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⚫ 'પખં'ના &લેટફોમ- પરથી ઓનલાઈન ક4 ઓફલાઈન 5કાિશત થતા કોઇપણ લખાણના િવચારો

સ>કના પોતાના છે.એ િવચાર સાથે ટAમ પખંના સBયો સહમત છે જ,એFુંમાની લેFું નHહ.આથી

લખાણને લીધે કોઈ પણ િવવાદ ઉભો થાય તો એની જવાબદારA સOંણૂ-પણે સ>કની પોતાની

રહ4શે. 'પખં'આમાં દરિમયાનગીરA કરવા બાRય નથી.

⚫ 'પખં'ના &લેટફોમ- પરથી ઓનલાઈન ક4 ઓફલાઈન કોઈ પણ 5કાર4 5કાિશત સામSીમાં

મોટ4ભાગે સ>કની પરવાનગીથી જ Tૃિત Vકુવામાંઆવે છે.Wાર4ક કોઈ સ>કની પરવાનગી લીધા

વગર એમની કોઈ Tૃિત કોઈપણ XવYપે Vકુવામાં આવે તો એમાં અમારો એક જ [ભુ આશય છે ક4

સ>કના લખાણને \બરદાવFુંઅને ]જુરાતી ભાષા વાચંી શકતા મહ_મ લોકો `ધુી સ>કોની Tૃિત

પહaચાડવી અને વcનેુ વcુલોકોને ]જુરાતી ભાષામાં રસ લેતા કરવા.

⚫અમાdંુ Xપeટપણે માનFું છે ક4, Tૃિત લખાય fયએ પછA લોકોની બની fય છે. પણએ સ>વા

માટ4 સ>ક4 કર4લા gમને યોhય gેય મળે,એમાટ4 Tૃિતની સાથે એના સાચા સ>કjુંનામ જોડાય,એ

અમારો મહ_મ 5યાસ રહ4શે.

⚫ અkે, 'પખં' કોઈ રાજકAય, સામાlજક ક4 ધાિમmક િવચારધારા 5nયે પoપાત કરp ું નથી.

તqુપરાતં, 'પખં' \બનrયવસાિયક ધોરણે કામ કર4 છે અને અમારા માટ4 આ આિથmક ઉપા>નjું

સાધન નથી.

⚫ ‘પખં’ સOંણૂ-પણે સાHહlnયક હોવાનો દાવો કરp ું નથી. આથી લાo\ણક ]જુરાતી સાHહnયના

બધા જ િનયમો પળાય, એ જYરA નથી. ‘પખં’ ]જુરાતી મેગેઝીન છે, ]જુરાતી ભાષાjું મેગેઝીન

નથી.
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યા#$ક વઘાિસયા

સપંાદકની કલમે

!#ુ પોતે જ એક સમ.યા છે,

એ સમ.યાનો હલ 6ાથંી દ;શે?

- સા>હર @િુધયાનવી

!ું આ લ&ું ',ં )યાર- રિશયાએ 12ુ-ન

િવ5ુ6 16ુની ઘોષણા કર= દ=ધી છે. થોડાક

ખનીજ સસંાધનોની લાલચે આખો IJુો

'ઈગો' પર આવી અટક= ગયો અને વાત છેક

16ુ Rધુી પહTચી ગઈ. End of the day, બધા

દ-શોને પોતપોતાની સીમાઓ મળ= છે, અને

એ સાથે જ પોતપોતાની YZ અને એમની

તાકાત અને સમ[યાઓ પણ મળ= છે. પણ

આ શાસકોને એ સભંાળવા કરતા, બીZ દ-શો

પર ક]જો કર= પોતાનો િવ[તાર વધાર= રોફ

જમાવવો હોય છે. એમ કરવા જતાં જો

પોતાના દ-શની YZને પણ _કુસાન થ` ું

હોય તો એ પણ એમને પરવડ- છે. દર વષa

બધા દ-શની આવકનો મોટાભાગનો bહ[સો

YZની Rખુાકાર= માટ- ક- એમની પાયાની

જcbરયાતો dરૂ= કરવામાથંી કાપીને દ-શના

સરંfણના મસમોટા ખચાg કરવામાં આપવો

પડ- છે. ક-મ ક-, દ-શની સીમાઓ પર હમંેશા

તગંbદલીનો જ માહોલ હોય છે.

16ુને હમંેશાથી hરૂવીરતા_ું Yતીક

ગણવામાં આi1ું છે, એને !ુ ં આ jkાડંની

સૌથી મોટ= mલૂ મા_ું '.ં 16ુ hરૂવીરતા_ું

નહn, અશાિંત_ું Yતીક છે. 16ુના કારણો

કોઈપણ હોય શક-, પbરણામ હમંેશા ભયાવહ

જ હોય છે. ઇિતહાસના પpા ઉથલાવીને

જોશો તો સમZશે ક-, પોતાના 16ુના

િનણgયને શાસકોએ rાર-ક 'શાિંત [થાપવા

માટ- 16ુ જcર= હ` ુ'ં -એવા [ટ-ટમેtટ સાથે

જu[ટફાય કરવાનો Yય)ન કયv છે

પણ hું 16ુ પછ= શાિંત [થપાઈ હોય

છે ખર=?! શાિંત ફyત Yદ-શમાં ઉડતી નજર

સાથે મપાઈ જતો પેરામીટર છે?.

એમ તો રાfસો અને જગંલી

આદમખોરોથી ડર=ને પણ શરે=માં સpાટો

છવાઈ જતો હોય, પણ નાગbરકોના ઘરમાં

શાિંત હોય ક- ડરનો માહોલ? zમના {દય

સતત |જપાથી ઘરેાઈ ગયેલા હોય, એમની

મનો}[થિત 'શાિંત' શીષgક નીચે વણgવી
( 1 )  - ફ"#આુર'-૨૦૨૨ | www.pankhmagazine.com

!#ુ અને શાિંત
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શકાય? 16ુના પbરણામો એમાં ભાગ ન

લેનારાઓને પણ પેઢ=ઓ Rધુી ભોગવવા

પડતા હોય છે. લગભગ પચંોતેર વષg પહ-લા

Zપાન પર થયેલા અ�બુો�બના ઉપયોગે

Zપાનને આz પણ હચમચાવી રા�1ું છે.

આજના ટ-કનોલો�ના 1ગુમાં તો 16ુ એટ�ું

હાઈ-ટ-ક થશે ક- આ િવ� એનાથી થયેલા

_કુસાનની ભરપાઈ rાર-ય કર= શકશે નહn!

શાસકોને હમંેશા પીઠબળ પણ મળે છે,

અને એમની આગળ ઢાલ બનીને ઉભેલા

સૈિનકો પણ હોય છે. શાસકોને હમંેશા

સરંfણમાં રખાય છે. ક-મ ક-, શાસક ક]Zમાં

આiયો એટલે એ Yદ-શ ક]Zમાં આiયો.

શાસકો પોતાના સૈtયને સેનાપિતઓ સાથે

16ુમાં લડવા મોકલે છે. સૈtયના સરંfણ

નીચે શાસકો 16ુmિૂમમાં Zય પણ છે.

આપણા દ-શના જ કોઈપણ bક�લાઓ ક-

મહ-લોને ગાઈડ સાથે રાખીને જોઈ �યો.

અણીના સમયે ભાગવા માટ- શાસકો માટ-

હમંેશા ��ુત-માગgની રચના કરવામાં આવી

હોય છે. શાસકો છે�લે થો�ું ઘ�ું બચે�ું સો_-ુ

ઝવરેાત પણ લઈ જતા હશે અને પોતાની

પ)ની/ઓ અને બાળકોને પણ. તેઓ hું લઈ

Zય છે, એ rાર-ય ઇિતહાસમાં મહ)વ_ું હ` ું

જ નહn. મહ)વ_ું એ હ` ું ક- તેઓ hું પાછળ

Iકૂ=ને Zય છે? તેઓ પાછળ Iકૂ=ને Zય છે:

"આ2મણ કરનારના ચાbર�ય Yમાણે અને

[વભાવ Yમાણે પોતાના

મર-લા/ઘવાયેલા/બચેલા સૈિનકો/YZ_ું

લટક` ું ભિવ�ય." 16ુની પહ-લ કરનાર

શાસકો પણ પોતાના દ-શમાં ઘ�ું પાછળ

Iકૂ=ને આiયા હોય છે: "એના માટ- �વ

આપનાર સૈિનકોના પbરવારને, એમના

નnદવાય ગયેલા સીધા-સાદા સપનાઓન,ે

એમના બાળકોના મનમાં એ 16ુની

જcbરયાત િવશનેા Y�ોને.”

'દ-શભ}yત'ના લેબલ નીચે દ-શના

સૈિનકો અને YZ પાસે શાસકોના

મનRબૂાઓ dણૂg કરવાના Yય)ન થતા ર�ા

છે. કાં તો એ શાસકોનો પોતાનો અહમ

સતંોષવા માટ- હોય છે, કાં તો બીZ કોઈ

Yદ-શની Rુદંર �ીને બળજબર=થી પોતાની

કર= લેવા માટ-, કાં તો િવ[તાર વધારવા

માટ-. એમાં Yદ-શની YZને કોઈ સીધો ક-

આડકતરો, �ૂંકા ગાળાનો ક- લાબંા ગાળાનો

ફાયદો હોતો નથી. ઇિતહાસ ઉઠાવીને જોશો

તો મા�મૂ પડશે ક- શાસકોએ rાર-ય YZની

Rખુાકાર= માટ- કોઈ ન�ર પગલાઓં લીધા

જ નથી. YZને શાસકો �ારા હમંેશા �મુરાહ

કરવામાં આવી છે, ને હ� પણ કરવામાં

આવશ.ે

કદાચ આજના અને આવનારા બધા

મહ)વાકાfંી શાસકો સ�ાટ અશોકના

ક�લ�ગના 16ુ પછ=ના મનોભાવો િસકંદરના

&�ુલા હાથ અને &�ુલી I�ુીઓ યાદ કરવા

zટલા સમજદાર બને તોય, તેઓ અને આ

િવ�ની આવનાર= અસ�ંય પેઢ=ઓ િનરાતંે

�ાસ લઈ શક-! ચાણr કહ-તા ક-, "z એના

mતૂકાળમાથંી કhું શીખી નથી શકતા, એમનો
( 2 )  - ફ"#આુર'-૨૦૨૨ | www.pankhmagazine.com
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વતgનમાનકાળ અને ભિવ�યકાળ િછp�ભp

થઈ Zય છે." એ જ થ1ું છે, બધા દ-શો

સાથ,ે બધી YZઓ સાથ.ે..

શાિંત !#ુથી ફEત ચ>ડયાતી જ નથી,

પરંH ુએ !#ુથી ઘણી ક>ઠન પણ છે.

- NયોO બનાQડ શૉ

'પખં'નો આ |ક એના કવરપેજમાં

રહ-લા બાળકોને 16ુ hું છે, એ ખબર હશ?ે

આપણને આપણી આવનાર= પેઢ=ઓ કરતા

વહ-લો જtમ એટલે આપવામાં આiયો હોય

છે ક- આપણે આવનાર= પેઢ=ઓ માટ- આ

િવ�ને રહ-વા માટ- વ�ુ સાર= જ�યા બનાવી

શક=એ. પણ આપણે �ુમળા છોડવાઓને પણ

ખાતર-પાણીને બદલે ઝેર પાઇ-પાઈને

એમને એવા બનાવી દઈએ છ=એ ક- તેઓ

આપણા કરતા પણ બદતર થઈને અtયો

િવશ,ે અtય દ-શ િવશે ક- એમના જtમ

પાછળના |િતમ હ-̀ ુ માટ- ઘણી ધારણાઓ

અને નકારા)મક ભાવનાઓ સાથે લઈને

�વવા લાગે છે.

માનવ અવતાર આપીને આપણી પાસે

એક જ અપેfા ઈ�ર રાખતા હશે ક- આપણે

સૌ માનવ બનીએ. પણ આપણે એક એ

અપેfામાં પણ ખરા ન ઉતરતા ઈ�રની

વઠં-લી સતંાન બનીને જ રહ= ગયા, એ�ું

તમને નથી લાગ` ુ?ં

આ |કમાં 'પખં'ના દર |કની zમ

િવિવધ વાચંનસામ ીની સાથે વાચકોની

માનીતી 'Rewinding...' કોલમ, ક- zમાં અમે

મોટ-ભાગે આપણે વષv પહ-લા શાળામાં ભ¡યાં

હોય એવી એવર ીન �ૃિતઓ લઈને

વાચકોને એમ_ું બાળપણ પા'ં આપવાનો

Yય)ન કર=એ છ=એ, એમાં આપણા રા�£=ય

શાયર ¤ી ઝવરેચદં મેઘાણી �ારા સૌરા�£ના

ગામડ- ગામડ- ફર=ને, લોકોને મળ=ને, એમની

વાતો પરથી z વાતાgઓ_ું સ¥ન ક1ુ¦ છે,

એમાનંી એક એટલે - 'બોળો'. આ વાતાg માર-

પાચંમા ધોરણમાં �જુરાતીના અ§યાસ2મમાં

આવતી. મને પા�ું યાદ છે ક-, એનો પાઠ

2માકં '૧૨' હતો. મારા �જુરાતીના િશfક

ªયાર- આ પાઠ ભણાવી ર�ા હતા, )યાર-

'બોળો'ની ર-િસપી િવશનેો ફકરો આiયો, )યાર-

મને પણ એ Yકારની વાનગી rાર-ય ખાધી

ના હોવા છતા,ં એ ખાવા_ું એટ�ું મન થ1ું

ક-, મોઢામાં ર=તસર_ું પાણી આવવા લા�1ુ.ં

આz પણ ફર=વાર આ વાચંીને આવવા

લા�1ુ.ં એટલી તાકાત છે, આપણી ભાષામા,ં

આપણી સ[ં�ૃિતમા.ં 'બોળો' એક સાદ= દ-શી

વાનગી છે, પણ એની વાતાg સાદ= નથી. એ

આપણી સ[ં�ૃિતના એવા ઘણા લfણોને

આવર= લે છે, zના લીધે આપણી સ[ં�ૃિત

'મહાન' કહ-વાતી આવી છે. જcરથી વાચંજો

આ વાતાg.

'16ુ અને શાિંત' આ િવષય પર

આપના િવચારો અમને ચો�સ જણાવો.

આપને આ |ક ક-વો લા�યો, એ પણ અમને

જણાવો.
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જ.ટ બે િમિનટ

હો}[પટલના બાળકોના િવભાગમાથંી

બહાર નીકળતા રમણીક- અ)યાર Rધુી તેડ-લા

પોતાના ચાર વષgના દ=કરાને સાયકલમાં

દાડંા પર નખંાવલેી [પેિશયલ સીટ પર

બેસાડ«ો. બનંે બાપ-દ=કરો )યાથંી સીધા

તળાવની પાળે ગયા. િશયાળો બરાબર Zમે

)યાર- અહn િવદ-શથી આવલેા પfીઓ

જોવાની ને એને દાણા નાખવાની દ=કરા

ચેતનને બ!ુ મZ આવતી. ગયા આખા

વરસમાં કોરોનાને લીધે રમણીકનો ¬ઘૂરાનો

ધધંો અડધાથી પણ ઓછો થઈ ગયો હતો.

પfીઓને દાણા નાખંતો ચેતન વચે વચે

Y�ો dછૂ= પોતાની ®જ¯ાસા સતંોષી લેતો ને

રમણીક આવડ- એવા જવાબો આપી દ=કરાને

એ સતંોષમાં રહ-વા દ-તો.

ચેતને dછૂ° ુ,ં "પ�પા, આ બ±ું પfી

ક-મ ઉડ` ું નથી?"

"બેટા,એ ના_ ું છે ને!"

"એના પ�પા એના પગ સરખાં કરાવે

એટલે એય ઉડશે ન?ેrાર- ઉડશે એ?"

"આવતા વષa..." રમણીકને પોતાનો

જવાબ �લૂો લા�યો.

"હા, તો આવતા વષa ૨૬મી

Zt1આુર=એ આપણે પાછાં આવhું )યાર- !ુ ં

ચાલતો હોઈશ ને એ ઉડ` ું હશે નહn?"

રમણીક ચેતનના આ Y�નો જવાબ

આપવા રોજના ક-ટલા ¬ઘૂરા વચેવા પડશે

એ િવચારતો ર�ો.

ડૉ. રંજન જોષી

ઉડાન
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!ણ#તાનો એ સીધો પયા#ય છે,

મા વગર6ુ ંઘર હવે સમ;ય છે.

એક > ૂગંી ચીસ પણ પડઘાય છે,

હાથ બે લાચાર Eયા ંલબંાય છે.

દદ#  ખાલી નામથી બદનામ બસ,

સાચી પીડા Hખુ પછI વરતાય છે.

ટKવ પડતી ;ય છે સૌને હવે,

કોઈ પણ, કારણ વગર Nરસાય છે!

કોઈ ઈPછા કK ઉમળકા છે જ Tા!ં

એક સરખા રંગ સૌ દKખાય છે.

Connecting... કિવતા

/શાતં 01ુલ
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4તરક6ડ8

બસંર6 જોષી

મઝધાર8 (ભાગ-૨)

!"ય: ૪

***

....nયાં તો સામા tજનાકાકA

દ4ખાયા. tજનાકાકA એટલે મvમીની સૌથી

xૂની બેનપણી. મvમી રસોઈકામ કરવા

જતા હતા nયાં બાxુના ઘર4 tજનાકાકA

પણ કામ અથz આવતા. nયાથંી જ

પાગંર4લી એમની મૈkી tજનાકાકA અને

મvમી માટ4 ઘણી ખાસ રહA હતી.

tજનાકાકAને મvમીની નાqુરXત

ત\બયતના ખબર મળેલા એટલે એ

િવશેષYપે મvમીને મળવા આવેલા. પણ

આ બધી વાતો વ|ચે કંઈક િવ\ચk ઘટના

બની રહA હતી, } એ હતી ક4 મvમી

tજનાકાકA સામે નજર `~ુા નહોતા

માડંતા. ઉ��ંુ એમનો રસ એમણે પહ4ર4લા

�4સના qુપ�ાને સરખો કયા- કરવામાં

વધાર4 રહ4લો જણાતો હતો. પિવkાને થ�ું

ક4 હમણાં બે સહ4લીઓ ભેટA પડશે પણ

tજનાકાકAએ ભેટવા માટ4 લબંાવેલા હાથ

5િતH�યા ન મળતાં છેવટ4 લબંાયેલા જ

ર�ા. tજનાકાકAથી રહ4વા�ું નહ� અને એ

બોલી ઉઠ�ા, "તાdંુ Rયાન Wાં છે tજના?

Wાં ખોવાયેલી છે? �ું તારA tજના તને

મળવા આવી �.ં જો તો ખરA જરા..."

એની આ વાત સાભંળAને પણ

િવXમયા fણે કોઈ પ�થરની Vરૂત હોય

તેમ �Xથરપણે ઉભી રહA હતી. પિવkાને

લાh�ું fણે મvમી કોઈ ગડમથલમાં

અટવાયેલી હતી. પણ પછA થો�ું ગ�ં

ખખેંરAને િવXમયા બોલી, "tજના...?

tજના..? પણ કોણ tજના?"

અને આ સાભંળતા જ પિવkા અને

tજનાકાકA બેઉની �ખ પહોળA થઈ

ગઈ. tજનાકાકAથી તો �સૂTંુ ભરાઈ ગ�ુ.ં

પિવkા અચ\ંબત થઈને મvમીને જોઈ રહA

અને ફરA આ�ય- માં સરA પડA.
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"આ} મvમીને થ�ું છે [ુ?ં ક4મ આ

રAતે વતz છે?"

પણ પછA tજનાકાકAને પોતાની

બાxુમાં બોલાવી પિવkા એટ�ું જ કહA

શકA ક4, "મvમીની જરા વcુ જ ત\બયત

ઠAક નથી લાગતી. કદાચ તાવ મગજ પર

ચડA ગયો હશે, એટલે આમ ઓળખાણ

નથી થઈ રહA તમારA,tજનાકાકA."

tજનાકાકAએ }મતેમ કરA પોતાjું

મન મનાr�ું ને 'જય gી Tૃeણ' કહA ભાર4

�દયે nયાથંી રવાના થયા. પોતાની

આટલી િનકટની િમkની આવી �Xથિત

જોઈને એમને ઘણો અજપંો અjભુવાયો.

!"ય:૫

***

કાકAને વળાવીને nયાર પછA મા-

દAકરA કારમાં માક�ટ જવા નીક�યા.

પિવkાએ �ાઈવ કરતા કરતા v�\ુઝક

&લેયર શY ક�ુ�. સગંીત ર4લાવા લાh�ુ.ં

}Fું સગંીત શY થ�ું િવXમયા fણે

એકદમ જ આનદંમાં આવી ગઈ. v�\ુઝક

&લેયરમાં ગીત ]ુજંp ું હp ુ.ં

"ચદંા હ4 p ુ મેરા `રૂજ હ4 p,ુ

ઓ મેરA �ખો કા તારા હ4 p.ુ"

સાથે-સાથે ગાતા િવXમયાની �ખો

સજળ થઈ ગઈ. એની �ખોમાં fણે

િવશેષની યાદોjું Oરૂ વતા-ઈ ર�ું હp ું અને

એ િવચારોમાં તરબોળ થઈ િવXમયા �સુક4

ને �સુક4 ગીત સાભંળતા સાભંળતા જ રડA

પડA. કારને તરત જ સાઈડમાં પાક- કરA

પિવkાએ પોતાની મvમીને શાતં કરA.

"મvમી, �ું સમxુ �ં ક4 તને

િવશેષભાઈ બ�ુ સાભંરA ર�ો છે. પણ હવે

િવશેષભાઈને પાખંો �ંટA ગઈ છે. હવે થોડA

એ માળામાં રહ4? એ તો ઉડA ગયો પોતાની

િવદ4શી ચકલી સાથે. સા�ું ક�ુ ં તો, મvમી...

p ું પણ તાdંુ કાળxુ કઠણ કરA લે હવે અને

�ું �ં ને. p ું \ચ�તા ન કર. આપણે સાથે જ

છAએ હમેંશા રહA[ુ.ં"

પોતાના હાથોથી પોતાની માની

�ખોના �ણૂા �છૂતી પિવkા fણે મા

}વી ઋxુ ભાસતી હતી અને િવXમયા

fણે એની દAકરA બની ગઈ હોય એવી

સહજ રAતે રડA રહA હતી. મા-દAકરAનો

સબંધં પણ ક4વો ગજબ હોય છે; Wાર4ક

દAકરAના વાળની પ�થીએ પ�થીએ તેલ

Oરૂતી મા, દAકરAના બે મજ તૂ ચોટલા

બાધંતી હોય છે nયાર4 એ જ િશખામણ

આપતી હોય છે ક4 ¡વનમાં પણ મજ તૂ
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બનz. કોણ Zણે એ જ દ=કર=ઓ સમજણી

થઈ પોતાની માની પથદશgક બની જતી

હોય છે.

STય:૬

***

[વ[થ થઈ બેઉ માક³ટ ભણી ચા�યા.

પિવ´ાએ પોતાની મ�મીને કµ ુ,ં "મ�મી,

આપણને ઓલર-ડ= ઘ�ું મો�ું થઈ ગ1ું છે.

Rરુ�યનો પણ કોલેજથી આવવાનો સમય

થઈ ગયો છે, તો આપણે જ�દ= જ�દ=

શાકભા� અને ફળો લઈને પરત ફર=એ.

એટલે ` ું ફળો લઈ લેz આ તરફથી અને !ુ ં

બી� તરફથી શાકભા� લઇ લઉ '.ં" એમ

કહ= મ�મીના હાથમાં થલેી આપી પિવ´ા

બી� લાઈન તરફ ચાલવા લાગી. િવ[મયા

પણ ફળોની લાર= તરફ ચાલવા લાગી.

સફરજનની લાર= દ-ખાતા જ તેણે એક bકલો

સફરજન તોળાવી લીધા. બી� લાર=

ક-ળાની અને સતંરાની દ-ખાતા એ પણ એક-

એક bકલો તોળાવી લીધા. [£ોબેર= અને

ક=વી પણ લીધા. પછ= પરત ફરતા ફર= એ

જ સફરજનની લાર=માથંી બી� વાર એક

bકલો સફરજન લીધા. બધા ફળના થલેા

લઈ જ એ પિવ´ા પાસે આવી પહTચી.

પિવ´ાએ પણ શાકભા� લઈ લીધા હતા.

બેઉ જણ હ¶ુ તો એકબીZ સાથે

વાત કરતા હતા ક- h ું h ુ લી� ુ,ં )યા ં તો

સફરજનની લાર= વાળો ભાઇ દોડતો દોડતો

આiયો અને કµ ું ક-, "બેનબા, આ તમારા

મ�મી છે?"

પિવ´ાએ કµુ,ં "હા ભાઈ, ક-મ hું

થ1 ુ?ં"

"તમારા મ�મી બે વાર માર= પાસેથી

સફરજન લઇ ગયા છે અને બે bકલો

સફરજનની સામે ´ણ bકલોના ભાવ

±કૂવીને ગયા છે. આ ર�ા તમારા વધેલા

પૈસા." એમ કહ= એ ભાઈ પૈસા પિવ´ાના

હાથમાં આપીને પોતાની લાર= લઇ ચાલતો

થયો.

આખર- આ બ�ું થઈ hુ રµ ું છે?

પિવ´ા હવે અકળાઈને બોલી ઉઠ=.

"મ�મી આ hું કર= રહ= છે ` ુ?ં આz

આટલી બધી ગફલત ક-મ થાય છે તારાથી?

ત�બયત તો ઠ=ક છે ન?ે" પણ િવ[મયા [વય ં

જ સમ� નહોતી રહ= ક- એની સાથે આખર-

આ બ�ું થઇ hું રµ ું છે? [ત]ધતામાં એ

એટ�ું જ બોલી શક= ક-,

"પિવ´ા બેટા, મને જરા સા5ંુ નથી

લાગ` ું મને ઘર- લઈ Z ન.ે મને &બૂ જ

બેચેની અ_ભુવાય છે. Zણે કોઈ £-ન ·ટ=

રહ= છે સતત એવો આભાસ થયા કર- છે.

Zણે હમણાં જ માર= કોઈ £-ન પાટા પરથી

ઉતર= જશ,ેએવો ભય અ_ભુવાય છે."

આટ�ું બોલતા એમના કપાળ પર

પરસેવાના ટnપા બાઝી ગયા..આખર- કઈ

£-નની મ�મી વાત કર= છે એ િવચાર-

પિવ´ા પણ ચકરાવે ચડ=...

(વ�ુ આવતા |ક-)
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વાતા9-સે; ુ

તેજલ શાહ

વળાકં

સnnવશીલ નવલકથા 'વડમામી'

આપનાર gી અVતૃ બારોટની િસ¢~ િવશે

fણવાં }Fું ખdંુ. gી પ£ાલાલ પટ4લની

Tૃિત 'માનવીની ભવાઈ'jું નાટ¤ Yપાતંર

5થમ અVતૃભાઈએ ક�ુ� અને ૨૬મી

f§�આુરA, ૧૯૮૩ના Hદવસે કલાકારો સાથે

Xવખચz ભજવીને એ મહાન સ>કને એમણે

tજ\લ આપી. એમને \બરદાવવા એમની

�ૂંકA વાતા- 'વળાકં' `ધુી લટાર મારA

આવીએ.

***

હોટલના કાઉ§ટર પર ચાવી VકૂAને

મેધા બહાર નીકળA. હોટ4લના માણસે એને

ચેતવી ક�ુ,ં "મેડમ બહાર fના સેફ નહ�.

cvુમસ મ� જરા પૈર Hફસલા તો સીધે ખાઈ

મે fઓગે."

મનના cvુમસને બહાર કાઢવા,

બહારના cvુમસમાં જFું જYરA હp ુ.ં એ

આગળ વધી. ક[ું દ4ખાp ું ન હp ુ.ં રXતાની

વ|ચે છે ક4 સાઈડ પર. nયાં અચાનક એક

ગાડAવાળો ક[ું બબડતો એની બાxુમાથંી

પસાર થઈ ગયો. ક4ડA દ4ખાતી બધં થઈ.

આગળ જવાjું માડંA વા��ુ.ં એ િશલા પર

બેસી પડA.

ઘર4થી પણ એ આ જ રAતે નીકળA

પડA હતી. જોક4 એમાં ને આમાં ફરક હતો.

તમામ ઘર4ણા,ં લોકરની ચાવી, પાસ કુ,

મગંળ`kૂ અને સોનાની બગંડA કાઢAને VકૂA

દAધી હતી. માk Vnૃ�ુ Oવૂz બાએ આપેલી

સોનાની ચેન, િપયરjું આ�બમ, જYરA કપડાં

અને એક મHહનો ચાલે એટલા પૈસા

લીધેલા. મોબાઈલ પણ VકૂA દAધેલો.

િવનીત માટ4 એ સાજંjું ખાવાjું ઢાકંAને

નીકળેલી. આ} સા}ં એને ખોટ ના વતા-વી

જોઈએ. પછA તો એ મહારાજને બોલાવી

લેશે. મોભા ખાતર મહારાજ એણે જ

રખાવેલો.
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ઝાડAમાં ખખડાટ થયો. એ ચમકA.

સાવધ થઈ આસપાસ જો�ું પણ કંઈ ન

લાગતા એ ફરA િવચાર4 ચડA. પણ અચાનક

અવાજ સભંળાઈ ર�ો. એ ઠરA ગઈ. કોઈ

Odુુષનો અવાજ હતો. એણે પાછળ જોવાની

કોિશશ કરA તો એને સભંળા�ું ક4, "નો

Vવુમે§ટ &લીઝ."એકવાર તો એFું થ�ું ક4,

"ના નીકળA હોત તો સાdંુ થાત." થોડAવાર4

અવાજ આrયો, "�ુ ક4ન Hરલે®સ નાઉ."

ગભરાયેલી એ ઉભી થઈને પાછળ ફરA,

ઝાડAમાથંી ટોચ- સાથે એક માણસ નીકળA

આrયો. એ એકદમ પાછળ હટA. "આપકો

એસી જગા પર નHહ બેઠના ચાHહયે."

માણસનો ચહ4રો Xપeટ દ4ખાતો નહોતો, પણ

એને ધરપત વળA ક4 માણસ એને � ૂટંવા ક4

છેડતી કરવા નહોતો આrયો. એ કહ4તો હતો

એમ કો¯ા હતો .હા, �ંફાડા }Fું એણે ક[ું

સાભં��ું હp ુ.ં "[Hુ�યા આપને મેરA fન

બચાઈ.”

િનTંુજ પેઇ§ટર હતો અને બનેંની

ઓળખાણ થઈ. ખબર પડA ક4 બનેં એકજ

હોટલમાં રોકાયા છે. "પછA મળAએ", એમ

કહAને મેધાએ કાઉ§ટર પરથી ચાવી લીધી

અને Yમમાં જવા નીકળA. કદાચ એ એને

હxુ જોઈ ર�ો હતો....

મેધા §હાવા પડA અને િવચાર4 ચઢA.

લhન પહ4લા એ િવનીતની સે�4ટરA હતી,

nયાર4 િવનીતે એને ઘણી મદદ કર4લી.

આિથmક અને ઇમોશનલી પણ. િમતેશ

સાથેનો સબંધં pટૂA ગયો nયાર4 િવનીતે જ

એને સહારો અને ખભો આપેલો. એનો

સહારો મળતા એ િવનીતના 5ેમમાં પડA.

પાટ±ઓ, િમજબાનીઓ અને �ુર એ

િવનીતની qુિનયા હતી. એ તેને પણ સાથે

લઈ જતો. મેધા િવનીતનો પડછાયો બનીને

રહ4તી. 5ેમ લhનમાં પHરણvયો.

એક Hદવસ એણે બાળક િવશે વાત

કરA nયાર4 િવનીત કહ4, "તાdંુ Hફગર નહ� રહ4.

પછA \બઝનેસમાં એ ના ચાલે."

"એટલે?"

"એટલે ડા\લ²ગ... �ુ આર Xમાટ- અને

ગોજ³યસ! એ બcું ]મુાવવાjું આપણને ના

પાલવે."

”rહોટ? �ું તારા માટ4 \બઝનેસ માટ4

નો Xટ4િપ�ગ Xટોન �?ં"

"Wાર4 ન હતી ડAયર?" િવિનતે }

રAતે બેધડક ક�ું ,એથી એ ડઘાઈ ગઈ. એ

Hદવસે ભીતર ઘµું બcું pટૂ¶ ુ,ં પણ િવનીતને

Wાં ખબર હતી.

મહારાજ તો િવનીતે જ રખાયેલો.

પછA ઘણો બધો સમય ફાજલ મળતો nયાર4

તે ટAવી જોતી, OXુતક વાચંતી, ઘણીવાર

સમય મળે nયાર4 શોિપ�ગમાં પણ જઈ

આવતી. એની બહ4નપણી ·િુત. એના ઘરે

પણ જઈ આવતી. પછA એ અમેHરકા ચાલી

ગઈ પછA એjું બહાર નીકળવાjું ઓ�ં
( 10 )  - ફ"#આુર'-૨૦૨૨ | www.pankhmagazine.com

http://www.pankhmagazine.com/


થpું ગ�ુ.ં એકલતા વધી. એકલા Hફ�મ ક4

નાટકમાં જFું ગમp ું નHહ તેમજ ઓHફસ

પાટ±ઓમાં પણ હવે એને �બૂ એક�ું

લાગp ુ.ં િવનીત બીઝી રહ4, એ તો Xવાભાિવક

હp ું કારણ ક4 એની કંપનીનો એ સી.ઈ.ઓ.

હતો.

અહ� આrયાને મેધાને પદંર Hદવસ

થઈ ગયા હતા.ં હવે એ પૈસા ગણી રહA હતી

ક4 ક4ટલો વખત ચાલી શકશે. િનTંુજ

જમવાના ઘણીવાર પૈસા કાઢતો પણ ¸ી

Xવા\ભમાનને ખટકp ુ.ં હા, એણે પોતાના અને

િવનીત િવશે વાત કરA હતી. થો�ું મન

હળFું પણ થયે�ુ!ં જોક4 એ બસ સવાલ જ

કરતો પોતાના િવશે કંઈ બોલતો §હોતો.

આ} ઘણા Hદવસે િવનીત સાભંય¹. [ું

એ માનિસક રAતે િવનીતથી Xવતkં થઈ

ગઈ છે ક4 પછA એની જhયાએ િનTંુજ

ગોઠવાઈ ગયો છે! ના. િનTંુજ િવશે એ રAતે

નથી િવચારતી. એક 'સારA કંપની' િસવાય

કંઈ જ નHહ.

ઇ§ટરકોમ વાગી ર�ો હતો. હોટલjું

Xટાફ કહ4 છે, "Vુબંઈથી કોઈ િમXટર

િવનીત..." િવનીત? એ ક4વી રAતે? એણે ફોન

લીધો ને વાત કરA.

"હા, બcું ઓલરાઈટ છે. કોઈ તકલીફ

નથી. પાછા આવવાjું શW નથી. હા,

િવચારAશ, પણ એ શW નથી. ના p ું નહ�

આવે. નહ� તો માર4 બી} જFું પડશે. વીલ

કોલ �ુ લેટર..."

િવનીતને ખબર Wાથંી પડA. એ તો કોઈને

ક�ા વગર નીકળA હતી. િવનીત મોડો

આવતો, nયાર4 એ લગભગ `ઈુ જતી. પણ

એકવાર એ \ચk5દશ-નમાં ગયેલી. આવતાં

મો�ું થયે�ુ.ં િવનીત એ વખતે તો કંº

બો�યો §હોતો. પણ ક4ટલીએ વાર વહ4લો

આવી ચઢતો. ઊલટતપાસ કરતો. િવનીતે

Wાકં િનTંુજને જ એની પાછળ f`સૂી

કરવા નહતો મોક�યો ને?!

ફરA એકવાર કોઈને કAધા િવના મેધા

ચેકઆઉટ કરA નીકળA ગઈ...

[ું મેધાએ કોઈ આવલબંન લેFું જ

પડ4? Xવ\ભમાનjું ગ�ં દાબીને એણે િવનીત

પાસે પા�ં ફરFું જોઈએ? ક4 પછA એકવાર

દાખવેલી Hહ�મત એણે આ¡વન ટકાવી

¡વન પોતાની રAતે જ ¡વFું જોઈએ; કોઈ

આવલબંન વગર, ભાર, વલોપાત અને

સમાધાન વગર.

આ વાતા-નો tત એ જ, } તમાdંુ મન

કહ4.... પણ લેખક gી અVતૃ બારોટની

કલમથી વાતા-નો tત fણવો હોય તો

'વળાકં' �ૂંકA-વાતા- જYર વાચંજો. તમારા

5િતભાવ મને tejnikalme@gmail.com પર

મોકલશો
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રા<ુલ ભા?શુાલી

તમને મ=યા?ુ ંયાદ

કિવ gી ગોપાલTુમાર ધકાણ અમર4લી

lજ�લાના ખાભંા તા�કુાના ¡HકયાળA ગામે

૨૦૧૦થી tSે¡ના િશoક છે. �ુગંરા વ|ચે

વસે�ું ગીરના �લ }Fું એમjું વતન ખાભંા.

પણ હાલ તેઓ અમર4લી રહ4 છે. અમર4લી

આrયા પછA સાHહnય વpુ-ળોમાં આવવા

જવાjું રહ4વાથી ગીત, ગઝલ અને વાતા-

લખતા થયા. હાલ ગોપાલભાઈ અને એમના

િમk િવજય દાફડા 'તોરણ' ઇ મેગઝીનjું

સપંાદન કર4 છે. આ ઉપરાતં તેઓ

ભાવનગરના Vqુૃ X�ુHડયો સાથે ]જુરાતી

Hફ�મ માટ4 X�Aન-&લે ઉપર કામ કરA ર�ા છે.

એમને તળપદA ભાષામાં ગીતો લખવા, હાXય

િનબધંો લખવા, આXવાદ લખવા અને વન

લાઇનર લખવા �બૂ ગમે છે. થોડાક Hદવસ

પહ4લા Hદ�હA સાHહnય અકાદમી આયોlજત

'Sામલોક' કાય-�મમાં એમને કાrયપાઠ

કરવાનો મોકો મ�યો હતો. એમની Tૃિતઓ

'શ½દ`¾ૃeટ', 'કિવતા', 'પ¿' સામિયકમાં છપાઈ

છે. 'મમતા' અને 'અખડં આનદં'માં એમની

વાતા-ઓ પણ છપાઈ છે. આ} આપણે એમjું

એક ગીત માણી[ુ.ં

***

ભરચક બXર;થી સડ;ડાટ નીકળ[ \ું, ખાલીખ^મ

હાથે પરબાર[

મારો પી! ુ સાવ _ૂંકો પગાર[.

bટા બેઉ હાથે એમ વેર[ દ;વાય ના,

જોવાd ુ ંએકએક પાe ુ.ં

સઘંર[ને રાfયા ંછે અમે મોતીડાં Xણીને,

પાપંણની નીચે બે he.ુ

ઈjછાના નામે એક છોકkંુ છે કાખમાં ને,

સામે રમકડાનંી લાર[.

મારો પી! ુ સાવ _ૂંકો પગાર[.

નાની હથેળ[ વળ[ _ૂંકો છે હાથ એમા,ં

ફાટફાટ ક;મ કર[ ભર[એ?

પાચં-દસ ગજની માર[ આ ઓરડ[મા,ં

સપનાને 6ા6ંાં સઘંર[એ?

ઝાખંા પડ[ Xય સઘળા દાગીના,

મo એવી સેથી શણગાર[.

મારો પી! ુ સાવ _ૂંકો પગાર[.

~ ગોપાલpુમાર ધકાણ
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***

ભરચક બXર;થી સડ;ડાટ નીકળ[ \ું, ખાલીખ^મ

હાથે પરબાર[

મારો પી! ુ સાવ _ૂંકો પગાર[.

bટા બેઉ હાથે એમ વેર[ દ;વાય ના,

જોવાd ુ ંએકએક પાe ુ.ં

સઘંર[ને રાfયા ંછે અમે મોતીડાં Xણીને,

પાપંણની નીચે બે he.ુ

ઈjછાના નામે એક છોકkંુ છે કાખમાં ને,

સામે રમકડાનંી લાર[.

મારો પી! ુ સાવ _ૂંકો પગાર[.

મન દઈને વહA શક4 એ પહ4લાં જ

�પૂચાપ થી¡ ગયેલા �`નેુ 'મોતી'ની

ઉપમા માk કિવતાની પ�ં®તઓમાં dુપાળA

લાગે. એ થી}લા �`નુી વેદના ક4વી હોય

એ તો એને સઘંરAને બેઠ4લા પલકારાને OછૂFું

પડ4! ક4ટલીક ઈ|છાઓ એવી હોય છે ક4 }

Oણૂ- થવાને બદલે રણમાં �&ુત થતી

સરXવતીની માફક માણસના અ�Xતnવના કોઈ

તરXયા �ણેૂ િનવા-ણ પામતી હોય છે. �ૂંકા

પગારમાં ઘર ચલાવFું એ ખાવાના ખેલ નથી

અને એ જવાબદારA પાછA ]Hૃહણી પર હોય

છે. વેદનાને કોઈ આકાર નથી હોતો, એ નરA

�ખે નથી દ4ખાતી. એ માk હોય છે. Wાર4ક

�દયમાં ટAસ Xવdુપે તો Wાર4ક પાપંણની

વ|ચે સચવાયેલાં મોતીડાં Xવdુપે. એક એવી

¸ી }ના પી�નુો પગાર સાવ �ૂંકો હોય એ

ક4વી રAતે ઘર ચલાવતી હશે? �ૂંકા પગારમાં

Àયાં બે છેડા તાણીpસુીને માડં Oરૂાં થતાં હોય

nયાં કોઈક મોજ માટ4ની વXp ુ ક4 શણગાર

માટ4ની કોઈ ચીજ લેવી તો Wાથંી પોસાય?

આ વાત એ ¸ી સમ} છે. એણે આ સnયને

XવીકારA પણ લીcું છે.

પરંp ુ તોય Wાર4ક એ તકલીફ આપે છે,

ખાસકરAને ભરબfર4 Àયાર4 નીકળવાjું થાય

nયાર4! બfરમાં અનેક મન મોહA લે એવી

વXpઓુ છે. પરંp ુ તે ક[ું ખરAદતી નથી.

ખરAદA શકતી નથી. જો ક[ુકં ખરAદ4 તો માડં

Oરૂા થતાં ખચા-માં ગાબ�ું પડ4. કિવતાની

નાિયકા આવી એક જ ¸ી છે. એ કહ4 છે ક4, "�ું

ભરચક બfર4થી સડ4ડાટ નીકળA ગઈ.

પરબારA.

Wાકં ઉભા રહAએ તો ક[ુકં લેવા માટ4

મન તણાય ને લેવા }વી સગવડ નથી

કારણક4 મારા પી�ુ નો પગાર સાવ �ૂંકો છે.

Áટા હાથે એમ પૈસા ના વેરA દ4વાય."

નાિયકાએ બcું જ જોવાjું છે. પણ મન

તોય તણાય છે, �દયમાં ટAસ ઊઠ4 છે અને

�ખો ભરાઈ આવે છે. પણ એ આ`ું વહ4વા

દ4તી નથી. અહ�યા કિવએ �બૂ સરસ ઉપમા

આપી છે. કાખંમાં છોકdંુ હોય ને સામે

રમકડાનંી લારA હોય ને આપણે એને એક

રમક�ુયં ન અપાવી શકતાં હોઈએ nયાર4 એ

લાચારAની ક4વી પીડા થાય! નાિયકા આFું જ

ક[ુકં અjભુવી રહA છે.
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નાની હથેળ[ વળ[ _ૂંકો છે હાથ એમા,ં

ફાટફાટ ક;મ કર[ ભર[એ?

પાચં-દસ ગજની માર[ આ ઓરડ[મા,ં

સપનાને 6ા6ંાં સઘંર[એ?

ઝાખંા પડ[ Xય સઘળા દાગીના,

મo એવી સેથી શણગાર[.

મારો પી! ુ સાવ _ૂંકો પગાર[.

pલુસીના એક-બે પાદંડાની જYરત હોય

તોય ઘણા લોકો આખા છોડને હચમચાવી Vકૂ4

છે. બળદને પરોણીની અણી ઘaચી ગાડાની

ગિત વધારવી એ બળદ 5nયેનો અિવનય

ગણાય. પાણી પોતે િનરાકાર છે પણ }

પાkમાં એ ભરાય તે પાkjું મન fળવી લેp ું

હોય છે, ને આ તો ¸ી છે. અમાપ, અફાટ,

અપાર ધીરજવાળA. એ એક પાદંડાથી ચાલી

જp ું હોય તો બીxુ ં નથી તોડતી. ગાડાની ગિત

વધારવા એ બળદને પરોણાની અણી

ઘaચવાનો અિવનય નથી કરતી.

આ ટ�કુડા મનમાં ઈ|છાઓનો ખેલ તો

ચા�યા કર4, પરંp ુ એને એકાદ ટપલી મારAને

સમfવી દ4વાય. }ટલી ચાદર હોય એટલા

જ પગ પસારવાના છે એFું એ બરાબર સમ}

છે. એ સમ} છે ક4 એવડા મોટા સપના જ ના

જોવાના હોય }ને એની પાચં-દસ ગજની

નાનકડA ઓરડAમાં સઘંરવાની જhયા પણ ના

હોય.

એને બેડોળ પ�થરમાથંી `ડુોળ Vિુતm

ઉપસાવતાં આવડ4 છે અને તે ઉપસાવે પણ

છે. ર4તશીશીમાં Oરૂાયેલી ર4તી શીશીમાં

કદAય બિંધયારપµું અjભુવતી નથી. એ

એકધારA સરકતી રહ4 છે, Wાર4ય પોતાનો લય

�કૂતી નથી. લયબ~ સરકFું તેના ¡વનનો

મમ- છે. નાિયકા સેથી શણગાર4 છે અને એjું

dુપ ખીલી ઊઠ4 છે. એ પોતાને અરAસામાં xુએ

છે. સઘળા દાગીના ઝાખંા પડA fય એFું

પોતાjું Xવdુપ જોઈને પોરસાય છે. રા¡

થાય છે.
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'મારો પી�ુ સાવ �ૂંકો પગારA' આ પ�ં®ત

પહ4લી વખત Àયાર4 Vખુડામાં આવે છે nયાર4

એમાં થોડોક ફHરયાદનો `રૂ છે. બી¡ વખત

Àયાર4 પહ4લા tતરામાં આવે છે nયાર4 એમાં

થોડAક પીડા વતા-ય છે અને Àયાર4 બીf

tતરામાં kી¡ વખત આવે છે nયાર4 એમાં

મીઠા છણકાનો ભાવ છે. કિવએ આ ભાવ �બૂ

`ુદંર રAતે ઉપસાrયા છે.

ભાવદશ-ક હોFું એ સાHહnયની Oવૂ- શરત

છે. સાHહnયjું સ>ન કરનાર અને ¡વન

¡વનાર માણસ એક જ હોવાથી ¡વનની

ઘટનાઓjું 5િત\બ�બ સાHહnય પર પડવાjું

જ. �ંુકA આવકમાં ઘર ચલાવવા કરવા પડતાં

V ૂગંા સમાધાનો પાછળની પીડા અને

અસહાયતાના ભાવ આ કિવતામાં સહજ

¡લાયાં છે. સાવ �ંુકા પગારમાં ઘર ચલાવતી

]Hૃહણીjું ભાવવાહA \ચk ઉપસાવવામાં કિવ

સફળ થયા છે.

કિવની કલમે આગળ પણ આવી સરસ

Tૃિતઓ મળતી રહો.

અXp.ુ
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લ@-ુનવલ

ગયા tકમાં આપણે જો�ું ક4...

Vગૃાની Áટાછેડા લેવાની ઈ|છા

5ગટ થાય, એ પહ4લા જ 5િતTૂળ

સજંોગોમાં દબાઈ fય છે. મૌ\લને પોતાના

ઘર4 ધમા-નદંબાબાની પધરામણી વખતે

Vગૃાને હાજર રહ4વાની કર4લી તાકAદથી

Vગૃા અકળાયેલી છે. એનો એડ Hફ�મનો

5ો}®ટ પણ એ જ Hદવસો દરિમયાન

ગોઠવાય છે. }થી પિત પર ]Xુસે થયેલી

Vગૃાએ Áટાછેડા લેવા, ઘરની વ�ુ બનીને

5સગં સાચવવો ક4 પછA બળવો કરAને

[Hૂટ�ગ માટ4 ક|છ જpું રહ4F ું એ એના માટ4

5Ã હતો.

(કરણ-૮ : .વન િ2ભેટ6

રાતનો tધકાર ધરતી પર

પથરાઈને ઘરેો થઈ ગયો. એ વખતે શાતં

વાતાવરણમાં ડહોળાઈ ગયેલા િવચારોથી

Vગૃાની �ખમાથંી િન�દર જ ચાલી ગઈ,

જળમાં મીન ફર4 એમ એની �ખો

ઓરડાના છતને તાકતી ફરતી રહA. મન

Wાકં ઠરAઠામ થાય તો ચેન પડ4 ને? Vગૃા

િવચારતી રહA, "�કડાને �બૂ સમ¡ને

ભણી, છતાં પણ અnયાર4 તો એ પોતે

મોડ4લ બનવા મÅમ બની હતી, તેમજ

દ4ખાવે અને ]ણેુ ખડતલ એવા મૌ\લનને

ચા�ા પછA હવે તેનાથી Xવતkં થવા

ઉતાવળA થઈ રહA હતી. આખી lજ�દગી

મvમીને, પાdુમાને ચા�ા, પણ આજકાલ

'પ&પા' હોત તો ક4F ું સાdંુ હp ું એ Çયાલ

મનનો કબજો જમાવી ર�ો હતો! માનવીjું

મન Wાર4 કઈ ઝખંનામાં અટવાઈ fય,

એ ક[ું િનિ�ત હોp ું નથી.”

Vગૃા Wાર4ય િનણ-ય લેવામાં આટલી

વાર નહોતી કરતી. પસદંગીની બાબતમાં

પણ એ �બૂ Xપeટ હતી, પણ ¡વનના

આ વળાકં પર જ એ 'Hક�કત-rયVઢૂ' થઈ

ઊભી હતી. મRયરાિkએ િવચારોના

વમળમાં અટવાઈ ગયેલી Vગૃાને કોઈ

અOચQતા દSપક પડંTા 

તડકા ભીના ં@ગૃજળ
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આરો દ4ખાતો નહોતો. એ વળA વળAને

xૂની યાદોમાં પરોવાતી જતી હતી. "આ

પHર�Xથિત આવી એ માટ4 પોતે જ

જવાબદાર હતી ક4 મૌ\લન?" એના મનમાં

િવચાર fhયો. મૌ\લન એનાથંી qૂર qૂર

રહ4તો ન હોત, તો આવો અભાવ એનાં

મનમાં fhયો ન હોત. નાગરાજન સાથે

મળAને પાટ± માટ4 Yિપયા ઉઘરાવવા

Vગૃાને હાથો બનાવી ન હોત તો એને

આટલી Èણૃા થઈ ન હોત. પરમ િમk

5થમ, મૌ\લન તરફA થઈ ગયો ન હોત,

તો એનાં માટ4 શકંા fગવાનો કોઈ 5Ã જ

ન રહ4ત. તો આવો વટંોળ fગે પછA

અ�Xતnવ માટ4ની લડત લડતાં અિનક }વા

િમkના સાથની ઝખંના થતી ન હોત.

શૈલા, એની બહ4નપણી, એનાં સસંારમાં જ

અટવાયેલી રહ4 છે. "�ુ ં સાવ એકલી પડA

ગઈ �.ં" -એjું મન બોલી ર�ું હp ુ.ં

"અિનક યાદ આવે છે પણ આ સમયે

એની સાથે વાત ન થાય, સાચે, ખર4ખર

તો માYં મન ઝખેં છે કોઈ હમઉÉ, હમદદ-

મારA સાથે, સાચા અથ-માં મારA સાથે

હોય!”

5વાસીને દHરયાઈ સફરમાં મોfંની

થપાટો વ|ચે પણ એનાં એકધારા

સગંીતમાં }મ �ખના બનેં પોપચાં

એકાકાર થઈ, Xવ&નની એક નવી જ

qુિનયા આપે, એમ tતે મોડA રાkે Vગૃાએ

િનÊાદ4વીjું શરણ લીcુ.ં આજનો Hદવસ

અઘરો હતો. એનો 5વાસ કઈ મ\ંઝલ

`ધુી લઈ જશે એની fણ આ tધકારને

નહોતી. પણ 5કાશ જYર એક Rયેય તરફ

લઈ જવાનો હતો. Vગૃા હવે ક|છની સફર

માટ4 માનિસક રAતે તૈયારA કરA રહA હતી.

કોઈનાથી પણ દબાઈ fય ક4 પછA એjું

પોતાjું rય�®તnવ ઊµું ઉતર4 એ Vગૃાને

કોઈ રAતે મxૂંર નહોp ુ.ં એને પોતાના

નામને એક 'હયાિત'ને સા\બત કરવાની

એષણા હતી, એ Wાર4ય એ Ëલૂવાની

નહોતી.

5ભાતનો &હો ફાટ¤ો. ઘરમાં રોlજ�દA

5Fિૃ_ઓ શY થઈ. કાલ રાતના

ઉfગરાને લીધે Vગૃા fગી નહોતી

શકતી. પાdુમાના ભજનો Vગૃાના કાનમાં

જઈ એક 5કારની શ�®ત આપી ર�ા હતા.

એ બબડA,

"આજનો મહnવનો Hદવસ છે,

પથારAમાથંી બહાર આવી જFું જોઈએ."

nયાં જ મોબાઈલમાં Hર�ગ વાગી,

અિનકનો હશે એમ માનીને એણે ફોન

પથારAમાથંી ઉપાડ�ો. નવાઈની વાત;

સવાર સવારમાં શૈલાનો ફોન હતો.

"હાય Vગૃા, Wાં છે?"

"મારા ઘર4. ક4મ?!"

"અ|છા? p ું આવી ગઈ? તો

બરાબર."
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"અર4, Wાં આવી ગઈ? મારા

મોમને nયાં જ �ં ને! કહ4ને તને શી

ઉતાવળ આવી મને સાસર4 મોકલવાની?”

"મારા સસરા તારા માટ4 બોલતા હતા

એટલે સોરA હ.ં. ખરાબ ન લગાડAશ પણ

મારા ઘરમાં તારA વાતો થાય છે."

"મારA? તારા ઘરમા?ં ક4મ?"

"તારા સસરા અને મારા સા`ુ qૂરની

સગાઈમાં છે. એટલે બધાં fણે છે ક4 p ું

સાસર4 રહ4તી નથી. એટલે વાતો થાય છે."

"શૈલા &લીઝ.. આવી વાતો ન કર."

"મારા સા`એુ તને સમfવવાjું

કામ સa&�ું છે..."

"&લીઝ.. મને ¡વવા દ4. આ બાબતે

મારA સાથે વાત ન કરAશ."

"સોરA Vગૃા. મને જણાવી દ4F ું ઠAક

લાh�ું એટલે. ગમે તેમ મારા સાસHરયાં છે

એટલે.. "

"ઈÍસ ઓક4, શૈલા. p ું એ લોકોને

સભંા�યા કર! �ુ ં જરા હમણાં કામમાં �,ં

પછA વાત કdંુ."

Vગૃા માÎું પકડAને બેસી ગઈ, [ું

ચાલે છે આ બcુ?ં શા માટ4 આ દબાવ?

સામાlજક રAત Hરવાજ... એ [ું પરમ સnય

છે? કોઈપણ Hહસાબે એ પાળવા જ પડ4?

એને ]Xુસો આrયો, મૌ\લન જોડ4 ઝઘડો

કરવાjું મન થઈ ગ�ુ,ં પોતાના મનની

શાિંતમાં પોિતકાં જ િવÏન બનતાં લાhયા.

એ બcું VકૂAને Wાકં ભાગી જવા ઈ|છતી

હતી, પણ Hફલહાલ તો ફોન પથારAમાં ફÐકA

બાથYમમાં ચાલી ગઈ.

કોરોના કાળમાં [Hૂટ�ગ બધં થઈ

ગયા હતા. પણ સરકાર4 જ ક|છA

કલાTૃિતઓ માટ4 િવÑાપન બનાવવાjું

નÅA કર4�ુ,ં }થી Vગૃાને આવી Hક�મતી

તક મળA હતી. એ 5Fિૃ_ના ઉnસાહ કરતાં

વધાર4 િવચાર એને એ આવતો હતો, ક4

સમાજ �બૂ Xવાથ³ 5Tૃિત ધરાવે છે,

Àયાર4 5િસ¢~ મેળવો nયાર4 એમાં પોતાની

હાજરA જYર Oરૂાવે છે, પણ એ જ લોકો

કોઈ rય�®ત િસ¢~ મેળવવાનો 5યાસ કર4,

તો માથે છાણાં થાપે છે. િવચારોને ખાળતી

એ તૈયાર થવા લાગી. મોડ4\લ�ગ માટ4 ક|છ

જFું જ, એવા િનણ-ય સાથે બેગમાં [ું

Vકૂવાjું છે એ િવચારવા લાગી. ક|છ

જવા માટ4 �Xલિપ�ગ કોચમાં સા}ં નીકળA

Ëજૂ પહaચવાjું હp ુ,ં Vગૃા અને અિનક

સીધા Ëજૂમાં જ મળવાના હતા.

વહ4લી સવારની Ofૂ પતાવીને

પાdુમાએ જો�ું ક4 Vગૃાએ બેગ ભરA છે,

એટલે એમને ]Xુસો આવી ગયો. એમણે

તો મa ચડાવી, મૌન-Òત લઈ પોતાની

ફ4®ટરA તરફ જ ચાલવા માડંÓુ.ં

"મા, સાભંળજો ને.. આ} Ëજૂ જવા

નીકળAશ."

"હવે તમાર4 પરવાનગી ન લેવાની

હોય, Vગૃાબેન! તમે fણ કરA, એ બદલ
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આભાર!"

"અવ�ં અવ�ં ક4મ બોલો છો? તમે

મને સમજવાનો 5યnન ક4મ નથી કરતા?ં"

"આમાં [ું સમજવાjું બાકA છે? ત�

પોતે પસદં કર4લા પિતની સાથે તારA નથી

રહ4F ુ,ં એમાં હવે મને મારા સXંકારનો જ

વાકં દ4ખાય છે. એક િપતા વગર દAકરAને

ઉછેરવામાં કોઈ ઊણપ ન આવે એમ

િવચારAને મ� જ તને ચડાવી મારA છે,

પછA એમાં તારો શો વાકં?”

"મા, Ôાય �ુ અ§ડરXટ4§ડ. �ુ ં જો

મારA ઓળખ નહ� બનાFું ક4 મારા પગ

પર ઊભી નહ� થાÕ તો આ સમાજમાં

મારA કોઈ Hક�મત નહ� રહ4. એક

કઠOતૂળAની માફક �ું ¡વતી રહAશ, }ને

આnમસ§માન નહ� હોય, ઈ|છા નહ� હોય,

કોઈ સપનાઓ નહ� હોય!"

"પિત વગર મ� આખી lજ�દગી કાઢA

છે, એટલે મને ખબર છે ક4 એ ક4ટ�ું અઘdંુ

છે! મારA મજ રૂA હતી ક4 માર4 એકલા

¡વFું પડÓુ.ં"

"મ� તમને Wાર4ય Oછૂ¶ું છે, 'ક4મ'?

મને પણ ન Oછૂશો, સમજજો ક4 મારA પણ

મજ રૂA છે."

"Vગૃા!"

હવે મa �લાવીને Vગૃા બાથYમમાં

Èસૂી ગઈ.

પાdુમાને અકળામણ તો બરાબરની

થઈ, પણ હવે એમને ફ4®ટરA તરફ પગરણ

કરવા િસવાય કોઈ આરો નહોતો. એમને

ખબર હતી ક4 એમની Vગૃા બાળપણની

}મ જ બાથYમમાં Oરૂાઈને રડતી રહ4શે.

"હવે આ સતંાન, tTુશ વગરના

હાથી }વા થઈ ગયા છે."

પાdુમાએ કામમાં મન પરોr�ું અને

Vગૃા બાથYમમાં પાણીના �વારા નીચે

ગરમ �`નેુ ઠંડા કરA લીધા.ં Wાયં `ધુી

એ શાવરમાં નહાતી રહA. એટલી તો એને

ખબર જ હતી ક4 કોઈપણ સજંોગો હોય,

રડવા અને ઢAલા થઈ જવાથી કોઈ ઉપાય

મળતો નથી.

"કદાચ મારA માને જોઈ જોઈને જ

�ું આFું મÅમ મન રાખતા શીખી �.ં માર4

એમની પર ]Xુસો નહોતો કરવો જોઈતો."

જ�દA જ�દA બહારગામ જવાની

બધી તૈયારAમાં સામાન બરાબર પેક થઈ

ગયો છે ક4 નહ� એ એણે જોઈ લીcુ.ં

મનમાં ઉચાટ હતો પણ 'પાdુમાને તો

હમણાં મનાવી લઈશ' - એFું િવચારAને

અિનકને ફોન કરવા ફોન હાથમાં લીધો.

એણે જો�ું તો વીસ િમXડકોલ હતા, એ

પણ અિનકના જ. Vગૃાએ વોÍસએપ

ખો��ું અને જો�ું તો અિનક4 મેસેજ કર4લો,

"[Hૂટ�ગ ક4§સલ છે. ઘર4થી નીકળતા

પહ4લા વાત કર}."

"rહોટ?!”

Vગૃા માટ4 આ એક આઘાત હતો. એને
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લાh�ું ક4 એ પોતે fણે હવે એક Hઢ�ગલી

બનીને તૈયાર થયેલી વ�રુાણી છે, }

સાસર4 સૌને �શુ રાખવા દોડાદોડ કરAને

કામ કર4 છે. Àયાં મૌ\લન તો માk જમવા

અને `વૂા જ ઘર4 આવે છે.

"Vગૃા હવે તારા નસીબથી p ું બચી

નહ� શક4! 'સાસdંુ' નામથી જ નફરત હતી

ને તને? હવે ભોગવ!"

અિનકને ફોન લગાવવા જતી હતી

nયાં જ એના સા`નુો ફોન આrયો.

"Vગૃા બેટા, જમીને ન આવતી,

અહ� જ જમ} હa! મને મૌ\લને

બહારગામથી જ ફોન કરAને ક�ું ક4 p ું

આ} આવી જ જવાની છે. મૌ\લન પણ

આવી જશે જ�દA."

"મૌ\લન Wાં ગયો હતો? મને ખબર

જ નથી!"

"એ કોઈ કામ માટ4 ક|છ બાxુ ગયો

હતો."

"ક|છ? [Hૂટ�ગ Wાકં મૌ\લને તો

ક4§સલ...?!"

Vગૃાએ નÅA ક�ુ� ક4 હવે તો

મૌ\લનના મનમાં [ું ચાલી ર�ું છે fણવા

પણ માર4 સાસર4 જ જFું પડશે.

(વcુ આવતા tક4)
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REWINDING…

વૈશાખ મHહનાને બળબળતે બપોર4,

ખોખરાના �ુગંરામાં બફાયેલો ઘોડ4સવાર એક

વાડAએ આવીને ઊતરA પડ�ો. પોતે ને ઘોડો

બેય પરસેવે નાહA ર�ા હતા. હાફંતા ઘોડાને

વાડAના વડલાને થડ4 બાધંીને અસવાર4

હિથયાર ઉતાયા�. ધોHરયાને કાઠં4 બેસીને પોતે

હાથપગ ધોવા લાhયો. ગામjું નામ Ë ૂભંલી છે

અને વાડAના ધણીjું નામ છે સaડો માળA.

સaડો માળA કોસ હાકંતો હતો. કંગાલ બે

બળદ કોસ ખ�ચતા હતા. કાગડાએ ઠોલી-

ઠોલીને લોહA�હુાણ કરA નાખેલાં કાધં :

સaડાએ ઉમેળA ઉમેળAને તોડA નાખેલ O ૂછંડાં :

બે`મુાર બગંાઓ: લોહAમાસં િવનાનાં શરAરનાં

હાડિપ�જર : એવા બે બળદો છે. એકસો ને એક

કાણાવંાળો એ કોસ છે. મડંાણ ઉપર પહaચે

nયાર4 tદર માk એક બોખ પાણી રહ4! અને

ચ�થર4હાલ એ સaડો! અસવાર એ બcું િનહાળA

ર�ો. હાથ-મa પર પાણી છાટંAને પોતે તડકો

ગાળવા ધોHરયાની Tૂણી લીલી Ùો ઉપર દ4હ

ઢાળAને બેઠો.

કોસ હાકંતા હાકંતા સaડાએ વાત

ઉ|ચારA : “Wાં ર4'વા?ં’’

‘‘ર4'વાં તો ભાવનગર.’’

‘‘nયાર4 તો રાજના નોકર હશો?’’

‘‘હા,છAએ તો રાજના નોકર.’’

‘‘સપાઈ લાગો છો,સપાઈ.”

‘‘હા,સપાઈ છAએ.’’

“એલા, તમે નમકહલાલ ક4

નમકહરામ?’’

‘‘ક4મ ભાઈ? િનમકહરામ ને િનમકહલાલ

વળA કોને કહ4વાય?’’

“નમકહલાલ હો તો ઠાકોરને કહો નHહ?’’

“[ુ?ં”

‘‘ક4 આખો દA સાસંલા ને ક\ળયાર જ

માયા- કરશો ક4 વXતીના સાVું કો'ક દA જોશે?

ખે�નૂાં ઘરમાં ખાવા ધાન નો ર4'વા દAcુ!ં ઈ તે

રાf છે ક4 કસાઈ? વXતી તો ક4મ fણે એના

ગોલાપા કરવા જ અવતરA હોય!’’

સaડો તો કોસ હાકંતો fય ને રાfને ગાળો

દ4તો fય. અસવારjું મa મલકp ું જોઈને

સaડાની ¡ભમાં સાતગણો વેગ આવવા

લાhયો. એણે ન કહ4વાનાં વેણ કહA નાÇયા.ં

અસવારને કકડAને Ëખૂ લાગેલી, સaડાની

શ½દ-5સાદAથી તો એની Ëખૂ ઊલટA વધી.

એણે Oછૂ¶ું : “ભાઈ,Ëખૂ લાગી છે. કાઈં

ઝવેરચદં મેઘાણી

બોળો
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ખાવાjું આપીશ?’’

‘‘[ું આપે, કાળfં અમારા?ં તમે બધાએ

ભેળા થઈને ખે�ુના ઘરમાં ધાન કયાં ર4'વા

દAcું છે?...બોળો ખાવો છે,બોળો ? ’’

‘‘બોળો [ુ?ં’’

‘બાપગોતર બોળોય દAઠો નથી ને?’’

એમ બોલી સaડાએ વડલાની ડાળે એક નવી

દોણી ટ�ગાતી હતી તે ઉતારA. છાશની tદર

ઘÕjું Î�ૂ ું નાખીને ખે�ુ લોકો રાધેં, અને પછA

એમાં મીÜંુ નાખીને ખાય; એjું નામ બોળો.

સaડો પોતાને માટ4 સવાર4 બોળો લઈ આવેલો,

લાવીને એને Ýચે વડલાની ડાળે Hટ�ગાડ4લો.

એક તો દોણી નવી હતી. ઉપરાતં એ

વડલાની ઘટાને છાયંડ4 શીળA હવામાં ઘણી

વાર `ધુી રહA. એટલે બોળો શીતળ બની

ગયેલ. પાદંડાનંો એક દHડયો બનાવીને

સaડાએ એમાં બોળો ભરA પરોણાને આ&યો.

Þધુાpરુ અને તાપમાં તપેલા એ િશકારA

oેkીને ખાટA અને શીતળ વXp ુ એવી તો

મીઠA લાગી ક4 પલવારમાં એક દHડયો ખલાસ

કરAને એણે ક�ું : “વધાર4 છે ?’’

સaડ4 મીÜંુ મીÜંુ હસીને ક�ું : “ક4મ, માર4

ખાવાય નથી ર4'વા દ4F ું ને ?’’ એમ કહAને એણે

બીજો દHડયો ભરA દAધો. મહ4માનને એવી તો

લßજત આવી ક4 હષ-ભેર સaડાએ આખી દોણી

ખાલી કરA. બધો બોળો મહ4માનને ખવરાવી

દAધો.

પરોણાjું પેટ ઠ�ુ�, તેમ qુÇખદાઝથી

ભર4લા એક ખે�તૂની આટલી ઉદારતા જોઈને

એjું tતર પણ ઠ�ુ�. તડકો નvયો, સાજં પડA,

િશકારA સવાર થયો. fતાં fતાં એણે Oછૂ¶ું :

“ભાઈ,તાdંુ નામ [ુ?ં’’

‘‘સaડો.’’

Vસુાફર4 નામ લખી લીcુ.ં સaડો બો�યો :

“ક4મ, બોળો ચાખીને દાનત બગડA તો નથી

ને? નામ શીદ લખછ,બાપા?’

હસતાં હસતાં અસવાર બો�યો: “ભાઈ!

ભાઈ! ભાવનગર કોઈ Hદવસ આવશો ને?’’

“હ, ભાવનગર આવીએ એટલે તારા

}વા િસપાઈ ઠaસે ચડાવીને વેઠ4 જ ઉપાડA

fય! ત� તો વળA બોળો ખાધો ને નામેય

લÇ�ુ,ં એટલે ઓળખીતાને બે ઠaસા વcુ

લગાrય, ખdંુ ને? ભગવાન અમને કોઈ દA

ભાવનગર ન બતાવે!’’

બીf Hદવસjું મa`ઝૂµું થ�ું nયાર4

છાશ-રોટલો િશરાવીને, માથે કોસ મેલી, વરત,

વરતડA, પૈ અને ઢાઢંા સોતો સaડો વાડAએ

fવા નીકળે છે. બરાબર એ જ ટાણે બે

હિથયારબધં ઘોડ4સવાર આવીને ઊભા ર�ા

અને Oછૂ¶ુ:ં “સaડો માળA કોjું નામ ?”

‘‘માdંુ નામ સaડો.’’ કહAને ધડકતે હàયે સaડો

થBંયો.

‘‘તમને ભાવનગર તેડાrયા છે.’’

“કોણે,બાપા?’’

“ઠાકોર વ}સગં¡એ પડં4.’’
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આ સાભંળA, સaડાના tતરમાં ફાળ

પડA. એને ગઈકાલની વાત સાભંરA; લાh�ું ક4

“કાલ મ� ગા��ું દAધેલી ઈ ઓ�યા અસવાર4

જઈને ઠાકોરને સભંળાવી હશે, અને હવે નÅA

મને ક4દમાં નાખશે.’’

બોલાશ સાભંળAને સaડાની ઘરવાળA

અને એનાં છોકરાં પણ બહાર નીકળA

ઓસરAએ ઊભેલા,ંએમને કાઈં સમજ ન પડA.

સaડાએ ધરવાળAને ક�ુ:ં “હવે આપડા તો

રામરામ સમજવા!’’

બળદ અને કોશ મેલી દઈ સaડો

અસવારની સાથે ભાવનગરને પથેં પડ�ો.

માગz fતાં fતાં મનથી નÅA ક�ુ� ક4 ભલે

હાથમાં કHડ�ું જડ4, પણ ભેળાભેળ ઠાકોરને

મોઢામોઢ જ માર4 ઈનાં ઈ વેણ સભંળાવી

લેવાં છે. હવે � ૂટંાણા પછA ભો શેનો રાખવો?

સaડો પહa|યો. રાજમહ4લની મેડA ઉપર

ચડવા લાhયો. ઉપર ચડAને ઓરડામાં Àયાં

નજર કર4 nયાં Xત½ધ બની ગયો! એણે

કાલના ઘોડ4સવારને �દુને જ ગાદA ઉપર

બેઠ4લ જોયો: આ તો ઠાકોર પોતે! સaડો

ભયભીત બની ગયો. ઠાકોર વ}સગં¡એ એને

પોતાની પાસે બેસાડ�ો અને પપંાળAને Oછૂ¶ુ:ં

‘‘પણ સaડા, pું બીવે છે શા માટ4?’’

“બાપ, કાલ તમને બ�ુ ગાળો દ4વાઈ

ગઈ...’’

“એમાં [ું ખો�ંુ થ�ુ,ં ભાઈ? તમે તો

અમારા છોdંુ કહ4વાઓ. તમાર4 qુÇખ હોય તો

qુÇખ રોવાનો હક છે. બ|ચાનંી ગાળો તો

માવતરને ઊલટA મીઠA લાગે.’’

સaડો શાતં પડ�ો. ઠાકોર4 કચેરAમાં

બેઠ4લા અમીરોને અને અમલદારોને આગલા

Hદવસની વાત સભંળાવી : “ઓહો }સાભાઇ!

પરમાણદંદાસ! [ું ક�ુ?ં આ ભો\ળયા ખે�નૂાં

વગર ઓળખે આદરમાન : એ મીઠો બોળો

અને એથીય મીઠA એની સા�કુલી ગાળો!

એવી મઝા મને આ મોલાn�ુનંી મીઠા�ુમંા ં

નથી પડA.'' બોલતાબંોલતાં ઠાકોરની છાતી

�લવા લાગી.

ઠાકોર4 ફરA Oછૂ¶ું : ‘‘સaડા! તાર4 ક4ટલી

જમીન છે?’’

‘‘બાO,ુ સો વીઘાં જમીન ને એક કોસની

વાડA છે.’’

મહારાfએ }સાભાઈ વ¡રને ક�ુ:ં

“એક kાબંાjું પતdંુ મગાવો.’’

kાબંાjું પતdંુ આr�ુ.ં એના ઉપર ઠાકોર4

લખાr�ું ક4: “સaડાને બાર સાતંીની જમીન

અને છ વાડAના કોસ આપવામાં આવે છે. ’’

પતરા પર એ લખા�ુ.ં પાછા ઠાકોર

બો�યા: “અને પતરામાં લખો ક4 આ બcું

ઠાકોર એનો બોળો જvયા તે માટ4 આ&�ું છે.’’

એ પણ કોતરાઈ ગ�ુ.ં

પછA દરબાર બો�યા: “પણ એ \બચારો

આટલી જમીન ખેડવાના બળદ લેવા Wાં

જશે ?આપો બાર બળદ.’’

બાર બળદ આ&યા.
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વળA દરબાર4 ક�ું : “\બચારો વાવણી

કરવા દાણા લેવા Wાં જશે? આપો વીસ

કળશી બાજરો.’’

બાજરો આ&યો.

‘‘\બચારાનાં છોકરાં છાશ લેવા Wાં

જશે?આપો ચાર ભ�સો.’’

ચાર ભ�સો અપા.

‘‘Yિપયા એક હfર આપો.''

માથે મદરાસી શે�ું બધંાવીને સaડાને Ë ૂભંલી

પહaચાડA દAધો.

એક Hદવસ વ}સગં¡ િશકાર4 નીકળેલા.

ઓળખાય નHહ તેવો િશકારA લેબાસ પહ4ર4લો.

સમHઢયાળા ગામના એક ખેતરમાં મોલ ઊભા

હતા અને એ ઊભા મોલમાં પોતે �ૂંકો રXતો

લેવા માટ4 ઘોડો ચલાrયો. ખેતરમાં કણબીની

ડોસી ઊભેલી. પોતાના મોલ ચગદાતા જોઈને

ડોસીએ ઘોડ4સવારને બેચાર ગાળો દAધી :

“મારા રોયા, ભાળતો નથી? પીટ¤ા, ઊભા

ખેતરમાં ઘોડો હાકંછ તે લાજતો નથી?’’

મહારાfએ ખોટો ]Xુસો કરAને ક�ું :

‘‘ડોસી, ગાળો ક4મ કાઢછ? ઓળખછ? અમે

રાજના નોકર છAએ. }લમાં ખોસી દ4[ુ,ં

}લમા!ં”

‘‘હવે f f, રોયા! તારા }વા સપારડા

તો કâક આવે ને fય! બાOુ વ}સગંના

રાજમાં કોjું દ4ન છે ક4 ક4દમાં Oરૂ4?’’

ઠાકોર ચા�યા ગયા. મનમાં િવચાર કય¹

ક4 ‘‘વાહ! મારA 5f ક4વી નીડર! મારા પર

એને ક4વો િવãાસ! એને વcુ નીડર બનતાં

શીખFું તો જ માdંુ ¡r�ું 5માણ.’’

એણે એ ડોશીના Tુ�ંુબને કાયમની પટલાઈ

આપી અને જમીન પણ ઇનામમાં દAધી.
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NexTECH

- 5G નેટવક- થકA વીજળAને વાયર િવના

એક જhયાએથી બી¡ જhયાએ પહaચાડA

શકાશેઃ એસી કર§ટના શોધક4 આજથી ૧૦૦

વષ- પહ4લા આની ક�પના કર4લી.

- ર4Hડયો બીમને અિતક4¾§Êત કરA દ4વામાં

આવે તો વાયર િવના વીજળAને એક

Xથળેથી બીf Xથળે પહaચાડA શકાય છે.

- 5G ટ4કનોલો¡ ટ4\લકોમની સાથોસાથ

વીજ oેkે પણ �ાિંત લાવશે તેવી આશા.

- િનકોલા ટ4Xલા સમયથી આગળના

િવÑાાની હતા, એFું તો ૧૦૦ વખત

કહ4વાઈ �åૂું છે, પરંp ુ ક4ટલા આગળ હતા

તે હવે Oરુવાર થ�ું છે. કમસેકમ ૧૦૦

વષ- આગળ. આજથી ૧૦૦ વષ- પહ4લા આ

મહાન િવÑાાનીએ વાયર િવના વીજળAને

એક Xથાનેથી બીf Xથાને પહaચાડવાની

પHરક�પના રxૂ કર4લી. તેઓ એમ

કરવામાં સફળ થયા નહોતા. પણ તેમની

ક�પનાના સહાર4 ચાલીને આજના

વધWન શાહ

વાયરલેસ ઇલે[1\િસટS \ા^સિમશન:
િનકોલા ટ8`લાaું સપaુ ંસાbુ ંપડશે
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િવÑાાનીઓએ હકAકત શોધી લીધી છે. 5G

ટ4કનોલો¡ થકA વીજળAને એક જhયાએથી

બી¡ જhયાએ વાયર િવના પહaચાડવાjું

સભંવ બનશે.

ટ4Xલા કોણ? એFું } Oછૂતા હોય

તેમણે fણFું જોઈએ ક4 આ} આપણા

ઘરમાં } અજવાળા છે તે ટ4Xલાના 5તાપે

છે. થોમસ આ�વા એHડશને ડAસી કર§ટની

શોધ કરA. ડAસી કર§ટને બ�ુ લાબંા tતર4

પહaચાડવો Væુક4લ હતો. ટ4Xલાએ એસી

કર§ટ શોRયો. તેના લીધે જ આ} હfરો

Hકલોમીટર qૂર વીજળA પહaચી શક4 છે.

ઉપરાતં તેમણે ઘણી બધી ફçચુHર¾Xટક

શોધ કર4લી. પહ4�ું રAમોટ કંÔોલ તેમણે

બનાવે�ુ.ં આ} }ટલી પણ વાયરલેસ

ટ4કનોલો¡ છે, તેના પાયોિનયર તેઓ

હતા. સૌથી પહ4લા જળિવèતુ તેમણે

ઉnપ£ કરA. તેમને tજ\લ આપવા અથz

જ એલન મXક4 તેમની કંપનીjું નામ

ટ4Xલા રાÇ�ું છે.

ટ4Xલાએ એવી થીઅરA 5Xpતુ કર4લી

ક4 હવામાં બ�નૂ તરતા VકૂAને અથવા

[ૃખંલાબ~ ટાવરની મદદથી વીજળA

qૂરના Xથળો `ધુી પહaચાડA શકાય છે, એ

પણ વાયર િવના. તેઓ તેમના &લાનમાં

સફળ નહોતા થયા, પરંp ુ તેમણે }

ક§સે&ટ આ&યો તેને રA}®ટ પણ કરવામાં

આrયો નહોતો. બીf િવÑાાનીઓ

સમજતા હતા ક4 ભિવeયમાં આFું સભંવ

બનશે. 5G ટ4કનોલો¡ િવકસાવનારા

િવÑાાનીઓએ અfણતા જ વાયરલેસ

ઇલે¾®ÔિસટA Ôા§સિમશનની શોધ કરA

નાખી છે. તેમણે ટ4\લકોમના અિત ઘ�

ર4Hડયો બીમ એક Xથળેથી બીf Xથળે

પહaચાડવા માટ4 } વાયરલેસ Sીડની

શોધ કરA છે, તેનો ઉપયોગ વાયરલેસ

પાવર Sીડ માટ4 પણ થઈ શક4 છે.

આ િવશેjું સશંોધન પk હાવ-ડ-

�િુનવિસmટAના સાઇ¾§ટHફક રAપોટ-

સે®શનમાં 5િસ~ થ�ું છે. જગતમાં ઘણા

બધા સશંોધનો એવા હોય છે, } આડ

પેદાશ Yપે થતા હોય છે. ને સમય જતા તે

VÇુય સશંોધન કરતા પણ મોટા સા\બત

થથા હોય છે. 5G ટ4\લકોમ નેટવક- તો બે-

એક વષ-માં માક�ટમાં આવી જ જશે, પણ

વાયરલેસ પાવર Ôા§સિમશન પણ ચાર-

પાચં વષ-માં શY થઈ જશે તો માનવ

¡વનમાં અક�પનીય પHરવત-ન આવી

જશે.

લાબંા tતરની યાkા પર નીક�યા હોઈએ

અને Wાયં ચાlજ éગ પોઇ§ટ ન મળે તો

આપણો મોબાઇલ કોમામાં જતો રહ4 છે

અને આપણે rયાTુળ બની જઈએ છAએ.

વાયરલેસ પાવરSીડ ઊભી થયા બાદ

આFું નહ� થાય. તેના થકA મોબાઈલ અને
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તેના }વા બીf ઘણા Hડવાઈસીસ ચા>

થઈ શકશે. કાર, ઘર, ઑHફસ અને

ફ4®ટરAમાં ઉપયોગમાં લેવામાં આવતા

Hડવાઇસીસ ચા> કરવા તેનો ઉપયોગ કરA

શકાશે.

નાસા ટ4કિનકલ રAપોટ- સવ-ર પરથી

મળતી માHહતી 5માણે દાયકાઓ પહ4લા

એક સશંોધનમાં એવો દાવો કરવામાં

આવેલો ક4 જો ર4Hડયો બીમને અિતક4¾§Êત

કરA દ4વામાં આવે તો વાયર િવના

વીજળAને એક ઠ4કાણેથી બી} ઠ4કાણે

પહaચાડA શકાય છે. આ જ ટ4કનોલો¡નો

ઉપયોગ 5G નેટવક-માં કરવામાં આrયો છે.

5G નેટવક- ફોર¡ કરતા એક હfર ગµું

વધાર4 ફાXટ છે. તેને આટ�ું ફાXટ

બનાવવા માટ4 તેમાં એ§ટ4નાની સÇંયા

પણ વધારA દ4વામાં આવી છે. 4Gમાં Àયાં

એક ક4 બે એ§ટ4નાથી કામ ચાલી જp ું હp ું

nયાં 5Gમાં ૧૨૮થી ૧૦૨૪ }ટલા

એ§ટ4નાનો ઉપયોગ થશે.

ટ4Xલાની થીઅરAમાં } મોટA

મયા-દાઓ દ4ખાડવામાં આવી હતી, તેમાનંી

એક અnયાર4 પણ છે. તે મયા-દા એટલે

'પાવર વેXટ4જ'. આ બાબત સમજવા માટ4

આપણે ઇ§ટરનેટjું ઉદાહરણ લઈએ.

વાયર ¯ોડબે§ડ અને બાયરલેસ

¯ોડબે§ડની Xપીડ વ|ચે જમીન

આસમાનનો ફક- હોય છે. વાયરલેસ

¯ોડબે§ડની બે મયા-દા છે. તે સારA નેટ

Xપીડ આપી શક4 છે, પણ એક હદથી વધાર4

આપી શકp ું નથી. બીxુ,ં તેની Xપીડમાં

વધઘટ વધાર4 થાય છે. એ જ રAતે

વાયરલેસ પાવરSીડમાં પાવર વેXટ4જનો

5Ã રહ4. એટલે જ આગળ 5G નેટવક-ના

બે વષ- લÇયા છે, પણ વાયરલેસ

પાવરSીડ માટ4 ચાર વષ-. ચારથી પાચં

વષ-માં િવÑાાનીઓ આનો કોઈ તોડ કાઢA

લેશે એવી બેશક આશા છે.

Xટ4Hડયમ, fહ4રસભા અને કો§સટ-માં

એક કોમન 5ો½લેમ આપણે અjભુrયો છે

- ફોન ન લાગવાનો. તેjું કારણ નાનકડા

િવXતારમાં લાખો લોકોjું એકિkત થઈ

જFુ.ં (એટલે ક4, લાખો મોબાઇલ ફોનjું

એકિkત થઈ જFુ.ં) 5Gની ક4પેિસટA ફોર¡

કરતા એક હfર ગણી વધાર4 હોવાથી

તેમાં આવો 5Ã નહ� રહ4. તે સભંવ

બનાવવા માટ4 સÇંયાબધં એ§ટ4ના તો ખરા

જ સાથોસાથ િમ\લમીટર વેવનો પણ

ઉપયોગ કરવામાં આવશે. અડધા X®વોર

Hકલોમીટરમાં ૧૦ લાખ ફોન એકAસાથે

જોડાઈ શકશે.

મીલીમીટર વેવ ઓછા tતરના

Ôા§સિમશનમાં બ�ુ જ સાdંુ કામ આપે છે.

ઇ§ટરનેટ એ જ Xપીડ પર હોય, પણ બે

ગીગા હ�્-ઝjું રાઉટર હોય nયાર4 LED

ટAવીમાં X�Aન પર } ®લેHરટA મળે છે,
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તેના કરતા અનેક ગણી વધાર4 í®લઅHરટA

પાચં ગીગા હ�્-ઝના રાઉટરમાં મળે છે.

હ¡ ક�પના કરો ૩૦ ગીગાહ�્-ઝjું રાઉટર

હોય તો? માઇ�ોવેવની મયા-દા એ છે ક4 તે

શોટ- HડXટ§સ `ધુી જ Ôા§સિમટ કરA શક4.

તેને લો§ગ HડXટસ `ધુી પહaચાડA શકાય

એટલા ખાતર એ§ટ4નાની સÇંયા

વધારવામાં આવી રહA છે.

5G નેટવક- આવી ગયા બાદ

ઇ§ટરનેટ ઑફ િથ�hસ(આઇઓટA)ની

બોલબાલા વધી જશે. અને આ ઇ§ટરનેટ

ઑફ િથ�hસમાં } ડAવાઇસીઝને ચા>

કરવાની જYર છે તે કામ વાયરલેસ

પાવરSીડની મદદથી થઈ શકશે.

િવÑાાનીઓ અnયાર `ધુીના 5યોગોમાં બે

મીટર `ધુી વાયરલેસ ચાlજ éગ કરA શWા

છે. ન¡કના ભિવeયમાં તેઓ ૬

માઇ�ોવોટ પાવરને ૧૮૦ મીટર આઘે

`ધુી પહaચાડA શકશે તેવો આશાવાદ સેવી

ર�ા છે. એક માઇ�ોવોટ એટલે એક

વોટનો ૧૦ લાખમો ભાગ. છ માઇ�ોવોટથી

આપણો પખંો ક4 એ.સી. ન ચાલે, પણ

ઇ§ટરનેટ ઑફ િથ�hસમાં વપરાતા સે§સસ-

ક4 એલામ- અને તેના }વા બીf ઓછા

પાવરથી ચાલતા સાધનો જYર ચાલે. છ

માઇ�ોવોટ પાવરથી આપણો મોબાઇલ

પણ ચા> ન થાય, Hક§p ુ આટ�ું થઈ ર�ું

હોય તો આવનારા વષ¹માં તેનોય તોડ

નÅA થવાનો જ.

5G નેટવક-થી ક4§સર થાય છે એવી

વાતને તો િવÑાાનીઓ ફગાવી �Wૂા છે,

પણ તેનો અથ- એય નથી ક4 તે સOંણૂ-પણે

સલામત છે. �એુસ ફ4ડરલ કોv�િુનક4શન

કિમશને ચેતવણી આપી છે ક4 સલામતી

માટ4 5G ટાવરથી કમસેકમ ૧૬ મીટર

tતર fળવFું જોઈએ. આ ટ4કનોલો¡

હાલ તેની બા�યાવXથામાં છે. ભિવeયમાં

તે વધાર4 સલામત અને સoમ બનશે.

'ચાલ³ એ§ડ ચોકલેટ ફ4®ટરA' Hફ�મમાં

ક�પના કરવામાં આવે છે ક4 ટAવીમાં

ઇમેજને બદલે Hરયલ વXpઓુ ¯ોડકાXટ

થાય. એક સમયે કપોળક�પના લાગતી

વાતો સ�કડો, હfરો વષ- પછA હકAકત

બનીને સામે આવતી હોય છે. આ ¯îાડંને

અસભંવ શ½દનો અથ- ખબર જ નથી.

Ëતૂકાળમાં રાf-મહારાf }

`િુવધાઓ નહોતા ભોગવતા તે આજના

સામા§ય લોકો એટલે ક4 આપણે ભોગવી

ર�ા છAએ. આવનારા વષ¹માં ¡વન હxુ

આના કરતા પણ વધાર4 સરળ અને

`િુવધા ભ�ુ� બનવાjું છે. અને એક આપણે

છAએ ક4 �શુ નથી.
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TechDaily

કcયપ જોષી

આભાસી fુિનયાની સફર 

થોડા સમય પહ4લા એવી ખબર fહ4ર

થઇ હતી ક4 ફ4સ કૂનાં CEO માક- ઝકરબગ-એ

એવી ઘોષણા કરA ક4 ફ4સ કુ હવે મેટા

અથવા મેટા &લેટફોમ-થી ઓળખાશે અને એ

સમય પછAથી જ અVકુ શ½દો }વા ક4 AR,

VR અને MR લોકોને વારંવાર સાભંળવા

મળે છે. આ બધી ટ4®નોલો¡ વત-માન

િવãને એક નવી Hદશા પર દોરવી રહA છે.

આ ટ4®નોલો¡ની સહાયથી તેનો ઉપભોગ

કરનાર આસાનીથી વાXતિવક qુિનયામાં

રહAને આભાસી qુિનયામાં જઈ શક4 છે! આ

બધી વાત અnયાર4 થોડA જHટલ લાગે પરંp ુ

આ જHટલતા �બૂ જ કામ લાગે તેવી છે.

સામા§ય રAતે આ ટ4®નોલો¡ આભાસી

qુિનયાનો અjભુવ કરવાના ïાર ખોલે છે.

}ના થકA મjeુય કોઈ એક જhયાએ �Xથત

રહA અને િવ\ભ£ જhયાઓના અjભુવ

5ા&ત કરA શક4 છે. ઉદાહરણ તરAક4

YouTubeમાં જયાર4 વીHડયો જોઈએ nયાર4

એક 'Watch in VR' નામનો િવક�પ આવે

છે. }ના ïારા જો આપણી પાસે 'VR

headset' હોય તો } વીHડયો આપણે

નીહાળAએ તેનો 5nયo અjભુવ કરA શકAએ

છAએ. કોઈ પણ 5ાTૃિતક Êæયનો ઘર4 બેઠા

વાXતિવક રAતે તે Êæયની tદર હોઈએ

એવો અjભુવ કરવા મળે છે. આ બધી

વXp ુ �બૂ ચaકાવનારA લાગે છે અને તેની

પાછળjું િવÑાન તો તેનાથી પણ વધાર4

આ�ય- પમાડ4 તેFું છે.

5થમ સમયમાં જોતા એFું લાગે ક4

આ વXpનુો ઉપયોગ ફ®ત મનોરંજન માટ4

જ કરવામાં આવે છે અને આ વાત પર કોઈ

સદં4હ નથી. હાલના સમયમાં મનોરંજન

¡વનનો એક અગnયનો ભાગ છે અને તેમાં

વૈÑાિનક શોધની મદદથી સમયસર ઉ£િત

આવી છે. પરંp ુ આ ટ4®નોલો¡નો ઉપયોગ
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ભિવeયમાં વૈÑાિનક શોધ અથવા શૈo\ણક

કાય- માટ4 થઇ શક4 છે. 'મેટાવેસ-' આ નવી

�ાિંતમાjું જ એક છે અને તેને 'Simulated

Digital Environment' ક4 } AR, VR અને MR

}વી વXpઓુનો ઉપયોગ કર4 છે તેના ïારા

rયાÇયાિયત કરવામાં આવે છે. હવે આ AR,

VR અને MR [ું છે તે fણીએ. આ kણ

વXp ુ વાXતિવક qુિનયા સાથે આભાસી

qુિનયાને જોડ4 છે, } હાલના સમયમાં

માHહતીjું આદાન-5દાન કરવામાં તેમજ

મનોરંજનમાં �બૂ જ ઉપયોગી છે.

1. AR - ઓગમે§ટ4ડ Hરયા\લટA

2. VR - વ|�ુ-અલ Hરયા\લટA

3. MR - િમ®સ Hરયા\લટA

• VR(Virtual Reality):

સામા§ય રAતે વ|�ુ-અલ Hરયા\લટA કv&�ટુર

ક4 કોઈ Xમાટ- Hડવાઇસ ïારા ઉnપ£ કરવામાં

આવpું એક આભાસી વાતાવરણ છે, }

વાXતિવક હોવાનો ભાસ કરાવે છે. આ

ટ4કનોલો¡નો અjભુવ કરવા માટ4 VR

headsetની આવæયકતા હોય છે. VR

headsetની સાથે મનપસદં ચલ\ચk

વાXતિવકતામાં તે \ચkની tદર પહaચીને

જોતા હોઈએ એવો ભાસ થાય છે. બીf

અથ-મા,ં VR headset ïારા Êæય થpું \ચk

એકદમ વાXતિવક હોય તેવો ભાસ થાય છે

પરંp ુ તે આભાસી છે અને આપણા Xમાટ-

Hડવાઇસ ïારા તેને headsetમાં 5દિશmત

કરવામાં આવે છે. સામા§ય રAતે }

ઓરAજનલ વીHડયો હોય તેના પર 5H�યા

કરA અને તે બનેં �ખને Xવતkં રAતે

દ4ખાય તેવો બનાવવામાં આવે છે.
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બનેં �ખને Xવતkં રAતે દ4ખાp ું \ચk

એક જ 5કારjું નથી હોp ુ,ં તેને 'Parallel

Video Processing' કરવામાં આવે છે,

}નાથી તે વાXતિવક હોવાનો અjભુવ થતો

રહ4. મોટાભાગના ચલ\ચkમાં આપણે }મ

આપµું મ�Xતeક કોઈ Hદશામાં ફ4રવીએ તેમ

તે જhયાના Êæયો દ4ખાવા લાગે છે અને

તેનાથી આપણને એવો ભાસ થાય છે ક4

આપણે તે ચલ\ચk } જhયાએથી લેવામાં

આr�ું છે, nયાં જ ઉપ�Xથત છAએ. આ

રચના કરવા પાછળ VળૂËતૂ રAતે બે

વXpઓુનો ઉપયોગ કરવામાં આવે છે.

}માં 3D ક4મેરા અને ગાયરોXકોપનો

ઉપયોગ કરવામાં આવે છે. 3D ક4મેરા ïારા

} તે Xથળjું 3Dમાં ચલ\ચk ક4દ કરA

શકાય છે અને તેને VR headset પર

ચલાવવામાં આવે છે.

ઉપરના \ચkમાં 3D ક4મેરો દશા-rયો છે

}માં એક થી વધાર4 ક4મેરા સે§સરનો

સમાવેશ કરવામાં આrયો છે. િવિવધ

ક4મેરામાં આ સે§સસ-ની સÇંયા \ભ£-\ભ£

હોય છે } ક4મેરા મહ_મ ક4ટલા �ણૂા

`ધુીjું Êæય ક4દ કરA શક4 છે તેના પર

આધાર રાખે છે. ક4મેરા ïારા Xવતkં રAતે

લેવામાં આવેલા \ચkોને એકk કરAને એક

3D ચલ\ચk બનાવવામાં આવે છે અને

આપણે તે \ચk Àયાથંી લેવા�ું છે તેવો

અjભુવ આપવા માટ4 VRનો ઉપયોગ થાય

છે. સાથે સાથે ગાયરોXકોપનો ઉપયોગ

આપણા મ�Xતeકના નમન 5માણે Êæયને

5કાિશત કરવા માટ4 થાય છે. }થી આપણે

Tુદરતી રAતે જોતા હોઈએ તેવો અjભુવ

આવે છે. ગાયરોXકોપ એક ઇલેકÔોિનક \ચપ

હોય છે }ને Xમાટ- Hડવાઇસ અથવા VR

headset માં �Xથત કરવામાં આવે છે } VR

headset jું િવિવધ �ણેૂ નમનjું માં આપે

છે.

( 31 )  - ફ;qઆુર[-૨૦૨૨ | www.pankhmagazine.com

http://www.pankhmagazine.com/


• AR(Augmented Reality):

સવંિધmત વાXતિવકતાનો મતલબ }

વાXતિવકતા અ�Xતnવ ધરાવે છે તેના પર

5ોસેિસ�ગ કરA અને તેને મનોરંજન માટ4

અથવા માHહતીનો 5ચાર-5સાર માટ4

ઉપયોગ કરવો સામા§ય રAતે આપણે જો�ું

છે ક4 VRની મદદથી આપણે એકદમ નવી

આભાસી qુિનયામાં જય શકAએ છAએ.

Àયાર4, ARની મદદથી આપણે વાXતિવક

qુિનયાની સાથે સવંિધmત વXpઓુ જોડA

શકAએ છAએ, } કોઈ Xમાટ- ફોન અથવા

X�Aનની મદદ થી 5દિશmત થઈ શક4 છે.

5Xpતુ \ચk પરથી જોઈ શકાય છે ક4

વાXતિવક Xથળને ઓળખીને તેને X�Aન

અથવા અડવા§સડ હ4ડસેટ ïારા અને ARનો

ઉપયોગ કરA અને કઈ-કઈ વXpઓુ Wાં

આવી છે, તે સરળતાથી દશા-વી શકાય છે.

આ 5H�યા સામા§ય રAતે �બૂ Ýચા

Xતરની ઇમેજ 5ોસેિસ�ગ અને AI

(આHટóHફæયલ ઇ§ટ4\લજ§સ)નો ઉપયોગ કર4

છે. તે મહદ tશે ભાર4 કોv&�ટુ4શન પાવરનો

ઉપયોગ કર4 છે. ARનો ઉપયોગ હાલના

સમયમાં Storytellingમાં પણ કરવામાં આવે

છે Àયાં આપણે કોઈ Xથળના ફોટો પરથી

તેની સાથે જોડાયેલી કથા સાભંળA શકAએ

છAએ. ઇ§XટાSામ અને Xનેપચેટ પાર

આવતા Hફ�ટર પણ ARનો ઉપયોગ કર4 છે.

• MR(Mixed Reality):

MR એ સામા§ય રAતે AR અને VR બનેં

ટ4કનોલો¡નો સગંમ છે. Àયાં આપણે

વાXતિવક qુિનયા સાથે કોઈ ફ4રફાર ન કરA

તેનો આભાસી રAતે ફ4રફાર કરA અને

tતમાં મળવાવાળા પHરણામને fણી

શકાય છે અથવા તેને fણવાનો 5યાસ

કરA શકાય છે. ઉદાહરણ તરAક4 ઘરમાં

ફિનmચર પસદં કરતા સમયે િવિવધ

5કારની Hડઝાઇનવા�ં ફિનmચર આભાસી

રAતે } તે જhયાએ VકૂA અને ક4F ું લાગશે

તેjું પHરણામ fણી શકાય છે. તેવી જ રAતે

અસÇંય જhયાએ આ 5કારની ટ4કનોલો¡

ઉપયોગમાં આવી શક4 છે. આ માટ4 િવિવધ

5કારના 'Touch Sensors'નો ઉપયોગ

Xપશ-ને પારખવા માટ4, 'Precision

Sensors'નો ઉપયોગ કઈ જhયાએ છAએ

તેjું માન મેળવવા અને 'Strain Gauge'નો

ઉપયોગ આપણા હાથની �ગળAને વાળAએ

nયાર4 તેની ચાલને ર4કોડ- કરવા માટ4 થાય

છે. આવા ઘણા બધા ઉપકરણોનો ઉપયોગ

કરAને આપણે �બૂ જ કાય-oમ રAતે
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આભાસી વXpઓુને િનયkંણમાં લઇ અને

અથ-Oણૂ- પHરણામ મેળવી શકAએ છAએ.

હાલના સમયમાં જ pકુ±ના ખે�તૂો

qૂધના વધાર4 ઉnપાદન માટ4 ગાયને VR

headset પહ4રાવી અને તેને સતત રAતે

હHરયાળA જhયાએ હોય તેવો અjભુવ

કરાવે છે }ના થકA qૂધjું ઉnપાદન વR�ું

છે. આવી જ રAતે આ બધી વXpઓુનો

ઉપયોગ જો ઉ\ચત જhયાએ કરવામાં આવે

તો તે �બૂ જ લાભકારA છે.
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(૧) મા´ ¹િુત �જુરાતી ફોtટમાં 'Word File Format'માં ટાઈપ કર= ભાષા અને જોડણીની mલૂો

ચકાસી રચના મોકલવી. ભાષાhºુ6 અને જોડણીમાં જો વ�ુ mલૂો હશે તો �ૃિત [વીકારવામાં

આવશે નbહ, zની નTધ લેવી. �જુરાતી લખાણના બધા િનયમો પળાય એ સૌથી પાયાની

જcbરયાત છે.

(૨) કોઈ પણ ઓનલાઈન ક- ઓફલાઇન �લેટફોમg પર અYકાિશત હોય, એવી જ �ૃિત મોકલવી.

�ૃિત [વર�ચત અને મૌ�લક હોવી જોઈએ.

(૩) �ૃિતમાં મોટ-ભાગે �જુરાતી જ ટાઈપ ક1ુ¦ હોય એ જcર= છે. અIકુ શ]દો | ે�, bહtદ=

અથવા સ[ં�ૃત ભાષામાં ટાઈપ કર-લા ચાલશે. પણ એ શr હોય )યાં Rધુી ઓછા રાખવા. zથી

સમરસતા સચવાઈ રહ-.

(૪) pિૃત માu મેઇલ wારા જ .વીકારવામાં આવે છે. અમાkંુ મેઇલ-એx;સ આ yજુબ

છે: pankhemagazine@gmail.com

(૫) �ૃિત મેઇલ કયાg પછ= જો િસલેyટ થશે તો મેઇલ �ારા જ Zણ કરવામાં આવશે. અtય

મા¿યમોમાં એ િવશે dૃછા કરવી નહn.

(૬) 'પખં' �બન-iયવસાિયક મેગેઝીન હોવાથી અમારા તરફથી કોઈ પણ Yકારનો dરુ[કાર

આપવામાં આવતો નથી.

(૭) તમે મોકલેલી �ૃિત-[વીકારનો |િતમ િનણgય 'પખં'ની ટ=મનો રહ-શે.

(૮) �ૃિતનો [વીકાર થાય તો તમને મેઈલ મળ= જશે. જો એ માટ- િવલબં થાય ને તમે અtય

મા¿યમોમાં આપો, તો પણ વાધંો નbહ. એ માટ- તમાર- અમને Zણ કરવી જcર= નથી. કારણ ક-

ªયાર- પણ અમે ન�= કર=hું ક- હવે આ �ૃિત અમાર- Iકુવી છે, તો એ પહ-લા અમે મેઈલ કર=hું

જ. આપનો જવાબ નbહ આવે )યાં Rધુી નbહ Iકૂ=એ.

(૯) સામાtયતઃ એવો િનયમ હોય છે ક- �ૃિત એક કરતાં વ�ુ જ�યાએ મોકલો, તો ªયાથંી વહ-લો

જવાબ આવે, એ િસવાયની જ�યાએ સ¥ક- જ સામેથી Zણ કરવાની હોય છે. પણ અમે એ કામ

સ¥ક માટ- આસાન બનાi1ું છે. અમે dછૂ=એ અને જો તમાર= �ૃિત બીz ના [વીકારાયી હોય તો

અમે પછ= [વીકાર=એ છ=એ.

લેખ/વાતા(/માઈ+ો-ફ/શન/કિવતા મોકલવા માટ6
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આપને 'પખં'નો આ Gક કHવો લાIયો ?
આપના Jિતભાવો WhatsApp Kારા આપવા માટH અહO PQલક કરો.

https://wa.me/916355953355
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ટ"મ 'પખં'

યા#$ક વઘાિસયા

ક+,રુ /ુધાત

અનતં ગો7હલ

િવરલ જોશી

હોઝેફા અગવાન

@િુવલ ચોડવડCયા
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"તમે &ંુગર ક,મ ચઢ/ા?" "2ું &ંુગર ચઢ/ો, ક,મ ક, 5યા ં&ંુગર હતો."  - આવી એક 

>ૂની કહ,વત છે, B સાવ ખોટF છે. તમે &ંુગર ચઢ/ા, ક,મ ક, તમે 5યા ંહતા. તમાર, 

GણIુ ંહJ ુ ંક, ઉપર Mુ ંછે, પેલે પાર Mુ ંછે તથા તમે ચઢF શકો છો ક, નહQ! ખSંુ ને?

- લેરF એTલસન ('ઓર,કલ'ના Xથાપક અને સી.ઈ.ઓ.)
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ઝવેરચદં મેઘાણી

રા?ુલ ભાBશુાલી

તેજલ શાહ

ડૉ. રંજન જોષી

બસંરK જોષી

અMચNતા દKપક પડંPા

Qશાતં R/ુલ

વધ(ન શાહ

કTયપ જોષી

આ Wકમા ંસહભાગી કલમો

જયદKપ ખોલવાડKયા (Z[ટ કવર)

https://instagram.com/jd_kholvadiya?utm_medium=copy_link

રા-હલ પટ6લ (બેક કવર)

https://instagram.com/rahil.patell?utm_medium=copy_link

ફોટો$ાફ&
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