
 

 

 

  

 

અય ુટ્રસ્ટ 

૩૦૩, શયેકૃષ્ણ કમ્પ્રેક્વ, ારડી, ભદાલાદ 

દ્વિતીમ આ–બકુ પ્રકાળન.   

 



 

2 

નકુ્રભણણકા 

 

૫૦થી લધ ુયગના ંકાયણ, રક્ષણ, વપં્રાપ્્ત ને ઈચાયની ળાસ્ત્રીમ વભજ અતુ ંસુ્તક 

 

 

 

વંકક ભાટે : 

૩૦૩, શયેકૃષ્ણ કમ્પ્રેક્વ, ારડી ભદાલાદ – ૩૮૦૦૦૭ / પન: o79 26585303 

 

લૈદ્ય શ્રી એભ. એચ. ફાયટ : drkumar_barot@yahoo.com 

લૈદ્ય શ્રી નીતાફશને ગસ્લાભી : drnitaben@sify.com 

લૈદ્ય શ્રી યાજેળબાઇ ઠક્કય : vdrajeshthakkar@gmail.com 

અય ુટ્રસ્ટના ટ્રસ્ટીઓ : 

શ્રી ભાધલ યાભાનજુ  ભૅનેજજગં ટ્રસ્ટી  :9879767009 

શ્રી એભ. એચ. ફાયટ  ટ્રસ્ટી  9898926642 

શ્રી લત્વરબાઇ લવાણી  ટ્રસ્ટી  9879391093 

શ્રી નીતાફશને ગસ્લાભી  ટ્રસ્ટી  9825071774 

શ્રી યાજેળબાઇ ઠક્કય  ટ્રસ્ટી  9824043467 

શ્રી ઇશ્વયબાઇ ભાણેક  ટ્રસ્ટી  9408507468 

શ્રી ભશને્દ્રબાઇ બટ્ટ  ટ્રસ્ટી  9825613031 

શ્રી પ્રલીણબાઇ ડાબી  ટ્રસ્ટી  9825036506 

શ્રી ળકબાઇ ભાધલાણી ટ્રસ્ટી  9427906050 

શ્રી જુગરકકળય વ્માવ  ટ્રસ્ટી  9428802482 

  



 

3 

નકુ્રભણણકા 

નકુ્રભણણકા 
નકુ્રભણણકા ............................................................................................................................................. 3 

પ્રાસ્તાવલક વનલેદન ................................................................................................................................... 5 

૧ : ાય ઈતાયુ ંનાલ ................................................................................................................................ 9 

૨ : ળીવભાથંી વંણૂક મકુ્ક્ત ................................................................................................................. 22 

૩ : ફાકને કપ–શ્વાવ ............................................................................................................................ 25 

૪ : તયુત ભટયા....ઝાડા-ઉરટી-તાલ. ................................................................................................... 29 

૫ : સ ૂઠં-ગનુ ંચભત્કાકયક નસ્મ ........................................................................................................... 32 

૬:વવંધલાતભા ંવંણૂક વારંુ ...................................................................................................................... 36 

૭:લા લાયનુ એક કેવ ..................................................................................................................... 38 

૮ : જીલનબયની યગમકુ્ક્ત. ................................................................................................................... 41 

૯ : અયલેુદનુ ંફદનાભ-અયલેુદનુ ંવદનાભ .......................................................................................... 44 

૧૦:એઝસ્વભિમાન અશ્ચમકજનક કયટક  ................................................................................................. 50 

૧૧:વગંદની કરુણ કશાની .................................................................................................................... 57 

૧૨:નલાઇ ભાડ ેતેલ કયટક  ................................................................................................................. 67 

૧૩ : વયામવીવ ભટાડલાભા ંઅયલેુદની વવદ્વિ ....................................................................................... 72 

૧૪:વાલ ભટી ગમ વપેદ દાગ ............................................................................................................... 75 

૧૫:નાક્સ્ત મરૂ ંકતૂ ળાખા ? .................................................................................................................. 77 

૧૬:કાનની ફધી જ પકયમાદ દૂય થઇ ગઇ .............................................................................................. 80 

૧૭:રુુ લધં્મત્લભા ંકયણાભ................................................................................................................ 84 

૧૮:અભલાતભાથંી વંણૂક મકુ્ક્ત ............................................................................................................. 88 

૧૯:ધયૂા ંયભાન યૂા ંથમા.ં ............................................................................................................... 91 

૨૦ : દવ જ કદલવભા ંખયજવુ ંખતભ ..................................................................................................... 94 

૨૧ : ચીતયી ચડ ેતેલા ંવયામવીવના ંચકાભા ંરુષ્મ ............................................................................ 96 



 

4 

નકુ્રભણણકા 

૨૨ : એની જાતીમ મ ૂઝંલણ ભટી ......................................................................................................... 100 

૨૩ : થેરેવવવભમાભા ંનંધાત્ર કયણાભ ............................................................................................... 104 

૨૪ : જૂનુ ંખયજવુ ંખલાઇ ગયુ ં! ......................................................................................................... 108 

૨૫ : આપ્છિત તુ્રપ્રાપ્્ત ....................................................................................................................... 110 

૨૬ : ભારજીબાઇના ભટયા ફે યગ. ..................................................................................................... 114 

૨૭ : વગબાકલસ્થાભા ંભટય વયામવીવ ............................................................................................... 117 

૨૮ : જૂન ભયડ ભટય, ૨૩ કકર લજન લધ્યુ.ં .................................................................................... 119 

૨૯ : જેના નવીફભા ંવતંાન નશત ુ.ં ..................................................................................................... 122 

૩૦ : વપેદ દાગ વાલ ભટી ગમ .......................................................................................................... 126 

૩૧ : વાધ્મ યગભા ંભી વપતા..................................................................................................... 130 

૩૨ : ફાકન વપેદ ડાઘ ..................................................................................................................... 135 

૩૩ : લાકઢમા વાભે વલજમ..................................................................................................................... 138 

૩૪ : વલરુની લાઇને વલદાઇ .............................................................................................................. 141 

૩૫ : કાનનુ ંઓયેળન કયવુ ંન ડયુ ં.................................................................................................. 144 

૩૬ : ડૉક્ટયના દીકયાના ભટયા ચભકયગ ............................................................................................... 147 

૩૭ : જૂનુ ંખયજવુ ંવાલ ભટી ગયુ.ં ....................................................................................................... 149 

૩૮ : ળળીફશનેને ભી સુદંય તુ્રી ....................................................................................................... 152 

૩૯ : સયેુળબાઇન ઘય હૃદમયગ ળમ્પમ ........................................................................................... 155 

૪૦ : થયીભા ંકયણાભ..... ................................................................................................................. 161 

૪૧ : વભથ્મા ણચકકત્વાથી થમેર ભશાયગ .............................................................................................. 167 

૪૨ : વલલણકતા દૂય થઇ ........................................................................................................................ 170 

૪૩ : અધાળીળીન એક કેવ ................................................................................................................ 172 

૪૪ : કપજલયન એક કેવ .................................................................................................................... 175 

 

 



 

5 

નકુ્રભણણકા 

પ્રાસ્તાવલક વનલેદન  

 

ણચકકત્વાની વપતા કયચાયકને ણ યેૂયૂી સ્ળે િે. 

નયુક્ત સણૂચદકક્ષઃ જ્ઞાનલાનૌ કયચાયકઃ। 

(કયચાયક પે્રભા, વલત્ર, બદુ્વિળાી ને જ્ઞાની શલ જઇએ.)– ષ્ટાગંહૃદમ 

 

િઠ્ઠી વદીભા ંરખામેર અ સતૂ્ર તે વભમ કયતા ંઅજે લધ ુમગ્મ રાગે િે. તે કશ ેિે કે 

એ જ કયચાયક અદળક કશી ળકામ ને વપતા ભેલી ળકે કે જે ‘નયુક્ત’ – પે્રભા શમ. 

વેલા–સશુ્રુાભા ંમખુ્મ ગણુ પે્રભ શલ જઇએ. દયદી ઈય પે્રભ શમ ત કયચાયક તેની વાચા 

કદરથી-યવલૂકક તન-ભન-ધનથી વાયલાય કયે તે સ્લાબાવલક િે ને તે કાયણે કયચાયકફૃે 

કયલાયજન કે વભત્ર લધ ુવદં કયલાભા ંઅલે િે. ભાતા, ત્ની, ફશને, બાઇ, વતા લગેયેને 

યસ્યના તટૂ વફંધં શલાથી ને રશીના ણ વફંધં શલાથી વાચી-યૂતી વાયલાય 

અલા વભમ અે િે, ળક્ક્ત લાયે િે ને અવથિક યીતે ઘવાઇ ણ છૂટે િે. ભાતાને ત 

પે્રભની મવૂતિ ભાનેર શલાથી કયચાકયકાભા ંપ્રથભ નફંય ભાતાન અલે. િી ત્ની લગેયેન. 

સ્ત્રીઓભા ંપે્રભ, વભકણ, રાગણી, દમા, ભામા, ભભતા, અત્ભીમતા લધ ુશલાથી રુુ કયતા ં

સ્ત્રીઓ કયચાયકફૃે લધ ુ કાભમાફ ફને િે. નવક નાઇન્દ્ટંગેરના દાખરા િી પે્રભ ને 

કરુણાના લતાય વભા પ્રભ ુ ઇશ ુ ણિસ્તના નમુામીઓભા ં નવક કયચાકયકાઓનુ ં ખફૂ જ 

ભશત્ત્લ િે. વલશ્વની શજાય શૉક્સ્ટરભા ંરાખ-કયડ નવો પ્રામઃસ્ત્રીઓ જ શમ િે. 

વભત્રન વભત્ર પ્રત્મે પે્રભ શલાથી કયચાયક તયીકે વભત્ર ણ ઘણા લધ ુભાકકવ ભેલી 

ળકે. વાયા વફંધંલાા ાડળીઓ ણ ક્યાયેક કયચાયક તયીકે વપતા ભેલી જતા ંશમ િે. 

ઘણા વભાજવેલક વાલ જાણ્માની કયચમાક કયી ણુ્મ કભાતા શમ િે. 

શં એક નલ જ મદુ્દ મકૂલાનુભંન થામ િે. નયુક્તન થક કેલ દયદી પ્રત્મે 

નયુક્ક્ત જ નશં, દયદીના કયલાય પ્રત્મે ને એથી અગ લધીને વભગ્ર ણચકકત્વાજગત 
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પ્રત્મે તેની નયુક્ક્ત શલી જઇએ. જે ણચકકત્વાિવતથી વાયલાય ચારતી શમ તેના પ્રત્મે તેને 

પે્રભ શમ, તેભા ંતે વભવિત શમ. 

‘સણૂચ’ એટરે વલત્ર. તનની સણૂચ-સ્લછિતાને ત ણચકકત્વાકે્ષતે્ર ભશત્ત્લ શમ જ. ચેી 

યગના વકં્રભણ લખતે ત ખાવ. કયચાકય તે સ્લછિ શમ, ભકાન, ઓયડા ને રગં, 

વાધન, લસ્ત્ર લગેયે સ્લછિ શમ. અશાય-ઔધ સ્લછિ શમ તે ત સ્થરૂ સણૂચતા થઇ ણ 

અયલેુદ ત એભ ણ કશ ેિે કયચાયક ભનથી ણ સણૂચ-વલત્ર શમ. કાભ, ક્રધ, રબ, ભશ, 

ભદ, શકંાય, િકટ, સ્લાથક, ભ્રષ્ટાચાય લગેયે તેનાભા ંન શલા ંજઇએ. નશં ત તે કયણાભ 

રાલલાભા ંચક્કવ વલકે્ષ કયે જ. ક્રધી કયચાયક કદી શવમખુા ન શઇ ળકે. રબી કયચાયક 

તાને શુ ંભળે તેન શરે વલચાય કયળે ને ક્ષાતણૂક સશુ્રુા કયળે. કાભી કયચાયક 

દયદી વાથે બાગી ગમાના ણ શૉક્સ્ટરભા ંફનાલ ફનતા શમ િે. કયલાયભા ંવત-ત્નીભા ં

કઇ કાભી શમ ત વમંભ જફૃયી શમ તેલા કેવ વાયા થઇ ળકે કઇ યીતે ? ભ્રષ્ટાચાય 

કયચાયકભા ં ભતૂદમાન બાલ ક્યાથંી યાખી ળકે ? વાયા ં વાયા ં શૉક્સ્ટર કયચાયકની 

સણૂચતાના બાલથી વનષ્પ થતા ંશમ િે. 

‘દક્ષ’ એટરે શંવળમાય. લૈદ્યના ગણુભા ં ‘દક્ષ’ ગણુ જફૃયી ભનામ િે. કયચાયકનુ ંાત્ર 

ધાક લૈદ્ય-ડૉક્ટયની કક્ષાનુ ં િે. તે બદુ્વિળાી શમ તે ખફૂ જફૃયી િે. ત જ તે ઔધ 

અલાભા,ં કક્રમાઓ કયલાભા ંદયદી વાથે લાતણચત કયલાભા ંવારંુ કયણાભ રાલી ળકે. ઘયભા ં

વોથી લધ ુબદુ્વિળાી વ્મક્ક્ત શમ તેણે કયચાયકનુ ંઈત્તયદાવમત્લ સ્લીકાયવુ ંજઇએ. ખાલાની 

દલા ચડલાભા ંને ચડલાની દલા ખાલાભા ંલાયે નશં તેલી તે શલી જઇએ. ઔધની 

ભાત્રા, નુાન, વભમ, સચૂના ફધુ ંતીવ્ર બદુ્વિળાી ફયાફય વભજી-વભજાલી ળકે. દયદીને 

અલાના અશાય વલે ખફૂ જ વાલચેત ન યશ ેત દયદી ઉરટા લધ ુફીભાય ડે. ગબંીય 

ભાદંગીભા ંદયદીના જીલન-ભયણન પ્રશ્ન શમ ત્માયે કયચાયકે જ ઝડી વનણકમ રેલાન શમ 

િે. લૈદ્ય-ડૉક્ટયને ખફય અલાનુ,ં વાચ કયટક  અલાનુ,ં વગા-ંવફંધંીન વંકક કયલાનુ,ં 

મ ૂઝંામેરા દયદીને અશ્વાવન અલાનુ,ં ક્યાકં ભરૂ થતી શમ તેને સધુાયી રેલાનુ ંકામક દક્ષતા 

ભાગે િે. ને તે કાયણે વયકાયી શૉક્સ્ટર, પ્રાઇલેટ ણચકકત્વાકેન્દ્રભા ંમકુ વળક્ષણ રીધેરા, 

મકુ ઉંભયે શંચેરા ને વાયી વભજલાા કયચાયકની બયતી કયલાભા ંઅલે િે. તેની 

રેણખત ને ભોણખક યીક્ષાઓ ણ રેલાભા ં અલે િે. કેટરીક લાય વાયા-નબુલી-દક્ષ 
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કયચાયક વાયાવાયા ડૉક્ટય-લૈદ્યની ણ ભરૂને સધુાયી રેતા શમ િે. ને કટકટીના લખતે 

દયદીને ફચાલી રઇ દલાખાનુ,ં શૉક્સ્ટર કે વસં્થાની અફફૃને ફચાલી રેતા શમ િે. 

‘જ્ઞાનલાન’ કયચાયક જ્ઞાની શમ તે ખફૂ જફૃયી િે. અ જ્ઞાનન થક િે...ણચકકત્વા-

કયચમાક તથા દયદીના ભનવલજ્ઞાનનુ ંજ્ઞાન ને તે ભાટે ત અજે વલશ્વબયભા ં વંકડ નવવંગ 

તારીભ લગો ચારતા શમ િે. જે જે ણચકકત્વા િવતન નવવંગ કવક શમ તે કાજીલૂકક 

કયલાથી ધુ ંડૉક્ટયી-લૈદકનુ ંજ્ઞાન તેને ભી જત ુ ંશમ િે. રાફંા નબુલી કયચાયકની ત 

ડૉક્ટય-લૈદ્ય વરાશ ણ રેતા શમ િે. 

શ્રી ભશનરાર વ્માવ ગજુયાતના અયગ્મભતં્રી શતા ત્માયે તેભણે અયલેુદના વલાંગી 

વલકાવનુ ં સ્લ્ન કલ્પ્યુ ં શત ુ.ં ને તેના નવુધંાનભા ં ખડંાનદં અયલેુદ શૉક્સ્ટરે કે શ્રી 

ભણણફશને અયલેુદ શૉક્સ્ટરે અયલેુદીમ કયચાયક કવક ળફૃ કયાવ્મ શત. યંત,ુ અયલેુદ 

ભાટે અ દેળભા ંફજેટ ન શલાથી ાિથી તેને ફધં કયી દેલાભા ંઅવ્મ. અ અયલેુદીમ 

કવકભા ંઅયલેુદના વવિાતં, ઔધ, કક્રમાઓ, કયબાા, થ્માથ્મ, યગની વાધ્માવાધ્મતા, 

કયષ્ટ રક્ષણ, ઇભજૉન્દ્વી વાયલાય લગેયે ફધુ ં ળીખલલાભા ં અલતુ.ં અયલેુદન કવક કયેર 

કયચાકયકાઓ અયલેુદની ઘણી ઊંચી વેલા કયી ળકે.  

ણચકકત્વા િવતઓ લધલાને કાયણે દ્વિધા ણ લધી િે. વાચ-વભજુ કયચાયક તેભા ં

તાના દયદી ભાટે કઇ િવત કશતાલશ િે તે નક્કી કયી તેની વાનકુૂતા કયી તેને લગી 

યશળેે. 

કયચાયકને જે જે ણચકકત્વા િવતની તારીભ ભી શમ તેને રગતુ ંતેણે જ્ઞાન ભેલી 

રેવુ ંજઇએ. જેભકે અયલેુદીમ વાયલાય ચારતી શમ તેલા કયચાયક અયલેુદના રકબગ્મ 

વવિાતં, તેનુ ંભશત્ત્લ, તેની વલળેતા, કદનચમાક, ઊતચુમાક, થ્માથ્મ, વાધ્મતા, વાધ્મતા, 

લાય-ુવત્ત-કપ, ચંભશાભતૂ, યવ, રઘ-ુગરુુ, ળીત-ઈષ્ણ, ક્સ્નગ્ધ-ફૃક્ષ, જેલા ગણુ, અશાયના 

ભધયુ, મ્પર, કટુ (તીખ) વલાક, ઈકાા કેભ ફનાલલા, રે કેભ કયલ, નસ્મ કેલી યીતે 

અવુ,ં ભાત્રા ફક્સ્ત કઇ યીતે અલી, તાલ ભાલ, ફી. ી. ભાવુ,ં ગબંીય દયદીને 

પેયલલાભા ંળી કાજી યાખલી, તેનુ ંભનયંજન કેલી યીતે કયવુ,ં અયલેુદીમ યીતે થ્મ અશાય 

કેલી યીતે તૈમાય કયલ, ભલા અલનાય ય વનમતં્રણ યાખવુ,ં ભાણરળ, ળેક, ચંી લગેયે કેલી 

યીતે કયલાલંગેયેનુ ંપ્રાથવભક જ્ઞાન તેની ાવે લશ્મ શવુ ંજ જઇએ.      
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અયલેુદની રાફંી યંયાભા ં અ ફધુ ં ઘેયઘેય લાયવાભા ં ભતુ ં શત ુ.ં ભાતા ાવેથી 

દીકયીને, વાસ ુ ાવેથી તુ્રલધનેૂ, ફા ાવેથી દીકયાને, ગરુુ ાવેથી વળષ્મનેઅવુ ં

જીલનાલશ્મક જ્ઞાન વશજ ભ્મા કયત ુ ં ને શજાય લક વભમ-ળક્ક્તના વ્મમવલના ચારત ુ.ં 

ડળીલૈદક િાયા કયચમાકન ુ ં સ ુદંય-વ્મલક્સ્થત ઘયગથ્થ ુ કાભ મ ૂગંામ ૂગંા થમા કયત ુ.ં જેના 

કયણાભે રાખ ત શુ ંકયડ સલુાલડ થતી, વગબાક ને પ્રસતૂાની કયચમાક થતી. ત્માયે દેળ 

ય, વયકાય ય કયચમાકન ફજ ફહુ ઓિ શત. વયકાય, અયલેુદતતં્ર ને વભાજ ધાયે ત 

નુઃ અયલેુદની અ સ્લાલરફંી-વય-વનદો યંયાનુ ં નુઃસ્થાન કયી ળકે. લૈદ્ય, દલા, 

ને દયદી િીના ણચકકત્વાના અ ચથા ામાને વય કયી અયલેુદને વપતા ાલલાભા ં

વશકાય અી ળકે. 

યગુધભક એવુ ંકયાવ્મા વલના યશળેે નશં. ભશાકાની ભાગં થળે ત અયલેુદવલયધી ફધા ં

ાવા ંરટાઇને તેની ભદદભા ંણ અલી જળે. જફૃય િે તીવ્ર વકંલ્પળક્ક્ત ને પ્રફ ભશા 

રુુાથકની. 
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૧ : ાય ઈતાયુ ંનાલ 

 ‘લસ્તી લધાય’ નાભન ળબ્દ નશત ત્માયે લધ ુવતંાન શલા ં તે પ્રવતષ્ઠાપ્રદ ગણાત ુ.ં 

‘વાત દીકયાના ફા’, ‘ઝાઝા ં યણણમાભણા’ં લગેયે રકક્ક્ત લધ ુવતંવતને પ્રત્વાશન અતી. 

અજે ણ દુવનમાભા ંઘણા એલા દેળ િે કે જ્મા ંલધ ુવતંાન ેદા કયનાયને યુસ્કૃત કયલાભા ં

અલે િે. વતંાનની એણા ભાણવજાતને પ્રાયંબથી જ િે. કાયણ કે તે કેલ વતંાનની 

યંયાથી જ તાને અ નાળલતં દુવનમાભા ં ભય યાખી ળકે િે. નાળલતં દેશના ફધા 

નાળલતં વેરભા ંકેલ જાતીમ વેર વતંાન-ત્ની િાયા વતત વલનાળી યશતેા શમ િે. અકદ 

ભાનલના જન્દ્ભથી ભાડંીને પ્રરમ લખતન િેલ્પરા ભાનલ સધુીન વફંધં તેનાથી જ જલાઇ 

યશ ે િે. તેથી ભાનલજાતને યંયાભા,ં ેઢી દય ેઢીભા,ં લાયવાભા,ં ભતૂ-બવલષ્મભા ંણ યવ 

િે. રશીના વફંધંભા,ં આવતશાવભા ંયવ િે. રાખ-કયડ લક શરેાનં શકુ્રન તટૂ વફંધં તેને 

જડી યાખે િે. 

 િતા,ં વતંવત એણાભા ં તૈુ્રણાને અણે ત્મા ં પ્રાધાન્દ્મ અલાભા ં અવ્યુ ં િે. 

રકભાનવના પ્રવતણફમ્પફફૃે ચયકવકંશતાભા ં ત્રમેણા (ત્રણ તીવ્ર આછિા)ના પ્રકયણભા ં

તૈુ્રણાનુ ં ભનલૈજ્ઞાવનક લણકન કયુ ં િે. લધં્મત્લના પ્રકયણભા ં વતંાન વલનાના ં ભાફા કેલા ં

રાગે િે તેનુ ંઅફેહફૂ સકૂામેરા વકૃ્ષ વાથે વયખાલીને કરુણ લણકન અ યીતે કયુ ંિેઃ 

છિામશૈ્વકળાખશ્ચ મથા દ્રભુઃ। 

વનષ્ઠગધંશૈ્વકશ્ચ વનયમત્મસ્તથા નયઃ ।।૧૬।। 

ણચત્રદીઃ વયઃ શષુ્કભધાતધુાતવુવિબઃ। 

વનષ્પ્રજસ્તણૃરૂીવત બાતવ્મઃ રુુાકૃવતઃ।।૧૭।। 

પ્રવતષ્ઠશ્ચ નગ્નશ્ચ શનૂ્દ્મશ્ચૈકકન્દ્ન્દ્રમશ્ચના। 

ભન્દ્તવ્મા વનન્દ્ષ્ક્રમશૈ્ચલ મસ્માત્મ ંન વલદ્યતે।।૧૮।। 

- ચયકવકંશતા. ણચકક.૨, લાજીકયણાદ  
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 એક જ ળાખાલાા (એયંડ, ખજૂયી જેલા ઠૂંઠા) વકૃ્ષને િામ ન શલાથી, પ ન શલાથી, 

ગધં (ફૂર) ન શલાથી, (રતા લગેયે તેન અળય ન કયતી શલાથી તે એકુ-ંટૂુ ંશલાથી 

કઇણ તેન અળય કયત ુ ંનથી.) કઇ ણચત્રભા ંચીતયેર દીલ (પ્રકાળ યકશત શલાથી કેલ 

નાભન જ શમ િે.) તેભજ સકુામેુ ંવયલય (જયકશત શલાથી તેનુ ંશવુ ંન શવુ ંવયખુ ંજ િે.) 

જેભ કઇ ધાત ુયકશત રવ્મ કે સલુણકયો્માકદ રગાડયા વલનાનુ ં(રાખ કે રાકડુ ંલગેયે) રવ્મધાત ુ

તયીકે ગણલાભા ંઅલતુ ંનથી ણ કેલ ધાત ુતયીકે ભાનલાભા ંઅલે િે, તેભ જેને વતંાન થત ુ ં

ન શમ તે લાણંઝમ રુુ (લાઝંણી સ્ત્રી ણ) ઘાવના તૂા જેલા કે ઘાવના ઢગરા જેલ 

(ૂ, ઘાવન ઢગર કે ઘાવન ચાકડમ શમ તેલ) રુુ ભાત્ર અકાય સ્લફૃે િે. (જેભકે 

તેના િાયા કઇ ણ રુુાથક વવિ કયી ળકાત નથી.) તેની વભાજભા ંપ્રવતષ્ઠા નથી શતી. (તે 

ભાન-અફફૃ યકશત િે) તે રુુ (કડા ંશયેલા િતા)ં નગ્ન (ખલુ્પર) જ િે. તુ્રાકદ કયલાય ન 

શલાથી કદગફંય વાધ ુ જેલ િે)ને શનૂ્દ્મ જેલ િે. (તેની અગ ાિ કઇ ન શલાથી 

જીલનન અંત અલતા ંલળંલાયવાભા ંતે શનૂ્દ્મ સ્લફૃ ફની જામ િે. (તેનુ ંક્સ્તત્લ શનૂ્દ્મ ફની 

જામ િે) તે વતંાનયકશત રુુ એક જ આન્દ્ન્દ્રમલા (વનન્દ્ષ્ક્રમ, શાથ-ગ વલનાન ગં જેલ) 

જણામ િે. 

 ઈયક્ત શ્રક ઈયથી નભુાન કયી ળકામ તૈુ્રણા ભાતા-વતાભા ં વશજ ને 

સ્લાબાવલક શલાથી પ્રાચીન યગુથી અણી વાભાજજક યચના, રુુપ્રધાન લાયવ, 

ભારવભરકત, વમદૃ્વિ, ક્સ્થયતા, યંયા ફધુ ં તુ્ર વતંાન વાથે જડામેુ ં િે. શ્રાિની લાત 

વાથેવતંાનને જડીને ધભક કે કક્રમાકાડં ત તુ્ર ન શમ તે નયકભા ંજામ ત્મા ંસધુીની ભાન્દ્મતા 

રકહૃદમભા ંફજફયીથી ઠકી ફેવાડી. જેથી નયકબમથી ણ રક રગ્ન કયે ને ગભે તે 

કષ્ઠ લેઠીને તુ્ર વતંાન ેદા કયે. નેક ોયાણણક લાતાકઓ ણ અ ફાફતને લધ ુ દૃઢ 

કયલાભા ંબાગ બજલે િે. 

 યગુધભકફદરામા કયત શમ િે. વલચાયવયણી ને ભાન્દ્મતા ફદરાતી શમ િે. અજે 

અ ફાફતે વાલ વલરુિ િે. લસ્તી કદૂકે ને ભવૂકે લધતી જલાથી તેનાથી ઈત્િ પ્રશ્ન 

ભાનલજાતને યેળાન કયી યહ્યા િે ત્માયે લસ્તીલધાયા ય વનમતં્રણ એ યાષ્ટ્રધભક-ભાનલધભક 

ફની ગમ િે. એક–ફે વતંાનથી લધ ુવતંાન શમ તે અજના યગુનુ ંાકભક કશી ળકામ. વાત 

વાત તુ્રી િી એક તુ્રની કાગડે યાશ જલાતી શમ તેલ યગુ શલે યૂ થમ િે. એક 
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ફાક ણ ફવ કયનાયા શે ુ ંવતંાન તુ્રી શમ ત ફયપી કે જરેફી લશચંી ઈત્વલ શલે કયે 

િે. 

 સ્ત્રીવભાનતા, સ્ત્રીસ્લાતતં્ર્મ, સ્ત્રીવલકાવની વભજને કાયણે તુ્રીને તુ્ર વભલડી ગણલાભા ં

અલે. જે તુ્રથી વલાઇ તેની ળાયીકયક, ભાનવવક ળક્ક્તઓન કયચમ વભાજને થલા ભાડંય િે. 

તેથી પ્રથભ વતંાનથી જ ણૂક વલયાભ કયનાયા ને ઓયેળન કયાલી નાખનાયા ગશૃસ્થ ણ 

િે. લધ ુવતંાન શલા ંતે કેટુ ંશાવનકાયક િે ને કેટરી વભસ્મા ેદા કયનાય િે તે શલે નાના ં

ફાક ણ વભજે િે. તુ્ર કયતા ંણ તુ્રી ભાફાને ાીી તેના ઘડણને લધાયે વાયી 

યીતે વાય કયાલી ળકે િે. તેના ષુ્ક ઈદાશયણ અજે ભી ળકે તેભ િે. િતામં એક તુ્રની 

ને એક તુ્રીની આછિા દયેક ભાતા-વતાને થામ તે ભનલૈજ્ઞાવનક યીતે વશજ ગણલાભા ંઅલે 

િે. 

 અયલેુદે અ પ્રશ્નને પ્રાચીન યગુથી જ શર કયલાન પ્રમત્ન કમો િે. ‘ુવંલન પ્રમગ’ 

િાયા ભાફા આછિે ત્માયે, આછિે તેલા,ં આછિે તેટરા ંવતંાન ેદા કયી ળકે િે. તુ્ર જઇએ ત 

તુ્ર, તુ્રી જઇએ ત તુ્રી. જેથી એક જ તુ્ર ને એક જ તુ્રીનુ ં અમજન કયી લસ્તી 

લધાયાની વભસ્માભા ંવશકાય અી ળકામ. જેથી સ્ત્રી–રુુની વખં્માભા ંણ વભતા યશ.ે તુ્ર-

તુ્રીને ઈિેયલાન, તેને બણાલલાન, તેને યણાલલાન લ્પશાલ ભે. બાઇ-ફશનેન યસ્ય 

પે્રભ ણ પ્રત્મેક કયલાયભા ંભત યશ.ે 

 અયલેુદની મખુ્મ વકંશતાઓભા ંુવંલન પ્રમગની લાત િે. ગબક યશતેા શરેા ંરુુનુ ં

શકુ્રયીક્ષણ કયાલી તેભા ં તુ્ર વતંાન ેદા કયલા ભાટેની ઈણ શમ ત તે દૂય કયી, ખાવ 

વનમભથી ફેકી યાવત્રભા ં વભાગભ કયી ગબક યાખલાભા ં અલે ત તુ્ર ને તેનાથી વલકયત 

પ્રમગ કયલાભા ંઅલે ત તુ્રી વતંાન ેદા કયી ળકામ. ગબક યહ્યા ફાદ સ્ત્રીને ફે ભકશના સધુી 

ઔધ, થ્મારન, િભકાયલાન પ્રમગ ને નસ્મ પ્રમગની વાયલાય અલાભા ંઅલે ત 

ઈત્તભ આપ્છિત વતંાન પ્રા્ત કયી ળકામ. કેવુ ંફાક જઇએ િે તેનુ ંઅમજન ણ થઇ ળકે. 

સુદંય, બદુ્વિળાી, ફલાન, વદ્દગણુી, કરાકાય, વાકશત્મકાય લગેયે. 

 ભારંુ ‘ઈત્તભ આપ્છિત વતંાન’ સુ્તકભા ં ગજુયાતભા,ં કદાચ બાયતભા ં શરેી લખત જ 

સવુ્મલક્સ્થત, વભજાલટલૂકક ુવંલન પ્રમગ યજૂ કયલાભા ં અલેર િે. એ સુ્તક  વત 

રકવપ્રમ ને વત ઈમગી ફન્દ્યુ ં િે. તેની અઠેક શજાય પ્રત તૈમાય થઇ િે. જે કઇ 
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વતરકવપ્રમ નલરકથા કયતા ંણ લધ ુપ્રચાય ધયાલે િે. તે સુ્તક લાચંીને ઘણા રકએ 

જાતે પ્રમગ કયીને કયણાભ ભેવ્યુ ં િે. ઘણા લૈદ્ય તે પ્રભાણે પ્રમગ કયાલીને ુવંલન 

પ્રમગની પે્રકકટવ કયે િે. વંકડ દયદી ભાયી ાવે ણ વાયલાય રેલા અલે િે. તેભા ં૮૦-૯૦ 

ટકા જેવુ ંકયણાભ પ્રા્ત થામ િે. તેભાનં એક કેવ.... 

  

 ભાયા દલાખાનાભાઅંજીલન વભ્મની નંધણી કયલાભા ં અલે િે. નંધામેરા દયદીન 

જીલનબય કન્દ્વન્દ્લ્પટંગ ચાજૉ રેલાભા ંઅલત નથી. ને તેન કેવ જીલનબય રગ યાખલાભા ં

અલે િે. તેલા વભ્મને અયપુ્રકાળનના ં સુ્તકભા ં ૧૦ ટકા લતય અલાભા ંઅલે િે ને 

અયવેુન્દ્ટય કે અયટુ્રસ્ટના કામકક્રભભા ં વનભતં્રણ અલાભા ં અલે િે. દયેક કદલાીએ એક 

સુ્તક બેટ અલાભા ંઅલે િે. તેલા એક અજીલન વભ્મશ્રી ળકબાઇ ફાબબુાઇ ટેરન 

અજીલન નફંય શત ૧૦૪૮. તેઓ યશ ેિે ૯૧૮, ભગંદી, તરુવી યૉ શાઈવંગ ાવે, જધયુ 

ગાભ યડ, વેટેરાઇટ, ભદાલાદ. તેઓ નકયી કયતા શતા. ઉંભય શતી ૨૮ લક. તેભના ં ફે 

લકથી રગ્ન થમા ંશતા.ં ણ ફાક થત ુ ંન શત ુ.ં તેભની આછિા ુવંલન પ્રમગ િાયા પ્રથભ 

ફાક તુ્ર જન્દ્ભે તેલી શતી. તેથી શકુ્રયીક્ષણ કયાવ્યુ ંત નીચે પ્રભાણે શત ુ ં: 

-ભાત્રા....૧.૫ એભ.એર. 

-વખં્મા....૬૦ વભણરમન 

-વકક્રમતા....૭૦ ટકા 

 વાથે દયદીને શકુ્રના વદ્યસ્ત્રાલની ણ તકરીપ શતી. તેથી ળીઘ્રતનની ણ વાયલાય 

અલાની શતી. 

 દયદીને તે લખતે મ ૂઝંલનાય યગ શત કણકસ્ત્રાલન. કાનભાથંી ત્રણ લકથી ષુ્ક રુ 

અલતુ ં શત ુ.ં તેથી ફનેં પ્રકાયની વાયલાય ઉરટી શતી. શકુ્રદ-ુવંલન-લધં્મત્લભા ં શકુ્ર, 

વષૃ્મ, ભધયુ, ક્સ્નગ્ધ, ગરુુ, કપકય અશાય-ઔધ અલાના ંશતા.ં જ્માયે કાનભા ંતેનાથી ઉરટી 

વાયલાય અલાની શતી. તેથી શરેા ં કાનના યગને ભશત્લ અલાનુ ં શત ુ.ં કાયણ કે ૨૯-૩-

૯૭ના યજ અલેરા ત્માયે કપની ઊત-ુલવતંઊત ુચારતી શતી. તેભા ંનડે નશં તેલી એકાદ દલા 

જાતીમ ફાફત ભાટે ણ અલાની શતી. 
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૧. વત્રપા ગગૂ...૨-૨ વલાયે-વાજંે ભકૂ કયીને ાણી વાથે. 

૨. વેન્દ્્ટણરન ટીકડી...૨-૨ ફયે-યાતે્ર ભકૂ કયીને ાણી વાથે. (‘કશભારમ ડ્રગ’ની) 

૩. કણકયગશય કે્સ્યરૂ...૨-૨ વલાયે-વાજંે ાણી વાથે. (જેભા ં શ્ર ુગંબસ્ભ, ચંવનમ્પફ ચણૂક, 

વાકયલાકદલટીનુ ંચણૂક લગેયે શતા)ં 

૪. એક્ટીપટક  ટીકડી...૨-૨ વલાયે-વાજંે ાણી વાથે. (‘નજુા’ની શકુ્રદ લધં્મત્લ ભાટે) 

 

 કાનના યગનુ ંથ્માથ્મત્રક અેર તેભા ંગ્મા, ખાટા, ચીકણા, બાયે, રલ અશાય 

તથા પ, દૂધ, દૂધની લાનગી, ખાડં, ગ, ખટાળ લગેયે રેલાના ંન શતા.ં ભડા ઉઠલાની 

ને ફયે સલૂાની અદત શમ તે િડલાની શતી. 

 તા. ૧૨-૪ના યજ કણકસ્ત્રાલભા ં પામદ શત. તા. ૧૧-૬ સધુીની વાયલાયથી કણકસ્રાલ 

રગબગ ફધં થઇ ગમ શત. તેથી શલે લધં્મત્લ-ુવંલનની વાયલાય ળફૃ કયલાની શતી. જે 

અ પ્રભાણે શતી : 

૧. એક્ટીપટક  ટીકડી...૨-૨ વલાયે-વાજંે ાણી વાથે. 

૨. રક્ષ્ભી વલરાવ યવ...૧-૧ ચવૂલી કે ભધ વાથે વલાયે-યાતે્ર રેલી. 

૩. શ્વગધંા ટીકડી...૨-૨ વલાયે-વાજંે ાણી વાથે. 

૪. પટેજ ટીકડી... ૨-૨ વલાયે-યાતે્ર ાણી વાથે ભકૂ કયીને. (‘એરાવવિન’ની) 

 અ ફધી દલા દૂધભા ં રેલી જઇએ ણ કણકસ્ત્રાલના કાયણે દૂધ પ્રવતકૂ શલાથી 

ાણીભા ંરેલાનુ ંકશરે. 

 તા. ૯-૭ના કદલવે કયટક  ખફૂ જ વાય અલેર... 

-શકુ્રભાત્રા....૩ એભ.એર. 

-ગવતળીરતા-ભટીણરટી...૭૦ ટકા 

-શકુાણ ુવખં્મા....૧૨૦ વભણરમન્દ્વ. 
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 અજે ભાપક અલેર દલા ચા ુ યાખલાની શતી ણ ળયદી ન શલાથી રક્ષ્ભીવલરાવ 

યવને ફદરે શકુ્ર ટીકડી...૨-૨ અી શતી. ત્માયફાદ તે ન શલાથી યવામન ટીકડી અી 

શતી. 

 કયટક  ફયાફય શલા િતા ંગબક ન યશલેાથી તેભના ત્ની ગીતાફશનેની વાયલાય તા. 

૨૯-૯-૮૭ ના યજ ળફૃ કયલાભા ં અલી. તેભને લામ્પમામવન શલાથી વભાગભભા ં મવનભા ં

ઠરલામેુ ં શકુ્ર ાન દૃન્દ્ષ્ટને કાયણે ાછુ ંઅલી જત ુ ં શત ુ.ં ને ગેવ, રુણચ, કફજજમાત, 

ઈદયશૂ, અંગભદક  (ળયીય અખાભા ં દુખાલ)ની પકયમાદ ણ શતી. તેથી લૈદ્ય શ્રી ઈાફશને 

જાનીને ત્મા ં ફતાલલા દયદીને ભકલ્પમા શતા. તેભના કયટક  પ્રભાણે નીરીતાભ્રવાલ ને 

મવનબાગ યક્ક્તભા ંયકુ્ત શલાથી તથા તેભા ંવલદાય શલાથી અ પ્રભાણે દલા મજી શતીઃ 

૧. ઓજવ વવય...૧-૧ ચભચ વલાયે-વાજંે ીવુ.ં 

૨. બમાવન ટીકડી...૨-૨ ફયે-યાતે્ર. (‘ઝડું‘ની) 

૩. લેદનાભમ ટીકડી...૨-૨ વલાયે-યાતે્ર (અભેમ પાભકવીની ટીકડી) 

૪. મતૃા ગગૂ...૨-૨ વલાયે-વાજંે ભકૂ કયીને ાણી વાથે. 

૫. કટ્ટપાય ટયફૂ...વલદાય-કામા ય રગાડલા ભાટે. 

 તા. ૯-૧૦ના યજ વારંુ શલાથી કેલ લધં્મત્લ-પ્રવંલન ભાટેની દલા અ પ્રભાણે ગઠલી 

શતી. 

૧. શ્વગધંા ટીકડી...૨-૨ 

૨. જીલન્દ્તી ઘનલટી...૨-૨ 

૩. કલ્પમાણ લટક...૨ યાતે્ર ાણી વાથે. 

૪. પટોર કે...૨-૨ વલાયે-વાજંે. 

 તા. ૨૧-૧૧ના યજ ગીતાફશનેને પ્રદય તથા લામ્પમામવન ભાટે તથા ગબાકળમળધ ભાટે 

એલ્પયયેુકટક ટીકડી...૨-૨ (‘એકાવવિન‘ની) વલાયે-વાજંે રેલા અી શતી. 
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 તા. ૯-૧૨ના વળમાાના કદલવભા ંઠંડા લાતાલયણભા ંલ્પાતકલ (ઓછુ ંભાવવક અલવુ)ં 

ગ્રવથતાત્લક (ગાઠંાલાફંૄ કાફંૄ ભાવવક) ભાટે દલાઅી શતી. 

૧. કુભામાકવલ...૧-૧ ચભચ વલાયે-વાજંે વભાન ાણી ભેલીને. 

૨. એભ.ટુ. ટૉન ટીકડી...૨-૨ વલાયે-વાજંે ાણી વાથે. (‘ચયક’ની) 

૩. ઝ કેસ્યરૂ...૨-૨ વલાયે-વાજંે (‘ફાન’ની) 

૪. એરઝ કમ્પાઈન્દ્ડ ટીકડી...૨-૨ વલાયે-વાજંે ાણી વાથે. (‘એરાવવિન’ની) 

૫. કન્દ્મારશાકદ લટી...૨-૨ ફયે-યાતે્ર ાણી વાથે. 

૬. ણચત્રકાકદ લટી...૨-૨ જમ્પમાફાદ ચવૂલી કે ચાલલી. 

 તા. ૯-૧-૯૮નાકદલવે ળકબાઇન ળક દૂય થઇ ગમ શત. ખફૂ અનકંદત શતા. 

અલીને શબુ વભાચાય અેરા, ‘ળબન વા‘ફ, વાયા વભાચાય અલા િે, ગીતાને ભવવક ન 

અલલાથી ૧૦ કદલવે યકુયન કયટક  કયાવ્મ ત ગબક યહ્ય શલાન ણઝટીલ કયટક  અવ્મ િે.’ 

 પ્રવંલન પ્રમગ થ્માથ્મ ત્રક અલાભા ં અવ્યુ.ં શલે ફદરીને ગબકયક્ષા ને 

પ્રવંલન પ્રમગની દલા અલાની શતી યંત ુગીતા ફશનેને ગેવની પકયમાદ ણ શતી. 

૧. રે્ટાકડન ટીકડી...૨-૨ વલાયે-વાજંે દૂધ વાથે. 

૨. ગબકાર યવ...૧-૧ વલાયે-યાતે્ર ભધભા.ં 

૩. ગેસ્ટે્રક્વ ટીકડી...૧-૧ (ગેવ થામ ત્માયે જ રેલી). (‘ફાન’ની) 

૪. ળતાલયી કલ્પ...ગ્મા દૂધભા ંગયભ કયીને વલાયે-યાતે્ર (‘વાડું’ંન ુ)ં 

૫. લવભિટેર વવય...૧-૧ ચભચ વલાયે વાજંે (‘ચયક’નુ ંઉરટી થતી શમ ત્માયે કરાક-ફે 

કરાકે નાની ચભચી જીબ ઈય ચડી ભભાલી ગા નીચે ઉતાયવુ.ં ઘુટંડ ન બયલ)  

 તા. ૧૪-૧ ના ભકય વકં્રાક્ન્દ્તના યજ ષુ્મનક્ષત્ર શલાથી પ્રથભ નસ્મ અલાભા ંઅલેુ.ં 

તેભા ંલડની ફે કૂં, વપેદ વયવલના ફે દાણા (તે ન ભલાથી ી વયવલ) ને ડદના 

ફે દાણાને ાણીભા ંીવી (દશંના ાણીભા ંણ ીવલાનુ ંકશરે િે) ગાી, જભણા નાકભા ંફે 
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ટીા ંનાખલાના શલાથી લૈદ્ય તે ટીા ંનાખે (નસ્મ અે) તે લધ ુનકુૂ ફને િે. ઝડથી વ 

ગણાતા સધુી થલા એક વભનીટ સધુી સ્ત્રીએ સતૂા યશલેાનુ ંશમ િે. નસ્મ રવ્મ ગાભા ંયાખી 

મકૂવુ ંથલા ગા નીચે ઈતાયી દેવુ ંફેઠા થમા ફાદ નસ્મ રવ્મ જેટુ ંલધુ ંશમ તે વલયાલી 

દેવુ.ં નસ્મ રેલા અલતી લખતે રુુ જ વાથે અલે ને વાથે અલનાય, નસ્મ રેનાય તથા 

નસ્મ અનાય વપેદ એટરે કે વ્શાઇટ થલા રાઇટ (અિા ીા, અિા ગરુાફી જેલા કઇ 

અિા કરયના) કડા ં શયેે ત ફાક ગરંુ-સુદંય ફનલાભા ં ભદદ ભે િે. નસ્મના 

ષુ્મનક્ષત્રના કદલવે િભકાયલાન પ્રમગ ઘેય લશ્મ કયલાનુ ંસચૂન અેુ.ં 

 તા. ૨૬-૧ના શલેાર પ્રભાણે ગબકન વલકાવ લ્પ થમ શત. ગીતા ફશનેને તાલ 

અલત શત, ળયીય દુખત ુ ં શત ુ,ં વાધંા દુખતા ં શતા,ં રુણચ શતી (લાત જ્લયના ંજેલા રક્ષણ 

શતા)ં તેથી ફદરીને નીચેની દલા અી શતીઃ 

૧. ેનલેર યવ...૨-૨ વલાયે-વાજંે. (‘અય ુ્રવ’ની) 

૨. ગબકાર યવ...૧-૧ ભધભા ંવલાયે-વાજંે. 

૩. ળતાલયી ટીકડી...૨-૨ ફયે-યાતે્ર. 

૪. ચરંકરા યવ...૧-૧ ફયે-યાતે્ર ભધ વાથે. 

૫. રે્ટાકડન ટીકડી...૨-૨. 

૬. ઓજવ વવય...૧-૧ ચભચી વલાયે-વાજંે. 

૭. કશંગાષ્ટક ચણૂક...દયદીને ઘેય શત ુ.ં તે ગેવ લધ ુ થામ ત જમ્પમાફાદ ન છૂટકે ચભચી 

રેલાનુ ંકશરે. 

 તા. ૧૬-૨ના યજ ગબકાત થઇ ગમ શત. (દયદીને ગેવ લધ ુશત તેથી ાન દુન્દ્ષ્ટને 

કાયણે તેભ થયુ ંશળે) તાલ શત, ચભકયગ ણ થમ શત જેથી દલા અ પ્રભાણે અી શતી. 

૧. ળતાલયી ટીકડી...(ગબકાતની ગયભી તથા ળક્ક્ત દૂય કયલા) 

૨. ભજંજષ્ઠાકદ ઘનલટી...૨-૨ વલાયે-વાજંે ાણી વાથે. (ચભકયગ ભાટે) 
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૩. સદુળકન ઘનલટી...૨-૨ ફયે-યાતે્ર ાણી વાથે. (તાલ ભાટે) 

૪. દળમૂ કાઢા...૧-૧ ભટ ચભચ, વભાન ાણી ભેલીને વલાયે-વાજંે. તાલ, લાય,ુ ગેવ 

તથા ગબકાત િીની વય દૂય કયલા. 

 તા. ૩૧-૩ના યજ ગીતાફશનેને વલભાતકલ, ગબાકળમ ળથ, ત્લચાવલદાય ને રુણચ 

ભાટે નીચેની દલા મજી શતીઃ 

૧. ળકાકયષ્ટ...૧-૧ ચભચ જમ્પમાફાદ, ફનેં લખત, વભાન ાણી ભેલીને. 

૨. એભ.ટુ.ટૉન ટીકડી...૨-૨ વલાયે-વાજંે. 

૩. નુનકલા ઘનલટી...૨-૨ ફયે-યાતે્ર ાણી વાથે. 

૪. મન્દ્ષ્ટભધ ુઘનલટી...૨-૨ ફયે-યાતે્ર ાણી કે દૂધ વાથે. 

૫. ળતાલયી ટીકડી...૨-૨ ફયે-યાતે્ર ઈયની દલા વાથે. 

૬. જાત્માકદ ભરભ...ત્લચા વલદાય-લાકઢમા ય રગાલલા ભાટે. 

 તા. ૯-૫ના યજ પ્રદયની તકરીપ જણાલાથી ચા ુ દલાભા ં પેવભ્રેક્વ ટીકડી 

(‘ચયક’ની) ઈભેયી શતી. 

 ફીજી તયપ તા. ૩૧-૩ના યજ શ્રી ળકબાઇની દલા નુઃ અ પ્રભાણે ળફૃ કયી શતીઃ 

૧. અયુ્ રવ કે...૧-૧ વલાયે-યાતે્ર દૂધ થલા ાણી વાથે ગલી. 

૨. યવામન ટીકડી...૨-૨ વલાયે-વાજંે ાણી વાથે. 

૩. શ્વગધંા ટીકડી...ઈયની દલા વાથે. 

૪. પટેજ ટીકડી...૨-૨ વલાયે-યાતે્ર દૂધ વાથે. 

 તા. ૧૬-૬ના કયટક  અ પ્રભાણે શત. 

-શકુ્રભાત્રા...૧.૮ એભ.એર. 
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-શકુાણ ુવખં્મા...૬૪ વભણરમન્દ્વ 

-શકુાણ ુગવત...૭૦ ટકા 

 અજે ચા ુદલાભા ંલાનયી કલ્પ ગે્રન્દ્યલુ્પવ (‘વાડું’ં) ૧-૧ ચભચી વલાયે-યાતે્ર ગ્મા દૂધભા ં

ગયભ કયી રેલા ઈભેમાક શતા. તા. ૧૧-૭ના યજ ચભાવાના કાયણે ળયદી થલાથી કપરેટ વવય 

(‘કશભારમ’નુ)ં ઈભેયુ ં શત ુ.ં તા. ૩-૮ના યજ શ્રાલણ ભકશન કદાચ ચારત શલાથી ઠંડી વાથે 

યાતે્ર તાલ અલતા અવાવના ડૉક્ટયની વાયલાય રેલી ડી શતી. તેના કયએક્ળન ફૃે કે 

યગના રક્ષણફૃે ઉરટીઓ ળફૃ થઇ શતી. તેથી દલા ફદરીને અ યીતે અી શતી. 

૧. મતૃાકયષ્ટ...૧-૧ ભટ ચભચ વલાયે-વાજંે, ચભાન ાણી ભેલીને. 

૨. વત્રભલુનકીવતિ યવ...૧-૧ વલાયે-યાતે્ર ભધ વાથે. 

૩. રક્ષ્ભી વલરાવ યવ...૧-૧ વલાયે-વાજંે ભધભા ંકે તરુવીના ંાનભા.ં 

૪. સદુળકન ઘનલટી...૨-૨ વલાયે-વાજંે ાણી વાથે. 

 તા. ૩-૮ના યજ ગીતાફશનેને ણ તાલ ને ળયીયન દુખાલ (લાતજ્લય) શત તેથી 

દલા અ પ્રભાણે તેભને ણ અી શતીઃ 

૧. રક્ષ્ભી વલરાવ યવ...૧-૧ ભધભા ં

૨. વત્રભલુનકીવતિ યવ...૧-૧ ભધભા ં

૩. સદુળકન ઘનલટી...૨-૨ ફયે-યાતે્ર ાણી વાથે. 

૪. ફ્કુયન વવય...(કઇક કંનીનુ ંેટન્દ્ટ) 

 તા. ૨૬-૮ના યજ ળકબાઇને વારંુ થઇ જલાથી નુઃ પ્રવંલન-લધં્મત્લની વાયલાય ળફૃ 

કયી શતીઃ 

૧. અયકેુ...૧-૧ 

૨. પટેજ ટીકડી...૨-૨ 
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૩. રે્ટાકડન ટીકડી...૨-૨ 

૪. ફાનવલટ ટીકડી...૨-૨ (‘ફાન’ની) 

 તા. ૨૬-૮ના યજ ગીતાફશનેની લામ્પમામવન-લધં્મત્લ-પ્રવંલનની દલા અ પ્રભાણે ળફૃ 

કયી શતીઃ 

૧. ચરંપ્રબા લટી...૨-૨ વલાયે-વાજંે ભકૂ કયીને દૂધ કે ાણી વાથે. 

૨. રે્ટાકડન ટીકડી...૨-૨ ઈયની દલા વાથે. 

૩. શ્વગધંા ટીકડી...૨-૨ ઈયની દલા વાથે. 

૪. ભશાયાસ્નાકદ કાઢા...વલાયે-વાજંે (અભલાતની ળકંા થલાથી) 

 તા. ૮-૧૨ના યજ ગીતાફશનેને લાફૄાક તથા દાઢન દુખાલ થમા શતા. તેથી તેને 

દંતાય ુાઈડય (‘કશતાય ુપાભકવી’)ન અેર. 

 નંધઃ લાચક જઇ ળકળે કે મખુ્મ દયદની કે શતેનુી વાયલાયભા ંલછચે થતા નલા યગ 

ને ઈરલ લધ ુઅલતા શમ િે. ત્માયે વાયલાય રફંાતી યશ ેિે ને ધાયુક કયણાભ ભેલલાભા ં

ખફૂ લયધ થત શમ િે. ભટે બાગે દયેક ણચકકત્વકે મખુ્મ યગની વાયલાય કયતા ં કયતા ં

ગોણ યગ-ઈરલની વાયલાયની ણ પ્રામઃ તૈમાયી યાખલી જ ડે. 

 તા. ૮-૧૨ની વળમાાની ઠંડીભા ં શ્રી ળકબાઇની દલાભા ં ળયદી-ઈધયવ થલાથી 

લાવાલરેશ ને રક્ષ્ભીવલરાવ યવ ઈભેયલા ડેરા. 

 તા. ૨૨-૨-૯૯ન શ્રી ળકબાઇન કયટક  અ પ્રભાણે શતઃ 

-ભાત્રા...૨.૫ એભ.એર 

-વખં્મા...૭૬ વભણરમન્દ્વ 

-વકક્રમતા...૭૫ ટકા 

 તા. ૧૨-૯-૯૯ના યજ ગીતાફશને વાયા વભાચાય રઇને વ્મા શતા. તેભને ગબક યહ્ય 

શત ! તે ભાટે ગબકસ્થાન, ગબકયક્ષક તથા પ્રવંલનકાયક દલા અ પ્રભાણે મજી શતીઃ 
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૧. ગબકાર યવ...૧-૧ વલાયે-વાજંે ભધ વાથે. 

૨. રે્ટાકડન ટીકડી...૨-૨ દૂધભા.ં 

૩. ળતાલયી ટીકડી...ઈયની દલા વાથે. 

૪. ગોય ટીકડી...૨-૨ ઈયની દલા વાથે. (ફાક ગરંુ અલે તે ભાટે. ‘અય ુપ્રડક્્વ’ની) 

 તા. ૧૭-૬ના યજ ઈત્તભ ગણાત ુ ંગરુુષુ્મ નસ્મ અ્યુ ંશત ુ.ં ફીજુ ંનસ્મ ૧૪-૭ના યજ 

ને ત્રીજુ ંાછુ ગરુુલાયે અલેર ષુ્મનક્ષત્રને કાયણે ગરુુષુ્મ નસ્મ તા. ૧૦-૮ના યજ અ્યુ ં

શત ુ.ં ત્માયે ચભાવાના કાયણે ગીતાફશનેને ઈધયવ, કપ ને ષુ્ક િંક (ક્ષલધ)ુના યગ 

ચા ુશલાથી લધ ુગયભ ન ડે તેલી દલા અ પ્રભાણે અી શતીઃ 

૧. વવતરાકદ ટીકડી...૨-૨ વલાયે-વાજંે ભધ વાથે. 

૨. મન્દ્ષ્ટભધ ુલટી...૪ ચવૂલી. 

૩. હુવન વવય...કદલવભા ંફે ત્રણ લખત ચભચી. (‘વાડું’ંન ુ)ં 

૪. વ્માકદ લટી...૪ ચવૂલી. 

 તા. ૯-૯ના યજ ગેવ તથા ળક્ક્ત ભાટે દલા અ પ્રભાણે અી શતીઃ 

૧. ગેસ્ટે્રકવ ટીકડી...૧-૧ ગેવ લધ ુથામ ત્માયે જ ચાલીને. (‘ફાન’ની) 

૨. રે્ટાકડન ટીકડી...૨-૨.  

૩ ગેકયપટક  ટીકડી...૨-ટ દૂધ વાથે દલાયે-યાતે્ર (ળક્ક્ત ભાટે. ‘કશભારમ’ની) 

૪. ધાત્રી ટીકડી...૨-૨ ફયે યાતે્ર ચવૂલી. 

 તા. ૨૩-૯ના કદલાીના કદલવભા ં ઠંડી ળફૃ થલાથી ાચંભા ભકશને થી ગીતાફશનેને 

ળયદી, કપ, ઈધયવ ને ગેવને નરુક્ષીને અ દલા અી શતીઃ 

૧. વવતરાકદ ટીકડી...૨-૨ 

૨. રક્ષ્ભી વલરાવ યવ...૧-૧ 



 

21 

નકુ્રભણણકા 

૩. ખકદયાકદ ઘનલટી...ચવૂલા. 

૪. હુવન વવય... 

૫. મન્દ્ષ્ટભધ ુલટી...ચવૂલા. 

 તા. ૧૪-૧ ના યજ ગબકયક્ષણ ભાટેની દલા ળફૃ કયેર. જે નલ ભાવ સધુી વતત ચા ુ

યાખલાભા ંઅલેરીઃ 

૧. ગબકાર યવ...૧-૧ ભધભા ં

૨. રે્ટાકડન ટીકડી...૨-૨ ાણીભા.ં 

૩. ગેયીપટક  ટીકડી...૨-૨ ાણીભા.ં 

 જાતજાતના યગ, ઈરલ, રક્ષણ ને લયધ ફનેં દયદીભા ં ાય કયતા ં કયતા ં

િેલટે શ્રી ળકબાઇ ને શ્રી ગીતાફશનેનુ ંનાલ ાય ાય ઈતાયુ ંશત ુ ં ! તા. ૫-૨-૨૦૦૨ના 

યજ ધયણીધય-દેયાવય ાવે અલેર ‘ણફનર ભેટયનીકટ શૉભ’ભા ંગીતાફશનેને નભકર પ્રસવૂત 

થઇ શતી. ને તદુંયસ્ત તુ્રન જન્દ્ભ થમ શત. (તુ્રનુ ં નાભ તેભણે જણાવ્યુ ં ન શત ુ.ં 

ખળુારીના ંડા ણ ભકલ્પમા ન શતા.ં તુ્રન પટ ણ કશલેા િતા ંભકલ્પમ ન શત. કામક વવિ 

થમા િી એવુ ંફધુ ંકયલાની ળી જફૃય ? ળકબાઇ ણ િેલટે ભદાલાદી નાગકયક ત ખયા 

જ ને ?)  
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૨ : ળીવભાથંી વંણૂક મકુ્ક્ત 

 ચભકયગને ભત ળીવ (ળીતવત્ત) યગ ળીતગણુથી કેરલાય,ુ કપ ને તેભા ંવત્ત 

પ્રક બલાથી થામ િે. ‘ભાધલ વનદાન’ ગ્રથંભા ં કુષ્ટ (ચભકયગ) વનદાન ફાદ તયત જ 

ળીતવત્ત વનદાન અલાભા ંઅલેર િે. 

ળીતભારુત વસં્ાકત ૌ પ્રદુષ્ટો કપભારુતો। 

વત્તેન વશ વભંમૂ ફકશયન્દ્તવલિવકતઃ।। 

 ઠંડા લનનળયીય ય સ્ળક થલાથી પ્રકૃવત થમેરા કપ ને લાયનુી વાથે વત્ત 

બલાથી ફાહ્ય-અભ્મતંય ળીતવત્ત ળફૃ થામ િે. 

 અયલેુદભા ંભટા બાગના યગના ંલૂક ફૃ (યગ થમા શરેાના ંરક્ષણ) લણકલલાભા ં

અલેર િે. તે નવુાય ળીવ થતા શરેાના ંરક્ષણ અ પ્રભાણે િેઃ 

વાવારુણચશલ્પરાવદેશવાદાગં ગોયલમૌ। 

યક્તરચનતા તેા ંલૂકફૃસ્મ રચણમૌ ।। 

 તયવ રાગલી, રુણચ થલી, ઈફકા અલલા, ળયીય સ્તબ્ધ થવુ,ં ળયીય બાયે રાગવુ,ં 

આંખ રાર થઇ જલી તે ફધા ંરક્ષણ ળીવ ળફૃ થતા શરેા જલા ભે િે. 

 ળીતવત્તના ણ અયલેુદભા ં ફે પ્રકાય જણાવ્મા િા. ‘ળીતવત્ત’ ને ‘ઈદદક ’. તેની 

ઓખ અ પ્રભાણે જણાલી િે.  

લયદીરષ્ટ વસં્થાનઃ ળથ વજંામતે ફકશઃ। 

વકણ્ડ ૂસ્તદફહુર િકદિજ્લય વલદાશલાનૌ । 

ઈદદક વભત્ત ત ંવલદ્યાતૌ ળીતવત્તભથાયે ।  

લાતવધકં ળીતવત્ત ંઈદદક સ્ત ુકપવધકઃ।। 
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 ીી ભાખી કયડલાથીઅલતા વજાની ેઠે ચાભડી ય વજા અલે િે. (થ્રાભઠા ંથઇ 

અલે િે) ખફૂ ખજંલા અલે િે ને ચટકા બયે િે. તેભા ંઉરટી તાલ ને ઘણ દાશ થામ િે. 

તેને ‘ઈદદક ’ થલા ‘ળીતવત્ત’ કશ ે િે. જ કે ળીતવત્તભા ં લાયનુી પ્રધાનતા શમ િે. ત 

ઈદદકભા ંકપની પ્રધાનતા શમ િે. 

 એરથી જેને કટિકેકયમા’ થલા સ્કીન એરજી’ કશ ે િે. તેની વ્મલક્સ્થત મૂગાભી 

વાયલાય પ્રામઃ એરથીભા ં નથી. કેલ કાભચરાઈ યગને દફાલી દેલાના ઈામ િે. જે 

વયલાે યગને ઊંડ ઈતાયલાભા ંભદદ કયે િે. જ્માયે અયલેુદભા ં તેની મૂગાભી-વ્મલક્સ્થત 

વાયલાય શલાથી ાચં લક અંદયનુ ંળીવ ચક્કવ ભટે િે ને તેથી જૂનુ ંકાબભૂા ંયાખી ળકામ 

િે. જૂના ળીવભા ંચંકભક ણ ઘણુ ંભદદગાય ફને િે. થ્મારન અ યગભા ંખફૂ જફૃયી િે. 

  

 શ્રી ઇસ્તીાક એશભદ એભ.ઠાણ. અજીલન વભ્મનફંય ૨૯૯. યેલ્પલે સ્ટેળન યડ, 

અંકરેશ્વયભા ં યશ ે િે. તે શરેી લખત ભાયે ત્મા ં તા. ૧૯-૮-૮૭ના યજ અભલાત ને 

જાનલુાતની વાયલાય રેલા અલેર. તે તે યણજી ટ્રપીભા ંયભેર ગજુયાતના સવુલખ્માત કક્રકેટય 

શલાથી તેના ઢંચણભા ં૯ લયવથી તકરીપ થતી શતી. તેભા ંમુફંઇના ડૉક્ટય િાયા વાયલાયત 

ને કપણઝમથેયાીન કવક કયલા િતા ંપામદ થત ન શત. તેથી તે અલેરા ને ઘણી યાશત 

ભી શતી. તે નબુલ ઈયથી પયીને તા. ૨૪-૨-૯૬ના યજ પયીને ળીવની વાયલાય રેલા 

અવ્મા શતા. 

 તેને ભં ચભકયગ ત્રક અ્યુ ંશત ુ ંને ભીઠું, દૂધ, દૂધની લાનગી, ભીઠાઇ, પ, ખટાળ 

ફધં કયલાનુ ંકશરે. 

ઔધ અ પ્રભાણે અ્મા ંશતાઃ 

૧. શકયરાખડં કણ...૨-૨ વલાયે-વાજંે ાણી વાથે. 

૨. ભજંજષ્ઠાકદ ઘનલટી...૨-૨ વલાયે-વાજંે ાણી વાથે. 

૩. કકળયગગૂ...વલાયે-વાજંે ભકૂ કયીને ાણી વાથે. 

૪. ટી્રેક્વ ટીકડી...૨-૨ વલાયે-વાજંે. (‘ચયક’ની) 
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૫. યક્તળધન ક્લાથ...વલાયે-વાજંે વભાન ાણી ભેલીને. (‘ફજાજ’ન) 

૬. ભકયછમાકદ તેર...ભાણરળ. 

 દઢ ભકશને તા. ૧૧-૪ ના યજ અવ્મા ત્માયે એંવી ટકા પામદ શત. 

 તા. ૧-૭ના યજ અલેર ત્માયે ઝાડાની ડૉક્ટય ટીકડી રેલાથી ળીવ ન યગ પયીને ળફૃ 

થઇ ગમ શત. તેથી નુઃ ભાપક દલાભા ંથડ પેયપાય અ યીતે કમો શતઃ 

 કકળય ગગૂને ફદરે અયગ્મલવધિની લટી અી શતી. ભજંજષ્ઠાકદ ઘનલટીને ફદરે 

યાતે્ર વત્રપા ટીકડી અી શતી. તા. ૧-૮ના યજ વારંુ શત ુ.ં ત્માયે અયગ્મલવધિની લટીને ફદરે 

યક્તોજ ટીકડી ૨-૨ અી શતી. 

 તા. ૨૧-૯-૯૮ના યજ ૯૦ ટકા પામદ શત. તેને કેલ યાતે્ર ખજંલા અલતી શતી. 

તેથી પયીને અયગ્મલવધિની ટીકડી અેર. એક ભકશનાની વાયલાયથી ઇસ્તીમાક ઠાણને 

ળીવભાથંી વંણૂક મકુ્ક્ત ભી શતી. 
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૩ : ફાકને કપ–શ્વાવ 

 ફાકની પ્રકૃવત કપની શલાથી ને તે પ્રામઃ કપકય અશાય-વલશાય કયતા શલાથી તેને 

કપજન્દ્મ યગ થતા શમ િે. ભટે બાગે ફાકને ળયદી વયતાથી થતી શમ િે. ને તેને 

દફાલલાથી કે વભથ્મા ણચકકત્વા કયલાથી તેભાથંી ઈધયવ થામ િે. (પ્રવતશ્મામાતૌ બલેતૌ કાવઃ) 

ને તે ઈધયવને દફાલલાથી કે તેની વભથ્મા ણચકકત્વા કયલાથી શ્વાવ થામ િે. (કાવાતૌ 

વજંામતે શ્વાવઃ) શ્વાવ યગ ભટાડલ ઘણ મશુ્કેર િે. ઘણા ંરકને તે જીલનબય યેળાન કયે 

િે. ખફૂ નાની ઉંભયથી જે ફાક શ્વાવના ં દયદી ફની જતા શમ િે તે મોલનભા ં ને 

ઘડણભા ંશ્વાવથી લધ ુયેળાન થામ િે ને તેના જીલનન અંત ણ પ્રામઃ શ્વાવના હુભરાથી 

જ થામ િે. તે ફાકને શ્વાવ યગથી ફચાલલા ં તે જ લધ ુવાય ઈામ િે. રાખ ફાકને 

શ્વાવ યગભાથંી ફચાલી રેલા ંશમ ત અ પ્રભાણે પ્રવતકાય-ઈામ કયલા જઇએઃ 

- ફાકના અશાયભાથંી કપકાયક-એલા બાયે, ચીકણા, ભધયુ, ખાટા, લાવી, થ્મક, ઠંડા 

ખયાક યદ કયલા. ખાવ કયીને ફાકને વપ્રમ એલી લાનગી...ચકરેટ, ીયભેન્દ્ટ, 

ણફસ્કીટ, અઇવક્રીભ, ગા, કુરપી, ફયપનુ ંાણી, લાવી ભાખણ, ભીઠાઇ, વળખડં, બંળનુ ં

દૂધ, બંળનુ ં ઘી, ખાડં, નલ ગ, લેજજટેફર ઘી, દશં, ઠંડા ં ીણા,ં કેા ં લગેયેથી 

ફચાલલા જઇએ.  

- ભડા ઉઠલાની, ફયે સલૂાની લધ ુઅદત શમ ત તે િડાલલી જઇએ. 

- કપપ્રકૃવતલાા ફાકને કપનાળક અશાય લધ ુઅલ જઇએ. તેભા ં ફાજયી, ચખા, 

ભગ, તલેુય, યંગણ, અદુ, ફધા ંજ ભવારા,ં ચખ્ખ ુભધ લગયે અલા.ં 

- ઘયગથ્થ ુઔધભા ંઅદંુ, સ ૂઠં, યડવૂી, તરુવી, ભયી, જભ, સલૂા, શયડે લગેયે લધ ુ

અી ળકામ. 

- ાણી ઈકાીને ઠાયેુ ંને તે ળક્ય તેટુ ંઓછુ ંઅવુ.ં 

- સ્નાન ગયભ ાણીથી જ કયાલવુ.ં 

- ખં, કુરય, એ.વી. ની ઠંડીભા ંફાકને ન યાખવુ.ં 
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 શ્રી યવલંદબાઇ ળાશ તેભના ૮ લકના ઈત્વલને રઇને તા. ૨૭-૧૧-૯૭ના યજ અલેરા. 

તેભનુ ં યશણેાકંિે...૨૧, જમવલવત વવામટી, ડી-કરની, વાફયભતી, પન ન.ં૭૫૦૧૬૧૮. 

તેભન અજીલન વભ્મ ન-ં૯૫૭. એ કદલાીન વભમ શત. ઠંડીના પ્રાયંબન. તેભા ંઈત્વલને 

શ્વાવ હુભર ળફૃ થમ શત. અ શ્વાવ તેને િ લકથી ળફૃ થમ શત. ઈધયવ, ળયદી ણ શતા. 

ભાથુ ં દુખત ુ ંશત ુ,ં ઝાડા થતા શતા, ચક્કય અલતા શતા, આંખ ખંચાતી શતી, લજન ૧૭ કકર 

શત ુ.ં 

 દયદીની પ્રકૃવત કપની શલાથી ને યગ ણ કપના શલાથી થ્માથ્મ ત્રક કપનુ ં

અ્યુ ંશત ુ.ં જેભા ંસચૂના અ પ્રભાણે શતીઃ 

૧. ગ્મ, ખાટ, ચીકણ, બાયે, લાવી ખયાક ફધં કયલાન શત. ભીઠાઇ, પ, દૂધ, દૂધની 

લાનગી િડલાની શતી. 

૨. ણફસ્કીટ, ચકરેટ, ીયભેન્દ્ટ, અઇવક્રીભ લગેયે ખાલાના ંન શતા.ં 

૩. ઠંડુ ંાણી, ઠંડા ંીણા,ં ળેયડીન યવ, નાણમેયનુ ંાણી, ચા, દૂધ, કપી, િાળ લગેયે ફધં 

કયલાના ંશતા.ં  

ઔધ અ પ્રભાણે શતા.ં  

૧. વભાવલ...૧-૧ ચભચ જમ્પમાફાદ ફનેં લખત, વભાન ાણી ભેલીને. 

૨. શ્વાવકાવ ણચંતાભણી યવ...૧-૧ વલાયે-યાતે્ર ભધ વાથે. 

૩. ઇપેવનન ટીકડી...૧-૧ વલાયે-વાજંે ભધ વાથે. (‘વાડું’ની ેટન્દ્ટ) 

૪. વત્રભલુનકીવતિ યવ...૧-૧ વલાયે-વાજંે ભધ વાથે. 

૫. વ્માાકદ લટી...૪ ચવૂલી. 

 તા. ૬-૧૨ના યજ ઠંડા લાતાલયણભા ં ણ શ્વાવ ઘટય શત. યંત ુ ભ-મતૂ્રની, 

કફજજમાત થલાથી વત્રભલુનકીવતિ ને ફદરે વલયેચની લટી...૧ વલાયે રેલા અી શતી. જેથી 

કફજજમાત દૂય થામ. ગયુ ગગૂ...૨-૨ ગી ભકૂ કયીને ાણી વાથે રેલા અી શતી. જેથી 

મતૂ્રાલયધ દૂય થામ. 
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 તા. ૨૩-૧૨ના યજ શ્વાવ ઈધયવ ચા ુ શલાથી વભાવલ, ઇપેવનન ને વત્રભલુનકીવતિ 

ઈયાતં નીચેની ફે દલા મજી શતીઃ 

૪. લાવા વવય...૧-૧ ચભચી વલાયે-વાજંે. 

૫. ફાર ચતબુકર વવય...૧-૧ ચભચી ફયે-યાતે્ર. 

 ઈયક્ત દલાથી તેને વળમાા-ઈનાાભા ં ઘણુ ં જ વારંુ યહ્યુ ં શત ુ.ં યંત ુ શ્વાવ-ળયદી-

ઈધયવ ઠંડી ઊતનુા યગ શલાથી ચભાવાભા ં તેને તાલ-ઈધયવ ળફૃ થમા શતા. ભાથાન 

દુખાલ ણ શત. લાતજ્લય જેલા રક્ષણ શતા ંજેવથ દલા અ પ્રભાણે ળફૃ કયી શતીઃ 

૧. વત્રભલુનકીવતિયવ...૧-૧ વલાયે-વાજંે ભધ વાથે. 

૨. રક્ષ્ભી વલરાવ યવ...૧-૧ ફયે-યાતે્ર ભધ વાથે કે ચવૂીને. (નાયદી, ડાફયની) 

૩. વેપાગ્રીન ટીકડી...૧-૧ વલાયે-વાજંે ભકૂ કયીને ાણી વાથે. (‘ચયક’ની, વળયશૂ ભાટે) 

૪. ણચયાકીન ટીકડી...૧-૧ તાલ ભાટે. (કઇ નાભાકંકત કંનીની ેટન્દ્ટ...ભેરેકયમા ભાટે 

વયકાય ભાન્દ્મ થમેર) 

૫. થ્માકદ કાઢા...૧-૧ ચભચ વલાયે-યાતે્ર વભાન ાણી ભેલીને. (વળયઃશૂ ભાટે) 

 તા. ૪-૨ના યજ ઠંડા કદલવભા ં વળમા વખત જામ્પમ શત. તેથી કપના યગ કાબભૂા ં

રેલા મશુ્કેર ગણામ. ઈત્વલને શ્વાવ, ઈધયવ, વળયઃશૂ ચા ુશતા. (શી સધુી ચા ુયશી ળકે 

તેવુ ં તેભના કયલાય જનને ભં જણાલેર) પયીને ગાઈ ભાપક અલેરી દલા અ પ્રભાણે ળફૃ 

કયીઃ 

 

૧. વભાવલ 

૨. શ્વાવકાવણચંતાભણી યવ 

૩. ઇપેવનન ટીકડી 

૪. વ્માાકદ લટી 
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૫. સ્થાભે ટીકડી....૧-૧ વલાયે-યાતે્ર ભધ વાથે. (‘ભશવિ’પાભકવીની શ્વાવ ભાટેની ેટન્દ્ટ) 

 તા. ૨૭-૨ના યજ તાલને કાયણે દલાભા ં વત્રભલુનકીવતિ યવ...૧-૧ ટીકડી ભધભા ં રેલા 

ઈભેયી શતી. 

 જેના કાયણે અખ વળમા ઈત્વલને શ્વાવ-ઈધયવ, ળયદી-તાલ, વળયઃશૂભા ંવારંુ યહ્યુ ં

શત ુ.ં ઈનાાભા ંત અ કપના યગભા ંવારંુ યશ ેજ. 

 નુઃ ચભાવાની ઠંડી, બેજ, લાય ુતથા ભદંાક્ગ્નના વભમભા ંશ્વાવ, ળયદી, ઈધયવ થમા 

ન શતા. તે નલાઇ શતી. લજન ૨૨ કકર થયુ ંશત ુ.ં િતા ંાચનની ભદંતા, મતૂ્રાલયધની, લજન 

લધાયલાની તથા યગપ્રવતકાય લધે તે ભાટેની દલા ૧૫ કદલવ ભાટે અી શતી. 
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૪ : તયુત ભટયા....ઝાડા-ઉરટી-તાલ.  

 જઠયાક્ગ્નની, જીણકની, અભની, થ્મની વલચાયણા અયલેુદભા ંસવુ્મલક્સ્થત શલાથી 

ાચનતતં્રના યગભા ંઅયલેુદની કાભમાફી ઘણી ત્લકયત િતા ંમૂગાભી કયણાભ અનાયી 

વાણફત થમેર િે. ને તે કાયણે ઝાડા, ઉરટી, ઈદયશૂ, અભાજીણક, વલદગ્ધાજીણક, 

વલષ્ટબ્ધાજીણક, રુણચ જેલા આંતયડાના યગભા ં દયદી એરથીની વાયલાય રેલા જામ ત 

ભટે બાગે લધ ુ શયેાન યેળાન થઇ જામ િે. જાતજાતના કયટક  કયાલલાનુ,ં વનષ્ણાતં ાવે 

વનદાન કયાલલા, કયપય કયલાનુ ંને દલા અે તેના કયએક્ળન ળફૃ થલાનુ ં ચક્ર ચા ુથઇ 

જામ િે. ને ખચક કયલા િતા,ં રાફંી દલા કયલા િતા ંવયલાે યગ ભટત નથી. જૂન થામ િે 

ને ફૃાન્દ્તય ાભે િે. તેથી વભજુ રકએ વયલાે કશત ઇછિતા રકએ ેટના યગભા ંત 

અયલેુદની જ વાયલાય રેલાન અગ્રશ યાખલ જઇએ. 

 

  

 ભાયાવશાધ્મામી ખાવ વભત્ર શ્રી ઇશબુાઇ ભાણેકના સુતુ્ર શ્રી કૃણારે એક દયદી 

ભકરેરા. તેભનુ ંનાભ િે નીરાફશને કનબુાઇ ણરમ્પફાચીમા. ઉંભય ૨૯ લકની. યશ.ે...૮૦૬૨/૪, 

બલાનયુા, ળાશયુ, ભદાલાદભા.ં તા. ૧૭-૪-૮૯ના કદલવે ઇભજૉન્દ્વી વાયલાય રેલા અલેરા. 

તેભને એક ભકશનાથી ઝાડા થઇ ગમા શતા, ેટભા ં દુખત ુ ં શત ુ,ં ઈફકા વતત અલતા શતા, 

ગાભા ં દુખત ુ ંશત ુ,ં ઉરટીઓ થતી શતી. તેથી ડૉ. બણવાણીની વાયલાય રીધી શતી. ેડુભા ં

શૂ લધ ુથત ુ ંશલાથી તેભણે એક ગામનેકરજીસ્ટ ડૉક્ટય ાવે કયપય કયેરા. તેભની દલાથી 

ઉરટાનુ ં કયએક્ળનથી ઉરટીનુ ં પ્રભાણ લધી ગયુ ં શત ુ.ં તેથી ડૉ.ઓભપ્રકાળ ભદીને ત્યૌ રઇ 

જલામા શતા. તેભણે લ્પવય શલાનુ ંનભુાન કયુ ંશત ુ.ં ને લી.એવ શૉક્સ્ટર દાખર થઇ િ 

કદલવ સધુી ગ્કુઝના ફાટરા ચડાવ્મા શતા ને દલા કયી શતી. યંત ુઘેય ાિા અલતા જ 

પયીને ઝાડા ળફૃ થઇ ગમા શતા. એક ડૉક્ટયે ગ્રેન્દ્ડે ટી.ફી. ને ઇન્દ્ટેસ્ટાઇન ટી.ફી. શલાની 

ણ ળકંા કયી શતી. દયદીને તે ઈયાતં ભાથુ ંદુખત ુ ંશત ુ,ં આંખભા ંબાય રાગત શત, ેળાફભા ં

ફતયા થતી શતી. ભાયી ાવે અવ્મા ત્માયે યગની ઊત ુ  લવતં ચારતી શતી. જીણકને 

કાયણે ઝાડા, ઉરટી ને તાલની પકયમાદ મખુ્મ શતી.  
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 ભં તેભને ‘વતવાય’ નુ ંથ્માથ્મ ત્રક અ્યુ.ં ણ તાલ-ઉરટી ચા ુશમ ત્માસંધુી 

નીચેના ંજ સચૂન ાલાના ંશતાઃ 

- કેલ નકયડા ઈલાવ રઘંન કયલાના શતા. કશુ ંજ ખાલા-ીલાનુ ંન શત ુ.ં ઉરટી ભાટે 

િી જ નીચે પ્રભાણે ીલાનુ ંશત ુ.ં ને તે ણ ભખૂ પ્રભાણે થડી ભાત્રાભા.ં 

- િાળ (લરલેરી ભી) ધાણા-જીરુ-ભેથી નાખીને લઘાયેરી. 

- દાડભન યવ. (ભીઠા દાડભ) 

- ભધ-રંબનુ ુ ંવયફત. (ભધ ચખ્ખુ,ં રંબનુ ુ ંપ્રભાણ થડુ)ં 

- ફકયીનુ ંદૂધ તાજુ,ં ગયભ કયીને, તય ઉતાયીને, તેભા ંસ ૂઠં-ીયીમૂ નાખીને. 

- ભગનુ ંાણી, ભગનુ ંઓવાભણ કે ભગની ાતી દા. 

- બાતનુ ંલધાયેુ ંઓવાભણ. 

- ાણી થડુ ં અલાનુ ં શત ુ.ં ઈકાીને ઠાયેુ ં જ અલાનુ ં શત ુ.ં ઈકાતી લખતે તેભા ં

સ ૂઠંના ટુકડા કે લાાની ટરી મકૂલી. અઠભ બાગ યશ ેતેટુ ંફાી, ગાી, ઠાયીને 

જફૃય જણાતા ંથડુ ંથડુ ંઘ ૂટંડે ઘ ૂટંડે જ અલાનુ ંશત ુ.ં 

 દલાઅ પ્રભાણે ફે જ અી શતી. (ઉરટીના દયદીને દલાન ઘ ૂટંડ બયલાથી ઉરટી 

થતી શમ િે તેથી ળક્ય તેટરી થડી ને થડી ભાત્રાભા ંદલા અલી. ભટે બાગે દલા જીબ 

ઈય ચંટાડીને ભભાલી ગા નીચે ધીયે ધીયે ઉતાયલી. જેથી લાયપુ્રવતરભ થમેર શમ તે 

ઈશ્કેયાઇને ઉરટી કે ઉફકા ન કયે.) 

૧. વજંીલની લટી...૧-૧ વલાયે-વાજંે ભધ વાથે. 

૨. િકદિકય ુ કેસ્યરૂ...ગલી થલા ખરીને અંદયનુ ં ચણૂક ભધ વાથે ચટાડવુ.ં (તેભા ં

િકદિકય ુ–કયૂકાચરીનુ ંચણૂક તથા ભયયૂવછિ બસ્ભ વભાન બાગે બયેર શતા.ં) 

 ફે કદલવની જ દલા અી શતી. તેનાથી ઉરટી ફધં થઇ ગઇ શતી. ણ ઈફકા ચા ુ

શતા. યાતે્રય ચીકાળલાા ઝાડા લધ ુથમેર તેથી ળક્ક્ત લધ ુજણાતી શતી, તાલ ણ શત. 
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તેથી ફધી જ દલા ફધં કયી કેલ વાદી વળંભની લટી...૨-૨ વલાયે-વાજંે ાણી વાથે 

અલાથી તા. ૨૦-૪ના કદલવે ઝાડા-ઉરટી ફધં થઇ ગમા શતા. તાલ શલાથૌ નીચેની દલા 

મજી શતી. જેથી ઝાડા-ઉરટી ણ નુઃ ળફૃ ન થામ. 

૧. વજંીલની લટી...૧-૧ વલાયે-વાજંે ભધ વાથે. 

૨. વળંભની લટી...૨-૨ ફયે-યાતે્ર ાણી વાથે. 

૩. ગવત્લ ચણૂક...૧/૨ ગ્રાભ. 

 ગદન્દ્તી બસ્ભ...૧/૨ ગ્રાભ વલાયે-વાજંે ાણી વાથે. 

૪. મતૃાકયષ્ટ...૧-૧ ચભચ વભાન ાણી ભેલીને વલાયે-વાજંે. 

 અ િેલ્પરી દલાથી ફધુ ંભટી જલાથી અગ દલા રેલા અલવુ ંડયુ ંન શત ુ.ં 
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૫ : સ ૂઠં-ગનુ ંચભત્કાકયક નસ્મ 

 અયલેુદન ઇવતશાવ દવ શજાય લક જૂન િે. એ રાફંા ગાાભા ંઅયલેુદ િાયા ગણ્મા 

ગણી ન ળકામ તેટરા દયદી વાજા થામ િે. અજે ણ ભટા બાગના ં દયદી ઘયગથ્થુ ં

વાયલાયફૃે કે લૈદ્યની વાયલાય રઇને વાજા થામ િે. ઘણા ખયા ખકયલાય અયલેુદ પે્રભી શમ 

િે. કયલાયભા ંએકાદ વ્મક્ક્તત અયલેુદને ચાશનાયી શમ જ. િતા,ં ફવ લકના એરથીના 

લચકસ્લને કાયણે વળક્ષણભા ં એરથીનુ ં સ્થાન શલાથી, વલશ્વની ફધી વયકાયએ એરથીને 

ભાન્દ્મતા અેર શલાથી , ભાકશતીખાતા ં તેન જ પ્રચાય કયતા ં શલાથી, વાભાજજક ગણણત 

વસં્થાઓ એરથીના ંપ્રચાયક શલાથી, ગણણત દાન તેને દેળ-દુવનમાભાથંી ભતા ંશલાથી, 

પ્રત્મેક ભશાપ્રચાયક વાધન તેના પ્રચાયભા ંરાગેર શલાથી, અંગે્રજીબાા ને અકકક વાધન 

તેભા ં શલાથી લગેયે કાયણથી એરથીનુ ં લચકસ્લ એટુ ં ફધુ ં લધી ગયુ ં િે કે ઘણા રક 

એરથી ાિ ાગર શમ િે. એટુ ંજ નશં, ઉરટંુ અયલેુદના વલયધી ણ ફની ગમેરા 

શમ િે. અયલેુદ વલે કશુ ંજાણતા ન શલા િતા ંતેની વનંદા ણ કયલાભા ંાિી ાની કયતા 

નથી શતા ! યંત ુઅલા અયલેુદ વલયધી વ્મક્ક્ત તે જ જ્માયે ભાદંી ડે ને એરથીથી 

વાજી ન થામ ને િેલટે તેણે અયલેુદના ળયણે અલવુ ંડે ત્માયે તેની દળા જલા જેલી ફની 

જામ િે. ને તેભા ંજ અયલેુદ િાયા તેને ચભત્કાયન નબુલ થામ ત તેના વલચાયભા ંજફરંુ 

કયલતકન અલે િે. જે અશ્ચમક ઈજાલે તેવુ ંશમ િે. તે વલયધી વ્મક્ક્ત જ અયલેુદની પ્રચાયક 

ફની જામ િે. 

  

 શ્રી કનૈમારાર ખતંીરારલૉયા. ૬-ગોતભબાઇ વાયાબાઇ વવામટી, તાદંજા યડ, 

લડદયા-૫ થી અલેરા. ઉંભય શતી ૪૨ લકની. તા. ૧૬-૮-૮૫. તેભન અજીલન વભ્મનફંય 

શત ૩૧. તેઓ નકયી કયતા શતા. 

 તેભને ાચં કદલવથી વતત શડેકી અલતી શતી. ગેવ, ઓડકાય, ઈદયશૂ ચા ુશતા.ં 

ઈદયશૂ ત તેભને લાયંલાય થમા કયત ુ.ં ળયદી ણ યહ્યા કયતી, ળયીય અખાભા ં ભેદગ્રક્ન્દ્થ 

(રામભા) થમેર. 
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 શડેકી ભટાડલા ભાટે તેભણે લડદયાના ડૉક્ટયની વાયલાય રીધેર. શડેકી ફધં કયલાના ં

ઘણા ંઈંજેક્ળન રીધા ંશતા.ં શાટકએટેક જેલી ક્સ્થવતભા ંજાણે કઇ ભાભક ન શત. દયદીના ત્ની 

અયલેુદભા ંભાનતા શતા. તેથી તે અયલેુદના ળયણે જલા ઇછિતા શતા. ણ તે શરેેથી જ 

અયલેુદના વલયધી શતા. યંત ુશડેકીના જીલરેણ દદકભાથંી ફચલા ભાટે તેણે અયલેુદના ળયણે 

અવ્મા વલના છૂટક ન શત. તેથી લડદયાથી ભદાલાદ અલી ભાયી વાયલાય રેલા 

વનછિાએ અલેરા. 

 ભં તેભને ફયાફય વાબં્મા. ફયાફય તાસ્મા. ભારંુ સુદંય ને સવુજ્જ દલાખાનુ ં

જઇને એન લૈદ્ય વલેન લૂકગ્રશ ઘટલા ભાડંય શત. ‘એકજ કદલવભા ંશડેકી વાલ ભટી જળે !’ 

તેવુ ં ભં કહ્યુ ં ત્માયે તેભના અશ્ચમકન ાય ન યહ્ય. િ કદલવ સધુી ડૉક્ટયના ંઇજેક્ળનએ ન 

ભટય તે યગ અયલેુદ િાયા એક જ કદલવભા ંભટી જળે તે લાત તેભને ભાનલાભા ંઅલતી ન 

શતી. અયલેુદ િાયા અ ઇભજૉન્દ્વી યગ ૯૯ ટકા ફેચાય કરાકભા ંજ ભટી જત શમ િે તે લાત 

તેને ગે ઈતાયલા ચાય-ાચં ઈદાશયણ દેળ-વલદેળના ભાયા કેવફૃે યજૂ કમાક. ભારંુ સુ્તક 

‘નબુલનુ ંમતૃ બાગ શરેાભાથંી ‘ચટી સ ૂઠં+ગાગંડી ગ’ભા ંરખેરા કેવ ણ લચંાવ્મા. 

 સ ૂઠં-ગના નસ્મન ચભત્કાકયક ને ચક્કવ પ્રમગ વભજાવ્મ.  

‘સ ૂઠંન ુ ંતાજુ ંચણૂક ૫૦ ગ્રાભ રઇ તેભા ં૫૦ ગ્રાભ જૂન ગ ભેલી ાણીભા ંભધ જેવુ ંપ્રલાશી 

ફનાલી સ્લછિ કડાથી કે ગણીથી ગાી રેવુ.ં ચાય-િ ટીા ં ડ્રય લડે લાયાપયતી ફનેં 

નાકભા ંનાખલા.ં એકાદ વભવનટ ગાભા ંટકાલી િી ગા નીચે ઈતાયી જલા.ં તેભાથંી ચભચી 

પ્રલાશી ધાક કરાકે નસ્મ તથા ાનન ક્રભ ચા ુયાખલ. તેનાથી ઘણુ ંકયીને ફેત્રણ કરાકભા ં

જ શડેકી કાબભુા ં અલી જળે. કદલવ દયવભમાનં ગયભ ગયભ સ ૂઠં-ગની યાફ વલયાલલી. 

ન્દ્મ ખયાક ન અલ.’ 

 યેજી ાલા ભાટે ‘કપલાત ત્રક’ અ્યુ ં શત ુ.ં કાયણ કે કપાવતૃ્ત ઈદાન ાનલાય ુ

યગના કાયણભા ંશતા. 

ઔધ અ પ્રભાણે શતાઃ 

૧. િકદિકય ુકેસ્યરૂ...૨-૨ વલાયે-વાજંે યાતે્ર ગલી. (શડેકી ભાટે. તેભા ંકયૂકાચરીનુ ંચણૂક 

શત ુ.ં) 
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૨. ક ૂકયકશંગ ુ લટી... ૨-૨ વલાયે-વાજંે ાણી વાથે. (લાયનેુ વલ કયલા. ઈદયશૂ ગેવ 

ભટાડલા) 

૩. ાચન કેસ્યરૂ...૨-૨ ફયે-યાતે્ર (તેભા ંકશંગાષ્ટક ને રલણ બાસ્કય ચણૂક શતા. ગેવ-

ઈદયશૂ ભટાડલા, લાયનેુ વલ કયલા.) 

૪. રક્ષ્ભી વલરાવ યવ...૧-૧ ચવૂલી કે ભધભા ંચાટલી. (ળયદી-કપ ભાટે) 

૫. શયડે ચણૂક....યાતે્ર ચભચી ાણી વાથે રેવુ.ં (કફજજમાત, ગેવ, ઈદયશૂ, શડેકી ભાટે) 

૬. બમાકયષ્ટ...૧-૧ ચભચ જમ્પમાફાદ, વભબાગે ગયભ ાણી ભેલીને કદલવભા ં ત્રણ 

લખત. (ગેવ, ઈદયશૂ, શડેકી ભાટે, લાયનેુ વલ કયલા ભાટે) 

 તા. ૪-૯ના યજ અવ્મા ત્માયે દયદી ખફૂ અબાય લળ શતા. અલતા ંજ કહ્યુ,ં ‘ળબન 

વાશફે, તભાયી દલા ત તભાયા કશલેા પ્રભાણે ચભત્કાકયક નીકી’. ભાયાથી ત ભાનલાભા ંનથી 

અલત ુ! હુ ંત ભાનત શત કે અયલેુદથી યગ ભટે જ નશં. ભટે ત ખફૂ ધીયેધીયે ભટે. યંત ુ

ભાયી િ કદલવથી નશં ભટતી શડેકી એક જ કદલવભા ંવાલ ભટી ગઇ ! ગેવ ણ ઘણ ભટી 

ગમ. ચભત્કાય જ કશલેામ !’ 

 ભં કહ્યુ,ં ‘જ્માયે એરથી વલજ્ઞાન અ દેળભા ંન શત ુ ંત્માયે એટરે કે વ-ફવ લક શરેા 

જે કઇ ભાદંુ ડત ુ ં તે વાજુ ંથત ુ ંન શત ુ ં ?! અ દેળના જૂના ને ઇભજૉન્દ્વી યગ ાચં-દવ 

શજાય લકથી અયલેુદ િાયા જ વાજા થતા શતા. ભશાબાયત-યાભામણના યિુભા ંણ ઇભજૉન્દ્વી 

વાયલાય અયલેુદે જ કયી શળે ને ?!’ 

 ‘વા‘ફ, શલે ત હુ ંઅયલેુદન બક્ત ફની ગમ છુ.ં તભારંુ ‘નબુલનુ ંમતૃ’ લાચંીને 

આંખ ઉઘડી ગઇ ! શલે ત જીલનબય અયલેુદન પ્રચાય કયલાનુ ંનક્કી કયેર િે.’ 

 

  

  

કશક્કા-શડેકીના પ્રકયણભાથંી કેટુકં નંધલા જેવુ ંભને રાગ્યુ ંિેઃ 
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કશક્કાયગનુ ંણચકકત્વાસતૂ્ર અ પ્રભાણે કહ્યુ ંિેઃ 

 મતૌ કકંણચતૌ કપલાતઘ્ન ંઈષ્ણ ંલાતાનરુભનમૌ। 

 બેજૌ  ાન ંિ ંલા કશક્કાશ્વાવેષ ુતદૌ  કશતમૌ।। 

  -બાલપ્રકાળ, ભધ્મભખડં, કશક્કાવધકાય 

 જે કઇ  અશાય-વલશાય-ઔધ કપ ને લાયનેુ શણનાય શમ, ગયભ શમ, ાન 

લાયનેુ નીચે રઇ જનાય શમ િે તે ફધા ંકશકકા (શડેકી) ને શ્વાવભા ંકશતકાયક ફને િે. 

 શડેકીના ખાતયીલાા ઇભજૉન્દ્વી ઈામ ણ અ પ્રભાણે લણકવ્મા િેઃ 

ભધકંુ ભધવુયંકુ્ત,ં વ્રી ળકકયાક્ન્દ્લતા। 

નાગયં ગડુવયંકુ્ત ંકશક્કાધ્ન ંનાલનૌ ત્રમમૌ ।। 

-બાલપ્રકાળ, ભધ્મભખડં, કશક્કાવધકાય 

 જેઠીભધના ફાયીક ચણૂકને ભધભા ં ભેલી તેનુ ં નસ્મ રેવુ.ં થલા વાકયના ખાણીભા ં

રંડીીયનુ ં ફાયીક ચણૂક ભેલી, ગાી તેના ં નાકભા ં ટીા ં નાખલા ં થલા સ ૂઠંના તાજા 

ચણૂકને ગભા ં ભેલી તેને ભધ જેવુ ં પ્રલાશી કયી નાકભા ં નાખવુ.ં અ ત્રણ નસ્મ શડેકીને 

ભટાડલા ભાટે કવીય િે.  

 

 
 
 
 
 
 



 

36 

નકુ્રભણણકા 

૬:વવંધલાતભા ંવંણૂક વારંુ 

 ‘વવંધલાત’ ને ‘અભલાત’ એ ફનેં યગન વભાલેળ લાયનુા યગભા ંકયલાભા ંઅલેર 

િે. યંત ુ તે ફનેં યગની પ્રકૃવત વાલ ણબિ િે. િતા ં તેને ઓખલાભા ં દયદી ત શુ,ં ખદુ 

નબુલી ને શંવળમાય લૈદ્ય-ડૉક્ટય ણ ભરૂ કયી ફેવે િે. તેભ િતા,ં તેના ત્રણચાય તપાલત 

વભજી રેલાભા ંઅલે ત તેનુ ંચક્કવ વનદાન ફે-ાચં વભવનટભા ંણ થઇ ળકે િે. 

 વવંધલાતથી અભલાતને જૂદ ાડલાના ંખાવ રક્ષણ (વલબેદક રક્ષણ) અ પ્રભાણે િેઃ 

- અભલાતભા ંભટા વાધંાભા ંદુખાલ શમ િે. એકાદ લક ફાદ ત્મા ંવજ ણ જણામ િે. 

વલાયે ઉઠતી લખતે કે ફયે સઇૂને ઉઠયા ફાદ દુખાલ ને સ્તબ્ધતા લધે િે. 

- ખટાળ ખાલાથી અભલાત લકયે િે. સલૂાની દયદીને અદત શમ િે થલા તેનાથી 

યગભા ંલધાય થામ િે. 

- ભાણરળ કયલાથી યગભા ંલધાય થામ િે. 

- દયદીનુ ંઅખુ ંળયીય દુખે િે, ભખૂ ફયાફય રાગતી નથી, તયવ લધ ુરાગે િે, અવ 

ચડે િે, ળયીય બાયે રાગે િે. થલા જે અંગભા ંઅભલાત શમ તે અંગ બાયે રાગે િે. 

તાલ અલે િે (ળયીય ત્મા કયે િે), જીણક યશ ેિે, અંગભા ંખારી ચડી જામ િે. 

- ભટે બાગે સ,ુ ઊંઘણવી, ફેઠાડુ,ં ભડા ઉઠનાય, ભેદસ્લી, સખુી, અયાભવપ્રમ 

રકને અભલાત થલાની લધ ુળક્યતા િે. 

  

 શ્રી કભરેળ શરુરાર ગરાણી (અજીલન નફંય ૬૯૫); ળાસ્ત્રીનગય, નાયણયુા, 

ભદાલાદથી વવંધલાત-અભલાતની ળકંા ડે તેલા ં રક્ષણ રઇને અલેરા. ઉંભય શતી ૨૦ 

લક. ભ્માવ કયતા શતા. ત્માયે તાયીખ શતી ૧૮-૯-૯૩. પન નફંય શત-૪૭૧૩૪૧. 

 તેને ગભા ં દુખાલ થત શત. યાતે્ર વાધંાભા ં લધ ુ દુખત ુ ં શત ુ.ં દલા રે તેટર લખત 

અયાભ યશતે શત. ખટ થાક (કરભ) રાગત શત. ઉબા યશલેાથી થાકી જલાત ુ ં શત ુ.ં ડૉ. 

કકનાયીલારા તથા ડૉ. ભેૂન્દ્ર શકુ્રની વાયલાય રેલાભા ંઅલી શતી. રેફયેટયી કયટકભા ંયકુયક 
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એવવડના લધ ુટકા અલતા શતા. યાતે્ર દુખાલાનુ ંપ્રભાણ લધ ુશલાથી ભં વવંધલાતનુ ંવનદાન કયુ ં

શત ુ.ં ને લાયનુ ુ ંથ્માથ્મ ત્રક અ્યુ ંશત ુ.ં 

ઔધ શતા અ પ્રભાણે... 

૧. ભશાયાસ્નાકદ કાઢા...૧-૧ ભટ ચભચ, વલાયે-વાજંે વભાન ગયભ ાણી ભેલીને. 

૨. લાતાકય ગગૂ...૨-૨ ઈયની દલા વાથે ભકૂ કયીને. 

૩. ગયુ ગગૂ...૨-૨ ઈયની દલા વાથે ભકૂ કયીને. 

૪. નભુદાકદ ટીકડી...૨-૨ ફયે-યાતે્ર ાણી વાથે. 

 તેર ભાણરળ કયલાથી વવંધલાતભા ંચક્કવ પામદ થત શમ િે. ણ અભલાતની ણ 

ળકંા શલાથી તે અેર ન શત ુ.ં 

 વારંુ શલાથી ચા ુદલા જ ચા ુયખાલી શતી. તા. ૧૮-૧૦ના યજ સધુાયાભા ંલધ ુઝડ 

અલે તે ભાટે એકટી ફ્રેક્વ ટીકડી...૨-૨ ફયે-યાતે્ર ાણી વાથે રેલા ઈભેયી શતી. (‘નજુા 

પાભકવી’ની) તા. ૭-૧૨ના યજ વારંુ શત ુ.ં િતા ંથાક લધ ુરાગત શત ને ઊંઘ લધ ુઅલતી 

શતી. તેથી નાયવવંશ ટીકડી...૨-૨ ઈભેયી શતી. 

 તા. ૫-૧-૯૪ના યજ ઢંચણના દુખાલા વવલામ ફધુ ંજ વાયુ ંશલાથી ચાુ ંજ દલા ચા ુ

યખાલી શતી. તા. ૨૪-૧ના યજ ભશાયાસ્નાકદ કાઢા ને ફદરે દળમૂ કાઢા ને લાતાકય ગગૂ 

ને ફદરે એકાગંલીય યવ...૧-૧ ગી ભધભા ંરેલા અી શતી. કયણાભે તા. ૧૬-૨-૯૪ના યજ 

તેને વવંધલાતભા ંવંણૂક વારંુ થઇ ગયુ ંશત ુ.ં 
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૭:લા લાયનુ એક કેવ 

 લાય,ુ વત્ત, કપભા ં લાય ુ લધ ુ પ્રફ શમ િે. લાયનુા ાચં પ્રકાય...ાનલાય,ુ 

વ્માનલાય,ુ વભાનલાય,ુ ઈદાનલાય,ુ પ્રાણલાયભુા ં ાનલાય ુ લધ ુ ફલાન િે. અ લાયનુી 

ગવત વલી શમ ત્માયે તેને ાનલાયનુી ‘નરુભગવત’ કશ ે િે. તેનાથી વલયીત જ્માયે 

તેની ગવત લી ફને િે ત્માયે ‘પ્રવતરભ ગવત’ કશ ે િે. તેનાથી ગેવ, ગ, ઈદયશૂ, 

ઉફકા, ઉરટી, ઈદાલતક લગેયે યગ થતા શમ િે. ાનલાય ુઈય ચડલાથી-લ થલાથી 

ફાકીના લાય ુ વભાન-ઈદાન-પ્રાણ લગેયે ઈય ણ વય થમા વલના યશતેી નથી. 

ાનલાયનુા ં ફાકીના લાયઓુ વાથે કે વત્ત-કપ વાથેના ં થતા ં અલયણ ણ જાતજાતના ં

વત્રદ રક્ષણલાા ંયગ ેદા કયી ળકે િે. 

 વખં્માભા ંલાયનુા લધ ુયગ (૮૦ યગ) શલાથી તેના ંયસ્યના ંઅલયણ ણ લધ ુ

ને પ્રફ શલાથી લાય ુસકૂ્ષ્ભ અશકુાયી (ઝડી) ને મગલાશી (ન્દ્મ વાથે બી જનાય) 

શલાથી તેના યગનુ ંપ્રભાણ ઘણુ ંલધાયે શમ િે. લાક-વળવળય ઊત ુને ઠંડા પ્રદેળભા ંતથા 

ઘડણભા ંલાયનુ લધ ુપ્રક થત શલાથી જ્મા ંજુઓ ત્મા ંલાયનુા યગનુ ંપ્રભાણ લધાયે શમ 

િે. ને દુખની લાત એ િે કે એરથીના ંવનદાનના ંવાધન પ્રામઃ સ્થૂ શલાથી, પ્રામઃ કઇ 

કયટકભા ંલાય ુકડી ળકાત ન શલાથી સ્ષ્ટ વનદાન થતા ંનથી. ને વનદાન સ્ષ્ટ ન શમ 

ત્મા ંસધુી વાયલાય ણ આંઘફૄકકમા ંકયલાભા ંાતી શમ િે. િતા ંઅલા દયદી લો સધુી 

એક ડૉક્ટયથી ફીજા ડૉક્ટય ાવે ને એક શક્સ્ટરથી ફીજી શક્સ્ટર લછચે બટકતા યશ ેિે 

ને યગ વાધ્મ કયી મકૂલાની વાથે તન-ભન-ધનથી ખરાવ થઇ જતા શમ િે. યંત ુતે દયદી 

ળફૃઅતભા ંજ અયલેુદના કઇ વનષ્ણાત લૈદ્ય ાવે શંચી જામ ને વાચી ને યૂી વાયલાય 

ભી જામ ત અશ્ચમકજનક કયણાભ ણ પ્રા્ત થતા ંશમ િે. 

  

 શ્રી કશ્મ યભણણકરાર યાલ યશ ે િે...ઇ-૧૩, ભાતગંી ફ્રે્વ, ગયધનલાડી ટેકયા, 

ભણણનગય-ભદાલાદભા.ં તેભની ઉંભય શતી ૨૭ લકની. અજીલન વભ્મ નફંય શત-૭૨૦. ૧૧-

૮-૮૩ના કદલવે અલેરા ત્માયે તેભને ગેવ ખફૂ થમ શત, લા લાયનેુ કાયણે ઉફકા 
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અલતા શતા, ેટભા ંદુખત ુ ંશત ુ,ં િાતીન બાગ કઠણ થઇ ગમેર રાગત શત. ભખૂ રાગતી ન 

શતી. દાતંની તકરીપ ણ શતી. વલન પ્રમગ કયલાની ણ ઇછિા શતી. 

 લાયનુા ંરક્ષણ લધ ુશતા.ં લાક ઊત-ુઓગષ્ટ ભાવ-શલાથી ળયદઊત ુઅલલાની તૈમાયી 

શતી. તેથી વત્તન વલચાય કયીને ને રુણચ શલાથી અભ ને કપન વલચાય કયીને 

વત્રદત્રક અ્યુ ંશત ુ.ં ને દલા અ પ્રભાણે શતીઃ 

૧. બમાકયષ્ટ...૧-૧ ચભચ વલાયે-વાજંે વભાન ાણી ભેલીને. 

૨. યવના...૧-૧ વલાયે-યાતે્ર જમ્પમા શરેા ને જમ્પમા ફાદ ચવૂલી. 

૩. ક ૂકયકશંગ ુલટી...૨-૨ વલાયે-વાજંે ચવૂલી કે ગલી. 

૪. રક્ષ્ભીવલરાવ યવ...૧-૧ વલાયે-વાજંે ચવૂલી. (ળયદી ભાટે) 

૫. કણરકાવભિન...૧-૧ ચભચી વલાયે-વાજંે. 

૬. દળન વસં્કાય...દંતભજંન કયવુ.ં 

 તા. ૨૮-૮-૯૩ના યજ િંક લધ ુઅલતી શતી, ઈધયવ શતી, ળયદી શતી, નાકભાથંી સ્ત્રાલ 

થત શત, એરથીની દલા ફધં કયી શતી. 

 અજની દલા અ પ્રભાણે શતીઃ 

૧. હુવન વવય...૧-૧ ચભચી વલાયે-વાજંે. (યાતે્ર સકૂી ઈધયવ ભાટે) 

૨. ભાણરળ તેર...િાતી ય ભાણરળ કયલા ભાટે. (સકૂી ઈધયવ તથા દુખાલા ભાટે) 

૩. ઇકયભેદાકદ તેર...કગ બયલ. (દાતંના યગ ભાટે) 

 ઘણ જ પામદ શત, યંત ુલજન કેલ ૫૨ કકર જ શત ુ.ં 

 િેલ્પરી દલા અ પ્રભાણે અલાથી ફધા ંદદો યેૂયૂા ંભટી ગમા ંશતા.ં ને લજન ણ ૩ 

કકર લધીને ૫૫ કકર થયુ ંશત ુ.ં 

૧. પ્રબાકય લટી... 
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૨. ણચત્રકાકદ લટી... 

૩. શ્વગધંા ટીકડી... 

૪. બમાવન ટીકડી...૨-૨ વલાયે-વાજંે. (‘ઝડું’ની ેટન્દ્ટ) 

૫. બમાકયષ્ટ... 

૬. ચંગણુ તેર...ભાણરળ ભાટે. 
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૮ : જીલનબયની યગમકુ્ક્ત. 
 ડૉક્ટયી વાયલાયભા ં સ્થભા,ં બ્રન્દ્કાઇટીવ કે એરજીના યગને રગબગ વાધ્મ 

ભાનલાભા ંઅલે િે. ને તેના ચક્કવ ઈામ ન શલાથી જ્માયે જ્માયે તેન હુભર અલે ત્માયે 

તેને દલા, ઈંજેક્ળન, ં લગેયેથી દફાલી દેલાભા ંઅલે િે. યંત ુઅયલેુદ એવુ ંનથી ભાનત. 

તેના ઘણા પ્રકાયભાથંી ‘તભકશ્વાવ’ જ લધ ુપ્રભાણભા ંજલા ભે િે. ને જ ાચં લક વાય 

થમા ન શમ ત મૂભાથંી ણ ભટી ળકે િે. શ્વાવના ંલાતજ શ્વાવ, કપજ શ્વાવ એલા પ્રકાય ન 

શલા િતા ં લશલેાયભા ં તભકશ્વાવના ત્રણ પ્રકાય ાડી ળકામ િે. લાતજ તભકશ્વાવ,  કપજ 

તભકશ્વાવ, વત્તજ તભકશ્વાવને ત ‘પ્રતભક શ્વાવ’ નાભ અલાભા ં અલેર િે. શ્વાવ એ 

પેપવાનં યગ િે. પેપવા ંિાતી પ્રાણલાય ુને લરફંક કપ વાથે વફંવંધત શલાથી કપલાયનુ 

યગ કશી ળકામ. તેભા ંઅભ લસ્થા શલાની પ્રામઃ લધ ુવબંાલના િે. પ્રતભક શ્વાવભા ંદાશ, 

તૃા, ભ્રભ, જ્લય લગેયે ૈવત્તક રક્ષણ તયત જ જૂદા ડી યગવનદાન કયલાભા ંભદદગાય ફને 

િે. લાતજ તભક શ્વાવભા ંશ્વાવનુ ંપ્રભાણ લધાયે, તેભા ંલાજનુ ંપ્રભાણ લધાયે, ખારી ઈધયવ, 

િાતીભા-ંગાભા-ંાવંાભા-ંભાથાભા ં શૂ, ફરલાથી-કામક કયલાથી યગભા ં વદૃ્વિ, લાક-

વળવળયભા ંલધ ુવિૃરકને, કૃ, ગયીફ, શ્રભજીલીને તે લધ ુતેભા ંળક્ક્ત, કૃતા, કફજજમાત, 

કપ ન ડલ િતા ંિાતીભા-ંગાભા ંડચયૂ બમો શમ તેવુ ંરાગવુ.ં કફજજમાત, વનરા, યાતે્ર 

લધ ુહુભર લગેયે જલા ભે િે. દયદી કૃ, મ્પરાન ને દીન ફની જામ િે. 

 કપજ તભકશ્વાવભા ંકપ લધાયે ડે િે. ભં ચીકણુ ંયશ ેિે, રુણચ યશ ેિે, વલાયે તકરીપ 

લધે િે, તરંા યશ ેિે, વળમાાભા ંયગ લધે િે. દયદી સ્થૂ-કપપ્રકૃવત શમ િે. ળયીયભા ંતાય 

યશ ેિે. જૂના યગભા ંથત કપ જ વજા (આંગી દફાલલાથી ખાડ ડે તેલા)ં થામ િે. 

 અયલેુદભાકંપજ પ્રકાયના તભક શ્વાવભા ં ફૃક્ષ, રઘ,ુ થ્મ, ઈષ્ણ, અભાચક, કપઘ્ન 

અશાય અલાન શમ િે. ાણી, સ ૂઠં કે જભાની ટરી નાખી ઈકાેુ ંગયભ ગયભ ને 

થડુ ંથડુ ંીલા અલાનુ ંશમ િે. સ્નાન ગયભ ાણીથી કયલાનુ ંશમ િે, િાતી, ગફંૄ, ભાથુ,ં 

ડખા ંય ખૂ ગયભ ળેક (ગટા, શૉટ લૉટય ફેગ, ઇરેકટ્રીક ફેગ લગેયેન) કયલાન શમ િે. 

જૂના ને કષ્ટવાધ્મ યગભા ંલૈદ્ય રઘંન, રઘબુજન, લભન, વલયેચન, નસ્મ, સ્લેદન લગેયેની 

વાયલાય ણ અે િે. 
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 શ્રી કાન્દ્તાફશને કદનબુાઇ ભથણરમાન અજીલન વભ્મદન નફંય િે ૯૩૬. તેઓ 

ગાધંીનગયભા ં વેક્ટય નફંય ૨૨ના ૫૨૦/૧, ઘ-૬ કનકય ાવે યશ ે િે. તેભની ઉંભય શતી ૩૭ 

લક. તાયીખ શતી ૭-૧૦-૯૭. 

 તેભને કપજ પ્રધાનતાલા તભકશ્વાવ શત. ડૉક્ટય તેને ‘એરજીક’ શ્વાવ કશતેા 

શતા.વાથે ગેવ ને કફજજમાત ણ શતા. કપના યગનુ ંથ્માથ્મ ત્રક તેભને અલાભા ં

અલેર. તે પ્રભાણે તેભણે ગ્મ, ખાટ, ચીકણ, ઠંડ, બાયે, લાવી ખયાક ખાલાન ફધં કયી 

દેલાના ંશતા.ં ખયાક થ્મ, ઓિ ને ગયભાગયભ જભલાન શત. િાતી, ગફંૄ, ભાથુ,ં ીઠ, 

ાવંા ંય ખૂ-સકૂ ળેક કયલાન શત. ઘયભા ંસલૂાનુ ંશત ુ,ં ગયભ ાણીથી સ્નાન કયલાનુ ં

શત ુ.ં ઠંડ લન, ખં, કુરય, એ.વી થી દૂય યશલેાનુ ં શત ુ.ં પ્રલાવ કયલાન ન શત. ાણી 

ઈકાલા મકૂતી લખતે સ ૂઠં, અદંુ કે જભાની ટરી તેભા ંમકૂલાની શતી. ધુ ંાણી ફી 

જતા ંતે યાખી મકૂલાનુ ંશત ુ ંને તયવ રાગે ત જ ગયભ ગયભ (કષ્ણજ) થડુ ંથડુ ંીલાનુ ં

શત ુ.ં ઠંડા ંીણા,ં ખાડં-દૂધલાા ંચા-કપી-ઈકાા ફધુ ંફધં કયલાનુ ંશત ુ.ં 

 દલા અ પ્રભાણે શતી. (નલાઇની લાત એ િે કે દવ લક જૂના શ્વાવભા ંકેલ શરેી જ 

લખતે જે દલા અી તે ખફૂ ભાપક અલી જલાથી તેનાથી યગ વંણૂક ભટીગમ શત ! દલા 

ફદરલી ડી જ ન શતી !) 

૧. વભાવલ...૧ ભટ ચભચ જમ્પમાફાદ ફનેં લખત વભાન ગયભ ાણી ભેલીને. 

૨. શ્વાવકાવ ણચંતાભણી યવ...૧-૧ ચભચી વલાયે-યાતે્ર ભધભા.ં 

૩. ઇપેવનન ટીકડી...૨-૨ ભધ વાથે ફનેં લખત. 

૪. વ્માાકદ લટી...૪ ગી યજ ચવૂલી. 

૫. ગેવેકવ ટીકડી...૨-૨ વલાયે-વાજંે ભકૂ કયીને. 

 દવ લકથી થમેરા અ યગભા ંકેલ ૧૫ કદલવભા ંજ ઘણ પામદ થમ. ણ વ્માાકદ 

લટી ભંભા યાખલી પાલતી ન શલાથી તેને ફદરે મન્દ્ષ્ટભધ ુલટી ચવૂલા અી શતી. તા. ૨૦-
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૧૧ના યજ એક ભકશને રગબગ કાબભૂા ંઅલી ગમ શત. ણ િાતીભા ંક્યાયેક દુખાલ થત. 

ચંગણુ તેર િાતી ય ચી ઈય ળેક કયલાન કશરે. જેથી શૂ ભટેને કપ ણ ઘટે. 

 તા. ૧૯-૧૨ના કદલવે બય વળમાાભા ંઈયક્ત ભાપક અલેર દલાથી યગ વંણૂક ભટી 

ગમ શત. અખ વળમા વાલચેતીફૃે ને જીલનબયની યગ મકુ્ક્ત ભાટે ચા ુદલા ચાજુ 

યાખલાની શતી. ૨૧ભી ભાચે િેલ્પરી દલા રેલા અલેર ત્માયે દયદી વાલ વાજા થઇ ગમા. કશતેા 

શતા,‘વા‘ફ, દવ લકભા ંશરે જ અ વળમા એલ ગમ િે કે વારંુ િે, નશં ત ઠંડી ડે 

ત્માયે ભારંુ ત અલી જ ફને ! અ વળમાાભા ંકળી જ તકરીપ ડી નથી !’ 

 ભં કહ્યુ ંશત ુ,ં‘યેજીત્રક પ્રભાણે કાજી યાખળ ત શલેના કઇ વળમાાભા ંતકરીપ નશં 

ડે. જીલનબયના યગભાથંી તભે મકુ્ત થઇ જળ.’ 
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૯ : અયલેુદનુ ંફદનાભ-અયલેુદનુ ંવદનાભ 

 અયલેુદનીભાગં લધી િે. અયલેુદની પે્રકટીવ એક ભાતફય વ્મલવામ શલાન સ્લીકાય 

થલા ભાડંય િે. અયલેુદ વનદો શલાનુ ંદયદીના કદરભા ંિઢ થયુ ંિે. ત્માયે અયલેુદના નાભે 

રબ રેનાયા રકન ણ યાપડ પાટય િે. નેક વાથે, નેક સ્લફૃે વંકડ શજાય િદ્મલૈદ્ય 

(ઊંટલૈદ્ય-કેભર ડૉક્ટય, રેબાગ ુ લૈદ્ય)ની ભામાઝા થયાઇ યશી િે. જે અયલેુદના નાભે 

દયદીને  ૂટેં િે, ઘય બયે િે ને અયલેુદને ફદનાભ કયે િે. જેને કાયણે અયલેુદ જેવુ ંણૂક ને 

વપ ભશાણચકકત્વા વલજ્ઞાન ઊંટલૈદુ, દેળીલૈદંુ, ઘયલૈદુ જેલા ંવતયસ્કૃત નાભથી લગલલા ભાડંય ુ ં

! 

 અયલેુદના નાભે પે્રકટીવ કયનાયા લૈદ્ય કે ડૉક્ટય ફધા જ કાઇં અયલેુદના અદ્યગ્રથં 

ચયક-સશુ્રતૃાકદના વવદ્યાતં પ્રભાણે વાયલાય નથી કયતા. તેભને અયલેુદન સ્ળક ણ 

થમેરનથી શત. લાય-ુવત્ત-કપ એ ત્રણ દ; યવ-યક્તાકદ દૂષ્મ, વાભવનયાગ લસ્થા, 

જઠયાક્ગ્ન, યવ-ગણુ-લીમક-વલાક-પ્રબાલ; થ્માથ્મ, અંળાળંકલ્પના, ઓધમગનુ ં જ્ઞાન, 

રવ્મ-ગણુવલજ્ઞાન, ચંવનદાન વાધ્માવાધ્મતા લગેયે કશુ ંજ તેઓ જાણતા નથી શતા. ગભે તેભ 

કયીને યજજટે્રળન ભેલીને કે યજજસ્ટે્રળન ભેવ્મા વલના ફેવી ગમેરા શમ િે. ળશયેભા-ં

ગાભડાભા,ં ખણેૂ ખાચયે કે જાશયે યડ ઈય ણ ! દંબન ળક્ય તેટર લધ ુ અશ્રય રઇ, 

અકકક પ્રચાય તતં્ર ગઠલી કેલ ૈવાને યભેશ્વય ભાની દયદીની, અયલેુદની, દેળની, 

ભાનલતાની, કુવેલા કયતા શમ િે. ચયક વકંશતાભા ંઅલા િદ્યભલૈદ્યની વાયલાય ત શુ ં તેની 

વરાશ રેલાની ણ ના ાડી િે. ‘નય નયક્યાવત સ્માતૌ, તસ્મ વબંાણાદવ ’ તેની વાથે લાત 

કયે તે વ્મક્ક્ત નયકભા ંડતી શમ િે !! કેટર ય વ્મક્ત કમો િે. બગલાન ચયકે અલા દુષ્ટ 

રક પ્રત્મે ! 

 અલા રક ક્યાકં ફુટાથ ય ફેવીને મણૂમા-ંભાદણમાનેં નાભે  ૂટંતા શમ િે. કઇ 

દેલ-દેલી-વાધ-ુવતંન અળીલાકદથી ફધા યગ ભટાડી દેલાન ડ કયે િે. કઇ નાડી જઇને 

ફધા ંદયદ ાયખી રઇ તેને ભટાડી દેલાની ડપંાળ કયતા શમ િે. કઇ અયલેુદના નાભે મગ, 

નેચયથી, એરથી, એક્યપેુ્રળય લગેયે જડીને અયલેુદના નાભે સ્ટીયઇડના ંકડકા ંઅી 
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રકને િેતયતા ંશમ િે. ને અયલેુદને કાી ટીરી રગાડતા શમ િે. તેને કાયણે વાચા-વાયા 

લૈદ્ય ણ ફદનાભ થતા શમ િે. ભને તેલા ફેત્રણ ઈદાશયણ અલાનુ ંભન થામ િે... 

૧. વનૌ ૧૯૬૨-૬૩ના ગાાભા ં હુ ં રકબાયતીભા ં લૈદ્ય અયલેુદ-ધ્માક શત. એક કદલવ 

ફાજુના વણવયા ગાભેથી એક સ્લસ્થ ખેડતૂ યલુાન દલાખાને અવ્મ ને કહ્યુ,ં‘ વા‘ફ, ભને 

તાવી અને, ભને ટી.ફી. થમ િે !’ 

 ભં કહ્યુ,ં ‘તાય ચશયે ને ળયીય જઇને લગય તાસ્મે કશી ળહુ ં કે તને ટી.ફી. િે જ 

નશં. કણે કહ્યુ ંતને ?’ 

 ‘વણવયાભા ં કશભારમથી બરેયાભ લૈદ્ય અવ્મા િે. તેભણે નાડી જઇને ભને ટી.ફી. િે 

તેભ કહ્યુ ં!’  

 ‘નાડી જલાના કેટરા ફૃવમા રીધા ?’ 

 ‘નાડી જલાના ૈવા નથી રીધા. ટી.ફી. ની દલા તૈમાય કયી અળે. કશભારમની 

લનસ્વતને ગગંાજભા ંઘ ૂટંીને ફે શજાય ફૃવમાભા ંતૈમાય કયી અળે. ાચંવ ફૃવમા શરેા 

ભાગ્મા ત ભં અ્મા િે.’ 

 ‘તને તદ્દન  ૂટંલાભા ંઅવ્મ િે, તાયી મખૂાકઇ ને બણન રાબ રેલામ િે. ાચંવ 

ફૃવમા ાિા અલે ત ભેલી રેજે. શલે એક ફૃવમ ણ અીળ નશં. તને ટી.ફી.નુ ં

નાભવનળાન નથી.’ 

 ફે કદલવ િી ફીજ જ એલ કકસ્વ ફન્દ્મ. 

 ભને રાગ્યુ ંકે ભાયે બરેળકંય ભશાલૈદ્યના દળકન કયલા જવુ ંજઇએ. ણફચાયા ગયીફ બા 

દયદીને તેની ઉઘાડી  ૂટંભાથંી ફચાલી રેલા જઇએ. 

 ફીજા કદલવે વલાયે હુ ં ભાયા નાનાબાઇ લત્વર, જગદીળ ને ભાય બાણેજ બયત 

વણવયા શંછમા. કઇ ખેડતૂની ભટી ઓવયીભા ં એ ઉતમાક શતા. પણમાભા ં લનસ્વતઓ 

ાથયી તેનુ ંપ્રદળકન કયુ ંશત ુ.ં જાતજાતના ંમણૂમા ંને ાદંડા.ં 
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 અધેડલમના શ્માભ ચશયેાલાા વતરક તાણેરા બરેળકંય દયદીની યાશભા ં ફેઠા શતા. 

ભને જઇને ભાયા યગનુ ંલણકન કયત તેભન લાણીપ્રલાશ ળફૃ કમો. ભે ચાયેમ દયદી 

િીએ તેવુ ં બે્રઇન લળ કયલા તે ફલ્પમે જતા શતા. ભ વલનમ્ર બાલે દયદી ફનીને તેભની 

વાભે ફેવી ગમા. લાયાપયતી ભાયી નાડી જઇ. બલા ચડાવ્મા ને કહ્યુ,ં ‘અક ટી.ફી. 

શનેલારા શૈ, ભેયી દલા રેનેવે ફૃક જામેગા. કશભારમકી જડીબટુ્ટી ગગંાજભં ીવકય દલા 

ફનાતા હુ,ં ભેયી દલાવે વફ દયદી છિે શ જાતે શૈ, દેખ યાષ્ટ્રવતજીને મઝેૂ વકટિકપકેટ કદમા 

શૈ.’ 

 એભણે યાષ્ટ્રવતના ફનાલટી વવક્કાલાફંૄ વકટિ. ફતાવ્યુ.ં જેના િાયા ગ્રાભજવનને એ 

ણબભતૂ કયી ળકતા શતા.  

 ભે યાષ્ટ્રવતભાન્દ્મ ભશાલૈદ્યને વણવયા જેલા નાનકડા ગાભના ખેડતૂનીવેલા કયલા-

વોન ટી.ફી. ભટાડલા ધાયેરા બરેયાભજીને જઇને ધન્દ્મ ધન્દ્મ થઇ ગમા ! 

 ભં કહ્યુ,ં ‘દેખ બરેયાભજી, અ ગાલંકે બરે રકભં જૂઠ ચરા યશ ં શૈ, ઔય બમ 

ફતાકય વફક  ૂટં યશ ેશં, ચાયં ઔય ટી.ફી.કા અતકં પેરા યશ ંશં, કૃમા, અકા વફાફ 

મશાવેં ઉઠા રીજજમે, નશં ત કર ભં બાલનગય જાકય અકે વલરુિ ણરવ કેવ દાખર 

કયલાઉંગા, ઔય અક ઝેર બેજકય કડી વજા કદરલાઉંગા !’ 

 એ ભશાલૈદ્ય ત ગબયાઇ ગમા. શાથ જડીને કશ,ે ‘અ કોન શૈ ? કઇ વી.અઇ.ડી.લારે શ ે

?’ 

 ‘ભં રકબાયતી લૈદ્ય હુ,ં ભેયા પજૉ શૈ, અક વજા કયલાના. અકા મશ જૂથ રરકાયના.’ 

 ‘નશં, અ કુિ ભત કયના, ભં અજ ચરા જાઉંગા.’ 

 ને તે યાતે્ર જ યાષ્ટ્રવત ભાન્દ્મ લૈદ્ય બરેયાભજી લૈદ્ય ચાલ્પમા ગમા શતા. ાિ ડી 

યશી શતી તેની સકૂી-રીરી લનસ્વતઓ-જડી બટુ્ટીઓ ને તેની  ૂટંબયી કશાનીઓ. 
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 ભાયા વભત્ર દયદી શ્રી. શવમખુબાઇ ળાશ ે ભાયી ાવે તેભના ાચં લકથી ન ભટતા 

યગની વાયલાય રેલા અવ્મા ત્માયે શરેા કદલવે તેભણે એક ભશાન નાડી લૈદ્યની જફ-

ગજફની લાત કયી શતીઃ 

 ‘ળબનવા‘ફ, હુ ં એક લખત નયડા ભાયા વગાને ત્મા ં ગમ શત. ભાયા દયદની લાત 

નીકી ત ભાયા એક વગા કશ ેકે ‘‘શં એક નાડીલૈદ્ય અવ્મા િે, તે વાચુ ં વનદાન કયી અે 

િે.’’ 

 ભે ત્મા ંગમા ત બંમયાભા ંલૈદ્ય શતા. દયદીને ફશાય ફેવાડી લાયાપયતી ફરાલી ફધં 

ફાયણે વનદાન કયતા શતા. ભને એ કોતકુ જેવુ ંરાગ્યુ ંત, એટરે અંદય જઇને જયુ ંત અશ્ચમક ! 

એક ખાટર ઢાી યાખં. તેના ઈય એક દયડાન ગાીઓ ફેત્રણ ફૂટ ઊંચે રટકાલી યાખેર. 

દયદીને સલુયાલી તેન ગ ગાણમાભા ં યાખલાભા ં અલત ને તે ભશાલૈદ્ય શથડી ગભા ં

ઠફકાયી વનદાન કયી અતા શતા ! હુ ંત એ જઇને જ ઉબી  ૂિંડીએ નાઠ ! ળબન વા‘ફ, 

અયલેુદના નાભે કેલા કેલા તતૂ ચારે િે !’ 

  

 ભાયા વભત્રને ‘અયટુ્રસ્ટ’ના ટ્રસ્ટી શ્રી ભશને્દ્રબાઇ એ થડા ભકશના શરેા ભને પનભા ં

એક યવપ્રદ શલેાર અેર. 

 ‘વેટેરાઇટ યડ ય એક ળવંગ વેન્દ્ટયભા ંકાભ થે ગમેર. ત્મા ંએક ઓકપવ અગ 

રકની રાઇન ઉબેરી. ભં એક બાઇને ફૂૃયુ ં ત તે કશ,ે ‘એક નાડીલૈદ્યજી અલે િે. દવ 

ફૃવમાભા ંકઇ ણ યગનુ ંવનદાન કયી એક દલા રેલાનુ ંફતાલે િે. અણે કશુ ંજ ફરલાનુ ં

નશં.’ 

 ભને નલાઇ રાગી. શુ ંિે તે જાણલાની જજજ્ઞાવાથી દવ ફૃવમા બયી એ નાટકભા ંવાભેર 

થલાનુ ં ભન થયુ.ં એક મપુણરવ જેલ ભાણવ વાભાન્દ્મ ખયુળી ઈય એક ઓકપવના દયલાજા 

ાવે ફેઠેર. ભાય લાય અવ્મ તેભણે નાડી જઇને કહ્યુ,ં ‘તભારંુ ાચન ભદં ડી ગયુ ંિે, તભે 

જીરુના ચણૂક વાથે ધલાન વડા વલાયે-વાજંે રેલાનુ ંયાખ, દંય કદલવભા ંભટી જળે.’ 

 ખાલાના વડા (વડાફામ કાફકન) ને ફદરે ધલાન વડા ? હુ ંએ મયુખ લૈદ્યની વાભે 

ને મયુખ દયદીઓની રાઇન વાભે જઇજ યહ્ય ! 
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 ભાત્ર વાભાન્દ્મ રકજ અયલેુદના ભાને  ૂટેં િે એવુ ં નથી. ઇન્દ્ટયરેળનર સ્તય ય 

ચંકભક, નાડીવલદ્યા, શફકર ભેકડવવનના નાભે કયડડરયની ઉઘાડી  ૂટં થતી શમ િે. ને 

વાચા અયલેુદને ફદનાભ થવુ ંડત ુ ંશમ િે. 

  

 શ્રી કેતનકુભાયઇન્દ્રલદન જીને લૈદ્ય શ્રી ઈાફશને જાનીએ કયપય કમાક શતા. તેન 

અજીલન નફંય િે ૩૩૨., યશ ે િે ૯૬, ન્દ્ય ુલૂી વવામટી, લાવણા, ભદાલાદ-૭ભા.ં નકયી 

કયતા શતા. ઉંભય શતી ૨૪ લક. તેને ખીર થમા શતા. દાતંભા ં ાક થમ શત, પ્રવંલન 

કયલાની એભની ઇછિા શતી. 

 એક એલા ડૉક્ટય ભદાલાદના ગજુયાતભા ંનાભાકંકત થઇ ગમા કે તે િ-અઠ કદલવભા ં

ફધા જ યગ ભટાડી દેલાની ગેયંટી અતા. કઇ કડગ્રી-કડ્રભા ંધયાલતા શતા. તે ખફય નથી 

ણ દયદીને જેભા ં યવ શમ તેભા ં તે વનષ્ણાત િે તેભ કશી તે વળકાય ળધતા યશતેા. 

અયલેુદના નાભે ણ ઘણ વભમ ચરાલેુ.ં અભલાત ભટાડલાની, લજન લધાયી અલાની, 

ચાભડીના યગ ભટાડી દેલાની ગેયંટી અતા. દયેક દયદીને મખુ્મત્લે સ્ટીયઇડ અતા ને 

ઠલાકડમાભા ંચાય-િ કકર લજન લધલાથી ળયીય ફૂરી જત ુ.ં નલા ફે ઈરલ ઈભેયાતા., પયી 

લજન ાછુ ંઉતયી ણ જતુ.ં તેભના કેટરાક દયદી શયેાન થઇ ભાયે ત્મા ંઅભલાત-ચભકયગ 

લગેયેની વાયલાય રેલા અલેરા. તેભને સ્ટીયઇડનુ ં વ્મવન િડાલલાભા ં શરેા ત પ્રમત્ન 

કયલ ડત. એક દયદીએ તેના ય કેવ કયલાની તૈમાયી કયેરી ણ ભં ટકાલેરા, ‘તભે 

મયુખ ફન્દ્મા ત ધતૂાયા તભને ધતૂી ળક્યા ને ?’ 

 શ્રી કેતનકુભાય ણ તે ભશાણચકકત્વકની ભામાઝાભા ંઅલી ગમેરા ને સ્ટીયઇડથી 

લજન લધીને ાછુ ંઘટી ગયુ ંશત ુ.ં શાડકાભા-ંવાધંાભા ંસ્તબ્ધતા અલી ગઇ શતી. તેભણે તે ફાદ 

ફશયેાલૈદ્યની ણ વાયલાય રીધી શતી. 

 ખીર એટરે કે મખુદૂવકા-તારુણ્મ ીકડકા ને દાતંભા ં ાક થલાથી તેને ભં ચભકયગ 

ત્રક અ્યુ ંશત ુ.ં તે નવુાય 
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- ભડા ઉઠલાનુ ંકે કદલવે સલૂાનુ ંફધં. 

- ગ્મ, ખાટ, ખાય, ખયાક ફધં. 

- તેુ,ં અથાલાફંૄ, લાવી ખાલાનુ ંફધં. 

- દશં, દૂધ, ઘી, ભાખણ, ગ, ભીઠાઇ, ચા, કપી ફધં. (ચા, ીલી શમ ત ખાડં-દૂધ 

લગયની કાી-કડલી ીલી) 

દલાન કવક અ પ્રભાણે અ્મ શતઃ 

૧. ભજંજષ્ઠાકદ ઘનલટી...૨-૨ વલાયે-વાજંે ાણી વાથે, ભકૂ કયીને. 

૨. કકળય ગગૂ...૨-૨ વલાયે-વાજંે ભકૂ કયીને ાણીભા.ં 

૩. વેન્દ્્ટણરન ટીકડી...૨-૨ વલાયે-વાજંે ાણી વાથે. (‘કશભારમ ડ્રગ’ની) 

૪. ઇકયભેદાકદ તેર...ભંભા કગા બયી યાખલા. (દંતાક ભાટે) 

૫. જી-૩૨ ટીકડી...વલાયે-વાજંે ૧-૧ ટીકડી દાતેં ઘવલી. (‘એરાવવિન’નુ ંદંતભજંન) 

૬. વવક્વી ટયફૂ...ચભકયગ ય રગાડલા ભાટે. 

 તા. ૨૮-૮ના કદલવે કપ ડત શત. િતા ંદલા ત તે જ ચા ુયાખી શતી. તા. ૭-૯ના 

યજ રગાડલાની ટયફૂ ફધં કયીને મખુ રે અ્મ શત. જેભા ં વયવલ, ધાણા, લજ ને 

રધયનુ ંચણૂક શત ુ.ં જાડ ઠંડ રે કયલાન શત. રે કદલવે જ કયલાન શત. ફેત્રણ કરાક 

યાખી ને ધઇ નાખલાન શત. 

 તા. ૨૩-૯ના કદલવે તેને લાવંાભા ં ણ ખીર થમા શતા ત્મા ં રગાડલા ભાટે ચભકયગ 

શયતેર અ્યુ ં શત ુ.ં ઈયાતં ભધકુ કેસ્યરૂ...૨-૨ ફયે-યાતે્ર રેલા ઈભેયી શતી. તેનાથી તા. 

૨૮-૧૦-૮૭ સધુીભા ંકેતનના ભં તથા લાવંા યના ફધા જ ખીર વાલ ભટી ગમા શતા. 
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૧૦:એઝસ્વભિમાન અશ્ચમકજનક કયટક  
 ણચકકત્વકએ કેલ ણચકકત્વા જ કયલાની નથી શતી. કેટરાક કેવભા ં તેણે લકકર, જજ, 

વી.અઇ.ડી.કે વભાજ સધુાયકનુ ં ણ ાત્ર બજલવુ ં ડત ુ ં શમ િે. ધાયે ત કેટરાક કેવભા ં

ઘકટત થત ુ ંટકાલી ળકે. ક્યાકં કઇ વાયી-નયવી લાતના વાક્ષી ણ ફની ળકે. દયદી ને 

દયદીના કયચાયકન ભનલૈજ્ઞાવનક ભ્માવ ણ કયલ ડે ત્મા ંકયી ળકે. વભાજ સધુાયકના 

નાતે સધુાયે-લધાયા કયલાભા ંણ ભાથુ ંભાયવુ ંડ.ે ક્યામં કઇનુ ંગશૃસ્થ જીલન યશવંાત ુ ંશમ-

નદંલાત ુ ં શમ ત્મા ંઅડા શાથ દેલાન ણ પ્રમત્ન કયલ ડે. ક્યાયેક કઇ લૈદ્ય-ડૉક્ટય કઇ 

અઘાત કયતાને ફચાલી ળકે, કઇકના આંસ ુિૂી ળકે, કઇકના જીલતયને આંગતય શભાત ુ ં

ફચાલી ળકે એલા એક કેવભા ંધયૂ પ્રમત્ન... 

  

 ભાયા વલોદમના દલાખાને તા. ૧૩-૧૦-૮૬ના કદલવે અધેડલમના એક બાઇ ને એક 

ફશને અવ્મા. તેની વાથે ૨૩ લકની લમન એક યલુાન શત. તેભને બાઇરારબાઇ કન્દ્ટ્રાક્ટયે 

ભકલ્પમા શતા. ઘણુ ંકયીને તે િકયાના કાકા ને પઇફા તેઓ શતા. ચાણસ્ભાથી તેઓ અલેરા. 

(નાભ-એડ્રેવ ફધા ં ભાયા કેવભા ં િે ણ તે શં યજૂ કયલા મગ્મ ન રાગલાથી યજૂ કમાક 

નથી.) રુુે કહ્યુ,ં ‘ભાયા અ િકયાના રગ્ન લયવથી થમા િે ણ તેના ત્નીને કદલવ 

યશતેા નથી. ત તાવીને જફૃય રાગે ત વાયલાય અ ને ?’ 

 તે યલુાન વાભે નજય કયતા રાગ્યુ ં કે તે ‘એફનભકર’ શળે. હુ ં તેને વનદાનકક્ષભા ંરઇ 

ગમ, સલૂયાવ્મ. તયત તે કશ,ે ‘વા‘ફ તભાયે ભને લધાયે ફેવાયી ન યાખલ, ભાયે વભમની ખફૂ 

કકંભત િે!’ 

 ‘તભે એવુ ંકહ્યુ ંભશત્લનુ ંકાભ કય િ કે તાની તણફમત ભાટે કે ગબંીય પ્રશ્ન ભાટે ણ 

વભમ કાઢી ન ળક ?’ 

 ’એક્ટય છુ,ં ભાયે શકુટંગનુ ંકાભ ખફૂ યશતે ુ ંશમ િે.’ 

 ભને ખફૂ નલાઇ રાગી,  ૂિંયુ,ં ‘ત્માયે તભારંુ કમા વક્ચયભા ંકાભ ચારે િે ?’ 



 

51 

નકુ્રભણણકા 

 તેણે જે વક્ચયનુ ં નાભ અ્યુ ં તે વક્ચય ત કયણરઝ થઇ ગયુ ં શત ુ.ં વાભે કયરીપ 

વવનેભાભા ંજ ચારત ુ ંને તે તેન શીય શલાનુ ંકશતે શત !’ 

 ’તભને શીયના યર બજલલા લધ ુગભે કે વલરનના ?’ 

 ‘વલરનના’ 

 ‘કેલા પ્રકાયના’ 

 ‘ફિાત્કાયના’ 

 રાફંી લાતથી રાગ્યુ ંકે દયદીને ઈન્દ્ભાદ (ગાડંણ)નુ ંલૂકફૃ િે. તે તાની ત્ની વાથે 

યજ યાતે્ર ફાત્કાય યર બજલત શત. જકે ઈત્તેજના ઓિી યશતેી શતી. ભાનવ કફૈલ્પમ 

(ભાનવવક નુવંકતા)ન કેવ શત. ત્ની ફે ભકશનાથી વાથે ન શતા. ૧૮ થી ૨૧ની ઉંભયભા ં

વવનેભાના સ્ટય વાભે યાખીને યજ ળય્માભૈથનુ કયલાની અદત ડી શતી. તેથી શલે ણરંગભા ં

વળવથરતા અલી ગઇ શતી. ઈત્તેજના મશુ્કેરીથી થતી શતી. તેથી જાતીમ તપૃ્્ત યહ્યા કયતી 

શતી. ાચં કદલવથી અખુ ંળયીય દુખત ુ ંશત ુ.ં કાનભાધંી રંુ અલતુ ંશત ુ,ં ચક્કય અલતા શતા. 

ટાઇપઇડ થમેર તેની દલાના કયએક્ળનની જાતીમ ળક્ક્ત ઘટી ગઇ શતી. એક લખત 

લીજીન કયંટ ણ રાગેર શત. શે ુ ંફાક તુ્ર થામ તે ભાટે પ્રવંલન પ્રમગ કયાલલાની 

ણ તેભની ઇછિા શતી. તેથી શકુ્રયીક્ષણ કયાલવુ ંજફૃયી શત ુ.ં યંત ુઈત્તેજના ન થલાથી  તે 

ળક્ય ફન્દ્યુ ંનશં. વષૃ્મ, શકુ્ર ફને તેભ શલાથી નીચેની દલા અીઃ 

૧. એકટીપટક  ટીકડી...૨-૨ વલાયે-વાજંે ાણી વાથે. (‘નનુી’ની) 

૨. રે્ટાકડન ટીકડી...ઈયની દલા વાથે. 

૩. કંચા ઘનલટી...૨-૨ ફયે-યાતે્ર ાણી વાથે થલા ઈયની દલા વાથે. 

૪. વેન્દ્્ટણરન ટીકડી...૨-૨ ાણી વાથે. ફયે-યાતે્ર. (‘કશભારમ ડ્રગ’ની..કાનના રુ ભાટે) 

૫. રક્ષ્ભીવલરાવ યવ...૧-૧ વલાયે-યાતે્ર ચવૂલી કે ભધભા ંરેલી. (ફધા યગ ભાટે)  

 યેજી ાલા ભાટેવત્રદ ળાભક ત્રક અ્યુ ંશત ુ.ં 
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 વાત કદલવે તા. ૨૦-૧૦ના યજ પયીને ત્રણેમ અવ્મા. યલુાનને ભશા મવુળફતે ઈત્ત્જના 

થઇ ળકી. શકુ્રાલ્પતા ણ શતી. વલોદમ ેથરજીકર રેફયેટયીભા ં કયટક  કયાવ્મ ત ‘No 

Sprem’ રખાઇને અવ્યુ.ં ્મય એઝસ્વભિમા (શકુ્રકીટ)ન કેવ શત. વતંાન થલાની વશજેેમ 

ળક્યતા ન શતી. લી દયદીની ભાનવવક ક્સ્થયતા ણ બવલષ્મ ભાટે ણચંતાજનક શતી. તેથી 

ભં તેભના મયુબ્ફીઓને કહ્યુ,ં ‘કયટકભા ંવતંાન થલાની કઇ ળક્યતા નથી. તેની કઇ દલા ણ 

નથી. લી દયદીને જાતીમ નફાઇ ણ ઘણી િે ને ભાનવવક નફાઇ ણ ઘણી િે. તેથી 

સ્લસ્થતા ણ ઘણી િે. તેથી ભાનલતા ને ન્દ્મામવગંત લાત ત એ િે કે તેના ત્નીને 

છૂટાિેડા અી દ. નશં ત ફચાયીનુ ંજીલન ફયફાદ થઇ જળે !’ 

 ‘ત્માયે લાયવદાયન વલાર િે. તભાયે જઇએ તેટરા ૈવા ર, બાયેભા ં બાયે દલા 

અ ણ તેને ત્મા ંફાક થામ તેવુ ંકંઇક કય જ.’ 

 તભાયી ઇછિા કઇ યીતે યૂી થલાની ળક્યતા નથી, િતા ંજાતીમ ને ળાયીકયક સધુાય 

થામ તે ભાટે ફેચાય ભકશના દલા ભને અલાભા ંશયકત નથી. ણ તભાયે તેની ત્નીને સ્ષ્ટ 

લાત કયી દેલી જ જઇએ. નવ્લાણુ ં ટકા વનષ્પતા વભજીને દલા અુ ંછુ.ં ફે ભકશને પયીને 

વવભેન ટેસ્ટ કયાલીશુ.ં જ કે ભટે બાગે તેભા ંવનયાળા જ વાંડતી શમ િે. 

 ‘િતા ંણ તભે દલા ત અ જ’ વાથના ફશનેે કહ્યુ.ં 

 તા. ૨૦-૧૦ની દલા અ પ્રભાણે શતીઃ 

૧. એક્ટીપટક  ટીકડી...ચા.ુ 

૨. રે્ટાકડન ટીકડી...ચા.ુ 

૩. કંચા ઘનલટી...ચા.ુ 

૪. શ્વગધંા ટીકડી...૪.૪ વલાયે-વાજંે ાણી વાથે. 

૫. ભધકુ કેસ્યરૂ...૨-૨ ફયે-યાતે્ર. (જેઠીભધનુ ંચણૂક બયેરી કે) 

૬. છમલનપ્રાળ લરેશ...૧-૧ ભટ ચભચ. નકુૂ વભમે. 
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૭. વાયશ્વતાકયષ્ટ...૧-૧ ભટ ચભચ ફનેં લખત જમ્પમાફાદ વભાન ાણી ભેલીને 

(ભાનવવક સ્લાસ્થ્મ ભાટે) 

 તા. ૧૦-૧૧ના યજ દયદીને ચક્કય અલતા ંશતા.ં ગબયાભણથતી શતી. ફી.ી. ભા્યુ ંત 

ર શત ુ.ં ૧૦૦/૭૦ શત ુ.ં જાતીમ ફાફતભા ંપામદ શત. 

 તા. ૫-૧-૮૭ના કદલવે દયદીને કાનભા ંદુખત ુ ંશત ુ.ં કાનભાથંી યં ણ અલતુ ંશત ુ.ં ળયદી 

થઇ શતી, ભાથાભા ંદુખાલ થત શત. લધ ુઈત્તેજનાને કાયણે ફે લખત શસ્તદ કયલ ડય 

શત. કામકુતાનુ ંપ્રભાણ લધ ુશત ુ.ં શલે તે વક્ચયભા ંવલરન તયીકેનુ ંાત્ર બજલત શત તેવુ ં

કહ્યુ ંશત ુ.ં ફી.ી. સધુયીને ૧૩૦/૯૦ થયુ ંશત ુ.ં 

  

 તે િી ફે કદલવે ફયના વલયાભના વભમભા ંભાયા કમ્પાઈન્દ્ડયે ઇમ્પટયકભભા ં કહ્યુ,ં ‘ 

વા‘ફ ફે ફશને તભને ખાવ ભલા અલી િે. વભજાલલા િતા ંત્માયે જ ભલા ઇછિે િે. ભં 

તેભને ભાયી ચેમ્પફયભા ંઅલલા નભુવત અી. 

 ૨૦-૨૨ લકની ફે યલુતી અલી. અલતા જ એક વપા ય ટકાઇને ધ્રવુકે ધ્રવુકે યડી 

ડી ! ફીજી યલુતીએ િૂયુ,ં ‘લવાણીવા‘ફ, તભાયે ત્મા ંજીતેન્દ્ર નાભન એક દયદી ફે કદલવ 

શરેા દલા રેલા અવ્મ શત ? વાથે એક રુુ ને એક સ્ત્રી શતા ? તભને તેને તાવતા ંશુ ં

રાગે િે ? 

 ‘તભાયે તે જાણલાની ળી જફૃય ડી ?’ 

 ‘એ ભાયા શવફન્દ્ડ િે, વાથેના ફશને તેના પઇ િે ને બાઇ તેના દૂયના કાકા િે. જીતેન્દ્રને 

દત્તક રઇ તેની વંવત્ત ડાલી રેલા ભાગેં િે. જીતેન્દ્ર ગાડં િે. દગ કયીને ભાયી વાથે રગ્ન 

કયાલલાભા ંઅવ્મા િે. ફીજ મયુવતમ ફતાલીને ફીજા વાથે રગ્ન કમાક િે.’ 

 ‘ણ તભે ઈશાશ કેભ ન કમો ? તભે ત બણેરા રાગ િ ?’ 

 ‘શા ગે્રજ્યએુટ થઇ છુ.ં ભાયા બાઇ ઈય લછચેના કન્દ્ટ્રાક્ટયે દફાણ કયી રારચ અી 

ફજફયીથી રગ્ન કયાવ્મા િે. ’ 
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 ‘વા‘ફ, એને ત યૂી યાખતા શતા. ક્યામં જલા દેતા કે કઇને ભલા દેતા નશતા. 

ઘયભા ંનજય કેદ કયેર !’ વાથના ફશનેે કહ્યુ.ં 

 ‘જીતેન્દ્રનુ ંચવકેર િે. યજ યાતે્ર ભાયા ય ફાત્કાયન યર બજલત શત. ભને ભાયત 

ણ ! ને પયી એ યડી ડી.  

 ‘ભાનવવક યગી ત િે જ. વાથે જાતીમ યગી ણ િે એને વતંાન જઇએ િે ણ વતંાન 

થલા ભાટે શકુાણ ુિે જ નશં ! તભાયે તેના વકંજાભાથંી છૂટી જવુ ંજઇએ. કટકભા ં કેવ દાખર 

કય ત તભાયા કે્ષ ન્દ્મામ ભે તેલ કેવ િે. થલા જ્મવતવઘંભા ંકેવ દાખર કય. તેભા ંજ્મા ં

જફૃય રાગળે ત્મા ંહુ ં તેના કયટક  વાથે જુફાની અલા અલીળ. ફનેં મદુ્દા એલા િે કે તભને 

છૂટાિેડા ભી ળકે.’ 

 ‘વા‘ફ, એ કયટકની એક નકર ન અ ?’ 

 ભં એક નકર અી, તે ફનેં ખળુ થઇ !’ 

 ‘ણ ત ુ ંએના વકંજાભાથંી છૂટીને શં અલી ળકી કઇ યીતે ?’  

 ‘રગ્નભા ંજલાનુ ંથમેર ત્માથંી હુ ંશમેાક કડ ેબાગી છૂટી શતી. ભે ભાયી નાતભા ંકેવ 

યજૂ કમો િે. ણ એ ધનલાન િે ને ભે ગયીફ િીએ. તેથી ભને ન્દ્મામ ભળે તેવુ ંરાગત ુ ં

નથી. પયીને એ યડી ડી. 

 ‘તભે કટકન જ અળય ર થલા જ્મવતવઘંન. હુ ં તભને યૂ વશકાય અી કેવ 

જીતાલી દઇળ.’ 

  

 તા. ૨૧-૧ ના યજ જીતેન્દ્રકુભાયને તાસ્મા ત તેની ઈત્તેજના ખફૂ જ લધી ગઇ શતી. 

ઈત્તેજક, શકુ્ર, વષૃ્મ દલાઓનુ ંએ કયણાભ શત ુ.ં કયટક  કયાવ્મ ત વત અશ્ચમકજનક શત ! 

- ભાત્રા...૩ એભ.એર. 

- કાઈન્દ્ટ...૯૦ વભણરમન્દ્વ. 

- ભકટણરટી...૮૫ ટકા. 
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 કયટક  ભાયી કલ્પના ફશયેન શત. ફીજા કઇન અલ કયટક  શત ત કયટક  રઇને હુ ં

નાચલા ભાડંત. ણ અ કયટક  જઇને ભાયા ય વલજી ડલા જેવુ ં થયુ.ં ેરી િકયીના 

બાવલ ભને ણફશાભણુ ંરાગલા ભાડંય ુ.ં ભને રાગ્યુ ં ભાયે એ િકયીને ફચાલી રેલી જઇએ. ભં 

કયટક  વઘંયી દીધ. 

 એ કયટક  રેલા અવ્મા. ‘વા‘ફ કયટક  વાય અવ્મ િે ને ? રેફયેટયીલાા વાશફેે 

ભને કહ્યુ.ં’   

 ‘ના, ના, ધામો કયટક  અવ્મ નથી. વનયાળા જનક િે. પયીને ફે ભકશને કયટક  કયાલલ 

ડળે.’ 

 એભણે અજીજી કયી િતા ંભં કયટક  તેભને ન જ અ્મ. 

 તા. ૬-૧૨ના યજ એ ત્રીજ કયટક  કયાલલા અવ્મા. ભાયી મુઝંલણ લધી ગઇ. ભાયે કંઇક 

યકુ્ક્ત કયલી જઇએ. તેભને ફશાય ફેવામાક. ધીભા લાજે ભં વલોદમ રેફયેટયીના ભાણરક 

ડૉ.શ્રી યભણબાઇ ટેરને પન કમો ને કહ્યુ,ં ‘શભણા ં જીતેન્દ્ર નાભના દયદીના વવભેનન 

નમનૂ ભકુ ંછુ.ં ખફૂ ગુ્ તતાથી કયટક  કયલાન િે. તે રકના શાથભા ં કયટક  અલલ ન 

જઇએ. ભાય કમ્પાઈન્દ્ડય ફૃફફૃ રેલા અલળે. અ કયટક  વાથે એક વનદો યલુતીની જજંદગીના ં

સખુ-દુખ જડામેરા િે. કટકન કરુણ કેવ િે તે રક િૂલા અલે ત કશજે કયટક  વાય નથી. 

વતંાન થઇ ળકે તેભ નથી. વા‘ફ, તભાયે એક યલુતીના જીલનને ફચાલલા અટુ ંખટંુ ફરવુ ં

જ ડળે.’ 

 કયટક  અવ્મ. અશ્ચમકની આંખ શી થઇ જામ તેલ ! ઇછિમ શત તેનાથી વાલ જ 

વલકયત ! 

-ભાત્રા...૨ એ.એર. 

-કાઈન્દ્ટ...૮૫ વભણરમન્દ્વ. 

-ભકટણરટી...૮૦ ટકા. 
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 ચક્કવ વતંાન થઇ ળકે તેલ કયટક  ! એઝસ્વભિમાભાથંી વાલ નભકર કયટક  અલા 

એકવ કેવભા ં ભને વપતા ભે ત નફરપ્રાઇઝ ભે તેલ કયટક  ને ભં કયટક  વઘંયી 

દીધ. 

 એ કયટક  રેલા અવ્મા. 

 ‘ભં તભને ળફૃઅતભા ંકહ્યુ ં શત ુ ં તેભ દલાથી કયટક  સધુયી ળકે તેભ નથી. તભે નકાભ 

ખચક કય િ. વભમ-ળક્ક્તન વ્મલ કય િ. દુવનમાભા ંઅ એઝસ્વભિમાની દલા જ નથી.’ 

 યંત ુએભણે ત કશયુ,ં ‘ભાયે ત દલા ચા ુજ યાખલી િે. તભાયા ય ને તભાયી 

દલા ય ભને વલશ્વાવ િે. કયણાભ જફૃય અલળે. ફે ભાવની ચા ુદલા રઇ ગમા. 

તા. ૨૨-૬-૮૭ના યજ પયીને કયટક  થમ. 

-ભાત્રા...૨ એભ. એર. 

-કાઈન્દ્ટ...૯૫ વભણરમન્દ્વ. 

-ભકટણરટી...૮૦ ટકા. 

 અ કયટક  ણ ભં તેભના શાથભા ંઅલલા ન દીધ. 

  

 ત્માય ફાદ ભકશનાઓ સધુી ભં તે રકની યાશ જઇ. ફનેં ક્ષભાથંી કઇન વંકક ન 

થમ. કેવનુ ં કયણાભ ભાયા જાણલાભા ંન અવ્યુ.ં કેલ કેવના અશ્ચમકજનક કયટક  જ ભાયી 

પાઇરભા ંવચલાઇ યહ્યા ! 
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૧૧:વગંદની કરુણ કશાની 
 અ યગુભા ં યજગણુ ને તભગણુભા ં ખફૂ લધાય થલાથી, વત્લગણુભા ં ખફૂ ઘટાડ 

થલાથી; ટેન્દ્ળન, વ્મથા, દ્વિધા ને ફેચેનીન વાજત્લક-વનદો ઈામ ન સઝૂલાથી; વકંલ્પ 

ળક્ક્તન વયકાયશ્રીન યેૂયૂા બાલ શલાથી; નળાફધંીના કામદાભા ં રાચંફૃશ્વત, રાગલગ, 

ફેદયકાયી, ઢીરાળનુ ં વલકત્ર લાતાલયણ શલાથી; ભદ્યવલક્રમભા ં નપાનુ ં ધયણ શલાથી, 

શીનકક્ષાના લેાયીઓનુ ંતેભા ંઅકકણ શલાથી-સ્લાથક શલાથી; વલદેળ તથા વશ્ચભી વસં્કૃવતના 

લધ ુવંકક લધલાથી; દૂયદળકન, અકાળલાણી, લતકભાનત્ર તથા  વાભવમક લગેયેભા ંભદ્યન 

પ્રચાય ફે-પાભ થત શલાથી; કક્રકેટ જેલી યભતની સ્ન્દ્વયળી િાયા ભદ્યન વ્માક પ્રચાય 

થત શલાથી; ભદ્યાનને વશ્ચભી વસં્કૃવત િાયા-અધવુનક સધુયેર(ફગડેર) વભાજ િાયા ભેર 

પ્રવતષ્ઠાથી; ભદ્યની પ્રા્તી વલકત્ર વય શલાથી; વભાજના સખુી રકની ફે નફંયની શયાભી, 

બેવે, રાચંફૃશ્વત લગેયેભાથંી ભેલેરી વંવત્ત કુભાગે ઈમગના કુદયતી ક્રભથી; ક્રફ, 

રગ્નાટીઓ, શબેુછિા ાટીઓ લગેયેભા ં તેને ભશત્લ ભલાથી, વભત્રને વગાને કંની 

(વગંાથ) અલાની પ્રથા; નકુયણ, જજજ્ઞાવા, ગયીફી, ગદંકી, એકાકીણુ ંલગેયે નેક કાયણે 

ળશયે ને ગાભડાભા,ં શ્રીભતં ને ગયીફભા,ં શ્રભજીલી ને બદુ્વિજીલીભા,ં બણેર ને 

બણભા ં ભદ્યાનનુ ં  પ્રભાણ યજયજ લધતુ ં જ જામ િે. ને જેના કાયણે જેણે તાની 

એકતેયે ેઢીભા ંભદ્ય ીધ ન શમ, સ્ળક કમો ન શમ, જમ ણ ન શમ ને નાભ ણ રીધુ ં

શમ તેલા, ભદ્ય-દાફૃને સ્ભયણભા ંરાલતા ંળયભ, વ્મથા ને િિ નબુલતા શમ તેલા બ્રાહ્મણ 

ને લૈશ્મ ણ દાફૃકડમા ફની ગમા િે ! જેને કાયણે ીનાયના ળાયીકયક-ભાનવવક યગ 

ઈયાતં કયલાયની ફયફાદી, વભાજની ફયફાદી, યાષ્ટ્રની ફયફાદી, ગનુાઓન ગણુાકાય, 

ફેકાયી, કભકલ્પમતા, કશંવા, દેળરશ લગેયેનુ ંપ્રભાણ લધી જ યહ્યુ ં િે. વલશ્વની ૨૧ વસં્કૃવતઓન 

નાળ કયનાય ભદ્યફૃી ભશાદાનલ અણી ભય, ચણ, જડ બાયતીમ વસં્કૃવતન ણ 

વલનાળ કયે તે શરેા નાના ંથી ભટા ંવો કઇએ જાગતૃ થવુ ંડળે ને ભદ્યફૃ ભશાયાક્ષવ વાભે 

રડવુ ંડળે. 

  

 શ્રી જમેન્દ્રબાઇભયવવંશબાઇ ળાશની કરુણ કશાની ભદ્ય વાથે વકંામેરી િે. તેભન 

અજીલન નફંય ૩૪૫ િે. તેઓ યશ ે િે...૧-એ જરતયંગ વવામટી-ભદાલાદ-૫૧ભા. તેભની 



 

58 

નકુ્રભણણકા 

ઓકપવ શતી કયરીપ વવનેભા ાવે સ્ેકટ્રભના ફીજા ભાે. તેભન પન નફંય શત-૨૫૭૫૭, 

૪૧૦૩૧૬, ૨૫૧૭૧. વલદેળી વલઝા અલાન તેભન વ્મલવામ. અ વ્મલવામ ત્માયે મુફંઇ 

વફંવંધત શલાથી શ્રી જમેન્દ્રબાઇને તાની મુફંઇની ઓકપવે યશલેાનુ ંથત ુ ંભટે બાગે વલદેળના 

પ્રલાવીઓન વંકક યશતે કે જે ામઃ ભદ્યાનથી ટેલામેર શમ. યંત ુ જૈન કે લૈષ્ણલધભી 

શલાથી શ્રી જમેન્દ્રબાઇ ળાશના કયલાયભા ંદાફૃનુ ંનાભ રેવુ ંતે ણ ા ભનાત ુ.ં 

 એક વલદેળી વભત્ર વાથે જીતબુાઇને ભૈત્રી લધતી ગઇ. એ વભત્ર એક કદલવ વલસ્કીફાય 

ફતાલલા વાથે અલલા કહ્યુ.ં શરેા ત જીતબુાઇએ ઘવીને ત્મા ંઅલલા ના ાડી દીધી. યંત ુ

તેના લધ ુઅગ્રશને લળ થઇ દૂયથી ફતાલી દીધુ ંને તે યાશ જઇને ફશાય ઉબા યહ્યા. 

 ‘તભે અંદય અવ્મા શત ત શુ ંવલસ્કી તભને લદી ડલાન શત ?’ વભતે્ર શવીને કહ્યુ.ં 

 ‘ભે એ દૈત્મથી દૂય યશલેાભા ંવરાભતી ભાનીએ િીએ, તેન ડિામ ણ તનકાયક 

િે.’ 

 પયીને એ વભત્ર વલદેળથી અવ્મા ત્રે ફશાય ઉબા યશવે ુ ં તે તાની ળક્ક્ત િે તેભ 

વભજી કશંભત કયી કઇ જઇ ન જામ તેભ ભદ્યારમભા ંગમા ને વરાભત ફશાય અલી ગમા.  

 િીના કદલવે વયતાથી અંદય જઇને ફેઠા. ભાદક લાતાલયણભા ંવલદેળી વભતે્ર એક ેગ 

ીયવતા કહ્યુ,ં ‘એક ેગ ીલાથી કશુ ંફગડત ુ ંનથી. ભે અ ીએ જ િીએ ને ? ઉરટાની 

સ્ફૂવતિ, રુણચ લધળે. તભાયી ળયદીની અ વયકાયક દલા િે. ’  

 લાતાલયણને લળ થઇ શ્રી જીતબુાઇએ કઇ કા ચઘકડમે ભદ્યની કઠયી ભઢે ભાડંી 

દીધી. ગા નીચે જતા ં જ ળેતાને તાનુ ં કાભ ળફૃ કયી દીધુ.ં ભદ્ય એ એલ ળેતાન િે કે 

બરબરા વાજત્લક ભાણવ, વભજુ ભાણવ, વભાજ સધુાયક ભાણવને ન ીએ ત્મા ંસધુી ડા‘ણ 

ડી ળકે િે. તે ેટભા ં શંછમ કે વલચાય ફધા વલયીત. બગલાનભાથંી ળેતાન, કાભભા ં

યાલણ ફનાલી દેલાની ને બરબરાને ફયફાદ કયી દેલાની તાકાત ભદ્યભા ંિે તે યગુયગુના 

નબુલથી વાણફત થમેુ ં િે. ભદ્યાનના વલયધી ણ ભદ્યાનભા ં પવામા િી ભદ્યાન 

તયપી દરીર કયતા થઇ જતા શમ િે. અજ સધુી ન ીધ તેન પવવ કયતા શમ િે. 
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 શ્રી જીતેન્દ્રબાઇને ભઝા અલી ગઇ ! સ્ફૂવતિ, ાચન, રુણચ, ગયભાલ ફધુ ંગમ્પયુ.ં ‘ધભકના 

નાભે, વસં્કૃવતના નાભે, કયલાય પ્રથાના નાભે કે દેલદેલીના નાભે રક નકાભા વલયધ કયતા ં

શમ િે.’ એલી ત જાતજાતની દણરર ભનભા ંઉબયાલા રાગી. િીત વલદેળીઓ અવ્મા નથી 

ને રઇને વલસ્કીાન કયાલલા શંછમા નથી. ધીયેધીયે જીતેન્દ્રકુભાય જથ્થાફધં દાફૃકડમા ણ 

ફની ગમા ! ભાત્ર યાતે્ર જ નશં વલાયે ણ ીલા ભાડંયા ! 

  (નંધઃ જે ફાફતનુ ંલોથી દભન થતુ ંશમ, તેન વભજ લૂકકન ત્માગ, લૈયાગ્મ ન શમ 

તેભા ં પવાનાય વ્મક્ક્ત વીભા િડી જતી શમ િે. ધાવભિક દભના ને ાકયલાકયક દભનના 

કયણાભે અણા દેળના રક દેળભા ંકે વલદેળભા ંદાફૃકડમા ફને ત્માયે કયાવતમા ફની જતા 

શમ િે. ભાવાયને ફદરે ભાની ણ શદ લટાલી જતા શમ િે.) 

 ભદ્યભશને કાયણે ધીયેધીયે જીતેન્દ્રકુભાય ભશભમી નગયી મુફંઇના લાવી ફનતા ગમા. 

વ્મલવામ થે લધ ુમુફંઇભા ં યશવે ુ ં જફૃયી િે તેભ કયલાયને વભજાલતા યહ્યા. તાને ણ 

વતત િેતયતા યહ્યા. ભદાલાદભા ંદાફૃફધંી શલાથી કયલાયભા ંભદ્ય ભાન્દ્મ શલાથી તેભણે 

ભદાલાદ અલલાનુ ં ણ ળક્ય તેટુ ં ઓછુ ં કયી નાખ્યુ.ં મુફંઇનુ ં સ્લછિદં ખાનાનભા ં

ભાવંાશાય વકંશતનુ ંજીલન ળફૃ થઇ ગયુ.ં 

.....ને એક કદલવ એને ણરલયભા.ં શજયીભા,ં ેટભા ં દુખાલ ને ફતયા ળફૃ થઇ ગમા. 

વહ્ય થતા ગબયામા, દડતા ડૉક્ટય ાવે શંચી ગમા. 

 ‘તભે કડ્રંગ ર િ ખયા ? ણરલય ય શાથ મકૂતા ંજ ડૉક્ટયે કહ્યુ.ં તભાયા ણરલય ય વજ 

િે. જૂઓ કેટુ ંકઠણ થઇ ગયુ ંિે. રેતા શ ત ફધં કયી દેજ, નશંતય કેન્દ્વયના દયદી ફની 

જતા લાય નશં રાગે.’ યંત ુભદ્યાનના યવવમા શ્રી જીતેન્દ્રકુભાયે ભદ્યાન ફધં કયલાને ફદરે 

પયીને એ ડૉક્ટયને ત્મા ંજલાનુ ંજ ફધં કયી દીધુ.ં 

 થડા કદલવે પયીને તકરીપ લધી, તયવ લધ ુ રાગલા ભાડંી, ગબયાભણ થલા ભાડંી, 

ચક્કય અલલા ભાડંયા, ભખૂ, ઊંઘ, ભશદુ્વિ ફધાભા ંપ્રશ્ર ેદા થલા ભાડંયા. એટરે ફીજા એક 

નાભાકંકત જૈન ડૉક્ટયને ત્મા ં શંચી ગમા. કેવ કશસ્ટ્રી જાણી, તાવી તેભણે ણ કહ્યુ,ં 

‘જીતબુાઇ, કડ્રન્દ્ક રેલાની અદત કેટરા વભમથી િે ? કેટર ર િ ? તભારંુ ણરલય ડેભેજ થઇ 
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ગયુ ંિે, લ્પવય ણ શમ. રેતા શ તે અજથી જ િડી દ, નશં ત ફચલાન કઇ ઈામ નશં 

યશ.ે ’ 

 ને એ ડૉક્ટય ાવે કદર ખરીને જીતેન્દ્રબાઇએ ફધી જ લાત કયી દીધી. ફચાલી રેલા 

અજીજી કયી. 

 ‘તભાયા ભાટે ફચલાન એક જ ઈામ િે ને તે મુફંઇ િડી ભદાલાદ ાિા ચાલ્પમા 

જલાન. કયલાયન પે્રભ ને હુપં તથા અભાન્દ્મા, વશાય ફધુ ંતભને ફચાલી ળરળે. મુફંઇભા ં

એકરા યહ્યા ત મતૃ્ય ુચક્કવ િે. અજ બાગી છૂટાત ુ ંશમ ત કાર ન કયળ. ’ ને જીતેન્દ્રબાઇ 

બાગી છૂટયા ણ ફેગભા ં ફેચાય ફાટરી વઘંયીને. ભદાલાદ ભે નશં ત તેની જગલાઇ 

કયી રેલી જઇએ ને ?! યંત ુભદાલાદભા ંવ્મા િી જાણલા ભ્યુ ં કે ભદાલાદભા ં

મુફંઇ કયતા ણ લધ ુભદ્યલેચાણના છૂા સ્ત્રત લશ ેિે. કઇને ડફૂી જવુ ંશમ ત ડફૂી જલામ 

તેટરા !! ને એ છૂા સ્ત્રતભા ંબમાક કયલાય લછચે જીતેન્દ્રબાઇ તણાતા યહ્યા. તફીમત લધનેુ 

લધ ુરથડતી ગઇ. મતૃ્ય ુને ને એભને એક લંતનુ ંિેટંુ યહ્યુ.ં ત્માયે તે એક શબુ કદલવે ભાયા 

વલોદમના દલાખાને અલી શંછમા. ત્માયે તાયીખ શતી ૭-૧-’૮૮. તેભની ઉંભય શતી ૪૫ 

લકની. ભને એ વાભે શત ત્માયથી ઓખે, ચાશ,ે ભાયા રેખ ‘ગજુયાત વભાચાય’ભા ં લાચેં. 

યંત ુ ઘણા ં લે ભ્મા શલાથી ને ળયીયભા ં ાય લગયનુ ં કયલતકન થલાથી ભં તેભને 

ઓખ્મા નશં. અતયુ વતૃાતં કેવેય ય નંધ્મ. વનદાન કક્ષભા ંરઇ જઇને તાસ્મા. તયવ 

ષુ્ક રાગતી શતી, િાતી-ેટ-ણરલયભા ં ષુ્ક ફતયા થતી શતી. ઉફકા અલતા શતા. 

ગેવ થત શત. ેટભા ંવતત દુખાલ થત શત. ડાફે ડખે સલૂાથી-લાભકુક્ષી કયલાથી લધ ુ

ફેચેની રાગતી શતી, તે ઓજવ લ્પતા થલાને કાયણે કદાચ થત ુ ંશત ુ.ં તીખુ ંણફરકુર ખલાત ુ ં

ન શત ુ.ં ભધયુ લધ ુખાલાનુ ંભન થત ુ ંશત ુ.ં (વત્તવદૃ્વિ, ઓજવ લ્પતા ને પ્રાકૃત કપન ક્ષમ, 

વત્તપ્રકૃવતને કાયણે) ાન ખાલાની ટેલ લધ ુશતી. ભદ્યાનની લધ ુપ્રભાણભા ંઅદત શતી તે 

શલે થડી ઘટાડી શતી. ભદ્યાનને કાયણે ભાવંાશાય ણ રેલ ડત શત.  

 અયલેુદના ગ્રથંભા ં વતભદ્યાન કયલાથી થતા ભધત્મમ યગના ં ફધા ં રક્ષણ શતા. 

તેભા ંવત્રદ યેૂયૂા ફગડયા શતા. ઓજવ લ્પ થઇ ગયુ ંશત ુ.ં વત્તનુ ંપ્રભાણ લધ ુપ્રભાણભા ં

શત ુ.ં તૃા, દાશ, ચક્કય, ભધયેુછિા એ વત્તના રક્ષણ શતા.ં ગની ાનીભા ં ને વંડીભા ં

ષુ્ક દુખાલ, ચક્કય, ઈદયશૂ, ઈયઃશૂ, ગેવ, લ્પવનંદ્ર ૌ એ ફધા ં લાયનુા રક્ષણ શતા. 
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રુણચ, અભ ને કપવફંવંધત કશલેા શમ ત કશી ળકામ. વત્તલાતની વાભ લસ્થા મખુ્મ શતી. 

ગભા ંાદકંટક કે અભલાત લૂકફૃને કાયણે વખત દુખાલ ાની-એડીભા ંથત શત. 

 તેભણે ભાડંીને ફધી લાત કયી. િી કહ્યુ,ં ‘ળબનબાઇ, તભે ભને ઓખ્મ રાગત નથી. 

હુ ંજીતેન્દ્ર. ૨૧૯ભા ંતભાયી વાભેની ઓકપવ...’ 

 ‘વયી, તભારંુ ળયીય એટુ ંફધુ ંનફફંૄ-ાતફંૄ ડી ગયુ ંિે. તભાય ચશયે એટર ફધ 

રેલાઇ ગમ િે કે ઓખી ન ળક્ય ! તભે ફહુ ંભરૂ કયી િે. ળયીયને ફયફાદ કયી નાખં્યુ ંિે.’ 

 ‘એટરે ત િેલ્પરે તભાયી ાવે અવ્મ છુ.ં ખફૂ વનયાળ થઇ ગમ છુ.ં’ એભની વજમ આંખે 

એ ભાયી વાભે તાકી યહ્યા. 

 જીતબુાઇ ભાયા એક પ્રશ્નન વાલ વાચ જલાફ અ... તભાયે શલે જીલવુ ંિે કે કાે 

ાયાલાય લેદના વાથે ભયવુ ંિે ?!’ 

 ‘ભાયે જીલવુ ંિે. ફાક નાના ંિે. ઉંભય શજી વાલ નાની િે. ાય લગયનુ ંભાથે દેવુ ંિે.’ 

ને એ કચલાઇ ગમા.  

 ‘ત  ક્ષણે જ ભદ્યને િડ, ઝટકાથી િડળ ત જ છૂટળે. ભદ્ય િડનાયા રાખ 

કયડભાથંી કઇ ભયુ ંનથી. ભદ્ય નશં િડનાયા ફધા જ તેને કાયણે કાે ભમાક િે. અજે ચાય 

જ કદલવની દલા અુ ંછુ.ં અણે લાયંલાય ભીએ ને લાત કયીએ તે ખફૂ જફૃયી િે. ભને 

લધ ુવભમ અળ તેટરા અ વ્મવનભાથંી લશરેા છૂટળ.’ 

 ણ, ચાય કદલવે એ ન અવ્મા. ૨૦ કદલવે એ અવ્મા ત્માયે તેભને ને મતૃ્યનેુ ચાય 

આંગ િેટંુ શત ુ.ં છૂફ ળક્ક્ત, ખફૂ શતાળ, કૃ, ાડું. તે કદલવની તાયીખ ભાયા કેવ પાટી 

ગમેર િે. ેટભા ંિાતીભા ંવહ્ય દાશ ! 

 ભં પયીને તાસ્મા. કડક ળબ્દભા ંકહ્યુ,ં ‘શલે જીલલાન કઇ અયલાય નથી. ફચવુ ંજ 

શમ ત હુ ંએક સુ્તક અુ ંછુ ંતે ચલીળ કરાક વાથે યાખ, વતત લચંામ તેટુ ંલાછંમા કય. 

વડંાવભા,ં સ્નાનગાયભા,ં ળમનગાયભા ંફધે વાથે જ યાખ. લાચંતા લાચંતા જ ઊંઘી જલાનુ ંને 

જાગીને તયુત લાચંલા ભડંી જલાનુ.ં’ કશીને ભં ભારંુ યુસ્કાય પ્રા્ત ભદ્યવનેધનુ ંસુ્તક ‘ઝેય ત 



 

62 

નકુ્રભણણકા 

ીલાતા ંજાણી જાણી’ બાગ શરે બેટ અ્યુ ંગાઈ અી શતી તે જ દલા પયીને વત્તળભન, 

લાતળભન ને ભદાત્મમ ભાટે અીઃ 

૧. ળતાલયી કલ્પ...૧૦-૧૦ ગ્રાભ વલાયે-યાતે્ર ગ્મા દૂધભા.ં પાલે ત ીતી લખત ચખ્ખુ ંઘી 

ચભચી નાખવુ.ં 

૨. ચદંનાવલ...૧-૧ ભટ ચભચ જમ્પમા ફાદ ફનેં લખત વભાન ાણી ભેલીને. 

૩. ળતાલયી ટીકડી. ૨-૨ ફયે-યાતે્ર ાણી કે દૂધ વાથે. (ળતાલયી કલ્પ અેર તેથી અ 

અલી જફૃયી નશતી િતા ંકંઇક ભનલૈજ્ઞાવનક ફૃે અવુ ંજફૃયી રાગલાથી જ અેર) 

૪. ભધકુકેસ્યરૂ...૨-૨ ફયે-યાતે્ર ાણી વાથે. 

૫. વત્ત શયી લટી...૨-૨ વલાયે-વાજંે દૂધ કે ાણીભા.ં (‘અયપુ્રડક્્વ’ની.)  

 તા. ૧૬-૫ના કદલવે વલષ્ટબ્ધાજીણક ને કાયણે ઉફકા અલતા શતા. વાજંે ઝાડા ણ થમા 

શતા. સલુાથી ગેવ થત શત. ગની ાનીભા ંવહ્ય દુખાલ ાદકંટક કે અભલાતને કાયણે 

થત શત. રુણચ ને વનરાલ્પ્તાની ણ પકયમાદ શતી. તેથી દલા અ પ્રભાણે મજી શતીઃ 

૧. ળતત્રાકદ ચણૂક(ભીઠુ)ં...૪ ગ્રાભ યાતે્ર ાણી વાથે. 

૨. િકદિકય ુટીકડી...વલાયે-વાજંે ભધ વાથે. 

૩. ાચનમગ...૨-૨ જમ્પમા ફાદ ાણી વાથે. (‘ય ુપ્રડક્્વ’ની.) 

૪. ાચન કેસ્યરૂ...૨-૨ ફયે-યાતે્ર 

૫. વનરાકે...૨ યાતે્ર. (જેભા ં ીયીમૂ, જટાભાવંી, શ્વગધંા તથા ખયુાવાની જભાનુ ં

મગ્મ ભાત્રાભા ંચણૂક શત ુ.ં) 

 તા. ૩૦-૬ના યજ ગની ાનીભા ં દુખાલ લધલાથી અભલાત વભજીને ‘અભલાત’ 

ત્રક યેજી ાલા ભાટે અ્યુ ંશત ુ.ં તેની દલા નલેવયથી ફદરી શતીઃ 

૧. મતૃાગગૂ...૨-૨ વલાયે-વાજે ભકૂ કયીને ાણી વાથે. 

૨. લાતાકય ગગૂ...૨-૨ ફયે-યાતે્ર ભકૂ કયીને ાણી વાથે. 
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૩. એક્ટી ફ્રેક્વ ટીકડી...૨-૨ વલાયે-વાજંે ાણી વાથે. (‘નજુા’ની) 

૪. રેગટુી...જ્મા-ંજ્મા ંદુખાલ-વજ શમ ત્મા ંગયભ-જાડ કદલવે રે કયલ. 

 થડા કદલવ ફાદ અવ્મા ત્માયે ાનીભા ંદુખાલ ચા ુશત. ચારતા ંશૂ નીકતુ ંશત ુ.ં 

‘ાદકંટક’ શલાની ણ ળકંા જતી શતી તેથી થડા પેયપાય વાથે દલા અ પ્રભાણે અી શતીઃ 

૧. મતૃાગગૂ... 

૨. એક્ટી ફ્રેક્વ ટીકડી... 

૩. મગયાજ ગગૂ...૨-૨ વલાયે-વાજંે ભકૂ કયીને. 

૪. લાતઘ્ન કેસ્યરૂ...૨-૨ (જેભા ંજભદાકદ ચણૂક ને નાયવવંશચણૂક બયેરા ંશતા.ં) 

૫. ચંગણુ તેર...દુખાલા ય ભાણરળ કયલા. 

 તા. ૧૯-૭ના યજ રુણચ, ઈગયદાશ, ચક્કય, તૃા ને ેટભા ં ગડગડ લાજ, 

ફહુમતૂ્રતા, યાતે્ર વંડીભા ંકતય લગેયે તકરીપ શતી. 

 સશુ્રતૃવકંશતાભા ં ભદ્યવેલન કયનાયને થતા જાતજાતના વલકાયભા ં ાનાત્મમ, યભદ, 

ાનાજીણક ને ાનવલભ્રભ એલા બમકંય વલકાયનુ ં લણકન િે. તેભાથંી ઘણા ં રક્ષણ શ્રી 

જીતેન્દ્રબાઇને થમા ંકયતા ંશતા.ં િતા ંાનાજીણકના ંરક્ષણ લધ ુશતા.ં... 

 અઘ્ભાનમગુ્રભથ ચકદ્દગયણ ંવલદાશઃ । 

 ાનેત્લજીણકમુગછિવત રક્ષણાવન ।। 

            (-સશુ્રતૃ ઉં.ત.ં-. ૪૭) 

 ેટભાઅંપય ચડલ કે ગેવ થલ, ઉરટી થલી, ઓડકાય અલલા, ળયીયભા ં ફતયા 

થલી લગેયે ાનાજીણક એટરે કે લધ ુભદ્યાનથી થમેર જીણકના ંરક્ષણ િે. 

ઔધ અ પ્રભાણે અ્મા ંશતાઃ 

૧. ળતાલયી ઘનલટી...૨-૨ વલાયે-વાજંે દૂધ વાથે. 
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૨. વલવત્તકય ટીકડી...૨-૨ વલાયે-વાજંે ાણી વાથે. 

૩. ઘભાવા ઘનલટી...૨-૨ ફયે-યાતે્ર ાણી વાથે ચાલીને. (ચક્કય ભાટે) 

૪. વત્તઘ્ન કેસ્યરૂ...૨-૨ ફયે-યાતે્ર. 

૫. ળતત્રાકદ ચણૂક...૪ ગ્ર્ભ યાતે્ર ાણી વાથે. (કફજજમાત ભાટે) 

૬. ચદંનાવલ...જમ્પમા ફાદ ફનેં લખત વભાન ાણી ભેલીને. (ભદાત્મમ ભાટે) 

 તા. ૨૮-૭ના કદલવે ગભા ં દુખાલ લધ ુથત શત. તા. ૨૫-૧૧ના કદલવે ેટભા ંદાશ 

થત શત. તયવ લધ ુરાગતી શતી. એડીભા ંદુખાલ થત શત. અજની દલા અ પ્રભાણે શતીઃ 

૧. ળતાલયી ટીકડી...૨-૨ વલાયે-વાજંે. 

૨. વત્તશય ટીકડી...૨-૨ ફયે-યાતે્ર. 

૩. વળંભની લટી...૨-૨ ફયે-વાજંે ાણીભા.ં 

૪. ભધકૂ કેસ્યરૂ...૨-૨ ફયે-યાતે્ર. 

૫. ચદંનાવલ...જમ્પમા ફાદ ફનેં લખત, વભાન ાણી ભેલીને ભટ ચભચ. 

 ઈયક્ત દલા દયદીને લધભુા ંલધ ુભાપક અલી શતી. 

 તા. ૧૬-૧૨ ના કદલવે ગેવ તથા વનરાલ્પતાના ઈરલ શતા. તેથી ચા ુદલા ઈયાતં 

નીચેની ફે દલા ઈભેયી શતી. 

૬. બમાવન ટીકડી...૨-૨ વલાયે-વાજંે ાણી વાથે. (ગેવ ભાટે. ‘ઝડું’ની) 

૭. ફી.વલટા ટીકડી...૨ યાતે્ર. (ઊંઘ ભાટે ઘણુ ંકયીને ‘ડકે્કન’ની) 

 તા. ૨૩-૬ના યજ જૂન ભાવની વહ્ય ગયભી શલાથી ભંભા ં ળ ડત શત, તૃા 

લધાયે રાગતી શતી, ભં ય કયણમા થમા શતા. દલા અ પ્રભાણે શતીઃ 

૧. ળતાલયી ટીકડી...૨-૨ 
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૨. વત્તઘ્ન ટીકડી...૨-૨ 

૩. વત્તશય ટીકડી...૨-૨ 

૪. ચદંનાવલ... 

૫. લૉવભટેફ વવય...(ઉરટી ભાટે. ‘ચયક’ની.) 

૬. ચભકયગ શય તેર...કયણમા ય ભાણરળ કયલા. 

 તા. ૨૫-૯ના કદલવે અભલાતનુ ંશૂ ળફૃ થયુ ંશત ુ.ં બજન કમાક ફાદ ઈદયશૂ થત ુ ંશત ુ.ં 

જીણક યશતે ુ ંશત ુ.ં તે ભાટે ઔધ અ પ્રભાણે શતાઃ 

૧. ળતાલયી ટીકડી... 

૨. વલવત્તકય ટીકડી... 

૩. વત્ત્શય ટીકડી... 

૪. બમાવન...૨-૨ ફયે-યાતે્ર. 

૫. કલ્પમાણ લટક...૧ યાતે્ર ાણીભા.ં 

૬. ચદંનાવલ.... 

 તા. ૭-૭ના ગયભીના કદલવભા ં ેટભા ંદાશ થત શત. જાણે કે લ્પવય થયુ ં શમ. ભં 

સકૂાત ુ ંશત,ુ ેટભા ંદુખાલ થત શત, તયવ લધ ુરાગતી શતી તેના કાયણે ફહુમતૂ્રતાની ણ 

તકરીપ શતી. 

 ચા ુ દલા ઈયાતં ભંભા ં ચવૂલા ભાટે કેઠીભધન વળય ેર તેથી મખુળ ને 

તૃાભા ંયાશત યશ.ે ચભાસ ુલતા ંવત્તના ંઅ રક્ષણ ળભળે તેલી ધયત અેરી. 

 (નંધઃ રાફંા વભમના ને વતત ને લધ ુ ભદ્યાનને કાયણે લાત-વત્ત-કપ વાયા 

પ્રભાણે દૂવત થમેરા. તેણે ધાતઓુને ણ દૂવત કયેરી. તેથી જાતજાતના ં નલા રક્ષણ 

ઈરલ ેદા થમા કયતા શતા.ં) 
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 તા. ૨૮-૮ના યજ અભાળમ જાણે સ્તબ્ધ થઇ ગયુ ંશમ તેભ રાગતુ ંશત ુ,ં ઉફકા થતા 

શતા, ગેવ થત શત, મખુળ ચા ુશત, શલા લાકને કાયણે વત્તને ફદરે લાયનુા ંરક્ષણ-

ઈરલ ળફૃ થમા ંશતા.ં તેથી નલેવયથી દલા ગઠલલી ડી શતી. 

૧. ભશાસતૂળેખય યવ...૧-૧ ફયે-યાતે્ર ભધભા.ં 

૨. બમાવન ટીકડી... 

૩. ળતાલયી ટીકડી... 

૪. વત્તઘ્ન ટીકડી... 

૫. કયણાભશૂ કેસ્યરૂ...૨-૨ (જેભા ંશકુ્ક્તબસ્ભ, ળખંબસ્ભ, ગદંતી બસ્ભ શતી.) 

૬. મન્દ્ષ્ટભધ ુસ્ટીક...સચૂલા. 

 તા. ૨૪-૧૨-૯૦ના દયદીએ શરેી લખત કહ્યુ.ં ‘ળબનબાઇ, ભને શલે વંણૂક વારંુ િે. ભને 

એભ શત ુ ંકે ભાય યગ ભટળે નશં, ને કાે ભયવુ ંડળે. તભે ખફૂ યવ રઇને અજત્ભમતાથી 

રાફંી વાયલાય કયી ભને વાજ કયી દીધ એટુ ં જ નળાભાથંી િડાલી ભને નળાફધંીન 

પ્રચાયક ફનાલી દીધ. શલે ભને ખ્માર અલે કે કઇ દાફૃ ીએ િીએ ત તેને વભજાલલા જાઉં 

છુ ંતે ભાયી વગંદની કરુણ કશાની કશીને તેને તેભાથંી ફચલા ઈામ ફતાવુ ંછુ.ં શલે ભને દાફૃ 

ય ખફૂ નપયત અલી ગઇ િે. તેન કઇ પ્રચાય કયે ત ગરા ંરેલાનુ ંભન થામ િે. જુઓને 

કારના િાાભા ંજ દેળના વયકાય ભાન્દ્મ એક ટેકનરજીના ઇન્દ્ટયનેળનર વધકાયીએ એની 

મરુાકાતભા ંએને કમ દાફૃ ગભે િે તેની લાત કયી. નળાફધંીલાા ગજુયાતભા ંઅલી લાત 

કયલી એ ગનૂ િે ભને એના ઈય કેવ કયલાનુ ંભન થામ િે. ગજુયાતભા ંજન્દ્ભીને .ુ ગાધંીના 

ગજુયાતની નળાફધંી નીવતની શાવંી ઈડાલે િે!’ 

 ભં કહ્યુ,ં ‘કેવ કયી ળકામ. ણ તેના કયતા ં ત નલી ેઢીભા ં વભજ ેદા થામ તેલા 

ણબમાન િેડલાભા ંભને લધ ુયવ િે. તે લધ ુકયણાભદામી ફની ળકે.’ 
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૧૨:નલાઇ ભાડે તેલ કયટક  
 ણચકકત્વકની વપતાની ાયાળીળી એ િે કે એકલાય અલેર દયદી તેની ાવે પયીને 

તાની વાયલાય ભાટે કે ફીજાની વાયલાય ભાટે રઇને અલે. એકલાય અલેર દયદી પયીને 

ત્માયે જ અલે જ્માયે તેને કયણાભ ભ્યુ ંશમ. ને તાના તે લૈદ્ય કે ડૉક્ટયનુ ંલતકન ગમ્પયુ ં

શમ. દલાખાના કે શૉક્સ્ટરના કભકચાયી યીતબાત-વવલિવ ગભી શમ. 

 અયલેુદએ થલકલેદન ઈલેદ ને ાચંભ લેદ શલાથી તેને જ્ઞાન વાથે વફંધં 

શલાથી બ્રહ્મત્લ વાથે જડલાભા ંઅલેર િે તેથી પ્રાચીનયગુથી ભાડંીને ઓગણીવભી વદી સધુી 

અયલેુદને જ્ઞાનદામી વલજ્ઞાન થલા વેલાપ્રવવૃત્ત વભજલાભા ંઅલેર િે. અણાપ્રાચીનની 

વોથી વાયી ફાફત એ શતી કે જ્ઞાન વાથે વલદ્યા વાથે રક્ષ્ભીને જડલી. જેના કાયણ તે વલત્ર 

ને વનસ્લાથી કે્ષત્ર યશી ળકે. વનવ્માકજ કાભ કયનાયા, વેલાબાલી, વાચા, ત્માગી તસ્લી, 

જ્ઞાનવાસ ુરકના શાથભા ં જ તે કે્ષત્ર વચલાઇ યશ ેને એટરે જ ચતલુણકભા ં બ્રાહ્મણલગક 

તેલ શલાથી કેલ બ્રાહ્મણ જ પ્રામઃ અયલેુદન ભ્માવ કયતા ને લૈદ્ય ફનતા. જન્દ્ભથી 

નશં ત કભકથી બ્રાહ્મણ શમ તેલા રક િાયા અયલેુદની યંયા ાતી. 

 યંત ુ લીળભી વદીભા ં અ યંયા લેયવલખેય ફની ગઇ. બ્રાહ્મણને ત્મા ં જન્દ્ભેર તુ્ર 

બ્રહ્મત્લના ગણુલા ન શમ તેવુ ં ણ ફનલા ભાડંય ુ.ં તેથી અયલેુદનીવલત્ર, વુનત, શિુ, 

યકાયી યંયા ટકી ડી.   

 અંગ્રજની તાની યંયા સ્થાલા તેભણે કામદા, પ્રચાય પ્રરબન, જનનુ, 

વ્મલવામીકયણ, યકુ્ક્ત-પ્રયકુ્ક્તન અળય રઇ એરથીનુ ંધયાય સ્થાન કયુક તેની કરેજ, 

તેની શક્સ્ટર, દલાખાના,ં વળંધન કેન્દ્ર, ભેકડકર સ્ટય, પાભકવીઓ તદ્દન વ્મલવામી ધયણે 

ળફૃ થમા.ં ને તેભા ંતેને વપતા ભી તેથી અયલેુદભા ંણ તેનુ ંનકુયણ ળફૃ થયુ.ં ણ 

ફધી ફાફતે અયલેુદ નફ ડલાથી શયીપાઇભા ંઘણ જ ા્મ યશી ગમ. શતાળ, શતપ્રત, 

રાચાય ફની ગમ ! યાજ્માશ્રમ-પ્રજાશ્રમ તેને તે ભ્મા તે તેભા ંભટંુ કાયણ શત ુ.ં   

 અજે પયીને વલશ્વના રકભા ંઅયલેુદ પ્રત્મે ણબરુણચ લધી િે. એરથી િીનુ ંસ્થાન 

અયલેુદ ાવે શલાથી રકળાશીભા ંજેભ વલરુિ ક્ષનુ ંભશત્લ િે તેભ અયલેુદનુ ંઅજે ભશત્લ 

શલાથી તેણે જે જે કાયણે એરથી અગ અવ્યુ ંિે તેભાથંી ફધી જ વલત્ર યકુ્ક્ત-પ્રયકુ્ક્તને 
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તેણે નાલલી ડળે. અખામ અયલેુદને તેના વવિાતંનુ ં જ્ઞાનની શિુતાનુ ં યક્ષણ કયતા ં

કયતા ંઅધવુનક રેફાવભા ંઢાલ ડળે. લ્પટ્રા ભડકન ફનીને વલશ્વ વભક્ષ ઉબા યશવે ુ ંડળે ને 

એરથીની સ્ધાકભા ંજીતવુ ંણ ડળે. પ્રજા ભાનવન ભ્માવ કયીને, અજના કભવળિમર 

નીવત-વનમભને ફયાફય વભજીને સુદંય દલાખાના,ં વજ્જ દલાખાના,ં કેલામેરા કભકચાયી, 

યગુાનફુૃ વલજ્ઞાન ને ટેકનરજી યકુ્ત વાધન, ફૃકડી, વાચી ને વયકાયક દલાઓ, 

જફૃયી પ્રચાય િવત , લૈદ્યન તાન યગુાનફુૃ ાક ને લાણી-લતકન વાચા અયલેુદની 

નુઃપ્રવતષ્ઠા ભાટે સ્લીકાયલા ડળે. નલલૈદ્યએ કે વલકાવ ળીર લૈદ્યએ દેવુ ં કયીને ણ જફૃય 

જણામ ત્માયે શક્સ્ટર, સવુજ્જ વલળા દલાખાનુ,ં પન, પવનિચય, એ.વી, ભટય, વાધન ફધુ ં

જફૃયીમાત પ્રભાણે ભેલલા જફૃય ડે ત દેવુ ંણ કયવુ ંડળે. કાયણ કે અજન યગુ કેલ 

જ્ઞાન, કેલ વનષ્ઠા  ઈયાતં અ ફધુ ં રક્ષ્મભા ં રેત શમ િે. વમરુભથંનભાથંી બગલાન 

ધન્દ્લતકય લતમાક, તે વમરુભથંનભાથંી રક્ષ્ભીજી લતમાક, એટરે તે ફનેં બાઇ-ફશને ને ? 

લૈદ્ય ધન્દ્લતકયન તુ્ર કશલેાત શમ ત રક્ષ્ભીજીન બત્રીજ ત ખય જ ને ? તે ગયીફ, વનધકન, 

રાચાયશમ તે રક્ષ્ભીજીને ગભે ખરંુ ? ને એટરે જ શાકયતવકંશતાભા ં રખ્યુ ં િે...લૈદ્ય એલ 

વમરુ ને પ્રવતબાલાન શલ જઇએ કે ઇન્દ્ર એની અયતી ઈતાયે. વભાજના-દેળના શે્રષ્ઠ રક, 

ઈછચ રક તેને વરાભ બયે ! અયલેુદભા ંક્રાક્ન્દ્ત રાલલી ડળે. વમદૃ્વિના, વપતાના વલચાય 

કયલા ડળે. િઢ વકંલ્પળક્ક્ત વાથે વાધના કયલી ડળે. વંીને એકફીજાનુ ંભાગકદળકન દેવુ-ં

રેવુ ંડળે. યસ્ય ભદદ કયલી ડળે. 

 ચારીળ લયવભા ંભને ષુ્ક વપતા ભી િે. વમદૃ્વિ ભી િે, શજાય કેવ ભ્મા િે. 

તેનુ ંમખુ્મ કાયણ ત ભને ઈયક્ત જ જણામ િે. ભાયી ાવે એક લખત અલેર દયદી પ્રામઃ 

િી જીલનબય વફંધં િડી નથી ળકત તે કાયણે ત વવ જેટરા અજીલન વભ્મ ભાયે ત્મા ં

નંધામા િે. તેભાનંા ૭૯૮ નફંયના દયદીની શલે લાત કયલી િે... 

  

 

 

 ૪-ફી-નદંનલન ફગંરઝ, યિાાકક , ભદાલાદ-૬૧ થી ૪૪ લકના શ્રી િાયકાદાવ 

બીભજીબાઇ રાખાણી તા. ૨૦-૬-૯૫ના કદલવે અલેરા. તેભન પન નફંય શત ૭૪૫૬૮૧૭. 



 

69 

નકુ્રભણણકા 

તેઓ નકયી કયતા શતા. તેભણે કહ્યુ,ં ‘વા‘ફ, તભે ભાયી વાયલાય ૮૯-૯૦ ની વારભા ંકયી શતી. 

ભારંુ ળીવ ત્માયે થડા કદલવભા ંજ ભટી ગયુ ં શત ુ.ં ાચં લક સધુી એ ડકાયુ ં નશત ુ.ં ૧૫ 

કદલવથી ાછુ ંથયુ ંિે, ખજંલા ખફૂ અલે િે. તેથી ક્યામં જલા કયતા તભાયી ાવે જ અલી 

ગમ. ત્માયે ણ ડૉક્ટયની ભંઘી વાયલાયથી ભને ભટયુ ંન શત ુ,ં તભે જ ભટાડી દીધુ ંશત ુ.ં જૂન 

કેવ ળધી ભને એજ દલા અ. ભને એ ભાપક અલી ગઇ શલાથી તયત જ ભટો જળે.’ 

 ભં તેભને વનદાનખડંભા ંરઇ જઇ તાસ્મા, અખા ળયીયે લયૂને કાયણે ચકાભા ંથઇ ગમા ં

શતા.ં 

 ચભકયગ ત્રક અ્યુ.ં ગ્યુ,ં ખાટંુ, ખારંુ, અથાલાફંૄ, તેુ ં ખાલાનુ ં ન શત ુ.ં પ, 

ભીઠાઇઓ, ગ, ઘી, દૂધ, દૂધની લાનગી વાલ ફધં કયલાની શતી. વલાયે ભડા ઉઠલાની કે 

ફયે સલૂાની અદત શમ ત િડલાની શતી. 

દલા અટરી શતીઃ 

૧. શકયરાખડં...૫-૫ ગ્રાભ વલાયે-વાજંે ાણી વાથે. 

૨. ખકદયાકયષ્ટ...ભટ ચભચ, વભાન ાણી ભેલીને જમ્પમા ફાદ,ફનેં લખત. 

૩. ભજંજષ્ઠાકદ ઘનલટી... ૨-૨ વલાયે-વાજંે ાણી વાથે ભકૂ કયીને. 

૪. કકળય ગગૂ...ઈય પ્રભાણે. 

૫. ળીતવત્ત કેસ્યરૂ...૨-૨ ફયે-યાતે્ર ાણી વાથે. (જેભા ં અથભા,ં જભ, જેઠીભધ 

ને શદયનુ ંચણૂક શત ુ.ં) 

૬. ભકયછમાકદ તેરઃ અખા ળયીયે ચલાનુ ં શત ુ.ં ળીવ ઈડે ત્માયે ત તેના ઈય ખાવ 

ચલાનુ.ં 

 તા. ૪-૭ના યજ પામદ શત. િતા ં ઝડી કયણાભ રાલલા ભજંજષ્ઠાકદ કાઢા ને     

કટિ્રેક્વ ટીકડી...૨-૨ વલાયે-વાજંે ાણી વાથે (‘ચયક’ની) રેલા ઈભેયી શતી. 
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 તા. ૨૭-૭ના કદલવે તેભણે તાને યક્તાળક શલાની લાત કયી. તેથી રગાડલા ભાટે 

સખુદા ટયફૂ (‘ફાન’ની) અી શતી. ખકદયાકયષ્ટ યક્તાળકભા ંઈષ્ણ ડળે તેભ ભાની તેને ફદરે 

યક્તળધન કલાથ અ્મ શત. તા. ૧૧-૮ના યજ બમાકયષ્ટ ણ શયવ ભાટે ઈભેયેર. 

(નંધઃ ઘણા દયદી તાના યગની વલગત પ્રલતકભાન શમ તેટરી જ કશતેા શમ િે. ઓછુ ં

ફરલાની અદતને કાયણે, ણબવ્મક્ક્ત ન શલાને કાયણે, ળયભ-વકંચ-બમને કાયણે યૂી 

કશસ્ટ્રી કશતેા નથી. તેથી લૈદ્ય શરેે કદલવે જ લાી લાીને દયદી ાવેથી કે તેની વાથે 

અલેર વ્મક્ક્ત ાવેથી ળક્ય તેટરી લધભુા ંલધ ુવલગત ભેલી કેવભા ંનંધલી જઇએ. ક્યાયેક 

એકાદ ધયૂી વલગત અખા કેવના કયણાભભા ં ભટંુ કયલતકન રાલી ળકે િે. વપતા 

ભેલલા લૈદે્ય ખફૂ ફરકા થવુ ંડે. ‘ન ફરલાભા ંનલ ગણુ’નુ ંસતૂ્ર તેને ન નડે.) 

 તા. ૩૧-૧૨ના યજ દલા રેલા અવ્મા ત્માયે અ કેવ ખલાઇ જલાથી નલ તૈમાય કયલ 

ડય શત. અવુ ંન થામ તે ભાટે અજીલન વભ્મ ફનલા વભજાવ્મા શતા ને ફન્દ્મા શતા. 

અજે નલા કેવભા ં નલેવયથી કશસ્ટ્રી રેતા તેભણે ળીવ, શયવ ઈયાતં ડામાણફટીવ ને 

શાઇ.ફી.ી. શલાની લાત કયી. ફી.ી ભા્યુ ં ત ૧૪૦-૧૦૦ શત ુ.ં પ્રભેશના કયટકભા ં

મતૂ્રળકયાન આંક ચાય ચકડી (++++) ને યક્તળકકયાન આંક ૨૭૮ શત. ળીવભા ંઘણુ ંવારુ 

શલાથી ને ડામાણફટીવ લધ ુ શલાથી તેની વાયલાયને ભશત્લ અવુ ં ડે તેભ શત ુ.ં તેથી 

‘કપત્રક’ યેજી ાલા ભાટે અ્યુ.ં દલાની મજના અ યીતે કયી શતીઃ 

૧. ભાભેજક ઘનલટી...૨-૨ વલાયે-વાજંે ભકૂ કયીને ાણી વાથે. 

૨. પ્રભેશ ટીકડી...૨-ટ વલાયે-વાજંે ાણી વાથે. (‘અય ુપ્રડક્્વ‘ની) 

૩. સુય વાક ટીકડી...૨-૨ ફયે-યાતે્ર ાણી વાથે. (શાઇ ફી.ી ભાટે, ‘નજુા’ની) 

૪. ણરવભટ કેસ્યરૂ...૨-૨ વલાયે-વાજંે. (‘ફાન’ની) 

 તા. ૧૫-૧ના કદલવે ળયીય અખાભા ંદુખાલ થત શત. કદાચ વખત ઠંડીને કાયણે શળે. 

તે ભાટે તથા પ્રભેશને રક્ષ્મભા ં રઇને ચરંપ્રબા લટી (વળરાજીત યકુ્ત) ઈભેયી શતી. ફી.ી. 

ઘટીને ૧૩૦/૯૫ થયુ ંશત ુ.ં 
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 તા. ૨૨-૨-૯૭ના કદલવે કેલ વલા ભકશનાભા ં જ ડમાણફટીવન કયટક  નલાઇ ભાડ ે

તેલ નભકર કયતા ંનીચ અવ્મ શત. તે કેલ ૧૧૦ જ શત. ચા ુદલા જ ચા ુયાખલાની 

શતી. ણ પ્રભેશ ટીકડી સ્ટકભા ં ન શલાથી કશભારમ ડ્રગની ડામાણફકન ટીકડી તેને ફદરે 

અલી ડી શતી. તા. ૧૯-૪ન કયટક  ફયાફય નભકરએટરે કે ૧૩૦ અવ્મ શત. યંત ુ

દયદીની માદળક્ક્ત લધાયલાની દલા ઈભેયલાની ઇછિા શલાથી ભેભકયન વવય (‘પાભટ 

પાભાક’ન ુ)ં ઈભેયુક શત ુ.ં 

 પ્રભેશ ય કાબ ૂઅલતા શલે શયવની દલા ય લધ ુરક્ષ્મ અવુ ંડયુ ં શત ુ.ં કાયણ કે 

ગદુાભા ં દુખાલ થત શત. દયદીને કરેસ્ટેયર લધાયે શત ુ.ં લજન ણ ૭૨ કકર શત ુ ં તેથી 

નલેવયથી દલા મજલી ડી શતીઃ 

૧. ણચત્રકાકદ લટી...૨-૨ જમ્પમા ફાદ. 

૨. ાઇ રેક્વ ટીકડી...૨-ટ વલાયે-વાજંે. (‘કશભારમ’ની ાઇલ્પવ ભાટે) 

૩. વત્રપા ગગૂ...૨-૨ વલાયે-વાજંે ભકૂ કયીને ાણી વાથે. (શયવ, ભેદ, પ્રભેશ તથા 

કરેસ્ટેયર ભાટે.) 

૪. સખુદા ટયફૂ...રગાડલા. 

૫. સલુણકલવતં કુસભુાકય...૧-૧ ગી શિુ ભધભા ંકે તરુવીના ાનભા ં(પ્રભેશ તથા ળક્ક્ત 

ભાટે) 

 તા. ૩૧-૧૨-૯૭ સધુીની વાયલાયથી વાધ્મ, કષ્ટવાધ્મ, વાધ્મ ગણાતા ળીવ, શયવ, 

પ્રભેશ, ભેદ, કરેસ્ટેયર, શાઇ ફી.ી. લગેયે યગના કયટક  નલાઇ ભાડ ેતેલા નભકર અલી 

ગમા શતા. 
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૧૩ : વયામવીવ ભટાડલાભા ંઅયલેુદની વવદ્વિ 

 ‘અયટુ્રસ્ટ‘ િાયા ભદાલાદ નજીક ૨૩ કકર ભીટય દૂય ૩૦ લીઘા જભીનભા ંઅયલેુદની 

‘અયતુીથક’ નાભની લૂક ને ણૂક વસં્થા ફનાલલાનુ ં કાભ ચારે િે. તેભા ં થનાયી 

શક્સ્ટરભા ંએક વયામવીવન લડક ણ યાખલાનુ ંનક્કી કયેર િે. કાયણ કે અ યગુભા ંવલરુિ 

અશાય-વલશાય લધલાથી ચભકયગ ખફૂ લધ્મા િે. ને તેભા ં વયામવીવ ખફૂ લધ્મ િે. 

વયમવીવની વાયલાય એરથીભા ં ન શલાથી તેભા ં કેલ તેને દફાલલા સ્ટીયઇડ ગ્રુની 

દલા આંતય-ફાહ્ય ઈમગ ભાટે અલાભા ં અલતી શલાથી વયલાે દયદીને જીલનબય 

વતાલનાયી અડ વય ેદા થામ િે. જ્માયે એકકુષ્ઠ, ભડંરકુષ્ઠ, કકટીબકુષ્ઠ લગેયે નાભે 

વકંશતાઓભા ં લણાકલેર વયામવીવ યગ કષ્ટવાધ્મ, વાધ્મ શલા િતા ં અયલેુદીમ 

વાયલાયથી વાલ ભટી જામ િે કે જૂન શમ ત વાયા પ્રભાણભા ંકાબભૂા ંયશ ે િે. વાચી-યૂતી 

દલાઓ, કડક થ્મારન ને જફૃયી ચંકભકની કક્રમાઓથી વયામવીવ ભટાડલાભા ં

અયલેૂદની વવદ્વિ શલાથી ઇન્દ્ટયનેળનર કક્ષાનુ ંએક ‘વયામવીવ વેન્દ્ટય’ અયતુીથકભા ંળફૃ થળે. 

જેભા ં દુવનમાબયના દયદીને વાજા કયલા દાખર કયલાભા ંઅલળે ને વાચી, વંઘી, ઝડી 

વાયલાય અલાભા ં લળે. અય ુ પ્રડક્્વના ં જ તૈમાય કયેરા ં ઔધ, અયતુીથકના 

બજનારમભાથંી થ્મબજન ને નાસ્ત, વનષ્ણાત લૈદ્યની દેખયેખ, ત્માનંા ચંકભકકેન્દ્રભા ં

જૂના-જટીર-વાધ્મ વયામવીવભા ં જફૃયી ચંકભ કક્રમાઓ. એક અદળક કેન્દ્ર એવુ ં તૈમાય 

કયલાભા ં અલળે કે શતાળ થમેરા, થાકેરા, વાધ્મ કશલેામેર દયદીને ત્યૌ લધભુા ં લધ ુ

કયણાભ, લધભુા ંલધ ુયાશત ને લધભુા ંલધ ુઅશ્વાવન ભળે. 

  

 

 શ્રી કદરીબાઇ ફાબરુાર યીખ ૩૬ લકની લમે તા. ૩૧-૧-*૯૧ના યજ તા. ૩૧-૧-૯૧ના 

યજ ૨૧૮/૨૬૧૬, પ્રતીક્ષા એાટક ભેન્દ્ટ, ગજુયાત શાઈવવંગ ફડક, વરા યડ, નાયણયુા-

ભદાલાદથી અલેરા. તેઓ નકયી કયતા શતા. અવ્મા તે કદલવે જ અજીલન વભ્મ ફન્દ્મા 

શતા. જેન નફંય શત ૫૫૦, ત્માયન તેભન ી.ી પન નફંય શત ૪૮૦૫૬૬. 
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 કદરીબાઇને ભાથા ઈય ને વૃણ ઈય વયામવીવ ળફૃ થમેર. યેજી ભાટે 

ચભકત્રક અ્યુ.ં તે નવુાય નીચેના વનમભ ાલાના શતા. 

- ભીઠું ણફરકુર ફધં. દા-ળાક લગેયે કઇ જ લાનગીભા ંનશં. 

- દૂધ ણફરકુર ફધં, ચાભા ં ણ નશં. દૂધની તભાભ લાનગી...દશં, ભાખણ, ઘી-િાળ, 

દૂધની ભીઠાઇઓ લગેયે ણ ફધં. 

- ગણ વાલ ફધં. ગ, ખાડં, ભીઠાઇ, ભીઠા ંપ, ભીઠા ંીણા,ં ભેલા લગેયે ણફરકુર 

ફધં. 

- ખટાળ વાલ ફધં (અભા ંવવલામ) દશં, ટાભેટા,ં કેયી, રીરી રાક્ષ, રંબ,ુ અભરી, ખાટા ં

વપયજન, ખાટી નાયંગી, ખાટા ંથાણા,ં ખાટા ંીણા, ખાટી ચટણી લગેયેભાથંી કશુ ંજ ન 

રેવુ.ં 

- પ ફધા ંજ ફધં કયલા.ં (ભીઠુ-ંખાડં વલનાના અભા ંરઇ ળકામ) કફજજમાત ન શમ 

ત ભીડા દાડભ રઇ ળકામ. 

- સકૂા ભેલાભા ંકેલ કાજુ રઇ ળકામ. 

- ભીઠાઇ કે ાક ન રેલા. 

- વલરુિ અશાય ન રેલ. ફ્રુટ વરાડ, ફ્રુટ જ્યવુ, ફ્રુટ વેઇક, ફ્રુટ અઇસ્ક્રીભ, ચીકીલગેયે ન 

ખાલા.ં  

- વલાયે સમૂોદમ શરેા ંઈઠવુ.ં 

- ફયે ણફરકુર ન સવૂુ.ં 

- ળક્ય તેટર લધ ુવમંભ ાલ. 

દલા અ પ્રભાણે ળફૃ કયેરીઃ 

૧. ભજંજષ્ઠાકદ ટીકડી...૨-૨ વલાયે-વાજંે ભકૂ કયીને ાણી વાથે. 

૨. યક્ત શદુ્વિ ટીકડી... ૨-૨ ઈયની દલા વાથે. 
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૩. કકળ ગગૂ...૨-૨ વલાયે-વાજંે ભકૂ કયીને ાણી વાથે. 

૪. ખકદયાકયષ્ટ...૧-૧ ભટ ચભચ વભાન ાણી ભેલીને જમ્પમા ફાદ. 

૫. ચભકયગ શયતેર...ચભકયગ ય રગાલલા ભાટે. 

૬. વયાટયફુ...ભટા ચકાભા ય કદલવભા ંફે-ત્રણ લાય રગાલલી. 

 દયદીને પ્રવંલન પ્રમગ કયાલલાની ણ ઇછિા શતી. તેથી તેનુ ં શકુ્રયીક્ષણ ભારુવત 

રેફયેટયીભા ંકયાલી રાલેરા. તેની પકયમાદ શતી કે વતસ્તબંન ળક્ક્તને કાયણે કે કઇ યગના 

કાયણે તેને શકુ્રસ્ત્રાલ કયલાભા ંખફૂ જ મશુ્કેરી ણી શતી. કયટક  અ પ્રભાણે શતઃ 

 - ભાત્રા...૨ એભ.એર. 

 - કાઈન્દ્ટ...૬૮ વભણરમન્દ્વ. 

 - ગવતળીરતા...૬૫ ટકા. 

 તેથી પ્રવંલન ને વયામવીવની વાયલાય ફૃે અટરી દલા મજી શતીઃ 

૧. ચરંપ્રબા લટી...૨-૨ વલાયે-વાજે ભકૂ કયીને ાણી વાથે. (ફનેં યગ ભાટે) 

૨. ફાનવલટ ટીકડી...૨-૨ વલાયે-વાજંે ભકૂ કયીને ાણી વાથે. 

૩. ધાભી યવામન ટીકડી...૨-૨ ફયે-યાતે્ર ાણી વાથે. (ફનેં યગ ભાટે) 

૪. ળતાલયી ટીકડી...૨-૨ ઈયની દલા વાથે. (ફનેં યગ ભાટે) 

૫. ભજંજષ્ઠાકદ ઘનલટી...૨-૨ વલાયે-વાજંે ાણી વાથે, ભકૂ કયીને. (વયામવીવ ભાટે) 

 તા. ૨૭-૨ના યજ અવ્મા ત્માયે વભાચાય રાલેરા કે તેભની ત્નીને નાની ઉંભયભા ં

અતકલ વભાપ્્ત થઇ ગઆ શલાથી વાયલાય કયલાની ળક્ય ન શતી. 

 તા. ૧૪-૫-૯૧ના કદલવે વયામવીવ વાલ ભટી જલાથી દલા ફધં કયી દીધી શતી. તેભના 

ત્નીના ફીજ દળકનન કયટક  ડૉ.ભશને્દ્રબાઇ ળાશને ત્મા ંકયાલેર. તેભા ંફીજ શલે ફનતુ ંજ ન 

શત ુ.ં તેથી તેની દલા ણ શલે ફધં કયી શતી. 
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૧૪:વાલ ભટી ગમ વપેદ દાગ 

 યગ વલે ણ દયેક દેળભા ં કેટરીક વાભાજજક ભાન્દ્મતાઓ શમ િે. મકુ યગને 

યગુથી વનંદ્ય ભાનલાભા ંઅલે િે. તેને કભક વાથે કે ાકભક વાથે ણ જડલાભા ંઅલે િે. 

જેભકે એઇડ્વ, રેપ્રવી, ક્ષમ, ખવ લગેયે. તે પ્રભાણે વપેદ દાગ (ધ કાઢ-વશ્વત્ર)ને ણ વનંદ્ય 

ભાનલાભા ંઅલે િે. તે યગ ચેી ન શલા િતા ંમકુ કક્ષાએ શંછમા ફાદ ફીજદ કયીને 

લાયવાગત ઈતયત શલાથી ધા કઢના દયદીને નપયતથી જલાભા ં અલે િે. તે દીકયા-

દીકયીના લેવલળા-રગ્ન લગેયેભા ંગબંીય પ્રશ્ન ઉબા કયે િે. તેભામં તે િકયીઓ, તફૃણીઓ 

ભાટે અ પ્રશ્ન ખફૂ જ ણચંતાજનક ફની જામ િે. તેથી દીકયીઓના વપેદ દાગની વાયલાય યગ 

થતા જ તયત જ કઇ વ્મલક્સ્થત લૈદ્ય ાવે યૂી કાજીલૂકક ળફૃ કયી દેલી જઇએ. વાધ્મ 

પ્રકાયન વપેદ દાગ ાચં લક વાય થમા ં ન શમ ત થ્મારન વાથે વાચા ંઔધથી 

ચક્કવ કયણાભ રાલી ળકે િે. અયલેુદના રાફંા ઇવતશાવભા ં વપેદ દાગના શજાય ત શુ ં

રાખ કેવ તેણે ભતૂકાભા ંવાયા કમાક શળે. વપેદ દાગ કપજન્દ્મ યગ શલાથી ને કપજન્દ્મ 

યગ રાફંી વાયલાયથી ભટતા શલાથી તેભા ંચાય-િ ભકશના કે લયવ સધુી ણ કડક યેજી 

વાથે વાયલાય કયલા દયદી તથા તેના કયલાયે તૈમાયી યાખલી જ ડે. તેલ એક કેવ... 

  

  

 દયદી ૧૫ લકની તુ્રી શલાથી તેનુ ંતથા તેના કયલાયનુ ંનાભ જાશયે કયવુ ંમગ્મ નથી 

રાગત ુ.ં તેથી છૂાવ્યુ ંિે. કાયણકે નાભ જાશયે થલાથી તેલી કુભાયીકાઓના લેવલળા-રગ્ન ને 

વભગ્રજીલન વશન કયવુ ંડત ુ ંશમ િે.  

 ગજુયાતના એક નાભાકંકત વાકશત્મકાય ભદાલાદભા ંલવે િે. તેભની ૧૫ લકની તુ્રીને 

ત્રણ લકથી ભં ય વપેદ દાગ ને ખીર શતા. ખીર કપ પ્રધાન શલાથી તેભા ંખજંલા લધ ુ

અલતી શતી. દયદી તેજ કપ પ્રધાન શલાથી અ ફનેં કપજન્દ્મ યગ તેને થમા શતા. ઈયાતં 

ભાથાના લા ણ ખયતા શતા. 

 તા. ૨-૯-૮૭ના યજ વાયલાય ળફૃ થઇ. ચભકયગ ત્રક યેજી ભાટે અ્યુ.ં તે પ્રભાણે 

ગ્યુ,ં ખાટંુ, ખારંુ ફધં કયલાનુ ં શત ુ.ં ભીઠું ણફરકુર ફધં, દૂધ ને દૂધની લાનગી ણફરકુર 
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ફધં.ખટાળ ને અથાલા ખયાક ણ ફધં. ભીઠું, દૂધ, દશં, ઘી, ગ, ખાડં, કેા,ં 

અઇસ્ક્રીભ, ફ્રુટ વરાડ, ફ્રુટ જ્યવુ લગેયે ગ્મ, ખાટ, ખાય, ચીકણ, બાયે, વપેદ યંગન ખયાક 

ફધં. (વપેદ યંગભા ંજૂના ચખા, રવણ ને કાજુ રઇ ળકામ. જુલાય ણ રઇ ળકામ) ટભેટા ં

ને બંડા વવલામના ળાક ભીઠુ-ંખટાળ-ગણ લગય રઇ ળકામ. ચા દૂધ-ખાડં વલનાની 

કાી-કડલી રઇ ળકામ. 

 વલાયે સમૂોદમ શરેા ંઉઠવુ.ં ને ફયે ણફરકુર ઊંઘલાનુ ંનશં. 

 અંગત વફંધં શલાથી વલનામલૂ્પમ દલા અ પ્રભાણે અી શતીઃ 

૧. ભજંજષ્ઠાકદ ઘનલટી ટીકડી...૨-૨ વલાયે-વાજંે ભકૂ કયીને ાણી વાથે. 

૨. ભધકુ કેસ્યરૂ...૨-૨ ફયે-યાતે્ર. 

૩. સ્લાકદષ્ટ વલયેચન ચણૂક...૩ ગ્રાભ યાતે્ર ાણી વાથે. 

૪. મખુરે...ભં ય વલાયે-વાજંે ઠંડ ઝાડ રે કયી ફે-ત્રણ કરાક યાખલ. (તેભા ંરધય, 

ધાણા, લજ, વયવલ ને કયૂકાચરીનુ ંચણૂક શત ુ.ં) 

 તા. ૨૯-૯ના યજ દાગને લધ ુભશત્લ અલાનુ ંનક્કી થતા ંદલાભા ંથડુ ંકયલતકન કયુ ં

શત ુ.ં 

૧. ભજંજષ્ઠાકદ ઘનલટી...૨-૨ વલાયે-વાજંે ભકૂ કયીને ાણી વાથે. 

૨. સ્લાકદષ્ટ વલયેચન ચણૂક...ચા ુ

૩. ખકદયાકયષ્ટ...૧-૧ ભટ ચભચ જમ્પમા ફાદ વભાન ાણી ભેલીને. 

૪. વશ્વત્રશય વગઠી...પ્રથભ કયી વગઠી દાગ ય ઘવી તે બાગ અ કયી નાખલ. િી 

તેના ઈય કાથાના ાણીભા ંવગઠી ઘવીને તૈમાય થમેર રે રગાડલ. કદલવભા ંફે 

લખત. 

 તા. ૨૭-૩-૮૯ના યજ ૬ ભાવભા ંવપેદ દાગ વાલ જ ભટી જલાથી િેલ્પરે ખીર ભટાડલાના ં

જ ઔધ અ્મા ંશતા.ં 
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૧૫:નાક્સ્ત મરૂ ંકતૂ ળાખા ?  

 ફચણભા ંકપના યગ, મોલનભા ં વત્તના યગ ને ઘડણભા ંલાયનુા યગ થલાન 

કુદયતી ક્રભ પ્રામઃ શલાથી ભટા બાગના ફાક કપના યગથી ીડાતા શમ િે. ને તેભા ં

કૃવભ, ભદંાક્ગ્ન, ળયદી, કપની ઈધયવ, કપપ્રધાન શ્વાવ, કપજન્દ્મ ઉરટી, કપજ્લય, ન્દ્યભુવનમા 

(વત્રદજ કપજલય), કાકડા, ખજંલા, ળય્મામતૂ્ર (થાયીભા ંેળાફ), ઓયી, િફડા, આંખ 

દુખલા અલલી, આંખભા ંચીડા થલા, કાનભાથંી રુ અલવુ(ંકણકમૂ) લગેયે મખુ્મ શમ િે. 

 ફાકની તાવીય કભ શલાથી તેની વનદો, વય ને ળભન ણચકકત્વા થલી જઇએ. 

કપના યગ સ્લબાલે ચીકણા શલાથી ભટે બાગે ભડા ભટે િે. ફાક થ્માથ્મ ાી ળકતા 

ન શલાથી ને ઔધ યૂા ંને વનમવભત રઇ ળકતા ન શલાથી તેના યગ ભટતા લાય 

રાગે િે. 

 કાકડા, કાનભાથંી રુ અલલા જેલા યગભા ંભટે બાગે ડૉક્ટય ઓયેળનની જ વરાશ 

અે િે. યંત ુઅયલેુદભા ં તેની ળભન ણચકકત્વા કયણાભદામી શલાથી વ્મલક્સ્થત વાયલાય 

કયલાથી તે ભટી જામ િે. તેલ એક કણકમૂ ન કેવ... 

  

  

 શ્રી ભૂતવવંશ દેવાઇ તેભની વાડા ાચં લકની દીકયી ધયાને રઇને તાયીખ ૧૭-૧૨-

૮૮ના યજ અવ્મા શતા. તેઓ યશતેા શતા...૯/૧૦૦ ગીતાજંણર એાટક ભેન્દ્ટ, શાઈવવંગ ફડક, 

વરાયડ, ભદાલાદભા.ં પ્રકૃવત શતી કપની. યગ ણ ફધા કપના જ શતા. તેના કાનભાથંી 

રુ અલતુ ં શત ુ,ં કાકડા શતા, કપની ઈધયવ શતી, ળયદી શતી, કપજ વળયઃશૂ શત ુ,ં કપજલય 

શત. આંખ નફી શતી, કૃવભના કાયણે ેટભા ંદુખાલ થત શત. ડૉ. ભશળે નામકની વાયલાય 

ચારતી શતી. યેજી ાલા ભાટે કપ ત્રક અ્યુ ંશત ુ.ં ફાક શલા િતા ંતેણે નીચેના ંસચૂન 

ાલાના ંશતાઃ 

- દૂધ ણફરકુર ફધં. દૂધની લાનગી દશં, િાળ, ભાખણ, ઘી, દૂધની ફધી જ ભીઠાઇઓ 

લગેયે ફધં. 
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- ગણ વાલ ફધં. ગ, ખાડં, અઇવક્રીભ, ગા, કુરપી, ચકરેટ, ફીસ્કીટ, સકૂા ભેલા 

ફધુ ં જ ફધં. (કેલ ચખ્ખુ ં ભધ, ખજુય, ખાયેક, કાજુ અી ળકામ) ભધયુ ીણા,ં 

નાણમેયનુ ંાણી, ળેયડીન યવ લગેયે ણ ફધં. 

- ખટાળ ફધી જ ફધં કયલાની શતી. દશં, િાળ, ટાભેટા,ં રંબ,ુ અભરી, કેયી, રીરી રાક્ષ, 

ખાટા,ં થાણા,ં ખાટી ચટણી ને ખાટા ંીણા ંણ ન અલા.ં 

- ાણી ળક્ય તેટુ ંઓછુ ંવલયાલવુ.ં ને તે ઈકાલા મકૂીને ચથ બાગ ફાકી યશ ેતેટુ ં

ફાીને ઠાયેુ ંઅવુ.ં ફ્રીઝનુ,ં ફયપનુ,ં ઠંડા ભાટરાનુ ંન અવુ.ં 

- ગયભ ાણીથી જ સ્નાન કયાલવુ.ં સ્નાન કયીને ભાથુ ંતથા કાન તયત જ યેૂયૂા વાપ 

કયલા.ં 

- દયદીને વલાયે ભડા સધુી સલુા ન દેલ. ફયે ણ સલૂાનુ ંફધ ંકયાલવુ.ં 

દલા અટરી અી શતીઃ 

૧. વ્માાકદ લટી...૪ અખા કદલવભા ંચવૂલી. (ળયદી, ઈધયવ ભાટે) 

૨. ળખંલટી...૧-૧ જમ્પમા ફાદ ાણી વાથે. (ઈદયશૂ ને રુણચ ભાટે) 

૩. ફા ચતબુકર ચણૂક... ૧-૧ ગ્રાભ વલાયે-વાજંે-યાતે્ર ભધ વાથે. (ફધી જ તકરીપ ભાટે) 

૪. વેન્દ્્ટણરન વવય...૧-૧ ચભચી વલાયે-વાજંે (‘કશભારમ ડ્રગ’ની ળયદી, તાલ ને કણકમૂ 

ભાટે) 

૫. બમાકયષ્ટ...૧-૧ ચભચી જમ્પમા ફાદ. (ઈદયશૂ ભાટે) 

 તા. ૨૭-૧૨ના કદલવે તાલ, ળયદી ઈયાતં કપજ સ્લયબેદ વળમાાની ઠંડીના કાયણે શત. 

તેથી વ્માાકદ લટીને ફદરે રક્ષ્ભીવલરાવ યવ...૧-૧ ગી ભધભા ં ચટાડલા ભાટે) કપલયીર 

ટીકડી...૧-૧ ભધ કે ાણી વાથે. (‘ફાન’ની તાલ ભાટે) જાત્માકદ તેર...કાનભા ંવલાયે-યાતે્ર ૨-૨ 

ટીા ંાડલા ભાટે અેર. 
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 તા. ૧૬-૧ના યજ સ્લમતૂ્રનુ ંઅંજન કયલાથી આંખભા ંપલ્પરી થઇ શતી. તાલ-ળયદી ભટયા 

શતા. કેલ સ્લયબેદ ચા ુશત. તેથી અજની દલા અ પ્રભાણે શતીઃ 

૧. વેન્દ્્ટણરન વવય...ચા.ુ 

૨. ફાર ચતબુકર ચણૂક...ચા.ુ 

૩. કણરકાવભિન વવય...૧-૧ ચભચી (‘ફાન’નુ ંઈદયશૂ ભાટે) 

૪. વત્રપા ટીકડી...૨ યાતે્ર આંખ ભાટે. 

૫. મન્દ્ષ્ટભધ ુટીકડી...૪ ચવૂલી. (સ્લયબેદ તથા ઈધયવ ભાટે) 

 તા. ૯-૧૨ના યજ અગના ફધા યગભા ંવારંુ શત ુ.ં યંત ુ થાયીભા ં ેળાફ કયલાની 

પકયમાદ ગાઈ જણાલી ન શતી. તે જણાલેરી. ગદુાભા ંખજંલા અલતી શતી, ેટભા ં દુખત ુ ં

શત ુ ં તેથી કૃવભની ળકંા શતી. ણ વોથી ભશત્લન પામદ એ શત કે તેને કાનભા ંરુ અલતુ ં

ફધં થઇ ગયુ ંશત ુ.ં 

 તા. ૧૫-૩-૮૯ના યજ ફધી ફાફતે યેૂયૂ પામદ શત. કેલ ળય્મામતૂ્ર ભાટે 

રઘ્રાવલ...૧-૧ ચભચી વભાન ાણી ભેલીને વલાયે-વાજંે ીલા ભાટે ઈભેમો શત. કપ થઇ ન 

ળકે તેલા અશાય-વલશાયને કાયણે તથા કપઘ્ન ને અભાચક ઔધના કાયણે કપજન્દ્મ 

તભાભ યગ ભટી ગમા શતા. ‘નાક્સ્તમરૂ ંકતૂ ળાખા ?-મૂ જ ન શમ ત ળાખાન જન્દ્ભ થામ 

કેલી યીતે ?...‘વનદાન ંકય લજૉનમૌ ’ના વવિાતં પ્રભાણે કાયણ જ ફધં કયી દેલાભા ંઅવ્મા ં

શતા.ં 

 કાકડા ને કાનભાથંી રુ અલલાના યગ ભટી જલાથી ઓયેળન કયાલલા ંડયા ંન 

શતા.ં 
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૧૬:કાનની ફધી જ પકયમાદ દૂય થઇ ગઇ 

 કાનના યગભા ંફશયેાળ, કાનભાથંી રુ અલવુ,ં કાનભા ંલાજ અલલ, કાનભા ંદુખાલ 

થલ, કાનભા ં ખજંલા અલલી લગેયેભા ં અયલેુદીમ વાયલાય ઘણી જ કાભમાફ િે. ને 

મૂગાભી કયણાભ અનાયી િે. ભસ્ટડાઇકટવ (કાનની શાડકીભા ં વજ ને ાક થલ), 

કાનભા ં કાણુ ં ડલાથી કે ડદ ખયાફ થલાથી ફશયેાળ અલલી જેલા યગભા ં ઇમય 

સ્ેવળમાણરસ્ટ ડૉક્ટય િેલટે ઓયેળન કયાલલાન અગ્રશ યાખતા શમ િે. જેભાના ં કેટરાકં 

ઓયેળન ઈતાલા,ં ખટા ં ને એક્વેકયભેન્દ્ટર થતા ં શમ િે. તેલા ં વંકડ ત શુ ં શજાય 

ઓયેળન અયલેુદ િાયા વનલાયામા ંશળે. 

 કાનના યગભા ંમખુ્મત્લે લાય ુને કપલાય ુને વાભ લસ્થા કાયણભતૂ શમ િે. જેના ં

ઔધ અયલેુદ ાવે ઘણા ં જ વયકાયક િે. કાનના કપજન્દ્મ યગના કાયણભા ં ળયદી 

દફાલલાન ઇવતશાવ શમ િે. જ્માયે અયલેુદભા ંદયદને મૂભાથંી ભટાડલાના ઘણા ઈામ િે. 

તે વકાયણ કાનના યગ અયલેુદ વયતાથી દૂય કયી ળકે િે. 

 ભાયી પ્રાઇલેટ પે્રકટીવની ળફૃઅતના ઘણા ં લોભા ં ભને રાગ્યુ ં કે કાનના યગભા ં

અયલેુદ લધ ુકાભમાફ શલાથી તે કે્ષત્રની વનષ્ણાત િવત (સ્ેશ્મરાઇઝેળન) વલકવાલલા જેલી 

િે. તેથી ભં એક ફે લક યૂ પ્રમત્ન કયી તા. ૧૨૫-૭-૭૮ના કદલવે ‘કાનના યગ’ સુ્તક 

પ્રગટ કયુક. તેન એટર ફધ પ્રવતબાલ વાંડય શત કે ભને તાને અશ્ચમક થયુ ંશત ુ.ં ષુ્ક 

દયદી તેને કાયણે ભને ભ્મા. તેભાનંા ભટા બાગના કેવને હુ ં વાયા કયી ળક્ય. કયણાભ 

પ્રવતભાવ ત્માયે ાચં શજાય ફૃવમાની પે્રકટીવભા ંલધાય થઇ ગમ ! બાવલ યલુા લૈદ્યએ અ 

કે્ષતે્ર સ્ેવળમાણરટી ળફૃ કયલા જેલી િે. કાયણ કે ભાયી ાવે અલતા કાના દયદીઓભાથંી ૯૫ 

ટકા દયદી વાજા થઇ જામ િે. તેલી યીતે વાજા થમેર એક દયદીન વતૃાતં... 

  

  

 શ્રી નટલયરાર ભગનરાર યુકશત વાફયકાઠંાના ફામડ ગાભેથી અલેરા. ઈભય શતી 

વાઠં લયવની. તાયીખ શતી ૧૩-૭-૯૫. તેભન અજીલન વભ્મ નફંય િે ૮૦૩. તેભને કાનભા ં
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દુખાલ થત શત. કાનભા ં એક ધાય લાજ અલત શત. એટરે કે ‘કણકક્ષ્લેદ’ નાભન 

વાધ્મ યગ શત.  

 અયલેુદભા ં કણકશૂ, કણકનાદ, ફશયેાળ ને કણકક્ષ્લેદની વાયલાય વયખી કયલાની કશી 

િે. 

   કણકશરેૂ કણકનાદે અવધમે ક્ષ્લેદ એલ ચ । 

   ચતષુ્લકવ ચ યગેષ ુવાભાન્દ્મ ંબેજસં્મતૃમૌ ।। 

           -બાલપ્રકાળ, ભધ્મખડં, કણકયગ-૭ 

 કણકશૂ, કણકનાદ, ફશયેાળ ને કણકક્ષ્લેદ નાભના ચાયેમ યગભા ં વાભાન્દ્મ (વયખી) 

વાયલાય કયલાનુ ંકશરે િે. 

 અ ગ્રથંભા ંતેના અ પ્રભાણે ઈામ કહ્યા િે. 

૧. સ ૂઠંન કલ્પક કયી તેભા ંવવંધલ ને ભધ ભેલીને તેર કાલવુ.ં તે કાનભા ંનાખવુ.ં 

૨. અકડાના ંીા ંાનને ઘી ચડી તાભા ંતાલી તેને નીચલીને કાઢેર યવ વશલેામ 

તેલ ગયભ કાનભા ંનાખલ. 

૩. કશંગ, વવંધલ ને સ ૂઠંને વયવલતેરભા ંકાલી તેના ંટીા ંકાનભા ંનાખલાભા ંનાખલાથી 

કણકશૂ ખાવ ભટે િે. 

 કાનભા ંરુ અલલાનુ ંભટંુ કાયણ કાનભા ંથતી ખજંલા વશન ન થલાથી દયદી કાનભા ં

વી, કદલાવીની કાડંી, કાતય કે ચીવમાનુ ં ાણંખયુ ં લગેયે ણીદાય કંઇક કાનભા ં નાખીને 

ખતયી નાખે િે ને ત્મા ં વ્રણ થતા ં વજ, ાક, રુ ેદા થામ િે. તેભા ં દુખાલ થામ િે, 

ખજંલા લે િે, બાય રાગે િે, ફતયા થામ િે. યગ જૂન થતા ં દુગંધ ણ અલે િે. 

અલ કેલ વી નાખલાની ભરૂથી ળફૃ થમેર કેવ ઓયેળન સધુી શંચે િે. ને તેનાથી 

ણ વાજ થત નથી. િેલટે યગ ભટલાને ફદરે તેના ંએક ફે યગ, રક્ષણ કે ઈરલન 

ઈભેય થામ િે. 
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 શ્રી નટુબાઇને ભં કાનના યગનુ ંત્રક અ્યુ ં શત ુ.ં તે પ્રભાણે અટરા ંસચૂનન ખાવ 

ભર કયલાન શત. 

- ભાથાફ સ્નાન ન કયવુ.ં ભાથુ ંબીનુ ંથયુ ંશમ ત તયત જ કરંુ કયી નાખવુ.ં નાહ્યા ફાદ 

કાન ઊંડે સધુી ટુલારના િેડાથી વાપ કયી નાખલા. 

- લયવાદભા ંરવુ ંનશં. ઠંડીભા ંભાથે ફૃભાર ફાધંલ કે કાનટી ઓઢલી. યાતે્ર ભાથે 

ફૃભાર ફાધંી યાખલ, કાનભા ંફૃબયાલી યાખવુ.ં (તેભા ંફૃની લછચે રવણની કી મકૂલાથી 

લધ ુપામદ થળે) લન અલતા શમ ત્મા ંફેવવુ-ંસવૂુ ંનશં. 

- ઈજાગયા ન કયલા, ભડા ન ઉઠવુ,ં કદલવે ન સવૂુ.ં 

- ખં, એ.વી, કુરય લગેયેના લન ને ઠંડીથી ફચવુ.ં 

- ફને ત્મા ંસધુી પ્રલાવ ન કયલ. કયલ ડે ત ભાથુ-ંકાન ઢાકંી યાખલા.ં કાનભા ંફૃ બયાલી 

યાખવુ.ં ફાયી-દયલાજા ાવે ન ફેવવુ.ં  

- દશં, દૂધ, ભાખણ, ઘી, કેા,ં અઇવક્રીભ, ભીઠાઇ, ાક, પ, ીણા,ં ડદ, કદયી, 

જંાબ,ુ ભકાઇ લગેયેન ત્માગ કયલ. 

- ગ્મ, ખાટ, ઠંડ, લધ ુખૂ, લધ ુચીકણ, બાયે, લાવી ખયાક ન ખાલ. 

- ઘઈં, ચખા, ફાજયી, જુલાય, ભગ, યંગણ, યલ, તકૂયમા,ં ગરકા,ં કાયેરા,ં વયગલ, 

સયૂણ, ભેથીની બાજી, તાદંજાની બાજી, કુભા મૂા, શદય, અદંુ, ફધા ભવારા, 

રવણ, જૂનુ ં ગામનુ ં ઘી, તરતેર, વયવલ તેર લગેયેન અશાયભા ં લધ ુ ઈમગ કયી 

ળકામ. 

 દયદીને દલા અ પ્રભાણે અી શતીઃ 

૧. વાકયલાદી લટી.....૧-૧ વલાયે-યાતે્ર ભધ વાથે. 

૨. વત્રપા ગગૂ.....વલાયે-યાતે્ર ભકૂ કયીને ાણી વાથે. 

૩. રક્ષ્ભી વલરાવ યવ.....૧-૧ વલાયે-યાતે્ર ચવૂલી કે ભધભા ંચાટલી. 
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૪. ાભાગક ક્ષ્રાય તેર.....કાનભા ંવાજંે ને યાતે્ર ૪-૪ ટીા ં નાખલા.ં તે તેરની કાનના 

મૂભા ંભાણરળ કયલી, ઠંડી ઊત ુશમ ત ઈય ળેક ણ કયલ. 

 તા. ૨૬-૭ના યજ વ્મા ત્માયે ચભાવાના કાયણે ઢંચણભા ંવજ ને શૂ ળફૃ થમા 

શતા. ‘અભલાત’નુ ંવનદાન થલાથી તેનુ ંત્રક અ્યુ ંશત ુ.ં કાનભા ંવારંુ શત ુ.ં  

 ચા ુદલાભા ંનીચેની ફે દલા ઈભેયી શતીઃ 

૧. લાતાકય ગગૂ.....૨-૨ વલાયે-વાજંે ભકૂ કયીને ાણી વાથે. 

૨. એકટીફ્રેક્વ ટીકડી.....૨-૨ વલાયે-યાતે્ર ભકૂ કયીને ાણી વાથે. 

 તા. ૧-૩-૯૬ ના યજ કાનની ફધી જ પકયમાદ દૂય થઇ ગઇ શતી. ખટાળ ખાલાથી 

અભલાત લધી ગમ શત ને વળમા ચારત શત તેથી અભલાતની દલા ચા ુયાખી શતી. 
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૧૭:રુુ લધં્મત્લભા ંકયણાભ. 
 રુુ લધં્મત્લનુ ં ગ્રીભ કાયણ શકુ્રદ ભાનલાભા ં અલે િે. લ્પ શકુ્રકીટ 

(ઓણરગસ્વભિમા) મખુ્મ િે. ક્ષાયલા, ભવારાલા, અથાલા, તેર, ગયભ ગણુલા 

ખયાક; દાફૃ, તભાકુ, ભવારા, ડ્રગ્ઝ લગેયે વ્મવન; ભાનવવક ટેન્દ્ળન, બમ, ક્રધ, યજગણુ, 

ળાક્ન્દ્ત; ગયભ લાતાલયણ, ગયભ જગ્મા ય ફેવીને કામક કયવુ,ં એન્દ્ન્દ્ટફામકટક દલાઓ, 

‘ઇઝન’ રખેરી દલાઓ, ગનકયમા, લધયાલ, વૃણાક, નુવંકતા જેલા યગ લગેયે તેનુ ં

કાયણ િે. અ યગભા ં શકુ્ર, લાજીકયણ, ફલ્પમ, યવામન, લમઃસ્થાન, ક્સ્નગ્ધ ઔધ 

કાભમાફ ફને િે. અભા,ં શ્વગધંા, ળતાલયી, વલદાયીકંદ, કંચા, જેઠીભધ, જીલન્દ્તી, મવૂી, 

વારભ, ભચયવ, સલુણક, ધાત્રી યવામન, વારભાવ, કંચાાક, છય્લનપ્રાવ, શ્વગધંાલરેશ, 

લગેયે તેના ં વયકાયક ઔધ િે. ભ્મગં, ઈત્તયફક્સ્ત, ભાત્રા ફક્સ્ત લગેયે કક્રમાઓ ણ 

કયણાભ ફતાલી ળકે. અયલેુદ િાયા પ્રવતલક વંકડ ત શુ ં શજાય કેવ અખા વલશ્વભા ંવાયા 

થામ િે. ભાયી ાવે અલેરા અલા ૧૦૦ કેવભાથંી ૯૫ ટકાભા ંભને વપતા ભે િે.  

  

  

 શ્રી નદંરાર મતૃરાર લવતંાણી, ેકયવ વવલ્પક ેરેવ, વાઇંફાફા ભકંદયની ગરી વાભે, 

ચોટા ફજાય, સયુતથી અલેરા. તેભન અજીલન નફંય-૬૮૮. તાયીખ શતી ૨૦-૫-૯૩. નકયી 

કયતા શતા. ઉંભય શતી ૩૨ લકની. તેને ચાય લકથી રગ્ન થમા શતા. ફધા કયટકભા ંલ્પ 

શકુ્રકીટ (ઓણરગસ્વભિમા) ન કયટક  અલેર. િેલ્પર કયટક  ૨-૧૧-૯૨ના યજ સયુત 

મ્પયવુનવવાણરટી રેફયેટયીભા ંકયાલેર. જે નીચે પ્રભાણે શતઃ 

 

 - ભાત્રા....૨ એભ. એર. 

 - કાઈન્દ્ટ.....૦૨ વભણરમન્દ્વ (ખફૂ જ ઓછુ) 

 - ભટીણરટી.....૫ ટકા (ખફૂ જ ઓિી)  
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 તાવતા ંતેના ંજાતીમ અંગ ફયાફય શતા.ં જાતીમ ળક્ક્ત લધાયે ડતી શતી જેને કાયણે 

શામો જુગાયી ફભણુ ંયભે તે વળક્ષા નવુાય. શભેળા ંફે લખત વભાગભ કયલાભા ંઅલત શત ! 

 વનળાન્દ્ત રેફયેટયીભા ંતાજ કયટક  કયાવ્મ તે અ પ્રભાણે શતઃ 

 - ભાત્રા.....૧ એભ. એર. (ઓછુ ંકશલેામ) 

 - કાઈન્દ્ટ.....૦૨ (ખફૂ જ ઓિ, કશલેા યૂત) 

 - ભટણરટી.....૧૦% (શલ જઇએ તેનાથી અઠભ બાગ) 

 - વ.....૧૫ થી ૨૦ ટકા (લધાયે)   

 તેભને ‘શકુ્રદ’ ત્રક યેજી ભાટે અ્યુ ંશત ુ.ં દલા અ પ્રભાણે શતીઃ 

૧. રક્ષ્ભીવલરાવ યવ.....૧-૧ વલાયે-યાતે્ર ચવૂલી કે ભધભા ંચાટલી. (ળયદી, તાલ, શકુ્રદ 

ભાટે.) 

૨. ફાનવલટ ટીકડી.....૨-૨ ફયે-યાતે્ર. 

૩. શકુ્ર ટીકડી.....ઈય પ્રભાણે. 

૪. પટેજ ટીકડી.....વલાયે-યાતે્ર ૨-૨ ભકૂ કયીને દૂધ વાથે. 

૫. નુ્દ્ષ્ટ તેર.....વળશ્ન તથા વૃણ ય ભાણરળ કયલા ભાટે. (તેભા ંશ્વગધંા ળતાલયી લગેયે 

નુ્દ્ષ્ટકય તથા લાજીકયણ ઔધ શતા.ં) 

 શકુ્રદના ત્રક પ્રભાણે ફધ જ વાય ખયાક ચે તેટરા પ્રભાણે રેલાન શત. પ, 

ભીઠાઇઓ, સકૂભેલ, ાક, ઘી, દૂધ, ભાખણ, ડદ, બંડ લગેયે લધ ુ રેલાના શતા. ક્ષાય 

ણફરકુર ફધં; ખફૂ તીખુ,ં ખફૂ ખાટંુ ન ખાવુ,ં ળક્ય તેટર વમંભ ાલ, કેલ અનદં ખાતય 

૧૫ કદલવે વભાગભ કયી ળકામ. વ્મવન શમ ત િડલાના ંશતા.ં  

 તા. ૨૫-૨ ના કદલવે અવ્મા ત્માયે સયૂત મ્પયવુનવવર રેફયેટયીન તા.૨૨-૨ન કયટક  

રાલેરા. તે ખફૂ જ અળાસ્દ શત. 

 - કાઈન્દ્ટ.....૩૬ વભણરમન્દ્વ. 
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 - ભકટણરટી.....૫૦ ટકા. 

 - વ.....૮ થી ૧૦ ટકા. 

 તા. ૨૩-૩ ના યજ વળમાાને કાયણે ળયદી શતી, ગ દુખતા શતા, િતા ંભાપક અલેરી 

દલાભા ંકળ પેયપાય કમો ન શત. 

 તા. ૧૧-૬ના કદલવે જાતીમ નુ્દ્ષ્ટ એની પ્રશકતા લધી શતી. યંત ુ કયટક  ઈનાાને 

કાયણે નફ અવ્મ શત. ભેરેકયમા, તાલ-ળયદીની એન્દ્ન્દ્ટફામકટક દલા ણ ખાવ કાયણભતૂ 

ફની શતીઃ 

 - ભાત્રા.....૧ એભ એર. 

 - કાઈન્દ્ટ.....૧ વભણરમન્દ્વ. 

 - ભકટણરટી.....૨૦ ટકા. 

 - વ.....૧૫ થી ૨૦ ટકા. 

 ફદરીને દલા અ પ્રભાણે દીધી શતીઃ 

૧. ભશાસદુળકન ટીકડી.....૨-૨ વલાયે-વાજંે ાણી વાથે. (તાલ ચા ુયશ ેત્મા ંસધુી) 

૨. ગયુ ટીકડી.....૨-૨ વલાયે-વાજંે. 

૩. વિૃફાવધકા લટી.....૨-૨ ઈયની દલા વાથે. 

૪. રે્ટાકડન ટીકડી.....૨-૨ ફયે-યાતે્ર દૂધ વાથે. 

૫. ફગંવળર ટીકડી.....૨-૨ વલાયે-વાજંે દૂધ વાથે. 

 નંધઃ ફધી જ ટીકડી એક વાથે વલાયે-વાજંે રેલી શમ ત ભકૂ કયીને કે ચાલીને દૂધ 

વાથે રઇ ળકામ. 
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 તા. ૧૫-૬ના યજ નદંરાર લવતંાણીના નાનાબાઇ દલા રેલા અવ્મા શતા.ં તેને ણ 

વતંાન ન શલાથી કેલ વળંધનના શતેથુી તેન ણ કયટક  કયાવ્મ ત ‘વનર’(એઝસ્વભિમા) 

શત. 

 ગાઈ ભાપક અલેરી દલા જ ચા ુયાખી શતી. એરથીક દલા જે રેલાઇ શતી તેની 

અડ વય દૂય થતા ં તેભા ંચક્કવ પયીને સધૂાય થલાની અળા શતી જ. ગયભી ઓિી થતા ં

ને ભેરેકયમા લાયંલાય થત શત ને લાયંલાય ક્ક્લનાઇન રેલાતી શતી તે ફધં કયાલલાથી 

િેલટે લધં્મત્લ દૂય થયુ ંશત ુ ંને તુ્રન જન્દ્મૌ થમ શત. 
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૧૮:અભલાતભાથંી વંણૂક મકુ્ક્ત 

 દયેક ણચકકત્વાભા ંિવતની કંઇક ને કંઇક ત વલળેતા શમ જ િે. જેન રાબ ધાયે ત 

દયદી રઇ ળકે. જેભકે એરથીભા ંઅભલાત (રુભેકટઝભ) તથા રુભેટઇડ અથ્રાકઇટીવ (જીણક 

અભલાત)ની વાયલાય ળધામેરી જ નથી. કેલ ીડાળાભક ટીકડીઓ કે ઈંજેકળનથી કે 

સ્ટીયઇડથી યગ દફાલલાભા ંઅલે િે. જે ઉરટાન ઊંડા ઉતયી ન્દ્મ ફે ાચં નલી તકરીપ 

ેદા કયે િે. તેથી એરથીના નાયે ડેર વલશ્વ અખાના દયદી લો સધુી ીડાતા યશ ેિે. 

તેને ટીકડીનુ ંકે ઈંજેકળનનુ ંવ્મવન લધતુ ંજામ િે. િી તેનુ ંપ્રભાણ લધાયતા ંજવુ ંડે િે કે 

લધ ુાલયની દલા લધાયતા જલી ડે િે. એરથીભા ંથ્મારન વલે કળી ગતાગભ ન 

શલાથી થ્મ અશાય-વલશાયની છૂટ અલાભા ં અલે િે. ખટાળ ખાલાની છૂટ અે િે. 

ભાણરળ કયલાની ના ાડલાભા ં નથી અલતી. (અશ્ચમકની લાત ત એ િે કે અયલેુદભા ં

અભલાતના દયદીને ભાણરળ કયલાની ભનાઇ િે જ્માયે અયલેુદની તભાભ કંની અભલાતનુ ં

એક તેર ‘રુભા’ ળબ્દના પ્રાયંબથી ેટન્દ્ટ ફૃે ફજાયભા ંમકેૂ િે. જે ડૉક્ટય રખી અે િે ને 

દયદીઓન અભલાત ઉરટાન લધત જામ િે.) દયદી ભડા ઉઠતા શમ, ફયે સતૂા શમ. 

તેની ના ડકટય ાડતા નથી. કયણાભે દયદીના ઢંચણ, કાડું, કેડ લગેયેના ભટા વાધંાભા ં

વજા લધે િે, દુખાલ લધે િે, સ્તબ્ધતા લધે િે. કયણાભે દયદી નુ ં લજન લધી જામ િે. 

ગંતા ણ લધી જામ િે ને એ દયદભા ંકા ંત દેશ િડલા ડે િે થલા વદ્દબદુ્વિ સજૂે ને 

ડૉક્ટયને િડી ને કઇ વાયા લૈદ્ય ાવે શંચી જામ િે. યંત ુ ત્માયે યગ વાધ્મ, મા્મ કે 

કષ્ટવાધ્મ થઇ ગમ શમ િે. ઈયાતં દયદી તન-ભન-ધનથી ફયફાદ થઇ ગમેર શમ િે. ૨૦ 

લયવ એરથીભા ંધીયજ યાખેરા ને ાણીની જેભ ૈવા લાયેરા દયદી અયલેુદભા ંઅલીને 

૨૦ જ કદલવભા ંવાજા કયી અલાની ગેયંટી ભાગેં િે ને ભટા બાગના દયદી ભપત દલાથી 

વાજા થલાની ને યેજી લગય વાજા થલાની અળા યાખે િે. િતા ંવાય લૈદ્ય ભી ગમ શમ 

ત કરુણાને કેન્દ્રભા ંયાખીને ઓિા ખચે લધભુા ંલધ ુપામદ થામ તેલી વાયલાય અે િે. 

 જ અભલાતન નલ યગ થતા ં જ એક જ લકભા ં કઇ એક અયલેુદની ળાસ્ત્રીમ 

વાયલાય કયનાયા લૈદ્ય ાવે શંચી જામ ત તે લશ્મ અભલાતથી મકુ્ત થઇ જામ િે. 
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 શ્રી મતૃરાર ળાશ તેભની ૧૭ લકની નેશાને રઇને કશંભતનગય (૫-અલકાય 

વવામટી, ભશાલીયનગય) થી અલેર. ભ્માવ કયતી નેશાને અભલાત થમેર. જભણા ગે 

તેની લધ ુવય શતી. તેના વાધંાભા ંજડતા લધ ુશતી ને ચારતા ંદુખાલ થત શત. ડૉક્ટયી 

વાયલાય વનષ્પ ગઇ શતી. બધુલાય ન ફ્રી કન્દ્વલ્પટંગ કેવ કઢાલેર તેથી નભુાન કયવુ ંડ ેકે 

દયદીની અવથિક ક્સ્થવત નફી શળે. તેથી તેને ળક્ય તેટરી વંઘી દલા રખી દેલી ડતી શમ 

િે. જેથી તેને ઓિ ખચક થામ. અભલાતનુ ંત્રક અીને દલા અટરી અી શતીઃ 

૧. લાતાકય ગગૂ.....૨-૨ વલાયે-વાજંે ભકૂ કયીને ાણી વાથે. 

૨. એક્ટીફ્રેક્વ ટીકડી.....૨-૨ ફયે-યાતે્ર ાણી વાથે. 

૩. લાતઘ્ન કેસ્યરૂ.....૨-૨ વલાયે-વાજંે. (જેભા ંજભદાકદ તથા નાયવવંશ ચણૂક શત ુ.ં) 

૪. રેગટુી.....વજા તથા દુખાલા ય ગગૂના ાણીભા ંગયભ કયી જાતે રે કયલ. યાતે્ર 

રે ન કયલ. 

 તેને ભશાયાસ્નાકદ કાઢા અલાની જફૃય શતી યંત ુ તેભની ાવે તે ખયીદલા યકભ ન 

શલાથી ફશાયથી ખયીદી રેલા કશરે. 

 તા. ૧૨-૧-૮૭ના યજ નુઃ અલેરા ત્માયે પામદ જણાત ન શત. તેથી ત્રણ દલા અ 

પ્રભાણે ફદરી શતીઃ 

૧. અય. ાઇકયન ટીકડી.....૨-૨ વલાયે-વાજંે ભકૂ કયીને ાણી વાથે. (‘ફાન’ની) 

૨. ભમદળાગં ગગૂ.....૨-૨ વલાયે-વાજંે ભકૂ કયીને ાણી વાથે. 

૩. ભશાયાસ્નાકદ કાઢા.....૧-૧ ભટ ચભચ વલાયે-વાજંે વભાન બાગે ગયભ ાણી ભેલીને. 

૪. રે ગટુી.....રે રગાડલા ભાટે. ચા.ુ 

 તા. ૨૭-૧ ના કદલવે દુખાલ ભટી ગમ શત તેથી દયદી ખફૂ જ ખળુ શતા. તેભણે કશે ુ,ં 

‘વા‘ફ, ભાયી દલા ફદરળ નશં, જે અી શતી તે જ અ, ભને દલા ભાપક અલી ગઇ િે.’ 
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 તા. ૧૪-૨ના યજ થડક દુખાલ થત શલાન શલેાર શત. લજન ૫૦ કકર શત ુ ં તે 

ઓછુ ંકયલા ભાટે ભેદશય ગગૂ...૨-૨ ીલાની દલા વાથે ભકૂ કયીને રેલાની શતી. 

 તા. ૨૪-૩ના યજ ઠંડી શલા િતા ંપામદ શત. યંત ુચારલાથી થડ દુખાલ થત શત 

તેથી ભેદશય ગગૂ ને ભશાયાસ્નાકદ કાઢા ચા ુયાખીને ફાકીની ત્રણ દલા ફદરી શતી. તેભા ં

લાતઘ્ન કેસ્યરૂને ફદરે એકાગંલીય યવ ૨-૨ ભધ વાથે રેલાની શતી. 

 તા. ૧૬-૫ના કદલવે અલેર ત્માયે દયદીને અભલાતભાથંી વંણૂક મકુ્ક્ત ભી ગઇ શતી. 

િતા ંણ અય.ાઇકયન ટીકડી, એકાગંલીય યવ ને લાતાકય ગગૂ રેલાનુ ંચા ુયખાવ્યુ ંશત ુ.ં 
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૧૯:ધયૂા ંયભાન યૂા ંથમા.ં 
 રુુ લધં્મત્લના કેવભા ં શકુ્રકીટ (એઝસ્વભિમા) ન કયટક  અલે ત બરબરા 

દયદીના ભવતમા ભયી જતા શમ િે. કાયણ કે વલશ્વની કઇ ણ ણચકકત્વા િવત ાવે તેના 

ચક્કવ ઈામ નથી. તભાભ વાધ્મ ગણાતા યગભા ંતે વોથી લધ ુવાધ્મ યગ ગણામ િે. 

જેને કાયણે વતંાન થલાની ળક્યતા ભટી જલાથી શજાય રુુ વનયાળ િે. વભાથંી કદાચ કઇક 

એક નવીફદાય ને વાચી અયલેુદીમ વાયલાય ભી જામ ત જ નવીફ ખરુી જામ િે. 

 તેલા એક નવીફદાય દયદીની દાસ્તાન.......... 

  

  

 શ્રી નૈધકુભાય જમવંતરાર દલેની જુરાઇ ‘૯૧ની ૨૩ ભી તાયીખ ખફૂ વનયાળાજનક શતી. 

તે કદલવે તેભણે ળેપારી રેફયેટયીભા ંતાન વવભેન કયટક  કયાવ્મ શત જે ‘વનર’ અવ્મ 

શત. ડૉક્ટયે સ્ષ્ટ કશી દીધુ ં શત ુ ં કે, ‘વભસ્ટય નૈધકુભાય, તભાયા િાયા ફાક થલાની કઇ 

ળક્યતા નથી. રાખ દલા કય ણ અન કઇ ઈામ અખા જગતભા ં નથી. કા ં ત કુવત્રભ 

ગબાકધાન કયાલ, કા ંત ફાક દત્તક રઇ ર. વાયલાયભા ંખટ વભમ, ળક્ક્ત, ૈવા ફગાડળ 

નશી.’ 

 ને નૈધકુભાયન ચશયે યડલા જેલ થઇ ગમ શત. તે વભાચાય થી તેભના ત્ની 

જીલન શાયી ફેઠા શતા. ભદાલાદભા ં અલેર ારડી-બટ્ટાભા ં કંજ વવામટીભા ં તેભના 

ભકાનભા ં ળકની િામા િલાઇ ગઇ શતી. એક ત વાધ્મ યગ ને તેભા ં નૈધકુભાયનુ ં

ભનફ નફફંૄ શલાથી કયલાયની ણચંતાન કઇાય નશત. નકયી કયતા શતા. તેભા ંણ 

વનયવ ફની જલાયુ ંશત ુ.ં 

 દુખના-શતાળાના કદલવભા ં જ્મવતન વશાય રેલ રકને ગભત શમ િે. વલખ્માત 

જ્મવતી શ્રી વશ્વન યાલ ાવે જ્મવત જલયાલલા ગમા. તેભણે જ્મવત ઈયાતં 

અયલેુદન વશાય રેલા વભજાવ્મા ને તેભા ંભારંુ નાભ ચંધ્યુ.ં તા. ૫-૯-૯૧ના શબુ કદલવે 

૩૦ લકની લમે નૈધકુભાય ભાયા દયદી ફન્દ્મા. રગ્નને ફે લક વાય થઇ ગમા શતા. તેભન 

વતૃ્તાતં વાબંી, કયટક  તાવી, વનદાન કક્ષાભા ંરઇ જઇ તાવતા જાતીમ ફાફતે ફધુ ંવારંુ 
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શત ુ.ં કેલ તેભનુ ંભનફ નફફંૄ શલાથી ને ભેઘા લ્પ શલાથી વકંચળીર સ્લબાલ શત. 

તેભને કામભી કફજજમાતને કાયણે દૂઝતા ભવા (યક્તાળક) ણ શતા. 

 એક ટક ણ કયણાભની ખાતયી અ્મા વલના ભં તેભની કેલ વળંધન રન્દ્ષ્ટથી 

વાયલાય વાલ વનદો િે, તેની અ દલાભા ં યવામન, લાજીકયણ, ળક્ક્તલધકક ગણુ શલાથી 

કદાચ શકુ્રાણ ુેદા ન થામ ત ણ ળાયીકયક, ભાનવવક, જાતીમ યીતે ફીજા પામદા થલાના જ 

િે. નકુવાન કશુ ંજ થલાનુ ંનથી. અયગ્મ ને અયષુ્મભા ંલધાય જ થળે. તેથી ત્રણ ભકશનાની 

દલા યૂી કયીને કયટક  કયાલ. 

 અ વશભતી શલાથી દલાન ક્રભ અ પ્રભાણે ગઠવ્મ શતઃ 

૧. ળતાલયી ટીકડી.....૨-૨ વલાયે-વાજંે દૂધ વાથે. 

૨. રે્ટાકડન ટીકડી.....૨-૨ ઈયની દલા વાથે. (‘એરાવવિન’ની.) 

૩. પટેજ ટીકડી.....૨-૨ ઈય પ્રભાણે. 

૪. ભધકુ ટીકડી.....૨-૨ વલાયે-વાજંે દૂધ વાથે. 

૫. ળોધ્ની લટી.....૨-૨ ફયે-યાતે્ર િાળ વાથે. 

૬. શ્વગધંાલરેશ.....૧-૧ ચભચ વલાયે-વાજંે દૂધ વાથે. 

૭. શ્વગધંા તેર.....ફનેં વૃણાકં ય તથા ણરંગ ય કદલવભા ંફે લખત ભાણરળ કયલી. 

 તા. ૧૪-૯ના કદલવે કફજજમાતની પકયમાદ શતી. િતા ં કઇ દલા ઈભેયી ન શતી. 

ઇવફગરુ પાલે ત િાળ કે દૂધ વાથે રેલાનુ ંકહ્યુ ંશત ુ.ં તા. ૨૧-૧૦ના યજ યવામન ટીકડી....૨-૨ 

રેલા ઈભેયી શતી. તા. ૨૧-૧૧ના કદલવે તાસ્મા ત્માયે જાતીમ વકંચનુ ંપ્રભાણ ઘટયુ ંશત ુ.ં તા. 

૨૫-૧૨ના કદલવે અવ્મા ત્માયે કભર રેફ. સ્ેકટ્રભન તા. ૧૩-૧૨-૯૧ન કયટક  વાથે રાલેરા. 

જે ભાનલાભા ંન અલે તેલ શત. એક્ટીલ દયદી શત ત તે કદલવે કયટક  રઇને અનદં વ્મક્ત 

કયલા ભાયી ાવે દડી અવ્મા શત. કાયણ કે એક ળક્ય કયણાભ ળક્ય ફન્દ્યુ ંશત ુ.ં કયટક 

‘NILL’ભાથંી અ પ્રભાણે અવ્મ શત.... 

 - ભાત્રાઃ ૦૨ એભ.એર. (શકુ્રાલ્પ્તા) 
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 - કાઈન્દ્ટઃ ૨૫ વભણરમન્દ્વ (અળાસ્દ) 

 - ભકટણરટીઃ ૪૦ ટકા (ફડકય ય) 

 ‘ભાપક અલેરી અ જ દલા શલેએક કદલવ ાડયા વલના રેતા યશલેાથી ધાયુ ંકયણાભ 

પ્રા્ત થળે જ.’ અ અળાજનક ળબ્દથી તેભની ખળુારીભા ંઈભેય થમ શત. 

 તા. ૧૩-૩ના યજ વળમાાભા ં શકુ્રદ ત્રકભા ંરખ્મા પ્રભાણે ઘી, દૂધ, ભીઠાઇ, પ, 

ભેલા, ાક લગેયે રેલાથી ળયદી થઇ શતી. તેથી તે ફધં કયાલી તરુવી વવય ઈભેયુ ંશત ુ.ં તા. 

૨૬-૩ના કદલવે કપ લધ ુડલાના રક્ષણને નરુક્ષીને રક્ષ્ભીવલરાવ યવ ટીકડી ૧-૧ ચવૂલા કે 

ભધભા ંચાટલા અી શતી. ળતાલયી ટીકડી ઠંડી શલાથી ફધં કયી શતી. શ્વગધંા લરેશ ણ 

ળયદી યશ ેત્મા ંસધુી ફધં યાખલાન શત.  

 તા. ૭-૪-૯૨ના ભગં કદલવે દયદી ને દયદીના ત્ની ખળુખળુાર શતા. કાયણ કે 

તેભના ંધયૂા યભાન અજ યૂા ંથમા ંશતા.ં અવળ રેફ. ભા ંગબક યહ્યાન ણઝટીલ કયટક  

અવ્મ શત. ને તેથી કયણચત ડૉક્ટય વુનતાફશને તથા ભશળે ડંયાની વાયલાય ણ 

તેભણે ળફૃ કયી દીધી શતી. 
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૨૦ : દવ જ કદલવભા ંખયજવુ ંખતભ 

 ણગમાય પ્રકાયના રુકુષ્ટ એટરે કે શરકા પ્રકાયના ચાભડીના યગભા ં વલચણચિકાનુ ં

લણકન અ પ્રભાણે િે.  

 વકણ્ડઃૂ વડકા શ્માલા ફહુસ્ત્રલા વલચણચિકાઃ।। . 

           -ચયક. ણચકકત્વા, ધ્મામ-૭ 

 ખજંલા યકુ્ત ને ખફૂ સ્ત્રાલ થત શમ તેલી કાી પડરીઓને ખયજવુ ંકશ ેિે. 

 અ ખયજવુ ંભટે બાગે ગના ના ઈય થત ુ ંશમ િે. તેભા ંત્લચા, ભાવં, રવવકા, યક્ત 

ને કપ લાય ુદૂવત થમેરા ંશમ િે. ઘણા દયદીને ફનેં ગના ના ય ંચા ય કે વંડી 

ય વભાન ફૃેખયજવુ ંજલા ભે િે. જેભાથંી ષુ્ક પ્રભાણભા ંચીકણુ ંપ્રલાશી સ્ત્રલતુ ંશમ િે. 

જૂના ખયજલાભા ંખજંલા, ફતયા ને દુખાલ ણ થામ િે. ળયીયભા ંક્યામં ણ ખયજવુ ં

થઇ ળકે. િતા ંગ ઈય વવલળે થત ુ ંશમ િે. ખયજવુ ંસકંુૂ ણ શમ િે. બીના ખયજલાભા ં

ત્લચા ચીકણી, બીની ને જાડી શમ િે. વજ અલેર શમ તેલી ત્લચા ઈવેરી શમ િે. બીનુ ં

ખયજવુ ંકપપ્રકૃવતલાા, ભેદવાય રકને ને ફાકને લધ ુથામ િે. તે લાક, લવતં, શભેતંભા ં

ળફૃ થામ િે કે ત્માયે લધ ુલકયે િે. એકલક જૂનુ ંવાધ્મ ખયજવુ ંભટી જામ િે. ાચં લક સધુીનુ ં

જૂનુ ંમશુ્કેરીથી ભટે િે. દવ લક સધુીનુ ં દલા ચા ુશમ ત્મા ંસધુી કાબભૂા ં યશ ે િે. દવ લક 

ફાદ કઇણ પ્રમત્ને વમૂગુ ંખયજવુ ંભટત ુ ંનથી. યેજી ાલાભા ંઅલે ત જ ખયજવુ ંભટે 

િે. જે યેજી નથી ાતા તેલા શજાય રાખ દયદી ખયજલાને તા પયે િે. 

  

 શ્રી લ્પરલીફશને ળૈરેકુભાય ભીન ૨૫૬, અનદંનગય, વેક્ટય-૨૭ ગાધંીનગયભા ંયશ ે

િે. તા. ૮-૬-૯૩ના યજ ૩૦ લકની લમે દલા રેલા અલેરા. તેભન અજીલન વભ્મ નફંય િે-

૬૮૦. તેભને વાત લકથી ગભા ંખયજવુ ંશત ુ.ં ડૉક્ટયની ઘણી દલા વનયથકક વનલડી શતી. કેલ 

લૈદ્યશ્રી મૂયાજ બ્રહ્મબટ્ટની દલાથી પામદ થમ શત. 

 તેભન યગ મા્મ શલા િતા ંતેભની યેજી ાલાની તૈમાયી જતા,ં ‘તભાય યગ ભટી 

જળે’ તેભ ભાયાથી ફરાઇ જલામેુ.ં યેજી ાલા ભાટે ચભકયગ ત્રક અેર. તે નવુાય 
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ગણ, ખટાળ, ભીઠું, પ, દૂધ, દૂધની લાનગી, કદલવની ઊંઘ લગેયેન ત્માગ કયલાન શત. 

તેુ,ં બાયે, અથાલાફંૄ, લાવી ણ ખાલાનુ ંન શત ુ.ં 

 ઔધ અ પ્રભાણે અ્મા ંશતાઃ 

૧. ચભકયગ શય ભરભ.....રગાડલા ભાટે. 

૨. ભજંજષ્ઠાકદ ઘનલટી.....૨-૨ વલાયે-વાજંે ભકૂ કયીને ાણી વાથે. 

૩. કકળ ગગૂ.....૨-૨ ઈયની દલા વાથે. 

૪. યક્તશદુ્વિ ટીકડી.....૨-૨ ફયે-યાતે્ર ાણી વાથે. 

 અશ્ચમકની લાત ત એક ફની કે તા. ૧૯-૬ના કદલવે એટરે કે ૧૧ કદલવે દયદી અવ્મા 

ત્માયે ખયજલાન કેલ ડાઘ યહ્ય શત ! તેણે કહ્યુ,ં ‘વા‘ફ, સ્લ્નભા ંણ ભને ભાનલાભા ંન 

અલે કે ભારંુ દયદ દવ જ કદલવભા ંભારંુ ખયજવુ ંખતભ. ક્યાયેમ અટુ ંવારંુ કઇ દલાથી થયુ ં

નથી !’ 

 કાા ડાઘને દૂય કયલા ને જયીક અલતી ખજંલા ભટાડલા કંુકંુભાદ્ય તેર રગાડલા 

અ્યુ ંશત ુ.ં લજન ને ળક્ક્ત ભાટે ત્માયફાદ તા. ૧૭-૭-૯૩ સધુી શ્વગધંા ટીકડી....૨-૨ ચા ુ

દલા ઈયાતં ાણીભા ંરેલા અી શતી. 

 ખયજવુ ંવાલ ભટી ગમા ફાદ દયદી ખયતા લાની વાયલાય રેલા અલેરા. 
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૨૧: ચીતયી ચડે તેલા ંવયામવીવના ંચકાભા ંરુષ્મ 
 લૈદ્ય-ડૉક્ટય ાવે દયદી અલલાભા ં ઘણા ં કયફ કાભ કયતા ં શમ િે. તેની કડગ્રી 

કડ્રભા ં કે વકટિકપકેટ; તેનુ ં પ્રચાય તતં્ર; તેને ભેરા ં વન્દ્ભાન, તેની વાભાજજક નેકવલધ 

પ્રવવૃત્તઓ; તેનુ ં વગા-ંવફંવંધ ને વભત્રનુ ં ફશફંૄ લતરૃ; યવના વલમ; ધભક, ભ્રાવત, ક્ષ, 

પ્રદેળના ં વફંધં; રેખન પ્રવવૃત્ત, તેન સ્લબાલ, વકંલ્પળક્ક્ત તથા તેના ગણુ; દલાખાના-ં

શૉક્સ્ટરના ંવાનકુૂ સ્થ; દલાખાનુ-ંશૉક્સ્ટરની સુદંયતા, વલળાતા ને વગલડ; ણચકકત્વા 

વશામક કભકચાયીની કભકકુળતા ને સસુ્લબાલ લગેયે. યંત ુ તેને વોથી લધ ુ દયદી રાલી 

અે િે તેના કયણાભ. વાજા થમેરા ંદયદી જ તે પ્રકાયના કે ન્દ્મ યગના ંદયદીને લધભુા ં

લધ ુપ્રબાવલત કયી, વભજાલી, ખંચી રાલે િે. કાયણ કે કયણાભથી-પ્રત્મક્ષથી ચડે તેવુ ં કઇ 

વયકાયક પ્રભાણ નથી. વાજા થમેરા ંદયદીઓ જ તેલા દયદીઓ જ તેલા કેવને ખંચી રાલી 

કેટરાક લૈદ્ય-ડૉક્ટયને નામાવ તે યગના વનષ્ણાતં ફનાલી દેતા ંશમ િે. 

  

 શ્રી ફકુર જફનતુ્રા સયુતથી વયામવીવ કેવની વાયલાય રેલા અલેરા. તેભના 

ળફૃઅતના દદકવકશત ને િેલ્પરા વાયલાય િીના દદકયકશતના પટા ભાયા ‘અતયુ અલ્પફભ’ભા ં

િે. તેભને બમકંય વયામવીવભા ંઝડી ને ણૂક વારંુ થલાથી તેભણે તેભના કયણચત શ્રી 

ીયુકુભાય કાક્ન્દ્તરાર છચીગયને સયુતથી ભકલ્પમા શતા. તે સયુતભા ં ગવથમા ળેયી, 

અંફાજી યડ ય યશતેા શતા. જેભન ીનકડ નફંય....૩૦૫૦૦૩. ઉંભય શતી ૩૮ લક. નકયી 

કયતા શતા. અવ્મા ત્માયે તાયીખ શતી ૨૦-૪-૯૧. 

 તેભને ૧૩ લકથી વયામવીવ શત. લાવા ંય ખફૂ ભટા ંચકાભા ંશતા.ં શાથે-ગે ણ 

વયામવીવ  શત. વયામવીવભા ં ખાવ કયીને ખજંલા અલતી નથી. યંત ુ કપનુ ં પ્રભાણ 

લધાયે શમ તેલા કેવભા ંઅલે ણિે. વળમાાભા ંતેનુ ંજય ણ લધી જત ુ.ં કાયણ ભા ંકપકાયક 

અશાય-વલશાયનુ ં પ્રભાણ લધુ ં શત ુ.ં ગણ લધુ ં ખાતા ં શતા,ં વલાયે ભડા ઉઠતા શતા ને 

ફયે ઊંઘી જતા શતા. તે કદલાસ્લ્નનુ ંવ્મવન તેભને ઘણા રાફંા વભમથી શત ુ.ં ત્લા કપાવતૃ્ત 

થલાથી વયામવીવ ળફૃ થમ શત. તેભને કફજજમાત ણ શત. ૧૩ લકનુ ં જૂનુ ંવાધ્મ દદક  

શલાથી ભં કશે ુ,ં ‘જુઓ ીયુકુભાય, તભાય વયામવીવ વાધ્મ શલાથી વંણૂક ભટી ળકળે 

નશં. રાફંી વાયલાયથી ને કડક યેજી ાલાથી ૯૦ ટકા ણ કાબભૂા ંઅલી ળકળે. ણ 
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પયી ાછુ ંથ્મવેલન કયળ ત પયીને થળે.. ડામાણફટીવની જેભ ચભકયગ ત્રકનુ ં તભાયે 

યેૂરંુ ારન કયવુ ંડળે. યગ ભટયા િી ળક્ય તેટુ ંારન કયળ ત યગ નજીક લી 

નશં ળકે.’ 

 ચભકયગ ત્રક નવુાય તેભણે નીચેરા વનમભ કડકણે ાલાના શતા. 

- ગણ વદંતય ફધં. ગ, ખાડં, ભીઠા ંપ, ભીઠાઇઓ, સકૂ ભેલ લગેયે. (તેભા ંકેલ 

ચખ્ખુ ંભધ ને ક્યાયેક કાજુ રઇ ળકામ.) 

- ખટાળ ફધં. દશં, ટભેટા,ં રંબ,ુ કેયી, રીરી રાક્ષ, વપયજન, ફય, િાળ, ખભણ, ઇડરી-

વબંાય, ભવારા-ઢંવા, ખાટા ંીણા,ં ખાટી ચટણી, ખાટા ંથાણા,ં અથાલા ખયાક ન 

રેલ. (કેલ અભા ંરઇ ળકામ.) 

- ભીઠું ણફરકુર ફધં, વવંધલ ણ નશં. 

- બાયે, ચીકણ, લાવી, તેર ખયાક ન ખાલ. 

- સયુતી રક સ્લાકદષ્ટ ખયાકના ખફૂ ળખીન શલાથી તેભને સ્લાદ વ વનમતં્રણ મકૂલા 

ખફૂ વભજાવ્મા શતા. સ્લાદ વયલાે ીડાદામક શમ િે. 

- વલાયે સમૂોદમ શરેા ંઉઠવુ,ં ફયે કે કદલવે ણફરકુર ન ઊંઘવુ.ં 

- વીન લે તેટરી યજ વલાયે કવયત કયલી. 

 દલાન ક્રભ અ પ્રભાણે શતઃ 

૧. ભજંજષ્ઠાકદ ઘનલટી.....૨-૨ વલાયે-વાજંે ાણી વાથે. 

૨. કકળગગૂ.....૨-૨ ઈય પ્રભાણે. 

૩. યક્તશદુ્વિ ટીકડી.....ઈય પ્રભાણે. 

૪. વયા કે.....૨-૨ ફયે-યાતે્ર. (‘ફાન’ની) 

૫. ખકદયાકયષ્ટ.....૧-૧ ભટ ચભચ વભાન ાણી ભેલીને વલાયે-વાજંે. 
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૬. ચંવતક્ત ધતૃ.....૧૦-૧૦ ગ્રાભ વલાયે-વાજંે ઈયની દલા વાથે. 

 તા. ૨૦-૫ના યજ અલેર ત્માયે કપકાયક લવતંઊત ુચારતી શલા િતા ં૧૦ ટકા પામદ 

શત. ત્માયે ીલા ભાટે ખકદયાકયષ્ટ ને ફદરે વાકયલાદ્યાવલ અ્મ શત. ભાથુ ં દુખત ુ ંશલાથી 

થ્માકદ ઘનલટી....૧-૨ વલાયે-યાતે્ર રેલા ઈભેયી શતી. 

 તા. ૨૨-૬ના કદલવે શાથ વવલામ લાવં-ગ લગેયે ચકાભા ં લંત લંતના ને જતા ં

ચીતયી ચડે તેલા ંશતા ંતે વાલ રષ્મ થઇ ગમા શતા.ં 

 વયામવીવને ‘એકકુષ્ટ’ કશીને ચયક ણચકકત્વા ધ્મામ-૭ભા ંઅ પ્રભાણે લણકન કયેર િે. 

   સ્લેદન ંભશાલાસ્ત ુમન્દ્ભત્સ્મળકરભામૌ। 

   તદૌ  એક કુષ્ટં ચભાકખ્મ ંફશર ંશક્સ્તચભાકલતૌ ।। 

 અ ‘એકકુષ્ટ’ નાભના રુ ચભકયગભા ં તેના ચકાભાભા ં વીન લત નથી. ળયીયના 

ઘણા બાગભા ં ભાિરાની ત્લચા જેલી (જાતજાતની ત્લચાના યંગ-ટકા-ંઅકાયલાી) ત્લચા 

ફની જામ િે. જાણે શાથીની ચાભડી જેલી જાડી ને ખૂી ચાભડી થઇ જામ િે. (ભ્રકની જેભ 

જાતજાતની બાત તથા યંગ જલા ભે િે.) 

 ખજંલા તથા કફજજમાત ણ દૂય થઇ ગઇ શતી. તેથી થડા પેયપાય વાથે નીચેન કવક 

અ્મ શત. 

૧. વયાકે.....ચા.ુ 

૨. થ્મા ટી.....ચા.ુ 

૩. ચભક. કે.....ચા.ુ 

૪. વાકયલાદ્યાવલ.....ચા.ુ 

૫. ચંવતક્તધતૃ.....ચા.ુ 

૬. ળતાલયી ટીકડી.....૨-૨ ફયે-યાતે્ર ાણી વાથે. (મખુાક તથા વયામવીવ ભાટે) 

૭. જેઠીભધન વળય.....ટુકડા કયી ભંભા યાખલા ભાટે. (મખુાક ભાટે) 
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૮. કગા ાઈડય.....ઠંડા ાણીભા ં કદલવભા ં ફે ત્રણ લખત કગા કયલા. તેભા ં શિુ 

પટકડી, કાટંાફૄ ભાથ,ુ રધય ને જેઠીભધના ંચણૂક શતા.ં 

 તા. ૨૦-૭ના કદલવે ૫૦ ટકા પામદ થમ શલાથી દયદીએ સ્લમખેુ સ્લીકાયુ ંશત ુ.ં તેભા ં

ઝડ અલે તે ભાટે એક દલા ફદરી શતી. વાકયલાદ્યાવલ ને ફદરે ભજંજષ્ઠાકદ કાઢા અ્મ 

શત. 

 તા. ૨૪-૮ના કદલવે શાથ ઈય થડક ડાઘ શત. તે વવલામ અખા ળયીયભા ં ૯૦ ટકા 

વયામવીવે વલદાઇ રઇ રીધી શતી. તેથી િેલ્પરી દલા ચા ુજ એક ભકશનાની અી શતી જેથી 

૧૩ લક જૂન વાધ્મ વયામવીવ ધામાક કયતા લશરે ને લધ ુકાબભૂા ંઅલી ગમ શત. 
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૨૨ : એની જાતીમ મ ૂઝંલણ ભટી 
 દવ લક સધુીની ફાકની લસ્થા ફાદ વ લક સધુી કકળાલસ્થા ળફૃ થામ િે ને 

તે ફાદ ચીવ લક સધુી તરુણાલસ્થા કે નલમોલન લસ્થાભા ં રુુભા ંજાતીમ કયલતકન 

ચોદ-વ લકની લમથી ળફૃ થામ િે. ઘયભા,ં ળાાભા ં કે ક્યામં તે ભાટે વાચા ભાગકદળકનની 

વ્મલસ્થા ન શલાથી ને તેને રગતુ ં વાચુ ં વાકશત્મ ન ભલાથી કે તેભના શાથભા ં ન 

અલલાથી ઘણા તરુણ ખફૂ જ મ ૂઝંલણ નબુલે િે. જાતીમ વલકાવ, વળશ્નગ્રીલ યન ભ, 

યભત્વત્ત (જાતીમ ને દાથી-મિૂના લા, વળશ્ન યની ત્લચાની ચડ-ઉતય, સ્તનભા ંક્યાયેક 

વજ-વદૃ્વિ, વજાતીમ કે વલજાતીમ અકકણ, શસ્તદ, સ્લ્ન સ્ત્રાલ, શકુ્રનુ ં ભશત્લ, જાતીમ 

જુગુ્ વા, વભાગભ, જાતીમ યગ લગેયે મ ૂઝંલણ તેને ભાટે બમ, ણચંતા, વલાદ, જજજ્ઞાવા, 

ગાડંણ ને ક્યાયેક અઘાતનુ ં ણ કાયણ ફને િે. અલી લસ્થાભા ં તેને વાચુ,ં વય-

વનદો ને ફને ત વલનામલુ્પમ ભાગકદળકનની ખફૂ જફૃય શમ િે. તે ન ભે ત ઘણાનુ ંજીલન 

ને ખાવ ત ગશૃસ્થજીલન મશુ્કેરીભા ંમકુાઇ જત ુ ંશમ િે. 

 ચરણચત્ર, નલરકથાઓ, નલણરકાઓ, જાતીમ વાભવમક, જાતીમ બ્લ્પય ુ કપલ્પભ, પટાઓ, 

છૂી છૂી લેચાતી જાતીમ અવનની ચડીઓ, જાતીમ વફંવંધત ક્રફ લગેયે અ ઈભયના 

િકયાઓની કાભવવૃત્તને ફશકેાલે િે ને વલભાગે પે્રયે િે. વશ્ચભી જાતીમ વલચાય તેને સ્લછિદં 

ફનાલે િે. ત તેનાથી વલયીત ધાવભિક, અધ્માજત્ભક બાયતીમ વાકશત્મ, પ્રલચન, ભાગકદળકન, 

જાતીમ દભન તયપ પે્રયે િે. કયણાભે ભટાબાગના તરુણ દ્વિધા નબુલતા શમ િે. અયલેુદ 

એક જીલન વલજ્ઞાન શલાથી વલે રાફંા નબુલે તૈમાય થમેર શલાથી તેભા ંજાતીમ જ્ઞાન 

વમ્પમગૌ સ્લફૃે ીયવલાભા ંઅલેર િે. યંત ુતેભા ંરકબગ્મ સુ્તક પ્રગટ થમેર ન શલાથી 

ને તેના ંભાગકદળકક કેન્દ્ર ળફૃ થમા ન શલાથી અલા જજજ્ઞાસ ુ કે દયદી તરુણ ફુટાથ ય 

ફેવનાયા રેબાગ ુરક કે છૂા ‘વેક્વ વેન્દ્ટય’ ચરાલનાયા  ૂટંણીભા ંરક ાવે  ૂટંામ િે ને 

લશભેભા ં લધાય કયે િે. ખફૂ જાશયે વેક્વરજજસ્ટ ણ તેભના જ્ઞાનન, મખુાકઇન કે 

ભજબયૂીન રાબ જ રેતા શમ િે. અલી છૂી વાયલાય ખચાક ણ ખફૂ જ શમ િે. અલા 

ષુ્ક કેવ ભાયી ાવે ફધેથી પયી પયીને અલેરા. ને વપ થમેરા. તેના વલે વભમ ભે 

ત એક યવપ્રદ િતા ં દુઃખદ સુ્તક પ્રગટ કયલા વલચાય િે. વાચા ભાગકદળકનની જાતીમ 
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યગના નેક દયદી વાજા થમા શમ તેનુ ંસખુદ ણ સસુ્તક પ્રદટ થઇ ળકે તેભ િે. તેન એક 

વયલાે સખુદ કેવ..... 

  

  

 શ્રી ફાબબુાઇ ગણેળબાઇ દેવાઇ ૧૯ લકની લમે શરીભની ખડકી, ળાશયુ, ભદાલાદથી 

અલેર. જાતજાતના જાતીમ પ્રશ્ન રઇને. તેભા ંતેને થડી યાશત થતા દલા ફધં કયી દીધેરી. 

પયીને તા. ૮-૪-૮૫ના કદલવે ૨૧ લકની લમે અલેર. ત્માયે ફધાની ણચકકત્વકની વયખાભણીભા ં

ભાયી વાયલાય ને સ્લબાલભા ંવતં થતા ંઅજીલન વભ્મ ફનેર. જેન નફંય િે-૮૧. 

 દયદીની મખુ્મ પકયમાદ જાતીમ ઈત્તેજના ફયાફય ન થલાની શતી. તાવતા ં તે તેન 

ભાત્ર લશભે શત. ઉરટંુ તેનુ ં શવુ ં જઇએ તેથી લધ ુ પ્રભાણ શત ુ.ં ફીજી પકયમાદ શતી 

ળીઘ્રતનની. તેભા ં ણ વભત્રની લાકશમાત લાત ને તાની જાતીમ લધ ુ ેક્ષાનુ ં જ 

કાયણ શત ુ.ં ણરંગભા ંલક્રતા શલાની ણ તેની ભાન્દ્મતા શતી. ભં તાવીને સ્ષ્ટ કશે ુ,ં ‘તભાયી 

ઈત્તેજના ફયાફય િે. વભત્રની લાત કે લાચંનથી લશભે ડી ગમ િે. તે દૂય નશં કય ત 

જીલનબય તપૃ્્તના બગ ફની ધતૂાયાઓ ાવે  ૂટંામા કયળ. ળીઘ્રતનની ફાફતભા ંણ 

તેવુ ં િે િતા ં તેની દલા અીળ. લક્રતાન લશભે વ ટકા ખટ િે. તે વાલ ભનભાથંી કાઢી 

નાખલા જેલ િે.’ 

 યેજી ાલાની જફૃય ન શલાથી કઇ થ્માથ્મ ત્રક અ્યુ ંન શત ુ.ં િતા ંક્ષાયલાફંૄ, 

ખફૂ તીખુ,ં ખફૂ ખાટંુ, ખફૂ ગયભ ન ખાલાની વરાશ અી શતી. સ્નાન કયતી લખતે ણરંગ ને 

વૃણ ય ઠંડુ ંાણી લધ ુયેડલાની સચૂના અી શતી. 

 ભાનવવક નુવંકતાના અલા દયદીભા ંભાનવવક વાયલાય અલા લધ ુપ્રમત્ન કયી તેના 

લશભેને દૂય કયલા તેની વાથે જફૃયી લાત કયલા ંલધ ુફેઠક (વવકટગ્ઝ) ગઠલલી જઇએ. થડી 

દલા ણ અલી જઇએ. થડા ંયીક્ષણ ણ કયાલલા ંજઇએ. તેથી વલોદમ ેથ રેફ.ભા ં

શકુ્રયીક્ષણ કયાવ્યુ ંત વયવ કયટક  અલેર. જે તેન લશભે દૂય કયલા યૂત શત. જે તેને 

વભજાલેર કે કઇ જાતીમ વભસ્માવતાલળે નશં, વતંાન થલાભા ં કળી ફાધા અલળે નશં 

લગેયે. 
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  -ભાત્રાઃ ૩ એભ. એર. 

  -કાઈન્દ્ટઃ ૧૦૫ વભણરમન્દ્વ. 

  -ભકટણરટીઃ ૯૦ ટકા. 

 દલા અ પ્રભાણે અી શતીઃ 

૧. ફગંવળર.....૨-૨ વલાયે-વાજંે દૂધ વાથે. 

૨. ફાનવલટ.....૨-૨ વલાયે-વાજંે ઈયની દલા વાથે. (‘ફાન’ની) 

૩. રે્ટાકડન ટીકડી.....૨-૨ ફયે-યાતે્ર ાણી વાથે કે દૂધ વાથે. 

૪. યવામન કેસ્યરૂ.....૨-૨ ફયે-યાતે્ર (જેભા ંકેલ યવામન ચણૂક બયેર શત ુ.ં) 

૫. અય ુટવનક.....૧-૧ વલાયે-વાજંે ૧-૧ ચભચ ચાટી જવુ.ં 

 તા. ૩૦-૪ના કદલવે અલેર ત્માયે ૧૦ કદલવ દલા ફધં યશી શતી. મતૂ્રદાશ શલાથી અય ુ

ટૉવનકને ફદરે ચદંનાવલ અેર જે ળીઘ્ર તનનુ ંણ ઔધ િે. તા ૨૧-૫ના યજ અલેર 

ત્માયે ભાપક શલાથી અયટુવનકની ભાગંણી કયતા ં તે નુઃ અ્યુ ંશત ુ.ં 

 તા. ૧૨-૭ના કદલવે અલેર ત્માયે તેણે એક ચંકાલનાયી લાત કયી કે ળીઘ્રતન ભાટે એ 

ગજુયાતના ઐક નાભાકંકત વજૉન ાવે ગમેરા. જે તેને શાથભા ંઈંજેકળન અતા શતા. 

 તા. ૨૨-૮ના યજ તેનુ ં લજન ૫૫ કકર શત ુ.ં શલે દંયેક કદલવભા ં સ્લ્ન સ્ત્રાલ થત 

શત. તે વશજ િે. તેભ વભજાલતા શતા. તેનુ ંભન લધ ુ ણચંવતત યહ્યા કયત ુ ંશત ુ.ં તા. ૨૦-૯ના 

કદલવે લા ખયલાની પકયમાદને ધ્માનભા ંરઇને ભ ૃગંયાજ તેર ભાથાભા ંતથા નાકભા ંનાખલા 

ભાટે અ્યુ ં શત ુ.ં તા. ૪-૧૦ના કદલવે એને ેળાફભા ં ધાત ુ જલાની ને વૃણભા ં શૂ 

નીકલાની પકયમાદ શતી. 

 (નંધઃ અ ઉંભયભા ંઘણા તરુણને જાતીમ  વલમભા ંએટરા ફધા ડફેૂરા યશતેા શમ 

ને લાત-લાચંન-વરાશ રેતા શમ િે કે જેના કાયણે વળશ્નભમ ફની જલાથી તેને ફીજુ ંકશુ ં

સજૂત ુ ંજ નથી. ને નલા નલા લશભે લધાયલાની વાથે નલા નલા યગને કપ્લ્પત અલકાયતા 
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શમ િે. મતૂયડીઓની કદલાર યના ણચત્ર કે વત્રકાઓ, વભત્રની ગરીચી કયાલનાયી લાત, 

 ૂટંણણમા જાતીમ ણચકકત્વકની વરાશ તેના લશભેભા ંલધાય કયે િે.) 

 તાની જાતીમ ળક્ક્ત તાવલા, ળીઘ્રતનનુ ં યીક્ષણ કયલા, વભત્રભા ં ભદાકનગી 

ફતાલલા ને રઘતુાગ્રક્ન્દ્થને કાયણે ઘણા તફૃણ નકુયણથી ખંચાઇને ફજારુ યસ્ત્રી ગભનભા ં

ણ યીક્ષણ કયલા શંચી જતા શમ િે તે ત્માથંી ચાદંી (વવકપણરવ ગનકયમા) ને એઇડઝ 

જેલા યગના ણ બગ ફને િે. 

 શ્રી ફાબબુાઇએ ણ છૂ છૂ અ ભાગક નાલેર. 

 તા. ૨૦-૧૨ના કદલવે તેને તાને સ્ફૂવતિ-ળક્ક્તન નબુલ થત શત. તા. ૮-૨-૮૬ના 

યજ અવ્મા ત્માયે વળમાાનીગરુાફી ઠંડીભા ંખફૂ જ ખળુખળુાર શતા. ત્નીનુ ંઅણુ ંથલાથી 

શલે તે જાતીમ જીલનભા ં ાવ થઇ ગમા શતા. એક યાવત્રભા ં ાચં લખત વભાગભ કયીને 

તાના ફધા લશભેને વતરાજંણર અી દીધી શતી. લ્પ ઈત્તેજના, ળીઘ્રતન ફધુ ંદૂય થઇ 

ગયુ ંશત ુ.ં ૧૭ કદલવના વત જાતીમ જીલનને કાયણે શલે તાલ ળફૃ થઇ ગમ શત. 

 તા. ૨૮-૪ના કદલવે ત્નીને ગબક યહ્યાના શબુ વભાચાય અલા અલેર. ત્માયે જાતીમ 

કઇણ યગ ળે યહ્યા ન શતા. ૨-૧૦ના કદલવે અલેરત્માયે ત્નીને િઠ્ઠ ભકશન ચારત શલા 

િતા ંજાતીમ જીલન લૂકલતૌ ચા ુજ શત ુ.ં તેથી તે ફાફતે વભજાવ્મા શતા ને ખજંલા, 

પલ્પરા લગેયે થમેર ચાભડીના યગની ળયદઊત ુનવુાય વાયલાય અી શતી. 

 તા. ૪-૩-૮૭ના કદલવે ંડાનુ ં ેકેટ વાથે રાલેરા. ફયાફય ઈત્તયાણના કદલવે જ તા. 

૧૪-૧-૮૭ના યજ તેભને ત્મા ંતુ્ર જન્દ્ભ થમ શત. જેનુ ંનાભ ાડલાભા ંઅવ્યુ ંશત ુ ંવલશ્ણ.ુ  
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૨૩ : થેરેવવવભમાભા ંનંધાત્ર કયણાભ 

 એરથીના અગભન િી ણચકકત્વા જગતભા ં વોથી ભટી ઓધના કયએક્ળન 

(પ્રરેકક્રમા-અડવય)ની ઉબી થઇ િે. જે એરથીના ં કયટક  ને કયપયની ભાથાકટૂ ને 

ભંઘલાયી કયતા ંલધ ુખતયનાક િે. ભટાબાગની દલા એક કે એકથી લધ ુકયએકળન કયતી શમ 

િે. ને તેની વયને દૂય કયલા ફીજી દલા લયાતી શમ િે. તે ણ ક્યાયેક અડવય કયતી 

શમ િે.  

 તાલ, ટાઇપઇડ, ભેવનન્દ્જાઇટીવ, ભેરેકયમા, ઝેયી ભેરેકયમા, કભ, ળયદી, કેન્દ્વય, શાઇ 

ફી.ી, વનંરા, કડપે્રળન, રુભેકટઝભ, હ્રદમયગ, કાકડા, શ્વાવ, એ્ેન્દ્ન્દ્ડવાઇકટવ, લ્પવય, 

ભાનવવક યગની વાયલાય ભટે બાગે વીધી નથી ઉતયતી. તે કંઇકને કંઇ નવુ ં ેદા કયે િે. 

ફકરંુ કાઢતા ંઊંટને ણ ેવાડી દે િે. ને તેભાનંી કેટરીક પ્રવતકક્રમા એટરી ફધી ખતયનાક 

શમ િે કે દયદીની અખી જજંદગી શડભા ંમકૂાઇ જામ િે. 

 રાફંી વાયલાય ફાદ યગને વાધ્મ કયી દઇને કયએકળનની શાયભાા વયજીને દયદી 

િેલટે અલે િે અયલેુદ ાવે-લૈદ્ય ાવે. યંત ુ ત્માયે ઘણુ ંજ ભડુ ંથઇ ગમેુ ં શમ િે. યગ 

બેયાઇ ગમેર શમ િે. ક્રવનક-કમ્પ્રીકેટેડ ફની ગમેર શમ િે. દયદી ને તેન કયલાય તન-

ભન-ધનથી બાગંી ડેર શમ િે. િતા ંતેલી ક્સ્થવતભા ંણ અયલેુદ કેટુ ંફૃડુ ંકયણાભ ઓિા 

ખચે ને ઓિા વભમભા ંઅે િે તે ભાટે લાચં એક અ કેવ.......... 

 

  

 

 શ્રી બગલતીફશને પ્રભદકુભાય વ્માવ તા. ૧૬-૮-૯૪ના કદલવે અવ્મા શતા. લમ શતી ૩૨ 

લકની. એ-૮૩, એકતા ટાલવક, લાવણા ફેયેજ યડ, ભદાલાદ-થી. યંત ુ તે યશલેાવી િે 

ઓકયસ્વાના ને વલદેળભા ંયશીને અલેરા તેને ફચણભા ંભેરેકયમા ને કભ થમેર. તેને 

‘થેરેવવવભમા’ ળફૃ થમેર. જેને અયલેુદભા ં રગબગ વાધ્મ પ્રકાયન ાડું કશી ળકામ. 

ગજુયાતના રક તેને રશીન લા ણ કશ ે િે. તેને ૧૨ લકથી મકૃત-્રીશા લધી શતૌ. જેને 

્રીશાવદૃ્વિ કશી ળકામ. ્રીશદય ણ કશી ળકામ. કાક્રભ મકૃત (ણરલય)ભા ંતેને દુખાલ થત 
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શત. મકૃત-્રીશા યક્ત ફનાલનાયા ંઅંગ શલાથી તેની વલકૃવત થલાથી યક્તાલ્પતાન યગ-

ાડું ળફૃ થમ શત. તેથી િ ભકશને ફેત્રણ લખત ફેત્રણ ફટર બ્રડ ચડાલવુ ં ડત ુ ં શત ુ.ં 

યક્તાલ્પતા લખતે દયદીને ગે વજા અલતા શતા. અ ઈયાતં તેને સ્દંનાવધક્ય (હ્રદમના 

ધફકાયા લધી જલા)નુ ંરક્ષણ ણ શત ુ.ં ઈધયવ અલતી શતી, ળયદી થતી શતી, ક્યાયેક ઉરટી 

ણ થતી શતી. એરથીભા ં વત્તના યગની વાયલાય વ્મલક્સ્થત નથી તેવુ ંભારંુ ભાનવુ ં િે. 

તેથી કભાની-ાડુંની વાયલાય ભટે બાગે ખટી ને ધયૂી થતી શમ િે. કભાના ભટા 

બાગના દયદી એરથીના વકંજાભા ંપવામા ફાદ જીલનબયના દયદી યશવે ુ ંડે િે. 

 અ દયદીને કભ-ાડું શલાથી વત્ત, મકૃત શૂ શલાથી લાય ુને ઈધયવ-ળયદીભા ં

કપ ડલાથી વત્રદને નજયભા ં યાખીને વત્રદળાભક ત્રક અ્યુ ં શત ુ.ં કેવના ડાફા ખણૂા 

ઈય ભં ‘વલળે’ ળબ્દ વલળે ફૃે રખ્મ શત. કાયણ કે તે વલળે પ્રકાયન યગ ને વલળે 

લસ્થાભા ંશંચેર યગ શત. 

 ઔધ અ્મા ંશતા ંઅ પ્રભાણેઃ 

૧. અયગ્મલવધિની યવ ટીકડી.....૨-૨ વલાયે-વાજંે ગમતૂ્ર, દૂધ થલા ાણી વાથે. 

૨. ણરલેક્વ ટીકડી.....૨-૨ ફયે-યાતે્ર ાણી વાથે. (‘ફાન’ની) 

૩. ભડંયૂ બસ્ભ.....૧-૧ ગ્રાભ  

 વવતરાકદ બસ્ભ.....૧-૧ ગ્રાભ 

 વલાયે-યાતે્ર ભધ વાથે (ભડંયૂને ‘અયપુ્રડક્્વ’ભા ંકંુલાયની ૨૧ બાલના અી શતી.) 

૪. કુભાયી અવલ.....૧-૧ ભટ ચભચ વભાન ઠંડુ ંાણી ભેલીને જમ્પમાફાદ. 

 તા. ૨૪-૮ના યજ અવ્મા ત્માયે જાભનગય થઇને અવ્મા શતા. ખયેખય ત તેઓ લૈદ્ય શ્રી 

વી.ી.શકુ્રના દયદી શતા. ણ તે યદેળ જલાથી ભવતમ ઉતયાવ્મ શલાથી ભાયી ાવે 

વાયલાય ભાટે ભકલ્પમા શતા. તેભણે ણ ઔધમગ રખી અેર. તે નવુાય તેભન ને 

ભાય મગ ભેલીને અ યીતે વમંજન કયુ ંશત ુ.ં 

૧. ળખંાલટી.....૨-૨ જમ્પમા ફાદ. 
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૨. ળતાલયી ટીકડી.....૨-૨ ફયે-યાતે્ર ાણી થલા દૂધ વાથે. 

૩. ભધકુટી ટીકડી.....૨-૨ ઈયની દલા વાથે. 

૪. મતૃા (ગ) વત્લ.....૧ ગ્રાભ, 

 ધાભી રશ.....૧ ગ્રાભ, 

 પ્રલારવષ્ટી.....૧/૨ ગ્રાભ ભધ વાથે વલાયે-યાતે્ર. 

૫. ફુરવત્રકાકદ કલાથ.....દયદી ાવે શત તે વલાયે-યાતે્ર રેલાન શત. 

૬. વ્રી ક્ષીય ાક.....ઘેય તૈમાય કયી કદલવભા ં ફે લખત રેલાન શત. (૧૦૦ વભ.ણર. 

દૂધભા ંતેટુ ંજ ાણી ભેલી, ૫ દાણા ઝીણી રંડી ીયના નાખી ધીભા તાે ખલૂ્પુ ં

ઈકાવુ.ં ાણી ફી જતા,ં ઠયે ત્માયે ાચેંમ ીય ચાલી જલી ને ઈય દૂધ ી જવુ.ં 

 તા. ૬-૧૦ના યજ ઓકયસ્વાથી તેભના વગા દલા રેલા અલેરા ત્માયે કશતેા શતા, 

‘બગલતી ક છિા શૈ. સ્ફૂવતિ-ળક્ક્ત ફઢી શૈ, સજૂન નશં શૈ, લાયંલાય બ્રડ ચડાના નશં ડતા, 

કભ ચઢાના ડતા શૈ. ફાર ણગયને કી પકયમાદ શૈ, કપ બી ણગયતા શૈ.’ 

 કપ ડત શલાથી દૂધ-ઘી-ખાડં-ગ જેલા ં કપકાયક અશાય રવ્મ નશં રેલા જણાવ્યુ ં

શત ુ.ં ભાથાભા ંનાખલા તથા નસ્મ રેલા કંુતર કેળ તેર (‘અય ુપ્રડક્્વ’નુ)ં અ્યુ ંશત ુ.ં 

 તા. ૧૮-૧ના યજ વારંુ શલાથી ઘટાડીને નીચેરી દલા દીધી શતીઃ 

૧. ળખંલટી 

૨. ભધકૂ ટીકડી 

૩. મતૃા વત્લ 

૪. ળતાલયી ટીકડી 

 તા. ૧૮-૧-૯૫ના યજ ફૃફફૃ ફતાલલા અલેરા ત્માયે કશતેા શતા, ‘વાશફજી, ફ મજુે 

ફહુત છિા શૈ, સજૂન અતી નશં, ભખૂ રગતી શૈ, ભેયા ફૂરા હુઅ ેટ ફૈઠ ગમા શૈ, બખુાય 
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અતા નશં, ૈયભં દુખાલા ફ નશં શતા, ખનૂ ફઢ કય ૬ ટકા શ ગમા શૈ. ફ િ ભાવ કે 

અંતય ય ખનૂ થડા ચઢાના ડતા શૈ.’ 

 દલા નલેવયથી અ પ્રભાણે શતીઃ 

૧. અયગ્મ લવધિની લટી.....લૂકલતૌ 

૨. ણરલેક્વ ટીકડી.....લૂકલતૌ 

૩. શ્વગધંા ટીકડી.....૨-૨ વલાયે-વાજંે દૂધ વાથે. 

૪. નુનકલા ગગૂ.....૨-૨ વલાયે-યાતે્ર ભકૂ કયીને ાણી કે ગમતૂ્ર વાથે. 

૫. ભડંયૂ બસ્ભ.....૧ ગ્રાભ, 

 મતૃાવત્લ.....૧/૨ ગ્રાભ વલાયે-વાજંે ભધ થલા દૂધ વાથે. 

 દયદી કદાચ વલદેળ ચાલ્પમા ગમા શલાથી પયીથી દલા રેલા અવ્મા નથી. 
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૨૪ : જૂનુ ંખયજવુ ંખલાઇ ગયુ ં! 
 કેટરાક યગની જુગરફધંી જલા ભતી શમ િે. ભટેબાગે અલા યગ એક જ ગ્રુના 

શમ િે. ડૉક્ટય ભટે બાગે તેને ‘એરેજજૉક યગ’ કશ ે િે. જેભકે ળયદી, ઈધયવ, શ્વાવની વાથે 

ળીવ, ખયજવુ,ં ખજંલા લગેયે ચાભડીના યગ. અયલેુદની રન્દ્ષ્ટએ અ ફધા યગ પ્રામઃ 

વાભકપની લસ્થાને કાયણે શમ િે. ભટે બાગે એવુ ંફનતુ ંશમ િે કે ળયદી-શ્વાવ જયભા ંશમ 

ત્માયે ળીવ-ળયદી ળાતં શમ િે ળીવ-ળયદી જયભા ંશમ ત્માયે ળયદી-શ્વાવ ળાન્દ્ત શમ િે. 

ફધા યગનુ ંમૂ એક જ શલાથી, ભદંાક્ગ્ન, કપ, અભ શલાથી તેનુ ં સ્થાનાન્દ્તય થત ુ ંયશ ે િે. 

કાયણના તથા ઊતઓુના પેયપાયને કાયણે તેવુ ંથામ િે. યગ રગ શલા િતા ંવનયાભી કયલા 

કયલાથી, કપ-અભ વલયીત અશાય-વલશાય કયલાથી ફધાભા ંકયણાભ રાલી ળકામ િે. કેટરાકં 

ઔધ ણ એલા ંિે કે તે ફધા યગને ભટાડી ળકે િે. દા.ત. શદય, વત્રપા, શયડે, યડવૂી 

લગેયે. 

  

 શ્રી ભકસદૂ ગરુાભ રી ભન્દ્સયૂીન અજીલન નફંય ૭૯૪ િે. તે તેભની ૩૨ લકની લમે 

તા. ૨-૬-૯૫ના કદલવે એ-૨૧, વકંણરતનગય, જુશાયુા, વયખેજ યડ, ભદાલાદથી વાયલાય 

રેલા અલેર. તે નકયી કયતા શતા. તેભને ૧૨ લકથી વાધ્મ ખયજવુ ંશત ુ.ં વાથે કફજજમાત 

ને ળયદી ણ શતા. અ ફધા યગભા ંજાતીમ વમંભ લધ ુબાગ બજલત શલાથી ળક્ય 

તેટર વમંભ ાલા વભજાવ્મા શતા. 

 યેજી ભાટે ચભકયગ ત્રક અેર. તે પ્રભાણે યેજી ાલાની શતી. ગણ, ખટાળ, 

ભીઠું, દૂધ, દૂધની લાનગી, દશં, ઘી, ભાખણ, િાળ લગેયેન ત્માગ કયલાન શત. પ ને 

ભીઠાઇઓ િડલાની શતી. ફ્રુટ વરાડ, ફ્રુટ જ્યવુ, ફ્રુટ અઇવક્રીભ જેલા વલરુિ અશાય રેલાના ન 

શતા. ઈંડા, ભાવં, ભાિરાનં ત્માગ કયલાન શત. તર-ગની ચીકી ખાલાની ન શતી. વલાયે 

સમૂોદમ શરેા ઉઠી જલાનુ ંશત ુ.ં ફયે કે કદલવે ઊંઘલાનુ ંન શત ુ.ં 

 ઔધ ગઠવ્મા ંશતા ંઅ પ્રભાણેઃ 

૧. ભજંજષ્ઠાકદ ઘનલટી.....૨-૨ વલાયે-વાજંે ભકૂ કયીને ાણી વાથે. 
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૨. લાવા ઘનલટી.....૨-૨ ઈયની દલા વાથે. (ળયદી તથા ચભકયગ ભાટે) 

૩. સ્લાકદષ્ટ વલયેચન ચણૂક..... ૪ ગ્રાભ યાતે્ર ાણી વાથે. (કફજજમાત તથા ચભકયગ ભાટે) 

૪. યક્તળધન કલાથ.....૧-૧ ચભચ વલાયે-વાજંે. (‘ફજાજ’ન) 

૫. વયા ટયફૂ.....ખયજલા ઈય કદલવભા ંફેત્રણ લખત રગાડલા. (‘અય ુરેફ’ની) 

 તા. ૯-૬ના કદલવે કેલ વાત જ કદલવભા ં ખયજવુ,ં ળયદી તથા કફજજમાતભા ં ઘણ 

પામદ શત. 

 તા. ૨૩-૬ના યજ ખયજલાના વ્રણભા ં ગાઠં જેવુ ં ઈવી અવ્યુ ં શત ુ.ં ગેવ થત શત, 

િાતીભા ંઈનાાને કાયણે ફતયા થતી શતી. તેથી દલાભા ંપેયપાય અ પ્રભાણે કમાક શતાઃ 

૧. ખકદયવાય ઘનલટી.....૨-૨ વલાયે-વાજંે ભકૂ કયીને ાણી વાથે. 

૨. કકળય ગગૂય.....૨-૨ ઈયની દલા વાથે. 

૩. ચભકયગશય લટી.....૨-૨ ઈયની દલા વાથે. 

૪.  શયડે ટીકડી.....૬ યાતે્ર ાણી વાથે. (કફજજમાત, ળયદી ને ચભકયગ ભાટે) 

૫. યક્ત ળધન કલાથ.....ચા.ુ 

૬. યવલતંી.....ખયજલાભા ં ગઠંાઇ ગમેરા બાગ ઈય રે કયલ. ાણી વાથે કદલવભા ં

ફેત્રણ કરાકે. 

 તા. ૧૭-૭-૯૫ના કદલવે એટરે કે ફયાફય દઢ ભકશને અવ્મા ત્માયે તેભનુ ં૧૨ લક જૂનુ ં

ખયજવુ,ં ખલાઇ ગયુ ં શત ુ.ં જૂની કફજજમાત ને જૂની ળયદી વાલ ગામફ ગઇ શતી. િતા ં

િેલ્પરે ચા ુ દલાભા ં ખકદયવાય ઘનલટીને ફદરે ભજંજષ્ઠાકદ ઘનલટી ફદરીને ૧૫ કદલવની 

દલા અી શતી. 
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૨૫ : આપ્છિત તુ્રપ્રાપ્્ત 

 વનૌ ૧૯૮૫ શરેા ં શ્રી ભશને્દ્રબાઇ ચંાર પ્રલાકશકા (ભયડા)ના દયદી ફનીને અલેરા 

ને તેભા ંવંણૂક વારંુ થઇ જલાથી તેભની દસ્તી અયલેુદ વાથેની ને ભાયી વાથેની કદન-

પ્રવતકદન લધતી જ યશી. ૪૯૪૯ યુફીમાલાડ, દાશદથી અલેરા. શ્રી ભશને્દ્રબાઇ ત્માનંી ફકન 

ફંકના અગ ડતા કભકચાયી િે. તા. ૩૦-૪-૮૬ના કદલવે અવ્મા ત્માયે તેભની ઉંભય ૩૪ 

લકની શતી. તેભન અજીલન વભ્મ નફંય શત ૧૧૦. તેભના ત્ની ળાયદાફશને ણ વાથે 

શતા. તુ્રી શતેર ણ. અલતા જ તેભણે કશે ુ,ં ‘ળબનબાઇ, ભાયે અ એક ્માયી ્માયી 

તુ્રી શતેર િે. શલે ભાયે વદગણુી, સ્લસ્થ, સુદંય તુ્રની ઇછિા િે. તભે પ્રવંલન પ્રમગના 

વનષ્ણાત િ તેથી તભાયી ાવે અલેર િીએ. તભાયા ં ઘણા ં સુ્તક ભે લાછંમા ં  િે ને 

તભાયા ‘ગજુયાત વભાચાય’ના રેખ વનમવભત લાચંીએ િીએ. અયલેુદભા ંભને તટૂ શ્રિા િે 

તેથી ભાયી ઇછિા ચક્કવ યૂી થળે જ.’ 

 પ્રવંલન પ્રમગ વલે જફૃયી પ્રાથવભક ભાકશતી અલા ભં કહ્યુ ં શત ુ,ં ‘તુ્ર વતાન અંળ 

શલાથી ને તુ્રત્વત્તને શકુ્રશદુ્વિ ને શકુ્રપ્રફતા વાથે વફંધં શલાથી શરેા ં ત તભારંુ 

શકુ્રયીક્ષણ કયાલવુ ંડે. તે ફયાફય શમ એટરે કે ૮૦ વભણરમન્દ્વ કાઈન્દ્ટ ને તે ૮૦ ટકા 

ભેકટણરટી શમ ને વના ટકા ન શમ ત ખાવ વનમભ વાથે ફેકી યાત્રીએ વભાગભ કયલ 

જઇએ. યંત ુ શકુ્રયીક્ષણભા ં કાઈન્દ્ટ ને ભકટણરટી ઓિી શમ ત તભાયી ફેત્રણ ભકશના 

વાયલાય કયલી ડે. ગબક યહ્યાફાદ તભાયી વાયલાય યૂી ને ળાયદાફશનેની ળફૃ. તેભની 

વાયલાય દઢ ભકશનાના ગબકથી વાડા ત્રણ ભાવન ગબક થામ ત્મા ંસધુી તેભની વાયલાયન કવક 

અ યીતે િે. 

- શંથી ફે ભકશના સધુી દલા અલાભા ંઅલળે. જેન શતે ુપ્રવંલન પ્રમગ, ગબકયક્ષા, 

ગણબિણીની તદુંયસ્તી તથા થતા ઈરલ ટકાલલાન િે. 

- યેજી ાલાનુ ંત્રક અલાભા ંઅલે િે. 

- વનાનુ ં રુુ અકૃવતનુ ંચગદંુ ખયીદી તેને ખફૂ તાલી રારઘભૂ થતા ગ્મા દૂધના 

કટયાભા ં ફલાથી ‘િમૌ’ લાજ થામ િે. તેથી તેને િભકાયવુ.ં કશ ે િે તે પ્રમગ 
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ષુ્મનક્ષત્રના કદલવે ત ખાવ કયલ. શભેંળા કયલાથી ણ ગણબિણી ને ગબકને ઘણા 

પામદા થામ િે.  

- દઢ ભાવથી વાડાત્રણ ભાવ લછચે અલતા ફેત્રણ ષુ્મનક્ષત્રના કદલવે નસ્મ રેલા 

એટરે કે નાકભા ં ટીા ં નખાલલા અલવુ.ં તે લખતે ફુૃે જ વાથે અલવુ.ં ફને તે 

‘વ્શાઇટ’ થલા ‘રાઇટ’ કડા ંશયેલા ંજેથી ફાક ગરંુ થામ. 

- તે વવલામ કે િી કઇ તકરીપ શમ ત નલ ભાવ સધુી જફૃય જણાતા ંદલા ચા ુયાખી 

ળકામ. 

 તેભના ચશયેા ય નભુવત લાચંીને ભં શ્રી ભશને્દ્રબાઇ ચંારન કેવ રખ્મ. લજન 

કેલ ૪૧ કકર જ શત ુ.ં કપપ્રકૃવતને કાયણે ભદંાક્ગ્ન, રુણચ લગેયેની પકયમાદ શતી. 

 તેભણે શકુ્રયીક્ષણ ગાઈ કયાલેર તેના નભકર કયટક  અલેરા. 

 વત્રદળાભક ત્રક વાથે ઔધ અટરા ંઅ્માઃ 

૧. એક્ટીપટક  ટીકડી.....૨-૨ વલાયે-વાજંે ાણી વાથે ચાલીને. 

૨. શ્વગધંા ઘનલટી.....૪-૪ વલાયે-વાજંે ભકૂ કયીને કે ચાલીને ાણી વાથે. 

૩. રે્ટાકડન ટીકડી.....૨-૨ ફયે-યાતે્ર ાણી વાથે. 

૪. ભધકૂ કેસ્યરૂ.....૨-૨ ફયે-યાતે્ર ાણી વાથે. 

૫. ણરલેક્વ વવય.....૧-૧ ચભચ જમ્પમા ફાદ ફનેં લખત. 

 તા. ૯-૬-ના કદલવે ભખૂ રાગલાનુ ં પ્રભાણ લધ્યુ ં શત ુ.ં લજન ચારીળ કદલવભા ં ઢી 

કકર લધીને ૪૩.૫ કકર થયુ ંશત ુ.ં વાથે ઈત્તેજનાનુ ંપ્રભાણ ણ લધ્યુ ંશત ુ.ં તેભા ંલધાય થામ 

તે ભાટે ચા ુદલાભા ંનીચેની ફે દલા ઈભેયી શતી. 

૧. શ્વગધંા ધતૃ.....૧૦-૧૦ગ્રાભ વલાયે યાતે્ર. (ળયદી ન શમ ત દૂધ વાથે) 

૨. શ્વગધંા ચણૂક.....૨ ગ્રાભ 

 ળતાલયી ચણૂક.....૨ ગ્રાભ 
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 જેઠીભધ ચણૂક.....૧ ગ્રાભ વલાયે-વાજંે ાણી વાથે. 

 તા. ૧૯-૧૧ના કદલવે ઘણ જ પામદ શત. તેભ િતા ં જાતીમ અંગ ય ભાણરળ કયલા 

શ્રી ગાર તેર અ્યુ ંશત ુ.ં ઘેય છમલનપ્રાળ શત તે રેલાની નભુવત અી શતી. 

 તા. ૨૧-૧ના વળમાાના કદલવભા ં કપ ડલાન ળફૃ થમ શત. ેટભા ં તથા ભાથાભા ં

દુખાલ થત શત. ચક્કય અલતા ંશતા.ં લજન ૪૪ કકર શત ુ ંતેની દલા અ પ્રભાણે અી શતી. 

૧. શ્વગધંા ધતૃ.....ઘેય શત ુ ંતે ળયદી ભટયા ફાદ રેલાનુ ંશત ુ.ં 

૨. શ્વગધંા ચણૂક.....વલાયે-વાજંે ચભચી ાણી વાથે. 

૩. એક્ટીપટક  ટીકડી.....લૂકલતૌ. 

૪. બ્રન્દ્ટ ટીકડી.....૨-૨ વલાયે-વાજંે (ળયદી ભાટે. ‘નનુી’ની.) 

૫. રક્ષ્ભીવલરાવ યવ.....૧-૧ વલાયે-વાજંે ચવૂલી કે ભધભા ંચાટલી (ફધા યગ ભાટે) 

૬. કપઘ્ન કેસ્યરૂ.....૨-૨ વલાયે-યાતે્ર ગલી. (તેભા ં વત્રકટુ, લાવા લગેયે કપનાળક ચણો 

શતા.ં) 

૭. કફજજમાત ચણૂક.....યાતે્ર ૧ ચભચી ાણી વાથે. 

તા. ૬-૨ના કદલવે શકુ્રયીક્ષણન કયટક  અ પ્રભાણે શત. 

-ભાત્રાઃ ૧.૫ એભ.એર. 

-કાઈન્દ્ટઃ ૮૫ વભણરમન્દ્વ. 

-ભકટણરટીઃ ૯૦ ટકા. 

 કયટક  ઘણ જ વાય શત. લજન ૪૪.૫ થયુ ંશત ુ.ં 

 તા. ૧૭-૩ના યજ કપ ડત શત તેથી ગણ, ચીકાળ ફધં કયાલી ‘ફાન’નુ ંતરુવી 

વવય ઈભેયુ ંશત ુ.ં 
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 તા. ૨૦-૪ના કદલવે અવ્મા ત્માયે લવતંભા ં ગબક યશ ે તેલી ઇછિા શલાથી ફાનવલટ 

ટીકડી...૨-૨ વલાયે-વાજંે રેલા ‘ફાન’ની ઈભેયી શતી. જેથી થડા વભમભા ંગબક યહ્ય શત. 

 તા. ૧૬-૩-૮૮ના યજ ભશને્દ્રબાઇ ને ળાયદાફશનેની ભન લાછંિા વવિ થઇ શતી. તેભને 

ત્મા ંઇપ્છિત તુ્રન જન્દ્ભ થમ શત,. ભશને્દ્રબાઇ કશતેા શતા, ‘ળબનબાઇ, અયલેુદની કૃાથી 

તુ્ર થમ િે તેભ ભાનુ ંછુ.ં અયલેુદનુ ંઊણ શભેળા ંમાદ યાખીશુ.ં નાભ ણ તભે જ ળધી અ. 

     ‘શતેરન બાઇ પે્રભર’  

ને એભને પે્રભર નાભ ગભી ગયુ.ં પે્રભર ચંાર. વોને ગભી જામ તેવુ ંનાભ. 

 એ પે્રભરકુભાયનુ ંનાભ ખયેખય રાખ રકના જીબે ફરાત ુ ંથયુ.ં અ યગુભા ંવોથી લધ ુ

કીવતિ ભે એક્ટય થલાથી. પે્રભરકુભાય પ્રાથવભક ળાાના ણબનમ પ્રવવૃત્તભા ંઅગ યશતેા. 

એકલખત લેળભૂાના કામકક્રભભા ંફાકૃષ્ણના લેળભા ંતે પ્રથભ અવ્મ. તેની અ તસ્લીય સુદંય 

ભનભશક શલાથી પ્રવંલન પ્રમગનુ ંભારંુ સુ્તક ‘ઈત્તભ ઇપ્છિત વતંાન’ ના અલયણ ઈય એ 

પટ ભં પ્રગટ કમો િે. 

 પ્રવંલન પ્રમગથી થતા ં ફાક સુદંય, બદુ્વિળાી, એક્ટીલ થતા શલાથી પે્રભરકુભાય 

ણ ળાાની ફધી ફાફતભા ંપ્રામઃ પ્રથભ અલતા. તેભાથંી તેણે ણબનમના કે્ષત્રભા ંપ્રલેળ 

કમો. કશન્દ્દી-ગજુયાતી ઘણી ટત્રલી. વવકયમરભા ં તેણે ફા કરાકાયનુ ં ાત્ર બજવ્યુ.ં 

‘ગગંાભૈમા’ભા ંશ્રી યાભાનદં વાગયે તેને પ્રશરાદના ાત્ર ભાટે વદં કયેર. ‘ણરપ રૈરા’ના 

ગ્ર ફારકરાકાય તયીકે તેની વદંગી થમેરી. શતેર ને પે્રભર ફનેંએ ઘણી ટી.લી. 

વવકયમર, ગજુયાતી કપલ્પભભા ંકાભ કયુ ંિે. 

 પે્રભરના વોથી શરેા ણબનમની અલકભાથંી શ્રી ભશને્દ્રબાઇએ અયટુ્રસ્ટને નદુાન 

અ્યુ ંશત ુ.ં તેઓ અયલેુદના યભ પ્રચાયક િે. દાશદ ને ચંભશાર જજલ્પરાના તેઓ ‘અય-ુ

પ્રચાયક’ શલાથી તેભની અ પ્રચાય પ્રવવૃત્ત ફદરે ‘અયલેુદ નયુાગી’ તયીકે 

 અયટુ્રસ્ટે તેભનુ ંતા. ૫-૯-૯૬ના યજ વન્દ્ભાન કયુ ંશત ુ.ં જ્માયે જુઓ ત્માયે પન ઈય કે 

ફૃફફૃ તેઓ અયલેુદની, અયટુ્રસ્ટની, અયતુીથકની ને લૈદ્ય ળબનની ણચંતા કયતા શમ િે. 

તેભને લધભુા ંલધ ુભદદગાય થલા વતત પ્રમત્ન કયતા શમ િે. 
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૨૬ : ભારજીબાઇના ભટયા ફે યગ. 
 વ્મવન ભાનલજાતના એક નફંયના દુશ્ભન િે. દાફૃ, તભાકુ, પીણ જેલી એકાદ 

વ્મવનભા ંવ્મક્ક્ત પવાઇ જામ ત તેને તેભાથંી ફશાય અલવુ ંખફૂ જ મશુ્કેર ફને િે. ને તેના ં

તન-ભન-ધનની ખભુાયી અજીલન થમા કયે િે. કાે મતૃ્યનુા બગ ણ ફનવુ ં ડે િે. 

વ્મવનને કાયણ વ્મવનીને એક કે એક થી લધ ુકઇ કષ્ટવાધ્મ કે વાધ્મ યગ બેટ ભ્માવલના 

યશતે નથી. ને ભટેબાગે કેન્દ્વય જેલ જીલરેણ યગ ભી જામ ત જીલતય ફયફાદ થમા 

વલના યશતે ુ ંનથી વાથે તેના ંસ્લજનનુ ંણ. 

 ગઇ ેઢી સધુી ગજુયાતભા ં વ્માક પ્રભાણભા ંપીણનુ ં વ્મવન શત ુ.ં ગાભડાના િાત 

રકભા ંએનુ ંપ્રભાણ એટુ ંફધુ ંશત ુ ં કે લણકલતા ણ લેદના થામ. પીણને કાયણે ભાનવવક 

દોફકલ્પમ, ળાયીકયક દોફકલ્પમ, કફજજમાત, ધાતળુ, નુવંક્તા તેના વ્મવનીને લધભુા ંલધ ુશયેાન 

કયી ળકે િે ને જજંદગીબય કયફાવુ ંડે િે તેલ એક કેવ...... 

  

  

 શ્રી ભારજીબાઇ જીલાબાઇ યફાયી. તા. ૧૬-૭-૮૫ના કદલવે અલેરા. ઉંભય શતી ૪૫ 

લકની. યશતેા શતા ભશવેાણા જજલ્પરાના કડી તાકુાના નદંાણ ગાભે. ગાધંીનગયભા ંગજુયાત 

જભીન વલશણા ભજુય ને શવત ગશૃવનભાકણ ફડકના તેઓ પ્રમખુ શતા. તે યફાયી શલાથી 

શુારનન ધધં ણ કયતા શતા. અ ગાઈ ણ તેઓ એક લખત દલા રેલા અલી 

ગમેરા. ગમા લકન તે કેવ ળધલા િતા ંન ભલાથી નલ અજીલન કેવ કઢાવ્મ શત. જેન 

નફંય શત ૧૮. 

 તેભની મખુ્મ પકયમાદ વખત કફજજમાતની શતી વાથે શ્વાવનુ,ં શયવનુ ંને ભેદવદૃ્વિનુ ં

ણ દદક  શત ુ.ં જાતીમ દોફકલ્પમની પકયમાદ ણ શતી જ. ભં તેભને ળફૃઅતભા ં કફજજમાતનુ ં

ત્રક અેુ ંણ િી ફાકીના ંદદોને કાયણે વત્રદજ ત્રક અ્યુ ંશત ુ.ં 

 દદકના ઇવતશાવભા ં જતા ં મખુ્મ નંધાત્ર ફાફત શતી તે ત્રણલકથી પીણનુ ં વ્મવન 

તેભને ખફૂ લગી ગયુ ં શત ુ ં ને તે િડી ળક્તા ન શતા. પીણ વલ શલાથી તેનાભા ં

વ્મલામી, વલકાવી ગણુ ખફૂ ખતયનાક શમ િે. સ્તબંના, ગ્રાશી,ધાત ુળક ને ગયભ શલાથી 
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તે ળયીય-ભનને ખફૂ શાવનકાયક ફને િે. ખફૂ કફજજમાત કયનારંુ શલાથી તેના વેલનથી 

કફજજમાત થતી શમ િે ને કામભી કફજજમાતભા ંકયાજંલાવી શયવ થામ િે. ધાત-ુળકયનાય 

ને શકુ્રળક શલાથી તેના વેલનથી નુવંકતા ણ અલી ગમેરી. તે વ્મવન િડલાની 

તેભની ઇછિા શતી ણ િડી ળકતા ન શતા. તેથી તેના ભાટે વકગધંા ટીકડી તથા લેદનાત્ભક 

યવ ભં જભાલેરા ણ વનષ્પ. 

 ભેદ ઘટાડલા ભાટે ભેદશય ગગૂ તથા વનરા ભાટે તથા ભાનવવક સ્લાસ્થ્મયક્ષા ભાટે 

બ્રાહ્મી ટીકડી અી શતી. ેટભા ંફતયા, ેટ ચડવુ ંતથા કફજજમાત ભાટે નીચેની દલા ળફૃ 

કયી શતીઃ 

૧. ળતત્રાકદ ચણૂક.....૮ ગ્રાભ યાતે્ર ાણી વાથે (કફજજમાત તથા ઈદયયાશ ભાટે) 

૨. વત્રપા ટીકડી..... ૪ યાતે્ર ાણી વાથે. (કફજજમાત, વત્રદ તથા ભેદ ઘટાડલા ભાટે) 

૩. મતૃા ગગૂ.....૨-૨ વલાયે-વાજંે ાણી વાથે ભકૂ કયીને. શયવ ભાટે. 

 તા. ૧૩-૧-૮૬ના કદલવે લાય ુ ઈય ચડત શલાથી તેને નીચે ઉતાયલા (નરુભન-

વલી ગવત કયલા) વળલા ટીકડી ૨-૨ વલાયે-યાતે્ર ાણીભા ંરેલા ઈભેયી શતી. 

 તા. ૨૭-૩ના કદલવે વલાયે ઉઠી ળકલાભા ંતકરીપ ડતી શતી, દાશ ને રુણચ ણ 

ચાુ ંશતા.ં પીણનુ ંવ્મવન લૂકલતૌ ચા ુજ શત ુ.ં તેથી નીચેની દલા ગઠલી શતીઃ 

૧. ળતત્રાકદ ચણૂક.....યાતે્ર ૮ ગ્રાભ (કફજજમાત તથા દાશ ભાટે.) 

૨. ળતાલયી ટીકડી.....૨-૨ દાશ ભાટે. 

૩. રીલ-ય ટીકડી.....૨-ટ વલાયે-વાજંે ાણી વાથે. (રુણચ ભાટે. ‘કશભારમ’ની.) 

 તા. ૨૦-૮ના યજ વખત કફજજમાતની પકયમાદ શતી. તેથી ગણેળકક્રમા (ગદુાભા ંઆંગી 

નાખી ભ ખંચલાની કક્રમા) કયલી ડતી શતી. તેથી ળતત્રાકદ ચણૂક ઈયાતં કલ્પમાણ ચણૂક 

ખાવ ઈભેયુ ં શત ુ.ં ગેવ ભાટે ગેવેક્વ ટીકડી...૨-૨ (કશભારમ) ચાલીને વલાયે-વાજંે રેલા અી 

શતી. તા. ૧૮-૯ના યજ દીનદમા ચણૂક ણ ઈભેયુ ંશત ુ.ં તેનાથી કફજજમાતભા ંવારંુ યહ્યુ ંશત ુ.ં 
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 તા. ૨૦-૧૧-૮૭ના વળમાાના વખત ઠંડા કદલવે કપ થલાની, શ્વાવ ચડલાની જૂની 

પકયમાદ ળફૃ થઇ શતી. વાથે કફજજમાત, ગેવ ત શતા ંજ. ઈયાતં મ્પરવત્તના ંણ રક્ષણ 

શતા.ં તેથી લાત-વત્ત-કપ ત્રણેમને રક્ષ્મભા ંરઇ વાયલાય અ પ્રભાણે ગઠલી શતીઃ 

૧. શયડે ચણૂક.....તેભને ઘેય શત ુ ં તેભા ંચભચી ાણી વાથે રેલાનુ ંકશરે. (કફજજમાત, ગેવ, 

કપ, લાય,ુ શયવ, શ્વાવ લગેયે ભાટે.) 

૨. કલ્પમાણ ચણૂક.....૧૦ ગ્રાભ કફજજમાત ભાટે યજ યાતે્ર. 

૩. ળતત્રાકદ ચણૂક.....૮ ગ્રાભ વલાયે ાણી વાથે. 

૪. ઇપેવનન ટીકડી.....૨-૨ વલાયે-યાતે્ર ભધ વાથે. (શ્વાવ, ળયદી ભાટે. ‘વાડું’ંની) 

૫. બમાવન.....૨-૨ ટીકડી જમ્પમા ફાદ. (ગેવ,મ્પરવત્ત, કફજજમાત ભાટે ‘ઝડું’ની) 

 તા. ૧૦-૧૨ના કદલવે શ્વાવ-ળયદીભા ંઘણુ ંવારંુ શલાથી કફજજમાત ભાટે દીન-દમા ચણૂક, 

ક્લ્પમાણ ચણૂક તથા ળતત્રાકદ ચણૂક અલાથી કફજજમાત ણ દૂય થઇ ગઇ શતી. િેલ્પરે તા. 

૧૨-૨-૮૮ના યજ અવ્મા ત્માયે શલેાર અનદંદામક શત. કફજજમાત લોની શતી તે કાબભૂા ં

અલી ગઇ શતી. શ્વાવ ળયદી ભટી ગમા શતા. મ્પરવત્ત, ગેવ એ ફધા યગ ગામફ થઇ ગમા 

શતા. 
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૨૭ : વગબાકલસ્થાભા ંભટય વયામવીવ 

 સ્ત્રીઓ ભાટે વગબાકલસ્થા ખફૂ નાજુક વભમ શલાથી તેભા ંતેના ંતન-ભનનુ ંખફૂ જતન 

કયવુ ંજફૃયી િે. અ લસ્થાભા ંતેને જાતજાતના નલા યગ ળફૃ થામ કે શમ તે લધે િે-લકયે 

િે. ઉફકા-ઉરટી, ગેવ, ચક્કય, કફજજમાત, રુણચ, ળક્ક્ત, જીણક, ગબયાભણ, શયવ, વજા 

લગેયે તેભા ંમખુ્મ શમ િે. ને તે યગ, રક્ષણ, ઈદ્ર્લની વાયલાય એલી યકુ્ક્તથી કયલી ડ ે

િે કે ગણબિણીનુ ં કશુ ં નકુવાન ન થામ. કેટરીકલાય ગબંીય યગ કે ગબંીય ઈરલ થમ શમ 

ત્માયે જખભ ખેડીને ણ વાયલાય કયલી ડતી શમ િે. લદૈ્યન ણચકકત્વા-વલલેક, દયદીનુ ં

ભનફ. કયલાયજન ન વશકાય ને શકાયાત્ભક લરણ તેભા ંવાયી વપતા ાલે િે. 

  

  

 શ્રી ભીનાફશને ભનજબાઇ દેવાઇ ગાભ ગણેળયુા, તાકુ વલજાયુ, જજલ્પર ભશવેાણાથી 

તા. ૨૦-૨-૯૮ના કદલવે અવ્મા શતા. ઉંભય શતી ૩૦ લકની. પન નફંય શત ૨૦૩૬૦. ભાયે 

ત્મા ંઅજીલન નફંય નંધામેર શત ૯૭૯. તેભની વયામવીવ ને લધં્મત્લની વાયલાય 

ગાઈથી ચારતી શતી. તેભા ં વપતા ભી શતી. તેને શરે ભાવ ચારત શત ને 

વયામવીવભા ં ઘણ પામદ શત તેથી વાયલાય ચા ુ યાખલા ઇછિતા શતા. ચભકયગ ત્રક 

પ્રભાણે યેજી ાલાની શતી. યંત ુવગબાકલસ્થાને કાયણે તેભા ંથડી છૂટિાટ રેલા સચૂવ્યુ ં

શત ુ.ં ઔધ મજ્મા શતા ંઅ પ્રભાણેઃ 

૧. ખકદયાકયષ્ટ.....૧-૧ ચભચ વભાન ાણી ભેલીને જમ્પમા ફાદ ફનેં લખત. 

 (વગબાકલસ્થાભા ં અવલ-કયષ્ટ અલા કશતાલશ નથી. યંત ુ ભીનાફશનેની પ્રકૃવત 

કપની શલાથી ને વળમ શલાથી તેભજ ગાઈથી ભાપક શલાથી અ્મ શત.) 

૨. કકતેર.....વયામવીવના ંચકાભા ંય કદલવભા ંફેત્રણ લખત રગાડલા ભાટે. 

૩. ભજંજષ્ઠાકદ ટીકડી.....૨-૨ વલાયે-વાજંે ભકૂ કયીને ાણી વાથે. 

૪. વનમ્પફ ઘનલટી.....૨-૨ ઈયની દલા વાથે. 
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૫. યક્તોજ ટીકડી.....૨-૨ ઈયની દલા વાથે. (ઘણુ ંકયીને ‘નનુી’ની) 

 તા. ૨૮-૩ના કદલવે પામદ શત. યંત ુવળમાાની ઠંડીને કાયણે દયદીને કપ થમ શત. 

ગાઈ ડૉક્ટય િાયા સ્ટીયઇડ વયામવીવને દફાલલા અેર તેની અડ વયને કાયણે તેની 

કેડન ફર ખયફચડ થઇ ગમ શત. અ ફધી કયક્સ્થવતના ઈરક્ષ્મભા ંથડા પેયપાય વાથે 

નીચેની દલા મજી શતી. 

૧. ખકદયાકયષ્ટ.....ચા.ુ 

૨. કકતેર.....ચા.ુ 

૩. ભજંજષ્ઠાકદ ટીકડી.....ચા.ુ 

૪. ચભકયગશય ટીકડી.....ચા.ુ 

૫. રાક્ષાકદ ગગૂ.....૨-૨ વલાયે-વાજંે ભકૂ કયીને ાણી વાથે. કેડના દુખાલા ભાટે. 

૬. વેન્દ્્ટણરન ટીકડી.....૨-૨ ાણી વાથે. (દયદીને ઘેય શલાથી ળયદી ભાટે તે રેલાની છૂટ 

અી શતી. 

 તા. ૨૯-૬-૯૮ના કદલવે ભલા અવ્મા ત્માયે ભનજબાઇ કશતેા શતા, ‘ લો િી 

ભાયા યભાન પ્મા િે. ભીનાને ગબક યહ્ય િે. વયામવીવભા ંણ ઘણુ ંવારંુ િે. દલા રાગ ુ

ડી ગઇ શલાથી ચા ુ યાખલી િે. ફાક ગરંુ ને તદુંયસ્ત અલે તેની દલા અ.

 ચથ ભકશન ચારત શલાથી દલા અ પ્રભાણે નકુૂ ગઠલી શતીઃ૧. ગબકાર 

યવ.....૧-૧ ટીકડી વલાયે-વાજંે ભધ વાથે. (ગબકયક્ષા ભાટે) 

૨. ળતાલયી ટીકડી.....૨-૨ ફયે-યાતે્ર દૂધ વાથે. (ઈનાાના તાન પ્રવતકાય કયલા, 

લજન, ળક્ક્ત ને ધાલણ લધાયલા) ૩.જેઠીભધ ટીકડી.....૨-૨ દૂધ વાથે ઈયની દલા 

વાથે. (ળક્ક્ત, નુ્દ્ષ્ટ ભાટે તથા ફાક ગરંુ જન્દ્ભે તે ભાટે, ઈનાાભા ંઠંડક ભે તે ભાટે 

ળીતફલ્પમ ઔધ ફૃે.) 

૪. લોવભટેફ વવય.....૧-૧ ચભચી ફે-ચાય કરાકે. (ઉરટી-ઉફકા ફધં કયલા ‘ચયક’નુ)ં 

 ાચં ભકશના ફાદ વભાચાય ભ્મા શતા કે ભીનાફશનેે સુદંય તુ્રીને જન્દ્ભ અ્મ શત. 
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૨૮ : જૂન ભયડ ભટય, ૨૩ કકર લજન લધ્યુ.ં 
 શ્રી મકેૂળબાઇ જૂાબાઇ ટેરની ઉંભય ૨૪ લકની શતી. ‘બ્રહ્મજ્મવત’, નુભ વભળન, 

ભગયી, લામા અણદંના યશીળ. ભ્માવ કયે તા. ૧૫-૫-૯૦ના યજ અલેરા. તેને જૂન ભયડ 

શત. ડૉક્ટયએ મ્પયકુ્વ કરાઇકટવ ને લ્પવયનુ ં એટરે કે લ્પવયેકટલ કરાઇકટવનુ ં ણ 

વનદાન કયુ ંશત ુ.ં 

 ’૭૫ભા ં િ ભાવ સધુી કભ ચારેર તેભા ં ડૉક્ટયની વાયલાય ચારેરી. ત્માય ફાદ 

તણફમત ફગડતી જ ગઇ શતી. ’૮૩ભા ંએવપ્રરભા ંભટી ઈઘયવ થઇ શતી. તેભા ંણ ડૉક્ટયની 

દલા રીધી શતી. ’૮૭ભા ંભટા આંતયડાભા ંલ્પવય, ઝાડા, ભયડ લગેયેભા ંડૉક્ટયી વાયલાય થઇ 

શતી ત્માયે એન્દ્ડસ્કી કયાલેરી. તેભા ં લ્પવયેકટલ કરાઇકટવ ને મ્પયકુ્વ કરાઇકટવના ં

વનદાન થમા ં શતા.ં ’૮૮ભા ં ફયવદના ં લૈદ્યની વાયલાય રેલામેરી. ’૮૯ભા ં મુફંઇના એક લૈદ્ય 

ાવે ગમા શતા ને એજ લે ઇન્દ્દયલાા લૈદે્ય િાળન પ્રમગ કયાલેર તેનાથી ઘણ પામદ 

થમ શત. 

 ૨૩ભી ભાચે-’૯૦ના યજ વજા અલલાથી તથા રશી ઈય ચડલાથી ઓયેળન ણ 

કયાલવુ ંડેુ.ં  

 ભાયી વાયલાય ળફૃ થઇ ત્માયે આંકડી અલલાની વાથે યજ ૧૦ ઝાડા થતા શતા. ઝાડા 

ચીકણા થતા શતા ને તેભા ંરશી ડત ુ ંશત ુ.ં પ્રલાશણના મખુ્મ રક્ષણને કાયણે  ને રશી-

રુ ડલાને કાયણે ભં જીણક પ્રલાકશકા-જૂન ભયડ નુ ં વનદાન કયુ ં શત ુ.ં ેટભા ંફતયા થતી 

શતી, ષુ્ક ળક્ક્ત શતી, કૃતા ખફૂ શતી. ભંભા ં િારા ં ડી ગમા ં શતા.ં ગભા ં ષુ્ક 

કતય થતી શતી. િતા ંવત્તને કાયણે ભખૂ લધ ુરાગતી શતી,. ણરલય ઈય વજ શત. ચક્કય 

અલતા શતા. જાતીમ દોફકલ્પમ ણ લધાયે શત ુ.ં ફી.ી ઘટીને ઈયનુ ં ૭૦ ને નીચેનુ ં ૫૦ 

યશતે ુ ંશત ુ.ં મખુ્મદ વત્ત ને ફીજ દ લાય ુશત. 

 વતવાયનુ ંથ્માથ્મ ત્રક અી ભોણખક સચૂના અ પ્રભાણે અી શતીઃ 

- ાણી ધુક ફાીને તેભા ંલાાની ટરી મકૂીને તયવ રાગે ત્માયે થડુજં ીલાનુ ંશત ુ.ં 
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- ફકયીના તાજા દૂધન લધભુા ંલધ ુઅશાયફૃે ઈમગ કયલાન શત. 

- ઘઉંન રટ, ભંદ, ઘી, ભાખણ, બંડ, ડદ, ટભેટા,ં દશં, ભયચુ,ં તેુ ંફધં કયલાના 

શતા. 

- ઘઉંની થરૂી,  બાત, ખીચડી, ભગ, ભગની દા, ભસયૂની દા, યલ, દૂધી, ગરકા,ં 

ભેથી, ફકયીના દૂધની ભી િાળ, ગાજય, ખાડં, દાડભ, ભીઠા ંવપયજન, ભભયા, ભગ-

ચખાના ાડ લગેયે રેલાના શતા. 

ઔધ અ પ્રભાણે શતાઃ 

૧. કુટજ ટીકડી.....૨-૨ વલાયે-વાજંે ાણી વાથે. 

૨. વળંભની લટી.....૨-૨ ઈયની દલા વાથે. 

૩. ભધકૂ ટીકડી.....૨-૨ ફયે-યાતે્ર ફકયીના દૂધ વાથે. 

૪. ફેક્ટેપાય કેસ્યરૂ.....૨-૨ ફયે-યાતે્ર (‘ફાન રેફ’ ની.) 

૫. ણફલ્પલાલરેશ.....૧-૧ ચભચ વલાયે-યાતે્ર ચાટી જલ. 

૬. કુટનીલ રેશ.....૧-૧ ચભચ વલાયે-યાતે્ર ચાટી જલ. 

 તા. ૨૬-૧૨ના કદલવે વારંુ શત ુ.ં દવભાથંી ઘટીને શલે ચાય ઝાડા થતા શતા. તેભાથંી ણ 

ઘટે તે ભાટે ઇન્દ્ટકાભ ટીકડી.....૨-૨ િાળ વાથે રેલા (‘નનુી’ની) ઈભેયી શતી.  

 તા. ૨૮-૧-૯૧ના કદલવે ઘણ જ પામદ શત. શલે ત્રણ જ ઝાડા થતા શતા. ગેવ થલાન 

ચા ુશત. યંત ુઅશ્ચમકજનક ફાફત એ શતી કે ાચં-િ ભાવની વાયલાયથી દયદીના ળયીયભા ં

રશી બયાયુ ંશત ુ.ં ને લજન દવ કકર લધી ગયુ ંશત ુ ં! 

 ત્રણ ઝાડા ક્સ્થય થઇ ગમા શતા ને તે ફધંાઇને અલતા શતા. તેથી તેભા ંશલે ઘટાડ 

નશં થામ તેભ ભાનલા િતા ંદલાભા ંકયલતકન અ પ્રભાણે કયુ ંશત ુ.ં 

૧. ણફલ્પલાલરેશ.....ચા.ુ 

૨. દાકડભાલરેશ.....વલાયે-વાજંે ૧-૧ ચભચ ચાટવુ.ં 
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૩. કુટની ટીકડી.....૨-૨ વલાયે-વાજંે િાળ વાથે. (‘ડેક્કન’ની) 

૪. ક ૂકયકશંગ ુલટી.....૨-૨ જમ્પમા શરેા િાળ વાથે. 

૫ ળખંલટી.....૨-૨ જમ્પમા િી િાળ વાથે. 

૬. ક ૂકય યવ.....૨-૨ વલાયે-વાજંે િાળ વાથે. 

 તા. ૪-૪ ના કદલવે અવ્મા ત્માયે ત્રણ ળોચ ચા ુશતા તેથી તે નભકર િે તેભ સ્લીકાયી 

રેલા દયદીને વભજાવ્મા શતા. ભ ફધંાઇને અલત શત. શલે કઇ જાતની તકરીપ ન શતી. 

આંગી ઈય વજ જણાલાથી ળખંલટી ફધં કયીને વતવાય કેસ્યરૂ ૨-૨ રેલા અી શતી. 

ગેવ ભાટે જમ્પમા ફાદ ચવૂલા ભાટે ૨-૨ યવના અી શતી. 

 અ દલાન મગ ખફૂ જ ભાપક અલી જલાથી તા. ૨૧-૧૨-૯૧ સધુી ચા ુયખાવ્મ શત. 

 વાયલાય યૂી થઇ ત્માયે લો જૂન ભયડ ત વાલ ભટી જ ગમ શત ણ ભટંુ અશ્ચમક 

ત એ શત ુ ંકે દયદીને લજન લધલાની કઇ દલા અ્મા વલના જ ૨૩ કકર લજન લધી જલાથી 

૪૩ કકરભાથંી ૬૬ કકર લજન થઇ ગયુ ંશત ુ ં! 

 જીણક, ગ્રશણી, જીણક વતવાય, જીણક પ્રલાકશકા, જીણક અભાવતવાય, જીણક યક્તાવતવાય, જીણક 

લ્પવયાવતવાય લગેયે ાચનતતં્રના વ્માવધઓભા ં અશાયનુ ં ાચન ફયાફય થત ુ ં ન શલાથી 

યવયક્તાકદ ધાતઓુ ફયાફય ફનતી ન શલાથી દયદીનુ ંળયીય યજયજ કૃ થત ુ ંજામ િે. તેભા ં

અયલેુદીમ વલલેકલૂકકની વ્મલક્સ્થત વાયલાય ભી જામ ત ાચનતતં્ર સધુયલાની એટરે કે 

જઠયાક્ગ્ન પ્રદી્ત થલાથી યવ-યક્ત-ભાવં-ભેદાકદ ધાતઓુભા ંક્ગ્ન ણ પ્રદી્ત થામ િે. ને 

તેને કાયણે દયદીના ળયીયની નુ્દ્ષ્ટ લધલા ભાડંે િે. કેલ િાળલટી કયલાથી, કેલ િાળ-બાત 

કે દૂધ(ફકયીનુ)ં બાત ય યશલેાથી, કેલ થરૂી ને િાળની કઢી રેલાથી ણ લજન વાયા 

પ્રભાણભા ંલધ્માના દાખરા િે. અલા સ્લસ્થ થમેરા રારઘભૂ-તગડા દયદીને જજંદગીબય કઇ 

યગ વતાલત નથી. ભટેર દયદ નુઃ ાછુ ંકદી ડકાત ુ ંનથી.  

  

 



 

122 

નકુ્રભણણકા 

૨૯ : જેના નવીફભા ંવતંાન નશત ુ.ં 
 અયલેુદની વકંશતાઓભા ં એવુ ં રખલાભા ં અલેર િે કે અયલેુદના ભ્માસઓુએ 

અયલેુદને ભદદગાય, યૂક, વશામક એલા ંફીજા ળાસ્ત્રન ણ ભ્માવ કયલ જઇએ. એ યીતે 

જ્મવત-ળાસ્ત્ર અયલેુદની ખફૂ નીકટ શલાથી દયેક લૈદે્ય ને અયલેુદના વલદ્યાથીએ જ્મવત 

વલદ્યા જાણલી જઇએ. ઘણા લૈદ્ય ને જ્મવતન સબુગ વભન્દ્લમ કયી વપ પે્રકટીવ ણ 

કયતા શમ િે. યંત ુઅજે જે વભસ્મા અયલેુદની િે તે જ્મવતની ણ િે. અયલેુદ ભશાન 

વલજ્ઞાન િે ણ ઘણા અયલેુદને ફદનાભ ણ કયતા શમ િે. તેભ જ્મવત વલજ્ઞાન ભશાન િે 

ણ ઘણા જ્મવતીઓ જ્મવત ળાસ્ત્રને ફદનાભ કયતા શમ િે. ગ્ા ંભાયીને રકને  ૂટંતા 

શમ િે. ભટે બાગે શાટડી ખરીને ફેઠેરા રક્ષ્ભી રારચુ ંજ્મવતી અલી યીતે વભાજને લધ ુ

િેતયતા શમ િે. જ્માયે ળખફૃે, ળાસ્ત્રફૃે એક વલદ્યાફૃે જ્મવતની અયાધના કયનાયા 

જ્મવત ળાસ્ત્રીઓ જ્મવતળાસ્ત્રની અફફૃભા ંલધાય ણ કયતા શમ િે. ભાયા એક દયદી વભતે્ર 

ભને એકલાય કશે ુ ં ‘વાફ, તુ્રજન્દ્ભ ભાટે એક નાભાકંકત જ્મવતી ાવે ગમેર, તેભણે ભને 

એક નગં શયેલાનુ ંકશે ુ.ં તેભણે ૧૭ શજાય ફૃવમાન નગં અેર ને જન્દ્ભ થમ તુ્રીન !’ 

 એક નાભાકંકત જ્મવતીએ એક દયદીને ફુૃ લધં્મત્લની વાયલાય ભાટે ભાયી ાવે 

ભકરેરા. તેભણે ચીઠ્ઠી રખેરી. તેભા ંરખ્યુ ંશત ુ ંકે એવપ્રર ભાવભા ંચક્કવ તુ્રમગ િે. ણ ભં 

દયદીને તાસ્મા ત તે ઢંત્લના દયદી શતા. તેને વૃણ જ શતા નશં. વૃણી દયદીને 

વતંાનની વબંાલના જ કેલી યીતે ? ! 

 ભં તે જ્મવતી વભત્રને ફધં કલયભા ંવરાશ અેરી કે શલે વતંાન ભાટે બવલષ્મ બાખતા 

શરેા ભાયી ાવે ળાયીકયક-જાતીમ તાવ ભાટે દયદીને લશ્મ ભકરલા. 

  

  

 એલી જ લાત રઇને  ભાયી ાવે તા. ૨૮-૧-૯૧ના કદલવે શ્રી મળલતં શીયારાર ટેર, 

વાફયકાઠંાના ફામડ ગાભેથી અલેરા. ઉંભય શતી ૨૭ લક. તે વળક્ષક શતા. તેભને એક 

જ્મવતીએ બવલષ્મલાણી બાખેરી કે તભાયી કંુડરીભા ંવતંાન મગ જ નથી. તેથી રગ્ન કયળ 

જ નશં. 
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 મળલતંબાઇ ખયેખય ડયી ગમા શતા. રગ્ન કયલાની લમ શલાથી અનાકાની કયતા શતા. 

તાને શકુ્રાણ ુનથી તેલ લશભે ણ ભનને કયી ખાત શત. વૃણ નાના શલાની ણ ળકંા 

ળફૃ થઇ ગઇ શતી. એક વાભાન્દ્મ ડૉક્ટયને ફતાવ્યુ ં ત તેણે યજ શસ્તદ કયતા યશલેાની 

વરાશ અેરી. તેના કાયણે જાતીમ વળવથરતા અલી ગમેરી. યસ્ત્રી ગભન ના પ્રમગ ણ 

ળફૃ કયેરા.ં ધીયે ધીયે સ્ત્રેણબાલ ણ ળફૃ થઇ ગમા શતા. જાતીમ વલકૃવતઓ ણ ળફૃ થઇ શતી. 

 મળલતંબાઇ ભ્માવ કયતા ં ત્માયે કયણાભ ઓિા ટકા અલલાથી અઘાત કયલાન 

ણ પ્રમત્ન કયેર. તેથી તેનુ ં ભનફ શરેેથી નફફંૄ શત ુ.ં નકયી ભેલલે ભાટે રાચં-

ફૃળલતના ૭૦ શજાય ફૃવમા અલા ડેરા. તબથી કડપે્રળનના દદી ણ ફની ગમેરા. ભં ય 

કાા ડાઘ (વ્મગં) શલાથી ણ તેને રઘતુાગ્રવંથ ીડતી શતી. 

 ભં તેભને ળાક્ન્દ્તથી તાસ્મા. વાયી યીતે વભજાવ્મા પ્રમત્ન િતા ંજાતીમ ઈત્તેજના ન 

થલાથી શકુ્ર દળકન ને શકુ્ર યીક્ષણ ળક્ય ફન્દ્યુ ંન શત ુ.ં િતા ંતેભનુ ંજ્મવત વ ટકા ખટંુ 

ડલાનુ ંિે તેલી શૈમાધાયણ અી, વત્રદત્રક અી, દલા અટરી અી શતીઃ  

૧. શ્વગધંા તેર.....ણરંગ તથા વૃણ ઈય કદલવભા ંફે લખત ભાણરળ કયલી. 

૨. કંુકુભાદ્ય તેર.....ભં યના કાા ડાઘ ઈય કદલવભા ંફે લખત રગાડવુ.ં 

૩. શ્વગધંા ટીકડી.....૨-૨ વલાયે-વાજંે દૂધ વાથે, ભકૂ કયીને. 

૪. ભજંજષ્ઠાકદ ટીકડી.....ઈયની દલા વાથે. (ભંના ડાઘ ભાટે.) 

૫. બે્રઇન્દ્ટ ટીકડી.....૨-૨ ફયે-યાતે્ર ાણી વાથે. (કડપે્રળન ભાટે ‘ઝડું‘ની) 

૬. ભધકુ (જેઠીભધ) ચણૂક.....૨-૨ ગ્રાભ વલાયે-યાતે્ર દૂધભા.ં (ફધા ંદયદ ભાટે) 

 તા. ૧૧-૨ના કદલવે જાતીમ ઈત્તેજના લધી શતી, વષૃ્મ-શકુ્ર ઔધએ એન ગણુ 

ફતાવ્મ શત. તેથી રેફયેટયી ટેસ્ટ થઇ ળક્ય શત. જે અ પ્રભાણે શતઃ 

 - ભાત્રાઃ ૨.૫ એભ. એર. 

 - કાઈન્દ્ટઃ ૪૦ વભણરમન્દ્વ 
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 - ભકટણરટીઃ ૫૦ ટકા 

 કયટકની એક કી દયદીના શાથભા ંઅતા ં ભં કહ્યુ,ં ‘અ કયટક  તભાયા જ્મવતને 

અજ ને કશજે કે તભે ઉબા કયાલેરા ફધા જ લશભે અ કયટકના કાયણે એક જ ઝટકે 

દૂય થઇ ગમા િે. જાતીમ ઈત્તેજના ફયાફય થલાથી જ કયટક  ળક્ય ફને. શકુ્રદળકન નજયે જઇ 

ળકામ તેલી ફાફત િે ને તેન કયટક  એલ વાય િે કે ફાક થલાભા ંકઇ લયધ અલળે 

નશં. ગશૃસ્થજીલન બગલલાભા ંણ કઇ તકરીપ અલલાની નથી. કશજે કે અવુ ંનકાયાત્ભક 

બવલષ્મ કઇનુ ંબાખી તેના કકંભતી જીલતય વાથે ચેડા ન કયે.’ 

 તે કદલવે કયટક  લધ ુસધુયે તે ભાટે ફાનવલટ ટીકડી.....૨-૨ વલાયે-વાજંે દૂધભા ં રેલા 

ઈભેયી શતી. (‘ફાન‘ની) 

 તા. ૩૦-૪ના કદલવે અવ્મા ત્માયે ૨૦ કદલવથી દલા ફધં શતી. કાયણ કે તેના રગ્ન 

રેલામા શતા. (ખયેખય ત અ વભમે જાતીમ દલા ખાવ ચા ુયાખલી જઇએ.) અઠ કદલવ 

શરેા ં જ રગ્ન થમા શતા. જાતીમ જીલનભા ં કઇ મશુ્કેરી અલી ન શતી. વનત્મ ફયાફય 

વભાગભ  થઇ ળકત શત. 

 ત્નીને કષ્ટાતકલનુ ંદદક  શલાથી તેના ઈામ ફતાવ્મા શતા. 

 ચા ુદલાભા ંબે્રઇન્દ્ટ ટીકડીને ફદરે બ્રાહ્મીવલટા કણ (‘ડેક્કન’ના) દૂધભા ંરેલા અેર. 

 તા. ૨૯-૭ના કદલવે જાતીમ ફાફતે ફધુ ંજ ફયાફય શત ુ.ં જાતીમતાનુ ંપ્રભાણ ઉરટાનુ ં

લધ્યુ ં શત ુ.ં તે ઘટાડલા ને વનમવભત દલા રેતા શતા તેને ફદરે વનમવભત દલા રેલા 

વભજાવ્મા શતા. તા. ૨૯-૭-૯૧ન શકુ્રયીક્ષણન કયટક  અ પ્રભાણે શતઃ  

 - ભાત્રાઃ ૨ એભ.એર. 

 - કાઈન્દ્ટઃ ૪૫ વભણરમન્દ્વ. 

 - ભકટણરટીઃ ૫૦ ટકા. 

 - વઃ ૮ થી ૧૦ ટકા. 

 અજે દલા ફદરીને અ પ્રભાણે અી શતીઃ 
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૧. શ્વગધંા તેર.....ભાણરળ કયલા ભાટે. વૃણ તથા ણરંગ ય યજ યાતે્ર ભાણરળ કયલાનુ ં

કશરે. તે  ૂિંલાનુ ંન શત ુ.ં  

૨. પટેજ ટીકડી.....૨-૨ વલાયે-વાજંે દૂધ થલા ાણી વાથે ચાલીને કે ભકૂ કયીને. 

૩. ફાનવલટ ટીકડી.....૨-૨ ઈયની દલા વાથે. 

૪. શ્વગધંા ઘનલટી.....૨-૨ ઈયની દલા વાથે. 

૫. અય ુટૉવનક.....૧-૧ ભટ ચભચ વલાયે-વાજંે ચાટવુ.ં (‘અય ુટૉવનક) 

  

 તા. ૫-૯ના યજ અવ્મા ત્માયે દલાને કાયણે કામકુતાનુ ંપ્રભાણ એટુ ંફધુ ંલધી ગયુ ં

શત ુ ંકે યજ યાતે્ર ફે લખત વભાગભ કયલ ડત. યંત ુફાક થલાભા ંવતવભાગભ ફાધાફૃ 

ફની ળકે તેભ વભજાલીને ભં ળક્ય તેટર વભાગભ ઘટાડલા વભજાવ્મા શતા. 

 તા. ઘણા લખતે તા. ૨૭-૨-૯૨ના કદલવે અવ્મા ત્માયે કશતેા શતા, ‘વા‘ફ, તભે ત 

જ્મવતવને ખયેખય ખટા ાડયા. ભાયા ત્નીને શાર વાતભ ભકશન ચારે િે ! વનગ્રાપી 

કયાલી ત ફાક સ્લસ્થ િે.’ અ વભમે ણ તે વમંભ યાખી ળકતા ન શતા. ભં શવતા ંશવતા ં

કહ્યુ ંશત ુ ં‘વભાગભની યસ્યની ઇછિા લધુ ંયશતેી શળે ત વતંાનભા ંતુ્રી જ થળે !’ 

 તા. ૧૪-૫-૯૨ના કદલવે મળલતંબાઇને ત્મા ંસ્લસ્થ રક્ષ્ભીજીની ધયાભણી થઇ શતી. ભં 

કટાક્ષભા ંકશરે, ‘શલે નાભ કયુ ંાડવુ ંતે જલયાલલા ભાટે ેરા તભાયા જ્મવતી ાવે જ જજ. 

જેથી તે જ્મવતી તે કેટરા જુઠા િે તેની વાણફતી અ તુ્રીને જઇને નજય નજય નક્કી કયી 

ળકે.’  
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૩૦ : વપેદ દાગ વાલ ભટી ગમ 
 રગબગ વનૌ ૭૫ થી ૮૫ના ગાાભા ં ભારંુ મુફંઇભા ં દલાખાનુ ં શત ુ.ં દંય કદલવે ફે 

કદલવ શકુ્ર-ળવનલાયે ત્મા ં જત. મુફંઇના વમરુ ને ઈદાયદયદી ભાયે ત્મા ં વાયા પ્રભાણભા ં

અલતા. રકંાય વવનેભા ાવે, ભાયલાડી વલદ્યારમ ાવે ને િેલ્પરે ળકકના ભજંજર-ચવનિયડ 

ઈય ભટયની રાઇન રાગતી. ફે કદલવભા ંક્યાયેક ત દઢવ જેટરા દયદી અલતા. ફધાને 

દંય કદલવની દલા અલાની થતી. ફે કદલવભા ં ૨૫-૩૦ શજાય ફૃવમાની પે્રકટીવ ભતી. 

ણ એના કયતા ભશત્લની લાત એ શતી કે મુફંઇને ગજુયાતી રકભા ંઅયલેુદીમ વાયલાયનુ ં

લાતાલયણ જામ્પયુ ંશત ુ.ં ઘણા ખયા દયદી વાજા થતા શતા. 

 યંત ુ વભમના બાલે ને જલા-અલલાભા ં થતી શાડભાયીને કાયણે ભાયે મુફંઇનુ ં

દલાખાનુ ંફધં કયી દેવુ ંડેુ.ં યંત ુમુફંઇના દયદીઓએ વફંધં જાલી યાખ્મ િે. અજે ૨૦ 

લે ણ મુફંઇના ાચેંક દયદી શભેળા ંશમ જ. તેભાનંા ઘણા અજીલન વભ્મ ણ િે. 

  

  

 શ્રી યક્શ્ભફશને કૃષ્ણકાતં ળાશન અજીલન નફંય ૨૦૯ િે. તેઓ મુફંઇભા ં ૨૧ નુભ 

ણફલ્પડંગ, ૧૧-ભાનલ ભકંદય યડ, ભરફાય કશર, મુફંઇ-૬ભા ંયશતેા શતા. ઉંભય શતી ૫૧ લક. 

તા. ૭-૩-૮૭ના યજ અલેરા ત્માયે વપેદ દાગ, શ્વાવ ને મ્પરવત્તના ંદયદ વાથે રાલેરા. 

 શ્વાવ ભાટે ફંગરયના કઇ લૈદ્યની વાયલાય રેતા શતા. વભશ્ર પે્રકટીવ કયતા તે લૈદ્યની 

દલાની તાવ કયાલતા ંતેના ં‘કકટિઝન’ની બેવે શલાથી તેભની દલા ફધં કયી શતી. શ્વાવ 

એરજી સ્લફૃન શત તેથી ડૉક્ટયએ વાધ્મ કહ્ય શત. ડૉક્ટયી દલા રેલાથી દાશ થત શત 

ને એવવકડટી ણ થતી શતી. 

 મુફંઇના સવુલખ્માત લૈદ્ય ચરંળેખયની ણ દલા રીધેરી. 

 ફે ભકશનાથી ેટ, િાતી ને ગ ઈય વપેદ દાગ જાણે કયણમા શમ તેલા દેખાતા 

શતા. યંત ુકયણમા ગે ન શમ તેથી વપેદ દાગ (ધ કઢ-વશ્વત્ર)નુ ંભં વનદાન કયુ ંશત ુ.ં તે 
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ડાઘ ય લૈદ્ય ચરંળેખયની દલાથી પડરીઓ થઇ શતી. દયદીને તાને તાના ગ ગી 

ગમા શલાન લશભે ળફૃ થમેર. 

 વપેદ દાગ ભટાડલાની તેભની તીવ્ર ઇછિા શલાથી ચભકયગ ત્રક અી પ્રથભ તેની 

વાયલાય ળફૃ કયી શતી. તે ભાટેના વનમભ અ પ્રભાણે ાલાના શતાઃ 

- વપેદ યંગની ચીજ ખાલાની ન શતી. દૂધ, દશં, ભાખણ, ઘી, િાળ, કેા,ં વપયજન, ખાડં, 

અઇવક્રીભ, ડુગંી લગેયે. (કેલ જૂના ચખા, કાજુ ને રવણ રઇ ળકામ.) 

- ગણ ફધં કયવુ.ં ભીઠાઇ, ભીઠા ંપ, ગ, ખાડં, ઘી, ગ્મા ંીણા,ં સકૂ ભેલ લગેયે. 

(વ ટકા ચખ્ખુ ંભધ શમ ત રઇ ળકામ)  

- ખટાળ ફધં કયલી. દશં, ટભેટા,ં રંબ,ુ અભરી, ખાટા ં પ, િાળ, અથાલાી ચીજ 

લગેયે. (કેલ ફાપેરા ંકે કાચા ંઅભા ંરઇ ળકામ. ભીઠું-ખાડં વલના) 

- ભીઠું વાલ ફધં કયવુ.ં વવંધલ ણ ફનાલટી શલાથી તે ણ ન ખાવુ.ં 

- વલરુિ અશાય વાલ ફધં કયલ. ફ્રુટ વરાડ, ફ્રુટ જ્યવુ, ફ્રુટ અઇવક્રીભ, ફ્રુટ વેલ્પક લગેયે. 

- તેર, લાવી કટા ફૂટેર ખયાક ન ખાલ. 

- ભડા ઉઢવુ ંનશં, કદલવે સવૂ ુ ંનશં 

યેજી ાલા ભાટે ચભકયગનુ ંથ્મા-થ્મત્રક અ્યુ ંશત ુ.ં દલા અટરી અેરીઃ 

૧. ભજંજષ્ઠાકદ ઘનલટી.....૨-૨ વલાયે-વાજંે ભકૂ કયીને ાણી વાથે. 

૨- એરેકયન ટીકડી.....૨-૨ ફયે-યાતે્ર ચાલીને કે ભકૂ કયીને ાણી વાથે. 

૩. ઇપેવનન ટીકડી.....૨-૨ ફયે-યાતે્ર ભધભા.ં (‘વાડું’ની શ્વાવ ભાટે) 

૪. ભધકુ કેસ્યરૂ.....૨-૨ ફયે-યાતે્ર. (ચભકયગ તથા શ્વાવ ભાટે) 

૫. ખકદયાકયષ્ટ.....૧-૧ ભટ ચભચ જમ્પમા ફાદ. વભાન ાણી ભેલીને.  

૬. શકયરાખડં.....૫-૫ ગ્રાભ વલાયે-વાજંે ાણી વાથે. (ચભકયગ ભાટે તથા શ્વાવ ભાટે.) 
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૭. વનમ્પફ (રંફીનુ)ં તેર.....ડાઘ ઈય રગાડલા ભાટે. 

 તા. ૨૦-૩ના યજ અવ્મા શતા ત્માયે ળયીય જાણે સકૂાત ુ ં શત ુ ં તેલ તેભને લશભે ળફૃ 

થમેર. નફાઇ લયતાતી શતી. 

 તા. ૨૫-૪ના યજ લજન ઘટયુ ં શત ુ.ં ઈદયશૂ, ગેવ ને ઓડકાય ભટી ગમા શતા. 

ળયીયન લાન કાાળ ડત થત જત શત. ળયીયે કાા ડાઘ (નીણરકા) ળફૃ થમેર. ગે લધ ુ

ધા ડાઘ દેખાતા શતા તેથી શતાળ જણાતા શતા. દલાભા ંથડુ ંકયલતકન તે કાયણે કયવુ ંડયુ ં

શતઃુ 

૧. વશ્વત્ર વગઠી.....ડાઘ ઈય કયી વગઠી ઘવી ડાઘને અ કયી નાખલ. િી તેના ઈય 

કાથાના ાણીભા ંકે સ્લમતૂ્ર થલા ગમતૂ્રભા ંઘવીને વગઠી રગાડલી. કદલવભા ંએક ફે 

લખત રગાડી ળકામ. 

૨. ચરંપ્રબા લટી...૨-૨ ભકૂ કયીને ાણી વાથે. 

૩. ડભોડીન ટીકડી.....૨-૨ ઈયની દલા વાથે. 

 તા. ૭-૫ના કદલવે વપેદ દાગભા ં વશ્વત્ર વગઠી રગાડલાથી પલ્પરા થમા શતા. તે વારંુ 

રક્ષણ િે તે વભજાલીને દલા અ પ્રભાણે અી શતીઃ 

૧. શકયરાખડં.....ચા.ુ 

૨. ચરંપ્રબા લટી.....ચા.ુ 

૩. ભજંજષ્ઠાકદ ટીકડી.....ચા.ુ 

૪. ખકદયવાય ઘનલટી.....૨-૨ વલાયે-વાજંે ીલાની દલા વાથે. 

૫. ભધકુ ચણૂક..... ૧ ગ્રાભ 

 ધાત્રી ચણૂક.....૨ ગ્રાભ 

 (પલ્પરા તથા દાશ ળાતં કયલા) 

૬. દળાગં રે.....ગરુાફજ થલા રીભડાના કભ ત્રના યવભા ંાત રે કયલ. 
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 તા. ૧૯-૫ના યજ ઈનાાને કાયણે વપેદ દાગભા ંપલ્પરા લધ્મા શતા. તેભા ંખજંલા લધ ુ

અલતી શતી. તેથી દલાભા ંકયલતકન કયુ ંશત ુ.ં 

૧. ખકદયવાય ઘનલટી.....ચા.ુ૨. ભજંજષ્ઠાકદ ઘનલટી.....ચા.ુ૩. શકયરાખડં.....ચા.ુ 

૪. અભા ંચણૂક.....૪ ગ્રાભ વલાયે-યાતે્ર ાણી વાથે. 

૫. ળીતવત્ત કેસ્યરૂ.....૨-૨ વલાયે-યાતે્ર (તેભા ંજભા, જેઠીભધ, શદય ને અભાનંા 

ચણૂક બયેરા ંશતા.ં) 

૬. કટિ્રેક્વ ટીકડી.....૨-૨ ફયે-યાતે્ર ાણી વાથે. (ચભકયગ ભાટે. ‘ચયક’ની) 

૭. વવક્વી ટયફૂ.....રગાડલા ભાટે. (‘ફાન’ની) 

 તા. ૨૮-૫ના કદલવે વારંુ શત ુ.ં યંત ુતા. ૧૬-૬ ના કદલવભા ંવખત તાભા ંફાલચીનુ ં

તેર રગાડલાથી ખજંલા ને દાશ લધ્મા શતા. ણ વયલાે તેનાથી ડાઘભા ંપામદ થમ 

શત. ૭૦ ટકા કયણાભ જણાલાથી દયદી ખફૂ ખળુ શતા. લી શ્વાવયગભા ં ણ તેટર જ 

પામદ શત. ભખૂ લધ ુરાગતી શતી, સ્ફૂવતિ લધી શતી. 

 અજની ચા ુ દલાભા ં ભકયછમાકદ તેરને ફદરે ચભકયગશય તેર રગાડલા ભાટે અ્યુ ં

શત ુ.ં 

 તા. ૬-૮ના ઓગષ્ટ ભાવભા ંજાભેરા ચભાવાને કાયણે શ્વાવ, ળયદી, િંક, થાક લગેયેની 

પકયમાદ લધી જલાથી તેની દલા અ પ્રભાણે મજી શતીઃ 

૧. ઇપેવનન ટીકડી.....૧-૧ વલાયે-વાજંે ભધ વાથે. 

૨. રક્ષ્ભીવલરાવ યવ.....૧-૧ વલાયે-વાજંે ચવૂલી કે ભધ વાથે. 

૩. જુકભ ટીકડી.....૨-૨ વલાયે-વાજંે ભધ વાથે. 

૪. ભધકુ કેસ્યરૂ.....૨-૨ ફયે-યાતે્ર ાણી વાથે. 

 તા. ૨૮-૯-૮૭ના કદલવે વપેદ દાગ વાલ ભટી ગમ શત. ચાભડીના કઇ દદક  યહ્યા 

નશતા.ં 
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૩૧ : વાધ્મ યગભા ંભી વપતા 
 કાનના યગ વલે અયલેુદભા ંખફૂ કશલેામેુ ંિે, કાનના ૨૮ યગભાથંી ‘કણકશે્વદ’ એટરે 

કે કાનભા ં તીણ એક વયખ લાવંી લાગલા જેલ કે લાવંલનભાથંી વાય થતા લનના 

સવૂલાટા જેલ કે લાવં પાડલાથી ‘પટ્ટ પટ્ટ’ કે લાવંના લનભા ં લાવં યસ્ય ઘવાલાથી થતા 

લાજ જેલ લાજ થામ તેને વાધ્મ કહ્ય િે કેલ અયલેુદ જ નશં એરથી, 

શવભમેથી કે નેચયથી જેલી કઇ ણચકકત્વા િવતભા ં  અ કણકશે્વદ (ણફણરકયન્દ્થાઇકટવ)ના 

કઇ ઈામ જ નથી. 

 લાય ુપ્રકૃવત, લાકઊત,ુ વિૃાલસ્થા, કયશ્રભી કે દુખી જીલન જીલતા રકભા ંઅ યગનુ ં

પ્રભાણ લધ ુજલા ભે િે. ઉંભય લધે તેભ અ યગ લધત જ જામ િે. ફનેં કાનભા ંણ થામ 

િે. ઊંઘ અલલી મશુ્કેર ફની જામ િે, ક્યામં ચેન ડત ુ ંનથી. ગાડંા થઇ જલાળે  તેવુ ંરાગે િે 

ને ક્યાયેમ અઘાત કયી નાખલાનુ ંણ દયદીને ભન થઇ અલે િે. 

 િતા,ં ણચકકત્વાજગતભા ં ક્યાયેમ એલ ણ નબુલ થામ િે કે વાચુ ં વનદાન, વાચી 

વાયલાય, દયદીની કાજીથી એટરે કે ણચકકત્વાના ચાયેમ ામા ફયાફય ગઠલાઇ જલાથી 

ભાનલાભા ંન અલે તેવુ ંઅશ્ચમકજનક કયણાભ ણ જલા ભતુ ંશમ િે. એલા કયણાભલા 

એક કેવ..... 

 શ્રી યાજુબાઇ ગાબાઇ નાગેં ન અજીલન વભ્મ નફંય ૪૫૦ િે. ઉંભય લવક ૨૭. તા. 

૨૪-૨-૮૯ના યજ લડદયાના ૭૦/૯૪, પકટિરાઇઝય નગયથી અલેરા. તેભને જાતજાતના ં

યગન યગવમશૂ શત. િતા ંમખુ્મ પકયમાદ શતી. ફે લકથી કણકશે્વદની. ફીજી પકયમાદ શતી 

લધં્મત્લની. રગ્નને રાફં ગા વાય થલા િતા ંવતંાન થયુ ંન શત ુ.ં ન્દ્મ પકયમાદભા ંવાત 

લકથી ળયીય અખુ ંદુખત ુ ંશત ુ.ં િાતીભા ંતથા કયડયજ્જુભંા ંદુખાલ યહ્યા કયત શત. ભાથાભા ં

દુખાલ થત શત. હ્રદમના ધફકાયા લધી જતા શતા. આંખ બાયે રાગતી શતી ને તેભા ં

ફતયા થતી શતી. ખટા થાક (કરભ) રાગત શત. જાતીમ અંગ નાનુ ંશલાની વ્મથા ીડતી 

શતી. લડદયાના ડૉક્ટય િાયા ભાનવવક વાયલાય ણ રેલામેરી શતી. ડૉ. મગેળ ટેર લગેયે 

ઘણા ડૉક્ટયની વાયલાય રીધી શતી. 
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 તેના વનદાન ફાદ ભં ભાયા કેવભા ંલાયનુી ત્રણ ચકડી (+++) કયી શતી. વત્તની એક 

ચકડી (+)કયી શતી. કપભા ંચકડી કયી ન શતી. કણકશે્વદ, અંગભદક , ઈયઃશૂ, કયડયજ્જુનુ ંશૂ, 

દોફકલ્પમ લગેયે લાયજુન્દ્મ યગ શતા. િતા ં વત્રદળાભક-ત્રક અ્યુ ંશત ુ.ં ભધ્મભભાગી ફની 

જલાની સચૂના અી શતી. ખાવ ભં તેભને શભેળા ંવભાગભ કયલાની અદત શતી તેના કાયણે 

લાયપુ્રક થઇને શૂ થતા ંશતા ંતેથી ળક્ય તેટર લધ ુવમંભ યાખલા વભજાવ્મા શતા.ં 

ઔધ અ પ્રભાણે શતાઃ 

૧. મતૃા ગગૂ.....૨-૨ વલાયે-વાજંે ભકૂ કયીને ાણી વાથે. 

૨. સ્ટેવભના ટીકડી.....૨-૨ ફયે-યાતે્ર ાણી વાથે કે દૂધ વાથે. (‘અય ુપ્રડક્વ’ની ળક્ક્ત 

ભાટે.) 

૩. વત્રપા ટીકડી.....૨ યાતે્ર ાણીભા.ં 

૪. ્રણગટ કેસ્યરૂ.....૧-૧ વલાયે-વાજંે   (‘ફાન’ની) 

૫. થ્માકદ કાઢા (નફંય-૨).....૧-૧ ભટ ચભચ વલાયે-યાતે્ર. (‘વાડું’ન.) 

૬. વનગુંડી તેર.....કાનભા ં૪-૪ ટીા ંવલાયે-યાતે્ર. 

 તા. ૧૯-૩ના યજ વારંુ શત ુ.ં યંત ુઠંડીને કાયણે વલાયે ળયીયભા ંકતય થત ુ ંશત ુ.ં તા. ૭-

૪ના યજ વારંુ શત ુ.ં યંત ુલાફૄભા ં દુખાલ થત શત. તેને વતંાન ન શલાથી શકુ્રયીક્ષણ 

કયાવ્યુ ંત કયટક  અ પ્રભાણે અવ્મ શતઃ  

-ભાત્રા.....૨-૨ એભ.એર. 

-કાઈન્દ્ટ.....૬૦ વભણરમન્દ્વ. 

-ભકટણરટી..... ૭૫ ટકા. 

 એકંદયે કયટક  વાય શત. 

 કયલતકન કયીને દલા અ પ્રભાણે ગઠલી શતીઃ 

૧. થ્માકદ કાઢા.....ચા.ુ 
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૨. વનગુંડી તેર.....કાનભા ંટીા ંચા.ુ 

૩. વેપાગ્રીન ટીકડી.....૨-૨ વલાયે-યાતે્ર. (‘ચયક’ની. વળયઃશૂ ભાટે) 

૪. યવના.....૨-૨ જમ્પમા ફાદ ચવૂલી કે ગલી. (ગેવ તથા જીણક ભાટે) 

૫. ચરંપ્રબા લટી.....૨-૨ વલાયે-વાજંે ભકૂ કયીને ાણી વાથે. 

૬. વાકયલાદી લટી.....૨-૨ વલાયે-વાજંે ભધ વાથે. (કણકશે્વદ ભાટે) 

 તા. ૪-૫ના યજ કાનની ને લધં્મત્લની દલા અ પ્રભાણે મજી શતી. 

૧. ફાનોવલટ ટીકડી.....૨-૨ વલાયે-વાજંે. 

૨. કંચા ઘનલટી.....૩-૩ વલાયે-વાજંે ભકૂ કયીને ાણી વાથે. 

૩. ચરંપ્રબા લટી.....૨-૨ વલાયે-વાજંે ભકૂ કયીને ાણી વાથે.  

૪. યવના ગી.....૨-૨ જમ્પમાફાદ ચવૂલી કે ગલી. 

૫. ભધકૂ કેસ્યરૂ.....૨-૨ વલાયે-યાતે્ર ાણી વાથે. 

૬. થ્માકદ કાઢા (નફંય-૨) વલાયે-યાતે્ર વભાન ાણી ભેલીને. 

 તા. ૧૫-૫ના કદલવે ભં ભાવની ગયભીભા ં વત્તપ્રકના રક્ષણફૃે મખુાક થમ શત. 

પ્રલાવભા ંથ્મ થલાથી ળયદી, વળયઃશૂ ને કપ ડલાના ઈરલ ળફૃ થમા શતા. તેની 

દલા અ પ્રભાણે અી શતી. 

૧. લાવા ઘનલટી.....૨-૨ વલાયે-વાજંે ાણી વાથે ભકૂ કયીને. 

૨. થ્માકદ ઘનલટી.....૨-૨ ઈયની દલા વાથે. 

૩. વત્રપા ટીકડી.....૪ યાતે્ર ાણી વાથે. 

૪. લાવા કેસ્યરૂ.....૨-૨ ફયે-યાતે્ર રેલાની શતી. 

૫. ભધકુ ચણૂક.....ઠંડા કગા બયલા. (મખુાક ભાટે) 
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 તા. ૬-૬ના કદલવે ભાથુ ંબાયે શત ુ.ં ને કણકશે્વદનુ ંજય લધ્યુ ંશત ુ.ં વાધંાભા ંદુખાલ ણ 

થત શત તે ભાટેની દલા અ પ્રભાણે નક્કી કયી શતીઃ 

૧. વત્રપરા ટીકડી.....૨- યાતે્ર ાણી વાથે. 

૨. વલયેચન લટી.....૧ યાતે્ર ાણી વાથે. (‘અય ુપ્રડઢ્વ’ની) 

૩. મતૃા ગગૂ.....૨-૨ વલાયે-વાજંે ભકૂ કયીને ાણી વાથે. 

૪. સ્ટેવભના ટીકડી.....૨-૨ 

૫. ્રણગટ કેસ્યરૂ.....૧-૧ 

૬. થ્માકદ કાઢા..... 

 તા. ૨૭-૬ના યજ ચભાવાના પ્રાયંબભા ં અંગભદક , નેત્રગોયલ, વળયઃશૂ, સસુ્તી લગેયે 

રક્ષણ શતા.ં તે ભાટે ચા ુદલા અી શતી. તેભાથંી વલયેચન લટી ફધં કયી શતી. 

 તા. ૧૦-૮ના યજ ઘણ જ પામદ શત. િતા,ં ચા ુ દલાભા ં ફાનવલટ ઈભેયી શતી. 

દાતંના દુખાલા ભાટે ઇકયભેદાકદ તેર રગાડલા તથા કગા બયલા ભાટે અ્યુ ં શત ુ.ં તેભજ 

દળનવસં્કાય ચણૂક દાતં ઘવલા તથા કગા બયલા અયુ ંશત ુ.ં 

 તા. ૨૯-૭ના કદલવે દલાની ક્સ્થવત અ પ્રભાણે શતીઃ 

૧. ્રણગટ કેસ્યરૂ.....ચા.ુ 

૨. થ્માકદ કાઢા.....ચા.ુ 

૩. વત્રપા ટીકડી.....ચા.ુ 

૪. યાસ્નાગગૂ.....૨-૨ વલાયે-વાજંે ાણી વાથે ભકૂ કયીને. 

૫. ટેવભના ટીકડી.....ચા.ુ 

 તા. ૮-૯ના કદલવે યાસ્નાગગૂ ને ફદરે મતૃાગગૂ જ્મ શત. કાનભા ંવનગુકણ્ડી તેર 

નાખલાનુ ંચા ુયખાવ્યુ ંશત ુ.ં   
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 તા. ૧૫-૧૨ના યજ ફધી ફાફતે પામદ શત. કેલ કણકશે્વદની થડી વય ફાકી શતી. 

લધં્મત્લ ભાટેની વાયલાયને ભશત્લ અલાનુ ંશલાથી વવભેટ ટેસ્ટ કયાવ્મ ત અ પ્રભાણે શતઃ 

૧. ફાનવલટ ટીકડી.....૨-૨ 

૨. શ્વગધંા ઘનલટી.....૨-૨ 

૩. કંચા ટીકડી.....૨-૨ 

૪. ચરંપ્રબા લટી.....૨-૨ 

૫. વાકયલાદી લટી.....૨-૨ (કાન ભાટે) 

૬. ્રણગટ કેસ્યરૂ.....ફયે-યાતે્ર 

૭. ાભાગક ક્ષાયતેર.....વાજંે-યાતે્ર ૪-૪ ટીા ં કાનભા ં નાખવુ ં થલા કાન તેરથી બયી 

દેલ. (કણકયૂણ કયવુ)ં 

 (ઈયક્ત ફધી દલા લાયનુાળક તથા યવામન શલાથી લધં્મત્લ ઈયાતં કણકશે્વદભા ંણ 

કાભમાફ ફને.) 

 તા. ૧૫-૫-૯૦ના યજ યાજુબાઇન કણકશે્વદ નાભન કાનન વાધ્મ યગ વંણૂક ભટી 

ગમ શત ! ફાકીના ફીજા ફધા જ યગ ભટી ગમા શતા. તેભા ંવોથી ખળુારીની લાત ત એ 

શતી કે યાજુબાઇના ત્નીને શલે ફીજ ભાવ ચારત શત ! ઘણા યગભાથંી રાફંા ગાે મકુ્ક્ત 

ભલાથી તથા લધં્મત્લના કેવભા ંરાફંાગાે અળા પીભતૂ થલાથી દયદી ખફૂ જ ખળુ શતા. 

અજે કેલ સ્મવૃત લધાયલાની તથા ખયતા લાને ટકાલલાની જ દલા અી શતી.  
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૩૨ :ફાકન વપેદ ડાઘ 

 યગના મખુ્મ ફે પ્રકાય. વાધ્મ ને વાધ્મ. વાધ્મભા ં ત્રણ ેટા પ્રકાય સખુવાધ્મ, 

વાધ્મ, કષ્ટવાધ્મ. વાધ્મ ના ફે પ્રકાય મા્મ (દલાના ટેકાથી કાબભુા ં યશ)ે ને વાધ્મ 

(યૂા પ્રમત્ન કયલા િતા ંણૂક સ્લફૃભા ંભટી ન ળકે.) 

 ચાભડીના ફધા યગ કપજન્દ્મ શલાથી ને તેભા ંત્રણેમ દ (લાત, વત્ત, કપ) ત્લચા, 

યક્ત દૂષ્મ બલાથી તે કષ્ટવાધ્મ ગણામ િે. તેભામં તે વશ્વત્ર એટરે કે ધ કઢ (વપેદ 

દાગ) ઘણ જ કષ્ટવાધ્મ િે. તેભા ંરાફંી-વાચી વાયલાય કયલી ડે િે. વાથે વતત કડક યેજી 

ાલી ડે િે. 

 વપેદ દાગના વાધ્મતાના રક્ષણ નીચે પ્રભાણે િે. 

- વપેદ દાગની અંદયના યભ-લા વપેદ થમા શમ. 

- નેણ કે ાંણ ઈય વપેદ દાગ શમ. 

- શઠ ય શમ. 

- સ્તન ય શમ. 

- રુુના ણરંગ ને વૃણ ય શમ. 

- સ્ત્રીના મવનપ્રદેળે વપેદ દાગ શમ. 

- ગદુા ય દાગ શમ. 

- શાથગના ંતણમા ને ટેયલા ંય થમેર શમ. 

- અખા ળયીયે થમેર શમ. 

- વપેદ દાગ ખફૂ ઊંડા ને ઘણા ભટા શમ. 

- ફે ડાઘ પેરાઇને યસ્ય ભી ગમેરા શમ. 
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- ચકાભાભંા ં વમ, ટાચંણી કે શૂ બંકલાથી રશી નીકલાને ફદરે વપેદ ાણી જેલ 

સ્ત્રાલ થામ. 

- યગ દવ લક જૂન થઇ ગમેર શમ. 

- જન્દ્ભથી ભાતા-વતા તયપથી ફીજ દફૃે લાયવાભા ંભેર શમ. 

- ણબાને કાયણે કે ાકભકથી કભકજન્દ્મફૃે થમેર શમ.  

 શ્રી નટુબાઇ ટેર તાના અઠ લકના રુણચતને રઇને અલેરા. તેઓ ભદાલાદભા ંજ 

યશતેા શતા. તા. ૨૭-૪-૯૯ના યજ અલીને અજીલન વભ્મ ફન્દ્મા શતા. તેભન અજીલન વભ્મ 

નફંય શત...૧૧૬૯... રુણચતને િ ભાવથી વપેદ દાગ થમા શતા. શઠ ઈય ણ વપેદ દાગ 

થમાની ળકંા જતી શતી, શઠ ઈય શલાથી વાધ્મ રક્ષણને કાયણે ભટલાની ખાતયી અી ન 

શતી. યેજી ાલા ભાટે ચભકયગ ત્રક અેર તે નવુાય અ પ્રભાણે ારન કયલાનુ ંશત ુ.ં 

- વપેદ ફધી લાનગી િડલાની શતી. દૂધ, દશં, ઘી, ભાખણ, િાળ, ભીઠું, ળયેડી, ટરંુ, 

અઇવક્રીભ, દૂધની-ઘીની તભાભ લાનગી, ભગપી, તર, ડુગંી લગેયે. (કેલ જૂના 

ચખા, જૂની જુલાય, રવણ ને કાજુ ખાઇ ળકામ) 

- ખટાળ ફધી જ ફધં કયલી. દશં, િાળ, રંબ,ુ અભરી, ટભેટા,ં કેયી, વપયજન, ફય, 

ખાટા ંથાણા,ં ખાટા ંીણા,ં ખાટી ચટણી તથા અથાલાી લાનગી. (ભીઠું-ખાડં વલનાના ં

અભા ંતથા ભીઠા ંદાડભ ખાઇ ળકામ) 

- ગણ વાલ ફધં કયવુ.ં ગ, ખાડં, ભીઠાઇ, ભેલા, ઘી, દૂધ લગેયે. (ચખ્ખુ ંભધ, ખજૂય, 

ખાયેક, કાજુ થડા પ્રભાણભા ંક્યાયેક રઇ ળકામ. 

- વલરુિ અશાય ન રેલ. તેભા ંફ્રુટ વરાડ, ફ્રુટ વેઇક, ફ્રુટ જ્યવુ, ફ્રુટ અઇવક્રીભ, ગ-તર 

કે ગ-વળંગની ચીકી લગેયે ન ખાલી.  

- લાવી, ડતય, તેર ખયાક ન ખાલ. 

- વલાયે ભડા ન ઉઠવુ.ં ફયે ઊંઘવુ ંનશં. 

 દલા અ પ્રભાણે અી શતીઃ 
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૧. ખકદયાકયષ્ટ.....૧-૧ ભટ ચભચ જમ્પમા ફાદ. વભાન ાણી ભેલીને. 

૨. ભકયછમાકદ તેર.....વપેદ દાગ ય કદલવભા ંફે લખત રગાડવુ.ં 

૩. ભજંજષ્ઠાકદ ઘનલટી.....૨-૨ વલાયે-વાજંે ભકૂ કયીને ાણી વાથે. 

૪. નેમ્પફ તેર.....૨-૨ વલાયે-વાજંે. 

૫. એરેકયન ટીકડી.....૨-૨ વલાયે-વાજંે ાણી વાથે. (‘ફાન’ની) 

 તા. ૧૭-૫ના યજ દયદી ડી જલાથી શૉક્સ્ટરભા ંદાખર કયલા ડેરા.ં ત્મા ંજીબ ઈય 

ટાકંા રેલા ડયા શતા ને ડૉક્ટયી દલા રેલી ડેર. 

 તા. ૧-૬ના યજ ચા ુદલાથી ઘણ જ પામદ શત. તા. ૧૯-૬ના યજ લજન ૨૮ કકર 

થયુ ં શત ુ.ં તેથી દલાઓભા ંશ્વગધંા ઘનલટી તથા ભધકુ ઘનલટી ઈભેયી શતી. તા. ૨૧-૭ના 

કદલવે કૃવભની પકયમાદ શતી. 

 (નંધઃ વપેદ દાગ ને ચભકયગના દયદીભા ં ભટે બાગે કૃવભ શમ જ. તે કાયણે 

અયલેુદની વકંશતાઓભા ંકૃવભ ને ચભકયગના ધ્મામ ફાજુભા ંજ રખલાભા ંઅલેર િે. 

 કૃવભ ભાટે લભાકશર ટીકડી...૨-૨ ઈભેયી શતી. (‘નનુી’ની) 

 તા. ૨૫-૧૦ના યજ ઘણ જ પામદ શત. વપેદ દાગન કરય ફદરી ગરુાફી ફની ગમ 

શત. તેભા ં ત્લચાના યંગના ટકા ં થલા ભાડંયા શતા. દયદી કશતેા શતા, ‘વા‘ફ, તભે શરેે 

કદલવે કહ્યુ ંશત ુ ં કે યગ વાધ્મ િે. યંત ુભને ત રાગે િે કે જે યીતે યગ ભટી યહ્ય િે તે 

જતા ંફેત્રણ ભકશનાભા ંત વાલ ભટી જળે.’ 

 તા. ૨૬-૧૨ સધુીભા ં યગ ૮૦ ટકા કાબભુા ંઅલી ગમ શત. ને ચા ુ દલા ઈયાતં 

વનભર વવય (કઇ નલી કંનીનુ,ં રીભડાભાથંી ફનાલલાભા ં અલેર) ીલા ભાટે અેર. 

િેલ્પરી દલા તા. ૨૪-૧-૨૦૦૦ના યજ રેલા અલેરા ત્માયે ૯૦ ટકા જેટર પામદ થમ શત. 

શલે કશલેા યૂતા વપેદ દાગ દેખાતા શતા. તેથી િેલ્પરી દલા ચા ુ જ અી શતી. તેભા ં

ખકદયાકયષ્ટ ને ફદરે યક્તળધન કલાથ અ્મ શત. 
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૩૩ : લાકઢમા વાભે વલજમ 

 અયલેુદભા ં ચાભડીના યગનુ ં લણકન ખફૂ જ વલસ્તતૃ ને ખફૂ જ ગશન અલાભા ં

અલેર િે. તેભા ં૭ ભશાકુષ્ટ ને ૧૧ રુકુષ્ટભા ં વલાકદકા કે ાદદાકય કે જેન રકબાાભા ં

ગના લાકઢમા કશ ેિે તેનુ ંલણકન િે. 

 વળમાાભા ં લાય ુ ળીત, ફૃક્ષ ગણુથી કે િે ત્માયે ખાવ કયીને વળવળયભા ં ત કેટરાક 

દયદીને શભેતં ને લાકભા ં ણ લાકઢમા થામ કે શમ તેભા ં લધાય થામ િે. અ યગભા ં

લાયનુી પ્રફતા શલાથી લાયનુા ૮૦ યગભા ંણ તેની ગણના િે. દ ફૃે લાય ુિે ત દુષ્મ 

ફૃે ત્લચા ને યક્ત શમ િે. તેથી તેભા ંદુખાલ, દાશ, વજ, ાક લગેયે ણ જલા ભે િે. 

ઘણા જૂના લાકઢમાના દયદી વળમાાભા ં એટરા ફધા શયેાન થામ િે કે ચીયાભાથંી ષુ્ક 

યક્તસ્ત્રાલ થામ િે. વખત દુખાલ, ફતયા થલાથી ઊંઘવુ ંમશુ્કેર ફની જામ િે. ચારી ળકાત ુ ં

નથી. એલા જ લાકઢમાન વાધ્મ કેવ વાધ્મ થમ શત તેનો કશાની..... 

 શ્રી ગણુલતંબાઇ ટેર ભદાલાદના ભણણનગય વલસ્તાયભા ંયશ.ે ૨૨-વલનમ ાકકભા.ં તા. 

૨-૧-૯૦ના યજ તેભના ૯ લકના ફૃેળને રઇને અલેરા. પન નફંય શત ૪૧૪૨૧૯. અજીલન 

વભ્મ નફંય િે...૪૮૦. તેને ાચં લકથી ગભા ંલાકઢમા શતા.ં તેભા ંાક થત શત. બમકંય 

દુખાલ, ખજંલા, દાશ-વજાને કાયણે તે ગ જભીન ય દઇ ળકત ન શત. તેડીને પયવુ ં

ડત ુ ંનશત ુ.ં ડૉ. કદણર કંડત ને ડૉક્ટય કાયલાર લગેયેની રાફંી વાયલાયભા ંરગબગ નલ 

શજાયન ખચક કયી નાખ્મ શત. 

 ભં ચભકયગ ત્રક અીને ભક્કભ ણે યેજી ાલા-ાલલા દયદી તથા તેના ભાતા-

વતાને ખફૂ વભજાવ્મા શતા. ને કહ્યુ ંશત ુ,ં ‘યગ વ ટકા ભટી ળકળે નશં, ાચં લક વાય 

થઇ ગમા ં શલાથી દલાથી કાબભૂા ં યશળેે તેથી ભટી ભટીને વળમાાભા ં લાયંલાય થલાની 

વબંાલના િે. વાયલાય ને યેજીભા ંઅખા કયલાયે રાફંા વભમ સધુી કાજી યાખલી ડળે.’ 

 તેઓ વશભત શતા તેથી ‘વનદાન કયલજૉનમૌ’ના વવિાતં પ્રભાણે કાયણ દૂય કયલા 

અટરા ંસચૂન કહ્યા ંશતાઃ 
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- ઠંડ લન, ઠંડુ ંાણી, ઠંડી જભીનન સ્ળક ગને ન જઇએ. તે ભાટે સતુયાઈ કે ગયભ 

ભજંા શયેી જ યાખલા.ં 

- ગ ગયભ ાણીથી જ ધલા. સ્નાન ગયભ ાણીથી જ કયવુ.ં 

- ત્લચાભા ં ફૃક્ષતા તથા વકંચ અલલાથી અ યગ થત શલાથી ત્લચાભા ં ક્સ્નગ્ધતા 

રાલલા ગના ંતણમે યજ વલાયે-વાજંે વયવલતેર કે તરતેરની બંવ દઇને ભારળ 

કયલી. યક્તસ્ત્રાલ ન થત શમ ત્માયે ળેક કયલ કે તડકે ફેવવુ.ં 

- ઠંડ, ખૂ, કવ લગયન ખયાક ખાલાથી લાકઢમાને ણ ભતુ ંશલાથી કદયી, જંાબ,ુ 

ભકાઇ, ચણા, તલેુય, લાર, ચા, ાડી, લાર, ગલુાય જેલ ઠંડ, ખૂ, લાયકુાયક 

ન ખાલ. તેનાથી વલયીત ક્સ્નગ્ધતા, ઈષ્ણતા, ળક્ક્ત ને લાયળુભન કયનાય ખયાક 

રેલ. જેભા ં ઘઈં, ચખા, ડદ, તર, અદંુ, શદય, ભેથી, જભા, બંડ, તરતેર, 

રવણ, ડુગંી, એયંકડયુ,ં વયવલ તેર લગેયે ખાવ રેલ. 

- ઈજાગયા ન કયલા, કદલવે ન ઊંઘવુ ં

ઔધ અ પ્રભાણે અ્મા ંશતાઃ 

૧. કકળ ગગૂ.....વલાયે-વાજંે ભકૂ કયીને ાણી વાથે.૨. ચભકયગ શય ટીકડી.....૨-૨ 

ઈયની દલા વાથે.૩. ચભકયગશય કે.....૨-૨ ફયે-યાતે્ર.૪. ખકદયાકયષ્ટ.....જમ્પમાફાદ ફનેં 

લખત ભટ ચભચ, વભાન ાણી ભેલીને.૫.જાત્માકદ ભરભ.....લાકઢમા ય ચડલ. 

(લાકઢમાલા બાગ કે અખ ગ ગયભ ાણીથી ધઇ તે લાકઢમાભા ંજાત્માકદ ભરભ બયલ. 

ઈય સતુયાઈ ભજંા શયેી યાખલા.ં જેથી ઠંડ લન-ઠંડા ાણીન સ્ળક ન થામ. 

 દંય કદલવે પયી દલા રેલા અવ્મા ત્માયે અશ્ચમકજનક કયણાભ જલા ભ્યુ ં ! દયદીને 

લાકઢમાભા ં૫૦ ટકા પામદ શત. ાચં લકભા ંક્યાયેમ અવુ ંકયણાભ જલા ભ્યુ ંનશત ુ.ં 

 ચા ુદલા ઈયાતં ક્પાય ટયફૂ (‘ફાન’ની) રગાડલા ભાટે અી શતી. 

 તા. ૩૧-૧-૮૦ના યજ કકળય ગગૂને સ્થાને ચરંપ્રબા લટી અી શતી. તા. ૨૪-૩ના 

ઠંડીના કદલવભા ંલાકઢમાનુ ંજય લધતા ંચરંપ્રબા ફધં કયી તેને ફદરે યક્તશદુ્વિ ટીકડી....૨-૨ 

રેલા અી શતી. 
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 તા. ૧૨-૫ના કદલવે ઘણ જ પામદ શત. ૫૦% લાકઢમા પયીને ભટી ગમા શતા. લજન 

૨૨ કકર થયુ ંશત ુ.ં 

 તા. ૨૦-૫ના કદલવે ૭૫% પામદ શત. જ્માયે તા. ૯-૮ના શ્રાલણ ભાવના લયવાદભા ં

ળયદી-કપ થઇ ગમા શતા. તા. ૨૮-૯ના કદલવે વયામવીવ જેવુ ંજણાતા ંવયા કેસ્યરૂ....૨-૨ 

ઈભેયી શતી. 

 તા. ૭-૧૦ના યજ ળયદઊતનુી ગયભીને કાયણે મખુાક થમ શલાથી જેઠીભધ 

ચણૂક....ભંભા ંરગાડલા ઈભેયુ ંશત ુ.ં ને ભજંજષ્ઠાકદ ઘનલટી...૨-૨ રેલા ઈભેયી શતી. 

 તા. ૨૭-૧૧ના વખત ઠંડીના કદલવભા ં ણ ૯૦ ટકા ને તા. ૨૧-૫ના યજ ૯૯ટકા 

લાકઢમા ભટી ગમા શતા. વાધ્મ યગ ભટી જલાથી દયદીના ભાતા-વતા એટરા ફધા ખળુ 

શતા કે નલા િ-વાત કેવ રઇને અલેરા. 

 ફૃેળની વાયલાય ફધં કયી ત્માયે તેનુ ંલજન યેજી ાલા િતા ં૧૦ કકર લધીને ૩૫ 

કકર થઇ ગયુ ં શત ુ.ં દયદી ના ભાતા-વતાને બાયલૂકક વભજાવ્યુ ં શત ુ ં કે, ‘અ યગ વાધ્મ 

લસ્થાએ શંચેર શલાવથ ભટયા િી ણ પયી પયીને ળફૃ ણ થઇ ળકે. દયેક વળમા 

અલતા ંથડા લધ ુપ્રભાણભા ંળફૃ ણ થઇ ળકે તેથી વળમા અલતા ંશરેા ંએકાદ ભકશન 

લાકઢમાની વાયલાય કયી રેલી જઇએ. તેન અ યગ પયીને ન થામ તે ભાટે નીચેરા ઈામ 

ફતાવ્મા શતાઃ 

 અગ લાકઢમાના કાયણ ફતાલલાભા ંઅવ્મા િે તેનાથી દૂય યશવે ુ.ં ‘વનદાન કયલજૉનમૌ’ 

ના વનમભ પ્રભાણે વનદાન (કાયણ)નુ ંકયલજૉન (ત્માગ) કયવુ.ં 

 લાકઢમાન એક ઘયગથ્થુ ંભરભ ફનાલી યાખલાનુ ંકશરે. તેની વલવધ અ પ્રભાણે િે. યા, 

ભીણ, ગેરુ, ગગૂ ને જલખય વભાન બાગે ીવી તેભા ંભરભ ફને તેટર ઘી-ભધ ભેલીને 

ભરભ કયી સ્લછિ ને શા ભઢાની ફાટરીભા ંબયી યાખલ ને વળમા-ચભાસુ ંઅલતા 

શરેા રગાડલાનુ ંકશરે. 
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૩૪ : વલરુની લાઇને વલદાઇ 

 અયલેુદના ગ્રથંભા ં ઈન્દ્ભાદ-ગાડંણ િી તયત જ સ્ભાય (લાઇ)નુ ં લણકન િે. 

લાઇભા ં લાયનુ ુ ં જય લધાયે શલાથી ‘લાઇ’નાભ ાડયુ ં શળે. લાઇના પ્રકયણ િી તયત જ 

‘લાયનુા યગ’નુ ંપ્રકયણ િે. 

 સ્ભાયન થક િે...સ્મવૃત ચારી જલી તેભા ં દયદીની સ્મવૃત થડા લખત ભાટે ચારી 

જલાવથ તે કણ િે ?...ક્યા ં િે ?...શુ ંથયુ ં િે ?...તેનુ ં કશુ ંબાન યશતે ુ ંનથી ને િૂલાભા ં

અલે ત તેટરા વભમનુ ંતેને કશુ ંમાદ યશતે ુ ંનથી. 

 સ્ભાયના ણ લાતજ સ્ભાય, વત્તજ સ્ભાય, કપજ સ્ભાય, વત્રદજ 

સ્ભાય એભ ચાય પ્રકાય િે. તેભાથંી લાત પ્રકૃવતલાા ને વિૃને લાતજ; વત્ત પ્રકૃવતલાા 

ને યલુાનને વત્તજ; કપ પ્રકૃવતલાા ને ફાકને કપજ સ્ભાય થલાની લધ ુળક્યતા િે. 

ઘણા ંફાકને કૃવભ થલા આંચકીના યગભા ંણ સ્ભાયન લશભે ડે તેલા ંરક્ષણ શમ 

િે. 

 સ્ભાયના પ્રકાય પ્રભાણે અયલેુદભા ંતેના ંકાયણ, રક્ષણ, ઔધ ને થ્મારન 

રગ શલાથી ને મૂગાભી શલાથી ાચં લક અંદયન વાધ્મ લાઇન યગ વાલ ભટી ળકે 

િે. જ્માયે એરથીભા ંતેના પ્રકાય, થ્મારનન બાલ ને એક વયખી વાયલાય શલાથી 

તેભા ંજીલનબય ટીકડી રેલાનુ ંકશલેાભા ંઅલે િે. જે વનરાપ્રદ ભગજને વળવથર કયનાય શલાથી 

વયલાે તભગણુભા,ં લજનભા ંલધાય કયી ળયીય-ભનને વનન્દ્ષ્ક્રમ ફનાલી દે િે. ટીકડી રેલાની 

ટેલ ડે િે. 

 ાચં લક શરેા જ સ્ભાયન દદી વાચા અયલેુદની વલલેકલૂકક મજામેરા ંબ્રાહ્મી, 

લજ, જ્મવતષ્ભવત, ળખંાલરી, કઠ, શયડે, જટાભાવંી, ળતાલયી, શ્વગધંા જેલા ં વનદો ને 

ભનફલ્પમ ઔધથી અડ વય વલના યગમકુ્ત થઇ ળકે િે. 

 તેલા એક સ્ભાયના દયદીની વપ કશાની...... 

 શ્રી ળકંયબાઇ ટેર તેભના ૯ લકના તુ્ર વલરુકુભાયને રઇને તા. ૧૦-૧૧-૯૭ના યજ 

ચંભશાર જજલ્પરાના વતંયાભયુ તાકુાના, સ્ટ નાની ખયવરી (ીનકડ ન.ં ૩૮૯૨૬૫) 
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ાવેના એન્દ્રા ગાભેથી અલેરા. તેભન પન નફંય શત ૨૦૨૨૩. તેભન અજીલન નફંય ૧૦૦૧ 

શત. 

 અ કેવભા ંભં કેલ ‘સ્ભાય’ ળબ્દ રખેર િે. તેના પ્રકાય કે ફીજા કઇ રક્ષણની નંધ 

કયી નથી. યેજી ભાટે વત્રદળાભક અ્યુ ં શત ુ.ં તેથી અંદાજ કયી ળકામ કે તે વત્રદજ 

સ્ભાય શળે. જેને પ્રામઃ વાધ્મ કશી ળકામ. 

 વલરુને અેરી દલા અટરી શતીઃ 

૧. વાયશ્વત ટીકડી.....૧-૧ વલાયે-યાતે્ર ભધ વાથે. 

૨. બે્રઇન્દ્ટ ટીકડી.....૧-૧ ફયે-યાતે્ર ાણી વાથે. (‘ઝડું’ની) 

૩. બ્રાહ્મી ટીકડી.....૧-૧ વલાયે-યાતે્ર ગામના દૂધ વાથે. 

૪. વાયશ્વતાકયષ્ટ.....૧-૧ ચભચી જમ્પમાફાદ ફનેં લખત. વભાન ાણી ભેલીને. 

૫. ભશાનાયામણ તેર....વળમા શલાથી ભાથે તેથા અખા ળયીયે ભાણરળ કયલાની શતી. 

તથા નાકભા ંટીા ંનાખલાના ંશતા.ં (નસ્મ રેલાનુ ંશત ુ)ં 

 ઈયક્ત ફધી દલાભા ં લજ (ઘડાલજ)ન અંળ (કન્દ્ટેઇન) શમ િે. કાયણ કે ભશાલૈદ્ય 

બાલવભશે્ર સ્ભાયભા ંલજને શે્રષ્ઠ ને કવીય ઔધ ગણાવ્યુ ંિે.  જુઓ, 

  મઃ ખાદેતૌ ક્ષીયબક્તાળી ભાણક્ષકેણ લચાયજઃ ।। 

  સ્ભાયં ભશાધયં ણચયત્થ ંવ જ્મેતૌ ધ્રલુમૌ । 

બાલપ્રકાળ, ભ.ખ.ં, સ્ભાય-૧૭ 

 ઘડા લજનુ ં (૧ યતી જેટુ)ં ચણૂક (શિુ) ભધભા ં યજ (વલાયે-યાતે્ર) ચાટલાથી ને 

દયવભમાન ગામનુ ં દૂધ ને બાતનુ ંથલા દૂધ ને યટરીનુ ંજ બજન કયલાથી કષ્ટવાધ્મ 

પ્રકાયન જૂન લાઇન યગ ચક્કવ ભટી જામ િે. 

 તા. ૧૦-૧૨ના યજ અવ્મા ત્માયે વલરુને પામદ શત િતા,ં બ્રાહ્મીધતૃ ૧-૧ ચભચી (૫-

૫ ગ્રાભ) વલાયે-યાતે્ર ગામના દૂધભા ંરેલા અેર. 
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 બાલપ્રકાળ વકંશતાભા ંબ્રાહ્મીધતૃની પ્રળવંા અ પ્રભાણે કયલાભા ંઅલે િે. 

 બ્રાહ્મી યવ લચાકુષ્ઠ ળખંષુ્ીશ્ર ૃત ંધતૃમૌ । 

 યુાણ ંસ્માતૌ સ્ભાયન્દ્ભાદ શયં યમૌ ।। 

બાલપ્રકાળ, ભ.ખ.ં, સ્ભાય-૧૯ 

 બ્રાહ્મીન યવ, લજ, કઠ ને ળખંાલણરનુ ં ચણૂકભા ં કાલેુ ં જૂનુ ં ગામનુ ં ઘી-સ્ભાય, 

ઈન્દ્ભાદ (ગાડંણ) લગેયે ભાનવવક યગભા ંભટાડલાભા ંશે્રષ્ઠ િે. 

 તા. ૧૯-૧ના કદલવે ણ ઘણ જ પામદ શત તેથી ચા ુ દલા ત અી જ શતી. 

ઈયાતં નીચેની ફે દલા ઈભેયી શતીઃ 

૧ શ્વગધંા ટીકડી.....૧-૧ વલાયે-યાતે્ર ાણી થલા ગામના દૂધ વાથે. 

૨ બે્રઓફર કેસ્યરૂ.....૧ યાતે્ર ાણી વાથે. (‘ફાન’ની અ કે.ભા ં મખુ્મ ઔધ 

જ્મવતષ્ભવત (ભારકાકંણી) શત ુ.ં) 

 શલે ડૉક્ટયી વાયલાય વાલ ફધં કયી દેલા િતા ંલાઇન ક્યાયેમ હુભર અવ્મ ન શત. 

 તા. ૨૨-૮-૯૮ના કદલવે નલ-દવ ભકશનાની વ્મલક્સ્થત વાયલાથી વલરુન જીલનબય 

ટીકડી રેલાભાથંી છૂટકાય થઇ ગમ શત. એટરે કે વલરુના લાઇના યગે વંણૂક વલદાઇ રઇ 

રીધી શતી.  
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૩૫ : કાનનુ ંઓયેળન કયવુ ંન ડયુ ં
 ફાકને પ્રામઃ કપના યગ થતા શમ િે. તેભા ં કપજન્દ્મ ળયદી, કપજન્દ્મ ઈધયવ, 

કપપ્રધાન શ્વાવ, કપજલય, કૃવભ, ચાભડીના યગ, કાકડા ને કાનભાથંી રુ અલવુ ં લગેયે 

વલળે શમ િે. તેભાથંી કાકડા ને કાનભાથંી રુ અલલાના યગભા ં ડૉક્ટય ાવે જતાનંી 

વાથે પ્રામઃ ઓયેળન કયાલલાનુ ંકશ ેિે. ને ઓયેળન કયાલલા િતા ં તેભા ંવંણૂક પામદ 

થત નથી. કાયણ કે તેનુ ંમખુ્મ કાયણ કપ થલાનુ ંચા ુજ યશતે ુ ંશલાથી તેની તકરીપ ચા ુજ 

યશ ેિે કે યગનુ ંફૃાન્દ્તયણ થામ િે. અલા કેવભા ંઅયલેુદીમ વાયલાય લધ ુકશતાલશ િે. કાયણ 

કે કાયણભા ં જઇને કપ થલાના ં કાયણ જ થ્માારન િાયા ફધં કયાલી દે િે ને યગની 

વનદો, વય, મૂગાભી વાયલાય અે િે. વલે કયલાભા ંઅલે ત ફાકના અલા શજાય 

કેવ અયલેુદીથી વાયા થમેરા જાણલા ભે. 

 ઓયેળનભા ંઅલાભા ંઅલતી એન્દ્ન્દ્ટફામકટક દલાઓ ફાકના વભગ્ર જીલન ઈય 

ભાઠી વય શંચાડનાયી િે. ખાવ કયીને તેનુ ંાચનતતં્ર, નાડીતતં્ર ને પ્રજનન તતં્રને ઘણુ ં

નકુવાન કયે િે. 

  

  

 શ્રી વલનબુાઇ ટેર તેભના ૮ લકના વળલાગંને રઇને તા. ૯-૫-૮૬ના યજ નકડમાદ 

ાવેના નાનાય ગાભેથી અલેરા. તેને ડાફા કાનભા ંફે લકથી રુ અવ્મા કયત ુ ંશત ુ.ં ક્યાયેક 

ળયદી ણ યશતેી શતી. કપપ્રકૃવતલાા વળલાગંને જાતજાતના કપના યગ ફચણથી થમા 

શયતા. ડૉક્ટય એક યગને દફાલે ત ફીજા ફે યગ ેદા થતા શતા. ગાઈ તેના ગાના ં

કાકડા કાલાનુ ં ઓયેળન થયુ ં શત ુ.ં એક ત્રાવંી આંખનુ ં ણ ઓયેળન કયાલેુ.ં કાનના 

સવુલખ્માત ડૉક્ટય એ.ફી.અય. દેવાઇની વાયલાય રીધી શતી. તેભણે કાનભા ં કાણુ ં શલાથી 

ઓયેળન કયાલી નાખલાની વરાશ અી શતી. ડૉ. શવમખુ ટેરે તથા અણદંના ડૉ. વનયંજન 

ટેરની વાયલાય ણ રેલામેરી શતી. 

 એક લખત તાલ લધી જલાથી તેને ફયપ ય સલુાડેર તથા ફયપ ભાટે ઘવેર. ત્માયફાદ 

ળયદી, કાકડા, કાનભાથંી રુ અલવુ ંલગેયે યગ ળફૃ થમાન તેભન લશભે શત. 
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 કાન તાસ્મા ફાદ ભં કશે ુ,ં ‘જુઓ વલનબુાઇ વળલાગંના કાનનુ ંઓયેળન કયવુ ં નશં 

ડે. કપ-ળયદી ઘટળે એટરે ફધા યગ ભટી જળે. મૂને કાલાથી ડાીઓ ફી જામ તેભ 

કપ થામ તેલા અશાય-વલશાય ફધં કયાલલાભા ંતભાયે જ ખાવ કાજી યાખલી ડળે.  દયદી 

ફાક િે તેથી ભાફાે જ કાજી યાખલી ડે. તભાયે ફનેંએ ભાતા-વતા ફનલાને ફદરે 

કયચાયક ફની જલાન ાઠ  બજલી ળક ત વળલાગં થડા વભમભા ંજ વાજ થઇ ળકે તેભ 

િે. કાયણ કે તેના યગ વાધ્મ લસ્થાભા ંિે. થ્મારનની સચૂના અ પ્રભાણે શતીઃ 

- દૂધ વાલ ફધં, દૂધની લાનગી-ચા, કપી, દશં, િાળ, ભાખણ ને ઘી ખાલાના ંજ નશં. 

- ગણ વાલ ફધં. ગ, ખાડં, ભીઠાઇ, ીયભેન્દ્ટ, ચકરેટ, અઇવક્રીભ, ગા, કુલ્પપી 

લગેયે ફધં. 

- ખટાળ વાલ ફધં. દશં, ટભેટા,ં કેયી, રીરી રાક્ષ, રંબ,ુ વપયજન લગેયે ન ખાલા.ં 

- ીણા ંન ીલા.ં 

- ચીકણા,ં ઠંડા,ં લાવી, બાયે અશાય રવ્મ ન ખાલા.ં 

- પ ફધા ંજ વાલ ફધં. 

- ભાથાફ સ્નાન ન કયાલવુ.ં ક્યાયેક કયાલવુ ંડે ત તયત કરંુ કયી નાખવુ.ં કાન ઊંડે 

સધુી કયા કયી નાખલા. ગયભ ાણીથી જ સ્નાન કયાલવુ.ં લયવાદભા ંરે નશં તેનુ ં

ધ્માન યાખવુ.ં 

- વલાયે ભડા ઉઠલાનુ ંનશં, ફયે સલૂાનુ ંનશં. 

- કાનને ઠંડ લન ન રાગે તે ભાટે ખંાન લન, એ.વી., કુરયન ઈમગ ન કયલ. 

પ્રલાવ ન કયલ. સ્કટૂય જેલા ખલુ્પરા લાશનભા ંન ફેવવુ.ં 

 ઔધની મજના અ યીતની શતીઃ 

૧. વાકયલાકદ લટી.....૧-૧ વલાયે-યાતે્ર ભધ વાથે. 

૨. વેન્દ્્ટણરન ટીકડી.....૧-૧ વલાયે-વાજંે ભકૂ કયીને ાણી વાથે. (‘કશભારમ’ની) 
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૩. કણક કેસ્યરૂ....૧-૧ ફયે-યાતે્ર ગી ન ળકે ત ચણૂક ભધભા ંચટાડવુ.ં (તેભા ં વત્રપા, 

વત્રકટુ, થડી ભાત્રાભા ંશ્ર ૃગંબસ્ભના ંચણૂો શતા.ં 

૪. જાત્માકદ તેર.....કાનભા ંફે ટીકા ંવલાયે-યાતે્ર નાખલા.ં કાનભા ંફૃ બયાલી યાખવુ.ં 

 તા. ૧૭-૬ના યજ અવ્મા ત્માયે લછચે અઠ કદલવ દલા ફધં યશી શતી. લજન ૧૯ કકર 

શત ુ.ં ચા ુદલાભા ંઅટુ ંકયલતકન કયુ ંશત ુ.ં વેન્દ્્ટણરન ટીકડીને ફદરે રક્ષ્ભીવલરાવ યવ ૧-૧ 

ટીકડી અી શતી. જાત્માકદ તેરને ફદરે વનળા તેર  કાનભા ંનાખલા ભાટે અ્યુ ંશત ુ.ં લજન 

લધાયલા ભાટે તથા ળક્ક્ત-સ્ફૂવતિ ભાટે શ્વગધંાકયષ્ટ ૧-૧ ચભચ ફયે-યાતે્ર જમ્પમા ફાદ રેલા 

અેર. 

 તા. ૨૭-૯-૮૬ના યજ અવ્મા ત્માયે ખફૂ વાયા વભાચાય રાલેરા કે વળલાગં ને દઢ 

ભકશનાથી કાનભા ંરુ વાલ ફધં થઇ ગયુ ં શત ુ.ં કાનભા ંથડી ફશયેાળ શતી તે ણ દૂય થઇ 

ગઇ શતી. લજન લધ્યુ ંશત ુ.ં 
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૩૬ : ડૉક્ટયના દીકયાના ભટયા ચભકયગ 

 વલરુિ અશાયને કાયણે, બેવેને કાયણે, પ્રદૂણને કાયણે, યંગ-યવામણ-ના વત 

ઈમગના કાયણે, વવન્દ્થેકટક કડાને કાયણે, કડટજૉન વાબનેુ કાયણે, યાતના ઈજાગયા ને ભડા 

ઉઠલાની તથા કદલવે સલૂાની અદતને કાયણે તેભજ એરથીની યગ દફાલનાયી દલાને 

કાયણે કયએકળનફૃે ચાભડીના યગનુ ંપ્રભાણ વલકત્ર લધતુ ંજામ િે. ફ્રુટ વરાડ, ફ્રુટ જ્યવુ, ફ્રુટ 

વેઇક, ફ્રુટ અઇવક્રીભ, ચીકી લગેયે વલરુિ અશાયને કાયણ ણ તેભા ંવોથી લધ ુભશત્લન બાગ 

બજલે િે. ચાભડીના યગભા ંવયામવીવ ના કેવ નેક ગણા લધી ગમા િે. ચાભડીના યગ 

ઘણીલાય એક જ શલાને ફદરે એકથી લધ ુણ વાથે વાથે જલા ભે િે. તેલા વયામવીવ 

ને લાકઢમાની લાત એક કેવ િાયા..... 

 શ્રી ળૈરેળકુભાય ફાઘાબાઇ જાવલમા, ગાભ-જધયુ, વવનેભા યડ, જજ. જાભનગય 

(ીનકડ નફંય ૩૬૦૫૩૦)થી તા. ૧૪-૧૨-૮૯ના યજ અલેરા. ઉંભય શતી ૨૫ લકની. તે 

અણદંભા ંશવભમથી કરેજભા ંભ્માવ કયતા શતા. કાયણ કે તેભના વતાજી ડૉ.એર.ડી.જાવલમા 

તાન ડૉક્ટયી વલદ્યાન લાયવ અલા ઇછિતા શતા. ણ એભ.ફી.ફી.એવ.ભા ંદાખર થલા 

ભાક્વક ઘટે ત્માયે અયલેુદ કે શવભમથી િાયા ાિરા ફાયણે પ્રલેળ ભેલત શમ િે. 

 શ્રી ળૈરેળકુભાય મૂ ત ળયદી ના દયદી શતા ને ળયદીને એરજી ભાની તેને 

દફાલલાની વાયલાય અલાભા ં અલે ત ચાભડીના યગ થતા શમ િે. તે યીતે તેને 

વયામવીવ ને ાદદાકય (લાકઢમા)ના યગ થમા શતા. વતા ડૉક્ટય શલાથી વાયલાયભા ં

પે્રડનીવરન, સ્ટીયઇડ તથા એવલરન તેભણે ષુ્ક ઈમગ કમો શત. દયદીના ભટાબાઇને 

ણ ાદદાકયન યગ શત. 

 ભં તેભને ચભકયગ ત્રક યેજી ાલા ભાટે અ્યુ.ં ને ફનેં ચભકયગ ભટાડલા મશુ્કેર 

શલાથી કડક યીતે તેનુ ંનળુીરન કયલાનુ ં કશરે. તે નવુાય....ભીઠું, દૂધ, દૂધની લાનગી, 

ફ્રુટવરાડ, ફ્રુટ જ્યવુ, ફ્રુટ વેઇક, ચીકી, ઘી, ભાખણ, દશં, ભીઠાઇ, પ લગેયેન ત્માગ કયલાન 

શત. કદાચ શૉસ્ટેરભા ં જભલાનુ ં થત ુ ં શમ ત અશાયદ ત્મા ં વવલળે થત શલાથી તેભા ં

ચેતીને થ્મઅશાય રેલાન શત. યાતના ઈજાગયા ને ભડા ઉઠલાની અદત તથા કદલવે 

સલૂાની અદત વદંતય ફધં કયી દેલાનુ ંકહ્યુ ંશત ુ.ં 
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 ઔધ અ પ્રભાણે અેરાઃ 

૧. ભજંજષ્ઠાકદ ઘનલટી.....૨-૨ વલાયે-વાજંે ભકૂ કયીને ાણી વાથે. 

૨. કકળય ગગૂ.....૨-૨ ઈયની દલા વાથે. 

૩. યક્તશદુ્વિ ટીકડી.....૨-૨ વલાયે-વાજંે ાણી વાથે. 

૪. એરેકયન ટીકડી.....૨-૨ ફયે-યાતે્ર ભકૂ કયીને ાણી વાથે. (‘ફાન’ની) 

૫. વયા કેસ્યરૂ.....૨-૨ ફયે-યાતે્ર ગલી. (‘અય ુ્રવ’ની) 

૬. વયા ટયફૂ.....ભટા ંચકાભા ંય તથા લાકઢમા ય રગાડલા ભાટે. 

૭. ચભકયગશય તેર.....અખા ળયીયે તથા વયામવીવ ય રગાડલા ભાટે. 

 તા. ૨૮-૧૨ના યજ ચા ુદલા ઈયાતં ચભકભરભ રગાલલા ભાટે ઈભેમો શત. 

તા. ૩-૩ ના કદલવે વયામવીવ તથા લાકઢમાભા ં૯૦% પામદ શત. તા. ૨૭-૪ના કદલવે 

તે પામદાભા ંલધાય થમ શત. યગ રગબગ ભટી જલાની ક્સ્થવતભા ંશત તેથી દલા ફદરી ન 

શતી. તા. ૨૦-૧૧ સધુી દલા ચા ુજ યાખી શતી. જેથી યગ મૂભાથંી વંણૂક ભટે. 
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૩૭ : જૂનુ ંખયજવુ ંવાલ ભટી ગયુ.ં 
 સબુરાફશને યભણરાર ભદી યશ ેિે ભશવેાણા જજલ્પરાના વલજાયુ તાકુાના ગજાકયમા 

ગાભે. ૫૨ લકની લમે તા. ૨૮-૧૦-૯૧ના કદલવે અજીલન વભ્મ ફન્દ્મા શતા. તેભન તે નફંય 

શત ૫૯૭. તેભને ગે ૬ લીથી સકંુૂ ખયજવુ ંશત ુ.ં તેને કાયણે ગભા ંદુખાલ ણ થત શત. 

કેડભા ં ણ દુખાલ થમા કયત શત. લજન ણ ૬૨ કકર શલાથી તેભને ળયીય લધુ ં બાયે 

રાગત ુ.ં શત ુ.ં 

 ભં તેભને ચભકયગત્રક અી ગણ, ખટાળ, ભોઠું, દૂધ, દૂધની લાનગી, તર-ડદ, 

ગ, દશં લગેયે કપકાયક, યક્તદૂક તથા વલરુિ અશાય રેલાની ભનામ કયી શતી. વલાયે 

ભડા ન ઉઠવુ,ં ફયે ન સવૂુ.ં 

 દલા અ પ્રભાણે અી શતીઃ 

૧. કકળયગગૂ......૨-૨ વલાયે-વાજંે ભકૂ કયીને ાણી વાથે રેલી. 

૨. એરેકયન ટીકડી.....૨-૨ વલાયે-વાજંે ઈયની દલા વાથે. (‘ફાન’ની) 

૩. ભજંજષ્ઠાકદ ઘનલટી.....૨-૨ ફયે-યાતે્ર ાણી વાથે ભકૂ કયીને. 

૪. ચભકયગ કેસ્યરૂ.....૨-૨ ફયે-યાતે્ર. 

૫. ડભોકે ટયફૂ.....રગાડલા ભાટે.(‘ડેક્કન’ની) 

 તા. ૧૨-૧૧ના કદલવે અવ્મા ત્માયે વારંુ શત ુ.ં યંત ુખયજલાભા ંખજંલા લધ ુઅલલાથી 

કક તેર રગાડલા ભાટે અ્યુ ંશત ુ.ં 

 તા. ૨-૩ના કદલવે કેસ્યરૂને ફદરે ખકદયાકયષ્ટ ઘનલટી...૨-૨ ાણી વાથે રેલા અી 

શતી. 

 િ લક જૂનુ ં ખયજવુ ં મા્મ (દલાથી જ કાબભૂા ં યશ ે તેવુ)ં કશી ળકામ. તેથી ચંકભક 

કયાલલાની વરાશ પ્રભાણે વલયેચન કભક કયાલલાથી પામદ થમ શત. િતા ં ભની વાભ 

લસ્થા ને વનમવભતતા ચા ુશતી, ભખૂ લધ ુરાગતી શતી. 
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 (નંધઃ ચાભડીના યગીને ભીઠું, ખટાળ, ગણ ફધં શલાથી ખયાક ઘટી જત શમ િે. 

ખાવુ ં બાલત ુ ં ણ નથી. ણયકુ્ત ખયાક ન શલાથી તેને લાયંલાય ભખૂ રાગે િે. લી 

ઔધભા ં પ્રામઃ કડલા-ંતયૂા-ંતીખા-ંગયભ રવ્મ લધ ુ શલાથી કપ ઘટલાથી તેને ભખૂ લધાયે 

રાગે િે. િતા ંતેણે કષ્ટ વશીને યેજીત્રક પ્રભાણે જ અશાય રેલ જઇએ.) 

 તા. ૨૫-૧-૯૨ના યજ વળમા શલાથી ભખૂ લધાયે રાગતી શતી. ેટભા ંફતુ ંશત ુ ંને 

ભાથુ ં દુખત ુ ંશત ુ.ં ૧૨ કકર લજન અ વાયલાય દયવભમાન ઘટલા િતા ં૫૦ કકર લજન યશલેા 

િતા ંદયદીને શજુ લજન ઘટાડલાની ઇછિા શતી. 

અજના ઔધ  પ્રભાણે શતાઃ 

૧. ડભોડે ટયફૂ.....ઘયે શતી. 

૨. ભજંજષ્ઠાકદ ઘનલટી.....ચા ુ

૩. ળતાલયી ટીકડી.....૨-૨ ફયે-યાતે્ર ાણી વાથે. (ઈદયયાશ ભાટે) 

૪. થ્માકદ ઘનલટી.....૨-૨ વલાયે-વાજંે ભકૂ કયીને ાણી વાથે. (ભાથાન દુખાલ તથા 

ચભકયગ ભાટે) 

૫. યવામન ટીકડી.....૨-૨ ાણી વાથે (વત્રદળાભક ફૃે, પ્રવતકાય ળક્ક્તપ્રદ ફૃે) 

 તા. ૨૯-૨ના કદલવે પામદ શત. વાડાચાય ભકશનાભા ં ૧૨ કકર લજન ઘટયુ ં શત ુ.ં તે 

ઘટીને ૫૦ કકર થયુ ંશત ુ.ં તેથી દયદી ખફૂ ખળુ શતા. 

અજની દલા અટરી શતીઃ 

૧. કકળયગગૂ.....ચા.ુ 

૨. ભજંજષ્ઠાકદ ઘનલટી.....ચા.ુ 

૩. યક્તશદુ્વિ ટીકડી.....ચા.ુ 

૪. ચભકયગ કેસ્યરૂ.....૨-૨ ફયે-યાતે્ર 

૫. ચભકયગ ભરભ.....રગાડલા ભાટે. 
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ચથી ભેના કદલવે ઈનાાના કાયણે યગ લધ્મ શત. જેથી જ મકૂાલી શતી. 

(નંધઃ ચભકયગભા ંયક્તદ મખુ્મત્લે શમ િે. તેભા ંયક્તભક્ષણ ઝડી ને મૂગાભી 

કક્રમા િે. વળયાલેધન, વળંગડી, ત ુભંડી ને જ િાયા યક્તભક્ષણ કયલાનુ ં વલધાન િે. તેભા ં

ૈવત્તક કાયણ શમ, વત્ત પ્રધાન યગ શમ, ઈના શમ, દયદી યલુાન શમ, દયદીની પ્રકૃવત 

વત્તની શમ કે ભેદવાય શમ, મદુૃપ્રકૃવતલાી શમ, સ્થાવનક દ શમ ત જરોકાચયણ (જ 

મકૂલાની કક્રમા) લધ ુ કશતાલશ ગણામ િે. તે કક્રમાભા ં દયદીને ીડા થતી નથી, કઇ જખભ 

નથી શત ુ.ં કેલ વાયી જ ભેલલી ને જ ક્યાયેક મશુ્કેર શમ િે.) 

તા. ૫-૬ના યજ પામદ શત. તા. ૧૬-૭ના કદલવે યગભા ંસધુાય શત. યંત ુલછચે 

૧૫ કદલવ દલા ફધં શતી. તા. ૨૪-૮ના યજ ટયફૂને ફદરે ચભકભરભ રગાડલા અ્મ શત. 

તા. ૧-૧૦ના કદલવે ખયજલાભા ં ઘણ પામદ શત ણ કેડન દુખાલ તથા ળક્ક્ત 

શલાથી ત્રમદળાગં ગગૂ...૨-૨ ટીકડી ાણી વાથે રેલા અેર. 

તા. ૭-૧૧-૯૨ના કદલવે ૬ લક જૂનુ ંસકંુૂ ખયજવુ ંવાલ ભટી ગયુ ંશત ુ.ં કેડન દુખાલ ણ 

નશત. લજન ણ ૧૪ કકર ઘટીને ૪૮ કકર થઇ ગયુ ંશત ુ.ં 

િેલ્પરે કેલ ડભોડે ટયફૂ, વત્રપા ટીકડી ને કકળયગગૂ રેલા ંઅ્મા ંશતા.ં 
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૩૮ : ળળીફશનેને ભી સુદંય તુ્રી  

ગબાકળમની ગયભીને કાયણે ઘણી વત્ત પ્રકૃવતલાી સ્ત્રીઓને ગયભ પ્રદેળભા ં ગયભ 

અશાય-વલશાયથી ગબકસ્ત્રાલ થઇ જલાનુ ંદયદ શમ િે. જેને રકબાાભા ં‘કઠે ગયભી’ કશલેાભા ં

અલે િે. અલા દયદીને ઘણીલાય મ્પરવત્તનુ ંદયદ શલાની ણ ળક્યતા િે. રશીલાની ણ, 

વત કયશ્રભ, ણચંતા, ળક, બમ, વત વભાગભ, તીખુ,ં ખાટંુ, ખારંુ, ગયભ લધ ુખાલાની ટેલ, 

ગયભ દલાનુ ંવેલન લગેયે ણ તેભા ંબાગ બજલે િે. 

શ્રી ળવળફશને ઇશ્વયબાઇ દેવાઇન કેવ ણ મ્પરવત્તન શલાની વાથે લધં્મત્લની 

પકયમાદ શતી. ૪, જીતેન્દ્ર ાકક વવામટી, વલશ્વકંુજ ચાયયસ્તા, ારડી, ભદાલાદ-૭. અલેરા. 

ત્માયે શ્રી ળવળફશનેની ઉંભય શતી ૨૫ લકની. તે કદલવે તાયીખ શતી ૧૧-૪-૮૫. તેને ઘણા 

લોથી મ્પરવત્ત (એવવકડટી)ન યગ શત. જેથી લાયનલાય ખાટી-તીખી-કડલી ઉરટી થમા 

કયતી. તેભને ફે લખત ગબકસ્ત્રાલ થઇ ગમેર ને ડૉક્ટયને ફતાલતા ંગબકન ગ્રથ ન થતા ં

‘િડ’ (શષુ્કગબક) થઇ જતુ ંશત ુ.ં અયલેુદની બાાભા ંગબકસ્ત્રાલ, યતલા કે બ્રીડંગને ‘તુ્રઘ્ની 

મવન’ કશી ળકામ. 

ક્સ્થત ંકશ ાતમેત ગબક તુ્રઘ્ની યક્તવસં્ત્રમાયૌ । 

ગબક યહ્યાફાદ ગબક યક્તસ્ત્રાલ થઇને ડી જામ તેને ‘તુ્રઘ્ની મવન’ કશ ેિે. 

 ળવળફશનેને મ્પરવત્ત ન લધે ને ગબકનુ ં સ્થાન, યક્ષણ ને ણ થામ તેલી 

વાયલાય ભાયે અલાની શતી. તેથી યેજી ાલા ભાટે ‘વત્રદળાભક ત્રક’ અ્યુ ં શત ુ.ં 

ઔધ અ્મા ંશતા ંઅ પ્રભાણેઃ 

૧. રે્ટાકડન ટીકડી.....૨-૨ વલાયે-વાજંે દૂધ વાથે. (જીલન્દ્તી ઈત્તભ ગબકાત પ્રવતયધક 

વાણફત થમેર િે. ને ઈત્તભ સ્તન્દ્મલધકક ણ િે. તેથી વગબાકલસ્થાભા ં તેનુ ં વેલન ખફૂ 

કશતાલશ િે. 

૨. ગબકાર યવ.....૧-૧ ભધ વાથે. 

૩. સ્ટી્રન ટીકડી.....૨-૨ વલાયે-વાજંે ાણી વાથે. (‘કશભારમ ડ્રગ’ની) 
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 તા. ૧૪-૪ના યજ અવ્મા ત્માયે ઉરટી ફધં શતી. યક્તસ્ત્રાલ ફધં શતા.ં ગબકાત 

થલાન ફધ બમ દૂય થઇ ગમ શત. તેથી ગબક ટકી યશલેાની અળા ફધંાણી શતી. તેથી 

ળીત-ફલ્પમ-ગબકયક્ષક-ઔધ-ફૃ ળતાલયી કલ્પ....૧-૧ ભટ ચભચ વલાયે-યાતે્ર ગ્મા દૂધ 

વાથે ગયભ કયીને ઠયે ત્માયે ઘી ભેલીને ીલાનુ ંશત ુ.ં (‘વાડું’ન ુ)ં 

 તા. ૬-૫ના યજ ચા ુદલાભાથંી સ્ટી્રન ટીકડી ફધં કયીને ળક્ક્તજીલન...નાભની કઇ 

પાભકવીની ેટન્દ્ટ દલા અી શતી. 

 તા. ૨૪-૫ના યજ ઉરટી પયીને ળફૃ થઇ શતી. પ્રદયની તકરીપ ણ ળફૃ થઇ શતી. 

તેને કાયણે ળક્ક્ત ણ અલી ગઇ શતી. તેથી દલાભા ં એરટાના ટીકડી...૨-૨ વલાયે-વાજંે 

ાણી કે દૂધ વાથે રેલા (‘નનુી’ની) અી શતી. 

 તા. ૩૦-૬ના યજ ાચંભ ભકશન ચારત શત. તેથી કેડભા ંને ેડુભા ં દુખાલ થત 

ને ઈનાાના વખત તાને કાયણે દાતંભાથંી રશી નીકતુ ં શત ુ.ં તેથી કેડ ઈય ભાણરળ 

કયલા ભાટે ફૃભાણરમાક્રીભ (‘કશભારમા’નુ)ં અ્યુ ં શત ુ.ં ને દાતં ઘવલાભા ં ‘જી-૩૨’ ટીકડી 

(‘એરાવવિન’ની) અી શતી. 

 તા. ૯-૮ના યજ િઠ્ઠા ભકશને મતૂ્રાલયધ થત શત ત ક્યાયેક ફહુમતૂ્રતાની તકરીપ 

થતી શતી. મતૂ્રત્માગ લખતે દુખાલ ણ થત શત. કેડ ને લાવંાભા ંણ શૂ નીકતુ ંશત ુ.ં 

તેથી ચરંપ્રબા લટી....૨-૨ દૂધભા ં રેલા અી શતી. ઈયાતં ગબકાર યવ, રે્ટાકડન ટીકડી 

ને ળતાલયી કલ્પ ચા ુયાખ્મા ંશતા.ં 

 તા. ૧૧-૯ના કદલવે અવ્મા ત્માયે શલેાર અ્મ તે ચંકાલનાય ને અશ્ચમક 

ભાડનાય શત. તેભને પ્રલાવભા ં ફવ કસ્ભાત થમ શત. ફવ ફગડી જલાથી ૨૦ ફૂટ 

ઊંચેથી ગફડી ડલાથી ળવળફશનેને કાે ટાકંા રેલા ડયા શતા,ં તેભને ત્માયે વાતભ ભાવ 

ચારત શત. િતા ંગબકને કઇ ઇજા થઇ ન શતી ! ભં યના કાા ડાઘ કસ્ભાતને કાયણે 

થઇ ગમા શતા. તેની ઈય કંુકુભાદ્ય રેમૌ ટયફૂ...રગાડલા ભાટે અી શતી. ને જેઠીભધ 

ટીકડી ૧-૧ વલાયે-વાજંે દૂધભા ંઅી શતી. તેથી ભં યના ડાઘ દૂય થલાની વાથે વાથે ગબકન 

લાન ણ ગય ફને. ને તે ષુ્ટ ફને. તા. ૧૭-૧૦ના કદલવે ૯ભ ભાવ ળફૃ થલા અલેર 
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ત્માયે ચક્કય, ગબયાભણ જણાતા ંફી.ી. ભા્યુ ંત ઓછુ ંશત ુ.ં તેથી ર.ફી.ી કેસ્યરૂ....૨-૨ 

ફયે-યાતે્ર રેલા ઈભેયી શતી. (જેભા ંગઠંડા, શ્વગધંા, કશંગાષ્ટક લગેયે ચણૂક શતા.ં) 

 તા. ૨૪-૧૧-૮૫ના શબુ કદલવે ળવળફશનેની કુખે પ્રથભ વતંાનફૃે રક્ષ્ભીન જન્દ્ભ થમ 

શત. જે ખફૂ સ્લસ્થ, સુદંય, ષુ્ટ ને બદુ્વિળાી શતી. જેનુ ંનાભ વિતા ાડલાભા ંઅલેર.  

 ભાયે િેલ્પરા ભેકયકા જલાનુ ંશત ુ ં ત્માયે તેભના બાઇના ત્ર પ્રભાણે ળવળફશને ત્માયે 

પ્રામઃ ભેકયકાભા ંઘણા ંલોથી યશ ેિે. તેની વિતા ત ત્માયે ભેકયકાની કઇ વાયી સ્કરૂ કે 

કરેજભા ંભ્માવ કયતી શળે. 
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૩૯ : સયેુળબાઇન ઘય હૃદમયગ ળમ્પમ 
 ભાનલજીલનભા ંલધભુા ંલધ ુબમ શમ િે યગન. ને ફધા યગભા ંબમાનક ગણામ 

િે હ્રદમયગ. કાયણ કે શાટકએટેકભા ંએક ક્ષણભા ંવ્મક્ક્તનુ ંપ્રાણખેંરંુ ઉડી જઇ ળકે િે. ત્રીજા 

શાટક  એટેકભા ંત ૯૯ ટકા દયદી ફચી ળકતા જ નથી. 

 હ્રદમયગ ભશા ભભકસ્થાનન યગ શલાથી પ્રાણઘાતક ત િે જ. યંત ુડૉક્ટયએ ને 

હ્રદમયગના વનષ્ણાત ડૉક્ટયએ તેને ળક્ય તેટર લધ ુ બમકંય ચીતયલાન પ્રમત્ન કમો િે. 

જેથી તેની વાયલાય ને તેના ંઓયેળનભા ં દયદીને લધભુા ં લધ ુ વનચલી ળકામ. શલે ત 

કઇને િાતીભા ંવાભાન્દ્મ દુખાલ થામ, ગેવ ચડે, ઈદાલતક યગ થામ, જભણ ખબ કે જભણ 

શાથ દુખે કે તયત જ કાકડિમગ્રાભ, ઇ.વી.જી. એન્દ્ઝગ્રાપી લગેયે ઘયા ને ભંઘા યીક્ષણ 

ઈત્તયત્તય કયાલલાની પયજ ાડલાભા ંલે િે. ને તે ફધાનંા અંતે ભટા બાગના દયદીને 

‘ફામાવ વજૉયી’ કયાલી રેલાની વરાશ અલાભા ંઅલે િે. ભકાન, લાડી, ખેતય, ઘયેણા,ં 

ફચતત્ર લગેયે લેચીને, ભાથે ડુગંય જેટુ ં દેવુ ં કયીને દયદી એક રાખથી ભાડંીને ફેત્રણ 

રાખના ખચે વજૉયી કયાવ્મા િી ણ વાલ વારંુ થલાની કઇ ખાતયી નથી શતી. 

 હ્રદમયગની વજૉયીએ વજૉયીકે્ષતે્ર ખફૂ વાયી પ્રગવત વાધી િે. હ્રદમ જેલા ભભકસ્થાનને 

ખરી કે ખલ્પમા વલના ણ તેની જાતજાતની કોળલ્પમ ણૂક ને ીડા યકશત વજૉયી થામ િે તેને 

ભસ્તક નભાલવુ ંડે યંત ુહ્રદમયગન પ્રવતકાય કયલા પ્રત્મેના ઈામ એરથી ાવે ઓિા 

િે. ઈરટાના એરથી યગુભા ં હ્રદમયગ થલાના ં કાયણ લધતા ંજામ િે. (ફામાવ વજૉયી 

ાિ જે દેવુ ંથામ િે, ખચક થામ િે તેની ણચંતા જ પયી હ્રદમયગનુ ંકાયણ ફને િે.) અયલેુદે 

હ્રદમયગ થલાના ંકાયણનુ ંજે લણકન કયુ ં િે તેનુ ંઅજના વલકૃતયગુભા ં કદનપ્રવતકદન લધાય 

થત જામ િે ને થત યશલેાના ંએંધાણ િે. 

ત્યષુ્ણગલુકમ્પરકામવતક્ત । 

શ્રભાણબધાતાડધ્મળનપ્રવગૈંઃ 

વણચન્દ્તનૈલેગવલધાયણૈશ્ચ 

હ્રદમાભમઃ ઝ્ચવલધઃ પ્રકદષ્ટઃ ।। 
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-બાલપ્રકાળ, ભધ્મભખડં, હ્રદમયગ 

 ત્મતં ગયભ, ત્મતં બાયે, ખફૂ ખાટા, તયૂા ને કડલા દાથોનુ ં વનયંતય વેલન, 

લધાયે ડત કયશ્રભ, ણબઘાત (ડવુ,ં લાગવુ,ં ભાનવવક અઘાત), ધ્મળન (જમ્પમા િી 

તયુત જભલાની અદત), વત ણચંતન (બમ, ળક, ણચંતા, દુખ, અઘાત), (ળાયીકયક તેય) 

લેગનુ ંવલધાયણ (યકલાની અદત કે કયક્સ્થવત)ને કાયણે ાચં જાતના (લાતજ, વત્તજ, કપજ, 

વત્રદજ ને કૃવભજ) હ્રદમયગ જલા ભે િે.  

 હ્રદમયગ થતા ટકાલલાનુ,ં થમા ફાદ તેભા ં થ્મારન િાયા તેને અગ લધત 

યકલાનુ ંકાભ અયલેુદ સેુયે કયી ળકે તેભ િે. તેની મૂગાભી વાયલાય ણ અયલેુદ ાવે િે. 

 મગૃશ્ર ૃગં બસ્ભ, જુ કન ચણૂક, જુ કનાકયષ્ટ, સલુણકબસ્ભ, પ્રલારવષ્ટી, જલાશયભશયા 

વષ્ટી, વગેંમળલ, હ્રદમાણકલયવ, પ્રબાકયલટી, અભા,ં સકૂા ંફય જેલા ં વનદો ઔધ ાવે 

શલાથી થમેરા હ્રદમયગને ળાતં કયલાભા ંતે ઘણુ ંકયણાભ ફતાલી ળકે તેભ િે. 

 હ્રદમયગ થમા િીના ઘણા દયદીની ભં વાયલાય કયી િે. તેભા ંપ્રામઃ તભાભને ખફૂ 

વારંુ કયણાભ પ્રા્ત થયુ ંિે. જે કેવ ભં અ સુ્તકભા ંલણકલેર િે તે ભદાલાદ-અકાળલાણી 

યથી ભં પ્રવાકયત કયેર િે. નાભાકંકત વ્મક્ક્તના અઠ-દવ કેવ જે શતા, તેલ એક નંધાત્ર 

કેવ.... 

  

  

હ્રદમયગના પ્રવતકાય ભાટે ને હ્રદમયગને ભટાડલા ભાટે ખાટા-ંભીઠા ંપ....સકૂા ંફય, 

ભીઠા ં દાડભ, ભીઠી કેયીની અયલેુદભા ં બરાભણ કયલાભા ં અલી િે. ગજુયાતભા ં લરવાડ 

જજલ્પરાની શાફુવ કેકય ખફૂ પ્રખ્માત િે ને તેભામં તે તેનુ ંએક નાનકડુ ંળશયે ભરવાડ ત 

કેયીનુ ંકેન્દ્ર િે. યંત ુતે કેયીકેન્દ્રના જે એક દયદી શ્રી સયેુળચરં અય.ઠક્કય હ્રદમયગની પકયમાદ 

રઇને તા. ૭-૧૧-૮૫ના યજ અલેર. તેભની ફજાયયડભા ંદુકાન શતી. ઉંભય શતી ૪૪ લકની. 

તેભને હ્રદમયગની તકરીપ જણાતા ંડૉ. અય.કે.દેવાઇને ફતાલલા ગમેરા. ત્માયે ફી.ી. શાઇ 

શત ુ.ં કાકડિમગ્રાભ કયેર. ત્માયે ગેવ લધ ુ થત શત. ડૉ. દેવાઇએ બાયે પ્રકાયન હ્રદમયગ 

શલાથી વંણૂક અયાભ કયલાનુ ંકશરે. કમ્પ્રીટ ફેડ યેસ્ટ રેલાનુ ંકશરે શલાથી બણતા તુ્રને 
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ઉઠાડી રઇને તેને દુકાન વંલી ડી શતી. ડૉ. દેવાઇની રાફંી વાયલાય રેલા િતા ં

હ્રદમશૂ, શાપં, ળક્ક્ત, િાતીન દુખાલ લગેયેભા ંપામદ ન થલાથી તેભણે ભાય વંકક કમો 

શત. ફધા કયટક  રઇ તેભના ત્ની અલી દલા રઇ ગમા શતા. તેભને વત્રદળાભક ત્રક 

ને એક ભકશનાની દલા દીધી શતી. તેનાથી ખફૂ જ વારંુ જણાતા ંતે ભને ફૃફરુ ફતાલલા તા. 

૭-૧૧-૮૫ના યજ અલેરા. ત્માયે તેભનુ ં લજન ૬૦ કકર શત ુ.ં શાઇ ફી.ી., અભલાત તથા 

કાનની ણ તકરીપ શતી. તેથી દલા અ પ્રભાણે અી શતી. ભં તેભને અશ્વાવન અતા ંકહ્યુ ં

શત ુ,ં ‘સયેુળબાઇ, ણચંતા કયળ નશં, પયી ાિા દુકાનેય કાભ કયતા થઇ જળ, દાદય ચડી 

ઈતયી ળકળ, તભારંુ જીલન લૂકલતૌ જીલી ળકળ. ફેત્રણ ભાવભા ંડૉ. અય.કે.દેવાઇને ફતાલલા 

જળ ત તેભને નલાઇ રાગળે !’ 

‘તેભણે ત ત્રણ ભકશના થાયીભા ંવંણૂક અયાભ રેલાનુ ં કશે ુ ં િતા,ં તભાયી દલાથી 

ચભત્કાય થમ ને હુ ંશં સધુી ઠેઠ ભરવાડથી ભદાલાદ ગાડીભા ંઅલી ળક્ય !’ 

તે કદલવે દલા અ પ્રભાણે અી શતીઃ 

૧. ફાના ટીકડી.....૨-૨ વલાયે-વાજંે ાણી થલા દૂધ વાથે. (‘કશભારમ’ની) 

૨. ચરંપ્રબા ટીકડી.....૨-ટ વલાયે-વાજંે ાણી વાથે ભકૂ કયીને. (નીચેના શાઇ.ફી.ી. ભા ં

લધ ુઈમગી શલાથી તથા હ્રદમયગભા ંણ કયણાભદામી શલાથી.) 

૩. શાઇ.ફી.ી. કેસ્યરૂ......૨-૨ ફયે-યાતે્ર. (વકગધંા, બ્રાહ્મી, જટાભાવંી, પ્રલારવષ્ટી, 

ચરંકરા લગેયેના ંચણૂક તેભા ંશતા.ં) 

૪. એક્ટીપટક  ટીકડી.....૨-૨ વલાયે-વાજંે દૂધ વાથે. (‘નનુી’ની ળક્ક્ત ભાટે) 

તા. ૧૮-૧૧ ના કદલવે તેભના ત્ની દલા રેલા અવ્મા ત્માયે ઈદયશૂ, શાપં ને 

ગબયાભણની તકરીપ શતી. તા. ૨૪-૪ના કદલવે અવ્મા ત્માયે લજન ૬૩ત્ર૫ કકર શત ુ.ં તે 

લજન ણફરકુર ઈાડી ળકતા ન શતા તે શલે ાચં-દવ કકર ઈાડી ળકતા શતા. 

એક લખત તેભના પેવભરી ડૉક્ટય તેભને દવ કકર લજનના થેરા રઇને ભરવાડ 

સ્ટેળનના ઓલયબ્રીજ ય ચડતા ં જઇને શફેતાઇ ગમા શતા. ફરેરા, ‘તભને ચારલાની, 
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ચડલાની, લજન ઈાડલાની ના કશી િે િતા ં લજન ઈાડીને ચડ િે ? મશુ્કેરીભા ં મકુાઇ 

જળ. 

સયેુળબાઇએ જલાફ અેરઃ 

‘શલે ભને કશુ ં થલાનુ ં નથી. ભદાલાદના લૈદ્ય ળબન લવાણીની દલાથી ભાય 

હ્રદમયગ ભટી ગમ િે. તેભણે ફધી છૂટ અી દીધી િે.’ 

‘એકલાય ડૉ. દેવાઇને ફતાલી અલ, એ કશ ેિી જ ફધી છૂટ ર, નશં ત ક્યાકં 

યાતના શૈટ એટેક અલળે ત ભદાલાદના લૈદ્ય ક્યા ંફરાલલા જળ ?’ 

‘ભને શલે કશુ ંજ થલાનુ ંનથી. દયદને ત શલે હુ ંભરૂી ગમ છુ’ં 

અજની દલાભા ંશાદ્ય કે ને ફદરે ાથક (જુ કન) ચણૂક વલાયે-યાતે્ર ૪-૪ ગ્રાભ ગ્મા 

દૂધ વાથે રેલા અેર. ૪ ગ્રાભ ચણૂકભા ં૧૦૦ વભ.રી દૂધ ને તેટુ ંાણી ભેલી જફૃયી ખાડં 

નાખી ખલૂ્પુ ંધીભા તાે જુ કનક્ષીય ાક (જુ કનની ખીય) ફનાલીને વલાયે-યાતે્ર રાફંા વભમ 

સધુી રીધા કયલાન શત. કાયણ કે અયલેુદના ગ્રથંભા ંહ્રદમયગનુ ંતે શે્રષ્ઠ ઔધ ભાનલાભા ં

અલેર િે.... 

ધતેૃન દુગ્ધેન ગડુામ્પબવા લા 

વફક્ન્દ્ત ચણૂક કકુબત્લચ મે । 

હ્રદ્યયગજીણકજ્લય યક્તવત્ત ં

શત્લા બલેય ુણચયજીલીનસ્તે ।।૧૨।। 

તૈરાજલગડુવલક્લ,ં ચણૂકગધભૂાથોત્થમૌ 

વફવત મભકૂ વબલવત ગત વકર હ્રદમાભમઃ રુુઃ ।।૧૪।। 

(ગામનુ)ં ઘી, (ગામનુ)ં દૂધ કે (જૂન) ગના ાણીભા ંજુ કનની આંતયિારનુ ંચણૂક જે 

દયદી ીએ િે તેના હ્રદમયગ, જીણકજલય તથા યક્તવત્તન નાળ થામ િે ને દયદી 

દીઘકજીલી ફને િે.  
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જે હ્રદમયગના દયદી ઘઉંન રટ ને જુ કન ચણૂકની તેર-ઘી-ગની યાફ ફનાલીને 

ીએ િય તેન કષ્ટવાધ્મ હ્રદમયગ ણ ળભે િે. (લાતજ હ્રદમયગભા ં તરતેરભા,ં વત્તજ 

હ્રદમયગભા ંદૂધ કે ઘી ભા ંગની યાફ ફનાલલી. કપજ હ્રદમયગભા ંજુ કન ચણૂક ભધ વાથે કે 

ાણી વાથે રેવુ.ં) 

તા. ૮-૧૦ના યજ સયેુળબાઇએ ાચં ફાટરી જુ કનચણૂકની યૂી કયી દેલાથી 

હ્રદમયગભાથંી વંણૂક મકુ્ત થઇ ગમા શતા ને શલે શરેાના જેટુ ં જ ષુ્ક કાભ કયી 

ળકતા શતા. 

િેલ્પરે ભં તેભને જુ કન ચણૂક, જુ કનાકયષ્ટ ને પ્રબાકય લટી રાફંા ગાા સધુી ચા ુ

યાખલાનુ ંકશરે. 

તા. ૨૭-૧-૮૯ના યજ અવ્મા ત્માયે કશતેા શતા, ‘ળબન વા‘ફ, અઠ ભકશનાથી કઇ 

તકરીપ નથી. લજન ૬૪ કકર થયુ.ં એકુ ંજુ કન ચણૂક દૂધભા ંરઉં છુ.ં જાતીમ ળક્ક્તભા ંણ 

શરેા કયતા ંલધાય થમ િે.’ 

તા. ૧૮-૧૨ના યજ ભદાલાદભા ંતાના ધધંાથે અલેરા ત્માયે ભલા અલેરા. કશતેા 

શતા, ‘૮૧ભા ંહ્રદમના વેર ડેભેઝ ને કે્રક થમા શતા તે ૬ ભાથંી ૪ વેર શલે ણ ફયાફય થઇ 

ગમા િે ! િતા ંશજુ ડૉ. દેવાઇને અની વાયલાયની ભં લાત જ કયી નથી. તે િી તા. ૩-૬-

૯૭ના યજ ભલા અલેર ત્માયે ચાયધાભની માત્રાએ જઇને અલેરા. હ્રદમયગને ત વાલ 

ભરૂી ગમેરા. ડૉ.અય.કે.દેવાઇ ાવે એન્દ્ઝગ્રાપી કયાલેર તેભા ંવાલ વારંુ શલાન કયટક  શત. 

પ્રલાવને કાયણે ગે વજા અલેર શતા. તે ભાટે નીચેની ત્રણ દલા અી શતી. 

૧. અયગ્મલવધિની ટીકડી.....૨-૨ વલાયે-વાજંે ભકૂ કયીને દૂધ વાથે. 

૨. નુનકલાકદ ટીકડી.....૨-૨ ઈયની દલા વાથે. 

૩. દળમૂ કાઢા.....૧-૧ ભટ ચભચ વલાયે-યાતે્ર. 

 ભં કશે ુ,ં ‘સયેુળબાઇ, શલે ડૉ.દેવાઇને ફધી લાત કયી દ, જેથી તેભને ખ્માર અલે કે 

તભાય યગ એભની દલાથી નશં ણ અયલેુદની દલાથી ભટય િે. અયલેુદ પ્રત્મેન લૂકગ્રશ 

શમ ત ઘટે.’ 
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 શ્રી સયેુળબાઇન અજીલન વભ્મ નફંય ૩૬ શલાથી ભાયા કામકક્રભનુ ં વનભતં્રણ તથા 

કદલાી કાડક દયેક લખતે ભકરલાનુ ંચા ુિે. 
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૪૦ :થયીભા ંકયણાભ..... 
 યગના પ્રચણરત નાભ ઈયથી ણ તેભા ં કઇ ણચકકત્વા િવતની વાયલાય લધ ુ

કાભમાફ િે તેનુ ં ણ નભુાન કયી ળકામ. જેભકે કભ, ાડું, થયી, મ્પરવત્ત, શડેકી, 

વતવાય જેલા ંનાભ અયલેુદ વાથેન વફંધં વાણફત કયે િે. એરથીના અટરા ફધા પ્રચાય 

િી, અટરા ફધા અકકણ િી ને અટરા ફધા અક્રભણ િી ણ કભાનુ ં ‘જન્દ્ન્દ્ડવ’ 

નાભ પ્રચણરત નથી. કાયણ કે કભાભા ં અયલેુદીમ વાયલાય લધ ુ કાભમાફ િે. તે યીતે 

થયીનુ ં  નાભ ‘સ્ટન’ પ્રચણરત નથી. ખદુ ડૉક્ટય ણ ‘થયી’ ળબ્દ ફરે િે. કાયણ કે 

થયીની વાયલાયભા ં એરથીભા ં કેલ ઓયેળન વવલામ ખાવ ઔધ વાયલાય નધી. 

ડૉક્ટય ઓયેળન શરેા ંજ ેટન્દ્ટ દલાઓ અે િે તે પ્રામઃ અયલેુદીમ પાભકવીઓની જ શમ 

િે. જેના ંનાભ િે. વવસ્ટન, કેલ્પક્યયુી, કેલ્પક્યયુવીન લગેયે. શડેકીભા ંએરથીભા ંકઇ કાભમાફ 

ઈામ ન શલાથી તેભા ંસ ૂઠં-ગનુ ંકે જેઠીભધ ને ભધનુ ંનસ્મ લગેયે વચટ શલાથી ‘શડેકી’ 

ળબ્દ જ પ્રચણરત યહ્ય િે. 

 થયીભા ં વલે અયલેુદભા ંષુ્ક રખલાભા ંઅલેર િે. ‘થયી’ ળબ્દ થ્થય ઈયથી 

અલેર િે. થ્થય ળબ્દ થૃ્લી તત્લ ઈયથી. થ્થયને વસં્કૃતભા ં‘શ્ભ’ કશ ેિે. તેના ઈયથી 

થયીનુ ં નાભ ડયુ ં ‘શ્ભયી’ અયલેુદભા ં થયીના ચાય પ્રકાય લાતજ શ્ભયી, વત્તજ 

શ્ભયી, કપજ શ્ભયી, શકુ્ર શ્ભયી લણકવ્મા િે. થૃ્લી તત્લભા ંકપની પ્રધાનતા શલાથી ફધી 

જાતની થયીને કપજન્દ્મ ભાનલાભા ંઅલેર િે. લજન, સ્લફૃ (પભક), ધનત્લ, કકઠનત્લ કપના 

ગણુ િે. 

ભટી ને જૂની થયીન દુખાલ ક્યાયેક વહ્ય ફનલાથી તે તટેૂ કે ખવે ત્માયે બમકંય 

ીડાકાયી શલાથી તેનુ ં અયલેુદ ‘વગતા ઘયને ડાયલાભા ં જેટરી ઈતાલ કયીએ, તેટરી 

ઈતાલે એટરે કે ત્લકયત ળસ્ત્રકભક (તે જભાનાભા ંણ) કયાલી નાખલાનુ ંસચૂવ્યુ ંિે. કાયણ કે 

તે ક્યાયેક મભયાજાનુ ંભાયક કામક ણ કયે િે. ‘વલાક શ્ભમકઃ સ્યઃુ મભભાઃ’ ફધી જ થયી 

વાક્ષાતૌ મભયાજા જેલી ભાયક િે. 

લાયનુી થયીભા ં વહ્ય ીડા થામ િે. અ થયી વિૃલસ્થા ને લાતપ્રકૃવતલાી 

વ્મક્ક્તને થલા લધ ુવબંલ િે. વત્તની થયીભા ંષુ્ક દાશ ને ક્યાયેક મતૂ્ર વાથે યક્તસ્ત્રાલ 



 

162 

નકુ્રભણણકા 

ણ થમા કયે િે. તે ભટે બાગે વત્તપ્રકૃવતલાી વ્મક્ક્તને ને યલુાનને વવલળે થામ િે. 

જ્માયે કપની થયી ભા ંીડા ઓિી થામ િે. તે કપ પ્રકૃવતલાા રકને કે ફાકને થલાની 

લધ ુ ળક્યતા િે. શકુ્રજન્દ્મ થયી યલુાન રુુને જ થલાની લધ ુ વબંાલના િે. સ્ત્રીઓને 

થયીન યગ ભટે બાગે થત નથી. નાની થયી ને કે શકુ્રાશ્ભયીને ળકકયા, વવક્તા ને 

ગજુયાતીભા ંયેતી, કાકંયી (કેલ્પક્યયુી) લગેયે નાભ અલાભા ંઅલે િે. 

શ્રી શવિતકુભાય ળાક્ન્દ્તરાર ળાશ યશ ે િે....૧૦-એ, વત્મજીત વવામટી, ચક્વી ાકક , 

જીલયાજાકક , ભદાલાદભા.ં તેભન અજીલન વભ્મ નફંય િે ૨૮૪. તેભની ૩૭ લકની લમે 

તા. ૧-૮-૮૭ના યજ અલેરા. તેભને ૧૫ લકથી થયીન યગ યેળાન કયત શત. 

શવભમેથીની વાયલાયથી તેભા ંવારંુ થત ુ ંશત ુ.ં વાથે વત કામકુતાને કાયણે શકુ્રાશ્ભયીની ણ 

ળકંા થામ તેભ શત ુ.ં દાશ લધ ુથત શલાથી વત્તાશ્ભયીનુ ંભં વનદાન કયેુ.ં વાથે અભલાત ણ 

એક્યટુ લસ્થાભા ંશત તેથી તેની વાયલાય શરેા કયલી ડે તેભ શત ુ.ં શ્રાલણ ભાવ ચારત 

શલાથી અભલાતભા ંઉગ્રતા શતી, ળયદી ણ યશતેી શતી. ઠંડા અશાય-વલશાય પ્રવતકુ થતા 

શતા. ળક્ક્ત શત,ુ થાક રાગત શત, ગભા કતય થત ુ ંશત ુ.ં વભાગભ ફાદ ળક્ક્ત વાયા 

પ્રભાણભા ં લતાકતી શતી. શકુ્રદ ને ળીઘ્રતનની ણ તકરીપ શતી. અશાય ય રુણચ 

શતી. કડાનંી એરજી શતી. લાત-વત્ત-કપ ત્રણેમના ંરક્ષણ શલાથી ને લ્પવત્તા (નફા 

ભનફલાા) શલાથી કેવ કમ્પ્રીકેટેડ શત. વાથે વાભ લસ્થા ણ શતી. તેથી 

વત્રદળાભક થ્માથ્મ ત્રક અીને દલા અ પ્રભાણે ગઠલી શતીઃ 

૧. વત્રપા ગગૂ..... ૨-૨ વલાયે-વાજંે ભકૂ કયીને ાણી વાથે. (અભલાત ભાટે) 

૨. ચરંપ્રબા લટી..... વલાયે-વાજંે ભકૂ કયીને ાણી વાથે. (થયી તથા વલકયગ ભાટે) 

૩. અય ાઇકયન.... ૨-૨ ફયે-યાતે્ર  ાણી વાથે (‘ફાન’ની અભલાત ભાટે) 

૪. એક્ટીપટક  ટીકડી..... ૨-૨ વલાયે-વાજંે ાણી વાથે. (ળક્ક્ત, ળીઘ્રતન, શકુ્રસ્ત્રાલ તથા 

શકુ્રદ ભાટે. ‘નજુા’ની) 

૫. ખકદયવાય ઘનલટી.... ૨-૨ નકુૂ વભમે ાણી વાથે (કપ ભાટે) 
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 તા. ૧-૯નૌ કદલવે થડ પામદ શત. લશભેી ભાનવને કાયણે લછચે ૬ કદલવ દલા રીધી 

શતી. તેથી ભનવલજ્ઞાનફૃે દલાભા ંથડુ ંકયલતકન કયવુ ંડયુ ંશત ુ.ં 

૧. એક્ટીપટક ....ચા.ુ 

૨. એક્ટીફ્રેક્વ ટીકડી.... ૨-૨ વલાયે-વાજંે ાણી વાથે. (‘નજુા’ની અભલાત ભાટે) 

૩. ફાનવલટ ટીકડી.... ૨-૨ ફયે-યાતે્ર ાણી વાથે. (‘ફાન’ની જાતીમ પ્રશ્ન ભાટે) 

૪. ગયુ ગગૂ.... ૨-૨ વલાયે-વાજંે ભકૂ કયીને ાણી વાથે. (ફધા યગ ભાટે) 

૫. લાતઘ્ન કેસ્યરૂ..... ૨-૨ વલાયે-વાજંે (અભલાત ભાટે. તેભા ં જભદાકદ ચણૂક તથા 

નાયવવંશ ચણૂક શતા.ં 

 તા. ૧૧-૯ના યજ ખફૂ શતાળ શતા. કાયણ કે કઇ કાયણવય તેભને ૮-૧૦ લખત ઉરટી 

થઇ શતી. તેથી ભાનવવક ળાન્દ્તલન અ્યુ ંશત ુ,ં દુખાલા ય રગાડલા ભાટે ફૃભાણરમા કક્રભ... 

(‘કશભારમ’નુ)ં અ્યુ ં શત ુ.ં ઊંઘ ફયાફય અલતી ન શતી તે ભાટે વનરદમ યવ...ની ૨-ગી 

ગઠંડા નાખેર દૂધ વાથે રેલા અી શતી. 

 તા. ૩૦-૯ના યજ કેડન દુખાલ, વાથન દુખાલ ને નફાઇ શતા. તેથી દલા 

અટરી અી શતી. 

૧. એક્ટીફ્રેક્વ ટીકડી..... 

૨. લાતઘ્ન કેસ્યરૂ..... 

૩. મગયાજ ગગૂ..... 

૪. રક્ષ્ભીવલરાવ યવ.... 

૫. નીઓ વવલ્પલય....૨-૨ વલાયે-યાતે્ર (‘ચયક’ની. જાતીમ પ્રશ્ન ભાટે) 

 તા. ૨૨-૭ના યજ ચભાવાના લાદાલાા લાતાલયણભા ં  કયશ્રભ કયલાથી થાક 

રાગત શત. ળયીય તટૂત ુ ંશત ુ.ં કેડભા ંદુખત ુ ંશત ુ ંતેથી દલા અ યીતે મજી શતીઃ 

૧. શ્વગધંા ટીકડી....૨-૨ વલાયે-વાજંે. 
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૨. ત્રમદળાગં ગગૂ....૨-૨ ઈયની દલા વાથે. 

૩. ચરંપ્રબા લટી....૨-૨ ફયે-યાતે્ર ાણી વાથે. 

૪. ્રણગટ કેસ્યરૂ.....૨-૨ વલાયે-વાજંે (‘ફાન’ની દુખાલા ભાટે) 

 તા. ૨૩-૮ના યજ ચભાવાભા ંલાયપુ્રકને કાયણે શવિતબાઇની િાતીભા,ં કેડભા,ં ગભા,ં 

ભાથાભા ંદુખત ુ ંશત ુ.ં તેનુ ંકાયણ તેભન વમંભ સ્લબાલ શત. ળયદી ને ગેવ ણ શતા. 

૧. ્રણગટ કેસ્યરૂ..... 

૨. ચરંપ્રબા લટી..... 

૩. રક્ષ્ભીવલરાવ યવ.....૧-૧ વલાયે-વાજંે ચવૂલી કે ભધભા ંચાટલી. 

૪. યવના.....૨-૨ જમ્પમા ફાદ ચવૂલી (રુણચ, ઈદયશૂ ભાટે.) 

૫. વેપાગ્રીન ટીકડી,...૨-૨ ફયે-યાતે્ર. (‘ચયક’ની વળયઃશૂ ભાટે) 

 તા. ૨૦-૯ના યજ ફધી યીતે વારંુ શત ુ.ં કેલ કેડન દુખાલ જ લૂકલતૌ ચા ુશત ગેવ 

ણ થત શત. તેથી કેલ ત્રણ જ દલા અી શતીઃ 

૧. ત્રમદળાગં ગગૂ.....૨-૨ વલાયે-વાજંે. 

૨. લાતઘ્ન કેસ્યરૂ....૨-૨ ફયે-યાતે્ર 

૩. બશૃદૌ  વવંઘલાકદ તેર....કેડના દુખાલા ય ભાણરળ કયી ઈય સકૂ ળેક કયલ. 

 (નંધઃ અભલાતના દયદભા ંભાણરળ કયલાની ભનાઇ િે. ઈળમ વનદાન ભાટે અભલાત 

િે કે વવંધલાત ? તે નક્કી કયલા તેર ભાણરળ અલાભા ંઅલે િે. ભાણરવથી દુખાલ તથા 

વજ લધે ત ‘અભલાત’નુ ં વનદાન નક્કી કયલાભા ંઅલે િે. તેથૌ અયલેુદની રગબગ તભાભ 

પાભકવીઓભા ં‘રુભા’ નાભ વફંવંધત અભલાત ભાટેના ંતેર ભાણરળ ભાટે ફશાય ાડલાભા ંઅલે 

િે તે મગ્મ ગણામ. કેલ બશૃદૌ  વવંધલાકદ તેર કે ભશાવલગબક તેરની ભારળ જીણક-

લાતપ્રધાન-ળબ્દ ને શૂ પ્રધાન અભલાતભા ંભાણરળ કયલાની નભુવત અયલેુદભા ંિે.) 
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 તા. ૨૦-૧૦ના યજ ફીજી તકરીપભા ંવારંુ શત ુ.ં યંત ુથયી એ જય કયુ ં શત ુ.ં દંય 

લકથી થયી થમા કયતી શતી ને દયેક િ ભકશને તે શયેાન થતા શતા. 

 શવભમેથીની વાયલાયથી તેભા ંયાશત યશતેી શતી. તેને કાયણે વાધંા ને કેડભા ંવખત 

લેદના થતી શલાથી ફદરીને દલા અ પ્રભાણે ગઠલી શતી. 

૧. શ્ભયી કેસ્યરૂ.... ૨-૨ વલાયે-વાજંે. (તેભા ંાાણબેદ, મલક્ષાય, ગખરુ લગેયેના ંચણૂક 

શતા.ં) 

૨. ચરંપ્રબાલટી.....૨-૨ ફયે-યાતે્ર ભકૂ કયીને ાણી વાથે. 

૩. ગયુ ગગૂ....૨-૨ વલાયે-વાજંે ઈયની દલા વાથે. 

૪. યવના....૧-૧ જમ્પમાફાદ ચવૂલી. (રુણચ-ઈદયશૂ ભાટે) 

૫. કેલ્પક્યયુવીન વવય....૧-૧ ચભચ વલાયે-વાજંે. (‘ફાન’નુ)ં 

 તા. ૨૨-૧૧ના કદલવે વળમાાની ઠંડીભા ં અવ્મા ત્માયે ખફૂ જ યેળાન શતા. ેળાફ 

કયતી લખતે ષુ્ક દાશ થત શત. યકુયન ટેસ્ટ કયાલતા ં તેભા ં બ્રડના ૩૦૦ થી ૪૦૦ ટકા 

અવ્મા શતા. ૈવત્તક થયીના ટુકડા થલાન કે ખવી શલાન વલચાય કયી ઇભજૉન્દ્વી દલા અ 

પ્રભાણે અી શતીઃ 

૧. ચદંનાવલ.....૧-૧ ભટ ચભચ વભાન ાણી ભેલીને વલાયે-યાતે્ર. 

૨. ળતાલયી ટીકડી.....૩-૩ વલાયે-વાજંે ને યાતે્ર દૂધ વાથે. 

૩. લાવા ઘનલટી....૪-૪ વલાયે-વાજંે-યાતે્ર ભકૂ કયીને ાણી વાથે. 

 કયણાભે તા. ૨૩-૧૧-૮૮ની વાજંે ાચં લાગ્મે ચણા જેલડી થયી નીકી ગઇ શતી. 

થયી નીકી ત્માયે દયદી દુકાને શતા. દવ ગ્રાવ ાણી ીલાથી ઝાડ-ેળાફ કડાભા ંજ 

થઇ ગમેર. 

 નીકેરી થયી દયદી વાથે રેતા અલેરા. તે લિતે જ લી. એવ.શક્સ્ટરના 

ેથરજીકર રેફયેટયીના લડા ટેકનીશ્મન શ્રી રક્ષ્ભણબાઇ ભકલાણા ભાયી વાભે ફેઠેરા શતા. 
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તેઓ તેભની અ થયી રેફયેટયી ટેસ્ટ ભાટે વાથે રઇ ગમેરા. જેથી કમા ક્ષાયભાથંી તે ફનેરી 

િે તે જાણલા ભતા ંતેલ ખયાક ખાલાન ફધં કયે. જેથી બવલષ્મભા ંનુઃથયી થઇ ન ળકે. 

 થયીના પ્રવતકાય ભાટે ભં નીચેની ભાપક દલાન કવક રાફં વભમ રેતા યશલેાની 

બરાભણ કયેરી. 

૧. ચરંપ્રબા ટીકડી.... ૨-૨ 

૨. ળતાલયી ટીકડી.... ૨-૨ 

૩. લાવા ઘનલટી...૪-૪ 

૪. ગયુ ટીકડી..... ૨-૨ 

૫. શ્ભયી કેસ્યરૂ.... ૨-૨ 

૬. ચદંનાવલ.... 

૭. કેલ્પક્યયુવીન વવય.... 
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૪૧ : વભથ્મા ણચકકત્વાથી થમેર ભશાયગ 

 વભથ્મા ણચકકત્વાને કાયણે એકભાથંી ફીજ યગ થલાની કે એકભાથંી નેક યગ થલાની 

લાત અયલેુદભા ંકશલેાભા ંઅલેર િે. ળયદીની વભથ્મા ણચકકત્વાથી ઈધયવ, ઈધયવની વભથ્મા 

ણચકકત્વાથી શ્વાવ કે ક્ષમ (પ્રવતશ્મામાતૌ બલેતૌ કાવઃ કાવાતૌ વજંામતે શ્વાવઃ) થામ િે. તાલની 

વભથ્મા ણચકકત્વાથી  પ્રલાકશકા, ગ્રશણી કે યક્તવત્ત ને કભાની વભથ્મા ણચકકત્વાથી ાડું, 

ણરલયન વજ, જદય લગેયે થતા શમ િે. 

 વાયા લૈદ્ય િાયા અંળાળં કલ્પના કયલાભા ંઅલે, થ્માારન ફયાફય કયલાભા ંઅલે ત 

એકભાથંી ફીજા યગનુ ંફીજાયણ થતુ ંનથી. લી, અયલેુદની દલાઓ પ્રામઃ વનદો શલાથી 

તેલી દશળેત ઓિાભા ંઓિી યશ ે િે. યંત ુએરથીભા ંત ભટાબાગની દલા ઝેયી શલાથી 

દલાની અડ-વયને કાયણે નલા યગ ેદા થતા શમ િે...ફકરંુ કાઢતા ંઊંટ ેવી જત ુ ંશમ 

િે. દા.ત. ભેરેકયમા એ અણ વ્માક તાલ િે. તેભા ં રાખ-કયડ રક પ્રવતલક વલશ્વ 

અખાભા ંભેરેકયમાના બગ ફનતા શમ િે. તેભા ંવતલામક ણે ક્ક્લનાઇન અલાભા ંઅલે િે. 

અ ક્લીનાઇનની ાય લગયની અડ વયની ણ બેટ દયદીને ભ્મા વલના યશતેી નથી. 

યક્તવત્ત, બ્લ્પડ કેન્દ્વય, ફશયેાળ, લધં્મત્લ, દોફકલ્પમ, ભાનવવક દોફકલ્પમ, જાતીમ દોફકલ્પમ, સ્નાય ુ

દોફકલ્પમ લગેયે યગ થામ િે ને પ્રવતકાય ળક્ક્ત ઘટીને ળયીય વાલ ભાદં ુફની જત ુ ંશમ િે. 

તેભામં તે તાલ પ્રકાય, દેળ, પ્રકૃવત, ઊત ુ લગેયેન વલચાય કમાક વલના વત્તજલયભા ં –

જીણકજલયભા-ંઅડેધડ ક્લીનાઇના શાઇડઝનુ ંરાફં વભમ ચા ુયાખલાથી જીલનબય ચારનાયા 

ભશાયગ ણ બેટભા ંભે િે. 

 શ્રી વનયાકાય વળવળય દેવાઇન કેવ ભેરેકયમા િીની અડ વયભાથંી ેદા થમેર શત. 

તેને એક લક શરેા ં બાયે ભેરેકયમા થમેર. તેભા ં ભટી ભાત્રાભા ં રાફં વભમ ક્લીનાઇન 

અલાભા ંઅલેર. તેભાથંી તેને લાઇ (સ્ભાય એપ્્રે્વી)ન યગ ળફૃ થઇ ગમ. ળયીયના 

ફધા જ સ્નાયઓુ નફા થઇ ગમા શતા. લશરેી વલાયે કે યાતે્ર લાયનુા વભમે સ્ભાયના 

હુભરા લાયંલાય આંચકીના સ્લફૃે અલતા શતા. તેથી અક્ષક ને લાતજ સ્ભાયનુ ં ભં 

વનદાન કયુ ં શત ુ.ં દયદીને પ્રકૃવત કપની શતી તેથી ભાથાભા ંખડ ણ શત. ભાદંગીને કાયણે 

જાતીમ દોફકલ્પમ ણ શત ુ.ં દયદીની ઉંભય ૧૯ લકની શતી. િતા,ં તેભનુ ં યશલેાનુ ં શત ુ ં
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ભદાલાદના કાકંકયમા વલસ્તાયભા ંાયવીની ણગમાયી ને અફાદ ડેયી ાવે. ફી-૪-અફાદ 

ડેયીના બ્રકભા.ં તે કદલવે તાયીખ શતી ૯-૫-૯૫. 

 યેજી ાલા ભાટે વત્રદળાભક ત્રક અીને ઔવધ અ પ્રભાણે અ્મા ંશતાઃ 

૧. વાયશ્વતાકયષ્ટ.....૧-૧ ભટ ચભચ વભાન ાણી ભેલીને. ફયે-યાતે્ર જમ્પમા ફાદ. 

૨. ભેન્દ્ટેટ વવય.....ફયે-યાતે્ર ૧-૧ ચભચી. (‘કશભારમ ડ્રગ’ની) 

૩. બ્રાહ્મી વલટા ટીકડી.....૨-૨ ફયે-યાતે્ર દૂધભા.ં (‘ડેક્કન’ની) 

૪. ળતાલયી ટીકડી.....૨-૨ ઈયની દલા વાથે. 

૫. શ્વગધંા ઘનલટી.....૨-૨ ઈયની દલા વાથે. 

૬. એકાગંલીય યવ.....૨-ટ વલાયે-વાજંે ભધભા.ં 

 તા. ૧૨-૭ સધુીભા ંદલા ભાપક અલી જલાથી એકેમ લખત આંચકી કે લાઇ અલી ન 

શતી. યંત ુચભાવાનુ ંલાયપુ્રક લાતાલયણ થતા ંએક લખત વશજે વય થઇ શતી. તા. ૯-

૮ના યજ ફેવીને ઉબા થતા ંચક્કય અલતા ંશતા.ં તેથી ઘભાવા ટીકડી...૨-૨ વલાયે-વાજંે ઘી-

ખાડંભા ંકે ગ્મા દૂધભા ંરેલા અી શતી. 

 તા. ૨૦-૯ સધુીભા ં કેલ એકજ લખત લાઇન હુભર અલેર ને ચભાવાભા ંલાય ુ

પ્રકથી એક લખત ઈદયશૂ થમેર. તેથી દલાભા ંકયલતકન અ પ્રભાણે કયુ ંશત ુ.ં 

૧. વાયશ્વતાકયષ્ટ...... 

૨. શ્વગધંા ટીકડી..... 

૩. યવના.....૨-૨ જમ્પમા ફાદ ચવૂલી 

 ૪. બે્રઇન્દ્ટ ટીકડી..... ૨-૨ વલાયે-યાતે્ર ાણી કે દૂધભા.ં (‘ઝડું’ની) 

૫. જભદાકદ કેસ્યરૂ.....૨-૨ ફયે-યાતે્ર. (ળયીયના દુખાલા ભાટે) 

૬. ભેન્દ્ટેટ વવય.....(ટીકડીના ફદરે) 
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 તા. ૧૧-૧૦ના કદલવે ચક્કય, લ્પવનરા ને ભાનવ દોફકલ્પમની પકયમાદ શતી તેથી 

યવનાને ફદરે બ્રાહ્મી વલટા ટીકડી...૨-૨ વલાયે-યાતે્ર દૂધભા ંઅી શતી. જભદાકદ કે. ને 

ફદરે એકાગંલીય....૨-૨ ગી અી શતી. યાતે્ર ઊંઘ ભાટે વવરેકડન ટીકડી....૨ ાણી વાથે 

અેરી. (‘એરાવવિન’ની) 

 તા. ૮-૧૧ના યજ શ્રી વળવળયબાઇ કશતેા શત, ‘ભાવના કદલવે ગ્રશણ શત ુ.ં ચાનક 

બાયે એટેક અલી ગમ. તે લખત ભંભાથંી રા લધ ુઝયતી શતી. ળયીયભા ંત્માયફાદ કપક્કાળ 

લધી ગઇ િે. 

અજની દલાભા ંફે દલા ઈભેયી શતી. 

૧. ણરલેક્વ ટીકડી.....૨-૨ વલાયે-વાજંે. (‘ફાન’ની કપક્કાળ ભાટે) 

૨. બે્રઓફર કેસ્યરૂ.....૧ યાતે્ર (લાઇ ભાટે ‘ફાન’ની) 

 તા. ૧૪-૨ના યજ ઘણ જ સધુાય શત. યંત ુઠંડીને કાયણે કકટશૂ ળફૃ થયુ ંશત ુ.ં ખાવ 

સધુાય ત જાતીમ ફાફતભા ંથમ શત. તા. ૧૭-૫ના કદલવે વભગ્ર ળયીયનુ ં સ્લાસ્થ્મ સધુયુ ં

શત ુ.ં તા. ૪-૯ના બાદયલા ભાવ દયવભમાન ભેરેકયમાના ફે લખત હુભરા અલેરા.ં ણ તેભા ં

ક્લીનાઇન રીધુ ંન શત ુ.ં ભાથાભા ંખડ લધલાથી ખડાનુ ંતેર રગાડલા ભાટે અ્યુ ંશત ુ.ં તા. 

૨૪-૧૦ના કદલવે ળક્ક્તનુ ંપ્રભાણ લધ ુજણાલાથી બ.ૃ લાતણચંતાભણણ યવ....૧-૧ વલાયે-વાજંે 

ભધ વાથે રેલા રખી શતી. તેનાથી પામદ થમ શત. તા. ૨૭-૧૨ના યજ વળમાાભા ંિંક લધ ુ

અલતી શતી તથા નાવાલયધ (નાક ફધં થઇ જવુ)ં ભાટે ણતેુરનુ ંનસ્મ રેલા ભાટે ઈભેયેર. 

 તા. ૧૪-૧૨ના યજ ઘણા વભમે ખફૂ ઠંડીને કાયણે એક લખત આંચકી અલી શતી. 

 તા. ૨૭-૬ના યજ દલા રેલા અલેરા વળવળયબાઇ પકયમાદ કયતા શતા, ‘તભે ળબનબાઇ 

તેને ભોણખક ના કશી િે, યેજી ત્રકભા ંજણાવ્યુ ંિે િતા,ં વનયાકાય ઈજાગયા લધ ુકયે િે. િતા ં

ણ પામદ શલાથી ભને નલાઇ રાગે િે શભણા એને ખફૂ જ વારંુ િે. જાણે યગ વાલ ભટી 

ગમ િે !’ 

 તા. ૨૦-૮ના ચભાસુ ંરંુૂ થલાની તૈમાયી લખતે િેલ્પરી ચા ુદલા અી શતી. 
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૪૨ : વલલણકતા દૂય થઇ 

 ઢાય પ્રકાયના ચભકયગ (કુષ્ઠયગ)નુ ં લણકન કમાક ફાદ દયેક વકંશતાભા ં રુયગના 

પ્રકયણભા ંણ કેટરાક વાલ વાભાન્દ્મ ચભકયગનુ ંલણકન િે. તેભા ંભં યના કાા ડાઘનુ ંનાભ 

‘વ્મગં’ ને ફાકીના ળયીય યના કાા ડાઘનુ ંનાભ ‘નીણરકા’ યાખેર િે. ધ કઢ (વશ્વત્ર) 

ને કયણમા (વવઘ્ભ) નાભે વપેદ દાગના ફે યગ કુષ્ઠ યગભા ંલણકવ્મા િે. અ ઈયાતં ણ 

ચભકદુન્દ્ષ્ટને કાયણે,કૃવભને કાયણે કે કપાવધક્યને કાયણે ઘણા રકને વલલણતાન રુયગ જલા 

ભે િે. તેભા ં ત્લચા વોન્દ્દમક ફગડી જલાથી ત્લચા ય જાતજાતના ડાઘ ધા, કાા, ાડું 

લગેયે યંગના જલા ભે િે. ને વ્મક્ક્તનુ ંફૃ કુફૃભા ંપેયલાઇ જામ િે. તેને ‘વલલણકતા’ (લણક 

ફગડલ) જેવુ ંનાભ અી ળકામ. જેની કાભમાફ વાયલાય પ્રામઃ એરથીભા ંનથી. અયલેુદ 

િાયા કુષ્ઠયગભા ં ઔધ ને તેનુ ં થ્મારનનુ ં વેલન કયાલલાથી યગ વયતાથી ભટી 

જામ િે. તેન એક કેવ..... 

  

શ્રી નીતાફશને ચરંલદન ળાશ. યશ ે િે ૨૨/૪, ભણણમાયાની , કદલ્પશી ચકરા, 

ભદાલાદભા.ં તેભની ઉંભય ૩૮ લકની શતી ત્માયે તા. ૧૪-૮-૯૬ના યજ અેર. તેભને અખા 

ળયીયે અિા ડાઘ ફૃે વલલણકતા શતી. કપપ્રકૃવત શલાથી ળયદી ણ શતી, કફજજમાત ણ 

યશતેી શતી, ક્યાયેક વજા ણ અલી જતા શતા, કૃવભન ણ ઇવતશાવ શત.  ડૉ. શકયબક્ક્તની 

વાયલાય તેભણે રાફં વભમ કયેરી. તે િી પયક ન ડલાથી ભાયી ાવે અલેરા. તેભને ભં 

ચભકયગ ત્રક અીને તેનુ ં ળક્ય તેટુ ં લધ ુારન કયલા વભજાલેરા. ગ્યુ,ં ખાટંુ, ખારંુ, 

તેુ,ં અથાલાફંૄ,, વલરુિ, લાવી, બજન નશં રેલા કહ્યુ ંશત ુ.ં કદલવની ઊંઘ ત્મજલાની શતી. 

દલા અટરી અેરીઃ 

૧. કશભોજવ વવય.....૧-૧ ભટ ચભચ વલાયે-યાતે્ર ાણી વાથે. (‘નનુી’ નુ)ં 

૨. ભકયછમાકદ તેર.....અખા ળયીયે કદલવભા ંફે લખત ચલા ભાટે. 

૩. અયગ્મલવધિની.....૨-૨ વલાયે-વાજંે ાણી વાથે કે ગમતૂ્ર વાથે. (ચભકયગ તથા વજા 

ભાટે) 
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૪. ભજંજષ્ડાકદ ટીકડી.....૨-૨ ઈયની દલા વાથે. 

૫. એરેકયન ટીકડી.....૨-૨ ફયે-યાતે્ર ાણી વાથે. (‘ફાન’ની) 

 તા. ૨૧-૯ના કદલવે અલેર ત્માયે ળયદી ને કફજજમાત શલાથી નીચેની ફે દલા 

ઈભેયી શતીઃ 

૧. શયડે ચણૂક....યાતે્ર ચભચી ાણી વાથે. 

૨. લાવાલરેશ....૧-૧ ચભચ વલાયે-વાજંે ચાટી જવુ.ં 

 તા. ૨૮-૮ના કદલવે દલાભા ંકયલતકન કયીને નલેવયથી અ પ્રભાણે વપ્રન્દ્સ્ક્ર્ળન રખ્યુ ં

શત ુ.ં 

૧. ભજંજષ્ઠાકદ ટીકડી... 

૨. ચભકયગશય ટીકડી.... 

૩. લભોશર ટીકડી....૨-૨ ફયે-યાતે્ર ાણી વાથે. (‘નનુી’)ની 

૪. યક્તળધન કલાથ....૧-૧ ચભચ વલાયે-વાજંે વભાન ાણી ભેલીને. 

૫. વગ્ભેન્દ્ટ ટીકડી....અયલેુદીમ ેટન્દ્ટ ટીકડી તેભને ઘેય શલાથી ચા ુયાખલાની નભુવત 

અી શતી. 

૬. કઢના ટીકડી.....ઈય પ્રભાણે. 

 તા. ૧૧-૯ના યજ ફાલવી ટીકડી ૧-૧ રેલા ઈભેયી શતી. તા ૨૫-૯ ના કદલવે ફધા જ 

યગભા ંઘણ પામદ શત. તેથી થડા કદલવ ભાપક અલેરી ચા ુદલા ચા ુયાખલાની સચૂના 

અી શતી.  
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૪૩ : અધાળીળીન એક કેવ 

૧૧ પ્રકાયના વળયયગભા ંધાકલબેદક કે જેને અધાળીળી કશ ે િે તે યગભા ંધુ ંભાથુ ં

ડાબુ ં કે જભણુ.ં ધાક બાગ અગ (કા તયપ) કે ાિ (ગયદન)ભા ંદુખાલ થામ િે. 

‘ભાધલ વનદાન’ભા ંતેના ંકાયણ અ પ્રભાણે ગણાવ્મા ંિે..... 

-ખૂુ-ંસકંુૂ બજન. 

-જમ્પમા ફાદ તયુત જભલાની અદત. 

-જીણકલસ્થાભા ંબજન. 

-લૂક કદળાન લન. 

-લધ ુલન રાગલાથી. 

-કશભ (ઠંડી)ભા ંઅલી જવુ.ં 

-વત વભાગભ. 

-ભ-મતૂ્ર-બજન-ઊંઘ લગેયેના ળાયીકયક લેગન લયધ. 

-વત કયશ્રભ. 

-લધ ુડત વ્મામાભ. 

-લાયનુ પ્રક. 

--કપ વાથે લાયનુ પ્રક. 

 એકર લાય ુથલા કપલાય ુવાથે ભીને ધુ ંભાથુ ંકડીને ગ્રીલાની ફે વળયાઓ,ભ્રકુુકટ, 

રલણા,ં કાન, આંખ, કાના ધાક બાગભા ંળસ્ત્રથી ચીયાત ુ ં શમ ને અગ મકૂી શમ તેલી 

વહ્ય લેદના ેદા કયે તેને ધાકલબેદક (અધાળીળી-ભાઇગે્રન) કશ ેિે. 

 અલા કેવભા ંભટે બાગે શાઇ ફી.ી. ણ કાયણભતૂ શમ િે. વળયઃશૂના અ પ્રકાયભા ં

વલવળષ્ઠ પ્રકાયના પ્રમગ અલાભા ંઅલેર િે. રકભા ંણ તેના ઘણા ટુચકા પ્રચણરત િે. 
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 એરથીભા ં ભાઇગે્રનને રગબગ વાધ્મ ભાનલાભા ં અલે િે. કેલ ેઇન કયરીપ 

ટીકડી અીને પ્રાવણંગક ીડાળભન કયીને ટીકડીની અદત ાડલાભા ંઅલતી શમ િે ને 

લધનેુ લધ ુાલયની ટીકડીન  અળય રેલાભા ંઅલત શમ િે. 

 બાલપ્રકાળભા ં ધાકલબેદક ભટાડલ કષ્ટવાધ્મ કશીને તેભા ં સ્નેશન, સ્લેદન, વલયેચન, 

ધૂ લગેયે કક્રમા કયલાની કશી િે. ઈયાતં ક્સ્નગ્ધ-ઈષ્ણ બજન કયલાનુ ં કશરે િે તે િીન 

ઔધ પ્રમગ અ પ્રભાણે િેઃ 

વલડગંાવન વતરાનૌ કૃષ્ણાનૌ વભાનૌ વષ્ટાનૌ વલરેનાતૌ । 

નસ્મ ંચ વ અચયેતૌ તસ્ભાતૌ ધાકલબેદં વ્મશવત ।।૫૩।। 

-બાલપ્રકાળ ભ.ખડં, વળયયગ.   

 લાલકડંગ ને કાા તર વભાન બાગે રઆ દૂધભા ંીવી તેન રે કયલ. ને તેનુ ંજ 

નસ્મ રેવુ.ં તે ધાકલબેદક ને ભટાડે િે.  

 સમૂાકલતૌ ને ધાકલબેદકને ભટાડનાય એક ફીજ પ્રમગ અ પ્રભાણે િેઃ 

વફેતૌ વળકકય ક્ષીયં નીયં લા નાણરકેરજમૌ । 

સળુીત ંલાડવ ાનીમ ંવવિા નસ્મતસ્મમઃ ।। 

-બાલપ્રકાળ, ભ.ખ.ં વળયયગ-૫૪ 

 સમૂાકલતક તથા અધાળીળીભા ં ખાડં નાખેર દૂધ કે ખાડં નાખેર નાણમેય ના ાણીનુ ં

નસ્મ રેવુ ંથલા ઠંડુ ંાણી કે ઘી નાકભા ંનાખવુ.ં 

 અધાળીળીભા ંથ્માકદ કલાથ (નફંય ફે) ને ણ શે્રષ્ઠ ભાનલાભા ંઅલેર િે.  

થ્માડક્ષધાત્રી યજનીગડુચૂી ભવુનમ્પફાવનમ્પફૈઃ। 

ભળૂખંકણાકણક્ષવળયડધકશરૂ ંવગડુઃ કામઃ વનકશતઃ ક્ષણેન ।। ૫૭ ।। 

-બાલપ્રકાળ ભ.ખ.ં વળયયગ 
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 શયડે, ફશડેા,ં અભા,ં શદય, ગ, કકયમાનુ ંને રીભડાન જલાથભા ંગ નાખીને 

નસ્મફૃે ામ ત ક્ષણલાયભા ં ભ્રભય, રભણા, કાન, આંખ ને ધાક ભાથાન દુખાલ 

(અધાળીળી)નુ ંશૂ ભટાડે િે. 

  

 શ્રી નેશરફશને સયેુન્દ્રબાઇ ત્રલાડી યશ ે િે ૩-એ, શીયાભતી વવા, ભશાયાષ્ટ્ર ફંક વાભે, 

ઘાટરકડમા, ભદાલાદભા ંયશ ેિે. તેભની ઉંભય ૨૬ લકની શતી. ત્માયે તા. ૨૭-૬-૯૮ના યજ 

અલેરા તેઓ નકયી કયતા શતા. પન શત ૭૪૮૯૦૪૧. 

 તેભને ફે લકથી અધાળીળી થમેર. વાથે શાઇ ફી.ી ૧૩૦/૧૦૦ શત ુ.ં ક્યાયેક ર ફી.ી 

ણ થઇ જતુ.ં લજન ૬૩ કકર શત ુ ંવીન લધ ુલત શત. 

 યેજી ાલા ભાટે વત્રદળાભક ત્રક અ્યુ ંશત ુ.ં ઔધ અ પ્રભાણે ળફૃ કયેરા.ં 

૧. સુય વાક ટીકડી..... ૨-૨ વલાયે-યાતે્ર ાણી વાથે. (‘નનુી’ની) 

૨. વેપાગ્રીન ટીકડી..... ૨-૨ વલાયે-યાતે્ર ાણી વાથે 

૩. વળયઃશરૂાકર લજ્ર યવ.... ૨-૨ ફયે-યાતે્ર ાણી વાથે. 

૪. સતૂળેખય યવ..... ૨-૨ ફયે-યાતે્ર ભકૂ કયીને ાણી વાથે. 

૫. થ્માકદ કાઢા (નફંય-ફે)...૧-૧ ભટ ચભચ વલાયે-યાતે્ર વભાન ાણી ભેલીને ાણી 

વાથે. 

 તા. ૨૫-૬-૯૪ના કદલવે પામદ શત. ફી.ી. નભકર થયુ ંશત ુ.ં 

 તા. ૨૭-૭-૯૪ના કદલવે અધાળીળી (ધાકલબેદક-ભાઇગે્રન)ન યગ વંણૂક ભટી ગમ 

શત. ફી.ી. ણ નભકર થઇ ગયુ ંશત ુ.ં 
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૪૪ : કપજલયન એક કેવ 

 અયલેુદનુ ંવજૉન અખીમ ભાનલજાતાવત ભાટે થમેુ ંિે. શજાય લક શરેા ંતે એક ભાત્ર 

અખા વલશ્વની વન્દ્ભાનીમ ણચકકત્વા િવત શતી. રગબગ દઢ-ફે શજાય લક સધુી તેણે ‘વલશ્વ 

ણચકકત્વા’નુ ં સ્થાન ળબાવ્યુ ં શત ુ.ં પયીને િેલ્પરા ંચીવ-ચાવ લકથી વલશ્વ અખાન નયુાગ 

અયલેુદ પ્રત્મે લધત જ જામ િે. જગત અખાના દયદી શલે અયલેુદીમ વાયલાય પ્રવત લ્મા 

િે. 

 ત્રીળ લકથી ચારતા ભાયા ‘અય ુ વેન્દ્ટય’, એવળમા, ભેકયકા, અકફ્રકા, યયુ, 

ઓસ્ટે્રણરમા એભ તભાભ ખડંના દયદીઓએ વાયલાય રીધી િે. બાયતના પ્રત્મેક પ્રાન્દ્ત, 

ભેકયકાના પ્રત્મેક પ્રાન્દ્ત, અકફ્રકાના પ્રત્મેક ભટા ં ળશયે, ફ્રાવં, જાાન, જભકની, ગ્રીવ, 

ાકકસ્તાન, નેાળ લગેયે દેળના દયદી તેભા ંવાયી વખં્માભા ંશમ િે. તે પ્રભાણે ભાનજાવતની 

ફધી જ કભના...કશન્દ્દુ, મવુરભાન, ળીખ, ાયવી, ણિસ્તી લગેયેના દયદી ણ ભાયે ત્મા ં

વાયલાય રઇ ચકૂ્યા િે. તેભા ંમહદૂીના એક કેવન ણ ઈભેય એક કદલવ થમ. 

  

 

શ્રી નમર વરભન ફેન્દ્જાભીન ૨૪ લકની લમે તા. ૪-૫-૨૦૦૦ના યજ ભદાલાદના 

ફશયેાભયુા ના ૧૩-સવુલધા એાટક ભેન્દ્ટભાથંી અલેર. તેઓ નકયી કયતા શતા. તેભન પન 

નફંય- ૫૩૨૧૨૯. 

શ્રી નમરકુભાયને કપજલયની તકરીપ શતી. િેલ્પરા ંચાય લકથી જલય એનેખેધે ડી 

ગમ શત. પ્રકૃવત કપની શલાથી કપની ઈધયવ તથા ગાભા ં કપ યહ્યા કયત શત. યેજી 

ાલા ભાટે કપત્રક અી ઔધ ભં અ પ્રભાણે ગઠવ્મા ંશતાઃ 

૧. સદુળકન ઘનલટી....૨-૨ ૨-૨ વલાયે-વાજંે ાણી વાથે. 

૨. રક્ષ્ભીવલરાવ યવ.....૧-૧ ચવૂલી કે વલાયે-યાતે્ર ભધભા ંરેલી. 

૩. વત્રભલુનકીવતિ યવ....૧-૧ વલાયે-યાતે્ર ભધભા ંચાટલી કે તરુવીના ંાનભા ંચાલલી. 
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 ૨૭ કદલવે અવ્મા ત્માયે તેભન જીણક કપજલય વાલ રામન થઇ ગમ શત. િતા ંચા ુ

દલા ૧૫ કદલવની અી શતી. આંખ બાયે રાગતી શતી. જીણકજલયન પ્રવતકાય કયલા ણચયાકીન 

ટીકડી ૨-૨ રેલા ભાટે ઈભેયી શતી. વળમાાભા ંકપજલય, ળયદી, ગાભા ંકપાલયધ લગેયે નુઃ 

ન ઈદ્દબલે તે ભાટે અખ વળમા ચા ુદલાને ચા ુજ યાખલા નીચેની દલા દીધી શતીઃ 

૧. ખકદયાકદ લટી....૬ ચવૂલી. 

૨. બ્રન્દ્ટ ટીકડી.....૨-૨ વલાયે-યાતે્ર. 

૩. સલુણક લવતં ભારતી....૧-૧ વલાયે-વાજંેય ભધ વાથે. 

 

 

અય ુટ્રસ્ટના અય ુપ્રકાળન િાયા પ્રકાવળત દ્વિતીમ આ–બકુ 

નબુલનુ ંમતૃ બાગ ૯  
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