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અભેરયકન વાંવદ ય વનષ્પ હ ભર, કાયથી 2 સ યિાકભીને કચડી નાખલા 

િમાવ, એકન ાં ભત; લતા જલાફભાાં હ ભરાખય ઠાય, ચાક  કફજે 

 
અભેરયઔન વવંદ ઔેપ્રટર રશર ાવે પામરયિંખ થય .ં 

અશીં એઔ ઔાયે વલાયે રીવ ફેરયઔેડને ટક્કય ભાયી. 

એના છી રીવે ઔાયડ્રાઈલય ય પામરયિંખ ઔય ું શત  .ં 

આ ગટનાભા ંડ્રાઈલય ગામર થમ શત, જ્માયે ફે 

રીવઔભીને ઈજા થઈ શતી, જેભા ંએઔ રીવઔભીન  ં

વાયલાય દયપ્રભમાન ભત થય  ંશત  .ં ળઔંાસ્દ 

હ ભરાકય વરશત ફનેં રીવ અપ્રધઔાયીને ઈરાજ 

ભાટે શસ્સ્ટરે ભઔરલાભા ંઆયામા શતા. શસ્સ્ટરભા ં

વાયલાય દયપ્રભમાન ળઔંાસ્દ હ ભરાકયન  ંણ ભત 

થય  ંશત  .ં આ ગટનાભા ંળઔંાસ્દ હ ભરાકય ાવેની 

ઔાયભાથંી ચાક  ણ જપ્ત ઔય ું છે. 

રીવ ય અચાનઔ આ જીલરેણ હ ભરા અંખે 

શારભા ંઔઈ પ્રનલેદન આયાય  ંનથી, યંત   અભેરયઔાના 

શાઈ પ્રવક્યરયટી ધયાલતા પ્રલસ્તાયભા ંઆ ગટના અંખે 

અનેઔ અપલા ઊડલા રાખી છે. ય એવ ઔેપ્રટરની 

ળેયી અને ભાખો ય નળેનર ખાડડના જલાનની 

ટ ઔડી ભટી વખં્માભા ંભાચડ ઔયતી જલા ભી. આ 

ગટના છી રીવે ઔેપ્રટર ઔમ્પપ્રેક્વના ફેરયઔેડ 

ાવે ખી ચરાલી, જેભા ંએઔ વરંદગ્ધને ખી 

લાખી છે. પ્રલસ્તાયભા ંપામરયિંખ છી રીવે ક રવાલાયે 

ફયે ય એવ ઔેપ્રટરને ફધં ઔયી દીધ  ંછે. રીવન  ં

ઔશવે   ંછે ઔે તભાભ ઔેપ્રટર બફલ્ડિંખને સ યક્ષાભા ંકતય 

શલાને ઔાયણે ફધં ઔયલાભા ંઆયામા ંછે અને 

ઔભડચાયીને ઔશલેાભા ંઆયાય  ંછે ઔે તે ઈભાયતભા ં

એન્ટ્રી ઔે એક્ક્ઝટ નશીં ઔયી ળઔે.  

વભાચાય એજન્ટ્વી યઇટવડન ેએઔ િત્મક્ષદળીએ 

જણાયાય  ંશત   ંઔે ક રવાલાયે ય એવ ઔેપ્રટર ઔમ્પપ્રેક્વની 

સ યક્ષાને કતય રાખતા ંએને ફધં ઔયાય  ંછે, વાથે જ 

ઔોંગ્રેવ રપવ, બફલ્ડિંખની આજ ફાજ  આલેરા 

યસ્તાને ણ ફધં ઔયી દેલાભા ંઆયામા.ગટનાસ્થે 

ભટી વખં્માભા ંરીવ ણ તશનેાત ઔયી દેલાઈ. 

ઉ્રકેનીમ છે ઔે આ જ લે જાન્ટ્ય આયી ભરશનાભા ં

ડના્ડ રમ્પના વભથડઔએ અભેરયઔન વવંદ ય 

હ ભર ઔમો શત. આ દયપ્રભમાન ાચં રઔના ંભત 

થમા ંશતા ંઅને રખબખ 100 રઔ ગામર થમા શતા. 

તેના થડા જ રદલવ છી જ ફાઈડને અભેરયઔાના 

યાષ્ટ્રપ્રતદના ળથ ગ્રશણ ઔમાડ શતા.. 

(વોજન્ટ્મ: રદયામબાસ્ઔય)
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બાયતીમ મૂના અભેરયકન શલે ન્ય મકથન  ાં વાંચારન કયલાની તૈમાયીભાાં 

 
ખત ભરશને અભેરયઔી યાષ્ટ્રપ્રત ફાઈડને ભખં ગ્રશ 

ય રેન્ટ્ડ ઔયનાયા યલયના ઐપ્રતશાપ્રવઔ ભાવડ પ્રભળન 

ફાદ નાવાના પ્રલજ્ઞાનીને વફંધી યહ્યા શતા. 

નાવાના આ પ્રભળનન  ંખાઈડન્ટ્વ, નેપ્રલખેળન અને 

ઔન્ટ્રર યેળન બાયતીમ મૂના સ્લાપ્રત ભશન 

રીડ ઔયી યહ્યા ંશતા.ં ફાઈડનેે ઔહ્  ંઔે ઈલન્ટ્ડમન 

અભેરયઔન આજે અભેરયઔાભા ંનેતતૃ્લઔાય તયીઔેની 

ભપૂ્રભઔાભા ંછે. ફાઈડનેે 56 ઈલન્ટ્ડમન અભેરયઔનને 

તેભની વયઔાયભા ંસ્થાન આપ્ય  ંછે. શલે ઈલન્ટ્ડમન 

અભેરયઔન અભેરયઔી યાજ્મભા ંતેભની શાજયી ભજબતૂ 

યીતે દળાડલી યહ્યા છે. તેન  ંઉદાશયણ છે ન્ટ્ય મઔડન   ં

વચંારન ઔયતી પ્રવટી ઔાઉસ્ન્ટ્વરની વભ્મની ચ ૂટંણી. 

શરેીલાય આ પ્રવટી ઔાઉસ્ન્ટ્વરની ચ ૂટંણીભા ંબાયતીમ 

અભેરયઔનન દફદફ લધ્મ.આ લકતે 16 દબક્ષણ 

એપ્રળમન ઉભેદલાય છે.10 બાયતીમ મૂના 

અભેરયઔી આ ચ ૂટંણી રડળે. તભાભ ઉભેદલાયને 

ડભેરેવારટઔ ાટીએ રટરઔટ આી છે. 
26 લીમ જવરીન ટેક્વી ડ્રાઈલયની દીઔયી છે 

જવરીન ઔોય એઔ ટેક્વી ડ્રાઈલય અને ગ્રવયી સ્ટય 

લઔડયની દીઔયી છે. જ તે જીતળે ત િથભ અશ્વતે 

યામસ્ક્ત અને ભરશરા ફનળે. ટેક્વીલાાના રન 

વઔંટથી િબાપ્રલત થઈને ઔોય ચ ૂટંણી ભેદાને ઊતયી છે. 
પેક્ષરવવમા અિલાવીની દીઔયી અને પ્રળક્ષઔ છે 

પેબરપ્રવમા પ્રવિંશ એઔ અિલાવી લરઔિંખ ક્રાવ 

રયલાયની દીઔયી છે. યામલવામે પ્રળક્ષઔ છે. તે ઔશ ેછે 

ઔે અભાયા રયલાય જેલા રઔ ળશયેને ગણ  ંફધ  ંઆે 

છે ણ તેભને રયટનડ ખફૂ જ છ ંભે છે. હ  ંતેના 

ય ઔાભ ઔયીળ. 
વાંજીલ જજિંદર 2003ભા ંઅભેરયઔા ખમા શતા બાયતથી 

એક્ન્ટ્જપ્રનમરયિંખ ઔયેરા વજંીલ જજિંદર 2003ભા ં
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અભેરયઔા ખમા શતા. 10 લડ વગંડ ઔમો.તે ઔશ ેછે 

સ્ભૉર બફઝનેવ, બ્લરઔ વફે્ટી, શે્ થ પ્રવસ્ટભ અને 

અિલાવી ભાટે ઔાભ ઔયીળ. 
સયૂજ માડલયણ વરાશઔાય પભડના રડયેક્ટય 

સયૂજ 1998ભા ંેયાવાઈઔરજીભા ંવભય સ્ટડી િગ્રાભ 

શઠે ન્ટ્ય મઔડ આયામા શતા. શાર તે એઔ માડલયણ 

ઔન્ટ્વલ્ટિંખ પભડના રડયેક્ટય છે. તે ઔશ ેછે ઔે અભાયા 

પ્રલસ્તાયન  ંિપ્રતપ્રનપ્રધત્લ અિલાવી ાવે જ શવ  ં

જઇએ.ન્ટ્ય મઔડ પ્રવટી ઔાઉસ્ન્ટ્વરની ચ ૂટંણી - ફાગં્રાદેળી 

મૂના 5 ઉભેદલાય અને એઔ ારઔસ્તાની 

ન્ટ્ય મઔડના 51 જજ્રા ભાટે 22 જૂને ચ ૂટંણી મજાળે. 

નપ્રભનેળનની છે્રી તાયીક 25 ભાચડ શતી. 4 લડન 

ઔામડઔા યશ ેછે.બાયતીમ ન્ટ્ય મઔડભા ંવોથી ભટ અને 

ઝડથી લધત અિલાવી વમ દામ છે. અશીં 7 

રાકથી લધ  બાયતીમ છે.ડભેરેવારટઔ ાટીએ આ ફધા 

ઉભેદલાયને રટરઔટ આી છે. ભટા બાખના ઉભેદલાય 

શરેીલાય ચ ૂટંણી રડી યહ્યા છે. ફાગં્રાદેળી મૂના 5 

અભેરયઔન ણ ચ ૂટંણી ભેદાને છે. જ્માયે ાઔ. મૂના 

એઔભાત્ર ઉભેદલાય પાપ્રતભા ચ ૂટંણી રડળે. 
(વોજન્મ: રદવ્મબાસ્કય) 

____________________________________________________________________________ 

નાની ફચત ભટ છફયડ
 નલા નાણાઔંીમ લયવના શરેા જ રદલવે ભદી 

વયઔાયે નાની ફચત અંખે ભટ છફયડ ઔમો. એપ્રિર 

ફૂરભા ંભરૂની બેવે ઔયી દેળના ઔયડ 

ફચતઔાયને આગાતન એઔ ઉતાલ ડઝ આી 

દીધ ને લી ફીજે રદલવે ફચત યના યામાજઔાની 

નલી જાશયેાત ાછી ણ કેંચી રીધી. આજઔાર ભદી 

વયઔાયન  ંતતં્ર ઔઈ યીતે ચારે છે એન આ નમનૂ છે. 

રખબખ ફધા જ ભતં્રારમની આ શારત છે. દેળના 

પ્રલયધ ક્ષભા ંત તાઔાત જ નથી ઔે ભતં્રારમન  ં

રડટ ઔયી ળઔે. અયે ચાલ  ગટનારવાભન અભ્માવ 

ણ ઔયલાની પ્રલક્ષની ત્રલેડ નથી.          

દ્રલષ્ટ્ટકનૂ્ટ્મ પ્રલયધક્ષ અને સ્લક્ષરશતઔાયી વયઔાયને 

ઔાયણે બાયત લધ  ને લધ  ઊંડા કાડાભા ંખપ્રત ઔયે છે. 

આભા ંઔંઈ કાનખી નથી. વહ  જાણ ેછે. બાયતીમ 

િજાને મકૂડ ફનાલલાના જ વ યસ્તા શમ ત 

એભાથંી નયાલાણ  ત બાજ એઔર જ જાણ ેછે. 

લડાિધાન ઔામાડરમ ફશાય એવ  ંિપ્રતજ્ઞાાાત્ર 

રકલાન  ંજ કારી ફાઔી છે ઔે વલાયે કટ ં ફરવ ,ં 

ફયે કટ ં ફરવ  ંઅને વાજંે કટ ં ફરવ .ં યાતે્ર સતૂા 

શરેા અને જાગ્મા છી તયત કટ ં ફરવ .ં 

પ્રિભ ફખંાની ચ ૂટંણી વબાભા ંબાજે જે 

અવત્મન તભાય ચરાયામ છે એ એની યીતે જ એઔ 

પ્રલરવાભ છે. ઔેન્ટ્દ્રના તભાભ િધાન ફખંાભા ંજ્મા ં

ચ ૂટંણી ફાઔી છે ત્મા ંધાભા નાકંીને ફેઠા છે. એભને 

એભના તાના ભતં્રારમની જ ભારશતી શતી નથી. 

નાની ફચતના યામાજઔાન ભતગાતઔ ફમ્પફ ઔણે 

પડમ એ યશસ્મ ળધલા લડાિધાન ઔામાડરમ છે્રા 

ફે રદલવથી ઔાભે રાગ્ય  ંછે. શઔીઔતભા ંનલા નાણાઔંીમ 

લયવથી આ યામાજઔાની દયકાસ્ત શતી.યંત   એ 

ગ પ્ત યાકલાભા ંઆલી શતી. જે ભરૂ થઈ છે તે વબચલ 



ભાનલ. એપ્રિર ૦૧,૨૦૨૧ Page 5 

 

ઔક્ષાએ થઈ છે અને વબચલે િધાનના ઔશલેાથી 

ફખંાના ભધ્મભ લખડના ભતદાયના ઔાનભા ંધાઔ 

ડી જામ એ યીતે યામાજઔાના નખાયા લખાડમા છે 

એ શઔીઔત છે. ફીજે રદલવે નાણાિંધાન પ્રનભડરા 

વીતાયાભને ઔરડમાઔાભ ઔયી ખાફડા ંયૂલા આક 

આદેળ ાછ કેંચી રીધ કય યંત   રઔને ખધં ત 

આલી જ ખઈ ઔે વયઔાય શજ  ફચતઔાયના યહ્યાવહ્યા 

સ ક ય નલી છયી પેયલલા ચાશ ેછે અને એની 

તૈમાયી યૂી થઈ ખઈ છે. 

આભા ંફહ  નલાઈ એટરે ન રાખલી જઈએ ઔે અરૂણ 

જેટરીએ જીએવટી રાગ  ઔયાયામા છી એભા ં

ાચંવથી લધ  સ ધાયા ઔયાયામા શતા. તેભની 

જજિંદખીની ઉત્તયાલસ્થાના છે્રા લયવ તાની ભરૂ 

સ ધાયલાભા ંજ ખમા. જ ઔે ભન ષ્ટ્મ જતા ંજતા ંણ 

ફીજાને તાના તયપથી નડતી ભરૂ સ ધાયત 

જામ ત એ ભક્ષદામી અંતઔા ઔશલેામ એભ 

સ બાપ્રત ઔશ ેછે.જેટરીના ખમા છી નાણા ંભતં્રારમે 

જે છફયડા ઔમાડ એની માદી ફહ  રાફંી છે. 

રાક ઔયડની જાશયેાત છી ણ એ નાણાનંી 

પાલણીન રશવાફ ભતં્રારમ જાશયે ઔયી ળઔે એભ 

નથી. પ્રલશ્વ ફેન્ટ્ઔ ાવેથી ખમા લયવે રીધરેી રનના 

રશવાફ ણ શજ  જાશયે થમા નથી. ઔેન્ટ્દ્ર વયઔાયન  ં

નાણા ંભતં્રારમ ત વયઔાય દ્વાયા જાતે આચયલાભા ં

આલેરા ઔોબાડંની કાણ શઈ ળઔે છે. ખ દ વયઔાય શલે 

ખબયામ છે એટર ેઔેટરાઔ ટચના ભતં્રારમભા ં

ભીરડમાના િલેળ ય િપ્રતફધં રખાલી દીધ છે. 

દેળ એઔ અંધઔાય બખલે છે. િજાની શારત લધ  

ઔપડી થળે. ક્ષભતા ઔયતા કચડ લધે અન ેયામથડ કચડ 

ણ લધે ત્માયે વઔંટ ગરે ં ફને છે. વયઔાયે અખાઉ ત 

નાની ફચતના આવાન યીતે ખા ઔાપ્મા છે. 

નટફધંી ઔયતા ંણ ભદી વયઔાયન ખબંીય અયાધ 

નાની ફચતના યામાજદયન ઔા છે. યાષ્ટ્રીમકૃત 

ફેન્ટ્ઔએ ણ તફક્કાલાય યામાજદય ગટાડમા છે. 

વયઔાયન શતે   િજારક્ષ્ભીને ળેયફજાય તયપ લાીને 

વટ્ટાકયના શાથભા ંરાન્ટ્વપય ઔયલાન છે. 

ચાયેફાજ થી યામાજદય ગટાડીને વયઔાય િજાની 

ફચતને ઔઈ રદળાભા ંઔયનય ઔયલા ચાશ ેછે ? એના 

ય ઔભ વે ઔભ એ રઔએ ત પ્રલચાય ઔયલ જ ડળે 

જે બાયે રયશ્રભની ઔભાણી છી અપ્રત બાયે 

ઔયઔવયથી ફચત ઔયે છે. ઔઈ એઔરદઔર 

યાજનેતાની ચારાઔીભા ંિજારક્ષ્ભીન યામમ ન થામ 

એ જભાનાએ જવ  ંડ ેછે.ગ જયાતી તે્રલડને ત્રીજ 

બાઈ ઔશ ેછે. આ ત્રેલડ એટરે આપ્રથિઔ તાઔાત, જૂની 

મડૂી, ફચત અને ઔયઔવયની ઔા. અભદાલાદના 

પ્રભરભાબરઔ ણ એઔ જભાનાભા ંબયફયે કંા ફધં 

યાકતા અને ફાયીભાથંી આલતી લનની રશયેભા ં

શીંચઔે ઝૂરતા. ફહ  જ અપ્રનલામડ ન શમ તેલ એઔ 

ાઈન ણ કચડ ન ઔયલ એલી વપૃ્રત્ત ય 

ગ જયાતીએ પ્રલયાટ વામ્રાજ્મન  ંવજન ન ઔય ું છે.એ 

અવર ગ જયાતી ઔયઔવયની ઔા, ધનવમંભની ક નેશ 

અને કચડના કાડાથી દૂય યશલેાની આલડત જે જે 

રયલાયભા ંજલામેરી શળે તેભને ત એઔ ક  ં

એઔાલન ભદંી ણ ઔંઈ ન ઔવાન ઔયી ળઔે એભ નથી 

અને એ જેનાભા ંનરશ શમ અને રૂપ્રમ શળે એથી 

અપ્રધઔ છરઔત શળે ત તે અનેઔ તજેીભામં ડફૂઔા 
કાતા શળે!           (વોજન્મ: ગ જયાત વભાચાય).
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કયના લાઇયવ વાંક્રભણનાાં ત્રણ મ ખ્મ રિણ શ ાં છે? કેલી યીતે ફચવ ાં? 
જેમ્વ ગૅરેગય 

 
આકી દ પ્રનમા ય ઔયના લાઇયવની ભશાભાયીએ 

બયડ રીધ છે. દ પ્રનમાબયભા ંઔયડ રઔ વરંવાપ્રભત 

થઈ ચકૂ્યા છે. 

આ વરંવાભણથી ઔેલી યીતે ફચવ  ંતે અભે આને 

જણાલી યહ્યા છીએ. ઔયના લાઇયવની વીધી અવય 

પેપવા ંઉય થામ છે. 

તેના ંમ ખ્મ ત્રણ રક્ષણ છે ળયદી, તાલ યશલે તથા 

વતત કાવંી થલી. 

ગણી લકત દદીને શ્વાવ રલેાભા ંતઔરીપ ડ ેછે. 

ઔયના લાઇયવને ઔાયણે અવાભાન્ટ્મણે ઉધયવ આલી 

ળઔે છે. 

આલી ઉધયવ 24 ઔરાઔભા ંત્રણ ઔે તેથી લધ  લકત 

આલતી શમ છે, જ કાવંીની વાથે ખપ આલે ત તે 

ખબંીય રક્ષણ છે. 

ઔપ્રલડ-19ન ચે અટઔાલલા ભાટે શાથને વાબ  તથા 

ાણીથી પ્રનમપ્રભત અને વાયી યીતે ધતા ંયશ. 
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. 

આ લાઇયવભા ંદયદીન  ંતાભાન 37.8 રડગ્રી જેટલ  ં

લધી ળઔે છે. જેના ઔાયણે ેળન્ટ્ટન  ંળયીય ખયભ શમ 

છે અને તે ઠંડી અન બલે છે. તેને ધ્રજૂાયી ણ 

અન બલામ છે.ઔયના લાઇયવને ઔાયણે ખાભા ં

અંતયવ, ભાથાભા ંદ કાલ તથા ડામેરયમા થલાની 

ળક્યતા ણ યશ ેછે. તાજેતયભા ંથમેરા ઔેટરાઔ 

અભ્માવ મ જફ, ેળન્ટ્ટન ેખધં અને સ્લાદન અન બલ 

નથી થત. ઔયના લાઇયવની અવય પેપવા ંય થામ 

છે. આની ળરૂઆત તાલ અને સઔૂા ઔપથી થામ છે 

જેનાથંી શ્વાવ રલેાભા ંતઔરીપ ણ થામ છે. 

લૈજ્ઞાપ્રનઔ ઔશ ેછે ઔે લાઇયવ વરંવાભણના રક્ષણ 

દેકાલાન  ંળરૂ થલાભા ંવયેયાળ ાચં રદલવ રાખી 

જતા શમ છે. જઔે, લૈજ્ઞપ્રનઔ એભ ણ ઔશ ેછે ઔે 

ઔેટરાઔ રઔભા ંઆ રક્ષણ ભડા ણ દેકાઈ ળઔે છે. 

લ્ડડ શે્ થ ઑખેનાઇઝેળન (WHO)ના ઔશલેા િભાણ,ે 

લાઇયવના ળયીયભા ંિલેળ તથા રક્ષણ દેકાલાભા ં14 

રદલવ જેટર વભમ રાખી ળઔે છે. જઔે, ઔેટરાઔ 

પ્રનષ્ટ્ણાતના ઔશલેા િભાણ,ે તેભા ં24 રદલવ જેટર 

વભમ ણ રાખી ળઔે છે.જે રઔભા ંવરંવાભણના ં

રક્ષણ શમ તેભના ંળયીય થઔી ચે લધાયે પેરામ છે. 

જઔે, એવ  ંણ પ્રનષ્ટ્ણાત ઔશ ેછે ઔે યામસ્ક્ત ફીભાય ડ ે

એ શરેા ંણ તે ચે પેરાલી ળઔે છે.ઔયના 

લાઇયવના ંળરૂઆતના ંરક્ષણ ળયદી અને ફ્લ ૂજેલા ઔે 

ઋત  ફદરાલલાને ઔાયણે થતા ંતાલ અને ળયદી જેલ 

શઈ ઔઈ ણ વયતાથી ભ્રપ્રભત થઈ ળઔે છે.જ 

ઔયના લાઇયવના ંશલા ંરક્ષણ દેકાતા ંશમ ત 

યામસ્ક્તએ છાભા ંછા વાત રદલવ ભાટે વે્પ-

આઇવરેળનભા ંયશવે   ંજઈએ.તભને ઔયના 

લાઇયવના ંશલા ંરક્ષણ જણાતા ંશમ ત 

શૉસ્સ્ટરભા ંદડી જતા ંશરેા ંશે્ રાઇન નફંય ય 

વંઔડ વાધી રેલ લધાયે રશતાલશ છે. 

તાન ફચાલ કેલી યીતે કયલ? 

 
*લાયંલાય શાથ ધલા એજ વોથી વાય ઉામ છે. 

*વાબ  અને ાણી લડ ેપ્રનમપ્રભત અને યામલસ્સ્થત યીતે 

શાથ ધલા જઈએ. *ઔયના લાઇયવન  ંવરંવાભણ ત્માયે 

પેરામ છે જ્માયે લાઇયવથી વરંવાપ્રભત યામસ્ક્ત ઉધયવ 

કામ અને શલાભા ંલાઇયવ ધયાલતા નાના ટીા ંતયે 

છે. *જ આવાવ યશરેી યામસ્ક્તના શ્વાવભા ંઆ ટીા ં

િલેળ ઔયે, અથલા એ જગ્માને અડ ેજ્મા ંએ નાના 

ટીા ંડ્ા ંશમ અથલા એ ટીા ંતભાયી આંક, નાઔ 

અથલા ભઢાનંા વંઔડભા ંઆલે ત ચે રાખે છે. 

*ઉધયવ છીંઔ આલે ત્માયે રટશ્ય ૂેય ઔે રૂભાર આડ 

યાકલ. *ખદંા શાથે ચશયેાને ન અડવ .ં વરંવાપ્રભત 

યામસ્ક્તથી દૂય યશલેાથી ઔયના લાઇયવના વરંવાભણને 
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વીપ્રભત ઔયી ળઔામ છે. *ભેરડઔર પ્રનષ્ટ્ણાતન  ંઔશવે   ંછે 

ઔે પેવ-ભાસ્ઔથી અવયઔાયઔ યીતે યક્ષણ નથી ભત .ં 

જેભના ળયીયભા ંઔયના લાઇયવે િલેળ ઔયી રીધ છે, 

તેભાથંી ભટાબાખના ેળન્ટ્ટ આયાભ ઔયે તથા 

ૅયાપ્રવટેભર જેલી દલાની ભદદથી વાજા થઈ ળઔે  

જ દયદીને શ્વાવ રેલાભા ંતઔરીપ થલા રાખ ેત તેને 

શૉસ્સ્ટરભા ંદાકર ઔયલાની જરૂય ડ ેછે. પેપવાનંી 

તાવ ઔમાું ફાદ તફીફ જાણી ળઔે છે ઔે ળયીયભા ં

લાઇયવન યામા ઔેટર છે તથા દદીને સ્ક્વજન 

તથા લૅલન્ટ્ટરેટયની જરૂય છે ઔે ઔેભ. 

ICUભાાં શ ાં થામ? 

ઇન્ટ્ટેસ્ન્ટ્વલ ઇન્ટ્ટેસ્ન્ટ્વલ ઔેય ય પ્રનટએ ઔઈ શૉસ્સ્ટરન 

પ્રલળે લૉડડ શમ છે, જેભા ંજે દયદીની સ્સ્થપ્રત 

ખબંીય શમ, તેભને યાકલાભા ંઆલે છે. 

ઔયના લાઇયવના ેળન્ટ્્વની સ્સ્થપ્રત ખબંીય શમ 

તથા તેને સ્ક્વજનની જરૂય શમ ત તનેે નાઔભા ં

ટયફૂ લાટે ઔે છી ભોં ય ભાસ્ઔ દ્વાયા સ્ક્વજન 

આલ ડ ેછે. ગણી લકત ખા ય ઔા ભાયીને 

ણ પેપવા ંસ ધી વીધ જ સ્ક્વજન શોંચ ેતેલી 

યામલસ્થા ઔયલાભા ંઆલ ેછે. લૅલન્ટ્ટરેટય દ્વાયા દયદીને 

પેપવા ંસ ધી સ્ક્વજનન  યલઠ વીધ જ શોંચે 

તેલી યામલસ્થા ખઠલલાભા ંઆલે છે.
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કયના લાઇયવ કેટર ઘાતક? 
ઔયના લાઇયવના વરંવાભણના આંઔડાની ત  રના મતૃ્ય  

ાભનાયા રઔની વખં્મા વાથે ઔયીએ ત તે ગણી 

છી રાખે છે. 

જઔે, દ પ્રનમાભા ંઅને દેળભા ંરદલવ-યાત વરંવાપ્રભત રઔ 

અને મતૃ્ય  ાભનાયા રઔની વખં્મા જે યીતે કદૂઔે 

અને ભવૂઔે લધી યશી છે તે જતા વયેયાળ મતૃ્ય દયને 

શલાળથી રઈ ળઔામ નશીં. 

અનેઔ દેળભા ંઆંપ્રળઔ ઔે ણૂડ રૉઔડાઉનની સ્સ્થપ્રત છે 

અને અનેઔ રઔન ઇરાજ ચારી યહ્ય છે. મતૃ્ય  

ાભનાયા રઔની વખં્મા વતત લધી યશી છે. 

56,000 વરંવાપ્રભત રઔ પ્રલળ ેઔયલાભા ંઆલેરા 

આંઔડાને આધાયે પ્રલશ્વ સ્લાસ્્મ વખંઠને ઔયેલ  ંએઔ 

અધ્મમન ઔશ ેછે ઔે -6 ટઔા રઔ આ લાઇયવન ેઔાયણે 

ખબંીય યીતે ફીભાય જેભા ંપેપવાં પ્રનષ્ટ્પ થઈ જલા, 

વેલપ્ટઔ ળૉઔ, ઑખડન પેઇબરમય અને મતૃ્ય ન  ંજકભ 

શત .ં14 ટઔા રઔભા ંવરંવાભણના રક્ષણ જલા ભળ્મા. 

જેભા ંશ્વાવ રલેાની તઔરીપ અને ઝડથી શ્વાવ રેલ 

જેલી વભસ્મા થઈ. 80 ટઔા રઔભા ંવરંવાભણના 

ભામરૂી રક્ષણ જલા ભળ્મા જેભ ઔે તાલ અને કાવંી. 

અમ ઔ રઔભા ંન્ટ્ય ભપ્રનમા ણ જલા ભળ્મ. વદૃ્ધ 

અને શરેેથી અસ્થભા, ડામાબફટીવ અને હૃદમની 

ફીભાયીથી ીડાતા રઔ ઔયના લાઇયવને ઔાયણે 

લધાયે ખબંીય યીતે ફીભાય ડી ળઔે છે. 

ઔયના લાઇયવન ઇરાજ એ લાત ય આધાય યાકે 

છે ઔે દયદીને શ્વાવ રલેાભા ંભદદ આલાભા ંઆલે 

અને તેન  ંળયીય લાઇયવ વાભે રડી ળઔે ભાટે વક્ષભ 

ફને તે ભાટે તેની યખિપ્રતઔાયઔ ળસ્ક્ત લધાયલાભા ં

આલે. 
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ભને ત ચે નશીં શમ ને? 

 

જ તભે ઔઈ ચેગ્રસ્તના વંઔડભા ંઆયામા શતા, તેવ  ં

ફશાય આલ,ે ત થડા રદલવ ભાટે અન્ટ્મ રઔને ન 

ભલાની વરાશ આી ળઔામ છે. 

બ્લરઔ શે્ થ ઇંગ્રૅન્ટ્ડના ઔશલેા િભાણ,ે જે રઔન ે

આળઔંા શમ ઔે તે ચેગ્રસ્ત છે, તેભણે ભેરડઔર 

સ્ટય, તફીફ ઔે શૉસ્સ્ટરની મ રાઔાત રેલાન  ંટાવ  ં

જઈએ અને પન ઉય ઔે ઑનરાઇન ભાખડદળડન 

ભેલવ  ંજઈએ. 

જે રઔ તાજેતયભા ંપ્રલદેળની મ રાઔાત રઈને લતન 

પમાું છે, તેભને થડા રદલવ ભાટે ક્લયૅન્ટ્ટીન યશલેાની 

વરાશ અાઈ યશી છે. 

બાયતભા ંઔયના લાઇયવન વામ દાપ્રમઔ પેરાલ ન 

થામ તે ભાટે 21 રદલવન  ંરૉઔડાઉન 25 ભાચડથી ળરૂ 

ઔયલાભા ંઆયાય  ંછે. ત્માયફાદ તેને ત્રીજી ભે સ ધી 

રફંાલલાભા ંઆયાય  ંછે . 

અનેઔ દેળએ ણ લાઇયવન 'વામ દાપ્રમઔ પેરાલ' 

અટઔાલલા ભાટે આંપ્રળઔ-ણૂડ રૉઔડાઉન ઔે સ્કરૂ-

ઔૉરેજ ફધં ઔયલા તથા ધાપ્રભિઔ અને વાભાજજઔ 

ભેાલડા ફધં ઔયલા જેલા પ્રનણડમ રીધા છે. 

પ્રલશ્વ સ્લાસ્્મ વખંઠને ઔયના લાઇયવની ભશાભાયીભા ં

રઔન ેવરંવાભણના રક્ષણ દેકામ ત યામસ્ક્તએ 

સ્થાપ્રનઔ આયગ્મ અપ્રધઔાયીન વંઔડ ઔયલ જઈએ. 
                           (વોજન્મ: ફીફીવી ગ જયાતી)
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ફાંગરાદેળ વર્જનભાાં ઇન્ન્દયા-ભાણેકળા  
ળેખ શવીનાન દવ રદલવીમ સ લણથ જમાંતી ભશત્વલ  

કાયણ-યાજકાયણ - ડૉ. શરય દેવાઈ. 

 

શભણા ંાડળી દેળ ફખંરાદેળ એના ંચાવ લડ અને 

એના યાષ્ટ્રપ્રતા ળેક મ જીબ ય યશભેાનની ળતાલદીની 

ઉજલણી ઔયી યહ્ય છે. દ પ્રનમાબયના ળાવઔ એભા ં

વાભેર થઇ યહ્યા છે અથલા એને ક બઔાભના ાઠલી 

યહ્યા છે. ારઔસ્તાનના લડા િધાન ઇભયાન કાને ણ 

ફખંરાદેળના ંલડા ંિધાન ળેક શવીનાને ક બેચ્છા વદેંળ 

ાઠયામ છે. શભણા ંશભણા ંફખંરાદેળ ચીનના ડકાભા ં

બયાય  ંછે ત્માયે બાયત ભાટે બચિંતાન પ્રલમ જરૂય છે. 

એના ંલડા ંિધાન ળકે શવીના લાઝેદ આજઔાર 

રઔળાશી ઢફ ેદામઔાથી ણ લધ  વભમથી લડા ંિધાન 

શલાથી તાનાળાશ ખણાલા ભાડં્ા ંછે. પ્રલશ્ર્લના દેળભા ં

એભની િપ્રતષ્ટ્ઠા અને ઔદ લધ્મા ંછે. બાયત થઔી 

જન્ટ્ભેરા આ દેળન પ્રલઔાવ દય બાયતના પ્રલઔાવ દયને 

આંફી જામ ત્માયે રદ્શી ભાટે ણ પ્રલચાયલાના વજંખ 

છે. ફખંરાદેળની વયઔાય અને ભતં્રી બાયત વાથે 

લાકં ં ાડલા ભાડં્ા છે. તે ખ ્ રઆેભ ઔશી યહ્યા છે ઔે 

અભે બાયત અને ચીન વાથે વભત રા જાલલા 

ભાખીએ છીએ. ચીની યાષ્ટ્રપ્રત ળી જજનપ્રિંખ ઢાઔાની 

મ રાઔાતે આલે છે એટલ  ંજ નશીં બાયત જે ચીની 

િઔ્ભા ંજડાલાન ઇનઔાય ઔયે છે તેભા ંફખંરાદેળ 

જડાલાન  ંવદં ઔયે છે. વફભયીન વરશતની રશ્ઔયી 

વાભગ્રી એ ચીન ઔનેથી રલેા ભાડં્ છે. આલા નાજ ઔ 

તફકે્ક લડા િધાન નયેન્ટ્દ્ર ભદીએ ઔયના િઔ 

છીની વલડ િથભ પ્રલદેળમાત્રા ઢાઔાની ઔયલાન  ંનક્કી 
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ઔય ું. ઔાયણ? ફખંરાદેળના દવ રદલવીમ સ લણડ જમતંી 

ભશત્વલના વભાન વભાયંબભા ંશાજયી આીન ેઢાઔા 

અને ફીજજિંખ લચ્ચ ેલધતી પ્રનઔટતા ટાણે તે 

બાયતીમ રશત જાલલા ભાખે એ સ્લાબાપ્રલઔ છે. વાથે 

જ ક્શ્ર્ચભ ફખંાભા ંપ્રલધાનવબા ચ ૂટંણીભા ંતાના 

ક્ષને અન કૂ વદેંળ ણ આલા ભાખે છે. 
ઇન્ન્દયા વપ સ માણી 

લડા ંિધાન ઇલન્ટ્દયા ખાધંીએ લૂડ ારઔસ્તાનને 

ફખંરાદેળભા ંરૂાતંરયત ઔયલાભા ંપ્રન ણ ળસ્ત્રરરવામા 

ઔયનાય સ માણીની ભપૂ્રભઔા પ્રનબાલી શતી. લડ ૧૯૭૧ભા ં

ારઔસ્તાની રશ્ઔયના જનયર રટક્કા કાનના જ રભી 

યેળન વચડરાઈટના બખ ફનેરા ઔયડ ફખંાી 

ારઔસ્તાની ળેક મ જીબ ય યશભેાનના નેતતૃ્લભા ં૧૬ 

રડવેમ્પફય, ૧૯૭૧ના યજ મ સ્ક્ત ાભી ળક્યા. લાસ્તલભા ં

૧૯૭૦ની ારઔસ્તાન યાષ્ટ્રીમ ધાયાવબાની ચ ૂટંણીભા ં

મ જીફની અલાભી રીખ ાટીની વયઔાય યચલાન 

જનભત ભળ્મ શત, ણ અય ફ કાનના તાનાળાશી 

ળાવનભા ંઝુલ્પઔાય અરી ભ ટ્ટની વત્તારારાવાએ 

ફખંાી ય રશ્ઔયી અત્માચાય ઔયલા િેમાડ. ૨૬ 

ભાચડ, ૧૯૭૧ને ફખંફધં  મ જીફે સ્લતતં્રતા રદલવ જાશયે 

ઔયી દીધ. આજે આ રદલવને ફખંરાદેળ યાષ્ટ્રીમ રદલવ 

ઔે સ્લતતં્રતા રદલવ તયીઔે જ ઊજલે છે. ૧૯૭૧ભા ં

નયવશંાયથી ફચલા લૂડ ારઔસ્તાનભાથંી રાક 

ળયણાથી ક્શ્ર્ચભ ફખંા, પ્રત્ર યા અને આવાભ બણી 

ધવી આયામા. બાયત વયઔાય ભાટે નૈપ્રતઔ જલાફદાયી 

અને ભાનલ અપ્રધઔાય યક્ષાન િશ્ર્ન વજાડમ. અભેરયઔા 

અને ચીન ફેઉ ારઔસ્તાનને ક્ષે શતા.ં લડા ંિધાન 

ઇલન્ટ્દયા ખાધંીએ લૈસ્શ્ર્લઔ મ ત્વદ્દીખીયી થઔી પ્રલશ્ર્લભત 

ઔેયામ. નાજ ઔ ક્ષણભા ંવપ્રલમેત યપ્રળમા વરશતના દેળ 

બાયતના ભત વાથ ેવશભત શતા. રશ્ઔયી લડા જનયર 

ભાણેઔળા વાથેની ભતં્રણાને ખર ેછેલટે 

રડવેમ્પફય ૧૯૭૧ભા ંબાયતીમ રશ્ઔયે ફખંાી મ સ્ક્ત 

લારશનીને વશમખ ઔમો. વભગ્ર બાયત ફખંરાદેળ ભાટે 

વભથડનભા ંઆયાય  ંશત  .ં લડા ંિધાન શ્રીભતી ખાધંીની 

વયઔાયને પ્રલક્ષના નેતા અટર બફશાયી લાજેમી 

વરશતના તભાભે વભથડન આપ્ય .ં 
મ જીફ તાનાળાશ ફન્મા 

૧૬ રડવેમ્પફય, ૧૯૭૧ના યજ ારઔસ્તાની રશ્ઔયના 

ઢાઔાભા ંલડા રેફ્ટનન્ટ્ટ જનયર એ. એ. ઔે. પ્રનમાઝીએ 

બાયતીમ રશ્ઔયના એ ાકંના લડા રેફ્ટનન્ટ્ટ જનયર 

જખજજતપ્રવિંશ અયયા વભક્ષ ૯૩,૦૦૦ ારઔસ્તાની 

વૈપ્રનઔએ ળયણાખપ્રત સ્લીઔાયી. લૂડ ારઔસ્તાન દેળ 

ફખંરાદેળ ફન્ટ્મ. ફખંરાદેળ એ રદલવને મ સ્ક્ત રદલવ 

તયીઔે ભનાલે છે. અત્મતં રઔપ્રિમ એલા મ જીફ એના 

શરેા યાષ્ટ્રપ્રત અને છીથી ફધંાયણ ફદરીને લડા 

િધાન ફન્ટ્મા. જઔે જાન્ટ્ય આયી ૧૯૭૫ભા ંતેભણે એઔ જ 

ક્ષની ળાવન યામલસ્થા શઠે વભાજલાદી ળાવન 

અથલા મ જીફીઝભ અભરભા ંરાલલાન િમાવ ઔયીને 

પ્રલક્ષને નેસ્તનાબદૂ ઔયલાની ઔપ્રળળ ઔયી. ૧૬ ખસ્ટ, 

૧૯૪૬ના વીધા ખરાના રદલવના ઔરઔાતાના 

નયવશંાયના કયા કરનામઔ અને ારઔસ્તાનના લડા 

િધાન યશરેા હ વેન ળશીદ સ શયાલદીના ટ્ટપ્રળષ્ટ્મ એલા 

મ જીફ સ્લતતં્ર ફખંરાદેળભા ંરખબખ તાનાળાશ થઇ 

ચકૂ્યા શતા ત્માયે જ ૧૫ ખસ્ટ, ૧૯૭૫ના યજ 

એભની અને એભના ંત્ની તેભ જ રયલાયના ૧૨ 
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વભ્મની શત્મા ઔયી દેલાઈ. શજ  આજ રખી એની 

ાછના ડ્તં્રના ંયશસ્મ અઔ યહ્યા ંછે. 
ારકસ્તાન થકી લેયની લસરૂાત 

જઔે લતડભાન લડા ંિધાન ળેક શવીના લાઝેદ વરશતની 

ફખંફધં ની ફે દીઔયી પ્રલદેળભા ંશતી એટરે ફચી 

જલા ાભી શતી. મ જીફની શત્મા ાછ અભેરયઔા 

જલાફદાય શલાન  ંભનામ છે. આજે એ જ અભેરયઔાના 

યાષ્ટ્રપ્રત જ ફાઈડન ફખંફધં  અને લડા ંિધાન ળેક 

શવીનાના ંલાયણા ંર ેછે. લડ ૧૯૭૧ભા ંઅભેરયઔી 

યાષ્ટ્રપ્રત રયચડડ પ્રનક્વન અને એભના યાષ્ટ્રીમ સ યક્ષા 

વરાશઔાય શને્રી રઔપ્રવિંજય ારઔસ્તાનને ડકે શતા એટલ  ં

જ નશીં, એભણે બાયતને ડયાલલા ભાટે તેભના 

અત્માધ પ્રનઔ રશ્ઔયી જશાજન વાતભ ફેડ ણ યલાના 

ઔમો શત, ણ એ શોંચ ેતે શરેા ંત ારઔસ્તાને 

યાજમ અને ળયણાખપ્રત સ્લીઔાયી રીધા ંશતા.ં લડા ં

િધાન ઇલન્ટ્દયા ખાધંી પ્રલળ ેઅભેરયઔી ળાવઔએ શરઔા 

ળલદ ણ લામાડ શતા. લડ ૨૦૦૯થી લડા ંિધાનના 

શદે્દ યશરેા ંળેક શવીના ણ એભના દેળના પ્રલક્ષના 

ભતે તાનાળાશની જેભ જ લતી યહ્યા ંછે. ફખંફધં ની 

શત્માભાથંી જ ઔદાચ ફધાઠ રઈને ૧૯૭૫-૭૭ 

દયપ્રભમાન બાયતભા ંઈભજન ન્ટ્વી રાદનાય લડા ંિધાન 

ઇલન્ટ્દયા ખાધંીએ તાના યાજઔીમ લાયવ ખણાતા  ત્ર 

વજંમ રપયઝ ખાધંીની વરાશને અલખણીને ણ 

૧૯૭૭ની રઔવબાની ચ ૂટંણી જાશયે ઔયી શતી. જઔે 

ત્રઔાય પ્રળયભબણ ક રદી નામયને આેરી એઔ 

મ રાઔાતભા ંવજંમે જણાયાય  ંશત   ંઔે ત્રણેઔ દામઔા સ ધી 

બાયતભા ંચ ૂટંણી ઔયલાની જરૂય નથી. ઈભજન ન્ટ્વી છી 

તે શાયળે એલ અંદાજ શલા છતા ંઇલન્ટ્દયાજીએ ચ ૂટંણી 

જાશયે ઔયી શતી. એ શામાું અને ત્રણ લડ છી ૧૯૮૦ભા ં

પયી બાયે ફહ ભતી વાથે વત્તાભા ંઆયામા ંશતા.ં 

ઔભનવીફે એભના જ ક્ષ ેઅને ઝૈર પ્રવિંશ તથા વજંમે 

ેદા ઔયેરા બબિંડયાલંારે નાભના જજને સ લણડ ભરંદયભા ં

ઔફજ જભાયામ. એ આતઔંીને કદેડલા યેળન 

લલ  સ્ટાય ભાટે રશ્ઔયને આદેળ આપ્મા છી લડા ં

િધાન શ્રીભતી ખાધંી જ નશીં, એભના લકતના રશ્ઔયી 

લડા જનયર અર ણક ભાય લૈદ્યની ણ શત્મા ઔયાઈ શતી. 

ારઔસ્તાને એના ટ ઔડા ઔયનાય લડા ંિધાન ઇલન્ટ્દયાજી 

વાભે લેયની લસરૂાત ભાટે ઔામભ કાબરસ્તાનના ભતૂન 

વલાટ ઔયાયામ છે. 
વતખાય: 

એક ળાગય યક્તેય ક્ષફવનભમે, 
ફાાંગ્રાય ળાધીનત આન્રે જાયા, 
આભયા તભાદેય ભરૂફ ના, 
આભયા તભાદેય ભરૂફ ના. 
(અથાથતૌ જેભણે તાના યક્તવાગયથી ફાંગરાદેળને 

આઝાદી અાલી, આણે એભને ભરૂીશ ાં નશીં. આણે 

એભને ભરૂીશ ાં નશીં.                                 

લડા િધાન ભદીએ ઢાઔાભા ંફખંાી ઔપ્રલ ખબફિંદ 

શારદયની સં્ક્ત િસ્ત ત ઔયી.).                     
(વોજન્મ: મ ાંફઈ વભાચાય)

મ જીફની શત્મા ાછ અભેરયકા જલાફદાય શલાન ાં ભનામ છે. આજે એ જ ફાંગફાંધ  અને લડાાં િધાન ળેખ શવીનાનાાં ઓલાયણાાં 

રે છે લથ ૧૯૭૧ભાાં અભેરયકી યાષ્રવત રયચડથ વનક્વન અને યાષ્રીમ સ યિા વરાશકાય શને્રી રકવવિંજય ારકસ્તાનને ડખે શતા 

એટલ ાં જ નશીં, એભણે બાયતને ડયાલલા ભાટે તેભના અત્માધ વનક રશ્કયી જશાજન વાતભ ફેડ ણ યલાના કમો શત.
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ીએભ ભદીના િલાવ છી ણ ફાાંગ્રાદેળભાાં રશિંવા મથાલત, ક ર 12નાાં ભત. 

 
બાયતના લડા િધાન નયેન્ટ્દ્ર ભદીના િલાવ છી 

ણ ફાગં્રાદેળભા ંબ્રાહ્મણફરયમા યપ્રલલાયે ત્રીજા 

રદલવે ણ અળાતં યહ્ .ં બ્રાહ્મણ ફરયમના સ્થાપ્રનઔ 

શૉસ્સ્ટરના અપ્રધઔાયીએ ઔહ્  ંઔે યપ્રલલાયે ફે 

રઔના ંભત થમા શતા.ફાગં્રાદેળભા ંછે્રા ત્રણ 

રદલવથી થઈ યશરેા રશિંવઔ િદળડનભા ંઅત્માય 

સ ધી એઔંદયે 12 રઔના ંભત થઊ ચકૂ્યા છે. 

બ્રાહ્મણ ફરયમા વદય શૉસ્સ્ટરના તફીફ ળોઔત 

હ વૈને ફીફીવીને જણાયાય  ંઔે શડતાર દયપ્રભમાન 

થમેરી અથડાભણભા ંગામર થમેરા ફ ેરઔન ે

શૉસ્સ્ટર રલામા શતા ણ તેભન  ંભત નીજ્ય  ં

શત  .ંતેભણે આ પ્રવલાવ અન્ટ્મ ઔઈ જાણઔાયી 

આલા ઇન્ટ્ઔાય ઔયી દીધ શત. 
રશપાઝત-એ-ઇસ્રાભ. 

સ્થાપ્રનઔ વલંાદદાતાન  ંઔશવે   ંછે ઔે ઔટ્ટયથંી 

ઇસ્રાભી વખંઠન રશપાઝત-એ-ઇસ્રાભના વભથડઔ 

અને સ યક્ષા દ લચ્ચે અથડાભણ થઈ છે. જેભા ં

ઔેટરાઔ રઔ ગામર ણ થમા છે. 

ભદીની ફાગં્રાદેળ મ રાઔાતના પ્રલયધ ફાદ આ 

વખંઠને યપ્રલલાયે ફધંન  ંએરાન ઔય ું શત   ંઅને 
શડતાર ાલાની જાશયેાત ઔયી શતી. 

સ્થાપ્રનઔ વલંાદદાતા ભસ ઔ હૃદમે ફીફીવીને 

જણાયાય  ંઔે શડતારના વભથડઔએ પ્રલપ્રલધ વયઔાયી 

િપ્રતષ્ટ્ઠાન ય હ ભર ઔયીને ત્મા ંતડપડ ઔયી 

અને તેને આખચંી ઔયી શતી. 

હ ભરાકયે ઔપ્રથત યીતે ભપૂ્રભ ઔામાડરમ, વાલડજપ્રનઔ 

 સ્તઔારમ અને જજ્રા પ્રળ્ઔરા અઔાદભી 

વરશતની ઔેટરાઔં વયઔાયી અને કાનખી બલનભા ં

આખચંી ઔયી શતી.ભસ ઔે લધ ભા ંજણાયાય  ંઔે 

િદળડનઔાયીએ એઔ માત્રી રેન ય ણ હ ભર 

ઔમો જેભા ંઔેટરાઔં ગામર થઈ ખમા. 

વભાચાય એજન્ટ્વી યૉમટવડની રયટડ અન વાય 

રશપાઝત-એ-ઇસ્રાભના વખં્માફધં વભથડઔએ 

યપ્રલલાયે પૂ્રલિમ ફાગં્રાદેળભા ંરશિંદ  ભરંદય અને 

એઔ રેન ય હ ભરા ઔમાડ.ગટના ફાદ 

બ્રાહ્મણફરયમા જતી-આલતી રેન ઔદ ઔયી દેલાઈ 

શતી.ફાગં્રાદેળભા ંવોથી લધ  રશિંવા બ્રાહ્મણફરયમા 

અને બચત્તાખોંખના શાટશઝાયીભા ંથઈ છે. 

ળપ્રનલાયે બ્રાહ્મણફરયમાભા ંરીવ અને 

સ યક્ષાદ વાથે િદળડનઔાયીની અથડાભણભા ં

છાભા ંછા 5 િદળડનઔાયીના ંભત થમા 
શતા. .                .(વોજન્મ: ફીફીવી ગ જયાતી  ) 
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િચાય તાંત્ર યચી યહ્ ાં છે શલે નવ ાં ાંચતાંત્ર. 
જમિકાળ ચક્વે. 

એઔ ચ ૂટંણી ઉભેદલાયે ફદખાડી મરાલીને 

િચાય ઔમો. ઔરઔાતાના યડ ય રાભ, શાથ-

રયક્ષા, ઔાય અને અન્ટ્મ વાધન વાથે વલડથા 

વાધનશીન રખ ખાડા ઔયે છે. તેભની વખં્મા 

વોથી લધ  છે. આ અબબનલ ચ ૂટંણી િચાયે 

ેરરના લધતા બાલ અને કેડતૂ આંદરન તયપ 

ધ્માન આઔપ્રિત ઔય ડ. ભેશબફૂ કાનની ‘ભધય 

ઇલન્ટ્ડમા’ભા ંફદખાડાની દડન દ્રશ્મ ખફૂ 

યવિદ ફની ખમ શત. 1959ભા ંરપ્ભઔાય 

પ્રલબરમભ ફાઉરયની રપ્ભ ‘ફેનશય’ભા ંયથની 

દડન બાખ રપ્ભના ફીજા ય પ્રનટના રડયેક્ટય 

અને ઔેભેયાભેને કટૂ ઔય ું શત  .ં દળડ લાયંલાય જલા 

આયામા અને રપ્ભની રઔપ્રિમતાન શ્રેમ તેને 

આલાભા ંઆયામ. રપ્ભ ‘નમા દોય’ભા ંણ 

ગડાખાડી અને ફવની દડ ભન ષ્ટ્મ લવેવ 

ભળીનની ઔસ્મ્પરટળનન  ંિતીઔ ફની.બફભર 

યૉમની ફરયાજ વાશની અબબનીત રપ્ભ ‘દ 

ફીગા જભીન’ભા ંએઔ કેડતૂ ભશાજનના જંાથી 

મ ક્ત ઔયાલલા ભાટે ભશાનખયભા ંશાથ રયક્ષા 

ચરાલે છે. ફે રયક્ષાભા ંફે જાડા રઔ લચ્ચે 

યસ્ય અંશઔાયના ઔાયણે ભજંજર સ ધી શોંચલા 

ભાટે શડ થામ છે. રયક્ષા ચરાલનાયના િાણની 

લાત આલી જામ છે. દામઔા છી ભ  યી 

અબબનીત ‘પ્રવટી ઑપ જમ’ન  ંિદળડન થય .ં 
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ચંતતં્રની ઔથાથી િેરયત વઇ યાજંેની 

નવીરૂદ્દીન ળાશ અને પારૂક ળેક અબબનીત ‘ઔથા’ 

ણ આ િઔાયની દડના ભાધ્મભથી એઔ વદેંળ 

આે છે. મૂ ઔથાભા ંવવલ ,ં ઝડથી દડ ેછે. 

તેને તાની જીત ય એટર પ્રલશ્વાવ છે ઔે તે 

થડી લાય થાઔ ઉતાયલા ઈચ્છે છે. તે જાણત 

શત ઔે અશીં સ ધી શોંચલાભા ંઔાચફાને વભમ 

રાખળે. અપ્રતપ્રલશ્વાવ ઔયી અશઔંાયી વવલ  ંસઇૂ 

ખય  ંઅને ઔાચફ દડ જીતી જામ છે. ચંતતં્રભા ં

ક -ક્ષી દ્વાયા જીલન જીલલાની યીત િસ્ત  ત 

ઔયલાભા ંઆલી છે. આજના વભમભા ંફધ  ઉરટ-

 રટ થઈ ખય  ંછે. અલાય-નલાય વભાચાય આલ ે

છે ઔે દીડ ળશયેભા ંઘ વી આયામ છે. ભન ષ્ટ્મએ 

તેન  ંજખંર છીનલી રીધ  ંછે. લતડભાનન  ંિચાય 

તતં્ર નવ  ંચંતતં્ર યચી યહ્  ંછે. લાત શલે 

ભન ષ્ટ્મના યફઔયણ ય આલીને ટઔી છે. પ્રલજ્ઞાન 

પતંાવી ‘ભેરરક્વ’ રપ્ભ શ્ ૃકંરા ગરટત થી જલાની 

િફ ળક્યતા છે.િેભચદંની ફે ફદની ઔથાથી 

િેરયત ‘શીયા-ભતી’ નાભની રપ્ભની િળવંા થઈ 

શતી. રેક્ટયના આલલાથી ફદન  ંભશત્લ છ ં

થઈ ખય  ંછે. યાજઔીમ સ્લતતં્રતાના વભમે 

ઔોંગ્રેવની ચ ૂટંણીન પ્રનળાન ફદન જડ શત  .ં 

ઔાાતંયભા ંતે શાથન જં ફની ખય  ંછે. 

લતડભાનભા ંઆંખીભા ંયસ્ય ક્રેળ થઈ 

યહ્યા છે. અંગઠૂા છા યાજઔાયણન વભમ આી 

ખમ છે. અબણ રઔ ઔામદાઔીમ દસ્તાલેજ ય 

વાઇનની જગ્માએ અંગઠૂ રખાલી દે છે. 

લાસ્તલભા ંઅબણ રઔ ઔયતા લધ  ન ઔવાન 

બણેરા-રકરેા ફઇેભાન રઔ ઔયી યહ્યા છે. ફધી 

પાઇરની શયેાપેયી તે જ ઔયી યહ્યા છે.એઔ 

ઔશલેત છે ઔે ક્યાયેમ ફદ ય નાલ યાકીને તેને 

નદી સ ધી રાલતા શતા. એઔ વભમ એલ ણ 

આલે છે જ્માયે નાલ ય રાદીને ખાડીને ફીજા 

રઔનાયા સ ધી રાલલાભા ંઆલત  ંશત  .ં લતડભાનભા ં

રશયે જ ભન ષ્ટ્મને રઔનાયા સ ધી છડ ેછે. રશયે 

ક્યાયેઔ ખાડંી થઈ જામ છે. એઔ મ ખ્મભતં્રીને 

યાશીરચેય ય ફેવાડીને િચાય ઔયલ ડી યહ્ય 

છે. ક  ંધક્ક િામજજત શત? વત્મ જાણલાન 

આગ્રશ શલે ઔઈ યામલશારયઔ અથડ નથી યાકત. 

ળામય ભીય તઔી ભીય માદ આલે છે. ‘અમ ઝૂઠ 

આજ ળશયે ભેં તેયા શી દોય શૈ.’ઉ્રેકનીમ છે ઔે 

ચ ૂટંણી ઉભેદલાયને ફદ અને ખાડી ળધલાભા ં

ઔેટર વભમ અને રયશ્રભ રાગ્મ શળે. િમાવ 

વાથડઔ પ્રવદ્ધ થમ. ચાયેમ તયપ તેની જ ચચાડ છે. 

આ યીતે ભોબરઔ પ્રલચાય આજે ણ ઊંડ અથડ 

ધયાલે છે. આ ત્મ છે ઔે અત્મતં નાનઔડી ઔીડી 

જ તાના લજન ઔયતા ત્રણ ખણ લલધ  બાય 

ઉાડી ળઔે છે જ્માયે પ્રલળાઔામ શાથી ાવે આ 

ક્ષભતા નથી. યામલસ્થાના તભાભ તાભ-ઝાભના 

શાથીની ણ આલી જ સ્સ્થપ્રત છે. ઔીડીની જેભ 

વાભાન્ટ્મ યામસ્ક્ત ણ તાના લજન ઔયતા 30 

ખણ લજન ઉાડી યહ્ય છે. તે તાની ીઠ ય 

જ  ૃ્ લી રઈને ચારી ળઔે છે. 
                         (વોજન્મ: રદવ્મબાસ્કય) 
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ારકસ્તાન રદલવની ઉજલણી 
- યાજીલ ાંરડત 

આણા ારઔસ્તાન વાથેના વફંધં આઝાદ થમા ં

ત્માયથી તણાલણૂડ શતા જ ને નયેન્ટ્દ્ર ભદી વયઔાયે 

જમ્પમ  અને ઔાશ્ભીયને કાવ દયજજ આતી 

ફધંાયણની ઔરભ ૩૭૦ નાબદૂ ઔયી નાકી ત્માય છી 

આ વફંધં લધાયે તણાલણૂડ ફની ખમા છે. 

ારઔસ્તાને ઔરભ ૩૭૦ નાબદૂ ઔયલા વાભે ફહ  

ઉધાભા ઔયેરા ને બાયતને બબડાલલા ભાટે ઔઈ ઔવય 

નશતી છડી. ફનેં દેળ લચ્ચેના યામાાયભા ંણ ટ 

આલી ખમેરી ને યાજદ્વાયી વફંધં ણ ફખડરેા છે. 

બાયત અને ારઔસ્તાન ફનેંના ંએઔફીજાના દેળભા ં

શાઈ ઔપ્રભળન છે ણ ઔરભ ૩૭૦ નાબદૂ થમા છી 

ારઔસ્તાને તાના શાઈ ઔપ્રભશ્નયને નલી રદ્શીથી 

ાછા ફરાલી રીધેરા ને બાયતીમ શાઈ ઔપ્રભશ્નયને 

ઈસ્રાભાફાદથી તખેડી મઔેૂરા. ારઔસ્તાન એ છી 

ણ બાયત વાભે ઝેય ક્યા ઔયે છે ને બાયતને ખા 

આલાના ંફશાના ંઊબા ંઔયીને કાય ઔાઢયા ઔયે છે. 

આ ભાશરભા ંારઔસ્તાન બાયત વાથેના વફંધં 

સ ધાયલાની ને પ્રભત્રતાણૂડ વફંધં યાકલાની લાત ઔયે 

એ અચયજ જ ઔશલેામ ને ારઔસ્તાન છે્રા 

અઠલારડમાથી આલી અચયજબયી લાત ઔયી યહ્  ંછે. 

આ લાતની ળરૂઆત ારઔસ્તાનના લડા િધાન 

ઈભયાનકાને બાયતને ફનેં દેળ લચ્ચેના વફંધં 

સ ધાયલા ભાટે શરે ઔયલાની અીર ઔયીને ઔયેરી. 

ઈભયાને ઔશલે  ંઔે, બાયતે ઔાશ્ભીય મ દ્દાન પ્રનલેડ 

રાલલાના િમત્ન ળરૂ ઔયીને ારઔસ્તાન વાથેના 

વફંધં સ ધાયલાની રદળાભા ંશરે ઔયલી જઈએ ઔેભ 

ઔે ફનેં દેળના વફંધં સ ધાયલા આડ ેઔાશ્ભીય મ દ્દ જ 

આલે છે.  

ઈભયાનની આ લાતે આશ્ર્ચમડ વજલે  ંને આ આશ્ર્ચમડ 

ળભે એ શરેા ંારઔસ્તાનના રશ્ઔયી લડા જનયર 

ઔભય ફાજલાએ ણ એલી જ લાત ઔયી નાકરેી. 

ફાજલાએ ઔશલે  ંઔે, બાયત-ારઔસ્તાન ભતૂઔાને 

દપનાલીને આખ લધ ેએ વભમ આલી ખમ છે. 

તાની લાતન કટ અથડ ન ઔઢામ એટર ેફાજલાએ 

ચકલટ ણ ઔયેરી ઔે, ઔાશ્ભીય મ દ્દાના ઉઔેર પ્રલના 

ઔઈ ણ ળાપં્રત ભતં્રણા ના ટઔે તેથી વોથી શરેા ંએ 

મ દ્દાન પ્રનલેડ રાલલ જઈએ. 

ઈભયાન અને ફાજલાની લાતના ઔાયણે રઔન ે

અચયજ થમેલ  ંઔે, ફઔયી યાભ ક્યાથંી ફરી? આ 

વલારન જલાફ ભળ્મ નથી ત્મા ંારઔસ્તાને 

ભખંલાયે પયી એવ  ંજ અચયજ વજીને શરેરઔ ઔયી 

નાકી. ારઔસ્તાન દય ૨૩ ભાચે ારઔસ્તાન રદલવની 

ઉજલણી ઔયે છે. ારઔસ્તાનભા ંત આ ઉજલણી થામ 

જ છે ણ આકી દ પ્રનમાભા ંજ્મા ંણ ારઔસ્તાનની 

દૂતાલાવ છે ત્મા ંણ આ ઉજલણી થામ છે. નલી 

રદ્શીભા ંારઔસ્તાન શાઈ ઔપ્રભળનની રપવ છે તેથી 

ભખંલાયે રદ્શીભા ંણ ારઔસ્તાન રદલવ ઉજલામ. 

ારઔસ્તાન રદલવની ઉજલણી ાછન ઈપ્રતશાવ 

એલ છે ઔે, ૨૩ ભાચડ, ૧૯૪૦ના યજ રાશયભા ં

મજામેરા મ સ્સ્રભ રીખના અપ્રધલેળનભા ં
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ારઔસ્તાનની યચનાન ભાખડ ભઔ ઔયત ઠયાલ 

વાય ઔયામ શત. રાશય અપ્રધલેળનભા ંારઔસ્તાન 

ળલદ નશત લયામ ણ મ સ્સ્રભ ફહ ભતી ધયાલતા 

પ્રલસ્તાયને અરખ ઔયીને અરખ મ સ્સ્રભ યાષ્ટ્ર 

ફનાલલાના પ્રલચાયને વભથડન આત ઠયાલ વાય 

ઔયામ શત. અત્માયના ારઔસ્તાન તથા ફાગં્રાદેળ એ 

ફે દેળભા ંઅત્માયે જે ણ પ્રલસ્તાય આલેરા છે એ 

પ્રલસ્તાય મ સ્સ્રભ ફહ ભતીલાા પ્રલસ્તાય શતા. આ 

પ્રલસ્તાયના નાભજખ ઠયાલ ઔયીને મ સ્સ્રભ રીખના 

અપ્રધલેળને ારઔસ્તાનની યચનાની ભાખણીની રદળાભા ં

નક્કય ઔદભ ઉઠાલેલ .ં મ સ્સ્રભ રીખના નેતા અંગ્રજેના 

ીઠ્ઠુ શતા તેથી અંગ્રેજની સ્રવાીપ્ટ િભાણે એ ઠયાલ 

થમેર એ જતા ંઆ ઠયાલના ઔાયણે ારઔસ્તાનની 

યચનાન ભાખડ ભઔ થઈ ખમ શત એભ ઔશી 

ળઔામ. આ ઔાયણવય ૨૩ ભાચડન રદલવ ારઔસ્તાન 

રદલવ તયીઔે ઉજલામ છે. 

અત્માયે બાયતભા ંારઔસ્તાના શાઈ ઔપ્રભશ્નય નથી ન ે

આપતાફ શવન કાન નાભના તેભના ડપે્ય ટી શાઈ 

ઔપ્રભળનના ઔતાડશતાડ છે. કાને ારઔસ્તાનન ઝડં 

પયઔાલીને એરાન ઔય ું ઔે, ારઔસ્તાન દ પ્રનમાના ફધા 

દેળ વાથે દસ્તી ઈચ્છે છે ને તેભા ંબાયત ણ આલી 

ખય .ં કાનના ઔશલેા િભાણ,ે બાયત-ારઔસ્તાન લચ્ચે 

ળાપં્રત સ્થાલી શમ ત ફનેં દેળ લચ્ચે જમ્પમ  અને 

ઔાશ્ભીય વરશતના જે ણ ડકા છે તેન ઉઔેર 

ળાપં્રતણૂડ લાટાગાટ દ્વાયા રાલલ જઈએ. કાને એલી 

સરૂપમાણી લાત ણ ઔયી છે ઔે, દબક્ષણ એપ્રળમાના ં

રશતને વાચલલા ંશમ ત આ પ્રલસ્તાયભા ંળાપં્રત શમ 

એ જરૂયી છે. કાન ેારઔસ્તાનના લડા િધાન ન ે

યાષ્ટ્રપ્રતના વદેંળા ણ લાચંી વબંાયામા ને તેભા ં

ણ આ ફધી ડાશી ડાશી લાત ઔયેરી છે. 

ારઔસ્તાન આ ફધી ડાશી ડાશી લાત ઔયે છે તેના 

મૂભા ંઆણ ેઔયેરી શરે છે. ચીન વાભે ફહ  

શઔાયાડઔાયા ઔમાડ છી નયેન્ટ્દ્ર ભદી વયઔાયે ચીન 

વાથેની વયશદે ળાપં્રત જાલલા ભાટે વભજૂતી ઔયી 

નાકી એ જ યીતે બાયત અને ારઔસ્તાન લચ્ચનેા 

વફંધંભા ંસ ધાય રાલલા ણ શરે ઔયીને રશ્ઔયી 

સ્તયે ભતં્રણા ળરૂ ઔયેરી. આ ભતં્રણાભા ંફનેં દેળના 

રશ્ઔયના યેળનર ડામયેક્ટય જનયર શાજય 

યશરેા. આ ફેઠઔભા ંફનેં દેળ ય ધ્ધપ્રલયાભ સ્લીઔાયીને 

૨૦૦૩ભા ંજે સ્સ્થપ્રત શતી તે જાલે અને ભતૂઔાભા ં

ફનેં દેળ લચ્ચે જે વભજૂતી થમેરી તેને પયી 

અભરભા ંરાલે એવ  ંનક્કી થય  ંછે. બાયતીમ રશ્ઔયના 

ડીજીએભ રફે્ટનન્ટ્ટ જનયર યભજીત પ્રવિંશ અને 

ારઔસ્તાની ડીજીએભ શટરાઈનના ભાધ્મભથી 

ઔયેરી લાતચીતભા ંવીઝપામયન  ંઉ્રગંન, ય દ્ધપ્રલયાભ, 

ઔાશ્ભીય ડક વરશત અનેઔ મ દે્દ થમેરી વભજૂતીની 

ચચાડ ઔયી શતી. ફનેં દેળએ ય દ્ધપ્રલયાભન  ંઔડઔ યીતે 

ારન ઔયલાની તૈમાયી ફતાલી અને ૨૫ પેબ્ર આયીની 

ભધયાતથી અંક ળયેકાની આવાવના તભાભ 

પ્રલસ્તાયભા ંતેન  ંારન ણ ળરૂ થઈ ખય  ંછે. 

આ ફેઠઔભા ંબાયત-ારઔસ્તાન દેળ લચ્ચ ેશટરાઈન 

સ્થાીને તેની ભદદથી ફનેં દેળ લચ્ચે પ્રનમપ્રભત યીતે 

લાતચીત થામ, વીઝપામય ઉ્રગંન, પામરયિંખ, 

ઘવૂણકયી વરશતના મ દ્દા લાતચીત દ્વાયા ઉઔેરલાભા ં

આલળે ન ેપયીથી પ્રનમપ્રભતણે ફ્રેખ ભીરટિંખ ળરૂ 

ઔયલાભા ંઆલે એવ  ંણ નક્કી થય  ંછે. ફનેં દેળ 
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લચ્ચે જે ખેયભાન્ટ્મતા િલતી છે તેને દૂય ઔયલાભા ં

આલળે એલી ડાશી લાત ણ આ ફેઠઔભા ંઔયાઈ છે. 

અત્માયે જે ઔંઈ થય  ંછે એ રશ્ઔયી અપ્રધઔાયીના 

સ્તયે થય  ંછે ણ શલે વયઔાયી સ્તયે ણ ારઔસ્તાન 

વાથેના વફંધ સ ધાયલાની ભથાભણ ભદી વયઔાય 

ઔયલાની છે. ૩૦ ભાચે તજજરઔસ્તાનની યાજધાની 

દ ળાફંેભા ંશાટડ પ એપ્રળમા-ઈસ્તબં ર િવેવ નાભે 

ફેઠઔ છે. આ ફેઠઔભા ંબાયત-ારઔસ્તાનના પ્રલદેળ 

ભતં્રી શાજય યશલેાના છે. એ લકતે ફનેં પ્રલદેળ 

ભતં્રી ભે ને ભતં્રણાન તખ્ત તૈમાય થામ એવ  ંફને. 

શલે આણ ેારઔસ્તાન વાથે વફંધં સ ધાયલા ભાટે 

આટલ  ંફધ  ંઔયતા શઈએ ત્માયે ારઔસ્તાન ડાશી ડાશી 

લાત ત ઔયી જ ળઔે ને? ારઔસ્તાન છે્રા એઔ 

અઠલારડમાથી એ જ ઔયી યહ્  ંછે. 

ભાત્ર લાત ઔયલાથી વફંધં વાયા નથી ફની જતા ન ે

દસ્તી થઈ જતી નથી. તેને ભાટે રદરથી િમત્ન 

ઔયલા ડ,ે લ ચ્ચાઈ છડલી ડ ેને નારામઔી 

ફધં ઔયલી ડ.ે ારઔસ્તાન આભાન  ંઔક  ંઔયી ળઔે તેભ 

નથી તેથી આણ ારઔસ્તાન વાથેના વફંધ સ ધયી 

ળઔે એભ નથી. ારઔસ્તાન બાયતભા ંઆતઔંલાદ 

પેરાલલાન  ંફધં ઔયલા તૈમાય નથી એ વજંખભા ં

તેની ાવેથી ઔક  ંવાર ં ઔયલાની અેક્ષા ત ક્યાથંી 

યાકી ળઔામ. 

ારઔસ્તાન આણ ાડળી દેળ છે ને આણે 

ઈચ્છીએ ત ણ તેની ભાનપ્રવઔતાને ફદરી ળઔલાના 

નથી. ારઔસ્તાન વી ઔમાડ ઔયે છે ને શરઔટાઈ 

ઔમાડ ઔયે છે તેથી આણને તેની વાથે ફનત  ંનથી એ 

શઔીઔત છે ને ારઔસ્તાન તાની જાત ેતૈમાય થામ એ 

ળક્યતા છી છે. ારઔસ્તાન લાત ઔમાડ ઔયે છે ણ 

સ ધયત  ંનથી ને અંતે જાત ય આલીને ઊભ  ંયશી જ 

જામ છે.એ જતા ંારઔસ્તાન જ્મા ંસ ધી તે સ ધયીને 

લતડલા ના ભાડં ેત્મા ંરખી ઔઈ લાતન અથડ નથી. 

ફીજ  ંએ ઔે, ારઔસ્તાન ઔાશ્ભીયન  ં ૂછંડ  ંમઔૂલા ત 

તૈમાય નથી જ. ઈભયાન, ફાજલા ને કાન ત્રણેમ ેજે 

લાત ઔયી તેભા ંઔાશ્ભીય વભસ્માન પ્રનલેડ રાલલાની 

લાત ત છે જ. ને મ ખ્મ વલાર એ જ છે ઔે, ઔાશ્ભીય 

વભસ્માન ઉઔેર ક  ંશઈ ળઔે? બાયત ભાટે ત ઔાશ્ભીય 

વભસ્માન એઔ જ ઉઔેર છે. ારઔસ્તાન તે 

ચાલેરી ાડરે ઔાશ્ભીયન ત્રીજા બાખન િદેળ 

છડી દે ને બાયતને આી દે એ જ આણા ભાટે ત 

ઔાશ્ભીય વભસ્માન ઉઔેર છે ને ારઔસ્તાન તેને ભાટે 

તૈમાય થામ તેભ નથી. ારઔસ્તાને નાખાઈ ઔયીને 

ઔાશ્ભીય ચાલી ાડ્  ંછે. ારઔસ્તાની રશ્ઔય 

ીઔેભાથંી શટી જામ ત ઔાશ્ભીય વભસ્માન ઉઔેર 

ત ઔારે આલી જામ ણ એ ળક્ય નથી ને બાયત 

ઔાશ્ભીય છડી ળઔે તેભ નથી એ જતા ંઔાશ્ભીય મ દ્દ 

ઉઔેરાલાની ળક્યતા જ નથી. 

ારઔસ્તાનન ભતૂઔા શયાભીણાન છે ને ખભે તે 

ઔય એ તાની શયઔત છડલાન  ંનથી. કતૂયાની 

 ૂછંડી લાઔંી એ લાઔંી. તભે ખભે તે ઔય ણ એ 

સ ધયલાના નથી એ આણને ણ કફય છે ને છતા ં

આણે િમત્ન ઔમાડ ઔયીએ છીએ. ભદી વયઔાયે 

ભતૂઔાભા ંણ એ િમત્ન ઔમાડ ને અત્માયે ણ ઔયે 

છે, તેભા ંઔક  ંકટ ં નથી ણ તેન  ંપ ભલાની ફહ  

આળા નથી. 

                    (વોજન્મ: મ ાંફઈ વભાચાય)_ 
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સ્ાઈવજેટ દ્વાયા વન  સદૂને અનખી વરાભી. 

 
રકડાઉન દયવભમાન વવળમર ભીરડમા ય રકની એક ટ્લીટ ય વન   સદૂ ભદદ ભાટે દડી જત. ઉઝ્ફેરકસ્તાન, યવળમા, 

અલભાવત, રકક્ષગિસ્તાન જેલી જગ્માએ પવામેરા બાયતીમ વલદ્યાથીઓને સ્લદેળ શોંચાડલાભાાં ભદદ કયી. 
ઔયના ઔાભા ંરાક િલાવી ભજૂય અને 

જરૂરયમાતલાાને ફવ, રેન અને પ્રેનથી તાના ગય 

સ ધી ભપતભા ંશોંચાડલાભા ંભદદ ઔયનાય અબબનેતા 

વન  સદૂ અનેઔ રઔ ભાટે ભપ્રવશા વાબફત થમ શત. 

રઔડાઉન દયપ્રભમાન તેને િલાવી ભજૂયને એઔ 

જગ્માએથી ફીજી જગ્માએ શોંચાડલાભા ંન ભાત્ર ભદદ 

ઔયી, યંત   તેને રઔને યશલેા-કાલાની ણ વખલડ 

ઔયી શતી. વપ્રળમર ભીરડમા ય રઔની એઔ ્લીટ 

ય તે ભદદ ભાટે દડી જત શત. વન  સદૂના નેઔ 

ઔાભને ફદરે પ્રલશ્વબયના રઔએ તેની િળવંા ણ ઔયી 

શતી. ત્માયે શલે એઔ એયરાઇન્ટ્વ ઔંનીએ સ્ેપ્રળમર 

યીતે વન  સ દન આબાય ભાન્ટ્મ છે. 

સ્થાપ્રનઔ એયરાઇન્ટ્વ ઔંની સ્ાઈવ જેટે વન  સદૂને 

વે્ય ટ ઔયતા તાની ઔંનીના ફઈંખ 737 ય તેની 

એઔ ભટી તવલીય રખાલી છે. આ તવલીયની વાથે 

વન  ભાટે અંગે્રજીભા ંએઔ કાવ સં્ક્ત ણ રકી છે- 

'અ વે્યટૂ ટ ૂધ વેપ્રલઅવ વન  સદૂ' એટરે ઔે 'ભવીશા 

વન  સદૂને વરાભ.' 

આ તવલીયને ળેય ઔયતા વન એ વપ્રળમર ભીરડમાભા ં

રખ્ય  ંઔે, 'આ લાતથી ભને નન રયઝલેળન વીટ ય 

જંાફના ભખાથી મ ફંઈની માત્રાની માદ અાલી 

રદધી. આજે હ  ંભાયા ેયેન્ટ્્વને ગણા ંજ માદ ઔયી યહ્ય 

છ.ં' વન  સદેૂ લધ ભા ંઔહ્  ંઔે, 'ગણા ંફધા રઔની દ આ 

છે, કાવ ઔયીને તે રઔની જેને રઔડાઉન 

દયપ્રભમાન ભળ્મ. હ  ંતભાયા ફધાનંી દ આને ઔાયણે આ 

ફધ  ંભેલી ળક્ય છ.ં આવભા ંછૂને આમે થે ઓય 

આવભાન છૂ યશ ેશૈ.' 

વન  સદેૂ રઔડાઉન દયપ્રભમાન ન ભાત્ર દેળબયભા ં

પવામેરા રાક ખયીફ રઔને તેભના ખતંયામ સ્થાન 

સ ધી શોંચાડલાભા ંભદદ ઔયી શતી યંત   તેને 

ઉઝ્ફેરઔસ્તાન, યપ્રળમા, અ્ભાપ્રત, રઔબખિસ્તાન જેલી 

જગ્માએ પવામેરા બાયતીમ પ્રલદ્યાથીને ણ સ્લદેળ 

શોંચાડલાભા ંભદદ ઔયી શતી. આ વાથે જ વન એ 

ભશાભાયી દયપ્રભમાન ઔામડયત તભાભ ડઔટય અને 

ફ્રટંરાઈન લઔડવડને ણ વશામતા ઔયી શતી. 

(વોજન્ટ્મ: રદયામબાસ્ઔય) 
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ઈશ્વય ેટરીકય : વારશત્મ અને વભાજને વભવિત રેખક. 
ભક્ષણરાર શ. ટેર. 

 

 
 

ઈશ્વય ભતીબાઇ ટેર ેટરીકયે 
ચયતયની એક-એક નવ કડીને 

ાટીદાય અને ફાયૈમા 
ાટણલારડમાના બાતીગ અને 

વાશવવક જીલનને નલરકથા લાતાથભાાં 
ઝીણલટથી આરેખ્ય ાં! 

__________________________________ 

ઔઇ ણ ય ખન  ંવારશત્મ એના વભાજની નીજ 

શમ છે. વભાજ પ્રલના વારશત્મન  ંશવ  ંઅવબંલ છે. 

વભાજ અને વારશત્મ ફનેંના ંઔેન્ટ્દ્રભા ં‘ભાનલ’ છે. 

વભાજભા ંજીલત ‘ભાનલ’ અને વારશત્મભા ં

આલત ‘ભાનલ’ ફનેંભા ંવામ્પમ છે ને જ દાણ મં 

છે. ફવ! આ ‘જ દાણ ’ં રેકઔ ઔેલી યીતેબાતે 

િખટાલે છે? ને એ ભાટે ઔેલા યવના િચં તથા 

બાાયીપ્રત િમજે છે- એ જાણલાની કયી ભજા 

છે. ઔરાતત્ત્લ ણ અશીં ડલે  ંછે. કૃપ્રતની 

ઉચ્લાલચતા ણ આનાથી નક્કી થામ છે. 

લાસ્તલ અને ઔ્નાન મ ઔાફર યવિદ શમ છે. 

વજન ઔ બાા અને ટેસ્ક્નઔથી આ મ ઔાફરાને લધાયે 

રઔબગ્મ અને અથડણૂડ ફનાલે છે. ભટા વજન ઔ 

આ ફધ  ંવશજ ઔયી ળઔે છે. ખઇ વદીના ચથા-

ાચંભા-છઠ્ઠા દામઔાભા ં‘ટેર પ્રત્ર ટી’ તયીઔે 

જાણીતા રેકઔ એટરે ન્નારાર-ેટરીઔય-

ીતામ્પફય ટેર! ન્નારાર વાફયઔાઠંાની 

લૂોત્તય વયશદન ગ્રાભીણ ઇરાઔ વારશત્મભા ંરઇ 

આયામા. ીતામ્પફયે ભશવેાણાન  ંગ્રામ્પમજીલન 

લણડયાય !ં ઈશ્વય ભતીબાઇ ટેર ેટરીઔયે 

ચયતયની એઔ-એઔ નવ ઔડીને ાટીદાય અને 

ફાયૈમા ાટણલારડમાના બાતીખ અન ેવાશપ્રવઔ 

જીલનને નલરઔથા લાતાડભા ંઝીણલટથી આરેખ્ય !ં 

ગ જયાતી વારશત્મભા ંઆ ટેર પ્રત્ર ટીન  ંરેકન 

વજન ન માદખાય યહ્  ંછે. ઈશ્વય ેટરીઔય (1916થી 

1983) નરડમાદ લવ ાવનેા ેટરી ખાભના. 

નાનઔડ  ંખાભ. યામલવામ કતેી. ભાતા જીલીફા, 

પ્રતા ભતીબાઇ અબણ, ણ વસં્ઔાયી ને 

નીપ્રતપ્રનષ્ટ્ઠ રયલાય. કાધેીધે સ કી. પ્રતાના 

ભટા બાઇ િાથપ્રભઔ પ્રળક્ષણ ભેલીને થડઔ 

લકત પ્રળક્ષઔ યશરેા, ણ છી ફાફય બખત 
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તયીઔે જાણીતા થમા શતા. બજન નશતા ખાતા, 

ણ વભાજ સ ધાયા ભાટે યજ રઔને વભજાલતા. 

ફાઔ ેટરીઔય ય આન એલ િબાલ ડ્ ઔે 

એ સ ધાયાલાદી લરણને આલઔાયલા વાથે 

ગ્રાભજીલન પ્રલળે િવખં, ચરયત્ર ને લાત રકતા 

થમા. ફાફય ફાાની સ ધાયાલાદી િવપૃ્રત્તના 

ેટરીઔય જાણે લાયવ ફન્ટ્મા. ઈશ્વય ેટરીઔય 

ગણી યીતે નકા રકેઔ તયીઔે જાણીતા-ચચાડતા 

યશરેા. યૂા ટેર, ચખ્ખ  ંને ચટ ઔશ.ે ખખ 

લાત નશીં. આકાફરા ણ વાચાફરા ને 

પ્રન:સ્લાથી! વભાજસ ધાયઔ ને ભાનલતાલાદી. 

‘રશીની વખાઇ’ લાતાડ બાયતીમ ઔક્ષાએ ઇનાભી 

ઠયેરી. ખાડંી દીઔયી ભગં ના રારનારનભા ં

ભાની ભભતા ઔવટીએ ચડ ેછે ને ભા અભયતઔાઔી 

દીઔયીને નાછૂટઔે ખાડંાના દલાકાને મઔૂીને આલે 

છે એ જ યાતે ાખર થઇ જામ છે. ‘અભયતઔાઔી 

ભગં ની ન્ટ્માતભા ંલટરાઇ ખમા.ં...’ આ લાક્ય 

આજે ણ રાક ગ જયાતીને શૈમે લવેલ  ંછે. 

તપાની ભાતેરા વાઢંને બયફજાયે નાથીને 

ય લાનન ભદ ઉતાયતી ડાબીની દીઔયી ચદંા 

‘જનભટી’ નલરઔથાની નાપ્રમઔા છે. રયશ્રભી 

ણ સ્લભાની ચદંા, એન  ંઅભાન થતા ંબીભાન -ં

પ્રતન  ંગય છડ ેછે. ‘દયડી ફે, ણ લ ન 

મઔેૂ’ - એલી ચદંા લેયની લસરૂાત થતા ંાછી 

વાવયે આલીને ગય-કેતી વબંાી ર ેછે. પ્રત ને 

વવયાને જનભટી થામ છે... એઔ યીતે ચદંાનેમ 

જાણ ેજનભટી ભે છે, ણ એ અફા ભટીને 

િફા ફની છે. આ નલરઔથા ેટરીઔયની 

ઔીપ્રતિદા કૃપ્રત આજેમ બણાલામ છે. વાત ચડી 

બણીને ાદયા તયપ (વબણમાદભા)ં પ્રળક્ષઔ થમેરા 

ેટરીઔય આણદંય યશીને ‘વવંાય’ વાભપ્રમઔ 

ચરાલે છે. છી રેકન-ત્રઔાયત્લન સ્લીઔાય ઔયી 

અભદાલાદ આલીને લવ ેછે ને ઉત્તભ રેકઔ તથા 

નીડય ને આરવાભઔ ત્રઔાય ફને છે. ેટરીઔયે 25 

નલરઔથા, 11 લાતાડગ્રથં, ચાય-ાચં 

ચરયત્રગ્રથં ને વભાજસ ધાયાના ંતથા ત્રઔાયત્લના ં

રેકવચંમના ં25થી લધ   સ્તઔ આપ્મા ંછે. 

નભડદ છી ન્નારાર અને ેટરીઔય ઔરભને 

કે ભાથ  ંમઔૂીને જીયામા... એ ગટના માદખાય 

યશલેાની છે. ‘બલવાખય’ અને ‘ભાયી શૈમાવખડી’ - 

ચયતયના વભાજજીલનને ઝીણલટથી આરેક ેછે. 

આજની ય લતીને ણ એ ખફૂ િેયઔ ફને એલી 

છે. નાયીની લેદના લણડલલાભા ંેટરીઔય ખફૂ 

ભાશયે છે. ‘ભધરા’, ‘ઔબય ખ’ભા ં

ફશાયલરટમાની લાત છે. વદૌ -અવદૌ ાૌન વગંડ 

આરેકતા ેટરીઔય વભાજસ ધાય ચીંધે છે. 

ચંામતીયાજ, ક ટ ંફપ્રનમજન, પ્રલધલાપ્રલલાશ, 

સ્ત્રીઔેલણી, િેભરગ્ન, રગ્નેતય િેભ– આ ફધા 

પ્રલમ ેટરીઔયે આરેકીને વારશત્મ અને 

વભાજના વફંધં ફતાલલા વાથે સ ધાયાલાદી ને 

પ્રલચાયિધાન વારશત્મન ક્ષ રીધ શત. આજે 

પક્ત આણને ફીજા ેટરીઔયની જરૂય છે.⬛                 
*ભક્ષણરાર શ. ટેર:  

manilalpatel911@yahoo.com. 

                              (વોજન્મ: રદવ્મબાસ્કય) 

mailto:manilalpatel911@yahoo.com
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ય લાનનાાં ‘રદર’ આખયે કેભ ‘દદથ ’ આી યહ્ાાં છે? 
વાલધાન! નાની ઉંભયે શાટથ  એટેક લધતા જામ છે: -મ કેળ ાંડયા. 

 
એઔ વભમ શત જ્માયે ઔઇ ય લાનન  ંઅઔાે અલવાન 

થય  ંશમ ત ભટે બાખ ેતેને વાે ઔે લીંછીએ ડકં 

દીધ શમ એલી ળક્યતા યશતેી, યંત   આજન  ં

ય લાધન ઝડથી શાટડ એટેઔન બખ ફનીને ભતને 

ળયણ થઇ યહ્  ંછે એ કયેકય બચિંતાજનઔ ફાફત છે. 

૩૮ લડન અપ્રભતપ્રવિંશ રદ્શીના એઔ ભીરડમા શાઉવભા ં

ઔાભ ઔયત શત. છે્રા ઔેટરાઔ  

રદલવથી તેની છાતીભા ંદ કાલ અને શ્ર્લાવની 

વભસ્મા શતી. ડૉક્ટયે રયટડ ઔઢાયામા ફાદ પેપવાભંા ં

ઇન્ટ્પેક્ળન શલાન  ંજણાયાય .ં થડા રદલવ ઇરાજ ચા્મ 

અને અચાનઔ શાટડ એટેઔ આલતા ંઆ ય લાનન  ંભત 

થય .ં 

નાખ યન ૩૨ લડન પ્રલળાર ક ભાય યામલવામે 

ઔરયમગ્રાપય છે. નતૃ્મ ઔયે છે અને ળીકલે ણ છે 

એટરે તેને ત યજ ળાયીરયઔ ઔવયતન રાબ ણ 

ભત શત. અચાનઔ એઔ રદલવ તેણ ેેટભા ંદદડ  

અને એપ્રવરડટીની પરયમાદ ઔયી. વાજંે તેણે ડૉક્ટયની 

દલા રીધી અને સઇૂ ખમ. ભડી યાતે્ર તેને ખબયાભણ 

થઇ. તબફમત રથડી. તયત જ ડૉક્ટય ાવ ેરઇ 

જલાભા ંઆયામ. ડૉક્ટયે તેની નાડી તાવી અને જાશયે 

ઔય ું ઔે ‘શી ઇઝ ન ભય’. 

આવ  ંઔેભ થામ છે તે ફાફતભા ંડૉક્ટયન સ્ષ્ટ્ટ ભત 

છે. તેભના ઔશલેા િભાણે લતડભાન ય ખની રાઇપ 

સ્ટાઇર, ભેન્ટ્ટર સ્રેવ, બચિંતા-ટેન્ટ્ળન, પાસ્ટફૂડન 

ઉમખ, યાતે્ર જાખવ ,ં યૂતી નીંદય ન રેલી, 

લયટાઇભ જેલી અનેઔ િવપૃ્રત્તને ઔાયણે 

હૃદમયખની વબંાલના લધી ખઇ છે. 

એઔ ડૉક્ટયે ત ચોંઔાલનાર ં પ્રનલેદન આતા ંઔહ્  ંઔે 

એની ાવે ત શાટડ એટેઔના એલા દદી આલે છે 

જેભની ઉંભય ભાત્ર ૧૮થી ૨૦ લડની જ શમ. 

ભરશરાભા ંશલે ભેનૉઝ શરેા ંણ હૃદમયખ 

એઔ વભમ એલ શત ઔે ભરશરાના ઔેવભા ંતેને 

ભાપ્રવઔ આલત  ંફધં થામ છી શાટડ એટેઔ આલલાની 

વબંાલના યશતેી શતી, તેની શરેા ંએટેઔ આલલાની 

આળઔંા ગણી છી યશતેી શતી. આભ ણ ક દયતે 

તેને ફાઔ જણલા અને ેટભા ંનલ ભાવ યાકી ળઔે 

તે ભાટે અત્મતં સ્સ્થપ્રતસ્થાઔ- ફ્રેસ્ક્વફર ળયીય 

આપ્ય  ંછે એટર ે ર  ઔયતા ંસ્ત્રીભા ંઔઇ ણ ઉંભયે 
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શાટડ એટેઔ આલલાની ળક્યતા છી જ યશતેી. જઔે, 

આધ પ્રનઔ યશણેીઔયણીએ તેભને ણ શાટડ એટેઔના 

બયડાભા ંરઇ રીધી છે. ભરશરા ણ શલે રપવ-

દ ઔાનભા ંઔાભ ઔયતી થઇ ખઇ છે. 

ગય તેભ જ ગયની ફશાય નીઔતી ભરશરા ણ 

અનેઔ જાતના શ્રભ અને તણાલન બખ ફને છે. 

કાલા-ીલાની આદત ફદરાઇ જામ છે. અયૂતી 

ઊંગન બખ ફને છે. શભોન્ટ્વભા ંગટાડ થામ છે. આ 

ફધા ંઔે આભાનં   ંએઔ ઔાયણ ણ શાટડ એટેઔને 

આભતં્રણ આી ળઔે છે. અત્માયે આ ફીભાયી આણ ે

જ ેદા ઔયી યહ્યા છીએ. 

એઔ પ્રનષ્ટ્ણાત ડૉક્ટય ઔશ ેછે ઔે વાધાયણ યીતે આલી 

ફીભાયી જજનેરટઔ (ળયીયના જનીન) વફંધંી શમ 

છે. વાદી બાાભા ંઔશીએ ત તેને લાયવાખત ફીભાયી 

ઔશી ળઔામ. જ ઔઇના પ્રતા, દાદા ઔે યદાદાને 

હૃદમયખ, ઔેન્ટ્વય ઔે ડામાબફટીઝની ફીભાયી શમ ત 

તેભના  ત્ર ઔે ોત્રભા ંણ આલી ળઔે છે.આ એઔ 

સ્લાબાપ્રલઔ ઔાયણ છે. ણ અત્માયે ત જેભના ઔાઇ 

લૂડજભા ંઆલી ફીભાયી ભતૂઔાભા ંનથી યશી તે 

ણ આલા યખના બખ ફની ળઔે છે, ઔાયણ ઔે 

આધ પ્રનઔ જીલનળૈરી અને કયાફ આદતને ઔાયણે 

ળયીય આલી ફીભાયીન  ંઆશ્રમસ્થાન ફનત  ંજામ 

છે. આણા લૂડજભા ંઆલી ઔઇ વભસ્મા ન શતી.  

ક  ંઔયનાને ઔાયણે ણ શાટડ  એટેઔ આલી ળઔે છે? 

એઔ ડૉક્ટયન  ંઔશવે   ંએભ છે ઔે ઔયના વરંવાભણના 

ઔાયણે ણ શાટડ પેઇર થલાની ળક્યતા લધી જામ છે. 

તેભના જણાયામા િભાણે ઔયના અવરભા ંત એઔ 

આય.એન.એ. લાઇયવ જ છે. આલા લાઇયવને ઔાયણે 

રશી જાભી જવ  ંઔે તેભા ંલરઔેજ આલલાની ળક્યતા 

લધી જામ છે. આના ઔાયણે હૃદમભા ંરશીન િલાશ 

મગ્મ યીતે થઇ નથી ળઔત, જે અંતે શાટડ એટેઔન  ં

ઔાયણ ફને છે. 

ય લાન ભાટે ઔેભ કતયનાઔ છે શાટડ એટેઔ? 

ય લાન ભાટે શાટડ એટેઔ લધ  કતયનાઔ ઔે જીલરેણ 

વાબફત થામ છે, ઔાયણ ઔે નાની ઉંભયભા ંલરડ લેવર 

(રશીની નબરઔા)ના પ્રલઔ્ ગણા છા શમ છે, 

ભતરફ ઔે નાની ઉંભયભા ંયક્તને હૃદમ સ ધી 

શોંચાડલાના પ્રલઔ્ ગણા છા શમ છે. 

આનાથી ઊરટ ં લધતી ઉભયભા ંહૃદમને રશી 

શોંચાડતી યક્તનબરઔા ણ લધ  ઉત્ન્ન થતી જામ 

છે જે રશીને પ્રલના પ્રલઘ્ને હૃદમ સ ધી શોંચાડતી યશ ે

છે. લધ  યક્તનબરઔા શમ તેભાથંી એઔ લરઔ થઇ ખઇ 

ત ફીજી નબરઔાથી ઔાભ ચારી ળઔે છે. 

એટરે એ રઔ જીલન ટઔાલી ળઔે છે, જ્માયે નાની 

ઉંભયલાા ય લાન ાવે યક્તનબરઔાના લધ  પ્રલઔ્ 

ન શલાથી તેભના શાટડ પેઇર થલાના ચાન્ટ્વીવ લધી 

જામ છે. 

નાની ઉંભયભાાં શાટથની ફીભાયીઓથી દૂય યશલેા શ ાં 

કયી ળકામ? 
આને ભાટે આણ ેનીચે િભાણેની રાઇપ સ્ટાઇર 

અનાલલી જઇએ. 

- ઔારડિએઔ એક્વયવાઇઝ એટરે જેભા ંહૃદમ અને 

પેપવાનેં ઔવયત ભે તેલા યામામાભ અલશ્મ ઔયલા 

જઇએ. 

- પાસ્ટ ફૂડ ઔે જઔં ફૂડ કાલા ય પ્રનમતં્રણ યાકવ  ં

જઇએ. જ તેને શભેંળ ભાટે ફામ ફામ ઔશી ળઔામ ત 
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અપ્રત ઉત્તભ, ઔાયણ ઔે આ ચીજ કાલાથી ણ છ ં

ભે છે, ણ ઔૅરયીન  ંિભાણ લધત  ંજામ છે જેન 

કયાફ િબાલ શાટડ ય ડ ેછે. 

- કાલાીલાભા ંલધ  િટીનન ઉમખ ઔય 

- શ્ર્લાવશ્ર્લાવની ઔવયત એટરે ઔે બ્રીપ્રધિંખ 

એક્વયવાઇઝ અથલા ત અન રભ પ્રલરભ ઔે 

ઔારબાપ્રત જેલા િાણામાભ અચઔૂ ઔયલા જઇએ.  

- યાતે્ર ભડ ેસ ધી જાખલાન  ંફધં ઔયવ  ંજઇએ. 

આજઔાર ચલીવે ઔરાઔ ચારતા ંટી.લી., ઔૉમ્પપ્ય ટય ઔે 

છે્રે રખં ય સતૂા ંસતૂા ંભફાઇર દ્વાયા વભમ 

વાય ઔયલાન  ંચરણ લધત  ંખય  ંછે તેને ઔાયણે 

સલૂાના વભમે આણી િવપૃ્રત્ત ચાલ  યશતેા ંઆંક ત 

ફખડ ેજ છે, વાથે વાથે હૃદમ વરશત અનેઔ અંખની 

િવપૃ્રત્તભા ંઅડચણ ઊબી થતી જામ છે. યૂતી ઊંગ 

રેલાથી ળયીયના ંિત્મેઔ અંખને યૂત આયાભ ભી 

યશ ેછે. ફીજે રદલવે તે પયીથી ચ સ્ત ફનીને ઔાભે 

લખે છે. 

- ઔઇ ણ ચીજભા ંટેન્ટ્ળન ન ર, ઔાયણ ઔે આજના 

પાસ્ટ અને સ્ધાડત્ભઔ ય ખભા ંટેન્ટ્ળન ઔે તણાલન  ં

િભાણ લધલાન  ંજ. 

એ તભાયા ય આધાય યાક ેછે ઔે તભે ઔઇ ણ 

જાતના ળાા-ઔરેજ ઔે ઑરપવના ટેન્ટ્ળન ત્મા ંજ 

છડીને આલ છ ઔે ગયે ણ રેતા આલ છ. લઔડ 

યાશાઇર ય  લઔડ અને પ્ર ેયાશાઇર ય  પ્રે જેલ પ્રનમભ 

અનાલળ ત ભખજ ય લધાયે ડતી સ્રેવનશીં 

આલે. ય લા લમભા ંશાટડ એટેઔ આલલાન  ંફીજ  ંઔાયણ 

એ છે ઔે આ લમભા ંગણાને પ્રવખાયેટ ઔે દારૂ ીલાન  ં

યામવન થઇ ચકૂ્  ંશમ છે. 

ડૉક્ટય ઔશ ેછે ઔે આલી આદતથી યામસ્ક્તની અંદય 

ઔારડિમલેસ્ક્ રય ફીભાયીના ંરક્ષણ ેદા થઇ ળઔે 

છે. તેનાથી ળયીયભા ંચયફીન  ંિભાણ લધત  ંજામ છે 

જે શાટડ એટેઔને આભતં્રણ આી ળઔે છે.  

લધ  દારૂ ીલાથી લરડિેળય લધે છે, જેની વીધી 

અવય યક્તનબરઔા ય ડતા ંશાટડન   ંસ્મ્પિંખ ળરૂ 

થઇ જામ છે જેનાથી શાટડ એટેઔ આલલાન કતય 

લધી જામ છે. 

લયટાઇભ ફની ળઔે ત્મા ંસ ધી ટાલ જઇએ. ગણા 

રઔ રપવભા ંયૂા ઔરાઔ ઔાભ ઔયે છે છી 

ઔૉમ્પપ્ય ટય ઔે ભફાઇરની સ પ્રલધા શલાથી ગયે આલીને 

ણ ઔાભ ઔયતા યશ ેછે. 

ય લાનએ આ સ્ધાડત્ભઔ ય ખભા ંઆલા ંઔામો ઔયલા ં

ણ ડ ેછે. શભણા ંજ ઔયના દયમ્પમાન ગયેથી ઔાભ 

ઔયતા ગણા ય લાનની એલી પરયમાદ શતી ઔે 

રપવભા ંશતા ત્માયે ખાડી ઔે ફવ ઔડલાની શઇ 

પ્રનક્શ્ર્ચત વભમે નીઔી ળઔાત  ,ં યંત   ગયેથી ઔાભ 

ઔયલાભા ંવભમની ઔઇ ાફદંી નથી યશી. 

એભામં આણી યાપ્રત્રના વભમે પ્રલદેળભા ંવલાય ઔે 

ફય ણ શમ એટર ેઆલા ક્રામન્ટ્ટ વાથે ઔાભ 

ઔયલાભા ંવભમન  ંબાન યશતે   ંનથી અને આની વીધી 

અવય હૃદમ ય થઇ ળઔે છે. 

આ ફાફતે ય લાનએ અને તેભને ઔાભ આતી 

આઇ.ટી. ઔંનીએ ચચાડ-પ્રલચાયણા ઔયીને તાના 

ભાણવના તન-ભનન  ંસ્લાસ્્મ જલામ એલા ંતભાભ 

ખરા ંરેલા ંજઇએ.  
__________________ 

(વોજન્મ: મ ાંફઈ વભાચાય)_ 
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સ ખની માત્રામાત્રા ક્ાાં સ ધી? 
- યાજ ગસ્લાભી 

દ પ્રનમાભા ંઔઈ એલી જગ્મા નથી, જ્મા ંઔઈ વભસ્મા જ ન 

શમ, ણ એન અથડ એ નશીં ઔે ત્માનંા રઔ સ કી નથી 

શતા. ભાણવ તેની અનેઔ મ વીફત લચ્ચે ણ તાન  ં

સ  ક ળધી રે છે. સ ક અન બલરક્ષી બાલ છે. એઔ લેાયી 

ભાટે તેન યામલવામ સ કન  ંઔાયણ શમ, ત એઔ પ્રલધાથી 

ભાટે યીક્ષાભા ંાવ થવ  ંસ  કની પ્રનળાની શમ. ઔઈને નવ  ં

ગય સ ક આે, ત ઔઈને ઔાયભા ંરોંખ ડ્રાઈલ ય જલાથી 

ખ ળી ભે. ઔઈને ભખૂ્માન  ંેટ બયીને આનદં આલે, ત 

ઔઈને રાચં રેલાથી સ ક ભે. ઈચ્છાની પૂ્રતિ સ કન  ં

પ્રનપ્રભત્ત ફને છે. આ ત યામસ્ક્તખત લાત થઇ, ણ આકા 

વભાજ ઔે આકા દેળના સ કન તા ભેલલ શમ ત? 

સ ક બરે સ્લાન બલરક્ષી શમ અને તેને ફીજા રઔના 

ૈવાની જેભ ભાી ળઔાત   ંન શમ, દેળની વમદૃ્ધદ્ધને ગ્રવ 

ડભેલસ્ટઔ િડક્ટથી ભાીને થાઔેરા ંપ્રલઔપ્રવત યાષ્ટ્રએ શલે 

દેળની તદં યસ્તીને સ કના થભોભીટયથી ભાલાન  ંળરૂ ઔય ું 

છે. ૧૯૭૧ભા,ં ટચ ઔડા ભતૂાને ગ્રવ નેળનર શપે્ીનેવન 

ભાદંડ દાકર ઔયીને રઔની સ કઔાયીને તેભના 

લાતાલયણ તેભ જ આધ્માપ્રભઔ અને નૈપ્રતઔ દૃલષ્ટ્ટઔણના 

આધાયે તલાન  ંળરૂ ઔય ું શત  .ં તેના આધાયે વયં ક્ત યાષ્ટ્ર 

વગેં, દયે લે ૨૦ભી ભાચડને પ્રલશ્ર્લ સ કાઔાયી રદલવ જાશયે 

ઔયીને લ્ડડ શપે્ીનેવ રયટડ  જાયી ઔયલાન  ંળરૂ ઔય ું છે. આ 

લડના રયટડ િભાણે રપનરેન્ટ્ડ વતત ચથી લકત 

દ પ્રનમાન વોથી સ કી દેળ વબફત થમ છે. ફીજા નફંયે 

ડેનભાઔડ , ત્રીજા નફંયે સ્લીત્ઝયરેન્ટ્ડ, ચથા નફંયે 

આઈવરેન્ટ્ડ, ાચંભા નફંયે નેધયરેંડ, છઠા નફંયે નલે, 

વાતભા નફંયે સ્લીડન, આઠભા નફંયે રગ્ઝમ્પફખડ, નાલભા 

નફંયે ન્ટ્ય બઝરેન્ટ્ડ અને દવભા નફંયે લસ્રમા છે. ાચં લડ 

શરેા ં૧૩ નફંયે શત  ,ં ત્માથંી ખફડીને અભેરયઔા ૧૯ભા ં

નફંયે આલી ખય  ંછે. બબ્રટને ૧૭મ  ંસ્થાન જાલી યાખ્ય  ંછે. 

૧૪૯ દેળની આ માદીભા ંબાયત ૧૩૯ભા ંસ્થાને છે. ખમા 

લે બાયતન નફંય ૧૪૦ભ શત. ારઔસ્તાન, ફખંરાદેળ, 

નેા બાયત ઔયતા ંસ કના રવાભભા ંઆખ છે. 

આપ્રથિઔ પ્રલઔાવન પ્રલયધાબાવ એ છે ઔે એ તભાયે એ પ્રવદ્ધ 

ઔયતા જ યશવે   ંડે, ણ એ ઔઈને કફય નથી ઔે પ્રલઔાવ 

ક્યા ંસ ધી ચારત યશ?ે દાકરા તયીઔે, એઔ યટર શમ 

અને તેના બાખ ાડ, ત ઔઈના બાખભા ંછ આલે અને 

ઔઈના બાખે લધ  આલે, ણ ત યટરાન  ંઔદ ત એટલ  ંજ 

યશલેાન  ંછે. એ જ યીતે,  ૃ્ લી ય વવંાધનભા ંવદૃ્ધદ્ધ થતી 

નથી. આણે એ વવંાધનન ઔવ ઔાઢલાની યીત ળધીને 

પ્રલઔાવ ઔયતા યશીએ છીએ. ફધા વવંાધન લયાઈ જામ 

છી? આ જ તઔડ યામસ્ક્તખત સ કના પ્રલઔાવને ણ રાગ  

ડે છે. આણે એભ ભાનીએ છીએ ઔે આણે જેભ જેભ 

વવંાધનને લાયલાના આધ પ્રનઔ ઉામ ળધીક ,ં તેભ તેભ 

આણે સ કી થતા જઈક .ં એન અથડ એ થમ ઔે આણે 

એઔ જ રદળાભા ંઆખ લધતા યશલેાન .ં જેભ ઔે, વાઇઔર 

છડીને સ્ક ટય ચરાયાય  ંછી ાછા વાઇઔર ય ના જલામ, 

ણ આખ ભટયઔાય ય અને ભટયભાથંી પ્રલભાનભા ંજવ  ં

જ ડે, ત જ સ કની માત્રા ચાલ  યશ.ે અશીં િશ્ર્ન એ આલે 

ઔે આ માત્રા ક્યા ંસ ધી ચાલ  યશ ે(ઔાયણ ઔે યટરાન  ંઔદ ત 

વીપ્રભત છે)? સ કન  ંઆ જીડીી ભડેર એટરા ભાટે 

ભરૂબયેલ  ંવાબફત થઇ યહ્  ંછે. ૨૦૧૪ભા,ં એઔ વલેભા ં૨૦ 

દેળના ય લાનને છૂલાભા ંઆયાય  ંશત   ંઔે ભાતા-પ્રતાની 

ાછરી ેઢીની વયકાભણીભા ંતભાયી નલી ેઢીન  ંજીલન 

લધ  વાર ં શળે ઔે લધ  કયાફ? તેભા ં૧૦ વમદૃ્ધ દેળના ભાત્ર 
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૩૭ િપ્રતળત ય લાને જ એવ  ંરાગ્ય  ંશત   ંઔે ાછરી ેઢી 

ઔયતા ંતેભન  ંજીલન ફશતેય શળે. વોથી વમદૃ્ધ અભેરયઔાના 

ભાત્ર ૨૯ િપ્રતળત ય લાનને જ જીલન વાર ં શલાની આળા 

શતી. ભતરફ ઔે ભટાબાખના ય લાનને બપ્રલષ્ટ્મ ઉજ્જડ 

દેકાત   ંશત  .ં બોપ્રતઔ વમદૃ્ધદ્ધ સ પ્રલધા ત રાલે છે, ણ સ ક 

અન વતંન બાલ નથી રાલત ,ં તેની આ વાબફતી છે. 

એઔ અંદાજ િભાણે, આકી દ પ્રનમા જ ક્શ્ર્ચભના ભડેર 

ય જીલતી થઈ જામ (દ પ્રનમાના તભાભ દેળન  ંઆપ્રથિઔ-

વાભાજજઔ ભડેર શલે પ્રિભને અન વયે છે), ત િડક્ળન 

ભાટે ફીજી ાચં  ૃ્ લી જેટરી જભીનની જરૂય ડળે. 

૨૦૧૭ભા ંપ્રલશ્ર્લભા ં૩.૫ બફબરમન ઉબક્તા શતા, જે 

૨૦૩૦ સ ધીભા ં૫.૬ બફબરમન થઈ જળે. તેના યથી તભે 

અંદાજ રખાલી ળઔળ ઔે આણે ઔેટરી તેજીથી યટી, ઔડા ં

ઓય ભઔાનની બ પ્રનમાદી જરૂરયમાતથી આખના ‘સ ક’ની 

તરાળભા ંદડી યહ્યા છીએ. છે્રા ચાય દામઔાભા ંપ્રલશ્ર્લભા ં

જેટર બોપ્રતઔ પ્રલઔાવ થમ છે, તેની વયકાભણીભા ંએટલ  ં

જ આધ્માજત્ભઔ (આજત્ભઔ અથલા ભાનપ્રવઔ) તન થય  ંછે. 

તભે જ લૈસ્શ્ર્લઔ વભાચાય અને રેન્ટ્ડથી લાઔેપ શ, ત 

ખ્માર આલળે ઔે દ પ્રનમાન એઔ ભટ લખડ સ્લાસ્્મની, 

નાણાઔંીમ, ઔઈને ઔઈ યામવનની, બખલાદની અને 

એઔરતાની વભસ્માથી ીડાઇ યહ્ય છે. વતંાનને જ 

ઔઈ વભજ આલા જેલી શમ, ત તે સ્લસ્થ અને વતંી 

જીલન ઔને ઔશલેામ તેની છે, ઔાયણ ઔે આધ પ્રનઔ જીલનન  ં

ભડેર તેભની અંદય અવતંની આખને બડઔાલાન  ંઔાભ 

ઔયે છે. આપ્રથિઔ પ્રલઔાવ અને ક્ધઝ્ ભરયઝભન  ંભડેર તભાયી 

અંદય ઔેટરી ભકૂ છે, તેના ય નબે છે. 

અભેરયઔન વેનેટય અને જ્શન એપ. ઔેનેડીના નાના બાઈ 

યફટડ ઔેનેડીએ, ૧૯૬૮ભા ંઔેન્ટ્વાવ ય પ્રનલપ્રવટીભા ંઔહ્  ંશત   ં

ઔે: "આણી ગ્રવ નેળનર િડક્ટ ઔેટલ  ંિદૂણ છે, 

પ્રવખાયેટની ઔેટરી જાશયેકફય થામ છે, અઔસ્ભાતના સ્થે 

ઔેટરી એમ્પલય રન્ટ્વ દડે છે, જેરભા ંઔેટરા ઔેદી છે, દેળભા ં

ઔેટરા નેાભ ફમ્પફ છે અને રીવ ાવે ઔેટરા ંલાશન છે 

તે ફધ  ંજ ખણતયીભા ંરે છે, ણ આણે ઔેટલ  ંશસ્મા, 

આણાભા ંઔેટરા ંઅને ઔેલા ંવાશવ છે, આણાભા ંઔેટલ  ં

વોન્ટ્દમડ છે, આણે ઔેલી ઔપ્રલતા ઔયીએ છીએ,આણાભા ં

ઔેલી વલેંદના છે તેન રશવાફ જીડીીભા ંનથી શત. 

જીડીી ભાણવના આંતરયઔ સ કને ધ્માનભા ંરેત   ંનથી, તે 

એની પ્રનષ્ટ્પતાન  ંવોથી ભટ ં ઔાયણ છે. ભાણવન  ંલૈચારયઔ 

અને બાલનાત્ભઔ જખત અફજ લો જૂની ફામઔેપ્રભઔર 

પ્રવસ્ટભ ભાયપતે પ્રનમપં્રત્રત થામ છે. ભતરફ ઔે ફશાય 

બોપ્રતઔ પ્રલઔાવ ત અભતૂલૂડ થમ છે, યંત   અંદયની 

આણી રાખણીની પ્રવસ્ટભ ત િાચીન છે. એટરે, 

અપ્રભતાબ ફચ્ચનના શાથે એઔ ઔયડની રટયી જીતનાય 

ભાણવ ભરશના છી રડિેવનની વાયલાય ઔયાલત શમ તે 

ળક્ય છે, અને વતંાનને ગ ભાલી ચ ઔેર એઔ ભાણવ ત્રીજા 

જ રદલવે નભડર જીલન જીલત શમ તે ણ ળક્ય છે. આ 

જ ઔાયણથી સ્ક ટયભાથંી ઔાય પેયલત થમેર ભાણવ સ કી 

થઇ ખમ છે તેવ  ંતાયણ ના ઔાઢી ળઔામ.  

સ ક એ કયાફ ક્ષણ ય આનદંની ક્ષણન વયપ્રવ 

વયલા નથી. સ ક એ ઝૂંડી અને ફ્રેટન ણ પઔડ નથી. 

સ ક એ વભગ્ર જીલનને વાથડઔ અને મગ્મ યીતે જીયામાન 

વતં છે. જીલન જ વાથડઔ શમ, ત ખભે તેટરા ંઔષ્ટ્ટ છતા ં

તે સ કી રાખે, ણ જીલનન ઔઈ શતે   ઔે અથડ ના શમ, ત 

તે ાચં ફેડરૂભના ફખંરાભા ંણ સ ક ના ભે 

ળામય જાલેદ અખ્તયે જમાયે આ ળેય રખ્મ શળે, ત્માયે 

તેભના ભનભા ંજીડીીન ખ્માર શળે:!:  
વફ કા ખ  ળી વે પાવરા એક કદભ શૈ, 
શય ઘય ભેં ફવ એક શી કભયા કભ શૈ 
જભડન બચિંતઔ ફે્રડરયઔ પ્રનત્ળેએ જમાયે આ ઔહ્  ંશળે, ત્માયે 

તેના ભનભા ંશપે્ીનેવ ઇન્ટ્ડેક્વ શળે:: 
"જેની ાવે જીલન જીલલાન અથથ છે, તે કઈણ બગે 
જીલી જામ છે.                 (વોજન્ટ્મ: મ ફંઈ વભાચાય)_
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|| વલશ્વ િમ યગ રદલવઃ ૨૪ ભાચથ || 
દય લે ૨૪ભી ભાચે વલશ્વ ટી.ફી. રદલવ અથલા વલશ્વ િમ યગ રદલવ ભનાલામ છે. 

દય લે જ દી-જ દી થીભ શમ છે. 
ભાઈરવાફેલક્ટયીમભ ટય ફય ક્રપ્રવવન  ંઔાયણ ફનત 

ટી.ફી. એઔ જીલાણ  વરંવાભણ યખ છે, જે વાભાન્ટ્મ યીતે 

રઔના પેપવાને ન ઔવાન શોંચાડ ેછે. લડ ૧૮૮૨ભા ં

૨૪ ભાચડના રદલવે એઔ જભડન તફીફ અને 

ભાઈરવાફામરજજસ્ટ ડ.યફટડ ઔચે ળધી ઔાઢય  ંઔે આ 

યખન  ંઔાયણ ટી.ફી. લૈપ્રવબરવ શત .ં તેના ૧૦૦ લડ 

છી લડ-૧૯૮૨ભા ંય પ્રનમન અખેઈન્ટ્સ્ટ 

ટય ફયક્રપ્રવવ એન્ટ્ડ રખં ડીવીઝ દ્વાયા એ જ તાયીક ે

૨૪ભી ભાચે પ્રલશ્વ ટીફી. રદલવ ભનાલલાન  ંનક્કી ઔય ું. 

તે છી લડ-૧૯૯૬ભા ંઆ રદલવને િત્વારશત ઔયલા 

અન્ટ્મ વખંઠન વાથે પ્રલશ્વ આયગ્મ વસં્થા આ વગંભા ં

વાભેર થઈ ખઈ. આ વગં ેલડ-૧૯૯૮ભા ંઓચારયઔ 

યીતે 'ધી સ્ટ ટી.ફી. ાટડનયળી' ની સ્થાના ઔયી, 

જેન ઉદે્દશ્મ ટી.ફી.ને અટઔાલલા અને જનજાગપૃ્રત 

પેરાલલાન શત. 

આ રદલવે દ પ્રનમાબયના વખંઠન ક્ષમને વફંપં્રધત 

ઔામડરવાભ, િદળડન, જ થચચાડ વેપ્રભનાય લખેયે મજે 

છે. ટી.ફી.ના ક્ષેતે્ર શે્રષ્ટ્ઠ ઔાભ ઔયનાય રઔન  ંવન્ટ્ભાન, 

ટી.ફી.ના પ્રનમતં્રણ ભાટે પડં એઔઠ ં ઔયલા ભાટે ચેયીટી 

ઔામડરવાભ મજલા અને રઔજાગપૃ્રત ભાટે ભીરડમા 

રેરડશ્નર ભીરડમા ફની શલે વશ્મર ભીરડમા દ્વાયા 

િચાય-િવાય ઔયલાના ઔામડરવાભ મજામ છે.  

આ લ ેઔયનાના ઔાયણે આ ઔામડરવાભન  ંસ્લરૃ 

ફદરાય  ંછે, અને અકફાય, ટેબરપ્રલઝન, યેરડમ અને 

ઈન્ટ્ટયનેટના ભાધ્મભથી તથા વશ્મર ભીરડમાના 

પ્રલપ્રલધ િઔાય જ ઉમખ ઔયીને પ્રલપ્રલધ ઔામડરવાભ 

મજાઈ યહ્યા છે. 

આ દયપ્રભમાન ટી.ફી. યખના દદી િત્મે બેદબાલ 

નશીં યાકલા અને તેન  ંવન્ટ્ભાન જાલલા, 

ણય ક્ત આશાયન યામા લધાયલા, ધ્રભૂાન, 

દારૃ-ડ્રગ્વ લખેયેન  ંવેલન ઔયલા વાભે રારફત્તી ધયલા 

અને ક ણની વભસ્મા વાભે રડલા અંખેની 

વરશમાયા. વસં્થાખત ઔામડરવાભ ણ મજાતા શમ છે. 

જાભનખયભા ંજેભ ક્ષમ યખના ઉચાય ભાટે શસ્સ્ટર 

છે, તેલી જ યીતે યાજ્મબયભા ંઆલી શસ્સ્ટર છે. 

શલે ત ટી.ફી.ની વાયલાય અને દલા ઉરલધ 

ફની છે, યંત   જ્માયે દામઔા શરેા આલી 

સ પ્રલધા ઔે દલા નશતી ત્માયે ક દયતી ઉચાય 

દ્ધપ્રતથી ણ ટી.ફી.ની વાયલાય થતી શતી. 

જાભનખયભા ંસમૂડરઔયણના ભાધ્મભથી ચેી યખન 

ઉચાય ઔયલા વરેરયમભ યાજાળાશીના વભમભા ં

ફન્ટ્ય  ંશત  , જે આજે ણ જૂની ખોયલલતંી માદને 

તાજી ઔયાલી યહ્  ંછે. યાજ્મભા ંગણા સ્થે ક્ષમયખ 

પ્રનલાયણ ઔેન્ટ્દ્ર અને ક દયતી ભાશરભા ંવાયલાય 

આલા ભાટે કાવ શસ્સ્ટર ઊબી ઔયાઈ શતી. આજે 

ણ દેલભપૂ્રભ દ્વાયઔા જજ્રાના લયલાાભા ંઆલેરી 

પ્રલળા ટી.ફી. શસ્સ્ટર ભતૂઔાની બચરઔત્વા 

દ્ધપ્રતન િત્મક્ષ  યાલ છે. 
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ક્ષમ યખના પ્રનલાયણ ભાટે ફાઔને જન્ટ્ભ છી 

પ્રનમત વભમ ેજ ફીવીજીની યવી આલી જઈએ. 

લો શરેા ક્ષમ યખના દદીની ક ઔયલી 

અગયી શતી, યંત   શલે વયતાથી ક્ષમ યખન  ંપ્રનદાન 

થઈ ળઔે છે, અને વાયલાય તથા દલા ણ 

ઉરલધ છે. ફવ જરૃય છે, ભાત્ર જનજાગપૃ્રત... 

ટી.ફી. એટરે ટય ફયક ર ફેપ્રવરાઈ. આ ચેી યખ છે, 

અને િાયંબબઔ તફકે્ક જ ન અટઔાલામ ત જીલરણે 

ણ ફની ળઔે છે, અને યામસ્ક્તને ધીભ ેધીભે ઔભજય 

ઔયીને અંતે ભાયે છે. ટી.ફી.ને ક્ષમ, તેદીઔ અને 

મક્ષ્ભા જેલા નાભથી ણ કલાભા ંઆલ ેછે. 

દ પ્રનમાભા ં૬ થી ૭ ઔયડ રઔ આ યખથી િબાપ્રલત 

શલાન અંદાજ છે. િપ્રતલડ ૨૫ થી ૩૦ રાક રઔ 

આ યખના ઔાયણે મતૃ્ય  ાભે છે. 

ટી.ફી. મ ખ્મત્લે પેપવાન યખ છે, ણ ત ે

રૃપ્રધયાબબણ એટરે ઔે રશીની વાથે ળયીયના અન્ટ્મ 

અંખ, જેલા ઔે આંતયડા, શાડઔા,ં ચાભડી, ભખજ અને 

િજનન તતં્ર સ ધી પેરાઈ ળઔે છે. 

ટી.ફી.ના જતં   શ્વાવ દ્વાયા ળયીયભા ંિલેળે છે. અને 

પ્રલપ્રલધ ઔાયણે ક પ્રત રઔ વયતાથી ક્ષમન બાખ 

ફની ળઔે છે, જ ઔે, સ્લસ્થ રઔને ણ શલા ભાયપત 

આ યખન ચે રાખી ળઔે છે. 

બાયતભા ંિપ્રતલડ રખબખ લીવેઔ રાક રઔને 

ટી.ફી.ની અવય થતી શલાન અંદાજ છે, અને દય 

લે આ યખ દેળભા ંાચંેઔ રાક રઔને બયકી જામ 

છે. બાયતભા ંટી.ફી.ના દદી પ્રલશ્વભા ંવોથી લધ  

િભાણભા ંએટરે ઔે દ પ્રનમાના દદીના રખબખ ૩૦ 

ટઔા દદી બાયતભા ંછે.  

ધ્રભૂાન, ળયાફન  ંવેલન, િદૂપ્રત શલા, ટી.ફી.ના 

યખી દ્વાયા જ્મા-ંત્મા ંથઔૂલાથી િવયત ચે લખેયે 

ઔાયણથી ટી.ફી. થામ છે. આ ફીભાયી ધીભા ઝેય 

જેલી શલાથી શરેેથી વાલધ યશવે   ંજરૃયી છે. 

આ લે ઔયનાઔા શલા છતા ંટી.ફી. અંખે પ્રલસ્તતૃ 

જનજાગપૃ્રત ઔામડરવાભન િચાય-િવાય ઔયલાભા ંઆલી 

યહ્ય છે, અને પ્રલપ્રલધ ભાધ્મભ દ્વાયા ઔઈઔ સ્થે 

વલેક્ષણ, ક્યાઔં સ્ધાડત્ભઔ િવપૃ્રત્ત ત ક્યાઔં 

લેબફનાય મજાઈ યહ્યા છે.  

ગ જયાત વરશત બાયતબયભા ંઆજે પ્રલપ્રલધ િવપૃ્રત્ત 

દ્વાયા ક્ષમ યખ પ્રનલાયણ અને ક ણ વાભે જખં જેભા ં

પ્રલમને ઔેન્ટ્દ્રભા ંયાકીને િવપૃ્રત્ત થઈ યશી છે. 

જાભનખયભા ંણ જજ્રા ક્ષમ ઔેન્ટ્દ્રના ઉરવાભે પ્રલપ્રલધ 

સ્ધાડ છે્રા ચાયેઔ રદલવથી મજાઈ યશી છે. જેભા ં

સ્ટય સ્ધાડ, વરાડ સ્ધાડ, યંખી સ્ધાડ જેલી 

િવપૃ્રત્તના ભાધ્મભથી ટી.ફી.ન યખ થલાના 

ઔાયણ, ઉામ, વાયલાય, ભેરડપ્રવન, પ્રનદાન દ્ધપ્રત 

અને વયઔાયની ણ મજના પ્રલળે જનજાગપૃ્રત 

લધાયલાન અબબખભ યકામ શત. આ સ્ધાડ 

અગ્રભી સ્થાન ભેલનાય પ્રલદ્યાથીન ેઈનાભ ણ 
અામ છે.     (વાંકક્ષરત) 

______________________________________ 
દ વનમાભાાં ૬ થી ૭ કયડ રક આ યગથી િબાવલત શલાન અંદાજ છે. િવતલથ ૨૫ થી ૩૦ રાખ રક આ યગના 

કાયણે મતૃ્ય  ાભે છે. ટી.ફી. મ ખ્મત્લે પેપવાન યગ છે, ણ તે રૃવધયાક્ષબણ એટરે કે રશીની વાથે ળયીયના અન્મ 

અંગ, જેલા કે આંતયડા, શાડકાાં, ચાભડી, ભગજ અને િજનન તાંત્ર સ ધી પેરાઈ ળકે છે. 
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આવાભ પક્ત ચાના ફગીચાઓ યૂત  ાં વીવભત નથી. 
- રશના ટેર 

 
 

આવાભ, ભબણ ય, નાખારેન્ટ્ડ, પ્રત્ર યા, અર ણાચર 

િદેળ, ભેગારમ, પ્રભઝયભ અને પ્રવજક્કભ બાયતના ં

યાજ્મ શલા છતા ંલોથી તેભની વાથે યભામ 

યામલશાય થત આયામ છે. દેળના ંઅન્ટ્મ યાજ્મની 

વયકાભણીભા ંલૂોત્તય બાયતના ંયાજ્મ પ્રલઔાવની 

દૃલષ્ટ્ટએ ગણા ંાછ છે, ઔાયણ ઔે શભેંળા ંતેભની 

ઉેક્ષા ઔયલાભા ંઆલી છે. 

ચ ૂટંણીન વભમ અને એઔાદ-ફે ભાભરાન ેફાદ 

ઔયતા ંઆ યાજ્મ અંખે જાશયેભા ંલધ  ચચાડ ણ થતી 

નથી, તેથી આ યાજ્મ પ્રલળ ેવાભાન્ટ્મ રઔન ેગણી 

છી ભારશતી છે. 

શારભા ંત આવાભ યાજ્મ ચચાડભા ંછે, ઔાયણ ઔે ટૂંઔ 

વભમભા ંત્મા ંપ્રલધાનવબાની ચ ૂટંણી થલા જઇ યશી છે.  

 

અશીં આવાભના યાજઔાયણ પ્રલળે લાત નથી ઔયલી, 

ઔાયણ ઔે તે ત તભને ટીલી ય જાણલા ભી જળે. 

આજે લાત ઔયલી છે આવાભની કાપ્રવમતની, જ્મા ં

ચાના ફખીચા પ્રવલામ ફીજી ણ ગણી લસ્ત   છે 

જે કયેકય જાણલા જેલી છે. 

વોથી શરેા ંલાત ઔયીએ આવાભના રકલટૂ ક દયતી 

વૌંદમડની. આવાભની બ્રહ્મ ત્રા નદીન દ પ્રનમાની 

વોથી સ દંય નદીભા ંવભાલેળ થામ છે, જે પ્રતફેટ, 

બાયત અને ફખંરાદેળથી થઇને લશ ેછે. 

પ્રતફેટભા ંઆ નદીને મયલ ખં ત્વખં ઔશલેામ છે, જે 

આવાભભા ંઆલીને બ્રહ્મ ત્રા થઇ જામ છે અને 

ફખંરાદેળભા ંજમ ના તયીઔે કામ છે. આ 

બાયતની વોથી શી નદી છે અને આવાભભા ંત 
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ઔઇઔ ઔઇઔ જગ્માએ તેની શાઇ ૧૦ રઔરભીટય 

સ ધી છે. આવાભના ભાજ રી દ્વીને દ પ્રનમાન વોથી 

ભટ નદી દ્વી ભાનલાભા ંઆલે છે. 

રદબ્રખૂઢ અને રબકભ ય જજ્રાની લચ્ચે નદી ફે 

ળાકાભા ંલશેંચાઇ જામ છે અને આખ ભીને 

ભાજ રી દ્વી ફનાલે છે. આવાભન  ંઔાઝીયંખા નેળનર 

ાઔડ અને ભાનવ લન્ટ્મજીલ અબમાયણ્મ ય નેસ્ઔની 

લ્ડડ શરેયટેજની માદીભા ંછે. ખરાગાટ અને નાખાલં 

જજ્રાભા ંપેરામેલ  ંઔાઝીયંખા 

નેળનર ાઔડ એઔ પ્રળિંખડા ધયાલતા ખેંડાન  ંગય છે. 

આ પ્રવલામ લાગ, જખંરી બેંવ, શાથી, શયણ જેલા ં

જાનલય અશીં જલા ભે છે. દય લે આવાભભા ં

આલતા યૂને ઔાયણે નેળનર ાઔડન ભટ રશસ્વ 

ાણીભા ંખયઔાલ થઇ જત શલાથી અનેઔ િાણીના 

જીલ ચા્મા જામ છે. 

આવાભ યાજ્મની લાત થતી શમ ત્માયે અચઔૂ 

ગ લાશાટીન ઉ્રેક થામ છે. ગણા રઔ એભ ભાને છે 

ઔે ગ લાશાટી જ આવાભની યાજધાની છે. જઔે, એવ  ં

જયામ નથી. ગ લાશાટી એ આવાભન  ંવોથી ભટ ં નખય 

છે, જ્માયે તેની યાજધાની રદવ ય છે. શા, નલાઇની 

લાત એ છે ઔે આવાભની યાજધાની રદવ ય શલા 

છતા ંભટા બાખના ંવયઔાયી ઔાભઔાજ ગ લાશાટીભા ંજ 

થામ છે.  

આવાભ અંખ ેવોથી જાણીતી ઔઇ લાત શમ ત તે એ 

છે ઔે ત્મા ંદેળન  ંવોથી લધ  ચાન  ંઉત્ાદન થામ છે. 

આવાભભા ં૮૦૦થી લધ  ચાના ભટા ફાખ છે અને છ 

શજાયથી લધ  નાના ફાખ છે. યાજ્મભા ં૨૦ રાકથી 

લધ  રઔને આભાથંી જ યજખાય ભે છે. વોથી લધ  

ચાની કેતી બ્રહ્મ ત્રા કીણભા ંથામ છે. કીણના 

ભધ્મભા ંસ્સ્થત જયશાટને ‘પ્રલશ્ર્લની ચાની યાજધાની’ 

ઔશલેાભા ંઆલે છે. ચા પ્રવલામ આવાભની લધ  એઔ 

લસ્ત   િપ્રવદ્ધ છે અને તે એટરે પ્રવ્ઔ. 

આવાભન  ંખ્ડન મ ખંા અને ાટ પ્રવ્ઔની ભાખ દેળ-

પ્રલદેળભા ંછે. ઔાભરૂ જજ્રાભા ંસ્સ્થત સ આરક ચી 

ળશયેને આવાભન  ંપ્રવ્ઔ ઔેન્ટ્દ્ર ભાનલાભા ંઆલે છે. 

આવાભ પ્રલળે ફીજી જાણલા જેલી લાત એ છે ઔે અશીં 

દેળન શરે તેર બડંાય ભળ્મ શત, જે રદખફઈભા ં

છે. ૧૯ભી વદીના અંતભા ંઅશીં તેરના બડંાય અંખે 

જાણ થઇ શતી અને ૧૯૦૧ભા ંઅશીં એપ્રળમાની શરેી 

રયપાઇનયી ળરૂ ઔયલાભા ંઆલી શતી. 

ઉયાતં આવાભભા ંએઔ એલી જગ્મા છે જે ગણી 

યશસ્મભમ છે અને તે જગ્માન  ંનાભ છે જાપ્રતિંખા. આ 

જગ્મા ય દય લે વેંઔડ ક્ષી ઝડી ખપ્રતથી આલે 

છે અને વકૃ્ષ, ઈભાયત વાથે ટઔયાઇને તાન જીલ 

આી દે છે. ક્ષી આવ  ંઔેભ ઔયે છે તે આજે ણ 

લૈજ્ઞાપ્રનઔ ભાટે એઔ ઔમડ છે. આવાભના રઔન  ં

મ ખ્મ ીણ  ંદારૂ છે. અશીંના રઔ ત તેભના ગયે ણ 

દારૂ ફનાલે છે. આ પ્રવલામ ફીહ  આવાભન યાજ્મ 

ઉત્વલ છે અને તે યાજ્મભા ંએઔ લાય નશીં, ણ ત્રણ 

લાય ભનાલલાભા ંઆલે છે. 

દેળના ંઅન્ટ્મ યાજ્મથી અરખ આવાભ યાજ્મન  ં

તાન  ંએઔ યાજ્મ ખીત છે, જેની યચના રક્ષ્ભીઔાતં 

ફેજફર આએ ઔયી શતી.  

આવાભ ફખંરાદેળ અને ભતૂાન જેલા દેળ વાથે વીભા 

લશેંચે છે, તેથી ઘવૂણકયની વભસ્માને ઔાયણે વતત 

ચચાડભા ંયશ ેછે. 
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ભાજ રીની ભશયાાં ફનાલલાની કા: 
આણે આવાભની લાત ઔયતા શઇએ ત્માયે તેની ઔા 

અને વસં્કૃપ્રતન ઉ્રેક ઔયલ અપ્રનલામડ ફની જામ છે. 

કાવ ઔયીને આજે અશીં ભાજ રીની ભશયા ંફનાલલાની 

ઔા પ્રલળે લાત ઔયલી છે. ભાજ રી એ આવાભની 

વાસં્કૃપ્રતઔ યાજધાની છે એભ ઔશલેાભા ંઔઇ અપ્રતળમસ્ક્ત 

નથી. ભાજ રી દ્વીની કાપ્રવમત અંખે ત આણે લાત 

ઔયી ચકૂ્યા છીએ અને શલે અશીંની ભશયા ંફનાલલાની 

ઔા પ્રલળે લાત ઔયલી છે. અશીં િાકૃપ્રતઔ લસ્ત  થી 

તૈમાય ઔયલાભા ંઆલતા ંભશયાએં દેળ-પ્રલદેળભા ંતેની 

અરખ છા છડી છે. 

ભાજ રીભા ંભશયા ંફનાલલાની ઔા ખફૂ જૂની છે. 

બાયતની ોયાબણઔ ઔથાભા ંજેટરા ંણ ાત્ર છે, તે 

ફધાના ંભશયા ંભાજ રીભા ંતભને ભી યશળેે. બીભ, યાભ, 

યાલણ, નયઔાસ ય, જટાય , તાડઔા, ભરશની આલા ંત 

ઔેટઔેટરામં ાત્રના ંભશયા ંતભને જલા ભળે. ભશયા ં

ફનાલલાની આ ઔા ભશાન વતં ળઔંયદેલની બેટ છે. 

લૈષ્ટ્ણલ યંયાભા ંફદરાલની રશયે રાલનાય ળઔંયદેલે 

યાભામણ, ભશાબાયત અને શ્રીકૃષ્ટ્ણથી જડામેરી ઔથા 

ઔશલેા ભાટે યંખભચંન ઉમખ ઔમો શત. આ ભાટે તેભણે 

ભશયાનં ઉમખ ઔયલાની ળરૂઆત ઔયી શતી. આવાભ 

વસં્કૃપ્રતના મૂ વાથે જડામેરા ંઆ ભશયાનંી ચચાડ આજે 

ભાજ રીથી નીઔીને દેળ-પ્રલદેળ સ ધી શોંચી ખઇ છે. 

યાભરીરા, કૃષ્ટ્ણરીરાથી જડામેરા ંજે ાત્ર છે તે આ 

ભશયાનં ઉમખ ઔયે છે. આ ભશયાનંી કાપ્રવમત એ છે 

ઔે તે વંણૂડ યીતે િાકૃપ્રતઔ રૂથી તૈમાય ઔયલાભા ંઆલે 

છે. ભશયાનંે ઔઇ યીતે તૈમાય ઔયલાભા ંઆલે છે તે અંખે 

લાત ઔયીએ ત આ િરરવામા ખફૂ જરટર શમ છે. વોથી 

શરેા ંજે ાત્રના ંભશયા ંફનાલલાના ંશમ છે તેન 

લાવંના રાઔડાથી ઢાચં તૈમાય ઔયલાભા ંઆલે છે. આ 

ઢાચંા ઉય ભાટીની યત ચઢાલલાભા ંઆલ ેછે. આભા ં

ઔાડડ ફડડ, ખામના છાણ લખયેેન ઉમખ ઔયલાભા ંઆલે 

છે. 

આભ ત એઔ ભશર ં ફનાલલાભા ંછાભા ંછા ત્રણ 

રદલવ રાખે છે. તેભ છતા ંઔઇ અગર ં ભશર ં ફનાલતા 

ગણા રદલવ ણ રાખી જામ છે. ભશર ં તૈમાય થઇ ખમા 

છી તેના ય યંખ રખાલલાભા ંઆલે છે. વંણૂડ ભશર ં 

પક્ત િાકૃપ્રતઔ લસ્ત  ન ઉમખ ઔયીને જ તૈમાય 

ઔયલાભા ંઆલે છે. 

ભાજ રીભા ંત્રણ િઔાયના ંભશયા ંતૈમાય ઔયલાભા ંઆલે છે. 

એઔ ત ‘ફડા મ ક’ એટરે ઔે જે ળયીયના આઔાયન  ંશમ 

છે. ફીજ  ંછે ‘રતઔાઇમ કા’ જેની આંક અને જીબ શરી 

ળઔે છે. ત્રીજ  ંછે ‘મ કમ કા’ એટરે ઔે ભઢાના આઔાયન  ં

ભશર ં. આજે ભાજ રીની ભશયા ંફનાલલાની ઔા આકી 

દ પ્રનમાભા ંિપ્રવદ્ધ છે. 
                             (વોજન્મ: મ ાંફઈ વભાચાય)

ભાજ રીભાાં ભશયાાં ફનાલલાની કા ખફૂ જૂની છે. બાયતની ોયાક્ષણક કથાઓભાાં જેટરાાં ણ ાત્ર છે, તે ફધાનાાં ભશયાાં 
ભાજ રીભાાં તભને ભી યશળે.ે બીભ, યાભ, યાલણ, નયકાસ  ય, જટાય , તાડકા, ભરશની આલાાં ત કેટકેટરાાંમ ાત્રનાાં ભશયાાં તભને 

જલા ભળ.ે ભશયાાં ફનાલલાની આ કા ભશાન વાંત ળાંકયદેલની બેટ છે. લૈષ્ણલ યાંયાભાાં ફદરાલની રશયે રાલનાય 
ળાંકયદેલે યાભામણ, ભશાબાયત અને શ્રીકૃષ્ણથી જડામેરી કથાઓ કશલેા ભાટે યાંગભાંચન ઉમગ કમો શત. આ ભાટે તેભણે 

ભશયાાંન ઉમગ કયલાની ળરૂઆત કયી શતી. 


