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નથથ અભેરયકાભાાં લવતા વલચાયળીર અને કભથળીર ભાનલીઓન ાં ાક્ષિક.                                 

તાંત્રી: કોવળક અભીન લથ: ૧૯ અંક:૦.  જ ન-૧, ૨૦૨૧. 
 

 
યલયે રીધેરી નાવાના વવિવલમયન્વ ઍ તવલીય જે જઈ તભે કશળે ભાંગ ય ત ભશારલા જેવ ાં છે. 

નાવાના વવિવલમયન્વ યલયે ભાંગગ્રશ ય ઊતમાથના 100 રદલવ ણૂથ કયી રીધા છે. ઍવિર 06, 2021ના યજ વવિવલમયન્વે 
લૉટવન (Wide Angle Topographic Sensor for Operations & eNgineering) કૅભેયાની ભદદથી તેની અને શકે્ષરકૉપ્ટય ઇન્જેન્ય વનટીની 
વેલ્પી ભકરી શતી. આ તવલીય થૃ્લી ય ભકરેરી 62 તવલીયને બેગી કયીને ફનાલાઈ છે. (લધ  તવલીય- ાન: 29-30) 
_________________________________________________________________________________________________ 

Published by: Southasian Media Network Inc. USA. * kaushikamin@hotmail.com. 
ભાનલ વાંકક્ષરત કયેરા રેખ વલવલધ વભાચાયત્ર: ગ જયાત વભાચાય, મ ાંફઈ વભાચાય, રદવ્મબાસ્કય, ફીફીવી ગ જયાતી, તથા 

પેવબ ક, લટ્વઍ યની વલવલધ સ્ટના વોજન્મથી િકાવળત કયે છે. આ વલેન ઋણસ્લીકાય છે. 
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અભેરયકાના યાષ્ટ્રિમ ખ ફાઇડન અને યવળમાના યાષ્ટ્રિમ ખ  વતન સ્સ્લત્ઝયરૅન્ડભાાં ભળ્મા 

 
અભેરયઔાના યાષ્ટ્રપ્રભકુ જ ફાઇડન અને યશળમાના 
યાષ્ટ્રપ્રભકુ વ્રારદભીય શુતન સ્વલત્ઝયરૅન્ડના જજનેલાભાાં 
રા ગ્રૅન્જ કાતે શલરાભાાં ભળ્મા અને અશીં તે 
શલવતાયથી લાત ઔયળે. ફન્ન ેયાષ્ટ્રના લડા એલા વભમે 
ભી યહ્યા છે, ફને્ન દેળ લચ્ચે તણાલ ચયભ ય છે. 
આ ભરુાઔાતના પ્રાયાંબભાાં જ ફાઇડને ઔહ્ુાં છે, "ભને 
રાખે છે ઔે શાંભેળાાં રૂફરૂ ભવુાં જ વારુાં છે." ત ફીજી 
તયપ શુતને ભરુાઔાત 'રાબઔાયી નીલડ'ે એલી આળા 
વ્મક્ત ઔયી છે. ળસ્ત્રશનમાંત્રણ, પ્રશતફાંધ, યશળમા ય 
વાઇફય હભુર ઔયલાન અને ચ ૂાંટણીભાાં દકર દેલાન 
અભેરયઔાન આય, મકેુ્રનભાાં યશળમાની બશૂભઔા, આ 
ઔેટરાાંઔ એલાાં ઔાયણ છે, જેને રીધે ફને્ન દેળ લચ્ચનેા 
વાંફાંધભાાં કટાળ ઉભેયાઈ છે. 
ફને્ન દેળને આ ફેઠઔભાાં કાવ વપતા ભે એવુાં 
જાણઔાયને નથી રાખતુાં. જઔે, એભ છતાાં એવુાં 
ભાનલાભાાં આલી યહ્ુાં છે ઔે આ ફેઠઔ દયશભમાન નાના 
ઔયાય ય વશભતી વાધી ળઔામ એભ છે. 
જ ફાઇડન અભેરયઔાના યાષ્ટ્રપ્રભકુ ફન્મા એ ફાદની 
તેભની આ પ્રથભ ભરુાઔાત છે અને લૈશિઔ યાજઔાયણ 
વાંફાંધે તેને બાયે ભશત્ત્લની ખણલાભાાં આલી યશી છે. 
અભેરયઔાના યાષ્ટ્રપ્રભકુ તયીઔેના પ્રથભ શલદેળ પ્રલાવ 
દયશભમાન જ ફાઇડન આ ફેઠઔભાાં બાખ રઈ યહ્યા છે. 
આ શરેાાં તે બ્રિટનભાાં G7 યાષ્ટ્રની ફેઠઔભાાં વાભેર 
થમા શતા. જજનેલાભાાં ફને્ન યાષ્ટ્રના નેતાની ભરુાઔાત 
આ શરેાાં 1985ભાાં ળીત મદુ્ધ દયશભમાન થઈ શતી. એ 

લકતે અભેરયઔાના યાષ્ટ્રશત યૉનાલ્ડ યેખન અન ે
વશલમત વાંગના યાષ્ટ્રપ્રભકુ શભકાઇર ખફાાચલ અશીં 
ભળ્મા શતા. શાર ફાઇડન અને શુતનની ભરુાઔાત 
ઉયાાંત એઔ ગ્રૂ શભરટિંખનુાં ણ આમજન ઔયામુાં છે, 
જેભાાં યશળમાના શલદેળભાંત્રી વખઈે રાલયલ અને 
અભેરયઔાના યાષ્ટ્રવબ્રચલ ઍન્થની બ્લરન્ઔેન ણ બાખ 
રેળે. એ ફેઠઔભાાં અરખઅરખ વભજૂતી ઔયાય ભખુ્મ 
ઍજન્ડા યશળેે. જાન્મઆુયીભાાં અભેરયઔાના યાષ્ટ્રપ્રભકુ 
તયીઔે વત્તા વાંબાળ્મા ફાદ જ ફાઇડને જે ફાફત ય 
વો પ્રથભ ધ્માન આપમુાં, તેભાાંથી એઔ ફાફત START 
(વરૅટેજજઔ આર્મવા રયડક્ળન રીટી)ની વભમભમાાદા લધ ુ
ાાંચ લા ભાટે લધાયી દેલાની શતી. રાાંફી યૅન્જનાાં 
અણળુસ્ત્રની વાંખ્મા શનમાંશત્રત યાકલા ભાટે અભેરયઔા અને 
યશળમા લચ્ચ ેવાંફાંશધત વભજૂતી વધાઈ છે. 

 
આ વભજૂતીની વભમભમાાદા લધાયાઈ ન શત ત તે 
અભઔુ અઠલારડમાાંભાાં જ તે પાજર ફની જાત, શલે આ 
વભજૂતી પેબ્રઆુયી 2026 સધુી અભરભાાં યશળેે. 
આજના ઍજન્ડાભાાં શન:ળસ્ત્રીઔયણ ય બાય ભઔૂલાભાાં 
આલળે. જઔે, આ ફેઠઔભાાંથી અેક્ષા નરશલતૌ છે. 
ભૉવઔ અન ેલૉશળિંગ્ટન લચ્ચનેા વાંફાંધ તબ્રમે જતા યહ્યા 
છે. એલાભાાં શાઇયવૉશનઔ લૅન અને આરટિરપશળમર 
ઇન્ટેબ્રરજન્વ જેલી તઔનીઔએ ફને્ન અણ ુ ભશાળસ્ક્ત 
લચ્ચેની દટ લધ ુજકભી ફનાલી દીધી છે. જઔે, જ્માયે 
શલિાવન અબાલ શમ ત્માયે લાતાા ભશત્ત્લની ફની જતી 
શમ છે. વરૅટેજજઔ લાતાાની ળરૂઆત એ આ ફેઠઔનુાં વોથી 
જભા ાસુાં શળે. 
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વવળમર ભીરડમાભાાં નયેન્ર ભદી વયકાય કે યાજકીમ નેતાઓ 
વલળે ટીકા-રટપ્ણી કયવ ાં મ  શ્કેર ફની યહ્ ાં છે? 

 બાયત વયકાયે વવળમર ભીરડમા કાંનીઓ તથા ઓ.ટી.ટી.પ્રૅટપૉભથન  ાં વનમભન કયલા નલા વનમભની જાશયેાત કયી છે. 
રદરક ભાય ળાશ.ફીફીવી ગ જયાતી. (વાયલીને) 

 
ટૌ શલટય ય લડા પ્રધાન નયેન્ર ભદીના રખબખ 68.7 
શભબ્રરમન પરઅવા છે અને પેવફઔુ ય 46 શભબ્રરમન 
પરઅવા છે. લી તેભનાાં શલશલધ પરૅટપૉભા ય અન્મ 
વશળમર ભીરડમા એઔાઉન્્વભાાં ણ દેળ-શલદેળના 
ઔયડ પરઅવા છે. વભગ્ર બાજ અને ભદી વયઔાયની 
લાત ઔયીએ ત વશળમર ભીરડમા ય તેભના 
પરઅવાનુાં પ્રભાણ જ ાંખી છે. અતે્ર એ નોંધનીમ છે ઔે લા 
2014ની રઔવબાની ચ ૂાંટણીભાાં નયેન્ર ભદીના શલજમ 
ભાભરે વશળમર ભીરડમાએ ચાલીરૂ બશૂભઔા શનબાલી 
શતી અને લતાભાન વભમભાાં ણ ીએભ ભદીનાાં 
બાણ શલશલધ વશળમર ભીરડમા ચૅનર અને પરૅટપૉભા 
ય વાંમકુ્તરૂે પ્રવારયત ઔયામ છે.જેન અથા એ થામ છે 
ઔે ભદી વયઔાય એઔ રઔળાશીભાાં યાજનીશત ભાભર ે
વશળમર ભીરડમાનુાં શુાં ભશત્ત્લ છે એ વાયી યીતે જાણ ેછે. 
લી, લાણીવલાતાંત્ર્મ ભાટે વશળમર ભીરડમા એઔ 

ભશત્ત્લનુાં વાધન યુલાય થમુાં છે. યાંત ુ વશળમર 
ભીરડમા ય વતત વરક્રમ યશતેી ભદી વયઔાય ય 
ટીઔાઔાયન અલાજ દફાલલાના આક્ષે રાખી યહ્યા છે. 
ભદી વયકાયે છફી ફનાલલા વવળમર ભીરડમાની ભદદ 
રીધી: વશળમર ભીરડમા ય ભદી વયઔાય ઔે બાજની 
વયઔાયની ટીઔા ઔયનાયા વાભ ે આક્રભઔ લરણ 
અનાલલાભાાં આલી યહ્ુાં શલાના રઔવવા અને આક્ષે 
ફાંને વાટી ય આલી યહ્યા છે. 
શલક્ષ ણ બાજની વયઔાય ય આય રખાલતા ઔશ ે
છે ઔે, જે ાટી ખદુ વશળમર ભીરડમાના દભ ય 
તાની છફી તૈમાય ઔયે છે, તે જ ાટી અન્મન ે
વશળમર ભીરડમા ય તાન અલાજ ઉઠાલલા નથી 
દેતી. 
ફીજી તયપ વશળમર ભીરડમા ઔાંનીન ે વયઔાયની 
ટીઔા ઔયનાયી વાભગ્રી શઠાલલા આલાભાાં આલતી 



ભાનલ Maanav June 15,2021 Issue 06. Page 4 

ઔામદાઔીમ નરટવ અને વશળમર ભીરડમા ય 
વયઔાયની ટીઔા અથલા ક્યાયેમ યભજૂી યીતે ભાશભિઔ 
ઔટાક્ષ ઔયતી વટ ફદર મલુઔ વાભે થતી રીવ 
પરયમાદની ગટના તેની વાક્ષી ફની યશી છે. જ ઔે 
ભદી વયઔાય વભમેવભમે આ ભાભરે તાના ફચાલભાાં 
ઔશતેી આલી છે ઔે તે દેળના રશતભાાં અને ઔામદાઔીમ 
આધાય વાથે જ નીશત ફનાલે છે અને આ ભાભર ે
શનણામ રઈ યશી છે. 
ગજુયાતભાાં એલા ગણા રઔવવા જલા ભળ્મા છે જેભાાં 
મલુઔએ જ ઔઈ નેતા અથલા વયઔાય શલળે યભજૂી 
રટપણી ઔે ટીઔામકુ્ત રટપણી ઔયી શમ ત તેની વાભે 
ઔામાલાશી ઔયલાભાાં આલી શમ. તાજેતયભાાં અને 
બતૂઔાભાાં ણ ગજુયાતભાાં સયુત, લડદયા, બરૂચભાાં 
તથા ઉત્તય પ્રદેળભાાં આલા રઔવવા જલા ભળ્મા શતા 
ભટાબાખના રઔવવાભાાં મલુઔ વાભે આઈટી ઍક્ટ 
વરશતના ગનુા દાકર ઔયલાભાાં આલે છે. જેભની વાભે 
આ યીતે ઔામાલાશી થઈ છે એભાાં ઔેટરાઔ રકેઔ અને 
ત્રઔાય ણ વાભેર છે. ત ઔેટરાઔ ભાત્ર નાખરયઔ શતા. 
આથી એઔ વલાર ઊબ થમ છે ઔે શુાં વયઔાય શલે તેના 
શલયધીની વાથવાથ ટીઔાઔાય વાભે ણ આક્રભઔ 
લરણ દાકલી યશી છે? 
વવળમર ભીરડમા ય ટીકા કયતી લખતે શ ાં ધ્માનભાાં 
યાખવ ાં? 
વયઔાયની ટીઔા ઔણ ણ વ્મસ્ક્ત ઔયી ળઔે છે. 
ફાંધાયણના આરટિઔર 19(1)(A)થી ભેરા અશધઔાય 
શઠે દેળન ઔઈ ણ નાખરયઔ વયઔાયની ઔે યાજઔીમ 
નેતાની ટીઔા ઔયી ળઔે છે. ણ તેભાાં ઔેટરીઔ ભમાાદા 
ણ આી છે. આથી વશળમર ભીરડમાભાાં ણ ટીઔા ઔયી 
ળઔામ છે. 
યાંત ુ તેની વાથે ઔેટરીઔ જલાફદાયી ણ યશરેી છે. 
તથા ટીઔા વત્મ અન ે તથ્મ આધારયત શલી જઈએ. 
ઔઈને જાણીજઈને ફદનાભ ઔયલા, આંતયયાષ્ટ્રીમ વતયે 
દેળની છફી કયડલા ઔે નૈશતઔતાનાાં ધાયાધયણ વાથે 

વભજૂતી થતી શમ એલા પ્રઔાયની ટીઔા-રટપણી 
ઔટા ઔેવ નતયી ળઔે છે. વયઔાય, યાજઔીમ નેતા ઔે 
અશધઔાયી વાભે ટીઔા ઔયલા ભાભરે ઇન્પભેળન ટેઔનૉરૉજી 
ઍક્ટ ઔે વાઇફય રૉ અલયધરૂ નથી. સપુ્રીભ ઔટે 
આઈટી એક્ટની ઔરભ 66A ભાભરે શ્રેમા શવિંગરના 
ઔેવભાાં આ ભાભરે વષ્ટ્ટ તાયણ આપમુાં શત ુાં. 
જઔે તભાયે ૉનોગ્રાપી અથલા લાાંધાજનઔ વટ જેભાાં 
અિીરતા શમ અથલા ભરશરાની ળાયીરયઔ ફાફત 
ભાભરે ઔઈ રટપણી ઔયાઈ શમ તેની લાત 
વશળમર ભીરડમા ય ન રકલી જઈએ ઔે ન આલી 
વાભગ્રી ભઔૂલી જઈએ. આલી વાભગ્રી વાથે જ વત્મ 
આધારયત ટીઔા ણ ઔયી શળે ત ણ ઔાનનૂી ઔામાલાશી 
થઈ ળઔે છે. તભાયી વાભે ફદનક્ષીન ઔેવ થઈ ળઔે. 
શવશલર અથલા રક્રશભનર રડપેભેળન ઔેવ થઈ ળઔે છે. 
રક્રશભનર ઔેવભાાં ફ ે લાની જેર અને 25000 શજાયના 
દાંડની જખલાઈ છે. 
લી જ વ્મસ્ક્તએ વત્મ અથલા તથ્મ આધારયત ટીઔા 
ઔયી શમ છતાાં તેની વાભે ઔામાલાશી ઔયામ ત તણેે 
વોપ્રથભ આખતયા જાભીન ભાટે અયજી ઔયી રેલી 
જઈએ જેથી તેની અટઔામત ન થઈ ળઔે અને ભાનશવઔ 
માતના ન બખલલી ડ.ે તે છીથી જાભીન ણ રઈ 
ળઔે છે અને અીર ણ ઔયી ળઔે છે. 
ઔયનાની ફીજી રશયેભાાં વયઔાયે જ્માયે વશળમર 
ભીરડમા ય ટીઔા અને ભતૃદેશ ઔે શૉસ્વટરની દમશનમ 
સ્વથશતની તવલીય તથા ભારશતી વટ ઔયાતી શતી તેન ે
ણ શઠાલલા ભાટે વરક્રમતા દાકલી શતી. 
યાંત ુસપુ્રીભ ઔટે દયર્મમાનખીયી ઔયી ઔહ્ુાં શત ુાં ઔે વયઔાય 
વશળમર ભીરડમા ય ભદદ ભાખતી વ્મસ્ક્ત અન ે
સ્વથશત દળાાલતી વટને વેન્વય ન ઔયી ળઔે. 
એટલુાં જ નશીં સપુ્રીભ ઔટે તાજેતયભાાં એઔ ઔેવની 
સનુાલણીભાાં એવુાં ણ અલરઔન નોંધ્મુાં શત ુાં ઔે યાજરશ 
ભાભરેના શનમભન ે કાવ ઔયીને ભીરડમાની આઝાદી 
વાંફાંધે પયીથી વભીક્ષા ઔયલાની જરૂય છે. 
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રકળાશીીઃ યાષ્ટ્ર, િજા ને વયકાય 
યભેળ ગાનાકય 

ભાનલી ઉત્ક્રાાંશતઔાથી જ નાના નાના ઔફીરા ઔે 
જૂથભાાં, ઔઈઔની વત્તા શઠે લવલાટ ઔયત યહ્ય શત. 
ઔાક્રભે ખાભડાાં, નખય ને યાજ્મન શલઔાવ થતાાં 
યાષ્ટ્રની બશૂભઔાએ ભાનલી પ્રશતષ્ષ્ટ્ઠત થતાાં યાષ્ટ્ર શલળેની 
વાંઔલ્ના ણ જન્ભી. વભગ્ર યાષ્ટ્રના વાંચારન 
ભાટેની શલશળષ્ટ્ટ ઔરટની પ્રણાબ્રરઔા ણ શલઔવતી ખઈ. 
ળાવનતાંત્રની અનેઔશલધ પ્રણાબ્રરઔાભાાં એઔ છે—
રઔળાશી. રઔળાશીભાાં ભખુ્મ ત્રણ ફાફત આધાયબતૂ 
છે—યાષ્ટ્ર, પ્રજા ને વયઔાય. અશીં વયઔાય એટરે 
ળાવનતાંત્ર, લશીલટીતાંત્ર. ઔઈણ યાષ્ટ્ર એટરે તેભાાં 
લવતાેે વભગ્ર પ્રજાવભશૂ, તેની શલશલધ પ્રાકૃશતઔ 
વાંદા વરશતન લશીલટ ઔયલા ભાટે એઔ તાંત્રની 
આલશ્મઔતા ડ ે છે. ત ે તાંત્રની દ્ધશતના ચક્કવ 
નીશતશનમભનુાં ફાંધાયણ સશુનમજજત ઔયેલુાં શમ છે. 
વભગ્ર વભશૂ તેને અનવુયીને તાની ઔામાપ્રણારી મજે 
છે. વભગ્ર વભશૂ તાન લશીલટ ઔયલાને ભાટે અવભથા 
શલાથી ઔઈ એઔને તાના નેતા તયીઔે, તે વભશૂ ે
વથાશત ફાંધાયણને અનરુક્ષીને, ચ ૂાંટી ઔાઢે છે. આ યીતે 
વયઔાય એટરે લશીલટીતાંત્ર શનશભિત થામ છે. 
રઔળાશીની શલિપ્રશવદ્ધ વ્માખ્મા ભજુફ રઔળાશી એટર ે
રઔની, રઔ ભાટે ને રઔ દ્વાયા ચારતી 
ળાવનપ્રણારી. તેભાાં ઔેન્રવથાને રઔ છે. રઔ એટરે 
પ્રજા. રઔળાશીને ફીજા અથાભાાં ‘પ્રજાળાશી’ ણ ઔશી 
ળઔામ. પ્રજા મા રઔ નેતાની ચ ૂાંટણી ઔયીને વભગ્ર 
લશીલટ મા ળાવનતાંત્રની રખાભ નેતાના શાથભાાં ભઔેૂ છે, 
નેતા વભગ્ર પ્રજાવભશૂ લતી યાષ્ટ્રન લશીલટ ચરાલે છે, 
તેને વયઔાય ઔશલેાભાાં આલે છે. આ વયઔાયનુાં ઔામા 
પ્રજાવભશૂનુાં સવુ્મલસ્વથત, સચુારુ ને સગુ્રશથત યીતે 
ળાવનતાંત્ર ચરાલલાનુાં છે. તેન ભતરફ ચ ૂાંટામેર નેતા 
ઔે નેતાખણ ભનપાલતા મથેચ્છ શનણામ ઔયી ળઔે નશીં. 

જઔે યાષ્ટ્રના લડા તયીઔે તે ઈશતશાવના બાયનુાં લશન 
ઔયલાની જલાફદાયી વલીકૃત ઔયે છે. યાંત ુ તે ક્યાયેઔ 
ખપરતબયી નીશત અનાલે ત યાષ્ટ્રના ભાનલીનાાં 
જીલનને જકભભાાં ણ ભઔેૂ છે. 
ઉયક્ત દૃષ્ષ્ટ્ટએ રઔળાશીભાાં પ્રજા જ નેતાની લયણી 
ઔયલાભાાં બરૂથા ઔયે ત તેનાાં અનેઔ ખાંબીય 
દુષ્ટ્રયણાભ ેદા થતાાં શમ છે. રઔળાશીભાાં પ્રજાની 
યેૂયૂી જલાફદાયી નેતાની લયણી ઔયલાની શમ છે. 
જઔે, પ્રજાએ નેતાની લયણીભાાં ઔયેરી બરૂને સધુાયલાની 
તઔ તેના ફાંધાયણ ભજુફ શનમત લો ફાદ આખાભી 
ચ ૂાંટણીભાાં પ્રાપત થતી શમ છે. ત્માયે જ પ્રજા તે 
ઔયેરી બરૂનુાં નુયાલતાન ઔયે ત તેભાાં પ્રજા દશત ઠયે 
છે, નેતા જફાફદાય ફનત નથી. બાયતીમ પ્રજા ગણ ે
બાખે ધાશભિઔ, અબણ ને યાંયાનવુાયી, ફહ ુ છી 
લૈજ્ઞાશનઔ અબ્રબખભ ધયાલતી ને બ્રિરટળ ળાવનપ્રણારીએ 
પ્રવથાશત જ્ઞાશતલાદનાાં ચવુત ધયણને લખી યશનેાયી 
જણામ છે. રયણાભ ે તાના રશતને વાધલાભાાં નેતા 
ઔયતાાં જાશત ને ધીશભિઔ જૂથને નેતા તયીઔે ચ ૂાંટી ઔાઢતી 
જલા ભે છે. રયણાભે પ્રજા એલા દુષ્ટ્ચક્રભાાં પવાઈને 
ીરામ છે. તેભાાં નતેા નશીં ણ પ્રજા જ તાના ખ 
ય કુશાડ ભાયે છે. તે બરૂી જામ છે ઔે, નેતાને ભાત્ર 
તેભના લતી લશીલટ ભાટે ચ ૂાંટલાભાાં આલે છે. 
બાયતીમ પ્રજાવભશૂ યાંયાખત ભલૂ્મને લખી યશતેી 
જલા ભે છે. તેથી તેના જીલનનાાં વાંગોના રદલવભાાં 
તેભાાંથી ફશાય નીઔલા ભાટે લેદયુાણ ને બતૂઔારીન 
શલલપુત પ્રણાબ્રરઔાના ઔથાને પાંપવલા ભાંડી ડ ેછે. 
તેભાાંથી ઊખયલાન ભાખા ળધલા રાખે છે. આ ફાફતનુાં 
વભથાન ઔયના જેલા લામયવના કરેામેરા તાાંડલ 
પ્રવાંખે થત ુાં જલા ભળ્મુાં. ત્રારશભાભ ઔયી ભઔૂતા 
લામયવભાાંથી છૂટલા ભાટે થાી લખાડલી, દીલા 
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પ્રખટાલલા ને ખભતૂ્રન છાંટઔાલ ઔયલા જેલાાં અલૈજ્ઞાશનઔ 
આચયણ જલા ભળ્માાં. ઔેટરીઔ આબણ ને અફધુ પ્રજા 
નદી ઔે વભરુ ઔાાંઠે સમૂાજૂા ઔયલા ભાંડી ડી. ઔાયણ ઔે 
તેને સઝૂવભજ નથી ઔે સમૂા એ દૂયસદૂુયન આઔાળી 
તત્ત્લ ભાત્ર શાઇડ્રજનન અખનખ છે. લેદભાાં 
સમૂાજૂાનુાં બાયે ભશત્લ દળાાવ્મુાં છે. આ તથ્મ એ 
બતૂઔારીન છે, શજાય લા લૂાન ુાં તથ્મ, આજે શલજ્ઞાનન 
પ્રચયુણ,ે વાલાશત્રઔ ને વલાક્ષેત્રીમ શલઔાવ પ્રત્મક્ષીકૃત 
થમ છે ત્માયે આ ફધી ફાફત વાલ તથ્મશીન, લુ્રઔ 
ને શનયથાઔ રાખ ે છે. ઔયના લામયવને ઔાયણે ગજુયાત 
ભાત્રભાાં ૧,૦૦,૪૦૦ રઔનાાં ભતૃ્મ ુથમાાં. વભગ્ર બાયતભાાં 
રાક ઉયાાંતનાાં થમાાં.  વયઔાય ભતૃ્મ ુદયને છુાલતી 
જલા ભી.ફીજી તયત નજયે ડતી શઔીઔત છેેઃ પ્રાચીન 
બાયતની વયશદની ફશાય ઔઈ ચઔલુાંમ જાણતુાં ના શમ 
તેલા ઔશલેાતા ચક્રલતી ભશાયાજાના ભાખાદળાઔ તયીઔે 
વાધફુાલા શતા. તેથી લતાભાન બાયતીમ પ્રજા 
વયઔાયી ળાવનતાંત્રભાાં વાધફુાલાના શવતક્ષેને અશત 
ભશત્લની ખણે છે. યશળમાની અબતૂલૂા ક્રાાંશત ભાટે 
ઝાયની યાણીન યાવરુટન ફાલાન પે્રભ ઔાયણબતૂ શત.. 
પ્રજા બરૂી જામ છે ઔે પ્રાચીન ઔાે યાજા ભાત્ર 
યાાંત્રીમ યાજાના આક્રભણથી પ્રજાનુાં યક્ષણ 
ઔયલાની જલાફદાયીનુાં લશન ઔયતા શતા. તેને રઈ 
બાયતભાાં લૈજ્ઞાશનઔ શલઔાવનાાં ખયણ બ્રિરટળ ળાવનના 
અભર છી થમાાં શતાાં. આચામા યજનીળે ઔહ્ુાં શત ુાં ઔે, 
છેલ્રાાં ાાંચેઔ શજાય લોથી આણે આત્ભા, યભાત્ભા, 
વલખા—નઔા , ભક્ષ ન ેા—ણુ્મની કજ ાછ ડયા 
શલા છતાાં તેભાાંન ુાં ઔશુાં જ શવદ્ધ ઔયી ળક્યા નથી. યાંત ુ
છેલ્રાાં ફવ—અઢીવ લોથી શલજ્ઞાને જે ઔહ્ુાં તે ફધુાં જ 
શવદ્ધ ઔયી ફતાવ્મુાં. બાયતીમ પ્રજાભાનવભાાં ઠવાલી 
દેલામુાં ઔે બોશતઔ શલઔાવ શલનાળ નોંતયે છે. તેથી આજત્ભઔ 
શલઔાવ ય બાય ભઔૂલાભાાં આવ્મ. જેથી ભાનલી ઉચ્ચ 
જીલનભલૂ્મને પ્રીછે, તે ભજુફ જીલનવ્મલશાય ખઠલે ને 
વભાજને તાંદુયવત, વલવથ ને ઉન્નત ફનાલે. તનેી વાથ ે

આલશ્મઔ સકુવખલડ શનશભિત ઔયે તે ફાફતન ઔાાંઔય 
ઔાઢી નાકલાથી ભાનલજીલન દુગાટ, ઔરઠન ને શલભ 
ફની યશ.ે આ વભજ ઔેલલાથી બાયત શલઔાવના ાંથે 
અગ્રવય થળ,ે નશીં ઔે શલઔાવનાાં ભાત્ર ભટાાં ભટા ફણખા 
ફાંઔલાથી ઔશુાંમ લલાનુાં નથી. ાશ્ચાત્મ દેળના 
શલઔાવના ઈશતશાવને વભજ, તે દેળને બોશતઔલાદીની 
ખા બાાંડ નશીં. મએુવ ૧૯૩૦ભાાં બાયે આશથિઔ ભાંદીભાાં 
વડામુાં શત ુાં. તે આશથિઔ ભાંદીભાાંથી તત્ઔારીન પ્રભકુની 
દૂયાંદેળી દૃષ્ષ્ટ્ટને ઔાયણે આજે લૈશિઔ વતયે ઉચ્ચ ઔક્ષાએ 
પ્રશતષ્ષ્ટ્ઠત થમુાં છે. અભેરયઔા ાવે ભાત્ર અઢીવ લોન 
બતૂઔારીન ઈશતશાવ છે, જ્માયે બાયત ાવે ાાંચઔે 
શજાયન ઈશતશાવ ડય છે, જેને આણે ખોયલણૂા 
તયીઔે કલાની બરૂ ઔયી ફેઠયા છીએ. તેથી આણી 
વભક્ષ ેદા થતી વભવમાન ઉઔેર બતૂઔાભાાં 
ળધલા ભાંડી ડીએ છીએ. જ્માયે યાકભાાંથી નુ: ફઠેા 
થતા રટન ક્ષીની ેઠે, અભેરયઔન પ્રજા વલાયે ઊઠીને 
અયીવાભાાં ચશયે નીશાીને, લતાભાનને જઈન,ે 
વભવમાન ઉઔેર ળધલા પ્રમત્નળીર ફને છે. ચીન ાવે 
છ શજાય લાન પ્રાચીન લાયવ શલા છતાાં ચીન આજે 
શલિભાાં દ્વદ્વતીમ નાંફયે પ્રશતષ્ષ્ટ્ઠત છે. બાયતીમ પ્રજાએ 
પ્રાચીન વાાંવકૃશતઔ લાયવાભાાંથી વાયાાં તત્ત્લને કી 
ઔાઢીને, નઠાયાાંની ફાદફાઔી ઔયીને નલેવયથી શલચાયણા 
ઔયલાની તાતી જરૂય છે. આજે પ્રાથશભઔ સશુલધાથી 
લાંબ્રચત ખાભડાાં, ખયીફીભાાં વફડતા, યજ બખૂ્મા ેટે 
સઈૂ જતા ૨૦ ઔયડ રઔ ને ઝાંડટ્ટીભાાં યીફાતા રઔ 
છે. લડાઈકય ને ફણખાાંફાંઔ નેતાને ક. યાષ્ટ્રના 
લશીલટન ભૂ ામ અથાતાંત્ર છે. તેલી વભજ ઔેલીને 
નેતાની લયણી ઔય, નશીં ઔે જાશતલાદ ઔે ધાશભિઔયાંખલાી 
વ્મસ્ક્તને. શલિગરુુ ફનલાનાાં વશાભણાાં વલપનભાાં 
યાચલા ઔયતાાં નક્કય લાવતશલઔતાને વભજ ન ેવલીઔાયળ 
ત શલઔાવ શાથલેંતભાાં જ છે, અન્મથા નશીં!!!  
માદ યાખીઃ  
‘બભી બભીને ખ ઠાયલા અશીં આલલાનુાં’—સનુ્દયભૌ 
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ળફલારશની ગાંગા : 
'અફથન નક્વર' ફાદ શલે 'વારશત્ત્મક નક્વર', આ ભાત્ર જ ભર નથી 

વિમદળથન. લરયષ્ટ્ઠ ત્રકાય, તેજવ લૈદ્ય, વાંલાદદાતા *ફીફીવી 

 
અભયેરીનાાં કલવમત્રી ાર ર ખખ્ખય 

ગજુયાતી બાાનાાં ઔલશમત્રી ારુર કખ્કયને 
ઔેટરાઔ રદલવ શરેાાં ગજુયાતની ફશાયના ફહ ુ
છા રઔ જાણતા શતા. ણ તેભણે 14 ાંસ્ક્તની 
'ળફલારશની ખાંખા' ઔશલતા રકીને અને ચચાાભાાં 
આલી ખમાાં છે. 
ઔશલડ-19ની ફીજી રશયે દયશભમાન નદીભાાં 
તયતા ભતૃદેશ જઈને શલચબ્રરત અને દુકી થઈને 
રકેરી આ નાની એલી ઔશલતા યાતયાત અનઔે 
બાાભાાં અનરુદત થઈ. રશન્દી-ાંજાફી અને 
અન્મ બાાભાાં તે મ-ૂટયફૂભાાં ણ જલા ભી. 
ણ નલા વભાચાય એ છે ઔે ગજુયાતી વારશત્મ 
અઔાદભીના ભકુત્ર 'ળલદસષૃ્ષ્ટ્ટ'ના વાંાદઔીમભાાં 
આ ઔશલતાની આઔયી ટીઔા ઔયીને તેના પ્રચાય-
પ્રવાયને યાષ્ટ્રશલયધી ખશતશલશધ ખણાલી, જેને 
'વારશજત્મઔ નક્વર' તત્ત્લ પ્રફરન આી યહ્યાાં છે. 

યવપ્રદ લાત એ છે ઔે તાના વારશજત્મઔ 
બતૂઔાભાાં ારુર કખ્કયને નક્વર ત દૂય, 
લાભાંથી શલચાયધાયાનાાં વારશત્મઔાય ણ ખણાલી 
ન ળઔામ, જ તેભના રેકનને ઔઈ લખાભાાં 
ખઠલલાના શમ ત તેભને દબ્રક્ષણાંથી જૂથભાાં જ 
યાકલાભાાં આલળે. 
નજયઅંદાજ કયલાની કવળળ: 

 
કયનાકાભાાં ગાંગા નદીના રકનાયે મતૃદેશના ઢગરા જલા 
ભળ્મા શતા 
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આ ઔશલતા અને ગજુયાત વારશત્મ અઔાદભીના શલયધથી 
ગણી ફાફત વભજી ળઔામ, જેન નાત વારશત્મના 
પ્રશતયધ અને વત્તાદભનની યણનીશતથી છે. 
શરેી લાત ત એ ઔે ગણા આરચઔને ઔશલતાના 
ભાદાંડથી ારુર કખ્કયની ઔશલતા ફહ ુભશાન રાખતી 
નથી, ણ એ રદરથી વફયી છે, ફહ ુ વશજતાથી ગણા 
રઔન ગવુવ અને ક્ષબને વ્મક્ત ઔયે છે અને 
જાણેઅજાણ્મે એ આકી વ્મલવથાને વલારથી ગયેે છે, જે 
ધભા અને વાંવકૃશતના વલારને જયળયથી ઉઠાલીને 
વત્તાભાાં આલી છે. 
આ ઔશલતાભાાં એ ફચેેની એટરા ભાટે આલી ઔે રેબ્રકઔાના 
ભલૂ્મફધભાાં ખાંખા અને વાંવકૃશતને રઈને એઔ ાયાંરયઔ 
શલત્રતા-ફધ છે, ણ યચના શાંભેળાાં રેકઔની 
ઔડથી છૂટી જામ છે, એ રઔની થઈ જામ છે. 
દુષ્ટ્માંતકુભાય અને અદભ ખોંડલીની ગણી ખઝર ડાફેયી 
ચેતનાના આંદરનઔાયી ણ ઉમખ ઔયે છે અને 
દબ્રક્ષણાંથી ણ તેને ખાતાાં જલા ભે છે. ધશૂભર 
અને ાળ જેલા ઔશલ એલી જ યીતે અનેઔ બાાથી 
વ્મક્ત થતા યશ ેછે. 
વત્તાની શરેી ઔશળળ આલી યચના અને રેકઔને 
અલખણલાની શમ છે. તભેાાં શનષ્ટ્પતા ભતા ફીજ 
કેર રેકઔને ફદનાભ ઔયલાન થામ છે. 
ારુર કખ્કયના ભાભરાભાાં આ કેર ળરૂ થઈ ચકૂ્ય છે. 
શારભાાં તેભની ય એ વલાર ઉઠાલાઈ યહ્યા છે ઔે તેભણ ે
આ ઔશલતાને અન્મ સધુી શોંચાડી, અન્મ બાાભાાં 
અનરુદત થઈ. ધીભેધીભે ત્રીજી પ્રરક્રમા ણ ળરૂ થળે- 
રેકઔને દાંરડત ઔયલાની. 
'ઌલૉડથલાવી ગૅંગ' 
આણે માદ ઔયી ળઔીએ ઔે ઔેટરાાંઔ લા શરેાાં જ્માયે 
બાયતીમ રેકઔએ અબ્રબવ્મસ્ક્ત ય હભુરાના શલયધભાાં 
યુવઔાય ાછા આલાનુાં ળરૂ ઔમુું ત્માયે તેને 
'ઍલૉડાલાવી ખૅંખ'નુાં ઔાભ ખણાવ્મુાં, જ્માયે આ પ્રરક્રમાને 
નજીઔથી જનાયા જાણતા શતા ઔે આ યુવઔાયલાવી 

વલતાંત્ર યીતે, એઔફીજાની પ્રેયણાભાાંથી ઔયાઈ શતી, તેની 
ાછ ઔઈ વાંખરઠત ફ ઔે ઔામામજના નશતી. 
ફીજી લાત એ ઔે ગણી લાય વત્તા વીધ દાંડ ઔયતી નથી, 
વત્તાના ક્ષભાાં ઊબેરી અને મથાળસ્ક્તને જાલી 
યાકનાયી ળસ્ક્ત આ ઔાભ ઔયે છે. 
ારુર કખ્કયના ઔેવભાાં ગજુયાતની વારશત્મ અઔાદભી 
આ ઔાભ ઔયી યશી છે, જ્માયે ેરુભર ભરુુખનના ઔેવભાાં 
ગણાાં અન્મ વાંખઠનએ આ ઔાભ ઔમુું શત ુાં. 
તશભ રકેઔ ભરુુખનને એઔ નલરઔથા રકરા ફદર એ 
યીતે શયેાન ઔમાા ઔે તેભણે તાના ભતૃ્મનુી ગણા ઔયી 
દીધી. તેભણે ઔહ્ુાં ઔે તે શલે આખ ઔશુાં જ નશીં રકે. 
જઔે તેભની બીતયન રેકઔ અને તેભની વાથે ઊબરેી 
ળસ્ક્તનુાં વભથાન લધ ુ તાઔાતલય વાબ્રફત થમુાં અને 
તે પયીથી રકી યહ્યા છે. 
ગણી લાય વત્તા રેકઔને વીધા જેરભાાં ભઔરી આે છે. 
1949ભાાં આઝાદ બાયતનાાં વાલ ળરૂઆતનાાં લોભાાં 
ભઝરૂશ સરુતાનયુીને જેર જવુાં ડ્ુાં, ઔેભ ઔે તેભણ ે
યાષ્ટ્રભાંડભાાં બાયતના શલાન શલયધ ઔયતાાં આઔયી 
યીતે ઔશુાંઔ રખ્મુાં શત ુાં. 
ફરયાજ વાશનીને એઔ વયગવભાાં બાખ રેલા ફદર ત્રણ 
ભરશનાની જેર થઈ શતી. 
દ વનમાબયન વવરવવર: 

 
ક રદી નૈય્મય 
ઇભયજન્વીના વભમભાાં કુરદી નૈય્મય જેલા ત્રઔાય 
અને બ્રખયધય યાઠી જેલા રકેઔએ આકી જેર યૂી ઔયી. 
1942ના આંદરન દયશભમાન પણીિયનાથ યેણએુ ફ ે
લાની વજા ઔાી. 
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યવપ્રદ લાત એ છે ઔે ચારીવના દળઔભાાં રાશય જઈને 
લવેરા ભશાન ળામય વારશય લશુધમાનલીને આખાભી 
ઔેટરાાંઔ લોભાાં ારઔવતાનથી પયાય થવુાં ડ્ુાં, ઔેભ ઔે 
ત્માાંની વયઔાય જેભને જેરભાાં નાકી દેલા તત્ય શતી. 
ફાદભાાં તે બાયત આવ્મા,અશીંના જ થઈને યશી ખમા. 
તેલગુ ુ ઔશલ ખદય અન ેલયલયા યાલની ઔશાણી ણ 
ફહ ુજૂની નથી. 
ત રેકઔ અન ેયચના ભાથે ફદનાભી, ફરશષ્ટ્ઔાય, જેર 
અને લતનઝુયાાની શનમતી શાંભેળાાં તરલાયની જેભ 
રટઔતી યશ ેછે. 
આ દુશનમાબયન શવરશવર છે. અવશભશતન અલાજ 
ફધાને યેળાન ઔયે છે. વરભાન યશ્દીના ભાથે ઇનાભ 
જાશયે ઔયલાભાાં આલે છે, ત તવરીભા નવયીનને 
તાન દેળ છડીને બાયતભાાં ળયણ રલેી ડ ેછે. 
ઇવભત ચખુતાઈ અને ભાંટ ય ઔેવ ઔયામ છે. શફીફ 
તનલીયનાાં નાટઔ લચ્ચે ઉરલ ભચાલલાભાાં આલે છે, 
ત ભઔફરૂ રપદા હવૈુન જેલા બ્રચત્રઔાયને દેળ છડલા ય 
ભજફયૂ ઔયામ છે. આ શવરશવર આકી દુશનમાન છે. 
હ ભરાન ાં િતીક 

 
ઍભઍભ ક રબ ગી 
દબ્રક્ષણ આરિઔાભાાં ફેન્ઝાશભન ભરઇવ જેલા ઔશલન ેપાાંવી 
અાઈ. બાયતભાાં અલતાયશવિંશ ાળને આતાંઔલાદીએ 
ખી ભાયી દીધી. ઔન્નડ રેકઔ કુરફખુીને ણ ખી 
ભયાઈ, ણ કુરફખુી, ાનવયે, દાબરઔય અન ે ખોયી 
રાંઔેળ ત અબ્રબવ્મસ્ક્તની વલતાંત્રતા ય થમેરા હભુરાનાાં 
પ્રતીઔ ફની ખમાાં. 

યવપ્રદ લાત એ છે ઔે અનેઔ આય, દફાણ, શલયધ, 
અત્માચાય, ભત અને દેળશનઔાવ થલાના અંદેળા છતાાં 
દુશનમાબયની ઔરભ થાઔતી નથી- તે ઔઈ ણ યીતે 
આંતરયઔ વાંફાંધ વથાી ર ે છે- પ્રશતયધ ચરાલે છે, 
તેભનુાં વભથાન ફચેલુાં યશ ેછે. 
નેશરુના વભમભાાં ભસુ્ક્તફધ 'અંધેયે ભેં' રકે છે અને 
ધશૂભર 'ટઔથા', જેભાાં વાંવદ અને વડઔની ફધી 
ઔશલતા વાભેર છે. 
નાખાજુ ાન નેશરુ, ઇંરદયા, રાર ફશાદુય ળાસ્ત્રીથી રઈને 
ફાર ઠાઔયેને ણ શનળાના ય યાકે છે. 
િવતયધના અલાજ 

 
જાણીતા ળામય પૈઝ અશભદ પૈઝ 
ણ લાત અશીં કતભ નથી થતી. આણ ેજાણીએ છીએ 
ઔે દુશનમાબયભાાં પ્રશતયધના આ અલાજ એઔફીજા વાથે 
ભે છે અને એઔ વાંમકુ્ત જફાન ફની યશી છે. 
આણા ભાટે નાબ્રઝભ રશઔભત ણ રશન્દીના ઔશલ થઈ 
જામ છે, ફતોલ્ત િેખ્ત અને ાલર નેરુદા ણ. 
ભયાઠીના નાભદેલ ઢવા અને ફાાંગ્રાના જીલનાનાંદ 
દાવજી ણ, ાંજાફીના ાળ ણ અને શલે ારુર 
કખ્કય ણ રશન્દીનાાં ઔલશમત્રી ફની ખમાાં છે. 
પૈઝ અને શફીફ જાબ્રફર ત રશન્દીના છે જ. એટલુાં જ 
નશીં તેભાાં જૂના અલાજ ણ વાભેર થતા જામ છે. 
ઔફીય અને ખળુય સધુીને ણ આણે વભઔારીન 
પ્રશતયધના અલાજભાાં વાભરે ઔયતાાં જઈએ છીએ. 
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ફીજી તયપ વત્તા અને તેની વાથે જડામેરા રઔ અનઔે 
યીતની દરીર રાલે છે. શલે તેભને વારશજત્મઔ નક્વર 
ડયાલે છે. 
ઔદાચ ગજુયાતની વારશત્મ અઔાદભીને કફય નશીં શમ ઔે 
શવત્તેયના દળઔભાાં ફાંખાભાાં ચારરેા નક્વર 
આંદરનના પ્રબાલભાાં ગણા રેકઔ અને ઔશલએ 
યચના રકી શતી. 
આરઔ ધન્લા અન ે ભાંખરેળ ડફયાર જેલા ઔશલ 
નક્વરલાદની અવયભાાં ળરૂઆતનાાં લોભાાં ઉછમાા. એ 
ચચાાન શલમ શઈ ળઔે ઔે વારશત્મે નક્વર ઔે 
ભાલાદી આંદરનભાાંથી ભાત્ર એઔ યભૅષ્ન્ટઔ વાંફાંધ 
જડી યાખ્મ છે ઔે તેની અંદયની તાવ ણ ઔયી છે, 
તેની વીભાનુાં ઉદ્ઘાટન ણ ઔમુું, યાંત ુતેભાાં ઔઈ વાંદેશ 
નથી ઔે એ વભમની ગણી ફધી ફલાકય ઔશલતા 
ત્માાંથી નીઔી. 
ણ શલે જ્માયે વારશત્મ અઔાદભી 'વારશજત્મઔ નક્વર' 
જેલા જુભરાન ઉમખ ઔયે છે અને આ નાભ ય 
શનળાને રીધેરા રકેઔને દેળરશી ખણાલે છે ત તેના 
કતયા પ્રત્મક્ષ છે. 
જઔે શલે વયઔાય રેકઔને ભાત્ર ડયાલતી જ નથી, 
રરચાલે ણ છે અને આ રરચામેરા રકેઔ પયીથી 
વયઔાયના ક્ષભાાં પ્રદળાન ઔયલા રાખે છે. 
આણને માદ શળે ઔે જ્માયે ઔેટરાાંઔ લા શરેાાં 
રદલ્શીના ભાંડી શાઉવ ય એઔ શલયધપ્રદળાનનુાં આમજન 
થમુાં ત્માયે રેકઔની ફીજી ટી તેભન જ શલયધ ઔયલા 
શોંચી ખઈ શતી. 
એટરે પ્રશતયધની લાવતશલઔ અલાજ ય શલિાવ 
ઔયનાયા વાભે ફેલડ કતય છે, ણ ઇશતશાવ અને 
લતાભાન એ જ દળાાલે છે ઔે કતયાભાાં જ અવરી 
રેકન કીરે ણ છે અને લધતા દુકની લચ્ચે ઔઈ 
વાભાન્મ ભાનલાભાાં આલતી ઔલશમત્રી ારુર કખ્કય 
વત્તાની આંકભાાં કટઔલા ણ રાખ ેછે. 

*** 

'ળફલારશની ગાંગા':  
ાર ર ખખ્ખયની ગ જયાતી કવલતા ય કેભ થઈ 
યહ્ય છે વલલાદ અને કણ છે ઍ કલવમત્રી? 
ઔયનાઔાભાાં ગજુયાતભાાં અનેઔ ફાફતભાાં શલલાદ 
થમ. અભદાલાદના ઔશભળનયની ફદરી, શવશલર 
શૉસ્વટરની શારત, વયઔાયે આેરા ઔયના ભતના 
આંઔડાની વત્મતા, ધભણ લૅષ્ન્ટરેટય, સ્ક્વજનની 
અછત, બાજ પ્રભકુ ાટીરની યેભેરડશવલયની લશેંચણી 
અને ભખુ્મ ભાંત્રી શલજમ રૂાણીનુાં 'ભને કફય નથી' એભ 
અનેઔ ફાફત ચચાાવદ ફની. શલે ઔયનાની ફીજી 
રશયે ભાંદ ડી યશી છે ણ ગજુયાતી બાાભાાં રકામેરી 
એઔ ઔશલતા 'ળફલારશની ખાંખા'ના શલલાદની રશયે 
અટઔલાનુાં નાભ જ નથી રઈ યશી. 
રદગ્ખજ ગજુયાતી ઔશલ અને વારશત્મઔાય યભેળ ાયેક 
થઔી જેની ક છે એ અભયેરીનાાં ઔલશમત્રી ારુર 
કખ્કયની ઔયનાઔાની ઔાયભી ફીજી રશયેભાાં 
રકામેરી ઔશલતા 'યાજ, તભાયા યાભયાજ્મભાાં 
ળફલારશની ખાંખા..' ઔશલતાની આ લાત છે. 
ભે ભરશનાભાાં ઔયનાની ફીજી રશયે જાણ ે ઔે ચયભ ય 
શતી. ગજુયાત વરશત દેળભાાં અનેઔ વથએ ચલીવ 
ઔરાઔ વભળાનભાાં આખ વખી યશી શતી, અકફાયભાાં 
વભળાનની બ્રચભની ીખલાના વભાચાય છલાઈ 
યહ્યા શતા, શૉસ્વટરભાાં જગ્મા ભલી ભશુ્ઔેર શતી, 
બાયતભાાં સ્ક્વજનની અછત અન ે ઔશલડ 
શભવભૅનેજભેન્ટના વભાચાયની શલિનુાં ભીરડમા નોંધ રઈ 
યહ્ુાં શત ુાં અને ખાંખાનદીભાાં લશી યશરેા વેંઔડ ભતૃદેશનાાં 
દૃશ્મ રઔને શલચબ્રરત ઔયી યહ્યાાં શતાાં. 
આલા વભમે ઔલશમત્રી ારુર કખ્કયે 11 ભે 2021ના 
યજ એભના વશળમર ભીરડમાભાાં એઔ ઔશલતા વટ ઔયી. 
અનેઔ રઔએ એન ે 'તાની લેદનાન બ્રચત્ઔાય ખણાલી' 
ઝીરી રીધી, ત અનેઔ રઔએ તેન ે ઔયનાઔાભાાં 
'વવતી પ્રશવદ્વદ્ધન પ્રમાવ' ણ ખણાલી. ફીજા અનેઔને 
ભન તે લડાપ્રધાન,વયઔાયની આઔયી ટીઔા ઔયનાય ફની. 

https://www.youtube.com/watch?v=zbHCPtFOG5g&t=6s
https://www.youtube.com/watch?v=zbHCPtFOG5g&t=6s
https://www.youtube.com/watch?v=zbHCPtFOG5g&t=6s
https://www.bbc.com/gujarati/india-57059085
https://www.bbc.com/gujarati/india-57059085
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ગ જયાતીથી અનેક બાાભાાં શોંચી કવલતા 
શરેી ગજુયાતીથી રશિંદીભાાં અને છી જતજતાભાાં એ 
દેળની અનેઔ બાાભાાં અનરુદત થઈ. ઔઈ ગજુયાતી 
ઔશલતા આટરી ઝડ ેઆટરી ફધી બાાભાાં શોંચી 
ખઈ શમ એવુાં અખાઉ ઔદી ફન્મુાં નથી. એનુાં ગજુયાતી 
વલયાાંઔન ણ થમુાં. 
ઔશલતાને ખરે ારુર કખ્કયને વશળમર ભીરડમાભાાં 
રૉર ઔયલાભાાં આવ્માાં અને તેભણ ે તાની પેવફઔુ 
પ્રપાઇર રૉઔ ઔયી દીધી. 
આ ઔશલતાની તયપેણભાાં અને શલયધભાાં ણ ઔશલતા 
રકાઈ. બાયતભાાં ળાવઔક્ષ બાજના ટચના નેતા 
નયેન્ર ભદી અને અશભત ળાશને એભના શલયધી 
વશળમર ભીરડમાભાાં ઔશથત યીતે 'યાંખા-બ્રફલ્રા'ની ઉભા 
આે છે અન ેઔશલતાભાાં એ ળલદન ઉલ્રેક તથા 'યાજા 
ભેયા નાંખા' ળલદ ય ખફૂ શલલાદ થમ.  
લરયષ્ટ્ઠ ત્રઔાય દીર શત્રલેદીએ 'ધ લામય'ભાાં રખ્મુાં ઔે 
ખાંખાભાાં તયતી રાળ ય લડા પ્રધાન નયેન્ર ભદીને 
નગ્ન યાજા ઔશલેા ય ટચનાાં ગજુયાતી ઔલશમત્રી ય 
બાજ કપા. એભણે ઔહ્ુાં ઔે, "ારુર કખ્કયે પક્ત 14 
ાંરઔતભાાં લેદનાન ે લાચા આી અને તનેે અનેઔ 
રેકઔ અને રઔએ અનભુદન આપમુાં તેને ઔાયણે તે 
વત્તાધાયી ાટીની રૉર આભીના શનળાને છે." 
એ અશલેાર ભજુફ એ લકતે ારુર કખ્કયની ઔશલતા 
દેળની છ બાાભાાં અનલુારદત થઈને શોંચી શતી. 
ળફલારશની ગાંગા ય િવતરિમાઓ 

 
લયવાદ ફાદ ગાંગારકનાયે દેખાઈ યશરેા કવથત કયના મતૃદેશ 

ગજુયાતના શલચાયત્ર 'શનયીક્ષઔ' વાભશમઔભાાં ગજુયાતી 
વારશત્મ રયદના પ્રભકુ પ્રઔાળ ન ળાશ ેઆ અંખ ેરકે 
ઔમો અને તે 16 ભે 2021ના યજ પ્રથભ શનયીક્ષઔભાાં અને 
તે ફાદ શશનમનભાાં પ્રઔાશળત થમ. 
પ્રઔાળ ન ળાશ ે રખ્મુાં, "વશળમર ભીરડમા ય ફયપના 
તપાન ેઠે ઔે છી જ ાંખરના દલની જેભ ઔશ ઔે ચાલ ુ
ફીજખબ્રણતને ાાંડીને લેખે લાઇયર થમેરી ારુર 
કખ્કય ફાની લાાંચી તભ?ે 
ઍક અલાજે ભડદાાં ફલ્માાં 'વફ ક છ ચાંગા ચાંગા' 
યાજ, તભાયા યાભયાજ્મભાાં ળફલારશની ગાંગા. 
તભાયાાં ભવાણ ખટૂ્ાાં'ને 'અભાયા ડાઘ  ખટૂ્ા'  
એ ધાટીએ શારની અનલવથા, એઔાંદય ખેયલશીલટ અન ે
ફેતભા તાંત્ર (નેતતૃ્લ) શલળે લાત ઔયતાાં ારુર છેલ્રી 
ાંસ્ક્તભાાં એઔ યીતે યાઔાષ્ટ્ઠાએ શોંચે છે: 
યાજ, તભાયાાં રદવ્મ લસ્ત્ર ને રદવ્મ તભાયી જ્મવત 
યાજ, તભને અવરી રૂે આખી નગયી જતી 
શમ ભયદ તે આલી ફર 'યાજા ભેયા નાંગા' 
યાજ, તભાયા યાભયાજ્મભાાં ળફલારશની ગાંગા. 
"ારુરે 'શમ ભયદ' એભ શાઔર ઔયી છે, ણ ગણા ફધા 
ભયદની ભદાાનખી આ ખાાભાાં રૉરફશાદુય તયીઔે 
પ્રખટ થતી ભાલભૂ ડી છે.  
રૉરરૉરૈમાએ ફરાલેરી ઔશથત ધડફડાટી - 'ઔશથત' 
એટરા ભાટે ઔે એભાાં ઔઈ ધાયાધયણન વલાર અખયાજ 
છે - ઔદાચ, એ શઔીઔતની વાશદેીરૂ છે ઔે ારુરની 
યચનાભાાં થમેલુાં અઔેકુાં શલધાન શલખતશવદ્ધ છે, અને એન 
શઔીઔતી પ્રશતલાદ ળક્ય નથી." 
16 ભે 2021ના યજ ગજુયાતનાાં ખ્માતનાભ 
રેબ્રકઔા ઔાજર ઝા લદેૈ્ય ઔશલતાન શલયધ ઔયત રકે 
દૈશનઔ રદવ્મ બાવઔયની યવયાંખ શૂતિભાાં 'દુક ાયાલાય... 
ભઈૂ આ વયઔાય'ના શરેડિંખ વાથે રખ્મ. એ રકેભાાં 
એભણે ઔશલતાને ટાાંઔીને ફધી લાત ભાટે વયઔાયને 
જલાફદાય ખણલાની ભાનશવઔતા ય લાત ઔયી અન ે
ઔહ્ુાં ઔે, "આજઔાર વયઔાયન શલયધ ઔયલાન એઔ નલ 

https://thewire.in/the-arts/parul-khakkar-gujarati-poem-ganga-bodies-covid
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રેન્ડ, નલી પેળન ચારી છે. ઔાંઈ ણ ન થામ, કટુાં થામ, 
બરૂ થામ ત એને ભાટે 'વયઔાય' જલાફદાય છે. ગયના 
નભાાં ાણી ન આલે ઔે શૉસ્વટરભાાં સ્ક્વજન ન 
ભે, યેભડશેવશલયના લરૅઔ ભાઔેટ થામ ઔે ઔઈ ફ-ેચાય 
શશતમા-ભશતમા ટઔનની ખયફડ ઔયે ત ણ 
જલાફદાય ત વયઔાય જ છે… ચાર, એ જલાફદાયી 
ણ વયઔાય વલીઔાયી રે ત આ 'વયઔાય' એટરે ઔણ? 
ફે જણાાં? ઔે છી એઔ આકી શવવટભ જે આણે જ, 
ભતદાયએ લટ આીન ેઊબી ઔયી છે." 
ઔાજર ઝા લૈદે્ય રખ્મુાં ઔે "આકી દુશનમા તઔરીપભાાં 
છે, પ્રત્મેઔ દેળભાાં, પ્રત્મેઔ યાજ્મભાાં, પ્રત્મેઔ ળશયે, ખરી, 
ભશલ્રા ઔે ગયભાાં ભતૃ્મ ુથઈ યહ્યાાં છે ત્માયે ઔઈ ફ ેજણાાં 
ઔે વયઔાયને જલાફદાય ઠયાલીને ઔદાચ પેવફઔુ ઉય 
થડા રદલવ ભાટે વેન્ટય ઑપ એરેક્ળન ફની ળઔામ, 
યાંત ુ અંતે ત આણ ે આણી અણવભજ અને 
ફેલકપૂીનુાં પ્રદળાન જ ઔયીએ છીએ." 
રદવ્મ બાવઔય અકફાયભાાં જ ઔળ શૂતિભાાં રેબ્રકઔા લાા 
ાઠઔે 19 ભેના યજ 'અત્માયે નશીં ત ક્યાયે ફરળ?' એ 
શરેડિંખથી રેક રખ્મ. 
લાા ાઠઔે ઔશલતાના થઈ યશરેા શલયધ ય આઔય 
શલયધ વ્મક્ત ઔમો અને રખ્મુાં ઔે, "તાજેતયભાાં 
અભયેરીની ઔશલમત્રી ારુર કખ્કયે ખાંખા નદીભાાં તયતાાં 
ભતૃદેશની લાતથી વ્મશથત થઈને એઔ ધાયદાય ઔશલતા 
રકી એભાાં અનેઔ રઔને તાના મખુરુુ ઍન્ડ શીઝ 
રડલાઇન આશવવટન્ટનુાં ગય અભાન થતુાં રાગ્મુાં અને 
ફક્ષીએ જેને રુુનુાં ભેસ્ન્વવ ઔશલેુાં એન ધધ વશળમર 
ભીરડમા ય લશલેા રાગ્મ." 
આ શવલામ ણ અનેઔ બાાભાાં અનેઔ વથએ 
ઔશલતા શલળે રકામુાં. જઔે, આ શલલાદ ળાાંત થઈ યહ્ય 
શત અને એલાભાાં ગજુયાત વયઔાય વાંચાબ્રરત ગજુયાતી 
વારશત્મ અઔાદભીના ભકુત્ર 'ળલદસષૃ્ષ્ટ્ટ'ભાાં એઔ નનાભ 
ત્ર પ્રઔાશળત થમ અને શલલાદ આખ લધ્મ. 
અકાદભીન નનાભ ત્ર અને લધ  ઍક વલલાદ 

'ળલદસષૃ્ષ્ટ્ટ'ના જૂનના અંઔભાાં 89ભા ાને 'ના, આ 
ઔશલતા નથી, ઔશલતાન અયાજઔતા ભાટેન દુરુમખ છે' 
એલા ભથાા વાથે એ રેક છામ છે. વારશત્મ 
અઔાદભીના અધ્મક્ષ શલષ્ટ્ણ ુ ાંડયા છે. છામેરા એ 
રેકભાાં ઔઈનુાં નાભ નથી. જ ઔે, 'ઇષ્ન્ડમન 
એક્વપ્રેવ' વાથેની લાતચીતભાાં અઔાદભીના અધ્મક્ષ 
શલષ્ટ્ણ ુાંડયાએ જણાવ્મુાં છે ઔે રેક તેભણ ેરખ્મ છે અને 
'ળફલારશની ખાંખા' ઔશલતાને ધ્માનભાાં યાકીને જ રકામ 
છે. એ રેકભાાં ાંડયાએ રખ્મુાં છે, "કયેકય ત આ ઔાવ્મ 
છે જ નશીં, આલેળભાાં આલીને ઔયલાભાાં આલેર વ્મથા 
આક્રળ છે. પ્રાવના ત્રાવ વાથે, બાયતીમ પ્રજા-રઔતાંત્ર-
વભાજને રાાંછન રખાડ ે તેવુાં. ળલદનુાં શતઔડભૌ છે. તેને 
ઔશલતા ઔઈ યીતે ઔશલેામ?" 
"પ્રવતતુ ઔશલતા - જેભાાં રઔતાંત્રના આધાયરૂ 
પ્રશતશનશધત્લ અને નેતતૃ્લને ભાટે પ્રમજામેરા ળલદ ઔઈ 
યીતે ઔાવ્મભાાં ળબે તેલા નથી અને તેન દુરુમખ - 
દેળબયભાાં યાશ જઈને ફેઠેરાાં ઔેન્રશલયધી, ઔેન્રની 
યાષ્ટ્રીમ શલચાયધાયાના શલયધી રયફએ ઔમો છે. 
એટરે ઔહ્ુાં ઔે આ ઔશલતા નથી અને તથાઔશથત ઔશલતાના 
કબે ફાંદૂઔ યાકીને એલાાં તત્ત્લએ ડય ાંત્ર ળરૂ ઔમાું છે." 
"જેની શનષ્ટ્ઠા બાયત નશીં, અન્મત્ર છે, લાભાંથી 
છે, ઔશથત બ્રરફયલ્વ છે જેભન શલે ઔઈ બાલ છૂત ુાં 
નથી, જરદીથી શલે તેભન શતે ુ બાયતભાાં અવ્મલવથા 
પેરાલલાન છે ને અવ્મલવથાભાાંથી અયાજઔતા ેદા 
ઔયલાન છે." "પ્રવતતુ ઔશલતાને તાનાાં વ્મસ્ક્તખત 
સકુદુેઃકની વાથે જડીને એઔ 'ભગુ્ધ' લખા ણ તેભાાં 
વાભેર થઈ જામ એલ જ શતે ુઆ 'બ્રરટયરી નક્વર'ન 
ણ છે. અઔાદભી વારશત્મની વાંવથા છે. તેન શતે ુ
વાાંવકૃશતઔ યાષ્ટ્રલાદન છે." 
ત સયુતના જાણીતા ઔશલ શલલેઔ ટેરયે ણ ળલદસષૃ્ષ્ટ્ટભાાં 
છામેરા નનાભા ત્રન શલયધ ઔમો છે અને "આ શુાં 
ગજુયાતી વારશત્મના અધેઃતનની ળરૂઆત છે?" એલ 
વલાર ણ ઔમો છે. 
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ગ જયાતી વારશત્મ અકાદભીના મ ખત્ર ળબ્દસષૃ્ષ્ટ્ટભાાં છામેર 
ઍ નનાભ ત્ર 
ારુર કખ્કયની ઔશલતાન અંગ્રજેી અનલુાદ ઔયનાય 
રેકઔ અને ત્રઔાય વબ્રરર 
શત્રાઠીએ  શશનમનભાાં પ્રઔાશળત અશલેારભાાં 
અઔાદભીના એ ત્ર ય આઔયી પ્રશતરક્રમા વ્મક્ત ઔયી 
છે. વરીર શત્રાઠીએ રખ્મુાં, "ળલદસષૃ્ષ્ટ્ટભાાં 'ના, આ 
ઔશલતા નથી; 'ઔશલતા'ન અયાજઔતા ભાટે દુરુમખ છે" 
ળીાઔ શઠે એઔ નોંધ છાઈ ત કયી, જેભાાં ારુર 
કકયની ઔશલતા, 'ળફ લારશની ખાંખા' એઔ શલલેચઔે 
બબઔૂતી આંકે લાાંચી, થય થય ઔાાંતા શાથે એને શલે 
એઔ નોંધ રકી છે. એ રેકભાાં ારુરનુાં નાભ નથી રીધુાં, 
ણ એભની ઔશલતાને ઔશલતા ઔશતેા વાંઔચ ફતાવ્મ છે, 

અને ઔશલતાની આવાવ અલતયણ બ્રચહ્ન ભકૂ્યાાં છે. 
એટરે આણે ણ એભના શલલેચનને 'શલલેચન' ઔશવે ુાં 
યહ્ુાં." 
વબ્રરર શત્રાઠીએ રખ્મુાં, "ાછુાં ઔશ ે છે ઔે ારુરની 
યચના ઔશલતા નથી ણ આક્રળ છે. શલે એભાાં ઔાંઈઔ 
ખેયવભજ થઈ રાખે છે. શજાય શનદો રઔનુાં ભતૃ્મ ુ
જઈ ઔઈ ણ વાંલેદનળીર વ્મસ્ક્ત ઉત્તેજજત ત થામ 
જ, ણ એ આક્રળ અબ્રબવ્મક્ત ઔયલા ઔશલ ાવે શમ છે 
ળલદ; ફાંદૂઔ ત નથયુાભ જેલા રઔ લાયે, ઔશલ નરશ. 
ણ જે ક્ષના નેતા અને વભથાઔ દળેયાને રદલવ ે
ળસ્ત્રજૂન ઔયતા શમ, એભને ળલદ ઔે વયવલતી વાથે શુાં 
વાંફાંધ? એ ત એભનાાં ભાંતવ્મન શલયધ ઔયનાયને 
દુશ્ભન જ વભજી ફેવે!" 
એભણે રખ્મુાં, "ારુરની ઔશલતાભાાં ધાશભિઔ વાંદબાન 
ઉલ્રકે છે, અને અન્મામ પ્રત્મે શતાળા છે, અને વ્માંખબય 
આક્રળ ણ છે. એલી ઔશલતાને લાભાંથી ઔશી ઉતાયી 
ાડલી, ઔે બ્રરફયર જેલા ઉભદા ળલદન અભાનરૂે 
દુરુમખ ઔયલ, અને 'બ્રરટયયી નક્વર' જેલા 
શાવમાવદ આક્ષે ભઔુલા, એ ત આ 'શલલેચઔ'ની 
નફાઈ, રઘતુાગ્રાંશથ, અને ફાબ્રરળતા ફતાલે છે. આલી 
બાા 'ળલદસષૃ્ષ્ટ્ટ'ને ળબ ેનરશ." 
ઉલ્રકેનીમ છે ઔે શાર ગજુયાતી વારશત્મ અઔાદભી 
ઔશલતાન શલયધ ઔયે છે અને તેને ઔશલતા ખણલાન 
ઇનઔાય ઔયે છે ણ અખાઉ અઔાદભીના ભકુત્ર 
ળલદસષૃ્ષ્ટ્ટભાાં અનેઔ લાય ારુર કખ્કયની ઔશલતા 
છાઈ ચઔૂી છે. અઔાદભીના વશમખથી એભના એઔ 
વાંગ્રશનુાં પ્રઔાળન ણ થમુાં છે. 
ધ લામયન અશલેાર ઔશ ે છે ઔે આ ઔશલતા રકી તે 
અખાઉ તે જભણેયી શલચાયધાયાની ગડુ ફઔુભાાં યહ્યાાં 
છે. ગજુયાત વયઔાયની ગજુયાતી વારશત્મ અઔાદભીના 
પ્રભકુ અને યાષ્ટ્રીમ વલમાંવેલઔ વાંગના ભકુત્ર વાધના 
વાથે જડામેરા શલષ્ટ્ણ ુાંડયા તેભને 'ગજુયાતી ઔશલતાભાાં 
ઉદમ ાભી યશલેુાં ભટુાં ભાથુાં ખણાલી' ચકૂ્યા છે. 

https://opinionmagazine.co.uk/details/7293/kavitaa-ane-araajaktaa
https://thewire.in/the-arts/parul-khakkar-gujarati-poem-ganga-bodies-covid


ભાનલ Maanav June 15,2021 Issue 06. Page 14 

કણ છે ાર ર ખખ્ખય? 

 
ગજુયાતી વારશત્મભાાં જે ખાભની એઔ આખલી ક છે 
એના અભયેરીના 51 લાનાાં ઔલશમત્રી છે ારુર કખ્કય. 
અભયેરી ખાભને આકા દેળભાાં ક ભી ગજુયાતી 
બાાના રદગ્ખજ ઔશલ અને વારશત્મઔાય યભેળ ાયેકથી. 
આજે ારુર કખ્કયની ટીઔા થઈ યશી છે ત્માયે એ ણ 
ઉલ્રકે જરૂયી ફને છે ઔે જ્માયે યભેળ ાયેક ે
વાભાંતલાદની તચુ્છતા ય ઔટાક્ષઔાવ્મ રખ્માાં શતાાં 
ત્માયે ણ અનેઔ રઔનાાં બલાાં એ લકતે તણામાાં શતાાં. 
દીર શત્રલેદી રક ે છે ઔે પ્રશતયધની ઔશલતાએ ારુર 
કખ્કયની ક નથી, તે આ પ્રઔાયની ઔશલતા 
રકતાાં નથી ણ ળફલારશની ખાંખા થઔી એભણે દેળની 
ઔાયભી લાવતશલઔતાન રયચમ આપમ છે. 

 

ારુર કખ્કય ખીત, ખઝર ઉયાાંત લાતાા, શનફાંધ રકે 
છે. 'ઔરભને ડાકી ફટી' તેભજ 'ઔરયમાલયભાાં ઔાખ' 
જેલા ઔાવ્મવાંગ્રશ તેભણે આપમા છે. 
જાણીતા ઔશલ - શલલચેઔ શલનદ જળીએ 'ઔરયમાલાયભાાં 
ઔાખ'ની પ્રવતાલનાભાાં ારુર કખ્કય શલળે રખ્મુાં છે ઔે, 
"ઔરયમાલયભાાં ઔાખ ારુર કખ્કયન ફીજ ઔાવ્મવાંગ્રશ 
છે. એભન શરે ઔાવ્મવાંગ્રશ 'ઔરભને ડાકી ફટી' ફ-ે
અઢી લા શરેાાં પ્રખટ થમ શત. તેભાાં ભાત્ર ખઝર 
શતી. આ વાંગ્રશભાાં ખીતયચના છે." 
શલનદ જળીની આ પ્રવતાલના પેબ્રઆુયી, 2021ભાાં 
વાભશમઔ 'યફ'ભાાં પ્રઔાશળત થઈ શતી. 
જેભાાં તેભણે એભ ણ રખ્મુાં છે ઔે, "આ ઔલશમત્રી ાવ ે
પ્રશતબાનુાં ફ છે. એઔ વજૉઔભાાં શલી જઈતી 
વાંલેદનળીરતા ત બયયૂ છે. અરાંઔાયણ, ઔલ્ન અન ે
બાાની પ્રમસુ્ક્તનુાં ણ કાસુાં ઔોળર છે." 
ાંદય લે શરેી કવલતા રખી 
ારુર જ્માયે ાંદય લાની લમે દવભા ધયણભાાં બણતાાં 
શતાાં ત્માયે તેભણે શરેી લકત ઔશલતા રકી શતી. 
ારુર કખ્કયન 2019ભાાં મટૂયફૂ ય યજૂ થમેર એઔ 
ઇન્ટયવ્મ ૂ છે, જે ખાર ધઔાણ ેરીધ શત. એ 
ઇન્ટયવ્મભૂાાં તે ઔશ ે છે, "શરેી ઔશલતા રકાઈ એ 
છી ાાંચેઔ લા રકામુાં. લીવ લે યણીને અભયેરી 
આલી ખઈ શતી. છી તુ્રન જન્ભ થમ. એ છી 
રાખરખાટ લીવ લા એલાાં ખમાાં ઔે ઔાખ અને ઔરભ 
વાલ ભઔુાઈ ખમાાં શતાાં." લીવ લા સધુી ારુર કખ્કયે 
ઔાખ ય અક્ષય ાડય નશત. રયલાયભાાં જ 
યલામેરા યહ્યાાં શતાાં. ઉંભયના ચારીવભા લે પયી 
ઔાખ અન ેઔરભ શાથભાાં રીધાાં અન ેઔશલતા, ખઝરની 
નલી ઇશનિંખ ળરૂ થઈ. 
ારુર કખ્કયની જે નલી ઇશનિંખ ળરૂ થઈ એભાાં પેવફઔુ 
જેલા વશળમર ભીરડમાએ ભટી બશૂભઔા બજલી છે. 
તે ઔશ ે છે ઔે, "હુાં લીવ લા છી પયી આલી એભાાં 
વશળમર ભીરડમાન ભટ યર છે. ઔાયણ ઔે હુાં જે ઔાંઈ 

https://thewire.in/the-arts/parul-khakkar-gujarati-poem-ganga-bodies-covid
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રકતી એ પેવફઔુ જેલા વશળમર ભીરડમા ય જ 
ઔાચુાંાકુાં રકતી શતી. ત્માાં જ ભને પ્રશતવાદ ભળ્મ અને 
વપય આખ લધતી ખઈ." 
તેભન જે શરે ઔાવ્મવાંગ્રશ આવ્મ તે વરશમાય શત. 
તેભાાં ણ પેવફઔુ શનશભત્ત ફન્મુાં શત ુાં. "2012ભાાં 
'અબ્રખમાયભી રદળા' નાભન વરશમાય વાંગ્રશ ફશાય ડય 
શત. જેને પેવફઔુના ભાધ્મભથી ભેરા 11 ઔશલએ 
વાથે ભીને પ્રઔાશળત ઔમો શત. જેભાાં એઔભાત્ર હુાં 
ભરશરા ઔલશમત્રી શતી." 
એ છી તેભન શરે વલતાંત્ર ઔાવ્મવાંગ્રશ 'ઔરભને 
ડાકી ફટી' 2018ભાાં આવ્મ શત. 2018ના રડવેર્મફયભાાં 
જ તેભને અભદાલાદભાાં ઔાવ્મભરુાન 'મલુા પ્રશતબા'ન 
ઍલૉડા ણ ભળ્મ શત. 
નોંધનીમ છે ઔે ારુરફશનેની ઔશલતા 'ળફલાશીની ખાંખા' 
ણ તેભના પેવફઔુ ય જ ભઔુાઈ શતી અને ત્માાંથી 
ઠેયઠેય શોંચી શતી. ઔશલતાના શલલાદ છી તેભની 
પેવફઔુ પ્રપાઈર ફાંધ છે. 
ારુરફશને ઔાવ્મ રકલા ભાટે ઔઈ ચક્કવ લાતાલયણ 
ઔે ભાશરનાાં ભશતાજ નથી. 
તેભણ ેઔહ્ુાં શત ુાં ઔે, "વલાયે વાતથી ફાય લચ્ચ ેજ ભટા 
બાખનુાં વજૉન વફયે છે. એ લકતે જ ગયનાાં ઔાભ ચાલ ુ
શમ. તેથી ઔાભ અને ઔશલતા ફાંને વાથે થામ છે. કઔૂયની 
વીટી લાખતી શમ ઔે યટરી લણાતી શમ એની લચ્ચે 
ખઝરના ળેય રકાતા શમ એવુાં ફન્મુાં છે. છાળ ફનતી 
શમ અને ભનભાાં ઔશલતાનુાં લરણુાં ચારતુાં શમ એવુાં 
ફન્મુાં છે. ભને આ સ્વથશત ભશુ્ઔેરીબયી રાખી નથી." 
નાયીલાદ શલળે ણ તેભની તાની વભજ છે. તે ઔશ ે
છે ઔે, "હુાં જયામ નાયીલાદી નથી. હુાં એવુાં ભાનુાં છુાં ઔે 
ભાયી દીલાર ચણલાની ભને આઝાદી શમ ત એને હુાં 
સ્ત્રીવલાતાંત્ર્મ ભાનુાં છુાં. દયેઔે તાની દીલાર ચણલી ડ ે
છે. એઔ દામયાની ફશાય તભે નથી જઈ ળઔતાાં. ત એ 
દામય ક્ય એ નક્કી ઔયલાની આઝાદી ભને છે ત હુાં 
વલતાંત્ર છુાં." 

"તાની બ્રરશભટ - ભમાાદા નક્કી ઔયલાની આઝાદી જેને 
ભે છે એ વલતાંત્ર છે એભ હુાં ભાનુાં છુાં. સ્ત્રી ભાટે ફાંડ 
ઔાયલાની લાત ઔે એઔ ઝનનૂ રાલીને રુુને કયાફ 
ચીતયીને સ્ત્રીને વાયી ફતાલલી એલી ઔઈ ફાફત ભાયી 
ઔશલતાભાાં જલા નશીં ભે.""ઔેટરાાંઔ સ્ત્રી વજૉઔને હુાં લાાંચુાં 
છુાં ત ભને થામ છે ઔે તે યવડાભાાંથી અને રુુની 
શનિંદા ઔયલાભાાંથી ફશાય જ નથી આલતાાં." 
"સ્ત્રીની વાંલેદનળીરતા ઔાાં ત યવડાભાાં ઔાાં ત ફેડરૂભની 
અવતવ્મવતતાભાાં ગ ૂાંખાઈ જામ છે, અથલા ત 
રુુને લકડલાભાાં ઔે યદણાાં યડલાભાાં જામ છે." 
"વતત અબાલઅબાલની લાત ઔયતી સ્ત્રીન ે જઈને 
ભને થામ છે ઔે ના, રુુ કયેકય આટરા કયાફ નથી 
એવુાં ભને રાખે છે. તેભનાાં જભા ાવાાં શલળે ઔેભ લાત ન 
થામ? રુુ એટરે થ્થયભાાં ાાંખયેરી કૂાં." 
"ફશાયથી એ થ્થય જેલ રાખે ણ એભાાંમ કૂાં ફટે 
છે. યાંત ુ એને લકડલાભાાં ેરી નાની કૂાં છે તે 
દેકાતી નથી. છી એના ય ગા ય ગા ભાયીએ એટર ે
ેરી કૂાં ભયૂઝાઈ જામ છે. છી જે ફાઔી યશી જામ છે 
એ થ્થયણુાં છે. એ થ્થયણુાં જીલનબય આણ ે
બખલીએ છીએ અને એને લકડીએ છીએ." 
તેભણે રુુને ઔેન્રભાાં યાકીને એઔ ઔશલતા ણ રકી છે. 
જેભાાં એઔ ઠેઔાણે રખ્મુાં છે, 
 ' ર  ઍટરે તરલાયની મઠૂ ય કતયેલ ાં ફૂર.' 
ારુર કખ્કય અનકુરૂન અને ઉત્ક્રાસ્ન્તની વાથે લાત ઔયે 
છે. "ભાયા જીલનભાાં ફે ભદુ્દા લણી રીધા છે. અનકુરૂન 
વાધવુાં અને ઉત્ક્રાસ્ન્ત વાધલી. દયેઔ નલરદતને આ જ 
વાંદેળ આીળ ઔે અનકુરૂન વાધતાાંવાધતાાં ઉત્ક્રાન્ત થતાાં 
યશવે ુ ાં. એ જ વાચુાં ભનષુ્ટ્મત્લ અને વજૉઔત્લ છે." 
ધ લામયના અશલેાર ભજુફ ારુર કખ્કય તાના 
લરૉખની કાણભાાં ઔશ ે છે ઔે ઔશલતા એ ભાયા 
જીલનન ભઔૂ ટેઔ છે. ભાય શરે પે્રભ. હુાં ગજુયાતી, 
રશિંદી, અને ઉદૂાભાાં રખુાં છુાં. હુાં આધ્માજત્ભઔ અને ધાશભિઔ 
છુાં. હુાં તાને ઈિયનુાં શે્રષ્ટ્ઠ વાંતાન ભાનુાં છુાં. 
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રારફશાદ ય ળાસ્ત્રીના વનધાથયના કાયણે 
ગ જયાતની શે્વતિાાંવત બાયતની 'શે્વતિાાંવત' ફની 

અજ થન યભાય. ફીફીવી ગ જયાતી 

અજ થન યભાય. ફીફીવી ગ જયાતી 
 

 
11 જાન્મઆુયી, 1966ના યજ બાયતના ફીજા લડા 
પ્રધાન રાર ફશાદુય ળાસ્ત્રીનુાં 62 લાની લમે 
ઉઝફેરઔવતાનના તાશ્ઔાંદ કાતે ભતૃ્મ ુથમુાં. 
તેભના ભતૃ્મનુાાં 54 લા ફાદ ણ બાયતીમના ભનભાાં 
તેભની છબ્રફ એઔ દેળબક્ત અને ભજફતૂ નેતા તયીઔે 
અંરઔત છે. દેળના પ્રથભ લડા પ્રધાન જલાશયરાર 
નશરુેના ભતૃ્મ ુ ફાદ દેળના આમજનફદ્ધ શલઔાવને 
આખ લધાયલાના ઔાભ વાથે ાડળી દેળ ારઔવતાન 
વાથે લધી યશરેા તણાલને વાંતબુ્રરત ઔયલાનુાં ઔાભ 
ળાસ્ત્રીજીના ભાથે આલી ડ્ુાં શત ુાં. 
ભટા બાખના રઔ ળાસ્ત્રીજીને યાજઔાયણભાાં દેળબસ્ક્તની 
બાલનાને લેખ આલાનુાં, તેભના 'જમ જલાન, જમ 
રઔવાન'ના નાયા થઔી કેડતૂ અને વેનાના જલાનનુાં 
ભશત્ત્લ દેળને વભજાલલાનુાં અને 1965ના લાભાાં 
ારઔવતાન વાથેના મદુ્ધભાાં બાયતને બવ્મ શલજમ 
અાલલાનુાં શે્રમ આે છે. આ ઉયાાંત બાયતની 
'િતેક્રાાંશત'ભાાં ણ તેભણે અભલૂ્મ પા આપમ છે. 
દેળભાાં 'િતેક્રાાંશત'ના પ્રણેતા ભનાતા ડૉ. લખીવ કુરયમને 
તેભની આત્ભઔથા 'આઈ ટુ શડૅ અ ડ્રીભ'ભાાં ગજુયાતની 
'િતેઔાાંશત'ને બાયતબયની 'િતેક્રાાંશત' ફનાલલાની 
ળાસ્ત્રીજીની દૂયદૃષ્ષ્ટ્ટ, અડખ શનધાાય શલળે લાત ઔયી છે. 

ળાસ્ત્રીજીની અજફ દયખાસ્ત: 
લખીવ કુરયમને તાની આત્ભઔથાભાાં રાર ફશાદુય 
ળાસ્ત્રીની આણાંદ ભરુાઔાત શલળે રખ્મુાં છે. 

 
તેભણે રખ્મુાં છે ઔે, "કેડા દૂધઉત્ાદઔ વાંગ દ્વાયા 1964ભાાં 
આણાંદથી આળયે 8 રઔરશભટય દૂય આલેરા ઔાંજયી કાતે 
શદુાણનુાં નવુાં ઔાયકાનુાં વથાલાભાાં આવ્મુાં શત ુાં." 
"દેળન આ પ્રઔાયન શરેલશરે પરાન્ટ શલાના ઔાયણે 
અભે શલચામુું ઔે અભાયે આ પરાન્ટના ઉદ્ઘાટન ભાટે 
દેળના લડા પ્રધાનને ફરાલલા જઈએ." 
"અભે આભાંત્રણ ભઔલ્મુાં અને લડા પ્રધાને તયત તે 
વલીઔાયી ણ રીધુાં." 
"વયદાયના જન્ભ રદલવ શનશભત્તે પરાન્ટનુાં ઉદ્ઘાટન ઔયલા 
ભાટે લડા પ્રધાન ધાયળે, એ લાત નક્કી થઈ ખઈ. 
તે ભાયા (ડૉ. લખીંવ કુરયમન) ગયે યઔાળે તેવુાં ધાયી 
રેલાભાાં આવ્મુાં શત ુાં. ળાસ્ત્રીજીએ ગજુયાતના તત્ઔાબ્રરન 
ભખુ્મભાંત્રી ફલાંતયામ ભશતેાને ઔશલેડાવ્મુાં ઔે તે 
શનધાારયત રદલવ ઔયતાાં એઔ રદલવ લશરેા ગજુયાત 
આલલા ભાખે છે. તેભજ આ દયશભમાન તેભણે કેડા 
જજલ્રાભાાં એઔ નાના કેડતૂને ત્માાં યાત ખાલાન આગ્રશ 
ઔમો શત. તેભની આ ભાાંખણીને ઔાયણે અભે ફધા 
આશ્ચમાચરઔત થઈ ખમા." 
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ક રયમનન જલાફ:  
લડાપ્રધાનની ઇચ્છા શલળે જાણ્મા ફાદ ડૉ. કુરયમને ભખુ્મ 
ભાંત્રી ફલાંતયામ ભશતેાને એઔ દયકાવત ભઔરી. 
કુરયમને તાની આત્ભઔથાભાાં રખ્મુાં છે ઔે, "જ લડા 
પ્રધાન વાચ ે જ ઔઈ ખાભભાાં યઔાલા ભાખતા શમ ત 
તેભણે તાના તભાભ સયુક્ષા ફાંદફવત લખય આ 
અનબુલ રેલ જઈએ." 
"કેડા જેલા જજલ્રાભાાં દયેઔ ખાભની વયેયાળ લવશત 
આળયે 300 રઔની શળે. જ લડા પ્રધાન ઔઈ ખાભભાાં 
જળે ત તેભના સયુક્ષા ફાંદફવતના બાખરૂે એ ખાભભાાં 
તેભની ભરુાઔાત શરેાાંથી જ 300 ઔયતાાં લધાયે રીવ 
ઔભાચાયી ખઠલાઈ જળે.  આલી રયસ્વથશતભાાં ત આ 
ખાભ એઔ રીવ ઔૅર્મભાાં પેયલાઈ જળે." 
"આકયે એઔ રીવઔૅર્મ જેલા ખાભની ભરુાઔાત રઈને 
તેભને શુાં શાાંવર થળે? જ લડા પ્રધાન કયેકય વાભાન્મ 
અને પ્રાકૃશતઔ અનબુલ રલેા ભાખતા શમ ત ભખુ્મ 
ભાંત્રીએ લડા પ્રધાનની સયુક્ષાની જલાફદાયી ભાયા ય 
છડી દેલી જઈએ." 
"જઔે, ભાય આ પ્રવતાલ ગજુયાતના તત્ઔાબ્રરન 
ગશૃવબ્રચલ એપ. જે. શયેેરડમાના ખે ન ઊતમો." 
"યાંત ુ અભે ફાંને શભત્ર શલાના ઔાયણે તેભણ ે લડા 
પ્રધાનની ભરુાઔાતની વ્મલવથા એ પ્રભાણે ઔયી જેથી 
તેભન ણ ઉદે્દળ શવદ્ધ થઈ જામ અને ભાય શતે ુ ણ 
રયણૂા થઈ ળઔે.ભખુ્મભાંત્રીએ ણ લડા પ્રધાનની 
ભરુાઔાતની તભાભ જલાફદાયી ભાયા અને શયેેરડમાના 
કબે નાકી દીધી." 
આણાંદના અજય યા ગાભની વાંદગી: 
લડાપ્રધાનની સયુક્ષા વ્મલવથા શલી ફનાલલા ભાટે 
તેભની ભરુાઔાતન વભમ અને વથનુાં નાભ જાશયે ન 
થામ એ જવુાં જરૂયી શત ુાં. આ શતે ુ ભાટે કુરયમન અને 
શયેેરડમા ફાંને ભળ્મા. આ ભરુાઔાત શલળે કુરયમન રક ેછે 
ઔે, "અભે વાથે ભીને લડા પ્રધાનની ભરુાઔાત ભાટે 
આણાંદથી થડ ે દૂય આલેરા અજયયુા ખાભ ય 

વાંદખી ઉતાયી. અજયયુા કાતે જજલ્રાની વોથી જૂની 
દૂધઉત્ાદઔ વશઔાયી ભાંડી ૈઔી એઔ આલેરી શતી." 
કુરયમન તાની આત્ભઔથાભાાં આ ભરુાઔાત અંખે લાત 
ઔયતાાં આખ રકે છે ઔે "ભેં લડા પ્રધાનની ભરુાઔાત 
ભાટે મજભાન તયીઔે યભણબાઈ ુાંજાબાઈ ટેર નાભના 
એઔ કેડતૂની વાંદખી ણ ઔયી રીધી શતી." 
"લડા પ્રધાનની ભરુાઔાતની જાશયેાત ન થામ એ શતેથુી 
અભે યભણબાઈને ઔહ્ુાં ઔે ફે શલદેળી ખાભની ભરુાઔાતે 
આલલાના છે. તેભના યાતલાવા ભાટેની વ્મલવથા ઔયલા 
શલનાંતી ઔયી." 
"અખાઉની મજના પ્રભાણ ે ભાયા ગયે લડા પ્રધાનને 
આભાંત્રલા ભાટેની તભાભ તૈમાયી થઈ ચઔૂી શતી." 
"ત્માયે ભેં વથ ય શાજય ઔરેક્ટયને ગશૃ વબ્રચલન ત્ર 
શાથભાાં આપમ, જેભાાં આખના ઔામાક્રભ અંખે ભાયા 
તભાભ હઔુભ અનવુયલાની સચૂના શતી." 
"ભાયા ગયેથી હુાં અને ઔરેક્ટય યભણબાઈના ગયે 
શોંચ્મા. ત્માાં જઈને તેભને તેભના કયા ભશભેાનની 
કાણ આી." 
"શરેાાં ત બાયતના લડાપ્રધાન અને ગજુયાતના ભખુ્મ 
ભાંત્રી એભના ગયે આલલાના છે એ લાત ય તેભને 
શલિાવ જ ન ફેઠ. છી ભેં યભણબાઈન ેતેભના અન્મ 
વાભાન્મ ભશભેાનની જેભ જ આ કાવ ભશભેાન વાથે 
લતાલાનુાં ઔહ્ુાં." 
ળાસ્ત્રીજીની વાદગી: 
ત્માયફાદ કુરયમન તાની આત્ભઔથાભાાં રકે છે ઔે, લડા 
પ્રધાનની ઔાય શવલામ વભગ્ર ઔાપર આણાંદ જલા ભાટે 
નીઔળ્મ, જ્માયે લડાપ્રધાનની ઔાય અજયયુા તયપ 
લી. તે લડાપ્રધાનની વાદખીનુાં લણાન ઔયતાાં ઔશ ેછે 
ઔે,"ળાસ્ત્રીજી વભમવય યભણબાઈના ગયે શોંચી 
ખમા.તેભણ ે યભણબાઈના રયલાય વાથે ભીને વાદુાં 
બજન ણ રીધુાં.જર્મમા છી તે ખાભભાાં ચારલા ભાટે 
નીઔી ડયા. રખબખ તભાભ ખાભરઔ તેભનેકી 
ખમા છતાાં તે વાભાન્મણે ખાભભાાં પયતા યહ્યા." 
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"રઔનાાં ગયભાાં જઈને તેભની વાથે લાત ઔયીને તેભના 
જીલન શલળે જાણલાન પ્રમાવ ઔયલા રાગ્મા." 
"રઔ વાથે ગણી લાત ણ ઔયી. ખાભની સ્ત્રી વાથે 
દૂધઉત્ાદન અંખે ણ લાત ઔયી." 
"આ શવલામ તે ખાભના દબ્રરતનાાં ઝાંડાાંભાાં ણ 
ખમા. તેભની વાથે તેભનાાં ગયભાાં ફેવીને લાત ઔયી." 
"તે વલાયના ફે લાગ્મા સધુી ખાભના ભસુ્વરભ વાથે 
તેભના જીલન અંખે લાતચીત ઔયતા યહ્યા." 
ળાસ્ત્રીજીના િશ્ન:  
કુરયમન તાની આત્ભઔથાભાાં લડા પ્રધાનની આ 
ભરુાઔાત અંખે ઊંડાણલૂાઔ લાત ઔયતાાં રક ેછે : 
"ફીજા રદલવે હુાં ખાભની દૂધ વશઔાયી ભાંડી કાતે લડા 
પ્રધાનને ભળ્મ." 
"શદુાણના નલા ઔાયકાનાના ઉદ્ઘાટન છી અભે ભાયા 
ગયે શચ્મા. ગયે આલીને તેભણ ેએઔ ખફૂ જ યવપ્રદ 
લાત ળરૂ ઔયી." 
"તેભણે ઔહ્ુાં ઔે ફીજી અને ત્રીજી ાંચલીમ મજના 
દયશભમાન બાયત વયઔાયે આકા દેળભાાં ડયેીની 
ળરૂઆત ઔયી." 
"યાંત ુતેભાાંથી ભટા બાખની નઔુવાન ઔયી યશી છે." 
"જ્માયે અભરૂ ડયેીનાાં ઉત્ાદન આકા દેળભાાં રઔપ્રશમ 
થઈ યહ્યાાં છે." 
"તેભજ અભરૂ ડયેીનુાં ઔદ અને વદૃ્વદ્ધદય રદલવે ને રદલવે 
લધતુાં જઈ યહ્ુાં છે." 
"તેભણે ભને છૂયુાં ઔે જ્માયે વભગ્ર દેળભાાં ડયેીઉદ્યખ 
ડી બાાંગ્મ છે ત્માયે અભરૂ ડયેી પ્રખશત વાધી યશી છે." 
"તેભણે ઔહ્ુાં ઔે આ શલયધાબાવ અંખે જાણલા ભાટે જ 
તેભણ ેઆ ખાભભાાં યશીને અશીંના રઔ, લાતાલયણ, દૂધ 
ઉત્ાદન લખેયે અંખે ભારશતી ભેલલાનુાં નક્કી ઔમુું શત ુાં." 
કુરયમન તાની આત્ભઔથાભાાં લડા પ્રધાનના ળલદ 
ટાાંઔતા રકે છે : "ડૉ. કુરયમન, અશીં આલીને ભને ગણુાં 
આશ્ચમા થમુાં. અશીં ત એવુાં ઔશુાં જ કાવ નથી ઔે જેથી 
આલી પ્રખશત ળક્ય ફની ળઔે." 

"અશીંની બેંવની જાત ભાયા ગશૃયાજ્મ ઉત્તય પ્રદેળ 
ઔયતાાં નીચી છે." 
"અશીંના કેડતૂ ભશનેત ુછે છતાાં ાંજાફભાાં તેભના ઔયતાાં 
ગણા લધાયે ભશનેત ુકેડતૂ છે." 
"લધભુાાં અશીંની જભીન પદ્રુ છે, છતાાં દેળનાાં અન્મ 
યાજ્મની જભીનની વયકાભણીએ તેભાાં ઔઈ શલળેતા 
શમ એવુાં નથી દેકાત ુાં." 
"અશીં લયવાદની સ્વથશત ણ વભગ્ર દેળભાાં જેલી છે 
તેલી જ છે." 
"ત છી અશીં ડયેીઉદ્યખ વપ અને ફાઔીનાાં તભાભ 
યાજ્મભાાં ઔેભ અવપ છે?" 
"ખેડતૂ ભાયા ભાક્ષરક છે.": 

 
ડૉ. લખીવ કુરયમને લડા પ્રધાનના કતૂશુરને ળાાંત ઔયલા 
ભાટે તેભના પ્રશ્નન જલાફ આતા ઔહ્ુાં શત ુાં : 
"વય, તભાયાાં ફધાાં અલરઔન ખફૂ જ વાચાાં છે." 
"યાંત ુ દેળની અન્મ ડયેીભાાં અને અભરૂભાાં એઔ 
ામાન બેદ છે, જે તભે ન જઈ ળક્યા." 
"અભરૂ ડયેી એ વભગ્રણે કેડતૂની ભાબ્રરઔીની છે. 
જ્માયે દેળની અન્મ ડયેીભાાં આવુાં નથી." 
"કેડતૂ દ્વાયા ચ ૂાંટામેરા પ્રશતશનશધ દ્વાયા આ ડયેીન 
ઔાયબાય ચારે છે." 
"અને આ પ્રશતશનશધએ ભાયા ય શલિાવ ભઔૂી ભને 
આ ડયેીની જલાફદાયી વોંી છે. હુાં આ કેડતૂન 
ઔભાચાયીભાત્ર છુાં." 
"તેથી હુાં એઔ ઔભાચાયી તયીઔે ભાયા ભાબ્રરઔને વાંતષુ્ટ્ટ 
ઔયલા ભાટે ફાંધામેર છુાં." 
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"ભાયે એઔ ભૅનેજય તયીઔે દૂધઉત્ાદન લધાયલા ભાટે 
કેડતૂને મગ્મ ઇન્િાવરક્ચય ભી યશ ેતે જલાનુાં શત ુાં." 
"ભાયે વતત ઉત્ાદન લધાયતા યશલેાનુાં શત ુાં જેથી 
કેડતૂને તેન વતત રાબ ભત યશ.ેલધભુાાં હુ ાં તેભના 
દ્વાયા અામેર દૂધ વલીઔાયલાન ક્યાયેમ ઇનઔાય ણ 
નથી ઔયી ળઔત." 
"તેભજ તેભણે ળરૂઆતના તફકે્ક ભાયા ય શલિાવ ભઔૂી 
ભાયા ઔાભભાાં ક્યાયેમ દકરખીયી ન ઔયી." 
આ શવલામ કુરયમને દેળના ડયેીઉદ્યખ ભાટે અડચણરૂ 
ઔામદા અંખે લાત ઔયતાાં ઔહ્ુાં: 
"બાયતન ઔૉ-યેરટલ વવામટી એક્ટ એ ખફૂ જ જડ 
ઔામદ છે." 
"આ ઔામદ રઔતાાંશત્રઔ વાંખઠનના શનભાાણને પ્રત્વારશત 
ઔયત નથી." 
"આલી ઔામદાઔીમ તઔરીપ છતાાં ણ અભરૂ તેભના 
વથાઔ ચૅયભૅન શત્રબલુનદાવ ટેરની આખેલાનીભાાં 
પ્રખશત વાધલાભાાં વપ યશી છે." 
"દેળભાાં ઍક નશીં, અનેક આણાંદ ફની ળકે છે.": 

 
ડૉ. કુરયમન તાની આત્ભઔથાભાાં લડા પ્રધાનની આણાંદ 
ભરુાઔાતના પ્રવાંખ અંખ ેઆકયી ચચાા ઔયતાાં રકે છે : 
"લડા પ્રધાન અભરૂ ડયેીના વપતા ભાંત્ર અંખે વાાંબી 
ખફૂ જ ઉત્વાશભાાં આલી ખમા." 
"તેભણે ભન ેઔહ્ુાં, કુરયમન આન ભતરફ ત એભ થામ 
છે ઔે આણ ે દેળભાાં એઔ નશીં અનેઔ આણાંદ ફનાલી 
ળઔીએ છીએ."  

"આણી ચચાા છી ભને ત એવુાં ઔઈ ઔાયણ નથી 
દેકાત ુાં ઔે ભાત્ર ગજુયાતભાાં જ આણાંદ શવુાં જઈએ." 
"ભેં શઔાયભાાં ભાથુાં શરાવ્મુાં." 
"લડા પ્રધાન રાર ફશાદુય ળાસ્ત્રીએ ભને ઔહ્ુાં, ત 
કુરયમન તભે ઔારથી ભાત્ર આણાંદ ઔે ગજુયાત ભાટે ઔાભ 
નશીં ઔય, તભે વભગ્ર બાયત ભાટે ઔાભ ઔયળ." 
"બાયત વયઔાય તભને આણાંદ જેલાાં દૂધઉત્ાદન 
વશઔાયી ભાંડ વભગ્ર દેળભાાં ઊબાાં ઔયલા ભાટે તભને 
લરૅન્ઔ ચેઔ આળે." 
"બાયત વયઔાય આ શતે ુભાટે ખભે તે વરક્ચય ઔે વાંવથા 
ફનાલલા ભાટે ણ તૈમાય છે, યાંત ુતભાયે એ વાંવથાનુાં 
નેતતૃ્લ વાંબાલાનુાં યશળેે." 
"હુાં ઇચ્છુાં છુાં ઔે તભે આણાંદભાાં જે ળક્ય ફન્મુાં તેવુાં જ 
વભગ્ર દેળભાાં ઔયી ફતાલ." 
"આ ઔાભને તભે તાનુાં શભળન ફનાલ, તભને આ ઔાભ 
ભાટે ખભે તે લવતનુી જરૂય ડળે એ વયઔાય તભને 
આળે." 
અભરૂ ડયેીની લેફવાઇટભાાં આેરી શલખત અનવુાય, 
આ ભરુાઔાત ફાદ લડા પ્રધાન રાર ફશાદુય ળાસ્ત્રીએ 
અભરૂ ડયેી જેવુાં વપ વશઔાયી દૂધ ઉત્ાદન ભૉડર 
વભગ્ર દેળભાાં રાગ ુ ઔયલા ભાટે તભાભ યાજ્મનાાં ભખુ્મ 
ભાંત્રી, યાજ્માર અને ઔેન્રીમ ઔૅબ્રફનેટ ભાંત્રીને ત્ર 
રખ્મા. 
આણાંદની આ ભરુાઔાત ફાદ લડા પ્રધાને તાનુાં લચન 
ાળ્મુાં અને લથ 1965ભાાં આણાંદ ખાતે નેળનર ડયેી 
ડલેરભૅન્ટ ફડથ (NDDB)ની સ્થાના કયલાભાાં આલી. 
ડૉ. લખીવ કુરયમનને તેના લડા નીભલાભાાં આવ્મા. 
તેભજ 1970ભાાં NDDBએ વભગ્ર બાયત ભાટે ડયેી 
ડલેરભૅન્ટ પ્રગ્રાભની ળરૂઆત ઔયી. 
જે ાછથી 'ઑયેળન ફ્રડ' તયીઔે જાણીત ુાં થમુાં. આ 
યીતે ગ જયાતની 'શે્વતિાાંવત'ને દેળની 'શે્વતિાાંવત' 
ફનાલલાન ાં ળાસ્ત્રીજીન ાં સ્લપ્ન વાકાય થય ાં. 
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'અમરૂ'ના ામાભાાં જેભન યવેલ વવિંચામેર છે ઍ વત્રભ લનદાવ ટેર કણ? 
જમ ભકલાણા.ફીફીવી ગ જયાતી 

 
'ધ કેડા રડષ્વરઔ ઔ-ઑયેરટલ શભલ્ઔ પ્રડક્ળન મશુનમન 
બ્રરશભટેડ' લતી એઔ મલુઔ ભુાંફઈભાાં આલેરી રાવાન ઍન્ડ 
ટુિ ઔાંનીના ભૅનેજય ઍસ્ક્વર ીટયવનની ઑરપવે 
શોંચે છે. મલુઔની દાઢી લધેરી શતી અને દેકાલ 
રગયલગય શત. તેણ ે ભૅનેજયને ઔહ્ુાં ઔે 'શવલ્ઔફૉખા 
ૅવચયાઇઝય' ભળીનન ઑડાય દેલા આવ્મ છુાં.' મલુઔન 
દેકાલ જઈને ભૅનેજયને લાત ભજાઔ રાખી. 
'ઔૉરશનમર ભાનશવઔતા' ધયાલતા એ ભૅનેજય ભાટે 
ભળીનની રઔિંભત ફહ ુ લધાયે શતી અને એટરે જ તેને 
રાખતુાં શત ુાં ઔે મલુઔ તે કયીદી ળઔે એભ નશત. 
ણ મલુઔ ભાથાન શત. તેણે તાના બ્રકવવાભાાંથી 40 
શજાય રૂશમા ઔાઢયા અને ભૅનેજયના ટેફર ય પેંક્યા. 
દેળને આઝાદી ભી એને શજુ આંખીના લેઢે ખણી 
ળઔામ એટરાાં લો જ લીત્માાં શતાાં અને 40 શજાય 
રૂશમા એ લકતે ફહ ુભટી યઔભ શતી. ૈવા જતા જ 
ભૅનેજયનુાં મલુઔ પ્રત્મેનુાં લતાન ફદરાઈ ખમુાં. તેણે ઑડાય 
વલીઔાયી રીધ અને એના અભર ભાટે તાફડતફ 'ગડા 
દડાલી દીધા.' ભૅનેજયના ટેફર ય લટબેય ૈવા 
પેંઔનાય એ મલુઔ એટરે 'િતેક્રાાંશત'ના જનઔ કુરયમન. 
મલુઔને એટરા ૈવા આીને ડયેીઉદ્યખભાાં ઔાભે રાખે 
એવુાં ભળીન કયીદલાન ઑડાય આનાયી વ્મસ્ક્ત એટરે 

'ધ કેડા રડષ્વરઔ ઔ-ઑયેરટલ શભલ્ઔ પ્રડક્ળન મશુનમન 
બ્રરશભટેડ'ના વથાઔ અને પ્રકય ખાાંધીલાદી શત્રબલુનદાવ 
ઔીળીબાઈ ટેર. લખીવ કુરયમનની આત્ભઔથા 'આઈ ટુ 
શડૅ અ ડ્રીભ'ભાાં ઉયક્ત રઔવવ ટાાંઔલાભાાં આવ્મ છે. 
કણ શતા વત્રભ લનદાવ ટેર?: 

 
શત્રબલુનદાવન જન્ભ આણાંદભાાં થમ શત.અભદાલાદભાાં 
'ગજૂયાત શલદ્યાીઠ'ભાાં અભ્માવ દયશભમાન ખાાંધીજીના 
પ્રબાલભાાં આવ્મા અને આજીલન ખાાંધીલાદી યહ્યા. 
તેભણે વલતાંત્રતાની રડાઈભાાં ઝાંરાવ્મુાં અને ખાાંધીજી 
વાથે અવશઔાયની રડત, ગ્રાભીણ શલઔાવ, અવશૃ્મતા 
શનલાયણ, દારૂફાંધી જેલી યાષ્ટ્રીમ અને વાભાજજઔ 
ચલભાાં બાખ રીધ. લા 1948થી 1983 સધુી 
'શરયજન વેલઔ વાંગ'ના અધ્મક્ષ યશરેા શત્રબલુનદાવ 
ટેરને 1930ભાાં ખાાંધીજી વાથે ભીઠાના વત્માગ્રશભાાં 
વાભેર થલા ફદર જેર થઈ. 
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જેર દયશભમાન જ તેભણે ળથ રીધા ઔે તે તાનુાં 
વભગ્ર જીલન રઔના વેલાથે વભશિત ઔયળે. તાના 
ળથ તભેણ ેાી ફતાવ્મા. તેભની જ આદળા શનષ્ટ્ઠાથી 
આઔાાઈને કુરયમન 'અભરૂ'ભાાં જડામા શલાન ઉલ્રકે 
રૂથ શયેરડમાના વુતઔ 'ધી અભરૂ ઇષ્ન્ડમા વટયી'ભાાં 
ઔયામ છે. 

 
14 રડવેર્મફય, 1946ભાાં તભેણે 'ધ કેડા રડષ્વરઔ ઔ-
ઑયેરટલ શભલ્ઔ પ્રડક્ળન મશુનમન બ્રરશભટેડ'ની 
વથાના ઔયી. જે આજે 'અભરૂ' તયીઔે શલિપ્રશવદ્ધ છે. 
વત્રભ લનદાવને વયદાયની વરાશ: 
1938નુાં લા ગજુયાત ભાટે ભાટે દુષ્ટ્ઔા, અછત અને 
ફેઔાયીનુાં શત ુાં. વાંજખને ખરે કેડાની આવાવના 
શલવતાયભાાં ગયપડ ચયી અને લ ૂાંટના ફનાલ ફન્મા. આ 
જ લે શરયયુાભાાં ઔૉંગ્રેવનુાં અશધલેળન ભળ્મુાં, જ્માાં 
વયદાય ટેર અને શત્રબલુનદાવ ટેરની ભરુાઔાત થઈ. 
'ધી અભરૂ ઇષ્ન્ડમા વટયી'ભાાં રૂથ રકે છે ઔે એ લકતે 
વયદાયે શત્રબલુનદાવને ઔહ્ુાં, ''તભે કેડા જજલ્રાના છ. 
ત્માાં જા અને ખાભની અંદય ખાા ઘભૂ. રઔની 
નૈશતઔ તાઔાતને નુેઃવથાશત ઔય.'' એ ભરુાઔાત ફાદ 
વયદાય જ્માયે ણ શત્રબલુનદાવને ભતા ત્માયે એઔ 
પ્રશ્ન છૂતા, 'કેડતૂ સકુી છે?' વુતઔભાાં ઔયામેરા 
ઉલ્રકે અનવુાય એ ફાદ શત્રબલુનદાવે વયદાયના એ 
પ્રશ્નને તાના જીલનન ભરુારેક ફનાલી રીધ. 
'અમરૂ'નાાં ફીજ: 
એ લકતે કેડા જજલ્રાભાાંથી દૂધ બેગુાં ઔયલાન યલાન 
'ૉલ્વન ડયેી'એ ભેવ્મ શત અને ડયેી દ્વાયા ળણ થતુાં 
શલાની કેડતૂને યાલ શતી. આ પરયમાદ વયદાય 

લલ્રબબાઈ ટેર સધુી શોંચી એટરે વયદાયે તાના 
પ્રશતશનશધ તયીઔે ભયાયજી દેવાઈને દડાવ્મા. 
વયદાય તે ભાનતા શતા ઔે આ વભવમાન ઉઔેર 
રાલલા ભાટે ચયતયભાાં દૂધઉત્ાદઔની એઔ વશઔાયી 
ભાંડી વથાલલી જઈએ. જ આલી ઔઈ ભાંડી યચામ 
ત તેના આખેલાન તયીઔે ચયતયની વાંવકૃશત અને 
બખૂથી લાઔેપ શત્રબલુનદાવ ટેરથી લધ ુ રામઔ 
વ્મસ્ક્ત ઔણ શમ? ચથી જાન્મઆુયીએ ચઔરાળી ખાભના 
લટવકૃ્ષના છામે ઐશતશાશવઔ ફેઠઔ ભી. જેભાાં વયદાય 
ટેરન વાંદેળ લાાંચી વાંબાલામ. 
વયદાયન વાંદેળ વષ્ટ્ટ શત ઔે જ આ વશઔાયી પ્રમાવને 
વપ ફનાલલ શમ ત ભાંડીના ફધા જ ઔામાઔય 
શનેઃવલાથી અને ધખળલાા શલા ગટે. 
વયદાયના વાંદેળાનુાં અક્ષયળ: ારન ઔયામુાં અને ફ ે
ઠયાલ વાય ઔયામા.  
એઔ ત એ ઔે ૉલ્વન ડયેીને ઔઈએ દૂધ લેચવુાં નશીં. 
દયેઔ ખાભભાાં એઔ દૂધ વશઔાયી ભાંડી વથાલી, જેનુાં 
ભખુ્મ ભથઔ આણાંદભાાં યાકવુાં. 
શત્રબલુનદાવ ટેર ખાભડાાંભાાં ગયેગયે અને ઝાંડઝે ાંડ ે
પયીને એઔ ખાભભાાંથી ફીજા ખાભભાાં પ્રલાવ ઔયતા અને 
દૂધ વશઔાયી વાંગના આળમને વભજાલી રઔને વશઔાયી 
ભાંડીભાાં જડાલા વભજાલતા. 
આકયે 1946ના અંત બાખભાાં તેભણે ાાંચ ખાભની દૂધ 
વશઔાયી ભાંડી અને 70 આશ્રમદાતાની ભદદથી 
'કેડા વશઔાયી વાંગ'ની વથાના ઔયી. 
જેનુાં 14 રડવેર્મફય, 1946ના યજ 'કેડા જજલ્રા વશઔાયી 
દૂધઉત્ાદન વાંગ'ના નાભે યજજવરેળન ઔયાલામુાં. 
ળરૂઆતભાાં રદલવનુાં 200 બ્રરટય દૂધનુાં ઉત્ાદન ઔયત 
આ વાંગ 1952ભાાં રદલવનુાં 20 શજાય બ્રરટય દૂધ 
ઉત્ાદન ઔયલા રાગ્મ શત એવુાં કુરયમને આત્ભઔથા 
'આઈ ટુ શડૅ ડ્રીભ'ભાાં રખ્મુાં છે.''વત્રભ લનદાવને ત 
જ ઓ!'': કેડાના કેડતૂએ 'ૉલ્વન ડયેી'ને દૂધ ના 
લેચલાનુાં નક્કી ત ઔયી રીધુાં ણ દૂધ લેચવુાં ઔને? 



ભાનલ Maanav June 15,2021 Issue 06. Page 22 

કેડતૂના આ પ્રશ્નન ઉઔેર ભયાયજી દેવાઈ ાવે શત. 
તેભણે સચૂવ્મુાં ઔે કેડતૂ તાનુાં દૂધ 'ફૉર્મફે શભલ્ઔ વઔીભ' 
અંતખાત ભુાંફઈ યાજ્મને લેચી દે. અંગ્રેજ વયઔાયે આ 
ભાખ પખાલી દીધી અને રયણાભે કેડતૂ ાવે શડતા 
શવલામ અન્મ ઔઈ યવત ના ફચ્મ. 
શલયધના બાખરૂે કેડતૂ 15 રદલવ સધુી શડતા ય 
ફેઠા. કેડતૂ દૂધનુાં છેલ્લુાં ટીુાં ણ ઢી નાકતા ણ 
ૉલ્વનને નશતા લચેતા. એ લકતન રઔવવ ટાાંઔતા  
ઔશ ે છે, "એ લકતના અંગ્રેજ શભલ્ઔ ઔશભળનય અન ે
તેભના ડપેમટુી દાયા ખયુડી કેડા આવ્મા." 
શત્રબલુનદાવ ટેરને જતા જ ખયુડીએ શભલ્ઔ 
ઔશભળનયને ઔહ્ુાં, 'કેડતૂના નેતા શત્રબલુનદાવ ટેર 
વાભુાં ત જુ એ ખાાંધી ટી શયેે છે. અંગ્રજેી ફરી 
ળઔે એભ નથી. દૂધન લેાય એ ઔઈ યીતે ઔયી ળઔળે?'' 
''આ ન્મઝૂીરૅન્ડ ઔે ડનેભાઔા નથી. આ બાયત છે. તભને 
રાખે છે ઔે આણાંદભાાં વશઔાયી ભાંડી વપ થઈ ળઔે?'' 
'ગ્રફર િાન્ડ' નાભના વુતઔભાાં રેકઔ નાઇજેર શૉબ્રરવ 
રકે છે, 'બાયતની આઝાદી શરેાાં ગજુયાત ઔ-
ઑયેરટલ શભલ્ઔ ભાઔેરટિંખ પેડયેળન' દ્વાયા 1946ભાાં જ્માયે 
પ્રથભ દુઔાન ળરૂ ઔયાઈ ત્માયે તેન ઉદે્દળ કેડતૂને યજી 
યી આલાન શત. આજે અભરૂ અફજ ડૉરયન 
ઉદ્યખ છે. વાંબલતેઃ રાક બાયતીમનુાં ગય ચારે છે.'' 
'... વત્રભ લનદાવ ટેર િત્મે ભાન થય ાં: 
બાયત વયઔાયના કૃશ ભાંત્રારમે કુરયમનને આણાંદની 
જૂની વયઔાયી ક્રીભયી કાતે આલેરી ડયેી રયવચા 
ઇન્સન્વટટયટૂભાાં ડયેી ઇજનેય તયીઔે ભઔલ્મા. પ્રાાંયબ્રબઔ 
વભમભાાં કુરયમનને આણાંદ બ્રફરકુર વાંદ નશત ુાં આવ્મુાં. 
આત્ભઔથાભાાં તે જણાલે છે ઔે તેભના શલદેળ અભ્માવ 
ભાટે બાયત વયઔાયે ૈવા કચ્માા શતા અને એટરે બાયત 
વયઔાય ઇચ્છે ત્માાં ાાંચ લા સધુી ઔાભ ઔયલા તે 
ફાંધામેરા શતા. કુરયમન એ રદલવભાાં વભમ ભતા જ 
ભુાંફઈ ચાલ્મા જતા અને શટર તાજભાાં આયાભ ઔયતા. 
કુરયમનની આત્ભઔથા અનવુાય, ''શતાળ થઈ હુાં દય 

ભરશને રદલ્શીભાાં કૃશ ભાંત્રારમને ત્ર રકત શત ઔે 
અશીં ભાયે ઔયલાનુાં ઔાંઈ નથી. વયઔાય ભાયા ય નાશઔન 
કચા ઔયે છે, એટરે ભને છૂટ ઔયલાભાાં આલે.'' 
શત્રબલુદાવ ટેર વાથેની પ્રથભ ભરુાઔાતને માદ ઔયતા 
કુરયમન આત્ભઔથાભાાં ઔશ ે છે, ''ભાયી નજીઔ જ ચારી 
યશરેી વશઔાયી પ્રવશૃત્ત અંખે હુાં ઔશુાંમ નશત જાણત ણ 
એ ઔઠય જણાતા કેડતૂ અને તેભના નેતા શત્રબલુનદાવ 
ટેરની શનષ્ટ્ઠા પ્રત્મે ચક્કવથી ભાન થમુાં.'' 
'વત્રભ લનદાવ ટેરને ના કશલેી મ શ્કેર': 
દય ભરશને તાને ભકુ્ત ઔયલા કુરયમન દ્વાયા રકાઈ 
યશરેા ત્રને આકયે કૃશ ભાંત્રારમે ધ્માને રીધા અને 
તેભને આણાંદ છડલા યલાનખી અાઈ. 
આણાંદ છડલાના કુરયમનના શયકન ાય ના યહ્ય. 
કુરયમન આણાંદ છડી યહ્યા શતા ણ આણાંદ કુરયમનને 
છડલાનુાં નશત ુાં. કુરયમન આણાંદ છડ ે એ શરેાાં જ 
શત્રબલુનદાવ ટેર તેભની ાવે આવ્મા અને જ્માાં સધુી 
કુરયમનને ફીજી નઔયી ના ભે ત્માાં સધુી તેભણે 
ભખાલેરાાં ભળીનને ઔાભ ઔયતાાં ઔયી આલાની બરાભણ 
ઔયી.આ અંખે આત્ભઔથાભાાં કુરયમન જણાલે છે, 
''શત્રબલુનદાવ ટેરને ના ઔશલેી ભશુ્ઔેર શતી. આટરા 
ભરશનાના વાંઔાભાાં ભને અનબુલામુાં શત ુાં ઔે તે એઔ 
અલાદરૂ વ્મસ્ક્ત શતી." 
"ભને તેભની વાથે વાથે ઔાભ ઔયલાભાાં ખોયલ અનબુલામુાં 
અને હુાં ફે ભરશના આણાંદભાાં લધ ુયઔાલા તૈમાય થમ.'' 
''ણ એ ફ ેભરશના શત્રબલુનદાવ અને કેડા જજલ્રા ભાટે 
ભારુાં જીલનબયનુાં જડાણ ફની યહ્ુાં.'' શત્રબલુનદાન ટેર 
અને લખીવ કુરયમનનુાં આ જડાણ આજીલન યહ્ુાં. 
શત્રબલુનદાવ ટેરના લડણ શઠે અભરૂ ેવપતાના 
શળકયે શોંચ્મુાં. 'ઔૉર્મમશુનટી બ્રરડયશળ' ફદર તેભને 
1963ભાાં યૉભન ભૅગ્વેવે એલૉડા ણ અામ અન ે એ 
છીના લે જ દ્મ બૂણ ણ એનામત થમ. કુરયમન 
િતેક્રાાંશતના જનઔ ખણામા ણ તેભને ભેરા આ 
વથાનન ામ શત્રબલુનદાવ ટેરે નાખ્મ શત. 
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અમરૂને જે દૂધ વાભે લાાંધ ડય ઍ ‘લીગન વભલ્ક’ શ ાં છે? 

 
એઔ લાય પયી લીખન આશાય ભદેુ્દ બાયતભાાં ચચાા છેડાઈ 
છે. અને આ લકતે લીખન શભલ્ઔ (દૂધ) તેના ઔેન્રભાાં છે. 
દયશભમાન, તાજેતયભાાં ગજુયાત ઔૉ-ઑયેરટલ શભલ્ઔ 
ભાઔેટીંખ પેડયેળન બ્રરશભટેડ (GCMMF)ના લાઇવ ચૅયભૅન 
લારભજી હુાંફર ેીર પૉય ધ ઍશથઔર રીટભેન્ટ ઑપ 
ઍશનભલ્વ (PETA) ઇષ્ન્ડમાને પ્રશતફાંશધત ઔયી દેલા લડા 
પ્રધાનને અીર ઔયત ત્ર રખ્મ શત. 
ઔેભ ઔે ેટાએ અભરૂને અીર ઔયી શતી ઔે તે શલે 
લીખન શભલ્ઔને પ્રત્વાશન આે જેથી દૂધાા શુ ય 
અત્માચાય ન થામ. 
અતે્ર નોંધવુાં ઔે પ્રાણીના અશધઔાય અને ઔલ્માણ 
ભાભરેની ઔાભખીયી ભાટે PETA(ેટા) વાંવથા ગણી 
જાણીતી છે. તે ભૂ અભેરયઔાનુાં એનજી છે. જે 
શલિબયભાાં શઅુશધઔાય અને ઔલ્માણ ભાટે ઔાભ ઔયે છે. 
યાંત ુ અભરૂ ડયેી અને જીવીએભએભએપ વાથે 
વાંઔામેરા લારભજી હુાંફરે આ યીતે ત્ર રકતા ેટાની 
વાંવથા તયપથી શનલેદનભાાં ઔશલેામુાં છે ઔે તે અભરૂની 
આલી ધભઔીથી ડયલાના નથી. 
લાત એભ છે ઔે ેટા વાંવથાએ શભલ્ઔ ડનેા રદલવ શનશભત્ત ે
લીખન શભલ્ઔના ઉત્ાદન ભાભરે ઔાભખીયી ઔયલા ભાટે 
અીર ઔયી શતી. ેટાએ અભરૂને ઔહ્ુાં ઔે શલિબયભાાં શલે 
લીખન આશાયનુાં ચરણ લધી યહ્ુાં છે અને આ એઔ વારુાં 
બ્રફઝનેવ ભૉડર ણ છે તથા તેનાથી શુને થતી 
યેળાની ણ દૂય થળે. 

વાંવથાએ અભરૂને એઔ ત્ર રખ્મ શત. જેભાાં ઔશલેામુાં 
શત ુાં ઔે, "શલે દુશનમાભાાં રઔ લીખન આશાય તયપ લી 
યહ્યા છે. લીખન શભલ્ઔની લવતુ કાઈ યહ્યા છે. અને 
ડનૅ્ભાઔા વરશતના દેળની ડયેી શલે આ બ્રફઝનેવભાાં યશરેી 
તઔને અનાલી યશી છે." 
તેભાાં એભ ણ ઔશલેામુાં શત ુાં ઔે, "મઔેુના તરુણ ણ શલે 
ખામના દૂધ ઔયતા લીખન દૂધને લધ ુોષ્ષ્ટ્ટઔ ભાને છે. 
અને બાયતભાાં ણ આવુાં જ થલાનુાં છે. એટરે ભાખભાાં 
લધાય થળે. જેથી અભરૂ ે ણ આ શલળે શલચાયવુાં 
જઈએ." જઔે તેભાાં એઔ લાત એભ ણ ઔશલેાભાાં આલી 
છે ઔે,"લીખન દૂધ અને તેની ફનાલટને પ્રત્વાશન 
આલાથી શુ વાભે થતા અત્માચાયભાાં ગટાડ 
આલળે."  
આ ત્ર વાભે હુાંફર અને અભરૂના એભ. ડી. આય. એવ. 
વઢીએ ખફૂ જ આક્રભઔ પ્રશતરક્રમા આી છે.  
હુાંફરે ેટા ય દુષ્ટ્પ્રચાયન આય રખાલી તેને 
પ્રશતફાંશધત ઔયલા ભાટે ભદી વયઔાયને ત્ર રખ્મ છે. 
ત આય. એવ. વઢીએ ણ ેટાની ટીઔા ઔયી છે.  
અભરૂના ભેનેજજિંખ ડામયેક્ટય આય. એવ. વઢીએ ેટાએ 
જે લીખન શભલ્ઔની બરાભણ ઔયી છે એન ે એઔ 
રૅફયેટયીભાાં ફનેલુાં ઔૅશભઔર ખણાવ્મુાં છે. 
વઢીએ અભરૂ તયપથી શનલેદન આતા ઔહ્ુાં, "ેટા 
વાંવથા દ્વાયા શુારઔ શલરુદ્ધ ડય ાંત્ર યચાઈ યહ્ુાં છે. 
દેળના 10 ઔયડથી લધ ુશુારઔને દૂધ થઔી યજખાય 
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ભે છે. ેટા શલદેળી ઔાંનીન શાથ ફનીને ઔાભ ઔયી 
યશી છે. ેટા લાયાંલાય આલી શયઔત ઔયીને શુારઔ 
શલરુદ્ધ કટી લાત પેરાલે છે. લી ેટા જે દૂધની લાત 
ઔયે છે તે ોષ્ષ્ટ્ટઔ દૂધ નથી, અભરૂ અને દેળના 
શુારઔનુાં દૂધ શદુ્ધ અને ોષ્ષ્ટ્ટઔ છે." 
ફીજી તયપ લારભજી હુાંફરે ેટાની ટીઔા ઔયતા ઔહ્ુાં ઔે 
શુારઔ વાભે દુષ્ટ્પ્રચાય થઈ યહ્ય છે. જ દૂધ ફાંધ 
થઈ જળે ત શુારઔનુાં શુાં થળે? ડયેીઉદ્યખ ય 
નબતા રઔનુાં શુાં થળે? આ યજખાયીન પ્રશ્ન ણ 
વજૉળે. 
લી તેભણે શ ુ વાભેના અત્માચાય ફાફતે 
ઔહ્ુાં,"બાયતભાાં શનુી જૂા થામ છે. શુારઔ તેના 
શનેુ રયલાયના વભ્મ તયીઔે યાકે છે અને તેની વાંબા 
યાકે છે. કયેકય ેટા વાંવથા શલદેળી ઔાંનીન શાથ 
ફની યશી છે. અને આત્ભશનબાય ભાકાન ેતડી ાડલા 
ભાખે છે. તેને પ્રશતફાંશધત ઔયી દેલી જઈએ." 
આ વભગ્ર પ્રશાય ભાભર ે ેટા ઇષ્ન્ડમાના વીઈ ડૉ. 
ભબ્રણરાર લબ્રરમાતેએ એઔ શનલેદનભાાં ઔહ્ુાં,"અભરૂ ે
તાને એઔ આશધત્મ ધયાલતી વાંવથા તયીઔે યજૂ ઔયી 
છે અને તે શુ ભાભરે રઔની બ્રચિંતાને લાચા 
આલા ભાટે અવભથા છે. તે ગ્રાશઔની જરૂરયમાત અને 
આદત ફદરાલા છતાાં ફદરલા ભાટે તૈમાય નથી. ણ 
તેની આ ફદભાળીના ઔાયણે લીખન આશાય ભાભરેની 
લાવતશલઔતા ફદરાલાની નથી." 
તેભણે ઉભેમુું,"ગ્રાશઔ લનવશતભાાંથી ફનેરા દૂધ અને 
ળાઔાશાયી બજનને વાંદ ઔયી યહ્યા છે. ઔેભ ઔે તે 
જાનલય વાભે થતી ક્રૂયતાનુાં વભથાન નથી ઔયતા. 
ખામના લાછયડાને ભાત્ર એટરા ભાટે ત્મજી દેલામ છે 
અથલા ભાયી નાકલાભાાં આલે છે ઔેભ ઔે તે દૂધ નથી 
આી ળઔતુાં. રઔ ગ્રીનશાઉવ ખવૅ ઉત્વજૉન ભાભર ે
ડયેીની બશૂભઔા ભાભરે ણ બ્રચિંશતત છે." 
જઔે અભરૂ એઔભાત્ર વાંવથા નથી જેને ેટાએ લીખન 
આશાય ભાભરે પ્રત્વાશન ભાટે અીર ઔયી શમ. ેટાએ 

ભૅઔડૉનલ્ડ અને ઔેએપવી વરશતની ફડ ચઇૅનને લીખન 
આશાયના શલઔલ્ ગ્રાશઔને આલા ભાટે અીર ઔયી 
શતી. 
શ ાં છે લીગન વભલ્ક? 

 
લીખન શભલ્ઔ એ એઔ લનવશત આધારયત દૂધ છે. તેને 
પ્રાણીભાાંથી નથી ઔાઢલાભાાં આલતુાં. તે ઔઈ છડ અથલા 
ત ફીજ ઔે પન યવ શમ છે. 
જેભ ઔે વમાશભલ્ઔ, ફદાભનુાં શભલ્ઔ, ઔાજુનુાં શભલ્ઔ. તેન 
વલાદ અને દેકાલ ણ વાભાન્મ દૂધ જેલ જ શમ છે. 
જઔે તેને અરખ યીતે તૈમાય ઔયલાભાાં આલે છે.  
યાંત ુ ઔેટરાઔ તેન ે શવન્થેરટઔ શભલ્ઔ ખણ ે છે. ત લીખન 
આશાય વાંદ ઔયનાયા તનેે ળાઔાશાયી લીખન શભલ્ઔ 
તયીઔે ખણે છે. 
બાયતભાાં દૂધની ફનાલટભાાંથી ફનતી લવતુ વાભાન્મ 
દૂધભાાંથી જ ફનાલલાનુાં ચરણ છે. જ્માયે શલદેળભાાં 
લીખન શભલ્ઔની ફનાલટની લવતુ ણ ભે છે. 
તાજેતયભાાં રક્રઔટય શલયાટ ઔશરીએ ણ લીખન આશાય 
ભાભરે તાના શલચાય વ્મક્ત ઔમાું શતા. 
જઔે અખાઉ બતૂઔાભાાં તેભણે તાને લીખન ઔહ્યા શતા 
ણ છી તે ઈંડાાં ણ આશાયભાાં રેતા શલાનુાં ઔફલૂ્મુાં 
શત ુાં. જેથી આ ભાભરે ગણી ચચાા છેડાઈ શતી. 
લીગનન અથથ શ ાં થામ અને ગ જયાતીભાાં શ ાં કશલેામ? 
આ વાથ ેજ રઔ ળધી યહ્યા છે ઔે લીખનન અથા શુાં 
થામ ઔેટરાઔ રઔ તેના ગજુયાતી અથા ણ ળધી યહ્યા 
છે. ગજુયાતી રેસ્ક્વઔન પ્રભાણે લીખનન અથા પ્રભાણ ે
'પ્રાણી ઔે પ્રાણીની ફનતી લાની અથલા 
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લાનખીને ન કાનાય' વ્મસ્ક્તને લીખન ખણલાભાાં 
આલે છે. જઔે લીખનની વ્માખ્મા આટરી વીધી નથી, 
આ અંખ ેગણા પ્રશ્ન છે. 

 
લીગવનઝભ : ળરૂઆત કેલી યીતે થઈ? 
લીખન વવામટીની વથાના બ્રિટનભાાં ડનાલ્ડ લૉ્વન ે
1944ભાાં ઔયી શતી, તેભણે 'લીખન' ળલદન ઉમખ એ 
'ડયેીની લવતુ લખયના ળાઔાશાયી' ભાટે ઔમો જે ઈંડાાં 
ણ કાતા નથી. લૉટવન ડયેીઉદ્યખભાાં જાનલય ય 
થઈ યશરેા અત્માચાયથી ખફૂ જ દુકી શતા ણ તેભણ ે
ઔટ્ટય ળાઔાશાયી જીલનની ળરૂઆત ન ઔયી. 
ભાાંવ લખયનુાં બજન પ્રાચીન બાયત અને લૂા બભૂધ્મ 
વાખયની વાંવકૃશતભાાં અઢી શજાય લા શરેાાં પ્રચબ્રરત 
શતુાં. 
ઔૉબ્રરન વેન્વયના વુતઔ 'લેજજટેરયમશનઝ્ભ: અ રશવરી' 
અનવુાય બાયતભાાં ળાઔાશાયની ણ યાંયા યશી છે. 
અશીં એ રશિંદુ ધભાના રૂભાાં વલીઔામા છે અને અરયશામા 
(ટાી ન ળઔામ એ યીતે) રૂે આન ેશલત્ર ખણામ છે. 
આને ભતૃ્મ ુ ફાદ આત્ભાના એઔ ળયીયભાાંથી અન્મ 
ળયીયભાાં પ્રલેળની ભાન્મતા વાથે જડલાભાાં આલે છે. 
લીગવનઝભન ટૂાંક ઇવતશાવ: 

 

ફોદ્ધ ધભા, રશિંદુ ધભા અને જૈન ધભાના અનમુામી 
ણ ળાઔાશાયની તયપેણ ઔયે છે, તેભનુાં ભાનવુાં છે ઔે 
ભનષુ્ટ્મએ અન્મ જાનલયના દદાન ુાં ઔાયણ ન ફનવુાં 
જઈએ. 
ઈ.વ. લૂે 500ભાાં મયૂભાાં મનુાની દાળાશનઔ અને 
ખબ્રણતજ્ઞ ાઇથાખયવ તભાભ પ્રાણી તયપ 
યઔાયના રશભામતીભાાંના એઔ શતા.તે ભાનતા 
શતા ઔે ભાાંવ કાવુાં કયાફ ફાફત છે, એઔ જીલને 
ભાયીને જીશલતને તપૃત ઔયલાથી એટરે ઔે અન્મ 
ળયીયને તાના ળયીયભાાં ભેલલાથી ભાણવભાાં 
રારચ લધે છે. 
શઔીઔતભાાં, ળાઔાશાયી ળલદ ચરણભાાં આવ્મા શરેાાં, 
જે રઔ ભાાંવ નશતા કાતા તેભને 'ાઇથાખરયમન 
આશાય' રેનાયા ઔશલેાભાાં આલતા શતા. 
ફોદ્ધ ધભા, રશિંદુ ધભા અને જૈન ધભાના અનમુામી 
ણ ળાઔાશાયની તયપેણ ઔયે છે, તેભનુાં ભાનવુાં છે ઔે 
ભનષુ્ટ્મએ અન્મ જાનલયના દદાન ુાં ઔાયણ ન ફનવુાં 
જઈએ.  
ઈ.વ. લૂે 500ભાાં મયૂભાાં મનુાની દાળાશનઔ અને 
ખબ્રણતજ્ઞ ાઇથાખયવ તભાભ પ્રાણી તયપ 
યઔાયના રશભામતીભાાંના એઔ શતા.તે ભાનતા 
શતા ઔે ભાાંવ કાવુાં કયાફ ફાફત છે, એઔ જીલને 
ભાયીને જીશલતને તપૃત ઔયલાથી એટરે ઔે અન્મ 
ળયીયને તાના ળયીયભાાં ભેલલાથી ભાણવભાાં 
રારચ લધે છે. 
શઔીઔતભાાં, ળાઔાશાયી ળલદ ચરણભાાં આવ્મા શરેાાં, 
જે રઔ ભાાંવ નશતા કાતા તેભને 'ાઇથાખરયમન 
આશાય' રેનાયા ઔશલેાભાાં આલતા શતા. 
માથલયણ ભાટે ખેરાડીઓ લીગન ફની યહ્યા છે? 
મથૂ ઑબ્રરસ્ર્મઔભાાં બાયતીમ કેરાડીન લઔાળૉ રઈ ચઔેૂરાાં 
અલશન ઔોરનુાં એવુાં ણ ભાનવુાં છે ઔે આજઔાર રઔ એટરા 
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ભાટે ણ લીખન થઈ યહ્યા છે ઔેભઔે તેનાથી માાલયણને 
જયામ નઔુવાન નથી થતુાં. 
વાંમકુ્ત યાષ્ટ્રના ફડ ઍન્ડ ઍબ્રગ્રઔલ્ચય ઑખેનાઇઝેળનના 
રયટા  અનવુાય માાલયણભાાં ભાાંવ યાાંધલાના ઔાયણે ઔાફાન 
ફટશપ્રન્ટ લધી યહ્યી છે.આથી લીખન આશાયથી આ ફાફતભાાં 
સધુાય આલે છે. આનાથી કેતી અને કેડૂત ફને્નને પામદ 
થામ છે.ઇષ્ન્ડમન પેડયેળન ઑપ વટૌાવ ભેરડશવનના અધ્મક્ષ 
ડૉ. ી. એવ. એભ ચાંરન અને ન્મરૂરળશનવટ અને ભેટાફબ્રરઔ 
ફૅરેન્વ ઔૉચ શશિતા રદરાલયીનુાં ઔશવે ુ ાં છે ઔે ઔઈ ણ 
કેરાડીએ લીખન આશાય રેલાનુાં નક્કી ઔયવુાં તેભની 
વ્મસ્ક્તખત વાંદખી શમ છે.     જે રાબ ળાઔાશાયી આશાયભાાં 
ભે છે તે લીખન આશાયભાાં ણ ભી ળઔે છે. આથી 
આશાયભાાં ોષ્ષ્ટ્ટઔ બજન અને વભતર આશાયને વથાન 
આવુાં જઈએ. 
ગામના દૂધની ભાગ ઘટી યશી છે?  
ખામનુાં દૂધ એઔ એલ આશાય છે ઔે જેના ય લૈજ્ઞાશનઔ 
અરખઅરખ ભત ધયાલે છે. આ જ ઔાયણે તેના ય 
લોથી શલલાદ ચાલ્મ આલ ેછે.  
શુાં ખામનુાં દૂધ ભાણવના કયાઔન રશવવ શવુાં જઈએ? 
તે ભાણવ ભાટે ઔેટલુાં વલાવથ્મલધાઔ છે?શજાય લો 
શરેાાં ખામને ાલાની ળરૂઆત થઈ ત્માયથી તેનુાં દૂધ 
અને તેભાાંથી ફનરેી ચીજ આણા આશાયન રશવવ છે. 
ઔેટરાઔ શનષ્ટ્ણાત ભાને છે ઔે 10 શજાય લોથી આ દૂધ 
અને તેભાાંથી ફનતી લવતુને આણે આશાયભાાં વાભેર 
ઔયી રીધી છે.જઔે, ઔેટરાઔ રઔ ખામના દૂધને 
ભાણવના વલાવથ્મ ભાટે વારુાં નથી ભાનતા. આલા રઔ 
શલે દૂશનમાનુાં ધ્માન કેંચલા રાગ્મા છે.આ જ ઔાયણ છે ઔે 
તેની ભાખભાાં વતત ગટાડ થઈ યહ્ય છે અને એ ણ 
ઝડથી. અભેરયઔાના કૃશશલબાખ અનવુાય લા 1970 
ફાદ દેળભાાં ખામના દૂધની ભાખભાાં 40 ટઔાન ગટાડ 
આવ્મ છે.  ઔેટરાઔ રઔ એવુાં ણ ભાને છે ઔે આ 
ગટાડ દૂધના શલઔલ્ને ઔાયણે થમ છે. જેભ ઔે, વમા 
શભલ્ઔ અને ફદાભ શભલ્ઔ લખેયે.લીખન (ળાઔાશાયી) 
ફનલાના ચરણને ઔાયણ ેતેની ભાખ પ્રબાશલત થઈ છે. 

લીખન એ રઔ શમ છે જે ભાાંવ અને શુ વાથે 
વાંઔામેરા ઔઈ ણ કાદ્ય દાથોનુાં વેલન ઔયતા નથી. 
એભાાં દૂધ અને ઈંડાાં વાભેર છે. 
આ શવલામ દુશનમાની રખબખ 65 ટઔા લવશતભાાં 
રેક્ટઝ (દૂધભાાં ભનાયી સખુય)ને ચાલલાની વીશભત 
ક્ષભતા શલાને ઔાયણે ણ ભાખભાાં બાયે ગટાડ થમ છે. 
શલે વલાર એ ઊઠે છે ઔે દૂધ વલાવથ્મ ભાટે રાબદામઔ 
છે ઔે નશીં. શુાં તેનાથી ળયીય ય ડનાયા પ્રબાલથી 
ફચલા ભાટે તેન ઉમખ યઔલ જઈએ? 
ગામના દૂધના પામદા શ ાં છે? 
શરેાાં એના ય લાત ઔયીએ ઔે દૂધ ભાણવના વલાવથ્મ 
ભાટે ઔેટલુાં રાબઔાયઔ છે. બ્રિટનની યાષ્ટ્રીમ વલાવથ્મ 
વેલા(એનએચએવ) અનવુાય ખામનુાં દૂધ અને તેનાથી 
ફનતી ચીજ, જેલી ઔે નીય, દશીં, ભાકણ લધાયે 
ભાત્રાભાાં ઔૅન્સલ્ળમભ અને પ્રટીન આે છે. જે વાંતબુ્રરત 
આશાય ભાટે જરૂયી છે.  
અભેરયઔાના ન્મરુરળશનવટ ડનાલ્ડ શેંવયડ ઔશ ે છે ઔે 
ઔૅન્સલ્ળમભ અને પ્રટીન શવલામ દૂધભાાં અનેઔ પ્રઔાયનાાં 
શલટાશભન શમ છે. દૂધ શલટાશભન A અને D ભાટે ખફૂ 
વાય સ્રત છે. તે વભજાલે છે, "તભાયે એ વષ્ટ્ટ ઔયવુાં 
જરૂયી છે ઔે ખામનુાં દૂધ ોષ્ષ્ટ્ટઔ અને વલાવથ્મ ભાટે 
પામદાઔાયઔ છે યાંત ુ તે એટલુાં આલશ્મઔ નથી જેટલુાં 
તેને લોથી દળાાલલાભાાં આલે છે." 
બ્રિરટળ ન્મરુરળન પાઉન્ડળેન પ્રભાણ,ે "ફાઔ અન ેભટા 
રઔને જેટરી ભાત્રાભાાં આમના, ઔૅન્સલ્ળમભ, શલટાશભન, 
બ્રઝિંઔ અને આમડીનની જરૂરયમાત શમ છે, તે તેભના 
અન્મ આશાયભાાંથી યૂતાાં પ્રભાણભાાંથી નથી ભી યશતેાાં, 
જે દૂધભાાં જલા ભે છે."            ન્મરુરળશનવટ ળારોટ 
વટબ્રરિંખ-યીડ ેફીફીવીને જણાવ્મુાં, "પ્રાકૃશતઔ દૂધના અન્મ 
શલઔલ્ની વાથે વભવમા એ છે ઔે તેભાાં ઔ તત્ત્લ 
પ્રાકૃશતઔ રૂે નથી શતાાં. આ ઔ તત્ત્લને કૃશત્રભ રૂે 
નાકલાભાાં આલ ે છે.""જેનાથી ત ેઔદાચ તભાયી અકે્ષા 
પ્રભાણે તભને પામદ ના ણ શોંચાડ.ે" 
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મે વલગન વભલ્ક કોનવી ફરા કા નાભ શૈ? 
- દળથના વલવયીમા 

 
જૂન ભરશનાન શરે રદલવ એટરે શભલ્ઔ રદલવ... એ શા, શા, 
એઔદભ ફયફય લાાંચ્મુાં તભે શભલ્ઔ એટરે એ જ જે આણે 
યજ વલાયે ચા-ઔૉપીભાાં લાયીએ એ જ શભલ્ઔ. ણ આ લે 
શભલ્ઔ ડેના રદલવે જ શલખન શભલ્ઔના નાભે એઔ જફયી 
ઔન્રલવી થઈ ખઈ. એઔ જાણીતી દૂધની િાન્ડ અને પ્રાણી 
ભાટે ઔાભ ઔયતી ખફૂ જ પ્રચબ્રરત એલી એઔ એનજી લચ્ચ ે
પયી એઔ લકત વશળમર ભીરડમા ય શલખન યુાણની 
ળરૂઆત થઈ ખઈ... આઈ ન આઈ ન, આ ફફાર શલળે 
લાાંચીને તભને થળે ઔે અત્માય સધુી ત શલશલધ પ્રઔાયની 
લાનખી શલળે વાાંબળ્મુાં શત ુાં અને એમ ાછી યૂી વભજાઈ 
નશતી તે લી શલે એભાાં શલખન શભલ્ઔનુાં લી શુાં નવુાં પ્રઔયણ 
છે? ફટ ડન્ટ લયી એ શલળે જ ત આણે આજે લાત ઔયલાના 
છીએ અને વભજલાન પ્રમાવ ઔયીશુાં ઔે આ શલખન શભલ્ઔ અને 
ઔાઉ શભલ્ઔ લચ્ચેન તપાલત આકયે છે શુાં અને તેનાથી ભૂ 
પેય શુાં ડળે? 
વોથી શરેાાં ત લાત ઔયીએ શલખન શભલ્ઔ પ્રઔાય શુાં છે એની. 
શલખન શભલ્ઔ લનવશત આધારયત શભલ્ઔ છે અને તેને ઔઈ ણ 
પ્રાણીભાાંથી દશલાભાાં નથી આલતુાં. ભૂભાાં તે ઔઈ છડ, 
ફીજ ઔે પન યવ શઈ ળઔે. ઉદાશયણ આલાનુાં થામ ત 
વમા શભલ્ઔ, આલ્ભન્ડ શભલ્ઔ, ઔાજુ શભલ્ઔ લખેયે લખેયે... 
દેકાલભાાં આ ફધા પ્રઔાયનાાં દૂધ આણે યજે ઉમખભાાં 
રઈએ છીએ એલા દૂધ જેલાાં જ રાખ છે, ણ શા, ટેવટભાાં અને 
તેને તૈમાય ઔયલાની દ્ધશતભાાં ચક્કવ જ થડઔ તપાલત છે. 
જઔે, ઔેટરાઔ રઔ આ યીતે તૈમાય ઔયલાભાાં આલેરા દૂધને 

શવન્થેરટઔ શભલ્ઔ ખણે છે, ત જે રઔ આ શલખનના ઔન્વેપટભાાં 
ભાને છે તે તેને ળાઔાશાયી શલખન શભલ્ઔ ભાને છે. આણે 
ત્માાં વાભાન્મણે દૂધની ફનાલટભાાંથી ફનતી લવતુ 
દૂધભાાંથી જ ફનાલલાભાાં આલે છે,  
ણ જ શલદેળની લાત ઔયીએ ત ત્માાં શલખન શભલ્ઔભાાંથી 
ફનાલાતી લવતુનુાં ણ એઔ આખુાં અરખ ફજાય છે. આણે 
ત્માાં ણ ધીયે ધીયે આ ઔન્વેપટ અભરભાાં આલી યહ્ય છે અને 
અનેઔ વેબ્રરબ્રિટીઝ ણ આ ઔન્વેપટને શવરયમવરી પર ઔયલા 
રાગ્મા છે. 
જઔે આ ભાભરે ઔેટરાઔ રઔ એલી દરીર ણ ઔયી યહ્યા છે 
ઔે આ યીતે શલખન શભલ્ઔને ઔાયણે ત શધુન ધયાલનાયા 
ભારધાયીના શાથભાાંથી તેભની યજીયટી છીનલાઈ જળે, 
ઔાયણ ઔે રઔ શલખન ફનલાના ચક્કયભાાં ખામ-બેંવનુાં દૂધ 
ીલાનુાં ફ ાંધ ઔયી દેળે, ઔાયણ ઔે આ દૂધ ભાટે પ્રાણીને 
તઔરીપ આલાભાાં આલે છે, યાંત ુ ત છી તભે શલખન 
ફનીને શુાં ેરા ભારધાયીને તઔરીપ આલાભાાં શનશભત્ત નશીં 
ફન ઔે એલી એઔ દરીર ણ વશળમર ભીરડમા ય શભણાાં 
ચારી યશી છે. કેય, આ ત ઔહ્ુાંને ઔે શલખન અને શલખશનઝભ 
એલ શલમ છે ઔે તેની ચચાા ઔે તેની દરીરન ઔઈ અંત જ 
નથી. આણે ણ આ શલળે લાત ઔયલા ફેવીશુાં ત ઔરાઔના 
ઔરાઔ લશી જાળે અને ાનાાંનાાં ાનાાં બયાઈને રેક રકાતા 
યશળેે, ણ તેનુાં ઔઈ નક્કય રયણાભ નશીં જલા ભે. 
શલખન શભલ્ઔ શુાં છે અને તે ઔઈ યીતે તૈમાય ઔયલાભાાં આલે છે 
એ જાણી રીધા ફાદ શલે આખ લધીએ અને લાત ઔયીએ 
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શલખન ળલદન ભૂ અથા શુાં થામ છે અને આણી ભાતબૃાા 
ગજુયાતીભાાં તેના ભાટે ચક્કવ ઔઈ વ્માખ્મા છે. રડક્ળનયીભાાં 
શલખન ળલદન અથા એલ આલાભાાં આવ્મ છે ઔે પ્રાણી ઔે 
પ્રાણીન ઉમખ ઔયીને ફનતી લાનખી ઔે છી 
લાનખીના કાનાય... આલી વ્મસ્ક્તને શલખન ભાનલાભાાં 
આલે છે. જઔે, આ ત વદાઔા ચારનાય શલલાદ છે અને 
શલખનની વ્માખ્મા ઔે છી તેન ઔઈ ચક્કવ અથા તાયલલાનુાં 
કયેકય ભશુ્ઔેર છે અને દય થડાઔ વભમે તેભાાં ઔાંઈઔ ને ઔાંઈઔ 
નલ પણખ ફટત જ યશ ેછે. 
શલખન શભલ્ઔ શુાં છે, શલખનની ચક્કવ વ્માખ્મા શુાં છે એ ફધુાં 
ત જાણી રીધુાં, યાંત ુઆકયે આ એઔ આકા નલા ઔન્વેપટની 
ળરૂઆત ક્યાાંથી અને ઔેલી યીતે થઈ એ ણ જાણલાની 
તારાલેરી ત થઈ જ શળેને તભને? તભતભાયે બ્રચિંતા ન ઔય, 
આજે આણે ફધી શલખતે લાત ઔયલા ફેઠા જ છીએને, ત એ 
શલળે ણ લાત ઔયી જ રઈએ.  
શલખશનઝભની ળરૂઆતનાાં ભબૂ્રમાાં ળધલાન પ્રમાવ ઔમો ત 
તેનાાં ભબૂ્રમાાં છેઔ નીઔળ્માાં ૧૯૪૪ભાાં. બ્રિટનભાાં ડનાલ્ડ 
લ્વને શલખન વવામટીની વથાના ઔયી અને તેભણે શલખન 
ળલદન ઉમખ ‘ડેયી પ્રડક્ટનુાં વેલન નશીં ઔયનાયી ળાઔાશાયી 
વ્મસ્ક્ત ઔે જે ઈંડાાં ણ કાતી નથી’ એભના ભાટે ઔમો શત. આ 
ત થઈ લાત શલખન ઔલ્ચય ક્યાાંથી આવ્મુાં એની. 
 શલે લાત ઔયીએ આવુાં થમુાં તેના ઔાયણ શલળે. લ્વન ણ 
અન્મ પ્રાણીપે્રભીની જેભ જ ડેયી ઉદ્યખભાાં જનાલય ય 
થઈ યશરેા અત્માચાયથી ખફૂ જ દુ:કી શતા, યાંત ુ તેભણ ે
ઔટ્ટય ળાઔાશાયી જીલનની ળરૂઆત ન ઔયી, ભાાંવ શલનાનુાં 
બજન પ્રાચીન બાયત અને લૂા બભૂધ્મ વાખયની વાંવકૃશતભાાં 
અઢી શજાય લા શરેાાં પ્રચબ્રરત શત ુાં અને ઔબ્રરન વેન્વયના 
વુતઔ ‘લેજજટેરયમશનઝભ: અ રશવરી’ભાાં ણ બાયતની 
ળાઔાશાયની યાંયાન ઉલ્રેક જલા ભે છે. જે યીતે આણે 
બાયતના ળાઔાશાયની લાત ઔયી એ જ યીતે આખ લધીએ 
અને શલખશનઝભન ણ ઈશતશાવ ટૂાંઔભાાં જાણી જ રઈએ.  
ફોદ્ધ ધભા, રશિંદુ ધભા અને જૈન ધભાના અનમુામી ણ 
ળાઔાશાયની તયપેણ ઔયે છે. તેભનુાં ભાનવુાં છે ઔે ભનષુ્ટ્મએ 
અન્મ જાનલયના દદાન ુાં ઔાયણ ન ફનવુાં જઈએ.  
ઈ. વ. લેૂ ૫૦૦ભાાં મયુભાાં મનુાની દાળાશનઔ અને ખબ્રણતજ્ઞ 
ાઇથાખયવ તભાભ પ્રાણી તયપ યઔાયના 

રશભામતીભાાંના એઔ શતા. તે એવુાં ભાનતા શતા ઔે ભાાંવ 
કાવુાં એ એઔ કયાફ ફાફત છે અને એઔ જીલને ભાયીને ફીજા 
જીલની તનૃ્સપત ઔયલાથી એટરે ઔે ઔઈ અન્મના ળયીયને 
આશાયરૂે તાના ળયીયભાાં વભાલી રેલાને ઔાયણે ભાણવભાાં 
રારચની બાલના આલે છે. એટલુાં જ નશીં ણ જે વભમે 
ળાઔાશાયી ળલદ ચરણભાાં ણ નશત આવ્મ એ વભમે 
ભાાંવાશાય ન ઔયનાય રઔને ‘ાઈથાખરયમન આશાય’ રેનાયા 
તયીઔે કલાભાાં આલતા શતા. 
અખાઉ ઔહ્ુાં એભ શલે લધ ુ ને લધ ુ રઔ આ શલખશનઝભને 
અનાલી યહ્યા છે અને વેબ્રરબ્રિટીઝની વાથે વાથે કેરાડી 
ણ આ યવતે આખ લધી યહ્યા છે. મથુ ઑબ્રરસ્ર્મક્વભાાં 
બાયતીમ કેરાડીની લઔાળ રેનાયાાં અલશન ઔોરનુાં એવુાં 
ભાનવુાં છે ઔે આજઔાર રઔ એટરા ભાટે ણ શલખન થઈ 
યહ્યા છે, ઔેભ ઔે તેનાથી માાલયણને જયામ નઔુવાન નથી 
થતુાં. આટરી રાાંફી ચચાાભાાં આ લી વાલ નલ જ પણખ 
ફટય. ફા ુઔે શલખશનઝભને ઔાયણે માાલયણને નઔુવાન નથી 
શોંચતુાં. વ ાંમકુ્ત યાષ્ટ્રના ફડ ઍન્ડ ઍબ્રગ્રઔલ્ચય 
ઑખેનાઇઝેળનના રયટા  અનવુાય માાલયણભાાં ભાાંવ 
યાાંધલાના ઔાયણે ઔાફાન ફટશપ્રન્ટ લધી યહ્યી છે. આથી શલખન 
આશાયથી આ ફાફતભાાં સધુાય આલે છે. આનાથી કેતી અને 
કેડૂત ફાંનેને પામદ થામ છે.  
જઔે, આ ભાભરે શનષ્ટ્ણાતનુાં એવુાં ભાનવુાં છે ઔે ઔઈ ણ 
કેરાડીએ શલખન આશાય રેલાનુાં નક્કી ઔયવુાં તેભની 
વ્મસ્ક્તખત વાંદખી શમ છે. એટલુાં જ નશીં ણ જે રાબ 
ળાઔાશાયી આશાયભાાં ભે છે તે શલખન આશાયભાાં ણ ભી 
ળઔે છે. આથી આશાયભાાં ોષ્ષ્ટ્ટઔ બજન અને વભતર 
આશાયને વથાન આવુાં જઈએ. આઈ એભ શ્મય ઔે શલખન 
શલળે આટલુાં લાાંચી-શલચાયીને શલે તભે ણ તભાયી યીતે 
ઈન્ટયનેટ ય આ ભાભરે થડા લધાયે કાાંકાાંકા ઔયળ જ 
અને તેભાાં લધાયે ઔઈ નલાાં ઍંખલ્વ ઔે ળક્યતા છે ઔે નશીં 
એ તાવળ જ, આ ભદેુ્દ નલી ઔઈ ચચાાને અલઔાળ છે ઔે નશીં 
એ ણ શલચાયળ જ...  
ણ આ ફધાભાાં એઔ વલાર ત છે જ ઔે શલખન શભલ્ઔને 
આણે જીલનભાાં અનાલી ત રઈએ ણ ેરા શુારઔનુાં 
શુાં ઔે જે તેભનાાં આ દુધાાાં જનાલય ય જ આળય યાકીને 
જીલતા શમ છે. 

 



ભાનલ Maanav June 15,2021 Issue 06. Page 29 

નાવાના વવિવલમયન્વ યલયે ભાંગ ગ્રશ ય ઊતમાથના 100 રદલવ ણૂથ કયી રીધા છે. આ યલય શાર ભાંગ ય જીલનના અંળ 
ળધી યહ્ ાં છે. યલય રાર ગ્રશની જભીન કેલી છે અને ત્માાંન  ાં લાતાલયણ કેલા િકાયન  ાં છે તેની તાવ કયી યહ્ ાં છે. 

નાવાના વવિવલમયન્વ યલયે રીધેરી તવલીય જઈ કશળે ભાંગ ય ત ભશારલા જેવ ાં છે 

 
1.8 રકરગ્રાભ લજનના શકે્ષરકૉપ્ટયને ભાંગના ાતાાં લાતાલયણભાાં ઉડી ળકલાની ટેક્નૉરૉજીની તાકતન ાં િદળથન કયળ.ે  

ઍવિર 5, 2021ઍ Mastcam-Z દ્વાયા રેલાભાાં આલેરી તવલીયભાાં નાવાન  ાં ઇન્જેન્ય ટી ભાવથ શકે્ષરકૉપ્ટય. 
નાવાના શવિશલમયન્વ યલયે ભાંખ 
ગ્રશ ય ઊતમાાના 100 રદલવ ણૂા 
ઔયી રીધા છે. આ યલય શાર ભાંખ 
ય જીલનના અંળ ળધી યહ્ુાં છે. 
યલય રાર ગ્રશની જભીન ઔેલી છે 
અને ત્માાંન ુ ાં લાતાલયણ ઔેલા પ્રઔાયનુાં 
છે તેની તાવ ઔયી યહ્ુાં છે. 
ભાંખ ય 18 પેબ્રઆુયીએ ઉતમાા 
છી તેણે ભાંખ ગ્રશની અનેઔ 
ળાનદાય તવલીય રીધી છે. તે જ્માાં 
ઊતમુું છે તે જજેય કે્રટય છે. જેજેય 
કે્રટય રાર ગ્રશના શલષલુવતૃની ઉત્તયે 
49 રઔરભીટયના વ્માઔ શલવતાયભાાં 
પેરામેર કાડ છે. યલયની વાથે 
એઔ શબે્રરઔૉપટય ભઔરલાભાાં આવ્મુાં. 
ઇન્જેન્મશુનટી નાભના શબે્રરઔૉપટયે 
ફીજા ગ્રશ ય ાલડા ઔાંરર ઉડાન 
બયીને ઇશતશાવ યચ્મ છે. આ 
ઉયાાંત તેણે રીધેરી તવલીય ણ 
ભઔરી છે. શવિશલમયન્વ યલયને 
શાર એઔ લાના વાંળધન ભાટે 
તૈમાય ઔયામુાં છે. ભાંખનુાં એઔ લા 
થૃ્લીના 687 રદલવ ફયાફય છે 

 
ઍવિર 19, 2021ઍ  ઇન્જેન્ય વનટી શકે્ષરકૉપ્ટયે ાલડથ અને કાંરર ઉડાન બયીને ઇવતશાવ યચ્મ 
શત. આ તવલીયની ભધ્મભાાં જઈ ળકામ છે, તે જભીનની વાટીથી 3 ભીટય ઉય ગય ાં શત  ાં 

અને થડીક વેકાંડ ભાટે શલાભાાં યહ્ ાં શત  ાં. 

 
ઍવિર 22, 2021ના યજ ઇન્જેન્ય વનટી શકે્ષરકૉપ્ટયે ફીજી ઉડાનભાાં શરેી લખત યાંગીન તવલીય 
ખેંચી શતી. આ ડ્રન જેવ ાં શકે્ષરકૉપ્ટય આકાળભાાં ાાંચ ભીટય ઊંચાઈઍ ગય ાં, અને ફે ભીટય જેટલ ાં 

અંતય કાપ્ય  ાં. ત્માયફાદ જ્માાંથી ઊડ્ ાં શત  ાં ત્માાં યત પય ું. વવિવલમયન્વન રેક અને 
ઇન્જેન્ય વનટીન ડછામ આ તવલીયભાાં જઈ ળકામ છે. 
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આ તવલીયભાાં વાન્ટાક્રુઝ રશર જલા ભે છે. જે યલયથી 2.5 રકરભીટયના અંતયે છે. આ તવલીય ભાંગના જેજેય િેટયની છે. 
િેટયન રકનાય આગની ક્ષિવતજ રાઇન ય જઈ ળકામ છે. ઍવિર 29, 2021ઍ Mastcam-Zઍ આ તવલીય રીધી શતી. 

 

આ તવલીય ડાફા Mastcam-Z કૅભેયાભાાંથી રેલાભાાં આલી છે અને 
બ્બ્રક લટ દ્વાયા તેની વાંદગી યલય વભળનના છઠ્ઠા 
અઠલારડમાની "ઇભેજ ઑપ ધ લીક"તયીકે કયલાભાાં આલી છે. 

 
યલયભાાં અનેક િકાયના કૅભેયા રગાલલાભાાં આવ્મા છે. આ 
તવલીય વવિવલમયન્વની 'જભણી આંખ' દ્વાયા રેલાભાાં આલી છે. આ 
તવલીયે વવિવલમયન્વના Mastcam-Z કૅભેયાની જડી ભાણવ જેવ ાં 
જઈ ળકે તેલી તવલીય ખેંચે છે. 

 

વવિવલમયન્વભાાં ઍક રેઝય ણ મકૂલાભાાં આલેલ ાં છે. જેને 
ભાંગના ભસૂ્તયની વલગતને ઍકઠી કયલા ભાટે ફનાલલાભાાં આવ્ય ાં 
છે. તાવ દયવભમાન 15 વેષ્ન્ટભીટયના ત્થય ય કાણાનાાં વનળાન 
છડયા છે. ભાચથ 28, 2021ઍ વવિવલમયન્વે ડાફી ફાજ ના 
Mastcam-Z કૅભેયાભાાંથી આ ત્થયની તવલીય રીધી શતી. 

 

ઇન્જેન્ય વનટીઍ તાની ત્રીજી ઉડાનભાાં વવિવલમયન્વની તવલીય 
ખેંચી શતી. તે વભમે આ નાનકડ ાં શકે્ષરકૉપ્ટય યલયથી 5 ભીટયની 
ઊંચાઈઍ ગય ાં શત  ાં અને તેણે 85 ભીટય સ  ધી તેણે ઉડાન બયી શતી. 
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ઔઇની ઉયથી એઔાએઔ છારુાં જ ઉડી જામ ત ? 
યજનીક ભાય ાંડયા. 

 

ઔઇ એઔ વ્મસ્ક્ત તાની ાઔટ લમે અલવાન ાભે છે 
ત્માયે આણે એના ઔોટુન્સર્મફઔ વાંજખની લાત ઔયીએ 
છીએ ઔે એના જલાથી એના રયલાયની સ્વથતી ળી થઇ 
શળે ? શલળે  ત એ રયલાયની આશથિઔ શારતની. 
આણી એ ભમાાદા શમ છે ઔે એના યક્તવાંફાંધના 
વખાલશારા શવલામ આણને ફીજા ઔઇ ય એભની 
શલદામથી ળી લીતી શળે એની જાણ શતી નથી, એલી 
જાણ શલાની-રેલાની ઔઇ જરૂય ણ રાખતી નથી. ળા 
ભાટે રાખે ?  

ણ ભાયે એલી જ એઔ કાવ લાત આ શલયાટ પરેટપભા 
યથી,શોંઔાયાની અેક્ષાએ  ઔયલાની છે. 
ભાયી ઇંડ-અભેરયઔન  નલરઔથા ‘ષુ્ટ્દાશ’ ના અવરી 
ઔેંરરુુ ઇશ્વય ટેર 22 લેથી અભદાલાદ યશતેા 
શતા. જે 87 લાની લમે 21-5-21-ના યજ ઔયનાથી 
અલવાન ાર્મમા  

ઇિયબાઇ છેલ્રા ફાલીવ લાથી અભદાલાદ આલી ખમા 
શતા, જ્માયે એભનાાં વાંતાન અભેરયઔાભા મથાવથાને છે. 
ત્ની ળાાંતાફશને થડા લા શરેા અલવાન ાર્મમાાં 
શતાાં. ઇિયબાઇને અભેરયઔાથી ભતા ને્ળનની વથીય 
અને શનમશભત આલઔ  શતી. એભને ઔઇ વ્મવન ઔે  ઔઇ 
રપઝુર કચા નશત. ફ ેનઔય ચાઔય ય એભનુાં દૈશનઔ 
જીલન ચારતુાં શત ુાં. ભખુ્મ લાત શલે આલે છે ઔે તેભની 

શલદામથી તેભના યક્તવાંફધના રયલાય ય વલાબાશલઔ 
આગાત અને ળઔ શવલામ ફીજ ઔઇ પટઔ નથી. એ 
ફધા જ વલશનબાય છે. 
ણ ભાયે લાત એ ઔયલાની છે એ ઔે એભની શલદામથી 
એભને ગયે યશીને બણતી અને મુીએવવી ની યીક્ષાની 
તૈમાયી ઔયતી 26 લાની એઔ જન્ભથી  જ અંધ ઔન્મા 
ઉયથી આખુાં છારુાં જ ઉડી ખમુાં છે. એ યાતયાત 
ફેઆળયા અને શનેઃવશામ થઇ ખઇ છે.  ઇિયબાઇના  
ફ્રેટને શલે તાળાં રાખી ખમુાં છે.   

એનુાં નાભ રશના ક્ષગયીળબાઇ યાઠી છે. એના શતાની 
ારનયુભાાં ચાની વાભાન્મ ઔીટરી છે. એઔ નાન બાઇ 
છે.જે નભાર છે ણ એઔ નાની ફશને છે  જે ણ 
જન્ભાાંધ છે.  રશનાને આ ઇિયબાઇ છેલ્રા ઔેટરાઔ 
લોથી એઔ ોત્રીન ેવખા દાદા વાચલે તેભ વાચલતા 
શતા. ભાયા જેલ શભત્ર ભાયા અભેરયઔાલાવી એઔ શભત્ર 
યેળ ખાાંધી ાવેથી િઇેર રીીના વુતઔ લખેયેની 
ભદદ ક્યાયેઔ ભેલી આત શત.  ણ એ ત એઔાદ-
ફે લાય જ. ફાઔી એન તભાભ ફજ ઇિય ટેર જ 
ઉઠાલતા  શતા. 
રશના એભને ત્માાં યશીને એઔ અંધ ોત્રી દાદાની થામ 
તેટરી વેલા ઔયતી શતી. અને મુીએવવી ાવ ઔયીને 
તયત ઉચ્ચ વયઔાયી પીવય ફનલાનુાં વનુાં વેલતી 
શતી. શારભાાં જીીએવવી ની પ્રીબ્રરભીનયી યીક્ષાભાાં 
ાવ ણ થઇ ખઇ. શલે આ જુરાઇભાાં એની ફીજી 
યીક્ષા અને ભાચા 22 ભાાં મુીએવવીની પાઇનર 
યીક્ષા.  
ફવ. આ ફધ ુચારતુાં શત ુાં અને એભાાં આ  એઔાએઔ એની 
ઉયથી આ છત્ર ઉડી ખમુાં. શલે ?  

અભેરયઔાલાવી  વખાાં વલાબાશલઔ જ આ ફજ ઉઠાલલા 
તત્ય ન જ શમ. . ઔાયણ ઔે એભને આ લાત વાથે ઔઇ 



ભાનલ Maanav June 15,2021 Issue 06. Page 32 

શનવફત ળા ભાટે શમ ?  શીનાની પેબ્રઆુયી ઔે ભાચા 2022 
ભાાં મ ુી એવ વી ની યીક્ષા આલળે . એ ફડા  એને 
યીડયની વખલડ ત આળે ણ ત્માાં સધુીન દવ 
ભરશનાન વભમ અને એન રેડીઝ ઇેંખ ખેવટ શવટરભાાં 
યશલેા-જભલા ન અને અન્મ યચયુણ કચા એ ઔમાાંથી 
ઔાઢળે? રશનાન ભાયા ય પન આલે છે ત્માયે એન 
બ્રચત્ઔાય હુાં વાાંબી ન ળકુાં તેટરી શદે તીવ્ર શમ છે.  

ઔઇ ભાશવઔ રૂ 12,000 જેટર કચા ભાત્ર આલતા ભાચા 
સધુી બખલલા  તૈમાય શમ ત............અથલા બેખા 
ભીને અથલા આંશળઔ ધયણે.....ળક્ય શમ તેટલુાં… 

હુાં લધ ુરકત નથી. થડા લા શરેા ભાયી ાવે ભાયી 
અકફાયી ઔરભનુાં પરેટપભા શત ુાં ત્માયે આલા અનેઔ 
અનેઔ અનેઔ ઔાભ ભેં ઔરભ દ્વાયા ાય ાડયાાં છે.  

જઉં, શલે આ વશ્મર ( ખણાતા) ભીડીમા ન આ રશના 
ભાટે ઔેલઔ યીવોંવ ભે છે. વશાનબુતુી ત વભજી 
ળઔામ ણ ઔયી વરાશ  ઔે ઉદેળ આલલાને ફદર ે
ઔશુાંઔ નક્કય શનજી આલે એલી  અેક્ષા યાખુાં છુાં. 
એની ફેંઔ ડીટૈલ્વ ભાયી ાવે છે.  
ભાય વાંકથ -    

 
યજનીક ભાય ાંડયા., 
ફી-૩/જી એપ-૧૧, આઔાાંક્ષા ફ્રે્વ,  

જમભારા ચઔ, ભબ્રણનખય-ઇવનયુ યૉડ, 

અભદાલાદ-૩૮૦૦૫૦ 

ભ.95580 62711 ( વ્શૉ્વએ)  

રેન્ડરાઇન-079-25323711/  

ઇ ભરે-rajnikumarp@gmail.com 

***** 

રકળયને તેભની લાત વલસ્તતૃ યીતે યજ ૂકયલા દ, 
કઈ કાભ વાથ ે જડાલા િેરયત કય, તેનાથી 
ભનલૈજ્ઞાવનક રયકલયી ઝડી થળ ે

કયેકય દુશનમાબયભાાં રઔળય એટરા થાઔેરા ક્યાયેમ 
નથી દેકામા. બરે નરાઈન ક્રાવ શમ, યીક્ષા યદ 
થઈ શમ ઔે છી શભત્રથી અંતય શમ, તે શનયાળ અને 
રડપે્રળનભાાં છે. એક્વટૌાવ ઔશ ેછે ઔે શલે વાંક્રભણના ઔેવ 
ગટી યહ્યાાં છે. એલાભાાં આલનાય વભમ તેભના ભાટે 
રયઔલયીન દય શળે.  
ભનલૈજ્ઞાશનઔ વાંફર આનાયા તત્લનુાં શનભાાણ 
ભશદઅંળે ળાયીરયઔ વનામુ વભાન છે. એટરા ભાટે 
રઔળયને વભમ આલ ડળે. તેભના ભાટે ભશાભાયી 
ભટા નઔુવાન જેલી છે. તે યભત-ખભતન વભમ, દાદી-
નાની વાથે યજા અને ફથા-ડ ે ાટી માદ ઔયે છે. 
અભઔુના શભત્ર ાછ છૂટી ખમા, અનેઔે શપ્રમજનને 
ગભુાવ્માાં. આલનાયા રદલવભાાં ણ આ દુ:ક જીલનન 
રશવવ શળે. તેભને આખ લધલા પ્રેરયત ઔય. જેથી જે 
ઔાંઈ ફાઔી છે તેને ખળુીથી ખે બેટી ર. તેભને તેભની 
લાત શલવતતૃ યીતે યજૂ ઔયલાની તઔ આ. તેભને ઔઈ 
ઔાભ વાથે જડાલા ઔશ જેથી ત ે ભખજ ક્યાાંઔ ફીજે 
રખાલી ળઔે અને ફશાયી દુશનમા વાથ ે પયીલાય જડાઈ 
ળઔે. રઔળયને નક્કી ઔયલા દે ઔે આલનાય વભમ તેભણે 
ઔેલી યીતે વાય ઔયલ છે. તભાયી ઈચ્છા ન રાદળ.  

જ તે નલી બાા ળીકલા ભાખે છે ઔે ઉન્માવ 
રકલાની ઈચ્છા છે ત તભેના યવતાભાાં અલયધ ના 
ફનળ. જ તે અભ્માવભાાં થમેરા નઔુવાનની બયાઈ 
ઔયલા ભાખે છે ત તેભની ભદદ ઔય. તેભનાભાાં એ 
લાતને રઈને અયાધફધ છે ત તેનાથી ફશાય 
આલલાભાાં ભદદ ઔય. શનષ્ટ્ણાત ઔશ ે છે ઔે આલી 
શલચાયવયણી કટી છે.  

જ રઔળયના ભનભાાં અયાધફધની બાલના છે ત તે 
આખ લધલાભાાં યેળાની ભશસેવૂ ઔયળે. તેભના 
શનણામભાાં વાથ આ, તેભને છા ન આંઔળ. 

mailto:મેલ-rajnikumarp@gmail.com
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કયનાની ફે રેશય : બાયતની કર ણ—દાર ણ દ દથળા 
યભેળ ગાનાકય 

ઔઈણ દેળના લડા—યાજા, પ્રભકુ, લડા પ્રધાન ઔે 
તાનાળાશ—તયીઔે દેળના ઈશતશાવના બાયનુાં લશન ઔયે 
છે. દેળના લશીલટની બશૂભઔા બજલતાાં જ તે દૃષ્ષ્ટ્ટવાંન્ન 
ના શમ ત દેળના નાખરયઔને જકભભાાં ણ ભઔેૂ છે. 
ભાટે ઉબ્રચતરૂે ઔશલેામુાં છેેઃ ‘Where there is no 
vision, the people perish.’ અથાાતૌ દૃષ્ષ્ટ્ટશીન વ્મસ્ક્ત 
પ્રજાના શલનાળના ઔાયણરૂ ફને છે. તેથી ઊરટુાં, 
દૃષ્ષ્ટ્ટવાંન્ન વ્મસ્ક્ત યાષ્ટ્રને ઊંચાઈ ય પ્રવથાશત ઔયે છે. 
આ વાંદબ ે ઔયાના લામયવની ફે રશયે દયશભમાન 
બાયતભાાં વજાામેરી બમાનઔ, ઔરુણ—દારુણ સ્વથશત ને 
દુદાળાન અછડત શનદેળ ઔયલાનુાં ભનુાવીફ ભાન્મુાં છે. 
૧. 
શલિ આજે બમાંઔય ઔટઔટીન વાભન ઔયી યહ્ુાં છે, તેભાાં 
બાયત ણ ફાઔાત નથી. શલિબયભાાં ઔયના લામયવ ે
શાશાઔાય ભચાલી દીધ છે. તેના જીલરેણ બયડાભાાંથી 
ઊખયલા ભાટે ઇટરી ને વલીડન જેલા દેળએ 
‘રઔડાઉન’નુાં વો પ્રથભ ખલુાં બમુું શત ુાં. તેના ખર ે
બાયતે રઔડાઉન ૧થી ૪નાાં લણશલચામાું ખરાાં રીધાાં. 
ત્માયે ૧૩૫ ઔયડની ફહવુ ાંખ્મ લવતી ધયાલતા વભગ્ર 
બાયતભાાં ઔયના લામયવ વાંક્રશભત વાતવ—આઠભ 
જેટરા નખણ્મ રઔવવા નોંધામા શતા. 
બાયતે રઔડાઉનના ૧થી ૪ના અકત્માય ઔયેરા 
આંધળૂરઔમા ભાખાની ઔાી ફાજુ ણ છે. બાયત તેના 
ક્ષેત્રપન શલચાય ઔયતાાં, અનેઔ જાશત—થયના શલશલધ 
ધભો, બાા-લાણી ન ે યશનવશન(કયાઔ-આલાવ) 
ધયાલતા રઔથી ઊબયાત દેળ છે. અશીં ધનના 
ઢખરાભાાં આટનાયાથી ભાાંડીને ેટ યૂતા એઔ ટાંઔ 
અનાજના વાાંવાલાા રઔનુાં પ્રભાણ ગણુાં ભટુાં છે. ઉત્તય 
પ્રદેળ, બ્રફશાય ને શશ્ચભ ફાંખાના ફેયજખાયનાાં 
રઔટાાં જે રદલ્શી, ાંજાફ—ભશાયાષ્ટ્ર-ભધ્મપ્રદેળ-

યાજવથાનભાાં યજીયટી ભાટે વથાાંતરયત થમાાં શતાાં તે 
ભાદયેલતન જલા ભાટે શજાય ભાઇર દૂય ખાા ભાથે 
ફરયમા-બ્રફવતયા ને ઔાકભાાં છેઔયાાં રઈન,ે ધભધકતી 
ખયભીભાાં યેર-યડ ભાખે ચારી નીઔળ્માાં. 
રઔડાઉન(૧થી૪)ને ઔાયણે તે ગયશલશણા ન ે
યજીયટી શલના બકૂે ભયલાની અણી ય આવ્મા શતા. 
આ પ્રલાવી ભજદૂયની ઔરુણ-દારુણ દળાનાાં બ્રચત્ર વાંચાય 
ભાધ્મભએ પ્રદશળિત ઔમાું. તે માત્રાભાખે જતાાં અનઔે 
પ્રલાવી ભજદૂયનાાં ઔરુણ ભત ણ નીજ્માાં શતાાં. 
તેભણે ેટ ઔડીને, ઔાી ને તનતડ ભજૂયી ઔયીને 
ળશયેની ચભઔ ઊવાલી શતી તે તચુ્છ ફની યહ્યા. 
યેરલેની ઔતા ને વયઔાયી તાંત્રની ગય ઉકે્ષા ને 
નાઔાભીનાાં લયલાાં દૃશ્મ જલા ભળ્માાં શતાાં. વયઔાયે 9થી 
24ભી ભે સધુી ચરાલેરી, રૂેયી નાભધાયી, ‘શ્રશભઔ 
વેશ્મર રેન’ભાાં 85 પ્રલાવી ભજદૂયનાાં ભત નીજ્માાં. 
યેર-યડના ખાા પ્રલાવી ભજદૂયનાાં રીવદભન, 
અઔવભાત ને બકૂતયવથી ઔરુણ ભતનાાં હ્દમશલદાયઔ 
દૃશ્મ જલા ભળ્માાં. રઔડાઉનના અશલચાયી ખરાાંને 
ઔાયણે 12 ઔયડથી લધ ુ રઔ ફેયજખાય ફન્મા. રધ ુ
લેાયી ામભાર થમા. નાનાભટા ઔાભધાંધાલાા—
ળાઔબાજી ઔે અન્મ ચીજલવતુની યેંઔડી ઔે પેયીલાા, 
યજભદાય—સથુાય, ઔરડમા, દયજી, ભચી, ધફી લખયેે 
જે દેળના શલઔાવચક્રને ઠીઔઠીઔ ઘભૂાલતા શતા તે ફધા 
ફેશાર ફન્મા. ઔયના લામયવની પ્રથભ રશયેથી 
બાયતની શલભ, ઔરઠન ઔે દારુણ સ્વથશતને બાયત ઔેલી 
યીતે શોંચી લળ,ે તે ભટ મક્ષપ્રશ્ન છે. 
૨. 
બાયતભાાં ઔયના લામયવની ભાચા—એશપ્રર, 2021ની 
ફીજી રશયે બમાંઔય લાલાઝડાની ેઠે ત્રાટઔી. ઔયનાની 
ભાચા—એશપ્રર, 2020ની પ્રથભ રશયે લકતે બાયત 
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અભેરયઔા ને િાબ્રઝર છી ત્રીજા ક્રભે શત ુાં. આણે તેની 
બમાનઔતા વાભ ે ઠીઔઠીઔ ટક્કય ણ રીધી શતી. ત 
બાયતે ઔયના ઉય શલજમ વથાશત ઔમો શમ તલેી 
ખજૉના ઔયલા ભાાંડી. આણી ભનવશૃત્ત યાલૂાથી 
ળાશભખૃીમ ઔરટની યશી છે. ઔાયણ ઔે, આણે 
યાંયાનવુાયી યહ્યા શલાથી વલાદા ખાપેર યહ્યા છીએ. 
તેનાાં અનેઔ ઉદાશયણ ઈશતશાવભાાં બમાું ડયાાં છે. 
ભશાયાજા થૃ્લીયાજ ચોશાણ, ભશાયાણા પ્રતા, શળલાજી 
ભશાયાજની ખાપેબ્રરમત નજય વભક્ષ છે. આણે ક્યાયે 
વભજીશુાં ઔે ઇશતશાવ નુયાલશતિત થત નથી, યાંત ુ
ઈશતશાવ બાશલ ઢેી ભાટે ઔળઔ ફધ ત્મજીને જામ છે. 
ઔયના લામયવની પ્રથભ રશયેભાાંથી બાયત વાય થઈ 
યહ્ુાં શત ુાં ત્માયે દુશનમાબયના લૈજ્ઞાશનઔ ને શનષ્ટ્ણાત 
દાક્તયએ બાયતભાાં લામયવની ફીજી રશયેની 
બમાનઔતાની ચતેલણી ઉચ્ચાયી શતી. યાંત ુ આણી 
ખાપેરનીશત, શલિગરુુ ફનલાનાાં યાંખીન વશાભણાાં 
ઔલ્નાતીત વલપન શનશાલાની ભનવશૃત્તને ઔાયણે 
આણને ક્યાયેમ ઔઠય લાવતશલઔતા દૃષ્ષ્ટ્ટખચય થતી 
નથી. આણ ે અજેમ છીએ તેલી ભાનશવઔતા આણને 
અધખશતના ભાખા પ્રશત કેંચી જામ છે તેલી સઝૂફઝૂ 
ઔેલી ળઔતા નથી. બાયત લામયવની ફીજી રશયેભાાં 
ત્રીજા ક્રભેથી પ્રથભ ક્રભે છે. 
આ લાતના ટેઔારૂે ઔેટરાાંઔ ઉદાશયણ જઈએ. 
ગજુયાતભાાં ૧૯૮૫ભાાં ભાધલશવિંશ વરાંઔીના ભખુ્મભાંત્રી 
તયીઔેના ત્માખત્ર છી અભયશવિંશ ચોધયી ભખુ્મભાંત્રી 
ફન્મા. ત્માયે ૧૯૮૬ભાાં ગજુયાત કાતે બમાંઔય દુષ્ટ્ઔાના 
ા થયામા. ગજુયાતભાાં વથાશનઔ વલયાજ વાંવથાની 
ચ ૂાંટણીન વભમ ાઔી ચકૂ્ય શત. ગજુયાત વયઔાયનુાં 
વભગ્ર લશીલટી તાંત્ર વોયાષ્ટ્ર—ઔચ્છની દુષ્ટ્ઔાની 
સ્વથશતને શોંચી લલા ભાટે યૂજળથી ઔાભે રાગ્મુાં શત ુાં. 
આલી શલઔટ સ્વથશતભાાં ગ્રાભ ાંચામત, તાલઔુા ાંચામત, 
જજલ્રા ાંચામત ને નખય શનખભ વતયની ચ ૂાંટણી એઔ 
લામુંત ભકપૂ યાકલાભાાં આલી શતી. તે ચ ૂાંટણી 

૧૯૮૬ને ફદરે ૧૯૮૭ભાાં મજાઈ શતી. તેને રયણાભે 
ફધી વથાશનઔ વલયાજની વાંવથાન ઔામાઔા એઔ લા 
યૂત રાંફાલી દેલાભાાં આવ્મ શત. તે વભમભમાાદાના 
લધાયાથી ગજુયાતનુાં ળાવન ઔે ફાંધાયણ તટૂી ડ્ુાં 
નશત ુાં. 
બાયતભાાં લતાભાન ઔાે ઔયના લામયવની ફીજી પ્રકય 
રશયે ચારી યશી શતી ત્માયે ગજુયાત ને ઉત્તય પ્રદેળની 
વથાશનઔ વલયાજની વાંવથાની ચ ૂાંટણી યદફાતર ઔયી 
શત ત ડશાણ ને ળાણણબમુું રકેાત. તથા શશ્ચભ 
ફાંખા, આવાભ, તાબ્રરભનાડુ, ઔેયર ને ઔેન્રળાશવત 
ાાંડચૂેયી—આ ાાંચ યાજ્મની ચટૂણી યાષ્ટ્રશતના 
હઔુભથી ભરુતલી યાકી શત ત આજે ઔયના 
લામયાવની ફીજી રશયેના ઔાા ઔેયભાાંથી બાયત ગણ ે
અંળે ઊખયી ખમુાં શત તે ફાફતે રલરેળ ળાંઔા નથી. 
તેભાાંમ ફાંખા જેલા યાજ્મની, વભગ્ર દેળભાાં રઔવબા ને 
શલધાનવબાની ચ ૂાંટણી એઔવાથે ઔયીને, દેળને ભાથેથી 
ચ ૂાંટણીનુાં અફજ રૂશમાનુાં કચાબાયણ છુાં ઔયલાની 
વ્મથા ફભૂયાણ ભચાલતી વયઔાય, ભાત્ર ફે-ત્રણ 
તફક્કાભાાં ઔયીને ઔોલત દેકાડી ળઔી શત. તેને ફદરે 
શશ્ચભ ફાંખાની આઠ ચયણભાાં ચ ૂાંટણી ઔયીને, છેલ્રા 
છવાત ભરશનાથી ચ ૂાંટણી પ્રચાયનાાં લાલાઝડાાંભાાં 
ઔયાેેના લામયવની વાલચેતીનાાં ખરાાંન છડચેઔ 
બાંખ ઔયતી રાકની જનભેદનીએ ફાંખાન દાટ લાળ્મ. 
ઔયના લામયવનુાં પ્રથભ રશયેભાાં બમાનઔ વલરૂ છતુાં 
થમુાં નશત ુાં. ત્માયે ારઔવતાન, ફાાંગ્રાદેળ, નેા, 
બતૂાન જેલા ૯૩ દેળને વાડા છ ઔયડ યવી લેચી. 
અથાાતૌ એઔ યવીથી દવ વ્મસ્ક્તને યવી ભઔૂામ છે, ત ે
રશવાફે ૬૫ ઔયડને એઔ ડઝ યવી ભે તેટર જથ્થ 
થમ. શલે ફીજી રશયેે જરટર સ્વથશત ેદા ઔયી છે ત્માયે 
આણી ાવે યવીન યૂત જથ્થ નથી. આણી 
જનવાંખ્માને આધાયે યવીન યુલઠ યાખ્મ શત ત 
આલી ખાંબીય વભવમા ેદા ન થઈ શત. બાયતના 
રઔની દદાનાઔ દળાને શનશાીને ઔેટરામ દેળએ ભદદ 
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ભાટે તાન શાથ રાંફાવ્મ. ત બાયતીમ પ્રજા 
લણવભજે વશવમર ભીરડમા ય લડા પ્રધાનની વપ 
શલદેળનીશતનાાં ગણુખાન ઔયલા ભાંડી ડી. કયી ભવુીફત 
નલી ેઢી બતૂઔારીન ગટનાથી લાઔેપ નથી. લડાાં 
પ્રધાન ઇંરદયા ખાાંધી શતાાં ત્માયે આંધ્ર પ્રદેળભાાં બમાંઔય 
દરયમાઈ તપાન ત્રાટક્ુાં શત ુાં. આંધ્ર પ્રદેળને પયીથી ફઠુેાં 
ઔયલાનુાં ઔરઠન થમુાં શત ુાં. તે લેા દુશનમાબયનાાં 
ભારલાશઔ શલાઈ જશાજ જીલન જરૂરયમાતની 
વાભગ્રીવરશત બાયતભાાં આલીને ઊબાાં શતાાં. શલિના ઔઈ 
ખણૂે ભાનલજાશત વાંશાયગ્રવત શમ છે ત્માયે ભાનલતાના 
ધયણે દુશનમા કડ ેખે તૈમાય યશ ેછે. આજે શલિબયની 
ભદદ એ શલદેળનીશતનુાં રયણાભ નથી. નલી ેઢી વભજેેઃ 
Fame is the food that dead man had ate. અથાાતૌ 
ઔીશતિ એ ભતૃ ભાનલીએ કાધેર કયાઔ છે. 
આજે યવી ઉયાાંત ભાનલજીલન ભાટે પ્રાણલામનુી 
આલશ્મઔતા છે. આ લામયવ ભાનલીનાાં પેપવાાંને ફયફાદ 
ઔયી ભઔૂતાાં શલાથી શસ્વટરભાાં દદીના જીલનયક્ષઔ 
તયીઔે પ્રાણલામનુી જરૂય ડ ે છે. ફહવુ ાંખ્મ લવતી 
ભમાારદત દલાકાનાાં, તેની અયૂતી વ્મલવથા, ઔાંખાબ્રરમત 
દળા ને વભગ્ર આયગ્મ વાંબાનુાં કડાંખાત ુાં તાંત્ર—આ 
ફધી દળા-અલદળાને અનરુક્ષીને એઔ લાના ખાાભાાં 
દેળના વભગ્ર લશીલટી ને આશથિઔ તાંત્રને ઔાભે રખાડીને 
તાંત્રસધુાયણા ઔયી ળઔાઈ શત, યાંત ુ વયઔાયનુાં 
ભાંત્રીભાંડ ફાંખાની ચ ૂાંટણી ાછ ડ્ુાં શત ુાં. જેનાાં 
દુષ્ટ્રયણાભ આજે બાયતીમ બખલી યહ્યા છે. 
ઔયના લામયવન કપ ળશયે ઉયાાંત ગ્રાર્મમ વતયે 
એટરી શદે શલવતમો છે ઔે રઔ પ્રાણલામનુા ફાટરા ભાટે 
તયપડ ેછે ને દલાકાનાભાાં જ નશીં યવતા ય ભતને બેટે 
છે. વભગ્ર વયઔાયી તાંત્ર કયેલાઈ ખમુાં છે. વયઔાય તદ્દન 
શનષ્ટ્પ યુલાય થઈ 
છે. પ્રાણલામ ુ ભાટે સપુ્રીભ ઔટે દકરખીયી ઔયીને, 
નેળનર ટાવઔ પવાનુાં ખઠન ઔયીને, વયઔાયને ખાર ે
તભાચ ઝાટય છે. શલે અંતરયમા ખાભડાાંભાાં 

લામયવે ખેવાય ઔમો છે. પ્રશતરદન સ્વથશત ઔાફ ૂફશાય 
જઈ યશી છે. ફીજી રશયેભાાં રઔની દલાકાનાભાાં 
ઉચાયની રાચાયી, દલા ન ે પ્રાણલામનુી શારાઔી 
તથા અવાંખ્મ રઔનાાં ભત—આ ફધી દુદાળા ારઔવતાન 
ઔે ફાાંગ્રા દેળભાાંમ જલા ભતી નથી. આભ, શલિના 
ઔળામ ક્રભ શલનાના દેળથી ણ નીચે ખશથમે ઊતમાા 
છીએ. આ ઔરટના ઔયાઔાભાાં વભથા, કુળ, દૃષ્ષ્ટ્ટલાંત 
નેતા આખતયાાં ખરાાં બયીને પ્રજાન ે જકભભાાંથી 
ઊખાયી રે છે. આકયે અંશતભ જલાફદાયી યાષ્ટ્રના લડાને 
શળયે યશતેી શમ છે. તેને ફદરે દન ટર શલક્ષન ે
ભાથે ભઔૂલાની વયઔાયની કુળતા દાદ ભાખી રે છે!!! 
૩. 
ઔયના લામયવની ત્રીજી રશયેના બણઔાયા લાખી યહ્યા 
છે. શનષ્ટ્ણાતના સચૂન ભજુફ ઑક્ટફય, ૨૦૨૧ સધુી 
આળયે દવેઔ રાક બાયતીમ નાખરયઔનાાં ભત થળ.ે 
બાયતે શલે દેળના તભાભ નાખરયઔને લામયવની યવી 
ભઔૂી દેલી જઈએ. લતાભાન ઔાે આજ સધુી ૧૭ ઔયડ 
રઔને યવી ભઔૂલાભાાં આલી છે. બાયતની કુર લવતી 
આળયે ૧૩૫ ઔયડની છે, ત આ પ્રભાણ ઔેટલુાં નખણ્મ 
ખણી ળઔામ. ૬૫ લાથી ઉયના લમવઔને યવી યૂી 
યીતે અાઈ ળઔી નથી ને ૧૮થી ૪૫ની લમ લચ્ચેના 
રઔને યવી ભઔૂલાન ઔામાક્રભ ળરૂ ઔમો છે. ત ગણાાં 
યાજ્મએ યવીના અયૂતા યુલઠાની ફભૂયાણ ભચાલી 
છે. બાયત વયઔાયે શરેાાં યવીના યૂતા યુલઠાનુાં 
આમજન ઔમાા ફાદ યવીના ઔામાક્રભન પ્રાયાંબ ઔયલ 
યહ્ય. અદ્ધયતાર, અક્લ મજનાના અભરીઔયણથી 
લામયવના પ્રઔની ત્રીજી રશયેથી નાખરયઔની રાળ 
ળેયીભાાં યઝતી જલા ભળે. 
બાયતના રકનોની વભળાનબશૂભભાાં બડઔે ફતી 
રાળનાાં લયલાાં બ્રચત્ર અભેરયઔાના પ્રશતષ્ષ્ટ્ઠત અકફાય 
ન્મ ૂમઔા ટાઇર્મવના શરેા ેજ ઉય ભટા ભથાા શઠે 
પ્રદશળિત થમાાં શતાાં. ત બાયતીમ વભાજભાાં બાયે 
કબાટ ભચી ખમ શત. તેન પ્રશતવાદ બાયતભાાં 
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ધણૂી ઊઠય ઔે શલદેળી બાયતને ફદનાભ ઔયલાનાાં 
ઔાલતયાાં ઔયે છે. ખાંખા—મભનુા નદીભાાં તયતાાં ળફ 
ઔેલાાંઔ બ્રફશાભણાાં છે તેન ખ્માર છે કય? તેના ઔાયણરૂે 
આણી વદૈલ દ પ્રશત અલખણના ઔયલાની દૃષ્ષ્ટ્ટને 
ખણાલી ળઔામ. તેથી જ આણે શલધલા સ્ત્રીની ઔરુણ-
ઔરઠન જજિંદખી ઉય ‘ખાંખાવલરૂ’ન યેળભી યદ ફહ ુ
વયતાથી રટઔાલી દઈએ છીએ. નીચરા થયના રઔને 
‘શરયજન’ ઔશીએ છીએ. 
વયઔાય રઔના ભતના આંઔડા છુાલે છે, તે શઔીઔતને 
નઔાયી ળઔામ નશીં. લૈશિઔ વતયે ભબાદાય છાાાંભાાં તેની 
શલખતવબય ભારશતી પ્રઔાશળત થતી યશ ે છે. રાંડનથી 
પ્રઔાશળત ખારડિમન, શળઔાખના રરલમનુ અકફાયે ત 
ઔેનેડાનાાં ભટાબાખનાાં છાાાંએ બાયત વયઔાયની 
શનષ્ટ્પતાને ઊજાખય ઔયી છે. રાંડનથી પ્રઔાશળત The 
Lancets તથા અભેરયઔાના Times વાભશમઔભાાં ઔયનાની 
ત્રીજી રશયેથી કતયનાઔ સ્વથશત બાયતભાાં ેદા થળે તેલાાં 
અનભુાન, ળાંઔા ઔે દેશળત વ્મક્ત ઔમાું છે. તેથી ઊરટુાં, 
આણ ેદદળાન ઔયલાને ફદરે અજ્ઞાતણ ેદવદૃ્વદ્ધભાાં 
યાચતા યશીએ છીએ. 
આણે મથબ્રચત ઔે ઔાયખત ખરાાં રલેાભાાં ઊંણા 
ઊતમાા છીએ. દબ્રક્ષણ ઔરયમાએ પ્રથભ રશયેની સ્વથશત 
લકતે ફટાથ ય ટેરીપન જેલાાં ફથૂ ઊબાાં ઔયીને 
વાય થતી પ્રત્મેઔ વ્મસ્ક્તની ટેષ્વટિંખ ઔીટ દ્વાયા તાવ 
ળરૂ ઔયી. ઉયાાંત ગયેગયે પયીને દયેઔ જણની તફીફી 
તાવ ઔયી, લામયવ વાંક્રશભત રઔને અરખ તાયલી 
રીધા. ચીની વયઔાયે ફશુાન ળશયેની વજ્જડ નાઔાફાંધી 
ઔયી દીધી. તાઔીદે ૨૦,૦૦૦ દદીની વાયલાય થઈ ળઔે 
તેલી થાયીલાી શસ્વટર ઊબી ઔયીને તાત્ઔાબ્રરઔ 
વાયલાય ળરૂ ઔયી. બાયતે ચીનના રઔડાઉનના ખરાને 
ફદરે દબ્રક્ષણ ઔરયમાનુાં તફીફી તાવ ઔયલાના 
ખરાનુાં અનવુયણ ઔયવુાં જઈતુાં શત ુાં. ત ન્મઝૂીરેન્ડ ે
વાભાજીઔ વાંઔાન અબ્રબખભ અનાલીને ઔયનાન 
પેરાલ અટઔાલી દેલાભાાં વપતા ભેલી શતી. બાયતભાાં 

દયેઔ ખાભડાાંભાાં પ્રાથશભઔ આયગ્મ ઔેન્ર, ભેરેરયમા 
શલબાખ, વયઔાયી ને કાનખી દલાકાનાાં લખેયેના 
ઔભાચાયી, ઔયડ બાજી ચ ૂાંટણી ઔામાઔય ને 
યાષ્ટ્રલાદીનાાં રેફર ચીઔાલીને ઘભૂતા નફીયા 
લખેયેને ઔાભે રખાડીને તથા ીએભના પાંડભાાં પ્રજાએ 
ઉદાય શાથે ઠારલેર જફય ભટ પા—આ ફધી 
ળસ્ક્તન ે ક ે રખાડીને, તભાભ રઔની તફીફી 
તાવ આદયીને, લામયવથી વાંક્રશભતને અરખ તાયલી 
દેલા જઈતા શતા. વયઔાયી અનાજનાાં ખદાભભાાં વડતા 
અનાજનુાં મગ્મ શલતયણ, પ્રત્મેઔ ખયીફ—શ્રશભઔના 
ેટન કાડ યૂલા ભાટે, ભ્રષ્ટ્ટાચાય શલનાન ઔડઔ 
લશીલટ ઔયલાની તાતી જરૂય શતી. 
પ્રથભ તફક્કાભાાં વાંક્રશભત લામયવથી ભત નીજ્માાં 
તેને મયુ—અભેરયઔાના આંઔડા વાથે વયકાલીને કટી 
લાશલાશ ભેલલાભાાં વયઔાય યાચતી શતી. ફીજી રશયેભાાં 
ચ ૂાંટણી ઉયાાંત કુાંબભે, લોત્વલ લખેયે પ્રાચીન 
યાંયાને નાભ ેથતા ભેાલડા ણ તેટરા જ જલાફદાય 
શતા. પ્રાચીન ખ્મારની ષુ્ષ્ટ્ટ ઔયતી વયઔાયે ખભતૂ્રન 
છાંટઔાલ, થાી લખાડલી ને દીલા પ્રખટાલલા જેલાાં 
ક્ષબ્રણઔ ઉન્ભાદ ઔે કટુાં આિાવન આનાયાાં અલૈજ્ઞાશનઔ 
ખરાાં બમાું ન ે ઔાયખત મથબ્રચત ઉામ ઔયલાભાાં 
ઊંણા ઉતમાા શતા. શલે લજૈ્ઞાશનઔ અબ્રબખભ અનાલીને, 
ોયાબ્રણઔ યાંયાન ત્માખ ઔયીને, જીલન ગડતય 
ઔયવુાં યહ્ુાં. નશીં ત ત્રીજી રશયે સશુનશશ્ચતણે દાટ લાી 
દેળે. આત્ભલડાઈ ને કટાાં ફણખાાં ફાંક્યા શલના આણી 
ભમાાદા, ન્મનૂતા ને ઊણન ઢાાંઔીછડ ઔમાા 
શલના, ફે રશયેભાાં થમેરી બરૂને ડઔાયરૂ વભજીને, 
ત્રીજી રશયેની બીણતાને, લધ ુ ભાનલવાંશાયને ટાલા 
ઔરટફદ્ધ થલાની તાતી જરૂય છે. 
માદ યાકેઃ વત્મ એ શાશ ઝેય જેવુાં, વત્મનુાં ઉચ્ચાયણ 
ઔયનાયને બયકી જતુાં, તે ક્યાયેમ વાટ નથી શત ુાં. 
વત્મફટૂ શયેીને ઊબુાં થામ ત્માાં સધુી જૂઠ આકા શલિનુાં 
ચક્કય રખાલી દે છે. 
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કલ્વય : રયમજના ક્યાયેમ વાકાય થળે કે ભાત્ર યીકથા જ ફની યશળેે? 
જમદી લવાંત*ફીફીવી ગ જયાતી 

કલ્વય ડભૅન  ાં કલ્નાક્ષચત્ર 
ગજુયાત વયઔાય દ્વાયા ભશત્ત્લઔાાંક્ષી ઔલ્વય મજનાભાાં 
પ્રખશતની વભીક્ષા ઔયલા ભાટે ઔશભટીની શનભણઔૂ ઔયી છે, 
જે આ આ અંખેન રડટેઇલ્ડ પ્રજેક્ટ રયટા તૈમાય 
ઔયલાની ઔાભખીયીની વભીક્ષા ઔયળે. 
ભખુ્મ ભાંત્રી શલજમ રૂાણી આ વશભશતના અધ્મક્ષ શળે 
અને આ રયટા તૈમાય ઔયલાભાાં નેળનર ઇન્સન્વટટયટૂ 
ઑપ ઑળન ટેઔનૉરૉજી તથા નેળનર વેન્ટય પૉય 
ઔૉવટર રયવચા ભદદ ઔયળે. 
1980ના દામઔાથી આ પ્રજેક્ટન શલચાય લશતે થમ 
શત. આ રદળાભાાં 25 જેટરા વયલે થઈ ચકુ્યા છે તથા 
લધ ુ10 જેટરા વયલે અરખ-અરખ તફક્કાભાાં છે. 
નયેન્ર ભદી ગજુયાતના ભખુ્મ ભાંત્રી શતા, ત્માયે આ 
પ્રજેક્ટ ઉય જયળયથી ચચાા થઈ શતી. 
વયઔાયના ભતે ઔલ્વય મજનાના બાખરૂ એલા 
બાડબતૂ ફૅયેજનુાં ઔાભ ચાલ ુથઈ ખમુાં છે. તેને લતાભાન 
લડા પ્રધાનન 'પલૅરયટ પ્રજેક્ટ' ભાનલાભાાં આલે છે, 
યાંત ુશુાં તે ળક્ય છે? 
કલ્વય રયમજના: 

ગજુયાતની વાફભયભતી, ભશી અને ઢાઢય વરશતની 
ભશત્ત્લણૂા નદી કાંબાતના અકાતભાાં જઈને બે છે. 
યાંત ુતેભના ભાખાન આઔાય ખણી જેલ છે, આ પ્રલાશ 
જેભ-જેભ દરયમા તયપ આખ લધ ેતેભ-તેભ-તેનુાં ભકુ 
લધાયે શળાં થતુાં જામ. 
પ્રજેક્ટની શલબાલના પ્રભાણે, જ્માાં ાણીન પ્રલાશ 
વાાંઔડ છે, ત્માાં ડભૅ ફાાંધીને નદીના ાણીને દરયમાભાાં 
લશી જતુાં અટઔાલવુાં. અખાઉ 64 રઔરભીટય રાાંફ ડભૅ 
ફાાંધલાની મજના શતી, જેને ગટાડીને શલે 30 
રઔરભીટય ઔયી દેલાભાાં આવ્મ છે. 
છતાાં તેન શલવતાય ફે શજાય લખા રઔરભીટય શળે અને 
તે દરયમાઈ શલવતાયભાાં શલિનુાં વોથી ભટુાં તાજા ાણીનુાં 
વયલય શળે, જે યાજઔટ ઔયતાાં વાતખણ અને 
અભદાલાદ ઔયતાાં અઢીખણ ભટ શલવતાય શળે. તનેી 
જવાંગ્રશક્ષભતા વયદાય વયલય મજના ઔયતાાં રખબખ 
ફભણી શળે. 
આ ડભૅ 100 ભીટય શ શળે, જેની ઉયથી 10 રેન 
યડનુાં શનભાાણ ઔયલાભાાં આલળે, જેભાાં આઠ રેન લયાળ 
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ભાટે રેલાભાાં આલળે, જ્માયે ફે રેનને અનાભત 
યાકલાભાાં આલળે. 
આ યડ બાલનખય અન ે બરૂચન ે જડળ,ે જેના ઔાયણે 
બાલનખય તથા સયુત અને ભુાંફઈના અંતયભાાં રખબખ 
130 રઔરભીટયન ગટાડ થળે. અખાઉના લોનાાં 
આંઔડાના આધાયે વૅન્રર રડઝાઇન ઑખેનાઇઝેળન 
(ખાાંધીનખય) તથા નેળનર ઇન્સન્વટટયટૂ ઑપ શાઇડ્રૉરૉજી 
(રુડઔી)ના અનભુાન પ્રભાણે, વયલયભાાં ભશીનુાં ત્રણ 
શજાય 150 એભવીએભ (શભબ્રરમન ક્બૂ્રફઔ ભીટય) ાણી 
ઠરલાળે, કુર ક્ષભતાના 40.56%વાથે તે વોથી લધ ુશળે. 
આ શવલામ ડામલઝાન ઔૅનાર ભાયપત નભાદાનુાં ાણી 
ઠરાલળે. જે ફે શજાય 230 એભવીએભ (28.71%) શળે. 
વાફયભતી (586 એભવીએભ, 7.50%), ઢાઢય (518 
એભવીએભ, 6.67%), વયલય ય (881 એભવીએભ 
11.33%) ાણી ઠરલાળે. આ શવલામ વોયાષ્ટ્રની રીભડી-
બખલ, લઢલાણ-બખલ, સકુબાદય, લાખડ, ઔાળબાય, 
યાંગા, ગરે, ઉતાલી, ઔેયી અને ભારેશ્રી જેલી 
નદીનુાં ાણી ણ તેભાાં ઠરલાળે. જે કુર 402 
એભવીએભ (5.17%) શલાનુાં અનભુાન છે. 
મજનાની વાંબાલના પ્રભાણે, ઔલ્વય રયમજનાથી 
વોથી લધ ુ રાબ વોયાષ્ટ્રના જાભનખય જજલ્રાને થળે, 
તેની ચાય રાક 50 શજાય શકે્ટય જભીનને શવિંચાઈનુાં 
ાણી ભળે. જ્માયે જૂનાખઢના (ત્રણ રાક 45 શજાય), 
યાજઔટ (એઔ રાક 42 શજાય), અભયેરી (42 શજાય) 
શકે્ટયને રાબ ભળે. આ રયમજનાથી વોયાષ્ટ્રના 
યફાંદય, સયેુન્રનખય, ફટાદ, ભયફી, દેલબશૂભ દ્વાયઔા 
અને ખીયવભનાથ જજલ્રાન ેઔઈ રાબ નશીં થામ. 
જઔે, સયેુન્રનખય (ફે રાક 27 શજાય), ફટાદ (56 
શજાય) અને ભયફી (93 શજાય) શકે્ટયભાાં વયદાય 
વયલય રયમજનાન રાબ ભી યહ્ય છે. બાલનખય 
જજલ્રાને વયદાય વયલય (48 શજાય) તથા ઔલ્વય 
(64 શજાય) એભ ફાંને મજનાન રાબ ભળે એવુાં 
અનભુાન છે. શવિંચાઈ ભાટે ાાંચ શજાય 600 એભવીએભ 

અનાભત યાકલાભાાં આવ્મુાં છે. 800 એભવીએભ ાણી 
ગયેલ ુ લયાળ તથા 470 એભવીએભ ઓદ્યબ્રખઔ 
લયાળ ભાટે લયાળે, એવુાં અનભુાન છે. આ ાણીથી 
ગજુયાતના રખબખ એઔ ઔયડ રઔને રાબ થળે. 
પ્રજેક્ટની વાથે વરાય (એઔ શજાય ભેખાલૉટ) તથા 
લનઊજાાની ભદદથી એઔ શજાય 470 ભેખાલૉટ ઊજાાનુાં 
ઉત્ાદન થળે. જેભાાંથી 850 ભેખાલૉટન ઉમખ 
ાણીના રયલશન ભાટેના ઉમખભાાં રેલાનાય સ્ર્મિંખ 
વ્મલવથા ભાટે થળે. 
અખાઉ બયતી-ટની ઊજાા ભાયપત લીજી ઉત્ારદત 
ઔયલાની રયમજના શલચાયલાભાાં આલી શતી, જેને 
ફાદભાાં ડતી ભઔૂલાભાાં આલી. 
આ પ્રજેક્ટને ઔાયણે બાલનખય ૉટાને પયી જીલાંત 
ફનળ,ે જ્માયે દશજે ૉટા વયલયની રયગથી ફશાય 
શઈ, તેને ઔઈ અવય નશીં થામ. આ શવલામ વયલયના 
શલવતાયભાાં નવુાં ફાંદય શલઔવાલલાભાાં આલળે, જે ભારની 
શયેપેય ભાટે ઉમખભાાં રેલાળે. 
આ મજના ાછ એઔ અનભુાન પ્રભાણ,ે રૂશમા 90 
શજાય ઔયડન કચા થામ એભ છે અને તેનુાં અંદાજજત 
આમષુ્ટ્મ ત્રણવ લા જેટલુાં શળે. ભાંજૂયી ફાદ 
શનભાાણઔામાભાાં આઠ લા રાખળે. 
બાડભતૂભાાં કાભ ળરૂ, ણ... 
આંતયયાષ્ટ્રીમ વયલે એજન્વી ઉયાાંત યાષ્ટ્રીમ તથા 
યાજ્મઔક્ષાની ફે ડઝનથી લધ ુ માાલયણીમ અને 
એંજજશનમરયિંખ વાંવથા અરખ-અરખ પ્રઔાયના વયલ ે
તથા અભ્માવની ઔાભખીયીભાાં રાખેરી છે. 
ગજુયાત વયઔાયના જવાંચમશલબાખના એઔ 
અશધઔાયીના ઔશલેા પ્રભાણે, "છેલ્રાાં ાાંચેઔ લા 
દયશભમાન ઔલ્વય મજનાના વયલેની ઔાભખીયીભાાં 
ખશત આલી છે. અત્માયસધુી રખબખ ત્રણવ ઔયડન 
કચા થમ શળ,ે યાંત ુશજુ તે ફધુાં ઔાખબ્રમા ઉય જ છે. 
બાડબતૂનુાં ઔાભ ચાલ ુથમુાં છે, યાંત ુતેને વલતાંત્ર પ્રજેક્ટ 
જ ખણલ યહ્ય." 
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વયદાય વયલય ડભૅની નીચાણલાા શલવતાયભાાં 
બાડબતૂ કાતે એઔ રઔરભીટય 600 ભીટય રાાંફા 
ફૅયેજનુાં શનભાાણઔામા શાથ ધયલાભાાં આવ્મુાં છે. જેભાાં 599 
શભબ્રરમન ક્બૂ્રફઔ ભીટય ાણીન વાંગ્રશ થળે. જેન 
લયાળ બરૂચ તાલઔુા ઉયાાંત બરૂચ અને અંઔરેિયના 
ઓદ્યબ્રખઔ ભાટે લયાળે. 
આ ફૅયેજને ઔાયણે દશજે તથા શજીયા (સયુત)ની લચ્ચનેા 
અંતયભાાં 18 રઔરભીટયન ગટાડ ઔયળે. આન ે ઔાયણ ે
આવાવના શલવતાયભાાં જવતય ણ ઊંચુાં આલળે. 
લડદયાની ગજુયાત એંજજશનમરયિંખ ઇન્સન્વટટયટૂ દ્વાયા 
બાડબતૂ ફૅયેજનુાં ભડર તૈમાય ઔયલાભાાં આવ્મુાં છે. 
રદરી બ્રફલ્ડઔન તથા રશિંદુવતાન ઔાંવરક્ળન ઔાંનીને 
અંદાજે રૂ. 4200 ઔયડના કચે આ શનભાાણઔામા 
વોંલાભાાં આવ્મુાં છે. ભતી ભારશતી ભજુફ, ફૅયેજ ઉય 
100 જેટરા ખૅટ ફેવાડલાભાાં આલળે. 
વાઉથ એશળમા નેટલઔા ઑન ડરૅ્મવ, રયલવા ઍન્ડ 
ીરના શીભાાંશ ુઠક્કય ભાને છે, "બાડબતૂ ફૅયેજ ઉય 
ઔાભ ળરૂ થમુાં છે, જેન ભખુ્મ શતે ુ નભાદાની કાયાળ 
આખ ન લધે તે ભાટેન છે.  
આ પ્રજેક્ટ વાભે બરૂચના ભાછીભાયભાાં ણ આક્રળ છે. 
આ ભદેુ્દ ગજુયાતભાાં નયેન્ર ભદીને (2017ભાાં) ઔાા 
લાલટા દેકાડલાભાાં આવ્મા શતા. ગજુયાતભાાં આ જ્લલ્ર ે
જ ફનતી ગટના છે." 
ઔલ્વયને ઔાયણે આજુફાજુના વાત રાક શકે્ટય 
શલવતાયના જભીનના ાણીની ગણુલત્તા સધુયળે, એલ 
દાલ ઔયલાભાાં આલી યહ્ય છે. 
આ શવલામ માાલયણીમ અને વાભાજજઔ વભીક્ષા 
દયશભમાન ઔેટરાાં ખાભને અવય થળે તથા ભાછીભાયની 
યજીયટીને ઔેલી યીતે ફચાલી ળઔામ ઔે અન્મ ઔઈ યીતે 
લાી ળઔામ તેના શલળ ે શલચાયણા શાથ ધયલાભાાં 
આલળ,ે ઔાયણ ઔે ભીઠાાણીની રશરવા ભાછરીને 
ઔડલાની ૅટના ઉય તનેી અવય થઈ ળઔે છે. 
રયમજના કે 'યી'કથા? 

 
ઠક્કયના ઔશલેા પ્રભાણ,ે "યાજનેતાન ેઆલા જ ાંખી અન ે
કચાા પ્રજેક્ટ ખભે છે અને એઔ રફી આ પ્રઔાયના 
પ્રજેક્ટન ે આખ ણ લધાયતી શમ છે અન ે પ્રભટ 
ઔયતી શમ છે." 
"આ પ્રજેક્ટને આજે ભાંજૂયી ભી જામ ત ણ તેને 
વાઔાય થતાાં 20 લાન વભમ રાખી જળે અને ત્માાં 
સધુીભાાં ઔદાચ નયેન્ર ભદી ઔે શલજમ રૂાણી યાજઔીમ 
રયદૃશ્મભાાં ણ નશીં શમ. આથી, યાજઔીમ જલાફદાયી 
નક્કી નશીં થઈ ળઔે." 
"રાઇલમનૂરના અનભુાન ઔયતાાં છુાં ાણી નભાદાભાાંથી 
આલી યહ્ુાં છે. ગજુયાતના બાખે આલતાાં ાણી ઔયતાાં 
લધ ુ લયામ યહ્ુાં છે. 'સજુરાભૌ સપુરાભૌ' અને વોની 
(વોયાષ્ટ્ર નભાદા અલતયણ ઇરયગ્રેળન) દ્વાયા ાણી 
શોંચાડલાભાાં આલી યહ્ુાં છે, ડભૅ બયલાભાાં આલી યહ્યા 
છે. આ શવલામ ળશયેને ીલાનુાં ાણી આલાભાાં આલી 
યહ્ુાં છે અને ળશયે તથા ઉદ્યખને ણ ાણી 
શોંચાડલાભાાં આલી યહ્ુાં છે." 
"શલિભાાં ક્યાાંમ આ પ્રઔાયના પ્રજેક્ટે આઔાય નથી રીધ 
અને જ્માાં ક્યાાંમ પ્રમખ થમા છે, તે નાના ામા ય છે. 
આ પ્રજેક્ટ ઔેટરા અંળે ળક્ય છે, તેન વ્મલશારુ અભ્માવ 
નથી થમ. આને ભાટે જભીનની કાયાળ દૂય થલી 
જઈએ તથા શારભાાં જે કાયાળ છે તે ઔેટરા વભમ છી 
દૂય થળે, તે અંખે યૂત અભ્માવ નથી થમ." 
"જલામ ુરયલતાનને ઔાયણે અયફ વાખયભાાં આખાભી 
વભમભાાં લધ ુવાંખ્માભાાં લાલાઝડાાં ઉદ્ભલળે એલી આળાંઔા 
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વ્મક્ત ઔયલાભાાં આલી યશી છે. ભૅનગ્રવૂ્ઝને ઔાઢી નકાળ,ે 
જે દરયમારઔનાયાને લધ ુનઔુવાન ઔયળે." 
ઠક્કય ભાને છે ઔે વયઔાય તે જ આ પ્રજેક્ટ ઉય 
ઔાભખીયી શાથ નશીં ધયે. 

 
નયેન્ર ભદીની વયઔાયભાાં જવાંળાધન અને ઔલ્વય 
ફાફતના ભાંત્રી જમ નાયામણ વ્માવે પેવફઔૂ ઉય ચચાા 
લેાએ આ પ્રજેક્ટ ઉય વલાર ઉઠાલતા રખ્મુાં ઔે 
'લતાભાન વલરૂભાાં તે ળરૂ ન થઈ ળઔે તેલ પ્રજેક્ટ છે.' 

'તેભાાં (ાણીની) ક્લૉબ્રરટી અને ક્લૉષ્ન્ટટીન વલાર 
ઊબ થામ છે. નભાદાના ભકુભાાંથી દરયમ 100 
રઔરભીટય અંદય સધુી પ્રલેળી જામ છે. આને ઔાયણે જે 
કાયાળ આખ લધ ેછે.' 
'વાફયભતી આજે નભાદાના ાણીથી લશ ેછે. તેભાાં શવલેજ 
તથા પ્રદૂશત ાણી છડલાભાાં આલે છે. ઔલ્વયની 
ઔલ્ના ઔયલાભાાં આલી ત્માયે આ રયસ્વથશત નશીં શમ.' 
'વયઔાય ાવે શમાત જવાંળાધનને ચરાલલા ભાટે ણ 
ૈવા નથી. શવિંચાઈકાત ુાં તેના ફજેટના ભાાંડ 15 ટઔા 
યઔભ ઔૅનારની જાલણી ભાટે કચ ે છે. જેભાાંથી 10થી 
12 ટઔા યઔભ લશીલટીકચા ાછ કચાાઈ જામ છે. જેના 
ઔાયણે ઔેનાર દક્ષતાલૂાઔ ઔાભ ઔયી નથી ળઔતી.' 
એ ચચાા દયશભમાન વ્માવે રખ્મુાં, 'રઔળાશીભાાં આણે 
વો શરેાાં નાખરયઔ છીએ અને છી ફીજેી ઔે ઔૉંગ્રેવના 
ઔામાઔય છીએ.' 
વ્માવ આઈઆઈટી (ઇષ્ન્ડમન ઇન્સન્વટટયટૂ ઑપ 
ટેઔનૉરૉજી) ભુાંફઈભાાંથી શવશલર એંજજશનમરયિંખભાાં 
અનવુનાતઔ છે. 
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ળબ્દના ભરકભાાં: આધ વનક વારશત્મના અગ્રણી વર્જક :  

સ યેળ શ. જળી 
ભક્ષણરાર શ. ટેર 

 
થડા રદલવ શરેાાં તા. 30-5-2021ના યજ, આણા 
આધ વનક વારશત્મના અગ્રણી વર્જક તથા ફહ શ્ર  ત વલદ્વાન 
વલલેચક સ યેળ શ. જળીની જન્ભળતાબ્દીન ાં લથ રૂ ાં  થય ાં. 
1945થી 1986: ચાય દામકાના વલળા ટ ય સ જઍ 
વનફાંધ, લાતાથ, રઘ નલર, કવલતા, વલલેચન, વાંાદન 
અને અન લાદ દ્વાયા ગ જયાતી વારશત્મને વમદૃ્ધ કયલાભાાં 
કઈ કચાળ છડી નથી. ભાનલમલૂ્મનાાં જતન ભાટે 
વારશત્મ વર્જનની ઍભણે આજીલન ઉાવના કયી. 
ઍભના વભગ્ર વારશત્મને વભાલતા ઓગણીવ ગ્રાંથ, 
ગ જયાત વારશત્મ અકાદભીઍ, વળયી ાંચારના 
વાંાદનભાાં િકાવળત કમાથ છે. વર્જનની ગ ણલત્તા અને 
મલૂ્મફધ ભાટે સ જ વભવિત શતા. સ જની કેટરીક 
વલરિણતાઓ તાવતાાં આણને ઍભના ‘વર્જક-
વલળે’ન રયચમ થળે. સ જને વભજલા ભાટે ણ આ 
જરૂયી છે.  તાન િથભ કાવ્મવાંચમ ‘ઉજાવત’ ઍભણે 
યદ કયેર. તાના વર્જન ભાટે ણ વનભથભ થલાન ુ  ુ ાં 
વાશવ ઍભનાભાાં શત  ાં.  ગ જયાતી કથાલાતાથ લધ  ડતી 
ઘટનાઆવિત થઈ ગઈ છે- ઍટરે ઍભાાં કોલત નથી 
ઍભ ભાનનાય સ જઍ ‘નલરકથાન નાક્ષબશ્વાવ’ ચારે છે 
ઍલી ચેતલણીથી વોને ચોંકાલેરા.  લાતાથ-નલરકથાભાાં 

લસ્ત  ન ાં વનગયણ, કથાિવાંગન ાં વતયધાન થવ ાં જઈઍ. 
લસ્ત  ન ાં ઉત્તભ રૂાાંતય જ વર્જન ફને.  કૃવત રૂયચના 
ાભે, લસ્ત વલધાન આકાય ાભે ઍ જરૂયી છે.  ભાત્ર 
કથાકથનથી નશીં, રૂાાંતયણની િરિમાથી કૃવત નીલડ ેછે. 
 વલજ્ઞાન આગ લધ્ય ાં. ળશયેીકયણ વલસ્તય ું. 
જીલનમલૂ્મ ઘવાતાાં ગમાાં. ભાણવ વાંક ક્ષચત થત ગમ. 
આ ફધાાંને ઝીરલા િમગળીર વારશત્મ આલવ ાં જઈઍ. 
સ જની વારશત્મ િવવૃત્તના આ ફધા મૂ-આધાય યહ્યા 
છે. આલા વલરિણ વર્જકને ઘડનાયાાં જીલનરયફ 
જાણલાન ાં ગભે. સ જન જન્ભ 30-5-1921, લારડ (ત્જ. 
તાી)ભાાં થમ શત. વતા શરયિવાદ જળી નકયી અથે 
મ ાંફઈ સ્થામી થમેરા. મ ાંફઈની ફધી યીતની વાંકડાભણ 
લચ્ચે સ જને દાદા ાવે વનગઢ (વ્માયા)ભાાં બણલા 
મકેૂરા. દાદા ઍ જ સ્કરૂભાાં વળિક-આચામથ-ગશૃવત! 
ળાાભાાં રાઈબે્રયી શતી. વાભવમક ને  સ્તક લાાંચલાન ાં 
સ રબ થય ાં. િકૃવત રયલેળભાાં યખડયા અને ઝાડ, 
ાનફૂર, ાંખીઓને ઓખ્માાં. ઋત ઓના યાંગ જમા ને 
ભોન યશતેા દાદાના આઘાત જાણ્મા. ઍભણે કાજીથી 
મલૂ્મ વીંચ્માાં. ‘જનાસ્ન્તકે’ વાંચમના વનફાંધ આ 
રયવયન ાં રયણાભ છે. દાદા વાથે નલવાયી ગમા. 
શાઈસ્કરૂન ાં ત્માાં બણીને કરેજ ભાટે મ ાંફઈ ગમા. 
ભશાનગયન રયચમ થલા વાથે વલશ્વવારશત્મન ાં લાાંચન 
કયલા ભે છે. ‘ગે્રટ લર ઓપ ચાઈના’ઍ વર્જન ભાટે 
નખી દૃષ્ષ્ટ્ટ આી. વભત્ર ભળ્મા. યલીન્રનાથને લાાંચલા 
ફાંગા ી ળીખ્મા અને ટાગયની કવલતા તથા ઍભના 
વનફાંધના અન લાદ કમાથ. વાથે બણતાાં ઉાફશને વાથે 
રગ્ન કય ું. ઍભ. ઍ. છી કયાાંચીની કરેજભાાં જડામા. 
ઉત્તભ ગ્રાંથ લાાંચી વમદૃ્ધ થમા. 1947ભાાં આઝાદી ભતાાં 
ઍ કયાાંચી છડીને નલા લવતા લલ્રબવલદ્યાનગયભાાં 
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અધ્માક ફન્મા. 1953થી સ જ ભ. વ. ય વન. લડદયાભાાં 
જડામ છે ને ત્માાં જ સ્થામી થામ છે. વાંલેદનાઓ શલે 
કથાલાતાથ, કવલતારૂે િગટે છે. આળયે શજાય જેટરા 
વનફાંધ ઍભણે રખ્મા છે. લન, અંધકાય, તાલ, ઊંઘ, 
ઘાવ, તડક જેલા વલમ યના ઍભના વનફાંધ 
બાલકને વલસ્સ્ભત કયે છે. સ જભાાં વલસ્ભમ અને 
વલદગ્ધતાન સ ભે છે. કાક્ષરદાવ અને ટાગયની સષૃ્ષ્ટ્ટ 
અને દૃષ્ષ્ટ્ટથી ઍ િબાવલત છે. વલશ્વવારશત્મના અભ્માવથી 
ઍભની વલલેચકદૃષ્ષ્ટ્ટ લધ  વભથથ ફની છે. ટૂાંકી લાતાથભાાં 
અને ઍના વલલેચનભાાં ઍ ભામ છે. િેભ કેટર વશજ-
વય ને વાચકર શમ છે ઍ ‘લયિાપ્પ્ત’ લાતાથભાાં 
ભાળે. ‘દભ્રષ્ટ્ટ’ભાાં વત્તા દરારવાન ાં વયવ વાંગન 
છે. માંત્રય ગે િકૃવત િેભ ગીત-વાંગીત રઈ રીધાાં ઍ લાત 
‘રશનગય’ભાાં ઝીરાઈ છે. વાભાત્જક વલભતા ‘ઍક 

મ રાકાત’ લાતાથભાાંથી વ્માંત્જત થામ છે. ‘વછન્નત્ર’, 
‘વલદ રા’ ને ‘ભયણત્તય’ જેલી રઘ નલર શજી ણૂથત: 
ઉકેરલી ફાકી છે. કેટરાાંક દીઘથ કાવ્મભાાં ભાણવ શલાના 
થાકન ાં ને દાાંક્ષબક જીલનન ાં ભાવભિક આરેખન છે. 
કથકથન, રકિંક્ષચત, કાવ્મચચાથ, ગ જયાતી કવલતાન 
આસ્લાદ, અયણ્મર દન, ક્ષચન્તમાવભ ભનવા- ઍભના 
વલલેચન ગ્રાંથ છે. લડદયા-ગ જયાત છડીને સ જ બાગ્મે 
જ ફશાય ગમા છે. ઍ ત લાાંચન-રેખન અને 
કરાચચાથઓભાાં આજીલન ડફેૂરા યહ્યા શતા. વારશત્મ જ 
ઍભન ાં ઍકભાત્ર વભળન શત ાં જાણે! દભ, શ ગયની ફીભાયી 
શતી. 6-9-1986ની વાાંજે સ જ નરડમાદની વાિય ભવૂભ 
ખાતે, ય યરત્જકર શસ્સ્ટરભાાં, અશીં ગલધથનયાભભાાં 
બી ગમા.⬛  
manilalpatel911@yahoo.com
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જીદ અને ભનફના જયે વય કય ું ભાઉન્ટ ઍલયેસ્ટ 
 

-દળથના વલવયીમા 

 
દૃઢ ઈચ્છાળસ્ક્તના જયે પ્રજ્ઞાચ ુ
ઝેંખ શોંખે શલશ્ર્લનુાં વોથી ઊંચુાં 
શળકય વય ઔયીને વાબ્રફત ઔયી 
દેકાડ્ુાં છે ઔે દુશનમાભાાં ઔાંઈ ણ 
અળક્ય નથી...ાંક શને વે કુછ 
નશીં શતા, શોવરોં વે ઉડાન શતી 
શૈ... આ રાઈન ચીનના 
ક્રાઈર્મફય ઝેંખ શોંખને એઔદભ 
યપેક્ટ ફાંધ ફેવતી આલે છે. શલે 
તભને થળે ઔે આકયે ઔણ છે આ 
ઝેંખ શોંખ અને તેણે એવુાં તે શુાં 
ઔમુું ઔે તેના શલળે અશીં લાત થઈ 
યશી છે. વશળમર ભીરડમા ય 
કળ ત ત્માાં ણ તભને ઝેંખ 
શોંખ છલામરે જલા ભળ.ે ઝેંખ 
શોંખે ભાઉન્ટ એલયેવટ વય ઔમુું છે. 

ઝેંખ શોંખે ૨૪ભી ભેના ભાઉન્ટ એલયેવટ વય ઔમુું શત ુાં અને આવુાં ઔયનાય તે 
એશળમાન શરે પ્રજ્ઞાચ ુછે, જ્માયે દુશનમાન ત્રીજ પ્રજ્ઞાચ ુફની ચકૂ્ય છે. 
૨૭ભી ભેના ઝેંખ ફઝે ઔેર્મ ય ાછ પમો શત. ઝેંખને જઈને ભનભાાં એઔાદ 
લકત ત ચક્કવ જ થામ ઔે કયેકય જ ભાણવ એઔ લકત ભનભાાં ઔાંઈઔ 
ઔયલાનુાં નક્કી ઔયી ર ેત છી તેને ઔાંઈ જ યઔી ળઔે એભ નથી. ઝેંખને ભળ્મા 
અને વાાંબળ્મા છી આ લાતની કાતયી થઈ જ જામ. ઝેંખન જન્ભ ચીનના 
ચોંખરઔિંખ ળશયેભાાં થમ શત. 
એઔ વથાશનઔ ન્મઝુ એજન્વી વાથે લાત ઔયતાાં ૪૬ લીમ ઝેંખ જણાલે છે ઔે 
‘તભે રડવેફર શલ ઔે નભાર એનાથી ઔાંઈ જ પયઔ નથી ડત, ફવ જરૂય શમ 
છે દૃઢ ભનફ અને ઈચ્છાળસ્ક્તની. રઔએ ભને ણ ઔહ્ુાં શત ુાં ઔે ત ુાં આ નશીં 
ઔયી ળઔે ઔે છી આ તાયા ખજાનુાં ઔાભ નથી. ણ એનાથી ઔાંઈ પેય નથી ડત, 
ઔાયણ ઔે જુ આજે રયણાભ ત તભાયી વાભે જ છેને? આંક ન શલા છતાાં ભેં 
આકયે ભાયી ધાયી ભાંબ્રઝર ભેલી જ રીધીને?’ 
લાત ઔયીએ ઝેંખની રડવેબ્રફબ્રરટી શલળે ત ઝેંખ શરેાાંથી એલ નશત. ૨૦ લા 
સધુી ત તેની રાઈપભાાં ફધુાં વાભાન્મ જ શત ુાં, યાંત ુ ગ્લઔુભાને ઔાયણે તેણ ે
૨૧ભા લે આંક ગભુાલી દીધી શતી. ળરૂઆતના રદલવભાાં તેને ણ ભશુ્ઔેરી 
ડી, યાંત ુ ભનભાાં ઊંડ ે ઊંડ ે ઔાંઈઔ ઔયી દેકાડલાન જુવવ ત શત. આ 
ભશુ્ઔેરીથી રશિંભત શાયી જલાને ફદર ેઝેંખે તેની વાભે રડી રેલાનુાં નક્કી ઔમુું. 
એલાભાાં જ તનેે અભેરયઔાના એરયઔ લેઇનભેમય નાભના પ્રજ્ઞાચએુ ભાઉન્ટ 
એલયેવટ વય ઔમુું શલાનુાં જાણલા ભળ્મુાં અને ફવ ભનભાાં નક્કી ઔયી રીધુાં ઔે 
તે ણ એઔ રદલવ ભાઉન્ટ એલયેવટ વય ઔયીને જ દેકાડળે. પ્રજ્ઞાચ ુશલા 
છતાાં લાતાયશઔ ફનલાથી તેને ઔઈ યઔી ળક્ુાં નશીં અને લાતાયશઔ ફનીને 
તેણે એ ઔયી દેકાડ્ુાં જે ઔયલાનુાં તભે ઔે હુાં શલચાયી ણ ન ળઔીએ. 
૨૦૨૧ભાાં ભાઉન્ટ એલયેવટ વય ઔયીને આવુાં ઔયનાય તે એશળમાન શરે 
પ્રજ્ઞાચ ુફની ચકૂ્ય છે. ભાઉન્ટ એલયેવટ વય ઔયલાન શમ ત રેશનિંખ ત 
રેલી ડનેે ફૉવ? પ્રય રેશનિંખ શલના ત આ ળક્ય જ નથી. આ રેશનિંખના 
ઈન્ટયેષ્વટિંખ ાટા શલળે લાત ઔયીએ ત ઝેંખને રેશનિંખ તેના શભત્રએ આી છે અને 
તેના આ શભત્રનુાં નાભ છે રઔમાાંખ જી. રેનય અને ળેયાની ભદદથી આકયે 
ઝેંખે એલયેવટ વય ઔયી જ રીધુાં. તાના એલયેવટ શભળન શલળે લાત ઔયતાાં ઝેંખ 
જણાલે છે ઔે ‘૩૦ભી ભાચાના હુાં નેા શોંચ્મ અને ત્રીજી એશપ્રરથી ભેં 
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ચઢલાનુાં ળરૂ ઔમુું શત ુાં. આકયે 
૨૪ભી ભેના એલયેવટ વય ઔયી 
રીધુાં અને ૨૭ભી ભેના હુાં ફેઝ 
ઔેર્મ ય ાછ પમો. જ્માયે ભેં 
આ શભળન ય જલાનુાં શલચામુું 
શત ુાં ત્માયથી જ ભને ખ્માર ત 
શત ઔે આ ફધુાં હુ ાં જેટલુાં શલચારુાં 
છુાં એટલુાં વય ત યશલેાનુાં નથી 
જ. ક્રાઈન્સર્મફિંખન અથા જ થામ 
છે ભશુ્ઔેરી અને જકભ. ભેં 
ભાઉન્ટ એલયેવટ ચઢલાનુાં ળરૂ ઔમુું 
ત્માયથી જ ભશુ્ઔેરીની ળરૂઆત 
થઈ ખઈ શતી. ગણી લકત હુાં 
ડી જત શત, ઠઔય લાખતી.  
એ ફધાથી શાયલાને ફદર ે તેની 
વાભે રડી રેલાનુાં નક્કી ઔમુું.’ 
ભૂ ચીનના ઝેંખે નેાથી જ 
ઔેભ ભાઉન્ટ એલયેવટ વય ઔયલાન 
શનણામ રીધ એ વલાર થામ એ 
વલાબાશલઔ છે. તભને ણ આ 
વલાર થમ જ શળેન,ે ત આ 
યહ્ય તભાયા વલારન જલાફ. 
નેાની વયઔાયે રદવ્માાંખ રઔને 
ભાઉન્ટ એલયેવટ વય ઔયલાની 
યલાનખી આી શતી અને ફવ 
આ ઝેંખબાઈ શોંચી ખમા 
ભાઉન્ટ એલયેવટ ય અને 

તાના ધામાા રક્ષ્મન ે શાાંશવર ઔયીને જ તણેે યાશતન શ્ર્લાવ રીધ. ભાઉન્ટ 
એલયેવટ ત વય ઔયી રીધુાં, ણ શલે આખ શુાં? વ્શૉટ ઈઝ નેક્વટ. આ વલાર 
જ્માયે ઝેંખને છૂલાભાાં આવ્મ ત્માયે ઝેંખે જણાવ્મુાં ઔે ‘ભારુાં રક્ષ્મ ત દુશનમાના 
વાતેવાત શાઈએવટ ીઔ વય ઔયલાનુાં છે. આજે હુાં અશીં ફેવીને એરયઔને માદ 
ઔરુાં છુાં અને ભનભન આબાય ભાનુાં છુાં, ઔાયણ ઔે તેના ઔાયણે જ ભેં ભાઉન્ટ 
એલયેવટ વય ઔયલાનુાં વનુાં જમુાં અને આકયે એ વનાને વાઔાય ઔયીને 
દેકાડ્ુાં.’ ઝેંખ શતફેટની જ એઔ શસ્વટરભાાં ઔાભ ઔયે છે અને તાની ત્ની 
વાથે ત્માાં યશ ેણ છે. ચક્કવ જ ઝેંખ તેની દૃઢ ઈચ્છાળસ્ક્ત અને વરન્ખ શલર 
ાલયના જયે તેનાાં આ ફધાાં રક્ષ્મને શાાંશવર ઔયી જ રળેે. આણે ણ તેને એ 
ભાટે શબુચે્છા ાઠલીએ અને તેની ાવેથી પે્રયણા રઈએ ઔે જીલનભાાં આલનાયાાં 
નાનાાં-ભટાાં દુ:ક ઔે ભશુ્ઔેરીથી ડયી ઔે શાયી જલાને ફદર ે તેન વાભન 
ઔયીને જીલનભાાં આખ લધીએ. 
ઉંભય ત વવપથ નાંફય શૈ...  
એઔ તયપૌ લરાઈન્ડ ઝેંખ ેભાઉન્ટ એલયેવટ વય ઔયીને એઔ નલ શલક્રભ યચ્મ છે, 
ત્માાં શળઔાખના ૭૫ લાના એઔ શનવતૃ્ત લઔીર આથાય ભઈૂયે ણ એઔ નલ જ 
શલક્રભ યચ્મ છે અને આ શલક્રભ એટરે વોથી ભટી ઉંભયે એલયેવટ વય ઔયલાન 
યેઔડા. આવુાં ઔયીને ભાઉન્ટ એલયેવટ વય ઔયનાયા આથાય અભેરયઔાની વોથી ભટી 
ઉંભયની વ્મસ્ક્ત ફની ચકૂ્યા છે. તેભણ ેઅભેરયઔાના જ બ્રફર ફઔેુન યેઔડા િેઔ 
ઔમો શત. બ્રફર ફઔેુએ ૬૭ લાની ઉંભયે ભાઉન્ટ એલયેવટ વય ઔમુું શત ુાં. 
શભ રકવી વે કભ નશીં 
લરાઈન્ડ શલા છતાાં ભાઉન્ટ એલયેવટ વય ઔયનાય ઝેંખ એ શરે લાતાયશી 
નથી. ઝેંખની શરેાાં ણ ફે વ્મસ્ક્તએ આ વાશવ ઔયી દેકાડ્ુાં છે. આ ફાંને 
વ્મસ્ક્ત છે અભેરયઔાન એરયઔ લેઇનભેમય અન ે ષ્વરમાન એન્ડી શલ્ઝ. આ 
ફાંનેએ ભાઉન્ટ એલયેવટ વય ઔયીને વાબ્રફત ઔયી આપમુાં છે ઔે જ દૃઢ ભનફ 
શમ ત દુશનમાભાાં ઔઈ ણ ઔાભ એવુાં નથી ઔે જે તભે ન ઔયી ળઔ. એરયઔ 
લેઇનભેમય અન ેએન્ડી શલ્ઝે ણ તાની જીદ,દૃઢ ઈચ્છાળસ્ક્તથી ભશુ્ઔેર અને 
અળક્ય રાખતુાં ઔાભ ઔયી દેકાડ્ુાં છે. 
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કેટલ ાં કયના વલયધી યવીના ફે ડઝ લચ્ચે અંતય મગ્મ?   

વલશ્વના લૈજ્ઞાવનક શ ાં કશ ેછે? 
 

 
યવીઔયણ શલેના યાષ્ટ્રીમ તઔનીઔી વરાશઔાય જૂથે 
ઔશલશળલ્ડ યવીના ફે ડઝ લચ્ચ ેઅંતય લધાયીને 12 થી 
16 અઠલારડમા સધુી ઔયલાની બરાભણ ઔયી. એ છી 
વયઔાયે એના શલે અભર ઔયીને ઔશલન વાઇટ ય 
એના ભાટે જરૂયી તઔનીઔી પેયપાય ણ ઔયી દીધા. 
આશ્ચમાની લાત એ છે ઔે આ શનણામના આખરા રદલવે 
જ બ્રિટન વયઔાયે બાયતીમ ઔશલડ લેરયએન્ટ 
ફી.1.617ના લધતા ઔેવને ટાાંઔીને તાને ત્માાં યવીના 
ફે ડઝ લચ્ચેનુાં અંતય 12 અઠલારડમાથી ગટાડીને 8 
અઠલારડમા ઔયી દીધુાં. શઔીઔતભાાં ફે ડઝ લચ્ચે અંતય 
ઔેટલુાં શવુાં જઇએ ? 
બાયતીમભાાં એલી પ્રફ ભાન્મતા છે ઔે બાયત વયઔાય, 
યવીના ફે ડઝ લચ્ચેના વભમખાાભાાં પેયપાય લૈજ્ઞાશનઔ 
તઔાના આધાયે નરશ, યાંત ુયવીન જથ્થ ઉરલધ નરશ 
શલાથી ઔયી યશી છે. આની ાછનુાં એઔ ઔાયણ એ 
ણ છે ઔે ભટા બાખના શલળેજ્ઞ અને રયવચાન 
અબ્રબપ્રામ એલ છે ઔે ફ ે ડઝ લચ્ચ ે 12 અઠલારડમાનુાં 
અંતય યાકલાથી યવીની ક્ષભતા 8૦ ટઔાથી લધ ુયશળેે. 
જ ઔે બાયત વયઔાયે 12 થી 16 અઠલારડમાનુાં અંતય 
યાખ્મુાં છે. 
અભેરયઔાના ભેરડઔર એક્વટા અને વ્શાઇટ શાઉવના 
ભેરડઔર વરાશઔાય ડ. પાઉવીએ એઔ ઇન્ટયવ્મભુાાં 
જણાવ્મુાં ઔે બાયત ાવે જ્માયે યવીન યૂત જથ્થ 
નથી ત્માયે ફે ડઝ લચ્ચનેુાં અંતય લધાયીને ભશત્તભ 

રઔન ેછાભાાં છ એઔ ડઝ આલ એ તારઔિઔ છે. 
આભ ઔયલાથી યવીની ઔામાક્ષભતા ય નઔાયાત્ભઔ 
અવય થળે નરશ, એભ એભણે ઉભેમુું. 
જાણીતા ભેરડઔર જનાર રૈન્વેટના અભ્માવ ભજુફ 
ઔશલશળલ્ડ યવીની ઔામાક્ષભતા 6 અઠલારડમાના અંતયના 
વથાને 3 ભાવના અંતયભાાં લધ ુશમ છે. જ્માયે ફે ડઝ 
લચ્ચ ે છ અઠલારડમાનુાં અંતય યાકલાભાાં આવ્મુાં ત 
ઔશલશળલ્ડ યવીની ઔામાક્ષભતા 55.1 ટઔા શતી, જ્માયે 12 
અઠલારડમાનુાં અંતય યાકલાભાાં આલતાાં એ લધીને 81.3 
ટઔા થઇ. 
બાયતના યવીવાંફાંધી યાષ્ટ્રીમ તઔનીઔી વરાશઔાય જૂથે 
ફે ડઝ લચ્ચ ેઅંતય લધાયલા ભાટે ઉયક્ત વટડીની 
ભદદ ણ રીધી છે. જ ઔે રૈન્વેટે ણ ભશત્તભ 12 
અઠલારડમાનુાં અંતય યાકલા બરાભણ ઔયી છે, 16 
અઠલારડમાનુાં નરશ. 

 
શલિ આયગ્મ વાંવથા (હ)ૂના ભખુ્મ લૈજ્ઞાશનઔ ડ. વોર્મમા 
વલાભીનાથનના ભત,ે યવીઔયણના ઔેટરાઔ આંઔડા 
દળાાલે છે ઔે ફીજ ડઝ, 12 અઠલારડમાના અંતય છી 
રેલાથી લધ ુઇર્મમશુનટી ભે છે. 
મયુશમન મશુનમનના દેળભાાં એવરેજનેઔા યવીના ફ ે
ડઝ લચ્ચ ે12 અઠલારડમા, વેનભાાં 16 તથા ઇંગ્રેન્ડભાાં 
8 અઠલારડમાનુાં અંતય યાકલાભાાં આલે છે. 
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વ્શરેના ભોંભાાં જઈને જીલત ફશાય આવ્મ 

 
ઔશલેામ છે ને ઔે બખલાન જેની ભદદ ઔયે છે, તેનુાં ભત 
ણ ઔઈ ફખાડી ળઔે તેભ નથી. આવુાં જ ઔાંઈઔ 
અભેરયઔાની એઔ વ્મસ્ક્તની વાથે થમુાં. આ વ્મસ્ક્ત 
વ્શરેના ભોંભાાં જઈને જીલત ફશાય આવ્મ. તે રખબખ 
30 વેંઔડ સધુી વ્શરેના ભોંની અંદય યહ્ય. ડરેી ભેરના 
રયટા અનવુાય, તેને થડી ઈજા થઈ છે, જેના ઔાયણે 
તેને શસ્વટરભાાં કવેડલાભાાં આવ્મ છે.  
આ ગટના અભેરયઔાના ભેવેચ્મવેુ્વની છે. આ વ્મસ્ક્તનુાં 
નાભ ભાઈઔર ેઔડા છે. ભાઈઔરની ઉંભય 56 લાની છે. 
તે ભતને ભાત આીને વ્શરેના ભોંભાાંથી ાછ આવ્મ. 
ભાઈઔર ેઔડા એઔ રૉફવટય ડ્રાઈલય છે. તે છેલ્રા 40 
લાથી આ ઔાભ ઔયે છે. ભાઈઔર અરખ અરખ 
પ્રઔાયના વભરુભાાંથી જીલ ઔડીને ભાઔેટભાાં લેચે છે. 
વ્શરે ભાછરીઍ ભાઈકરને દફચી રીધ 
દયયજની જેભ શકુ્રલાયે વલાયે ણ ભાઈઔર શરેયિંખ ઔલ 
ફીચ ય ખમ શત. તેણ ે જણાવ્મુાં ઔે, તે રદલવે તે 
વભરુભાાં તયતા વભમે 35 ફટ ઊંડ ેજત યહ્ય શત. આ 
દયશભમાન તેને વ્શરે ે દફચી રીધ શત. ભાઈઔર ે
જણાવ્મુાં ઔે, અચાનઔ ભને એઔ આંચઔ રાગ્મ. 
ત્માયફાદ તેની આંકની વાભે અંધારુાં છલાઈ ખમુાં. તે 
શરી ણ નશત ળઔત, ણ શુાં ઔયવુાં તે વભજભાાં 
નશત ુાં આલી યહ્ુાં. 
ભત ભાયી નજય વાભે શત  ાં 
ભાઈઔરે જણાવ્મુાં ઔે, શરેા ત તેને રાગ્મુાં ઔે, ળાઔે તેના 
ય હભુર ઔમો છે. યાંત ુછીથી રાગ્મુાં ઔે તે ળાઔાના 

ભોંભાાં નથી ઔેભ ઔે તેના ળયીયભાાં ઔઈ દાાંત નશોંતા અને 
ઔઈણ જાતની ઈજા ણ નશતી થઈ. તેને કફય 
શતી ઔે તે ફશાય નશીં નીઔી ળઔે. ત્માયે તેને તાની 
ત્ની અને 12-14 લાના ફાઔ શલળે શલચામુું. ફાદભાાં 
રશિંભત શામાા લખય વ્શરેના ભોંભાાંથી ફશાય આલલાન 
પ્રમાવ ળરૂ ઔમો શત. વ્શરે તાનુાં ભાથુાં શરાલલા 
રાખી. એઔદભ તેને અજલાળાં દેકામુાં અને ફીજી જ ક્ષણે 
હુાં વભરુભાાં શત. તેને ભને વભરુની ફશાય પેંઔી દીધ 
શત. રખબખ 30 વેંઔડ સધુી વ્શરેના ભોંભાાં યહ્ય શત. 
ભને શલિાવ નથી થઈ યહ્ય ઔે હુાં ઔેલી યીતે ફશાય 
આવ્મ. 

 
ઘટનાની જાણકાયી અવધકાયીઓને કયલાભાાં આલી 
ભાઈઔરના શભત્ર જશળય્માશ ભેમએ તેને વભરુભાાંથી 
ફશાય ઔાઢય, જે તેની નાલ ય વલાય શત. ભેમએ 
જણાવ્મુાં ઔે, અચાનઔ જ નાલની વાભ ે ાણીન ભટ 
ફગ્ખ ફટય, જેની વાથ ે ભાઈઔર ેઔાડા ણ ફશાય 
આલી ખમ. ભાઈઔરને ાણીભાાંથી ફશાય ઔાઢયા ફાદ 
વભરુ રઔનાયે રાલલાભાાં આવ્મ, જ્માાં ગટનાની 
જાણઔાયી અશધઔાયીને ઔયલાભાાં આલી. પ્રશલન્વટાઉન 
પામય રડાટાભેન્ટે ફાદભાાં આ ગટનાની ષુ્ષ્ટ્ટ ઔયતા 
જણાવ્મુાં ઔે, ભાઈઔરને ખભાાં ઈજા થઈ છે. ભાઈઔર ે
જણાવ્મુાં ઔે, તેન ખ તટૂી ખમ છે, યાંત ુ ડૉક્ટવે 
જણાવ્મુાં ઔે, તેને થડી ઈજા થઈ છે જે જલ્દી ભટી જળે. 
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દ વનમાભાાં િથભ લખત કઈ ગીધને કૃવત્રભ ગ રગાલામ 

 

અત્માય સધુી તભે ભાણવભાાં કૃશત્રભ ખના ઈન્વટરેળન 

શલળે વાાંબળ્મુાં શળે શલે ટેક્નરજી એટરી એડલાન્વ 

ફની છે ઔે ખીધને ણ કૃશત્રભ ખન વશાય આલ 

ળક્ય ફન્મુાં છે. આ દુશનમાન પ્રથભ ઔેવ છે. ભાદા ખીધ 

'શભમા'ને ગામર શારતભાાં ષ્વરમાના આઉર એન્ડ ફડા 

પ પે્ર વેન્ચયુીભાાં રલાઈ શતી. વેન્ચયુીભાાં ડૉક્ટવાની 

ટીભે તેને કૃશત્રભ ખ આી નવુાં જીલન આપમુાં છે. 

શભમાને કાવ પ્રઔાયન પ્રવથેરટઔ રેખ રખાલલાભાાં 

આવ્મ છે. શલે તે વાભાન્મ ખીધની જેભ ઉડી ળઔે છે. 

વાંણૂા યીતે રયઔલય થમા ફાદ તેને છડલાભાાં આલળે. 

ગીધ જેલા િીન કૃવત્રભગ ફનાલલ મ શ્કેર કાભ 
ભેરડઔર મશુનલશવિટી પ શલએનાના એક્વટે શભમા ભાટે 

વથામી કૃશત્રભ ખ ફનાવ્મ છે. એક્વટા ઔશ ે છે ઔે 

નાનઔડી ચઔરીભાાં કૃશત્રભ ખ રખાલી તે વલાાઈલ ઔયે 

તે વય શમ છે. ઔાયણ ઔે આલા ક્ષીનુાં લજન ખફુ 

છુાં શમ છે. ખીધના કૃશત્રભ ખ ફનાલતી લકતે 

લધાયે વાલચેતી યાકલી ડ ેછે ઔાયણ ઔે ખીધે તાના 

ળયીય વાથે ખન ણ બાય વશન ઔયલાન શમ છે.  

આ યીતે વર્જયી થઈ 
શભમાની વજૉયી ઔયનાયા ડૉક્ટવાના ગ્રુ રીડય પ્રપેવય 

વઔય અજભાન આ શરેાાં રદવ્માાંખ ભાટે કૃશત્રભ શાથ 

તૈમાય ઔયી ચકૂ્યા છે. ડૉક્ટવાના જણાવ્મા પ્રભાણ,ે કૃશત્રભ 

ખને ખીધના ખના શાડઔાાં વાથે ઔનેક્ટ ઔયલાભાાં 

આવ્મ. વજૉયીના 3 અઠલારડમાાં છી શભમા ચારલાના 

પ્રમત્ન ઔયલા રાખી. આળયે 6 અઠલારડમાાં છી ત ે

ળયીય વાથે ખનુાં લજન વશન ઔયલા ભાટે રામઔ ફની. 

શાર તે શયલા પયલા અને ઉડલા રામઔ ફની છે. 

ખન એક્વ-યે ઔયી સ્વથશત વભજલાભાાં આલી 

વજૉયી છી ભાદા ખીધ ઔેટરી વલવથ શતી અને તેના 

ખ ઔેટરા ભજફતૂ શતા તે જાણલા ખન એક્વ યે 

રેલાભાાં આવ્મ. પ્રપેવય વઔયનુાં ઔશવે ુ ાં છે ઔે આ 

પ્રરક્રમાને વવેયેળન ઔશલેામ છે. તેની ભદદથી 

શભમા વાભાન્મ ખીધની જેભ ચારી ળઔળ ે અને બજન 

રઈ ળઔળે. આવુાં પ્રથભ લકત છે જ્માયે ઔઈ ખીધને 

કૃશત્રભ ખ રખાલામ શમ. 

4 અઠલારડમાાં છી ડભેેજ ષ્વઔન રયેય થલા રાખી 

વામષ્ન્ટરપઔ જનારભાાં પ્રઔાશળત થમરેાાં રયટા પ્રભાણે, 

વજૉયી છી ખીધને એષ્ન્ટફામરટક્વ દલા આલાભાાં 

આલી. આળયે 4 અઠલારડમાાં છી ધીયે ધીયે ડભેેજ 

થમેરી ષ્વઔન રયેય થલા રાખી. ડૉક્ટવાનુાં ઔશવે ુ ાં છે ઔે 

િીરડિંખ રામઔ ફની ખમા ફાદ તેને પયી જ ાંખરભાાં 

છડલાભાાં આલળે. 
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