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ઓહ માય ગૉડ! અક્ષયક�મારની કાર�કદ�નો 
ખરાબ તબ�ો શરૂ થઇ ગયો છ�?   ક્ષયક�મારને વધુ �ફલ્મો કરવાનું મ�ઘું પડી ર�ં છ�. અક્ષયક�મારની ‘સેલ્ફ�’ ની િનષ્ફળતા પછી ‘ઓહ માય ગૉડ 2’ ને સીધી OTT પર રજૂ કરવાની ખબર પછી કહી શકાય ક� વધાર� �ફલ્મો કરવાને કારણે તેની �ક�મત ઘટી રહી છ�. એક સમય હતો જ્યાર� તેના પર ભરોસો થતો હતો એવો હવે કરી શકાય એમ નથી. તેની �ફલ્મોને ખરીદવાનું િવતરકો માટ� સલામત મનાતું નથી. તે એક સારો અિભનેતા હોવા છતાં તેની �ફલ્મોને સારો પ્રિતસાદ મળી રહ્યો ન હોવાથી તેની કાર�કદ�નો ખરાબ તબક્કો શ� થઇ ગયો છ�. તેની ‘ઓહ માય ગૉડ’ સફળ રહી હોવાથી તેની સીક્વલ બનાવવામાં આવી રહી છ� અને દશર્કોમાં એના પહ�લા પોસ્ટર પછી ઉત્સુક્તા વધી ગઇ હતી. પહ�લાં એમ કહ�વાતું હતું ક� કન્ટ�ન્ટ માટ� અક્ષયક�મારની �ફલ્મો �વી �ઇએ. પણ પછી તેની �ફલ્મોની સંખ્યા વધી ગઇ અને ગુણવત્તા ઘટી ગઇ પ�રણામે દશર્કોની સંખ્યા ઘટી ગઇ છ�. અક્ષયક�મારની �ફલ્મો િથયેટરમાં રજૂ કરતાં િવતરકો ગભરાઇ રહ્યા હોવાથી િનમાર્તાઓને OTT નો રસ્તો પસંદ કરવાનો વખત આવી ગયો છ�. ‘ઓહ માય ગૉડ 2’ નું બજેટ �.60 કરોડનું છ�. � એટલી �ક�મત મળી જશે તો િનમાર્તા એને OTT પર રજૂ કરતાં ખચકાશે નહ�. એમના માટ� એ સોદો ફાયદાનો જ રહ� એમ છ�. � ‘ઓહ માય ગૉડ 2’ ને OTT પર રજૂ કરવામાં આવશે તો અક્ષયક�મારની શાખને મોટો ધક્કો લાગવાનો છ�. તેની આ એક એવી �ફલ્મ છ� જેને �વા માટ� દશર્કો િથયેટર સુધી જઇ શક� એમ છ�. ખર�ખર તો ‘સેલ્ફ�’ ને OTT પર રજૂ કરવાની જ�ર હતી. ‘સેલ્ફ�’ ની બોક્સ ઓ�ફસ પર એટલી ખરાબ હાલત થઇ હતી ક� કોઇએ એ િવશે સપનામાં િવચાયુ� નહ� હોય. �.100 કરોડના ખચ� તૈયાર થયેલી ‘સેલ્ફ�’ નું એડવાન્સ બુ�ક�ગ આખા દ�શમાં માત્ર 8 હ�ર �ટ�કટનું થયું હતું. �ફલ્મ બોક્સ ઓ�ફસ પર �.20 કરોડ પણ કમાઇ શક� ન હતી. આ સ્પષ્ટ ઇશારો હતો ક� દશર્કો હવે તેની �ફલ્મો �વામાં રસ ધરાવતા નથી. સમીક્ષકોએ અક્ષયક�મારને એક બ્રેક લેવાની સલાહ આપી છ�. આમ તો અક્ષયક�માર અડધો ડઝન �ફલ્મોમાં કામ કરી રહ્યો છ� પર�તુ તેની કાર�કદ�નો ખરો આધાર એકમાત્ર ‘હ�રાફ�રી 3’ ગણાય છ�.

કિપલ શમાર્એ મા� કૉમેડી જ 
કરવાની જરૂર છ�?  

કિપલ શમાર્એ �ફલ્મો નહ� પણ ટીવી પર કૉમેડી શૉ કરતા રહ�વું �ઇએ. ક�મક� તે �ફલ્મ ‘િજ્વગાટો’ માં ટીવી શૉ જેવા મનોર�જનની �ડિલવરી કરી શક્યો નથી. તેણે સ્વીકાયુ� હતું ક� પોતાની કૉમે�ડયનની ઇમેજથી િવ�ધ્ધની ભૂિમકા સ્વીકારી છ�. સમસ્યા એ છ� ક� �ફલ્મનું લેખન અને િનદ�શન એવું છ� ક� કોઇ રીતે પા�રવા�રક મનોર�જન આપી શકતી નથી. કિપલે અથર્પૂણર્ અને ગંભીર િવષય પરની �ફલ્મ કરીને ભૂલ કરી હોય એવું સ્પષ્ટ લાગે છ�. �ફલ્મમાં સામાન્ય દશર્કોને આકષ� શક� એવો કોઇ જ મસાલો નથી. ‘િજ્વગાટો’ ને �ફલ્મ ફ��સ્ટવલોમાં રજૂ કરવામાં આવી હતી એના પરથી જ દશર્કોને ખ્યાલ આવી ગયો હતો ક� નં�દતા દાસે ક�મ બનાવી છ�. સમીક્ષકોએ નં�દતાને એવો પ્રશ્ન કય� છ� ક� જેમાં મનોર�જન ના હોય એવા ફ�ડ �ડિલવરી બૉયની વાત દશર્કો શા માટ� �ણવા માગતા હોય? કિપલે અગાઉ ‘�કસ- �કસ કો પ્યાર ક�ં’ અને ‘�ફર�ગી’ માં અિભનય કય� હતો. ફરી એક વખત મોટા પડદ� ચમકવાની િહ�મત કરી પર�તુ પહ�લા �દવસે �.1 કરોડની પણ કમાણી થઇ શક� નથી. બોિલવૂડના સ્ટાસર્ની �ફલ્મોનો પોતાના શૉમાં પ્રચાર કરતા કિપલે પોતાની �ફલ્મ માટ� કોઇ કસર બાક� રાખી ન હતી. ટીવીની લગભગ દર�ક ન્યૂઝ ચેનલને કિપલે મુલાકાત આપી હતી. છતાં દશર્કોએ એની �ફલ્મમાં રસ બતાવ્યો નથી. મુલાકાતોમાં કિપલે પોતાના �વન સંઘષર્  િવશેના એટલા બધાં પ્રસંગો કહ્યા છ� ક� એવું લાગશે ક� એના પરથી એની આત્મકથા લખી શકાય એમ છ�. કિપલે ભલે ‘િજ્વગાટો’ માં સારો અિભનય કય� હોવાનું સમીક્ષકોએ સ્વીકાયુ� હોય પણ દશર્કો એને અિભનેતા નહ� પણ એક સ્ટ�ન્ડઅપ કૉમે�ડયન તરીક� જ સ્વીકાર� છ� એવું �ફલ્મના બોક્સ ઓ�ફસના કલેક્શન પરથી સાિબત થાય છ�. નં�દતા દાસની ‘િજ્વગાટો’ માં સ્ક્ર�નપ્લે નબળો છ�. તેની અગાઉની ‘�ફરાક’ અને ‘મંટો’ ની વાતાર્ઓ �દલને સ્પશ� �ય એવી હતી. ભલે બોક્સ ઓ�ફસ પર સફળ રહી ન હતી પણ એને પ્રશંસા મળી હતી. આ �ફલ્મની વાતાર્ ગમે તે �દશામાં ફ�ટાઇ �ય છ�. જેમ ફ�ડ �ડિલવરી બૉય રસ્તો ભૂલી �ય ત્યાર� ગોળ ગોળ ફરતા રહ� છ� એવું જ વાતાર્નું છ�. ક�ટલીક વખત તો આ કોઇ ડૉક્યુમેન્ટ્રી હોય એવું લાગે છ�. નં�દતાનું િનદ�શન એવું નથી ક� દશર્કો પાત્રોના ઇમોશન સાથે �ડાઇ શક�. જે �ડિલવરી બૉય માણસની વાત કરવામાં આવી છ� એમાં કિપલનો અિભનય સારો છ�. તેના પ્રસંગોનું લેખન એટલું નબળું છ� ક� ઇમોશનલ બનતા નથી. જેમક� �ફલ્મમાં 2 વખત ટ્રેનના દ્રશ્ય છ� એનું કોઇ ઔિચત્ય દ�ખાતું નથી. નં�દતા કૉમેડી �ક�ગ ગણાતા કિપલને ગંભીર ભૂિમકામાં લઇને �ફલ્મના િવષયને દશર્કો સુધી પહ�ચાડી શક� નથી. �ફલ્મ ‘િજ્વગાટો’ માં અનેક સામાિજક અને આિથર્ક સમસ્યાઓ ઉઠાવવામાં આવી છ� પર�તુ એને રજૂ કરવાની ગિત બહુ ધીમી છ�. એમાં ખાસ કોઇ િટ્વસ્ટ આવતા નથી.
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hatGPTની શોધ પછી નવાં 
નવાં કારનામાં સાંભળવા મળ� 
છ�! ક્યાર�ક એજ્યુક�શનને 

લઈને તો ક્યાર�ક વક�લોના ક�સ લડવા માટ� 
સલાહસૂચનોને લઈને! હવે ChatGPTએ કોણે, 
ક્યાં, ક�વી રીતે રોકાણ કરવું એ િવશે પણ 

સલાહ આપીને લોકોને ચ�કાવી દીધાં છ�! એક 
િટ્વટર યુઝર� આ ચેટબોટના લેટ�સ્ટ વઝર્ન 
ChatGPT-4ને ક�ટલાક પૈસાનું બજેટ આપ્યું અને 
તેને એવી રીતે ઈન્વેસ્ટ કરવા ક�ં જેમાંથી સા�ં 
કમાઈ શક�! માઇક્રોસોફ્ટના ChatGPT-4 દ્વારા 
આપવામાં આવેલા જવાબે બધાને ચ�કાવી દીધા 
છ�! ચાલો �ઈએ શું થયું જ્યાર� ChatGPT-4ને 
100 ડોલર આપીને તેનું ક્યાં રોકાણ કરવું? એવું 
પૂછવામાં આવ્યું ત્યાર� શું થયું? 100 ડોલર એટલે 
લગભગ 8000 �િપયા થાય. 
અલબત્ત, અહ� આગળ વધતા 
પહ�લાં એક વાત સ્પષ્ટ કરી 
લઈએ. અમે તમને કોઈ રોકાણ 
યોજના સમ�વી રહ્યા નથી અથવા તમને કોઈ 
પણ આ�ટર્�ફશ્યલ ઈન્ટ�િલજન્સ (AI) ચેટબોટના 
સૂચનને અનુસરવાનું કહી રહ્યા નથી. � તમારી 
પાસે પૈસા છ� તો તેનું રોકાણ ખૂબ જ કાળ�પૂવર્ક 
કરો. તો ચાલો ChatGPT-4 પર પાછા આવીએ.

જેક્સન ગ્રેટહાઉસ ફોલ નામના િટ્વટર યુઝર� 
ChatGPT-4ને 100 ડોલર (આશર� �. 8252)
નું બજેટ આપીને પૈસા કમાવવા િવશે પૂછ્યું. 

જેક્સનના કહ�વા પ્રમાણે, ChatGPT-4એ એવી 
રીતે સૂચનો આપ્યાં, �ણે તે તેનો વાસ્તિવક 
ભાગીદાર હોય. કહ�વાનો અથર્ એ છ� ક� એક 
માનવની જેમ િવચારીને સજેશન આપ્યા હતા! 

હવે �ણીએ ChatGPT-4એ એવાં ક્યાં 
સજેશન કયા� હતાં? �િપયા 8252 સામે ચેટબોટ� 
ક�ં ક� સૌથી પહ�લાં ડોમેન નેમ ખરીદો. ડોમેન 
એટલે વેબસાઇટ માટ�નું પ્રથમ મૂળભૂત પગલું. જેમ 
ક� ભારતમાં .in અથવા .com છ�. આ માટ�નું બજેટ 

10 ડોલર એટલે ક� અંદાજે 820 
�િપયા જણાવવામાં આવ્યું હતું. 
ત્યાર બાદ 5 ડોલર (�. 410)થી 
ઇન્ટરનેટ કનેક્શન/વાઇફાઇનો 

હો�સ્ટ�ગ પ્લાન લેવા ક�ં હતું. હવે બાક�ના 85 
ડોલર એટલે 7000 �િપયામાંથી એ�ફિલએટ 
વેબસાઇટ બનાવવાનો પ્લાન સમ�વ્યો હતો.  
એ�ફિલએટ વેબસાઇટનો અથર્ એ થાય ક� જ્યાં 
તમે અન્ય લોકો દ્વારા બનાવેલા ઉત્પાદનો વેચશો 
અથવા તેમની િલંક શેર કરશો અને બદલામાં 
તમને કિમશન મળશે.  ChatGPT-4એ એવું 
પણ જણાવ્યું ક� આ માટ� કઈ પ્રોડક્ટ પસંદ કરવી 

�ઈએ જેમ ક� ‘�કચન ગેજેટ્સ’ અથવા ‘ઇકો 
ફ્ર�ન્ડલી પ્રોડક્ટ્સ’. એટલું જ નહ�, ચેટબોટ દ્વારા 
આ બધું વેચવા માટ� ઘણા E-કોમસર્ પ્લેટફોમ્સર્થી 
લઈને સોશ્યલ મી�ડયા માક��ટ�ગ સુધી, કનેક્ટ 
થવાની અને આગળ કામ કરવાની રીત પણ 
િવગતવાર સમ�વવામાં આવી હતી.  જેક્સને 
ચેટબોટ મુજબ EcoFriendlyFind.com ડોમેન 
નામ ખરીદ્યું હતું પર�તુ તે તેના બજેટ કરતાં 8 
ગણું વધુ હતું. તેની �ક�મત 848 ડોલર એટલે ક� 
70 હ�ર �િપયા હતી. ChatGPT-4 એ બીજું 
સસ્તું યુિનક ડોમેન લેવાનું સૂચન કયુ�. ચેટબોટ� 
‘GreenGadgetGuru.com’ ની ભલામણ કરી 
હતી, જે સસ્તી અને આકષર્ક હતી! જેક્સનના 
બજેટમાં પણ હતી. તેના કહ�વા મુજબ તેણે તે 
ખરીદ્યું પણ હતું. 

� ક�, તે સ્પષ્ટ નથી ક� તે તેની સાથે આગળ 
કોઈ િબઝનેસ કરશે ક� નહ�, પણ એક વાત 
સ્પષ્ટ થઈ ગઈ છ� ક� હવે આગળના સમયમાં 
આ ChatGPT તેના અલગ અલગ વઝર્ન દ્વારા 
દુિનયાને બદલવા આવી ર�ં છ�.

€ ફાલ્ગુની આશર
લાઈફ-ઓનલાઈફ-ઓન

ChatGPT-4એ હવે ધંધો ક�વી રીતે કરવો એ સમજાવ્યું!

મહા ઠગની મહામાયા, મેં ઠગ ઔર તુમ ભી ઠગ...
આ �કરણ પટ�લ ઉફ� બંસી પટ�લની બંસી કાશ્મીર સુધી વાગી અને સરકારી તતં્ર િસવાય બધાએ સાભંળી તો આ ‘પટ�લ’ન ેપટ�લ ઞ્જાિતનુ ંઅન ેગુજરાત અન ેગુજરાતીઓનુ ંગોૌરવ ગણવું           �ઈએ ક� નહ�? ખર�ખર તો ગુજરાતે હષર્દ મહ�તા, ક�તન દલાલ જવેાને પણ ગુજરાત ગૌરવ ન ગણાવ્યા તનેુ ં દુ:ખ થવું �ઈએ. ગુજરાતીઓ હવે ખાલી દાળ-ભાત ખાનારા નથી રહ્યા. ભલભલાને ફ�રવી શક� છ�. લોકોને ક�વી રીત ે બનાવી શકાય તનેી ગાઈડબુક આ લોકો બહાર પાડે તો ગુજરાતમા ં તેનંુ સહુથી વધ ુ વેચાણ થાય. આ એવા કાબલે લોકો છ� જ ે સૌ પ્રથમ સરકારી તતં્રન ેઉલ્લ ુબનાવે અન ેપછી લોકોને. ક�તનની બંસી પહ�લા ંગુજરાતમા ંજ સભંળાયલેી. આ બંસીવાદનમા ંકોણે કોણ ેતબલા ંવગાડલેા તનેી તપાસ આગળ વધશે અન ેગુજરાત સરકારના IPS, IAS ઉપરાંત નેતાઓ સધુી પહ�ચશે અને તમ ે�� ચપૂચાપ રીત ેઆ ક�સ ધીમો પડવા માડંશે. ક�તન પટ�લ આ બધાની મદદ િવના તો ‘મહા ઠગ’ બની ન શક્યો હોય એટલે ક�તન પટ�લ અત્યાર� મનોમન હસતો હશે ક� તમે મન ેતો પકડ્યો પણ મારી ટીમમા ંતમારા જ મતં્રી અને અિધકારીઓ શાિમલ હતા, તનેે પકડી બતાવો. સરકાર, સરકારી તતં્રન ેસાથ ેરાખીને ગુના કર� તેને જ હવ ેમહા ઠગનુ ંપદ પ્રાપ્ત થાય છ�. ‘ચોર ચોર’ કહી કોઈની પાછળ આખુ ંટોળુ ંદોડે અન ેચોર અચાનક ઊભો રહી ટોળા તરફ મોઢુ ંકરી ‘ચોર ચોર’ કહ�વા માંડ ેત્યાર� ખબર પડે ક� ચોર ક� પીછ� પડ ેથે વો ભી ચોર હી થ.ે ભ,ૈ મહા ઠગોની મહામાયા છ� બધી!
ના બોલ ેહમ ના હમને ક�છ કહા, મગર ન જાને કયુ ંઐસા હઆુ?
ગજુરાતના મખુ્ય મતં્રીના કાયાર્લયમા ંગાધંી� જે 3 વાદંરાનો મિહમા કરતા તે 3 વાદંરાન ેતો ન જ રાખતા હશે પણ તેઓ ‘બ�ૂ ંસાભંળો નહ�, બૂ� ંજુઓ નહ�, બ�ૂ ંબોલો નહ�’- ના સતૂ્રોમાં તો જ�ર માન ેછ�. હા, આ ‘બ�ૂ’ંની આગળ ‘ગજુરાત સરકારનુ’ં એવા શબ્દો લગાડી શકો. તેમણ ેજબરી તરક�બ અપનાવી છ�. ઝાઝુ ંબોલવંુ જ નહ�. ગજુરાત સરકાર વડે સા� ંથાય ત્યાર� પણ નહ� કારણ ક� તો તો ત્યા ંઉપરથી વડા પ્રધાન-�હમંત્રી ખી�ય ને ગજુરાત સરકાર આરોપોના િપજંરામા ં આવી �ય તો ય ન બોલવંુ. લોકોને તઓે સાનમા ંકહ�શે ક� હુ ંતો સા�ં થાય ત્યાર� ય ગૌરવ લેતો નથી તો પછી ખરાબ થાય તો મારા માથે અપયશ શાના ચડાવો? િવત્યા 2 વષર્માં 2.83 લાખ યુવાનોન ેરોજગારી મળી નથી જેમણે સરકારી રીતે રોજગારી માગંી હોય તેની આ વાત છ�, બાક� શાણા ગજુરાતી સમજે છ� ક� આ સરકાર રોજગારી આપી શક� તેમ નથી. ગજુરાતના મોટા ઉદ્યોગોએ 85%  સ્થાિનકન ેનોકરી આપવાની હોય, પણ નથી આપતા. ત્યા ંપણ સરકાર કશંુ કહ�તી નથી. રાજ્યમા ંિશક્ષકોની ઘટનો આકંડો મોટો છ� પણ ‘ભણ ેગજુરાત’ના નારા બોલવામા ંએકદમ િબઝી સરકાર એ ઘટ પરૂતી નથી. પણ આ બધા િવશે મખુ્ય મતં્રી બોલશે? ના, ભૈ ના. શંુ કામ બોલ?ે બોલ ેતો કબલૂાત કરી કહ�વાય ન ેકબલૂ ેનહ� તો કહી શકાય ક� અમ ેગનુો કય� જ નથી. ભૂપને્દ્ર પટ�લ સાચે જ બહુ ધાિમર્ક પ્રક�િતના છ�.
આ �હરાજ્ય મં�ીના કાળમાં ખાનગીમાં ગુના કરવાની 
છ�ટ, પછી જાહેરમાં પકડાઈ જવાનું
‘સમજૌતા’નામની �ફલ્મમા ંકારમાથંી પાક�ટ ચોરવા અગંનેા ગનુા બાબતે કોટર્મા ંઆરોપી જબુાની આપી રહ્યો છ�. આરોપી શત્રઘુ્ન િસહંા છ�. તે કહ� છ�, હુ ંપાક�ટ ઉપાડતા નથી પકડાયો બલક� પાક�ટ પાછુ ંમકૂતા પકડાયો છુ.ં આપણા �હરાજ્ય મંત્રી હષર્ સંઘવી પણ એવી જ દલીલ કરી શક� તમે છ�. તમેણ ે િવધાનસભામાં રાજકોટ, દાહોદ િજલ્લામાં પકડાયેલા ડ્રગ્સ િવશનેા જવાબમા ં ક� ં ક� 31 �ડસમે્બર 2022 સધુીના એક વષર્માં રાજકોટમાં 26 દરોડા પાડી 41 આરોપીઓની ધરપકડ કરી. 9.41 લાખનો ગા�ં, �.4 50 લાખના પોશદોડા, 16 હ�ર �. હ�રાઈન અને 25.18 લાખનંુ મેફ�ડનૂ નામનંુ ડ્રગ્સ પકડાયંુ. તઓે એવો જવાબ તો અપવાના નથી ક� �હતંત્ર પૂરતંુ સજજ ન હોવાના કારણ ેઆ અપરાધો થઈ રહ્યા છ�. તેમના �હરાજ્યમંત્રીપદના સમયમાં અફ�ણના છોડ પણ ઊગી નીકળ્યા છ�. હષર્ સઘંવી પેલા શત્રઘુ્ન િસહંાની જમે દલીલ કરશ.ે ‘‘અમે તો આટલા ગનુા અને ગુનેગારને પકડ્યા એટલ ે�હતંત્ર એકદમ સજ્જ છ�.’’ મતબલ પાક�ટ ઉપાડતા નહ� અમે તો પાક�ટ પાછંુ મૂકતા ઝડપાયા છીએ.

યેતનામ! �વાસ�ેમી ગુજરાતીઓ 
માટ� આ વષ� િશયાળાનો ફ્લેવર 
ઓફ ધ સીઝન! સુંદર ક�દરતી 
આકષર્ણો, અમે�રકા અને �ાન્સ 

સાથેની લાંબી લડાઈ પછી ફરી પગભર થવું, 
સુલભ િવમાની સેવાઓ અને �માણમાં ઘણું 
સસ્તું હોવું તેના મુખ્ય કારણો કહી શકાય. અમે 
પણ અમારા િમ�ો િદલીપભાઈ-જ્યોિતબેન, 
બંકીમભાઇ-�દુલાબેન અને �કરણભાઈ-�ીિતબેન 
સાથે વહેતી ગંગા - સોરી, વહેતી મૅકૉન્ગ તરફ 
�યાણ કરવાનું ઠ�રવ્યું!

એના પ્લાિનંગ વખતે ધ્યાનમાં આવ્યું ક� 
ભારતીય સંસ્ક�િતનું સૌથી િવશાળ �તીક કહી 
શકાય એવું મંિદરનગર નજીકમાં જ આવેલું 
છ�! િહંદુ અને બૌ� સંસ્ક�િત પર બનેલા એ 
મંિદરનગરની ખૂબી એ છ� ક� એ િ�સ્તી વે�ટકન 
િસટીથી �ણ ગણું મોટ�� છ�, એમાં વપરાયેલો 

પથ્થર ઇિજપ્તના બધા િપરાિમડમાં વપરાયેલા 
પથ્થર કરતાં વધુ છ� અને એનો ફોટો એ દેશની 
કરન્સી નોટ પર છાપવામાં આવે છ�. હા, એ 
મંિદરનગર છ� અંગકોર વાટ, જે 400 એકરમાં 
ફ�લાયેલું છ� પણ આખા કૉમ્પ્લેક્સમાં 70થી વધુ 
મંિદરો છ� જે 400 sq. kmમાં ફ�લાયેલા છ�. 
ક�બો�ડયા (પહેલાંનું કમ્પુિચયા) દેશના સીમ રીપ 
શહેરની બાજુમાં આવેલા આ 
વલ્ડ� હે�રટ�જ સાઈટને પણ અમે 
અમારી ટ�રમાં લઇ લેવાનું ન�ી 
કયુ�. એને લીધે થોડી હાલાકી 

વધી, રાતે બેસી સીધા સવારે કોઈ િવયેતનામ 
શહેર પહોંચવાને બદલે અમે અડધી રાતે બેંગકોક 
િવમાન બદલી સીમ રીપ સવારે પહોંચ્યા. 
િવકાસશીલ દેશોમાં ફરવાની મજા એ છ� ક� 
મહેમાનગિત ખૂબ સરસ હોય. અમને એરપોટ� 

પર લેવા માટ� બે ગાડી તો હતી જ પણ સાથે 
હોટ�લના મેનેજર પણ નાિળયેર સાથે હાજર હતા. 
હોટ�લ પહોંચી ��શ થયા અને અમારી પાસે જે 
બે િદવસ હતા તેનો પ્લાન તૈયાર કય�. પહેલા 
િદવસે �ાન્ડ સ�ક�ટ અને સૂયાર્સ્ત અને બીજા 
િદવસે સૂય�દય અને નાની સ�ક�ટના મુખ્ય મંિદરો 
જોવાનું ન�ી કયુ�. ત્યાં મંિદર કોમ્પ્લેક્સ માટ� 

1,3,7 િદવસના પાસ મળ�. અમે 
અમારી વાનમાં ગોઠવાઈ પહેલા 
3 િદવસનો પાસ લીધો. પાસ પર 
આપણો ફોટો પણ આવી જાય 

એટલે એ પાસ બીજાને કામ ન લાગે! લગભગ 
દરેક જગ્યાએ ખૂબ શાલીનતાથી પણ ચોક્સાઈથી 
પાસ ચેક થાય. અમારો ગાઈડ સીમ એક િશક્ષક 
અને લેખક પણ હતો. એટલે વાતો કરવાની 
મજા આવી. અમે શરૂઆત િ� રૂપ મંિદરથી 

કરી. ભવ્ય િવશાળ લંબચોરસ કોમ્પ્લેક્સમાં વચ્ચે 
મુખ્ય મંિદર અને આજુબાજુ નાના મંિદરો. મેરુ 
પવર્તના આકારમાં બનેલું પવર્ત મંિદર એટલે 
ઘણા પગિથયાં ચઢવાના. પહેલું મંિદર હતું એટલે 
અમે અડધા લોકો તો છ�ક ઉપર સુધી જઈ શક્યા, 
િવષ્ણુ મંિદર તરીક� બનેલું આ મંિદર અત્યારે તો 
ખંડ�ર હાલતમાં છ� પણ તે છતાં તેની પૌરાિણક 
ભવ્યતાનો ખ્યાલ સરસ રીતે આવે છ�. પગિથયાં 
થોડાં નાનાંમોટાં છ� એટલે બધાંને માટ� સહેલું 
નથી. 

 તે પછી અમે ઇસ્ટ મેબોન મંિદર જોવા ગયા. 

સ્થાપત્ય િ� રૂપ જેવું જ પણ એના જેટલા પગિથયાં 
ચઢવાના નહોતા એટલે બધા એને સહેલાઈથી 
જોઈ શક્યા. બે મંિદર જોઈને થાક અને ગરમી 
લાગ્યા એટલે અમે ત્યાંનું ફ�મસ જાયન્ટ કોકોનટ 
પીધું. આપણા તરોપા કરતાં બમણી સાઈઝ એટલે 

અમે કપલ દીઠ એક મંગાવ્યું તો પણ જાણે વધારે 
પ�ું! અહીં બીજી નવાઈની વાત એ હતી ક� 
અમે કમ્બો�ડયાના ચલણમાં તો કોઈ વહેવાર 
કય� જ નથી. બધા ભાવ US ડોલરમાં જ કહે 
એમાં જ લેવડદેવડ થાય! ત્યાર બાદ અમે �ાન્ડ 
સ�ક�ટનું સૌથી દૂરનું મંિદર તા સોમ જોવા ગયા. 
તા સોમ બૌ� મંિદર છ� અને તેના દરેક ટાવર 
પર ચાર મુખવાળા બુ� ભગવાનની મૂિતર્ છ�. 
એક લાઈનમાં �ણ મંિદર�હ આવે.  છ�લ્લા 
મંિદરમાંથી બહાર નીકળો તો અંજીર �ક્ષથી 
ઢ�કાયેલું �ાર નજરે પડ�. અહીં ફોટા પાડવાની બહુ 
મજા આવી. તે પછી અમે નીક પીન (વીંટળાયેલા 
સાપ) મંિદર જોવા ગયા. માનવસિજર્ત �ીપ પર 
બનેલા આ મંિદરે એક બોડ�વોક પરથી જવાય. 

પાણી, બોડ� વૉક અને સાપ આકાર વચ્ચે 
મંિદર એટલે એક અનોખી સૃ�ષ્ટ સજાર્ય. તડકો 
પણ ઓછો થઇ રહ્યો હતો એટલે ઠ�ડક લાગી! આ 
બધા મંિદરમાં પૂજા થતી નથી. 
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ભારતીય સંસ્ક�િતનું સૌથી િવશાળ �તીક કહી શકાય એવું મંિદર નગર અંગકોર વાટ, જે 400 
એકરમાં ફ�લાયેલું છ�, આખા કૉમ્પ્લેક્સમાં 70થી વધુ મંિદરો છ� જે 400 સ્કવેર �કમીમાં ફ�લાયેલા છ�

€ ડો. મુક�ર પેટ્રોલવાળા
િવસ્મયની સફર�િવસ્મયની સફર�


