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1. એક વખત એવ ું બન્ ું કે, 5 વર્ષિા 16 વખત ફેરફાર
પાિીને સફારી ગજરાતી ભાર્ાન ું ટ્રે નડસેટર િેગેઝિન બન્.ું
(સફારી મેગેગઝને આ મરહને 35 વર્ષ પુરાું કયાાં છે . એ વનવમત્તે આપણે સફારીની 35 વર્ષની સફરમાું પ્રવાસ કરીએ. અહીં

વનયવમત રીતે સફારી અંગે કેટલાક લેખો મ ૂકવા છે . સફારીની વાત હોવાથી સફારીની ક્ષમા સાથે કેટલીક સફારી પ્રેરરત
સ્ટાઈલો પણ અપવાની છે . એમ કરવાનો ઉદ્દે શ માત્ર વાતને કલાત્મક રીતે રજૂ કરવાનો છે . તો એવા ઉદ્દે શ સાથે માણો
આનુંદ..)
સફારીના 35 વર્ષ – ભાગ 1
એક વખત એવુું બનયુ ું કે ગુજરાતના ઘણા બુક સ્ટોર પર એક સાથે નવુ ું મેગેગઝન રડસ્્લેમાું મ ૂકાયુ. ગુજરાતમાું એ વખતે
ઘણા મેગેગઝનો હતાું, માટે નવાું મેગેગઝનની કોઈ નવાઈ ન હતી.
છતાું પણ મેગેગઝનની વાુંચન સામગ્રી વવવશષ્ટ હતી. કલ્પનાકથાઓને બદલે જ્ઞાન-વવજ્ઞાન પર તેમાું વવશેર્ ભાર
આપવામાું આવ્યો હતો. રકિંમત તો માત્ર ત્રણ જ રૃવપયા હતી, પણ તોય એ વખતના ગુજરાતી વાચકોને એ રકિંમત માફક
આવવાની ન હતી. એ મેગેગઝનનુું નામ ‘સફારી’.
--કુમાર, અખુંડ આનુંદ, નવવનત સમપષણ, અગભયાન, ગચત્રલેખા જેવા મેગેગઝનો હતાું. તો વળી કલ્પનાકથા કહેતાું ચુંપક,
ચાુંદામામા, વનરું જન જેવા સામવયકોનો પણ પાર ન હતો. એ બધા વચ્ચે સફારીની શી જરૃર પડી? તેનો જવાબ સફારીના
શતાુંકના સુંપાદકના પત્રમાુંથી મળી રહે છે . --હર્ષલ પબ્બ્લકેશનનુું સ્કોપ ત્યારે વુંચાત ુ હત.ુ ખ ૂબ વુંચાત ુ હત.ુું પણ તેમાું
વવજ્ઞાનના ભારે ખમ વવર્યોને વધારે મહત્ત્વ મળત ુ હત.ુ ું સ્વાભાવવક રીતે જ વવજ્ઞાન ગમે તેવી સરળ ભાર્ામાું લખાયુ
હોય તો પણ બાળકોને સીધો તેમાું રસ પડે નહીં. એ માટે બાળાકર્ષણો ઉભા કરવા પડે. નગેનર દાદા એ વાત બરાબર
સમજી ગયા અને એટલે જ એમણે જેમાું વવજ્ઞાન પણ હોય અને વવજ્ઞાન સુધી દોરી જતાું બાળકોને આકર્ષક લાગે એવા
વવર્યો પણ હોય એવુ મેગેગઝન વવચાયુ.ષ અને એમાુંથી જનમ્યુ આપણુ ું સૌનુ ું લાકડવાયુ ‘સફારી’ જે હવે ૩૫ વર્ષની સફર
પ ૂરી કરી ચ ૂક્યુ છે .
સફારીના પહેલો અંક આજે અત્યુંત દૂ લષભ છે . ક્યાુંય મળતો નથી, જોવાય મળતો નથી. પણ તેન ુ ું કવર સુલભ છે .
સફારીમાું જ વારું વાર કવર છપાયુ છે . એ કવરના આધારે જ આપણને એટલી ખબર પડે છે કે અંક નુંબર ૧નો મુખ્ય લેખ
(સફારીની ભાર્ામાું ફ્લેગવશપ) રોબોટ અંગેનો હતો. પાનાું ખાસ્સા ૮૦ હતાું, એટલે કલ્પના થઈ શકે છે , કે તેમાું રરરડિંગ
મરટરરયલ ખાસ્સુ હશે.

પહેલા અંકના તુંત્રીના પત્રમાું જ તુંત્રીએ સ્પષ્ટતા કરી હતીીઃ ‘આ અંકથી એક નવા બાળપાગક્ષકનુ ું પ્રકાશન શરૃ થાય છે .
નવા પ્રકારનુ ું એટલા માટે કે તેમાું રાજા-રાણીની કે વેતાળની વાતો નથી. પરીકથાઓ નથી કે કપોળકલ્લ્પત કહાણીઓ
નથી. અંધશ્રદ્ધા ફેલાવે તેવાું ગપગોળા નથી કે સસ્સારાણાનાું ઉપજાવી કાઢેલા સાહસો નથી. આ બાળપાગક્ષક તો દર અંકે
તેના સૌ બાળવમત્રોને જ્ઞાન-વવજ્ઞાનની સફરે લઈ જશે–અને એટલે જ તેન ુ ું નામ સફારી છે .
દુવનયામાું એટલી બધી અજાયબીઓ છે કે તેમના વવશે જાણીએ તો ચરકત ્ થઈ જઈએ. એક જમાનામાું એ બધુ જાણવા
માટે હ્યુએન ત્સાુંગ, માકો પોલો, રોબટષ વપઅરી, કોલમ્બસ વગેરે જજજ્ઞાસુ સાહવસકો નીકળી પડયા હતાું. કોઈ પગપાળા
નીકળ્યા, તો કોઈ વહાણોના સઢ પલાણીને મધદરરયે હુંકાયાષ.
આજે માનવીએ પોતાની જજજ્ઞાસા સુંતોર્વા માટે સાહસો ખેડવાની જરૃર નથી અને સફારીના વાચકોએ તો
આરામાખુરશીમાુંથી પણ ઊભા થવાની જરૃર નથી, કારણ કે મરહનામાું બે વખત સફારી તેમને આરામખુરશીમાું બેઠા
બેઠા જ જ્ઞાન-વવજ્ઞાનની સફર કરાવશે અને અવનવી મારહતીઓનો ખજાનો તેમની સામે હાજર કરી દે શે. કોઈ મારહતી
ભ ૂગોળ વવશે, તો કોઈ ઇવતહાસ વવશે, કોઈ સમુર વવશે, તો કોઈ અવકાશ વવશે, કોઈ પ્રાણી વવશે, તો કોઈ વનસ્પવત વવશે.’
એ પછી તુંત્રીએ શુું લખ્યુ હતુું તેની વવગત મારી પાસે નથી, કેમ કે અંક પણ નથી. પરું ત ુ ૩૦ વર્ષ વનવમત્તે ૨૦૭ નુંબરના
અંકમાું આ લખાણ રજૂ કરવામાું આવ્યુ હતુ.ું પણ એ વખતે વાુંચીને વાચકોને એટલુ જરૃર સમજાયુ હશે કે આ સામવયક
જરા નોખી ભાતનુ ું છે . અને એટલે જ આગળ જતાું ટ્રેનડ સેટર સાગબત થવાનુ હત.ુ ું આજની જેમ વળી ત્યારે એ
સામવયક માવસક ન હતુ.ું એટલે જો વાચકોએ ત્યારે જ સ્વીકારી લીધુ ું હોત તો સફારીના વાચકોને એક મરહનો સુધી રાહ
જોવી પડે છે એ સ્સ્થવત વનવારી શકાઈ હોત!
સફારી નામની આજે તો નવાઈ નથી, પણ ત્યારે હતી. પી.રમણ નામના ગચત્રકારે દોરે લ ુું એ એ નામ પસુંદ કરવા
પાછળનો ખુલાસો વર્ો પછી નગેનરદાદાએ કોઈ એક તુંત્રીના પત્રમાું કયો હતો. એ પ્રમાણે સફરે લઈ જાય એવુ સામવયક
એટલે સફારી. સફારી પ્રકારનો પોર્ાક પણ સફારી શબ્દ સાથે સબુંધ ધરાવે છે , એ વાત નગેનરદાદાનો ઉવીશ કોઠારીએ
લીધેલો (અને સાથષક જલસોમાું છપાયેલો) ઈનટવ્ય ૂષ વાુંચ્યો હશે એ સૌ કોઈ સમજી શકશે.
-------તો પહેલો અંક માકે ટમાું આવ્યો.. પછીના પખવારડયે બીજો આવ્યો, ત્રીજો અને ચોથો પણ આવ્યો. વધુ પાનાું, વધુ
વાુંચન અને સમ ૃદ્ધ વાુંચન ધરાવતુ સફારી ગુજરાતી વાચકોને ખાસ માફક આવ્યુ નહીં. હા થોડાક વાચકોએ સફારીની
ખ ૂબ સરાહના કરી. પણ એ થોડાક વાચકો એટલા ઓછા હતાું કે સફારીનુું અથષતત્ર
ું બ્રેકઈવન પોઈનટની રે ખાથી આંબે એ
પહેલાું અટવાઈ પડતુ હતુ.ું તુંત્રીએ એ સુંજોગોમાું ‘સ્કોપ’ના પ્રકાશન પર પણ વવપરરત અસર ન થાય એ હેત ુથી
સફારીનુ ું પ્રકાશ એ વખતે અટકાવી દીધુ,ું વેકેશન આવશે ત્યારે પ્રકાવશત કરીશુ,ું એવો વવચાર પણ રરઝવષ રાખ્યો. પણ
સફારી દ્વારા કક્ષાત્મક વાુંચન ગુજરાતી વાચકોને આપવાની ગાુંઠ સફારીના તુંત્રીએ મનમાું વાળી લીધી હતી. એટલે ફરી
સફારીનો અંક નુંબર ૫ પ્રગટ થયો. એ પછી નુંબર ૬ પણ આવ્યો. પણ તેની સામગ્રી કે કવર કશુય
ું આપણી પાસે નથી.

એ અંકો જોકે થોડા-ઘણા ચાલ્યા. ખાસ તો વાચકોમાું તેનો ઈનતઝાર વધ્યો અને સફારીને પણ સફર ચાલુ રાખવાનુ ું
પ્રોત્સાહન મળ્યુ.ું પરું ત ુ અથષતત્ર
ું ફરીથી અવળી કાઠીએ બેસતુ હત.ુ ું અંક નુંબર ૬ પછી સફારીનુું પ્રોડક્શન સ્ટોપ પ્રેસ થયુ.ું
જુલાઈ ૧૯૮૬માું ફરીથી (પ્રથમ અંકના ૬ વર્ે) સફારીએ ગુજરાતભરના બ ૂક સ્ટોરમાું હાજરી નોંધાવી. એ અંકમાું જ
તુંત્રીએ સ્પષ્ટતા કરી હતી કે મેગેગઝન અઠવારડયે કે પખવારડયે નહીં, દર મરહને પ્રગટ થશે. સફારીના લાુંબા આયુષ્ય
માટે એ વનણષય આવશ્યક હતો. વર્ો પહેલા માકે રટિંક ભણી ચ ૂકેલા તુંત્રી પાસે વાચકો આકર્ાષય એ માટે એકથી એક
ચરડયાતી સ્કીમો હતી.
સાતમા અંકમાું વાચકોને વવમાન જાતે બનાવી શકાય એ માટે આખુ પુસ્તક આપવામાું આવ્યુ હત ુ ું (પુસ્તક બે ભાગમાું
હતુ,ું બીજો ભાગ અંક નુંબર ૮ સાથે હતો). યાદ રહે કે નાની ઊંમરથી જ ટકોરાબુંધ વાુંચન તરફ બાળકો વળે એ
સફારીનો ઉદ્દે શ હતો, બાકી મોટી ઊંમરના વાચકો માટે તો ‘સ્કોપ’ હત ુ ું જ ને! અને નાની ઊંમરના વાચકો એટલે બાળકો
તો જ સફારી તરફ આકર્ાષયેલા રહે જો તેમને દર અંકે જ્ઞાન સાથે કશુક મનોરું જન મળતુ રહે. એટલા માટે આવી સ્કીમો
આપવી જરૃરી હતી. અલબત્ત, એક વખત સફારી વાુંચી લીધા પછી વાચકો માટે બીજુ બધુ ગૌણ બની જત ુ ું હત,ુું એ
અલગ વાત છે . પણ એક વખત બાળકોના હાથમાું સફારી પહોંચાડવુ રહ્યુ.ું
સાતમા અંકના કવર પર પણ મુખ્ય આકર્ષણ તરીકે મોડેલ વવમાન જ છાપવામાું આવ્યુ હત.ુ ું અંકમાું અનુક્રમ હતો અને
અંદર તો નદી પર બુંધ બાુંધત ુ બીવર, સૌથી મોટુ ઈંડુ વગેરે જેવા અનેક લેખો હતા. અંકની રકિંમત જોકે માત્ર પાુંચ જ
રૃવપયા હતી. સફારીના પહેલા જ અંકથી શરૃ થયેલા ગેલ-ગમમ
્ ત-ગપસપ વવભાગમાું વાચકો ટૂચકા લખી મોકલી
શકતા હતાું. અને જે અંકની રકિંમત પાુંચ રૃવપયા હતી તેની તુંત્રી નોંધમાું તુંત્રીએ લખ્યુ હત ુ ું કે ટૂચકા લખી મોકલનાર
વાચકને છપાયેલા દરે ક ટૂચકાદીઠ સફારી દસ રૃવપયાનો પુરસ્કાર આપશે. એટલે કે કોઈ વાચક એક સારો ટૂચકો પણ
મોકલી શકે તો તેને સફારીના બે અંકો જેટલી આવક થઈ જાય. પાછળથી સફારીએ ટૂચકા માટે વળતર વધારીને ૨૫
ૃ વાુંચન આપતા રહેવાની સફારીની
રૃવપયા કયુષ હતુું અને ત્યારે સફારીની રકિંમત ક્યાુંય ઓછી હતી. વાચકોને સતત સમદ્ધ
પ્રવતબદ્ધતા આ વાત પરથી સમજી શકાય એમ છે .
મરહના પછી ઓગસ્ટ, ૧૯૮૬માું સફારીનો આઠમો અંક પ્રગટ થયો. એ અંકમાું ગચત્રવાતાષ આપવાની શરૃઆત થઈ હતી.
ટીમ ટાઈલરના પરાક્રમોએ ધ ૂમ મચાવી એટલે સફારીનુ ું વેચાણ ઊંચકાયુ. સાતમા તથા આઠમા અંકના ઠીકઠીક
વેચાણને કારણે નવમો અને દસમો અંક પણ નીકળ્યો. ત્યાું વળી કાગળના ભાવમાું વધારો થયો અને સફારીનુ ું અથષતત્ર
ું
ફરી બ્રેકઈવન રે ખાએ આવતા આવતા ઊંડી ડૂબકી મારી દૂ ર નીકળી ગયુ.ું કાગળના ભાવમાું જરા સરખો વધારો કોઈ
પણ પ્રકાશનના અથષતત્ર
ું ના ચક્રો રાતોરાત અવળા ફેરવવા સક્ષમ હોય છે . કેમ કે સામવયક કે અખબાર છાપવા માટે
ટનબુંધ કાગળ જોઈએ, એમાું જરા સરખો ભાવ વધારો આવે ત્યાું ટનના રહસાબે વપરાતા કાગળના બીલમાું હજારો
લાખોનો ફરક પડવા માુંડે.

સફારીએ ફરી પ્રોડક્શન બુંધ કયુ,ષ પણ તુંત્રીના મનમાું ગણતરી સ્પષ્ટ હતીીઃ આજે ભલે બુંધ થયુ,ું કાલે તો ફરી શરૃ થઈ
શકશે ને? વાચકો સફારી જેવા વાુંચનથી વવમુખ થાય એવી તુંત્રીની જરા પણ ઈચ્છા ન હતી, પણ સુંજોગો સામે બાુંયો
ચડાવાનો કોઈ મતલબ ન હતો.
૧૯૯૨ના મે મરહનામાું સફારીનુ ું ફરી પ્રાગટય થયુ.ું અંક નુંબર અગગયાર, રકિંમત રૃવપયા છે . વવવવધ લેખો સાથે તેમાું એક
બોડષ ગેમ પણ હતી. સફારીનો એ અંક સારો વેચાયો અને એટલે જ બારમા અંકનો ગભષ બુંધાયો. સાથે સાથે સફારીના
કાયાષલયમાું નવા સભ્યનો ઉમેરો થયો. એ સભ્ય આજે સફારીના સુંપાદક છે , નગેનર વવજયના પુત્ર છે , વવજયગુ્ત
મૌયષનના પૌત્ર છે અને ખાસ તો સફારીના જ્ઞાન વારસાની પરું પરાનો એ નવો સુયોદય હતો.
સફારીનુ ું તુંત્ર વ્યવસ્સ્થત ગોઠવાયુું અને આખરે પહેલો અંક નીકળ્યાના બાર વર્ષ પછી સફારીને લવાજમ મળ્યુ.ું
વડોદરાના કોઈ પ્રવીણ બી. પટે લ સફારીના પહેલા લવાજમ ભરનાર બનયાું. એ વખતે લવાજમ ૧૦૦ રૃવપયા હતુ.ું પણ
સફારીને એ એ ૧૦૦ રૃવપયા મેળવવા માટે બાર બાર ચોમાસા સુધી રાહ જોવી પડી હતી.
મારહતી લેખ લખવા માટે જો સત્તાવાર મારહતી મેળવવી હોય, સુંશોધનમાું ઊંડા ઉતરવુ ું હોય, વાચકોને સમજાય એવુ ું
લખવાનો આગ્રહ રાખવો હોય તો એ માટે મહેનત તો બહુ કરવી જ પડે, પણ ખચોય કરવો પડે. સફારીએ હુંમેશા એ કયુષ
છે . સાથષક પ્રકાશની સ્થાપના વખતે સ્ટેજ પરથી બોલતી વખતે સફારીના તુંત્રી નગેનર દાદાએ વાત બહુ ચોટદાર
શબ્દોમાું કહી હતી.
હાથમાું એક કાગળ રાખીને નગેનર વવજય બોલ્યા હતાું.. અમે પુસ્તકો મુંગાવીએ એના ખચાષ બહુ મોંઘા હોય છે . જેમ કે
મારા હાથમાું જે બીલ છે , એ એક પુસ્તકનુ ું છે અને તેની રકિંમત ૬૫ હજાર કરતાું વધારે (એક પુસ્તકની જ) છે . એ અમારી
(સફારીની) મજબ ૂરી છે અને એ જ અમારી મજબ ૂતી છે ! (બાય ધ વે એ પુસ્તક યુદ્ધજહાજોના જ્ઞાનકોર્નો એક ભાગ
હતો).
નોંધવા જેવી વાત એ કે સફારીને મળત ુું દરે ક લવાજમ ખરે ખર તો વાચકનુ ું રોકાણ છે . કેમ કે સફારી પાસે જેવી મ ૂડી
એકઠી થાય કે તુરુંત સફારી તેનો ઉપયોગ વાચકોના હીતમાું કરે . જેમ કે અંક નુંબર ૩૧-૩૨થી વેચાણ વધ્યુ અને આવક
થઈ તો તેનો ઉપયોગ કરી સફારીના કવર ગ્લોસી પેપર પર છાપવાનુ ું નક્કી કયુ.ાં તેનાથી આકર્ષકતા સાથે સફારીનુ ું
ટકાઉપણુ પણ વધી જતુ ું હતુ.ું અને સફારીના વાચકો માટે સફારીમાું વપરસાતા જ્ઞાન સાથે સફારીનુું ટકાઉપણુ પણ એટલુું
જ મહત્ત્વનુું પાસુું છે .
પછી તો સફારીમાું નવાું નવાું વવભાગો આવ્યા, વવવવધ લેખમાળાઓ આવી, એકથી એક ચરડયાતા લેખો આવ્યા અને
વાચકોને દર અંકે ગચત્ત કરી દે વાની પરું પરા શરૃ રહી. દરવમયાન કાળક્રમે સમય સાથે સાવધાની વતીને સફારીએ
પોતાના કલેવરમાું ૧૬ વખત ફેરફાર કયો છે અને એટલે જ ૩૫ વર્ષ સુધી પહોંચી શકાયુ છે . હવે સફારી ગુજરાતી
ભાર્ાનુું ‘ટ્રેનડ સેટર’ મેગેગઝન બની ગયુ ું છે , તેની કોઈ ના નહીં કહી શકે. એટલે જ ૨૦૦મા અંકમાું ફરી વખત તુંત્રી અને
સુંપાદકે સફારીને ટકાવી રાખનારા ગુજરાતી વાચકોનો આભાર માનયો હતો.

એ બધી વાતો અહીં વવગતવાર એક પછી એક હ્તામાું કરવાની જ છે . કેમ કે સફારીના ૩૫ વર્ષ થાય એ ગુજરાતી
ભાર્ાની એક અત્યુંત મહત્ત્વપ ૂણષ અને શકવતી ઘટના છે . સફારીના વાચક તરીકે મારે તો તેની ઉજવણી કરવી જ રહી..

2. સુંપાદકે પોતાની સાચી ઓળખ આપવાિાું ૧૭૮ અંકો
જેટલી વાર લગાડી!
સફારીના વાચકો કવરથી માુંડીને છે લ્લા કવર પર લખેલો સફારીનો આરએનઆઈ નુંબર શુદ્ધાું વાુંચી નાખે છે . એટલે
તુંત્રીનો પત્ર બાકાત રહે એવુ ું તો શક્ય જ નથી. અંક નુંબર ૭૬ સુધી ‘તુંત્રીનો પત્ર’ આવતો હતો અને એ પછીથી
‘સુંપાદકનો પત્ર’ આવે છે . એ પત્રમાું ઘણુ ું કરીને કોઈ મુદ્દાની વૈચારીક છણાવટ થતી હોય છે . પણ શરૃઆતના અંકોમાું
એવુ ન હતુ.ું શરૃઆતના અંકોમાું તુંત્રીનો પત્ર જાણકારી આપવાનુું કામ કરતો હતો અને તુંત્રીના પત્રનુ ું કદ ખાસ્સુ નાનુું
રહેત.ુું પત્રની બાજુમાું કે ઉપર સફારીના આગલા અંકનુું કવર પેજ છાપવામાું આવતુ હત ુ ું (હવે એ પત્ર વવભાગમાું આવે
છે ).
તુંત્રીના પત્રમાું સફારીની કોયડા સ્પધાષના ઈનામો, સફારીના વાચકોની વવવવધ જીજ્ઞાસાઓના ખુલાસા, સફારીની
વવવવધ સ્કીમોની જાણકારી આપવામાું આવતી. સફારીના વાચકોની કાયમી ફરરયાદ રહેતી-રહે છે કે સફારીનો નવો અંક
મેળવવા એક મરહનો રાહ જોવાતી નથી. તેના જવાબો પણ વારું વાર તુંત્રીના પત્રમાું આપવામાું આવ્યા છે . શરૃઆતમાું
તુંત્રીના પત્રમાું એવા પણ ખુલાસા કરવા પડયાું હતાું કે સફારીમાું અપાતી મારહતી તદ્દન સાચી છે (અંક ૨૩) માટે
અચરજ અનુભવો, અવવશ્વાસ નહીં!
અંક નુંબર ૬૫નો પત્ર વવવશષ્ટ હતો. કેમ કે તેમાું તુંત્રીએ લખ્યુ હત ુ ું કે ખુદ સફારી પાસે શરૃઆતના ૧થી ૯ નુંબરના અંકો
નથી. તો કોઈ વાચકો પાસે હોય તો આપવા મહેરબાની કરે .
પછી કોઈ વાચકોએ આ્યા પણ હશે. સફારી માટે એ સમસ્યા જોકે નવી ન હતી. સાથષક જલસોમાું છપાયેલા ઈનટવ્યમ
ૂષ ાું
નગેનર દાદાએ કહ્યુું છે ીઃ ‘સ્કોપના પહેલા દસ અંકોની રકિંમત રૃવપયા ૪૦ આસપાસ થાય, પણ અમારે એ બ્લેકમાુંથી
રૃવપયા ૫૫૦ ચ ૂકવીને ખરીદવા પડયાું હતાું!’
સુંપાદકનો પત્ર શરૃ થયા પછી સુંપાદકે સફારીના તુંત્રી અંગે પ્રસુંગોપાત લખાણ રજૂ કરીને વાચકોને થોડો-ઘણો
પરરચય કરાવ્યો છે . જેમ કે સવાસોના અંકના સુંપાદકના પત્રમાું લખ્યુ છે , ‘વાચકો અને તુંત્રી બે પાયા પર સફારીનુ ું
સામ્રાજ્ય ઉભુું છે .’

નગેનર વવજય નાગરરક સનમાન કાયષક્રમની નોંધ કરતાું લખ્યુ છે ીઃ ‘આજીવન વશષ્યભાવ ધરાવતા નગેનર વવજય ગુરુ
તરીકે મળ્યાું એ મારુ સદ્નસીબ છે . વાચકોને મારે એટલુું જ કહેવાનુ ું કે તમારામાું રહેલા વશષ્યભાવને ઓળખો અને તેને
બહાર લાવો. એક વખત તે બહાર આવે પછી કોઈ વવર્ય અઘરો કે અસ્પ ૃશ્ય રહેશે નરહિં.’ (અંક નુંબર ૧૩૧)
સુંપાદકનો પત્ર અંક નુંબર ૧૪૬માું એક પાનાુંથી આગળ વધીને બીજા પાના સુધી પહોંચ્યો હતો. પત્રમાું નમષદા પરના
સરદાર સરોવર બુંધ અને તે અંગેના ફાલતુ વવવાદની વાત હતી. પછીના અંકનો સુંપાદકનો પત્ર પણ એ રીતે લાુંબો જ
હતો. ૧૭૪મા અંકનો સુંપાદકનો પત્ર તો પુરા પોણા બે પાનાુંનો હતો. તેમાું સુંપાદકે નેશનલ કાઉસ્નસલ ઓફ
એજ્યુકેશનલ વસસચષ એનડ ટ્રે ઈવનિંગના પુસ્તકોમાું છપાયેલા ભારતના ઈવતહાસના જુઠ્ઠાણાઓ વવશે વવગતવાર વાત કરી
હતી.
નગેનર વવજય પત્રકારત્વમાું ૧૯૫૮ના રડસેમ્બરમાું સરક્રય થયા હતાું. એ રહસાબે અત્યારે તેઓ પત્રકારત્વનુ ું ૫૭મુ ું વર્ષ
ખેડી રહ્ાું છે . ૫૦ વર્ષ પુરા થયા ત્યારે અગભનુંદન સાથેની નોંધ (અંક ૧૭૬-જાનયુઆરી ૨૦૦૯) સુંપાદકના પત્રની નીચે
હતી. ૧૭૮મા (માચષ ૨૦૦૯) અંકનો સુંપાદકનો પત્ર તો ઓર વવવશષ્ટ છે . કેમ કે તેમાું વવજયગુ્ત મૌયષની
જનમશતાબ્દીની નોંધ છે . ૧૯૦૯માું જનમેલા વવજયગુ્ત મૌયષનો ટૂુંકો પરરચય તેમાું રજૂ કરાયો છે . છે લ્લા પેરેગ્રાફમાું
સુંપાદકે ખુલાસો કયો હતો કે વવજયગુ્ત મૌયષ સુંપાદકના દાદા થાય. વપતા-પુત્ર-દાદા-પૌત્રનો એ સબુંધ સ્વાભાવવક
રીતે સફારીના ઘણાખરા વાચકો માટે અજાણ્યો હતો. એટલે પછીના અંકમાું વાચકોએ પત્રમાું વવજયગુ્ત મૌયષ જનમ
શતાબ્દી અંગે રાજીપો વ્યક્ત કયો હતો.
અપ ૂવષ ભટ્ટ નામના એક વાચકે તો બહુ સરસ રીતે લખ્યુ હત,ુ ું ‘સુંપાદકે પોતાની સાચી ઓળખ આપવામાું ૧૭૮ અંકો
જેટલી વાર લગાડી.’ પછીના અંકમાું (૧૮૦) શેરખાનની જાહેરાત હતી. જેમાું એક લાઈન મહત્ત્વની હતી કે વવજયગુ્ત
મૌયષની જનમશતાબ્બ્દ વનવમત્તે નગેનર વવજયના હસ્તાક્ષરવાળી શેરખાનની પ્રત મેળવવા સુંપકષ કરો! પછી તો મુબ
ું ઈમાું
વવજયગુ્ત દાદાને શ્રદ્ધાુંજગલનો એક કાયષક્રમ પણ યોજાયો હતો.
શતાુંકમાું સૌથી લાુંબો સુંપાદકનો પત્ર હતો. ત્રણેક પાનામાું ફેલાયેલો. સફારી શા મટે શરૃ થયુ તેનો જવાબ પણ તેમાું
હતો. તુંત્રીના પત્ર બુંધ થયા પછી તુંત્રીને જે કહેવ ુ ું હોય એ આમ તો એમના લેખમાું કહેવાઈ જાય છે . પણ જરૃર પડયે
અલગથી નોંધ પણ મ ૂકી છે . જેમ કે ૨૫૦માું અંકમાું રૃવાડાું ઉભા કરતી સેલ્યુલર જેલની કથાના અંતે નગેનર દાદાએ
લખ્યુ છે , ‘મને અનેક રફલ્મો જેયા પછી સૌથી વધારે ગમેલી રફલ્મ છે , સજા-એ-કાલાપાણી.’ સ્વાભાવવક રીતે સફારીના
અનેક વાચકોએ અંક પછી એ રફલ્મ શોધીને જોઈ હતી અને જોઈ હોય એમણે ફરી જોઈ હતી.

3. સફારીીઃ જ્ઞાનના અંબાર પર સજાવટનાું ફૂલડાું
બ ૂક સ્ટોર પર ગોઠવાયેલા ઘણા મેગેગઝનો વચ્ચેથી તમને સફારી તરત મળી આવે છે ? જો હા, તો તેના બે કારણો હોઈ
શકે. એક તો તમારી આંખો સફારી જ શોધી રહી છે અને બીજુ ુંસફારીના કવર આકર્ષક અને અનોખા હોય છે , એટલે
શોધવાનુું પ્રમાણમાું સરળ રહે છે . પણ કવર એમ જ અનોખુ નથી બનતુ.ું
બદલાતા સમય સાથે સફારીના કવર સતત બદલાતા રહ્ાું છે . જેમ કે શરૃઆતમાું કવર પર એક જ ગચત્ર રહેત.ુ ું પહેલા
અંકમાું રોબોટ જ હતો ને. એ પછી ગચત્રો-રે ખાગચત્રોની ભીડભાડ વધવા માુંડી. અંદર સમાવેલા વવર્યોના ફોટોગ્રાફ્સ
પ્રવતવનવધ તરીકે કવર પર હાજર રહેતા હતાું. જોકે ફોર અ ચેનજ અંક ૪૯ના કવર પર કાજજયા પક્ષીના ફોટાને બદલે
એસ.એમ.ફરીદે બનાવેલ ુું ગચત્ર મ ૂક્યુ હતુ.ું ‘ગુજરાત સમાચાર’માું મન્નુ શેખચલ્લી તરીકે હાસ્ય કોલમ લખતાું લગલત
લાડ રડઝાઈનર પણ છે . તેનો પરરચય અંક નુંબર ૫૦માું મળે છે . સફારીના એ અંકનુું કવર તેમણે તૈયાર કયુષ છે અને
તેમની ક્રેરડટ પણ તુંત્રી લેખ નીચે અપાઈ છે . બીજા કેટલાક અંકોમાું પણ તેમને ક્રેરડટ અપાઈ છે . પછી તો સુંપાદકે ખુદ
જ કવરની સજ્જજા હાથમાું લીધી એટલે સફારીના મુખપ ૃષ્ઠની રડઝાઈનમાું હર્ષલ પુષ્કણાષ ન ુ ું નામ આવે છે . જોકે આજે
રડઝાઈન લખાય છે પણ એક સમયે ‘મુખપ ૃષ્ઠ આયોજન’ એમ લખાઈને આવતુ ું હત!ુ ું
સફારીના કવર પર એક મુદ્દા પર ધ્યાન આ્યુ ું છે ? એ મુદ્દો એટલે ખુદ સફારી શબ્દની લખાવટ. જે રીતે સફારી શબ્દ
લખાયો છે એ નાવવનયપ ૂણષ જ છે ને! સુંભવત એમાું ક્યારે ય ફેરફાર થયો નથી, હા તેનો કલર બદલાતો રહ્ો છે , પણ
મરોડ એમ જ રહ્ાું છે . એ મરોડદાર ત્રણ અક્ષરો હકીકતે પી.રમણ નામના કોઈ કળાકાર-ગચત્રકારે તૈયાર કયાષ છે . એક
સમયે સફારીમાું ઈનામી કોયડા સ્પધાષ હેઠળ રું ગીન પોસ્ટરો અપાતાું હતાું. એ પોસ્ટરો પણ રમણ તૈયાર કરતાું હોવાની
નોંધ ૭૨માું અંકના સુંપાદરકયમાું મળે છે . ‘સ્કોપ’ના અંકોમાું તો તેમની ક્રેરડટ પણ વાુંચી છે . હવે સફારીનુું પહેલ ુું અને
છે લ્લુ કવર અત્યુંત આકર્ષક હોય છે , એટલે હાથમાું લેવાનો અનોખો રોમાુંચ અનુભવી શકાય છે .
બદલાતા સમય સાથે સફારીમા અંદર લખાણમાું વપરાતા ફોનટ (ટાઈપ) પણ બદલાતા રહ્ાું છે . કોઈ પણ છપાયેલા
લખાણના ફોનટ જો આકર્ષક ન હોય તો વાુંચવાની એટલી બધી મજા આવતી નથી. બે લીટી વચ્ચે જગ્યા રાખવી, બે
શબ્દો વચ્ચે જગ્યા રાખવી, શબ્દ-વાક્યને ઓછી જગ્યામાું સમાવવુ ું કે કોઈ ચોક્કસ ભાગ બોલ્ડ કરવો.. એ બધી
ટાઈપોગ્રાફી-પેજ સેરટિંગની કામગીરી છે . દરે ક અખબાર-સામવયકે તેના પર ધ્યાન આપવુું જ પડે છે . કેમ કે હવે જમાનો
માત્ર સળુંગ લખાણનો નથી રહ્ો. લખાણ પણ આકર્ષક રીતે રજૂ થવુ ું જોઈએ.
હવે તો સફારીનુ ું કવર ફેરવીએ ત્યાું જ સુંપાદકના પત્રની ઉપર મરહનો-વર્ષ લખેલ ુું જોવા મળે છે . પણ એવોય સમય
હતો જ્યારે સફારીના આખેઆખા અંકમાું ક્યાુંય મરહનો કે વર્ષનો ઉલ્લેખ હોય જ નહીં. એટલે હવે એવો અંક હાથમાું આવે
તો એ અંક ક્યા સમયગાળાનો છે એ નક્કી કરી શકાત ુું નથી. એવા અંકો યુવનવસષલ કહી શકાય કેમ કે કોઈ પણ સમયે
હાથમાું લઈએ, ક્યારનો અંક છે , એ જાણી શકાશે નહીં. પરગ્રહવાસીઓ પ ૃથ્વી પર આવીને સફારીના પાનાું ફેરવે અને

પોતાનો વવશેનો એકાદ લેખ જુએ તો પણ એ સમજી નહીં શકે કે આ ક્યારે લખાયુ ું છે ! જોકે અંક નુંબર આઠમાું નોંધ છે કે
અંક ઓગસ્ટ ૧૯૮૬માું (એટલે કે પહેલો અંક પ્રગટ થયાના છ વર્ષ પછી) પ્રગટ થયો હતો.
આ પત્ર સફારીને મળે ..એમ લખી લખીને મેં સફારીને ઘણા પોસ્ટકાડષ લખ્યા છે (હવે મેઈલ કરુ છું). અને એટલે જ એક
સમયે સરનામુું મોઢે થઈ ગયુ હતુ.ું જૂનાગઢથી અમદાવાદ આવ્યો અને પહેલી વખત સફારીની ઓરફસે પહોંચ્યો ત્યારે
સરનામાું લખેલા દરે ક રદશા વનદે શકો (કોર બાયોટે ક…, આનુંદ મુંગલ..) વગેરે વાુંચીને શરીરમાું ઝણઝણાટી થતી હતી.
પાછલા ઘણા વર્ોથી તો સફારીનુ ું સરનામુું યથાવત છે . પણ અત્યારનુ ું સરનામુ ૭૧મા અંકથી કાયમી થયુ ું છે . જોકે સાવ
શરૃઆતના કેટલાક અંકોમાું પણ અત્યારે છે એ સરનામુ જોવામાું આવ્યુ છે . વચ્ચેના સમયગાળામાું કેટલાક અંકોમાું
બીજા સરનામા છે , જેમ કે એક સરનામુું ભરનુ ું હતુ,ું તો વળી પાલડીનુ ું બીજુ ુંસરનામુ પણ હત.ુ સફારીનો ફોન નુંબર પણ
જૂન ૨૦૦૭ના ૧૫૮મા અંકથી બદલાયો હોવાની નોંધ જોવા મળે છે .
વાુંચીને દરે ક વખતે વાત ન પણ સમજાય. તો? તો પછી ડાયાગ્રામ-ગ્રારફક-નકશાથી એ વાત સમજવી રહી. ગુજરાતી
વમરડયામાું સફારી જેટલો ડાયાગ્રામ-નકશાનો ઉપયોગ બીજા કોઈ પ્રકાશનમાું જોવા મળ્યો નથી. ડાયાગ્રામ શબ્દ પણ મેં
પહેલી વખત સફારીમાું જ વાુંચ્યો હતો. ફોટોગ્રાફ્સ અને તેની ક્વોગલટી પર પણ સફારી પુરતો ભાર આપે છે . શરૃઆતી
અંકોમાું ‘નેશનલ જ્યોગ્રારફક’ની જેમ જ આખુ પાનુ ું ભરીને ફોટા છપાતાું હતાું. જેમ કે કોઈ એક શરૃઆતી અંકમાું રક્રકેટર
વવવવયન રરચાડષ નો આખા પાનાુંનો ફોટો છે . પછીના અંકોમાું એક પાનાનાું ફોટા બુંધ થઈ ગયા હતાું. પણ કેટલાક અંકોમાું
બે પાનાું ફેલાય એવડા અડધા પાનાુંની સાઈઝના ફોટા છા્યા છે . જેમ કે અંક નુંબર ૧૭૮માું હાથીના ટોળાનો ફોટો.
એવો જ બે પાનામાું અડધી કાઠી સુધી ફેલાયોલો ફોટો ગચત્તાનો હતો, અંક ૧૮૩માું.

4. સતત આઠ વર્ષ સધી ‘સફારી’ની કકિંિતિાું વધારો થયો
ન હતો!
સફારીની અત્યારે છૂટક રકિંમત કેટલી છે ? સફારીનો અંક જોયા વગર જવાબ આપવાનો હોય તો કદાચ એક્ઝેટ આંકડો
કહેવો મુશ્કેલ થશે.. કેમ કે સફારીના ઘણાખરા વાચકો રકિંમત જોઈને અંક ખરીદતા નથી. સૌ કોઈ એ વાત સ્વીકારશે કે
સફારી જે સામગ્રી આપે છે , તેના પ્રમાણમાું રકિંમત બહુ મામુલી રાખે છે . એટલે કે સસ્તાદરે જ્ઞાનવાન સમાજનુ ું વનમાષણ
કરવામાું સફારી મહત્ત્વનો રોલ ભજવી રહ્યુું છે . એ વાતો જોકે અજાણી નથી. એટલે આપણે વાત કરીએ સફારીની
રકિંમતમાું આવેલા ઉતાર ચડાવની…
પહેલા અંકની રકિંમત ૩ રૃવપયા હતી. પછી? પછી તરતના અંકોની તો ખબર નથી પણ આઠમા અંકની રકિંમત પાુંચ
રૃવપયા હતી. અંક નુંબર ૪૬થી વધીને બાર થઈ હતી. ૪૬મો અંક જાનયુઆરી-ફેબર
્ ુ આરી ૧૯૯૬માું પ્રગટ થયો હતો.
આગલા અંકની રકિંમત ૧૦ રૃવપયા જ હતી. અંક નુંબર ૪૭ની રકિંમત પણ વેકેશન અંકને કારણે બાર રૃવપયા હતી. ૪૮મા
અંકથી ફરી દસ રૃવપયા કરી દે વાઈ હતી. અકોના પ્રકાર પ્રમાણે પણ સફારીના મ ૂલ્યમાું વઘ-ઘટ થતી રહે છે .
૧૬૪થી છૂટક રકિંમત વધારીને પુંદરને બદલે ૧૮ રૃવપયા કરવામાું આવી હતી. છે ક ૮૫ નુંબરના અંકથી એ રકિંમત ચાલી
આવતી હતી, જે સતત આઠ વર્ષ રહી. એ માટે સફારીને અગભનુંદન આપવા રહ્ાું. બાકી આઠ વર્ષ ભાવ વધ્યા વગર
સતત સારી ક્વોગલટી આપતી હોય એવી કઈ ચીજ માકે ટમાું મળે છે ? સફારીએ એ વધારાની નોંધ સુંપાદકના પત્રની
નીચે મ ૂકી હતી. દર વખતે એ નોંધ મ ૂકવાની પરું પરા જળવાઈ જ છે .
એ પછીનો ભાવ વધારો ૧૭૧માું અંકે આવ્યો હતો. એ વખતથી ભાવ ૨૦ રૃવપયા થયો હતો. ભાવ વધારા માટે સુંપાદકે
વ્યાજબી કારણો પણ રજૂ કયાષ હતાું. અલબત્ત, એ કારણો ન હોય તો પણ સફારીના વાચકો ભાવ વધારા સામે ક્યારે ય
સરઘસ-રે લી કરતાું નથી. કે નથી ઉચ્ચારતા એક પણ શબ્દ.
વીસેક અંકો પછી ૧૯૨મા નુંબરથી સફારીના કલેવર બદલાયા અને રકિંમત વધીને ૨૫ રૃવપયા થઈ. હવે છૂટક રકિંમત ૩૦
રૃવપયા છે . એટલા રૃવપયામાું બે વમત્રો અમદાવાદમાું સારા પ્રકારની દાબેલી ખાઈ શકતા નથી. સફારી વાુંચીને સમ ૃદ્ધ
જરૃર થઈ શકે છે .
વધીને વધીને સફારીની છૂટક રકિંમત ૫૦ રૃવપયા થઈ છે , પરું ત ુ એ રદવાળીઅંકો પુરતી જ. છે લ્લો રદવાળી અંક ૨૪૫માું
નુંબરનો હતો, જેની આટલી રકિંમત હતી. તેની સામે પાનાુંની સુંખ્યા પણ વનયવમત કરતાું વધારે હતી. કુલ ૧૦૨ પાનાું
હતાું. છૂટક રકિંમત છે લ્લે ૨૨૧માું અંકે (ઓક્ટોબર ૨૦૧૨)માું ૨૫થી વધીને ૩૦ થઈ હતી. એ યથાવત જ છે .

શરૃઆતમાું કદાચ સફારીનુું લવાજમ ૧૦૦ રૃવપયા હત.ુ ું ૫૩મા અંકથી બાર અંકોનુ ું લવાજમ વધારીને ૧૨૦ રૃવપયા
કરાયુ હતુ.ું ૩૫ વર્ષમાું લવાજમ વધી વધીને સાડાત્રણ ગણુ વધી ૩૫૦ થયુ છે . એ રકિંમત ખરે ખર બહુ ઓછી ગણવી
રહી. કેમ કે અંગ્રેજીમાું નેશનલ જ્યોગ્રારફક ખરીદવુ ું હોય તો એક અંકની રકિંમત ૨૭૫ રૃવપયા છે . ‘વાયડષ ’ મેગેગઝનનો એક
અંક ૬૦૦ રૃવપયાનો આવે છે . અને એ રૃવપયા ખચ્યાષ પછીય એમાું નગેનર વવજય જેવો ભાર્ાવૈભવ હોતો નથી.
અંક નુંબર ૧૧૮માું લવાજમની વવગત નીચે એક અચરજ પ્રેકર વાક્યુ જોવા મળ્યુ હત.ુ ું લખ્યુ હત:ુ ું ‘નોંધ-લવાજમની
રકમ પર વ્યાજ આપવામાું આવશે નરહ’. આવુ શા માટે લખવુ ું પડયુ હશે એ ‘બ્રહ્ાુંડ એક છે કે અનેક’ તેનાું જેવુ જ રહસ્ય
છે . પછીના અંકમાું એવી નોંધ હતી નહીં. કે બીજા અંકોમાું પણ ક્યારે ય એ સ ૂચના ધ્યાને ચડી નથી. શરૃઆતમાું
લવાજમધારક વાચકોને સફારી સ્મવૃ તપત્ર લખત ુ હશે, કેમ કે અંક નુંબર ૮૬માું જાહેરાત છે કે હવે સ્મવૃ તપત્ર મોકલાશે
નહીં!
સફારીના વનયવમત અંકના પાનાું અત્યારે ૭૦ છે . એક સમયે ૫૨ હતાું, પછી ૬૦ થયા, ૬૮ થયા, ૭૨ થયા.. હવે જોકે ૭૦
પાનાું છે . વવશેર્ાુંક વસવાય પાનામાું ફેરફાર હોતો નથી. જેમ કે રદવાળી અંક કે વેકેશન અંક. અલબત્ત, હવેના અંકોમાું
કાગળ વધારે ઊંચી ગુણવત્તાનો વપરાતો હોવાથી અંક જરા વધારે દળદાર લાગે છે .

5. સફારીની કકિંિત દસ રૃનપયા ન હતી, ત્યારે જોક્સન ું
વળતર દસ રૃનપયા અપાત હત!ું
અનય કોઈ ગુજરાતી સામવયકોમાું ન જોવા મળે એવા એકથી એક ચરડયાતા કાટૂષ નો સફારીએ આ્યા છે . રાજકીય
મુદ્દાઓ પર કટાક્ષ કરે તેને જ કાટૂષ ન સમજવાની વ્યાપક ગેરમાનયતા છે .
સફારીના કાટૂષ નમાું પણ તેના વવર્યની વવવશષ્ટતા જોવા મળતી હતી. ગુજરાતના અવ્વલ કાટૂષ વનસ્ટ દે વ ગઢવી કાટૂષ ન
દોરી આપતાું પણ જોતાું સમજાઈ આવે કે કનસે્ટ કદાચ નગેનર દાદા જેવા ભેજાબાજોના જ હોવા જોઈએ. હવે કાટૂષ ન
નથી આવતાું. દે વ ગઢવી વર્ોથી વનવ ૃત્ત થયા છે અને ગુજરાતમાું તેમનો કોઈ વવકલ્પ નથી. કદાચ એટલે જ.. એ
કાટૂષ નોની ગૌરવગાથા લુંબાવવાને બદલે અહીં જોઈ લો કેટલાક કાટૂષ ન…

(નોંધ- બધા કાટૂષ ન સફારીના છે , માટે કોપી રાઈટ પણ તેમના જ ગણાય. મેં અહીં માત્ર સમજાવટ ખાતર શેર કયાષ છે .
તેનો બીજો કોઈ ઉપયોગ થાય એ ઈચ્છવનય નથી. )
કરસન કકડો અને જુહારમલ મારવાડી.. એવા એકથી એક ચરડયાત્રા પાત્રો સજીને સફારીએ આપેલા જોક પણ બીજે
ભાગ્યે જ વાુંચવા મળતાું. હવે તો જોક્સનુ ું એટલુ મહત્ત્વ રહ્યુું નથી પણ ૮મા અંકમાું ૩ પાનાું ભરીને જોક્સ આ્યા હતાું.
અને ત્યારે વાચકો મોકલે તેમાુંથી પસુંદ થતા દરે ક ટૂચકાને દસ રૃવપયાનો પુરસ્કાર પણ અપાતો હતો. અને એ વખતે
સફારીની રકિંમત પુરા દસ રૃવપયા ન હતી!
ક્યારે ક એવુું બનતુું કે વાચકોને જોક ન સમજાય ત્યારે ખરી હાસ્યસ્પદ સ્સ્થવત સજાષતી હતી. એક વખત તો સફારીએ
વધારે પડતો બુદ્ધદ્ધશાળી જોક્સ આ્યો એમાું ઘણા વાચકોને ન સમજાયો અને એટલે જ પછીના અંકે સફારીએ જોક્સ
પણ સમજાવવો પડયો હતો!

6. જડ્ છે , જાણી લો, એક વખત એવ બન્,ું કેવ ું છે ? –
સોંસરવા ઉતરતા ‘સફારી’ના હેકડિંગ!
સફારીના હેરડિંગો તેન ુ ું અત્યુંત મજબ ૂત પાસુ ું રહ્યુું છે . લેખન સાથે સુંકળાયેલો હોવાથી મને બરાબર ખબર છે કે હેરડિંગમાું
પુરત ુું ધ્યાન આપવામાું ન આવે તો વાચકોને લેખ સુધી ખેંચી જવામાું દર વખતે સફળતા મળતી નથી. સફારીના
કેટલાક હેરડિંગો મને બહુ ગમ્યા છે , જેમાું પ્રાસાનુપ્રાસ છે , ભાર્ાની સજ્જજતા છે , શબ્દોનો વૈભવ છે અને ખાસ તો કહેવાની
છે એ વાત ભારે પ્રભાવક રીતે કહેવાઈ છે .. જેમ કે..
– ઓક્ટોપસીઃ આઠ પગ અને અઢાર ગપ (અંક ૧૦)
– નદી પર બુંધ (અને બુંધ પર બુંગલો) બાુંધતુું બીવર! (અંક 7 અને બેસ્ટ ઓફ સફારી-૧)
– બે મહાસાગરોને જોડતી અને બે ખુંડોને વવખ ૂટા પાડતી પનામા નહેર (૭૬)
– અમેરરકાએ કરે લી અમેરરકાની ખરીદીના સોદાની દ્ધદ્વશતાબ્દી (૧૧૫)
– દે વાગળયા જમષનીએ જ્યારે કોલસાને બદલે કરનસી નોટો બાળીને કામ ચલાવ્યુ ું
– વવશ્વયુદ્ધનુ ું પ્રકરણ છે લ્લુ:ું નોમષનડીથી નરે મ્બગષ (૧૨૫)
– સાયનસ રફક્શનીઃ આજની વાતાષ, આવતી કાલની વાસ્તવવકતા (અંક ૧૪૬)
– ભવવષ્યમાું ભસ
ું ૂ ાવા માટે આજે આલેખાતો રડજજટલ ઈવતહાસ (૧૫૦)
– રહટલરની હત્યાના બધા કાવતરાું જ્યારે તેના નસીબ સામે હારી ગયાું (૧૫૧)

– થ્રીડી વપ્રનટરીઃ કમ્્ય ૂટરનુ ું વપ્રનટર જેમાું કુુંભારચાકડો બને છે ! (૧૫૪)
– રવશયન સ્પુતવનકના ચ…
ું ૂ ચ…
ું ૂ વસગ્નલોએ જ્યારે સ ૂતેલા અમેરરકન વસિંહને જગાડયો (૧૬૨)
– બુદ્ધદ્ધની વ્યાખ્યા બદલીને મ ૃત્યુ પામેલો પક્ષીજગતનો આઈનસ્ટાઈન (૧૬૩)
– ઘુમ્મસને નીચોવી વેરાન ટાપુ પર બાગબહાર ખીલવવા માગતો અંગ્રેજ ગુલશન GROWER (૧૬૫)
– ઓસ્ટ્રે ગલયાના મ ૂળ આરદવાસીઓ પર જુલમો ગુજારી ગોરી સરકારે જ્યારે ‘સોરી’ કહ્યુ!ું (૧૬૭
– રહટલરે કલ્પેલી જગતની પહેલી ‘નેનો’ મોટરે જ્યારે વવશ્વબજારને સર કયુાં (૧૬૯)
– ચીને જ્યારે છાણયુગમાું ખપે
ું ૂ લો પગ કાઢી સુપરપાવર બનવા ફાળ ભરી (૧૭૧)
– રહટલરના રોકેટશાસ્ત્રી વનષર બ્રાઉને જ્યારે નીલ આમષસ્ટ્રોંગને ચુંરનો પ્રવાસ કરાવ્યો (૧૭૮)
– બે અણુબોમ્બના મશરૃમ વાદળોએ જ્યારે રહરોવશમા-નાગાસાકી પર મોત વરસાવ્યુું (૧૮૩)
– પહેલા વવશ્વયુદ્ધનો રહસાબ ચ ૂકતે કરવા રહટલરે જ્યારે બીજુ ુંવવશ્વયુદ્ધ સળગાવ્યુ ું (૧૮૪)
– પરાજયના ભણકારા વચ્ચે રહટલરે જજિંદગીના છે લ્લા રદવસો જ્યારે ભ ૂગભષ બનકરમાું વીતાવ્યા (૧૯૩)
– રોબટષ ક્લાઈવના આત્મહત્યાના ચારે ય પ્રયાસો જ્યારે વનષ્ફળ ગયા અને ભારત ૧૯૦ વર્ષ માટે ગુલામ બનયુ (૨૦૭)
– સુંશોધકોને જડયા છે , પરું ત ુ સાપેક્ષવાદને નડયા નથીીઃ પ્રકાશરકરણોથી વધુ ઝડપી કણો (૨૧૦)
– વવશ્વનુું સૌથી વવશાળ મુંરદર અંગકોર વાટ જ્યારે રહસ્યના પ્રશ્નાથષ સાથે ઓગચિંત ુ પ્રગટ થયુું (૨૧૩)
– દુવનયાની સૌથી સુરગક્ષત જગ્યાઓ, જ્યાું (ખરે ખર જ) ચકલુય
ું ફરકી શકત ુ ું નથી (૨૫૧)
– ખોવાયા છે , પણ જડયા નથીીઃ જેમની ખોટ ન પ ૂરી શકાય તેવા વૈજ્ઞાાવનક ખજાનાઓ (૨૨૧)
– ઈવતહાસની ગાડીના પાટા બદલી નાખનારા ત્રણ પ્રાણીઓીઃ ઘોડો, હાથી અને ઊંટ (૨૩૧)
– ગબ્રટનને જગી
ું આક્રમણ વડે જીતી લેવાના રહટલરના ્લાનને જૂજ હવાબાજોએ જ્યારે આકાશી યુદ્ધમાું ફુંકી દીધો
(૨૩૨)
– ત્રીસ વર્ષ પહેલાું ભારતના કમાનડો વમશને જ્યારે વસઆચેનને પારકસ્તાનના હાથમાું જત ુું અણીના મોકે બચાવી લીધુ ું
(૨૩૯)
– ગબન લાદે નને ખતમ કરવા અમેરરકી કમાનડો ટુકડીએ જ્યારે વથ્રલર કથાને આંટી જાય તેવ ુ ું રદલધડક સાહસ ખેડયુ
(૨૪૦)
– ૧૯૭૧ના યુદ્ધમાું પારકસ્તાનમાું યુદ્ધકેદી બનેલા ભારતીય પાયલટોએ જ્યારે અશક્ય ગ્રેટ એસ્કેપ સાહસ ખેડયુ ું (૨૪૭)
– ભારતની અંગ્રેજ હકૂમતે જ્યારે આંદામાનમાું સેલ્યુલર જેલ નામનુ ું નકષ સ્થા્યુ ું (૨૫૦)
– સ્વગષસમા કાશ્મીરમાુંથી હાુંકી કઢાયેલા પુંરડતો જ્યારે નકષ જેવી વનરાવશ્રતોની છાવણીમાું આવી પડયા (૨૨૮)
અહીં માત્ર થોડા હેરડિંગોનુ ું ગલસ્ટ આ્યુ છે . એનો મતલબ એવો નથી કે બીજા હેરડિંગો સારા નથી.. રક્રએરટવ કામ સારુું કે
ખરાબ હોતુું નથી. દરે ક વ્યસ્ક્ત તેને પોતાની રીતે મ ૂલવી શકે છે .
અહીં કેટલાક એવા હેરડિંગો આ્યા છે , જે મને અત્યુંત ગમે છે .
-----------

કુંઈ પણ લખતાું પહેલા હુ ું એક વાચક છું, જીજ્ઞાસુ વાચક. એટલે સરપ્રાઈઝ સબજેક્ટ મને કાયમ આકર્ષતા રહે છે .
પત્રકારત્વ અને લેખનમાું હોવાથી વવવવધ વવર્યો વાુંચવામાું આવતા જ હોય. પણ ‘સફારી’ ઘણી વખત એવા વવર્યો
આપે છે , જે સરપ્રાઈઝ કરતાું રહે છે . સફારી વસવાય બીજે ક્યાુંય વાુંચવા ન મળતાું હોય એવા અનેક સરપ્રાઈઝ
(એટગલસ્ટ મારા માટે તો) સબજેક્ટ છે .. જેમ કે..
– ખાઉધરા તીડનો તરખાટ
– ગચત્રવવગચત્ર આકારો વાળી પક્ષીઓની ચાુંચ
- નયુ ગીનીના માણસખાઉ માણસો કેવા છે (29)
– ધરતીના આખા ગોળાને ધુર
્ જાવનાર સૌથી મોટો ધડાકો
– ચીના લોકોનુું મનપસુંદ કાનકરડયા પક્ષીના માળાનુું સ ૂપ!
– મસમોટા વશકારનેય વમવનટોમાું ભરખી જતાું ડ્રાઈવર મુંકોડા!
– ભારતનો સૌથી પહેલો ભૌગોગલક નકશો કોણે બનાવ્યો?
– અવાજના મોજાુંને ઓવરટેક કરી જતી સુપરસોવનક કાર
– બોફસષ તોપની જેમ ફાયરરિંગ કરતુું બોમ્બારડિયર ગબટલ
– ઓસ્ટ્રે ગલયાના લુચ્ચા અને લોહીતરસ્યા રડિંગો કૂતરા (અંક ૪૬)
– ફોલ્ડ કરે લા ્લેનની વલડ
ષ ્ કપ ફ્લાઈટ સ્પધાષ (૪૮)
– દરરયાઈ પક્ષીની હગાર વડે પૈસા કમાતો દે શીઃ પેરૃ (૪૯)
– આ તે કેવી મોટર? પેટ્રોલ ૧ ગલટર ને પ્રવાસ હજારો રકલોમીટર! (૬૩)
– આવે છે ીઃ પાક વમસાઈલનુ ું પત્ુું કાપતાું ભારતનાું એબ્નટ-વમસાઈલ! (૬૫)
– અવનવાું તોલ-માપનો હેરત પમાડે તેવો અજાણ્યો ઈવતહાસ (૬૭)
– જુરાવસક ડાયનોસોરના વારસદાર જેવા કોમોડોના વવરાટ કાગચિંડા! ઔ- દુવનયાનો સૌથી કદાવર જમ્બો હાથી કેવો
હતો? (૬૯)
– મધ ભરે લા મીની કૂુંજા જેવી કીડીીઃ હની પોટ એનટ (૫૫)
– ગગણતના દાખલા ગણી દે તા જમષન ઘોડાનુું મેથેમેજજક! (૮૦)
– મહારાજા રણજજતવસિંહનો રૃવપયા ૩૦૦ કરોડનો લાખો મેં એક ઘોડો (૮૬)
– જાદુઈ ગચરાગ જેવુું અખુંડ ગવતયુંત્ર આજ રદન સુધી કેમ બનયુ ું નથી? (૮૯)
– ડાસ્નસિંગ ડીઅર સાથે ડૂબી રહેલાું મગણપુરના તરતા ટાપુઓ (૯૩)
– અંધારામાું નાગળયેર ચોરવા નીકળતો આંદામાનનો કોકોનટ કરચલો (બેસ્ટ ઓફ સફારી – રડસેમ્બર ૨૦૦૧)
– ૮૦ ગામોમાું ૧૨૫ જણાને ફાડી ખાનારા દીપડા સાથે જીવસટોસટનો પકડદાવ (બેસ્ટ ઓફ સફારી – રડસેમ્બર ૨૦૦૧)
– પહેલા વવશ્વયુદ્ધની વેરની વસુલાત બીજા વવશ્વયુદ્ધમાું (વવશ્વવવગ્રહની યાદગાર યુદ્ધકથાઓ-૧)
– એકમેકનો વેશ લેનાર શત્રુ સ્ટીમરોનો સાગરસુંગ્રામ (વવશ્વવવગ્રહની યાદગાર યુદ્ધકથાઓ-૧)
– ગુંધની ડબલ બેરલ ગન ફોડતુું અજાયબ પ્રાણીીઃ સ્કુંક (બેસ્ટ ઓફ સફારી-૪)
– વશકારને વમવનટોમાું ભરખી જતી ભયુંકર માછલીીઃ વપરાનહા! (બેસ્ટ ઓફ સફારી-૧)

– બુદ્ધદ્ધની વ્યાખ્યા બદલી નાખતા નયુ કેગલડોવનયા ટાપુના ગબ્રગલયનટ કાગડા (૧૦૮)
– રણના અને રણસુંગ્રામના દે શ ઈરાકનો રસપ્રદ ઈવતહાસ (૧૧૧)
– બીજા વવશ્વયુદ્ધના સમયે આંદામાનમાું સમુરાઈ જાપાને કરે લા જનસુંહારની સત્યકથા (૧૧૬)
– રહટલરના જમષનીને હરાવવા મયાષ પછી મોરચે ગયેલો બીજા વવશ્વયુદ્ધનો નુંબર વન યોદ્ધો (૧૧૮)
– કકષ વનહારરકાના સુપરનોવાની હારાકીરીનાું ૯૫૦ વર્ષ (૧૨૫)
– પ ૃથ્વીના નકશા પર અસ્તીત્વના છે લ્લા વર્ો ગણતો અરાલ સમુર (૧૩૧)
– દુવનયાના ૯૦ દે શોમાું દટાયેલી જમીનના ભોરરિંગ જેવી ૧૧ કરોડ સુરુંગો (૧૩૫)
– આજથી ૧૩.૬ અબજ વર્ષ પહેલાું અંતરરક્ષે જોયેલી પ્રથમ રદવાળી કેવી હતી? (૧૪૧)
– મીટરનુું માપ નક્કી કરવા બે સાહવસકોએ જ્યારે પ ૃથ્વીનો ગોળો મા્યો (૧૪૮)
– રદમાગી મસ્તી માટે કેફી પદાથોના બુંધાણી બનેલાું નશાખોર પ્રાણીઓ (૧૫૭)
– આરકિટેક્ટ હરગોવવિંદ મેવાડાએ જ્યારે ગુજરાતની ગાદીનુ ું નગર ગાુંધીનગર બાુંધ્યુ (૧૬૪) (સામાનય રીતે એક એવુ
બનયુ વવભાગમાું દે શી-વવદે શી પ્રસુંગો જ આવતા હતાું. રાજ્યકક્ષાનો પ્રસુંગ સમાવાય એવા બનાવો ઓછા બનતા હતાું.
આ પ્રસુંગ તેમાનો એક હતો. પછી ૧૯૧મા અંકે ગુજરાત રાજ્યની રચના અંગે લેખ હતો –અણરહલવાડનુ ું રાજ્ય
સમયના પ્રવાહમાું વહીને આજથી પચાસ વર્ષ પહેલાું જ્યારે ગુજરાત બનયુ).
ું
– આખા કોળા તરીકે શાકમાું ગયેલા સરપ્રાઈઝ જેવાું નોબેલ પ્રાઈઝ (૧૭૫)
– ઈસરોએ સ્વદે શી જીએસએલવી રોકેટ તથા સેટેલાઈટ ચડાવતા પહેલાું તેમનો વીમો કેમ ઉતરાવ્યો નહીં? (૧૯૨)
– વવશ્વની સૌથી મોંઘી કોફીીઃ પેદાશ વગણયરની હગારની અને ડોલરમાું રકિંમત રકલોગ્રામે હજારની! (૧૯૫)
– ઓસ્ટ્રે ગલયાની રાષ્ટ્રીય સમસ્યા બનેલ ુું રાષ્ટ્રીય પ્રાણી કાુંગારૃ (૧૯૮)
– યુરી ગાગારરન અંતરરક્ષનો કોલમ્બસ બનયો એ પહેલાું કેટલા જણા સ્પેસ સ્પધાષના બગલ બનયાું? (૨૦૩)
– દે વભાર્ા કહેવાયેલી, છતાું ભ ૂલાવી દે વાયેલી સુંસ્કૃતની સાત ભ ૂતો ન ભવવષ્યવત અજાયબીઓ (૨૦૪) (સુંસ્કૃત વવશે
આવી અદ્ભૂત જાણકારી લખ્યા પછી પણ નગેનર દાદાએ ઉવીશ કોઠારીને આપેલા ઈનટવ્યમ
ૂષ ાું અફસોસ વ્યક્ત કયો હતો કે
મારી સુંસ્કૃત વશખવાની ઈચ્છા અધુરી રહી ગઈ છે ! પણ સુંસ્કૃત શા માટે મહાન ભાર્ા છે , એ સમજવા માટે આ લેખ
વાુંચવો જ રહ્ો. )
– અમેરરકન ખેતરોને ખુવાર કરવા આવી પહોંચેલી બ્રાગઝલની મારકણી મધમાખી (૨૦૬)
– વવશ્વનુું સવોચ્ચ કાઠીનુ ું વ ૃક્ષીઃ જગલમાું
ું
ક્યાુંક છે ખરું ૃ, પણ જડે ત્યારે ખરું ૃ (૨૦૯)
– ભારતની બ્રહ્પુત્ર સરહત છ દે શોની નદીઓને હાઈજેક કરી રહેલ ુું ચીન (૨૧૮)
– ઉત્તરાખુંડમાું સેંકડો માનવઅસ્સ્થઓનાું અંવતમધામ જેવુ ું રૃપકુુંડ સરોવર જ્યારે અણઉકેલ રહસ્ય બનયુ ું (૨૧૯)
– અમેરરકાના વલ્ડષ ટ્રેડ સેનટરના જોડકા ટાવરો જ્યારે આતુંકવાદી હુમલામાું ધરાશયી બનયા (૨૨૦)
– તગબયતને તેમજ તુંદુરસ્તીને લગતી દસ પ્રચગલત વાયકાઓ વવરૃદ્ધ દસ વાસ્તવવકતાઓ (૨૨૫)
– ચાલીસ વર્ે જુદા વેશે જડેલ,ુું પણ વસક્રેટ જાહેર કરી દે વાયેલ ુું જગતનુ ું સૌથી કાવતલ ઝેર (૨૩૪)
– યોગાનુયોગના વસલવસલાએ જ્યારે મોહનદાસ ગાુંધીને મહાત્મા ગાુંધી બનાવી દીધા (૨૩૬)
– વર્ષમાું ગણાતી માણસની ઉંમર ગમે તે એક, પણ માણસના શરીરની ઉંમરો અનેક! (૨૩૭)

– અબજો માણસોને ભરખી શકે એવા બે આખરી સાપના ભારાીઃ હજી સાચવી રાખવા કે વમટાવી દે વા? (૨૪૨)
– ભારતના આંદામાન ટાપુઓનુ ું બ ૂમરેં ગ ઓસ્ટ્રે ગલયન-બ્રાનડ કેવી રીતે બનયુ?ું (૨૪૩)
– વવનચેસ્ટર રાઈફલનો ભોગ બનેલા સદ્ગતોના ભોગવવલાસ માટે બનેલો ૫૫ લાખ ડોલરનો મહેલ (૨૪૫)
– નેપાળનો રાષ્ટ્રધ્વજ બાકીના ૧૯૨ રાષ્ટ્રધ્વજોથી સાવ જુદો કેમ? (૨૪૯)
– આંદામાનમાું હજારો વર્ોથી સાવ અગલ્ત રહેતા આરદવાસીઓનો નો-એનટ્રી ટાપુ : નોથષ સેબ્નટનલ (૨૫૩)
સફારીએ પાુંને પાુંને જ્ઞાનગુંગા વહે છે . એટલે એવુય
ું નથી કે આ વસવાયના લેખોમાું મને નવી જાણકારી નથી મળી. મળી
જ છે . આ તો કેટલાક ઉદાહરણરૃપ અને મને અત્યુંત ગમતાું હેરડિંગોનુ ું જ ગલસ્ટ છે . વળી આ તો માત્ર લેખોના હેરડિંગ છે .
ગપસપ-ફોર યોર ઈનફમેશન-સુપર સ્ક્વઝ-ફેક્ટફાઈનડર વગેરેમાું આપેલ ુું જ્ઞાન તો અગગણત છે .

7. ઘેરબેઠાું જાતે બનાવો (અને િગજને તાકકિક કદશાિાું
વાળો)!
સફારી વાુંચવા માત્રથી કોઈ રોબટષ ગોડાડષ નથી બનવાનુ,ું કોઈ આઈનસ્ટાઈન નથી બનવાનુ,ું કોઈ ચાલ્સષ રોબટષ ડાવવિન
નથી બની જવાનુ…
ું પણ સફારી વાુંચીને પોતાના કામમાું વનપ ૂણ થઈ શકાય છે , એ વાત કેમ નકારવી? વવજ્ઞાનમાું રસ
છે , તો સફારી એ રસ વ ૃદ્ધદ્ધ કરે છે . એલ્નજવનયરરિંગમાું રસ છે , તો સફારી એની એબીસીડી વશખવે છે . ઈવતહાસમાું રસ છે , તો
સફારી ઐવતહાવસક તથ્યોની આરપાર સફર કરાવે છે .
આ બધા ઉપરાુંત પ્રેબ્ક્ટકલી પ્રયોગો કરાવે એવો સફારીનો એક વવભાગ છે , ઘેરબેઠાું જાતે બનાવો.. હવેના અંકોમાું આ
વવભાગની હાજરી ઓછી દે ખાય છે . એટલે નવા સફારી વાચકો માટે એ નામ અજાણ્યુ લાગી શકે. પણ એક સમયે તેની
બાદશાહત હતી. હવે જાતે બનાવો પ્રયોગો ઓછા આવે છે તો શુું કરવુ? જુના અંકો ઉથલાવવા અને અત્યાર સુધીમાું જે
પ્રયોગો આ્યા છે , એ પણ ફરીથી (અથવા પહેલી વખત) કરવા પ્રયાસ કરવો..
કેવાું કેવાું પ્રયોગો હતાું?
– ટેગલસ્કોપ (અંક ૨૨)
– પીન હોલ કેમેરા (૪૬)

– રોજનો વરસાદ માપી આપતુું રે ઈન-ગેજ! (૪૯)
– ઈલેબ્ક્ટ્રવસટીને બદલે ઈચ્છાશસ્ક્તથી ફરતી મોટર (૫૩)
– મગજને ચકરી ખવડાવતા મોગબયસ બેનડના જાદુઈ ખેલ! (૬૩)
– નવરા બેઠા રમોીઃ નવી અને નટખટ કેલ્ક્યુલેટર ગેમ્સ! (૬૪)
– કેવમકલ્સનો બહર
ુ ું ગી રક્રસ્ટલ બગીચો (૬૪)
– જૂલની મેજીક જેવી રબ્બર-બેનડ મોટર (૬૪)
– ઈમ્પોવસબલ આકારનુ ું ઈલ્યુઝન બોક્સ (૬૪)
– હવા પર સવારી કરતાું હોવરક્રાફ્ટનુ ું મોડેલ (૬૭)
– વવરાટ હોટ-એર બલ ૂનનુ ું મીની મોડેલ (૬૭)
– ચુંરનો પણ સમય માપતી સ ૂયષઘરડયાળ (૮૬)
– અવનવા ચીની પતુંગો (૮૮)
– જાતે માપો મગજની આઈક્યુ (૧૦૮) અગાઉ પણ કોઈ અંકમાું આપવામાું આવી હતી. એ પછી છે ક ૧૯૯ નુંબરના
અંકમાું જોવા મળી હતી.
– ઓટોમેરટક ફ્લેપ (તાળીથી ચાલુ બુંધ થતી) સ્વીચ (૧૦૮)
– મીની સ્ટીમ એનજીન (૧૧૮)
– જાતે ઉગાડોીઃ પોટે ટો ્લસ ટોમેટો બરાબર પોમેટોનો છોડ (૧૨૪)
– પવનચક્કીનુું વમવન મોડેલ (૧૨૪)
મેં કેટલાક અખતરા કરી જોયા હતાું અને મારા અલ્પજ્ઞાન પ્રમાણે મને સફળતા ઓછી અને વધુ વનષ્ફળતા મળી હતી.
સફારીએ વવવવધ સુંગ્રહોની માફક જાતે બનાવોનો સુંગ્રહ હજુ સુધી બહાર નથી પાડયો, જોકે.

8. ફેક્ટફાઈનડરિાું પહેલો સવાલ શ ું હતો?
સફારીના આખા લેખમાું જેટલી મહેનત નહીં કરવી પડતી હોય એટલી મહેનત કદાચ આ એક વવભાગના એક સવાલના
એક જવાબ પાછળ કરવી પડતી હશે…
સફારીનુ ું ધ્વજજહાજ તો એક વખત એવુ બનયુું વવભાગ છે . પણ મારા મતે સૌથી પડકારજનક વવભાગ ફેક્ટફાઈનડર છે .
કેમ કે તેમાું લેખક ઈચ્છે એ નહીં, વાચક ઈચ્છે એ મારહતી આપવાની છે ! મારા જેવો કોઈ વાચક પુછે કે ‘ચશ્માુંના નુંબર
કેમ આવે?’ તો એનો જવાબ આપવો રહ્ો.. કોઈ વળી એમ પ ૂછે કે ‘બ્રહ્ાુંડ કેમ વવસ્તરે છે ?’ તો વળી એનોય જવાબ

તાકીક દલીલો અને સમજી શકાય એવા ગ્રાફીકો સાથે આપવો રહ્ો. બ્રહ્ાુંડ અને તેના વવસ્તાર માટે ઈનટરનેટ પર
ઢગલાબુંધ સામગ્રી છે જ. પણ વાચકને સમજાય એવી ભાર્ામાું જવાબ આપવો રહ્ો. એ કામ વધારે અઘરુું છે . માટે જ
કાદાચ ઘણી વખત એક લેખમાું ન કરવી પડતી હોય એટલી મહેનત એક સવાલનો પાુંચ-પુંદર લીટીમાું જવાબ
આપવામાું કરવી પડતી હશે..
સફારીનો આ અત્યુંત લોકવપ્રય વવભાગ ૪૫મા અંકથી શરૃ થયો હતો. ૪૪મા અંકના તુંત્રીના પત્રમાું તેની જાહેરાત પણ
કરવામાું આવી હતી. ફેક્ટફાઈનડરનો પહેલો સવાલ હતો, ‘દુકાનના શો-કેસમાું અથવા જાહેરાતોમાું બતાવેલી
ઘરડયાળના કાુંટા ૧૦ કલાક ૧૦ વમવનટ અને ૩૫ સેકનડનો ટાઈમ શા માટે બતાવતા હોય છે ?’ સફારીએ તેનો જવાબ
આ્યો હતો. પરું ત ુ વાચકો કેવા સજ્જજ છે , તે અહીં ખબર પડી. કેમ કે મારા જેવા સામાનય વાચકને તો આવો સવાલ સ ૂજે
જ નહીં!
ફેક્ટફાઈનડર માટે બે પાુંના હતાું અને કુલ આઠ સવાલ-જવાબોનો સમાવેશ કરાયો હતો. આઠમા સવાલના અંતે લખ્યુ
હતુું કે સવાલો ઓછા છે , પણ જવાબ સુંતોર્કારક આપવા છે , માટે વધુ સવાલો સમાવવાની લાલચ ટાળી છે . પછી તો
સફર આગળ વધી એમ ફેક્ટફાઈનડરનુ ું કદ પણ વધ્યુ.ું ૪૭માું નુંબરમાું વવભાગ માટે અઢી પાનાું ફાળવવામાું આવ્યા
હતાું. ૪૯મા નુંબરમાું ત્રણ પાુંના અને સાત સવાલો હતાું. પચાસમાું અંકે ચાર પાનાું અને નવ સવાલો હતાું. પછી તો કોઈ
એક અંકમાું ૨૨ પાનાું ભરીને ફેક્ટફાઈનડરનો વવસ્તાર પાથયો હતો. ક્યારે ક વળી કોઈ સત્યકથા સમાવવા ફેક્ટફાઈનડર
જેવા વવભાગનુ ું કદ વેતરવુ પણ પડયુ ું છે . જેમ કે ૯૨માું રહટલરના એવનગ્મા મવશનની સત્યકથાને કારણે ફેક્ટફાઈનડર
વવભાગ પર કાપ મ ૂકાયો હતો.
કોઈ વાચકને સવાલ થાય પણ સફારી તેનો પહેલેથી જ જવાબ આપી દીધો હોય તો? કેમ કે સફારી તો કેટલાક કદમ
આગળ ચાલે છે ! એટલે પછી ૧૦૦ પહેલાના કોઈ અંકથી પુનરાવતષન પામેલા પ્રશ્નોની નોંધ પણ શરૃ થઈ. જેમાું
વાચકોને જવાબ નહોતો મળતો, પણ જવાબ ક્યાુંથી મળશે, તેન ુ ું સરનામુ મળતુ ું હત.ુ ું
સમય પ્રમાણે તેના લે-આઉટમાું થોડા ઘણા ફેરફાર થયા છે . કેટલોક સમય ફેક્ટફાઈનડર સાથે થોડી જવાબ સબુંવધત
માહીતી આડી પટ્ટીમાું આપવામાું આવતી હતી. હવે ફાસ્ટફેક્્સ આવે છે . ફેક્ટફાઈનડના સુંગ્રહો પણ બહાર પડી ચ ૂક્યા છે ,
જેને જ્ઞાનકોશ કહેવા રહ્ાું.
છે લ્લે છે લ્લે હમણાું તો સફારીએ ફેક્ટફાઈનડરમાું ન પ ૂછાયેલા સવાલો પર પણ એક લેખ લખ્યો હતો. 45થી 256 સુધીમાું
આ વવભાગમાું આપણે કલ્પના કરી શકીએ એવા તમામ વવર્યોના અને કલ્પના ન કરી શકીએ એવા અનેક વવર્યોના
પણ અનેક સવાલોના જવાબો અપાયા છે .

9. એવરગ્રીન સવાલીઃ સફારીના લેખકો કોણ કોણ છે ?
લેખન જગતમાું એકથી વધારે નામે લખવાની એક પ્રથા છે . એ પ્રથા પાછળ કેટલાક વ્યાજબી કારણો છે . એ પૈકીનુ ું એક
કારણ એ કે વાચકો એક જ નામથી કુંટાળી ન જાય એટલા માટે નવાું નવાું નામો વહેતા મ ૂકવા પડે. સુંભવત સફારીમાું
એટલે જ મયાષરદત લેખકો એકથી વધારે નામે લખે છે . જેમ કે નગેનર દાદાએ ઉવીશ કોઠારીને આપેલી મુલાકાતમાું કહ્યુું
છે કે મારા આઠેક ઉપનામ હશે. પણ અમના ઉપનામો ક્યા એ એક્ઝેટ જાણી શકાત ુું નથી. અલબત્ત, તકષ લગાડીએ અને
તપાસ કરીએ તો ખબર પડી આવે કે બી.એમ.પુરોરહત એટલે નગેનર દાદા. કેમ કે અંક ૬૮માું બી.એમ.પુરોરહત નામ
હોય, પણ એ જ કથા વવશ્વયુદ્ધની યાદગાર કથા તરીકે આવે ત્યારે નામ હોય નગેનર વવજય. અંક નુંબરમાું એડોલ્ફ
આઈકમાનની સત્યકથાના લેખક છે રદગમ્બર વ્યાસ અને પછી યુદ્ધકથાના પુસ્તકમાું આવે ત્યારે લેખક હોય નગેનર
દાદા. એટલે એમના વવવવધ નામો એ રીતે ઓળખી શકાય એમ છે . અલબત્ત, સફારીના વાચકોને હવે લેખકોના નામ
સાથે ખાસ વનસબત નથી કેમ કે લખે ગમે તે, વાચક બે લીટી વાુંચે ત્યાું જ લેખકની શસ્ક્તશાળી શૈલીમાું તણાઈ જવાનો
હોય.. પછી કોણે લખ્યુું એ સવાલ ઉપસ્સ્થત થવાનુ ું કોઈ કારણ રહેત ુું નથી. જોકે નગેનર વવજય એવુ ું નામ છે , જેનુ ું
વાચકોને અપરું પાર આકર્ષણ છે .
સફારીમાું કમ્્યુટરની વસરરઝ આવતી તેમાું વવનડોઝનો પરરચય લખનાર તરીકે રાજેશ દલાલનુ ું નામ હત.ુ ું વવનડોઝ
વવભાગની ભારે લોકવપ્રયતાને કારણે વાચકો રાજેશ દલાલનુ ું સરનામુ ું પ ૂછતા હતાું. એટલે સફારીએ ૬૭માું અંકમાું
રાજેશ દલાલનુું સરનામુ પણ આ્યુ હતુ!ું
નગેનર દાદાના વપતાજી વવજયગુ્ત મૌયષના લેખો પણ સફારીમાું છપાયા છે . એમનો સૌથી યાદગાર એટલે કે મને
ગમેલો લેખ ‘મેન ઈટસષ ઓફ ત્સાવો’. ત્સાવો નેશનલ પાકષ ના આદમખોર વસિંહો કઈ રીતે હાહાકાર મચાવે છે તેની કથા બે
અંકોમાું હ્તાવાર રજુ થઈ હતી. જોકે વવજયગુ્ત મૌયષના બહુ લેખો સફારીમાું છપાયા નથી. શરૃઆતના અંકોમાું
છપાયા હોય તો મારા તો ધ્યાનમાું આવ્યા નથી.
લેખ ઉપરાુંત કેટલાક અંકોમાું સુપર સ્ક્વઝમાું લેખક તરીકે હર્ષલ પુષ્કણાષન ુ ું નામ આવતુ હત.ુ ું તો સુપર સવાલના અંતે
પણ જરૃર પડયે નગેનર દાદાનુ ું નામ વાુંચવા મળ્યુ ું છે . એ વસવાય સફારીમાું આટલા લેખકોના નામ મારા ધ્યાને ચડયા
છે . આ રહ્યુું ગલસ્ટ..
વવજયગુ્ત મૌયષ
પ્રેમનાથ કૌલ
વરાહવમરહર
બી.એમ.પુરોરહત
રદગમ્બર વ્યાસ

પ્રોફેસર ફરગેટ (પ્રોફેસર ફરગેટ સામાનય રીતે પ્રયોગો કરાવે. પણ ‘પોકેટ કેલ્ક્યુલેટર પાસેથી કામ લેવાની કળા’
નામનો લેખ તેમણે લખ્યો પણ છે .)
રવવનર આચાયષ
ડી.એન.કૌવશક
કે્ટન વવજય કૌવશક
કે.ચાવડા
સુવશલ ભાટીયા
–તમારા ધ્યાનમાું આ વસવાય કોઈ નામ આવ્યુું છે ખરાું?

10. અનય પ્રકાશનોીઃ સફારી નસવાયન ું સફારી નવશ્વ
સફારીમાું આવતા વવવવધ લેખો પછીથી પુસ્તક સ્વરૃપે પ્રગટ થાય તેનીય વાચકો એટલી જ તલ્લીનતાથી રાહ જોતાું
હોય છે . કેમ કે એક તો સફારીની સામગ્રી છે , એટલે જ્ઞાનની ગેરનટી છે . વળી સફારીએ સસ્તા દરે જ્ઞાન પ્રસારની જે
ઝુંબેશ ચલાવી એ અનોખી છે . સફારીના વવવવધ પ્રકાશનો ૨૦ રૃવપયાથી માુંડીને ૨૦૦ રૃવપયામાું મળી જાય છે .
ફેક્ટફાઈનડરમાું પ્રગટ થયેલા સવાલો પછીથી ચાર અંકોમાું પ્રગટ થયા હતાું. એમાું વળી દરે ક અંકમાું છે લ્લે શબ્દાનુસાર
ક્રમ પણ છે , જેથી કોઈ ચોક્કસ વવર્ય અંગે સવાલ-જવાબ શોધવા હોય તો સરળતાથી મળી શકે. લેખોના સુંગ્રહનુ ું એક
પ્રકાશન હતુું ‘સમયસર’. તેનો બીજો ભાગ જોકે હજુએ નથી આવ્યો (પહેલા ભાગના કવર પર લખ્યુ છે , ભાગ-૧:
ઈવતહાસ, મતલબ કે બીજા કોઈ વવર્યનો બીજો ભાગ આવવાનુ ું આયોજન હશે..) તેની પ્રસ્તાવનામાું નગેનર દાદાએ
કરે લી નોંધ પ્રમાણે એ સુંકલન ૧૯૯૦ના દસકા દરમ્યાન ‘અગભયાન’ સા્તારહકમાું તથા ગુજરાતના એક દૈ વનક
અખબારમાું (એટલે સુંદેશ) સમયસર નામની કોલમ માટે લખેલા અને ખ ૂબ લોકવપ્રય નીવડેલા લેખોનુું છે . એ લેખો
આજેય એટલા જ લોકવપ્રય છે , જેમણે સમયસર વાુંચ્યુ હશે એમને એ ખબર હશે.
જેના નામ માત્રથી વાચકોની આંખમાું ચમક આવે એવુ પ્રકાશન છે , ‘જજિંદગી જજિંદગી’. ગુજરાતી ભાર્ામાું ઘણા પુસ્તકો
બેસ્ટ સેલર હોવાનો દાવો થાય છે . પણ પ્રકાશન ઉદ્યોગના જાણકારોના કહેવા પ્રમાણે જજિંદગી જજિંદગીની જેટલી નકલો
વેચાઈ છે , એટલી બીજા કોઈ ગુજરાતી પુસ્તકની વેચાઈ નથી, વેચાય એવી શક્યતા પણ નથી. સુયષની સપાટી પર
ઉદ્ભવતા સૌર તોફાનો જે રીતે ચબકીય
ું ૂ
બળને કારણે મરોડ અનુભવે છે એમ જજિંદગી જજિંદગીના પાુંને પાુંને વાચકોની
લાગણી વળાુંકો અનુભવે છે . એક વખત તો સફારીએ ‘વાઈલ્ડ લાઈફ પોસ્ટર’ પણ પ્રગટ કયુષ હત.ુ ું વર્ષ ૨૦૦૫ માટે ના
પોસ્ટરની જાહેરાત જાનયુઆરી ૨૦૦૫ના (૧૩૧) અંકમાું હતી. હર્ષલ પુષ્કણાષ એ લીધેલી તસવીરો વડે જ એ પોસ્ટર
બનાવાયુ હતુ.ું પછી જોકે એવુ ું કોઈ પોસ્ટર આવ્યુ હોવાનુ ું જાણમાું નથી.

આ વસવાય સફારીના આટલા પ્રકાશનો મારા ધ્યાનમાું છે . કોઈ નામ રહી જત ુું હોય તો કહેજો..
કોસ્મોસ
મેથેમેજીક
હાઈડ્રોપોવનક્સ
પ્રકૃવત અને પ્રાણીજગત
એક વખત એવુું બનયુ…
ું
આઈનસ્ટાઈન અને સાપેક્ષવાદ
કોમ્્યુટરીઃ પ્રથમ પરરચય
સફારી જોક્સ (ભાગ ૧-૩)
પાસટાઈમ પઝલ્સ (ભાગ ૧-૨)
વવશ્વયુદ્ધની યાદગાર કથાઓ (ભાગ ૧-૨-૩)
મોસાદના જાસ ૂસી વમશનો
યુદ્ધ ૭૧
શેરખાન
હાથીના ટોળામાું
કવપના પરાક્રમો
વવસ્મયકારક વવજ્ઞાન (ભાગ-૧,૨)
સુપર સ્ક્વઝ
આસાન અંગ્રેજી
વીસમી સદીની યાદગાર ૫૦ ઘટનાઓ
એરોમોડેગલિંગ (નયુગઝલેનડનુ ું રાષ્ટ્રીય પક્ષી રકવી જેમ જોવા મળવુ ું દુલષભ છે , એમ એરોમોડેગલિંગ હવે દુલષભ છે . કોઈ જુના
વાચકો પાસે હોય તો હોય…)
આ દરે ક વાુંચન સામગ્રી જોકે એક જ પ્રકાશનના નેજા હેઠળ નથી પ્રગટ થઈ. જરૃર પ્રમાણે સફારી ગર
્ ૂ પના પ્રકાશનો
પણ અલગ અલગ રહ્ાું છે . જેમ કે
વશવસાગર પબ્બ્લકેશનસ (સીટી લાઈફ)
મૌયષ વમરડયા
યુરેનસ બુક્સ
હર્ષલ પબ્બ્લકેશનસ
્

11. ત્વચા ગોરી કરવા ફલાણ ક્રીિ લગાડો –હવે સફારીિાું
જાહેરખબરો કેિ નથી આવતી?
હવે શબ્દનો મતલબ એટલો જ કે એક સમયે સફારીમાું કેટલીક મયાષરદત વ્યાપારીક જાહેરખબરો આવતી હતી. હવે
સફારીએ સદુંતર જાહેરખબરો બુંધ કયાષ પછીય વાચકો આગ્રહ કરતાું રહે છે કે શા માટે નથી લેતા જાહેરખબર? એમાું
વળી એક વાચકે તો એવુ પ ૂછયુ કે તમારા પ્રકાશનોની જાહેરખબર લો છો, તો બીજી વ્યાપારી જાહેરખબર લેવામાું શો
વાુંધો? તેનો જવાબ અંક નુંબર ૨૨૩માું સફારીએ આ્યો છે –‘ઘણીખરી વ્યાપારી જાહેરખબરો ગેરમાગે દોરનારી હોય
છે અગર તો તેમના દાવાઓમાું અવતશયોસ્ક્ત હોય છે . અમુક યા તમુક પીણા વડે ઊંચાઈ વધારો, ત્વચા ગોરી કરવા
ફલાણુ ક્રીમ લગાડો, વધુ પાવરફુલ મોટર બાઈક ખરીદો અને વધુ સ્પીડે ભગાવો વગેરે જેવી જાહેરખબરો છાપીને
આવક મેળવવાનો અથષ નથી.’ અગાઉ પણ એક વાચકે આવો સવાલ કયો ત્યારે ૧૬૮મા અંકમાું સફારી તેઓ વ્યાજબી
અને વવગતવાર ખુલાસો કયો હતો.
આગળ નોંધ્યુ એમ સફારીનો શરૃઆતી કાળ ભારે સુંઘર્ષપ ૂણષ હતો. એટલે જે જાહેરખબરો લીધી એ ન લીધી હોત તો
પાુંચમાું પ્રયાસે પણ સફારી માટે ટકી રહેવ ુ ું મુશ્કેલ બનયુ ું હોત. જોકે એ જાહેરખબરોમાું પણ ચોક્કસ લેવલ જળવાતુ હતુ.ું
બાળ-ઉપયોગી સામગ્રી હોય અને જેનાથી નુકસાન ન થાય એમ હોય એવી જ જાહેરખબરો ઘણુ ું કરીને આવતી હતી.
જેમ કે અંકુર હોબી સેનટર, ગજાનન હોબી સેનટર, મશર ઈલેક્ટ્રોવનક ઈનસ્ટીટય ૂટ.. વગેરે જેવી. તો વળી વપ્રબ્નટિંગ
ટેકનોલોજી અને કાગળ સબુંવધત જાહેરખબરો પણ આપણે સૌએ જોઈ છે . પણ કોઈ નુકસાન પહોંચાડે એવી પ્રોડક્ટસેવાની જાહેરખબર આવી નથી. ક્યારે ક આખા પાુંનાની જાહેરખબર પણ આવતી. જેમ કે અંક નુંબર ૧૦૦માું ઊંજા
શુંખપુષ્પીની આખા પાનાુંની જાહેરાત હતી. એ પહેલાું ૯૨ અંકના ત્રીજા કવર પર ગાુંધી એસોવસએ્સની ફલ પેજ
કલરીંગ એડવટાષઈઝમેનટ હતી. સુંભવત ૧૫૦મા અંક પછી સફારીએ જાહેરખબરો લીધી નથી. એ અંકમાું વપ્રબ્નટિંગ
પ્રેસની એડ હતી.
આવથિક ઉપાર્જન થાય એવી કમવશિયલ જાહેરખબર હવે સફારી નથી લેત.ુ ું પણ ક્યારે ક લોકરહતમાું હોય તો કેટલીક
જાહેરખબરો વવનામ ૂલ્યે છાપી છે . છે લ્લે આવી વવનામ ૂલ્યે છપાયેલી જાહેરખબર ૨૩૨મા અંકમાું હતી. એ એડ આવથિક
રીતે પછાત બાળકોને અક્ષરજ્ઞાન આપવા અંગેની હતી.

બુદ્ધદ્ધશાળી વાચકો માટે બુદ્ધદ્ધશાળી જાહેરાતો..
સફારીમાું તેનાું જ પ્રકાશનોની જાહેરખબરો આવે છે . એ વળી વાચકોની પણ રડમાનડ હોય છે . કેમ કે નહીંતર તો કેમ
ખબર પડે કે ઘણા સમયથી આઉટ ઓફ વપ્રનટ જાહેર થયેલ ુું પુસ્તક ‘કોસ્મોસ’ હવે મળશે? હવે તો નથી આવતી પણ

ચાલુ હત ુું ત્યારે ‘સીટી લાઈફ’ની જાહેરખબરો પણ આવતી. એક સમયે સફારીમાું તેનાું બુદ્ધદ્ધશાળી વાચકો માટે ભારે
બુદ્ધદ્ધપ ૂવષકની જાહેરખબરો આવતી. એ જાહેરખબરો હતી આગામી અંકના આકર્ષણોની.
અંક નુંબર ૮૦માું મવનયો મસ્તીખોર ગુ્ત મારહતી આપતો હોય એમ પત્ર લખીને આગામી અંક ૮૧ દળદાર હોવાનો
ખુલાસો કરે છે . અગાઉ પાસટાઈમ પઝલ્સની જાહેરાત કરવા ખુદ મહાવવજ્ઞાની આલ્બટષ આઈનસ્ટાઈન અંક નુંબર ૬૭માું
‘હાજર’ થયાું હતાું. એવી જાહેરખબરોને કારણે જ તેને વાુંચવાની પણ મજા પડે છે .

12. સફારીના નવભાગોીઃ સિાયા છે , એક ‘સફારી’િાું અનેક
સફરનાિા!
‘હુ ું તો હાથમાું સફારી આવે એટલે પહેલાું ફલાણો વવભાગ વાુંચ.ુ .’ જેમ કે એક વખત એવુ બનયુ ું કે પછી ફેક્ટ ફાઈનડર કે
પછી જોક્સ.. દરે ક વાચકનો કોઈને કોઈ વપ્રય વવભાગ હોવાનો. સફારીના વાચકો સફારી જેટલી જ વનકટતાથી સફારીના
વવવવધ વવભાગો સાથે જોડાયેલા છે . સફારીના શરૃઆતી અંકોમાું તો કેટલા વવભાગ આવતા તેની જાણકારી મારી પાસે
નથી. પણ ‘ગેલ, ગમ્મત અને ગપસપ’ વવભાગ કદાચ બહુ પહેલેથી આવે છે . ગેલ, ગમ્મત અને ગપસમાું નામ પ્રમાણે
જ ગેલ કરાવતા જોક્સ, ગમ્મત કરાવતા કોયડા અને ગપસપમાું સરપ્રદ મારહતી આવતી હતી. વચ્ચે ઘણા અંકો સુધી
જોક્સ ગ ૂમ થઈ ગયા હતાું. હવે ફરી આવે છે , પણ વનયવમત રીતે નહીં. ગેલ, ગમ્મત અને ગપસપ વવભાગ પણ નથી
આવતો. એટલે હવે સફારીનો સૌથી લાુંબો ચાલનારો વવભાગ ફેક્ટ ફાઈનડર ગણવો રહ્ો કેમ કે છે ક ૪૫મા અંકથી એકેય
વખત ગેરહાજર રહ્ા વગર આવ્યો છે (જેની વવગતવાર વાત આપણે કરી ચ ૂક્યા છીએ).
નવો વવભાગ શરૃ થાય એટલે કાું તો અંકના કવર પર અને કાું તો આગલા અંકના તુંત્રીના પત્રમાું તેની જાણકારી
આપવામાું આવતી હતી. ૮૫મા અંકથી સફારીએ અત્યુંત મહત્ત્વનો અને શકવતી ફેરફાર કયો. એ ફેરફાર એટલે
‘બુદ્ધદ્ધશાળી બાળકો’માુંથી ‘બુદ્ધદ્ધશાળી વાચકો માટે ન ુ ું મેગેગઝન’. કેમ કે જે બાળકોએ સફારી વાુંચવાનુ ું શરૃ કયુષ હત,ુું એ
હવે મોટાું થયા હતાું અને બુદ્ધદ્ધશાળી પણ બનયાું હતાું. સફારીની એ ટેગલાઈન ત્યારથી વણબદલાયેલી છે . જોકે સાવ
શરૃઆતમાું આ બન્ને પૈકીની એકેય લાઈન ન હતી, તેને બદલે ત્રીજી ઓળખ હતી –‘જ્ઞાન વવજ્ઞાનનુ ું બાળ પાગક્ષક (ત્યારે
પાગક્ષક હતુ)’.
ું શરૃઆતના કોઈ અંકોમાું આવી ટે ગલાઈન પણ આવતી પરું ત ુ એ અંકોમાું મરહનો-વર્ષની નોંધ ન હોવાથી
તેનો કળખુંડ જાણી શકાતો નથી. આ મુદ્દો આમ તો સફારીના ફેરફાર સબુંવધત છે , પણ એ ફેરફાર સાથે જ સફારીમાું
કેટલાક વવભાગો ઉમેરાયા હતાું. જેમ કે ૮૫મા અંકમાું આપણે પહેલી વખત એક વવભાગ વાુંચ્યો, એનુ ું નામ ‘બનાવ અને
બેકગ્રાઉનડ’.

- બહુ પહેલાના અંકોમાું ‘સ્ટુડનટ સેક્શન’ નામનો વવભાગ આવતો, જેમાું વવદ્યાથીઓને ખાસ ઉપયોગી થાય એવા
વવર્યોની સમજાવટ આવતી. અંક નુંબર ૬૩માું છે , ઊજાષ, અંક ૫૫માું અસ્શ્મબળતણ વગેરે.
– ‘નોટબ ૂકમાું નોંધી લો..’ વવભાગ સવષવ્યાપી છે . એટલે કે વવવવધ પ્રકારના લેખો સાથે હોય છે . વવર્યનુ બુંધન નથી કેમ
કે મ ૂળ તો તેનો ઉદ્દે શ એક્સ્ટ્રા ઈનફમેશન વપરસવાનુ ું છે . એવો એક વવભાગ ‘આઈનસ્ટાઈન અને સાપેક્ષવાદ’ની વસરરઝ
વખતે જોવા મળ્યો હતો. ‘એક નજર આ તરફ..’ અને ‘બીજી નજર આ તરફ..’ જોકે એ વવભાગ પછીથી બહુ દે ખાયા
નથી.
– ‘ફોર યોર ઈનફમેશન’ વળી ચાર-પાુંચ પેટા વવભાગનો બનેલો વવભાગ હતો. એમાું ‘પયાષવરણ અને પ્રદૂ ર્ણ’, ‘નવી
મારહતી’, ‘નવુું સુંશોધન’, ‘ડેટાબેનક ડોટકોમ’ વગેરે વવભાગો આવતાું.
- ‘ડેટાબેનક’ કરીને બીજો વવભાગ પણ શરૃ થયો હતો, જેમાું આંકડાકીય મારહતી પર વધારે ભાર મ ૂકાયો હતો. એ વવભાગ
બહુ નાનો હતો. ‘વાયકા અને વાસ્તવવકતા’ વવભાગ પણ શરૃ થયો હતો. ફોર યોર ઈનફમેશન વવભાગ સમય જતાું નાનો
થતો ગયો હતો અને પછી તો અંક નુંબર ૧૭૯માું માત્ર એક જ પાનાુંનો હતો! ક્યારે ક વળી તેમાું બે પાનાું આવતા તો
ક્યારે ક ત્રણ.
‘નવુું સુંશોધન’ વવભાગ પણ ઘણા અંકો સુધી આવ્યો છે . જેમાું કોઈ લેટેસ્ટ સુંશોધનની માુંડીને વાત કરવામાું આવતી
હતી. એવો જ બીજો વવભાગ હતો ‘શોધ અને શોધકો’. તેમાું કેટલાક જાણીતા શોધોના અજાણ્યા શોધકોની તો વળી
જાણીતા શોધકોની અજાણી શોધોની વાત થતી હતી. એ વસરરઝમાું પહેલો લેખ બાઈવસકલની શોધ અંગેનો હતો.
– સત્યકથાનો કોઈ અલગ વવભાગ ન હતો, પણ વવવવધ અંકોમાું એ આવતી રહેતી. સત્યકથા ઘણી વખત બહુ લુંબાઈ
જતી તો તેના કારણે આસાન અંગ્રેજી કે ગેલ-ગપસપ વવભાગો ડ્રોપ પણ કરવા પડયા છે . ક્યારે ક ફેક્ટફાઈનડર જેવો
વવભાગ ટૂુંકાવ્યો પણ છે , જેવી વાચકોને કોઈ ફરરયાદ રહેતી ન હતી. કેટલાક રકસ્સામાું નાછૂટકે સત્યકથાનાય બે હ્તા
કરવા પડયાું છે .
– વાચકોના પત્રોનો વવભાગ માત્ર પ્રવતભાવ માટે હોવા છતાું પણ રસપ્રદ છે . અહીં સફારી વાચકોને જવાબો આપે છે ,
ભુલ સુધારણાની નોંધ કરે છે , હૈયાધારણા આપે છે અને જરૃર પડયે તો ડાયાગ્રામ-ગ્રારફક્સ-ફોટા આપીને સમજાવે પણ
છે .
– ‘એક વખત એવુ બનયુ’ું ની લોકવપ્રયતાનો આજે તો કોઈ પાર નથી. પણ શરૃઆતમાું એ વવભાગ બહુ નાનો હતો. જેમ કે
અંક નુંબર ૧૦૮માું માત્ર ત્રણ પાનાુંનો લેખ હતો, જેનુ ું કોઈ અલગ હેરડિંગ ન હત.ુ ું એ જમષન મનવાર એમ્ડેન, વીર
સાવરકર, કાળાપાણીની જેલ બધાનુ ું કનેક્શન છત્ુું કરતો લેખ હતો. અલગ હેરડિંગ શરૃ થયા ત્યારે પણ ‘જ્યારે ..’થી શરૃ
થતા હેરડિંગો શરૃઆતમાું નહોતા આવતા. ૧૧૫મા અંકમાું એક વખત એવુ બનયુ ું હેઠળ જે લેખ છે , તેન ુ ું હેરડિંગ આવુ છે ,
‘રોના સુપરસ્પાય રામેશ્વરનાથ કાઓની યાદને સદાબહાર બનાવતો બનાવ’. એ

વવભાગમાું લેખકનુું નામ પણ નહોતુું આવતુ.ું અંક નુંબર ૧૧૦માું એક વખત એવુ બનયુનુ
ું ું કોઈ હેરડિંગ નથી. જોકે વાત
૧૯૯૨ના વલ્ડષ કપની ઈંગ્લેનડ-આરિકા વચ્ચેની સેમીફાઈનલની હતી, ૪ પાનાુંમા.
એક વખત એવુ બનયુમાું લેખક તરીકે નગેનર વવજયના નામની શરૃઆત ૧૫૦મા અંકથી થઈ. એ લેખ હતો – રવશયાએ
તોડી પાડેલા અમેરરકન જાસ ૂસી વવમાન અંગેનો. (નોંધ- આ વસરરઝ ચાલુ છે ત્યારે રરગલઝ થયેલી થયેલી સ્પીલબગષટોમ હેનક્સની રફલ્મ ‘ગબ્રજ ઓફ સ્પાય્સ’ આ ઘટનાક્રમ પર જ આધારરત છે .) એક વખત એવુ બનયુનાું કેટલાક લેખો મને
એટલા બધા ગમે છે , કે હુ ું એ વારું વાર વાુંચતો રહુ છું. અને દર વખતે નગેનર દાદા પ્રત્યેનો મારો આદર વધતો જાય છે .
– ૧૦૦ પછીના કોઈક અંકોમાું ‘ઈનફોગ્રારફક્સ’ વવભાગ પણ શરૃ થયો હતો, જેમાું લેખ ઈનફોગ્રારફક તરીકે આપવામાું
આવતો હતો. એ વવભાગ બહુ ચાલ્યો નહીં. એ વવભાગ વર્ો પછી ૨૦૯માું દે ખાયો હતો. સામાનય રીતે ન જોવા મળે એ
રીતે આડા લે-આઉટમાું ઊંડા સમુરમાું ઉતરવા અંગેના સાહસનો લેખ હતો.
– પ્રોફેસર ફરગેટના વવવવધ પ્રયોગો પ્રોફેસરનુ ું મન પડે ત્યારે આવતાું હતાું. પ્રોફેસરને તો ફરજ કેમ પાડી શકાય! જોકે
ફરગેટ છે લ્લે ક્યાું અંકમાું દે ખાયા હતાું કોઈને યાદ છે ? ફરગેટનો ઉલ્લેખ છે લ્લે અંક નુંબર ૨૨૨માું હતો. એ લેખ હતો –
‘વવજ્ઞાની પ્રો.ફરગેટ રરટાયર થયા પછીયે તેમનો પીછો ન મ ૂકતુ ું રોજજિંદા જીવનનુ ું વવજ્ઞાન.’ એટલે કે ફરગેટ સાહેબ
વનવ ૃત્ત થઈ ગયા છે . તો પણ તેમનુું મન પડશે ત્યારે સફારીમાું હાજરી પુરાવશે. પણ વાચકો તેમને બહુ મીસ કરે છે .
– સફારી વાુંચી વાુંચીને આઈ.ક્યુ. તો વધે જ ને! એ માપવાની સગવડ પણ સફારીએ આપી છે . છે લ્લે જાતે
આઈ.ક્યુ.માપવાનો વવભાગ ૧૯૯મા અંકમાું હતો. એ પહેલા પણ બેએક વખત એવુું માપપત્રક આવ્યુ હત.ુ ું જવાબો જોઈ
જોઈને આઈ.ક્યુ.માપીએ તો આપણી આઈ.ક્યુ. જ સૌથી વધારે આવે! વાચકોએ એવા પ્રયોગો કયાષ જ હશે ને!
– બુદ્ધદ્ધશાળી વાચકો માટેન ુું સામવયક થયા પછી સફારીમાું ઈનામી કોયડા સ્પધાષઓ ઘટતી ગઈ અને હવે તો સાવ જ
નથી આવતી. પણ કેટલાક એવા સદ્ભાગ્યશાળી વાચકો હશે જેમને સફારીના અસાધારણ ઈનામો મળ્યાું હશે. અલબત્ત,
માકે ટમાું ઉપલબ્ધ કેટલાક સામવયકોને પોતાની ગુણવત્તા પર એટલો બધો અવવશ્વાસ છે કે એ મેગેગઝન સાથે ક્યારે ક
શેમ્પ ૂ તો ક્યારે ક કપડાું ધોવાના સફેદ પાવડરનાું પડીકા મફત આપે છે . આપકા મેગેગઝન મુજસે જ્યાદા સફેદ કૈ સે!
સફારીના બધા તત્વોમાું જ્ઞાાનવ ૃદ્ધદ્ધનો એક જ ઉદ્દે શ રહેતો એટલે મોડેલ વવમાનો, રું ગીન પોસ્ટર, જાતે બનાવવાની કીટ..
વગેરે ઈનામા મળતુ.ું એટલે એ ઈનામો હાથ લાગ્યા પછી પણ બુદ્ધદ્ધ ગખલવ્યા વગર અને તકષ ને તેજ કયાષ વગર તેનો
લાભ લઈ શકાતો ન હતો. એવુું એક સુયષમાળાનુ ું પોસ્ટર તો જોકે મારી પાસેય છે .
૬૪મો અંક વેકેશન હતો, રકિંમત ૧૫ રૃવપયા હતી (મે ૧૯૯૮માું) અને સાથે ટાઈટે વનકનુું કલરફલ પોસ્ટર િી હતુ.ું એ
પોસ્ટર રાજેશ બારૈ યાએ તૈયાર કયુષ હતુ.ું ઈનટરનેટ યુગમાું હવે એવા પોસ્ટરોની કદાચ નવાઈ ન લાગે, પણ તેની સાથે
જે જ્ઞાન અને રોમાુંચ હતો તેનો કોઈ વવકલ્પ નથી. કોયડા પુછાય એમાુંય વળી ઐવતહાવસક પાત્રો આવતાું હતાું. જેમ કે
અંક નુંબર ૪૧ના કોયડામાું રહટલર પકડાય કે ભાગી છૂટે તેનો ગચ
ું ૂ વાડો ઉકેલવાનો હતો.

– ત્યારે સફારી બાળકોનુું મેગેગઝન હતુ.ું તેમાું સીધો જ ‘ભૌવતકશાસ્ત્રીઓને ભોંઠા પાડતા સાપેક્ષવાદ’નો લેખ આવે તો
બાળકો ક્યાુંથી વાુંચ?ે માટે સફારીમાું શરૃઆતમાું ગચત્રવાતાષઓ આવતી. ટેરર બડષ ના આતુંકની કથા હતી એકાદ અંકમાું.
તેરમાું અંકમાું સુપરફાઈટર આલ્બાટ્રોસનાું અદભ ૂત પરાક્રમો હતાું. ૮મા અંકમાું ટોમ ટાયલરના પરાક્રમોની ગચત્રવાતાષ
૧૬ પાનાું ભરીને આપી હતી. અને એ ગચત્રવાતાષ વચ્ચે એકાદ કલરીંગ પાનુ ું પણ આવતુ હત,ુ ું જેમાું બોડષ ગેમ પણ
આવતી હતી.
– કહેવાય ભલે સવાલ પણ તેન ુું મહત્ત્વ લેખ કરતાું ઓછ નથી. એટલે જ તો ઘણી વખત સુપર-સવાલનો વવર્ય
સફારીનુ ું કવર બને છે . જોકે ૬૭માું અંકે સુપર સવાલ શરૃ થયો ત્યારે તેના માટે અડધુ ું પાનુ ું ફાળવવામાું આવ્યુ હત.ુું એ
વખતે આજની જેમ છે લ્લા કવર જેટલુું મોભાદાર સ્થાન ન હત.ુ ું માટે સુપર સવાલ ફેક્ટફાઈનડર વવભાગ પુરો થાય ત્યાું
આવતો હતો. સૌથી પહેલો સુપર સવાલ અદૃશ્ય માનવી અંગેનો હતો. આમ તો પ્રમોશન થાય ત્યારે આગળ વધવુ ું
જોઈએ પણ સફારીમાું ૯૩મા અંકથી સુપર સવાલ છે લ્લા કવર પર ખસેડાયો એ તેન ુ ું પ્રમોશન હત.ુ ું પછી તો ચશ્માુંના
નુંબર કેમ આવે એવો અમારા જેવા વાચકોએ પ ૂછે લો સવાલ સુપર બનયો ત્યારે અમારા હરખનો પાર રહ્ો ન હતો.
– એક જ વવર્ય પર સવાલ કરીને જવાબ આપતો ‘સુપર સ્ક્વઝ’ વવભાગ શરૃ થયો ૭૩મા અંકે. હવે તેની સાથે ‘સ્ક્વક
ફાયર સ્ક્વઝ’ પણ આવે છે . શરૃઆતમાું આજના જેવો વૈભવ સુપર સ્ક્વઝના ફાળે હતો નહીં. એક પાનામાું જ સુપર
સ્ક્વઝ શરૃ થઈ પુરી થઈ જતી હતી. અને વળી જવાબો પણ આજની જેમ ટૂકનોંધને બદલે એક શબ્દોમાું ઉત્તર આપો
પ્રકારના રહેતાું હતાું. ધીમે ધીમે વવભાગ જામતો ગયો અને સવાલ તથા જવાબો લુંબાતા ગયા. વવવવધ થીમ પસુંદ
કરીને તેની અકલ્પવનય મારહતી આપવાની અને મારહતી રજૂ કરવાની સુપર સ્ક્વઝની શૈલી અનોખી છે . હુ ું ઘણી વખત
સફારી હાથમાું આવ્યા પછી પહેલો એ વવભાગ વાુંચી નાખુ છ. એ પહેલાું ૫૦મા અંકમાું ‘સ્ક્વઝ સ્પધાષ’ પણ હતી. તેમાું
દસ સવાલો જવાબોના વવકલ્પો સાથે પુછાયા હતાું. મારા જેવા અબુધ વાચકો સવાલ પુરો થાય ન થાય ત્યાું જવાબ
વાુંચી લેતા હતાું. શરૃઆતમાું માત્ર સુપર સ્ક્વઝ શબ્દો હતાું. પછીથી તેની વવવશષ્ટ ઓળખ આપતી ટેગલાઈન ‘જનરલ
નોલેજની સેલ્ફ ટેસ્ટ’ ઉમેરાઈ હતી. લેખક તરીકે કેટલાક અંકો સુધી હર્ષલ પુષ્કણાષન ુ ું નામ પણ આવતુ હત.ુ ું

13. જના અંકોીઃ કોઈ તો બતાવો અિને એક કવર!
પ ૃથ્વી પરથી ડાયનાસોર કેમ નષ્ટ થયાું હશે કે પછી બ્રહ્ાુંડનો જનમ કઈ રીતે થયો.. એ સવાલોના જવાબો શોધવાની
વવજ્ઞાનીઓને જેટલી ઉત્સુકતા છે , એટલી જ ઉત્સુકતા મારા જેવા વાચકને જુના અંકો મેળવવાની-વાુંચવાની રહે છે .
સફારીએ જોકે જુના અંકો ખરી દવા માુંગતા અનેક વાચકોના રહતમાું વારું વાર સ્કીમ રજૂ કરી હતી. પરરણામે રડસ્કાઉનટ
દરે વમસ થયેલા અંકો મેળવી શકાતા હતાું. એક વખત તો એવી સ્કીમ પણ હતી કે દસ કે તેનાથી વધુ અંકો ખરીદનારને
રૃવપયા ૨૦ની રકિંમતનો ‘કમ્્યુટર પ્રથમ પરરચય’ અંક િી! કેટલાક વાચકો જોકે જુના અંકો ખરીદ્યા પછી સખણા બેસતા
નહીં. એ અંકોમાું આપેલી ઈનામી કોયડા સ્પધાષના જવાબો ઈનામની લાલચે મોકલી આપતા હતાું. પરરણામે સફારીએ
નોંધ મ ૂકવી પડી હતી કે જુના અંકો ભલે ખરીદો પણ તેની કોયડા સ્પધાષ માટે ભેજુ દોડાવાનુ ું બુંધ કરો કેમ કે તેના ઈનામો
તો જે-તે અંક પ્રથમ વાર પ્રગટ થયો હોય ત્યારે જ આપી દીધા હોય છે (અંક ૬૫). જૂનો એક અંક પ્રગટ થાય તો તેની
જાહેરાત પણ સફારીમાું આવતી. જુના અંકો ખરીદવાની સ્કીમ છે ક ૧૪૧ નુંબર સુધી (નવેમ્બર ૨૦૦૫) જોઈ છે . હવે એ
સ્કીમ સદુંતર બુંધ છે . કેમ કે થોડા વાચકો માટે સફારીના જૂના અંકો ફરી છાપવાનુ ું શક્ય નથી. તેના બદલામાું સફારીના
હવેના અંકોમાું અગાઉ છપાઈ ગયેલા લેખો નવાું સ્વરૃપમાું-અપડેટ મારહતી સાથે પ્રગટ કરે છે . એટલે હવેના ઘણાખરા
અંકોમાું એકાદ જુનો લેખ જોવા મળે છે , પણ સફારીના શરૃઆતથી વાચકો હોય તો જ એ વાતની ખબર પડે. એ રીતે
વાચકોની જ્ઞાનભ ૂખમાું ખોટ ન પડે તેની સગવડ સફારીએ કરી આપી છે .
દર વર્ે રદવાળી અંક પછી સફારી ‘બેસ્ટ ઓફ સફારી’ અંક આપે છે . નામ પ્રમાણે તેમાું સફારીમાું જ અગાઉ છપાઈ
ગયેલા ઉત્તમ લેખો નવી મારહતી-અપડેટ સાથે રજૂ થાય છે . લવાજમ ધારકોને પણ એ અંક ઘરે બેઠા મળતો નથી.
ખરીદવો પડે છે . કેમ કે એ બેસ્ટ ઓફ સફારી છે . રડસેમમ્બર ૨૦૦૧માું બહાર પાડેલા બેસ્ટ ઓફ સફારીના સુંપાદકના
પત્રમાું ખુલાસો કરવામાું આવ્યો છે કે જૂના અંકો મળે નહીં અને બધાનુું પુનીઃ મુરણ શક્ય નથી. માટે જુના અંકોના બેસ્ટ
લેખો બેસ્ટ ઓફ સફારીમાું રજૂ થતાું રહેશ.ે પ્રથમ બેસ્ટ ઓફ સફારી અંક ૩૮મા અંક પછી પ્રગટ થયો હતો. તેમાું અંક
નુંબર ૧થી ૮ના લેખોનો સમાવેશ કરાયો હતો.
જોકે એ વાત તો સારી છે કે જુના અંકોના લેખો નવા અંકોમાું વધુ મજેદાર રીતે પ્રગટ થાય.. પણ મારા જેવા વાચકોની
સમસ્યા બીજી છે . જુનો અંક હાથમાું લઈ, પાનાું ફેરવવીને, જોવા-વાુંચવાનો જે રોમાુંચ છે , એ રોમાુંચ નવા અંકમાું પ્રગટ
થયેલા લેખમાું નથી. એટલા પ ૂરતાુંય જૂના અંકોની સતત શોધ કરવી પડે છે .

14. કોઈ કહી શકશે ‘સફારી’િા તુંત્રીનો ફોટો કેટલી વખત
છપાયો છે ?
સફારીના તુંત્રી-સુંપાદક-લેખકોને મળવા-જોવાની ઘણા ખરા વાચકોને ઈચ્છા હોય જ. કેમ કે સફારીમાું થતી શાબ્દીક
ક્રાુંવતના સર્જકો કોણ છે , કેવા લાગે છે , કેવડાું છે ..? વગેરે માનવ સહજ કૂતહુ લતા પ્રગટ થયા વગર રહે નહીં. એટલે
કેટલાય વાચકો સફારીના તુંત્રી-સુંપાદકને મળવા પહેલેથી સમય લઈને સફારીના કાયાષલયે પહોંચી જતાું હોય છે . પણ
બધા વાચકો માટે એ શક્ય નથી. એ વાચકોને સફારીમાું છપાયેલા તુંત્રીના ફોટાથી સુંતોર્ માનવો રહ્ો.. પણ ફોટો
છપાશે ક્યારે ? અલબત્ત, સદ્ભાગ્યે અત્યાર સુધીમા કેટલાક અંકોમાું તુંત્રી નગેનરદાદાનો ફોટા આપણને જોવા મળ્યો છે .
અંક નુંબર ૪૮માું સુંભવત પહેલી વખત નગેનરદાદાનો ફોટો છપાયો હતો. ‘વેકેશન ૯૬’ નામના અમદાવાદમાું
ભરાયેલા બાળમેળામાું સફારીનો સ્ટોલ હતો. તેની અને સફારીના સ્ટોલ પર બાળવમત્રોની ઉત્સુકતાની વવગતો પાના
નુંબર ૩૧ પર હતી, સફારીના તુંત્રીનો ફોટો એમાું છપાયો હતો.૧૩૧માું અંકમાું તુંત્રીનો ફોટો હતો. પાુંચમા પાને નગેનર
વવજયના નાગરરક સનમાન સમારું ભની વવગત હતી, જેમાું નગેનરદાદાનો ફોટો હતો. એ પછી ૨૦૦મુ વસમાગચહ્ન પાર કયુાં
ત્યારે ય દાદાની ઉપસ્સ્થવત હતી. સુંપાદકની નોંધ હતી, પણ સુંપાદક સુંપ ૂણષપણે અગલ્ત રહી કામગીરી કરવામાું માને
છે , માટે પોતાનો ફોટો છા્યો ન હતો. સુંપાદક હર્ષલ પુષ્કણાષ એ પોતાના બ્લોગ કે ફેસબ ૂક એકાઉનટમાું પણ પોતાનો
ચહેરો દે ખાય એવો ફોટો મ ૂક્યો નથી. કેમ કે તેઓ માને છે , કે મારો ફોટો નહીં, મારુું કામ મહત્વનુ ું છે .
‘સ્કોપ’ અંક નુંબર ૩૬માું એક લેખ હતો બ્રહ્ાુંડ અંગેનો. નગેનરદાદાએ તેન ુ ું હેરડિંગ કયુષ હત ુ ું –‘ખોવાયુ છે ૯૭ ટકા બ્રહ્ાુંડીઃ
શોધી આપનારને નવા વર્ષન ુું એક નોબેલ ઈનામ!’ સુંપાદકના ન છપાતા એટલે કે ખોવાયેલા ફોટા સુંદભે આપણે એવુ
કહી શકીએ –‘ખોવાયો છે ીઃ સફારીના સુંપાદકનો ફોટો, પાડી આપનારને આવતા વર્ષન ુ ું સફારી લવાજમ!’ અલબત્ત,
આપણે ફોટાની જરૃર નથી. સફારી ધ્યાનપ ૂવષક વાુંચીએ તો પણ ઘણુય.
૨૨૨મા અંકમાું પવતયાલાના મહારાજાની મોનો રે લ અંગેનો લેખ હતો. એ લેખ સાથે ફોટામાું નગેનર દાદા રે લવે
એનજીનમાું ઉભા હોય એવો ફોટો છે . રદલ્હી સ્સ્થત રે લવે મ્યુગઝમમાું એવા અનેક એનજીનો રખાયા છે . દાદા સાથે સફારીના
પરામશષક રવજીભાઈ સાવગલયા પણ હતાું (પાનાું નુંબર-૬૬). એમ વવવવધ પ્રસુંગોએ તુંત્રીનો ફોટો છપાયો છે . પણ કોઈ
કહી શકશે એક્ઝેટ કેટલીવાર છપાયો છે ?

15. સફારીના પાત્રોીઃ ઓછા થયા છે , પણ ભ ૂલાયા નથી..
જોક્સ અને કોયડાની બોલબાલા હતી ત્યાું સુધી સફારીમાું વવવવધ પાત્રોની પણ હાજરી રહેતી હતી. હવે જોક્સ-કોયડાની
માત્રા ઘટી છે , એટલે પાત્રો પણ થોડા ધીમા પડયા છે . તો પણ સાવ ભ ૂલાયા નથી. એ પાત્રોના વળી નામ જ એવા
રસપ્રદ છે કે એનટ્રી મારતાુંની સાથે જ ‘ધ ઘોસ્ટ એનડ ધ ડાકષ નેસ’માું થોડી વાર આવીને માઈકલ ડગ્લાસ છવાઈ જાય
એમ છવાઈ જાય છે .
આ રહ્ાું એ કેરેક્ટર, જેનામાું નામ પ્રમાણે ગુણ છે અને એનાથી વધારે અવગુણ!
– મફતકાકા
– છન્નાવસિંહ
– ગુરુબચનવસિંહ
– બનટાવસિંહ
– ઈનસપેક્ટર આઝાદ
– પેસ્તનજી બાવા
– કરસન કડકો
– મગન માસ્તર
– જુહારમલ મારવાડી
– મવનયો મસ્તીખોર
– ટીનુ ટેણી
– ચુંદુ ચૌદવસયો
– છગન છાુંટોપાણી
– ચુનીલાલ
– ચીમન ચમ્બ ૂ
– પ્રોફેસર ફરગેટ
આ વસવાય કોઈ નામ યાદ આવે છે ?
આ પાત્રોની પણ લોકવપ્રયતા છે . કેમ કે અમારા એક વમત્રએ મવનયા મસ્તીખોર નામે ફેસબ ૂકમાું એકાઉનટ ખોલાવ્યુું છે !

16. અંગ્રેજી સફારીીઃ આશાના કકરણો બુંધ નથી થતાું
મારા જેવા વાચકોને ભલે અંગ્રેજી બરાબર વાુંચતા ન આવડત ુું હોય, પણ અંગ્રેજી વગર તો ચાલે એમ નથી. વળી અંગ્રેજી
વાચકોને પણ સફારી જેવા જ્ઞાન-પ્રવાહની જરૃર તો છે જ. માટે જ અંગ્રેજી સફારી શરૃ થયુ હત.ુ ું માચષ ૨૦૦૮થી અંગ્રેજી
આવ ૃવત્તની શરૃઆત કરી હતી. તેની જાહેરાત ૧૬૬મા અંક (માચષ ૨૦૦૮)માું હતી. તેમાું ગુજરાતી સફારી જ ફ્લેગવશપ
છે , એવી હૈયાધારણા પણ હતી. અલબત્ત, બન્નેના વાચકો અલગ છે , એટલે અંગ્રેજીવાળાઓને ગુજરાતી સાથે અને
ગુજરાતી વાચકોને અંગ્રેજી સાથે ખાસ લેવા-દે વા ન હતી. એટલે જ બન્ને માટે પોતપોતાના સફારી ફ્લેગવશપ હોવાના.
પણ બીજી હકીકત એ પણ ખરી કે અંગ્રેજી જેવા પાનાું અને કલર ફોટા ગુજરાતી સફારીને મળતાું ન હતાું (ફ્લેગવશપ
હોવા છતાું!). વચ્ચેના બે પાનાું ભરીને અંગ્રેજી સફારીમાું ફોટોગ્રાફ આવતો હતો. એ વવભાગનુું નામ ‘મેગા વપક્સેલ’ હત.ુું
અને ગુજરાતી સફારીના પત્રોમાું પણ મેગા વપક્સેલ વવભાગના વખાણ છપાતા હતાું (અંક ૨૧૨).
ઓગસ્ટ ૧૯૮૫માું પ્રગટ થયેલા સફારીના પહેલા અંકમાું મુખ્ય લેખ રોબોટ અંગેનો હતો. ૨૩ વર્ષ પછી શરૃ થયેલા
અંગ્રેજી સફારીના બીજા અંકનો મુખ્ય લેખ રોબોટ અંગેનો હતો. કવર પર હેરડિંગ હત:ુ ું ‘ઓલ અબાઉટ રોબો્સીઃ િોમ
ટેક્ટફલ ટોય્ઝ ટુ હાઈ-ટે ક હ્યુમોનોઈડ્સ’. અંગ્રેજીના પહેલા અંકનો મુખ્યલેખ સ્પેસ શટલ અંગેનો હતો. અંગ્રેજી સફારીમાું
પણ ગુજરાતી સફારી જેવા જ વવવવધ વવભાગો હતા, અંગ્રેજી પેઢીને રસ પડે એવી વાુંચન સામગ્રી હતી અને ખાસ તો
ગ ૂગગલિંગ કરવાથી ન મળે એવો વૈચારરક ખોરાક હતો. સફારીનુું એ પગલુું હરણફાળ ભરવા જેવુ હત.ુ ું પણ અંગ્રેજી
વાચકોએ સફારીને જોઈએ એટલો આવકાર આ્યો નહીં હોય એટલે (અથવા બીજા કોઈ કારણસર) હવે સફારી બુંધ કરી
દે વાયુ છે . અને જોવાની વાત એ છે કે અંગ્રેજી સફારી બીજી વખત બુંધ થયુું છે . ૧૯૯૫માું અંગ્રેજી સફારી નીકળ્યુ હતુ ું
અને તેનો એક અંક આવ્યો હતો. અલબત્ત, ગુજરાતી સફારી ચાર વખત બુંધ થયા પછી પાુંચમી વખત બેઠુું થઈ શકતુ ું
હોય તો અંગ્રેજી માટે પણ આશાના રકરણો બુંધ નથી થતાું..

17. સફારીન ું કડઝિટલ વર્લડષ ીઃ વેબ, બ્લોગ, િેઈલ, પેજ..!
તમને સફારીના નવા અંકની જાણકારી કઈ રીતે મળે છે ? અંક પાુંચમી તારીખે ઘરે આવે ત્યારે ? મને ફેસબ ૂક પર
સફારીના પેજ પર નવુ ું કવર મ ૂકાય ત્યારે જાણકારી મળે છે . અને બીજા ઘણા વાચકોને પણ ફેસબ ૂક દ્વારા જાણકારી
મળતી હશે કે હવેના સફારીમાું શુ ું છે ..
રડગઝટલ યુગમાું સફારીએ વેબસાઈટ, ફેસબ ૂક પેજ, બ્લોગગિંગ જેવા ક્ષેત્રોમાું પણ ખેડાણ કયુાં છે , અલબત્ત, ધીમી ગતીએ.
સફારીએ વેબસાઈટ શરૃ કરી એ પહેલાું મેઈલ-આઈડી આપવાનુું શરૃ કરી દીધુ હત.ુ ું અંક નુંબર ૭૧માું ઈ-મેઈલ છા્યુ
ુ ું
છે , જેની આગળ લખ્યુ હતુું ‘ઈ-મેઈલ નુંબર’! એ વીએલએનએલનુ ું મેઈલ-આઈડી હત.અંક
૭૪થી ઈ-મેઈલ એડ્રેસ

બદલાઈને વીએસએનએલમાુંથી હોટલાઈનમાું આવ્યુ હત.ુ ું એ વખતે મેઈલ નુંબરને બદલે માત્ર ઈ-મેઈલ જ લખેલ ુ હત.ુું
એ પછીના કોઈક અંકોમાું (મોટે ભાગે ૭૫થી) સફારીની વેબ (http://www.safari-india.com) પણ શરૃ થઈ. સફારીની
વેબ શરૃ થઈ ત્યારે શરૃઆતમાું અંકોમાું તેની જાહેર ખબર આવતી. વેબસાઈટ પર પણ સ્ક્વઝસ્પધાષ શરૃ થઈ હતી.
વેબસાઈટ પર વપક્ચર પઝલ નામનો રસપ્રદ વવભાગ પણ આવતો જેમાું જાણીતી હસ્તીની અજાણી તસવીર મ ૂકવામાું
આવતી. ઓળખો જોઉ કોણ છે ? એ વવભાગ પછીથી સફારીમાું વશફ્ટ થયો હતો (અંક નુંબર ૧૧૧). અને બુંધ પણ.
અત્યારે વપરાય છે એ ‘ઈનફો એટ સફારી ઈબ્નડયા’ મેઈલ આઈડી ૧૧મી સ્ટે મ્બર ૨૦૦૫થી અમલમાું આવ્યુ છે . એ
પહેલાું વવલનેટઓનલાઈન હતુ.ું એ પરરવતષનની નોંધ સફારીએ અંક ૧૩૯માું મ ૂકી છે . અત્યારે જોવા મળે છે એ નવી
વેબ જુલાઈ ૨૦૦૯થી કાયષરત છે . ૧૮૨મા અંકમાું સફારીની વેબમાું પરરવતષનની જાહેરખબર હતી. હવે તો ૧૯૩મા
અંકથી સફારીના દરે ક પાને નીચે વેબ-સાઈટ એડ્રેસ પણ મ ૂકવામાું આવે છે .
મેઈલ અને વેબ પછી સુંપાદકે બ્લોગ (http://harshalpushkarna.blogspot.in) શરૃ કયો. એ વર્ષ હત ુ ું ૨૦૦૯નુ.ું
સુંપાદકના બ્લોગની પહેલી વખત ગલનક ૧૭૯ અંકના સુંપાદકના પત્રની નીચે હતી. પછીના કેટલાક અંકોમાું બ્લોગની
જાહેરખબર પણ આવતી હતી. બ્લોગમાું ઘણુખરુ સુંપાદકનો પત્ર મ ૂકવામાું આવે છે . વવજયગુ્ત મૌયષ જનમ શતાબ્બ્દ
અને અનય પ્રકાશનો વવશેની પણ મારહતી છે . સુંપાદકના ઈંગ્લેનડ પ્રવાસનુ ું રસાળ વણષન છે . ઈંગ્લેનડ જવા ઈચ્છતા,
ઈંગ્લેનડ પહોંચી ગયેલા, ઈંગ્લેનડ જઈ આવેલા.. સૌ કોઈએ એ વણષન વાુંચવુ જોઈએ.
બ્લોગ પછી આગમન થયુ,ું ફેસબ ૂક પેજનુું (www.facebook.com/Safari.India). જોકે ફેસબ ૂક પેજ શરૃ થયુું ત્યાર પછીના
કેટલાક અંકો (૨૦૮-૨૦૯)માું સફારીના ફેસબ ૂક પેજની નાનકડી જાહેરાત પણ જોવા મળતી હતી. જોકે એ જાહેરખબરમાું
લખાત ુ હતુું –જનરલ નોલેજની મસ્ત મારહતીઓ/ફોટો સ્ક્વઝ/રસપ્રદ વવરડઓ/અવનવી તસવીરો/અજાણ્યા સમાચારો
અને બીજુ ુંઘણુું બધુ…
ું દરરોજ! – જોકે ફેસબ ૂક પેજની મ ૂલાકાત લેનારા સૌ કોઈ જાણતા હશે કે હાલ સફારીના ફેસબ ૂક
પેજ પર આટલી બધી પ્રવ ૃવત્તઓ થતી નથી. જોકે વાુંચન સામગ્રી સફારીમાું મળી રહે પછી વેબ-ફેસબ ૂક પર રાઉનડ ધ
ક્લોક સરક્રયતાની વાચકોને બહુ અપેક્ષા પણ કદાચ નહીં હોય. સમય જતાું સફારીએ ઓનલાઈન લવાજમ સ્વીકારવાનુ ું
પણ શરૃ કયુષ અને સફારી સ્માટષ ફોન -ટે બલેટની સ્ક્રીન પર પણ ઉપલબ્ધ થયુું છે .

18. પ્રકરણ છે ર્લ્:ું સફારી નવશે જાણવા જેવી, પણ ન જાણી
હોય એવી 17 વાતો!
1. સફારીનુ ું વાુંચન વધે એટલા માટે સફારીએ વવનામ ૂલ્યે પણ અંકો મોકલ્યા છે . અંક ૭૪ના તુંત્રીના પત્રમાું આમુંત્રણ
હતુું કે આગામી અંક ૭૫મો છે . એ અંક વવશેર્ છે . તમને એમ લાગત ુું હોય કે કોક સગા-વમત્રોને વાુંચવુ ગમશે તો તેન ુ ું
સરનામુ અને પોસ્ટ પુરતી સાત રૃવપયાની ટપાલ રટરકટ સફારીને મોકલી આપો. સફારીએ વાચકોને વવનામ ૂલ્યે અંક
મોકલશે. સફારીને પોતાનો પ્રચાર કરવાની જરૃર નથી પડતી. પણ ક્યારે ક વાચકો વાતની ગુંભીરતા સમજે એટલા માટે
અપીલ કરવી પડે છે . કેટલાક અંકોમા સફારીએ વાચકોનેેે અપીલ કરી છે કે જો તમને આ અંકના અમ ૂક લેખો ગમ્યા
હોય અને તમે સહમત થતાું હો તો તામારા વમત્રો-સગાઓને પણ એ વુંચાવો. એ માટે પુંદર રૃવપયાથી વધારે ખચષ
કરવાનો નથી. જેમ કે અંક નુંબર ૧૧૬માું જાપાનીઓએ આંદામાનમાું ગુજારે લા આતુંકની કથા છે , પરમવીર ચક્રની
રચનાની વાત છે .. તેમાું ખુદ નગેનર દાદાએ આ પ્રકારની અપીલ કરી છે (પાના નુંબર ૧૪). અંક ૨૧૧નો સુપર સવાલ
ડાયાગબરટસ અંગે હતો. તેની પ ૂણાષ હત
ૂ ી પછી નોંધ હતી કે તમારા સગા-સબુંધીઓને વુંચાવો કેમ કે ડાયાગબરટસ અંને
જનજાગૃવત્ત આવશ્યક છે . ખરે ખર આવશ્યક છે , કેમ જ્યાું કોઈને ડાયાગબરટસ ન હોય એવુ ઘર શોધવુું એ કકષ વનહારરકાના
કોઈ ગ્રહ પર રહેતાું બુદ્ધદ્ધશાળી સજીવોને શોધવા જેટલુું જ મુશ્કેલ કામ છે !
2. સફારીએ અંક નુંબર ૧૩૧માું જાહેરાત કરી હતી કે ‘નગેનર વવજય સાયનસ ફાઉનડેશન’ સ્થપાયુ હત.ુ ું હવે એ ચાલુ છે કે
કેમ તેની કોઈ જાણકારી મળતી નથી. સુંભવત બુંધ છે , કેમ કે છે લ્લા ઘણા અંકોમાું તેના વવશે કશુય
ું વાુંચવામાું આવ્યુ
નથી. ફાઉનડેશનની પ્રવ ૃવત્તઓ ઘણી રસપ્રદ હતી. બીજા અંકમાું (૧૩૨)માું જોકે ફાઉનડેશન માટે ફાળો આપનારા
દાતાઓની નામાવલી પણ હતી. ફાઊનડેશનની વેબસાઈટ પણ હતી, એનવીએસએફઈબ્નડયા ડોટ ઓગષ. સફારીનો
અંકનુું ઓરડયો બ ૂક (શ્રાવ્ય રૃપાુંતરી ઓરડયો રડસ્ક)સ્વરૃપનુું વવમોચન પણ સફારીએ એવપ્રલ ૨૦૦૫મા અમદાવાદના
અંધજન મુંડળ ખાતે કયુષ હતુ.ું સીડી અને વવમોચનની વવગતો અંક નુંબર ૧૩૫ના સુંપાદકના પત્રમાું હતી. એ જ અંકમાું
સફારીની સીડી વવનામ ૂલ્યે મેળવવા શુ ું કરવુ તેની નોંધ-જાહેરખબર હતી. સીડી નગેનર વવજય સાયનસ ફાઉનડેશનના
નેજા હેઠળ તૈયાર થઈ હતી. એ સીડીમાું એવપ્રલ ૨૦૦૫નો સફારી અંક હતો, જે અંધજનો માટે નો પહેલો અંક હતો.
સાયનસ ફાઉનડેશનનુું પણ એ પહેલ ુું સાહસ હતુ.ું એ રીતે પ્રજ્ઞાચક્ષુઓ માટે બ્રેઈલ સફારી તૈયાર થત ુ હત.ુ ું હજુ પણ થાય
છે કે કેમ એ ખબર નથી.
3. સફારીના કમ્્યુટરોને વાઈરસની અસર થઈ હતી. સ્ટે મ્બર ૨૦૦૧માું આવેલા વનમડા વાઈરસે સફારીના
કમ્્યુટરોમાું ઘ ૂસણખોરી કરી હતી. પરરણામે સફારીને મળે લા વાચકોના ઈ-મેઈલ ઊડી ગયા હતાું. એટલે પછીના
અંકમાું સફારી વાચકોના ઈ-મેઈલ પર
્ ગટ કરી શક્યુ ન હત.ુ ું તેની સફારી એ સખેદ નોંધ લીધી હતી (અંક-૯૭).

4. ૭૬ નુંબરમાું એડોલ્ફ આઈકમાનની સત્યકથાનુ ું અનુસધ
ું ાન પાનાું નુંબર ૬૭ પર છે . પછી ફરી ત્યાુંથી પણ અનુસધ
ું ાન
પાના નુંબર ૭૨ પર છે . અનુસધ
ું ાનનુ ું પણ અનુસધ
ું ાન!
5. ૨૦૦૧માું આવેલા કુંપ વખતે સફારીનો ૮૯મો અંક ઘણોખરો તૈયાર થઈ ગયો હતો. પણ ભુકુંપ વવશે મારહતી આપવા
અંક ફરીથી તૈયાર કરાયો અને ભુકુંપ અંગેની શક્ય એટલી મારહતી સમાવી લેવાઈ (સુંપાદકનો પત્ર ૮૯). એવી સ્સ્થવત
ફરી હમણાું નેપાળમાું આવેલા ભુકું પ વખતે થઈ હતી. તૈયાર થઈ ગયેલા અંકમાું ફેરફાર કરીને ભુકુંપની વાુંચન સામગ્રી
સમાવાઈ હતી. ૮૯માું અંકમાું કચ્છના ભુકુંપમાું માયાષ ગયેલા લોકોને શ્રદ્ધાુંજગલ પણ આપી હતી. શોક પાળવા સફારીએ
પહેલી વખત ૧૯૮૦થી ચાલ્યો આવતો ગેલ-ગમ્મત-ગપસપ વવભાગ પડતો મ ૂક્યો હતો. કેમ કે એક તરફ હજારો લાશો
રખડતી હોય ત્યારે આપણે સફારી વાુંચતા વાુંચતા હસવાના ગખગખયાટા ન કરી શકીએ, ન જ કરી શકીએ..
6. વાચકોના પત્રોને (૯૦) સફારીએ ગબરદાવ્યા છે . સુંપાદકના પત્રમાું લખ્યુ છે કે વાચકોના પત્રો સફારીના ટીમ મેમ્બર
માટે વવટામીન જેવા છે . વળી કેટલાક વવર્યો સુજાડવામાું પણ વાચકોનો મોટો ફાળો હોય છે .
7. સામાનય રીતે સફારી સુંદભષ ટાકતુ ું નથી. દરે ક વખતે જરૃર હોતી નથી, પણ ક્યારે ક સુંદભષ ઉપયોગી સાગબત થતાું હોય
છે . પણ સફારીએ બહુદ્યા ન ટાુંકવાની પરું પરા જાળવી છે . પરું ત ુ ૧૦૨ નુંબરના અંકમાું નહેરુના છબરડાથી કઈ રીતે
ભારતે કાશ્મીર ગુમાવ્યુ એ અંગેનો લેખ આ્યો (હેરડિંગીઃ ૧૯૪૭નુ ું ભારત-પાક યુદ્ધીઃ પારકસ્તાનને જ્યારે ભારતે ૩૫ ટકા
કાશ્મીર સપ્રેમ ભેટ આ્યુ!ું ) તેના અંતે સુંદભો અપાયા હતાું. સુંદભષ નોંધમાું લખ્યુ હત ુ ું કે લેખ તૈયાર કરવા માટે સફારીના
ડેટાબેઝ અને લેખકની બહોળી જાણકારી ઉપરાુંત પણ કેટલાક સુંદભો વાપયાષ છે . એ પછી આઠેક સુંદભષ સામગ્રીઓ ટાુંકી
છે (પાનાું ૫૪).
8. સફારીનો રદવાળી અંક, વેકેશન અંક એવા વવશેર્ાુંકો આવે છે . પણ ક્યારે ક વવર્ય સ્પેવશયલ અંકો પણ આવ્યા છે . જેમ
કે ૧૧૨ નુંબર યુદ્ધ વવશેર્ાુંક હતો! તો વળી કવર પર લખ્યુ ન હત,ુ ું તો પણ ૧૧૯મો અંક વવમાનવવદ્યા વવશેર્ાુંક હતો.
9. ૬૦મી વર્ષગાુંઠ વનવમત્તે નગેનર વવજયનો નાગરરક સનમાન સમારોહ યોજાયો હતો. નગેનર દાદાના ૬૦મા વર્ષના
પ્રવેશના આગલા રદવસે ૧૪મી રડસેમ્બર, ૨૦૦૪ના રદવસે અમદાવાદમાું કાયષક્રમ થયો હોવાની જાણકારી આપણને
અંક નુંબર ૧૩૧માું છપાયેલા અહેવાલમાુંથી મળે છે (એ રહસાબે નગેનર દાદાને અત્યારે ૭૧મુું વર્ષ ચાલી રહ્યુું છે ).
સફારીના અંગત સલાહકાર રવજીભાઈ સાવગલયાએ એ કાયષક્રમનુ ું આયોજન કયુષ હત.ુ ું રવજીભાઈ જોકે હવે હયાત નથી.
અને હા અત્યારે મરહનો રડસેમ્બર જ ચાલી રહ્ો છે .
10. ૧૮૪માું અવકાશી સુંશોધનના પરરણામે પ ૃથ્વી પર ઉતરી આવેલી શોધોનો લેખ હતો. તેનો બીજો ભાગ પણ હતો.
અગાઉ પણ જરૃર પડયે સફારીએ ક્રમશ નેક્સ્ટ અંક કયો છે , પણ એવા લેખો વસરરઝ ન હતાું. કેમ કે તે બે અને ક્યારે ક
ત્રણ ભાગમાું પતી જતાું હતાું. આઈનસ્ટાઈન અને સાપેક્ષવાદ, ભારત-પારકસ્તાન યુદ્ધ, ભારત-ચીન યુદ્ધ વગેરે વસરરઝો
સફારીએ આપી છે .

11. મોટે ભાગે તો સફારીમાું કોઈ પ્રકાશન કોઈને અપષણ થત ુું નથી. પણ ‘યુદ્ધ ૭૧’ નગેનરદાદાએ વવજયગુ્ત મૌયષને
અપષણ કરી વપત ૃતપષણ કયુાં છે .
12. પ્રકાશનોની અત્યુંત ઓછી રકિંમત માટે સફારીને કરીએ એટલી સલામુ ઓછી પડે. કેમ કે યુદ્ધ અંગેની (કે બીજી કોઈ
પણ) આવી મારહતી આપતા અંગ્રેજી પુસ્તકોની રકિંમત પાુંચસોથી માુંડીને પાુંચ-પચ્ચા હજાર સુધીની હોય છે .
13.૧૯૨માું સફારીની સ્થાપના ઓગસ્ટ ૧૯૮૧ લખી છે . પણ પછી ૨૦૭ (ઓગસ્ટ ૨૦૧૧)માું સફારીના ૩૦ વર્ષ વનવમત્તે
લખાયેલા સુંપાદકના પત્રમાું સફારીની સ્થાપના તારીખ-તવારીખ ઓગસ્ટ ૧૯૮૦ લખાઈ છે . એ વસવાય પણ બહુદ્યા
૧૯૮૦ના વર્ષની જ નોંધ છે .
14. સુપર સવાલમાું સામાનય રીતે નામ નથી હોતુ. પણ રે ર રકસ્સા તરીકે ૨૦૧ નુંબરના જવાબના અંતે લખ્યુ છે , –
નગેનર વવજય. એ સવાલ તેજસ વવમાનના સર્જન અંગેનો હતો. એવી રીતે ૨૦૭ નુંબરના અંકમાું પણ હર્ષલ પુષ્કણાષ ન ુ ું
નામ છે . એ સવાલ ભારતના સુપર ફાઈટર વવમાનોની ખરીદી અંગેનો હતો. ૨૦૮માું પણ ડાયેરટિંગ અંગેના સવાલ પછી
હર્ષલ પુષ્કણાષન ુ ું નામ હતુ.ું
15, સફારીનો શતાબ્દી અંક અનેક રીતે વવવશષ્ટ હતો. તેમાું પહેલી વખત વવગતવાર સફારીની સર્જનરક્રયા વણષવવામાું
આવી હતી. પાનાુંની સુંખ્યાથી માુંડીને લેખોના વવર્યમાું ૧૦૦ના આંકડાને પકડી રાખવામાું આવ્યો હતો. ૧૦૦મા
અંકમાું છે લ્લે ૭૫થી ૯૯મા અંક સુધીનો અનુક્રમ સફારીના કવર સાથે આપવામાું આવ્યો હતો. એ પહેલાું ૭૫મા અંકમાું
સફારી નુંબર ૧૧થી ૭૪ સુધીનો ક્રમ અપાયો હતો. ૧-૧૦નો ક્રમ ક્યાુંય પ્રગટ નથી થયો. આ ગચત્રાત્મક ક્રમને કારણે
સફારીના જુના અંકોમાુંથી કોઈ લેખ શોધવો બહુ સરળ થઈ જાય છે .
16. ભુલ થવા અંગેના મફીના કાયદાનુ ું આખા જગતમાું પાલન થત ુું હોય તો સફારીમાું કેમ નહીં? એવુ લખીને સફારીએ
પહેલાું જ સ્પષ્ટતા કરી દીધી છે કે ભ ૂલ થાય અને તેનો કોઈ ઉપાય નથી. અને વળી સ્વામી વવવેકાનુંદનુ ું વાક્ય પણ યાદ
રાખવા જેવુું છે , ‘જે ભ ૂલો તમે કરી છે એ ન કરી હોત તો તમે જ્યાું છો ત્યાું હોત ખરાું?’ એટલે આપણે સફારીમાું ભુલશોધ
અગભયાનમાું પડતાું નથી..
17. સફારીમાું અંગ્રેજી શબ્દો છપાય છે અને વવવશષ્ટ રીતે છપાય છે . પહેલાું ગુજરાતી શબ્દ અને પછી ત્રાુંસો લીટો કરી
અંગ્રેજી શબ્દ. સફારી વવશેની બહુ લાુંબી ચાલેલી અને દસેક હજારથી વધુ શબ્દોમા ફેલાયેલી આ વસરરઝ અહીં પુરી થાય
છે . ફરી કોઈ સમય આવશે ત્યારે સફારી અંગે બીજી વાતો પણ કરીશુ.ું
જય વવજ્ઞાન

