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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, એવું 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 મરુ્િામાંઆિે છે. ક્યારેર્ ર્ોઈ સર્જર્ની પરિાનગી લીધા
િગર એમની ર્ોઈ કૃવત ર્ોઈપર્ સ્િરૂપે મરુ્િામાં આિે તો એમાં અમારો એર્ જ શભુ આશય છે રે્
સર્જર્ના લખાર્ને બબરદાિવુંઅને ગજુરાતી ભાષા િાચંી શર્તા મહત્તમ લોર્ો સધુી સર્જર્ોની કૃવત
પહોંચાડિી અને િધનુે િધુલોર્ોને ગજુરાતી ભાષામાં રસ લતેા ર્રિા.

⚫અમારંુ સ્પષ્ટપર્ે માનવું છે રે્, કૃવત લખાય જાય એ પછી લોર્ોની બની જાય છે. પર્ એ સર્જિા
માટે સર્જરે્ ર્રેલા શ્રમને યોગ્ય શ્રેય મળે, એ માટે કૃવતની સાથે એના સાચા સર્જર્નુંનામ જોડાય, એ
અમારો મહત્તમ પ્રયાસ રહશેે.

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

⚫ ‘પખં’ સપંરૂ્કપર્ે સાહહજત્યર્ હોિાનો દાિો ર્રત ું નથી. આથી લાક્ષબર્ર્ ગજુરાતી સાહહત્યના
બધા જ વનયમો પળાય, એ જરૂરી નથી. ‘પખં’ ગજુરાતી મેગેઝીન છે, ગજુરાતી ભાષાનું મેગેઝીન
નથી.
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યાબિર્ િઘાવસયા

સપંાદર્ની ર્લમે

આવ્યા અમે ફરીથી એિી સિાર લઈને,રે્ 
થઈ ગયો છે સરૂજ છૂટ્ટો પગાર લઈને.

- અવનલ ચાિડા

ઉત્તરાયર્ પછી સયૂક સ્હજે ઉત્તર
હદશામાં મર્ર રાવશમાં પ્રિેશ ર્રે છે ને
પછી હડસેમ્બરની ર્ાવતલ ઠંડીનું જોમ ધીમું
પડે છે. પર્ આ િખતે સરૂજદાદા એડ્રસે
ભલૂ્યા હોય એવું લાગે છે. ઠંડી ઓછં
થિાનું નામ જ નથી લતેી. પખં'નો આ
અઠ્ઠાિનમો અંર્ છે. ર્િરપેજમાં
વશયાળાની સિારનું એર્ દ્રશ્ય છે.

'વશયાળાની સિાર' સાભંળતા જ
આપર્ને સૌને વનબધંમાળાનો આ શીષકર્
સાથેનો વનબધં યાદ આિી જાય. ર્ાળચક્ર
ચોક્કસ સમય પછી આપર્ને મળૂ
અિસ્થામાં લાિીને મરૂ્ી દે છે. સાયર્લ
ચલાિીને ર્માઈને મોટા (બન્ને રીતે)
માર્સ થયા પછી, તદુંરસ્તી સાચિિા
માટે પર્ સાયર્લ તો ચલાિિી જ પડે
છે. પાચંમાથંી ચાર વ્યક્તતઓને
વશયાળાની ઋતુ પસદં આિે છે. એનું
ર્ારર્ એ છે રે્, પાચંમાથંી બે વ્યક્તતઓ

સિુાની શોખીન, એર્ ખાિાની શોખીન
અને એર્ ર્દાચ ર્સરતની શોખીન હોય
છે. સિુાની અને ખાિાની જેિી મજા
વશયાળામાં આિ,ે એિી બીજી એરે્ય
ઋતમુાં નથી આિતી. ર્સરતના આળસુ
લોર્ો માટે સારી સારી વનરોગી
શક્તતપ્રદાન ર્રતી િાનગીઓ ખાઈને
ટેસથી આખા િષકનો તિોટા પરુા ર્રિાની
આ ઋતુ છે. એટલે આ ઋતુ આળસુ અને
મહનેત ુ બન્ને પ્રર્ારના જીિો માટે યોગ્ય
િાતાિરર્ પરંુૂ પાડિાની જિાબદારી લયે
છે.

વશયાળાની સિારની નયનરમ્યતા,
શીતળતા અને સ્િાભાવિતતા તો રં્ઈ ઓર
જ હોય છે. વશયાળાની મોડી રાત્રે
િાતાિરર્માં પ્રસરેલી ર્ાવતલ ઠંડી પછી
પિૂકની બક્ષવતજે રંગોની અદ્દભતુ છટા સાથે
સયૂકના ર્ોમળ હર્રર્ો જ્યારે પથૃ્િી પર
પથરાય છે, ત્યારે વિશ્વ બે ભાગમાં
િહેંચાય છે. એર્ ભાગ ગોદડું ઓઢીને
સિુામાં જ શાર્પર્ સમજે છે, ને બીજો
ભાગ ઘરની બહાર જઈને તાજી ઠંડી
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હિાને શરીરમાં ઉતારિાને. એર્ ભાગ
શિાસનને જ બસે્ટ આસન ગર્ે છે ને
બીજો ભાગ પથારી છોડિાને જ પોતાનો
ઉદ્ધાર સમજે છે. પ્રકૃવત્તએ સજેકલ તમામ
જીિોનું સાવનધ્ય માર્િાનો અિસર
આપર્ને આ ઋતમુાં સિારે મળે છે.

પ્રેમથી રસોઈ ર્રીને જમાડતી
વ્યક્તતઓને પર્ આ ઋતુ માફર્ આિે છે.
વશયાળામાં ફરસાર્ની િસ્તઓુ ચોમાસાની
જેમ હિાઈ પર્ નથી જતી અને ઉનાળાની
જેમ ગરમીમાં સ્ટિ રે્ ચલૂા પાસે તાપમાં
ઉભા રહી પરસેિે રેબઝબે થયા િગર
રસોઈ બનાિિાનો આનદં આિી શરે્ છે.

રંગબરંેગી લીલાછંમ શાર્ભાજી અને
શદુ્ધ ઘીમાથંી બનાિેલી િાનગીઓ
આરોગિાની મજા વશયાળામાં જ મળી
શરે્! ગામડાં અને શહરેમાં વશયાળાનો
માહોલ થોડો અલગ પડે, પર્ સાર તો
બન્નેનો સરખો જ હોય.

**

'પખં'ના આ અંર્ને તમારે રાત્રે
જમીને ગોદડું ઓઢીને જ િાચંિાનો છે.
આ અંર્માં િાતાકઓ, લખેો અને
ર્વિતાઓની ભરમાળ છે. સાથે-સાથે
અબચિતાબહને બલબખત નિલર્થા 'તડર્ા
ભીનાં મગૃજળ' પર્ ધીમધેીમે પર્ડ
જમાિી રહી છે. જો તમે એ નિલર્થાના

અગાઉના પ્રર્રર્ો ના િાચં્યા હોય તો
આપ અમારી િેબસાઈટ પર જઈ 'જૂના
અંર્ો' સેતશન નીચે આ પહલેાના છેલ્લા છ
અંર્ િાચંી લજેો. આ નિલર્થામાં
ઉપરાઉપરી િળારં્ો આિતા જશે ને છેલ્લે
એર્ અદ્ભૂત રીતે એર્ 'મેસેજ' સાથે એનું
સમાપન થશે.

ર્ોરોના િાયરસના નિા પ્રર્ાર
'NeoCov'ના ચીનમાં ફેલાઇ રહ્યાના લટેેસ્ટ
સમાચાર છે. આ િાયરસ િધુ સકં્રમર્-દર
અને િધુ મતૃ્ય-ુદર માટે જિાબદાર છે
એવું જાર્િા મળયું છે. આપ સૌ આ લગ્ન-
ગાળામાં પહરિાર સાથે એર્ઠા થિામાં
અને જાહરે સ્થળોએ સ્િ-તરે્દારી રાખો,
એિી 'પખં' િતી આપ સૌ િાચર્વમત્રોને
નમ્ર વિનતંી છે. આપ સૌ આપના પહરિાર
સાથે વનરોગી રહો, એિી અભ્યથકના સાથે
વિરમું છ.ં
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જસ્ટ બે વમવનટ

હરસખુરાય એટલે સોફ્ટહબના
ડાયરેતટર. આ રં્પનીમાં નિો જોડાયલેો
રે્યરૂ ઓછા પગારમાં પર્ તનતોડ મહનેત
ર્રતો. તેના જેવું પરફેતશન વસવનયસકના
ર્ામમાં પર્ જોિા ન મળે. જે વસવનયસકને
તે આંખમાં ર્ર્ાની જેમ ખ ૂચંતો. એમની
મહરેબાનીથી રે્યરૂ પર રં્પનીના બબલથી
િધુ પૈસા તલાયન્ટ પાસેથી પડાિતા
હોિાનો આરોપ લાગ્યો. રે્યરૂ વનદોષ છે એ
હરસખુરાય સારી રીતે જાર્તા હતા, પર્

ઉપરીઓ સમક્ષ તમેર્ે અર્ળ મૌન ધારર્
ર્રી લીધુ.ં

આજે આઠ િષક પછી પોતાની
િહાલસોયી એર્ની એર્ દીર્રી પર
રં્પનીના ડાયરેર્ટરે લગાિેલા આવથિર્
ઉચાપતના રે્સની આખરી તારીખ છે.
હરસખુરાય કૃષ્ર્ની મવૂતિ સામે હાથ જોડીને
ઊભા છે. એમને કૃષ્ર્નું અર્ળ મૌન સતત
ડખંી રહ્ું છે.

ડૉ. રંજન જોષી

અર્ળ મૌન
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િાતાકન ુ ંઆર્ાશ

'ખ…ચ્ચા…ર્…’

એર્ મોટી ચીસથી મરીયમનગરની
ચાલ ધ્રજૂી ઊઠી.

રફીર્ પોતાના ર્પાયેલાં હાથને બીજા
હાથથી પર્ડીને બમૂો પાડી રહ્યો હતો.
રફીર્ની પાસે જ લોહીનું ખાબોબચયું ભરાઈ
ગયું હત ુ.ં રફીયા ખરૂ્ામાં પડી હતી અને
તેના મોંઢામાથંી લોહી નીર્ળત ું હત ુ.ં દસ
િષકનો મસુ્તાર્ અમ્મીને બાઝીને રડી રહ્યો
હતો. લોહીથી ખરડાયેલો મોટો છરો
મસુ્તાર્ પાસે પડયો હતો. ચીસ સાભંળીને
પાસપડોસના લોર્ો આિી ગયા.

"ક્યા હઆુ રફીયા?" મોટાભાગે
દરરોજ રફીયાની બમૂો સભંાળાતી એટલે
આજે પર્ સિાલ રફીયાને જ પછૂાયો.

"રફીર્ તમુારી યે હાલત ર્ીસને ર્ી?"
બે જર્ા રફીર્ને પર્ડીને પલગં પર
બસેાડયો અને િહતે ું લોહી રોર્િા રફીયાનો
દુપટ્ટો ર્પાયેલા હાથ પર બાધંિા લાગ્યા.

"જલ્દી ઉસર્ો ડૉતટર રે્ પાસ લે
જાઓ." ટોળામાથંી ર્ોઈ બોલ્યું અને બે

જર્ે રફીર્ને બાિડેથી પર્ડયો. રફીર્ને
પર્ડયો હોિા છતાં એ પોતાનું સમતોલન
જાળિી શર્તો નહોતો.

"વપયક્કડ ર્હીંર્ા." ટોળામાથંી એર્
તચુ્છર્ાર રફીર્ના ર્ાને અથડાયો. નશાની
હાલત અને એમા'ંય ર્પાયેલા હાથની પીડા
હોિા છતાં એર્ તીખી નજર એર્ે ટોળા
તરફ ફેંર્ી.

"ક્યા હઆુ રફીયા ઓર રફીર્ ર્ી યે
હાલત ર્ીસને ર્ી?“

"મેંને ર્ી..." ગસુ્સાથી ધ્રજૂતા સ્િરે
મસુ્તાર્ બોલ્યો.

"ક્યા હઆુ મસુ્તાર્? તુ તો અચ્છા
બચ્ચા હૈ. તનેુ એસા ક્ું ર્ીયા?" મમુતાઝ
તેની પાસે આિીને પછુિા લાગી.

હીરલ વ્યાસ
ખ…ચ્ચા…ર્…
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"મેં અચ્છા બચ્ચા થા. અબ નહીં હુ.ં.."

"એસા નહીં ર્હત.ે અલ્લાહ સબ સહી
ર્રતા હૈ.", મમુતાઝને પર્ લાગ્યું રે્ આ
શબ્દો બોલિામાં રે્ સાભંળિામાં જ સારા
લાગ.ે બાર્ી જેના પર િીતે એ જ જાર્ે.

મરીયમ નગરની ચાલનો સાિ
બગડેલો માર્સ એટલે રફીર્. ના નમાઝ
પઢિાની, ના અલ્લાહથી ડરિાનુ.ં રોજ સાજંે
દેશી દારુ પીિાનો અને રફીયાને મારિાનુ.ં
આઠ-આઠ િષકથી આ રોજનો ક્રમ થઈ
ગયલેો. ચાલમાં ચીસો સભંળાતી એટલે સૌ
સમજી જતાં રે્ આજે રફીયાનું આિી બન્યું
હશ.ે શરુઆતમાં સૌ સમજાિિા પર્ જતા.ં
પર્ રફીર્નું બદલાયેલું િલર્ જોઈ લોર્ોએ
િચ્ચે પડિાનું બધં ર્રી દીધુ.ં

શાદી થઈ અને મસુ્તાર્ આવ્યો ત્યાં
સધુી રફીર્ સાિ સીધો માર્સ હતો. બસ
દુર્ાને આિતાં એર્-બે લોર્ોની સગંત લાગી
ને રફીર્ બદલાિિા લાગ્યો. જલદી અમીર
બની જિાની લાલચમાં જુગારની લતે
ચઢયો. જુગારની હાર એને દારુના
દાિાનળમાં ખેંચી ગઈ. અને ધીમ-ેધીમે ઘર
એમાં સળગિા લાગ્યુ.ં ધધંામાં એને ચીર્ન-
મટનની દુર્ાન હતી. પર્ સ્િભાિે ક્રૂર નહીં.
પસૈાની લાલચ અને કુસગંત એને અંદરથી
ખતમ ર્રિા લાગી. સાત િષકના મસુ્તાર્ને
ભર્િામાથંી ઊઠાડી લીધો ને દુર્ાને પરાર્ે
ર્ામે લગાડી દીધો. રફીયાએ ઘણું સમજાવ્યો
પર્ મસુ્તાર્ને મારી નાખિાની ધમર્ી

આપીને રફીયાને ચપૂ ર્રી દીધી.

"અમ્મા, દુર્ાન મેં જબ લટર્ાયે હુએ
બર્રે દેખતા હુ ં તો મઝુે મરેી સ્કુલર્ી ખ ૂટંીપે
લટર્તી બેગ નજર આતી હૈ. મઝુે પઢના હૈ.
અબ્બા સે બાત ર્રો ના." એર્ હદિસ
વિનતંીભયાક સ્િરે મસુ્તારે્ ર્હ્ુ.ં

"ચપુ હો જા મરેે બચ્ચે. અબ્બાર્ો પતા
ચલેગા તો મઝુે ઔર તઝુે ઉસી ચાકૂ સે ર્ાટ
ડાલેંગ.ે"

"મા સ્કુલમેં વસખાતે હૈ હર્ અન્યાય
ર્રના ઔર સહનેા દોનો ગનુાહ હૈ. ક્યા િો
સબ વસફક હર્તાબી બાતેં હૈ?"

"મઝુે િો સબ નહીં પતા. બસ ઈતના
પતા હૈ ર્ી તમુે અબ દુર્ાન જાના પડેગા.
પઢાઈ ર્ી બાત ત ુ ભલૂ જા."

"મરેે બચ્ચે ર્ો મરેે બખલાફ ભડર્ાતી
હૈ." દારુ પીધલેી હાલતમાં બારર્ે આિેલા
રફીરે્ જુસ્સાથી રફીયાના મોઢા પર મકુ્કો
માયો.

રફીયાના મોંઢામાથંી લોહી નીર્ળયુ.ં
માને બચાિિા જતાં એર્ જોરદાર તમાચો
મસુ્તાર્ના ગાલ પર પડયો. આજે
સહનશક્તતની હદ આિી ગઈ. મસુ્તાર્
રસોડામાથંી મટન ર્ાપિાનો છરો લઈ
આવ્યો અને આંખના પલર્ારામાં રફીર્ના
હાથને ર્ાપી નાખ્યો.

"ખ....ચ્ચા...ર્....!"
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પીડા સાથે યારી થઈ ગઈ;
તબબયત મારી સારી થઈ ગઈ

બાળર્ને રમતો ભાળીન;ે
સાધતુા સસંારી થઈ ગઈ

બેઠર્ થઈ બદુ્ધદ્ધ ને મનની;
ભીતર મારામારી થઈ ગઈ

રોજ નિા દદો જન્માિ;ે
ઈચ્છાઓ અિતારી થઈ ગઈ

જાગી, ઊઠી, દોડયા ંર્રવુ;ં
રે્િી જીમ્મેદારી થઈ ગઈ!

પાછ ંઆજે છાપુ ંિાચંી;
આંખો આ અંગારી થઈ ગઈ

અંત ર્દી ક્યાથંી આિે,જ્યા;ં
પીડાઓ સરર્ારી થઈ ગઈ

Connecting... ર્વિતા

અવશ્વનવસિંહ જાદિ
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નોખી અને અનોખી,આ જજિંદગી છે સાલી;
ક્યારેર્ સાિ ર્ડિી, ક્યારેર્ ચાની પ્યાલી

વિચબલત ન થા ર્દી ત ુ,ં હાલત ને દોષ દઈને;
અહીં અિતરે છે સઘળં ઈશ્વરનો હાથ ઝાલી

ઘટના ભલે હો એર્ જ નોખી અસર ઉભયને;
લાગે મને  અિાચર્, લાગે તને વનરાલી

શોધીશ જો ધ્યાન દઈને, ર્ારર્ જરૂર મળશે;
બનતુ ંનથી ર્શુ ંપર્ દુવનયામા ંખાલી-ખાલી

યાદોય ક્યા ંરહ ેછે સખર્ી બધી ઉમરભર;
સીધી રહ ેતો સીધી, નહહતર બને મિાલી

જેના તરફથી જખ્મો અમને મળયા ંછે ર્ાયમ;
પહલેા ખબર પછેૂ છે એ લોર્ સામે ચાલી

સાચા પ્રર્યનો 'અવશ્વન' અંવતમ પડાિ છે એ;
નજરો બને છે ર્ાગળ, આંખો બને ટપાલી

Connecting... ર્વિતા

અવશ્વનવસિંહ જાદિ
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અંતરરે્ડી

બસંરી જોષી

મઝધારે (ભાગ-૧)

દ્રશ્ય: ૧
***

"મમ્મી આજે તો તારે અમને
મેળામાં લઇ જ જવું પડશે." પોતાના
પાડોશી સયંરુ્તાબનેના ઘરેથી રસોઇર્ામ
ર્રી પરત ફરેલી પોતાની મમ્મીને જોતા
જ વિશેષ અને પવિત્રાએ પોતાની
મમ્મીની સાડીનો પાલિ પર્ડી લીધો અને
મેળે જિાની જીદ ર્રિા લાગ્યા. હાથ મોઢંુ
ધોઈ વિસ્મયાએ પોતાના બયે િહાલસોયાં
સતંાનોને આબલિંગનમાં લઈને ખબૂ િહાલ
ર્રતા ર્હ્ુ,ં "હાસ્તો િળી આજે તો જઇશું જ
ને... એટલે જ તો હું આજે જલ્દી રસોઈ
પતાિીને આિી ગઈ છ.ં ચાલો ચાલો
તૈયાર થઈ જાઓ ફટાફટ.” વિશેષ અને
પવિત્રા ઉમળર્ાભરે પોતાના માટે લાિી
આપેલા નિા ર્પડાં પહરેિા રૂમમાં દોડી
ગયા.

દ્રશ્ય: ૨
***

"વિશેષ આમ તો તારે જ મમ્મી ને
તારી સાથે અમેહરર્ા લઈ જવું જોઈએ.

તારા અને તારી અમેહરર્ન પત્ની બલઝાના
વિઝા તૈયાર થયા, પર્ મમ્મીના વિઝામાં
રુર્ાિટ આિી રહી છે. આવું િારે િારે રે્મ
થઇ રહ્ું છે એ મને સમજાતું નથી."
પવિત્રા એરપોટકમાં પ્રિેશતા જ પોતાના
ભાઈ વિશષેને સિાલ ર્રિા માડંી. પવિત્રા
પોતાના પવત સૌરભ અને દીર્રા સરુમ્ય
સાથે વિશેષને અમેહરર્ા જિા માટે
િળાિિા પહોંચલેી. વિશેષ હિે અમેહરર્ા
પોતાની પત્ની બલઝાની રં્પનીમાં પાટકનર
બની ગયેલો અને પવિત્રા પર્ ર્મ્પ્યટૂર
એન્ન્જવનયર બની પોતાના વપતાની માફર્
જ એર્ સારી પોસ્ટ ઉપર હતી. બઉે આ
િાત ર્રી જ રહ્યા હતા ત્યાં વિશેષની
પાછળ સ્તબ્ધ થઈને ઉભલેી પોતાની
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મમ્મીને જોઈને પવિત્રા ર્ળી ગઈ રે્ ભાઈ
ઇરાદાપિૂકર્ મમ્મીને પોતાની સાથે
અમેહરર્ા લઈ જિા નથી માગંતો. છતાં
છેલ્લી એર્ િાર ફરી પ્રયત્ન ર્રિાના
મનથી ર્રગરતા સ્િરે વિસ્મયાએ પોતાના
દીર્રા વિશેષને ર્ીધુ,ં "બટેા, આજે તો તારે
મને અમેહરર્ા તારી સાથે લઈ જિાની જ
છે." પર્ પોતાની મમ્મીની ર્રુર્ામયી
આંખોને જોિાનો વિશેષ પાસે ર્ોઈ વિશષે
દ્રષ્ષ્ટર્ોર્ બાર્ી નહોતો રહ્યો. ર્ારર્રે્ હિે
તે બધું જ બલઝાની આંખોથી જોતો હતો.

દ્રશ્ય: 3

***

આખરે બધી િાટાઘાટને અંતે ભારે
હૃદયે વિશેષને વિદાય આપી પવિત્રા
પોતાની મમ્મીને પોતાની ઘરે રહિેા લઈ
આિી, જે પવિત્રાના પવત સૌરભ અને
તેના ટીનએજ દીર્રા સરુમ્યને જરાય
નહોત ું ગમ્યું પર્ એમનો અર્ગમો
િહોરીને પર્ પવિત્રાએ મનોમન પોતાની
વદૃ્ધ માનંે સાચિિાનો દ્રઢ વનધાકર ર્રી
લીધેલો.

ઉદાસ થઈને બઠેેલી પોતાની
માતાને આશ્વાસન આપતાં પવિત્રાએ
એટલું જ ર્હ્ું રે્, "મમ્મી ત ું જરાય મ ૂજંાઈશ
નહીં. હું હમંેશા તારી પડખે છ.ં"

પોતાના પ્રાર્થીયે વિશેષ એિા

પોતાના દીર્રા વિશેષના આિા રુક્ષ
વ્યિહારથી ભાગંી પડેલી વિસ્મયાએ
રડતા રડતા પોતાની દીર્રી પવિત્રાને
ર્હ્ુ,ં

"પવિત્રા તને યાદ છે એ હદિસ
જ્યારે હું રસોડું પતાિીને તને અને
વિશેષને મેળામાં લઇ ગઇ હતી. ર્રર્સર
ર્રી ર્રીને એટલા પૈસા જોડી લીધેલા રે્
જેથી વિશેષ જે પર્ ચગડોળમાં બસેિાનું
રે્ તો હું એને વન:સરં્ોચ બસેાડી શકંુ. ત્યારે
એર્ે મોટા ચર્ડોળમાં બસેિાની એટલી
બધી જીદ ર્રેલી રે્ મારો હાથ છોડાિીને
ચગડોળમાં બસેિા એ ભાગી છૂટેલો અને
ભીડમાં ખોિાઇ ગયેલો."

"હા મા... મને યાદ છે." પવિત્રાએ
ગળગળા સ્િરે ર્હ્ુ.ં

"વિશેષ જ્યારે મેળામાં ખોિાઈ ગયો
ત્યારે મારો જીિ એટલો અધ્ધર થઈ ગયો
હતો. હું તને ર્ાખંમાં લઇ રઘિાઈ બની
આમતેમ દોડતી રહલેી અને ખબૂ
શોધખોળ બાદ આખરે એ મળેલો."
વિસ્મયા ભતૂર્ાળને િાગોળતા બોલતી
રહી.

"હા મા....પર્ મેં જરાય નહોત ું
વિચાયુું રે્ વિશેષ ક્યારેય ઇરાદાપિૂકર્
તારો હાથ પર્ છોડાિી લશેે અને વિદેશ
જતો રહશેે. જ્યારે ર્ોઈ મઝધારે એર્લું
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છોડે ત્યારે જ તો આપર્ે આપર્ા હલસેા
મારિાના જોમથી િારે્ફ થતા હોઈએ
છીએ ને..? હું છં ને તારી સાથે. લાઠી નહીં
તો મને તારંુ હલસે ુ જ સમજી લ.ે મારા
જન્મ િખતે તે જેટલી સ ૂઠં ખાધી હતી ને
એટલી જ સ ૂઠં મેં પર્ મારા દીર્રાને જન્મ
િખતે ખાધી છે હોં. મમ્મી હિે તો
અિસર આવ્યો છે રે્ હું તારંુ હલસે ુ બની
તારી મઝધારે અટિાયેલી નૌર્ાને પલેે
પાર લઈ જિા વનવમત બની શકંુ. આિા
વનવમત્ત બની જિાના સૌભાગ્ય હું બબલકુલ
છોડતી નથી." પવિત્રાએ પોતાની વનજીિ
બનીને બઠેેલી માનંા મનમાં નિી ઉજાક
સચંારીત ર્રતા ર્હ્ુ.ં

હતાશ થયેલી આંખોમાં જાર્ે
આશાનું હર્રર્ દેખાયું હોય એમ વિસ્મયા
પોતાની દીર્રી પવિત્રાને ભટેી પડી.

પર્.. પવિત્રાની ર્સોટીનો સમય તો
હિે જ પારે્લો. બીજે હદિસે સિારે જ્યારે
બધા નાસ્તો ર્રિા માટે ડાઈનીંગ ટેબલ
ઉપર બઠેા ત્યારે સાડીને બદલે ડે્રસ
પહરેીને આિેલી પોતાની મમ્મીને જોતા
જ પવિત્રાને થોડું અચરજ થયું િધારે
અચરજ ત્યારે થયું જ્યારે એર્ે મમ્મીને
અંબોડાની બદલે બે ચોટલામાં જોઈ.
પવિત્રાના પવત અને દીર્રાને તો
હાસ્યાસ્પદ લાગ્યુ,ં પર્ પવિત્રાને ભારોભાર

વિસ્મય થયો. થયું રે્ મમ્મી રે્મ િળી
આજે આમ તયૈાર થઈને આિી હશ?ે બધા
નાસ્તો ર્રિા બઠેા. વિસ્મયા પર્ ચા અને
પરોઠા ખાઇ પોતાના રૂમમાં જતી રહી.
સૌરભ ઓહફસ માટે રિાના થયો અને
સરુમ્ય ર્ોલજે માટે રિાના થયો.
પવિતત્રાએ મમ્મી માટે આજે એર્
હદિસની છટ્ટી લીધલેી, એટલે એ બધું ર્ામ
આટોપી શાવંતથી નાસ્તો ર્રિા બઠેી. થોડી
િાર થઈ ત્યાં વિસ્મયા એની પાસે આિી
અને ડાઇવનિંગ ટેબલ પર બસેતા ર્હ્ુ,ં "

ચાલ નાસ્તો ર્રી લઈશું તે ર્યો બટેા રે્
આપર્ે સાથે જ ર્રીશુ?ં" પવિત્રાને ફરી
અચરજ થયું રે્ મમ્મી હમર્ાં જ તો નાસ્તો
ર્યો છે... ર્દાચ ફરી ભખૂ લાગી હશે.
પવિત્રાએ વિચાયુું હશે રં્ઈ િાધંો નહીં
અને બઉેએ ફરી નાસ્તો ર્યો. નાસ્તો ર્યાક
પછી પવિત્રા મમ્મીને લઈને બજાર જિા
નીર્ળી. લીફ્ટમાં પ્રિેશતા જ વિસ્મયાએ
'0'ને બદલે '1'નું બટન દબાવ્યું અને
બલફ્ટ પહલેા માળે ઉભી રહી. પવિત્રાને
ફરી અજુગતું લાગ્ય.ુ ગડમથલમાં જ એ
સીડીઓ ઉતરી ગઈ. ત્યાં તો...

(િધુ આિતા અંરે્)

( 10)  - જાન્યઆુરી-૨૦૨૨ | www.pankhmagazine.com

https://pankhmagazine.com/


િાતાક-સેત ુ

તેજલ શાહ

ગાતા આસોપાલિ

રાવત્રનો સમય થિા આવ્યો છે.
િાતાકનાયર્ જગંલમાથંી પસાર થઇ રહ્યા છે.
રાતિાસો ર્રિા એર્ મહંદરના પજૂારીને
સાધી ઓરડી મેળિે છે. હજુ તો ત્રર્રે્ ર્લાર્
જ થયાં હશે ત્યાં ઊંઘમાં એમને ભાસ થિા
માડંયો રે્ એમની વનર્ટ ર્ોઈ ગાઈ રહ્ું છે.
પહલેા લાગ્યું રે્ સ્િપ્ન જોઈ રહ્યા હશે. પર્
એ ગાન તો ધીરે-ધીરે િધતું જ ગયું તેના
નાજુર્ ધીરા સરુ િાતાિરર્માં ઘમૂિા
લાગ્યા. અનતં પાખંો ફફડાિી િેદનાનો ર્ોઈ
પખંી સયૂક, ચદં્ર, ગ્રહ, નક્ષત્રો અને તારાઓની
પાર જિા મથે એમ તે સરૂમા રહલે ું દદક
તેમાં રહલેી િેદના ચારેબાજુ ઘમૂિા માડંી.
િાતાકનાયર્ની ઊંઘ ઊડી ગઈ. ગાનના સરૂ
િધુ સ્પષ્ટ થયા. આખું જગત એ િાનની
અસર હઠેળ અશ્રુ સારી રહ્ું હોય એવું
લાગ્યુ.ં આવું સગંીત િાતાકનાયરે્ ર્દી પર્
સાભંળયું ન હત ુ.ં એમને હજુ લાગ્યું રે્ તે
સ્િપ્નમાં છે.

પોતે ચીમટી ખર્ી જોઈ. દુુઃખ થયુ.ં
પર્ તે એમના સ્િપ્નનો જ એર્ ભાગ હોય

એિો ભાસ થયો. એ પથારીમાથંી બઠેા થયા
આમતેમ આંટા માયાક પર્ ગાતો અવિશ્રાતં
રીતે ચાલ્યા જ ર્રત ું હત ુ.ં ર્ોર્ ગાત ું હશ?ે

સામેના આસોપાલિમાથંી આિી રહ્યા હોય
એમને લાગ્યુ.ં હિે ધીરજ રહી નહહ. આવું
અદભતૂ સગંીત ર્ોર્ ર્રી રહ્ું હત ું એ
જાણ્યા વિના રહી શર્ાયું નહહ. ઓરડીમાથંી
બહાર નીર્ળયા. ન સમજાય એિી ભીવત
લાગ. પર્ ગાનનું એ ઘને ભારે અસહ્ય હતુ.ં
એ અસહાય બની આસોપાલિ તરફથી
યતં્રિત ચાલ્યા હતા. ત્યાં રં્ઈ જ ન હત ું એ
આસોપાલિમાથંી જાર્ે એર્ સગંીત ર્રી
રહ્ું હોય એવું લાગ્યુ.ં

મસુાહફરની જજિાસાનો અંત આર્િા
પજૂારી એમને માધાર્ાર્ા પાસે લઈ જાય છે.
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"સરૂ પર્ સાચા અને રાતનું સગંીત પર્
સત્ય!" અનેર્િાર ર્હલેી રાહલુ અને
રાધાની િાત શરુ ર્રી.

ગામમાં લગ્ન હત ું અને જે ઘરમાં
ઉતારો અપાયો હતો એની સામનેા ઘરમાં
રાહલુ જયારે સારંગી િગાડિા આિતો.
બીજે હદિસે એર્ે સારંગી િગાડિા માડંી.
આિા આનદંના સરૂ ર્ોઈએ ર્દી સાભંળયા
નહતા. સૌ તે સાભંળી ગાડંા બન્યા.
પશપુખંી, ઝાડપાન, અરે! રસ્તા ઉપરના
પથરા, ઘરની ઈંટો, સૌ ર્ોઈ જાર્ે આનદંના
એર્ પરમ મહાસાગરમાં નાચિા મડંયા.ં
રાધા ડોર્ાિા માડંી, બનંેની નજરો મળી.
બસ થઈ ગયુ.ં બનંનેા આત્મા એર્બીજાના
આશ્લષેમાં મળયા. રાહલુ અને રાધા પછી
એર્બીજાને અનેર્િાર મળયા. રાહલુે એના
વપતાને િાત ર્રી. રાહલુના વપતાએ રાધાના
વપતાને લગ્નનું ર્હરે્ મોર્લ્યું .

તેમર્ે જિાબ આપ્યો, "રાહલુ પોતાની
સગંીતની કુટેિ છોડે તો મારી દીર્રી આપુ.ં"
રાહલુના વપતાને ગસુ્સો આવ્યો. રાધાના
વપતાને પોતાના કુળનું અબભમાન હત ું અને
આળ રાહલુ પર ચડાિતા હતા. તમેર્ે
સબંધં માટે ના પાડી દીધી. આ િજ્રપાત
રાહલુ માટે અસહ્ય થઈ પડયો.

આ ઘટના પછી શું અંત આિે? રાહલુ
અને રાધા ર્ાયમને સાટુ વિરહ િેઠે?

રાહલુના વપતા એની દશા જીરિી ના શરે્?

રાધા ઘર છોડી રાહલુ પાસે આિી જાય?

રાધાની િેવિશાળ એના વપતા તાબડતોબ
બીજે ર્રાિી દે? રાહલુ જીિન ટૂંર્ાિી દેિાનો
વિચાર ર્રે?

આ બધા જ અંત શક્ય છે, પર્
વપતચર અભી બાર્ી હે મેરે દોસ્ત..... આપર્ે
હજુ ઈન્ટરિલ સધુી જ પહોંચ્યા છીએ.

રાધા િગરનું જીિન અને અક્સ્તત્િ
બનંે રાહલુ માટે વનરથકર્ છે. રાહલુ રાધાના
વપતાની શરત મજૂંર રાખે છે. સારંગી તો એ
આજીિન છોડિા તૈયાર છે પર્ છોડતા
પહલેા એર્ હદિસ િગાડિાની મજૂંરી લઈ
ત્યાથંી ચાલી નીર્ળે છે. રાધા એને મળિા
જાય છે અને ર્હે છે,

"અરે! તમે આ શું ર્યુું ? આવું િચન
અપાય?"

"તારે માટે શું ન થાય, રાધા? તને
આજ મારા પ્રાર્ના સગંીતમાં એિી ગ ૂથંીશ
રે્ અનતંર્ાળ સધુી આપર્ને ર્ોઈ છૂટાં નહહ
પાડી શરે્"

તે રાતે પોતાની િહાલી સારંગીને
છેલ્લી િખત હાથમાં અત્યતં વ્હાલથી
ઉપાડી તે તળાિની પાળ પર બઠેો.
ધીરેધીરે એર્ અસહ્ય િેદનાની લહરી
િાતાિરર્ના ઉરને ચીરિા માડંી આખી
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અિની જાર્ે રડી રહી હોય! રાધા,
રાહલુનો બાપ, રાધાનો બાપ સૌ સજળ નેતે્ર
દોડી આવ્યા. બધા ર્રગરિા લાગ્યા!ં ભાઈ
બધં ર્ર! તારી સારંગી અમારા સરૂને
િલોિી નાખે છે!

રાધાના વપતાએ રાહલુને િચનમાથંી
મતુત ર્યો. પર્ અટરે્ એ રાહલુ શનેો....
સિાર પડી રાહલુ અને રાધાનો ક્યાયં પત્તો
નહોતો.

*****

િાતાકર્ાર સ્નેહરક્શ્મનો શબ્દિૈભિ
અહીં સોળે ર્ળાએ ખીલ્યો છે. તેઓ લખે છે

- "બ્રહ્માએ જ્યારથી જગત ઉત્પન્ન ર્યુું,
ત્યારથી આજ સધુી વિરહની દેિીએ સાચિી
રાખલેા વનુઃશ્વાસની ધારા સારંગીના એરે્એર્
તારમાથંી િહિેા માડંી." િાતાકન ું વનરૂપર્
એટલું અદ્ભુત રીતે છે રે્ સત્ય છે રે્ છળ
એિો ભદે ર્રી શર્ાય નહીં!

પર્ ક્યાં ગયા હશે એ લોર્ો? ઝમીન
ખા ગઈ યા આસમાન વનગલ ગયા? રાધાના
વપતાએ લગ્ન માટે હામી ભયાક પછી પર્ એ
બન્ને ગાયબ થયા, એ અચરજ પમાડે એવું
તો છે જ!! આપ શું વિચારો છો? આપના
પ્રવતભાિ tejnikalme@gmail.com પર
મોર્લી આપો.
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રાજુલ ભાનશુાલી

તમને મળયાનુ ંયાદ

Selfie v/s Self

જેના બહુ સરસ ફોટા હોય,

એના ઘરમા ંપર્ નળ લીર્ થાય,

તેલની બરર્ી છટરે્ ને ચારેર્ોર ચીર્ણુ ંથાય,

ખાટા ઘચરર્ા આિે ને નસર્ોરાના ંયદુ્ધ થાય,

શરદી થાય તો સેડા આિ ેને પેટ બગડે તો ઝાડા થાય,

સિારની પહલેી ચા ફાટે ને ઘર આખાન ુમગજ ફાટે,

'અક્કલ નથી'ની માથાકૂટ થાય ને

'બર્ર્લ ક્યા ંગયુ'ંની બબાલ થાય

મેબચિંગ ર્પડા ંતો ઠીર્, મેબચિંગ વિચારો નથી એનુ ંશુ?ં

બ્રાન્ડ, બેબી ને બ્લેર્ ર્ોફીના ફોટા પાછળ,

બ્લેન્ર્ જીિનની ર્ડિાશનુ ંશુ?ં

હજાર હાટક  િાળી ફેમ પાછળ,

હજાર હટક  છે એનુ ંશુ?ં

ફોટામા ંતો અફલાતનૂ વ્યક્તતત્િ છે,

પર્ અક્સ્તત્િ બોહરિંગ છે એનુ ંશુ?ં

િાત ટૂંર્મા ંએટલી જ છે રે્,

ફોટા જોઈને મલર્ાિાય, અદેખાઈ ન થાય.

- મેઘા જોશી

*****

મેઘા જોશી વ્યિસાયે પ્રેષ્તટવસિંગ
સાયર્ોલોજીસ્ટ અને લાઈફ-ર્ોચ છે. એમર્ે
મનોવિિાનમાં અનસુ્નાતર્, વિવશષ્ટ વશક્ષર્માં
બી.એડ. અને ર્ાઉન્સેબલિંગમાં ડીપ્લોમાં ર્ોસક
ર્યો છે. તેઓ ર્હે છે રે્, "કુતહુલ િાચંન તરફ
લઇ ગયું અને િાચંન અબભવ્યક્તત તરફ અને
આથી જ િતતવ્ય અને લખેનની શરૂઆત
થઈ." ર્લાના દરેર્ પ્રર્ાર લોહીમાં રતતર્ર્
ઉમેરતા હોય એવું એમને લાગે છે. નતૃ્ય અને
નાટય પ્રત્યેનો વિશષે ભાિ એમને મચં તરફ
પર્ દોરી ગયો. તેઓ દર અઠિાહડયે સરદાર
ગરુ્જરી સમાચારપત્રમાં મનોસામાજજર્ વનસ્બત
ધરાિતી ર્ોલમ 'મનોગ્રામ' લખે છે અને
હદવ્ય ભાસ્ર્રમાં સ્ત્રીત્િનો અથક તેમજ ઓળખ
ર્રાિતી ર્ોલમ 'વમુનોલોજી' લખે છે. મહહલા
લખેર્ોના સહહયારા િાતાકસગં્રહ 'સ્ત્રીઆથક'માં
એમની િાતાક સ્થાન પામી છે. વિવિધ
શૈક્ષબર્ર્ મેગેઝીનમાં તેઓ સશંોધનાત્મર્ લખે
લખે છે. મેઘાબહનેને એમના વમુનોલોજીને
લખેમાળા માટે જેન્ડર સેન્સીટીિીટી અંગેનો
પ્રખ્યાત 'લાડલી એિોડક ' પર્ માટે મળયો છે.
રાજ્ય સરર્ારના હદવ્યાગં વશક્ષર્ વિભાગમાં
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સત્તર િષકથી તેઓ વિવશષ્ટ વશક્ષર્ તેમજ
ર્ાઉન્સેલર તરીરે્ ર્ાયકરત છે. આર્દં-
વિદ્યાનગરની વિવિધ ર્ોલજેોમાં મનોવિિાન
વિષય ભર્ાિે છે. પ્રોફેશનલ એન્ર્ર અને
સ્પીર્ર તરીરે્ એમનો અનભુિ િીસ િષકનો
છે. ગજુરાત અને ગજુરાત બહાર પર્ જાહરે
ર્ાયકક્રમોમાં મહહલા, યિુાન અને મનોવિિાન
વિષય સાથે વ્યાખ્યાન આપે છે. અમદાિાદ
દૂરદશકનમાં મહહલાહદન વનવમત્તે વિશેષ
ર્ાયકક્રમનું સચંાલન ર્યુું હત ું અને 'હલેો સખી'
ર્ાયકક્રમનું સચંાલન તેમ જ તજિ િતતા
તરીરે્ પર્ ર્ામ ર્યુું છે. મેઘાબહને લખે અને
િાતાકઓની સાથે મજાની ર્વિતા પર્ લખે
છે. 'Selfie v/s Self...' ર્વિતા સાપં્રત વિષયની
છે, સાપં્રત સમસ્યાઓની છે. એર્
મનોબચહર્ત્સર્ હોિાને નાતે એમર્ે આ
ર્વિતાના માધ્યમ દ્વારા એિા અનરે્ લોર્ો
જેઓ સોવશયલ વમડીયામાથંી ઉછીના લીધેલા
સ્રેસથી પીડાય છે, અહીંથી ધરાર અડોપ્ટ
ર્રેલા દુુઃખથી દુુઃખી થાય છે અને હાથે ર્રીને
ડીપ્રેશનમાં સરી જાય છે એમની સામે
દીિાદાડંી ધરી છે.

દુુઃખ બે પ્રર્ારના હોય છે. એર્ તો
ભાગ્યને પહરર્ામે ભાગે આિી પડેલું દુુઃખ
અને બીજુ ં બીજાના સખુને જોઈને માથે ઓઢી
લીધેલું દુુઃખ. પ્રથમ પ્રર્ારનું જે દુુઃખ છે એનો
તો ર્ોઈ ને ર્ોઈ ઇલાજ મળી રહે પર્ જે
બીજા પ્રર્ારનું દુુઃખ છે એનો ર્ોઈ ઇલાજ

નથી! આ દુુઃખ અદેખાઈમાથંી જનમતું હોય
છે. આ અદેખાઈ પર્ િળી બે પ્રર્ારની હોય
છે. એની અસરો પર્ બે પ્રર્ારની હોય છે,

સર્ારાત્મર્ અને નર્ારાત્મર્. ર્ોઈની સફળતા
રે્ સારંુ જોઈ એનાથી ચહડયાતા થિાથી
લાગર્ી થિી અને પછી તનેા જેિા થિાનો
અથિા મેળિિા-ર્રિા મનમાં જુસ્સો
પ્રગટિો. ત્યાર બાદ બાર્ાયદા એ અચીિ
ર્રિા માટે મહનેત ર્રિી અને મેળિવું પર્.
બીજા પ્રર્ારમાં અન્યનું સારંુ નહહ દેખી શર્વું
અને મનમાં બળયા ર્રવુ,ં ક્યારેર્ એ બળતરા
િેર ભાિના સધુી પર્ પહોંચી જાય . પછી
પીઠ પાછળ સામિેાળાની બદબોઈ ર્રિી,
ડીપ્રેસ્ડ થઈ જવું ને બધી એની આડઅસરો.

સોવશયલ વમડીયા જ્યારથી આવ્યું છે ત્યારથી
આ બીજા પ્રર્ારનું દુુઃખ બહુ વ્યાપર્ થઈ ગયું
છે.
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સોવશયલ મીહડયા આપર્ા જીિનનો ફતત એર્
મહત્િપરૂ્ક ભાગ જ નહીં, પર્ ર્રોડો લોર્ો
માટે એર્ એહડતશન બની ગયું છે. સમય હોય
રે્ ન હોય લોર્ો િોટ્સ ઍપ, ફેસબરુ્,

ઇંસ્ટાગ્રામ પર રચ્યાપચ્યા રહે છે. ક્યારેય
વિચાયુું છે રે્ આ માધ્યમ પર શૅર થતી
િસ્તઓુની તમારા માનસ ઉપર રે્િી અસર
ર્રે છે? તમારા વમત્ર િતુકળમાથંી ર્ોઈ શીમલા
મનાબલ ફરિા ગયાં છે અને ત્યાથંી રોજની
આઠદસ સેલ્ફી અપલોડ ર્રે છે. ર્ોઈ વમત્ર
હફલ્મ જોિા ગયા છે અને ત્યાં હફલ્મના પોસ્ટર
સાથે સેલ્ફી લે છે અને ઇન્સ્ટા પર શૅર ર્રે છે.
તમે એ જોઈને અંજાઈ જાઓ છો, લઘતુાગ્રવંથ
અનભુિો છો. સોવશયલ મીહડયા પર સુદંર
સેલ્ફી શેર ર્રતી રે્ મોટીમોટી િાતો
ર્રતી દરેર્ વ્યહર્ત એર્દમ ખશુહાલ હોય છે
રે્ રોજ ફેસબરુ્ પર ર્પલ ફોટા સાથે લિ યુ
લખીને એર્બીજાને ટેગ ર્રત ું દરેર્ ર્પલ
રોમેષ્ન્ટર્ હોય છે એવું ધારી લવે ું
અવતશ્યોક્તતભયુું છે. અનેર્ હર્સ્સામાં
િાસ્તવિર્તા ખબૂ િરિી હોય છે. સોવશયલ
વમડીયા લોર્ોની જજિંદગીનો એતસ-રે નહીં, પર્
મખુિટો છે. સત્તર હફલ્ટર િાપરીને સાિ
સામાન્ય ચહરેાને સ ુદંર બનાિી દેિામાં લોર્ો
જેટલી જહમેત લે છે એટલી પોતાની
સાચરુ્લી પહરક્સ્થવત બદલિામાં નથી લતેા
અને અમરુ્ લોર્ો એ સેલ્ફી જોઈને અદેખાઈમાં
પોતાની મનની શાવંત હર્ી નાખે છે.

જેના બહુ સરસ ફોટા આિતા હોય એ
પર્ સામાન્ય માર્સો જ હોય છે. એના ઘરમાં
પર્ નળ લીર્ થાય, તેલની બરર્ી હાથમાથંી
છટરે્ ને ચારેર્ોર ચીર્ણું થાય એવું બનત ું
હોય છે. સરસ મજાના વપત્ઝા ખાતા હોય
એિી સેલ્ફી મરૂ્ી હોય એ માર્સને પર્ ખાટા
ઘચરર્ા આિ,ે એના નસર્ોરાના અિાજને
ર્ારર્ે ઘરમાં યદુ્ધ થાય, એમને પર્ શરદી
થાય તો સેડા આિે ને પટે બગડે તો ઝાડા
થાય. એ પર્ આપર્ા જેિા સામાન્ય માર્સ
જ છે ને! એમનાય ઘરમાં સિારની પહલેી ચા
ફાટે ને ઘર આખાનું મગજ ફાટે. 'અક્કલ
નથી'ની માથાકૂટ થાય ને 'બર્ર્લ ક્યાં
ગયુ'ંની બબાલ પર્ થાય. િાર તહિેારે
મેબચિંગ ર્પડાં પહરેીને રે્ષ્ન્ડડ ફોટા પડાિતાં
અને પોરસાઈને અપલોડ ર્રતાં બે પાત્રોના
વિચારો મેબચિંગ નથી હોતાં એવું બનત ું હોય
છે. લોર્ોના બ્રાન્ડ, બબેી ને બ્લરે્ ર્ોફીના ફોટા
પાછળ બ્લને્ર્ જીિનની ર્ડિાશ હોય ને
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હજાર હાટક િાળી ફેમ પાછળ હજાર હટક હોય
છે. ફોટામાં અફલાતનૂ લાગતાં વ્યક્તતત્િનું
અક્સ્તત્િ બોહરિંગ હોઈ શરે્ એવું વિચાયુું છે
ર્દી? વિચારી જોજો.

તમે જે સુદંર ફોટો જુઓ છો એની બીજી
બાજુ અત્યતં િરિી પર્ હોઈ શરે્. આ
આભાસી દુવનયામાં સામે આિતી બાબતો

તરફ વનરપેક્ષ રહતેાં શીખી લવે ું હહતાિહ છે.
ટૂંર્માં િાત એટલી જ છે રે્ ફોટા જોઈને
મલર્િાનું હોય, અદેખાઈ ર્રિાની ન હોય.
ઉપર જે બીજા પ્રર્ારના દુુઃખની િાત ર્રી
એનાથી બચિાનો આ સહલેો અને સીધો
ઉપાય છે.

અસ્ત.ુ
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લઘ-ુનિલ

ગયા અંર્માં આપર્ે જોયું રે્...

મગૃાને પ્રથમના િતકનથી શરં્ા થાય
છે, તે બાળગોહઠયો અને ખાસ વમત્ર હોિા
છતાં મૌબલન તરફી રે્મ બોલે છે? એનું
ર્ારર્ ર્ોઈ ભય તો નથી ન?ે મૌબલનથી
છૂટાછેડા લિેા મનને મજબતૂ ર્રતી મગૃા
સાસનુા િીહડયોર્ોલથી નરમ પડી જાય છે
સાજંે મૌબલનના ધમર્ીભયાક ફોનથી
અર્ળાઈ ઊઠે છે.

પ્રર્રર્ ૭: આંસનુા ંઝાર્ળ

જોરદાર િરસાદની હલેીમાં
પલળતા,ં અંધારામાં રસ્તો 'બરાબર છે',

એની ચર્ાસર્ી ર્રતા,ં મશુ્રે્લીઓને પાર
પાડિા બધી જ ઈષ્ન્દ્રયો એર્ જ ર્ામે
લગાિતાં રહીએ, અને અચાનર્ વિજળીના
ભયરં્ર ર્ડાર્ાથી જેિી રીતે ચમર્ી જિાય
એિી હાલત મગૃાની થઈ. મૌબલને તો ર્શું
સાભંળયા િગર ફરમાન ર્યુું ,

'ર્ાલે તારે ઘરે આિી જિાનું છે!’

મગૃાને આ જરા પર્ ન ગમ્યુ.ં એ આ
જોહરુ્મીથી ડરી નહોતી પર્ નારાજ થઈ
ગઈ હતી.

"શું સમજે છે એનાં મનમા?ં" ફોન
પછાડીન,ે પોતાના ઓરડાનું બારણું
અફાળીને બધં ર્રી, મગૃા પથારીમાં બસેી
પડી. એનો ગસુ્સો સાતમા આસમાને
પહોંચી ગયો હતો. શરીર જાર્ે અક્કડ થઈ
ગયું હત ુ,ં હાથમાં મોબાઈલ પર ભીંસ
િધતી જતી હતી. છતની આરપાર જોતી
હોય એમ એની આંખો એર્ધારી ઉપર
તાર્ી રહી હતી.

"મેં આ વ્યક્તતને રે્મ પસદં ર્યો? શું
વિચારીને મેં માન્યું રે્ આ વ્યક્તત મને પ્રેમ
આપશ?ે પૈસો અને પ્રવતષ્ઠા જ જીિનમાં
બધું નથી. માનિ તો લાગર્ીના

અબચિતા દીપર્ પડંયા 

તડર્ા ભીના ંમગૃજળ
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તાર્ાિાર્ામાં પરોિાયેલી ચતેના છે.
જીિનની મોટામાં મોટી વસદ્ધદ્ધ િખતે પર્
જો લાગર્ી ગરેહાજર હોય તો બધું નર્ામું
છે. મને તો હિે આ લાગર્ી િગરના
માર્સ જોડે રહિેાનું જ મજૂંર નથી થત ુ,ં
તો હું શું ર્રીશ? આ ખોટો મડંાયલેો
દાખલો સિળો ર્ઈ રીતે ર્રીશ? એર્
વમત્રને પવત બનાવ્યો હતો, પર્ પવત
બન્યા પછી વમત્ર જ મટી જાય એ બરાબર
ન ર્હિેાય. શું હુ ં એને ગમતી જ નહીં હોઉં,

એવું હશ?ે“

મગૃાએ ભતૂર્ાળ તરફ નજર
ર્રી,"મૌબલન એના ર્ોલજેર્ાળમાં થોડો
અર્ડુ હતો, મારાથી અંતર રાખતો, પર્
છતાં હુ ં જોઈ શર્તી હતી રે્ એની આંખોમાં
મારા માટે પ્રમેની લાગર્ી હતી. હું એને
ગમતી, એનો જ વમત્ર મારી સાથે છૂટછાટ
લિેા માડંયો ત્યારે એનું મગજ તપી ગયું
હત ું અને એર્ે હાથ પર્ ઉપાડી લીધો
હતો. એ સીધો, સરળ, પરગજુ અને સભંાળ
રાખનાર માર્સ હતો. એ જ મૌબલન હિે
રે્મ સાિ બદલાઈ ગયો છે? લગ્ન પછી
અમને અંતરંગ પળો તો ઘર્ી ઓછી મળી
છે, રે્મ એ એ ર્ારર્સર પ્રમેથી ન
બોલાિ?ે જ્યારે ર્ોઈ ધમાકનદંબાબા ઘરે
આિિાના છે ત્યારે મને બોલાિે છે. આ
રીતે સામાજજર્ લબેલ ખાતર જીિવું નહીં
પોસાય. મેં તો સ્િપ્ન જોયા હતાં રે્ એના

જેિા હને્ડસમ, ર્સરતી અને પ્રભાિી
પરુુષની પત્ની બનીને હું ગિક અનભુિીશ.
પર્ ગમે તેિો સોહામર્ો યિુાન હોય પર્
મારા માટે લાગર્ી જ ન હોય તો મારે
જીિવું ર્ઈ રીતે?"

મગૃા પોતાની પીડા રડી રડીને
બધાનંે બતાિ,ે રે્ પછી એને થતો
અન્યાય, એ સહન જ ર્યાક ર્રે એવું વનબકળ
બનવું એને ગમતું નહોત ુ.ં પવત સાથે
સહજતાથી, મૈત્રીથી, પ્રેમથી જીિિાના
એનાં અરમાન એનાં મનમાં જ હતા ત્યારે
િતકમાનની પળેપળ એને ભારે લાગિા
માડંી હતી. એમાં 'બાબા'નું તતૂ અને
નાગરાજન પાસેથી રૂવપયા ઉઘરાિિાની
િાતે એને આંચર્ો આપ્યો હતો. "ર્ાદિમાં
પગ મરૂ્ો તો ખરડાયા વિના ન રહિેાય" -
એ િાત એને એર્દમ સાચી લાગી.
રાજર્ારર્ના િાતાિરર્ે જ મૌબલનને
હ્રદયવિહહન બનાિી દીધો હશે ર્દાચ. પર્
અફસોસ રે્ મૌબલન એમાથંી ક્યારેય છૂટી
નહીં શરે્, એને તો સત્તા જોઈએ છે, બસ!

મગૃા એના વિચારચક્રમાથંી બહાર
નહોતી આિતી. ત્યાં ધીરેથી એનાં
ઓરડાનું બારણું ખલૂ્યુ.ં

"મગૃા, આ બલસ્ટ જોઈ લે તો બટેા!"

"મા... પ્લીઝ હ!ં હું નહોતી ત્યારે ત ું
શું ર્રતી હતી?"
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"અરે પ્રસાદ નક્કી ર્રિાનો છે એ
બલસ્ટ છે, તારે જોવું જ જોઈએ ન?ે તારા
ઘર માટે બનાિિાનું છે."

"મમ્મા, આ બધામંાથંી બચી ન
શર્ાય?"

"એટલ?ે“

"મારે નથી જવું ત્યા.ં.."

"ત ું રે્િી િાત ર્રે છે? મારો તો ર્ોઈ
વિચાર ર્ર. તને તારી ઈચ્છા પ્રમાર્ે જ
પરર્ાિી છે. તારી ઈચ્છા માટે િાવતનો
વિચાર નથી ર્યો રે્ સમાજમાં આટલી
ઊંચી પ્રવતષ્ઠાિાળા લોર્ોને િેિાઈ
બનાિિામાં પર્ વિચાર નથી ર્યો, એ
બધું ર્ોના માટે? તારા માટે જ ને! હિે તને
શેના આટલા િાધંા પડિા માડંયા?"

"મમ્મા તને એર્ િાર પર્ એિો
વિચાર ન આવ્યો રે્ મારી દીર્રી આવું ર્હે
છે તો ર્ોઈ ર્ારર્ હશ?ે"

"નાનપર્થી તારી આદત જ એિી
છે, જે મળે એટલાથી તને સતંોષ જ
નથી!"

"હે ભગિાન! મારો ર્ોઈ વિચાર
નથી ર્રત ુ.ં.. ક્યારેય.. "

"આટલું બધું શું નાટર્ ર્રે છે?"

"મમ્મી, મારે તો એડ હફલ્મના શહૂટિંગ
માટે જિાનું હત ુ.ં આ બાબા.. એ િળી

ક્યાથંી આિી ગયા?"

"ધમાકનદં બાબાનું બહુ સત છે બટેા.
મૌબલન એમને બહુ માને છે. ભલભલાના
જીિન એમર્ે સધુાયાક છે."

"હું નથી માનતી આ બધુ.ં આિી
િાતોમાં પડી રહીશ તો મારા ર્ામનું શુ?ં
ર્વમટમેન્ટ જેિી પર્ ર્ોઈ િાત હોય છે
ને?"

"હું પર્ એ જ ર્હું છ,ં મગૃા!
સપ્તપદીના ફેરા ફયાક હોઈએ છીએ, એ
પર્ આપણું ર્વમટમેન્ટ જ છે ને?"

"ઠીર્ છે. મમ્મા! પર્ એમ ન
સમજતી રે્ હું હાર માનીને જાઉં છં પર્
મારા જીિનને િધુ એર્ તર્ આપિા હું
તૈયાર છ.ં"

"મારી ડાહ્યી દીર્રી..!"

"રે્હરયરની શરૂઆતમાં જ મારી
ઈમ્પ્રેશન ખરાબ પડશે તો એ િારં્ તારો,
હ!ં"

"ભગિાન બધું બરાબર ગોઠિી દેશે,
બચિંતા ન ર્રીશ."

"શ્રદ્ધા... શ્રદ્ધા.. પારુમાની શ્રદ્ધાનો
જય હો!" મગૃાએ પારુમા સામે હાથ
જોડીને નમસ્ર્ાર ર્યાક.

"ચાલ, જય શ્રી કૃષ્ર્, હું હિે થાર્ી છ,ં સઈૂ
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જઉં અને ર્ાલ સિારથી મૌબલનના આ
મોટા ઓડકર માટે ર્ામે લાગી જાઉં." -
ર્હીને પારુમા એમનાં ઓરડામાં સિૂા માટે
ગયા.

મગૃાને રડવું આિતું હત ું પર્ એ
મનથી મક્કમ થિાનો પ્રયત્ન ર્રિા લાગી
રે્ એ જરૂર ર્ોઈ હલ શોધી ર્ાઢશ.ે ર્ોઈથી
ગભરાશે નહીં અને સજંોગો સામે બરાબર
બાથ ભીડશે. રાત પડી ગઈ હોિાથી
મગૃાની આંખો ઘરેાિા લાગી. એનાં મનને
શાવંત નહોતી એટલે વિચારો પીછો નહોતા
છોડતા. તહંદ્રલ મનને લીધે એને સ્િપ્નમાં
મૌબલન દેખાયો. દહરયાના મોજાં પર એ
ક્સ્થર તરી રહ્યો હતો. દહરયાની સપાટી
પર એર્ મોટંુ ર્મળ હતુ.ં મગૃા એ
ર્મળમાથંી બહાર આિિા પ્રયત્ન ર્રતી
હતી પર્ ર્મળની પાદંડી ધીરે ધીરે
બબડાતાં એ બધં થઈ જતું હત ુ.ં મગૃાને
ક્યારં્ પરૂાઈ જઈને ખોિાઈ જિાના ભયે
પરસેિો થિા લાગ્યો હતો. મગૃા સ્િપ્નને
લીધે ગભરાતી હતી ત્યાં જ એનાં
મોબાઈલમાં સળંગ સત્તર અઢાર મસેેજ
નોહટહફરે્શન આિતા એની તદં્રા તટૂી.
મગૃાએ ફોન હાથમાં લીધો. અવનર્ના
મેસેજ જોઈ િોટ્સેપ ખોલ્યુ.ં

ગોિાના ફોટોગ્રાફ્સથી મગૃાની
ગેલરેી ભરાઈ ગઈ. એર્ પછી એર્ ફોટો
જોતી જોતી મગૃા આનદંમાં આિી ગઈ.

એ મનમાં બોલી, "મગૃાકંુિરી, તમે તો
જન્મ લીધો છે જ મોડેલ બનિા માટે...
આગે આગે દેબખયે હોતા હૈ ક્યા? ગમે તે
થાય મારે ર્ચ્છનો પ્રોજેતટ પર્ હાથમાથંી
જિા નથી દેિો. ર્ોઈર્ રસ્તો ર્ાઢિો
પડશ.ે"

ફરી મસેેજ નોહટહફરે્શન આવ્યુ.ં
અવનર્નો મેસેજ હતો.

"રે્ન િી ટોર્? ઈટ્સ ટુ લટે, સો
આષ્સ્ર્િંગ.."

મગૃાએ અવનર્ને તરત ફોન
લગાવ્યો.

"હાય અવનર્, રે્મ છે? તેં ખબૂ સરસ
વપતસ લીધાં છે. થને્તસ સો મચ.. તારા
િગર આ બધું શક્ય નહોત ુ,ં હડયર."

"હાય મગૃા, આ તો હજુ શરૂઆત છે.
રે્મ છે ત ુ?ં ઓલ િેલ?"

"હા રે... ઓલ િેલ.. મને શું
તર્લીફ હોય? એર્દમ મોજમાં રહવે ું ને
મજ્જજામાં રહવે ુ.ં"
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"એટલે શું િળી?"

"આપર્ે મળીશું ત્યારે સમજાિીશ.
ત ું અમદાિાદ ક્યારે આિે છે?"

"સાચું ર્હું તો મને જ અમદાિાદ
આિિાની બહુ ઈચ્છા છે. આપર્ે શાવંતથી
ઘર્ી બધી િાતો ર્રિાની છે. તેં મને ર્હ્ું
હત ું ને રે્ ત ુ.ં. "

"પરર્લેી છ.ં હા.. પરર્લેી તો છં
પર્.. "

"પર્? એટલે? શું બન્યું છે તારા
જીિનમા?ં તું િાત તો ર્ર!"

"રં્ઈ બન્યું જ નથી એ મારી
જજિંદગીનો મોટો બનાિ છે, અવનર્!"

"વ્હાય ટુ સફર ડીયર? જજિંદગી ઘર્ી
નાની છે. એમાં દુુઃખી રહિેાનું પાલિે
નહીં..."

"અત્યાર સધુી હું મારી લગ્ન પછીની
જજિંદગી લોંગ હડસ્ટન્સ હરલશેનવશપમાં
જીિી. પ્રેમનું ભગિાન જેવું હોય છે. એ
દેખાતો નથી, પર્ ખાલી અનભુિિાનો
હોય છે. હું તો અનભુવુ,ં પર્ શું મારો
જીિનસાથી એ અનભુિ ર્રે છે, એ મને જ
નથી ખબર!"

"મગૃા તારી િાત ર્ોઈ િખત
સમજાતી નથી."

"અત્યારે તો હું મને જ સમજિાની

ર્ોવશશ ર્રંુ છં અવનર્!"

"ઓહો મગૃા, આ સદીની
છોર્રીઓની જેમ િાત ર્ર. અત્યારે તો હું
ર્ોઈ હફલસફૂ જોડે િાત ર્રતો હોઉં એવું
લાગે છે."

મગૃા ખડખડાટ હસી પડી.

"તો શું આજના જમાનાની છોર્રી
હફલસફૂ ન હોય એમ?"

"ત ું પ્રશ્નો પછેૂ છે એનાં ર્રતાં હસતી
હોય એ િધુ સારી લાગે છે. રાય ટુ બી
હપે્પી મગૃા."

"મગૃા હપે્પી હતી રે્ એ ખબૂ ભર્ી,
સીએ થઈ. પર્ સીએની નોર્રીમાં પવતની
ઓળખાર્નું ગ્રહર્ લાગી ગયુ.ં"

"રે્મ શું થયુ?ં નોર્રી િખતે ર્ોઈ
મશુ્રે્લી આિી?"

"મારો રાજર્ારર્ી પવત પેલા
નાગરાજન પાસેથી પર્ ફંડ માગેં છે.
એને નાગરાજન પાસેથી પાટી માટે રૂવપયા
જોઈતા હતા!"
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"એમાં તો નાગરાજનની મહત્િાર્ાકં્ષા પર્
હોઈ શરે્ ન?ે એ રે્મ વિચાર ન ર્યો તેં?"

"જે હોય એ, પર્ ર્ોઈનો હાથો
બનિાનું મને મજૂંર નથી અવનર્. હિે મારે
મારી ર્ારહર્દી માટે નિો જ રસ્તો
અપનાિિો છે, જ્યાં મારી ર્ાબબેલયત જ
મને ઊંચા વશખરે લઈ જશ.ે“

"તો તમારા માટે ખશુખબર છે,

તૈયાર જ છે પ્રોજેતટ મૅડમ! ટેન્ટેહટિ ડેટ્સ
તો ર્હલેી જ ને તને, હિે તયૈારી ર્રિા
માડંજે, ર્ાલે જ આિિાનું છે તારે ર્ચ્છ.. "

"ર્ાલ?ે ઓહ નો..." "એર્ જ વ્યક્તત
બે જગ્યાએ એર્સાથે રે્િી હાજર રહ?ે" -

મગૃા મનોમન બબડી.
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REWINDING…

નિા િષકના સરં્લ્પો

• આજથી આખું િષક િહલેા ઊઠવું છે.
• હિેથી વનયવમત નોંધપોથી રાખિી.
• આજ પછી ર્સરત ન ર્રી હોય તે હદિસે

જમવું નહીં.
• ર્દી ચા ન પીિી.
• હમંેશાં દોઢ ર્લાર્ ર્ાતંવુ.ં
• ત્રર્ ર્લાર્ િાચંવુ,ં િાચંવું ને િાચંવું જ.
• રોજ ગીતાનો એર્એર્ શ્લોર્...
• પાઈએ પાઈનો વ્યિક્સ્થત હહસાબ...

આખા સમાજમાં જે હદિસે આ મતં્રોનું
મનોમન ઉચ્ચારર્ શરૂ થઈ જાય ત્યારે
સમજવું રે્ તે હદિસે બસેત ું િષક છે. જેમ
શરદપનૂમની ચાદંનીનું િાતાિરર્ ર્વિઓને
ગાડંા બનાિે છે, તેમ બસેતાિષકના હદિસની
હિા પર્ સામાન્ય જનોનાં મનમાં રં્ઈર્ નિો
ચમર્ારો લાિી દે છે. આપર્ને એર્દમ બદુ્ધ,
મહાિીર, વિિેર્ાનદં રે્ નેપોબલયન થિાની
હોંશ થઈ આિે છે; જીિનનાં િષો એમ
વનરથકર્ સરી જતાં લાગે છે, અને એર્દમ
રં્ઈર્ ર્રી નાખવુ,ં રં્ઈર્ તો ર્રી જ નાખવું
એમ થઈ આિે છે, હદિાળીનો ઉત્સાહ ઘર્ાને

માટે િીરરસમાં પલટાઈ જાય છે, એમની
આંખમાં ચમર્ આિે છે અને ર્ોઈ ધન્ય પળે
એ આત્મસધુારર્ા માટે સરં્લ્પ ર્રી નાખે છે
‘આજથી રોજ આ ર્રવુ!ં’, ‘હિેથી ર્દી આ ન
ર્રવુ!ં’

પર્ આ સરં્લ્પોની મજા જ એ છે રે્ એ
‘ર્રતા’ં જેટલી મજા આિે એટલી ‘પાળતા’ં
નથી આિતી. દાખલા તરીરે્ મને જ એર્
બસેતાિષે ર્ોઈએ સલાહ આપી રે્ મારે
આત્મસધુારર્ા માટે રં્ઈ ઉચ્ચ સરં્લ્પ ર્રિો.
િહલેા િહલેા ઊઠિાનું ઠરાિીને જો હું રોજ
સાતને બદલે પાચં િાગ્યે ઊઠંુ તો િષે મારા
૭૨ ર્લાર્ બચે ને પચાસ િષક ઊઠિાનું બચ,ે
ને પચાસ િષકની જજિંદગીમાં ૩૬,૦૦૦ ર્લાર્
બચ.ે એટલે રોજ ફતત બે ર્લાર્ િહલેા
ઊઠિાથી મારી જજિંદગીમાં લગભગ ચાર િષક
જેટલો મબલખ િધારો થાય!

બકુલ વત્રપાઠી

નિા િષકના સરં્લ્પો
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આ વિચારથી ભોળિાઈને મેં તો સરં્લ્પ
ર્રી નાખ્યો રે્, બસ ર્ોઈ હદિસ પરોઢના
પાચંથી મોડા ઊઠવું નહીં. બસેતાિષકને હદિસે
તો જાર્ે પાચં િાગ્યે ઉઠાયુ,ં પર્ એ હદિસના
થાર્ને લીધ,ે બીજની સિારે તો સાડા સાતે જ
ઊઠયો. પછી પાચંમ સધુી તો જાર્ે હદિાળી જ
ર્હિેાય, એટલે મોડા ઊઠિામાં િાધંો નહીં.
છઠને હદિસે પાચં િાગે જ ઊઠવુ'ંતુ,ં પર્
બન્યું એવું રે્ બીજે હદિસે પાચં િાગ્યે
ઊઠિાનું છે એ વિચારથી પાચંમની રાત્રે મને
એટલી બધી બચિંતા થઈ રે્ રાતના દોઢ સધુી
ઊંઘ જ ન આિી! આથી છઠની સિારે પર્
આઠ િાગ્યે ઉઠાયુ.ં છતાં સાતમે હદિસે તો
સરં્લ્પ તાજો ર્રીને ઍલામક ગોઠવ્યુયંે ખરંુ;
પર્ બીજે હદિસે સાડા આઠે જ ખબર પડી રે્
ર્ાટંો ખોટો ગોઠિાયો! પછીને હદિસે ઍલામક
ગોઠિતાં ધ્યાન રાખ્યુ.ં તો િળી ઘહડયાળ
બગડી ગયું અને િહલેા ન ઊઠાયુ.ં ર્ાવતિર્ી
પબૂર્િમા સધુી ઘહડયાળનું સમારર્ામ ચાલ્યુ.ં
િદ પડિાની રાત્રે ગોઠવ્યુ,ં પર્ ચાિી
આપિાનું ભલૂી જિાથી રાત્રે અઢી િાગ્યે
ઘહડયાળ જ બધં પડી ગયુ.ં

આમ અનેર્ મશુ્રે્લીઓ િટાિતા-ં
િટાિતાં િદ સાતમે પાચં િાગ્યે બરાબર
ઍલામક િાગ્યુ.ં એટલે સાડાપાચંે ઊઠયો તો
ખરો; પર્ પછી વિચાર આવ્યો રે્ ઊઠયા પછી
દસ વમવનટ રહીને સઈૂ જિામાં િાધંો નહીં.
એમ ર્રિાથી રં્ઈ સરં્લ્પનો ભગં થતો નથી.

પાચં િાગ્યે ઊઠીને પાછા સઈૂ જઈએ તોય
પાચં િાગ્યે ઊઠયા તો ર્હિેાઈએ જ ને ?
થોડા હદિસ આ પ્રમાર્ે ર્યાક પછી એર્ િાર
સિારે પાચં િાગ્યે સતૂા-સતૂા જ વિચાર
આવ્યો રે્, ‘હુ ં જીિ! આ બધી ઉપાવધ શાન?ે
ચાર િષક િધુ જીિિાને માટે જ ન?ે જીિનનો
એિો મોહ શો? સતંો-મહાત્માઓ તો જીિનની
માયા મરૂ્િાનું ર્હી ગયા છે; ત્યારે હું તો
િહલેો ઊઠીને એ માયા િધારી રહ્યો છ!ં
આિો મોહ શું ર્ામ રાખિો?

મારી આત્મસધુારર્ા તો આમ
હફલસફૂીને પથંે ચડી ગઈ, એટલે પેલો િહલેા
ઊઠિાનો સરં્લ્પ પર્, શબ્દરચના હરીફાઈના
અરધા ભરાયેલા વ્યહૂ જેિો, એમ ને એમ
પડી રહ્યો. બસેતાિષકને હદિસે ઉત્સાહમાં
આિી જઈને ર્રેલા મોટા ભાગના સરં્લ્પોની
આ જ ગવત થાય છે. એર્ જર્ે હદિાળીની
રાતથી જ ચા છોડી દીધેલી. એમનો સરં્લ્પ
જીિેલો પર્ ખરો! એર્ અઠિાહડયુ,ં બે
અઠિાહડયા,ં ત્રર્ અઠિાહડયા.ં.. એમર્ે ચા ન
પીધી તે ન જ પીધી. માતાનો પ્રમે, વપતાની
આિા, ભબગનીનાં આંસ,ુ પત્નીની ધમર્ી,
વમત્રોની મશ્ર્રી, ચાની જાહરેખબરો ર્ોઈ
એમને ચળાિી ન શક્ુ.ં એમના એ સયંમનો
મહહમા હદશહદશામાં ગાજી રહ્યો. છેર્ સ્િગકમાં
પર્ એના તરંગ પહોંચ્યા ને ઇન્દ્રનું આસન
પર્ ડોલી ઊઠ્ુ.ં પરંત ુ થોડારં્ અઠિાહડયાં
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પછી જ્યારે એ ભાઈ ર્ો'ર્ માદંગીની માયામાં
લપટાયા તે િખતે એમને થોડા ઉપિાસ
ર્રિા પડયા, અને ત્યારે એર્ ધન્ય ક્ષર્ે
એમને િાન થયું રે્ ચા પીિાથી ઉપિાસમાં
રાહત રહે છે, એટલે એમર્ે હળિે રહીને ચા
પીિા માડંી. એ પછી તો, બચેાર મહહને
માદંગી ગઈ તોયે ચા તો રહી જ પડી અને
હિે તો એ સાજા થઈ ગયા પછી પર્ રોજના
સાત પ્યાલા ચા પીએ છે. આમ, એમની
માદંગીને બહાને એમનો સરં્લ્પ સ્િગે
વસધાવ્યો અને ફરી ર્દી એર્ે પનુર્જન્મ ન
લીધો.

ચા છોડિા જેિો જ બીજો એર્ લોર્વપ્રય
સરં્લ્પ છે વસગારેટ છોડિાનો. ઘણુ-ંખરંુ
અરવસર્ પત્નીઓના અને દુષ્ટ ડૉતટરોના
આગ્રહથી જ આ સરં્લ્પ ર્રિો પડે છે. પર્
અમરપટો તો, ભાઈ, ર્ોર્ લખાિીને લાવ્યું
છે? વસગારેટના ધમુાડાની જેમ આિા
સરં્લ્પને પર્ િેરાઈ જતાં િાર નથી લાગતી.
રે્ટલાર્ને િળી દરેર્ ર્ામમાં વનયવમત થઈ
જિાની ધનૂ િળગે છે પર્ એય રે્ટલા
હદિસ? જ્યાં સરૂજ જેિો સરૂજ પર્ િરસમાં
અમરુ્ મહહના રોજ થોડી-થોડી સેર્ન્ડો મોડો
ઊગે છે અને પછી પાછો અમરુ્ મહહના,
આઇસ્ક્રીમ પાટીમાં આિી પહોંચતા વમત્રોની
જેમ, રોજ થોડી-થોડી સેર્ન્ડ િહલેો ઊગે છે,
ત્યાં વનયવમત થિાની મહચે્છા રાખનાર પામર
માનિી તેિળી ર્ોર્? હા, રે્ટલાર્ મહાપરુુષો

વનયવમત બની શક્યા છે ખરા; પર્ એ લોર્ો
વનયવમત છે એટલે મહાપરુુષ નથી થયા, પર્
મહાપરુુષ છે એટલે વનયવમત થઈ શક્યા છે.

એર્ સબંધંીએ નિા િષકને હદિસે ક્રોધને
જીતિાનો સરં્લ્પ ર્રેલો. આમ તો એ િાત
િાતમાં બચડાય ને પાન ખરતાં પીડાય એિા
સ્િભાિના હતા. પર્ બસેતાિષકને બીજે
હદિસે સિારે તો આ સરં્લ્પના સતંોષમાં
મલર્ાતા મખુે એમર્ે પત્નીને બમૂ મારી :
‘અરે, સાભંળે છે રે્?’

‘શું છે?’ અંદરથી જ શ્રીમતીએ જિાબ
આપ્યો.

‘હિે અહીં આિ તો ખરી!’

‘પર્ છે શુ?ં ... લ્યો, ર્હો, શું ર્ામ છે?’

‘જો,’ એમર્ે ક્સ્મતથી શોભતા મખુડે
ર્હિેા માડં્ ું : ‘ગઈ ર્ાલથી મેં નક્કી ર્યુું છે રે્
ર્દી ર્ોઈના શબ્દોથી અર્ળાવું નહીં....‘ હોય,
દુવનયા છે.’ ર્હીને હસી નાખવુ.ં’

‘ઠીર્.’ પત્નીએ પાછા ફરિા જતાં ર્હ્ુ.ં

‘તને મારો આ સરં્લ્પ ન ગમ્યો?’
એમર્ે પછૂ્ુ,ં

‘ગમ્યો; પર્ પાળો ત્યારે ખરા.’

‘શું ર્હ્ુ?ં” એમનું ક્સ્મત વિલાયું : ‘પાળો
ત્યારે ખરા એટલ?ે શું મારામાં એટલો વનયમ
પાળિાની પર્ તાર્ાત નથી?’
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‘હશે તો જોઈશું ને!’

‘એટલ?ે તું તારા મનમાં સમજે છે શુ?ં
હું તે રં્ઈ... હું તે રં્ઈ...’ અને ખલાસ! એન્ન્જન
બગડ્ુ.ં વમજાજ છટક્યો. એ તો આખી
સોસાયટી ગજાિિા જતા હતા, ત્યાં એમનાં
શ્રીમતીએ એમને યાદ ર્રાવ્યું રે્ એમનો
સરં્લ્પ એમર્ે ત્યાનંે ત્યાં જ તોડયો હતો,
ત્યારે જ માડંમાડં એ શાતં પડયા!

આમ, નિા િષકના સરં્લ્પો એટલે
િહલેી પરોઢનું ઝાર્ળ: બે ઘડી સતંોષ આપી
પાછં ઊડી જિાનુ,ં િૈશાખની બપોરે જેમ
િટંોબળયા જાગીજાગીને પાછા સઈૂ જાય છે
અથિા તો વશયાળાની સિારે જગતના ર્ો’
અગમ્ય ખરૂ્થેી એર્ાદ શરદીનું મોજુ ં આિી
આપર્ો ર્બજો લઈ લે છે અને હદિસભર
રડાિી-રડાિીને અંતે આવ્યું હત ું એમ
અનતંમાં ચાલ્યું જાય છે, રે્ પછી ઉસ્તાદના
જલસામાં ર્ોઈ સગંીત બરાબર જામ્યું હોય
ત્યારે ઊંઘનું એર્ાદ ઝોકંુ આપર્ને પાિન
ર્રીન,ે તબલાની પાછી એર્ જબરદસ્ત થાપે
આપર્ને ચમર્ાિીને ભાગી જાય છે, એમ
આત્મસધુારર્ાના ઉત્સાહનું મોજુ ં પર્ દર
બસેતાિષે આિે છે અને આિીને પાછં ઊડી
જાય છે. િષકને આરંભે હોય છે એટલા
ગીતાભતતો બીજા અબગયારે મહહનામાં નથી
હોતા, બસેતાિષકને બીજે અઠિાહડયે હોય છે,
એટલા સયંમી જનો બાર્ીના િષકભરમાં
ક્યારેય જર્ાતા નથી, તે આ ર્ારર્ે જ.

એટલે મારા ભાગેંલા સરં્લ્પોનો વિચાર
ર્રતાં ક્યારેર્ વનરાશાની પળોમાં મને થઈ
આિે છે રે્ હિે તો ર્દી બસેતાિષકના સરં્લ્પો
ર્રિા જ નથી. પર્ દુુઃખ એ છે રે્ મારો આ
સરં્લ્પ પર્ ટર્તો નથી! ફરીથી બસેત ુિંષક
આિે છે અને હું સ્િપ્નાં રચિા બસેી જાઉં છ,ં
ઉત્સાહથી નિા સરં્લ્પો ર્રી નાખું છ,ં ક્યારેર્
સહજે સધુરતો લાગું છ,ં ક્યારેર્ નાગલોર્માં
જઈને પથૃ્િી પરની વપ્રયતમાને ભલૂી જનાર
રાજકુમારની જેમ હું અન્ય પ્રવવૃત્તની ધમાલમાં
પેલા સરં્લ્પો િીસરી જઉં છ,ં અચાનર્
ઝબર્ીને જાગી જઉં છ,ં ફરીથી દઢવનશ્ચયી
બનું છ,ં પર્ તેય પનુુઃસરં્લ્પને િીસરિા માટે
જ. ર્ાનમાં પેલો રોમાં રોલાં મને ર્હ્યા ર્રે છે:
‘સ્િપ્નો તો જીિનના ધનષુ્યની પર્છ જેિાં
છે, ભાઈ! એ પર્છ ખેંચાઈ હશે તો ક્યારેર્
પર્ ર્ાયકન ું તીર વનશાન ભર્ી ઊડશ.ે’ અને
મારા બધાય સરં્લ્પોના રોપા ફુલીફાલી મહરે્ી
ઊઠયા હશે એિા હદિસની ર્લ્પનામાં હુ ં નહીં
પાળેલા સરં્લ્પોની વ્યગ્રતા િીસરી જઉં છ!ં
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ર્ોયલ રાર્ી ર્ોયલ રાર્ી,
લાગે છે બહ ુરૂપાળી

ર્ોયલ રાર્ી ર્ોયલ રાર્ી,
લાગે છે બહ ુરૂપાળી 

મારા આંગર્ ેઆિે છે
મધરુ ગીતો એ તો ગાય

ર્ોયલ રાર્ી,ર્ોયલ રાર્ી
તને જોઈ મનડુ હરખાય 

આંખો એની લાલ છે,

ર્ાયા એની છે ર્ાળી
ર્ોયલ રાર્ી ર્ોયલ રાર્ી

લાગે છે બહ ુરૂપાળી

ઝટપટ દાર્ા ત ુ ંતો ખાય
રે્રીમા ંમન તારંુ લલચાય

િરસાદમા ંટહરુ્ા ર્રે છે
ત ુ ંતો લાગે છે સાિ ભોળી

ર્ોયલ રાર્ી ર્ોયલ રાર્ી
લાગે છે બહ ુરૂપાળી

Connecting... ર્વિતા

માધિી આશરા ખત્રી
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NexTECH

સ્માટક વસટી એ તર્નીર્ી રીતે
આધવુનર્ શહરેી વિસ્તાર છે જે વિવશષ્ટ ડેટા
એર્વત્રત ર્રિા માટે વિવિધ પ્રર્ારની
ઇલતેરોવનર્ પદ્ધવતઓ, િૉઇસ સહક્રયર્રર્
પદ્ધવતઓ અને સેન્સસકનો ઉપયોગ ર્રે છે.
તે ડેટામાથંી મેળિલે માહહતીનો ઉપયોગ
અસ્ર્યામતો, સસંાધનો અને સેિાઓને
અસરર્ારર્ રીતે સચંાબલત ર્રિા માટે
થાય છે; બદલામા,ં તે ડેટાનો ઉપયોગ
સમગ્ર શહરેમાં ર્ામગીરી સધુારિા માટે
થાય છે.

આમાં નાગહરર્ો, ઉપર્રર્ો, ઇમારતો અને
અસ્ર્યામતોમાથંી એર્વત્રત ર્રિામાં
આિેલ ડેટાનો સમાિેશ થાય છે જે રાહફર્
અને પહરિહન પ્રર્ાલીઓ, પાિર
પ્લાન્ટ્સ, ઉપયોબગતાઓ, પાર્ી પરુિઠા
નેટિર્ક, ર્ચરો, ગનુા શોધ, માહહતી
પ્રર્ાલીઓ, શાળાઓ, પસુ્તર્ાલયો,
હોક્સ્પટલો અને અન્ય સેિાઓનું
મોનીટરીંગ ર્રિા, તેનું સચંાલન ર્રિા
માટે અને વિશ્લષેર્ ર્રિામાં આિે છે.

િધકન શાહ

'સ્માટક વસટી' શું છે?
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સ્માટક વસટીઝને ‘સ્માટક ’ તરીરે્ વ્યાખ્યાવયત
ર્રિામાં આિે છે, જેમાં તમેની સરર્ારો
ટેતનોલોજીનો ઉપયોગ ર્રે છે તેમજ તઓે
રે્િી રીતે શહરેનું વનરીક્ષર્, વિશ્લષેર્,
આયોજન અને સચંાલન ર્રે છે.

સ્માટક શહરેોને ‘સ્માટક ' તરીરે્ બનંે
રીતે વ્યાખ્યાવયત ર્રિામાં આિે છે જેમા:ં
1) તેમની સરર્ારો ર્ઈ ર્ઈ સ્માટક
ટેર્નોલોજીનો ઉપયોગ ર્રે છે
2) તેમજ તેઓ ડટેાને રે્િી રીતે મોવનટર
ર્રે છે, ત્યારબાદ શહરેનું આયોજન ર્રે છે
અને સચંાલન ર્રે છે.

‘સ્માટક વસટી’ ર્ોન્સેપ્ટ શહરેની
ર્ામગીરી અને સિેાઓની ર્ાયકક્ષમતાને
શ્રેષ્ઠ બનાિિા અને નાગહરર્ો સાથે
જોડાિા માટે માહહતી અને સચંાર
ટેર્નોલોજી (‘ICT'), અને ઇન્ટરનેટ ઓફ
વથિંગ્સ ('IoT') નેટિર્ક સાથે જોડાયલેા
વિવિધ ભૌવતર્ ઉપર્રર્ોને એર્ીકૃત ર્રે
છે.

‘સ્માટક વસટી’ ટેતનોલોજી શહરેના
અવધર્ારીઓને ર્ોમ્યવુનટી અને વસટી
ઈન્રાસ્રતચર બનંે સાથે સીધો સપંર્ક ર્રિા
અને શહરેમાં શું થઈ રહ્ું છે અને શહરે
રે્િી રીતે વિર્વસત થઈ રહ્ું છે તને ું
વનરીક્ષર્ ર્રિાની મજૂંરી આપે છે.

ICT નો ઉપયોગ શહરેી સિેાઓની
ગરુ્િત્તા, ર્ામગીરી અને હક્રયાપ્રવતહક્રયા

િધારિા, ખચક અને સસંાધન િપરાશ
ઘટાડિા અને નાગહરર્ો અને સરર્ાર
િચ્ચે સપંર્ક િધારિા માટે થાય છે.

શહરેી પ્રિાહનું સચંાલન ર્રિા અને
રીઅલ-ટાઇમ પ્રવતસાદોને પરિાનગી
આપિા માટે ઘર્ી સ્માટક વસટી
એન્પ્લરે્શન્સ વિર્સાિિામાં આિી છે.
તેથી ‘સ્માટક વસટી’ તેના નાગહરર્ો સાથે
એર્ ર્રતાં પડર્ારોનો સામનો ર્રિા માટે
િધુ તૈયાર હોય છે. તેમ છતા,ં આ શબ્દ
પોતે તેની વિવશષ્ટતાઓમાં અસ્પષ્ટ રહે છે
અને તેથી, ઘર્ા અથકઘટન માટે ખલુ્લો છે.

‘સ્માટક વસટી’ ની જરૂહરયાતો અથિા
સવુિધાઓ:
- ઘન અને પ્રિાહી ર્ચરાના વનર્ાલ
માટે મજબતૂ વ્યિસ્થાપન
- પયાકપ્ત પાહર્િંગ સવુિધાઓ અને ર્ાર
ચાજજ િંગ સ્ટેશન
- જળ-સગં્રહ અને પાર્ી પરુિઠા-
વ્યિસ્થાપન પ્રર્ાલી, િરસાદી પાર્ીનો
સગં્રહ અને પરૂ વ્યિસ્થાપન પ્રર્ાલી
- નાગહરર્ અને રાહફર્ ડેટાનું વિશ્લષેર્
ર્રિા માટે સેન્સર અને R&D રે્ન્દ્રો,
એડવમન બબલ્ડીંગ્સ અને સીસીટીિી રં્રોલ
રૂમ
- સમગ્ર શહરેમાં મફત, ઝડપી અને
સલામત WiFi
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- 24X7 િીજળી અને િાપરી શર્ાય
તેવુ,ં સ્િચ્છ પાર્ી, પાિર પ્લાન્ટ્સ અને
અંડર-ગ્રાઉન્ડ, સરુબક્ષત પાિર સપ્લાય રે્બલ
- સધુારેલ ઉજાક વિતરર્ અને IoT ની
મદદથી સધુારેલી હિાની ગરુ્િત્તા
- શનૂ્ય ઉત્સર્જન પહરિહન જોડાર્ો: રે્બ,
રામ અથિા મેરો, બસ, રેન અને એરપોટક
- પાસકલ અને કુહરયર પહરિહન
- રાહફર્ વનયતં્રર્ વ્યિસ્થાપન
- મસુાફરોને રહિેા માટે સિક-રાધંર્ની
રેસ્ટોરન્ટ્સ અને હોટલ
- નાગહરર્ો માટે મનોરંજન ઉદ્યાનો, હોલ,
તલબ અને વથયેટર
- સસુજ્જજ આરોગ્ય સેિાઓ, પોલીસ અને
ફાયર સેિાઓ અને વ્યક્તતગત માિજત
ન્તલવનતસ
- િહરષ્ઠ નાગહરર્ો માટે પ્રદૂષર્ મતુત
બગીચા અને ચાલિાના રસ્તા
- યિુાનો માટે સાયર્લ રેર્ અને જોબગિંગ
રેર્
- સ્િસ્થ જીિન માટે: બાળર્ોને રમિાના
વિસ્તારો અને પખુ્ત િયના લોર્ો માટે
વ્યાયામશાળા, ક્સ્િવમિંગ પલુ અને યોગ રૂમ
- બાળર્ો માટે ઉચ્ચ તર્નીર્ી શાળાઓ

અને રમતગમત પ્રવવૃત્તઓ રે્ન્દ્રો
- વિદ્યાથીઓ માટે યવુનિવસિટીઓ અને
ર્ૌશલ્ય વિર્ાસ રે્ન્દ્રો અને છાત્રાલય
સવુિધાઓ
- આખા શહરેમાં મફત પીિાલાયર્ પાર્ી

અને મફત શૌચાલય

- નાગહરર્ો માટે સ્િચ્છ સ્માટક હોમ્સ અને
ફાયર એલટક વસસ્ટમ્સ
- મોટી રોર્ાર્ ર્રતી રં્પનીઓ માટે
આધવુનર્ ઈન્રાસ્રતચર, પ્રદશકન રે્ન્દ્રો, મીહટિંગ
અને ર્ામ ર્રિાની જગ્યા
- નોર્રી અને રોજગાર માટે શહરેની
બહાર શનૂ્ય ઉત્સર્જન, સલામત ઉદ્યોગો
- તે ઉદ્યોગોની આસપાસ પહરિહન,
ખાિાની અને રોર્ાિાની સેિાઓ
- ઓન-લાઈન, ઝડપી અને આંતહરર્
જોડાયેલ સરર્ારી અને શાસન સેિાઓ,
ફહરયાદ પ્રર્ાલી અને પ્રવતસાદ રે્ન્દ્રો
- લીલી િીજળી માટે સૌર સચંાબલત
છત, િહટિર્લ ખેતી ર્ચરા અને હરસાયર્લ
રે્ન્દ્રો
- ૪-૬ લેન ચાજજ િંગ રોડ, ર્ટોર્ટી માટે
ખાસ રેર્
િગેરે…
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TechDaily

ર્શ્યપ જોષી

સ્િય-ંસચંાબલત ડ્રોન

ડ્રોન શબ્દ સાભંળતાની સાથે જ
મોટાભાગના વ્યક્તતઓ લગ્ન-પ્રસગંમાં
વિહડઓ રે્પ્ચર ર્રતા ડ્રોનનો વિચાર ર્રે છે
અને તે સ્િાભાવિર્ પર્ છે. ર્ારર્ રે્ અત્યાર
સધુી આપર્ે લોર્ોએ ડ્રોનનો ઉપયોગ આ
બધી જગ્યાએ જ થતો જોયો છે! જ્યારે પર્
આપર્ે ડ્રોનનું અિલોર્ન ર્રીએ ત્યારે તેને
જાર્િાની ઉત્સરુ્તા જન્મે છે. િાસ્તવિર્ રીતે
ડ્રોન મનષુ્ય દ્વારા ર્રિામાં આિતા
પ્રયત્નશીલ ર્ાયો જેિા રે્ ર્ોઈ જગ્યાની
ચર્ાસર્ી ર્રિી, સમગ્ર સ્થળની સાર-
સભંાળ ર્રિી, સરહદ પર દુશ્મનો ઉપર
નજર રાખિી અને રે્ટલાર્ મહત્િપરૂ્ક
ર્ાયોને સફળતા પિૂકર્ પરૂ્ક ર્રિા માટે
બનાિિામાં આવ્યું હત ુ.ં

ડ્રોનની વ્યાખ્યા નિી નથી. પર્
ટેતનોલોજીમાં આિલેી ક્રાવંતના ર્ારર્ે ડ્રોનને
િતકમાન સમયમાં હરમોટ રં્રોલ િગર
ચલાિિામાં આિે છે, જેને 'ઓટોનોમસ
ડ્રોન' ર્હે છે. આ પ્રર્ારના ડ્રોનનો ઉપયોગ
મોટાભાગે સ્િય-ંસચંાબલત રીતે, વનયવંત્રત

સ્થળોની દેખરેખ રાખિા માટે સરુક્ષા દળ
દ્વારા ર્રિામાં આિે છે. પરંત ુ હાલના
સમયમાં ભારતીય સરર્ાર દ્વારા અમરુ્
રં્પનીઓને ડ્રોન ચલાિિા માટેનું લાઇસન્સ
પ્રદાન ર્રિામાં આવ્યું છે. ર્ોરોના ર્ાળ
દરમ્યાન જ િેક્તસન હડબલિરી માટે
ઓટોનોમસ ડ્રોનનો ઉપયોગ ર્રિામાં
આવ્યો હતો. ઓટોનોમસ ડ્રોન પોતાની જાતે
ચાલે અને તેના પ્રોસેસરમાં ર્ાયકરત પ્રોગ્રામ
દ્વારા જરૂરી ર્ાયો હાથ ધરે છે. આ પ્રર્ારના
ડ્રોન દ્વારા ર્ોઈ વનયવંત્રત જગ્યાઓ જેિી રે્
સરહદ, જ્િાળામખુી પાસેની જગ્યા અથિા
ર્ોઈ શરં્ાસ્પદ સ્થળોનું અવિરત પર્ે ધ્યાન
રાખિા અથિા ર્ોઈ ચોક્કસ બનાિને
શોધિા માટે ઉપયોગમાં લિેામાં આિે છે.
ઓટોનોમસ ડ્રોનમાં િતકમાન સમયની ક્રાવંત
જેિી રે્ ઇમેજ પ્રોસેસીંગ, આહટિહફશ્યલ
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ઇન્ટેબલજન્સ, બગમ્બલ લોર્(રૅ્મેરાને ક્સ્થર
ર્રિા માટે) અને રોબોહટર્ હાથનો ઉપયોગ
ર્રિામાં આિે છે.

ઓટોનોમસ ડ્રોનને ચલાિિા માટે
એર્ સેન્રલ પ્રોસેવસિંગ યવુનટ(CPU)
માઇક્રોપ્રોસેસર રે્ માઇક્રો ર્ન્રોલર સ્િરૂપે
હોય છે અને ડ્રોન દ્વારા ર્રિામાં આિલેા
ર્ાયોની માહહતી ડ્રોન દ્વારા ચોક્કસ સિકર
પર મોર્લિામાં આિે છે. ડ્રોન સ્િયં એર્
જહટલ રચના છે અને તેને જુદા- જુદા
ભાગોમાં વિભાજજત છે. તે જહટલ યતં્રોને
એર્વત્રત ર્રીને એર્ તતં્ર બનાિીને
ચલાિિામાં આિે છે.

બચત્રમાં દશાકવ્યા પ્રમાર્ે ડ્રોન વિવિધ
યાવંત્રર્ રચનાનું સમંેલન છે અને તેમાં
પ્રોપેલર, મોટસક, સ્પીડ ર્ન્રોલર, રે્મરેા,
ફ્લાઈટ ર્ોન્રોલર(માઇક્રોપ્રોસેસર), G P S ,
રાન્સમીટર, રીસીિર, IMU( inertial

measurement unit ),પાિર હડસ્રીબ્યશુન
પેનલ અને વિવિધ હડસ્ટન્સ સેન્સર િગેરે
જેિી િસ્તઓુનો સમાિેશ ર્રિામાં આિે છે!
આ બધી િસ્તઓુ એર્ પેરેન્ટ પ્રોસસેર રે્
જેમાં ડ્રોનને ચલાિિા માટેનો અલ્ગોહરધમ
અને અન્ય જરૂરી સવિિસ અલ્ગોહરધમ
ઉપલબ્ધ હોય છે.
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• પ્રોપેલર + મોટસક + ઇલતેરોવનર્ સ્પીડ
ર્ોન્રોલસક:

સામાન્ય આિલોર્ન દ્વારા એ િાત થાય
શરે્ રે્ ડ્રોનમાં ચાર મોટસક સરં્બલત થઇ
અને ડ્રોનને ઉડિામાં મદદ ર્રે છે. આ
ભાગને 'Actuators' ર્હિેામાં આિે છે.
ડ્રોનમાં મોટા ભાગે BLDC( બ્રશલસે DC

મોટસક)નો ઉપયોગ ર્રિામાં આિે છે જેના
ર્ારર્ે ડ્રોનની ર્ાયકક્ષમતા િધે છે અને
ઘોંઘાટ ઓછો થાય છે. મોટસક પાર પ્રોપેલર
લગાડિામાં આિે છે. પ્રોપેલરનાં ભ્રમર્
દ્વારા ડ્રોન ઉડિા માટે સક્ષમ બને છે.
ઇલતેરોવનર્ સ્પીડ ર્ન્રોલર સામાન્ય રીતે
માઇક્રોપ્રોસેસરમાથંી આિેલા સદેંશ અનસુાર
મોટસકની ઝડપને વનયવંત્રત ર્રે છે.
• રે્મેરા:
ડ્રોનમાં રે્મરેા લગાડી અને વિવિધ બચત્રો
પાર પ્રોસેસ ર્રી અને અને માહહતી ર્ાઢી
શર્ાય છે અને ર્ોઈ પર્ જગ્યાની સપંરૂ્ક
જાર્ર્ારી લઇ શર્ાય છે. હાલના સમયમાં

'ડેપ્થ સેંવસિંગ રે્મેરા' દ્વારા ર્ોઈ પર્ ભૌવતર્
જગ્યાના 3D નર્શા બનાિી અને તેનો
વિવિધ જગ્યાએ ઉપયોગ ર્રી શર્ાય છે.
રે્મેરાનો ઉપયોગ વિવિધ પ્રસગંોની
વિડીઓગ્રાફી ર્રિા માટે પર્ ઉપયોગમાં
લિેામાં આિે છે.
• GPS:

GPS એટલે 'ગ્લોબલ પોબઝશવનિંગ વસસ્ટમ'નો
ઉપયોગ િાસ્તવિર્ રીતે ડ્રોન અત્યારે પથૃ્િી
પર ર્ઈ જગ્યાએ છે તે જાર્િા માટે થાય
છે. GPS દ્વારા ડ્રોનના િતકમાન રેખાશં અને
અક્ષાશં જાર્ી શર્ાય છે. આ યતં્રનો
ઉપયોગ ઓટોનોમસ ડ્રોન દ્વારા પષુ્ર્ળ
પ્રમાર્માં ર્રિામાં આિે છે. દ્રોર્ને ર્ોઈ
એર્ અક્ષાશં અને રેખાશં પરથી ર્ોઈ બીજા
અક્ષાશં પર લઇ જિા માટે તેને ઈન્ચ્છત
જગ્યાના ર્ોઓહડિનેટ્સ આપિામાં આિે છે
અને તેમાં GPSનો ખબૂ મોટો ફાળો છે.
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• IMU(Inertial measurement unit) અને
પાિર હડસ્રીબ્યશુન પેનલ:

IMU ડ્રોનમાં એર્ ખબૂ જ મહત્િની
ભવૂમર્ા વનભાિે છે. IMU દ્વારા ડ્રોનનો જુદી-
જુદી હદશામાં પ્રિેગ તથા ડ્રોન રે્ટલા અંશે
ખરૂ્ો બનાિી અને ગવત ર્રી રહ્ું છે તેની
જાર્ર્ારી મેળિી શર્ાય છે. સામાન્ય રીતે
ડ્રોન િતકમાન સમયમાં ર્ઈ હદશામાં છે અને
તેને ર્ઈ હદશામાં લઇ જવું જોઈએ તે
વનર્કય લિેા માટે IMU સેન્સર પાસેથી
માહહતી લઇ અને તેનો ઉપયોગ ર્રિામાં
આિે છે. પાિર હડસ્રીબ્યશુન પેનલ દ્વારા
એ વનધાકહરત ર્રિામાં આિે છે રે્ ડ્રોન સાથે
સરં્ળાયેલા બધા જ યતં્રોને યોગ્ય માત્રામાં
વિદ્યતુ ઊજાક પ્રાપ્ત થાય.
• ફ્લાઈટ ર્ોન્રોલસક:

ફ્લાઈટ ર્ોન્રોલસકને સામાન્ય રીતે
ડ્રોનનું મગજ ગબર્ શર્ાય છે. ફ્લાઈટ તેના

પર પ્રોગ્રામ થયેલ અલ્ગોહરધમનાં
માધ્યમથી વિવિધ સદેંશ ડ્રોનના વિવિધ
ભાગને મોર્લે છે અને તે ભાગોનું વનયતં્રર્
થાય છે. રે્ટલી ઝડપથી ડ્રોન ચાલવું
જોઈએ, ડ્રોનની જમીનથી ઊંચાઈ રે્ટલી
હોિી જોઈએ અને એર્ રેખાશં અને અક્ષાશં
થી ર્ોઈ બીજા રેખાશં અને અક્ષાશં તરફ
જતા સમયે જો ર્ોઈ અડચર્ આિે તો તેનો
સામનો ર્ઈ રીતે ર્રિો જોઈએ તેની સમગ્ર
ર્ાળજી ફ્લાઈટ ર્ોન્રોલર દ્વારા લિેામાં આિે
છે. િાસ્તવિર્ રીતે ફ્લાઈટ ર્ન્રોલર સાથે
એર્ માઇક્રોપ્રોસેસર જોડી અને આ બધી
િસ્તઓુ માટેના પ્રોગ્રામ તેના પર લખિામાં
આિે છે અને ઇન્ચ્છત ર્ાયક પાર પાડિામાં
આિે છે.
• ડ્રોન સાથે જોડાયેલી રે્ટલીર્ પહરભાષા:

સામાન્ય રીતે ડ્રોનને ઉપર લઇ જિા
માટે એર્ સાથે બધા પ્રોવપલસકને એર્સમાન
ઝડપથી અને સામસામેના પ્રોપલેરને
એર્બીજાથી વિપરીત હદશામાં ફેરિિામાં
આિે છે. જેના ર્ારર્ે દ્રોર્ે પોતાની અક્ષ
પર ક્સ્થર રહી શરે્ અને ઉપર જઈ શરે્! આ
પ્રહક્રયાને 'એબલિેશન' ર્હિેામાં આિે છે. જો
ડ્રોનને ડાબી અથિા જમર્ી બાજુ લઈ
જિાનું હોય તો બીજી આકૃવતમાં દશાકવ્યા
પ્રમાર્ે જે હદશામાં લાય જિાનું છે તેની
વિપરીત હદશાના પ્રોપેલરની ઝડપ
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િધારિામાં આિે છે, તેને રોલ(ROLL)
ર્હિેામાં આિે છે. જો ડ્રોનને આગળ
અથિા પાછળ લઇ જવું હોય તો જે બાજુ
લઇ જિાનું છે તનેાથી વિપરીત બાજુના
પ્રોપેલરની ઝડપ િધારિાથી તે ઇન્ચ્છત
હદશામાં ગવત ર્રે છે, તેને વપચ(PITCH) ર્હે
છે અને જો ડ્રોનને જમીનની સમાતંર રાખી
અને તેની અક્ષ પર ફેરિવું હોય તો ક્રોસમાં
રહલેા પ્રોપેલર ફેરિિામાં આિે છે, તેને
યો(YAW) ર્હે છે.

સામાન્ય રીતે ડ્રોનને ઉપર લઇ જિા
માટે એર્ સાથે બધા પ્રોવપલસકને એર્સમાન
ઝડપથી અને સામસામેના પ્રોપલેરને
એર્બીજાથી વિપરીત હદશામાં ફેરિિામાં
આિે છે. જેના ર્ારર્ે દ્રોર્ે પોતાની અક્ષ
પર ક્સ્થર રહી શરે્ અને ઉપર જઈ શરે્! આ
પ્રહક્રયાને 'એબલિેશન' ર્હિેામાં આિે છે. જો
ડ્રોનને ડાબી અથિા જમર્ી બાજુ લઈ
જિાનું હોય તો બીજી આકૃવતમાં દશાકવ્યા

પ્રમાર્ે જે હદશામાં લાય જિાનું છે તેની
વિપરીત હદશાના પ્રોપેલરની ઝડપ
િધારિામાં આિે છે, તેને રોલ(ROLL)
ર્હિેામાં આિે છે. જો ડ્રોનને આગળ
અથિા પાછળ લઇ જવું હોય તો જે બાજુ
લઇ જિાનું છે તનેાથી વિપરીત બાજુના
પ્રોપેલરની ઝડપ િધારિાથી તે ઇન્ચ્છત
હદશામાં ગવત ર્રે છે, તેને વપચ(PITCH) ર્હે
છે અને જો ડ્રોનને જમીનની સમાતંર રાખી
અને તેની અક્ષ પર ફેરિવું હોય તો ક્રોસમાં
રહલેા પ્રોપેલર ફેરિિામાં આિે છે, તેને
યો(YAW) ર્હે છે.

િતકમાન સમયમાં ડ્રોન પર રે્ટલાર્
પાથ-પ્લાવનિંગ અલ્ગોહરધમ જેિા રે્ Bug, A*

અને Dijkstra નો ઉપયોગ ર્રી અને ડ્રોન
પોતાની રીતે જ ર્ઈ રીતે પ્રવતકૂળ ક્સ્થવતમાં
ઈન્ચ્છત જગ્યા પર જઈ શરે્ તે નક્કી ર્રી
શર્ાય છે અને સાથે-સાથે અિલોહર્ત
થયેલી જગ્યાઓના 3D નર્શા પર્ બનાિી
શર્ાય છે. જો ર્ોઈ િસ્તનુે એર્ જગ્યાએથી
બીજી જગ્યાએ લઈ જિી હોય તો તે ર્ાયક
પર્ ડ્રોન દ્વારા ર્રી શર્ાય છે. હાલના
સમયમાં ડ્રોન દ્વારા ખતેરમાં સ્િય-ંસચંાબલત
વસિંચાઈ પર્ ર્રિામાં આિે છે. ઓટોનોમસ
ડ્રોન દ્વારા આિી ઘર્ી બધી જગ્યા પર થતા
ર્ાયકને સ્િય-ંસચંાબલત ર્રી અને ર્ાયકક્ષમ
બનાિી શર્ાય છે!
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(૧) માત્ર શ્રવુત ગજુરાતી ફોન્ટમાં 'Word File Format'માં ટાઈપ ર્રી ભાષા અને જોડર્ીની ભલૂો
ચર્ાસી રચના મોર્લિી. ભાષાશદુ્ધદ્ધ અને જોડર્ીમાં જો િધુ ભલૂો હશે તો કૃવત સ્િીર્ારિામાં
આિશે નહહ, જેની નોંધ લેિી. ગજુરાતી 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 ગજુરાતી જ ટાઈપ ર્યુું હોય એ જરૂરી છે. અમરુ્ શબ્દો અંગે્રજી, હહન્દી
અથિા સસં્કૃત ભાષામાં ટાઈપ ર્રેલા ચાલશે. પર્ એ શક્ય હોય ત્યાં સધુી ઓછા રાખિા. જેથી
સમરસતા સચિાઈ રહ.ે
(૪) કૃવત માત્ર મઇેલ દ્વારા જ સ્િીર્ારિામાં આિે 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 પરુસ્ર્ાર
આપિામાં આિતો નથી.
(૭) તમે મોર્લેલી કૃવત-સ્િીર્ારનો અંવતમ વનર્કય 'પખં'ની ટીમનો રહશેે.
(૮) કૃવતનો સ્િીર્ાર થાય તો તમને મઈેલ મળી જશે. જો એ માટે વિલબં થાય ને તમે અન્ય
માધ્યમોમાં આપો, તો પર્ િાધંો નહહ. એ માટે તમારે અમને જાર્ ર્રિી જરૂરી નથી. ર્ારર્ રે્
જ્યારે પર્ અમે નક્કી ર્રીશું રે્ હિે આ કૃવત અમારે મરુ્િી છે, તો એ પહલેા અમે મેઈલ ર્રીશું
જ. આપનો જિાબ નહહ આિે ત્યાં સધુી નહહ મરૂ્ીએ.
(૯) સામાન્યતુઃ એિો વનયમ હોય છે રે્ કૃવત એર્ ર્રતાં િધુ જગ્યાએ મોર્લો, તો જ્યાથંી િહલેો
જિાબ આિે, એ વસિાયની જગ્યાએ સર્જરે્ જ સામેથી જાર્ ર્રિાની હોય છે. પર્ અમે એ ર્ામ
સર્જર્ માટે આસાન બનાવ્યું છે. અમે પછૂીએ અને જો તમારી કૃવત બીજે ના સ્િીર્ારાયી હોય તો
અમે પછી સ્િીર્ારીએ છીએ.

લેખ/િાતાક/માઈક્રોહફતશન/ર્વિતા મોર્લિા માટે
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આપને 'પખં'નો આ અંર્ રે્િો લાગ્યો ?
આપના પ્રવતભાિો WhatsApp દ્વારા આપિા માટે અહીં ન્તલર્ ર્રો.

https://wa.me/916355953355
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https://wa.me/916355953355


ટીમ 'પખં'
યાબિર્ િઘાવસયા

રે્યરુ દુધાત
અનતં ગોહહલ
વિરલ જોશી

હોઝેફા અગિાન
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ધ્રવુિલ ચોડિડીયા
વમહહર ગેડીયા

હડઝાઇવનિંગ
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બકુલ વત્રપાઠી
રાજુલ ભાનશુાલી
ડૉ. રંજન જોષી

તેજલ શાહ
બસંરી જોષી
હીરલ વ્યાસ

અબચિતા દીપર્ પડંયા
િધકન શાહ
ર્શ્યપ જોષી

અવશ્વનવસિંહ જાદિ
માધિી આશરા ખત્રી

આ અંર્મા ંસહભાગી ર્લમો

કુલદીપ પરમાર (રન્ટ ર્િર)
https://instagram.com/kp.kuldeep10?utm_m edium=copy_link

અવમત સોલરં્ી (બેર્ ર્િર)
https://instagram.com/vasco_di_gama_?utm_medium=copy_link

ફોટોગ્રાફી
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