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⚫ 'પખં'ના પ્લટેફોમક પરથી ઓનલાઈન રે્ ઓફલાઈન પ્રર્ાવશત થતા ર્ોઇપર્ લખાર્ના
વિચારો સર્જર્ના પોતાના છે. એ વિચાર સાથે ટીમ પખંના સભ્યો સહમત છે જ, એવ ં માની લવે  ં
નહહ. આથી લખાર્ને લીધે ર્ોઈ પર્ વિિાદ ઉભો થાય તો એની જિાબદારી સપંરૂ્કપર્ે સર્જર્ની
પોતાની રહશેે. 'પખં'આમાં દરવમયાનગીરી ર્રિા બાધ્ય નથી.

⚫ 'પખં'ના પ્લટેફોમક પરથી ઓનલાઈન રે્ ઓફલાઈન ર્ોઈ પર્ પ્રર્ારે પ્રર્ાવશત સામગ્રીમાં
મોટેભાગે સર્જર્ની પરિાનગીથી જ કૃવત મ ર્િામાંઆિે છે. ક્યારેર્ ર્ોઈ સર્જર્ની પરિાનગી લીધા
િગર એમની ર્ોઈ કૃવત ર્ોઈપર્ સ્િરૂપે મ ર્િામાં આિે તો એમાં અમારો એર્ જ શ ભ આશય છે રે્
સર્જર્ના લખાર્ને બબરદાિવ ંઅને ગ જરાતી ભાષા િાચંી શર્તા મહત્તમ લોર્ો સ ધી સર્જર્ોની કૃવત
પહોંચાડિી અને િધ ને િધ લોર્ોને ગ જરાતી ભાષામાં રસ લતેા ર્રિા.

⚫અમાર ં સ્પષ્ટપર્ે માનવ ં છે રે્, કૃવત લખાયજાયએપછી લોર્ોની બની જાય છે. પર્એસર્જિા
માટે સર્જરે્ ર્રેલા શ્રમને યોગ્ય શ્રેય મળે, એમાટે કૃવતની સાથે એના સાચા સર્જર્ન ંનામ જોડાય, એ
અમારો મહત્તમપ્રયાસ રહશેે.

⚫ અત્રે, 'પખં' ર્ોઈ રાજર્ીય, સામાજજર્ રે્ ધાવમિર્ વિચારધારા પ્રત્યે પક્ષપાત ર્રત  ં નથી.
તદ પરાતં, 'પખં' બબનવ્યિસાવયર્ ધોરર્ે ર્ામ ર્રે છે અને અમારા માટે આ આવથિર્ ઉપાર્જનન ં
સાધન નથી.

⚫ ‘પખં’ સપંરૂ્કપર્ે સાહહજત્યર્ હોિાનો દાિો ર્રત  ં નથી. આથી લાક્ષબર્ર્ ગ જરાતી સાહહત્યના
બધા જ વનયમો પળાય, એ જરૂરી નથી. ‘પખં’ ગ જરાતી મેગેઝીન છે, ગ જરાતી ભાષાન ં મેગેઝીન
નથી.
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યાજ્ઞિક વઘાસસયા

સપંાદકની કલમે

૨૦૨૧ િષક સમાપન થઈ રહ્ ં છે. છેલ્લા
બે િષક ભારે ગયા છે, ને ર્ોવિડના રે્સ
િધતા જોઈને આ િષક પર્ ભારે જશે,
એિો અર્સાર આિી રહ્યો છે. રે્લને્ડરન ં
દર નવ ં િષક પાછલા િષકથી બભન્ન પર્
હોય છે, અને અબભન્ન પર્.

ર્િરપેજમાં જેમ એર્ વ્યક્તત બસની
બારી ઉઘાડીને પાછળ જોઈ રહ્યો છે, એ
રીતે તમે પર્ તમારી જીિનયાત્રા જે
િાહનમાં થઈ રહી છે, એની બારીમાથંી
પાછળ ડોક ં ર્ાઢીને સરિૈય ં ર્રશો તો શ ં
દેખાશે?

બધં બારીને ઉઘાડી ર્રિાની પ્રહિયા
જ રે્ટલી અથકપરૂ્ક છે! જરૂરી નથી રે્
બસની બારી બહાર દેખાતા દ્રશ્યો રમર્ીય
અને હિા સ ગંવધત જ હોય. ક્યારેર્ મસ્ત
લહરેાતા ખતેરો આંખને પર્ ગમે અને
નાર્ને પર્. તો ઈન્ડસ્રીયલ એહરયામાથંી
નીર્ળતી િખતે ચીમનીમાથંી નીર્ળતો
ધ માડો આંખ અને નાર્ બયેને બળતરા
ર્રાિે. ક્યારેર્ બસ એના ચોક્કસ સમયે
આપર્ા શહરે રે્ ગામડામંાથંી નીર્ળી ગઈ

હોય ને હાઈિે પર દોડિા લાગી હોય, તો
ક્યારેર્ બસને નીર્ળતા નીર્ળતા જ
રાહફર્, ખરાબ રસ્તા રે્ બીજી ર્ોઈ
અડચર્ોને લીધે ઘણ ં મોડ ં થઈ જાય અને
બહ મોડી એના સાચા ઝડપી રેર્ પર
પહોંચ.ે એટલે બારીમાથંી બહાર જોિાની
પ્રહિયા આપર્ને ર્ાં તો સતંોષ આપે, ર્ાં
તો વ્યાક ળતા.

ક્યારેર્ ર્ોઈને બારી ખોલીને
'આિજો' ર્હિેાની ક્ષર્, ફેહરયા પાસે શીંગ-
ચર્ા ખરીદિાની ક્ષર્, બસ રાહફર્માં
અટિાય તો બારી ખોલીને 'શ ં થય ં હશ!ે-
ની ક તહૂલતાથી ભરેલી ક્ષર્, અમ ર્
વ્યક્તતઓની પાન-મસાલો ખાઈને રસ્તા
પર થ ૂરં્ી દઈને મોઢ ં હળવ ં ર્રિાની ક્ષર્,

મોશન-વસર્નેસને ર્ારર્ે િોવમટ થઈ જતી
પેટના સળિળાટની ક્ષર્, ઉબડખાબડ
રસ્તા પર આપર્ી ર્મર પર પડલેા
આંચર્ાની ક્ષર્, બસ-સ્ટોપ આિે ત્યારે
રં્ડતટરની આપર્ને બમૂ પાડીને જાર્
ર્રિાની ક્ષર્, સાથે નીર્ળેલી શાળાના
પ્રિાસની બસથી આગળ નીર્ળી જતી
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વર્ષની સમાપન વેળા
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િેળાએ નાના-નાના બાળર્ોની 'હડર્ો-હડર્ો'
ર્રીને બચબચયારીઓ ર્રિાની ક્ષર્... -
બસની બારી આિી રે્ટલીય ક્ષર્ની સાક્ષી
પરેૂ છે. આ બધી ક્ષર્ો આપર્ા જીિન
અને જીિનયાત્રા એમ બઉે સાથે જોડાયલેી
છે.

બસમાં આપર્ી સીટ પર ખ લી શરે્
એર્ બારી તો હોિી જ જોઈએ. બસ ભલે
'િોલ્િો' હોય, પર્ આપર્ી બસ 'િોલ્િો' તો
ના જ જોઈએ.

'પખં'નો ૨૦૨૧નો અંવતમ અને
સળંગ સતાિનમો અંર્ છે. આ અંર્માં
સીનીયર લબેખર્ા સ્િાવતબને મેઢ, રે્ જેઓ

ગ જરાતી સાહહત્યમાં બહ મોટ ં નામ છે,

એમનો 'િાસી ઉત્તરાયર્' વિષય પર 'એર્
િાસી ઉતરાર્' હાસ્ય-લખે લીધો છે. તમને
ગમશ.ે એ વસિાય રસપ્રદ લખેો અને
િાતાકઓ ખરી જ. આ અંર્ રે્િો લાગ્યો,
એના પ્રવતભાિો પર્ આપ અમને મોર્લી
શર્ો છો.

તમે જે ઈશ્વર રે્ શક્તતમાં માનતા
હોય, એ શક્તત તમને સ્િસ્થ, આનહંદત
અને માર્સ બનાિીને રાખ,ે એિી હ ં જે
ઈશ્વર રે્ શક્તતમાં માન ં છ,ં એમને પ્રાથકના.
જાહરે જગ્યા પર આપ સૌ માસ્ર્ લગાિી
રાખો, એિી 'પખં'િતી નમ્ર અપીલ ર્ર ં છ.ં
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જસ્ટ બે સમસનટ

"મારી પાસે ર્રોડોની સપંવત્ત છે. મારે
ર્ોની જરૂર હોય? જેને જયાં જવ ં હોય એ
ભલે જાય." વમસ્ટર બજાજ પોતાની
હરિોલ્લ્િન્ગ ચરેને પગ િડે ધક્કો મારતા
બોલ્યા. દર િખતે ઈમાનદાર ર્મકચારી
જૉબ છોડીને જાય ત્યારે તેમનો આ
ડાયલોગ આખી ઓહફસ સાભંળે.

રાત્રે દોઢ િાગ્યે દીર્રો લઘરિઘર
િેશે હાફંળો ફાફંળો ઘરે આવ્યો. દારૂ પીને

ર્ાર ચલાિતા ફૂટપાથ પર સતૂેલા ચાર
લોર્ોને ચગદીને આવ્યો હતો તે. વમસ્ટર
બજાજે સિારે નોર્રી છોડી ગયેલા ડ્રાઇિર
રવ ભાને ફોન જોડયો. તેને સિારે પોતે જ
બોલલેા શબ્દો પોર્ળ લાગિા માડંયા. તે
મનોમન ઈશ્વરને પ્રાથકના ર્રિા લાગ્યા રે્
રવ ભા બીજે ક્યાયં નોર્રીએ ન લાગી ગયા
હોય ને એ ઈમાનદારીથી આખો રે્સ
સભંાળી લ.ે

િૉ. રંજન જોર્ી

ઈમાનદારી
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REWINDING…

િાસી ઉતરાર્નો હદિસ હતો.
ઉતરાર્ના ઉત્સિનો થોડોરે્ ય આનદં
લ ૂટંિાનો બાર્ી ન રહી જાય એટલે યોજાયેલો
ખાસ ઉત્સિ િાસી ઉતરાર્. તોતડા ભગતની
પોળની અગાસીઓ-છાપરાઓં પર અદભતૂ
આનદંન ં િાતાિરર્ હત  .ં જેને પતગં ઉડાડિા
હોય તે અને ન ઉડાડિા હોય ત,ે જેને પતગં
ઉડતા જોિા હોય તે અને ન જોિા હોય તે,
બધા જ આજે ઉપર હતા. બાળર્ો, વદૃ્ધો,
ગહૃહર્ીઓ, ર્ન્યાઓ, હર્શોરીઓ, આજના
ઉત્સિના હીરો જેિા ય િાનો, 'ટાઈમ જ ક્યાં
છે'-ની ફહરયાદ ર્રતા આધેડ િયના સજજનો,
બધા જ આજે ઉપર હતા. ર્રફય િખતે ય જે
ખાલી ન હોય તેિાં ગલીઓ-ચોર્ઠાઓ આજે
ગાયો અને કૂતરાઓંને ફરિા માટેનાં મ તત
મેદાન હોય તેિાં ખાલી હતા.ં ગાયો માટે
આજે સ્િગક હત  ં પોળમા,ં પોળિાસીઓન ં સ્િગક
હત  ં અગાશીઓ અને છાપરાઓં પર.

િાસી ઉતરાર્ે બધે ય આવ ં જ હોય.
નિી ભાભીઓ આજે પતગં ચડાિતા પવતના
મોઢામાં તલસારં્ળીનો ટ ર્ડો મરૂ્ી દેિાની
હહિંમત ર્રી શરે્, સાસ સામે બઠેી હોય તો ય.

મધ્યમ િયની બહનેો પાપડી ફોલતાં ફોલતાં
આર્ાશદશકન ર્રતી રહ.ે ભલૂમાં છોતરાનંા
ઢગલામાં પાપડી અને પાપડીના ઢગલામાં
છોતરાં નાખતી હોય તો ય! િાળની પીન
સરખી ર્રી લિેાને બહાને પાછલી અગાશીના
ઉમેશ રે્ અર ર્ને જોઈ લઈને ‘સ્માઇલ’ આપી
દેિાનો ચાન્સ પર્ લઈ લિેાય આજે પપ્પા
હાજર હોય તો ય! બાબાને મદદ ર્રિાને
બહાને પપ્પા પતગંનો દોર હાથમાં લઈ લે
અને ફીરર્ી પર્ડીને ઊભલેી મમ્મી સાથે
ઘડીર્િાર પ્રમેીય ગલ જેિો લહાિો પર્ લઈ
લે બાર િષકના બાબાનાં મમ્મી-પપ્પાઓ.
આજે પતગંો ખલાસ ર્રિાના હતા, ફીરર્ીઓ
ખાલી ર્રિાની હતી. ર્ોઈ ચઢતા પતગં પર
હાથ મારે તો 'એ બે ઓય દોરી છોડ'-ર્હીને

સ્વાસિ મેઢ

એક વાસી ઉિરાણ
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આખી અગાશી બમૂાબમૂ ર્રિા માડં.ે આજે
દોરીનાં ગ ૂચંળા પગમાં ભરાયા ર્રતાં હોય તો
ય િાધંો નહીં. આજે િાસી ઉતરાર્ હતી.

'એ ય ર્ાટ્ટા... હોય હોય હોય હોય', અને
બચેાર સીસોટીઓ. છોર્રીનો પતગં ર્પાય તો
થોડી િધારે વસસોટીઓ. ર્ોઈ છોર્રી પતગં
ર્ાપે તો આખા સખીવ ૃદંની તીર્ી
બચબચયારીઓ, ખબૂ જોરદાર તાળીઓનો
ગડગડાટ, અવતશય ર્લબલાટ. ઘોંઘાટ અને
બસ ઘોંઘાટ. એની ય ઉપર ગાજત  ં
લાઉડસ્પીર્રમાં િાગત  ં મ્ય બઝર્. હિે તો િાસી
ઉતરાર્ની ય સાજં હતી. બધાને બધ ં બસ
લ ૂટંાિી દેવ ં હત  .ં

તોતડા ભગતની પોળની આ રં્ઈ
પહલેી િાસી ઉતરાર્ નહોતી. પતગંો ર્પાિા
અને બચબચયારીઓ સભંળાિી, ગોગલ્સ રે્
દૂરબીનની આડશે તારામૈત્રર્ો રચાિા,
પોળની નિી ભાભી રે્ ભાવિ જમાઈની ઝલર્ો
લઈ લિેી અને એને વિષે વિિેચન ર્રતાં
ર્રતાં પતગંના દોરે ઝૂમવ ં એ નવ ં નહોત  .ં
જોડેની બહરેા ઘાચંીની પોળમાં ય આવ ં જ
હત  .ં બહરેા ઘાચંીની પોળિાળો પ્રર્ાશ તોતડા
ભગતની પોળિાળી રૂપાને દૂરબીનથી
આર્ાશદશકન ર્રતો હોય એમ જોતો હતો અને
રૂપાને એની ખબર હતી. એટલસે્તો એર્બે
િાર પજંાબી ડ્રસેની ઓઢર્ી સરખી ર્રિાના
બહાને પાછળ ફરીને એર્ે ય બચેાર િાર
મલર્ી લીધ ં હત  .ં

તોતડા ભગતની પોળ અને બહરેા
ઘાચંીની પોળ જોડે જોડે. અગાસીઓમાથંી
ખબર ન પડે તફાિત બે િચ્ચ.ે છાપરાનંે
રસ્તેથી તો સડસડાટ ચાલ્યા જિાય. બે ય
પોળમાં આગળ ચોર્ઠાં ને પાછળ શરેીઓ,
ખડર્ીઓની માયાજાળ. િચ્ચનેી લાઇનના
થોડાં ઘરોનાં બારર્ાં તો બે ય પોળમાં પડ.ે
િષોથી એ બે ય પોળો સાથેસાથે ઊભલેી.
બધાં જ િષો સામસામા પક્ષમા.ં બે ય
પોળોમાં શેરીય દ્ધો પર્ ખલેાઈ ગયેલાં અને
પ્રર્ાશ-રૂપા જેિાં ય  ગલો પર્ રચાઇ ગયેલા.ં
સાથે સાથે રહિેાન ં હોય પછી શ ં થાય?

તોતડા ભગતની પોળનો એર્ પતગં
બહરેા ઘાચંીની પોળિાળા વનખીલે ર્ાપ્યો.
પતગં અવનલનો હતો. ર્પાઈને એ ઊડતો
ઊડતો આવ્યો તે તોતડા ભગતની પોળિાળા
જયેશે પર્ડી લીધો. પોળનો એ વિજય હતો.
બધાએ હષકનાદોથી એને િધાિી લીધો.
ર્પાયેલી દોરી અવનલ પાછી ખેંચતો હતો ત્યાં
એ લાઇટના થાભંલામાં ભરાઈ ગઈ. અવનલ
સમજયો બહરેા ઘાચંીની પોળિાળાઓએ એ
પર્ડી રાખી છે. અવનલે બમૂ પડી, 'અબે એ ય
દોરી છોડ.' પર્ થાભંલો રં્ઈ સાભંળે? ર્ોઈ
ર્ોઈન ં સાભંળે આ ઘોંઘાટમા?ં (બહરેા
ઘાચંીની પોળમાં આિી જ ઉતરાર્ હતી.)
વનબખલ સમજયો અવનલે ગાળ દીધી. એ રં્ઈર્
બોલ્યો. અવનલે એ સાભંળ્ય નહીં પર્ ઉમેશે
સાભંળ્ય .ં એર્ે સામે ગાળ દીધી. સભંિ છે રે્

( 5 )  - જૂન-૨૦૨૧ | www.pankhmagazine.com

https://pankhmagazine.com/


બમેાથંી એરે્ યે ગાળ દીધી જ ન હોય પર્
બનંે સમજયા રે્ બનંેએ ગાળ દીધી. ઉમેશ
ઉશ્રે્રાયો. એર્ે હાથમાં પથ્થર લીધો. એન ં
જોઈને બહરેા ઘાચંીની પોળિાળા અર ર્ે
હાથમાં પથ્થર લીધો. હજી તો શ ં થય ં એ
ર્ોઈને ખબર પડે એ પહલેાં તો સામસામા
પથરાનો િરસાદ શરૂ થઈ ગયો. તોતડા
ભગતની પોળના બધા ય િાનો એર્ છાપરે
એર્ત્ર થયા. સામે બહરેા ઘાચંીની પોળિાળા
ય િર્ો પર્ પોતપોતાની અગાશીઓ છોડીને
એર્ છાપરે ભગેા થયા. બાળર્ો અને
મહહલાઓને નીચે ધરે્લિામાં આવ્યા.
પપ્પાઓ, ર્ાર્ાઓ પર્ નીચે ખસિા માડંયા.
હર્શોરીઓ, ય િતીઓ સમિયસ્ર્ ય િર્ોની
િીરતાન ં દશકન ર્રિાના લોભે ટર્ી રહી.
એર્બે ર્ાર્ાઓની સમજાિટથી એ ય નીચે
ઉતરિા માડંી. પોળોની અગાશીઓ છાપરાનંા
રર્ક્ષતે્રમાં મજબતૂ ય િાનો પથરા નબળયાના
પ્રાગૈવતહાવસર્ હવથયારો લઈને ય દે્ધ ચડયા.
નબળયાિાળા છાપરાઓં હવથયારોનાં ગોડાઉન
બન્યા.ં ઊંચામાં ઊંચી અગાશીએથી
પ્રક્ષપેાસ્ત્રોની રમઝટ જામી. ધડાધડ નબળયા
ફેંર્ાિા માડંયા.ં બીજી પોળો તરફ ઊડતા
પતગંો ઊડતા અટર્ી ગયા.

જો રે્ નબળયાપથરાનો એરે્ ય ટ ર્ડો
સામી પોળ સ ધી પહોંચે રે્ સામેિાળાઓનો
એરે્ય પથરો આ પોળ સ ધી પહોંચે એવ ં
ભાગ્યે જ બનત .ં તો ય પથરા ફેંર્ાતા રહ્યા.

િચ્ચનેી બધી અગાશીઓ, ગેલરેીઓના બલ્બ,
બારીઓના ર્ાચ, અગાશીમાં રાખલેાં પાર્ીના
માટલા,ં પોળોની લાઈટોના ગોળા િગેરે
િગેરે તટૂિાલાયર્ િસ્ત  ઓ તટૂતી રહી. હ,ે
હો, હ , મારો, લગાિો િગેરે િીરત્િસભર
હ રં્ારો ર્રતા નિય િાનો નબળયાય દે્ધ ચડયા
હતા.

બનંે પોળોના િડીલો નીચે બઠેા બઠેા
બચિંતા ર્રતા હતા. ર્ન્યાઓ એમના
િીરવમત્રોની િીરતાન ં દશકન ર્રિા બીતાં
બીતાં બારીઓમાથંી ડોહર્યાં ર્રીને જોઈ લતેી
હતી. ‘બસેને હિ,ે બહ ડાહી થાય છે તે.’
મમ્મીઓ ર્હતેી હતી.

હિે સાજંમાથંી રાત પડિા જેવ ં થિા
માડંય .ં વશયાળાનો હદિસ, અંધાર ં થિાની બહ 
િાર ન હતી. છેિટે અંધાર ં થય .ં
અગાશીઓની લાઇટો તો તટૂી જ ગઈ હતી.
બહરેા ઘાચંીની પોળ અને તોતડા ભગતની
પોળનાં છાપરાઓનાં નબળયાનો સ્ટોર્ ખલાસ
થિા આવ્યો હતો. બધાં નબળયા ટ ર્ડા થઈને
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પોળના રસ્તાઓ પર,આસપાસની
અગાશીઓમા,ં ગેલરેીઓમાં પડયાં હતા.ં હિે
તો સામા પક્ષના યોદ્ધાઓ દેખાય પર્ નહીં
એવ ં અંધાર ં થઈ ગય .ં આખો હદિસ તડર્ામાં
પતગંો ઉડાડીને થારે્લાં બાિડાં આમે ય તે
રે્ટલા પથરા ફેંર્ી શરે્? હાથ થાક્યા એટલે
િાર્ીપ્રહારો શરૂ થયા. પથરાની જેમ એ ય
સામે છેડે પહોંચતા નહોતા પર્ તો ય બનંે
પક્ષન ં મનોરંજન થત ં હત  .ં એ ય પરૂ ં થય .ં બે
ચાર ય િાનોને કૂદર્ા મારતાં રં્ઈર્ રં્ઈર્
િાગેલ .ં એના પાટાવપિંડી થયા અને િાસી
ઉતરાર્ પરૂી થઈ.

આિી તો રં્ઈર્ િાસી ઉતરાર્ો ઉજિાઇ
ગઈ હતી. પાર્ીપતના મેદાનમાં અનેર્ િાર
ય દ્ધો થયાં તે તો ઈવતહાસને પાને નોંધાયાં છે
પર્ આ શરેીય દ્ધોની ર્યાયં નોંધ નથી
લિેાઈ. આ પોળોનો જો ક્યારેય ઇવતહાસ
લખાશે તો આિા ઉતરાર્ના નબળયાય દ્ધો,
હોળીનાં વપચર્ારીય દ્ધો અને નિરાત્રીના
દાહંડયાય દ્ધો(જેમાં બહનેો પર્ ભાગ લતેી
તેિા) અનેર્ રસભર, મનભર, આહ્લાદર્
પ્રસગંો નોંધાશે. સૌથી મજાની િાતને છે રે્
આ ય દ્ધોમાં રર્ક્ષતે્રો પર્ એનાં એ, બે પક્ષો
પર્ એનાં એ, જ દા માત્ર ર્ારર્ો.

પર્ એ ર્ામ તો આ ય દ્ધોમાથંી નિરી
થયેલી ભાવિ પેઢીઓ માટે રાખિાન .ં આજના
નબળયાય દ્ધનો અંત હજી બાર્ી છે.

હજી રાતે ફાનસ ત ક્કલ ચઢાિિાનાં
બાર્ી હતા!ં હિે પોળોની ગલીઓમાં
યોદ્ધાઓનાં પરાિમોની ગાથાઓ થતી હતી.
રવસર્ ભાષામાં પરાિમો િર્કિાતાં હતા.ં ‘પેલી
પોળિાળાઓ’ને પજવ્યાનો આનદં લ ૂટંાતો
હતો. આખી બપોર સાજં જેર્ે આગશીઓમાં
ગાળેલાં એ ય િાનિગક હિે પાછો ફરિા
માડંયો હતો. મમ્મી-પપ્પાઓ ‘હિે બહ થય ,ં
હેંડો ઘરે’ ર્રતાં હતા.ં અને એ બહાને
રર્મેદાનમાં ફયાકનો લહાિો લઈ લતેાં હતા.ં
છોર્રીઓ ઘરે જિા માડંી. છોર્રાઓ ઓટલે
ગોઠિિા માડંયા.

તોતડા ભગતની પોળિાળી રૂપા ઘરે
પહોંચી. પોતાની પોળિાળાઓનાં પરાિમોથી
એ ખ શ હતી. અચાનર્ રૂપાના ઘરને છાપરે
એર્ પથરો પડયો.

'હજી ય મઆૂ જપંતા નથી પેલી પોળિાળા'-
રૂપાનાં મમ્મીએ બચડાઈને ર્હ્ .ં

'શ ં થય ?ં હ ં જોઈ આવ ં મમ્મી?'-રૂપાએ પછૂ્ .ં

'રં્ઈ નથી જવ .ં મરશે મઆૂ િાયડા નહીં તો.'-
મમ્મી ઉિાચ.

'જઈ જ આવ ં હ ં તો.'-ર્હીને રૂપા છાપરે ચડી.

ર્ોઈ ર્ોઈ અગાસીઓમાથંી ત  ક્કલો
અંધારા આર્ાશમાં ઝૂમી રહી હતી. એ વસિાય
વનર્જન અગાસીઓ િીતી ગયેલી સાજંની
યાદમાં ઝૂરતી હતી. ત્યાં ચદં્ર અને તારાના
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ઝાખંા અજિાળામાં અને આસપાસના ઘરોના
ત્રીજાચોથા માળની બારીઓમાથંી આિતા
અજિાળામાં નબળયાના એર્ નાના ટ ર્ડા પર
િીંટળાયેલો ર્ાગળ રૂપાને દેખાયો. એને જોિો
હતો માટે દેખાયો. પતગંની દોરી બાધંેલો
હતો એ ર્ાગળ. બહરેા ઘાચંીની પોળ

બાજ એથી આિેલો એ ર્ાગળ રૂપાએ ખોલ્યો.

'ર્ાલે ૧૧ િાગ,ે ચર્લામા.ં’

રૂપા મલર્ી. ર્ોઈ નહોત  ં દેખાત  ં તો ય
એર્ે બહરેા ઘાચંીની પોળ તરફ જોય .ં િાસી
ઉતરાર્નો હદિસ પરૂો થયો. સાથકર્ થયો!!
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તોડી દીધી પાક્કી ડાળ, પછૂ્  ંલગીરે નહહ
જોયો નહહ સમય ર્ાળ, પછૂ્  ંલગીરે નહહ

જોયા હહલ્લોળ તા જળ ને ખીલલે િાડી 
ફેલાર્ી ત્યા ંઅગન જાળ, પછૂ્  ંલગીરે નહહ

વનરાતંે બસેી જોય  ંરે્ અંતને િાર છે ત્યાં
એર્ ેભરી હરર્ફાળ, પછૂ્  ંલગીરે નહહ

દૂર દૂર પેલી બક્ષવતજની પાર જઈ બઠેા તો ય 
ર્ાઢી લીધી ને ભાળ, પછૂ્  ંલગીરે નહહ

સીધે સીધા ઉપાડી લીધા ર્હ્  ંરે્ છે સજા
નહહ નહોમત રે્ આળ, પછૂ્  ંલગીરે નહહ

Connecting... કસવિા

ભરૂ્ણ ઓઝા
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Connecting... કસવિા

ભરૂ્ણ ઓઝા
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ગીિ

સામે તો હોય રે્ટલ યં એમા ંસાચ  ંપરખિાનો મતં્ર ગર્ગણ્યા છે,

એને અમે ગ ર  ગણ્યા છે

થોથા ના થોથા ઉથલાિી નાખ્યા, એમા ંઅમ ર્ પાના િાળીને ય રાખ્યા,
તે રે્ટલ યં ચડ્  ંહડફેટે

આવ  ંગાડહરય  ંહાલત   ંરહ્ ,ં જારે્ જગંબલય  ંઘાસ ફાલત   ંરહ્ ,ં
ઓલા મબૂળયા ંરહી ગયા છેટે

એિામા ંએ ભડભાખંળા ટાર્ે, અસ્સલ પ્રભાતી સાદ એ જાર્ે, 
ઝીર્ેરા િેર્ ખર્ખણ્યા છે, એને અમે ગ ર  ગણ્યા છે

આડા ને ઉભા બહ  ઉછળ્યા 'તા, નેઠા િગરન  ંબહ  ઉલળ્યા ' તા,
તે ર્ારં્ મળિાન  ંરહી ગય  ંછેટ ં

રઘિાટે લક્કહડય  ંઘોડ  ંપલાણ્ય ,ં પરપોટા ભરિા ઠામ નથી જાણ્ય ,ં
તે આમ ર્ડડ્ડભસૂ થઈ એંટ ં

પછી આંખો ઉઘાડતો ચમર્ારો થ્યોને, ર્ગયાક ઘા બાજહરય  ંદાબી દ્યો ને
ત્યારે ઠારત   ંઆર્ર ં સર્સણ્યા છે, એને અમે ગ ર  ગણ્યા છે 
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અંિરકેિી

બસંરી જોર્ી

ઢીંગલી

"મલય... ઓ મલય બટેા...
સાભંળને તને એર્ સરસ િાત ર્હ ?ં"

"હા.. બોલોને મમ્મી." મલયે
સ્નેહાળ આંખોથી એની મમ્મી તરફ જોય .ં

મમ્મી જાર્ે ફ્લશેબરે્માં જતી હોય
એમ બોલિા લાગી.

"જયારે પહલેીિાર તારા નાનાએ
મને મારા એર્ જન્મહદિસે ઢીંગલી લઈ
આપેલી, ત્યારે હ ં ખબૂ રાજીના રેડ થઈ
ગયેલી. જયારથી મેં સ્કૂલે જતા રસ્તામાં
આિતી રમર્ડાનંી દ ર્ાનમાં એ ઢીંગલી
જોયેલી ત્યારથી મને એ એટલી િહાલી
લાગેલી જાર્ે મારા અક્સ્તત્િનો એર્ હહસ્સો
હોય. આમ પર્... ઢીંગલી એર્ છોર્રી
માટે માત્ર રમર્ડ ં માત્ર નથી હોતી. પર્
જાર્ે ર્ોઈ સખી સહલેી જ હોય એિો
આત્મીય ભાિ ઢીંગલી સાથે રમતા-રમતા
બધંાઈ જતો હોય. ઢીંગલી મેળિીને પોતે
એર્ ઢીંગલી જેિી દીર્રી હોિા છતાં
ઢીંગલી મળતા ક્યારં્ને ક્યારં્ ભવિષ્યની
માતારૂપે પર્ પ્રવતબવંધત થતી જાય છે.

જો રે્ દરેર્ દીર્રીને ઢીંગલી ગમે
એવ ં જરૂરી નથી અને દરેર્ દીર્રી પાસે
ઢીંગલી હોય એવ ં પર્ જરૂરી નથી. પર્
તે હદિસે જયારે મને ભટે સ્િરૂપે ઢીંગલી
મળી તો હ ં ખબૂ ખ શ થઈ ગઈ હતી અને
આ ખ શી રોજ રોજ િધતી ચાલી. ર્ોઈ
હદિસ ઢીંગલીને આ ફ્રોર્ પહરેાવ ં તો ર્ોઈ
હદિસ આ ચર્ીયા ચોળી. આમ માથ ં
ઓળાવ ને આમ તયૈાર ર્ર ં. ચાદંલો ર્ર ં,
મમ્મીની બલપસ્સ્ટર્ પર્ ર્રી આપ .ં બસ
બહનેપર્ીઓ આિે એટલે ઢીંગલીનો
દરબાર જામે. બાળપર્ જેટલ ં સોનરેી
બીજ ં શ ં હોય?"

મલયે એની મમ્મી તરફ જોઈ
હાસ્ય િેય ું.
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"હા મમ્મી. અને ર્ોર્ જાર્ત ં હત  ં રે્ આ
ઉમરે પર્ તમે ઢીંગલીથી રમશો?“

મલયની િાત સાભંળીને એની
મમ્મી ખડખડાટ હસી પડી અને બોલી,

"ના હો, મલય દીર્રા. પહલેા હ ં ઢીંગલીથી
રમતી હતી પર્ હિે તો હ ં પોતે જ
ઢીંગલીઓ બનાવ છ.ં ક્યારેય વિચાય ું
સ  દ્ધા નહોત  ં રે્ આવ ર્ઈંર્ ર્રીશ."

મલયે ફરી ક્સ્મત સાથે મમ્મી સામે
જોય ં અને ર્હ્ ,ં "સાચ્ચે જ મમ્મી હિે તો
મને પર્ એમ લાગે છે રે્ જો એ હદિસે
ભાઈ વનરજ ન્યજૂસી જતી િખતે તારી
જાતે બનાિેલી એ ઢીંગલી ના લઇ ગયો
હોત તો..?

"તો આજે આટલી વિશાળ ફલર્ પર
મારી ઢીંગલી અને હ ં વિસ્તરી ના શક્યા
હોત. તમારા બઉેના ર્ારર્ે જ મારા સાિ
સામાન્ય લાગતા ર્ામને નિો ચીલો
મળેલો."

આગળની િાત ર્રિા એમર્ે
મલયની સામે વિશષે સ્નેહથી જોયા ર્ય ું
અને ર્હ્ .ં

"મને બરાબર યાદ છે એ હદિસો..
એ સમય. ૧૯૬૦ની િાત છે જયારે ત  ,ં હ ,ં
વનરજ અને તારા પપ્પા આપર્ે િઢિાર્
રહિેા આવ્યા હતા અને એ સમય
દરવમયાન હ ં અર ર્ાબનેના સપંર્કમાં

આિેલી. એમર્ે મહહલાઓને સ્િવનભકર
ર્રિા એર્ વિર્ાસ સસં્થા એ સમયે
ખોલલેી અને મને જાર્ે એમના સ્િરૂપે
એર્ રાહબર મળ્યા જેમના માગકદશકન
હઠેળ હ ં એમની સસં્થામાં જોડાઈ અને
િમશઃ મેં તાલીમ મેળિી. પહલેા મેં
ટેલહરિંગ શીખ્ય ં પછી મેં ર્ટીંગ ર્રતા
શીખ્ય ં પછી ડૉલ-મેહર્િંગની પરૂી પ્રહિયા
શીખી અને છેલ્લે છેલ્લે હને્ડ એમ્રોઇડરી
િર્ક પર્ શીખી લીધ .ં પર્ તારા પપ્પા
ઇરીગેશન એન્જીનીયરની પોસ્ટ પર હતા
એટલે સૌરાષ્રના ઘર્ા શહરેોમાં એમની
બદલી થતી રહી. એમની સાથે સાથે
આપર્ે પર્ ધોરાજી, ઉપલટેા, રાજર્ોટ
સ્થાળાતંર ર્રતા રહ્યા.ં“

"પર્ હા મમ્મી મને પર્ બરાબર સ્મરર્
છે રે્ ૧૯૭૯માં આપર્ે સૌ ગાધંીનગર
સ્થાયી થયેલા અને ૧૯૯૦ સ ધી તમે
ઘર્ા સીિર્ના િગો ત્યાં ચલાિેલા. મારા
ખ્યાલ મ જબ ત્યારબાદ તો ૮૦૦૦થી પર્
િધ છોર્રીઓ તમારા હાથ નીચે સીિર્
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શીખતી થઈ ગયેલી. તમે તો બાર્ી 'િન
વ મન શો' જેમ મચી પડેલા." મલય
ગિકભરે બોલ્યો.

"હા.. સાચ .ં ૧૯૯૦માં જ મેં મારી
પ્રથમ હોમમેડ ડૉલ બનાિેલી. જાર્ે માર ં
નાનપર્ ફરી મારી સાથે જૂદી રીતે રમી
રહ્ ં હત  .ં નાનપર્ની એ રમત હિે
શોખના સ્થાનેથી સર્જનાત્મર્તાના સ્થાને
આિી પહોંચલેી. બાબી-ડૉલને જ ડૉલ
સમજતી દીર્રીઓ માટે મારે એર્ નિી
પ્રાચીન અને પરંપરાગત િસ્ત્રોથી સજ્જ
એિી ડૉલ બનાિી હતી, જે ભારતીય
સસં્કૃવતને છાજે એિી હોય." મમ્મી જરા
અટક્યા.

"તમે તદ્દન બભન્ન છતાં ખબૂ સ દંર
ડૉલ બનાિેલી અને એ પર્ હોમ મેડ
સાથોસાથ ઈર્ો ફે્રન્ડલી પર્..." મલય
બોલ્યો.

"હા પર્ તને યાદ છે તારા ભાઈ
વનરજને પોતાનો એર્ ડ્રામા લઈને ન્યજૂસી
પોતાના વમત્રો સાથે જિાન ં થય અને એર્ે
મારા શોખને ધ્યાનમાં લઇ મને ર્ીધલે  ,ં
"મમ્મી તમે એિી ડૉલ બનાિો જે હ ં ત્યાં
લઈ જઈ શક ં અને ત્યાનંા પ્રદશકનમાં
હરપ્રેસેન્ટ ર્રી શક ં અને આપર્ે
લાગલગાટ ત્રર્ મહહના મહનેત ર્રી
પદંરથી િીસ ભારતીય ડૉલ બનાિેલી

અને વનરજ એને ત્યાં સ  ધી લઈ ગયેલો. મેં
સ્િપ્ને પર્ નહોત  ં વિચાય ું રે્ ન્યજૂસીમાં
િસતા ભારતીયોને એ આટલી ગમી
જશે."

મમ્મીને િચ્ચે જ અટર્ાિી મલય
બોલ્યો, "પર્ તમે બનાિી જ હતી એટલી
અદ્ભૂત ને... અને પછી તો જોતજોતામાં
એની માગં િધી ગઈ. ભારત વસિાયના
૧૮ દેશોમાં આપર્ે ભારતીય ડૉલ
એતસપોટક ર્રશ ,ં એવ ં ક્યાં ધાય ું હત  ?ં"

"હા... ર્ાલે જ મને આપર્ા
એર્ાઉન્ટ મેનેજરે ર્હ્ ં રે્ આજે આ આપની
ડૉલ મેહર્િંગની સખં્યા એર્ લાખના
આંર્ડાને પાર ર્રી ગઈ."

મલય અને વનરજ મમ્મીની સજળ
આંખો જોઈ ભાિવિભોર થઈ ગયા ને
એમને ભટેી પડયા. િાતોની િર્ઝાર તો
થભંી ગઈ પર્ સ્મરર્ોનો આનદં
િાતાિરર્માં ધોળાઈ રહ્યો.

નાનપર્માં ઢીંગલીથી રમનારી એ
છોર્રી અને આગળ જતાં વિશ્વફલરે્
ભારતીય ડૉલને પ્રવસદ્ધદ્ધ અપાિનાર એ
પ્રવતભાશાળી મહહલાન ં નામ છે રંજનબને
ભટ્ટ. આજે ૭૮ િષક ર્રતા પર્ િધ ઉંમરે
પર્ તેઓ એટલા જ ખમીરિતંા છે.
૧૯૯૦માં ગાધંીનગરના એમના મ ર્ામે જ
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એમર્ે પ્રથમ ભારતીય પહરિેશ ધરાિતી
ડૉલ બનાિેલી અને િાતાકમાં જર્ાવ્યા
મ જબ એમના બે દીર્રા (સાચા નામ :
હહરનભાઈ ભટ્ટ અને યોગેશભાઈ ભટ્ટ)ના
સહયોગથી તઓે એર્ ઉજ્જિળ મ ર્ામ
હાવંસલ ર્રી શર્યા. એમની ડૉલની ખ્યાવત
આદરર્ીય શ્રી પ્રમ ખ સ્િામી મહારાજ, શ્રી
અબ્દ લ ર્લામ તથા માનનીય શ્રી નરેન્દ્ર
મોદી સ ધી પહોંચી છે. દર મહહને ૫૦૦ થી

િધ ડૉલ બને છે અને ૧૮થી િધ દેશોમાં
એતસપોટક થાય છે. રંજનબનેે સ્િબળે શરૂ
ર્રેલી રે્ડી અંતરાયો િીંધતી નિી જાજમ
પાથરી એર્ જાજરમાન પથ રં્ડારી રહી
છે. ભારતની અને એમાં પર્ ગ જરાતની
આિી પ્રવતભાસપંન્ન મહહલાઓને મારી
અંતરરે્ડી સાથે જોડીને હ ં િધ ગૌરિ
અન ભવ ં છં અને એમના પ ર ષાથકને સાદર
િદંન ર્ર ં છ.ં

( 14 )  - ડિસેમ્બર-૨૦૨૧ | www.pankhmagazine.com

https://pankhmagazine.com/


વાિાષ-સેત ુ

િેજલ શાહ

પડરવિષન અને બેવફાઈ

પહરિતકન (લખેર્ - રાધેશ્યામ શમાક) અને
બિેફાઈ (લબેખર્ા - ધીર બહને પટેલ) એ બે
િાતાક વિશે િાત ર્રશ .ં સાિ જ દા પ્લોટ પર
સજાકયેલી બે સ્ત્રી રે્સ્ન્દ્રત િાતાકઓ.

સ્ત્રીના જીિનમાં લગ્ન પહલેા અને
પછી ઘણ ં 'પહરિતકન' આિે છે. સ્ત્રી આિેલા
પહરિતકનનો સપંરૂ્ક સ્િીર્ાર ર્રે પછી પર્
'બિેફાઈ' થઈ હોય રે્ ર્રી હોય એિી
ભાિનાથી ગ ૂગંળામર્ થિા લાગે ત્યારે?

બનંે િાતાકઓને અન-બોતસ ર્રી જિાબ
મેળિિાની ર્ોવશશ ર્રીએ!

પહરિતકન િાતાકન  ં મ  ખ્ય પાત્ર છે
પરૂ્ાકબા. ખાસ્સા લાબંા સમય પછી એ
દપકર્માં પોતાને જોઈ રહ્યાં છે. અત્યાર
સ ધી તો ભીંતે લટરે્લા છબી બચત્રોમાં જ
પોતાન ં માથ ં આશરે ઓળી લતેા. આ
ફુરસત અને બદલાિ એમના પવત
શ્રીપતના મતૃ્ય એ આર્લેો છે. આ જ રે્મ?

િળી ઘાઘરા પોલર્ીને બદલે એને તો
પાટલનૂ ગમત .ં બાપ જી એને પરૂ્ક જ ર્હતેા!ં
પરૂ્ાકને ર્દી લાબંા િાળ જ ક્યાં ગમતા

અંબોડો નહહ િાળિા બદલ તો ઘરમાં
રીતસરનો વિદ્રોહ ર્રેલો."

શ્રીપત સાથે પરર્ીને આિી ત્યારે એર્ે
પછેૂલ .ં..

-હ ં તમને ગમ ?ં'

-હા, ત ં મને જેિી છે એિી ગમ.ે

-સાહબે! શ્રીપત! હ ં અંબોડો ના િાળં તો
તમને હરર્ત નથી ને?

-પરૂ્ાક, ગાડંી છે ને.

મને તો ત  ં બે સરે ગ ૂથંીને એર્
આગળ અને એર્ પાછળ ઝૂલતી રાખે એવ ં
ગમે છે.
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લખેરે્ અહીં માવમિર્ સિંાદ મરૂ્ી
લગ્નજીિનમાં પ ર ષના આવધપત્ય અને
સ્ત્રીની સહજ શરર્ાગવતની િાત ર્રી છે.
સસંાર આ રીતે સ  ખર પ ચાલે તોય હરર્ત
નહહ પર્ શ્રીપતના અિસાન પછી જૂન ં
ર્બાટ ફેંદતાં પરૂ્ાકને હાથ એર્ ડાયરી લાગે
છે. જેમાં એ લખતા ગયા છે - "આ બાઈ
છેર્ સ ધી મને સમજી ના શર્ી. પરર્ીને
પસ્તાયો પર્ સસંાર નભાવ્યો મેં!“

પરૂ્ાકએ આજીિન શ્રીપતની પસદં
નાપસદં અને પોતાની ઈચ્છાઓન ં ર્ાળસ
ર્ાઢયા પછી, ઓરમાન બાળર્ોને ઉછેયાક
અને બાળર્ો...

***

એર્, બે નહહ પરૂાં ત્રર્ બાળર્ોની
ટોળર્ી છે ધીર બહને પટેલની િાતાક
'બિેફાઈમા'ં. ત્રર્યે મા િગરના. દાદી હતા
એટલે સાિ નોધારાં તો નહહ. આમેય ચૌદ
િષકની તારંગાએ એનાથી બે િષક નાના
હર્રાત અને સૌથી નાની અન ષ્ર્ાને પોતાની
ઓથે લીધેલા. બધ ં વ્યિક્સ્થત ચાલત ં અને
ચાલત જો અવિનાશે બીજા લગ્ન ના ર્યાું
હોત!

ક્સ્મતા અને અવિનાશ એર્ ઓહફસમાં
જોડે ર્ામ ર્રતા.ં આમ તો અવિનાશ એને
ગમતો હતો, નહીંતર પાતં્રીસ િષકની ઉંમરે
પરર્િાન ં સાહસ ન ર્રત. એને તો

એર્લતાને હડસેલિી હતી. છૈયા-ંછોર્રાિંાળં
એર્ ક ટ ંબ... માથે િડીલની છત્રછાયા, એર્
સમજદાર માર્સનો જજિંદગીભરનો સાથ...
એટલે એને હા પાડી દીધી અને આ ઘરમાં
આિી પડી,અર્ધારી!

ક્સ્મતાનો ભાઈ ઓસ્રેબલયા હતો એને
જાર્ ર્રિી ના ર્રિી એર્ બાબત હતી.
ક્સ્મતા મ ૂઝંાયેલી હતી પર્ જયારે અવિનાશે
ર્હ્ ં રે્ આપર્ાં લગ્ન એ આપર્ી અંગત
બાબત છે, એમાં બીજા ર્ોઈને લિેાદેિા ન
હોઈ શરે્ - ત્યારે એ વિચારની નીડરતા પર
એ મોહી પડેલી અને પરર્ીને આ ઘરમાં
આિી પડી, ર્ોઈપર્ પ્રર્ારની પિૂકતયૈારી
િગર!

બાળર્ો જોરે્ આ અર્ધારી ઘટનાને
સ્િીર્ારી શક્યા નહહ. તારંગાએ બળિો
જાહરે ર્રી દીધો. ક્સ્મતા સાથે ભળ્યા નહહ.
દાદીએ પોતાનાથી બનતા બધાં પ્રયત્નો
ર્રી જોયા પર્ વ્યથક. બાળર્ો સાથે સમય
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પસાર ર્રિા લીધેલી બે હદિસની
રે્ઝય અલ લીિ ક્સ્મતાને અસહ્ય થઈ પડી!
એને બાળર્ો ઉછેરિા છે પર્ બાળર્ો...

શ્રીપત સ્િગકલોર્ વસધાિી ગયા અને
અવિનાશ ઓહફસ. હિે પરૂ્ાકબા અને
ક્સ્મતાએ જીિનમાં આિી પડેલા
પહરિતકનનો પ્રહાર ઝીલિાનો છે.
પરૂ્ાકબાનો હદર્રો આડર્તરી રીતે ગામડે
મોર્લી દેિા માગંે છે જયારે બાએ તો
ર્દીએ એ વિશે વિચાય ું નહત  !ં પ ર્ાકબા શ ં
વનર્કય લે છે એ જોવ ં રહ્ .ં 'બિેફાઈમા’ં

વનર્કય બાળર્ોએ લિેાનો છે, શ ં ક્સ્મતા
ધીરજ રાખી શર્શ?ે બાળર્ોનો વનર્કય એની
તરફેર્માં આિશે?

સામાન્ય લખેર્ હોત તો 'બિેફાઈ'

શીષકર્નો ચીલાચાલ અથક લઈ િાતાકનો અંત
આર્ત. ધીર બહને તો ર્થાના નીિડેલ
ર્સબી અને એમની ર્લાની ચમત્કૃવત માટે
આ િાતાક જરૂર િાચંજો.

આપના પ્રવતભાિ tejnikalme@gmail.com

પર મોર્લી શર્શો.

( 17 )  - ડિસેમ્બર-૨૦૨૧ | www.pankhmagazine.com

http://www.pankhmagazine.com/


રાજુલ ભાનશુાલી

િમને મળ્યાનુ ંયાદ

એમણે

પહલેીવાર

હૃદય સરસી ચાપંી,

પછી

અળગુ ંથયુ ંિે િો

માત્ર કલેવર હત ુ!ં

~ સજુ્ઞચિા કપરૂ

***

ઘર્ા િષોથી એમની સાથે િાત નથી
ર્રી. એમના મ ખથેી ઉચ્ચારાયેલ ં માર ં નામ
ર્ાનમાં ર્ાયમ પડઘાયા ર્રે છે. એ લહરે્ો
હજ ય એટલો જ ગમે છે. એમને હ ં નામ
લઈને બોલાિિા માગં છ.ં પર્ એ શક્ય
નથી! ગમતી વ્યક્તતન ં નામ પર્ ન લઈ
શર્વ ં એનાથી િધ પીડાદાયર્ ર્ોઈ િસ્ત  
નથી.

ક્યારેર્ એ નામ ક્યારં્ દેખાઈ રે્
સભંળાઈ જાય તો હૃદય બચેાર ધબર્ારાં ચરૂ્ી
જાય છે. રાહ જોતી રહ ં છં રે્ એવ ં બન,ે હૃદય

ધબર્ારાં ચરેૂ્! ફેિહરટ ગીત સાભંળતા
હોઈએ ત્યારે એમાં બોલ શર થાય એથી
પહલેાં િાગત  ં ઇન્સ્ુમેન્ટલ સગંીત પરૂ ં થિાન ં
રાહ જોઈએ એિી રીતે. આજે પિને થોડ રં્
જોર પર્ડ્ ં છે. બારીને હળિો ધક્કો
મારિાનો એ ક્યારથી પ્રયત્ન ર્રી રહ્યો છે.
પરંત  સ્ટોપર લાગેલી છે એટલે બારી બધં તો
નથી થઈ જતી, પર્ સતત લાગતાં ધક્કાને
ર્ારર્ે ધીમોધીમો ખટખટનો અિાજ આવ્યા
ર્રે છે. એ અિાજ પરૂી તન્મયતાથી સાભંળં
છ.ં એમર્ે પહલેીિાર મારી રૂમના દરિાજે
નૉર્ ર્રેલ ં એ અિાજ ડીટ્ટો આના જેિો જ
હતો. બારીમાં લટર્ત  ં વિન્ડચાઇમ િચ્ચિચ્ચે
રર્ઝર્ીને પોતાની હાજરી પ રાિત  ં રહે છે.
એની પાછળ દેખાતા આર્ાશમાં આજે થોડીર્
પીળાશ િતાકય છે. પરંત  એ પીળાશ
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આર્ાશની નથી. અસ્ત થતાં સરૂજની પર્
નથી. એ મારા બચત્તમાં ફેલાયેલી પીળાશનો
ઓછાયો છે. આ પીળાશ ધીમેધીમે બધ ં જ
બાનમાં લઈ રહી છે, બધ ં જ. સરૂજ અસ્ત
થઈ રહ્યો છે. અંધાર ં ઉતરી રહ્ ં છે. એ
અંધારામાથંી એર્ ખોબો ભરીને હ ં મારી
આસપાસ િેરી દઉં છં અને બધ ં જ ઢંર્ાઈ
જાય છે. પેલી પીળાશ પર્! હિે હ ં ધીમા
સ્િરમાં એમન ં નામ લઈ શક ં છ.ં હ ં લઉં છ,ં
અને હ ં જ સાભંળં છ.ં નામ ઉચ્ચારતી િખતે
મારી આંખોમાં ઉપસી આિેલી ચમર્ હિે
ર્ોઈને નહીં દેખાય! બચત્તમાં ઉમગંની લહરે
દોડી જાય છે. પર્ પેલી પીળાશ ન જાર્ે રે્િી
છે રે્ રહીરહીને આંખો તરલ થઈ જાય છે.
એવ ં નથી રે્ મેં ભ લિાનો પ્રયત્ન નથી ર્યો.
ચારે હદશાથી હૃદયને તાળા દઈ દીધા છે. એ
રસ્તા મરૂ્ી દીધાં જયાં એમની હરફર હતી.
ર્ોઈ મેસેજ નહીં. ર્ોઈ સપંર્ક નહીં દૂરદૂર સ ધી
નહીં પર્ જે લોહીમાં ભળી ગય ં હોય એને
અળગ ં ર્રી શર્ાત  ં નથી. આ ક્ષર્ન ં આ જ
સત્ય છે.

જોરે્ ક્યારેર્ સ્િપ્નોમાં અલપઝલપ ભટે
થઈ જાય છે ખરી. પરંત  હજ ધરાઈને જોિા
પર્ પામ ં એ પહલેાં તો સ્િપ્નની હર્નારીઓ
અદ્રશ્ય થિા માડંે છે. હ ં એમનો અદ્રશ્ય થતો
હાથ પર્ડિા મથ ં છ,ં પર્ હથેળી હજ એ
હાથનો સ્પશક સ દ્ધાં અન ભિે એ પહલેાં જ તે
ઓગળિા લાગે છે. મારી અટ લી હથેળી પર

માત્ર થોડીર્ હ ફં બાર્ી રહી જાય છે. છેલ્લા
ઘર્ા િખતથી હ ં મારાં સ્િપ્નોને સમજાિી
રહી છં રે્ મને એમની બબલક લ યાદ નથી
આિતી. પરંત  એમને સમજ પડતી નથી.
જેમની સાથે મન અને આત્મા જોડાઈ જાય
એિા લોર્ો જીિનમાં બહ ઓછા મળે છે. એવ ં
લાગે છે રે્ અમે ર્ોઈર્ આગલા જન્મના
ઋર્ાન બધંે મળ્યા હતા. હ ં નથી જાર્તી રે્ એ
મારા વિશે શ ં વિચારે છે? મને યાદ પર્ ર્રે
છે રે્ નહીં? માત્ર એર્ાદ બે િાર મળ્યા હોઈએ
એિી રે્ટલીય વ્યક્તતઓ બહ જલ્દી સ્મવૃતશેષ
થઈ જતી હોય છે. પર્ હ ં એમને નથી ભલૂી.
નથી ભલૂી શર્તી.

એ એર્ાદ બિેારના મેળાપમાં એમની
સાથે િીતાિેલી દરેર્ ક્ષર્ મને યથાતથ યાદ
છે. એ ક્ષર્ો હૃદયમાં એિી રીતે અંર્ાઈ ગઈ
છે જાને ર્ોઈ સ દંર પેઇસ્ન્ટન્ગ હોય. એવ ં
પેઇસ્ન્ટન્ગ જેના રંગો ક્યારેય ફીર્ા પડિાના
નથી. એ ઢળતી સાજં, તરબતર ર્રી દેતી
એમના ડીઓની સ ગધં, ર્પાળ પર બાજી
ગયેલાં પરસેિાના થોડારં્ ટીપા,ં એમર્ે
આપેલ ં એ હ ફંાળં આબલિંગન, એ સ્પશક, એ
અન ભ વત. એ હદિસે એમર્ે પહલેીિાર મને
હૃદય સરસી ચાપંી હતી. પછી અળગ ં થય ં તે
તો માત્ર ર્લિેર હત  !ં

સાજં પરેૂપરૂી ઢળી ગઈ છે. આજે એર્
અરસા પછી મેં એમન ં નામ લીધ ં છે.
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િાતાિરર્ મઘમઘી ઊઠ્ ં છે. આજની આ
ક્ષર્ો પર્ હૃદયમાં એિી રીતે અંર્ાઈ ગઈ છે
જાર્ે ર્ોઈ સ દંર પેઇસ્ન્ટન્ગ હોય. એવ ં
પેઇસ્ન્ટન્ગ જેના રંગો ક્યારેય ફીર્ા પડિાના
નથી. હ ં આજે એના વિશે લખી રહી છં જેથી
એ સદાય સૌભાગ્યિતી રહી શરે્. આ ક્ષર્ન ં
આ જ સત્ય છે.

***

ભાિનગરમાં રહતેાં સ  બચતાબહનેના અત્યાર
સ ધી બે પ સ્તર્ો અન િમે 'સીડબલિંગ' અને
'ર્વશશ' પ્રર્ાવશત થયાં છે અને ત્રીજ ં પ  સ્તર્
'ઓબલયો' પ્રર્ાશાવધન છે. ર્ાવ્ય લખિા સાથે
સાથે તેઓ પોરબદંરના 'ખબર જગત'
સમાચારપત્રમાં 'પોબઝહટિ સ્ટોરી' અને
'દીિાના અજિાસ'ે શીષકર્થી બે ર્ૉલમ પર્
લખે છે. ર્વિ, લબેખર્ અને ર્ૉલવમસ્ટ હોિા
સાથે તેઓ સામાજજર્ ર્ાયકર્ર તરીરે્ પર્
ર્ાયકરત છે. 'સિક વમત્ર (રે્.આર.દોશી રસ્ટ)ના
ર્ોહડિનેટર તરીરે્ ર્ાયકરત હોિા ઉપરાતં એમર્ે

હર્ડનીના દદીઓના લાભાથે પર્
નોંધનીય ર્ાયક ર્ય ું છે. 'કૃષ્ર્ાપકર્' બનેર નીચે
તેઓ સ્રે એવનમલ માટે પર્ ઘણ ં સાર ં ર્ાયક
ર્રી રહ્યાં છે. આ િષે એમર્ે રી ગાડક સાથે
લગભગ ૭૦૦ જેટલા વકૃ્ષોન ં િાિેતર પર્
ર્ય ું છે. તે ઉપરાતં જર રતમદંોને અનાજ
ર્ીટની સહાય, કૃવત્રમ હાથ વિતરર્ ર્ેંદ્ર,
માટીની પરબડીન ં વિતરર્ એવ ં બીજ ં ઘણ ં

બધ ં ર્રતાં રહે છે.

ઠાલાં શબ્દો ન િેડફે એ ઉત્તમ ર્વિ.
પ્રસ્ત  ત ર્ાવ્યમાં નાયર્ નાવયર્ાને પહલેીિાર
હૃદય સરસી ચાપંે છે ત્યારે નાવયર્ાને થયેલી
અન ભ વતની િાત છે. ર્ાવ્ય પ્રર્ય અન ભ વતની
તીવ્રતાને વ્યતત ર્રે છે. ર્વિએ આ ટચ ર્ડા
ર્ાવ્યના માધ્યમથી રે્ટલ ં બધ ં ર્હી દીધ ં છે!
જાર્ે િીતી ગયેલી મોસમના પ્રતીર્ સમ ં એર્
છેલ્લ ં સ  ક્ક ં પાદંડ ં ર્ોઈ ર્ાવ્યના પ સ્તર્ના
પાનાઓ િચ્ચે પડ્ પંડ્ ં એર્ે જોયેલા
લીલાછમ રંગની િાતાક ર્હી રહ્ ં છે!
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આ ટેતનોલોજી ભારતના ‘પ્લાસ્સ્ટર્
મેન’, મદ રાઈની વથયાગરાજર ર્ોલજે ઑફ
એલ્ન્જવનયહરિંગના રસાયર્શાસ્ત્રના પ્રોફેસર
રાજગોપાલન િાસ દેિન દ્વારા
વિર્સાિિામાંઆિી હતી.

પ્લાસ્સ્ટકની સમસ્યાઓ:

પ્લાસ્સ્ટર્ ધીમે ધીમે માનિીની તમામ
જરૂહરયાતોન ં અબભન્ન અંગ બની ગય ં છે.

પ્લાસ્સ્ટર્ રે્રી બગે્સ, પેરે્જજિંગ સામગ્રી,
બોટલ, ર્પ અને અન્ય વિવિધ િસ્ત  ઓએ
ધીમે ધીમે પ્લાસ્સ્ટર્ના ફાયદાઓને ર્ારર્ે
અન્ય સામગ્રીમાથંી બનેલી દરેર્ િસ્ત  ન  ં
સ્થાન લીધ ં છે. પ્લાસ્સ્ટર્ ટર્ાઉ, ઉત્પાદનમાં
સરળ, હલર્ો, અતટૂ, ગધંહીન અને
રાસાયબર્ર્ પ્રવતરોધર્ છે, પરંત  પ્લાસ્સ્ટર્ન ં
વિઘટન થત ં નથી. આ તનેી સૌથી મોટી
ખામી છે.

પ્લાસ્ટીર્નો ર્ચરો દેશભરમાં
અસામાન્ય રીતે જોિા મળે છે અને તેનાથી
અનેર્ સમસ્યાઓ ઉભી થિા લાગી છે.

પ્લાસ્સ્ટર્નો ર્ચરો ગટરમાં ભરાઈ જાય છે,

જેના ર્ારર્ે પરૂ આિે છે. તે પ્રાર્ીઓને
ગ ૂગંળાિે છે જેઓ પ્લાસ્સ્ટર્ની થેલીઓ
િગેરે ખાય છે. ખતેરોમાં જોિા મળતા
પ્લાસ્સ્ટર્ અંક રર્ને અિરોધે છે અને
િરસાદી પાર્ીન ં શોષર્ અટર્ાિે છે.

પ્લાસ્સ્ટર્ન ં હરસાયલ્તલિંગ ફતત ૩-૪
િખત જ થઈ શરે્ છે અને હરસાયલ્તલિંગ માટે
પ્લાસ્સ્ટર્ને પીગળિાથી અત્યતં ઝરેી ધમૂાડો
નીર્ળે છે.

ગઈ સદીના અંત સ ધીમા,ં પ્લાસ્સ્ટર્નો
ઉપયોગ ઘટાડિા અને તેમાથંી પેદા થતા
ર્ચરાને વનયવંત્રત ર્રિા માટે ઘર્ો અિાજ
ઉઠાિિામાં આવ્યો હતો. આ તે સમયગાળો
હતો, જયારે એર્ સાજંે પ્રો. િાસ દેિને એર્
ટીિી ર્ાયકિમમાં એર્ ડૉતટરને એમ ર્હતેા
જોયા રે્ પ્રાર્ીના શરીરમાં ‘ઓગળેલા’
પ્લાસ્સ્ટર્થી પ્રદૂષર્ થાય છે.

વર્ષન શાહ

હવે પ્લાસ્સ્ટકમાથંી બનશે ભારિના નવા રસ્િાઓ !
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"આનાથી મને વિચાર આવ્યો. પ્લાસ્સ્ટર્
પેરોબલયમની પેદાશ હોિાથી ડૉતટરની આ
વથયરી ખોટી ઠરી. સમગ્ર દેશમાં પ્લાસ્સ્ટર્
પર પ્રવતબધં મરૂ્િા અને આખા દેશમાં
ફેલાતા પ્લાસ્સ્ટર્ના ર્ચરાના ઉરે્લો શોધિા
અંગે ઘર્ી ગભંીર િાતો થઈ હતી. મેં િસે્ટ
પ્લાસ્સ્ટર્ સાથે પ્રયોગ ર્રિાનો પડર્ાર
લિેાન ં નક્કી ર્ય ું." - તેવ ં પ્રોફેસર ર્હે છે.

પ્રડિયા:
ર્ચરાના પ્લાસ્સ્ટર્ને ગરમ બબટ્ મેન

સાથે ભળેિિાના અને વમશ્રર્ને પથ્થર પર
ર્ોહટિંગ ર્રિાના પ્રયોગશાળાના પહરર્ામો
સર્ારાત્મર્ સાબબત થયા. તેમર્ે ૨૦૦૨-
૨૦૦૫માં તેમની ર્ોલજેના પહરસરમાં
બનેલા રોડ પર પ્લાસ્સ્ટર્ િેસ્ટનો ઉપયોગ
અમલમાં મકૂ્યો હતો.
"આજની તારીખમા,ં રસ્તાનો આ વિસ્તાર
હજ પર્ મજબતૂ છે. ૨૦૦૬મા,ં
વથયાગરાજર ર્ોલજે ઓફ એલ્ન્જવનયહરિંગને
આ ટેતનોલોજી માટે પેટન્ટ પ્રાપ્ત થઈ." -

તેવ ં પ્રોફેસર ર્હે છે.

પ્લાસ્સ્ટર્ િેસ્ટ િસ્ત  ઓ જેનો ઉપયોગ
રસ્તાના બાધંર્ામ માટે થઈ શરે્ છે, તેમાં
વિવિધ િસ્ત  ઓ જેિી રે્ પ્લાસ્સ્ટર્ની
રે્રીબગે્સ, પ્લાસ્સ્ટર્ ર્પ, બટાર્ાની બચપ્સ
માટે પ્લાસ્સ્ટર્ પરેે્જજિંગ, બબસ્સ્ર્ટ, ચોર્લટે
િગેરેનો સમાિેશ થાય છે.

સમગ્ર પ્રહિયા ખબૂ જ સરળ છે.

પ્લાસ્સ્ટર્નો ર્ચરો સૌપ્રથમ ર્ટીંગ મશીનનો
ઉપયોગ ર્રીને ચોક્કસ ર્દમાં ર્ાપિામાં
આિે છે. એરં્દર વમશ્રર્ને ૧૫૫-૧૭૦°c પર
ગરમ ર્રિામાં આિે છે અને તેને વમક્તસિંગ
ચમે્બરમાં સ્થાનાતંહરત ર્રિામાં આિે છે,

અને સખત બાઈસ્ન્ડિંગમાં આર્ાર આપિા
માટે બબટ્ મેનને ૧૬૦-૧૭૦°c પર ગરમ
ર્રિામાં આિે છે. ગરમી દરવમયાન
તાપમાનન ં વનરીક્ષર્ ર્રાય છે.

ર્ટીંગ મશીનનો ઉપયોગ ર્રીને
ર્ાપેલ પ્લાસ્સ્ટર્ ર્ચરો પછી એરં્દર
ઉમેરિામાં આિે છે. તે ૩૦ થી ૬૦ સેર્ન્ડની
અંદર એરં્દર પર એર્સરખી રીતે ર્ોટ થઈ
જાય છે, જે તેલય તત દેખાિ આપે છે.

પ્લાસ્સ્ટર્ િેસ્ટ ર્ોટેડ એગ્રીગટેને ગરમ
બબટ્ મેન સાથે વમવશ્રત ર્રિામાં આિે છે
અને પહરર્ામી વમશ્રર્નો ઉપયોગ રસ્તાના
બાધંર્ામ માટે થાય છે. રોડ બબછાિિાન ં
તાપમાન ૧૧૦° સે થી ૧૨૦° સે િચ્ચે છે.

( 22 )  - ડિસેમ્બર-૨૦૨૧ | www.pankhmagazine.com

https://pankhmagazine.com/


ફાયદાઓ:

"રસ્તાના બાધંર્ામ માટે િેસ્ટ
પ્લાસ્સ્ટર્નો ઉપયોગ ર્રિાના ઘર્ા ફાયદા
છે. પ્રહિયા સરળ છે અને તેને ર્ોઈ નિી
મશીનરીની જરૂર નથી. દરેર્ એર્ હર્લોના
પથ્થર માટે, ૫૦ ગ્રામ બબટ્ મેનનો
ઉપયોગ થાય છે અને તેનો ૧૦મો ભાગ
પ્લાસ્સ્ટર્નો ર્ચરો છે; આ પ્રહિયા
ઉપયોગમાં લિેાતા બબટ્ મેનની માત્રાને
ઘટાડે છે. પ્લાસ્સ્ટર્ એરં્દર અસર મલૂ્યમાં
િધારો ર્રે છે અને લિચીર્ પિેમેન્્સની
ગ ર્િત્તામાં સ  ધારો ર્રે છે. અને આનાથી
રસ્તાઓનો ઘસારો મોટા પ્રમાર્માં ઘટી
જાય છે” - ભારતના ગૌરિપરૂ્ક પ્લાસ્સ્ટર્
મેન સમજાિે છે.

આ માગક વનમાકર્ પ્રહિયા અત્યતં
પયાકિરર્ને અન કૂળ છે, જેમાં ર્ોઈ ઝરેી
િાય ઓ છોડિામાં આિતા નથી તથા આ
પ્રહિયાએ રાગ પીર્સક, એટલે રે્ ર્ચરો
ઉઠાિિા િાળા મજૂરો માટે િધારાની
નોર્રી પેદા ર્રી છે.

પ્લાસ્સ્ટર્નો ર્ચરો રસ્તાની
મજબતૂાઈ િધારિામાં મદદ ર્રે છે,

રસ્તાનો તાર્ ઓછો ર્રે છે. આ રસ્તાઓ
િરસાદના પાર્ી અને ઠંડા હિામાન સામે
િધ સારી રીતે પ્રવતર્ાર ધરાિે છે. નાના
રસ્તા માટે પ્લાસ્સ્ટર્ના ર્ચરાનો મોટો જથ્થો
જરૂરી હોિાથી આજ બાજ ફેલાતા

પ્લાસ્સ્ટર્ના ર્ચરાન ં પ્રમાર્ ચોક્કસપર્ે
ઘટશ.ે

પ્રોફેસર આર િાસ દેિનનો પ્રયોગ
ચાલ રાખિાનો ઝોર્ અન્ય નિીનતા તરફ
દોરી ગયો. તેર્ે પ્લાસ્સ્ટર્ ર્ોહટિંગ િડે સ્ટોન
બ્લોર્ બનાિિાનો પ્રયાસ ર્રિાન ં નક્કી
ર્ય ું અને ૨૦૧૨-૧૩માં 'પ્લાસ્ટોન'નો જન્મ
થયો. પ્લાસ્ટોન બ્લોર્, એ ર્ચરાના
પ્લાસ્સ્ટર્ અને પથ્થરના વમશ્રર્માથંી
બનાિિામાં આિે છે. તે િધ દબાર્નો
સામનો ર્રે છે અને તે પાર્ીના પ્રિાહને
પ્રવતર્ાર ર્રે છે. રસાયર્શાસ્ત્રના પ્રોફેસર
વિભાગમાં તેઓએ પ્લાસ્સ્ટર્ના ર્ચરા સાથે
ગે્રનાઈટ અને વસરાવમર્ િેસ્ટનો ઉપયોગ
ર્રીને પ્લાસ્ટોન બ્લોતસ બનાવ્યા છે.

દરેર્ પ્લાસ્ટોન બ્લોર્ ૩૦૦ પ્લાસ્સ્ટર્
રે્રી બગે અને લગભગ ૬ PET (પોલીથીન
તેરીફ્થૈલટે) બોટલનો ઉપયોગ ર્રે છે.

લગભગ ૧૦% ઘન ર્ચરામાં
િપરાયેલી સામગ્રીનો સમાિશે થાય છે
જેને ટ ર્ડાઓમાં તોડીને પ્લાસ્ટોન બનાિિા
માટે ઉપયોગમાં લિેાય છે. પ્લાસ્ટોનનો
મ ખ્ય ફાયદો એ તનેી બબન-વછદ્રાળ પ્રકૃવત
અને પાર્ીના પ્રિેશને રોર્િાની ક્ષમતા છે.

પ્લાસ્ટોનનો ઉપયોગ ફ્લોહરિંગ માટે
પર્ ર્રી શર્ાય છે, ખાસ ર્રીને ઘરની
બહારન ં ફ્લોહરિંગ. તે વસમેન્ટ બ્લોતસ માટે
સસ્તો અને મજબતૂ વિર્લ્પ હોઈ શરે્ છે, જે
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સતત િરસાદમાં સ  ર્ાઈ જિાની વવૃત્ત
ધરાિે છે. તે જળાશયો, ખાસ ર્રીને નહરેો
માટે અસરર્ારર્ લાઇનર બની શરે્ છે, જે
પાર્ીના પ્રિાહને અટર્ાિે છે. તેનો ઉપયોગ
ર્મ્પાઉન્ડ હદિાલોને િધારિા માટે પર્
થઈ શરે્ છે. તેને રંગીન અને આર્ષકર્
બનાિિા માટે પ્રિાહી વમશ્રર્નો ર્ોટ આપી
શર્ાય છે.

ર્ોલજે અને ખાસ ર્રીને પ્રોફેસરને
આ ટેતનોલોજી માટે ય રોપ અને અમેહરર્ાના
વિવિધ દેશોમાથંી ઘર્ી બધી તિેરી મળી
રહી છે.

પ્રોફેસર ર્હે છે, "સ્િચ્છ ભારત
અમારી પ્રથમ પ્રાથવમર્તા છે. અમે સૌપ્રથમ
ભારતને રસ્તાના બાધંર્ામમાં પ્લાસ્સ્ટર્ના

ર્ચરાનો ઉપયોગ ર્રિા અને પ્લાસ્ટોનના
ઉપયોગ અંગેનો સદેંશો ફેલાિીને તનેા
ર્ચરાનો વનર્ાલ ર્રિામાં મદદ ર્રીશ .ં
એર્િાર અમે અમારા દેશના લગભગ દરેર્
ભાગમાં આગળ િધીશ ,ં અમે આ ટેતનોલોજી
અન્ય દેશો સાથે શેર ર્રીશ .ં"

સરકારનું વલણ:

નિેમ્બર, ૨૦૧૫ના એર્ સરર્ારી
આદેશે દેશના તમામ રોડ ડિેલપસક માટે
રસ્તાના વનમાકર્ માટે બબટ્ વમનસ વમતસ
સાથે િેસ્ટ પ્લાસ્સ્ટર્નો ઉપયોગ ર્રિાન ં
ફરજજયાત બનાવ્ય ં છે. આ આદેશ ભારતમાં
પ્લાસ્સ્ટર્ ર્ચરાના વનર્ાલની િધતી જતી
સમસ્યાને દૂર ર્રિામાં મદદરૂપ બનશે.
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લઘ-ુનવલ

ગયા અંર્મા ંઆપર્ ેજોય  ંરે્...

મગૃાને હિે પ ખ્તિયે પોતાની
વિચારધારા વિર્સ્યા પછી એની મમ્મીના 
વિચારો  રૂહઢચ સ્ત અને જ નિાર્ી લાગે છે. 
મૌબલનનો સ્િાથક એની સમજની બહાર 
હતો. અવનર્ એને નિા પ્રોજેતટથી િારે્ફ 
ર્રે છે.  મગૃા વનર્કય નથી લઈ શર્તી રે્ 
એમા ંજોડાવ  ંરે્ નહીં. પ્રથમને પોતાના 
છૂટાછેડાના વિચાર વિશે િાત ર્રે છે ત્યારે 
એન  ંિતકન ધારર્ાથી વિપરીત હોય છે.  
હિે આગળ.. 

પ્રકરણ ૬ : જળમા ંસિરાિ

પ્રથમની ટર્ોર અને અચાનર્ ઉપર
દોડી જિાની ઘટનાએ મગૃાને વિચારતી
ર્રી દીધી, જાર્ે શાતં, તપ્ત રર્માં ર્ોઈ
ગરમ હિાની લહરેખીએ ધળૂની ડમરીથી
િાતાિરર્ ડહોળી નાખં્ય .ં સમસ્ષ્ટના અણ 
એ અણ થી અલગ થઈને ર્ોઈ નિી જ
દ વનયામાં આિી હોય એમ મગૃા પોતાને
એર્દમ 'એર્લી' મહસેસૂ ર્રિા લાગી.
સામે દ્રશ્યમાન ઈન્દ માસી દ્વારા બોલાયેલા

શબ્દો મગૃાની આસપાસ ઘમૂરાતા હતા
અને મગૃાના મનને અંતરથી હલબલાિી
દેતા હતા.

આમ તો સામાન્ય રીતે ઈન્દ માસી
જોડે રે્ટલીયે િાતો ર્રતી હોત પર્
પ્રથમના િતકને એનાં મનમાં શરં્ાન ં બીજ
રોપ્ય ં હત  .ં મગૃા પોતે એ શબ્દોના
િાિાઝોડાને જાર્ે ઝલેતી હોય એમ
ઉદ્ધદ્વગ્ન મને ઈન્દ માસીની િાતને 'હા એ
હા' ર્રતી રહી, પછૂાયેલા પ્રશ્નોના જિાબ
આપતી રહી. ઈન્દ માસીએ ટર્ોર પર્ ર્રી,

"છોર્રી, પરણ્યા પછી બદલાઈ ગઈ છે
ત  !ં"

"અરે...સૉરી માસી, હ ં રં્ઈર્ વિચારમાં
હતી!"

અજ્ઞચિિા દીપક પિંયા 

િિકા ભીના ંમગૃજળ
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"રે્મ નહીં? બે િષકનો અહાગંરો દૂર
ર્રિાનો સમય આવ્યો, નહીં? ત ં તો
નિેસરથી સાસરે જતી હોય એવ ં લાગશે
તને!"

"શ ં માસી તમે ય!"

મગૃાએ પરાર્ે િાત પરૂી ર્રી.
બાળગોહઠયો પ્રથમ મગૃાને મળ્યા પછી
પર્ બીજી ર્ોઈ િાતમાં પરોિાયેલો રહે
એ ઘટના મગૃા પચાિી નહોતી શર્તી.
એવ ં શ ં થય ં રે્ છૂટાછેડાની િાત નીર્ળી
પછી પોતાનાથી દૂર, પ્રથમ ઉપર જઈને
ફોન પર િાત ર્રતો હતો? પોતે
અમદાિાદથી દૂર રહી એ દરવમયાન એવ ં
શ ં બની ગય ં રે્ મૌબલન પાર માનો માનીતો
બની ગયો? પ્રથમ પર્ મૌબલનની
તરફદારી ર્રિા માડંયો? શ ં એ ફોન પર
મૌબલન જોડે િાત ર્રતો હતો?

સમજી ન શર્ાય એિા ગ સ્સાની
આગથી મગૃા જાર્ે સળગી રહી હતી.
પ્રથમને એ પોતે ખબૂ ગમતી એટલે
પ્રથમે સદાય મગૃાની દરેર્ િાતને ખબૂ
મહત્િ આપેલ .ં "આટલા પદંર િષકની
દોસ્તીમાં મારો પડયો બોલ ઝીલનાર
પ્રથમ એર્ાએર્ મૌબલન તરફી રે્િી રીતે
થઈ શરે્?" પ્રથમ માટે તો મૌબલન હહરફ
સમાન હતો. પ્રથમ પોતાને ખબૂ પસદં
ર્રતો હોિા છતાં ર્ોલજેર્ાળથી નેતા અને

ર્સરતી શરીર ધરાિતા એિા મૌબલન પર
મગૃાએ પસદંગી ઉતારેલી. એ તો પ્રથમની
સાદગી અને સારાઈ હતી રે્ એ બધ ં
ભલૂીને મતૈ્રીને જ મહત્િ આપતો અને
મગૃા સાથે એિી જ મૈત્રી જાળિતો રહ્યો.
એના માટે મગૃાના મોંએથી નીર્ળેલ િાક્ય
એ સોનાની રેખ સમાન હત  .ં

"પ્રથમ મારી તર્લીફ સમજિાને
બદલે મને રે્મ ડરાિિા લાગ્યો? મારી
ર્ારહર્દી માટે પર્ હ ં આટલી બચિંવતત છ,ં

છતાં એર્ે રે્મ એ વિશે મને એર્ પર્
સિાલ ન ર્યો? પ્રથમ તો જાર્ે સાિ
બદલાઈ ગયો છે! ભલ,ે જેિી નસીબની
બબલહારી! એ મને સાથ ન આપે, પર્ હ ં
મારો રસ્તો જાતે શોધી જ લઈશ. બધાનંે
બતાિી દઈશ!" મગૃાન ં મન પ્રશ્નો અને
દબલલોથી ભરાઈ ગય .ં

આિેશમાં એની ચાલિાની ઝડપ
જેમ જેમ િધી, એમ એમ એનાં મનમાં
લાગેલી ગ સ્સાની આગ થોડી ઠંડી પડી.
મોબાઈલની હરિંગ િાગી રે્ એની ચાલ પર્
ધીમી પડી. ફોન જોઈને એ વિચારમાં પડી
ગઈ.

'િો્સએપ વિહડયો ર્ોલ?' 

ફોન ઉપાડતા ંજ સાસ માનો ચહરેો દેખાયો. 
મગૃા એર્દમ નરમ પડી ગઈ. 
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"જય શ્રી કૃષ્ર્ મમ્મીજી! રે્મ છો?"

"બટેા અમદાિાદ આિી ગઈ, તો ફોન ન
ર્યો?"

"મમ્મીજી આજે ફોન ર્રિાની જ હતી.
થોડીર્ થાર્ી ગઈ હતી અને ફરી ર્ચ્છ
જિાન ં પ્લાવનિંગ થત ં હત  ં એટલે થય ં રે્ એ
બધ ં નક્કી થાય પછી જ ફોન ર્ર ં."

"િાહ મગૃા બટેા, ર્ચ્છ? મને ર્ચ્છનો બહ 
નેડો.. તારે શા માટે જિાન ં હત  ?ં રં્પનીના
ર્ામે?"

"અરે ના ના. એર્ રં્પનીના મોડેબલિંગ
માટે. ર્ચ્છી બહનેોના ગહૃઉદ્યોગની રં્પની
છે."

"ચોક્કસ જજે બટેા. પર્ જરા તારીખો
પહલેા જર્ાિજે."

અચાનર્ ફોનના રે્મરેામાં એર્ મોટા
માથાિાળી છોર્રી દેખાઈ. એનાં ર્ાલા
ર્ાલા અિાજથી મગૃાની આંખમાં અમી
છલર્ાિા લાગ્યા.

"ભાભી.. ભાભી.. ક્યારે આિો છો અહીં?"

મગૃાના સાસ એ િચ્ચે જ બોલિા માડં્  .ં

"અરે સ્િીટી, ફોન આંચર્ી લિેાય? ભાભીને
હરેાન નહીં ર્રિાના હોં!"

સ્િીટી મેન્ટલી હરટાડેડ હતી. એને
સાચિિામાં જ મૌબલનના મમ્મી એટલે રે્
રન્નાબનેનો સમય વ્યવતત થતો.

"મારે ભાભી પાસે જવ ં છે.. જવ ં છે."

સ્િીટીન ં રડિાન ં શરૂ થતાં મગૃા મ ૂઝંાઈ.

"હ ં આવ .ં.. હમર્ાં આવ ં છ.ં.."

"બટેા આિજે, ફોન મકૂ ં. પછી એ સતૂી
હોય ત્યારે િાત ર્રીશ."

"ઓરે્ મમ્મીજી. જય શ્રી કૃષ્ર્."

"સિંેદનાની સફર રે્ટલી આહ્લાદર્ રહી!“

મગૃા મનમાં જ બોલી. ગ સ્સાથી શરૂ
થયેલો આિેગ રે્ટરે્ટલા સ્િરૂપ બદલીને
એની સાથે હતો! અત્યારે તો એ સાસ ની
અને મૌબલનની બહને સ્િીટી તરફ લાગર્ી
અન ભિતી હતી. લાગર્ીની એ લહરેખીએ
મનને થોડી શાતા આપી. રન્નાબને એટલે
એર્દમ આધ વનર્ સાસ મા. િહ જોડે ર્ોઈ
અપેક્ષા તો નહીં પર્ િહ ને દીર્રીથી પર્
િધારે ગર્ે એિા! અત્યારે મગૃાને થોડો
અફસોસ થયો. એને દ ઃખ થય ં રે્ એર્ે
સામેથી સાસ જોડે િાત ન ર્રી. પાર માની
અનેર્િાર સચૂના છતાં એ એર્ની બે
નહોતી થઈ.

પર્ ફરી મનનો ઉચાટ ભરતીની
જેમ આગળ આવ્યો. "હિે રે્ટલાં હદિસ
એ સાસ મા રહિેાના? મારે શા માટે સાસરે
જવ ં જ જોઈએ! એના હદર્રાને રં્ઈ પડી
છે? એને તો બસ, એ અને એન ં રાજર્ારર્!
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ત્યારે હ ં શ ં ખાલી ક ટ ંબને પરર્ી છ?ં"

મનમાં વિચારોનો ચિિાત ચાલ રહ્યો અને
મગૃાન ં ઘર આિી ગય .ં દૂરથી જોય ં તો
પાર મા એમના ર્ારીગરોને ર્ાલની તૈયારી
રૂપે સચૂના આપી રહ્યા હતા.

"મમ્મા,આજે શ ં જમાડીશ?"

"રીંગર્નો ઓળો, રોટલો, દહીં ને લસર્ની
ચટર્ી."

"અરે િાહ, અત્યારથી મોંમાં પાર્ી આિી
ગય !ં"

"ત ં તળેલ ં નથી ખાતી એટલે લીલિાની
ર્ચોરી રહિેા દીધી!"

"મેરી પ્યારી મમ્મા! તને રે્િી રીતે ખબર
પડી? મોડેબલિંગનો બીજો પ્રોજેતટ આિી
ગયો છે. હ ં તને ર્હિેાની જ હતી! આિતી
ર્ાલથી એર્દમ ર્ડર્ ડાયેહટિંગ અને
ર્સરતપાલન! મને મદદ ર્રીશ ને?"

"શ ં િાત ર્રે છે? હિે આ મોડેબલિંગ
ફોડેબલિંગ છોડ મારી બાઈ.. તાર ં ઘર
સભંાળ!"

"િર િગરન ં ઘર તો સાસર ં ય નથી ને
ઘર પર્ નથી મમ્મી!"

"આટલા સમજ છોર્રાને રે્મ આવ ં ર્હે
છે?"

"સમજ ? એ તો એના રાજર્રર્ને જ
પોતાની જજિંદગી માને છે. એની રાજર્ીય

પાટી જ એની િહ છે. મારે આિા િર
જોડે નથી રહવે  .ં"

"હિે આગળ બોલી છે તો માર ં મરેલ ં મોં
જોઈશ ત !ં"

"ર્ોઈ િાતે જે સમજિા તયૈાર જ ન હોય
એને રે્મ સમજાિવ ?ં"

"મૌબલન આજે સાજંે તને ફોન ર્રિાનો છે.
જરા વ્યિક્સ્થત િાત ર્રજે!"

"જોઈશ! એ સરખ ં બોલશે તો િાત
ર્રીશ."

પાર માનો ગ સ્સો જ્િાળામ ખીની જેમ
ફાટયો પર્ મોટી થયેલી દીર્રી જોડે
માથાકૂટ ટાળી ર્ામમાં મન પરોિિા
લાગ્યા.

મગૃા ફરી એર્લી પડી. એના મનમાં
એની ર્ારહર્દી, ક ટ ંબ અને જીિનની
શાવંતના ત્રર્ે પડાિ જાર્ે એને બોલાિી
રહ્યા હતા. એના મનમાં પ્રશ્નો ઊઠયા.
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"ર્ોર્ હતી એ પોતે? મગૃા એટલે ર્ોર્?

પાર માની દીર્રી? મૌબલનની પત્ની? શા
માટે ર્ોઈ ઢાચંામાં એર્ે ઢળી જઈને
પોતાની જજિંદગી જીિિી? હજ એર્ે પોતે
રં્ઈર્ બનિાન ં છે. ર્ોઈ એની સાથે રહે રે્
ન રહે પર્ જીિનમાં રં્ઈ હાસંલ ર્રિાન ં
છે. ર્દાચ એર્ રાજર્ારર્ીના ઘરની
િહ રૂપી ર્ઠપતૂળી બની પર્ જાઉં. પર્
મારો આત્મા એ નર્ાબપોશી સહન ર્રશ?ે

હ ં એર્ સ્િતતં્ર વમજાજની વ્યક્તત છ.ં ખધંા
રાજર્ારર્ી જે ક ટ ંબમાં છે એમની સાથે
નહીં રહી શક ં. મૌબલનની નેતાગીરી એના
વ્યક્તતત્િ સાથે આ રીતે ચોંટી જશે એવ ં
તો મેં ધાય ું જ નહોત  !ં એમાં
પાર મા...ર્ાયમ ર્ડર્ િતકન રાખનારી મા
મને ટેર્ો આપશે ખરી?“

પાર માના મોટા અિાજે એન ં
ધ્યાનભગં ર્ય ું,

"ઓ હો હો... મૌબલનક માર.. એ શ ં બોલ્યા?
તમતમારે ર્ોઈ બચિંતા ન ર્રો, બધો પ્રસાદ
અહીંથી જ બની જશ.ે પાર મા એમ ગાજંયા
જાય એિા નથી હોં! પાર માની ટીમ
પહોંચી જ િળે! હિે હફર્ર નોટ... તમે
ર્ીધ ં એટલે થઈ ગય .ં શ .ં. અરે ના. અહીં
જ છે ને મગૃા! લો આપ ં એને ફોન."

મગૃા ના ર્હતેી, માથ ં ધરૂ્ાિતી રહી,
અને પાર માએ ફોન એના હાથમાં પર્ડાિી
દીધો.

"હલ્લો મૌબલન, મારો ફોન રે્મ ઉપાડયો
નહીં? અને મારા ફોન પર તો ફોન ર્યો જ
નહીં! "

"ફોન ઉપર તો ત  ં બેંગલોરથી બોલે રે્
અમદાિાદથી, શ ં ફરર્ પડ?ે ઘરે ર્યારે
આિે છે એમ ર્હ.ે"

"હમર્ાં તો.. હજ તો આિી છ,ં મમ્મી પાસે
રહવે  ં છે થોડો િખત."

"તો પાર માને લઈને આિ. પર્ ઘરે તો
આિ."

"મમ્મીજીનો ફોન આિેલો આજે. સ્િીટી
પર્.. "

"એનાથંી રહિેાય ં નહીં. ખર ં ને?"

"હા, મેં ર્હ્ ં ર્ચ્છ જઈ આવ ં પછી
આિીશ."

"એનીહાઉ. તારે આ િીર્ તો આિવ ં જ
પડશ.ે"

"રે્મ?"

"સ્િામી ધમાકનદંજીની આપર્ે ત્યાં
પધરામર્ી છે, તો ઘરના બધા સભ્યો
હાજર હોિા જોઈએ ને?"

"શહૂટિંગ ડેઈ્સ પોસ્ટપોન્ડ ન થઈ શરે્."

"ઘરમાં આિેલા પ્રસગંની ર્ોઈ હર્િંમત
નથી તને?"
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"મૌબલ..." 

"હજ  એર્ ખોટ તો ભરપાઈ ર્રિાની છે
તારે!"

"વ્હોટ? ખોટ? ર્ઈ?"

"બહાદ રી બતાિિા ઓહફસના ગપલાં
ઢારં્િાની તેં ના પાડી. એટલ  ંતેં ર્રી 
આપ્ય  ંહોત તો નાગરાજન ્પાટી માટે મને 
ફંડ મોર્લિાનો હતો. તારી આડાઈને લીધે 
મને ખોટ પડી.“

"શી! ત  ંઅને તાર ં રાજર્ારર્!"

"મોં સભંાળીને બોલ. આ બધી 
જાહોજલાલી એને લીધે જ છે. ર્ાલ ેત   ંઘરે 
આિી જજે. ધમાકનદંજી છે ત્યાં સ  ધી ઘરમા ં
એમના માટેની બધી વ્યિસ્થા ગોઠિિા 
તારે ઘરે જ રહવે   ંપડશે."

"મૌ...“

મગૃા રં્ઈ બોલિા જાય એ પહલેા ંજ 
ફોન હડસર્નેતટ થઈ ગયો.
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TechDaily

કશ્યપ જોર્ી

સ્વય-ંસચંાજ્ઞલિ વાહન 

હાલના સમયમાં ટેતનોલોજીમાં
અિનિી શોધ થાય છે અને તેના પહરર્ામ
સ્િરૂપ મન ષ્યના જીિનને સરળ બનાિે
તેિી િસ્ત  ઓ જન્મે છે. િતકમાન સમયમાં
સ્માટકફોન, ડ્રોન, ઓટોમેહટર્ હોમ, સ્માટક
વસિંચાઈ અને હજારો િસ્ત  બજારમાં
ઉપલબ્ધ છે. હાલનો ય ગ પર્ આ
િસ્ત  ઓના નામ પ્રમાર્ે 'સ્માટક ' થતો જાય
છે. આ સમયમાં તર્નીર્ી ક્ષતે્રે ર્ારગર
રં્પની જેિીરે્ Google, Apple અને Tesla

સ્િય-ંસચંાબલત ર્ાર પર ર્ામ ર્રે છે અને
મહદ અંશે તે લોર્ો આ પ્રર્ારની ર્ારનો
આવિષ્ર્ાર ર્રિામાં સફળ રહ્યા છે.

સ્િય-ંસચંાબલત ર્ાર સાભંળતાની
સાથે લોર્ોમાં ઉત્રં્ઠા જાગી ઉઠે રે્ આ
પ્રર્ારની ર્ાર ર્ાયક ર્ઈ રીતે ર્રતી હશ?ે

ર્ારર્ રે્ સામાન્ય િાહનચાલર્ને પર્ ર્ાર
ચલાિતા સમયે ખબૂ જ ર્ાળજી લિેી પડે
છે. રસ્તા પર અસખં્ય ભયજનર્ બનાિો
બનતા હોય છે. મન ષ્ય પોતાના ચતેાતતં્ર
દ્વારા ત્િહરત વનર્કય લઇ શરે્ છે પરંત  તે

ર્રિા છતાં પર્ ક્યારેર્ પહરક્સ્થવત ર્ાબનૂી
બાહાર જતી રહે છે અને દ ઘકટના થાય છે.
અને આ પહરક્સ્થવત હોિા છતાં પર્ લોર્ો
ર્મ્પ્ય ટર દ્વારા સચંાબલત ર્ાર પર અવિરત
ર્ાયક ર્રે છે. જો સ્િય-ંસચંાબલત ર્ાર સપંરૂ્ક
રીતે અને શત પ્રવતશત ચોર્સાઈથી ર્ાયક
ર્રે તો માનિ ર્ાર ચાલર્ દ્વારા થતી અનેર્
ભયજનર્ દ ઘકટનાને ટાળી શર્ાય છે. દરેર્
મન ષ્યનો સ્િભાિ અલગ હોય છે અને
સામાન્ય રીતે િાહન ચલાિતી િખતે
ધોરીમાગક પર અસામાન્ય િતકન ર્રિાથી,
િાહન ચલાિતી િખતે સ ઈ જિાથી, ગવત
પર ર્ાબ ન રાખિાથી, નશા ય તત પદાથકન  ં
સેિન ર્રી િાહન ચલાિિાથી અને રાહફર્
વનયમોન ં ઉલ્લઘંન ર્રિાથી દ ઘકટના જન્મે
છે, જે હમંેશા જાન લિેા હોઈ શરે્ છે. જો આ
બધી પહરક્સ્થવતમાં ર્મ્પ્ય ટર દ્વારા સચંાબલત
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ર્ારનો ઉપયોગ ર્રિામાં આિે તો
મોટાભાગની દ ઘકટનાને ટાળી શર્ાય છે.

સામાન્ય રીતે ઑટોનોમસ ર્ાર
ર્મ્પ્ય ટર દ્વારા વનયવંત્રત ર્રિામાં આિે છે
અને તેમાં યાત્રીને એર્ સ્થળેથી જે બીજા
સ્થળે જિાન ં હોય તેની માહહતી આપિામાં
આિે છે અને તે પોતાની રીતે નર્શા પરથી
સૌથી નજીર્ રસ્તો અથિા તો જે માગક પર
રાહફર્ ઓછો હોય તે રસ્તો પસદં ર્રી અને
યાત્રીઓને ઈચ્છીત જગ્યાએ પહોંચાડે છે.
હિે આ બધ ં ર્ાયક એર્ ર્ાર ર્રી શરે્ તે માટે
તેમાં ઘર્ી બધી િસ્ત  ઓને સરં્બલત
ર્રિામાં આિે છે!

બચત્રમાં દશાકવ્યા પ્રમાર્ે આ પ્રર્ારની
ર્ારમાં Lidar( એર્ પ્રર્ારન ં રડાર ),

અલ્રાસોવનર્ સેન્સર, હ્ મન હડટેર્શન
સેન્સર, GPS( ગ્લોબલ પોબઝશવનિંગ વસસ્ટમ ),

SLAM( simultaneous localization and

mapping ), રે્મેરા અને આ બધી િસ્ત  ઓને
સરં્બલત ર્રિા માટે એર્ ર્મ્પ્ય ટર.

કેમેરા:

રે્મેરા ઓટોનોમસ ર્ાર માટેનો ખબૂ જ
જરૂરી ભાગ છે. એર્ ર્ાર માં એર્ ર્રતા
િધારે રે્મેરા હોઈ શરે્ છે. સામાન્ય રીતે
રે્મેરાનો ઉપયોગ રસ્તા પર લને અને
સાઈન બોડક હડટેતટ ર્રિા માટે ઉપયોગ
થાય છે. રે્મેરા દ્વારા રે્દ થયેલ વિવિધ ફોટો

પર A.I. નો ઉપયોગ ર્રી અને જરૂરી વનર્કય
લઇ શર્ાય છે. જેમરે્ િાહનની આસપાસ
મન ષ્ય અથિા પ્રાર્ીની જાર્ ર્રિી, વિવિધ
સાઈન બોડક શ ં ર્હિેા માગંે છે તનેી
જાર્ર્ારી િગેરે િસ્ત  ઓની માહહતી મળી
શરે્ છે.

રે્મેરા દ્વારા લેન તેમજ ર્ાર હડટેર્શન

Lidar, અલ્ટ્રાસોસનક સેન્સર
Lidar તથા અલ્રાસોવનર્ સેન્સરનો ઉપયોગ
આસ-પાસના િાહનો રે્ટલા દૂર છે તે જોિા
અને િતકમાન જગ્યાનો હગંામી નર્શો
બનાિિા થાય છે. હગંામી નર્શો િાહનને
ર્ઈ રીતે વનયવંત્રત ર્રવ ં તથા ક્યાં માગક
પાર આગળ લઇ જવ ં તે વનર્કય લિેામાં
મદદ ર્રે છે. જો અચાનર્ ર્ોઈ િસ્ત  િાહન
સામે આિી જાય તો તેની આ પ્રર્ારના
સેન્સર દ્વારા નોંધ ર્રી અને યોગ્ય હિયા
હાથ ધરી શર્ાય છે. સામાન્ય રીતે આ
પ્રર્ારના સેન્સર તનેાથી તેની સામે રહલેા
પદાથકન  ં અંતર જાર્િા માટે અલ્રાસોવનર્
તરંગન ં ઉત્સર્જન ર્રે છે અને તે તરંગો
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રે્ટલા સમયમાં પરત આિે તે સમય જાર્ી
અને પ્રસ્ત  ત પદાથક િાહનથી રે્ટલો દૂર છે
તેની જાર્ ર્રી શર્ાય છે.

Lidar તથા અલ્રાસોવનર્ સેન્સર દ્વારા 
અંતરન  ંમાન

ઉપર દશાકિેલ બચત્રમાં Lidarનો
ઉપયોગ ર્રી અને 360 હડગ્રીમાં આિતા
િાહનો તથા બીજી બધી િસ્ત  ઓની
જાર્ર્ારી મેળિી શર્ાય છે.

હ્યમુન ડિટેકશન સેન્સર:

મન ષ્ય, પ્રાર્ી અથિા ર્ોઈપર્ જીવિત
િસ્ત  ને હડટેતટ ર્રિા માટે આ સેન્સરનો
ઉપયોગ થાય છે. જો િાહન પાસે ર્ોઈ
જીવિત િસ્ત  હોય તો િાહનને ર્ઈ રીતે
વનયતં્રર્માં લવે  ં અને ર્ઈ હદશા માં લઇ
જવ ં તે હિયા ર્રિા માટે આ સેન્સરનો
ઉપયોગ થાય છે. સામાન્ય રીતે જીવિત
િસ્ત  ઓની અંદરથી ઇન્ફ્રારેડ તરંગો
નીર્ળતા હોય છે જે પારખીને આ સને્સર
ર્ાયક ર્રે છે. આ સેન્સરની જગ્યાએ ઇન્ફ્રારેડ

રે્મેરાનો પર્ ઉપયોગ થાય છે. આ સને્સર
દ્વારા પ્રાપ્ત થયલેી માહહતીને બીજા
સેન્સરની માહહતી સાથે વમશ્ર ર્રી અને
િધારે ચોર્સાઈથી ર્ાયક ર્રિામાં આિે છે
ર્ારર્ રે્ આ સેન્સર 100% ર્ાયકક્ષમ હોત  ં
નથી.

જીિતં પદાથકન   ંહડટેર્શન
SLAM િથા GPS

SLAM એટલે simultaneous localization and

mapping જેનો સાદી ભાષામાં અથક છે રે્, જે
સમયે ગાડી ચાલે એ જ સમયે આસ-
પાસની જગ્યાઓનો હગંામી નર્શો
બનાિિો. આ નર્શો બનાિિા માટે Lidar,

અલ્રાસોવનર્, રે્મેરા, હ્ મન હડટેર્શન
સેન્સરની માહહતીનો ઉપયોગ ર્રિામાં
આિે છે. આ નર્શો િતકમાન સમયે િાહન
જયાં છે, ત્યાથંી તનેે વનધાકહરત જગ્યાએ લઇ
જિામાં મદદ ર્રે છે. GPSનો ઉપયોગ પર્
SLAM સમાન ર્ાયક ર્રિા માટે થાય છે,

પરંત  તેમાં 10-15 વમટરની ક્ષવત હોય છે.
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ર્ારર્ રે્ GPS દ્વારા પ્રાપ્ત થયેલ નર્શો
સેટેલાઇટ દ્વારા બનાિાયો હોઈ છે, જે
પથૃ્િીથી ઘર્ો દૂર રહલેો હોય છે.
સ્િાભાવિર્ રીતે જ થોડી ક્ષવત માહહતીમાં
રહી જ જશે પરંત  GPSની માહહતીનો
ઉપયોગ લાબંા અંતર માટે નર્શો બનાિિા
ઉપયોગ થાય છે.

પ્રસ્ત  ત બધા સેન્સર અને
ટેતનોલોજીને એર્ સાથે પ્રોસેસ ર્રિા માટે
એર્ ર્મ્પ્ય ટર( માઇિોપ્રોસેસર ) હોય છે.
આ ર્મ્પ્ય ટર બધી માહહતીને એર્ સાથે
પ્રોસેસ ર્રી અને િાહનને વનધાકહરત
જગ્યાએ ર્ઈ રીતે લઈને જિી તેની માટેના

રં્રોલ વસગ્નલ બનાિે છે અને િાહનને
વનધાકહરત જગયાએ સ રબક્ષત રીતે લઇ
જિાનો પ્રયત્ન ર્રે છે.

િતકમાન સમયમાં 100% ર્ાયકક્ષમ
સ્િયસંચંાબલત િાહન બનાિિામાં સફળતા
વસદ્ધ થઇ નથી. પરંત  હાલની ટેતનોલોજીની
ર્ાયકક્ષમતા િધારિાના ભગીરથ પ્રયત્નો
ચાલ છે અને નજીર્ના ભવિષ્યમાં
િાહનચાલર્ વિહીન ર્ાર ઉપલબ્ધ હોિાની
સભંાિના ખબૂ જ િધારે છે. જેનાથી
અર્સ્માત ઘટશે અને રાહફર્ના વનયમોન ં
ચ  સ્તપર્ે પાલન થશે, એિી અપેક્ષા ચોક્કસ
રાખી શર્ાય.
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(૧) માત્ર શ્ર વત ગ જરાતી ફોન્ટમાં 'Word File Format'માં ટાઈપ ર્રી ભાષા અને જોડર્ીની ભલૂો
ચર્ાસી રચના મોર્લિી. ભાષાશ દ્ધદ્ધ અને જોડર્ીમાં જો િધ ભલૂો હશે તો કૃવત સ્િીર્ારિામાં
આિશે નહહ, જેની નોંધ લેિી. ગ જરાતી લખાર્ના બધા વનયમો પળાય એ સૌથી પાયાની
જરૂહરયાત છે.
(૨) ર્ોઈ પર્ ઓનલાઈન રે્ ઓફલાઇન પ્લેટફોમક પર અપ્રર્ાવશત હોય, એિી જ કૃવત મોર્લિી.
કૃવત સ્િરબચત અને મૌબલર્ હોિી જોઈએ.
(૩) કૃવતમાં મોટેભાગે ગ જરાતી જ ટાઈપ ર્ય ું હોય એ જરૂરી છે. અમ ર્ શબ્દો અંગે્રજી, હહન્દી
અથિા સસં્કૃત ભાષામાં ટાઈપ ર્રેલા ચાલશે. પર્ એ શક્ય હોય ત્યાં સ  ધી ઓછા રાખિા. જેથી
સમરસતા સચિાઈ રહ.ે
(૪) કૃસિ માત્ર મેઇલ દ્વારા જ સ્વીકારવામાં આવે છે. અમારંુ મેઇલ-એડ્રેસ આ મજુબ
છે: pankhemagazine@gmail.com

(૫) કૃવત મેઇલ ર્યાક પછી જો વસલેતટ થશે તો મેઇલ દ્વારા જ જાર્ ર્રિામાં આિશે. અન્ય
માધ્યમોમાં એ વિશે પચૃ્છા ર્રિી નહીં.
(૬) 'પખં' બબન-વ્યિસાવયર્ મેગેઝીન હોિાથી અમારા તરફથી ર્ોઈ પર્ પ્રર્ારનો પ રસ્ર્ાર
આપિામાં આિતો નથી.
(૭) તમે મોર્લેલી કૃવત-સ્િીર્ારનો અંવતમ વનર્કય 'પખં'ની ટીમનો રહશેે.
(૮) કૃવતનો સ્િીર્ાર થાય તો તમને મેઈલ મળી જશ.ે જો એ માટે વિલબં થાય ને તમે અન્ય
માધ્યમોમાં આપો, તો પર્ િાધંો નહહ. એ માટે તમારે અમને જાર્ ર્રિી જરૂરી નથી. ર્ારર્ રે્
જયારે પર્ અમે નક્કી ર્રીશ ં રે્ હિે આ કૃવત અમારે મ ર્િી છે, તો એ પહલેા અમે મેઈલ ર્રીશ ં
જ. આપનો જિાબ નહહ આિે ત્યાં સ  ધી નહહ મરૂ્ીએ.
(૯) સામાન્યતઃ એિો વનયમ હોય છે રે્ કૃવત એર્ ર્રતાં િધ જગ્યાએ મોર્લો, તો જયાથંી િહલેો
જિાબ આિે, એ વસિાયની જગ્યાએ સર્જરે્ જ સામેથી જાર્ ર્રિાની હોય છે. પર્ અમે એ ર્ામ
સર્જર્ માટે આસાન બનાવ્ય ં છે. અમે પછૂીએ અને જો તમારી કૃવત બીજે ના સ્િીર્ારાયી હોય તો
અમે પછી સ્િીર્ારીએ છીએ.

લેખ/વાિાષ/માઈિોડફક્શન/કસવિા મોકલવા માટે
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આપને 'પખં'નો આ અંક કેવો લાગ્યો ?
આપના પ્રસિભાવો WhatsApp દ્વારા આપવા માટે અહીં ક્ક્લક કરો.

https://wa.me/916355953355
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ટીમ 'પખં'
યાજ્ઞિક વઘાસસયા

કેયરુ દુર્ાિ
અનિં ગોડહલ
સવરલ જોશી

હોઝેફા અગવાન
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ધ્રસુવલ ચોિવિીયા
સમડહર ગેિીયા

ડિઝાઇસનિંગ
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સ્વાસિ મેઢ
રાજુલ ભાનશુાલી

ભરૂ્ણ ઓઝા
િેજલ શાહ
બસંરી જોર્ી

િૉ. રંજન જોર્ી
અજ્ઞચિિા દીપક પિંયા

વર્ષન શાહ
કશ્યપ જોર્ી

આ અંકમા ંસહભાગી કલમો

સવશ્વાસ ભેિા (ફ્રન્ટ કવર)
https://instagram.com/vasu_bheda?utm_medium=copy_link

રાડહલ પટેલ (બેક કવર)
https://instagram.com/rahil.patell?utm_medium=copy_link

ફોટોગ્રાફી
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