ભાદરણ બં� ુ સમાજ પતંગોત્સવ
ોત્સવ2008
ભાદરણ બં� ુ સમાજનો પતંગોત્સવ ફર� પણ ભવ્ય સફ્ળત ા � ૂ વર્ક ઉજ.
વર્ક ઉજ આયોજકોને
ધન્યવા. તા
ધન્યવા
તા. 27-07-2008 નો રિવવાર આખા વષર્નો31.2 ડ��ી સ� .�ે. સાથે � ૂબ ગરમી
વાળો �દવસ હતો.
હતો આ છતાં લોકોએ આ ઉત્સવ માણવા હાજર� આપવામાં પાછ� પાની કર� નહ.
ઉત્સવ માણવા હાજર� આપવામાં પાછ� પાની કર� નહ
2007 માં તો મ� સફળતાની ખાલી આશાજ રાખેલી.
ી પરં � ુ �ુ દ� �ુ દ� લોક પસંદ રમતો,
રમતો �ુકાનો,
કાનો
અને અલ્બ� પતંગ ચગાવવાની મી� ��ુિ�ઓએ મોટા જનસ�ુદાયને �ૂબ આનંદ આપી આ
વષર્ને તો વધાર� સફળ બનાવી બતાવ્�.
પતંગ જમીન પરથી અ�ર કર� ચગાવવાનો મારો �થમ �યાસ િનરાશાજનક લાગેલો
પણ પતંગ ચગાવતા અન્ય અ�ુભવી સાથીઓએ મ ૈ�ી�ુવર્ક માગર્દશર્ન આપી શીખવા. લોકોને
આ ઉત્સવ ઉજવવા આકિષ�ત કરવા�ું આ બી�ુ કારણ છ . �ત્યેક વ્ય�ક્ત માટ� આ �દવસ 
�ત્યેક વ્ય�ક્ત માટ� આ �દવસ ગાર બનાવી આપવા સ્વયંસેવકો મળ� રહ� છે તે મ� અહ� અ�ુભવ્�. પતંગો ખર�દવા
ખર�દવા, બનાવવા
બનાવવા,
ક�વી ર�તે દોર� બાંધી ચગાવવા માટ� બધાને મદદ ક� સલાહ આપવાની ગોઠવણ ઊ�મ હતી.
હતી
‘બા�સી
બા�સી ક�સલ’,
ક�સલ ચહ�ર ા પર �ચ�ક્લ,
�ચ�ક્લ મહ�દ� ઈત્યાદ�ના સ્ટોલની સવલતો ઊભી કરવામા
ુ માજના �ુવક મંડળે મોટો ભાગ ભજયવ્યો હત.
ભાદરણ બં�સ
ભજયવ્યો હત ત્યાં તો શ�ુઆતથીજ લોક્મેદની
જમાવટ સર કર� હતી.
હતી �ુવક મંડળના આ તં� ુ પાસે આખા �દવસ દરમ્યાન લોકોની હરોળ ચા�ુ
રહ�લી દ� ખાઈ હતી.
હતી મંડ ળના સભાસદો અને �ુવક �ુવિતઓએ પોતાની મહ�નત અને આવડતથી
હરોળમાં ઉભેલ દર�ક� દર�ક વ્ય�ક્ત સંતોષ અને ���લ્લત ચહ�રા સાથે બહાર નીકળ� .
���લ્લત ચહ�રા સાથે બહાર નીકળ� 
�ણપગી દોડ,
દોડ કોથળા દોડ,
દોડ મ�માં ચમચા પર લ��ુ રાખી ચાલવાની રમતો અને
લો�ક્�ય દોરડા ખ�ચ(ટગ
લો�ક્�ય દોરડા ખ�ચ
ટગ ઓફ વોર)
વોર વગેર�ની �ુવ્યવ�સ્થત યો�યેલ સ્પધાર્માં ફક્ત બા
નહ� પરં � ુ તે મનાં માતાિપતા અને દાદા દાદ� �ુ�ાંએ ભાગ લઈ �તવા�ું બી�ું ઉઠાવી લી�ું હ� ું
ુ ાં ખોલેલી કામકપડાં, દાગીના
દાગીના, સ�દયર્�સાધનની વસ્�ુ
સ�દયર્�સાધનની વસ્�ુ(કોસ્મેટ�ક
કોસ્મેટ�ક) િવગેર� ન
નીી તં�મ
કામ
ચલાઉ �ુ કાનોમાંથી;
ી ઉજવણીમાંથી થોડો સમય અલગ ફાળવી
ફાળવી, આ�ુિનક વસ્�ુ ખર�દ� લઈ
સં�હ કર� લેવાની �ી વગર્ને અ�ુલ્ય તક સાંપડ� ગઈ હ.. આ ઉપરાંત ધાિમ�ક સા�હત્
સા�હત્, રક્ત
દાન, બ�ક�ગ માટ� સલાહ �ુચન,
દાન
ન પયર્ટનની મા�હતી િવગેર � માટ� પણ અલગ મથક ઉભાં કરવામાં
આવ્યાં હતા
આવ્યાં હતા.
ઉત્સવના આવશ્યક �ગ �ુ‘માઈક કં � ોલ’ મથક પરથી વાર� ઘડ�એ કાયર્�મો માટ�
જનમે દનીને માહ�તગાર રાખી આનંદ�ત કરવામાં આવતી હતી
હતી. િવશાળ મે દાન પર પથરાયે લ
600 માણસના જન સ�ુદાયને આમ ચા�ુ �સારણ �ારા એક સંપકર્માં બાંધી રાખવામાં સફળતા

રહ�લી..
ી આનંદની વાત તો એ હતી ક� છ ગામ વાસી ઉપરાંત અન્ય ગામ વાસીઓ અને ખાસ
કર�ને દર�ક વખતે ઉત્સવમાં ભાગ લેવા ઉત્�ુ
“મ્વાંઝ
મ્વાંઝ’ વાસીઓ આ વખતે પણ સામે લ ર�ા
હતા.
હતા
સ્વયંસેવકોની �ુકડ�માં સેવાની ઉચ્ચ ભાવના સમાયેલી હ.
ઉચ્ચ ભાવના સમાયેલી હ તે મણે સરસ મઝાનો
ખોરાક �તે �દવસોની તૈયાર� સાથે અથાગ પ�ર�મ વે ઠ �,
� રાંધી,
ી પીરસીને લોકોની �ુધા � ૃપ્ત
કર� હતી.
હતી તે બદલ સૌએ કદર કરવી રહ�.
રહ� ભોજનમાં �ુ દ� �ુદ� વાનગી �વીક�
‘ચીપ્
ચીપ્’, ‘�ુ
�ુડ લ્’
લ્
પાપડ�નો લોટ,
લોટ ભ�યાં, ખીચડ�
ખીચડ�, છાશ અને‘ચીકન
ચીકન’ િવગેર� પીરસાઈ હતી.
હતી
આ વખતના પતંગોત્સવ �સંગે પવન થોડો વધાર � આવ્યો હોત તો પતંગ ચગાવવાન
કાંઇક ઑર મઝા આવત.
આવત સરવાળે મારા માટ� આ �સંગ ઘણો આનંદદાયક ર�ો હતો
હતો. દર�ક
વ્ય�ક્તના મનમાં આવોજ િવચાર આવેલો એમ મ� જો�ું હ�. મે દાન છોડતાં પહ�લાં બધાને ,
વ્ય�ક્તના મનમાં આવોજ િવચાર આવેલો એમ મ� જો�ું હ�
���લ્લત ચહ�ર �

ફર�થી આમ મળ��ું કહ�
‘બાય
બાય બાય’
બાય કહ�તાં સાંભર��ુ.ં એજ તે નો �ુર ાવો હતો.
હતો

આ વખતે ઘણા નવા ચહ�ર ા જોવા મળતાં મને ખા�ી રહ� છે ક� ભાદરણ સમાજ િનિમ�ત
આવો વણર્ભેદ િસવાયનો(મલ્ટ� કલ્ચ
સવાયનો મલ્ટ� કલ્ચ) પતંગોત્સવ વ�ુને વ�ુ જોશ પકડતો જશ.
ોત્સવ વ�ુને વ�ુ જોશ પકડતો જશ આપ સૌની
ઈચ્છા આવીજ હશે એમ મા�ું �.
�ુ ચી પટ�લ.
પટ�લ

