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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 fય એ પછA લોકોની બની fય છે. પણ એ સ>વા

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

અમારો મહ_મ 5યાસ રહ4શે.

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

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

સાધન નથી.

⚫ ‘પખં’ સOંણૂ-પણે સાHહlnયક હોવાનો દાવો કરpું 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

ઓહ... ઓહ.... ઓહ.... ‘પખં’ના આ

vક સાથે kેસઠ vક Oરૂા થાય છે.

વરસાદjું આગમન, પણ વાતાવરણમાં
બફારો, એ બyુ અકળાવનારA બાબત છે.

વરસાદ રોમેz{ટક અને |શુjમુા હોવાની

સાથે-સાથે આપણને હ4રાન કરતી ઘટના

પણ છે. � વરસાદ કોઈ એક oણે કોઈ એક

rય��ત માટ4 |શુીjું કારણ હોય, એ જ

વરસાદ બી� rય��ત માટ4 \ચ�તા અને

qુઃખjું કારણ પણ હોઈ શક4! માણસોjું પણ

એFું જ ને? િવચારજો...

આપ સૌ તરફથી, ‘પખં’ના ક{ટ4{ટ

સાથે કવરપે�સને પણ અઢળક 5ેમ મ�યો

છે. કવરપેજ હમેંશા vદર રહ4લી સામSીjું

પHરમાણ અને પHરણામ બનેંની બyુ ન�ક

લઇ fય છે. આ vકમાં �{ટ-કવરમાં

રહ4લો ફોટોSાફ જ �ુઓ. પહ4લી નજર4 આ

ફોટોSાફ ખેતરમાં પાક પર જpંનુાશક

દવાનો છટંકાવ કરતા rય��તનો ફોટો લાગે

છે. પણ હકAકતમાં આ ફોટોSાફ આવા
ક4િમક�સનો ઉપયોગ કરAને હવા, પાક અને

આ O�ૃવીને 5qુિષત કરનારA સમS

માનવfિતનો ફોટોSાફ નથી? એFું પણ

કહA શકાય ક4, એ rય��તના મોઢ4 બાધેંલો

Yમાલ એ ક4િમકલથી બચવા માટ4 નહ�, પણ

આ O�ૃવીને 5qુિષત કરવામાં પોતાના

‘યોગદાન’ની શરમથી મો�ંુ �પાવવા માટ4
છે!

બેક-કવરમાં પણ અ�ત ફોટોSાફ છે.

આપણે �યાં રહAએ છAએ, nયાં હવે [�ુ

હવાની ક�પના કરવી એ પણ એક
�લૂભર4�ું પગ�ું જ છે ને? 5િતકાnમક રAતે

&લાzXટકના કચરાની વ�ચે હાથમાં એક

બધં બોટલમાં એક નાના છોડમાથંી

ઓ�સીજન માXક વાટ4 ખ�ચતો એક નાનો
છોકરો, � આપણી જ પછAની જનર4શન છે,

એના ભિવeયમાં આપણા જ �તૂકાળના

અને વત-માનકાળના કમ� �ારા સf-નારા

ભયાવહ ��યોની ક�પનાjું એક લખલ|ું

આપણા HદલોHદમાગમાથંી પસાર ના થાય

તો ઈ�ર4 આપણને ‘માણસ’ બનાવીને મોટA

�લૂ કરA છે, એમ માની લેFુ.ં

આપણી આસપાસ એFું વાતાવરણ

ઉ�ું કરA દ4વામાં આr�ું છે ક4, � માટ4ની

\ચ�તા આપણને હોવી જોઈએ, એના બદલે
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આપણને અલગ રAતે \ચ�તા થાય, અને

અલગ રAતે ભય અjભુવાય. જો ક4, એ

વાત પછA Wાર4ક... અnયાર4 તો આ vક
વાચંો...

આ vકમાં તમને ઇXમાઇલભાઈ

નાગોરA \લ\ખત ‘વાડA પરનાં વહાલા’ં લેખ

વાચંવા મળશે. �માં એમણે વાડAની

લીલી qુિનયા િવશે રસ5દ વણ-નો કયા-

છે. 5Tૃિતની ન�ક જવાનો આ મોકો

�કૂવા �વો નથી. એ િસવાય આ vકમાં

દર vકની �મ વાચંવાલાયક બી�

રસ5દ સામSી તો ખરA જ!   vક

વાચંીને આપના 5િતભાવો અવ�ય

આપજો...
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જ.ટ બે િમિનટ

5ેરક લગભગ અઠવાHડયામાં બે વખત

િ5યાને કહ4તો, "સબંધં જવાબદારAથી

સચવાય, જબરદXતીથી નહ�." હ�ુ તો

સગાઈને Oરૂો એક મHહનો પણ નહોતો
થયો. �યાર4 �યાર4 િ5યા 5ેરકને કહ4, "ના,

તારા ઘર4 નથી આવFુ.ં nયાં તારા મ¢મી ને

બધા હોય. બહાર મળAએ." nયાર4 nયાર4

5ેરક ]Xુસે થઈ િ5યાને ઉપરjું વાW જ

સભંળાવતો. આ 5ેમલhન માટ4 માડં બન્ેં

પHરવારો મા{યા હતા. િ5યા સમસમીને

બેસી જતી, પણ તેને ગમpું નહ�.

એક મHહના પછA 5ેરકના મ¢મી

કૉરોનામાં સપડાયા. િ5યા નસ- હોવાના

કારણે તેમને ફોન પર સલાહ `ચૂન આ&યે

રાખતી. ત\બયત વcુ બગડA ને &લાઝમા

થેરાપીની ¥Aટમે{ટ શY થઈ. 5ેરક આખા

ગામમાં ડૉનર શોધી ખાલી હાથે પાછો ફય�

nયાર4 ડૉ�ટર4 ક¦ુ,ં "તમારા મ¢મીને &લાઝમા

અપાઈ ગ�ું છે. િસXટર િ5યાએ જ ડોનેટ

ક�ુ§..." nયાર4 5ેરક બે ઘડA િ5યા સામે

આભારવશ નજર4 જોઈ ર©ો. િ5યા fણે

જતાં જતાં કહ4તી ગઈ, "સબંધં

જવાબદારAથી સચવાય, જબરદXતીથી

નહ�.”

ડૉ. રંજન જોષી

સાચવણ

( 3 )  - !ૂન-૨૦૨૨ | www.pankhmagazine.com
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ફાગણની કાળઝાળ +-ુ. વેળામાં તા4ંુ પહ7લા વરસાદ સ<ુ ંઆવ>ું

હવે ?ખોને ક7મ ર7 Bલુાવ>ું

બળતે બDપોર ભીનો પગરવ +ણુીને

કાઈં વાGયાં કમાડ અમે ખોKયાં

ચાર7 ?ખોનાં એવા ંNધાયાP વાદળાં

ક7 શમણે આવેલ મોર બોKયા

ઓSચTતા ધોધમાર સામસામે આપણે ઊભા ંરVા-ંXુ ંYરૂ આવ>ું

ફSળયે પલાશ[લ નીતર\ું ઝાડ

અને ]ુ ંર7 વેરાઈ જ_ રાનમાં

માર. હથેળ.માયં એવી ર7ખાઓ

aવી ર7ખા છે ખાખરાના પાનમાં

લcબોળ. વાવીને છાયંડા ઊછે4ંુ પણ ચોમા+ુ ંક7મ કર. વાવ>ુ ં?

ફાગણની કાળઝાળ +-ુ. વેળામાં તા4ંુ પહ7લા વરસાદ સ<ુ ંઆવ>ું

હવે ?ખોને ક7મ ર7 Bલુાવ>ું

Connecting... કિવતા

રમેશ પાર4ખ

( 4 )  - !ૂન-૨૦૨૨ | www.pankhmagazine.com
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4તરક6ડ8

બસંર6 જોષી

મનડામા ંમોતી બધંા>ું

“અલી એય ગ]ંડુA... હાલ હવે ઝટ

કર નહ�તર બાOુ બેયને મેલીને ખેતર4

વયા fશે ને મારA ગાવડA '�વલી' મારA

િવણ અડધી અડધી થાતી ર4હ4. હાલ હવે
ઝટ કર ને એલી!”

આમ બોલીને દ4Fએુ ગ]ંનુાં નામનો

હાકોટો ફરAદાણ ના«ંયો. દ4Fુ અને ગ]ંુ

એક જ ગામમાં સામસામી હાટડAએ રહ4તી

બે પા¬A બેનપણીઓ. બેયની ગોઠડAjું
સમીકરણ એટ�ું પા¬ંુ ક4 દA'રાત

એકબીfની હારોહાર જ ઉગે ને હારોહાર

જ આથમે. ગામવાળા તો બેયના બેનપણાં
જોઈ એમ જ કહ4તા ક4, “hયા ભવમાં બેય

બેjું જ હશે, તઈ જ આ ભવેય ખાલી

લોહAના સબંધં નથ, પણ લાગણીનાં

એટલા ઘેરાં ક4 એક નો મળે તો બી�યે
ખોવાઈ જ હોય.”

દ4Fનેુ વનવગડો, ઢોર ને પાર4વા હાર4

બyુ 5ીત. િનતનવા છોડવાં વાવવાયે

એને બyુ ગમે. દ4Fjુુ ં ફ\ળ�ુ OYુ થાય

એટલે ગ]ંjુું ફ\ળ�ુ શY થાય. નાનપણથી

fમેલી ગોઠડA ને નાનપણથી જ

બધંાયેલા બેનપણાં �ુવાનીને ®બર4 પણ

એટલા જ પા¬ા ર©ા.ં બેય હાર4 રમતાં

રમતાં મોટA થઇ ગઈ. હાર4 જ થોડAઘણી

ચોપડA ભણી ને બેયના લગનનાં

માાડંવાયે હાર4 જ રોપાણા.ં લગન

રંગેચગેં હારોહાર �યા. બેયનાં ખેતર

પાદર પણ હારોહાર જ નોખા �યા. એકjું
ગા¯ુ ગામની સીમથી એક કોર વ��ું ને

બી�jું ગા¯ુ સીમથી બી� પાદર4 હા��ુ.ં

બેય `ખુી પHરવારની પરણેતર

બની. વરસ તો િવતતા હા�યા.

વડવાઓનાં આિશષથી દ4Fનેુ ઘેર બે દ4વ

�વા દAકરા અવતયા-. બી� કોર ગ]ંનેુ

ઘેર પણ એક દAકરો �યો અને `ખુદ

સયંોગે બેઉ એકહાર4 જ પોતાનાં ગામ

પોતપોતાનાં દAકરાઓનાં �યાણાં વાળવા
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આવી Oગુી. થોડા દA' રોકાઈ રગેચગેં

િપયર4થી પાછA વળA પણ બેય અfણ

હતી ક4 હવે °ટA પડA તો વરસોના rહાણા

વાય fશે ને રામfણે Wાર4 ભેગી થાવા
પામશે?

પોતાjું આ±ું લઈ દ4Fુ સાસરAયે

આવી Oગુી. એક દA’ ની વાત છે, દ4Fુ

પોતાના વહાલસોયા દAકરાને પારણે

Hહ�ચકાવતી હતી. nયાં અચાનક દ4Fનુો
ધણી એની પાહ² બેહAને બો�યો, “દ4F.ુ હાલ

તો હવે yું f®`.ુ પણ મારA વાહં4 તારA

હાdુ બે વાઘ Vકૂતો f®`.ુ’’ દ4Fુ તો

હાલરડાની cનૂમાં મગન હતી એને કઈ
સમf±ું નહ�. એને લાh�ુ,ં ખેતર4થી

વળતા મો¯ંુ થવાjું હશે એટલે આમ

બોલતા હશે. એ તો દAકરાને પોઢાડA

પોતાને કામે વળગી ગઈ. જોતજોતામાં

સRંયાટા±ું થઇ h�ુ.ં રોજ તો દ4Fનુા ધણી

સRંયા થઇ fય એ પહ4લા જ Oગુી જતા,

પણ આજ તો રાત વળA ગઈ તોય
દ4ખાણાં નહ�.

દ4Fનેુ તો હવે \ચ�તા પેઠA. એ તો

બેય કાખંમાં છોકરાઓને તેડA ધણીની

ભાળ મેળવવા ઉપડA. ખેતર4 જતી જ હતી

nયાં જ મારગમાં વાવડ મ�યા ક4 એનો

ધણી ગામ છોડA રાતોરાત ]મુ થઇ ગયો

છે. દ4Fનેુ તો fણે માથે આભ પડ³ુ.ં બેય

છોકરાને કાખંમાં રાખીને જ રોતીરોતી

આકળ-િવકળ થતી ઘર ભણી પાછA હાલી.

દ4Fjુુ ં મન ગામવાળાની વાn�ુથંી ચકરાવે

ચડ³ુ.ં

“આટલો ભય�ભાદય� સસંાર છોડA

ઈ કAમ વયા hયા હશે? કાઈં ´ધાણ

લગીર4ય નો આવવા દAધા ને આમ મને

નaધારA VકૂA દAધી?" મનોમન પીડાતી

રહA. nયાં અચાનક એને સાભં�ુ§ ક4 આજ

સવાર4 જ િશરામણ કરતાં કરતાં ઈ મને
કહ4તા હતા ક4, “મારA વાાહં4 બે વાઘ Vકૂતો

f®`.ુ”

હ4 પર�.ુ.. ઈ ગામ છોડA જવાની

વાત કરતા’તા ને yું એમની એ વાતનો

ભેદ નો હમ�. હમજતી પણ ક4વી રAતે?

આખર4 અમારA `ખુી સસંારની નાવડAમાં

આવો µઘી ધારનો તરાપો મારવાનો

વચાર એમને આવશે, એFું તો ક4મ કરA

કળA શકાય? આ ક4વી અણધારA આફતમાં

મને OગુાડA દAધી પર�ુ તમે? હવે તો તમે

જ ધણી ને તમે જ નાથ."
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પોતાના ધણીની આવી અણધારA િવદાયને

�વનનો કડવો ¶ ૂટંડો માની ગળA જવા

િસવાય દ4Fુ પાસે બીજો િવક�પ પણ

નહોતો. દ4Fએુ એને કઠણ કાળ� હલક

નીચે ઉતારA લીધો ને પોતાjું બ¶ું Rયાન

બેય દAકરાના ઉછેરમાં પરોવી દAcુ.ં ખેતર

ને ઢોરની જવાબદારA પણ હવે એણે એકલ

પડં4 જ નભાવાની હતી. પરોઢની પહ4લી

Hકરણથી જ એની  «�ું ઉઘડA fય અને

ગ]ંુ કોદાળA, પાવડા ને પોતાના બે

બળHદયાને ગાડા હાર4 જોડA ખેતર4 ઉપડA

fય. ધણીjું મોત થ�ું હોત તો િવધવા

પેઠ4 પણ રહA લેતી પણ ધણીનાં કોઈ

વાવડ ના આવે nયાં લગ �ડૂA ચાદંલો ને

રંગીન સાડલા પહ4રતી રહ4શે એવાં મ¬મ

િનધા-ર હાર4 એ રોજ કપાળે પોતાના

ધણીનાં નામનો ચાદંલો કર4 ને સ�થી પણ

`નૂી નો રાખે. કઠણ કાળ� આશ છોડ·ા

વગર [ૃગંાર કર4. ખેતર ખેડ4 ને હારોહાર
છોકરાનેય ઉછેર4.

ખેતર ને ઢોરના qૂધથી આવતી

આવકમાથંી જ એણે બેય છોકરાવને

ભણાrયા ગણાrયા ને મોટા કયા-. દ4Fનુો

મોટો દAકરો આમ ઘણો yુિંશયાર પણ જરા

વcુ લાગણીવાળો. એ જરA જરA વાતે
qુ:ખી થઇ fય. િનશાળમાં બીf

ભાઈબધંો એને ઘણીવાર એના બાOjુું

નામ લઇ ચીડવે ને મહ4ણાં મારA મારAને

હાસંી ઉડાવે. એ રોજ ઘર4 આવે ને માનેં

વાત કર4. દ4Fુ એને હમfવે ક4, “જો દAકરા

કરમનાં દ4શીHહસાબને નકારA નો હકાય.

કોઈ વાર કોઈના કમ¹ કોઈને ભોગવટા

આવે તો ઇ લેવાય પડ4 પણ એમાં

V ૂઝંાવાjું નહ�. કાળ�ુ કઠણ કરતાં

શીખવાjું ને વાpનેુ કાને નહ� ધરવાની.”

છોકરો માનંા વેણ સાભંળA માºું cણુાવે

પણ એને વાતે વાતે લાગી આવે.

એક દA’ દ4Fુ ખેતરનો પાક વાઢA

ઘર ભણી પાછA વળA રહA હતી nયાં

દ4Fનુી એક પડોશી બઈ દોડતી દ4Fુ પાસે

આવી ને બોલી. ”ઝટ હાલો તમારા

દAકરાએ ગળે »ૂંપો દAધો છે." દ4Fુ તો...

(વcુ આવતા vક4...)

(િવ�તા Tૃિત અને OXુતકમાં Xથાન

પામેલી સnયચHરk અને સnયઘટનાઓ

પર આધાHરત નવ\લકા)
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Hહત ક¦ુ ંમાdંુ તો સલવાઈ ગયા,

સૌ Hહતે�� લોક પરખાઈ ગયા!

�ૂથવાદA તnવોનાં yુ ંનામ કyુ?ં

પણ તમે [ુ ંકામ ગભરાઈ ગયા?

સગપણો, અસલી ¾લો �વા ંહતા,ં

¾લ કાગળનાય કરમાઈ ગયા.

ત� બટન દા¿�ું |નૂીને � ૂટંવા,

હાથ તારા nયા ંજ ખરડાઈ ગયા.

સૌથી મોટો બગંલો ઊભો થયો,

ઘર ઘણા ંનીચે જ ધરબાઈ ગયા.

વાળ ધોળા, થાય નHહ કાળા ફરA,

pુ ંકહ4 છે, "દોXત બદલાઈ ગયા?"

આપ તો �વતા અલગ, લખતા અલગ,

શેર મારા તમને સમfઈ ગયા? 

Connecting... કિવતા

અપAણ BCDટF
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ક4ટલો નાદાનીથી વત¹ છે p ું

એય માર4 કહ4Fુ ંક4 ]Xુસે � ંyુ?ં

Xપશ- અધરોનો થતા ંએFુ ંથ�ું

વાસંળAમાં 5ાણ કોઈ ¾ંકpુ!ં

સાથ તારો કોઈ દA' ના છોડ[ું

હો ભલે gાવણ ક4 હો વૈશાખી �!ૂ

જો અિત થઈ, એ ય કરમાઈ જશે

છોડને ઝાઝો નહ� પપંાળ pુ.ં

વેણ મીઠા હો એ મમળાrયા કરો

બોલ કડવા સાચવી કરવાjુ ં[ુ?ં

હર વખત fજમની આશા રાખ નHહ,

માગ- કાટંાળો હો તોયે ચાલFુ.ં

એ સમય સામે બcુ ંપાણી ભર4

�યા ંઅમે પાણીને પણ કહ4તા'ંતા �.ૂ

Connecting... કિવતા

શબનમ ખોI
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પળે પળ dમાણી છે તાર. dતીeા.

મને gબૂ hહાલી છે તાર. dતીeા!

ઘણી મSંઝલો ભેટતી સામે આવી

છતાયેં મl માગંી છે તાર. dતીeા.

ચળક ચાદંની aવો છે dેમ મારો

mલુાબી ઉદાસી છે તાર. dતીeા!

સદા એને િસTpું qં ]ૂફંાળા જળથી

મl ?ખોમા ંવાવી છે તાર. dતીeા.

બધા ભાવનો એ અXભુવ કરાવે 

નવે રસની રાણી છે તાર. dતીeા!

છડ7ચોક કાયમ ]ુ ંભેટ. પડ. qં,

rા ંજગથી qપાવી છે તાર. dતીeા!

Connecting... કિવતા

શબનમ ખોI
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વાતા9-સે; ુ

તેજલ શાહ

ચપટF 

પÂા નાયક અને પÂા િkવેદA.

સાHહnય oેkે બનેં fણીતાં નામ. પÂા

નાયકjું કિવતા oેkે ખેડાણ વcુ છે અને
પÂા િkવેદAjું વાતા- oેkે. 'ચપટA'

વગાડતામાં બનેંને સફળતા હાથ નHહ જ

લાગી હોય એટ�ું ન¬A. 'ચપટA' એ શીષ-ક

હ4ઠળ પÂા િkવેદAએ માિમmક, વેધક છતાં

સહજરAતે એક Ãીની મનોવેદનાjું દશ-ન

કરાવતી વાતા- સજÄ છે. ગતાકં4 વૉટરપપેં

એનો પરચો બતાવેલો. આ વેળા

કથાનાિયકા શÅુને પરચો બતાવે છે ક4 એ
જોFું ર¦ુ.ં

રોlજ�દા �વનમાં ક4ટક4ટલી તારAખો

યાદ રાખવી અિનવાય- થઈ પડ4. XનેહA-

સબંધંીની જ{મતારAખ, લhનિતિથ(અલબ_

પોતાની તો ખાસ), આવનાર 5સગંોમાં

ઉપ�Xથિત, ઓHફસની િમHટ�ગ ક4 ખાનગી

Vલુાકાતો! એમ તો ઐિતહાિસક તવારAખો

રાજકAય પo માટ4 ગમે nયાર4 સફાળA બેઠA

થઈ fય. બો\લFડૂ એમાથંી Wાં બાકાત
રહ4? સÂીભાઈ Çમૂો મારતા રહ4 - 'તારAખ

પે તારAખ' ક4 પછA અજયભાઈ ગોખાવતા

રહ4 ક4 બી� ઓ�ટોબર4 એ Wાં હાજરA
Oરુાવી આrયા?

એક તારAખ `fુતાને પણ નડA રહA

છે, કનડA રહA છે. કનડગત કરનાર

આચાય-gી 5�ુ સોલકંAની છ&પન વષ-ની

 ખો આગળ આ અÈાવીસ વષ-ની ગભdુ

 ખો થરથરA રહA છે. સાહ4બની �zeટએ

]નુો તો કય� જ છે. વગ-ને OરૂA પાચં

િમિનટ ઓ�ં ભણાr�ું હp ુ.ં 5િતoણ

પHરવત-ન પામનાર જગતમાં પાચં િમિનટ

વેડફA નાખવી ખોટA બાબત તો કહ4વાય,

એFું આચાય-gી સમfવી ર©ા છે. એમની
આદત 5માણે ચપટA વગાડAને.

`fુતાની નજર4 ફરA [{ૂય ચીતરવાjું

\ચk કરવાjું શY ક�ુ§. [{ૂયની વ�ચે તેની

નજર4 એક નાનકડA `fુતા ચીતરA. XTૂલમાં

પહ4લીવાર તેના બહ4ને ચપટA વગાડA હતી
પછA એક કિવતા ગવડાવી હતી. "બા મને
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ચપટA વગાડતા આવડA ગઈ". અને તે

Hદવસે આખા રXતે નાની નાની

 ગળAઓથી મીઠA મીઠA ચપટA વગાડવા

મથી રહA હતી, પણ ચપટA ક4મ કરAને

વાગતી જ નહતી. ને ઘેર જઈને ક4ટ�ું

રડ4લી મા પાસે.પછA મા તેને બેસાડA ને

રોજ સા�ં ચપટA વગાડતા એ કિવતા
ગાઇને શીખવતી હતી. ક4ટલી સરસ ચપટA

વાગતી હતી માની ચપટA! પણ સાહ4બની

ચપટA?

સાહ4બની ચપટAથી `fુતાjું માºું

ભમવા લાh�ુ,ં એક પHર\ચત સÂાટો છવાઈ

ગયો. છતાં શોર તો સભંળાતો હતો.

કણસતાં �ાસોનો અને કાગળ પર લસરતી

પેનનો. એણે નaR�ુ ક4 સાહ4બને લખતી

વખતના અને જોતી વખતના એવા

બાઈફોકલ એવાં ચ�માનંી જYર પડ4 છે,

પણ તે એવા કોઈ ચ�માં નથી પહ4રતા.

`fુતાના ખાલી હાથમાં એક કાગળjું
ફરફરA�ું હp ું - 'મેમો જ હશે'. તેના પગ

પાણી પાણી થઈ ગયા. એકાએક fણે ક¬ો

ઓળખવાની ક4 બારાoરA ઉક4લવાની તાકાત

પણ તે ]મુાવી બેઠA. કાગળ એટલો બધો

વજનદાર લાhયો ક4 તેના કાડંામાં તેના

વજનને ઊઠાવવાની તાકાત જ ખલાસ થઈ

ગઈ હોય. એ �પૂચાપ જઈને બેસી ગઈ.

�યાર4 �યાર4 મગંો આવીને `fુતાને કહ4 છે,

"સાહ4બ બોલાવે છે." nયાર4 કોઈ કાઈં બોલpું

નથી. છે�લા ક4ટલાક સમયથી ક4ટલીક

રAસેસમાં Xત¿ધતા છવાઇ fય છે. છે�લા

ક4ટલાય સમયથી `fુતાના અગnયના

કાગળો ખોવાઈ fય છે. રfના Hરપોટ-

આડા હાથે Vકુાઈ fય છે અથવા તો ટ4બલ

પરથી કોઈક લઈ fય છે.

તે બારA પાસે ઊભી રહA ગઈ. ઠંડા

પવનની નાનકડA લહ4રખી આવી ભીની

ભીની  ખોમાં થોડA ઠંડક પડA. સાહ4બની

ક4\બનમાં જઈને મ�યે હ�ુ કલાક પણ નહ�

થયો હોય nયાં મગંાના એના એ જ શ¿દો

કાને આrયા.ં "સાહ4બ બોલાવે છે." -

એકાએક કોણીનો ટ4કો ખસી પડ·ો. સહ4જ

ઝાખંા પડવા �Fું થ�ુ.ંતેણે ટ4બલ બરાબર

પકડA રા«�ું પણ સાહ4બ બોલાવતા હતા

એટલે એકલાએ જવાjું હp ુ.ં ટ4બલને
VકૂAને!

ધાર4 તોય ઘર4થી પોતાને �વથી વcુ

5ેમ કરનાર પિત `ધુીરને અહ� લાવી શક4
એમ નથી. ઘર4 ‘થાક4લી છે, નોકરA છે’ -એમ

તેમ કહAને ચલાrયે રાખતી હતી. એ Hદવસે

લસલસ ખાઈને દરવાજો Xહ4જ આડો રાખીને

`તેૂલી તે \ચ{»ુથી બધં થઈ ગયેલો nયાર4ય

એવો જ ÉાXકો પડ4લો �વો નોકરAના થોડા

Hદવસો પછA એક Hદવસ સાહ4બની ક4બીનjું

બાર±ું આમ જ 'ધડા¢મ' થઈને બધં થઈ

ગ�ું હp ુ.ં ગભdંુ પાર4વાની �મ ફફડA ઉઠ4લી.

`fુતાને જોઈને સાહ4બે હસતા હસતા કહ4�ુ,ં
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'ડરA ગયા'? yું બેઠો હો® nયાર4 તમાર4 [ું

ગભરાવાjુ.ં મને બધી ખબર છે. તમારA

V�ુક4લીઓનો vદાજ તો છે જ. ઘર

ચલાવવામાં તમને ક4ટલી V�ુક4લી પડતી

હશે. આજના વખતમાં પિતની પ�ચીસો

YપૈડAની કમાઈમાં ખાFું [ું ને �વFું [ુ?ં

તમે તો પાછા 5ોબેશનમાં નહ�? �ુઓને

એક ફરફરA�ું તમારા નામjું ક4 ખલાસ!
ટ4બલ પર Vકુ4લા પેપર-વેઈટને રમાડતો

સાહ4બનો હાથ સાડAના પાલવ સાથે રમવા

લાગેલો. એમનો હાથ એકદમ હાથ પર

Vકૂાયો nયાર4 એFું લાh�ું ક4 જો �ુ]&ુસાના

એકહfર કાનખ�ુરા આખા શરAર4 ફરA

વ�યા હોય તેમ ચીસ પાડA ઊઠA હતી.

nયાથંી પસાર થતા શમા- તરત જ દોડ4લા.

એમને vદર આવી ગયેલા જોઈને સાહ4બ
ઝેરAલા અવા� ક¦ુ,ં "મારA વાત િવચારજો.

રાહ જોઈશ."

�તૂકાળમાથંી બહાર આવી,

વણજોઈતી વત-માન પHર�Xથિતમાં એ
સાહ4બની ક4\બનમાં ગઈ. જFું પડ³ુ.ંvદર

પેસતાનંી સાથે જ નવા 5Êjું સણસણpું

તીર °ટËુ.ં

- એ જ ચહ4રો.

- એ જ અવાજ.

પણ આ વખતે સાહ4બની સામેની બનેં

|રુશીઓ બોલકા માXતરોથી ભર4લી હતી
અને સાહ4બના શ¿દો પણ �ુદા હતા.

"મેડમ `fુતા, તેરમી તારAખે તમે

Wાં હતા?ં”

“તેર તારAખ?”

“હા, હા તેરમી તારAખ. એ તારAખે બપોર4

એક વાhયા બાદ તમે તમારA |રુશી પણ

નહોતા. ઘણા લાબંા સમય `ધુી. yું તમને

જ OછૂA ર©ો �.ં મ� શ¿દો વાપયા- 'લાબંા

સમય માટ4'. લાબંા સમયનો અથ- તો સમજો

છો ને? એ Hદવસે તમે �લાસ નહોતો લીધો.

છોકરાઓ તમારA રાહ જોતા બેસી ર©ા. nયાં

`ધુી રાહ જોવાનો અથ- સમજો છો ને? આ

પહ4લા પણ સમfવવાનો 5યાસ કર4લો
તમને. યાદ છે ને? પણ તમે તો ખેર

છોકરાઓના Çમૂ-બરાડા જોયા હોત તો....

બા�ુમાં વગ� લેતા બનેં િશoકની ફHરયાદ

આવી હતી. એમને કંઈ તમારA �મ

]જુરાતીનાં ગીતો નહોતા ગવડાવવાનાં ક4

વાતા-ઓ કહA ને છોકરાં પટાવી મારવાના

નહોતા. મહnવjું હp ું ભણાવવાjુ.ં આ

XTૂલની ર4&�ટુ4શનનો «યાલ છે તમને? અહ�
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ડો�ટરો અને એÌ{જિનયરો પેદા કરવાના

છે.”

`fુતાના મa `ધુી આવી ગ�ુ.ં-

“અને તમારા �વાં પણ...”

તે ઘર4 આવી. રાત વહA રહA હતી. તે

પણ ચ�ંની સાથે Wાં `ધુી fગતી રહA

પણ માડં µઘjું એક ઝોTંુ ચડ³ું હશે ક4

અડધી રાkે એક મોટA ચપટA તેના કાનમાં
વાગી. “તેરમી તારAખે તમે Wાં હતા?ં તે

સફાળA બેઠA થઈ ગઈ. તેર તારAખે Wાં

હોઈશ? �લાસમાં ક4 XટાફYમમા?ં Wાં હતી?

પણ હતી તો ખરA જ. Wાકં ને Wાકં....”

તેની આસપાસ શ¿દ ચકરાવો લેવા માડં³ુ.ં

તેર તારAખ... બેઠા-ંબેઠાં એને ઝોTંુ આવી

ગ�ુ.ં તેણે `ધુીરને ઊઠાડ·ો. તેની સામે

િવXફાHરત  ખે જોતા.ં એક સપાટ અવા�

તેણે `ધુીરને OછૂËુ.ં "તેર તારAખે yું Wાં
હતી?" બપોર4 એક વાhયા પછA...... લાબંા

સમય `ધુી..... તેની  ખમાં ઝળઝ\ળયાં

આવી ગયા.

`ધુીર4 લાઈટ કરA.`fુતાને ક4લે{ડરjું

ફરફરA�ું દ4ખા�ુ.ં એને જવાબ મળA ગયો.

પણ તમને? જયાર4 તમને પણ જવાબ જડશે

nયાર4 તમાdંુ હÍ�ું હરખાશે અને અનાયાસે

એક ચપટA વાગશે... અ{યાય સામે ....

આપના 5િતભાવ tejnikalme@gmail.com

પર મોકલી શકશો.
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જન= ઓફ @ૂનાગઢ

િવવેક <ડુાસા

બોરદ4વી

ગયા vકમાં આપણે \ગરનારને

અલગ-અલગ નજરથી જોયો. યાદ છે ને?

બસ, તો આ vકથી આપણે �ૂનાગઢની

સફર4 નીકળA જઈ[ુ.ં \ગરનારની આસપાસ
અનેક જhયાઓ આવી છે � ઐિતહાિસક છે,

પૌરા\ણક છે અને આRયાlnમક qૃzeટએ પણ

|બૂ જ મહnnવની છે. સૌથી પહ4લા માર4

વાત કરવી છે, આÎશ��તના એ Xથાનક

િવશે � \ગરનારના જગંલમાં આવે�ું છે.

તળેટAથી vદા� આઠ4ક Hકલોમીટર qૂર આ

જhયા આવેલી છે, � ‘બોરદ4વી’ તરAક4

ઓળખાય છે.

\ગરનાર ચડવાના પગિથયાની

એ�ઝેટ જમણી બા�ુ વનિવભાગની

ચેકપોXટ આવેલી છે. nયાથંી પરિમશન

લઈને રlજXટર કરાવFું પડ4 છે અને પછA

જગંલમાં 5વેશી શકાય છે. જો તમે ટોળામાં

જતા હશો તો ચો¬સ ચાલીને જવાની

પરિમશન આપશે, પરંpુ એકલ-દોકલ હશો

તો ચાલીને જવાની મ�ૂંરA નહ� મળે. કારણ

ક4, આ િવXતાર આર\oત છે અને એમાયં

જગંલી જનાવરોનો ભય રહ4.

બોરદ4વી \ગરનારની લીલી

પHરÏમાનો vિતમ પડાવ છે. અહ�

મોટ4ભાગે લોકો HદવાળAના સમયગાળામાં

પHરÏમા ચા�ુ હોય nયાર4 જ જતા હોય છે.

કારણ ક4 આડા Hદવસે nયાં fવ તો ચક�ુયં

ફરકpું ના મળે. હા, ઘણાં �ૂનાગઢવાસીઓ

માટ4 આ ‘િપકિનક Xપોટ’ છે. 5Tૃિત 5ેમી

અને Tુદરતjું સાિંનRય ગમpું હોય તેવા

લોકો અહ� ‘વન ડ4 ¥Aપ’ કરવા માટ4

આવતા હોય છે.

\ગરનારની આસપાસ આવે�ું જગંલ

વ{ય �વોjું િનવાસXથાન છે, હરણા,ં

સાબર, દAપડા, િસ�હ સHહત ઘણાં જગંલી

5ાણીઓ-પ[ઓુ અહ� વસે છે. આઠ4ક

Hકલોમીટરનો આ રXતો અ5િતમ સÐદય-

ધરાવે છે. ચાલીને fઓ ક4 પછA zrહકલ

લઈને fઓ, આ રXતાની મf અલગ જ છે
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બોસ! હા એકવાત યાદ રાખવી, ચોમાસાની

આસપાસ �યાર4 િસ�હનો મેHટ�ગ િપHરયડ

હોય તે દરિમયાન અહ� માk વાહનથી જ

જવાની મ�ૂંરA મળે છે અને અVકુ સમય

માટ4 અહ� એ{¥A પણ બધં રાખવામાં આવે

છે. ખાસ કરAને, વcુ વરસાદ પડA fય

પછA જગંલમાં જવા દ4તા નથી.

જગંલમાં 5વેશતાની સાથે જ તમને

સૌ5થમ સામે એક ‘`ચૂના બોડ-’ દ4ખાશે.

�માં લ«�ું હશે ક4, “જગંલમાં &લાzXટક ક4

વગેર4 ચીજવXpઓુ નાખીને પયા-વરણને

jકુસાન પહaચાડFું નહ�." તો તમે પણ આ

વાત યાદ રાખજો. vદર ગયા પછA �યા-ં

nયાં ન º ૂકંFું ક4 કોઈપણ 5કારની ગદંકA ન

ફ4લાવવી તે આપણી ફરજ છે.

પછA શY થશે ઢોળાવવાળા રXતાઓ.

એક પછA એક ઢાળ આવશે. એવા જ

ભયજનક વળાકંો પણ આવશે. અડધો રXતો

કપાયા પછA આવશે ઘનઘોર જગંલ. ક4Fું

જગંલ? તો અહ�ની દર4ક ડાળAએ-ડાળAએ

લીલાછં¢મ પાદંડા jnૃય કરતા હશે. Wાકંથી

પ[ઓુના અવાજ આવતા હશે તો Wાકંથી

પoીઓનો કલરવ સભંળાશે. વળA,

ઝરણાનંો અવાજ તો આહાહાહા... અ�ત.

શહ4રના ઘaઘાટભયા- �વનથી ટ4વાયેલાં

કાન �યાર4 આ નીરવ શાિંતનો અjભુવ

કરશે nયાર4 ન¬A આ શાિંત કાનથી

સaસરવી હÍયામાં ઊતરA જશે! એટ�ું જ

નહ� આ ઝરણામંાં માk પગ ડબોડશો nયાં

જ એ પાણીની ટાઢક તળAયેથી સીધી  ખ
`ધુી અjભુવાશે!

રXતામાં ઘણાં ઝરણાં આવે છે તો

એકાદ નદA પણ આવી fય છે. ઘણી

જhયાએ િસ�ગલ પÑી ક4ડA આવે છે. ચાલતા

fવ તો તમને આ સફરની વધાર4 મf

આવે તે Xવાભાિવક છે. હવે ચાર4બા�ુ માk

Foૃો જ Foૃો દ4ખાશે. Wાકં કોઈકવાર કોઈ

જનાવર દ4ખા દઈ fય તો નવાઈ નહ�.

બરાબર ચાર4ક Hકલોમીટરના રXતા પછA

જગંલની શYઆત થાય છે. જગંલમાં

¶સૂતાની સાથે જ લીલીછ¢મ ઠંડક આખા

શરAરમાં 5વેશી જશે. તેટ�ું જ નહ�, જો
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તમે 5Tૃિત 5ેમી હશો તો અહ�ની હવા

�ાસમાં જતાની સાથે જ આખા શરAરમાં

એક ગજબની એનજÄ Hફલ થશે અને �4શ
થઈ જવાશે!

nયાથંી આગળ જતા એક નાનો

ચેકડ4મ આવશે. ચેકડ4મ પરથી પાણી વહ4p ું

હશે અને નીચે ઝરણાં મારફતે જગંલમાં

વહ4p ું હશે. આ ચેકડ4મમાથંી પડતા પાણી

પર �યાર4 `યૂ-5કાશ પડ4 છે. nયાર4 તે

પHરવિતmત થઈને સોનેરA કલર ફ4લાતો

જોવાની મજ પડ4. એટ�ું જ નહ�, આ

ઝરણાનંા Hકનાર4 બેસીને કલાકો `ધુી વાત
કરA શકાય અને ટાઇમjુયં ભાન ન રહ4!

બસ હવે આપણે બyુ qૂર નથી.

છે�લો એક ઢાળ ચડો એટલે સા¢મે

બોરદ4વી માતા�jું મHંદર દ4ખાશે. Tુદરતના

સાિંનRયમાં આવે�ું મા vબાjું બોરડAમાથંી

5ાગટÒXથાન એટલે ‘બોરદ4વી’ માતા�jું

મHંદર. મHંદરના �ારની સામે એક તળાવ

આવે�ું છે.

ઘણીવાર �ૂનાગઢવાસીઓ ઘર4થી

જમવાjું બનાવીને લાવે છે અને અહ� જમે

છે. તો વળA, ઘણાં લોકો અહ� બપોર4

જમવાjું બનાવીને Tુદરતીના ખોળામાં

બેસીને જમવાની મોજ માણતા હોય છે.

અહ� રહ4તા બોરદ4વી મHંદરના મહતં લોકોને

છાસનો 5સાદ આપે છે. હા, \બલTુલ �A.

�ટલી પીવી હોય તેટલી છાસ મફતમાં

પીવો. nયાથંી મેદાન તરફ fઓ એટલે

\ગરનારjું અ�ત qૃ�ય દ4ખાય. \ગરનારની

દર4ક »કૂ અહ�થી એકદમ ચો«ખી દ4ખાય.

સવાર4 ૮ વાhયાથી લઈને બપોરના

૩ વાhયા `ધુી ચેકપોXટ પરથી પરિમશન

મળે છે. nયારબાદ આ જhયાએ જવા

દ4વામાં આવતા નથી. આ ઉપરાતં સા�ં ૫

વાhયા પહ4લાં અહ�થી બહાર નીકળA જFું

પણ |બૂ જYરA છે. કારણ ક4 સા�ં

વ{ય�વો જગંલમાથંી રXતા પર આવી

fય છે. તેથી લોકોને સાજં પહ4લાં વહ4લી

તક4 બહાર નીકળA જવા માટ4 કહ4વામાં આવે

છે. તો રાહ કોની �ુઓ છો? નીકળA પડો

�ૂનાગઢની જનÄએ..

જય \ગરનારA… જય માતા�...
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લD-ુનવલ

ગયા vકમાં આપણે જો�ું ક4....

Vગૃા અjયુાયી સાધકને યોhય Xથળે

પહaચાડA ઘર4 5સગંની તૈયારAમાં લાગે છે.

મૌ\લન જણાવે છે ક4 પાdુમા \બમાર છે.

અિનકનો [Hૂટ�ગ શેડ³લૂ માટ4 ફોન આવે

છે. nયાં જવા મૌ\લન સમંિત આપે છે.

શૈલા Vગૃાને મદદ કરવા પહaચી fય છે,

પણ Vગૃાને એની હકAકત fણીને qુઃખ

થાય છે ક4 એ લhન�વનથી એકદમ |શુ

નથી. સવાર પડતાં જ 5સ\ંગક ધમાલમાં

Vગૃાને એક સાધકના OXુતકમાથંી પડA

ગયેલો કાગળ મળે છે, � �ૂનો 5ેમપk છે.

!કરણ : ૧૨ : િવજળ-ને ઝબકાર3 

“કાળjું એકાદ પાjું કોઈ બીf

vતરાલમાં |લુી fય એને જ ભેદ
કહ4વાય.” -vદરથી Vગૃાને એક અવાજ

સભંળાયો. એક નાનકડA ઘટનાએ Vગૃાના

મનમાં ખળભળાટ કરA દAધો હતો. � બે

અoર એણે વા�ંયા હતા, એ 5માણે આ

કાગળ તો સાcnુવનો �તૂકાળ હતો. શકંા
પણ થઈ ક4 કદાચ...

“બીf કોઈનો કાગળ હતો? પણ ના,

સાધકો જ nયાથંી પસાર થયેલા. અને આ

તો એ જ rય��ત હતી, �ને yું કાલે મળA

હતી!” -Vગૃાjું મન ચગડોળે ચડ³ું અને

પીળા પડA ગયેલા કાગળમાં વચંાયે�ું

સબંોધન એને આગળ વcુ વાચંવા

લલચાવી ર¦ું હp ુ,ં પણ આટલા લોકોની

વ�ચે અને 5સગંના રઘવાટની પળોમાં એ
Wાં શW હpુ?ં એણે Çમૂ પણ પાડA છતાં

એ સાધકના કાન `ધુી એનો અવાજ

પહa�યો નહોતો, એમાં પણ એને fણે

Tુદરતનો કોઈ સકં4ત લાhયો. આ�ુબા�ુની

ભીડ અને rયXતતા વ�ચે પણ Vગૃા એ

કાગળ િવશે િવચારવાjું છોડA {હોતી

શકતી.

Vગૃાના મનમાં ��ં હpુ,ં તો

આ�ુબા�ુjું વાતાવરણ ભ��ત, પિવkતા

અKચLતા દFપક પડંNા 

તડકા ભીના ં?ગૃજળ
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અને g�ા એની મહ4ક 5સરાવી ર©ાં હતા.ં

કાગળ મ�યાની વાત એણે શૈલાને પણ

ના કરA. શૈલા ભ��તથી ક4 પછA એક નવા

વાતાવરણનો આનદં લેવાના આશયે

બરાબર ઓત5ોત હતી. શૈલાના ઘરનાં

બધાં લોકો આrયા. Vગૃા તો એમને મળA,

પણ શૈલાએ પણ fણે ઔપચાHરકતા જ
પતાવી. કવન, શૈલાનો પિત થોડA વાર

માટ4 આવી, દશ-ન કરA, “હવે સા�ં જ

આવીશ.” -એFું કહAને ઓHફસ જવા

િનકળA ગયો. Vગૃા હ�ુ `ધુી કવન િવશે

કોઈ અ\ભ5ાય બાધંી શકA {હોતી, પણ

શૈલાનો િવચાર કરતાં એ rય��ત પર એને

મનમાં થોડો અણગમો થયો.

nયાં તો ભજનાવ\લ શY થઈ.

સnસગંીઓનાં ભજનો ભ��તમય અને

`રૂAલાં હતા.ં મૌ\લન અનેક તૈયારAમાં

રોકાયેલો હતો, પણ મૌ\લનનાં પ&પા

અ\ભલાષભાઈ, બાબા ધમા-નદંjું Xવાગત

કરશે nયાર4 હાર જોઈશે એ િવચાર એને

આrયો. એ Vગૃા તરફ ફય�. બનેંની નજર

મળA અને Vગૃા ¾લોના હાર આપવા

આગળ વધી. છાબડAમાથંી હારની ] ૂચં

ઊક4લીને તે આપી રહA હતી ને nયાર4
મૌ\લન બો�યો,

-"\ચ�તા ન કરAશ Vગૃા, પાdુમાના Hરપોટ- 

નેગેટAવ છે. તાવ નHહ હોય તો સા�ં 

આવશે.“

-"હા, માનો હમણા ંજ ફોન હતો. થે{�સ."

-"મે{શન નોટ. ફોમા-\લટAની તારA આદત 

હ�ુ ગઈ નથી." 

-"તો pુ ંપણ એવો જ છે ને! ઉપકાર કયા- 

વગર તને Wા ંચાલે છે?" 

-"Vગૃા \બહ4વ. ઉપકાર? મારA ફરજ છે!"

-"અ�છા? મને એમ ક4 પnની છે એ વાત જ 

યાદ નHહ હોય તને!"

-"ચચા- માટ4 આ બરાબર સમય નથી."

-"સમય ખોટો હોય?" 

-"તો [ુ ંrય��ત?"

-"� સા\બત થઈ શક4 એ સાચા! ¾લ 

`ગુધંીદાર છે, એટલે સાચા!"

એક તી×ણ નજર સાથે મૌ\લન

Vગૃાના હાથમાથંી ¾લોનો હાર લઈ

બાબાની Øાનપીઠ તરફ ચાલતો થયો.

�યાં એનાં િપતા બાબાને આવકારવા

તૈયાર ઊભા હતા. સૌ Odુુષો હાથમાં ¾લ

સાથે હારબધં ઊભા રહA ગયા. બાબાની
પાલખી આવી. લોકોએ માગ- આ&યો.

વાÎકારોનાં સગંીતથી વાતાવરણમાં

ભ��તના ]ુfંરવ સાથે બાબાની ભrય

પધરામણી થઈ. બાબાની પાલખી પાછA

લઈ જતા કહારો ઉતાવળથી િનક�યા,
�થી આગળનો કાય-Ïમ જ�દA આગળ
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વધે. કહારો ની�ું જોઈ દોડતા હતા,

હાથમાં પાલખીનો ડાડંો હતો. બગંલાના

ગેટ તરફનો ઢાળ કહારો ઉતરતા હતા ને
અચાનક Vગૃાની નજર પડA, ક4 એક

ગભ-વતી Ãી એક નાના બાળક સાથે

બાબાના દશ-ન માટ4 ગેટનો ઢાળ ચડતી

દાખલ થઈ રહA છે.

Vગૃાએ બને એટલી મોટ4થી ચીસ

પાડA. મૌ\લન આ જોઈને દોડ·ો. એ સીધો

જ પગ સરકાવીને વ�ચે આવી પાલખી

રોકA લીધી. લોકોમાં ચહલપહલ થઈ અને

કહાર ગભરાયો, કંઈ સમ� એ પહ4લા તો

પાલખી ઉછળA. બે કહારોએ માડં માડં

સpંલુન લીcુ.ં મૌ\લનjું Rયાન ગભ-વતી

Ãી તરફ હpુ.ં Ãી દAકરાને છાતીએ

વળગાડA ગભરાઈને ઊભી હતી. એની
 ખોમાં બચી ગયાની રાહત અને '[ું થઈ

શÙું હોત?' એ િવચારનો ડર હતો. એની

સામે જોતાં મૌ\લન અચાનક પીળો પડA

ગયો અને Úજૂવા લાhયો. Vગૃા દોડA.
મૌ\લન બબડતો હતો.

"&લીઝ બી સેફ બેબી. બી સેફ બેબી.. ગૉડ

સેવ હર.."

Vગૃાએ એને હચમચાrયો. થોડA વાર

પહ4લા સતક- દ4ખાતો મૌ\લન એકદમ

અXવXથ થઈ ગયો. મૌ\લનના િપતાની

નજર પડતા એ પણ આ સારા 5સગેં [ું
થઈ ર¦ું છે એ જોવા આગળ ધXયા.

એમને જોઈને મૌ\લનનાં ચહ4રા પર

પરસેવાનો દHરયો ઊમટA આrયો. એ ક[ું

બોલી {હોતો શકતો, પણ ચહ4રો લાલ¶મૂ

થઈ ગયો. Vગૃાને આ ��ય જોઈને નવાઈ

લાગી. આટલો બાહોશ મૌ\લન અnયાર4

ક4મ આમ કર4 છે? ગભ-વતી Ãીને તો સૌએ

સાચવી લીધી. બધાં અjયુાયીઓએ

રાહતનો �ાસ લઈ પોતાjું Xથાન લઈ

લીcુ.ં બાબા ધમા-નદં4 Ãી અને બાળક

બચી ગયા માટ4 માઈક પરથી ઈ�રનો

આભાર મા{યો. પHર�Xથિત જ�દA થાળે

પડA ગઈ, પણ મૌ\લન અશાતં હતો એ

Vગૃાએ જો�ુ.ં એણે વેઈટર પાસે પાણી

મગંાr�ુ.ં મૌ\લન એકદમ ]Xુસે થઈ ગયો,

"Vગૃા, મને પાણીની જYર નથી રહ4વા દ4.

કોઈને ભાન નથી? Wાં ગયા બધાં

ચોકAદાર? આટલી કાળ� નથી રખાતી?

કોઈ અકXમાત થઈ ગયો હોત તો?"

મૌ\લન અકળાઈને બધાનેં વઢA ર©ો

હતો. ]Xુસામાં એણે ચોકAદારને પીટવાjું

જ બાકA રા«�ું હp ુ.ં Vગૃા પાણીનો hલાસ

પકડAને એને જોતી જ રહA. મૌ\લન

અnયાર4 fણે અગનગોળો થઈ ગયો હતો.

એની ન�ક કોઈ જઈ શક4 એમ {હોp ુ.ં

અ\ભલાષભાઈ આગળ આrયા. મૌ\લન

વcુ c ૂધંવાયો. એની  ખો પરથી લાગpું
હp ું ક4 એ ]Xુસો દબાવી ર©ો હતો. એમાયં
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મૌ\લન એના િપતાની સામે  ખ પણ

નહોતો મેળવતો એ પણ Vગૃાએ નaR�ુ.ં

બા�ુમાં ઊભેલી શૈલાએ Vગૃાનો હાથ
દબાવીને સાnંવન આ&�ુ.ં

થોડA વાર પછA કાય-Ïમ રાબેતા

Vજુબ ચા�યો. મૌ\લન જhયા પર બેઠો

પણ એના મa પરની શાિંત અ��ય હતી.

રÂાબેન rહAલચેરમાં |શુીને લાrયા.

મૌ\લન ફરA પાછો અXવXથ થઈ nયાથંી

ઊભો થઈ ગયો. Vગૃા આ બcું જોયા

કરતી હતી. રÂાબેને મૌ\લનનો હાથ

પકડAને  ખના ઈશાર4 જ શાતં થવા

સમfr�ુ.ં Vગૃા એટ�ું સમ� ક4 � ઘટના

બની ગઈ છે એનાં 5nયાઘાતના Vળૂ

Wાકં µડા છે. પણ અફસોસ, આપણે Wાં

કોઈ વખત િkકાળØાની થઈ શકAએ
છAએ? છતાં િવજળAના ઝબકાર4 મોતી

પરોવાય એમ એનાં મનમાં કંઈક આકાર

લઈ ર¦ુ.ં

“આ� ક4વો Hદવસ છે? મન ક4ટલી

જhયાએ ભટક4 છે? ખર4ખર તો આ Hદવસ

સnસગં માટ4 હતો. મનની શાિંત માટ4 હતો.

આયોજન જ કંઈક એFું હp ું ક4 આ

સnસગંના Hદવસો દરિમયાન આિધ-rયાિધ

- ઉપાિધથી બધાં qૂર fય.” Vગૃાએ શાિંત

અjભુવવાને બદલે થોડા થોડા સમયે એક

નવી \ચ�તામાં પરોવાઈ જતી હતી.

િવચારનો આયામ \ચ�તા જ હોય nયાર4

Vખુની ર4ખાTૃિતમાં ફરક આવી fય છે.

એ \ચ�તાpરુ ચહ4ર4 બેઠA હતી અને 5થમના

એકાએક સામે આવીને ઊભા રહ4વાથી
ચમકA.

-"અર4 p ુ?ં આવી ગયો?"

-"ક4મ? 5સાદ લઈને માર4 તો આવવાjુ ંજ 

હpુ ંને? પાdુમા મોડા આવશે."

-"હ.ં.. હા. અ�છા! ઈઝ શી ઓક4?" 

-"એ¿સો��ટુલી ફાઈન, પણ તને [ુ ંથ�ુ?ં" 

-"ના, ના. એમ જ, ઉfગરો..." 

-"અહ.ં.. [ુ ંવાત છે? સાસરામા ંતો..." 

-"શટ અપ!" 

-"ગમે nયાર4 અને ગમે nયા ંભડકA fય છે

છોકરA p ુ!ં"

-" હ.ં.. સોરA... જરા X¥4સમા.ં.. "

-"ડો{ટ વરA. પાdુમાને સા�ં લેવા જવાનો 

�.ં"

-"હ.ં.. થે{�સ." 
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Vગૃાએ એનાં મનમાં ઘણી વાતનો ઉકળાટ

છે એ છpું થવા ન દAcુ.ં 5થમ fણતો

હતો ક4 Vગૃાને પાYમાની \ચ�તા છે.

Vગૃા ભજન પછAના 5વચનમાં મન

પરોવવા મથી. લોકો એકRયાન થઈ

સાભંળતા હતા. પેલા અjયુાયી સાધક

પર Vગૃાની નજર પડA. એ તો  ખ બધં

કરAને બાબાના શ¿દો ગળે ઉતારA ર©ા
હતા. Vગૃાને લાh�ુ,ં મjeુય �તૂ અને

ભિવeયનો િવચાર છોડA દ4, તો આવા જ

શાતં િનમ-ળ જળની �મ �Xથર રહA શક4.

પણ ખાલી વત-માનમાં �વFું ક4વી રAતે?

એને યાદ આr�ું ક4 [Hૂટ�ગની તારAખો

ન¬A થાય એટલે અિનક મેસેજ કરવાનો

હતો.

“કોણ fણે ક4મ મેસેજ નHહ આrયો હોય?”

 ખ બધં કરAને Vગૃાએ પણ

5વચનમાં મન પરોવવા 5યnન કય�.

પણ તે વખતે �વનર4ખાના Sાફમાં
પાdુમા, 5થમ, શૈલા, મૌ\લન,

અ\ભલાષભાઈ, નાગરાજj,્ અિનક,

રÂાબેન, |શુી અને હા, પેલા સાધક પણ

ખરા, એ બધાનંાં ચહ4રા એની બધં  ખો

સામે તરવયા-.

rય��તjું �વન એટલે [ુ?ં

ઘટનાઓ? ક4 rય��તઓના વત-નથી ઘડાતી

મનની ગાઠંો? Vગૃાના મનને શાતં

કરવાના 5યnનોમાં 5Êો ઊઠ·ા. કAત-ન

શdુ થ�ુ.ં � જમવાનો સમય Û\ગત કરpું

હp ુ.ં બે હfર માણસો સમાઈ શક4 એવો

ભરચક શિમયાણો હતો. થોડA વારમાં જ

ભોજન શY થવાjું અને પછA સાજંનો

કાય-Ïમ. Vગૃા rયવXથામાં લાગી ગઈ.

બહારના લોકો માટ4 તો ક4ટરર હતા. ઘરના

સBયો બધાં બરાબર જમે છે ક4 એ

સરભરામાં Vગૃાના િવચારો Wાયં બા�ુ

પર જતા ર©ા. જોતજોતામાં સમય પસાર

થઈ ગયો. સાજંનો સnસગં શY થવામાં

હતો. બધાં પોતાની જhયા પર ગોઠવાઈ
ગયા હતા.

Vગૃા અને શૈલા પણ ઝડપથી

પોતાની આગલી હરોળમાં આવીને બેઠા.

અjયુાયીઓ પણ ગોઠવાયા. શૈલા જોડ4

વાતો કરતી Vગૃાjું Rયાન પાdુમા તરફ

ગ�ુ.ં હ�ુ તો પહ4લો કદમ VકૂAને આવતાં

હતા,ં Vગૃા મ¢મીની કાળ� કરવા ઊભી

થઈને એમનાં તરફ ચાલી. પાdુમાjું

Rયાન સાધકો તરફ હpુ.ં Vગૃાને એFું

લાh�ું ક4 પાdુમાનો હાથ કોઈને જોવાથી

'વેવ' કરવા µચો થઈ ગયો, �ને એમણે

સભાનતાથી પાછો લઈ લીધો. પછA

Vગૃાની નજર પાdુમા સામે દ4ખાતા સાધકો
ઉપર ફરA વળA.

(વcુ આવતા vક4...)
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REWINDING…

વાડ$ની લીલી (ુિનયા વ,ચે ક0ટક0ટલાં

જગત હોય છે? 9ણે નાનામોટા <વો= ું

સ?ંહ@થાન. ઊધઈ=ું બાધંકામ ને ક$ડ$ની

કરામતો, કાકં$ડાની લડાઈ ને સાપનાં HIુો,

ધોયરા= ું િવJચK ગાન, મકંોડાની છાવણીઓ,

‘ભરવાડ$’ના કાફલા, ગોકળગાયના ભપકા ને

વPછ$નો Jચર@મરણીય ચરણ@પશR. બSું Tદનરાત

ચાર0 કોર ચાલV ું હોય છે. કોઈવાર આXું આXું

નજર0 ચડ0 ને એ= ું Zયાન ખ\ચાય, પણ મોટ0 ભાગે

માણસ એના કામમાં જ હોય !

વાડ$મા ં રહ$એ તો દ0ડકા ં તો ઘ૨માં જ

વસવાટ શોધતાં નજર0 પડ0. વાડમાં સપR-નોJળયા

જ નTહ, પણ કાળોતરા ને માજંરના

<વનમરણના સ?ંામો ખેલાતા હોય છે. હાથ

હાથનાં કણાં ચાચંેથી `રૂા કરતાં લલેડા,ં

અળિસયાનંો ગોળો કર$ આરોગતાં દ0ડકા,ં નાનાં

સસલાથંી ફાટફાટા ં પેટ ભર$ પગદંડ$ પર cતૂા

સપd, કાગડાઓ વ,ચેથી માગd કાઢતા fવુડ,

શરેડ$ના ં શોખીન િશયાળ, gડાં શોધતા ખેરખhા,

મરઘીનાં બ,ચાનંે ચોર$ને ઘરભેગા દરભેગા

કરતા iદર jમ જોવા મળે તેમ પkઓુને

વળગતી <વાતો વીણતા બગલા, પાકને

બગાડતી ઇયળો સાફ કરતાં પmીઓ, iદરની

વ@તી પર noુશ રાખતા રાની માજંરો વગરે0 પણ

pયાં જ રહ0તા હોય છે.

Tદવસના કોલાહલમાં જVં-ુજગતની ખબર

ઓછ$ પડ0, પણ રાતના શાતં નીરવ સમયે તો

કંસાર$થી લઈને તમરાનંા અવાજથી વાતાવરણ

ભરાઈ 9ય છે. શઢેાડ$ ને શળેા, િવણયલ ને

જબાTદયા,ં ઘોરખોTદયાં ને q ૂડંડા,ં હરણાં ને

રોઝડા ં તો દ0ખાવ દ0, પણ sાર0ક ને sાકં તો

દ$પડા ને િસtહ, પણ દશRન દઈ જતા હોય છે.

વાડ$મા ં રહ0નારા ં ને આવનારાઓં આ ર$તે

ભાતભાતનાં હોય. ખેuતૂ= ું ખાસ Zયાન તો વSુ

રં9ડ0, વSુ કંઈ બગાડ0 એ તરફ હોય, બાક$ આ

<વતી વાડ$ના <વમાKને જોનાર બાળકો તો,

ઢ0લે ક0ટલાં gડા ં vsૂા ં છે, તેતર માદા ક0ટલાં

બચલાં સાથે ફર0 છે, wલુwલુે sાં ને ક0વો માળો

કયd છે, ચીબર$ sાં ભરાઈને બેઠ$ છે, કાક$ડાએ

ક0વા રંગો ધારણ કયd છે, સાપે કાચંળ$ sા,ં ક0વડ$

મોટ$ કાઢ$ છે ને oતૂરાએ બખોલ sાં ગાળ$ રાખી

છે એ બSું એમની નજરમાં આવી 9ય છે. ખyંુ

જોતાં <વનનો j ખ9નો વાડ$મા ં ભયd હોય છે

તેના ં એ પોતે પણ અગpયના ભાગ jવા જ છે.

દર0ક ઋV ુ પોતાના {pયm પદાથRપાઠ લઈને

આવે છે. oુદરતનો એક કારવાન કાફલો આવે છે

ઇDમાઇલભાઈ નાગોરF
વાડF પરનાં વહાલાં
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ને 9ય છે, ને એ બધાં પોતાનાં હોય તેમ વાડ$

તેમને સૌને આ}ય, આવાસ ને આકાર - આ~ાદ

આપે છે.

સવારથી સાજં cધુી વાડ$ પર કામ, કામ ને

કામ ચાલV ું જ હોય છે. રાતે પણ ઢોરને માટ0

ચીવટવાળા હોય તે cએૂ તો બાળકવાળ$ માતાની

માફક જ!એમની િન�ાયે 9?ત!

ને તોય વાડ$માં ‘ડાયરા' 9મતા હોય છે ને

‘જલસા' થતા હોય છે. મોસમે મોસમની મોજ

લોકો માણી 9ય છે. મકાઈના ડોડાની

િમજબાનીઓ ચાલતી હોય, આ�ુબા�ુની વાડ$ના

અડોશીપડોશી િમKો ભેગા થઈ 9ય ને આમિંKતો

પણ oૂંડાળામાં ભળ$ 9ય. (ૂબળાં લાકડાનંી ને

પાખંી કાથીની ખાટલીઓ ઉપર માનવતંા

મહ0માનોને બેસાડાય ને @વયસંેવકો (?) કાટંા ભેગા

કર$ લાવ.ે કોઈ બે સળ$ બાકસની અપRણ કર0 ને

પછ$ તો qhુા - પીળા ને પોણા કાળા વહ�ચવા માડં0!

પ�ક=ું ટા�ું આવે ને એનો ય આનદં લેવા

કોઈ �કૂ0 નTહ. માડંવીના ઓળા તો છેક cકૂ$

માડંવીમાથંી શકે0લ માડંવી મળે pયાં cધુી રાKે,

મોડ$ રાKે ને વહ0લી સવાર0 ચા�ુ રહ0.એ કોલસી ને

રાખના ઢગલાને ય જતા આવતા રિસયાઓ

સાઠં$કડ0થી ફંફોળતા 9ય ને એક દાણો બચી

ગયેલો મળ$ 9ય તોય સતંોષ માન!ે

શકંાભયાR મોલની પણ માડંવીઓ

અસામા�ય તો નTહ જ! ચણા, પપૈયા,ં 9મફળ એ

બધાનંી પાટ�ઓ નાની ને ખાનગી હોય! ઘણે ભાગે

એકાદ સાહિસકની સફરનાં ફળ જ એ હોય. ચીજ

લઈને પછ$થી વાતવાતમાં કહ$ દઈએ તો

દોષv�ુ�ત થઈ 9ય છે એ મા�યતા પણ સાવ

ગઈ નથી.

ખાવાપીવાને જ માણસો મળે છે એXુયં

નથી. વઝંી બાધંવા, નJળયાં ચડાવવા, ઘiના

પાળા બાધંવા ને કોઈવાર તો સાતંી= ું કામ, ઝાઝા

હાથ માગV ું કામ ને તાpકાJલક ને ઝડપથી

પતાવવાનાં કાયd કર$ દ0વાને લોકો એકબી9ને

pયાં 9ય છે ને pયાર0 કામ સાથે Tક�લોલ થતો હોય

છે.

Jચચોડો ચા�ુ થાય pયાર0 ઘણે ભાગે

સગાવંહાલાઓં મદદ0 આવી જતાં હોય, એટ�ું જ

નTહ અરસપરસની ઢાલવાળા ને મેળવાળા

ખેuતૂોય શામેલ થાય.અને એ {સગંને ઉક0લે છે.

jમ કામની દોઢના Tદવસો હોય છે તેમ

નવરાશના ગાળાના Tદવસો પણ ખાસ કર$ને

ચોમાસામાં આવી 9ય છે. pયાર0 કદ$ નવરાશ ન

ભાળનારા �ુવાનો પણ ચોપાટ ઉપર 9મતા હોય

છે અને મોડ$ રાત cધુી હષRનાદો થતા સભંળાય

છે. ભજનની રાતો, ઠાકોરથાળ$ ને દાTંડયારાસની

રાતો પણ સvહૂઆનદંની રાતો જ બની 9ય છે,

ગામ કરતાયં વાડ$ પર આ {સગંો વSુ દ$પી ઊઠ0

છે.

આ તો થયા ખાસ {સગંો, પણ રો�જદાં

કામોમાયં �યાં પાચં માણસો ભેગાં કામ કરતાં

હોય છે pયાં એકાદ આનદં$ <વડો સૌને ટોળ-

ટ$ખળ-ચાળા-ગપસપ ને ૨vજૂથી મ9 પીરસતો

હોય છે. આ બધો આનદં ન હોત તો અનેક

એકધારા ખેતીનાં અિનવાયR કામો ઢસરડો બની

9ય!
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NexTECH

જો તમે Wાર4ય 3D િ5z{ટÜગ િવશે

સાભં��ું હોય, તો તમે િવચા�ુ- હશે ક4 તે ક4વી

રAતે કાય- કર4 છે? અને તે કઈ સામSીનો

ઉપયોગ કર4 છે?

3D િ5z{ટÜગ (િk-પHરમાણીય િ5z{ટÜગ

અથવા XટAHરયોXકોિપક િ5z{ટÜગ) એ િk-

પHરમાણીય પદાથ�ના િનમા-ણની ઘણી

પ�િતઓમાનંી એક છે. આ પ�િતમા,ં

કોઈપણ સામSીના એક પછA એક Xતરને

ક¢&�ટુરના િનયkંણ હ4ઠળ બનાવવામા

આવે છે અને પદાથ- તૈયાર થઈ fય છે.

ઉnપાHદત કરવા માટ4ની ચીજો કોઈપણ

આકાર અને �િૂમિતની હોઈ શક4 છે. ઉnપાદન

કરતા પહ4લા,ં પદાથ-નો XટAHરઓXકોિપક ડ4ટા

Ýોત તૈયાર કરવામાં આવે છે અને

ક¢&�ટુરના િનયkંણ હ4ઠળ XટAHરઓXકોિપક

િ5{ટર �ારા તે Vજુબ Xતરો શામેલ કરવામાં

આવે છે. હકAકતમા,ં XટAHરયોXકોિપક િ5�ટર

એ ઓÎો\ગક રોબોટ છે.

ર4\ઝન એ ફોટોપોલીમર Þ�ઇુડ

મHટHરયલ છે, �નો ઉપયોગ

પો\લમરાઇઝેશન ટ4કનોલો� �ારા 5કાશ

Ýોત હ4ઠળ 3D િ5z{ટÜગ કરવા માટ4 થાય છે.

ર4\ઝન સામSી ઉ�ચ ]ણુવ_ાની અને

અnયતં િવગતવાર પHરણામો 5દાન કર4 છે.

પછA ભલે તે ક¢&�ટુર \ચ&સ,

Xમાટ-ફોનના અથવા ક4મેરાના ભાગો હોય,

લગભગ બધા ઉnપાદનોમાં હાડ-વેરનો ભાગ

સતત નાનો થઈ ર©ો છે. આ વલણ 3D

િ5z{ટÜગ કંપનીઓને દબાણ કર4 છે ક4 તે

આપણા િવ�ને શ��ત આપે તેવા ભાગો

બનાવવા માટ4 નવી રAતો સાથે આવે.

બોXટન માઇÏો ફ4\ßક4શન (BMF)

કંપની એમઆઈટA 5ોફ4સર િનકોલસ ફ²ગે

વષ- ૨૦૧૬માં 3D િ5z{ટÜગના ઠરાવ અને

ચોકસાઇ `ધુારવા માટ4 સહ-Xથાપના કરA

હતી. આ� BMF નવા 5કારના િ5�ટરની

ઓફર કરAને હમેંશા નાના ભાગો તરફની

વધAન શાહ

નેનો 3D િ!TટUગ Cાિંત લાવશે?
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ર4સમાં Sાહકોને મદદ કરA ર¦ું છે, �નો

ઉપયોગ ઇલે�¥ોિન�સ, તબીબી ઉપકરણો,

માઇÏોÞ�ઇુHડક \ચ&સ વગેર4 બનાવવા માટ4

કરવામાંઆવે છે.

કંપનીના મશીનો માઇÏોન Xક4લની

િવગતો સાથે િમલીમીટર કદના ઉnપાદનો

(� ઉnપાદનોને તમે નરA  ખે જોઈ શકો) ને

છાપવા માટ4 ફ²ગ �ારા સહ-િવકિસત

તકનીકનો ઉપયોગ કર4 છે.

કંપનીjું કહ4Fું છે ક4 તેમના િ5{ટરો

નાના, જHટલ �િૂમિત અને સOંણૂ-પણે નવા

કાય� સાથે નવા ભાગો બનાવવાjું કામ

સરળ કર4 છે.

BMFના સીઈઓ äહોન કાવોલા કહ4 છે,

"તમે � વXpઓુ મો�ડ કરA શકતા નથી તે

છાપી શકો છો, આ એક કારણ છે ક4 ઘણા

લોકો XટAHરઓXકોિપક મે{�ફુ4�ચHર�ગ િવશે

વcુ િવચાર4 છે, કારણ ક4 તેઓ મોz�ડÜગની

મયા-દા �ારા બધંાયેલા નથી. તે કંપનીઓને

નવી Hડઝાઇનની Xવતkંતા આપે છે.”

*****

મોટા !ભાવ માટ3 નેનો તકનીક:

ફ²ગ ૨૦ વષ- કરતા વcુસમયથી 5કાશ અને

નેનોફ4\ßક4શનના ]ણુધમ�નો અBયાસ કરA

ર©ો છે. તેjુ કામ નેનોફોટોિન�સ અને 3D

નેનોમે{�ફુ4�ચHર�ગ લેબોર4ટરAમાં થાય છે,

તેમાં સામા{ય 3D િ5{ટ�ગ અ\ભગમોનો

અBયાસ કરવામાંઆવે છે � િ5z{ટÜગ

સામSીને સખત 5કાિશત કર4 છે. આવા જ

એક અ\ભગમ, Hડlજટલ લાઇટ 5ોસેિસ�ગ

(DLP)મા VHુ�ત થતી સામSીના દર4ક Xતરને

ઠAક કરવા માટ4 5ો��ટર પાસેથી 5કાશનો

ઉપયોગ કર4 છે.

BMF ઘણા નાના ભ�ગડા પર vદાlજત

5કાશને ક4z{�ત કરવા માટ4 એક િવશેષ

લે{સનો ઉપયોગ કર4 છે. આ 5HÏયા

િનયિમત માઇÏોXકોપ સાથે ઘણી સમાન છે,

િસવાય ક4 આપણે માઇÏોXકોપમાં એકસમાન

5કાશને 5કાિશત કરવાને બદલે Hડlજટલ

\ચk આપીએ છAએ.

ઉnપાદન દરિમયાન િ5z{ટÜગ

&લેટફોમ-ને ચો¬સપણે ખસેડવા માટ4 BMF

એ સોÞટવેર Hડઝાઇન અને િસXટમો પણ

િવકસાવી છે.

કાવોલા કહ4 છે ક4, “તે એવી તકનીક છે

ક4 � ઉnપાદનના વાતાવરણમાં rયવહાય- છે,

તેFું કંઈક કરA શકવાની સાથે, gેeઠ ચોકસાઈ

અને સપાટA OરૂA કરવાjુંસpં\ુલત કરA શક4”.

BMF કહ4 છે ક4 તેની િ5z{ટÜગ

ટ4�નોલો�, �ને 5ો��શન માઇÏો-`્
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ટAHરઓ\લથોSાફA કહ4વામાં આવે છે, તે

એકમાk 3D િ5z{ટÜગ કંપની બનાવે છે, �

ઈ{��શન મોz�ડÜગની ચોકસાઇ સાથે મેચ

કરA શક4 છે. તે Sાહકોને નવા ઉnપાદનો અને

5ોટોટાઇ&સ માટ4 નાના મો�ડનો ઓડ-ર

આપવાjું ટાળA શક4 છે. (� 5HÏયામાં સમય

લાગી શક4 છે અને 5િતબિંધત ખચા-ળ હોઈ

શક4 છે). કાવોલા કહ4 છે ક4, “BMF િ5{ટના

ક4ટલાક ભાગ બનાવવા માટ4 મો�ડની

જYHરયાત અડધા િમ\લયન ડોલર �ટલી છે.

તે 3D િ5z{ટÜગને ઘણા HકXસાઓમાં સXતી

અને સરળ ઉnપાદનનો િવક�પ બનાવે છે.”

નાના vિતમ ઉnપાદનોની માગં પણ

BMF ની બfર r�હૂરચનાને સીધી ચલાવી

રહA છે. ક4ટલાક ઉnપાદનો કંપનીઓએ BMF

ને માઇÏોÞ�ઇુHડક \ચ&સ, સl>કલ અને

મેHડકલ ડાયhનોzXટક »�ૂસ, વ�ુ-અલ

Hરયા\લટA (VR) હ4ડસેåસના ઘટકો અને

gવણના સાધનોનો સમાવેશ કરવામાં મદદ

કરવા જણાr�ું છે.

*****

ઉ<પાદન વધાર@ુ,ં કદ નહE:

BMF પાસે હાલમાં 100 �ટલા મશીનો

છે �માં અનેક ઉÎોગો અને સશંોધન

5યોગશાળાઓ તૈનાત છે. કંપનીઓ

V«ુયnવે નવા ઉnપાદનોને 5ોટોટાઇપ કરવા

માટ4 િ5�ટરનો ઉપયોગ કરA રહA છે.

આિ5�ટર આ5કારની નેનો આઇટ¢સ

છાપી શક4 છે: Xç, èદયjુ Xટ4{ટ

તબીબી 5યોગો માટ4 વાયરસ મોડ4લો, અ{ય

તબીબી સાધનો, ઉÎોગના ભાગો,

એÌ{જનના ભાગો, નેનો \ચ&સ, ઝવેરાતી

વ�ટA, ઇલેz�¥ક ભાગ (ફéઝુ વાયર,

મેhનેHટક X¥Aપ, મોબાઇલ ફોન, લેપટોપ

ભાગો), હાડ- HડXકના ભાગો, પેનની અણી,

ઈ{��શનની સોય, સHકêåસ, મોબાઇલ

ક4મેરા લે{સ, ચાવી, વગેર4…

મોટા પાયે V«ુય 5વાહમાં જવા માટ4

ઓÎો\ગક 3D િ5{ટ�ગ એક વળાકં પર છે.

મોટાભાગના અિધકારAઓ અને ઘણા

એÌ{જિનયરો તેનો «યાલ ધરાવતા નથી,

પરંp,ુ આ તકનીક 5ોટોટાઇિપ�ગ અને

રમકડાથી આગળ વR�ું છે. 3D

મે{�ફુ4�ચર�ગના માRયમથી મોટA માkામાં

Sાહકોને વેચાણ માટ4 ટકાઉ અને સલામત

ઉnપાદનો બનાવી ર¦ું છે.

૧૦૦ થી વcુ મે{�ફુ4�ચHર�ગ

કંપનીઓનો ૨૦૧૪નો સવ¹ Ïાિંતની શYઆત

દશા-વે છે. સવ¹oણ સમયે ૧૧% ઉnપાદનો,

પહ4લાથી જ 3D િ5{ટ4ડ ભાગોના ઉnપાદનમાં

ફ4રવાઈ ગ�ું છે. કાવોલાના મતે, �યાર4

ટ4કનોલો� ૨૦% ની XવીTૃિતના Xતર4 પહaચે

છે, nયાર4 તે ‘V«ુય 5વાહ’ માં હોય છે.

ઉnપાદનને વધારવા માટ4 3D

િ5{ટ�ગનો ઉપયોગ કરતી અસ«ંય
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કંપનીઓમાં �ટ એÌ{જન, તબીબી ઉપકરણો

અને ઘરના ઉપકરણોના ભાગો, બોìગ

(એરોXપેસ અને સરંoણ), ઓરોરા Þલાઇટ

સાય{સ (માનવરHહત હવાઈ વાહનો),

ઇ�{વસા\લhન (ડ4{ટલ Hડવાઇસીસ), ]ગૂલ

(ક{ઝ³મુર ઇલે�¥ોિન�સ) અને ડચ કંપની

��ુસએ�સસેલ (લાઇટ-ઇિમHટ�ગ ડાયોíસ

અથવા એલઇડA માટ4ના લે{સ) છે. આ

િવકાસને જોતા, ફ²ગે તા�તરમાં જ અહ4વાલ

આ&યો ક4, “3D િ5z{ટÜગ તેની િવિશeટ

�Xથિતમાથંી બહાર આવવા અને વધતી

સ«ંયામાં પરંપરાગત ઉnપાદન 5HÏયાઓનો

એક સoમ િવક�પ બનવા માટ4 તૈયાર છે.”

૨૦૧૪માં �નુાઇટ4ડ Xટ4åસમાં ઓÎો\ગક 3D

િ5{ટરjું વેચાણ ઓÎો\ગક ઓટોમેશન અને

રોબોHટકસના વેચાણના વો��મુમાં પહ4લેથી

જ એક pતૃીયાશં હpુ.ં ક4ટલાક અjમુાનોમાં

આ  કડો ૨૦૨૧ `ધુીમાં વધીને ૪૨% થઈ

ગયો છે.

છાપવા યોhય સામSીની gેણી

િવXતરતા જતા વcુ કંપનીઓ તેjું પાલન

કરશે. Vળૂ�તૂ &લાzXટક અને ફોટોસે�{સHટવ

ર4\ઝન ઉપરાતં, તેમાં પહ4લેથી જ િસરાિમ�સ,

િસમે{ટ, hલાસ, અસ«ંય ધાpઓુ અને

ધાpનુા એલોય અને કાબ-ન નેનોટË¿ુસ અને

ર4સાથી ભરાયેલા નવા થમ�&લાzXટક

ક¢પો\ઝåસ સામેલ છે. જો ક4, આ નવી

પ�િતઓ અને સામSીથી ચીજોના

ઉnપાદનનો સીધો ખચ- ઘણીવાર વધાર4 હોય

છે, તેમ છતા,ં 3D મે{�ફુ4�ચHર�ગ �ારા

આપવામાં આવતી વcુ `ગુમતાથી Tુલ

ખચ- નaધપાk 5માણમાંઓછા થઈ શક4 છે.
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TechDaily

કWયપ જોષી

ઈTટરનેટ ઓફ િથ\]સ (IoT)

આજના �વનમાં ટ4કનોલો� આપ±ુ

એક અ\ભÂ vગ છે. આજ-કાલ તો સૌ

લોકોને નવી ટ4કનોલો� સાથે fણે 5ેમ

થઈ fય કારણ ક4 તે |બૂજ HદલચXપ રAતે

જ તેને વપરાશમાં લેવાથી આપ±ું �વન

સરળ બની રહ4 છે. વત-માન સમયમાં એક

એવી ટ4�નોલો� છે તે સમS િવ�ને

ચલાવી રહA છે તે છે- ઈ{ટરનેટ ઓફ િથ�hસ
(IoT)! હવે આ વXpનુો અથ- [ું થાય છે

અને તેનો હાલમાં સમયમાં ક4વી રAતે

ઉપયોગ થાય છે તે fણFું તો જYરA બની
રહ4 છે.

હકAકતમાં આ વXpુ આપણા �વનમાં

ઘણા સમયથી છે અને આપણે તેનો 5nયo

અથવા પરોo રAતે ઉપયોગ પણ કરAએ

છAએ. ફોન અથવા ક¢&�ટુરમાં ��માન થતા

િવિવધ \ચkો, ચલ\ચkો, લખાણ, ર4કોHડîગ,

િવિવધ રમતો, OXુતકો અને આવી અસ«ંય

વXpઓુ ઈ{ટરનેટ �ારા આપણને 5ા&ત છે.

આ બધી વXpઓુ લોકો �ારા, લોકો માટ4,

લોકો થકA ચલાવવામાં આવે છે. આ બધી

વXpઓુ લોકોને લોકોથી જોડ4 છે, એમ માની

શકાય. કારણ ક4 �યાર4 એક મjeુયને કોઈ

વXpનુી જYર પડ4 nયાર4 બીજો મjeુય તે

વXpુ OરુA પાડ4, પરંp ુ હાલના સમયમાં એક

નવી ટ4કનોલો� વૈØાિનકો �ારા

િવકસાવવામાં આવી છે. � લોકોને લોકોથી

નHહ, પરંpુ વXpઓુને ઈ{ટરનેટનાં માRયમ

થી જોડવાjું કામ કર4 છે અને તેને જ IoT

કહ4 છે.

IoTને સમજવા માટ4 આપણે આપણા

શરAરjું ઉદાહરણ લઈએ તો �મ આપણા

શરAરના vગો સાથે મળAને એક ચો¬સ

કાય- કરA અને શરAરને પોષણ અને જYરA

કાય- કરવાjું કામ કર4 છે. �મ ક4 હાથ વડ4

આપણે � વXpઓુની જYર છે તે લઈ અને

VકૂA શકAએ છAએ, Xપશ- કરA અjભુવી

શકAએ છAએ.  ખ વડ4 આપણે િવ\ભÂ

વXpુ જોઈ શકAએ છAએ. આમ શરAરનાં

અV�ૂય vગો અjબુRધ રAતે કાય- કરA અને

સમS શરAરને �Xુત અને માHહતીસભર

બનાવે છે. તેવી જ રAતે એક Xમાટ- વોચjું
ઉદાહરણ લેવામાં આવે તો તેમાં રહ4લા
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િવિવધ સે{સસ- મjeુયની િવિવધ ચાલjું

માં રાખે છે. �મ ક4 ઓ��સમીટર �ારા

આપણા શરAરjું ઓ��સજન લેવલjું માન

મેળવવામાં ઉપયોગી છે, તેમાં રહ4લા

Vવૂમે{ટને ¥4ક કરવા માટ4ના સે{સસ- આપણે

ક4ટ�ું ચા�યા, ક4ટ�ું દોડ·ા, ક4ટલી ક4લેરA

]મુાવી વગેર4jું માન મેળવે છે, હાટ--બીટ

સે{સર આપણા èદયના ધબકારા માપે છે.

આ બધી માHહતી એકk કરA અને કલાઉડ

પર મોકલવામાં આવે છે અને �લાઉડ પર

હોXટ થયેલી મશીન �ારા યોhય ગણતરA

કરA અને � તે મjeુયના િવિવધ ભાગોની

fણકારA મેળવવામાં આવે છે. આ

fણકારA વડ4 એક Hરપોટ- બનાવી અને

ડો�ટરને મોકલવામાં આવે છે �ના થકA
ડૉ�ટર કોઈ ચો¬સ િનદાન કર4 અથવા તો

વત-માન સમયમાં આcિુનક અ�ગોHરધમથી

મશીન �ારા જ િનદાન આપવામાં આવે છે.

આપણે કયા સમય પર ખોરાક લેવો, ક4ટલો

સમય `Fૂુ,ં ક4ટલા સમય `ધુી કસરત
કરવી વગેર4 વXpઓુ રAયલ ટાઈમ કલોક

(RTC) �ારા ન¬A કરA શકાય છે અને તેનો

પણ એક ¥4ક ર4કોડ- રાખી શકાય છે. આ
બધી 5HÏયા સફળ બનાવવા પાછળ IoTનો

|બૂ જ મોટો હાથ છે. IoT ફ�ત સારવાર

oેkે જ fણીpું છે તેમ નથી! Xવય-ં

સચંા\લત ખેતી, ¥ાHફક કં¥ોલ િસXટ¢સ,

સવ¹લ{સ, ઉધોગોમા,ં Xમાટ- હો¢સમાં અને
મનોરંજનમાં પણ ઉપયોગી છે.

સામા{ય રAતે આ બધી વXpઓુ

fïયા પછA એક સવાલ થાય ક4 [ું IoTની
( 30 )  - "ૂન-૨૦૨૨ | www.pankhmagazine.com

http://www.pankhmagazine.com/


ખર4ખર જYર છે? હવેના �ગુમાં મોટા

ભાગની વXpઓુ યkંો �ારા કરાવવવામાં

આવે છે અને મjeુય તે યkંો બનાવવા

માટ4 મેહનત કર4 છે. જો વXpઓુને

ઑટોમૅHટક કરવામાં આવે તો Xવાભાિવક છે

ક4 મjeુય �ારા થતી ગભંીર oિતઓ

િનવારA શકાય છે. તેથી � જhયાએ |બૂ જ

કાળ� લેવાની આવ�યકતા છે તે જhયાએ
IoT તથા તેની �ારા કામ કરતા

ઑટોમેશનનો ઉપયોગ કરવો યોhય રહ4 છે.

તે આપણા �વનને સરળ બનાવે છે અને

તે સે{સસ- �ારા આસપાસના વાતાવરની

જYરA માHહતી ભેગી કરA 5ચાર-5સારનો

ઉપયોગ કરA કાય-oમ માHહતી �ારા

આવનારા ભિવeય માટ4 એક સાdંુ તkં
બનાવે છે.

આજનાં સમયમાં મોટA-મોટA ટ4ક-

કંપનીઓ �મ ક4 Google, IBM, CISCO,

SAMSUNG અને Amazon વગેર4 IoT પર

આધાHરત કંપની પર કરોડો Yિપયાjું
રોકાણ કર4 છે. IBM નામની કંપની �

ક¢&�ટુર બનવાjું કામ કર4 છે, તે ઘણા

સમયથી IoT અને તેને લગતી `રુoા પર

સશંોધન કર4 છે. હાલના સમયમાં જ

SAMSUNG એ IoT પર આધાHરત એક

કંપનીને 200 િમ\લયન ડોલરમાં ખરAદA.

Google એ Nest નામની કંપની ખરAદવા

માટ4 3.2 \બ\લયન ડોલર ખચ- કયા- છે અને

તેjું Vળૂ કામ થમ�Xટ4ટ અને Xમોક Hડટ4�ટર

બનાવવાjું છે.

કોઈ ચો¬સ બધંારણ નથી. કારણ ક4 તેને
�ુદA-�ુદA જhયાએ �ુદA-�ુદA રAતે ઉપયોગ
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કરવામાં આવે છે. કોઈ ચો¬સ બધંારણ

નથી. કારણ ક4 તેને �ુદA-�ુદA જhયાએ

�ુદA-�ુદA રAતે ઉપયોગ કરવામાં આવે છે,

પરંpુ તે એક ચો¬સ 5HÏયાને અjસુર4 છે

અને એમાં િવિવધ Xતરનો સમાવેશ થાય છે.

સGિસHગ/એLMએુટEગ Nતર:

આ Xતર પર 5HÏયા કરવા માટ4

યોhય માHહતી િવિવધ સે{સસ- �ારા

વાતાવરણ માથંી 5ા&ત કરવામાં આવે છે.

ઉદાહરણ તરAક4 ઓ��સમીટર �ારા મjeુયમાં

ઓ��સજન લેવલjું V�ૂય મેળવી શકાય છે.

એ��એુટ�ગ િવભાગમાં િવિવધ યkંો

ઉદાહરણ તરAક4 મોટસ-નો ઉપયોગ કરવામાં

આવે છે અને સે{સર �ારા 5ા&ત થયેલી

માHહતી પાર આધાર રાખે છે. એક સાqંુ

�eટાતં લઈએ તો Xમાટ- વૉચની vદર

રહ4લી કલોક એક સે{સર તરAક4 વત¹ છે અને

જયાર4 આપણે જYરA કલાકથી વધાર4 `તુા

રહAએ તો વૉચ તેમાં રહ4લા સે{સર �ારા

આપણી Vવૂમે{ટ ¥4ક કરA અને વાઇßશનની
મદદ થી આપણને જગાડ4 છે.

ડ3ટા આદાન-!દાન Nતર:

આ 5HÏયામાં ડ4ટાને એક જhયાએથી

બી� જhયાએ ¥ા{સફર કરવામાં આવે છે.

આ આદાન-5દાનમાં વાયરલેસ માRયમનો
ઉપયોગ કરવામાં આવે છે. �માં TCP

(Transmission Control Protocol) અને UDP

(User Datagram Protocol) અને સાથે-સાથે

MQTT (MQ Telemetry Transport) અને

HTTP (Hypertext Transfer Protocol) �વા

5ોટોકોલનો ઉપયોગ કરવામાં આવે છે.

5ોટોકોલ વાપરવા પાછળjું Vળૂ�તૂ કારણ

¥ા{સમીટર અને રAસીવર બનેં એક સામા{ય

માળખાથી માHહતી મોકલી તથા 5ા&ત કરA

શક4 તે માટ4jું છે. રAસીવર અને ¥ા{સમીટર

એક કલાઉડ હોઈ શક4 છે � માHહતીનો
સચંય કરવાjું કામ પણ કરA શક4 છે.

ડ3ટા !ોસેસEગ Nતર:

આ Xતર પર જYરA માHહતી એકk

કરવામાં આવે છે અને તેના પર ક¢&�ટુર

�ારા 5HÏયા કરવામાં આવે છે. સે{સર �ારા

5ા&ત થયેલ ડ4ટાને કોઈ ચો¬સ XવYપમાં
ફ4રવવામાં આવે છે. અને પછA તેના પર AI

લા]ુ પાડA અથવા કોઈ �નુદંા

અ�ગોHરધમની મદદ થી જYરA િનણ-ય

લેવામાં આવે છે .

એRSલક3શન Nતર:

અહ� 5HÏયા થયેલ ડ4ટાને ઉપયોગમાં

લેવામાં આવે છે કોઈ ચો¬સ રAતનો

ઉપયોગ કરA અને િવિવધ વXpઓુને કં¥ોલ

કરવામાં આવે છે. આ vિતમ Xટાર છે �ની

સાથે તેનો વપરાશકતા- પણ જોડાયેલો

રહAને 5HÏયાને તેના મન 5માણે િનયિંkત

કરA શક4 છે. XવાX�ય, ખેતી, કારખાના,

ઘરમાં ઑટોમેશન, `રુoા, વગેર4 �વા oેkે
આ Xટાર vિતમ Xટાર તરAક4 વત¹ છે.
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લેખ

દિશDલ ચૌહાણ

પડદો

માણસ કોઈપણ વXpનેુ બે કારણોસર

ઢાકંA દ4તો હોય છે: એક અથવા તો એ ચીજ

જબરદXત `ુદંર હોય અને એના પર

કોઈની નજર ન પાડવી જોઈએ એ

કારણથી; અને બી�ુ ક4 એ અિતશય ભöA

હોય અને એના પર કોઈની નજર ન પડવી

જોઈએ એ કારણથી. આ ઢાકંવા માટ4ની

rયવXથા એટલે પડદો. પડદો એટલે ફ�ત
કાપડનો »ુકડો નહA, એ દર4ક વXpું પડદો છે

� આગળ અને એની પાછળ રહ4લી વXpમુાં

÷મ પેદા કર4 છે. એ દર4ક વXpુ પડદો છે

�ની આગળ � દ4ખાય છે એની પાછળ
કંઈક અલગ જ જણાpું હોય.

�યાં `ધુી યાદ આવે છે nયાં `ધુી

રાજOતૂાનામાં રાણીવાસની `ુદંર Ãીઓની

ગHરમા fળવવા પડદા 5થા શY થઈ હશે.

(હોઈ શક4 ક4 Odુુષ5ધાન સમાજની

ઈનિસWોરAટAના લીધેય Ãીઓને પડદા

પાછળ રાખી હોય, પણ ભણવામાં એFું જ

આવે�ુ.ં) આ 5થા ધીર4ધીર4 બધે જ 5સરA
અને શરમ એ Ãીઓjું ઘર4±ું અને પડદો

એ શરમ માપવાjું સાધન બનતો ગયો.

�ટલો મોટો પડદો એટલી વધાર4 શરમ.

કહA શકાય ક4 પડદો અથવા તો ¶ ૂઘંટ એ

શરમ માપવાનો ‘SI એકમ’ બની ગયો. મને

એFું લાગે છે ક4 એ સમયમાં Ãીઓ માન-

મયા-દા �વા ભાર4ભાર4 કારણોસર આ પડદા
ક4 ¶ ૂઘંટ રાખતા હશે, પોતાની `ુદંરતા

�પાવવા માટ4! પણ ખૈર, સમય એjું કામ

કરA ગયો અને હવે પડદાનો ઉપયોગ થાય

છે માણસની ઈનિસWોરAટA �પાવવા.
પોતાને `ુદંર બનાવવા અને પોતાને `ુદંર

દ4ખાડવા! `ુદંર દ4ખાડવામાં વાધંો નથી,

વાધંો એ છે ક4 એ Hફ�ટર થકA `ુદંર બનવા
પાછળની પહ4લી શરત એ બને ક4 તમે
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Xવીકારો ક4 તમે �મ હાલ છો, એ `ુદંર

નથી. � મને જરાય Xવીકાય- નથી, કોઈને

ન હોFું જોઈએ. આ ઈ{XટાSામ, Xનેપચેટ

અને આવી ઢગલો એ&સ અnયાર4 Hડ�ટલ

�ગુમાં એ જ કરA રહA છે. � કામ આજથી

દસ વષ- પહ4લા ફ4અર એ{ડ લવલી �વી

કંપનીઓ કરતી હતી. માણસની

ઇનિસWોરAટAઓને ધધંામાં પHરવિતmત

કરવાની આ માસ મે{ટા\લટA છે. માણસ

ખાસ કારણસર ઘરમાં ખાસ તૈયાર થઈને

નથી બેસતો. પોતાના ઘરમા,ં પોતાના

સમયે એ માણસ |દુને Xવીકાય- હોય છે.

એ તો માણસ �યાર4 બહાર fય છે લોકો

વ�ચે, અથવા તો કશેક ર�ૂ થવા માગેં છે

nયાર4 આ Hફ�ટરના પડદા લગાડ4 છે. ક4વી
અ�બ વાત છે ને? પચાસ-સો વષ- પહ4લા

ય પડદાનો ઉપયોગ થતો હતો શરમના

કારણે, આ� પણ આવા પડદાનો ઉપયોગ

થાય છે શરમના કારણે. પણ બેઉ શરમમાં

ક4ટલો બધો ફરક! પહ4લી શરમ એ
rયાહવાHરક શરમ હતી, �યાર4 બી� તો

|દુથી જ શરમ છે. આગળ ક¦ું એમ જ,

માણસ બે કારણોસર પડદાનો ઉપયોગ કર4

છે. આપણે અnયાર4 બીf કારણના
શાસનમાં �વી ર©ા છAએ .

એFું નથી ક4 આ બાબતે અવેરનેસ

નથી. ઘણા િપ�ચરો, ડોÙમેુ{ટરA બને છે

આ બાબત પર. સે�ફ લવ ઉપર. બાલા-

ઉજડા ચમન �વી િપ�ચરોjું જોનર ભલે

કોમેડA હોય, પણ વાત સીધી અને સચોટ

છે. થોડા વષ� પહ4લા આ 'ફ4અર એ{ડ

લવલી' નો મોટા પાયે િવરોધ થયેલો, પણ

તોફાન શમે એટલે બcું ઠ4રjું ઠ4ર.

ખૈર, પડદા ખાલી શાHરરAક

`ુદંરતાના નથી હોતા. (અnયારનો) માણસ

પોતાની કદYપીથી કદYપી વXpઓુ
�પાવવા માટ4 પડદાનો સહારો લે છે, �ને

સરળ ભાષામાં લોકો ‘મહોરા’ કહ4 છે. આ

પડદા એટલે એવા પડદા, � vદર છે એ

તો બહાર ન જ દ4ખાવા દ4 અને � બહાર
દ4ખાય એ vદરથી સાવ િવપHરત હોય.

આ� માણસ �ને ‘સે�ફ કં¥ોલ’ કહ4

છે એ છે તો નરA પડદા પાછળ �પાઈ

જવાની કળા જ! કોલ સે{ટરના પગાHરયાતો

જ જોઈ લો. વેલ જો�સ અસાઈડ, ઘરમાં

કોઈક મહ4માન નાના છોકરાને લઈને આવે

ને એ બાળક તમારા ઘરjું કોઈ V�ૂયવાન
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રમક¯ંુ તોડA નાખે તો yું દાવો કરAને કyું ક4

તમારા મનમાં બોલાયેલ શ¿દો પડદા

પાછળ રહA જશે અને મોઢ4ની નીકળેલા

શ¿દો પડદામાં Hફ�ટર થઈને એનાથી
અલગ જ આવવાના.

rયવહાHરક વાત કરAએ તો પડદા

આગળની ઘટનાં એ Hરઝ�ટ છે, પડદા

પાછળ થયેલી દર4ક 5કારની X¥ગલોનો.

દર4ક માણસ પડદા પાછળ અઢળક

X¥ગલો કરતો હોય છે, ગાડંો થઈ જતો હોય

છે, nયાર4 જઈને પડદા આગળ કંઈક ભજવી

શકાય એFું લાવી શક4 છે. ખર4ખર તો પડદા
પાછળ જ અસલી નાટકો ભજવાતા હોય છે.

નાટક Odંુૂ થાય અને પડદો પડ4 અને પછA

મહ4નત 5માણે તાળAઓ પડ4. એ સાથે yું

અહ� પડદો પાડA ર©ો �.ં
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(૧) માK �િુત �જુરાતી ફો�ટમાં 'Word File Format'માં ટાઈપ કર$ ભાષા અને જોડણીની qલૂો

ચકાસી રચના મોકલવી. ભાષાk�ુI અને જોડણીમાં જો વSુ qલૂો હશે તો oૃિત @વીકારવામાં

આવશે નTહ, jની ન�ધ લેવી. �જુરાતી લખાણના બધા િનયમો પળાય એ સૌથી પાયાની

જ�Tરયાત છે.

(૨) કોઈ પણ ઓનલાઈન ક0 ઓફલાઇન �લેટફોમR પર અ{કાિશત હોય, એવી જ oૃિત મોકલવી.

oૃિત @વરJચત અને મૌJલક હોવી જોઈએ.

(૩) oૃિતમાં મોટ0ભાગે �જુરાતી જ ટાઈપ કHુ� હોય એ જ�ર$ છે. અvકુ શ�દો n?ે<, Tહ�દ$

અથવા સ@ંoૃત ભાષામાં ટાઈપ કર0લા ચાલશે. પણ એ શs હોય pયાં cધુી ઓછા રાખવા. jથી

સમરસતા સચવાઈ રહ0.

(૪) 'ૃિત મા- મેઇલ 1ારા જ 4વીકારવામાં આવે છે. અમા=ંુ મેઇલ-એ@Aસ આ Cજુબ

છે: pankhemagazine@gmail.com

(૫) oૃિત મેઇલ કયાR પછ$ જો િસલે�ટ થશે તો મેઇલ  ારા જ 9ણ કરવામાં આવશે. અ�ય

માZયમોમાં એ િવશે `,ૃછા કરવી નહP.

(૬) 'પખં' Jબન-£યવસાિયક મેગેઝીન હોવાથી અમારા તરફથી કોઈ પણ {કારનો `રુ@કાર

આપવામાં આવતો નથી.

(૭) તમે મોકલેલી oૃિત-@વીકારનો nિતમ િનણRય 'પખં'ની ટ$મનો રહ0શે.

(૮) oૃિતનો @વીકાર થાય તો તમને મેઈલ મળ$ જશે. જો એ માટ0 િવલબં થાય ને તમે અ�ય

માZયમોમાં આપો, તો પણ વાધંો નTહ. એ માટ0 તમાર0 અમને 9ણ કરવી જ�ર$ નથી. કારણ ક0

�યાર0 પણ અમે ન¦$ કર$kું ક0 હવે આ oૃિત અમાર0 vકુવી છે, તો એ પહ0લા અમે મેઈલ કર$kું

જ. આપનો જવાબ નTહ આવે pયાં cધુી નTહ vકૂ$એ.

(૯) સામા�યતઃ એવો િનયમ હોય છે ક0 oૃિત એક કરતાં વSુ જ©યાએ મોકલો, તો �યાથંી વહ0લો

જવાબ આવે, એ િસવાયની જ©યાએ સªક0 જ સામેથી 9ણ કરવાની હોય છે. પણ અમે એ કામ

સªક માટ0 આસાન બના£Hું છે. અમે `છૂ$એ અને જો તમાર$ oૃિત બીj 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 Kક કLવો લાMયો ?
આપના Nિતભાવો WhatsApp Oારા આપવા માટL અહS TUલક 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

િમહCર ગેડCયા
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રમેશ પાર6ખ

ઇ:માઇલભાઈ નાગોરા

ડૉ. રંજન જોષી

તેજલ શાહ

બસંરG જોષી

અIચKતા દGપક પડંMા

અપ(ણ -+:ટG

શબનમ ખોO

વધ(ન શાહ

કQયપ Sયાસ

દિશTલ ચૌહાણ

િવવેક Vડુાસમા

આ Yકમા ંસહભાગી કલમો

Iચરાગ બારોટ ([\ટ કવર)
https://instagram.com/living_clicks?igshid=YmMyMTA2M2Y=

અિમત સોલકંG (બેક કવર)
https://instagram.com/vasco_di_gama_?igshid=YmMyMTA2M2Y=

ફોટો$ાફ&
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