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કનેલાર તાલ 

 

 
કનેલાર રેક કદાચ ગ જયાતન ાં વોથી ભટ ાં ાણીન વાંગ્રશ ધયલાત  ાં તાલ શળે. 19ભી વદીભાાં કૅનેયી નાભનાાં અંગે્રજે ાઅ 
તાલને ભયાંભત કયીને Develop કયેલ ાં, ત્માયે તેની ેયીપયી 12 કી.ભી.ની શતી. ાને કૅનેયી ળબ્દ ાભ્રાંળ થાઇને કનેલાર 
થમ શળે જાણે કે કને લાર (ચયતયી ાઈચ્ચાય પ્રભાણે).તાલભાાં ત્રણ ટાપ  છે તે તેની લૈવલધ્મતા છે. ાને ભાનલજીલન ણ 
એટરે કે જાણે તાન ટાપ  શમ તેલી યાજાળાશી. તાયાપ યથી ફગદયા જતાાં યસ્તાભાાં ાઅલત ાં ાઅ તાલ મ ખ્મ શાાઆલેથી 2 
કી. ભી. અંદયની તયપ છે જાણે કે ભટ વમ દ્ર. ગ જયાત વયકાયે ટ રયઝભ લથભાાં તેન ાં ભાકેટીંગ કર્ ું ણ ધામો વલકાવ ન 
થમ. ાઅ તાલભાાં ભરશવાગય ાને નભથદાન ાં ાણી ઠારલીને વોયાષ્ટ્રનાાં ગાભડાભાાં શોંચાડામ છે તેથી ાણીન ાં રેલર 
રગબગ 10 થી 20 ફુટન ાં યશ ેછે એટરે ચખ્્ાાં ાણીને રીધે ફીજા લામાલય િીઓ ાશીંમા Landing કયતાાં નથી. એટરે 
પ્રકૃવત પે્રભીઓ ભાટે Bird Watching પ્રભાણભાાં ઓછા લૈવલધ્મ લાળાં છે ણ ટાપ  ય એક યાત ગાલાન ાન બલ ાઅને 
ફીજે ક્ાાંમ ન ભે તેલ છે. વલાયે સમૂોદમ ાને વાાંજે સમૂાથસ્ત ણ જલા ભે છે. Island Camping વાંસ્થાએ ાઅ સ્થને 
પ્રકૃવત પે્રભીઓ ભાટે વલકવાલલાન ાં ફીડ  ઝડપર્ ાં છે. ત્માાં ાત્માયે 36 વ્મક્તતઓ યશ ેછે. રારાબાાઇ ાને યાકેળબાાઇ એ ાઅ 
સ્થભાાં ાઅ યાવત્ર યકાણ કયી ળક તેલી Camp Site Develop કયી છે. એકદભ દેળી જભલાન ાં ાને ટેન્ટ/્ાટરાભાાં સ ાઇ 
જલામ ને જાણે ાઈય ાઅકાળને નીચે ધયતી, એકદભ દ વનમાથી ાક્ષરપત. વરય રાાઇટથી ાજલાા થયામ કે ક્ાયેક 
ભફાાઇર ટાલય કડામ ણ ્ય...યાતે્ર ફટભાાં ફેવી તાલભાાં વલાયી કયલી એ ણ એક Thrilling Experience છે. 
સમૂોદમ, સમૂાથસ્ત, Bird Watching, વાધાયણ ઓછી જરૂરયમાત લાળાં રકજીલન, ફાક ભાટે પ્રવવૃિ, યશલેાના ટેન્ટ ાને 
યાતે્ર ાઅકાળ દળથનની ભઝા જ કાઇ ારગ છે. વ્મસ્ત જીલનથી એકાદ રદલવ ગભે ત્માયે પ્રકૃવત ભાણી ળકામ તેલ રદલવ 
ભાણલા જેલ ્ય...ારગાયી વભત્ર ધભેન્દ્ર યાઠડના વશમગથી ાઅ સ્થની મ રાકાત રેલા જલાન ાં થર્ ાં, ત્માાં ાન બલેરા ને 
ભાણેરા કેટરાાંક દ્રશ્મ ના પટગ્રા્વ સ્થની ાન ૂ વૂત કયાલે છે. કાઇ ણ વભત્ર ક્ાયે ણ ાઅ સ્થ ભાણી ળકે છે, ક ાંટ ાંફ 
ને વભત્ર વાથે ભાણી ળકામ તેવ ાં ાઅ પ્રકૃવત કેન્દ્ર ભઝા ડે તેવ ાં છે.  
(જતા શરેાાં ધભેન્દ્ર યાઠડ M. 9428403504 ન વાંકથ કયલા વલનાંતી.) (Courtcy: Sunil Adesara Photography) 
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*શપેી ાઇન્ટયનેળનર ભધવથ ડે* 

      " *ભા,ફા,ભમ્ભી* ાને શલે *ભભ*" ... 
     " *ભા* " એક ાનન્મ વલૂવૂત છે કે ાઅણે ાઅણ ાં વભગ્ર જીલન તેને વભવિત કયી દાઇએ ત ણ "ભા" નાાં 
ાઊણાન ફાંધભાાંથી મ તત નાાં થાઆ ળકીએ.., 
       " *ભા* "- કે જેણે ાઅણા ાઅગભન પલેૂથી જ ાને જીલનમુંત તાની જાત કયતા વલળે ાઅણી કાજી 
રાઇ ાનાંત વ્શારન ાં લશતે  ાં ઝયણ ાં લશાલતી યશ ેછે..,  
        " *ભા* "- કે  જેનાાં  વલે  ાઢક  ર્ાર્ ાં  છે ણ તમે તે તેની કૃા વાભે ઓછાં જ છે, જેભ ાઅણે પ્રૂ નાાં 
ાનાંત ાઈકાય વલે ગભે તેટરી કૃતજ્ઞતા વ્મતત કયીએ ણ તેની કૃા વાભે લાભણી જ શમ તેભ " *ભા* " નાાં 
ાઊણાન ફાંધ ભાટે ાઅણ ાં કયેલ  વલથ લાભણ ાં જ શમ. 
       " *ભા* "- એટરી વલળા હૃદમ ાને ાઈન્નત ાઈદાયતા લાી શમ છે કે તાના વાંતાનની કાઇ ણ ૂરૂને  એ 
િભા ાઅી ળકે છે.., ાઅટરી ાઈદાયતા વલશ્વનાાં કાઇણ વાંફાંધભાાં નરશ જ શમ.., 
       " *ભા* "- કે જેના ાનાંત ાઊણ ાઅણી ય છે તેના ભાટે ભાત્ર ાઅજન રદલવ 'ભધવ ઁડ'ે તયીકે ાઈજલલ એ 
પયૂત  ાં નથી ણ એને વદામ લશારા વાંતાન તયીકે ાઅણે ાઅણ પ્રત્મેક રદલવ 'ભધવ ઁડ'ે તયીકે તેને ાઅણાભાાં જે 
વ્શારન ાં ામતૃ ાને વાંસ્કાય વવિંચન વવિંચ્ર્ ાં છે તે ફદર  ાઈજલલ યહ્ય.., 
       " *ભા* "- ાઅજનાાં 'ભધવ ઁડ'ે નાાં રદલવે ાઅણે વો વાંતાન કૃતજ્ઞતા પલૂથક વાંકલ્ કયીએ કે જેને વદેલ ાઅણી 
બીની આં્ને લ ૂાંછી છે ાને બીની થાયીને કયી કયી છે તે " *ભા* " ની આં્ કદી ાઅણે ાઅણાાં કાયણે બીની 
નરશ જ થલા દાઇએ ાને તેને વવિંચેર વાંસ્કાયને વદેલ ાઅણાાં વોની " *ભા* " ગલથ રાઆ ળકે તે યીતે દીાલતા યશીશ ાં. 

*ાઇન્ટયનેળનર ભધવથ ડ*ે ' વનવભિે વલશ્વની પ્રત્મેક " *ભા* " ને તેના ાનાંત ાઊણ ફદર  
હૃદમની ાઉભીઓથી નતભસ્તક કટી કટી લાંદન...કટી કટી પ્રણાભ. 
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રેન્વેટે રખ્ર્ ાં- PM ભદીન ાં કાભ ભાપી રામક નશીં, 
તેભણે કયના અંગે તાની ૂરૂની જલાફદાયી રેલી જાઇએ 

 
ભેડડકર ડયવર્ચ જનચર 'ધ રેન્વેટ'એ તેના એક 
વંાદકીમભા ં પ્રધાનભતં્રી નયેન્ર ભદીની કામચળૈરી 
અંગે આકયી ડટપ્ણી કયી છે. તેણે રખ્ય ુ છે કે લડા 
પ્રધાન નયેન્ર ભદીના કામચ ભાપીને રામક નથી. તેભણ ે
ગમા લે કયના ભશાભાયીનુ ં વપ નનમતં્રણ કમાચ 
ફાદ ફીજી રશયેન વાભન કયલાભા ંજે ભરૂ થઈ છે 
તેની જલાફદાયી રેલી જઈએ. 
ધાવભિક ાઅમજન ાને ચ ૂાંટણી યેરીઓ ળા ભાટે 
ધ ઈન્સન્ટટટયટુ પય શલે્થ ભેડિક્વ એન્ડ ઈલેલ્યએુળનના 
વંાદકીમ અશલેારભા ં એલ અંદાજ વ્મક્ત કયલાભા ં
આવ્મ છે કે બાયતભા ં આ લે 1 ઓગટટ સધુીભા ં
કયનાની ભશાભાયીથી 10 રાખ રકના ભત થળે. જ 
આભ થળે ત ભદી વયકાય આ યાષ્ટ્િીમ તફાશી ભાટે 
જલાફદાય શળે. કાયણ કે કયનાના સુય ટપે્રડયના 
નકુવાન અંગ ે ર્ેતલણી આલાભા ં આલી શલા છતા ં
વયકાયે ધાનભિક આમજનને ભજૂંયી આી છે, આ વાથ ે
અનેક યાજ્મભા ંચ ૂટંણી યેરીઓનુ ંઆમજન કયુું શત ુ.ં 
ટીકાકાયને અંકળૂભાાં રેલા વયકાય પ્રમત્ન કયી યશી છે 
અશલેારભા ંલધભુા ંરખલાભા ંઆવ્યુ ંછે કે ભદી વયકાય 
કયના ભશાભાયીને નનમનંત્રત કયલાને ફદરે ટૌ નલટય 
ય થઈ યશરેી ટીકા અને ઓન ડડટકળનને શટાલલા 
ય બાય આી યશી છે. બાયત વયકાયની લેક્ક્વન 
રીવીની ણ ટીકા કયલાભા ં આલી છે. વયકાયે 

યાજ્મ વાથે નીનતઓભા ં ડયલતચન કયલા અંગે ર્ર્ાચ 
કમાચ લગય જ પેયપાય કમો અને 2 ટકાથી ઓછી 
લટતીનુ ંલેક્ક્વનેળન કયલાભા ંવપ યશી. 
શલે્થ વવસ્ટભ ય ણ પ્રશ્ન વર્જમાું 
બાયતની આયગ્મ વ્મલટથા વાભ ે ણ પ્રશ્ન ઉબા 
કયલાભા ં આવ્મા છે. અશલેારભા ં લધભુા ં રખલાભા ં
આવ્ય ુછે કે શક્ટટરભા ંદદીઓ ઓક્ક્વજન ભત ન 
શત, તેઓ અંનતભ શ્વાવ રઈ યહ્યા છે. ભેડડકર ટીભ 
ણ શલે થાકી ગઈ છે, તેઓ વકં્રનભત થઈ યશી છે. 
વનળમર ભીડડમા ય વ્મલટથાથી યેળાન રક 
ભેડડકર ઓક્ક્વજન, ફેડ, લેન્ટીરેટય અને આલશ્મક 
દલાઓ ભાગંી યહ્યા છે. 
જાણકાયી શલા છતાાં વયકાયે ક્સ્થવત નજયઅંદાજ કયી 
રેન્વેટે લધભુા ંરખ્યુ ંછે કે શલે્થ નભનનટટય ડ.શચલધચન 
ભાર્ચ અગાઉ જાશયેાત કયતાશતા કે શલે ભશાભાયી 
ખતભ થઈ ગઈ છે. કેન્ર વયકાયે વાયા ભેનેજભેન્ટ વાથે 
કયનાને શયાલલાભા ં વપતા ભેલી રીધી છે. ણ 
ફીજી રશયેની લાયંલાય ર્ેતલણી આલાભા ં આલી 
તેભ છતા ંવયકાયે ધ્માન ન આપ્યુ.ં 
લેક્તવન રીવી વાભે પ્રશ્ન 
વયકાયે ગમા લેકયનાની ળફૃઆતી તફક્કાભા ં
ભશાભાયીને નનમનંત્રત કયલા વારંુ કાભ કયુું શત ુ,ં ણ 
ફીજી રશયેભા ંવયકાયે ભટી ભરૂ કયી છે. ભશાભાયીના 
લધતા વકંટ લચ્ર્ ેવયાકયે પયી એક લખત જલાફદાયી 
અને ાયદનળિતા વાથે કાભ કયવુ ંજઈએ. વંાદકીમભા ં
કેન્ર વયકાયને ફે તયપી યણનીનત ય કાભ કયલા 
સરૂ્ન આપ્યુ ં છે. શરેી-બાયતને લેક્ક્વનેળન પ્રગ્રાભ 
લધાયે વાયી યીતે રાગ ૂકયલ જઈએ અને તેભા ંઝડ 
રાલલા વાથે કાભ કયવુ ં ડળે. ફીજુ-વયકાય પ્રજાને 
ખયા આંકડા તથા જાણકાયી ઉરબ્ધ કયાલે. 
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મ્ર્  કયભાાઆકવવવ: જાણ ાઅ યગ કને થામ ાને કેલી યીતે ફચી ળકામ 

 
છેલ્રા રગબગ 13 ભડશનાથી કયના લાઇયવ ે

ગજુયાતની આયગ્મ-વ્મલટથા ભાટે ચર્િંતાજનક ક્ટથનત 

ઊબી કયી છે, ત ફીજી ફાજુ 'મ્યકુયભાઇકૉનવવ' નાભની 

ફીભાયીએ ણ ભાથુ ંઊંર્ક્ુ ંછે. આ ફૂગજન્મ ફીભાયી 

એ કઈ નલ યગ નથી, યંત ુજ્લલ્ર ેજ જલા ભતી 

આ ફીભાયીએ કનલડ-19ની ફીજી રશયે દયનભમાન 

વ્માકણે દેખા દીધી છે. મ્યકુયભાઇકૉનવવ કયનાની 

વાયલાય-દ્ધનતની 'આડેદાળ' છે. આ ફીભાયીએ 

ભયફી, યાજકટ, અભદાલાદ, મુફંઈ અને ડદલ્શીભા ં

દેખા દીધી છે. મ્યકુયભાઇકનવવ દયદીના ં નાક, ભોં, 

ગા, આંખ અને ભગજને અવય કયે છે અને જ 

તાત્કાચરક તેની વાયલાય શાથ ધયલાભા ં ન આલે ત 

દયદીના જીલની ય જખભ ઊભુ ં થઈ ળકે છે. જે 

રકની યગપ્રનતકાયક ળક્ક્ત ઓછી શમ અથલા ત 

તાજેતયભા ં ફીભાયીભાથંી ફેઠા થમા શમ, તેભને આ 

ફીભાયી યીતે અવય કયી ળકે છે.આ ફીભાયીભા ંમતૃ્યદુય 

50 ટકા જેટર ઊંર્ શઈ ળકે છે. ભતરફ કે દય 

ફેભાથંી એક ફીભાયનુ ં મતૃ્ય ુ થઈ ળકે છે. ગજુયાતભા ં

મ્યકુયભાઇકનવવના 100થી લધાયે કેવ નોંધામા છે. 

તાલે ર્ાભડીન યંગ ફદરાઈ અને કા ડી જામ, 

જડબુ,ં દાતં અને આંખના શાડકા ઉધઈની જેભ ખલાઈ 

જામ છે. યગભા ં શરેા આંખ અને ભોંઢાભા ં રક્ષણ 

જલા ભતા ંશતા. યંત ુશલે ભગજ સધુી આ યગના 

રક્ષણ જલા ભે છે. નાકભા ં વજ આલી જામ છે. 

ભગજભા ંખફૂ જ દુખાલ થામ અને આંખન ડ ણ 

ફશાય આલી જામ છે. "ટાઇ-લન ડામાચફટીવના 

દયદીઓ કે જેભનુ ં બ્રડશગુય રેલર અનનમનંત્રત અને 

અનનમનભત યશતે ુ ં શમ તેભનાભા ં આ ફીભાયી લધ ુ

પ્રભાણભા ં જલા ભી છે. આ નવલામ જેભની 

યગપ્રનતકાયક ળક્ક્ત ઓછી થઈ ગઈ છે તેલા કે 

તાજેતયભા ં કયનાની ફીભાયીથી ડયકલય થમેરા 

દયદીઓભા ં આ ફીભાયી જલા ભે છે. જે નાક, ભોં, 

ગફંૄ કે આંખને અવય કયે છે.જેભ રાકડાના ંએક બાગભા ં

ઊધઈ થામ અને તે વભગ્ર પનનિર્યભા ંપેરાઈ જામ તેભ 

આ ફૂગ ળયીયના એક બાગભા ં પ્રલેળ કયીને વભગ્ર 

ળયીયભા ંપેરાઈ ળકે છે." 
મ્ર્ કયભાાઆકૉવવવ એ એક ફૂગજન્મ યગ છે, જે 

તફીફીજગત ભાટે નલ નથી અને અગાઉ તે 
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ક્ષઝગવભકૉવવવ તયીકે ઓખાત શત. મ્યકુયભાઇવેટ્વ 

ફૂગવમશૂને કાયણે થામ છે. તેને 'કાી ફૂગ' તયીકે ણ 

ઓખલાભા ંઆલે છે.આ ફૂગ 'તકલાદી' છે, તે આણા 

માચલયણભા ંભજૂદ શમ છે, વડરેા ંાદંડા,ં શઓુના ં

ભ, વડરેી ળાકબાજી અને પભા ં આ ફૂગ ઉત્ન્ન 

થામ છે. નવકયા ં ભાયપત ફૂગના ફીજકણ; ર્ાભડી 

યના ઘા, ઈજા, લાડઢમા, દાઝેરા બાગ કે અરવય 

ભાયપત ળયીયભા ંપ્રલેળી ળકે છે. તે ળયીયના કઈ ણ 

બાગેથી પ્રલેળી ળકે છે. જ્માયે કઈની યગપ્રનતકાયક 

ળક્ક્ત ઓછી કે નફી શમ ત તેના ઉય અવય કયી 

દે છે, વાભાન્મ યગપ્રનતકાયક ળક્ક્ત ધયાલનાયને આ 

ફૂગ ખાવ નકુવાન નથી શોંર્ાડી ળકતી. 
મ્ર્ કયભાાઇકવવવ યગ શ ાં છે, કેલી યીતે પેરામ છે? 

મ્યકુયભાઇકનવવ ફુગથી થત એક ગબંીય યગ છે. 

મ્યકુયભાઈકનવવ ફુગ જીલસષૃ્ષ્ટ્ટભા ં ફધે જ જલા ભે 

છે ખાવ કયીને ભાટીભા ંલધ ુજલા ભે છે. ભાનલીની 

ફડીભા ંશ્વાવ કે ળયીય યના ઘા થકી પ્રલેળે છે. 
ડામાક્ષફટીઝના દદીને જ્ભ લધાયે: 

કયનાભાથંી તાજેતયભા ં ફેઠા થમરેા દયદીની 

યગપ્રનતકાયક ળક્ક્ત ઘટી શમ છે, તાજેતયભા ં અંગ 

પ્રત્માયણ કયાવ્યુ ં શમ, ડકડની કે કૅન્વયની વાયલાય 

ર્ારતી શમ, ડકભથેયી ર્ારતી શમ, ડામાચફટીવ 

અનનમનંત્રત યશતે ુ ંશમ, તેભની ઉય આ ફીભાયી અવય 

કયી ળકે છે. રશીભા ં શ્વતેકણ ખફૂ જ ઓછા શમ 

(ન્યિૂૉેનનમા), જેભની રાફંા વભમથી ષ્ટટયૉઇડલાી 

ર્ાભડીના યગની દલા ર્ાલ ુ શમ,રશતત્ત્લનુ ં પ્રભાણ 

લધ ુશમ કે (ડશભક્રૉભાટનવવ) શમ, જે ફાકન વભમ 

કયતા ંલશરે જન્ભ થમ શમ અથલા જન્ભવભમે ઓું  ં

લજન શમ તેભને ણ આ ર્ે રાગલાન બમ યશ ેછે. 

આ યગની પ્રભાણભા ંએક યાશતજનક ફાફત એ છે કે 

તે ર્ેી નથી અને ભાણવથી ભાણવભા ં કે ભાણવથી 

પ્રાણીભા ં પેરાત નથી. અવયના આધાયે તેને અરગ-

અરગ બાગભા ંનલબાજજત કયલાભા ંઆલે છે. 
મ્ર્ કયભાાઆકવવવના રિણ:* ભાથાન દુખાલ, * નાક 

ફધં થવુ ં કે વાઇનવની તકરીપ, * ભઢાભા ંતાલે કે 

નાનવકાઓભા ંકા ગઠ્ઠ જભા થલ, * આંખભા ંદુખાલ, 

રષ્ષ્ટ્ટ ઓછી થલી.* તાલ, કપ, છાતીભા ંદુખાલ, * શ્વાવ 

ફૃધંાલ, ેટન દુખાલ, * ઉફકા આલલા કે ઉરટી 

થલી,* આંતયડાભા ં યક્તસ્ત્રાલ જેલા રક્ષણ જલા ભે 

છે. કયનાભાથંી તાજેતયભા ં ફેઠા થમેરા દયદીને 

ભાથાભા ં દુખાલ થામ, તાલ લાયંલાય આલ,ે દાતંભા ં

દુખાલ થત શમ, સગુધં જતી યશી શમ, ગાભા ંદુખે, 

શ્વાવ રેલાભા ં તકરીપ ડ,ે નાકભાથંી રશી ડે, 

નાકભાથંી સ્રાલ ઝયે, લાવ આલતી શમ, અલાજ ફદરી 

જામ એટરે વતકચ થઈ જવુ.ં ર્શયેાન એક બાગ ફૂરી 

જામ, નાક કે ર્ાભડી ય કાા ંર્કાભા ંથઈ જામ, જેલા ં

રક્ષણ ણ જલા ં ભે છે. આ ફીભાયીનુ ં આનથિક-

ળાયીડયક અને ભાનનવક બાયણ ખફૂ જ ભટંુ છે. તેની 

વાયલાય ભડશનાઓ સધુી ર્ારી ળકે. તેભા ં

શૉક્ટટરાઇઝેળન ણ જફૃયી ફને. કેટરાક વજંગભા ં

ર્શયેાને થમેરા નકુવાનને ઢાકંલા ભાટે પ્રાષ્ટટક 

વર્જયીની જફૃય ડ,ે આ ફીભાયી જડફા ં સધુી પેરાઈ 

જામ ત દાતં કાઢી નાખલા ડ.ે જ આંખ સધુી ર્ે 

શોંચ્મ શમ ત આંખ કાઢી નાખલી ડ ે અને જ 

ડયલાયજન તેના ભાટે તૈમાય ન થામ ત ર્ે ભગજ 

તથા ળયીયના અન્મ બાગ સધુી પેરાઈ ળકે અને તે 
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જીલરેણ ણ ફની ળકે છે.જે ખર્ાચ ફની યશ.ે એટરે 

કયના ફાદ કઈણ નાની ફીભાયીની અલગણના ન 

કયલી. તેનુ ંતાત્કાચરક નનદાન કયાલવુ.ં 

રયનવેરેબ્રર મ્ર્ કયભાાઆકૉવવવ:આ પ્રકાયભા ંનવકયા ં

તથા ભગજને અવય કયે છે. નાક લાટે તે ળયીયભા ં

પ્રલેળીને આંખ અને ભગજને અવય કયી ળકે છે.જેભનુ ં

ડામાચફટીવ નનમતં્રણભા ંન યશતે ુ ંશમ અથલા ત જેભણ ે

તાજેતયભા ં ડકડનીનુ ંપ્રત્માયણ કયાવ્યુ ંશમ તેભનાભા ં

આ ફીભાયી લધ ુજલા ભે છે.  

 
નનષ્ટ્ણાત દ્વાયા કયનાની વાયલાય દયનભમાન 

ડામાચફટીવના દયદીઓનુ ં બ્રડશગુય ડદલવભા ં ર્ાય 

લખત તથા અન્મ દયદીઓભા ં નનમનભત યીતે યીક્ષણ 

કયલાની બરાભણ કયલાભા ંઆલે છે. શગુય રેલર લધ ે

ત ઇન્ટયચુરન દ્વાયા નનમભન કયલાભા ં આલે છે. 

બાયતભા ંડામાચફટીવના દયદીઓની વખં્મા 7 કયડ 70 

રાખ જેટરી છે, નલશ્વભા ંત ેફીજા ક્રભે છે. 11 કયડ 60 

રાખ દયદીઓ વાથે ર્ીન પ્રથભ ક્રભે છે. આગાભી 25 

લચ દયનભમાન બાયતભા ં દયદીઓની વખં્મા 13 કયડ 

40 રાખ ય શોંર્ી જળે એવુ ંઅનભુાન છે. 

લ્ભૉનયી મ્ર્ કયભાાઆકૉવવવ:આ પ્રકાય પેપવાનેં વોથી 

લધ ુ અવય કયે છે. જે દયદીઓને કૅન્વય થયુ ં શમ, 

જેભની ડકભૉથેયી ર્ારતી શમ, જેભનુ ંઅંગપ્રત્માયણ 

થયુ ં શમ કે ટટૅભવેર િાન્વપ્રાન્ટ થયુ ં શમ તેભને 

આની અવય થઈ ળકે છે.  

 
આભા ં ખાવંી, છાતીભા ં દુખાલ, તાલ કે શ્વાવ રેલાભા ં

તકરીપ જેલા ંરક્ષણ જલા ંભી ળકે. 
ગૅસ્રાઆન્ટેસ્સ્ટનાાઆનર મ્ર્ કયભાાઆકૉવવવ: 

 
ફીભાયીન આ પ્રકાય ખુ્ત વ્મક્ક્ત કયતા ંવગીય અન ે

ફાકભા ંલધ ુજલા ભે છે. જે ફાકન જન્ભ નપ્ર-

ભેચ્મૉય (અધયૂા ભડશને) થમ શમ, જેનુ ં જન્ભવભમે 

ઓું  ં લજન શમ, તેભનાભા ં આ ફીભાયી જલા ભી 

ળકે છે. જેભના ય વર્જયી થઈ શમ, ફીભાયી કે જીલાણ ુ

વાભે રડતી ળયીયની વયંક્ષણપ્રણારી નફી શમ (કે 

તેને નલયીત અવય કયે તેલી દલાઓ આલાભા ં

આલતી શમ), વર્જયી થઈ શમ ત આ ફીભાયી થઈ 

ળકે. તેભા ંઆંતડયક યક્તસ્રાલ, ઊરટી જેવુ ંથવુ,ં ઊરટી 

થલી કે ેટભા ંદુખાલ જેલા ંરક્ષણ જલા ંભી ળકે છે. 
ક્ય ટેનવ મ્ર્ કયભાાઆકૉવવવ: વાભાન્મ યગપ્રનતકાયક 

ળક્ક્ત ધયાલનાયી વ્મક્ક્તન ેણ તે નલયીત અવય કયી 
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ળકે છે. ઘા, ઈજા, ર્ીયા, લાડઢમા, કાા લગેયે ભાગે તે 

ળયીયભા ંપ્રલેળી ળકે છે. 
રડવેવભનેટેડ મ્ર્ કયભાાઆકૉવવવ: 

આ પ્રકાયભા ંફીભાયી રશી ભાયપત ળયીયભા ંપેરાઈ ળકે 

છે. ભગજ, ર્ાભડી, હૃદમ કે ફયને અવય કયી ળકે છે. 

ાઅ યગથી ફચલા ભાટે શ ાં કયવ ાં જાઇએ? 
મ્યકુયભાઈકનવવ યગથી ફર્લા ભાટે N95 ભાટક 
અથલા ડફર ભાટક શયેવુ ંજઈએ. લધાયે ધૂ ઉડતી 
શમ તેલી જગ્માએ જલાનુ ંટા, જ ળયીય ય કઈ ઘા 
છે ત તેને તયત જ વાબથુી વાપ કયવુ ંજફૃયી છે. આ 
યગ ભાટે એમ્પટેડયનવન-ફી, વાકનાઝર કે 
ઇવાવ્યકુનાઝર જેલી દલાઓ ઉમગી થઈ યશી છે. 
ફશાયની પ્રવનૃિ કયતી લખતે બટૂભજાં શયેલા,ં 
ળૉટૌચવને ફદરે રાફંા ૅન્ટ શયેલા, રાફંી ફામંના ળટચ 
શયેલા તથા ટૂંકી ફામંના ંલસ્ત્ર ન શયેલા.ંખેતીકાભ કે 
ફાગકાભ કયતી લખત ે નલળે વાલર્ેતી યાખલી તથા 
કાભ તાવ્મા ં ફાદ વાયી યીતે વાબથુી શાથ ધલા. 
બેજલાી ર્ી જભીન, કણ, રીર કે ળેલાની 
વપાઈ (કે કાભગીયી) વભમે શાથભજાં શયેી યાખલા.ં 
ર્ાભડી ય ઈજા થઈ શમ અને તે જગ્મા ભાટી, ધૂ કે 
યજકણના વંકચભા ં આલી શમ ત તેને વાબ,ુ 
એષ્ન્ટવૅષ્પ્ટક કે આલ્કશૉરલાા રાલણથી વાપ કયલી 
જઈએ, જેથી કયીને તે જગ્મા જતંમુકુ્ત થઈ જામ 
વનદાન ાને વાયલાય: 

નનષ્ટ્ણાત દ્વાયા આયગ્મપ્રદ જીલનળરૈી તથા ખયાકની 

બરાભણ કયલાભા ં આલે છે. જ્માયે દયદીના ર્ક્કવ 
બાગ ય (ભટા બાગ ે નાક, ર્શયેા, દાતં કે ભગજ) 
મ્યકુયભાઇકૉનવવના ંરક્ષણ જલા ભે, ત્માયે અવયગ્રટત 
બાગન નવટી (કૉમ્યટેુડ ટૉભૉગ્રાપી) ટકૅનનિંગ કયલાભા ં
આલે છે. આ નવલામ MRI (ભૅગ્નેડટક ડયવૉનાન્વ 
ઇભેજજિંગ) કયલાભા ંઆલે છે, જેથી કયીને તેના પેરાલાનુ ં
આકરન કયી ળકામ. જ દયદી તાજેતયભા ં કનલડ-
19ભાથંી ફેઠ થમ શમ ત નલળે વાલધાની યાખલાભા ં
આલે છે. ળયીયના જે બાગના કને અવય થઈ શમ, 
તેનુ ં ઍન્ડૉટકૉી દ્વાયા નનયીક્ષણ કયલાભા ં આલે છે. 
અવયગ્રટત બાગન નમનૂ રઈને તેનુ ં રફૅયેટયીભા ં
નલશ્રેણ કયલાભા ં આલ ે છે, જે મ્યકુયભાઇકૉનવવની 
શાજયીને પ્રનતાડદત કયી ળકે છે.જ તેન વ્માક 
પેરાલ ન થમ શમ અને તે પ્રાયંચબક તફક્કાભા ં જ 
શમ ત વર્જયી દ્વાયા અવયગ્રટત બાગને કાઢી નાખલાભા ં
આલે છે, જ ર્ે વ્માક યીતે પેરાઈ ગમ શમ ત 
દયદીના જીલને ફર્ાલલા અવયગ્રટત અંગ ણ કાઢી 
નાખલાની જફૃય ડી ળકે છે.આ ફીભાયીભા ં 50 ટકા 
જેટર ઊંર્ મતૃ્યદુય જલા ભત શઈ નનષ્ટ્ણાત દ્વાયા 
વાલર્ેતી યાખલા નલળે બરાભણ કયલાભા ંઆલે છે. 
કયનાની 'ાઅડેદાળ': 

 
કયનાની વાયલાય ભાટે જે ઇન્જેકળન કે 
ડડક્વાભૅથાવન નાભનુ ં ષ્ટટયૉઇડ આલાભા ં આલે છે, 
તેનાથી થતી આડઅવય આ ફીભાયીને ળયીયભા ં
નલકવલા ભાટે આદળચ લાતાલયણ રંુૂ ાડ ેછે કયનાને 
ળયીયની સયુક્ષાપ્રણારી વો શરેા ંરડત આે છે અને 
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ત ણ વારંુ ન થામ ત ર્થા કે ારં્ભા ડદલવે 
ષ્ટટયૉઇડનુ ં ઇન્જેકળન આલાભા ંઆલે છે, યંત ુઘણા 
ડકટવાભા ં તફીફ દ્વાયા શરેા ડદલવથી જ ષ્ટટયૉઇડ 
આી દે છે, જેના કાયણે ળયીયની ઇમ્યનુનટી નવટટભ 
વડક્રમ નથી થતી. વાભાન્મ યીતે ટાઇ-લન 
ડામાચફટીવ ધયાલનાય દદીનુ ંશગુય રેલર અનનમનંત્રત 
થઈ જતુ ં શમ છે. જેનુ ં શગુય દલા કે ઇન્જેકળનની 
ભદદથી 100-150ની આવાવ કે ફૉડચયરાઇન ય 
યશતે ુ ંશમ તે લધી 400-500 ય શોંર્ી જતુ ંશમ છે. 
વાયલાય કયનાય તફીફે પ્રાયંચબક તફકે્ક જ ષ્ટટયૉઇડ 
આપ્યુ ં શમ તેની ળક્યતા નકાયી ળકામ નશીં, જેના 
કાયણે આ ફીભાયી આગાભી વભમભા ંલધ ુઘાતક ટલફૃ 
ધાયણ કયી ળકે છે અને અત્માયે જે કેવ જલા ભી યહ્યા 
છે, તે 'ડશભનળરાની ટર્ભાત્ર' શમ તેલી ળક્યતા નકાયી 
ન ળકામ. જ્માયે દયદીઓને ષ્ટટયૉઇડ આલાભા ંઆલે 
છે, ત્માયે આ ફૂગને નલકવલા ભાટે ષુ્ટ્ક પ્રભાણભા ં
શગુય ભે છે, જેના કાયણ ેતેન ઝડબેય નલકાવ થામ 
છે. અગાઉ 15-20 ડદલવે જેટર પેરાલ થત શત, 
એટર શલે ર્ાય-ારં્ ડદલવભા ંજ થઈ જામ છે. ભાત્ર 
ડામાચફટીવ જ નશીં, યંત ુ વાભાન્મ દયદીઓભા ં ણ 
શગુયનુ ં પ્રભાણ લધી ળકે છે, જે ફૂગને નલકવલા ભાટે 
વાનકુૂ ક્ટથનત યૂી ાડ ેછે. 
મ્ર્ કયભાાઆકૉવવવના કેટરા દયદી?: 

 
આ ફીભાયી ભયફી, યાજકટ કે અભદાલાદ યૂતી 
ભમાચડદત નથી, યંત ુતે યાજ્મવ્માી છે. કયનાને ભાત 
કયનાયા દયદીઓભા ંમ્યકુયભાઇકૉનવવનુ ંવકં્રભણ થલાની 

ળક્યતા લધી જામ છે, યંત ુ તેને કયનાના શઠે 
ક્રાનવપામ કયી ળકામ તેભ નથી. તે ર્ેી નથી તથા 
તેને 'ભશાભાયી' તયીકે વ્માખ્માનમત કયલાભા ં નથી 
આલતી. તેની અવય આંખ, ગા, નાક કે દાતં ય 
જલા ભે છે, એટરે દયદીઓ અરગ-અરગ નનષ્ટ્ણાત 
ાવેથી વાયલાય ભેલ ે છે. અન્મ કેટરીક ફીભાયીની 
જેભ મ્યકુયભાઇકૉનવવ કેવના આંકડા વફંનંધત આયગ્મ 
કર્ેયીભા ં નોંધાલલા ભાટે કશલેાભા ં નથી આલતુ,ં જેના 
કાયણે ગજુયાતભા ંકેટરા દયદી ીડામ છે, તેન ર્ક્કવ 
આંકડ આલ મશુ્કેર છે. મ્યકુયભાઇકૉનવવની જેભ જ 
ગચુરમન-ફાયી નવન્રૉભના દયદીઓની ણ વ્મલક્ટથત 
નોંધ નથી થતી. આ ફીભાયીની વાયલાય ભાટે ભષ્લ્ટ-
ટેનળમાચરટી તફીફની જફૃય ડ ે છે. કયનાની વાભે 
ઝઝૂભતી જાશયે આયગ્મ-વ્મલટથાભા ં અન્મ ફીભાયી 
ભાટે થાયીઓ ઘટાડી દેલાભા ંઆલી છે, ત્માયે તફીફી 
અભ્માવક્રભભા ંજ નોંધામરેી, યંત ુલાટતલભા ંજ્લલ્રે 
જ જલા ભતી 'તકલાદી ફીભાયીઓ' વભગ્ર વ્મલટથા 
ય લધાયાનુ ંબાયણ ઊભુ ંકયી ળકે. કયનાની વાયલાય 
દ્ધનતભા ં સધુાય, મ્યકુયભાઇકૉનવવની વાયલાયદ્ધનત 
પ્રટથાનત કયલાભા,ં કે જાગનૃત રાલલાની ડદળાભા ંખાવ 
કઈ પ્રગનત નથી થઈ.કયનાની શરેી રશયે 
દયનભમાન ફેડ, શાઇરક્ક્વક્રૉયક્ક્લન, આલ્કશૉરયકુ્ત 
શને્ડ વૅનનટાઇઝય, ભાટક તથા ીીઈ (વચનર 
પ્રટેક્ળન ઇક્ક્લભૅન્ટ) ડકટની અછત વજાચઈ શતી. 
ફીજી રશયે દયનભમાન ફડે, ઓક્ક્વજન, ઓક્ક્વજન 
નવચરન્ડય, યેભડનેવનલય લગેયેની અછત વજાચઈ શતી. 
શલે, મ્યકુયભાઇકૉનવવ ણ 'રશયે'નુ ંટલફૃ ધાયણ કયી 
ળકે છે અને તેની એષ્ન્ટફામૉડટક દલાઓ 
વાકનાઝર, લૉડયકનાઝર કે આઇવાવકુનાઝરનુ ં
ભમાચડદત પ્રભાણભા ંઉત્ાદન થામ છે અને તે ખફૂ જ 
ભોંઘી શમ છે. વગં્રશખયી તથા કાાફજાયીને કાયણ ે
તેની ણ અછત વજાચઈ ળકે છે, 
(વોજન્મ: ફીફીવી, રદવ્મ બાસ્કય તથા ાન્મ.) 
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DRDOની દલા લામયવને ભતી એનજી ફાંધ કયી દે છે; 

જાણ ભાકેટભાાં ક્ાયે ાઅલળે ાને એની રકિંભત કેટરી શળે? 

કયનાની ફીજી રશયેન વાભન કયલા ભાટે બાયત ભાટે 
DRDOની નલી દલા 2-DG (2-deoxy-D-glucose)ને ગેભ-
ર્ેન્જય કશલેાભા ંઆલી યશી છે. રગ કંિરય જનયર ઓપ 
ઈષ્ન્ડમા (DGCI)ની તાત્કાચરક ભજૂંયી ભળ્મા ફાદથી 
વલાર છૂલાભા ં આલી યહ્યા છે કે આખયે આ દલાભા ં
એલી શુ ં નલળેતા છે? શકીકતભા ં કયના વાભેની 
રડાઈભા ં બાયતે 4 ભટા ભયર્ે ભરૂ કયી છે. પ્રથભ- 
શક્ટટરભા ં ફેડની અછત, ફીજી- ઓક્ક્વજની અછત, 

ત્રીજી- યેભડનેવલય જેલી દલાની અછત અને ર્થી- દલા 
અથલા લેક્ક્વનના કાર્ા ભાર ભાટે નલદેળ ય નનબચયતા. 
કયનાની નલી દલા 2-DG આ ર્ાયેમ ભયર્ાની ક્ટથનતભા ં
સધુાય રાલી ળકે છે.ખદુ DRDOનુ ંકશવે ુ ંછે કે આ દલાથી 
દદીઓની ઓક્ક્વજન ય નનબચયતા ઘટળે, એ ઉયાતં 
તેભને વાજા થલાભા ં 2-3 ડદલવ રાગળ,ે એટરે કે 
શક્ટટરભાથંી દદીઓને જરદી યજા ભી જળે. 
ત જાણ પાભાચ કંની ડૉ. યેડ્ડીઝ રેફયેટયીઝની વાથે 
તૈમાય DRDOની આ દલા કેલી યીતે આણને કયના 
વાભે જીતલાભા ંભદદ કયી ળકે છે... 
Q. DRDOની ાઅ દલાને ગેભ ચેન્જય કેભ છે? 

A. ત્રીજા તફક્કાની ન્સક્રનનકર િામર દયનભમાન જે 
દદીઓને નક્કી દલાઓની વાથે DRDOની દલા 2-deoxy-

D-glucose (2-DG) આલાભા ંઆલી, ત્રીજા ડદલવે એભાથંી 
42% દદીઓને ઓક્ક્વજનની જફૃય ન ડી તેભજ જે 
દદીઓને વાયલાયના નક્કી ધાયાધયણ, એટરે કે ટટાન્ડડચ 
ઓપ કેય (SoC) અંતગચત દલા આલાભા ંઆલી, એભા ંઆ 
આંકડ 31 ટકા શત. આલી જ યીતે જે દદીઓને 2-DG 

દલા આલાભા ં આલી તભેને vital signs, એટરે કે 
હૃદમના ધફકાયા (લ્વ યેટ), બ્રડપ્રેળય, તાલ અને શ્વાવ 
રેલાન દય, ફીજા દદીઓની વયખાભણીભા ંવયેયાળ 2.5 
ડદલવ શરેા ં જ વાભાન્મ થઈ ગમ. દલા રનેાયા 

દદીઓભા ં કયનાના ં રક્ષણભા ં ઝડથી ઘટાડ જલા 
ભળ્મ. તેથી ટષ્ટ્ટ છે કે આલા દદીઓએ રાફંા વભમ 
સધુી શક્ટટરભા ં યશવે ુ ં ડળે નશીં. 65 લચથી લધ ુ
ઉંભયના દદીઓભા ંવભાન ડયણાભ જલા ભળ્મા.ં 
આ ડયણાભના રીધે જ DRDOના લૈજ્ઞાનનકનુ ંકશવે ુ ંછે કે 
આ દલા ન ભાત્ર ઓક્ક્વજન ય નનબચયતાને ઘટાડળે, 
યંત ુશક્ટટરભા ંફેડની અછતને ણ દૂય કયી ળકે છે. 
એ કાયણે જ 2-DGને ગેભ ર્ને્જય કશલેાભા ંઆલી યશી છે. 
Q. દલા કાભ કેલી યીતે કયે છે? એની ્ાવવમત શ ાં છે? 

DRDOની ઈન્સન્ટટટયટૂ ઓપ ન્યનૂ્સક્રમય ભેડડનવન એન્ડ 
એરામડ વામક્ન્વવ (INMAS)ની રેફયેટયીભા ંતૈમાય થઈ 
યશરેી આ દલા ગ્લકુઝની જ એક વન્સબ્ટટટયટૂ છે. એ 
ભાખાકીમ યીતે ગ્લકુઝ જેલી જ છે, યંત ુ શકીકતભા ં
એનાથી અરગ છે. એ ાઉડયના ફૃભા ંછે અન ેાણીભા ં
નભક્વ કયીને દદીઓન ેઆલાભા ંઆલે છે. 
કયનાલામયવ તાની એનજી ભાટે દદીના ળયીયભાથંી 
ગ્લકુઝ રે છે. જ્માયે આ દલા ભાત્ર વકં્રનભત કભા ં
જભા થઈ જામ છે.  

કયનાલામયવ ગ્લકુઝ વભજીને આ દલાન ઉમગ 
કયલા રાગે છે. આ યીતે લામયવને એનજી ભલાનુ ંફધં 
થઈ જામ છે અને એન લામયવ નવન્થેનવવ ફધં થઈ 
જામ છે. એટર ેકે નલ લામયવ ફનલાનુ ંફધં થઈ જામ 
છે અને ફાકીના લામયવ ભયી જામ છે. શકીકતભા ં આ 
દલા કેન્વયની વાયલાય ભાટે તૈમાય કયલાભા ંઆલી યશી 
શતી, કેભ કે એ ભાત્ર વકં્રનભત કભા ંજભા થઈ જામ છે, 

એના આ ગણુના કાયણ ે ભાત્ર કેન્વયગ્રટત કને 
ભાયલાના નલર્ાયથી આ દલા તૈમાય કયલાભા ંઆલી યશી 
શતી. આ દલાન ઉમગ કેન્વયગ્રટત કને વર્ટ 
ડકભથેયી આલા ભાટે ણ કયલાની તૈમાયી છે. 
Q. ાઅ દલા કેલી યીતે ાને કેટરા પ્રભાણભાાં રાઇ ળકાળે? 
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વાભાન્મ ગ્લકુઝની જેભ આ દલા ાઉર્ભા ં ાઉડયના 
ફૃભા ં ભળે. એને ાણીભા ં નભક્વ કયીને ભોંથી દદીને 
આલાની યશળેે. ડૉક્ટય દલાન ડઝ અને વભમ દદીની 
ઉંભય, ભેડડકર કષ્ન્ડળન લગેયેની તાવ કયીને એન 
ઉમગ કયળે. DRDOના લૈજ્ઞાનનકએ ડૉક્ટયની વરાશ 
લગય, કયનાથી ફર્લાના નાભે અથલા લધાયે પ્રભાણભા ં
દલા ન રેલાની ર્ેતલણી ણ આી છે. 
Q. દલાની રકિંભત કેટરી શળે? 

દલાની ડકિંભતને રઈને શજી સધુી કઈ જાશયેાત કયલાભા ં
નથી આલી. DRDOના પ્રજેક્ટ ડામયેક્ટય ડૉ. સધુીય 
ર્દંાનાના જણાવ્મા પ્રભાણ,ે દલાની ડકિંભત ઉત્ાદનની 
યીત અને પ્રભાણ ય નનબચય કયળે.  

પ્રજેક્ટના ઈન્ડષ્ટિમર ાટચનય ડૉ. યેડ્ડીઝ રેફને આ ફધુ ં
નક્કી કયલાનુ ં છે. ટૂંક વભમભા ં ડકિંભત ણ જાશયે 
કયલાભા ં આલળે. ભાનલાભા ં આલી યહ્ુ ં છે કે આ દલા 
જજનેડયક ભચરક્રુભાથંી ફને છે, તેથી ભોંઘી નશીં શમ. 
ફીજી ફાજુ સતૂ્રન શલાર આતા દાલ કયલાભા ંઆલી 
યહ્ય છે કે દલાના એક ાઉર્ની ડકિંભત 500-600 
ફૃનમાની લચ્ર્ે શઈ ળકે છે. ભાનલાભા ંઆલી યહ્ુ ંછે કે 
વયકાય તેભા ંકેટરીક વફનવડીની જાશયેાત કયી ળકે છે. 
Q. દયયજ 4 રા્થી લધાયે નલા દદી વાભે ાઅલી યહ્યા 
છે, શ ાં ાઅ દલા જરૂરયમાત પ્રભાણે ાઈરબ્ધ થાઇ ળકળે? 

કયનાની આ દલા 2-DG જજનેડયક ભચરક્રુ એટરે કે 
એલા કેનભકરભાથંી ફની છે જે જજનેડયક છે, એટરે કે 
કાનનૂી યીતે એના મૂ કેનભકર ય એને નલકનવત 
કયનાયી કંનીની ેટન્ટ વભાપ્ત થઈ ગઈ છે.  

જજનડેયક દલાભા ંબ્રાન્ડેડ મૂ દલા જેલા તભાભ ગણુ શમ 
છે, જકે એનુ ં ેકેજજિંગ, ફનાલલાની પ્રડક્રમા, યંગ, ટલાદ 
લગેયે અરગ શઈ ળકે છે. ભટા બાગના દેળભા ં મૂ 
દલા નલકનવત કયતી કંનીને 20 લચની ેટન્ટ ભે છે, 

એટરે આ દયનભમાન કઈણ તે કંનીના રાઇવન્વ 
નલના દલા ફનાલી ળકળ ે નશીં. એના ફદરાભા ં તેભને 
દલા નલકનવત કયલાભા ંખર્ચ કયનાયી કંનીને ભટી યકભ 

ણ ચકૂલલી ડ ે છે. જજનેડયક શલાને કાયણે આ દલા 
ઓછી ડકિંભતે લધાયે પ્રભાણભા ંફનાલી ળકામ છે. 
Q. શ ાં 2-DG દલા ફનાલલા કાચ ભાર બાયતભાાં ાઈરબ્ધ 
છે ાથલા એની ાઅમાત કયલી ડળે? 

આ દલા ગ્લકુઝ એનેરગ છે, એટરે કે આ એક એવુ ં
ગ્લકુઝ છે જે પ્રાકૃનતક યીતે ભતા ગ્લકુઝ જેવુ ંશમ છે, 

યંત ુ એને નવન્થેડટક યીતે ફનાલલાભા ં આલે છે. એનુ ં
ઉત્ાદન કયવુ ં ણ વય છે. DRDOભા ં આ પ્રજેક્ટના 
ડામયેક્ટય ડૉ. સધુીય ર્દંાનાએ એક ઈન્ટયવ્યભુા ંકહ્ુ ંશત ુ ં
કે કાર્ા ભારની ઉરબ્ધતાભા ં કઈ વભટમા નથી. 
ભતી ભાડશતી મજુફ, આ દલાને વ્માલવાનમક ફૃ ે
ફનાલતી ડૉ. યેડ્ડીઝ રેફની ાવે યૂત કાર્ ભાર છે. 
Q. દલા ભાકેટભાાં ક્ાયે ભલાન ાં ળરૂ થળે? 

DRDOએ આ પ્રજેક્ટભા ં ડૉ. યેડ્ડીઝ રેફને તાની 
ઈન્ડષ્ટિમર ાટચનય ફનાલી છે. DRDOના પ્રજેક્ટ 
ડામયેક્ટય ડૉ. સધુીયનુ ં કશવે ુ ં છે કે DRDOએ ડૉ. યેડ્ડીઝ 
રેફની વાથે ઝડથી ઉત્ાદન કયલાન પ્રમાવ કમો છે. 
તેભન દાલ છે કે થડા ડદલવની અંદય આ દલા 
ભાકેટભા ંઆલી ળકે છે.  

ળફૃઆતભા ં 10 શજાય ડઝ ઉરબ્ધ કયાલલાભા ં આલી 
ળકે છે તેભજ DRDOના વનવિવનુ ંકશવે ુ ંછે કે આ દલા 11-

12ભે સધુી દેળની રગબગ અડધ ડઝન શક્ટટરભા ં
આલાભા ંઆલળે. 
Q. શ ાં દલા ગાંબીય દદીઓ ભાટે ાવયકાયક શળે? 

પ્રજેક્ટ ડામયેક્ટ ડૉ. સધુીય ર્દંાનાના અનવુાય, 2-DGનુ ં
િામર શલા, ભધ્મભ અને ગબંીય, ત્રણેમ પ્રકાયના ં
રક્ષણલાા દદીઓ ય કયલાભા ં આવ્યુ ં શત ુ.ં તભાભ 
પ્રકાયના દદીઓને એનાથી પામદ થમ અને કઈ 
પ્રકાયની ગબંીય વાઈડ ઈપેક્ટ્વ જલા નથી ભી, તેથી 
આ એક સયુચક્ષત દલા છે. ફીજા તફક્કાની િામરભા ં
દદીઓન વાજા થલાન દય વાય યહ્ય શત અને ત્રીજા 
તફક્કાની િામરભા ં દદીઓની ઓક્ક્વજન ય નનબચયતા 
ઓછી થઈ ગઈ. 
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ગાંગાભાાં તયતી રાળ, કયડ રક ય ્તય 
કેન્રના આયગ્મ ભતં્રારમે દેળના ં૧૮ યાજ્મભા ંકયનાના 
કેવ ઘટી યહ્યા છે એલી લધાઈ બર ે ખાધી ણ વાભ 
ફીજા ં યાજ્મભા કેવ લધલા ભાડંયા છે તેથી દેળભા ં
કયના શજુ ફેકાબ ૂ જ છે. કયનાને યકલાની બયયૂ 
ભથાભણ છતા ંદેળભા ંકયનાના કેવ વતત લધી યહ્યા છે 
ને ફીજી તયપ કયનાના કાયણે થઈ યશરેા ંભતન આંકડ 
ણ લધી યહ્ય છે. આ આંકડાને લધત કઈ યીતે યકલ 
એ વભજાતુ ંનથી ત્મા ંછેલ્રા ફ ેડદલવથી ભોંકાણના નલા 
વભાર્ાય આલી યહ્યા છે. આ વભાર્ાય ગગંા નદીભા ંતયી 
યશરેા મતૃદેશના છે. ચફશાયના ફક્વય ાવ ેગગંા નદીના 
ાણીભા ં રગબગ વ જેટરા મતૃદેશ કયતા દેખાતા ં
ખબાટ ભર્ી ગમ શત ને રકન ેઆઘાત ણ રાગી 
ગમ શત. ચફશાયના ફક્વય જજલ્રાના યુી-ચફશાય વયશદે 
આલેરા ર્ોવા ળશયેભા ં આ ઢગરાફધં મતૃદેશ તયતા 
દેખામા કે તયત રકએ વિાલાાઓને જાણ કયતા ં
વિાલાા ત દડતા થઈ જ ગમા ણ રક ણ 
આઘાતભા ં ગયકાલ થઈ ગમા શતા. આ આઘાતની ક 
લે એ શરેા ં ઉિય પ્રદેળભા ંગાઝીયુભા ંગગંા નદીના 
ડકનાયે તણાઈને આલેરા મતૃદેશ ભળ્મા છે.  
ચફશાયના ફક્વયભા ંભેરા મતૃદેશના કાયણે રકભા ંબાયે 
પપડાટ શત જ કેભ કે આ મતૃદેશ કના છે એ નક્કી નથી. 
કયનાના કાયણે ભયી ગમેરા રકના ંવગા ંતાને ર્ે 
ના રાગ ેએટરા ભાટે મતૃદેશને ગગંા નદીભા ંધયાલીને 
છૂ થઈ ગમા શલાની વબંાલના વ્મક્ત થઈ યશી છે. 
નદીભા ં આ મતૃદેશ કેટરા ડદલવથી ડયા શળે તે ણ 
કઈને ખફય નથી ણ વિાલાાઓએ તે કબલૂ્યુ ંછે કે, 
મતૃદેશની શારત જતા ં એ ઓછાભા ં ઓછા ારં્-વાત 
ડદલવ ત ાણીભા ંડયા જ યહ્યા શળે. વિાલાાએની આ 
કબરૂાતે ચફશાયીઓના ં બ્રડ પે્રળય લધાયી દીધા ં છે. આ 
મતૃદેશના કાયણે કયનાન યગર્ા પેરામ ને આણ ે
લગય રેલેદેલે કયનાના ખપ્યભા ં શભાઈ જઈએ એલ 

પપડાટ ચફશાયીઓભા ંત છે જ ત્મા ંશલે ઉિય પ્રદેળભા ંણ 
નદીભા ંતયતા મતૃદેશ ભતા ંઆ પપડાટ લધી ગમ છે. 
રકભા ં પપડાટ અને આઘાત લચ્ર્ે આ મદેુ્દ યાજકાયણ 
ણ ળફૃ થઈ ગયુ ંછે. ઉિય પ્રદેળભા ંબાજની વયકાય છે 
ને ચફશાય વયકાયભા ં બાજ બાગીદાય છે. ણ ાની 
જલાફદાયી રેલાની લાત આલે ત્માયે કઈ બાગીદાય 
ફનલા તૈમાય થતુ ં નથી ને ક્ષ ણ માદ યશતેા નથી. 
આ મદેુ્દ ણ એવુ ં થયુ ં છે ને ચફશાય તથા ઉિય પ્રદેળ 
વાભવાભે આલી ગમા ંછે. ચફશાય વયકાયે વભલાયે જ આ 
મદેુ્દ શાથ ખખંેયી નાખંીને ઉિય પ્રદેળ ય દન ટર 
ઢી દીધ શત. ચફશાય વયકાયનુ ં કશવે ુ ં છે કે, ચફશાયભા ં
મતૃદેશને નદીભા ંધયાલી દેલાની પ્રથા નથી તેથી અભે 
આ મતૃદેશ નાખં્મા નથી. આ પ્રથા ઉિય પ્રદેળના ં
રકભા ં છે તેથી ઉિય પ્રદેળથી આ મતૃદેશ ાણીના 
પ્રલાશભા ંતણાઈને આવ્મા શળે એ ટષ્ટ્ટ છે. 
ઉિય પ્રદેળ વયકાયનુ ં કશવે ુ ં છે કે, મતૃદેશ આટરા 
ડદલવથી ાણીભા ં ડયા શમ ને તણાતા તણાતા છેક 
ચફશાય રગી શોંર્ી જામ છતા ંકઈને ખફય ના ડ ેએ 
ળક્ય નથી તેથી ભશયેફાની કયીને અભાયા ય દન 
ટર ના ઢળ. ભદી વયકાયના જ વળંાદન ભતં્રી 
ગજેન્રનવિંશ ળેખાલતે યાડંયા છીનુ ં ડશાણ ફતાલીને 
ગગંા નદીભા ંરાળ તયતી ભી તેની તાવ કયાલલાનુ ં
એરાન કયુું છે. ળેખાલતે આ ઘટનાને કભનવીફ અને 
અનેચક્ષત ગણાલી છે. વાથે વાથે ગગંા ભૈમા’ને નલત્ર 
અને ટલચ્છ યાખલા ભાટે ભદી વયકાય પ્રનતફધ્ધ શલાનુ ં
લાજુ ંલગાડ્ુ ં છે. કોંગ્રેવ ણ ભક જઈને આ દંગરભા ં
કદૂી છે ને મગી વયકાય વાભે આક્ષે ળફૃ કયી દીધા છે. 
મગી આડદત્મનાથ વયકાય ઉિય પ્રદેળભા ં થઈ યશરેા ં
કયનાના ં ભત છૂાલી યશી શતી ણ ગગંા ભૈમાએ 
મગીના ાને આખી દુનનમા વાભે ઉઘાડુ ં ાડી દીધુ ં
શલાન કોંગ્રેવન દાલ છે. 
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આણ ે ત્મા ં યાજકાયણીઓની આક્ષેફાજી નલી નથી. 
યાજકાયણીઓને રકન કદી નલર્ાય આલત જ નથી. એ 
રક કઈ ણ વભટમાન ઉકેર ળધલાના ફદર ેતેભાથંી 
યાજકીમ પામદ કઈ યીતે ભેલી ળકામ એ જ નલર્ાયતા 
શમ છે તેથી રકને યાશત ભે એવુ ં કશુકં તાત્કાચરક 
કયલાના ફદરે આક્ષેફાજી ળફૃ કયી દેતા શમ છે. આ 
ભાભરાભા ં ણ એવુ ં જ થઈ યહ્ુ ં છે એ કભનવીફી છે. 
અત્માયે રકની ચર્િંતા કયલાન વભમ છે, ગગંા નદીભા ં
આ યીતે રાળ તયતી શમ ત તેના કાયણે ગગંા નદીના 
ાણી ય નબતા ંરકના ંજીલને કેટલુ ંભટંુ જખભ છે એ 
નલળે નલર્ાયલાન વભમ છે. વાથે વાથે શલે છી આવુ ંના 
ફને એ ભાટે શુ ંકયવુ ંતેન એક્ળન પ્રાન ણ અભરભા ં
મકૂલ અત્મતં જફૃયી છે.  
આ યીતે ગગંા નદીભા ં મતૃદેશ તયતા યશ ે તેના કાયણે 
કયડ રકના જીલ ય જખભ છે. ગમા ભડશને જેના 
કાયણે બાયે કકાટ ભર્ેર એ કંુબ ભેા લખતે જ આ 
ર્ેતલણી અામેરી. કંુબભા ંવાધઓુએ ગગંા નદીભા ંળાશી 
ટનાન કયુું તેના કાયણ ે કયડ રક કયનાની રેટભા ં
આલી જામ ને રાખ રકનુ ંયાભનાભ વત્મ શૈ’ થઈ જામ 
એલ ખતય શલાની ર્તેલણી વામન્વ અને ટેકનરજીના 
વળંધક અને ભેડડકર નનષ્ટ્ણાતએ આી શતી. ળાશી 
ટનાન કાયણે કયનાન ર્ે અનેક ગણ પેરાલાન ખતય 
લધી ગમ છે. આ નલજ્ઞાનીઓન દાલ શત કે, કયના 
લામયવ સકૂી વાટી કયતા ંાણીભા ંલધાયે એષ્ક્ટલ યશ ે
છે(?) તેથી ગગંાના ાણીની વાથે લશીને કયડ રકના 
જીલને જખભભા ંમકૂી ળકે છે. ગગંાના પ્રલાશ વાથે કયના 
લામયવન પેરાલ લધ ુ નલટતાયભા ંથઇ ળકે છે એ જતા ં
કંુબ ભેાભા ં થમેલુ ં ગગંા ટનાન અને રાખની બીડની 
અવય આલનાયા ડદલવભા ં દેળબયભા ં બમકંય 
યગર્ાાના ફૃભા ં દેખામ એવુ ં ફને. કયનાના કાયણે 
ભતને બેટેરા રકના મતૃદેશના કાયણ એ જ ક્ટથતી 
વજાચમ એ કશલેાની જફૃય નથી. આ વજંગભા ંભટ મદુ્દ 
આ ખતયાને કઈ યીતે ટાલ તેન છે. ગગંા નદી 

ડશભારમભાથંી નનકે છે ને ઉિયાખડંભાથંી વાય થઈન ે
ઉિય પ્રદેળ, ચફશાય ને નિભ ફગંાભા ંજામ છે. આ ર્ાય 
યાજ્મભા તેન મખુ્મ પ્રલાશ અને નશયે ભાયપતે ગગંા 
નદીના ં ાણી કુર ૧૧ યાજ્મભા ં જામ છે. આ ૈકી 
ઉિયાખડં અને ઉિય પ્રદેળ એ ફ ે યાજ્મ વોથી શરેા ં
આલે છે ઉિયાખડં અને ઉિય પ્રદેળભા ંગગંા નદીના જુદા 
જુદા ઘાટ ય ભટી વખં્માભા ં અંનતભ વટંકાય થામ છે. 
દેળબયભાથંી રક તાના ં ટલજનના અંનતભવટંકાય 
કયલા ભાટે ગગંાના ડકનાયે આલે છે. કયનાભા ં રક 
ટટ ભયી યહ્યા ંછે તેથી ઉિયાખડં અને ઉિય પ્રદેળભા ં
ગગંાના ડકનાયે અંનતભનલધી ભાટે રલાતા મતૃદેશ લધ્મા 
છે. તેથી ફધાનંા અંનતભવટંકાય ળક્ય નથી ફનતા, તથેી 
ઘણા રક મતૃદેશને નદીભા ંપેંકી જતા યશ ેછે. ઉિયાખડં 
અને ઉિય પ્રદેળ વયાકયએ એ વોથી શરેા ં ત યકવુ ં
ડ ે ને ક્યામં ણ મતૃદેશ નદીભા ંના પેંકામ એલ ાક 
ફદંફટત કયલ ડ.ે ફીજુ ંએ કે, કયનાના કાયણે ભતને 
બેટનાયા રકની વખં્માભા ં ભટ લધાય થમ છે તથેી 
ટભળાન ઘાટ ય ચર્તા વગાલલા ભાટે શલે રાકડા ંણ 
ખટૂી ડયા ં છે. ડશિંદુઓ અક્ગ્નવટંકાય જ કયે છે ણ 
ભજબયૂીભા ં ડશિંદુઓ તાના યીત-ડયલાજ અન ે
યંયાઓને છડીને મતૃદેશને દપનાલી યહ્યા છે. કાનયુ-
ઉન્નાલના ગગંા કાઠેં ભટી વખં્માભા ં આ યીતે મતૃદેશને 
દપનાલામ છે. ગગંા ડકનાયે અત્માય સધુીભા ંએક શજાયથી 
લધ ુમતૃદેશ દપનાલી દેલામા છે એવુ ંકશ ે છે. અતે્ર ભટા 
ખાડા કયી ળકામ તેભ નથી તેથી ભાત્ર ૩ ફૂટ ઉંડા ખાડા 
કયીને આ મતૃદેશને દપનાલી દેલામ છે. ગગંા નદીની 
જ વાટી થડી લધે એટરે મતૃદેશ ય નાખંરેી ભાટી 
ધલાઈ જામ છે ને આ મતૃદેશ નદીભા ંતયતા થઈ જામ 
છે. ઉિયાખડં અને ઉિય પ્રદેળ વયકાય દ્વાયા ફીજાં ફધા ં
ગરા ં બર ે છી રેલામ ણ આ ફે લાત ય ધ્માન 
કેષ્ન્રત કયામ ત ણ કયડ રકને કયનાન ર્ે 
રાગલાન ખતય ઘટી જામ. 

- યાજીલ ાંરડત.(વોજન્મ:મ ાંફાઇ વભાચાય)
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કયનાભાાં ાઇમ્ર્ વનટી લધાયલા ભાટે ાઅ ાઅર્ લેરદક ાઈામ ાજભાલ

 
 

વભગ્ર નલશ્વભા ંકયનાની ફીજી રશયે ઝડથી રકને 
વકં્રનભત કયી યશી છે. કયનાની ફીજી રશયે અટકલાનુ ં
નાભ જ નથી રઈ યશી કયનાના કેવ દયયજ નલા 
યેકડચ તડી યહ્યા છે. ત્માયે કેટરાક વાભાન્મ ઉર્ાય 
છે, જેને દયેક વ્મક્ક્તએ યજજિંદા જીલનભા ંવાભેર કયલા 
જઈએ. આ ઉામ આણા ળયીયને ટલટથ યાખલાભા ં
અને યગપ્રનતકાયક ક્ષભતા લધાયલાભા ંભદદ કયળે. 
યગપ્રવતકાયક ળક્તત લધાયલાના વાભાન્મ ાઈામ: 
* આખ ડદલવ જ્માયે ણ ાણી ીલ ત્માયે ગયભ 
ાણીન જ ઉમગ કય 
* દયયજ ઓછાભા ંઓછા ૩૦ નભનીટ ભાટે મગાવન, 

પ્રાણામાભ અને ધ્માન કયલાની આદત ાડ. 
* યવઈ ફનાલતી લખત ે શદય, જીરંુ, ધાણા અને 
રવણ જેલા ભવારાઓન ઉમગ કય. 
ાઅ યીતે લધાય યગપ્રવતકાયક િભતાાઃ 
* દયયજ એક ર્ભર્ી ચ્મલનપ્રાળ વાથ ે વલાયની 
ળરુઆત કય. જે રકને ડામાચફડટવની વભટમા છે 
તેઓ શગુય ફ્રી ચ્મલનપ્રાળ ખાઈ ળકે છે. 
* શફથર ટી ાથલા કાલ ીલાઃ તરુવી, તજ, ભયી, સ ૂઠં 
અને સકૂી રાક્ષને ાણીભા ંઉભેયીને ઉકાી ર.ાણીને 

ગાીને તેનુ ં વેલન કય. ડદલવભા ં એક કે ફે લાય 
ીલ. જ જફૃય ડ ે ત ગ અથલા તાજ રીંબનુ 
યવ ટલાદ અનવુાય નાખીને ી ળકામ છે. 
સ લણથ દૂધ: અડધી ર્ભર્ી શદય ાલડયને 150 
ભીરી ગયભ દૂધભા ંનાખીને ડદલવભા ંએક કે ફે લાય 
ીવુ.ં જ કે, ધ્માન યાખ કે, જમ્મા શરેા કે છી તયત 
જ ન આ દૂધ ન ીવુ.ં 

વય ાઅર્ લેરદક પ્રરિમાઓ 

નસ્મ રિમા: વલાયે અને વાજંે નાકના ફનેં નવકયાભા ં
તરનુ ંતેર/ નાડયમેનુ ંતેર અથલા ઘી નાખવુ.ં 
ઓાઇર પ ક્ષરિંગ થેયેી: 1 ર્ભર્ી તરનુ ં અથલા 
નાડયમેનુ ંતેર ભઢાભંા ંરવે ુ.ં તેને ીળ નશીં યંત ુ2 
થી ૩ નભનીટ સધુી ભઢાભા ં ગ-ગ પેયલવુ ં અને 
ત્માયફાદ કગા કયી ફશાય થ ૂકંી નાખવુ.ં છી 
ભઢાનેં હુપંાા ાણીથી કગા કયી ધઈ નાખવુ.ં આ 
પ્રડક્રમા ડદલવભા ંએક અથલા ફે લાય કયી ળકામ. 
સકૂી ાઈધયવ ાને ગાભાાં દ ્ાલાની વાયલાય 

ડદલવભા ં એક લાય તાજા ફુદીનાના ાદંડા અથલા 
અજભ ાણીભા ંનાખીને નાવ રેલા. 
ાઅનાથી રાબ થળે: જ તભને કપ અથલા ગાભા ં
તકરીપ છે ત રનલિંગ ાઉડય તેભજ ભધને નભક્વ કયી 
ર અને આ નભશ્રણનુ ંડદલવભા ંત્રણલાય વેલન કય. 
ાઅ ફાફતન ાં યા્ ધ્માનાઃ આ યીત સકૂી ઉધયવ અને 
ગાભા ં દુખાલાની ક્ટથનતભા ં અજભાલી જઈએ. જ 
તેના ફાદ ણ વભટમા દૂય ન થામ ત તભાયે તયત 
ડક્ટયન વંકચ કયલ જઈએ. ઉય આલાભા ં
આલેરી ભાડશતી જાણીતા આયલેુદાર્ામો દ્વાયા 
આલાભા ં આલી છે. તભ ે તભાયી જફૃય પ્રભાણ ે આ 
ઉામન પ્રમગ કયી ળક છ. 

નોંધાઃ ાઈય ાઅલાભાાં ાઅલેર વરાશ કવલડ-19ના 
ાઇરાજન દાલ નથી કયતી. (વોજન્મ: રદવ્મ બાસ્કય)
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કયનાની ફે રશયે : બાયતની કર ણ-દાર ણ દ દથળા 
યભેળ ગાનાકય 

 કઈણ દેળના લડા—યાજા, પ્રમખુ, લડા પ્રધાન કે 
તાનાળાશ—તયીકે દેળના ઈનતશાવના બાયનુ ંલશન કયે છે. 
દેળના લશીલટની ભનૂભકા બજલતા ંજ તે દૃષ્ષ્ટ્ટવંન્ન ના 
શમ ત દેળના નાગડયકને જખભભા ંણ મકેૂ છે. ભાટે 
ઉચર્તફૃ ે કશલેાયુ ં છેેઃ ‘Where there is no vision, the 

people perish.’ અથાચતૌ દૃષ્ષ્ટ્ટશીન વ્મક્ક્ત પ્રજાના 
નલનાળના કાયણફૃ ફને છે. તેથી ઊરટંુ, દૃષ્ષ્ટ્ટવંન્ન 
વ્મક્ક્ત યાષ્ટ્િને ઊંર્ાઈ ય પ્રટથાનત કયે છે. આ વદંબે 
કયાના લામયવની ફ ે રશયે દયનભમાન બાયતભા ં
વજાચમેરી બમાનક, કરુણ-દારુણ ક્ટથનતને દુદચળાન 
અછડત નનદેળ કયલાનુ ંમનુાવીફ ભાન્યુ ંછે. 

૧. 
નલશ્વ આજે બમકંય કટકટીન વાભન કયી યહ્ુ ં છે, તભેા ં
બાયત ણ ફાકાત નથી. નલશ્વબયભા ં કયના લામયવે 
શાશાકાય ભર્ાલી દીધ છે. તેના જીલરેણ બયડાભાથંી 
ઊગયલા ભાટે ઇટરી ને ટલીડન જેલા દેળએ 
‘રકડાઉન’નુ ં વો પ્રથભ ગલુ ં બયુું શત ુ.ં તેના ગર ે
બાયતે રકડાઉન ૧થી ૪ના ંલણનલર્ામાું ગરા ંરીધા.ં 
ત્માયે ૧૩૫ કયડની ફહવુખં્મ લવતી ધયાલતા વભગ્ર 
બાયતભા ં કયના લામયવ વકં્રનભત વાતવ—આઠભ 
જેટરા નગણ્મ ડકટવાઓ નોંધામા શતા. 
બાયતે રકડાઉનના ૧થી ૪ના અખત્માય કયેરા 
આંધફૅડકમા ભાગચની કાી ફાજુઓ ણ છે. બાયત તેના 
ક્ષેત્રપન નલર્ાય કયતા,ં અનેક જાનત—થયના નલનલધ 
ધભો, બાા-લાણી ન ે યશનવશન(ખયાક-આલાવ) 
ધયાલતા રકથી ઊબયાત દેળ છે. અશીં ધનના 
ઢગરાભા ં આટનાયાથી ભાડંીને ેટ યૂતા એક ટંક 
અનાજના વાવંાલાા રકનુ ંપ્રભાણ ઘણુ ંભટંુ છે. ઉિય 
પ્રદેળ, ચફશાય ને નિભ ફગંાના ફેયજગાયના ં
રકટા ં જે ડદલ્શી, જંાફ—ભશાયાષ્ટ્િ-ભધ્મપ્રદેળ-

યાજટથાનભા ં યજીયટી ભાટે ટથાતંડયત થમા ં શતા ં તે 
ભાદયેલતન જલા ભાટે શજાય ભાઇર દૂય ગાા ભાથે 
ફડયમા-ચફટતયા ને કાખભા ં છેકયા ં રઈને, ધભધખતી 
ગયભીભા ં યેર-યડ ભાગે ર્ારી નીકળ્મા.ં રકડાઉન 
(૧થી૪)ને કાયણે તેઓ ઘયનલશણા ન ે યજીયટી નલના 
ભખૂ ે ભયલાની અણી ય આવ્મા શતા. આ પ્રલાવી 
ભજદૂયની કરુણ-દારુણ દળાના ં ચર્ત્ર વરં્ાય ભાધ્મભએ 
પ્રદનળિત કમાું ત્માય છી ક્યાયેમ તેભને યેરલે દ્વાયા 
ભકરલાની અયાજક, અંધાધ ૂધંીબયી અવ્મલટથા કયાઈ તે 
અવહ્ય શલાની વાથે વલંદેનશીન ને અભાનલીમ ણ 
શતી. તે માત્રાભાગે જતા ંઅનેક પ્રલાવી ભજદૂયના ંકરુણ 
ભત ણ નીજ્મા ં શતા.ં તેભણે ેટ કડીને, કાી ને 
તનતડ ભજૂયી કયીને ળશયેની ર્ભક ઊવાલી શતી 
તેઓ તચુ્છ ફની યહ્યા. યેરલેની કતા ને વયકાયી 
તતં્રની ઘય ઉેક્ષા ને નાકાભીના ં લયલા ં દૃશ્મ જલા 
ભળ્મા ંશતા.ં વયકાયે 9થી 24ભી ભે સધુી ર્રાલેરી, ફૃેયી 
નાભધાયી, ‘શ્રનભક ટેશ્મર િેન’ભા ં85 પ્રલાવી ભજદૂયના ં
ભત નીજ્મા.ં યેર-યડના ગાા પ્રલાવી ભજદૂયના ં
રીવદભન, અકટભાત ને ભખૂતયવથી કરુણ ભતના ં
હ્દમનલદાયક દૃશ્મ જલા ભળ્મા.ં 
રકડાઉનના અનલર્ાયી ગરાનંે કાયણે 12 કયડથી લધ ુ
રક ફેયજગાય ફન્મા. રધ ુ લેાયીઓ ામભાર થમા. 
નાનાભટા કાભધધંાલાા—ળાકબાજી કે અન્મ 
ર્ીજલટતઓુની યેંકડી કે પેયીલાા, યજભદાય—સથુાય, 

કડડમા, દયજી, ભર્ી લગેયે જે દેળના નલકાવર્ક્રને ઠીકઠીક 
ઘભૂાલતા શતા તે ફધા ફેશાર ફન્મા. બાયતની 
જીડીીન દય ઊંર્ રાલલાની શલાઈ લાત કયતા 
નેતાઓ, તે જીડીી દય 3.2% ઉય રથડતા,ં ાગંા 
વાચફત થમા. જ્માયે નલશ્વભા ંઆનથિક ક્ષેતે્ર બાયતન 5ભ 
ક્રભ છે, ત્માયે ડળીળત્ર ુ ર્ીન વાભે કેલી યીતે ફાથ 
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બીડીશુ?ં કયના લામયવની પ્રથભ રશયેથી બાયતની 
નલભ, કડઠન કે દારુણ ક્ટથનતને બાયત કેલી યીતે શોંર્ી 
લળ,ે તે ભટ મક્ષપ્રશ્ન છે. 

૨. 
બાયતભા ં કયના લામયવની ભાર્ચ—એનપ્રર, 2021ની 
ફીજા રશયે બમકંય લાલાઝડાની ેઠે ત્રાટકી. કયનાની 
ભાર્ચ—એનપ્રર, 2020ની પ્રથભ રશયે લખતે બાયત 
અભેડયકા ને બ્રાચઝર છી ત્રીજા ક્રભે શત ુ.ં આણે તેની 
બમાનકતા વાભે ઠીકઠીક ટક્કય ણ રીધી શતી. ત 
બાયતે કયના ઉય નલજમ ટથાનત કમો શમ તલેી 
ગર્જનાઓ કયલા ભાડંી. આણી ભનવનૃિ યાલૂચથી 
ળાશમગૃીમ કડટની યશી છે. કાયણ કે, આણ ે
યંયાનવુાયી યહ્યા શલાથી વલચદા ગાપેર યહ્યા છીએ. 
તેના ં અનેક ઉદાશયણ ઈનતશાવભા ં બમાું ડયા ં છે. 
ભશાયાજા થૃ્લીયાજ ર્ોશાણ, ભશાયાણા પ્રતા, નળલાજી 
ભશાયાજની ગાપેચરમત નજય વભક્ષ છે. આણે ક્યાયે 
વભજીશુ ં કે ઇનતશાવ નુયાલનતિત થત નથી, યંત ુ
ઈનતશાવ બાનલ ેઢી ભાટે કળક ફધ ત્મજીને જામ છે. 
કયના લામયવની પ્રથભ રશયેભાથંી બાયત વાય થઈ 
યહ્ુ ં શત ુ ં ત્માયે દુનનમાબયના લૈજ્ઞાનનક ને નનષ્ટ્ણાત 
દાક્તયએ બાયતભા ં લામયવની ફીજી રશયેની 
બમાનકતાની ર્તેલણી ઉચ્ર્ાયી શતી. યંત ુ આણી 
ગાપેરનીનત, નલશ્વગરુુ ફનલાના ં યંગીન વશાભણા ં
કલ્નાતીત ટલપ્ન નનશાલાની ભનવનૃિને કાયણે 
આણને ક્યાયેમ કઠય લાટતનલકતા દૃષ્ષ્ટ્ટગર્ય થતી 
નથી. આણ ે અજેમ છીએ તેલી ભાનનવકતા આણને 
અધગનતના ભાગચ પ્રનત ખેંર્ી જામ છે તેલી સઝૂબઝૂ 
કેલી ળકતા નથી. બાયત લામયવની ફીજી રશયેભા ં
ત્રીજા ક્રભેથી પ્રથભ ક્રભે છે.                                               

આ લાતના ટેકાફૃે કેટરાકં ઉદાશયણ જઈએ. 
ગજુયાતભા ં ૧૯૮૫ભા ં ભાધલનવિંશ વરકંીના મખુ્મભતં્રી 
તયીકેના ત્માગત્ર છી અભયનવિંશ ર્ોધયી મખુ્મભતં્રી 
ફન્મા. ત્માયે ૧૯૮૬ભા ંગજુયાત ખાતે બમકંય દુષ્ટ્કાના 

ઓા થયામા. ગજુયાતભા ંટથાનનક ટલયાજ વટંથાઓની 
ચ ૂટંણીઓન વભમ ાકી ચકૂ્ય શત. ગજુયાત વયકાયનુ ં
વભગ્ર લશીલટી તતં્ર વોયાષ્ટ્િ-કચ્છની દુષ્ટ્કાની ક્ટથનતને 
શોંર્ી લલા ભાટે યૂજળથી કાભે રાગ્યુ ં શત ુ.ં આલી 
નલકટ ક્ટથનતભા ંગ્રાભ રં્ામત, તાલકુા રં્ામત, જજલ્રા 
રં્ામત ને નગયનનગભ ટતયની ચ ૂટંણીઓ એક લચ 
મુંત ભકપૂ યાખલાભા ંઆલી શતી.તે ચ ૂટંણીઓ ૧૯૮૬ને 
ફદરે ૧૯૮૭ભા ં મજાઈ શતી. ડયણાભે ફધી ટથાનનક 
ટલયાજની વટંથાઓન કામચકા એક લચ યૂત રફંાલી 
દેલાભા ં આવ્મ શત. તે વભમભમાચદાના લધાયાથી 
ગજુયાતનુ ંળાવન કે ફધંાયણ તટૂી ડ્ુ ંનશત ુ.ં 
બાયતભા ંલતચભાન કાે કયના લામયવની ફીજી પ્રખય 
રશયે ર્ારી યશી શતી ત્માયે ગજુયાત ને ઉિય પ્રદેળની 
ટથાનનક ટલયાજની વટંથાઓની ચ ૂટંણીઓ યદફાતર કયી 
શત ત ડશાણ ને ળાણણબયુું રખેાત. તથા નિભ 
ફગંા, આવાભ, તાચરભનાડુ, કેયર ને કેન્રળાનવત 
ાડંરૂ્ેયી—આ ારં્ યાજ્મની ચટૂણીઓ યાષ્ટ્િનતના 
હકુભથી મરુતલી યાખી શત ત આજે કયના લામયાવની 
ફીજી રશયેના કાા કેયભાથંી બાયત ઘણે અંળ ે ઊગયી 
ગયુ ંશત તે ફાફતે રલરળે ળકંા નથી. તેભામં ફગંા 
જેલા યાજ્મની, વભગ્ર દેળભા ંરકવબા ને નલધાનવબાની 
ચ ૂટંણીઓ એકવાથે કયીને, દેળને ભાથેથી ચ ૂટંણીનુ ંઅફજ 
ફૃનમાનુ ં ખર્ચબાયણ ઓું  ં કયલાની વ્મથચ બભૂયાણ 
ભર્ાલતી વયકાય, ભાત્ર ફ-ેત્રણ તફક્કાભા ં કયીને કોલત 
દેખાડી ળકી શત. તેને ફદરે નિભ ફગંાની આઠ 
ર્યણભા ં ચ ૂટંણી કયીને, છેલ્રા છવાત ભડશનાથી ચ ૂટંણી 
પ્રર્ાયના ં લાલાઝડાભંા ં કયનાલામયવની વાલર્ેતીના ં
ગરાનં છડરે્ક બગં કયતી રાખની જનભેદનીએ 
ફગંાન દાટ લાળ્મ. 
કયના લામયવનુ ં પ્રથભ રશયેભા ં બમાનક ટલફૃ છતુ ં
થયુ ંનશત ુ.ં ત્માયે ાડકટતાન, ફાગં્રાદેળ, નેા, ભતૂાન 
જેલા ૯૩ દેળને વાડા છ કયડ યવીઓ લેર્ી. અથાચતૌ 
એક યવીથી દવ વ્મક્ક્તને યવી મકૂામ છે, તે ડશવાફે ૬૫ 
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કયડને એક ડઝ યવી ભે તેટર જથ્થ થમ. શલે ફીજી 
રશયેે જડટર ક્ટથનત ેદા કયી છે ત્માયે આણી ાવે 
યવીન યૂત જથ્થ નથી. આણી જનવખં્માને આધાયે 
યવીન યુલઠ યાખ્મ શત ત આલી ગબંીય વભટમાઓ 
ેદા ન થઈ શત. બાયતના રકની દદચનાક દળાન ે
નનશાીને કેટરામ દેળએ ભદદ ભાટે તાન શાથ 
રફંાવ્મ. ત બાયતીમ પ્રજા લણવભજે વનવમર ભીડડમા 
ય લડા પ્રધાનની વપ નલદેળનીનતના ંગણુગાન કયલા 
ભડંી ડી. ખયી મવુીફત નલી ેઢી ભતૂકારીન 
ઘટનાઓથી લાકેપ નથી. લડા ંપ્રધાન ઇંડદયા ગાધંી શતા ં
ત્માયે આંધ્ર પ્રદેળભા ંબમકંય દડયમાઈ તપાન ત્રાટક્ુ ંશત ુ.ં 
આંધ્ર પ્રદેળને પયીથી ફેઠંુ કયલાનુ ં કડઠન થયુ ં શત ુ.ં તે 
લેા દુનનમાબયના ં ભારલાશક શલાઈ જશાજ જીલન 
જફૃડયમાતની વાભગ્રીવડશત બાયતભા ંઆલીન ેઊબા ંશતા.ં 
નલશ્વના કઈ ખણૂ ેભાનલજાનત વશંાયગ્રટત શમ છે ત્માયે 
ભાનલતાના ધયણે દુનનમા ખડ ેગ ેતૈમાય યશ ેછે. આજે 
નલશ્વબયની ભદદ એ નલદેળનીનતનુ ંડયણાભ નથી. નલી 
ેઢી વભજેેઃ Fame is the food that dead man had ate. 

અથાચતૌ કીનતિ એ મતૃ ભાનલીએ ખાધેર ખયાક છે. આજે 
યવી ઉયાતં ભાનલજીલન ભાટે પ્રાણલાયનુી આલશ્મકતા 
છે. આ લામયવ ભાનલીના ં પેપવાનેં ફયફાદ કયી મકૂતા ં
શલાથી શક્ટટરભા ં દદીઓના જીલનયક્ષક તયીકે 
પ્રાણલાયનુી જફૃય ડ ે છે. ફહવુખં્મ લવતી ભમાચડદત 
દલાખાના,ં તેની અયૂતી વ્મલટથા, કંગાચરમત દળા ને 
વભગ્ર આયગ્મ વબંાનુ ં ખડગંાત ુ ં તતં્ર,આ ફધી દળા-
અલદળાને અનરુક્ષીને એક લચના ગાાભા ં દેળના 
વભગ્ર લશીલટી ને આનથિકતતં્રને કાભે રગાડીને 
તતં્રસધુાયણા કયી ળકાઈ શત, યંત ુવયકાયનુ ંભતં્રીભડં 
ફગંાની ચ ૂટંણીઓ ાછ ડ્ુ,ં જેના ં દુષ્ટ્ડયણાભ 
આજે બાયતીમ બગલી યહ્યા છે.  
કયના લામયવન ખપ ળશયે ઉયાતં ગ્રામ્મ ટતયે 
એટરી શદે નલટતમો છે કે રક પ્રાણલાયનુા ફાટરા ભાટે 
તયપડ ેછે ને દલાખાનાભા ંજ નશીં યટતા ય ભતને બેટે 

છે. વભગ્ર વયકાયી તતં્ર ખયેલાઈ ગયુ ં છે. વયકાય તદ્દન 
નનષ્ટ્પ યુલાય થઈ છે. પ્રાણલાય ુ ભાટે સપુ્રીભ કટે 
દખરગીયી કયીને, નેળનર ટાટક પવચનુ ં ગઠન કયીને, 

વયકાયને ગારે તભાર્ ઝાટય છે. શલ ે અંતડયમા 
ગાભડાઓંભા ં લામયવે ગેવાય કમો છે. પ્રનતડદન 
ક્ટથનત કાબ ૂ ફશાય જઈ યશી છે. બાયતની લામયવની 
ફીજી રશયેભા ંરકની દલાખાનાની રાર્ાયી, દલાઓ ને 
પ્રાણલાયનુી શારાકી તથા અવખં્મ રકના ં ભત—આ 
ફધી દુદચળા ાડકટતાન કે ફાગં્રા દેળભામં જલા ભતી 
નથી. આભ, નલશ્વના કળામ ક્રભ નલનાના દેળથી ણ 
નીર્ે ગનથમે ઊતયી ડયા છીએ. 
આ કડટના કયા કાભા ં વભથચ, કુળ, દૃષ્ષ્ટ્ટલતં નેતા 
આગતયા ંગરા ંબયીને પ્રજાને જખભભાથંી ઊગાયી ર ે
છે. આખયે અંનતભ જલાફદાયી યાષ્ટ્િના લડાને નળયે યશતેી 
શમ છે. તેને ફદર ેદન ટર નલક્ષને ભાથે મકૂી 
દેલાની વયકાયની કુળતા દાદ ભાગી રે તેલી છે!!! 

 ૩. 
કયના લામયવની ત્રીજી રશયેના બણકાયા લાગી યહ્યા 
છે. નનષ્ટ્ણાતના સરૂ્ન મજુફ ઑક્ટફય, ૨૦૨૧ સધુી 
એક રાખ બાયતીમ નાગડયકના ં ભત થળે. બાયતે શલે 
દેળના તભાભ નાગડયકને લામયવની યવી મકૂી દેલી 
જઈએ. લતચભાન કાે આજ સધુી ૧૫ કયડ રકને યવી 
મકૂલાભા આલી છે. બાયતની કુર લવતી આળયે ૧૩૫ 
કયડની છે, ત આ પ્રભાણ કેટલુ ંનગણ્મ ગણી ળકામ. ૬૫ 
લચથી ઉયના લમટકને યવી યૂી યીતે અાઈ ળકી 
નથી ને ૧૮થી ૪૫ની લમ લચ્ર્ેના રકને યવી મકૂલાન 
કામચક્રભ ળફૃ કમો છે.  

ત ઘણા ં યાજ્મએ યવીના અયૂતા યુલઠાની બભૂયાણ 
ભર્ાલી છે. બાયત વયકાયે શરેા ં યવીના યૂતા 
યુલઠાનુ ંઆમજન કમાચ ફાદ યવીના કામચક્રભન પ્રાયંબ 
કયલ યહ્ય. અદ્ધયતાર મજનાના અભરીકયણથી 
લામયવના પ્રકની ત્રીજી રશયેથી નાગડયકની રાળ 
ળેયીઓભા ંયઝતી જલા ભળે. 
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બાયતના રખનોની ટભળાનભનૂભભા ંબડકે ફતી રાળના ં
લયલા ં ચર્ત્ર અભેડયકાના પ્રનતષ્ષ્ટ્ઠત અખફાય ન્ય ૂ મકચ 
ટાઇમ્વના શરેા ેજ ઉય ભટા ભથાા શઠે પ્રદનળિત 
થમા ંશતા.ં ત બાયતીમ વભાજભા ંબાયે ખબાટ ભર્ી 
ગમ શત. તેન પ્રનતવાદ બાયતભા ં ધણૂી ઊઠય કે 
નલદેળીઓ બાયતને ફદનાભ કયલાના ં કાલતયા ં કયે છે. 
મમનુા નદીભા ં તયતા ં ળફ કેલાકં ચફશાભણા ં છે તેન 
ખ્માર છે ખય? તેના કાયણફૃે આણી વદૈલ દ પ્રનત 
અલગણના કયલાની દૃષ્ષ્ટ્ટને ગણાલી ળકામ. તેથી જ ં
આણે નલધલા સ્ત્રીઓની કરુણ-કડઠન જજિંદગી ઉય 
‘ગગંાટલફૃ’ન યેળભી યદ ફહ ુ વયતાથી રટકાલી 
દઈએ છીએ. નીર્રા થયના રકન ે ‘શડયજન’ કશીએ 
છીએ. 
વયકાય રકના ભતના આંકડા ું ાલે છે, તે શકીકતન ે
નકાયી ળકામ નશીં. લૈનશ્વક ટતયે ભબાદાય છાાભંા ં તેની 
નલગતવબય ભાડશતી પ્રકાનળત થતી યશ ે છે. રડંનથી 
પ્રકાનળત ગાડડિમન, નળકાગના ડિબ્યનુ અખફાયે ત 
કેનેડાના ં ભટાબાગના ં છાાએં બાયત વયકાયની 
નનષ્ટ્પતાને ઊજાગય કયી છે. તેથી ઊરટંુ, આણે 
દદળચન કયલાને ફદર ેઅજ્ઞાતણે દવદૃ્ધદ્ધભા ંયાર્તા 
યશીએ છીએ.આણે મથચર્ત કે કાયગત ગરા ંરેલાભા ં
ઊંણા ઊતમાચ છીએ. દચક્ષણ કડયમાએ પ્રથભ રશયેની 
ક્ટથનત લખત ે ફૂટાથ ય ટેરીપન જેલા ં બથૂ ઊબા ં
કયીને વાય થતી પ્રત્મેક વ્મક્ક્તની ટેષ્ટટિંગ કીટ દ્વાયા 
તાવ ળફૃ કયી. ઉયાતં ઘયેઘયે પયીને દયેક જણની 
તફીફી તાવ કયી. તે યીતે લામયવ વકં્રનભત રકને 
અરગ તાયલી રીધા. ર્ીની વયકાયે બશુાન ળશયેની 
વજ્જડ નાકાફધંી કયી દીધી. તાકીદે ૨૦,૦૦૦ દદીઓની 
વાયલાય થઈ ળકે તેલી થાયીલાી શક્ટટર ઊબી 
કયીને તાત્કાચરક વાયલાય ળફૃ કયી. બાયત ે ર્ીનના 
રકડાઉનના ગરાને ફદરે દચક્ષણ કડયમાનુ ં તફીફી 
તાવ કયલાના ગરાનુ ંઅનવુયણ કયવુ ંજઈતુ ંશત ુ.ં ત 
ન્યઝૂીરેન્ડ ે વાભાજીક વંકચન અચબગભ અનાલીને 

કયનાન પેરાલ અટકાલી દેલાભા ંવપતા ભેલી શતી. 
બાયતભા ં દયેક ગાભડાઓંભા ં પ્રાથનભક આયગ્મ કેન્ર, 
ભેરેડયમા નલબાગ, વયકાયી ને ખાનગી દલાખાના ંલગેયેના 
કભચર્ાયીઓ, યાષ્ટ્િલાદી તયીકેના ં રેફર ર્ીકાલીને 
ઘભૂતા નફીયાઓ લગેયેને કાભે રગાડીને તથા ીએભના 
પડંભા ંપ્રજાએ ઉદાય શાથે ઠારલેર જફય ભટ પા—
આ ફધી ળક્ક્તઓને ખ ે રગાડીને તભાભ રકની 
તફીફી તાવ આદયીને લામયવથી વકં્રનભતન ે અરગ 
તાયલી દેલા જઈતા શતા. વયકાયી અનાજના ંગદાભભા ં
વડતા અનાજનુ ંમગ્મ નલતયણ, પ્રત્મેક ગયીફ-શ્રનભકના 
ેટન ખાડ યૂલા ભ્રષ્ટ્ટાર્ાય નલનાન કડક લશીલટ 
કયલાની તાતી જફૃય શતી. 
પ્રથભ તફક્કાભા ંવકં્રનભત લામયવથી ભત નીજ્મા ંતેન ે
યયુ—અભેડયકાના આંકડા વાથે વયખાલીને ખટી 
લાશલાશ ભેલલાભા ંવયકાય યાર્તી શતી. ફીજી રશયેભા ં
ચ ૂટંણીઓ ઉયાતં કંુબભે, લોત્વલ લગેયે પ્રાર્ીન 
યંયાને નાભે થતા ભેાલડા ણ તેટરા જ જલાફદાય 
શતા. પ્રાર્ીન ખ્મારની ષુ્ષ્ટ્ટ કયતી વયકાયે ગમતૂ્રન 
છટંકાલ, થાીઓ લગાડલી ને દીલા પ્રગટાલલા જેલા ં
ક્ષચણક ઉન્ભાદ કે ખટંુ આશ્વાવન આનાયા ં અલૈજ્ઞાનનક 
ગરા ંબમાું ન ેકાયગત મથચર્ત ઉામ કયલાભા ંઊંણા 
ઉતમાચ શતા. શલે આણ ેલજૈ્ઞાનનક અચબગભ અનાલીને, 
ભતૂકારીન ોયાચણક યંયાઓન ત્માગ કયીને, જીલન 
ઘડતય કયવુ ં યહ્ુ.ં નશીં ત કયના લામયવની ત્રીજી 
રશયે સનુનનિતણે આણ દાટ લાી દેળે. આત્ભલડાઈ 
ને ખટા ં ફણગા ં ફૂકં્યા નલના આણી ભમાચદાઓ, 

ન્યનૂતાઓ ને ઊણને પ્રીછીને, કયનાની ફે રશયેભા ં
થમેરી ભરૂને ડકાયફૃ વભજીને, ત્રીજી રશયેની 
બમાનકતાને ટાલા કડટફદ્ધ થલાની તાતી જફૃય છે.  
માદ યાખેઃ વત્મ એ શાશ ઝેય જેવુ,ં વત્મનુ ંઉચ્ર્ાયણ 
કયનાયને બયખી જતુ,ં તે ક્યાયેમ વાટ નથી શત ુ.ં વત્મ 
બટૂ શયેીને ઊભુ ં થામ ત્મા ં સધુી જૂઠ આખા નલશ્વનુ ં
ર્ક્કય રગાલી દે છે. 
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કયનાકાભાાં રકએ ભદદ ના કયી શલાન ાઅિે કયીને ગા ાઅી, 

ાવભતાબ ફચ્ચને દાન ાઅપમાની માદી ળૅય કયી 
ાવભતાબ ફચ્ચન તાની ટીકાથી ઘણાાં જ નાયાજ છે. કવલડ 19 દયવભમાન ાવભતાબ ફચ્ચને ડનેળનની માદી ળૅય 
કયી છે. તેભણે ાનેક વાંસ્થા, શક્સ્ટરભાાં દાન ાઅપર્ ાં છે. ાઅ ક્ષરસ્ટ ળૅય કયતાાં વભમે તેભને ઘણી જ ળયભ ાઅલે છે, 

યાંત   ાઅભ કયલા ાછન ાં ભટ ાં કાયણ ણ ફતાવ્ર્ ાં છે. ક્ષફગ ફીએ કહ્ ાં શત  ાં કે તેભને યજ ભતી ગા તથા 
ાભાનજનક રટપણીઓની ગાંદકીન વાભન કયલાને ફદરે ાઅ ક્ષરસ્ટ શરેાાં જ ળૅય કયી દેલાની જરૂય શતી. ાવભતાબે 
કહ્ ાં શત  ાં કે તેભણે 15 કયડ જેટરી યકભ ડનેટ કયી છે. 

 
ક્ષફગ ફીએ ્ેડતૂની ફાકી રન ચકૂલી શતી તે વભમની તવલીય 

અનભતાબે તાના બ્રગભા ડદલ્શીભા ં એક કનલડ કૅય 
પેનવડટરટીને આેરા 2 કયડ ફૃનમાના ડનેળનન ણ 
ઉલ્રખે કમો છે. ચફગ ફીએ કહ્ુ-ં શા, હુ ંર્ેડયટી કરંુ ું ,ં 

યંત ુકશતે નથી 
અનભતાબે કહ્ુ ં શત ુ,ં 'શા હુ ં ર્ેડયટી કરંુ ું ,ં યંત ુક્યાયેમ 
આ લાત કઈને કશલેી જફૃયી રાગી નશીં. આ ફહ ુ જ 
ળયભજનક છે. યંત ુ ભાયા ભાટે આજે આ લાત 
ફતાલલી પ્રાવચંગક ફની ગઈ છે. યજ ગા, બદ્દી 
કભેન્ટની ગદંકી ય ભારંુ તથા ભાયા ડયલાયનુ ંક્યાયેમ 
ધ્માન ગયુ ંનશત ુ.ં વભજદાયી આ જ છે કે આ ત થતુ ં
યશ ે છે. આથી તભારંુ કાભ કયતા યશ. કઈને કશ નશીં, 
ભાત્ર ભેલનાયને ખફય શતી અને લાત ત્મા ં જ યૂી 
થઈ જતી શતી.' 

 
પ રલાભા ળશીદના રયલાયને ક્ષફગ ફીએ ચેક ાઅપમા શતા 

ાવભતાબે તાના ચેરયટી લકથન  ાં ક્ષરસ્ટ ળૅય કર્ ું છે 

આંધ્ર પ્રદેળ, ભશાયાષ્ટ્િ તથા ઉિય પ્રદેળના 1500થી લધ ુ
ખેડતૂની ફેંક રન ભેં ચકૂલી અને તેભને આત્ભશત્મા 
કયતા ંફર્ાવ્મા. 300થી લધ ુરક આલી ળક્યા નશીં, 50 
રક ભાટે િેનન કર્ બકુ કયાવ્મ. તેભને મુફંઈ 
ફરાવ્મા, ફવ ભકરી, મુફંઈ દળચન કયાવ્મા, ઘયે 
ફરાલીને જભાડયા તથા રન કેન્વરના વડટિડપકેટ 
આપ્મા અને તેભને ભાયા ખર્ે જ ઘયે ભકલ્મા. 
લીય ળશીદ જલાનની માદી ભગાલલાભા ં આલી અને 
તેભના ડયલાય, ત્ની તથા તેભના ફાક, કેટરીક 
ગબચલતી ળશીદ નલધલાઓને જફૃય પ્રભાણે ભદદ કયી. 
રુલાભા આતકંલાદી હભુરાભા ંળશીદ થમેરા જલાનના 
ડયલાયને જનક ફગંર ે ફરાવ્મા. અચબેક-શ્વતેાના 
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શાથે ભદદ આી. ગમા લે કયના દયનભમાન ર્ાય 
રાખ યજભદાય શ્રનભકને એક ભડશનાનુ ંકડયમાણુ ંઆપ્યુ.ં 
ળશયેભા ં ારં્ શજાય રકને યજ ફે ટાઈભ બજન 
આપ્યુ.ં ફ્રન્ટ રાઈન લૉડયમવચ તથા શક્ટટલ્વને શજાય 
ભાટક, PPE ડકટ, વેનનટાઈઝય આપ્મા. ભાયા અંગત 
પડંભાથંી નળખ વમદુામને ડનેળન આપ્યુ.ં આ વમદુામે 
શ્રનભકને તેભના ઘયે યત ભકરલાભા ંભદદ કયી શતી. 
આ ફવને ર્રાલનાયા ભટાબાગના રાઈલય નળખ શતા. 
શ્રનભક જ્માયે ઘયે જઈ યહ્યા શતા ત્માયે અનેકની ાવે 
ગભા ં ર્ંર નશતા. અનેક રકને ર્ંર આપ્મા. 
ઉિય પ્રદેળ-ચફશાયના અનેક જજલ્રા ભાટે 30 ફવ બકુ 
કયી. યૂી માત્રા દયનભમાન બજન-ાણી આપ્યુ.ં 
મુફંઈથી ઉિય પ્રદેળ જતી આખી િેન બકુ કયી, જેભા ં
2800 પ્રલાવીઓન ે ભકલ્મા. તે તભાભન ે ભાયા ખર્ ે
ભક્યા. જ્માયે યાજ્મએ િેન કેન્વર કયી ત તયત જ 3 
ર્ાટચય ઈષ્ન્ડગ પ્રેનના ભાધ્મભથી પ્રલાવીઓને ઉિય 
પ્રદેળ, ચફશાય, યાજટથાન તથા જમ્મ ુકાશ્ભીય ભકલ્મા. 
જેલ લાઈયવન પ્રક લધ્મ એટર ે ફગંરા વાડશફ 
ગરુુદ્વાયાને એક આખુ ં ડામગ્નષ્ટટક વેન્ટય આપ્યુ.ં ભાયા 
નાના-નાની તથા ભાતાની માદભા ંMRI તથા વનગ્રાપી 
ભળીન આપ્યુ.ં 
450 ફેડનુ ં એક કેય વેન્ટય વેટ અ ભાટે યકાફગજં 
ગરુુદ્વાયાભા ં ડનેળન આપ્યુ.ં ઓક્ક્વજન કન્વન્િેટવચ ટૂંક 

વભમભા ં ભકરલાભા ંઆલળે. ડદલ્શીભા ં જફૃય લધાયે છે 
ત ત્મા ંઅને થડાકં મુફંઈભા.ં 50 ઓક્ક્વજન કન્વન્િેટવચ 
રેન્ડથી 15 ભે સધુીભા ં આલી જળે. ફાકી 150 
અભેડયકાથી આલળે. ઓડચય કયલાભા ંઆવ્મા છે. કેટરાકં 
શક્ટટરને ણ ભકરલાભા ંઆવ્મા છે. 
BMCને લેષ્ન્ટરેટવચની જફૃય શતી ત ભેં 20 ભગાવ્મા, 10 
આલી ગમા છે. જુહ ૂ રકેળનભા ં 50 ફેડની શક્ટટર 
ફની યશી છે, ત તેના વેટઅ ભાટે ડનેળન આપ્યુ.ં 
નાણાલટી શક્ટટરને ગમા અઠલાડડમે 3 કનલડ 
ડડટેક્ળન ભળીન ડનેટ કમાચ. 
ળશાની ઝૂંડટ્ટી તથા ગયીફ લટતીના શજાય રકને 
બજન ભકરી યહ્ય ું .ં ફ ેફાકને દિક રીધા છે. આ 
ફનેં ફાકના ેયેન્ટ્વ કયનાભા ંગજુયી ગમા શતા. આ 
ફનંે ફાકને શૈદયાફાદના અનાથાશ્રભભા ંભકલ્મા છે. 
તેભન અભ્માવન ખર્ચ હુ ં ઉઠાલી યહ્ય ું .ં ધયણ 10 
ફાદ જ તેઓ ટકરય યહ્યા ંત આગન ખર્ચ ણ હુ ંજ 
ઉઠાલીળ. 
લખાણ નશીં, તેનુ ંઅનવુયણ કય. જ કઈ આ પ્રકાયની 
નાની ણ ભદદ કયે છે ત મશુ્કેર ડયક્ટથનત થડી 
સધુયલાની ળફૃ થળે. ર્ાયે ફાજુ દુેઃખ જઈને કંઈ ના 
કયલાની અવભથચતા દદચનાક છે. જકે, આણે રડીશુ ં
અને આણ ેજીતીશુ ંણ. ત બગલાન ભાયી ભદદ કય. 
 

____________________________________________________________________

 કયના : ાભેરયકાભાાં ભાસ્ક શયેલાભાાંથી મ ક્તત, ્યે્ય ક્સ્થવત સ ધયી ગાઇ છે? 

'યવી રઈ ચકેૂરા રક શલે ભટાબાગની જગ્માઓએ ભાટક લગય યશી ળકળે', અભેડયકાના અનધકાયીઓએ આવુ ંકહ્ુ ંએ 
ફાદ યાષ્ટ્િપ્રમખુ જ ફાઇડને આ ડદલવને અભેડયકા ભાટે 'ભટ ડદલવ' ગણાવ્મ છે. નલા ડદળાનનદેળ પ્રભાણે રક 
ખલુ્રી શમ કે ફનંધમાય, ભટાબાગની જગ્માઓએ જઈ ળકે છે. જકે, બીડબાડલાી ફધં જગ્માઓ, જેભકે ફવ અને 
નલભાનમાત્રા દયનભમાન અથલા શૉક્ટટરભા ં શાર ણ ભાટક રગાલલાની વરાશ આલાભા ંઆલી છે. નલા નનમભ 
આવ્મા છી, જ ફાઇડન અને ઉ- યાષ્ટ્િપ્રમખુ કભરા શડેયવ વડશત ટટાપના તભાભ કભચર્ાયીઓએ વ્શાઇટ શાઉવભા ંએક 
ઇલેન્ટભા ંભાટક ઉતાયી દીધા. જ ફાઈડને રકને યવી રગાલલાની અીર કયી. તેભણ ેકહ્ુ,ં "જકે આણે એવુ ંના 
કયનાયની ધયકડ નથી કયલાના." આ અંગે ફાઈડને ટૌ નલટય ય રખ્યુ,ં "નનમભ ઘણા વય છે. લૅક્ક્વન રગાલ 
અથલા ભાટક શયે, જ્મા ંસધુી તભે લૅક્ક્વન નશીં રગાલ. આની વદં તભાયે કયલાની છે. તે તભાયી ભયજી છે." 
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‘ભાનલલાદ’ : ત્રીજા વલશ્વની જર રયમાત 
–ડૉ. ાઇન્દ ભતી યી્

ાઅણા યાજકાયણીઓ દ્વાયા કભી લેયઝેય ાને નપયત પેરાલલાભાાં ાઅલે છે. ાઅજે ાઅણે ગયીફી, ાજ્ઞાનતા, લસ્તીવલસ્પટ, કટ્ટયલાદ ાને 
નવીફલાદી લરણના વલચિભાાં પવામેરા છીએ ત્માયે ‘ભાનલલાદી દસ્ષ્ટ્ટકણ’ ાઅ વલચિ તડલાભાાં ાઅણને ભદદર  થળે? ) 

નલશ્વના અન્મ ભાનલલાદીઓની જેભ જ, બાયતના 
ભાનલલાદીઓ ટલાતન્્મ, જ્ઞાન, વત્મ અને ધભચનનયકે્ષતા 
આધાડયત વશકાયી નલશ્વની યર્ના કયલા ઈચ્છે છે. વાખં્મ, 
નલળેીકા અને રકામત દળચનભા ંBC 800 લચ અગાઉ 
કનર અને ર્ાલાચક જેલા નલદ્વાનએ આ પ્રકાયના તાના 
નલર્ાય પ્રગટ કમાચ છે. BC 600 લચ અગાઉ ગોતભ બદેુ્ધ 
જ્ઞાનતનલશીન વભાજ અને ચફનવાપં્રદાનમક ધભચન પ્રર્ચરત 
કયેર ખ્માર બાયતની વયશદ ઓંગી દક્ષીણ–લુચ 
એનળમાના દેળભા ંપ્રવાય ામ્મ શત. થડી વદીઓ ફાદ 
બ્રાહ્મણલાદે ફોદ્ધધભચને બાયતભાથંી શાકંી કાઢય અને 
ધાનભિક ડક્રમાકાડં ચટુત ધભચ ટથાપ્મ. આજે ણ તનેી 
ફરફારા છે. બાયતીમ ઉખડં એલ પ્રદેળ છે કે જ્મા ં
અનેક દેળની વટંકૃનતઓનુ ંનભશ્રણ થમેર શલા છતા,ં કઈ 
એક ટલતન્ત્ર વટંકૃનત નલકવી ળકી નથી. બાયતભા ંઅનેક 
જાનતઓ, ધભો અને વટંકૃનતઓનુ ંનભશ્રણ છે. આ ઉખડંભા ં
અનેક મુનનલાવીઓ અને આધનુનક જાનતઓ લવે છે અને 
દયેક તાની ઓખ અને જીલનયીતી ટકાલી યાખલા 
ભાગે છે. દેળના ફહભુતી રક પ્રાર્ીન પ્રણાચરકાઓ, 
ધાનભિક વટંકાય અન ે યીતીઓભા ં ભાને છે અન ે તેન ે
અનવુયે છે. વાથે વાથે તેઓ આધનુનક નલજ્ઞાન અને 
ટૅકનરૉજીન ણ ઉમગ કયી યહ્યા છે; યન્ત ુ તેની 
ાછના લૈજ્ઞાનીક નવદ્ધાતંથી તેઓ અજાણ છે. આધનુનક 
નળચક્ષતરક ણ લધતા જતા ધાનભિક કટ્ટયતાના ં
લાતાલયણભા ંયખ ેન ેઅરગ ડી જલાના બમથી ધાનભિક 
લીનધઓ નુચજીલીત કયી યહ્યા છે.        
ઉખડંની ખયી વભટમાઓ ગયીફી, અજ્ઞાનતા. લટતી 
નલટપટ અને તેના ંડયણાભ ેવાભાજજક અવરાભતી લધતી 
જામ છે. કંટાેરા રક આખયે વિાનધકાયલાદ 

(Authoritarianism)ભા ંતાન આશ્રમ ળધ ેછે. ઉખડંના 
દેળની ભટાબાગની વયકાય, વભટમાઓના ઉકેરન 
પ્રમત્ન કમાચ નવલામ અધકર્યી વેલાઓ આે છે. ફહ ુ
ઓછા નાગડયક તાની આવાવના ફનાલથી 
ભાડશતગાય છે. તેભના ભટાબાગના પ્રમત્ન ફ ેટંક બજન 
અને તા તથા લયવાદથી ફર્લા વરાભત આશ્રમ 
ભેલલાની ભશનેતભા ંખર્ાચઈ જામ છે. પ્રશ્ન એ થામ છે કે 
ળા ભાટે રક અલાજ ઉઠાલતા નથી અને જ્માયે તેઓ 
ભખુભય લેઠતા શમ ત્માયે નવીફ નલળે નલર્ાયલાના 
ફદરે ળા ભાટે તેઓ વભાજ અને યાજ્મ વ્મલટથાભા ં
ડયલતચન રાલલા નલર્ાયતા નથી?આ પ્રશ્નન જલાફ એ 
શકીકતભા ં યશરે છે કે બાયતભા ં વદીઓથી ઉચ્ર્ક્રભ 
ધભચવિાનધકાય (hierarchical) વાભાજીક ભાખ ુ
ટલીકાયામેર છે. વદીઓ યુાણી જ્ઞાનતપ્રથા લતચભાનભા ં
ણ જીલન્ત છે અને બ્રાહ્મણ જ્ઞાનત તેભા ંશ્રેષ્ટ્ઠ છે. અન્મ 
તભાભ જ્ઞાનતઓ જીલનના તભાભ ક્ષેત્રભા ંબ્રાહ્મણ કયતા ં
ઉતયતી છે. ઉચ્ર્ જ્ઞાનતભા ં જન્ભ નવીફને આનધન છે. 
લુચજન્ભભા ંકયેર ાના ંકાયણે તેણે આ જન્ભભા ં દુેઃખ 
વશન કયલા ડ ે છે. કઈ ણ વ્મક્ક્તનુ ં દયેક કામચ ધભચ 
અને નવીફથી નીનિત થમેલુ ંછે. કઈને ણ તેભા ંપેયપાય 
કયલાન અનધકાય નથી. તેનુ ંદેખીત ુ ંડયણાભ એ આવ્યુ ંકે 
રક નવીફલાદી અને ગરુાભી ભાનનવકતા ધયાલતા થઈ 
ગમા. આજે ણ નળચક્ષત રક વડશત ડશિંદુ ભાનવભા ંઆ 
ભાન્મતા દૃઢ થમેરી છે. નલકાવભાગચભા ં આ વોથી ભટ 
અલયધ છે અને ભટાબાગના રક શજુ ણ એ 
ટલીકાયતા નથી કે ભાનલ તે જ તાના બાગ્મન 
નલધાતા છે.આજે આણે ગયીફી, અજ્ઞાનતા, 
લટતીનલટપટ, કટ્ટયલાદ અને નવીફલાદી લરણના 
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નલર્ક્રભા ં પવામેરા છીએ. ભાનલલાદી દષ્ષ્ટ્ટકણ આ 
નલર્ક્ર તડલાભા ં આણને ભદદરુ થળે. ફેળક, આ 
રાફંી અને અઘયી ભચંઝર છે અને છતા ં નનનિત રક્ષ્મ 
પ્રાપ્ત કયલા ભાટે આ એક જ ભાગચ છે. વો પ્રથભ, ભાનલ 
જાતના ભટા બાગના વમશુભા ં જીલન ધયણભા ં સધુાય 
થલ જઈએ. તેભની વભટમાઓ શર કયલા ભાટે તેભની 
ઈચ્છાળક્ક્ત અન ે વશકાય શલા જઈએ. આ રકએ 
તેભની લચ્ર્નેા જ્ઞાનત નલબાજન અને ધાનભિક ભતબેદ 
ભરુી જલા જઈએ અને તાને ભાત્ર ભાનલી તયીકે 
ટલીકાયલા જઈએ. કભનવીફે બાયતભા ં વિાભા ં યશરે 
રક આ ફાફત ટલીકાયતા નથી. બાયતભા ં રકળાશી 
અને (કાગ ય જ) ધભચનનયેક્ષતા ળાવન વ્મલટથાના 
આધાયટતબં તયીકે ટલીકાયામેર છે. ત્રીજા લીશ્વના રકએ 
એ વભજવુ ંજઈળે કે ઉચ્ર્ વાભાજીક જીલન ભાટે વભાજ 
વ્મલટથાભા ં તેભણે જ ડયલતચન રાલવુ ં ડળે. આ 
અરફિ, નલકટ કાભગીયી છે. 
લૈમક્ક્તક, ટલાતન્્મ અન ેભાનલ અનધકાયની ફાફતભા,ં 
ફીજા દેળ કયતા ં બાયત થડી વાયી ક્ટથનતભા ં છે. 
ાડકટતાનભા ં પ્રગનતળીર નલર્ાય દફાલલાભા ં આલ ે છે. 
શ્રીરકંાભા ંણ કાઈંક આલી જ ક્ટથનત છે. ચબ્રટીળયએ આ 
ઉખડંભા ં ગ ેવાય કમો; કાયણ કે તેભને તાના 
ઉદ્યગ ભાટે બાયતભાથંી વટત કાર્ ભાર અને તેભના 
તૈમાય ભાર ભાટે ફજાયની જરુય શતી. યયુભા ં થમેર 
નુજાચગયણ ર્લે નિભના રકને ધાનભિક 
પ્રભતુ્લભાથંી અને અરોડકક ળક્ક્તના ખ્મારથી મકુ્ત કમાચ. 
આ ર્લના ં ડયણાભે પ્રબદુ્ધતા (enlightenment) 
યગુન અને ઔદ્યચગક ક્રાનંતન જન્ભ થમ. યયુના 
દેળએ તાની આનથિક અને યાજકીમ વિા ભજબતુ 
ફનાલી. આનથિક નલકાવ ાછ મખુ્મ ડયફ નપ શત ુ.ં 
મડુીલાદી દ્ધનતઓ નલકવી યશી શતી. યયુના દેળએ 
તાની શકુભત શઠેના દેળભા ં અભાનલીમ ળણથી 
તાના દેળના રકને સખુી અને વમદૃ્ધ ફનાવ્મા; યન્ત ુ
તેભની લચ્ર્ેની ગાકા શયીપાઈના ં કાયણે ફે નલશ્વયદુ્ધ 

થમા. ફીજુ ં નલશ્વયદુ્ધ પ્રથભ કયતા લધાયે નલનાળક શત ુ.ં 
ફીજા નલશ્વયદુ્ધના અંત ફાદ ળક્ક્તળાી યાષ્ટ્િની વિા 
કડડભવુ બાગંી ગઈ. અનેક નલા ં ટલતન્ત્ર યાષ્ટ્િ 
અક્ટતત્લભા ં આવ્મા; યન્ત ુ આ નલા યાષ્ટ્િ આનથિક, 
યાજકીમ, ળૈક્ષચણક તેભ જ વાટંકૃનતક યીતે અત્મન્ત છાત 
શતા. લોની ગરુાભી, લૈજ્ઞાનનક ટૅકનરૉજી તેભ જ 
લશીલટી કુળતાના અબાલના કાયણે તેભની આ ક્ટથનત 
થઈ શતી.બાયતને આઝાદી વાથે જ ીડાદામક નલબાજન 
અને બમકંય કભી નલખલાદની અનભુનુત થઈ. તેના ં
કેટરાક ટથાનનક કાયણ શતા. તેભ છતા ં ચબ્રટીળયની 
‘બાગરા ાડ અને યાજ કય’ નીનતનુ ંઆ ડયણાભ શત ુ.ં 
બાયતને અરફિ, ચબ્રટીળયના ઉદાભ નલર્ાયથી રાબ 
થમ છે. બાયતના રકને ચબ્રટીળયએ આધનુનક નલજ્ઞાન, 
ટૅકનરૉજી અને નલા યાજકીમ નલર્ાયથી ભાડશતગાય 
કમાચ. આઝાદી ફાદ બાયતે ચબ્રટીળ રકળાશી દ્ધનત 
અનાલી છે. ચબ્રટીળયએ તાના ં ળાવન દયમ્માન 
ભજબતુ લશીલટી ભાખુ ં યર્ેર શત ુ ં અને તે બાયતને 
લાયવાભા ં ભેર છે. દાદાબાઈ નલયજી, નલઠ્ઠરબાઈ 
ટેર, ડૉ. આંફેડકય, જલાશયરાર નશરુે, ગાધંીજી લગેયેએ 
ચબ્રટનભા ંઉચ્ર્ ળીક્ષણ પ્રાપ્ત કયેર શત ુ.ંચબ્રટીળયએ જ્માયે 
બાયત છડ્ુ.ં ત્માયે બાયતભા ં અળાનંત શતી. ખેતીલાડી 
વોથી ભટ ઉદ્યગ શત; યન્ત ુ તેને લૈજ્ઞાનનક દ્ધનત કે 
યીતન ટળચ થમ ન શત. જભીનદાય ાવે ખફુ ભટા 
પ્રભાણભા ં જભીન શતી અને જભીન નલશણા ખેત ભજુય 
રાર્ાય દેળાભા ં જીલન ગજુાયી યહ્યા શતા. બાયતભા ં
ઉદ્યગનુ ં ઉત્ાદન ભટા બાગે ચબ્રટીળ ઉદ્યગની 
જરુડયમાત યુી કયી યહ્ુ ં શત ુ.ં બાયતના રકની 
જરુડયમાતની નુતિ અથે ઉત્ાદનન નલર્ાય શજુ ઉદ્ભવ્મ 
ન શત. નળક્ષણ ચબ્રટીળ ળાવન ભાટે કાયકુન ેદા કયલા 
ભાટે ળરુ કયામેર શત ુ.ં કુદયતી વવંાધનના ઉમગ કે 
નલતયણ ભાટે કઈ ર્ક્કવ નીનત ઘડાઈ ન શતી. 
નલજ્ઞાનનળક્ષણ, નલજ્ઞાનદ્ધનત કે નલજ્ઞાનવળંધન ાછ 
ધ્માન અાયુ ંન શત ુ.ં બાયતે રકળાશી અને ધભચનનયેક્ષ 
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ળાવન વ્મલટથા ટલીકાયી શતી. જ્માયે ાડકટતાન ધાનભિક 
યાજ્મ ફન્યુ ં શત ુ.ં અંગ્રજેી બાા ફહ ુઓછા રક જાણતા 
શતા. આ તભાભ મશુ્કેરીઓ છતા,ં આણે રકળાશી અને 
ટલાતન્્મ ટકાલી યાખલાના શતા. કેટરાક દેળ લચ્ર્ ેઠંડુ 
યદુ્ધ ર્ારી યહ્ુ ં શત ુ.ં વિાધાયી રકને રકની વભટમા 
ઉકેરાલા કયતા ં તાની વિા જાલી યાખલાભા ં લધ ુ
ડદરર્ટી શમ છે. તેઓ નથી ઈચ્છતા કે રક તાની 
જાતે તેભની વભટમા ઉકેરલા વક્ષભ ફને. આ ક્ટથનતભા ં
ભાનલલાદી અચબગભ જ આણન ેઉમગી ફન;ે કાયણ 
કે ભાનલલાદી અચબગભ નાત, જાત, ધભચ, બાા, પ્રદેળ 
અને યાષ્ટ્િની વીભાઓથી ય છે. ભાનલલાદી ર્લે 
ત્રીજા નલશ્વના દેળની વભટમાઓ વભજલા પ્રમાવ કયલ 
જઈએ.નલકનવત દેળભા ં ણ ફધુ ં ફયાફય ત નથી જ. 
ત્મા ં ણ ગયીફી, ફેયજગાયી, વાભાજજક અવરાભતી 
લગેયે લધી યહ્યા ં છે. જાશયેાત અને પ્રર્ાય દ્વાયા 
ઉબક્તાલાદને ફશકેાલલાભા ંઆલે છે. ળક્ક્તળાી દેળ 
તાના દેળની વ્મલટથા ઠીક કયલાના ફદરે નફા 
દેળભા ં ેવી ળક્ય તેટલુ ં ળણ કયી યહ્યા છે. તેઓ 
ગયીફ યાષ્ટ્િને ળસ્ત્ર લેર્ી યહ્યા છે. લલ્ડચ ફેંક જેલી 
વટંથાઓ ળક્ક્તળાી દેળની તયપેણ કયે છે. માચલયણને 
નકુવાનકાયક ર્ીજ લટતઓુ ત્રીજા નલશ્વના દેળને 
ધયાલલાભા ં આલ ે છે. નલશ્વના 2/3 દેળ ગયીફી અને 
અજ્ઞાનતાથી ગ્રનવત છે. તેભને છડીને નલકાવ વાધી 
ળકામ નશીં.બાયતભા ં નુચજાગયણની જરુય છે. તે ઉચ્ર્ 
લગચના રક ભાટે નશીં; યન્ત ુવાભાન્મ જનતાના ડશતભા ં
થવુ ં જઈએ. આણે આણા રકન આત્ભનલશ્વાવ 
લધાયલ જઈએ કે જેથી વાભાજજક ડયલતચન રાલી ળકે, 
નલર્ાય દ્ધનતભા ંડયલતચન રાલી ળકે અને વભજી ળકે કે 
કટ્ટયતા તભાભન ખાત્ભ ફરાલી દેળે. ભાનલલાદી 

દષ્ષ્ટ્ટકણભા ં જીલનના નલકાવ ભાટે એકાગંી નશીં; યન્ત ુ
વભગ્રતમા (holistic) અચબગભ અનાલલાભા ં આલે છે. 
નલશ્વને ધભચ, બાા, જાનત, પ્રદેળના આધાયે લશેંર્ી ળકામ 
નશીં. દુનનમાના અન્મ દેળની ક્ટથનત ધ્માનભા ં રીધા 
નવલામ કઈ દેળ નલકાવની ઉંર્ાઈ વય કયી ળકળે નશીં. 
ભાનલલાદીઓએ વિાધાયી રકના ંભાનવભા ંણ પેયપાય 
રાલલ ડળે કે જેથી ત્રીજા નલશ્વના રક વાથે વાય 
વ્મલશાય થામ. 
ભને ખાત્રી છે કે 21ભી વદી ભાનલલાદની વદી શળે; 
યન્ત ુ તેન આધાય નલકવીત દેળના ભાનલલાદીઓની 
લૈનશ્વક યીક્ટથનતની વભજ ય યશરે છે. ત્રીજા નલશ્વના 
ઘણા રક વભજલા રાગ્મા છે કે ભાનલલાદ એકભાત્ર 
આળા છે. સ્ત્રીઓન ે નળક્ષણ, આયગ્મ, કુટુમ્ફ નનમજન, 
ટલતન્ત્ર આલક અને વાભાજજક આનથિક અને યાજકીમ 
ફાફતભા ંનનણચમળક્તીની જરુય છે. ડકળય–ડકળયીઓન 
જલાફદાય નાગડયક તયીકે ઉછેય થલ જઈએ. 
ભાનલલાદી જુથ ભાટે આ તાકીદની કાભગીયી છે અને 
તેભણે નીર્ેના ં ટતયથી કાભ કયવુ ં જઈએ. વિાધાયી 
રક મેનકેન પ્રકાયે વિાભા ં યશલેા નલા–નલા ૈતયા 
યર્ે છે. તેથી ભતદાયને જાગતૃ કયલાની જરુય છે. 
વિાનુ ં કેન્રીકયણ નશીં; યન્ત ુ નલકેન્રીકયણ થવુ ં
જઈએ.આણા યાજકાયણીઓ દ્વાયા ાઈ યશરે 
કટ્ટયતા ય કાબ ુભેલલાની ખાવ જરુય છે. તેભના દ્વાયા 
કભી લેયઝેય અને નપયત પેરાલલાભા ંઆલે છે. આણા 
શાથ અને ભટતકની ભદદથી આણે ગયીફી, અજ્ઞાનતા 
અને કભી નપયતનુ ંનલર્ક્ર તડલાની જરુય છે. આણે 
તભાભ રક વાથે એકતા અને ળાનંતથી યશલેાનુ ં છે. 
તેનાથી જ મકુ્ત ભાનલન વભાજ યર્ી ળકાળે.                                                      
– ડૉ. ાઇન્દ ભતી યી્. 

વમ્ાદક: ફીીન શ્રપ ાને ાવશ્વન ન. કારયાઅની પ ક્સ્તકા ‘ભાનલલાદ’ (પ્રકાળક : (1) યૅળનારીસ્ટ ક્ષગયીળ સ ાંઢીમા, ભશાભન્ત્રી, ફનાવકાાંઠા જજલ્રા ાન્ધશ્રદ્ધા વનમ થરન 
વવભવત, 69/2, ચાણક્પ યી વવામટી, શન ભાન ટેકયી, ાઅબ  શાાઇલે, ારનપ ય – 385 001 ાને વેરપન : 942 666 3821(2) યૅળનારીસ્ટ વવદ્ધાથથ ટી. દેગાભી, પ્રમ ્ , 

વત્મળધક વબા, 410, ાઅગભ ઓચીડ, નન્દીની–2 ાવે, લેસ  , સ યત – 395 007 વેરપન : 942 680 6446 પ્રથભ ાઅવવૃિ : ભાચથ, 2021 ાનાાં : 88 + 10, મ લ્મ : રૂવમા 
70/-)ભાાંથી), વમ્ાદક ાને પ્રકાળકના વોજન્મથી વાબાય..વમ્ાદક–વમ્કથ :(1)  શ્રી. ફીીન શ્રપ,તન્ત્રીશ્રી, ભાનલલાદ’,1810, લ શાયલાડ, ભશભેદાલાદ – 387 130. પન 
: (02694) 245 953વેરપન : 97246 88733ાઇ–ભેર : shroffbipin@gmail.com (2) ાવશ્વન ન. કાયીાઅ, (વનવિૃ પ્રીન્વીાર, રૉ કૉરેજ) 16, શ્માભવલશાય એગરા યડ, 

ારનપ ય – 385001 વેરપન : 70167 48501/ 93740 18111 
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જેર વરેભભાાં ચારી યશરેી રશિંવક ાથડાભણથી દ વનમા ક્ષચિંવતત. 

મતૃ વમરુ લડ ેઇઝયામેરભા ં છેલ્રા ઘણા ં ડદલવથી બાયે 
તગંદીરી વ્માી છે. જેરુવરેભની ભધ્મભા ં ક્ટથત અર 
અકવા ભક્ટજદ ાવે મહદુીઓ અને મકુ્ટરભ વમશૂ લચ્ર્ ે
ડશિંવક અથડાભણ થઇ યશી છે જેભા ંઅનેક રક ઘામર 
થમા છે. એભામેં વભલાયે યાતે્ર ર્યભથંી વગંઠન શભાવે 
જેરુવરેભ ય યકેટ દાગ્મા જે છી ત્મા ંડશિંવા લધી ગઇ. 

શભાવના હભુરાના જલાફભા ં ઇઝયામેરી વેનાએ ગાઝા 
ટ્ટીભા ં શલાઇ હભુરા કમાું જેભા ંફાક વડશત ઓછાભા ં
ઓછા ૨૦ જણા મતૃ્ય ુામ્મા.  

તભાભ નલલાદના મૂભા ંભભૂધ્મ અને ઘયેામેલુ ંજેરુવરભે 
ળશયે છે. જેરુવરેભ મહદૂી, ચિટતી અને મકુ્ટરભ ત્રણમે 
ધભચના રક ભાટે અનત નલત્ર ટથ ભનામ છે. ત્રણમે 
ધભોના રક લચ્ર્ે નલબાજજત જેરુવરેભના કેન્રભા ંઓલ્ડ 
નવટી તયીકે ઓખાત ુ ંપ્રાર્ીન ળશયે છે. મહદૂી ભાન્મતા 
અનવુાય ઓલ્ડ નવટીભા ંઆલેરી કટેર એટરે કે નિભી 
દીલાર લૉર ઓપ ધ ભાઉન્ટન અલળે ભનામ છે. 
મહદૂીઓ ભાને છે કે આ નલત્ર ટથની અંદય તેભનુ ં
વોથી નલત્ર ટથાન શરી ઓપ ધ શરીઝ ક્ટથત શતુ.ં 
મહદૂી યંયા પ્રભાણ ેઆ જ ટથેથી નલશ્વનુ ંનનભાચણ થયુ ં
શત ુ ં અને અશીંમા જ મગફંય ઇબ્રાડશભે તાના તુ્ર 
ઇવશાકની ફચર આલાની તૈમાયી કયી શતી. અનેક 
મહદૂીઓની ભાન્મતા છે કે ડૉભ ઓપ ધ યક જ શરી 
ઓપ ધ શરીઝ છે. મકુ્ટરભન નલટતાય ઓલ્ડ વીટીભા ં
વોથી ભટ છે અન ેઆ નલટતાયભા ંડૉભ ઓપ ધ યૉક અને 
અર અક્વા ભક્ટજદ ક્ટથત છે. ભક્ટજદ અર અક્વા 
ઇટરાભનુ ંત્રીજુ ંવોથી નલત્ર ટથ ભનામ છે. મકુ્ટરભની 
ભાન્મતા અનવુાય અશીંમાથી જ ભશમ્ભદ મગફંયે 
જન્નતની માત્રા કયી શતી. ચિટતી નલટતાયભા ંર્ર્ચ ઓપ ધ 
શરી વેલ્કય છે જે દુનનમાબયના ચિટતીઓની આટથાનુ ં
ટથ છે. ચિટતી યંયા અનવુાય આ ટથે ઇસ ુચિટતને 
લધટતબંે ર્ડાલલાભા ં આવ્મા શતા.ં અશીંમાથી જ ઇસ ુ

ચિટતનુ ંટલગાચયશણ થયુ ંશલાની ભાન્મતા ણ છે. ર્થ 
નલટતાય આભેનનમન રકન છે. આભેનનમન રક 
યંયાગત યીતે ચિટતી જ છે. અશીંમા ક્ટથત વેન્ટ જેમ્વ 
ર્ર્ચ આભેનનમન યંયાનુ ંવોથી પ્રાર્ીન ટથ છે. 
જેરુવરેભના નલલાદની ળરૃઆત ફીજા નલશ્વયદુ્ધના અંતે 
નલજેતા દેળએ યદુ્ધન વોથી લધાયે બગ ફનેરા 
મહદૂીઓ ભાટે અરગ યાષ્ટ્િ ટથાલાનુ ંનક્કી કયુું ત્માયથી 
જ થઇ ગઇ શતી. ૧૯૪૮ભા ંઇઝયામેરની ટથાના થમા 
ફાદ તયંુત જ જડચને તેના ય હભુર કયીને જેરુવરેભન 
લૂચ ડશટવા ય કફજ જભાલી રીધ શત. એ છી 
૧૯૬૭ભા ં ઇઝયામેર અને આયફ દેળ લચ્ર્ ે થમેરા 
નવક્વ ડ ે લૉય નાભના યદુ્ધભા ં ઇઝયામેર ે લૂચ જેરુવરભે 
ય કફજ ભેવ્મ શત. એ વાથે જ ઇઝયામેરે ઓલ્ડ 
નવટી ય કફજ જભાવ્મ શત.  

આભ ત ઇઝયામેર ેજેરુવરભેને તાની યાજધાની ભાને 
છે અને દેળની વવંદ અને લડાપ્રધાનનુ ં અનધકૃત 
નનલાવટથાન ણ નિભ જેરુવરેભભા ં યર્લાભા ં આવ્યુ ં
છે. યંત ુ દુનનમાબયના દેળ નલલાદાટદ જેરુવરેભને 
ઇઝયામેરની યાજધાની ભાનતા નથી. એટરા ભાટે જ 
ઇઝયામેરન ેભાન્મતા આતા ૮૬ દેળની એમ્ફવી ણ 
જેરુવરેભભા ંનશીં યંત ુતેર અલીલભા ંછે. ૧૯૬૭ભા ંલૂચ 
જેરુવરેભ ય કફજ જભાવ્મા ફાદ ઇઝયામેર આ 
નલટતાયભા ં ઘણી લવાશત ટથાી ચકૂ્ુ ં છે જે 
આંતયયાષ્ટ્િીમ કામદાઓ અનવુાય ગેયકામદેવય છે. 
ેરેટટાઇન ણ જેરુવરભેને તાના બાનલ યાષ્ટ્િની 
યાજધાની ભાને છે. ઇઝયામેર-ેરેટટાઇન નલલાદનુ ં
વભાધાન ણ આંતયયાષ્ટ્િીમ ટતયે એ જ ગણલાભા ંઆલે 
છે કે ઇઝયામેર ૧૯૬૭ શરેાની વયશદને ભાન્મ ગણે. 
ભતરફ કે ઇઝયામેર ે કફજે કયેરા પ્રદેળભા ં
ેરેટટાઇનની ટથાના થામ. જેરુવરેભભા ંત્રીજા બાગની 
લવતી ેરેટટાઇની રકની છે. જકે ળશયેના મહદૂીઓ 
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અને ેરેટટાઇનીઓ લચ્ર્ ે ખાવ લશલેાય નથી. મહદૂી 
નલટતાય અનત વંન્ન છે જ્માયે ેરેટટાઇની રક કાયભી 
ગયીફીભા ંજીલે છે. એટર ેસધુી કે ળશયેભા ંલવતા આળયે 
ત્રણ રાખ જેટરા રેેટટાઇની રક ાવ ે ઇઝયામેરની 
નાગડયકતા ણ નથી.  

આભ ત જેરુવરેભભા ં અગાઉ ણ ડશિંવા થતી યશી છે 
યંત ુ છેલ્રા થડા ડદલવભા ં આ ળશયેભા ં બમકંય ડશિંવા 
થઇ છે જે છેલ્રા ઘણા ં લોથી જલા ભી નથી. 
શકીકતભા ંઇઝયામેર વયકાય અર અક્વા ભક્ટજદ ાવેથી 
ેરેટટાઇની રકને દૂય કયલાના ગરા રઇ યશી છે. 
યભઝાનની વોથી નલત્ર યાનત્રઓભાનંી એક ગણાતી એલી 
ગમા યનલલાયની યાતે્ર ઇઝયામેરની રીવ અન ેટથાનનક 
રક લચ્ર્ે ડશિંવક અથડાભણ થઇ. રેેટટાઇનના દાલા 
અનવુાય આ અથડાભણભા ં૮૦૦થી લધાયે ેરેટટાઇનીઓ 
ઇજાગ્રટત થમા. આભ ણ નલત્ર યભઝાન ભાવ 
દયનભમાન જેરુવરેભભા ં ઇઝયામેર વયકાયે બાયે સયુક્ષા 
દની તૈનાતી કયતા રેેટટાઇની રક યભા ં શતા.ં 
ેરેટટાઇની રકને રાગ ેછે કે તેભને આ ક્ષતે્રભા ંઆલતા 
યકલાના પ્રમાવ થઇ યહ્યા ંછે. 
મહદુી રક જેરુવરેભ ડનેી યેડ મજલાના શતા ં જેભા ં
બાયે ડશિંવા થલાન અંદેળ શરેેથી શત. લચ ૧૯૬૭ભા ં
ઇઝયામેર દ્વાયા લૂચ જેરુવરેભ ય કબ્જ કમાચના ભાનભા ં
મહદુીઓ મકુ્ટરભ નલટતાયભા ં એક ભાર્ચ કાઢે છે. 
ેરેટટાઇની રકને રાગે છે કે તેભને ઉશ્કેયલા ભાટે જ 
મહદુીઓ આ ભાર્ચ કાઢે છે. અગાઉ ઇઝયામેરના 
લડાપ્રધાન ફેન્જાનભન નેતાન્માહએૂ જેરુવરેભભા ં નનભાચણ 
કામચ આગ ધાલલાન નનણચમ જાશયે કમો શત. આ 
નનભાચણ કામચ એ નલટતાયભા ંથલાનુ ંછે જ્મા ંમહદુીઓ અને 
ેરેટટાઇની રક દાલ કયે છે. ઇઝયામેર ય આ 
નલટતાય વાથે કઇ ર્ેડા ં ન કયલાનુ ં બાયે આંતયયાષ્ટ્િીમ 
દફાણ ણ છે. ેરેટટાઇની રકને રાગે છે કે 
ઇઝયામેરની વયકાય તેભને અશીંમાથી કાઢલાના કાયવા 
કયી યશી છે. એલાભા ં જેરુવરેભ ડ ે એટર ે કે ગમા 

વભલાયે ેરેટટાઇની રકએ ઇઝયામેરના સયુક્ષા દ 
ય થ્થયભાય કમો. જલાફભા ં ઇઝયામેરના સયુક્ષા 
દએ બીડ ય ગ્રેનેડ દાગ્મા.ં આ ભાભરાભા ંર્યભથંી 
વગંઠન શભાવે ઝંરાલતા ભાભર લધાયે ફગડી ગમ 
છે. ઇઝયામેરની વેનાએ દાલ કમો છે કે ેરેટટાઇની 
ઉગ્રલાદીઓએ યાનત્ર દયનભમાન ૧૫૦થી લધાયે યકેટ 
દાગ્મા ંજેને ઇઝયામેરની નભવાઇર ડડપેન્વ નવટટભે આંતયી 
રીધા.ં શકીકતભા ં લચ ૨૦૧૪ ફાદ શરેી લખત 
જેરુવરેભ ાવે યકેટ દાગલાભા ંઆવ્મા ં છે. નેતાન્માહનૂ ુ ં
કશવે ુ ંછે કે જેરુવરેભ ય હભુર કયીને શભાવે રાર યેખા 
ાય કયી દીધી છે. શભાવના યકેટ હભુરાના જલાફભા ં
ઇઝયામેરી વેનાએ ગાઝા ટ્ટી ાવેના નલટતાયભા ંઆખી 
યાત યકેટ દાગ્મા.ં  

ેરેટટાઇનનુ ં કશવે ુ ં છે કે ઇઝયામેર જેરુવરેભભા ં
ડભેગ્રાડપક એન્સન્જનનમડયિંગ એટરે કે ેરેટટાઇની રકન 
વપામ કયી યહ્ુ ં છે. તેભન આક્ષે છે કે ઇઝયામેરની 
વયકાય ેરેટટાઇની રકના ઘય ય કફજ કયી યશી છે 
અને તેભને ઘયભાથંી કાઢી યશી છે. તેઓ ેરેટટાઇની 
રકના ઘય તડી યહ્યા ં છે. ઇઝયામેરની વયકાય 
જેરુવરેભભાથંી ેરેટટાઇની રકને દૂય કયલા ભાગંે છે કે 
જેથી કયીને જેરુવરેભને યાજધાની ફનાલી ળકે. 
જેરુવરેભભા ં વ્માેરા તણાલથી આખી દુનનમા ચર્િંતાભા ં
છે. યયુી દેળએ ફનેં ક્ષને ડશિંવા યકલાની અીર 
કયી છે. યએૂનએ આ ભાભરે તાત્કાચરક ફેઠક ફરાલીને 
ડયક્ટથનતની ર્ર્ાચ કયી છે. ઇઝયામેરને રેેટટાઇની 
રકને તાના ટથાનથી શટાલલાની કાભગીયી 
અટકાલલાની અીર કયલાભા ં આલી છે. જકે 
ઇઝયામેરના કામભી વાથી અભેડયકાએ આ પ્રટતાલને 
ખોંખાયીને ટેક આપ્મ નથી. ઉરટંુ અભેડયકાએ શભાવને 
ઇઝયામેર ઉય યકેટ હભુરા તાત્કાચરક અટકાલલાનુ ંકહ્ુ ં
છે. ઇઝયામેર અને તેની ર્તયપ યશરેા મકુ્ટરભ યાષ્ટ્િ 
લચ્ર્ેન રડશમા ઇનતશાવ જતા ંઆ ક્ષેત્રભા ંલશરેી તકે 
ળાનંત ટથામ એ ભાટે તભાભ પ્રમત્નળીર છે. 
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જેણે ગ જયાતને દરયમા ાને નદીન જીલન વાથે જડત ગશન વાંફાંધ ફતાવ્મ 

વર્જક ધ્ર લ બટ્ટ 

 
75ભા જન્ભરદલવે તેભન ાં એક ળબ્દક્ષચત્ર.  

ાઅરે્નાઃ યભેળ તન્ના 
એ વર્જકનુ ં નાભ છે ધ્રલુ બટ્ટ. તાના ડયલાય વાથે 
અત્માયે કયભવદ (ભધ્મ ગજુયાત)ભા ંલવતા ધ્રલુબાઈએ 
આજે 75ભા લચભા ંપ્રલળે કમો.  
તેભન જન્ભ ભે આઠભી, 1947ના યજ બાલનગય 
જજલ્રાના નીંગાા નાભના ગાભભા ંથમ શત. ભાતાનુ ં
નાભ શડયવ્રતાફશને અને નતાનુ ંનાભ પ્રફધયામ બટ્ટ. 
નતા વયકાયી નકયી કયતા. તેઓ ભશસેરૂ નલબાગભા ં
શતા. ધ્રલુબાઈ ત્રણ બાઈઓ અને ારં્ ફશને. 
નતાની ફદરી થમા કયતી. ધ્રલુબાઈ એકથી ર્ાય 
ધયણ સધુી જાપયાફાદભા ંબણ્મા. કેળદભા ંભેડિક થમા. 
(એ લખતે 11મુ ંધયણ ભેડિક કશલેાત ુ.ં) કરેજનુ ંશલેુ ં
લચ લલ્રબ નલદ્યાનગયભા ં કયુું અને ફીજુ ં લચ 
અભદાલાદની વશજાનદં કરેજભા ં કયુું. ધ્રલુબાઈ 
અચગમાયભા ધયણ સધુી બણ્મા ત્મા ં સધુી તેઓ 11 
ગાભભા ં યહ્યા શતા. જકે લાત એલી છે કે ધ્રલુબાઈને 

શરેેથી જ બણલાનુ ંગમ્યુ ં નશીં એટરે તેભને ક્યાયેમ 
બણતય ર્ડ્ુ ં જ નશીં. ક્યાયેક ત ટીંગાટી કયીને 
તેભને ળાાએ રઈ જલા ડતા. નલનધવયના બણતયથી 
ફચ્મા, છેટા યહ્યા કે તેને તાના ય પ્રબાલી ના થલા 
દીધ ુ એટરે અંદયનુ ં અવરણુ ં કે અરગાયીણુ ં
અકફધં યહ્ુ ં અને બાયતીમ વાડશત્મ અને ગજુયાતી 
બાાને એક મધૂચન્મ વર્જક ભળ્મા. 
ધ્રલુબાઈ ફી.કભ.ના ફીજા લચ સધુી બણ્મા છે. 
લાચણજ્મના ફીજા લચની યીક્ષા આતા શતા અન ે
સુયલાઈઝય ફશનેે ટણ ભામો કે જલાફ ત આલડ ે
છે ને ? કરેજભા ં તેભની છા યખડુ ં નલદ્યાથીની શતી 
તેના અનવુધંાનભા ંઆ ટણ ભયામ શત. ધ્રલુબાઈને 
ગટુવ આવ્મ, તેભણ ે ઉિયલશીન ડરૂ્ કમો અને 
સુયલાઈઝય ફશનેના શાથભા ં આીને કહ્ુ,ં ર, આ 
ઉિયલશી. તે ડદ'ની ઘડી અને આજન દા'ડ. નલનધવયનુ ં
નળક્ષણ ત્મા ં ણૂચ થયુ.ં છી ? છી નકયીની ળધ, 
ફીજુ ં શુ?ં ધ્રલુબાઈએ જેભ જાતબાતના ં ગાભના ં ાણી 
ીધા ંછે તેભ અનેક નકયીન અનબુલ ણ કમો છે.  
તેભણે અભદાલાદભા ં બાયતીમ નલદ્યાબલનભા ં
એવનવએટ એડલટાચઈચઝિંગ નલબાગભા ં વેલ્વભેન તયીકે 
કાભ કયુું ત આઈઆઈએભ (ઈષ્ન્ડમન ઈન્સન્ટટટયટૂ ઓપ 
ભેનેજભેન્ટ) અભદાલાદની વશકાયી ભડંીની દુકાનભા ં
ગભુાટતા તયીકે ણ કાભ કયુું છે. ર્ીજ-લટતઓુ જખી 
જખીન ે તેઓ વભ્મન ે આતા. એ લખત ે
આઈઆઈએભના નલદ્યાથીઓ-કભચર્ાયીઓને ત કલ્ના 
ણ નશીં શમ કે તેઓ જેભની ાવેથી લટતઓુ રઈ 
યહ્યા છે તે ગજુયાતી બાાના વભથચ વર્જક થલાના છે. 
ધ્રલુબાઈએ એવ.ટી.નનગભભા ં ક્રાકચ તયીકે ણ પયજ 
ફજાલી છે. તેભનાભા ં વશજેે દુનનમાદાયી નશીં. રક 
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નલર્ાયીને-ગણતયી કયીને- ભાી-તરીને જીલ,ે આ ત 
યભતા યાભ. અરગાયી ભાણવ. તેભણ ે એવ.ટી. 
નનગભની નકયી છડી ત્માયે તેભનુ ં રગ્ન થઈ ગમેલુ ં
શત ુ.ં બરે રગ્નના ખીર ે ફધંામેરા શતા, ણ તેભના 
જીલનને ફાધંી ળકે તેલ કઈ ખીર શત જ નશીં.  
મકુ્ત યીતે જીલનાયા આ જણને એક નભત્ર નકયી ભાટે 
લલ્રબ નલદ્યાનગય રઈ ગમ. કરેજના ફીજા લચની 
યીક્ષા ના આનાયા યલુાનને નકયી કેલી યીતે ભે ? 
જકે ધ્રલુબાઈભા ં ભાૈૈચરકતા અને આત્ભ નલશ્વાવ 
જફયજટત. નકયી આનાયે કહ્ુ ં કે ફીજુ ંફધુ ંત ઠીક 
ણ તભને અંગ્રેજી ઓું  ંપાલે છે.. ધ્રલુબાઈ ફલ્મા કે 
એભ ત ભન ે યનળમન બાા ચફરકુર નથી આલડતી. 
તેભન આલ (અજફ) જલાફ વાબંીને ેરાએ કહ્ુ ંકે 
કારથી કાભ ય આલી જજ. એ નકયી તભેણે 23 લચ 
કયી. 51ભા લે ત ટલૈન્સચ્છક યીતે નનવિૃ થઈ ગમા. 
જ્મા ંનકયી કયી ત્મા ંટર્ ય શોંર્રેા અન ેઅનનલામચ 
ફની ગમેરા. ફધ ુળીખી રતેા.  
જાણીતા કેલણીકાય ભશને્રબાઈ ર્ટચરમા અને 
ધ્રલુબાઈ ભીને જ્મા ંવાર્ા અથચભા ંકેલણી શમ તેલી 
નનળા કયલા ભાગતા શતા. તેભણે ીંડલ (ધયભયુ) 
કાનંત ળાશને ત્ર રખ્મ. કાનંતબાઈ કશ ે કે નવુ ંકયલાને 
ફદરે અભાયી વાથે જડાઓ અને જે પ્રમગ કયલા 
શમ તે કય. એ છી ત ધ્રલુબાઈ ત્મા ં નળક્ષક કે 
નલદ્યાથી કે (જીલન) વાધક તયીકે ફે લચ યહ્યા. એ છી 
ત વાવણ ગીયભા ંયહ્યા. આડદલાવીઓ લચ્ર્ે યહ્યા અન ે
દડયમાન વાથ ત કામભન જ.  
શલે આભા ંવાડશત્મ ક્યાથંી આવ્યુ ંતે જઈએ.  
એક લાય ફે નલદ્યાથીઓ ઝગડતા શતા. ધ્રલુબાઈએ 
તેભને કહ્ુ ંકે ગટુવ ના કય. તેભાથંી એક યલુકે છૂયુ,ં 
ત શુ ંકયીએ ? 
એના જલાફભા ંધ્રલુબાઈએ યલુાન ભાટે પ્રવનૃિઓ ળફૃ 
કયી. તેઓ યલુાન ભાટે પ્રકૃનતના નળચફય કયાલતા 
થમા. આલા એક દડયમાઈ નળચફયભા ં તેભને અનકે 

અનબુલ થમા. એક ભાજીને અભાલાટમાનુ ં દડયમાભા ં
ટનાન કયવુ ંશત ુ.ં ખફૂ જ ઉંભયરામક શતા ંતેથી દડયમા 
કાઠેં ધ્રલુબાઈ તેભના ભાટે દડયમાભાથંી ાણીની ડર 
બયીને રાવ્મા.. ભાજી ફલ્મ.. દડયમ કંઈ ડરભા ં
આલત શળે ! ધ્રલુબાઈ ભાજીની લાત વાબંીને, દડયમા 
વાથેના તેભના અંતયંગ વફંધંને જાણીને શર્ભર્ી 
ગમા. એ શત ુ ંવમરુાક્ન્તકેનુ ંફીજ. 
તેભણે એક રખાણ રખ્યુ ંઅને તેનુ ંટુતક થયુ.ં રખેકે 
કહ્ુ ં કે વાડશત્મનુ ં આ કયુ ં ટલફૃ છે તેની ભને ખફય 
નથી. એ ટુતકનુ ં નાભ વમરુાક્ન્તકે.(1993) આ 
ટુતકથી તેઓ ગજુયાતી વાડશત્મભા ં છલાઈ ગમા. 
ગજુયાતી વાડશત્મ ડયદે તેને ગ્રાભીણ નલરકથા 
નલબાગભા ં ઈનાભ આપ્યુ ં ત ગજુયાત વાડશત્મ 
અકાદભીએ તેને પ્રલાવનુ ંટુતક ભાનીને યુટકૃત કયુું.  
ગજુયાતને 1700 ડકનભ રાફં દડયમાડકનાય ભળ્મ છે. 
ગજુયાતીની દરત દડયમાની ફદરત છે. ગજુયાતીભા ં
વાશવના ગણુની પ્રાણપ્રનતષ્ટ્ઠા દડયમાએ કયી છે. ખાયલા 
અને બાડટમાના 15-16 લચના ડકળયના બારે દડયમાએ 
ઉછતા ંભજાંથી નતરક કમાું છે. ગજુયાતીઓને આખ 
નલશ્વન ડયર્મ જ દડયમાએ કયાવ્મ છે. ગજુયાતીની 
વપતા અને ર્તાભા ં દડયમાન નવિંશપા છે. 
ગણુલતંયામ આર્ામે નલરકથાઓ દ્વાયા દડયમાની 
ળક્ક્તન ગજુયાતને ડયર્મ કયાવ્મ ત ધ્રલુ બટ્ટ ે
ગજુયાતીઓને દડયમાનુ ં હૃદમ ખરીને ફતાવ્યુ.ં 
દડયમાની વલેંદના અને કરુણાન, જીલન વાથેના તેના 
રમ અને પ્રરમન વફંધં આ વર્જકે ફતાવ્મ. 
વભરાક્ન્તકે કઈ વાધાયણ કૃનત નથી, એ એક 
વીભાચર્હ્નરૃ અને અભય કૃનત છે. દડયમ અને દડયમા 
વાથે જડામેરા રક, તેની પ્રકૃનત, તેની આફશલા, 
તેન અથચ અને ભભચ આ વર્જકે ખરી આપ્મા.ં દડયમાની 
ગશનતાને તઓે ગજુયાતીઓ વભક્ષ રઈ આવ્મા. 
1988ભા ં તેભની ાવેથી આણને પ્રથભ નલરકથા 
ભીેઃ અક્ગ્નકન્મા. દ્વોદીના ાત્ર આધાડયત આ 
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નલરથા સુદંય અને હૃદમટળી કથા છે. આ 
નલરકથાભા ંલાર્કને એક નલા ઉન્ભે વાથેન વર્જક 
ભળ્મ. કેટરાક (ફની ફેઠેરા) નલલેર્ક આ 
નલરકથાને રખેકની નફી કૃનત ગણે છે તેની વાથે હુ ં
વશજેે વભંત નથી. આ એક ઉિભ કૃનત છે. 
તત્ત્લભનવ નલરકથાભા ં ધ્રલુ બટ્ટ ફયાફયના ખીલ્મા. 
તેભણે તાનુ ં ઉિભ તેભા ં ઠારલી દીધુ.ં 1998ભા ં
પ્રકાનળત થમેરી આ કૃનત તેભની કીનતિદા નલરકથા છે. 
ડદલ્શીની વાડશત્મ એકેડભેી (અકાદભી નશીં)એ તેને 
યુટકૃત કયી. તેના યથી યેલા નાભની ગજુયાતી ડપલ્ભ 
ફની જેને યાષ્ટ્િીમ યુટકાય ભળ્મ. (શલે્રાય કયતા ંયેલા 
ડપલ્ભ વભગ્ર દેળની ઉિભ ડપલ્ભ તયીકે શે્રષ્ટ્ઠ વદંગી 
શતી.) તત્ત્લભવી ડપલ્ભે નભચદા નદીના ભાનલ વટંકૃનત 
વાથેના તાણા-લાણાને વયવ યીતે ખરી આપ્મા છે. 
અમતૃરાર લેગડ ે નલશ્વને નભચદાના વાૈૈૈંદમચન 
ડયર્મ કયાવ્મ ત ધ્રલુ બટ્ટ ે નભચદા ભૈમા-યેલાની 
જીલન-વલેંદનાની નલશ્વને અનભુનૂત કયાલી.   
નલશ્વખ્માત રેખક શભચન શવેી તાની નવદ્ધાથચ 
નલરકથાભા ં નદીની જે સકૂ્ષ્ભ ઓખ આે છે તેના 
કયતા ં તત્ત્લભનવભા ં રેખક- નદીની તેનાથી જુદી અને 
કંઈક અંળે ર્ડડમાતી ઓખ નવદ્ધ કયે છે. ધ્રલુ બટ્ટ 
નદીના આંતય પ્રલાશ અને જીલનની યાશ વાથેન 
વફંધં નવદ્ધ કયે છે. આ છે તેભની વાથચકતા. 
તેઓ વાવણ ગીયભા ં જઈને રકની લચ્ર્ે યશીને, 
અનબુલ કયીને અકૂાય નલરકથા રખે છે. જે તેભની 
એક ઉિભ કૃનત ફને છે. જાણીતા ં ડદગ્દનળિકા અડદનત 
દેવાઈએ તેના યથી તે જ નાભે નાટક ણ કયુું, જે 
ખફૂ લખણાયુ.ં 
તેભની ાવેથી આણન ે અતયાી (2001), કણચરક 
(2005), રલરી ાન શાઉવ (2012), નતનભય થંી 
(2015), શ્રનુલતં ુ અને ન ઈનત (2018) નલરકથાઓ 
ભી છે. તેભન ફા વગં્રશ 1982ભા ંખલામેલુ ંનગય 
ના નાભે ભળ્મ શત. (એ તેભનુ ંપ્રથભ ટુતક ગણામ.) 

2003ભા ંઆણને તેભની ાવેથી "ગામ તનેા ંગીત" 
નાભન ગીત વગં્રશ ણ ભળ્મ છે. 
રેખકની દયેક નલરકથાન જુદ જુદ નભજાજ છે. જેભ 
કે નતનભય થંીભા ં તેઓ છાયા અને આડડડમા 
વમદુામની ર્યી કયલાની લાતને નલમ ફનાલે છે. 
વર્જકને અંધાયાભા ં થત ુ ં અજલાફંૄ ળધલાભા ં અન ે
અંધકાયને ઉટકીને-ઉજ કયીને તેન ે અજલાાભા ં
ડયલનતિત કયલાભા ંયવ છે. કઈ ણ વર્જકનુ ંકાભ આ 
જ શવુ ં જઈએ. ખફય ણ ના ડ ે એ યીતે રખેક 
અજલાફંૄ રઈને આલે છે અને લાર્કની આંખભા ં
આંજીને ચૂર્ા ર્ાલ્મા જામ છે. તેઓ કશતેા ના શમ 
તે યીતે તાની લાત કયી દે છે. તેઓ કૃનતને ફરલા દે 
છે અને ભાૈૈન યશીને કશલેાનુ ં શમ તે કશી દે છે. આ 
ભટ કવફ છે. જેભ ફલ્મા નલના કશી ળકામ છે તેભ 
કહ્યા નલના ણ કશી ળકામ છે. કઈ ણ વાપં્રત 
નલમની કૃનતને તભે લાર્ક સધુી ફ ે ટતયે શોંર્ાડી 
ળક. એકેઃ લાર્કને તે ખફૂ ગભે. ફેેઃ લાર્કને તે ટળી 
જામ. શયડકવન  ભશતેાની ીા ફૃભારની ગાઠં અને 
નતનભય થંીને જડ ે જડ ે મકૂીને નલર્ાયીએ ત ખફય 
ડ ે કે રકનપ્રમતા અને રકાચબમખુતાના પ્રદેળ જુદા 
જુદા શમ છે. ધ્રલુ બટ્ટના ં ગીતની દુનનમા વશજ, 
પ્રકૃનતદિ અને રીરીછભ છે. તેઓ ગજુયાતી ગીતભા ં
નલ ઉઘાડ રઈને આવ્મા છે. કૃષ્ટ્ણ અને ભીયા ં નલના 
ણ ગીત રખી ળકામ તેવુ ં તેભણે વાચફત કયુું. ગામ 
તેના ંગીત.. એ તેભની જે બાલના છે તે બાલના ય જ 
ઓલાયી જલાનુ ંભન થામ. તેભના ંગીતભા ંજીલન છે, 
નલ ઉન્ભે છે, કુદયત છે, દડયમ છે, વકૃ્ષ છે, લાદ 
છે... તેભને આખઆેખા ંગીત એભને એભ આલી જામ 
છે. તેભના ં ગીતનુ ં આનવત ભદીની કંનીએ સુદંય 
આરફભ ણ કયુું છે. એ ગીત લાયંલાય વાબંલા ં
ગભે તેલા ંછે... 
ધ્રલુબાઈ નાના શતા ત્માયે જાપયાફાદ યહ્યા અને તેભણ ે
દડયમાને વેવ્મ. નભત્ર વાથે દડયમાએ જામ. તેભા ં
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નશાલાનુ.ં તેની વાથે ભટતી કયલાની. તેઓ તાના 
નતા પ્રફધયામ વાથે દડયમા ડકનાયે ર્ારલા જતા. 
એક લખત તેભણ ેતાના નતાને પ્રશ્ન કમો શતેઃ આ 
ડકનાયે ડકનાયે ક્યા ંજલામ ? તેભના નતાએ જફયજટત 
જલાફ આપ્મ શતેઃ એ ત ત ુ ં જામ ત તને ખફય 
ડ.ે..  નાનકડ ધ્રલુ ભટ થમ એટરે તેણ ેદડયમાભા ં
ડફૂકી ભાયી, દડયમાને ભળ્મ, તેની વાથે લાત કયી, 
તેને જાણ્મ-પ્રભાણ્મ અને ગજુયાતીઓના શાથભા ં
દડયમાનુ ં નલચઝડટિંગ કાડચ (વમરુાક્ન્તકેના નાભનુ)ં આી 
દીધુ.ં દડયમાન શરે ડયર્મ ધ્રલુ બટ્ટને આ યીતે 
તેભના નતાએ કયાલેર. એભ ત ળબ્દનુ ં અનવુધંાન 
ણ તેભની ાવેથી જ ભળ્યુ.ં તેઓ કનલ શતા. 
નતાની એક કાવ્મ કં્ક્ત ધ્રલુબાઈને આજે ણ માદ 
છેેઃ કનલ નશીં થલામ ત, કશુમં નશીં થલામ ત કંઈ 
નશીં, ઊંડાણ ભનભા ંબયામ અનભુનૂતના ભોનથી... ધ્રલુ 
બટ્ટના વભગ્ર વર્જનભા ં તેભના નતાના આ નલર્ાયનુ ં
ટષ્ટ્ટ પ્રનતચફિંફ ઝીરાયુ ંછે. 
ધ્રલુ બટ્ટની બાા રકની બાા છે. તેઓ જુદા ં જુદા ં
ગાભ પમાચ અને જુદી જુદી ફરીઓના ડયર્મભા ં
આવ્મા. બાા કયતા ંફરી ફફૅકી શમ છે. જેભ  જુદા 
જુદા કલૂાના ં ાણી ીનાય, જુદી જુદી ઘટંીના રટ 
ખાનાય જુદ શમ છે તેભ જુદી જુદી ફરીઓ-બાાના 
વંકચભા ંઆલનાય વર્જક ણ જુદ શમ છે, તે ભઘેાલી 
અને ફફૅક શમ છે. 
ધ્રલુ બટ્ટ ધયતીના- ભાટીના-જભીનના-બોંમના વર્જક છે. 
એ વશજ છે. જે આલે ત ેઅંદયથી જ આલે. એક વર્જક 
તયીકે કુદયતે ગજુયાતને ધ્રલુ બટ્ટ બેટ તયીકે આપ્મા છે. 
એભનુ ંકૂ અને મૂ અવચરમતભા ંછે. એ પ્રકૃનતને ર્ાશ ે
છે અને ભાણવભા ં શ્રદ્ધા ધયાલે છે. નાના ગણાતા 
ભાણવ જ તેભના વર્જનના ઝય છે. તેભની તભાભ 

કૃનતઓનુ ં ગેરંુ નાના રકના ં હૃદમ સધુી જામ છે. 
તેભની કૃનતઓભા ં અનબુલ અને ઘટનાઓનુ ં ડલેુ ં
બાથ ુ લાર્કને જીલન-દષ્ષ્ટ્ટ આ ે છે. તઓે રખલા 
ખાતય રખતા રખેક નથી જ. જીલાતા જીલન વાથ ે
ધફકત વફંધં કેલીને તેઓ રખે છે. અંતડયમા 
નલટતાયના રક, યશી ગમેરા રક, ભરૂાઈ ગમેરા 
વમદુામ અને સ્ત્રીળક્ક્તના વાભથ્મચને ળબ્દફદ્ધ કયલાને 
તેઓ વર્જક તયીકે તાની વાથચકતા ગણે છે. તેભણ ે
વર્જક તયીકે કેટરાકં ઉિભ સ્ત્રી-ાત્ર આપ્મા ંછે. 
ધ્રલુ બટ્ટને તેભના ં જીલન વાથી ડદવ્માફશનેન કામભ 
જયદાય વાથ ભળ્મ છે. નકયી છડલાની લાત શમ કે 
51ભા લે નનવિૃ થલાન તેભન નનણચમ શમ. 
ડદવ્માફશનેે કઈ ડદલવ એક શયપ ઉર્ામો નથી. એક 
નળચફય લખતે અણધાયુું-ઓચર્િંત ુકંઈક ફન્યુ ંત ૈવાની 
જફૃય ડી. ધ્રલુબાઈએ ડદવ્માફશનેના ં ઘયેણા ં લેર્ીને 
યલુાનની નળચફય ર્ાલ ુયાખી શતી. ધ્રલુબાઈને એક તુ્ર 
દેલવ્રત અને એક તુ્રી નળલાની છે. 
ધ્રલુબાઈ વર્જક છે, કનલ છે, ગીતકાય છે, ચર્ત્રકાય છે, 
દડયમા કે પ્રકૃનતના આયશક છે, અરગાયી યખડટ્ટી 
કયનાયા ભાણવ છે અન,ે ભટી લાત ત એ છે કે તેઓ 
વાચકુરા ભાણવ છે. તેના કાયણે જ તેઓ દીલાની 
જ્મત જેવુ ંઉજફંૄ રખી ળકે છે... 
ધ્રલુ બટ્ટની કૃનતઓભા ંતભને દડયમ ભે, વાવણ ગીય 
ભે અને નદી ણ ભે. વાવણ ગીય યથી નાટક 
(અકૂાય)ફન્યુ ંજે વપ થયુ.ં યેલા ડપલ્ભ ફની ત ત ે
ણ વપ યશી. શલે ફાકી યહ્ય છે. દડયમ. વમરુાક્ન્તકે 
યથી જ્માયે ડપલ્ભ ફનળે ત્માયે આખુ ં નલશ્વ જત ુ ં યશી 
જળે...શ્રી ધ્રલુ બટ્ટને ડદલ્શી વાડશત્મ એકેડભેીન યુટકાય 
ભળ્મ, દળચક એલડચ ણ ભળ્મ છે. આ ઉયાતં ફીજા 
ઘણા પ્રનતષ્ષ્ટ્ઠત એલડચવ ણ ભળ્મા છે. 

ધ્ર લ બટ્ટન ામતૃ ભશત્વલના ાલન પ્રવાંગે લાંદન ાને ાક્ષબનાંદન.  
(ક્ષઝરટલ ભીરડમા ભાટે ાઅરે્નાઃ યભેળ તન્ના, 9824034475, ાભદાલાદ) 
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૫૦ લથ શરેાની ‘જેવર તયર’થી ટેતવ ફ્રી ગ જયાતી રપલ્ભન પ્રાયાંબ 

 
ર્ાવ લચ શરેા ડયરીઝ થમેરી ગજુયાતી ડપલ્ભ 
‘જેવર તયર’ (વેન્વય વડટિડપકેટની તાયીખ ૦૬ - ૦૮ - 
૧૯૭૧ છે) એક વીભાચર્ન્શ ડપલ્ભ ભાનલાભા ંઆલે છે. 
૧૬ એનપ્રર, ૧૯૧૯ના ડદલવે જન્ભરેા અરામદા 
ડપલ્ભભેકય યનલન્ર દલેની આ શરેી ગજુયાતી ડપલ્ભ 
શતી. અચબનમ વમ્રાટ ઉેન્ર નત્રલેદીની શીય તયીકેની 
કાયડકદીની ળફૃઆત આ ડપલ્ભથી થઈ શતી. ’રકેંળ’ 
અયનલિંદ નત્રલેદીની ફૃેયી ડદાની અચબનમમાત્રાન 
પ્રાયંબ ણ આ જ ચર્ત્રટથી થમ શત. કભેડડમન 
તયીકે કંામેરા યભેળ ભશતેા અને રક ગાનમકા તયીકે 
પ્રખ્માત ફનેરા ં ડદલાીફશને બીર ણ આ ડપલ્ભથી 
જ જાણીતા ફન્મા ં શતા.ં ગજુયાતી ડપલ્ભના વદંબચભા ં
વોથી ભશત્ત્લની લાત એ છે કે ર્રચર્ત્રના નનભાચણભા ં
લેગ આલે એ ભાટે ૧૯૭૦ના દામકાના પ્રાયંબભા ં
ગજુયાત વયકાય દ્વાયા ડપલ્ભને કયમકુ્ક્તની યાશત 
આલાની જાશયેાત કયી શતી. આલી યાશત ભેલનાય 
‘જેવર તયર’ પ્રથભ ગજુયાતી ડપલ્ભ શતી. નવલામ 
ઈટટભેન કરયભા ં ફનાલલાભા ં આલેલુ ં આ પ્રથભ 
ગજુયાતી ચર્ત્રટ શત ુ.ં અરફિ ૧૯૪૮ભા ં ર્તભુુચજ 
દળીએ સધુ્ધા ં ‘જેવર તયર’ ફનાલી શતી અને એને 

ણ વાયી વપતા ભી શતી. ૧૯૭૧ની ’જેવર 
તયર’ને ભેરી જફયદટત વપતા અને કયમકુ્ક્તની 
યાશતને ગર ે ૧૯૭૦ના દામકાભા ં ગજુયાતી ડપલ્ભના 
નનભાચણભા ં તીવ્ર ઉછા જલા ભળ્મ. નલનળષ્ટ્ટ ભશત્ત્લ 
ધયાલતી આ ડપલ્ભના ડયરીઝની સલુણચજમતંી નનનભિ ે
એની વાથે વકંામેરી કેટરીક યવપ્રદ લાત 
ભભાલીએ. 
ક ડપલ્ભ ળફૃ થતા ં શરેા એક તવલીય નજયે ડ ે છે 
જેની નીર્ે રખ્યુ ંછે કે ‘અચણ: ભાયા મ.ુ ભાભા ટલ. શ્રી 
દરસખુ એભ. રં્રીને.’ જંાફી ડપલ્ભના ામનનમય 
અને પ્રથભ ગલ્ડન જ્યચુફરી ડશન્દી ડપલ્ભ ’ખજાનર્ી’ના 
નનભાચતા તયીકે કંામેરા દરસખુ રં્રી વગણભા ં
યનલન્ર દલેના ભાભા થામ. જંાફી ડપલ્ભના નનભાચણ 
દયનભમાન બાણેજની આલડત ાયખી ગમેરા ભાભાએ 
૧૯૪૩ભા ં આલેરી ‘ ૂજંી’ ડપલ્ભના ડદગ્દળચનની 
જલાફદાયી નલષ્ટ્ણ ુ રં્રી વાથે યનલન્ર દલેને વોંી 
શતી. જકે, ૧૯૪૫ની ‘ધભકી’થી યનલન્રબાઈ ટલતતં્ર 
ડદગ્દળચક ફની ગમા અને ૧૯૫૦-’૬૦ના દામકાભા ં
તેભનુ ં નાભ યળન થઈ ગયુ ં શત ુ.ં નતૂનને પ્રથભ 
રકનપ્રમતા અાલનાયી ડપલ્ભ ‘નચગના’ ણ ભાભા - 
બાણેજની જ ડપલ્ભ શતી. આ ડપલ્ભની ડયભેક યનલન્ર દલ ે
ફનાલલા ભાગતા શતા, ણ કઈ કાયણવય કાભ અટકી 
ડ્ુ ંશત ુ.ં એલાભા ંએભને ગજુયાતી ડપલ્ભ ફનાલલાન 
નલર્ાય આવ્મ અન ે ‘જેવર તયર’ન જન્ભ થમ. 
તયરના વગંાથભા ં ડાકુભાથંી વતં ફની ગમેરા 
જેવરની રકકથા યથી ફનેરી આ ડપલ્ભને ભેરી 
અવાધાયણ વપતાએ ગજુયાતી ડપલ્ભ ઇન્ડટિીને 
નલજીલન ફક્ષ્યુ ં એભ ભાનલાભા ં આલે છે. ત્માયફાદ 
યનલન્રબાઈએ નોંધાત્ર ગજુયાતી ડપલ્ભનુ ં ડદગ્દળચન 
કયુું શત ુ ં જેભાથંી ઘણી ડપલ્ભના નામક ઉેન્ર નત્રલેદી 
શતા. આભ ‘જેવર તયર’ ગજુયાતી ડપલ્ભભા ં યનલન્ર 
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દલેને રાલલાભા ંનનનભિ ફની. ઉેન્ર નત્રલેદીએ એભના 
નલળે રખ્યુ ંશત ુ ંકે ’બાયતની ખજભા ંનીકેરા કરફંવ ે
જેભ અનામાવે અભેડયકા ળધી કાઢયુ ંએભ યનલન્ર દલેએ 
નલયા ફેઠેરા તાના યનુનટને કાભ ભે એ ભાટે 
ગજુયાતી ડપલ્ભ ફનાલલાનુ ંફીડુ ંઝડપ્યુ ંશત ુ.ં’ 
ક આ શરેી ગજુયાતી ડપલ્ભ શતી જેભા ંનત્રલેદી ફધંઓુ 
વાથે જલા ભળ્મા શતા. ઉેન્ર નત્રલેદીએ ડાકુ જેવર 
(કચ્છની ધયતીન કા નાગ જેવર જાડજેા)ન યર 
કમો શત જ્માયે વાવંનતમા કાઠીની (કાઠી યજતૂની જ 
એક જાત છે અને ળયીયના ભટા કદને રીધે કાઠી નાભ 
ડ્ુ ં શત ુ)ં ભનૂભકા અયનલિંદ નત્રલેદીએ કયી શતી. 
રફંાઈની દૃષ્ષ્ટ્ટએ અયનલિંદબાઈન યર નાન છે, ણ 
‘ભનૂભકા ફડી શની ર્ાડશએ, રફંી નશીં’ એ ન્મામ ે
નાનકડા યરભા ં ણ પ્રબાલી અચબનમન ે કાયણ ે
અયનલિંદબાઈ અને વાવંનતમાનુ ં ાત્ર ણ રકના 
ટભયણભા ં યશી જામ છે. જેવરના ાત્રભા ં ઉેન્ર 
નત્રલેદીન અચબનમ એભની જ્લરતં કાયડકદીનુ ં પ્રથભ 
પ્રબાલી પ્રકયણ છે. ક્રૂય અને રંટ ડાકુ જાડજેા અને 
તયરના વશલાવભા ં વતં ફની ગમેરા જેવરના ફ ે
અંનતભ ટલફૃ ઉેન્રબાઈની અદાકાયીભા ંપ્રબાનલત કયી 
જામ છે. આ ભાણવ અચબનમ કયલા જ જન્મ્મ શમ 
એની પ્રતીનત જેવર જાડજેા કયાલે છે. 
ખાવ લાત કયલી છે જેવરની. ાત્રના ળબ્દદેશને 
રેખકની નલર્ાયધાયા જેલ જ કે એથી ર્ડડમાત યજૂ 
કયલ એ અચબનેતાનુ ં કાભ છે. ગરુઝાયની ’કનળળ’ના 
મકૂ - ફનધય યગુરના ાત્રને વજંીલકુભાય અને જમા 
બાદુડી તાની અદાકાયીથી લધ ુ પ્રબાલી ફનાલી 
ળક્યા શતા. ‘ળર’ેન ગબ્ફય કામભ ભાટે તભને માદ 
યશી ગમ એભા ં અભજદ ખાનની ઍષ્ક્ટિંગનુ ં અનેરંુ 
મગદાન છે. આલા ફીજા ઘણા ંઉદાશયણ આી ળકામ. 
જકે, ક્યાયેક કઈ ાત્ર જ એટલુ ંાલયફુર શમ કે એ 
વાકાય કયનાય અચબનેતા કે અચબનેત્રી અચબનમ ય 
નલળે જય ન આે તમ ાત્ર માદગાય ફની જામ. 

દાખરા તયીકે ‘ભધય ઈષ્ન્ડમા’નુ ં યાધાનુ ં ાત્ર. એનુ ં
દદચ , એન વઘંચ અને એની શાભ એટરા વળક્ત છે કે 
દળચક એ ાત્રથી પ્રબાનલત થઈ જ જામ. અરફિ 
નયચગવજી અપરાતનૂ અદાકાયીથી યાધાના ાત્રને 
અનેયી ઊંર્ાઈએ રઈ જઈ એને અભયત્લ પ્રદાન 
કયલાભા ં વપ યહ્યા ં શતા ંએ અરગ લાત છે. ‘જેવર 
તયર’ભા ંજેવરનુ ંાત્ર એ શદે પ્રબાલી છે કે અચબનેત્રી 
અનુભાએ ફૃા ર્શયે રગબગ બાલશનૂ્મ યાખ્મ 
શલા છતા ંડપલ્ભ યૂી થમા છી જેવર દળચકના શૈમાભા ં
લાવ કયી જામ છે. અનુભા ૧૯૭૦ના દામકાની 
કેટરીક ડશન્દી ડપલ્ભભા ંનજયે ડી શતી. નવલામ ‘ઝયે 
ત ીધા ં જાણી જાણી’, ‘કાદુ ભકયાણી’, ‘શથર 
દભણી’ ‘કંુલયફાઈનુ ંભાભેરંુ’ જેલી ગજુયાતી ડપલ્ભભા ં
ણ અનુભાએ અચબનમ કમો શત. 
રકગીતથી અપાટ રકનપ્રમતા ભેલનાયા ં ગાનમકા 
ડદલાીફશને બીરનુ ં નાભ ડપલ્ભના ‘ા તારંુ યે 
યકાળ જાડજેા, ધયભ તાય વબંા યે’થી શરેી લાય 
જનભાનવભા ં જાણીત ુ ં ફન્યુ ં શત ુ.ં ત્માયફાદ તેઓ 
પ્રાણરાર વ્માવ વાથે અનકે કામચક્રભ કયીને પ્રનવદ્ધદ્ધના 
શકદાય ફન્મા ં શતા.ં ’ઓ શ શ શ’ના રશકેાલાી 
કભેડીથી ફે દામકા સધુી દળચકનુ ં ભનયંજન કયનાયા 
શાટમ અચબનેતા યભેળ ભશતેાનુ ં ણ આ પ્રથભ 
નોંધાત્ર ર્રચર્ત્ર શતુ.ં અરફિ તેભની ડપલ્ભ વપય 
ળફૃ થઈ શતી ૧૯૬૯ભા ંઆલેરી ‘શટતભેા’ ડપલ્ભથી. 
જાણલા જેલી લાત એ છે કે જેભની ઇભેજ કભેડડમનની 
યશી અને ગજુયાતી ડપલ્ભભા ં દ્ધદ્વઅથી વલંાદ દ્વાયા 
અશ્ર્રીરતા ીયવલાનુ ંઆ જેભના ય વતત મકુાત ુ ં
યહ્ુ ં એ યભેળ ભશતેા મેૂ યંગભનૂભના જીલ શતા. 
ફીફાઢંા અને ક્યાયેક ચર્તયી ર્ડ ે એલી લાડશમાત 
કભેડી કયનાયા આ કરાકાયે કરભથી નોંધાત્ર 
મગદાન આપ્યુ ંછે. ઘણી ડપલ્ભભા ંવલંાદ અને ટકથા 
તેભણે રખ્મા શતા. ‘જેવર તયર’ભા ં વલંાદ રેખક 
યભેળ ભશતેા શતા. ‘કાનને ગીઓ ઝાઝી કે ગીઓને 
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કાન ઝાઝા’ અને ‘ડગરે ને ગર ેપ્રભનેુ ભરૂી યર્ાને 
જૂનાયી આ દુનનમાભા ંભાયે નથી જૂાવુ’ં એ ફે વલંાદ 
ડપલ્ભના ઘયેણા ંકશી ળકામ. યભેળ ભશતેાન જે અચબનમ 
દળચકએ જમ એના કયતા ંએભની કરભ લધ ુફફૅકી 
શતી એ આ ડપલ્ભભા ં દેખામ છે. યાભાનદં વાગયની 
‘યાભામણ’ નવડયમરના જનક યાજાના ાત્રથી લધ ુ
જાણીતા ફનેરા મૂયાજ યાજડાની ણ આ પ્રથભ 
ડપલ્ભ શતી. જેવરના ફનલેીના યરભા ં મૂયાજબાઈ 
ડપલ્ભના ળફૃઆતના તફક્કાભા ં તેભજ ક્રાઈભકે્વ 
શરેાના એક ભશત્ત્લના ં રશ્મભા ં અલાજ અને 
અચબનમના વગંભથી છા છડી જામ છે. ડપલ્ભભા ં
યંગરાર નામક અને યભેળ ભશતેાન બલાઈન એક 
ખેર ણ ફડ ભજેદાય છે. ‘હુ ંલાકંાનેયન લાચણમ, હુ ં
ફટક ને એ ઊંર્ી, ણ નાક ભારંુ વલા રાખનુ ંઅને 
ફામડી ભાયી બરુ્ી’ જઈ વાબંીને જરવા ડ ે છે. 
ડપલ્ભની વપતાભા ં અનલનાળ વ્માવના ં ગીત - 
વગંીતન ણ પા છે. ઈટભાઈર લારેયા વાથ ે
ડદલાીફશનેે ગામેરા ‘ા તારંુ યકાળ જાડજેા’ આજે 
ણ રક નથી ભલૂ્મા. એ યર્ના ડપલ્ભની ઓખ ફની 
ગઈ શતી. આળા બવરે અને કયવના ટલયભા ં ેળ 
‘ઓયી ઓયી આલ ગયી’ની ટલય યર્ના કાનભા ંઘટંડી 
લાગે એલી ભધયુ છે. ડપલ્ભભા ં ૧૦થી લધ ુ ગીત છે. 
નવિેયના દામકાભા ંગજુયાતી ડપલ્ભઈન્ડટિીને ધભધભતી 
ફનાલલાભા ંરકકથા - ોયાચણક લાતાચ ઉયાતં ગીત - 
વગંીતન ણ દભદાય પા યહ્ય. આળાજી ઉયાતં 
સભુન કલ્માણયુ, કૃષ્ટ્ણા કલ્રે અને ભશને્ર કયેૂ ણ 
ગીત ગામા છે. 
---------------------------- 

જેવર શટે જલબય ાને તયર શટે તરબય 
ભજુથી ૪૦ ડક.ભી.ના અંતયે આલેરા અંજાય નાભના ગાભભા ં
વતી તયર અને લ ૂટંાયાભાથંી વાધ ુફનેરા જેવરની વભાનધ 
આલેરી છે. જેવર - તયરન વભમગા ૧૪ભી વદીના 
ભધ્મ બાગન ભાનલાભા ંઆલે છે. ધયતીન કા નાગ  

 
ગણાત જેવર નનદચમી ફની ભાણવને ભાયલા, લ ૂટંપાટ 
કયલી, જાનને લ ૂટંી રેલી, ઢય-ઢાખંયને ઉાડી જલા ભાટે 
કુખ્માત શત. જે લટત ુ વદં આલે એ ભેવ્મા છી જ 
જેવરને જં લે. કાડઠમાલાડના એક ગાભભા ં
વાવંનતમાજીની તયર નાભની ઘડી અને તેની ત્ની 
તયરના લખાણ જેવરને કાને ડતા ં તેણે તેને ભેલલાન 
નનશ્ર્ર્મ કમો. એક લખત વાવંનતમાજીના ઘયે બજન શતા ં
ત્માયે જેવર શોંર્ી ગમ. તેભના ઘડાયભા.ં અજાણ્મા 
ભાણવન અલાજ વાબંી ઘડીએ ખીરેથી યાવને તડી 
વાવંનતમા ાવે જઈને ઊબી યશી. તેભણે ાછી તેને ખીરે 
જડી દીધી. જકે, તે લખતે ખીરાની વાથે જેવરન શાથ ણ 
જડાઈ ગમ, યંત ુ તેણે જયામ અલાજ ન કમો. અર્ાનક 
ઘડીન અલાજ વાબંીને વાવંનતમા ઘડાય ાવે ગમા, જયુ ં
ત જેવરન શાથ ખીરાની વાથે જડામેર શત. તેભણે 
જેવરની ફશાદુયીના લખાણ કયીને મકુ્ત કમો અને પ્રવાદ 
આપ્મ. જેવરે તેભની ાવે તેભની ઘડી અને ત્નીની 
ભાગણી કયી ત બગતે કહ્ુ ંકે જ ત ુ ંધભચન યટત ટલીકાયે ત 
હુ ં તાયી ભાગણી યૂી કયલા ભાટે તૈમાય ું .ં જેવરે આ 
લાતન ટલીકાય કમો અને ઘડી અને તેભની ત્નીને રઈને 
ત્માથંી ર્ાલ્મ. યટતાભા ં દડયમ ાય કયલાન શત. નાલની 
અંદય ફેવતાની વાથે જ બમકંય લાલાઝડુ ંળફૃ થઈ ગયુ ંઅને 
નાલ શારકડરક થલા રાગી. વતી તયરે તે લખતે જેવરને 
તેણે કયેરા ા માદ દેલડાવ્મા ં અને જીલનનુ ં યશટમ 
વભજાવ્યુ.ં જેવરને વત્મ વભજાતા ાન ભાગચ છડીને 
બક્ક્તન ભાગચ અનાવ્મ અને ડાકુ જેવર વતં ફની ગમ. 
જેવર તયરની વભાનધ અંજાયભા ં છે. શજાયની વખં્માભા ં
રક દળચન કયલા ભાટે આલે છે. એલી એક ભાન્મતા છે કે 
ફેઉ વભાનધ દય લે થડી થડી ખવે છે. ‘જેવર શટે જલબય 
અને તયર શટે તરબય’ એલી ઉક્ક્ત પ્રર્ચરત છે. 

-શને્રી ળાસ્ત્રી. (વોજન્મ:મ ાંફાઇ વભાચાય)                                        


