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નથથ અભેરયકાભાાં લવતા વલચાયળીર અને કભથળીર ભાનલીઓન ાં ાક્ષિક.                                 

તાંત્રી: કોવળક અભીન લથ: ૧૯ અંક:૦૨. એવિર ૧, ૨૦૨૧. 
 

 

ફૂરના ખેતયભાાં ફૂરની તવલીયઃ 
અભેરયકાના કેક્ષરપવનિમાના કાર્લવથફાડભાાં ફૂરન ાં ખેતય ‘ધ ફ્રાલય રપર્લડ’ આલે ાં છે. જમાાં એક સ ાંદય ફૂર 

જેલી કન્મા વભત્ર વભિ પટ ડાલી યશી છે. આ ફૂરન ાં ખેતય 50 એકયભાાં થયામે ાં છે અને યાંગફેયાંગી 

ફૂરથી અશીં ભનયભ દૃશ્મ વર્જથમ છે. 
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અપઘાવનસ્તાનથી દયેક વૈવનક યત ફરાલળ ેઅભેરયકા: 

તાક્ષરફાન વલર દ્ધ 20 લથ ચારેરા ય દ્ધ ફાદ અભેરયકા યત પયળે 2500 વૈવનક. 
 ફાઈડને વપ્ટેમ્ફય 11, 2021  સ  ધીભાાં યત પયલાના આદેળ આપ્મા. 

તાલરફાન પ્રલળુદ્ધ 20 લષથી યદુ્ધ રડયા    

અભેરયકન વૈપ્રનક ટૂૂંક વભમભાૂં જ અપઘાપ્રનસ્તાનથી 

જતા યશળેે. અભેરયકાઍ અપઘાપ્રનસ્તાનથી તેભના દયેક 

વૈપ્રનક યત ફરાલલાની જાશયેાત કય  દ ધી  ે. 

અભેરયકન યાષ્ટ્રપ્રત જ ફાઈડને અપઘાપ્રનસ્તાનભાૂં 

તશનેાત 2500 વૈપ્રનકને 11 વપ્ટેમ્ફય સધુી યત 

આલલાન આદેળ આી દ ધ  ે. અભેરયકાઍ 

તાલરફાનને જડમૂથી વાપ કય  દેલા ભાટે 2001ભાૂં 

અપઘાપ્રનસ્તાનભાૂં તાના વૈપ્રનક ભકલ્મા શતા. 

અભેરયકાના પ્રલદેળ ભૂંત્રી ઍન્ટ  બ્રિંકન અને યક્ષા 

ભૂંત્રી રમડ ઓસ્સ્ટન નાટભાૂં વાભેર દેળને આ 

પ્રલળેની ભારશતી આળે. અપઘાપ્રનસ્તાનભાૂં 7 શજાય 

કયતાૂં લધાયે વૈપ્રનક અભેરયકાઍ તેભના વૈપ્રનકન ે9/11 

હભુરાની 20ભી લયવી શરેા યત ફરાલલા ભાૂંગ ે

 ે. અભેરયકાની ફાઈડન વયકાયે ઘણાૂં વપ્તાશ શરેાૂં 

જ આ પ્રલળેના પ્રનણષમના વૂંકેત આી દ ધા શતા. આ 

વભમે અપઘાપ્રનસ્તાનભાૂં 7 શજાય કયતાૂં લધાયે વૈપ્રનક 

તશનેાત  ે. તેભાૂં ભટા બાગના નાટ (નથષ 

ઍન્ટરાસ્ન્ટક ર ટ  ઓગેનાઈઝેળન)ના  ે.  ેલ્રા ઍક 

લષભાૂં તાલરફાનઍ ઘણાૂં અભેરયકન વૈપ્રનકને ટાગેટ 

કમાષ શતા. શલે અપઘાપ્રનસ્તાનની વેના ઉય ણ 

ઘણી લખત હભુર કયે  ે.અભેરયકાઍ ણ તૈમાય કમો 

શત િસ્તાલ.આ શરેા રમ્ વયકાયે 

અપઘાપ્રનસ્તાનભાૂં 1 ભેના યજ અભેરયકન વૈપ્રનકને 

યત આલલા ભાટેની ડડેરાઈન નક્ક  કય  શતી. 

અભેરયકા ઈચ્ ે  ે કે, તાલરફાનીઓ વાથે ળાૂંપ્રત 

વભજૂતી કયલાભાૂં આલળે. તે ભાટે અભેરયકા, તકુીભાૂં 

UNની ઍક ફેઠક ભાટે િમત્ન કય  યહ્યા  ે. 

અભેરયકાઍ ણ ઍક િસ્તાલ તૈમાય કમો શત. તેભાૂં 

તયુૂંત ઍક નલા રીગર પ્રવસ્ટભ ફનાલલાન ઉલ્રેખ 

કમો શત. તેભાૂં તાલરફાનીઓને ણ િપ્રતપ્રનપ્રધત્લ 

આલાભાૂં આલળે. યૂંત ુગનીઍ આ િસ્તાલ નકાય  

દ ધ શત.કૂંધાયભાૂં ઍયસ્રાઈકભાૂં 80 આતૂંક ઓ ઠાય 

કયામા શતાઆ શરેા અપઘાપ્રનસ્તાનના કૂંધાયભાૂં 

ઍપ્રિર 4m 2021ના યજ ઍયસ્રાઈકભાૂં 80થી લધાયે 

આતૂંકલાદ ઓને ઠાય કયલાભાૂં આવ્મા શતા. 

અયધનદાફ જજલ્રાભાૂં થમરેી આ કામષલાશ ભાૂં મખુ્મ 

કભાન્ડય વયશદ નુૂં ણ ભત થયુૂં શત ુૂં. અપધાની 

રડપેન્વ પ્રભપ્રનસ્ર ઍ ટૌ પ્રલટ કય ને ઍયપવષની આ 

કામષલાશ ની જાણ કય  શતી. રડપેન્વ પ્રભપ્રનસ્ર ના 

િલક્તા પલાદ અભાને જણાવ્યુૂં શત ુૂં કે, જ્માયે 

આતૂંક ઓ ઍક હભુર કયલાની તૈમાય ભાૂં શતા ત્માયે 

તેભના ઠેકાણા ય તે વભમે ઍય સ્રાઈક કયલાભાૂં 

આલી શતી.                
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ફાઈડેનને ડકાય:તાક્ષરફાન  
ારકસ્તાને અર કામદા વાથે શાથ વભરાવ્મ, અપઘાવનસ્તાનભાાં ખતય લધળે  

 
પટ ગમા લથન 5 ઓગસ્ટન છે. ત્માયે તાક્ષરફાની નેતાઓન ાં 
િવતવનવધભાંડ ઇસ્રાભાફાદભાાં ારકસ્તાનના વલદેળભાંત્રી ળાશ ભેશમ દ 
ક યેળીને ભળ્મા શતા. 

ારકસ્તાનભાૂં યશેુૂં તાલરફાનના શક્કાની નેટલકે 

અપઘાપ્રનસ્તાનભાૂં હભુરા ભાટે અર-કામદા વાથે 

જડાયુૂં  ે. ફૂંને ભ ને ઍક નવુૂં યપુ્રનટ તૈમાય કય  

યહ્યા  ે. આ ખરુાવ અભેરયકાના નાણાૂં પ્રલબાગ દ્વાયા 

કયલાભાૂં આવ્મ  ે. અભેરયકાના યાષ્ટ્રપ્રત જ ફાઈડને 

ભાટે આ ઍક ભટ ડકાય શળે, કેભ કે 

અપઘાપ્રનસ્તાનભાૂં રગબગ 3,000 અભેરયકન વૈપ્રનક 

શાજય  ે. જ કે તાલરફાનના િલક્તાઍ આ રયટષને 

નકાય  કાઢય  ે. 
રયટથ  એટરા ભાટે ભશત્લપણૂથ 

અભેરયકા અને અપઘાપ્રનસ્તાન શૂંભેળાૂંથી ારકસ્તાન 

ય આય રગાલતા યહ્યા  ે કે ારકસ્તાન વેના, ISI 

અને ત્માની વયકાય શક્કાની નેટલકષને ભદદ કયે  ે. 

ઍલા આય ણ રગાવ્મા  ે કે શક્કાનાની નેટલકષના 

તાલરફાની આતૂંકલાદ ઓ વયશદ ાય કમાષ ફાદ 

અપઘાપ્રનસ્તાનભાૂં હભુર કયે  ે. હભુરાઓ ફાદ આ 

આતૂંક ઓ ારકસ્તાની વૈન્મની ભદદથી તેભના 

છુામેરા સ્થ ય ા ા પયે  ે. 

ગમા લે ભાર્ષભાૂં અપઘાપ્રનસ્તાનની યાજધાની 

કાબરુભાૂં ળીખ ય હભુર થમ શત. શક્કાની નેટલકષ 

ય ણ આ હભુરાન આય રાગ્મ શત અને 

અપઘાન ઇન્ટેલરજન્વે તેને યુાલા અભેરયકા, બાયત 

અને તતાની વયકાયને આપ્મા શતા. 

ફાઈડેન એડવભવનસ્રેળનની નજય 
ફાઈડનેે વત્તા વૂંબાળ્મા    યઍુવ-તાલરફાનન 

વદ યદ કમો શત. ારકસ્તાને આન પ્રલયધ કમો 

શત, કેભ કે તે તેભાૂં ભધ્મસ્થી કય  યહ્ુૂં શત ુૂં. નાણાૂં 

ભૂંત્રારમના રયટષ ફાદ શલે સ્ષ્ટ્ટ થઈ ગયુૂં  ે કે 

અભેરયકાઍ તાલરફાન વાથેના વદાને કેભ યદ કમો. 

અભેરયકાના લૂષ ર્ીપ ઓપ સ્ટાપ ભાઇક મરુેનના 

શલારેથી રયટષભાૂં જણાલાયુૂં  ે કે- તાલરફાન અને 

ISI લચ્ર્ેના વૂંફૂંધ ભાટે કઈ યુાલાની જફૃય નથી. 

ફૂંને ઍક પ્રવક્કાના ાવાૂં  ે. 

તાક્ષરફાનન ઇનકાય 
અભેરયકાના નાણાૂં પ્રલબાગના રયટષને તાલરફાને 

નકાય  કાઢય  ે. તેના િલકતા જફીઉલ્રાશ મજુારશડ ે

કહ્ુૂં, અભે આ આયને નકાય ઍ   ઍ. તાલરફાન 

અને અર-કામદાની લચ્ર્ે કઈ વભજૂતી થઈ નથી. 

આ રયટષ અભાયા વૂંગઠનન ેફદનાભ કયલાની 

અભેરયકના કાલતયાૂંન ઍક બાગ  ે.  
(વોજન્મ: રદવ્મબાસ્કય) 
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છત્તીવગઢ હ ભર : નક્વરલાદીઓની મજના વલળે રીવને શરેાાંથી ર્જણ શતી? 

 
 ત્તીવગઢભાૂં તાજેતયભાૂં થમેુૂં રશ મા ઌન્કાઉન્ટય 

કઈ રદળાભાૂં પ્રનદેળ કયે  ે? શુૂં આ હભુરાને 

ભાઓલાદ ઓની તાકાતના યુાલા તય કે ગણલ 

જઈઍ? શુૂં ભાઓલાદ ઓ તાના પ્રલસ્તાયભાૂં િબાલ 

જભાલલા ભાટે ભયલણમ િમાવ કય  યહ્યા  ે? જભીની 

લાસ્તપ્રલકતા શુૂં  ે? આ ફાફત વભજલા ભાટે આંધ્ર 

િદેળ, તેરૂંગણા અને  ત્તીવગઢના રીવ 

અપ્રધકાય ઓ, ભાઓલાદ  ર્લની જાણકાય  

ધયાલતા પ્રનષ્ટ્ણાત, લૂષ ભાઓલાદ ઓ, ભાઓલાદ  

પ્રલસ્તાયભાૂં ઘણા વભમથી કાભ કયતા ત્રકાય તથા 

ભાનલાપ્રધકાય ર્લકતાષઓ વાથે લાત કય  શતી. 

તેભણે નાભ જાશયે ન કયલાની ળયતે લાત કય  શતી.  

'ઑયેળન રશડભા'- શકીકતભાાં શ ાં થય ાં શત  ાં? 
હભુરાની જાણકાય  ધયાલતા પ્રલપ્રલધ અપ્રધકાય ઓ 

િભાણે તેભની ાવે ઍલી ફાતભી શતી કે ટર્ના 

ઓલાદ  નેતા રશડભા ભાડલી તાના વાથીદાયની 

વાથે જનાગડુા ગાભ નજીક જ ૂંગરભાૂં શાજય શતા. 

ઍપ્રિર 02 ની યાતે રશડભાને કડલા ભાટે રીવની 

આઠ ટુકડ ઓ સગુભા અને ફીજાયુ જજલ્રાના આ 

પ્રલસ્તાયભાૂં ગાા યલાના થઈ શતી. રીવની 

આઠ ટુકડ ઓભાૂં રગબગ 2000 જલાન શતા. 

તેઓ લૂષપ્રનધાષરયત સ્થે શોંચ્મા ત્માયે ત્માૂં કઈ 

ભાઓલાદ ના વગડ ન ભળ્મા. તેથી ફધી ટ ભ 

તાના કૅમ્ તયપ ા   જલા યલાના થઈ શતી. 

તેઓ ા ા જતા શતા, ત્માયે જુદ -જુદ  ટ ભના 

રગબગ 400 જલાન જનાગડુા નજીક ઍક જગ્માઍ 

યકામા. ત્માૂં લરયષ્ટ્ઠ અપ્રધકાય ઓઍ આગાભી મજનાની 

ર્ર્ાષ કય . ફયાફય ત ેજ વભમે ભાઓલાદ ઓઍ તેભને 

ઘયે  રીધા અને નજીકની ઍક ટેકય  યથી રીવ 

ય બાયે ગ ફાય ળફૃ કય  દ ધ શત. ઍક 

અપ્રધકાય ઍ કહ્ુૂં, "ભાઓલાદ ઓઍ અભાય  પવષ વાભે 

સ્થાપ્રનક સ્તયે ઉત્ારદત યૉકેટ રૉન્ર્યન ભટા ામે 

ઉમગ કમો શત. તેના કાયણે ઘણા જલાન ઈજાગ્રસ્ત 

થમા શતા." "ત્માય ફાદ બરુેટપ્રપૂ જૅકેટ શયે ને 
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આલેરા ભાઓલાદ ઓઍ અભાયા જલાન ય હભુર 

કમો અને ઈજાગ્રસ્ત જલાન ય ગ ફાય કમો. 

અભાયા જલાનઍ ણ લત જલાફ આપ્મ શત. 

તેથી ફૂંને ક્ષે બાયે જાનશાપ્રન થઈ શતી." અપ્રધકાય ઍ 

કહ્ુૂં કે ઍક ય તે જલાભાૂં આલે ત રીવની ટુકડ ઓ 

ભાઓલાદ ઓની જાભાૂં પવાઈ ગઈ શતી. યૂંત ુતેઓ 

આને 'ઇન્ટેલરજન્વ પેલ્મય' ગણલા તમૈાય નથી. 

અપ્રધકાય ઍ કહ્ુૂં કે, 'અભે રશડભા ય હભુર કયલાના 

રક્ષ્મ વાથે ગમા શતા, કાયણકે અભાય  ાવે તેની 

ફાતભી શતી. યૂંત ુા ા પયતી લખતે રીવ ટુકડ  

ઓ   વાલધ શતી. તેના કાયણે આ નકુવાન થયુૂં.' 

ઍક ત્રકાયે જણાવ્યુૂં કે, "રશડભાનુૂં ગાભ લૂાથી 

હભુરાના સ્થની ફહ ુનજીક  ે. આ વભગ્ર પ્રલસ્તાય 

તેના ગઢ વભાન  ે. આ ઉયાૂંત તેને સ્થાપ્રનક રકન 

ણ ટેક  ે. તેથી તેભણે રીવ પવષની મલૂભૅન્ટ ય 

ફાય ક નજય યાખી શતી અને ત્માયફાદ સ્ષ્ટ્ટ 

મજનાના બાગફૃે હભુર કમો શત." 

'આંધ્ર ભૉડર...' 
અપ્રલબાજજત આંધ્ર િદેળભાૂં તાજેતયભાૂં ભાઓલાદ  

ર્લ નફ  ડ   ે. ભતૂકાભાૂં આ પ્રલસ્તાય 

ભાઓલાદ  િવપૃ્રત્તઓન ગઢ શત.             

ભશત્ત્લની લાત ઍ  ે કે તેરૂંગણાભાૂં ભાઓલાદ  

ર્લની આગેલાની રેનાયા ઘણા આગેલાન 

ઌન્કાઉન્ટયભાૂં ભામાષ ગમા  ે. આંધ્ર િદેળ રીવ, 

ખાવ કય ને ગ્રેશાઉન્્વે ભાઓલાદ  ર્લન ેખતભ 

કયલાભાૂં મખુ્મ ભપૂ્રભકા બજલી  ે. આ લરણને 'આંધ્ર 

ભૉડર' તય કે ઓખલાભાૂં આલે  ે.ગ્રેશાઉન્્વ ઍ 

યાજ્મ વયકાયનુૂં દ  ે, યૂંત ુભાઓલાદ ઓ ય 

હભુરા કયલા ભાટે તેઓ વયશદ ાય કય ને ઓરડળા 

અને  ત્તીવગઢભાૂં ણ કામષલાશ  કય   ે. શૈદયાફાદના 

ગ્રેશાઉન્્વ વેન્ટય ખાતે જુદાૂં-જુદાૂં યાજ્મની સ્ેપ્રળમર 

પપ્રવિવને તારીભ આલાભાૂં આલી યશ   ે. 1986ભાૂં 

ગ્રેશાઉન્્વની સ્થાના થઈ શતી અને તેભણ ે

ભાઓલાદ ઓના શાથે બાગ્મે જ બાયે નકુવાન વશન 

કયુું  ે. જનાગડુાની ઘટના પ્રલળે લાત કયતા 

તેરૂંગણાના ઍક લરયષ્ટ્ઠ રીવ અપ્રધકાય ઍ કહ્ુૂં કે 

"કઈ ણ વભમે, કઈ ણ જગ્માઍ ગપુ્તર્ય ફાતભી 

વોથી ભશત્ત્લની ર્ીજ શમ  ે." "આણને જ્માયે 

ગપુ્તર્ય ભારશતી ભે ત્માયે આણ ેતેની પ્રલપ્રલધ સ્તયે 

ર્કાવણી કય ઍ   ઍ." રીવ અપ્રધકાય ઍ કહ્ુૂં કે 

યાજ્મની રીવ પવષને ગ્રશેાઉન્્વ જેટરી વપતા 

નથી ભતી તેનુૂં કાયણ તેભની લચ્ર્ ેવૂંકરનન 

અબાલ  ે. "આણી ાવે શરેાૂંથી ભારશતી શતી કે 

રશડભા અને તેના વાથીદાય આ પ્રલસ્તાયભાૂં હભુરાની 

મજના ધયાલે  ે. અભે વૂંબપ્રલત હભુરા પ્રલળે 

 ત્તીવગઢ રીવન ેણ ઌરટષ કય  શતી." 

ભાઓલાદ ઓ તાજેતયભાૂં પ્રનમપ્રભત હભુરા ળા ભાટે 

કય  યહ્યા  ે તેભ  ૂલાભાૂં આલતા અપ્રધકાય ઍ 

જણાવ્યુૂં, "તેભના TCOCના બાગફૃે." 

TCOC શ ાં છે? 
ભાઓઍ 'ઑન ગેરયરા લૉયપેય' સુ્તક રખ્યુૂં  ે, જેભાૂં 

TCOC (ટેકપ્રનકર કાઉન્ટય ઑપેન્ન્વલ કૅમ્ેન) ઍક 

ભશત્ત્લનુૂં તત્ત્લ  ે. 
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'ઑન ગેરયરા લૉયપેય'ભાૂં ભાઓઍ આ વ્યશૂયર્ના પ્રલળે 

રખ્યુૂં, "જ્માયે દુશ્ભનનુૂં વૂંખ્માફ લધાયે શમ અને 

તભાળુૂં વૂંખ્માફ ઓછુૂં શમ ત્માયે તભે જ્માૂં 

ળન્ક્તળા  શલ તેલી જગ્માઍ તભાયાૂં ફધાૂં દને 

વૂંકલરત કય, દુશ્ભનના નાનકડા ઍકભ ય 

આશ્ચમષજનક હભુર કય અને પ્રલજમ ભેલ." 

આ જ રીવ ઑરપવયે જણાવ્યુૂં કે, "આણે જ ૂંગરભાૂં 

ઊંડ ેજતા જઈઍ   ઍ અને કૅમ્ નાખીઍ   ઍ 

તેભતેભ ભાઓલાદ ઓ ણ તાની ક્ષભતા લધાય  

યહ્યા  ે." તાયેભ, ેગાડુલ્રી, વયકેગડુા, ફાવાગડુાભાૂં 

હભુરાના સ્થ નજીક ર્ાય કૅમ્/સ્ટેળન  ે. આ 

તભાભ કૅમ્ જનાગડુાથી ભાત્ર ર્ાય-ાૂંર્ રકભીની 

અંદય  ે. કેટરાક અપ્રધકાય ઓન ભત  ે કે વયકાય 

ભાઓલાદ  પ્રલસ્તાયભાૂં આગાભી રદલવભાૂં લધ ુકૅમ્ 

નાખલાની મજના ધયાલે  ે, તેથી ભાઓલાદ ઓઍ 

વયકાયની આ મજના યકલા ભાટે હભુરા ળફૃ કમાષ  ે. 

ગશૃભૂંત્રી અપ્રભત ળાશ અને  ત્તીવગઢના મખુ્મ ભૂંત્રી 

ભેુળ ફઘરેના પ્રનલેદનભાૂં ણ આ લાતનુૂં િપ્રતલફિંફ 

જડ ે ે. ફૂંને નેતાઓઍ સ્ષ્ટ્ટ જણાવ્યુૂં  ે કે 

ભાઓલાદ ના ગઢ ગણાતા પ્રલસ્તાયભાૂં રીવદ ઊંડ ે

સધુી જઈ યહ્યા  ે તેથી ભાઓલાદ ઓ ફદર રેલા 

ભાટે હભુરા કય  યહ્યા  ે. તેભણે સ્ષ્ટ્ટ કહ્ુૂં  ે કે આ 

મજનાભાૂં નભતુૂં જખલાની કઈ ળક્યતા નથી અને 

ભાઓલાદન કામભી ઉકેર રાલલા ભાટે વયકાય 

હભુરાની તીવ્રતા લધાયળે.      ભાઓલાદીઓના 
ગઢ કમા છે? તેભની લાસ્તવલક ળક્ક્ત કેટરી છે? 

આ વલારન જલાફ ભેલલા ભાટે ભાઓલાદ િત્મ ે

વશાનભુપૂ્રત ધયાલતા રક અને પ્રનષ્ટ્ણાત વાથે લાત 

કય , જેઓ રાૂંફા વભમથી આ ર્લ અંગે વૂંળધન 

કયે  ે.ઍપ્રિર 2006ભાૂં તત્કારીન લડા િધાન 

ભનભશન પ્રવિંશ ેજાશયેાત કય  શતી કે 'નક્વરલાદ ઍ 

વોથી ભટ આંતરયક ખતય  ે.' ત્માૂં સધુીભાૂં દેળનાૂં 

ઘણાૂં યાજ્મભાૂં ભાઓલાદ  આંદરન સ્થાપ્રત થઈ 

ગયુૂં શત ુૂં. ભાઓલાદ ઓન દાલ શત કે તેઓ 14 

યાજ્મભાૂં શાજય  ધયાલે  ે. 2007ભાૂં વીીઆઈ  

(ભાઓલાદ ) ાટીની 7ભી કૉંગ્રેવભાૂં ઍવુૂં નક્ક  

કયલાભાૂં આવ્યુૂં શત ુૂં કે દૂંડકયણ્મ, લફશાય-ઝાયખૂંડને 

મકુ્ત પ્રલસ્તાય ફનાલ. આ વાથે ઍવુૂં ણ નક્ક  

કયલાભાૂં આવ્યુૂં શત ુૂં કે કણાષટક, કેય, તાપ્રભરનાડુના 

વયશદ  પ્રલસ્તાય જ્માૂં બેગા થામ  ે ત ેલેસ્ટનષ ઘાટ 

તથા આંધ્ર-ઓરડળાના વયશદ  પ્રલસ્તાયભાૂં ગય રા 

યદુ્ધને તીવ્ર ફનાલવુૂં. તેભણ ેઆંધ્ર િદેળભાૂં જ્માૂં 

ભાઓલાદ  ર્લ નફ  ડ  ગઈ  ે, ત્માૂં તેભાૂં 

નલેવયથી લેગ રાલલાન ણ પ્રનણષમ રલેામ શત. 

જકે, ત્માયફાદ તયત યાજ્મ અને કેન્ર વયકાયઍ 

ફસ્તયભાૂં ઑયેળન વાલ્લાજુદભ અને વભગ્ર દેળભાૂં 

ઑયેળન ગ્રીન શન્ટની ળફૃઆત કય . ત્માયફાદ 

ઑયેળન વભાધાન અને ઑયેળન િશાય ળફૃ 

કયલાભાૂં આવ્માૂં શતાૂં.આ કામષલાશ ના કાયણે 

ભાઓલાદ ઓઍ તાના પ્રનમૂંત્રણ શઠેન કેટરક 

પ્રલસ્તાય ગભુાવ્મ. વૂંખ્માની દૃસ્ષ્ટ્ટઍ તેભણે ઘટાડ 

વશન કમો. તેના કેટરાક નેતાઓ અને 

દાપ્રધકાય ઓઍ વયકાય વભક્ષ ળયણાગપ્રત સ્લીકાય .. 
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નલી બયતીભાૂં બાયે ઘટાડ થમ. ઍટુૂં જ નશીં, ળશયે  

લગષ અને પ્રલદ્યાથી લગષભાૂંથી બયતી વાલ ફૂંધ થઈ 

ગઈ  ે. તેના કાયણે નલા નેતતૃ્લન અબાલ  ે. 

ફસ્તયભાૂંથી રયરટિંગ કયતા ઍક ત્રકાયે કહ્ુૂં કે 

ભાઓલાદ ઓ ફસ્તયભાૂં ફ ેજગ્માઍ ભજબતૂ સ્થાન 

ધયાલે  ે. તેભાૂંથી ઍક અભજુભડ  ે જે 4000 ર્યવ 

રકભીન ટ્ટ  ે. ઍવુૂં કશલેામ  ે કે આ પ્રલસ્તાયભાૂં શજુ 

સધુી વયકાયે ણ િલેળ કમો નથી. વયકાય ઍટરે 

ભાત્ર લતષભાન વયકાય નશીં. ઍવુૂં કશલેામ  ે કે આ 

પ્રલસ્તાયભાૂં લિરટળય ણ ક્યાયેમ િલેળી ળક્યા ન 

શતા. આ પ્રલસ્તાય ગાઢ જ ૂંગરથી ઘયેામેર  ે અને 

ફહ ુાૂંખી લવતી લવે  ે. 

ફીજ પ્રલસ્તાય  ે લર્િંતારનાય. આ પ્રલસ્તાય ણ 

અભજુભડ જેટર જ ભટ  ે. જકે તેભાૂં ગાઢ જ ૂંગર કે 

ભટાૂં લષત નથી. અશીં લવતીનુૂં ઘનત્લ ણ લધાયે 

 ે.  તાૂં આ પ્રલસ્તાયભાૂં વયકાય  દઍ બાયે નકુવાન 

વશન કયવુૂં ડલુૂં  ે. ખાવ કય ને  ેલ્રાૂં 15 લષભાૂં 

તેભને આ પ્રલસ્તાયભાૂં ફહ ુનકુવાન થયુૂં  ે. 

2010ભાૂં અશીં ટાડ ભેટરાભાૂં ભાઓલાદ  હભુરાભાૂં 

વીઆયીઍપના 76 જલાન ભામાષ ગમા શતા. 2020ભાૂં 

રૉકડાઉનની જાશયેાત થઈ તેનાથી ફે રદલવ અગાઉ 

પ્રભનવાભાૂં 17 જલાન ભામાષ ગમા શતા. આ ફૂંને ગાભ 

આ પ્રલસ્તાયભાૂં આલે  ે. ફીજી તયપ વયકેગડુા ગાભભાૂં 

2012ભાૂં સયુક્ષાદના ઍક ળૂંકાસ્દ ઌન્કાઉન્ટયભાૂં 6 

વગીય લમના  કયા વરશત કુર 17 રક ભામાષ ગમા 

શતા. આ સ્થ ણ આ પ્રલસ્તાયભાૂં જ આલ ે ે. 

ભાનલાપ્રધકાય વૂંગઠનનુૂં કશવે ુ ૂં  ે કે ભયનાયા તભાભ 

17 રક ગ્રાભલાવીઓ શતા અને તેઓ સ્થાપ્રનક 

તશલેાયની ઉજલણીની ર્ર્ાષ કયલા ભાટે ઍકઠા થમા 

શતા. જસ્સ્ટવ અગ્રલાર ૂંર્ ેઆ અંગેન તાવ 

અશલેાર પ્રલધાનવબાભાૂં યજૂ કમો શત, જેભાૂં સ્લીકાયુું 

શત ુૂં કે ભયનાયા રક ભાઓલાદ  શતા તેવુૂં વાલફત 

કયલાના કઈ વૂંતજનક યુાલા નથી. 

ઍક લૂષ ભરશરા ભાઓલાદ  કામષકયે જણાવ્યુૂં કે, 

" ેલ્રાૂં ફે લષભાૂં રીવે અભજુભડ પ્રલસ્તાય 

(નાયામણયુ જજલ્ર)ભાૂં નલાૂં કૅમ્ સ્થાપ્માૂં  ે. તેથી 

તે પ્રલસ્તાયભાૂં ણ હભુરા થમા  ે.  

વાઉથ ફસ્તયભાૂં ણ આવુૂં જ થઈ યહ્ુૂં  ે. તેથી 

વાઉથ ફસ્તયભાૂં ણ હભુરાની વૂંખ્માભાૂં લધાય થમ 

 ે." તેભણે કહ્ુૂં કે આ ફાફતને રીવ અને 

ભાઓલાદ ઓ લચ્ર્ેના વૂંઘષ તય કે જઈ ળકામ. 

રીવ ભાઓલાદ  પ્રલસ્તાયભાૂં ઊંડ ેસધુી િલેળલા 

ભાગે  ે, જ્માયે ભાઓલાદ ઓ તાન પ્રલસ્તાય જાલી 

યાખલા ભાગે  ે. 

'વયકાય ખાણ ય તાનુૂં િભતુ્લ જભાલલા િમાવ 

કયે  ે' ભાઓલાદ ઓ વાથે વશાનભુપૂ્રત ધયાલતા 

રકઍ કહ્ુૂં કે આ પ્રલસ્તાયભાૂં પ્રલરુ િભાણભાૂં કુદયતી 

વૂંવાધન શાજય  ે અને તેના ભાટે આ રડાઈ ર્ાર ે ે. 

તેભણે કહ્ુૂં, 'વયકાય ખાણ કૂંનીઓને આ પ્રલસ્તાય 

વોંલા ભાટે િમત્ન કયે  ે જ્માયે ભાઓલાદ ઓના 

નેતતૃ્લ શઠે આરદલાવીઓ તેન િપ્રતકાય કયે  ે.' 

તેભન આય  ે કે વયકાય આ પ્રલસ્તાયભાૂંથી 

ભાઓલાદ ઓ અને આરદલાવીઓ ફૂંનેને દૂય શડવેરી 

દઈને ત્માૂંની જભીન ખાનગી કૂંનીઓને વોંલા ભાગે 

 ે. 
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ભાંત્રણાન  ાં શ ાં? 
દૂંડકાયણ્મ સ્ેપ્રળમર ઝનર કપ્રભટ  ઑપ વીીઆઈ 

(ભાઓલાદ )ઍ થડા વપ્તાશ અગાઉ જાશયેાત કય  

શતી કે વયકાય કેટરીક ળયત ભાન્મ યાખ ેત તેઓ 

ભૂંત્રણા કયલા તૈમાય  ે. યૂંત ુ ત્તીવગઢના મખુ્મભૂંત્રી 

ભેૂળ ફઘરે ેકહ્ુૂં કે ભાઓલાદ ઓઍ વોિથભ તાનાૂં 

શપ્રથમાય  ડલા ડળે. ત્માય   જ વયકાય ભૂંત્રણા 

ભાટે તૈમાય થળે. કેટરાક રકનુૂં કશવે ુ ૂં  ે કે શલે 

ભૂંત્રણા જફૃય   ે. ફીજા કેટરાકના ભતે ભૂંત્રણા પ્રનયથષક 

 ે. ભાઓલાદ  નેતાઓઍ પ્રલપ્રલધ િવૂંગ ેજણાવ્યુૂં  ે કે 

આંધ્ર િદેળ વૂંયકુ્ત યાજ્મ શત ુૂં ત્માયે લામ. ઍવ. 

યાજળેખય યેડ્ડ ના ળાવનકાભાૂં તેભણે ભૂંત્રણાભાૂં બાગ 

રીધ શત, જેભાૂં તેભને પામદા કયતાૂં નકુવાન લધ ુ

થયુૂં શત ુૂં. ફીજી તયપ કેટરાક વયકાય  અપ્રધકાય ઓ 

ભાને  ે કે વળસ્ત્ર રડત દ્વાયા વયકાયની વત્તા ભેલલા 

ભાગતા રક વાથે ભૂંત્રણા કયલાથી કૂંઈ િાપ્ત નશીં 

થામ. પ્રવપ્રલર વવામટ , ફોદ્ધદ્ધક, કેટરીક ઍનજીઓ 

દ્વાયા ળાૂંપ્રતભૂંત્રણા કયાલલા ભાટે િમત્ન ર્ા ુ ે. 

ઇવતશાવભાાંથી શ ાં ળીખલા ભળ્ય ાં? 
90ના દામકા    પ્રલશ્વ ઝડથી ફદરાઈ ગયુૂં  ે. 

ઇપ્રતશાવની લાત કય ઍ ત ર્ીનની ભાઓલાદ  

ર્લ યથી િેયણા રઈને ેળુ, રપલરાઇન્વ, 

નેા અને તકુીભાૂં ણ આલી ર્લ થઈ શતી. 

અત્માયે આ ૈક  કઈ દેળભાૂં આ ર્લભાૂં ભજબતૂી 

યશ  નથી. શ્રીરૂંકાભાૂં તપ્રભન વૂંઘષ તથા આમય ળ 

અને કુદીળ વૂંઘષ ણ ભટા બાગે ખતભ થઈ ગમ 

 ે. 1992ભાૂં ેળુભાૂં 'ળાઇપ્રનિંગ ાથ' રીડય ગોંઝારની 

ધયકડ વાથે ભાઓલાદ  ર્લનુૂં તન થયુૂં શત ુૂં. 

તેલી જ ય તે રપલરાઇન્વભાૂં ણ ભાઓલાદ  ર્લ 

કઈ િગપ્રત કય  ળક  નથી. તકુીભાૂં વયકાયની 

કામષલાશ  ફાદ ભાઓલાદ  આંદરનને બાયે નકુવાન 

થયુૂં  ે. ભેન્ક્વકભાૂં ઝેેરટસ્ટા મલૂભૅન્ટભાૂં પ્રલશ્વબયના 

યલુાનને યવ ડય શત, યૂંત ુતેભણે ણ તાની 

રદળા ફદરલી ડ   ે. ફીજી તયપ ગશૃભૂંત્રીઍ કહ્ુૂં  ે 

તે ય તે  ેલ્રા ભાઓલાદ ને ખતભ કયલાનુૂં રક્ષ્મ ક્યાયે 

પ્રવદ્ધ થળ?ે ભાનલાપ્રધકાય ર્લકતાષના ધ્માનભાૂં આ 

ફાફત રાલલાભાૂં આલી ત્માયે તેભણે કહ્ુૂં કે 

ભાઓલાદ  ર્લને વૂંણૂષણે ખતભ કયલાનુૂં કદાર્ 

ક્યાયેમ ળક્ય નથી. વભાજભાૂં જ્માૂં સધુી અન્મામ અને 

અવભાનતા શળે ત્માૂં સધુી ઍક કે ફીજા સ્લફૃભાૂં 

આલી ર્લ ર્ારતી યશળેે. વાભાજજક-આપ્રથિક 

ફાફત ય ધ્માન આપ્મા લગય ભાત્ર રીવ 

કામષલાશ થી આ ર્લને કર્ડ  ળકાળે તેભ ભાનવુૂં 

ભરૂ ગણાળે. તેરૂંગણાના રીવ અપ્રધકાય ઓઍ ણ 

જણાવ્યુૂં કે આ ર્લ ા નાૂં વાભાજજક-આપ્રથિક 

કાયણ ય ધ્માન આલાની જફૃય  ે. ભાઓલાદ  

પ્રલસ્તાયભાૂં યલુાનને સ્ક ર રેપ્રનિંગ આીને તેભને 

યજગાય આલાની જફૃય  ે. ઍટુૂં જ નશીં, તેનાથી 

તેઓ ભાઓલાદના િબાલભાૂંથી ફર્ી ળકળે. 

સયુક્ષાદ ય ક્યાયેક હભુર કય ને ભાઓલાદ ઓ 

વ્યશૂાત્ભક પ્રલજમ ભેલતા શળે, યૂંત ુબાયત જેલા 

દેળભાૂં તેઓ ભાત્ર અમકુ પ્રલસ્તાય યૂતી શાજય  

ધયાલતા શમ ત્માયે ભાઓલાદ ઓ ભાત્ર વળસ્ત્ર 

રડાઈથી કેલી ય તે ટક  ળકળે?                           
(વોજન્મ: ફીફીવી ગ જયાતી) 
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નક્વરલાદીઓના કફર્જભાાંથી જલાનને મ ક્ત કયાલનાય: 

ફસ્તયના ગાાંધી: સ્લાતાંત્ર્મવેનાની ધભથાર વૈનીની. 
- રશના ટેર 

 
 ત્તીવગઢના ફીજાયુભાૂં ત્રીજી ઍપ્રિરના યજ થમેરા 

નક્વરલાદ  હભુરાભાૂં સયુક્ષા ફના ૨૨ જલાન 

ળશ દ થમા શતા. આ હભુરા ફાદ વીઆયીઍપના 

કિા કભાન્ડ યાકેશ્ર્લય પ્રવિંશ ગભુ થમા શતા. ફે રદલવ 

ફાદ જાણ થઇ કે ઍ જલાન નક્વરલાદ ઓના 

કફજાભાૂં  ે. અંતે આઠભી ઍપ્રિરે નક્વરલાદ ઓઍ 

ઍ જલાનને મકુ્ત કમો શત. નક્વરલાદ ઓના 

કફજાભાૂંથી આ જલાનને મકુ્ત કયાલલાભાૂં 

સ્લાતૂંત્ર્મવેનાની ધભષાર વનૈીની ભશત્ત્લણૂષ ભપૂ્રભકા 

શતી. ધભષાર વૈની ઍક વેતનુી જેભ  ે, જે 

નક્વરલાદ ઓ અને વયકાય લચ્ર્ ેવૂંલાદ વાધલાન 

ભાગષ ફનાલે  ે. 

વોથી શરેાૂં આણા ભનભાૂં ઍભ વલાર થામ કે 

ધભષાર વૈનીભાૂં ઍવુૂં શુૂં  ે કે જે નક્વરલાદ ઓ 

વયકાયની લાત વાૂંબતા નથી ઍ ધભષાર વૈનીની 

લાત ભાને  ે. લાત જાણ ેઍભ  ે કે ધભષાર વૈનીનુૂં 
આરદલાવી અને નક્વલરાદ ઓ લચ્ર્ે ઍક વન્ભાન 

 ે. આ રક તેભને આટુૂં વન્ભાન કેભ આે  ે તે 

જાણલા ભાટે તભાયે ધભષાર વૈનીના જીલનભાૂં ડરકયુૂં 

કયવુૂં ડળે. ધભષાર વૈનીને વન્ભાનથી રક 

‘ફસ્તયના ગાૂંધી’ અથલા ‘તાઉજી’ કશ ને ફરાલ ે ે. 

વયકાયે ણ ધભષાર વૈનીને ૧૯૯૨ભાૂં દ્મશ્રી ઌલડષ 

આીને વન્ભાન કયુું શત ુૂં. ધભષાર વૈની પ્રલનફા 

બાલેના પ્રળષ્ટ્મ  ે. 

ઍ લાત જાણીતી  ે કે  ત્તીવગઢના આઠ જજલ્રા 

નક્વર િબાપ્રલત  ે, તેભાૂં ફીજાયુ, સકુભા, 

દૂંતેલાડા, કાૂંકેય, નાયામણયુ, યાજનૂંદગાલ, કોંડાગાલ 

અને ફસ્તયન વભાલેળ થામ  ે. અલાયનલાય આ 

પ્રલસ્તાયભાૂં સયુક્ષા ફના જલાન અને 

નક્વરલાદ ઓ લચ્ર્ે મઠૂબડે થતી યશ ે ે. આલા 

વભમે ધભષાર વૈની ભધ્મસ્થી ભાટે આગ આલે  ે. 

નક્વરલાદ ઓના કફજાભાૂંથી યાકેશ્ર્લય પ્રવિંશને મનુ્ક્ત 

ભતાૂં પય  ઍક લાય ૯૧ લષના ધભષાર વૈની 
ર્ર્ાષભાૂં આવ્મા  ે.  ેલ્રા   દામકાથી ફસ્તયના 
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આરદલાવીઓના ઉદ્ધાય ભાટે તેઓ તાની જાતને 

ખર્ી યહ્યા  ે. 

ભધ્મ િદેળના ધાય જજલ્રાના યશલેાવી ધભષાર 

વૈનીઍ ફસ્તયની યાશ કડ  તેની ા  ણ ઍક 

ફનાલ જલાફદાય  ે. આ ઘટનાઍ જ તેભને ફસ્તય 

જલા ભાટે િેમાષ શતા. લાત જાણ ેઍભ  ે કે ૧૯૬૦ના 

દામકાભાૂં ધભષાવ વૈનીઍ અખફાયભાૂં ફસ્તયની 

યલુતીઓ વાથે જડામેરી ઍક ખફય લાૂંર્ી શતી. ઍ 

અનવુાય દળેયાના ભેાભાૂંથી યત પયતી લખતે 

અમકુ યલુતીઓ વાથે કેટરાક યલુક  ેડતી કય  યહ્યા 

શતા. આ યલુતીઓઍ તે યલુકન મકુાફર કય  

તેભના શાથ-ગ કાીને તભેની શત્મા કય  નાખી. 

આ ફનાલ ફાદ ધભષાર વૈનીને પ્રલર્ાય આવ્મ કે 

ફસ્તયની યલુતીઓ ફશાદુય  ે. તેભની ઊજાષને મગ્મ 

ભાગષ ય લાલાની આલશ્મકતા  ે. આ પ્રલર્ાય વાથ ે

તેભણે ફસ્તય જલાન પ્રનણષમ કમો. આ કાભ ભાટે 

વોથી શરેાૂં તેભણે તેભના ગળુુ પ્રલનફા બાલેની 

ભૂંજૂય  ભાગી. પ્રલનફા બાલેઍ તેભને ઍક ળયત ય 

ત્માૂં જલાની ભૂંજૂય  આી શતી. પ્રલનફા બાલેઍ 

ધભષાર વૈનીને કહ્ુૂં શત ુૂં કે તેભણે ફસ્તયભાૂં ઓ ાભાૂં 

ઓ ાૂં દવ લષ સધુી યશવે ુૂં ડળે. ૧૯૭૬ભાૂં ફસ્તયભાૂં 

આલેરા ધભષાર વૈની દવ લષ નશીં, ણ જજિંદગીબય 

ભાટે ત્માૂં જ યશ  ગમા. 

ફસ્તયભાૂં યશલેાનુૂં ઍટુૂં વય નશત ુૂં. આ પ્રલસ્તાયભાૂં 

સપુ્રલધાઓના અબાલે અનેક રકને ફસ્તય  ડલા 

ય ભજબયૂ કય  દ ધા શતા, ણ ધભષાર વૈની 

શૂંભેળાૂં ભાટે ત્માૂં જ લવી ગમા. ધભષાર વૈનીઍ 

આગ્રા યપુ્રનલપ્રવિટ ભાૂંથી કભવષભાૂં ગ્રેજ્યઍુળન કયુું શત ુૂં. 

કૉરેજકાભાૂં તઓે ઍક વાયા યભતલીય શતા. ફસ્તય 

આવ્મા ફાદ તેભણ ેજયુૂં કે અશીંનાૂં ફાક થાક્યા 

લગય ૧૫થી ૨૦ રક.ભી. સધુી ર્ારી ળકે  ે. ફસ્તયનાૂં 

ફાકભાૂં યશરેી આ ખફૂીને જઇને તેભને સ્ટૌષવની 

રેઇપ્રનિંગ આલાનુૂં ધભષાર વૈનીઍ ળફૃ કયુું. લષ 

૧૯૮૫ભાૂં શરેી લાય તેભના આશ્રભની ફાક ઓઍ 

યભતની િપ્રતસ્ધાષભાૂં ઔર્ારયક ય તે બાગ રીધ 

શત. ઍ    ત દય લે ૧૦૦ જેટરી 

પ્રલદ્યાપ્રથિનીઓઍ પ્રલપ્રલધ િપ્રતસ્ધાષભાૂં બાગ રઇને 

જીતલાનુૂં ળફૃ કય  દ ધુૂં. ધભષાર વૈનીના 

જગદરયુભાૂં આલેરા રડભયાાર આશ્રભભાૂં શજાય 

ભેડલ્વ અને રપ ઓ  ે, જે ધભષાર વૈની અને તેભના 

પ્રળષ્ટ્મની ભશનેતનુૂં પ  ે. ઉંભયના આખય  ડાલે 

શોંચ્મા    ણ ધભષાર વૈની ખફૂ કામષયત  ે. 

આ ઉંભયે ણ તેઓ જાતે પ્રલદ્યાપ્રથિનીઓને રેઇપ્રનિંગ 

આે  ે અને તેભના ખાનાનનુૂં ણ ધ્માન યાખ ે ે. 

આરદલાવી પ્રલસ્તાયભાૂં વાક્ષયતાન સ્તય લધાયલાભાૂં 

ણ ધભષાર વૈનીન પ્રવિંશપા  ે. ધભષાર વૈની 

જ્માયે ફસ્તયભાૂં આવ્મા શતા ત્માયે અશીં વાક્ષયતાન 

દય ૧૦ ટકા ણ નશત, આજે ત ેલધીને ૫૦ ટકાથી 

ઉય શોંર્ી ગમ  ે. અગાઉ આરદલાવી  કય ઓ 

ળાાભાૂં જતી નશતી, ણ આજે અનેક યલુતીઓ 

ભશત્ત્લણૂષ િળાવપ્રનક દ ય કાભ કય  યશ   ે. 

ક્ધમાઓન ેપ્રળલક્ષત કયલાભાૂં ધભષાર વૈનીઍ આેરા 

મગદાન ફદર તેભને દ્મશ્રી ઍનામત કયલાભાૂં 

આવ્મ શત. આ જ કાયણ  ે કે ધભષાર વૈની 

અશીંના રક ભાટે ‘ફસ્તયના ગાૂંધી’ ફની ગમા  ે. 
 (વોજન્મ: મ ાંફઈ વભાચાય) 
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ગ જયાતભાાં કયના લાઇયવન કેય : 
'શૉક્સ્ટરભાાં શરેાાં ખાટર અને છી લૅન્ન્ટરેટય ન ભળ્માાં' 

 
સ્ભળાનભાૂં લર્તાઓ ઠયતી નથી, મતૃદેશ લેઇરટિંગભાૂં 

 ે. ઌમ્્યરુન્વ અને ળફલારશનીઓ ઑલયટાઇભ કય  

યશ   ે. શૉન્સ્ટરના સ્ટાપે ત્માૂં જ તાનુૂં ઘય ફનાલી 

રીધુૂં  ે. કેટરાકને વાયલાય ભાટે શૉન્સ્ટરભાૂં ફેડ 

નથી ભતી અન ેવીધી ભયણથાય  જ ભે  ે. 

આ દૃશ્મ તાજેતયભાૂં કયનાને કાયણે ઊબી થમેરી 

રયન્સ્થપ્રતનાૂં  ે.  ેલ્રા ઍક લષથી યાજ્મભાૂં 

કયનાની ન્સ્થપ્રત િલતષભાન  ે અને આ ન્સ્થપ્રત રદલવે 

અને રદલવે પ્રલકયા ફની યશ   ે.ઍલા કેટરામ રક 

 ે, જેભને મતૃ્ય ુઍટરા ભાટે ભળ્યુૂં, કેભ કે તેભને કાૂં 

ત વભમવય ઓન્ક્વજન, લૅસ્ન્ટરેટય કે શૉન્સ્ટરભાૂં 

થાય  સધુ્ધાૂં ન ભળ્માૂં.  

જકે, વયકાયનુૂં કશવે ુ ૂં  ે કે ફધી વ્મલસ્થાઓ યૂતી  ે 

અને િટકર િભાણે દયદ ઓનુૂં ધ્માન યાખલાનુૂં  ે 

ઍભાૂં ભડુૂં થત ુૂં શમ  ે. બધુલાય વાૂંજની ન્સ્થપ્રત 

િભાણે યાજ્મભાૂં 39 શજાય 250 દયદ  શતા, જેભાૂંથી 

250 લૅસ્ન્ટરેટય ય શતા. યાજ્મભાૂં કુર મતૃ્યઆુંક 

ર્ાય શજાય 995 ઉય શોંચ્મ  ે.  

અભદાલાદના પ્રવપ્રલર શૉન્સ્ટર ફશાય ઌમ્્યરુન્વની 

રાૂંફી રાઇન શજી ણ રાગી યશ   ે. 108 ઇભર્જન્વી 

વેલાના લડા જણાલે  ે કે ઌમ્્યરુન્વની રાૂંફી કતાય 

રાગી યશ   ે, કાયણકે લેઇરટિંગ ટાઇભ લધત જઈ 

યહ્ય  ે. તેઓ કશ ે ે કે  ેલ્રા દવ રદલવથી ઇભર્જન્વી 

કેવન ફ્ર લધ્મ  ે,  

દયયજ 4500 કેવ નોંધાઈ યહ્યા  ે. જે ૈક  

ભટાબાગના કપ્રલડ દયદ ઓ શલાનુૂં તેઓ જણાલે  ે. 

તેભનુૂં કશવે ુ ૂં  ે કે 60 લધાયાની ઌમ્્યરુન્વ કામષયતૌ 

કયલાભાૂં આલી  ે. 
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ઉત્તયાખાંડના મ ખ્મભાંત્રી તીયથ વવિંશ યાલતન ાં વલલાદાસ્દ વનલેદન: 

ક ાંબભાાં ભા ગાંગાની કૃાથી કયના નશીં પેરામ, ભયકઝ વાથે ત  રના કયલી ખટી છે. 

ઉત્તયાખૂંડના મખુ્મભૂંત્રી તીયથ પ્રવિંશ યાલત પય  ઍક લખત 

પ્રલલાદભાૂં જલા ભ  યહ્યા  ે. આ લખતે તેભણે કુૂંબ અને 

કયનાને રઈને બાૂંગય લાટય  ે. તેભણે કહ્ુૂં શત ુૂં કે કુૂંબભાૂં 

ભા ગૂંગાની કૃાથી કયના નશીં પેરામ. કુૂંબ અને 

ભયકઝની તરુના કયલી ખટુૂં  ે. યાલતના જણાવ્મા મજુફ, 

ગત લે રદલ્શ ના પ્રનઝામદુ્દ ન ભયકઝથી કયના ફૂંધ 

ફૃભભાૂંથી પેરામ, કેભ કે ત્માૂં ફધા જ રક ઍક ફૃભભાૂં જ 

શાજય શતા, જ્માયે શરયદ્વાયભાૂં કુૂંબક્ષેત્ર નીરકૂંઠ અને 

દેલિમાગ સધુીના ખલુ્રા લાતાલયણભાૂં આમજજત  ે. 

કુૂંબભાૂં ઊભટેરી રાખની બીડ અને કયના ગાઈડ 

રાઈન્વનુૂં ારન ન શલાને કાયણે ઊઠ  યશરેા વલાર ય 

યાલતે કહ્ુૂં કે 'શરયદ્વાયભાૂં 16થી લધ ુઘાટ  ે. તેની તરુના 

ભયકઝ વાથે ન કય  ળકામ.' કુૂંબભાૂં ત્રીજુ ૂં ળાશ  સ્નાન 

ર્ારી યહ્ુૂં  ે. આ શરેાૂં થમેરા ળાશ  સ્નાનભાૂં કયના 

ગાઈડરાઈન્વના ધજાગયા ઊડતા જલા ભળ્મા શતા.ળાશ  

સ્નાનભાૂં 35 રાખથી લધ ુરક વાભેર થમા શતા, જેભાૂંથી 

18,169 રકની તાવ થઈ, તેભાૂંથી 1002 રક વૂંક્રપ્રભત 

ભળ્મા શતા. િળાવનન દાલ  ે કે કુૂંબભાૂં તે શ્રદ્ધાફૄઓને 

જ ઍન્ર  આલાભાૂં આલે  ે, જેભની ાવે RT-PCRન 

નેગેરટલ રયટષ   ે, યૂંત ુગ્રાઉન્ડ રેલર યની શક કત 

અરગ જ  ે. કેન્ર વયકાય શરેાૂં જ કશ  ચકૂ   ે કે કુૂંબ 

કયનાના સુય સ્િેડય ફની ળકે  ે. યાજ્મને વાલધાની 

યાખલી જઈઍ.  

ભશાયાષ્ટ્ર વયકાયના ભૂંત્રી અને NCPના િલક્તા નલાફ 

ભલરકે કહ્ુૂં શત ુૂં કે કુૂંબ અને ચ ૂૂંટણી યેરીઓને કાયણે 

ભશાભાય ની ન્સ્થપ્રત લધ ુલણવી ળકે  ે.  

કોંગે્રવનેતા અને ભૂંત્રી અવરભ ળેખનુૂં કશવે ુ ૂં  ે કે યાજ્મ 

વયકાયે શરયદ્વાયથી યત પયનાયાઓ ભાટે ગાઈડરાઈન્વ 

નક્ક  કયલી ડળે. 

રક  ૂ  યહ્યા  ે કે ગત લે 10-12 ભાર્ે રદલ્શ ના 

પ્રનઝામદુ્દ ન ભયકઝભાૂં ઍકઠ  થમેરી જભાત ય વયકાયથી 

રઈને જનતા સધુીના રકઍ પ્રનળાન વાધ્યુૂં શત ુૂં. તેભને 

સુય સ્િેડય કશલેાભાૂં આવ્મા શતા. તફરીગીના કામષક્રભભાૂં 

2,000થી ઓ ા રક ઍકઠા થમા શતા, જ્માયે કુૂંબભાૂં 

રાખ રક બેગા થમા  ે, કયનાને રઈને જાશયે 

ગાઈડરાઈન્વના ખલુ્રેઆભ ધજાગયા ઊડ  યહ્યા  ે, યૂંત ુ

આ મદેુ્દ રક લાત કયલાનુૂં ટા  યહ્યા  ે. 
(વોજન્મ: રદવ્મબાસ્કય)
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એક લેાન ભખૂ્મતયસ્મ આજે ફીર્જને બજન પરૂ ાં  ાડે છે. 

- મ કેળ ાંડયા 

 

ભધ્મ િદેળના ઍક નાનકડા ગાભ પ્રવકૂંદભાૂં યશતે 

પ્રળલભ વની ઍન્ન્જપ્રનમરયિંગનુૂં જ બણત શત, યૂંત ુ

ઍ અભ્માવ ન પાલતાૂં ૨૦૧૬ભાૂં તેણે બણલાનુૂં  ડ  

દ ધુૂં. તેણે પ્રભત્ર ાવેથી ફૃપ્રમા ૨૦,૦૦૦ ઉધાય રઇ 

ઍક યેસ્ટયાૂં ળફૃ કય . આ યેસ્ટયાૂં વાય  ર્ારતી શતી. 

તે વાય ઍલ નપ ણ ય  રેત શત, ણ આ ખળુી 

રાૂંફ વભમ ન ટક . ૨૦૧૮ભાૂં આ ૨૪ લષના 

પ્રળલભને વયામવીવ નાભન ર્ાભડ ન યગ થમ જે 

ળય યનાૂં ઘણાૂં અંગભાૂં પેરાલા રાગ્મ. તેની વાયલાય 

ર્ારતી શતી ત્માયે જ ડૉક્ટયઍ વરાશ આી કે તેણ ે

ખાદ્ય દાથો ધયાલતા યેસ્ટયાૂંના વ્મલવામથી દૂય 

યશવે ુૂં જઇઍ જેની અવય તભાભના સ્લાસ્્મ ઉય 

થતી  શમ  ે.                                                               

આભ વાયલાય દયમ્માન તે તાની યેસ્ટયાૂંભાૂં શાજય 

યશ  ળકત ન શત. યૂત ુૂં ધ્માન ન આી ળકાતાૂં 

તેના ધૂંધાભાૂં આલક ઓ   થતી ગઇ અને ખયર્ા 

લધલા રાગ્મા. ઉધાય  લધતી ગઇ અને ફે લષભાૂં ત 

તેને ભાથે દેલાન ડુૂંગય ખડકાઇ ગમ શત. ૨૦૨૦ 

સધુીભાૂં ત તેનુૂં દેવુૂં લધીને ફૃપ્રમા ૧૮ રાખ ય 

શોંર્ી ગયુૂં.  ેલટે તેણે યેસ્ટયાૂં ફૂંધ કય  દેલાન 

પ્રનણષમ કમો. ત્માય ફાદ કયનાના કશયેે ત ઍને લધ ુ

પ્રલર્લરત કય  દ ધ. ઍ શતાળાભાૂં વય  ડય. ઍને 

આઘાત કયલાના ણ પ્રલર્ાય આલતા શતા. તેણે 

આત્ભશત્મા ત ન કય , ણ ઍક રદલવ ઘયેથી બાગી 

ગમ. કયના કાભાૂં િલાવની ઘણી ાૂંફદ  શતી. 

તેને ઍક  ેલ્રી ફવ ભ  તે ઇન્દય જતી શતી. આ 

ફવભાૂં ફેઠ ત્માયે ઍના લખસ્વાભાૂં ભાત્ર ૫૦૦ ફૃપ્રમા 

શતા. ૪૦૦ રક.ભી. દૂય ઇન્દય શોંર્ીને તેણે ઘયે ઍક 

લર્ઠ્ઠી ભકરી જેભાૂં રખી દ ધુૂં શત ુૂં કે ઘયલાા તેને 

ળધલાન િમત્ન ન કયે. અત્માયે ત તેને કૂંઇ વભજ 

ડતી નથી કે તેણ ેજજિંદગી કેલી ય તે જીલલી. 

ઇન્દયભાૂં ણ રૉકડાઉન ર્ારતુૂં શત ુૂં. તેણે જ્માૂં 

ત્માૂંથી ભેરાૂં ફૂડ ેકેટ્વ કે    રૂંગયભાૂંથી ભતુૂં 

બજન ખાધુૂં. યેરલે સ્ટેળન ય યાત ગા . ણ આ 

જજિંદગીઍ તેને ળીખલાડ  દ ધુૂં કે જજિંદગીની અને 

ખયાકની કેટરી રકિંભત  ે.તણેે ભયલાન પ્રલર્ાય 

ભાૂંડ ને ઍવુૂં નક્ક  કયુું કે બપ્રલષ્ટ્મભાૂં ઍવુૂં કૂંઇક કળુૂં 

જેથી બજનના ઍક ઍક કલમા ભાટે તયવતા 

રકને ભદદ કય  ળકામ. 
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લખસ્વાભાૂં ૈવા શતા ઍ શલે ખટૂ  જલા આવ્મા શતા. 

તેણે નકય  કયલાન પ્રલર્ાય કમો. ઍક ભરશના સધુી 

તેના નકય  ભેલલાના તભાભ િમત્ન પ્રનષ્ટ્પ ગમા, 

ણ આખયે ઍક વયકાય  શન્સ્ટરભાૂં લૉર્ભેનની 

નકય  ભ  ખય . કેન્ટ નભાૂં ખાઇ રેવુૂં અને ભરશને 

ફૃપ્રમા ૬૦૦૦ન ગાય. તેનુૂં નવીફ જાણે ઊઘડલા 

રાગ્યુૂં શમ તેભ તેને ઍક યશણેાક વવામટ ભાૂં 

૮૦૦૦ના ગાયલા  લૉર્ભેનની નકય  ણ ભ . 

આભ ઓલયટાઇભ કય ને તે વાળુૂં ઍવુૂં કભાલા રાગ્મ 

અને તેના ખાલા, ીલા તેભ જ સલૂાની લર્િંતા ણ 

ટ . સખુની ળફૃઆત થતાૂં જ તેણે શેુૂં કાભ તેની 

ભાતા અને તેના ફે બાઇને ત્ર રખલાનુૂં કયુું. તેણે 

તાની સખુાકાય ના વભાર્ાય આપ્મા. તેના ઘયે ત 

પ્રળલભના ગભુ થલાની રીવભાૂં પરયમાદ ણ 

નોંધાલી શતી. પ્રળલભ ેતેભન ેલર્ન આપ્યુૂં કે તે ઍક 

રદલવ લધ ુભજબતૂ થઇને ઘયે ા  પયળે. 

રદલા  લખતે તેે ેને વાભાર્ાય ભળ્મા કે તેના 

ઘયલાાઓઍ દેવુૂં બયાઇ કયલા ઘય લેર્ી દ ધુૂં  ે. 

તેઓ પ્રળલભને ઘયે ફરાલતા શતા, ણ પ્રળલભ ઘયે ન 

ગમ. તે કૂંઇક કય  ફતાલીને જ ઘયે ા  પયલા 

ભાગત શત. રદલા  ફાદ તેણે ફર્ાલેરા ફૃપ્રમા 

૨૫,૦૦૦ભાૂંથી ઍક જગ્મા બાડ ેરઇને શૂંગય રૂંગય 

નાભે યેસ્ટયાૂં ર્ા ુકય . જકે, તેન ઉદે્દળ કભાલાન 

લફરકુર ન શત.  

ગત લો દયમ્માન ભખૂ શુૂં ર્ીજ  ે તેન તેને ખફૂ 

અનબુલ શત ઍટર ેરકને વાળુૂં ખાલાનુૂં વસ્તાભાૂં 

ભ  યશ ેતેલા િમત્ન તેણ ેકમાષ. ૧૦ ફૃપ્રમાભાૂં તે 

લડાાૂંઉ, ભેદુલડા, લફયમાની અને ભવારા ઢવા ણ 

લેર્લા રાગ્મ અને બજનની થા  તણેે ૩૦ 

ફૃપ્રમાભાૂં આલા ભાૂંડ . દય ગળુુલાયે તે જફૃયતભૂંદને 

ભપતભાૂં બજન આલા ભાૂંડય. રૂંગય ળ્દ ગળુુદ્વાયા 

વાથે વૂંકામેર શલાથી ણ લધ ુને લધ ુરક તેને 

ત્માૂં આકાષતા શતા. લ  બજનની રકિંભત બરે 

ઓ   શમ ણ તેની ગણુલત્તા વાથે તેણે ક્યાયેમ 

વભાધાન કયુું ન શત ુૂં. ધીયે ધીયે તેણે ફધી ર્ીજના 

બાલ ઍલા યાખલા ભાૂંડયા કે કેટરીક ર્ીજભાૂં ખટ 

જામ ત કેટરીકભાૂં કભાઇ ણ રે. આભ કયલાથી 

તેન જીલનપ્રનલાષશ ણ થલા રાગ્મ. તે કશ ે ે કે 

ભાય  લધ ુકભાલાની રારર્ અને બોપ્રતક સખુના 

ઉબગની રારવા ભય  યલાય   ે. ભખૂ્માઓના 

બજન ફનલાની ઇચ્ ા લધતી જામ  ે તેથી આ 

બજન ઉદ્યગભાૂં ત હુૂં કૂંઇ લધ ુડતુૂં કભાલાની 

રારર્ નથી યાખત. ણ ભાય  આલક લધાયલા હુૂં 

અન્મ કાભ કયલા પ્રલર્ાય  યહ્ય છુૂં. હુૂં ઍડલટાષઇલઝિંગ કે 

ભાકેરટિંગના કાભભાૂં નકય  ભેલલાન પ્રલર્ાય કય  

યહ્ય છુૂં. ય ુટફુ ય કરૂકિંગ પ્રળખલાડલાન ણ ભાય 

પ્રલર્ાય  ે. ભને શટેર ભેનેજભેન્ટન રડગ્રી કવષ 

કયલાની ણ ઇચ્ ા  ે. 

તેની ભાતા ણ કશ ે ે, ‘ધૂંધ બાૂંગી ડલાથી તે ઘય 

 ડ ને ર્ારી ગમ ત્માયે અભે ખફૂ લર્િંતાભાૂં શતાૂં, 

યૂંત ુત્માય ફાદ ઍ લધ ુરશિંભતલાન અને ભજબતૂ 

થમ  ે. ભને ખાતય   ે કે તે ઍક રદલવ તેના તભાભ 

ઉદે્દળન ેાય ાડળે.’ 

ર્ાર, આણ ેણ બજનની ખય  રકિંભત વભજનાય 

આ ગય ફ દાતાને શબુેચ્ ા આીઍ. 
(વોજન્મ: મ ાંફઈ વભાચાય) 
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વિન્વ રપક્ષરની વલદામ 
99 લથ, 143 દેળ અને એક િવવદ્ધ ત્ની 

વિન્વ રપક્ષર, ડય  ક ઑપ ઍરડનફગથન  ાં 99 લથની લમે અલવાન થય ાં છે. કદાચ તેઓ દ વનમાના વોથી િખ્માત વત 
શતા. તેભણે તેભના જીલનના વાત દામકા તેભનાાં ત્ની, ક્ષિટનનાાં ક્લીન ઍક્ષરઝાફેથ દ્વિતીમની છામાભાાં વલતાવ્મા 
શતા, ણ તેભન ાં વ્મક્ક્તત્લ એટ ાં િફ શત  ાં કે તેઓ ક્યાયેમ ભાત્ર વત ફની યહ્યા ન શતા. ત યાણી વાથે યશનેાયા 
વિન્વ રપક્ષર કણ શતા અને યાણી વાથે તેભનાાં રગ્ન કઈ યીતે થમાાં શતાાં? 
ક્યાયેમ વત ખયા, ણ યાર્જ નશીં: 

 
જન્ભ: જૂન 10, 1921 *  અલવાન: એવિર 10, 2021 

વોથી શરેાૂં ભશત્ત્લની લાતઃ પ્રિન્વ રપલર તય કે 

ણ ઓખાતા ડલકુ યાજગાદ ના વીધા લાયવદાય 

ક્યાયેમ ન શતા અને તેભને યાજાની દલી ક્યાયેમ 

ભ  ન શતી, ણ તેભના ભટા તુ્રને યાજગાદ ન 

લાયવ ભળે.તેનુૂં કાયણ ઍ  ે કે લિટનભાૂં જે સ્ત્રી 

યાજાને યણ ેતેઓ ભશાયાણીની ઔર્ારયક દલીન 

ઉમગ કય  ળકે  ે, ણ જે ળુુ યાણીને યણે 

તેઓ યાજાની દલીન ઉમગ કય  ળકત નથી. 
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તેન ઉમગ યાજ રયલાયના ળુુ જ કય  ળકે  ે. 

ક્લીન ઌલરઝાફેથ અન ેપ્રિન્વ રપલરનાૂં ર્ાય 

વૂંતાનભાૂં પ્રિન્વ ર્ાલ્વષ (લમ 72 લષ), પ્રિન્વેવ ઍન 

(70), પ્રિન્વ ઍન્ૂ (61) અને પ્રિન્વ ઍડલડષ (57)ન 

વભાલેળ થામ  ે. 

તેઓ યલુાન શતા ત્માયે રપલર તેભની ાવે તાનુૂં 

ધાયુું કયાલતા શતા. યાજલી રયલાયનાૂં જીલનર્રયત્ર 

રેલખકા ઈન્ન્ગ્રડ વેલાડે પ્રિન્વ ઍન્ૂને ફાણભાૂં ઍવુૂં 

કશતેા ટાૂંક્યા શતા કે "અભને કળુણા ક્લીન ાવેથી 

ભ   ે અને કતષવ્મબાલના તથા પ્રળસ્ત તભેની 

(પ્રિન્વ રપલર) ાવેથી ભળ્માૂં  ે." 

તાના પ્રતા યાતે ઊંઘલાના વભમે કેલી ઘડ  કાઢેરી 

લાતાષઓ વૂંબાલતા શતા કે તેભનાૂં ફાક ફૃડમાડષ 

રકન્પ્રિંગની જસ્ટ વ સ્ટય ઝ લાૂંર્ે ત્માયે વાૂંબતા 

શતા, ઍ ણ ઍન્ૂને માદ  ે. 

પ્રિન્વ રપલર તેભના દ ઘષ જીલનકાભાૂં આઠ ોત્ર-

ોત્રીઓન ેભટાૂં થતાૂં જમા શતા અને 10 િોત્ર-

િોત્રીઓના આગભનના વાક્ષી ણ ફન્મા શતા. 

તેભણે જીલનની ળફૃઆત ક્યાાંથી કયી શતી? 

 
વિન્વેવ એક્ષરવ અને વિન્વ રપક્ષર, ગ્રીવ છડયા છી 

યવિદ લાત ઍ  ે કે રપલરની ફરકિંઘશાભ ૅરેવ 

સધુીની માત્રા 1922ભાૂં નાયૂંગી મકૂલાના ઍક 

ફૉક્વભાૂંથી ફનાલરેા ઘરડમાથી ળફૃ થઈ શતી. 

તેભન જન્ભ 1921ની 10 જૂને ગ્રીવના કફૂષ ટાભુાૂં 

થમ શત. તઓે ગ્રીવના પ્રિન્વ ઍન્ૂ અને 

ફટેનફગષનાૂં પ્રિન્વેવ ઍલરવના વોથી નાના વૂંતાન 

અને ઍકભાત્ર તુ્ર શતા. 

ઍ લાયવાને કાયણે તેઓ ગ્રીવ તથા ડને્ભાકષના પ્રિન્વ 

ફન્મા શતા, ણ ઍ   ના લે ફલા ફાદ તેભના 

રયલાયન ગ્રીવભાૂંથી દેળપ્રનકાર કયલાભાૂં આવ્મ 

શત. ઍક લિરટળ યદુ્ધજશાજે તેભને વશ વરાભત 

ઈટારી શોંર્ાડયા શતા અને નાના રપલર ઍ િલાવ 

દયપ્રભમાન પની ટરીભાૂં ઊંઘતા યહ્યા શતા. 

તેભન ઉછેય કેલી યીતે થમ શત? 

 
તેભની તર ણાઈનાાં લો એક સ્કરટળ ફરડિંગ સ્કરૂ 
ગડથન્સ્ટાઉનભાાં વાય થમાાં શતાાં.  

રપલરનુૂં ફાણ ખૂંરડત શત ુૂં અને ાયાલાય 

શતાળાથી ઘયેામેુૂં યહ્ુૂં શત ુૂં.  1930ભાૂં તેઓ આઠ 

લષના શતા ત્માયે વખત નલષવ િેકડાઉનન બગ 

ફનેરાૂં તભેનાૂં ભાતાને ઍક વરાભત ભનયગ 

લર્રકત્વા કેન્રભાૂં દાખર કયલા ડયાૂં શતાૂં.  

ઍ   નાૂં લોભાૂં રપલરની તેભનાૂં ભાતા-પ્રતા વાથે 

જૂજ મરુાકાત થઈ શતી. 
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તેભના પ્રતાઍ ફ્રાન્વભાૂં ઍક નદ રકનાયે ઍક ભરશરા 

વાથે યશલેાનુૂં નક્ક  કયુું શત ુૂં. ફાદભાૂં તેભનાૂં ભાતાના 

લિટનન્સ્થત વગાૂંઓઍ રપલરના ઉ ેયભાૂં ભદદ કય  

શતી. ફાદભાૂં તેભણ ેભાઉન્ટફેટન અટક અનાલી 

શતી, જે તેભના ારયલારયક નાભ ફટ્ટનેફગષનુૂં અંગ્રેજી 

સ્લફૃ શતી. તેભની તળુણાઈનાૂં લો ઍક સ્કરટળ 

ફરડિંગ સ્કરૂ ગડષન્સ્ટાઉનભાૂં વાય થમાૂં શતાૂં. તેના 

સ્થાક અને શડેભાસ્ટય પ્રળક્ષણ ક્ષેત્રના જ્ય ુઅગ્રણી 

કટષ શાન શતા. નાઝીઓની ટ કા કયલા ફદર કટષ 

શાનને જભષનીભાૂંથી કાઢ  મકૂલાભાૂં આવ્મા શતા. સ્કરૂે 

રપલરનુૂં ઘડતય કયુું અને તેભનાભાૂં આત્ભપ્રનબષયતાનુૂં 

ણ કયુું.  

િાર્ીન ગ્રીવના સ્ાટાષના રક જેલી જીલનળૈરીના 

ાઠ બણાલલાભાૂં આલતા શલાથી સ્કરૂના પ્રલદ્યાથીઓ 

લશરેી વલાયે ઊઠ ને ટાઢાફ ાણીથી સ્નાન કયતા 

અને રાૂંફી દડ ભાટે નીક  ડતા શતા. 

ઍ તારીભ રકળયાલસ્થાના "ઝેય રા ઝનનૂ" વાભે 

ટક્કય રઈ ળકળે ઍવુૂં શાન ભાનતા શતા. 

રપલરનાૂં ર્ાય ફશને ૈક ના ઍક વેપ્રવર તેભના 

જભષન પ્રત, વાસ ુતથા ફે દ કયાઓ વાથે 1937ભાૂં 

ઍક પ્રલભાન અકસ્ભાતભાૂં મતૃ્ય ુામ્માૂં શતાૂં. વેપ્રવર ઍ 

લખતે િેગ્નન્ટ શતાૂં. 

વેપ્રવર જભષની ય રગબગ વૂંણૂષ અંકુળ ધયાલતી 

નાઝી ાટીભાૂં થડા વભમ શરેાૂં જ જડામાૂં શતાૂં. 

વેપ્રવરના મતૃ્ય ુવભમે રપલર 16 લષના 

શતા.રશટરયના જમજમકાયની વરાભી આતા રક 

લચ્ર્ેથી રઈ જલાતા ફશનેના કરપનની ા  

ળકવૂંતપ્ત રપલર ર્ારતા યહ્યા શતા. 

ઍ વભમને માદ કયતાૂં પ્રિન્વ રપલરે ફાદભાૂં કહ્ુૂં શત ુૂં 

કે "ખયેખય આવુૂં જ ફન્યુૂં શત ુૂં. રયલાય પ્રલખેયાઈ 

ગમ શત. ભાયાૂં ભાતા ફીભાય શતાૂં, ભાય  ફશનેનાૂં 

રગ્ન થઈ ગમાૂં શતાૂં, ભાયા પ્રતા ફ્રાન્વની દલક્ષણ ે

શતા. ભાયે ઍ ફધાભાૂંથી આગ લધલાનુૂં શત ુૂં. લધવુૂં 

જ ડ.ે છૂટક નથી." 

રપક્ષર અને ભશાયાણીન િેભ 
રપલરનુૂં ળાા પ્રળક્ષણ ળુૂૂં થયુૂં ત્માયે લિટન અને 

જભષની લચ્ર્ે યદુ્ધ ળફૃ થલાની તૈમાય ભાૂં શત ુૂં. 

તેઓ ડટષભાઉથ ખાતેની લિટાપ્રનમા યૉમર નેલર 

કૉરેજભાૂં જડામા શતા. નેલર ઍકૅડભેીભાૂં તેઓ 

તેજસ્લી કૅડટે યુલાય થમા શતા અને વલોચ્ર્ ક્રભાૂંક 

વાથે ગ્રેજ્યઍુટ થમા શતા. 

રકિંગ જ્મર્જ ૂંર્ભ જુરાઈ-1939ભાૂં વત્તાલાય મરુાકાતે 

આવ્મા ત્માયે તેભની યલુાન દ કય ઓ પ્રિન્વેવ 

ઌલરઝાફેથ તથા પ્રિન્વેવ ભાગાષયેટને ખળુ યાખલાની 

જલાફદાય  રપલરને વોંલાભાૂં આલી શતી. 

ફને્ન દ કય ઓના લારી તય કે કામષયત તેભની આમા 

ભેરયઓન ક્રાપડે ફાદભાૂં ઍ રદલવને માદ કયતાૂં 

જણાવ્યુૂં શત ુૂં કે રપલરે "ફહ ુભટુૂં કાભ કયુું શત ુૂં." 

રપલર 13 લષનાૂં ઌલરઝાફથેના ભનભાૂં લવી ગમા 

શતા. પ્રિન્વ રપલરે રશન્દ ભશાવાગયભાૂં વોિથભ 

લખત રશ્કય  કામષલાશ  ય ધ્માન આીને ફીજા 

પ્રલશ્વયદુ્ધભાૂં ઉત્કૃષ્ટ્ટ પયજ ફજાલી શતી.       

ઑક્ટફય-1942ભાૂં તઓે 21 લષના શતા અને યૉમર 

નૅલીના વોથી નાની લમના રેપટનન્ટ્વ ૈક ના ઍક 

ફની ગમા શતા. 
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તળુણ લમનાૂં યાજકુભાય  અને નોકાદના અપ્રધકાય  

ઍકભેકની વાથે ત્ર દ્વાયા વૂંકષભાૂં યશતેાૂં શતાૂં.  

રપલર યાજલી રયલાય વાથે થડ વભમ યહ્યા શતા. 

   1943ની રક્રવભવ લખતે નોકાદના યપુ્રનપભષભાૂં 

વજ્જ રપલરન પટગ્રાપ ઌલરઝાફેથના ફૃભના ટેફર 

ય જલા ભળ્મ શત. અંતમુષખી ણ દૃઢપ્રનશ્ચમ 

યલુતીન ઍ પ્રનણાષમક વૂંકેત શત. કેટરાક વશામકને 

ળૂંકા શતી. વાૂંબેરી લાત અનવુાય, (કેભ કે ઍકથી 

લધ ુઅપ્રધકાય ઓઍ ઍવુૂં કહ્ુૂં શત ુૂં) પ્રિન્વ "અજફ  ે, 

અપ્રળલક્ષત  ે અને લપાદાય વાલફત નશીં થામ." 

 
1947ભાાં વિન્વેવ એક્ષરઝાફેથ અને બાવલ વત વાથે 

જકે, ટ કાખય બાપ્રલ ભશાયાણીના પ્રનશ્ચમન ેડગાલી 

ળક્યા ન શતા. 

જીલનર્રયત્ર રખેક રપલર ઍડનેા જણાવ્મા મજુફ, 

રપલરના 1946ના ત્રભાૂં જીલનના નલા અથષ 

વાથેન ઍક ઉત્વાશ  યલુાન જલા ભે  ે. 

તેભણે તેભના બાપ્રલ વાસનેુ રખ્યુૂં શત ુૂં કે "ભાયા 

જીલનભાૂં જે કૂંઈ વાળુૂં ફન્યુૂં  ે તેને હુૂં રામક નથી 

તેની ભને ખાતય   ે. યદુ્ધભાૂં ફર્ી જવુૂં અને પ્રલજમના 

વાક્ષી ફનવુૂં, પ્રલશ્રાભની તક ભલી અન ેજીલન વાથે 

પય  તાદાત્મ્મ વાધવુૂં, વૂંણૂષણે અને પ્રનઃળૂંક િેભભાૂં 

ડવુૂં. આ ફધાની વાભે વ્મન્ક્તગત અને 

દુપ્રનમાબયની તકરીપ ણ નાની તથા લાભણી 

રાગે." રકિંગ જ્મજ ેતેભની તુ્રી વાથે યણલાની 

યલાનગી રપલરને આી શતી, ણ ઍ શરેાૂં 

તેભણે કેટરાક પેયપાય કયલાના શતા. 

ગ્રીવ તથા ડને્ભાકષના તત્કારીન યાજકુભાય લિટનન 

રશસ્વ ફની ગમા શતા. તઓે ર્ર્ષ ઑપ ઇંગ્રૅન્ડ વાથ ે

જડામા શતા અને તેભણ ેતેભની પ્રલદેળી દલીઓ 

 ડ  દ ધી શતી. 

1947ની 20 નલેમ્ફયે તેભનાૂં રગ્નના રદલવે તેભને 

ઌરડનફગષના ડલકુ ફનાલલાભાૂં આવ્મા શતા. 

ઍ ઌરડનફગષના ડલકુના નાભે તેઓ આજીલન 

ઓખાતા યહ્યા શતા. રગ્ન વભમે તેભની લમ 26 

લષ અને તેભનાૂં ત્નીની લમ 21 લષ શતી. 

યાજલી દૂંતીનાૂં રગ્નને ર્ાય લષ થમાૂં ત્માયે ઍક 

જલાફદાય  આલી ડ . ઍ વભમ દયપ્રભમાન તેભને 

ફે વૂંતાન થમાૂં શતાૂં. 

કૉભનલેલ્થના 1952ના િલાવ દયપ્રભમાન તઓે 

કેન્માની ઍક ગેભ રજભાૂં શતા ત્માયે તેભને ભાઠા 

વભાર્ાય ભળ્મા શતા. ઌલરઝાફેથના પ્રતા રકિંગ 

જ્મર્જ ૂંર્ભનુૂં 56 લષની લમે અલવાન થયુૂં શત ુૂં. 

ઌરડનફગષના ડલકુના પ્રભત્ર તથા અંગત વલર્લ 

કભાન્ડય ભાઈકર ાકષ યે ઍ નુૂં લણષન કયુું શત ુૂં. 

તેભણે કહ્ુૂં શત ુૂં કે "તેભની ભાથે અયધુૂં આબ તટૂ  

ડલુૂં શમ ઍલા તેઓ રાગતા શતા. ભાયા જીલનભાૂં 

કઈના ભાટે હુૂં ઍટર રદરગીય થમ નથી. તેઓ  
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ફાક વાથે 1950 ભાાં વિન્વેવ એક્ષરઝાફેથ અને વિન્વ રપક્ષર

જયદાય આઘાત રાગ્મ શમ તેભ જયથી શ્વાવ રેતા 

શતા. તેભને તત્કા વભજાઈ ગયુૂં શત ુૂં કે ળાૂંપ્રતબમાષ 

આનૂંદભમ વશજીલનન અંત આલી ગમ  ે." 

રપલરની નોકાદ વૂંફૂંધી આંકાક્ષા ય અંકુળ રાગી 

ગમ. પ્રત રપલર નલા યાણી ઌલરઝાફેથની વતત 

વાથે શમ ઍ જફૃય  શત ુૂં. 

ડલકુ ઑપ ઌરડનફગષને 'ક્લીન્વ કૉન્વટષ ' કશલેામા. 

તેભનુૂં મખુ્મ કાભ તેભનાૂં ત્નીને કાભકાજભાૂં ટેક 

આલાનુૂં શત ુૂં. 

રપલરન આગ્રશ શત કે યાજલી રયલાય તેભની 

ભાઉન્ટફેટન અટક અનાલી રે. 1950ના દામકાના 

આયૂંબે ળફૃ થમેર પ્રલલાદ રાૂંફ ર્ાલ્મ શત. 

ક્લીન ઌલરઝાફેથને પ્રલન્ડવય જાલી યાખલાનુૂં 

કશલેાભાૂં આવ્યુૂં ત્માયે ગસુ્વે થમેરા રપલરે કહ્ુૂં શત ુૂં કે 

"આ દેળભાૂં હુૂં ઍક જ ઍલ ળુુ છુૂં, જે તાની 

અટક તેનાૂં ફાકને આી ળકત નથી." 

તાના ભાટે નક્ક  કયામેરી ભમાષરદત ભપૂ્રભકાભાૂંથી 

નલ અથષ ળધલા ભાટે રપલર વૂંઘષ કયતા યહ્યા 

શતા, ણ વ્મલશાળુ સ્લબાલલા  વ્મન્ક્ત તય કે તેઓ 

ફરકિંઘશાભ ૅરેવની ચસુ્ત યવાભાૂં તાજી શલા 

ફૂૂંકલા કરટફદ્ધ શતા. 

રપક્ષર ેયાર્જળાશીને કેલી યીતે ફદરી? 
તાના રયલાયને ગ્રીવભાૂંથી ફજફય લૂષક શાૂંક  

કાઢલાભાૂં આવ્મ શત ઍ ડલકુ ક્યાયેમ ભલૂ્મા ન શતા. 
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તેઓ ભાનતા શતા કે યાજાળાશ ઍ અન્સ્તત્લ ટકાલલા 

રયન્સ્થપ્રતને અનકુૂ થવુૂં જઈઍ. 

વભાજના પ્રલપ્રલધ લગષના રકને ક્લીન ઌલરઝાફેથ 

ભ  ળકે ઍટરા ભાટે તેઓ ઔર્ારયક બજન 

વભાયૂંબનુૂં આમજન કયતા શતા. 

યાજલી રયલાયના બજન ભાટે યાજભશરેભાૂં ઍક 

અરગ યવડુૂં કામષયત  ે ઍવુૂં જાણલા ભળ્યુૂં ત્માયે 

રપલરે ઍ યવડુૂં ફૂંધ કયાલી દ ધુૂં શત ુૂં. 

કેટરાક પેયપાય લધાયે અંગત શતા અને તેભાૂં 

ઉકયણ િત્મેના તેભના િેભનુૂં િપ્રતલફિંફ જલા 

ભતુૂં શત ુૂં. 

તાજળી શરેાૂં રપલર અને બાપ્રલ ભશાયાણી 

1949ભાૂં ક્રેયેન્વ શાઉવભાૂં આવ્માૂં ત્માયે તેભણ ે

રયશ્રભનુૂં િભાણ ઘટાડતા વૂંખ્માફૂંધ વાધન 

ઈન્સ્ટર કયાવ્માૂં શતાૂં. ઍક ઉકયણ ઍવુૂં શત ુૂં કે જેભાૂં 

ઍક ફટન દફાલલાથી લડષયફભાૂંથી સટૂ ફશાય 

આલી જત શત. 

ડલકેુ યૉમર પેપ્રભરી નાભની ફીફીવીની 90 પ્રભપ્રનટની 

ઍક ડૉક્યભૅુન્ટય  રપલ્ભને ટેક આપ્મ શત. 1969ભાૂં 

િવારયત કયામેરા ઍ રપલ્ભને ટેલરપ્રલઝન ક્ષેતે્ર ઍક 

વીભાલર્હ્નફૃ ગણલાભાૂં આલે  ે. 

ઍ રપલ્ભભાૂં ક્લીન ઌલરઝાફેથ ળાશ  અશ્વન ેગાજય 

ખલડાલતાૂં, ટેલરપ્રલઝન પ્રનશાતાૂં અને ફાલ્ભયર 

ૅરેવના ફાફેક્ય ૂાવે પ્રિન્વેવ ઍન વવેજ ફનાલતાૂં 

શમ ત્માયે વરાડ પ્રલળે ર્ર્ાષ કયતાૂં જલા ભે  ે. 

રપલરે ફરકિંઘશાભ ૅરેવભાૂં ઈન્ટયકૉભ ઈન્સ્ટર 

કયાવ્માૂં શતાૂં, જેથી રપલરના રેલખત વૂંદેળા યાણી 

ઌલરઝાફેથને શોંર્ાડલા નકયઍ લાયૂંલાય જવુૂં ન 

ડ.ે તેઓ તાન વાભાન વાથે યાખતા શતા અને 

તાના ફૃભભાૂં તાન િેકપાસ્ટ ઈરેસ્ક્રક ફ્રાઈંગ ેન 

ય જાત ેફનાલતા શતા. યાણી ઌલરઝાફેથે તેની 

લાવ વાભે લાૂંધ રીધ    તેભણે ફૃભભાૂં િેકપાસ્ટ 

યાૂંધલાનુૂં ફૂંધ કયુું શત ુૂં. 

તેઓ કઈ યીતે વભમ વાય કયતા શતા? 
લિટનના ઇપ્રતશાવભાૂં યાજલીના વોથી રાૂંફા વભમના 

વશર્ય તય કે પ્રિન્વ રપલરે 22,191 ફેઠકભાૂં બાગ 

રીધ શત.2017ભાૂં યૉમર ડલટૂ ભાૂંથી પ્રનવતૃ્ત થમા 

ફાદ તેઓ 780થી લધ ુવૂંગઠનના યુસ્કતાષ, િમખુ કે 

વભ્મ શતા ઍવુૂં કશલેામ  ે. 

ક્લીન વાથે કૉભનલેલ્થ દેળના પ્રલશ્વભ્રભણ દયપ્રભમાન 

તેભણે 143 દેળની વત્તાલાય મરુાકાત રીધી શતી 

અને ફે્રન્ર્ તથા જભષન બાા યના િભતુ્લન 

ઉમગ કમો શત. 

દલક્ષણ ેપ્રવરપકના ટા ુયાષ્ટ્ર લેનઆુતભુાૂં ઍક 

યેઈનપયેસ્ટ વમદુામના રક તેભને નુર્જન્ભ ાભેરા 

િાર્ીન મદ્ધા તય કે જૂે  ે. 

તેભણે કયેરાૂં કાભભાૂં વોથી લધાયે માદગાય ડલકુ 

ઑપ ઌરડનફગષ ઌલૉડષ  ે. રપલરે તેભના ભતૂલૂષ 

શડેભાસ્ટય કટષ શાનના કશલેાથી 1956ભાૂં આ ઌલૉડષની 

ળફૃઆત કય  શતી.  14થી 25 લષની લમના રક 

સ્લૈન્ચ્ ક કાભ કય ને, ળાય રયક િવપૃ્રત્ત તથા કોળલ્મ 

ભેલીને અને લષતાયશણ કે વમરુિલાવ ખેડલા 

જેલાૂં વાશવ કય ને આ ઌલૉડષ જીતી ળકે  ે. 2016ભાૂં 

130થી લધ ુદેળ-િદેળના 13 રાખ યલુાઓઍ આ 

સ્ક ભભાૂં બાગ રીધ શત. 
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1961ભાાં બાયતભાાં લાઘન વળકાય કમાથ છી ક્લીન ઍક્ષરઝાફેથ (લચ્ચે) અને જમપ યના ભશાયાર્જ તથા ભશાયાણી વાથ.ે 

તેના સ્થાકે ફીફીવીને કહ્ુૂં શત ુૂં કે "તભે યલુા રકને 

કઈ ક્ષેત્રભાૂં વપતા અાલી ળક ત ઍલી 

વપતાની રાગણી ફીજા ઘણા રકભાૂં પેરાઈ ળકે." 

રપલર િપ્રતબાળા  સ્ૉટૌષવભૅન શતા. તેઓ 

ગૉડષન્સ્ટાઉન ખાતે વેઈલરિંગ ળીખ્મા શતા અને આઈર 

ઑપ લાઇટ ખાતે દય લ ેઉનાાભાૂં મજાતી 

વેઈલરિંગ સ્ધાષભાૂં પ્રનમપ્રભત ય તે બાગ રેતા શતા. 

તેભને કેયેજ ડ્રાઈપ્રલિંગ જેલી અશ્વવૂંફૂંધી સ્ૉટૌષવભાૂં 

જયદાય યવ શત અને તઓે 1960ના દામકાના 

ભધ્મબાગભાૂં લિટનના ટર્ના ર ખરેાડ ઓ 

ૈક ના ઍક શતા. 

તેઓ માષલયણની તથા લન્મજીલનની જાલણી ભાટે 

િપ્રતફદ્ધ શતા. 1961ભાૂં તેઓ લલ્ડષ લાઇલ્ડ રાઇપ 

પૂંડના િમખુ ફન્મા શતા.ઍ જ લે બાયતભાૂં લાઘના 

પ્રળકાયના ઍક પટગ્રાપભાૂં ક્લીન વાથે તેઓ નજયે 

ડયા ત્માયે તેભણે ટ કાન વાભન કયલ ડય શત. 

તેભન ાં વ્મક્ક્તત્લ તેભના તાના અને ક્લીનના 
ળબ્દભાાં... 
લિરટળ જીલનભાૂં તેભણ ેઆેરા મગદાન પ્રલળેના 

વલારન જલાફ પ્રિન્વ રપલરે રાક્ષલણક પ્રનખારવતા 

વાથે આપ્મ શત. તેભણ ેકહ્ુૂં શત ુૂં કે "ભેં ભાયાથી 

ફનતુૂં શે્રષ્ટ્ઠ કાભ કયુું  ે. કેટરાક રકને તે મગ્મ 

રાગે  ે, કેટરાકને નથી રાગતુૂં. તેભાૂં હુ ૂં શુૂં કય  ળકુૂં? 

હુૂં ભાય  કામષદ્ધપ્રત ફદરાલી ન ળકુૂં. ઍ ભાય  ળૈરીન 

ઍક રશસ્વ  ે." પ્રિન્વ રપલરે ફેધડક અથલા 

બાલનાશનૂ્મ લૂંળીમ પ્રનલેદન કય ને લાયૂંલાય પ્રલલાદ 
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ણ વર્જમા શતા. તેભાૂં તભેણે 1986ભાૂં ર્ીનભાૂંના 

લિરટળ પ્રલદ્યાથીઓના ઍક જૂથ વાથેની લાતર્ીતભાૂં 

કયેરી ટ પ્ણીન વભાલળે થામ  ે. તેભણે 

પ્રલદ્યાથીઓને કહ્ુૂં શત ુૂં કે "જ તભે અશીં રાૂંફ વભમ 

યશળે ત તભાય  ફધાની આંખ ણ ઍકદભ ઝીણી 

થઈ જળે." ટ કાકાય તેભને ગૅપે-િન (ળયભભાૂં 

નાખનાયા) અને આઉટ ઑપ ટર્ ગણાવ્મા શતા. 

પ્રિન્વ રપલરન ફર્ાલ કયતા રક તભેને ભસ્તી-

ભજાક કયલા ઈચ્છુક વ્મન્ક્ત ગણાલતા શતા. 

જાણકાય કશ ે ે કે સ્ષ્ટ્ટલક્તા પ્રિન્વ રપલર અને 

ક્લીન ઌલરઝાફેથને શાસ્મે જડરેા યાખ્મા શતા. 

ઍભણે તે સરૂ્લેુૂં કે ઍ ક્લીનની વશનળીરતા  ે. 

ક્લીન ઌલરઝાફેથ ઍક વભમે તેભના બાણની 

ળફૃઆત "ભાયા પ્રત અને હુૂં..." ળ્દથી કયતાૂં શતાૂં 

તેની 1960ના દામકાભાૂં અને ઍ    શાસ્મરખેકઍ 

ખફૂ ભજાક ઉડાલી શતી. ઍ    ક્લીને તે ળ્દ 

ફરલાનુૂં ફૂંધ કય  દ ધુૂં શત ુૂં, ણ રાગણી મથાલત 

યશ  શતી. 

ક્લીન ઌલરઝાફેથે તેભનાૂં રગ્નની સલુણષજમૂંતી 

િવૂંગે આેરા હ્રદમસ્ળી બાણભાૂં પ્રિન્વ રપલરના 

વ્મન્ક્તત્લનુૂં લણષન કયુું શત ુૂં. ક્લીને કહ્ુૂં શત ુૂં કે "પ્રિન્વ 

રપલરે ભાળુૂં બાણ વાૂંબવુૂં ડળે તેન ડય ભને 

લાયૂંલાય રાગે  ે. બાણની ર્ર્ાષ અભે અગાઉ કય  

રઈઍ   ઍ અને તભે વભજી ળક કે તેઓ સ્ષ્ટ્ટ 

ળ્દભાૂં તેભન અલબિામ વ્મક્ત કયે  ે." 

"તેઓ આવાનીથી લખાણ કયતા નથી, ણ તેઓ 

આટરાૂં લો સધુી ચુર્ા ભાય  ળન્ક્ત ફની યહ્યા 

 ે. હુૂં અને તેભન રયલાય, આ અને પ્રલશ્વના અનેક 

દેળ તેભના ાયાલાય ઋણી  ે." 
                         (વોજન્મ: ફીફીવી ગ જયાતી)
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'હ ાં ખરીર આજે ભમો છાં એ િથભ ઘટના નથી, જજિંદગીબય શપ્તે શપ્તે યજ ચકૂલામ શત' 

- ગ જયાતી ગઝરચાશકનાાં શૈમે વદામ યભતી આ ગઝરના યચવમતા  

કવલ ખરીર ધનતેજલીન ાં લડદયાભાાં વનધન… 
સ યેળ ગલાક્ષણમા * (વોજન્મ: ફીફીવી ગ જયાતી). 

 
જન્ભ: રડવેમ્ફય 12, 1935 *  અલવાન: એવિર 04, 2021 

'હુૂં ખરીર આજે ભમો છુૂં ઍ િથભ ઘટના નથી, 

જજિંદગીબય શપ્તે શપ્તે યજ ચકૂલામ શત'- ગજુયાતી 

ગઝરર્ાશકનાૂં શૈમે વદામ યભતી આ ગઝરના 

યર્પ્રમતા કપ્રલ ખરીર ધનતેજલીનુૂં લડદયાભાૂં પ્રનધન 

થયુૂં  ે. ખરીર ધનતેજલીની ગઝરભાૂં જીલાતી 

જજિંદગી અને લતષભાન વભમનુૂં િપ્રતલફિંફ ઝીરામ  ે 

ઍવુૂં ઍભના વભકારીન ભાને  ે. 

'આ વગૂંદનામુૂં યજૂ કમાષ    ભાયે કશુૂં કશલેાનુૂં યશતે ુ ૂં 

નથી. જે ય તે જીલાયુૂં, ઍ ફધુૂં ઍની ભેે જીલાયુૂં અને 

ઍ ય તે જીવ્મ છુૂં, ફવ ઍનુૂં આ જ વગૂંદનામુૂં.' 

'વગૂંદનામુૂં' નાભની આત્ભકથા રખનાયા ખરીર ેઆ 

ય તે તાના જીલનની લાત કય  શતી. જાણીતા 

ગામક જગજજતપ્રવિંઘ ેજેભની ગઝર ગાઈ ઍ ખરીર 

ધનતેજલી આગલી અદા અને ઍભના શાડ  

અલાજથી મળુામયાભાૂં નલી યનક રાલી દેતા. તેભન 

'અંદાઝે ફમાૂં' ણ ખાવ યહ્ય  ે. 

તેભનુૂં ઊંચુૂં કદ, બરુૂંદ અલાજ, ભટ  આંખ અન ે

ઍભાૂં યશરેી નભણાળ ઍ તેભને પ્રનયખી ળકામ ઍલી 

ઓખ  ે.  

'વગૂંદનામુૂં'ભાૂં ખરીર ધનતેજલી રખે  ે- 'ર્થુૂં 

ધયણ ાવ કય ને ભેં પ્રનળા  ડ  દ ધી.' 

'બણતય  ડલુૂં ઍ વાથે દાદાની આંગ   ડ ને ફાય 

લષની ઉંભયભાૂં જ ફદનાૂં યાવ-યણા શાથભાૂં 

રઈને હુૂં શ શાૂંકત અને ખતેય ખેડત થઈ ગમ. 

'   ત ખેતી ભાટે થતાૂં ફધાૂં જ નાનાૂંભટાૂં કાભ 

કયલા રાગ્મ. લાલણીથી ભાૂંડ ને પવર રણતાૂં કે 
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લાઢતાૂં સધુીનાૂં દયેક કાભભાૂં ાયૂંગત થઈ ગમ. 

લાલણીના વભમે તયપેણ પૈડક શાૂંક ને વીધા ર્ાવ 

કાઢલા અંગે ગાભભાૂં િળૂંવા થલા રાગી.' 

'યેરલેના ાટા જેલા વીધા ર્ાવ કાઢત શત.' 

જાણીતા ગઝરકાય અને પ્રલલેર્ક અને ખરીર 

ધનતેજલી વાથ ેારયલારયક વૂંફૂંધ ધયાલતા ળક ર 

કાદય  કશ ે ે, "ગઝર આજે જે રકપ્રિમ કક્ષાઍ 

શોંર્ી  ે ઍભાૂં આજના યગુભાૂં ખરીર ધનતેજલીન 

પા ફહ ુભટ  ે." "ભાનલીમ મલૂ્મને તન થતુૂં 

શમ ત ણ ઍ લાત ખરીરની કપ્રલતાભાૂં જલા ભે 

 ે. ઍભની ગઝર રકપ્રિમ થઈ ઍનુૂં કાયણ ઍ  ે કે 

તેભની બાા ફહ ુવય શતી." 

"વભમ િભાણે ઍ ફદરાતા યહ્યા. ઍભણે જીલનની 

શાડભાય  ફહ ુબગલી શતી, પ્રલભ અનબુલ ણ 

તેભને થમા શતા. ણ ઍ રયલતષન વાથે જીલતા 

ળીખી ગમા શતા. અન ેઍ ઍભની કપ્રલતાભાૂં ણ 

વ્મક્ત થામ  ે." 

તેઓ કશ ે ે, "બરે વારશજત્મક દૃસ્ષ્ટ્ટઍ ઍ લધ ુ

મલૂ્મલાન ન રાગે ણ વાભાન્મ રકને સ્ળે ઍલ 

વભાજન અવરી ર્શયે તેઓ ગઝરભાૂં વાદ  ય તે 

યજૂ કયતા શતા." 

ખરીર ધનતેજલી ભટા બાગે કપ્રલવૂંભેરન કે 

મળુામયાભાૂં જતા ત્માયે ગઝર લાૂંર્લા ભાટે કઈ 

કાગ કે ડામય  યાખતા નશતા. 

તેભના અંપ્રતભ મળુામયાઓ સધુી ણ તેઓ ભઢે 

ગઝર લાૂંર્તા. ઍક    ઍક ગઝરન અસ્ખલરત 

િલાશ લશતે જામ અને શ્રતાઓ યવતયફ થતા 

જામ. કપ્રલ અને ભનલર્રકત્વક મકુુર ર્કવી ફીફીવી 

વાથેની લાતર્ીતભાૂં કશ ે ે, "ઍભની ગઝરભાૂં 

યૂંયા અને નવુૂં- ફૂંનેને પ્રભશ્રણ શતુૂં. રકપ્રિમતાભાૂં 

તેઓ વોથી ટર્ ય શતા. ખરીર    કઈ ળામય 

યજૂ થલાની રશિંભત નશતા કયતા." 

ત કપ્રલ અપ્રનર જળી કશ ે ે, "ખરીરન ેત જીલાતી 

જજિંદગીન નળ ર્ડય શત. જજિંદગી ઍની તે જ 

વાક   ે. ખરીરની કપ્રલતાભાૂં કઈ આધ્માજત્ભકતા 

નશતી, ઍન જજિંદગી વાથેન જે નાત શત ઍ જ 

ઍની ભટ  વૂંદા  ે." 
નલ ભાયગ ભેં કાંડામો શત ખ  દ ભાયાાં ગરાાંથી 
ઘણી ગદાંડીઓ ફૂટી છી ત એ જ યસ્તાથી 
ઘાણીએ પયત ફદ અટકી જળે 
એને કશતેા નશીં કે પથૃ્લી ગ છે 

ખરીર ધનતેજલીઍ ફરીવડૂ અલબનેતા અપ્રભતાબ 

ફચ્ર્નનાૂં રગ્નભાૂં ણ શાજય  આી શતી. 

જકે અપ્રભતાબ ફચ્ર્ને ત્રકાયને રગ્નભાૂં 

પ્રનભૂંત્રણથી લૂંલર્ત યાખ્મા શતા. 

ખરીર ધનતેજલીને ણ પ્રનભૂંત્રણ નશત ુૂં. જકે 

તેઓને ખફય ડતાૂં તેઓ રગ્નભાૂં શોંર્ી ગમા શતા. 

અને ઍ    જે પ્રલગત રાવ્મા ઍ 'પ્રવનેભા 

વભાર્ાય'ને શલારે કય  દ ધી શતી.તેઓ આત્ભકથાભાૂં 

રખે  ે કે 'આ િવૂંગભાૂં ભાત્ર ફે ત્રકાય ઉન્સ્થત 

શતાૂં. ઍક ત હુૂં તે અને ફીજી અંગ્રજેી વાભપ્રમક 

સ્ટાયડસ્ટની તેજતયાષય વૂંારદકા દેલમાની ર્ફર.' 

ખરીર ધનતેજલી વાથે ગઝરાઠ કયનાયા અને 

ઍભને ઓખનાયા કપ્રલઓ-રેખકનુૂં ભાનવુૂં  ે ઍભની 

વાદગી ણ ઍભની કપ્રલતાભાૂં ઊતય  આલી શતી. 
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લફયેન કઠાય  કશ ે ે કે "ખરીર ધનતેજલી ર્ાશક 

અને વભધભીઓભાૂં ણ રકપ્રિમ શતા. ઍભનુૂં લરણ 

ઍવુૂં યશતે ુ ૂં કે ઍ કઈની તક   નલતા નશતા અને 

શૂંભેળાૂં નલયલુાન કપ્રલઓને િત્વાશન આતા શતા. 

ફધાને સ્લજન જેલા રાગતા." 

તેઓ ઍક િવૂંગને માદ કયતાૂં કશ ે ે, "અભદાલાદભાૂં 

પ્રલપ્રલધ બાયતી ય ગજુયાતી રપલ્ભની અંગેની પ્રવય ઝ 

ર્ારતી શતી. હુૂં લડદયાભાૂં શત અને ભાયે ખરીર 

ધનતેજલીન ઇન્ટયવ્ય ૂરેલાન શત. ઇન્ટયવ્ય ૂભાટે ભેં 

ખરીરબાઈને લાત કય  અને ઍભને આલલા-જલા 

ભાટેના લાશનની વ્મલસ્થાનુૂં કહ્ુૂં. ત ખરીરે ભને કહ્ુૂં 

કે લાશન-ફાશનની કઈ જફૃય નથી, તુૂં ફાઇક રઈને 

આલી જા. આણે ફૂંને ફાઇક ય જતા યશ શુૂં. આ 

શતી તેભની વયતા. કઈ ણ રયર્મ પ્રલના તેભણે 

આ લાત કય  શતી. ઍભની વાદગી આણને 

અનામાવ રાગે." 

ખરીર ધનતેજલી આત્ભકથાભાૂં રખે  ે કે 1991ના 

વપ્ટેમ્ફયની 28 તાય ખે 56 લષની લમે તેભને ઌટેક 

આવ્મ શત.ઍ    તેભને ાૂંર્ લાય ઌટેક આવ્મા 

શતા અને ત્રણ લાય ઌન્ન્જમપ્રાસ્સ્ટ કયાલી શતી. 

ખરીર ધનતેજલી 1982ના અનાભતપ્રલયધી 

આંદરનન ેમાદ કયત ઍક િવૂંગ રખ ે ે : 

હુૂં ઑરપવથી ા  ઘયે જઈ યહ્ય શત. સ્કટૂય ૂંકર્ય 

શત ુૂં અને કપરુષને કાયણે કઈ ગૅયેજલા ભે ઍલી 

ન્સ્થપ્રત નશતી. હુૂં સભૂવાભ યડ ય ર્ારત જઈ યહ્ય 

શત. ા થી રીવની જી આલતી શલાનુૂં ભને 

રાગ્યુૂં અને હુૂં યડની લચ્ર્થેી ખવીને યડની ઍક 

ફાજુ ર્ારલા રાગ્મ. રીવલા તાડુક્ય. 

'ફગીર્ાભાૂં પયલા નીકળ્મા શ ઍભ તભે ત પય   ને?' 

'હુૂં ઑરપવથી ઘયે જઈ યહ્ય છુૂં.' 

'ણ કપરુષ રાગ્મ  ે ઍની તભને ખફય નથી?' 

'ખફય  ે.'  ' તાૂં તભે નીક  ડયા?' 

'ભાય  ાવે કપરુષ ાવ  ે.' 

'ઍભ? દેખાડ.' ભેં ઍને કપરુષ ાવ દેખાડય. ાવ 

તાના શાથભાૂં રઈને ત્રણ લાય ાવને જમ અને 

ત્રણ લાય ભાય  તયપ જયુૂં.    ઍ ફલ્મ- 'ર્ાર, 

ગાડ ભાૂં ફેવી જાલ.' 

'ણ બરા ભાણવ, ભાય  ાવે કપરુષ ાવ  ે ત ણ-' 

'શા, ત ણ.'  'કેભ ઍવુૂં?' 

'ઍ ફધુૂં હુ ૂં તભને    વભજાલીળ. તભે ગાડ ભાૂં 

ફેવ.' રીવ ભને ઉાડ  જલાની જજદ રઈન ેફેઠ. 

ભને ણ થયુૂં કે ગાડ ભાૂં ફવેલાની ના ાડ ળ ત ફ ે

ર્ાય ડૂંડા ભાયળે. ઍના કયતાૂં ફેવી જ જલા દે. ઍની 

જીભાૂં. અને હુૂં ફેવી ગમ.ઍ ભને રીવ સ્ટેળન 

રઈ ગમ.  ેક ઍની કૅલફનભાૂં રઈ ગમ. ભને ઍની 

વાભે ફેવાડય.    કૉન્સ્ટેફરને ફરાલીને ાણી 

અને ર્ા રઈને આલલા કહ્ુૂં.    ભને કહ્ુૂં, 'શા, 

ખરીરવાશફે! વયવ ભઝાની ગઝર વૂંબાલ.' ળક ર 

કાદય  કશ ે ે, "ગજુયાતીભાૂં ગઝરની થતી 

અલગણનાભાૂં ગઝરને સ્થાપ્રત કયલાભાૂં ઍભની ફહ ુ

ભશત્ત્લની ભપૂ્રભકા યશ   ે." 

"ખરીર ધનતેજલીને વોથી શરેી ૂંન્ક્ત જાણીતા 

ગઝરકાય અઝીઝ કાદય  (ળક ર કાદય ના પ્રતા) ઍ 

આી શતી અને તેઓ મળુામયાઓભાૂં ણ ઘણી લાય 

તેન ઉલ્રખે કયતા શતા." ળક ર કાદય  અનવુાય, 

ખરીરે ળફૃઆત ઉદૂષથી કય  શતી. ઍ વભમે ખરીર 
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વભકારીન કપ્રલઓની જેભ ન વભજામ ઍલી દુફોધ 

કશલેામ ઍલી ળૈરીભાૂં રખતા શતા. 

"ણ ા થી 1970-75    તેભની ઉદૂષ  ગઝરભાૂં 

ઘણ ફદરાલ આવ્મ શત, વયતા આલી શતી." 

ળક ર કાદય  કશ ે ે, "ત્રકાય શલાને કાયણે તેઓ 

બાાભાૂં વયતા યાખતા શતા અને ઍન તઓેઍ 

ળામય ભાૂં ણ ઉમગ કમો શત. ળ્દની વૂંદગી 

અને પ્રલમની વૂંદગી. અને વયતા  તાૂં ણ 

નાપ્રલન્મ ઍ ઍભન ગણુપ્રલળે શત." 

અપ્રનર જળી ફીફીવી વાથેની લાતભાૂં કશ ે ે, "જ્માયે 

ગઝરભાૂં યૂંયાન યગુ ર્ારત ત્માયે ઍ વભમે 

ખરીર ધનતેજલીઍ યૂંયાથી િબાપ્રલત થમા પ્રલના 

તાની જે ભનવ્મથા શતી, ભથાભણ શતી ઍ ઠારલી. 

ઍ િલાશથી અગા યશ ને ર્ાલ્મા શતા." 

"કેટરાક પ્રલલેર્ક ખરીરની કપ્રલતાભાૂં પ્ર ર ળધતા 

શમ  ે. ખરીરની ગઝરભાૂં પ્ર ર ળધનાયા અનેક 

વભકારીન શઈ ળકે. ણ ભાય  ઍક વાદ  વભજ  ે 

કે રા લાૂંવભાૂં જ્માયે પ્ર ર શમ ત્માયે જ ઍ લાૂંવ  

ફને  ે." "ખરીર ધનતેજલીઍ પ્ર રને ફાય  

ફનાલીને જીલતી જજિંદગીનાૂં મથામષ દળષન કમાું  ે." 

ખરીર ધનતેજલી ઍભની ઍક ગઝરભાૂં કશ ે ે- 
શા, વલલેચક છ તભે ર્જણ ાં છાં હ ાં, 
ણ જયા આઘા ઘવ, યસ્ત કય. 
આ છ બાાબલનના ભાસ્તય 
ર, જયા ટહ કાન તયજ ભ કય.                        

આભ, ળ્દ વાથેન તેભન નાત ભાત્ર ગઝરને રીધે 

નથી. ણ વારશત્મના અન્મ આમાભભાૂં ણ ઍભણે 

પ્રલશાય કમો  ે. 'વગૂંદનામુૂં'ભાૂં તેઓ રખ ે ે, 'દયેક 

લાૂંકે ભને નવુૂં જગત િદાન કયુું  ે. કઈ ણ 

લાૂંક ભને 'ા  લ' કશલેાને ફદર ેઆગ 

લધલાની િેયણા આી  ે. નલ ઉભક અન ેનલી 

ળન્ક્ત ણ આી. દાતયડાથી કરભ સધુી અને 

કરભથી કૅભેયા સધુીના ભાયા આ િલાવભાૂં વોિથભ 

ગપ્રથમાનુૂં નાભ  ે કપ્રલતા.' 

લડદયાથી અંદાજે 45 રકભી દૂય આલેરા ધનતેજ 

ગાભભાૂં કપ્રલ ખરીર ધનતજેલીન જન્ભ 12 રડવેમ્ફય, 

1935ભાૂં થમ શત.ખરીર ધનતેજલી 1970થી 1985 

સધુી ગઝરથી દૂય યહ્યા શતા. ઍ દયપ્રભમાન તેઓ 

પ્રવનેભા વભાર્ાય (પ્રલકરી) અને યેળભા (ભાપ્રવક)ભાૂં 

કાભ કયતા યહ્યા. અને 15 લષથી    તેઓ ગજુયાતી 

ગઝર ાવે શોંચ્મા શતા. ઍ    તેઓ વતત 

ગજુયાતી ગઝરકાય અને ર્ાશકન િેભ ભેલતા 

યહ્યા.ખરીર રખ ે ે કે તેભની ગઝરવર્જનની િવપૃ્રત્ત 

1960થી ળફૃ થઈ શતી. ઍ    40 લષ    

2001ભાૂં િથભ ફે ગઝરવૂંગ્રશ ળામદ (રશિંદ ) અને 

વાદગી (ગજુયાતી)ભાૂં િપ્રવદ્ધ થમા શતા. 

 ેલ્રે તભેની 952 ગઝરન વૂંગ્રશ 'વભગ્ર' િગટ થમ 

શત. ખરીર ધનતેજલીને મળુામયાઓ ભતાૂં તેઓઍ 

1990ભાૂં સ્લેચ્ ાઍ નકય   ડ  દ ધી શતી. 

ઍક જગ્માઍ ેઢ નામુૂં રખલાથી તેભણે નકય ની 

ળફૃઆત કય  શતી. ત્રકાયત્લભાૂં રાૂંફા વભમ સધુી 

નકય  કય . 

ઍભણે 1960ની આવાવ ઍક 'વાલરી વાપ્તારશક' 

ળફૃ કયુું શત ુૂં. તેઓઍ ગઝર ઉયાૂંત નલરકથા, 

નાટક, રપલ્ભભાૂં ટકથા-વૂંલાદ-ગીત ણ રખ્માૂં 

શતાૂં. તેઓઍ 'સુૂંલા ડૂંખ', 'ડૉ. યેખા', 'વપેદ 
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ડ ામા', 'વગત ફયપ' વરશત અનેક 

નલરકથાઓ, 'વાદગી', 'વાયાૂંળ', 'વગાત', 'સમૂષમખુી', 

'વાહ્યફા' લગેયે ગઝરવૂંગ્રશ તેભજ નાટક અને 

રપલ્ભની ટકથાઓ-વૂંલાદ, ગીત રખ્માૂં. 

અતે્ર ઉલ્રેખનીમ  ે કે તેભનુૂં લષ 2019ભાૂં નયપ્રવિંશ 

ભશતેા ઌલૉડષથી ણ વન્ભાન કયાયુૂં શત ુૂં. 

ખરીર ધનતેજલીઍ અગાઉ ફીફીવી ગજુયાતી વાથે 

લાત કયતાૂં કહ્ુૂં શત ુૂં, "ભેં ખતેયભાૂં દાતયડાથી ર્ાય 

લાઢય  ે. હુૂં ઢય ર્ાયત, ર્ાયાન બાય ભાથ ે

ઉાડ ને ઘયે આલત- આ વભમે ભેં ક્યાયેમ પ્રલર્ાયુું 

નશત ુૂં કે હુૂં ત્રકાય ફનીળ કે નલરકથાકાય ફનીળ કે 

ગઝરકાય ફનીળ." 

"હુૂં 27 ફૃપ્રમા રઈન ેભાયા ગાભ ધનતેજથી લડદયા 

આવ્મ શત. ભાયાૂં ભાતા યાજી નશતાૂં.  ેલટે ઘણી 

વભજાલટ    ભાતા તમૈાય થમાૂં." 

તેઓ કશ ે ે, "હુૂં રખત શઉં ને ભાતા કઈ લાય આલે 

ત કશ ેકે આભ તુૂં આખ રદલવ ઊંઘુૂં ઘારીને આંખ 

પડયા કયે  ે ઍના કયતાૂં ત કૂંડકટય થઈ ગમ શત 

ત..."  

"ભેં કહ્ુૂં કે કૂંડકટય શુૂં કાભ, ત કશ ેકે વયકાય  નકય  

ન કશલેામ?" "હુૂં જે કભામ, િપ્રવદ્ધદ્ધ ભેલી ઍની 

ભાતાને કઈ રકિંભત નશીં, ણ હુૂં કૂંડકટય ન ફન્મ 

ઍન ઍભને લવલવ યશ  ગમ."ખરીર ધનતેજલી 

બરે ભાત્ર ર્થુૂં ધયણ બણ્મા શમ ણ તેભનાૂં 

વૂંતાનને તેભણે ઉચ્ર્ પ્રળક્ષણ આપ્યુૂં શત ુૂં. 

તેઓ કશ ે ે કે "ભાયાૂં ફધાૂં  કયાૂં ગ્રેજ્યઍુટ  ે. ભાય  

દ કય ઍ ણ ીઍર્.ડ . કયુું  ે. ભાયા ઘયભાૂં ફધાૂં 

બણેરાૂં  ે. હુૂં ઍકર જ અબણ છુૂં."શલી ળૈરીભાૂં 

ભાપ્રભિક લાત કશનેાયા ખરીરબાઈ તભેની ઍક 

યર્નાભાૂં જજિંદગી પ્રલળ ેરખ ે ે... 
"વિૃ ઝાંઝાલાત નશીં ઝીરી ળકે 
તયણ ાં ઊખડી ર્જમ ત કે'જે ભને 
જજિંદગી તાયાથી હ ાં થાક્ય નથી 
ત  ાં જ થાકી ર્જમ ત કે'જે ભને" 
ખરીર ધનતેજલીના માદગાય ળેય 
ભેં અફ યાળન કી કતાયોં ભેં નજય આતા હૂાં,  
અને ખેતોં વે ક્ષફછડને કે વર્જ ાતા હૂાં 
ખ ભાયી ત ખયેખય લાયવાગત ટેલ છે ભાયી 

રે ભાયી ર્જત ઓઢાત  ાં તને 

વામફા ળી યીતે વાંતાડ ાં તને 

ઘય સ ધી ત  ાં આલલાની જીદ ન કય 

ઘય નથી, નરશતય હ ાં ના ાડ ાં તને 

હ ાં ભાયી ટેલ છડીને તને ભલા નશીં આવ ાં 

ફૂર છાં, ચાશ ત ડાીથી તડી ર ભને 

ણ િથભ જઈ ર ઘયભાાં ફુરદાની છે કે નશીં 

કઈનાાં ગરાાંભાાં ડગ બયત નથી 

હ ાં ભને ખ દને અન વયત નથી 

શ્વાવ ય જીલી યહ્ય છાં તે છતાાં 

હ ાં બયવ શ્વાવન કયત નથી 

લો શરેાૂં ેરી ગઝરભાૂં તેભણે ફીજ ણ ઍક ળેય 

રખ્મ શત: 
અની નીંદ કા રહ ૂોંછને કી કવળળ ભેં 

ર્જગતે ર્જગતે થક ર્જતા હ ૂાં વ ર્જતા હ ૂાં. 
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લીગન ડામટ રેનાયાઓભાાં િટીન-કેલ્ર્લળમભની ઊણને કાયણે શાડકાાંભાાં ફે્રક્ચય થલાન ાં જખભ.  

પ્રાન્ટ ફેઝ્ડ ડામટથી કતત્ત્લ ઘટી ળકે છે. 

 
ઓક્વપડષ યપુ્રનલપ્રવિટ નુૂં નવુૂં રયવર્ષ અરટષ કયનાળુૂં  ે. 

રયવર્ષભાૂં જાણલા ભળ્યુૂં  ે કે, જે રક પક્ત લીગન 

ડામટ રે  ે તેભનાૂં શાડકાૂં નફાૂં થલા પ્રવલામ ફે્રક્ર્ય 

થલાનુૂં જખભ યશ ે ે. ભીટ ખાતા રકની 

વયખાભણીઍ લીગન ડામટ રેતા રકભાૂં કેન્લ્ળમભ 

અને િટ નની ઊણ થઈ જામ  ે. રયણાભ,ે શાડકાૂં 

43% સધુી શાડકાૂં ફે્રક્ર્ય થલાનુૂં જખભ લધાયે યશ ે ે. 

લીગન ડામટ શ ાં છે? 
લીગન ડામટભાૂં પક્ત ભાૂંવ અથલા ઇંડા જ નશીં યૂંત ુ

દૂધ, દશીં, ઘી, ર્ીઝ જેલી ડયે  િડક્ટનુૂં ણ વેલન 

નથી કયાત ુૂં. આ િકાયના આશાયભાૂં ભાત્ર  ડભાૂંથી 

ભેરી લસ્તઓુ જ ખાલાભાૂં આલે  ે જેભ કે, અનાજ, 

ળાકબાજી, પ અને ડ્રામફ્રૂટ્વ. 

રયવચથન ાં ચોંકાલનાર ાં  રયઝર્લટ 
BMC જનષરભાૂં બ્રળ થમરેાૂં રયવર્ષભાૂં જણાવ્મા 

મજુફ, લીગન ડામટ રેનાયા 1 શજાય રક ય 10 

લષ સધુી રયવર્ષ કયલાભાૂં આવ્યુૂં શત ુૂં. રયવર્ષભાૂં 

જાણલા ભળ્યુૂં કે, તેભનાૂં રશ, ગના શાડકાૂં અને 

કભયના શાડકાૂંભાૂં ફે્રક્ર્ય થયુૂં  ે. ડામટ ઍક્વટષ અને 

રયવર્ષય ટેભી ટન્ગનુૂં કશવે ુ ૂં  ે કે, ભીટ ખાલાની 

વયખાભણીઍ લીગન ડામટ રેનાયાઓભાૂં રશનુૂં 

ફે્રક્ર્ય થલાનાૂં કેવ 2.3 ગણા લધ ુ ે. 1 શજાયભાૂં 

આલા 20 ગૂંબીય કેવ જલા ભળ્મા શતા. 

રયવર્ષ કશ ે ે કે, લીગન ડામટ રેનાયાઓભાૂં ફડ  

ભાવ ઇન્ડકે્વ ઘટલાની વાથે કેન્લ્ળમભ અને િટ નભાૂં 

ણ ઘટાડ થામ  ે. તેથી, વજાગ યશલેાની જફૃય  ે. 
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લીગન ડામટ રેતાાં શ ત  

આ 6 ફાફતન ાં ધ્માન યાખ: 
ન્ક્રપ્રનકર ન્યરુરળપ્રનસ્ટ સયુબી ાય ક જણાલે  ે કે, 3 

ભરશનાથી લધાયે લીગન ડામટ ન ર. વતત પ્રાન્ટ 

ફેઝ્ડ ડામટ રેલાથી ળય યભાૂં આમનષ, કેન્લ્ળમભ, 

પ્રલટાપ્રભન D અને B-12ની ઊણ વજાષમ  ે. 

ઘણીલખત રક દૂધના પ્રલકલ્ તય કે વમા દૂધ, 

વમા નીય ર ે ે. જ આશાયભાૂં વમાની ભાત્રા 

લધાયે શમ ત શભોનર અવૂંતલુરત થલાનુૂં જખભ 

યશેુૂં  ે. રયણાભે શયેપર અને સ્સ્કન સ્ટ્વ થઈ 

ળકે  ે. તેથી, લીગન ડામટ રેતી લખતે ઍક્વટષની 

વરાશ ર્ક્કવણે ર. 

જ આ ખયાક રાૂંફા વભમ સધુી રેતા શ ત 

ઍક્વટષ થડ  વન્પ્રભેન્ટ્વ પ્રિસ્ક્રાઇફ કયે  ે, જે 

કેન્લ્ળમભ, પ્રલટાપ્રભન-D, B-12 અને આમનષની ઊણને 

ણૂષ કયે  ે.  

પક્ત પ્રાન્ટ ફેઝ્ડ ડામટ રતેા શ ત ઘણાૂં આલશ્મક 

કતત્ત્લની ઊણ વજાષમ  ે. 

પ્રલટાપ્રભન-Dની ઊણને ણૂષ કયલા ભાટે વલાયે 9 

લાગ્મા શરેાૂં થડક વભમ તડકાભાૂં ફેવ. આ 

પ્રલટાપ્રભન-Dની ઊણને ણૂષ કયળે અને શાડકાૂંને 

ભજબતૂ ફનાલળે. 

પ્રલટાપ્રભન B-12ની ઊણથી થાક અને નફાઇ 

અનબુલામ  ે, તેથી, ખયાકભાૂં વમા ીણા, અનાજ 

ર. પક્ત ળાકબાજી અન ેપ ય આધાય યાખળ 

નશીં. 

ન્ક્રપ્રનકર ન્યરુરળપ્રનસ્ટ સયુબીના જણાવ્મા અનવુાય, 

રક રીરાૂં ળાકબાજીનુૂં વેલન કયલા  તાૂં આમનષની 

ઊણ અનબુલી ળકે  ે કાયણ કે, તે ર-શ ભ ફૂડ  ે. 

તેભને જફૃય  ઍટુૂં આમનષ નથી ભ  ળકતુૂં. તેના 

ભાટે લટાણાૂં, ટફુ અને ડ્રામફ્રૂટ્વનુૂં વેલન કય. 
(વોજન્મ: રદવ્મબાસ્કય) 
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ભશાવત્તા ફનતાૂં શરેાૂં ામાની સપુ્રલધા આ
- માવીન દરાર 

- આણા જ નાગરયક ભધ્મપલૂથ, દક્ષિણ પલૂથ અને વવિંગાપ  યભાાં રાખ ફૃવમા યકે છે.  
ણ બાયતભાાં ફહ  ઓછી યકભ યકામ છે

ઍકદભ ઓ   અને અયૂતી  ે. ઍભાૂંથી પ્રળક્ષણ, 

આયગ્મ, કડા કે યશઠેાણ, કૂંઈ ણ ખય દ  વક્ય 

ઍભ નથી. વયકાય ભાદૂંડ મજુફ ભરશને ફૃા ૧૦૦૦/- 

થી ૧૨૦૦/- ભલા જઈઍ ણ નાગરયકની વયેયાળ 

ભાથાદ ઠ આલક ઍનાથી ઘણી ઓ    ે.  

૧૦૦૦ લષ શરેાૂં બાયત અને ર્ીન ઉયાૂંત ફીજા 

દેળભાૂં પ્રલશ્વ લશેંર્ામેુૂં શત ુૂં અને આ ત્રણેમ લગો 

પ્રલશ્વની કભાણીભાૂંથી ૩૩% રશસ્વ ભેલતા શતાૂં ણ 

૧૯૪૭ ભાૂં આણે થડા વભમ શરેાૂં આણા 

જાણીતા ટેકનકે્રટ અને દેળની ટેરીપનક્રાૂંપ્રતના િણેતા 

વાભ પ્રત્રડાઍ ઍક ટકય કય  શતી. ઍભણે કહ્ુૂં શત ુૂં 

કે, શરેા આણે આણી િજાને ાણી, યસ્તા અને 

પ્રલજ ની સપુ્રલધા આલી જઈઍ. આ ામાની 

સપુ્રલધાઓ પ્રલના ભશાવત્તા ફનલાના વના વેલલા ઍ 

ખટુૂં  ે. ઍભની આ ટકય વાર્ી  ે. 

૭૩ લષની આઝાદ     દેળની રયન્સ્થપ્રત અત્મૂંત 

કૂંગા યશ   ે. આણને ન ગભે તેવુૂં કફૃણ વત્મ  ે. 

ઍને ભાટે આણી તાની નફાઈઓ જ જલાફદાય 

 ે. કેન્ર વયકાયભાૂં ૮૦૦ યાજકાયણીઓ  ે અને ૩૦ 

યાજમભાૂં ૬ શજાય યાજકાયણીઓ  ે. ઉયાૂંત 

રગબગ ૨ કયડ જેટરા વયકાય  કભષર્ાય ઓ ણ  ે. 

ઍ ફધાને પ્રનબાલલા ભાટે દયયજ ફૃા ૧૮૦૦ કયડ 

અથલા દય લે ૬,૫૦,૦૦૦ કયડ ખર્ષ થામ  ે. ફે 

કયડ કભષર્ાય ઓ ૧૦૦ કયડની િજા ઉય ળાવન 

કયે  ે.જે દેળભાૂં ઘયેુૂં ઉત્ાદનના ૩૦% જેવુૂં થામ 

 ે.  દેળભાૂં આજે રગબગ ૩૦ કયડ રક ગય ફીની 

યેખાનીર્ે જીલે  ે. ફે કયડ રક વયકાય  નકય ભાૂં 

 ે. ૩૨ કયડ રક આ સયુલક્ષત નકય ઓભાૂં રાગ્મા 

 ે. ૩૦ કયડ રક ફેકાય  ે. પ્રલશ્વ ફેંકની વ્માખ્મા 

મજુફ લે લધભુાૂં લધ ુ૬૫ ડરય કભાતા શમ ઍલા 

રકને ગય ફ યેખા નીર્ે ગણલા જઈ. આ ધયણથી 

ભાીઍ ત ૭૫% રક ગય ફીની યેખાથી નીર્ ેજીલે 

 ે. કેન્ર વયકાયના આંકડા મજુફ ળશયે  પ્રલબાગભાૂં 

નાગય કન ભરશનાન વયેયાળ ગાય ફૃા ૨૯૬/-  ે. 

અને ગાભડાભાૂં ફૃા ૨૭૬/-  ે. આન ભતરફ ઍ થમ 

કે, આણ વયેયાળ નાગરયક દયયજના ફૃા ૧૦/- ભાૂંડ 

કભામ  ે. આ ગાયભાૂંથી ૨૨૦૦ કેરેય  જેટરી ભાૂંડ 

ખય દ  ળકામ. આ આલક આઝાદ થમા ત્માયે ૩૩% 

રશસ્વ ઘટ ને ૩% ય આલી ગમ શત. અને આજે 

૦.૬% જેટર નીર્ આલી ગમ  ે. જે પ્રલશ્વના કુર 

ઉત્ાદનભાૂં ૧.૪%  ે. લવતીના િભાણભાૂં પ્રલશ્વની 

લન્સ્તન ૧૭% બાગ બાયતભાૂં યશ ે ે. ઍ જતાૂં 

આણુૂં સ્થાન કમાૂં  ે ઍન ખ્માર આલી જળે. 

પ્રલશ્વના વ્માભાૂં ૯૯.૫% બાગ બાયતની ફશાય 
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ઢવડાઈ જામ  ે. આન ભતરફ ઍ થમ કે આલતા 

૨૦ લષભાૂં આણે આણી પ્રનકાવ ૧૦ ગણી 

લધાયલી ડ.ે  

આણી ડળભાૂં યશેુૂં ર્ીન આણા કયતાૂં ણ 

ભટુ ેૂં ે. ઍની વાથે વયખાભણી કયલાથી લર્ત્ર સ્ષ્ટ્ટ 

થળે. પ્રલશ્વ ફેંકના જણાવ્મા મજુફ બાયતની ભાથાદ ઠ 

આલક ૪૪૦ ડરય  ે. ત્માૂં ર્ીનની આલક ઍનાથી 

ફભણી ઍટર ેકે ૮૦૦ ડરય  ે. પ્રલશ્વ ફેંકની વ્માખ્મા 

મજુફ વ્મન્ક્તદ ઠ દયયજન ૧ ડરય ગય ફીની યેખા 

ભાટે ગણલ જઈઍ આ ભાદૂંડથી ર્ીનભાૂં ભાત્ર ૩% 

લવતી ગય ફીની યેખાની નીર્ે જીલે  ે અને બાયતભાૂં 

૩૦થી ૪૦% લવતી ગય ફીની યેખાની નીર્ ેજીલ ે ે. 

અથષતૂંત્રની લાત કય ઍ ત ર્ીન આણાૂં કયતાૂં ૩૦% 

બાગ ખતેીભાૂં યકામેર શલા  તાૂં આણુૂં કૃપ્ર 

ઉત્ાદન પ્રલશ્વના ફીજા દેળ કયતાૂં ઘણુૂં જ ઓછુૂં  ે. 

ર્ીનભાૂં ખેતી રામક જભીન આણા કયતાૂં ઓ   

શલા  તાૂં ઍનુૂં ઉત્ાદન ફભણુૂં  ે. આણા દેળભાૂં 

જ ૂંગી નદ ઓ અને તાલ શલા  તાૂં આ ન્સ્થપ્રત  ે. 

જ યૂત ુૂં ધ્માન આીઍ ત બાયત કૃપ્ર ઉત્ાદનભાૂં 

શરે નૂંફયે આલી ળકે. 

પ્રળક્ષણની લાત કય ઍ ત ર્ીનભાૂં ૯૯% ફાક નલ 

લષ ભાટે ળાા ેજેામ ભતરફ ત્માૂં વાક્ષાયતાન દય 

રગબગ ૧૦૦% જેલ  ે. ત્માયે આણ ેત્માૂં ઍ દય 

ભાૂંડ ૫૦-૬૦%  ે. ર્ીનનુૂં રાદનુૂં ઉત્ાદન લે 

૧૩ કયડ ટન  ે. આણ ેત્માૂં ભાૂંડ ૯.૫ કયડ ટન 

થામ  ે. આણે ત્માૂં ૩ કયડ ટન ખપ્રનજ તેર નીકે 

 ે. ત્માયે ર્ીનન આંકડ ૧૬ કયડ ટનન  ે. 

કરવાની લાત કય ઍ ત બાયતભાૂં ૩૦ કયડ ટન 

કરવર્ ફને  ે. ત્માયે ર્ીનન આંકડ ૧૩૦ કયડ 

ટનન  ે. આણ ેત્માૂં ૨.૭ કયડ ટેલરપન રાઈન  ે. 

ત્માયે ર્ીનભાૂં ૨૪ કયડ  ે. 

આણા દેળભાૂં ૭.૫ કયડ ટ .લી. વેટ  ે. ત્માયે 

ર્ીનભાૂં ૪૦ કયડ ટ .લી.વેટ  ે. આણી પ્રનકાવ ૪ 

અફજ ડરયની  ે. ત્માયે ર્ીનની પ્રનકાવ ૨૬ 

અફજની  ે. આણા દેળભાૂં દય લે ૨૫ રાખ 

િલાવીઓ આલે  ે. ત્માયે ર્ીનભાૂં ઍ આંકડ ૬ 

કયડન આંકડ  ે. આણા દેળભાૂં ૪૮ અફજ 

ળુપ્રમાની પ્રલદેળી થાણ  ે. જમાયે ર્ીનભાૂં ઍ 

આંકડ ૩૧૨ અફજન  ે. ર્ીનની લવતી દય લે ૧ 

કયડ જેટરી લધે  ે. આણા દેળભાૂં ૨ કયડ લધ ે ે. 

આણી ભાથાદ ઠ આલક ૪૪૦ ડરયનાૂં  ે. જમાયે 

ર્ીનન આંકડ ૯૯૦ ડરયન  ે. બાયતભાૂં ઍક 

કુટુૂંફનાૂં વભ્મની વૂંખ્મા ૯.૫૨ ની  ે. ત્માયે ર્ીનભાૂં 

ઍ જ વૂંખ્મા ૩.૬૩ની  ે.  

આ આંકડાઓ ફતાલે  ે કે પ્રલશ્વનાૂં અથષતૂંત્રભાૂં આણુૂં 

સ્થાન કમાૂં  ે ર્ીનની કક્ષાભાૂં આલલા ભાટે આણને 

૧૦૦ લષ રાગે ઍભ  ે. અભેરયકાની ભાથાદ ઠ આલક 

૩૨૦૦૦ ડરયની  ે. ઍટરી અભેરયકાની વભકક્ષ 

ફનલા ભાટે શજાય લષ રાગી જામ. ર્ીનભાૂં દય લે 

આણા કયતા ૩૦% લધ ુિલાવીઓ આલે  ે. બાયત 

કયતાૂં ર્ીનભાૂં ૬૦ ગણા લધ ુિલાવીઓ આલે  ે. 

ર્ીનભાૂં દય લે ૪ રાખ શટરભાૂં ળુભ ઉભેયામ  ે. 

બાયતભાૂં શટરની કુર ળુભ ક્ષભતા જ ૬ રાખની  ે. 

આણી લવપ્રત લધાયાન દય ર્ીન કયતાૂં ૩૦૦% લધ ુ

 ે. દય લે આણેત્માૂં ઍક ઓસ્રેરીમા જેટરી લવપ્રત 

ઉભેયામ  ે. આયગ્મની ફાફતભાૂં ણ આણી 
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કાભગીય  પ્રનયાળાજનક  ે. જેળભાૂં ૧૦,૦૦૦ 

સધુયાઈની શન્સ્ટર શલા  તાૂં ઍની ગણુલત્તા કેલી 

 ે. ઍ  આણ ેજાણીઍ   ઍ. ૩૦ ઈરેકર વીટ  ફડષ 

આણા દેળભાૂં  ે. ણ  તાૂં આખા દેળભાૂં પ્રલજ ની 

તૂંગી યશ ે ે. રદલ્શ ભાૂં ૫૫% જેટરી પ્રલજ  ર્યાઈ 

જામ  ે. જમાૂં યાષ્ટ્રપ્રત અને લડાિધાન કક્ષાની 

વ્મન્ક્તઓ યશતેી શમ ત્માૂં આ દળા શમ ત ફીજે શુૂં 

થત ુૂં શળે. ઍની કલ્ના જ કયલી યશ.ે 

આણા દેળભાૂં પ્રલશ્વના કઈ દેળ કયતાૂં લધ ુળાકબાજી 

ઉગે  ે. જેનુૂં િભાણ ૭.૫ કયડ ટનનુૂં  ે ણ ઍભાૂંથી 

૪૦% જેટરા ળાકબાજીન નાળ થઈ જામ  ે. જેની 

રકિંભત ફૃા ૫૦,૦૦૦ કયડની થામ  ે.  બાયત જેલા 

ગય ફ દેળભાૂં આ કમાયેમ વામ નશીં આણા 

દેળભાૂં કયડ રક ફેકાય  ે. કયડ ખેત ભજૂયને 

રઘતુ્તભ લેતન ણ ભત ુનથી. અનેક યાજમભાૂં 

દયયજ વેંકડ ખેડતૂ ફેકાય ભાૂં કાયણે આઘાત કયે 

 ે. ત્માયે ફીજી ફાજુ સયુલક્ષત કભષર્ાય ઓ કાભ ન કયે 

ત ણ તગડ ગાય ભેલે  ે. અભેરયકા, લિટન કે 

યયુના કઈણ દેળભાૂં આલી પ્રલભતા જલા 

ભતી નથી. 

આણી કઈણ વયકાયે લવપ્રત પ્રનમૂંત્રણ ઉય 

ગૂંબીયતાથી ધ્માન આપ્યુૂં જ નથી રયણાભે મુૂંફઈ 

અને રદલ્શ  જેલા ળશયેભાૂં રાખ રક ઝૂંડાભાૂં યશ ે

 ે. આઝાદ  લખતે દેળની લવતી ૩૫-૪૦ કયડ શતી. 

લધીને ૧૨૦ કયડ થઈ ગઈ  ે.ઍન ભતરફ ઍ 

થમ કે ગય ફની વૂંખ્મા ણ લધી  ે. લવતી લધે 

ઍન લાૂંધ ન શમ, ણ અનાજનુૂં અને ફીજી ર્ીજનુૂં 

ઉત્ાદન  ન લધે ત તે લવપ્રત ફજાળુ જ ફની 

જામ.ખેતીરામક જભીન ઉય ણ ફજ લધત જામ 

 ે. ૧૯૬૦ભાૂં વ્મન્ક્ત દ ઠ ૦.૨૧ શકેટય ખેતીરામક 

જભીન િાપ્મ શતી. ૧૯૯૯ભાૂં આંકડ ઘટ ને ૦.૧૦ ન 

થઈ ગમ  ે. ઍ જ ય તે ીલાના ાણીનુૂં િભાણ 

ઘટ  યહ્ ુેૂં ે. બારભાૂં ાણી ભાટે રશિંવક 

અથડાભણ થઈ ગઈ. ૨૦૪૫ ભાૂં આણી લવતી ૫૫ 

કયડ જેટરી લધી ગઈ શળે ત્માયે શુૂં થળે ઍની 

કલ્ના થઈ ળક્તી નથી. 

અઢ  કયડ બાયતીમ પ્રલદેળભાૂં લવે  ે. અને ર્ીનભાૂં 

પ્રલદેળભાૂં લવતા નાગય કનુૂં ૬૫% નુૂં પૂંડ સ્લદેળભાૂં 

આલે  ે. ત્માયે આણા દેળભાૂં ઍનુૂં િભાણ ભાત્ર 

૧૦%  ે. ર્ીનભાૂં ૩૧૨ અફજ ડરય પ્રલદેળી 

હુૂંરડમાભણના જભા ડમા  ે. જમાયે આણે ત્માૂંન 

આંકડ ભાત્ર અડતારીવ અફજન  ે. આન અથષ ઍ 

થમ કે પ્રલશ્વ કક્ષાના લશ લટને અનાલલા પ્રવલામ 

આણે ભાટે કઈ પ્રલકલ્ જ નથી. આણા જ 

નાગરયક ભધ્મલૂષ, દલક્ષણ લૂષ અને પ્રવિંગાયુભાૂં 

રાખ ફૃપ્રમા યકે  ે. ણ બાયતભાૂં ફહ ુઓ   યકભ 

યકામ  ે.  

આનુૂં કાયણ જાણલાની કપ્રળ કયલી જઈઍ. ખટ 

કયતા વયકાય  કાયખાના ફૂંધ કયલા જઈઍ. વયકાય  

ઓરપવભાૂં કામષક્ષભતા રાલલી જઈઍ. નકયળાશ ના 

પ્રનમૂંત્રણ શલા કયલા જઈઍ. િાથપ્રભક પ્રળક્ષણ તયપ 

લધ ુધ્માન આવુૂં જઈઍ. પ્રળક્ષણન ડ ગ્રી વાથેન 

વૂંફૂંધ તડલ જઈઍ. 

આ ફધી વભસ્મા ઉય દેળભાૂં વ્માક પ્રલર્ાયણા 

થલી જઈઍ. અને વ્માક જાગપૃ્રત રાલલી જઈઍ. 
(વોજન્મ: ગ જયાતી વભાચાય)        


