે 
પશુનયા ભડકવયાનયા ચયાદ્સ વધી જાય છે. અરે, આપણને 
તો એ પણ કયયાં ખબર છે કે ટુ વહીલર વધુ્યાં વધુ કેટલી 
સપીડે ચલયાવી શકયાય. ્યાત્ર કયારને જ પયાંસઠ રકલો્ીટરથી 
વધુ ઝડપે ચલયાવવયાની આર.ટી.ઓ. છૂટ આપે છે. એક 
વખત લયાઇસદ્સ ્ળી જાય પછી આપણે ન તો ટ્રયારફકનયા 
રનય્ોને સ્જવયા્યાં ્યાનીએ છીએ કે ન તો જાણવયા્યાં.

આપણી ટ્રયારફક પોલીસ થોડો વહેવયારુ અરભગ્ રયાખે 
છે એટલે ગુનયાનું ચલણ ફયાડતી નથી, પણ રનય્ તો 

એવો પણ છે કે કયાર્યાં આગળની સીટ પર દસ વષમિથી 
્ોટું બયાળક હોય તો તેણે પણ સીટબેલટ બયાંધવો ફરરજયયાત 
છે. એ જ રીતે ડ્યાઇરવંગ વખતે ત્યારી પયાસે ઓરરરજનલ 
(ઝેરોક્ષ કે પ્ર્યારણત નકલ નહીં!) લયાઇસદ્સ હોવું એ પણ 
ફરરજયયાત છે, પણ અ્યારયા-ત્યારયા કેટલયાય ર્ત્રો આ 
કયાયદો પયાળતયા નથી એ આપણે જાણીએ છીએ. ‘ટ્રયારફક’ 
્ૂરવ જોઈને જ ્ને ટ્રયારફકનયા રનય્ોનો સટડી કરવયાનું 
્ન થયું તો એવયા એવયા રનય્ જાણવયા ્ળયયા કે ચરકત 
થઈ જવયાય. વયાહનોને આડેધડ પયાક્ક કરવયા્યાં આપણે બધયા 
શૂરવીર છીએ. ટ્રયારફકનયા આર.ટી.ઓ. ્યાદ્ય રનય્ એ્ 
કહે છે કે અદ્યને નડતરરપ થયાય તે્ વયાહન રયાખનયાર (ને 
દંડ ઉપરયાંત)નું લયાઇસદ્સ પણ સસપેદ્ડ અથવયા રદ થઈ શકે 
છે. ્ુંબઈનયા લોકોને લોટરી જેવો લયાગે તેવો એક રનય્ 
પણ જાણી લો : ઓટો રરક્ષયાચયાલક જો ટૂંકયા અંતરનયા ભયાડયા 
્યાટે ઇદ્કયાર કરે તો તેને દંડ તો થઈ શકે જ છે. 

ટુ વહીલર પર બેથી વધુ સવયારી, જરરરયયાત વગર 
હોનમિનો વયારંવયાર ઉપયોગ, હેલ્ેટ વગર ટુ વહીલર 
ચલયાવવું, હયાથ કે લયાઇટનયા સંકેત વગર વળયંાક લેવો કે 
ઓવરટેક કરવો એ ત્યા્ રનય્ભંગ છે. ્તલબ 
કે ગુનો છે અને તેની સજા ભયારતીય કયાયદયા ્ુજબ તો 
કદયાચ, તદ્ન નજીવી હોઈ શકે, પણ ન કરે નયારયાયણ, 
આ વયા રનય્ભંગથી અકસ્યાત થઈ જાય તો પછી ‘ટ્રયારફક’ 
રફલ્નયા કોદ્સટેબલ ગોડબોલેની આ વયાતનો કોઈ અથમિ 
રહેતો નથી. દૂસરયા ચયાદ્સ તો હર રકસી કો ર્લનયા 
ચયારહએ! { nareshshah01@gmail.com   

અસામાનય
નરશે શાહ

સૌથી વધુ જીવલેણ અકસમાતો 
લાઇસન્સધારી ડ્ાઇવરો જ કરે 

છે. એ સાચું કે મોટાભાગિા 
અકસમાતો શરતચૂકથી થતાં હશે

અનુસંધાન ડૉકટરનછી ડાયરછી

નછીલે ગગન કે તલે

વવહાર
બલેક એનડ વહાઈટ

સમય સંકેત

મનદુરસતછી

આપણછી  વાત

La -ફટર

યથયાવત્ છે, આશયા છે કે ત્ે વયાંચતયા હશો તયયાં સુધી્યાં 
સપષ્ટતયા થઈ ગઈ હશે. {
્ેલલો ઘા: ભયંકર ગર્ી્યાં ્ોં પર ્ુસકયાન લયાવી દેતો 
વોટસએપ ્ેસેજ:  ‘અતયયારે તો ટયારઢયો તયાવ આવે તો ્જા 
પડી જાય.

લોકો પરસેવે નહયાતયા હોય, ગર્ી્યાં અકળયાતયા હોય 
અને આપણે બે ગોદડયાં ઓઢીને પડ્યા હોઈએ. કેવી ્જા પડે 
નહીં?’ kana.bantva@dbcorp.in

કરવયાનયા આશયથી બનેલી રફલ્ો્યાં કથયા કરતયાં રનબંધ 
વધુ વંચયાય છે.

ગગનવયાલયાને કયાઇદ્ડોફ ગ્ી રુરચકયા ઓબેરોય રલરખત, 
રદગદરશમિત પ્રવયાલદ્ીપ ્ુંબઈની પરસપર રતરછી સયાંકળવયાળી 
ત્રણ કહયાણીઓની સુરેખ, સફળ ‘રફલ્’ રફલ્ ‘આયલેદ્ડ 
રસટી’. ન જોવયાયયાનો વસવસો, શોટસમિ રફલ્ોનો, જે્યાં 
નવલોરહયયા રદગદશમિકોનયા ્ગજની સેલફી દેખયાઈ હોત. 
ફીચર્યાં ‘રસને્યાવયાલયા’, ‘્ોહ ્યાયયા એદ્ડ ્ની’, 
‘કથયાનદી’, ‘રસને્યાવયાલયા’, સૌર્ત્ર અરભનીત ‘પીસ 
હેવન’ અને ખયાસ તો રરદ્કુ કેલસીની તર્લ કથયા ‘ફોર ધ 
લવ ઓફ ્ેન’ જે અરતતયારક રજનીકયાદ્તનયા ચયાહકોની 
રંગરેરલયયાની કથયા છે. 

આવયા રફલ્ુતસવો જૈફ ગગનવયાલયાને જીજાનથી આકષષે 
છે, કયોંરક પૃથવીનયા ગોળયાનયા સયા્યા છેડે ભયારતનયા તરુણ હૈયયંા 
શું શું રવચયારે છે; અસર્યયા કે દરક્ષણ ભયારતની ભયાષયાઓનયા 
લોકો કેવી જીવની ગુજારે છે; તેનો એક ગ્યાફ રજૂ કરતયા હોય 
છે અને જાને ્ન! રફલ્ તો ટોટલ આટ્ટ છે, યયાહ? એ્યંા 

મયુરઝક છે, ફોટોગ્યાફી છે, પોએટ્રી છે, રફકશન છે, પેઇન્દ્ટંગ 
છે, ડ્યા્યા છે અને યયાહ, એક હયાટ્ટ સોંસરવું ઊતરી જાય એવું 
ખંજર છે-્ીદ્સ કે આય હયાટ્ટ ‘નયાઇફ’. જય રજનીકયાદ્થ! { 

 madhu.thaker@gmail.com

કરે. ભકતોને નરી આંખે દેખયાય છે, પણ દેવસથયાનેથી જે 
પ્રસયાદ ્ળે એ ખયાઈ જ લેવો જોઈએ, આ ્યાદ્યતયા આપણયાં 
રદ્યાગ્યંા એટલી હદે ઘર કરી ગઈ છે કે, નયા પયાડવયાની 
રહં્ત નથી થતી. અબીલ ગુલયાલથી રંગયાયેલયંા સયાકરરયયાં, 
કોપરું, શીરો અને પેંડયા આપણે પ્રે્થી ખયાઈ લઈએ છીએ. 
કોઈની લયાગણી દુભયાવવયાનો ઇરયાદો નથી, પણ એક પ્રશ્ન 
્ને હં્ેશયાં થયાય છે કે, ્ંરદર્યાં ્ૂરતમિને સનયાન કરયાવયયા પછી 
જે પયાણી નીચે એકઠું થયાય એ શું કયા્ ચરણયામૃતનયા નયા્ે પીવું 
જોઈએ? એ્યંા કોઈ જાદુઈ તત્વ હોય છે? એ હદ્ડ્ેડ પરસેદ્ટ 
ચોખખું જ હોય? એક તરફ ર્નરલ વોટર પીવયાનો આગ્હ 
રયાખવયાનો અને બીજી તરફ દેવસથયાનેથી ્ ળતું જેવું તેવું બધુંયે 
ભન્કતભયાવપૂવમિક ્ોઢયા્યાં ્ ૂકી દેવયાનું. દુકયાન કે રેસટોરયાં્યાં તો 
વસતુ લેવયાની, ખયાવયાની નયા પયાડી શકયાય, લઈને પછી ન ભયાવે 
તો પડતું પણ ્ૂકી શકયાય, પરંતુ કોઈ ધયાર્મિક સથળે આવી 
ગુસતયાખી કરી શકો? { viji@msn.com

ગુસસયાનયા બે પ્રકયાર પયાડી શકયાય. એક, પસમિનલ એંગર- 
્તલબ પોતયાનયાં વયન્કતગત કયારણોને લઈને કરવયા્યાં 
આવતો ક્ોધ જે્ કે, અપ્યાન થયયાની લયાગણી અને બીજો, 
ઇમપસમિનલ એંગર- એટલે કે પોતયાને બહુ લયાગુ પડતું કયારણ 
ન હોય છતયાં કૂદી પડવું અને ક્ોધ કરવો. જે્ કે ટ્રયારફકનો 
પ્રોબલે્.

સયા્યાદ્ય સંજોગો્યાં જે લોકો ઝડપથી ગુસસે થતયા હોય છે 
તે લોકો અચેતન સતરે પોતયાને કયયંાક ભૂતકયાળ્યાં અદ્યયાય 
થયો છે તેવી ધરબયાયેલી લયાગણીથી પીડયાતયા હોય છે. તો 
વળી કેટલયાકને અહંકયારનો એરુ આભડી ગયો હોય છે. 
કેટલયાક્યાં વયન્કતતવનયા ભયાગરપે આક્્કતયા અંકયાયેલી હોય 
છે. નકયારયાત્ક લયાગણીઓ સયા્યાદ્ય ગુસસયા કે ચીરડયયાપણયાથી 
શર થયાય છે. ગુસસયાથી બીજા લોકો ગભરયાઈને કે ્નયાવવયા 
્યાટે એને અનુરપ વતમિન કરતયા થયાય એટલે ફરીથી એ 
વયન્કત્યાં ક્ોધ કરવયાનયા વતમિનનું પુનરયાવતમિન થયાય છે. આ્, 
ગુસસો કરવયાનું વતમિન જાણે-અજાણે ‘રશખયાય’ છે. અલબતિ, 
્યાતયા-રપતયાની ક્ોધની અરભવયન્કત પણ બયાળક સીધેસીધી 
અપનયાવી લે છે, જે ્ોટી ઉં્ર સુધી ચયાલુ રહે છે.

આરદતયભયાઈને રરલેકસેશન સયાથે ઇનસયાઇટ ઓરરએદ્ટેડ 
સયાયકોથેરપી અપયાઈ. ચેતન કક્ષયાએ બીજાનયા ઓરપરનયનનો 
સવસથ સવીકયાર કરવયાથી અંતે પોતયાને જ ફયાયદો થયાય છે. 
ગુસસયાનયા કયારણને ઓળખીને એને કૂંટ્રોલ કરવો શકય છે. 
આરદતયભયાઈને કયાઉદ્સેરલંગ સયાથે રસગયારેટ, ત્યાકુ જેવયાં 
વયસનોનો તયયાગ, રેગયુલર એકસરસયાઇઝ અને ્ેરડટેશન 
ખૂબ ઉપયોગી થયયાં. {
વવવનંગ સટ્ોક :  ગર્ીને લીધે ગુસસો હોય કે ગુસસયાની ગર્ી 
હોય, બંને પોતયાને અને પોતયાની આસપયાસનયા લોકોને 
અવશય દઝયાડે છે.   
 drprashantbhimani@yahoo.co.in

‘હવે શું? ભગવયાન ત્યારયા બેય પર ્હેરબયાન લયાગે છે. 
આ વખતે એની ઇચછયાને વધયાવી લો. દીકરો પણ હવે ત્રણ 
વષમિનો થવયા આવયો છે. બીજું બયાળક જદ્્શે તયયાં સુધી્યાં એ 
સયાડયા ત્રણનો થઈ ગયો હશે.’

રબંદીએ સં્રત્યાં ્યાથું હલયાવયું, ‘હયા, ્યારે પણ બીજું 
બયાળક તો જોઈતું જ હતું. ભલે આવી જતું!’

પૂરયા ્રહને રબંદીએ દીકરીને જદ્્ આપયો. દીકરી દોઢેક 
્રહનયાની થઈ ગઈ તયયારે એ્નયા ઘરની પયાસેનયા એક જાહેર 
દવયાખયાનયા્યાં લેપ્રોસકોરપક નસબંદીનો કેમપ યોજાયો હતો. 

પુરલને ્ને ફોન કયયો, ‘સર, કેમપ્યાં જે ફેર્લી 
પલયારનંગનયાં ઓપરેશનો થયાય છે તે સયારી રીતે થતયાં  
હોય છે?’

‘હયા, તયયંા પણ ડોકટરો હોરશયયાર જ હોય છે, ત્યારે કોનું 
ઓપરેશન કરયાવવું છે? રબંદીનું?’

‘હયા.’ પુરલને કહ્ું. ્ેં હયા પયાડી દીધી. ઓપરેશન 
થઈ ગયું. પુરલન અને રબંદી ખુશ હતયાં. હવે કોઈ સયાધન 
વયાપરવયાની ઝંઝટ્યાંથી છૂટકયારો ્ળી ગયો હતો. 

જોકે, એ્ની આ ખુશી લયાંબું નયા ટકી શકી. ચયાર ્રહનયા 
પછી બંને ફરીથી ્ને ્ળવયા આવયયાં. આ વખતે રબંદી 
રડતી હતી. પુરલન ભયારે ગુસસયા્યાં હતો, ‘સર, એ ડોકટરે 
ઓપરેશન બરયાબર કયુું જ નહીં હોય, એ રસવયાય રબંદી 
ફરીથી પ્રેગનદ્ટ થયાય જ શી રીતે? હું એની રવરુદ્ધ્યાં કોટ્ટ્યાં 
ફરરયયાદ કરીશ.’

‘હયારી જઈશ. એવી ભૂલ નયા કરતો. ટ્યુબેકટો્ીનયા 
ઓપરેશનનો પણ એક રનરચિત ફેઇલયોર રેટ છે. અ્યારી 
ટેકસટ બુકસ્યાં એ લખેલું છે. ત્યારી ક્નસીબી એ છે કે આ 
ત્યા્ પદ્ધરતઓ ત્યારયા એકલયાનયા રકસસયા્યંા જ ફેલ ગઈ 
છે. ્ને લયાગે છે કે હવે રબંદીનું ગભયામિશય જ કઢયાવી નયાખવું 
પડશે.’ { drsharadthaker@yahoo.com 

પ્રગટ થયયા. ભયારતની પયાંચ હજાર વષમિની સંસકૃરત કોઈએ 
કયયારેય નયા પહેયયામિ હોય એવયા ‘વયાઘયા’ જોઈ બયાધયા બની 
ગયયા. ભયાગવત સપતયાહ પછી પોતયાનયાં બયાળકોનો ફેશન શો 
જોવયા રોકયાયેલયા વડીલો એ્નયા પયાલયોનું આવું કરતૂત જોઈ 
અકળયાયયા. ‘બંધ કરો આ બધું. સટોપ રધસ નોનસેદ્સ.’ એવી 
બૂ્ો પડી. ફેશનનયા નયા્ે આપણી સંસકૃરતનું અપ્યાન થતું 
જોઈ અકળયાયેલયા વડીલોની રયાડયારયાડીનયા લીધે ફેશન શો અટકી 
ગયો. રવદ્ની-રબદ્ની અંગ્ેજી્યાં ઝઘડવયા આવયયા તો તયયાં 
હયાજર ‘ડોહયાઓ’એ લયાકડી ઉગયા્ી. એ્ને શુદ્ધ ગુજરયાતી્યાં 
‘્ણ-્ણની સંભળયાવી’ રવદ્ની-રબદ્ની છૂ થઈ ગયયાં અને 
પછી ભરતે જાતે પોતે ભજનો ગયાઈ સપતયાહની પૂણયામિહુરત  
કરી.{ vinaydave.bhaskar@gmail.com

રકૂં્ત કહીને તે્ને આંચકો આપયો. આવું ચયાર-પયાંચ 
વયાર બદ્યું એટલે ્ુલલયા નસીરુદ્ીન રચડયાઈ ગયયા. તે્ણે 
અકળયાઈને કહ્ું કે, ‘આ રવસતયાર્યાં કોઈ ચયારરત્રયવયાન 
સત્રીઓ નથી?’

‘અફકોસમિ! છેને, પણ તે્ની રકૂં્ત બહુ ઊંચી છે!’ 
ર્ત્રએ જવયાબ આપયો.

્ુંબઈની ફયાઇવસટયાર હોટેલસ્યાંથી પકડયાતી ્ોડેલસ 
અને ટીવીસટયાસમિ આવી ‘ચયારરત્રયવયાન’ યુવતીઓ  

વખત રયાજયસભયા્યંા સયાંસદ રહ્યા છે અને વયાજપેયી 
સરકયાર્યાં કયાયદો, દ્યયાય અને કૂંપની અફેસમિનયા રયાજય્ંત્રી 
તરીકે પણ સેવયા આપી ચૂકયયા છે, પરંતુ ચૂંટણી પહેલી વયાર 
જીતયયા છે.

અચયુતયાનંદન અને રયાજગોપયાલ ઉપરયાંત પરચિ્ બંગયાળ્યંા 
ફરી અને પહેલયાં કરતયાં ભવય રવજય ્ેળવનયારયાં ્્તયા 
બેનરજી 61 વષમિનયાં છે તો તર્લનયાડુ્યાં પોતયાનયા પક્ષને ફરી 
સતિયા પર લયાવનયારયાં જયલરલતયા પણ 68 વષમિનયાં છે. આ્, 
રયાજકયારણ્યાં વયનો અને વયરનવૃરતિનો ્ુદ્ો જરયા જુદી 
રીતે રવચયાર ્યાગી લે છે. જોકે, આપણે તયયંા યુવયા નેતૃતવને 
નયા્ે ખરેખર તો વડીલ નેતયાઓને હયાંરસયયા્યાં ધકેલવયાની 
વયૂહરચનયા જ અપનયાવયાતી હોય છે. બયાકી, ્હયાભયારતનો 
શ્ોક છે કે જે સભયા્યાં સફેદ વયાળવયાળયા વૃદ્ધો નથી, એ સભયા 
જ નથી! પણ સતિયાકયાંક્ષીઓને ્હયાભયારતનયાં ્હયાબોધવચનો 
સયાથે શું લયાગેવળગે! {
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