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નથથ અભેરયકાભાાં લવતા વલચાયળીર અને કભથળીર ભાનલીઓન ાં ાક્ષિક.                                 

તાંત્રી: કોવળક અભીન લથ: ૧૯ અંક:૦૯. વપ્ટેમ્ફય -૦૧, ૨૦૨૧. 
 

 
અભેરયકાભાાં આઇડા લાલાઝડાથી 46ના ભત: 400 લથભાાં વોથી લધ  લયવાદ ઇવતશાવભાાં પ્રથભ લખત ઇભયજન્વી 
રાદલાભાાં આલી; શાઈલે નદીઓભાાં પેયલાઈ ગમા, વફ-લે ટે્રક ડફૂી ગમા. (લધ  તવલીય ાન 0૨ થી 0૩) 
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 અભેરયકાભાાં ચક્રલાત આઇડાઍ તફાશી ભચાલી. અભેરયકાના લ વવમાનાને ટકયામા ફાદ તે ન્યમૂકથ , ન્યજૂવી, 
રપરાડલે્ફપમા- ેન્ન્વરલેવનમા વરશત ઉત્તય અભેરયકાના યાજ્મભાાં શોંચી ગય ાં. દેળભાાં રગબગ 6 કયડ રક યૂ વાભે 
રડી યહ્યા, જ્માયે 3 રાખ ઘયભાાં લીજી ગ ર થઈ ગઈ. લાલાઝડાને કાયણે ન્યમૂકથ , ન્યજૂવી વોથી લધ  પ્રબાવલત 
થય ાં. શલાભાનળાસ્ત્રીઓન ાં કશવે  ાં છે કે ન્યમૂકથભાાં આ લયવાદ છેફરા 400 લોભાાં વોથી બાયે લયવાદ શઈ ળકે છે. 
ન્યમૂકથના ઇવતશાવભાાં પ્રથભ લખત ઈભયજન્વી રગાલી દેલાભાાં આલી. ન્યમૂકથ  ળશયેના ભટાબાગના વફ-લેભાાં ાણી 
બયાઈ ગમા. ભેટ્ર ફાંધ, ઍભટીઍવ ફવ રૂટ વાંણૂથ યીતે અટકી ગમા. યસ્તાઓ ય કાય ડફૂી ગઈ. વેંકડ ફ્રાઇટ્વ યદ 
કયલાભાાં આલી. ન્યજૂવીભાાં યૂના કાયણે 14 રકના ભત થમા. મતૃકભાાં ફે લથન ફાક ણ વાભેર છે. 9 રક 
ઘામર થમા છે અને ઘણા ગ ભ થમા છે. ઍક કરાકભાાં 3.24 ઇંચ લયવાદ ફાદ ઍયટથભાાં ાણી બયાઇ ગમા શતા. 
ન્યજૂવીના નેલાકથ  ક્ષરફટી ઍયટથ  યથી ઉડતી તભાભ ફ્રાઇટ્વ સ્થક્ષગત કયલાભાાં આલી શતી.  

અભેરયકાભાાં આઇડા લાલાઝડાને કાયણે થમેરી વલનાળની તવલીય... 

 
લ વવમાના                                                                                     ન્યમૂકથ  
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અભેરયકા કઈ ય  દ્ધને આખયી અંજાભ સ ધી કેભ નથી શોંચાડી ળકત  ાં? 
ઝુફૈય અશભદ * ફીફીવી 

 
 

આઓયે જાશયેાત અને ધાયણા મજુફ અભેરયાઍ 
તાલરફાનભાાં લાલટ વાંેરી રીધ છે અને શલે ાબરુ 
ઌયૉટટ વરશત અપકાનનસ્તાન ય તાલરફાનન ફજ 
છે. તાલરફાન ેઅપકાનનસ્તાનભાાં 'અભેરયાના યાજમને 
અન્મ હભુરાઓય દેળ ભાટે ફધાઠ' ઔણાવ્મ અન ે
'નતશાનવ જીત' શી પતેશ ફદર અપકાન રને 
અલબનાંદન ણ આપ્મા.  

અભેરયા નલશ્વન વોથી ળક્તતળાી દેળ ઔણામ છે. તેની 
ાવે અત્માધનુન વૈન્મ છે, અત્માધનુન ટેનૉરૉજી છે 
અને અત્માધનુન ઌયપવટ ણ છે તેભ છતાાં ઍ 
તાલરફાનને ેભ શયાલી ળક્ુાં નશીં? આ વલારન 
જલાફ ળધલાના પ્રમાવ અપકાનનસ્તાનભાાંથી 
અભેરયાની લાવી છી યલાભાાં આલી યહ્યા છે. 
અભેરયન બદુ્ધિજીલીઐ ઍ લાતે લ િંનતત છે ે અભેરયા 
આધનુન યિુ ેભ જીતી ળતુાં નથી? 

ઍ વલાર ણ ભશત્ત્લન છે ે 31 એઔસ્ટે અભેરયન 
વૈન્મની લાવી છી, ઓાવ યીને  ીન તથા યનળમાઍ 
આઔ લધીને તાલરફાન વાથે વાંફાંધ ફાાંધ્મ છે ત્માયે, 

અપકાનનસ્તાનભાાં અભેરયન બાઔીદાયી ય ણૂટનલયાભ 
મૂાઈ જળે? અભેરયાના ફ ાલભાાં ેટરા ર ઍલી 
દરીર યે છે ે અભેરયાને અપકાનનસ્તાન અને ઇયાભાાં 
કણી વપતા ભી છે. 

નળાઔ યનુનલનવિટીના પ્રપેવય ટૉભ ેનવડી શ ે છે, 

“અભેરયન વૈન્મઍ ઐવાભા લફન રાદેનને ળધી ાઢય 
અને ભાયી નાખ્મ. અર-ામદાન વપામ મો. તેના 
અને ભટા નેતા ાાં ત ભામાટ ઔમા અથલા ત તભેની 
ધયડ યલાભાાં આલી." 

"અપકાનનસ્તાનભાાં ામાની ભાઓાીમ સનુલધાઐન 
નલાવ થમ. છયીઐને નળલિત યલા ભાટે ળાાઐ 
ળરૂ યલાભાાં આલી. ઍ બણેર-ઔણરે લઔટ ઉબમો."  

"ઈયાનભાાં નથત ઇસ્રાનભ સ્ટેટ જેલા ઓતયના 
આતાંલાદીઐન ે ઓતભ યલાભાાં આવ્મા. વદ્દાભ હવૈુન 
તથા રીલફમાભાાં નટર ઔદ્દાપી જેલા તાનાળાશન અંત 
આવ્મ. આ ફધી વપતા ઐછી છે?” 

1945 છી અભેરયકાના ાાંચ મ  ખ્મ ય  દ્ધ: 

જે, અપકાનનસ્તાન, વીરયમા, ઇયા અને મભનભાાંથી 
આતાંલાદીઐને મૂભાાંથી ઉઓેડી પેંલાભાાં લૉનળિંઔટન 
નનષ્પ યહ્ુાં શલા ફાફતે અભેરયાભાાં વલટવાંભનત છે. 
યિુભાાં તાલરફાનની જીત અને તેનુાં વત્તા ય ાછાં 
આલવુાં અભેરયાની નનષ્પતાન વોથી ભટ યુાલ છે.  
ઇનતશાવ ય નજય નાઓીઍ ત જાણલા ભે છે ે 1945 
સધુી અભેરયા તભાભ ભટાાં યિુ જીત્યુાં, યાંત ુ1945 છી 
અભેરયા ફહ ુજ ઐછા યિુભાાં નલજેતા ફની ળક્ુાં છે.  
1945 છી અભેરયા ાાં  ભટા યિુ રડ્ુાં છે. તેભાાં 
રયમા, નલમેતનાભ, અઓાત, ઈયા અન ે
અપકાનનસ્તાનભાાંના યિુન વભાલેળ થામ છે. 
વભાલરમા, મભન અને રીલફમાભાાં અભેરયા નાનાાં યિુ 
ણ રડ્ુાં છે. 
1991ના અઓાતી યિુને ફાદ યતાાં અભેરયા ફાીની 
તભાભ રડાઈઐભાાં યાજજત થયુાં છે. 
અભેરયા ભાટે પયજ ફજાલલા દયનભમાન ાટટય 
ભરાનવમને અપકાનનસ્તાનભાાં કણાાં લો વાય માાં 
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છે. ઍ અનબુલને આધાયે તેભણે ‘ધ અભેરયન લૉય ઇન 
અપકાનનસ્તાન, અ રશસ્રી’ નાભનુાં સુ્ત રખ્યુાં છે, જે 
શરેી જુરાઈઍ પ્રાનળત થયુાં શત ુાં. 

અભેરયકા ય  દ્ધ શાયે છે ક્યા કાયણવય? 

ઉયતત સુ્તભાાં ાટટય ભરાનવમને ઍ યવપ્રદ 
ાવા ય પ્રાળ પેંક્ય છે. તેઐ જણાલે છે ે 1945 
શરેાાંના યિુ દેળ લચ્ ે રડામાાં શતાાં. ઍ યિુ 
અભેરયા શાંભેળા જીત્યુાં શત ુાં. 
“ણ રડલૈમાઐ સ્થાનન ફલાઓય શમ, વૈન્મ 
નનફટ શમ યાંત ુ લધાયે પે્રરયત તથા પ્રનતફિ શમ 
ઍલાાં નલા યઔુના તભાભ યિુભાાં અભેરયાઍ શાયન 
વાભન યલ ડય છે.” 

યાજમની લાત અરઔ છે, યાંત ુફેનઔાઝી, વભાલરમા, 
વેઔન અને શલે ાબરુભાાંથી જે રા ાયી વાથે 
અભેરયાના વૈનન ાછા પમાટ છે ઍ શીત યાજમને 
લધાયે ળયભજન ફનાલે છે. 
વલાર ઍ છે, અભેરયા યિુ શાયી ેભ જામ છે? નનષ્ણાત 
મજુફ, તેના કણાાં ાયણ છે, જેભાાં સ્થાનન વાંસ્કૃનત 
નલળેની વભજન અબાલ મખુ્મ ાયણ છે.  
અભેરયાના નલદેળ નીનતના નનષ્ણાત અને સ્લાથટભય 
રેજના પ્રપેવય ડૉનભનન રટમયનીઍ ઍ ઇન્ટવ્ય ૂટભાાં હ્ુાં 
શત ુાં, “અપકાનનસ્તાન, ઇયા, વીરયમા અને રીલફમા જેલી 
રડાઈઐ ઔાંબીય ગશૃયિુ છે. ઍ યિુભાાં ળક્તત ે બોનત 
ળક્તત જીતની ઔેયન્ટી નથી આતી. ઓાવ યીને 
અભેરયા જેલ દેળ સ્થાનન વાંસ્કૃનતથી અજાણ છે અને 
ઍ ઍલા દુશ્ભન વાથે રડ ેછે, જે લધાયે જાણાય અને 
લધાયે રટફિ છે.” 

ય દ્ધના ભેદાનભાાં અભેરયકાની ન્સ્થવત. 

ડૉનભનન રટમયીનીઍ તેભના સુ્ત ‘ધ યાઈટ ટુ લઝૂ અ 
લૉય, અભેરયા ઇન ઍન ઌઝ એપ અનનલનેફર 
ૉન્ફન્લરત્વ’ભાાં સ્લીાયે છે ે અભેરયા તાજેતયનાાં 
યિુભાાં શાયુાં છે. કાત ઔરેયરા રડાઈઐના આ નલા 

યઔુને અનકુૂ થલા ભાટે અભેરયાઍ ેટર વાંકટ મો 
છે તે આ નલ ાયત્તેજ સુ્તભાાં ડૉનભનન રટમયનીઍ 
જણાવ્યુાં છે. રયણાભે ભટાબાઔનાાં મખુ્મ યિુ વૈન્મની 
નનષ્પતાને લમાાં છે અને યિુના ભેદાનભાાં આદા આલે 
છે ત્માયે અભેરયા ભાટે ઍ ણભાાંથી ફશાય નીવુાં 
મશુ્ેર શમ છે. તેનુાં રયણાભ શજ્જજાય અભેરયન વૈનન 
અને અભાયા વશમઔીઐ ભાટે ઔાંબીય શમ છે. 
યાષ્રપ્રમઓુ જ્મજૉ બળુના પ્રલ ન રઓે ડનેલડ ક્રુભે 
ઇયાભાાં અભેરયાના યિુને શરેાાં ટે આપ્મ શત, ણ 
શલે તેભન અલબપ્રામ ફદરાઈ ઔમ છે. 
ઍ રેઓભાાં તઐે જણાલ ે છે, “આણે ઇયાને ફશતેય 
ફનાલલા ભાટે તૈમાય શલાનુાં નલ ાયુાં શત ુાં, યાંત ુઆણ ે
અજ્ઞાની અને અલબભાની શતા તેભજ ભાનલીમ ીડાનુાં 
ાયણ ફન્મા શતા, જે અભેરયન, ઇયાીઐ ે પ્રદેળ ઍભ 
ઈના ણ ભાટે વારુાં ન શત ુાં.” 

અભેરયકાના યાજમન ાં ભટ ાં કાયણ 

જલાશયરાર નેશરુ યનુનલનવિટીભાાં નિભ ઍનળમન 
ફાફતના નનષ્ણાત પ્રપેવય આપતાફ ભાર ાળા ણ 
સ્થાનન વાંસ્કૃનતની યૂતી વભજના અબાલને અભેરયાના 
યાજમનુાં ઍ ભટુાં ાયણ ઔણે છે. 
ફીફીવી વાથે લાત યતાાં તેઐ શ ેછે, “અભેરયા ફીજા 
દેળની વાંસ્કૃનતને વભજતુાં નથી અને ઝીણલટલૂટ 
વભજલા ણ ઈચ્છતુાં નથી."  

"અભેરયાના ભતૂલૂટ યાષ્રપ્રમઓુ રડ  ેની અને 
અભેરયાના ભતૂલૂટ વાંયિણ પ્રધાન ડનાલ્ડ યમ્વપેલ્ડ 
સ્ષ્ટ યીતે શતેા શતા ે અભેરયાનુાં વૈન્મ ફઔદાદભાાં 
પ્રલેળ યળે ત્માયે ઇયાન નળમા વમદુામ વદ્દાભ હવૈુન 
વાભે ફલ યળે અને અભેરયન વૈનનનુાં ફૂરશાયથી 
સ્લાઔત યળે." 

"ક્યાાં થયુાં સ્લાઔત? ક્યાાં થમ ફલ? તે ઈયાની 
આંતરય ફાફત અને તેના વભાજ નલળેની ફહ ુ ભટી 
ઔેયવભજ શતી.” 
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અપકાનનસ્તાનભાાં અભેરયાના યાજમનુાં ઍ લધ ુ
ઉદાશયણ આતાાં પ્ર. ાળા શ ે છે, “અપકાનનસ્તાનભાાં 
તેભણ ે મશુ્ેર પ્રદેળન વાભન યલ ડય શત. 
આટરી ફધી ઓીણ, શાડ અને ગપુાઐભાાંના ગપુ્ત 
ઠેાણાઐન તાલરફાનને ઔાઢ રય મ શત, યાંત ુ
અભેરયન વૈનનને તેની ઓફય ન શતી." 

"અભેરયન વૈનનને ઈ જઓભ દેઓાત ુાં ત્માયે તેઐ 
તેભની તાાતન ઉમઔ યીને વભગ્ર પ્રદેળ ય 
જયદાય ફમ્ફભાય યતા શતા અને વભગ્ર પ્રદેળને 
ઓેદાનભેદાન યી નાઓતા શતા.” 

યાષ્ટ્ટ્રલાદ, વલચાયધાયા અને ધભથય  દ્ધ 

નલમતનાભ યિુભાાં ઉતયેરી નલમતનાભ વયાયે નલમત-
ોંઔ નાભના ઍ મ્યનુનસ્ટ ઔેરયરા દની સ્થાના યી. 
ઍ દના વભ્મની વામ્મલાદી નલ ાયધાયા અને 
યાષ્રલાદ પ્રત્મેની રટફિતા અભેરયન વૈનનને બાયે 
ડી શતી, ાયણ ે તેભને ઍ લાતનુાં શાંભેળા આિમટ થતુાં 
શત ુાં ે તેઐ તેભના દેળથી શજાય રરભીટય દૂય ઈ 
અન્મ ભાટે યિુ રડી યહ્યા છે. 
મતૃ્યનુી યલાશ ન યતા અને તાની નલ ાયધાયા ભાટે 
જીલ આલા તત્ય ઔેરયરા દ આઓયે અભેરયનને 
બઔાડલાભાાં વપ થયુાં શત ુાં. 
તાલરફાનના રસ્વાભાાં ણ ાંઈ ઍવુાં જ છે. અને 
જાણાયઍ જણાવ્મા મજુફ, તાલરફાન અભેરયા વાભેના 
યિુને ભાત્ર દેળ વાભેની રડાઈ જ નશીં, ણ ધભટયિુ 
ણ ફનાલલાભાાં વપ થમા શતા. 
પ્રપેવય ડૉનભનન રટમયની શ ેછે, “તાલરફાન ાવ ેઍ 
રક્ષ્મ શતુાં. ધાનભિ, લાંળીમ અને યાષ્રલાદી અીરનુાં 
નભશ્રણ શતુાં. તેની વાભે અપકાન વયાય રતાંત્ર ે 
ભાનલાનધાય ે ઍ યાષ્રલાદી અીરને આધાયે 
વાયાત્ભ વાંદેળની રૂયેઓા તૈમાય યલાભાાં નનષ્પ યશી 
શતી.” રેઓ ાટટય ભરાનવમન શ ે છે, “તાલરફાન 
ઍટરા ધભટપે્રરયત શતા ે તેણે તેભને આ યિુભાાં 
ળક્તતળાી ફનાલી દીધા શતા. તેભણે ખદુને ઇસ્રાભના 

પ્રનતનનનધ તયીે પ્રસ્તતુ માટ શતા અને નલદેળી ફજાના 
નલયધનુાં આહ્વાન યુાં શત ુાં." 

"ઍ નલ ાયથી વાભાન્મ અપકાન નાઔરય પ્રબાનલત 
થમા શતા. વાભાન્મ અપકાન નાઔરય ટ્ટયતાલાદી 
નથી, ણ મવુરભાન શલાન તેભને ઔલટ છે. વયાયી 
વૈનન ભાટે ઍલી ઈ પે્રયણા ન શતી. તેઐ ઈ શતે ુ
ભાટે ણ રડતા ન શતા.” 

જેશાદ પ્રત્મેની તાક્ષરફાનની કરટફદ્ધતા. 
ાટટય ભરાનવમનના જણાવ્મા મજુફ, તાલરફાન ભાટે 
ભાયલા તૈમાય શમ ઍલા અપકાનની વાંખ્મા લધાયે 
શતી. તાલરફાનને તેન પામદ યિુના ભેદાનભાાં થમ. 
ાટટય ભરાનવમન અપકાનનસ્તાનભાાં રાાંફ વભમ યહ્યા 
છે અન ે ઍ દયનભમાન તઐે તાલરફાનના ર અને 
તેભના ટેેદાયને ણ ભળ્મા છે.  
ાટટય ભરાનવમને તેભના સુ્તભાાં તાલરફાનના ઍ 
નેતાનુાં નનલેદન આ યીતે નોંધ્યુાં છેેઃ “રીવ ે વૈન્મના 
જલાન ભયતા શમ ઍલી કટનાઐની લાત હુાં યજ 
વાાંબળાં છાં. તેઐ તાલરફાન વાભે રડલા ભાટે રટફિ છે 
ે નશીં ઍ હુાં જાણત નથી." 

"રીવ અને જલાન ત ભાત્ર ડૉરય ભાટે રડ ે છે. 
તેભને વાય ઔાય આલાભાાં આલ ે છે, ણ તેભનાભાાં 
વયાયન ફ ાલ યલાની પ્રેયણા શતી નથી, જ્માયે 
તાલરફાન જેશાદ ભાટે રટફિ છે.” 

પ્ર.ાળાના જણાવ્મા અનવુાય, તાલરફાન યિુના 
ભેદાનભાાં રડલા ઉતયતા શતા ત્માયે ભાથે પન ફાાંધીને 
આલતા શતા. તેની વાભ ે અભેરયન તથા અપકાન 
વયાયના વૈન્મ ભાટે જીલ ફ ાલલાનુાં ાભ અગ્ર શતુાં. 
“અભેરયન વૈનન તેભના તાના નશીં, ણ યામા 
દેળ ભાટે રડતા શતા.  
તેભની રટફિતા તાલરફાન જેલી ન શતી. તાલરફાન 
તેભના દેળ ભાટે રડતા શતા અને તેભણ ેઍ રડાઈન ે
ધભટયિુનુાં સ્લરૂ આપ્યુાં, તેને ાયણે વાભાન્મ 
અપકાનભાાં તેના પ્રત્મે વશાનભુનૂત વજાટઈ.” 
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આ શાયભાાંથી અભેરયકા શ ાં ળીખ્ય  ાં? 

અભેરયન નેતતૃ્લ વાઈઔન, નલમતનાભભાાંથી શુાં ળીખ્યુાં 
નશીં. 1993ભાાં અભેરયાઍ વભાલરમાભાાં નાના ામ ે
વૈન્મ ામટલાશી યી શતી, યાંત ુ તેના ય અઔાઉની 
ભરૂના નુયાલતટનન આય મૂામ શત. 
ભઔારદશનુા ભાઔો ય મતૃ અભેરયન વૈનનને કવડી 
જલાના દૃશ્મની વભગ્ર નલશ્વભાાં ટીા યલાભાાં આલી 
શતી. ઍ જઈને અભેરયન નાયાજ થમા શતા. ેટરા 
બાવુ થઈ ઔમા શતા. અભેરયા ભાટે તે આરિાભાાં 
ભશત્ત્લન લાાં શત.  
અભેરયન વૈનનઍ એતટફય-1993ભાાં વભાલરમાની 
યાજધાની ભઔારદશ ુય નલનાળાયી દયડા ાડયા શતા. 
તેન શતે ુ વભાલરમાના ળક્તતળાી લૉય રૉડટ જનયર 
ભશમ્ભદ પયાશ ઍરડડ તથા તેભના મખુ્મ વશમઔીઐને 
ડલાન શત, યાંત ુઅભેરયન વૈન્મ તયપથી ઍરડડના 
નભલરનળમાના જયદાય પ્રનતયધન વાભન યલ ડય. 
અભેરયાનાાં ફે બ્રૅ શૉ શલેરપ્ટવટને તડી ાડલાભાાં 
આવ્માાં શતાાં. અભેરયાના 18 અને વાંયતુત યાષ્રના ફે 
વૈનન ભામાટ ઔમા શતા. ઍ લઓત ે વભાલરમાભાાં 
આંતયનલગ્રશ તથા દુષ્ાના અંત ભાટેના વાંયતુત 
યાષ્રવાંકના ઍ નભળનનુાં નેતતૃ્લ અભેરયા યત ુાં શત ુાં. 
છ ભરશનાભાાં જ અભેરયાઍ વભાલરમાભાાંથી તાનુાં 
વૈન્મ શટાલી રીધુાં શત ુાં અને ઍ નભળનની નનષ્પતાઍ 
અભેરયાને આરિન વાંટભાાં શસ્તિે ફાફતે વાલ તે 
યુાં શત ુાં.  
પ્રપેવય ડૉનભનન રટમયની શ ે છે, “ાઠ બણલા જેલી 
કણી ફાફત છે. વોથી ભશત્લન ાઠ ઍ છે ે શલેુાં 
યિુ ઓતભ ન થયુાં શમ ત્માયે ફીજુ ાં યિુ ળરૂ ન ય. 
નૈનતતા અને ધાનભિ જળને રીધે યિુ ળરૂ ન ય અને 
લાત ીતની ત શમ ત તને ઈનાય ન ય." 

"શાાંવર યી ળામ તેવુાં રક્ષ્માાં યાઓ. યિુ ળરૂ યલાને 
ફદરે તેને ણૂટ યલાનુાં લધાયે મશુ્ેર શમ છે ઍ લાત 
માદ યાઓ.” 

‘લાવી થઈ છે, યવ જલામેર યશળેે’ 

પ્રપેવય ડૉનભનન રટમયની શ ે છે, “અપકાનનસ્તાન અને 
ઇયાભાાં યાષ્રનનભાટણ, રળાશી, ભાનલાનધાય અને 
ભરશરા નળિણ ત આલાયણ શતાાં. ભટ ઓેર  ીન અન ે
યનળમાને દૂય યાઓલાન તેભજ ભધ્મ ઍનળમાભાાં 
યનળમાન પ્રબાલ કટાડલાન શત, ણ યાજમને ાયણ ે
અભેરયાની વ્યશૂય ના નનષ્પ નીલડી.”  

“શલે અભેરયાની વ્યશૂય ના  ીન તથા યનળમાને 
અપકાનનસ્તાનથી ઈ યીતે દૂય યાઓલાની શળે. 
તાલરફાન ય ભટ પ્રબાલ ધયાલતા ારસ્તાનની જરૂય 
અભેરયાને ડ ેઍ ણ ળક્ય છે.” 

અભેરયાઍ તાલરફાન વાથ ેવીધ વાંફાંધ જાલી યાઓલ 
જઈઍ ઍવુાં ણ ેટરા ર શ ે છે. ાબરુ ઌયટટ 
ફશાય તાજેતયભાાં થમરેા ફૉમ્ફ નલસ્પટ છી તનેી 
ઝર ણ જલા ભી યશી છે. 
યનળમા અને  ીન ઍ થઈ ઔમાાં છે. તેનાથી અભેરયા 
યેળાન છે. તાલરફાનનુાં અપકાનનસ્તાન, અભેરયાની 
અંદય ે ફશાય અભેરયન દૂતાલાવ ે તેના વૈન્મ 
સ્થાન ય ઉગ્રલાદી હભુરાઐ યે તેલાાં ઉગ્રલાદી 
વાંઔઠનન અડ્ડ ન ફની જામ તેની ણ અભેરયાને 
લ િંતા છે. 

અભેરયકા વૈન્મ પયી અપઘાવનસ્તાન ભકરળે? 

 

પ્રપેવય ાળાના જણાવ્મા અનવુાય, આલી રયક્સ્થનતભાાં 
અભેરયા વીધ શસ્તિે નશીં યે. 
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તેઐ શ ે છે, “ાછરાાં ેટરાાં લોભાાં અભેરયા અને 
ારસ્તાન લચ્ ેનુાં અંતય લધ્યુાં છે. અભેરયા 
ારસ્તાનથી ખળુ નથી." 

"જે, અભેરયાઍ તાલરફાન વાથેની વભજૂતીભાાં 
ારસ્તાનની ભદદ રીધી શતી અને તેનુાં વૈન્મ સ્લદેળ 
ાછાં પયળે ઍ વભમે તાલરફાન હભુર નશીં યે તેની 
ઔેયન્ટી ારસ્તાન ાવથેી ભેલી શતી, યાંત ુ
અપકાનનસ્તાનભાાં અભેરયાની વ્યશૂય ના નનષ્પ યશી છે 
ત્માયે તેને આઔાભી રદલવભાાં ારસ્તાનની જરૂય 
ડળે." 

"અભેરયાને ારસ્તાનના ભતૂલૂટ યાષ્રનત અને વૈન્મ 
લડા જનયર યલેઝ મળુયટપ જેલા નેતાઐની જરૂય 
ડળે, જેભણે પ્રમઓુ બળુની અીરને ભાન આીને 

2001ભાાં અપકાનનસ્તાન ય  ડાઈ લઓત ે અભેરયાને 
વાથ આપ્મ શત.” 

તેઐ ઉભેયે છે, “લડાપ્રધાન ઇભયાન ઓાન યનુાં દફાણ 
લધળે. તેઐ તેભન ામટા યૂ યી ળે છે ે ેભ તે 
જલાનુાં યશ ેછે.” 

પ્રપેવય ડૉનભનન રટમયની શ ે છે, “યાષ્રપ્રમઓુ જ 
ફાઇડન અપકાનનસ્તાનભાાં લધ ુઍ ભટા યિુની વઓત 
નલરુિભાાં છે, યાંત ુ ેટરા વાંજઔભાાં અભેરયા પયી 
વાભેર થઈ ળે છે. ઍ, ભાનલીમ વાંટ છે." 

"ફીજુ ાં છે આતાંલાદી વાંઔઠનન ઉદમ. બનલષ્મ તયપ 
જઈઍ ત  ીન વાથે લયતી તાંઔરદરીને ાયણ ે
અપકાનનસ્તાન ભટા દેળ લચ્ ેના છદ્મયિુનુાં ઠેાણુાં 
ફની ળે છે.” 

_________________________________________________________________________________________________ 

Maanav 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 પવેબ ક, લટ્વઍ યની વલવલધ સ્ટના વોજન્મથી પ્રકાવળત કયે છે. આ વલેન ઋણસ્લીકાય છે. 

mailto:kaushikamin@hotmail.com
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તાક્ષરફાન, અર-કામદા અને ઇસ્રાવભક સ્ટેટની વત્ર ટી 
ક્યાાં ઍક છે અને શ ાં છે તપાલત? 

જવ કારોવ ક્લેટ * ફીફીવી ન્યઝૂ લફડથ 
અપકાનનસ્તાનની વત્તાની રડાઈભાાં ત્રણ જૂથ ઍ ફીજા 
વાથે ભીને યશ ે છે: તાલરફાન, અર-ામદા અન ે
ઇસ્રાનભ સ્ટેટ. 
નિભના દેળની વેનાની નલદામ છી તાલરફાન વત્તા 
ય આવ્યુાં છે, ત્માયે ભધ્મ લૂટ અને ભધ્મ ઍનળમાભાાં 
જેશાદન નલ યઔુ ળરૂ થલાનુાં જઓભ જાણાય વ્મતત 
યી યહ્યા છે. 
છેલ્ર થડા લોભાાં અર-ામદા અને ઇસ્રાનભ સ્ટેટ 
(IS) નફા ડયા છે, ણ શજીમ તે વરિમ છે અન ેશલ ે
ળક્તતળાી ફની ળે છે.  
આ ફાંન ેતાલરફાન જેલા જ ઉદ્દાભલાદી છે, ણ ત્રણમે 
જૂથની ભશત્ત્લાાાંિાઐ જુદી જુદી છે અને ત્રણે અરઔ 
યીતે ાભ યે છે.  
"અપકાનનસ્તાનભાાં વોથી ભશત્ત્લની ભનૂભા તાલરફાનની 
છે. અર-ામદાનુાં જેશાદી જૂથ અત્માયે પયીથી તાનુાં 
નેટલટ ઊભુાં યલાની નળળ યી યહ્ુાં છે.  
આઈઍવ ણ ઔદાંડ જભાલલા ભાઔ ે છે, ણ તેનુાં 
ાભ મશુ્ેર ફની ળે છે ેભ ે તે તાલરફાન અને અર-
ામદા ફાંનેનુાં દુશ્ભન છે," ઍભ ન્ય ૂ મટના વપન 
વેન્ટયના વાંળધ અને વરાભતી નનષ્ણાત લરન તરાટ 
શ ેછે.  
આ ત્રણમે લચ્ ે મૂભતૂ પય શુાં છે તે જઈઍ.  
અર-કામદા, ઇસ્રાવભક સ્ટેટ અને તાક્ષરફાનન ાં મૂ 
અર-ામદા અને તાલરફાનન ઉદમ વનલમેત વાંકના 
આિભણન વાભન યલા ભાટે થમ શત.  
1980ના દામાભાાં યનળમન આિભણ છી 1990ના 
દામાભાાં અપકાનનસ્તાનભાાં વત્તા ભાટે આંતરય રડાઈ 

 ારતી યશી તેભાાં અર-ામદા અને તાલરફાન ઊબા 
થમા શતા.  
ઇસ્રાનભ સ્ટેટ થડા લો શરેાાં 2003ભાાં અભેરયાના 
આિભણ છી ઇયાી વૈનનભાાંથી તૈમાય થયુાં શત ુાં. 
તેભની વાથે ઇયાભાાં યશરેા અર-ામદાના ઉગ્રલાદીઐ 
ણ જડામા શતા.  
અર-ામદાની સ્થાના વાઉદી અફજનત ઐવાભા 
લફન રાદેને એંવીના દામાના અંત બાઔભાાં યી શતી. 
અર ામદાન અથટ જ જડાણ ઍલ થામ છે, અને તેનુાં 
ાભ વનલમેત વાંક વાભે રડનાયા મકુ્સ્રભને ભદદ 
યલા તેની વાથે જડાલાન શત. 
આ ભાટે વભગ્ર ઇસ્રાભી જઔતભાાંથી ઉગ્રલાદીઐની 
બયતી યલાભાાં આલી શતી. 
વનલમેત વાંકને શયાવ્મા ફાદ શ્તનુ રડામનુાં ઍ 
જૂથ અને ારસ્તાનભાાં ખ્તનુ પ્રાાંતની ભદયેવાભાાં 
તૈમાય થમેરા યલુાનનુાં જૂથ તાલરફાન 
અપકાનનસ્તાનભાાં વ્મા ફન્યુાં.  
અપકાનનસ્તાનભાાં ળાાંનત અને વરાભતી યૂી ાડલાન 
તેન શતે ુ શત અને વત્તાભાાં આવ્મા છી ળરયમા રાગ ુ
યલાની તેની નેભ શતી. 
તાલરફાનને ટે ભલા રાગ્મ અને થડા જ લઓતેભાાં 
ાબરુ ફજે યુાં અને 1996 સધુીભાાં વભગ્ર 
અપકાનનસ્તાનભાાં ફજ જભાલી દીધ શત. 
તે લઓતે અર-ામદા વશામ યૂી ાડનાયા ઍ નેટલટ 
જેવુાં જ શત ુાં.  
આંતયયાષ્રીમ સ્તયે જેશાદના દાલા વાથે તે વરિમ ફન્યુાં 
શત ુાં. અર-ામદા તયપથી ભતી ભદદ અને પાંરડિંઔને 
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ાયણે તાલરફાને અર-ામદાન અડ્ડ અપકાનનસ્તાનભાાં 
ઊબ થલા દીધ શત.  
ઇયાભાાં અર-ામદાભાાંથી જ આઔ જતા ઇસ્રાનભ 
સ્ટેટ ઊભુાં થયુાં શત ુાં. 2003ભાાં અભેરયાઍ હભુર મો તે 
છી ઇયાભાાં નલદેળી વેનાના આિભણ વાભે તે રડ્ુાં 
શત ુાં.  
2006ભાાં અર-ામદાઍ ઇયાના ફીજા ઉદ્દાભલાદી 
જૂથને ઍનત્રત માટ અને તેને ઇસ્રાનભ સ્ટેટ એપ 
ઇયા ઍવુાં નાભ આપ્યુાં શત ુાં. ઇસ્રાભી જઔત ય 
ઍ િી ળાવનના ઇયાદ ાય ાડલા ભાટે આ જૂથ 
ફનાવ્યુાં શત ુાં. 
2011 છી ઇસ્રાનભ સ્ટેટ વીરયમાભાાં ઘસૂ્યુાં અને ત્માાંના 
ગશૃ યિુભાાં વત્તા જભાલી ળક્ુાં. તે છી તેનુાં નાભ 
ફદરીને ઇસ્રાનભ સ્ટેટ એપ ઇયા અને રેલાન્ત ઍવુાં 
અાયુાં. અર-ામદાથી તાને અરઔ યીને તેણે શલે 
લઓરાપત તાના શાથભાાં રલેાન ઇયાદ જાશયે મો. 
અર-કામદા, ઇસ્રાવભક સ્ટેટ અને તાક્ષરફાનન ાં 
ઇસ્રાભન ાં અથથઘટન કેટલ ાં અરગ? 

 
આ નલમભાાં નનષ્ણાતઍ જણાવ્યુાં ે તાલરફાન, અર-
ામદા અને ઇસ્રાનભ સ્ટેટ ત્રણેમ ધભટનુાં અથટકટન 
જેશાદ અને ઉદ્દાભલાદી પ્રાયનુાં યે છે. 
આ ત્રણેમ જૂથ સુ્ ી મકુ્સ્રભના ફનેરા છે, જે નળમાઐ 
યતાાં લધાયે ટ્ટય ઇસ્રાભભાાં ભાને છે. આ નલઓલાદને 
ાયણે જ કણા મકુ્સ્રભ દેળ લચ્  ેવાંકટ થત યશ ેછે. 
"તે ર ભાને છે ે ધભટના નાભે રશિંવા લાજફી છે. ધભટ 
ભાટે રડવુાં પયજ છે અને ન રડ ેતે ઓયાફ મકુ્સ્રભ છે," 

ઍભ રાંડનની રિંગ્ઝ ૉરેજના વાંળધ ભાઇર ગ્રપ્ીઍ 
ફીફીવીને જણાવ્યુાં.  
"આ ત્રણેમ જૂથ ભાને છે ે વાભાજજ અને યાજીમ 
વ્મલસ્થા ધાનભિ વ્મલસ્થાથી અરઔ શઈ ળે નશીં," 
ઍભ તેઐ ઉભેયે છે.  
"ફાઇફરની જેભ કુયાનભાાં ણ ેટરા ફહ ુ
ઉશ્ેયણીજન સતૂ્ર છે. ભટા બાઔના મકુ્સ્રભ આ રશિંવ 
સતૂ્રને ભાનતા નથી. તેભનુાં શવે ુ ાં છે ે ધભટની સ્થાના 
લઓતે તેની જરૂય શતી, ેભ ે ત્માયે તેની વાભે ઓતય 
શત. તેથી તે લઓતે જેશાદી યિુ ફયાફય શત ુાં," ઍભ 
ગ્રપ્ી શ ેછે.  
જે આ ત્રણેમ જૂથની ટ્ટયતાભાાં થડ પય છે. તેભના 
ઇયાદા પ્રભાણે તેભની ટ્ટયતાભાાં તપાલત તે ફાફત જ 
ત્રણેમ લચ્ ે મખુ્મ પય છે ઍભ જાણાય શ ેછે. 
અર-કામદા, ઇસ્રાવભક સ્ટેટ અને તાક્ષરફાનના 
ઇયાદાઓભાાં કઈ તપાલત છે? 
તાલરફાનન ઇયાદ અપકાનનસ્તાનભાાં ળરયમા ાનનૂ 
રાગ ુ યલાન છે. છેલ્રે વત્તા ભેરી ત્માયે તાલરફાને 
ડ ળરયમા ામદ રાગ ુયેર, ઓાવ યીને ભરશરાઐ 
વાભે આયા નનમભ શતા. 
1996થી 2001 દયનભમાન તાલરફાને ગજુાયેરા ત્રાવને 
માદ યીને જ રાઓની વાંખ્માભાાં અપકાન દેળ છડીને 
નાવલા રાગ્મા. તાલરફાનની વત્તાભાાં જૂન અત્મા ાય 
પયી ળરૂ થળે ઍલ બમ તભેને છે. 
"જે અર-ામદા અને ઇસ્રાનભ સ્ટેટ યતાાં 
તાલરફાનના ામદાભાાં ઐછી ટ્ટયતા છે. તાલરફાન 
મકુ્સ્રભના બવ્મ આદળટ ભતૂાને માદ યીને 
અપકાનનસ્તાનને પયી તેવુાં ફનાલલા ભાઔે છે." ઍભ 
લૉનળિંગ્ટનની જ્મજૉટાઉન યનુનલનવિટીના ત્રાવલાદની 
ફાફતના જાણાય ડનેનમર ફામભેન શ ેછે. 
ફામભેન શ ે છે, "અર-ામદા અને ઇસ્રાનભ સ્ટેટ 
આંતયયાષ્રીમ સ્તયે ત્રાવલાદ પેરાલા ભાઔે છે, જ્માયે 
તાલરફાનને ફીજા મકુ્સ્રભ દેળભાાં ઈ યવ નથી, ભાત્ર 
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અપકાનનસ્તાન ય ધ્માન ેન્રીત યલા ભાઔે છે - આ 
વોથી ભટ પય છે."  
લિતા ઍ છે ે અર-ામદા અને ઇસ્રાનભ સ્ટેટ ફાંને 
લઓરાપતને ાછી રાલલા ભાઔે છે. ઍટરે ે ફધા જ 
મકુ્સ્રભ યાષ્રભાાં ધાનભિ અને યાજીમ આઔલેાનની 
ચ ૂાંટણી થામ અને તે લઓરાપત પ્રભાણે  ારે.  
"જે લઓરાપત ઊબી યલાની ફાફતભાાં ફાંને લચ્ ે બદે 
છે. અર-ામદાને રાઔે છે ે લઓરાપતની લાત યલી 
શજી લશરેી છે. જેશાદીઐ અને મકુ્સ્રભ વભાજ શજી 
લઓરાપત ભાટે તૈમાય નથી. તેથી તેની અગ્રતા ઍ 
નથી," ઍભ ફામભેન લધભુાાં જણાલે છે. 
અભેરયકા વાથનેી દ શ્ભનાલટ ફાફતે ત્રણે ઍક છે? 
તાલરફાન, અર-ામદા અને ઇસ્રાનભ સ્ટેટ ત્રણેમન 
ઍ વભાન દુશ્ભન છે- અભેરયા અને નિભ. 
"આ ઉયાાંત જેભને દઔાઓય ઔણતા શમ તેલા પ્રાદેનળ 
દેળ વાભે ણ તેની દુશ્ભનાલટ છે, ઍટરે ે ઍલા દેળ 
જે અભેરયાને અને નિભને ટે આતા શમ. અથલા 
ઍલ દેળ જેભણે ટ્ટય ઇસ્રાભને છડીને નિભની જેભ 
લશીલટ અને ધભટવત્તા લચ્ ે બેદ યાખ્મ શમ." ઍભ 
ગ્રપ્ી જણાલે છે.  
આલા દેળભાાં ઈયાન, વીરયમાન વભાલેળ થામ છે. જે 
આ યીતે તેની વાભે દુશ્ભનાલટ યાઓલા વાભે વલાર 
ણ ઊબા થામ છે. અભેરયાઍ કણી લાય અશલેાર 
આપ્મા છે ે ઈયાનની નળમા વયાયે કણી લાય સુ્ ી 
જેશાદી અર-ામદાને ટે આેર છે. 
"ઇસ્રાનભ સ્ટેટ શરેેથી અર-ામદા યતાાં લધાયે 
રશિંવ શત ુાં અને તેણે નિભ વાભેની રડત ઉયાાંત 
તાની જેશાદભાાં નલશ્વાવ ના યાઓનાયા મકુ્સ્રભ વાભે 
લધાયે ક્રૂયતા આ યી છે," ઍભ ફામભેન શ ેછે. 
જાણાય શ ે છે ે અર-ામદા ભાટે મખુ્મ દુશ્ભન 
અભેરયા છે, જ્માયે ઇસ્રાનભ સ્ટેટ ભાટે નળમાઐ અને 
ભધ્મ લૂાટ ફીજા રઘભુતી જૂથને ઓતભ યલાનુાં ાભ 
લધાયે અઔત્મનુાં છે.  

"અર-ામદા ણ નળમાઐને ાપય ભાને છે, ણ તેની 
શત્મા યી નાઓલાની લાતને લધાયે ડતી ભાને છે, ત ે
ભાને છે ે આના ાયણે ળક્તત લેડપામ છે અને જેશાદને 
જ નુવાન થામ છે." ઍભ ફામભેન શ ેછે. 
આઈઍવ ભાટે તાલરફાન ણ દુશ્ભન છે, ેભ ે તે ભાને 
છે ે અભેરયા વાથે લાટાકાટ યીને તાલરફાને 
દઔાઓયી યી છે.  
જે ડીરૂ જૂથ દ્વાયા ફાંને ઍ ફીજા વાથે જડામેરા 
છે ઓયા. તાવ ઍજન્વીઐના જણાવ્મા અનવુાય 
અપકાનનસ્તાનના આઈઍવ જૂથ અને શક્કાની નેટલટ 
લચ્  ેડી છે. શક્કાની નેટલટ તાલરફાન વાથે જડામેલુાં 
છે. જેશાદભાાં આઔેલાની રલેા ભાટે આઈઍવે કણાની 
વાભે ભય  ઓલ્મ શત. 2014થી અપકાનનસ્તાનભાાં 
તાલરફાન વાભે અન ે આંતયયાષ્રીમ સ્તયે અર-ામદા 
વાભે આઈઍવ કટણ યી યહ્ુાં છે. 
અર-કામદા, તાક્ષરફાન અને ઇસ્રાવભક સ્ટેટની 
કામથદ્ધવત ક્યાાં અરગ ડ ેછે? 

 
અભેરયાને ાઠ બણાલલા ભાટે ફહ ુ નાટીમ યીતે 
9/11ન હભુર ન્ય ૂમટભાાં અર-ામદાઍ યાવ્મ શત. 
મકુ્સ્રભને જઔાડલા અને લૉનળિંગ્ટનને ડયાલલા ભાટે 
તેની જ ભનૂભ ય આતાંી હભુરા અને તેના વાથે 
ડળના દેળને ણ ત્રાવલાદી હભુરા દ્વાયા ડયાલલાની 
નળળ થામ છે. 
જેશાદ મકુ્સ્રભ ભાટે પયજ છે અને પ્રાદેનળ રશત 
યતાાંમ અર-ામદાના શતેઐુ તેભના ભાટે અગ્રસ્થાને 
શલા જઈઍ તેવુાં જણાલલા ભાટે પ્રેઔેન્ડા અર-ામદા 
 રાલે છે. 
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"ઇસ્રાનભ સ્ટેટ ણ આલી જ લાત યે છે, ણ તે 
લધાયે રશિંવ યીતે ાભ યે છે. તેન ઇયાદ ભટા ામે 
નલસ્તાય ય ફજ જભાલલાન અને નલળા પ્રદેળભાાં 
મકુ્સ્રભનુાં ળાવન ળરયમા પ્રભાણે યલાન છે." ઍભ 
ફામભેન શ ેછે. 
"આઈઍવ ભાટે ત્રાવલાદ ઍ િાાંનતાયી યિુ જેવુાં છે. 
તેના ફજાભાાં આલતા પ્રદેળભાાં તે વામરુશ શત્માાાંડ 
યે છે, રના ભાથા ાી નાઓે છે અને ફાત્ાય યે 
છે. ર ય અત્મા ાય યીને તેને ાબભૂાાં યલા ભાઔ ે
છે. ણ અર-ામદા તેનાથી થડી નયભ યીતે ાભ 
યલાભાાં ભાને છે," ઍભ ફામભેન ઉભેયે છે. 
આઈઍવે હભુરા યીને 2014થી 2017 સધુીભાાં ઇયા 
અને વીરયમાના નલળા પ્રદેળ ફજે ણ યી રીધેરા. 
જે શારના લોભાાં આઈઍવને પટ ડય છે અને 
વીરયમા તથા નિભના દેળની વેનાઍ તેને કણી 
જગ્માઍથી ઓદેડી દીધુાં છે. વીરયમાની વેનાને વનલમેત 
વાંકન ણ ટે ભેર છે. 
જે અપકાનનસ્તાનભાાં તેનુાં જૂથ ઇસ્રાનભ સ્ટેટ એપ 
ગ્રેટય ખયુાવાન તયીે ઐઓામ છે અને તે પ્રાદેનળ 
રઘભુતી પ્રજા ય ત્રાવ ગજુાયીને ડય પેરાલે છે. શારભાાં 
ાબરુ ઌયૉટટ ય ખયુાવાનના ત્રાવલાદીઐઍ જ 
હભુર મો શત. 
તાલરફાન અત્માય સધુી ઔેરયરા યિુ રડતુાં આવ્યુાં છે 
અને અપકાન વેનાને ભાત આતુાં આવ્યુાં છે. ાબરુ ય 
ફજ યતાાં શરેાાં ભટા બાઔના નઔયને તાલરફાને 
ફજે યી રીધા શતા. 
પ્રાાંતની યાજધાની ય ફજ માટ છી તાલરફાને 
અપકાની વૈનનની શત્મા યી શલાના વભા ાય આવ્મા 
શતા અને ઓાવ યીને ભરશરાઐ ય પ્રનતફાંધ મૂલાનુાં 
ળરૂ યી દીધુાં શત ુાં.  
જે ગ્રપ્ીના જણાવ્મા અનવુાય ત્રાવ આલા ઉયાાંત, 
"તાલરફાન પ્રેઔેન્ડા યલાભાાં લધાયે શોંનળમાય છે. તેણ ે
ઔાભડાાંના રને ઍવુાં વભજાવ્યુાં છે ે તેની વત્તાને 

ાયણે કણી વભસ્માઐ, ઓાવ યીને ભ્રષ્ટા ાય દૂય થઈ 
ળળે."  
જેશાદીઓની બયતી કેલીયીતે કયે છે? 

 
તાલરફાન, અર-ામદા અને ઇસ્રાનભ સ્ટેટ તાન 
પ્ર ાય યી સ્થાનન રને તાના જૂથભાાં બયતી યે 
છે. જેશાદ યલી ેટરી જરૂયી છે અને ેલી યીતે ધભટને 
શિુ યીને ફ ાલલ જરૂયી છે ઍલી લાત યલાભાાં 
આલે છે. 
જે અર-ામદા અને ઇસ્રાનભ સ્ટેટ લધાયે વ્મા 
પ્રદેળભાાં ાભ યે છે ઍટરે તેની વાથે ભધ્મ લૂટ 
નવલામના કણા ર જડામ છે. 
"આ ફાફતભાાં આઈઍવ લધાયે વપ યહ્ુાં છે. તેણ ે
ઇન્ટયનેટની તાાતન ઉમઔ યીને ઇયા અન ે
વીરયમાભાાં તાની બ્રાન્ડને ભજબતૂ યી છે. તાન 
ધ્લજ, પ્રદેળ અને યાષ્ર દેઓાડીને તાાત ઊબી યી છે," 
ઍભ ગ્રપ્ી શ ેછે.  
"વનળમર ભીરડમાભાાં ણ તેન પ્ર ાય જયદાય શમ છે 
અને તેના ાયણે નિભના દેળના યલુાન ણ 
બયભાઈને તેનુાં ાભ યલા તૈમાય થઈ જામ છે. વીરયમા 
ે ઇયા જઈ ન ળતા શમ તે ર આલી યીતે તેન 
વાંટ યીને તાન જ દેળભાાં આતાંી હભુરાઐ યતા 
શમ છે." ઍભ ફામભને જણાલે છે. 
આ જ િનતઍ ેરયવભાાં 2015ભાાં હભુર થમ શત, 
જેભાાં આઈઍવના ઉદ્દાભલાદીઐઍ 130ની શત્મા યી 
શતી. છેલ્રા દામાઐભાાં થમેર આ વોથી ભટ હભુર 
શત. 
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 ેયાક્ષરન્મ્ક્વભાાં ળાનદાય દેખાલ, આણે શ ાં ળીખ્મા? 

  - યાજીલ ાંરડત 
ટક્ય એલરક્મ્તવભાાં વાત ભેડર વાથે અત્માય  રઔીન 
શે્રષ્ઠ દેઓાલ માટ છી શલે ટક્યભાાં જ યભામેરી ેયા 
એલરક્મ્તવભાાં ણ બાયતીમ ઓરેાડીઐઍ ૧૯ ભેડર 
જીતીને છા ાડી દીધ. બાયતે ળનનલાયે ેયાલરક્મ્ 
ઔેઈમ્વ યૂી થલાના આઔરા દાડા સધુીભાાં   ાય ઔલ્ડ 
ભેડર, વાત નવલ્લય ભેડર અને છ બ્રન્ઝ ભેડર જીતીને 
કુર ભેડરન આંડ ૧૭ ય શોં ાડી દીધ શત ને 
ેયાલરક્મ્તવભાાં અત્માય રઔીન શે્રષ્ઠ દેઓાલ યી રીધ 
શત. ૫ વપ્ટેમ્ફયે ઍટરે ે યનલલાયે ેયાલરક્મ્ 
ઔેઈમ્વના છેલ્રા દાડ ેબાયતના કૃષ્ણ નાઔયે ફેડૌ નભિંટનભાાં 
ઔલ્ડ ભેડર જીત્મ ને મનથયાજ સશુાવે નવલ્લય ભેડર 
જીત્મ. આ ફ ે ભેડર વાથે બાયતે જીતેરા ભેડરન 
આંડ ૧૯ ય શોં ી ઔમ ે જેભાાં ાાં  ઔલ્ડ ભેડર, 
આઠ નવલ્લય ભેડર અને છ બ્રન્ઝ ભેડર છે. 
બાયતના રદવ્માાંઔઍ ેયાલરક્મ્તવભાાં યેર દેઓાલ 
દયે બાયતીમની છાતી ઔજ ઔજ ફૂરે ઍલ છે ઍ 
શલેાની જરૂય નથી. ટક્યભાાં બાયતે કુર ૧૯  ભેડર 
જીત્મા ને આ આંડ આ શરેાાંની તભાભ 
ેયાલરક્મ્તવભાાં બાયતે જીતેરા કુર ભેડરના આંડા 
યતાાં લધાયે છે.  રદવ્માાંઔ ભાટેની ેયાલરક્મ્તવ 
૧૯૬૦થી મજાઈ યશી છે અને બાયત ૧૯૬૮થી 
ેયાલરક્મ્તવભાાં બાઔ રઈ યહ્ુાં છે ણ આલ જયદાય 
દેઓાલ બાયતે દી નશત મો. બાયતે ૧૯૭૬ અન ે
૧૯૮૦ભાાં બાઔ રીધ ન શત ણ ઍ નવલામ  ૫૩ 
લટના ેયાલરક્મ્તવના ઈનતશાવભાાં ૧૧ ેયાલરક્મ્તવભાાં 
બાઔ રઈને કુર ૧૨ ભેડર જીત્મા શતા. આ લઓતે 
બાયતે વાઔભટે ૧૯ ભેડર જીતીને ફધી વય યૂી યી 
નાઓી. 
બાયતન દેઓાલ ઍ યીતે ણ ળાનદાય શલેામ ે, 
બાયતે શરેી લાય ટ ૨૫ દેળભાાં સ્થાન ભેવ્યુાં. આ 

લઓતે બાયતે ાાં  ઔલ્ડ ભેડર જીતીને  લીવભા નાંફયે 
આવ્યુાં, બાયત લૈક્વલ સ્તયે સ્ટૌટવભાાં અત્માંત છાત છે 
ને ટ રપલટીભાાં ણ દી આલતુાં નથી ત્માયે આ ત 
વીધા ટ ્લેન્ટી પાઈલભાાં આલી ઔમા. બાયતે આ 
શરેાાં ેયાલરક્મ્તવભાાં વોથી ળાનદાય દેઓાલ ૨૦૧૬ભાાં 
 ાય ભેડર જીતીન ેયેર. આ લઓતે બાયતે તેના યતાાં 
ઐરભસ્ટ ાાં  ઔણા લધાયે ભેડર જીત્મા. ભાત્ર ૪ 
લટના ઔાાભાાં રઔાલેરી આ છરાાંઔ ફહ ુભટી છે ને  
આ લઓતે બાયતે તભાભ યેડટ ધયાળામી યી દીધા. આ 
નવદ્ધિ ભાટે બાયતના રદવ્માાંઔ ઓરેાડીઐ વરાભના 
શદાય છે. 
બાયતના આ ળાનદાય દેઓાલભાાં કણા ફધા રનુાં 
મઔદાન છે ને ફધાાંન ઉલ્રેઓ ના યી ળામ ણ 
જેભણે ભેડર જીત્મા છે તભેન ઉલ્રઓે ત ભ વ ે ભ 
યલ જ જઈઍ. આ નાભભાાં વોથી શલેુાં નાભ અલની 
રેઓાયાનુાં રેવ ુાં ડ.ે બાયત ય વનુાં લયવલાની ળરૂઆત 
લાસ્તલભાાં અલની રઓેાયાના ાયણે જ થમરેી.  બાયતે 
વભલાય ને જન્ભાષ્ટભીના શબુ રદલવે જયદાય વાટ 
ફરાલીને શરે ઔલ્ડ ભેડર જીતીઐ શત ને બાયતને 
શરે ઔલ્ડ ભેડર જમયુની અલની રઓેાયાઍ 
અાવ્મ શત.  અલની રેઓાયાઍ ભરશરાઐની ૧૦ 
ભીટય ઍય યાઇપર પાઇનરભાાં ઔલ્ડ ભેડર જીતીને વોને 
દાંઔ યી દીધા શતા. અલનીઍ છીથી ૫૦ ભીટય ઍય 
યાઈપરભાાં બ્રન્ઝ ભેડર જીતી ડફર ધભાર યી દીધી. 
બાયત લતી પ્રભદ બઔતે ફેડૌ નભિંટનભાાં ત ભની 
નયલારે શરૂટિંઔભાાં ઔલ્ડ ભેડર જીત્મા. શરૂટિંઔભાાં 
ઍવ.ઍ -૧ ેટેઔયીની ૫૦ ભીટય ઍય નસ્તરભાાં 
ભની નયલારે ઔલ્ડ જીત્મ ત સનુભત અંનતર ેજેલેલરન 
થ્ર ઍટરે ે બારાપેંભાાં ઔલ્ડ ભેડર જીતીને યાંઔ 
યાખ્મ. છેલ્રા રદલવે ઔલ્ડ ભેડર જીતનાયા કૃષ્ણની 
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લાત આણે યી જ દીધી છે. બાયતે ાાં  ઔલ્ડ જીત્મા 
ત આઠ નવલ્લય ભેડર જીત્મા. ગજુયાત ભાટે ઔોયલની 
લાત ઍ શલેામ ે, બાયત ભાટે શરે નવલ્લય ભેડર 
ગજુયાતની દીયી બાનલના ટેરે જીત્મ શત. બાનલના 
ટેરે ટેફર ટેનનવના ભરશરા નવિંઔલ્વભાાં લઔટ-૪ 
ેટેઔયીભાાં આ ભેડર જીત્મ ને લાસ્તલભાાં ત 
ેયાલરક્મ્તવભાાં બાયતને પ્રથભ ભેડર જ બાનલનાઍ 
અાવ્મ શત. બાનલના પાઇનરભાાં નલવલની નાંફય ૧ 
 ીનની ઓેરાડી ઝઉ નમિંઔ વાભે શાયી ઔઈ ણ 
બાનલનાઍ નવલ્લય જીતીન ે ઈનતશાવ ત ય ી જ દીધ 
ેભ ે ટેફર ટેનનવભાાં ભેડર જીતનાય બાનલના શરેી 
બાયતીમ ઓેરાડી છે. ભશવેાણા જજલ્રાભાાં આલેરા સુાંરઢમા 
નાભના નાનડા ઔાભભાાં યશતેા ઍ વાભાન્મ ઓેડૂત 
રયલાયની દીયી  બાનલનાઍ દયે ગજુયાતીને 
ઔલાટક્ન્લત યી દીધ છે. 
બાનલના છી આણા નવિંશયાજ અધાનાઍ શરૂટિંઔભાાં 
નવલ્લય ભેડર જીત્મ. ઍ નવલામ મઔેળ થરુયમાઍ  િ 
પેંભાાં, નનળા દુભાયે ઊં ા કદૂાભાાં, ભયીમપ્ન 
થાાંઔાલેલ ુઅને પ્રલીણ કુભાયે ણ ઊં ા કદૂાભાાં, દેલેન્ર 
ઝાઝરયમાઍ બારા પેંભાાં અને છેલ્રા રદલવે યનલલાયે 
સશુાવ મનથયાજે નવલ્લય ભેડર જીત્મા. બાયતના બ્રન્ઝ 
ભેડર નલજેતાભાાં આણ ેઅલનીની લાત યી રીધી છે. 
આ નવલામ ભનજ વયાયે ણ બ્રન્ઝ ભેડર જીત્મ. 
ફેડૌ નભિંટનભાાં પ્રભદ બઔતે જે સ્ધાટભાાં ઔલ્ડ જીત્મ શત 
ઍ જ સ્ધાટભાાં ભનજ વયાયે બાયતને બ્રન્ઝ ભેડર 
જીતાડય શત. ઊં ા કદૂાભાાં ળયદ કુભાયે ત બારા 
પેંભાાં સુાંદયનવિંશ ગજુૉયે બ્રન્ઝ ભેડર જીત્મ. નવિંકયાજે 
શરૂટિંઔભાાં બ્રન્ઝ ભેડર જીતીને આ ેયાલરક્મ્તવભાાં 
તાન ફીજ ભેડર જીત્મ ત શયનલિંદય નવિંશ ે
તીયાંદાજીભાાં બ્રન્ઝ ભેડર જીત્મ. શયનલિંદય નવિંશની નોંધ 
ઍટરા ભાટે રેલી ડ ેે, તીયાંદાજીભાાં બાયતન નલવલભાાં 
ઈ તરાવ નથી ને ઍલી તીયાંદાજીની યભતભાાં શયનલિંદય 
નવિંશ ે બાયતને શરે ભેડર અાવ્મ છે. બાયતે 

ઍથ્રેરટતવભાાં ૮, શરૂટિંઔભાાં ૫, ફેડૌ નભિંટનભાાં ૪ જ્માયે 
તીયાંદાજી અને ટેફર ટેનનવભાાં ૧-૧ ભેડર જીત્મા છે. 
આણા રદવ્માાંઔઍ જે દેઓાલ મો છે ઍ ળાનદાય છે 
ત વાથે વાથે રને આં  આનાય ણ છે. તેનુાં 
ાયણ ઍ ે, બાયતભાાં રિેટ નવલામની યભતની શારત 
ઍટરી ઓયાફ છે ે આણે ફીજી યભતના ઓેરાડીઐ 
ાવેથી ળી આળા જ નથી યાઓતા. તેના ાયણે ફીજી 
યભતલાા  ભાય ફતાલી દે ત્માયે આણને સઓુદ 
આં  રાઔે છે. ટક્યભાાં યભામેરી એલરક્મ્તવભાાં 
આણી શી ટીભ ે નીયજ  યાઍ યેરા દેઓાલના 
ાયણે આણન ે ઍલ જ આં  રાઔેર ને શલે  
ેયાલરક્મ્વ ઔમે્વભાાં તેના યતાાં ણ લધાયે વાય 
દેઓાલ યીને આણા ઓેરાડીઐઍ રને સ્તબ્ધ યી 
દીધા છે ઍભ શીઍ ત  ારે. 
બાયતના રદવ્માાંઔ ઓેરાડીઐની નવદ્ધિ ઍ યીતે ણ ફહ ુ
ભટી છે ેભ ે આણે ત્માાં ળાયીરય અને ભાનનવ યીતે 
સ્લસ્થ ઓેરાડીઐ લયવની ભશનેત છી ણ નલવલ 
િાની સ્ધાટઐભાાં વાલ ાણીભાાં ફવેી જામ છે ને 
ળયભજન દેઓાલ યીને ાછા આલે છે. આ પ્રાયની 
સ્ધાટઐભાાં જે દફાણ શમ છે તે ના જીયલી ળલાની 
િભતાથી ભાાંડીને ફીજાાં કણાાં ાયણ તેના ભાટે 
જલાફદાય છે. ઍ ાયણની   ાટ આણ ે નથી યતા 
ણ જે ર ળાયીરય અને ભાનનવ યીતે િનતગ્રસ્ત છે 
તેભના ભાટે ત ક્સ્થનત લધાયે ઓયાફ શમ છે. આણા 
વભાજભાાં આ પ્રાયનાાં રને વતત અભાન અન ે
અલશરેના જ ભે છે. વોથી શરેાાં ત ઍ ર તે 
યભલા ભાઔે છે ઍવુાં શ ેતમ તેભને ઈ ઔાંબીયતાથી 
ના ર ે ઍલી શારત છે. ફધાાં ઍભ જ ભાને ે આલી 
વ્મક્તત ઈ યીતે યભી ળળે ? વાભાન્મ ર 
વશાનભુનૂતથી ને વત્તાલાા વત્તાના તયના  ાયણ ે
તેભને સ્ટૌટવને ભાટે રામ જ નથી ઔણતા. 
આ ભાશરભાાં તેભણે તાની ળાયીરય િનતની વાથે 
વાથે ભાનનવ યીતે ણ ફહ ુભક્કભતા ફતાલલી ડ.ે 
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ઔલ્ડ ે બ્રન્ઝ ભેડર ત તેભની ભશનેતનુાં પ છે ણ 
ઍ રઍ આ પ ભેલલા ભાટે જે ભશનેત યી શળે, 
જે અભાન લેઠયાાં શળે, જે  ઉેિા વશન યી શળે, જે 
અલયધ લેઠયા શળે તેની ત આણે લ્ના ના યી 
ળીઍ. વપતા ભે છી ફધાાંન ે ઍ વાંકટ થા 
પે્રયણાદામી રાઔે છે ણ જેભણે ઓયેઓય ઍ તરીપ 
લેઠી છે તેભના ભાટે ઍ નટની માતના જ શમ છે. 
ેયાલરક્મ્તવભાાં ભેડર જીતનાયા કણા ઓેરાડીઐઍ 
જજિંદઔીભાાં બઔલરેી તરીપ નલળે તેભની જીત છી 
થડુાં કણુાં રઓાયુાં છે ણ ઍ ત તેભણે બઔલેરી 
તરીપની વયઓાભણીભાાં નાનડુાં રેરય ણ નથી. આ 
વાંજઔભાાં એલરક્મ્તવ િાના યભતત્વલભાાં ઔલ્ડ 
ભેડર, નવલ્લય ભેડર ે બ્રન્ઝ ભેડર જીતી રાલલાની 

નવદ્ધિ ઓયેઓય ફહ ુભટી છે.  તેભણે જે નવદ્ધિ ભેલી છે 
તેને લઓાણલા ઔભે તેલા ળબ્દ ઐછા ડ.ે 
આણા ઓરેાડીઐના આ દેઓાલ છી બાયતભાાં ફીજુ ાં 
ાંઈ ના થામ ને રદવ્માાંઔ ઓેરાડીઐને ઔાંબીયતાથી 
રેલામ ઍલી અેિા  ક્કવ યાઓી ળામ. સ્ટૌટવના 
વત્તાલાા ત આણે ત્માાં  સધુયલાના નથી જ ણ 
વાભાન્મ ર આ નવદ્ધિભાાંથી ાંઈ ળીઓે ઍ જરૂયી છે. 
આણ ે ભાનનવ અન ે ળાયીરય િનતગ્રસ્ત રને 
ઔણતયીભાાં જ નથી રેતા ણ આ ઓેરાડીઐઍ વાલફત 
યુાં છે ે,  ઍ ર ણ આ દેળને ઔોયલ અાલી ળે 
છે. વાભાન્મ ર આ લાત વભજે ને ળાયીરય ે 
ભાનનવ િનતગ્રસ્ત ફાને ણ વાભાન્મ ફા જેલી 
જ ત આે ઍ આણા ભાટે ભટ ફધાઠ છે. 
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વળિકરદન :  
રદરી યાણ યા ઍટરે ભાસ્તય નશીં,  
અન્મામ, અત્માચાય વાભે ઝૂઝનાય વળિક 

ચાંદ  ભશરેયમા * ફીફીવી ગ જયાતી 
ભયૂઓી, યમા, ારનયુ, 
ભજાદય, ઓેયાણા, યભડ, ચડૂા, 
દેલઔઢ, યાભદેલઔઢ, નાની 
ઠે ી, નાઔનેળ, ભગૃુયુ, 
ફજાણા... આ ઍ ઔાભનાાં નાભ 
છે, જ્માાં  ાયે દામાના નળિ 
જીલનભાાં રધભી વારશત્માય 
અને નલદ્યાથીનનષ્ઠ નળિ  
રદરી યાણ યા  
જન્ભ: 14-11-1931,  
અલવાન:16-07-2003)ઍ બણાવ્યુાં 
શત ુાં. 
આઓી જજિંદઔી ઍ ે ફે ઔાભ-
ળશયેભાાં નયી યનાય ભાટે ઈ 
વ્મક્તતઍ આટરાાં ફધાાં સ્થઍ 
નયી યી શમ તે નલાઈ ભાડ ે
તેલી ફાફત છે. 
આજે ત પ્રાથનભ નળિની 
ફદરીપ્રરિમા કણી ન્મામી અન ે
ાયદળી ઔણામ ઍલી છે. યાંત ુ
આઝાદી છીના તયતના 
ઔાાભાાં, 1950ભાાં, લનાટક્રુય 
પાઇનર થઈ પ્રાથનભ નળિ 
ફનેરા રદરી યાણયુાની 
ાંદયે ઔાભભાાં નનભણૂ-ફદરી- 

 
ફઢતી લશીલટીતાંત્રની આડડાઈ અને ર્ાઓયીનુાં રયણાભ છે. 
તેભ છતાાં જફ વૅરટસ્પતૅળનના અબાલની ામભ પરયમાદ યતી આજની 
ેઢીઍ રદરી યાણયુાના આ ળબ્દ ાજે ધયલા જેલા છે:  
“નળિ શલાનુાં ભને ામભ ઔોયલ યહ્ુાં છે. આડત્રીવ લયવ ઍધાય નળિ યહ્ય 
તેભાાં ભને ભજા આલી છે. થા નથી રાગ્મ, ાંટા નથી આવ્મ તેભ હુાં દી 
શતાળ ણ નથી થમ."  
"તાંત્ર વાભેની રડાઈની અવય ભાયાભાાંના ‘નળિ’ ય નથી ડી. નળિણામટ 
યતી લઓત ેભન ે નળિન ેથતી લશીલટી વતાભણી વાભે વાંકટ યલાનુાં ફ 
અને પ્રેયણા ભળ્માાં છે.” 
ફારદને જન્ભેરા વજૉ-નળિ રદરી યાણયુાનુાં મૂ નાભ ધયભળીં. 
અત્માંત રૂરઢચસુ્ત, ધભટચસુ્ત જૈન કુટુાંફના આ વાંતાનને વાંસ્ાય ટેલભાાં ભેરા. 
ણ જીલનના આયાંબનાાં લીવે લયવ અને તેભાાંમ નળિણ ભેલલાનાાં 
લયવભાાં ઍ કણા ફેયલા શતા.  
તપાની, યેરઢમા અને બભયાાની છા છતાાં ેટરા નળિને તેભનાભાાં 
યશરેી પ્રનતબાન ખ્માર આલી ઔમેર. 
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નનમનભત ળાાઍ ન જતા 
ધયભળીંને નળિ વભજાલતા: 
‘બણીળ ત નાભ ાઢીળ’ ઍભ 
શીને ટાયતા. 1946ભાાં 
ધાંધુાની ળાાભાાં ઍ છઠ્ઠા 
ધયણભાાં બણતા શતા. ળાાઍ 
જલાને ફદરે યઓડયા યતા. ણ 
યીિા આલા ઔમા ત નળિન ે
હ્ુાં, “વાશફે યીિાભાાં ભને જુદ 
ફેવાડ.” 
ાયણની ચૃ્છાભાાં જલાફ શત : 
“હુાં ાવ થઈળ ત  યી યીને 
થમ છાં, ઍભ શલેાળે. ભાયી 
ભશનેત વાભે ઈ નશીં જુઍ.” 
ઍભની નલનાંતી ભાનીને નળિે 
નઓા ફેવાડી યીિા રીધી શતી 
અને તેઐ  થા નાંફયે ાવ 
થમેરા! 
રદરીબાઈઍ નળિને ઍ લઓત ે
જ શલેુાં, “રદલવે યઓડત શઉં 
ણ લઓસ્વાભાાં  ડી ત શમ જ. 
કણુાં ફધુાં ઔઓી નાખ્યુાં છે. 
યાતના ઉજાઔયા માટ છે. હુાં યઓડુાં 
છાં ણ ઠઠ નથી તપાની ઓય 
ણ  ય નશીં. ાઈ-ૈવાન 
જુઔાય દી યમ્મ શઈળ ણ 
ટી નથી.” 
બણતય અધરુૂાં મૂીને તે ાભે 
લગ્મા ત જાતબાતનાાં ાભ 
માાં. નતાની ાડની દુાને 
લેાયની તારીભ રેનાય આ 
રળયે રીવ ૉન્સ્ટેફર 
ફનલાની ણ તારીભ રીધેરી. 

ાંદઈના વાથીદાય, યડ યના ભાઇરસ્ટૉનના યાંઔાયા, પ્રેવ-ાંલઝટય, 
ાયઓાનાભાાં હુભ નોંધનાય, જીનના ારા-ાવના તરનાય, ભાણીદાય 
ઍલાાં ાભ યતાાં-યતાાં ધાંધેૂથી ભશાનઔય મુાંફઈ શોં ી ઔમા.  
મુાંફઈભાાં તે  ૂાંઠાનાાં ઓઓાાં ફનાલતાાં ાયઓાનાભાાં નયી યતા. જૈન રજભાાં 
જભતા અને ાયઓાનાભાાં ભજૂયની વાથે  ૂાંઠા ાંઐની થપ્ી ય સઈૂ યશતેા.  
ઍ વભમે નળિ ફની ઔમેરા અને ભરશને નવત્તેય રૂનમા ઔાય ભેલતા 
નભત્રન ત્ર આવ્મ. ઍ જાણીને નળિ થલાના વનાાં આવ્માાં ને કયે ાછા 
આલી ઔમા.  
ધાંધુાની ળાાભાાં વાતભા ધયણભાાં દાઓર થમા. તાના યતાાં ઉભયભાાં નાના 
નલદ્યાથીઐ લચ્ ે યશી બણ્મા લચ્  ે લચ્ ે યઝાટ  ારત યશતે. છતાાં 
યીિા આી અને ઍભ 1950ભાાં ઍ જભાનાની પ્રનતષ્ષ્ઠત લ.પા. (લનાટક્રુય 
પાઇનર) ઍટરે પ્રાથનભ ળાાાંત યીિા ાવ યી. 
નળિની નયીની ળધ  ાલ ુશતી ત્માયે જ વશાધ્મામી પ્માયઅરી શારાણીન 
વલોદમ મજનાભાાં જડાલાન ત્ર ભળ્મ. 
આ ત્રે તેભના જીલનની રદળા ફદરી નાાંઓી અને તઐેઍ આદળટ અને અનઓા 
નળિ ફનલાની રદળાભાાં શરેી ઔરી ભાાંડી. 

વળિક જીલનના ભાતફય અન બલ.  
 ાય દામાના નળિ જીલનના ભાતફય અનબુલ રઓે રદરી યાણયુાના 
વારશત્મભાાં આરેઓામા છે. 
સ્મનૃતથા “દીલા તે ઐછામા”ભાાં આયાંલબ નળિ જીલનના અનબુલનુાં ફમાન 
છે. વલોદમ મજનાના નળિ તયીે વેલા, ભટઠતા અને આદળટનાાં વનાાં 
જમાાં. ઓાદી શયેી. 
 યમાભાાં શનૂ્મભાાંથી વજૉન યતાાં શમ તેભ નલી ળાા ઊબી યી. તે જ્માાં 
યશતેા શતા તે ઐયડીની દીલારે જાજરૂ યી જતાાં ફાની નલષ્ઠા ળી સઔૂ 
નલના યજ વાપ યી. 
ભયૂઓી આશ્રભભાાં ામટયના સ્ઓરનના ફનાલથી આલેળભાાં આલી યાજીનામુાં 
આપ્યુાં શત ુાં. 1951ભાાં રગ્ન થમાાં ત્માયે તે ફનાવાાંઠા જજલ્રાના ભજાદયભાાં 
નળિ શતા. રગ્ન છી તયુત નયી છડી.  
ાયણ? “મગુ્ધાલસ્થાન નલયશ ભાયાથી વશન ન થમ ે જીલન પ્રત્મેની 
ફેદયાયી... ભેં નયીભાાંથી યાજીનામુાં આપ્યુાં.” 
ભજાદય છડયા છી રદરીબાઈને સયેુન્રનઔય જજલ્રાના  ટીરા તાલુાના 
ઓેયાણા ઔાભની પ્રાથનભ ળાાભાાં નલી નનભણૂ ભી. લઔય અયજી, લઔય 
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ઇન્ટયવ્યઍૂ.જ્માયે આ નયીન 
હુભ ભળ્મ ત્માયે તેભને જાઔરેી 
રાઔણી ાંઈ આલી શતી: “જે 
વયસ્લતીની કૃાથી ભને યજી 
ભી છે, જે િેત્રભાાં ભાયા અલતાય 
ામટનુાં નનભાટણ થયુાં છે, ઍ ફાંનેન ે
દીાલલા હુાં ભથીળ. હુાં રૂઠ 
અથટભાાં નળિ-ભાસ્તય નશીં ફનુાં. 
અન્મામ, અત્મા ાય અને 
અના ાય વાભે ઝૂઝનાય નળિ 
ફનીળ.” 
રદરીબાઈઍ નળિ થલાનુાં 
નક્કી યુાં તે તેભના નલધલા ભાને 
નશીં ઔભેલુાં તેનુાં ઍ ાયણ, 
“ઍભના ભનભાાં યશરે 
સ્શ્માટસ્ળટન છછ” શતુાં. ણ 
યલુાન રદરી ત ઈ જુદા જ 
દેલ ભાાંડી ફેઠેરા. 
આયાંબની વલોદમ મજનાની 
ાભઔીયીથી જ તેભનાભાાં જે 
આદળટના સ્ુલરિંઔ ઝફી ઔમેરા 
તે ઓેયાણાભાાં જાગ્રત થમા. દેળને 
આઝાદી ભી તેના તયતનાાં ઍ 
લયવ ઔાભડાાંઐભાાં આબડછેટ 
બાયબાય શતી. 
નળિ રદરી યાણયુાને તેભની 
ળાાના દલરત છયાઐને જુદા 
ઐવયીભાાં ફેવાડાતા શતા તે વારુાં 
નશત ુાં રાઔતુાં ફરે તેની ળયભ 
આલતી શતી. 
ઍભણે નભત્ર ભેયાભબાઈને શલેુાં ે 
“આણે ઍભને આ યઔુભાાં 
અસ્શૃ્મ ન ભાનલા જઈ.” 

નભત્રની વરાશ શતી ે ઍભ યવુાં વટીરૂ ત ઠી જીલરેણ ણ ફની ળે છે. 
તેભ છતાાં રદરીબાઈઍ, “ફીજા રદલવે વાત-આઠ દલરત છયા-છયીઐન ે
ળાાના ઐયડાભાાં ફીજાાં વલણટ છયાાં વાથે ફેવાડયાાં.” 
ઍ રદલવ ઍથી આઔ લધીને ળાાભાાં દાલમા અને ઔ દલરત નલદ્યાથીઐ 
ાવે લશેં ાવ્મ. અને રયણાભ? ઍ રદલવે રયવેવ છી ઈ લફનદલરત 
નલદ્યાથીઐ ળાાઍ ન આવ્મા. ઔાભ ઓીજે બયાણુાં.  
આ ફનાલ વટીરૂ જ નશીં જીલરેણ ફને ઍલી ક્સ્થનત ઊબી થઈ. તેભન 
ઔાભે ફરશષ્ાય મો અને નળિ રદરી યાણયુાઍ અડધી યાતે ઔાભ છડી 
રીવ થાણે  ટીરા જવુાં ડ્ુાં શત ુાં.  
જે ઔાભને ખફૂ પે્રભ યેર, નળિણનાાં અને ફીજાાં કણાાં ાભ યેરાાં, કણી 
પ્રનતષ્ઠા યેરી ઍ ઔાભભાાં દલરત ફાને ળાાભાાં ફયાફયીનુાં સ્થાન 
અાલલાને ાયણ ેઍભની ફદરી થઈ. રદરીબાઈઍ ઔાભ છડ્ુાં ત્માયે ઈ 
લાલલા સધુ્ધાાં ન આવ્યુાં. છતાાં ઍ શાભ ન શામાટ. ચડૂાની ળાાભાાં ઍ શતા 
ત્માયે શરેી લાય દલરત ફાને અંતડીભાાં ઔાલાની ત ઍભણે અાલી. 
આરા લીયા નાભના દલરત ફાે ખફૂ વારુાં ઔાયુાં. તેણે રદરીબાઈને હ્ુાં, 
“ભને વાશફે આટરાાં લયવભાાં ઈઍ દી ઔાલ ના દીધુાં. તભે જ ના ઔાલા 
દીધુાં શત ત આ નનળાભાાંથી જાત ત્માાં સધુી ઈ ઔાલા ના દેત.” 

વળિકદાંતીન વળિણમજ્ઞ. 

 
1965ભાાં રદરીબાઈની ફદરી ભગૃુયુ ઔાભે શતી. અઔાઉથી ફધા લઔો 
લશેં ામેરા ઍટરે નલયા ફવેી યશલેાને ફદર ેતેભણ ેનવનનમય શલા છતાાં શલેુાં 
ધયણ બણાલલાનુાં ભાઔી રીધુાં. 
તેભનાાં ત્ની વનલતાફશને યાણયુા ણ નળલિા શતાાં. ક્યાયે ઍ જ સ્કરૂભાાં 
ત ક્યાયે અરઔઅરઔ સ્કરૂભાાં તેભણે નયી યી શતી. 
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લફનતારીભભાાંથી તારીભી નળિ 
ફનલા ભનૂભનત અને ભઔૂ જેલા 
નફા નલમ રદરીબાઈ, 
વનલતાફશને ાવે બણીને 
ળીખ્મા. 
નળિની ઍ ફઠેભાાં 
રદરીબાઈઍ પ્રત્મિ પ્રામલઔ 
ાઠ આપ્મ. તેના યની   ાટભાાં 
વનલતાફશનેે જાશયેભાાં 
રદરીબાઈની િનતઐ ફતાલી. 
ઍ લઓતે વનલતાફશને ભાટે 
રદરીબાઈ નત નશતા ણ 
વાથી નળિ શતા.  
ઍટરે નળિની ભરૂ પ્રત્મે ધ્માન 
દયવુાં ઍ તેભને નળિની પયજ 
રાઔેરી. જેથી ભરૂ સધુયે અને 
ફાને િનતયરશત નળિણ ભે.  
ચડૂાની ળાાભાાં નનયીિણ ભાટે 
આલેરા ળાવનાનધાયીઍ શરેા 
ધયણનાાં ફા નફાાં શલાની 
નોંધ રઈ તેભને તૈમાય યલા 
તભાભ નળિને  ૅરેન્જ યી. 
ફાલીવ નળિની ઍ ળાાભાાં 
ઈ નળિ  ેરેન્જ ઉાડલા 
તૈમાય ન થમા ત રદરીબાઈઍ 
ઊબા થઈને શલેુાં, “તભાયી 
 ેરેન્જ ઉાડલા ભાટે નશીં ાભ 
યલા ભાટે હુાં આ ફાના 
નળિણની જલાફદાયી રઉં છાં. હુાં 
અને ભાયાાં ત્ની તેભને ફયાફય 
બણાલીશુાં. જ તભાયી અેિા 
મજુફનુાં રયણાભ ના ભે ત 
લયવ આઓયે અભાયી ફદરી, દાંડ 

ે ઈજાપા અટાલલાની વજા ણ સ્લીાયીશુાં.”  
લયવ આઓયે આ ફાનુાં નવત્તેય ટા રયણાભ આ નળિદાંતીઍ રાલી 
ફતાવ્યુાં શત ુાં. 
નળિણ અંઔેનાાં ધાયદાય રઓાણ, લાતાટઐ અને નલરથાઐ રઓલાને ાયણ ે
ે ક્યાયે ઈની ઓટી  ઢલણી ે ઔેયવભજને ાયણે રદરીબાઈની ફદરીઐ 
થતી યશી. છી ઍ વભમ ઍલ ણ આવ્મ ે તાંત્ર રદરીબાઈથી ડયત ુાં થયુાં. 
તેભનાાં સ ૂન સ્લીાયત ુાં થયુાં. જે જજલ્રા નળિણ વનભનત તેના શદે્દદાય અને 
અનધાયીઐ રદરીબાઈની વતત નડઔત યતા શતા તેભણે તેભનુાં વન્ભાન 
ણ યેલુાં. 

વળિણકેન્રી નલરકથાઓના વર્જક. 

 
રદરીબાઈનુાં ઑ ારય નળિણ ત ફહ ુ ઐછાં ણ લા ન કણુાં લધાયે. 
યાભદેલઔઢ ફદરી થઈ ત્માયે ચડૂાથી યાભદેલઔઢ જતાાં-આલતાાં યસ્તાભાાં 
 ારતાાં- ારતાાં ણ ત ેલાાં તા. 
મખુ્મત્લે નલરથાાય-લાતાટાય તયીે જાણીતા રદરી યાણયુાઍ તોંતેય 
લયવની જજિંદઔીભાાં નેવુાં જેટરાાં સુ્ત રખ્માાં છે. 1966થી 1993નાાં વત્તાલીવ 
લયવના વભમઔાાભાાં તેભણે વાત નળિણેન્રી નલરથાઐ રઓી શતી. 
જાણીતા નળિણનલદૌ  ઈશ્વય યભાયે તેભની આ વાત નલરથાઐન નલલે ીમ 
નશીં ળૈિલણ મથાથટતાના વાંદબટભાાં અભ્માવ મો છે.  
તેભનુાં તાયણ છે ે “રદરી યાણયુા બરે ગ્રાભનલસ્તાયના નળિ યહ્યા શમ, 
યાંત ુઓયા અથટભાાં તેઐ પ્રપેવય શતા. પ્રપેવય ળબ્દન અથટ છે ે જે પ્રપેવ યે 
છે, ઍટરે ે તાની રાઔણી ે ભાન્મતાને ખલુ્રેખલુ્રી જાશયે યલાની રશિંભત 
દાઓલે છે. આ અથટભાાં તેભણે વપ પ્રપેવયી યી ફતાલી છે.” 
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પ્રાથવભક વળિણ ઍટરે.... 
2020ન નળિરદલવ ઍ અથટભાાં 
નલનળષ્ટ છે ે વાડા ત્રણ દામે 
દેળભાાં નલી નળિણનીનત 
અલતયલાની   ાટ છે. 
ઍ વભમે ઍ અનઓા નળિ 
રદરી યાણયુાના આ ળબ્દ 
વાાંબયે છે, “પ્રાથનભ નળિણ ઍ 
મખુ્મત્લે રાઔણી અને પે્રભન 
નલમ છે, ળાસ્ત્રન ે પ્રમઔન 
નશીં." 
 
"ળાસ્ત્ર અને પ્રમઔ દ્વાયા આણ ે
ળાાભાાં આલતાાં ફાના 
વ્મક્તતત્લન,ે ઍના ભાનવને 
ચ ૂાંથલાન અને ળાસ્ત્રના  ઠાભાાં 

પીટ ફેવાડલાન ઍ ફીફાાંઢા પ્રમાવ યી યહ્યા છીઍ." 
"રયણાભે પ્રાથનભ ળાાઐભાાં યશ ેછે ેલ ળાસ્ત્રની   ાટ, પ્રમઔન નલલાદ 
અને આ ફધાને ાયણે ફા નથી ભેલી ળતુાં પે્રભને ે નથી કડી ળતુાં 
તાના વ્મક્તતત્લને.” 
રદરી યાણયુા ઇચ્છતા શતા તેલા પ્રાથનભ નળિણની પ્રતીિા વાથે ઍ ઑય 
નળિરદન ભનાલીઍ. 

 
______________________________________________________________'
ટીચવથ-ડ'ે વળિક રદનન ઇવતશાવ જ દા જ દા દેળભાાં તે કઇ યીતે ઉજલામ છે ? 
યનેુસ્ઍ ૧૯૯૪ભાાં ૫ભી ઐતટફયના રદલવને 'નળિ 
રદન' તયીે ઉજલલાન નનણટમ રીધ છે.  
યાંત,ુ બાયતભાાં વલટલ્રી યાધાકૃષ્ણનના જન્ભરદન ૫ભી 
વપ્ટેમ્ફયના રદલવને નળિ રદન તયીે, ઉજલલાન 
નનણટમ રીધ છે. તઐેન જન્ભ ૧૮૮૮ના ાાં ભી 
વપ્ટેમ્ફયે થમ શત. તેઐ બાયતના ઉયાષ્રનત અન ે
છીથી યાષ્રનત દે ણ શતા. 
નળિ રદન ઍલ રદલવ છે ે, જે નલી ેઢીને ભાટે 
જ્ઞાાાનનાાં દ્વાય ઓરી આનાય અને જ્ઞાાાન 
આનાયાઐનુાં વન્ભાન યલાભાાં આલે છે.  
શલ,ે જુદા જુદા દેળભાાં તે રદલવ, ઇ તાયીઓે, 
ઊજલલાભાાં આલે છે તે જઇઍ. ભટા બાઔના દેળભાાં 
ત તે રદલવે ળાાઐભાાં યજા ણ શમ છે.           
૧૦ રડવેમ્ફય ૧૯૪૫ના રદને,  ીરીના ભશાન નલ 

ઔલબ્રઆરા નભસ્રારને વારશત્મ ભાટેનુાં નફેર પ્રાઇઝ 
અાયુાં. તેથી તે રદલવને  ીરીભાાં નળિ રદન તયીે, 
ઉજલલાન નનણટમ રેલામ. યાંત ુ છીથી ૧૬ભી 
ઐતટફય ૧૯૭૭ના રદન ે યી વટ રજેની સ્થાના 
યાઈ. તેથી, તે રદલવ, 'રય વટ-ડે' તયીે ઉજલલાભાાં 
આલે છે.  
ારસ્તાન, રૂવ, ભારદીલ, કુલૈત, ભયેનળમવ, તાય 
અને લબ્રટન લઔેયે ણ તે રદલવને ટી વટ-ડ ે તયીે 
ઉજલે છે.  ીન ૧૦ભી વપ્ટેમ્ફયે ટી વટ ડ ેઉજલે છે. ૧૫ 
ઐતટફય ૧૮૨૭ના રદને, બ્રાલઝરભાાં પ્રેડ-૧જા દ્વાયા 
પ્રાથનભ ળાાઐ સ્થાલાન આદેળ આલાભાાં આવ્મ 
શત. ત્માયે, વાઉ ાલરભાાં ઍ નાની સ્કરૂના ેટરા 
નળિઍ ૧૫ ઐતટ. ૧૯૪૭થી પે્રડની સ્મનૃતભાાં નળિ-
રદન ઉજલલાનુાં નક્કી યુાં શત ુાં. 
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અલવાનનોંધ: 
 

 
 

ડ. ચન્રકાન્ત વી. દેવાઈ (૮૩) 
(ઍવપ્રર ૧૭, ૧૯૩૯-ઓગસ્ટ ૨૭, ૨૦૨૧) 

 

ડ.  ન્રાન્ત ચનુીબાઈ દેવાઈ (વી વી દેવાઈ), 
નરડમાદના લતની, જન્ભ નલવનઔયભાાં થમ શત.  
ઈ.વ. ૧૯૫૮ભાાં ગજુયાત યનુનલનવિટીભાાં ફી. ઍવવી. 
માટ ફાદ બોનતળાસ્ત્રભાાં લલ્રબ નલદ્યાનઔયની વયદાય 
ટેર યનુનલનવિટીભાાં ભાસ્ટવટ અને છી ીઍ . ડી. યુાં.             
રાન્ઝીસ્ટવટ અને તલાટટઝ તથા વીલરન દાથોના 
ગણુધભો (ભરટયીમર ેયેતટયેસ્ટીતવ) ભાાં ઊંડા વાંળધન 
માાં.  
યનુનલનવિટીના બોનતળાસ્ત્ર નલબાઔભાાં જ પ્રાધ્મા 
તયીે જડામા અને નનવનૃત્તની લમ સધુી ામટયત યહ્યા. 
અધ્માનના ામટા દયમ્માન ૨૦૦થી લધ ુ

વાંળધનત્ર નલશ્વપ્રનવધ્ધ જ્રનટલ્વભાાં પ્રાનળત માટ. 
જભટની વરશત નલશ્વના ેટરા દેળભાાં મજામેર 
બોનતનલજ્ઞાનની ન્પયન્વીવભાાં બાઔ રેલા જતા, અને 
તાના વાંળધન ત્ર યજુ યતા.  
અને નલદ્યાથી તેભના ભાઔટદળટનભાાં ઍભ. રપર. થમા, 
ત ત્રણ નલદ્યાથીઐઍ ીઍ . ડી.ની દલી ણ 
ભેલી.  
તેભના ઍ નલદ્યાથી ડ. નનભટરકુભાય ટેર લરરયડાની 
યનુનલનવિટીભાાં બોનતળાસ્ત્ર નલબાઔના લડા છે. ઍભના 
નપ્રમ નલદ્યાથીઐ ૈીના ઍ શલાનુાં ભને ણ ઔલટ અને 
ઔોયલ છે. 
નલદ્યાનઔયભાાં તેઐના યનુનલનવિટી સ્ટાપ રનીના 
લવલાટ દયમ્માન વશભી રયલાય ભાટે વાંસ્ાય 
ભાંડની સ્થાનાભાાં નનનભત્ત ફન્મા અને ેટરા વભમ 
સધુી તેના પ્રમઓુદે ણ યહ્યા. સ્ટાપ રયલાયને 
વાાંસ્કૃનત પ્રવનૃત્તઐથી વાાંી પે્રયણારૂ ાભઔીયી ણ 
શાથ ધયી. 
ઈ.વ. ૧૯૯૧ભાાં નનવનૃત ફાદ વાંતાનના ઊચ્  
અભ્માવઅથે રયલાયવશ અભેરયા આવ્મા.  
અશીં આલીને નનવતૃ્ત જીલન જીલલાના ફદરે ઍ 
પાભાટસ્યરુટર ાંનીભાાં ેનભસ્ટ તયીે ઈ.વ. ૨૦૦૭ સધુી 
નનષ્ઠાલૂટ પ્રવાંળનીમ ાભઔીયી યી. 
ઈ.વ. ૧૯૬૨ભાાં તેભનુાં રગ્ન ાન્તાફેન વાથે થયુાં. 
રગ્નજીલનથી તેભન ેત્રણ વાંતાન- 
-સનુનર (નવનલર ઍન્ફન્જનનમય),  
-શભેાાંલઔની/ડરી (ઈલ્રીર ઍન્ફન્જનનમય),  
-શભે ાંત (પાભટનવસ્ટ)  
તથા છ ોત્ર-ોત્રીઐન ફશ રયલાય છે. 
      તેભના રઘફુાંધ ુ ડ. રદનેળ વી. દેવાઈ ડને્ટીસ્ટ 
શલા વાથે ન્યજુવીની જાણીતી રયમર ઍસ્ટેટ ઍજન્વી 
‘ડીડીઍવ રયમર ઍસ્ટેટના ભાલર છે. 
વદઔતને નલનમ્ર શ્રિાાંજલર! 

******* 
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રશભારમભાાં યાંગ અને સ  ગાંધની વપય ઍટરે ક દયતે ફિેરી અણભર બેટ 

'લેરી ઓપ પરાલવથ' 

 
ઉત્તયાઓાંડની ‘લેરી ઐપ લરાલવટ’ ઍટરે સઔુ ાંધની 
વપય. આણે શાંભેળાાં આણી આવાવ ઊં ી ઇભાયત 
જલા ટેલાઈ ઔમેરા છીઍ. યાંત ુજે ર ઓયેઓય પ્રકૃનત 
પ્રત્મે રઔાલ ધયાલે છે તેભણે  ક્કવણે આ રે દ્વાયા 
કુદયતના ઓે બભવુાં જઈઍ. અશીંની નલળાતા જઈને 
ઍવુાં રાઔ ે ે ભાનલી બર ે ઔભ ે તેટરી ળધ યી ર,ે 
નલાાં નલાાં માંત્ર ળધી ાઢે, યાંત ુનનવઔટના વજૉન વાભે 
તે શાંભેળાાં ાાંઔ જ યશળેે. ઈણ ભાનલી અથાઔ 
પ્રમત્ન છી ણ આલી ફૂરની કાટી ફનાલલા 
અવભથટ છે. આ નલળા અને ખફુસયુત નલસ્તાય ખફૂ જ 
નલળા છે. રયણાભે નનજૉન શમ ઍવુાં દીવે. અશીંનુાં 
લાતાલયણ શાંભેળાાં ળાાંનતણૂટ અને આશરાદ છે. અશીં 
જલાન વભમ જૂનથી વપ્ટેમ્ફય ભરશના સધુીન છે. 
વાભાન્મ યીતે રશભારમ નલસ્તાયભાાં  ભાવા દયનભમાન 

ભસૂ્ઓરન જેલી કટનાઐ ફનતી યશ ેછે. યાંત ુજુરાઈના 
અંતભાાં જ અશીં ફધાાં ફૂર ઍના વાંણૂટ યાંઔભાાં યાંઔામ છે 
ઍટરે ઍને ઍના લાસ્તનલ રૂભાાં જલા ભાટે આ 
વભમઔા જ શ્રેષ્ઠ છે. 
કાાંકયીમાથી આઔ જત ફીજ રે આણા લેરી ઐપ 

લરાલવટ તયપ જામ છે. ત્માાં આળયે  ાય રરભીટય 

જેટર રે છે. અશીંથી વાય થતા ઍવુાં રાઔે ે જ 

યસ્ત જ આટર સુાંદય છે ત લેરી ેટરી યભણીમ શળે. 

અશીંન વપય દયે ઔરે ાંઇ ને ાંઈ નવુાં દૃશ્મ અને 

શ્રાવ્મ ફાંને યીતે આે છે. આ સ્થની ઍ ફહ ુજ ઓાવ 

લાત ઍ છે ે આ નલસ્તાય વાંણૂટ યીતે પ્રાષ્સ્ટ 

પ્રનતફાંનધત છે. તભને ક્યાાંમ યસ્તા ય પેંામેરાાં 

પ્રાષ્સ્ટ નશીં દેઓામ. યસ્તા ય ઍ ભજાનુાં ફડટ દેઓાળે 

જેના ય રખ્યુાં શળે, 'કુછ દેય ફેઠ ય પ્રકૃનત ે નજાય 

ા આનાંદ રે.' લેરી ઐપ લરાલવટન નભજાજ જ અરઔ 

પ્રાયન છે. લેરીભાાં દાઓર થતાાં જ ઍભ રાઔે જાણે 

ઈ લ્નાના પ્રદેળભાાં શોં ી ન ઔમા શઇઍ.  ાયે 

તયપ ઔાઢ લનયાજી, નલળા લટત, રશભનળઓય અન ે

તેભની લચ્  ે દેઓાતાાં ગ્રેનળમય ઍ ફધાનાાં લણટન ભાટે 

ળબ્દ ખટૂી ડ.ે  તયપ નજય યીઍ ત યાંઔફેયાંઔી, 

નલનલધ આાયભાાં અરઔ અરઔ રૂયાંઔના અઢ ફૂર 

ભય ભય શાસ્મ યતા જલા ભે. આ લરેીભાાં 

ાાં વથી ણ લધ ુ પ્રાયનાાં નલનલધયાંઔી ફૂર જલા 

ભે છે અને તેને ણૂટ યીતે ઓીરલાન વભમ ભધ્મ 

જુરાઈથી ભધ્મ ઐઔસ્ટ લચ્ ેન શમ છે. 
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લેરીભાાં દાઓર થતાાં જ આણે ક્યાયેમ ન જમેરાાં ઍલાાં 

લબ્ લબ્ આાયનાાં ણો અને લનસ્નત રદગ્મઢૂ યી 

મેૂ છે. પ્રા ીન વભમભાાં જેના ય રઓાણ થતુાં ઍલાાં 

બજત્રનાાં વિૃ ણ ઠેય ઠેય જઇ ળામ છે. આ 

ઉયાાંત, જ ાંઔરી ગરુાફ, બ્રહ્મભ, બ્લ ુ ી જેલાાં 

ફૂર વાથે લેરીનુાં અાય વૌંદમટ ઈણ વ્મક્તતને 

ભાંત્રમગુ્ધ યી દેળે. અશીંનાાં વૌંદમટ થી ઈણ ઉંભયની 

વ્મક્તત ફાની ભાપ જજજ્ઞાસ ુ અને ઉત્વારશત ફની 

જામ. ઊં ી શાડીઐ તભેજ તેની લચ્  ે આલરેા 

નલળા બગુ્મર ઍટરે ે કાવનાાં નલળા ભેદાન અને 

તેભાાંથી વાય થતાાં ઓઓ લશતેાાં વાંઔીતભમ 

ઝયણાાંઐ, રશભરામનાાં યાંઔફેયાંઔી િીઐના ભધયુ 

અલાજ, લનના સવુલાટા, ાાંદડાાંઐન અલાજ દયે 

બેઔા ભીને ઍ ણટનપ્રમ વાંઔીતભમ ધનૂની ય ના યે 
છે અને આલી અદભતુ ધનૂને ભાણતાાં ભાણતાાં અશીં જ 

શાંભેળ ભાટે સ્થામી થઇ જલાનુાં ભન થઇ જામ ઍવુાં છે. 

આ લેરી ભાત્ર વૌંદમટની દૃષ્ષ્ટઍ જ નશીં, યાંત ુ અશીં 

ેટરી ઍલી ઑનધઐ ણ ભી આલે છે, જે વભગ્ર 

નલશ્વભાાં અપ્રાપ્મ છે. િીનલદ અને લનસ્નતભાાં યવ 

ધયાલતા વ્મક્તતઐ ભાટે ત આ સ્થ સ્લઔટવભાાં ઓજાના 

જેવુાં શી ળામ. અશીં પ્રકૃનતનુાં અજડ વજૉન વભાાં 

રશભારમન ભનાર, નલનલધ વનફડૌટવ, રશભારમન 

લલ્ ય, ઔલ્ડન ઇઔર જેલા દુરટબ િીઐ મતુતણ ે

નલશયતાાં આણને ભાંત્રમગુ્ધ યી મેૂ છે. ક્યાાં ધલર 

લાદની પજ શાડની ટ  ય ફેવીને શાડ વાથે 

લાતાટરા યતી જઈ ળામ ત લી ક્યાાં લચ્ થેી 

જઔા યીને અલનીને સ્ળટતાાં સમૂટનાાં રયણ... આવુાં 

અઢ છે અશીં જે આણને ફે કડી નલ ાયતા યીને 

નનવઔટ વાથે આણ રય મ યાલે છે. 

ઈણ આળમ નલના ક્યાાં નીી ડવુાં શમ ત 

ઉત્તયાઓાંડની આ જગ્મા વલટશ્રેઠ શી ળામ. અશીં ફધા 

જ વયતાથી શોં ી ળે છે. અશીં શોં લા ભાટે 

ઋનેળથી લાશન વયતાથી ભી યશ ેછે અને નજીનુાં 

વોથી ભટુાં ભાેટ જળીભઠ છે. જળીભઠભાાં ઍાદ ફ ે

રદલવ યશીને અશીંન આનાંદ રઇ ળામ છે. નનવઔટન 

આનાંદ જે સ્થે ભે ઍ સ્થે ખલુ્રા રદરથી રઇ રલે 

જઈઍ ાયણ ે, આજના આધનુન યઔુભાાં ધીયે ધીયે 

કુદયત લપુ્તતાનાાં આયે આલીને ઊબી છે. કુદયત વાલ 

જ આધનુનતાની ઔતાટભાાં ધેરાઈ જામ ઍ શરેાાં 

અશીંની ખલુ્રી શલાભાાં શ્વાવભાાં અને અશીંના વત્ત્લ અને 

તત્ત્લને ભનભાાં બયી રેવુાં જઈઍ. 
(‘આયણ્મક’ તયીકે જાણીતા કોવળક ઘેરાણી અરગાયી યખડટ્ટી 
કયી ક દયતને તાના અસ્વર વભજાજભાાં જતા અને કેભેયાભાાં 
કેદ કયતા લાઇફડરાઇપ પટગ્રાપય છે) 
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જેમ્વ ફૉન્ડ ફરળે ગ જયાતી,  
No Time To Die 

 
બવ્મ નલદેળી રેળન, રદરધડ સ્ટન્્વ, ઓતયના 
દુશ્ભન. લબ્રરટળ નવિેટ વનલિવ ઍજન્ટ જેમ્વ ફૉન્ડ 007ની 
રપલ્ભભાાં આ ફધુાં શત ુાં. ફૉન્ડ અંગ્રેજી, રશિંદી ે લધીને 
તેલગુ ુ ે તાનભર જેલી પ્રાદેનળ બાા ફરતા શતા, 
યાંત ુશલે તેઐ ગજુયાતી ણ ફરળે. 
આ ભરશનાના અંતભાાં ફૉન્ડ શ્રેણીની 25ભી રપલ્ભ 'ન 
ટાઇભ ટુ ડાઈ' યજૂ થળે, જે બાયતભાાં અંગ્રેજી, રશિંદી, 
તાનભર, તેલગુ ુઉયાાંત ભરમારભ, ાંજાફી, ગજુયાતી, 
બજયુી બાાભાાં યજૂ થળે. 
ફૉન્ડ ઍ ઇમાન લરેનભિંઔની લ્નાનુાં રૂેયી ડદે 
નનરુણ છે. તેભણે આ શે્રણીની 14 નલરથા રઓી છે. 
તેભના નનધન ફાદ વત્તાલાય યીતે અન્મ રેઓઍ ણ 
ફૉન્ડની નલરથાઐ રઓી છે. 
અઔાઉ ત્રણ લઓત ફૉન્ડની રપલ્ભ ભકપૂ યશી ચૂી છે. 
યનુનલવટર નત વટ દ્વાયા યલાભાાં આલેરી વત્તાલાય 
જાશયેાત પ્રભાણ ે તા. 30ભી વપ્ટેમ્ફયે રપલ્ભ નથમેટયભાાં 
ણ યજૂ થળે. 
આભ ત રપલ્ભનુાં ગજુયાતી રૅરય પેબ્રઆુયી-2020ભાાં જ 
યજૂ થઈ ઔયુાં શત ુાં, યાંત ુ રયરીઝની તાયીઓ નક્કી થતાાં 
તે પયી ઍ લઓત   ાટભાાં છે.  

રૅરયના ઍ દૃશ્મભાાં નવક્યૉરયટી ઔાડટ નાભ છેૂ છે ત્માયે 
િૅઔ શ ેછે, 'નાભ છે ફૉન્ડ. જેમ્વ ફૉન્ડ' 
જાણાયના શલેા પ્રભાણ,ે ગજુયાતના ળશયેી નલસ્તાયભાાં 
ર અંગ્રજેી અથલા રશિંદી બાાભાાં ફરીવડૂની રપલ્ભને 
જલા ટેલામેરા છે, યાંત ુ અધટ-ળશયેી અને ગ્રાભીણ 
નલસ્તાયના ર સધુી શોં લા ભાટે યનુનલવટર સ્ટુરડમ 
દ્વાયા આ વ્યશૂય ના અનાલલાભાાં આલી છે. 
ઔત લે યનાા દયનભમાન ટે ાંની ઌભેઝને 
ફૉન્ડ નવયીઝની રપલ્ભની વશનનભાટતા ાંની 
ઍભજીઍભને રઔબઔ વાડા આઠ અફજ ડૉરયભાાં 
ઓયીદી રીધી શતી, તેથી ઐટીટીના ભાધ્મભથી પ્રાદેનળ 
દળટ સધુી શોં લાની વ્યશૂય ના શલાની અટને 
લેઔ ભે છે. ઌભેઝન પ્રાઇભ દ્વાયા લીરડમ સ્રીનભિંઔની 
વનલિવ યૂી ાડ ેછે.  
ત્રણ લઓત ભકપૂ યહ્યા ફાદ ફૉન્ડ શે્રણીની રપલ્ભ 'નૉ 
ટાઇભ ટુ ડાઈ' બાયત વરશત નલશ્વના અને દેળભાાં તા. 
30ભી વપ્ટેમ્ફયે યજૂ થઈ યશી છે. તે બાયતભાાં રશિંદી અને 
અંગ્રેજી જેલી મખુ્મ બાા ઉયાાંત ગજુયાતી વરશતની 
પ્રાદેનળ બાાઐભાાં ણ યજૂ થળે. 
વો શરેાાં તે ઍનપ્રર-2020ભાાં યજૂ થલાની શતી, યાંત ુ
નલશ્વબયભાાં પેરામેરા યના અને રૉડાઉનને ાયણ ે
તેને ત્રણ લઓત ભકપૂ યાઓલી ડી શતી. 
જેને ફાદભાાં નલેમ્ફય-2020 સધુી ભકપૂ યાઓલાની 
જાશયેાત યલાભાાં આલી શતી. ાછથી તેને ઍનપ્રર-
2021ના પ્રથભ અઠલારડમાભાાં યજૂ યલાની તૈમાયી શાથ 
ધયલાભાાં આલી શતી. 
આ અયવાભાાં રપલ્ભ વીધી જ ઐટીટી (એલય ધ 
પ્રૅટપૉભટ) ય યજૂ થળે અને ઐટીટીની વાથે જ 
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નથમેટયભાાં યજૂ થળે, ઍલી   ાટઐ ણ  ારી શતી. 
ફૉન્ડ શ્રેણીની છેલ્રી રપલ્ભ 'સ્ેતટય' 2015ભાાં યજૂ થઈ 
શતી, ઍટરે ફૉન્ડના પેન્વભાાં આ રપલ્ભ અંઔે બાયે ઉત્ાંઠા 
પ્રલતટભાન શતી. 

ફૉન્ડની રપફભ વલળે 
લબ્રટનના રેઓ ઇમાન લરેનભિંઔ ફીજા નલશ્વયિુ ફાદ 
ેટરા લબ્રરટળ નવિેટ વનલિવ ઍજન્ટ અને ભાન્ડને 
ભળ્મા શતા. તેભનાાં અનબુલ, વ્મક્તતત્લ અન ે તાને 
ધ્માનભાાં યાઓીને તેભણે જેમ્વ ફૉન્ડ 007ની ય ના યી 
જે રદરધડ એયેળન્વને અંજાભ આે છે. 
રપલ્ભભાાં ફૉન્ડ યનળમન્વ, અણજુઓભ, ડ્રઔ રૉડટ, 
લફઝનેવ ટામકનૂ, વામફય-ઌટેય વાભે રડ ેછે.  
1953ભાાં 'વીન યૉમર' ના નાભથી શરેી નલરથા 
રયરીઝ થઈ, યાંત ુ તે રપલ્ભસ્લરૂે 1962ભાાં (ડૉ. ન) 
પ્રથભ લઓત નથમેટયભાાં યજૂ થઈ. ઍ વભમ સધુીભાાં 
ઇમાન આ શે્રણીની નલ જેટરી નલરથા રઓી ચકૂ્યા 
શતા. 

ડનેનમર િૅઔ શરેાાં નમવટ બ્રૉવનન , ટીભથી ડાલ્ટન , 
યજય મયૂ, જ્મૉજૉ રઝેનફે અન ે ળૉન ૉનયી જેલા 
રાાય આ ભનૂભા બજલી ચકૂ્યા છે. 
ફૉન્ડ તયીે િૅઔની આ ાાં ભી અને અંનતભ રપલ્ભ છે. 
ળૉન ૉનયી તથા યજય મયૂ યેડટ છ-છ લઓત લબ્રરટળ 
જાસવૂની ભનૂભા બજલી ચકૂ્યા છે.  
આઔાભી વભમભાાં ઈ ભરશરા ફૉન્ડની ભનૂભા બજલળે 
ઍલી   ાટ શતી, યાંત ુ ફાદભાાં નનભાટતાઐઍ આ 
અટ ય ણૂટનલયાભ મૂી દીધુાં શત ુાં. 
ફૉન્ડની 24 રપલ્ભનુાં નનભાટણ ઇમાન પ્રડતળન્વ દ્વાયા 
યલાભાાં આવ્યુાં છે, જે ીનતિભાન છે.  
આ શે્રણીની રપલ્ભઍ કુર વાત અફજ ડૉરયન લેાય 
મો છે. 
ફૉન્ડની રપલ્ભ ભાત્ર રૂેયી ડદે જ નથી દેઓાઈ, યાંત ુ
ટેલરનલઝન, નલરથા, ૉનભ, યેરડમ, લીરડમઔેઇભ, 
યૉરપ્રઇેંઔ ઔેઇમ્વ તથા અન્મ ભ ેન્ડાઇઝ સ્લરૂ ે
 ાશ સધુી શોં ી છે. 
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શાટથઌટેક નાની લમે કેભ આલે? ફચલા શ ાં કયળ? 
રનપ્રમ ટીલી અને રપલ્ભ અલબનેતા નવિાથટ શતુરાનુાં 
ગરુુલાયે મુાંફઈની કૂય શૉક્સ્ટરભાાં મતૃ્ય ુથયુાં શત ુાં, તેઐ 
40 લટના શતા. 
કૂય શૉક્સ્ટરના ડૉતટય ળૈરે ભરશતેઍ ફીફીવીને 
જણાવ્મા અનવુાય નવિાથટ શતુરાને જ્માયે શૉક્સ્ટરભાાં 
રલામા ત્માયે તેભનુાં મતૃ્ય ુથઈ ચકૂ્ુાં શત ુાં. તેભણે મતૃ્યનુા 
ાયણ અંઔે ઈ સ્ષ્ટતા યી નશતી. 
જે, ભીરડમા અશલેારભાાં નવિાથટનુાં મતૃ્ય ુ શાટટઌટેને 
ાયણે થયુાં શલાન દાલ યાઈ યહ્ય છે. 

 
અક્ષબનેતા વવદ્ધાથથ શ ક્રા 
હૃદમયઔ અને ારડિમા અયેસ્ટના ાયણે અત્માય સધુી 
કણા ફરીવડૂ વેલરલબ્રટીઝનાાં મતૃ્ય ુથમાાં છે. 
ઔત લોભાાં નયેન્ર ઝા, યીભા રાગ,ુ ઐભ યુી અને 
ઇન્દયકુભાય જેલા અલબનેતાઐનાાં હૃદમયઔના હભુરાથી 
મતૃ્ય ુથમાાં છે. 
લલ્ડટ શલે્થ ઐઔેનાઇઝેળનના લટ 2016ના 'ગ્રફર 
રડવીઝ ફડટન' રયટટ અનવુાય બાયતભાાં હૃદમયઔ 
વફાંનધત ફીભાયીને ાયણ ે 1.7 નભલરમન (17 રાઓ) 
રનાાં મતૃ્ય ુથમાાં શતાાં. 
રયટટ અનવુાય યલુાઐભાાં ણ આ પ્રાયની ફીભાયીનુાં 
પ્રભાણ લધી યહ્ુાં શલાનુાં જલા ભળ્યુાં છે. 
કારડિમાક અયેસ્ટ કે શાટથઌટેકભાાં શ ાં તપાલત છે? 
આભ ારડિમા અયેસ્ટ ે શાટટઌટે આયગ્મ વાંફાંનધત 
ઍ અનત ઔાંબીય વભસ્મા છે.  

પાસ્ટ ફની યશરેી રાઇપભાાં હૃદમયઔ વાંફાંનધત 
ફીભાયીઐ ભાભર ેાજી રેલી અત્માંત જરૂયી છે. 
ારડિમા અયેસ્ટ અને શાટટઌટેથી ફ લા ભાટે શુાં યવુાં 
જઈઍ અને તે થલા ાછનાાં ાયણ જાણલા ભાટે 
ફીફીવી ગજુયાતીના રદરકુભાય ળાશ ેસયુતના નવનનમય 
ારડિમરૉજજસ્ટ ડૉ. અતરુ અભ્માંય વાથે લાત ીત યી 
શતી. ડૉ. અતરુે આ નલળે જણાવ્યુાં ે શાટટઌટે અને 
ારડિમા અયેસ્ટ ફ્ે જુદી ફાફત છે.  
તેભણે કહ્ ાં, "હૃદમયગભાાં હૃદમ વાથેની નીઓ 

(ધભનીઓ)ભાાં અલયધ અને યક્તપ્રલાશભાાં ખરેર 

થલાની વભસ્મા વાંકામેરી છે. આ વભસ્મા હૃદમની 

કાભગીયી અત્માંત ધીભી કે ખફૂ જ ઝડી ફનાલી દે 

છે, અને ઍથી કારડિમાક અયેસ્ટની ન્સ્થવત વજાથમ છે. 

હૃદમને યૂત  ાં રશી નશીં શોંચતાાં અને તેની 

કાભગીયીભાાં વલિે ઊબ થતાાં કારડિમાક અયેસ્ટભાાં 

આલી જતાાં હૃદમ ઍકાઍક કાભ કયલાન ાં ફાંધ કયી 

દે છે અને મતૃ્ય  થામ છે." 

"વય ળબ્દભાાં કશીઍ ત શાટથઌટેક હૃદમના 

'ઇરેકરટ્રકર વવસ્ટભ'ભાાં વજાથતી ખાભી છે અને 

કારડિમાક અયેસ્ટ ઍ હૃદમ તદ્દન કાભ કયત  ાં ફાંધ થઈ 

જામ તે ન્સ્થવત છે." 

કારડિમાક અયેસ્ટની ન્સ્થવતભાાં શ ાં કયવ ાં? 

ડૉ. અતરુ શ ે છે ે જ વ્મક્તતને શરેાાંથી જ હૃદમ 

વાંફાંનધત ફીભાયી ે તરીપ શમ ત ારડિમા અયેસ્ટનુાં 

જઓભ યશ ેછે. તેભણે લધભુાાં હ્ુાં,"ારડિમા અયેસ્ટ થલા 

ાછનુાં ઍ ાયણ શાટટઌટે ણ છે." 
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"જ વ્મક્તતને જન્ભજાત જ હૃદમ વાંફાંનધત તરીપ શમ 

ત ારડિમા અયેસ્ટનુાં જઓભ યશતે ુાં શમ છે." 

"શલે વિૃ ઉયાાંત યલુાનભાાં ણ ારડિમા અયેસ્ટનુાં 

પ્રભાણ જલા ભે છે." 

ારડિમા અયેસ્ટ થામ ત શુાં યવુાં તે અંઔે તેભણે હ્ુાં ે 

ારડિમા અયેસ્ટભાાં દદીને ઝડથી વાયલાય ભલી 

જરૂયી શમ છે. 

 

શાટટઌટેના દદીને કણી લાય ઓફય ણ ન શમ અને 

સ્ર આલીને જત યશતે શમ છે. 

"યાંત ુ ારડિમા અયેસ્ટભાાં ક્સ્થનત ઔાંબીય શમ છે અને 

જઓભ લધાયે. વ્મક્તત તયત ફેબાન થઈ જામ છે અને 

ક્યાયે ભોંભાાંથી પીણ ણ નીી જામ છે."  

"ારડિમા અયેસ્ટ આલે ત વ્મક્તતને જરૂય જણામ ત 

અન્મ વ્મક્તત ભાઉથ-ટુ-ભાઉથ િનતથી ળયીયભાાં 

ઐક્તવજન આલાની નળળ યી ળે છે." 

"ઉયાાંત જ ઈ વ્મક્તતન ેવીીઆય (ારડિમલ્ભનયી 

રયવવાઇટેળન)ની તારીભ ભેરી શમ ત તે દદીને 

વીીઆય આી ળે છે."  

"તફીફી ભદદ આલે ત્માાં સધુી વીીઆય આલાથી 

વ્મક્તતના ફ ી જલાની ળક્યતા યશરેી શમ છે." 

25 ટકા દદી 40થી ઓછી ઉંભયના. 
બાયતભાાં ારડિમા અયેસ્ટના પ્રભાણ અંઔે તેઐ શ ેછે ે, 

દેળભાાં ારડિમા અયેસ્ટને ાયણે ેટરા ર મતૃ્ય ુાભે 

છે તે અંઔે ઈ  ક્કવ આંડા ઉરબ્ધ નથી. 

ારડિમલેસ્ક્રુયના આંડા ે વાંળધન ઉરબ્ધ શઈ 

ળે છે. જે, હૃદમયઔના હભુરા વાંફાંનધત ફીભાયીથી 

થતાાં મતૃ્ય ુ અંઔે વાંળધન થામ છે. ઇષ્ન્ડમન શાટટ 

ઇન્ફન્સ્ટટયટૂ અનવુાય દેળભાાં શાટટઌટેના કુર 25 ટા 

સ્ર 40થી ઐછી ઉંભયની વ્મક્તતઐભાાં જલા ભળ્મા છે. 

ભાનવવક ન્સ્થવત અને કારડિમાક અયેસ્ટન  ાં જખભ. 

આ દયનભમાન સયુતના ભનલ રત્વ ડૉ. મકુુર 

 તવીનુાં શવે ુ ાં છે ે ારડિમા અયેસ્ટ ભાણવના મતૃ્ય ુ

ભાટે જલાફદાય આઓયી સ્ટે છે. ધમૂ્રાન, ડામાલફટીવ, 

રેસ્રર, ભેદસ્લીતા અન ે ટાઇ-ઍ વટનાલરટી જેલાાં 

રયફ જઓભ ઊભુાં યી ળે છે. 

તેભણે હ્ુાં,"ળયીયભાાં ઈ ણ વભસ્મા થામ ઍટર ે

અંદયનાાં અંઔ ાભ યલાનુાં ફાંધ યી દે છે." 

વ્મક્તતની ભાનનવ ક્સ્થનત ઈ યીતે ારડિમા અયેસ્ટનુાં 

જઓભ વજી ળે. તેભણે હ્ુાં, "આજના વભમભાાં રભાાં 

સ્રેવનુાં પ્રભાણ લધતુાં જલા ભી યહ્ુાં છે. ટાઇ-ઍ 

વટનાલરટી ધયાલતી વ્મક્તતને તેનુાં જઓભ યશ ેછે." 

શ ાં છે ટાઇ-ઍ વથનાક્ષરટી? 

 નલનળષ્ટ રિણના આધાયે વ્મક્તતની વટનાલરટી 

(પ્રકૃનત)નુાં લઔીયણ યલાભાાં આલે છે. વ્મક્તતની 

રાિલણતાનુાં લઔીયણ ટાઇ-ઍ અને ટાઇ-ફી 

વટનાલરટી ઍભ ફ ેપ્રાયે થામ છે. 

દુશ્ભનાલટ, વ્મગ્રતા, રાઔણીઐ વ્મતત યલાભાાં મશુ્ેરી, 

અનતસ્ધાટત્ભ સ્લબાલ, અનત વાઈન આગ્રશ,  
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વાંનત્ત, સ્ટેટવ, વત્તાન અસ્લસ્થ આધાય જેલી 

રાિલણતાન ટાઇ-ઍ વટનાલરટીભાાં વભાલેળ થામ 

છે. વ્મક્તતની પ્રકૃનતભાાં અનતળમ ભશત્ત્લાાાંિાઐ અને 

ઉગ્રતા ણ તેનુાં જ ઉદાશયણ છે. 

"આ પ્રાયની વ્મક્તતન ે હૃદમની ધભનીઐ વાંફાંનધત 

ફીભાયી અને અન્મ તણાલ વાંફાંનધત યઔ થલાનુાં જઓભ 

યશ,ે આથી ારડિમા અયેસ્ટનુાં જઓભ યશ ેછે." 

ટાઇ-ફી પ્રાયના ર ળાાંત, ધૈમટ ધયાલતા અન ેઐછા 

તણાલભાાં શમ છે. તેભની પ્રકૃનત ટાઇ-ઍ યતાાં ઊરટી 

શમ છે. 

6.2 કયડ રક હૃદમની ફીભાયીન વળકાય ફન્મા. 

 

અભેયીાભાાં રયવ ટ જનયરભાાં છામેરા અશલેાર 

અનવુાય, લટ 2015 સધુીભાાં બાયતભાાં 6.2 યડ ર 

હૃદમની ફીભાયીન બઔ ફન્મા છે. તેભાાં રઔબઔ 2.3 

યડ રની ઉંભય 40 લટથી ઐછી છે. 

ભતરફ ે 40 ટા હૃદમની ફીભાયીઐના દદીઐની 

ઉંભય 40 લટથી ઐછી છે. બાયત ભાટે આ આંડાઐ 

 ોંાલનાયા છે. 

જાણાયનુાં ભાનવુાં છે ે આઓી દુનનમાભાાં બાયતભાાં આ 

આંડાઐ ઝડથી લધી યહ્યા છે. Healthdata.org મજુફ, 

અા મતૃ્મનાાં ાયણભાાં લટ 2005ભાાં હૃદમની 

ફીભાયીનુાં સ્થાન ત્રીજુ ાં શત ુાં. 

લટ 2016ભાાં હૃદમની ફીભાયી અા મતૃ્યનુ ુાં શલેુાં 

ાયણ ફની ઔઈ શતી.  

10-15 લટ શરેાાં હૃદમની ફીભાયીને ભટી ઉંભયના 

ર વાથે જડીને જલાભાાં આલતી શતી, જે છેલ્રા 

ઍ દામાથી હૃદમની ફીભાયીના આંડાઐ ાંઈ જૂદુાં 

જ પ્રનતલફિંફ યજૂ યે છે. 

દેળના જાણીતા ારડિમરૉજજસ્ટ ડૉ. ઍવ. વી. ભન ાંદા 

મજુફ દેળના યલુાનનુાં હૃદમ નફળાં ડી યહ્ુાં છે. 

 નફા હૃદમનુાં ાયણ નલા જભાનાની જીલનળૈરી છે. 

જીલનભાાં તણાલ, ઓાલાની ઓટી ટેલ, 

મ્પ્યટુય/ઇરેતરનન ઉયણ ય ભડ ે સધુી ાભ 

યવુાં, સ્ભરિંઔ, તાંફાકુ, દારૂની રત, માટલયણ પ્રદૂણને 

તેઐ આ ભાટે ાયણભતૂ જણાલે છે. 

શાટથઌટેકનાાં રિણ 

 

 શાટટઌટેનુાં વોથી ભટુાં રિણ હૃદમભાાં દુઓાલ થવુાં છે. 

વાભાન્મ યીતે રપલ્ભનાાં દૃશ્મભાાં ઈને શાટટઌટે આલે ત 

તેઐ તાની છાતી ડી રે છે. 

હૃદમ સધુી યૂત ુાં રશી ના શોં ે ત્માયે ઌટે આલે છે. 

વાભાન્મ યીતે આણી ધભનીઐના યસ્તાભાાં ઈ 

અડ ણ આલલાને ાયણે રશી હૃદમ સધુી નથી શોં ી 

ળતુાં. ઍટરા ભાટે હૃદમભાાં તીવ્ર ીડા થામ છે. 

ક્યાયે શાટટઌટેભાાં ીડા થતી ણ નથી, તેને વાઇરન્ટ 

શાટટઌટે શલેામ છે. 

લટ 2016ભાાં અરઔ-અરઔ ફીભાયીઐથી ભયનાયની 

વાંખ્માભાાં 53% રનાાં મતૃ્ય ુહૃદમની ફીભાયીથી થમા છે. 
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રદર કી ફાત. 

 
રદર અન ેહૃદમ ય જેટરી નલતાઐ રઓામ છે ઍટરી 

દા  ફીજા ઈ નલમ ય નશીં રઓાઈ શમ. પ્રેભભાાં 

હૃદમનુાં જેટલુાં ભશત્ત્લ છે ઍટલુાં જ અથલા ઍના યતાાં 

ણ લધાયે જીલનભાાં છે. બ્રઈેનડડે ભાણવ શજુમે જીલત 

શમ છે, શાટટડેડ ભાણવ જીલત શલાનુાં ક્યાયેમ વાાંબળ્યુાં 

નથી. હૃદમ તટૂમા છી ભાત્ર રપલ્ભભાાં જ જીલતા યશી 

ળામ છે, રયમાલરટીભાાં ત હૃદમની ઍ ની બ્ર થઈ 

જામ ત ણ શૉક્સ્ટર બઔેા થવુાં ડ ે છે. ઍનાથી મ 

લયલી લાસ્તનલતા ઍ છે ે નલડ-૧૯ના ાા ાટ 

લચ્  ે ણ દુનનમાભાાં વોથી લધ ુ ભત હૃદમયઔના 

હભુરાથી નોંધામા છે. વાર ૨૦૧૯ભાાં ૯૦ રાઓ ર 

શાટટઅટે આલલાને રીધે મતૃ્ય ુ ામ્મા છે. દુનનમાભાાં 

યઔ ાાથી કુર જેટરાાં ભત થમાાં તેભાાં વોથી લધ ુ૧૬ 

ટા હૃદમની ફીભાયીથી થમાાં. શાટટઅટેન બઔ 

ફનનાયા કુર મતૃભાાંથી ૬૦ રાઓની ઉંભય ૩૦ થી ૭૦ 

લટ લચ્ ે શતી. વોથી લધ ુ ેવ  ીનભાાં નોંધામા, ત્માય 

ફાદ ફીજા િભે બાયત, ત્રીજુ ાં યનળમા અને  થુાં અભેરયા. 

વાંળધનભાાં ફશાય આવ્યુાં છે ે નલડ-૧૯ તે હૃદમન ે

નુવાન શોં ાડ ે છે. તે ાાં ત ઇમ્યનુ નવસ્ટભ નફી 

ાડી દે છે અથલા એક્તવજનન પ્રલાશ અલયધે છે. 

સ્લસ્થ જીલન જીલલા તથા દીકાટયષુ્મ બઔલલા ભાટે 

હૃદમને સ્લસ્થ યાઓવુાં ખફૂ જરૂયી છે. ત લાત યીઍ 

હૃદમને સ્લસ્થ યાઓલાના જુદા-જુદા યસ્તાઐની. 

(૧) હૃદમયઔનુાં વોથી ભટુાં ાયણ શાઈય ટેન્ળન છે 

અથલા શાઈ બ્રડપ્રેળય. ારડિમરજજર વવામટી એપ 

ઇંરડમાના વલેિણ પ્રભાણે દય ત્રણભાાંથી ઍ બાયતીમ 

શાઈય ટેન્ળનથી ીડામ છે. પ્રવ ભેરડનવનભાાં પ્રનવિ 

ઍ અભ્માવભાાં જણાલાયુાં છે ે બાયતભાાં જેટરા ર 

શાઈય ટેન્ળનથી ીડામ છે તેભાાંથી ૪૫ ટા રનુાં 

નનદાન થતુાં નથી. શાઈ બ્રડપે્રળય કણી લઓત ઍ ણ 

રિણ ફતાલતુાં નથી તેને ાયણે જ તેને વાઈરન્ટ 

રરય શલેાભાાં આલે છે. હૃદમને સ્લસ્થ યાઓલા ભાટે 

વોથી શરેી ળયત ઍ છે ે ઈ ણ પ્રાયનુાં ટેન્ળન ન 

યાઓવુાં, ભાનનવ યીતે તણાલ મતુત યશવે ુાં. લરપ્રપાઈર 

યીટટ ઍ લઓત અલશ્મ યાલી રેલ. તેભાાં ગડુ 

રેસ્રર(ઍરડીઍર) અન ેફેડ રેસ્રર(ઍ ડીઍર) 

ફાંનેની નલઔત  આલાભાાં આલરેી શમ છે. જ 

ળયીયભાાં ફેડ રેસ્રરનુાં પ્રભાણ લધ ુ શમ ત ઍ 

પ્રભાણે જીલનળૈરી ફદરલી ડ.ે  

(૨) ભાત્ર હૃદમયઔ નશીં, ૧૦૦ભાાંથી ૭૭ ફીભાયીઐભાાં 

ટેન્ળન, સ્રેવ મખુ્મ નલરનની ભનૂભા બજલે છે. ા ન 

ઓયાફ યવુાં, લજન લધાયવુાં વરશતની અને વભસ્માઐ 

યૂી યે છે. સ્રેવ ભેનેજભેન્ટ ળીઓવુાં જરૂયી છે. 

તદઉયાાંત ભાઈન્ડ ફૂરનવેની વયત યલાથી અન ે

ખલુ્રાભાાં પયલાથી સ્રેવ કટે છે.  ઊંડા શ્વાવ ઓેં લાથી 

ણ ખફૂ રાબ થામ છે.  

(૩) ળયીયની અંદય ઈ વભસ્મા શમ ત  ળયીયની 

ઉયના બાઔભાાં ઈને ઈ રૂે વાંેત ભે છે. આ હુાં 
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ઠી નથી ઍવુાં શલેાની ળયીયની યીત છે. ળયીયના 

રટશ્યભૂાાં જ્માયે લધાયે પ્રલાશી જભા થઈ જામ ત્માયે 

હૃદમની ક્મ્િંઔ િભતા ય અવય ડ ે છે. તે બ્રડનુાં 

યેૂયૂી ળક્તતથી ક્મ્િંઔ યી ળતુાં નથી. રયણાભે 

ઔના બાઔભાાં રશી જભા થલા રાઔે છે. ઔભાાં  વજ 

આલી જામ છે. ઔભાાં વજ હૃદમની વભસ્માન વાંેત 

છે. આવુાં થામ ત્માયે તયત જ ડટયન વાંટ યલ.  

(૪) કયભાાં વાપ-વપાઈભાાં લયાતા ાલડય અન ે

ેનભર કણી લઓત હૃદમ ભાટે જઓભી શમ છે. તેનાથી 

સ્ર અને શાઈ બ્રડપે્રળય થઈ ળે છે. કયભાાં વપાઈભાાં 

ઉમઔભાાં રલેાતા ાલડય અને લરનલડના ેરિંઔ ય 

રઓેરી  ેતલણી ધ્માનથી લાાં ી જલી, ઉયાાંત ફન ેત 

વપાઈ ભાટે લાઈટ નલનેઔાય, રેભન, ફેરિંઔ વડા અને 

નટસ્ટા ટ (ભાઈન સ્ટા ટ)ન ઉમઔ યલ.  

(૫) આજાર પ્રાષ્સ્ટના ન્ટેનયભાાં અને પ્રાષ્સ્ટની 

થાીઐભાાં જભલાનુાં  રણ ખફૂ લધ્યુાં છે. એનરાઈન 

ઐડટય યલાભાાં આલતુાં તભાભ ફૂડ પ્રાષ્સ્ટ ેરિંઔભાાં 

યલાભાાં આલે છે. ાણીની ફટર તથા પ્રાષ્સ્ટ 

ેરિંઔભાાં  લફસ્પેનર અને પેરેતવ જેલા યવામણ શમ 

છે. પેરેતવ હૃદમયઔ યનારુાં શલા નલળે ઐછાભાાં ઐછા 

૫૦ વાંળધન ત્ર પ્રાનળત થઈ ચકૂ્યા છે. ફને ત્માાં 

સધુી પ્રાષ્સ્ટને ફદરે ા , નવયાભી અથલા સ્ટેનરેવ 

સ્ટીરના લાવણન ઉમઔ યલ જઈઍ. પ્રાષ્સ્ટના 

ન્ટેનય ય રઓેર રયવાઇન્ફતરિંઔ ડ ઓાવ લાાં ી રેલ. 

જ તેના ય ૩ અથલા ૭ રઓેલુાં શમ ત તેભાાં 

લફસ્પેનર અને પેરેતવની અનનલામટણે ઉનક્સ્થનત છે.. 

(૬) નલશ્વભાાં દય લે હૃદમયઔના ૨.૬ યડ ઔાંબીય ેવ 

ફને છે. તેના ૪૦% બાયતભાાં ફને છે. તેના ભાટે 

અભેરયાભાાં નલ રડલાઈવ ળધામ છે, ફેયસ્ટીભ  

નનમનવસ્ટભ. દયદીઐને સ્ટાન્ડડટ રીટભેન્ટથી પામદ ન 

થત શમ તનેા ભાટે આ રડલાઈવ રાબાયી છે.  

(૭) અભેરયન શાટટ ઍવનવઍળન જણાલે છે ે 

ડામાલફટીવના દદીઐને હૃદમયઔના હભુરાનુાં જઓભ 

 ાયઔણુાં લધાયે યશ ેછે. આલા દયદીઐઍ ડામાલફટીઝની 

ઍલી દલાઐ રલેી, જે હૃદમને ણ પામદ શોં ાડ.ે  

(૮) ભીઠુાં ઓાલાભાાં નલલે યાઓલ ખફૂ આલશ્મ છે. 

નભભાાં યશલેુાં વરડમભ બ્રડપે્રળય લધાયે છે જે 

હૃદમયઔને આડતરુાં આભાંત્રણ આી દે છે. લધાયે 

ડતુાં વરડમભ રડની ભાટે ણ નુવાનદામ છે.  

નવિંધાલણુન ઉમઔ લધાયે પામદાાય છે.  

(૯) લધાયે પેટલા અને લધાયે સ્ટા ટલા આશાય 

ટાલ. ઔળ્યુાં અને તેલુાં ઓાલાભાાં નલલે યાઓલ. 

ફજાયભાાં ભતાાં ીણાાં અને ભેંદાની લાનઔીથી યશઝે 

અનનલામટ છે. 

(૧૦) લશરેી રડરેલયી ણ હૃદમ ભાટે જઓભી છે. ૩૭ 

અઠલારડમા શરેા સલુાલડ થઈ જામ ત્માયે ભાતાને 

હૃદમયઔનુાં જઓભ લધી જામ છે. તેની ઍસ્રા ેય 

યલી ડ ેછે. તેભને ધભનીભાાં વભસ્મા ેદા થલ ઓતય 

૩૮ ટા, સ્રન ઓતય ૭૧ ટા અને ઐલયઐર 

શાટટ રડવીઝન ઓતય ૨૦૦ ટા થઈ જામ છે. 

(૧૧) ભરશરાઐભાાં ઍસ્રજન શભોનની જાલણી ખફૂ 

અનનલામટ છે. તેનુાં ામટ ભાત્ર ફાને જન્ભ આલા 

યૂત ુાં નથી, શાડાના નલાવભાાં, મડૂ ભેનેજભેન્ટભાાં અને 

હૃદમના સ્લાસ્થ્મભાાં ણ તે ભશત્ત્લની ભનૂભા બજલે છે. 

સ્ત્રીને ૫૦ લટની આવાવ ભનઝ આલે ત્માયે 

ઍસ્રજન શભોનના પ્રભાણભાાં તનતિંઔ કટાડ થામ છે. 

આલા વભમે હૃદમયઔ, શાઈ બ્રડપ્રેળય, શાઈ રેસ્રર 

અને ડામાલફટીઝનુાં જઓભ યશ ે છે. જે સ્ત્રીને ૪૬ લટ 
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શરેાાં યજનનવનૃત્ત આલે તેને હૃદમયઔનુાં જઓભ ફભણુાં 

થઈ જામ છે. 

(૧૨) ભરશરાઐના હૃદમયઔના રિણ રુુ યતાાં 

અરઔ શમ છે. ાયણ ે ફાંનેના હૃદમભાાં બ્રેજ જુદી-

જુદી જગ્માઍ થામ છે.  ક્યાયે તેભને હૃદમયઔ ભાટે 

ભાથ ુ દુેઃઓવુાં, મછૂાટ આલી જલી,  ક્કય આલલા, થા 

રાઔલ લઔેયે જેલા લ હ્ન ણ દેઓામ છે. આ રિણને 

અન્મ ફીભાયીભાાં વભજી રેલાભાાં આલે છે અને  શાટટ 

રડવીઝની વાંબાલનાની ઉિેા યલાભાાં આલ ેછે.  

(૧૩) પ્રદૂનત શલાભાાં શ્વાવ રેલા જઓભી છે. કયની 

શલાભાાં ણ થડુાં કણુાં પ્રદૂણ શમ છે. જેભ ે, નનષ્સ્ટ 

લાવણ ય રઔાડલાભાાં આલેલુાં ટીંઔ ધીભે ધીભે 

ઓયીને શલાભાાં ઊડતુાં શમ છે. શયે સ્પે્ર, ભીણફત્તી તેભજ 

ફીજી અને કયઔથ્થ ુ લસ્તભુાાંથી ઝીણા-ઝીણા ણ 

શલાભાાં ઊડ ેછે. તેની નાની ભાત્રા શ્વાવભાાં જામ ત ઈ 

પય ડત નથી ણ લધાયે ભાત્રાભાાં અંદય જામ ત 

યતતલારશનીભાાં શોં ી જામ છે અન ે ત્માાં જભા થલા 

રાઔે છે. આવુાં ન થામ તે ભાટે ફાયી-ફાયણા ખલુ્રા 

યાઓ અને ાંઓ  ાલ ુયાઓ. જ ઍય વક્ુટરેટ થતી યશ ે

ત ઈ વભસ્મા થતી નથી.  જમાયે સ્રેવ આલે છે 

અથલા ફીજી ઈ અવાભાન્મ રિમા થામ છે ત્માયે હૃદમ 

તયત જ પ્રનતરિમા આે છે. તેને શાટટ યેટ લેયીઍલફરીટી 

શલેાભાાં આલે છે. શાટટ યેટ લેરયઍલફરીટી કટતી જામ 

તેભ શાટટઅટેનુાં જઓભ લધતુાં જામ છે. તભે વતત 

સ્રેવભાાં યશ અથલા વતત પ્રદૂનત લાતાલયણભાાં યશ 

ત શાટટ યેટ લેરયઍલફરીટી કટી જામ છે.  

(૧૫) કુદયતી આપત છી શાટટઅટેનુાં પ્રભાણ 

અનેઔણુાં લધી જામ છે. ન્ય ુઐલરિઍન્વ ઓાતે આલેરા 

ટયનેુર ભેરડર વેન્ટય દ્વાયા યલાભાાં આલેરા 

અભ્માવભાાં જાણલા ભળ્યુાં શત ુાં ે ૨૦૦૫ભાાં ેટરયના 

શરયેન આવ્મા છી હૃદમયઔના દદીઐની વાંખ્મા 

ત્રણઔણી લધી શતી. કુદયતી આપત આલે ત્માયે બ્રડ 

પે્રળય અને ડામાલફટીઝના ેવ લધી જામ છે અને  

હૃદમયઔના હભુરાના રસ્વા લધાયે જલા ભે છે.  

(૧૬) હૃદમની સ્લસ્થતા ભાટે ઔાઢ નીંદય પયજજમાત છે. 

જેભ જેભ ઉંભય લધે તેભ તેભ  ભઔજભાાં અને ન્યયુન્વભાાં 

રયલતટન આલે છે જેનાથી યાતના લાયેલાયે નીંદય ઊડી 

જામ છે.   હૃદમની સ્લસ્થતા ભાટે ઉજાઔયા ટાલા 

જઈઍ. યાતે યૂતી ઊંક ન થામ ત ધભનીઐ તેની 

ક્સ્થનતસ્થાતા ગભુાલલા રાઔે છે. તે લધનેુ લધ ુજડ 

ફની જામ છે અને બ્ર થલા રાઔ ે છે.  ભરશરાઐને 

ભનઝ દયનભમાન ભઔજભાાં અને ન્યયુન્વભાાં પેયપાય 

થલાથી હૃદમયઔનુાં રયસ્ લધી જામ છે. સલૂા શરેાાંના 

૬ રાના વભમ ઔાાભાાં  ા-પી રેલાનુાં ટાવુાં 

જઈઍ. ઝાઝ વભમ ેળાફ યી યાઓલાથી ધભનીઐ 

વાં ાલા રાઔે છે જે હૃદમયઔનુાં જઓભ ઊભુાં યે છે.  

ઝાઝ વભમ ળેાફ યી યાઓલાથી ધફાયા લધી જામ 

છે અને ધભનીઐ વાં ામ છે. ઍવુાં ટાલા ભાટે 

ક્યાયેમ ેળાફ રાાંફા વભમ સધુી યલ જઈઍ નશીં.  

(૧૭) હૃદમની સ્લસ્થતા ભાટે ટેનળમભ અને 

ભેગ્નેનળમભ ભલા ભસ્ટ છે. ટેનળમભ આણા , 

ટીશ્ય ૂઅને અંઔની ઈરેષ્તરલ્વ નવસ્ટભને ફયાફય ાભ 

યતી યાઓે છે. ભેગ્નેનળમભ શાટટઅટે વાભે યિણ આે 

છે. સ્નાયઐુને અને ટીશ્યઝૂને ભજબતૂ ફનાલી 

બ્રડપે્રળયનુાં જઓભ કટાડ ે છે. દશીં, શદય, ભળરૂમ્વ, 

નલટાનભન-વી અને ડાટ  રેટ હૃદમ ભાટે અનતળમ 

પામદાાય છે.  
હૃદમની લાત વલના જીલનની લાત અધયૂી છે. 
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અલવાનનધ:  

ફીજર ટેર (૫૩) 
 (ઓક્ટફય ૨૯, ૧૯૬૯-ઓગસ્ટ ૧૦, ૨૦૨૧) 

 

ઍ જીલાંત વ્મક્તતત્લ, ખળુખળુાર પ્રનતબા, આફારવધૃ્ધ વલેભાાં નપ્રમ, ઔીત, વાંઔીત, 

ઔયફાની યભઝટ, પ્રલાવ, માટલયણભાાં ઍ વયઓ યવ. વદૈલ ભદદરૂ ફનલા 

તૈમાય. ભલ્ટી ટેરેન્ટેડ પ્રબાલી વ્મક્તતત્લ.          

    લતન આણાંદ જજલ્રાનુાં ધભટજ. 

ળાાીમ નળિણ ઔ.જ. 

ળાયદાભાંરદય-લલ્રબ નલદ્યાનઔય, 

લી..ી.વામન્વ રેજ, નલદ્યાનઔયથી 

ફી. ઍવવી., અને યભવદ ભેરડર 

રેજથી સ્ટ ગ્રેજ્યઍુટ રડપ્રભાન 

અભ્માવ મો.  

     ઈ.વ. ૧૯૯૧ભાાં નરડમાદના 

લતની લફયેન ટેર વાથે 

રગ્નગ્રાંથીથી જડામાાં. લફયેનના નતા 

નયેન્ર ટેર ગજુયાત  ેમ્ફય ઐપ 

ભવટના લૂટ પ્રમઓુ યશી ચકૂ્યા શતા. 

ઈ.વ. ૧૯૯૩ભાાં લધ ુ અભ્માવ અને 

લધ ુ વાયા બાનલ ભાટે અભેરયા 

આવ્મા. 

ળાાાથી જ ભદદરૂ ફનલાન 

સ્લબાલ ફીજરને ઔથથૂીભાાં ભળ્મ 

શત. ઍ અંધ ન્માને તેના ભાસ્ટવટ 

રડગ્રી સધુી બણાલલાની જલાફદાયી 

ફખફૂીથી ાય ાડી, ઍટલુાં જ નશીં 

તે ન્માને તેના ીઍ . ડી. ના લધ ુ

અભ્માવ ભાટે ણ ટે આપ્મ.  

નલદ્યાનઔયના નનલાવ દયમ્માન 

નલદ્યાનઔય ને ય ન્ઝલટન્વી ગૃ, 

(શલે લરન્ટયી ને ય ન્ઝલટન્વી- 

લીઍનવી ગૃ) વાથે વાંામેરાાં.               

અભેરયા આલીને લીઍનવી-યઍુવઍ 

નન પ્રરપટ વાંસ્થાના સ્થા રસ્ટી 
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ફન્માાં. લીઍનવી ગૃ ભધ્મ ગજુયાતના  યતય નલસ્તાયભાાં માટલયણ અને 

પ્રકૃનત ભાટે જનજાગનૃત તથા પ્રનળિણ ળાા, રેજ તથા ગ્રાનભણ 

નલસ્તાયભાાં ામટયત છે. ઝેયી બ્રા વા યડલાની કટનાઐભાાં અંધશ્રિા 

દૂય યી તફીફી વાયલાય ભાટે રૂાં પ્રનળિણનુાં ાભ, ગજુયાતની તફીફી 

આરભન ે સ્ને નભટીઔેળન- વટદાંળ ભાટે લધ ુઊંડ અભ્માવની લટળપ્વ 

યભવદની ભેરડર રેજની ભદદથી ાય ાડલાની જરટર ાભઔીયી, 

 યતયના ગ્રાનભણ નલસ્તાયના તાલભાાં લવલાટ યતા ભઔયની વાંખ્માની 

લાનિ ઔણતયી જેલા અનેનલધ ામટિભ શાથ ધયે છે. નલદ્યાનઔયભાાં તેના 

સ્થનત સ્લ. બાઇાાઍ ભટી વાંખ્માભાાં અનેનલધ વિૃ ઉછેમાાં. વભગ્ર 

નઔયનાાં આ વિૃને જીીઍવ નવસ્ટભભાાં મૂી તેનુાં સ્થાન, તે વિૃનુાં 

ફામરજજર નાભ અન ે નલઔત ડીજીટર ભેનિંઔ નવસ્ટભભાાં ઉરબ્ધ 

યલાની નલળદૌ  ાભઔીયી નલશ્વબયભાાં પ્રથભલાય શાથ ધયાઈ. નલદ્યાનઔયની 

વામતરથન આજે વેંડ નલદ્યાથીઐન નપ્રમ લાનિત્વલ ફન્મ છે. આલા 

ત અને રમઔી ામટિભ આ વાંસ્થા નનયાંતય શાથ ધયે છે. ફીજર 

ટેરે અભેરયાભાાં આ ાભઔીયીને વભથટન આલા પાંડયેઈઝીંઔના અને 

ામટિભ વપતાથી મજ્મા, ઍટલુાં જ નશીં, અભેરયાલાવી બાયતીમન ે

તાના લતનભાાં આલી ાભઔીયીને ટે આલા પે્રરયત માટ. અભેરયા 

તથા બાયતભાાં પ્રાષ્સ્ટન લયાળ કટાડલા ફીજરે તેભના વભગ્ર 

જીલના દયમ્માન જુસ્વાબેય ભથાભણ યી.  

ફીજર અભેરયાભાાં અનેનલધ વાંસ્થાઐ વાથે વરિમ યીતે વાંામેરાાં યહ્યાાં. 

વયદાય ટેર યનુનલનવિટી ઍરમ્ની, લલ્રબ નલદ્યાનઔય ઍબ્રડ-યઍુવઍ, 

ાવીેની ઈષ્ન્ડમન ઍવનવઍળન-(ીઆઈઍ)ના સ્થાનાાથી ત ે

વાંસ્થઐની ાયફાયીભાાં ણ વરિમ યહ્યાાં. ઔયફા, આટટ અને પેળન ળ જેલી 

અનેનલધ પ્રવનૃત્તઐ અને વાાંસ્કૃનત ામટિભના તેઐ પે્રયફ યહ્યાાં.  

ફીજરનુાં આટ અને વદૈલ જીલાંત 

વ્મક્તતત્લ શાંભેળાાં માદ યશળેે. 

રયલાયભાાં ઍ આદળટ ભાતા તયીે 

ફે સુાંદય તુ્રન ઉછેય મો. નત 

ફીયેન ટેર અભેરયાભાાં ટીટીઆઈ 

ટેતવ ટેનરજી નાભની 

ભલ્ટીનેળનર ાંનીના ભાલર છે. 

તુ્ર જમઍ ભેરડર વામન્વભાાં 

ડતટયેટ યુાં, નાના તુ્ર ળાન 

મ્પ્યટુય વામન્વભાાં સ્નાત યી 

વીીઍ ણૂટ યલા ય છે. 

ફીજર ેન્વયની ઔાંબીય ફીભાયીથી 

ગ્રનવત શલા છતાાં તાની ીડા 

અંત સધુી શવતા  શયેા વાથ ે જ 

વશી. અલવાન ફાદ ણ તાના 

દેશનુાં દાન યી તફીફી વાંળધન 

ભાટે અટણ મો. તાના 

અલવાનફાદ મતૃ્યનુા ભાતભને 

ફદરે યાંઔફેયાંઔી ડાાંભાાં નતૃ્મ તથા 

ઔયફા વાથે ઉજલણી યલાની 

સ ૂનાનુાં રયલાયે અને સ્નેશી જનઍ 

સેુયે નનબાવ્યુાં! ઍ વદાફશાય 

વ્મક્તતત્લને હ્રદમલૂટ બાલાાંજલર. 

-ોનળ અભીન. 
______________________________________________________________________________________________  

(Editor’s note: Please use your common sense to donate to the right organization. If possible, give priority to your own 

family, neighbors and your village/Town or area healthcare systems directly. There are fraudulent organizations be aware 

of them. Look into the need and response to those priorities. Get some advice from your Doctors or helping organizations. 

Many time Cash Donations are more effective than kind. I would recommend donating to Red Cross of India, UNICEF, 

Oxfam India, and Care India. In my personal opinion, do not send any contributions to India’s Prime Minister Narendra 

Modi’s PM Care Fund as its not transparent and has no accountability. -Kaushik Amin.). 
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