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કોરોનાકાળની સત્યકથાઓ 

પ્રસ્તાવના 
રૂપીન પચ્ચીગર 

 

 કોરોનાની વવશ્વવ્યાપી મહામારીએ ૨૦૨૦ના વર્ષને પીડાદાયક બનાવી દીધ.ુ 
લગભગ માચષ ૨૦૨૦થી વવશ્વમાાં કોવવડ’૧૯ એ હાહાકાર મચાવી દીધો છે. આખો દેશ 
એક મહારોગને કારણે બાંધ થયો હોય તેવો પહલેો પ્રસાંગ છે. ૧૦૦ વર્ષ પહલેાાં ૧૯૧૮માાં 
એક સ્વાઈન ફ્લનુી બબમારીએ વવશ્વને હચમચાવી દીધ ુહત.ુ તે સમયે પણ લોકો માસ્ક 
પહરેીને ફરતા હતા અને તેના ફોટા આપણે જોયા. 
 
 આ મહામારીએ માનવીને માનવીથી દૂર કરી દીધો. હાથ વમલાવવાનુાં બાંધ થઈ 
ગયુાં. ભારતીય પ્રણાલી મજુબ હાથ જોડી આવકારવાનુાં આખા વવશ્વએ સ્વીકારવુાં પડયુાં. 
લોકો ઘરમાાં જ રહતેા થઈ ગયા. ‘વસઘૈુવ કુટુાંબકમ’્ની વવશ્વ ભાવના ના લીરેલીરાાં ઉડી 
ગયા. આપણે એક ગામથી બીજા ગામ કે એક શહરેથી બીજા શહરેમાાં જવાની પણ 
હહિંમત ન કરી શકયા. ખેર, એટલુાં ઓછાં હોય તેમ પડોશીના ઘરમાાં પણ જવાન ુલોકોએ 
ટાળયુાં. અવતવથ દેવો ભવની આપણી પ્રણાલી પર  અલ્પવવરામ મકુાઈ ગયુાં. અવતવથને 
બારણેથી જ વવદાય કરવાન ુશરૂ થયુાં. કોઈ કામ માટે આવતી વ્યક્તત કોરોના લઈને 
તો નથી આવીને ? એવા ભાવે એને દરવાજાથી જ પરત કરવામાાં આવ્યા.  
 
 વેપાર ઉદ્યોગ બાંધ, શાળા મહાશાળા બાંધ, વથયેટર, વસનેમાગહૃ, સભાખાંડો બાંધ. 
અરે! માનવીની બહાર જવાની તમામ પ્રવવૃિ બાંધ થઈ ગઈ. આને કારણે અથષતાંત્ર 
કથળી ગયુાં. નબળાં પડી ગયુાં. નોકરી માટે જતો માણસ કઈ રીતે પટેીયુાં રળે એ બચિંતાનો 
વવર્ય થઈ ગયો. કેન્દ્ર સરકાર, રાજ્ય સરકાર અને અનેક ધમાષદા સાંસ્થાઓએ લોકોને 
અનાજ, પાણી અને ભોજન પરુૂાં પાડવા માટે સહાય યોજનાઓનો ધોધ વરસાવ્યો. 
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આવથિક પેકેજ આપી અથષતાંત્રની ગાડીને પાટા ઉપર લાવવાના કેન્દ્ર સરકાર અને રાજ્ય 
સરકારના પ્રયત્નો સરાહનીય રહ્યા.  
 
 ગજુરાત રાજ્ય અને તેમાાંય સરુત શહરે તો વેપાર ઉદ્યોગનુાં મખુ્ય સેન્દ્ટર છે 
એટલે અહીંના ડાયમાંડ અને ટેક્ષટાઈલ ઉદ્યોગમાાં કામ કરતા લાખો લોકોને ફેકટરી બાંધ 
થતા સરકારી સહાયથી ભોજન લઈ હદવસો વવતાવવા પડયા. પછી એક એવો તબક્કો 
આવ્યો કે કામદારોએ પોતાના નેટીવ રાજ્યમાાં જવા માટે માાંગ ઉઠાવી. કેન્દ્ર સરકારે 
આવા કારીગરોને પોતાના વતનમાાં જવા માટે અનેક ટે્રન દોડાવી. વતન પહોંચેલા 
લોકોને એના વતનમાાં ૧૫ હદવસ હોમ કોરન્દ્ટાઈન થવુાં પડયુાં. આમ પોતાના વતનમાાં 
પોતાના સગાવ્હાાંલાએ એમની સાથે ડીસ્ટન્દ્સ રાખવ ુપડયુાં. 
 
 માસ્ક પહરેવા ફરજજયાત થઈ ગયા. સેનીટાઈઝરથી હાથ ધોઈને ઘર કે દુકાનમાાં 
પ્રવેશ કરવો એક હરવાજ બની ગયો. માસ્ક એજ રસી છે. માસ્ક પહરેીને તમે કોરોનાને 
પડકારી શકશો એવા વવચારે લોકોને ચહરેા ઢાાંકી દેવાની ફરજ પડી. 
 
 આ સમય દરમ્યાન ત્રણ પ્રહિયા સામાન્દ્ય થઈ ગઈ. માસ્ક પહરેો, સેનીટાઈઝરથી 
કે સાબથુી હાથ ધઓૂ અને બે ગજની દૂરી રાખી વાત કરો.  
 
 કોરોનાકાળ દરમ્યાન ડોકટસષ, નસષ અને સફાઈ કમષચારીઓએ અદભતુ કામગીરી 
કરી. લોકો એમને કોરોના વોરીયર તરીકે નવાજવા માાંડયા. કેટલાાંક ડૉકટસષ અને નસીસ 
પોતાનો જીવ જોખમમાાં મકૂીને પણ દદીની સારવાર કરતાાં રહ્યાાં અને ફરજ વનભાવતાાં 
વનભાવતાાં શહીદ થઈ ગયાાં. એમનુાં મતૃ્ય ુશહીદીથી કમ નહોત ુાં.  
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 કેટલાાંક દદીઓએ સાંયમ રાખી દવા કરી, તો સાજા થયા અને કેટલાાંક દદીઓએ 
કોરોનાના રોગને માત આપી પણ પછી હાટષ એટેકના કારણે મતૃ્ય ુપામ્યા. 
 
 આ કોરોનાકાળની સૌથી મોટી વવટાંબણા એ હતી કે એણે દદીને તેના પહરવારના 
લોકોથી વવમખુ કરી દીધો. પહરવારનો સભ્ય એને મળી ન શકે. દદી મતૃ્ય ુપામે તો 
એની લાશને અક્નનસાંસ્કાર માટે લઈ જઈ ન શકે. તેની લાશને હોક્સ્પટલવાળા જ 
દફનાવી દે કે અક્નનસાંસ્કાર કરે. પરદેશમાાં રહતેા નજદીકના સગાઓ પોતાના 
વપ્રયજનના મતૃ્ય ુસમયે આવી એમના અંવતમ દશષન ન કરી શકે. અરે, એક દેશમાાંથી 
બીજા દેશમાાં જવા માટેની વવમાની સેવા જ બાંધ હતી. મતૃ્ય ુપામનારની લાશ જો તેના 
કુાંટુાંબીઓને આપવામાાં આવે તો એમને કહવેામાાં આવે કે ૨૦ વ્યક્તતથી વધ ુવ્યક્તતને 
તમે સ્મશાનમાાં ન લઈ જઈ શકો.  
       
 પરાંત ુહવે ધીમે ધીમે બધુાં પાછાં પાટા ઉપર આવી રહ્ુાં છે. કોરાનાની રસી શોધાઈ 
ગઈ છે. આજ સઘુીમાાં કરોડો લોકોને રસી મકૂી દેવામાાં આવી છે. પરાંત ુરસી મકૂયાાં 
પછી પણ કાળજી રાખવી જરૂરી છે. માસ્ક પહરેવો, સાબથુી હાથ ધોવા, સેનીટાઈઝરનો 
ઉપયોગ કરવો અને વ્યક્તત વ્યક્તત વચ્ચે અંતર રાખી વાત કરવી, આ બધ ુ જ 
સાવચેતીના પગલા રૂપે જરૂરી છે.  
 
વેપાર ઉદ્યોગ અને વાબણજ્ય એની અસલ ક્સ્થવતમાાં આવવા માટે ઝઝૂમી રહ્યા છે. પરાંત ુ
એવુાં લાગે છે એકવાર ભાાંગી પડેલા અથષતાંત્રને ફરી બેઠુાં કરતા વાર લાગશે. કદાચ 
દોઢથી બે વર્ષ. એટલે આ કોરોનાએ આપણને શારીહરક રીતે તો નાદુરસ્ત કયાષ પરાંત ુ
આવથિક રીતે પણ પાયમાલ કરી દીધા છે.  
 
 આ તમામ ગાંભીર બાબતો જે આપણે ૨૦૨૦ દરમ્યાન અનભુવી, એમાાં અનેક 
ઘટનાઓ બની છે. અનેક પ્રસાંગોએ આપણા હદલ ડહોળી નાખ્યાાં છે. આ તમામ પ્રસાંગોને 
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એક ઈ-પસુ્તકનાાં રૂપમાાં કાંડારી, કોરોનાકાળના એ પ્રસાંગોનો ઈવતહાસ, લોકોની ભાર્ામાાં, 
લોકો દ્વારા અને લોકો માટે લખવાનો અમારો આ પ્રયત્ન છે.  
 
 રાષ્ટ્ટ્રીય કલા કેન્દ્ર, સરુત છેલ્લા ૬૭ વર્ષથી નાટય, સાહહત્ય, સાંગીત અને 
બચત્રકળા કે્ષતે્ર પ્રવવૃિ કરતી રહી છે. અમે કોરોનાકાળના કપરા સમયમાાં “કોરોનાકાળનાાં 
કાવ્યો”  નામનુાં  ઈ-પસુ્તક બનાવ્યુાં. આ ઈ-પસુ્તકમાાં ૩૪૧ આમાંવત્રત કવવતાઓ અને 
૩૦૩ સ્પધષક કવવતાઓ મળી કુલ ૬૪૪ કવવતાઓનુાં દળદાર પસુ્તક બન્દ્યુાં. ગજુરાત 
ઉપરાાંત આખા વવશ્વના કવવઓ દ્વારા લખેલી આ કવવતાઓને એકવત્રત કરી ઈ-પસુ્તક 
રૂપે પ્રકાવશત કરવાના અમારા પ્રયત્નએ  વવશ્વ  વવિમ  સજ્યો   અને RKK ને “હહન્દ્દ 
બકુ ઓફ વલ્ડષ રેકોડડષસ” માાં સ્થાન મળયુાં. “હહન્દ્દ બકુ ઓફ વલ્ડષ રેકોડડષસ” દ્વારા RKK ને 
એવોડષ પણ આપવામાાં આવ્યો. આ એવોડષની અપષણવવવઘ તથા ઈ-પસુ્તકનુાં વવમોચન 
સાાંસદ અને ગજુરાત ભાજપ પ્રદેશ અધ્યક્ષ શ્રી સી. આર. પાટીલના વરદ્દ હસ્તે થયુાં.  
                         
 એટલુાં જ નહહ લોકડાઉન દરમ્યાન, RKK  દ્વારા આખ ુવીક ઓનલાઈન કવવ 
સાંમેલનનુાં આયોજન થયુાં. “ઓનલાઈન કવવ સાંમેલન સપ્તાહ” ની ઉજવણી તા. 
૨૧.૯.૨૦૨૦ થી તા. ૨૭.૯.૨૦૨૦ સઘુી રોજ રાતે્ર ૯ થી ૧૧.૩૦ સઘુી થઈ. આ સપ્તાહ 
દરમ્યાન એક મખુ્ય કવવ અને બીજા પાંદર કવવઓએ ઓનલાઈન કવવ સાંમેલનને 
ગજાવ્યુાં. એ કવવ સાંમેલનમાાં રજૂ થયેલ કુલ ૧૧૨ કવવઓની કવવતાનુાં પણ અમે ઈ-
પસુ્તક બનાવ્યુાં. આમ આખુાં વીક ચાલેલા આ ઓનલાઈન કવવ સાંમેલને પણ વવિમ 
સજ્યો. અને RKK ને એ વસધ્ધ્ધ માટે “ગજુરાત બકુ ઓફ રેકોડષસ” માાં સ્થાન મળયુાં. આ 
ઈ-પસુ્તકનુાં વવમોચન તથા એવોડષની અપષણવવવઘ ભારત સરકારના કૃવર્ માંત્રી શ્રી 
પરુુર્ોિમભાઈ રૂપાલાના વરદ હસ્તે થઈ.      
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 આમ રાષ્ટ્ટ્રીય કલા કેન્દ્ર એ માત્ર સાહહજત્યક અને કલાની પ્રવવૃિ નથી કરી, પરાંત ુ
સમાજની લાગણીઓ અને સાંવેદનાઓને ઝીલવાનો પ્રયત્ન કરી, કવવતાનાાં ઈ-પસુ્તકો 
અને સત્યકથાઓનુાં ઈ-પસુ્તક બનાવી ઈવતહાસ લખવાનો પ્રયત્ન કયો છે.  
 
 વમત્રો,  રાષ્ટ્ટ્રીય કલા કેન્દ્ર એ આ ઈ-પસુ્તકનુાં નામ આપ્ય ુછે, “કોરોનાકાળની 
સત્યકથાઓ”.  અમે લોકોને આહવાન કયુષ કે એવો કોઈ પ્રસાંગ કોરોનાકાળમાાં બન્દ્યો 
હોય જે સત્યઘટના હોય તેને તમારા શબ્દોમાાં લખી મોકલો તો અમે તમારી એ 
‘સત્યકથા’ ને ઈ-પસુ્તકમાાં છાપીશુાં. આ પસુ્તકની મલૂવણી સાહહત્યની દૃષ્ષ્ટ્ટએ ન કરશો. 
આ ઈ-પસુ્તક કોઈ સાહહજત્યક કૃવત નથી. આ ઈ-પસુ્તક વાસ્તવવકતાને દશાષવતો 
દસ્તાવેજ છે. આ ઈ-પસુ્તક વર્ો પછી પણ ૨૦૨૦-૨૧ ના કોરોનાકાળમાાં લોકોને શુાં શુાં 
અનભુવ થયા હતા એ અંગેની માહહતી પરુી પાડશે.    
 
 રાષ્ટ્ટ્રીય કલા કેન્દ્ર માટે અત્યાંત આનાંદ અને ગૌરવની વાત એ છે આ ઈ પસુ્તકનુાં 
વવમોચન ભારત સરકારના યનુીયન કેબીનેટ મીનીસ્ટર – હલે્થ એન્દ્ડ ફેવમલી વેલફેર, 
માનનીય ડૉ. હર્ષવધષનજીના વરદ્દ હસ્તે તારીખ ૨૫ માચષ, ૨૦૨૧ ના રોજ થય ુછે. ડૉ. 
હર્ષવધષનજીનો સાંપકષ અને સાંમવત મેળવી આપવામાાં લોકવપ્રય સાાંસદશ્રી સી. આર. 
પાટીલનો પે્રરણાદાયક સહકાર મળયો છે. આ તબકે્ક ડૉ. હર્ષવધષનજી અને શ્રી સી. 
આર. પાટીલજીનો આભાર માનવા માટે મારી પાસે શબ્દ ઓછા પડે તેમ છે. ખબૂ ખબૂ 
આભાર.     
 
 રાષ્ટ્ટ્રીય કલા કેન્દ્ર માટે વઘ ુએક આનાંદની ઘટના છે કે અમારા આ ઈ-પસુ્તક 
પ્રકાશનના કાયષને બબરદાવી, ગજુરાત રાજ્યના માનનીય મખુ્યમાંત્રીશ્રી વવજયભાઈ 
રૂપાણીએ શભેુચ્છા સાંદેશ પાઠવી, અમને પ્રોત્સાહહત કયાષ છે. માનનીય મખુ્યમાંત્રીશ્રી 
વવજયભાઈ રૂપાણીનો અમો અંત:કરણપવૂષક આભાર માનીએ છીએ.  
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 આ ઈ-પસુ્તકમાાં સરુત શહરેના મેયરશ્રી, સાંસદ સભ્યશ્રીઓ, પોલીસ કવમશ્નરશ્રી, 
નોડલ ઓહફસરશ્રી કોવવડ-૧૯, મ્યવુનવસપલ કવમશ્નરશ્રી, કલેકટરશ્રી, ડે. મેયરશ્રી, 
સ્ટેન્દ્ડીગ કવમહટ ચેરમેનશ્રી એ કરેલી અદભતુ કામગીરીનો બચતાર પણ અંહકત થયો છે. 
ગજુરાત ઉપરાાંત કેનેડા અને અમેહરકાના નામાાંહકત લેખકો, પત્રકારો, વતષમાનપત્રના 
તાંત્રીઓ અને સમાજના શે્રષ્ટ્ઠીઓએ પણ પોતાના અનભુવની ઝાાંખી કરાવી છે. આ 
તમામ મહાનભુાવો તથા સાહહત્યકારો, ડોકટરો, પત્રકારો અને આમજનતાએ અહીં 
પોતાના લેખ મોકલ્યા તે તમામનો અંત:કરણપવૂષક આભાર માનુાં છાં. 
                                                                                                  
 આ ઈ-પસુ્તકમાાં લખાયેલી ઘટના અને માહહતી એ લેખકના પોતાના વવચારો, 
કામગીરી અને અનભુવ છે. કોરોનાકાળમાાં એમણે કરેલ અદભતુ કામગીરીને એમના 
પોતાના શબ્દોમાાં અહીં રજૂ કરી છે. એમણે મોકલેલા લેખ, કોઈપણ ફેરફાર વગર અહીં 
પ્રસ્તતુ કયાષ છે. લેખની વવગતો અને ઘટના એમનાાં પોતાના શબ્દોમાાં લખાયેલી છે. 
આથી જો કોઈ માહહતી દોર્ હોય તો તે અંગેની જવાબદારી સાંસ્થાની રહતેી નથી.                                                                                           
 
 આ પસુ્તકમાાં બે વવભાગમાાં લેખને પ્રસ્તતુ કરવામાાં આવ્યા છે. પહલેો વવભાગ 
“આમાંવત્રતોની અટારીએથી” અને બીજો વવભાગ “માનવતાની મહકે”.  
 
 જુદા જુદા વવર્યના વનષ્ટ્ણાાંતો પાસેથી યોનય માહહતી મળે એવા હતેથુી સાંસ્થાએ 
કેટલાાંક મહાનભુાવોને આમાંત્રણ આપી લેખ માંગાવ્યા છે. આમ ‘આમાંવત્રતોની 
અટારીએથી’ વવભાગમાાં કુલ ૮૯ લેખનો સમાવેશ થાય છે. 
 
 તે ઉપરાાંત આમજનતા પાસેથી પણ અમે એમના અનભુવને શબ્દરૂપે મકૂવાના 
પ્રયત્નો કયાષ છે. જે ‘માનવતાની મહકે’ વવભાગમાાં રજૂ કયાષ છે. ‘માનવતાની મહકે’ 
વવભાગમાાં અમને ૧૧૨ લેખ મળયા છે. આમ બને્ન વવભાગ મળીને આ ઈ-પસુ્તકમાાં કુલ 
૨૦૧ લેખ પ્રસ્તતુ કયાષ છે.  
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 આ ઈ-પસુ્તકમાાં લેખો મેળવવામાાં અમને અમારી સાહહત્ય સવમવતના કન્દ્વીનર 
યામીની વ્યાસ, સભ્યશ્રીઓ પબૂણિમા ભટ્ટ અને હદલીપ ઘાસવાળાનો સહકાર મળયો જે 
નોંધનીય છે. 
 
 આ ઈ-પસુ્તકનુાં આકર્ષક મખુપષૃ્ટ્ઠ બનાવવાાં માટે અમારી બચત્રકળા સવમવતના 
કન્દ્વીનર રાજવર્િ સ્માતષનો આભાર. 
                            
 આ ઈ-પસુ્તકનાાં પ્રકાશનમાાં શ્રી નરેશ કાપડીઆએ તનતોડ મહનેત કરી તે બદલ 
સાંસ્થા એમની ઋણી છે. 
 
 સાંસ્થાના તમામ હોદે્દદારો તથા કારોબારીના સભ્યોના સહકાર વવના આ પસુ્તકનુાં 
પ્રકાશન શક્ય નહોત ુાં, એ તમામનો પણ અંત:કરણપવૂષક આભાર.   
  

 

 

રૂપીન પચ્ચીગર 

         મહામાંત્રી 

  રાષ્ટ્ટ્રીય કલા કેન્દ્ર, સરુત. 

   ફોન ૯૮૨૫૧ ૨૧૨૧૭ 
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કહો રે સાજણ દખ કેવાાં રે સહ્યાાં 
સાંપાદકીય – નરેશ કાપડીઆ 

 
‘કોરોનાકાળની સત્યકથાઓ’ આ કપરા કાળનો દસ્તાવેજ છે. અહીં દુુઃખ છે, દદષ  છે, સાંવેદના છે, વવરહ 
છે, આપણી રોજીંદી હાર અને વાઈરસની જીતની વાતો છે; તો જાાંબાઝોની આશા જગાવતી લડત 
પણ છે અને વાઈરસ તથા રોગ સામે માનવજાતની જીત પણ છે. મકરસાંિાક્ન્દ્તના તહવેાર બાદ 
ઊગેલો રસીકરણનો સરૂજ પણ છે. અવધકારીઓ અને તબીબોની કુનેહ પણ છે અને પ્રજાનો એક જૂથ 
થઈને અરશ્ય શત્ર ુસામેનો પડકાર પણ છે. ટૂાંકમાાં, લોકડાઉનથી અનલોક અને વાઇરસથી રસી 
સધુીની સત્યકથાઓ છે. સત્ય હાંમેશા કલ્પનાઓથી વધ ુવવબચત્ર હોય છે. અહીં આપણા સમાજ જીવનનો 
જે બચતાર છે તે કોઈ કલ્પનાશીલ લેખકની રોમાાંબચત કરતી કથા નથી પણ હકીકતની ધરતી પર 
ઊગી ઊઠેલી નકરી વાસ્તવવકતાઓ છે. આપણી આસપાસના સ્વજનોએ સહલેાાં દુુઃખોનો આ બચતાર 
છે. આ એવા દુુઃખોના પહાડ છે, જે વહેંચવાથી ભલે ઘટે નહીં, પણ બીજાને સાવચેત જરૂર કરી શકે.   
 

સદીમાાં એકાદવાર આવી મહામારી આવતી જોવા મળે છે. આ વખતે તે લગભગ સો વર્ષના વવરામ 
બાદ આવી અને તેણે જે હાહાકાર મચાવ્યો તે કોઈની પણ કલ્પનાથી પર હતો. આદમજાત અનેક 
પડકારોનો સામનો કરીને ટકી રહવેાની મથામણ લાખો વર્ષથી કરતી આવી છે. અનેક કુદરતી 
ઘટનાઓ સામે તે બળકી બનીને ટકી પણ ગઈ છે. પણ આ વખતે આ ત્રાસદી કુદરતથી વધ ુ
માનવસજિત હતી. ચીનના વહુાનથી શરુ થઈને આ ત્રાસદાયક સીલસીલો દુવનયાભરમાાં ઘમૂી વળયો 
અને છેલ્લે એન્દ્ટાકષ હટકાના દુલષભ વવસ્તારો સધુી પહોંચી ગયો. આ રાક્ષસી વાઈરસ જાતે તો નથી 
સજાષયો, તે વવબચત્ર વતષણુાંક ધરાવતા ચીનના વૈજ્ઞાવનકોએ જાણીને કે અજાણતા સજી કાઢયો છે, તે 
હકીકત તો ભવવષ્ટ્યમાાં સામે આવશે. આ પહલેાાંની આવી વૈવશ્વક મહામારીઓએ કરોડોના જાન લીધાાં 
તા. તો આ વખતે કોવવડ ૧૯ (૨૦૧૯માાં નજરે ચડેલા કોરોના પહરવારના નવીન વાઇરસ)એ આ 
લખાય છે ત્યાાં સધુી નવ કરોડથી વધ ુલોકોને સાંિવમત કયાાં અને તેણે દુવનયામાાં અઢાર લાખથી વધ ુ
લોકોના જાન લીધાાં છે! આ આંકડો વીસેક લાખ પાર કરશે એવુાં લાગે છે. આમ આ મહામારીને 
પોઝીટીવ રૂપે જોઈએ તો અને ભારતે તેનો જે રીતે સામનો કયો તે જોતાાં શળૂીનુાં વવઘ્ન સોયે ગયુાં 
છે, એવુાં ધારીને શાાંત્વન મેળવી શકાય.  

શરૂઆતમાાં આ ઈ-પસુ્તક લોકો પર જે વવત્યુાં તેના વણષન સધુી સીવમત રાખવાનુાં નક્કી કયુાં હત ુાં. પરાંત ુ
જેમ જેમ વાયરસ, રોગ અને તેના સામનાની કળ વળતી ગઈ તેમ બચત્ર બદલાયુાં. મહામાંત્રી રૂપીન 
પચ્ચીગરે તેને આ યદુ્ધના અગ્રીમ સેનાનીઓની કલમે નોંધવાનુાં બીડુાં ઉપાડ્ુાં. હદવસો સધુી અનેક 
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અવધકારીઓ, પત્રકારો, તબીબો, વકીલો, હોક્સ્પટલ્સનો સાંપકષ  કરીને તેમના લેખો આપવાનુાં તેઓ 
સમજાવતા રહ્યા અને તેમના લેખો ઉમેરાતા ગયાાં. પ્રજાના પ્રવતવનવધઓ અને પહલેી હરોળના 
કાયષકરોના હવેાલો ઉમેરતા આ પસુ્તકમાાં અનેક ગણુાં મલૂ્યવધષન થયુાં. રૂપીનભાઈની પહલે રાંગ લાવી, 
તેમના સાંપકોએ સાદ સાાંભળયો અને આપણને મળૂ સમાન લડવૈયાઓ સાથે તેમના સેનાનીઓની 
કલમે લખાયેલા લેખો મળયાાં. રૂપીનભાઈના સાંપકો અને તેનાથી મળેલાાં સાંતપષક પહરણામે આ પસુ્તકને 
ખરો દસ્તાવેજી બચતાર આપ્યો છે.      

 

આપણી આસપાસનુાં જગત, સરુત મહાનગર કે ગજુરાતી પ્રજામાાં મહામારીના ધડાકાના કેવાાં પડઘાાં 
પડયાાં તે ઝીલવાનો આ અવસર છે. અહીં સ્થાવનક વ્યવસ્થાના કાયષના હવેાલ છે તો સમાજને 
હલબલાવી મકેુ તેવી પાહરવાહરક ઘટનાઓને સત્યકથાઓના દપષણમાાં જોવાનો પ્રયાસ છે. આ 
પોટે્રઈટ્સ સમગ્ર બચત્રનો બચતાર આપે તેવા જરૂર છે. આ સાંગ્રહ સિવા અમે નવોહદત સિકોનો વધ ુ
સહારો લીધો છે. તેમની તાજી કલમે ‘જે સત્ય જોયુાં-જાણયુાં તે લખવુાં’ એવો સહકાર માાંનયો અને અમને 
તે મળયો પણ ખરો. અમે તેમને જેવા લખાયા, ટાઈપ થયાાં તેવા જ રાખવાનો પણ પ્રયાસ કયો છે. 
આ પહલેાાં અમે ‘કોરોનાકાળનાાં કાવ્યો’નો સાંગ્રહ બનાવ્યો હતો અને અમારી સાથે થનગનતી નવી 
કલમોનો એક પહરવાર આકાર લઇ ચકુ્યો હતો. બસ, એ જ પહરવારનુાં આ સહહયારુાં  સત્કૃત્ય છે. સાથે 
અમને વસદ્ધહસ્ત કટારલેખકો અને પત્રકારોનો પણ સાથ મળયો છે, જે ઉગતા લેખકોને પે્રહરત કરશે. 
જાહરે વ્યવસ્થાનાાં કારકો, પ્રજાપ્રવતવનવધઓ, અવધકારીઓથી માાંડી સમાજ સેવકો અને નવીન 
ઉન્દ્મેર્થી ઉત્સાહહત પાયાના સેવકોએ આ મહામારીનો સામનો કેવી રીતે કયો; તે તેમની કલમે જ 
નોંધાય એવો અમારો આગ્રહ અને તેમના સહકારનુાં પહરણામ છે આ વાાંચન સામગ્રી.  

આ ઈ-પસુ્તક એક પદાથષપાઠ છે કે અણધારી આફત આવી પડે તો સમાજ અને સરકાર તેનો સામહુહક 
સામનો કરવાનો પ્રબાંધ કેવી રીતે કરી શકે. આ એટલી મોટી ઘટના શ ૃાંખલા હતી કે આવાાં અનેક ઈ-
પસુ્તકો પણ તેને પરૂી આવરી ન શકે. છતાાં, આપણા સીવમત સાધનો અને સમજથી થયેલો આ 
પ્રયાસ જરૂર છે. આપણા અંગતથી માાંડી સમાજ જીવન પર ઊંડી અસર કરી ગયેલા કોરોના કાળખાંડની 
મોત જેવી ઠાંડી હહમવશલાની આ ટોચ છે. એને ઈ-પસુ્તક રૂપે એટલા માટે રજુ કરીએ છીએ કે તે 
સરળતાથી સૌને ઉપલબ્ધ થાય, સાચવી શકાય. 
રાષ્ટ્ટ્રીય કલા કેન્દ્ર અને વમત્ર રૂપીન પચ્ચીગર દ્વારા આ ઈ-પસુ્તકનુાં સાંપાદન કરવાની તક આપવા 
બદલ આભારી છાં.  

 

નરેશ કાપડીઆ – સરુત – ૯૯૦૯૯૨૧૧૦૦ – nareshkkapadia@gmail.com  

 

mailto:nareshkkapadia@gmail.com
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૫૬. ડૉ. મકુુર પેટ્રોલવાલા – કેટલા મોટા આઘાત અને વવટાંબણા      ૧૭૨   
૫૭. નરેશ કાપડીઆ – ગીતો ભયાષ એ ૧૪ કલાક       ૧૭૩  
૫૮. નરેશ કાપડીઆ – પ્રસ્થાન         ૧૭૪   
૫૯. નરેશ કાપડીઆ – કોરોનાકાળની કેટલીક ફેકટ ફાઈલ્સ      ૧૭૬  
૬૦. નરેશ કાપડીઆ – કોવીડ સામેના યદુ્ધમાાં આપણે ક્યાાં?      ૧૭૮  
૬૧. નરેશ કાપડીઆ – કોરોના અને બાળઉછેર       ૧૭૯  
૬૨. નરેશ કાપડીઆ – આપણે જાતને આમ બચાવી, બચાવતા રહીશુાં    ૧૮૧    
૬૩. નયનાક્ષી વૈદ્ય – કોરોનાકાળની સાંવેદનાઓ       ૧૮૩  
૬૪. નઈમ કાદરી – Stillness and silence of lockdown      ૧૮૯  
૬૫. વનખીલ મરાસી – ડરથી બચવાનો માગષ છે પ્રવવૃિ      ૧૯૧  
૬૬. ડૉ. વનમષળ ચોરાહરયા – હમણાાં તો માસ્ક જ રસી છે      ૧૯૩  
૬૭. ડૉ. પરેશ વૈદ્ય – દુવનયાની ભીડમાાં કોઈ આપણુાં હોય      ૧૯૫  
૬૮. પ્રો. પસી એન્દ્જીનીયર – કોરોનાકાળ જીવનનો સવુણષકાળ     ૧૯૭  
૬૯. ડૉ. પારુલ વડગામા – સરુત ટીમવકષથી જીત્યુાં       ૨૦૦  
૭૦. પ્રમોદ આહહરે – કોરોનાકાળ અણધારી આફત       ૨૦૪  
૭૧. પ્રવીણ સરાધીયા – જજિંદગીભર ભલુાશે નહીં       ૨૦૬  
૭૨. પબૂણિમા ભટ્ટ -સન્નાટો          ૨૦૭  
૭૩. પબૂણિમા ભટ્ટ – અનાથ          ૨૦૯  
૭૪. રાજ અસ્તી - જીવનની સૌથી કપરી સવાર       ૨૧૦  
૭૫. રાજવર્િ સ્માતષ – કલાકાર માટે કોરોનાકાળ       ૨૧૧  
૭૬. રાજુ સાલુાંકે – જયારે કોરોનાનો હાઉ પ્રાણઘાતક નીવડયો     ૨૧૩  
૭૭. રૂપીન પચ્ચીગર – કેન્દ્ર સરકારની આવથિક સહાય યોજના     ૨૧૫  
૭૮. રવીન્દ્ર પારેખ – લોકડાઉન કે લોકઅપ?       ૨૧૮  
૭૯. રવીન્દ્ર પારેખ – પ્રભાવતી         ૨૨૧  
૮૦. શૈલેશ ઠાકર – કોવવડ માનવપે્રહરત કે પ્રકૃવતપે્રહરત?      ૨૨૪  
૮૧. ડૉ. વશવ નારાયણ કાબલયા – Violence against healthcare workers   ૨૨૬  
૮૨. ડૉ. વશવ નારાયણ કાબલયા – કોરોનાકાલના હૃદયસ્પશી સાંસ્મરણો    ૨૨૯  
૮૩. સધુીર યાદી – કોરોનાકાળમાાં સાંગીત અને વશક્ષણ પર અસર     ૨૩૪  
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૮૪. વવજય ઠક્કર – યમદૂત રાહ જોઈને તો નહીં બેઠો હોયને?    ૨૩૬  
૮૫. વવજયવસિંહ રાઠોડ – કોરોનાકાળમાાં સધ્ધરોને હાથ લાંબાવતા જોયાાં   ૨૩૮  
૮૬. ડૉ. વવકાસ હકશોર દેસાઈ – કોરોનાકાળનાાં અનભુવોથી અનકુલૂન    ૨૪૦  
૮૭. યાવમની વ્યાસ – કોરોનાકાળનાાં એક ટુકડાને પત્ર      ૨૪૩  
૮૮. યઝદી કરાં જજયા – કોરોનાની કમાલ અને ધમાલ      ૨૪૫  
૮૯. ડૉ. વનરજ ભણસાલી – કોરોનાકાળનો મારો અનભુવ       ૪૨૪   
 
 
 
 
 

માનવતાની મહેંક 
 
૯૦. આરતી રામાણી – થ્રી સ્ટેટ         ૨૪૯   
૯૧. અજ્ઞાત – સેવાનો આવો અવસર બીજે ક્યાાં?      ૨૫૧  
૯૨. અલ્પા શાહ – તવોરેનટાઈન        ૨૫૩  
૯૩. અલ્પા વસા – જવાન વીરો         ૨૫૪  
૯૪. અવનલ દવે – કોરોનાનો ખોફ         ૨૫૫  
૯૫. અંજના ગાાંધી – સરહદ વગરનો વસપાહી       ૨૫૬  
૯૬. ડૉ. અંજબલ પ્રજાપવત – આપવીતી       ૨૫૭  
૯૭. અવવન દવે – વપતાની છત્રછાયા ફરી પામ્યાાં       ૨૫૯  
૯૮. ભગવતી પાંચમતીયા – રાાંકનુાં રતન        ૨૬૧  
૯૯. ભરત ભટ્ટ – માણસાઈ નામે પોસ્ટ        ૨૬૨  
૧૦૦. ભરત ગોસ્વામી – કોરોનટાઈનની કૈદ        ૨૬૪   
૧૦૧. ભરત ગોસ્વામી – ઝૂાંપડાની માણસાઈ          ૨૬૫  
૧૦૨. ભરત ગોસ્વામી – રજા          ૨૬૭  
૧૦૩. ભરત ગોસ્વામી – વહમેનો વાઈરસ        ૨૬૮  
૧૦૪. ભરત ગોસ્વામી – વવદાયવેળા         ૨૭૦  
૧૦૫. ભરત ગોસ્વામી – હવે કોણ?         ૨૭૨  
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૧૦૬. ભરતચાંર શાહ – કોરોનાનો જાત અનભુવ       ૨૭૩  
૧૦૭. ભરતવસિંહ ઠાકોર – પહરવારથી કોઈ વાત છપાવવી નહીં     ૨૭૫  
૧૦૮. ભાગષવી પાંડયા – હરતરફ આગ હૈ, દમન કો બચાયે કૈસે?    ૨૭૭  
૧૦૯. ભાવના ઉપાધ્યાય – નવી રાહ        ૨૭૮   
૧૧૦. ચાંહરકા ભટ્ટ – આવી બીમારી કદી જોઈ નથી       ૨૭૯   
૧૧૧. ચામી મજીઠીયા – બેદરકારી         ૨૮૦  
૧૧૨. ચેતના ગણાત્રા – માણસાઈ         ૨૮૧  
૧૧૩. દપષણ સરુતી – એક દુુઃખી પહરવાર        ૨૮૨  
૧૧૪. દાયમા જશપાલ વસિંહ – કોરોનાનો ભય       ૨૮૪  
૧૧૫. આરજે દેવકી દીદી – આપણે જાતે જ લડવાનુાં હોય      ૨૮૫  
૧૧૬. હદપક ટુન્દ્ડજવાળા – સ્વમાન         ૨૮૬  
૧૧૭. ગાયત્રી પટેલ – કોરોના કાળમાાં પહરવારના પારખાાં      ૨૮૭  
૧૧૮. બગહરમા ઘારેખાન – કોરોના કોરોના        ૨૮૮  
૧૧૯. હાંસા ઝાલા – હુાં સ્ત્રી છાં         ૨૯૦      
૧૨૦. હહના દાસા – જયારે સચવાયેલો ડૂમો ખાલી થયો      ૨૯૩  
૧૨૧. હહના દાસા – ફરજ નામે કમષ         ૨૯૫  
૧૨૨. હહના દાસા – કપરોકાળ         ૨૯૬  
૧૨૩. હહમાની શાહ – પહરવારે દીકરી અને વડીલ ગમુાવ્યાાં      ૨૯૭  
૧૨૪. હહમાની શાહ – જગત પહરવાર બની અજાણયા શત્ર ુસામે લડ્ુાં    ૨૯૮  
૧૨૫. ઇવેન્દ્જલીના પટેલ – કોરોના વોહરયર નાની બઝન ુ     ૩૦૦  
૧૨૬. જીગીર્ા દેસાઈ – તવોરોન્દ્ટાઇન        ૩૦૩  
૧૨૭. જીગીર્ા દેસાઈ – કોરોના સાંગ જ ાંગ        ૩૦૪  
૧૨૮. જીજે્ઞશ વત્રવેદી – વપ્રયતમ         ૩૦૫  
૧૨૯. કાજોલ ડેહરયા – સમજદાર દાંપતી        ૩૦૬  
૧૩૦. કલ્યાણી વ્યાસ – કેન્દ્સર, કોવવડ અને કલ્યાણી       ૩૦૯  
૧૩૧. કાવમની મહતેા – નવી સવાર         ૩૧૧  
૧૩૨. કવવતા મોદી – મા દીકરો કોરોનાના ખપ્પરમાાં      ૩૧૨   
૧૩૩. કવવતા મોદી – મા દીકરો        ૩૧૩  
૧૩૪. કવવતા મોદી – રાતે તો જોયા હતા       ૩૧૪  
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૧૩૫. કવવતા મોદી – કોરોના કાળ બન્દ્યો       ૩૧૫  
૧૩૬. કવવતા મોદી – હાય રે કોરોના        ૩૧૬ 
૧૩૭. હકરણ શાહ – ડર          ૩૧૭  
૧૩૮. હકરીટ વખાહરયા – વહણે બદલી નાાંખત ુાં કોરોના      ૩૧૮  
૧૩૯. હકરીટ વખાહરયા – પ્રત્યક્ષ અને પરોક્ષ અનભુવો      ૩૨૦  
૧૪૦. કોહકલા રાજગોર – કોરોનાનાાં કહરેમાાં        ૩૨૧  
૧૪૧. કોહકલા રાજગોર – નખમાાં રોગ નહોતો એ ચાલ્યા ગયા     ૩૨૩  
૧૪૨. કુસમુ કુાંડાહરયા – ફરજ અને વનષ્ટ્ઠા        ૩૨૫  
૧૪૩. કુસમુ કુાંડાહરયા - લોકડાઉન         ૩૨૬  
૧૪૪. લીલાબેન પટેલ – ઓનલાઈન વશક્ષણ        ૩૨૮  
૧૪૫. માબલની પાઠક – પ્રભનુી અકળ લીલા        ૩૩૦  
૧૪૬. મનીર્ા સોલાંકી – ઉદાિ સેવાભાવના        ૩૩૨  
૧૪૭. મનોજકુમાર પાંચાલ – કોરોનાથી કૈલાસ       ૩૩૪  
૧૪૮. મનોજકુમાર પાંચાલ – વાાંક કોનો?        ૩૩૫  
૧૪૯. માનસી હદવાકર – જવાબદારી        ૩૩૬  
૧૫૦. મેહુલ વત્રવેદી – નાસમજનુાં વેકેશન        ૩૩૭  
૧૫૧. મીનાબેન માાંડલેવાળા – મારી વીતક કથા       ૩૩૮  
૧૫૨. મકેુશ રાઠોડ – અનોખો પે્રમ         ૩૩૯  
૧૫૩. નીલા સાંઘવી – પે્રમની શક્તત         ૩૪૦  
૧૫૪. નીલમ દોશી – રામબાણ વાનયા હોય તે જાણે       ૩૪૧  
૧૫૫. વનરજ મોહન – એકલતાનો સાદ        ૩૪૨  
૧૫૬. વનઝષરી મહતેા – આવુાં કાંઈ હોય!        ૩૪૪  
૧૫૭. નીવત શાહ – કોરોનાનાાં અંધકારમા અક્સ્તત્વનો ઉજાસ      ૩૪૬  
૧૫૮. નીવત સેજપાલ – કોરોનાનો ડર        ૩૪૭  
૧૫૯. પારુલ બારોટ – એ ચૌદ હદવસ        ૩૪૮  
૧૬૦. પીના પટેલ – સાવચેતી એજ સલામતી       ૩૫૧  
૧૬૧. પ્રભદુિ ભટ્ટ – પથ્થર          ૩૫૨  
૧૬૨. પ્રજ્ઞા વખાહરયા – કોરોનાના કાળમખુમાાંથી અદભતુ બચાવ    ૩૫૩  
૧૬૩. પ્રજ્ઞા વખાહરયા – કોરોના, તને કયુાં બબરુદ આપવુાં!     ૩૫૫  
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૧૬૪. પ્રકાશ મહતેા – ત્યારે મેં ઈશ્વરને સમયાષ       ૩૫૭  
૧૬૫. પ્રીવત શાહ – અંવતમ વવદાય         ૩૬૨  
૧૬૬. પજૂા કાનાણી – વ્યથા          ૩૬૪  
૧૬૭. ડૉ. રાવધકા ટીક્કુ – આંતરવવશ્વ         ૩૬૫  
૧૬૮. રાંજના પટેલ – શ્રદ્ધા          ૩૬૭   
૧૬૯. રાંજના પટેલ – કોરોનાનાાં ઉપચાર        ૩૭૦  
૧૭૦. રાંજના પટેલ – કોરોના એક માનવસક વેદના       ૩૭૩  
૧૭૧. રાંજના પટેલ – અંશત: સાંતોર્જનક સેવાકાયષ       ૩૭૫  
૧૭૨. રીટા મેકવાન – કોરોનાકાળનો સ્વાનભુવ        ૩૭૬  
૧૭૩. ઋતાંભરા ઠાકર – વવવધની વિતા        ૩૭૮  
૧૭૪. સાંગીતાબેન શમાષ – આ કેવુાં સાંકટ?       ૩૭૯  
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COVID 19 
નવો રોગ, નવી મસુીબતોનો સામનો કરી માગષ કાઢતાાં રહ્યાાં 

સી. આર. પાટીલ, સાાંસદ  
 
૨૦૨૦ ના માચષ મહહનામાાં પહલેીવાર જાહરેાત થઈ કે ભારતમાાં પણ કોવીડ-૧૯ ની અસર થશે અને 
વવશ્વના અન્દ્ય દેશોની જેમ ભારતની જનતા પણ કોરોનાની મહામારીનો ભોગ બનશે. 
 
એક સાંસદ સભ્ય તરીકે મારી જવાબદારી હતી કે સરુત-નવસારીના લોકોને આ મહામારીથી બચાવવા. 
આ તદ્દન નવો રોગ એટલે એની અસર કઈ રીતે અને કેટલી થશે એનો અંદાજ ન હતો. વડાપ્રધાન 
શ્રી નરેન્દ્રભાઈ મોદીએ જનતા કરફયુષથી લોકોને મહામારી વવશે માહહતી આપી, ચેતવણી આપી કે 
આ એક અરxય શત્ર ુછે તેથી લોકોએ માસ્ક પહરેી, સેનીટાઈઝરનો ઉપયોગ કરી, હાથને સાબથુી 
ધોઈને પોતાની જાતને બચાવવી પડશે. એટલે અમે રોગની ગાંભીરતા વવશે જાણકારી મેળવી. લોકોમાાં 
જાગવૃત લાવવાનો પ્રયત્ન કયો. જનતા કરફયુષ પછી લોકડાઉન ૧-૨-૩ નો દૌર ચાલ ુથયો. 
 
સરુત નવસારીમાાં જ્યાાં ગીચ વસ્તી હતી ત્યાાં કોરોનાના કેસ થવા માાંડયા એટલે હુાં અને મારી ટીમ 
વધ ુસજાગ થઈ લોકોની પડખે ઉભા રહ્યા. એક હદવસ એક અજાણયા શખ્સનો ફોન આવ્યો કે “મારુ 
કુાંટુાંબ ત્રણ હદવસથી ભખૂ્યુાં છે. અમે મજદૂર છીએ, અમો રોજનુાં કમાઈને રોજ ખાનાર શ્રવમક છીએ. 
અમારી પાસે નથી રાશન કે નથી ભોજન”. આ ફોન સાાંભળી ને હુાં અવાક થઈ ગયો. અને અમે શપથ 
લીધા કે સરુતમાાં એક પણ વ્યક્તત ભખૂ્યો ન રહ ેઅને એક પણ વ્યક્તત ભખૂ્યો ન સવેુ. મે મારા 
કાયષકરોના સહયોગથી અનાજની કીટ બનાવી. ધીમે ધીમે વાત પ્રસરતી ગઈ અને અમે કામદારોના 
કુાંટુાંબને ૧,૭૦,૦૦૦ અનાજની કીટનુાં વવતરણ કયુષ.  
 
ત્રીજા લોકડાઉન પછી લગભગ ત્રણ માસ થઈ ગયા હતા. એટલે ટેક્ષટાઈલ અને અન્દ્ય ઉદ્યોગના 
કારીગરો અકળાઈ ગયા હતા એમને થય ુકે આવ ુકેટલા હદવસ ચાલશે તે ખબર નથી એટલે એમણે  
પોતાના વતનમાાં જવાની જીદ પકડી. મારી પાસે અનેક રજૂઆત આવી. સરુત એ મીની ભારત છે. 
અહીંની વસ્તીના લગભગ ૩૦% લોકો દેશના જુદા જુદા રાજ્યો અને પ્રાાંતમાાંથી આવી મજદૂરી કરે 
છે. અહીં ઉિર ભારત, દબક્ષણ ભારત, મહારાષ્ટ્ટ્ર, રાજસ્થાન, બાંગાળ માાંથી લોકો રોજીરોટી કમાવવા 
માટે આવે છે. હવે પ્રશ્ન ખબૂ પેચીડો હતો. આખા દેશની ટે્રન બાંધ હતી. પરાંત ુમે માનનીય વડાપ્રધાન 
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શ્રી નરેન્દ્રભાઈ મોદી અને ગહૃમાંત્રી શ્રી અમીતભાઈ શાહનો સાંપકષ  કયો અને કામદારોની આપવીતી 
જણાવી. મારી રજૂઆતને પગલે દેશમાાં પહલેીવાર કામદારો માટે ટે્રનો દોડાવવાની પરવાનગી મળી. 
આશરે ૫૦૦ જેટલી ટે્રનો કેન્દ્ર સરકારે સરુત માટે ફાળવી જે સરુત માાંથી આખા દેશના જુદા જુદા 
રાજ્યોમાાં ગઈ અને આશરે ૯ લાખ કારીગરોને પોતાના વતનમાાં પહોંચાડયા. એટલુાં જ નહી જેટલી 
ઉતાવળ કામદારોને વતનમાાં જવાની હતી, એટલી જ ઉતાવળ પાછા આવી રોજીરોટી કમાવવાની 
હતી એટલે જેટલી ટે્રનો કામદારોને વતન લઈ જવા માટે ગઈ હતી એટલી ટે્રનો એમને વતનથી 
સરુત લાવવા માટે દોડી. આમ દેશ અને તેના કતાષહતાષઓએ શ્રવમકો પ્રત્યેની એમની સાંવેદનશીલતા 
બતાવવામાાં જરાય પાછી પાની ન કરી.         
 
સરુતમાાં ટેક્ષટાઈલ ઉદ્યોગ અને હહરા ઉદ્યોગ સાથે સાંકળાયેલા અનેક કારીગરો સૌરાષ્ટ્ટ્રથી આવે છે. 
એથી એમને સૌરાષ્ટ્ટ્ર પહોંચાડવા માટે પોલીસ કમીxનર શ્રી બ્રહ્મભટ્ટના સહકારથી ૧૦૦૦ થી વધ ુ
બસો સૌરાષ્ટ્ટ્રથી માંગાવી અને કારીગરોને સૌરાષ્ટ્ટ્ર પહોંચાડયા અને સરુત પરત પણ લાવ્યા. તદુપરાાંત  
અન્દ્ય રાજ્યોના શ્રવમકોને એમના વતન મોકલવા માટે અમે વધારાની ૧૦૦૦ થી વધ ુબસોની 
વ્યવસ્થા સરુતથી કરી એમને તેમના વતન રાજ્યમાાં મોતલ્યા એટલુાં જ નહી એમને ફરી સરુત 
લાવવાની પણ સગવડ કરી આપી.  
 
લોકડાઉનનો સમય પત્યો પરાંત ુકોરોનાકાળ સમાપ્ત નથી થયો અને મારી વનમણ ૂાંક ગજુરાત પ્રદેશ 
ભાજપના અધ્યક્ષ તરીકે થઈ. આથી હવે મારી જવાબદારી માત્ર સરુત-નવસારી પરૂતી ન રહી, આખા 
ગજુરાતના લોકોની કોરોનાકાળની સાંવેદનાને ઝીલવાનો પ્રસાંગ આવ્યો. ગજુરાતભરમાાં મારા પ્રવાસ 
દરમ્યાન મને પોતાને જ કોરોનાના લક્ષણ દેખાયા એટલે મને અમદાવાદની હોસ્પીટલમાાં કોરોનાના 
વોડષમાાં દાખલ કરવામાાં આવ્યો. હુાં માાંદગીને બીછાને હતો અને સરુતના એક ભાઈનો ફોન આવ્યો કે 
“મારો હદકરો બબમાર છે અને તેન ુઓપરેશન કરવા માટે મારી પાસે નાણાાં નથી“.” કોરોનાના બેડ 
પરથી મે એની સાથે વાત કરી અને એના હદકરાના ઓપરેશનની વ્યવસ્થા કરાવી અને થોડા નાણાાંની 
સહાય પણ કરી.  
 
આ ઉપરાાંત પણ સરુત અને નવસારીના વવસ્તારોમાાં કોરોનોની સ્પેશીયલ હોસ્પીટલ શરૂ કરાવવાના 
મારા પ્રયત્નો પણ ફળયા. જનભાગીદારીથી ઘણા બેડની વ્યવસ્થા તથા વેન્દ્ટીલેટરની વ્યવસ્થા 
કરવામાાં આવી.   
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આ કોરોનાકાળ ખબૂ કપરો કાળ રહ્યો પણ Where there is will there is way. હુાં કામ કરતો રહ્યો 
અને લોકોનો સહયોગ મળતો ગયો અને અમે કોરોના સામેનો જ ાંગ જીતતા ગયા.  
 

સી. આર. પાટીલ 
સાંસદ સભ્ય 

પ્રદેશ ભાજપ અધ્યક્ષ, ગજુરાત   
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કોરોના મહામારી દરમ્યાન કુદરત જીવનની  
અને સેવા કરનારાઓની પણ પરીક્ષા લઈ રહી છે 
સામહુહક તકેદારી એજ કોરોનાની મકુ્તતનો વવકલ્પ છે 

દશષના જરદોશ, સાાંસદ   
 

ડીસેમ્બર -2019 નો મહહનો જ્યારે શરૂ થયો ત્યારે વવવર્વને કલ્પના ન્દ્હોતી કે ભવવષ્ટ્યમાાં આવા હદવસો 
પણ જોવા પડશે. જેમ જેમ હદવસો જતા ગયા તેમ તેમ ચીન ના પાપનુાં વશકાર વવશ્વ થવા લાનય ુ
ભારતના લોકોને હત ુાં કે આપણે સરુબક્ષત છીએ પણ ભયાનકતાનો ખ્યાલ સામાન્દ્ય ભારતીયને ન્દ્હોતો 
તેમાાં પણ સરુતી લાલા તો લહરેી લાલા દુવનયા ઊંધી થઈ જાય પણ પોતાના શોખ ન છોડે, મોજ-
મજા ન છોડે, કોઈને કોઈ કારણે ભેગા થવાનુાં ન છોડે. પણ જેમ જેમ સમય જતો ગયો લોકોને 
ભયાનકતાનો ખ્યાલ આવવા માાંડયો હતો છતાાં હજુ સમય દૂર જણાતો હતો. કદાચ તબીબી આલમને 
પણ આ મહામારીની ભયાનકતાનો અંદાજ ઓછો હતો.  

 એક સાાંસદ તરીકે સતત લોકોની વચ્ચે લોકોની સમસ્યાઓથી અવગત અને તેના ઉકેલ માટે 
કટીબદ્ધ રહવેાના સાંસ્કાર પક્ષમાાંથી કાયષની શરૂઆતના હદવસોથી જ મળયા હતા. તેમાાં પણ મા. 
વડાપ્રધાનશ્રી નરેન્દ્રભાઈ મોદી અને તત્કાલીન ગહૃમાંત્રીશ્રી અને પક્ષના રાષ્ટ્ટ્રીય અધ્યક્ષશ્રી 
અવમતભાઈ શાહ કાયષકતાષ અને સાાંસદોને અગાઉથી જ આવનારી સમસ્યાને ઓળખીને ડીઝાસ્ટર 
મેનેજમેન્દ્ટ માટે તૈયાર કરી યોજના બનાવવામાાં અને તેને લાગ ુકરવામાાં જેમનો જોટો જડે તેમ નથી 
તેમણે વખતો વખત સાાંસદોને અને કાયષકતાષઓને આ માટે તૈયાર કરવાનુાં શરૂ કયુાં હત.ુ 
 વાંદે ભારત યોજના થી દુવનયાના દેશોમાાં ફસાયેલા ભારતીયો અને વવદ્યાથીઓને ભારત 
લાવવાનુાં મહત્વનુાં કાયષ હત ુાં કારણ ભલે ભારતમાાં હજુ કોરોનાએ દસ્તક દીધા ન્દ્હોતા પણ દુવનયાના 
દેશો આ ભયાનકતાનો અનભુવ કરી રહ્યા હતા અને ભારત સરકારને, સાાંસદોને સતત તેમના 
વવસ્તારમાાંથી લોકો પોતાના સ્વજનને પરત લાવવાની બચિંતા કરી રહ્યા હતા, તેમને અવગત કરતા 
રહ્યા હતા અને સરુત જેવો વવસ્તાર કે જ્યાાં આજુબાજુના કેટલાય ગામો એવા છે કે જ્યાાં સરેરાશ 
ઘરમાાંથી એક વ્યક્તત અન્દ્ય દેશમાાં છે ત્યારે આ પ્રકારની બચિંતા થી મળવા કે ફોનથી સાંપકષ  કરનારા 
પહરવારો, જે તે પહરવારના પહરબચત કાયષકતાષઓની સાંખ્યા પણ ઓછી ન્દ્હોતી, ત્યારે જેમ જેમ માહહતી 
આવતી તેમ તેમ શક્ય હોય તો રૂબરૂ ફોનથી વવદ્શ માંત્રાલય કે સાંબાંવધત અવધકારી, માંત્રીશ્રી સાથે 
વાત કરીને અથવા પત્ર દ્વારા આ પ્રકારની બચિંતાઓને દૂર કરવાનો નૈવતક જવાબદારીપણૂષ પ્રયાસ શરૂ 
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કયો તેમાાં ધારી સફળતા પણ મળી કારણ મા. વડાપ્રધાનશ્રી અને ગહૃમાંત્રીશ્રીકે વવદેશપ્રધાનશ્રી 
સાંવેદનશીલ રીતે આ પ્રશ્નને અનેક મોરચે એક સાથે જવાબદારીપણૂષ રીતે હને્દ્ડલ કરી રહ્યા હતા. 
 મા. વડાપ્રધાનશ્રી દ્વારા દીપપ્રજ્વલન અને થાળી વગાડવાના કાયષિમે જાણે નવી ચેતનાનો 
સાંચાર કયો અમને સચૂના મળી હતી કે હવે સૌ સાાંસદે કાયષકતાષઓના માધ્યથી પોતાના 
સાંસદીયકે્ષત્રમાાંથી એક તરફ માહીતી એકત્રીત કરી કેન્દ્ર સરકાર અને રાજ્ય સરકાર સાથે સાંપકષમાાં 
રહી પલૂનુાં કામ કરવા સાથે પોતાના મતવવસ્તારના લોકોને કોઈ તકલીફ ન પડે માટે સતત સાંપકષમાાં 
રહ ેઅને જનતાને આ પહરક્સ્થતી સામે લડવા સજ્જ કરવા સાથે કોઈપણ પ્રકારની અવ્યવસ્થા ન 
સજાષય તે માટે સતકષતાથી લોક સાંપકષમાાં કાયષરત રહ.ે  

 સરુતના અત્યાર સધુીના અનભુવોને આધારે એટલો વવશ્વાસ હતો કે, સરુતમાાંથી સ્વયાંસેવી 
સાંસ્થાઓ અને લોકો સ્વયાંભ ુ રીતે જ સેવા માટે બહાર નીકળી પડશે. પણ જરૂરત હતી તે સોનુાં 
કોઓડીનશન કરવાની જેથી તમામ સહાય યોનય રીતે અને યોનય જનયાએ યોનય વ્યક્તતના હાથમાાં 
પહોંચે. સાથે સાથે અનભુવના આધારે એ બચિંતા પણ હતી કે સરુતમાાં વસતો પ્રાાંતીય કામદાર વગષ 
નુાં શુાં થશે? કારણ સરુતમાાં કારીગર તરીકે કામ કરતા 90 ટકા કામદારો અન્દ્ય રાજ્યોમાાંથી રોજી રોટી 
કમાવા સરુત આવ્યા છે અને સરુતે કોઈપણ પ્રકારના ભેદભાવ વવના તેમને આવકારી રોજી રોટી 
આપી છે.  
 22 મી માચષના રોજ એક હદવસના જનતા કફ્ુષ અને બીજા કાયષિમોને મળેલી સફળતાએ 
વસદ્ધ કરી આપ્યુાં કે    મા. વડાપ્રધાનશ્રી દેશની જનતાને અને તેની નાડ બરાબરની પારખી છે. અને 
ત્યારબાદના લોકડાઉનને જાહરે કરી તેમણે કદાચ ભારતને મોતના ખપ્પરમાાં હોમાત ુાં અટકાવવા માટે 
એક હનમુાનકદૂકો મારવાનુાં સાહસ કયુાં છે. પરાંત,ુ જેમ જેમ સમય પસાર થતો ગયો તેમ તેમ લોકોના 
મનમાાં ગભરાટની તીવ્રતા વધવા લાગી, કામદાર વગષને પોતાની અને પહરવારની બચિંતા સતાવવા 
માાંડી કારખાનાઓ બાંધ થયા, શાળા, કોલેજો બાંધ થયા, વ્યાપારીક પ્રવતષ્ટ્ઠાનો બાંધ થયા. પણ કેન્દ્ર 
સરકારે સાંવેદનશીલતા દરેક કે્ષતે્ર બતાવી રાજ્ય સરકારે કેન્દ્રના પ્રયાસોને આગળ વધારતા પોતાની 
રીતે કેન્દ્ર સરકારના આદેશોને આગળ વધારવાના પ્રયાસો શરૂ કયાષ. એ પ્રયાસોમાાં સેવાભાવી 
સાંસ્થાઓએ અને કાયષકતાષઓએ જમીન સ્તર પર લઈ જવાનુાં કાયષ કયુાં અનેક સ્થળે રસોડા શરૂ થયા, 
રાષ્ટ્ટ્રીય સ્વયાંસેવક સાંઘ, છાાંય઼ડો, વવવવધ સાંસ્થાઓ કેટલીય સોસાયટીઓ, મહોલ્લાના લોકો એ સિીય 
બની રસોડા ઉભા થવાને કારણે પ્રથમ પગલે અવ્યવસ્થા કે અંધાધધૂી થવાને બદલે સેવાનુાં 
વ્યવક્સ્થત માળકુ રચાય.ુ સાાંસદ તરીકે સરુત જેવા વવસ્તારની સમસ્યાઓ ના પ્રકાર અલગ હોવાની 
કલ્પના હતી જ તેથી એક તરફ સાંસ્થાઓ સાથે સાંપકષમાાં રહવેા સાથે ભારતીય જનતા પાટીની આ 
અંગેના યોજનાઓ, કાયષિમ, જમીન સ્તરના કાયષકતાષઓ અને નાગહરકો સાથે સાંપકષ  અને માહીતી 
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ભેગી કરવા સાથે કલેતટરશ્રી, મ્યનુીસીપલ કવમશ્નરશ્રી, મા. મેયરશ્રી, ડેપ્યટુી મેયરશ્રી, સ્ટેન્દ્ડીંગ 
કમીટીના ચેરમેનશ્રી, શાસક પક્ષના નેતા શહરે અને જીલ્લાના પક્ષના અને વવવવધ સમાજના 
આગેવાનો, ડોતટરો સાથે મળવાનુાં ચચાષ કરવાની વવગેરે પ્રવવૃિ શરૂ કરવા સાથે કામદોરેના 
પલાયનનો સમય શરૂ થયો, લાખો કામદારો અહીંથી વતન તરફ પલાયન કરવા માાંડયા. તેમને 
રોકવાનુાં શકય ન હત ુાં, જ્યારે માણસને પોતાનો જીવ જોખમમાાં લાગે ત્યારે તે કોઈ વસ્ત ુસાાંભળવા 
તૈયાર નથી હોતો. સમસ્યા અંગે કેન્દ્ર સ્તરે પણ રજૂઆતો કરી અંતે કેન્દ્ર સરકારે અનેક વ્યવસ્થાઓ 
કરી રેલ્વે વવભાગે મા. માંત્રીશ્રી વપયરુ્ ગોયલજી ના માગષદશષનમાાં રેલ સેવા શરૂ કરી. રોડ માગે જઈ 
શકે તેવા સ્થાનો માટે બસ સેવા પણ શરૂ કરી અને લગભગ 8 થી 10 લાખ કામદારો તેમના પહરવાર 
સાથે જાણે ક્યારયે સરુત ફરી ન આવવાના હોય તેમ પરત ફરી રહ્યા હતા. સરુત રેલ્વે સ્ટેશનેથી 
ટે્રનમાાં જનારા લોકો માટે ભોજન કે રસ્તામાાં કામ લાગે તેવો સકુો નાસ્તો, પાણી વવગેરેની વ્યવસ્થા 
બાળકો માટે તેમની જરૂરી દૂધ થી માાંડી નાસ્તાની વ્યવસ્થા કરતી વખતે એક તરફ કામદારોના 
પહરવારોને મદદ કરવાનો પહરતોર્ હતો તો બીજી તરફ હવે સરુત કેવી રીતે બેઠુાં થશ તેની બચિંતા 
પણ હતી કારણ કે લગભગ 15 લાખની આસપાસ લોકો સરુત છોડી ગયા હતા. 
 પણ ફરી સરુતની જનતાએ અને સરુતના ભામાશાઓએ એકવાર એ સાબબત કરી દીધુાં કે 
સેવા માટે તેમને ફતત કારણ જ જોઈત ુાં હોય છે. કેટલીયે સામાજીક સાંસ્થાઓએ તો કાયષ કરી રસોડા 
ચલાવવાથી લઈને જરૂરી સામાનની કીટ પહોચાડવાની બચિંતા કરી જ પણ વ્યક્તતગત સ્તરે પણ 
પોતાના મહોલ્લા કે સોસાયટી નજીક કોઈ ભખૂ્ય ુસતુ ુનથી ને તેની પણ બચિંતા કરી અરે માણસ છોડો 
શેરીના કતૂરા, ગાય કે અન્દ્ય અબોલ જનાવરોને પણ ભખૂ્યા સવુ ુન પડે તેની વ્યવસ્થાઓ કરી તે 
પણ કોઈ પણ પ્રકારની પ્રવસદ્ધદ્ધની ઈચ્છા વગર, કોમ્યનુીટી સેન્દ્ટરોમાાં કે તવોરેન્દ્ટાઈન સેન્દ્ટરોમાાં 
જેમનાથી જે બન્દ્યુાં તે વ્યવસ્થામાાં મદદ કરી, તબીબી આલમ અને પોલીસ તાંત્ર અને સૌથી વશરમોર 
એવા મહાનગરપાબલકાના તમામ કમષચારી હોય કે રાજ્ય સરકારની વસવીલના કે અન્દ્ય વવભાગોના 
કમષચારી કોઈએ પણ હદવસરાત જોયા નથી કેટ્લાક વમત્રોના તો ઘરમાાં કોરોના એ દસ્તક દીધા છતાાં 
તેઓ સેવાકાયષમાાં સિીય હતા. ભાજપના કાયષકતાષઓને પણ તેમની સેવા ભાવના માટે યાદ કરવા જ 
પડે આ તમામ ને તેમની સેવા માટે લાખ લાખ સલામજ આપવા પડે.  

 આ સમયે આપણા મતવવસ્તારના અને સરુતના લોકોની સેવા કરવાની તક મળવા સાથે 
પહરવારના લોકોને પણ એ બચિંતા સતાવતી હતી કે લોકોની સેવા કરતા કરતા જાતે તો કોરોના 
સાંિમીત ન થઈ જવાયને એટલે રોજ હદવસભરના સાંપકો, મીટીંગોમાાંથી ઘરે પરત ફયાષ બાદ ઘરના 
લોકો પણ એટલી જ તકેદારીનો આગ્રહ રાખતા અંતે હદવાળીના બે હદવસ પહલેા જ કોરોનાએ 
વ્યક્તતગતરીતે મને એની ઝપેટમાાં લીધ. એક તરફ હદવાળી જેવો વર્ષનો સૌથી મોટો તહવેાર સાથે 
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સાથે સાાંસદ તરીકે મતવવસ્તાર પ્રત્યેની નૈવતક ફરજ બજાવવાની જીજીવવર્ા અને શારીહરક રીતે 
કોરોના સાંિવમત હોવુાં. ત્રણ તરફથી આવેલી ભીંસ જેવુાં લાગી રહ્ુાં હત ુાં. છતાાં મારાથી મારા વવસ્તારનો 
કોઈપણ કાયષકતાષ કે વ્યક્તત કોરોના સાંિવમત ન થવો જાઈએ તેથી જાતે કોરેન્દ્ટાઈન થવાનુાં સ્વીકારી 
ઘરમાાં જ એકાાંતવાસ સ્વીકાયો.  

 આ મહામારીએ ઘણા બધાાં વમત્રો, કાયષકતાષઓ તેમના પહરવારજનોને ગમુાવવાનો આઘાત 
પણ સહન કરવો પડયો પછી તે સતત હસમખુ અને સહિય એવા નરેન્દ્રભાઈ ગાાંધી, સમાજસેવક 
હકરીટભાઈ ગાાંધી, છાાંયડો જેવી શહરેમાાં સેવાના કે્ષતે્ર વશરમોર એવી સાંસ્થાના શ્રી ભરતભાઈ શાહના 
ત્રણ ભાઈઓ, સમાજમાાં અનેકકે્ષત્રોમાાં વશરમોર કહવેાય એવા અનેક વ્યક્તતની આપણને ખોટ પડી 
છે તો અનેક પહરવારોએ પોતાના સ્વજન અને કેટલાક તો સાંપણૂષ પહરવારો આ મહામારીના ખપ્રમાાં 
હોમાયા છે. તે તમામને આ તકે શ્રદ્ધાાંજલી અપષવા સાથે જે પણ વ્યક્તત આ મહામારીના ભોગ બન્દ્યા 
છે તેમના પ્રત્યે સહાનભુવૂત અને તેઓ વહલેામાાં વહલેી તકે સારા થઈ જાય તેવી પ્રાથષના. 

દશષના જરદોશ 

સાંસદ સભ્ય 

સરુત સાંસદીય મત વવસ્તાર 
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કોરોના સાંિમણ સામે સરુતનો સાંઘર્ષ 
ડૉ. જગદીશ પટેલ, મેયર  

  
આજથી એકાદ વર્ષ પહલેા "કોરોના "શબ્દ ભાનયે જ કોઈએ સાાંભળયો હશ ેત્યારબાદ 
"કોરોના" કદાચ વવશ્વમાાં સૌથી વધ ુબોલાયેલો, સાંભળાયેલો, લખાયેલો શબ્દ બની 
ચકુયો છે. દેશ અને દુવનયાને સાંિમણના સકાંજામાાં લેનાર આ રોગથી સ્વાભાવવકપણે 
જ સરુત પણ બાકાત રહ્ુાં નથી અને તે સમયખાંડમાાં સરુતના મેયર તરીકે મારો 
અનભુવ વણષવવાનો હોય ત્યારે કયાાંથી શરૂ કરવુાં તે નકકી કરવાનુાં પણ અઘરૂ બની 
રહ ેછે. 
 આમ તો સરુત અવારનવાર આવતી પરૂ, આગ, રોગચાળા જેવી આફતોથી 
ટેવાયેલુાં શહરે છે. છેલ્લા ઘણા સમયથી સરુતે આફતને અવસરમાાં પલટી નાાંખવાની 
ક્ષમતા વધ ુને વધ ુબલુાંદ કરી છે. પરાંત ુઆ વખતની આફત એ અગાઉ કરતા તદ્દન 
બભન્ન પ્રકારની બની રહી છે. મને નથી લાગતુાં કે સરુતના અગાઉના કોઈ પણ મેયરે 
આટલી અજાણી, આટલા લાાંબા સમય સધુી ચાલનારી અને સમગ્ર શહરેને અસર 
કરનારી આફતનો સામનો કરવો પડયો હોય... વળી, અન્દ્ય આફતોમાાં લોકો એકબીજા 
સાથે મળીને તેનો સામનો કરી શકે, જયારે આ તો લોકોએ એકબીજાને નહી મળીને 
આફતનો મકુાબલો કરવાનો ... ''વહાલા અને વડીલોને વેગળાાં રાખીને'' કોરોના સામે 
સાંઘર્ષ કરવાનો... સાવ અનોખી રીતે લડવાનુાં... સૌને ભેગા નહીં કરીને પણ સૌને સાથ ે
રાખીને લડવાનુાં અને જીતવાનુાં એ પડકાર કાંઈ નાનો નહોતો. 
 વ્યહકતગત રીતે પ્રારાં બભક તબકકે માત્ર એટલુાં જ નકકી કરવાનુાં હત ુાં કે કોરોના 
સાંિમણ અટકાવવા માટે જાહરે કરવામાાં આવેલા હદશાવનદેશો મજુબ ''લોકડાઉન'' નુાં 
પોતે પણ સાંપણૂષ પાલન કરીને ઘરમાાં ''કમ્ફટષ  ઝોન'' માાં પરૂાઈ જઈને ગાઈડલાઈનના 
ચસુ્ત અનસુરણનો સાંતોર્ લેવો અથવા તો કોરોના સામેના આ યધુ્ધમાાં ફરજપરસ્ત 
સૈવનક બનીને રણમેદાનમાાં ઉતરવ ુઅને વધમુાાં વધ ુ લોકોને બચાવવાના પ્રયાસો 
આદરવા. પણ આ તો માત્ર ક્ષણાધષની જ મ ૂાંઝવણ હતી, ખરેખર તો બીજો અને એકમાત્ર 
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વવકલ્પ જ હતો. બસ એકવાર માગષ પસાંદ થયા પછી કોરોના સાથેનો સાંઘર્ષ છેક પોતે 
કોરોના સાંિવમત થયો ત્યાાં સધુી અને ત્યારબાદ પણ અવવરત ચાલતો રહયો છે. જો કે 
આ લખાણ કરવાનો સમયગાળો બરાબર તે જ સમયે આવ્યો હોવાથી શબ્દોની 
અબભવ્યહકત પર કદાચ તેની અસર વતાષય... પરાંત ુમને એ પણ ખબર છે કે સરુતીઓ 
સધુી લાગણીઓ પહોંચાડવા માટે હાંમેશા શબ્દો જરૂરી નથી. આમ પણ કોરોના સામે 
સરુતે ખેડેલો સાંઘર્ષ એ યધુ્ધ છે અને કહ્ ુછે ને કે ''युद्धस्य त ुकथा रम्या ।''  યધુ્ધનુાં 
વણષન રોચક હોય છે પણ યધુ્ધ તો ભીર્ણ હોય છે. 
 આ સાંઘર્ષમાાં પડકારો પણ નવા અને અણધાયાષ હોય અને શસ્ત્રો પણ.  સૌથી 
પહલેા તો દેશ-દુવનયાના કોરોના સામે ચાલતા સાંઘર્ષની જે વાત સરુતને લાગ ુપડ ે
અને સરુત માટે અસરકારક હોય તેની રોજે રોજ સાચી સમજ સરુતીઓ સધુી 
પહોંચાડીને તેમને માહહતગાર રાખવા અને અફવાઓના આટાપાટાથી ઉગારવા એ બહ ુ
મોટો પડકાર હતો. પરાંત ુસદભાનયે સોવશયલ વમહડયા જેવા સબળ માધ્યમથી અને 
રોજેરોજના લાઈવ અપડેટ્સ દ્વારા આ કામ ઘણુાં સરળ બની શક્ુાં અને સરુતમાાં તેની 
હકારાત્મક અસર પણ ઉભી થઇ શકી.  
 લોકડાઉન દરમ્યાન આવશ્યક સેવાઓ ઉપલબ્ધ હોવાથી શરૂઆતના હદવસોમાાં 
તો લોકોએ મીની વેકેશન જેવો માહોલ અનભુવ્યો પરાંત ુબે-ચાર હદવસો પછી લોકડાઉન 
દરમ્યાન સજાષનાર ક્સ્થવત સ્પષ્ટ્ટ થતી ગઈ. ખાસ કરીને રોજે રોજ કમાઈને ગજુરાન 
ચલાવતા લોકો માટે, પહરવાર વવના એકલા રહતેા શ્રવમકો માટે ભોજન વગેરેની ક્સ્થવત 
પડકારજનક બનવા તરફ આગળ વધી પરાંત ુ અહી સરુતના વહીવટીતાંત્ર, સેવા 
સાંસ્થાઓ અને સરુતીઓનુાં સાચુાં પોત પરખાયુાં. "કોઈ સરુતી ભખૂ્યુાં ન સએુ" એ સાંકલ્પ 
જરૂર પડયે રોજના દસ લાખ લોકોને જમાડીને પણ સરુતે પણૂષ કયો. તેમાાં પણ ઘરે 
ઘરે બનતી "એતસ્ટ્રા પાાંચ રોટી" નો આગવો ખ્યાલ તો સરુતને જ સઝુી શકે.   
 સાથોસાથ માસ્ક, સેનીટાઈઝેશન, સોશ્યલ ડીસ્ટન્દ્સીંગ, ડોર ટુ ડોર સવે, 
આગાંતકુોની પછૂપરછ, જેમની સરુક્ષા માટે પ્રયાસ કરતા હોઈએ તેમનો સહકાર પ્રાપ્ત 
કરવાનો સાંઘર્ષ... એવાાં અનેક પાસાઓ સામે આવતાાં ગયાાં અને ઉકેલાતા ગયાાં. 
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કામકાજ વવના બેસી રહલેાાં શ્રવમકો અહીં સરુતમાાં અને તેમના પહરવારજનો તેમના 
વતનમાાં અત્યાંત બચિંવતત હોય ત્યારે કેન્દ્ર અને રાજય સરકારના સહિય પ્રયાસોથી સપુરેે 
પાર પાડી શકાયેલુાં સરુત મહાનગરપાબલકાનુાં ''વતન વાપસી'' અબભયાન દેશમાાં આ 
પ્રકારનુાં સૌથી મોટુ અને સૌથી આગવુાં અબભયાન બની રહ્ુાં.  
 આવાાં તમામ કાયોમાાં દેશની તમામ ક્સ્થવત પર બારીક નજર રાખતાાં માન. 
વડાપ્રધાનશ્રી નરેન્દ્રભાઈ મોદીના વડપણ હઠેળ રોજેરોજ હદલ્લીમાાં મળતી તજજ્ઞોની 
બેઠક અને દેશને અપાતી દોરવણી તથા રાજયના મખુ્યમાંત્રીશ્રી વવજયભાઈ રૂપાણીના 
નેતતૃ્વમાાં ગજુરાતમાાં થત ુાં તેનુાં અમલીકરણ સરુતમાાં વધ ુસહજ અને સરળ બની રહ્ુાં. 
સરુતમાાં ચ ૂાંટાયેલા પ્રવતવનવધઓ, વહીવટીતાંત્ર, સામાજીક સાંગઠનો અને સેવાભાવી 
સાંસ્થાઓના સજાષયેલા સભુગ સમન્દ્વયથી સરુતે એ વસધ્ધ કરી બતાવ્યુાં. કોઈપણ બાબતે 
વવવાદની સાંભાવના સજાષય તે પહલેા જ સાંવાદ સાધવાની રણનીવત આજહદન સધુી 
અસરકારક બની રહી જેના કારણે સરુત કોરોના સામેના સાંઘર્ષમાાં અન્દ્ય મહાનગરોની 
સરખામણીમાાં મઠુ્ઠી ઉંચેરૂાં બની રહ્ુાં. 
 તેમાાં પણ જયારે લોકડાઉનનો પહલેો હદવસ હતો ત્યારે શહરેની આરોનય અંગેની 
જે ક્ષમતા અને સવુવધાઓ હતી તેટલી જ મયાષહદત રહી હોત તો સરુત કેટલી દારૂણ 
પહરક્સ્થવતમાાં મકૂાઈ જાત એ કલ્પના પણ અત્યારે ધ્રજુાવી મકેૂ છે. લોકડાઉનના આ 
સમયગાળામાાં પોતાની ક્ષમતા અને સવુવધાઓને અનેકગણી સક્ષમ બનાવીને આવી 
કોઈપણ પહરક્સ્થવતમાાંથી સરુત પોતાને બચાવી શકયુાં છે. માત્ર થોડા સપ્તાહમાાં તમામ 
સવુવધા સાથે હોક્સ્પટલો તૈયાર કરવી, ડોકટસષ, હલે્થકેર વકષસથી માાંડીને તમામ સ્ટાફ 
અને સાંશોધનો ઉપલબ્ધ કરવાનો વવરાટ પડકાર સરુતે સપુરેે પાર પાડયો જેથી એક 
પણ એવી ઘટના ન બની કે દદીને જરૂર હોય અને કયાાંક ને કયાાંક હોક્સ્પટલ કે બેડ 
ન મળયાાં હોય. ઉપરાાંત રેપીડ ટેસ્ટ, ધન્દ્વાંતરી રથ દ્વારા આરોનય સેવા અને તબીબી 
સારવાર એમ હલે્થકેર સવવિસના તમામ કે્ષત્રમાાં સરુત મહાનગરોમાાં મઠુ્ઠી ઉંચેરૂ બની 
રહ્ુાં. છેલ્લા એક વર્ષથી રજા, વેકેશન, કામના કલાકો, પહરવાર, વ્યહકતગત સ્વાસ્થ્ય 
જેવા શબ્દોને પોતાના શબ્દકોશમાાંથી દુર કરીને કાયષરત રહલેાાં સરુત 
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મહાનગરપાબલકાના સફાઈ કામદારથી શરૂ કરીને તમામ કમષચારીઓ કવમશ્નરશ્રીની 
આગેવાનીમાાં ફરજપરસ્ત અવધકારીશ્રીઓ, ચ ૂાંટાયેલા પદાવધકારીશ્રીઓ અને 
પ્રવતવનવધઓ, વમડીયાજગતના વમત્રો અને સૌ સરુતીઓના સથવારે કોરોના સામેનો આ 
સાંઘર્ષ હાલના મકુામ સધુી પહોંચ્યો છે. 
 આમ તો એકાદ વર્ષથી ચાલતી આ સાંઘર્ષયાત્રાના અનભુવોનુાં ફલક એટલ ુ
વવવવધ અને વવશાળ છે કે એકાદ આટીકલમાાં સમાવવુાં દુષ્ટ્કર છે. પરાંત ુવ્યહકતગત 
અસ્વસ્થતા અને વ્યસ્તતાને કારણે તે હાલ એક માત્ર વવકલ્પ છે અને ભવવષ્ટ્યની કોઈને 
પણ ખબર નથી ત્યારે સૌને કોરોના સાંિમણમાાંથી સત્વરે મહુકત મળે એવી મારી હાહદિક 
શભેુચ્છા પાઠવુાં છાં.  
 

ડૉ. જગદીશ પટેલ,  
મેયર 

સરુત મહાનગરપાબલકા 
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COVID-19 ની કપરી પહરક્સ્થવતમાાં  
સરુત શહરે પોલીસ દ્વારા કરવામાાં આવેલ કામગીરી 

અજય કુમાર તોમર, પોલીસ કવમશનર  
 
 
COVID-19 ની પહરક્સ્થતીએ સમગ્ર વવશ્વ માટે એક ગાંભીર પડકાર સમાન હતો. આ પહરસ્થવતમાાં 
પોલીસ જવાનો બાંદોબસ્ત દરમ્યાન કોવીડ-૧૯ પોઝીટીવ વ્યક્તતઓના સીધા સાંપકષમાાં આવતા હતા. 
જવાનોની સ્વાસ્થ અને જુસ્સો જાળવી રાખી જાહરે જનતા સાથે સમેુળભયો સમન્દ્વય સાધી નીચે 
મજુબની પ્રસાંસનીય કામગીરી કરવામાાં આવેલ હતી.  
 
લોકડાઉનના અસરકારક અમલ માટે સરુત વસટી પોલીસે તેની 85% કરતા વધારે અવધકારી/ 
કમષચારીઓનો રાઉન્દ્ડ ધ તલોક બાંદોબસ્તમાાં તૈનાત કરેલા હતા. જેમાાં ૫૦ થી વધ ુઉમરવાળા પોલીસ 
કમષચારીઓને બાંદોબસ્તમાાં ન ફાળવતા તેઓને રૂટીન ડ્ટુી જ આપવામાાં આવેલ હતી. તેમજ તલસ્ટર 
તેમજ મીની તલસ્ટર વવસ્તારમાાં વશફ્ટવાઇઝ રોટેશન પધ્ધવત, તેમજ એક કમષચારી એકની એક જનયા 
પર ફરીવાર બાંદોબસ્તમાાં ન ગોઠવાઇ તેની ખાસ તકેદારી લેવામાાં આવેલ હતી. 
 
તલસ્ટર બાંદોબસ્તમાાં ફાળવેલ તમામ જવાનોને બાંદોબસ્ત પોઇન્દ્ટ ઉપર જમવાની, બેસવાની, પાણી 
તેમજ ટેન્દ્ટની વ્યવસ્થા કરવામાાં આવેલ હતી.  
 
પ્રારાં બભક તબકે્ક જ આ મહામારીની ગાંભીરતાને સમજીને સરુત પોલીસ ધ્વારા ખાનગી સ્વયાંસેવકો, 
એન.જી.ઓ. ને મદદ માટે હાકલ કરતા તેઓ સ્વાંયમભ ુ રીતે સરુત શહરેમાાં તલસ્ટર વવસ્તારના 
બાંદોબસ્ત તેમજ પોલીસ સ્ટેશનમાાં જરૂરી ડ્ટુીમાાં તેનાત પોલીસ જવાનોને પી.પી.ઇ. કીટ, ફેસ માસ્ક, 
હને્દ્ડ સેવનટાઈઝર અને હને્દ્ડ નલોવ્સ જેવા આવશ્યક તબીબી ઉપકરણોની પ્રાથવમક જરૂહરયાતો તેઓ 
દ્વારા પરૂી પાડવામાાં આવી હતી. 
 
ફ્રન્દ્ટલાઈન યોદ્ધાઓની સાંવેદનશીલતાનુાં મલૂ્યાાંકન કરતા તેઓને વ્યાપક તબીબી તપાસની 
આવશ્યકતા જણાઇ આવતા સરુત પોલીસ અવધકારીશ્રીઓની કુનેહતાથી મેટાસ એડવેષ્ન્દ્ટસ્ટ હોક્સ્પટલ 
સાથે સાંકલન કરી કાયદો અને વ્યવસ્થાની પહરક્સ્થતીમાાં રોકાયેલ તમામ પોલીસ જવાનો, એસઆરપી 
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અને સીએપીએફ જવાન, ટીઆરબી અને જીએચજી ના જવાનોને ત્રણ જેટલી એમ્બ્યલુન્દ્સ વાનમાાં 
અનભુવી તબીબી પે્રષ્તટશનરો, 02-03 નવસિંગ અથવા પેરામેહડક સ્ટાફ સાથે રાખી દરેક પોલીસ 
બાંદોબસ્ત પોઈન્દ્ટની મલુાકાત કરી કલૂ-૬૩૦૦ જેટલા જવાનોન ુ વનશલુ્ક શરીરનુાં તાપમાન, બ્લડ 
સગુર લેવલ અને બ્લડ પે્રશરનુાં સ્તર ની ચકાસણી કરવામાાં આવેલ હતી. મેડીકલ ચકાસણી દરમ્યાન 
કોવવડ-૧૯ વાયરસ ચેપના પ્રાથવમક લક્ષણો કે સાંકેતો જણાઇ આવેથી મેટાસ એડવાષ્ન્દ્ટસ્ટ હોક્સ્પટલમાાં 
વવના મલૂ્યે સારવાર માટેની પણ વ્યવસ્થા કરવામાાં આવી હતી.  
 
તમામ જવાનોને રોગ પ્રવતકારક શક્તત વધારવા માટે મલ્ટીવીટામીન ૧,૬૨,૮૦૦ ટેબલેટ તેમજ 
આયરુ્ માંત્રાલય ધ્વારા અવધકૃત હોમીયોપેથીની કલૂ ૨૧૦૦૦ જેટલી દવાઓન ુવવતરણ કરવામાાં 
આવેલ હત.ુ 
 
બાંદોબસ્તમાાં રોકાયેલ પોલીસ અવધકારી/કમષચારીઓને લીંબ ુશરબત તેમજ આયવેુદીક કાઢાન ુરોજજદુાં 
વવતરણ કરવામાાં આવત ુહત.ુ  
 
પોલીસ કવમશ્નરશ્રી દ્વારા અવારનવાર કોવવડ પોઝીટીવ જવાનો તથા બાંદોબસ્તમાાં રોકાયેલ જવાનો 
સાથે ટેલીફોનીક વાતચીત કરી તેઓની માનસીક મનોબળ મજબતુ કરવામાાં આવત ુહત.ુ તેમજ 
કોવીડ-૧૯ પોઝીટીવ કમષચારીઓની મલુાકાત લેવામાાં આવેલ હતી.  
 
પોલીસ સ્ટાફમાાં કોરોના સાંિમણ થત ુઅટકાવવા દરેક પોલીસ સ્ટેશન, ચોકી, ઓહફસ, બેરેક, પોલીસ 
લાઈન તથા પોલીસ વાહનો રેનયરુલ સેનેટાઈઝ તથા તમામ સેનેટાઈઝર ટનલ મકુવામાાં આવેલ  
હતા.  
 
કોવીડ બાંદોબસ્તની ફરજ વનભાવતા સરુત શહરેના કલૂ- ૨૩૭ જેટલા જવાનો કોરોના સાંિવમત થયેલ 
હતા. અને તેમાાંથી (૧) ASI મગનભાઇ રણછોડભાઇ બ.નાં. ૧૭૯૮ મહહધરપરુા પો.સ્ટે. નાઓ 
તા.૩૧/૦૫/૨૦ ના રોજ COVID પોઝીટીવ આવેલ, બાદ તા.૧૪/૦૬/૨૦ ના રોજ અવસાન પામેલ 
છે. તેઓના પહરવારને COVID-19 અંતગતષ ફ્રન્દ્ટ લાઇન વોરીયરને ગજુરાત સરકારશ્રી તરફથી જાહરે 
કરવામાાં આવેલ મરણોિર સહાય ચકુવી આપવામાાં આવેલ છે. (૨) ASI મોહનભાઇ કાળભાઇ બ.નાં. 
૨૩૦૪ ઇચ્છાપોર પો.સ્ટે. નાઓ તા.૦૫/૦૮/૨૦ ના રોજ COVID પોઝીટીવ આવેલ બાદ 
તા.૦૪/૦૯/૨૦ ના રોજ અવસાન પામેલ હતા (૩) મીનહાઝ ઇબ્રાહીમ પટેલ  HC બ.નાં.૩૦૩૫ હજીરા 
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પો.સ્ટે., સરુત શહરે નાઓ તા.૧૧/૦૯/૨૦૨૦ ના રોજ પોઝીટીવ આવ્યા બાદ તા.૧૮/૦૯/૨૦૨૦ ના 
રોજ અવસાન પામેલ છે. (૪) હસમખુભાઈ પ્રભભુાઈ નાગેકર હોમગાડષ સ.નાં. ૧૪૮ બાંદોબસ્તન ુસ્થળ 
મહહધરપરુા પો.સ્ટે.નાઓ સરુત શહરેનાઓ તા.૨૧/૦૮/૨૦૨૦ ના રોજ પોઝીટીવ આવ્યા બાદ 
તા.૨૨/૧૦/૨૦૨૦ ના રોજ  અવસાન પામેલ છે. પોલીસ કવમશ્નરશ્રી સરુત  શહરે તથા પોલીસ 
અવધકારીશ્રીઓ દ્વારા સ્વગષસ્થના પહરવારજનોની મલુાકાત લઇ તેઓને શાાંત્વના પરુૂ પાડવામાાં આવેલ 
હત.ુ મતૃ્ય ુપામેલ તમામ પોલીસકમીઓના પહરવારને મરણોિર સહાય ચકૂવવામાાં આવે તે માટેની 
કાયષવાહી હાથ ધરવામાાં આવી છે.    
   
પોલીસ કવમશ્નરશ્રી સરુત શહરે ધ્વારા કોવીડ–૧૯ સાંિવમત જવાનોની હોક્સ્પટલ મલુાકાત લઇ ડોતટર 
સાથે ચચાષ કરી સાંિવમત જવાનો મનોબળ મજબતુ કરવામાાં આવેલ હત.ુ  
 
સરુત શહરે પોલીસ દ્વારા કોરોના વાયરસ મહામારીના પગલે દેશવ્યાપી લોકડાઉનની પહરક્સ્થવતમાાં 
તમામ પોલીસ સ્ટેશન વવસ્તારમાાં પરપ્રાાંવતય કારીગરો ,રોજમદાર ,ગરીબ ,જરૂહરયાતમાંદ લોકોને 
૪૦,૦૦૦ જેટલી રાશનકીટ ,તથા ૭૨,૦૦,૦૦૦ જેટલા ફુડ પેકેટો ,નાસ્તાની વહેંચણી કરવામાાં આવેલ. 
  
સરુત પોલીસે સ્થાવનક સેવાભાવી સાંસ્થાઓ સાથે મળી આશરે ૩૦૦૦૦ માણસોને બે સમય જમવાની 
વ્યવસ્થા કરવામાાં આવેલ. નાણાાં તથા રહવેા -જમવાની વ્યવસ્થા ના હોવાથી હહજરત કરતા આશરે 
૪૭૫૦ પરપ્રાાંવતય કારીગરો માટે રહવેા તથા બે સમય જમવાની વ્યવસ્થા કરવામાાં આવેલ. તમામ 
પોલીસ સ્ટેશન વવસ્તારમાાં જરૂહરયાતમાંદ લોકોને માસ્કનુાં વવતરણ કરવામાાં આવેલ. વધૃ્ધ વ્યહકત 
તથા જરૂહરયાતમાંદ લોકોને ઘરે દવા તથા રાશન કીટ ની વ્યવસ્થા કરવામાાં આવેલ. પગપાળા જતી 
સભગાષ મહહલાને તથા બીજા હકસ્સામાાં પહરક્ષણ માટે હોક્સ્પટલ ગયેલ સગભાષ મહહલાને સરુત પોલીસ 
દ્વારા પોલીસ વાહનમાાં ઘરે પહોંચાડવામાાં આવેલ . તોફાનમાાં ઝડપાયેલ કારીગરો માટે પોલીસ 
સ્ટેશનમાાં જમવાની વ્યવસ્થા કરવામાાં આવેલ. કોરોના વાઈરસન ુવધ ુસાંિમણ થત ુઅટકાવવા શુાં 
કરવ ુજોઈએ અને શ ુન કરવુાં જોઈએ તે બાબતની પોસ્ટ સરુત સીટી ના ફેસબકુ પેજ તથા ટીવીટર 
તથા પેમ્પલેસ છપાવી જાહરે જનયાઓ પર ચોંટાડી જાહરે જનતા ને જાગતૃ કરવામાાં આવેલ છે. 
 
સરકારશ્રીની COVID-19 ની ગાઈડલાઈનનુાં ચસુ્તપણે પાલન થાય તે માટે માસ્ક પેહરેવુાં, વારાંવાર 
હાથ ધોવા, સેનેટાઈઝરનો ઉપયોગ કરવો, સોસ્યલ ડીસ્ટન્દ્સ મેન્દ્ટેન કરવુાં જેવી બાબતોન ુ 
સોસાયટીઓમાાં પોલીસ વાન ધ્વારા એનાઉન્દ્સમેન્દ્ટ કરવામાાં આવેલ છે. 
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સરુત શહરેના COVID 19 સાંિમણ મતુત કલૂ-૨૩ પોલીસ કમષચારી/અવધકારી નાઓ દ્વારા પ્લાઝમાાં 
ડોનેટ કરવામાાં આવેલ છે. તથા એક પોલીસ કમષચારીએ R.B.C ડોનેટ માટે પોતાનુાં બ્લડ સ્વીમેર 
હોક્સ્પટલ ખાતે ડોનેટ કરેલ છે. 
 
સરુત શહરેમાાંથી આશરે ૪૪૫ ટે્રનો મારફતે ૧૪ લાખ જેટલા પરપ્રાાંવતઓને તેઓના વતન ખાતે 
સરુબક્ષત પહોચાડવામાાં આવેલ હતા. તલસ્ટર વવસ્તારોની અવારનવાર ઉચ્ચ અવધકારીશ્રીઓ ધ્વારા 
મલુાકાત લઇ તેઓને કોવીડ-૧૯ બાબતે જાગવૃત પરુી પાડવામાાં આવેલ હતી.  
 
પોલીસ કવમશ્નરશ્રી સરુત શહરેના નવતર પ્રયોગ થકી સરુત મહાનગર પાલીકા સરુત શહરે તથા 
ટેક્ષટાઇલ્સ એશોસીયેશન સાથે સાંકલન કરી ૫૦૦ થી વધારે જેટલા  “જાન હૈ તો જહાાંન હૈ પ્યારે”,  
“જશે જીવ તો બનશ ુઝીરો”, “આવો બનીએ કોરોના હીરો” વવગેરે જેવા કોવીડ-૧૯ અંગેની જાગવૃત 
ફેલાવતા બેનરો જાહરે જનયાઓ, મખુ્ય ટ્રાફીક પોઇન્દ્ટો ઉપર તથા શહરેીજનો અવરજવર વધ ુરહતેી 
હોય તેવી જનયાઓ જોઇ શકાય તે રીતે રોટેશન મજુબ તમામ પો.સ્ટે. વવસ્તારમાાં મકુવામાાં આવ્યા.  
દર શવનવાર/રવવવાર દરમ્યાન જ્યાાં વધ ુભીડ એકઠી થતી હોય તેવા સ્થળો, દરયાઇ બીચ, તેમજ 
ફુથપાઠ ઉપર મીજબાની માણવા એકઠા થતા લોકોને પોલીસ દ્વારા રૂબરૂ જઇ COVID-19 ના 
સાંિમણથી બચાવવા સરકારશ્રીના ગાઇડ લાઇનન ુપાલન કરી સોસીયલ ડીસ્ટસીંગ જાળવવા સમજ 
કરવામાાં આવે છે.   
 

અજય કુમાર તોમર IPS 
પોલીસ કવમશ્નર, સરુત શહરે. 
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સરુતીઓનો કોવવડ-૧૯ સામે જ ાંગ 
મહને્દ્રભાઈ પટેલ, કોવવડ નોડલ અવધકારી  

 
તારીખ ૨૦મી માચષ, ૨૦૨૦ રાતે્ર ૧૦.૪૫ કલાકે માનનીય મખુ્યમાંત્રીશ્રીના વનવાસ સ્થાનેથી ટેલીફોન 
મેસેજ આવ્યો. ઉપરાાંત વોટસએપ મેસેજથી સામાન્દ્ય વહીવટ વવભાગનો આદેશ આવ્યો કે, કોરોના 
મહામારીને પહોંચી વળવા આપને નોડલ ઓફીસર તરીકે સરૂત પહોંચવાનુાં છે. આવા કપરા કાળમાાં 
સરૂત શહરે/જજલ્લાની સેવા કરવાની તક મળતાાં કુદરત અને સરકારશ્રીનો મનોમન આભાર માની 
સરૂત આવવા રવાના થયો. ૨૧/૩/૨૦૨૦ ના સવારે ૧૦.૩૦ કલાકે મ્યવુનવસપલ કોપોરેશનમાાં માન. 
મેયરશ્રી તથા પદાવધકારીઓ, મ્યવુન. કવમxGZશ્રી, કલેકટરશ્રી અન્દ્ય વહીવટી અને આરોનય વવભાગના 
અવધકારીઓ, સ્વૈધ્ચ્છક સાંસ્થાઓ, વસવીલ હોક્સ્પટલ તથા સ્મીમેર હોક્સ્પટલના કતાષહતાષઓ, ઔદ્યોબગક 
એસોશીએશનો વગેરેની મીટીંગ કરી. ૨૨ માચષ ના રોજ ના જનતા કરફય ુતથા તે પછી જો લોકડાઉન 
લાંબાવવાના આદેશો મળે તો ખાસ કરીને મજુરવગષના ઉપક્સ્થત થનાર પ્રશ્નો, ઉદ્યોગો, વેપાર 
રોજગારના પ્રશ્નો, આરોનયની સવુવધાઓ વગેરેની સમીક્ષા કરી, પહરક્સ્થવતને પહોંચી વળવાનુાં 
આયોજન કયુષ. આ તબકે્ક સ્વૈધ્ચ્છક સાંસ્થાઓ અને ઔદ્યોબગક એસોશીએશનોની તમામ પ્રકારે સહયોગ 
કરવાની તૈયારી/ઉદારતા સરૂતના ખમીરને શોભે તેવી અપેક્ષા મજુબની હતી.  
 
૨૨ માચષ જનતા કરફય ુપછી લોકડાઉન-૧. સરૂત શહરે અને ગ્રામ્યમાાં પરપ્રાાંવતય શ્રવમકો આશરે ૧૫ 
લાખની સાંખ્યા પરાંત ુ કલેકટર કચેરીનુાં તાંત્ર, મ્યવુનવસપલ કોપોરેશન, જજલ્લા પાંચાયત, ચ ૂાંટાયેલા 
પ્રવતવનવધઓ, એનજીઓ, ઈન્દ્ડસ્ટ્રીયલ એસોશીએશનો વગેરે એ સરકારશ્રી દ્વારા અપાતી ‘અન્નબહ્મ’ 
યોજનાની અનાજની કીટો ઉપરાાંત લગભગ ૫૫ હદવસ સઘુી સરેરાશ દૈવનક ૧૦.૫ લાખ શ્રવમકોને 
ગરમ ભોજન પરુૂાં પાડવા સફળ જાહમેત ઉઠાવી. છાાંયડા જેવી સાંસ્થાઓ ૨૬ હજાર ઘરોમાાં કુટુાંબ દીઠ 
૧૦ રોટલી બનાવડાવી શ્રવમકોના પેટનો ખાડો પયૂો.  
 
લોકડાઉન દરમ્યાન ભારત સરકારે શ્રવમકોને પોતાના વતનમાાં જવા રેલ્વેની મફત મસુાફરીની 
વ્યવસ્થા કરી. જે તે રાજ્ય માંજૂરી આપે તેટલાજ શ્રવમકોને રેલ્વે દ્વારા રવાના કરી શકાતા હતા. 
રાજહકય આગેવાનો, સ્વૈવછક સાંસ્થાઓએ પોતાના કાયાષલયોમાાં શ્રવમકોની ટે્રન, સ્ટેશન, આધારા કાડષ 
સહહતની ડેટા એન્દ્ટ્રીના સેન્દ્ટરો ખોલ્યા. માન. સાંસદ સભ્યશ્રી સી. આર. પાટીલ સાહબેને ત્યાાં મે 
મલુાકાત લીધી તો આશ્વયષ ચહકત થઈ જવાયુાં કે, ૧૦૦ થી વધ ુકાયષકતાષ તેમની ઓફીસના તમામ 
માળ પર ડેટા એન્દ્ટ્રીનુાં કાયષ કરતા હતા. ઉિર પ્રદેશ, બબહાર, ઓહરસ્સા, ઝારખાંડ, વેસ્ટ બાંગાળ, 
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રાજસ્થાન અને મહારાષ્ટ્ટ્ર જનાર શ્રવમકો માટે અલગ અલગ ડેટા એન્દ્ટ્રી સેન્દ્ટર, અલગ ફાઈલીંગની 
વ્યવસ્થા. આટલા મોટા શ્રવમક સમદુાયને પોતાના વતન જવા માટે વ્યવસ્થા ગોઠવવા કોઈ ચ ૂાંટાયેલા 
પ્રવતવનવધએ સરકારી કચેરી કરતાાં પણ મોટુ તાંત્ર સ્વખચે ગોઠવ્યુાં હોય તે અમારા બધા માટે 
પે્રરણાદાયી બની રહ્ુાં.  
 
સરૂત શહરેમાાંથી એક જ સ્ટેશનેથી ભારતભરમાાં સૌથી વધ ુ૪૪૮ ટે્રન રવાના કરી લગભગ ૬ લાખ 
શ્રવમકોને પોતાના વતન મોકલી આપવામાાં ગજુરાત સરકારના અવધકારીઓ, રેલ્વે તાંત્ર, ચ ૂાંટાયેલ 
પાાંખ, વાટચાલી માટે જમવા અને પાણીની એનજીઓ મારફત વ્યવસ્થા, મ્યવુનવસપલ કોપોરેશન દ્વારા 
શ્રવમકોને પોતાના સ્થળેથી રેલ્વે સ્ટેશન પહોંચાડવા મફત બસ સવુવધા જેવી સગવડ સરૂતના તમામ 
ઉપરોકત જણાવેલ લોકોની સાંઘભાવનાથી કાયષ િરવાની ભાવના ને આભારી છે.  
 
પરપ્રાાંવતય શ્રવમકોના પ્રશ્ન સાથે ગજુરાતના અન્દ્ય જજલ્લામાાંથી સરૂત ખાતે રોજગારી અથે સ્થાયી 
થયેલા સૌરાષ્ટ્ટ્ર અને ઉિર ગજુરાતના રત્ન કલાકારોને પોતાના વતનમાાં જવા માટે ગજુરાત સરકારે 
એસ.ટી. બસની વ્યવસ્થા કરી. માન. માંત્રીશ્રી કુમારભાઈ કાનાણી, શ્રી હદનેશભાઈ નાવડીયા અને 
તેમના સાથીદારોએ શ્રવમકોની ડેટા એન્દ્ટ્રી, બસની વ્યવસ્થામાાં ખબૂ જાહમેત ઉઠાવી ૬૦૦૦ એસ.ટી. 
બસ અને ૯૦૦૦ લકઝરી બસો દ્વારા ૪.૫ લાખ રત્ન કલાકારોને વતન મોકલવાનુાં મોટુાં કાયષ તાંત્ર 
દ્વારા પાર પાડવામાાં આવ્યુાં.  
 
જેમ જેમ સમય જતો ગયો તેમ તેમ, કોરોના સાંિમણ વધતુાં ગયુાં. શહરેનાાં ફકત વસવીલ હોક્સ્પટલ 
અને મીશન તથા ટ્રાઈસ્ટાર બે ખાનગી હોક્સ્પટલોએ કોરોનાની સારવાર કરવાનુાં શરૂ કયુષ. સ્મીમેર 
અને અન્દ્ય ખાનગી હોક્સ્પટલોમાાં નોન કોવવડ સારવાર ચાલ ુરાખી. આયુષવેદીક અને હોમીયોપેથીક 
સારવાર દ્વારા સરકારશ્રીનો રોગ પ્રવતકારક શક્તત વધારવા પ્રયાસો હાથ ધયાષ.  
 
વસવીલ હોક્સ્પટલ તથા સ્મીમેર ફોક્સ્પટલ દ્વારા ઓકસીજન બેડ ઉપલબ્ધ કરાવવા ઓકસીજન લાઈનો 
નાાંખવાની તથા નવી મશીનરી વસાવવાની વ્યવસ્થા શરૂ થઈ. દરદીઓની વધતી સાંખ્યા જોતાાં 
પ્રથમ વસવવલ હોક્સ્પટલ ત્યારબાદ સ્મીમેર અને અન્દ્ય ખાનગી હોક્સ્પટલોમાાં પણ કોવવડની સારવાર 
શરૂ થઈ. ગજુરાત સરકારે ઉદારતાથી વનતીઓ બનાવી ખાનગી હોક્સ્પટલોના ૫૦% બેડ પોતે રાખી 
દરદીઓને મફત સારવાર આપવાની શરૂઆત કરી. જૂની વસવીલ હોક્સ્પટલમાાં ૩૭૫ બેડ ઓકસીજન 
ધરાવતા હતા. જેમાાં વધારો કરી તમામ ૧૧૫૦ બેડ પર વ્યવસ્થા ઉપલબ્ધ કરાવી. નવુાં બાંધાયેલ 
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સ્ટેમસેલ હોક્સ્પટલનુાં મકાન જે અધરુૂાં હત ુાં તેના ગ્રાઉન્દ્ડ પ્લસ ત્રણ માળ તૈયાર કરી કોવવડ હોક્સ્પટલ 
૨૮૫ બેડ સાથે શરૂ કરી.  
 
અમદાવાદ શહરેમાાં એવપ્રલ અને મે માસમાાં કોવવડનુાં ગાંભીર સ્વરૂપ જોવા મળયુાં. અમદાવાદના 
દરદીઓની સેવામાાં સરૂતની બને્ન મેડીકલ કોલેજના તબીબો ડેપ્યટેુશન પર સેવા આપવા અમદાવાદ 
ગયા.  
 
જૂન માસમાાં સરૂતમાાં કેસોમાાં ખબૂ વધારો થવા લાનયો. મનાનીય મખુ્યમાંત્રીશ્રી તથા નાયબ મખુ્ય 
માંત્રીશ્રીએ ત્વરીત વનણષય લઈ સ્ટેમસેલ અને કીડની હોક્સ્પટલના બને્ન અધરુા મકાન પરૂી સવુવધા 
સાથે યધુ્ધના ધોરણે તૈયાર કરવા સચૂના આપી રૂ. ૧૨૫ કરોડના ખચે બને્ન હોક્સ્પટલો એક માસના 
ટુાંકા ગાળામાાં દરદીઓની સારવાર માટે તૈયાર થઈ ગઈ. આ માટે આકીટેકટશ્રી કલમભાઈ, સરકારી 
ઈજનેરો અને કોન્દ્ટ્રાકટરોને ખબૂ અબભનાંદન ઘટે.  
 
કોરોનાની સારવારમાાં સૌથી મોટી જરૂરીયાત ઓકસીજનની રહ ેછે. વસવીલ હોક્સ્પટલમાાં સારવાર લઈ 
રહલેા દરદીઓને ઓકસીજનની બોટલોથી સારવાર કરવામાાં મશુ્કેલીઓ રહતેી જેથી ઓકસીજન ટેન્દ્ક 
લગાવવા વનણષય થયો. સ્ટેમસેલ (કોવવડ) હોક્સ્પટલમાાં ૧૭ કીલો લીટર અને જૂની હોક્સ્પટલમાાં ૧૩ 
કીલો લીટરની બે ટાાંકી યધુ્ધના ધોરણે લગાવી દેવામાાં આવી. હાલમાાં વસવીલ હોક્સ્પટલમાાં જૂના 
મકાનમાાં ૧૧૫૦, સ્ટેમસેલ બીલ્ડીંગમાાં ૧૦૭૫ તથા કીડની હોક્સ્પટલમાાં ૮૦૦ બેડ તમામ 
ઓકસીજનની અને ૩૦૦ આઈસીય ુબેડની સગવડ સાથે તૈયાર થઈ ગઈ છે. અને દરદીઓની સેવામાાં 
કાયષરત છે.  
 
માન. મખુ્યમાંત્રીશ્રી તથા નાયબ મખુ્યમાંત્રીશ્રીએ સરૂતની જનતાની સારવાર માટે જેની સૌથી વધ ુ
ખેંચ હતી તેવા વેન્દ્ટીલેટર જે વસવીલ હોક્સ્પટલમાાં કોરોનાની શરૂઆતમાાં ૭૬ હતા તે જૂલાઈ સઘુી 
વધારીને ૭૦૦ જેટલા પહોંચાડયા અને તે પણ એવી સચૂના સાથે કે, ખાનગી હોક્સ્પટલોમાાં સારવાર 
લેતાાં દરદીઓને કોઈ પ્રકારની મશુ્કેલી ન અનભુવવી પડે તે માટે સરકારી વેન્દ્ટીલેટર જરૂરીયાત 
મજુબ ખાનગી હોક્સ્પટલોને પણ પરૂા પાડવા. જે અંતગષત ૧૫૪ જેટલા વેન્દ્ટીલેટર ખાનગી 
હોક્સ્પટલોને સરકારશ્રી દ્વારા આપવામાાં આવ્યા. 
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બીજો મોટો પ્રજાની બચિંતાનો વવર્ય ખાનગી હોક્સ્પટલોમાાં સારવાર લેતા દરદીઓને ટોસીલીઝમાબ 
અને રેમડેસીવીર ઈન્દ્જેકશનોની અછતનો હતો, જેમાાં પણ ગજુરાત સરકારે ઉદારતાની વનતી 
અપનાવી સ્વીત્ઝરલેન્દ્ડથી ખાસ ખરીદી કરી ઈન્દ્જેકશન પરૂા પાડયા અને ખાનગી સહહત સરકારી 
હોક્સ્પટલોમાાં પરૂા પાડયા.  
 
અન્દ્ય ઉડીને આંખે વળગે તેવી સરૂત શહરેની કોરોના કાળની વસધ્ધ્ધઓમાાં સરૂતીઓ પ્લાઝમા  
ડોનેશનમાાં ભારતભરમાાં અવ્વલ રહી બીજા દરદીઓનો જીવ બચાવવા હહિંમતભેર આગળ આવ્યા. 
સમરસ હોસ્ટેલમાાં ચાલતા સરકારી કોવવડ કેસ સેન્દ્ટર ઉપરાાંત અલથાણ કોમ્યનુીટી સેન્દ્ટર  ખાતે શ્રી  
અટલ કોવવડ કેર સેન્દ્ટર  ઓકસીજનની સવુવધા સાથે સૌ પ્રથમ ૧૭૫ બેડની વ્યવસ્થા માન. ધારાસભ્ય 
શ્રી હર્ષ સાંઘવી અને તેમની ટીમ દ્વારા ઊભી કરી સેંકડો દરદીઓની સેવા કરી જે પે્રરણાદાયી છે. 
અલગ અલગ વવસ્તારમાાં કોમ્યનુીટી કોવવડ કેર સેન્દ્ટર જુદી જુદી સમાજની વ્યક્તતઓની સારવાર 
માટે જે તે સમાજોએ પોતાના ખચે વ્યવસ્થાઓ ઊભી કરી. દરદીઓને સારવાર, ભોજન અને હૂાંફ પરૂા 
પાડયા. સરૂત મહાનગરપાબલકા દ્વારા જેમીની સોફટવેર દ્વારા હોમ આઈસોલેશનવાળા તમામ 
વ્યક્તતઓ તથા ખાનગી તબીબો પાસે સારવાર લેનાર તમામ દરદીઓનુાં ટે્રકીંગ ભારતમાાં સૌ પ્રથમ 
કરવામાાં આવ્યુાં જેનો દેશભરમાાં અમલ થયો. ઘનવાંતરી રથ ૧૨૪ શહરેમાાં તથા ૫૬ ગ્રામ્યમાાં તૈયાર 
કરી તમામ વવસ્તારને આવરી લઈ લોક જાગવૃત ઉપરાાંત ડોર સ્ટેપ ટેસ્ટીંગ એન્દ્ડ ટ્રીટમેન્દ્ટની 
સફળતાપવૂષક વ્યવસ્થા કરવામાાં આવી. દરદીઓને તેમના સગાઓ સાથે વીડીયો કોલીંગથી (માસ 
કોમ્યનુીકેશન) વાતચીત કરવાની વ્યવસ્થા થઈ. સારવાર લેતા દરદીઓ, તબીબો અને નસીંગ સ્ટાફ 
સાથે માન. મખુ્યમાંત્રીશ્રી સીધો સાંવાદ તેઓશ્રીના ડેશબોડષ દ્વારા કરી શકે તેવી વ્યવસ્થા કરવામાાં 
આવી.  
 
માનનીય મખુ્યમાંત્રીશ્રી, માનનીય નાયબ મખુ્યમાંત્રીશ્રીએ બે વાર સરૂતની મલુાકાત લઈ માગષદશષન 
આપ્યુાં. કેન્દ્રની ટીમનુાં માગષદશષન મેળવી આપ્યુાં. ઉપરાાંત દૈવનક ધોરણે વવડીયો  કોન્દ્ફરન્દ્સથી તમામ  
બાબતોની માહહતી મેળવી, સમીક્ષા કરી, તકલીફો દૂર કરવામાાં સહાયરૂપ બન્દ્યા. માન. રાજ્યકક્ષાના 
આરોનય માંત્રીશ્રી કુમારભાઈ કાનાણી, માન. મખુ્ય સબચવશ્રી, માન. અવધક મખુ્ય સબચવશ્રી, અગ્ર 
સબચવશ્રી, સબચવશ્રીઓ, વનષ્ટ્ણાાંત તબીબોએ સરૂતની વારાંવાર મલુાકાત લઈ તથા વવડીયો 
કોન્દ્ફરન્દ્સીંગ મારફતે માગષદશષન અને મદદ પરુી પાડી.  
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આ તબકે્ક સૌથી વધ ુઅબભનાંદનના અવધકારી છે કોરોના વોરીયસષ એવા ડોકટરો, રેસીડન્દ્ટ ડોકટરો, 
ઈન્દ્ટનસષ, નસીગ સ્ટાફ, વોડષબોય, આયા, સફાઈ કમીઓ જેમણે પોતાની કે પોતાના કુટુાંબીઓની પરવા 
કયાષ વસવાય સાચા યોધ્ધાની જેમ કોરોનાને હરાવવા અને દરદીઓની સેવા કરવાના ધ્યેયને પોતાનો  
ધમષ બનાવ્યો છે.  
 
વસવીલ હોક્સ્પટલમાાં સારવાર લેતા દરદીઓ, તબીબો, નસો અને સ્ટાફને હદવસ રાત નાસ્તો, ભોજન, 
પાણીની વ્યવસ્થા વવનામલૂ્યે વન:સ્વાથષભાવે પરૂી પાડનાર માનવ સેવા સાંઘ-છાાંયડો શ્રી ભરતભાઈ 
શાહ અને તેમની ટીમ, શ્રી હર્ષભાઈ સાંઘવી ધારાસભ્યશ્રી અને તેમની ટીમ તથા નામી-અનામી 
સેવાભાવી સાંસ્થાઓ અને કાયષકતાષ અબભનાંદનના અવધકારી છે.   
 

મહને્દ્ર પટેલ (વનવિૃ IAS)  
કવમશનર ઓફ મ્યવુનવસપાલીટીઝ એડમીનીસ્ટે્રશન (ગ.ુ રા.) 

અને  નોડલ ઓફીસર, કોવવડ-૧૯, સરૂત.       
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COVID - 19   - Response by Surat Municipal Corporation 
બાંછાવનવધ પાની, મ્યવુનવસપલ કવમશનર  

 
 સરુત શહરે માત્ર ગજુરાત રાજ્યમાાં જનહીં, પરાંત ુભારત દેશના તમામ વવકાસશીલ શહરેોની 
હરોળમાાં આગવુાં સ્થાન ધરાવેછે.  ભારત સરકાર હોય કે ગજુરાત રાજ્ય સરકાર, તમામે સરુત 
શહરેની પ્રગવતની યશગાથા કરી એના વવકાસ અને વહીવટની સરાહના કરી છે. આ શહરેે કેન્દ્ર અને 
રાજ્ય સરકારના અનેક એવોડષ પણ પ્રાપ્ત કયાષ છે.   
 
 આ શહરેમાાં ભારતના જુદા જુદા રાજ્યોમાાંથી અનેક લોકો આવીને વસ્યા છે .એટલે એમ કહી 
શકાય કે સરુત "મીનીઇષ્ન્દ્ડયા” છે.  આ શહરેોમાાં કોરોનાની અસર થઈ ત્યારે શહરેના સામાજજક અને 
આવથિક વ્યવહારોને સાચવવુાં ખબુ કપરુાં કાયષ રહ્ુાં.  આમ છતાાં,  સરુત મહાનગરપાબલકાની ઈલેકટેડ 
વવિંગના સહયોગથી સરુત મહાનગરપાબલકાની વહીવટી પાાંખે મહામારી સામે ઝઝૂમવા ભગીરથ 
પ્રયત્ન કયાષ એનો ટૂાંકો અહવેાલ અહી પ્રસ્તતુ છે.   

 
કોરોના સામેની લડાઈમાાં સરુત મહાનગરપાબલકાની શે્રષ્ટ્ઠિમ કામગીરી 

 
૧૩૮૬ દદીઓને ટોવસલીઝુમાબ અને ૨૯૮૭ દદીઓને રેવમડેવસવવર ઈન્દ્જેકશન અપાયા : 
શહરેમાાં ધન્દ્વાંતહર રથ સેવાનો આજ સધુી ૧૦,૬૯,૭૦૦ નાગહરકોએ લાભ લીધો. 
 
તાપી નગરી સરુત શહરેમાાં કોરોનાનો પહલેો કેસ માચષ મહહનામાાં નોંધાયો, ત્યારથી શહરેનાાં 
વહીવટીતાંતે્ર કોવવડ-૧૯ સામે તમામ જરૂરી પગલાાં લીધાાં.  મહાનગરપાબલકાએ મખુ્યમાંત્રીશ્રી 
વવજયભાઇ રૂપાણીના માગષદશષન હઠેળ  એષ્તટવ તથા પેવસવ સવેલન્દ્સને મજબતૂ બનાવવા, આરોનય 
માળખાગત સવુવધામાાં વધારો, સ્ટાફની ક્ષમતાવદૃ્ધદ્ધ, પાયાના માળખા માટે જરૂરી વધારાના 
કમષચારીઓની ઝડપી ભરતી, નાગહરકો માટે જીવનરક્ષક દવાઓ ઉપલબ્ધ કરાવવી, કોમ્યવુનટી કોવવડ 
આઇસોલેશન સેન્દ્ટર તથા આરોનય કેન્દ્રો સ્થાપવા, ધન્દ્વાંતહર રથ અને હફવર ધ્તલવનતસ, ખબુ જ મોટા 
પાયે ટેસ્ટીંગ, કન્દ્ટેન્દ્ટમેન્દ્ટ ઝોનની રચના, કો-મોબબિડ મેનેજમેન્દ્ટ, વોર રૂમની રચના જેવા ઝડપી અને 
કાયષક્ષમ પગલાઓ લીધા હતાાં.  શહરેીજનોના સહકાર, જજલ્લા અને શહરેી તાંત્રનો સમન્દ્વય અને 
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કોરોના યોદ્ધા કમષયોગીઓના સતત પ્રયત્નોથી શહરેમાાં મહામારીની ક્સ્થવતને અંકુશમાાં રાખવા માટે 
ખબુ મદદ મળીછે.  
 
સરુત મહાનગરપાબલકાએ કોવવડ-૧૯ સામે લડવા માટે વવવવધ પગલાાં અને પહલે કરી છે.  જેનુાં 
શે્રષ્ટ્ઠ પહરણામ પણ મળયુાં: જેમાાં-  
 

ટીટીટી આઈક્ ુસ્ટે્રટેજ (ટે્રક, ટેસ્ટ, ટ્રીટ, આઈસોલેશન અને તવોરેન્દ્ટાઇન) 
 
કોવવડ-૧૯ રોગચાળાના પ્રારાં બભક તબકે્કથી સરુત મહાનગરપાબલકાએ રોગ સામે લડવાની TTT IQ 
વ્યહૂરચના અપનાવી હતી .વ્યહૂાત્મક અબભગમ લક્ષણોવાળા દદીઓની વહલેી ઓળખ, અને ટેસ્ટીંગ 
માટે ખબુ જ મહત્વનો ભાગ ભજવે છે, જે સાંિમણનો દર અટકાવવા માટે પાયારૂપ છે. 
           
લોકડાઉન દરવમયાન અને ત્યારબાદ કોવવડ-૧૯ માટે જાહરે-ખાનગી ભાગીદારીનુાં ઉિમ ઉદાહરણ : 
 
લોકડાઉનના પહલેા હદવસથી સરુત મહાનગરપાબલકાએ ૧૭૫ ખાનગી ધ્તલવનતસ, ૬૭૫ ખાનગી 
હોક્સ્પટલો સાથે ભાગીદારી કરી છે, જેમાાં બાંને કોવવડ અને નોન-કોવવડ બબમારીઓની સારવાર 
ઉપલબ્ધ છે .વમશન હોક્સ્પટલ અને ટ્રાઈસ્ટાર હોક્સ્પટલે સરકારી હોક્સ્પટલોની સાથે કોવવડ-૧૯ 
દદીઓની સારવાર શરૂ કરવા સ્વૈધ્ચ્છક સેવા આપી. કોરોનાના પ્રારાં બભક તબક્કામાાં વમશન હોક્સ્પટલ, 
ટ્રાઈસ્ટાર હોક્સ્પટલ, વવનસ હોક્સ્પટલ અને લોખાત હોક્સ્પટલ નામની હોક્સ્પટલોએ ઉધરસની 
ઓપીડી પ્રારાં બભક વનદાન માટે શરૂ કરી, સરકારી હોક્સ્પટલોમાાં કામનુાં ભારણ ઘટાડવામાાં મદદ કરી 
હતી . 
  

નોન-કોવવડ માટે જાહરે ખાનગી ભાગીદારીનુાં ઉિમ ઉદાહરણ 
    
સરુત મહાનગરપાબલકાએ બાળ બચહકત્સકો સાથે ભાગીદારી કરીને સગભાષ સ્ત્રીઓ અને વશશઓુની 
રસીકરણના સમયપત્રકની કાળજી લીધીછે.  ૪૧ બાળરોગની હોક્સ્પટલોમાાં ૮૮૫ રસીકરણ સત્રો 
ખાનગી હોક્સ્પટલ્સમાાં યોજવામાાં આવ્યા છે, અને ૬૩૪૦ બાળકોને રસી આપવામાાં આવી છે. ૨૯૩ 
સગભાષ સ્ત્રીઓને શહરેી આરોનય કેન્દ્રોમાાં ચેપ લાગવાથી બચાવવા માટે રસી આપવામાાં આવી છે . 
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સરુક્ષા કવચ સવમવત 
 
જન-જાગવૃત અને કોવવડ એપ્રોવપ્રએટ બબહવેવયરનુાં પાલન થાય તે હતેથુી, અને નાગહરકોને તેમની 
મળૂભતૂ આવશ્યકતાઓ માટે મદદ કરવા સરુક્ષા કવચ સવમવતઓ રચવામાાં આવી છે. અત્યાર 
સધુીમાાં ડોતટર, પેરામેહડકલ સ્ટાફ, વવવવધ સમાજના પ્રમખુ, શાળાના વશક્ષક, વવદ્યાથી, કોવવડ દદીઓ, 
મહહલાઓ, યવુા જૂથના સભ્યો અને એનજીઓ સમાવીને ૧૨૨ સરુક્ષા કવચ સવમવતની રચના 
કરવામાાં આવી.  વવવવધ કાયો માટે સરુક્ષા કવચ સવમવતના ભાગ રૂપે ૫૦૦૦થી વધ ુસ્વયાંસેવકો 
સામેલ છે. 
  

હોક્સ્પટલ્સ ઇન્દ્ફ્રાસ્ટ્રતચર (સ્મીમેર) 
 

કોરોના સાંિમણને ધ્યાને લઈ આગોતરા પગલાના ભાગરૂપે મહાનગરપાબલકાએ એવપ્રલ-૨૦૨૦માાં 
સ્મીમેર હોક્સ્પટલમાાં ૫૪૦ આઇસોલેશન બેડની ક્ષમતાવાળી સ્મીમેર+ નામની કોવવડ-૧૯ હોક્સ્પટલ 
ઉભી કરી. જેમાાં તમામ બેડ પર ઓક્તસજન સવુવધા ઊભી કરી. જેમાાં માત્ર કોવવડ દદીઓને 
ગણુવિાયતુત સારવારની વ્યવસ્થા કરી. વધારાના સ્ટાફ ખાસ કરીને ડોકટરો, પેરામેહડકલ સ્ટાફ અને 
સહાયક સ્ટાફને ઉપલબ્ધ બનાવવા માટે ઝડપી ભરતી પ્રહિયા કરવામાાં આવી. આજહદન સધુીમાાં 
૧૬૪ ડોકટરો, ૩૧૦ સ્ટાફ નસષ, ૩૯ લેબ ટેક્તનવશયન, ૨૨૬ વોડષ બોય, ૧૦૬ આયાઓ,તથા  ૨૩૮૪ 
મલ્ટીપપષઝ કમષચારીઓ કરારના આધારે ભરતી કરવામાાં આવ્યા છે. વળી, વસવવલ હોક્સ્પટલો અને 
સ્મીમેર હોક્સ્પટલમાાં કોવવડ દદીઓને આપવામાાં આવતી સેવાઓનુાં વધ ુસારી રીતે દેખરેખ રાખવા 
માટે ૭૫ સી.સી.ટીવી કેમેરા ગોઠવવામાાં આવ્યા. 
  

જીવનરક્ષક દવાઓના ઉપલબ્ધતાની વ્યવક્સ્થત ખાતરી 
 
સરુત મ્યવુનવસપલ કોપોરેશને રાજ્યના આરોનય વવભાગના સહયોગથી ટોસીબલઝુમાબ અને 
રેમડેવસવીર જેવી જીવનરક્ષક દવાઓ પણ વવનામલૂ્યે ઉપલબ્ધ કરાવી છે. અત્યાર સધુીમાાં ૧૩૮૬ 
દદીઓને ટોવસલીઝુમાબ ઈન્દ્જેકશન આપવામાાં આવ્યા છે અને ૨૯૮૭ થી વધ ુદદીઓને રેવમડેવસવવર 
ઈન્દ્જેકશન આપવામાાં આવ્યા છે. હજી પણ ૩૨૦ ટોવસલીઝુમાબ અને ૬૮૨ રેમડેવસવવર ઈન્દ્જેકશનનો 
સ્ટોક ઉપલબ્ધ છે. એટલે હાલ આ ઇન્દ્જેતશનની કોઈ પણ પ્રકારની અછત નથી. 
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પીપીઇ હકટ્સ અને માસ્કની ઉપલબ્ધતા 
 

સરુત મહાનગરપાબલકાએ આરોનય અને સવેલન્દ્સ સ્ટાફ માટે એન-૯૫ માસ્ક, પી.પી.ઇ. કીટ્સ, હને્દ્ડ 
નલોવ્ઝ વગેરે જેવા રક્ષણાત્મક ચીજોની પરૂતા પ્રમાણમાાં ઉપલબ્ધ કરાવી છે. અત્યાર સધુીમાાં 
૯૫,૭૪૯ એન-૯૫ માસ્ક, ૨૪,૦૫૦ પી.પી.ઈ હકટ્સ, ૧૦,૦૩,૧૨૩ હટ્રપલ લેયર માસ્ક, ૧૮,૪૯,૨૦૦ 
હને્દ્ડ નલોવ્સ અને ૨૬,૫૦૦ સેવનટાઇઝર કામદારોને આપવામાાં આવે છે. 
  

સમરસ કોવવડ કેર સેન્દ્ટર 
 
કોવવડ-૧૯ રોગચાળાની શરૂઆત દરવમયાન સરકારી બોયઝ હોસ્ટેલ સમરસને ૧૦૦૦ બેડની 
ક્ષમતાવાળા કોવવડ-૧૯ તવોરેન્દ્ટાઈન અને આઈસોલેશન સેન્દ્ટર તરીકે રૂપાાંતહરત કરવામાાં આવ્યા 
હતા.  ઓછા જોખમવાળા દદીઓને તેમના આઇસોલેશન સમયગાળા દરવમયાન સમરસ ખાતે 
રાખવામાાં આવ્યા હતા. સમરસ ખાતે દદીઓને આવશ્યક પાહરવાહરક વાતાવરણનો સ્પશષ આપવામાાં 
આવ્યો હતો. જે ભાવનાત્મક અને માનવસક રીતે દદીને મજબતૂ કરવાાંમાાં સહાયરૂપ થયાાં. દદીઓને 
યોગથી મનોરાંજન અને વાાંચન માટે પસુ્તકો-સામવયકો પરૂા પાડવા સહહત તમામ સખુાકારી-સવુવધા 
આપવામાાં આવી હતી. દદીઓએ પણ તેમની હરકવરી પછી પ્લાઝ્મા ડોનર બનીને ઉિમ ઉદાહરણ 
પરુૂાં  પાડ્ુાં. 
  

કોમ્યવુનહટ કોવવડ આઇસોલેશન સેન્દ્ટસષ (સીસીઆઈસી) અને આરોનય કેન્દ્રો (સીસીએચસી) 
 
કોરોના પોબઝહટવ દદીઓમાાં વધારો થતાાં, સરુત મ્યવુનવસપલ કોપોરેશને કોમ્યવુનટી કેર આઇસોલેશન 
સેન્દ્ટર (સીસીઆઈસી)ની રચના કરીને સ્થાવનક કોમ્યવુનટીને આ લડતમાાં જોડાવા માટે સજ્જ અને 
રાજી કયાષ છે. આ અનોખી પહલે અંતગષત, સામાન્દ્ય રીતે લનન અને અન્દ્ય સામાજજક કાયો માટે 
ઉપયોગમાાં લેવામાાં આવતા વાડી કે હોલ્સને 'કમ્યવુનહટ કેર આઇસોલેશન સેન્દ્ટર'માાં રૂપાાંતહરત 
કરવામાાં આવે છે. જેનો ઉપયોગ એવસમ્પ્ટોમેહટક અથવા હળવા-લક્ષણવાળા પોબઝહટવ દદીઓ માટે 
સારવાર અને આઇસોલેશનની સવુવધા આપવા માટે થઈ રહ્યો છે. જે લોકોને ઘરમાાં આઇસોલેટ 
થવાની રૂમ કે જનયાની સગવડ ન હોય તેમના માટે આ સેન્દ્ટસષ આશીવાષદરૂપ બન્દ્યાાં. જે-તે જ્ઞાવતના 
સેન્દ્ટરો હોવાથી તેમના જ સમાજના ડોકટરો અને અન્દ્ય તબીબી અને પેરામેહડકલ સ્ટાફની મદદથી 
ખોરાક, પાણી પરુવઠા અને તબીબી સારવાર મળી. જે સમાજ-જ્ઞાવત પાસે પોતાનો કમ્યવુનહટ હોલ કે 
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વાડી કે અન્દ્ય ઇન્દ્ફ્રાસ્ટ્રતચર નથી, તેમને સરુત મહાનગરપાબલકાએ મ્યવુનવસપલ કમ્યવુનહટ હોલ 
આપીને ટેકો આપ્યો છે, જેને વવવવધ કમ્યનુીટી દ્વારા સીસીઆઈસીમાાં રૂપાાંતહરત કરવામાાં આવ્યાાં છે. 
              
આ અનોખી પહલેમાાં સામાજજક ભાગીદારીને વણી લેવામાાં આવી અને શહરેમાાં અનેક સ્થળે પોબઝટીવ 
દદીઓની સારવાર આપવામાાં આવી. તબીબી વ્યાવસાવયકો પણ મોટા પ્રમાણમાાં કોવવડ-૧૯ સામેની 
લડતમાાં જોડાયાાં છે. અત્યાર સધુીમાાં ૧,૪૧૧ બેડ ક્ષમતાવાળા ૨૦ સીસીઆઈસી કાયષરત છે, જો 
જરૂર પડે તો વધારાના ૧,૦૮૫ બેડ દ્વારા તેને વધારવાને ક્ષમતા છે. 
               
સરુતમાાં હફવર ધ્તલવનતસ અને ધન્દ્વાંતહર રથથી ખબુ સારા પહરણામ મળયા છે. વધ ુસાંિવમત વવસ્તારો 
સધુી વનદાન અને પરીક્ષણ સવુવધા પહોંચાડવાના રષ્ષ્ટ્ટકોણથી સરુત મહાનગરપાબલકાએ લોકડાઉન 
સમયગાળા દરવમયાન ૩૫ હફવર(તાવ) ધ્તલવનતસ શરૂ કયાષ, અને આ અબભયાનમાાં મખુ્યમાંત્રીશ્રી 
વવજયભાઈ રૂપાણી, નાયબ મખુ્યમાંત્રીશ્રી નીવતનભાઈ પટેલના માગષદશષન અને સહાય હઠેળ મોબાઇલ 
તબીબી વાન દ્વારા 'ધન્દ્વાંતહર રથ' શરૂ કયાષ. 'ધન્દ્વાંતહર રથ'માાં રેવપડ એષ્ન્દ્ટજેન ટેસ્ટ, એઆરઆઈ કેસ 
મેનેજમેન્દ્ટ, રેફરલ, પ્રોફીલેતસીસ, ઓક્તસજન-SPO2 માપવુાં, તાવ,  માસ્ક, સેવનટાઇઝર અને હને્દ્ડ 
હાઈજીનનો ઉપયોગ વધારવા માટે જનજાગવૃિનુાં નમનેૂદાર કાયષ થઈ રહ્ુાં છે. ધન્દ્વાંતહર રથ સેવાનો 
આજ સધુી ૧૦,૬૯,૭૦૦ નાગહરકોએ લાભ લીધો છે. દૈવનક ધોરણે શહરેમાાં રથ દીઠ સરેરાશ ૨૭૫ 
વ્યક્તતઓની ઓપીડી સાથે ૧૧૭ થી વધ ુધનવાંતરી રથ ચલાવવામાાં આવે છે એમ શ્રી પાની જણાવે 
છે.   
  

૧૦૪ હલે્પલાઇન સહહત આરોનય સેવાઓ 
 
કોરોના કેસોનુાં વહલેી તકે વનદાન કરવા માટે, મતૃ્યદુર ઘટાડવાના મખુ્ય ઉદે્દશ્ય સાથે, પાબલકાએ 
૧૦૪ હલે્પલાઇનની વવકેષ્ન્દ્રત વ્યહૂરચના અપનાવી છે. ડોકટરો અને પેરામેહડતસની સમવપિત ટીમ 
'સ્ટોપ ટાઈમ'માાં દદીઓ સધુી પહોંચે છે. વોરરૂમ દ્વારા એષ્તટવ સવેલન્દ્સ, પેસીવ સવેલન્દ્સ, ૧૦૪ 
હલે્પલાઇન, એસ.એમ.સી. હલે્પલાઈન, રેફરલ પરીક્ષણ માટે ડોર ટુ ડોર મલુાકાત, ફોલો અપ, રૂહટન 
ટેલી પરામશષ સેવાઓ ઉડીને આંખે વળગે છે. વેસ ુખાતે કોરોના સામે લડવા અને જન માગષદશષન 
માટે અદ્યતન વોર રૂમ એટલે કે, 'રોગચાળા વનયાંત્રણ કક્ષ' શરૂ કરાયો. જેના દ્વારા ૩૫૦૦ થી વધ ુ
કોલ્સ અટેન્દ્ડ કરવામાાં આવ્યા છે, અને ૫૦ થી વધ ુદદીઓને સમયસર હોક્સ્પટલમાાં હરફર કરવામાાં 
આવ્યા છે, તમામ કોલ કરનાર વ્યક્તતઓને ત્યારબાદ સમયસર ફોલોઅપ કરવામાાં આવે છે. 
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સોવશયલ મીહડયા પર મીહડયા બ્રીહફિંગ 

 
મ્યવુનવસપલ કવમશનરે વવવવધ સોશ્યલ મીહડયા પ્લેટફોમષ જેવા કે ટ્વીટર, ફેસબકુ અને યટુયબુ દ્વારા 
નાગહરકોને પહરક્સ્થવત વવશે જાગતૃ કરવા અને અફવાઓ પર ધ્યાન ન આપવા માટે વનયવમતપણે 
માહહતી આપી હતી. સરુત મહાનગરપાબલકાએ તેની સોવશયલ મીહડયા ચેનલ 'માય સરુત' દ્વારા 
વનયવમતપણે સમયસર સાચી માહહતી નાગહરક સધુી પહોંચે તેની ખાતરી કરવા માટે કોવવડ-૧૯ 
પહરક્સ્થવત વવશે અપડેટ કરેલી માહહતી, માગષદવશિકા, આઈ.સી.ઈ. જાગવૃત સાંદેશાઓ અને મહત્વપણૂષ 
અપડેટ્સ પ્રકાવશત કયાષ. 
  

બાંછાવનવધ પાની IAS  
કવમશ્નર, સરુત મહાનગરપાબલકા 
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કોરોનાકાળની ભોજનવ્યવસ્થા 
ડૉ. ધવલ પટેલ, કલેતટર 

 

 કોરોનાકાળમાાં લોકડાઉનની શરૂઆતથી તારીખ ૩૧ મે ૨૦૨૦ સધુી સરૂતે એક અભતૂપવૂષ 
વસદ્ધદ્ધ નોંધાવી. સરૂતમાાં લગભગ ૧૫ લાખ જેટલા પરપ્રાાંતીય મજૂરો વસે છે. આમાાંથી મોટા ભાગના 
રોજ કમાઈને રોજ ખાનારા લોકો છે. અણધાયાષ આવી પડેલ લોકડાઉનના કારણે આમાાંથી બધાના 
હાથને કામ મળતુાં બાંધ થયુાં ને એની જ સાથે પેટને ધાન ન મળે એવી પહરક્સ્થવતનુાં સિન થવા 
લાનયુાં. પરાંત ુ તે જ વખતે સમયસચૂકતા વાપરીને કલેતટર કચેરી, સરૂત મહાનગરપાબલકા, 
ઉદ્યોગગહૃો, સ્વૈધ્ચ્છક સેવાભાવી સાંસ્થાઓ, તમામ સરૂતવાસીઓએ જે આયોજન કયુાં હત ુાં એ ખરેખર 
દશષનીય હત ુાં. તમામ NGOને વવવવધ વવસ્તારો ફાળવી આપી, જે તે જનયાએથી કોઈપણ વ્યક્તતના 
ફોન આવે તે તમામને ભોજન પરુૂાં પાડવાની વ્યવસ્થા વીજળીક ઝડપે ગોઠવાઈ ગઈ. આ સમયગાળા 
દરમ્યાન માત્ર કલેતટર કચેરીના ચોપડ ેચડેલ સેવાભાવી સાંસ્થાઓ અને સ્થાવનક સ્વરાજની સાંસ્થાઓ 
દ્વારા કુલ ૩ કરોડ જેટલા ફૂડ પેકેટ્સ જરૂહરયાતમાંદોને પરૂાાં પાડવામાાં આવ્યાાં હતાાં. જ્યારે આ માનવીય 
આપદા એની ટોચે હતી એ વખતે રોજના ૬ લાખ જેટલા ફૂડ પેકેટ્સ પહોંચાડવામાાં આવતા હતા. 
આ વસવાય ઘરમેળે રોટલી શાક બનાવીને આજુબાજુના જરૂહરયાતમાંદોને ભોજન પરૂી પાડનાર 
સન્નારીઓની તો કોઈ ગણતરી જ નથી. પરૂ, ભકૂાંપ કે અન્દ્ય કોઈપણ આપદા કરતાાં આ આપદા 
અસરગ્રસ્ત લોકોની સાંખ્યા અને સમયગાળો બાંને દૃષ્ષ્ટ્ટ એ ઘણી વધ ુવવકરાળ હતી. કોઈપણ કુદરતી 
આફતમાાં લાખો લોકો માટે બે માસ સધુી અસ્થાયી રસોડાાં ચલાવવા પડયાાં હોય એવુાં ધ્યાનમાાં નથી. 
આ પવૂષભવૂમકા સાથે 'કોરોનાકાળની ભોજનવ્યવસ્થા' અંગે મારા અનભુવો રજૂ કરુાં છાં.  
 
એક હદવસે હદલ્લીથી એક અવધકારીનો ફોન આવ્યો.  
“સરૂતના ફૂડ પેકેટની સાંખ્યા ૬ લાખ પ્રવત હદન છે?”  
“હા સર.” 
“ઠીક. માત્ર ચેક કરતો હતો. ઘણા રાજ્યોનો કુલ આંકડો પણ આટલો નથી.” 
હુાં તેમના અવાજમાાં રહલે અશ્રદ્ધા સ્પષ્ટ્ટપણે અનભુવી શક્યો. મેં એમને સમજાવ્યુાં કે સરૂતમાાં કુલ 
પરપ્રાાંતીયોની સાંખ્યા પણ ઘણા રાજ્યો કરતાાં વધ ુછે, વગેરે વગેરે.… ત્યારબાદ તો ભારત સરકાર 
અને ગજુરાત સરકારની અનેક ટીમો સરૂતની મલુાકાત લઈ ગઈ અને આ આખી ઘટનાને તેમણે 
તાદૃશ જોઈ અને અનભુવી. આ સમયગાળા દરમ્યાન મોટા ભાગના લોકો પોતાના ઘરોમાાં બાંધ હોઈ 
વહીવટી તાંત્ર, સેવાભાવી સાંસ્થાઓ અને જેમની આંતરડીઓ ઠરી એ શ્રવમકો વસવાય આ મહાન 
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ઘટનાનુાં કોઈ સાક્ષી નથી. એટલે એ બાબત જનસામાન્દ્યની સામે આવે એ અપેક્ષાએ લખૂાસખૂા 
આંકડાઓય આપ્યા છે. 
 
એ સમયગાળા દરમ્યાન કૉલસેન્દ્ટર, કલેતટર, કવમશ્નર, સેવાભાવી સાંસ્થાઓ, કોઈના પણ ફોન 
રણકવાનુાં બાંધ થવાનુાં નામ નહોતા લેતા. એમાાંના અમકુ કૉલ સ્મવૃતપટ પર અંહકત થઈ ગયા છે, જે 
આપની સમક્ષ રજૂ કરુાં છાં.  
 
એક હદવસ બપોરે અબગયાર વાનયાના સમય આસપાસ એક શ્રવમકનો ફોન આવ્યો. 
“ડી. એમ. સાહબ, હમ રામપ્રસાદ પાાંડેસરા1 સે બોલ રહ ેહૈં. કુછ ખાને કો નહીં હૈ. હમ સરૂત મેં ફાંસ 
ગયે હૈં. કુછ મદદ કીજજએ.” 
“ઠીક હૈ.  હમ હકસીકો ભેજતે હૈં.” 
આ પછી અમારા અવધક કલેતટર કેલૈયાજીને એ વ્યક્તતની વવગતો, નામઠામ આપીને મદદ પહોંચાડવા 
કહ્ુાં અને ત્યારબાદ બીજા કૉલમાાં વ્યસ્ત થઈ ગયો. 
સાાંજે સાતેક વાનયે એ જ ભાઈનો ફરીથી કૉલ આવ્યો.  
“ડી. એમ. સાહબ, હમેં ખાના વમલ ગયા હૈ. ઔર રોજ વમલ જાએગા ઐસા ભી વો લોગ કહ રહ ેથે.”  
મને કાંઈક સાંતોર્ થયો. મહદાંશે પ્રશ્ન હોય ત્યાાં સધુી વહીવટીતાંત્ર ને લોકો ફહરયાદ કરતા હોય છે, 
પરાંત ુમારી કારકીહદિમાાં પ્રશ્ન હલ થઈ ગયા પછી યાદ કે ધન્દ્યવાદ કરવા વાળા લોકો આંગળીના 
ટેરવે ગણાય એટલા જ છે. મને આનાંદ થયો કે આ સરળ શ્રવમકે મને એ બાબત જણાવવાની તસ્દી 
લીધી. પણ તેના બીજા વાક્યે મને તલીન બોલ્ડ કરી નાખ્યો. 
“ખાના આ તો ગયા હૈ સાહબ, પર યહ ખાના આપ હી કે યહાાં સે આયા હૈ ના?” 
આ મહાનભુાવ ચેક કરતા હતા કે ખાવાનુાં કલેતટરે મોકલાવ્યુાં છે કે બીજા કોઈએ કે જેને એણે મદદ 
માટે ફોન કયો હશે. મેં માાંડ માાંડ મારી જાતને પ્રત્યિુર આપતા રોકી કે, “ખાવાનુાં મળી ગયુાં છે તો 
ખાવામાાં ધ્યાન આપો ને ભાઈ. ક્યાાંથી આવ્યુાં એ પાંચાતમાાં શુાં લેવા પડો છો?”. લોકો આવા સમયમાાં 
પણ ખણખોતરમાાંથી બહાર નથી આવતા. જો સમય યોનય હોત તો આ વવરલ વ્યક્તતત્વને રૂબરૂ 
મળવાની ઇચ્છા હતી. પણ વવપરીત સાંજોગોના કારણે મનની મનમાાં જ રહી ગઈ. 
 
એક હદવસ બબહારના એક ધારાસભ્યનો ફોન આવ્યો. 

 

1 નામ અને સ્થળ બદલેલાાં છે. 
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“ડી. એમ. સાહબ, હમ વવધાયક માતાપ્રસાદ2 બોલ રહ ેહૈં બબહાર સે. હમારે છેત્ર કે કુછ લોગ આપકે યહાાં 
ફાંસે હુએ હૈં. ઉન્દ્હેં ખાના મહૈુયા નહીં હો રહા હૈ.” 

“નમસ્તે. ઉનકા એડ્રેસ બતાઈએ.” 

તેમણે એડ્રેસ કહ્ુાં એટલે મેં તરત જ પ્રત્યિુર આપ્યો કે, “વહાાં તો દિાતે્રય સેવા સમાજ3 રોજ પાાંચ હજાર 

લોગોં કો ખાના બખલાતા હૈ. આપ ઉનકો પીયરૂ્ પોઇંટ4 પર ભેજ દીજજએ. ઉન્દ્હેં ખાના વમલ જાએગા.” 

“હાાં. વો તો હમેં પતા હૈ ડી. એમ. સાહબ. પર વહાાં વસફષ  ખીચડી યા દાલ ચાવલ હી વમલતે હૈં. યે મજદૂર 

આદમી હૈં. કહાાં ખીચડી ખાતે રહેંગે?” 

આખો હદવસ હજારો કૉલ ઉપાડયા પછી આ વાક્ય સાાંભળી મારો વપિો ગયો. 
“ખીચડીમેં ક્યા બરુાઈ હૈ? હમ ભી રોજ ખીચડી હી ખાતે હૈં.” 

ધારાસભ્યે ખીજાઈને કીધુાં, “ઠીક હૈ હફર. આપ વસફષ  ખીચડી હી બખલાઇએગા હમારે લોગોં કો?” 

 “હાાં.” 

“તબ હમ અપને સી.એમ. ઔર આપકે સી.એમ. કો ફહરયાદ કરેંગે કી આપ હમારે લોગોં કો ખાના નહીં દે 

રહ ેહૈં.” 

 

પછી આવી બાબલશ વાતોનો કોઈ જવાબ આપવાનુાં યોનય ન લાગતાાં ફોન કાપી કાઢયો. જ્યારે 

સરૂતવાસીઓ માાંડ માાંડ, જેમ તેમ કરીને કોઈ વ્યક્તત ભખૂ્યો ન સએૂ એ માટે હદવસરાત મહનેત કરી રહ્યા 
હતા, ત્યારે આ મહાશય બબહારમાાં બેઠા બેઠા સરૂત કલેતટરે કયુાં મેન ુજમાડવુાં જોઈએ એની લમણાઝીંક 

કરી રહ્યા હતા. 
 

આવા તો કેટલાય કૉલ સ્વૈધ્ચ્છક સાંગઠનો અને વહીવટી અવધકારીઓ એ આ સમયગાળા દરમ્યાન 

ઉપાડયા ને સહન કયાાં હશે. એ બધા વતી આ સાંસ્મરણો વાચકને અપષણ. 

 
 

ડૉ. ધવલ પટેલ IAS 

કલેકટર, સરુત 
 
 

 
2 નામ બદલેલ છે. 
3 નામ બદલેલ છે. 
4 સ્થળ બદલેલ છે. 
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કોરોના એક વૈવશ્વક મહામારી 
અશોક એમ. દવે 

 
ચીનમાાંથી શરૂ થયેલ આ માહમારીએ વવશ્વના તમામ દેશોને પોતાના ભરડામાાં લઈ લીધા. દુવનયાના 
મોટા ભાગના શહરેોમાાં લોકડાઉન જાહરે કરવામાાં આવ્યુાં. લોકો સતત ખોફ અને બચિંતામાાં જીવતા થઈ 
ગયા. કોરોનાને કારણે કેટલીક સકારાત્મક બાબતો ઉભરીને બહાર આવી. લોકોમાાં સ્વચ્છતા બાબતે 
જાગતૃી આવી. બબનજરૂરી ઘરની બહાર ફરવાનુાં બાંધ થયુાં. લોકડાઉનને કારણે ઘરના સભ્યો એક 
બીજાને વધ ુ સમય આપવા લાનયાાં. ઘરના સભ્યો એકબીજાની મહતા સમજતાાં થયાાં. માણસ 
સ્વજનોથી નજીક આવ્યો. લોકડાઉનને કારણે વ્યક્તત ઘરના પોષ્ષ્ટ્ટક ખોરાક તરફ વળયો. 
  

વવશ્વ વ્યાપી આવથિક સામાજીક કટોકટી ઉભી થઈ. વેપાર ધાંધા બાંધ પડયા. જેને કારણે ઉપરોકત 
પહરક્સ્થવત ઉપક્સ્થત  થઈ. આની અસરથી ન્દ્યાય વવભાગ પ્રભાવવત થયો. તા. ૨૨.૩.૨૦૨૦ ના રોજ 
માનનીય પ્રધાન માંત્રીએ પ્રજા જોગ સાંબોધન કરી ૨૩.૩.૨૦૨૦ થી આખા દેશમાાં લોકડાઉન અમલમાાં 
મકૂય.ુ જેના કારણે અદાલતો ની કાયષવાહી પણ થાંભી ગઈ. જેની  નકારાત્મક અસર કાચા કામના 
કેદીઓ ઉપર થઈ. કાચા કામના કેદી કે જે ભારતીય દાંડ સાંહીતા હઠેળ અગર અન્દ્ય કોઈ કાયદાના 
ભાંગ બદલ પોલીસ દ્વારા ધરપકડ બાદ જ્યડુીશીયલ કસ્ટડીમાાં હતા. કાચા કામના કેદી એ એવા કેદી 
છે જેઓની સામેનો કેસ કોટષમાાં પેન્દ્ડીગ છે. અવધકૃત અદાલત દ્વારા તેઓને દોર્ીત ઠરાવેલ નથી. 
આવા કેદીઓ પૈકી કેટલાાંક કેદીઓની જામીન અરજી પેન્દ્ડીગ હતી. અને તેને જામીન ઉપર મતુત 
થવાના હક્કદાર હતા તેઓની મકુ્તત લાંબાઈ ગયેલ.  

 

જે કેસોમાાં ગનુાના કામમાાં વાહનનો ઉપયોગ થયેલ હોય તેવા વાહનો પોલીસે કબજે કરેલ તે કોટષ  
કાયષવાહી થાંભી જવાના કારણે વાહનના માબલકોને સમયસર વાહન પરત ન મળયા. કોટષની વાસ્તવવક 
કામગીરી બાંધ થવાને કારણે કેસોના વનકાલ ન થઈ શક્યા. જેની સામે ગનુાઓના પ્રમાણ ઘટાડો ન 
થવાના કારણે કોટષનુાં ભારણ વધેલ છે.  

 

કોટષ  દ્વારા વચુષયલ હીયરીગ શરૂ થયેલ છે. જેમાાં ઘણા પ્રશ્નો ઉભા થાય છે. કોટષ  કાયષવાહીમાાં પક્ષકારોના 
વકીલનુાં અહમ યોગદાન છે. વચુષયલ હીયરીંગમાાં જજ તથા બે વકીલની લીંક મળયા બાદ પણ 
દલીલ દરમ્યાન કોઈ વકીલ કોઈ દસ્તાવેજ અગર પરુાવા રીફર કરે જે રેકોડષમાાં ન હોય ત્યારે કોટષ 
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મશુ્કેલી અનભુવે છે. કોટષરૂમ હીયરીંગ હાલના સાંજોગોમાાં શક્ય નથી. નાના કોટષ  રૂમમાાં વકીલોની અને 
પક્ષકારોની અમયાષદીત હાજરી,  સોશીયલ ડીસ્ટન્દ્સના પ્રશ્નો ઉભા કરે છે.  

 

કોરોના ના સમયમાાં પણ પક્ષકારોનુાં વલણ પોતાનો કેસ ચાલે અને વનણષય ઉપર જલ્દી આવે તે 
મજુબનુાં રહ્ુાં છે. પરાંત ુવકીલોની ગેરહાજરીને કારણે પક્ષકારોના વલણને પણ અસર થયેલ છે.  

ટુાંકમાાં કોરોનાની અસર ન્દ્યાયતાંત્ર  ઉપર થયેલ છે. ન્દ્યાય વવભાગમાાં કામ કરતા જજીસ તેમના 
કુાંટુબીજનો, સ્ટાફ્ના કમાષચારી, એડવોકેટ પણ આ મહામારીમાાં સપડાયેલા છે. અને છેલ્લે આ વવર્ય 
ઉપર લખનાર હુાં પોતે પણ હોમ કોરોનટાઈન છાં.  

 

અશોક એમ. દવે 

પ્રમખુ, ગ્રાહક તકરાર વનવારણ કમીશન, સરુત. 
પવૂષ વપ્રન્દ્સીપાલ ડીસ્ટ્રીતટ સેશન જજ,  
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માનવતાના માાંડવે  વનરવ શાહ દ્વારા કમષની આહુવત 
 
વ્યહકત શબ્દની પાછળ  વવશેર્ શબ્દ લાગતા એ  "વ્યકવત વવશેર્" તરીકે ઓળખાય જાય છે.  
સામાન્દ્યથી અસામાન્દ્ય વવચારધારા સાથે  વનુઃસ્વાથષ ભાવનાના અશ્ચવને માનવતાના રથ સાથે જોડી 
કોરોના યદુ્બમાાં વવશેર્ યોદ્બા સાબબત થનાર વ્યહકતત્વ સાથેના પે્રરણાત્મક સાંવાદ અને સેવાયજ્ઞમાાં 
અપેલ સત્કમષની આહુવત અહી પ્રસ્તતુ છે . 
 
કહવેાય છે કે વ્યહકત પોતાના કમષથી અને આદશષથી જ મહાન બને છે .કમષ એવા થાય કે નામ થાય 
અને નામ એવુાં થાય કે જેના પર સન્દ્માન થાય .અપેક્ષા વવના સેવા કરનાર વ્યહકતની વવચારધારા 
પણ સાવ અનોખી હોય.  એ સાબબત થયુાં જયારે પ્રભ ુમહાવીર સ્વામી જન્દ્મકલ્યાણ હદન વનવમતે 
૩૦૦૦ થી વધારે કોરોના વોહરયસષ અને જરૂહરયાતમાંદ લોકોને લોકડાઉનના સમયમાાં એક મહહનાથી 
પણ વધારે સમય ચાલે તેવી અંદાજજત ર૭ kg જેટલી જીવન જરૂહરયાતની સામગ્રી સાથે 'સાંપવત 
ગ્રોસરી કીટ'નુાં  વવતરણ કરવામાાં આવ્યુાં . 
 
જયાાં ભાવ માત્ર સેવાનો હોય ત્યાાં હાથ આપમેળે જ મદદ માટે આગળ આવી જાય .શ્રી  વનરવભાઇ 
શાહની પ્ેરણા અને પણેુશભાઇ મોદીના માગષદશષન સાથે અંદાજે ૪પ હદવસ સધુીમાાં સમગ્ર સરુત 
શહરેની સેવા વસ્તી, EWS આવાસ, ઘર વવહોણા શ્રવમકો, વહરષ્ટ્ઠ નાગહરક તેમજ જરૂહરયાતમાંદ એવા 
૧પ૦૦૦ થી વધ ુ પહરવારને ''સાંપ્રવત અન્નકે્ષત્ર દ્બારા દરરોજ શદુ્બ, સાજત્વક ભોજન પીરસાયુાં શ્રી 
વનરવભાઇ શાહ ેવ્યહકતગત હાજરી આપી એક-એક કોબળયા પર એ લાચાર અને ભખૂ્યા ચહરેા પર 
આવતા સાંતોર્ની સામે તેઓનો હદવસ-રાતનો થાક ઉતરી જતો હતો . 
 
સરુત શહરેના ડેપ્યટુી મેયરશ્રી વનરવભાઇ શાહ જેઓએ માત્ર રાજકીય નહહ પરાંત ુ વ્યહકતગત 
જવાબદારી સાથે કોરોનાકાળમાાં કરેલ કાયષ સાચા અથષમાાં સન્દ્માનને પાત્ર છે .ધમષથી જૈન હોય જીવ 
માત્ર દયા અને 'અહહિંસા પરમો ધમષ'ના આદશષ તો રકતવાહહનીમાાં જ વહ ેઅને એ જ આદશો સાથે 
શ્રી  વનરવભાઇ શાહ અને તેઓના સહાયક સભ્યોએ સતત ૪૦  હદવસથી વધ ુ ''સાંપ્રવત જીવમૈત્રી 
સેવાયજ્ઞ'' ના માઘ્યમ સાથે અબોલ જીવને ભોજન અપાયુાં .ખબૂ માન સાથે કહવે ુાં પડ ેસરુતની આ 
ભવૂમ એટલે જ ગેોરવવાંતી છે કારણ અહીં અબોલ પશનુી જરૂરીયાતને પણ પ્રથમ પ્રાધાન્દ્ય અપાય 
છે. 
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શહરેનાાં ડેપ્યટુી મેયરશ્રી વનરવભાઇ શાહનુાં વ્યહકતત્વ એટલે જ વવશેર્ બન્દ્યુાં છે કારણ તેઓએ માત્ર 
જવાબદારી પણૂષ નહહ કરતાાં સમયને ચારેબાજુથી ચકાસ્યો અને લોકોનાાં સ્વાસ્થ્ય માટે પણ બચિંતા 
કરી કાયષ કયાષ .કોરોના મહામારીમાાં રોગપ્રવતકારક શહકત વધારવા ૧,પ૦,૦૦૦ વોડષના તમામ 
પ્રજાજનો અને સરુત શહરેના તમામ જૈન પહરવારને વવનામલુ્યે હોવમયોપેવથક દવાના ડોઝ ARSENIC 
ALB-30 નુાં વવતરણ કરવામાાં આવ્યુાં . 
 
શ્રી  વનરવભાઇ શાહએ તારીખ ૧ મે,ના રોજ પોતાના જન્દ્મહદવસની અનોખી ઉજવણી ''સાંપ્રવત 
રકતદાન સેવા સપ્તાહ'' દ્બારા ૭૦૦ થી વધ ુ રકતદાતાઓના સહકાર થી ''રકતદાન મહાદાન'' 
ચહરતાથષ દ્બારા કરી . 
 
કોરોના કાળમાાં જ્યાાં 'જનસેવા એજ પ્રભસેુવા' સાથષક થઇ રહી હતી ત્યાાં આ મહામારીને નાથવા 
'સ્વચ્છ ભારત-સ્વસ્થ ભારત' ના મહામાંત્ર સાથે માત્ર હાથ સેનેટાઇઝ કરવા પરૂતા નહીં હતાાં પરાંત ુ
ઘર, રસ્તા, જાહરે વમલ્કત કે જાહરે સ્થળ ઉપરાાંત ધાવમિક સ્થળ જેવા કે મઢ, માંહદર, મક્સ્જદ, દહરેાસર, 
ઉપાશ્રયની સ્વચ્છતા ઉપરાાંત મત  વવસ્તારની તમામ સોસાયટીને સેનેટાઇઝ કરવુાં આવશ્યક હત ુાં 
ત્યારે વવનામલૂ્યે સેનેટાઇઝીંગ વાહનની સગવડ સાથે જાતે જઇને પણ આ સેવા કરી . 
 
''સાંપ્રવત કોવીડ આઇસોલેસન સેન્દ્ટર'' દ્બારા કોવીડ દદીને પાહરવાહરક અને લાગણીસભર વાતાવરણ 
આપવામાાં આવી રહયુાંછે. ડોકટર, નસષ, સફાઇકમી જેવી વ્યવસ્થા સાથે દવાથી લઇ જમવાની તમામ 
અઘ્યતન સવુવધાનો સમેુળ સમન્દ્વય આ સેન્દ્ટરમાાં જોવા મળે છે .કોરોનાની મહામારીમાાં સામાજજક 
દૂરી સાથે પણ લાગણીઓ નજીક રહ ેએ હતેથુી રક્ષાબાંધન હોય કે સ્વાતાંત્ર્યહદન, પયુષર્ણ હોય કે 
પછી જન્દ્માષ્ટ્ટમી તમામ તહવેારોની ઉજવણી પણ આઇસોલેસન સેન્દ્ટરમાાં કરવામાાં આવી .જીવનની 
નાની ક્ષણમાાં મોટી ખશુી મેળવી નવા રષ્ષ્ટ્ટકોણ સાથે જીવવાની રાહના સારથી બની કેટલાય મનમાાં 
આશાનાાં દીપ શ્રી  વનરવભાઇ શાહ પ્રજ્જવબલત કરી રહયા છે . 
 
મહામારીના સમયમાાં પ્રદુર્ણ ઘટાડી ઓહકસજનના ઉત્પાદનમાાં વધારો કરનાર આ વકૃ્ષો વાવવાના 
કાયષને ગજુરાત બકુ ઓફ રેકોડષમાાં સ્થાન મળયુાં. યવુા રાજકીય વવભવૂત, સ્વભાવમાાં ધૈયષ અને 
વનખાલસતા સાથે પ્રભાવશાળી વાકયછટા ધરાવનાર સ્પષ્ટ્ટવકતા, આગવી સાંચાલન સજુ, નવીનતમ 
અને પહરવતષનશીલ વવચારધારા સાથે એક નવી હદશા તરફ સમાજને દોરી રહયા છે એવા એક 
પે્રરણાત્મક વ્યહકતત્વ શ્રી  વનરવભાઇ શાહ ે ભારતના વડાપ્રધાન શ્રી નરેન્દ્રભાઇ મોદીના 70માાં 
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જન્દ્મહદનની ઉજવણી શહરેમાાં 70 હજાર વકૃ્ષો વાવી તેનુાં સાંવધષન કરવાની પ્રવતજ્ઞા સાથે અનોખી 
રીતે કરી . 
 

વનરવ એસ . શાહ 
ડે.મેયર, સરુત મહાનગરપાબલકા 

ઓહફસ નાં. 0261 2787000 - મો. 9825111202 
niravsurat9@gmail.com 
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સરુત મહાનગરપાબલકા કોરોનાના આપવિકાળમાાં પણ લોકોની પડખે રહી 
  અવનલ ગોપલાણી 
 
સરુત મહાનગર ભારતનુાં આગવુાં પ્રગવતશીલ શહરે છે, વેપાર, ઉદ્યોગ અને વાબણજ્યના કે્ષતે્ર હરણફાળ 
ભરી વવશ્વમાાં સરુતે પોતાનુાં નામ એક આવથિક નગરી તરીકે અંહકત કયુાં છે. દેશભરમાાંથી રોજીરોટી 
માટે આવતા લોકોએ સરુત 'મીની ઈષ્ન્દ્ડયા'ની ઓળખ અપાવી છે. સરુતની હવામાાં વેપારની તાજગી 
છે અને પાણીમાાં વાબણજ્યની લહરે છે, પરાંત ુકોરોનાની મહામારીએ સરુતની આવથિક પ્રગવત ઉપર 
બે્રક મારી દીધી. 
 
કોરોનાકાળ દરમ્યાન આખા વવશ્વની જેમ સરુતના વેપાર ઉદ્યોગ પણ બાંધ થયા. શહરેની આવથિક 
પ્રગવત ઉપર અસર પડી, પરાંત ુસરુત મહાનગર પાબલકાએ આ શહરેને સરુઢ વહીવટ આપવાના 
એના ધ્યેયને કયારેય ન છોડયો. લોકડાઉનને કારણે હફબઝકલ મીટીંગ બોલાવવી અશક્ય હતી. એટલે 
વચ્યુષઅલ મીટીગ દ્વારા સરુત મહાનગર પાબલકાની સ્ટેડીંગ કવમહટએ લોકોના હહતમાાં અનેક વનણષયો 
લીધા. આ પ્રકારનો આ પહલેો અનભુવ હતો, તેમ છતાાં નગરજનોને આપવિમાાં મદદરૂપ થવાના 
ઉદે્દશથી અનેકવવધ વનણષયો લેવામાાં આવ્યા. 
 
વવડીયો કોન્દ્ફરન્દ્સ દ્વારા મળેલી સ્થાયી સવમવતની સભામાાં કરવામાાં આવેલા મહત્વના વનણષયો 
 
1. આરોનય વવર્યક સાધન-સામગ્રી ખરીદ કરવા માટે સરુત મહાનગરપાબલકા તરફથી મ્યવુનવસપલ 
સભ્યશ્રીઓને ફાળવવામાાં આવતી ગ્રાન્દ્ટમાાંથી તા. ૩૧મી માચષ, ૨૦૨૦ પછી જે સભ્યોની જે ગ્રાન્દ્ટ 
બાકી હતી તે ગ્રાન્દ્ટની રકમ તે પછીના વર્ષમાાં કેરી ફોરવડષ કરવાને બદલે કોરોના વાઈરસ (coVID-
59) ફાંડ હઠેળ સરુત મહાનગરપાબલકામાાં જમા કરાવવાનો વનણષય લેવામાાં આવ્યો. 
 
2. ૨૦૨૦-૨૧ વર્ષ દરમ્યાન શહરેીજનોને એવપ્રલ-૨૦૨૦ અને મે-૨૦૨૦ એમ બને્ન માસ માટે 
એડવાન્દ્સ ટેક્ષ ભરનારને પ્રોપટી ટેક્ષમાાં ૧૦% રીબેટ આપવાનો વનણષય લીધો. 
 
3. સ્મીમેર હોક્સ્પટલ, મસ્કતી હોક્સ્પટલમાાં તેમજ તમામ અબષન હલે્થ સેન્દ્ટર તેમજ અબષન હલે્થ 
સેન્દ્ટર અને મેટરનીટી હોમ, તમામ શહરેી સામહુીક આરોનય કેન્દ્ર (ગજુરાત અબષન હલે્થ પ્રોજેકટ 
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અંતગષત) ખાતે ઓ.પી.ડી. કેસ/રજીસ્ટે્રશન ફી, એન્દ્ટી રેબીઝ વેકસીન ફી (ARV), હડસ્પેન્દ્સરી ફી, 
ઈજેકશન ફી, ઈમરજન્દ્સી કેસ, ડ્રેસીંગ ફી, લેબોરેટરી 1, coVID-19. ની પહરક્સ્થવતને ધ્યાનમાાં રાખી 
સમગ્ર શહરેીજનો માટે તા. ૩૧-૧૨-૨૦૨૦ સધુી ઉપર જણાવેલ કોઈપણ પ્રકારની ફી વસલુ ન 
કરવાનો વનણષય લઈ સરુત શહરેની જનતાને ખબૂ મોટી સહાય કરી. મોબાઈલ તલીનીક ચલાવવા 
માટે તેમજ એપેડેમીક સવે ટીમને માટે વવવવધ વવસ્તારોમાાં આવવા જવા માટે મોબાઈલ મેડીકલ 
વાન ખરીદવામાાં આવી. 
 
4. તબીબી સારવાર મેળવવા તેમજ અન્દ્ય અવસાન થતા કેસમાાં ઘરથી હોક્સ્પટલ કે ઘરથી સ્મશાન 
ગહૃ સધુી લઈ જવા સરુત ફાયર વવભાગ હસ્તકની તમામ પ્રકારની એમ્બ્યલુન્દ્સ તેમજ શબવાહહનીની 
સેવા માટે જાહરે જનતા પાસે ૩૧ હડસેમ્બર, ૨૦૨૦ સધુી કોઈપણ ચાિ નહી વસલુવા વનણષય લેવાયો. 
 
5. સરુત મહાનગરપાબલકાની સ્મીમેર/મસ્કવત હોક્સ્પટલમાાં દાખલ થતા નોન (coVID-I9) કે અન્દ્ય 
પેશન્દ્ટોને તા. ૩૧-૧૨-૨૦૨૦ સધુી વવવવધ સેવા-ફી / ચાિસમાાંથી સાંપણુષ માફી આપવામાાં આવી. 
 
6. કોરન્દ્ટાઈન થયેલા કમષચારીઓની ખાસ રજા માંજુર કરવામાાં આવી. 
 
7. લોકડાઉન વપહરયડ દરમ્યાન જન્દ્મ કે મરણની નોંઘણી કરવામાાં ન આવી હોય તો તેમને એહફડેવવટ 
કયાષ વગર પણ નોંધણી કરવાની સવુવધા આપવામાાં આવી. 
 
આમ સરુત મહાનગરપાબલકાએ હાંમેશની જેમ હકારાત્મક રહી કોરોનાકાળના લોકડાઉન વપહરયડ અને 
લોકડાઉન પછીના સમયમાાં પણ સરુત શહરેની જનતાની પડખે રહી એમને પડેલી આવથિક મશુ્કેલીમાાં 
ટેક્ષના દરમાાં ઘટાડો તથા સેવા ફીની માફી આપી લોકહહતમાાં કાયો કયાષ. 
 

અવનલ ગોપલાણી 
ચેરમેન- સ્ટેષ્ન્દ્ડિંગ કવમહટ 
સરુત મહાનગરપાબલકા 
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રાષ્ટ્ટ્રીય સ્વયાંસેવક સાંઘ સાંવેદનાની સરવાણી 
કેતન લાપસીવાલા 

 
વવશ્વ આરોનય સાંસ્થા દ્વારા ‘કોરોના’ ને વૈવશ્વક મહામારી જાહરે કયાષ બાદ ભારત સરકાર દ્વારા પરૂા 
ભારતમાાં લોકડાઉન આપવામાાં આવ્યુાં હત.ુ જે અંતગષત ભારતના દરેક પ્રાાંત, શહરે અને જજલ્લામાાં 
અનેક સેવાભાવી સાંસ્થાઓ, સરકારી તાંત્ર અને વ્યક્તતગત રીતે પણ સેવા કેન્દ્રો શરૂ કરવામાાં આવ્યા 
હતાાં. સરુત મખુ્યત્વે ડાયમાંડ અને ટેક્ષટાઈલ્સ સાથે સાંકળાયેલ છે. જેમાાં ભારતના તમામ રાજ્યના 
લાખો શ્રવમકો રોજગારી માટે અહીં વસવાટ કરે છે. 
 
ડો. આંબેડકર વનવાસી કલ્યાણ ટ્રસ્ટ દ્વારા અગાઉ પણ કુદરતી આપવિ સમયે વવવવધ સેવાકીય 
પ્રવવૃિઓ થતી રહી છે. આ મહામારીના સમયમાાં ૨૩ માચે, ટ્રસ્ટ દ્વારા આગામી સમયની ચચાષ કરી 
વચ્યુષઅલ વવમશષ શરૂ કરી દીધો હતો. આગામી સમયમાાં કેવી રીતે કાળજી રાખવી, સેવા કાયષ કઈ 
રીતે કરીશુાં. સેવા કરતા કેવા પ્રશ્નો આવશે? જેની વવગતવાર ચચાષ કરીને જરૂરીયાત મજુબ સવે માટે 
એક ટીમ બનાવી. જેવી જરૂરીયાત હોય તે મજુબ સેવાકાયષ કરવાનુાં ૨૫ માચષથી શરૂ કરી દીધુાં હત ુાં. 
શરૂઆતમાાં કાયષકતાષના ઘરેથી ફૂડ પેકેટ તૈયાર કરી ફુટપાથ ઉપર રહનેાર લોકોને મદદ કરવામાાં 
આવી. ત્યાાં જતા ધ્યાનમાાં આવ્યુાં કે અન્દ્ય સાંસ્થાઓ પણ મદદ કરવા માટે આવે છે. એક જનયાએ બે 
થી વધ ુસાંસ્થાઓ આપી જતી હતી. જેથી ધ્યાનમાાં આવ્યુાં કે એક પ્લેટફોમષ ઉપર તમામ સાંસ્થાઓને 
એકઠી કરવી જોઈએ. જેનાથી બધા લોકો સઘુી પહોંચી શકાય.  
 
સરુત શહરેની સેવાકીય સાંસ્થાઓને રાષ્ટ્ટ્રીય સ્વયાંસેવક સાંઘના પ્રયત્નોથી એકત્રીત કરવામાાં આવી. 
સાંસ્થાના પ્રમખુ કાયષકતાષઓ સાથે ચચાષ કરી વવસ્તારની ફાળવણી કરી. વોટ્સએપ ગ્રપુ દ્વારા વવસ્તાર 
મજુબ કાયષની આપલે કરી રીપોટીંગ કાયષ ચાલ ુકયુાં. જેથી કોઈ સેવાથી વાંબચત ના રહ.ે જે લોકડાઉનમાાં 
સાંપણૂષરીતે અસરકારક સાબબત થયુાં. કોઈ સાંસ્થા ફકત ચા-પાણીની વ્યવસ્થા કરતી, તો કોઈ સકુો 
નાસ્તો, તૈયાર ભોજન, માસ્ક, સેનેટાઈઝર વવતરણની સેવા આપતી.  
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૧) અનાજ કીટ વવતરણ :   
 
સરુત શહરેના સવેના આધારે આયોજન કરી સાત ભાગમાાં વહેંચવામાાં આવ્યુાં. જેમાાં કીટ  તૈયાર 
કરવાના બે મખુ્ય કેન્દ્રો બનાવ્યા. જેમાાં પવષત પાટીયા અને વેસમુાાં કીટ તૈયાર કરવાના કેન્દ્રો બન્દ્યા. 
જ્યાાંથી ત્યારબાદ સમગ્ર સેવા કાયષનુાં સાંચાલન થયુાં. આ અબભયાન  દરવમયાન સરુતમાાં કુલ 
૧,૨૪,૮૯૦ કીટનુાં વવતરણ કયુાં.  
 
૨) તૈયાર ભોજન વવતરણ :    
 
 લોકડાઉન લાંબાતા અનાજની કીટને બદલે તૈયાર ભોજન વ્યવસ્થા કરવી વધ ુયોનય જણાયુાં. 
સાત ઝોનમાાં સેવા વસ્તીઓ, સ્થાવનક મજૂરો અને વનમ્ન મધ્યમવગષના અન્દ્ય જરૂરીયાત માંદ લોકોને 
રોજના બે ટાંકના ભોજનની વ્યવસ્થા તેમજ ફુડ પેકેટની વ્યવસ્થા ગોઠવવામાાં આવી. કુલ 
૧૮,૬૪,૦૭૮ ભોજન તથા ફુડ પેકેટનુાં વવતરણ કરવામાાં આવ્યુાં.  
 
૩) આયવેુહદક ઉકાળા વવતરણ :    
 
 આયરુ્ માંત્રાલય અને સરુત મહાનગર પાબલકા સાથે રહીને રોગપ્રવતકારક શક્તત વધારવા 
માટે ઉકાળા વવતરણના ૨૧ કેન્દ્રો શરૂ કરવામાાં આવ્યા. જે સાત હદવસ સઘુી વહલેી સવારે ગરમા-
ગરમ ઉકાળાનુાં વવતરણ કરવામાાં આવ્યુાં. કુલ ૨૧,૭૩,૧૫૦ લોકો સઘુી ઉકાળાનુાં વવતરણ કયુાં.  
 
૪) સેનીટાઈઝેશન : 
   
 જાહરે સ્થાનો તેમજ વવવવધ જનસેવા કેન્દ્રોને સેનેટાઈઝ કરવા તથા સોસાયટીમાાં ગ્રપુ મીટીંગ 
દ્વારા જાગવૃત લાવવા પ્રયત્નો કયાષ. ૩૬૫૦ સ્થાનોનુાં સેનીટાઈઝેશન કરવામાાં આવ્યુાં.  
 
૫) વન:શલુ્ક માસ્ક વવતરણ :  
  
 સમાજમાાં માસ્ક વવરે્ જાગવૃત આવે તે માટે વન:શલુ્ક માસ્ક ઉપલબ્ધ કરાવવા ટ્રસ્ટ દ્વારા 
પ્રવશબક્ષત વસવણના બહનેોને કાપડ, કટીંગ કરી પહોંચાડવામાાં આવ્યુાં અને તેઓએ પોતાના ઘરેથી 
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વસલાઈ કરી ટ્રસ્ટને આપી સ્વરોજગાર પણ પ્રાપ્ત કયો. કુલ ૧,૭૫,૨૮૧ માસ્કનુાં વનવાસી તથા 
સરુતની સેવા વસ્તીમાાં વવતરણ થયુાં.  
 
૬) સરકારી કોવવડ હોક્સ્પટલમાાં સહાયતા કેન્દ્રો :   
 
 કોવવડ દદી અને દદીના સાંબાંધીઓને જોડતી લીંક બનાવી વવડીયો કોન્દ્ફરન્દ્સથી વાતબચત, 
જરૂરી ચાલતી દવાઓ કે અન્દ્ય ચીજવસ્તનુી આપલે તથા હોક્સ્પટલને લગતી તમામ માહહતી માટે 
ચેમ્બર, હોક્સ્પટલ પહરસરમાાં ઉભુાં કરવામાાં આવ્યુાં. જેમાાં સ્મીમેર અને વસવવલ હોક્સ્પટલમાાં ડોકટર 
કાયષકતાષઓની ટીમ, કોવવડ વોડષમાાં પેરામેડીકલ તાંત્રની સાથે સહયોગમાાં જોડાયા. ૪૫ હદવસ સઘુી 
બે સીફટમાાં કામ કરવામાાં આવ્યુાં.  
 
૭) હોવમયોપેથીક તેમજ આયવેુહદક દવા વવતરણ :  
 
 આપણી ભારતીય ઔર્ઘીયોને ફરી સમાજમાાં સ્થાવપત કરવી તે વવશે જનજાગરણ કરવુાં 
તેમજ સરકારશ્રી દ્વારા સબુચત અને આયવેુદ વનષ્ટ્ણાાંત વૈદ્ય મેધાબહને દ્વારા તૈયાર કરેલ આયવેુદ 
અને હોવમયોપેથીક ઔર્ધ કીટ ૨૯૦૦ પહરવાર સઘુી પહોંચાડવામાાં આવી.  
 
૮) અન્દ્ય સેવાઓ :   
 
પ્રવાસી શ્રવમકો માટે આવશ્યક સેવાઓ પરુી પાડવામાાં આવી. 
ધન્દ્વન્દ્તહર રથની યોજનામાાં જાગવૃત માટે સોસાયટી સાંપકષ   
સાંિવમતના પહરવારનુાં ડોકટર દ્વારા કાઉન્દ્સેલીંગ  
ટ્રાફીક અને પોલીસ કમષચારીઓને લોકડાઉનના સમયે ફરજના સ્થાને બપોરે અને સાાંજના સમયે 
ફૂડપેકેટ તૈયાર કરી આપવામાાં આવ્યુાં.    
 
૯) બ્લડ ડોનેશન કેમ્પ :   
 
 લોકડાઉનના સમય દરમ્યાન સરુત શહરેની તમામ પ્રવવૃિઓ બાંધ હતી. બ્લડ બેંકમાાં બ્લડનો 
સ્ટોક પણૂષ થઈ ગયો હતો. ઘણી એવી બબમારીમાાં વનયવમત લોહીની જરૂર પડતી હોય છે. જે 



62 
 

લોકડાઉનને લીધે બ્લડ ડોનેશન કેમ્પ ન થવાને કારણે એક સમસ્યા ઉદ્દભવી હતી. સ્થાવનક સરકારી 
અને પ્રાઈવેટ બ્લડ બેંકનો સાંપકષ  કરી સરકારશ્રીની ગાઈડ – લાઈન મજુબ આ ભયાનક રોગની વચ્ચે 
કાયષકતાષઓ દ્વારા રતતવાહીનીના માધ્યમથી ૩૫૦૦ બોટલ રતતદાન એકત્ર કરી સ્મીમેર, સીવવલ, 
સરુત રતતદાન કેન્દ્ર, લોકસમપષણ બ્લડ બેંકને આપવામાાં આવ્યુાં.  
 
૧૦) પ્લાઝમા ડોનેશન માટે જાગવૃત :   
 
 કોવવડ-૧૯ના ગાંભીર દદીઓને “પ્લાઝમા” સાંજીવની સમાન સાબબત થતા. તેના માટે 
કાયષકતાષઓએ કોરોના થઈને સારા થયા હોય તેવા લોકોનો સાંપકષ  કરી સ્મીમેર અને વસવવલ 
હોક્સ્પટલમાાં ૧૬૦ લોકોનુાં પ્લાઝમા ડોનેશન કરાવ્યુાં તેમજ પ્રથમ પ્લાઝમા કેમ્પ કરવાનુાં શે્રય    ડો. 
આંબેડકર વનવાસી કલ્યાણ ટ્રસ્ટને પ્રાપ્ત થયુાં.  
 
 

કેતનભાઈ લાપસીવાલા 
સરુત મહાનગર કાયષવાહ 
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મોં હસતુાં અને હદલ રડત ુાં રહ્ુાં 
અજીત શાહ, સીએ,  અમદાવાદ 

 
તા. ૩૦ મે ૨૦૨૦ ને શવનવારે બપોરે મારી પરબણત દીકરી હની નો કોરોના નો ટેસ્ટ કરાવ્યો જેનો 
રીપોટષ  રાતના ૧૧.૩૦ વાગે હોસ્પીટલમાાંથી ફોન આવ્યો કે રીપોટષ  પોઝીટીવ છે આ સાાંભળી હુાં, મારા 
પત્ની, દીકરો અને દીકરાની વહુના પગ નીચેથી ધરતી ખસી ગઈ. ચારે જણા મૌન થઈ એકબીજાની 
સામે જોયા કયુષ છેવટે ૧૨ વાગે દીકરીને ફોન કરીને જાણ કરી ત્યાાં પણ તેની બે દીકરીઓએ રડવાનુાં 
શરૂ કરી દીધુાં.  
તા. ૩૧ મે ૨૦૨૦ ના રોજ કોરોનટાઈન હોસ્પીટલમાાં દાખલ કરી અને બપોરે જમાઈનો રીપોટષ  પણ 
પોઝીટીવ આવ્યો. તેમને પણ  હોસ્પીટલમાાં દાખલ કયાષ. ઘરે બે છોકરીઓ એકલી. કોપોરેશનવાળાએ 
બોડષ માયુષ કે ૧૪ મી જૂન સઘુી કોઈએ ઘરમાાંથી બહાર નીકળવાનુાં નહીં કે કોઈએ ઘરમાાં જવાનુાં નહીં. 
અમારી પહરક્સ્થવત કફોડી બની. દીકરીને હોસ્પીટલમાાં જમવાનુાં અનકુળૂ ન પડવાથી તેનુાં ટીફીન, બે 
દીકરીઓનુાં ઘરે ટીફીન મોકલવાનુાં. જો કે કુટુાંબના સાંપને કારણે બઘ ુગોઠવાઈ ગયુાં.  
તા. ૨ જૂન ૨૦૨૦ ના રોજ મારી દીકરીને ઓકસીજનનો પ્રોબ્લેમ થવાથી બીજી હોસ્પીટલમાાં ટ્રાન્દ્સફર 
કરી. જમાઈ અને દીકરી એક જ હોસ્પીટલમાાં, પરાંત ુજમાઈને રીકવરી ઝડપથી આવવાથી તા. ૫ 
જૂન ૨૦૨૦ ના રોજ  રજા આપી. અને એમને એમના બેનના ઘરે લઈ ગયા. કારણકે પોતાના ઘરે 
છોકરીઓ હતી. અને ૧૪ મી જૂન પહલેા પ્રવેશ ન હતો. દીકરી સાથે દરરોજ સવાર સાાંજ વીડીયો 
કોબલિંગ ઉપર વાત કરતા હતા.  
આખરે તા. ૧૩ મી જૂને દીકરી હનીને હોસ્પીટલમાાંથી રજા આપી. એને મારા ઘરે લઈ આવ્યા,એને 
૩૦ હદવસ સઘુી એકજ રૂમમાાં રાખવામાાં આવી. તા. ૧૩ મી જુલાઈના હદવસે મારી દીકરી, તેની 
દીકરીઓ પાસે તેમના ઘરે ગઈ.  
તા. ૨ જૂનથી ૧૦ જૂન સઘુીના હદવસો ખબૂ જ ટેન્દ્શનમાાં ગયા. મો હસત ુાં અને હદલ રડત ુાં રહ્ુાં. પણ 
ભગવાન ઉપર રાખેલો ભરોસો ખોટો પડતો નથી, એવુાં અમે મહસેસુ કયુષ.  
 

અજીત સી. શાહ ચાટષડષ એકાઉન્દ્ટન્દ્ટ 
અમદાવાદ – ૩૮૦૦૫૪ મો. નાં. ૯૮૨૪૦ ૫૦૫૨૬ 
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રાહુ..કેત ુકે માંગળ નહીં પણ જાલીમ કોરોનાનુાં નડતર 

અમતૃ વહડયા 
 

કોવવડ_૧૯ કોરોના વાયરસની  મહામારીએ આખા વવશ્વમાાં હાહાકાર મચાવી દીધો છે. ચીનના કાળા 
કરતતૂ સમો એ કાળમખુો શયતાન ભારતમાાં જરા મોડો પ્રવેશ્યો. પ્રારાંભમાાં લાગત ુાં હત ુાં કે એ લાાંબુાં 
નહીં ખેંચે પણ એણે બધી ધારણા ખોટી પાડી અને લોકડાઉન દરવમયાન વડાપ્રધાનની અનેક 
અપીલને નહીં માનીને લોકો બગીચામાાં વવહરતા હોય એમ માસ્ક પહયેાષ વવના અને સોવશયલ હડસ્ટન્દ્સ 
નહીં પાળી બેફામ વતષતા આખરે એવી પહરક્સ્થવત સજાષઈ કે બધુાં તહસનહસ થઈ ગયુાં. વેપાર ધાંધા 
રોજગાર ઠપ થઈ ગયાાં. અનેક લોકો રસ્તા પર આવી ગયાાં. બધ ુજ પડી ભાાંનયુાં. અનેક આયોજનો 
ખોરવાયા. ગ્રાહ્ય પહરક્સ્થવતનો ભોગ હુાં પણ બન્દ્યો. 42 વર્ષથી પત્રકાર વ્યવસાયમાાં છાં. ખતરનાક 
પરૂ અને પ્લેગ જેવી મહામારીનો સામનો કયો હતો. સમાચારો માટે સતત દોડતો રહતેો હતો. પણ 
કોરોનાએ મને મારી ઉંમર બતાવી દીધી. વસવનયર વસટીઝન હોવાથી પહરવારજનોએ બહાર 
નીકળવાની જ મનાઈ ફરમાવી દીધી. એમાાં મારી નાની પતુ્રી ડોતટર વસદ્ધદ્ધનો તો એવો આગ્રહ કે 
દરવાજા બહાર નીકળવાન ુજ નહીં. અહીં વવવધની વિતા પણ જોવા જેવી છે. અમે હાલ ઘરમાાં ચાર 
જણા છીએ. જેમા હુાં, મારી પત્ની ભાવના અને મારા સાસ ુદેવીબેન ત્રણેય વસવનયર વસટીઝન  છીએ. 
પતુ્રી ડોકટર વસદ્ધદ્ધ મસ્કવત હોક્સ્પટલમાાં સેવા આપે છે. તેના લનન જૂનમાાં વનરધાયાષ હતા. અગાઉથી 
અનાવવલ સમાજની દયાળજી આશ્રમની વાડી પણ બકૂ કરાવી દીધી હતી. દરવમયાન કોરોનાનો કહરે 
શરૂ થઈ ગયો. અમને એમ કે થોડા સમયમાાં કોરોના જશે પણ એ તો સતત વધવા માાંડયો. ડો. 
વસદ્ધદ્ધની કોરોના વોહરયર તરીકે ફરજ વધી ગઈ. તેણે અમારા ત્રણ વહડલોનો પણ ખ્યાલ રાખવાનો 
હતો. તેણે સરુતમાાં જ રહતેા તેના હફયાન્દ્સ ધ્રવુ જાની સાથે વાતચીત કરી અને ધ્રવેુ તેના વપતા 
હહમાાંશભુાઈને જાણ કરી આ પહરક્સ્થવતમાાં લનન મોકુફ રાખવા વનણષય લીધો. મારી મોટી પતુ્રી નેહલ 
વમબલન્દ્દ ગાવડેએ બકુ કરાવેલી એર હટહકટ કેન્દ્સલ કરાવવી પડી. હદવાળી બાદ લનન યોજવાનુાં નક્કી 
કયુાં પણ કોરોના વકરતો જ રહ્યો. મારી તબીબ પતુ્રી લનનના શમણાાં એક બાજુએ મકુીને કોરોના 
વોહરયર રૂપે ઝઝૂમવા માાંડી અને અમને ત્રણ વડીલોને પણ સાચવતી રહી. તેના લનન અંગે ફરી 
તૈયારી કરી ત્યાાં મોટી પતુ્રી નેહલના પહરવારમાાં કોરોનામાાં સપડાયો. હવે અમે સાદાઈથી વસદ્ધદ્ધના 
લનન યોજીશુાં. સાસરુાં સરુતમાાં જ હોવાથી તે અમારી પણ સાંભાળ રાખશે.  ભગવાનને પ્રાથષના કરીએ 
કે આ કોરોના જલ્દી જાય. સૌ ફરી આનાંદોલ્લાસથી અગાઉ જેમ જીવવા માાંડીએ. અસ્ત.ુ 

અમતૃ વહડયા 
પત્રકાર, સાંદેશ – સરુત – ૯૮૨૫૮ ૫૯૫૯૧ 
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આત્મવનભષર ગજુરાત સહાય યોજના હઠેળ 

ગજુરાત સરકાર દ્વારા ૨૩૫૩.૩૭ કરોડની લોન સહાય 
સી.એ. અનજુ પચ્ચીગર  

 
 કોરોનાના આપવિ કાળમાાં લગભગ ચાર થી પાાંચ મહહના માટે આખો દેશ લોકડાઉનની ક્સ્થવતમાાં 
રહ્યો. કેન્દ્ર અને રાજ્ય સરકાર દ્વારા લોકડાઉન માાં લોકોને અનાજની કીટ અને ભોજન સહાય પણ 
આપવામાાં આવી. પરાંત ુજેવ ુલોકડાઉન ખલૂ્ય ુઅને લોકો પોતાના રોજીરોટીના સ્થળ ઉપર પહોચ્યા, 
વેપાર, ઉદ્યોગ થોડા ચાલ ુથયા ત્યારે એમને ગ્રાહકો મળતા નહોતા. નાના નાના વેપાર ઉદ્યોગને 
નાણાાંની તાંગી રહતેી હતી.  આ લોકડાઉન દરમ્યાન સામાજીક પ્રવવૃિની સાથે આવથિક પ્રવવૃિઓ પણ 
બાંધ થઈ ગઈ. આ પહરક્સ્થવતના કારણે નાના નાના વેપાર, ઉદ્યોગ કરનાર વેપારીઓ તથા 
વ્યવસાયકારોને રોજીરોટી નો પ્રશ્ન ઉપક્સ્થત થયો. લોકોને ઘરખચષ કઈ રીતે કરવો ? આવક કયાાંથી 
મેળવવી ? કુાંટુાંબનુાં ભરણપોર્ણ કઈ રીતે કરવુાં ? જેવા અનેક પ્રશ્નો સતાવવા માાંડયા. અથષતાંત્ર સ્તબ્ધ 
થઈ ગયુાં. આથી ગજુરાત રાજ્ય સરકાર દ્વારા એક અગત્યનો વનણષય લેવામાાં આવ્યો. માનનીય 
વડાપ્રધાનશ્રીની આત્મ વનભષર યોજનાને આકાર આપવા માટે રાજ્ય સરકાર દ્વારા બે પ્રકારની આત્મ 
વનભષર યોજનાની જાહરેાત કરવામાાં આવી. આત્મ વનભષર યોજના-૧ માાં રૂ. ૧ લાખની રકમ લોન 
તરીકે આપવામાાં આવી તો આત્મ વનભષર યોજ્ના-૨ માાં રૂ. ૨.૫૦ લાખની રકમ લોન તરીકે આપવામાાં 
આવી. બને્ન પ્રકારની લોન દ્વારા રાજ્ય સરકારે લોકોને પગભર કરવાનો પ્રયત્ન કયો.      
 

આત્મ વનભષર ગજુરાત સહાય યોજના – ૧ 

રૂવપયા એક લાખ સઘુીન ુવધરાણ 

 

ગજુરાત રાજ્ય સરકાર દ્વારા નાના વેપારીઓ, મધ્યમ વગષની વ્યક્તતઓ, વ્યક્તતગત કારીગરો તથા 
શ્રવમકોની આવથિક ઉપાિનની પ્રવવૃિને વેગ આપવાના હતેથુી “આત્મવનભષર ગજુરાત સહાય યોજના”  
અમલમાાં મકૂવામાાં આવી. આ યોજ્ના હઠેળ ગજુરાત રાજ્ય સહકારી બેન્દ્ક લી. જજલ્લા મધ્યસ્થ 
સહકારી બેન્દ્ક લી. તથા રાજ્યમાાં આવેલ તમામ નાગહરક સહકારી બેન્દ્કો (મલ્ટી સ્ટેટ કો.ઓપ. એતટ 
હઠેળ નોંધાયેલ બેન્દ્કો સહહત) તથા કેડીટ કો.ઓપરેટીવ સોસાયટીઝ દ્વારા ગજુરાત રાજ્યમાાં કાયષરત 
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નાના વેપારીઓ, મધ્યમ વગષના વ્યક્તતઓ, વ્યક્તતગત કારીગરો તથા શ્રવમક વગષની વ્યક્તતઓને 
રૂવપયા એક લાખ સઘુીન ુવધરાણ પરુુ પાડવામાાં આવ્યુાં.  

 

સહકારી બેન્દ્કો અને િેડીટ કો.ઓપરેટીવ સોસાયટીઓ દ્વારા લાભાથીઓને આ યોજના હઠેળ આપવામાાં 
આવનાર વધરાણ ઉપર મહિમ વ્યાજ દર ૮% રાખવામાાં આવ્યો. વ્યાજની ગણતરી ઘટતી જતી 
બાકી પર ગણવાની હતી.  

 

આ યોજનાનો સમય ગાળો ૩ વર્ષનો રાખ્યો. જેમાાં પ્રથમ ૬ માસનો સમય મોરેટોરીયમ વપરીયડ 
ગણાયો. મોરેટોરીયમ વપરીયડમાાં રાજ્ય સરકાર દ્વારા વનયત થયેલ દરે વ્યાજ સહાય ચકૂવવામાાં 
આવી.  
 

આ યોજ્ના હઠેળ તા. ૨૧.૫.૨૦૨૦ થી ૩૧.૮.૨૦૨૦ સઘુીમાાં લાભાથીઓએ અરજી કરવાની હતી. 
અરજી મળયા પછી સહકારી બેન્દ્કો/િેડીટ કો.ઓપરેટીવ સોસાયટીઓએ તમામ અરજીઓનો વનણષય 
મોડામાાં મોડો તા. ૩૧.૧૦.૨૦૨૦ સઘુીમાાં કરવાનો હતો. અને લાભાથીઓને તા. ૧૫.૧૧.૨૦૨૦ 
સઘુીમાાં પેમેન્દ્ટ આપવાન ુનક્કી કરવામાાં આવ્ય ુહત ુાં.  

 

આ યોજના હઠેળ વધરાણ મેળવનાર તમામ લાભાથીઓને રાજ્ય સરકારશ્રી દ્વારા મોરેટોરીયમ વપરીયડ 
સહહત  વાવર્િક ૬% ના દરે વ્યાજ સહાય આપવામાાં આવી. એટલે કે લાભાથીને વાવર્િક ૨% ના વ્યાજ 
દરે વધરાણ પ્રાપ્ત થયુાં.  

 

સદરહ ુલોન બબન તારણ વધરાણ હત ુાં. આ બબન તારણ વધરાણ મેળવતા એકમો/વ્યક્તતઓ પાસેથી 
બેન્દ્ક/િેડીટ કો.ઓપરેટીવ સોસાયટી દ્વારા કોઈપણ પ્રકારના વધારાના ચાિસ જેવા કે ફોમષ ફી, સ્ટેમ્પ 
ડયટુી અને પ્રોસેસીંગ ચાિ લેવામાાં ન આવ્યા. સહકરી બેન્દ્કો/િેડીટ કો.ઓપરેટીવ સોસાયટીના 
સભાસદ ના હોય તેવી વ્યક્તતઓને/વેપારીઓને નોમીનલ સભાસદ બનાવી વધરાણ આપવામાાં 
આવ્યા. તથા આ નોમીનલ સભાસદ બનાવવા માટેની કોઈપણ ફી/ચાજીસ વેપારી/વ્યક્તત પાસેથી 
લેવામાાં ન આવી. પરાંત ુ વધરાણ લેનાર વ્યક્તત પાસેથી બબન તારણ સાદા વ્યક્તતગત જામીન 
મેળવવામાાં આવ્યા અને એડવાન્દ્સ ચેક લેવામાાં આવ્યા.   
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આત્મ વનભષર ગજુરાત સહાય યોજના – ૨ 

રૂવપયા અઢી લાખ સઘુીન ુવધરાણ 

 

કોવવડ-૧૯ ના લીધે સજાષયેલી પહરક્સ્થવતમાાં આવથિક ઉપિનની પ્રવવૃિને વેગવાન બનાવવા ગજુરાત 
સરકાર દ્વારા આત્મવનભષર સહાય યોજના-૨ પણ મકૂવામાાં આવી. 
 

આ આત્મવનભષર ગજુરાત સહાય યોજના-૨ માાં વ્યક્તત/વેપારીને રૂ ૨.૫૦ લાખ સઘુીનુાં વધરાણ 
આપવામાાં આવ્યુાં.  

 

આ આત્મવનભષર ગજુરાત સહાય યોજના-૨ માાં લાભાથીએ માત્ર ૪% વાવર્િક વ્યાજ આપવાન ુહત ુાં 
અને બાકીના ૪% વાવર્િક વ્યાજ ગજુરાત સરકાર ભોગવશે એવ ુનક્કી થયુાં.  

 

આ યોજન ના ફોમષ તા. ૧.૭.૨૦૨૦ થી સહકારી બેન્દ્કોમાાંથી લઈ તા. ૩૦.૯.૨૦૨૦ સઘુીમાાં ફોમષ ભરી 
પરત કરવાના હતા.  

 

લાભાથીને પ્રથમ ૬ માસમાાં કોઈ હપ્તો ભરવાનો ન હતો. એટલે કે મોરેટોરીયમ વપરીયડ ૬ માસનુાં 
આપવામાાં આવ્ય.ુ ત્યારબાદ ૩૦ સરખા માવસક હપ્તામાાં વધરાણ તથા વાવર્િક ૪% વ્યાજ ભરવાનુાં 
નક્કી થયુાં.  

 

ઉપરોકત બને્ન યોજનાઓના ભરપરૂ લાભ આમ જનતાએ અને ખાસ કરીને નાના વેપારી/વ્યક્તતઓને 
મળયો. ગજુરાત રાજ્ય ના જજલ્લા રજીસ્ટ્રાર સહકારી માંડળીઓની ઓહફસમાાંથી પ્રાપ્ત માહહતી મજુબ 
નીચે મજુબની લોન/વધરાણ ગજુરાત રાજ્ય ના ૩૩ જજલ્લાના લોકોને મળી.  

 

આખા ગજુરાતમાાં ૧,૯૬,૫૭૬ લાભાથીને ૨૩૫૩.૩૭ કરોડ ની લોન મળી.  જેમાાંથી ૧,૮૩,૭૦૦ 
લાભાથીઓને ૨૧૪૧.૭૭ કરોડની લોન ડીસબ્સડષ કરવામાાં આવી.  

 

અતે્ર નોંધવ ુજરૂરી છે કે સૌથી વધ ુલાભ સરુત શહરે અને જજલ્લાના લોકોને મળયો. સરુતમાાં ૪૩૫૪૯ 
અરજીઓ માંજૂર કરવામાાં આવી જેમાાં લોકોને ૫૨૪.૪૩ કરોડ  જેવી માતબર રકમ વધરાણ તરીકે 
માંજૂર કરવામાાં આવી જેમાાંથી ૪૦,૫૪૪ અરજદારોને રૂ. ૪૬૯.૧૩ કરોડ જેટલી માતબર રકમની લોન 
ડીસબ્સડષ કરવામાાં આવી.   
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Statement As On 10.11.2020 
 

Sr.No. District Loans Sanctioned Loans Disbursed 

 Gujarat State Total 196576 2353.37 Cr 183700 2141.77 Cr 

1 Surat 43549 5,24,42,93,500 40544 4.69.13.14.500 

2 Ahmedabad 39920 5,08,13,75,304 37555 4.62.42.51.304 

3 Rajkot 29142 3,81,13,23,199 27186 3.44.39.44.199 

4 Mehsana 19664 1,96,07,18,000 19247 1.92.16.82.000 

5 Gandhinagar 6234 68,21,00,500 5928 62.50.07.000 

6 Banaskantha 5754 72,84,59,000 5286 66.58.11.000 

7 Kutch 5038 85,22,26,000 4464 74.50.16.000 

8 Vadodara 4750 60,96,36,600 4397 56.83.71.600 

9 Morbi 4489 59,25,59,000 3993 50.32.04.000 

10 Jamnagar 4398 54,86,56,001 3907 48.12.56.001 

11 Patan 4325 41,12,05,000 4263 40.57.50.000 

12 Sabarkantha 4012 37,47,75,000 3887 36.19.85.000 

13 Junagadh 3207 30,54,19,400 3132 29.29.19.400 

14 Aravalli 2536 26,59,17,000 2410 25.39.65.000 

15 Dahod 2312 21,46,80,502 1917 18.75.29.502 

16 Bhavnagar 2108 21,37,30,000 1970 19.80.34.000 

17 Surendranagar 2012 19,48,48,000 1720 16.60.98.000 

18 Navsari 1991 27,63,13,000 1889 26.17.23.000 

19 Anand 1983 24,61,04,000 1875 22.33.24.000 

20 Gir Somnath 1658 21,28,75,000 1354 15.83.55.000 

21 Panchmahal 1412 10,80,68,000 1119 9.02.43.000 

22 Valsad 1106 12,70,38,681 1000 11.05.08.680 

23 Amreli 1080 9,90,00,000 1059 9.71.30.000 

24 Mahisagar 890 7,92,15,000 764 6.89.80.000 

25 Kheda 808 7,12,93,000 767 6.70.50.000 

26 Porbandar 702 6,85,85,000 696 6.74.60.000 

27 Bharuch 674 8,21,60,000 636 7.29.60.000 

28 Botad 281 2,58,75,000 263 2,49,05,000 

29 Tapi 248 1,81,80,000 182 1,21,40,000 

30 Narmada 192 2,12,60,001 191 2,10,10,001 

31 Chhota Udaipur 87 48,50,000 87 48,50,000 

32 Devbhoomi Dwarka 9 7,30,000 9 7,30,000 

33 Dang 5 2,30,000 3 1,50,000 

 
 
 

સીએ  અનજુ પચ્ચીગર - સરુત - મો નાં. ૯૦૯૯૦૧૩૯૬૯ 
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કોરાના વૈવશ્વક મહામારીમાાં વશક્ષણ જગતના પ્રયત્નો અને પડકારો 
ડો. અપવૂષ દેસાઈ 

 
        એકવીસમી સદીના બીજા દશકના અંવતમ વર્ષ ૨૦૨૦ની રાંગેચાંગે શરૂઆત થઈ ત્યારે આ 
વરસ દરવમયાન માનવજાત પર આવનારા સાંકટની કોઈને કલ્પના સધુ્ધાાં કરી નહતી. આ વર્ષ 
દરવમયાન માનવીના સામાજીક,માનસીક તથા આવથિક જીવનપર કેવી વવપરીત અસર થશે એનો 
કોઈએ વવચાર પણ સધુ્ધાાં કરેલ ન હતો. કાળા માથાના માનવી એ વૈવશ્વક મહામારી જેવો શબ્દ ફતત 
પસુ્તકોના પાનાાં પર વાાંચ્યો હતો પરાંત ુએનો કોઈ અનભુવ કરેલો ન હતો. માનવી કુદરતી આફતો 
સામે કેવો વવવશ અને લાચાર છે તેનો પ્રત્યક્ષ અનભુવ વરસ ૨૦૨૦ એ માનવજાતને કરાવ્યો. હા, 
હુાં વાત કરી રહ્યો છાં વર્ષ ૨૦૨૦ માાં ત્રાટકેલી કોરોના મહામારી વવશે. અલબત એ વાત સાચી છે કે 
આજનુાં વવજ્ઞાન તમામ પ્રકારના પડકારોનો સામનો કરવા તત્પર અને તૈયાર છે પરાંત ુકુદરત તેના 
પર વૈજ્ઞાવનક જીત પ્રાપ્ત કરવામાટે પણ કેટલી જદ્દોજહદ કરાવે છે તેનુાં ઉદાહરણ કોરોના મહામારી 
એ પ્રસ્તતુ કયુાં છે. 
 

        કોરોના મહામારી એ લોકોને એકબીજા સાથે હળવામળવા પર પાબાંદી લાદી, હાલમાાં માનવ 
સામાજીક સબાંધોમાાં પણ એક વનવશ્ચત અંતર જાળવતો જોવા મળે છે તથા મોઢા પર માસ્ક અને 
હાથમાાં સેનેટાઈઝર ની બોટલ સાથે હરતો ફરતો થયો છે. બજારમાાં પ્રત્યક્ષ ખરીદી ન કરતાાં ઇન્દ્ટરનેટ 
પર ONLINEખરીદી કરતાાં થયો છે. બહાર ખલુ્લામાાં હરતો ફરતો માનવી ઘરની ચાર દીવાલો માાં જ 
રહવેા માટે ના તમામ પ્રયત્નો કરી રહ્યો છે. આવા સમયે છેલ્લા લગભગ ત્રીસ વર્ો ના વશક્ષણ ના 
અનભુવ પછી એક વશક્ષક તરીકે વવચારૂ છાં કે આ કોરોના મહામારી એ વશક્ષણ પર કેવી અસરો કરી 
અને ઉચ્ચવશક્ષણ જગત, એટલે કે યવુનવવસિટીઓ અને કોલેજો એ આ પડકારનો સામનો કેવી રીતે 
કયો? સ્વાભાવવક રીતે કોમ્પ્યટુીંગ ટેતનોલૉજી એ આ આપદાના સમયમાાં ઘણા પ્રશ્નોનુાં વનરાકરણ 
કરવા માટે ઉિમ ભવૂમકા પરૂી પાડી. વશક્ષણ સાથે સાંકળાયેલ લગભગ તમામ વશક્ષકો પ્રત્યક્ષ વગષખાંડ 
વશક્ષણ થી વચુષયલ વશક્ષણ કે ONLINECLASSતરફ વળયા જે ઓરડાઓમાાંથી તેઓએ વશક્ષણ આપ્યુાં 
અને વવદ્યાથીઓએ જે ઓરડાઓમાાં  વશક્ષણ લીધુાં તે તમામ ઓરડાઓને એક વગષખાંડ માાં ફેરવી 
“વશક્ષણના આદાન-પ્રદાનને કોઈ સીમાઓ નથી” એ ઉક્તતને યથાથષ રીતે વસદ્ધ કરી. વવદ્યાથીઓએ પણ 
મહામારીના સમયની માાંગને સમજી નવા માળખાને અદ્દભતુ રીતે સ્વીકારી.  

 



70 
 

વશક્ષકો માટે આ નવી વ્યવસ્થા ખરેખર એક પડકારરૂપ  હતી. હાલ પયાંત વશક્ષક તેની સામે પાટલીઓ 
પર પ્રત્યક્ષરૂપે બેઠેલા વવદ્યાથીઓને વશક્ષણ આપતા હતા, તેઓ પ્રત્યક્ષ વવદ્યાથીઓના રીએકશન અને 
હરસ્પોન્દ્સ મેળવતા હતા પરાંત ુ ઓનલાઇન તલાસીસમાાં એ કોમ્પ્યટુર કે લેપટોપની સ્િીન સામે 
ભણાવતો થયો. આ કોઈ નાનોમોટો બદલાવ નથી. આ એક જીવાંત વ્યક્તતને બદલે તેના નીજીવ 
ફોટોગ્રાફ સાથે ચચાષ કરવા જેવો પ્રયત્ન છે. ખેર પણ વશક્ષકોઓ આ પડકાર જીલ્વો અને એ આખુાં 
સેમેસ્ટરનુાં વશક્ષણ પણૂષ પણ કયુાં. ઓનલાઈન વશક્ષણ કરવા માટે સમાન્દ્યત: વવડીયો કોન્દ્ફરન્દ્સીંગ ટલૂ 
જેવા કે ગગુલ મીટ, વેબેક્ષ, માઈિોસોફ્ટ ટીમ, ઝુમ, વગેરેનો બહોળો ઉપયોગ કરવામાાં આવ્યો. 
શૈક્ષબણક કાયષમાાં વશક્ષણ ઉપરાાંત પણ ઘણા કાયષ કરવાના થાય છે જેમકે એસાઈમેન્દ્ટ અને ટયટુોરીયલ, 
સાયન્દ્સ/અને ટેતનોલોજીના અભ્યાસિમો માટે પે્રષ્તટકલ સેવમનાર વગેરે આ તમામ કામગીરી પણ 
યવુનવવસિટીના વશક્ષણમાાં ટેતનોલોજીના પ્રયોગથી સફળતા પવૂષક કરવવામાાં આવી.  

 

કોમ્પ્યટુર સાયન્દ્સના વવદ્યાથીઓ અને વશક્ષકોને કોમ્પ્યટુર ટેતનોલોજીનો અનભુવ તથા વવવવધ ટુલ્સની 
જાણકારી હોવી એ સ્વાભાવવક વસ્ત ુછે. આ જાણકારીનો ઉપયોગ કરી મારા વવભાગમાાં સેમેસ્ટરની 
પ્રાયોબગક પરીક્ષાઓ વવદ્યાથીઓએ ઇન્દ્ટરનેટના માધ્યમથી પોતાના ઘરેથી વવભાગમાાં ઉપલબ્ધ 
કોમ્પ્યટુર પર હરમોટ રહી આપી આ અનભુવ વવદ્યાથીઓ ખબૂ લાાંબા સમય સધુી યાદ રાખશે. આના 
માટે વવભાગમાાં વશક્ષકોએ જહમેત ઉઠાવીને ‘Anydesk’ નામના ટલૂ નો ઉપયોગ કરી કાયષ પરુૂાં  પાડ્ુાં. 
આ પરીક્ષાઓ દરવમયાન વશક્ષકોએ વવદ્યાથીઓ સાથે જરૂરી સાંવાદ અને વવવવધ સચૂનાઓનુાં 
આદાનપ્રદાન વોટસએપ જેવી સવુવધાથી કયુાં. 
 

         વીર નમષદ દબક્ષણ ગજુરાત યવુનવવસિટી છેલ્લા કેટલાક સમયથી તમામ વહીવટી કાયોનુાં 
કોમ્પ્યટુરાઈઝેશન કામગીરી કરાવે છે. આ કાયષ કોવવડના સમયગાળામાાં ખબુજ ઉપયોગી સાબબત 
થઈ લોકડાઉન અને વકષ ફ્રોમ હોમ ના સમયગાળામાાં કોમ્પ્યટુરાઈઝેશન હોવાના કારણે વશક્ષકોએ 
ચકાસણી કરેલ આન્દ્સરબકુ ના માકષસ ની એન્દ્ટ્રી તેઓના પોતાના લોગઇન માાંથી કરી શક્યા. આની 
યોનય ચકાસણી કરી યવુનવવસિટીના પરીક્ષા વવભાગ વવવવધ પરીક્ષાઓના પહરણામો પણ જાહરે કયાષ. 
યવુનવવસિટીના વવદ્યાથીઓ છેલ્લા બે વર્ષથી કોમ્પ્યટુરાઈઝડ વસસ્ટમમાાં પોતાનો લોગ-ઇન ધરાવે છે. 
જેના ડેશબોડષ પર વવદ્યાથીઓએ પોતાના માકષસ (ઇન્દ્ટરનલ + એક્ષ્ટનષલ) અંગેની જાણકારી સીધી 
મેળવી શકે છે. આ સગવડતા ને કારણે વવદ્યાથીઓને પોતાના માકષસ અને પહરણામ માટે કોલેજોમાાં 
જવાની જરૂહરયાત રહતેી નથી. રોગચાળાના આ સમયગાળા માાં આ વ્યવસ્થા પણ વવદ્યાથીઓ માટે 
ખબૂ ઉપયોગી બની રહી.જેમ વવદ્યાથીઓ માટે લોગ-ઈનની વ્યવસ્થા ઉપલબ્ધ છે તેજ રીતે 
યવુનવવસિટીના વવવવધ વવભાગોના વશક્ષકો માટે પણ આવી વ્યવસ્થા ઉપલબ્ધ છે જેના પણ દરેક 
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વશક્ષકો ને વખતસર તેઓની પગાર,સેલેરી સ્લીપ, PF સ્લીપ, રજા અંગેની માહહતી તેઓની વવવવધ શૈક્ષબણક 
પ્રવવૃતઓ અને વસદ્ધદ્ધઓ વગેરે ની જાળવણી અને જાણકારી મળી રહી. વૈવશ્વક રોગચાળાના આ સમયગાળા માાં 
વવદ્યાથીઓ માટે પ્રવેશ માટે ધક્કા ખાવા એ ખબુજ અગવડતા ભરેલ કાયષ હત ુાં પરાંત ુયવુનવવસિટીએ આ વરે્ 
ઓનલાઈન પ્રવેશની સાથેસાથ  વવવવધ  દસ્તાવેજની  ચકાસણી માટે પણ દસ્તાવેજ અપલોડ ની સવુવધા 
ઉપલબ્ધ કરાવી વવદ્યાથીઓને ફતત એકજ વાર એડમીશન સમયે કોલેજ જવાનુાં રહ ેએવી વ્યવસ્થા ઉપલબ્ધ 
કરી, જે વવદ્યાથીઓ માટે રાહતરૂપ બની રહી.  

 

યવુનવવસિટીએ Phd જેવી ઉચ્ચતમ પદવી માટેના વાઈવા પણ આ રોગચાળાના સાંમયમાાં ઓનલાઈન કયાષ 
અને વશક્ષણનુાં કામ અવવરત ચાલ ુરહ ેતેનુાં ઉત્કૃષ્ટ્ઠ ઉદાહરણ પરુુ પાડ્ુાં. આ વવકટ સમય દરવમયાન દર વરે્ 
યોજાતો સ્પેવશયલ પદવીદાન સમારાંભપણ ઓનલાઈન યોજી એક આદશષ ઉદાહરણ પરુૂાં પડાયુાં. 
 

       આ બધા કાયો પાછળ વશક્ષકો, વવદ્યાથીઓ અને યવુનવવસિટી કે કોલેજો ની પ્રબળ ઈચ્છા શક્તત તો હતી 
જ પણ કેટલાક પડકારોનો સામનો પણ કરવાનો હતો. આ પડકારોમાાં માનવસકતામાાં બદલાવ, ટેતનોલોજીની 
સમજ અને તેની જાણકારી જરૂરી સાધન (કોમ્પ્યટુર, ઇન્દ્ટરનેટ, ટુલ્સ વગેરે)ની ઉપલબ્ધતા વગેરે મખુ્ય છે.  

 

વવદ્યાથીઓ આ સમયગાળા દરવમયાન દૂરસદુુર કે્ષત્રોમાાં પોતાના વતનમાાં  હોય ત્યાાં અસરકારક ઇન્દ્ટરનેટની 
ઉપલબ્ધતા હોવી એ ખરેખર આવશ્યક હત ુાં અને કેટલાક વવદ્યાથીઓએ ઇન્દ્ટરનેટ તથા કોમ્પ્યટુર ન હોવાના 
પ્રશ્નોનો પણ સામનો કયો. ચોક-કસ્ટર મોડથી ટેવાયલા વશક્ષકોએ ઓનલાઈન મોડ માટે નવી ટેતનોલોજીથી 
ટૂાંકાગાળામાાં સજ્જ થવુાં પડ્.ુ નવી ટેતનોલોજીથી તલાસ લેવા અને વગષને એટેન્દ્ડ કરવા માટે જરૂરી સાધન 
સામગ્રી માટે વશક્ષકો અને વવદ્યાથીઓને વધારાનો ખચષ થયો હશે જે પણ સાંકટના આ સમયે દરેકને માટે 
પડકારજનક તો રહ્ુાં જ હશે. 
 

       અંગત રીતે વાત કરુાં  તો મારૂ દઢપણે માનવુાં છે કે વશક્ષણ એક એવુાં કાયષ છે, જેમાાં વ્યક્તતગત સાંપકષ 
આઈ-કોન્દ્ટેકકટ, વવદ્યાથીઓનો વશક્ષણકાયષ દરવમયાન પ્રતીભાવ વગેરે ખબુ જ આવશ્યક છે આ બધાને લઈને 
જ વશક્ષક આદશષ વશક્ષણ પરુૂાં પાડી શકે છે. તમામ વહીવટી કાયષ જેવાકે પ્રવેશ કાયષ, પહરણામની તૈયારી અને 
અન્દ્ય કાયો માટે ટેતનોલોજીનો ઉપયોગ શે્રષ્ટ્ઠ છે. આના થકી વહીવટમાાં ત્વરા અને પારદવશિકાઓ આવે છે પણ 
વશક્ષણ કાયષમાાં સાંકટ સમયમાાં ટેતનોલોજીનો ઉપયોગ કરી શકાય પરાંત ુઉિમ વશક્ષણ માટે તલાસરૂમ વશક્ષણ 
શે્રષ્ટ્ઠ છે અને અવવરત રીતે રહશેે. 
 
 
                                                                        

ડો. અપવૂષ દેસાઈ  

પ્રોફેસર અને અધ્યક્ષ, કોમ્પ્યટુર સાયન્દ્સ વવભાગ                                                                       
વીર નમષદ દબક્ષણ ગજુરાત યવુનવવસિટી, સરુત 
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કોરોનાકાળ દરમ્યાન સાંગીત પર થયેલી અસરો 
ડૉ. આવશર્ શાસ્ત્રી 

 

હાલમાાં પરૂી દુવનયા કોરોના રૂપી મહારોગમાાં સપડાઈ છે. પરૂી દુવનયાને કોરોના વાયરસે લપેટમાાં 
લીધા છે. ઘણા લોકોના જીવ હોમાય ગયા છે. તો કેટલાક બચી ગયા છે. કેટલાક તેમના મતૃ્ય ુસામે 
ઝઝૂમી રહ્યા છે. પરૂી દુવનયામાાં લોકડાઉનનો વનયમ લાગ ુપાડયો જેથી લોકોને ઘરે બેસવાનો વારો 
આવ્યો. જીવન વ્યવહાર થપ થઈ ગયો. આવથિક ગતી થાંભી ગઈ જેને કારણે દરેક વ્યક્તત પર ઘણી 
ખરાબ અસરો થતી જોવા મળી. ખાસ કરીને સાંગીત પર થયેલી અસરની વાત કરીએ તો સાંગીતકારોન ુ
જીવન  અસ્તવ્યસ્ત થઈ ગય.ુ કોરોનાને કારણે કલાકારો એટલે કે જે માત્ર  સાંગીતના કાયષિમો પર 
પોતાન ુજીવન વનવાષહ ચલાવી રહ્યા છે તેઓની રોજીરોટી છીનવાઈ ગઈ કારણ કે કાયષિમો બાંધ થઈ 
ગયા.  પણ જે કલાકારો કાયષિમો ઉપરાાંત સાંગીતના વગો પણ ચલાવે છે તેમને ઓનલાઈન વગો 
ચાલ ુરાખ્ય ુજેથી તેમની આવથિક ક્સ્થવત પ્રમાણમાાં ઓછી ખરાબ થઈ. સાંગીત સાધકો એટલે કે જે 
કલાકારો સાંગીતની તપસ્યા કરે છે તેમને માટે તો કોરોના કાળ આશીવાષદ બન્દ્યા કારણકે તેમને 
સાંગીત સાધના કરવા માટે પરૂતો સમય મળી રહ્યો એટલે કે કોરોના સાંગીત પર જ જીવન વનવાષહ 
ચલાવનાર કલાકાર માટે અબભશાપ રહ્યો જ્યારે સાંગીત સાધકો માટે આશીવાષદ બની રહ્યો. સાંગીતનો 
હરયાઝ વધારે કરી શકતા હતા. જે કલાકારો સાંગીતના વગોની સાથે સાંગીત સાધના પણ કરે છે 
એમને માટે સમય પસાર કરવાનુાં કોઈ મશુ્કેલ નહહ હત.ુ કારણ કે એમની હદનચચાષ પહલેાની જેમ જ 
ચાલતી હતી. મારા મત પ્રમાણે તો સાંગીતને કારણે કલાકારોનુાં જીવન સાંતલુીત રહ્ ુછે. કારણ કે 
સાંગીત મનને સ્વસ્થ રાખે છે. અને વનરાશાને દૂર કરે છે.  

 

જીવન વનરસ ન બને તે માટે આજના આધવુનક ટેકનોલોજીના જમાનામાાં કાયષિમો ભલે બાંધ થઈ 
ગયા છતાાં ઓનલાઈન કાયષિમો તથા હરીફાઈઓ પણ થઈ જેથી દરેક કલાકારોને પ્રોત્સાહન મળી 
રહ.ે સરુતની ‘રાષ્ટ્ટ્રીય કલા કેન્દ્ર’ સાંસ્થાએ સગુમ સાંગીતની હહરફાઈ તથા કવવ સાંમેલન સપ્તાહનુાં 
બેવાર આયોજન કરીને વવશેર્ વસધ્ધ્ધ હાાંસલ કરી આ ઉપરાાંત બીજી બધી સાંસ્થાઓએ પણ શાસ્ત્રીય 
સાંગીતના કાયષિમો, હફલ્મ સાંગીત, સગુમ સાંગીત વગેરે કાયષિમોનુાં આયોજન કરી જીવનને વનરસ 
બનાવાાં દીધ ુનથી. જો કે આ ત્યારે જ શક્ય બન્દ્ય ુકે અધ્યતન ટેકોનોલોજી અત્યારે અક્સ્તત્વમાાં છે 
માત્ર કલ્પના કરો કે આ ટેકનોલોજી નહી હોય તો કેટલા બધા લોકોન ુજીવન વનરસ બની ગય ુહોત. 
મોટો ફાયદો એ પણ થયો કે કલાકારોને પ્રકૃવતની સાથે, કુાંટુબીજનોની સાથે રહવેાનો પણ આનાંદ 
મળયો આમછતાાં સામાન્દ્ય જીવન અને હાલના જીવન વચ્ચે તફાવત તો છે. સાંગીત વવદ્યા કે કાયષિમો 



73 
 

જે પ્રત્યક્ષ સાાંભળવામાાં કે શીખવામાાં આનાંદ આવે છે તેવો આનાંદ ઓનલાઈન તો ન જ આવે. આ 
વવદ્યા ગરુૂ સન્દ્મખુ શીખવાની વવદ્યા છે. છતાાં પણ કાંઈ પ્રવવૃિ ન થાય તેના કરતા પ્રવવૃિ ચાલ ુરહી 
તે બહ ુમોટી વાત કહવેાય. હવે તો પરૂી દુવનયા રાહ જોઈ રહી છે કે ક્યારે કોરોનારૂપી રાક્ષસનો નાશ 
થાય અને લોકોન ુજીવન પહલેાની જેમ સરુબક્ષત રહ.ે આવા સમયમાાં માત્ર સાંયમ રાખવાની જરૂરી 
છે. પ્રભ ુજે પરીક્ષા લઈ રહ્યો છે તે પરીક્ષા માાંથી આપણે પસાર થવાન ુછે. આમ કહી શકાય કે કોરોના 
કાળ દરમ્યાન સાંગીત પર મહદઅંશે માઠી અસર થઈ છે. અને કેટલીક હદે સારી અસર પણ થઈ છે.  

 

ડૉ. આશીર્ શાસ્ત્રી 
વસતારવાદક અને ઉપપ્રમખુ, રાષ્ટ્ટ્રીય કલા કેન્દ્ર 
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કોરોનાની બીમારીનો મારો જાત અનભુવ 
ભગીરથ એન. પટેલ 

 

હદલ્હી ની એક ફાઇવસ્ટાર જેવી હોક્સ્પટલમાાં MRI કરાવતી વખતે મારા પહલેા એક બેભાન દદી ને 
અિન્દ્ટ કેસમાાં MRI માટે રૂમમાાં લીધા તેમની તરુાંત  બાદ મારુાં  MRI થયુાં જે લગભગ ૧ કલાક 
ચાલ્યુાં .મારુાં  માનવુાં છે કે ત્યાાંથી મને કોરોનાની બીમારીનો ચેપ લાનયો હશે . 
 

તેના ૫ હદવસ બાદ મને સખત તાવ તથા શરીરમાાં દુખાવો તથા સતત ઉધરસ ની તકલીફ શરુ 
થઇ ,જેથી મેં સરુતની એક હોક્સ્પટલમાાં કોરોના નો  રેપીડ ટેસ્ટ કરાવ્યો જેનો હરપોટષ  પોબઝહટવ આવ્યો 
અને મારે માથે જાણે આફતનુાં આભ તટૂી પડ્ુાં હોય તેવુાં મને લાનયુાં . 
 

MD ડોતટરે હરપોટષ  જોયા પછી ઘણી બધી દવાઓ લખી આપી અને મને ઘરમાાં જ આઇસોલેશનમાાં 
રહી સારવાર ચાલ ુરાખવાની સલાહ આપી . 
 

હોક્સ્પટલથી ઘરે જતાાં પહલેા જ મેં ઘરે ફોન કરી પાહકિંગથી મારા રૂમ સધુીનો રસ્તો ખલુ્લો રાખવા 
સચૂના આપી અને હુાં ઘરે જઈ સીધો જ રૂમમાાં પરુાઈ ગયો .લીફ્ટની જનયાએ દાદરનો ઉપયોગ 
કયો એ પણ ડરતા ડરતા કે ક્યાાંક મારા હાથે હદવાલ કે દરવાજા ના હને્દ્ડલને અડી ન જવાય અને 
તે દ્વારા ઘરના બીજા સભ્યને પણ ચેપ ન લાગે ,આમ રૂમમાાં બાંધ થતા જ મારી કપરી એવી 
આઇસોલેશન યાત્રા શરુ થઇ. 
 

હદવસમાાં ત્રણ ચાર વાર નાસ લેવાનો ,સવારે ઘરના સભ્ય રૂમ નો દરવાજો ખખડાવી બહાર કડવો 
ઉકાળો મકૂી જાય તેની થોડીક વાર સધુી મારે રાહ જોવાની જેથી ઘરના સભ્ય નીચે ઉતરી જાય 
પછી દરવાજા ના અંદર ના હને્દ્ડલને રૂમાલ વડ ેપકડી દરવાજો ખોલી બહાર પ્લાષ્સ્ટક હડસ્પોઝેબલ 
નલાસ માાં મકેુલ ઉકાળો અંદર લઇ ફટાફટ રૂમ નો દરવાજો કાળજીપવૂષક બાંધ કરવાનો ,તે જ રીતે 
જાણે આપણે કોઈ અછૂત  હોઇએ કે આપણને હડકવા થયો હોય અને આપણા થી આભડછેટ લાગશે 
તેમ સમજીને સવારનો નાસ્તો ,બપોર તથા રાત્રી નુાં  ભોજન વગેરે રૂમ ની બહાર મકૂવામાાં આવે 
તે રૂમ ની અંદર લઇ આરોગવાનુાં તેમજ સમયાાંતરે દવાઓ ,કફ સીરપ વગેરે પીવાનુાં ,હદવસ કે 
રાતે્ર થોડી થોડી વારે  ) લગભગ દર કલાકે (શરીરનુાં ટેમ્પરેચર જાતે જ થમોમીટરથી માપવાનુાં તથા 
જો તાવ ૧૦૨ હડગ્રી કે વધ ુહોય તો ભીનો રૂમાલ કરી તેના પોતા માથે મકુવાના તેમજ લગભગ 
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દર કલાકે આંગળી ઉપર ઓતસીમીટર લગાડી SPO2 ચેક કરવાનુાં અને જો તે ૯૫ થી નીચે જાય તો 
પાછાં ટેન્દ્શન થઇ જાય અને ડોતટરની સલાહ લઇ હોક્સ્પટલમાાં દાખલ થવુાં પડશે તેવી બીક હતી . 
 
બે હદવસ બાદ ફરી પાછી ડોતટરની મલુાકાત લીધી ડોતટરે સીટી સ્કેન કરાવી હરપોટષ  તપાસ્યો તો 
ફેફસામાાં કોવીડ -૧૯ ની ૧૫ %જેટલી અસર હતી ,ડોતટરે હરપોટષ  જોઈ દવા બદલી ડોઝ હવેી કયો. 
 
બીજા ત્રણ હદવસ પછી પણ રાતે્ર-રાતે્ર તાવ આવવાનુાં ચાલ ુરહતેા ફરી ડોતટર પાસે ચેક-અપ કરાવ્ય ુ
અને નવા સીટીસ્કેન ના હરપોટષ  માાં કોવીડ-૧૯ ની ફેંફસા ઉપર અસર વધીને ૨૫ %જેટલી થઇ છે 
તેવો હરપોટષ  આવ્યો ,જેથી ટેન્દ્શન વધી ગયુાં .વસવવલ હોક્સ્પટલમાાં ટી .બી .વોડષ માાં ટી .બી. નો ટેસ્ટ 
કરાવતાાં હરપોટષ  નેગેહટવ આવ્યો જેથી થોડી રાહત થઇ તથા દવાઓ ની અસર અને રેનયલુર નાસ 
લેવા થી તાવ અને ઉધરસ ઓછી થઇ પણ દવાઓ હજુ ચાલ ુહતી અને એક માળ જેટલા પગવથયાાં 
ચઢવામાાં પણ હાાંફ ચઢી જતો હતો .હોમ આઇસોલેશન ખબુજ  અઘરુાં  લાગત ુાં હત ુાં .રૂમ ની ચાર 
હદવાલ માાં જેલની જેમ પરુાઈ રહવેાનુાં, કપડા બાથરૂમ માાં જ બાસ્કેટ માાં ભેગા કરવાના ,જમવાની 
હડસ્પોઝેબલ પ્લેટ અને નલાસ રૂમ ની બાલ્કની માાં પ્લાષ્સ્ટક ની ગાબેજ બેગ માાં પેક કરી રાખી મકૂવા 
ના ,એ જ જાણે રોજીંદો જીવનિમ થઇ ગયો હતો અને વધારામાાં ઘરના સભ્યો ને રૂબરૂ જોવા કે 
મળવાનુાં તો વવચારવા નુાં જ નહી .ખાસ તો હુાં આટલા વર્ષમાાં ભાનયે જ બીમાર થયો છાં પણ નાનો - 
મોટો તાવ આવે ત્યારે મારી પત્ની તથા બાળકો ખબુ જ કાળજી રાખતા ,તાવ આવે તો બરફના ઠાંડા 
પાણીના પોતા મતુતા ,હાથ પગ દબાવી આપતા તેમજ સમયસર દવા આપતા હતા .પરાંત ુઆ 
કોરોના એ તો જાણે મને અછૂત બનાવી દીધો, કોઈ નજીક પણ ના ફરકી શકે અને પહરવાર ની 
સલામતી ખાતર હુાં પણ તેમને મારાથી દુર રહવેા માટે ફોન થી રીતવેસ્ટ કરતો. 
 
આ દરવમયાન ટેલીવવઝન જ મારો એક માત્ર સહારોહતો. લગભગ બધી જ વેબ સીરીઝ મેં જોઈ 
નાખી છતાાં પણ હદવસ અને ખાસ કરીને રાત્રી ખબુ જ  લાાંબી લાગતી હતી. વોટસએપ અને 
સોસીઅલ મીહડયામાાં કોવીડ દદીઓના અકાળે અવસાનના  સમાચારથી મારા મનમાાં પણ મતૃ્યનુો 
ડર ઘસુી જતોહતો. દરરોજ સતુા પહલેા ભગવાનને બીજા હદવસે ફરી જગાડવાની ‘જીવતો રાખવાની’ 
પ્રાથષના કરતો. રાતે્ર ઘણીવાર જાગી જતો પછી, મન વવચારે ચઢી જત ુાં કે જો હુાં પણ બીજા લોકોની 
જેમ કોવીડનો વશકાર બની મતૃ્ય ુપામીશ તો મારી પત્ની અને બાળકો તથા પહરવારનુાં શુાંથશે? હજુ 
તો મારા પતુ્રએ તેનો ધાંધો સેટ કરવાનો બાકીછે, તેમજ પતુ્રીના લનન પણ બાકી છે , જેવી બચિંતા 
સતત કોરી ખાતી . 
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મોટાભાગના લોકો મને ફોન કરીને સાાંત્વના આપવાના બદલે કહતેાાં, ‘મારા વમત્ર કે કાકા કાલે જ 
કોરોનાને કારણે મતૃ્ય ુપામ્યા, જે તમારી ઉમરના જ હતા’. ‘કોરોનામાાં તો લોહી જાડુાં થઇ જાય’, 
‘બે્રઈન કે હ્રદયને લોહી પહોંચત ુાં અટકી જશે’, જેવા અનભુવો કહી ડરાવતાાં. તેવામાાં આ કોરોના 
વાઈરસ સામે શારીહરક રીતે લડવાની સાથે સાથે માનવસક લડાઈ પણ ચાલ્યા જ કરતી હતી . 
 

 લગભગ ૧૮ હદવસની સારવાર બાદ ડોકટરોની મહનેત અને ભગવાનની કૃપાથી કોરોનાનો 
નવો હરપોટષ  નેગેહટવ આવ્યો ત્યારે જાણે મોતના મખુમાાંથી પાછા આવ્યા હોઇએ કે પનુુઃ જન્દ્મ થયો 
હોય તેવી લાગણી અનભુવાઈ  !  

 

 ગાાંધીજી કેમ અસ્પશૃ્યતાના વવરોધી હતા તેની સાચી સમજ મને કોરોના થયા પછી હોમ 
આઇસોલેશનમાાંથઇ. જયારે આપણા પોતાના જ પહરવારજનો તેમને કોરોનાનો ચેપ લાગી જશે તેવા 
ભયથી તમારાથી દુર-દૂર ભાગે, (જોકે સાવચેતી માટે તે ખબુજ  જરૂરી પણ હત ુાં) ત્યારે સમજાય કે 
વર્ો પહલેા કેટલીક જાવત ના લોકો અમકુ ચોક્કસ જાવતના લોકોથી તેમને આભડછેટ લાગશે તેમ 
કહી તેમને દુર રાખતા હતા, ધતુ્કારતા હતા ત્યારે તે વ્યક્તતઓના માનસ પટલ ઉપર અને હૃદયમાાં 
કેવી વેદના ઊભરી આવતી હશે તેની સાચી સમજ મને કોરોનાને કારણે કેળવાઈ . 
 

 ભગવાન આ બબમારી દુશ્મનને પણ ન આપે તેવી પરમેશ્વરને પ્રાથષના અને બધા લોકોને 
સદાય આ રોગથી ખબુજ  સાવધાન રહવેાની મારી નમ્ર અરજ. 
 

ભગીરથ એન. પટેલ 
એડ્વોકેટ, હાઈકોટષ  અને સવુપ્રમ કોટષ  – સરુત - મો. 9909027690 
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કોરોના, કરૂણા અને કવવતા અને કાયાકલ્પ. 
ભાનયેશ જહા 

 

કોરોના આમ તો વવપવિ હતી અને છે, અને રહશેે, પણ એણે આપણને બહ ુશીખવ્યુાં. દુુઃખ બહુ પડય,ુ 
મતૃ્યનુ ુતાાંડવ જોયુાં પણ આ સાંકટમાથી આપણે શીખ્યા. મનષુ્ટ્ય સામાજજક પ્રાણી છે એવુાં સદીઓથી 
રટનારા આપણે “ઘરમખુી” થઈને રહવેાનુાં આવ્યુાં. એક બે મહહના નહીં પણ હવે તો નવ મહહના થવા 
આવ્યા, જાણે બીજો જન્દ્મ મળયો. 
 

 આ સમયે આપણને ઘણુાં શીખવ્યુાં, આઈસોલેશનમાાં રહવે ુાં અથવા બીજાને રહતેા જોવાના અને 
એક પ્રકારની કરૂણા અનભુવવાની. કેટલાયે પડોશીઓએ હોમ-કવોરોન્દ્ટાઈન થયેલા પડોશીઓની 
સેવા કરી છે તો કયાાંક સગા સાંતાનોએ કોરોનાગ્રસ્ત મા-બાપનો સાથ છોડી દીધો છે. એવી કેટલીય 
સેવાભાવી સાંસ્થાઓએ “ટીફીન સેવાઓ” દ્વારા બબમાર અથવા એકલાપણુાં અનભુવતા વદૃ્ધ લોકોની 
સેવા કરી છે. એકાાંત એ કવવતાની કોઢ છે, કવવઓએ સમાજ જે તીવ્રતાથી વેદના અનભુવી રહ્યો છે 
એના માટે સમસાંવેદનની લાગણીથી અનેક પ્રકારની કવવતાઓ, લેખ અને વાતાષઓ લખી છે. જાણે કે 
સાંકટે મનષુ્ટ્યતાની સિકતાને સાંકોરી દીધી, સરુતના રાષ્ટ્ટ્રીય કલા કેન્દ્ર અને શ્રી રૂપીનભાઈ પચ્ચીગર 
જેવા સહિય સાહહત્યરવસક સાંસ્થાઓ અને વ્યક્તતઓએ કવવતાઓનુાં સાંકલન કયુષ. ઓનલાઈન કવવ 
સાંમેલનો યોજયા. કવવતાનો એક સરસ માહોલ સજાષયો, બીજી બધી કળાઓનો વવવનયોગ થયો અને 
મનષુ્ટ્યની સાંવેદનાઓને અબભવ્યહકતનુાં આકાશ મળયુાં.  

 

કોરોનાએ જે મોટી િાાંવત કરી છે અથવા થઈ રહી છે એ માનવતાના કાયાકલ્પની છે, માણશે 
વ્યહકતગત જીવનમાાં પોતાના શરીર સાથે વાત કરવા માાંડી છે, એણે ઈમ્યવુનટીની નવી વ્યાખ્યાઓ 
બાાંધવી પડી છે. મનષુ્ટ્યનો શારીહરક કાયાકલ્પ તો એક અગત્યની ઘટના છે જ. પણ સામહુહક રીતે 
એક સમાજ તરીકે, એક પથૃ્વીવાસી તરીકે એનો માનવસક કાયાકલ્પ કરવાની પણ ફરજ પડી છે, 
કદાચ આ માનવ ઉત્િાાંવતનો એક અગત્યનો તબક્કો શરૂ થઈ રહ્યો છે જેમાાં મનષુ્ટ્ય ન્દ્ય ુનોમષલ જેવા 
શબ્દોથી આ નવી વાસ્તવવકતાને આકાર આપી રહ્યો છે ટેકનોલોજી અને મનષુ્ટ્યના સાંબાંધોની ચચાષ 
કરતા હતા પણ હવે મનષુ્ટ્ય અને પયાષવરણની ચચાષ કરવી પડશે. બીજી એક બાબત જે ઉભરી આવી 
છે તે છે દરેક મનષુ્ટ્ય બીજા દરેક મનષુ્ટ્ય અને જીવસષૃ્ષ્ટ્ટ સાથે જોડાયેલા છે આ કાયાકલ્પનો એક 
મોટો વસદ્ધાાંત સૌએ સ્વીકારવો પડશે કે આ પથૃ્વી પર કોઈને બેજવાબદાર બનવાનો અવધકાર નથી. 
વહુાનના એ વેટ માકેટ માાંથી ઉઠેલી ચામાચીહડયાની ચીસે જગતને ભરખી લીધુાં છે ત્યારે આવતીકાલે 
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આવુાં સાંકટ પેદા ના થાય એના માટે દરેકે એક જવાબદારી સ્વીકારવી પડશે અને એનો મહહમા કરવો 
પડશે દેશોએ અને જગતના નેતતૃ્વને એક આચારસાંહહતા અને એના ભાંગ માટે સજા વવશે વવચાર 
કરવો પડશે. આ કોરોનાએ જે કાયાકલ્પનુાં પ્રકરણ આપણે માટે ખોલી આપ્યુાં છે એ એક ભવ્ય શરૂઆત 
હશે. ઉત્િાાંવતના હવે પછીના ખબુ જ અગત્યના તબક્કાનો પ્રારાંભ થઈ રહ્યો છે. આવો, કોરોના પાસેથી 
શીખેલી આ કરૂણા અને કવવતાને આત્મસાત કરીએ અને નવી શરૂઆતને આપણા પોતાના 
અજવાળાથી પ્રકાવશત કરીએ. એક ભારતીય તરીકે આવી હદવાળી તો આપણને કયારેય ક્યાાં મળી 
હતી. શભુાસ્તે પન્દ્થાન.  
 
 

ભાનયેશ જહા 
કવવ, આઈ.એ.એસ. અને રાજ્ય સરકારના પવૂષ અવધકારી  
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શ્રી સરુત માનવ સેવા સાંઘના લોકડાઉન દરવમયાનના અનભુવો 
પ્રસાંગ ૧ 

ભરતભાઈ શાહ 

 
 

અમારી સાંસ્થાએ તા. ૧૬ માચષથી શહરેના પરપ્રાાંતીયો કામદારો એકલા રહતેા વ્યક્તતઓ જરૂરતમાંદોને 
માટે અવમધારા વાડી અડાજણ ખાતે રસોડુાં ચાલ ુકરેલુાં. સાંસ્થાએ ૨૭મી માચષથી ૩૧મી મે સધુીમાાં 
૫૫ લાખથી વધ ુવ્યક્તતઓને ભોજન (શાક-રોટલી-ખીચડી) સેવા પરૂી પાડલેી હતી. 
 

અમારી સાંસ્થા એક કાયષકરશ્રી રાજેન્દ્રભાઈ ગૌતમ જેઓ બલિંબાયત, પાાંડેસરા, ભેસ્તાન, ગોડાદરા 
વવસ્તારમાાં તમારે ત્યાાંથી લગભગ પ્રવતહદન ૧૫૦૦૦ વ્યક્તતઓ નો ભોજન લઇ ત્યાાંના લોકોને વહેંચતા 
હતા. એક હદવસ સવારે ૧૧:૦૦ કલાકે ગાડીમાાં ભોજન ભરી નીકળયા અને કમનસીબે ગાડીનો સરદાર 
બબ્રજ ઉપર અકસ્માત થયો અને ગાડી પલટી ખાઈ ગઈ. રાજેન્દ્રભાઈને ઇજા થઇ હોક્સ્પટલ દાખલ 
કયાષ ૧૯ ટકા આવ્યા, કાનની પાછળનો ભાગ ફાટી ગયેલો. ડોતટરોએ હોક્સ્પટલમાાં ૫ થી ૬ હદવસ 
રહવેાની સલાહ આપી. સાાંજે જ મારી પર ફોન આવ્યો- “ભરતભાઈ, હુાં સ્વસ્થ છાં. સેવા માટે આવા 
માાંગ ુછાં.” મેં તેમને સ્પષ્ટ્ટ ના પાડી હોક્સ્પટલમાાં પાાંચ હદવસ રહવેા જણાવ્યુાં. પરાંત ુબીજે હદવસે સવારે 
૧૦:૩૦ કલાકે અવમધારા વાડી ખાતે હાજર થઈ ગયા અને ૧૫૦૦૦ વ્યક્તતઓને ભોજન પરુૂાં  પાડવાનુાં 
શરૂ કરી દીધુાં. એકસીડન્દ્ટને હદવસે જે વવસ્તારમાાં તેઓ ભોજન પરુૂાં  પાડતા હતા, ત્યાાં ખબર પડતાાં તે 
હદવસે કોઈએ ભોજન કયુાં નહીં! નાના માણસોની આ લાગણીએ રાજેન્દ્ર ભાઈને બેઠા કરી દીધા. 
 

 ધન્દ્ય છે રાજેન્દ્રભાઈને જેમણે સાચા ભાવથી સેવા કરી. આજે પણ હાંમેશા-સ્વયાંવનષ્ટ્ઠાથી અમારી 
સાંસ્થાના સેવાના કાયોમાાં કોઈપણ જાતના વળતરની અપેક્ષા વવના અવવરત જોડાયેલા છે. કોઈપણ 
નાનામાાં નાના કાયષ કરવામાાં પણ તેઓ કોઈ શરમ રાખતા નથી. (સત્યઘટના આધારીત) 
 

ભરતભાઈ શાહ 

પ્રમખુ, માનવ સેવા સાંઘ છાાંયડો, સરુત - મો નાંબર: ૯૮૨૫૧૪૩૪૮૧ 
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શ્રી સરુત માનવ સેવા સાંઘના લોકડાઉન દરવમયાનના અનભુવો 
પ્રસાંગ ૨ 

ભરતભાઈ શાહ 

 

 સાંસ્થાનો ઈરાદો વધારેમાાં વધારે જરૂહરયાત માંદોને ભોજન પરુૂાં પાડવાનો હતો. યવુાન 
કાયષકતાષઓ કોઈપણ ડર રાખ્યા વવના અવવરત સેવા આપતા હતા. શ્રી અમલન ચિવતીએ મારી 
બહનેોને સાંબોધતી અપીલ રેકોડષ કરી અને શહરેની બહનેોને ઘરમાાં બેઠા ૫-૧૦ રોટલી દરરોજ બનાવી 
સાંસ્થાને આપવા વવનાંતી કરી. 
 

 અમલન ચિવતી, વવશાલ સખુડીયા વગેરેની ટીમે ઓનલાઈન વસસ્ટમ બનાવી અને ૨૬૦૦૦ 
બહનેો તરત જ આ કામ માટે રજીસ્ટર થઇ અને આ બહનેોને ત્યાાંથી રોટલી મેળવવા માટેના કલેતશન 
સેન્દ્ટરો કાયષરત થયા અને કાયષકતાષઓએ મળેલ રોટલી અવમધારા વાડી ખાતે પહોંચાડવાનુાં આ તમામ 
કાયષ કયુાં. બહનેો તરફથી પ્રવતહદન ૧૫૦૦૦૦ રોટલીઓ ઘી ચોપડેલી મળતી કેટલીક સેવાભાવી 
સાંસ્થાઓ, માંહદરોએ પણ આ સેવામાાં તેમનુાં યોગદાન આપ્યુાં.  

 

વસિંધી સમાજ, જૈન સમાજ જેવા સમાજોના યવુાનોએ પોતાના સમાજના ઘરોમાાંથી રોટલી ભેગી 
કરવાનુાં કામ કયુાં. અડાજણ વવસ્તારના કોપોરેટર ભાઈઓ-બહનેો પણ જોડાયા અને ન કલ્પી શકાય 
તેવુાં કાયષ થઈ શક્ુાં. રોટલી બનાવવાનો સમય બચી ગયો. જેથી ૭૦ કુહકિંગ સ્ટાફ અવમધારા વાડી, 
૫૦ કુહકિંગ સ્ટાફ બરીનારાયણ વાડી વગેરે સેન્દ્ટરોમાાં ફતત શાક બનાવતા. આમ બહનેોએ ઘર બેઠા 
સેવા પરુી પાડી, જેને કારણે ઘણી બધી સાંસ્થાઓએ કરેલી આવી અદભતૂ કામગીરીને કારણે શહરેની 
એક પણ વ્યક્તત લોકડાઉન દરવમયાન ભખૂી રહી નથી. 
 
 

ભરતભાઈ શાહ 

પ્રમખુ, માનવ સેવા સાંઘ છાાંયડો, સરુત - મો નાંબર: ૯૮૨૫૧૪૩૪૮૧ 
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શ્રી સરુત માનવ સેવા સાંઘના લોકડાઉન દરવમયાનના અનભુવો 
પ્રસાંગ ૩  

ભરતભાઈ શાહ 

 

સરુત માનવ સેવા સાંઘ-છાયડો દ્વારા ચાલતી ભોજન સેવામાાં કુલ લગભગ ૬૦૦ થી ૬૫૦ કાયષકતાષઓ 
જોડાયેલ. દરરોજ સવારથી મોડી સાાંજ સધુી અવવરત સેવા પરૂી પાડતા. 
 

બીમારી થવાનો ભય ફેલાયેલ, કાયષકતાષઓના ઘરના વડીલો નારાજ થતા તથા તેમને બીક હતી 
જુવાનજોધ દીકરો જો કોરોનાની બબમારીમાાં સપડાય અને મતૃ્ય ુપામે તો તેનો પહરવાર તટૂી જાય. 
 

એક કાયષકતાષના વપતાશ્રીએ પોતાની વેદના ઠાલવી અને પોતાના દીકરાને ખબૂ સમજાવ્યો. દીકરાએ 
જે જવાબ આપ્યો કે જીવન સાથે મતૃ્ય ુજોડાયેલુાં જ છે અને આ સમયમાાં આવી ભોજન સેવા કરતા 
મરવુાં પડે તો તે મને માંજુર છે અને દીકરો દરરોજ આવતો એક હદવસ તેના પપ્પા વાડીએ આવ્યા 
અને જોઈને ખબૂ આનાંહદત થઈ ગયા અને પછી કાયષકતાષઓ માટે પોતાના ઘરેથી નાસ્તાઓ બનાવી 
મોકલવા માાંડયા. 
 

અને ભગવાનની કૃપા તો જુઓ ૨૭મી માચષથી ૩૧મી મે અને ૮ જૂનથી ૧૫ જુલાઇ દરમ્યાન 
કાયષકતાષઓ કામ કરતા રહ્યા પણ એક પણ કાયષકતાષને ઝીણો તાવ, ઉધરસ, શરદી કે કોઈપણ પ્રકારની 
બીમારી નહીં આવી. 
 

 સરુત મ્યવુનવસપલ કોપોરેશને બે અવધકારી અને કલેકટર સાહબે ને ત્યાાંથી વસવવલ ડીફેન્દ્સના 
કાયષકતાષઓ સોવશયલ ડીસ્ટન્દ્સ, માસ્ક, ટોપી, નલોઉઝ, સેનીટાઇઝ વગેરેની ખબૂ સુાંદર કામગીરી 
બજાવી. 
 

ધન્દ્ય છે તમામ કાયષકતાષઓ અને ખાસ કરીને ખીલવેલી તેની ભાવના માટે. 
 
 
 

ભરતભાઈ શાહ 

પ્રમખુ, માનવ સેવા સાંઘ છાાંયડો, સરુત - મો નાંબર: ૯૮૨૫૧૪૩૪૮૧ 
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સમગ્ર વવશ્વના લોકોની કસોટીનો સમય 
દવશિની પ્રવીણભાઈ કોહઠયા 

 

                    કોરોના કાળ એટલે સમગ્ર વવશ્વના લોકોની કસોટીનો સમય, સ્વાસ્થ્યની રષ્ષ્ટ્ટએ દરેક 
વ્યક્તત એક પ્રકારના ડર વચ્ચે જીવી રહ્યો છે. સાથે સાથે વેપાર-ઉદ્યોગ અને અથષતાંત્ર પણ ભારે 
સાંકટમાાં આવી ગયુાં. છે. પરાંત,ુ સરુત શહરેના કટેલાક કોરોના વોહરયર એવા હતા કે જેમણે પોતાની 
કે પોતાના પહરવારના તબીયત કે આરોનયની બચિંતા કયાષ વગર માત્ર ને માત્ર વનુઃસ્વાથષ લોકસેવા 
કરી. હુાં દવશિનીબેન પ્રવવણભાઈ કોઠીયા (પ્રદેશ માંત્રી, ભાજપા, ગજુરાત પ્રદેશ) આ તમામ કોરોના 
વોહરયસષને શત ્શત ્વાંદન કરુાં  છાં અને આભાર માનુાં છાં. સાથે સાથે લોકોને અપીલ કરુાં  છાં કે, સામાજજક 
અંતર, માસ્ક અને સેનેટાઈઝરના ઉપયોગથી આપણે સૌ સાથે મળીને કોરોનાને હરાવી શકીશુાં. 
કોરોનાના કપરા કાળનો ઘણો સમય પસાર થયો છે. કોરોનાની રસી આવવામાાં થોડો સમય લાગે 
એમ છે ત્યારે આપણા સૌની જાગવૃત જ કોરોનાને માત આપી શકશે. 
 

 કોરનાના આગમન સાથે લોકડાઉન અને ત્યારબાદ અનલોકની સાંપણૂષ પ્રહિયા દરવમયાન 
મારા વવસ્તારમાાં સતત લોકોને મદદરૂપ થવાના પયત્નો કયાષ. પણુા રોડની કોઠીયા હોક્સ્પટલ 
લોકસેવાનુાં કેન્દ્ર બની રહ્ુાં. મારા તથા ભાજપના કાયષકરો તથા સામાજજક-સ્વૈધ્ચ્થક સાંસ્થાના 
આગેવાનો-કાયષકરો દ્વારા હાથ ધરાયેલ ભગીરથ કાયોની રૂપરેખા નીચે મજુબ છે. 
 

(૧)   કોરોનાની મહામારીથી બચવાનુાં સૌથી મોટુ કોઈ સાધન હોય તો એ છે માસ્ક. મોંઢા પર માસ્ક 
પહરેવાથી કોરોનાથી સાંિવમત થતા બચી શકાય છે. આ સાંજોગોમાાં કાયષકતાષઓ સાથે જરૂહરયાતમાંદોને 
૨૫,૦૦૦ થી વધ ુમાસ્કનુાં વવનામલૂ્યે વવતરણ કયુાં. 
 

(૨) કોરોનાનો સામનો કરવા માટે લોકોને રોગ પ્રવતકારક શક્તત વધારવા માટે વારાંવાર વવવવધ સ્તરે 
સચૂનો કરવામાાં આવ્યા. લોકોની ઈમ્યવુનટી પાવરફુલ હશે તો કોરના રાક્ષસનો સામનો કરી શકાય. 
જેથી ૭,૦૦૦ થી વધ ુઘરોમાાં ઈમ્યવુનટી વધારવાની દવાનુાં વવનામલૂ્યે વવતરણ કરવામાાં આવ્યુાં. 
 

(૩) કોરોના લોકડાઉન દરવમયાન લોકોને બે ટાઈમ જમવાના પણ ફાાંફા પડવા લાનયા. ખાસ કરીને 
રસ્તા પર જીવન વનવાષણ કરતા લોકોની હાલત કફોડી બની ગઈ. આ કપરા સાંજોગોમાાં એક સેવાભાવી 
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સાંસ્થાઓએ ખભેથી ખભો મીલાવી લોકોને બે ટાઈમ ભોજન મળી રહ ેતેવુાં ભગીરથ કાયષ ઉપાડી લીધુાં. 
આ સાંજોગોમાાં ૪૫૦ થી વધ ુલોકોને અનાજની કીટનુાં વવનામલૂ્યે વવતરણ કયુાં. 
 

(૪) કોરોનાના ચેપથી બચવા માટે સેનીટાઈઝેશન શે્રષ્ટ્ઠ વવકલ્પ તરીકે ઊભરી આવ્યુાં. આ સાંજોગોમાાં 
વારાંવાર પોતાના હાથ સાબથુી ધોતા રહવેાની અપીલની સાથે સાથે પણુા વવસ્તારની અનેક 
સોસાયટીઓને પણ સેનેટાઈઝડ કરાવીને લોકોના સ્વાસ્થ્યનુાં પરુત ુાં ધ્યાન રાખ્યુાં. 
 

(૫) કોરોનાના લોકડાઉનના કપરા સમયમાાં અન્દ્ય રાજ્યના લોકો સરુતમાાં ફસાયા હતા અને સરુતના 
રહવેાસીઓ અન્દ્ય રાજ્યમાાં ફસાય ગયા હતા. આ સાંજોગોમાાં મારી ટીમ દ્વારા વહીવટી તાંત્ર સાતે 
સતત લાયઝનીંગ કરીને લોકોને પોતાના વતન જવા માટે અને પરત ફરવા માટેની સુાંદર વ્યવસ્થા 
ઊભી કરવામાાં આવી. 
 

(૬) કોરોનાગ્રસ્ત લોકો માટે પ્લાઝમા થેરાપી અસરકારક સાબબત થઈ ત્યારે મારી ટીમ દ્વારા પ્લાઝમાાં 
ડોનેટના કેમ્પનુાં આયોજન કરવામાાં આવ્યુાં અને ૭૫થી વધ ુલોકો પાસે પ્લાઝમાાં ડોનેટ કરાવ્યુાં. 
 

                 મારી તમામ લોકોને એક નમ્ર વવનાંતી છે કે જ્યારે આપણે બધાએ આજ પહરક્સ્થવતમાાં 
રહવેાનુાં છે ત્યારે  

(૧) આપણએ સૌ વારાંવાર હાથને સેવનટાઈઝ કરીએ 

(૨) આપણે માસ્ક પહરેીને જ બહાર નીકળીએ 

(૩) સોક્શ્યલ હડસ્ટન્દ્સીગ નુાં પાલન કરીએ 
 

દવશિની પ્રવીણભાઈ કોહઠયા 
માંત્રી, ભાજપા, ગજુરાત (એડવોકેટ એન્દ્ડ નોટરી) 
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કલમ 144 અને ત્યારબાદ લોકડાઉન...! કોરોના વોહરયસષને એક ‘સલ્યટૂ’ 
દવશિતવસિંહ વવજયવસિંહ રાઠોડ 

 
  
 19મી માચષના રોજ ભારત સરકારે કોરોના વાયરસના કારણે સવષપ્રથમ કલમ 144 લાગ ૂકરી 
ત્યારબાદ 22 માચષ રવવવારના રોજ લોકડાઉન ફરજજયાત અમલવારી કરી હદધુાં હત ુાં. ભારત દેશમા 
શરૂઆતના તબક્કામાાં જ કોરોના વાયરસનાાં કેસો વધવા માાંડતા સરકાર બચિંતીત તો હતી જ, જોકે 
લોકડાઉન જાહરે થવાથી કોરોના ઉપર ખાસ્સો કાબ ૂમેળવવામાાં સરકારને સફળતા મળી હતી. તેમ 
છતાાં કેટલાાંય લોકોએ પોતાના સ્વજનો અને લાડકવાયા ગમુાવ્યાાં છે જેનુાં મને પણ દુ:ખ તો છે જ. 
આપણે સૌ લોકડાઉનને એક જ રષ્ષ્ટ્ટથી જોઈશુાં તો ખ્યાલ આવશે કે આ લોકડાઉનનો વનણષય અમકુ 
લોકો માટે સારો સાબબત થયો છે તો કોઈકના માટે કારમો પણ!  
 
 આપણે લોકડાઉનની વાત કરીએ તો સૌથી પહલેાાં આપણી સૌની એક સલામ આપણે-આપણી 
‘ઢાલ’ને આપવી ફરજજયાત છે. હવે વાચકવમત્રોને એમ થશે કે વળી આ ‘ઢાલ’ શુાં હશે ? લખનાર 
‘ઢાલ’ને સલામી આપવાનુાં કેમ કહ ે છે ? આ ઢાલ બીજુ ાં કોઈ નહીં પણ ડોતટર, પોલીસકમી, 
સફાઈકમીઓ છે. જેઓએ રાત-હદવસ જોયા વગર પોતાનો જીવ જોખમમાાં નાાંખી પોતાના પહરજનોની 
બચિંતા કયાષ વવના આપણી રક્ષા ખરેખર ‘ઢાલ’ બનીને કરી છે. આ ઢાલ આપણા માટે ઈશ્વરીય 
વરદાનથી ઓછી પણ નથી જ. આ વસવાય ભખૂ્યાાંઓને જમાડનારી સમાજસેવી સાંસ્થાઓ તથા 
નામવગર પોતાની સેવા આપનારા સૌને મારા હ્રદયથી નમન. આપણે સૌને એ વાતનુાં જ્ઞાન જરૂર 
છે કે કોરોના વાયરસના સાંિમણમાાં દેશમાાં કેટલાય લોકો કસમયે સેવા કરતા-કરતા અને મોટી 
ઉમાંરના વડીલો હમેશા માટે પોઢી ગયા છે. જોકે આ કોરોનાકાળમાાં મેં મારા પે્રમાળ દાદાને પણ 
ગમુાવ્યાાં છે જેનો મને હમેશા વસવસો રહશેે. લોકડાઉન સમય સૌને એક વાત શીખવી ગયો કે 
મશુીબતને જીવનમાાં કેવી રીતે જીલવી અને તેમાાંથી પાર કેવી રીતે ઉતરવુાં.  
 
 હુાં ધોરણ-10નો વવદ્યાથી છાં જેથી હુાં વવદ્યાથી જીવન વ્યવતત કરનારા મારા એવા દેશના 
ભાવવઓની વાત કરવા માાંગ ુછાં. કોરોનાકાળ દરવમયાન શાળા-કોલેજો બાંધ છે ત્યારે ઓનલાઈન 
તલાસ અટેન્દ્ડ કરીને વવદ્યાથીઓ પોતાનુાં ભણતર ભણી રહ્યાાં હતાાં તો તેમાાં પણ જે-તે વવર્યના 
વશક્ષકોની પણ ભારે મહનેત રહી હતી. કોરોના વાયરસનુાં ઉદભવ સ્થાન ચાઈના હોવાથી ભારત 
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સરકારે એવી ઘણી ચાઈના એપ બાંધ કરાવી હદધી જેના માધ્યમથી ચાઈના ભારતમાાંથી રોયલ્ટી 
મેળવી રહ્ુાં હત ુાં. સૌથી પ્રચબલત એપ ટીકટોક અને પબજી પર સરકારે ત્વરીત વનણષય લેતા ચાઈનાની 
કમર જ તટુી ગઈ છે અને આ વસવાય બીજી 58 એપ ઉપર ભારત સરકારે પ્રવતબાંધ લાદી દેતા 
ચાઈનાની બદુ્ધદ્ધ ઠેકાણે આવી ગઈ છે. દેશના દાનવીર એતટર અક્ષયકુમારે ફૌજી નામક ગેઈમએપ 
લોન્દ્ચ કરાવતાાં તેના યઝુસો થકી 20 ટકા જેટલી આવક ‘દેશ કે વીર’ પતુ્રને મળતુાં થઈ છે. 
 
 હુાં અંતે એટલુાં જ કહીશ કે જે આપણી ઢાલ છે તેને પરેુપરુો સહયોગ આપી તેમનુાં આદર કરો. 
સાથે જ લોકડાઉન સમયમાાં જેમણે પોતાના પહરવારની બચિંતા કયાષ વવના ટીવી અને ન્દ્યઝૂપેપરોના 
માધ્યમથી શક્ય એટલી તમામ માહહતીઓ લોકો સધુી પહોંચાડવાની જવાબદારી વનભાવી છે તેવા 
દેશની ચોથી જાગીર પત્રકારોને પણ હુાં નમન કરી સલામી આપુાં છાં. 
 
 

દવશિતવસિંહ વવજયવસિંહ રાઠોડ 
વવદ્યાથી, ધોરણ-10, એલ.ડી હાઈસ્કલૂ સબચન. 
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લોકડાઉન કે મોરલડાઉન? 

હદલીપ વી ઘાસવાલા  
 

અને જેનીબેન જેવા સોસાયટીમાાં દાખલ થયા કે તરત જ લોકોએ ગસુપસુ કરવા માાંડી. સ્ત્રીઓએ 
પોતાના નાના બાળકોને ઘરમાાં ખેંચીને લઈ લીધા. જેનીબેનને આશ્ચયષ થયુાં. લોકો કેમ આવી વવબચત્ર 
નજરે જુએ છે એમને! પછી માસ્ક હટાવી ચપુચાપ એમના એપાટષ મેન્દ્ટના દાદર ચડવા લાનયા અને 
એમના કાને ગસુપસુમાાંથી ગણગણાટ સાાંભળયો. 
 

"તમે કહો." 
 

"ના ના તમે જ કહો, તમે પ્રમખુ છો." 
 

"તમે પણ કહી જ શકો ને તમે સેિેટરી છો." 
 

"આખા એપાટષ મેન્દ્ટમાાં ચેપ લગાવશે" 
 

એટલે એમણે ફરી ને પછૂયુાં, "કેમ ભેગા થયા છો? કોઈ માાંદુ છે? દવાની જરૂર છે?" 
 

એટલે એપાટષ મેન્દ્ટ ના પ્રમખુ વવનોદ ભાઈ આગળ આવ્યા ને બોલ્યા, " જુઓ જેની બેન તમે નસષ છો 
અને વસવવલમાાં ચેપી રોગના વોડષમાાં કામ કરો છો, તો બધાાં એવુાં કહ ેછે કે તમે થોડા હદવસ બીજે 
રહવેા જતા રહો. માફ કરજો પણ  અમે આ વનણષય લીધો છે." 
 

જેની બેને ગસુ્સાને કાબમુાાં રાખી બોલ્યા, "અરે આ શુાં કહો છો તમે? હુાં બહાર જાઉં? અરે તમે ઘરમાાં 
શાાંવતથી સલામત રહો, એટલે હુાં સોળ કલાક તમારા ભલા માટે કામ કરુાં છાં અને તમે મને બહાર 
જવાનુાં કહો છો? અરે ગયા રવવવારે તો તમે અમને લોકોને થાળી ઘાંટડી વગાડીને આભાર માન્દ્યો 
હતો. અને આજે? છટ.. આવા સ્વાથી લોકો સાથે રહવેા કરતા મારી વસવવલ હોક્સ્પટલમાાં રહવે ુાં સારુાં . 
ખબૂ સારો બદલો આપ્યો તમે લોકો એ. યાદ છે ને વવનોદભાઈ, તમને કે તમારા દીકરાને જ્યારે 
રમતા રમતા વાનયુાં હત ુાં ત્યારે મેં જ એને પ્રાથવમક સારવાર આપેલી? જેને કારણે એ મોટી ઇજામાાંથી 
બચી ગયો હતો? અને જગદીશભાઈ, તમારા ઘરે દીકરીને ઇલેકટ્રીક શોક લાગેલો તેની સારવાર પણ 
મેં જ કરેલી? હુાં જ મારા એષ્તટવા પર લઈ ગયેલી? તમે ને ભાભી તો નોકરી પર હતા. જવા દો, આ 
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બધુાં મારે તમને નહહ કહવે ુાં જોઈએ. આજે મારા પવત હયાત હોત તો મારે તમને જવાબ નહહ આપવા 
પડતે. હુાં મારા દીકરા સાથે નસષ તવાટષરમાાં ચાલી જઈશ."  

 

બધાને સચ્ચાઈનો એહસાસ થવા માાંડયો..પણ મોડુાં થઈ ચકૂ્ુાં હત ુાં. કયે મોઢે કહ ેકે અમારી ભલૂ થઈ 
ગઈ છે! અને ત્યાાંતો જગદીશભાઈના ઘરેથી જ ચીસ પડી. એમની પત્નીએ બમૂ પાડી કહ્ુાં, “જલ્દી 
આવો, તમારા બા ને હાાંફ ચડી છે. શ્વાસ લેવામાાં તકલીફ થાય છે. કોઈ ડોકટરને બોલાવો." એટલે 
જેની બેને પળવારમાાં જ મોબાઇલથી કોલ કરી એકસો આઠ બોલાવી દીધી અને એ દોડયા ટોળાને 
ચીરતા જગદીશભાઈ ના બા ને ત્યાાં. એમને કવૃત્રમ શ્વાસ આપવાનુાં અને હૃદયને પાંપીંગ કરવાનુાં ચાલ ુ
કયુાં અને એમને કળ વળી ત્યાાં એમ્બ્યલુન્દ્સ આવી ગઈ.  

 

બધા વસવવલ દોડયા અને ત્યાાંના ડોકટરે કહ્ુાં.."જો તમે આ પેશન્દ્ટ ને પાાંચ વમવનટ પણ મોડુાં લાવતે 
તો એ ગજુરી જતે. પ્રાથવમક સારવારે જ એમનો જીવ બચાવ્યો છે."  

 

“આભાર વસસ્ટર જેની બહને, તમે આજે એક જજિંદગી બચાવી છે.”  

 

જેની બેને કહ્ુાં, "આભાર ગોડનો માનો. હુાં તો એમના આદેશનુાં પાલન કરુાં  છાં અને હા ડોકટર, મારે 
આજથી અહીં જ રહવે ુાં છે. લોકોને મારો ડર લાગે છે કે ક્યાાંક એમને કોરોના ન થઈ જાય. ભલે અમને 
થતો પણ મારા પડોશીઓને ન થવો જોઈએ. આ લોકો લોકડાઉનની સાથે સાથે મોરલડાઉન પણ કરે 
છે. એટલે જ હવે મારે અહીં રહીને જ સેવા કરવી છે." 
 

જગદીશભાઈએ આંખમાાંથી આંસ ુરોકીને કહ્ુાં, “મારી મોટી ભલૂ થઈ ગઈ છે. મેં જ લોકોને ઉશ્કેરેલા 
કે આ આપણી સાથે રહશેે તો બધા ને કોરોના થઈ જશે. મને માફ કરો જેની બહને, તમે તો ઈશ્વરના 
દૂત છો. તમે અમારી સાથે જ પાછા ચાલો.” 
 

અને જેની બેન પરત સોસાયટીમાાં ફયાષ એટલે દરેક ફ્લેટ વાસીઓએ ફરીથી તાળી પાડી, થાળીને 
ઘાંટડી વગાડીને સ્વાગત કયુાં. 
 

હદલીપ વી ઘાસવાળા  
સરુત - મોબાઈલ ૯૮૨૫૯૧૭૮૮૫ 
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કોરોનાએ જીવનમાાં શીખવા જેવા ઘણા બધા પાઠ શીખવાડયા..! 
હદલીપવસિંહ ક્ષવત્રય 

 
 

ઘણુાં બધુાં લખ્યુાં ઘણુાં વાાંચ્યુાં અને વાાંચતો આવ્યો છાં. અને ઘણા બધામાાંથી એક વાત ખબર પડી કે 
મશુ્કેલીના સમયમાાં તમારી સાથે ઉભો રહ ેએ જ તમારો વમત્ર અને એજ તમારો સબાંધી. આવા જે 
એક સમય કાળમાાંથી હુાં પસાર થયો કે જયારે મને સાંબધો અને માણસોની હકિંમત સમજાઈ ગઈ. આ 
માણસાઈની હકિંમત સમજાવનાર કોરોના હતો. હા કોરોના પોબઝહટવને લોકો નેગેહટવ માને છે પણ હુાં 
માનુાં છાં કે મારી માતાને થયેલા કોરોનાએ મને જીવનની ઘણી પોબઝહટવ વાતો શીખવાડી. સામાન્દ્ય 
રીતે માન્દ્યતા એવી છે કે કોરોના થાય એટલે લોકોએ એનાથી દૂર રહવે ુાં, સાવધાની રાખવી. વનયમ 
પણ કહ ેછે જે પહરવારમાાં કોરોના થયો એણે 14 હદવસ સમાજથી દૂર રહવે ુાં. સમાજના બાંધનો 14 
હદવસ માટે કાપી નાખવા. કહવેા અને બોલવામાાં આ બધી વાતો સારી લાગે છે પણ ક્યારેય અનભુવો 
એટલે ખ્યાલ આવે કે આ ક્સ્થવત કેટલી વવકટ છે! 
 

તમે જે ઘરમાાં મતુત પણે હરી ફરી શકો બોલી શકો, બધાને પોતાના માનતા હોવ એ જ ઘરમાાં 
અચાનક તમને ચાર દીવાલોની વચ્ચે 14 હદવસ કેદ કરી દે તમને કેદીની જેમ આભડછટ થઇ જાય 
એવી રીતે જમવાનુાં આપે, તમારા કપડાાં વાસણ બધુાં જ તમારા પોતાના ઘરવાળા માટે અછૂત થઇ 
જાય, ત્યારે કેવુાં લાગે એક વાર વવચાર તો કરો, ખરેખર માણસ શારીરક રીતે ભાાંગે એના કરતા 
માનવસક રીતે વધારે ભાગી પડ ેછે આ રોગમાાં. 
 

આજ રોગ મારી માતાને થયો ત્યારે મને આ રોગની ભયાનકતા સમજાઈ, હુાં મારી માતાને 
અમદાવાદની એસ.વી.પી. હોક્સ્પટલમાાં લઇ ગયો ત્યારે કેસની પ્રહિયા ચાલી રહી હતી એવામાાં એક 
વદૃ્ધને લઇ ને એક યવુાન આવ્યો અને એણે કેસ બારી પર આંગળી ચીંધી એ વદૃ્ધને કહ્ુાં, ‘ત્યાાં કેસ 
કઢાવીને જતા રહો, આટલુાં કહી યવુાન ગાડીમાાં બેસીને ચાલ્યો ગયો.’  

 

મેં વદૃ્ધને પછૂયુાં, તો કહ્ુાં, ‘મારો દીકરો હતો અને મને કોરોના થયો છે. એટલે અહીં દાખલ થવા માટે 
છોડીને ગયો, એટલે મેં પછૂયુાં, ‘સાહબે અહીં પ્રહિયા ને બધુાં કઈ રીતે કરશો? અને તમને અહીં એડવમટ 
ન કયાષ તો? તમારા છોકરા એ થોભવુાં તો જોઈએને?’   
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એટલે બબચારા વદેૃ્ધ રડતી આંખે અને ભીના સ્વરે કહ્ુાં, ‘એ મને દાખલ કરાવવા આવે તો એને ચેપ 
લાગી જાયને એટલે એ જતો રહ્યો.’  
 
એમની વાત સાાંભળી મારા મન અને મગજનુાં લોહી સકુાઈ ગયુાં કે આ રોગની કેવી ભયાનકતા કે 
સગો દીકરો પોતના બાપને કોરોનાના હવાલે કરી ને ચાલ્યો જાય છે? જોતો પણ નથી કે શુાં થયુાં? 

કોરોનાએ આ મહત્વની વાત શીખવાડી કે મશુ્કેલીમાાં કોઈ ઊભુાં રહતે ુાં નથી. પછી ભલે એ તમારો 
દીકરો કેમ ન હોય? 

 

ખેર મારી સાથે સદનસીબે આવુાં નથી થયુાં. મારી માતાને કોરોના થયો છે એ જાણી ને એવા લોકોએ 
મદદ કરી, જેની મેં ક્યારેય કલ્પના પણ નહતી કરી. એ ત્રણ નામો છે; પ્રશાાંત વાળા, સતીર્ મોરી 
અને ડૉ યોગેશ ગપુ્તા. 
 

આમ તો મારી અને પ્રશાાંત ભાઈની ઓળખાણ એક જાણીતી ચેનલના ચેનલ હડેની કેબીનમાાં થઇ 
હતી, એજ હદવસે એમણે મારો નાંબર લીધો અને સાંવાદ સધાઈ ગયો, વારે તહવેારે એમની સાથે મેસેજ 
પર વાત થતી કે ક્યારેક ફોન આવતો, આવા જ એક હદવસે મારા માતાને કરોના પોબઝહટવ આવ્યો 
ત્યારે હુાં સખ્ત દોડધામમાાં હતો ને એમનો ફોન આવ્યો. મારા અવાજમાાં કાાંઈક બદલાવ લાગતા 
એમણે પછૂયુાં, ‘કઈ તકલીફ છે?’ એટલે મારાથી સહજ બોલાઈ ગયુાં કે આવુાં છે. બસ પછી તો 
પ્રશાાંતભાઈએ મારા માતાને ક્યાાં દાખલ કરવાથી માાંડીને એમને હોક્સ્પટલમાાંથી રજા મળી ત્યાાં સધુી 
સતત એઓ મારી સાથે અને હોક્સ્પટલના આખા તાંત્ર સાથે સાંપકષમાાં રહ્યા. એટલુાં જ નહહ પણ મારા 
માતાની તબબયત અંગે હદવસ રાત સતત એ અપડેટ લેતા અને મને જણાવતા. છેલ્લે મારા માતાનો 
હરપોટષ  નેગેહટવ આવ્યો અને હોક્સ્પટલમાાંથી રજા મળી પછી એમણે કહ્ુાં, ‘હજી પણ કોઈ કામ હોય 
કોઈ જરૂર હોય તો કહજેો.’ 
 

પ્રશાાંત ભાઈએ જે રીતે મદદ કરી એ પરથી મને એ હદવસે એહસાસ થઇ ગયો કે ના આ દુવનયામાાં 
માનવતા મરી નથી પરવારી, હજી પણ લોકો વનશ્વાથષ ભાવે મદદ કરે છે, આજના સ્વાથષથી ભરેલા 
જમાનામાાં અને સ્વાથષ માટે રાખાતા સાંબાંધોના સમયમાાં પ્રશાાંતવાળા જેવા લોકો ખરેખર માનવતાની 
વમસાલ લઇને ઉભા છે. 
 

હવે બીજા વ્યક્તત ની વાત કરુાં  તો એ છે સતીર્ મોરી, Satish Mori આમતો મારી સાથે એમનો સબાંધ 
15 વર્ષ જૂનો છે અમે જોડે લગભગ ઘણા મીહડયા સાંસ્થાનો માાં કામ કયુાં છે, છેલ્લે અમે વીટીવી નો 
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પ્રોજેતટ જોડ ેકયો હતો, એ વાત ને આજે 10 વર્ષ કરતા પણ વધ ુસમય થઇ ગયો છતાાં મારો અને 
સતીર્ ભાઈનો સબાંધ આજે પણ એટલો યથાવત રહ્યો, એમને જેવી ખબર પડી કે મારા માતાને 
કોરોના છે એવા તરત એ આયુષવેહદક દવાઓ અને બીજી ઘણી બધી વસ્તઓુ મારા ઘરે પહોંચાડી 
ગયા, કોરોનાનુાં સાાંભળીને જયારે વમત્રો તો ઠીક સગા સબાંધીઓ ઘર શુાં વ્યક્તતની નજીક આવવાનુાં 
ટાળે છે ત્યારે સતીર્ ભાઈએ ના માત્ર મારા ઘરે આવી દવાઓ આપવાની વાત પણ બીજા નાના 
મોટા અનેક કામ એ મારા ઘર સધુી આવી ને કરી ગયા કે જયારે અમારો આખો પહરવાર કોરોનટાઇન 
હતો, આજના સમયમાાં કોણ આવી વનશ્વાથષ મદદ કરે છે? તકલીફ આવે ત્યારે જે લોકો હકનારો કરે છે 
ત્યારે સતીર્ ભાઈ ન માત્ર સાથે ઉભા રહ્યા પણ રોજ ફોન કરી ને કાાંઈ જોઈત ુાં કરત ુાં હોય તો બચિંતા 
ન કરતા હુાં આપી જઈશ સધુી સતત કહતેા રહતેા ? આવા માણસનો જો જાહરેમાાં આભાર ન માનુાં 
તો મારુાં  કતષવ્ય લાજે. 
 

ત્રીજી અને મહત્વની વ્યક્તત એ ડૉ. યોગેશ ગપુ્તા જેઓ જાણીતા એમ.ડી.હફબઝવશયન છે, અને ખબુ 
નામના પણ ધરાવે છે એ મારા માતાના સીમ્ટમ્સ જાણવા થી શરૂ કરીને હરપોટષ  અને દવાખાના માાં 
એડવમટ થયા ત્યારે એમની મેહડકલ હહસ્ટ્રી પ્રમાણે દાખલ થયેલા હોક્સ્પટલમાાં ડૉતટરો એ કઈ દવા 
આપવી કઈ નહહ એની સતત ચચાષ કરતા રહ્યા મને અપડેટ આપતા રહ્યા, એમની સાથેનો મારો 
આમ તો જૂનો નાતો છે પણ આજના પ્રોફેશનલ જમાનામાાં જયારે ડોકટરો એક વમવનટ ની પણ ફી 
લેતા હોય છે ત્યારે ડૉ. યોગેશ ભાઈએ એક રૂવપયો પણ ફી નથી લીધી અને બીજા શબ્દો માાં કહુાં તો 
ખરા અથષમાાં એન્દ્જલ બનીને મારી માતા સાથે રહ્યા જયારે હુાં પણ એમની સાથે નહતો, કદાચ આવા 
ડોકટરોને કારણે જ એમને ભગવાનનુાં સ્વરૂપ કહવેામાાં આવતા હશે. એમનો જેટલો આભાર માનુાં 
એટલો ઓછો છે. 
 

કોરોનાએ મને એક વાત મને શીખવાડી છે કે આ દુવનયામાાં સારા લોકો છે જ અને કદાચ એટલે જ 
આ દુવનયા ટકી રહી છે, તમને જયારે કોઈ મદદ કરત ુહોય ત્યારે જ કદાચ તમને એ વાતનો એહસાસ 
થાય છે.એટલે કોઈના પણ કપરા સમયમાાં મદદ કરો વનશ્વાથષ મદદ કરો તો કદાચ બીજુ ાં કોઈ નહહ 
તો ઉપરવાળો યાદ રાખશે. એટલે જેમ મને મશુ્કેલ સમય માાં મદદ કરી એમ દરેક ને મશુ્કેલ સમયમાાં 
મદદ કરનાર દરેક લોકોનો હ્ર્દય પવૂષક આભાર માનીને વવરમુાં છાં. 
 

હદલીપવસિંહ ક્ષવત્રય – 098240-85555 
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Kovid 19 લોકડાઉનના મારા અનભુવો 
હદલીપવસિંહ ડી.ગોહહલ  

                 

          મહામારી તો ઘણી આવી હશે.પરાંત ુકોઈ એક દેશ કે અમકુ કે્ષત્ર પરૂતી મયાષહદત હોય.પરાંત ુ
સમગ્ર વવશ્વ એક સાથે થાંભી જાય એવી આ પ્રથમ મહામારી એટલે કોરોના મહામારી.યદુ્ધ વસવાય 
આખો દેશ મહહનાઓ સધુી ઘરમાાં પરુાઈ રહ ેએ પણ આ કોરોના વાયરસનો જ ભયાંકર ખોફ. 
           સામાજજક વ્યવહારોની અને આવથિક દોડધામમાાં,દેખાદેખીમાાં આપણે કેટલાક મલૂ્યોની 
વ્યાખ્યા બદલી નાાંખેલી કે પૈસા છે તો બધુાં છે.આપણુાં શરીર એ જ મોટી સાંપવિ,પ્રકૃવતની વનકટતા 
એ જ સાચી વમત્રતા,કુદરત પ્રત્યેની વફાદારી એ જ સાચી સમજદારી,આપણુાં ઘર એ જ મોટુાં તીથષ એ 
બધુાં આપણે ભૌવતકવાદની માયામાાં વવસરી ગયા હતા. કોરોનાએ આપણને યાદ કરાવ્યુાં કે કુબેરનો 
ભાંડાર પણ એક સકુ્ષ્મ વાઈરસ પાસે કાંઈ નથી.અભેરાઈ પર ચડાવી દીધેલી ભારતીય સાંસ્કૃવત પનુ:યાદ 
આવી કે પહલેુાં સખુ તે જાતે નયાષ.અને એ સખુ માટે આપણા પવૂષજો પ્રકૃવતની પજૂા કરતા જેથી 
પયાષવરણનુાં જતન થાય.સાજત્વક આહારનુાં મલૂ્ય સમજાયુાં.આયવેુદના પસુ્તકમાાં રહલેી સાવ સીધી 
સદી વાતો સોનાની સાબબત થઈ.આપણા રસોડામાાં રહલેી ઔર્વધઓ શે્રષ્ટ્ઠ જડીબટુ્ટીઓ સાબબત 
થઈ.આપણા પવૂષજો દુષ્ટ્કાળ પડ ેતો તકલીફ ન થાય એ માટે એક બે વર્ષ ચાલે તેટલા અનાજનો 
સાંગ્રહ કરતા એ વાત પણ આ સમયમાાં ગળે ઊતરી.દુવનયાનો છેડો ઘર એવુાં બોલતા પણ આ 
મહામારીમાાં સાચે જ અનભુવ્યુાં કે ઘરનુાં મલૂ્ય શુાં છે.પહરવાર અને પાહરવાહરક ભાવનાનુાં મહત્વ 
સમજાયુાં. હહન્દ્દુ જીવન હરતી પ્રમાણે સ્નાન કરી,સ્વચ્છતા જાળવી જાતે રસોઈ બનાવી અને આપણા 
ઈષ્ટ્ટદેવને ભોગ ધરાવી પછી જ પ્રસાદી રૂપે ભોજન ગ્રહણ કરવુાં આ વાતને જૂની પરુાણી અને 
અંધશ્રદ્ધામાાં કે કમષકાાંડમાાં ખપાવી દીધેલ જે વાત સાંપણૂષ વૈજ્ઞાવનક સાબબત થઈ.હાથ જોડી નમસ્કાર 
કરવાની આપણી પરાંપરા પણ સચોટ સાબબત થઈ. 
              વવશેર્ તો આ લોકડાઉનમાાં જાત સાથે વાત કરવાનો સવુણષ અવસર પ્રાપ્ત 
થયો.પોતાને ઓળખવાનો,આપણી આસપાસના જગતને વનહાળવાનો અને પ્રકવૃતના કણ કણમાાં રહલેા 
ઈશ્વરને અનભુવવાનો એક જુદો જ અવસર એટલે કોરોના મહામારી.આ લોકડાઉન,આ મહામારી સૌને 
જીવનની શે્રષ્ટ્ઠ સમજદારી સધુી દોરી જાય એ જ ફલશ્રવુત. ઘણુાં ગમુાવ્યુાં પણ સાથે ઘણુાં મેળવ્યુાં.  

 

હદલીપવસિંહ ડી. ગોહહલ 

ખરવાસા, તા.ચોયાષસી, સરુત. - મો.નાં. ૮૪૬૯૫ ૪૮૦૪૮ 
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કોરોનાને હુાં ક્યારેય ભલૂી શકીશ નહહ  

હદનેશ નાવડીયા 
 

કોરોનામાાં મેં મારી મા ગમુાવી છે. કોરોનાને હુાં ક્યારેય ભલૂી શકીશ નહહ.  

 

તા. ૨૧ માચષ, ૨૦૨૦ના રોજ કોરોના ઝડપથી વકરી રહ્યો છે તે વાત સાાંભળીને મને ખબૂ બચિંતા થઇ 
કારણ કે હુાં જે ઇન્દ્ડસ્ટ્રી સાથે સાંકળાયેલો છાં તેના વવકટ પ્રશ્નો અમારી સામે આવશે તેના ભણકારા મને 
વાગી રહ્યા હતા. અચાનક લોકડાઉન જાહરે થયુાં. કરોડોના ટ્રાન્દ્જેકશન્દ્સ અચાનક અટકી ગયા. 
ચારેબાજુથી ટે્રડ અને ઇન્દ્ડસ્ટ્રીના લોકોની પછૂપરછથી માનવસકતા ગમુાવી બેસાય તેવા સાંજોગો ઉભા 
થયા. અને સૌથી મોટો વવકટ પ્રશ્ન કારીગરોનો હતો. આ કારીગરોને કેવી રીતે સાચવવા ? જે લોકો 
સરુતમાાં રહતેા હતા તેઓને રહવેાનો પ્રશ્ન નહોતો પરાંત ુજેઓ એકલા રહતેા હતા તેઓને માટે ઘણા 
બધા પ્રશ્નો હતા. હદવસો પસાર થતા ગયા તેમ તેમ કારીગરોની માનવસકતા બગડવાને કારણે કાયદો 
અને વ્યવસ્થાના પ્રશ્નો પણ ઉભા થવા લાનયા.  

 

આ સમયગાળામાાં પહલેા પાાંચ હદવસ તો ઘરની બહાર કેવી રીતે નીકળવુાં ? તે પ્રશ્ન હતો. પછી 
પાસની વ્યવસ્થા થતા કોરોનાના ઓથાર વચ્ચે અમોએ બહાર નીકળવાનુાં શરૂ કયુાં. અને પછી શરૂ 
થયો સેવા યજ્ઞ. હજારો કારીગરોને અલગ-અલગ સામાજજક સાંસ્થાઓ દ્વારા ફૂડ પેકેટનુાં વવતરણ શરૂ 
કરવામાાં આવ્યુાં. પરાંત ુજે ખબૂ મધ્યમ વગષના હતા તેઓની હાલત વધ ુને વધ ુકફોડી બનતી ગઈ. 
અને તેથી જરૂહરયાતમાંદ પહરવારોને કીટ વવતરણનુાં કામ શરૂ થયુાં. તો બીજી તરફ હુાં સરુત ડાયમાંડ 
એસોસીએશનનો ભતૂપવૂષ પ્રમખુ તેમજ જેમ એન્દ્ડ જ્વેલરી એક્ષ્પોટષ  પ્રમોશન કાઉક્ન્દ્સલનો ગજુરાત 
રીજીયનનો ચેરમેન હોવાને કારણે સરુત મહાનગરપાબલકા અને ગજુરાત સરકારના સાંબાંવધત વવભાગો 
સાથે સતત સાંકલનનુાં કાયષ શરૂ કયુાં. જ્યાાં જ્યાાં પણ ફૂડ પેકેટ્સ નહોતા પહોંચતા તેવી જનયા પર 
સરુત મહાનગરપાબલકાની સાથે રહીને સાંકલન કરીને ભોજનની વ્યવસ્થા ગોઠવી અને રૂ. ૩ કરોડની 
સહાય જી.જે.ઈ.પી.સી.ના માધ્યમથી કરી. પોલીસ કવમશ્નરશ્રી, સરુત શહરેની સાથે રહીને જ્યાાં 
કારીગરો મોટી સાંખ્યામાાં બેકાર બની ગયા હતા તેવા વવસ્તારોમાાં સઘન પેટ્રોલીંગની વ્યવસ્થા પણ 
ગોઠવી. 
 

આ સમયગાળામાાં મારા અંગત જીવનમાાં એક મોટુાં વાવાઝોડુાં આવ્યુાં. મારી માતાને કોરોના થયો. 
હોક્સ્પટલમાાં તેમને દાખલ કરવામાાં આવ્યા પરાંત ુકોરોના વાયરસ તેમનો ભોગ લઈને જ રહ્યો. જે 
મારા માટે સૌથી આઘાતજનક ઘટના હતી.  
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આ આઘાતમાાંથી બહાર આવીને ફરી પાછા કામે લાનયા. જેમ જેમ અનલોકની પ્રહિયા શરૂ થતી ગઈ 
તેવા સમયે મશુ્કેલી ઘટવાને બદલે વધી. વધ ુ વ્યક્તતઓના સાંિમણને કારણે ડાયમાંડના 
કારખાનાઓમાાં કોરોનાના કેસો વધતા હોવાને કારણે દોડધામ વધી ગઈ. સાંલનન ખાતાઓ સાથે 
સતત ચચાષ વવચારણા કરી એક પછી એક પ્રશ્નોનો ઉકેલ લાવતા ગયા. કપરા સાંજોગોમાાં પણ હીરાની 
વનકાસ અટકી નહહ જાય તે માટે સાંબાંવધત વવભાગો સાથે સાંકલન સાધ્યુાં.  

 

આ જ સમયગાળામાાં ચેમ્બર ઓફ કોમસષ સાથે સાંકળાયેલા હોવાને કારણે અન્દ્ય ઉદ્યોગોના પ્રશ્નોના 
વનરાકરણ માટે પણ સતત પ્રયત્નશીલ રહ્યો. આમ કોરોના મને હાંમેશા યાદ રહશેે પરાંત ુસમાજ માટે 
કાંઇક કરી શક્યો તેનો આત્મસાંતોર્ મને જીવનભર રહશેે.  

 

હદનેશ નાવડીયા 
પ્રમખુ, ધી સધનષ ગજુરાત ચેમ્બર ઓફ કોમસષ એન્દ્ડ ઇન્દ્ડસ્ટ્રી, સરુત – ૯૮૨૫૧૪૩૨૭૧ 
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II શ્રીજી II 

 

કોવવડ 19 સાંિમણ અને હીરા ઉદ્યોગ 

ગોવવિંદ ધોળહકયા 
 

કુદરતની અમાપ શક્તતની સામે માનવજાત કેટલી વામળી પરુવાર થઈ શકે છે, તે ઈશ્વરે આપણને 
આજે શીખવ્યુાં છે. સમસ્ત દુવનયામાાં ફેલાયેલી કોરોનાવાયરસની મહામારીને કારણે વવશ્વના સવષ 
મનષુ્ટ્ય સામાજજક, માનવસક અને આવથિક રીતે ભાાંગી પડયા છે. કોરોનાને કારણે વૈવશ્વક વેપાર-ઉદ્યોગ 
પણ પ્રભાવવત થયા છે, જેમાાં હીરા ઉદ્યોગને પણ ઝાાંખપ લાગી છે. ખાસ કરીને ઇમ્પોટષ  એતસપોટષ  પર 
મોટી અસરને કારણે સરુત શહરેના ઘણા હીરા કારખાનેદારો અને તેમને ત્યાાં કામ કરતા 
રત્નકલાકારોએ આવથિક માર સહન કરવો પડ ેતેવી સાંભાવના બની છે. 
 

કોરોનાની મહામારીને ડામવા માટે દેશના પ્રધાનમાંત્રી માનનીય શ્રી નરેન્દ્રભાઈ મોદીના વડપણ 
હઠેળની કેન્દ્ર સરકાર, રાજ્ય સરકાર અને સ્થાવનક સરકાર દ્વારા લેવાયેલા પગલાાં અસરકારક થયા 
હોય તેવ ુમાલમુ પડ ેછે. કોવવડ 19 ના સાંિમણ ને નાથવા સરુત મહાનગરપાબલકાના કવમશનર શ્રી, 
સરુત શહરેના પોલીસ કવમશનર શ્રી અને સરૂત જજલ્લાના કલેકટર શ્રી અને તેની સમગ્ર ટીમો દ્વારા 
કરાયેલા પ્રયાસોને એકદમ સરાહનીય છે. અને તેઓ સવષ દ્વારા કરાયેલા યોગદાનને સરુતની જનતા 
લાાંબા સમય સધુી યાદ રાખશે તે વાત વનવવિવાદ છે. 
 

માચષ 2020 ના અંતથી શરૂ થયેલ લોકકડાઉનના કારણે ચાર મહહના સધુી સતત શહરેનો હીરાઉધોગ 
સાંપણૂષત: ઠપ્પ થઈ ગયો હતો, કોરોનાને કારણે હીરાઉધોગમાાં ભારે માંદી ચાલી રહી છે. તેમજ હાલની 
વૈવશ્વક પહરક્સ્થવતને ધ્યાનમાાં રાખીએ તો હીરાબજારને પણુષત: ધમધમત ુકરવા માટે આપણે રાહ જોવી 
પડશે. મોટાભાગના હીરાના વેપારીઓ કારખાનેદારોનો સરુ એવો છે કે, કારખાનાઓને સરુત 
મહાનગરપાબલકા દ્વારા સબૂચત કરવામાાં આવેલ માગષદશષન અનસુાર જ ચલાવવા જોઈએ. એક સરેુ 
સરુતનાાં હીરા ઉદ્યોગે આ માગષદવશિકાને અપનાવી લીધી છે. 

 

હીરાઉદ્યોગ એવો છે કે, જેમાાં માણસોએ એકબીજા સાથે સાંપકષમાાં આવુાં જ પડત ુાં હોય છે. અનલોક બાદ 
કોરોનાની આ ગાઈડલાઇનનુાં ચસુ્ત પાલન સરુત મહાનગરપાબલકા દ્વારા કરાવવામાાં આવી રહ્ુાં છે. 
તેમાાં સરુતનો હીરા ઉદ્યોગ સહિય રીતે સાથ આપી રહ્યો છે. પરાંત ુજ્યારે સરુત કોરોના પીક ઉપર 
હતો ત્યારે મીહડયામાાં જવાબદાર ઓહફસરો બોલેલા કે, સરુતમાાં ડાયમાંડને લીધે કોરોનાના કેસ વધી 
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ગયા છે અરે એ સમયમાાં સરુત શહરેમાાં ડાયમાંડવાળા માાં ફતત 20 ટકા જ કોરોનાના કેસ હતા, પણ 
કહવેત છે ને કે, “હલકુાં લોહો હવાલદારનુાં” ડાયમાંડ માકેટના આવા સમાચાર થોડુાં વ્યથીત થઈ જવાય 
છે. 
 

અમે સમજતા હતા કે, આ સમય પણ રહવેા આવ્યો નથી એટ્લે ધીરજ ધારણ કરીને આવી કપરી 
પહરક્સ્થવતમાાં પણ અમારી SRK કાંપની દ્વારા આગવા પગલાાં લીધા છે, જેને અનલુક્ષીને અમોએ અમારા 
કારીગરોના હહતનુાં રક્ષણ કરી રહ્યા છીએ. SRK કાંપની એક વવશાળ કુટુાંબ તરીકે અક્સ્તત્વ ધરાવે છે. 
અને તેથી જ અમારા કુટુાંબીજનો એવા કારીગરોની સરુક્ષા અને સલામતીની જવાબદારી અમો સ્વીકારી 
છે, સાંપણૂષ લોકડાઉન દરવમયાન અમારી SRK કાંપની દ્વારા એકપણ ફેવમલી મેમ્બરને નોકરીમાાંથી છટો 
કરવામાાં આવેલ નથી. અને આ મહહનાઓમાાં પ્રોડતશન બાંધ હોવા છતાાંય યોનય પગાર કારીગરોને 
ચકૂવવામાાં આવેલ છે. અને આજે મહાનગરપાબલકાની ગાઈડલાઈન અનસુાર SRK કાંપની કાયષરત છે. 
 

કોરોનાને કારણે હીરાઉદ્યોગ ભીંસમાાં આવી ગયો છે, તૈયાર હીરા સૌથી વધારે ખરીદનાર અમેહરકા છે 
ત્યાાં પણ કોરોના તથા આંતરવવગ્રહને કારણે વેપાર ધાંધા ઠાંડા છે. આજે હીરાને ફરી બેઠો કરવા માટે 
ચસુ્તપણે કોવવડની ગાઈડલાઈનનો અમલ અંત્યાંત જરુરી છે. સમગ્ર સરુતમાાં સોવશયલ ડીસ્ટન્દ્સ અને 
માસ્કના વનયમોનુાં પાલન એકદમ મહત્વનુાં છે. ઉદ્યોગમાાં અને અન્દ્યત્ર પણ જો આ વનયમોનુાં પાલન 
ન થાય તો કોરોના સાંિમણ વધી જાય તેવી શક્યતા નકારી શકાતી નથી. 
 

સરુત હીરાને લઈને જાણીત ુાં છે. સરુતમાાં તૈયાર થયેલ હીરા ચીન, હોંગકોંગ અને અમેહરકાથી વવશ્વમાાં 
વવસ્તરે છે. હીરાઉદ્યોગની ગાડી કોરોનાવાયરસને લઈને ફરી પાટા પરથી ઉતારી રહી છે. રફ ડાયમાંડ 
અને ત્યારબાદ પોલીશ્ડ ડાયમાંડનો સમગ્ર વેપાર વવદેશોથી જ થતો હોય છે, પણ વવશ્વમાાં ચીનથી 
ફેલાયેલા કોરોનાવાયરસને કારણે આવથિક રફતાર ધીમી પડવાથી હીરાઉદ્યોગની ચમક પણ ઝાાંખી 
પડી હતી પરાંત ુહડસેમ્બર, જાન્દ્યઆુરી સધુીમાાં સધુારી જવાની શક્યતા રહલેી છે. 
 

અત્યારે સરુતના હીરાઉદ્યોગ માટે એક સારા સમાચાર એ છે કે, હાલ જ અમેહરકાની સરકાર દ્વારા 
લેવાયેલા વનણષયોને લીધે ચાઈનાથી આયાત થતા ડાયમાંડ અને ડાયમાંડ જ્વેલરી ઉપર 7.50% ડ્ટૂી 
લાદવાને કારણે આવનાર હદવસોમાાં ભારતના હીરાઉદ્યોગને સીધો ફાયદો થશે. ઉપરાાંત સરુત શહરે 
હીરાઉદ્યોગ સાથે સાંકળાયેલા હોવાથી ઈન્દ્ફ્રાસ્ટ્રતચર વધવાની પણ આવશ્યકતા રહલેી છે. જેને કારણે 
સરુતના હીરાઉદ્યોગમાાં ખશુાલીનો માહોલ જોવા મળશે. સાથોસાથ કોરોના કાળમાાં ડાયમાંડ બબઝનેસ 
સરળતા એ મળી કે, જે અત્યાર સધુી ડાયમાંડ રફ ટેન્દ્ડર દુબઈ, એન્દ્ટવપષમાાં થાય છે, ત્યાાં અત્યારે 
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જય શકાત ુાં નથી તેથી અમકુ ડાયમાંડ કાંપનીઓએ તે રફ ટેન્દ્ડરો સરુતમાાં આવીને અવધ ઉટોપીયામાાં 
કરે છે, જેનાથી સરુત ડાયમાંડ બબઝનેસને ઘેર બેઠા ગાંગા જેવો ફાયદો મળી રહ્યો છે, અને હવે ખજોડમાાં 
SDB થશે એટલે આ વ્યવસ્થા ઓટોમેહટક ગોઠવાઈ જશે. જેને કારણે સરુતમાાં મોનોપોલી દબદબો 
રહશેે. સરકારે વવદેશી કાંપનીઓને રફ હીરા ભારતમાાં ટેન્દ્ડર(લીલામ) દ્વારા વેચવાની છૂટ આપી 
હોવાથી આયાતકારો અને તેમને જોઈતો માલ ખરીદી શકાશે. હવે હીરાઉદ્યોગકારોએ રફ ખરીદવા 
માટે એન્દ્ટવપષ કે દુબઈ જવુાં નહીં પડ,ે તેમને ઘરબેઠા રફ હીરા મળશે. નાના ઉત્પાદકોથી લઈને મોટા 
ઉત્પાદકોને એકસરખા ભાવે રફ હીરા મળશે. સરકારે પણ ઉત્પાદકોને સીધો લાભ મળે તેના માટે 
ખાણ કાંપનીઓને માંજૂરી આપી હોવાથી દુબઈ અને એન્દ્ટવપષનો ભારતના વેપારને મોટી અસર થશે 
એમ માનવામાાં આવે છે. મને ખાતરી છે કે, હીરા ઉદ્યોગ વધ ુઊજળો બની ભવવષ્ટ્યમાાં વનખરશે.  

 

આ સમગ્ર બચતારને ધ્યાનમાાં રાખીને આ માંદીની માઠી અસર બને તેટલી ઓછી થાય તે જોવાનુાં 
કામ રત્ન કલાકારો અને કારખાનાદારોનુાં સહહયારુાં  છે. “show મસ્ટ ગો ઓન” આ વવકટ હદવસો પણ 
જવાના જ છે.. આપણા રોજજિંદા વ્યવહારોમાાં “ ન્દ્ય ુ નોમષલ” સાથે સોવશયલ હડસ્ટન્દ્સ અને માસ્ક 
અવનવાયષ છે. જાહરે સમારાંભ, મેળાઓ-મેળાવડાઓ અને અન્દ્ય ધાવમિક, સામાજજક પ્રસાંગો ઉપર આપણે  
લગામ રાખવી પડશે. કોવવડ 19 ને નાથવા માટે સરુતના સવષ નાગહરકો, ઉદ્યોગકારો સામાજજક 
સાંસ્થાઓ, બબનસરકારી સાંગઠનો અને સ્થાવનક સરકારે યોનય વનયમોનુાં પાલન કરવાની પ્રવતબદ્ધતા 
દાખવી પડશે.  

 

SRK કાંપની સરુત મહાનગરપાબલકા દ્વારા અંતગષત હીરાઉદ્યોગને ચાલ ુરાખવા અંગેની માગષદવશિકાનુાં 
પાલન કરવા કહટબદ્ધ છે. તે અનસુાર વ્યવસ્થાના સ્થળ, કામગીરીની પદ્ધવતઓના વનયમોનુાં પાલન 
કરી રહલે છે. આ લેખ મારફતે સરુતની સમગ્ર જનતાને મારી અપીલ છે કે, સૌ મહાનગરપાબલકા 
દ્વારા તૈયાર કરાયેલા માગષદવશિકાનુાં પાલન કરીએ અને અન્દ્ય અન્દ્ય લોકો પાસે પણ પાલન કરાવીએ.  

વવિમ સવાંત 2076 વનવમતે હદવાળી અને ન્દ્ય ુયર સરુતના હીરા ઉદ્યોગ માટે આશાના કીરણ સમુાં 
પરુવાર થશે. અને હીરા વ્યવસાય પનુુઃવ્રત શરૂ થઈ જશે. ઈશ્વરની કોઇ નક્કર યોજના જ આ 
મહામારી માટે કારણભતૂ છે અને તે જ આપણને તેમાાંથી બહાર આવવાનો રસ્તો સઝુાડશે તેવા 
વવશ્વાસ સાથે મારી વાત પણૂષ કરુાં  છાં.  

 

જય રામજી કી..  

ગોવવિંદ ધોળહકયા 
સ્થાપક અને અધ્યક્ષ, શ્રી રામકૃષ્ટ્ણ એતસપોટષ  પ્રા. બલ. – સરુત 
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The city of Surat misses you Dr. Dilip Modi 
Hilluwala family 

 
The Pandemic has left a mark on each of us, every morning the paper tells us horror tales of 
lives lost, families in turmoil.  
 
At first it seemed to be happening far off from us, we were able to maintain a distance from 
the "news".  However, gradually, the circle began to shrink...we began to get firsthand 
information from our near and dear ones. One such dear, dear friend, philosopher and guide 
was our most respected Dr. Dilip Modi.  
 
One of the dedicated doctors of our beloved city, set forth each day, to face the challenges of 
the Pandemic, with his face beaming with that endearing smile. His words filling his patients’ 
hearts with joy and happiness. As the days passed, his resolve to continue to serve the ill 
became even stronger, with no fear for his own safety, he put his duty first.  
 
Today, many of his patients, who were cured of this deadly virus, due to his precise diagnosis 
and dedicated care, are lucky to continue to prosper with their friends and family.  
 
Unfortunately, in the line of duty, his own family and friends lost, a loving husband and father, 
a fabulous doctor, a compassionate author and a joyful, wonderful human being!!  
 
The city of Surat, misses you, Dr. Dilip Modi and remains forever indebted to you, for your love 
and care.  
 

Hilluwala Family – Surat - 9227959477 
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લોકડાઉન .......એક અનભુવ વગરના અનભુવો 
જગદીશ ઈટાલીયા 

 
 

૨૮ ફેબ્રઆુરી, ૨૦૨૦ એક સરસ મજાની ગજુરાતી મવૂી નો પ્રીવમયર શૉ રાખ્યો હતો. સમય ઓછો 
અને કામ વધારે હત ુાં. બપોર ના સમયે હટહકટ નો ચાટષ  અને મેહમાનો નુાં બલસ્ટ લઇ ને તો બેઠો, પરાંત ુ
કોને કેહવુાં અને કોને ના કેહવુાં એ મથામણ ચાલતી હતી. ગોઠવાઈ તો ગયુાં પણ સમય અને મવૂી ના 
કલાકારો બાંને નજીક આવી રહ્યા હતા. મારી પોતાની ટીમ સાથે મષ્લ્ટપ્લેતસ પર પહોંચ્યો. શુાં સમય 
અને માહોલ હતો, જેને જુઓ એ સેલ્ફી લેવામાાં મશગલૂ હતા. મનમાાં એટલો ઉત્સાહ હતો, પણ કોને 
ખબર આ ઉત્સાહ ને (બધા ના ઉત્સાહ ને ) એક એવી નજર જોઈ રહી છે, જેની કોઈ ને કલ્પના પણ 
નહહ હતી. 
 

 કોરોના ..... આમ તો ૩૦ જાન્દ્યઆુરીએ ભારતમાાં પેહલો કેસ સામે આવ્યો હતો, પણ એની 
ગાંભીરતા સમય જતા વતાષઈ ૨૨ માચષ ના હદવસે માનનીય પ્રધાન માંત્રી શ્રી ના આદેશ અનસુાર 
જનતા કફેઉં નુાં એલાન કરવામાાં આવ્યુાં, ત્યારે લાનયુાં કે આવનાર સમય હજી કપરો બનશે , અને એવુાં 
જ બન્દ્યુાં  ૨ હદવસ બાદ આખા ભારત માાં lockdown  કરી દેવામાાં આવ્યુાં, lockdown ....તાળાબાંધી 
....આમ તો આટલા વર્ો માાં સ્કલૂ માાં ઘણી પરીક્ષાઓ જોઈ અને આપી પણ છે પણ આ પરીક્ષા 
ફતત મારા માટે જ નહહ, પરાંત ુ માનવ જાવત માટે સૌથી અઘરી પરીક્ષા સાબબત થવાની હતી. 
શરૂઆતના હદવસો તો નીકળી ગયા. ટીવી, OTT પર નવી જૂની વેબ વસરીઝ , ન્દ્ય ૂરેસીપી અને હા 
સ્પેશ્યલી કાળો એતો જાણે નેશનલ હડ્રન્દ્ક બની ગયુાં હત ુાં, પરાંત ુજેમ દરેક પરીક્ષામાાં થોડા અઘરા 
સવાલ આવે એમ અઘરો સમય હવે શરુ થયો (actually lockdown નુાં તો આખુાં પેપર જ અઘરુાં હત ુાં.) 
મારા પહરવારની સાથે મારો બીજો પહરવાર મારી સ્કલૂ SBV ની બચિંતા રોજ સતાવી રહી હતી. રોજ 
નવા સવાલો પણ જવાબ........ઇન્દ્ટરનેટ પરથી વવહડઓ એપ દ્વારા બધાને મળયો. આ સમયમાાં રૂહટન 
નામની વસ્ત ુરહી જ ન હતી, તે છતાાં પણ મારા રૂહટનને પકડી રાખ્યુાં સાયકબલિંગ અને વસિંબગિંગ. 
 

 સ્વજનના પ્રોગ્રામ દ્વારા અનેક કલાકારો ને મળાત ુાં પણ lockdown માાં એ દરેક સ્વજન જાણે 
અલગ-અલગ દેશમાાં રહતેા હોઈ એવુાં લાનયુાં. ગ્રપુ સોન્દ્ગ પણ સોલો સોન્દ્ગ જેવુાં લાગવા લાનયુાં , 

કોઈને પણ મળવાનો ડર લાગતો જાણે કે આપણે આપણી વવરુદ્ધ થઇ ગયા હોઈ એમ લાગવા લાનયુાં. 
પરાંત ુએક વસ્ત ુસારી થઇ આ સમયએ મને પહરવારની ખબુ નજીક લાવી દીધો. જે પેહલા ફતત ૮ 



99 
 

કે ૧૦ કલાક નો સમય વવતાવનાર ને હવે ૨૪ કલાક પહરવાર સાથે રહવેા મળયુાં એને માટે કોને 
થૅન્દ્તસ કેહવુાં. 
  

 મારુ સરુત જે હાંમેશા ટ્રાહફક, ખાવાની લારીઓ અને સેબલબ્રશન થી મસ્ત રહતે ુાં હત ુાં, તે આજે 
જાણે કોઈ ટીચર એ પવનશમેન્દ્ટ આપી હોઈ એમ ચપૂ ચાપ બેઠુાં હત ુાં. ક્યારેય નહોત ુાં વવચાયુાં કે, હુાં 
સરુત ને આટલુાં બધુાં વમસ કરીશ. એ પછી સ્ટ્રીટ ફૂડ હોઈ કે ચાર રસ્તા નો ટ્રાહફક કે પછી રસ્તા પર 
બેસી ને ખાવાની બલજ્જત માણવાની હોઈ. હવે બસ નથી રહવેાત ુાં, આવુાં ઘણી વાર થત ુાં. પરાંત ુઆ 
lockdown મારા ને અને મારા પહરવાર અને મારા સરુત, ગજુરાત અને ભારત માટે ખબુ અગત્યનુાં 
હત ુાં ઉત્સાહ વધારવા થાળીઓ વગાડી, અંધકારમાાં ઓજસ પાથરવા હદવા પણ કયાષ પણ કોરોના તો 
જાણે જીદ પકડી ને બેઠો હોઈ એમ હદવસે ને હદવસે વધતો ગયો. ના જાણયુાં જાનકી નાથે કાલે શુાં 
થવાનુાં છે, એમ કેટલાય લોકો આ મહામારીમાાં હોમાઈ ગયા. પરાંત ુસમય એક સરખો રહતેો નથી. 
વતષમાન ને ભતૂકાળ બનતા વાર નથી લાગતી. ગાડી ને પાટા પર તો આવી છે પરાંત ુદોડતા વાર 
લાગશે ભલે વાર લાગતી પણ Now this is new normal. 

 

જગદીશ ઈટાલીયા – સરુત - મો. નાં.:- ૯૭૨૫૮ ૫૦૦૦૦ 
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આવો કપરો સમય લોકોએ ક્યારેય જોયો ન હતો  
જસમતભાઈ એન. વવહડયા 

 

કોરોના વાયરસનો પહલેો કેસ ચીનના વહુાન શહરેમાાં તા.:-૧૭/૧૧/૨૦૧૯માાં જોવા મળયો હતો. તેથી 
તેને Covid-19 કહવેામા આવે છે.  

 

ચીન પછી કોરોના યરુોપના દેશોમાાં અને યરુોપથી અમેહરકામાાં જોવા મળેલ. ત્યારબાદ ધીમે-ધીમે 
દુવનયાના મોટા ભાગના દેશોમાાં કોરોના વાયરસનો ફેલાવો થયો.  

 

કોરોના વાયરસ માટે ઘણા મત-મતાાંતર છે કે, આ વાયરસ કુદરતી છે કે, કૃવત્રમ (લેબોરેટરીમાાં 
બનાવેલ) છે. જે હજુ આજ્દીન સધુી નકકી થયી શક્ુાં નથી. 
 

આ વાયરસ કાંઈક જુદા જ પ્રકારનો છે દુવનયાએ દરેક કે્ષતે્ર ખબૂ પ્રગવત કરી, એડવાાંસ ટેતનોલોજી 

વવકસાવી, પરાંત ુહજુ સધુી કોરોના વાયરસની કોઇ દવા શોધી શકયા નથી. ડોતટરો માટે કોરોના 
વાયરસ નવો છે. જેથી કોરોના ના કારણે શરીરમાાં થતી અસરો અને તેનો ઈલાજ કરવો ખબૂ જ 
મશુ્કેલ ભયુષ છે. કોરોના વાયરસથી અસરગ્રસ્ત દદીઓમાાં તાવ, શદી, ઉધરસ કે શરીરમાાં થતો દુખાવો, 
સ્વાદ કે ગાંધ ન આવવી વવગેરે જેવા લક્ષણો જોવા મળે છે. કોરોના વાયરસ વખતો-વખત તેનુાં રૂપ 
બદલતો હોય તેવુાં લાગે છે. થોડા-થોડા સમયે નવા દદીઓમાાં કાંઈક જુદા જ લક્ષણો જોવા મળે છે. 
ત્યારે ડોતટરો ને પણ સમજણ પડતી નથી. તેથી ડોકટરો પણ દદી ઉપર પ્રયોગ કરતાાં હોય તેવુાં 
લાનયા કરે છે.  

 

આપણા દેશની વાત કરીએ તો કોરોના વાયરસનો પ્રવેશ આપણા દેશમાાં તા.:-૩૦/૦૧/૨૦૨૦માાં 
કેરાલાના થ્રીસરુ  શહરેની એક મહહલા કે જે વહુાન સીટીમાાં મેહડકલમાાં અભ્યાસ કરતી હતી, તે ભારત 
આવી ત્યારે બીમાર પડી અને તપાસ કરતાાં એને કોરોના હોવાનુાં માલમુ પડ્ુાં. ત્યારબાદ કોરોનાના 
ભયને કારણે વવદેશથી લોકો ભારત પરત આવવા લાનયા. વવદેશથી આવતાાં અમકુ મસુાફરોમાાં કોરોના 
વાયરસના ચેપની અસર હોવાના કારણે આપણા દેશમાાં પણ કોરોના વાયરસના કેસ જોવા મળયા 
અને સમય જતાાં સતત કેસોમાાં વધારો થતો ગયો.    

 

આપણા દેશમાાં શરુઆતમાાં કોરોના વાયરસની દવા  વવશેનુાં ડોતટરોને કોઈ જ્ઞાન ન હત.ુ તેની 
સાવચેતી કઈ રીતે રાખવી, તેની સમજણ ન હતી. વવદેશમાાં કોરોના વાયરસના સમાચાર ટી.વી.માાં 
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જોતાાં ત્યારે તેની ગાંભીરતાનો ખ્યાલ આવતો. કોરોનાના વાયરસની મહામારીનો ફેલાવો ઝડપથી 
અટકે તે હતેથુી આપણા દેશમાાં તા.:-૨૪/03/૨૦૨૦ના રોજ માનનીય વડાપ્રધાન નરેન્દ્ર મોદીએ ૨૧ 
હદવસનુાં લોક ડાઉન જાહરે કયુાં. ત્યારબાદ લોક ડાઉનમાાં વધારો કરી લોક ડાઉન- ૧, ૨, ૩ એવુાં નામ 
આપ્યુાં. કુલ ૯૮ હદવસનુાં લોક ડાઉન રહયુાં. લોક ડાઉન શબ્દ બધા માટે નવો હતો.  

 

દુવનયાના ઘણા દેશોએ ખબૂ પ્રગવત કરી છે. ખબૂ ટેતનોલૉજી વવકસાવી છે. મેહડકલ કે્ષતે્ર ખબૂ આગળ 
છે. પરાંત ુકોરોના વાયરસે બધાની પોલ ખોલી નાાંખી. વવશ્વનો કોઈ પણ દેશ કોરોના વાયરસની સામે 
અડીખમ ઊભો રહી શક્યો નહીં અને વવશ્વના મોટા ભાગના દેશોમાાં લોક ડાઉન જાહરે થતાાં જાણે કે, 
આખુાં વવશ્વ થાંભી ગયુાં. આવી કલ્પના કયારે પણ કોઈએ કરી નહી હોય ! દરેક લોકડાઉન વાળા દેશોનુાં 
અથષતાંત્ર   ખોરવાઈ ગયુાં. લોક ડાઉનમાાં બધા પહરવાર સાથે ઘેર રહી, સમય પસાર કરવા લાનયા. 
શરૂઆતના હદવસોમાાં ઘરે રહવે ુાં ખબૂ કહઠન લાગતુાં. પરાંત ુધીમે-ધીમે બધા ટેવાઈ ગયા. બધા જ ઘરે 
હતા. તેથી મોટા ભાગના લોકો એવુાં વવચારતા કે, "સૌનુાં  થશે તે, આપણુાં થશે. બહ ુ બચિંતા કરવી 
નહીં." આ રીતે બધા મન મનાવી લેતા. 
 

આપણા દેશમાાં તાત્કાબલક લોક ડાઉન જાહરે કરવાથી લોકોને બહારગામ જવા-આવવા માટેનો સમય  
રહ્યો નહહ. જેથી ઘણા લોકો મશુ્કેલીમાાં મકુાઈ ગયા અને  મજૂર વગષના લોકોને ખબૂ જ હરેાનગવત 
ભોગવવી પડી. સરકારે તેમજ સેવાભાવી સાંસ્થાઓએ શ્રવમકો માટે રહવેા તેમજ જમવાની શક્ય હોય 
તેટલી સગવડતા ઊભી કરી. પરાંત ુલોક ડાઉનનો સમય લાંબાઈ જતાાં પોતાના પહરવારથી અલગ 
રહતેો કોઇપણ માણસ અકળામણ અનભુવે તે સ્વાભાવવક જ છે. શ્રવમકો જે રોકાઈ ગયા હતા. તેમની 
ધીરજ ખટૂતી જતી હતી અને ધીમે-ધીમે શ્રવમકો ભેગા થઈ મોટો હોબાળો કરવા લાનયા. લોકો પોતાના 
વતન જવા માટે જે કાંઈ વાહન મળે તે વાહન લઈ પોતાના વતનની વાટ પકડી; છેલ્લે કોઈ વાહન 
ની વ્યવસ્થા ન મળતાાં ઘણા શ્રવમકો પગપાળા પોતના વતન જવા નીકળી પડયા. આપણી કલ્પનામાાં 
ન આવે તે રીતે લોકો ટુ વ્હીલ લઈને કે પગપાળા ૧૦૦૦ થી ૧૨૦૦ કી.મી.નુાં અંતર કાપી શ્રવમકો 
પોતાના વતન પહોંચ્યા હોય તેવા દાખલા પણ છે. શરૂઆતમાાં આપણા દેશમાાં  કોરોના વાયરસ ને 
કારણે બીમાર પડેલ વ્યક્તતની જાણ સરકારને થાય તો તે દદીને લેવા પી.પી.ટી. કીટ પહરેી 
ડોકટોરોની ટીમ એમ્બ્યલુન્દ્સ સાથે આવે અને સાથે પોબલસનો બાંદોબસ્ત હોય ત્યારે એવુાં લાગત ુાં કે, 
જાણે કોઈ આતાંકવાદી ને પકડવા આવ્યા હોય તેવુાં લાગત ુાં. કોઈપણ શહરેમાાં કોરોનાગ્રસ્ત દદી માલમૂ 
પડ ેતો આખા શહરેની અને સાથે-સાથે રાજયની પણ નોંધ લેવાતી.  
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લોક ડાઉનની શરૂઆતમાાં લોકો હદવસે ઘરે રહવેા ટેવાયેલા ન હોવાથી અકળામણ અનભુવતા, પરાંત ુ
ધીમે-ધીમે માનવસક રીતે તૈયાર થતાાં ગયા. કોમ્પટુરનો જમાનો હોવાથી લોકો અધતન ટેતનોલોજીનો 
ઉપયોગ કરી ઘરે રહી "વકષ  ફ્રોમ હોમ"થી કામ કરવા લાનયા; લોક ડાઉનથી લનન પ્રસાંગ, પાટી કે 
અન્દ્ય તહવેારો-ફાંકશનમાાં બહાર જવાનુાં કે હરવા-ફરવાનુાં, મનોરાંજન માટેના થીયટેરોમાાં  જવાનુાં, 
બહાર જમવા માટે હોટેલમાાં જવાનુાં, કે  નાની-મોટી જરૂહરયાત માટે મોલમાાંથી ખરીદી બધ ુ બાંધ થઈ 
ગયુાં. બહાર રોડ ઉપર વાહનોના અવાજ સાંભળાતા બાંધ થઈ ગયા. વાહનોનો ધમુાડો ન હોવાથી 
વાતાવરણ સ્વચછ  બની ગયુાં. નદીઓના પાણી ચોખ્ખા થઈ ગયા, પક્ષીઓના અવાજ સાંભળાવવા 
લાનયા, જ ાંગલના પશઓુ શહરેના રોડ ઉપર હરતા-ફરતા જોવા મળે, તેવુાં અવાર-નવાર સમાચારમાાં 
આવતુાં. હોટલમાાં જવાનુાં બાંધ થતાાં ઘરમાાં દરેક વસ્ત ુજેવી કે, પનીર, ચીઝ, બનાવી પીઝા, પાસ્તા, 
મેતસીકન, ચાઇવનઝ, લેબેવનઝ વવગેરે અલગ-અલગ વાનગીઓ ઘરે બનાવવા લાનયા. બહનેો સાથે 
ભાઈઓ પણ રસોઈ બનાવતા શીખી ગયા. પરૂા પહરવાર સાથે ફુલ્લ ટાઈમ ઘરે રહી કાંઈક નવો જ 
અનભુવ કયો. લોકડાઉનમાાં ઘરે રહી બહુ જ ઓછી જરૂહરયાતથી જીવન જીવતા શીખી ગયા. મોંઘી 
લકઝરી ફોર વ્હીલ ઘરમાાં બાંધ પડી રહી. મહહનાનો ખચષ અડધા કરતાાં પણ ઓછો થઈ ગયો. પોતાનુાં 
કામ પોતે કરવુાં પડત ુાં. માળી, ડ્રાઇવર, કામવાળા કે સફાઈવાળા  ઘરે આવતા બાંધ થઈ ગયા, 
ગાાંધીજીના વવચારો મજુબ પોતાનુાં કામ પોતેજ કરવા લાનયા, કોઈ કામ કરવામાાં નાનપ અનભુવતા 
ન હતા; હરે કહટિંગ પણ જાતે કરતાાં થઈ ગયા. આમ આત્મવનભષર બનવા લાનયા. 
 

કોરોના વાયરસની મહામારી વવરે્ જાગરૂતિા લાવવા સરકારે મોબાઈલમાાં કોરોનાની કોલર ટયનુ 
કરી, મોટા-મોટા હોડીંગ લગાવ્યા, સમાચાર પત્રો, ટી.વી. સોવશયલ મીહડયા વવગેરે અનેક રીતે 
જાહરેાતો કરી, લોકોમાાં જાગવૃત લાવવાના પ્રયત્નો કયાષ છે. સરકારે પણ કોરોનાથી બચવા માટેના 
ઘણા અસરકારક પગલાાં લીધા છે.  

 

કોરોનામાાં વારાંવાર હેંડવાશ કરો, સેવનટાઈજર નો ઉપયોગ કરો, દો ગજ્જ કી દૂરી રાખો, સોવશયલ 
હડસ્ટન્દ્સ જાળવો, માસ્ક પહરેીને બહાર નીકળો, કામ વગર બહાર  જવાનુાં ટાળો, વધારે ભીડવાળી 
જનયા કે ટોળામાાં ન જાવ, ટેમ્પે્રચર માપવા માટે ટેમ્પે્રચર ગનનો  ઉપયોગ કરો, ઓકસીવમટરથી 
ઑતસીજન માપો, ઇમ્યવુનટી વધારવા દરરોજ આયવેુહદક ઉકાળો પીવો, લીંબ,ુ આદુાં , સાંતરાનો 
ઉપયોગ વધારે કરો, દરરોજ નાસ લો, ગરમ પાણી પીવો, જેવા અનેક ઉપાયો સરકારે બતાવી 
લોકોને જાગતૃ કયાષ છે.  
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કોરોના વાયરસની મહામારીને કારણે આપણા દેશમાાં લોક ડાઉન ત્રણ મહહના કરતાાં વધારે રહતેા 
સામાન્દ્ય માણસને જીવન વનવાષહ કરવાનો મોટો પ્રશ્ન ઊભો થયો. દૈવનકની કમાણી ઉપર જીવતા 
લોકોને જીવવુાં ખબૂ મશુ્કેલ બની ગયુાં. ધાંધાવાળાની વાત કરીએ તો મોટા ધાંધાવાળાને મોટી તકલીફ 
અને નાના ધાંધાવાળાને  નાની તકલીફ; કોઈ ને કાાંઈપણ સમજાય નહહ. બસ બધાના મોઢે એક જ 
વાત, ૨૦૨૦ના વર્ષમાાં આપણે ટકી રહવેાન ુછે એટલે કે, જીવતા રહીએ તો બહુ થયુાં. લોક ડાઉન થી 
નેશનલ-ઇન્દ્ટરનેશનલ ફ્લાઈટો બાંધ થઈ ગઈ. દેશમાાં ટે્રન-બસ વ્યવહાર બાંધ થઈ ગયો. સ્કલૂ, 
કોલેજ, યવુનવસીટીઓ બાંધ થઈ ગઈ, ટુર–ટ્રાવેલ્સવાળા, માંડપ-કેટરસષવાળા, વસનેમા-મોલવાળા,, 
હોટેલવાળા જેવા અનેક ધાંધાવાળા તેમજ વવદેશથી ઇમ્પોટષ  થતો માલ બાંધ થઈ ગયો. જેથી અનેક 
ધાંધાને મોટી અસર થઈ આ બધા કારણોસર દેશમાાં ઘણા  લોકો બેકાર થઈ ગયા. નોકહરયાતોને 
પગાર મળતા અટકી ગયા; નાના-નાના ધાંધાવાળા  અટવાઈ ગયા. મજૂરોની મજૂરી મળતી બાંધ 
થઈ. જેથી દેશમાાં આવથિક રીતે મોટી કટોકટી ઉભી  થઈ. બજારમાાં રૂવપયો ફરતો બાંધ થઈ ગયો, જેથી 
દેશનો જી.ડી.પી. સાવ તબળયે બેસી ગયો. આ રીતનો કપરો સમય લોકોએ ક્યારેય જોયો ન હતો; 
દરેકને જીવવુાં મશુ્કેલ બની ગયુાં હત ુાં. લોકો ભગવાનને પ્રાથષના કરવા લાનયા કે, આવા કપરા 
સમયમાાંથી અમોને જલ્દી બહાર કાઢો. 
 

દરેક ધાંધાના અસોવશએશને સરકારને વારાંવાર રાહત મેળવવા રજૂઆતો કરી, પરાંત ુજયાાં આભ ફાટે 
ત્યાાં થીગડુ મારે શુાં કામનુાં, એ મજુબ સરકારે અનેક યોજનાની જાહરેાતો કરી. પરાંત ુરાહત લોકો સધુી 
સીધી રીતે પહોંચતી નથી જેથી  ગાડી પાટા ઉપરથી ઉતરી ગઈ છે તે ફરી પાટે ચડાવવા સરકાર 
પ્રયત્નો કરે છે. પરાંત ુખબર નહહ ગાડી કયારે પાટા ઉપર ચડશે. 
 

આપણે સૌ પરમ કૃપાળ પરમેશ્વરને પ્રાથષના કરીએ કે, પ્રભ ુઅમારી ઉપર આવી પડેલ ભયાંકર 
આપતીરૂપી  કોરોના વાયરસની મહામારી તેમજ દેશમાાં ઊભી થયેલી આવથિક કટોકટીમાાંથી વહલેી 
તકે બહાર લાવી, બધાના ધાંધા રોજગાર ફરી ધમધમતા થાય.  

 

સૌનુાં કલ્યાણ થાય, સૌનુાં માંગળ થાય, તેવી શભુકામના સાથે મારા કોરોના વાયરસની મહામારી 
વવશેના વવચારોને સમાપ્ત કરૂ છ.  

                        

જસમતભાઈ એન. વવહડયા  

સરુત - મો.નાં. ૯૮૨૫૮ ૨૦૦૦0 
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કોરોનાકાળ ઘણાને માટે ‘Blessing in Disguise’ સાબબત થયો છે,  

હુાં એમાાંનો એક છાં! 
જ્વલાંત નાયક 

 

જ્યારે આપદા આખા સમાજ પર આવી હોય, ત્યારે એ જ સમાજમાાં રહનેારો કોઈ એક વ્યક્તત ખશુ 
રહી શકે નહહ! અહીં તો વાત આખા વવશ્વને ભરડામાાં લેનાર પેન્દ્ડેવમકની છે. એટલે સ્વાભાવવક છે કે 
શીર્ષકમાાં વાપરેલ Blessing in Disguise શબ્દ પ્રયોગ ઘણાને કઠે. પણ અહીં સામહુહક સાંદભે નહહ, 
પણ એકદમ વ્યક્તતગત સાંદભે આ પ્રયોગ વપરાયો છે. 
 

જીવનમાાં ઘણી વાર એવા સાંજોગો ઉભા થાય, જ્યારે અચ્છા અચ્છા લાચાર થઇ જાય. આ એવો જ 
સમય છે. વવશ્વમાાં લાખો લોકો પીડા ભોગવી રહ્યા છે. રોજ હજારો લોકો મરી રહ્યા છે. લાચારી એવી 
છે કે ભીતરે ગમે એવી દાઝ હોવા છતાાં આપણે ઘરમાાં બેસવા વસવાય ભાનયે જ કશુાં વવરે્શ કરી 
શકીએ એમ છીએ. અને માટે જ આ સમય અંગત વવકાસ માટે શે્રષ્ટ્ઠ સાબબત થઇ શકે એમ છે. ખાસ 
કરીને લોકડાઉન દરવમયાન મળેલી ફુરસદમાાં જે લોકો પોતાના વ્યક્તતત્વમાાં કશુાંક નવુાં - કશુાંક 
હિએટીવ તત્વ ઉમેરી શક્યા, એ તમામ માટે ‘Blessing in Disguise - કમનસીબીના કવરમાાં લપેટાઈને 
મળેલા છપા આવશવાષદ’ જેવો શબ્દપ્રયોગ વાપરી શકાય. 
 

એવપ્રલ મહહનો તો મોટે ભાગે હકિંકતષવ્યમઢૂતામાાં જ વીત્યો. પણ મે મહહનાની શરૂઆત સાથે જ મનમાાં 
એક વવચાર ઝબક્યો, કે ચાલો એક સરસ મજાનુાં ન્દ્યઝૂ પોટષલ શરુ કરીએ. હકીકતે ઘણા સમયથી હુાં 
એક પ્લેટફોમષની શોધમાાં હતો. એક એવુાં પ્લેટફોમષ જ્યાાં વાસ્તવવકતા પણ હોય અને હિએટીવ હફ્રડમ 
પણ હોય. મળૂ વાત એ કે આપણા જીવને લખવા-વાાંચવા વસવાયનુાં બીજુ ાં કશુાં બહુ આવડતુાં-ફાવત ુાં 
નથી. એટલે જે કાંઈ કરીએ એ લખવા સાંબાંધી હોય તો સારુાં , એવો ખ્યાલ મનમાાં હતો. હા, મનના 
છાને ખણેૂ પત્રકારત્વનો કીડો વર્ોથી એષ્તટવ ખરો, પણ બે્રડ-બટરની બચિંતામાાં એ કીડાને બહુ પોરે્લો 
નહહ. લોકડાઉનમાાં આ કીડો બરાબર સળવળયો. લખવા-વાાંચવા સાથે પત્રકારત્વને લાગત ુાં કોઈક 
પોટષલ બનાવીએ તો કેમ, એવો વવચાર એક હદવસ ઝબકી ગયો. બસ, પછી તો માંડી પડયા, અને 
થોડા જ હદવસોમાાં SidhiKhabar.com નુાં ન્દ્યઝૂ પોટષલ તૈયાર થઇ ગયુાં. ચાર-પાાંચ વમત્રોનો બહ ુસારો 
ટેકવનકલ સપોટષ  મળયો. પછી તો જૂન... જુલાઈ... ઓગસ્ટ એક પછી એક મહહનાઓ પસાર થતા ગયા 
અને ન્દ્યઝૂ પોટષલ જામતુાં ગયુાં. નવા નવા લોકો આવીને જોડાયા અને ટીમ વવસ્તતૃ થતી ગઈ, સરસ 
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થતી ગઈ. નવાઈ લાગે એવી બાબત એ છે કે આજની તારીખે ય ૯૦% જેટલા ટીમ મેમ્બસષ સાથે 
સદેહ ેમલુાકાત નથી થઇ, પણ અમારુાં  પોટષલ બરાબર ધમધમે છે! 
 

જેમ જેમ હદવસો પસાર થતા જાય છે, તેમ તેમ નવી હદશાઓ ખલૂી રહી છે. પત્રકારત્વમાાં પહલેા 
હતો, એના કરતાાં અનેકગણો રસ હવે પડવા માાંડયો છે. રોજ અમે કશુાંક નવુાં શીખીએ છીએ, એકબીજા 
સાથે શેર કરીએ છીએ અને આગળ વધીએ છીએ. જો લોકડાઉનનો સાંયોગ ન થયો હોત, તો કદાચ 
પત્રકારત્વનો એ કીડો મરી પરવાયો હોત. પણ સદનસીબે એવુાં ન થયુાં. અને હવે તો એમાાં જ 
ઉજ્જવળ ભવવષ્ટ્ય દેખાઈ રહ્ુાં છે. 
 

અંતે એક વાત ફરી વખત... કે અત્યારે એવા સાંજોગો છે જ્યારે આસપાસના લોકો બીમારીમાાં સપડાઈ 
રહ્યા છે, સ્વજનોથી માાંડીને પ્રવતષ્ષ્ટ્ઠત મહાજનો સધુીના લોકોના મતૃ્યનુા સમાચારો આવતા રહ ેછે. 
ભવવષ્ટ્યમાાં આ પહરક્સ્થવત સધુરશે કે હજી બગડશે એ અત્યારે ભાખી શકાય એમ નથી. આ સમયે 
કોવવડ-૧૯ની ગાઈડ લાઈનનુાં ચસુ્ત પાલન કરવા ઉપરાાંત આપણે અંગત ધોરણે કશુાંક હિએટીવ કરી 
શકીશુાં, તો મસુીબતનો આ સમય પણ ફળદાયક નીવડી શકશે. 
 

જ્વલાંત નાયક  

લેખક-પત્રકાર – સરુત - મોબાઈલ: 9825648420 
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આજનાાં સાંદભષમાાં : કોવીડ-19 અને તલાયમેટ ચેંજ 
કમલેશ યાબજ્ઞક 

 
આજે વવશ્વમાાં ફેલાયેલી કોરોના વાયરસની મહામારીને કારણે પ્રત્યેક દેશમાાં સામાજીક અને આવથિક 
કે્ષતે્ર અવ્યવસ્થા સજાષઈ છે. આપણાાં ભારત દેશમાાં ફાટ-ફાટ વધતી વસ્તીનાાં પ્રમાણમાાં અન્દ્ય વવકસીત 
દેશોની સરખામણીએ આંવશક રીતે કોવીડ-19ની અસર ખાળી શકાઈ છે. સરુત શહરેને સાંિમણથી 
સરુબક્ષત રાખવા માટે સરુત મહાનગરપાબલકાનાાં કવમશ્નરશ્રી, પોલીસ કવમશ્નરશ્રી અને સરુત જીલ્લાનાાં 
કલેતટરશ્રી અને તેઓની ટીમ તથા સવષ સેવાભાવી સાંસ્થાઓ દ્વારા કરાયેલ પ્રયાસોને લોકો લાાંબા  
સમય સધુી યાદ રાખશે.  
 
કોવીડ-19 સાંિમણની સાથે છેલ્લા ત્રણ દશકાથી માનવજાત જે વૈવશ્વક પ્રશ્નની ઠેરઠેર ચચાષ કરી તેના 
વનરાકરણ માટે પ્રયત્નશીલ છે તે ‘તલાયમેટ ચેંજ’ અંગે ટુાંકમાાં છણાવટ કરવાનો મારો અહીં એક 
પ્રયત્ન છે. કોવીડ-19 અને તલાયમેટ ચેંજની સરખામણીમાાં તલાયમેટ ચેંજની અસર માનવજાત ઉપર 
વધ ુભયાનક રહશેે તે વાત વનવીવાદ છે. વવતેલા એક સૈકામાાં સરુત અનેક કુદરતી અને માનવસજીત 
આફતોનો સામનો કરી ગ્રીક દાંતકથાઓમાાં આવતા ફીવનક્ષ પક્ષીની જેમ ફરી ફરી રાખમાાંથી બેઠુ થાય 
છે.  
 
તલાયમેટ ચેંજ એ લાાંબા સમયગાળામાાં એક કે્ષત્રનાાં તાપમાન અને વરસાદમાાં સરેરાશ ફેરફારનુાં 
વણષન કરે છે. નાસાના વૈજ્ઞાવનકોએ અવલોકન કયુાં છે કે પથૃ્વીની સપાટી સતત હૂાંફાળી થતી જાય 
છે. પથૃ્વીના તાપમાનમા થઇ રહલેા સતત વધારાને નલોબલ વોવમિંગ કહવેામાાં આવે છે. 
ઔદ્યોબગકરણને પહરણામે મોટાપાયાના ઉદ્યોગો શરૂ થયા, વાહન-વ્યવહારનો વ્યાપ વધ્યો, પેટ્રોલ- 
ડીઝલ વગેરે ધમૂાડા વાળા બળતણથી પ્રદૂર્ણમાાં સતત વધારો થવા લાનયો. સયૂષની ગરમીને ઓછી 
કરતા ઓઝોન વાયનુા પડમાાં ગાબડા પડવાની શરૂઆત થઇ, પહરણામે સયૂષના હકરણો સીધાાં જમીન 
પર પડવા લાનયાાં. જેને કારણે દુવનયાનાાં તાપમાનમાાં સતત વધારો થતો આવ્યો, જેને કારણે નલોબલ 
વોવમિંગ થઇ રહ્ુાં છે. અને નલોબલ વોવમિંગને કારણે હવામાન અને તાપમાનમાાં ધરખમ ફેરફાર થવા 
લાનયો છે. 
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વવશ્વભરમાાં બરફ ઓગળી રહ્યો છે. આમાાંનો મોટા ભાગનો પીગળતો બરફ સમરુ-સપાટીમાાં વધારો 
કરવામાાં ફાળો આપે છે. વૈવશ્વક સમરુનુાં સ્તર એક વર્ષમાાં 3.2 વમલીમીટર વધી રહ્ુાં છે અને તાજેતરના 
વર્ોમાાં તે ઝડપી દરે વદૃ્ધદ્ધ થઈ રહી છે. વધતુાં તાપમાન ખેતી, આરોનય અને વન્દ્યજીવનને અસર 
કરી રહ્યા છે. તાપમાનમાાં ફેરફાર થતાાં ઘણાાં પક્ષીઓ અને પ્રાણીઓ અન્દ્ય વવસ્તારોમાાં સ્થળાાંતહરત 
થયા છે. વવશ્વભરમાાં સરેરાશ વરસાદનો વધારો થયો છે. છતાાં કેટલાક પ્રદેશોમાાં વધ ુતીવ્ર દુષ્ટ્કાળનો 
સામનો કરવો પડી રહ્યો છે. તાપી નદીમાાં આવતાાં પરૂોની સાંખ્યામાાં વધારો સાંભવીત છે. ડુમસનો 
દરીયો હકનારો ત્યજી શહરેમાાં પ્રવેશી શકે તેવી શક્યતા છે. આપણે સૌએ પાછલા દાયકામાાં શહરેમાાં 
થતાાં ઉષ્ટ્ણતામાનનાાં ફેરફારની નોંધ લીધી જ છે.    
 
તલાયમેટ ચેંજ એ વૈવશ્વક અથવા પ્રાદેવશક ધોરણે સરેરાશ હવામાન પેટનષમાાં થતા લાાંબા ગાળાના 
ફેરફાર છે. હવામાન પહરવતષન પથૃ્વીના ઇવતહાસમાાં ઘણી વખત અને ઘણા કારણોસર થયુાં છે. વૈવશ્વક 
તાપમાન અને હવામાનમાાં આજે જોવા મળતા પહરવતષન માનવ પ્રવવૃિઓ દ્વારા થાય છે. અને તેઓ 
ભતૂકાળના કુદરતી વાતાવરણમાાં થતા બદલાવ કરતા ખબૂ ઝડપથી થઈ રહ્યા છે. 
 
આજનુાં હવામાન પહરવતષન, ગ્રીનહાઉસ વાયઓુ જેવા કે કાબષન ડાયોતસાઇડ અને વમથેનના ઉત્સિન 
સાથે જોડાયેલુાં છે. પથૃ્વીની સપાટીની નજીક સયૂષની હકરણોમાાંથી ગરમીને પકડી રાખવામાાં આ 
વાયઓુ અસરકારક છે, ગ્રીનહાઉસ ગરમીને અંદર રાખે છે. ગ્રીનહાઉસ વાયઓુની અસર વૈવશ્વક 
તાપમાનમાાં વધારો થાય છે. હવામાાં ગ્રીનહાઉસ વાયઓુના પ્રમાણમાાં નાના ફેરફાર વૈવશ્વક સ્તરે મોટા 
ફેરફારમાાં વધારો કરી શકે છે. This Global Problem Requires Local Solution.  
 
તલાયમેટ ચેંજ સાંકટનો આ સમય વનવેદનબાજીઓનો નથી, પરાંત ુઆકરાાં અને મોટાાં પગલાાં ભરવાનો 
છે. UN નાાં એક તાજા અહવેાલમાાં આગાહી કરવામાાં આવી છે કે જો ધરતીના તાપમાન થઈ રહલેી 
વદૃ્ધદ્ધ 2 હડગ્રી જેટલી નહીં રોકવામાાં આવે તો આ સદીના અંત સધુીમાાં દહરયાઈ જળસ્તરમાાં 1.1 
વમટરનો વધારો થશે. ભારતના વવશાળ દહરયાકાાંઠે તેના પર વનભષર વસવાટ કરતા અંદાજે 30 કરોડ 
લોકોનુાં ભવવષ્ટ્ય જોઈએ તો આ ઘણુાં વવનાશક હોઈ શકે છે. ગજુરાતની 1600 હક.મી.ની દરીયાઈ 
પટ્ટીએ રહતેા 2 કરોડ લોકોએ ખતરાનો સામનો કરવા તૈયાર રહવે ુાં પડશે. 
 
ગજુરાત રાજ્યનાાં તત્કાલીન મખુ્યમાંત્રીશ્રી તથા હાલનાાં ભારતદેશનાાં પ્રધાનમાંત્રીશ્રી નરેન્દ્રભાઈ 
મોદીનાાં નેતતૃ્વમાાં વર્ષ 2009નાાં રોજ આપણા રાજ્યમાાં સ્થપાયેલ તલાયમેટ ચેંજ હડપાટષમેંટ 
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મખુ્યમાંત્રીની  વનશ્રા હઠેળ તેના હતેઓુને પાર પાડવા સતત કાયષશીલ છે. દેશમાાં પ્રથમવાર ગજુરાત 
રાજ્યમાાં તલાયમેટ ચેંજ હડપાટષમેંટ અક્સ્તત્વમાાં આવેલ હતો અને આજપયાંત તલાયમેંટ ચેંજના કારણો, 
તેનાથી થનારી અસરો અને તેને નાથવા માટેનાાં ઉપાયોની આગોતરી જાણકારી જનસમદુાયને આપી 
રહલે છે. આ કે્ષત્રમાાં અસરકારક પોલીસીઓ અને તેના અમલીકરણ દ્વારા સમગ્ર દેશને એક ઉત્કૃષ્ટ્ટ 
ઉદાહરણ ગજુરાતે  પરુૂ પાડ્ુાં છે. આપણાાં રાજ્યમાાં વર્ષ 2014થી Gujarat State Action Plan on 
Climate Changeનો અમલ તબક્કાવાર થઈ રહ્યો છે.  
 
The United Nations Framework Convention on Climate Change (UNFCCC) દ્વારા આયોજીત 
આંતરરાષ્ટ્ટ્રીય પરીર્દમાાં વૈવશ્વક સમદુાય સમક્ષ વર્ષ 2015 માાં ભારતે પેરીસ અગ્રીમેંટ ઉપર હસ્તાક્ષર 
કરેલ હતા. આ અંતગષત દુવનયાનાાં 192 દેશોનાાં પ્રતીનીધીઓએ ઘોર્ણા કરી હતી કે તેઓનો દેશ, 
કાબષન ડાયોતસાઈડ ગેસનાાં ઉત્સિનને વનયાંત્રીત કરી, પથૃ્વીનુાં હાલનુાં સામાન્દ્ય ઊષ્ટ્ણતામાન 
ઔદ્યોબગક કાળનાાં આરાંભમાાં રહલે ઊષ્ટ્ણતામાન કરતા વધમુાાં વધ ુ1.5 ડીગ્રી સેટીગે્રડ જ વધે તેવા 
પ્રયત્નો કરશે. આ કરાર હઠેળ આવતા 15 વર્ોમાાં ભારત દેશમાાં કાબષન ડાયોતસાઈડ ગેસનુાં (GHG 
Emission) ઉત્સિન વર્ષ 2005નાાં આ ગેસનાાં ઉત્સિનનાાં પ્રમાણ કરતા 33 થી 35 ટકાનો ઘટાડો 
વ્યક્તતદીઠ જીડીપીનાાં પ્રમાણમાાં કરશે. આ ધ્યેયને પ્રાપ્ત કરવા માટે જરૂરી છે કે વર્ષ 2030 સધુી 
દેશનાાં કુલ વીજ ઉત્પાદનમાાં 40  ટકા  ફાળો ટકાઊ અને ચોખ્ખા ઉજાષ સ્તોત્ર થકી હોય તેવા આયોજનો 
હાથ ધરાય. 
 
સરુત મહાનગર પાબલકા વર્ષ 2009 થી તલાયમેંટ ચેંજ અંતગષત વવવવધ આયામો અને પ્રકલ્પો ઉપર 
કાયષરત છે. સરુત શહરેને તલાઇમેન્દ્ટ ચેન્દ્જથી થનારી અસર જાણી શકાય અને તેના ઉકેલ કેવી રીતે 
લાવી શકાય તે માટે 2009 ના વર્ષમા સરુતને એવશયન સીટીસ તલાઇમેટ ચેંજ  રેવસબલયન્દ્સ નેટવકષ  
મા રોકફેલર ફાઉન્દ્ડેશન, અમેહરકા તરફથી પસાંદ કરવામા આવ્ય ુહત ુઅને તે અંતગષત શહરેના સવષ 
મેયરશ્રીઓ અલગ અલગ પ્રોજેતટ અંતગષત કાયષરત રહ્યા હતા. 
 
તલાયમેટ ચેંજની અસરોને ખાળવા માટે સવષ લોકોએ પોતાનુાં યોગદાન આપવુાં પડશે. Energy 
Efficiency, Solar Energy, Wind Energy, Sustainable Transportation, કોલસો અને પેટ્રોલીયમ 
પદાથોનો વનરે્ધ પરત્વે વધ ુધ્યાન આપવુાં પડશે. સરુત શહરે દ્વારા યરુોપીયન યવુનયન (EU)નાાં 
સૌજન્દ્યથી ઇંટરનેશનલ અબષન કોપોરેશન (IUC) ની સહાયથી એક તલાયમેટ એતશન પ્લાન વનવમિત 
થઈ થઈ રહ્યો છે. માનવજાતને જો ટકાવી રાખવી હશે તો પથૃ્વીની જાળવણી કરવાની આપણે 
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સહીયારી જવાબદારી વનભાવવી પડશે અન્દ્યથા તેના માઠા પરીણામો ખબુજ નજહદકનાાં ભવવષ્ટ્યમાાં 
દેખા દેશે. કોવીડ-19ની અસરોની સરખામણીએ તલાયમેટ ચેંજનાાં પરીણામો ભયાંકર છે અને એક ક્ષણ 
પણ વેડફયા વવના તેની અસરને ઓછી કરવાનાાં પ્રયત્નોમાાં સૌ લાગી જઈએ.     
 
તલાયમેટ ચેંજને નાથવા માટે સરુતનાાં સવષ નાગરીકો, વવદ્યાથીઓ, વાલીઓ, વશક્ષકો, ઉદ્યોગકારો, 
સામાજીક સાંસ્થાઓ, બીન સરકારી સાંગઠનો અને સ્થાવનક સરકારે યોનય વનયમોનુાં પરીપાલન કરવાની 
પ્રતીબધ્ધતા દાખવવી પડશે. ‘This too shall go’.  
 

કમલેશ યાબજ્ઞક 
અધ્યક્ષ, સાવષજવનક એજ્યકેુશન સોસાયટી, સરુત – ૯૮૨૪૭ ૫૧૫૪૪ 
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મડૂી બજાર માટે  કોરોના  –વેશમાાં આશીવાષદ    
કેતન કે દલાલ 

 

કોરોના ના કારણે વવશ્વ બદલાઈ રહ્ુાં છે અને આપણે જે રીતે કામ કરી રહ્યા છીએ, અભ્યાસ કરી રહ્યા 
છીએ, વપરાશ કરી રહ્યા છીએ, મનોરાંજન કરી રહ્યા  છીએ, તે છ મહહના દરવમયાન સાંપણૂષપણે બદલાઈ 
ગયુાં છે અને  આ વલણ ચાલ ુરહ ેએવુાં લાગે છે . 
 

જ્યારે કોરોનાની અસર આપણા દેશમાાં પ્રવેશવા લાગી અને લોક ડાઉન જાહરે થયુાં ત્યારે આપણે 
મડૂી બજારમાાં મોટુાં  ભાંગાણ જોયુાં   .થતાાં િેશ બજાર શરૂઆતમાાં , બીએસઈ સેન્દ્સેતસમાાં 30% થી વધનુો 
ઘટાડો જોયો  અને દરેક લોકો ભયભીત થઈ ગયા, miss match of asset, high leverage, fear, ને 
લીધે ઘણાાં રોકાણકારોએ પોટષફોબલયો નકુશાન માાં વેચવાનો વારો આવ્યો   .ઘણી  ને હાઉસ ફાંડ એક  

પડી ફરજ પણ લેવાની પાછી સ્કીમો  ,દોર્ારોપણની રમત શરૂ થઈ, ધાંધો બાંધ હોય ત્યારે બજારો કેમ 
ખોલવામાાં આવે છે, વગેરે  .ત્યારે લીધી પ્રાધ્પ્ત:પનુ આકારની વી માકેટે પણ , વનયમનકારોની 
પ્રવાહીિા પ્રત્યેનુાં મહત્વ  સમજાયુાં. 
 

જો શેરબજાર સાંપણૂષ લોક ડાઉન થયુાં હોત તો  ભારત ખબૂ મોટી economic crisis માાં ફસાયુાં હોત 

શેરબજાર આટલુાં સકુશળતાથી online ચાલી શકશે એવી કોઈને કલ્પના નહોતી. મહામારી આ   
દરવમયાન    Work from home એક નવુાં સામાન્દ્ય બની ગયુાં છે. હરલાયન્દ્સ ઇન્દ્ડસ્ટ્રીઝના એમ ડી અને 

ચેરમેન શ્રી મકેુશભાઇ અંબાણીએ આપણા દેશમાાં કોવવડ -19 ફાટી નીકળયા પછી રૂ .1.9 લાખ કરોડના 
18 સોદા પર હસ્તાક્ષર કયાષ અને હરલાયન્દ્સ ઉદ્યોગોને ભારે દેવાથી, મતુત દેવામાાં ફેરવી એક નવો 
રેકોડષ બનાવ્યો   .ભારતીય  પ્રાઇવેટ પહલેી હરલાયન્દ્સ  કાંપની  બની છે કે જેણે 10 લાખ કરોડની માકેટ 
કેપને વટાવી અને હરલાયન્દ્સ શેરધારકો માટે મોટી સાંપવિ ઊભી કરી અને ગભરાટ ને માયાષ જે 
લોકોએ હરલાયાંસ ના શેર વેચી દીધા તેમને ખબૂ મોટો વસવસો થયો  .દરવમયાન સમયગાળા આ  

ઇન્દ્ટરનેટ તમામ , આઇઓટી અને ટેકનોલોજી કાંપનીઓએ સારુાં  પ્રદશષન કયુાં હત ુાં અને તેમના શેરધારકો 
માટે મોટી સાંપવિનુાં સિન થયુાં . 
 

કોરોનાથી લોકોને હડજજટલાઇઝેશનની શક્તતનો અહસેાસ થયો અને બીજી કોઈ આવી crisis આવે તો 
પણ સ્ટોક માકેટ કાયષરત રહ ેતેનો પણ અહશેાસ થયો કોરોના કાળમાાં રોકાણકારોને શે્રષ્ટ્ઠ વેબબનારમાાં 
હાજર રહવેાની તક મળી અને રોકાણકારોને ઘણી એજીએમ અને ઘણા investors presentation માાં 
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ભાગ લેવાની તક મળી જે સામાન્દ્ય રીતે ઇન્દ્વેસ્ટરો માટે શક્ય નહત ુાં ,તેથી મડૂી બજાર માટે તો 
કોરોનાવેશમાાં આશીવાષદ જેવો પરુવાર થયો.  

 

તેથી આપણે કોરોના પાસેથી શીખવા જેવો પાઠ એ  છે: 
 

એક રોકાણકાર તરીકે : 
વશસ્તપાલક બનો. બચત અને રોકાણો વચ્ચેનો તફાવત સમજો, તમારી જરૂહરયાતોને અને ઈચ્છાઓને 
સમજો, સાંપવિ ફાળવણી કરો અને લોભ ઉપર સાંપણૂષ વનયાંત્રણ રાખો અને શક્ય હોય ત્યાાં સધુી હડજજટલ 
તકનીકને અપનાવો. 
 

નાગહરક તરીકે : 
આપણે ગ્રહ પથૃ્વી પર અવતવથ જેવા છીએ અને આપણે અવતવથની  જેમ વતષવુાં પડશે તો જ  
ભગવાનની આ સુાંદર ભેટનો આનાંદ માણવા મળશે . 
 
 
  

કેતન કે દલાલ - બાબભુાઇ હીરાલાલ કુાં. – સરુત – ૯૩૭૪૭ ૨૭૩૧૭  
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કાપ્સે સર, આપ હજુ આમારી જોડે જ છો .... 
ડો. કેતન શાહ 

‘અરે કેતન યે તેરે સર હનેા કોરોના કો હર કે હી છોડેંગે’.મે મહહના ની સમુસામ સાાંજે સર ના ઘરે 
મળવા ગયા ત્યારે આ વાત કાપ્સે મેડમના મોઢેથી સાાંભળી. સાંવાદનો દોર ચાલ ુથયો અને મે, મારા 
પત્ની દીધ્પ્તએ પણ સર ને કહ્ુાં કે ‘સર હવે હમણાાં તમે બહાર જવાનુાં ઓછાં કરો, દદી તપાસવાનુાં 
ઓછાં કરો. કોરોનાની બીમારી ઝડપથી ફેલાઈ રહી છે અને આપ સમાજના અગત્યના ડોતટર છો આપ 
સાંભાળશો.’  

 

કાપ્સે સર માચષ  મહહનાથી જ્યારથી લોકડાઉન આવ્યુાં છે ત્યારથી કોરોના પાછળ પડયા છે. સરુત 
કોપોરશન અને અવધકારીઓ જોડેની મીટીંગનો વનયવમત દોર ચાલ ુજ હતો. સર તરફથી સમાજ 
ઉપયોગી માગષદશષન અને વવશ્વમાાં થતા નવા પહરવતષનોની મહહતી વનયવમત સમાચાર પત્ર અથવા 
સોવશઅલ મીહડયા પર પ્રકાવશત કરતા હતા. કાપ્સે સર એ સમાજના અંગત વ્યક્તત હતા. ડેન્દ્ગ,ુ 
મલેહરયા, વવટામીન ડી, લેપટોસ્પીરોસીસ જેવી અનેક બીમારીમાાં સમાજ ઉપયોગી માહહતી સરે આપી 
છે. કોરોનાના કપરા કાળમાાં માચષથી ૩ જુલાઈ સધુીની એમની અવવરત સેવા સમાજને અને 
કોપોરશનને મળતી રહી. 
‘ડરી ડરી ને જીવવાનો શુાં અથષ છે કેતન !!!’  

‘સર પણ આ બીમારી કાવતલ છે અને આપ આટલી દોડ ધામ ના કરો, વયસ્ક દદીને જોવા જવાની 
જરૂર નથી.’  

‘કેતન, ક્યાાં સધુી ડરીશુાં? એક વાર તો મરવાનુાં જ છે ને!’  
‘સર પ્લીઝ, આપ કાળજી રાખશો.’   

‘કેતન યે તેરે સર તેરી માને તો સમજા, મેરી તો સનુતે હી નહહ હૈ!’ કાપ્સે મેડમ કહતેાાં.  
 
આવા સાંવાદનો દોર દર બીજા ત્રીજા હદવસે અમારો, મેડમ તથા સરનો થતો. કોરોનાના અવવરત 
લેકચર, મીહડયા પર માહહતી અને નવુાં નવુાં સમાજને જણાવવુાં.. 
  

અને એ ગોઝારો હદવસ આવી ગયો. શવનવારની સાાંજે મેડમનો ફોન આવ્યો, ‘કેતન, દેખ, સર કો કલ 
સે બખુાર હૈ, ઓર વો ટેસ્ટ કરાને જા રહ ેહૈ.’ મારા હૃદયના ધબકારા વધી ગયા અને મેં મેડમ ને 
કહ્ુાં, ‘મેડમ હુાં હમણાાં જ આવુાં છાં. હુાં સર જોડ ેજઈશ.’  
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સરના ઘરની નીચે પહોંચ્યો તો સરનો ફોન આવ્યો, ‘બેવકફૂ, ખબર નથી? મને કોરોના છે, ઘરે પાછો 
જા, ખબરદાર મારા ઘરમાાં પગ મકુ્યો તો!!!’  

‘સર હુાં તમારા દીકરા જેવો જ છાં, પ્લીઝ મને આવા દો.’  

‘ના કેતન, આજે તો નહીં જ, પહલેી વાર તને મારા ઘરે આવવાની ના કહુાં છાં, દીકરા ઘરે જા.’  

 

સરના કોરોનાના હદવસો શરુ થયા અને અમારી પ્રાથષના શરુ થઈ. રોજ વાત કરતા કરતા, બધુવારનો 
હદવસ આવ્યો. ‘કેતન, મજુે ડર લગ રહા હૈ, સર કા બખુાર અભી તક ઠીક નહીં હૈ ઓર ખાાંસી આ 
રહી હૈ.’ મેડમે કહ્ુાં હત ુાં. 
‘મેડમ, ડરીએ મત, સબ ઠીક હો જાયેગા.’  

 

આ વાક્ય પછી તો રોજ મારા અને મેડમ વચ્ચે વચે ૯ ઓગસ્ટ સધુી બોલાત ુાં રહ્ુાં. બધુવારની રાતે્ર 
૯ વાનયે સરને યનુાઇટેડ ગ્રીન હોક્સ્પટલમાાં દાખલ કયાષ ત્યારે ફતત નીચેથી સરના દશષન કયાષ, સીટી 
સ્કેનનો રીપોટષ  જોયો અને બચિંતાનો દોર શરુ થયો. ૧૨ કલાકમાાં જ ફેફસામાાં ઘણી ખરાબી થઈ ગઈ 
હતી. ડૉ. સમીર ગામી અને ડૉ. અનીલ પટેલ જોડ ેચચાષ થઈ, ‘કેતનભાઈ બચિંતાનો વવર્ય તો છે જ 
કારણકે બીમારીએ ખબુ ઝડપથી ફેફસાને નકુસાન કયુાં છે.’  
 

ઓતસીજન મશીન, ઈન્દ્જેકશન, દવાના ઘેરાવા વચ્ચે સારવારનો દોર શરુ થયો. ફોન પર વવડીઓ 
કોલ, મેસેજ, શભેુચ્છાની આપલે થવા માાંડી. ગરુુવારથી બીજા માંગળવાર સધુી સરનુાં મોઢુાં જોવા 
મળતુાં, માત્ર વવડીઓ કોલ દ્વારા. ફરી બધુવાર આવ્યો અને માઠા સમાચાર આવ્યા કે ઓતસીજનનુાં 
પ્રમાણ ઘટી રહ્ુાં છે અને કદાચ વેન્દ્ટીલેટર પર મકુવા પડશે. બધી જ દવા અપાઈ ગઈ છે. હવે શુાં?  
 

કાપ્સે મેડમ અને દીકરી ડૉ. ઋચા સાથે વનયવમત ચચાષ વવચારણા  થતી રહી. શુાં કરવુાં એની અવનશ્ચતા 
વચ્ચે હદવસો પસાર થતા રહ્યા. મુાંબઈના ડોકટરોની પણ સલાહ લેવામાાં આવી. સરને વેન્દ્ટીલેટર 
પર મકુવાનુાં નક્કી થયુાં. સરની આંખમાાં આંસ ુજોયા અને મારાથી પણ ન જોવાતા હુાં એક સગા તરીકે 
નીચે જ ઉભો રહ્યો. આંખમાાંથી આંસ ુરોકાવાનુાં નામ નહોતા લેતા. અશ્રભુીની આંખે મેં ડૉ. અનીલ 
પટેલને મેસેજ કયો, ‘સર, આપ જાદુગર થાવ એવી પ્રાથષના.’  

‘કેતન, Hope jadu works.’ આ જવાબે અમારી હહિંમત ભાાંગી નાખી. મેડમ અને ઋચા સાથે તો હહિંમત   
આપવાનો દોર ચાલ ુજ રહ્યો. વચ્ચે થોડો સધુારો લાનયો, સરના હાથમાાં હલનચલન થયુાં અને એક 
વાર મોઢા પર હાસ્ય આવ્યુાં. અમારામાાં ઉત્સાહનો સાંચાર થયો. ખશુીની લહરે બધા જ ડોતટર વમત્રોમાાં 
ફેલાઈ ગઈ. પરાંત ુએ ક્ષબણક જ હત ુાં. બીજા–ત્રીજા હદવસથી ઓક્તસજનની જરૂહરયાત વધતી ચાલી 
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અને શ્વાસનળીમાાં કાણુાં પડ્ુાં. શરીર પર સોજા વધ્યા, કીડનીનુાં કામ બગડ્ુાં, લોહીમાાં ચેપ આવ્યો 
અને સરની તબબયત બગાડવા માાંડી. સાચી હોક્સ્પટલના કન્દ્સલ્ટીંગ રૂમમાાં ડૉ. હહમાાંશ,ુ હુાં, મેડમ અને 
ડૉ. ઋચા જોડ ેબે-ત્રણ કલાક કાઉન્દ્સેબલિંગ થયુાં. અમે પણ જાણતા હતા કે અમે ખોટુાં જ સાાંત્વન આપી 
રહ્યા છીએ. મનમાાં ઘણો જ ડર લાગતો હતો. મેડમના શબ્દો કે, ‘કેતન, હહમાાંશ,ુ આપ લોગ મેરે બેટે 
જૈસે હી હો, પર મજુે ડર લગતા હૈ કી હમ કહીં આદમી ગવાાં ન દે.’ આ શબ્દો હજી કાનમાાં ગુાંજી રહ્યા 
છે. 
   

૮ ઓગસ્ટના શવનવારે સાાંજે ૬ વાનયે સરની હાલત વધ ુ ગાંભીર થઈ, ફેફસામાાં કાણુાં પડ્ુાં 
(pneumothorax). ફેફસા એકદમ કઠણ થઈ ગયા હતા અને લોહીનુાં દબાણ પણ ઘટી રહ્ુાં હત ુાં. 
અમારી આશા ઠગારી થઈ રહી હતી. બસ હવે સરને નહીં જોઈ શકીએ. અને રવવવાર ૯/૦૮/૨૦૨૦ના 
૧૧ વાનયે ફોન આવ્યો, ‘કેતનભાઈ, આવો જલ્દી.’ સરના છેલ્લા શ્વાસ મારી નજર સામે, મેડમનુાં માથુાં 
અને શરીર મારા ખભા પર, ‘અલવવદા સર, અલવવદા. તમારા આપેલા સાંસ્કાર, મારી જજિંદગીમાાં 
તમારુાં  યોગદાન અને તમારો મારા પહરવાર પરનો ઉપકાર હુાં ક્યારેય ન ભલુી શકુાં. સર આટલી શી 
જલદી હતી? આપણે તો લારી પર પરાઠા ખાવાના હતા, ખાઉધરા ગલીમાાં ઢોસા ખાવા મારી દીકરી 
હતે જોડ જવાની પ્રોમીસ હતી. શુાં ઉતાવળ આવી! સરુતને હજુ મેલહરયા, ડેન્દ્નયુાં સામે તમારી મદદની 
જરૂર છે. અરે આ શબ વાહહનીવાળા એકતા ટ્રસ્ટવાળા તો તમારા દદી છે, એ કહ ેછે અમે નાના હતા 
ત્યારે આ સાહબેની જ સારવાર લીધી છે. અલ્લાહ, ભગવાન, ઈશ્વર કેમ આટલો વનષ્ટ્ઠુર થાય છે?  
આટલા સારા માણસને આ રીતે ન વવદાય કરાય. અમે મન મનાવ્યુાં કે કદાચ ઉપર પણ ભગવાનને 
સારા માણસની જરૂર છે. ઉપર પણ કોરોનાની માગષદવશિકા બનવવાની જરૂર છે. પરુા રાષ્ટ્ટ્રીય સન્દ્માન 
સાથે, રાષ્ટ્ટ્રીય ધ્વજ સાથે, અમારા લાડલા સરને અમે વવદાય આપી. આ નશ્વર દેહ ગયો, પરાંત ુ
એમનો અવાજ હજુ પણ અમારા કાનમાાં ગુાંજે છે. રોજ સવારે એમની છબીની પજૂા કરતી વખતે,  
‘કેતન, હહિંમત ન હારવી, સમાજને જેટલુાં અપાય એટલુાં આપજે. તમારા સૌ માટે માટે હુાં હાંમેશા હાજર 
છ જ.’  

  

પ્રણામ ડૉ. અશોક કાપ્સે, આંતરરાષ્ટ્ટ્રીય ખ્યાવત પ્રાપ્ત અમારા વાહલા સરને. કદી ન વવસરાય એવી 
આ ખોટ છે. પરાંત ુતમારા બતાવેલા રાહ પર ચાલવાનુાં મારુાં  પ્રોમીસ સર.. 
તમારો, ઢીલા હૃદય વાળો, 

ડો. કેતન શાહ – સરુત - ૨૮/૧૧/૨૦૨૦ 
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કોરોનાકાળમાાં અમરોલી કૉલેજ દ્વારા જ્ઞાનનો વહતેો પ્રવાહ 

ડૉ. હકશોરવસિંહ એન. ચાવડા 
 
 

          જીવન જ્યોત  ટ્રસ્ટ સાંચાબલત જે. ઝેડ. શાહ આટષસ એન્દ્ડ એચ. પી. દેસાઈ કોમસષ કૉલેજ 
અમરોલી, સરુત સમગ્ર વર્ષ દરવમયાનની શૈક્ષબણક પ્રવવુતઓ માટે સમગ્ર ગજુરાતમાાં પ્રચબલત છે. 
તા. ૨૨ માચષ, ૨૦૨૦ના રોજ કોરોના વાયરસને કારણે લોકડાઉન થતા સમગ્ર ભારત જાણે થાંભી 
ગયુાં હત ુાં. આ કપરા સમયગાળામાાં કોલેજના આચાયષ ડૉ. હકશોરવસિંહ એન. ચાવડાએ તરત જ 
પહરક્સ્થવતનો તાગ મેળવી સોપ્રથમ કોલેજના અધ્યાપકોને ઓનલાઇન ભણાવવા માટેની વવવવધ 
તાલીમનુાં આયોજન કયુાં હત ુાં. અમરોલી કૉલેજ પહલેેથી જ ટેકનીકલ રષ્ષ્ટ્ટએ ખબુ જ મજબતુ રહી છે. 
કોરોનાકાળ પહલેા પણ અમરોલી કૉલેજમાાં ગગુલ તલાસરૂમ, ગગુલ મીટ, એડ્મોડો, કોલેજની 
પોતાની એપ્લીકેશનથી શૈક્ષબણક અને વવવવધ પ્રવવુતઓ દ્વારા  વવદ્યાથીઓ ઓનલાઇન માધ્યમથી 
પહરબચત હતા. તા. ૦૧ એવપ્રલ, ૨૦૨૦ થી કોલેજમાાં ઓનલાઇન શૈક્ષબણક પ્રવવુતઓ શરુ થઇ ગઈ 
હતી.  

 વવદ્યાથીઓ શૈક્ષબણક પ્રવવૃિઓ જોડાયેલા રહ ે તેમજ લોકોની માનવસક ક્સ્થવત મજબતુ રહ ે
તેવા હતેથુી અમરોલી કોલેજ દ્વારા લોકડાઉન દરવમયાન વવવવધ વવર્યો ઉપર ૮૦ જેટલા વેબીનારોનુાં 
આયોજન થયુાં હત ુાં. જેમાાં દેશના નામાાંહકત અને વવવવધ વવર્યોના તજજ્ઞોએ પોતાના જ્ઞાન અને 
અનભુવ દ્વારા પોતાના વવર્ય પર ઊંડાણપવૂષક માહહતી આપી હતી. જેમાાં સમગ્ર દેશના ૨ લાખ 
કરતા વધ ુલોકો વવવવધ વેબીનારોમાાં જોડાયા હતા. વેબીનારોમાાં માત્ર સમસ્યાની ચચાષ ન કરતાાં 
તેના સમાધાનો પર વવશેર્ ધ્યાન આપવામાાં આવ્યુાં છે.  

 
 

નવી શૈક્ષબણક નીવત: ભારતમાાં વશક્ષણનુાં સ્તર ઊંચુાં આવે, નવી શૈક્ષબણક નીવત, વશક્ષણનુાં મહત્વ વગેરે 
વવર્યોને લઈને ડૉ. વી. ડી. અબ્રાહમ, ભતૂપવૂષ વાઈસ ચાન્દ્સેલર, શ્રી વેન્દ્કતવરા યનુીવસીટી, 
ઉતરપ્રદેશ, પ્રો. પ્રતાપવસિંહ ચૌહાણ- ગરુુ ગોવવિંદ યનુીવસીટી, ગજુરાત, ડૉ. રમેશ કોઠારી- ભતૂપવૂષ 
વાઈસ ચાન્દ્સેલર, વીર નમષદ દબક્ષણ ગજુરાત યનુીવસીટી, સરુત તેમજ બીજા તજજ્ઞો દ્વારા માગષદશષન 
આપવામાાં આવ્યુાં હત ુાં.  

 

આત્મ વનભષર ભારત: નવી ટેકનોલોજી, નવા વવચારો, ભારત આવથિક રીતે સમદૃ્ધ બને તેમજ અન્દ્ય 
દેશોને તેમની જરૂરી વસ્તનુો વનકાસ કરતો થાય, વવદેશે વસ્તનેુ બદલે દેશની સ્વદેશી વસ્ત ુઅપનાવી 
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વૈવશ્વક બનવવાના ઉદેશથી કેબીનેટ માંત્રીશ્રી મનસખુભાઈ માાંડવીયા, શ્રી મકુુલ કાનીત્કર, માંત્રી, 
ભારતીય વશક્ષણ માંડળ, ડૉ. નીરવ મજુમદાર, ડૉ. જતીન નાયક, જનરલ મેનેજર, સરુત વપપલ્સ કો-
ઓ બેંક બલ. તેમજ બીજા તજજ્ઞો દ્વારા માગષદશષન આપવામાાં આવ્યુાં હત ુાં. 
 

આધ્યાજત્મકતા અને જીવન વવકાસ: કોરોનાકાળ દરવમયાન લોકોનુાં મનોબળ વધે તેવા હતેથુી વવવવધ 
ધાવમિક ગ્રાંથો દ્વારામાાંથી બચતાર લઈને પદ્મભરૂ્ણ જૈનાચાયષ પજૂ્ય વવજય રત્નસુાંદરસરૂી મહારાજ, શ્રી 
વવનય પત્રાલેજી- પ્રમખુ,ભારત ભારતી, શ્રી સાંજય રાવલ તેમજ બીજા તજજ્ઞો દ્વારા માગષદશષન 
આપવામાાં આવ્યુાં હત ુાં. જીવનમાાં વશક્ષણની સાથે નૈવતકતા, મલુ્યો, સાંસ્કાર અને ચહરત્ર પણ એટલા જ 
જરૂરી છે. જે બાબતને ધ્યાનમાાં રાખીને ચચાષ કરવામાાં આવી હતી. 
 
યવુાનોની ભવૂમકા: દેશના વવકાસમાાં યવુાનોની ભવૂમકાનુાં મહત્વ વવશેર્ હોય છે. યવુાનોમાાં દેશ 
ભક્તતની ભાવના જાગે તેવા ઉમદા હતેથુી શ્રી ગોરધનભાઈ ઝડહફયા-ઉપપ્રમખુ, ભારતીય જનતા 
પાટી, શ્રી પ્રદીપવસિંહ વાઘેલા-રાજ્ય માંત્રીશ્રી-બી.જે.પી., શ્રી અવમત ઠાકર- રાજ્ય માંત્રીશ્રી-બી.જે.પી., 
શ્રી ગોવવિંદભાઈ ધોળહકયા તેમજ બીજા તજજ્ઞો દ્વારા માગષદશષન આપવામાાં આવ્યુાં હત ુાં. 
 
સરકારી યોજનાઓનુાં માગષદશષન: કોરોના કાળમાાં ઘણા લોકોએ પોતાના રોજગાર ધાંધા ગમુાવ્યા હતા. 
કેન્દ્ર સરકાર અને રાજ્ય સરકારે નવી રોજગારી માટે, વવદ્યાથીઓ માટે સ્કોલરશીપ, નવા ઉદ્યોગો 
સ્થાપવા માટે વવવવધ યોજનાઓ દાખલ કરી છે જેના માગષદશષન માટે શ્રી રૂપીન પચ્ચીગર –ડીરેતટરશ્રી 
બબન અનામત ગજુરાત સરકાર વનગમ શ્રી સાંજય ચૌહાણ-ડીરેતટર, જીટીય ુઈનોવેશન કાઉક્ન્દ્સલ  
તેમજ બીજા તજજ્ઞો દ્વારા માગષદશષન આપવામાાં આવ્યુાં હત ુાં. 
 
કારહકદી માગષદશષન: વવદ્યાથીઓને પોતાની કારહકદીની માગષદશષન માટે તેમજ રોજગારી માગષદશષન, 
વવદ્યાથીમાાં પોતાની કળા કોશલ્યના વવકાસ માટે, ઉચ્ચ વશક્ષણની વવવવધ શાખાઓમાાં અભ્યાસિમ 
તેમજ પ્રવેશના વનયમના માગષદશષન માટે ખાસ રાત્રી વેબબનારનુાં આયોજન કરવામાાં આવ્યુાં હત ુાં. 
 

વચુષઅલ જોબફેર: લોકડાઉનના કપરા સમયગાળા દરવમયાન કોલેજે સૌપ્રથમવાર ઓનલાઇન 
જોબફેરનુાં આયોજન કયુાં હત ુાં. જોબફેરમાાં ૪૦ કરતા વધ ુ કાંપનીઓ દ્વારા ૧૧૦૦ જેટલા 
નોકરીવાન્દ્છકોમાાંથી ૨૪૫ જેટલા ઉમેદવારોને રોજગારી પરૂી પાડી હતી.  
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     આ ઉપરાાંત કોરોનાના વવરે્ વધનેુ વધ ુલોક જાગવૃત ફેલાય તેવા હતેથુી વવવવધ મેડીકલ કે્ષત્રના 
તજજ્ઞો દ્વારા વવવવધ વેબબનારનુાં આયોજન થયુાં હત ુાં. કોલેજના વવદ્યાથીઓ દ્વારા વવવવધ સોસાયટીઓમાાં 
કોરોના અંગેની જાગવૃત ફેલાય, હોમ્યોપેથીક અને આયવેુહદક દવાઓનુાં વવતરણ તેમજ વવવવધ 
સેવાઓમાાં સ્વયાંસેવક તરીકે જોડાયા હતા. અમરોલી કૉલેજ છેલ્લા ૧૬ વર્ષથી વધનેુ વધ ુરતતદાન 
કેમ્પ કરીને ઘણા પાહરતોવર્ક જીત્યા છે. આ સમયગાળા દરવમયાન પણ રતતદાનની પ્રવવૃત અવવરત 
પણે ચાલ ુરહી હતી.  

 

 લોકડાઉનનાાં સમયમાાં કેન્દ્ર સરકાર, રાજ્ય સરકાર વવવવધ એજન્દ્સી તેમજ કોરોના વોરીયસષની 
કામગીરી બબરદાવી કૉલેજ દ્વારા વશક્ષણરૂપી સેવાના યજ્ઞને ધમધમતો રાખવામાાં આવ્યો હતો.  

 
 
 
 

ડૉ. હકશોરવસિંહ એન. ચાવડા      ડૉ. બચરાગ કે. સીધ્પહુરયા  

આચાયષશ્રી          આસીસ્ટન્દ્ટ પ્રોફેસર  
મો. નાં. ૯૮૨૫૮૯૭૧૯૭      મો. નાં. ૯૯૦૯૦૦૧૫૩૪ 

Email id: principal@acs.ac.in    Email id: cks@amrolicollege.com 

જે. ઝેડ. શાહ આટષસ એન્દ્ડ એચ. પી.    જે. ઝેડ. શાહ આટષસ એન્દ્ડ એચ. પી. 
દેસાઈ કોમસષ કૉલેજ, અમરોલી-સરુત    દેસાઈ કોમસષ કૉલેજ, અમરોલી-સરુત 
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દૂરબીન ૧ 

જજિંદગીથી હવે કોઇ ફહરયાદ નથી, 
મેં લાઇફને પરેૂપરૂી જીવી છે! 

કૃષ્ટ્ણકાાંત ઉનડકટ 
 

જજિંદગીથી માણસને સાંતોર્ ક્યારે થાય? ક્યારે એવુાં લાગે કે, 
હવે કોઇ ગમ નથી, કોઇ ફહરયાદ નથી, કોઇ અફસોસ નથી, 

કોઇ નારાજગી નથી? આવી માનવસકતા શક્ય છે ખરી? 
***** 

બેલ્લ્જયમની 90 વર્ષની કોરોના પેશન્દ્ટ સઝુાને મરતા પહલેા 
કહ્ુાં કે, વેષ્ન્દ્ટલેટર કોઇ યાંગ માટે રાખો, મેં તો જજિંદગી મસ્તીથી જીવી લીધી છે! 

 
જજિંદગી જીવવા માટે છે. જજિંદગીને ભરપરૂ જીવવી જોઇએ. આમ તો આ વાત આખી દુવનયાનો દરેક 
માણસ સારી રીતે જાણે છે. બધાને પોતાની જજિંદગી મસ્તીથી જીવવી પણ છે. સવાલ એ છે કે, કેટલા 
લોકો જજિંદગીને ખરેખર પરેૂપરૂી જીવે છે? આપણે ફહરયાદો અને અફસોસ કરવામાાં કેટલો બધો સમય 
વેડફીએ છીએ? મજા કરવાની ઘડી હોય ત્યારે પણ આપણે ક્યાાં મજા કરી શકીએ છીએ? કોઇને કોઇ 
વાત, કોઇને કોઇ ઘટના, કોઇને કોઇ વવૃત આપણા ઉપર એટલી બધી હાવી હોય છે કે, આપણે જ્યારે 
જે જીવવાનુાં હોય એ જીવી જ શકતા નથી. કોઇ તમને પછેૂ કે, તમે અત્યાર સધુીમાાં જે જજિંદગી જીવ્યા 
છો એનાથી તમને સાંતોર્ છે? તો તમે શુાં જવાબ આપો? જજિંદગીમાાં કાંઇક બનવાની, કાંઇક સાબબત 
કરવાની કે લાાંબુાં જીવવાની અપેક્ષા હોય એ સ્વાભાવવક છે પણ આવતી કાલના સપનાને સાકાર 
કરવા આપણે આજે કેટલુાં જીવીએ છીએ એવો સવાલ ક્યારેય થાય છે? માણસ એવી અવસ્થાએ 
ક્યારે પહોંચી શકે કે, મેં મારી લાઇફ મોજથી જીવી છે, ક્યારેય પણ કાંઇ થાય તો કોઇ અફસોસ નથી. 
નો હરગે્રટ્સ!  
 
દુવનયામાાં અમકુ ઘટનાઓ એવી બનતી હોય છે જે આપણને વવચારતા કરી મકેૂ કે, ખરેખર આવુાં 
શક્ય છે? હમણાાં બેલ્લ્જયમમાાં એવી જ એક ઘટના બની જેણે જજિંદગીના વ્યાખ્યાઓ કરનારાઓને 
પણ વવચારતા કરી મકૂ્યા. નેવુાં વર્ષના લેડી સઝુાન હોયલેટષસને તાવ આવ્યો. ગળામાાં ઇહરટેશન થતુાં 
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હત ુાં અને ઉધરસ પણ આવતી હતી. કોરોનાની શાંકાએ ટેસ્ટ કયો તો ખબર પડી કે, તેઓ કોરોના 
પોબઝહટવ છે. દવાખાનામાાં સારવાર ચાલ ુથઇ. શ્વાસની ગવત ધીમે ધીમે માંદ પડતી જતી હતી. 
ઓક્તસજન આપવામાાં આવ્યો તો પણ શ્વાસની ગવત વધી નહીં. ડોકટરોએ કહ્ુાં કે, તમને વેષ્ન્દ્ટલેટર 
પર લેવા પડશે. આ વાત સાાંભળીને સઝુાને ખબૂ જ હળવાશ સાથે કહ્ુાં કે, વેષ્ન્દ્ટલેટર કોઇ યાંગ માટે 
રહવેા દો, આઇ હડે વેરી ગડુ લાઇફ! સઝુાનની વાત સાભળીને ડોકટરો પણ દાંગ રહી ગયા હતા. આ 
ઘટના પછી થોડા જ હદવસોમાાં સઝુાનનુાં મતૃ્ય ુથયુાં. આ દરવમયાનમાાં સઝુાને ક્યારેય કોઇ ફહરયાદ 
ન કરી, કોઇ અફસોસ વ્યતત ન કયો! એમના ચહરેા ઉપર એક ગજબનો સાંતોર્ હતો, શાાંવત હતી. 
આરામથી તેમણે પોતાનો દેહ છોડયો. સઝુાનને ખબર હતી કે, વેષ્ન્દ્ટલેટર વગર તેની જજિંદગી આગળ 
ધપવાની નથી, છતાાં પણ એમણે એવુાં કહ્ુાં કે, કોઇ યવુાન માટે રાખો, જેણે હજુ જજિંદગી જીવવાની 
છે. ડોકટરોએ જ્યારે સઝુાનની વાત તેની દીકરી જુડીને કરી ત્યારે જુડીએ કહ્ુાં કે, મારી મા હતી જ 
કાંઇક જુદી! ઉદાર, દયાળ અને બઝિંદાહદલ! 
 
આપણે ત્યાાં અમકુ લોકોને એવી વાત કરતા સાાંભળીએ છીએ કે, હવે તો કાલે મોત આવી જાયને 
તોય કોઇ વાતની બચિંતા નથી. મારી આખી વાડી લીલી છે. બચિંતા ન હોવી એક વાત છે અને જજિંદગીનો 
સાંતોર્ હોવો એ થોડીક જુદી વાત છે. આપણે જવાબદારીઓ વનભાવવાને જજિંદગી કહીએ છીએ. આ 
વાત પણ સારી છે પણ ઘણા આખી જજિંદગી કચેૂ મયાષ પછી એવુાં કહ ેછે કે, હવે મોત આવે તો પણ 
વાાંધો નથી. એવુાં કહનેારા બહુ ઓછા હોય છે કે, આખી જજિંદગી જલસાથી જીવી છે. જલસાનો મતલબ 
પણ સમજવા જેવો છે. જલસા એટલે મનફાવે એમ નહીં, જલસા એટલે બીજા બધા પ્રત્યે બેદરકાર 
રહવે ુાં નહીં, જલસા એટલે બધી જવાબદારીમાાંથી ભાગવુાં એવુાં નહીં, જલસા એટલે જજિંદગીને સારી 
રીતે જીવવી, જજિંદગીને મહસેસૂ કરવી! દરેક વખતે હસતા રહવે ુાં એવુાં પણ નથી, ક્યારેક ભીની આંખો 
પણ જજિંદગીની સાંપણૂષતા બયાન કરતી હોય છે.  
 
સઝુાનની વાત વાાંચીને એવુાં પણ થાય કે, એ તો નેવુાં વર્ષના હતા. આપણે તો એવડા થશુાં કે કેમ એ 
પણ સવાલ છે? બનવા જોગ છે કે, એની પાસે આરામથી જીવી શકાય એટલુાં હશે, અહીં આપણે તો 
કેટલા બધા પડકારોનો સામનો કરવાનો છે. આપણે તો આવી વાતોમાાં પણ એસ્ક્ઝુ જ શોધતા 
હોઇએ છીએ. ઉંમર કેવડી છે અને કેટલા વર્ષ જીવવાનુાં છે એના કરતાાં પણ મહત્વનુાં છે કે, તમે આજે 
જે જજિંદગી જીવો છો એનાથી તમને સાંતોર્ છે? જો આજે સાંતોર્ નહીં હોય તો જજિંદગીના છેલ્લા સમયે 
થોડો હોવાનો? બીજી વાત એ પણ છે કે, ક્યાાં સધુી જજિંદગી છે એ પણ ક્યાાં કોઇને ખબર છે? એક 
વાત તો એવી પણ કરવામાાં આવે છે કે, દરરોજ જજિંદગીનો છેલ્લો હદવસ હોય એ રીતે જીવો! આવુાં 
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વવચારવાની પણ કોઇ જરૂર ખરી? છેલ્લો હદવસ શા માટે વવચારવાનો? સાચી વાત તો એ છે કે, 
બીજા કોઇ વવચાર કયાષ વગર જજિંદગીને ભરપરૂ જીવો. મોટા ભાગે તો માણસો મોટા થતાાં જાય એમ 
ફહરયાદો વધતી જ જાય છે કે, મેં તો આખી જજિંદગી ઢસરડાાં જ કયાષ, હુાં બધા માટે ઘસાયો જ છાં. મેં 
બધા માટે કયુાં પણ હવે બધા મારાથી મોઢુાં ફેરવે છે. કોઇને મારી પડી નથી. જજિંદગી રોજ જીવાય તો 
જ માણસની માનવસકતા અધ્યાત્મની કક્ષાએ પહોંચી શકે છે. કોઇ ભાર વગરની જજિંદગી તમે જીવી 
શકો છો? જો જવાબ હા હોય તો તમે સાંત, મહાત્મા અને મહાન માણસ જ છો! જજિંદગીને આવકારો, 
હસો, હળવા રહો, ખરાબ બન્દ્યુાં છે એ ભલૂો, ખોટુાં કયુાં હોય એને માફ કરો, ભલૂ થઇ હોય તો માફી 
માાંગી લો. નક્કી કરો કે મારે મારી જજિંદગી વેંઢારવી નથી પણ જીવવી છે. જજિંદગી તો હાથ ફેલાવીને 
ઊભી જ છે, થોડાક એની નજીક જાવ, એ તો તમને ભેટવાની રાહ જ જુએ છે! 
 
પેશ-એ-બખદમત 
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દૂરબીન – ૨ 

તમને ખરેખર કોરોનાનો કેટલો ડર લાગે છે? 
કૃષ્ટ્ણકાાંત ઉનડકટ 

 
કોરોનાના કારણે આખી દુવનયા પરેશાન છે. આપણે બધા એક વવબચત્ર અને ખતરનાક અનભુવના 

સાક્ષી બની રહ્યા છીએ. વાતાવરણમાાં ગમગીની અને ઉદાસીનો અનભુવ થાય છે 
 

દુવનયાના મનોબચહકત્સકો કોરોના વવશે લોકોને સાવચેત કરી રહ્યા છે. તકેદારી રાખો, પણ ડર તમને 
માનવસક રીતે નબળા ન પાડી દે એનુાં ધ્યાન રાખજો 

 
કોરોનાનો કોપ આખી દુવનયા ઉપર ફેલાયો છે. છેલ્લા કેટલાક હદવસથી વાતચીતનો એકમાત્ર મદુ્દો 
કોરોના જ છે. મીહડયાથી માાંડી સોવશયલ મીહડયા સધુી કોરોનાની જ વાતો વહતેી રહ ેછે. કોઇ પણ 
વાત સતત નજર સામે આવે એટલે તેની માનવસક અસર થવી સ્વાભાવવક છે. આખો સમહૂ જ્યારે 
બચિંતાગ્રસ્ત હોય ત્યારે વાતાવરણમાાં અસખુ થાય એવી ગમગીની ફેલાઇ જાય છે. કોરોનાની તમામ 
કથાઓ માણસને હડસ્ટબષ કરી દે એવી જ છે. ચીનના વહુાન બાદ ઇટાલી, યરુોવપયન દેશો, ઇરાન 
સહહત અલગ અલગ દેશોમાાંથી જે અહવેાલો આવે છે એ બેચેની ફેલાવે એવા જ છે.  
 
પહલેી વખત દુવનયા લોકડાઉનનો અનભુવ કરી રહી છે. શાળા, કોલેજ, મોલ, મષ્લ્ટપ્લેતસથી માાંડીને 
માંહદર, મક્સ્જદ, ચચષ પણ બાંધ કરી દેવાયાાં છે. પરુાઇને રહવે ુાં માણસની હફતરત નથી. વધ ુપડતા 
કામના કારણે ઘરે ન રહી શકતા અને ઘરે રહવેા માટે તરસતા લોકો પણ ઘરમાાં બાંધ થઇ જતા 
પરેશાન થઇ ગયા છે. કોરોનાના કારણે જેટલા લોકોને શારીહરક અસર થઇ છે એના કરતાાં જેમને 
માનવસક અસરો થઇ છે એનો આંકડો અનેકગણો વધારે છે. આવા સમયમાાં દુવનયાના મનોબચહકત્સકો 
લોકોને મક્કમ અને મજબતૂ રાખવાના પ્રયાસો કરી રહ્યા છે. અમેહરકાની યવુનવવસિટી ઓફ 
પેક્ન્દ્સલ્વેવનયા સાથે જોડાયેલા માઇક બચુાનન કહ ેછે કે, નો ડાઉટ, આ અઘરો સમય છે, પણ તમે 
ઇચ્છો તો તમે તેને સારી રીતે પસાર કરી શકો છો. વનષ્ટ્ણાતો એમ પણ કહ ેછે કે, એક તો જ્યાાં સધુી 
કોરોના તમારા પર ત્રાટકે નહીં ત્યાાં સધુી જરા પણ બચિંતા ન કરો. બચિંતા ત્યારે જ કરો જ્યારે કોરોનાની 
અસર થાય. દુવનયામાાં અબજો લોકો વસે છે, તેમાાંથી માત્ર બે લાખ જેટલાને જ અસર થઇ છે. 
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કોરોનાની અસર થઇ ગઇ હોય તો પણ એક વાત યાદ રાખો કે, કોરોના થાય એ બધા મરી જતા 
નથી. સોમાાંથી સિાણુાં બચી જ જાય છે. જે સાવચેતી રાખવાની છે એ સાવચેતી રાખો, બાકી ખોટા 
ગભરાઇ ન જાવ. 
 
ઘરે રહવેાનુાં થાય ત્યારે પણ બને ત્યાાં સધુી કોરોનાની વાતો કરવાનુાં ટાળો. આપણે એક ને એક વાત 
જ વાગોળયા કરીએ તો વવચારો નબળા પડવાના જ છે. ચેપી રોગ પહલેી વખત જ ફેલાયો છે એવુાં 
નથી. ભતૂકાળમાાં પણ અનેક વખત ચેપી રોગે કાળો કેર મચાવ્યો છે. આ વખતે ઊલટુાં સારી વાત 
એ છે કે, આપણને બધાને ખબર છે કે, શુાં કાળજી રાખવાની છે.  
 
આપણા ભારત દેશની વાત કરીએ તો દુવનયાના બીજા દેશોની સરખામણીમાાં આપણા દેશની હાલત 
ઘણી સારી છે. આ લખાય છે ત્યાાં સધુીમાાં ત્રણ મોત નોંધાયાાં છે અને દોઢસો જેટલા લોકો સારવાર 
હઠેળ છે. આપણા દેશમાાં બધુાં બાંધ કરાવી દીધુાં છે એ એક જોતાાં સારી વાત છે. વાતાવરણ બગડ ે
પછી જાગવુાં એના કરતાાં વાતાવરણ બગડે નહીં એ પહલેાાં સતકષ થઇ જવુાં વધ ુસારુાં છે. આપણા 
દેશના મનોબચહકત્સકો પણ એવુાં જ કહ ેછે કે, તમને જે ફ્રી સમય મળયો છે એને એન્દ્જોય કરો. તમને 
એમ થશે કે, આવા ખરાબ સમયમાાં એન્દ્જોયની વાત કરે છે, પણ માનવસક રીતે સ્વસ્થ રહવેા માટે 
એ જરૂરી છે. તમને ગમતુાં હોય એટલે કે જેમાાં મજા આવતી હોય એવી પ્રવવૃિ કરો. વાાંચવુાં ગમે તો 
વાાંચો અને વેબ વસરીઝ જોવી ગમે તો એ કરો. મનગનતા કામમાાં મગજને ઓક્પુાઇ રાખો. ખરાબ 
થવાનુાં છે એવા વવચાર ન કરો. તમારા ઘરના લોકોને પણ સારુાં લાગે એવી વાતો કરો. એક ભાઇએ 
કહ્ુાં કે, મેં ઘરમાાં બધાને સચૂના આપી છે કે ઘરમાાં કોઇ કોરોનાની કારણ વગરની વાત નહીં કરે.  
કોરોનાની એક ઇન્દ્ટરેષ્સ્ટિંગ ઇફેતટની તમને ખબર છે? આપણા બધાની લાઇફ એકદમ ફાસ્ટ થઇ ગઇ 
છે. આપણે એટલા બધા બબઝી હતા કે બીજુ ાં કાંઇ વવચારવાની આપણને ફુરસદ જ નહોતી. અત્યાંત 
વ્યસ્તતાની વચ્ચે અચાનક જ ધડ દઇને જે  બે્રક આવી ગઇ છે એ આપણાથી સહન થતી નથી. 
અચાનક બધાને જાણે સાવ નવરા થઇ ગયા હોય એવુાં લાગવા માાંડ્ુાં છે. પહલેાાં તો રજા મળે એટલે 
બહાર ક્યાાંક ફરવા ચાલ્યા જતા હતા, કોઇ પ્રોગ્રામ ઘડી કાઢતા હતા, આજના સાંજોગોમાાં તો ક્યાાંય 
બહાર પણ જઇ શકાય એમ નથી. અમકુ લોકો તો ઘરમાાં હોય તો પણ કેદમાાં હોય એવો અનભુવ 
કરે છે.  
 
આ સમયે તમારા સાંબાંધોને મજબતૂ કરવાનો બેસ્ટ સમય છે. તમે તમારા ઘરના લોકોને મેક્તસમમ 
સમય આપી શકો એમ છો. આપણે વચ્યુષલ વલ્ડષમાાં ખોવાઇ ગયા હતા, આ સમય હરઅલ વલ્ડષમાાં 
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રહવેાનો છે. ફેસ ટુ ફેસ એકબીજાને મળવાનો છે. તમે અમને સમય નથી આપતા એ ફહરયાદ દૂર 
કરવાનો આ સમય છે. અલબિ, એના માટે સૌથી પહલેાાં તો આપણે માનવસક રીતે સ્વસ્થ હોવા 
જોઇએ. જો આપણા જ મગજમાાં કોરોના સવાર થઇ ગયો હશે તો આપણે બીજાને ખશુી આપી 
શકવાના નથી. વાતાવરણ એવુાં છે કે, ઘરનો એકાદો સભ્ય તો એમ બોલવાનો જ છે કે, ક્યાાંય મજા 
આવતી નથી. તમે એના માટે અને ઘરના બધા માટે મજા આવે એવુાં કાંઇક કરી શકો તો એ સૌથી 
મોટી વાત છે. ગમગીનીને ખાંખેરો, એમ કાંઇ બધુાં ખતમ થઇ જવાનુાં નથી. મનથી મજબતૂ હશો તો 
દરેક પહરક્સ્થવતનો સામનો કરી શકશો. આ સમય પણ ચાલ્યો જ જવાનો છે, પણ જો માનવસક અસર 
થઇ તો તેમાાંથી મકુ્તત મળતા બહુ વાર લાગશે. તમામ પ્રકારની સાવચેતી રાખો, બાકી ડરવાની કોઇ 
જરૂર નથી. વાસ્તવવક ભય કરતાાં કાલ્પવનક ભય વધ ુખતરનાક હોય છે, એટલે જરાયે નબળા ન 
પડતા અને બીજાને પણ નબળા પડવા ન દેતા.     
 
પેશ-એ-બખદમત 
ન ગઇ તેરે ગમ કી સરદારી, 
હદલ મેં ય ૂાં રોજ ઇન્દ્કલાબ આયે, 
કર રહા થા ગમ-એ-જહાાં કા હહસાબ, 
આજ તમુ યાદ બે-હહસાબ આયે. 
- ફૈઝ અહમદ ફૈઝ 
 
(‘હદવ્ય ભાસ્કર’, ‘રસરાંગ’ પવૂતિ, તા. 22 માચષ 2020, રવવવાર. ‘દૂરબીન’ કોલમ) kkantu@gmail.com  

 
કૃષ્ટ્ણકાાંત ઉનડકટ 

વહરષ્ટ્ઠ પત્રકાર-લેખક-બચિંતક 
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દૂરબીન – ૩ 

એર હગ, ફસ્ટષ  ટચ, લાસ્ટ હકસ અને 

કાવતલ કોરોનાની કરુણ કથાઓ 
કૃષ્ટ્ણકાાંત ઉનડકટ 

 

માણસની દરેક સાંવેદના આંખમાાં આંસ ુબનીને 

થીજી જાય એવી જીવતી જાગતી કથાઓ ચીનમાાં આકાર પામી 
રહી છે. વેદનાનુાં સાહહત્ય વલોપાત સિતુાં હોય છે 

 

કાંઇ લાગતુાંવળગતુાં ન હોય છતાાં આંખો ભીની થાય ત્યારે 

સમજવુાં કે, આપણને કોઇ અલૌહકક તત્ત્વ જોડ ેછે 

 

માણસ હોવાનો સૌથી મોટો પરુાવો એ છે કે જેની સાથે કાંઇ લાગતુાંવળગતુાં ન હોય એની વેદના પણ 

આપણને સ્પશ.ે હદલમાાં એક ટીસ ઊઠે, આંખોના ખણૂામાાં ભીનાશ બાઝે અને મનોમન એવી પ્રાથષના થઇ 

જાય કે બધા હમેખેમ રહ.ે ચીનમાાં કોરોના અમકુ એવી કરુણ કથાઓને સજી રહ્યો છે, જે આપણી સાંવેદનાના 
તમામેતમામ તાર ઝણઝણાવી નાખે. મરતુાં કોઇ હોય અને મ ૂાંઝારો આપણને થાય. આમ તો એ લોકો સાથે 

આપણે કાંઇ લેવાદેવા નથી. એ જીવે કે મરે એનાથી આપણી જજિંદગીમાાં કોઇ ફેર પડવાનો નથી, છતાાં આપણે 

આંચકા અનભુવીએ છીએ. મોબાઇલમાાં કોઇ ધ્તલપ જોતી વખતે આપણો હાથ ધ્રજૂી જાય છે. મવત મ ૂાંઝાઇ 

જાય છે, થોડીક ક્ષણો ક્ષબુ્ધતા અનભુવાય છે. કુદરત સામે સવાલો જ નહીં, ફહરયાદો ઊઠે છે. માણસો 
ટપોટપ મરી રહ્યા છે. હજારો લોકો દવાખાનામાાં છે, જેને ખબર નથી કે અમારા નસીબમાાં કાલનો સરૂજ 

જોવાનુાં લખ્યુાં છે કે નહીં! એવા લોકોય છે, જે પોતાની જજિંદગીની પરવા કયાષ વગર સારવાર કરી રહ્યા છે. 

મોત સામે માંડરાયેલુાં હોય ત્યારે કોઇનો જીવ બચાવવા માટે લડતા રહવેા માટે કોઇ દૈવી તત્ત્વની જરૂર 

પડતી હશે. કાળમખુા કોરોનાએ જ્યાાં મકુામ કયો છે એ ચીનના વહુાન શહરેમાાં એવાાં કેટલાાંયે ડોતટરો અને 

નસો છે જે લોકોને મોતના મખુમાાંથી પાછા ખેંચી લાવવાના પ્રયાસોમાાં લાગેલાાં છે. એમને ખબર છે કે, એ 

લોકોને પાછા ખેંચવાની કોવશશમાાં કદાચ અમે મોતના મોંમાાં ખેંચાઇ જશુાં. કેવા કમાલના હશે એ માણસો, 
જે મોતને પણ પડકાર આપતા હોય છે! 

 

એક નસષની નાનકડી દીકરી હોક્સ્પટલે માને મળવા જાય છે. દીકરીને કહી દેવાયુાં છે કે, તારે માની નજીક 

જવાનુાં નથી. દૂરથી તુાં માને જોઇ લેજે. ક્યાાંક તને ચેપ લાગી ન જાય. માને મેસેજ આપવામાાં આવે છે કે, 
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દીકરી તને મળવા આવી છે. આમ તો મળવા નહીં, પણ માને જોવા આવી છે એમ જ કહવે ુાં પડ.ે મા જેવી 
વોડષમાાંથી બહાર નીકળી મેદાનમાાં આવે છે અને દીકરી તેને જોઇને જ ધ્રસૂકે ધ્રસૂકે રડવા લાગે છે. દીકરી 
બે હાથ પહોળા કરે છે કે મને તારી બાથમાાં લઇ લે, મને તારુાં  હગ જોઇએ છે. લાચાર મા પણ હાથ પહોળા 
કરે છે અને દૂરથી જ દીકરીને હગ કરતી હોય એમ હવામાાં હાથ ફેલાવીને ‘એર હગ’ આપે છે. વરસતી 
આંખોવાળાં  આ દૃશ્ય ભલભલાના રુવાડાાં ખડાાં કરી દે એવુાં છે. આ દૃશ્યને એર હગ નામ આપ્યુાં છે ત્યારે એવુાં 
થાય કે હવા જ જ્યારે ઝેરી બની જાય  ત્યારે આપણી જાત જ આપણી વેરી બની ગઇ હોય એવો અહસેાસ 

થયા વગર ન રહ.ે  

 

વવયેતનામનો એક છોકરો વહુાન ભણવા ગયો હતો. કોલેજમાાં વહુાનની જ એક છોકરી સાથે પે્રમ થઇ ગયો. 
બધા સ્ટુડન્દ્ટ્સ વહુાન છોડીને જઇ રહ્યા હતા. વવયેતનામનો આ છોકરો પણ પોતાના દેશ જતો હતો. 
પે્રવમકાને થોડો થોડો તાવ હતો. કદાચ એ પણ કોરોનાનો ભોગ બની હતી. પોતાના દેશ જતા પહલેાાં પે્રમી 
પે્રવમકા પાસે જાય છે. બાંનેનાાં મોં પર માસ્ક છે. લાસ્ટ હકસ માટે પે્રમી મોઢા પરથી માસ્ક હટાવે છે. પે્રવમકાની 
નજીક જાય છે. પે્રવમકા ધક્કો મારીને દૂર હડસેલી દે છે અને કહ ેછે કે જલદી નીકળી જા, જીવતી રહીશ તો 
પાછા મળીશુાં. તરડાયેલા હોઠમાાં એક ન જજવાયેલી લવસ્ટોરી તરફડતી હતી.  
 

એક પે્રનનન્દ્ટ યવુતીને કોરોનાએ પોતાના સકાંજામાાં લીધી હતી. લેબર પેઇન શરૂ થયુાં અને ડોતટરોએ તેને 

ઘેરી લીધી. દીકરાનો જન્દ્મ થયો. જેવો દીકરો જગતમાાં આવ્યો કે તરત જ નસષ તેને માતાથી દૂર લઇને 

ભાગી. મા કરગરતી હતી કે, મને એક વાર એને અડવા તો દો. હુાં મારા બાળકના ફસ્ટષ  ટચને ઝાંખતી હતી. 
નસે કહ્ુાં કે, રહવેા દે, એ કદાચ બચી જશે. મા મોઢુાં જોવા પણ નથી પામતી. એના મનમાાં સવાલ ઊઠે છે 

કે, હવે હુાં એનુાં મોઢુાં જોવા માટે જીવતી રહીશ ખરી? કે પછી મેં જેને જન્દ્મ આપ્યો છે એનુાં મોં જ ક્યારેય નહીં 
જોઇ શકુાં? ફસ્ટષ  ટચ માટે ઝાંખતાાં ટેરવાાં પર બાવળ ઊગી નીકળયા હોય એવી વેદના અનભુવવી બહુ અઘરી 
હોય છે. 

 

એક વદૃ્ધ કપલને કોરોનાએ આભડી લીધાાં. બાંનેનાાં શરીર આમેય નબળાાં પડી ગયાાં હતાાં. દવાખાનામાાં વદૃ્ધ 

પવતએ ડોતટરને એવી વવનાંતી કરી કે, મહરેબાની કરીને મારી એક અને છેલ્લી વાત માનો, મારો ખાટલો 
પત્નીના ખાટલા પાસે જ રાખો. ડોતટરોને ખબર હતી કે હવે આ બાંને વધ ુસમયના મહમેાન નથી એટલે 

પવતની અંવતમ ઇચ્છાને માન આપતા હોય એમ બાંનેના ખાટલા બાજુ બાજુમાાં રખાયા. બે હદવસ થયા. 
પત્નીનો શ્વાસ ધીમે ધીમે સમેટાઇ રહ્યો હતો. એક હળવી હીચકી સાથે પત્નીએ પ્રાણ છોડયા. પવત એકટસે 

પત્નીની સામે જ જોઇ રહ્યો હતો. વવદાય લેતી પત્નીના હાથ તરફ હાથ લીધો. પત્નીના હાથને સહજે 

દબાવ્યો, બીજી જ વમવનટે પવતનો શ્વાસ પણ છૂટી ગયો. બાંને સજોડ ેચાલી નીકળયાાં. 
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કોરોનાનો કાળમખુો પાંજો ધીમે ધીમે વવસ્તરતો જાય છે. રોજેરોજ ચીનમાાં નવી નવી કથાઓ જજવાતી અને 

મરતી જાય છે. અમકુ ઘટનાઓ વાઇરલ થાય છે. એ સાથે આંસ ુઅને વેદના પણ વાઇરલ થતી રહ ેછે. 

મોત સામે હોય ત્યારે જજિંદગી કદાચ વધ ુસાંવેદનશીલ થઇ જતી હોય છે. એવુાં થાય કે બધાને બચાવી 
લઇએ, પણ આપણે કાંઇ જ ન કરી શકીએ. હા, એ લોકો માટે પ્રાથષના જરૂર કરી શકીએ. થોડીક પ્રાથષના એ 

વૈજ્ઞાવનકો માટે પણ કરીએ જે રાત-હદવસ મહનેત કરી કોરોનાની દવા અને રસી શોધી રહ્યા છે. ઇશ્વરને 

કહીએ કે હવે વધારે કથાઓ અમારે નથી જોવી કે સાાંભળવી, બસ બહુ થયુાં. હવે રહમે કર! 

 

પેશ-એ-બખદમત 

સૌ હકસ્સોં સે બહતર હૈ કહાની મેરે હદલ કી, 
સનુ ઉસકો ત ૂએ જાન જબાની મેરે હદલ કી, 
જુલ્ફોં મેં હકયા કૈદ ન અબરુ સે હકયા કત્લ, 

ત ૂને તો કોઇ બાત ન માની મેરે હદલ કી. 
(અબરુ - આઇબ્રો/ભકુૃટી)    - ઇમામ બખ્શ નાવસખ 

(‘હદવ્ય ભાસ્કર’, ‘રસરાંગ’ પવૂતિ, તા. 16 ફેબ્રઆુરી 2020, રવવવાર. ‘દૂરબીન’ કોલમ) 

kkantu@gmail.com  

 

કૃષ્ટ્ણકાાંત ઉનડકટ 
વહરષ્ટ્ઠ પત્રકાર-લેખક-બચિંતક 
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દૂરબીન – ૪ 

બહુ ગભરાવ નહીં, તમારી જાત 

સાથે પણ થોડાક દયાળ બનો! 
કૃષ્ટ્ણકાાંત ઉનડકટ 

 

કોરોના વવશે દુવનયાના વનષ્ટ્ણાતો એવુાં કહ ેછે કે, કોરોના તો વહલેો કે મોડો ચાલ્યો જશે, પણ એની 
સાઇડ ઇફેતટસ આખી દુવનયાને લાાંબો સમય સધુી કનડતી રહવેાની છે. 

 

કોરોનાના કારણે લોકો ઓબ્સેવસવ કમ્પલઝન હડસઓડષરનો ભોગ બની રહ્યા છે. ચોખ્ખાઇ અને 
સફાઇના મદેુ્દ લોકો થરથર કાાંપી રહ્યા છે! 

 
 

‘જાવ સીધા બાથરૂમમાાં જઇને નહાઇ લ્યો. ક્યાાંય અડતા નહીં.’ અનલોહકિંગ પછી શરૂ થયેલી ઓહફસથી 
પરત આવેલા પવતને પત્નીએ સચૂનાઓ આપી. પવતની લેપટોપ બેગ, પાહકટ, ચાવી, ઘહડયાળથી 
માાંડીને જે કાંઇ ચીજવસ્તઓુ હતી એને જમીન પર રાખીને સેવનટાઇઝ કરી નાખી. સાથોસાથ એમ પણ 
કહ્ુાં કે, નાહીને કપડાાં સીધા વોવશિંગ મશીનમાાં જ નાખી દેજો. આવી ઘટનાઓ આજકાલ ઘણાાં ઘરોમાાં 
બને છે. આમ જોવા જઇએ તો કારોનાના અત્યારના સમયમાાં આટલી સાવધાની રાખવી જ પડ ેએમ 
છે. જોકે, આવા ઇસ્ય ૂઝઘડાનાાં કારણો બનવા લાનયા છે. પવત કહ ેછે કે, મને પણ ખબર પડ ેછે કે, 

બહારથી આવુાં પછી તરત જ નહાઇ લેવુાં જોઇએ, પણ ત ુાં આટલી બધી હાવી ન થઇ જા. કરુાં  છાં હુાં 
બધુાં પણ ત ુાં તો માથે સવાર થઇ જાય છે. જોબ પર જતો હોઉં ત્યારે પણ રોજે રોજ સચૂનાઓ આપતી 
રહ ેછે કે, ‘જોજો હોં, બધાથી દૂર રહજેો. માસ્ક ન ઉતારતા. હાથ સેવનટાઇઝ કરતા રહજેો. વાત પણ 
દૂરથી કરજો. બલફ્ટ ન વાપરતા. દાદરા ચડીને જ જજો. બધા સાથે જમવા ન બેસતા.’ એકેય વાત 
ખોટી નથી પણ એ કહવેાની અને કરાવવાની રીત ખોટી છે.  

 

કોરોનાના કારણે લોકોની માનવસક હાલત ખરાબ થતી જાય છે. અમકુ લોકો અને ખાસ કરીને 
મહહલાઓની ક્સ્થવત એવી થઇ ગઇ છે કે, એને કોઇ જરાકે ય કાંઇ કહ ેતો તરત એની આંખોમાાંથી આંસ ુ
વહવેા લાગે છે. પરુુર્ો રડતા નથી પણ એને માઠુાં લાગી જાય છે. બધા લોકોને પહરવારના સભ્યોની 
બચિંતા છે પણ આ બચિંતામાાં એ એવા બેબાકળા થઇ જાય છે કે, પોતે શુાં કરી રહ્યા છે એનુાં ભાન પણ 
ક્યારેક રહતે ુાં નથી. લોકો મગજ ઉપર કોરોનાફોબબયા સવાર થઇ ગયો છે. દુવનયાના સાઇક્ક્યાહટ્રસ્ટોને 
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એ વાતની બચિંતા સતાવી રહી છે કે, લોકોના મગજ ઠેકાણે આવતા બહુ વાર લાગશે. કોરોના વાઇરસ 
કરતા પણ વધ ુકોરોનાફોબબયાએ લોકોને પોતાના સકાંજામાાં લઇ લીધા છે.  

 

કોરોનાફોબબયા હદવસેને હદવસે વધતો જાય છે. એનુાં કારણ એ છે કે, કોરોના આખી દુવનયાને કન્દ્ફ્ઝુ 
કરી રહ્યો છે. રોજ નવી નવી વાતો બહાર આવે છે. કોરોના હવાથી ફેલાય છે એવા વૈજ્ઞાવનકોના 
દાવાએ પેવનક હિએટ કયો છે. એમાાં વળી વલ્ડષ હલે્થ ઓગેનાઇઝેશન એવી વાત કરે છે કે, કોરોના 
હવાથી ફેલાય છે એવુાં છાતી ઠોકીને કહી શકાય એમ નથી. સાચી વાત તો એ છે કે, કોરોનાનુાં અંવતમ 
સત્ય શુાં છે એ જ કોઇને સમજાતુાં નથી. કોરોનાએ સજલેી અવઢવે માનવજાતને મશુ્કેલીમાાં મકૂી દીધી 
છે. બધાને એક જ સવાલ પજવે છે કે, કોરોનાથી ક્યારે છૂટકારો મળશે? બધુાં પાછાં ક્યારે નોમષલ થશે? 

સ્કલૂ કોલેજ ક્યારે શરૂ થશે? ક્યારે ફરવા જવા મળશે? અમેહરકા, યરુોપ સહહત ઘણા દેશોએ કોરોનાની 
ઐસીતૈસી કરીને હરવા ફરવા જવાનુાં શરૂ કરી દીધુાં છે. એ લોકો જોખમી ખેલ ખેલી રહ્યા છે. અથષતાંત્રને 
બચાવવા માટે થોડુાંક ખલુ્લુાં કયુાં તો બધા મનફાવે એમ કરવા લાનયા છે. આપણા દેશની જ વાત 
કરીએ તો, અનલોહકિંગ પછી ઘણા લોકો કોરોનાને લાઇટલી લેવા લાનયા છે. જરા સરખી ગફલત 
કોઇને પણ કોરોનાના પાંજામાાં સપડાવી શકે છે. કોરોના વવશે અંતે તો એવી જ વાત છે કે, જ્યાાં સધુી 
વેક્તસન નહીં શોધાય ત્યાાં સધુી કાંઇ થઇ શકવાનુાં નથી.  

 

અનલોહકિંગની સાથે એક વાત થતી આવી છે કે, કોરોનાના અક્સ્તત્ત્વનો સ્વીકાર કરીને જીવવાનુાં છે, 

વાત સાચી પણ કેસોની વધતી સાંખ્યા અને દરરોજ આવતી જુદી જુદી વાતો લોકોની માનવસક હાલત 
ખરાબ કરી નાખે છે. લોકો ઓબ્સેવસવ કમ્પલઝન હડસઓડષરના ભોગ બનવા લાનયા છે. વારાંવાર હાથ 
ધોવા લાનયા છે. સફાઇનુાં વધ ુપડત ુાં ધ્યાન રાખવા લાનયા છે. આવા લોકો પોતે બધુાં કરે એ તો ઠીક 
છે પણ એ બીજા પાસે પણ આગ્રહ રાખવા લાનયા છે કે, તમે પણ આમ જ કરો. એના કારણે ઝઘડાઓ 
થવા લાનયા છે. એમાાંયે જે લોકો પહલેથી ઓસીડીનો વશકાર હતા એ તો આખો હદવસ ઘસઘસ જ 
કરતા રહ ેછે.  

 

આ વવશે દુવનયાના મનોબચહકત્સકો કહ ેછે કે, ધ્યાન રાખો પણ તમારી જાતના જ દુશ્મન ન બનો. 
તમારી જાત ઉપર પણ થોડીક દયા ખાવ. કોરોના વવશે ઓવરવથિંહકિંગ ન કરો. એવો ભય ન રાખો કે, 

મને કોરોના થઇ જ જશે. એનો મતલબ જરાયે એવો નથી કે, બેદરકાર રહો. આ વાત એ લોકો માટે 
છે જે કોરોનાફોબબયાથી પીડાય છે અને ઓસીડીનો ભોગ બની ગયા છે. અનલોહકિંગ બાદ હવે ઘરે 
ઘરે કામવાળાઓ પણ આવતા થયા છે, લોકડાઉન વખતે ઘરનાાં કામો કરીને લોકો કાંટાળી ગયા હતા. 
ઘરનાાં કામોને લઇને પણ ઘરે ઘરે ઝઘડાઓની ઘટનાઓ બની છે. ત ુાં કામમાાં મદદ કરાવતો નથી, 
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મારે એકલાએ જ બધુાં કરવાનુાં? એ વવશે હજુ માથાકટૂો ચાલે છે. કામવાળા હવે આવે છે પણ લોકોને 
એમનો પણ ડર તો છે જ કે, એ ક્યાાંય બહારથી કોરોના ન લઇ આવે. એમાાં ઇન્દ્કાર પણ થઇ શકે 
એમ નથી, આખરે તો એના માટે પણ એ જ ઉપાય છે કે, બને એટલુાં ધ્યાન રાખો. એ બધાની સાથે 
એ પણ ઓછાં ઇમ્પોટષન્દ્ટ નથી કે, તમારા માનવસક સ્વાસ્થ્યની કેર કરો. ચેક કરતા રહજેો કે, ક્યાાંક તમે 
તમારી જાત સાથે અને તમારા લોકો પર અત્યાચાર તો નથી કરતાને?  

 

પેશ-એ-બખદમત 

વો સબુ્હ આતે આતે રહ ગઇ કહાાં, 
જો કાહફલે થે આને વાલે ક્યા હુએ, 

અકેલે ઘર સે પછૂતી હૈ બે-કસી, 
તેરા હદયા જલાને વાલે ક્યા હુએ. 
- નાવસર કાજમી 
( ‘હદવ્ય ભાસ્કર’, ‘રસરાંગ’ પવૂતિ, તા. 12 જુલાઇ 2020, રવવવાર, ‘દૂરબીન’ કોલમ) 
kkantu@gmail.com  
 

કૃષ્ટ્ણકાાંત ઉનડકટ 
વહરષ્ટ્ઠ પત્રકાર-લેખક-બચિંતક 
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દૂરબીન – ૫ 

એક અંગત ‘વીલ’ બનાવીએ કે 

જજિંદગી પરેૂપરૂી જીવી લેવી છે 

કૃષ્ટ્ણકાાંત ઉનડકટ 

 
કોરોના કાળમાાં લોકોએ વીલ બનાવવાના બહુ કામ કયાષ. એક ભાઇએ કહ્ુાં કે, મેં એક અંગત વીલ પણ 

બનાવ્યુાં છે કે, હવે મારે મારી જજિંદગી હદલથી જીવવી છે 

 
ક્યારેક ઠોકર પણ જજિંદગી જીવવાનુાં કારણ પરુૂાં  પાડતી હોય છે.  

કોરોનાના કારણે આપણી જજિંદગીમાાં કેટલુાં અને કેવુાં પહરવતષન થયુાં છે? 

 
જજિંદગીની દરેક ઘટના આપણને કાંઇક શીખવી જતી હોય છે. જો આપણે કાંઇક શીખવુાં હોય તો! છેલ્લા છ 

મહહનાથી આખી દુવનયા ક્યારેય કલ્પના પણ કરી ન હોય એવા કપરા કાળમાાંથી પસાર થઇ રહી છે. 

અનલોકની પ્રહિયા ચાલી રહી છે પણ કોરોનાનો ખતરો તો એવોને એવો બરકરાર છે. હા, થોડા સમયમાાં 
વેક્તસન શોધાઇ જશે. બધુાં સારુાં  નરવુાં થઇ જશે. આપણે બધા ન્દ્ય ૂનોમષલમાાંથી ફરીથી ઓલ્ડ નોમષલમાાં સરી 
જશુાં. સવાલ એટલો છે કે, કોરોનાથી આપણામાાં કશો ફેર પડયો છે ખરો? કોરોના વવશે એક વાત એવી થાય 

છે કે, હવે કોઇપણ વાતનુાં મલૂ્યાાંકન બબફોર કોરના અને આફટર કોરોનાના આધાર પર થશે. આફટર 

કોરોના પછી લાઇફ કેવી હશે? કોરોનાના સમયમાાં બનેલી એક-બે સાવ સાચી વાત સાાંભળવા જેવી છે. 

આપણે બધાએ એક વાત બહુ સાાંભળી છે કે, આ સમયમાાં ઘણા લોકોએ વીલ બનાવી લીધા. પોતે ન હોય 

તો કોને શુાં આપવાનુાં? એક ભાઇએ તેની સાથે જરાક જુદુાં  પણ વવચાયુાં કે, પોતે હોય તો જજિંદગી કેવી રીતે 

જીવવી? 

 

કોરોના પહલેા એ ભાઇ રૂવપયા કમાવવામાાંથી નવરા ન પડતા. આખો હદવસ કામમાાં જ રચ્ચા પચ્યા રહતેા. 
પોતાને જે કરવુાં હત ુાં એના વવચાર આવે ત્યારે એવુાં વવચારતા કે, આરામથી કરીશ. અચાનક તેઓ કોરોના 
સાંિવમત થયા. દવાખાને દાખલ થયા. વેષ્ન્દ્ટલેટર સધુી જઇને પાછા આવ્યા. તેણે પોતાનુાં વીલ બનાવ્યુાં. 
વીલ બનાવતી વખતે તેણે એના વમત્રને કહ્ુાં કે, એક અંગત વીલ પણ બનાવ્યુાં છે. એ વીલમાાં એવુાં છે કે, 

હવે મારે મારી જજિંદગી પરેૂપરૂી જીવવી છે. દવાખાનામાાં હતો ત્યારે એ જ વવચાર આવતો હતો કે, મરી જઇશ 

તો? એની સાથે હુાં એ પણ વવચાર કરતો હતો કે, જીવી જઇશ તો? તો મારી જજિંદગીને ભરપરૂ જીવીશ. મારા 
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લોકો સાથે સમય પસાર કરીશ. ફરવા જઇશ અને જે ગમે એ કરીશ. હવે બચી ગયો છાં ત્યારે એ વીલનો 
અમલ કરવો છે.  

 

મોત જ્યારે નજર સામે આવે ત્યારે જ કદાચ જજિંદગીના સૌથી વધ ુવવચારો આવતા હોય છે. ક્યારેક ઠોકર 

પણ જજિંદગી જીવવાનુાં કારણ પરુૂાં  પાડે છે અને સાચો રસ્તો બતાવે છે. ઠોકર કહ ેછે કે, તુાં ખોટા રસ્તે હતો. 
હવે તક મળી છે. હવે તો સાચા રસ્તે આવી જા! વાત મોતથી ગભરાવવાની નથી. વાત જજિંદગી જીવવાની 
છે. બીજી એક સાચી ઘટના પણ યાદ રાખવા જેવી છે. એક ભાઇને કોરોના થયા પછી દવાખાનામાાં 
ખસેડવામાાં આવ્યા. તેની હાલત નબળી પડતી જતી હતી. વીહડયો કોલથી એ ઘરના લોકોના સાંપકષમાાં 
હતા. એક વખત તેણે વીહડયો કોલમાાં વાત કરતી વખતે કહ્ુાં કે, મને નથી લાગતુાં કે હુાં બચુાં! તેણે એક 

વનુઃસાસો નાખીને કહ્ુાં કે, મારી આજુબાજુમાાં સારવાર લેતા લોકોમાાંથી રોજ બે-ચાર મરી જાય છે. આ વાત 

સાાંભળીને તેના એક સ્વજને કહ્ુાં કે, તારી આજુબાજુમાાં કેટલા મરી જાય છે એ ન જો, એ જો કે કેટલા લોકો 
સાજા થઇ જાય છે? કેટલા લોકો હમેખેમ ઘરે જાય છે? મરી જવાના વવચાર ન કર, જજિંદગી જીવવાના વવચાર 

કર! આ એક વાતથી એ ભાઇમાાં પહરવતષન આવી ગયુાં. એ બહાર આવ્યા ત્યારે કહ્ુાં કે, હવે પછી આખી 
જજિંદગી મોત નહીં પણ જજિંદગીના જ વવચારો કરીશ.  

 

આ સમય જજિંદગી જીવવાના કેટલા બધા પાઠ પરૂા પાડે છે? એક વધ ુઘટના જોઇએ. કોરોનાના પ્રારાંભમાાં 
જ્યારે સખત લોકડાઉન હત ુાં ત્યારે એક ભાઇ બીમાર પડયા. એને કોરોના નહોતો પણ બીજી બીમારી હતી. 
ઘરના લોકો કોરોનાના કારણે અપસેટ હતા. ઘરમાાં બીમારીના કારણે પણ વાતાવરણ બોબઝલ હત ુાં. બીમાર 

વ્યક્તતના પલાંગની સામેની દીવાલમાાં એક ઘડીયાળ હતી. થયુાં એવુાં કે, એ ઘડીયાળ બાંધ પડી ગઇ. એ 

ભાઇએ તેના સનને કહ્ુાં કે, ઘડીયાળ ચાલ ુકરી દે. ઘડીયાળનો સેલ પરૂો થઇ ગયો હતો. ઘરમાાં બીજો સેલ 

નહોતો. બહાર તો બધુાં બાંધ હત ુાં એટલે સેલ લઇ આવવાનો સવાલ નહોતો. દીકરાએ કહ્ુાં કે, સેલ તો નથી. 
બીમાર વપતાએ કહ્ુાં કે, તો એક કામ કર, ઘડીયાળ દીવાલ પરથી ઉતારીને કબાટમાાં મકૂી દે! દીકરાએ 

પછૂયુાં કે, એવુાં કરવાનુાં કેમ કહો છો? વપતાએ કહ્ુાં, એટલા માટે કે મારે ઘડીયાળને બાંધ નથી જોવી. મારે એ 

ફીલ કરવુાં છે કે, સમય ચાલે છે અને આ સમય પણ ચાલ્યો જવાનો છે. મારે મારી નજર સામે સમયને 

ચાલતો જોવો છે, અટકેલો નહીં!  
 

કોરોનાના કારણે જજિંદગી જીવવાના નજહરયામાાં જો કાંઇ ફેર ન પડ ેતો સમજવુાં કે, આ સમય એળે ગયો છે. 

આપણે આમ તો આખી જજિંદગી રોદણાાં રડવામાાંથી જ નવરા પડતા નથી. હજુયે કોરોનાના નામના રોદણાાં 
જ રડીએ છીએ કે, નવરાવત્ર બગડી અને હજુ હદવાળી પણ સારી જાય એવુાં લાગતુાં નથી. કોરોના તો વહલેો 
કે મોડો ચાલ્યો જશે પણ આપણામાાં જે બદલાવ આવશેને એ કાયમી રહવેાનો છે. આ ચેન્દ્જ, આ પહરવતષન 
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પોબઝહટવ હોવુાં જોઇએ. એવુાં જે આપણને આપણી નજીક લઇ જાય, આપણને જજિંદગીની નજીક લઇ જાય! 

આપણે કહીએ છીએ કે, જાન હૈ તો જહાન હૈ, સાચી વાત પણ જાન હોવા છતાાં આપણે જીવીએ છીએ કેટલુાં? 

કેટલી હાયવોય કરીએ છીએ? એક હહિંદી ભાર્ી વમત્રએ કહ્ુાં કે, કોરોના કા રોના છોડ દીયા હૈ, ઔર હસના 
શીખ લીયા હ!ે હદલ પર હાથ રાખીને વવચારજો કે, કોરોનાથી આપણે ખરેખર કાંઇ શીખ્યા છીએ ખરા? એક 

અંગત વીલ બનાવો, જેમાાં પોતાની મરજી મજુબ જીવવાનુાં લખો અને સમય બગાડયા વગર જજિંદગી 
જીવવાનુાં શરૂ કરી દો! 
 

પેશ-એ-બખદમત 

મદુતોં સે હમ ને કોઇ ખ્વાબ ભી દેખા નહીં, 
મદુતોં ઇક શખ્સ કો જી ભર કે દેખે હો ગયે, 

બસ તેરે આને કી ઇક અફવાહ કા એસા અસર,  

કૈસે કૈસે લોગ થે બીમાર અચ્છે હો ગયે. 

-નૌમાન શૌક 

(‘હદવ્ય ભાસ્કર’, ‘રસરાંગ’ પવૂતિ, તા. 11 ઓકટોબર 2020, રવવવાર, ‘દૂરબીન’ કોલમ) 

kkantu@gmail.com 
 

કૃષ્ટ્ણકાાંત ઉનડકટ 
વહરષ્ટ્ઠ પત્રકાર-લેખક-બચિંતક 
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દૂરબીન – ૬ 

ન્દ્ય ૂનોમષલ : નવી પહરક્સ્થવતને તમે કેટલી ઝડપથી સ્વીકારી શકો છો? 

કૃષ્ટ્ણકાાંત ઉનડકટ 

 
સમય અને સાંજોગો સતત બદલતા જ રહવેાના છે. આપણે આ બદલાવને જેટલી ઝડપથી 

સ્વીકારીએ એટલી જજિંદગી સરળ અને સહજ રહ ેછે 
 

જે કાંઇ ચેધ્ન્દ્જસ આવે છે તેની સામે પહલેા સવાલ થાય છે, ફહરયાદ ઊઠે છે  

અને ધીમે ધીમે સ્વીકાર થાય છે અથવા તો સ્વીકાર કરવો પડ ેછે! 
 
દુવનયાનો દરેક માણસ એક વાત જાણે છે કે, સમય ક્યારેય સરખો રહતેો નથી. અપ-ડાઉન એ 
જજિંદગીની વાસ્તવવકતા છે. સમય જ્યારે આપણી ફેવરમાાં હોય ત્યારે આપણને બધુાં સારુાં લાગે છે. 
સમય જરાકેય કરવટ બદલે કે તરત જ આપણે ફહરયાદો કરવા લાગીએ છીએ. કોરોનાએ આપણને 
બધાને એક વવબચત્ર અને ક્યારેય કલ્પના કરી ન હોય એવી ક્સ્થવતમાાં મકૂી દીધા. લોકડાઉન પછી 
હવે અનલોહકિંગની વસઝન ચાલ ુથઇ છે. બધા લોકો ન્દ્ય ૂનોમષલની વાતો કરી રહ્યા છે. આપણે બધાએ 
થોડીક નારાજગી, થોડીક ઉદાસી અને થોડીક બેચેની સાથે ન્દ્ય ૂનોમષલનો સ્વીકાર કયો છે. બીજા 
શબ્દોમાાં કહીએ તો, સ્વીકાર કરવો પડયો છે. આપણી પાસે બીજો ઓપ્શન પણ ક્યાાં છે? અગાઉ 
બબન્દ્ધાસ્ત ફરનારા આપણે હવે માસ્ક અને હને્દ્ડ નલોવ્ઝ પહરેીને ફરવા લાનયા છીએ. ઘણા લોકો 
પોલીસના ડરથી તો ઘણા લોકો સ્વાસ્થ્ય બગડવાની બચિંતાના કારણે ધ્યાન રાખવા માાંડયા છે. બીજા 
પણ કેટલા બધા બદલાવ આપણી જજિંદગીમાાં આવી ગયા છે! 
 

કોઇપણ પહરવતષન આવે કે જજિંદગીમાાં કાંઇ પણ થાય ત્યારે માણસ શુાં કરે છે? ગમે તે કરે પણ અંતે 
જે બદલાવ થયો હોય છે એનો સ્વીકાર કરવો પડ ેછે. હ્મુન સાઇકોલોજીની એક ‘ધ કુબલર રોસ 
મોડલ’ની વાત જાણવા જેવી છે. 78 વર્ષના ક્સ્વસ-અમેહરકન સાઇક્ક્યાહટ્રસ્ટ ડોકટર એબલઝાબેથ 
કુબલર રોસે 1969માાં લખેલા પસુ્તક ‘ઓન ડેથ એન્દ્ડ ડાઇંગ’ માાં આ મોડલની વાત કરી છે. તેમણે 
લખ્યુાં છે કે, જજિંદગીમાાં આવતા કોઇપણ દુ:ખના પાાંચ તબક્કા માણસ ફીલ કરે છે. આ પાાંચ સ્ટેજજસ 
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છે, હડનાઇલ,  એન્દ્ગર, બાગેઇન, હડપે્રશન અને એતસેપ્ટન્દ્સ. ગજુરાતીમાાં કહીએ તો ઇન્દ્કાર, ગસુ્સો, 
દલીલો, હતાશા અને સ્વીકાર. જ્યારે પણ આપણે કોઇ ટે્રજેડી, હડઝાસ્ટર, એક્તસડન્દ્ટ, ડેથ, હડવોસષ કે 
બીજી કોઇ નેગેહટવ ઘટના બને છે ત્યારે આપણે આ પાાંચ સ્ટેજમાાંથી પસાર થઇએ છીએ.  

 

કોરોનાના હકસ્સામાાં પણ આપણે આ પાાંચ સ્ટેજમાાંથી પસાર થયા છીએ. આ વાત લાઇફ કોચ શ્રીજીથ 
હિષ્ટ્નને સરસ રીતે સમજાવી છે. સૌથી પહલેા તો આપણે હડનાઇલ મોડમાાં હોઇએ છીએ. શરૂઆતમાાં 
આપણે કોરોના આપણે ત્યાાં નહીં આવે, આવશે તો પણ ગરમી અને બીજા કારણોસર બહુ સ્પે્રડ નહીં 
થાય એવી વાતો કરી. કોરોના આવી ગયો પછી આપણે બીજા સ્ટેજમાાં એટલે કે, એન્દ્ગરના સ્ટેજમાાં 
આવી ગયા. પહરક્સ્થવત સામે જ ગસુ્સો કરવા લાનયા, નારાજગી વ્યતત કરવા લાનયા. આવુાં એટલા 
માટે થયુાં કારણ કે આપણા હાથમાાંથી બધો કાંટ્રોલ જ ચાલ્યો ગયો. હરવા ફરવાવાળા આપણે ઘરમાાં 
પરુાઇ ગયા. બહાર નીકળી ન શકાય. બધુાં મળવાનુાં બાંધ થઇ ગયુાં. આપણી બધાની જજિંદગી જ સાવ 
બદલી ગઇ. આવા સાંજોગોમાાં આપણે મનથી જ ગસુ્સે થતા હોઇએ છીએ. આવુાં તે હોત ુાં હશે એવા 
સવાલો કરીએ છીએ. ઘણાને ગસુ્સો એટલે આવ્યો કે તેમણે જોબ ગમુાવી, ધાંધામાાં ફટકો પડયો, નોમષલ 
લાઇફ હડસ્ટબષ થઇ ગઇ અને બીજુ ઘણુાં બધુાં થયુાં. ત્રીજા સ્ટેજમાાં બાગેવનિંગ એટલે કે દલીલો શરૂ થાય 
છે. આવુાં શા માટે થયુાં? આટલી બધી બચિંતા અને વેદના શા માટે? બધા એવુાં ઇચ્છવા લાનયા કે, આ 
જલદીથી ખતમ થાય તો સારુાં ! વેદના, ઉદાસી અને વનરાશા ચાલ ુરહ ેએટલે હતાશા આવે છે. ભલે 
તીવ્ર હડપે્રશન ન હોય પણ હલકી ઉદાસી તો બધાએ મહસેસૂ કરી જ છે. હડપે્રશન કેવુાં અનભુવાય છે 
એ વ્યહકતની મેન્દ્ટલ હફટનેસ પર આધાર રાખે છે. આખરે છેલ્લા સ્ટેજમાાં એતસેપ્ટન્દ્સ એટલે કે સ્વીકાર 
થયો. આપણે સ્વીકારી લીધુાં કે કોરોના રહવેાનો છે. આપણે હવે કોરોનાના અક્સ્તત્વને સ્વીકારીને 
જીવવાનુાં છે. આપણે માસ્ક અને હને્દ્ડ નલોવ્ઝ પહરેવાાં લાનયાાં, સેવનટાઇઝર સાથે રાખવા લાનયા, 
સોવશયલ હડસ્ટન્દ્સ મેઇનટેન કરવા લાનયા અને હકીકતને સ્વીકારીને જીવવા લાનયા. આ તો કોરોનાની 
વાત હતી, જજિંદગીની બધી જ ખરાબ ઘટનાઓ વખતે આપણો પ્રવતભાવ અને પ્રવતસાદ આવો જ હોય 
છે. એ પછી કારમાાં પાંચર પડ્ુાં હોય, ફ્લાઇટ વમસ થઇ ગઇ હોય, કોઇએ દગો કયો હોય, બે્રક-અપ 
થયુાં હોય કે હડવોસષ થયા હોય. ફહરયાદથી માાંડીને સ્વીકારના તબક્કામાાંથી આપણે પસાર થઇએ 
છીએ.  
 

સવાલ એ થાય કે, માની લઇએ કે આ વાત સાચી છે, તો કરવુાં શુાં? સૌથી મહત્ત્વની વાત એ કે, જેટલી 
જલદીથી આપણે કોઇ ઘટનાનો સ્વીકાર કરી લઇએ એટલી ઝડપથી આપણે મતુત થઇ શકીએ છીએ. 
ઘણા લોકો લાાંબો સમય સધુી કોઇ ઘટનામાાંથી બહાર જ નીકળી શકતા નથી. એ લોકો વધ ુપીડાય 
છે. આપણી સાથે કાંઇ બને એ પછી આપણે જેમ બને એમ ઝડપથી ન્દ્ય ૂનોમષલમાાં આવી જવુાં જોઇએ. 
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વહલેુાં કે મોડુાં, ન્દ્ય ૂનોમષલમાાં આવવુાં તો પડ ેજ છે, તો પછી વહલેુાં શા માટે નહીં? જજિંદગીમાાં કાંઇ પણ 
બને એટલે શોક લાગવાનો જ છે. મારી સાથે જ કેમ? મારો વાાંક શુાં? મેં તો કોઇનુાં ખરાબ નથી કયુાં! 
આવા ઘણા સવાલો થાય છે. કોઇ જવાબ મળતા નથી. જવાબ હોય જ નહીં તો ક્યાાંથી મળવાના? 

આપણી પાસે એક જ માગષ અમે એક જ ઉકેલ હોય છે, જે પહરક્સ્થવત, જે સાંજોગ છે એનો સ્વીકાર 
કરવો. કોરોનાના અક્સ્તત્વનો સ્વીકાર કરી લીધા પછી આપણુાં પેઇન ઓછાં થયુાં છે, ધ્યાન રાખીએ 
છીએ પણ બહુ બચિંતા કરતા નથી. કોરોનાના ન્દ્ય ૂનોમષલની જેમ જ લાઇફમાાં બનતી ઘટના બાદ પણ 
ન્દ્ય ૂનોમષલમાાં આવી જવાનુાં હોય છે. શારીહરક અને માનવસક સ્વસ્થતા માટે સ્વીકારને સમજીને, 

સ્વીકાર કરીને મવૂ ઓન થઇ જઇએ તો જજિંદગી ઝડપથી થાળે પડી જાય છે!  

 
પેશ-એ-બખદમત 

બહસ મેં દોનોં કો લતુ્ફ આતા રહા, 
મઝુ કો હદલ, મૈં હદલ કો સમઝાતા રહા, 
મૌત કે ધોકે મેં હમ ક્ ૂાં આ ગએ, 

જજિંદગી કા ભી મજા જાતા રહા 
-જોશ મલવસયાની 
( ‘હદવ્ય ભાસ્કર’, ‘રસરાંગ’ પવૂતિ, તા. 05 જુલાઇ 2020, રવવવાર, ‘દૂરબીન’ કોલમ) 
kkantu@gmail.com  
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દૂરબીન – ૭ 

કોરોનાની વેક્તસન તો શોધાઇ જશે પણ હતાશા, ગસુ્સા અને સાંઘર્ષનુાં શુાં? 

કૃષ્ટ્ણકાાંત ઉનડકટ 

 

કોરોનાની વેક્તસન થોડા સમયમાાં આવી જશે એવા દાવાઓ થઇ રહ્યા છે. કોરોના તો વહલેો કે મોડો 
ચાલ્યો જશે,  તેની બીજી અસરોથી આપણે મતુત થઇશુાં? 

 
હતાશા, ઉદાસી, ગસુ્સો, સાંઘર્ષ અને બીજી નેગેહટવ અસરો ટાળવા માટે કોઇ રસી આવવાની નથી. 

એને હટાવવા માટે દરેક માણસે જ પ્રયાસો કરવા પડશે 
 

આખીયે દુવનયા એક સાથે શેનીયે કાગડોળે રાહ જોતી હોય, તો એ છે કોરોનાની વેક્તસન. આખા જગતે કોઇ 

એક વસ્તનુી એકસાથે ઝાંખના કરી હોય તેવી કદાચ આ પહલેી ઘટના છે. વેક્તસનનુાં નામ પડ ેએટલે બધાનાાં 
કાન ચમકે છે. કોરોનાએ બધાાંના જે હાલ કયાાં છે એની તો કોઇએ ક્યારેય કલ્પના પણ કરી નહોતી. 
કોરોનાની વેક્તસન એતઝેતટલી ક્યારે આવશે એ કોઇ છાતી ઠોકીને કહી શકે એમ નથી, પણ એક વાત નક્કી 
છે કે, વહલેી કે થોડીક મોડી, કોરોનાની વેક્તસન આવી તો જવાની જ છે. આપણે બધાાંએ જેટલો ટાઇમ કાઢયો 
છે એટલો સમય હવે કાઢવાનો નથી. મહહનો, બે મહહના કે મોડામાાં મોડા ત્રણ મહહનામાાં તો કોરોનાની 
વેક્તસન આવી જ જવાની છે. કોરોના જવાનો જ છે. સવાલ એ છે કે, કોરોનાના પગલે પગલે જે આવ્યુાં છે, 

એનુાં શુાં થશે?  

 

દુવનયાના મનોબચહકત્સકો અને સમાજશાસ્ત્રીઓ આજકાલ જે વાત કરે છે એ સમજવા અને અનસુરવા જેવી 
છે. તેઓ કહ ેછે કે, કોરોનાને કારણે લોકોની માનવસકતામાાં ઘણોબધો બદલાવ આવી ગયો છે. કોરોનાની 
જેટલા લોકો ઉપર અસર થઇ છે, તેના કરતાાં વધ ુલોકો પર માનવસક અસર થઇ છે. હતાશા, વનરાશા, 
ઉદાસી, નારાજગી, ગસુ્સો અને બીજી નેગેહટવ અસરો આપણા સૌમાાં આવી છે. મજબતૂ મનવાળા લોકોને 

થોડીક ઓછી અસર થઇ છે, નબળા મનના લોકોને થોડીક વધ ુઅસર થઇ છે. ભાનયે જ એવા લોકો હશે જેને 

કોરોનાના કારણે કોઇ જ અસર ન થઇ હોય. વનષ્ટ્ણાતો કહ ેછે કે, કોરોનાની વેક્તસન આવશે, પણ આ હતાશા 
અને બીજી નેબગહટવ અસરો દૂર કરવાની કોઇ વેક્તસન આવવાની નથી. એ તો દરેક વ્યક્તતએ પોતાની રીતે 
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જ હટાવવા પડશે. એ રસી તો દરેકે પોતાની મેળે જ શોધવી પડશે. સવાલ એ થાય કે, એ કેવી રીતે બની 
શકે? એનો જવાબ છે, મનોબળને મજબતૂ અને મક્કમ બનાવીને! તમારે જ તમારા તબીબ બનવુાં પડશે, 

તમારે જ તમારા મોહટવેટર બનવુાં પડશે અને તમારે જ તમારી પહરક્સ્થવત બદલવી પડશે. 

સૌથી કફોડી હાલત બે લોકોની થઇ છે. એક તો જેમણે પોતાના સ્વજનો ગમુાવ્યાાં છે એની અને બીજા જેણે 

પોતાની નોકરી ગમુાવી છે કે બબઝનેસમાાં ફટકો પડયો છે. કોરોનાના કારણે એમની માનવસક હાલત વવબચત્ર 

થઇ ગઇ છે. સ્વજન બીમાર હતાાં ત્યારે એમનુાં ધ્યાન ન રાખી શક્યાાં એનો વસવસો છે. દવાખાનાાંમાાં એકલા 
એકલા દમ તોડયો, વવદાય લીધા પછી ઘરે પણ ન લાવી શક્યાાં, છેલ્લી વખત સરખી રીતે મોંઢુાં પણ જોઇ 

ન શક્યાાં. આ વેદના અંદર ને અંદર ઘ ૂાંટાતી રહ ેછે. જેને પોતાને કોરોનાની અસર થઇ હતી એ પણ હોક્સ્પટલ 

કે ઘરના રૂમમાાં સાવ એકલા હતા. તવોરન્દ્ટાઇનના હદવસો પણ કાંઇ ઓછા ખતરનાક નથી હોતા.  
 

જોબ ગમુાવી છે એ લોકોને ઘર ચલાવવાની બચિંતા છે. અત્યારે માહોલ એવો છે કે નવી નોકરી પણ મળે 

એમ નથી. વલ્ડષ હલે્થ ઓગેનાઇઝેશનના હરપોટષ  અનસુાર, કોરોનાના કારણે મહહલાઓની હાલત સૌથી 
વધ ુકફોડી થઇ ગઇ છે. સૌથી વધ ુનોકરી મહહલાઓએ ગમુાવી છે. માનવસક ફટકો પણ મહહલાઓને વધ ુ

પડયો છે. મહહલાઓ મોટા પાયે ડોમેષ્સ્ટક વાયોલન્દ્સનો ભોગ બની છે. આ બધી એવી અસરો છે જેમાાંથી 
બહાર નીકળતાાં ઘણી વાર લાગવાની છે. સાઇહકયાટ્રીસ્ટો એવુાં કહ ેછે કે, તમે તેમાાંથી જેટલી વહલેી તકે 

બહાર નીકળી જશો એટલુાં તમારા હહતમાાં હશે. એના માટે જરૂરી એ છે કે, જે ગયુાં છે એના વવશે બહુ વવચારો 
ન કરો. વવચારોને નવી હદશા આપો. તમને ગમતુાં હોય એવુાં કાંઇક કરતાાં રહો. સાંબાંધોને સ્વસ્થ રાખો. આવતી 
કાલ સારી ઊગવાની છે. હલે્થ પ્રત્યે સજાગ રહો. માત્ર શારીહરક સ્વાસ્થ્ય માટે જ નહીં, માનવસક સ્વસ્થતા 
માટે પણ સજાગ રહો. હસવાનુાં થોડુાંક વધારી દો. કોરોનાના સમય દરવમયાન સાંબાંધોમાાં હડસ્ટન્દ્સ આવી 
ગયાના હકસ્સાઓ પણ બહુ બન્દ્યા છે. એ અંતરને ઘટાડવાનો પ્રયાસ કરો.  
 

હડપે્રશન એકાદ-બે નેગેહટવ વવચારોથી આવતુાં નથી. નકારાત્મક વવચારોનો વસલવસલો શરૂ થાય એ પછી 
માણસ ધીરે ધીરે હતાશામાાં ગરકાવ થઇ જાય છે. આપણે જો પહલેાાંથી જ થોડાક સતકષ  રહીએ, તો નબળા 
વવચારોથી બચી શકાય છે. એતસપટષસ દુવનયાના દેશોની સરકારોને પણ એવી સલાહ આપે છે કે, વેક્તસન 

શોધાઇ જાય એ પછી પણ સાંતોર્ માની નહીં લેતાાં. લોકોની હપેીનેસ માટેના પ્રયાસો ચાલ ુરાખજો. દરેક 

ઉંમરના વ્યક્તતના પોતાના મેન્દ્ટલ ઇસ્યઝૂ છે. નાનાાં બાળકોને પણ ઘરમાાં ને ઘરમાાં પરૂાઇ રહીને કે 

શાળાથી દૂર રહીને ઘણી અસરો થઇ છે. કોરોના ભલે ન થયો હોય, પણ કોઇ વ્યહકત તેની અસરમાાંથી મતુત 

નથી. ન્દ્ય ૂનોમષલ નાછૂટકે સ્વીકારવુાં પડ્ુાં છે. નવરાવત્ર ઘરમાાં બેસીને વવતાવવી પડી છે. હદવાળી પણ દર 

વખત જેવી રહવેાની નથી. સામાન્દ્ય સાંજોગો હોત તો હદવાળીની ખરીદી ચાલતી હોત, ફરવા જવાના 
પ્લાવનિંગ થઇ ગયાાં હોત અને વાતાવરણમાાં પણ ફેષ્સ્ટવલ માહોલ વતાષતો હોત!  
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હમણાાં તો એવી જ વાતો ચાલે છે કે, તમને શરદી-ઉધરસ નથી ને, તમને તાવ નથી આવતો ને, તમને 

શ્વાસ લેવામાાં તકલીફ નથી પડતી ને, તો તમારા જેવુાં સખુી કોઇ નથી! કોઇ ને કોઇ બહાને હસતાાં રહો, પછી 
એ ભલે વોટ્સએપ ઉપર આવેલો કોઇ જોક કે વમમ્સ કેમ ન હોય! પેલો મેસેજ બહુ ચાલ્યો હતો કે, હ ે

ભગવાન! 2020ને ડીલીટ કરી દો, એમાાં વાઇરસ છે! બીજી એક વાત એ હતી કે, આ વખતે ન્દ્ય ૂયરના હદવસે 

2021ના આગમન કરતાાં 2020ની વવદાયની ખશુી વધારે હશે! જજિંદગી છે, ચડાવ-ઉતાર તો ચાલતાાં જ 

રહવેાનાાં છે. આ સમય પણ ચાલ્યો જવાનો છે. આપણી જાતને નબળી પડવા ન દઇએ એ સૌથી વધ ુ

મહત્વનુાં છે! 

 
પેશ-એ-બખદમત 

મેરે દુ:ખ કી કોઇ દવા ન કરો, 
મઝુ કો મઝુી સે અભી જુદા ન કરો,  
ઇશ્ક હૈ ઇશ્ક યે મજાક નહીં, 
ચાંદ લમ્હો મેં ફૈસલા ન કરો. 
- સદુશષન ફાકીર  

 

(‘હદવ્યભાસ્કર’, ‘રસરાંગ’ પવૂતિ, તા. 01 નવેમ્બર 2020, રવવવાર, ‘દૂરબીન’ કોલમ) 

kkantu@gmail.com  

 

કૃષ્ટ્ણકાાંત ઉનડકટ 
વહરષ્ટ્ઠ પત્રકાર-લેખક-બચિંતક 
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હવે હુાં નહીં બચુાં! 
કૃષ્ટ્ણકાાંત ઉનડકટ 

 
તમારો કોરોના હરપોટષ  પોબઝહટવ આવ્યો છે!  

હેં! માનસને આશ્ચયષનો પાર ન રહ્યો. મેં તો તમામ વપ્રકોશન લીધા હતા. ક્યાાંય બહાર પણ નથી ગયો. 
બહાર ગયો તો ત્યારે પણ માસ્ક પહરેી જ રાખ્યુાં હત ુાં. આવીને તરત નાહી લેતો હતો.  

જરાક ટેમ્પે્રચર હત ુાં. માનસને થયુાં કે, એ તો હોય! ઘરના લોકોએ દબાણ કયુાં ત્યારે માનસ કોરોનાનો 
હરપોટષ  કરાવવા તૈયાર થયો હતો.  

આખરે માનસને હોક્સ્પટલમાાં ખસેડવામાાં આવ્યો. 35 વર્ષનો માનસ મનનો મજબતૂ હતો. તેણે કહ્ુાં 
કે, હવે કોરોના છે તો છે, હુાં વહલેી તકે આમાાંથી બહાર આવી જઇશ. દવાખાને જતી વખતે ઉલટુાં એ 
બધાને કહતેો ગયો કે, કાંઇ બચિંતા કરતા નહીં. હુાં કાંઇ એમ મરી જવાનો નથી! 
હોક્સ્પટલમાાં દાખલ થતાાં વેંત જ સારવાર ચાલ ુથઇ ગઇ. પહલેા હદવસે તો કાંઇ વાાંધો લાગતો નહોતો. 
બીજા હદવસે અચાનક વવકનેસ લાગવા માાંડી. ઓક્તસજન લેવલ માપ્યુાં તો ખબર પડી કે, ઓક્તસજન 
લેવલ ડાઉન થતુાં જાય છે. ઓક્તસજન લેવલ વમવનમમ 95 પ્લસ હોવુાં જોઇએ, એના બદલે 70 થઇ 
ગયુાં હત ુાં. 
વસસ્ટર, આમને તાત્કાબલક ઓક્તસજન આપો. ડોકટરે આદેશ કયો એ સાથે નસે બેડની નજીકથી જ 
પસાર થતી ઓક્તસજનની પાઇપ સાથે નળી લગાવીને માનસને માસ્ક પહરેાવી દીધો.  

ઓક્તસજનના માસ્કથી ગ ૂાંગળામણ થતી હતી પણ કોઇ વવકલ્પ નહોતો. પાણી પીવાની ઇચ્છા થાય 
તો પણ માસ્ક હટાવવુાં પડત ુાં હત ુાં.  

અત્યાર સધુી તો વીહડયો કોલથી બધા સાથે વાત પણ થતી હતી. હવે મોઢે માસ્ક હોવાથી વાત પણ 
થઇ શકતી નહોતી. ડોકટરે પણ કહ્ુાં હત ુાં કે, કોઇ જોખમ ન લો, આરામ કરો! 
ઘરના લોકોને ઓક્તસજનની ખબર પડી ત્યારે ધ્રાસ્કો પડયો. ડોકટર સાથે વાત કરી. ડોકટરે કહ્ુાં કે, 
માનસના હરપોટષ  સારા નથી. વી આર ટ્રાઇંગ અવર બેસ્ટ. 
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બે હદવસ થયા. ઓક્તસજન લેવલ વધ ુડાઉન જવા લાનયુાં. તાવ પણ વધવા લાનયો હતો. શરીર પણ 
હવે સાથ આપતુાં નહોત ુાં. ડોકટરે તરત જ માનસને આઇસીયમુાાં વશફ્ટ કરી દીધો.   

તબબયત તો બગડતી જ જતી હતી. આખરે ડોકટરે કહ્ુાં કે, હવે એક જ ઉપાય છે, માનસને વેષ્ન્દ્ટલેટર 
પર લેવો પડશે! 

હા પાડવા વસવાય બીજો ઉપાય પણ ક્યાાં હતો?  

માનસને વેષ્ન્દ્ટલેટર પર લીધો. મજબતૂ મનનો માનસ પણ હવે નબળો પડી ગયો હતો. એને એવુાં 
લાગવા માાંડ્ુાં હત ુાં કે, હવે અહીંથી બહાર જ નહીં નીકળી શકુાં! હવે મારુાં  ડેડબોડી જ જશે! 

માનસ ભયથી કાાંપવા લાનયો હતો. તેને થયુાં કે, એકવાર, માત્ર એક વાર, ઘરના લોકો સાથે વાત 
કરી લઉં! પછી કદાચ વાત કરવા મળે કે ન મળે! મારુાં  મોઢુાં પણ જોવા મળે કે ન મળે! 

ડોકટર આવ્યા ત્યારે પણ માનસે ઇશારા કરીને કહ્ુાં કે, પ્લીઝ થોડી વાર વેષ્ન્દ્ટલેટર હટાવી લો. મને 
છેલ્લી વાર મારા ઘરના લોકો સાથે વીહડયો કોલથી વાત કરી લેવા દો. ઘરેથી પણ માનસના માત-
વપતા ડોકટરને એવુાં જ કહતેા હતા કે, એકવાર માનસનુાં મોઢુાં જોઇ લેવા દો.  

આખરે ડોકટર સાંમત થયા. માનસનુાં વેષ્ન્દ્ટલેટર હટાવી જોયુાં. શ્વાસ લેવામાાં તકલીફ પડતી હતી પણ 
વાાંધો આવે તેવુાં ન લાનયુાં. માનસના વપતાને વીહડયો કોલ જોડયો.  

કોલ આવતા જ માનસના માતા-વપતા સ્િીન પર એકટસે જોવા લાનયા.  

માનસનો અવાજ તરડાયેલો હતો. મા-બાપને હાથ જોડયા. તેના શબ્દો હતા...  હવે હુાં નહીં બચુાં. 
મારી આસપાસ રોજ ચાર-પાાંચ લોકો મરી જાય છે. હવે કદાચ મારો વારો પણ આવી જશે! હવે હુાં 
નહીં બચુાં! 
દીકરાની વાત સાાંભળીને મા-બાપ બાંને હતપ્રભ થઇ ગયા. વપતાએ મહનેત કરીને સ્વસ્થતા કેળવી. 
વપતાએ પછી કહ્ુાં કે, એ ન વવચાર કે તારી આજુબાજુમાાં દરરોજ ચાર-પાાંચ લોકો મરી જાય છે, એ 
વવચાર કે તારી આજુબાજુમાાંથી સાજા થઇને દરરોજ કેટલા લોકો ઘરે જાય છે. મરવાના વવચાર ન 
કર, જીવવાની વાત કર! તુાં મારો સ્ટ્રોંગ દીકરો છે. તને કાંઇ જ નથી થવાનુાં!  
વપતાના આ શબ્દોએ માનસ ઉપર ગજબની અસર કરી. વીહડયો કોલ પરૂો થયો એ પછી માનસને 
વેષ્ન્દ્ટલેટર પાછાં લગાવી દેવાયુાં.  

વપતાના શબ્દો મનમાાંને મનમાાં ગ ૂાંજતા હતા... મરવાના વવચાર ન કર... જીવવાનુાં છે એવુાં જ વવચાર!  

માનસે વવચારનો ટે્રક બદલી નાખ્યો. ભલે વેષ્ન્દ્ટલેટર પર લેવાયો પણ મને કાંઇ નથી થવાનુાં. હુાં 
જીવવાનો છાં. ધીમે ધીમે એની જીજીવવર્ા પ્રબળ થવા લાગી! 
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અચાનક શરીરમાાં પણ ચેતન આવવા લાનયુાં. ઓક્તસજન લેવલ વધવા લાનયુાં. વેષ્ન્દ્ટલેટર હટાવીને 
ફરીથી ઓક્તસજન પર લેવાયો. ઓક્તસજન હટાવ્યુાં તો પણ લેવલ સારુાં  રહવેા લાનયુાં. સેહટસફેતશન 
ખાતર ફરીથી કોરોનાનો ટેસ્ટ કરવામાાં આવ્યો.  

ડોકટર માનસના બેડ પાસે આવ્યા. ડોકટરના હાથમાાં કોરોનાનો હરપોટષ  હતો. માનસ સામે જોઇને 
થોડુાંક હસીને ડોતટર બોલ્યા, નેગેહટવ!  

માનસની આંખોના ખણૂા ભીના થઇ ગયા. તેનાથી બોલી જવાયુાં, થેંક ગોડ!  

ડોકટરે કહ્ુાં કે, થેંક ગોડ સાથે થેંક ડેડ પણ કહો! અમારી સારવાર સાથે તમારા વપતાના શબ્દોએ પણ 
બહ ુમોટી અસર કરી છે!  

ચાર હદવસમાાં માનસ ઘરે જવા જેવો થઇ ગયો. એમ્બ્યલુન્દ્સમાાં ઘરે પહોંચ્યો. વપતાને વળગીને રડી 
પડયો. તેણે કહ્ુાં, થેંક ય ુડડેી! હવે હુાં જીવીશ ત્યાાં સધુી જીવવાના જ વવચાર કરીશ! 

 

આ સાવ સાચી ઘટના છે. આમાાં સૌથી મહત્વની કોઇ વાત હોય તો એ જ છે કે, વવચારોને નબળા 
પડવા ન દો. વવચારોમાાં જબરી તાકાત હોય છે. હરપોટષ  પોબઝહટવ આવ્યા પછી જે પોબઝહટવ રહ્યા છે 
એનો જ હરપોટષ  નેગેહટવ આવ્યો છે. એક વાત સાબબત થઇ છે કે, માણસ તન કરતા પહલેા મનથી 
મરી જાય છે. જેની જીજીવવર્ા પ્રબળ રહ ેછે એ મોતને પણ પડકાર આપી શકે છે. એ વાત તો સાજા 
નરવા લોકોને પણ એટલી જ લાગ ુપડ ેછે કે, જજિંદગીને નજર સામે રાખો, મોતને નહીં. જજિંદગીને 
ભરપરૂ જીવી લો! રોજ સવારે જાતને પ્રોવમસ આપો કે, મારી જજિંદગી હુાં ભરપરૂ જીવીશ! 

 

કૃષ્ટ્ણકાાંત ઉનડકટ 
વહરષ્ટ્ઠ પત્રકાર-લેખક-બચિંતક 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 



142 
 

કોરોનાકાળમાાં પણ તાલ ગ્રપેુ નતૃ્યની પ્રવવૃિ જીવાંત રાખી 
કૃવતકા શાહ 

 
 
 

કોરોનાની મહામારી એ આખા વવશ્વને સ્તબ્ધ કરી દીધ.ુ કોવવડ-૧૯ નો ખોપ અને ગાંભીરતા જોતા 
લોકડાઉન ૧-૨-૩ ની જાહરેાતો થતી રહી. વેપાર, ઉદ્યોગ, વાબણજ્ય સાથે કળા પ્રવવૃિ પણ બાંધ થઈ 
ગઈ. સીનેમાગહૃ, નાટયગહૃ, સભાગહૃ ને બાંધ કરી દેવામાાં આવ્યા. અમારુ તાલ ગ્રપુ જેમાાં નતૃ્ય અને 
ગરબાની પ્રવવૃિ કરીએ છીએ એને માટે સૌથી મોટો પ્રશ્ન એ હતો કે સ્ટેજ પરફોમન્દ્સ બાંધ થઈ ગયા 
તો હવે શુાં કરીશુાં ?   

 

તાલ ગ્રપુ ગજુરાત, મહારાષ્ટ્ટ્ર, હદલ્હી ઉપરાાંત અન્દ્ય દેશોમાાં ગરબા અને નતૃ્યના કાયષિમો આપી ચકૂી 
છે.  તાલ ગ્રપુ દ્વારા અત્યાર સઘુીમાાં પાાંચ દેશોમાાં લોકનતૃ્ય અને ગરબાના કાયષિમો આપવામાાં 
આવ્યા છે. સ્વીત્ઝરલેન્દ્ડ, પ્રાગ, બલગેહરયા, જ્યોજીયા અને બેલજીયમ દેશમાાં અમો એ ભારવતય 
લોકનતૃ્ય ના પરફોમન્દ્સ આપ્યા છે.  

 

ઉપરોકત વવવવધ દેશોમાાં આંતર રાષ્ટ્ટ્રીય ફોકલોર ફેસ્ટીવલમાાં ભારતનુાં પ્રવતવનવધત્વ કરી, ભારતની 
સાંસ્કૃવતને ઉજાગર કરવાના અમારા ધ્યેયએ ગજુરાત, રાજસ્થાન, બાંગાળ, મહારાષ્ટ્ટ્ર, પાંજાબ ના વવવવધ 
લોકનતૃ્યની રજૂઆત કરી લોક ચાહના મેળવી છે. ૨૦૨૦ ના મે મહહનામાાં અમારે નેધરલેન્દ્ડના 
આંતર રાષ્ટ્ટ્રીય ફોક લોરમાાં ભારતનુાં પ્રવતવનવધત્વ કરવાનુાં હત ુાં. પરાંત ુકોરોના ના કારણે આંતર રાષ્ટ્ટ્રીય 
વવમાની સેવા બાંધ થઈ ગઈ અને અમારે તે ટ્રીપ કેન્દ્સલ કરવી પડી. આમ કોરોનાએ અમારી આ 
કળા પ્રવવૃિ ઉપર વ્રજઘાત કયો.  

 

પરાંત ુતાલ ગ્રપેુ હાર ન માની. અમે નક્કી કયુષ કે નતૃ્યની પ્રવવૃિને કોરોના કાળમાાં પણ જીવતી 
રાખીશુાં. એટલે અમે ઓનલાઈન નતૃ્ય અને ગરબાની પ્રવવૃિ શરૂ કરી.  

 

અમે સૌ પ્રથમ “Fest Folk Mundi in Rede at Brazil” માાં ભાગ લીધો. અમારા લોકનતૃ્યના વવડીયો 
આ આંતર રાષ્ટ્ટ્રીય ઓનલાઈન ફેસ્ટીવલમાાં રીલીઝ થયા.  

 

ત્યારબાદ ‘તાલ સે તાલ મીલા’ ના વશર્ષક હઠેળ અમે ભારતમાાં થતા સાત પ્રકારના તલાસીકલ નતૃ્યનો 
પ્રોગ્રામ ઓનલાઈન કયો જેમાાં ભરતનાટયમ, કથક, કચૂીપડુી, ઓડીસી, મોહહનીઅટ્મ, કથકલી અને 
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મણીપરુી વગેરે નતૃ્યના કલાગરુૂ દ્વારા જેતે નતૃ્ય કલાની માહહતી આપવામાાં આવી અને એ નતૃ્યો 
પ્રસ્તતુ પણ કરવામાાં આવ્યા. આમ તાલ ગ્રપુ દ્વારા સાત નતૃ્યના પ્રકારનુાં ઓનલાઈન વશક્ષણ 
આપવામાાં આવ્યુાં અને નતૃ્યો પ્રસ્તતુ થયા.  

 

“તાલ ગ્રપુ” ‘CIOFF’ ન ુસભ્ય છે. તેથી  CIOFF 50th Anniversary Folklore at Distance International 

Workshop Marathon  માાં ભાગ લઈ દુવનયા ના ૭૦ દેશોના કલાકારોને ભારતના ગરબા અને ફોક 
ડાન્દ્સ શીખવ્યા. આ વકષશોપમાાં તાલ ગ્રપુના ડીરેકટર અને કોરીયોગ્રાફર શ્રીમતી કૃવતકા શાહ ની કલા 
અને નતૃ્ય શીખવવાની પધ્ધવતના ભરપરૂ વખાણ થયા. આમ આંતર રાષ્ટ્ટ્રીય વકષશોપમાાં નતૃ્યનુાં 
વશક્ષણ આપવાનો અમારો પ્રયત્ન સફળ રહ્યો.  

 

અમે તા ૨૦, ૨૧, ૨૨ સપ્ટેમ્બર, ૨૦૨૦ ના રોજ 20th Global Folk Dance Festival માાં  ભાગ લઈ 
ફરીવાર આંતર રાષ્ટ્ટ્રીય તખ્તા ઉપર ભારતનુાં પ્રવતવનવધત્વ કયુષ. અતે્ર નોંધવુાં જરૂરી છે CIOFF ના 
ભારતના પ્રમખુ શ્રી પવનકુમાર અને ચારૂ ફેશન ફાઉન્દ્ડેશનના સાંયતુત ઉપિમે અમે 20th Global Folk 

Dance Festival માાં આપણા દેશના લોકનતૃ્ય રજૂ કરી શક્યા. આ ફેસ્ટીવલમાાં ૨૫ દેશો ના કલાકારોએ 
પોતાની સાંસ્કૃવતના ફોક ડાન્દ્સ રજૂ કયાષ. આ ફેસ્ટીવલ યનેુસ્કો સાથે જોડાયેલુાં હત ુાં.  

 

નવરાત્રી એટલે ગજુરાતનો સૌથી મોટો લોક ઉત્સવ. કોરોના કાળમાાં નવરાત્રી ઉત્સવમાાં Actual 

ગરબા શક્ય ન હતા. આથી તાલ ગ્રપુ દ્વારા “Virtual Navratri 2020” નુાં આયોજન કરવામાાં આવ્યુાં. 
આ આયોજનને સરુત મહાનગરપાબલકા, રાજ્ય સરકાર તથા ઈન્દ્ડીયન કાઉન્દ્સીલ ફોર કલ્ચરલ 
રીલેશન, ગજુરાતનો સહયોગ પ્રાપ્ત થયો.  

 

આમ તાલ ગ્રપુ દ્વારા કોરોનાના આપવિ કાળમાાં પણ નતૃ્ય પ્રવવૃિને જીવાંત રાખવામાાં આવી અને 
નતૃ્ય દ્વારા લોકોના દુ:ખ દદષ ને ભલૂાવવાનો પ્રયત્ન થયો. 
 
 

કૃવતકા શાહ 

ફાઉન્દ્ડર ડીરેકટર અને કોરીયોગ્રાફર, તાલ ગ્રપુ, સરુત – ૯૯૯૮૩ ૫૦૦૦૮  
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કોરોના સામેનુાં યદુ્ધ અભતૂપવૂષ પણ છે અને પડકારજનક પણ 
લવજીભાઈ ડી. ડાલીયા (બાદશાહ) 

 
 

                                    સામાન્દ્ય રીતે  સરકારશ્રીની ગાઈડલાઈન્દ્સ મજુબ હુાં કોરોના મહામારી ના 
સમયમાાં  હમેશા તકેદારી રાખતો હતો, અને સામાન્દ્ય રીતે હુાં મારા ફામષહાઉસ પર એકલોજ રહતેો 
હતો.  એક રાતે્ર હુાં સતુો હતો ત્યારે અચાનકજ મને ઠાંડી લાગવા લાગી. બીજા હદવસે તાવ (ફીવર) 
જેવુાં પણ લાનયુાં અને ફરી પાછી ઠાંડી લાગવા લાગી, એટલે તરત જ મેં મારા ફેમીલી ડોતટર સાથે 
વાત કરી અને પછૂયુાં કે ‘આવા લક્ષણો કોરોનાના હોઈ શકે ખરા?’  

 

એમણે મને કહ્ુાં, ‘હા હોઈ શકે.’ એટલે મેં તરત જ હકરણ હોક્સ્પટલમાાં સાંપકષ  કયો. અને મથરુભાઈ 
સવાણીને વાત કરી એમણે કોરોના ટેસ્ટ કરાવવાની સલાહ આપી, રોગની ગાંભીરતા જોઇને હુાં તરતજ 
હોક્સ્પટલ ગયો આ વવભાગના સાંબવધત ડોકટરે મારુાં  ચેક-અપ કયુાં. સાચુાં કહુાં તો મારા મનમાાં તો 
કોરોના હોઈ શકે એવી કોઈ કલ્પના પણ નહોતી. આતો હમણા થાકના કારણે બે હદવસથી ઠાંડી, તાવ 
જેવુાં લાગત ુાં હશે તેવુાં મનમાાં ને મનમાાં વવચારતો હતો, મારા મનમાાં તો કોરોના પોઝીટીવ આવશે 
એવુાં એક ટકાના ભાગમાાં પણ નહોત ુાં. કોરોનાનો ટેસ્ટ કરાવી ને હજી તો ગાડીમાાં બેઠોકે તરત જ મને 
કોલ આવ્યો કે રીપોટષ  આવી ગયો અને તમારો કોરોના રીપોટષ પોઝીટીવ આવ્યો છે, એટલે કે તમે 
કોરોના પોઝીટીવ છો.  

 

થોડી વાર માટે જાણે હુાં સ્તબ્ધ થઇ ગયો હતો, મનમાાં વવચારોનો વાંટોળ ચાલ ુથઇ ગયો હતો, મને 
બચિંતા હુાં કોરોના પોઝીટીવ આવ્યો તેના કરતા મારા પહરવાર જનોની વધ ુહતી એટલે મેં કહ્ુાં કે  ‘હુાં 
ઘરે જ કોરોન્દ્ટાઈન થઇ જાઉ ને અને ઘરે જ ટ્રીટમેન્દ્ટ લઈશ તો ચાલશેને?’  

 

એટલે ડોકટરે કહ્ુાં કે ‘એના કરતા તમે અહીં દાખલ થઇ જાવ તો વધારે સારુાં  રહશેે. ઘરમાાં તો કોઈ 
બીજાને ચેપના લાગે એનુાં પણ ધ્યાન રાખવુાં પડ.ે એટલે પછી હુાં હકરણ હોક્સ્પટલમાાં જ એડમીટ થઇ 
ગયો. અને મારી ફેમીલી ને પણ જાણ કરી  દીધી, હવે મારા પહરવારજનો ખબુજ બચિંવતત હતા  કારણકે 
મને સગુર અને બી.પી. બાંને છે. ત્યારબાદ હોક્સ્પટલ ખાતે બને્ન ડોતટર વમત્રો દ્વારા મારી વવશેર્ કાળજી 
રાખતા અને સગુર અને બી.પી  નોમષલ રહ ેઅને હુાં સતત હકારાત્મક અબભગમ કેળવુાં તેવી કાળજી 
રાખતા હતા.  
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મારી ટ્રીટમેન્દ્ટ કરતા ડોતટરે સઘન સારવાર સાથોસાથ માનવસક સધીયારો પરૂો પાડયો હતો, મારા 
પહરવારજનોના સતત હફૂથી મારામાાં હકારાત્મક ઉજાષ પ્રાપ્ત થઇ હતી. હુાં સ્વસ્થ થયો અને સાથોસાથ 
મારામાાં સકારાત્મક ભાવનાનો પણ વવકાસ થયો. એ પછી તો મારા ઘરે પણ મારા બે ફેમીલી મેમ્બરને 
કોરોના  પોઝીટીવ રીપોટષ આવ્યા હતા. જેની તો મને જાણ પણ નહોતી. એમની પણ ખબુ સારી રીતે 
ટ્રીટમેન્દ્ટ કરી અને એ પણ આ મહામારી ગણાતા કોરોનાની ઝપેટમાાંથી બહાર આવી ગયાાં છીએ.  

 

          વમત્રો, કોરોના સામેનુાં યદુ્ધ અભતૂપવૂષ પણ છે અને પડકારજનક પણ. એટલા માટે આ 
દરમ્યાન લેવાઇ રહલેા વનણષયો પણ એવા છે, જે દુવનયાના ઇવતહાસમાાં કયારેય જોવા અને સાાંભળવા 
ન મળયા હોય. કોરોનાને રોકવા માટે તમામ ભારતીયોએ જે પગલાાં ભયાષ છે, જે પ્રયાસો હાલ આપણે 
કરી રહ્યા છીએ તે જ ભારતને કોરોના મહામારી પર જીત અપાવશે. પ્રત્યેક ભારતીયનો સાંયમ અને 
સાંકલ્પ આપણને આ મશુ્કેલ સાંજોગોમાાંથી બહાર કાઢશે.  

 

અંતે મારી સારવાર કરનાર ડોતટર વમત્રો અને ભારતના તમામ ડોતટર કે જે આપણા માટે કોરોના 
વોરીયસષ છે તેના માટે હુાં અપુાં છાં  

 

ન આત્માથષમ ્ન અવપ કામાથષમ ્અતભતૂ દયાાં પ્રવત.. 
વતતે યત ્બચહકત્સાયાાં સ સવમષ ઇવત વતષતે.. 
અથાષત, ધન અને કોઇ ખાસ કામનાને લઇને નહહિં પરાંત ુદદીની સેવા માટે દયાભાવ રાખીને જે કાયષ 
કરે છે તે સવષશે્રષ્ટ્ઠ બચહકત્સક હોય છે. 
 
 

લવજીભાઈ ડી. ડાલીયા (બાદશાહ) 

અવધ - ગોપીન ગ્રપુ, સરુત. - lavjibhaibadshah@gmail.com 
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Let Your Own Light Shine 
Maharukh Zubin Chichgar 

 
Sometimes we feel let down, perplexed and totally lost amidst the twists and turns of life. Our 
Plans go awry and we feel frustrated as we fail to understand what is happening around us. 
Such is the situation with the ‘Demon’ of 2019 the Corona Virus. It has made mankind feel 
helpless. Life around has become too hard with people being rendered jobless and the world 
around seems hopeless and cruel. We all have been waging a war against this faceless enemy 
Covid-19. Days  drifting into weeks and weeks slipping into months and we are all waiting for 
a ray of light to lift us from this ‘Depressing Darkness’. 
 
In these troubling times, the best gift you can give everyone around you is your courage to 
shine, to help and to rise above your own pain just to bring a smile to thousand lives. 
 
Surat witnessed some brave hearts which stretched out to help others. In the wake of novel 
corona virus, there was Dr. Sanjibani Panigrahi in Surat who serves in New Civil Hospital. On 
March 23, Monday she was threatened by residents of her building for travelling to hospital 
and back in lockdown. One night when she was returning back home she was stopped and 
warned severely. This did not stop her from her service to humanity in these trying times. 
On Tuesday March 24, she tweeted about this threat and tagged PM Narendra Modiji. This 
tweet showed its effect and lot of her doctor friends came out to help her. She also received 
help from and support from police. Salute to such doctor's who are ready to help humanity 
even against odds. 
 
Another great fighter of Surat is Dr. Sanket Mehta, an anesthetist. Even while on Oxygen 
support, fighting Corona Virus infection, this doctor did not lose a minute in risking his life to 
save the life of 71 year old Dinesh Purani who required urgent intubation for ventilator support. 
According to medical science intubation of a collapsed patient has to be done in 3 minutes or 
else could damage the brain rampantly. He removed his own Oxygen support, walked to the 
patient's bed in spite of his weakness and intubated him in no time. This humane gesture 
blessed him with extended life. Very  proud of Dr. Sanket Mehta. 
 
Friends, let us keep the light within us  shining even in these difficult times. As Beth Moore 
says, 
"Let your light shine today 
and let your personality blossom too, 
You don't have to be a people-pleaser, 
be a people- lover too." 
 
In these challenging times we need to put away the attitude, 'Nothing can happen to me’, 
instead we must be careful and safe. Another way to be a Corona Warrior is to wear a mask 
(cover the nose and not on the neck), wash hands regularly, use sanitizer and maintain social 
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distancing. If you do this religiously you will keep others safe from this deadly Virus and make 
the world a better place to live in. 
 
Stories of ‘Brave Hearts’ like  Dr. Sanjibani Panigrahi and Dr. Sanket Mehta shall keep inspiring 
people, 
 
As Mr. Asim Bakshi Writes, 

"જાણવુાં જરૂરી છે, 

કેવી રીતે જીવાય છે, 

અમતૃ મકૂીને બાજુએ 

ઝેર કેમ પીવાય છે; 

ખરી પરીક્ષા તો વમળમાાં છે 

બાકી શાાંત પાણીએ તો તરી જવાય છે." 

 
Maharukh Zubin Chichgar 

Stage artist, teacher – Surat – 98985 88822 
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સારવારની શરુઆત નવી વસવવલ હોક્સ્પટલથી થઇ હતી 
ડૉ. મહને્દ્રવસિંહ ચૌહાણ 

 

સરુતમાાં સૌ પ્રથમ નવી વસવવલ હોક્સ્પટલ સરુત ખાતે કોવવડ-19 દદીઓને સારવારની શરુઆત 
થયેલ. મારી જાણ મજુબ અહીં જુદા જુદા વનષ્ટ્ણાત તબીબની ટીમ બનાવી સારવાર આપવામાાં 
આવતી. મેડીસીન, એનેશ્થેવસયા, પલ્મોનરી મેડીસીન અને માઇિોબાયોલોજી જેવા વવભાગો મખુ્ય 
તેમજ અન્દ્ય વવભાગો પણ કાયષરત હતા. જેમ જેમ કેસોની સાંખ્યા વધતી ગઇ તેમ તેમ જરૂરીયાત 
મજુબ ઓક્તસજન બેડ, વેંટીલેટર, આઇ.સી.ય ુવગેરેની જે સાંખ્યા હતી એમાાં વધારો થયો. શરૂઆતમાાં 
1150 બેડની કાયષરત હોક્સ્પટલમાાં જ સારવાર આપવામાાં આવતી હતી પણ કેસોની સાંખ્યા વધતા 
નવા 1075 બેડની નવી કોવવડ હોક્સ્પટલ શરુ કરવામાાં આવી હતી. અતીગાંભીર દદી કે જેઓને 108 
કે અન્દ્ય એમ્બ્યલુાંસ દ્વારા અહીં લાવવામાાં આવતા અને તેઓને તાત્કાલીક સારવારની ખબુજ જરુર 
હોય, એવા દદીઓ માટે ટ્રાયેજ એરીયા બનાવી, વનષ્ટ્ણાત તબીબની ટીમ દ્વારા તાત્કાલીક દદીની 
સારવાર આપવામાાં આવતી અને પછી જ જરૂહરયાત મજુબના વોડષ કે આઇ.સી.ય.ુ માાં દદી ને દાખલ 
કરવામાાં આવતા. બીજા વવભાગના તબીબો જેવા કે પ્રોફેસર, એસોવસએટ પ્રોફેસર, મદદનીશ 
પ્રાધ્યાપક, ટયટુર, રેસીડાંટ અને ઇન્દ્ટનષ ડોકટસષને પણ કોવવડ હોક્સ્પટલમાાં જરૂહરયાત મજુબ કાયષ 
સોંપવામાાં આવેલ. ડોતટર અને નવસિંગ સ્ટાફની જરુરીયાત વધતા સરુત વસવાય જ્યાાં  કોવવડ-19 નુાં 
પ્રામાણ ઓછાં હત ુ ત્યાાંથી ડેપ્યટુ કરીને પણ સેવાનો લાભ દદીઓને મળેલ. કોવવડ-19 ની ડ્ટુી 
દરમ્યાન તમામ સ્ટાફની રહવેાની, જમવાની ઉિમ વ્યવસ્થા પણ આવકારવા લાયક હતી. 
શબવાહહની રારા મ્રતુકની અંવતમવવવધ પણ સરકારની ગાઇડલાઇન મજુબ અને એ પણ તેઓના ધમષ 
મજુબની અંવતમ વવવધનુાં કાયષ બીરદાવવા લાયક હત.ુ દદીના સગાને કોવવડ-19 હોક્સ્પટલમાાં 
સરકારની ગાઇડલાઇન મજુબ જવા દેવા પર પાબાંધી હોવાથી દદીની પળે પળ ની જાણકારી માટે 
અને દદી સાથે વવહડયો કોલથી વાતચીત થઇ શકે એ માટેની હલે્પ ડેસ્ક ઉભી કરવામાાં આવી હતી જે 
ખબૂજ ઉમદા કાયષ કહી શકાય. એમ.બી.બી.એસ, ફીઝીયોથેરાપી, નસીંગ વગેરેના ફાઇનલ યર નાાં 
વવદ્યાથીઓને પણ સરકારશ્રી રારા કોવવડ સહાયક તરીકેની સ્ટાઇપેંડ સાથેની સ્વેચ્છીક વનમણુાંક પણ 
દદીઓ માટે ખબુજ ઉપયોગી નીવડેલ. 
    

ડૉ. મહને્દ્રવસિંહ ચૌહાણ 

આંખના વનષ્ટ્ણાત તબીબ, સરુત 
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કાળમખુો કોરોના 
મયાંક વત્રવેદી 

 

અમારા એપાટષ મેન્દ્ટના હસમખુા સદાબહાર એવા ભરતભાઈ સદાય દોડતા મદદરૂપ થતા બેંકમાાં હતા 
ત્યારે પણ સહકમષચારીને પણ મદદરૂપ એકદમ મોજીલા મસ્તાના માણસ એટલે અમારા ભરતભાઈ 
અસલ મોજીલા સરુતી. 
 

વનવવૃત પછી પણ સેવાનો વસલવસલો ચાલ ુરહ્યો એમના પહરવારમાાં પત્ની અને ફોઈ કે જેમની છત્ર 
છાયામાાં એ મોટા થયા પહરક્સ્થવત વશ શેરીનુાં ઘર છોડીને વસટી લાઇટમાાં અમારા એપાટષ મેન્દ્ટમાાં રહવેા 
આવેલા અહીં આવી ને પણ ગણતરીના હદવસોમાાં જ એપાટષ મેન્દ્ટના બધા જ સભ્યોની સાથે એવો 
મન મેળ કરેલો કે ભરતભાઈ ને યાદ કયાષ વગર કોઈનો હદવસ જાય નહીં. આવા ભરતભાઈ દોડી-
દોડીને બધાનાાં કામ કરે, સાચા અથષમાાં ઉત્સવ વપ્રય માણસ અને એક સવારે ખબર પડે છે કે કોરોના 
એ સમગ્ર દેશમાાં ભરડો ભયો છે, સરુત પણ એમાાંથી બાકાત નથી આથી સરકારે lockdown જાહરે 
કયુાં. બધા વવસ્તારોમાાં અવર-જવર પર પ્રવતબાંધ મકૂી દીધો.  

 

અમારા ભરતભાઈ અમારા citylight વવસ્તારના જાણીતા અને સેવા કરવાની ભાવના વાળા એટલે 
કોઈને પણ કઈ વસ્તનુી જરૂર હોય એમ કરીને નીકળી પડે. ઘરવાળા એમને વારે, અટકાવે તો એમના 
પત્નીને કહ ે‘મને કાંઈ થવાનુાં નથી’.  

 

સરુતીઓ વવશે એવુાં કહવેાય સરુતી લાલા મોજીલા મસ્તાના, રેલના પાણીના પરુ ભરાયા તો પણ એ 
એટલાાં જ હહમ્મતવાલા, નોટ બાંધી પર સેવ ખમણ ખાનારા એવો જ વમજાજ ધરાવનારા આ ભરતભાઈ  
કોરોનાને પડકારતા કહતેા ‘કોરોના અમે તો દરવાજા ખલુ્લા રાખ્યા છે, આવી જા  પડકાર આપીશુાં 
અમે સયુષપતુ્રો ડરતા નથી પણ જેવુાં lockdown ખલુ્યુાં એટલે મદદરૂપ થવાની ભાવનાથી બધે આવતા 
જતા રહ્યા અને દોડતા રહ્યા.  

 

એક હદવસ ન થવાનુાં થઈને રહ્ુાં એમને કોરોનાના લક્ષણો દેખાવા માાંડયા. ઓક્તસજન લેવલ ઘટી 
ગયુાં. શ્વાસ લેવામાાં તકલીફ પડવા માાંડી અને લોકોને માટે દોડાદોડી કરતા ભરતભાઈ ને આખરે 
હોક્સ્પટલમાાં દાખલ કરવા પડયા. જેમની જવાબદારી એમને માથે હતી એવા તેમના સગા ફોઈએ 
પણ જૈફ વયે સેવામાાં પાછી પાની નહીં કરી. તેમના પત્ની પણ વનવિૃ હતા તો એ પણ એમની સાથે 
રહ્યા, દીકરીઓ એમની પરદેશમાાં હતી તે અહીં આવી શકે તેમ નહોતી. હોક્સ્પટલમાાં સારવાર ચાલતી 
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હતી. ડોતટરો સધ્યારો આપતા હતા કે સારુાં  થઈ જશે. સારવાર માટેના જે ઇન્દ્જેતશન જરૂરી હતા એ 
પણ ઉપલબ્ધ થઈ ગયા. તે પણ આપવામાાં આવ્યા અને તબબયત સધુારા પર છે, એવુાં ડોતટર કહતેા 
રહ્યા. સારવાર દરમ્યાન પણ એમનુાં જે મોજીલા-મસ્તીપણ ુહત ુાં એવુાં જ રહ્ુાં. પહરવારની વારાંવારની 
ટકોર, સરકારની માગષદવશિકા હતી કે સલામત રહો, સ્વસ્થ અંતર રાખો પણ એમનુાં એક જ રટણ કે 
‘એ બધામાાં મને તો કાંઈ જ થવાનુાં નથી’, એવો જ એમનો સરુતી વમજાજ હતો.  

 

એ  સરુતી વમજાજ નડી ગયો આખરે ન થવાનુાં થઈ ગયુાં. હસતો રમતો જીંદાહદલ માણસ પળવારમાાં 
હતો ન હતો થઇ ગયો. પળવારમાાં તસવીરમાાં ટીંગાઇ ગયો. જે ફોઈને વનભાવવાની જવાબદારી 
એમણે લીધી હતી, તે ફોઈ વનરાધાર થઈ ગયા ને દીકરીઓ પરદેશ હોવાને કારણે તેમના પત્ની 
માયાબેન પણ એકલા થઈ ગયા. કાળમખુા કોરોનાને કારણે એક જીંદાહદલ માણસના પહરવારનો 
માળો પીંખાઇ ગયો.  

 

૯૦ વર્ષના ફોઈ અને ભરતભાઇના પત્નીએ એકબીજાના સહારે બાકીનુાં જીવન વ્યવતત કરવુાં રહ્ુાં. 
દીકરીઓ અમેહરકા અને કેનેડાથી પણ આવી શકી નહીં એટલે પરદેશ બેઠી બેઠી એકબીજાનો સહારો 
બની રહી. કોરોના કાળમખુો બનીને જજિંદાહદલ હસતા રમતા પહરવાર પર ત્રાટક્યો. મોજીલા, મસ્તાના, 
ભરતભાઈને સલામ. 
 

મયાંક વત્રવેદી   
વનવિૃ જી.ઈ.બી. ઈજનેર – સરુત – ૯૯૭૯૮ ૬૫૭૩૯  
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કરકસર અને સાદગીની જૂની દુવનયામાાં લોકડાઉને સૌને ડોહકયુાં કરાવ્યુાં 

લોકડાઉન .....આજ રુકને કા નામ હૈ જજિંદગી 
લાઈવ વાયર - મયરુ પાઠક 

 

લોકડાઉનની પોબઝહટવ સ્ટોરીઓ પણ પષુ્ટ્કળ છે, સૌથી મોટી વાત એ છે કે લોકડાઉને દરેક ઘરનાાં 
હજારો રૂવપયાાં બચાવ્યાાં છે. હોટલ, રેસ્ટોરન્દ્ટમાાં જવાનુાં અને ઓનલાઈન ફૂડ માંગાવવાનુાં બાંધ થયુાં, 

પેટ્રોલનો ખચષ બાંધ, વપકચર, ફરવા જવાનુાં બાંધ, બીડી-વસગારેટ, પાન-પડીકી બાંધ અને સૌથી 
મહત્વનુાં કામવાળી નહીં આવવાને કારણે કામની પહરવારના સભ્યો વચ્ચે વહેંચણી થઈ અને લોકો 

સેલ્ફ સહફશન્દ્ટ બન્દ્યાાં. જાણે આખો દેશ ગાાંધીજીનો આશ્રમ બની ગયો. 
 

લોકડાઉનનો આજે પાંદરમો હદવસ છે. આ પાંદર હદવસમાાં દુવનયા ઘણી બદલાઈ ગઈ છે લોકો આટલાાં 
ભયભીત કયારેય નથી થયાાં તેટલા ભયભીત કોરોના વાઈરસને કારણે થઈ ગયા છે. દેશના રહીશા 
આજથી પાંદર હદવસ પહલેાાં 24 માચ ેદેશમાાં 21 હદવસના લોકડાઉનની જાહરેાત કરાઈ ત્યારે સમગ્ર 
દેશ માટે આ લોકડાઉન શબ્દ નવો હતો, દેશની જનતાએ કરફ્ ુજોયો હતો પરાંત ુલોકડાઉન એક 
નવી વાત હતી કોઈએ કામ-ધાંધા પર જવાનુાં નહી ઘરમાાં જ પરુાઈ રહવેાન ુદૂધ કે શાકભાજી લેવા 
માટે હદવસમાાં એખવાર ઘરની એક વ્યહકત બહાર જઈ શકે આવી વાતો સાાંભળીને લોકો હસતાાં હતાાં 
કે આવુાં તો કાંઈ હોત ુાં હશે? પરાંત ુલોકડાઉન શરૂ થયુાં અને જેમ જેમ હદવસો પસાર થવા માડયાાં તેમ 
તેમ લોકો સમજવા માડયાાં કે કોરોનાની બીમારી સામે લડવા માટે એક જ સતૂ્ર કામ લાગી શકે છે 
અને તે એ છે કે “ઘરમાાં રહો અને સેફ રહો” દુવનયાનાાં તાકાતવાર દેશોની પહરક્સ્થવત સૌએ જોઈ. 
અમેહરકા, ઈટલી, બબ્રટન, ફ્રાાંસ, સ્પેન જેવા દેશો પોતાના નાગહરકોને કોરાનાથી બચાવવામાાં વનષ્ટ્ફળ 
ગયા. તે જોઈને દેશના લોકોને ખબર પડી કે ભારતમાાં જો કોરોનાના કેસો વધશે તો કોઈનાથી રોકી 
શકાશે નહીઅને એટલે જ લોકોએ લોકડાઉનને સફળ બનાવ્યુાં. 
 

લોકડાઉન દરમ્યાન વડાપ્રધાનની અપીલને માન આપીને આપણે જનતા કરફયનુા હદવસે થાળી 
વગાડીને કોરોના સામેના જ ાંગમાાં લડનારા ડૉકટસષ, પોલીસ, મીડીયાકમીઓ, ગવષમેન્દ્ટ કમષચારીઓ, 
સફાઈ કમીઓનો આભાર વ્યતત કયો, પાાંચમી એવપ્રલ ઘેર ઘેર દીવા પ્રગટાવીને આપણે કોરોના 
સામેની લડાઈમાાં આખો દેશ એક સાથે છે તે વાતનો સાંદેશો પણ દુવનયાને આપ્યો. છેલ્લા પાંદર 
હદવસથી આપણે ઘરમાાં જ છે ત્યારે આપણે ઘરથી પણ થોડાાં વધારે પહરબચત થયાાં ઘરમાાં એવી 
કેટલી બાબતો હતી જેની આપણને વર્ોથી ઘરમાાં રહવેા છતાાં પણ ખબર ન હતી જેમ કે આપણાાં જ 
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ઘરમાાં એક સારો આહટિસ્ટ, સારો ગાયક, છૂપો શેફ, સ્ટેન્દ્ડઅપ કોમેડી આહટિસ્ટ છે એ આપણને ઘરે 
રહ્યાાં તો ખબર પડી ઘરના કબાટોમાાંથી જૂના ફોટા આલ્બમ નીકળયાાં અને સનૂહરી યાદોનો ખજાનો 
ઘરમાાં વેરાયો જેનાથી સૌના મ્હોં પર ખશુી ફેલાઈ ગઈ આવી તો લોકડાઉનની સાથે જોડાયેલી 
સાંખ્યાબાંધ વાતો દરેક ઘરમાાં બની. 
 

 જો કે સૌથી અગત્યની વાત આ લોકડાઉનમાાં ધ્યાન પર લાવવા જેવી વાત એ બની કે સૌને 
ધીમે ઘીમે ખબર પડવા માાંડી કે આપણે પણ સ્વાવલાંબી બની શકીએ છીએ લોકડાઉનને કારણે 
સાંખ્યાબાંધ ખચાષઓ ઓછા થયાાં અને ધીમે ધીમે તેની નોંધ દરેક ઘરમાાં લેવાવા માાંડીએ ત્યારે બધાને 
ખ્યાલ આવવા માાંડયો કે આપણે કેટલાાં ખોટા ખચષ કરીએ છે. લોકડાઉનને કારણે બહારનુાં જમવાનુાં 
બાંધ થયુાં. દર રવવવારે કે રજાના હદવસે હોટલ – રેસ્ટોરન્દ્ટમાાં જવાની જે આદત હતી તેના પર 
જોરદાર બે્રક લાઈ ગઈ. સામાન્દ્ય શોવપગ કરવા નીકળતી વખતે પણ લારી પર પાણીપરૂી ખાઈ 
લેવાની કે સેન્દ્ડવવચ ખાઈ લેવાની ટેવ  સાવ છૂટી ગઈ. કોલ કરીને ઝોમેટો અને ક્સ્વગીમાાંથી જમવાના 
ઓડષરો આપવાનુાં પણ બાંધ થય.ુ પહરણામે ઘરમાાં નવી નવી રેવસપીઓનાાં અખતરાાં શરૂ થયા. ધરમાાં 
જ ટેસ્ટી વાનગીઓ બનવા માાંડી. માબળયા પર ચઢી ગયેલા સેન્દ્ડવીચ અને ટોસ્ટ બનાવવાના મશીનો 
હકચનમાાં પાછા ઊતયાષ. મહત્વની વાત એ રહી કે લોકડાઉનમાાં દર અઠવાહડયે ત્રણ થી પાાંચ હજાર 
જે બહારનો ખાવાનો ખચષ હતો તે અટકયો. લોકડાઉનમાાં બહાર ફરવાનુાં બાંધ થયુાં એટલે વપકચર 
વવન્દ્ડો શોવપિંગ પણ ઓટોમેહટક બાંધ થયુાં. શિુવારે નવુાં વપકચર પડ ેએટલે શવન રવવમાાં વથયેટરની 
મલુાકાત લેનારાઓ લોકડાઉનમાાં ઘરે રામાયણસ મહાભારતની વસહરયલો જોઈને મન મનાવી લીધ.ુ 
આના કારણે બીજા ત્રણ—ચાર હજાર રૂવપયાની બચત થઈ ગઈ. દરેક શહરેમાાં આ લોકડાઉન 
દરવમયાન પેટ્રોલના વેચાણમાાં 55 ટકાનો ઘટાડો નોંધાયો છે. વાતવાતમાાં બાઈક લઈને ગામમાાં 
ફરવા નીકળી જવાની ટેવવાળાાં લોકોનાાં વ્હીકલ લોકડાઉનમાાં ઘરે રહ્યાાં. પેટ્રોલનો કોઈ ખચષ નહીં, 
રોજનુાં 100 રૂવપયાનુાં પેટ્રોલ બાળનારાઓ વ્હીકલદીઠ 21 હદવસના લોકડાઉનમાાં 2100 રૂવપયાની 
બચત કરી. 
 

 સૌથી અગત્યની વાત ઘરમાાં આવતી કામવાળી બાઈઓની છે એક હદવસ કામવાળી બાઈ 
ના આવે તો દરેક ઘરમાાં જોયુાં છે કે બીજી કામવાળી બાઈને શોધવા નીકળવાનો જાણે હરવાજ હોય 
તેવી પહરક્સ્થવત હતી. છેલ્લા 15 હદવસથી ઘરમાાં કામવાળી નથી, માળી કે ડ્રાઈવર રાખતા હોચ તે 
લોકો પણ રજા પર છે. આ સાંજોગોમાાં પૈસાની વાત તો બાજુ પર રાખીએ પણ માનવતાના ધોરણે 
કામવાળી બાઈઓને આપણે લોકડાઉનમાાં તેમનો પગાર આપવો જ જોઈએ. પરાંત ુલોકડાઉનને કારણે 
ગહૃહણીઓનો આત્મવવશ્વાસ વધી ગયા, માથે પડલેુાં કામ લોકડાઉનના પહલેા ત્રણ હદવસ સધુી તો 
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બબડાટ અને કચકચ સાથે ગહૃહણીઓએ કયુષ. પરાંત ુત્યારબાદ આ કામ કરવાનુાં જ છે તે કામ હસતા 
મોંઢે શા માટે ન કરીએ તે સમજ કેળવાઈ. પહરણામ એ આવ્યુાં કે જે ઘરોમાાં કામવાળી બાઈઓ કે 
ભાઈઓ વસવાય ઘરનુાં તમામ કામકાજ ઠપ થઈ જતુાં હત ુાં તેવા ઘરોમાાં લોકડાઉનમાાં પણ બધાાં જ 
કામો થવા માડયાાં. કોઈક જનયાએ પત્ની કચરો વાળયો તો પવતએ પોત ુાં મારી આપ્યુાં. જે પવતઓ 
ઘરમાાં છાપુાં વાાંચવા વસવાય બીજુ કોઈ કામ કરતા ન હતાાં તે લોકો શાક સમારતા અને ફ્રીજનાાં 
બોટલોમાાં પાણી ભરતાાં થઈ ગયા. લોકડાઉનમાાં હજારો ટીજજસષ છોકરા-છોકરીઓએ હકચનમાાં જતાાં 
થયાાં અને નવી નવી વાનગીઓ બનાવતા શીખી ગયાાં. લોકડાઉનનની આ એક સૌથી મોટી પોબઝહટવ 
ઈફેકટ રહી કે હકચનમાાં કામમાાં ધરનાાં દરેક મેમ્બરોએ સહિયતાથી ભાગ લીધો. આ એક ખરેખર જોવા 
જેવા રશ્યો દરેક ઘરમાાં સજાષયા. લોકડાઉનની બીજી પોઝીટીવ ઈફેકટમાાં પાન-પડીકી અને વસગારેટના 
વ્યસનીઓના વ્યસન પર અસર આવી, પાનના ગલ્લાાંઓ બાંધ હોવાથી પાન, પડીકી અને વસગારેટનુાં 
હરતસરનુાં રેશનીંગ ચાલે છે. જે લોકો રોજનુાં એક પેકેટ સીગારેટ પીતા હતાાં તે લોકો વસગારેટનુાં એક 
પેકેટ પાાંચ હદવસ ચલાવતા થઈ ગયાાં. પાન-પડીકી ખાનારાાંઓ પણ સાચવી સાચવીને ખાતા નજરે 
પડતાાં હતાાં. લોન્દ્ડ્રીવાલાનુાં બબલમાાં લોકડાઉનમાાં બચત હતી બહાર જવાનુાં જ ના હોચ તો ઈસ્ત્રીવાળા 
કપડાાં કોણ પહરેવાનુાં હત ુાં? 

 

 ગાાંધીજીએ આશ્રમવાસીઓ માટે પોતાનુાં કામ પોતે જ કરવાનો વનયમ બનાવ્યો હતો. 
લોકડાઉનમાાં લગભગ ગાાંધીજીનો આ વનયમ બધા જ ઘરમાાં પળાયો હોચ તેવુાં લાનયુાં. લોકડાઉનની 
પોબઝટીવ અસર એ થઈ કે લોકોના બબનજરૂર ખચાષઓ પર રોક લાગી. જે લોકો કામ માટે બીજા પર 
હડપેન્દ્ડન્દ્ટ હતાાં તે લોકોએ પોતાનુાં કામ જાતે કયુષ. સાદગી અને કરકરસર જે ભલૂાઈ ગયેલી બાબત 
હતી તે ફરીવાર દરેક ઘરમાાં દેખાવા માાંડી લોકડાઉનની અનેક તકલીફો વચ્ચે આવી બધી પોબઝટીવ 
વાતો તમારા ધ્યાનમાાં આવી ખરી? 

શોટષસહકિટ 

લોકડાઉનમાાં ફરતાાં થયેલાાં મેસેજજસ 

- ના રવવવારની ખશુી છે ના સોમવારનુાં દુુઃખ 

- 21 હદવસ પછી ગલીનાાં કતૂરા અજાણયા સમજીને પાછળ ન દોડે તો સારુાં  - 03-04-2020  

 

મયરુ પાઠક 

વહરષ્ટ્ઠ પત્રકાર – સાંદેશ – વડોદરા - 
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કુદરતની મહરે કે કહરે પાછળ હાંમેશા એક સાંદેશો છપાયેલો હોય છે. 
કોરોનાની મહામારી પાછળ શુાં શીખામણ માનવજાત માટે છૂપાયેલી છે? 

કોરોનાએ સમજાવ્યુાં કે પડોશી બીમાર હશે  

તો આપણે પણ સાજા નહી રહી શકીએ 
લાઈવ વાયર ૨ - મયરુ પાઠક 

 

આજે દેશ અને દુવનયાની એવી દશા છે કે એકપણ ગરીબ જો સારવાર વગરનો રહશેે તો તેનુાં 
નકુશાન આખી દુવનયાને ભોગવવુાં પડવાનુાં છે, કોરોના એક કુદરતી ન્દ્યાય લઈને આવ્યો છે તેનો 
સબૂચતાથષ એટલો જ છે સમાજનો એક પણ વ્યહકત જો ઉપેબક્ષત કે વાંબચત રહશેે તો આખા સમાજે 

તેનુાં નકુશાન ભોગવવુાં પડશે. 
 
 
કોરોના વાઈરસે દુવનયાની આખી ગવતવવવધ સાથે સાથે વવચારસરણી પણ બદલી નાખી છે. કોરોના 
વાઈરસ પહલેાાં દુવનયાભરમાાં વચષસ્વ મેળવવાની લડાઈ ચાલતી હતી. અમેહરકા અને ચીન વચ્ચે 
ટે્રડવોર ચાલત ુહત ુાં અમેહરકાએ ઈરાન પર પ્રવતબાંધો નાખ્યાાં હતા ઈરાન ન્દ્યહુકલયર બોંબ બનાવવામાાં 
આગળ વધી રહ્ ુછે તેવો આકે્ષપ કરી તેની સાથે યદુ્ધ કરવા પણ અમેહરકા તૈયાર થઈ ગય ુહત ુનોછષ 
કોહરયાના મદેુ્દ દુવનયાના દેશોની બે ધરી થઈ ગઈ હતી અમેહરકાની સામે રવશયા, ચીન, સાઉથ કોહરયા 
અને ઈરાન ભેગાાં મળીને પોતાની નવી રણનીવત બનાવી રહ્યા હતાાં. બબ્રટને બે્રહકઝટનો કાયદો પસાર 
કરીને યરુોવપયન યવુનયનની છટૂાં પડવાની ખશુી મનાવી રહ્ ુહત ુાં ભારતમાાં પડોશી દેશોમાથી ઘસૂી 
આવેલાાં લોકોને કેવી રીતે બહાર  કાઢવા તેની મથામણ ચાલતી હતી જેના ભાગરૂપે વસટીઝન એકટ 
કાયદો પસાર કરાયો હતો અને તે અંગે વવરોધ અને તરફેણમાાં ન્દ્યઝૂ ચેનલો ગાજતી હતી. ટૂાંકમાાં 
દુવનયાભારમાાં એકબીજા પ્રત્યે નફરત અને ઘણૃાનુાં વાતાવરણ ફેલાયેલુાં હત ુાં. અમીર ગરીબને સહન 
નહોતા કરી શકતાાં તો શહકતશાળી દેશો કમજોર દેશોને દબાવવાની કોવશશ કરતાાં હતા. ધમષના નામે 
ઝઘડા ચાલતા હતા બીજા ધમષવાળા લોકોને નાપસાંદ કરતા હતા. આ માહોલમાાં કોરોના વાઈરસે 
ચીનમાાંથી દુવનયાભરમાાં એન્દ્ટ્રી મારી અને નવા વર્ષ 2020 નો આખો વસનારીઓ બદલી નાખ્યો. 
 
 

 દુવનયામાાં પહલેી વખત માહહતીના આદાન-પ્રદાનનો વસલવસલો શરૂ થયો દરેક દેશ કોરોનાના 
ભયથી ફફડી રહ્યો છે ત્યારે કયા દેશે કાંઈ દવાઓનો ઉપયોગ કયો જેનાથી દદીઓના જીવ બચે છે 
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લઈને કઈ ટેકવનકથી કોરોનાનો વાઈરસ ફેલાતો અટકયો તેની વાતો દુવનયાના દેશો એકબીજા સાથે 
અત્યારે શેર કરી રહ્યા છે કોઈપણ ચેપી બબમારી માટે અત્યાર સધુી ગરીબો તરફ આંગળી બચિંધાતી 
હતી. પ્લેગ હોય કે પછી બડષફલ્ય ુહોય કે પછી સાસષ જેવી બબમારી હોય, આ બીમારીઓ ગરીબોની 
ઝૂાંપડપટ્ટીમાાં શરૂ થઈને ફેલાતી હોવાનો આરોપ અત્યાર સધુી થયા છે કોરોના પહલેી એવી બીમારી 
છે કે જે અમીરોમાાંથી ગરીબો તરફ આવી રહી છે પહલેીવાર એવુાં થયુાં છે કે પ્લેનમાાં ટ્રાવેલ 
કરનારાઓએ દુવનયાભરમાાં આ બીમારી ફેલાવી છે હવે જયારે અમીર વગષથી બીમારીની શરૂઆત 
થતી હોય ત્યારે સ્વાભાવવક છે કે તેની ચચાષ પણ વધારે થાય. 
  

 દુવનયામાાં આજે કોરોના વાઈરસને કારણે લોકો એકબીજાની વધારે બચિંતા કરતા થયા છે આની 
પાછળ ભલે અંગત સ્વાથષ હોય પરાંત ુકોરોના ચેપી બીમારી છે એટલે પડોશી બીમાર પડશે તો હુાં 
પણ બીમાર પડીશ તેવી બચિંતા સૌને છે. આ જ વાત મોટાપાયે એ રીતે વવચારાય છે કે પડોશ દેશને 
કે પડોશી રાજયમાાં કોરોનાની મહામારી હશે તો આપણાાં દેશમાાં કે આપણાાં રાજયમાાં આ બીમારી 
ફેલાશે અને એટલે જ અત્યારે લોકો એકબીજાની બચિંતા કરતા વધારે દેખાઈ રહ્યાાં છે જો કે આ બચિંતા 
ભયને કારણે છે આજે દુવનયામાાં રરે્ભાવ ઓછો થયો છે તેનુાં કારણ પે્રમ નથી પરાંત ુબચિંતા છે તે વાત 
જોકે સારી નથી.. 
 

 ભારતીય સાંસ્કૃવતમાાં તો પહલેેથી જ સમગ્ર દુવનયાના સદભાવ અને વવકાસ માટેની વાત કરાઈ 
છે. ઉપવનર્દનો એક શ્લોક છે..... 
ઔમ સવે ભવન્દ્ત ુસખુીનુઃ 
સવે સન્દ્ત ુવનરામયાુઃ 
સવે ભરાબણ પશ્યત ુ

મા કવશ્ચદુુઃખ ભાનભવેત ્

ઓમ શાાંવત, શાાંવત. શાાંવત. 
 
જેમાાં તમામ સખુી થાય. તમામ વનરોગી બને. બધાાં જ માંગલમય ઘટનાઓના સાક્ષી બને અને 
કોઈપણ દુુઃખી ના થાય તેવી માંગલકામના કરાઈ છે. આજે દુવનયામાાં જો કોઈ સૌથી વધ ુ
જરૂહરયાતવાળી વાત હોય તો તે આ જ છે. જયારે દુવનયામાાં એક રોગને કારણે મોતનો આંકડો 1 
લાખની ઉપર પહોંચી ગયો હોય ત્યારે ભારતના ઋવર્ઓની આ સદભાવના કેટલી સચૂક છે કે બધાાં 
જ રોગમતુત થાય, દુવનયામાાં ભારતીય સાંસ્કૃવતની બોલબાલો એટલા માટે જ છે કે ભારતીય સાંસ્કૃવતમાાં 
કયારેય એકલાની વાત થતી નથી. સખુ, સમદૃ્ધદ્ધ અને શાાંવતની મનોકામના સૌ માટે કરાય છે. આજે 
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એનો અથષ આપણને અને દુવનયાને ખબર પડી ગયો છે. સવે ભવન્દ્ત ુ સખુીનુઃ અને સવે સન્દ્ત ુ
વનરામયાની વાત એટલા માટે કહવેાઈ છે કે બાજુવાળો દુુઃખી હોય તો આપણે ખશુ કેવી રહી રીતે 
કહી શકીએ. પડોશી બીમાર હોય તો આપણે વનરોગી રહવેાના ચાન્દ્સ બહુ ઓછા છે તેની આજે 
દુવનયાને ખબર પડી છે પરાંત ુભારતના ઋવર્મવુનઓએ તો હજારો વર્ષ પહલેા લખ્ય ુહત ુકે સવે સન્દ્ત ુ
વનરામયાુઃ આપણે સ્વસ્થ રહવે ુાં હોય તો પડોશીને પણ સ્વસ્થ રાખવો પડશે એ ભાવના જયાાં સધુી 
સૌમાાં નહી પ્રસરે ત્યાાં સધુી દુવનયા અને આપણે ખદુ સ્વસ્થ થઈ શકવાના નથી. 
 

 આજે આપણે જોઈએ છીએ કે કોરોનાની મહામારી સામે જાન હથેળી પર લઈને દુવનયાભારના 
ડૉકટસષ અને મેહડકલ સ્ટાફ કામ કરી રહ્યો છે તમે કલ્પના કરો કે જો આ ડૉકટસષ મરવા માાંડે તો પછી 
કોરોનાગ્રસ્ત લોકોની સારવાર કોણ કરશે? અત્યારે દુવનયાભરમાાંથી જે આંકડા આવી રહ્યાાં છે તે 
બચિંતાજનક છે. ઈટલી, સ્પેન, બબ્રટનમાાં ડૉકટસષ અને મેહડકલ સ્ટાફના મોટા પ્રમાણમાાં મોત નીપજયાાં 
છે. ભારતમાાં અત્યાર સધુી બે ડૉકટરોના મોત નીપજયા છે અને સાંખ્યાબાંધ ડૉકટસષ અને મેહડકલ 
સ્ટાફ કોરોનાગ્રસ્ત થયો છે. આ સાંજોગોમાાં આપણી ફરજ બને છે કે આપણે ઘરે રહીએ, સ્વસ્થ રહીએ. 
ચેપ વવનાના રહીએ જેથી ડૉકટસષ અને મેહડકલ સ્ટાફ માટે બોજારૂપ ન બનીએ. 
 

 દેશ અને દુવનયામાાં હાંમેશા અમીર અને ગરીબ વચ્ચે એક મોટી ખાઈ રહી છે દેશમાાં જયારે 
21 હદવસનુાં રાતોરાત લોકડાઉન જાહરે કરી દેવામાાં આવ્યુાં ત્યારે સૌથી પહલેી બચિંતા એ હતી કે આ 
મહામારી વધારે કે ફેલાય નહીં. પરાંત ુઆ મોટી બચિંતામાાં એક વાત ભલૂાઈ ગઈ હતી કે દેશના 
ગરીબોનુાં શુાં થશે? ભારત જેવા દેશમાાં રોજનુાં કમાઈને રોજ ખાવાવાળા કરોડો લોકો છે. દેશમાાં કોરોના 
ફેલાયો. વવમાનમાાં વવદેશયાત્રા કરીને આવેલા લોકોથી અને ગરીબોને ભખેૂ મરવાનો વારો આવ્યો 
આ ગરીબો જયારે પોતાના ઘેર જવા શહરેો છોડીને જવા માડયા ત્યારે આપણે તેમન  રોકી રાખ્યાાં 
એક રૂમ રસોડામાાં રહતેા કુટુાંબ પાસે આપણે સોવશયલ હડસ્ટક્ન્દ્સગની અપેક્ષા રાખવા માડયાાં અને આ 
લોકોને અભણ અને જાહીલ ગણવા માડયા. દુવનયામાાં હાંમેશા ગરીબી અને બબમારી વચ્ચે સીધો સાંબાંધ 
છે આવનારા હદવસોમાાં જો કોરોનાનો વાઈરસ દેશનાાં ગરીબોમાાં ફેલાશે તો ખબૂ જ મોટી હોનારત 
સજાષવાની શકયતાઓ છે. ગરીબોને હોક્સ્પટલનુાં આઈસોલેશન પોર્ાત ુાં નથી તેમને તો ટાઢ તડકો કે 
વરસાદ કે બીમારીમાાં કામ કરવાનુાં હોય છે પરાંત ુઆજે દેશ અને દુવનયાની એવી દશા છે કે એકપણ 
ગરીબ જો સારવાર વગરનો રહશેો તો તેનુાં નકુશાન આખી દુવનયાને ભોગવવુાં પડવાનુાં છે કોરોના 
એક કુદરતી ન્દ્યાય લઈને આવ્યો છે તેનો સબૂચતાથષ એટલો જ છે સમાજનો એખ પણ વ્ચહકત જો 
ઉપેબક્ષત કે વાંબચત રહશેે તો આખા સમાજે તેનુાં નકુશાન ભોગવવુાં પડશે. 
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શોટષસહકિટ 

કોરોનના આ આપવિકાળમાાં ન્દ્યયૂોકષ  ટાઈમ્સમાાં એક લેખ લખાયો હતો તેમાાં કહવેાયુાં છે કે કોરોના 
જેવી મહામારી સમાજમાાં પહલેેથી જ રહલેી વવર્મતાઓ તેના દુષ્ટ્પહરણામોને વધારી દે છે. ગરીબો 
પહલેેથી જ કુપોર્ણ, બબનઆરોનયપ્રદ વાતાવરણ અને ખાડ ેગયેલી હલે્થ સવવિસનો ભોગ બનેલા 
હોય છે. કોરોના જેવી મહામારીઓ બાકીની કસર પણ પરૂી કરી દેતી હોય છે. 
 

mayur.pathak@sandesh.com 11-04-2020 

 

મયરુ પાઠક 

વહરષ્ટ્ઠ પત્રકાર – સાંદેશ – વડોદરા - 
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 લોકડાઉનથી અકળાઈ ગયાાં છો? તો વાાંચો આ વલ્ડ વોર -2 ના કેદીઓની કહાની, તે 

મની પીડાઓ સામે આપણી તકલીફો તો કાંઈ જ નથી 

તફૂાન કો આના હૈ, આકાર ચલે જાના હૈ બાદલ હૈ કુછ પલ કા,  

છાકર ઢલ જાના હૈ 

લાઈવ વાયર ૩ – મયરુ પાઠક 

 

વલ્ડષવોર 2 ના સમયમાાં યહુદી ડૉ વવકટર ફ્રાન્દ્કલને નાઝીઓએ ત્રણ વર્ષ સધુી જેલમાાં રાખ્યાાં આ 
સમય દરમ્યાન વવકટરે નોંધ્યુાં કે જેલી પીડા, ઘુાંટન, એકલતનાને કેદીઓ મરતા ન હતા. પરાંત ુ
જયારે કેદીઓ  વનરાશા ઘેરી વળતી ત્યારે તેમનુાં મોત નીપજત ુહત.ુ જીવતા રહવેા માટે કોઈક 

ગોલ હોવો જોઈએ. એક મોટુાં સ્વપ્ન હોવુાં જોઈએ. કોરોના િાઈવસસના સમયમાાં આપણે 
નેગેટીવીટીને પાસે ફરકવા દેવાની નથી આપણી આજુબાજુ શુાં પોઝીટીવ બાબતો બની રહી છે 

તેના પર ધ્યાન આપવુાં જોઈએ. 
 
કોરોના વાઈરસને કારણે દેશભરમાાં નખાયેલુાં લોકડાઉન હજુ 3જી મે સધુી ચાલવાનુાં છે આજે 
લોકડાઉનને 29મો હદવસ છે અને હજુ 11 હદવસ વધ ુલોકડાઉન ચાલવાનુાં છે ખબર નહીં 11 હદવસ 
એટલે 3જી મે પછી લોકડાઉન ખલુશે કે પાછાં ત્રીજી વખત રીપીટ થશે? જજિંદગીમાાં પહલેીવાર આખો 
દેશ જાણે ઘરમાાં કેદ થઈ ગયા હોય તેવી પહરક્સ્થવત છે. આ લોકડાઉનનો તો જાણે કોઈ અંત જ ના 
હોય તેવુાં લાગી રહ્ ુછે અને પહરણામે લોકોની માનવસક અને શાહરરીક ક્સ્થવત પર પણ અસર થવા 
માાંડી છે.  
 

દુવનયાભરમાાં ખબૂ જ વખણાયેલી બકુ મેન સચષ ફોર વવવનિંગ ખ્યાતનામ સાઈહકયાહટ્રસ્ટ અને 
ન્દ્યરૂોલોજજસ્ટ ડૉ વવકટર એમીલ ફ્રાન્દ્કલે લખી છે જેની કરોડો નકલો દુવનયાભરમાાં વેચાઈ છે અને 
જુદી જુદી ભાર્ામાાં તેનુાં ભાર્ાાંતર પણ થયુાં છે શુાં છે આ બકુમાાં કે જેના કારણે આ બકુને આટલી 
બધી પ્રવસદ્ધદ્ધ મળી છે. આ બકુમાાં ડૉ ફ્રાન્દ્કલે જજિંદગીને જીતવાના અને જીવવાના ઉપાયો આપ્યાાં છે. 
જે આજના કોરોના િાઈવસસમાાં ખબૂ જ ઉપયોગી છે. 
 

ડૉ ફ્રાન્દ્કલ યહુદી હતા વલ્ડ વોર 2 દરમ્યાન હીટલરે કત્લેઆમ કરી લાખો યહુદીઓને જેલમાાં પરૂી 
દીધા હતા. આ ઘટનાઓના સાક્ષી ડૉ ફ્રાન્દ્કલ બન્દ્યા હતા. ડૉ ફ્રાન્દ્કલને વલ્ડ ઁવોર 2 દરવમયાન તેમના 
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કુટુાંબીઓ સાથે નાઝીઓએ કોન્દ્સ્નટે્રશન કેમ્પમાાં રાખ્યાાં હતા. નાઝીઓના આ કેમ્પમાાં યહુદીઓ પર 
પારાવાર અત્યાચાર ગજુારાતો હતો. કેદીઓ પાસે સખત કામ લેવાત ુાં. જે કેદીઓ બીમાર હોય, અશતત 
હોય, કામ ના કરી શકે તેવા હોય તેવા કેદીઓને અલગ પાડીને રોજ ગેસ ચેમ્બરમાાં ધકેલી દઈ 
મોતને ઘાટ ઊતારી દેવાતાાં હતા. રોજ કેદીઓની નજર સામે આ ઘાતક હત્યાકાાંડ સજાષતો. જેના 
કારણે કેદમાાં રહલેા લોકોનાાં મનોબળ તટૂી જતાાં હતા. ડૉ ફ્રાન્દ્કલના પત્ની, તેમના મા-બાપ તેમની 
દીકરી સદુ્ધાાં આ કેમ્પમાાં મરી ગયાાં.  ડૉ ફ્રાન્દ્કલ જાતે સાઈહકયહટ્રસ્ટ હતાાં એટલે તેમણે હીટલરના 
કેમ્પમાાં જે જોયુાં તેની નોંધ રાખી અને પછી જયારે ત્રણ વર્ષ બાદ ડૉ ફ્રાન્દ્કલનો કેમ્પમાાંથી છટકારો 
થયો ત્યારે તેમણે આ બકુ લખી “મેન સચષ ફોર વવવનિંગ”. ડૉ ફ્રાન્દ્કલ નાઝીઓની જેલમાાં નોંધ્યુાં કે 
વ્યહકત જુલ્મ, પીડા, ભખૂમરાથી નથઈ મરતો પરાંત ુહતાશાથી મરી જાય છે જયારે તમારી જીવન 
પ્રત્યેની આશા ખતમ થઈ જાય છે ત્યારે તમને મોત ઘેરી વળે છે. ડૉ ફ્રાન્દ્કલે નોંધ્યુાં કે જેલમાાં એક 
કેદી હતો તેને ફેબ્રઆુરી મહહનામાાં ડૉ ફ્રાન્દ્કલને કહ્ુાં કે રોજ મને એક સ્વપ્ન આવે છે અને આ સ્વપ્નમાાં 
મને કહવેામાાં આવે છે કે તમારે મને જે કોઈ પછૂવ ુહોય તો પછૂો ડૉ ફ્રાન્દ્કલે એ કેદીને પછૂયુાં તે શુાં 
પછૂયુાં? ત્યારે કેદીએ કહ્ુાં કે મેં પછૂયુાં. અમે આ જેલમાાંથી કયારે છૂટીશુાં?  અને મને જવાબ મળયો કે 
30મી માચ ેતમે સૌ છૂટી જશો. કેદીએ આ વાત કહી ત્યારે તેના મ્હોં પર ખશુી છવાયેલી હતી. આટલી 
વાત કહીને કેદી તો ડૉ ફ્રાન્દ્કલ પાસેથી જતો રહ્યો. પરાંત ુતે રોજ હદવસો ગણવા લાનયો. જેમ જેમ 
30મી માચષનો હદવસ નજીક આવવા માડયો તેમ તેમ તેના ચહરેા પરથી ખશુી ગાયબ થવા લાગી 
હતી અને તે બચિંતામાાં સરી પડયો હતો. 29મી માચ ેએ કેદીને ડૉ ફ્રાન્દ્કલે જોયો ત્યારે તે એકદમ 
ગમુસમુ હતો. 30મી માચ ેજેલમાાં ડૉ ફ્રાન્દ્કલને ખબર મળી કે પેલા સ્વપ્ન જોવાવાળા કેદીનુાં મતૃ્ય ુ
નીપજયુાં છે. એ કેદીનાાં મોતનુાં કારણ જેલનાાં રજજસ્ટરમાાં ન્દ્યમૂોવનયા લખાયુાં હત ુાં. પરાંત ુડૉ ફ્રાન્દ્કલ 
જાણતા હતાાં કે એ કેદીને વનરાશાએ મારી નાખ્યો હતો, જયારે તમે નાઉમ્મીદ થઈ જાઓ છો ત્યારે 
તમને બચાવવાવાળાં કોઈ રહતે ુાં નથી ડૉ ફ્રાન્દ્કલ કહ ેછે કે માણસને તકલીફ નથી મારતી, મશુ્કેલીઓ 
નથી મારતી, પીડા નથી મારતી, માણસને વનરાશા મારી નાખે છે. 
 

ડૉ ફ્રાન્દ્કલે પોતાના બકુમાાં લખ્યુાં છે કે તમારી પાસે જીવવાનુાં એક કારણ હોવુાં જોઈએ, એક મોટુાં 
સ્વપ્ન હોવુાં જોઈએ, શ્રદ્ધા હોવી જોઈએ, આત્મવવશ્વાસ હોવો જોઈએ, જે તમારી તમામ તકલીફો, 
પીડાઓથી મોટો હોવો જોઈએ. જયારે તમારા સ્વપ્ન મોટા હોય, તમારી આશા બળવાન હોય ત્યારે 
તમને કોઈ રોગ, કોઈ પીડા સ્પશી નથી શકતી. અત્યારે આપણે ટીવી પર રોજ કોરોનાના ન્દ્યઝૂ 
જોઈએ છે કેટલાાંના મોત થયાાં, કેટલા કોરોનાના કારણે હોક્સ્પટલમાાં દાખલ થયાાં, લોકડાઉનને કારણે 
લોકોને કેવી તકલીફો પડી રહી છે, કેટલા લોકો ભખેૂ મરે છે,  આ બધુાં જોઈને આપણનુાં મગજ, 
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આપણુાં મન હતાશ થઈ જાય છે. જયારે આપણુાં મને હતાશ થાય છે ત્યારે આપણુાં શરીર કમજોર 
થઈ જાય છે. ત્રણ વર્ષ જેલમાાં રહલેા ડૉ ફ્રાન્દ્કલ કહ ેછે પ્રોબ્લેમને તમે કેવો વમનીંગ આપો છો તેના 
પર તમારી બોડીનો આધાર રહલેો છે કોરોનાને કારણે આપણી આજુબાજુ જે નેગેહટવીટી ફેલાઈ છે 
તેને અવગણીને આપણી આજુબાજુ જે પોબઝટીવીટી ફેલાય છે તે જોઈએ છે ખરાાં? કોરોના િાઈવસસમાાં 
સૌથી મોટી પોબઝહટવ વાત તો એ છે કે આપણે આપણી ફેમીલીને સૌથી વધ ુસમય આપતા થઈ 
ગયા છે જે આપણા શોખ હતા જેમ કે બકુસ વાાંચવી, સાંગીત સાાંભળવુાં, મવૂી જોવી તેને આપણે પરૂતો 
સમય આપી શકયા છીએ. રાતે્ર આકાશમાાં તારા દેખાય છે, આકાશ આટલુાં કયારેય સ્વચ્છ નહોત ુાં, 
નદીઓ સ્વચ્છ થઈ રહી છે કુદરતે જાણે રીસેટનુાં બટન દબાવ્યુાં હોય તેવુાં લાગી રહ્ુાં છે આ 
પોબઝહટવીટી આપણે જોવાની છે. કોરોના આપણુાં કાંઈ બગાડી શકવાનો નથી. આપણે ફરી પાછી એક 
સુાંદર જજિંદગી જીવવાના છીએ. લોકડાઉન એ બીજુ ાં કાંઈ નથી, પોતાની સાથે મજા કરવાનો એક મોકો 
કુદરતે આપ્યો છે. બસ એટલુાં જ છે. જો આટલી વાત સમજાશે તો કોરોના આપણુાં કાઈ બગાડી 
શકવાનો નથી. 
 

mayur.pathak@sandesh.com - 20-04-2020 

 

મયરુ પાઠક 

વહરષ્ટ્ઠ પત્રકાર – સાંદેશ – વડોદરા - 
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કોરોના નો અનભુવ - હકરણ હોક્સ્પટલ 
ડો. મેહુલ પાંચાલ 

 
 

કોરોના શુાં છે ? આમ તો આ એક વાયરસ છે જે સામાન્દ્ય શરદી અને તાવ કરાવે છે. એમ કહીયે તો સીઝનલ 

કોલ્ડ એટલે કે ઋત ુમજુબ ની શરદી નો એક પ્રકાર. અને લોકોને સીઝનલ કોલ્ડ મજુબની રોગ પ્રવતકારક 

શક્તત પણ હોય છે.  

 

વર્ષ ૨૦૧૯ ના અંત સમય એટલે કે હડસેમ્બરમાાં જયારે વહુાન શહરેના લોકોમાાં એક અજીબ પ્રકારનુાં 
ઇન્દ્ફેકશન જોવા મળયુાં. જેમાાં વાયરસ કોરોનાનો એક નવો પ્રકાર હતો. સામાન્દ્ય રીતે સીઝનલ 

ઇન્દ્ફેકશનમાાં અગાઉના વર્ોમાાં થતા ઇન્દ્ફેકશનને લીધે લોકોમાાં તેની અસર ઓછી હોય છે. પરાંત ુઆ નવા 
વાયરસ પ્રત્યે ચોક્કસ રોગ પ્રવતકાર શક્તતના અભાવે કોરોનાના દદીની સાંખ્યા ત્વહરત વધી. એટલુાં જ 

નહહ શરીરમાાં પણ માાંદગીનુાં  પ્રમાણ વધ્યુાં. જે રોગ સામાન્દ્ય દવાથી કાબમુાાં લાવી શકાતો હતો, તેને 

રોકવાનુાં અઘરુાં  બન્દ્યુાં. આ રોગ એ એક ડ્રોપલેટથી ફેલાતો હોવાથી રોગીની નજીક આવેલી બધી જ વસ્તઓુ 

સાંિમણનુાં કારણ બને છે. જે લોકોમાાં લક્ષણો ઓછા દેખાતા હતા અથવા તો તેમને તેની અસર ઓછી 
દેખાતી હતી તેઓ પણ રોગ ને જાણતા અજાણતા ફેલાવે છે.  

 

વવશ્વમાાં રોગ ચાઈનાના વહુાન શહરેથી અમેહરકા, ય.ુ કે., યરુોપ, રવશયા, ઇટલી જેવા વવવવધ શહરેોમાાં 
ફેલાવા લાનયો અને લગભગ ૨ મહહનાની અંદર તો એક પણ એવો દેશ ન હતો કે  જેમાાં કોરોના નો હકસ્સો 
ના સાંભળાયો હોય. આજ ના આ માહહતી સભર જમાનામાાં જગતના કોઈપણ  ખણેૂ કોઈક ઘટના બને અને 

એની ત્વહરત  ખબર દુવનયા ના દરેક દેશ માાં મીહડયા અને ફોન ના માધ્યમ થી પહોંચી જતી હોય છે. જેને 

લીધે જનમાનસ માાં ખબુ ઊંડી અસર થાય છે. રોગ ખબુ ઝડપ થી ફેલાયો અને દરેક દેશ તેના માટે 

સાવધાન થઇ ગયો હતો. આ સમય દરવમયાન  દેશ ની પણ ફરજ હતી કે આપણે આપણા ભારત દેશ ને 

પણ કોરોના થી બચાવીએ. સાથે સાથે વવદેશ માાં રહતેા આપણા ભારતીય ભાઈ બહને ને પણ સલામત 
રીતે ભારતમાાં લાવીએ. પ્રધાનમાંત્રીશ્રીએ ચાઇના થી આવતી બધી જ વવમાન વ્યવસ્થા ને અટકાવી, 
તેમજ વવદેશ થી આવતા દદીઓનુાં પરીક્ષણ પણ સઘન બનાવ્યુાં. પરાંત ુઆ તો એક વૈવશ્વક મહામારી ની 
શરૂઆત હતી. જેમાાં જાન્દ્યઆુરી માાં સૌપ્રથમ કેરળ માાં અને  ગજુરાત માાં માચષ મહહના માાં સરુત અને 

રાજકોટ માાં વવદેશ થી આવેલ બે વ્યક્તત માાં કોરોના ના લક્ષણો જણાયા અને તે NIV પણેુ દ્વારા પણ પષુ્ટ્ટી 
કરવામાાં આવી.  



162 
 

 

હવે હકરણ હોક્સ્પટલ પણ ગજુરાતની આગવી અને સૌથી મોટી હોક્સ્પટલ હોવાથી કોરોનાના દદીને 

બરોબર વનદાનની વ્યવસ્થા જરૂરી હતી. પરાંત ુરોગ નવો હતો અને એની માટેની વનદાન ની વ્યવસ્થા ફતત 

સરકારી હોક્સ્પટલમાાં જ હોવાથી શરૂઆત ના તબક્કામાાં હકરણ હોસ્પીટલમાાં આવતા  દદીઓનુાં સાંપણૂષ 
પરીક્ષણ જેમ કે ટ્રાવેલ હહસ્ટ્રી, શરીરનુાં તાપમાન, શરદી ના લક્ષણો વગેરેની  સાંપણૂષ તપાસ પછી જ 

હોક્સ્પટલ માાં પ્રવેશ. હોક્સ્પટલ માાં દદી પાસે ફતત એક જ સબાંધી રહ ે તેની વ્યવસ્થા અને મલુાકાતી માટે 
ટેમ્પરરી પ્રવતબાંધ લગાવવામાાં આવ્યો. જેના કારણે હકરણ હોક્સ્પટલ ના દદીઓમાાં રોગ નુાં સાંિમણ ના 
થાય.  

 

રોગ નવો હતો, ઝડપ થી સરુતભર માાં ફેલાયો, અને લગભગ એક મહહનામાાં તો સરુત શહરે ની બાંને વસવવલ 

હોક્સ્પટલ અને સ્મીમેર હોક્સ્પટલ ભરાઈ ગઈ. શરૂઆત ના તબક્કા માાં ફતત વસવવલ અને સ્મીમેર માાં 
કોરોના ના દદી ની સારવાર થતી હતી જૂન મહહનામાાં કોરોના દદીઓની સાંખ્યા ખબુ જ વધવા લાગી 
તેથી સરકાર દ્વારા શહરેની પ્રાઈવેટ હોક્સ્પટલોમાાં કોરોના દદી ની સારવાર ચાલ ુકરવાનુાં નક્કી કયુાં. 
અમારી હકરણ હોક્સ્પટલના ચેરમેન પદ્મશ્રી મથરુભાઇ સવાણી સાથે મખુ્યમાંત્રીશ્રી વવજયભાઈ રૂપાણી, 
નાયબ મખુ્યમાંત્રી શ્રી વનવતનભાઈ પટેલ અને આરોનય સબચવ ડો. જયાંવત રવવ વવગેરે મહાનભુાવો એ 
હકરણ હોસ્પીટલમાાં કોરોનની સારવાર ચાલ ુકરવા માટે આગ્રહ કયો. હકરણ હોક્સ્પટલની અન્દ્ય સેવાથી 
લોકો પ્રભાવવત હતા તેથી લોકો પણ એવુાં ઇચ્છતા હતા કે હકરણ હોવપટલમાાં કોરોનાની સારવાર ચાલ ુ
થાય.  
  
અમો હકરણ હોસ્પીટલમાાં કોરોના દદીની સરવાર ચાલ ુકરવા તત્પર હતા પરાંત ુહકરણ હોક્સ્પટલ ના 
૩૫ વવભાગો   કાયષરત રહ ે   તો થાય ઊભી વ્યવસ્થા કોરોનાની અલાયદી અને  હોક્સ્પટલ સ્ટાફ અને 
હોક્સ્પટલમાાં અન્દ્ય સેવા લેવા આવતા લોકો સલામત રહ,ે હરકોઈ વ્યક્તતમાાં કોરોનાનો ભય હતો 
પછી ભલે તે  આમ વ્યક્તત હોય કે ડોતટર હોય તેથી અમોએ હકરણ હોસ્પીટલમાાં B વવભાગમાાં 253 
બેડ સાથે અલાયદો કોરોના વવભાગ શરૂ કરવામાાં આવ્યો જેમાાં 48 બેડના આઇસીયુાંની પણ વ્યવસ્થા 
હતી. કોરોના વવભાગનો પ્રવેશ ગેઇટ નાં 4 થી રાખવામા આવ્યો હતો. હોક્સ્પટલ ના કમષચારી  અને 

ડોતટરો નુાં સતત મનોબળ વધતુાં રહ ેતે માટે સતત ૮ હદવસ સધુી હકરણ હોક્સ્પટલ માાં ડોતટરો દ્વારા અને 

મેનેજમેન્દ્ટ તરફ થી પદ્મશ્રી  મથરુભાઈ સવાણી દ્વારા હોક્સ્પટલ ના લગભગ ૧૬૦૦ કમષચારીઓને  સરુત 

શહરે માાં જે આરોનય સાંકટ આવેલ હત ુાં તે રોગ પ્રત્યે સાવધાની અને સમજ આવે તે માટે જાગતૃ કયાષ 
અને હકરણ હોક્સ્પટલના સ્ટાફમાાં ફરજ માટેનો જુસ્સો વધાયો. આ ઉપરાાંત હોક્સ્પટલના કમષચારીઑ  જે 
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સોસાયટી કે મહોલ્લા માાં રહ ેછે ત્યાાંના પ્રમખુનો પણ સાંપકષ  કરવામાાં આવ્યો જેથી કરીને કોઈને કોઈ પણ 

પ્રકારના અન્દ્યાય(છૂત અછૂત)નો સામનો ના કરવો પડે. 
 

કોરોના વવભાગમાાં કામ કરવા માટે સ્ટાફને તૈયાર કરવો તે ઘણુાં કઠીન હત ુાં તે સમયે સ્ટાફને માનવસક 
તૈયાર કરવામાાં આવ્યો તેઓને કઈપણ થાય તો સાંપણૂષ ખચષ હોક્સ્પટલ ભોગવશે એવી ખાત્રી 
આપવામાાં આવી તેઓ માટે અલગથી પોબલસી લેવામાાં આવી, ત્રણ ગણો પગાર આપવામાાં આવ્યો 
તેમજ  ભોજન અને રહવેાની વ્યવસ્થા પણ કરી આપવામાાં આવી હતી. કોરોના વવભાગમાાં કામ કરતો 
સ્ટાફ સલામત રહ ેતેના માટે તેઓને PPE કીટ આપવામાાં આવી હતી. PPE કીટ પહરેીને કામ કરવુાં 
ઘણુાં કઠીન હોય તે તો PPE કીટ પહરેે તેજ જાણી શકે જેથી દર પાાંચ કલાકે તેઓને દોઢ કલાક ની 
હરસેસ આપતા તે દરમ્યાન તેઓ કીટ કાઢી નાખતા ત્યારે તેઓ ફે્રશ થઈ નાસ્તો કરે અને થોડો સમય 
આરામ કરી પાછી નવી બીજી કીટ પહરેી લેતા. કોરોના વવભાગમાાં કામ કરતાાં 500થી વધારે સ્ટાફ 
માટે વવશેર્ સવુવધા જરૂરી હતી એટલી જ તેઓની સલામતી જરૂરી હતી.  

 

કોરોના વવભાગમાાં કામ કરતાાં ડોતટરો અને અન્દ્ય સ્ટાફે અથાગ પ્રયત્નો કયાષ તેથી હોસ્પીટલમાાં દાખલ 
દદીઓને ઉિમ કક્ષાની સારવાર મળી તેમજ સુાંદર ભોજનની વ્યવસ્થા મળી. 253 કોરોના દદી પૈકી 
65 દદીઑ વસવવલ અને સ્મીમેર હોક્સ્પટલમાથી હકરણ હોક્સ્પટલમાાં ટ્રાન્દ્સફર થતાાં હતા. આ તમામ 
દદીઓને તવોબલટી સારવાર આપી તેનુાં હકરણ હોક્સ્પટલ સાથે જોડાયેલ સૌ લોકો ગૌરવ અનભુવે છે. 

જે વ્યક્તતને કોરોના થયેલો તેને ખબૂ જ ભય લાગતો હતો. દાખલા દદીઓ પૈકી અમકુ દદીઓ ખબૂ 
જ ગભરતા હતા તેઓને ડોતટર અને સ્ટાફ દ્વારા “તમારે કોઈ જ બચિંતા કરવાની જરૂર નથી તમને 
જલ્દી સારુાં  થઈ જશે ” આવો અહસેાસ કરાવતા જ હતા પરાંત ુઆવા દદીઓ સાથે હોક્સ્પટલના ચેરમેન 
પદ્મશ્રી મથરુભાઇ સવાણી પણ વાત કરતાાં અને હફુ આપતા  જેથી દદીને એવો અહસેાસ થતો કે હુાં 
ભલે રૂમની અંદર એકલો છ પણ મારી સારવારની બચિંતા હોક્સ્પટલના ચેરમેન મથરુભાઇ અને સમગ્ર 
ડોતટરોશ્રીઓ પણ કરે છે જેથી દદીને  કોરોનનો ભય દૂર થતો હતો . 
 

હકરણ હોક્સ્પટલમાાં ડૉ. હરદીપ મબણયાર (ચેસ્ટ હફજીવશયન), ડૉ.કલ્પેશ ચોપડા (હફજીવશયન), ડો. 
વવતરાગ શાહ(ICU સ્પેશ્યબલસ્ટ)  અને ડૉ. દશષન વત્રવેદી (ICU સ્પેશ્યબલસ્ટ)ની ટીમ હતી જેમણે કોરોનાના 
દદીઓની ટ્રીટમેન્દ્ટ કરવાનુાં બીડુાં ઉપાડ્ુાં. હોક્સ્પટલ તરફ થી તેમને જરૂરી વ્યવસ્થા કરી આપવામાાં 
આવી.  કોરોનાની લડતની તો હજી શરૂઆિ હતી . લોકોનો સપોટષ  પણ જરૂરી હતો તેમજ હોક્સ્પટલ માાં 
પણ બધી સવલતો ની જરૂર હતી. વૈવશ્વક બીમારી ના સાંકટ માાં બધ ુજ ખટૂી જાય તેમ ગજુરાત અને ખાસ 

કરીને સરુત માાં દવાની પણ અછત વતાષતી  હતી.   જૂન, જુલાઈ મહહના માાં જયારે કોરોના ના દદી ની 
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સાંખ્યા  ટોચ પર હતી ત્યારે બધી જ વસ્ત ુની અછત હતી. પરાંત ુહોક્સ્પટલ મેનેજમેન્દ્ટના સતત પ્રયત્નો થી 
હકરણ હોક્સ્પટલ માાં ક્યારેય દદીની સેવામાાં અછત નથી વતાષઈ.  લાઈફ  સેવવિંગ દવાઓ જેવી કે 
ટોસીલીઝુમેબ અને  રેમડસેીવીર ઈંજેકશનની પણ અછત હતી.  સમય એવો હતો કે કોને દવા આપવી એ 

માટે પણ મનોમાંથન કરવુાં પડતુાં હત ુાં. આ ક્સ્થવત સરુતમાાં જ નહીં  પણ સમગ્ર ગજુરાતમાાં હતી. દવા ની 
કાળા બજારી અને ડુપ્લીકેટ દવા નુાં વેચાણ પણ શરુ થયેલ હત ુાં. પરાંત ુ હકરણ હોક્સ્પટલ ની એથીકલ 

પે્રકટીસ ના ભાગ રૂપે પ્રયત્નો શરુ થયા અને દવા બનાવતી કાંપનીના સાંપકષથી હકરણ હોક્સ્પટલ માાં 
ઓહરજજનલ દવા મળવા લાગી. અને અન્દ્ય બીજી હોક્સ્પટલમાાં દાખલ દદી ને પણ હકરણ હોક્સ્પટલ દ્વારા  

જરૂર મજુબ દવા પહોચાડવામાાં હતી. જયારે અમે અમારા વમત્રોને મળતા ત્યારે તેમનો અબભપ્રાય પણ 

એવો જ થતો કે હકરણ હોક્સ્પટલમાાં કોરોના માટે દાખલ  થઇ જવુાં  જેથી કરીને દવા માટે કપરા સમયે 

ભાગ દોડ ના કરવી પડ ેઅને સમયસર દવા મળી રહ.ે  

 

જેવી રીતે સમય બદલાય તેવી રીતે રોગની વધ ુઊંડી સમાજ પણ આવે. પરાંત ુાં દવાના યોનય સમયે 

ઉપયોગ ન કરવાથી ધારેલ પહરણામો ના મળે. આવજુ કાંઈક ટોસીલીઝુમેબ અને રેમડેસીવીર ઈંજેકશન 

માટે હત ુાં. અને અમારી ડોતટરો ની ટીમ પણ આ બધા માટે દરરોજ મનોમાંથન કરતી હતી. અમારી એતસપટષ  
ડૉતટર ની ટીમે નક્કી કયુાં કે આપણે આપણા ટ્રીટમેન્દ્ટ કરેલ દદીના પહરણામો જોઈ અને તારણ કાઢીએ.  

ત્યારબાદ નક્કી થયુાં કે શરૂઆત ના સમય માાં રેમડેસીવીર ઈંજેકશન આપાવાથી ફાયદો થાય છે. અને 

ટોસીલીઝુમેબ ઈંજેકશનને દદીના વજન પ્રમાણે યોનય સમયે આપવાથી એનો ખબુ સરસ ફાયદો થતો 
હોય છે. આ ઉપરાાંત લોહી પાતળાં  કરવાની દવા, સ્ટીરોઈડ - જે ઇન્દ્ફેકશન ઘટાડીને ફેફસા ને વધ ુબગાડતા 
રોકે છે. આ ઉપરાાંત પ્લાઝમા થેરાપી નો પણ ઉપયોગ યોનય સમયે જ  કરવો. 
 

કોરોનાની બીમારી હદન પ્રવતહદન સમગ્ર દેશમાાં વધી રહી હતી. હોક્સ્પટલમાાં 253 બેડની વ્યવસ્થા 
હોવા છતા  રોજ 100 થી વધારે દદીઑ દાખલ થવા માગતા લોકોને અમારે ના પદવી પડતી હતી 
હકરણ હોક્સ્પટલની સારવારથી લોકો ખબૂ ખશુ હોય છે એવી જ રીતે કોરોનના વવભાગની સારવારથી 
લોકો ખબૂ ખશૂ થયા. હકરણ હોક્સ્પટલમાાં સરુત ઉપરાાંત દબક્ષણ ગજુરાતનાાં લોકોતો દાખલ થતાાં જ 
હતા પરાંત ુમુાંબઈ, પણેુ, હદલ્લી, ભાવનગર, જયપરુ અને રાજકોટ જેવા શહરેો ના કોરોના દદી હકરણ 
હોક્સ્પટલમાાં દાખલ થવાનો આગ્રહ રાખતા હતા. જૂન જુલાઇ માાં અમારી હોક્સ્પટલમાાં દાખલ થવા 
માટે ઘણા ફોન આવે પરાંત ુજનયા નહીં હોવાથી અમો હરકોઈ વ્યક્તતને ના પાડીએ અને તેઓ દુખી 
થતાાં હતા. દદીના હરલેહટવ દાહકલ થવા માટે લાગણી સભર વવનાંતી કરે અને અમો તેઓને દાખલ 
કરી શકતા ન હતા જેથી અમો ખબૂ દુખી થતાાં હતા. પ્રાઈવેટ હોક્સ્પટલમાાં કોઈ જનયાએ કોરોના 
વવભાગમાાં 253 બેડની વ્યવસ્થા ન હતી. સૌથી મોટી વ્યવસ્થા હકરણ હોક્સ્પટલ માાં હતી જૂન જુલાઇમાાં 
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ટોસીલીઝુમેબ અને  રેમડેસીવીર ઈંજેકશન અમારી હોસ્પીટલમાાં ઉપલબ્ધ હોવાથી સમગ્ર 
ગજુરાતમાાંથી ફોન આવતા હતા એ બધાને પણ અમે ન્દ્યાય આપી શકતા ન હતા કારણકે અમારી 
પાસે જે દવાનો સ્ટોક હતો તે દાખલ દદી માટે હતો તેમ છતાય અમોએ આની બીજી હોસ્પીટલમાાં 
દાખલ દદીઓને તે ઈંજેકશનો પહોચડવાનો શક્ય તેટલો પ્રયાસ કયો. 
 

ડો. મેહુલ પાંચાલ 

હડરેતટર, મેડીકલ સવવિસીસ, હકરણ હોક્સ્પટલ, સરુત  
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કોરોનાકાળ અને આપણે... 
મેહુલ શમાષ 

 

ડીસેમ્બર ૨૦૧૯ના ત્રણ ચાર મહહના પહલેાાં કોરોના વાઇરસ ચીનમાાં વહુાન શહરેમાાં દેખાયો અને 
જાન્દ્યઆુરીમાાં  ભારતમાાં આવ્યો. સરકારે બહારથી આવતી ફ્લાઇટ્સ ઉપર કડક પહરેો લગાવ્યો, 
યાત્રીઓના ટેસ્ટ કયાષ, કોરોન્દ્ટાઇન કયાષ છતાાં તેને રોકી ન શકાયો. 
 

      મને યાદ છે તે મજુબ ૨૧મી માચષના રોજ યઝદી કરાં જજયા પદ્મશ્રી એવોડષ સવમવતની એક  
વમહટિંગ ચેમ્બસષ ઓફ કોમસષની ઓહફસમાાં રાખવામાાં આવી હતી, જેમાાં શહરેના મેયરશ્રી સહહત 
પ્રવતષ્ષ્ટ્ઠત સભ્યો હાજર હતાાં. આ વમહટિંગ કરોનાને કારણે સન્દ્માન કાયષિમ મલુત્વી રાખવા માટેની 
હતી. સવાષનમુતે વનણષય લેવાયો કે કોરોનાનો માહોલ સધુરી જાય પછી જુન- જુલાઈમાાં કાયષિમ યોજી 
શકાશે. 
 

આ વમહટિંગમાાં ડૉ. મકુુલ ચોતસી હાજર હતાાં. તેમણે કોરોના વાઇરસ વવશે ઉંડાણપવૂષક માહહતી આપીને 
જણાવ્યુાં કે આ રોગની ખરી શરુઆત તો જુન- જુલાઈમાાં થશે અને ઓગસ્ટમાાં વવકરાળ સ્વરૂપ ધારણ 
કરશે. આ વાત સાાંભળીને બધાાં જ આશ્ચયષ પામ્યા. મેં તો મનોમન પ્રાથષના પણ કરી કે આ વાત ખોટી 
સાબબત થાય પણ આપણે સૌ જાણીએ છીએ કે ડૉ. મકુુલની આ વાત અક્ષરસહ: સાચી પડી . 
 

આપણા માનવનય પ્રધાનમાંત્રી શ્રી નરેન્દ્ર મોદીજી એ ૨૫મી માચ ેજનતા કફ્ુષ લગાવ્યો. ત્રણ હદવસ 
બાદ ૨૧ હદવસનુાં લોકડાઉન લગાવવામાાં આવ્યુાં. લોકો ઘરમાાં પરુાયા બધુાં જ બાંધ, 

સોવશયલહડસ્ટસ્ટીંગ, સેનેટાઇઝેશન, કોરોન્દ્ટાઇન જેવા શબ્દો રોજબરોજની જજિંદગી સાથે વણાઇ ગયાાં. 
તાળીઓ પાડી, થાળી પીટી, હદવાઓ કયાષ. લોકડાઉન-૧ પછી લોકડાઉન ૨-૩ આવ્યુાં. અનલોકડાઉન 
૧-૨-૩ આવ્યાાં. કોવીડના કેસના આંકડાઓ વધતાાં જ ગયાાં. સતત  ટી.વી. ઉપર ન્દ્યઝૂ બલેુટીંગ જોતાાં 
જોતાાં ભયના માહોલ વચ્ચે જીવતાાં હતાાં. રોજ અખબારમાાં, ટી.વી. પર કે સોવશયલ વમહડયા મારફતે  
સ્નેહહઓ, વમત્રો અનેક નામીઅનામીઓના કોરોના પોબઝહટવ હોવાના સમાચાર મળતા રહ્યા. પછી તો 
કોરોનાને કારણે મ્રતૃ્યુાં થયુાં હોય તેવા સમાચારની સાંખ્યામાાં વધારો થતો રહ્યો. આ બધી હતાશા અને 
ભયના માહોલ વચ્ચે સરુતીઓએ જીવતાાં શીખી લીધુાં હત ુાં . ત્યાાં હહન્દ્દી હફલ્મોના પ્રવતભાસાંપન કલાકાર 
ઇરફાન ખાનનુાં દ:ખદ અવસાન થયુાં, બે ત્રણ હદવસમાાં જ બીજો આચકો અનભુવ્યો એક સમયના 
રોમેષ્ન્દ્ટક હહરો અને હાલનાાં સમયના મશહરૂ ચહરત્ર અબભનેતા ઋવર્ કપરુનુાં  વનધન થયુાં, ટી.વી. ઉપર 
સતત પ્રસાહરત થતાાં કરોનાલક્ષી સમાચારો વચ્ચે આ બે અબભનેતાઓના ગણુાનવુાદના કાયષિમો 
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જોવામાાં પ્રજાનુાં ધ્યાન પોરવાયુાં. ત્યાાં ૧૪મી જુને બપોરે ટી.વી. ઉપર એક સમાચાર ફ્લેશ થયા, યવુા 
અબભનેતા સશુાાંતવસિંહ રાજપતેૂ આત્મહત્યા કરી. હહન્દ્દી હફલ્મોના દેશી વવદશી ચાહકો માટે આ આઘાતો 
જીરવવા કહઠન હતાાં. સશુાાંતે આત્મહત્યા ન'તી કરી પણ તેને આયોજનબધ્ધ રીતે મોતને ઘાટ  
ઉતારવામાાં  આવ્યો છે, એવી ચચાષઓ ટી .વી. અને સોવશયલ વમડીયામાાં થવા લાગી. લોકડાઉન 
દરવમયાન ઘરે સાવ નવરાાં બેઠેલા લોકો વચ્ચે આ ચચાષઓ રસ જગાડવા લાગી. રોજ નવી નવી 
થીયરીઓ આવતી. કોણ કોણ કેવી રીતે આ ધટનામાાં સામેલ છે. બીજી બાજુ આત્મહત્યાની થીયરી 
આવતી રહી. મુાંબઇ પોબલસ અને મહારાષ્ટ્ટ્ર સરકારની શાંકાસ્પદ ભવુમકા માટે પણ અનેક સવાલો સામે 
આવતાાં. લોકો કોરોનાને બદલે સશુાાંતની હત્યા કે આત્મહત્યા ઉપર ચચાષઓ કરવા લાનયા.  

 

આ બધા વચ્ચે કોરોના તો તેનુાં કામ કરતો જ હતો. જે આંકડાઓ સો માાં આવતા હતાાં તે હવે હજારો 
અને લાખોમાાં આવવા લાનયા. પહલેાાં કરોનાના કેસની સરખામણી રાજ્યો વચ્ચે થતી તે હવે દેશો 
સાથે થવા લાગી.  

 

ભારતીયો કોરોનાને સહજે કોરાણે મકુી સશુાાંત જેવા વવર્યો તરફ વળયાાં. સી.બી.આઇ. આવી,  ઇ.ડી. 
આવી અને એન.સી.બી.પણ આવી. સશુાાંતનો મામલો ડ્રગ સાથે જોડાયો. આખુાં બોલીવડુ ચપુ હત ુાં 
કોઇ કાંઇપણ બોલવા માાંગત ુન હત ુાં. આ ચપુકીદી વચ્ચે એક અવાજ આવ્યો તે કાંગનાનો. તેણે 
સશુાાંતના નામે આખા બોલીવડુની પોલ ખોલવા માાંડી. નેપોટીઝમ, ડ્રગ, પ્રોસ્ટીટયશુન, માહફયા અને 
આઇ.એસ.આઇ. કનેતશન વવશે ચોંકાવનારા અનેક ખલુાસાઓ કયાષ. ટી.વી. ન્દ્યઝૂ ચેનલો માટે તો દર 
દશ વમવનટે બે્રહકિંગ ન્દ્યઝૂનો ખજાનો મળી ગયો. અનેક યટુયબુરો ઉભરી આવ્યાાં. એન.સી.બી.એ તો 
સી.બી.આઇ. કરતાાં નોંધપાત્ર ઝડપ દાખવી. ડ્રગ પેડલરોને પકવવામાાં આવ્યાાં, નામાાંહકત કલાકારોની 
પરેડ કરાવી. હફલ્મી માહફયઓ, પોબલહટશયનો અને મુાંબઇ પોબલસ ગનેુગારોને છાવરવા યેનકેન 
પ્રયત્નો કરવા લાગી. ધીમે ધીમે એક બલુાંદ ઉંચા સ્વરે મધાાંતાઓને લલકારતો અવાજ ગુાંજવા લાનયો. 
હરપબ્બ્લક ટી વી નેટવકષના સાંપાદક અનષબ ગોસ્વામી ખબુ લોકવપ્રય બની ગયાાં. અનષબે ટુકડે ટુકડ ે
ગેંગ, લટુીયન ગેંગ, બોલીવડુ માહફયા, ઉધ્ધવ સરકાર, મુાંબઇ પોલીસ, રોપદીના બચરહરણ સમયે 
કરૌવસભામાાં ઉપક્સ્થવત મહાનભુાવો જેવુાં મૌન જાળવી બેઠેલા મહાનાયકોને આડે હાથે લીધા. જે 
કલાકારોને ભારતમાાં અને ભારત બહાર વસતી પ્રજા પજુતી હતી તે વધક્કારવા લાગી. કલાકારોની 
કાળી કરતતુો લોકચચાષનો વવર્ય બની ગયી. 
       આ બધા વચ્ચે કોરોનાનો કહરે જરાય ઓછો થયો ન હતો બલકે વધ્યો હતો અને ન તો 
ભવવષ્ટ્યમાાં ઓછો થવાના  એંધાણ આપ્યા હતાાં . કોરોના ની સાથે બબહાર માાં ચુાંટણી આવી મતદાન 
પરુુાં  થયુાં પહરણામની રાહ જોવાય છે. આખરે મુાંબઇ પોબલસે અનષબની ધરપકડ કરી આજે ચાર હદવસ 
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પછી પણ જામીન મળયા નથી .આખા ભારતમાાં અનષબ ને છોડાવવા માટે નુાં જનઆંદોલન શરૂ થયુાં 
. ભારતના ઇવતહાસ માાં એક પત્રકાર માટે નુાં  આ આંદોલન અંહકત થઈ જશે.હફ્રડમ ઓફ ધ સ્પીચ 
માટે કટોકટી પછી પહલેી વાર આટલો મોટો લોક જુવાળ જોવા મળયો . 
 

      આજે અખબાર અને ટી .વી. ઉપર કોરોના ના સમાચાર બહુ ઓછા કે જરુર પરુતા જ આવે છે. 
કોરોનાકાળ દરવમયાન ઘણાાં ગજુરાતી હદનજજો ને આપણે ગમુાવ્યા છે અને આનો કોઈ નજીકમાાં અંત 
દેખાતો નથી . શુાં આપણે આ બધા  આઘાતો વેદના સહન કયાષ પછી હદવાળી ને ઉત્સાહપવૂષક 
આવકારવા આતરુ છીએ ? આનો જવાબ હા અને ના બાંનેમાાં મળી રહશેે પરાંત ુસદીમાાં એકાદ જ વાર 
આવતી આવી મહામારી સામે આપણે લડીને આપણી જાત ટકાવી રાખી છે એ એક નક્કર સત્ય છે. 
આખી દુવનયા આ મહામારી માથી ઉગરી શકાય એવી વેક્તસન ની રાહ જોઇ રહી છે અને આપણે 
વેક્તસન સાથે સાથે સશુાાંત નો કાવતલ પણ મળી જાય એવાાં આશાવાદ સાતે જીવી રહ્યા છીએ . 
 

મેહુલ શમાષ 
સહમાંત્રી, રાષ્ટ્ટ્રીય કલા કેન્દ્ર, સરુત – ૯૮૨૫૬ ૫૮૪૦૮  
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“હ ેપ્રભ ુએમને કોવવડનો ચેપ લગાડી, દે !” 

ડો. મકુુલ ચોકસી 
 

 

મારો એક જૂનો દદી. હરીશ એનુાં નામ. નવષસ પ્રકૃવતનો માણસ. નાનો હતો ત્યારે બાબરી ધ્વાંસ પછી 
જે રાયટસ થયા ત્યારે ખબૂ ગભરાઈ ગયેલો. બે મહીના સઘુી ઘરમાાંથી બહાર જ નહોતો નીકળયો. એ 
પહલેા સરુતમાાં પ્લેગ આવ્યો ત્યારે તે એકદમ ગભરાઈને ગજુરાતની બહાર ભાગી ગયેલો. કચ્છમાાં 
ભકૂાંપ આવ્યો ત્યારે તો એટલો હબેતાઈ ગયેલો કે પોતાના એક માળના ઘરમાાં નીચે ગ્રાઉન્દ્ડ ફલોર 
પર બેડરૂમ ન હોવા છતાાં હોલમાાં જ સઈૂ રહતેો. પરૂથી બચવા હાઈરાઈઝમાાં ચાલ્યા જવુાં કે ભકૂાંપ 
આવે તો ઊગરી જવાય તે માટે ગ્રાઉન્દ્ડ ફલોર પર રહવે ુાં તેની કશમકશમાાં જ તેણે મહીનાઓ વવતાવ્યા 
હશે.  

 

વચ્ચે ઊકાઈ ડેમ તટૂવાની અફવા બાબતે પણ તેને આઈ.સી.ય.ુ માાં દાખલ કરવો પડેલો. શહરેમાાંથી 
એકવાર ડઝનેક જીવતા બોમ્બ પકડાયા ત્યારથી તેની આંખો સતત કોઈ અજાણી ચીજ જુએ કે “બોમ્બ 
હોય તો !” એવુાં વવચારવા માાંડે! હરીશને દરરોજ એકવાર તો એવો વવચાર આવે જ કે નલોબલ 
વોમીંગથી નોથષ પોલના નલેવશયર પીગળી જશે અને દહરયાઓની સપાટી વધી જશે તો સરુતની શુાં 
હાલત થશે ? આથી એ ડુમસ રોડ પર બાંધાયેલા એના નવાનકોર બાંગલામાાં રહવેા જતાાં પણ ડરે ! 
તેનો સૌથી ખરાબ સમય પ્લેનમાાં બેસતી વખતે એરહોસ્ટેસ્ટ પ્લેન તટૂી પડ ેતો સેફટી માટે શુાં કરવુાં 
તેની સમજ અને ડેમો આપે, તે હોય છે ?  

 

‘સીવીયર એન્દ્કઝાઈટી પ્રોન’ હરીશને જ્યારે કોરોના ના ન્દ્યઝૂ આવવા માાંડયા ત્યારથી જબ્બર બચિંતાઓ 
થવા લાગી હતી. તેણે લોકડાઉનના પહલેા જ હદવસે વીલ બનાવી નાખ્યુાં હત ુાં. લોકોમાાં દીવા 
પ્રગટાવવાનો અને થાળીઓ વગાડવાનો માસ સેલીબે્રશનનો માહોલ હતો ત્યારે હરીશ હહરને મનોમન 
કહતેો હતો કે પોતે કેવા મખૂાષઓ વચ્ચે જીવી રહ્યો છે ? 
 

હરીશની ખરી તકલીફ માચષ ૨૦૨૦ થી શરૂ થઈ. તેણે માસ્કના ઢગલે ઢગલા ખરીદી રાખ્યા અને 
સેનીટાઈઝસષની બોટલોથી કબાટ ભરી દીધો. રખેને કદાચ કરફય ુલાાંબો ચાલે તો ? એવુાં વવચારીને 
ઘરવખરી, ગોસરી વગેરે પણ ઘરમાાં બેશમુાર માત્રામાાં ખડકી દીધા !  
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કોરોનાની માહહતીઓ એ એટલી ચીવટાઈથી વાાંચતો કે આગલે હદવસે ભારતમાાં ખરેખર બારસો 
અઠ્ઠાવન કેસ હતાાં કે બારસો સિાવન ? તે બે કલાક બાદ રીસચષ કરીને શોધી કાઢતો ! 
 

હરીશનો દેખાવ એવપ્રલથી જ બદલાવા માાંડયો હતો. માથે ટોપી, મોં પર ત્રણ કચકચાવીને બાાંધેલા 
માસ્ક, હાથ-પગમાાં લાાંબા મોજા અને આંખો ઉપર ટાઈટલી ફીટીંગ ગોગલ્સ ! ગજવામાાં હદવાસળીનુાં 
ખોખુાં રાખતો જેથી કોઈ લીફટનુાં બટન કે સ્વીચ દબાવવાની આવે તો આંગળીમાાં ઈન્દ્ફેકશન ન લાગી 
જાય ! તે ઘર બહાર ભાનયે જ નીકળતો. બારી-બારણા પણ લગભગ બાંધ જ રાખતો.  

 

ફેહરયાઓને તે સપુરસ્પે્રડર જ સમજતો. આથી આંગણે મકૂાયેલી દૂધની કોથળીઓ, તેમજ શાકભાજીને 
ધોઈને ડીસઈન્દ્ફેકટ કરવામાાં તેને દોઢ બે કલાક લાગતા. ચારવાર નહાવાનુાં અને ચૌદવાર હાથ સાફ 
કરવામાાં તેને કોઈ તણાવ નહીં લાગતો ! પણ જો કોઈ અચાનક ઘરમાાં આવી જાય અને હરીશને 
હાથ સેનીટાઈઝ કરવામાાં વવલાંબ થાય તો જબરદસ્ત સ્ટે્રસથી તે ધ્રજૂી ઊઠતો ! 
 

યોગ, પ્રાણાયમ, ઊકાળો, કાઢો, મીથીલીન બ્લ્ય ૂ ..... વગેરે કોરોનાને હરાવનાર જેટલા ઊપાયો 
વવશ્વમાાં પ્રચબલત હતાાં, તે બધા હરીશ તો અચકૂ અજમાવતો !  

 

કમનસીબે આ બધુાં કરવા છતાાંય હરીશને તાવ આવ્યો. ઘરમાાં વવશ્વયધુ્ધ ફાટી નીકળયુાં હોય એવો 
માહોલ રચાઈ ગયો. તાવ તો બીજે જ હદવસે ઊતરી ગયો અને ઓહકસજન લેવલ પણ હાંમેશ ૯૮% 
થી વધ ુરહતે ુાં. પણ હરીશને ડોકટરના શબ્દો યાદ આવ્યા કરે, “મોટેભાગે તો કાંઈ વાાંધો નહીં આવે !” 
– એટલે ‘નાનેભાગે’ વાાંધો આવી શકે ? એવુાં વવચારી વવચારીને હરીશ થાકી જતો.  

 

આટલા વર્ોથી તેના ઘરવાળા તેના બચિંતાતતુ અવતઅવતઅવત બચિંતાતરુ સ્વભાવ માટે મારી પાસે લઈ 
આવતાાં..., પણ દવાઓની આડઅસરના ડરને લીધે હરીશ કદીય મારી સચૂવેલી દવા લેતો નહીં.  

 

આ વખતે તે કોવવડ પોઝીટીવ આવ્યો હોવાથી ભયાંકર ડરી ગયો હતો. લગભગ એક અઠવાહડયા 
સઘુી આખી રાત જાનયા પછી ઘરના સહુએ નક્કી કયુષ કે તેને પરાણે પણ એન્દ્કઝાઈરી દૂર કરવાની 
દવાઓ આપવી. અને દબાણપવૂષક દવાઓ આપીને હરીશનો કબજો ઘરના સભ્યોએ લઈ લીધો.  

 

પાંદરેક હદવસ પછી જ્યારે કોરોના અને તણાવમાાંથી તે મતુત થયો ત્યારે સહુએ તેને જીવનમાાં 
પહલેીવાર ખડખડાટ હસતા જોયો. એક સાાંજે તો ઈવનીંગ વોક માટે બહાર નીકળી ગયો. બીજે હદવસે 
મને સામે ચાલીને મળવા આવ્યો ત્યારે મેં જુદા જ હરીશને જોયો.  
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તે મને કહવેા લાનયો, “સાહબે ! કોવવડથી કાંઈ થત ુાં નથી. જુઓને, હુાં તો સાજોમાજો છાં. પણ તે થઈ 
જશે તેવા ડરથી વધ ુહરેાન થવાય છે અને માળાં ! જેનાથી ડરીએ છીએ, તે અંતે તો થઈને જ રહ ે
છે? મને કોવવડ કરતાાં તેની બચિંતાએ વધ ુસતાવ્યો છે. આજથી હુાં બધો ડર ખાંખેરીને મતુત થઈ ગયો 
છાં.”  

 

મેં એટલુાં જ કહુાં, “જો હરીશ ડર ખરાબ નથી પણ અવતશય ડર, અકારણ ડર અને અતાહકિક ડર ખરાબ 
છે. ત ુાં એટલો નીડર ન બની જતો કે માસ્ક ફગાવીને ફરતા લોકો જેવો ‘જીવાંત બોમ્બ’ બની જાય ! 
પણ માપસરનો ડર રાખજે !”  

 

કોવવડના કપરા કાળમાાં મેં આવા અસાંખ્ય દદીઓ જોયા છે અને જીવન તથા મતૃ્યનુી વચ્ચેના 
અવકાશમાાં અસાંખ્ય સાંવેદનાઓને ફાંગોળાતી જોઈ છે. નાક્સ્તકમાાંથી અચાનક આક્સ્તક બની જતાાં, 
આંખોના ખાડાઓમાાં યમરાજનુાં પ્રવતબબિંબ ઝીલતા, ઘડપણની કરચલીઓમાાં ભવ્ય ભતૂકાળના ખાંડેરોને 
ઘરબીને જીવતાાં અસાંખ્ય લોકો.  

 

પ્રભ ુઆ સહુને એકવાર હળવો, એસીમ્પ્ટમેહટક, તકલીફ વવનાનો કોરોનાનો ચેપ આપી દે એવી 
પ્રાથષના કરુાં  છાં. જેથી વેકસીન મકૂાઈ જાય ત્યાાં સઘુી તો તેઓ “હાશ, હવે વાાંધો નહીં” – એમ વવચારીને 
થોડા આનાંદથી જીવી શકે !”  

 
ડો. મકુુલ ચોકસી 

કવવ – મનોબચહકત્સક  – સરુત – 9825142406 
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આ તો કેટલો મોટો આઘાત અને કેટલી મોટી વવડાંબણા! 
ડૉ. મકુુર પટે્રોલવાલા 

 
વમત્ર ડૉ. નીવતન વ્યાસને કોરોનાની બીમારી માટે દાખલ કરવાના હતા ત્યારે મેં તેમને પછેૂલુાં, ‘બચિંતા 
છે? તેમનો હ્રદયસ્પશી  જવાબ ભલુાયો નથી. “ડર મરવાનો નથી! ડર એકલા મરવાનો અને કોઈ 
સ્વજનો  દ્વારા અક્નનસાંસ્કાર વગર બળીને ફૂાંકાઈ જવાનો છે!" આ બીક કમનસીબે, થોડા લોકોમાાં 
વધતે ઓછે અંશે સાચી પડી છે! 
2020ના જુલાઈ-ઓગસ્ટમાાં જયારે કોરોના સરુતમાાં ચરમસીમા પર હતો ત્યારે એક વયસ્ક કપલને 
કોરોના માટે દાખલ કરવાના હતા. ઘરે એ બે વસવાય કોઈ મળે નહીં એટલે અને હાલત તે સમયે 
સારી હતી એટલે હોટેલ-હોક્સ્પટલ પ્રોગ્રામ હઠેળ એમને જીંજર હોટલમાાં રાખવામાાં આવ્યા. એમના 
દીકરા-દીકરી બેઉ અમેહરકામાાં - એ સાંજોગોમાાં કોઈ આવી શકે એવુાં તો હત ુાં  જ નહીં. એમની દીકરી 
વપ્રયાંકા મારી દીકરી સાથે સ્કલૂમાાં અને એનો એક વમત્ર ડો. વસધ્ધાથષ અમારી હોક્સ્પટલમાાં જ ચાઈલ્ડ 
સ્પેવશયાબલસ્ટ એટલે એણે ઘરના માણસની જેમ દોડાદોડ કરી. હદવસ જતાાં બાંનેની તબબયત બગડી 
અને એમને હોક્સ્પટલમાાં ખસેડવા પડયા. બેઉને વધ ુઉંમર ઉપરાાંત મોટાપો, ડાયાબબટીસ, હ્રદયરોગ 
જેવા બધા જ જોખમી પહરબળો પણ ખરા. તે વખતે મળતી બધી સારવારથી ભાઈની તબબયત તો 
સધુરી પણ એમના પત્ની ને વેષ્ન્દ્ટલેટર પર લેવા પડયા અને પછી કશુાં કારગત ન નીવડતા એ 
અનાંતની યાત્રા પર નીકળી પડયા.  
એ દુુઃખદાયક પ્રસાંગની સાથે સાથે શરૂઆતમાાં જે વાત કરી તે જાણે જીવાંત થઇ રહી હતી. દીકરા-
દીકરી પરદેશમાાં અને પવત હોક્સ્પટલમાાં - ડો. વસધ્ધાથષ ની મદદથી ગણેશભાઈ પત્નીનુાં મોઢુાં તો જોઈ 
શક્યા પણ છેલ્લી યાત્રામાાં માાંડ પહોંચી રહલેો દીકરો એના તબીબ વમત્ર સાથે પીપીઈ કીટમાાં મા ના 
દશષન કરી શક્યો. સ્મશાનમાાં પણ પાછી એટલી લાઈન કે ત્રણ-ચાર કલાતની રાહ જોવી પડે! વવડીયો 
કોલથી સાાંત્વના મેળવવાની અને આપવાની! દીકરી પરદેશમાાં એકલી, દીકરો તવોરેન્દ્ટાઇનમાાં અને 
પવત હોક્સ્પટલમાાં - બધા જ એકલા! કોઈ પણ મતૃ્ય ુકુટુાંબ માટે ભારે તો હોય જ છે પણ આવા સમયે 
સગા અને વમત્રોનો સહાનભુવૂત વાળો સાથ હોય છે. આ તો કેટલો મોટો આઘાત અને કેટલી મોટી 
વવડાંબણા! ગમે એટલુાં મોટુાં હદલ રાખુાં, પણ આવા પ્રસાંગો જોવાની ફરજ પાડનાર ચીનને માફ કરવા 
જેટલી ઉદારવવૃિ તો નહીં જ આવે! 

ડૉ. મકુુર પેટ્રોલવાલા  
હડરેતટર, મેડીકલ સવવિસીસ, ટ્રાયસ્ટાર હોક્સ્પટલ્સ, સરુત  
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ગીતો ભયાષ એ ૧૪ કલાક 

નરેશ કાપડીઆ 
એ ૨૧ માચષ, ૨૦૨૦ હતી. થોડાાં સમયથી ચીનમાાં કોઈ વાઈરસ હાહાકાર મચાવે છે એવા સમાચાર 
હતાાં. જોકે એ બાબતને આપણા સમાજે બહુ ધ્યાન પર લીધી નહોતી. એકાએક વડાપ્રધાને આખા 
દેશને એક થવાની વાત કરી અને રવવવાર, તા. ૨૨ માચષના રોજ સવારે સાતથી રાતે્ર ૯ સધુી ‘જનતા 
કફ્ુષ’ જાહરે કયો. ભલે એ અપીલ સરકારની હતી પણ તેની પ્રસ્તવુત એવી રીતે થઈ કે દેશની જનતા 
સ્વયાંભ ુબાંધ પાળીને ૧૪ કલાક આખા દેશમાાં તમામ પ્રવવૃિઓ થાંભાવી દેશે. એ પ્રસાંગને એકતા, 
મક્કમતા અને સાંયમના ઉત્સવ રૂપે ઉજવવાનો હતો.  

અમને શુાં શરૂ ચડ્ુાં કે એ ૧૪ કલાક સમાજના એક ભાગને સતત સાંગીતથી બાાંધી રાખીએ તો કેવુાં? 
અમારા વોટ્સએપ ગ્રપુ્સમાાં ‘માય રેહડયો’ના ૧૦ અને ‘ઓલ્ડ સોંનસ લવસષ’ના ૦૫ મળી કલૂ ૧૫ 
ગપૃ્સના વમત્રોને અમે રાતે્ર જ આમાંત્રણ આપ્યુાં કે આપણે આપણા ઘરમાાં રહીને મોબાઈલ ફોન દ્વારા 
આખો હદવસ અંતાક્ષરી રમીને ગીતો ગાઈશુાં. સવારે બરાબર સાત વાનયે અમે શરૂઆત કરી. વમત્રોને 
સચૂવ્યુાં કે ‘ક કમળના ક’ પરથી જે પણ ગીતો યાદ આવે તે ગ્રપુમાાં ગાવ. ખબૂ સારો પ્રવતભાવ 
મળયો. જે આખો હદવસ ચાલતો રહ્યો.  
અમે અંતાક્ષરી સાથે દેશમાાં અને સરુત શહરેમાાં ‘જનતા કફ્ુષ’ની સફળતાની વાતો દોહરાવતા જતા 
હતા. ત્યારે દેશમાાં કોરોના વાઈરસથી ૧૬૯ લોકો સાંિવમત હતાાં અને તેનાથી ચાર વ્યક્તતના મતૃ્ય ુ
નીપજ્યાાં હતાાં. વડાપ્રધાને તેજ હદવસે કહ્ુાં હત ુાં કે ‘જગત આ વાઈરસને કારણે ખબૂ ખરાબ ક્સ્થવતમાાં 
મકુાઈ ગયુાં છે, જે બાંને વવશ્વયદુ્ધ કરતાાં પણ વધ ુખતરનાક છે.’ 
વડાપ્રધાને દેશને એક કરવા માટે અને જાણે ખતરાની ઘાંટી વગાડતાાં હોય તેમ સચુન કયુાં હત ુાં કે 
‘જનતા કફ્ુષ’ દરવમયાન સાાંજે પાાંચ કલાકે નાગહરકો પોતાના ઘર બહાર, બારી કે બાલ્કનીમાાં આવીને 
તાળી વગાડે, ઘાંટડી વગાડે અથવા થાળી વગાડ.ે જાગવૃત લાવવા માટે ૧.૩ અબજની વસ્તીવાળો 
આખો દેશ એક સાથે આવુાં કરતો હતો, જે ઐવતહાવસક હત ુાં.  

બીજી બાજુ રાતે્ર નવ સધુી અમારી અંતાક્ષરી સતત જારી રહી. એક નવો વવિમ બન્દ્યાનુાં સૌને ગૌરવ 
થયુાં. સેંકડો વમત્રોએ હજારો ગીતો એકસાથે ગાયા, ક થી જ્ઞ સધુીની આખી બારાક્ષરી આ અંતાક્ષરીમાાં 
પરુી થઈ હતી. એ સાંગીતમય ૧૪ કલાક કદી ભલૂી નહીં શકાય. પછી તો ત્રણે લોકડાઉન દરવમયાન 
રોજ સાાંજે બે કલાક એ સેંકડો વમત્રો એક અલગ વવર્યના ગીતો ગાતાાં રહ્યાાં.  
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પ્રસ્થાન 

નરેશ કાપડીઆ 

 

ગોપીનુાં મન માનત ુાં નહોત ુાં કે ગોપાલ કહ ેછે તેમ કરવુાં કે નહીં. જોકે ગોપી હજી છોકરી જ કહવેાય. 
ભલે માતા બની ગઈ પણ હજી વીસ વર્ષની ઉમર પણ ક્યાાં તેણે પાર કરી હતી!  

 

લાઈનમાાંથી દોડતા આવીને ગોપાલે એક જ વાક્ય કહ્ુાં, ‘ગોપી, ઢીંગલીને લઈને આજે ગામ જાવા 
ઉપડી જઈશુાં. ત ુાં તૈયાર રહજેે.’ 
 

ગોપીને સમજાતુાં નહોત ુાં, કોઈ સાધન વવના ગામ કેવી રીતે પહોંચાશે? ગામ તો એકદમ દૂર છે. જોકે, 
તેણે કોઈ ઝાઝી તૈયારી કરવાની નહોતી. તેમને રહવેા માટે હજી ઘર જ ક્યાાં હત ુાં? નવી બનતી કોઈ 
ઈમારતમાાં એ અને ગોપાલ મજુરી કામ કરતાાં હોય તેમાાં સ્લેબ ભરાય એટલે મકુાદમ પાસે માંજૂરી 
લઈને ગોપાલ એકાદ ખણૂામાાં ગોપી સાથે પોતાનો સાંસાર માાંડી દેતો.  

 

ગોપીની આંખ સામેથી બધુાં હફલ્મની જેમ પસાર થઈ ગયુાં. ગોપાલને પરણી ત્યારે એક જ વાતનુાં 
કુતહુલ હત ુાં કે સરુત જોવા મળશે. પોતાના ગામમાાંથી કદી બહાર જઈ શકેલી ગોપી માટે માયાનગર 
સરુત માટે ગોપાલે જે વાતો કરી હતી તેનાથી ગોપીને મન સરુત કોઈ સ્વગષથી ઊતરતી જનયા 
નહોતી. પરણીને હાથ પીળા પણ નહોતાાં થ યાાં અને ગોપાલ સાથે સરુત આવી ગઈ હતી. ચારે બાજુ 
ઊંચી ઊંચી ઈમારતો, આટલાાં બધાાં વાહનો, વવશાળ રસ્તાઓ અને મરાઠીમાાં જેને ‘ઉડડન પલુ’ કહતેાાં 
તે ફ્લાય ઓવસષ જોઈને ગોપી હબેતાઈ ગઈ હતી.  

 

ગોપાલ જે રૂમમાાં ચાર જણા સાથે રહતેો હતો તે વમત્રોએ એક મહહના સધુી ગોપાલ-ગોપીને એકાાંત 
આપવા માટે રાતે્ર બહાર સવુાની તૈયારી કરી હતી. કોઈ પણ સાથીના લનન થાય ત્યારે આવુાં એકાાંત 
આપવાનો વણલખ્યો રીવાજ બની ગયો હતો. એ હદવસો યાદ કરતાાં ગોપીનુાં મોં શરમથી લાલચોળ 
થઈ ગયુાં. પછી એવુાં એકાાંત તેમને નવી બનતી ઈમારતના માળખામાાં મળતુાં. એક ગોદડી, નાનો 
ચલૂો અને થોડાાં કપડાાં, બસ એટલો એમનો અસબાબ. તેમાાં હવે ગયાાં વર્ષથી એક ઘોહડયુાં ઉમેરાયુાં 
હત ુાં.  

‘ચાલ ગોપી, ઉભી થા. આ થોડુાં ખાઈ લે, આપણે ગામ જવા નીકળીએ છીએ.’ ગોપાલે આવીને કહ્ુાં. 
ગોપી એની સામે જ જોઈ રહી. એની અણસમજુ આંખોમાાં અનેક પ્રશ્નો હતાાં. ગોપાલે બોલવા માાંડ્ુાં, 
‘જો ગોપી, કોરોના હવે કાળ બની ગયો છે. રોજ બહુ નવા કેસ આવે છે અને લોકો મરે છે. મફતનુાં 
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ખાવાનુાં વધારે હદવસ મળવાનુાં નથી. વોચમેને અહી રહવેાની પણ ના પાડી છે. રાત પડશે તો 
પોલીસ બહાર નહીં જવા દે. હવે અહીં નહીં રહવેાય, જીવતા કે મરેલા આપણે આપણા ગામે જ જવુાં 
પડશે.’ 
 

‘કેવી રીતે જઈશુાં?’ માાંડ એક સવાલ ગોપીની મખેુથી સયો. 
 

‘ખબર નથી, હાઈ-વે પર પહોંચીએ, ત્યાાંથી કોઈ સાધન મળે તો ઠીક, નહીતર ચાલવા માાંડીશુાં. દસ 
દાડામાાં તો પહોંચી જઈશુાં ગામ. ત ુાં ઢીંગલીને ઉઠાવ, હુાં આ પૈડાવાળી બેગ લાવ્યો છાં, તેમાાં મકુાય 
એટલો સામાન નાખીને ચાલવા માાંડીએ.’ 
 

કોરોનાની મહરેબાનીથી ગોપાલ, ગોપી અને ઢીંગલીનો સાંસાર પોતાના ગામે ડગ માાંડવા રસ્તે પડયો.  

(અનેક સત્ય ઘટનાઓ આધાહરત કલ્પના.)   
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કોરોનાકાળની કેટલીક ફેતટ ફાઈલ્સ  
નરેશ કાપડીઆ  

કોરોનાકાળની સત્યકથાઓના આ ઈ-પસુ્તકનુાં લોકાપષણ ૨૧ જુલાઈ, ૨૦૨૧ની સાાંજે થાય ત્યારે 
જોગાનજુોગ કોરોનાકાળનાાં સોળ મહહના ભારતમાાં પરુા થશે. હડસેમ્બર, ૨૦૧૯માાં ચીનના વહુાન 
નગરથી તેનો આરાંભ થયો હતો, માટે તેને ‘કોવીડ – ૧૯’ રૂપે ઓળખાયો. આમ આ વીસ માસના 
અંતે જગતમાાં કોવીડની કેવી અસર થઇ છે તેને આંકડાઓ દ્વારા સમજીએ. 
આ સમય દરવમયાન જગતમાાં અત્યાર સધુી ૧૯.૨૦ કરોડ લોકો કોરોના સાંિવમત થયાાં છે. જગતમાાં 
સૌથી વધ ુઅમેહરકાના લોકો કોરોનાથી સાંિવમત થયાાં છે. એ આંક ૩.૫૦ કરોડ છે, જેમાાં બીજા િમે 
ભારત છે, જે આંક ૩.૧૨ કરોડ છે. વલ્ડોમીટર ડોટ કોમ પર જણાવવા મજુબ સૌથી વધ ુમતૃ્ય ુ૬.૨૫ 
લાખ લોકોના અમેહરકામાાં થયાાં છે, બીજા િમે બ્રાઝીલમાાં ૫.૪૩ લાખ લોકોના મતૃ્ય ુથયાાં છે અને 
ત્રીજા િમે ભારતમાાં ૪.૧૫ લાખ લોકોના મતૃ્ય ુઆ મહામારીમાાં થયાાં છે. ચોથા િમે રવશયા અને 
પાાંચમાાં િમે ફ્રાાંસમાાં મતૃ્ય ુનીપજયાાં છે. આ મહામારીમાાં અત્યાર સધુી જગતમાાં કોરોનાથી કલૂ ૪૧.૦૭ 
લાખ લોકોના મોત નીપજયાાં છે.  
જગતમાાં જેમને કોરોના રોગનો ચેપ લાનયો હતો તેમાાંથી ૧૭.૪૮ કરોડ લોકો સાજા થયાાં છે. જગતમાાં 
કોઈ પણ દેશ કરતાાં વધ ુલોકો ભારતમાાં સારા થયાાં છે. અહીં ૩.૧૨ કરોડને આ રોગનો  ચેપ લાનયો 
હતો, જેમાાંથી ૩.૦૪ કરોડ લોકો સારા થયાાં છે. આ એક બહુ મોટી ઉપલધ્બ્ધ છે. જગતમાાં બીજા િમે 
૨.૯૪ કરોડ અમેહરકામાાં અને ત્રીજા િમે ૧.૮૧ કરોડ લોકો બ્રાઝીલમાાં સારા થયાાં છે.  
હાલ અમેહરકામાાં સૌથી વધ ુ૪૯.૮૭ લાખ લોકો કોરોનાની સારવાર હઠેળ છે, જયારે બીજા િમે ય.ુકે. 
માાં ૯.૭૯ લાખ, ત્રીજા િમે ૭.૮૨ લાખ બ્રાઝીલમાાં, ચોથા િમે ૪.૭૪ લાખ રવશયામાાં અને પાાંચમાાં 
િમે ભારતમાાં ૪.૨૧ લાખ સહિય દદીઓ કોરોનાની સારવાર હઠેળ છે.  
દર દસ લાખની વસ્તીએ કોરોના સાંિવમત થયેલાાં લોકોની યાદીમાાં પ્રથમ િમે ૧.૦૫ લાખ અમેહરકામાાં, 
બીજા િમે આજષે્ન્દ્ટનામાાં ૧.૦૪ લાખ, ત્રીજા િમે બ્રાઝીલમાાં ૯૦.૬ હજાર, ચોથા િમે કોલાંબબયામાાં 
૯૦.૪ હજાર અને પાાંચમાાં િમે ફ્રાાંસમાાં ૯૦ હજાર લોકો દર દસ લાખની વસ્તીએ સાંિવમત થયાાં હતાાં. 
ભારતમાાં આ આંક દસ લાખની વસ્તીમાાં બાવીસ હજાર સાંિવમત થયાનો છે, જે જગતના મોટા દેશોની 
તલુનાએ ઘણો ઓછો ગણાય. આ યાદીમાાં સૌથી વધ ુવસ્તી ધરાવતો દેશ ભારત છે, જ્યાાં ૧૩૯ કરોડ 
લોકો વસે છે, જયારે અમેહરકામાાં ૩૩ કરોડ, બ્રાઝીલમાાં ૨૧ કરોડ અને રવશયામાાં ૧૪ કરોડ લોકો 
વસે છે.  
કોરોના રોગ સામેની પ્રવતકારક બે રસી વવકસાવીને ભારતે કમાલ કરી છે. અહીં કોરોના સામેનુાં 
દુવનયાનુાં સૌથી મોટુાં રસીકરણ અબભયાન ૧૬ જાન્દ્યઆુરી, ૨૦૨૧થી શરુ થયુાં છે. આ સાત માસના 
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અંતે ૨૦ જુલાઈની હાલત આ મજુબ છે. સૌથી વધ ુરસી ભારતે આપી છે. ભારતમાાં અત્યાર સધુી 
૪૧.૨ કરોડ ડોઝ રસી અપાઈ છે અને બાંને ડોઝ લેનારા ૮.૫૫ કરોડ લોકો છે. ત્યાર બાદ અમેહરકામાાં 
૩૩.૮, બ્રાઝીલમાાં  ૧૨.૪ કરોડ અને જમષનીમાાં ૮.૬૧ કરોડ લોકોને રસી આપવામાાં આવી છે. પોતાની 
વસ્તીની ટકાવારીમાાં રસીકરણ કરવામાાં અમેહરકા ટોચ પર છે, ત્યાાં ૪૯.૨ ટકા વસ્તીને રસી આપવામાાં 
આવી છે. ત્યાર બાદ જમષનીમાાં ૪૬.૪ ટકા, બ્રાઝીલમાાં ૧૬ ટકા વસ્તીને રસી આપવામાાં આવી છે. 
ભારતમાાં અત્યાર સધુી વસ્તીના ૬.૩ ટકાને રસી આપવામાાં આવી છે.   
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કોવીડ સામેના યદુ્ધમાાં આપણે ક્યાાં? 
નરેશ કાપડીઆ 

 
દુવનયા આખીની સાથે ભારત પણ ખબુ મોટી જવાબદારી લઈને કોરોના સામે લડી રહ્ુાં છે. આજે, 
૨૦ જુલાઈએ, બરાબર ૧૬ માસ પરુા થયાાં આ જ ાંગને. આપણે ક્યાાં પહોંચ્યાાં છીએ? શુાં છે હાલત? 
દુવનયાના સૌથી મોટા રસીકરણ અબભયાનમાાં આપણે ૪૧.૧૮ કરોડ ડોઝ રસી નાગહરકોને આપી છે. 
કદાચ દુવનયામાાં સૌથી વધ,ુ ચીનને ગણતરીમાાં લીધાાં વવના. જેઓ આ રોગથી સાંિવમત થયાાં તેમાાંના 
૯૭.૦૪ ટકા યાને ૩.૦૪ કરોડ લોકોને સારા કયાાં. આપણે કેટલાાં લોકોના કોરોના ટેસ્ટ કયાાં? ૪૪.૭૩ 
કરોડ. કદાચ દુવનયામાાં સૌથી વધ,ુ ચીનને ગણતરીમાાં લીધાાં વવના. 
છેલ્લાાં ૨૪ કલાકમાાં દેશમાાં ૩૦,૦૯૩ વ્યક્તતઓ આ રોગથી સાંિવમત થઇ છે, જે છેલ્લાાં ૧૨૫ હદવસનો 
સૌથી નાનો અંક છે. તો એ ૨૪ કલાકમાાં દેશમાાં ૪૫,૨૫૪ લોકો સારા થયાાં છે. હાલ દેશમાાં કોરોનાની 
સારવાર લેતાાં દેશબાંધઓુની સાંખ્યા ૪.૦૬ લાખ છે, જે પણ છેલ્લાાં ૧૧૭ હદવસોમાાં સૌથી ઓછી છે.   

આ માહહતી ભારત સરકારના ૨૦ જુલાઈ, ૨૦૨૧ના ‘કોવીડ-૧૯ અપડેટ’ આધાહરત છે.  
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કોરોના અને બાળઉછેર 
નરેશ કાપડીઆ  

 
આમ પણ બાળ ઉછેર સરળ નથી હોતો, તેમાાંય જયારે જગત મહામારી સામે ઝઝૂમતુાં હોય ત્યારે મા-
બાપે વધારાની સાંભાળ લેવી પડે છે.   
 
બાળકના જીવનનો શરૂઆતનો સમય તેમના વવકાસ અને વધવાની જડ હોય છે. માથાનો શરૂઆતનો 
વવકાસ એ નક્કી કરે છે કે બાળક કેવુાં વવચારશે, શીખશે અને કેવો વ્યવહાર કરશે. લાાંબા સમયમાાં 
બાળક જીવનમાાં સફળ થવાનો આધાર માથાના વવકાસ સાથે જોડાયેલો છે. જીવનના પહલેાાં એક 
હજાર હદવસો દરવમયાન, એક બાળકનુાં માથુાં ખબુ ઝડપથી વવકવસત થતુાં હોય છે, તેમાાં દર સેકાંડે દસ 
લાખથી વધ ુનવા ન્દ્યરુલ કનેતશન બનતા હોય છે!   
 
આ સમય, એક બાળકના શીખવા, વધવા અને સમાજમાાં પોતાનુાં પરૂત ુાં યોગદાન દેવાની ક્ષમતાને 
આકાર આપવાની તક આપે છે,  જે જીવનમાાં એક જ વાર મળે છે. આ બધુાં ત્યારે સરળ અને શક્ય 
બને છે, જયારે બાળકને યોનય આરોનય, પરૂત ુાં પોર્ણ, સરુક્ષા, જવાબદારી સહહતની સાંભાળ અને 
ઝડપથી શીખવાનો મોકો મળે છે.  
 
ન્દ્યરુો સાયન્દ્સ હવે એ વાતની સાબબતી આપે છે કે ભલે જીન્દ્સ માથાના વવકાસ માટે બ્લ્ય-ુવપ્રન્દ્ટ તૈયાર 
કરે છે, પણ આસપાસનુાં વાતાવરણ જ તેના માથાના વવકાસને આકાર આપે છે.મા-બાપે બાળકના 
જીવનના પહલેાાં પાાંચ વર્ષમાાં બાળકને યોનય વાતાવરણ આપવામાાં મોટી ભવૂમકા વનભાવવાની હોય 
છે. જયારે બાળકની સીખવાની, બદલાવોને અપનાવવાની ક્ષમતા નક્કી થતી હોય છે અને 
મનોવૈજ્ઞાવનક લચીલાપણુાં વવકવસત થાય છે.  
બાળકના વવકાસમાાં આરાંભની પળનુાં મહત્વ સમજાવતા તથ્યો તમામ મા-બાપે સમજવા જોઈએ: 
ગભષધાનથી ત્રણ વર્ષ સધુી માથુાં સૌથી વધ ુઝડપથી વવકવસત થાય છે. ૪૦ સપ્તાહના ગભષકાળ સધુી 
એક વ્યક્તતમાાં એક સો અબજ ન્દ્યરુોન બને છે. સ્ટીમ્યલેુશન દ્વારા દર સેકાંડ ેએક હજાર ન્દ્યુાંલષ કનેતશન 
બને છે. જવાબદારી સાથે સાંબાંધ વનભાવવા અને સ્વસ્થ, પે્રરક વાતાવરણ એક પષુ્ટ્ટ માથુાં બનાવે છે. 
બાળકને ત્રણ વર્ષની ઉમરથી બલિંગની સમજ આવવા માાંડ ેછે. ભારતમાાં તો જન્દ્મ પહલેાાં જ બલિંગ 
સામાજીકરણનો એહસાસ બાળકને થવા માાંડ ેછે. ઘરમાાં જ લાલન-પાલનનુાં એક વાતાવરણ આપવુાં 
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એ માતા-વપતાનુાં કતષવ્ય છે. તેઓ જ બાળક માટે સૌથી જરૂરી લોકો છે, તેઓ પોર્ણ, સરુક્ષા, દેખભાળ 
અને પે્રમ બાળકને આપે છે.  
યવુનસેફ માને છે કે માતા-વપતાની જવાબદારી વનભાવવી એ દુવનયાનુાં સૌથી મોટુાં કામ છે. સારા 
સાંબાંધની કમી, પરૂત ુાં ધ્યાન ન આપવુાં અને માતા-વપતાનુાં પોતાના બાળકો સાથે ન જોડાવુાં, આ બધુાં 
જ બાળકના વ્યવહારાત્મક અને ભાવનાત્મક સમસ્યાના વધતા જોખમ સાથે સાંકળાયુાં હોય છે. એની 
અસર બાળક પર લાાંબા સમય સધુી રહ ેછે અને તે માથાના વવકાસને પણ પ્રભાવવત કરે છે. તેથી જ 
એ મહત્વનુાં છે કે માતા અને વપતા, બાંને, બાળકો સાથે સારો સમય વવતાવે અને પોતાના બાળકને 
જીવનની સારી શરૂઆત આપે. દરેક ભેટવુાં, ચુાંબન કરવુાં, રમાડવુાં એ બાળકને સારી રીતે વધવામાાં 
મદદ કરે છે.  
કોવીડ સમયમાાં આ બધુાં જ ખબુ મશુ્કેલ હત ુાં. જ્યાાં વધ ુબાળકો અને પહરજનો નાના ઘરમાાં હોય ત્યાાં 
કોવીડ સમયમાાં બાળઉછેર પ્રભાવવત થયો હશે. તેમાાંય માતા કે વપતા કે ઘરના અન્દ્ય સભ્યો સાંિવમત 
થયાાં હોય કે કમનસીબે મતૃ્ય ુપામ્યાાં હોય તેવાાં બાળકોના ઉછેર અને વવકાસની સમસ્યા ઘેરી બની 
છે.  
માટે જ કોવીડથી વનરાધાર બનેલાાં બાળકોની સમાજે વવશેર્ સાંભાળ લેવી જોઈએ. સરકાર આ બાબતે 
અગે્રસર છે, તેમના સમગ્ર ભણતરની જવાબદારી સમાજે પણ ઉઠાવવી જ રહી.  

નરેશ કાપડીઆ – સરુત – ૯૯૦૯૯ ૨૧૧૦૦ 
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આપણે જાતને આમ બચાવી, બચાવતા રહીશુાં  
નરેશ કાપડીઆ  

 
હડસેમ્બર, ૨૦૨૧૯થી શરુ થયેલો કોરોના કાળ આ ઈ-પસુ્તક પ્રગટ થાય છે ત્યારે હવે ૨૦ માસનો 
થાય છે. આ કોરોનાકાળે જગતમાાં ઉથલપાથલ મચાવી દીધી છે. હવે બધી જ વાતો ‘કોરોનાકાળ 
પહલેાાં અને પછી’ એ રીતે જોવાશે. જગતે કરોડો લોકોને ગમુાવ્યાાં છે, કરોડો સાંિવમત થયાાં છે અને 
તેમાાંના ઘણાખરા સારા પણ થયાાં છે. આપણી આસપાસ પણ સાંિમણ થઈને જીવનના ખરાબ 
અનભુવોમાાંથી પસાર થઈને સારા થયેલાાં અનેક લોકો જોવા મળે છે. છતાાં, લગભગ દરેક જણ પાસે 
પોતાના કોઈને કોઈ પોતીકાને ખોવાનો અફસોસ પણ છે.  
આપણે મહામારીની પહલેી અને તેથીય ખતરનાક બીજી લહરેનો વવકરાળ અનભુવ કયો છે. હજી 
ત્રીજી લહરે આવી જાય તેની ભીતી સૌને છે. સરકારો તે માટે સજ્જ થઇ રહી છે. રસી શોધાઈ, તૈયાર 
થઇ અને રસીકરણના જ ાંગી કાયો દુવનયાભરમાાં ચાલી રહ્યાાં છે. ભારતે પણ ઉજળો દેખાવ કયો જ છે.  
આ વીસ માસના કારમાાં કાળમાાં આપણે કોરોના રોગથી કેવી રીતે બચ્યાાં? હજી બચતા રહીશુાં? આ 
રહ્યાાં તેના જવાબ:  
માસ્કએ બચાવ્યા: બે વર્ષથી મોટી ઉમરના તમામે માસ્ક પહયેાષ. હજી પણ ભારત સહીત દુવનયાના 
ઘણાાં દેશોમાાં માસ્ક પહરેવુાં ફરજીયાત છે અને ન પહરેવાથી એક હજાર રૂવપયાનો દાંડ થાય છે. દરેક 
રાજ્ય સરકારોએ આવો કરોડો રૂવપયાનો દાંડ ઉઘરાવ્યો છે. જ્યાાં સારુાં  રસીકરણ થયુાં છે તેવાાં કેટલાાંક 
દેશોમાાં મોલ, વસનેગહૃ જેવાાં બાંવધયાર જાહરે સ્થળો પર હજુ પણ માસ્ક પહરેવાનુાં ફરજીયાત મનાયુાં 
છે, જોકે ત્યાાં ખલુ્લામાાં માસ્ક પહરેવાથી મકુ્તત મળી છે.  
જેમણે રસીના બાંને ડોઝ લીધાાં હોય તેવાાં લોકો સહીત જેમનુાં સ્વાસ્થ્ય નબળાં છે, તેમને હજી પણ પણૂષ 
સલામત માની શકાતા નથી. તેમણે તકેદારીના તમામ પગલાાં લેવાાં જ જોઈએ. વવમાન, બસ, ટે્રન, 
જાહરે વાહનોના યાત્રીઓએ માસ્ક પહરેવા જરૂરી છે.   
બે ગજની દૂરી, છે બહુ જરૂરી: ઘર બહાર નહીં, ઘરમાાં પણ જ્યાાં એવાાં સાથીઓ છે જેમને કોવીડનુાં 
જોખમ છે, કે જેઓ કોવીડ સાંિવમત છે, ત્યાાં પણ બે હાથની દૂરી જરૂરી મનાય છે. ઘરની બહાર તો 
અન્દ્યો સાથે બે ગજની દૂરી હોવી જ જોઈએ એવી અપેક્ષા છે. એ યાદ રાખવુાં જોઈએ કે જેમને કોઈ 
લક્ષણો નથી તેઓ પણ વાઈરસ ફેલાવી શકે છે.   
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જેમનો વારો આવે તેમણે રસી લેવી જ જોઈએ અને રસીના બે ડોઝ અને બીજા ડોઝ પછી પણ આઠેક 
સપ્તાહ વવતી ગયા પછી થોડી સલામવત અનભુવી શકાય. જોકે હજી પણ પોતાનુાં અને અન્દ્યોનુાં 
સ્વાસ્થ્ય જોઈને જ અંતર જાળવવા કે માસ્ક ન પહરેવાનુાં જોખમ લઇ શકાય.  
 
ભીડભાડથી દૂર જ રહીએ: ઘર બહાર જઈએ એટલે ભીડથી બચવુાં જ જોઈએ. રેસ્ટોરાાં, જીમ, વસનેગહૃો 
જેવાાં સ્થળોને ‘હાઈ હરસ્ક’ ગણાય છે. જ્યાાં ચોતખી હવા વહતેી રહતેી નથી, તેવી બાંવધયાર જનયામા 
ખબુ જ સાવચેત રહવે ુાં જોઈએ. જો એવાાં અંદરના સ્થળે હોઈએ તો બારી-બારણાાં ખલુ્લા રાખીને 
સલામત થવુાં જોઈએ. કારમાાં કે વાહનોમાાં એરકન્દ્ડીશનને બદલે ખલુ્લી બારી સાથે જ બેસવુાં જોઈએ.   
વારાંવાર હાથ ધોયા: કોવીડ સમયે જ આપણને હાથ ધોવાનુાં મહત્વ શીખવ્યુાં હોય તેવુાં ઘણાાં હકસ્સામાાં 
બન્દ્યુાં. સાબ ુઅને પાણી વડે ઓછામાાં ઓછી વીસ સેકાંડ સધુી હથેળી-આંગળા-નખ સહહત હાથ વારાંવાર 
ધોતા રહવેાનુાં આપણે શીખ્યા. એમાાં ખાતાાં પહલેાાં, કે ખાવાનુાં બનાવતા પહલેાાં, ચહરેાને હાથ 
લગાવતાાં પહલેાાં, શૌચ હિયા પછી, જાહરે સ્થળેથી ઘરે પરત થતા, નાક સાફ કયાાં બાદ, ખાાંસી કે 
છીંક ખાધાાં પછી, માસ્કને હાથ લગાવ્યા બાદ, ડાઈપર બદલ્યા બાદ, કોઈ રોગીની સાંભાળ લીધાાં 
બાદ, પ્રાણી કે પાળેલા જીવને સ્પશ્યાષ બાદ આ રીતે હાથ ધોવા જોઈએ.   
જો હાથ ધોવા માટે પાણી અને સાબ ુસાથે ન હોય તો એવા હને્દ્ડ સેનેટાઈઝરનો ઉપયોગ કરવો 
જોઈએ  જેમાાં ૬૦ ટકાથી વધ ુઆલ્કોહોલ હોય. સેનેટાઈઝરને હાથની તમામ સપાટી પર લગાવીને 
તે સકુાઈ નહીં જાય ત્યાાં સધુી હાથ ઘસતા રહવે ુાં જોઈએ. ન ધોયેલા હાથ વડે આંખો, નાક અને મોં 
ને અડકવુાં જ ન જોઈએ. જો માસ્ક પહયે ુાં હોય અને ખાાંસી કે છીંક આવે તો તરત જ માસ્ક બદલવુાં 
જોઈએ અને હાથ ધોઈ લેવા જોઈએ. જયારે માસ્ક ન પહયે ુાં હોય અને ખાાંસી કે છીક આવે તો નાકને 
ટીસ્ય ુવડ ેઢાાંકવુાં જોઈએ અથવા કોણીથી નાક-મોં ઢાાંકવા જોઈએ, થ ૂાંકવુાં ન જોઈએ અને વપરાયેલુાં 
ટીસ્ય ુકચરા ટોપલીમાાં નાાંખવુાં જોઈએ. વળી, તરત જ હાથ ધોવા જોઈએ.  
જેને વારાંવાર હાથ લાગતો હોય તેવી સપાટીઓ, જેમકે ટેબલ, દરવાજાના હને્દ્ડલ, લાઈટની ક્સ્વચ, 
ફોન, કી-બોડષ, ટોઇલેટ કે વસિંક રોજ ધોવા કે સાફ કરવા જોઈએ. જો એ સપાટી ગાંદી હોય તો તેને 
સાબ-ુપાણી વડે ધોયાાં બાદ જ ાંતમુતુત કરવા જોઈએ. ઘરમાાં, ઘર બહાર, ઓહફસ/કારખાના કે અન્દ્ય 
જનયાએ આસપાસની કોઈ વ્યક્તતને તાવ, ખસી, શરદી કે શ્વાસની તકલીફ જેવાાં લક્ષણ હોય તો તરત 
સાવધ થઇ જવુાં જોઈએ.  

નરેશ કાપડીઆ – સરુત – ૯૯૦૯૯ ૨૧૧૦૦ 
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કોરોના કાળની સાંવેદનાઓ... 
જીવનમાાં પહલેી વખત વપયરના સાંબાંધોથી બાંધાઈ  

અને ભાઈ બહને સાથે રહવેાનો સમય ફાળવી શકયા 
નયનાક્ષી વૈદ્ય 

 
 

રવવ રક્શ્મના ઋજુ સ્પશ ેસ્પશ ે

અવવનનુાં અંગ રણઝણ રણઝણ રણકે 
તણૃ તણૃ પ્રકૃવતનુાં કણ કણ 
રૂમઝૂમ રૂમઝૂમ રણઝણે 

 
 

અદ્દભતૂ બચત્રકાર, પરમકૃપાળ પરમશે્રષ્ટ્ઠ સિકે સજલેા સૌંદયષમયી ‘કુગષ’ જેવા પવષતીય સ્થળમાાં  
કુદરતના ખોળે, સયૂાષસ્તના ટાણે માણી રહ્યા છીએ એનુાં સૌદયષ. વર્ો વીત્યા આવી વનરાાંત, આવી 
શાાંવત, આવા કુદરતી વાતાવરણની વચ્ચે વનરવ, શાાંત, એકાાંતમય ક્ષણ માણવાની ઈચ્છા પ્રત્યેક 
જણાની હોય છે. હુાં અને મારા જીવનસાથી હદનેશ વૈદ્ય સાથે મારા ભાઈ-ભાભી બાળપણની ક્ષણૉને 
વાગોળતા સાંગીતને માણી રહ્યા છીએ. આ અમલૂ્ય સમયને પણ ભગવાનની ભેટ વસવાય બીજુ ાં શુાં 
માનવુાં ?  

 

બેંગલોરથી લગભગ ૩૦૦ હક.મી. દૂર વસેલાાં આ સૌદયષ સ્થળે જવાનુાં અગાઉથી જ નક્કી હત ુાં. બીજી 
તરફ ભારતના કેટલાાંક શહરેોમાાં ‘કોરોના’ વાયરસના પ્રવેશના ભણકારા સાંભળાઈ રહ્યા હતા. પરાંત ુ
આ ‘કોરોના’ બધુાંજ ‘ના’  કરોના સ્વરૂપમાાં ફેરવાઈ જશે એવી તો કલ્પના જ નહોતી. એટલે ભાઈને 
ત્યાાં બેંગલોર એક હદવસ રહી અમે બધાાંજ સાથે ‘કુગષ’ જવા ઉપાડયા. ચાર પાાંચ કલાકની અંદર અમો 
ત્યાાં પહોંચ્યા. પ્રવેશતાાં જ ત્યાાંના મકુત અને શધુ્ધ પ્રાકૃવતક વાતાવરણનો અનભુવ થયો અને હદલમાાં 
અગમ્ય આનાંદની અનભુવૂત થઈ. પરાંત ુબીજી જ ક્ષણે હોટલ પર પહોંચતા ત્યાાંના સાંચાલકોએ સમાચાર 
આપ્યા કે અહીં તો બધુાં જ બાંધ છે. તમે કયાાંય ફરવા ન જઈ શકશો. હવે પહોંચી જ ગયા છીએ તો 
શાાંવતની ક્ષણો માણીશુાં ના વવચાર સાથે ત્યાાં રહી જ ગયા થયુાં કે -- 
 

મસુ્કુરાઓ ક્યા ગમ હૈ, 
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જજિંદગી મે ટેંશન હકસકો કમ હૈ, 
અચ્છા યા બરુા તો કેવલ ભમ્ર હૈ 
જજિંદગી કા નામ હી  

કભી ખશુી કભી ગમ હૈ 
 

જીવનમાાં પહલેી વખત વપયરના સાંબાંધોથી બાંધાઈ અને ભાઈ બહને સાથે રહવેાનો સમય ફાળવી 
શકયા. એ વાતનો આનાંદ હતો અને માતપૃક્ષ તરફથી મળેલા સાંગીતના વારસાને કારણે અમારી 
પાસે રેકોડેડષ સાંગીતનો ખજાનો ભરપરૂ ભયો હતો. સાાંજની ચા નો સ્વાદ માણીને સાંગીતને શ્વાસમાાં 
ભરી લેવા અમે આતરુ હતા. ભાઈ પાસે ભારતના અનેક સ્થળોએ પ્રસ્તતુ થયેલા શાસ્ત્રીય સાંગીતના 
ઘરુાંઘર કલાકારો દ્વારા રજૂ થયેલા સરૂોને વારાફરતી અમે સાાંભળતા રહ્યાાં અને સરી પડયાાં બાળપણની 
યાદોમાાં.  

 

સાંગીતનો ચસ્કો એટલો બધો કે અમે જ્યાાં વશક્ષણ મેળવ્યુાં એ શહરેોમાાં જો સાંગીતના કાયષિમ યોજાય 
તો ગમે તેમ કરી એને માણવાની પેરવીમાાં રહતેા. આવથિક ક્સ્થવત સાધારણ એટલે મોંધી ટીકીટ લઈ 
કાયષિમમાાં જવાનુાં તો પાલવે નહહિં, ભાઈ નાનપણથી જ તોફાની અને ઉસ્તાદ, એક ઘનાઢય પહરવારના 
સભ્યો સાથે એમની આંગળી પકડી એમના પહરવારના સભ્યો બની કાયષિમમાાં પહોંચી ગયાાં અને 
આખો કાયષિમ માણી શક્યા. આ યાદો સાથે આંખમાાં ઝળઝળીયા આવી ગયા, પણ મન હસતુાં હત ુાં. 
 

બચપન કે હદન ભી ક્યા હદન થે, 
ઉડતે હફરતે વતતલી બન કે. 
 

સયૂાષસ્ત પછીનો અંધકાર છવાતા, મન પણ થોડુાં વવર્ાદથી ભરાઈ ગયુાં. કારણ સમાચાર સચૂવતા 
હતા કે કોરોનાનો કેર ઘીમે ઘીમે વધી રહ્યો છે અને એનુાં સ્વરૂપ વધનેુ વધ ુવવકરાળ થવા લાનયુાં છે. 
છતાાંય પ્રકૃવતના સાવનધ્યમાાં બધીજ વ્યથાઓને ભલૂી જઈ, કોરોનાની ભયાનકતાને પણ મનમાાં 
પ્રવેશવા ન દીધી વવચાયુષ કે -- 
 

જીંદગીના રણમાાં 
પોતેજ કૃષ્ટ્ણ અને પોતેજ અજુ ષન બનવુાં પડ ેછે 
રોજ પોતાના જ સારથી બની 
જીવનના આ મહાભારતને લડવુાં પડ ેછે.  
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‘પડશે તેવા દેવાશે’ વવચારી ત્રણ હદવસ ખબૂ આનાંદથી પસાર કયાષ. ‘કુગષ’ ત્યાાંની સવાર, ત્યાાંની સાાંજ, 
ત્યાાંનો સયૂોદય, ત્યાાંનો સયૂાષસ્ત, વકૃ્ષોના પાાંદડામાાંથી ફેલાતી ભીનીભીની સગુાંધ, પક્ષીઓનો 
સાંગીતમય કલરવ, રાવત્રના અંધકારમાાં ઝળકતા આબગયા, અવણષનીય ચાાંદ અને ચાાંદનીનુાં સૌંદયષ, 
કવવ શ્રી જયશાંકર પ્રસાદની પાંક્તતઓ યાદ આવી ગઈ -- 
 

શવશ મખુ પર ઘુાંધટુ ડાલે, 
આંચલ મેં હૈં હદપ વછપાયે, 
જીવન કી ગૌધબૂલ મેં, 
કૌતહૂલ સે તમુ આયે. 
 

શબ્દ બચત્ર દોરનાર સાહહત્યકાર અને આ અદ્દભતૂ હદવ્ય બચત્રકાર, પરમ શે્રષ્ટ્ઠ, પરમેશ્વર સિકને 
મસ્તક ઝુકાવી નમન કરવાનુાં મન થાય. એક પ્રશ્ન મનમાાં કોરાયા કરે -- 
                                     

કોણ રચે બગહરવર વશખરોને, કોણ રચે આ ખીણ ? 
કોણ રચે તરૂવર સાંગ તરણુાં ને ઊંચા ઊંચા તાડ ? 
કોણ રચે પાંખીનો કલરવ, વાધ વસિંહની ત્રાડ ? 
 

કોહટ કોહટ વાંદન એ અદ્દભતૂ બચત્રકારને. 
 

જીવનન ુએક પાસુાં સખુ તો બીજુ ાં પાસુાં દુ:ખ, ફરી જીવનના કોલાહલમાાં ડબૂી જવાનો વવર્ાદ લઈ 
બેંનલોર પાછા ફયાષ. બીજા જ હદવસે પોતાના ઘરે આવવાની તૈયારી હતી ત્યાાં રાવત્રએ જ ફોન આવ્યો. 
‘સરૂત આવશો નહી અહીં ‘લોકડાઉન’ છે અને સરૂત આવતી પ્રત્યેક ફલાઈટના પેસેન્દ્જરોને ૧૪ હદવસ 
માટે ‘તવોરેન્દ્ટાઈન’ કરી દેવામાાં આવે છે. ક્ષણભર તો વવચારશનૂ્દ્ય થઈ ગયા સામે ઊભી થયેલી 
પહરક્સ્થવતને સ્વીકારવી જ રહી.  

 

હવે સમય હતો વવતાવેલ સમયમાાં મેળવેલ આનાંદ અને આરામને કામે લગાડવાનો. લોકડાઉનને 
કારણે સૌ કોઈએ ઘરમાાં રહી પોતાનુાં કામ પોતે કરવાનુાં હત ુાં. હવે સમજાવા લાનયુાં શ્રમનુાં મહત્વ શુાં 
છે ? સમયના આયોજનનુાં મહત્વ શુાં છે ? આપણા સેવક બની સેવા કરતાાં લોકોનુાં મહત્વ શુાં છે ? 
કોરોના કાળની કપરી પહરક્સ્થવતમાાં તો સૌની જેમ અમારો પણ આખો જીવનિમ બદલાએ ગયો. 
સરૂતથી ડો. પતુ્રના સતત સલાહ સચૂનો અને પહરધ્સ્થ્તની ક્ષણેક્ષણની જાણકારી રાખતા ભાઈની 
કાળજીએ જાણે દૈવનક જીવનની આસપાસ એક સરુક્ષાકવચ રચી દીધુાં.  
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બહારથી આવતી પ્રત્યેક વસ્તનેુ બેકીંગ પાવડરથી ધોવાનુાં કામ, સાફ પાણીથી ધોવાનુાં કામ, કોરુાં 
પાડવાનુાં કામ આમ કાંઈ જ કામ નહી અને વળી કામ જ કામ એ જ જીવન બની ગયુાં.  

 

ટીવી પર, વ્હોટસએપ પર આવતા સચૂનો અને સમાચારોથી સૌ એટલાાં ભયભીત હતાાં કે જ્યાાંથી 
પણ કોઈ સલાહ સચૂન મળે એનુાં પાલન અવશ્ય કરવામાાં જ આખો હદવસ વીતે, કયારેક થાય કે ‘જે 
થવાનુાં હશે તે થશે’. આ બધુાં કરવાનો કાંટાળો આવે, છતાાંય કરવુાં અવનવાયષ હત ુાં.  

 

ફરી અહીં પણ સાંગીતે સહાય કરી. સવાર શાસ્ત્રીય સાંગીતના સરૂોથી થતી, ગઝલ, ઠુમરી અને 
મનપસાંદ ગીતોના સરૂો કાને પડ.ે વવસરાયેલા અપ્રાપ્ય ગજુરાતી હહન્દ્દી બધાાંજ ગીતો સાાંભળવાનો 
મોકો મળયો અને આ કોરોના કાળનો સદુપયોગ કયો.  

 

અહીં મજબરૂી હતી ભાર્ાની, ભાનયેજ કોઈ હહન્દ્દી સમજે, આપણે એમની સાથે વાત કરવા માત્રના 
આંખના ઈશારા, હાથના ચાળા કે અબભનય નો જ સહારો લેવો પડ.ે ત્યાાં યાદ આવે આપણુાં કલામાંહદર 
રાષ્ટ્ટ્રીય કલા કેન્દ્ર, જ્યાાં અબભનય કયો, કળા ના રાંગો પાથયાષ. એ જ્ઞાન અપરોક્ષ રીતે આ કોરોના 
કાળમાાં વવચારો અને સાંદેશાઓના આપ-લે  માટે સહાયક બન્દ્યુાં. સૌ કળા યાત્રાના સાથીઓ યાદ 
આવ્યા   એ સૌનો સતત સાંપકષ  કરી આપણાાં પોતીકા વાતાવરણને જીવાંત રાખવા કોવશશ કરી. 
 

કોરોના કાળની ઘટનાઓ વવશે તો ઘરમાાં રહી (સીનીયર સીટીઝન) વ્યક્તતગત માહહતી કે સમાચાર 
તો કયાાં થી પ્રાપ્ત થાય. પરાંત ુટીવીના માધ્યમથી દેશ અને દુવનયાની પહરક્સ્થવત જાણતાાં કેમેય કરી 
આવી પડેલ સમય સાથે સમાધાન કરવાનુાં હત ુાં. કોરોનાથી બચવાના ઉપાયોનો વનત્યિમ બનાવી 
લીધો.   

 

આમ આખુાં સમયચિ બદલાઈ ગયુાં. હા વનરાશાના માહોલ વચ્ચે આપણા દ્દઢ અને મજબતૂ 
મનોબળના લાડીલા વડાપ્રધાન શ્રી નરેન્દ્રભાઈ મોદીએ અંધકારમય સમયમાાંથી બહાર લાવી 
આશાવાદી બનાવવા ‘દીપ પ્રગટાવો’ કાયષિમ થકી ઉજાસ પાથરવાનો સ્તતુ્ય પ્રયાસ કયો. સાથે આ 
કોરોના સામે રક્ષણ માટે લોકોની સેવામાાં રચ્યા પચ્યા રહતેા સૌ સેવાધમીઓને પણ બબરદાવી, સૌના 
જીવનમાાં આશાનો, ઉત્સાહનો દીપ પ્રગટાવ્યો. ‘ઘર ઘર હદવડા પ્રગટાવો’ ની ઝુાંબેશમાાં નાના મોટા, 
બાળકો વધૃ્ધો સૌ જોડાયા અને ‘અંગેજો ભારત છોડો’ ની જેમ કોરોનાને પણ પડકાયો. ‘કોરોના પીછો 
છોડ’. લોકોના જીવનમાાં આશાનો સાંચાર થયો. ત્યારે જ તરુાંત નવો કાયષિમ ‘થાળી પીટો, ઢોલ વગાડો, 
ધ્વવન સ્પાંદનો જગાડો’ જેવો ઉત્સાહવધષક કાયષિમ પણ વહતેો મકૂયો. મોદીજી ‘જાઓ’ માાં તો માનતા 
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જ નથી તેથી ‘ચાલો’ નુાં આહવાન કયુષ. અને આખાય દેશમાાં માંત્રીથી માાંડીને વનમ્નવગષના શ્રવમકો આ 
કાયષિમમાાં જોડાયા, જાણે યધુ્ધની રણભેરી વાગી અને સૌના મનમાાં આશા જાગી, હવે તો કોરોનાએ 
ભાગવુાં જ પડશે. આ બધાાં વચ્ચે, મોદીજીએ પોતે પણ દીપ પ્રગટાવ્યો અને લોકોના મનમાાં થયુાં -- 
 

કભી જીને કી આશા, 
કભી મન કી વનરાશા, 
કભી ખવુશયો કી ધપૂ, 
કભી હકીકત કી છાાંવ, 
કુછ ખોકર પાને કી આશા, 
શાયદ યહીં હૈ જીવન કી પહરભાર્ા | 
 

જીવનની આ વાસ્તવવકતાને સ્વીકારી હદવસો વીતતા ગયાાં ત્યાાં ધીરે ધીરે ‘કોરોના’ હાર સ્વીકારતો 
હોય એવુાં લાનયુાં અને ધીરે ધીરે જીવનમાાં પણ ફરી સળવળાટ શરૂ થયો. બેંગલોરથી સરૂતની ફલાઈટ 
પણ શરૂ થશે  એવી આશા બાંધાઈ. ગલુઝારજીની પાંક્તતઓ યાદ આવી ગઈ કે સૌએ સ્વાંયવશસ્ત 
પાળવુાં અને કોરોનાથી બચવાના સચૂનોનુાં ચસુ્તપણે પાલન કરવુાં એ જ આ ‘રાક્ષસ’ ને ભગાડવાનો 
ઉિમ ઉપાય છે. ગલુઝારના જ શબ્દોમાાં કહીએ તો -- 
 

બેવજહ ઘર સે વનકલને કી જરૂરત ક્યાાં હૈ ? 

મૌત સે આંખે વમલાને કી જરૂરત ક્યાાં હૈ ? 
સબકો માલમૂ હૈ બાહર કી હવા કાવતલ હૈ  

ય ૂાં હી કાવતલો સે ઉલઝને કી જરૂરત ક્યાાં હૈ ? 
હદલ કો બહલાને કો ઘર મેં હી વજહ કાફી હૈ 
ય ૂાં હી ગબલયો મેં ભટકને કી જરૂરત ક્યાાં હૈ ? 
 

કોરોના સામેની લડાઈમાાં તાંત્રની સજાગતા અને લોકોની સમજ અને સક્ષમતા સાથે સાથે ચાલશે તો 
આપણે સૌ સાથે મળી ગાઈશુાં -- 
 

”હમ હોંગે કામયાબ, હમ હોંગે કામયાબ, 
એક હદન, મનમે હૈ વવશ્વાસ, પરૂા હૈ વવશ્વાસ, 
હમ હોંગે કામયાબ એક હદન |” 
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પ્રધાનમાંત્રી મોદીજીએ પ્રગટાવેલા આશાના હદપનો પ્રકાશ માત્ર ભારતે જ નહી, વવદેશો એ પણ 
અનભુવ્યો. સૌને એક જ ઉમ્મીદ છે, 
 

ગજુર જાયેગા, ગજુર જાયેગા 
 મશુ્કીલ બહોત હૈ 

મગર વકત હી તો હૈ – ગજુર જાયેગા 
જજિંદા રહને કા યે જો જજબા હૈ, 
હફર ઉભર આયેગા – ગજુર જાયેગા 
 

નયનાક્ષીબેન વૈદ્ય  
પ્રમખુ, રાષ્ટ્ટ્રીય કલા કેન્દ્ર, સરુત 
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The stillness and the silence of the lockdown 
Nayeem Quadri  

  
Born and brought up in the walled city in the sixties, many people of my generation have over 
the years seen the city of Ahmedabad falling silent for days on end because of the imposition 
of curfew following riots between the two big communities. This kept on reoccurring on a 
regular basis in the sixties, seventies and eighties.  
 
After a long interval, the city fell silent once again after the nationwide lockdown was 
announced on March 24 evening. The experience of a lockdown may have come as a novel and 
first-time experience for many including my three children. But for me, it took me back to 1985 
when the old walled city of Ahmedabad fell into silence after an unprecedented run of nearly 
three weeks of curfew following bloody violence because of an anti-reservation stir which later 
turned into a fullscale communal riot.  
 
Most of us by now know what exactly this pandemic is but just to refresh the knowledge after 
one full year let me say COVID-19, caused by novel coronavirus SARCoV2, is a highly contagious 
disease and it emerged at the end of calendar 2019 at the Wuhan seafood market of China with 
a case of unknown pneumonia being reported.  
 
Within days, this killer disease spiralled and spread like a wildfire and rapidly spread its 
tentacles worldwide. The clinical characteristic of this disease is very much similar to viral 
pneumonia. On January 7, 2020, the World Health Organization (WHO) officially named it as 
COVID-19. Novel coronavirus belongs to a large family of viruses and has an exponential growth 
characteristic.  
 
Coming back to the announcement of the lockdown on March 24 nobody had thought how 
lives of all of us will change forever in the next 68 days. Also, these turbulent times saw three 
words entering our day to day dictionaries: LOCKDOWN, SOCIAL DISTANCING and WORK FROM 
HOME.  
 
But at a personal level, it was the lockdown which created an unparalleled and unmatched 
impact both physically and psychologically.  
 
Gone was the hustle and bustle of the area known for its huge and sprawling automobile 
accessories market and other small metal and machine workshops and garages. As the quiet 
and the hush engulfed the nation at large, the sheer sharpness of the stillness and the silence 
helped us in listening to our own breadths and also gave a new voice to our thoughts.  
 
In just a week’s time by March 31, I could sense the new elements of freshness and crispness 
in the air of Mirzapur where I reside in a fifth-floor flat. As thousands of petrol and diesel-fired 
vehicles went off the roads and factories, shops, workshops closed down it appeared the air of 
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Ahmedabad laden with pollutants was gradually getting a new lease of life. Within 15 days of 
the lockdown, I could see the sky attaining a much clear and bluer tint and the scattered clouds 
most of the time appearing with a greyish tinge looking healthy and fluffy in serene white.  
Another very interesting aspect was the sudden rise in the bird population on our terrace 
garden. Besides the common sparrows, doves, parrots, mynahs and bulbuls, I could spot a 
number of other colourful birds making a daily appearance in the small terrace garden 
dexterously created by Rafat (my better-half!). 
 
As I sat silently on a comfortable plastic reclining chair and watched the world around me, I 
suppose the 68 days of lockdown have taught has new lessons which I think we would have 
never learnt otherwise. 
 

Nayeem Quadri 
Sr. Journalist – Ahmedabad – 9909913857 
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ડરથી બચવાનો માગષ છે પ્રવવૃિ 

વનબખલ મરાસી 
 

તા. ૨૧ માચષ, ૨૦૨૦ના રોજ કોરોનાના ડાગલા સમગ્ર દેશમાાં વાગવા માાંડયા હતા. રવવવાર, તા. ૨૨ 
માચષના રોજ વડાપ્રધાન શ્રી નરેન્દ્રભાઈ મોદીની પહલેથી એક હદવસનો જનતા કફ્ુષ લાદવામાાં 
આવ્યો. ક્યારેય ઘરમાાં ન બેસવા માટે ટેવાયેલો હુાં સાાંજ સધુીમાાં તો કાંટાળી ગયો. સાાંજે મોદીજીની 
સચૂના પ્રમાણે થાળી-વેલણ લઈને બાકીનાની જેમ મેં પણ આ હદવસને ઉત્સવ તરીકે ઉજવ્યો.  

 

હુાં તે સમયે રોટરી તલબ ઓફ સરુતનો પ્રમખુ હતો. સરુત મહાનગરપાબલકા પરથી સવારે કહણે 
આવ્યુાં કે રેલ્વે સ્ટેશન અને બસ સ્ટેશન પર હને્દ્ડવોશ સ્ટેશનની તાત્કાબલક જરૂહરયાત છે. અને સાાંજ 
સધુીમાાં અમોએ કુલ ૧૭ હને્દ્ડવોશ સ્ટેશનો કાયષરત કરી દીધા. અને ત્યારપછી લોકડાઉનની શરૂઆત 
થઇ.  

 

સરુતમાાં ત્યારે માાંડ એક-બે કેસ કોરોનાના આવતા હતા. પરાંત ુતેને કારણે ડર ખબૂ વ્યાપી ગયો હતો. 
અચાનક આવી પડેલા લોકડાઉનને કારણે લોકો રોજી વગરના થઇ ગયા. કારખાનાઓ બાંધ થવાથી 
કારીગરોની હાલત કફોડી બની. અને તે હદવસથી શરૂ થયો રોટરીનો સેવા મહાયજ્ઞ.  

 

પહલેા તો બધુાં જ બાંધ હોવાને કારણે તેઓને માટે ફૂડ પેકેટ્સ બનાવવાની ઈચ્છા હોવા છતાાં પણ 
ક્યાાં બનાવવા તે પ્રશ્ન સતાવતો હતો. ગોપીપરુા કાજીના મેદાન ક્સ્થત બભક્ષકુ ભોજનના સાંચાલક શ્રી 
વવરેનભાઈ લાકડાવાલાને સમજાવીને કાયષરત કયાષ અને બભક્ષકુ ભોજનના રસોડામાાંથી જ પહલેા 
ખીચડી અને પછી પરૂી અને શાક બનાવવાનુાં શરૂ કયુાં. તે વખતે સૌથી મોટી તકલીફ એ હતી કે અમો 
સેવાકાયષ કરવા માટે તત્પર હતા પરાંત ુબહાર ફરવા માટેની માંજૂરી નહોતી. પરાંત ુતે વખતે મારી 
પોતાની સરુત ચેનલ કે જેમાાં મેં વર્ો સધુી કામ કયુાં હત ુાં તે મને કામ લાગી. સરુત ચેનલના કવરેજની 
સાથે સાથે પાસ વગર ફોરવ્હીલરની સાથે અમોએ આ ફૂડ પેકેટ્સ વવતરણ શરૂ કયુાં. પૈસા હતા નહહ 
તેથી દાનની અપીલ કરી અને પછી તો સરુતની દાનવીર પ્રજાએ અમારો ખજાનો છલકાવી દીધો. 
ત્યારબાદ અમોએ જાતે જ અમારુાં  રસોડુાં શરૂ કયુાં.  

 

મધ્યમ વગષની હાલત હદન-પ્રવતહદન બગડતી જતી હતી તેથી જીવન જરૂહરયાતની ચીજવસ્તઓુની 
કીટ વવતરણનુાં કાયષ શરૂ કયુાં. ડાાંગ સધુી અમોએ આ મદદ કરી. જીવના જોખમે માસ્ક પહરેીને નીકળી 
પડવાનો અને લોકોને મદદરૂપ થવાનો એ ગાળો જીવન માટે અવવસ્મરણીય સાંભારણુાં બની રહ્ુાં. 
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કદાચ પહલેી વખત જીવનમાાં કોઈકના માટે સારુાં  કયાષનો આનાંદ થયો. માસ્ક વવતરણ, ફેસ વશલ્ડ 
વવતરણ, હને્દ્ડ સેવનટાઇઝર વવતરણ પણ કયુાં.  

 

નવી વસવવલ હોક્સ્પટલમાાં જુવનયર તબીબોને દોઢ મહહના સધુી સવારનો અને સાાંજનો નાસ્તો પરૂો 
પાડયો. સમય આગળ વધતો ગયો. કારીગરોની અકળામણ વધતી ગઈ. અને પછી શરૂ થઇ સામહૂહક 
હહજરત. આ સમયગાળા દરમ્યાન અમોએ સરુતથી બહાર જઈ રહલેા કારીગરો અને કમષચારીઓ 
માટે ફૂડ પેકેટ્સ અને છાસનુાં વવતરણ શરૂ કયુાં. રોજ સવારે આઠ કલાકે કામની શરૂઆત થતી હતી 
જે બપોરે બે સધુીમાાં સમાપ્ત થતી હતી. સાાંજના છેડે સરુત ચેનલ માટે પ્રાસાંબગક ઇન્દ્ટરવ્ય ુઅને 
સમગ્ર શહરેની રોજેરોજની પહરક્સ્થવતથી લોકોને માહહતગાર રાખવામાાં અખબારી ધમષ બજાવ્યાનો 
આનાંદ લીધો. જૈન આચાયષ શ્રી હર્ષસાગરજીનો ઇન્દ્ટરવ્ય ુસમગ્ર વવશ્વમાાં પહોંચ્યો.  

 

લગભગ ૧૫ જૂન સધુી સેવાયજ્ઞ ચાલ્યો. ત્યાાં સધુી કોરોના મને ન અડયો. પરાંત ુજેવો અન્દ્ય પ્રવવૃિમાાં 
દાખલ થયો તેવો કોરોનાએ ભરડો લીધો અને મારા સહહત મારા પત્ની અને પતુ્રને પણ કોરોના 
આવ્યો. જોકે, ત્રણ જણાએ ભેગા થઈને આ ૧૪ હદવસના વનવાસને પણ અનોખી રીતે ઉજવ્યો અને 
જીંદગીમાાં ક્યારેય પણ આટલી શાાંવતથી ભેગા ન થતા પહરવારના ત્રણ સ્વજનો મોજમસ્તીથી 
સાંકટમાાંથી બહાર આવ્યા.  

 

આંખ મીંચીને જયારે હુાં આ હદવસો યાદ કરુાં  છાં ત્યારે હજુ પણ એ જ વવચાર આવે છે કે આવી યાદોના 
નથી હોતા કોઈ ફોટા કે નથી હોતા કોઈ એવોડ્ષસ. 
 

વનબખલ મરાસી 
માનદ્દ માંત્રી, ધી સધનષ ગજુરાત ચેમ્બર ઓફ કોમસષ એન્દ્ડ ઇન્દ્ડસ્ટ્રી, સરુત – ૯૮૨૫૪૭૨૯૦૮ 
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હમણાાં તો માસ્ક જ રસી છે 
ડૉ. વનમષલ ચોરાહરયા 

 

 સૌથી પહલેાાં વવશ્વ આરોનય સાંસ્થાએ કોરોના વાઇરસ (COVID 19) ના કારણે આ બીમારી 
મહામારી (Pandemic) સ્વરૂપની છે અને એ આખા વવશ્વમાાં પ્રસરી જશે એવી  બચિંતા વ્યતત કરી. સરુત 
શહરેની કોરોના સામેની લડતની વાત કરીએ તે પહલેાાં પવૂષભવૂમકા રૂપે ઇવતહાસને પણ યાદ કરવો 
રહ્યો.  

 હુાં છેલ્લા ૪૦ વર્ષથી સરુત શહરેમાાં બાળરોગ વનષ્ટ્ણાત તરીકે પે્રષ્તટસ કરુાં છાં અને સરુત શહરે  
૮૦ ના દાયકામા ડેન્દ્નયનુી બીમારી અને ઝેરી મલેહરયાના ઉપરવનુાં સાક્ષી બન્દ્ય.ુ ૨૦૦૯ -૧૦માાં 
સ્વાઇન ફ્લ ૂના કેસો જોવા મળયા પણ આ વખતે જો કોરોનાની બીમારી આવશે તો એ બહુ જ ગાંભીર 
સ્વરૂપે આવશે અને એની સાથે આરોનય વવર્યક ઘણા બધા પડકારોનો સામનો કરવો પડશે, એવુાં 
મને લાગત ુહત.ુ વારાંવાર આવતા પરૂ, ડેન્દ્નય ુઅને મલેહરયાની બીમારીઓ, પ્લેગની બીમારી દરમ્યાન 
સરુત શહરેમાાં પબ્બ્લક પ્રાઇવેટ પાટષનરશીપના ધોરણે આ બધા પડકારોનો સામનો કરવામાાં આવ્યો 
એનો મને વ્યક્તતગત અનભુવ હતો. દરેક વખતે એક તબીબ અને સરુત શહરેના જાગતૃ નાગહરક 
તરીકે મેં મારી ફરજ બજાવવાની કોવશશ કરી છે. 
  

 ૧૨ માચષ ૨૦૨૦ ના રોજ મેં  IMA સરુત ના પે્રવસડેન્દ્ટ ડૉ. પારૂલ વડગામા સાથે વાત કરી 
અને કોરોનાની બીમારી સામે  અગમચેતીના  પગલાાં ભરવા માટે બધા મેહડકલ અસોવશએશન ના 
હોદે્દદારોને ભેગા કરીને એક એતશન કવમટી બનાવવાનુાં સચૂન કયુાં . ૧૪ માચષ ના રોજ ૪૫ સભ્યો 
સાથે IMA સરુત કોરોના એતશન કવમટી બનાવવામાાં આવી જેના ચેરમેન પદે મારી વનમણકૂ કરવામાાં 
આવી. આ કવમટી માાં આરોનય સેવા પરૂી પાડનાર ગજુરાત સરકાર ના અવધકારીઓ, સરુત 
મ્યવુનવસપલ કોપોરેશન, સામાજજક સાંસ્થા ના અવધકારીઓને જોડવામાાં આવ્યા . આ કવમટી નુાં મખુ્ય 
કાયષ સરુત ની જનતાનો વવશ્વાસ સાંપાદન કરવાનુાં હત ુાં તેથી સરુત શહરેના બધાાંજ તબીબોને તેમની 
ધ્તલવનક અને હોક્સ્પટલ ચાલ ુરાખવાની સચૂના આપવામાાં આવી. 
 

 આરોનય સેવા આપનારા અગ્રણી તબીબો, નવસિંગ સ્ટાફ અને આરોનય કમષચારીઓ કોરોનાગ્રસ્ત 
થયા જેમાાં તબીબો અને સ્ટાફ નસષ મળીને ૬ થી ૭ લોકો મતૃ્ય ુપામ્યા જે આપણા સૌ માટે ખબૂ જ 
દુખદ છે. વ્યક્તતગત રીતે મારા માટે સરુત શહરેના ખ્યાતનામ બાળરોગ વનષ્ટ્ણાત ડોતટર અશોક 
કાપ્સે નુાં મતૃ્ય ુખબૂ જ આઘાતજનક રહ્ુાં. ડોતટર અશોક કાપ્સે સાહબેે સરુત શહરેની ખબૂ જ સેવા 
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કરી છે. ડેન્દ્નય ુઅને મલેહરયાની બીમારીની સારવાર કઈ રીતે કરવી એના વવશેનુાં એમનુાં યોગદાન 
ફતત સરુત શહરે માટે નહીં પણ આપણાાં આખા દેશ માટે ખબૂ જ મહત્વન ુરહ્ુાં છે . મારા કોલેજ કાળ 
દરવમયાન તેઓ મારા ગરુૂ રહ્યા છે અને છેલ્લે સધુી પથપ્રદશષક બની રહ્યા. મારા જીવનમાાં ડોતટર 
અશોક કાપ્સેના મતૃ્યથુી જે અવકાશ સજાષયો છે તથા સરુત શહરે ને જે ખોટ પડી છે એ કોઈ રીતે 
પરૂી શકાય એમ નથી.  

 

 જ્યાાં સધુી રસી આપણને સરુબક્ષત નહીં કરે ત્યાાં સધુી આપણે બધાએ પરેૂપરુી કાળજી રાખવાની 
છે. હમણાાં તો માસ્ક જ રસી છે. સરુત શહરેની સામાજજક સાંસ્થાઓ,ગજુરાત રાજ્ય સરકાર તથા  સરુત 
શહરે મ્યવુનવસપલ કોપોરેશન અને તબીબી સમદુાયે મળીને આ સાંકટ સમય દરવમયાન જે કામ કયુાં 
છે તે અબભનાંદન ને પાત્ર છે. આ પ્રકાર ની પબ્બ્લક પ્રાઇવેટ પાટષનરશીપ (PPP) પરૂા ભારત વર્ષ માાં 
ફતત સરુત માાં જ જોવા મળી છે જે તમામ માટે પે્રરણા સ્વરૂપ છે.  

 

ડૉ. વનમષલ  ચોરારીયા 
બાળરોગ વનષ્ટ્ણાત, સરુત - મો. ૯૮૨૫૧૪૨૫૪૯ 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



195 
 

હાલ પછૂવાથી કોઈ સારુ નથી થઈ જતુાં પણ... 
એક આશા મળે છે કે દુવનયાની ભીડમાાં કોઈ આપણુાં પણ છે.... 

ડૉ. પરેશ વૈદ્ય 

 
 

કોવવડ-૧૯ કહો કે કોરોના કહો... મહામારી શબ્દ પાછળ આવતાાં જ એની ભયાનકતા તારષશ્ય થાય 
છે. આ પથૃ્વી કે આ વવશ્વએ અસાંખ્ય મહામારીઓનો પછડાટ સહન કયો છે. જે કયારેય માનવ સજીત 
નહોતી. દરેક ૧૦૦ વર્ોમાાં દેખા દેતી અનેક મહામારીઓએ માનવજાતને અનેક રીતે પડકારી છે... 
પરાંત,ુ ઉપરોકત પાંક્તતઓ પ્રમાણે આ ભવૂમ પર કોઈ ખબર પછૂનાર હાંમેશા હત ુાં... પરાંત,ુ કોરોના... 
ગભષનાળથી વવખટૂા પડતા બાળકની જેમ એણે સમગ્ર માનવજાતને વવખટૂી પાડી દીધી... કોઈ દેશ 
કે પ્રદેશ એકમેકને મદદગાર નહોતા થઈ શકતા, હકન્દ્ત,ુ સરહદોને બાંધ કરી દેવા સઘુીની નોબત 
આવી હતી... દેશ, પ્રદેશ, શહરે કે ગામડાાંઓ શુાં એક-મેક ને ઘરમાાંય વવખટૂા પાડી દીધાાં...  

 

હુાં મારી વાત કરુાં  તો – એક હદવસ સાાંજે હોક્સ્પટલથી આવીને મે મારી પત્નીને કહ્ુાં – મને ઠીક નથી 
લાગત ુાં – હફવરીશ (તાવ) જેવુાં લાગે છે... માસ્ક-મખુવટો પહયેો જ હતો છતાાં, એણે મારા હાથમાાંથી 
સામાન લીધો... ને હુાં ઉપર રૂમમાાં ચાલ્યો ગયો... કદાચ વવર્યની ગાંભીરતા એણે ના સમજીને, મારી 
સારવારમાાં લાગી ગઈ... છતાાં બીજા હદવસથી હુાં અબલપ્ત થઈ ગયો... ૨૮ વર્ષના લનનજીવનમાં કાંઈ 
કેટલીય વસ્ત ુએકબીજાને આવધન હોય – શુાં છટુાં પાડવુાં, ને શુાં બીજા ઓરડામાાં લઈ જવુાં ? ખરુાં – 
પરાંત,ુ અંતે, હુાં મારી બાકીની દુવનયાથી અલગ થઈ ગયો અને ૪ થા હદવસે અલગ થવાની એની 
નોબત આવી. સાથે જ સાથે રહતેા વયસ્ક માતા-વપતા તથા બેન બાળકોને પણ અલગ કરવાની 
તજવીજ કરવી પડી. સાહબે, કેવો વખત આવ્યો કે, જે ઘરમાાં વડીલો હોય તેવા ઘરમાાં મારા વડીલો 
ને મોકલવા પડયાાં. હ્રદય ખબૂ વલોવાયુાં કારણ કે, હુાં મોટુાં હરસ્ક ફેકટર હતો, ને મારા ઘરેથી જે બીજા 
ઘરે મારા મમ્મી-પપ્પા જતાાં હતાાં... ઈશ્વરનો આભાર માનુાં એટલો ઓછો કે એણે એટલુાં આપ્યુાં કે, હુાં 
ઉપર-નીચેનુાં ઘર બનાવી શકયો... 
 

બા-દાદાની વવદાય પછી મારા બાંને બાળકોનો વનવાસ નીચે થયો અને આખા ઘરની જવાબદારી 
આવી એમના વશરે... ૨૪ કલાક જે બાળકો માણસોથી ઘેરાયેલા રહતેા તે બને્ન આખો હદવસ મોટા 
ઘરમાાં એકલા... અમારા બાંનેના ખાવા-વપવાથી માાંડીને અમારા કપડા ધોવાના – દવાઓ મેનેજ 
કરવાની, ખાવાનુાં  મેનેજ કરવાનુાં, વાસણો, ટીહફન, દૂધ ગરમ કરવુાં – ને ઘરની સફાઈ – હુાં અને 
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મારી પત્ની બને્ન અલગ રૂમમાાં સાંતાપીએ કે હ ેઈશ્વર કેમ અમે જ ? ૮ મા હદવસે મોટો હદકરો કોરોના 
ના સકાંજામાાં સપડાયો... અને બધોજ ભાર મારા નાના હદકરા પર આવી પડયો... 
 

હુાં, જેને બધાની તબીયતની હફકર રહતેી તે અચાનક, હાાંવસયામાાં હડસેલાઈને – એક ભયાનક – 
અણગમતુાં બચત્ર જોવા લાનયો કે ... ?? અમારા બાંને વગરના આ અમારા બાળકોનુાં શુાં થશે ? અત્યાર 
સઘુી એ િમ હતો કે ઘરમાાં કોઈ માાંદુ-સાજુ ાં થાય તો અમે ખડ ેપગ રહતેા; અહહિંતો અમે કોઈના જ 
નહહિં કારણ, સ્પશષ, સહવાસ કે સન્દ્મખુ થવાય જ નહહિં – 

 

મારા કોમ્પ્લીકેશન એવા હિએટ થયા કે હુાં ખાઈ જ ન શકુાં – સતત ૧૨ હદવસ તાવ આવતો રહ્યો – 
બબલકુલ ખવાયુાં નહહ ને, વિતા એવી કે, પત્ની કે મા કશુાં જ ના કરી શકયા -  મારી પત્ની ની પણ 
આજ હાલત કે, કોઈ શશુ્રસુા લઈ ના શકે, કે કરી ના શકે – ખરેખર, હુાં એવો રાાંક બની ગયો કે મારા 
હાથમાાંથી બધુાં જ સરી જત ુાં ભાળય ુ– અમે હતા જ ભીતર એકબીજાનાાં – હકિંત ુજોઈ જ ન શક્યા – 
સ્પશષ કે સહવાસની તો કલ્પના જ નહોતી – દ્દષ્ષ્ટ્ટ પણ નહોતી પડી, બાકી તો દૂરી તો બે બારણા 
સરખી જ હતી -- 
 

કુટુાંબ જીવન, સામાજજકતા, વ્યવહારની શ ૃાંખલા કે, આવથિક વ્યવસ્થા – સવષના પાયા હચમચાવી 
નાાંખનાર, આખી દુવનયાને સ્તાંબભત કરનાર આવા અકલ્પનીય રોગને ફેલાવી કોણ કોને શુાં કહવેા 
માાંગત ુાં હત ુાં, ઈશ્વર જાણે -- 
 

૧૪ હદવસની એકલતા, ૧૪ વર્ષના વનવાસને પણ ભલૂાવે એવી હતી... પરાંત ુહ,ે ઈશ્વર અમે તો 
હફવનકસ પાંખી – રાખમાાં થી બેઠા થયા અને તે આપેલ જીવન ના અન્દ્ય મોકાને ઉજાળવા ફરીથી આ 
રણે ચડયા – પણ તે મતૃ્યનુી નહહિં શ્વાસની મહિા સમજાવી દીધી... 
 
 
 

ડૉ. પરેશ વૈદ્ય 
રીજીયોનલ મેડીકલ હડરેતટર, આઈ-ક્ ુદેસાઈ સપુરસ્પેવશયાલીટી આઈ હોક્સ્પટલ, સરુત  

મોબાઈલ: 98241 00682 
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કોરોનાકાળ -જીવનનો મારા સવુણષકાળ  

પ્રો. પસી એન્દ્જીનીયર 

 
૨૦૨૦નુાં વર્ષ એટલે પેન્દ્ડેવમક ...મહામારીનુાં વર્ષ.... lockdown નુાં વર્ષ ... એકલતા નુાં વર્ષ ... ને 
કોરોના એટલે, માનવજાત ને લાગેલુાં ગ્રહણ’ એવુાં આખી દુવનયા માને છે.  એકે એક માણસ કહ ેછે કે, 

“ કોરોના કાળ મારી જજિંદગીનો સૌથી કપરો ...સૌથી મશુ્કેલ... સૌથી દુષ્ટ્કર.... અને જીવનમાાં ક્યારેય 
ફરીથી  સ્વપ્નમાાં ન આવે એવો કાળ ..” એમના માટે કદાચ આ વાત બરાબર હશે કારણ કે માચષ 
મહહનાથી આપણે ત્યાાં સામાજજક પ્રસાંગો બાંધ... ટ્રાવેલ બાંધ...રેસ્ટોરાાં, મવુી, નાટક બધુાંજ  બાંધ ....અને 
ઉપરથી માનવસક દબાણ.... બાજુવાળાને કોરોના થયો અને સામેવાળાનુાં  મતૃ્ય ુથયુાં ... ખબુજ નજીકથી 
આપણે માનવીની કુદરત સામેની અસહાયતા તેમજ મોતનુાં તાાંડવ જોયુાં.  

 

દોસ્તો, ચોંકશો નહીં. પરુાંત ુ કોઈએ કહ્ુાં છે ને કે, “દુવનયા કહ ેમજુને પાગલ અને હુાં કહુાં દુવનયાને 
પાગલ” પાંક્તત  મજુબ કદાચ મારે માટે આ સમય મારી જજિંદગીનો સૌથી સારામાાં સારો સમય.. કદાચ 
સવુણષકાળ હતો. કારણકે.... આ  સમય દરવમયાન મેં એવુાં ઘણુાં બધુાં કયુાં ,મેળવ્યુાં કે; જે કદાચ નોમષલ 
સાંજોગોમાાં .... જો દુવનયા એ જ ગવતથી આગળ વધતી રહતેે.... તો, દુવનયાના ચકડોળની ગવતની 
સાથે કદમ વમલાવવા જતાાં.....  હુાં એ ન કરી શક્યો  હોત.  

 

મારી અંગત વાત કરુાં  તો, માચષ મહહનામાાં જ્યારે lockdown જાહરે થયુાં ત્યારે મને ખ્યાલ આવી ગયો 
હતો કે, આ તો ખબૂ લાાંબ ુચાલશે. આ  માટે પસષનલ અને પ્રોફેશનલ બાંને ફ્રન્દ્ટ માટે સ્ટે્રટેજી બનાવવી 
પડશે કારણકે, હુાં વકોહોબલક માણસ છાં. મને દુવનયાના કદમ સાથે કદમ મેળવવા ગમે છે; તે મને 
સાંતોર્ આપે છે. મને એવ ુજ લાગતુાં રહ ેછે કે, ‘જો હુાં કામ ન કરીશ અથવા તો હુાં કામથી દૂર રહીશ.... 
તો દુવનયા મારાથી આગળ જતી રહશેે’. પરાંત ુ lockdown દરવમયાન અચાનક દુવનયા થાંભી ગઈ. 
વવચારો, વકોહોબલક માણસને કેટલુાં અઘરુાં પડે? ને મને વવચાર આવ્યો કે, સારુાં  થયુાં કે દુવનયા થાંભી 
ગઇ અને રેનયલુર કામો બાંધ થયાાં. હવે, જીવનના બાકી રહી ગયેલાાં કામો કરવાનો, ફતત મનમાાં 
મમળાવેલા વવચારો, કે જે;  કરવાનો  સમય ન હતો મળતો કે પછી જીવનની ભાગ-દોડ  જેનો ભોગ 
લેતી હતી, એવા કામો કરવાનો સમય આવી ગયો છે. ને  હુાં જીવનનાાં અધરૂા કામે લાગી ગયો. 
કદાચ અંદરથી મારો ઈગો પણ પોસાયો કે, જયારે  દુવનયામાાં કોઈ કામ નથી કરત ુાં, ત્યારે તે હુાં  
સવપ્નો પરુા કરી રહ્યો છાં. મને આ સમયમાાં જે આંતહરક સાંતોર્ મળયો, તેને લીધે જ આ કોરોના 
કાળ મારા માટે સવુણષકાળ બની ગયો.  
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15 માચે કોલેજ બાંધ થઈ ને 21 માચે હુાં મારા ફામષ પર પહોંચ્યો; જીવનમાાં પ્રથમ વખત ફામષ ઉપર 
વીકએન્દ્ડ ને બદલે એક સાથે લાાંબો સમય પહરવાર સાથે રહવેાનો મળયો ..અને મારી વાડી પર 
ગાયનુાં પ્રથમ બચ્ચુાં નાંહદની ની પધરામણી થઇ . એકસાથે નાંદીની, પહરવાર ને સાથે ફામષમા રહવેાને 
કારણે મને ઓગેનીક ફામીંગનો વવચાર આવ્યો અને ધીરે ધીરે વૈહદક સાંસ્કૃવતમાાં મને રસ પડવા 
માાંડયો. મેં વૈહદક અને ઓગેવનક ફાવમિંગ તો વાડી પર શરુ કયુાં જ, પરાંત ુઆ બધામાાં એવો આનાંદ તો  
આવવાાં માાંડયો કે મને થયુાં કે મારે એક  ગૌશાળા તો  જરૂરથી બનાવી જ જોઈએ. આમ પાવષતી અને 
ગૌરી; બીજી બે ગાયો મારા કુટુાંબમાાં પ્રવેશી. 
 

મને લાનયુાં કે, વાડી, ગાયો, વૈહદક જ્ઞાન અને  ઓગેનીક ફામીંગમાાં મને આવતા આનાંદમાાં હુાં મારા 
વમત્રો, સાંબધીઓ, પાહરવાહરક વમત્રો તેમજ મારા ગામના લોકોને પણ સહભાગી બનાવીને, સાથે રાખીને 
આગળ વધી શકુાં છાં. અને એ રીતે જન્દ્મ થયો “યઝદ ફામષ - YAZAD FARM ” નો!  અને  શરુ થઈ 
યઝદ ફામષની પહરકલ્પના - સ્ટે્રટેજી, તેની ગોઠવણ, વ્યવસ્થા. જે  વેબસાઈટ ડીઝાઇન સધુી પહોંચી. 
આ પછી તો ગાયના દુધની બરી, ઓગષનીક શાકભાજી, ઓગષનીક કેરી ને સાથે એ બધાથી વવશેર્  એ  
બધાનો આનાંદ. મારા જીવનનુાં આ એક અદભતૂ ડેવલોપમેન્દ્ટ હત ુાં કે જે કદાચ સમય મળવાથી હુાં 
કરી શક્યો. 
 

આ તો થઈ મારી પેસષનલ- પોતાની વાત. જો કોલેજની વાત કરુાં  તો, ૧૫મી માચે lockdown શરૂ 
થતાની સાથે જ અધ્યાપકો સાથે વમહટિંગ કરી અને હવે કેવી રીતે ભણાવુાં અને ચાલુાં સેમેસ્ટરનો કોસષ 
કઈ રીતે પરૂો કરવો એ અમે સૌએ વવચારી લીધુાં. જયારે  ઓનલાઇન તલાસીસની વાતો હજુ કોઈએ  
વવચારી પણ નહોતી, તે વખતે અમે - અધ્યાપકોએ ઓનલાઇન વીહડયો રેકોડીંગ તેમજ ઓન લાઈન 
ડીસ્કસનો કરીને, પણૂષ ન્દ્યાય અને સાંતોર્ સાથે અમારો એવપ્રલમાાં પરુા થતાાં સેમેસ્ટરનો વસલેબસ પરૂો 
કયો. અમે ઓન લાઈન એસાયન્દ્મેન્દ્ટો કરાવ્યાાં, ડીઝાઇન હડસ્કસ કરીને ઇન્દ્ટરનલ એકઝામ પણ લીધી. 
મે મહહનાથી શરુ થએલ નવાાં સેમેસ્ટરમાાં પણ અમે વ્યવક્સ્થત રીતે google તલાસીસ પર વસલેબસ 
તો ભણાવવાનુાં તો ચાલુાં જ રાખ્યુાં. સાથે સાથે દેશ–વવદેશના તજજ્ઞોનો લાભ પણ વવદ્યાથીઓને 
આપ્યો. ‘Blessing in Disguise’ કહવેત મજુબ કોરોનાને કારણે નવરાશને વરેલા; દુવનયા અને દેશના 
મોટા મોટા આહકિટેકો તેમજ ઇષ્ન્દ્ટહરયર હડઝાઇનરોના ઓનલાઇન લેકચરો ગોઠવીને અમે વવદ્યાથીઓને 
દેશ-વવદેશના નોલેજનો લાભ આપીને ધન્દ્ય ધન્દ્ય કરી, આખી દુવનયા ખરેખર અમે google માાં સમાવી 
દીધી. 
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ગવષથી કહુાં તો, હમે ૨૦ વર્ષથી કોલેજમાાં આહકિટેતચર માાં ખબૂ જ કામ કયુાં છે, પરાંત ુછેલ્લા આઠ અને 
નવ મહહનામાાં અમે જે પ્રકારનુાં કામ કયુાં, જે રીતે દુવનયા આખીનુાં  નોલેજનો લાભ વવદ્યાથીઓને   
આપ્યો અને બીજી કોલેજોની સરખામણીમાાં વવદ્યાથીઓને જુદો, વધ ુબહોળો અનભુવ અને જ્ઞાન 
આપ્યાાં, એને કારણે પણ અમારી કોલેજને વવદ્યાથીઓને અને વશક્ષકોને સાંતોર્ મળયો આનાંદ મળયો. 
આખી સાંસ્થા એક જુદા જ લેવલ પર જઈને આજે ઊભી રહી છે, એ મકુતમાાં મોરવપચ્છ સમાન છે. 
 

આ ઉપરાાંત મારા બાળકો  જોડે અમે આખુાં પહરવાર પહલેી વાર એટલા બધાાં હદવસો ઘરની અંદર 
સાથે રહ્યાાં. પહલેાાં તો સવારે તેઓ સ્કુલે ગયાાં હોય ને રાતે્ર આપણે ઘરે જઈએ ત્યારે તેઓ સવુાની 
તૈયારી કરતા હોય. પરાંત ુઆ સમયમાાં અમે બધા અંદર અંદર પણ એકબીજાને ખબૂ જ સારી રીતે 
ઓળખી શક્યા છીએ. ઉપરાાંત મારો એક  શોખ હતો, કહૂકિંગનો. એ પણ થોડો સરફેસ ઉપર આવ્યો 
અને ધીરે ધીરે મારાાં કહૂકિંગ અને બેહકિંગ  શરૂ થયાાં. 
 

 છેવટે સૌથી અગત્યની વાત કરુાં  તો અત્યાર સધુીના જીવનના સાંભારણાાં, મારા આલ્બમો, મારી 
ફાઈલો, મારા બધા પેપર વકષ .. એમ બધુાં જ એકદમ સવુ્યવક્સ્થત થઈ ગયુાં, એટલે કે ખરેખર કહુાં તો 
આખી જજિંદગીનુાં સરવૈયુાં - ડોક્મેુન્દ્ટેશન એકદમ પરફેતટ થઈ ગયુાં.  

 

 સાચુાં કહુાં તો, મારા માટે આ સમય, જીવનને આગળ-પાછળથી જોવાનો, વવચારવાનો, તોલવાનો, 
મોલવાનો, ભલૂો શોધવાનો - સમજવાનો ને સધુારવાનો તેમજ અધરૂા સવપ્નો જીવી લેવાનો  હતો. 
એકાંદરે કહુાં તો, જીવનમાાં અચાનક આવી પડેલો એક ઠરાવ, પડાવ ને રુકાવટ ગણી બેસી રહવેાને 
બદલે મેં જીવનને પાંપાળીને મઠાયુાં અને તેને સુાંદર ગવત આપી. એટલેજ તો કહુાં છાં કે કોરોનાકાળ  
મારા જીવનનો સવુણષકાળ બની રહ્યો છે. 
 

પ્રો. પસી એન્દ્જીનીયર 

વપ્રન્દ્સીપાલ, ફેકલ્ટી ઓફ આકીટેતચર, સ્કેટ & પ્રમોટર, ‘યઝદ ફામષ’, સરુત. 9825147653. 
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પેન્દ્ડેવમક એક ટીમવકષ  છે અને સરુત ટીમવકષને કારણે જીત્યુાં છે 
 ડો. પારૂલ વડગામા 

 
 

કોવવડ વવશે લખવાનુાં આવે ત્યારે આંગળીઓ ધ્રજુી જાય છે. કોવવડ-મારા માટે બહુ ચેલેન્દ્જીંગ હતો. 
મારામાાંની ડોતટર, મારી આઇ.એમ.એ.ની પે્રવસડન્દ્ટવશપ, મારામાાંની મા-મારામાાંની પત્ની, મારામાાંની ચેસ્ટ 

હફઝીશ્યન…આ તમામે-તમામને મારે એક જ લેવલ પર લાવીને મકૂી દેવા પડયા. ઇનફેતટ, સાચુાં કહુાં તો-
આઇ.એમ.એ. સરુતની પે્રવસડન્દ્ટ પારૂલ વડગામા આગળ રહ ેએ માટે બાંસરીની મમ્મી પારૂલ વડગામાએ 

ક્યાાંય પાછળ રહવે ુાં પડ્ુાં, કારણ કે આ પેનડેવમકમાાં મારા માટે એક વાત બહુ તલીઅર હતી કે-મારા શહરેને, 

મારા શહરેનાાં લોકોને મારી જરૂર છે.  

 

કોવવડ. આ શબ્દ આપણાાં સૌની હડક્ષનરીમાાં ન્દ્હોતો. સરકારની હડક્ષનરીમાાં પણ નહીં અને ડોતટરોની 
હડક્ષનરીમાાં પણ નહીં. આમ જોવા જઇએ તો આપણાાં સૌ માટે કોવવડ એક અનભુવ હતો. કોવવડનાાં સમયમાાં 
હુાં અઘરી પહરક્સ્થવતઓ વચ્ચે હડલ કરતા શીખી ગઇ. મારા માટે આ જીવનભરનો અનભુવ હતો. જ્યારે તમે 

ખદુ-પ્રોબ્લેમમાાં હોવ-તમારુાં  પહરવાર પ્રોબ્લેમમાાં હોય-એવા સમયે તમારે બેલેન્દ્સ રાખીને સમાજની પડખે 

અડીખમ ઊભા રહવેાનુાં હોય.  

 

15મી ફેબ્રઆુરીથી એવી વાતો થઇ રહી હતી કે દેશમાાં કોવવડની પહરક્સ્થવત આવશે. કોવવડ શુાં છે-કેવુાં હશે-

એનાાં વવશે ઝાઝી ખબર ન્દ્હોતી. લોકડાઉનનાાં સમાચાર પણ સાંભળાયા કરતા હતા. ત્યાાં જ ગાાંધીનગરથી 
ફોન આવ્યો-એમણે જણાવ્યુાં કે કોવવડની વસચ્યએુશન ડેવલપ થઇ રહી છે-તમે એલટષ  થઇ જાવ. એ સમયે 

તો મારી જીપીએસસીની એતઝામ ચાલતી હતી. માચષમાાં- હુાં આઇ.એમ.એ સરુતની પે્રવસડન્દ્ટ હતી એટલે 

મને કહવેામાાં આવ્યુાં કે-હવે તમે તૈયારી કરવા માાંડો. કલેતટરશ્રી, મેયરશ્રી, કવમશ્નરશ્રી, વસવવલ હોક્સ્પટલ, 

સ્મીમેર હોક્સ્પટલ-બધેથી ફોન આવવાની શરૂઆત થઇ. શુાં કરીશુાં-કેવી રીતે કરીશુાં-કોવવડ સામેની સ્ટે્રટેજી 

શુાં હશે-કશી વધારે ખબર ન્દ્હોતી. પણ મેં મઠુ્ઠીઓ વાળી દીધી. નક્કી કરી લીધેલુાં કે-કામ કરવાની આ જ તક 

છે. લોકડાઉન શરૂ થયુાં. લોકડાઉન એક ફોબબક વપહરયડ હતો-સામાન્દ્ય લોકો માટે તો ખરો જ પણ અમારા 
ડોતટસષ માટે પણ. કામ કેવી રીતે કરવુાં-એ વવશે ડોતટસષનાાં મનમાાં પણ એક ડર હતો. ગાઇડલાઇન તો તૈયાર 

કરવાની જ હતી પણ ડોતટસષ કામ કરવા તૈયાર થાય એ માટેનાાં પ્રયત્નો પણ શરૂ કરી દેવાનાાં હતા. સૌથી 
પહલેા અમે દરેક મેહડકલ એસોવસએશનનાાં પે્રવસડન્દ્ટ-સેિેટરીની એક કવમટી બનાવી-એને નામ આપ્યુાં-
‘એતશન કવમટી’. આ કવમટીનાાં ચેરમેનપદે સરુતનાાં વસવનયર ડોતટર વનમષલ ચોરારીયાને રહવેા વવનાંતી 
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કરી. એમણે પ્લેગ જોયેલો. પેન્દ્ડેવમકમાાં કેવી રીતે કામ કરવુાં એની એમને ખબર હતી. જો કે-અમારા સૌ 
ડોતટસષ માટે કોવવડ એક સૌથી મોટી ચેલેન્દ્જ હતી.  
 

મારા માટે સૌથી મોટી ચેલેન્દ્જ એ હતી કે-બધુાં જ મેનેજ કરવુાં. પે્રવસડન્દ્ટ તરીકે આઇ.એમ.એ સરુતનુાં ફ્રાંટ 

સાંભાળવુાં, વસવવલમાાં હડે ઓફ ધ હડપાટષ મેન્દ્ટ તરીકે ત્યાાંનુાં ફ્રાંટ સાંભાળવુાં, કોવવડ વોડષમાાં કન્દ્ટ્રીબ્યશુન આપવુાં-
જો કે આ બધુાં જ હુાં બહુ સરળતાથી સાંભાળી શકી-મારા પહરવારનાાં સપોટષનાાં કારણે. વસવવલ હોક્સ્પટલમાાં હુાં 
કોવવડ ઓપીડીની ઇન્દ્ચાિ હતી. કોવવડ ઓપીડીમાાં જેટલા પણ પેશન્દ્ટ આવે એમની રોજની માહહતી પરથી 
એનાબલવસસ કરવુાં, બીજા હદવસની સ્ટે્રટેજી બનાવવી-આ બધુાં જ હુાં કરતી. મેહડસીન અને એનેસ્થેવસયા 
હડપાટષ મેન્દ્ટ સાથે મળીને અમે ખભેથી ખભા મેળવીને કામ કયુાં છે. એની સાથે સાથે જે નવી કોવવડ હોક્સ્પટલ 

બની-એની ડેવલપમેન્દ્ટ કવમટીમાાં પણ મને મકૂી હતી. આ હોક્સ્પટલમાાં શુાં ખટેૂ છે-શુાં લાવવાનુાં છે-એનુાં 
ધ્યાન રાખતી.  
 

આ દરવમયાન લોકોમાાં ભય વધતો ગયો અને ભયની સાથે-સાથે કોરોના પણ. વસવવલમાાં તો કામગીરી શરૂ 

થઇ ગઇ હતી-પણ હવે પ્રાઇવેટ સેતટસષને એષ્તટવ કરવાનાાં હતા. એમને ગાઇડલાઇનથી સસુજ્જ કરીએ-

પીપીઇ કીટ અને N95 માસ્ક આપી કામ ચાલ ુરાખવા માટે સમજાવવાનાાં હતા. એ દરવમયાન મેં અને મારી 
ટીમે સૌને એક જ સવાલ પછૂયો-ક્યાાં સધુી કામ બાંધ રાખીશુાં? અને સૌથી મોટો સવાલ એ હતો કે કોવવડ વોડષ 
તો વસવવલમાાં ચાલી રહ્યો હતો પણ નોન કોવવડ પેશન્દ્ટ્સનુાં શુાં? જેમને હાટષ  હડસીઝ છે, જેમને ડાયાબબટીસ 

છે, બ્લેડપે્રશર છે, થાઇરોઇડ છે-એવી અન્દ્ય બબમારીવાળા પેશન્દ્ટ્સ ક્યાાં જશે? અને એટલે જ-આઇ.એમ.એ 

સરુતનાાં પે્રવસડન્દ્ટ તરીકે મેં અને મારી ટીમે સૌથી પહલેી અપીલ એ જ કરી કે-કોવવડમાાં હોક્સ્પટલ્સ બાંધ 

રહશેે નહીં. અમારી આ અપીલ પછી-અમારો થોડો ઘણો વવરોધ પણ થયો-પણ મોટાભાગનાાં દરેકે સપોટષ  
કયો. વસવનયર વસટીઝન ડોતટસષ ધ્તલનીક બાંધ રાખે એવુાં અમે નક્કી કરી લીધેલુાં. જેમની મલ્ટી સ્પેવશયાબલટી 
હોક્સ્પટલ હતી-એમણે હોક્સ્પટલ ચાલ ુરાખી જેને કારણે નોન કોવવડ પેશન્દ્ટ્સને પણ ટ્રીટમેન્દ્ટ મળી રહ.ે 

અને-મને સૌથી વધારે ગવષ એ વાતનો છે કે-ગજુરાતનાાં અન્દ્ય શહરેો કરતા સરુતમાાં સૌથી વધારે 

હોક્સ્પટલ્સ અને તલીવનતસ ચાલ ુરહ્યા.  
 

ડોતટસષને હોક્સ્પટલો ચાલ ુરાખવાની અપીલ તો કરી દીધી પણ પીપીઇ કીટ અને માસ્ક ખટૂી પડયા. મેં 
જામનગર અને રાજકોટથી 2000 પીપીઇ કીટ અને 20,000 N 95 માસ્ક માંગાવી લીધા. ડોતટસષ માટેનાાં 
વપ્રકોશન્દ્સ ખબૂ જરૂરી હતા. આ જ સમય દરવમયાન ગાઇડલાઇન અંગે મ ૂાંઝવણો થવા માાંડી. મારી 
અધ્યક્ષતામાાં આઇ.એમ.એ સરુત દ્વારા એક હલે્પલાઇન શરૂ કરવામાાં આવી-જેમાાં ફતત સરુતથી જ નહીં, 
અમદાવાદ-મુાંબઇ-મધ્યપ્રદેશથી પણ રોજનાાં 50થી 100 ફોન આવતા. અમે ધીમે-ધીમે ગાઇડલાઇન પણ 
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તૈયાર કરવા માાંડી. ઘણાાં બધા બે્રઇન સ્ટોવમિંગ બાદ અમે ગાઇડલાઇન બહાર પાડી. જો કે-ટ્રીટમેન્દ્ટ માટે 

માત્ર અને માત્ર અમે સરકારની ગાઇડલાઇન જ ફોલો કરતા હતા. એ પછી એક બીજો સવાલ ઊભો થયો-
લોકડાઉનમાાં વધી ગયેલા સ્ટે્રસનો. તરત જ એનો ઉકેલ પણ લઇ આવ્યા. નલોબલ સનશાઇન અને સોચ 

હોક્સ્પટલ સાથે મળીને સ્ટે્રસ મેનેજમેન્દ્ટ માટે એક હલે્પલાઇન શરૂ કરી. જેનો 15 હદવસ સધુી લોકોએ ફ્રીમાાં 
લાભ લીધો.   
 

આ બધી તૈયારી વચ્ચે એક બીજો મોટો પાયાનો પ્રશ્ન ઊભો થયો. જે પેશન્દ્ટ્સને વસવવલ અને સ્મીમેરમાાં 
નથી જવુાં-એમણે શુાં કરવુાં? સરુતમાાં તાત્કાબલક 6 જનયાએ સ્પેવશયલ કોવવડ ઓપીડી શરૂ કરાવી. ટ્રાઇસ્ટાર 

અને વમશન હોક્સ્પટલે સામેથી આવીને કોવવડ ઓપીડીની તૈયારી બતાવી. આ દરવમયાન બધા જ પેશન્દ્ટ્સ 

વસવવલ અને સ્મીમેરમાાં સચવાશે નહીં-એવુાં પણ લાગી રહ્ુાં હત ુાં. જ્યારે આપણે પબ્બ્લક-પ્રાઇવેટ 

પાટષનરવશપની વાત કરીએ છીએ ત્યારે સરકારની સાથે મળીને કામ કરવુાં ખબૂ જરૂરી છે. પેરેલલી અમે 

ડોતટસષ અને એમનાાં સ્ટાફને ટે્રવનિંગ આપવાનુાં ચાલ ુકયુાં-જેને કારણે એ સૌ કોવવડ ઓપીડી શરૂ કરી શકે.  

હુાં ટ્રાઇસ્ટાર, વમશન અને એ તમામ પ્રાઇવેટ હોક્સ્પટલ્સનો આભાર માનુાં છાં કે જેમણે કોવવડ ઓપીડી શરૂ 

કરી. જુલાઇ મહહનો મારા માટે સૌથી વધારે સાંઘર્ષમય મહહનો સાબબત થયો. આ સમયે સરુતમાાં કોરોના 
પીક પર જઇ રહ્યો હતો. વસવવલ અને સ્મીમેરમાાં બેડ ભરાઇ જવા માાંડયા. બેડ નહીં મળે એવી પહરક્સ્થવત 

થઇ ગઇ. આ સમય દરવમયાન સૌથી વધારે દદીઓ એવા દાખલ થયા કે જેમનુાં ઓહકસજન લેવલ ઓછાં 
થઇ રહ્ુાં હત ુાં. વેષ્ન્દ્ટલેટસષ ખટૂી રહ્યા હતા. એક ડોતટર તરીકેનો આ સૌથી મશુ્કેલ સમય હતો. કયા પેશન્દ્ટને 

વેન્દ્ટીલેટર પર મકૂવુાં અને કયા પેશન્દ્ટને નહીં મકૂવુાં-આવો વનણષય ક્યારેય કોઇ ડોતટરે એમની જીંદગીમાાં 
કરવો ના પડ ે! આ હદવસો-એવા વનણષયનાાં હદવસો હતા. આ સમય દરવમયાન જ મને પણ કોવવડ થયો. 
મારે પણ હોક્સ્પટલમાાં એડવમટ થવુાં પડ્ુાં. મને ખબૂ વીકનેસ હતી. પણ મારી જવાબદારીઓ વીકનેસ પર 

હાવી થઇ ગઇ અને હુાં કામ કરતી રહી. આ સમય દરવમયાન મારે મારા પવત, મારી કુક હતેલબેન અને મારા 
કેરટેકર માસી સીતાબેનને થેંક ય ુકહવે ુાં છે. આ ત્રણ જણ વવના હુાં કશુાંપણ મેનેજ નહીં કરી શકી હોત… 

 

આ સમય દરવમયાન મેં સૌથી વધારે જો કોઇને વમસ કરી હોય તો એ મારી દીકરી બાંસરીને. કોવવડની 
પહરક્સ્થવત શરૂ થતાાં જ અમે એને મારા મમ્મીને ત્યાાં મકૂી આવ્યા હતા. મારા પવત પણ ડોતટર છે. અમે 

બાંનેએ એવુાં નક્કી કયુાં હત ુાં કે-કોવવડની ડ્ટૂી વચ્ચે દીકરી તો સલામત જ રહવેી જોઇએ. પાાંચ મહહનાથી 
દીકરીને ન મળી શક્યાનુાં બગલ્ટ પણ મને કોરી ખાત ુાં હત ુાં-પણ મક્કમ થઇને મેં મારામાાં રહલેી માને મારામાાં 
રહલેી ડોતટર પર હાવી થવા દીધી નહીં. કોવવડ પોબઝટીવ હતી ત્યારે પણ કામ કરતી રહી અને કોવવડ બાદ 

પણ કામ કરતી રહી. એ પછી તો ટોવસબલઝુમાબ કોને આપવુાં એ કવમટીમાાં પણ મારી વનમણ ૂાંક થઇ. મેં ખબૂ 

કામ કયુાં, અમે ખબૂ કામ કયુાં, સરુતનાાં સૌ ડોતટસે ખબૂ કામ કયુાં.  
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કોઇપણ પેન્દ્ડેવમક એક ટીમ વકષ  છે. એમાાં ન તો તમારે એકલાાંએ કામ કરવાનુાં હોય છે કે ન તો કોઇ એકલુાં 
કામ કરી શકે છે. પ્રાઇવેટ-ગવમેન્દ્ટ-વોલેષ્ન્દ્ટયસષ-સોવશયલ એષ્તટવવસ્ટ, સામાન્દ્ય માણસ-આ સવષનુાં ભેગા 
મળીને કરાયેલુાં ટીમ વકષ . જો આ ટીમ વકષ  ન હોત તો સરુત આ પેનડેવમકમાાંથી બહાર નહીં આવી શક્ુાં 
હોત.  

 

સરુતના કલેકટર ડો. ધવલ પટેલ, કવમશ્નર બાંછાવનધી પાની સર, ડે.હલે્થ કવમશ્નર આવશર્ નાયક, મેયર 

ડો.જગદીશ પટેલ સર અને મહને્દ્રભાઇ પટેલ સર. જો મહને્દ્ર સરે સરુતની બાગડોર ન સાંભાળી હોત તો 
સરુતને બહુ અઘરુાં  થઇ પડ્ુાં હોત ! એમણે ખબૂ સારી રીતે સમેુળથી સરુતની બાગડોર સાંભાળી લીધી. જે 

ડોતટસે વસવવલ-સ્મીમેરમાાં પોતાની ઓનરરી સેવા આપી-એમને હુાં વાંદન કરુાં  છાં.  
 

હુાં નસીબદાર છાં કે મને કોવવડનાાં સમય દરવમયાન મારી પે્રવસડન્દ્સી કરવાની તક મળી. શક્ય એટલુાં કામ 

કરી શકી-એનો મને સાંતોર્ છે. જો કે-એકવાત ખાસ કહીશ કે આ પેનડેવમક વચ્ચે સરુતનાાં ડોતટસષને 

એકતાએ આખા શહરેને તારી લીધુાં છે.  

 

આ લખી રહી છાં ત્યારે મારી આંખમાાં પાણી છે. ઇશ્વરને મારે એક વાત કહવેી છે-કે દરેક ડોતટર માટે એનુાં 
પ્રત્યેક પેશન્દ્ટ ખાસ હોય છે. બેમાાંથી એકને પસાંદ કરવાનુાં આવે એવી પળ ક્યારેય કોઇ ડોતટરને ના 
બતાવીશ…બાકી-એક ડોતટર તરીકે કોવવડમાાં કામ કયાષનો સાંતોર્ !!! 

 
 

ડૉ. પારુલ વડગામા 
પે્રવસડેન્દ્ટ, ઇષ્ન્દ્ડયન મેડીકલ એસોવસએશન, સરુત શાખા 
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કોરોનાકાળ રાષ્ટ્ટ્રના વશરે આવેલી અણધારી આફત... 
પ્રમોદ આહહરે 

 

આ કાળમાાં સહાયક થનાર દાતાઓ, સેવાભાવી સાંસ્થાઓ, પોલીસ ના જવાનો,સરકારી અવધકારીઓ, 

કમષચારીઓ,તબીબો,તેમનો સ્ટાફ....જેવા પ્રાણ ના ભોગે સેવા બજાવનાર, કોરોના વોહરયસષ સાચ્ચે જ 
સલામી ના હકદાર છે. 
 

આ કાળમાાં ભારતે કોરોના ઉપરાાંત પણ ઘણી બાબતો વેઠી છે. તેમાાં ચીનનુાં આિમણ, ઓહરસ્સા અને 
પવશ્વમ બાંગાળને ૧૩૦ કરોડ ડોલરનુાં નકુશાન કરી ગયેલુાં અમફાન વાવાઝોડુાં, પાહકસ્તાનની જૂની 
આદત, રાષ્ટ્ટ્રના જુદા જુદા રાજ્યોમાાં ઘટેલી વવવવધ ઘટનાઓ મખુ્ય છે. 
 

                કોરોના કાળમાાં માંદી આવી, નોકરીઓ ગઈ, વશક્ષણ પર અસર પડી, શ્રવમકો બેહાલ થયા.... 
વગેરે જેવુાં તો થયુાં જ પણ સાથે સાથ હડપે્રશન, કુટુાંબ કલેશ,તથા આપઘાતની સાંખ્યા પણ વધેલી 
જોવા મળી.આજ કાળમાાં બહુચબચિત અને વવલાંબબત એવા વનભષયા કેસ નો ચકુાદો આવ્યો પણ તે 
સાથો સાથ જ રાષ્ટ્ટ્રના વવવવધ રાજ્યોમાાં બળાત્કાર તથા ખનૂની ઘટના પણ જોવા મળી. આ સમયમાાં 
W.H.O.પર થી પ્રજાનો વવશ્વાસ ડનયો છે. કેટલાક તબીબોએ સારવાર કરતાાં જાન ગમુાવ્યા છે, તો 
કેટલાકે કોરોનાના નામે વ્યવસાવયક રોટલો શેક્યાનો પણ અહવેાલ છે. કેટલાક સેવાભાવી લોકો- 
સાંસ્થાઓએ પરૂા પ્રાણથી લોકોની સેવા કરી છે, તો કેટલાકે તેમાાં ગોબાચારી આચરી હોવાનુાં પણ 
બહાર આવ્યુાં છે. આમ કોરોના કાળની હકીકતોની યાદી ઘણી લાાંબી, કોઈ મોટા ગ્રાંથ જેટલી છે. પણ 
આ લેખમાાં તે બધુાં જ કહવેાય એમ નથી.કારણ કે આ કાળમાાં મને-તમને પ્રત્યેક ને કોઈ ને કોઈ 
તકલીફ તો પડી જ છે. પણ હવે એ પીડાના રોદણાાં રડવા કરતા આત્મવનભષર થવાનો સમય છે. 
 

               આમ તો વર્ષ ૨૦૨૦ કોરોનાના લીધે ઈવતહાસમાાં કાળા અક્ષરે લખાશે, પણ છેક એવુાં નથી 
આ વરે્ કેટલીક સારી બાબતો પણ ઘટી છે ખાસ કરીને વૈજ્ઞાવનક કે્ષતે્ર તેમાાંના બે ચાર દાખલાઓની 
વાત કરીએ તો દેખાય છે કે.. 
 

               ફેબ્રઆુરી મહહનામાાં નાસાનુાં ન્દ્ય ુકોરાઈઝન નામક સ્પેશ િાફટ સોલાર વસસ્ટમની બહાર જઈ 
કયપૂર બેલ્ટમાાંથી પસાર થઈ રહ્ુાં હત ુાં ત્યારે તેને એરોકોય દેખાયો. એવપ્રલ મહહનામાાં આકાશ 
ગાંગામાાંથી કેટલીક ધ્વવન લહરેો (રેહડયો વસનનલ) આપણા સધુી પહોંચ્યા હોવાનો પણ અહવેાલ છે. 
મે મહહનામાાં અવકાશ વીરો ને નરી આંખે જોઈ શકાયા એવા આપણા સયૂષ કરતાાં ચાર ગણો મોટો 
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અને પથૃ્વીથી એક હજાર પ્રકાશ વર્ષ દૂર એવા બ્લેક હોલની ભાળ મળી છે. જુલાઈ ૩૦ ના રોજ 
નાસા તરફથી વમશન માસષ ૨૦૨૦ લોન્દ્ચ થયુાં. ૧૪ સપ્ટેમ્બરે રોયલ એસ્ટ્રોનોવમકલ સોસાયટી એ શિુ 
પર ફોસપીન નામક વાય ુછે એવુાં જાહરે કયુાં. આમ પથૃ્વી પરનુાં જીવન ભલે અસ્તવ્યસ્ત ને ઠપ્પ 
જેવુાં રહ્ુાં પણ વૈજ્ઞાવનક સાંશોધનોમાાં પ્રગવત જોવા મળી. 
 

                અંતે, જેમ કોઈ ચિવીર સમ્રાટને મહાન યધુ્ધ બાદ અહહિંસાનો આત્મ બોધ થાય તેવુાં કોરોના 
સાંદભે ઘટે એવી પ્રાથષના સાથે તેમજ સવષ ને નતૂન વર્ષ ની શભેુચ્છાઓ સાથે અસ્ત ુ! 
 

પ્રમોદ આહહરે 
તાંત્રી-પત્રકાર – સરુત – ૯૮૨૪૧ ૩૪૦૬૧  
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જજિંદગીભર ભલુાશે નહીં 
પ્રવીણ સરાધીઆ 

 

મારી સાથે બેંકમાાં કામ કરતા હતેાબેન નાયકના એલ & ટી માાં મેનેજર તરીકે કામ કરતા હસબાંડ 
બચરાગભાઈનો કોરોના ટેસ્ટ પોઝીટીવ આવતાાં સરુતની વમશન હોક્સ્પટલમાાં દાખલ કયાષ. ઘરમાાં 
વસવનયર વસટીઝન પપ્પા રવવભાઈ અને આ બે બહનેો, બાંને નોકરી કરે, ની  ક્સ્થવત કફોડી થઈ 
ગઈ.બચરાગભાઈ ના કોરોનાના સમાચાર જાણી રવવભાઈ આઘાત સહન ન થતાાં બે હદવસ બોલતા 
પણ બાંધ થઈ ગયાાં. લોકડાઉન અને બચરાગભાઈ હોક્સ્પટલમાાં, રવવભાઈને ડોતટરને બતાવવા પણ 
કોણ લઈ જાય? સગાાં કે આજુબાજુના લોકો પણ આવી ન શકે  એટલે ગભરામણ અનેકગણી વધી 
ગઈ. હતેાબેને સ્વસ્થ રહી વનણષય લઈને પપ્પાને વનમષળ હોક્સ્પટલમાાં દાખલ કયાષ તો રવવભાઈ પણ 
પોઝીટીવ. ઘરમાાં બે બહનેો જ, દીકરી બહારગામ, સગાવહાલા કોઈને બોલાવી ન શકાય કે તેઓ 
અાાવી પણ ન શકે. અઠવાહડયા પછી બચરાગભાઈ ને રજા મળી, હોમ કવોરાં ટાઈન કયાષ. રવવભાઈ 
તો છ હદવસ પછી ગજુરી ગયા..અને શરૂ થઈ વવકરાળ પહરક્સ્થવત..ઘર સેનેતાઈઝ થયુાં, હોમ કવોરાાં 
ટાઈનનુાં બેનર લાનયુાં. હવે તો પાડોશીઓ અને સોસાયટીવાળા પણ એમની સાથે ગનેુગાર જેવુાં વતષન 
કરે. કચરાવાળી કચરો ન ઉપાડે, એસ.એમ.સી. વારાંવાર ફોન કરી ઘરમાાં જ રહજેો..ની ધમકી જેવી 
સચૂના ઓ આપે..બહાર ન નીકળવા,.. ચૌદ ચૌદ હદવસના બે બ્લોકમા એક બહને તો ભાાંગી પડી. 
હતેાબેન હહિંમત ન હાયાષ.એક ઘર મા બે વ્યક્તત કવોરાાંતાઈન. .બીજાને ક્યાાં રાખવા એ યક્ષ પ્રશ્ન બની 
રહ્યો. હોક્સ્પટલમાાં તો બાંને ભગવાન ભરોસે જ હતાાં. કોઈ કેર ટેકર ન હોય.. વોડષબોય દૂર દવા મકુી 
જાય, ડોકટરો ‘હલે્લો, કેમ છો’. દૂરથી પછૂી જાય. 
 

આવા અણધાયાષ વવપરીત સાંજોગોમાાં પણ હતેાબેન ઓહફસના કામની બચિંતા કયાષ કરે. બચરાગભાઈ 
ધીમેધીમે રીકવર થયા. હતેાબેનના અવાજમાાં થોડો  રણકો સાંભળાવા માાંડયો. એમનો આત્મવવશ્વાસ 
અને સાંજોગો પ્રમાણે વનણષય લેવાની આવડત કામ કરી ગઈ. પપ્પા રવવભાઈ ના મતૃ્ય ુનો ઘા તો 
સમય જતાાં રુઝાતા રૂઝાશે, પણ આ સમય દરવમયાન નુાં વાતાવરણ, પળ પળ નુાં એકાાંત, નજરકેદ 
જેવા રશ્યો ક્યારેય ભલુાશે નહી. 
 

પ્રવીણ સરાધીઆ  

બેંક મેનેજર – સરુત – ૯૮૯૮૮ ૮૪૨૬૮  



207 
 

સન્નાટો - કોરોનાકાળની સત્ય ઘટના. 
પબૂણિમા ભટ્ટ 

   
 

વવપીનભાઈ ભટ્ટ. અમારાાં ભટ્ટ ફેવમલીનાાં વડીલ. ઉંમર 78 વર્ષ. પણ વનયવમત પ્રાણાયમ, યોગ, મરુા, 
એક્પેુ્રશર પણ કરે. તાંદુરસ્ત કહી શકાય. 
 

એમની સાથે રહતેાાં ભત્રીજા પલુહકતને કોરોના પોબઝહટવ આવ્યો હતો. પલુહકતને ઘરે જ કોરોન્દ્ટાઇન 
થવાની સચૂના મળી ગઈ હતી. વવપીનભાઈને સૌ 'ભાઈ' જ કહતેાાં. 3 ઓગસ્ટ રાતે ભાઈને શ્વાસમાાં 
તકલીફ થવા માાંડી. ઓક્તસમીટર ઘરે જ હત ુાં. માપતા રહ્યા. સવાર પડતાાં શ્વાસ લેવામાાં તકલીફ વધી 
ગઈ, બીજાાં બે દીકરા-- સૌથી મોટો બચરાગ, સૌથી નાનો કધ્લ્પત. સૌએ ચચાષ કરીને, ફેવમલી ડૉકટરની 
સલાહ મજુબ વસવવલમાાં દાખલ થવાાં કહ્ુાં. 
 

જાતે જ 108ને ફોન કરી, વસવવલમાાં દાખલ થયાાં. બે હદવસ સારુાં  હત ુાં. પણ કોરોના પોબઝહટવ આવ્યો. 
પોતે ભસ્ત્રીકા આસન કરતો વવહડયો બધાાંને મોકલ્યો. કહ્ુાં, 'હુાં બે હદવસમાાં તો સાજો થઈને ઘરે આવી 
જઈશ.' 
પણ... ત્રીજા હદવસે અચાનક સગુર ઘટી ગઈ, પેરાબલવસસનો એટેક આવ્યો. ત્યાાંથી બચરાગ અને 
કધ્લ્પતે લઈ જઈ INS હોક્સ્પટલમાાં વશફ્ટ કયાષ. ડૉ. આપ્ટેની એડવાન્દ્સ સારવારની હોક્સ્પટલ. 30/70% 
ચાન્દ્સની સ્પષ્ટ્ટ વાત કહી દીધી. બચરાગને હાઈ સગુર, એથી દોડવામાાં ફતત કધ્લ્પત. કધ્લ્પતને એક 
વર્ષનો નાનો દીકરો. એથી બચરાગને ઘરે ત્રીજા માળે કધ્લ્પત કોરોન્દ્ટાઇન રહ,ે અને જરૂર પડય ે
હોક્સ્પટલ દોડેની સમજૂતી કરીને ભારે માનવસક તાણ હઠેળ સૌ રહ્યાાં.  

 

પલુહકત પોતાની હાલતથી લાચાર. એની હાલત જોઈ ફોન પર કોઈ સમાચાર સરખા જણાવતાાં નહીં. 
એક, બે, ત્રણ.... હદવસો નીકળતાાં ગયાાં. સૌ બચિંવતત. બે ભાઈ, બે બહનેોના સતત અમારે ત્યાાં ફોન 
આવતાાં. "સ્ટેબલ". માત્ર એક જ જવાબ. દરેક, એકબીજાાં પર અકળાઈને લડી પડતાાં. 
 

" તુાં અમને કશુાં કહતેો નથી. તને બધી ખબર છે. તારે કહવે ુાં નથી તો હવે ફોન નહીં કરીએ." કધ્લ્પત 
રોજ હોક્સ્પટલમાાં અપડેટ્સ લેવાાં જતો. પણ વપતાનુાં મ્હોં જોઈ નહોતો શકતો. કાઉન્દ્ટર પર જ મળવાનુાં. 
દદીની હાલત વવશે માત્ર "સ્ટેબલ". એ અકળાતો. બધાાં એનાાં ફોનની ચાતક ડોળે રાહ જોતાાં. 8 હદવસે 
કહ્ુાં, "24 કલાક રાહ જોઈએ."  
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બધી જ જાતની ટ્રીટમેન્દ્ટ કરી ચકૂ્યા. આયવેુહદક, હોમીઓપથી, મહામતૃ્યુાંજય જાપ, કશુાં જ બાકી નહોત ુાં.  

આ એવાાં સમાચાર હતાાં, જે ભાઈ બહનેને જણાવવાનુાં જરૂરી હત ુાં. 
 

અંતે કોન્દ્ફરન્દ્સ કોલ દ્વારા ઘરનાાં સૌને એક સાથે વાત જણાવી. અને એક સન્નાટો છવાઈ ગયો. સૌ 
સતત તાણમાાં રહવેા લાનયાાં. દરમ્યાન કોઈપણ ફોનની હરિંગ ધડકન વધારતી હતી. રાતે ઊંઘી ન 
શકાય. નળમાાંથી ટપકત ુાં પાણી પણ ત્રાસ લાગે. બે હદવસ નીકળી ગયા. ચૌદ હદવસ પરૂાાં થતાાં હતાાં. 
થોડી આશા બાંધાઈ. ચૌદ હદવસની લડત પરૂી થઈ રહી હતી. પલુહકતને કોરોના મતુત જાહરે કયો. 
પણ એને બહાર નીકળવાની સૌએ મનાઈ કરી હતી.  

 

ચૌદમાાં હદવસે, 17 ઓગસ્ટ, રાતે 10 વાગે ફરી કોન્દ્ફરન્દ્સ કોલ જોડાયા. બચરાગે કહ્ુાં, "પપ્પાનો 
સ્વગષવાસ થઈ ગયો છે."  

 

એકપણ અક્ષર કોઈથી બોલાયો નહીં. ના કોઈ ડૂસકાાં, ના રુદન. માત્ર એક સન્નાટો... અને પ્લાષ્સ્ટક 
બેગમાાં પૅક થઈ અમારાાં 'ભાઈ' ચપૂચાપ અમારી વચ્ચેથી સરી ગયાાં. અને મકૂતાાં ગયાાં, પથૃ્વીથી 
આકાશ સધુી ઘમુરાતો મહાકાય સન્નાટો..!!! 
 

પબૂણિમા ભટ્ટ – સરુત – ૭૦૯૬૨ ૧૦૭૦૯  
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અનાથ 

પબૂણિમા ભટ્ટ 

 

પલ્લવી પલુહકત ભટ્ટ. 3 ઓગસ્ટના રોજ પલુહકતને કોરોના પોબઝહટવ આવ્યો. રાતથી સસરાને શ્વાસમાાં 
તકલીફ પડવા માાંડી. સસરા વપતા સમાન. ઘણાાં સમજુ ાં. રાત જેમતેમ કાઢી, સવારે ઓક્તસજન લેવલ 
ઘટવા માાંડ્ુાં. 108 ફોન કરી એમબ્યલુન્દ્સમાાં વસવવલમાાં દાખલ થયાાં. 
પલ્લવીએ કહ્ુાં,' પપ્પા, હુાં જોડ ેઆવુાં? પલુહકતને તો કોરન્દ્ટાઇન કયાષ છે.' 
'ના, ના. ત્યાાં તારાથી ન અવાય. હુાં બે હદવસમાાં પાછો આવી જઈશ. ત ુાં પલુહકતને સાચવજે.' અને એ 
ગયા. પલ્લવીની આંખો ભીની થઈ ગઈ. બે હદવસ પછી તો વસવવલથી બીજે વશફ્ટ કરવા પડયા. 
હદયરે જવાબદારી લીધી. હાલત ખાસી બગડી ગઈ હતી. પલુહકત પોતાને વપતાની હાલત માટે 
કારણભતૂ માનીને રડયા કરે. દરમ્યાન હોક્સ્પટલ અને સરુત મ્યવુનવસપલ કોપોરેશનનાાં સતત ફોન 
રણકીને ઘરનો સન્નાટો તોડે. 
 ઘરમાાં સાસ,ુ વહુ બને્ન એકબીજાથી આસુાં છપાવી ચહરેો ફેરવે. નાનો દીકરો જય, રમતમાાં રત. 
સ્ટેબલ.. સ્ટેબલ.. સ્ટેબલનાાં ચૌદમાાં હદવસે, પલુહકત કોરોના મતુત થયાાં. અને રાતે પપ્પાએ શ્વાસ 
મકૂ્યો. કોણ કોનાાં આસુાં લછેૂ!! પલુહકત પોતાને ગનેુગાર માની ખબૂ રડયા. પપ્પાને અક્નનદાહ તો શુાં, 
મ્હોં પણ કોઈ જોઈ ન શક્યા. ન તલુસી, ગાંગાજળ કે ના કોઈ કાનમાાં માંત્ર!  

પલ્લવીને કાનમાાં સતત ભણકારા વાગે.. 'અરે, હુાં બે હદવસમાાં તો આવી જઈશ.' પપ્પાને જાણે અંવતમ 
વવદાય પોતે આપી આવી. ના કોઈ વવવધ. ના કોઈ સગા આવીને આશ્વાસન આપી શક્યા. જાણે કોરોના 
નામનો અજગર મ્હોં ફાડીને બેઠો જ હતો.  

સાસએુ જાતે જ ચડૂી ચાાંદલો કાઢયા. ડુમાાં, ડૂસકાાંથી ભીંતો વીંધાઈ ગઈ. ધીમે ધીમે દસ, બાર હદવસો 
વીત્યા. ને... વપયરમાાં.. પલ્લવીનાાં વપતાજીને કોરોના વળનયો. ઠાસરાથી નહડયાદ લાવ્યા. હજુ 
વેન્દ્ટીલેટર પર મકૂ્યા ત્યાાં તો એમણે પણ શ્વાસ મકૂી દીધો. પલુહકત ખબર કઈ રીતે આપે? અંતે કહ્ુાં, 
'પલ્લવી ત ુાં સાવ અનાથ થઈ ગઈ છો. તારાાં  બને્ન પપ્પા ગયાાં.' પલ્લવીની આંખો કોરી કટ. એક જ 
આશ્વાસન મારો દીકરો અનાથ નથી !! 
 

(સત્યકથા)  

પબૂણિમા ભટ્ટ – સરુત – ૭૦૯૬૨ ૧૦૭૦૯ 
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જીવનની સૌથી કપરી સવાર 

સીએ રાજ અસ્તી 
 
 

 તા. ૨૦ જુલાઈ ૨૦૨૦ ને વાર સોમ અને તીથી અમાસ. એક એવી સવાર કે જેને મારા 
જીવનની સૌથી કપરી સવાર ગણી શકાય. આજ રોજ હુાં મારો કોરોના હરપોટષ કઢાવવા કોરોના સેન્દ્ટર 
ઉપર સ્વૈધ્ચ્છક ગયો. પરાંત ુકોને ખબર હતી કે થોડા સમય પછી મારુ સમગ્ર જીવન બદલાઈ જશે. 
જી હા, મારો હરપોટષ  પોઝીટીવ વનદાન થયો હતો અને જીવનનો ઘટનાિમ ખબુ જ ઝડપથી બદલાવા 
લાનયો. ઘરમાાં માતા-વપતા, ભાઈ, પત્ની અને કુમળા ફૂલ જેવી નાનકડી હદકરી કે જે માત્ર ૧૫ માસની 
જ હતી. સદ્દનસીબે મારા પહરવારજનોના હરપોટષ  નેગેટીવ વનદાન થયા હતા.  

 હવે મારે બે અલગ-અલગ સ્તરે આ અરશ્ય દુશ્મન સામે લડવાનો પડકાર આવીને ઉપક્સ્થત 
થયો હતો. એક હતો ખદુને સ્વસ્થ કરવાનો અને બીજો હતો અન્દ્ય પહરવારજનોને આ દુશ્મનના 
વારથી બચાવવાનો.  

 સૌ પ્રથમ પહરવારજનોની બચિંતા કરવાની હતી. જેમાાં સૌથી મહત્વની વ્યક્તત એટલે મારી 
હદકરી કે જેને બચાવવી એક કપરો પડકાર હતો. આરોનય વવભાગના અવઘકારીઓ દ્વારા સત્વરે તેને 
મારાથી દૂર કરવા જણાવવામાાં આવ્યુાં. જે સાંદભે ઘણા વવકલ્પોની તપાસ કયાષ બાદ આખરે એક 
વવકલ્પ ઉપર પસાંદગી ઉતારી કે જે હતો તેના નાના-નાનીનુાં ઘર આણાંદ. તેને અહીં સલામત રીતે 
પહોંચાડવી એ પણ એક પડકારરૂપ કાયષ હત ુાં. આ સમયે એક વ્યક્તત કે જેને મારા મોટાભાઈ સમાન 
ગણી શકાય, તેમણે ઘણા પ્રયાસોથી તેને સલામત રીતે આણાંદ પહોંચાડી.  

 હવે મારે એક જ રૂમમાાં ખદુને ૧૭ હદવસ સઘુી રાખી મકૂવાનુાં હત ુાં. પરાંત ુઈશ્વરની કૃપાથી આ 
સમયગાળો પસાર થઈ ગયો જેમાાં શરૂઆતના હદવસોમાાં ખબુ જ અસ્વસ્થ રહ્યા બાદ ધીમે ધીમે 
સ્વાસ્થ્ય  સધુારા તરફ હત ુાં, જેથી ઈશ્વરના આશીવાદ લઈ હદવસની શરૂઆત કરતો અને ઓહફસ સાથે 
સાંકાળાયેલ નાના મોટા કાયો એક ઓરડામાાં બેસીને કરતો રહ્યો.       

 પહરવાર અને વમત્રગણનુાં શુાં મહત્વ હોય છે એ વાત આવા સમયે જ જાણી શકાય, કે જેમણે 
હદવસ રાત મારી સેવા ચાકરી કરી અને મને સ્વસ્થ કરવામાાં એક વનણાષયક ભાગ ભજવ્યો. અંતે હુાં 
હોમ કોરોન્દ્ટાઈનનો સમય સફળતાપવૂષક પસાર કરી સ્વસ્થ થયો અને ફરીથી મારા કાયષમાાં બમણા 
જોશથી માંડી પડયો. 

સીએ. રાજ અસ્તી – સરુત - મો. નાં. : ૯૦૯૯૬૪૨૦૯૭ 
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એક કલાકાર માટે કોરોનાકાળ 

રાજવર્િ સ્માતષ 
 

આમ જોવા જઈએ તો કલાકાર પોતાની સાધના કરવા માટે હાંમેશા એવુાં સ્થાન પસાંદ કરે છે. જ્યાાં 
બીજી કોઈપણ પ્રકારની હરેાનગવત નહી હોય. જ્યાાં તે પોતાનુાં બચિંતન અને મનન કરી શકે. અથવા 
એવુાં સ્થળ જ્યાાં પ્રકૃવત  એની કલા સાઘના ને વેગ આપે. પ્રકૃવતમાાંથી જ કલાકાર હાંમેશા પે્રરણા 
મેળવતો રહ્યો છે. અને એ પે્રરણાને પોતાની કળામાાં ઢાળતો રહ્યો છે.  

 

કોરોના કાળ કલાકાર માટે અદ્દલ આવી જ ભવૂમકા ભજવી રહ્યો છે. કોરોના કાળથી સામાન્દ્ય માણસના 
જીવનમાાં તો ફેરફાર આવ્યા જ. જેમકે પૈસા પૈસા કમાવવાની હોડમાાં તે પોતાનો સમય વેડફતો રહ્યો 
એવ ુએને ધ્યાને આવ્યુાં કારણકે પૈસા વસવાય પણ  બીજી ઘણીબધી વસ્તઓુ એને કોરોના કાળે 
શીખવી. પોતાની ઉપર વધ ુધ્યાન આપતા શીખ્યો અને ઓછામાાં ઓછા પૈસાથી કેવી રીતે હદવસો 
પસાર કરી શકાય, અને તે ચોક્કસ છે જ, એવ ુતેણે અનભુવ્યુાં અને પાછાં જીવનમાાં પણ ઉતારયુાં. 
આવાાં ઘણાાં લોકોએ આ અનભુવુત લીધી અને હવે પછીના સમયને માત્ર પૈસાની હોડમાાં નહી પરાંત ુ
આના વસવાયની ઘણીબધી પ્રવવૃિઓમાાં પોતાને વ્યસ્ત કરી કોરોના કાળને ખરેખર પ્રોઝીટીવલી 
લઈને જીવનમાાં ઘણા આયામો સર કયાષ અને પોતાના જીવનને વધ ુસુાંદર બનાવ્યુાં.  

 

કલાકાર માટે આમ તો કોરોનાકાળ પહલેાનો સમય જેવોજ રહ્યો કારણ કે જ્યારે પણ કોઈ પણ 
કલાકાર પોતાની તલા સાધનામાાં પોતાને વ્યસ્ત કરે છે. ત્યારે તે પોતાની જાતને અલપુ્ત કરી દેતો 
હોય છે. અથવા કોઈ એવી જનયાએ ચાલ્યો જાય છે જ્યાાં તેને કોઈપણ પ્રકારની માનવ વનવમિત 
ઉપકરણૉ હરેાન ન કરે. તે પોતાનો વાાંચવાનો, વવચારવાનો કે તલા કૃવત તૈયાર કરવાનો સમય મળે. 
 

આખા કોરોનાકાળમાાં આજુબાજુના ધોંધાટ શાાંત થયા. પશ-ુપક્ષીઓ અને જીવસષૃ્ષ્ટ્ટ ખીલી ઉઠી, પ્રદુર્ણ 
ઓછાં થયુાં અને પ્રકૃવત તેની સોળે કળાએ ખીલી ઉઠી. હવા સ્વચ્છ થવા માાંડી, પક્ષીઓ આકાશમાાં 
વવહરતા જોવા મળયા, કેટલીક જનયાએ જ ાંગલી પશઓુ પણ શહરેમાાં લટાર મારવા નીકળયા. આ બઘા 
જ અનભુવ માત્ર ને માત્ર કોરોનાકાળને લીધે જ શક્ય બન્દ્યા. જેને કારણે કલાકારને એક નવી ઉષ્ટ્મા 
મળી, નવા વવર્યો મળયા, નવા કારણૉ મળયા.  

 

બચત્રકાર માટે (Image-Making) Visuals બહ ુજ મહત્વની ઘટના છે. બચત્રકાર Visual થી જ પોતાની 
વાતો બચત્રમાાં મકેૂ છે. અને લોકોના મન સઘુી પહોંચે છે. Visuals ની જે તાકાત છે. તે તમે જોઈ જ 
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છે. તમે હફલ્મ જુઓ છો ત્યારે તેમાાં આવનાર દરેક Visuals અને તેની સાથે સાંગીત પણ એક મહત્વનો 
ભાગ ભજવે છે.  આમ બચત્ર અને સાંગીત બને્ન મળીને જોનારને મજા કરાવે છે. જ્યારે બચત્રમાાં માત્ર 
ને માત્ર Visual  થી જ લોકોના મન સઘુી પહોંચવાની વાત છે.  

 

કોરોના કાળને લીધે તલાકારોને નવાાં નવાાં Visuals મળયા જેમાાંથી પે્રરણા મેળવીને ઘણી બધી કળા 
પ્રવવૃિઓને વેગ મળયો. જેમકે પહલેા દેશ વવદેશની કળા પ્રવિૃો જોવા માટે ક્યાાં તો ત્યાાં જવુાં પડત ુ
અને ત્યાાં જવા-આવવાનો ખચષ જ એટલો મોટો થતો કે સામાન્દ્ય કલાકાર માટે એ શક્ય નહોત ુાં. પરાંત ુ
હવે આ સમયને લીધે જે ઓનલાઈન પ્રવવૃિઓ વધી છે જેમકે ઓનલાઈન બચત્ર પ્રદશષનો, ઓનલાઈન 
આટષ ટોલ્કસ, ઓનલાઈન આટષ સેમીનાર, ઓનલાઈન આટીસ્ટ મીટ જેવી પ્રવવૃિઓને કારણે એક 
કલાકાર બીજા દેશના કલાકારના સાંપકષમાાં આવ્યો, એનાાં પરદેશના પ્રદશષનો જોતો થયો. પોતાના 
દેશમાાં રહીને પણ તેનો સાંપકષ  પરદેશના કલાકારો કે બચત્રકારો સાથે વધ્યો. આમ કોરોના કાળમાાં 
તલાકાર વવશ્વવ્યાપી બન્દ્યો. પહલેા માત્રને માત્ર તે શહરે, રાજ્ય કે દેશ પરૂતો મયાષહદત હતો પણ 
ઓનલાઈન પ્લેટફોમષનાાં કારણે આજે લોકો અહીં બેઠા બેઠા પણ જમષની, ફ્રાાંસ, અમેહરકા કે યરુોપની 
કોઈપણ આટષ ગેલેરી ફરી શકે છે. કે આટીસ્ટ મીટ કે આટીસ્ટ ટોલ્તસ નો ભાગ બની શકે છે. ઘરે બેઠાાં 
બેઠાાં પણ તે National અને International કલાકારોનાાં બચત્ર પ્રદશષનો જોઈ શકે છે.  

 

આમ, કોરોના કાળે માત્ર સામાન્દ્ય માણસને જ નહી પરાંત ુકલાકારની કલામાાં પણ નવા આયામો 
ઉમેરીને કલાકારને “વવશ્વવ્યાપી” બનાવ્યો છે.  

 
 

રાજવર્િ સ્માતષ 
કન્દ્વીનર, બચત્રકળા સવમવત, રાષ્ટ્ટ્રીય કલા કેન્દ્ર, સરુત. - મો. નાં. ૯૮૨૪૭ ૯૯૦૬૬ 
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કોરોના સામે સાવધાની અને સમજદારી જરૂરી છે  

જ્યારે કોરોનાનો હાઉ પ્રાણઘાતક નીવડયો 
રાજુ સાલુાંકે 

 
21 માચષની સાાંજ ઢળવા આવી હતી અને હુાં 'સામના'ની ઓહફસ તરફ મોટરસાયકલ ઉપર જઈ રહ્યો 
હતો. રસ્તામાાં મહાવીર હોક્સ્પટલની બહાર પોલીસ તથા મ્યવુનવસપલ કોપોરેશનનાાં અવધકારીઓની 
વધારે પડતી હલચલ જોઈ. પત્રકારનો જીવ હોવાથી સ્વાભાવવકપણે થાંભી ગયો અને પછુપરછ કરી 
તો અત્યાંત ચોંકાવનારા સમાચાર સાાંભળવા મળયા. અઠવાલાઇન્દ્સનાાં ગીતાાંજબલ એપાટષ મેન્દ્ટમાાં રહતેા 
વેપારીનુાં કોરોનાથી મતૃ્ય ુથયુાં હત ુાં. સમગ્ર રાજ્યમાાં કોરોનાનાાં માત્ર 20 જ પોબઝહટવ કેસ હતાાં ત્યાાં 
સરુતમાાં કોરોનાથી સૌપ્રથમ મતૃ્ય ુથયુાં હત ુાં.  

 

પે્રસ ઉપર જવાનુાં માાંડી વાળયુાં અને લગભગ એક કલાક સધુી હોક્સ્પટલ કેમ્પસમાાં જ મોંઢે રુમાલ 
બાાંધીને વેપારીનાાં મતૃદેહની રાહ જોઈ.  કોવવડ ગાઈડલાઈન અનસુાર પ્લાષ્સ્ટક-પોબલથીન બેગમાાં 
મતૃદેહને સાંપણૂષ વવિંટાળીને ભોંયતબળયે લાવવામાાં આવ્યો ત્યારબાદ એકતા ટ્રસ્ટની એમ્બ્યલુન્દ્સ, 

હોક્સ્પટલનાાં કોરીડોરને સેવનટાઈઝ કરવામાાં આવ્યા. સગા-સાંબાંધીઓને દુર રાખવામાાં આવ્યા હતાાં, 
કોરોનાનો હાઉ દશાષવીને લોકોને ડરાવવામા આવતાાં હતાાં પણ મારામાાં રહલેાાં પત્રકાર જીવે જોખમ 
ખેડવાનુાં નક્કી કયુષ હત.ુ  

 

કોરોનાથી સૌપ્રથમ મતૃ્ય ુપામનાર વેપારીનાાં મતૃ્યથુી દુ:ખ થયુાં હત ુાં પરાંત ુસાથે સાથે પત્રકાર ધમષ 
પણ નીભાવવાનો હોવાથી  નજીકથી મોબાઈલ ફોનમાાં ફોટા ધ્તલક કરીને 'સામના'ની ગજુરાતી અને 
હહન્દ્દી આવવૃિમાાં એતસતલવુસવ છાપ્યા. ત્યારપછી તો કોરોના પોબઝહટવ કેસોથી ઉભરાતાાં વવસ્તારોમાાં 
પણ ફરીને લાઈવ રીપોહટિંગ કયુાં પરાંત ુસાવધાની રાખીને.  

 

કહવેાનો મતલબ એ છે કે કોરોના અંગે સાવધાની અને સમજદારી જરૂરી છે પરાંત ુએનો હાઉ રાખીને 
ખોટી રીતે ડરાવવાની સ્હજેપણ જરૂર નથી. કોરોનાનો હાઉ પ્રાણઘાતક કેવી રીતે નીવડી શકે તે માટે 
એક હકસ્સો જ કાફી છે. મારા વમત્ર નરેશનાાં અઠવાલાઈન્દ્સ વવસ્તારમાાં રહતેાાં 69 વર્ીય સસરા 
અવશ્વનભાઈને શરદી, ખાાંસી અને તાવની અસર હોવાથી રીપોટષ  કઢાવતા કોરોના પોબઝહટવ હોવાનુાં 
ડોતટરોએ જણાવ્યુાં. નરેશની પત્નીનાાં પહરવાર ઉપર તો જાણે આભ તટૂી પડ્ુાં. અવશ્વનભાઈ પહલેાાંથી 
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જ બ્લડપે્રશરની બીમારીથી પીડાતા હોવાથી તેમના તબીબ ભાઈએ સમગ્ર વાત અવશ્વનભાઈથી 
છપાવવાનો વનણષય લીધો અને ટ્રાઈ સ્ટાર હોક્સ્પટલનાાં ડોતટરો, નસષ તેમજ સ્ટાફને પણ ખાનગી 
રાખવા સમજાવી લીધા. સારવાર માટે આઈ.સી.ય.ુમાાં રાખ્યા હોવાનુાં જણાવ્યા કરીને 10 હદવસ 
સારવાર આપવામાાં આવી. ત્યારબાદ અવશ્વનભાઈનો બીજો રીપોટષ નોમષલ આવ્યો એટલે એમને 
હોક્સ્પટલમાાંથી રજા આપવાની હતી, રાતે્ર 11 વાનયે અવશ્વનભાઈએ પતુ્ર નરેશ સાથે મોબાઈલ ફોન 
ઉપર વાત કરીને બીજા હદવસે સવારે ઘરે આવવાની ખશુી વ્યતત કરી અને થોડીવારમાાં જ નરેશનાાં 
મોબાઈલ ફોન ઉપર હોક્સ્પટલમાાંથી વપતાનાાં મતૃ્યનુી ખબર મળી. નરેશ તો માની પણ શકતો ન 
હતો કે થોડીવાર પહલેાાં ખશુીથી મલકાતાાં વપતાનુાં અવસાન કેવી રીતે થયુાં. 
 
ટ્રાઈ સ્ટાર હોક્સ્પટલની જાણીતી નસે ડરતાાં ડરતાાં જે વાત કહી એ સાાંભળીને પહરવારનાાં સભ્યો ચોંકી 
તો ઉઠયાાં સાથોસાથ ગસુ્સે પણ ભરાયાાં. નાઈટડ્ટુીમાાં રાઉન્દ્ડ ઉપર નીકળેલાાં હોક્સ્પટલનાાં જ ડોતટરે 
અવશ્વનભાઈને કોરોનામાાંથી સાજાસમા થઈને જઈ રહ્યા છો તે બદલ અબભનાંદન આપ્યા હતાાં. ડોતટરે 
તો અબભનાંદન આપ્યા પરાંત ુઅવશ્વનભાઈને પોતાને કોરોના થયો હતો એ જાણીને મનમાાં એટલો ધક્કો 
લાનયો કે હાટષએટેકથી એમનુાં મતૃ્ય ુથયુાં. સરુતના મહાનગરપાબલકાના ઉચ્ચ અવધકારીઓ પણ માની 
રહ્યાાં છે કે મોટી ઉંમરના લોકોને કોરોના થયો હોય હોય પરાંત ુતેમનાાં મતૃ્યનુા કેસમાાં કોરોના કરતાાં 
ડાયાબબટીસ, બ્લડપે્રશર જેવી અન્દ્ય બીમારી વધારે કારણભતૂ જણાઈ છે. 
 
 

(દદી અને સાંબાંધીઓના નામ બદલ્યા છે.) 
 

રાજુ સાલુાંકે  

એધ્તઝક્હુટવ એહડટર, સામના - મો. 9825062121 
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કેન્દ્ર સરકારની આવથિક સહાય યોજના 
રૂપીન પચ્ચીગર 

 

વવશ્વને હચમચાવી મકૂનારો કોરોના વાઈરસ, માનવીને શારીહરક રીતે તો દુ:ખ આપતો ગયો પરાંત ુ
સાથે સાથે આવથિક રીતે પણ પાયમાલી તરફ દોરતો ગયો. માચષ ૨૦૨૦ માાં કોરોનાના એધાણ 
વરતાઈ રહ્યાાં હતાાં. રોગની તીવ્રતા જોતા માનનીય વડાપ્રધાન શ્રી નરેન્દ્રભાઈ મોદીએ ૨૪ માચષ ની 
રાત ના ૧૨ વાનયાથી આખા દેશમાાં લોકડાઉન જાહરે કયુષ. આ પ્રકારનુાં બાંધ જીવનમાાં આવશે એવી 
કલ્પના પણ આપણે નહોતી કરી. સામાન્દ્ય રજાના હદવસોમાાં ન જોયો હોય તેઓ બાંધ લોકોએ 
અનભુવ્યો. બધ ુજ બાંધ. વેપાર, ઉદ્યોગ, રેલ્વે, વવમાની સેવા, ટ્રાન્દ્સપોટષ , વથયેટર, સીનેમા, સભાગહૃ 
બધાને લોકડાઉન નામનુાં ગ્રહણ લાગ ુપડય.ુ જો કે જીવન જરૂહરયાતની ચીજ વસ્તઓુ, દવાઓ, દૂધ, 
શાકભાજી, પાણી, વવજળી અને તબીબી સારવાર લોકોને મળતી રહી.  
 

એક પછી એક એવા સાંપણૂષ લોકડાઉન લગભગ ત્રણ માસ ચાલ્યા. લોકડાઉને ભારતના અથષતાંત્રને 
પણ ડાઉન કરી નાખ્યુાં. વેપાર, ઉદ્યોગ અને વાબણજય બાંધ થવાને કારણે લોકો પાસે નાણાાં આવતા 
બાંધ થયા, આવક બાંધ થઈ. કમષચારીઓને પગાર ક્યાાંથી આપવો એ પ્રશ્ન વેપારીઓને સતાવતો 
રહ્યો. વેપાર જ બાંધ હોય તો નાણાાં ન આવે એટલે કેશ િન્દ્ચનો પ્રશ્ન લોકોને સતાવતા માાંડયો.  
 

અથષતાંત્રને ઘબકત ુરાખવા નાણાાંનુાં ફરત ુરહવે ુજરૂરી હત ુાં એટલે કેન્દ્ર સરકારે અનેક આવથિક પેકેજની 
જાહરેાત કરી. કેન્દ્ર સરકારે એપ્રીલ ૨૦૨૦ માાં જ “ગરીબ કલ્યાણ પેકેજ” જાહરે કયુષ. આ પેકેજના 
નેજા હઠેળ જનતાને ૨૦ લાખ કરોડ રૂવપયાની આવથિક સહાય જાહરે કરી અને લોકોને જીવન વનવાષહ 
કરવાની સગવડ કરી આપી. આ યોજના હઠેળ ૮૦ કરોડ લોકોને ત્રણ મહહના સઘુી વ્યક્તત દીઠ પાાંચ 
હકલો ઘઉં અથવા ચોખા અને એક હકલો દાળ આપવામાાં આવ્યા. ૮ કરોડ ગરીબ પહરવારને ત્રણ 
મહહના સઘુી મફત ગેસ વસબલન્દ્ડર આપવામાાં આવ્યા. મનરેગાની યોજના હઠેળ, મજૂરો પાસેથી કામ 
લઈ એને આપવામાાં આવતી રોજગારીની રકમ વધારવામાાં આવી. મનરેગાની દૈવનક મજૂરી જે ૧૮૨ 
રૂવપયા હતી તે વધારીને ૨૦૨ રૂવપયા કરવામાાં આવી.  
 

“પીએમ ખેડૂત યોજના” હઠેળ ૮.૭ કરોડ ખેડૂતોને વ્યક્તત દીઠ રૂ. ૨૦૦૦ ની રોકડ સહાય આપવામાાં 
આવી. ખેતીના કામ માટે લીધેલી રૂ. ૩ લાખની ટૂાંકી મદુતની લોનની ચકૂવવાની તારીખ લાંબાવી 
ખેડૂતોને મદદ કરી. તદુપરાાંત લોનના વ્યાજમાાં કપાત આપવાની જોગવાઈ કરી. સમયસર લોનના 
હપ્તા ભરનારને નવી લોન માત્ર ૪ ટકાના દરે મળે એવી યોજનાની જાહરેાત થઈ. અનાજ માટે 
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ટેકાના ભાવમાાં વધારો કરી હકવન્દ્ટલ દીઠ ૧,૮૬૮ રૂવપયા નક્કી થયાાં. જ્યારે જુવાર માટે ટેકાના 
ભાવમાાં વધારો કરી હકવન્દ્ટલના ૨,૬૨૬ અને બાજરી માટે હકવન્દ્ટલના ૨,૧૫૦ રૂવપયા નક્કી કરવામાાં 
આવ્યા.  
 

કોરોના કાળમાાં સૌથી અગત્યની કામગીરી, હોક્સ્પટલમાાં કામ કરતાાં ડોકટર, નસીસ, હલે્પર અને હલે્થ 
વકષરોની હતી. એમણે કોરોનાગ્રસ્ત દદીઓની સેવા કરવા માટે રાત હદવસ એક કરી, પરૂી વનષ્ટ્ઠાથી 
એમની સેવા બજાવી હતી. કેન્દ્ર સરકારે આવા હલે્થ વકષરોને ૫૦ લાખનુાં વવમા કવચ પરૂૂ પાડયુાં.  

 

આશરે ૩ કરોડ જેટલા ગરીબ, વયોવઘૃ્ઘ નાગહરકો, વવધવાઓ અને હદવ્યાાંગોને વ્યક્તતદીઠ રૂ. ૧૦૦૦ 
રોકડા આપવામાાં આવ્યા. 
            

આ સમય દરમ્યાન સૌથી ખરાબ પહરક્સ્થવત ‘રોજનુાં રળીને રોજ ખાનારા’ લારી ગલ્લાવાળાની અને 
ફેહરયાઓની થઈ. આથી ૧-૬-૨૦૨૦ થી “પીએમ સ્વવનવધ યોજના” હઠેળ દેશમાાં પહલેીવાર લારી 
ગલ્લાવાળા તથા ફેહરયાઓને એક વર્ષ માટે રૂ. ૧૦,૦૦૦ ની કોઈપણ પ્રકારની ગેરાંટી વગરની લોનની 
જોગવાઈ કરવામાાં આવી. આ યોજનાનો લાભ આશરે ૫૦ લાખ નાના ફેહરયાઓને મળયો. આ યોજના 
હઠેળ લોન લેનાર ફેહરયા જો વનયવમત હપ્તા ભરે તો તેને વ્યાજમાાં ૭ ટકા સબસીડીની પણ જોગવાઈ 
રાખી. આ યોજના હઠેળ વ્યક્તતને ૨% ના દરે વ્યાજે લોન મળી. આ યોજના ૨૦૨૨ સઘુી ચાલ ુરહશેે 
એવી જાહરેાત કરવામાાં આવી છે. 
 

લોકડાઉન વચ્ચે જ વડાપ્રધાનશ્રીએ ‘આત્મવનભષર ભારત’ નુાં સતુ્ર આપ્ય.ુ એમણે ‘વોકલ ફોર લોકલ’ 
ની વાત દ્વારા દેશી ઉત્પાદનને પ્રોત્સાહન આપવાની દેશને હાકલ કરી. દેશમાાં ઉત્પન્ન થયેલો માલ 
લોકો ખરીદે તો ભારતનુાં અથષતાંત્ર પણ સઘુરે અને આપણા ઉદ્યોગો પગભર થાય. આત્મવનભષર 
ભારતના નેજા હઠેળ ૧૨-૫-૨૦૨૦ ના રોજ વડાપ્રધાનશ્રી દ્વારા રૂ. ૨૦ લાખ કરોડના ખાસ પેકેજની 
જાહરેાત કરવામાાં આવી હતી. જે ભારતના જીડીપી ના ૧૦ ટકા બરાબર હતી. 
 

દેશના અથષતાંત્રની થાંભી ગયેલી ગાડીને ફરી પાટા ઉપર મકૂવી જરૂરી હતી. આવથિક વવકાસને ગવતમાન 
કરવા કેન્દ્ર સરકારે અનેક પગલાાં લીધાાં. માઈિો, મધ્યમ અને નાના ઉદ્યોગો (MSME) ને પ્રોત્સાહન 
આપવા માટે સરકારે રૂવપયા ૨૦,૦૦૦ કરોડની ફાળવણી કરી. જેને પહરણામને MSME માાં કાયષરત 
આશરે બે લાખ ઉદ્યોગકારોને એનો લાભ મળયો. MSME ની વ્યાખ્યા બદલીને વધનેુ વધ ુલોકોને 
લાભ આપવાનો પ્રયત્ન થયો. ૫૦ કરોડ સઘુીનુાં રોકાણ ધરાવતા એકમોને MSME હઠેળ સમાવી 
લેવામાાં આવ્યા. એટલુાં જ નહી ટનષઓવરની વ્યાખ્યામાાં સઘુારો કરી વરે્ ૨૫૦ કરોડનો વેપાર કરનાર 
એકમોને પણ MSME માાં સમાવી લીધા. MSME જે વનકાસ કરે તે આંકડો ટનષઓવરમાાં ન ગણાય 
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એવી જાહરેાત કરવામાાં આવી. દેશની વનકાસમાાં ૪૮% વનકાસનો હહસ્સો MSME નો છે. એટલે MSME 
ને પ્રોત્સાહન આપવુાં જરૂરી હત ુાં. વઘમુાાં સરકારે મશુ્કેલીમાાં આવી પડેલ યનુીટોને માટે ૪૦૦૦ કરોડના 
હડસ્ટે્રસ ફાંડને પણ માંજૂરી આપી. અને બાંધ પડેલ MSME ઉદ્યોગોને બેઠા કરવા રૂવપયા ૨૦,૦૦૦ 
કરોડનુાં ફાંડ પણ બનાવવામાાં આવ્યુાં.  
 
 
 

સીએ રૂપીન પચ્ચીગર 
મહામાંત્રી - રાષ્ટ્ટ્રીય કલા કેન્દ્ર, સરુત 

98251 21217  
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 લોકડાઉન કે લોકઅપ? 

રવીન્દ્ર પારેખ 
 

ગઈ ૨૪ માચષની મધરાતથી દેશમાાં લોકડાઉન જાહરે થયુાં છે ત્યારથી હુાં મને ‘લોકઅપ’માાં હોઉં એવુાં 
લાનયા કરે છે. ‘લોકઅપ’માાં હોવાનુાં સાાંભળેલુાં, પણ ઘર જ લોકઅપ થઈ જશે તેની તો કદી કલ્પના 
પણ નહીં કરેલી. આમ તો લોકઅપનો પહલેો હપ્તો આંબેડકર જયાંતીએ પરૂો થયો, પછી ‘ચોકીદાર’ને 
લાનયુાં કે આ નમનૂાઓ સખણા નહીં રહ,ે એટલે લોકડાઉનની આગોતરી વરદી નોંધાવી દીધી. આ 
બીજો હપ્તો ૩ મે સધુી ચાલવાનો છે. એ પછી પણ કેટલા હપ્તા વાત લાંબાશે તે વરદી, શરદી ને 
દરદી પર આધાહરત છે. જો ત્રીજો હપ્તો જાહરે નહીં થાય તો આને ચાળીસેક હદવસની હનમુાન 
ચાલીસા ગણવાની રહ.ે આમ તો આટલા હદવસમાાં કેટલાની પથારી ફરી ગઈ છે ને કેટલાની ફરશે 
તે અત્યારે કહવેાનુાં મશુ્કેલ છે, તો પણ થોડાાં લેખાજોખાાં માાંડીએ. 
 

ભણવાની વાત કરીએ તો દસમુાં-બારમુાં તો પતી જ ગયુાં હત ુાં.એમને તો વેકેશન હત ુાં જ.એમને ઈર્ાષ 
એ વાતની આવે છે કે ૧થી ૯ ને ૧૧વાળાને વહલેુાં વેકેશન મળી ગયુાં, તે પણ પરીક્ષા આપ્યા વગર. 
એ લોકોને ‘તલાસ’ પ્રમોશન નહીં, પણ માસ પ્રમોશન મળી ગયુાં. દસમાાં-બારમાાંવાળા એટલે રડે છે કે 
લોકડાઉન માચષની શરૂઆતમાાં જ જાહરે થયુાં હોત તો આ પરીક્ષાનાાં લફડામાાંથી બચી જતેને! વારુ, 
મોટે ઉપાડ ેપરીક્ષા તો આપી,પણ પેપર તપાસવાનાાં ઠેકાણાાં નથી તેનુાં શુાં? ધારો કે પેપર ધ્યાનથી 
વાંચાય તો પરીક્ષાથીને તો આપઘાત કરવાનો જ વારો આવે કે બીજુ ાં કાંઈ? કારણ એ લોકો બરાબર 
જાણે છે કે પરીક્ષામાાં મહનેત તો એમના માબાપે કરી છે. કોસષ તો રજાઓ મકૂીને એ લોકોએ પતાવ્યો 
છે. પરીક્ષામાાં ઉતારવાનાાં કાપલાાં એ લોકોએ ઉજાગરા કરીને બનાવી આપ્યાાં છે. આ લલ્લઓુને તો 
ચોરી કરતાાંય નથી આવડી. અમારા એક સગાનો છોકરો ગજુરાતીના પેપરમાાં વવજ્ઞાનનાાં કાપલાાં લઈ 
ગયેલો ને પેપર કોરુાં  મકૂીને આવેલો. એવા તો ઘણાાં હશે, હવે પરીક્ષક એમનાાં પેપર વાાંચવાનુાં રાખે 
તો શુાં હાલત થાય તે કહવેાની જરૂર ખરી? જોકે પરીક્ષકોનેય વાાંચવુાં તો પડે જ. હવે આખુાં વરસ 
વાાંચ્યુાં જ ન હોય તો એમનેય કેટલીક ખબર પડ?ે વાાંચ્યુાં  હોય તોય કામ ન લાગે એવુાં પણ બનવાનુાં. 
કારણ, ગજુરાતીનુાં વાાંચ્યુાં હોય ને અંગે્રજીનુાં પેપર તપાસવા આપે તો જવાબ તપાસવા એણેય કાપલાાં 
તો બનાવવાાં જ પડેને! 
 

આ બધી બબાલ કોરોનાને કારણે થઈ છે.મોટે ભાગે બહારનુાં ખાનારા ઘરનુાં ખાઈને માાંદા જેવા થઈ 
ગયાાં છે.કામવાળીઓ આવતી નથી.રસોઈ કરવાવાળી આવતી નથી એટલે ઘરવાળીને જોઇજોઇને 
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ઘણા ઘરવાળાઓ ત્રાસ્યા છે.ઘરવાળીઓ પણ એકનાએક પવતને જોઇને કાંટાળે તેમાાં આશ્ચયષ 
નથી.ચોવીસે કલાક ઘરમાાં રહવેાને કારણે ને કોઈ કામધાંધો ન હોવાને કારણે ધણીની ને ઘરના બીજા 
પરુુર્ોની ખાવાની ફરમાઈશો વધી ગઈ છે.સ્ત્રીઓ ચાનાાં તપેલાાં ઉતારી ઉતારીને ઉતરેલી કઢી જેવી 
થઈ ગઈ છે. ઘણી સ્ત્રીઓએ તેમના પવતઓને ને બીજા પરુુર્ોને ઘરઘાટી ગણીને કામ લેવા માાંડ્ુાં 
છે.મારા જેવાના જનમ ધરીને હાડકાાં વળયાાં નો’તાાં એ કચરાપોતાાં કરતાાં કરતાાં બેવડ વળી ગયાાં 
છે.એકવાર તો હુાં ઝાડુાં મારતો હતો,ત્યાાં સામેવાળી બાઈએ મારી પત્નીને પછૂયુાં પણ ખરુાં , ’તમારે ત્યાાં 
રામો કામ પર આવવા માાંડયો.? એવુાં હોય તો મારે પણ વાસણ બાકી જ છે. મોકલજોને, જરા.’ મારી 
આબરૂ બચાવવા ગાંજી બદલીને મારે નવુાં શટષ  પહરેીને સામેવાળીને પરાણે દશષન આપવા પડયા. 
જોકે એ પછી દશષન આપવાની ટેવ પડી ગઈ છે. 
 

મારી એકની એક પત્નીએ મને કરફ્મુાાં મકુ્તત મળે તેમ વાસણકસૂણમાાંથી મકુ્તત આપી છે. તે 
આપવી જ પડ ેએમ હતી. કારણ, હડટરજન્દ્ટથી વાસણ ધોયાાં હતાાં, પણ હડટરજન્દ્ટ કાઢે નહીં તો ચા 
હડટરજન્દ્ટવાળી લાગે એમ હત ુાં. એમ તો ચા પણ મારી પાસેથી પત્નીએ કરાવી છે, પણ એકાદ વખત 
તપેલી દાઝેલી એટલે પત્ની બાઝેલી ને મને એણે પાણીથી પાતળો કરેલો. 
 

બહાર જવાત ુાં નથી એટલે લોચા વગર જીભના લોચા વળે છે. સરુતી પાસેથી ખમણ ને દમણ લઈ 
લો તો એ વગર કોરોનાએ જ મરી જાય એમાાં શાંકા નહીં. પહલેાાં તો શુાં હત ુાં કે બેચાર લનનમાાં જવાનુાં 
થત ુાં ને બફેુમાાં ઘણુાં બફાત ુાં, તોય રતાળની પરૂી કે ઘેબર, મઠો કે મગની દાળનો શીરો ચાટવાનુાં તો 
થત ુાં જ. હવે આ વસઝનમાાં તો એ બધુાં ગયુાં જ ને! કેટલા વખતથી વપઝા કે બગષર ખાધાાં નથી. ઢોસો 
ખાવા જાઉં તો પોલીસનો ઠોંસો મળે એમ છે. ઘારી, ભસૂુાં, પેટીસ તો હવે પનુિન્દ્મમાાં જ મળશે એવુાં 
લાગે છે. 
 

ઘણાાં ઘરોમાાં તવા પર ઢોસા બનતા નથી, પણ ડોસા તવા પર મકૂવા જેવા થઈ ગયા છે. તેઓ 
તેમના ફાધરની વાત કરે તે તો સમજાય,પણ એકનહીં, બે નહીં, ત્રણ નહીં, પણ ’ફોર’  ફાધસષની 
વાતો કરે છે તો ઉનાળામાાં શ્રાદ્ધ કરવાનુાં મન થઈ જાય છે. એમના સમયમાાં એમણે ભાનયે જ કાંઈ 
કયુાં હશે, પણ એમના જમાનાની ‘બડાશ’ ને ‘ભડાશ’ એટલી લાાંબી ચાલે કે આપણુાં પેન્દ્શન ચાલુાં થઈ 
જશે કે શુાં એવી ફાળ પડ.ે એમને આદર ને ચાદર બાંને આપીએ, જો એ ફેંકવાનુાં બાંધ કરે તો! 
 

આ બધાાંમાાં પે્રમી પાંખીડાઓની હાલત કફોડી થઈ ગઈ છે. એ બધાાંને ઘર વપિંજરા જેવુાં લાગે તેમાાં 
નવાઈ નથી. રોજ હફલ્મમાાં, રેસ્ટોરન્દ્ટમાાં, બસસ્ટોપ પર, બાગમાાં, મોલમાાં મળતાાં હતાાં તેના પર 
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લોકડાઉને મોટી ચોકડી મારી છે. પે્રમીનો ફોન આવે ને પે્રવમકાને તે લેવાનુાં મન હોય ને બાપ સામે 
હોય તો પાપ જેવો જ લાગે કે બીજુ ાં કાંઈ? એવપ્રલમાાં તો લગન લીધેલાાં ને હનીમનૂ પર ઓસ્ટે્રબલયા 
ને અમેહરકા જવુાં હત ુાં, પણ હવે તો ગગૂલ મેપ પરથી જ ઓસ્ટે્રબલયા ને ત્યાાંથી અમેહરકા જઈને સાંતોર્ 
માનવો પડ ેતેમ છે. વોટ્સએપ પર મેસેજ મોકલાય, વીહડઓ પણ અપલોડ કરાય, પણ જાત વગરની 
જાતરા તો ખોટી જ ને! વોટ્સએપ પર પે્રવમકાનો ગાલ દેખાય તો હાથ તો ફેરવાય,પણ સામે હોય ને 
ફેરવાય એવી ફીલ તો ન જ આવેને! વોટ્સએપ પર કોઈ કેડબરી મોકલે તો તે જોવાય,પણ ખવાય 
તો નહીં જ ને! 
 

બધુાં બાંધ છે. ઘર પણ અને માંહદર પણ! ભગવાન પોતે કોરોનાથી ડરેલો છે, એટલે એણે પણ માંહદરમાાં 
જાતને ગોંધી દીધી છે, એ ક્સ્થવતમાાં માણસની તો વાત જ શુાં કરવાની?ભગવાને પોતે સેલ્ફ  
તવોરન્દ્ટાઈન સ્વીકાયુાં હોય તો આપણે પણ ઘરમાાં જ રહવે ુાં જોઈએ. જીવન છે તો બધુાં જ છે. જીવન 
જ નહીં હોય તો આખી પથૃ્વી આપણી હોય તેનો શો અથષ છે? કોરોનાની કોઈ દવા નથી. એ સાંપકષથી 
ફેલાય છે. એ સાંપકષ  તો જ  તટેૂ, જો ઘરમાાં રહીએ. ઘરને આખી દુવનયામાાં લઈ ગયાાં, હવે દુવનયાને 
ઘરમાાં લાવીએ. ઘરને જ માંહદર બનાવીએ જેથી માંહદરે ન જવાય તો પણ ભક્તત થઈ શકે. અસ્ત!ુ 
 

રવીન્દ્ર પારેખ 

કવવ – લેખક – સરુત – ૯૩૭૭૯ ૩૯૧૨૩ 
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પ્રભાવતી 
રવીન્દ્ર પારેખ 

 

પ્રભાવતી મારી બહને. મારાથી નાની. શાાંત અને સ્વસ્થ. એ નાનેથી મોટી થઈ એની બહુ ખબર જ 
પડી નથી. ત્રણ બહનેો ગજુરી ગયેલી. એ પછી ઘરમાાં અમે ચાર ભાઈઓ ને ત્રણ બહનેો એમ સાત 
ભાઈબહને રહલેાાં. સાધારણ કુટુાંબ. એમાાં તો છાનાાંમાનાાં જ મોટાાં થઈ જવાનુાં હોય. ઉપરવ કરીએ 
તોય કોઈ કાને ન ધરે. વધારે ઉછળવા કોઈ જાય તો માનો હાથ અને બાપનો પટ્ટો શરીરે ફરી વળતો. 
પ્રભા પણ એમ જ ગપુચપુ મોટી થયેલી. વાહડયા વીમેન્દ્સમાાં બે વર્ષ ભણી. પછી અટકી ગઈ. એ 
અટકી તેનીય નોંધ કોણ લે? મોટી માંજુ અને તે પછી બચેલી બહનેોમાાં પ્રભાનો િમ આવે. 
બાંને કોલેજ પરૂી ના કરી શકી. ભાઈબહનેોમાાં હુાં સૌથી મોટો. મને પહલેેથી જ ઘરમાાં કોઈ ભણતુાં 
અટકી જત ુાં તે ગમતુાં નહીં. પણ મારો અણગમો જોવાની કોઈને ફુરસદ હતી નહીં. એમાાં છોકરી ભણતી 
અટકે એનો તો મોટાાં કુટુાંબમાાં કોઈ હહસાબ રાખે એમ હત ુાં જ નહીં. માબાપ માાંડ રોટલા ભેગા થતાાં 
ત્યાાં ભણવા ગણવાનુાં છોકરાઓ પરૂત ુાં જ સીવમત હત ુાં, તે પણ માફીમાાં ! 
 

મારા બાપજુી સોનીકામ કરતા હતા. ઘરમાાં જ દુકાન હતી. એકાંદરે ઠીક ચાલતી, પણ ગોલ્ડ કાંટ્રોલ 
આવ્યો એને કારણે સોનીનો ધાંધો ઠપ થઈ ગયો. હવે કરવુાં શુાં?-એ મોટો પ્રશ્ન બાપજુી માટે હતો. 
નાછૂટકે મારા બાપા ચૌટામાાં એક કાપહડયાની દુકાને નોકરીએ લાનયા. એ ન ફાવ્યુાં. આમ પણ 
બાપજુીનો સ્વભાવ કોઈને તાબે થવાનો હતો જ નહીં એટલે એ નોકરી કરે એ શક્ય જ ન હત ુાં. તો 
પણ કૈંક તો કરવાનુાં જ હત ુાં. કાકાની દરજીની દુકાન હતી, એના ઓટલા પર બાપજુીએ કાપડ વેચવાની 
વ્યવસ્થા કરી. એ પણ ન ફાવ્યુાં તો ઘરને ઓટલે કાપડ વેચવા માાંડ્,ુ પણ પિો ન લાનયો. આ 
ક્સ્થવત ગોલ્ડ કાંટ્રોલ ન હટયો ત્યાાં સધુી રહી. એમાાં બે બહનેો માંજુ અને પ્રભા ભણી કે ગણી તેનો ખ્યાલ 
ન રહ્યો. પછી સાંજોગો બદલાયા પણ ખરા ને ભણવાનો લાભ સૌથી નાની મીનાક્ષીને મળયો અને તે 
બી. એડ કરીને પ્રાઇમરીમાાં વશબક્ષકા થઈ. 
 

એ દરવમયાન મારાાં લનન વડોદરા થયાાં. મારા મોટા સાળા મનોહર. તેના સાળા પ્રકાશ ભડાનકર. 
એની  જોડ ેપ્રભાનાાં લનન થયાાં. બે દીકરાની તે મા બની એ દીકરાઓ પણ પરણયા. મોટો દીકરો 
વાંદન બીલીમોરા પરણયો ને નાનો રોહહત વડોદરા પરણાવ્યો. એ બાંને પણ બાળકોના વપતા બન્દ્યા. 
બનેવી પ્રકાશભાઈ વધૃ્ધ હોવાથી ઠીક ઠીક સમયથી વનવવૃિ ભોગવે છે. વાંદને વલસાડમાાં ઘર લીધુાં 
છે ને તે હરક્ષા ચલાવી ગજુરાન ચલાવે છે. નાનો રોહહત વસરાવમક ટાઈલ્સની કાંપનીમાાં નોકરી કરે છે. 
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બહુ જનયાએ ભાડે રહ્યાાં પછી પ્રભા અને પ્રકાશભાઈએ થોડાાં વર્ો પર વવશ્વાવમત્રીમાાં ફ્લેટ લીધો ને 
બાંને સાથે, રોહહત ને તેનુાં કુટુાંબ રહ.ે બેન બનેવી ઘણીવાર મોટા દીકરા વાંદનને ત્યાાં પણ જતાાં ને 
થોડા હદવસ વલસાડ રહીને વવશ્વાવમત્રી પાછાાં ફરતાાં. 
 

પ્રભાએ એક કામ બહુ સારુાં  કયુાં હત ુાં. દેવેન્દ્ર કરીને મારો  છેલ્લા નાંબરનો એક ભાઈ હતો. તે અમારા 
કુટુાંબમાાં સૌથી નાનો ભાઈ હતો ને લાડકો હતો. બાપજુીનો બહુ જ ભાવ એના પર હતો. તે હીરા 
ઘસતો, પણ વ્યસની અને જુગારી હતો. તેને ભણવાની બધી જ તકો હતી, અમે બધાાંએ બહુ જ કોવશશો 
કરી પણ તે ન જ ભણયો. પરણયો ત્યારે એના લનનમાાં હુાં ગયો ન હતો. મને લાગત ુાં હત ુાં કે તે જેને 
પરણશે તેનો સવષનાશ કરશે. તેની બચિંતામાાં ને તાણમાાં તેની પત્ની મોટો દીકરો અને નાની દીકરી 
નાનાાં મકૂીને ગજુરી ગઈ. દેવેન્દ્ર રખડી ખાતો હતો ને છોકરાાંઓ રખડી જાય તેની બચિંતા તેને ન હતી. 
આવામાાં તેનાાં દીકરાને પ્રભા વવશ્વાવમત્રી લઈ ગઈ અને દીકરીને મારી માસીના વન:સાંતાન દીકરા 
રાજુએ વવવધવત દિક લીધી. તેને ઉછેરીને પરણાવી પણ ખરી. દીકરાને પ્રભાએ મોટો કયો ને 
નોકરીએ વળગાડયો. એકાંદરે બધુાં ઠીક ચાલત ુાં હત ુાં. 
 

-ત્યાાં કોરોના આવ્યો. મારા કુટુાંબમાાં એ પહલેવહલેો વવશ્વાવમત્રીમાાં પ્રવેશ્યો. જુલાઈની આસપાસ 
પ્રભાનાાં નાના દીકરા રોહહતને એ વળનયો. કુટુાંબમાાં બધાાં સાથે રહ ેતો જોખમ વધે એવુાં હત ુાં એટલે 
રોહહતની પત્ની સ્વાવત બાળકોને લઈને વડોદરાનાાં તેનાાં વપયર ગઈ અને પ્રભા તથા પ્રકાશભાઈ 
મોટા દીકરા વાંદનને ત્યાાં રેલમાગે વલસાડ પહોંચ્યાાં. ટ્રીટમેન્દ્ટ પછી, પાંદરેક હદવસે રોહહત સાજો થયો. 
તેને બોલવામાાં થોડી તકલીફ પડતી હતી, પણ મોબાઈલ પર તેને જોતાાં લાગત ુાં હત ુાં કે તે સધુારા 
પર છે. તેને હોક્સ્પટલમાાંથી રજા મળી ને તે વવશ્વાવમત્રી, ઘરે પાછો આવ્યો. 
 

વલસાડમાાં પ્રભા રોહહતની બચિંતા કરતી, રહતેી હતી. આમ પણ તે ઘણા સમયથી મનથી બહુ જ 
બચિંતામાાં હતી. ધોધમાર હસતી પ્રભા ધીમે ધીમે ચહરેા પર બચિંતાની રેખાઓ ઉપસાવતી જતી હતી. 
રોહહત ઘરે આવ્યો એ જ હદવસે કદાચ રાતે્ર પ્રભાને ઊલટી થઈ. એવસહડટી તેને રહતેી હતી. તેને 
ઊલટી અને માથાના દુખાવાની ફહરયાદ રહતેી હતી. કોરોનાએ ભય એવો ઊભો કયો હતો કે ખાનગી 
દવાખાનાઓ બાંધ હતાાં અને કોઈ પણ સારવાર માટે વસવવલ તરફ જ મોં કરવુાં પડે એ હાલત હતી. 
 

પ્રભાની ઊલટીઓ બાંધ થતી ન હતી. તેને શ્વાસ લેવામાાં પણ તકલીફ પડતી હતી. સવારે તેને 
વસવવલમાાં દાખલ કરવામાાં આવી. તે વખતે ક્સ્થવત એવી હતી કે રોગ કોઈ પણ હોય તેની સારવાર 
કોરોનાથી જ થતી હતી ને વવબચત્રતા એ હતી કે તેની કોઈ ચોક્કસ દવા ન હતી.  બીજી તકલીફ એ 
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હતી કે એક વાર દદી વસવવલમાાં દાખલ થાય કે નજીકનાાં સગાાંઓને પણ તેની પાસે ફરકવા દેવામાાં 
આવતાાં ન હતાાં. દદી દાખલ થાય કે દેખાતો બાંધ થઈ જતો હતો. પછી તો બહારથી જ તેની ભાળ 
મેળવવાની હતી. પ્રભા દાખલ થઈ પછી તેને ઓક્તસજન પર રાખવામા આવી કે વેષ્ન્દ્ટલેટર પર એ 

દેખાત ુાં ન હત ુાં. ખબર આવતી હતી કે સારુાં છે. 
 

કેટલાય વખતથી વાયરસે એ ક્સ્થવત સજી છે કે દદી જોડે શુાં થાય છે ને એના પર શુાં વીતે છે એની 
એના સાંબાંધીઓને ખબર પડતી નથી. એવુાં જ દદીના સાંબાંધીઓ પર શુાં વીતે છે એની ખબર પણ 
સારવાર દરવમયાન દદીને પડતી નથી. પ્રભાની કૈં ખબર મળે એની એક એક સેકાંડમાાં રાહ જોવાની 
હતી. સેકન્દ્ડ પસાર થતી દેખાતી હતી ને એમ ધારવાનુાં હત ુાં  કે બધુાં ઠીક ચાલી રહ્ુાં છે. 
 

સાાંજે લગભગ પાાંચેક વાગે મારો દીકરો વવવતષ મને વળગીને રડી પડતાાં બોલ્યો, ‘પપ્પા, પ્રભાફોઈ 
ગઈ!’ થડકો આંસ ુથઈ ગયો. મારી બહને એક જ ક્ષણમાાં ભતૂકાળ થઈ ગઈ. 
 

કમનસીબી એ હતી કે એને શુાં થયુાં અને એને શી ટ્રીટમેન્દ્ટ અપાઈ એ આજની તારીખ સધુી જાણી 
શકાયુાં નથી. શ્વાસની તકલીફ થઈ એવી વાત બહાર આવી, પણ એને ઓક્તસજન પર કે વેષ્ન્દ્ટલેટર 
પર રખાઈ કે કેમ એની ખબર નથી. ખબર એટલી જ છે કે એને 18 જુલાઈ, 2020 ને રોજ વસવવલમાાં 
દાખલ કરાઈ અને એ જ તારીખે સાાંજે પાાંચેકને સમુારે એ ગજુરી ગયાની ખબર આપવામાાં આવી. 
તેનો કોરોનાનો ટેસ્ટ પણ કરવામાાં આવ્યો હતો, તે પોબઝહટવ આવ્યો, પણ હરપોટષ  શુાં આવ્યો તેની 
દરકાર કયાષ વગર જ તેણે સૌને “આવજો” કહી દીધુાં હત ુાં.  

 

તે અમને ક્યાાંકથી ચીરી નાખતી ચાલી ગઈ હતી. સૌથી આઘાત આપનારી વાત તો એ છે કે ચેપ ન 
લાગે એટલે કોરોનાનાાં મતૃકનુાં શરીર એના સગાાંવહાલાાંઓને આપવામાાં આવતુાં નથી કે કોઈ સાંબાંધીને 
પણ એના સધુી પહોંચવા દેવામાાં આવતુાં નથી. અમે કોઈ છેલ્લી વખત પ્રભાનુાં મોં જોવા ન પામ્યાાં 
એનો વસવસો છેવટ સધુી રહશેે. કેવી લાચારી છે આ ! જજિંદગી આટલી ખરાબ તો ક્યારેય લાગી 
નથી. હશે, સારો કાળ નથી રહ્યો તો આ ખરાબ સમય પણ નથી રહવેાનો એવુાં આશ્વાસન પણ કામ 
લાગતુાં નથી. શુાં કહુાં?  બરાબર જાણુાં છાં, પ્રભા કે ત ુાં નથી જ આવવાની તોય ભીની આંખે કહુાં છાં,  

“આવજે, બહને !”  

 

રવીન્દ્ર પારેખ 

કવવ – લેખક – સરુત – ૯૩૭૭૯ ૩૯૧૨૩ 
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Covid 19 – માનવપે્રહરત કે પ્રકૃવતપે્રહરત? 

શૈલેશ ઠાકર 

  

વરસ ૨૦૨૦, એક સાંપણૂષ નવી વૈવશ્વક મહામારી સાથે વવશ્વ સમક્ષ આવ્યુાં. વરસની જ્યારે શરૂઆત 
થઈ ત્યારે સ્વપ્નેપણ નો”તુાં વવચાયુષ કે વરસ આ રીતે પસાર થશે.  

 

સો વમબલયન ડોલરનો પ્રશ્ન એ છે કે આ માનવ વનવમિત છે કે પ્રકૃવત પે્રહરત છે ? આ અંગે જવાબદાર 
કોણ છે ? વવશ્વના કૈંક દેશો એ અને તેમના નેતાએ અથવા સરકારે જાત-જાતનાાં દાવા કયાષ છે, 
આકે્ષપો કયાષ છે, આરોપ મકુ્યા છે. આ કરવા પાછળ તેમની પાસે તકષબાંધ દલીલો અને પરુાવા પણ 
છે. વવશ્વ એક અરશ્ય શત્ર ુસામે લડી રહ્ુાં છે. તે સ્પષ્ટ્ટ છે અને માનવતા વછન્નભીન્ન થઈ ગઈ છે તે 
પણ હકીકત છે. આ અંગે કોણ જવાબદાર છે તે મારો વવર્ય નથી પરાંત ુએક વવચાર સ્પષ્ટ્ટ પણે રજુ 
કરુ છાં કે પ્રકૃવતએ માનવતા પ્રત્યે ભતુકાળમાાં િોધ પગટ કયો છે.  આ જવાળામખુી, પરૂ કે  ઘરતીકાંપ 
કોઈપણ સ્વરૂપમાાં હોય, પણ તે ક્ષણીક છે. એ ઘટના પછીન ુજીવન સાંપણૂષ વનમષળ છે. મહામારીના 
પ્રશે્ન વરસ ૨૦૨૦ પણૂષતાની નજીક છે પરાંત ુમાનવી હજુ ભયભીત છે. શા માટે ? હા, એ સ્પષ્ટ્ટ છે કે 
પૈસા વવરુઘ્ઘ શ્વાસની રમત માાં જજદાંગી જતી છે. જીવનની હકિંમત વઘ ુઆંકવામાાં આવી છે. સ્વપ્નને 
સાંઘરી રાખવા વરસ ૨૦૨૧ માટે એ જ સાચ ુજ્ઞાન લાનય ુછે. જો શ્વાસ જ ન રહ્યા તો ? સ્વાસ્થય 
અને અક્સ્તત્વ માટેની લડત આપત ુઆ વરસ કૈંક હકસ્સા પાથરત ુજાય છે.  

 

તમે જ્યારે બહાર ના જઈ શકો તો અંદર તરફ જવ ુતે આ વરસે જ શીખવાડય ુછે. જીવન સાંપણૂષપણે 
નવી તરેહમાાં આવી ગય ુછે.  Digital, Internet, Global Model તો સાંપણૂષ નજીક છે અને સૌ કોઈ એ 
તરફ છે. માણસે વૈવશ્વક પરાંપરાઓ અનસુરવાન ુશરૂ કયુષ છે.  

 

માણસે અક્સ્તત્વ ટકાવી ને ચાલવાન ુ છે. નવી રીતરસમો ને અનસુરવાની છે, જેમ કે, Social 

Distancing, Masking અને Digitally Processing. આવથિક રીતભાત સાંપણૂષપણે તહસ-નહસ ના થાય 
તેના માટેની દોડધામ કરવાની છે. સતત સયુોદય સાથે જાગી બજાર તરફ નીકળવાન ુછે. આ પણ, 
આજ જીવનનુાં સત્ય છે.   
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એક મહત્વની વાત એ છે કે  Covid – 19 દ્વારા  માણસનુાં મતૃ્ય ુગમે તે ક્ષણે થઈ જાય છે. આ ઘટનાથી 
આ પથૃ્વીના આપણે સૌ પ્રવાસી છીએ, માબલક નહીં, આ પથૃ્વી આપણી પહલેા પણ હતી અને આપણા 
પછી પણ રહશેે, તેમજ પથૃ્વી પાસે આપણને લાત મારવાની તાકાત છે, તે સ્પષ્ટ્ટ થયુાં છે.  

 

સાથે સાથે, Law of Co-existence પણ પણૂષત: સાબબત થયો છે. આ પથૃ્વી ઉપર પ્રકૃવતએ ઘણી બધી 
જાવતનુાં સિન કયુષ છે, તેને પણ, જીવવાનો અવઘકાર છે, તે પણ જોવુાં જ રહ્ુાં, પથૃ્વી ઉપર પ્રદુર્ણ 
ઘટયુાં છે, કદાચ ! તેથી જ ચાંદીગઢ થી હહમાલયની પવષતમાળા (આશરે ૨૦૦ હક.મી. દૂર) સ્પષ્ટ્ટ 
દેખાઈ છે.  

 

Covid – 19 માાં માણસો લાખમાાં મયાષ છે. કરોડો જજદાંગી તહસ-નહસ થઈ છે. દરેક વ્યક્તત પ્રત્યેક એક 
કહાની છે. કોણ અને ક્યારે વશકાર બને છે તે સમય અને સ્થાન કહ ેછે, આની વચ્ચે, માનવજાત એક 
સાંપણૂષ નવા અનભુવથી પસાર થઈ છે, તે સ્પષ્ટ્ટ છે. (૧૧-૧૧-૨૦૨૦) 
 
 

 ડૉ. શૈલેશ ઠાકર - ટોરેન્દ્ટો, કેનેડા - 91-9825324928 (M) - drskt.1960@gmail.com   
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Violence against healthcare workers should stop! 
Dr Shiv Narain Kalia 

 
We all know of superheroes whizzing around the streets skies & seas saving innocent lives from 
the evil forces. This year we saw healthcare workers as reallife superheroes who risked their 
lives to save us.  
 
My name is Dr Shiv Narain Kalia, working as vice president of a chain of hospitals in Gujarat & 
this article is dedicated to all the frontline healthcare workers who soldiered on & especially 
to those laid their lives & served the humanity. 
 
In the hindsight I can tell you that never in the history of mankind has there been a social 
experiment where 1.3 billion people in India & almost 6 billion people across the world were 
put under lockdown for such a long time.  This was the most politicized virus & in the age of 
social media, the news both fake & real reached every corner of the world which made it a 
digital pandemic. Little did the world know that it would have such long lasting effects? With 

close to 50 million cases worldwide & more than 1.24 million deaths! 
  
I succinctly remember the date & it was 19th of March 2020 when the first two cases were 
reported in Gujarat, one was from Rajkot & other a 19 year old girl from Surat with a travel 
history of London. The virus had finally arrived in Surat.  
 
On 24th of March the Hon Prime Minister of India Shri Narendra Modi announced a nationwide 
lockdown for 21days. When the whole world was under lockdown, it was an emergency for 
healthcare workers. We reported to duties as usual & honestly, we had no clue of how this will 
go from here. Our hearts went out for the staff & doctors of civil hospital, which was the only 
hospital allowed to take covid patients to prevent the further spread of the Virus.  
 
I did not have an iota of doubt that we would want to volunteer & serve if the need so arise & 
there is a disease outbreak. Looking at the way things happened in Italy & other European 
countries, I was mentally prepared for it.  
 
The most difficult part was taking all staff on board so I presented the plan to our group 
chairman to dedicate one of our hospitals as dedicated covid hospital.  He left the final decision 
to me   little did I know then that my decisions will have such lifelong lasting effects on our 
memory.   
 
The first meeting of all head of department’s was organised. But & I vividly remember that the 
meeting went on for more than four hours. The staff members had a lot of valid questions, 
which included Personal protection equipment’s for their own safety, where will they stay after 
duty? For how long will be the duty hours, what if someone contacts the virus? What if a staff 
member dies...?  
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I remember starting my talk with Guru Govind Singhji words “chidiyan nall je baaj ladavan, tan 
Giovind Singh naam taravan” & reminding everyone of the Hippocrates, charka & nightingale 
oath. The staff was motivated everyone just probably needed a little push. Next three weeks 
we extensively prepared for necessary PPE’S, Equipment, ventilators & training of staff. There 
was an atmosphere of an Army preparing to go for a war in the hospital, there were late night 
discussions & strategies were made to handle any amount of patients. The staff was divided in 
four teams in such a way that at any point of time not more than one or maximum two teams 
come in contact with the virus.   
 
We finally submitted the proposal to government Authorities & dedicated one hospital only 
for Covid patients on 21st of April. In the very first week we realised how difficult it was to work 
in PPE kits, which completely drains you of fluids, it is suffocating & very difficult to breathe & 
once you wear the kits you can’t go to washrooms, can’t eat.  My staff is very professional, they 
could handle hundreds of patients & not complain but with covid the difference was that it is 
an airborne virus, highly contagious & it was mentally more taxing than physically. The staff 
could not home after duties & had to be put in a hotel, which only increased the Anxiety & 
stress.  
 
The first few weeks were routine with hardly three to four patients coming for admission’s per 
day but hen after the first unlock in the month of May the hell broke down , there were 15 to 
20 patients coming for admission everyday & within a fortnight people were struggling to find 
an oxygen bed & ventilator for themselves .  
 
In the mean while the healthcare workers were fighting another war, at an individual level & 
a fight to defeat the death. Let me share a few stories-  
  
I remember there was this young ICU doctor, who was highly motivated & one of best we had, 
he had just got married a year ago & his wife was seven months pregnant. Since he was working 
with only critical patients, his exposure was the highest. His family obviously was very worried 
for him & especially his wife & she was herself going through his most important & challenging 
phase of her life. Not able to meet the family & working under such difficult conditions, I 
remember he used to make some videos every night for his unborn daughter just in case he 
doesn’t make it alive, it was heart wrenching. Later He contacted the virus & was successfully 
treated for same at the hospital. He is now the father of a beautiful daughter. 
 
The other story is one of our very dedicated young female doctors who was the only child of 
her parents & her father had expired few years ago & was the sole bread earner of the family. 
She worked hard day & night in covid. She contacted the virus in the month of June & had to 
be treated on a ventilator for almost a month. She is doing fine now. But imagine the amount 
of mental agony & pain the family herself & we all had to undergo for the weeks that this young 
girl was on ventilator. 
  
Since most of our staff was young most of the nursing staff had young kids, with many of them 
breast feeding, I remember that their families used to come & meet them across the walls of 
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the hotel where they were staying, with young kids crying on one side & a mother on the other 
side of the wall not able to meet the kid due to call of duty was a scene that I wouldn’t ever 
forget.  
 
There were everyday news that some doctor or nurse had died, so we can’t imagine the mental 
agony of families who sons or daughters or husband or wives were working in covid hospitals.  
The staff used to sleep with pulse oximeter on their fingers, so much was the fear & precaution 
that every staff had to be tested every 10 days.  
 
By the end of July, even after the best of precautions & protocols almost 50% of the staff had 
contacted the virus.  
 
These were not he only challenges that healthcare workers faced, doctors were doubted, there 
was violence against healthcare workers , there was a media trial of the hospitals for high 
treatment  charges  .The patients relatives wouldn’t come inside to meet the patient out of 
fear of contacting the virus  but would accuse the healthcare of not giving appropriate attention 
& care to patients .  
 
Mentally the healthcare workers broke down by the end of august & September beginning. 
The healthcare workers worked under extreme stress with shortage of PPEs, shortage of live 
saving medicines, oxygen, ventilators & excessive patient loads, these were the most 
challenging circumstances that we had ever worked on. Most of the healthcare required 
counselling & support after working in Covid hospitals.  
 
My humble appeal to all fellow brethren is that please understand that 65% of Indian 
healthcare providers are working in private sector & they are equally committed. No one would 
work only for money, you need a higher purpose in life to fight such life threatening pandemics.  
As the covid has not yet gone & with winters & festive season around, the second wave is again 
knocking on our doors I expect that we would be able to conquer this one as well.  
 
So next time when you meet a healthcare worker, he wouldn’t expect you to stand in respect 
but please don’t misbehave & cooperate with them, and its high time that Violence against 
healthcare workers should stop! 
Jai Hind.  
 
 

DR SHIV NARAIN KALIA 

Vice president, Tristar Group of Hospitals, Surat 
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હદલને સ્પશી જાય એવા કોરોનાકાળના સાંસ્મરણો 
ડૉ. વશવ નારાયણ કાબલયા 

 

હમને દેખા હૈ, કઈ ઐસે ખદુાઓં કો યહાાં - 
સામને જીનકે, વો સચમચુ કા ખદુા કુછભી નહીં ! 

 

દુવનયાભરના માણસોને મોતનો ખોફનાક ચહરેો તદ્દન નજીકથી બતાવી દેનાર કોરોનાના કપરાકાળમાાં 
પણ ભીતરની માનવતાને જીવાંત રાખીને તબીબ જગતે જે રીતે બેજોડ સેવાકાયષ કયુાં છે, એ જોઈને 
રાજેશ રેડ્ડીનો ઉતત શેર જરૂર યાદ આવી જાય. હફલ્મોમાાં બબલ્ડીંગો પરથી, શેરીઓમાાં છત પરથી કે 
પછી દહરયાપારથી ઝૂ....મમમમ કરીને આફતમાાં આવી પડેલા લોકોની વહારે પહોંચી જતા 
સપુરમેનને ક્યારેક જોયા હશે. કોરોના કાળમાાં પોતાના જીવનનુાં એક યા અન્દ્ય પ્રકારે બબલદાન 
આપીને ડોતટરો તો સવાયા સપુરહીરો સાબબત થઈ રહ્યા છે. 
 

પોતાના સખુ-સગવડ કે જીવન સદુ્ધાાંની પરવા કયાષ વવના જેમણે માનવતાને ખાતર પ્રાણ ન્દ્યોચ્છાવર 
કરી દીધા કે પછી અગ્રીમ હરોળમાાં હાથમાાં હાથ વમલાવી જેમણે આ જીવલેણ મહામારી સામે બાથ 
ભીડી એવા તમામ આરોનય કમષચારીઓના સાંવનષ્ટ્ઠ પ્રયાસોને હદલથી બબરદાવવાનુાં બહુમાન – 
ગજુરાતની અગ્રણી હોક્સ્પટલ ચેઈનના વાઈસ ચેરમેન એવા -આ લેખક ડૉ. વશવનારાયણ કાલીઆને 
આજે સાાંપડ્ુાં છે.     

 

માનવજાતની તવારીખમાાં હુ રષ્ષ્ટ્ટપાત કરૂાં તો, વાચકને જરૂરથી કહી શકુાં કે, એવો સામાજીક સાંજોગ 
ક્યારેય ઊભો નથી થયો, જ્યારે ભારતભરમાાં ૧.૩ અબજ અને દુવનયાભરમાાં આશરે ૬ અબજ જેટલી 
માનવવસ્તીને આટલા બધા લાાંબા સમયગાળા સધુી બાંધબારણે-લોકડાઉનમાાં રહવેાનો વારો આવ્યો 
હોય. આ ઘટના ખદુ એક રાજકીય વાયરસ થઈ પડી અને સોશ્યલ વમહડયાના આજના યગુમાાં તેના 
થકી સાચા-ખોટાાં સમાચારો દુવનયાનો ખણેૂખણૂો ખ ૂાંદી વળતાાં માનોકે આંકડાકીય મહામારી ફેલાઈ 
ગઈ. દુવનયામાાં ભાનયે જ કોઈએ ધાયુાં હશે કે, આ ઘટનાઓની આટલી બધી દુરગામી અસરો જોવા 
મળશે.  

 

હુાં આ લખુાં છાં ત્યારે, દુવનયાભરમાાં કોરોનાના અજગરભરડામાાં ૫.૮૫ કરોડ લોકો સપડાઈ ચકૂ્યા છે, 
અને ૧૩.૮૭ લાખ લોકોને એ ભરખી ગયો છે. ભારતમાાં ૯૦.૯૫ લાખ લોકો આ મહામારીનો વશકાર 
બન્દ્યા અને ૧.૩૩ લાખ લોકો એમાાં બબલ ચઢી ગયા! 
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મને ખબૂ જ ચોક્કસપણે યાદ છે કે, ગજુરાતમાાં ગયા માચષ મહહનાની ૧૯મી તારીખે કોરોનાના સૌ 
પ્રથમ બે કેસ નોંધાયા હતા, જે પૈકી એક રાજકોટનો હતો અને બીજો સરુતનો હતો, જેમાાં લાંડનનો 
પ્રવાસ ઈવતહાસ ધરાવતી એક ૧૯ વર્ીય યવુતીને કોરોના હડટેતટ થયો હતો. તો આખરે જીવલેણ 
વાયરસ સરુતમાાં પ્રવેશી ચકૂ્યો હતો. 
 

૨૪મી માચ ેભારતના વડાપ્રધાન શ્રી નરેન્દ્ર મોદીએ દેશભરમાાં ૨૧ હદવસનુાં લોકડાઉન જાહરે કયુાં. 
વવશ્વભરમાાં જ્યારે લોકડાઉન હત ુાં, ત્યારે આરોનય કમષચારીઓને માથે કટોકટી હતી. અમે તો રોજની 
જેમ જ કામ પર હતા અને સાચુાં કહુાં તો, ત્યાાંથી આગળ આ સાંજોગો આપણને ક્યાાં દોરી જશે તેનો 
અમને એ સમયે કોઈ જ અંદેશો નહોતો. નવી વસવવલના સ્ટાફ અને ડોતટરો માટે અમને લાગી આવ્યુાં 
કેમકે, આ મહામારીને આગળ વધતી અટકાવવા માટે માત્ર એ જ હોક્સ્પટલને દદીઓ લેવાની 
પરવાનગી અપાઈ હતી.  

 

છતાાં એવી જરૂર ઊભી થાય અને આ રોગ મહામારીનુાં રૂપ લઈ લે તો, અમારે સ્વૈધ્ચ્છકપણે સેવા 
કરવી જ હતી એ બાબતે પણ મને કોઈ સાંશય નહોતો. ઈટલી અને અન્દ્ય યરુોવપયન દેશોમાાં જે પ્રકારે 
ક્સ્થતી સજાષઈ હતી એ જોતાાં હુાં માનવસક રીતે તૈયાર પણ હતો. 
 

તમામ સ્ટાફને એકસાથે રાખવો એ કપરૂાં કાયષ હત ુાં, તેથી મેં અમારા જૂથના ચેરમેન સમક્ષ એક પ્લાન 
રજૂ કયો જેથી અમે એક સમગ્ર હોક્સ્પટલ કોરોના દદીઓની સારવારને સમવપિત કરી શકીએ. એમણે 
વળી છેવટનો વનણષય મારા પર છોડયો અને હુાં ત્યારે નહોતો જાણતો કે, આ મારા વનણષયો મારા સમગ્ર 
જીવનને પ્રભાવવત કરશે. 
 

બધા જ વવભાગીય વડાઓની પહલેી વમટીંગ યોજાઈ. પણ મને ખાસ યાદ એ છે કે, એ મેરેથોન 
વમટીંગ ચાર-ચાર કલાક સધુી ચાલી હતી. પોતાની સરુક્ષાનુાં શુાં કે પછી ડ્ટુી કયાષ બાદ તેઓ ક્યાાં 
રહશેે સહહતના અનેક પ્રશ્નો સ્ટાફના સભ્યોને હતા, કે જે યોનય પણ હતા. ડ્ટુી કેટલા કલાકની હશે 
કે પછી જો કોઈકને વાઈરસનો ચેપ લાગે તો, કોઈક મોતને ભેટે તો....? 

 

ચીડીયાનાલ્લ જે બાજ લડાવાાં, તન ગોબબિંદવસિંઘ નામતરાવાાં - મને યાદ છે, મેં વમટીંગની શરૂઆતમાાં 
જ ગરુૂ ગોવવિંદવસિંઘજીના શબ્દોને સાંભાયાષ હતા અને તબીબી જગતમાાં જેને ભક્તતભાવથી જોવાય છે, 
એવા ફ્લોરેન્દ્સ નાઈટીંગલના શપથને પણ યાદ કરાવ્યા હતા. સ્ટાફ અબભપે્રત થઈ ચકૂ્યો હતો અને 
તેમને જરાક જેટલા ચાલકબળની જરૂર હતી. ત્યાર પછીના ત્રણ અઠવાહડયા અમે સ્ટાફ ટે્રવનિંગ ઉપરાાંત 
પીપીઈ, સાધનો અને વેન્દ્ટીલેટસષની વ્યવસ્થા કરવા પર ધ્યાન આપ્યુાં. હોક્સ્પટલમાાં માનોકે યદુ્ધના 
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મોચે જવા માટે સેના તૈયાર થતી હતી અને ગમે તેટલા કોરોના પેશન્દ્ટોને સારવાર આપવા સજ્જ 
થવા માટે મોડી રાત સધુી ચચાષઓ ચાલતી અને વ્યહૂ બનાવાતા. સ્ટાફને ચાર ટકૂડીઓમાાં એ રીતે 
વહેંચી દીધો કે જેથી, કોઈપણ સમયે એક યા વધારેમાાં વધારે બે જ ટીમ કોરોના વાયરસના સાંપકષમાાં 
આવી શકે.  

 

આખરે અમે ૨૧મી એવપ્રલે સરકારી સિાધીશોને માત્ર એક જ હોક્સ્પટલ સોંપવાનો પ્રસ્તાવ રજૂ કયો 
જે કોરોનાના દદીઓની સારવાર કરે. પીપીઈ કીટમાાં કામ કરવાનુાં કેટલુાં કપરુાં છે, તેનો પરચો અમને 
પહલેા અઠવાહડયામાાં જ મળી ગયો. આ કીટ પહરેવાથી તમારા શરીરનુાં બધુાં પ્રવાહી બહાર ધસી 
આવે છે, અને તમારો શ્વાસ રૂાંધાય છે. એટલુાં જ નહીં, એકવાર એ પહયેાષ પછી તમે બાથરૂમ પણ 
નથી જઈ શકતા કે નથી ખાઈ શકતા. મારો સ્ટાફ પ્રોફેશ્નલ છે અને સેંકડો દદીઓની સારવાર કરે છે, 
પણ કોરોના વાઈરસમાાં ફેર એ હતો કે, આ વાઈરસ હવાજન્દ્ય-ચેપી છે અને એકવાર ચેપ લાનયા 
બાદ એ શારીહરક કરતાાં માનવસક રીતે વધારે તોડી નાાંખે છે. ડ્ટુી ખતમ કયાષ બાદ સ્ટાફ ઘરે નહોતો 
જઈ શકતો અને હોટેલમાાં રહવેાથી તેમની વ્યગ્રતા અને તણાવ વધતા જ હતા.  

 

પહલેા થોડા અઠવાહડયા દરવમયાન રોજના ત્રણ-ચાર દદીઓ આવતા હોવાથી ક્સ્થતી ઠીક હતી પણ 
પહલેા લોકડાઉન પછી મે મહહનામાાં રોજના પાંદરથી વીસ દદીઓ આવવા માાંડતાાં માનો કે આભ 
તટૂી પડ્ુાં અને પછીના પખવાહડયામાાં તો હાલત એટલી બગડી કે લોકોને વેન્દ્ટીલેટર અને ઓક્તસજન 
બેડ માટે ફાાંફા પડવા લાનયા.   

 

આ દરવમયાનમાાં આરોનય કમષચારીઓ અલગ મોરચે લડી રહ્યા હતા અને એ લડાઈ હતી મોત સામે 
જીંદગીને ટકાવી રાખવાની. આવી કેટલીક સાંવેદનશીલ વાતો તમને કહુાં. 
 

અમારા સ્ટાફના શે્રષ્ટ્ઠ ડોતટરો પૈકીના એક આઈસીય ુડોતટર છે જેમના લનન માાંડ વરસ પહલેાાં થયા 
હતા અને તેમની પત્નીને ત્યારે સાતમો મહહનો જતો હતો. કોરોનાના કટોકટ પેશન્દ્ટોને જ તેમણે 
જોવાના હોવાથી તેમને ચેપ લાગવાનો ખતરો સૌથી વધારે હતો. દેખીત ુાં છે કે, તેમના પહરવારને 
તેમની ઘણી બચિંતા હતી અને તેમની પત્ની પોતાના જીવનના સૌથી મહત્વના અને પડકારજનક 
તબક્કામાાંથી પસાર થઈ રહી હતી. આ ડોતટર પોતાના પહરવારને મળી નહોતા શકતા અને આવી 
કપરી પહરક્સ્થતીમાાં કામ કરવાનુાં હત ુાં તેથી મને યાદ છે કે, આ ડોતટર રોજ રાતે્ર પોતાના આવનારા 
સાંતાન માટે મોબાઈલ પર કેટલાક વવહડયો બનાવતા રહતેા, કે જેથી કદાચ જો તેઓ જીવી ન શકે 
તો તેમનુાં સાંતાન તેમને કમસે કમ આવા વવહડયોઝમાાં જોઈ તો શકે!  આ જોઈને મારૂાં હ્રદય વલોવાઈ 
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જતુાં હત ુાં. પાછળથી તેમને ચેપ તો જો કે લાનયો જ, પરાંત ુ તેમની સારવાર અમે કરી અને આજે 
તેમના આંગણે સુાંદર બાળકીનાાં પગલાાં થયા છે. 
 

આવી બીજી વાત એક યવુાન અને સમવપિત મહહલા ડોતટરની છે, જે પહરવારનુાં એકમાત્ર સાંતાન છે 
અને તેમના વપતા વર્ો પહલેા ગજુરી ગયા હોવાને લીધે પહરવારની એકમાત્ર આજીવવકા કમાનારી 
વ્યક્તત પણ છે. તેમણે કોવવડના દદીઓની સારવારમાાં હદવસ-રાત પાછાં વળીને જોયુાં નથી. તેમને 
જૂનમાાં કોરોના લાનયો અને સારવાર માટે એકાદ મહહના સધુી તેમને વેન્દ્ટીલેટર પર રાખવા પડયા. 
હવે તેમને સારૂાં છે, પણ તેઓ વેન્દ્ટીલેટર પર હતા ત્યારે તેમના પહરવારે અને અમે, કેવા માનવસક 
આઘાત અને દુ:ખમાાંથી પસાર થયા હોઈશુાં તેની તમે કલ્પના કરી શકો.  

 

અમારા સ્ટાફનો મોટો ભાગ યવુાન હોવાથી અમારા નવસિંગ સ્ટાફની મોટાભાગની નસોને નાના ધાવણા 
બાળકો હતા, જેમને સ્તનપાન જરૂરી હત ુાં. આ નવસિંગ સ્ટાફની માતાઓ ઘરે ન જઈ શકતા તેમના 
ઘરના પહરવારજનો નાના ધાવણા બાળકોને લઈને હોટેલ કમ્પાઉન્દ્ડની બહાર આવતા. એક બાજુ 
વવલાપ કરતી માતા અને બીજીબાજુ નવજાત બાળકોનુાં સ્વજનોનુાં આિાંદ હુાં ક્યારેય ભલૂી નહીં શકુાં.  

દરરોજ એવા સમાચાર આવતા કે અમકુ ડોતટરો કે નસો કોરોનાથી મોતને ભેટયા, તેથી જે પહરવારના 
પતુ્રો, પતુ્રીઓ, પવત કે પત્નીઓ કોવવડ હોક્સ્પટલમાાં ફરજ બજાવતા હશે તેમની માનવસક વેદનાનો 
તમને ખ્યાલ પણ ન આવી શકે.  

 

કોરોનાનો ભય એટલો ફેલાયો હતો કે, દરેક સ્ટાફનુાં અમે દર ૧૦ હદવસે ચેકીંગ કરતા, એટલુાં જ નહીં 
પણ કેટલાક સ્ટાફના સભ્યો તો આંગળી પર ઓક્તસમીટર ભરાવીને જ સઈૂ જતા હતા. સારામાાં સારી 
તકેદારી અને અટકાયત રાખ્યા છતાાં જૂલાઈ સધુીમાાં તો અમારો અડધો અડધ સ્ટાફ કોરોનાથી 
સાંિવમત થઈ ચકૂ્યો હતો.  

 

આરોનય કમષચારીઓની સમસ્યાઓ અહીંથી જ પરૂી નહોતી થઈ, ડોતટરો પર શાંકાઓ કરાઈ, આરોનય 
કમષચારીઓ પર હુમલા થયા અને ક્યાાંક વળી કોરોનાની સારવાર માટેના ઊઁચા બીલ માટે ડોતટરોની 
વમહડયા ટ્રાયલ પણ થઈ. વવચારો તો ખરા કે પોતાને કોરોના લાગી જશે એવી બીકે દદીઓના સ્વજનો 
અંદર સદુ્ધાાં નહોતા આવતા પણ એવા જ સ્વજનો પાછા આકે્ષપબાજી કરતા હતા કે, તેમના દદીની 
ઠીક સારવાર નથી કરાઈ.  

 

આખરે ઓગષ્ટ્ટના અંતભાગે અને સપ્ટેમ્બરની શરૂઆતમાાં આરોનય કમષચારીઓ માનવસક રીતે તટૂી 
ગયા હતા. પીપીઈ કીટ, જીવનરક્ષક દવાઓ, ઓક્તસજન કે વેન્દ્ટીલેટસષની અછત તથા કોરોનાના 
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દદીઓના ધસારાની હાલતમાાં આરોનય કમષચારીઓએ ભારે તણાવ હઠેળ કામ કયુાં અને આવો પડકાર 
અમે ક્યારેય જોયો નહોતો. મોટાભાગની આરોનય સેવાઓમાાં માગષદશષન અને સહાયની જ મખુ્ય 
ભવૂમકા હોય છે.  

 

આ સાથે હુાં મારા સૌ સાથી બાાંધવોને નમ્ર ગજુારીશ કરૂાં છાં કે, આ દેશમાાં આરોનય કમષચારીઓનો ૬૫ 
ટકા જેટલો મોટોભાગ ખાનગી કે્ષત્રોમાાં કામ કરે છે અને તેઓ પણ પોતાની ફરજ પ્રત્યે સમાન વનષ્ટ્ઠા 
ધરાવે છે. કોઈપણ વ્યક્તત માત્ર પૈસા માટે જ કામ કરતી નથી હોતી. કોરોના જેવી જીવલેણ 
મહામારીને પરાજીત તમે કરી શકો એ માટે તમારા જીવનમાાં પૈસાથી ઊંચેરો કોઈ હતે ુહોવો ઘટે. 
વશયાળો ઉંબરે આવીને ઊભો છે અને તહવેારોની ભારે ભીડમાાંથી આપણે હજી માાંડ પરવાયાષ છીએ 
ત્યારે લાગે છે કે, કોરોનાની બીજી લહરે ડોકાઈ રહી છે, અને આપણે તેને પણ સક્ષમ રીતે પહોંચી 
વળીશુાં.  

 

તો સજુ્ઞ વાચક હવે પછી તમને આરોનય કમષચારી મળે તો, તમે તેને ભલે સલામ ન કરો પણ તેની 
સાથે ગેરવતાષવ તો નહીં જ કરતા અને તેને સહકાર આપજો. આરોનય કમષચારીઓ સામેનો હહિંસાત્મક 
વ્યવહાર બાંધ કરાય અને આપણે તેમનુાં મલૂ્ય સમજીએ એ આજના સમયની માાંગ છે.  

 

ડૉ. વશવ નારાયણ કાબલયા  

વાઈસ પે્રવસડેન્દ્ટ, ટ્રાયસ્ટાર ગ્રપુ ઓફ હોક્સ્પટલ્સ, સરુત  
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કોરોનાકાળમાાં સાંગીત અને શૈક્ષબણક પ્રવવૃિઓ પર અસર 

સધુીર યાદી 
 
 

“કોરોના વાઈરસ”, આ શબ્દ પ્રથમ વાર કાન પર પડયો, ત્યારે કલ્પના નહોતી કે સકુ્ષ્મ જીવાણુાં 
જીવનમાાં આવી ઉથલપાથલ કરી નાાંખશે. જોતજોતાાંમાાં આ વાઈરસ દેશ-વવદેશ ના સીમાડા વટાવી 
ગયુાં. માનવ જીવનની લય ખોરવી નાાંખી અને જીવન બેસરુુાં  બનાવી દીધુાં. કોરોના વાઈરસ એ સદીની 
સૌથી મોટી હલે્થ િાવસસ બની ગઈ. અનેક લોકોએ જીવ ગમુાવ્યો અને આવથિક સામાજીક વ્યવસ્થા 
અસ્તવ્યસ્ત થઈ ગઈ. આ વાઈરસનો દુષ્ટ્પ્રભાવ અનેક કે્ષત્ર પર પડયો, જેમાાં સાંગીત કે્ષત્ર પણ 
શામીલ છે.  

સૌથી પહલેા અસર તો એ થઈ કે સાંગીતના તમામ કાયષિમ બાંધ થઈ ગયા. નાાંમાાંકીત કલાકારોના 
પણ દેશ-વવદેશ ના કાયષિમ રદ થઈ ગયા. આ ઉપરાાંત સાંગીતના સ્ટુડીયો, રેકોડીંગ વગેરે પણ બાંધ 
થઈ ગયા. વધમુાાં તમામ પ્રકારના સાાંસ્કૃવતક, સામાજજક અને ધાવમિક કાયષિમો બાંધ રહવેાથી નાના-
મોટા અનેક સાંગીતકારો પર આવથિક સાંકટ આવી પડ્ુાં. જે લોકો સાંગીતનુાં વશક્ષણ-પ્રવશક્ષણ આપતા 
હતા, સાંગીતના વગો ચલાવતા હતા તે પણ બાંધ થયા. જોકે સાંગીતનુાં વશક્ષણ ઓનલાઈન પધ્ધવતથી 
ચાલ ુરહ્ુાં પણ સાંગીત જેવી ગરુૂમખુી વવદ્યાને ઓનલાઈન પધ્ધવતથી શીખવવામાાં અનેક તકલીફ 
પડી. આમ કોરોના કાળમાાં સાંગીતકારોની આવથિક પહરક્સ્થવત નાજુક થઈ. સાંગીતની સાંસ્થાઓ જે 
સાંગીત વવશારદ – સાંગીત અલાંકાર વગેરે પરીક્ષાનુાં આયોજન કરી પદવી આપે છે, તે તમામ 
પરીક્ષાઓ પણ રદ થઈ.  

આ સમયમાાં તમામ પ્રવવૃિઓને આધવુનક ટેકનોલોજીની મદદથી આગળ વધારવાના પ્રયત્નો શરૂ 
થયા. સાંગીતના કાયષિમ પણ ઓનલાઈન થવા લાનયા. શાસ્ત્રીય સાંગીત, સગુમ સાંગીત, ફીલ્મ સાંગીત, 
ગીત-ગઝલ ના કાયષિમ વવવવધ એપ દ્વારા શ્રોતાઓ સઘુી પહોંચવા માાંડયા. શ્રોતાઓને પણ ઘરબેઠાાં 
જ વવવવધ કાયષિમો માણવા મળયાાં.  જરૂરતમાાં ફતત એક સ્માટષ  ફોન અથવા કોમ્પ્યટુર અને સારી નેટ 
કનેકટીવીટી. સાંગીતના વગો પણ ઓનલાઈન થઈ ગયા.  

પરાંત ુ આ પ્રકારના ઓનલાઈન કાયષિમમાાં કલાકારોને અનેક તકલીફ પણ આવી. મખુ્યત્વે તો 
સાંગીતના કાયષિમની પ્રસ્તવુત સાજીંદા અને સાથીદાર વગર કરવી એ પણ મશુ્કેલ વાત હતી. ઉપરાાંત 
યોનય મીક્ષ સીસ્ટીમ ન હોવાથી ગાયકનો અવાજ તથા વાદ્યના અવાજમાાં બેલેન્દ્સ ન રહવે ુાં તથા 
ઈન્દ્ટરનેટ દ્વારા વવકે્ષપ વગર પ્રસારીત કરવામાાં પણ કલાકારોને મશુ્કેલી પડી. સૌથી મોટી તકલીફ 
તો શ્રોતાની ગેરહાજરીમાાં કોઈપણ જાતના પ્રવતભાવ વગર અને માહોલ વગર પ્રસ્તતુી કરવી, એ 
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હતી. સામે પકે્ષ શ્રોતાઓને પણ લીંક મેળવી, વવકે્ષપ વગર કાયષિમ માણવામાાં ઘણી વખત તકલીફ 
પડી. સૌથી મોટી ઉણપ કલાકાર તેમજ શ્રોતાઓ માટે કાયષિમના માહોલની હતી. ટેકનોલોજી દ્વારા 
કલાકાર અને શ્રોતા જોડાયા તો ખરા પણ તેમની વચ્ચે સેત ુ બાંઘાતો નહહ. આમ સાંગીતના એ 
મહોલની ખોટ વખતોવખત વતાષઈ.  

પણ આ સમય દરમ્યાન ઘણી વાતો સારી પણ થઈ. સતત પ્રવાસ અને કાયષિમમાાં વ્યસ્ત રહતેા 
કલાકારને ઘરે કુટુાંબ સાથે રહવેાનો સમય મળયો. ઉપરાાંત રીયાઝ કરવા અને નવી વાતો શીખવા 
પણ સમય મળયો. ઓનલાઈન કાયષિમ અને ઈન્દ્ટરવ્ય ુ દ્વારા નામી કલાકારોને સાાંભળવા મળયા, 
બચિંતન અને નવીન કૃતી ના સિન માટે સમય મળયો. કલાકારો નવીન ટેકનોલોજીથી માહીતીગાર 
પણ થયા.  

કોરોના કાળ દરમ્યાન વવવવઘ સાંસ્થાઓએ ઓનલાઈન કાયષિમનુાં આયોજન શરૂ કયુષ. રાષ્ટ્ટ્રીય કલા 
કેન્દ્ર દ્વારા ૧૫ ઓગસ્ટ, ૨૦૨૦ના રોજ દેશભક્તત ગીતની ઓનલાઈન સ્પધાષનુાં આયોજન કયુષ, જે 
કાયષિમ યાદગાર રહ્યો. સાંસ્થા દ્વારા ‘ઓનલાઈન સાંગીત સભા’નુાં આયોજન પણ થયુાં. 
અંગત રીતે મને જયપરુ સાંગીત મહાવવદ્યાલય તથા સ્વર મલ્હાર, બેલગાાંવ સાંસ્થા દ્વારા ઓનલાઈન 
હામોવનયમ વાદન પ્રસ્તતુ કરવાનો અવસર મળયો.  

સાંગીત ઉપરાાંત વ્યવસાવવક રીતે વશક્ષણ કે્ષત્રમાાં અનેક પડકાર ઉભા થયા. સમગ્ર વશક્ષણ વ્યવસ્થા 
ઓનલાઈન થઈ. ઓનલાઈન કલાસ, ઓનલાઈન આંતરીક કસોટી, ઓનલાઈન પરીક્ષા, ઓનલાઈન 
એસાઈન્દ્ટમેન્દ્ટ વગેરે નવા અનભુવ હતા અને તમામ માટે નવીન પ્રકારે આયોજન જરૂરી લાનયુાં. 
ઉપરાાંત ‘ઓનલાઈન ટેકફેસ્ટ’ નુાં પણ આયોજન કયુષ. વવદ્યાથીઓને પણ આ તમામ બદલાવથી 
માહીતીગાર કરવા પડયા તથા તેમના પણ અનેક નવા પ્રશ્નો સામે આવ્યા. એટલે કોરોના કાળમાાં 
ટેકનોલોજીના સહારે પ્રવવૃિઓ આગળ વધારી જેમાાં ઘણી સફળતા મળી. ટચ સ્િીન હવે જીવનના 
તમામ પાસાને ટચ કરી ચકૂયુાં છે. ઓનલાઈન હવે રોજીંદો શબ્દ બની ગયો છે.  

કોરોના કાળમાાં ઘણુાં નવ ુશીખવાનુાં મળયુાં. આ સમય કઠીણ છે, પહરક્ષાનો છે. પણ માનવજાતી હાંમેશા 
પહરક્સ્થવત સામે સાંઘર્ષ કરીને તેમાાંથી બોધપાઠ લઈને આગળ વઘી છે. માનવ સાંસ્કૃતી ચોક્કસ જ 
આ કપરા કોરોના કાળમાાંથી વઘારે સજ્જ થઈને આગળ વઘશે એ નક્કી છે. 
 

પ્રા. સઘુીર યાદી 
હડે-ટેક્ષ્ટાઈલ ટેકનોલોજી વવભાગ, સાવષજવનક કોલેજ ઓફ એન્દ્જીનીયરીંગ એન્દ્ડ ટેકનોલોજી 

વવખ્યાત હામોવનયમ વાદક, કન્દ્વીનર, સાંગીત સવમવત, રાષ્ટ્ટ્રીય કલા કેન્દ્ર - શાસ્ત્રીય સાંગીત કલાકાર 
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યમદૂત રાહ જોઇને તો નહીં બેઠો હોયને…?? 

વવજય ઠક્કર 

   
 

કપરો સમય છે… ડરામણુાં વાતાવરણ છે. સહજે ચકૂનુાં, દદષનાક પહરણામ આવી જાય એવો બબહામણો 
માહોલ છે. એકધાયાષ સાત – આઠ મહહનાના એકલવાસ પછી ભયના ઓથાર હઠેળ જીવતાાંય થોડીક 
રાહત તો મળેલી, થોડીક હળવાશ પણ મળેલી અને ત્યાાં તો ફરી પાછા એ કપાતર કોરોનાએ એના 
તીક્ષ્ણ નહોરવાળો ક્રૂર પાંજો ઉગામ્યો છે. એ અરશ્ય દાનવના મતૃ્યપુ્રહારથી બચવા ફાાંફે ચડેલો માણસ 
હવાવતયાાં મારે છે. છાતી કાઢીને ફરતો ઊંચો પહોળો ખડતલ પહલેવાન પણ સલામત એકલવાસ 
શોધે છે. સ્પશષસખુ માટે હાંમેશાાં તલસતો માણસ આજે ભલૂથીય સ્પશષ ના થઈ જાય એની સાવચેતી 
રાખે છે. અન્દ્યોન્દ્યના શ્વાસથી હૂાંફ પામતો જીવ આજકાલ એ હૂાંફ મેળવવાથી અળગો રહવેા મથે છે. 
ભયના ઓથાર નીચે હદવસો પસાર કરવાનુાં કેટલુાં કપરુાં છે…??? હા, સૌએ ફરી એકવાર નજરકેદ 
સ્વીકારી લીધી છે. અગાઉની એની રૌરતાનો પરચો મળયા પછી માણસ જો કે સ્વયમ વશસ્તમાાં તો 
આવી ગયો અને જાત બચાવતા પણ શીખી ગયો.... પણ તોયે ક્યારેક એમ્બ્યલુન્દ્સની સાયરનની 
બચબચયારી ઘરમાાં બેઠાય કાંપાવી જાય છે. આ તો કેવી વવડાંબના હેં…? 

 

અમેહરકાના સૌથી વધારે અસરગ્રસ્ત રાજ્યોમાાંના એક ન્દ્ય ૂજસીમાાં હુાં અને મારી પત્ની નયના સીનીયર 
હોમમાાં રહીએ છીએ. સીનીયર વસટીઝન્દ્સ હોવાથી આમ પણ અમે હાઈ હરસ્ક ઝોનમાાં. સામાન્દ્યત: 
વયસ્ક લોકોને કશીકને કશીક વ્યાધી તો હોય જ એટલે સાંિમણની પરેૂપરૂી શક્યતા રહ ેએટલે અમે 
તો સ્વયમ એકલવાસ સ્વીકારી લઈને નજરકેદમાાં બાંધ થઈ ગયાાં. એપાટષ મેન્દ્ટનો દરવાજો ફતત બે 
હદવસે ગાબેજ નાખવા અને અઠવાહડયે એક વખત પાાંચ-સાત વમવનટ માટે એડલ્ટ ડે કેર સેન્દ્ટરમાાંથી 
રોજ વપરાશનાાં શાકભાજી અને દૂધ, દહીં, નાસ્તા વગેરેનો પરુવઠો આપવા આવે ત્યારે જ ખોલીયે. 
અધરૂાાંમાાં પરુૂાં  અમારા પાડોશી બે ગજુરાતી વદૃ્ધ સદગહૃસ્થો કોરોનામાાં ઝપટાયાાં અને સ્વધામ શરણ 
થયાાં એટલે મનમાાં સતત ભય સતાવે કે હવે કોનો વારો આવશે ???  

 

અમારા જાણીતા પહરવારનો પડછાંદ યવુાન દીકરો પાાંચ છ કલાકમાાં તો હતો નહોતો થઈ ગયો. હજુ 
હદવસ ઊગતા તો એ યવુાન સ્ત્રી એના થનગનતા પવતને પડખે બેઠી હતી અને સાાંજ પડતાાં તો 
કોરોનાએ એને ગ્રસી લીધો. એનો થનગનાટ કાયમ માટે શમી ગયો. એ સ્ત્રીને પવતનો છેલ્લો છેલ્લો 
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મ્હો મેળાપ કરવાની પણ પરવાનગી ના મળી. જુવાનજોધ દીકરાને અક્નનદાહ દેવાથી  બાપને પણ 
અળગા રહવે ુાં પડ્ુાં. આ તો કેવી કરુણતા..?? છ ફૂટ નો ઊંચો પહોળો જુવાન બે મઠુ્ઠી રાખ થઈ જાય 
અને એ રાખને નાનકડા બૉતસમાાં ભરીને ફ્નુરલ ડાયરેતટર આહત પહરવારના ઘરે આવીને એ 
બૉતસ સોંપી જાય. કેવી દદષનાક પહરક્સ્થવત..??  

 

અમારી નજીકના ન્દ્યયૂોકષ  સ્ટેટનાાં અસાંખ્ય પીડાદાયક હકસ્સા સાાંભળયાાં કે જેના પર કોરોનાનાાં ચેપનો 
કોરડો વીંઝાયો એવા મતૃ લોકોને મોગષને બદલે પ્લાષ્સ્ટકની સીલબાંધ બેગોમાાં પેક કરીને ફૂડ ફ્રોઝન 
કરવાની ટ્રકોમાાં સાંગ્રહવામાાં આવે. કમકમા આવી જાય એવાાં દૃશ્યો ભલભલા ભડવીરની પણ ઊંઘ 
અને ભખૂ હરામ કરી નાખે ને..?? 

 

ફરી એકવાર કોરોનાનુાં કાળસાંકટ ઘેરાયુાં છે... લોકો ભયગ્રસ્ત છે.  

 

સતત એવી ભ્રમણા થાય કે જાણે આપણા બારણે યમદૂત રાહ જોઈ ને તો નહહ બેઠો હોય ને…??? 
(૨૮.૧૧.૨૦૨૦) 
 

વવજય ઠક્કર – ન્દ્ય ુજસી, અમેહરકા - Vijaythakkar55@gmail.com 
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કોરોનાકાળમાાં સધ્ધર કુટુાંબના લોકોને હાથ લાંબાવતા જોયાાં છે ‘મે’... 

વવજયવસિંહ એન. રાઠોો઼ડ 

 
 
 

 1લી જાન્દ્યઆુરી-2020ની શરૂઆતે લોકોના જીવનમાાં કેટલીય આશાઓ જગાવી હશે. દેશ-
વવદેશના સમાચારોમાાં કોરોના વાયરસની ઝલક સૌને જોવા મળતી હતી. ફેબ્રઆુરીમાાં કોરોનાનુાં જોર 
વવશ્વમાાં વધી રહ્ુાં હત ુાં અને અંતે માચષમાાં ભારતદેશ પણ કોરોનાની ચપેટમાાં આવી જ ગયો. સરુત 
શહરેમાાં 24 કલાક ધમધમતા રોડ માચષ માસની 21 તારીખ બાદ એકાએક શાાંત પડી ગયાાં. સજ્જડ 
લોકડાઉનની અમલવારી પોલીસે શરૂ કરાવતા આવશ્યક સેવાઓ વસવાય બીજી તમામ સેવાઓ 
સદાંતર બાંધ, દરેક ચાર રસ્તે પોલીસકમીઓ સતત પહરેો ભરી રહ્યાાં હતાાં. હુાં પત્રકાર જેથી આવશ્યક 
સેવામાાં મારો સમાવેશ થતાાં મને મારી કામબગરી દરવમયાન કોઈ જ અડચણ હતી નહીં. જે પહરવારો 
ક્યારેક હજાર-પાાંચ હજારનો હહસાબ રાખતા ન હતાાં તેવા પરીવારો છતાાં રૂવપયે અન્ન માટે હાથ 
લાંબાવવા મજબરૂ બન્દ્યાાં હતાાં. નાના બાળકોની હકલહકલાટ ક્યારે ચીચીયારીમાાં બદલાઈ ગઈ તે 
આજે પણ સાવ સ્વપ્ન લાગી રહ્ુાં છે. પારકી ભવૂમ પર મરવા કરતાાં પોતાના વતન જઈને મરીશુાં 
જેવા હ્દયના ધબકારા ચકૂવી નાાંખે તેવા વેધક શબ્દો સાથે મજૂરવગષ વતન જવા પગપાળા ચાલી 
વનકળયો, વહલેી સવારે રોજે રોજ લાાંબી કતારોમાાં લોકો પોતાનો જીવનજરૂરી સામાન લઈને વતન 
જવા ચાલી વનકળતાાં મેં જોયા છે. તેમાાં સૌથી દયાજનક ક્સ્થતી હતી તો તે માત્ર  એક ‘માાં’ ની, જેની 
કાખમાાં બાળક, માથે વજન અને ઉઘાડા પગે પગપાળા ચાલત ુાં બાળક! કેટલાાંય સમાજસેવીઓ અને 
ઉદ્યોગકારો મન મકૂીને અન્નકીટ અને રસોડાના માધ્યમથી ભખૂ્યાઓને જમાડતાાં હતાાં. હુાં પત્રકાર 
હોવાથી મને ક્યારેક પોલીસ વમત્રો પણ કહતેા કે અમકુ પરીવારને અન્નની જરૂર છે તો તમારા સાંપકષ 
હોય તો કાંઈક સગવડ કરાવજો!, મેં મારા પત્રકારત્વની સાથે થોડુાં સમાજસેવામાાં ઝાંપલાવ્યુાં અને 
સબચન જીઆઈડીસીમાાં ચાલતાાં અનાજ વવતરણ કેમ્પના દરવાજે દસ્તક હદધી. આ કેમ્પના મખુ્ય 
સાંચાલક મયરૂ ગોળવાલા અને વનલેશ ગામીને સીધી ભાર્ામાાં મદદ માટે વાત કરી તેઓ તૈયાર 
થયાાં અને તેમના માધ્યમથી અનેક ભખૂ્યા પહરવારોને જમાડવાનુાં પણુયનુાં ભાથુાં મેં પણ બાાંધી લીધુાં. 
ચોવીસે કલાક નોકરી કરીને થાકેલાાં કોરોના યોદ્ધાઓ પણ હવે સમય જતાાં વનરાશ દેખાવા માાંડયાાં 
જેથી સબચનના એક આયવેુહદક તબીબ ડો.વપનલ રાણાનો સાંપકષ  કરી તેમની પાસે રૂવપયા 1.50 
લાખના ખચે કોરોના યોદ્ધાઓમાાં વવનામલુ્યે દવાનુાં વવતરણ કરાવવામાાં સફળ રહ્યો. ક્યારેક એવુાં થત ુાં 
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હત ુાં કે જો સમાજસેવીઓ ન હોય તો? આ તમામ વચ્ચે હુાં મારુાં  સાંપણૂષ ફોકસ મારા પત્રકારત્વ ઉપર 
રાખતો અને સારુાં  કહી શકાય તેવુાં ફાસ્ટ રીપોટીંગ કરવા બદલની નોંધ ભારત સરકારની યથુ-અફેસષ 
અને સ્પોટષસ વમવનસ્ટ્રીના સપુરવવઝન હઠેળ ચાલતી નહરુે યવુા કેન્દ્ર સરુતની સાંસ્થાના પ્રમખુ 
આદેશભાઈ સાબળેએ નોંધ લઈ મને કોરોનાકાળ દરવમયાન કરેલાાં પત્રકારત્વ બાબતે સરુત જીલ્લાાં 
કલેતટરના માધ્યમથી પ્રશાંસા પત્ર પણ પાઠવવામાાં આવ્યુાં છે. લખવા બેસ ુતો ઘણુાં લખાય તેમ છે 
પરાંત ુશબ્દોની મયાષદા હોવાથી હુાં મારા નાનકડાાં હ્દયસ્પશી અનભુવને વવરામ આપી રહ્યો છાં. રાષ્ટ્ટ્રીય 
કલાકેન્દ્રના મહામાંત્રી એવા શહરેના ખ્યાતનામ ચાટષડ એકાઉન્દ્ટન્દ્ટ શ્રી રૂપીન પચ્ચીગર સાહબેે આ 
લેખ બાબતે મારામાાં આત્મવવશ્વાસ પયુો તે માટે હુાં તેમનો પણ આભારી રહીશ. 
 

વવજયવસિંહ એન. રાઠોો઼ડ 

પત્રકાર, ધબકાર ગજુરાતી દૈવનક 
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કોરોનાકાળના અનભુવોથી  અનકુલૂન તરફ 

ડૉ. વવકાસ હકશોર દેસાઇ 

 

કોરોનાની શરુઆત થઈ  ત્યારે લોકોને લાગત ુહત ુકે આપણાથી બહુ દૂર છે ડરવાની જરુર નથી પણ 
આ તો મહામારીનો પાંજો હતો, મોડો વહલેો આવ્યા વગર રહ ેનહી. અને માચષ 2020 ના પહલેા કેસે 
લોકોને થોડો ઝટકો અને ડર આપ્યા અને ત્યાર પછી કોરોનાની વણથમ્ભી રફતાર ચાલ ુરહી. નવો 
વાયરસ, શરુઆતમાાં તો વનદાન અને સારવારનો અનભુવ નહીં, કદાચ વાયરસની  જલદતા વધારે, 

મરણ  પ્રમાણ વધારે ફતત સરકારી સાંસ્થાઓમાાં સારવાર,  અન્દ્ય વવકવસત દેશો જેની આરોનય સેવાઓ 
ભારત કરતા ઉચ્ચકક્ષાની ગણાય ત્યાાંથી મહામારી વવર્યે આવતા ગમ્ભીર સમાચારોએ સરુતીઓમાાં 
સનસનાટી  ફેલાવી દીધી. સાથે જ લોકડાઊનના વવવવધ તબકે્ક સમ્પણુષ બાંધથી માાંડી મયાષહદત 
વ્યવસાયીક પ્રવ્રવુિઓ, જીવન જરુહરયાતની વસ્તઓુની અછત, અન્દ્ય પ્રદેશમાાંથી આવેલ લોકોની 
વળતી હહજરતથી માાંડી ભાવવધારો અને આવથિક માંદીએ સરુતીઓની જીવનશૈલી અને વવચારધારા 
પર શુાં અસર છોડી છે તે જાણવા સોવસયલ વમડીયા પર પ્રશ્ન મકુ્યો હતો, જેના 15 વર્ષથી ઉપરની 
675 વ્યક્તતઓના ‘કોરોનાની મહામારીથી શુાં મહત્વની શીખ મળી?’ એ પ્રશ્નના પ્રવતભાવો અહીં પ્રસ્તતુ 
છે: 
 

જજિંદગી આપણને મળેલ મહામલુી ભેટ છે. આપણે આજ સધુી જે સમસ્યાઓ ને મોટી અને ગમ્ભીર 
ગણતા હતા તે ખરેખર સમસ્યાઓ જ નથી. જજિંદગી ટુાંકી છે અને તેનો  ભરોસો નથી એટલે એને 
સમ્પણૂષ જીવવાનો પ્રયત્ન કરવો. કશા વગર અને કોઇના વગર જીંદગી અટકી જતી નથી. આપણા 
વવના કશ ુજ અને કોઇ થોભત ુાં નથી.   

 

હુાં મારા પર વધ ુભરોસો રાખીશ. કવવએ કહ્ ુછે, “ધીરા પડો, નહી તો થાકશો”. જીવનની ગવત ઘીમી 
રાખો અને દરેક પળને જીવો. હુ ખરેખર નસીબદાર છ અને તેને ભગવાનના આવશર્ ગણુાં છાં. 
પરીક્સ્થવત મજુબ જીવવાની તક મળી છે. જન્દ્મ, મરણ, વદૃ્ધાવસ્થા અને બબમારી માનવ જીવનનુાં 
સનાતન સત્ય છે. ધીરજ, ખાંત અને શ્રદ્ધાના કોઇ પયાષય નથી.  

 

જજિંદગીની જરુહરયાતો ઘણી ઓછી છે અને ઘણી વસ્તઓુ અને સગવડોનો વળગાડ આપણે ખોટો 
રાખ્યો હતો. આવશ્યક અને બબનઆવશ્યક વસ્તનુો તફાવત હવે સમજાય છે. નાણાની હકિંમત સમજાઈ 
અને એને સમજીને કસરથી વાપરવાનુાં શીખ્યા. મયાષહદત આવક અને મયાષહદત ખચષ જજિંદગીને વધ ુ
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શાાંવત આપે છે. ભવવષ્ટ્ય માટે નાણાની બચતને મહત્વ આપવુાં. દરેક વસ્ત ુનાણા અને સગવડથી પ્રપ્ત 
કરી ન શકાય, કેટલીક કુદરત / સમય / ભગવાનના વનણષય પર અવલાંબે છે. 
 

આધવુનક અને શહરેી જજવનની દોડમાાં આપણે ઘણુાં ગમુાવ્યુાં, જાણે  જીવવાનુાં જ ભલુી ગયાાં. આવા 
આકક્સ્મક સાંજોગોમાાં સાદગી અને આધ્યાજત્મકતાના કોઇ પયાષય નથી. એક કુદરતી શક્તત છે, જે 
સઘળાાં વનણષયો કરે છે. કોરોનાની મહામારી કુદરતનો શ્રાપ છે. માનવી અને વવજ્ઞાન કરતાાં કુદરત 
મહાન છે. કુદરતની સામે માનવ લાચાર છે. પણ જો તમે તકલીફમાાં વનરાશ થયા વગર પ્રયત્નો 
ચાલ ુરાખો તો જીતી શકો. કુદરતનો આભાર માનો કે એણે તો તમને જજિંદગીની રફતાર ધીમી પડવાની 
તક આપી છે. કુદરતનો આભાર માનો એણે તો તમને આત્મનીહરક્ષણ કરવાની અને આંતરીક શક્તત 
વવકસાવવાની તક આપી છે. આફતના સમયે તટસ્થ રહવે ુાં.  ગભરાટ નહી કરો આત્મવવશ્વાસ રાખો. 
 

સાંબાંધોની હકિંમત હવે સમજાઇ છે. મેં મારા કુટુાંબની ઘણી અવગણના કરી છે. કદાચ પહલેી વાર કુટુાંબ 
કોને કહવેાય તે સમજાયુાં. આવી ગાંભીર મવુસબતના સમયે આપણુાં કુટુાંબ જ કામ આવે છે. કુટુાંબીજનોને 
મારી જરુર છે, નહીં કે મારી કમાણીની. ભાગદોડની જીદગીમાાં કુટુાંબીજનોના સમ્પકષમાાં રહવે ુાં મશુ્કેલ 
હત ુાં પણ આ સમયમાાં એ તક મળી અને એની હકિંમત સમજાઈ. કમાણી અને કામની આંધળી દોડ 
છોડી કુટુાંબને સમય આપવો જરુરી છે. કોરોનાના સમયમાાં રજા અને તહવેારોમાાં જ સાથે મળતાાં 
કુટુાંબના સભ્યો સતત સાથે રહી શક્યાાં અને એના ફાયદા નવી પેઢીને શીખવા મળયાાં. ગ્રહુહણીઓનુાં 
કામ ખબુ વધ્યુાં, જે એમણે હસતા હસતા ઉપાડી લીધુાં. એમની શક્તતનુાં સાચ ુમલુ્યાાંકન થયુાં. ઘરના 
જે પરુુર્ો ઘરની વ્યવસ્થા, ઘરકામ વવરે્ અજાણ હતાાં, તેઓ પણ હવે તે અંગે માહહર થયા છે.  

  

 આરોનયની જાળવણી શે્રષ્ટ્ઠ મડૂી છે કારણ એની અસર આવથિક અને વ્યવસાયીક પણ થાય છે. 
આરોનયની જાળવણીમાાં સાબબતી કરતાાં અનભુવ વધ ુ મહત્વનો છે. કુદરતે સ્વસ્થ જીવનશૈલી 
અપનાવવાની અમલુ્ય તક આપી છે. આખરે આરોનય માટે વધનેુ વધ ુ પરાંપરાગત પ્રણાલીઓ 
અપનાવવી પડી છે, જે જમાનાઓ પહલેાાં કદાચ આવા અનભુવોમાાંથી જ ઉદભવી છે. આયવેુદ, 
ઘરગથ્થ ુ ઉપાયો ફતત વડીલો માટે મયાષહદત નથી, બાળકો અને યવુાનો માટે પણ જરૂરી છે. 
રોગપ્રવતકારક શક્તત અને શાાંત મગજ કોઇ પણ અજાણયા રોગચાળા સામે રક્ષણ આપવા સક્ષમ છે. 
પાનડેવમક લોકો વચ્ચે  અંતર નથી રાખત ુાં પણ અંતર જરુર રખાવે  છે. સ્વચ્છતાનુાં મલૂ્ય સમજાયુાં. 
કોરોનાએ આરોનય વશસ્ત શીખવી છે. સમયસરની સારવારની સતકષતા રોગની ગાંભીરતાને રોકી શકે 
છે. સ્થાવનક આરોનય સેવાઓમાાં સાંદેશા વ્યવહાર માટે અધવુનક હડજજટલ િાાંવતની જરુર છે.  
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રોગ ચાળા / મહામારીમાાં લોક સહભાગીતા ખબૂ અગત્યની છે. સ્વયાં વશસ્ત સફળતા તરફ દોરે છે. 
અન્દ્યને મદદ કરવામાાં શક્તત વાપરવી જરુરી છે. ફતત જાતની સાંભાળ કરતાાં કુટુાંબના સભ્યોની અને 
જરુહરયાતમાંદોની સાંભાળ વધ ુસાંતોર્ આપે છે. 
  

વમત્રોના આ સુાંદર પ્રવતભાવોનો સાર એ છે કે મહામારી જેવી તકલીફોનો સામનો કરતાાં માનવ મન  
ઊંડા વવચારો અને લાગણીઓ અનભુવે છે. તાણ અને ભય સાથે જજિંદગીના ભતૂ, વતષમાન અને 
ભવવષ્ટ્યનાાં વવચારોમાાં પડ ેછે. રોજીંદી  જજિંદગીમાાં જે વાતોને ભલુવા કે અવગણવા માાંગતાાં હતાાં, 
લાગણી છોડી પે્રતટીકલ થવા માાંગતા હતાાં, તે વાતો મહત્વની લાગવા માાંડી છે. વડીલોની જીવનધારા 
સાથે વતષમાનની સાંજોગવશાત બદલાયેલી જીવન શૈલી સાથે મનોવવષ્ટ્લેર્ણ કરી ભવવષ્ટ્યની 
જીવનશૈલી માટે કેટલાક વનણષયો કરે છે. એમાાં મોટાભાગના સફળ થાય છે, કેટલાક હળવી, 
ટુાંકાગાળાની હતાશા અનભુવે છે, તો કેટલાક વધ ુપડતી હતાશા અનભુવે છે.   

 

વનષ્ટ્કર્ષ એવો તારવી શકાય કે  કે આફતો ઝડપી પ્રગવત તરફની દોડ અને આધવુનકતાની હોડનુાં 
પહરણામ હોય છે અને કદાચ કુદરત ઝડપી અને નકુશાનકતાષ જીવન શૈલી ને ‘રુક જાવ’ કહવેા જ 
આફતો મોકલે છે. 
 

સરૂત શહરેની જનતાએ સ્થાવનક આફતો, જેવી કે રેલ-આગ, પ્લેગ, મેલેરીયા-ડેન્દ્નયનુી સામે ઝીંક 
ઝીલી ફરી શહરેને હસત ુરમત ુકયુષ છે, ત્યારે પણ લોકોને આવાાં વવચારો આવ્યાાં હશે. પણ હકીકત છે 
કે સરુતીલાલા ગમે તે  કપરો કાળ આવે છતાાં જલદી લહરેીલાલા થઈ જાય છે. અને તેથી જ પ્રશ્ન 
એ છે કે મહામારીની આપવિના આ સમયમાાં કેટલો સમય એમના મનનો આ બદલાવ ટકી શકશે? 

મહામારીની આપવિ બાદ લોકોએ દશાષવેલી આવી લાગણીઓ કેટલો સમય બદલાવ સામે ઝીંક ઝીલી 
શકશે? આવતા થોડા વર્ષ હકારાત્મક જીવન શૈલી તરફનો ઝોક જળવાઈ રહ ેતે માટે શુાં કરી શકાય?  

 

અને હા, સોવશયલ મીડીયા પર મારા પ્રશ્નોનો જવાબ મોકલનારા સહુનો ખબુ ખબુ આભાર માનુાં છાં.  

 

ડૉ. વવકાસ હકશોર દેસાઈ 

પવૂષ સરકારી અવધકારી – સરુત 
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કોરોનાકાળના એક ટુકડાને પત્ર 

યાવમની વ્યાસ  
 

વપ્રય lockdown,  
lockdown! તેં તો શાાંત કરી દીધુાં અમારુાં  ધબકત ુાં ટાઉન. દોસ્ત એમ કહુાં કે ત ુાં અમારા ટાઉનની ચોમેર 
પથરાયેલુાં પારદશષક કવચ, ગાઉન છે ખરુાં ને! ત ુાં અમારા જીવનમાાં પહલેી વાર આવ્યુાં. હા અમે તો 
તારામાાં સલામત રહીએ છે! ભાઈ માની ગયા, તેં તો  જજિંદગીમાાં કદી ન થયો હોય એવો અનભુવ 
કરાવ્યો છે વમત્ર! અરે અમે ઘરની અંદર રહતેાાં ને ખદુની  અંદર ઝાાંકતા  શીખી ગયા છીએ! ઘરની 
સાથે મનના ખણેૂખણૂાની સફાઈ કરી છે. ઘર બેઠાાં ક્યાાંથી ક્યાાંની સફર થઈ, ચાલ ત ુાં કાંટાળીશ, 

તત્વજ્ઞાન ઝાડવાનુાં બાંધ, બસ? 

  

પેલી પાંક્તત યાદ છે ને ‘સાથે રમીએ, સાથે જમીએ, સાથે કરીએ સારાાં કામ’. બસ એવુાં જ, આખો 
પહરવાર સાથે હોય, સમયની કોઈને મયાષદા જ નહીં નડે, એવુાં તો પહલેી વાર જીવનમાાં થયુાં! મયાષદા 
હોય તો કોઈ ચીજ વસ્તઓુની! અરે તોય, એમાાં નવા નવા અખતરા કરીને અમે કાંઈ કેટલુાં બની ગયાાં 
છીએ? વૈજ્ઞાવનક, રસોઈયા, કવવ, ગાયક, કામવાળા, માળી,  વૈદ્ય અરે કાંઈ કેટલુાંય.  

 

હેં, તને એક વાત કહુાં? તેં તો આખી પથૃ્વી કેટલી ચોખ્ખી કરી દીધી! આહાહા, કેટલુાં પ્રદુર્ણ દૂર કયુાં! 
ઓવારણાાં લેવાનુાં મન થાય છે યાર! જો તને આ વખતે પ્રદુર્ણ વનવારણ કેટેગરીનો પદ્મભરૂ્ણ 
એવોડષ નહીં મળેને તો જ નવાઈ! હા જો, કહ ેછેને કે ઓઝોનનાાં પડમાાં હાવનકારક ગાબડુાં હત ુાં, એ પણ 
પરુાઈ ગયુાં! વળી, તેં અમને શીખવ્યુાં છે કે ઘરનાાં ઉંબરા સધુી જવુાં, દૂરના ડુાંગરા સધુી નહીં! પણ જો  
તો,  ડુાંગરાને નદી નાળા તો એકદમ વનમષળ ને સ્વચ્છ! જો જો, ત્યાાં આકાશના લોભમણાાં તરોતાજા 
રાંગો! ત ુાં થોડુાં વધ ુરહ ેતો આકાશની પેલે પારનુાં પણ કદાચ દેખાય! 
 

એય ને, કાળી કામણગારી રાતની તો શુાં વાત કરવી? ધ્રવુ તારો વધ ુનજીક નથી લાગતો? વનરવ 
શાાંવતમાાં તો ફૂલ ખીલે એ પણ સાંભળાય, એ 'ખો' ક્યાાં સાંભળાયુાં? નવી પેઢીને ખો આપીને જત ુાં ખરત ુાં 
પષુ્ટ્પ! સાંભળાય છે તારામાાં... 
 

તારામાાં કેટલા વખત રહવેાનુાં છે એ તો દોસ્ત, ખબર નથી, પણ હા.. તારામાાં  અમારુાં  આવથિક તાંત્ર 
સાવ ખોરવાઈ ગયુાં છે! રોજનુાં કમાઈને રોજ ખાનારા વગષને ખબૂ તકલીફ પડી રહી છે! શક્ય એટલી 
મદદ કરવામાાં આવે છે, છતાાં લાચાર!  



244 
 

સાચ ુકહુાં? અમે બધાાં યોદ્ધા બની ગયાાં છીએ. પણ આગલી કતારમાાં જે દેવદૂતો  લડી રહ્યાાં છે એમને 
હદલથી સલામ. ત ુાં એમને ખબૂ સાચવજે. અને દુવનયાના સવે હદવાંગત આત્માઓને ભીની આંખે વાંદન. 
 

બોલ બીજુ ાં તો શુાં લખુાં? અમે તો બસ કોઈ પણ વરણાગી વગર ખાઈપીને મજામાાં છીએ. જોકે નશા 
કરનારનો નશો છૂટયો, રાંગવાના અભાવે ધોળા વાળનો વસવસો છૂટયો, તારામાાં માસ્ક વગર ન 
જવાય એટલે બલપષ્સ્ટક, શેવવિંગ િીમનો ખચો ઘટયો. 
 

હવે ત ુાં જ્યારે પણ વવદાય લે ત્યારે એટલુાં યાદ રાખજે કે દર વરે્ વધ ુ નહીં પણ થોડા હદવસ તારામાાં 
રહવેા દેજે. અરે હુાં કાળમખુા ચીનના જમડાાં કોરોનાની વાત નથી કરતી! એ કાળમખુો ભલૂથી જ અહીં 
આવી ચઢયો છે, આપણા ભારતની પ્રકૃવત ને સાંસ્કૃવત એવી અનેરી છે કે એ અહીં વધ ુનહીં ટકી શકે, 
ફેફસામાાં જરાતરા ભરાયો છેને! ત્યાાંથી તો ભગાડી જ દઈશુાં, એ ભારતનાાં હૃદયને તો નહીં જ છાંછેડી 
શકે. શરત માત્ર તારુાં  પાલન કરવાની. ત ુાં સરળ છે, સીધો છે, માની જઈએ છે દોસ્ત.. તારામાાંથી 
ક્યાાંય બહાર ના જઈએ! તને નજર ના લાગે. યાર, તને ક્યારેય નહીં ભલૂી શકીએ. લવ ય.ુ. બાય. 
ફરી મળીશુાં. 
 

બલ. તારી ચાહક. યાવમની વ્યાસ. 
તા.ક.: સદાય તારા ઋણી રહીશુાં આવા સરુક્ષા કવચ બદલ 

 

યાવમની વ્યાસ 

કવવયત્રી-લેબખકા-અબભનેત્રી – કન્દ્વીનર, સાહહજત્યક સવમવત, રાષ્ટ્ટ્રીય કલા કેન્દ્ર, સરુત – ૯૯૨૫૧૯૫૨૩૯ 
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કોરોનાની કમાલ અને ધમાલ 

યઝદી કરાં જજયા 
 

કોરોનાનુાં આગમન થયુાં માચષ 2020માાં. લગભગ નવ માસ થયા પણ તેનુાં ગમન નથી થયુાં. બધાાં કહ ેછે 

હવે તો કોરોના સાથે જ જીવવુાં પડશે. એનો અથષ એ થયો કે કાયમી રીતે માસ્ક પહરેવો પડશે, વારાંવાર 

હાથ ધોવા પડશે અને દો ગજ કી દૂરી’નો વનયમ જાળવવો પડશે. 

 

કોરોનાએ તો કમાલ કરી. આ કોરોના વાઈરસે તો આખી દુવનયાને એવા પાઠ ભણાવી દીધા કે જે કદી ન 

સાાંભળયા હોય, કદી ન જોયા હોય કે કદી ન અનભુવ્યા હોય. આ મહામારીએ તો આપણી જીવનશૈલી જ 

બદલી નાાંખી! 
 

જેઓ કહતેાાં હતાાં કે ‘મને ખબૂ કામ રહ ેછે, મરવાની પણ ફુરસદ નથી; તેઓ મરવાના ડરથી મહહનાઓથી 
ઘરમાાં ફુરસદથી બેઠા છે. જાએ તો જાએ કહાાં! ચાંર પર જવાની વાત કરતો માણસ, ચોકમાાં જતાાં ગભરાય 

છે અને માંગળ પર જવાની વાત કરતો માણસ મામાને ત્યાાં જતાાં ગભરાય છે! 
 

દુવનયાભરના પવતઓને ખબર પડી ગઈ કે ઘરકામ એટલે શુાં? અને સમજી ગયા કે પત્ની એ કોઈ મામલુી 
ચીજ નથી પણ મહામલૂી ચીજ છે. અને પવતઓને ખબર પડી ગઈ કે પવતઓમાાં ઘરકામ કરવાની ઘણી 
સારી આવડત છે. હુાં તમને મારો જ દાખલો આપુાં. 
 

એક હદવસ મારી વીરાએ કહ્ુાં, ‘ડાલીંગ, (પત્ની જયારે પવત પાસે કોઈ કામ કરાવી લેવા માાંગતી હોય ત્યારે 
‘ડીયર’ અને ‘ડાબલિંગ’થી જ વાત કરે છે.) આજે મારે મહહલા પહરર્દમાાં ‘પત્નીઓનાાં હક્ક સામે પવતઓની 
ફરજો’ વવર્ય પર ‘ઓનલાઈન’ બોલવાનુાં છે. તો તમે સાાંજના ડીનર માટે સાબ ુદાણાની ખીચડી બનાવી 
દેશો? મેં પત્નીવ્રતા પવત તરીકે તરત જ હા કહી દીધુાં. વીરા તૈયાર થઈને વમહટિંગ માટે બેસતી જ હતી 
ત્યારે મેં પછૂયુાં, ‘વીરા, જરા એટલુાં કહજેે કે સાબ ુદાણાની ખીચડીમાાં કયો સાબ ુવપરાય?’ આટલુાં કહતેાાં 
જ આપણે કીચનમાાંથી ડીસમીસ. 

 

થોડી ગાંભીર વાત કરુાં  તો, કોરાના કાળમાાં જે ‘રોજ લાવી, રોજ ખાતા હોય’ તેઓને ખબૂ જ વવપરીત અસર 

થઈ. વશક્ષણ કે્ષતે્ર ખબૂ જ નકુશાન થયુાં. શાળાઓ અને કોલેજો સાત-આઠ માસથી બાંધ છે. ઓન-લાઈન 
વશક્ષણ પ્રથા સારી છે પણ ખબૂ સફળ થઈ શકી નથી. એમાાં ઘણાાં કારણો છે પણ આપણે હાલ તેમાાં ઊંડા 
ઉતરવુાં પડ.ે 
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હા, ફેવમલીનાાં સભ્યોને એક બીજાની વધ ુનજીક આવવાની તક મળી, એમ જરૂર કહી શકાય. પવતની પત્ની 
અને બાળકો પ્રત્યે સહાનભુવૂત વધી અને પત્ની પણ ફેવમલી તરફ વધ ુપે્રમાળ બની. ઘણાાં લોકોમાાં એવી 
એક માન્દ્યતા કે ફેશન હતી કે ‘રવવવારે બહાર ફરવા જવુાં અને પછી સારી હોટલમાાં જમવા જવુાં.’  કોરોનાએ 

આ બધાાં પર બે્રક લગાવી અને લોકો કરકસરનો પાઠ શીખ્યાાં અને ઘરે બનાવેલુાં તાજુ ાં, સાજત્વક ભોજન 

વધ ુખાતાાં થયાાં.  

 

આપણાાં વડીલો-દાદા-દાદી-નાના-નાની કહતેાાં કે તમારા શરીરના રક્ષણ માટેની તમામ દવા તમારા 
રસોડામાાં જ છે, એ સાચુાં બનતુાં નજરે જોઈ શકાય છે. સ ૂાંઠ, હળદર, તજ, મધ, અજમો એ કોરોના સામેની 
લડતના મખુ્ય શસ્ત્રો છે. વારાંવાર હાથ મોંહ ધોવાની ટેવ કોરોનાએ જ પાડી. જેથી શરીર સ્વાસ્થ્ય માટે લોકો  
વધ ુકાળજી લેતાાં થયાાં.  

 

જે બાાંધવાથી બાંધાય અને તોડવાથી તટૂી જાય તે તો બાંધન કહવેાય. જે આપ મેળે બાંધાય અને તોડવાથી 
પણ ન તટેૂ એને સાંબાંધ કહવેાય. સાંબાંધ નખ અને વાળ જેવો હોવા જોઈએ - ગમે એટલા કાપો પણ ઉનયા 
જ કરે. 

 

આ મહામારીએ દેશની ઇકોનોમી, ધાંધા, ઉદ્યોગ અને નાણાાંકીય પહરક્સ્થવત પર ઘણી જ અવળી અસર કરી. 
એ ક્સ્વકારવુાં જ રહ્ુાં. પણ માનવીને એટલુાં સમજાઈ ગયુાં કે ‘ઈશ્વર–અલ્લાહ-ગોડ’ જ સવોપરી છે. માણસ 

માત્ર ઈશ્વરના હાથમાાં રમતી કઠપતૂળી છે.   

 

આ નાના લેખમાાં વવવવધકે્ષત્રોમાાં કોરોનાથી ઉત્પન્ન થયેલી ઉપાવધઓ વણષવી ન શકુાં. પણ ચાલો, આપણે 
પોઝીટીવ બનીએ. ધમષ માણસને કયારેય એક કરી શકશે નહીં, માણસ જાતને એક કરવા વશક્ષણ, સાહહત્ય, 

કલા અને વનદોર્ હાસ્ય જ જરૂરી છે. 

 

ભલાઈ કરતે રહો, બહતેે પાણી કી તરહ બરૂાઈ ખદુ હકનારે લગ જાયેગી, કચરે કી તરહ. ભગવાને મને 

રતન તાતા જેવી અદભતૂ બધુ્ધ્ધ, આવડત અને દોલત નથી આપી, ફીલ્ડમાશષલ માણેકશા જેવી સ્કીલ 
અને તાકાત નથી આપી. આપણા માનનીય વડાપ્રધાન નરેન્દ્ર મોદીજી જેવુાં લોખાંડી મનોબળ અને દૃષ્ષ્ટ્ટ 

નથી આપી. એટલે હુાં બધાને ખશુી- હાસ્ય અને મનોરાંજન પીરસુાં છાં. એટલે આ રીતે I am also a Corona 

Fighter. 
 

કોરોના સામે લડવા સાફ હદલ, હળવુાં મન અને ચહરેા પર ક્સ્મત જરૂરી છે. કોરાના મકુત રહવેા માટે પડદા 
પર રાજ કપરેૂ ગાયેલુાં શૈલેન્દ્રનુાં આ ગીત, વધ ુએક વાર મને જીવનમાંત્ર સમુાં લાનયુાં,  
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કીસી કી મસુ્કુરાહટોં પે હો વનસાર 

કીસી કા દદષ  વમલ સકે તો લે ઉધાર 

કીસી કે વાસ્તે હો તેરે હદલ મેં પ્યાર 

જીના ઈસીકા નામ હૈ, 
યઝદી ઈસીકા નામ હૈ. 
 

આભાર. 

 

પદ્મશ્રી યઝદી કરાં જજયા 
મહાન નાટયકાર, આજીવન વશક્ષક – સરુત – ૯૮૨૪૧ ૩૩૦૧૦  
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માનવતાની મહેંક   
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થ્રી સ્ટેટ 

આરતી રામાણી "એન્દ્જલ" 
 

 

       ગજુરાતમાાં રહતેી ઊવમિનાાં ગોળધાણા; કણાષટકમાાં રહતેા સાહહલ સાથે, સાહહલના મળૂ વતન 
મહારાષ્ટ્ટ્રમાાં, ફેબ્રઆુરી મહહનામાાં થયા. આ સાંબાંધ પહરવાર દ્વારા અને બને્નની સહમતીથી થયેલો હોવા 
છતાાં, થોડા હદવસોમાાં બને્ન મનથી એકબીજાની ખબૂ નજીક આવી ગયા. ગોળધાણાની વવવધ પરૂી થયા 
પછી બને્ન ફરવા ગયા, અને આખો હદવસ સાથે વીતાવ્યો. બીજા હદવસે ઊવમિ તેનાાં પહરવાર સાથે 
ગજુરાત પાછી ફરવા નીકળી. સાહહલ બધાને છોડવા, સોલાપરુ રેલ્વે સ્ટેશન સધુી આવ્યો. બને્નની 
આંખોમાાં વવરહના આંસ ુછલકાઈ રહ્યા.  

 

         માચષ મહહનો અડધો પસાર થતાાં અચાનક વવશ્વ કોરોનાની મહામારીમાાં જકડાઈ ગયુાં. અને 
એક મહહનાનુાં સાંપણૂષ લોકડાઉન જાહરે કરાયુાં. આ વાતને એક-બે મહહના વીતી ગયા. બને્ન પહરવારે  
મે મહહનામાાં લનન નક્કી કયાાં. બધી તૈયારીઓ થવા લાગી. પરાંત,ુ ફરી લોકડાઉન થતાાં લનન અટકી 
ગયાાં.  

 

       બે મહહના જેવુાં વીતવા આવ્યુાં. ધીમે ધીમે વાતાવરણ થોડુાં સાધારણ થવા લાનયુાં. લોકડાઉન 
ખોલવામાાં આવ્યુાં. જુલાઈ મહહનામાાં ફરીથી લનનની તારીખ કઢાવવામાાં આવી. અને બધી તૈયારીઓ 
થવા લાગી. પરાંત,ુ સાહહલના માતા-વપતા વસવનયર વસટીઝન હોવાથી, મહારાષ્ટ્ટ્રથી ગજુરાત આવવુાં 
સલામત ના હત ુાં. વળી, સાહહલ કણાષટકથી અને માતા-વપતા મહારાષ્ટ્ટ્ર સરકારની પરવાનગી સાથે 
કાર કરીને ગજુરાત આવે તો પણ, કોરોન્દ્ટાઇનનો ડર. અને જો બધુાં સારી રીતે પાર પડી જાય તો 
પણ, લનન પછી ઊવમિ અને સાહહલને ગજુરાતથી કણાષટકમાાં જતા જ, હોક્સ્પટલમાાં અલગ-અલગ 
કોરોન્દ્ટાઇન થવાનુાં !.... ફરી લનન અટક્યા.  

 

      આ "થ્રી સ્ટેટ" વચ્ચે ઊવમિ અને સાહહલના લનન અટવાતા રહ્યા. પરાંત,ુ સાહહલના માતા-વપતા 
હહિંમત કરી ગજુરાત આવવા તૈયાર થયા. ફરી જુલાઈ મહહનામાાં લનનની એ જ તારીખે લનન નક્કી 
થયા. પરાંત,ુ સાહહલના માતા-વપતા જ્યારે મહારાષ્ટ્ટ્રથી નીકળવાના હતા, તેના આગલા હદવસે 
સાહહલના કાકાને કોરોના થયો. બને્ન પહરવાર આ બનાવથી ખબૂ ડરી ગયા. અને લનન ફરી અટકી 
ગયા. 
 



250 
 

       સાત મહહના થયા, બને્ન એકબીજાને મળયા પણ ના હતા. સપ્ટેમ્બર મહહનો શરૂ થતાાં, ફરીથી 
લનનની તારીખ કઢાવવાની વાત થઈ. પરાંત,ુ કેલેન્દ્ડરમાાં નજર કરતાાં, હાલ ભાદરવો મહહનો અને 
પછી અવધક મહહનો જોતા જ બને્નના મનમાાં ઉદાસી અને ચહરેા પર ખોટુાં હાસ્ય ફરી વળયુાં.  

(સત્ય ઘટના આધાહરત – પાત્રોના નામ બદલીને)  

 

આરતી રામાણી "એન્દ્જલ" – જેતપરુ - મો. ૯૯૨૫૪૪૫૪૩૭ 
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સેવાનો આવો અવસર બીજો ક્યાાં 
અજ્ઞાત 

 

તાવમલનાડુના મદુરાઈમાાં હરે કહટિંગ સલનૂ ચલાવતા સી.મોહનને ત્યાાં 13 વર્ષ પહલેાાં એક દીકરીનો 
જન્દ્મ થયો. દાંપતીએ દીકરીનુાં નામ રાખ્યુાં 'નેત્રા'. સી.મોહનનુાં સપનુાં હત ુાં કે નેત્રાને ખબૂ ભણાવવી છે 
અને કલેકટર બનાવવી છે. દીકરીના અભ્યાસ માટે સી.મોહન ઓવરટાઈમ કામ કરીને પણ બચત 
કરે જેથી દીકરીને આગળના અભ્યાસ માટે ક્યારેય રૂવપયાની ખેંચ ન પડે.13 વર્ષમાાં સી. મોહને રાત-
હદવસની મહનેતથી વાળ કાપવાનુાં કામ કરીને 5 લાખ જેવી બચત કરી. 
 

નેત્રા પણ સમજુ અને ડાહી દીકરી હતી એટલે વપતાનુાં સપનુાં પરુૂાં  કરવા હદલ દઈને અભ્યાસ કરતી 
હતી. કોરોના વૈવશ્વક મહામારીને કારણે સમગ્ર દેશમાાં લોકડાઉન આવ્યુાં. નેત્રા જે વવસ્તારમાાં રહતેી 
હતી એની આસપાસના વવસ્તારમાાં રહતેા અને રોજે રોજનુાં કમાઈને ખાતા ગરીબ પહરવારો 
લોકડાઉનને કારણે મશુ્કેલીમાાં મકુાયા. એ લોકોને ખાવાના પણ સાાંસા પડતા હતા.  

 

8માાં ધોરણમાાં અભ્યાસ કરતી નેત્રાએ એકહદવસ  એના વપતાને પછૂયુાં, 'પપ્પા, મને આઈએએસ 
બનાવવા તમે કેટલી બચત કરી છે ?' પપ્પાએ કહ્,ુ 'બેટા, અત્યાર સધુીમાાં 5 લાખ બચાવ્યા છે અને 
બેંકમાાં હફતસ હડપોઝીટ તરીકે મકુ્યા છે.' નેત્રાએ કહ્ુાં, 'પપ્પા, મારી ઈચ્છા છે કે એ બધી જ બચતમાાંથી 
જીવન જરૂહરયાતની વસ્તઓુ લાવીને આ ગરીબો વચ્ચે વહેંચીએ જેથી એને ટેકો મળે.' વપતાએ કહ્ુાં, 
'બેટા, એ રકમ તો તને કલેકટર બનાવવા માટે ભેગી કરી છે.'  
 

13 વર્ષની આ દીકરી એના વપતાને જવાબ આપે છે કે 'પપ્પા, કલેકટર બનીને મારે લોકોની સેવા જ 
કરવાની છે. સેવાનો આવો અવસર બીજો ક્યાાં મળવાનો હતો. કલેકટર તો બનતા બનીશ પણ 
કલેતટરે જે કામ કરવાનુાં હોય એ કામ અત્યારે જ કરવુાં છે.' સી.મોહનની આંખો દીકરીની આ વાત 
સાાંભળીને ભીની થઇ ગઇ. ભવવષ્ટ્યનો બીજો કોઈ વવચાર કયાષ વગર બેંકમાાંથી 5 લાખની બધી જ 
બચત ઉપાડીને તેમાાંથી રાશન ખરીદી 600 પહરવારને મદદ કરી. લોકડાઉનમાાં વપતાનુાં હરે કહટિંગ 
સલનૂ પણ 2 માસ બાંધ હત ુાં અને ઘરમાાં બીજી કોઈ આવક નહોતી આવા સાંજોગોમાાં પણ પોતાના 
અભ્યાસ માટેની બધી જ બચત આ દીકરીએ અન્દ્ય માટે વાપરી નાાંખી. 
 

નેત્રાના આ સેવા કાયષની વાત છેક વડાપ્રધાનના કાન સધુી પહોંચી અને વડાપ્રધાને 'મન કી બાત' 

કાયષિમમાાં નેત્રાની આ હૃદયભાવનાને બબરદાવી. ત્યાાંથી પણ આગળ વધીને આ વાત યનુાઇટેડ 
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નેશન્દ્સ સધુી પહોંચી. સમગ્ર વવશ્વના તમામ દેશો જેના સભ્ય છે એવા યનુાઇટેડ નેશન્દ્સે નેત્રાને યનુોના 
ન્દ્યયુોકષ  ખાતેના અને જીનીવા ખાતેના એક કાયષિમમાાં પ્રવચન આપવા આમાંત્રણ આપ્યુાં છે.  

 

તમે જ્યારે વનસ્વાથષ ભાવે કોઈનુાં દુુઃખ દૂર કરવાનુાં કામ કરો છો ત્યારે પરમાત્મા કોઈને કોઈ રૂપે 
તમારી સેવાનુાં ફળ તમને આપે જ છે. કદાચ હજુ કોઈ કલેકટરને યનુાઇટેડ નેશન્દ્સમાાં પ્રવચન માટેનુાં 
આમાંત્રણ નહીં મળયુાં હોય પણ આ દીકરી કલેકટર ન હોવા છતાાં યનુાઇટેડ નેશન્દ્સમાાં માત્ર 13 વર્ષની 
ઉંમરે પ્રવચન આપશે. 
 

અજ્ઞાત - વોટ્સએપ પર વાાંચેલુાં 
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તવોરેનટાઈન 

અલ્પા શાહ 

 

       અમારા વવસ્તારમાાં કોરોના ખબૂ જ ફેલાઈ ગયો હતો. ચાર-પાાંચ જણ તો મોતના મખુમાાં પણ 
ચાલ્યા ગયા . અમારી સોસાયટીમાાં જ કોરોનાનો પ્રવેશ થયો ન હતો. અમારી સામેની વવિંગ માાં રહતેા 
મારા જેઠને કોરોના આવ્યો. ઓહફસમાાં સાથે કામ કરતા એટલે ડોતટરે મારા પવત ને રીપોટષ  કઢાવવા 
કહ્ુાં .એમને પોઝીટીવ આવ્યો. હુાં ગભરાઈ ગઈ. ઘરે જ તવોરેનટાઈન થવાનુાં હત ુાં. પણ હુાં ખબૂ જ 
ડરી ગઈ. બહુ જ રડી કે આમને કાાંઈ થઈ જશે તો? પહરવાર વાળા ફોન કરીને આશ્વાસન આપતા કે 
ઘરમાાં છે તો બચિંતા નથી. બી. એમ. સી વાળા ૧૪ હદવસ માટે ઘર સીલ કરી ગયા. ૪ હદવસ પછી 
બચિંતા ઓછી થઈ કેમ કે એમને કોઈ લક્ષણ ન હતા.  

 

     પણ આ ૧૪ હદવસ પોતાની વ્યક્તત જોડે અછૂત જેવુાં વતષન કરવાનુાં બહુ કપરુાં લાનયુાં. પણ પવત 
એ પણ મક્કમતા થી આ હદવસો કાઢયા. આ સમયમાાં પણ અમારો પે્રમ એકબીજા પ્રત્યે ખબૂ વધ્યો.૧૪ 
હદવસ પછી બહાર આવ્યા તો કોઈ જ ાંગ જીત્યા હોય એવુાં લાનયુાં. પાડોશીઓ પણ બધી વસ્તઓુ 
લાવવા તત્પર રહતેા. સાચે જ પહલેો સગો પાડોશી જ હોય એ સાથષક થયુાં. 
 

અલ્પા શાહ - મલાડ (મુાંબઈ) - ૯૮૨૦૫૧૯૬૩૮ 
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જવાન વીરો 
અલ્પા વસા 

 
 
 

વમત્રો, જેમ ઈશ્વર દેખાતા નથી, છતાાં પણ સૌને એનામાાં શ્રદ્ધા ભરપરૂ છે, એમ જ કોરોના પણ દેખાતો 
નથી, છતાાં પણ સૌને એનો ડર ખબૂ જ છે. અત્યારે ઘરની બહાર તો જવાત ુાં નથી પણ ટી.વી. માાં કે 
કોઈની સાથે ફોનમાાં વાત કરતા એક જ વાત સાંભળાય, “અહીં પાાંચ કેસ આવ્યા, પેલા ભાઈને 
હોક્સ્પટલમાાં દાખલ કયાષ, ફલાણાનુાં મતૃ્ય ુથયુાં.” આ વસવાય ક્યાાં બીજી કોઈ વાત છે? બીજાનુાં સાાંભળીએ 
ત્યારે તકલીફ ખબૂ થાય, પણ ઘરના જ કોઈને, આપણા અંગતને કોરોના પોઝીટીવ આવે ત્યારે હલી 
જવાય.  

 

મારા નાના ભાઈને ઠાંડી લાગીને તાવ આવ્યો. તરત બ્લડ હરપોટષ  કરાવ્યો તો મલેહરયા આવ્યુાં, એટલે 
હા..શ થઈ કે ચાલો મલેહરયા તો મલેહરયા... આપણો ઓળખીતો તાવ છે... કોવવદ તો નથી એટલે 
બચ્યા. અઠવાહડયા સધુી મલેહરયાની દવા ખાતા પણ ઝીણો તાવ રહ,ે અને કફ શરદી વધી ગયા. 
આ આઠ હદવસમાાં તો ચાર હકલો વજન, સાબનુી ગોટી પાણીમાાંથી કાઢતા અડધી થઈ જાય એમ 
ઉતરી ગયુાં. અમારી ડો. સાથે સમયાાંતરે ફોનમાાં વાત થતી હતી. તેઓ કહ,ે “હવે કોવવદ ટેસ્ટ કરાવો.” 

તેમણે જ ગોઠવણ કરીને ઘરે કોવવદ ટેસ્ટ કરાવવા માણસ મોકલ્યો. પહલેી સલામ એ ટેસ્ટ કરનાર 
ભાઈને. એને ખબર છે એ સામે ચાલીને મોતના મોમાાં હાથ નાખે છે.  

 

બીજે જ હદવસે સવારે નવ વાગે બે માણસો સાધનો લઈને આખુાં ઘર સેનેટાઈઝ કરવા આવ્યા. અમે 
સમજી ગયા કે હરપોટષ  પોઝીટીવ આવ્યો છે. તરત  બી. એમ. સી.માાં થી ફોન આવ્યો ને પાંદર વમનીટમાાં 
ગાડી પણ આવી ભાઈને લેવા માટે. અમે જલદીથી પહલેા ડો.ને ફોન કયો. તેમણે મહનેત કરી ‘બ્રીચ 
કેન્દ્ડી’ હોસ્પીટલમાાં જનયા કરાવી દીધી. અહીં વનયમ હતો હદવસમાાં ત્રણ વાર જ ફોનમાાં વાત કરાય. 
સાત હદવસ અમે ફતત અવાજ સાાંભળીને કાઢયા. વાતોથી સમજાતુાં હત ુાં કે સારુાં  થઈ રહ્ુાં છે. સાતમે 
હદવસે ફરી ટેસ્ટીંગ થયુાં. અને હા…..શ, નેગેટીવ હરપોટષ  કેટલો વહાલો લાનયો કે ન પછૂો વાત. કોરોના 
સામે લડીને, જીતીને મારો ભાઈ ઘરે આવ્યો.  

જીઓ વવરા જીઓ. 
 

અલ્પા વસા - 98190 19051 
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કોરોનાનો ખોફ 

અવનલ દવે  

 

"નીચે વાળી સીતાને તાવ આવ્યો છે..!!!" વહુાં બારણામાાં પ્રવેશ્તા જ બોલી, અને મેં  ચમકીને પછુયુાં, 
"તુાં એનાાં ઘરે ગઈ નથી ને..!!!?" "ના પપ્પા પણ એને મને બોલાવી એટલે હુાં એનાાં બારણાાં પાસે 
ગઈ હતી..!!!" ખલાસ..!! અને મારો વપિો નયો, "જખ મારવા ગઈ'તી" ગસુ્સામાાં મારાથી બોલાઈ ગયુાં, 
પણ બીજી પળે મેં ગસુ્સાને કાબમુાાં લઈ લીધો, અને વહુાંને પે્રમથી કહ્ુાં, "પણ બેટા, એને ક્યાાં'ક 
કોરોનાના લક્ષણો હશે તો એના જ ાંતઓુ.." ત્યાાં જ વહુાં અધવચ્ચે બોલી, "શુાં તમે'ય પપ્પા એને કોરોના 
જ થયો છે એ તમને ખબર છે ?, એ બબચારી તો મારાથી પાાંચ ફૂટ દૂર હતી એણે'ય માસ્ક પહયેો હતો 
અને મેં પણ માસ્ક પહયેો હતો..!!!" "હાશ!, મારાથી બોલાઈ ગયુાં". ત્યાાં ફરી વહુાં બોલી "સીતા એ જ 
મને સામેથી કહ્ુાં હત ુાં કે, મને તાવ આવે છે એટલે દવાખાને દવા લેવા જાઉં છાં". "હઅ, મેં હકાર 
ભણયો. 
    તે પછીના રવવવારે અચાનક મને સીતા યાદ આવી અને મેં વહુાંને પછુયુાં "અરે હા બેટા, પેલી 
સીતાને હવે કેમ છે". "સારુાં  છે" વહુાંએ બસ આટલુાં જ કહ્ુાં પણ મને સાંતોર્ ન થયો એટલે ફેરવીને 
પછુયુાં "એને કોરોના-બોરોના તો નથી ને..!!?, વહુાં તરત જ ગસુ્સે થઈને બોલી, તમને લોકોને તો બસ 
કો'કને સ્હજે તાવ આવે એટલે કોરોના માનો છો, પપ્પા તમે ઈ'સીતાથી બી'તા'તા ઈ'તો એ ધોડા 
જેવી થઈ ગઈ અને જલસેથી  આખો હદવસ ટીવીમાાં વસરીયલો જોવે છે ઈ'તો ન્દ્યઝુ જોતી જ નથી 
બોલો...!!" મેં પછુયુાં "કેમ ન્દ્યઝુ જોતી નથી..?". "એટલાાં માટે કે ન્દ્યઝુ ચેનલવાળા રજનુાં ગજ દેખાડતા 
હોય છે એટલે માનવસક ત્રાસ પડે છે..!!". અને મારે વહુાં પાસે મીણો ભણવો પડયો, "સાચી વાત છે 
તારી બેટા..!!!". 
 

અવનલ દવે – અમદાવાદ – 9879006451 - addave68@gmail.com 
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સરહદ વગરનો વસપાહી 
અંજના ગાાંધી "મૌનુાં" 

 
 

અને અત્યારે જ્યારે આ કોરોના કાળમાાં ડોતટર, સફાઈ કામદારો, પોલીસ આ બધાાંજ કામ કરનારા 
ભાઈ-બહનેોની સ્પેવશયલ ડ્ટૂી થઈ ગઈ છે,ત્યારે અમારી બાજુનાાં ગામની આ સાાંભળેલી એક સત્ય 
ઘટના રજૂ કરુાં  છાં. નામ બદલેલા છે. 
            ડો. આશતુોર્ પટેલ પોતાના જ દવાખાને કોરોના પેશન્દ્ટ ને ઓછા પૈસામાાં સાજા કરવા 
માટે સજ્જ થયાાં હતાાં. ચોવીસ કલાક એઓએ પોતાની જાતને કોરોના દદીઓને સમવપિત કરી દીધી 
હતી. લગભગ ૧૫ હદવસે પણ તેઓ ઘરે જતાાં ન હતાાં. એમનાાં પત્ની સરોજ બહને પહલેી વખત એક 
બાળકને જન્દ્મ આપવા જઈ રહ્યાાં હતાાં. હજુ લગભગ બે મહહનાની વાર હતી. પણ અવારનવાર તેઓ 
પત્નીને અને પોતાના માતા - વપતાને ઓનલાઈન કોલ પર મળી લેતાાં.આમ બધાાંજ ખશુ હતાાં. પણ.. 
પણ વનયતીને કાાંઈ અલગ જ માંજૂર હત ુાં. લગભગ દોઢેક મહહના પછી ડો. આશતુોર્ પણ કોરોનાનાાં 
સકાંજામાાં જકડાયા. એક બાજુ સરોજને પણ પ્રસવુતકાળ નજીક આવતો ગયો. અને અચાનક ચાર - 
પાાંચ હદવસ પછી એક રાતે્ર ડો. આશતુોર્ને શ્વાસ લેવામાાં તકલીફ વધવા લાગી. અને સરોજને પણ 
એજ રાતે્ર દુુઃખાવો ઉપાડયો.! 
           ડો. આશતુોર્નાાં દવાખાનામાાં એક વોડષમાાં સરોજ એક જીવને જન્દ્મ આપવા માટે મથી રહી 
હતી, અને બાજુમાાં જ બીજા વોડષમાાં એક ડો. પોતાનો જીવ બચાવવા ઝઝૂમી રહ્યાાં હતા. બાંને્ન પોત 
પોતાની રીતે પોતાની જજિંદગીનો જ ાંગ ખેલી રહ્યાાં હતાાં. પણ.. વવવધનાાં લેખમાાં તો કોઈ મેખ મારી 
શકત ુાં નથી! રાજા રામે પણ વનવાસ તો ભાનયમાાં લખ્યો હતો. આમ એક બાજુ સરોજજની કુખેથી 
બાળકનો જન્દ્મ થયો અને બીજી બાજુ ડો. આશતુોર્ નુાં પ્રાણપાંખી કાયમ માટે દૂરનાાં પ્રણાયે ઊડી 
ગયુાં!  

            રડવુાં કે ખશુ થવુાં એ પહરવારમાાં કોઈ પણ નક્કી કરી શક્યા નહહિં. એક એવી પહરક્સ્થવત 
આવીને ઉભી રહી. પણ આજે એક કોરોના વોહરયર પોતાના કતષવ્યને એક નવી જ સીમા પર લાવીને 
પોતે જગતમાાં નામ કરી ગયો હતો. આવા સૈવનકને શુાં રાષ્ટ્ટધ્વજમાાં, માનપવૂષક લપેટીને આદરાાંજબલ 
આપી ન શકાય? આપનુાં શુાં માનવુાં છે???  

 

અંજના ગાાંધી "મૌનુાં" – વડોદરા - 98673 83672 
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આપવીતી 
ડૉ. અંજબલ પ્રજાપવત 

 
 

આ સત્ય ઘટના લખાણ માાં હુાં મારી પોતાની જ વાત જણાવી રહી છાં.  

આ વાત છે લગભગ દોઢ બે મહહના પહલેાની. જ્યારે હુાં પોતે નામ અંજલી પ્રજાપવત એક વેટરનરી 
ડૉતટર તરીકે ની ઇન્દ્ટરનશીપ માાં હતી. મારે આખો હદવસ ની ઇન્દ્ટરનશીપ દરવમયાન અગબણત 
પશઓુ ની સારવાર માાં હદવસ પસાર થતો. આ દરવમયાન મને કોરોના નો ચેપ લાગેલો અને એના 
એક મહહના પછી તરત મારે ઉચ્ચતર અભ્યાસ માટે ની પહરક્ષા આપવાની હતી. આમ તો અમેં 
કોરોના ને લાગતા બધા જ વનયમો નુાં પાલન કરતા હતા અને ત્યાાં આવનાર દરેક પશપુાલક ને પણ 
વનયમો પાળવા માટે જણાવતા હતા. પણ આ તો એક ચેપી રોગ છે, જે કોઈ ને દેખાતો નથી. ન જાણે 
ક્યાાં થી અને ક્યારે આ રોગ નુાં મારા શરીર માાં આગમન થયુાં કાંઈજ સમજ ન પડી. અને આ રોગ 
ની શરૂઆત થઈ મને તાવ આવવાથી. એક હદવસ ઠાંડી ચડી ને તાવ આવ્યો. મેં મારા ઘરે આ વાત 
કરી તો એમના મજુબ આ એક વાતાવરણ ના બદલાવ ને લીધે થયુાં હોવાનુાં માનવામાાં આવ્યુાં. તો 
અમે એક હદવસ માટે અવગણયુાં. બીજા હદવસે હુાં સવારે ઉઠુાં છાં પણ મારુાં  ગળાં સાવ બેસી ગયુાં હોય 
છે, કે મારા થી પાણી પણ નથી પીવાત ુાં. આ લક્ષણ પણ અમે વાતાવરણ ના બદલાવ નુાં કારણ ઘણી 
અવગણયુાં અને ગરમ પાણી ના કોગળા ચાલ ુરાખ્યા. પણ આ તો લક્ષણો ઘટવાને બદલે વધારે 
પ્રબળ બનતા જતા હતા. ધીમે ધીમે મારુાં  જમવાનુાં ઓછાં થઈ ગયુાં મને ચક્કર આવવા લાનયા અને 
ઉધરસ જામી ગઈ, અને પછી મેં કોરોના ટેસ્ટ કરવાનુાં નક્કી કયુાં. અમે સૌપ્રથમ તો શહરેી બથુ ઉપર 
ટેસ્ટ કરવા નયા, પરાંત ુરજા નો હદવસ હોવાથી ત્યાાં કાઈ મેડ પડયો નઈ. ત્યાર પછી અમે સાાંજે પાાંચ 
વાનયે વસવવલ હોક્સ્પટલ માાં ટેસ્ટ માટે ગયા. વસવવલ માાં બાર જણા ની લાઈન માાં ઉભા રયા પછી 
મારો નાંબર આવ્યો. ડોતટર એ મારા નાક માાં છેક ઊંડે થી સમ્પલે લીધુાં અને પાાંચ વમવનટ રાહ જોવા 
માટે કહ્ુાં. પાાંચ વમવનટ પછી ડૉતટર હરપોટષ  લઈ ને આવ્યા અને મને કોરોના પોબઝહટવે હોવાનુાં જણાવ્યુાં. 
આ વાત સાાંભળી હુાં અને પપ્પા બને્ન બચિંતા માાં મકુાઈ ગયા. 
ઘરે આવી ને મમ્મી અને ભાઈ ને આ વાત જણાવી અને ઘરે ઉપરના રૂમમાાં કવોરાંટાઇન થઈ ગઈ. 
હવે હુાં વાત કરુાં  મારા કવોરાંટાઇન સમય ની,જેમાાં મેં એકવીસ હદવસ વવતાવ્યા. સૌથી પહલેા તો મારો 
ભાઈ મને મારી આવનારી પરીક્ષા માટે ના પસુ્તકો ઉપર આપી ગયો અને ત્યાર થી એના આંટા રોજ 
ચાલ ુજ રહ્યા. ક્યારેક નાસ્તો આપવા તો ક્યારેક પાણી આપવા ને ક્યારેક જમવાનુાં આપવા ને રાતે્ર 
ઉકાળો ને દૂધ આપવા. બસ મારા કોરોના સમય માાં ભાઈ તરફ થી બવ સેવાઓ મળી. મમ્મી પાપા 
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ને તો હુાં ક્યારેક અગાસી પાર નીકળી ને મળતી તો ક્યારેક એક જ ઘર માાં રેવા છતાાં અમે વવહડઓ 
કોલ થી વાતો કરતા. કોરોના પોબઝહટવ ને ત્રણ હદવસ થયા હતા પણ મારે લક્ષણો માાં કોઈ જ 
બદલાવ નહોતો દેખાતો. તો અમે પ્રાઈવેટ ડૉતટર ની દવા લેવાનુાં નક્કી કયુાં. ત્યાાં ડૉતટર એ x-ray 

અને CT-scan કરાવ્યુાં. ત્યાર બાદ શરૂઆત નુાં ઇન્દ્ફેકશન હોવાનુાં જણાવ્યુાં અને દવાઓ આપી. સવાર 
સાાંજ બપોર બસ દવાઓ દવાઓ દવાઓ. મારા આ ચેપ ના કારણે મારા પહરવાર એ પણ કોરોના 
ટેસ્ટ કરાવ્યો અને સદનસીબ એ બધાનો હરપોટષ  નેગેહટવ આવ્યો. મેં મારી દવાઓ ચાલ ુરાખી અને 
સફળતા થી કોરોના ને હરાવ્યો અને કવોરાંટાઇન સમય બાદ ફરી કોરોના ટેસ્ટ કરાવી કોરોના નેગેહટવ 
નુાં પહરણામ મેળવ્યુાં અને મારી આવનારી પરીક્ષા માાં ખબૂ જ પોબઝહટવ પહરણામ મેળવ્યુાં. 
આ મહામારીમાાં આપવન બસ હહમ્મત અને પોબઝહટવ થીંકીંગની જરૂર છે, તો જ આપણે આ મહામારીથી 
બચીને તેને હરાવી શકીશુાં...!!! 
 

ડૉ. અંજબલ પ્રજાપવત – હહિંમતનગર - 7359332155 
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કોરોનાનાાં મોતમખેુથી વપતાની છત્રછાયા ફરી પામ્યાાં 
અવની વશવાાંગ દવે 

 

હુાં અવની વશવાાંગ દવે, વડોદરા રહવેાસી મારા પપ્પા સાથે બનેલી સત્ય ઘટના રજૂ કરી રહી છાં. 
મારા પપ્પા એટલે મહશેભાઈ વત્રવેદી તેમને જન્દ્માષ્ટ્ટમી ની આગલી રાતે્ર ખબૂ પરસેવો થતો હતો. 
આવુાં બે ત્રણ હદવસ થી ચાલત ુાં હત ુાં. એર કાંડીશન ફૂલ હોય તો પણ પપ્પા ને રેલા ઉતરે એટલો 
પસીનો વળી જાય. અમારા ઘર એટલે સમારોડ વડોદરામાાં જ નજીક માાં આવેલ ડૉતટર ને બતાવ્યુાં 
તો બે ત્રણ લોહીના હરપોટષ  કરાવ્યાાં,વપતાજીને "વસવપઆર" એટલે પ્રોટીન ૩૫૦ આવ્યુાં, ખરેખર દરેક 
મનષુ્ટ્ય માાં માત્ર ૬ જેટલુાં જ હોવુાં જોઇએ અને પપ્પા ના ધબકારા ખબૂ વધી ગયા હતા. તે ડોકટરની 
સલાહ મજુબ હાટષ  ની હોક્સ્પટલ માાં પપ્પા ને લઈ ગયા ત્યાાં ' ઈ વસજી ' અને  'અાેતસ રે ' કરી કહ્ુાં 
કે પપ્પા ને  
' નીમોનીયાાં ' ની અસર છે. કહી તેમણે હાથમાાં ગલોસ અને બીજુ ાં માસ્ક પહરેાવી બાજુ માાં બેસાડી 
દીધા કહ્ુાં  'કોરોના' છે. હરપોટષ  કયો પણ ન હતો . છતાાં પણ. મારા પપ્પા બઉ ગભરાય ગયાાં. ધબકારા 
વધી ગયા. હાટષ  ની હોક્સ્પટલ વાળા એ એમ કહી દીધુાં કે અહીં " કોરોના ના જ દદી " છે .એટલે અહીં 
દાખલ નહહ કરીએ .૧૧ ઑગસ્ટ ની રાત વરસાદ મશુળધાર.... વડોદરા ની જાણીતી હાટષ  ની હોક્સ્પટલ 
માાં પણ દાખલ કરવાની ના પાડી દીધી. 
તો શુાં પપ્પા ને કોરોના હતો ? કેમ ના દાખલ કયાાં? 

   પણ કહ ેછે ને " રામ રાખે તેને કોણ ચાખે"? 

મારા માસા ને પણ ચાર હદવસ પહલેા કમળો થયો હતો અને તેઓ સમા માાં જ આવેલી " ગોપીનાથજી 
હોક્સ્પટલ " માાં દાખલ થયા હતા. તેમની ઉંમર ૬૩ વર્ષ ની હોવા છતાાં ખબૂ જ સરસ ડોકટર હતાાં 
"ડૉ. મહને્દ્ર મોકાણી " તેમને સાજા કરી દીધાાં. 
 મારા પપ્પા ને રાતે્ર ૧૨:૦૦ વાનયે તે હોક્સ્પટલમાાં દાખલ કરવા મારો ભાઈ અને મારા પવત લઈ 
ગયા. ડૉકટર તરત આવી ગયાાં અને મારા પપ્પા ની સારવાર ચાલ ુકરી દીધી. ખરેખર હુાં તો ડૉકટર 
મહને્દ્ર મોકાણી ની ઘણી આભારી છાં. મારા પપ્પા ને થાઈરોઈડ , કોલેસ્ટ્રોલ, સાથે પ્રોટીન ખબૂ હત ુાં. 
છતાાં પણ '૯' હદવસ  ઓહકસજન આપવુાં ના પડ્ુાં અને દવા - બોટલ - ઇંજેતશન થી જ મારા પપ્પા 
ને ફરી અમારી પાસે સાજા કરી મોકલી આપ્યાાં. 
  નવ હદવસ પપ્પા ને ' વવહડયો કોલ ' થી જોતા ,વાત કરતાાં તો  વવદેશમાાં રહતેા હોય એવુાં લાગત ુાં. 
" ખરેખર કહુાં તો હુાં મારા લનન ની વવદાય વખતે જેટલુાં નતી રડી એટલુાં આ નવ હદવસ માાં રડી 
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હતી." " વવદાય બાદ સાસરે આવી પણ આ નવ હદવસ માાં તો જાણે હુાં અને પપ્પા ઘણાવર્ો થી નાાં 
મળયાાં હોય એવુાં લાગત ુાં હત ુાં." 
 અંતે કહીશ કોરોના ઘણાાં આખા ને આખા ઘર ને ભરખી ગયો છે. પણ મને મારા પપ્પા કાળમખુા 
કોરોના ને હરાવી પાછા મળયાાં છે. 
સાચા અથષ માાં મારા પપ્પા " કોરોના વોહરયર " છે. હુાં મારા પપ્પા ને મળેલ નવાાં જન્દ્મથી ખબૂ ખશુ 
છાં. સાથે ડોકટર અને દરેક વ્યક્તત નો હદલ થી આભાર માનુાં છાં. જેમણે મને આવી કપરી પહરક્સ્થવતમાાં 
સાથ આપ્યો.  

 

અવની વશવાાંગ દવે ‘વશવે સ્વરી’ – વડોદરા – 9601964113 
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રાાંકનુાં રતન 

ભગવતી પાંચમતીયા ‘રોશની’ 
 

એક કાંપનીનુાં પ્રાઈવેટ ગામ. સુાંદર, સ્વચ્છ અને હહરયાળાં. તેમાાં વકષરો માટે નાની-મોટી કેટેગરી પ્રમાણે 
સુાંદર સવુવધાયતુત મકાનો. ખબૂ મોટાાં ફબળયા અને તેમાાં કુદરતપે્રમી રહવેાસીઓએ વાવેલાાં વ્રકુ્ષો.  

આવા હહરયાળા આંગણા સાફ કરવાનુાં કામ એક માજી કરતાાં. પાાંસઠેક વર્ષની ઉંમર, કરચબલયાળો 
ચહરેો, સફેદ વાળનો ઉંચો અંબોડો, માથે જિહરત પાલવ અને મખુમાાં રામનુાં નામ....આ રતનમાની 
ઓળખાણ. ફબળયાનાાં વ્રકુ્ષો અને પશ-ુપાંખીઓને વ્હાલ કરતાાં જાય ને આંગણુાં સાફ કરતાાં જાય! ગમે 
તે ઋત ુહોય રતનમા સવારમાાં આવી જ ગયાાં હોય. બપોર થાય ત્યારે જેને ઘેર કામ કરતાાં હોય તે 
જ ફબળયામાાં બેસી સાથે લાવેલો રોટલો જમી લે. કોઈ કાંઈ આપે તો પે્રમથી લઈ લે. પરાંત,ુ કોઈ પાસે 
માાંગે ક્યારેય નહીં. પ્રામાબણક અને ભરોસાપાત્ર પણ ખરાાં. ગહૃહણીઓને કામસર બહાર જવુાં હોય તો 
ઘર અને નાનાાં બાળકો રતનમાને ભરોસે મકૂીને નબચિંતપણે જઈ શકતી.   

 

કહ ેછે ને કે બધાાં હદવસો સરખાાં નથી જતાાં. અચાનક જ કોરોનાએ સમગ્ર દુવનયાને બાનમાાં લીધી. 
લોકડાઉન જાહરે થયુાં ને પછી થોડુાં હળવુાં પણ થયુાં. પરાંત,ુ કાંપનીએ પોતાના પ્રાઇવેટ ગામમાાં બહારની 
કોઈ પણ વ્યક્તતની અવરજવર પર પ્રવતબાંધ લગાવી દીધો. તો પણ રતનમાએ ગામમાાં જવાની 
કોવશર્ કરી અને સીક્રુીટીનાાં માણસોએ તેમને પકડી લીધાાં. ઓહફસરોએ તેમની પછૂપરછ કરતાાં 
તેમણે ભીની આંખે આપવીતી કહી. એકલે હાથે ઉછેરેલો દીકરો જેવો કામ માટે બહાર નીકળતો એટલે 
વહુ તેમને કાઢી મકૂતી. દીકરો ઘેર પાછો ફરે ત્યારે જ ઘરમાાં જવાની છૂટ. ઘરમાાં પૈસા ન આપે તો 
વહુ જમવા પણ ન આપતી. આ સાાંભળીને ઓહફસરોએ તેમને આવથિક મદદ કરવા તૈયારી બતાવી 
પણ સ્વમાની રતનમાએ હાથ જોડીને ગામમાાં કામ કરવા માટે અનમુવત માાંગી. અને મળી પણ ખરી! 
ફબળયા ફરી સજીવ થઈ ગયાાં! 
*** 

છેલ્લાાં થોડાાં હદવસથી રતનમા નથી દેખાયાાં. તેમનો સાંપકષ  કરવામાાં પણ વનષ્ટ્ફળતા સાાંપડી. સ્વમાની 
અને વ્હાલપનાાં વડલા જેવાાં રતનમાને સ્વસ્થ રાખવા રોજ પ્રાથષનાઓ થાય છે. બચિંતાગ્રસ્ત મનનાાં 
એક ખણેૂ આ પ્રશ્ન રોજ પરેશાન કરે છે કે ક્યાાંક આ કાળમખુા કોરોનાએ તો....અને હાથ આપોઆપ 
આકાશ તરફ ઊઠી જાય છે. 
(સત્ય ઘટના પર આધાહરત આ વાતાષમાાં પાત્રનુાં નામ બદલી નાખ્યુાં છે.) 
 

ભગવતી પાંચમતીયા ‘રોશની’ – જામનગર - 9824242322 
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માણસાઈ નામે પોસ્ટ 

ભરત ભટ્ટ 

      ઇન્દ્સ્પેકટર રાહુલ શમાષને સવવિસમાાં આજે પાંદરમુાં વર્ષ બેઠુાં.એ સવારમાાં વહલેા ઉઠીને 
પાઠપજૂા~વનત્યકમષ કરી તૈયાર થઈ ગયા..ત્યાાં જ અવમત એ.એસ. આઈ.નો મોબાઈલ.." સર,શહરેના 
સીમાડે ભીડ એકવત્રત થઈ છે..અસાંખ્ય કામદારો ભેગા થયાાં છે..પથ્થરમારો..આગજનીનાાં બનાવો 
બની શકે એમ છે.આપ જલ્દી આવો".રાહુલ શમાષ તરત જ સ્થળ પર ધસી ગયા સ્ટાફ સાથે.ટોળાં મોટુાં 
હત ુાં.. પણ પોલીસની હાજરી અને રાહુલ શમાષએ માઈકમાાં કહ્ુાં," કોઈપણ કામદાર વમત્ર ઉશ્કેરાય 
નહહ..શહરેની જ નહીં સમગ્ર દુવનયામાાં આ મહામારી ફેલાયેલી છે..તમે ભાગી ભાગીને ક્યાાં જશો..! 
ટોળામાાંથી એક યવુાન ગસુ્સામાાં બોલ્યો," પણ અમારે કરવુાં શુાં...?નથી આવક..કારખાના બાંધ 
છે..કેટલાય હદવસોથી..રોટી નથી મળતી..અરે..સાહબે ભખૂ લાગે છે ત્યારે બહાર નીકળીએ છીએ તો 
પોલીસના દાંડા ખાવા પડે છે..અમને અમારાાં વતન જવા દો..માાં બાપને અમારી બચિંતા હોય કે 
નહીં..ગામડામાાં સકૂો રોટલો ને ડુાંગળી તો મળી રહશેે ને..!અહીં તો આ ફૂડપેકેટ.."~ કહતેાાં એ યવુાન 
રડી પડયો.. 
" જુઓ થોડી ધીરજ રાખો..સૌને જમવાની સરસ વ્યવસ્થા અંગેની મારી જવાબદારી..તમારે ગામ જ 
જવુાં છે એ પણ વ્યવસ્થા તાંત્ર કરશે..પણ આમ પગપાળા કે પોતાના વાહન લઈને હાઈ - વે પર 
જોખમ ન ઉઠાવતાાં આ મારી અમારા તાંત્રની અપીલ છે..સવાલ સમયનો છે.." 
ટોળામાાં શાાંવત પથરાઈ ગઈ..ઇન્દ્સ્પેતટરે સ્થાવનક નેતાઓ અને ઉત્સાહી યવુાનો સાથે વાતચીત કરી 
સૌની વ્યવસ્થા સરકારી સ્કલૂમાાં કરી.. 
 ઇન્દ્સ્પેતટરે એક જનયાએ જીપ ઉભી રાખી..લોકોને બહાર ન નીકળવાની અને માસ્ક પહરેવાની અપીલ 
કરી..ઉપરી અવધકારીને કામદારોની ઘટના અંગે જાણકારી મોબાઈલ પર આપી..એટલામાાં થોડે દૂર 
કચરપેટીની આસપાસ રડવાનો અવાજ સાંભળાયો.. એ સ્ટાફને લઈ એ તરફ ગયાાં.. 
ઓહ.. કાંઇક બોતસ જેવુાં ..અને કણસવાનો અવાજ રડી રડીને થાકી ગયેલો અવાજ..ઇન્દ્સ્પેતટરે તરત 
એ બોતસ લીધુાં..જોયુાં તો બાળક લોહીલહુાણ..નાજુક શરીર પર કતૂરાનાાં કરડવાનાાં વનશાન.. 
" અરે અવમત વસવવલ તરફ ગાડી લઈ લે..જલ્દી..ફાસ્ટ.." 
" જી સર" 
   અને વસવવલ બળવવભાગમાાં બાળકને લાવવામાાં આવ્યુાં..ડૉકટર,નસષ,સ્ટાફની દોડધામ.. 
" સર આ કેવો જમાનો એક તો ખોટુાં કરે અને પે્રનનન્દ્સી રહી ગયા બાદ માસમુને આવી રીતે તરછોડી 
દેવુાં .....એ...- અવમત. 
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" અવમત માનવતા મરી પરવારી છે..આવા હકસ્સા બને એ સમાજ માટે સારી વનશાની નથી..આ 
બાળકના માતાવપતા કોણ..!..એનુાં હવે કોણ..!ઇન્દ્સ્પેતટરે કહ્ુાં. 
      હદવસો વીતતાાં ગયાાં.. રાહુલ શમાષએ વસવવલ હોક્સ્પટલમાાં જઈ બાળકની પછૃા કરી..ડૉ.. નસષ 
અને સમગ્ર સ્ટાફે સરસ કાળજીથી બાળકને જીવતદાન આપ્યુાં..બાળક નસષનાાં ખોળામાાં ક્સ્મત આપી 
રહ્ુાં હત ુાં.. 
" વસસ્ટર.. આપનો આભાર. આપ સૌએ આ બાળકની સારી સાંભાળ લીધી... એક જજિંદગી બચાવી.." 
ઇન્દ્સ્પેતટરે કહ્ુાં. 
" સર, માનવતા તો તમારી.. તમે ઓન ડ્ટુી હતા અને અચાનક તમારી નજર..  આ બાળકને અહીં 
લઈ આવ્યા.." નસે કહ્ુાં. 
       એટલામાાં પોલીસ કવમશ્નરશ્રી આવી પહોંચ્યા... 
" ઇન્દ્સ્પેકટર રાહુલ, ડોકટર, નસષ અને સ્ટાફ.. પ્રાઉડ ઓફ ય ુઓલ." કવમશ્નરશ્રીએ કહ્ુાં. 
સૌ ખશુખશુાલ હતા...બાળક પણ મરક મરક હસતુાં હત ુાં. નસષ એને રમાડી રહી હતી. 
*પણ..* 
*ઇન્દ્સ્પેતટર રાહુલના ચહરેા પર વેદના હતી...એ વેદના આપણે સૌ વાાંચી શકીએ છીએ.* 
(સત્ય ઘટના આધાહરત). 
 

ભરત ભટ્ટ – સરુત – 
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કોરોન્દ્ટાઈનની કૈદ 

ભરત ગોસ્વામી "ભાવકુ" 
 

આખા કચ્છના આ શહરેમાાં લોકડાઉનની થોડી છટછાટમાાં  શાકભાજીની લારી કાઢીને માાંડ માાંડ ઘર 
ચલાવતા રામજીભાઈ ને કોરોના પોઝીટીવ આવતાાં, એમ્બ્યલુન્દ્સ આવીને રામજીભાઈ ને લઈ ગઈ, 

નગરપાબલકા વાળાએ ઘરને સેનેટાઈઝ કરીને  શેરીને સીલ કરી નાખી, પત્નીની દર મહહને ટીબીના 
ઈલાજ માટેની દવા પણ જનરલ હોક્સ્પટલેથી રામજીભાઈને લેવા જવુાં પડત ુાં, એવી સાવ ભોળી છે, 

ઘરમાાં વદૃ્ધ માબાપે  જાન્દ્યઆુરીમાાં રણછોડ સેવા ટ્રસ્ટમાાં મોવતયાનુાં ઓપરેશન કરાવેલુાં હત ુાં,બાળકો 
પાાંચ ને આઠ વર્ષના સાવ નાના છે. 
રામજીભાઈ ને કોરોના વોડષ માાં પલાંગ પર ડૉતટરો ને હાથ જોડીને એકજ રજૂઆત કરતાાં હતાાં, 
"સાહબે મારા ઘરે કોઈ કરવા વાળાં નથી, આમેય કોઈ અમારા ગરીબની પચૃ્છા કરત ુાં નહોત ુાં, માટે તમે 
મહરેબાની કરીને મને ઘરે જવા દો, મારા પહરવાર ને પરુત ુાં જમવાનુાં પણ નહીં મળતુાં હોય, 

તમારી આ "કોરોન્દ્ટાઈનની કેદમાાં". 
 

ભરત ગોસ્વામી "ભાવકુ" - નયા અંજાર કચ્છ - 9925976986 
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ઝૂાંપડાની માણસાઈ 

ભરત ગોસ્વામી ‘ભાવકુ’ 
 
 

અંજાર ડેપોમાાં કાંડકટર તરીકે હોવા છતાાં કોરોના કાળમાાં અલગ અલગ પાળીમાાં મારી નોકરી 
લોકડાઉનમાાં ડેપોના ફતત ચોકીદાર જેવી હતી. 
ડેપોની બરાબર સામે આર.કે.એપાટષ મેન્દ્ટમાાં ત્રીજા માળે રહતેા સવુમત્રા ચાવડા કે જે નાની ઉમરમાાં 
વવધવા થયેલા. બે બાળકો ને સાસ ુસસરાની જવાબદારી સાથે સામહુહક આરોનય કેન્દ્ર નવસિંગમાાં હડેની 
પણ ફરજ બજાવતા હતા.  

તેમના બાળકો અમદાવાદ અભ્યાસ કરતા હોવાથી લોકડાઉન થતાાં તેઓ ત્યાાં બાજુમાાં મોસાળના 
ગામમાાં ચાલ્યાાં ગયા,  
આ તરફ સવુમત્રા બહને ને ઘરમાાં વદૃ્ધ સાસ ુસસરા સારસાંભાળ ની સાથે એકલા મકુીને પણ સતત 
ફરજ માાં હાજર રહીને 

દવાખાને દદી સાથે કપરા કાળમાાં પણ ભય વવના કોરોના વોહરયષસ જેવી કામગીરીની સાથે આખા 
એપાટષ મેન્દ્ટમાાં રહતેા બધાની પણ એટલી જ ધ્યાન કરતા હતાાં, સરકાર તરફથી મળતા માસ્ક, 

સેનેટાઈઝર, હોમીઓપેથી કોરોના રક્ષક ગોળીઓનુાં વવતરણ કરતા, સાથે સાંકટ સમયે ઝુાંપડાના બે 
ગરીબ મજુર પહરવારને રાશન કીટ અપાવીને વગેરેની મદદ કરતા, ને કોઈ પણ બબમાર પડ ેતો 
આજુબાજુના બધાાં સવુમત્રા બેન ની સલાહ પ્રમાણે જ ઈલાજ કરાવતા, 
એવી સેવાભાવી છાપ ધરાવતા, 
 પરાંત,ુ,! અચાનક 13 એવપ્રલના સવારે એમના સસરાની તબબયત કથળતા ઈલાજ કરવવા ગયા. 
સાથે સાસ ુસસરા બને્ન નો ટેસ્ટ કરાવ્યો તો કોરોના પોઝીટીવ આવતા 
 108 એમ્બ્યલુન્દ્સ આવીને બને્ન ને દાખલ કરવા લીલાશા કુટીયા આદીપરુ લઈ ગઈ, સવુમત્રા બેનને 
ઘરમાાં એકલાને હોમ કોરોન્દ્ટાઈનમાાં રાખીને અવધકારીઓ ઘરને સીલ કરી નાખ્યુાં,  
બે ચાર હદવસમાાં બધાાં પાડોશીઓના અસલ  રાંગ દેખાવા લાનયા, જરૂરી ચીજ વસ્ત ુની વસ્ત ુપછુપરછ 
તો એક બાજુ રહી પરાંત ુ દુધ કે શાકભાજી ને છાપા વાળા આવતા બાંધ થઈ ગયા. 
બીપી ની ગોળીઓ પણ ખલાસ થવા આવી હતી, એક બે હદવસ 

ગેલેરીમાાં ઉભા રહીને અવાજ કરીને બોલાવ્યા, પણ કોઈ મદદ કરવા આગળ આવ્યુાં નહીં, 
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આ જોઈને જેમને સબુચત્રા બેને જેને રાશન આપાવ્યુાં હત ુાં એ પાંચમહાલના બે મજુરો મહશે તડવી ને 
મન ુ વનનામા બને્ન લોકડાઉનમાાં છટછાટના સમયે પાસેની મણીધર હકરાણાાં સ્ટોરની દુકાનમાાંથી 
,દુધ,શાકભાજી તથા મેડીકલ સ્ટોર માાંથી દવાઓ વગેરે લાવીને સુાંડલા નાખી દે, રસ્સી વડે સવુમત્રા 
બેન ઉપર ખેંચી વસ્તઓુ મેળવી લે, આમ જેમતેમ મજુર આહદવાસીની મદદથી પસાર કરેલા ચૌદ 
હદવસના સમયનો અનભુવ તેમને પાડોશમાાં વસતાાં અમીરોના અહાંમ ને *ઝુાંપડાની માણસાઈ* નો 
ભેદ સમજાવતો ગયો.  

(નામ ને અટક બદલી છે.) 
 
 

ભરત ગોસ્વામી ‘ભાવકુ’ - નયા અંજાર કચ્છ -  9925976986 
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રજા 

ભરત ગોસ્વામી ‘ભાવકુ’ 
 
 

સાંગીત સર મહશે્વરી સાહબેના ત્રણેય દીકરાઓ એક મકાનમાાં ઉપર નીચે અલગ રહતેાાં, 
લોકડાઉનમાાં ઉપરના માળે રહતેા જોન્દ્ટુ, હમેલ બધાાં છોકરાઓ સ્કલૂની રજામાાં ઘણાાં મહહનાથી મોજ 
કરતાાં પરાંત ુજોન્દ્ટુના કાકી ને મશુ્કાનની  મમ્મીને કોરોના પોઝીટીવ આવતા બધાને ઘરમાાં ચૌદ 
કાઢવામાાં જોન્દ્ટુ રોજ ઉઠીને એની મમ્મીને એકજ સવાલ કરતો, 
"મમ્મી અમને આ ઘરમાાં પરુાવામાાંથી રજા કયારે મળશે"? 

 

(તમામ નામ એમની પરવાનગીથી સત્ય રાખ્યા છે.) 
 

 

ભરત ગોસ્વામી "ભાવકુ" - નયા અંજાર કચ્છ - 99259 76986 
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વહમેનો વાઈરસ 

ભરત ગોસ્વામી "ભાવકુ" 
 

કોરોનાના કરફ્મુાાં રાતે્ર અબગયાર સમયે દેકારો સાંભળાતા, મેં ઉઠીને જોયુાં તો ! પારુલબેન તફુાનમાાં 
હદલ્હી જવા નીકળેલ પણ, લોકડાઉન અડધા રસ્તેથી પાછા વળેલા તેના વદૃ્ધ માબાપ ને ઘરમાાં પરત 
લાવવા મથતા હતાાં. ને ગામ ભેગુાં થઈને એમને ગામથી બહાર મોકલવા રકઝક કરી રહ્યા હતાાં. 
પારુલબેન વશક્ષક બનીને વર્ોથી જયાાં હળીમળી ગયા હતાાં. આજે એજ લોકોને ભલાઈ બાપા કરતાાં 
હતાાં કે, "મારા વદૃ્ધ માબાપ ને અહીં રહવેા દો" એ ચેકઅપ થઈને બોડષરેથી જ પાછા આવ્યા છે. 
 'તમે કહો તો ગામ બહાર વનશાળના રુમમાાં રાખુાં, પણ મહરેબાની કરીને એમને રોકાવા દો" અત્યારે 
અડધી રાતે્ર આ વદૃ્ધ બબચારા કયાાં જશે? સાવ અજાણયા છે," 

"એમની ઉમ્ર પર તો રહમે ખાઓ" 
 પારુલબેન હાથ જોડીને લોકોની પાસે રડતા રડતા કરગરીને વવનાંતી કરી રહ્યા હતા. 
પરાંત ુ! ગામ વાળા એકના બે ન થયા. 
સરપાંચ બોલ્યા :  તમે પે્રમથી રહો, પણ ! તમારા માતાવપતા તો નહીં જ ! એ લોકો 
મસુાફરી કરીને આવેલા છે. માટે કોઈ પણ સાંજોગોમાાં એમને ગામમાાં રહવેા દેશુાં નહીં, એમને રોકાવા 
દઈને અમારે શુાં ! ગામ આખાને કોરોનામાાં ધકેલી દેવા ??, 

પારુલબેને ના છટકે બોલાવેલી પોલીસના પી.એસ.આઈ.એ 

બધાને સાાંભળયા,ને  

ગામલોકોને કહ્ુાં કે "તમારા સાંતોર્ ખાતર કહો તો ડૉતટરને બોલાવીને આ વડીલોનુાં ચેકીંગ કરાવી 
દઈને પછી જ રહવેા દો" 
પરાંત.ુ.. 
ગામના મખેુ એકજ વવરોધનો સરુ હતો. આ લોકો કોરોના વાળા વવસ્તાર માાંથી આવ્યા છે. એટલે 
જલ્દીથી ગામ બહાર નીકળી જાય, 

આ વવવાદનો વકરતો માહોલ જોતાાં, 
પરમાર સાહબે બોલ્યા "બહને તમે તો ભણેલા છો. એક કામ કરો, માતાવપતાને લઈને શહરેમાાં કોઈ 
સાંબાંધીને ત્યાાં થોડો સમય રોકાઈ જાઓ ત્યાાં સધુી, 
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વાઈરસ કાબમુાાં આવે, લોકડાઉન હટી જાય ને વાતાવરણ થોડુાં પડે. કાનનૂ ને સાવ મજબરૂ જોઈને 
પારુલબેન જેમતેમ થેલો ભરી, ઘરને તાળાં મારીને તફુાનમાાં આંસ ુને િોધ ભરેલા ચહરેા સાથે બેસી 
ગયાાં.  

રવાના થતાાં પહલેાાં પારુલબેન શ્રાપ દેતા હોય એમ ત્રાડ નાખીને બોલ્યા : " ગામમાાં મારા દશ વર્ષ 
પાણીમાાં ગયા. "કોરોના તો જતો રહશેે" પણ,,,!  

"તમારા મનમાાં રહલેા વહમેના વાયરસમાાં તમે કાયમ સડતાાં રહશેો ભગવાન પણ તમને કાઢી નહીં 
શકે,,,! 
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વવદાયવેળા 
ભરત ગોસ્વામી "ભાવકુ" 

 

વનમેશ લોકડાઉનમાાં જેમતેમ કરીને મુાંબઈથી કચ્છ પાછો આવી ગયો, ઘરમાાં માબાપ, બે દીકરી ઉપર 
આવેલો દોઢેક વર્ષના હદકરા વમલનને મળીને જાણે કે કોઈ જ ાંગ જીતી આવ્યો હોય એવો આનાંહદત 
થતો હતો. 
પાંદરેક હદવસ પછી એમની પત્ની રૂપા જે શાાંત સદાય ઘરકામમાાં પરોવાઈ ને હદવસો પસાર કરી 
દેતી, પણ ! અચાનક એક હદવસ રૂપા ને રસોઈ બનાવતાાં કાંઈ સ્વાદની ખબર ન લાગતા, તેણીએ 
તેના સાસ ુનીમબેુન ને કહ્ુાં," બા કોણ જાણે કેમ ? આજે અવાજ તો બેસી ગયો છે. ને આ દાળ શાકમાાં 
સ્વાદ કેમ નહીં આવતો હોય, 

નીમબેુન : રૂપા બેટા ગરમ મીઠાના પાણી કોગળા કરી નાખ, બરોબર થઈ જશે, 

બીજા હદવસે સવારે મારી પત્ની નીતા કહ્ુાં , નીતા ભાભી ચાલોને આજે માકેટમાાં માાંથી શાકભાજી 
લઈ આવીએ ને સાથે સીટી હડસ્પેન્દ્સરીમાાં દેખાડતા આવીએ, 

બને્ન બપોરે શાકભાજી સાથે દવાઓ  લઈને ઘરે આવ્યા, 
હુાં બપોરે જમવા આવ્યો ત્યારે મારી પત્નીએ મને કહ્ુાં, સાાંભળો છો..! આજે તો ડૉકટરે સ્વાદના ઈલાજ 
માટે રૂપા ભાભીને નાકમાાં રાડ પડાવી નાખે એવી સળી નાખી હતી. ને ઈ,,,,! કેમ??ને 

નામ, નાંબર  ઠેકાણુાં,ની પછુપરછ કરતાાં હતા, 
હશે,,,! એમાાં શ ુ?? મેં સહજ સમજીને પત્ની ની વાત ને ઉડાડી દીધી, 
સાાંજ પડી તો,,,108ની ગાડી,ને પોલીસ ડોતટર, નસષની ટીમ  આખો કાફલો વનમેર્ના ઘર પાસે આવીને 
ઉભા હતાાં, ફબળયામાાં સ્ત્રીઓ, પરુુર્ો દુર ઉભા ગસુપસુ કરતાાં હતા, 
"આ વનમેશીયો મુાંબઈ આવ્યો એટલે,,? કે શુાં છે. કેમ આ બધાાં??? 

એક ડૉતટર કાગળ કાઢીને બોલ્યો, 
"રૂપાબેન વનમેર્ભાઈ મહશે્વરી" ,કોણ છે ,? બહાર આવો , તમારે આ 108માાં ચાલવાનુાં છે. તમારો 
કોરોના ટેસ્ટ પોઝીટીવ આવ્યો છે. 
થોડીવાર માાં ઘરમાાંથી વનમેર્ની પત્ની રૂપા બહાર નીકળી ને બોલી મેં શુાં ગનુો કયો છે, કે તમે બધાાં 
મને લેવા આવ્યા છો, હુાં આ ઘર છોડીને કદીયે કયાાંય ગઈ નથી ને જાવાની પણ નથી,  
છેવટે બધાની સમજાવી કે, બસ ચાર આઠ હદ ની વાત છે. જો ત્યાાં રહીશ તો ઘરના કોઈને ચેપ ન 
લાગે એટલે, 

 રૂપા જેમતેમ કરીને જવા તૈયાર તો થઈ પણ,,,,! 
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ઘરમાાંથી બહાર નીકળતાાં, એના  પતુ્ર વમલન સામે જોઈને  

પગલાાં ઉપડતા નહતા, માાંડ માાંડ રડતાાં રડતાાં 108 ના દરવાજે પહોંચી,મા હદકરા બને્નના ચોધાર 
આંસથુી એકબીજાની વવદાયવેળા, આખા ફળીયો ગમગીન કરી દીધો,  એકબીજા વાત ુાં કરતા હતા. કે 
આ તે કેવો રોગ કહવેાય ? સાવ ધાવણાાં દીકરાને મા થી અલગ કરી દીધો.  

(પાત્રોના નામ બદલ્યા છે.) 
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હવે કોણ? 

ભરત ગોસ્વામી "ભાવકુ" 
   

વજો પ્રજાપવત સવારે શાકભાજી ને સાાંજે નાસ્તાની ઈ સાઈકલ પર ફેરી કરતો, 
વહલેી સવારે શાકભાજી ખરીદી કરે,વેંચીને ને બપોરે જમીને ફરી પાછો સાાંજની તૈયારીમાાં લાગી જાય, 

બાળપણમાાં વપતાની છત્રછાયા ગમુાવી ને સાત ધોરણ ભણીને માકેટમાાં મજુરી કરતાાં કરતાાં ઉધાર 
સધુાર કરીને શાકભાજી ફેરી ને નાસ્તાની ફેરીમાાં મકાન પાકુાં કયુાં, બે બહનેો પરણાવી, પોતે પરણી 
ગયો, સમય જતાાં પત્ની ડીલીવરીમાાં પતુ્રને જન્દ્મ આપીને કોમામાાં ચાલી ગઈ ને ત્રીજા હદવસે 
અવસાન પામી, યવુાન પતુ્રવધનૂા મતૃ્યનુો આઘાત ન જીરવાતા વજાની માતા પણ થોડા મહહનામાાં 
મતૃ્ય ુપામી, યવુાન વજો ને સાવ નાના દીકરાને સાંભાળ માટે વજાની મોટી બહનેે પોતાના ગામમાાં 
એક છટાછેડા વાળી સ્ત્રી જોડે ઘર સાંસાર બાાંધી દીધો, 
વજા ને ત્યાાં ફરીવાર પતુ્રનો જન્દ્મ થતાાં હદલમાાં ફરીથી ખશુીનુાં વાતાવરણ છવાઈ ગયુાં, પરાંત ુથોડા 
સમયમાાં ખબર પડી કે આગલી મતૃ પત્નીનો સાંતાન માંદબદુ્ધદ્ધનો છે. 
બીજી પત્ની હવે પોતાના પતુ્રને સાર સાંભાળ રાખે ,ઓરમાન પતુ્ર પ્રત્યે ઓરમાય ુવતષન કરે, 

વજો પત્ની પર માંદબદુ્ધદ્ધ વાળા દીકરાની હાલત જોઈને રોજ ગસુ્સો કરતો,પરતુાં પછી જાતે રોજ ફેરી 
કરી આવે દીકરાને  નવડાવી,ખવડાવી ને પાલન પોર્ણ જાતે કરતો, 
લોકડાઉન માાં છટ મળતા ધાંધા ને ફરી પાછો ધબકતો કરવા સવારે શાકભાજી ને સાાંજે નાસ્તાની ફેરી 
કરવામાાં કયાાંક સાંિમણ થતાાં, 
બે ત્રણ હદવસની ઉધરસ ને તાવ ને જોતાાં ગામના ડોકટરે ભજુ મોકલ્યો ને ત્યાાં ટેસ્ટમાાં કોરોના 
પોઝીટીવ આવતા મુાંરાના  કોરાંન્દ્ટાઈન હોમમાાં બે હદવસમાાં વજો અવસાન પામ્યો, ત્યાાં જ બધી વવવધ 
કરવામાાં આવી, આ બાજુ પત્ની બધુાં હિયા િમ પતી ગયાના મહહનામાાં જ બધુાંય ભેગુાં કરીને ઓબચિંતી 
પતુ્ર સાથે માવતરે કાયમને ચાલી ગઈ, આજુબાજુના ફબળયા વાળા એ એની મોટી બહનેને બોલાવીને 
માંદબદુ્ધદ્ધના સાત વર્ષ ને પતુ્ર સોંપતા કહ્ુાં, "બહને જગતમાાં મા -બાપ વગરના આ અબધુ બાળકનુાં 
હવે કોણ....??? 

(સત્ય ઘટના) 
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કોરોનાનો જાત અનભુવ 

ભરતચાંર શાહ 

 

તા.૩૦મી ઓગસ્ટે સરુત મ.ન.પાનો  ધન્દ્વાંતહર રથ આવ્યો અને સીધા અમારા એપાટષ મેન્દ્ટ નજીક 
ઊભી રાખી દરેક ફલેટમાાંથી બધાને જબરદસ્તી બહાર બોલાવી રેવપડ ટેસ્ટ કરાવડાવ્યુાં. હુાં ,પત્ની અને 
પતુ્ર લાઈનમાાં ઊભા રહ્યા.અમારો નાંબર આવ્યો. પતુ્રનો, મારો પોબઝહટવ અને પત્નીનો નેગેહટવ હરપોટષ . 
અમે ત્રણે ત્રણ ગભરાયા. 
ડોકટરએ દવા આપી અને  કહ્ુાં "નોમષલ છે,ગભરાવા જેવુાં નથી.પાાંચ હદવસમાાં સારુાં  થઈ જશે"   

 

૧૪હદવસ ફરજજયાત  ઘરે જ અલાયદા  (તવોરોન્દ્ટાઇન )રૂમમાાં રહવેા કહ્ુાં. પતુ્રની છેલ્લા સત્રની 
છેલ્લી પરીક્ષા યવુનવવસિટી ખાતે ચાલ ુથઈ ગઈ હતી.અમે બધા ટેન્દ્શનમાાં આવી ગયા.પરીક્ષા આપવા 
જશે કેવી રીતે? પકડાય તો પાબલકા દાંડ કરે અથવા પોલીસ કેસ થઈ જાય તેની બીક. 
ડોતટરે.કહ્ુાં" તમે પરીક્ષા આપવા જઈ શકો પણ પરીક્ષા આપી સીધાજ ઘરે આવવાનુાં બીજે કશે હરવા 
ફરવા નહહ જતા. પકડાઇ જાઓ તો અમે જવાબદાર નહહ" 
ડોતટરની.સલાહ મજુબ પતુ્રએ પરીક્ષા આપી અને ભગવાનના કૃપાથી હમેખેમ વગર કોઈ મષુ્શ્કલથી  
પરીક્ષા પાર પડી. 
બે - ત્રણ હદવસ બાદ મને અચાનક ઠાંડી લાગી તાવ ચઢયો. ફેવમલી ડોતટરને ફોન કયો. ડોકટરે રૂબરૂ 
બોલાવ્યા પણ મારી  ત્યાાં જવા જેવી  હાલત બબલકુલ નહોતી. ઘરે લેબવાળાને બોલાવી લોહી લઈ 
ગયા અને હરપોટષ  ઈ મેઈલ દ્વારા માંગાવી ડોતટરને બતાવ્યુાં. હરપોટષમાાં શે્વત કણો ઓછા હતા. વધ ુ
પાણી, તારોપા અને નલકુોઝનુાં પાણી પીવા કહ્ ુપણ કશો ફેર ના પડયો.ફેવમલી ડોકટરે   બાપ્સ 
હોક્સ્પટલમાાં જવાની સલાહ આપી. બાપ્સ હોક્સ્પટલમાાં ગયા. ત્યાાં એક્ષ રે પડાવ્યો, વસટી સ્કેન કરાવ્યુાં, 
બ્લડ હરપોટષ  કઢાવ્યુાં. વસટી સ્કેન પરથી માલમુ પડ્ુાં કે ૧૫-૨૦ ટકા કોરીનાની અસર છે. ડોકટરે  પણૂષ 
આઇસોલેશનમાાં રહવેાની સલાહ આપી.હોક્સ્પટલમાાં દાખલ થવાની જરૂરી નહોતી. તે મજુબ બીજા બે 
ત્રણ હદવસ ઘરમાાં જ આઇસોલેશનમાાં રહ્યો. 
 

આ હદવસો દરમ્યાન સરુત મહાપાબલકામાાંથી ડૉતટરોના ફોન આવતા હતાાં અને તબબયત વવશે 
પછૂપરછ કરતા હતા. તેમણે ખાસ સલાહ આપી કે," હદવસના ૪ વખત ઓક્તસજન લેવલ 
તપાસવુાં.૯૪ની નીચે જાય તો તાત્કાબલક વસવવલમાાં દાખલ થઈ જવુાં. 
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બે હદવસ ઓક્તસજન લેવલ નોમષલ રહતે ુાં હત ુાં. કોઈકવાર ઓછાં થઈ જાય તો ઊંડા શ્વાસ લેવાની 
સલાહ આપી.  ઊંડા શ્વાસ લઈએ ત્યારે લેવલ નોમષલ રહ ેપણ જ્યારે વગર શ્વાસ લીધા વગર 
તપાસીએ તો લેવલ ૯૪-૯૩ થઈ જતુાં. 
એક હદવસે રાતના મારા પતુ્રએ મારુાં  ઓક્તસજન લેવલ તપાસ્યુાં તો ૯૦ થી ૯૨ થઈ ગયુાં. ઊંડા શ્વાસ 
લીધા તો ૯૪ થયુાં. પાછાં થોડીવાર પછી માપ્યુાં તો ૯૨-૯૩. રાતના એક વાગેલો હતો.પતુ્રએ તેના 
એક ખાસ વમત્રને ગાડી લઈ આવવા કહ્ુાં અને રાતના દોઢ વાગે વસવવલમાાં લઈ ગયા.ત્યાાં તપાસવામાાં 
આવ્યુાં. જરૂરી કાયષવાહી કયાાં બાદ મને વસવવલ કોરોના હોક્સ્પટલમાાં દાખલ કરવામાાં આવ્યો.   

સ્ટે્રચર પર સવુડાવી સાતમાાં માળે કોરોના વોડષમાાં લઈ ગયા અને ઓક્તસજન માસ્ક પહરેાવી ઉપચાર 
ચાલ ુકયો. બે હદવસ સદાંતર ઓક્તસજન પરજ રાખવામાાં આવ્યો. ત્રીજા હદવસે ઓક્તસજન લેવલ 
૯૮-૯૯ થતાાં ખાનગી હોક્સ્પટલમાાં  વધ ુવનગરાની હઠેળ મને ખસેડવામાાં આવ્યો.  

 

જેમ નાના બાળકોને નવી નવી વસ્તઓુ બાબત જાણવાની ઉત્સકુતા હોય તેમ મને પણ ઘણા હદવસથી 
૧૦૮ રુનણ વાહહકાની અંદર કેવુાં હોય તે જાણવાની ઉત્સકુતા હતી જે આખરે પરૂી થઈ જ્યારે મને 
નવી વસવવલમાાંથી ખાનગી હોક્સ્પટલમાાં ખસેડવામાાં આવ્યો ત્યારે ૧૦૮મા લઇ જવામાાં આવ્યા હતા.  

 

નવ હદવસ ખાનગી હોક્સ્પટલમાાં વનગરાની હઠેળ રાખ્યો તે દરમ્યાન પણ એક્ષ રે અને બ્લડ હરપોટષ  
લેવામાાં આવ્યા અને સદભાનયે એ નોમષલ આવ્યાાં. દવાઓ ચાલજુ હતી. શરીર ગળાઈ ગયુાં હત ુાં. 
નવમા હદવસે ખાનગી હોક્સ્પટલમાાંથી રજા આપવામાાં આવી ત્યારે એવુાં મહસેસુ થત ુાં હત ુાં કે જાણે હુાં 
કોઈ  જ ાંગ જીતી આવ્યો. ઘરે પત્નીએ પાણી ઉતારી મને ઘરમાાં હસતા મોએ આવકાયો. ઘરે આવ્યા 
બાદ પણ દસ હદવસ હુાં  કવોરાંટાઈન  રહ્યો.  

 

લગભગ ૨૮ હદવસ સધુી પહરવારથી અળગા રહ્યા. પહરવારના સભ્યોને સ્પશષ કરવાની તાલાવેલી 
જાગી હતી.  

પત્નીએ ઘરમાાંજ ભગવાન સામે અશ્રભુરી નયને પ્રાથષના કરી,  હ ેઈશ્વર , "કૃતજ્ઞ છાં તારા એ પે્રમ 
અને ઉપકાર માટે..." 
(જાત અનભુવ) 
 
 

ભરતચાંર શાહ – સરુત - 9328974240 
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પહરવારથી કોઈ વાત છપાવવી જોઈએ નહીં...! 
ભરતવસિંહ એમ.ઠાકોર (સરલ) 

 

કેમ , તમે આજે આનાંદમાાં છો ? 

છેલ્લા પાંદરેક હદવસથી મ ૂાંઝાયેલા હતા એવુાં લાગે છે. પત્નીએ પછૂયુાં. 
  તને એક વાત કહુાં. ! 
બોલો. 
પાંદર હદવસ પહલેા આપણે તા .10/9/2020 ના રોજ લણુાવાડા ગયા હતા તે યાદ છે ? 

તો શુાં થયુાં? હા, યાદ છે ને! 
તુાં સયૂાાૅ કટલરીમાાં કટલરીની ખરીદી કરતી હતી ત્યાાંરે હુાં એતસીસ બેંકમાાં મારી મેતસલાઈફ પોલીસી 
રીન્દ્ય ુકરાવવા માટે ગયો હતો.  

   તો શુાં થયુાં ? 

મારી પરૂી વાત તો સાાંભળ... 
 તે હદવસે બેંકમાાં પ્રવેશતા હાથ સેનેટાઈઝ કરી પરૂતી તકેદારી સાથે સામેના ટેબલ પર બેઠેલા 
વવરકભાઈને મળયો. 
લગભગ તેમની સાથે અડધો કલાક સધુી ચચાષ કયાષ બાદ ચેક આપીને કામ પતાવ્યુાં. આ દરવમયાન 
બાંનેએ માસ્ક  પહરેેલ ુહત ુાં. 
કોરોનાની ગાઈડ લાઈન મજુબ સોશ્યલ હડસ્ટનસીંગ  પણ જાળવેલ હત ુાં. કામ પતાવી આપણે ઘરે 
આવ્યા. રૂહટન જીવનમાાં પરોવાઈ ગયા. 
 ત્રીજા હદવસે મેં વવરકભાઈને મેસેજ કયો. કે મારો ચેક કલીઅહરિંગમાાં મોકલ્યો? 

સામેથી મેસેજ આવતાાં જ હુાં અવાક થઈ ગયો. 
મને કોરોના થયો છે.! 
 તે ઘડીથી હુાં આજ હદન સધુી ભયના ઓથાર નીચી જીવી રહ્યો હતો. મહામારીના આ માહોલમાાં 
પોબઝટીવ વ્યક્તતના સાંપકષમાાં આવ્યા પછી કોરોના આપણને થાય જ એવુાં મનમાાં ઘસૂી ગયુાં હત ુાં.પાંદર 
વીસ હદવસ પછી કાંઈ ન થતાાં આ છૂપો ડર દૂર થયો હતો. ત્યારે શાાંવત થઈ.   

  મનમાાં એમ કે વવરકભાઈ જો મારુાં  નામ આપશે તો પણ આરોનયની ટીમ આપણો ટેસ્ટ કરશે અને 
પાંદર હદવસ કોરાંટાઈન કરશે એ જૂદા..ઘરમાાં કોઈને આ વાતની જાણ નહતી. 
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 પહરવારથી આ વાત છપાવી એ મારી મોટામાાં મોટી ભલૂ હતી.સદનસીબે મને કાાંઈ ચેપ ન લાનયો 
ઍ મારા અને પહરવાર માટે સારુાં કહવેાય.મને પસ્તાવો થાય છે કે મારી ભલૂ પહરવારને મશુ્કેલીમાાં 
મકૂત. 
 મારુ મન આજે ઉદ્ધદ્વનન,નલાવન અનભુવે છે,આવા સમયે પહરવારથી કોઈ વાત છપાવવી જોઈએ 
નહહ...! 
 

(સત્ય ઘટના આધાહરત અનભુવ) 
 

ભારતવસિંહ એમ.ઠાકોર (સરલ) - મ.ુચોરસા તા.વવરપરુ  જજ.મહહસાગર - 9427185736 
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હર તરફ આગ હૈ દામન કો બચાયે કૈસે... 
ભાગષવી પાંડયા 

 

         બહુ જ ચોકસાઈથી બધા બારી-બારણાાં બાંધ રાખ્યાાં હતાાં, છતાાં પાછલે બારણેથી એ ઘરમાાં 
પ્રવેશી જ ગયો. કોરોના એક એવો ગાાંડોતરૂ હાથી છે કે જેને હજુ સધુી નાથવો મશુ્કેલ રહ્યો છે. બરાબર 
બેસતા વર્ષની સાાંજે મારા હસબન્દ્ડને ટેમ્પરેચર આવ્યુાં, ટેસ્ટ કરાવ્યા અને કોરોના હડટેતટ થયો. 
         હવે એવા હદવસોની સફર શરુ થવાની હતી જે બચિંતા, ભય અને અજ ાંપાથી ભરેલી રહવેાની 
હતી. બેસતા વરે્ આમ પણ નક્કી કયુાં હત ુાં કે અમદાવાદમાાં કોરોના વવસ્ફોટ છે એટલે ક્યાાંય કોઈ 
સગાવ્હાલા ને મળવા ન જવુાં. હવે તો ૧૪ હદવસ બધાએ ઘરમાાં જ રહવેાનુાં હત ુાં. હરપોટષ  આવ્યા પછી  
બે કલાક મનમાાં ખબૂ ગડમથલ ચાલી. કેવી રીતે હુાં બધુાં સાંભાળીશ ? નોકર વગર ,બહાર ગયા વગર 
બધુાં ખબૂ અઘરુાં હત ુાં. પણ ધીરે ધીરે મન મક્કમ કયુાં અને આખી વસસ્ટમ  ગોઠવી દીધી. અમારા જ 
ફેવમલી ડોતટરે હોમ  આઈસોલેશન ટ્રીટમેન્દ્ટ કરવાની શરૂ કરી.  

         પળે પળે પડકાર ઝીલવાનો હતો. આટલાાં વર્ો રોજ સવારે સાથે ચા પીધી હોય ,સાથે 
જમવા બેઠા હોઈએ એ બધાથી વવરુદ્ધ સહજે બારણુાં  ખોલીને એમની ચા, ઉકાળા, 
 દૂધ ,જમવાનુાં મકૂી દેવાનુાં.એક વ્યક્તત અચાનક જ જાણે કાળા પાણીની સજા ફરમાવી હોય એમ 
ઓરડામાાં પરુાઈ જાય .મારુાં  મન ઘણા પ્રશ્નો પછૂી રહ્ુાં હત ુાં અને મારે જ જવાબ શોધવાના હતા 
.સાંબાંધની ઉષ્ટ્મા તો બરકરાર હતી પણ રૂમમાાં નહીં જઈ શકવાની વન:સહાયતા મને ખબૂ વસમી 
લાગતી . આખરે ચૌદ હદવસ પરૂા પણ થઈ ગયા. કોરોના વવદાય થયો .જીવનનો આ કાળખાંડ થોડો 
કપરો હતો પણ બાકી રહલેા જીવનનુાં મલૂ્ય સમજાવતો ગયો. કદાચ પે્રમનો રાંગ વધ ુઘેરો બની 
જીવનને સતરાંગી બનાવી જ દેશે . 

ભાગષવી પાંડયા – અમદાવાદ - ૮૩૪૭૯૩૨૯૦૦ 
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નવી રાહ 

ભાવના ઉપાધ્યાય 

 

કોરોના કાળ એટલે મારા વવતેલા 48વર્ો દરમ્યાન ન જોઈ હોય તેવી કપરી ક્સ્થવત  અને એક 
વસક્કાની બે બાજુ હોય તેમ પીડા અને સેવાભાવના વમવશ્રત દ્ર્શશ્યો !અમે પવત -  પત્ની અને બે બાળકો 
એમ અમારો નાનો અને સખુી સાંપન્ન પહરવાર. અમે પવત પત્ની બાંને ખાનગી પ્રાથવમક શાળામાાં વશક્ષક 
તરીકે ફરજ બજાવી રહ્યા છીએ.મારા પવત મયાષહદત આવકના કારણે ડ્રોઈંગ તલાસ ચલાવતા હતા.આ 
કાળમખુા કોરોના વાયરસે પહરવતષનનો એવો વાયરો ફૂાંક્યો છે કે લોકોના જીવનની દશા અને હદશા  
બાંને બદલી નાખ્યા છે  ! આ ક્સ્થવતમાાંથી અમે પણ બાકાત રહી શક્યા નહહ.જુલાઈ પછી મારા પવતના 
પગારમાાં 50% નો કાપ મકૂાયો. લોકડાઉનના લીધે ડ્રોઈંગ તલાસ બાંધ હતા .આમ તો મારો સહારો 
અને કરકસરપવૂષકનુાં  આયોજનબદ્ધ જીવન જીવતા હોવાથી કોઈ મશુ્કેલી નહોતી પરાંત ુઆ ક્સ્થવત 
લાાંબો સમય રહી તો પછી શુાં ? આ બચિંતા મારા પવતને સતાવા લાગી હતી. તેથી  અનલૉક થતાાં હજુ 
વનયવમત શાળા ચાલ ુન થાય ત્યાાંસધુી સમય હોવાથી નવા કોઈ ધાંધામાાં તકદીર અજમાવવાનુાં નક્કી 
કયુાં.મને મદદના બહાને થોડુાં  રસોઈ કરતા આવડતુાં હત ુાં તેથી ખાણી પીણી ના ધાંધામાાં જ ાંપલવવાનુાં 
નક્કી કયુાં.જોકે આ મારા પવતના હદલના કોઈ ખણેૂ દબાયેલો શોખ હતો તે જાગી ઊઠયો અને તે 
હદશામાાં પ્રયત્નો શરૂ કયાષ.એક હહતેચ્છ વમત્રના હદશાસચૂનથી સદનસીબે સરુતના પાલ વવસ્તારમાાં 
ગૌરવપથ રોડ પર જનયા મળી ગઇ .આ રીતે એક આત્મવનભષરતા ના  પ્રયાસે  ભાગીદારીમાાં શરૂ 
થઈ '   જલારામ  તડકા ખીચડી એન્દ્ડ ચાટ હબ '. પાપા પગલી ભરતાાં આ ધાંધામાાં સફળતા કેટલી 
મળશે ? તે તો આવનારો સમય જ કહશેે પરાંત ુકોરોના એ આપદામાાં અવસર શોધવાની એક રાહ 
ચીંધી છે એ એક હકીકત છે. કહવેાય છે ને કે ' ચાહ  છે તો રાહ  છે '. 

ખરેખર કોરોનાએ ઘણા લોકો ને પોતાના વ્યવસાય બદલવા મજબરૂ કરી દીધા છે એ કડવુાં સત્ય છે. 
(કોરોના કાળ- સ્વાનભુવ.) 

ભાવના ઉપાધ્યાય – સરુત - 8153822441 
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૮૬ વર્ષમાાં આવી બીમારી કોઈ હદ જોઈ નથી. 
ચાંહરકા પ્રભાકર ભટ્ટ 

 

કોરોના એક ભયાનક બીમારી છે અને મારી ૮૬ વર્ોની ઉંમરમાાં મેં આવી બીમારી કદી જોઈ નથી. 
ધરતી ઉપર જે અત્યાચાર, ખનૂખરાબા વધી રહ્યા છે એને પહોંચી વળવા સરકાર, પોબલસ કે ન્દ્યાયતાંત્ર 
કામ કરે પણ આ કોરોના સામે આપણે સૌ લાચાર છીએ. અમારી ઉંમરે તો ઘરમાાં જ પરૂાઈને બેસી 
રહવે ુાં જરૂરી છે. તબબયત સાચવવી અને જો થાય તો આમાાંથી હમેખેમ બહાર નીકળી જવુાં, એ જ મોટી 
સફળતા ગણાય.   

લોકડાઉનનાાં કપરાાં કાળમાાં ઘરમાાં જ બાંધ સૌ કોઈ કાંટાળયા હતા. સપ્ટેમ્બરનાાં છેલ્લાાં અઠવાહડયામાાં 
અમારા બે દીકરાઓ અને બે દીકરીઓ અને એમનાાં સૌ કુટુાંબીજનો મળીને કુલ ૨૬ વ્યક્તતઓ ઉદેપરુ 
ફરવા ગયા હતા. મારી જવાની ઈચ્છા નહોતી પણ સૌની ઈચ્છાને માન આપીને મેં પણ જવા તૈયારી 
બતાવી. ત્યાાં સૌ સાવચેતીનુાં પાલન કયુાં. રીસોટષની બહાર ફરવા પણ નહોતા ગયા પણ ચેપ લાનયો. 
કુટુાંબનાાં આઠ વ્યક્તતઓનો વારાફરતી કોરોના પોબઝહટવ રીપોટષ  આવ્યો. ઉદેપરુથી પાછા આવીને હુાં 
મારા દીકરીને ત્યાાં અમદાવાદ રોકવાની હતી પણ મારા જમાઈ અને મને કોરોના પોબઝહટવ આવતા 
હુાં તરત જ મારા ગામ વ્યારા આવી ગઈ.  

મને તાવ હતો અને કશી ય સઝૂ પડતી નહોતી. કોઈ ભાન નહોત ુાં. વ્યારા ક્યારે આવી, એ પણ 
ખ્યાલ ન રહ્યો. મારા પૌત્રએ મને વાહનમાાંથી ઉતારી. ગામમાાં પરત આવીએ ત્યારે બધા બોલાવે, 

વાતો કરે પણ આ તો કોરોના. બધા પાસે આવતા જ ડરે. દીકરાએ સીટીસ્કેન, બ્લડ રીપોટષ  કરાવ્યો. 
દરમ્યાન હુાં વધારે સારી સારવાર મળે એ હતેથુી એમ્બ્યલુન્દ્સ મારફત મારા બીજા દીકરાને ત્યાાં 
સરુત આવી, હોક્સ્પટલમાાં દાખલ થઈ. કોઈ મળવા ન આવે, સાથે કોઈ હોય પણ નહીં. મનમાાં 
સતત ડર રહ.ે એટલુાં સારુાં  કે મને અન્દ્ય કોઈ બીમારી નહોતી. પાાંચ હદવસની સારવારનાાં અંતે હુાં 
સાજીસામી ઘરે આવી ગઈ. અશક્તત ખબૂ જ. દસ હદવસ પછી વ્યારા પાછી ફરી. ખાવાનુાં ભાવે 
નહીં. કોઈ મળવા આવે નહીં. લોકો ય અછૂત જેવ ુવતષન કરે. આ તે કેવી બીમારી! દીકરા વહુએ 
ખબૂ સેવા કરી. અશક્તત બે મહહના સધુી રહી. હવે સારુાં  છે. બસ, ભગવાનને એ જ પ્રાથષના. આ 
વવકટ પહરક્સ્થવતમાાંથી સૌને બચાવે.   

 

ચાંહરકા પ્રભાકર ભટ્ટ -  કોટમાાં, વ્યારા 
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બેદરકારી 
ચામી મજીઠીયા "ચારુ" 

 

"મહામારીની આ પહરક્સ્થવતમાાં મખુ્યમાંત્રી શ્રીનરેન્દ્ર મોદીજીએ લોકડાઉન હજુ એક મહહનો વધાયુાં." 
ટી.વી.માાં આ મખુ્ય સમાચાર સાાંભળી તપન બચિંવતત થયો. 
એટલામાાં રસોડામાાંથી ઉધરસનો અવાજ આવતાાં બાજુમાાં બેસીને મોબાઈલમાાં રમતી તેની પતુ્રી હદયા 
બોલી, 'પપ્પા, મમ્મીને ત્રણ હદવસથી શરદી ને તાવ છે છતાાં તે દવાખાને જવાની ના કહ ેછે. તમે જ 
સમજાવો એમને.' 
ટકટક કરી રસોડામાાંથી વાસણનાાં પડવાનો અવાજ આવ્યો. તપન દોડીને ત્યાાં ભાનયો ને જોયુાં તો 
ગેસ પરનાાં ઉકાળાને લેવા જતાાં મીતા લથડીયા લેતી હતી ને તપન તેને પકડે એ પહલેાાં જ તે ભોંય 
ભેગી થઈ ગઈ. તેને તરત હોક્સ્પટલનાાં આઈ.સી.ય.ુમાાં દાખલ કરી. તેને ઓક્તસજનની નળી 
લગાવામાાં આવી. તપાસ પછી પાકુાં થયુાં કે તેને કોરોનાનો ચેપ લાનયો છે. 
સાત હદવસ થયાાં ને હજી તેની હાલત સધુરી ના હતી. હદયા પણ તેની માતા વગર કશુાં ખાતી પીતી 
ના હતી. તપન હોક્સ્પટલનો ખચો ઉધાર લઈ ચકૂવી રહ્યો હતો. તેની નાની કપડાાંની દુકાન 
લોકડાઉનમાાં ઘણાાં મહહનાથી બાંધ હોવાથી તેની પ ૂાંજી ખટૂતાાં કફોડી હાલત થઈ હતી. એકતરફ 
તપનની આવથિક ક્સ્થવત સામે લડત ને બીજીતરફ મીતાની કોરોના સામે લડત.  

એક અઠવાહડયાનાાં સાંઘર્ષ બાદ અંતે મીતાએ દમ તોડયો. ફતત બત્રીસ વર્ષની યવુાવયે તેનો 
જીવનદીપ બઝુાઈ ગયો. તપનનાાં પગ નીચેથી જાણે જમીન સરકી ગઈ. તેને પોતાની વપ્રય પત્નીનો 
અંવતમ સાંસ્કાર કરી શકવાનુાં પણ નસીબ ના થયુાં. તેને ખદુથી વધુાં પાાંચ વર્ષની હદયા માતા વવના 
કેમ જીવશે તેની બચિંતા હતી. તેને પોતાની જાતને મીતાનો દોર્ી માન્દ્યો. આખો હદવસ ઘરે હોવાાં છતાાં 
તેની માાંદગીની જાણ મોડી પડી. વહલેાસર ઈલાજ ન થવાનો વસવસો તેને અંદરથી ખાઈ રહ્યો હતો.  

એ જ ક્ષણે તેણે આંસ ુલુાંછી હહિંમત ભેગી કરી તેની મતૃ પત્નીને વચન આપ્યુાં કે તે ફરી આવી 
બેદરકારી નહીં દાખવે અને હદયાને વપતા અને માતા બને્નનો પે્રમ આપશે. 
એક ના દેખાતાાં વાઈરસે દુવનયાભરમાાં હાહાકાર મચાવ્યો. કેટલાાંયનાાં જીવ લીધાાં ને કેટલાાંયનાાં 
જીવનનો આધાર. પ્રભ ુસૌને આની સામે લડવાની તાકાત આપે એવી તપને પ્રાથષના કરી. 
(સત્યઘટના.પાત્રોનાાં નામ બદલ્યા છે.) 
 

ચામી મજીઠીયા "ચારુ" – જામનગર - 7359930591 
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માણસાઈ 

ચેતના ગણાત્રા 
 

કોરોનાનો હાહાકાર બધાના હૈયાને હચમચાવી રહ્યો છે. એક સત્ય હકીકત એ પણ છે કે, આ કપરાાં 
સાંજોગોમાાં માણસાઈ પણ મહકેી રહી છે. અમારા પાડોશમાાં બનેલી ઘટનાથી એવુાં લાનયુાં, આપણાાં 
મહાન ભારત દેશના બાળકોના સાંસ્કાર આટલાાં સારાાં છે… નક્કી જ દેશનુાં ભવવષ્ટ્ય ઉજ્જવળ છે.  

 

સોના ઘરમાાં રમી રહી હતી. અચાનક ઉઠીને એના રૂમમાાં ગઈ. એક બેગમાાં પોતાના રમકડાાં ભરીને 
લઈ આવી. મમ્મીને કહ્ુાં, "આપણાાં હલે્પર રમામાસી નથી આવતાાં ને? એમની દીકરી રૂપા શુાં કરતી 
હશે? એમને ત્યાાં તો ટી.વી. પણ નથી. એ કેટલી કાંટાળી જતી હશે? પાછાં હમણાાં તો બહાર પણ નથી 
જવાનુાં. મારાાં રમકડાાં એને મોકલી દઈએ તો?"  

 

આ સાાંભળીને એનો ભાઈ અમન પોતાની વપગી બેંક લઈને આવ્યો અને કહ્ુાં, "મમ્મી, રમામાસીને આ 
આપીને કહજેે, રૂપાને જે ભાવે તે બનાવી આપજો. મને રાખડી બાાંધે છે, મારી બહનેને તકલીફ ન 
થવી જોઈએ." ત્યાાં જ દાદીમા આવ્યાાં અને મમ્મીને ભગવાનની ભેટની રકમ આપતાાં કહ્ુાં, 
"રમાબહનેને કહજેો કે બચિંતા નહીં કરતાાં અને કોઈ પણ મુાંઝવણ નહીં રાખતાાં." 
 

આ બધુાં જોઈ રહલેા વવજયભાઈ બોલ્યા, "મને આજે ખશુી થઈ કે પહરવારના બધા સભ્યોમાાં સાંવેદના 
છે. આ બધુાં હુાં જાતે જઈને પહોંચાડી દઈશ, તમે બચિંતા નહીં કરતા. પરાંત ુએક વાત કહી દઉં કે આ 
બધાની સગવડ મેં પહલેેથી જ કરી રાખી છે. રમાબહનેના ઘરે બધી વસ્તઓુ પહોંચી ગઈ છે જેથી 
તેમને કોઈ જાતની તકલીફ ન થાય... અને મકૂ પશ-ુપક્ષીઓ માટે પણ મેં સગવડતા કરી લીધી છે. 
બસ, ભગવાનને એક જ પ્રાથષના કરુાં  છાં કે આ કટોકટીના સમયમાાં કોઈ પણ માણસાઈ ના છોડે." 
 

આ પહરવારની ભાવનાને શત શત નમન. આ પ્રસાંગના સાંદભષમાાં એવો વવચાર આવ્યો કે,  આત્મા સો 
પરમાત્મા માનીને,  "જનસેવા એ જ માનવસેવા" નો માંત્ર બધા જ  અપનાવે તો? 

(સત્ય ઘટના) 
 

ચેતના ગણાત્રા. "ચેત"ુ – મુાંબઈ - 91672 61361 
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કોરોનામાાં એક દુુઃખી પહરવાર 

દપષણ વપનાકીનકુમાર સરુતી ( હદયુાં ) 
 

  ૨૦ માચષ ૨૦૨૦  નો હદવસ હતો હજી તો આવતા મહહને મારી પરીક્ષાઓ આવવાની હતી કે 
લોકડાઉન જાહરે થઇ ગયુાં. બધી જ દુકાનો બાંધ થઇ ગઈ અને માત્ર ને માત્ર જીવન જરૂહરયાત ની 
વસ્તનુી જ દુકાનો ખલુ્લી હતી. ઘરમાાં ને ઘર માાં જ રહવેાનુાં હત ુાં .એ વખતે અમને કોરોના વવશે 
એટલી સમજ  ન હતી અને અમે એની ગાંભીરતાને પણ સમજતા ન હતા. લોકડાઉનમાાં ઘણી 
સોસાયટીના લોકો હિકેટ,લડુો,કેરમ જેવી રમતો રમતા હતા અને તે પણ સરકાર ની ગાઇડલાઇન નુાં 
પાલન કયાષ વગર. અમારી સોસાયટીમાાં પણ લોકો આ જ વતષન કરતા હતા.પરાંત ુધીરે ધીરે હદવસો 
વીતતા ગયા અને ત્યાાં તો 3 મહહના વીતી ગયા.જે ચાલત ુાં હત ુાં તેમનુાં તેમ જ ચાલી રહ્ુાં હત ુાં.ત્યા 
અચાનક એક હદવસ મારા ઘરની સામે મારા વમત્ર તરુ્ાર ના પપ્પા ને કોરોના રીપોટષ  પોવસટીવ 
આવ્યો.ઘણા લોકો અમારી સોસાયટીમાાં આવ્યા અને મારુ,મારા બાજુનુાં અને તરુ્ાર નુાં ઘર 
તવોરોન્દ્ટાઇન કરી દીધુાં.આ વાત લગભગ બધાને ખબર પડી ગઈ હતી કે તરુ્ારના પપ્પા ને કોરોના 
રીપોટષ  પોવસટીવ આવ્યો છે એટલે બધા જ લોકો માસ્ક પહરેીને ફરવા લાનયા અને સાવચેતી પણ 
રાખવા લાનયા. સોસાયટીના ઘણા લોકો એ મારા અને તરુ્ાર ના ઘરની આસપાસ ખાટલા અને 
દોરીઓ બાાંધી દઈ અને રસ્તો બાંધ કરી દીધો , કોઈ પણ અમારી ઘર પાસે ના આવે અને અમારી 
સાથે વાત પણ ન કરે, જે લોકો તરુ્ાર અને તેના પહરવાર ના સાંપકષ  માાં આવેલા તેઓને પણ મન 
માાં ડર થઇ ગયો કે ક્યાાંક મને આ બીમારી ના થઇ જાય. બીજા હદવસે તરુ્ારના પહરવાર ના બીજા 
સભ્યો એ પણ કોરોના ટેસ્ટ કરાવ્યો, પરાંત ુબધાનો હરપોટષ  નેગેહટવ આવ્યો. અમારુાં  ઘર ૧૪ હદવસો 
માટે તવોરોન્દ્ટાઇન હત ુાં.કોઈ અમારા  ઘર પાસે નહહ આવતુાં અને કોઈ અજાણયુાં આવી જાય તો પણ 
લોકો એને સાવચેત કરી દેતા ,લોકો એના પહરવાર સાથે ઘણો ભેદભાવ કરતા હતા .તરુ્ારના પહરવાર 
ના લોકો ૧૪ હદવસો સધુી દરવાજા બાંધ કરીને ઘરમાાં જ બેસી રહતેા, ના એ ઘરની બહાર આવતા 
કે ના  કોઈ ની સાથે વાત કરતા. ના જાણે એ ઘર માાં એકલતામાાં એમનો શ્વાસ પણ રૂાંધાતો હશે 
.જયારે કોઈ નાનુાં છોકરુાં  ઓબચિંતે એમના ઘર પાસે આવી પણ જાય તો ત્યારે તેની મમ્મી એને  જોર 
ધમકાવી ને એને ના પાડતી કે ત્યાાં નહહ જવાનુાં,જયારે મારી મમ્મી તરુ્ાર ના ઘર ની બારી પાસે 
દૂરથી તરુ્ાર ના પપ્પા ની ખબર-અંતર પછુતી  અને કોઈ જરૂહરયાત ની વસ્ત ુમાંગાવી હોય તો હુાં 
લાવીશ એમ કહતેી ત્યારે લોકો મારી મમ્મી ને પણ બોલતા કે કેમ  તમે એમની પાસે જઈને વાત 
કરો છો. એમ કહતેા અને ભેદભાવ  રાખતા આ સાાંભળી ને ખબુ દુુઃખ થત ુાં. તરુ્ાર ના પપ્પા કોરોના 
સામે ખબુ લડયા પણ આખરે કોરોના એ મારા અંકલ એટલે કે તરુ્ાર ના પપ્પા ને જીતવા ના દીધા 
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અને  એમને કોરોના ભરખી ગયો.જે હદવસે આ ઘટના બની એ હદવસ રવવવાર હતો સવાર નો સમય 
હતો. હજુ તો અમે ચા નાસ્તો જ કયો હતો.હુાં અને મમ્મી ઘર ની સાફ સફાઈ કરતા હતા ત્યાાં તો 
તરુ્ાર ના ઘરે થી જોર જોર થી રડવાના અવાજો આવવા લાનયા. હુાં અને મમ્મી એક ક્ષણ માટે તોહ 
સ્તબ્ધ થઇ ગયા. એમના પહરવાર ની આ ચીકાલો અને એ રડવાનો અવાજ સાાંભળી ને મને અને 
મારી મમ્મી ને તો રડવુાં જ આવી ગયુાં.ખરેખર એ હદવસે સમજાયુાં કે આ કોરોના કેટલી ગાંભીર અને 
વવનાશક બીમારી છે. કોરોના  એ એક પહરવાર ના સભ્યને એમના થી છીનવી લીધો અને આ જ 
પહરવાર નહહ કોરોના એ તોહ બીજા પણ ઘણા પહરવારો ને વછન્નબભન્ન કરી નાખ્યા છે. કોરોના એ  
બાળકોના પાસે થી તેમના વપતા,એક  પત્ની પાસે થી તેનો પવત ,એક બહને પાસે થી તેનો ભાઈ 
છીનવી લીધો. આ ઘટના ક્યાાંક તમારી સાથે પણ ના બને તે માટે કોરોના થી સાવચેત રહો અને 
સરકાર ની ગાઇડલાઇન નુાં પાલન કરો. Be safe and be happy. 

 

સરુતી દપષણ વપનાકીનકુમાર ( હદયુાં ) - કુબેરનગર,અમદાવાદ -  ધોરણ:-૧૦ - Mo : 95376 80249 
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કોરોનાનો ભય 

દાયમા-જશપાલ વસિંહ 

 

ઝમકુ અને જમન બાંને નવદાંપતી હતા .અને તેઓની આવથિક પહરક્સ્થવત સારી ન હતી. આથી તેઓ 
મહનેત-મજૂરી કરીને પોતાનુાં ગજુરાન ચલાવતા હતા .ધીરે-ધીરે સમય વીતતો જાય છે .અને કોરોના 
જેવા ભયાંકર રોગનો આગમન થાય છે અને ઝમકુ અને જમાનો ગજુરાતી કરવુાં મશુ્કેલ બની જાય 
છે.પણ તેઓ હહિંમત હારતા નથી .અને અનલૉક મા થોડી છૂટછાટ મળતા તેઓનો ગજુરાન કરવુાં 
થોડા અંશે સહલેુાં બને છે. 
           કોરોના જેવા ભયાંકર રોગ સામે દેશના નાગહરકોને રક્ષણ મળી રહ ેતે માટે સરુત મહાનગર 
પાબલકા દ્વારા દવાઓનુાં વવતરણ શરીરનુાં ચેક-અપ વગેરે કરવામાાં આવતુાં હત ુાં. અને એક હદવસ  
ઝમકુ અને જમન બાંને ઘેર પહોંચ્યા હતા .અને ત્યાાં તેમને એવી ખબર પડે છે કે કોરોના નુાં ચેહકિંગ 
માટે "ધન્દ્વતરી રથ"આપણી શેરીમાાં આવ્યો છે અને આ સાાંભળી જ ઝમકુ ગભરાઈ જાય છે અને 
જમન ને ઘરમાાં રહવેા માટે વવનાંતી કરે છે. 
          જમન આ વાતથી ગભરાતો ન હતો .અને તે જમકુ ને સમજાવે છે કે આપણી પડોશમાાં 
રહતેા "કોહકલાબહને"એ કોરોના નુાં ચેકપ કરાવ્યુાં તો તેમનો હરપોટષ  પોબઝહટવ આવ્યો અને તેમને 
સમયસર સારવાર મળવાથી તેઓ સારા થઈ ગયા આથી આપણે કોરોના નુાં ચેહકિંગ કરવામાાં 
ગભરાવવુાં જોઈએ નહી. 
          ઝમકુ જમન ને  વાત સમજી જાય છે. અને તેનામાાં કોરાના  નો ભય હતો. તે પણ દૂર થઈ 
જાય છે. ઝમકુ અને જમન   જ્યારે કોરાના નુાં ચેહકિંગ કરાવે છે તો ત્યારે તેમનો હરપોટષ  નેગેહટવ આવે 
છે અને જ કોરોના નો ભય હોય છે .તે પણ દૂર થઈ જાય છે. 
(સત્ય ઘટના) 
 

દાયમા-જશપાલ વસિંહ - સરુત - મો, ૯૮૯૮૩૪૫૭૬૦ 
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કોરોનાની બીમારીમાાં તો આપણે જાતે જ લડવાનુાં હોય 

આર જે દેવકી દીદી 
 

માાંદગી, બબમારી આવા શબ્દ સાથે તમારા મનમાાં ક્યાાં વવચાર આવે, દવા, ડોતટર,ખાસ પ્રકારની 
હોક્સ્પટલ, અગવડ, કળતર,થાક,રજાઈ,......., શુાં આવે? દેવકી દીદી ના મનમાાં માાંદગી કે બીમારી 
આવા શબ્દ સાંભળાય એટલે તરત જ એમને યાદ આવે કાળજી, વ્હાલ, ધ્યાન,મદદ, સથવારો એવા 
વ્હાલ ભરેલા શબ્દો...... 
 

કોરોના સમય માાં જ નહીં પરાંત ુબીજી બીમારીઓ ની શે્રષ્ટ્ઠ દવા એ માાં એ બનાવેલ ગરમ શીરા માાં, 
મગના પાણી માાં, સ ૂાંઠ-મરીની ફાાંકીમાાં, તાપથી ગરમ શરીર પર પાણીના પોતા મકૂતા હાથ કાંઈ 
દુઆઓથી ઓછા ના કહવેાય. 
 

દેવકી દીદી કહતેા કે કોરોના ની માાંદગી માાં ન કાંઈ ખાવુાં ગમે,ન કાંઈ કરવુાં કારણકે પોતાના સ્વજનો 
અને પોતાનુાં શરીર જ કાબમૂાાં ન હોય. કોરોનાની બીમારીમાાં તો આપણે જાતે જ લડવાનુાં હોય છે 
અહી કળતર માાં કે તાવ માાં પાણી ના પોતા મકૂવા વાળાં કોઈ મદદ ના કરે. ડોતટર ની દવા અને 
મનની તાકાત આ બે જ તમારા અંગત કો તો અંગત અને શસ્ત્ર કો તો શસ્ત્ર. 
 

દેવકી દીદી કહતેા કે જીવનમાાં પહલેી વાર ૪૦ હદવસ એક જ રૂમમાાં એકાાંતમાાં એકલા કાઢયા.ડોરબેલ 
વાગે એટલે સમજવુાં કે કોઈ જમવાનુાં મકૂી ગયુાં,દવા થી લઈ ને બાથરૂમ ની સાફ-સફાઈ બઘુાં જાતે 
જ કરવાનુાં. દેવકી દીદી ને એક અઠવાહડયા માાં એટલા ઉબકાર આવ્યા કે પાણી પણ ન પી શકાય 
અને એક કોબળયો જમાય પણ નહીં.ખાલી વવહડયો કોલ થી મમ્મી પપ્પા સાથે વાત થતી.પપ્પા નો 
વ્હાલ અને મમ્મી નો હતે જ હહિંમત આપતા. રીકવરી આવ્યા બાદ તેઓ એ તેમની પસાંદગી ની સીરીઝ 
ફે્રન્દ્ડસ નો આનાંદ માણયો. 
 

તેઓ ની એક વમત્ર જે તેમના ધર થી ૧૮ હકલો-વમટર દૂર રહ ેતેઓ એ પોતાના બાળકના ભણતર 
તેમજ પોતાના ઓનલાઇન ટીંચીંગ કલાસ વચ્ચે ટીહફન મોકલી ને પણ હૂાંફ પરૂી પાડતા. કોરોનામાાં 
બનેલી ‘તમારા અને મારા ઘરની સત્ય ઘટના’માાંથી આવરી લેવામાાં આવેલો 94.3 my fm ના 
R.J.Devki દીદી નો એક અંશ. 
 

આર.જે. દેવકી દીદી – અમદાવાદ - 
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સ્વમાન 

હદપકકુમાર ઈશ્વરભાઈ ટુાંડજવાળા 
 

હુાં સ્કલૂ જતો હતો. એક ભાઈ રસ્તા માાં મને મળીયા...તે ખબુજ ગરીબ હોય તેવુાં તેમના કપડાાં પરથી 
મને લાનયુાં. તે ભાઈ મને કહ ેસાહબે હુાં ખારીવસિંગ વેચ ુછે તમે લો તો સારુાં . મેં કહ્ુાં ભાઈ મારા ઘરે 
ખારી વસિંગ છે.  

નથી લેવી.  

સાહબે, તમે ખારીવસિંગ લો તો મારા બૌરી છોકરાના રોટલા નીકળી જાય. લોકડાઉન ના લીધે એક 
ટાઈમ નુાં જમવાનુાં નીકળી જાય. તે ભાઈ મને કહવેા લાનયો હુાં પાણીપરુી વેચતો હતો...પણ લોકડાઉન 
ના લીધે પાણીપરુી ની લારી બાંધ છે.ઘર માાં શાકભાજી લાવાના પણ પૈસા નથી. એટલા માટે ખારી 
વસિંગ વેચુાં છાં. તમે સાહબે થોડી ખારીવસિંગ લેશો તો ઉપકાર તમારો. 
મેં ખારી વસિંગ હાથમાાં લીધી પછી વવચાર આવ્યો..મેં તે ભાઈ કહ્ુાં ભાઈ ખારીશીંગ તમે રહવેા દો.. હુાં 
તમને પૈસા આપુાં છ... મેં 100 રૂવપયા આપ્યા. 
પેલો ભાઈ મારી બાજુ જોવા લાનયો. સાહબે હુાં ગરીબ ભલે છાં પણ હુાં મહનેત કરી ને પૈસા કમાઈ છાં.  

હા તમે મને પૈસા આપશો હુાં પૈસા લઇ લવ. પણ સાહબે, મારુાં  સ્વમાનનુાં શુાં...?  મારી આબરૂ નુાં શુાં?  

મહનેત નો રોટલો થી મારા છોકરાાં જમાડુ છાં.  

 

હુાં તે માણસ ને જોતો રહી ગયો. તે માણસ મને ખારીવસિંગ આપી...જતો રહ્યો.  

 

આજે દેશ માાં કેટલાય લોકો અનીવત થી પૈસા કમાઈ છે. જયારે હજી  પણ આવા માણસો પોતાની 
મહનેત થી જ જીવે છે. 
 (સત્ય ઘટના) 

 

હદપકકુમાર ઈશ્વરભાઈ ટુાંડજવાળા ( હદપ) - ગામ :- વાગરા (ભરૂચ) - 7567819186 
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કોરોના સમયે પહરવારના પારખાાં 
ગાયત્રી પટેલ 

 

હરયા શમાષ વ્યવસાયે સરકારી શાળામાાં વશબક્ષકા. સરળ સ્વભાવની ક્યાયરેય કોઈ અજાણી વ્યક્તતને 
મદદ માટે પણ ના નહહ કહ,ે ઉંમરના અભાવે તેને થાક અને કામ કરવામાાં કરે એટલુાં ધાયુાં ન થત ુાં. 
16 માચષ પછી મહહનાના અંતમાાં સરકારે લોકડાઉન જાહરે કરી દીધુાં, ત્યાર બાદ ખરી કસોટી થઈ 
હરયાની. એક સ્ત્રી સાથે વધતી ઉંમર અને સરકારી નોકરી ઘરની જવાબદારીમાાં સાસ ુઅને દીકરો 
માંત્ર. લોકડાઉનથી જે રાહત સરકારના અમકુ ભાગના કમષચારીઓને થઈ તે હરયાને નહહ, નગરપાબલકા 
તરફથી પ્રાથવમક શાળાના શહરેના સવષ વશક્ષકોનો કોરોના કામગીરીનો સવેના ઓડષર કાઢવામાાં 
આવ્યા. સાથે બાળકોને વશક્ષણ આપવાનુાં, બાળકના પહરવારની ક્સ્થવતથી અવગત રહવે ુાં અને સાથે 
કોરોનાની કામગીરી શરૂ કરી. સમય સચુકતા અને શધુબધુથી પોતાને આ કામમાાં પણ ઢાળી 
દીધી,કામગીરી અને વશક્ષણ કાયષ  કરતા કરતા ક્યારે એના ઘર પહરવારના સભ્યને કોરોના થઈ ગયો 
તે ખબર ના પડી.તો પછી પોતાને હોમ કોરેન્દ્ટાઇન કયાષ બાદ એકલા હાથે તે એક સ્ત્રી થકી દર દર 
ભટકી ઘરના સભ્યને હોક્સ્પટલમાાં દાખલ કયાષ ત્યાર બાદ ઘરને સાચવ્યુાં સાથે દીકરાનુાં ભણવાનુાં 
અને બધી જ બાબતમાાં તે આગળ વધી,પરાંત ુતે હવે એકલી પડી ગઈ.માતા વપતા વસવાય કોઈએ 
એને સાથ તો દૂર સહકાર પણ આપવાની ના પાડી દીધી, હરયાને જતાવવામાાં આવ્યુાં કે ત ુાં સરકારી 
નોકરી કરે તમારે શુાં બધી મદદ મળી રહ,ેઅહીં કોણ ?માનવતાનો જે ધમષ કરતી હતી તેને આજે 
માનવતા પરથી વવશ્વાસ ઉડી ગયો,જે નણાંદને સખી સમજતી હતી તે આજે પારકા કરતા પણ 
દુશમનની જેમ વ્યવહાર કરતા  તે અંદરથી સમસમી ગઈ.આમ જોવા જઈએ તો હરયા ઘણી મજબતૂ 
અને કઠણ મનની પણ આ પહરક્સ્થવતમાાં તે અંદરથી જ ભાાંગી પડી,એકબાજુ પવત શહરેથી દૂર અને 
નાનો દીકરો,સાથે સાસનેુ કોરોના, હોક્સ્પટલમાાં જવાનુાં 12 વર્ષના દીકરાને એકલો ઘરમાાં બાંધ 
કરવાનો,રોગ પણ એવો કે જેમાાં પહરવારથી અલગ થઈને રહવે ુાં,જ્યાાં પહરવાર દરેક તહવેારમાાં એકઠા 
થતા હતા ત્યાાં આજે પહરવારોમાાં રોગને લીધે દરાર પડતી જોવા મળી. બાહ્ય રોગે લોકોના બાહ્ય 
દેખાવની સાથે  આંતહરક મનની વાત પણ ખબર પડીગઈ.  આ મહામારીએ તેને બધા જ રીતના 
અનભુવો  કરાવી દીધા. 
(સમય, સ્થળ, નામ બદલ્યા છે.) 
 

ગાયત્રી પટેલ – સરુત - 8000276441 
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કોરોના –કોરોના 
બગહરમા ઘારેખાન 

 

માચષ મહહનાથી એનાથી બચવા માટે શુાં શુાં ન હત ુાં કયુાં? કેટલા બબલદાન? હળવુાં,મળવુાં, તહવેારો 
ઉજવવા, ફરવુાં, –બધુાં જ છોડી દીધુાં હત ુાં. પણ હદવાળી પહલેા જ લાગવા માાંડ્ુાં કે આ અણગમતા 
મહમેાનના જોર સામે બધા બબલદાન વ્યથષ છે. શરદી, ઉધરસના ઠુસકા અને અંદર અનભુવાતો તાવ-
બધુાં જ શાહમગૃની જેમ ‘હદવાળીકામ અને ફટાકડા’ની રેતીમાાં મોં નાખીને અવગણયા કયુાં. પણ એક 
રાતે્ર  સગુાંધે સાવ સાથ છોડી દીધો એટલે બીજે હદવસે ના છૂટકે હુાં અને મારા પવત હાહદિક કોરોના 
ટેસ્ટ કરાવવાની લાઈનમાાં જઈને ઊભા રહી ગયા. 
પહરણામ ધાયુાં હત ુાં એ જ આવ્યુાં. ડોકટરે જણાવ્યુાં કે ‘તમે પોઝીટીવ’ છો. પેટમાાં તેલ તો રેડાયુાં પણ 
તમાચો મારીને ગાલ લાલ રાખવાનો પ્રયત્ન કરતાાં મેં કહ્ુાં, ‘હા, હુાં તો બહુ જ પોઝીટીવ છાં.’ દવાઓની 
કીટ લઈને ઘેર આવી. સદનસીબે હાહદિક ‘નેગેટીવ’ હતા.  

એક તો ઘરમાાં બે જણ એકલા રહતેા હોઈએ, એમાાં ય સ્ત્રીને આવી તકલીફ થાય એટલે બાંનેની હાલત 
ખરાબ. હુાં તો ઘરમાાં જઈને ઉપરના માળ ઉપર ચડી ગઈ. નીચે હાહદિકને કાંઈ સઝેુ નહીં એટલે ‘ફલાણુાં-
ઢીકણુાં ક્યાાં છે ?’ અને ‘અહીં જુઓ-ત્યાાં જુઓ’ની જુગલબાંદી વચ્ચેનો દાદરો સાાંભળતો રહ્યો. સાંજોગો 
એવા હતા કે બે ય જણને એકબીજાની હફકર થાય. પણ ટેન્દ્શન નથી જ કરવુાં એવુાં નક્કી કરી લીધુાં. 
મારા ક્યાાંય બહાર ગયા વવના આ કોરોના મહમેાન શરીરમાાં પધારી જ ગયા છે તો એમને બીજા કોઈ 
પાસે જવા દીધા વસવાય એમના સમયે એમને વવદાય કરી દેવાનો પ્રયત્ન ચાલ ુ કરવાનો હતો. 
મુાંબઈથી એ જ હદવસે સાાંજે દીકરો આવી ગયો અને પછી તો અમારા બાંનેની શારીહરક-માનવસક 
લડાઈ જાણે હળવી થઇ ગઈ. જીવનસાથી અને પતુ્રનો સહકાર, કાળજી અને ન આવી શકતી દીકરીના 
અવાજમાાંથી નીતરતા આંસ ુમને ‘ઓતસીમીટર’ ના વધઘટ થતા રહતેા આંકડાઓ વચ્ચે હહિંમત 
આપતાાં રહ્યાાં. શ્વાસ ચડી જાય ત્યારે શ્રદ્ધાના શ્વાસ લેવાના ચાલ ુકરી દેતી હતી.        

ચૌદ હદવસના આ અનભુવે ઘણુાં બધુાં શીખવાડ્ુાં. જીવન ‘ક્ષણભાંગરુ’ કેમ કહવેાય છે એ સમજાયુાં . 
આગળના જીવનની થોડી યોજનાઓ ‘સમયસર’ બનાવવાની ખબર પડી. સગાાં-વહાલાના ઘેરથી 
આવતા ટીફીનમાાં એમનો ભરાઈ ભરાઈને આવતો પે્રમ આરોનયો અને વમત્રોના રોજ રોજ આવતા 
સ્નેહભયાષ ટેલીફોનમાાંથી વરસતી એમની દરકારની છાલકોથી ભીંજાઈ જવાયુાં. ઘણુાં બધુાં વાાંચવાનો, 
વવચારવાનો સમય મળયો. એકાાંતવાસમાાં પણ હુાં ‘એકલી’ ન હતી. 
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અત્યારે તો કોરોનાએ આપેલો ફરજીયાત એકાાંતવાસ પરૂો થઇ ગયો છે. ધરતીકાંપની જેમ એની ‘after 

effects’ શરીરમાાં તો છે જ, પણ માનવસક રીતે એણે મને વધ ુપહરપતવ બનાવી છે એમ લાગે છે.  
‘પોઝીટીવ’ રહીએ તો દરેક આપવિ કાંઇક તો શીખવાડી જ જાય છે ને? 

 

બગહરમા ઘારેખાન – અમદાવાદ - ૮૯૮૦૨૦૫૯૦૯ 
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હુાં સ્ત્રી છાં 
હાંસા એસ. ઝાલા "લાગણી" 

 

 " મારુાં  મન થયુાં છે લાચાર ઘાયલ જજિંદગી ! 
તો યે રે હુાં ના હારતી...રે ! 
મન મારુાં  મક્કમ કરુાં મારા પ્રભ ુરે જજિંદગી ! 
હુાં રે ના જોને હારતી....રે. ! 
મારી લઈ લે ત ુાં અગન પરીક્ષા મારા પ્રભ ુ! 
તો યે રે હુાં ના હારતી... રે ! 
હુાં તો કસોટી માટે સજાષય મારા પ્રભ ુ! 
તુાંયે જોઈ લે મારુાં  મનડુાં મતતમતાથી... 
આંખ મારી વરસે ભલે ચોધાર રે જજિંદગી ! 
રુહદય ુભલે ચીરાય, દદષ  મને આપતુાં.. રે.. ! 
તોયે રે હુાં ના હારતી.. રે.. ! 
 

     " ભગવાને માણસનુાં સિન કરી તો બહુ મોટી માનવીને ભેટ આપી છે. બધુ્ધ્ધ આપી છે. બળ આપ્યુાં 
છે. અને એ ભેટ સાથે અનેક સમસ્યા, દુુઃખ, દદષ , પીડા, વવયોગ, આંસ,ુ સખુસાહ્યબી, મોજશોખ, હસીમજાક 
અને લાચારી સાથે માનવ, ભગવાનની આ આપેલ, અનમોલ ભેટ " માનવ " તરીકે કે પછી દાનવ 
તરીકે મહસેસૂ કરે છે. કોઈ કઠોર બને છે. કોઈ લાગણીમાાં તણાય છે. કોઈ રાક્ષસ બને છે, કોઈ 
સદાચારી, સવુવચારી બને છે. કોઈ હુાંપદ મેળવવા ગમે તે કરે છે. કોઈ ભલમનસાઈ અને પે્રમભાવના 
ફેલાવવા ગમ પીવે છે.  
 

      " હડલો વમત્રો! આ લાગણીની કલમ છે. મા ઁસરસ્વતીની સાથે મા ઁસરસ્વતીના આવશર્થી કલમ 
અટકવાનુાં નામ નહહિં લે. પરાંત ુઅન્દ્ય વાતો પર વવરામ આપતાાં, લાગણી આજ એનો વવર્ય અનસુાર 
એક સ્ત્રી તરીકે કોરોના, કપરો કાળ ! દદષ  ભયુાં લોકડાઉન ખદુનો અનભુવ વ્યતત કરી રહી છે. અને 
પ્રભ ુપાસે દુવા માગી રહી છે. " હડ ભગવાન ! બસ હવે હાથ જોડી સાચા હ્રદયપવૂષક નમન કરુાં . હવે 
માનવને ઉગારી લે પ્રભ.ુ આ મહાભયાનક વાયરસનો નાશ કરી હડ ભગવાન સૌ માનવીનુાં જીવન 
ખશૂી ભયુાં કરી દે.  
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      અહીં લેખન સમય મયાષદાના લીધે મયાષહદત લખી રહી છાં. જોકે મારો આ અનભુવ, મારી લખેલ 
સ્ટોરી ઘણી મોટી છે. પરાંત ુસમય મયાષદાના લીધે પ્લસ પોઈન્દ્ટ્સ જ લઈ રહી છાં. 🙏👍.  

 

       અરે એટલુાં ઝડપી આ બધુાં બની ગયુાં કાાંઈ ખબર જ ના પડી. બસ આ ગોઝારો વાયરો, પરુી 
દીધા સૌ કોઈને ઘરમાાં. બધુાંજ જલ્દી ઠપ્પ થઈ ગયુાં. મારા પવત ડાયમાંડ કારીગર છે. હુાં ટેતસટાઇલ 
સાથે વસલાઈમશીનનુાં કામ કરુાં  છાં. કામ સદાંતર બાંધ. અરે નાના મોટા દવાખાના પણ બાંધ થઈ ગયા. 
ઘરમાાં ઉંમરલાયક બાપજુીનુાં પગનુાં ઓપરેશન અને લોકડાઉન...! ઘરમાાં ગભષવતી દીકરી, એના અઢી 
વર્ષના બાળક સાથે..આરામ માટે આવેલી. અને લોકડાઉનના પાંદર હદવસમાાં જ બેઉ મા ઁ દીકરો 
બીમાર થઈ ગયા. ફૂલ કોરોના જેવા જ લક્ષણો...સતત ઘરગથ્થુાં ઉપચાર અને એક ભગવાન સમાન 
અહીંના ડોતટર અવનલભાઈ...દુર રહતેા હોવા છતાાં એકજ ફોનથી આવી જતા. અને મારી દીકરીનુાં 
બાળક સાજુ ાં કયુાં. પણ એ સમય... અહીં ટૂાંકમાાં જ લખુાં છાં. એટલે વવસ્તારપવૂષકની મારી કહાની નહહિં 
સમજાય.  

 

      સતત લોકડાઉનનુાં અમે પાલન કયુાં. ક્યાાંય ગયા નહહિં. ગામડે પણ ભાનયા નહહિં. અહીં સરૂત જ 
રહ્યાાં. અને લોકડાઉનનુાં પાલન કરતા રહ્યા.  

 

     મારા દૂર રહતેા દીકરાઓ. મારી ઢીંગલી.. મારાથી બહુ દૂર પડી ગયા. દરેક રસ્તા બાંધ થઈ 
ગયા. મારો મોટો દીકરો ડોતટર છે. અમદાવાદ એક હોક્સ્પટલમાાં નોકરી કરે છે. જ્યારથી કોરોના 
ત્યારથી આજ સધુી સતત, કોરોના દદીની સારવારમાાં જ છે. મારી પતુ્રવધનેૂ પણ એના મમ્મીના ઘરે 
મકુી દીધી. એકલો રહ્યો. હોક્સ્પટલ નોકરી સતત સાંભાળતા રહ્યો અને ઓનલાઇન પણ કોરોના દદીની 
સારવાર આજ પયષન્દ્ત ફ્રી માાં જ કરે છે. કોરોના દદીને સાચવતા સાચવતા, મારો દી. ખદુ પોજીટીવ 
થઈ ગયો. તોયે હહિંમત ના હાયો. અમને જાણ વાત પણ ના કરી. પોતે જ પોતાનો ઇલાજ કરી, સાજો 
થઈ, ફરી લાગી હોક્સ્પટલ નોકરી પર. હજી પણ કોરોના દદી જ સાચવે છે. અને હજી પણ અમને 
એનાથી દૂર રાખે છે. મારુાં  મમતા ભયુાં મન હવે એની પાસે જવા આતરુ બન્દ્યુાં છે. મારો દી. પણ 
અમને મળવા રાહ જોઈ રહ્યો છે.  

 

      મારો નાનો દીકરો વવદેશ ભણી રહ્યો છે. ત્યાાં બબલકુલ સાદાયથી રહતેો મારો નાનો દીકરો પણ 
મોટા જેવો જ પે્રમાળ છે. પોતે ભખૂ્યો રહી જાય પણ, બીજાને ખવડાવીને ખાય એવો એ મારો દીકરો, 
ત્યાાં આપણા ઘણા ભારતીય બાળકોને દરેક રીતે મદદ કરી, એની લાગણી વ્યતત કરતો હોય છે. એવુાં 
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મારુાં  આ નાનકડુાં બાળક પણ ત્યાાં એકલો અટલૂો વાયરસના લક્ષણમાાં આવી ગયો. ઘરમાાં રહીને જ 
હહિંમત પવૂષક દવા અને ઘરેલ ુઉપચારથી સાજા થયા પછી અમને જાણ કરી.. 😑😑 

મારા માટે... હુાં હજી પણ આ મારા બાળકોની વાયરસની વાત સહન નથી કરી શકતી. 😑 

 

      બહુ બચિંતા અને લાચારીમાાં જ સમય કાઢતા... આંખે આંસનુી ધાર ....અને ત્યાાં તો મારા 
મોટાભાઈ જેઓ ગાાંધીનગર રહ ેછે. ઉપસબચવ અવધકારી છે. તેઓ કોરોના ની ચુાંગાલમાાં ઘેરાય ગયા. 
પોજીટીવ. શ્વાસની પણ તકલીફ થઈ ગઈ. ઑહકસજન પર રાખવા પડયા.ત્યાાં એપોલો.. હોક્સ્પટલમાાં 
એડવમટ કયાષ. અને ઘરે ભાભી, ત્રણ બાળકો, મમ્મી, બધા જ પોજીટીવ...😑એ બધા ને ઘરે જ રાખી 
ઇલાજ કયો. ડોતટર ઘરે આવતા અને મારો દીકરો ઓનલાઇન સારવાર કરી. એક મહહના પછી બધા 
સારા બન્દ્યા.  

 

       અને ત્યાાં તો બે મહહના પહલેા મારી દીકરીને, અહીં સરૂત જ સીઝીરીયનથી હડબલવરી થઈ 
દીકરી જન્દ્મી અને બીજા જ હદવસે એના સાસ ુસસરા અને જમાઈ.. કોરોના પોજીટીવ..😑 

પાંદર હદવસની સારવાર પછી સાજા થયા. અને હુાં મારી દીકરીની હડબલવરીમાાં ત્યાાં હાજર હતી, તો હુાં 
પણ સાંિવમત થઈ. તરત જ મારા ડોતટર દીકરાએ ઓનલાઇન સારવાર ચાલ ુકરી દીધી..અને ઘરેલ ુ
ઉપચાર સાથે હહિંમત...અને ક્યાાંય પણ બહાર નહહિં. સતત ઘરમાાં જ રહી ગયા. ફૂલ કાળજી રાખી. 
કોઈને ઘરે આવવા પણ ના દીધા, અને હુાં તો હજી સધુી કોઈના ઘરે નથી જાતી. બસ હજી પણ ફૂલ 
વનયમો મારા બાળકો પળાવે છે.  

 

      આ સમય ખબૂજ પીડાદાયક અને દુુઃખભયો રહ્યો. પરાંત ુઆખા ભારત દેશનુાં દુુઃખ સમજી, વ્યથા 
મહસેસુ કરી, તો હુાં મારુાં  દુુઃખ ભલૂી જાવ છાં. અને મારા દૂર રહતેા બાળકોની હુાં રાહ જોઈ રહી છાં. 
મારો ડોતટર દીકરો.. કહ ેછે..મોમ.. બચિંતા ના કરો, તમારો દીકરો સેવાનુાં કામ કરી રહ્યો છે.બસ દુવા 
વરસાવો.તમારો દીકરો નીડર છે. મારો નાનો પણ કહ ેછે...મા.ઁ.. બચિંતા ના કરો...પરમાત્માના ઘરે દેર 
છે, અંધેર નથી. અને બસ હુાં મારા બાળકોની આવી વાતો સાાંભળી મારા આંસ ુપી જાઉં છાં. એક 
શ્રમજીવી માતાવપતાના બાળકો..  

સેવા ને અને ફરજ ને પહલેા સમજે છે, એ માટે મને ગવષ છે અને પ્રભનેુ નમન કરુાં છાં.  

(સત્યકથા) 
 

હાંસા ઝાલા " લાગણી " – સરુત - 9998833450 
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જયારે સચવાયેલો ડૂમો ખાલી થયો 
હહના એમ. દાસા   

 
 

મારી વ્હાલામાાં વ્હાલી સખી રવીનાનો એક હદવસ અચાનક મેસેજ આવ્યો, 
 

"જ્યારે મારે ખરેખર તારી જરૂર હતી ત્યારે મને એક કોલ પણ ન કરવા બદલ આભાર, જ્યારે અમે 
આખુાં ઘર માનવસક રીતે તટૂી પડયા હતા ત્યારે જેની પાસેથી મને સાાંત્વનાની સૌથી વધ ુઆશા હતી 
એવી તે મને બે શબ્દો પણ ન કહ્યા એ બદલ તારો આભાર....." 
 

વાાંચીને  હુાં ડઘાઈ ગઈ, કે મારાથી બહ ુમોટી ચ ૂાંક થઈ ગઈ. મેં એને સીધો કૉલ કયો. એણે મને બધી 
વાત કરી કે  

 

"મારા સસરાને કોરોના પોબઝહટવ આવ્યો છે. અમે એમનાથી અહીં દૂર ભાવનગર ને મારા સાસનેુ 
સસરા ત્યાાં ઘરે છે. એ હોક્સ્પટલ હતા એ હદવસો અમારા માટે સૌથી જીવનના સૌથી ખરાબ હદવસો 
હતા. એક તો એમની પાસે જઈ ન શકીએ. ઘરે સાસ ુએકલા. એમની પણ ઉંમર ખાસી, ને મારો બાબો 
છ મહહનાનો તો ન અમે એમની પાસે જઈ શકીએ કે ન એ અમારી પાસે આવી શકે. વળી હોક્સ્પટલ 
ફોન કરીએ એટલે પપ્પાનો અવાજ બહુ ઢીલો લાગે, કારણ કે એમને શ્વાસ લેવામાાં તકલીફ પડતી 
હતી, વળી એ રોજ હોક્સ્પટલમાાં કોઈને કોઈના મોતના સમાચાર સાાંભળે ને સામે લોકોને તરફડતા 
જુએ એટલે આજીવન એકદમ મજબતૂ રહનેાર પપ્પા એકદમ જ હહિંમત હારી ગયા. અમે બાંને પવત-
પત્ની રાત આખી પડખા બદલીએ કે પપ્પાને એકદમ સારુાં  થઈ જાય. એ સમય અમારા માટે સૌથી 
કપરો સમય હતો. સમસ્યા સાાંભળવી અને અનભુવવી એ બાંને બહુ અલગ વસ્ત ુછે. ને આવા સમયે 
તે એક કૉલ પણ ન કયો તો મને બહુ દુુઃખ થયુાં..." 
 

મેં સખીને બોલવા દીધી. એ ધ્રસુકે ધ્રસુકે રડતી હતી. હદલ હળવુાં કરતી હતી. મને ખબર હતી આટલા 
હદવસમાાં એણે જે અનભુવ્યુાં એટલે આમ અંગત પાસે બોલવુાં સ્વાભાવવક હત ુાં. મેં બધુાં સાાંભળયુાં. પછી 
એની માફી માાંગી કે હા મારી ચ ૂાંક થઈ કે જ્યારે તારે હહિંમતની જરૂર હતી ત્યારે હુાં તારી સાથે ન હતી. 
આ સમય જ એવો કપરો ચાલે છે માણસ ઇચ્છવા છતાાં પોબઝહટવ રહી નથી શકતો. આટલા હદવસ 
જે ડૂમો એણે સાચવ્યો હતો એ આંસ ુદ્વારા ખાલી થઈ જવા દીધો. પછી એણે કહ્ુાં કે, 
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"સખી ખરેખર પોતાનાઓ પર આવે ત્યારે કશુાં જ નથી સઝૂત ુાં, ઈશ્વર આવો કપરો સમય કોઈને ન 
આપે, હવે પપ્પાને સારુાં  છે, ઘરે આવી ગયા છે, ને બીજા કોઈને પણ કોરોના થયો નથી..." 
 

ત્યારે મને સમજાયુાં કે આ સમયે તમારા બે શબ્દો કોઈને હહિંમત આપતા હોય તો એમને હહિંમત 
આપજો. ભલે એ કહ ેનહહ પણ સાાંત્વનાના શબ્દો એમની હહિંમત જરૂર વધારશે. આસપાસ કોઈ વવશે 
ખબર પડે તો હહિંમત વધારજો, એમનો ડર નહીં.. હવે જ્યારે પણ કોઈ અંગતના સમાચાર સાાંભળાં હુાં 
એને એક વખત કૉલ કરી સાાંત્વના જરૂર આપુાં છાં.... 
 

હહના એમ. દાસા – જૂનાગઢ - 99090 25234 
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ફરજ નામે કમષ 
હહના એમ. દાસા 

 

"આજે તો રજા રાખી દો.. એવુાં તો કેવુાં કામ કે જે તમને પહરવાર કરતા પણ વધ ુવપ્રય છે. પહરવારની 
થોડી તો દરકાર કરો, રેનયલુર હદવસોમાાં તો હુાં ક્યાાં ક્યારેય કઈ કહુાં છાં, પણ આજે તો રવવવાર છે ને 
બહાર પહરક્સ્થવત તો જુઓ, ચકલુાં પણ નથી ફરકત ુાં ને તમે તો બસ ફરજ ફરજ કરતા નીકળી પડયા 
છો...." 
 

મને બરાબર યાદ છે જનતા કફ્ુષ પછી જરૂરી સેવાઓ રાબેતા મજુબ ચાલ ુથઈ ગઈ હતી અને એમાાં 
બેંકો પણ સામેલ હતી. મારા પવત રાષ્ટ્ટ્રીયકૃત બેંકમાાં ઓહફસર છે. ઘરમાાં ડરનો માહોલ હતો. અમે 
ઘરમાાં બાળકો અને વડીલોને ક્યાાંયથી ચેપ ન લાગે એની સતત કાળજી રાખતા હતા. બેંકો પહલેાની 
જેમ ચાલ ુથઈ એટલે હુાં મારા પવત સામે નારાજગી સાથે ઉભી રહી ગઈ. ઘણાનુાં સાાંભળયુાં હત ુાં કે 
આજુબાજુમાાં કોઈ પોબઝહટવ આવે તો બધા હોમકવોન્દ્ટાષઇન થતા હતા. મને પણ વવચાર આવ્યો કે 
તમે આ આધારે રજા ન લઈ શકો..  

 

મને મારા પવતએ સમજાવી. "જો હુાં કદાચ રજા લઈ પણ લઉ તો એ કેટલા હદવસ ! પછી તો જવુાં જ 
પડશે. ને એ તો કામચોરી થશે ને ! ત ુાં ટી.વી.માાં જોતી નથી આ આટલા ડૉતટર ને પોલીસ આટલુાં 
કામ કરે છે તો પૈસા વગર લોકોનુાં કામ કઈ રીતે આગળ વધી શકે. બેન્દ્ક બાંધ રહશેે તો લોકો હરેાન 
થશે. અત્યારે લોકો પૈસા વગર બધુાં લાવે ક્યાાંથી ? ને હુાં એક ન જાવ તો મારા સહકમીને બેગણુાં કામ 
કરવુાં પડશે. શુાં એ પાપ મને નહહ લાગે ? હુાં પરૂતી તકેદારી રાખીશ, મારુાં  ધ્યાન રાખીશ પણ આમ 
કચવાતા હદલે નહહ પણ ત ુાં મને હસતા હસતા જોબ પર જવા દે...." 
 

હવે મને પણ સમજાયુાં કે એમનુાં નોકરી પર જવુાં કેટલુાં મહત્વનુાં છે. મેં હસતા હસતા એમને રજા 
આપી, ને રવવવારની પણ રજા વગર એ ક્યારેક કામ કરે છે એ બાબત પર હુાં ગવષ અનભુવવા લાગી.. 
કોઈ િેહડટ આપે કે ના આપે છતાાં એ એમની ફરજ કમષ સમજીને કરે છે એ બાબત માટે મને મારા 
પવત પર માન ઉપજી આવ્યુાં.. 
(સત્યઘટના - મારી પોતાની) 
 

હહના એમ. દાસા – જૂનાગઢ - 99090 25234 
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કપરોકાળ 

હહના એમ. દાસા 
 

"વ્હાલી ઢીંગલીઓ હહત્વા બબ્રન્દ્દા 
તમારા વવના ઘર માયશુ થઈને બેઠુાં છે, ઢીંગલાઓ મોઢુાં બગાડીને ખણૂા માાં પડયા છે. ચકીઓ અને 
બખસકોલીઓ તમને ગોત્યા રાખે છે. હહત્વા ના જન્દ્મ હદવસ માટે આપડે ચારે એ મળી ને ઘણુાં પ્લાવનિંગ 
કયુાં ત ુાં, પણ ભગવાન નુાં પ્લાવનિંગ અલગ હોય ને હદકા. જ્યારે કેલેન્દ્ડર માાં 27th સપ્ટેમ્બર માાં હહત્વાએ 
પોતાના જન્દ્મ હદવસ ની તારીખ માાં પોતાનુાં નામ લખાવેલ છે એ જોઈને અમે તમને  ખબૂ miss 

કરીએ છીએ. પણ મમ્મી હવે કોરોના માાંથી સાજી થઇ રહી છે. તમને બેઉ ને ખબૂ યાદ કરીને રડે છે 
ક્યારેક. તમને બેય ને હુાં નાનુાં  ને ત્યાાંથી પછી લઈ જાઈશ ને આપડે ખબૂ celebration કરીશુાં.ખબૂ 
શોવપિંગ કરશુાં..મમ્મી પપ્પાથી એક વમવનટ પણ દૂર ના થયેલી તમે બેઉ મામા ને ત્યાાં એકલી રહવેા 
લાગી . કહઠન સમય જ તમને જજિંદગીમાાં આવનારા ઉતાર ચઢાવમાાં મજબતૂ કરશે. અને એક વાત 
કહુાં કે બબ્રન્દ્દાએ પોતાના પડેલા 4 દાાંત જે ડબીમાાં રાખ્યા છે તે દાાંત ટથૂ ફેરી લઈ ગઈ છે ને બેય 
માટે બગફ્ટ મકૂી ગઈ છે..  

મમ્મી પપ્પા ની પરીઓને ખબૂ બધી પપ્પીઓ....." 
 

મારા ભાઈ સાંદીપ દાસાની આવી પોસ્ટ જોઈ મારા મમ્મી,પપ્પા, બહનેો બધા રડી પડયા. ભાભીને 
કોરોના પોબઝહટવ આવ્યા પછી રોજ વવડીયોકોલમાાં એની હાલત જોઈ રવી જવાત ુાં. હવે ધીમે ધીમે 
હરકવર થાય છે. પણ નાની બે ઢીંગલીઓની દયા આવે છે. ક્યારેય એક હદવસ પણ દૂર ન રહનેાર 
બાંને દીકરીઓ, નાની તો ચાર વર્ષની જ છે તો પણ, એની મમ્મીને સાાંત્વના આપે છે. ઈશ્વર આવી 
કસોટી કોઈની ન કરે... 
 

હહના એમ. દાસા – જૂનાગઢ - 99090 25234 
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પહરવારે પોતાની વ્હાલસોયી દીકરી અને આધારસ્થાંભ વડીલ ગમુાવ્યા 
હહમાની હકરણભાઈ શાહ 

 
 

હકિંજલ, મારી સખી. મનથી મોજીલી, સ્વભાવથી ખશુહાલ અને વાણીથી પે્રમાળ. દરેકની સાથે 
આત્મીયતા અને સમ્માનભયુાં વતષન. પહરવારની લાડકી. સકારાત્મક વ્યક્તતત્વ અને ખબુ ઉત્સાહી. 
પ્રકૃવતના અઢળક સૌંદયષનો મન ભરીને લ્હાવો લેવો એનુાં એકમાત્ર સ્વપ્ન. કપડાાં અને ગેજેટનો ભરપરૂ 
શોખ. અમારા બને્નની ખાસ વાતચીત તો એ મદુ્દા પર જ હોય. 
      આ વરે્ મહામારીનો કપરો કાળ અને આખા જગતની કસોટી અને સાંઘર્ષનો આરાંભ થયો. આ 
મશુ્કેલ સમયમાાં આપણે દરેક મક્કમ મનોબળ રાખવાના પ્રયાસ કરતા હતા પરાંત ુઆ ભેદી અજાણયો 
શત્ર ુક્યાાંથી ત્રાટકે, કોને સમજાય? આવુાં જ હકિંજલ સાથે થયુાં. એની જજિંદગીમાાં એ આગળ વધતી હતી 
અને અચાનક આ વાઇરસ!એનો અને એના દાદા-દાદીનો હરપોટષ  પોબઝહટવ આવ્યો. હોક્સ્પટલાઈઝડ 
થયા. ટ્રીટમેન્દ્ટ શરુ થઇ. એક ક્ષણ પહરવારથી દૂર ન રહનેારી હકિંજલે સાત હદવસ સારી રીતે પસાર 
કયાષ.એના માતા-વપતા એને સતત હહિંમત આપતાાં રહ્યા. પરાંત ુ ત્યાર પછી એકલતા એના મનને 
આકુળ-વ્યાકુળ કરવા લાગી. એ લડતી રહી. ક્સ્થવતનો સામનો કરતી રહી. પરાંત ુએકલતાની ચીસ 
કોને સાંભળાય? હકિંજલને વાઇરસની સાથે હતાશા અને વનરાશાએ પણ ઘેરી લીધી. ધીરે ધીરે આ 
આઈસોલેટેડ જજિંદગી એને બાંધન લાગવા લાગી. એના મનના દરેક વવચારની અસર એના સ્વાસ્થ્ય 
પર થઇ. એના માતા-વપતાનો હરપોટષ  પણ પોબઝહટવ આવ્યો. એની તબીયત લથડી.ડોતટસે બનતા 
દરેક પ્રયત્નો કયાષ પણ આખરે એ આત્માએ શરીરથી જન્દ્મોજન્દ્મનુાં અંતર સાધી લીધુાં. આખા જગતના 
સૌંદયષને વનહાળવા ઉત્સકુ હકિંજલ સ્વગષની યાત્રાએ એકલી ચાલી નીકળી.પહરવાર પર આભ 
તટૂય.ુમાતા-વપતાનો હદલનો ટુકડો અને દાદા-દાદીની ઘડપણની લાકડી-એમની વ્હાલી પૌત્રી આ 
દુવનયા છોડી ચાલી ગઈ. દાદા પોતાની પૌત્રીનો વવયોગ સહન ન કરી શક્યા અને પાંદર હદવસમાાં એ 
પણ મતૃ્ય ુપામ્યા. પહરવારે પોતાની વ્હાલસોયી દીકરી અને આધારસ્થાંભ વડીલ ગમુાવ્યા. 
હકિંજલને એના દાદાને દુબઈ ફરવા લઈ જવાની ખબૂ ઈચ્છા હતી, એ હસીને કહતેી કે સૌથી પહલેાાં 
મારી અને દાદાની જ હટહકટ નક્કી થશે અને આજે દાદા-પૌત્રી એકસાથે પરમધામની યાત્રાએ ચાલી 
ગયા. હકિંજલની ફેસબકુ વૉલ પર કવરફોટો હયાત છે જેમાાં એણે લખ્યુાં છે "I wish i can find the 

meaning of my life", કદાચ એની જજિંદગીનો અથષ એણે શોધી લીધો હશે... (આ સત્યકથા છે) 
 

હહમાની હકરણભાઈ શાહ - વ્યારા. - 6352407101. 

 



298 
 

જયારે આખ ુજગત એક પહરવાર બની અજાણયા શત્ર ુસામે લડી રહ્ુાં છે 

હહમાની હકરણભાઈ શાહ 

પથૃ્વીના ઇવતહાસમાાં આ પ્રથમવાર હશે જયારે આખ ુજગત એક પહરવાર બની અજાણયા શત્ર ુસામે 
લડી રહ્ુાં છે. સ્વાભાવવક છે કે ડર, ભય અને બચિંતા દરેકને સતાવતી હોય છતાાં આ વૈવશ્વક મહામારીમાાં 
એવા યોદ્ધાઓ જેઓ પોતાની ફરજ ભલૂ્યા નથી, ડરથી હાયાષ નથી, પહરક્સ્થવતની સામે ઝૂકયા નથી 
અને લાખો દદીની સારવારમાાં હદવસ રાત એક કરી રહ્યા છે.  

       અમદાવાદની એસવીપી હોક્સ્પટલમાાં ફરજ બજાવતા ડોતટસષ જણાવે છે કે "જયારે દદી સાજો 
થઇ હસતો હસતો ઘરે જાય ત્યારે અમે બાકીનો સ્ટે્રસ ભલૂી જઇયે છીએ. હોક્સ્પટલમાાં રહતેા રેવસડન્દ્ટ 
ડૉતટર અને દદી વચ્ચે તો લાગણીનો સાંબાંધ બાંધાય જાય છે." આ વાત ખરેખર માનવતાને મહકેાવે 
છે. આ યોદ્ધાઓ  માત્ર આપણા જેવા અનેકની સરુક્ષા ખાતર કેટલાય હદવસો સધુી પહરવારથી દૂર 
રહી પોતાના કતષવ્યને પ્રાથવમકતા આપી રહ્યા છે.                   

     કોઈએ વવચાયુાં નહહ હોય કે ટેકનોલોજીની મદદથી કૉરોનાને કઈ રીતે વનયાંવત્રત કરી શકાય!પરાંત ુ
સરુતમાાં કૉરોનાની જ ાંગ માટે એવો વોરરૂમ તૈયાર કરવામાાં આવ્યો છે કે જે દવાથી નહહ પણ હડજજટલી-
ડેટાના ઉપયોગથી કૉરોનાની ચેન તોડે છે અને સાંિવમતોને ઝડપથી શોધી અન્દ્યને બચાવે છે. 
દુવનયામાાં જયારે વેષ્ન્દ્ટલેટરની અછત વતાષય રહી છે ત્યારે સરુતની એસટીપીએલ કાંપની દ્વારા 6 
કલાક પાવર વગર ચાલી શકત ુાં વેષ્ન્દ્ટલેટર બનાવવામાાં આવ્યુાં છે જેની હકિંમત માત્ર 50,000₹ છે.  

     એ જ રીતે આવડત અને કુશળતા દરેક પાસે હોય પરાંત ુજગત આખ ુથાંભી જાય તો માત્ર એના 
સહારે કેટલા લોકોની મદદ કરી શકાય? સરુતમાાં રહતેા જીનનેશ વાઘેલા જે લહુારી કામ કરે છે તેમને 
8 કલાકમાાં 30,000 રોટલી વણી શકાય એવા 3 મશીન દાન કયાષ જેથી કોઈ શ્રવમક ભખૂ્યો ન રહ.ે 
ધોરણ-10માાં 5 વખત અસફળ થયેલા એક  વવદ્યાથીએ ભખૂ્યા લોકોને જોઈ ડ્રોન બનાવ્યા જેના વડ ે
ફૂડ પેકેટ અને દવાઓ પહોંચાડી શકાય.બીલીમોરાના એક ટેલરે તો સ્વાસ્થ્યકમી માટે જરૂરી એવા 
40,000 પીપીઈ સટૂ બનાવ્યા. 
જેમને આ વાઇરસથી સાંિવમત થવાનો સૌથી વધ ુભય છે છતાાં જીવને જોખમમાાં મકૂી દદીની સારવાર 
કરી રહ્યા છે એવા તમામ ડોતટસષ આજે સાક્ષાત દેવતાાં જણાય છે. આવા જ એક કતષવ્યવનષ્ટ્ઠ સરુતના 
ડૉ.સાંકેત, કે જેઓ પોતે ડ્ટૂી દરમ્યાન સાંિવમત થયા અને હાઈફ્લો ઓક્તસજન પર હતા પરાંત ુપોતાની 
બાજુમાાં 70વર્ષના વદૃ્ધને જજિંદગી સામે લડતા જોઈ પોતાનુાં ઓક્તસજન પાઇપ કાઢી દદીને વેષ્ન્દ્ટલેટર 
પર ચઢાવવામાાં મદદ કરી જેના કારણે ડૉ.સાંકેતની તબબયત લથડી ગઈ અને ક્સ્થવત નાજુક થઇ. 
ચેન્નાઇના ડોતટસષની ટીમ ખડેપગે ડૉ.સાંકેતની સારવારમાાં લાગી અને અંતે તેઓ 90હદવસની સારવાર 
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બાદ સાજા થઇ પાછા ઘરે આવ્યા.મશુ્કેલ સમયે પણ જેમણે માત્ર દદીનો જીવ બચાવ્યો એવા 
ડૉ.સાંકેતની કતષવ્યવનષ્ટ્ઠા માટે આપણે નતમસ્તક છે. ગજુરાતના આ તમામ યોદ્ધાને નમન છે.આ દરેક 
યોદ્ધા વનભષય અને નીડર બની લડી રહ્યા છે, જીતી રહ્યા છે અને બીજામાાં જીતવાની આશા જગાડી 
રહ્યા છે. અમે સૌ આપના ઋણી રહશેુાં. (આ સત્યકથા છે) 

હહમાની હકરણભાઈ શાહ – વ્યારા - 6352407101 
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કોરોના વોહરયર નાની બઝન ુ

ઈવેન્દ્જલીના રાજેશ પટેલ 

 

આ વ્હાલ ુનામ મારા ભાઈની દીકરીનુાં છે .મારા ભાઈ પહરમલે એની ગમતી સોન ુ(મારા ભાભીનુાં 
નામ )સાથે કુાંટુાંબની સાંમતીથી માતાવપતા ની હાજરી માાં કરેલા . 
સમય જતાાં ભાભી ને સારા હદવસો રહ્યા .ખબુ આનાંદ કુાંટુાંબ માાં છવાયો .વનયમીત ગાયનેકોલોજજસ્ટ 
ની મલુાકાત જરૂરી દવાઓ સારો ખોરાક બધજુ હાજર પણ સોન ુખાવામાાં ઘણી કાચી ખોરાક ની 
જનયાએ બબષ્સ્કટ અને જ્યસુ પીને ચલાવતી .સાતમ મહહને શ્રીમાંત ્થયુાં પણ પોતના માબાપ ને ઘેર 
રેહવાને બદલે એજ હદવસની સાાંજે સરુજ ઢળે પહલેા સ્વગહૃ ેઆવી ગઈ . 
બે હદવસ પછી રાતે્ર 2:30 ના સમુારે એક તીવ્ર ચીસ સોનનુી મારા પપ્પાએ સાાંભળી એને ખેંચ આવી 
હતી .એકદમ મમ્મી પણ જાગી ગયાાં .પહરમલે પાડોશી ને બમૂ પાડી જગાડયા હુાં નજીક માાં જ રહુ છાં 
હુાં પણ પહોંચી ત્યારે 108  ની સગવડ નહતી .આથી ઓટોમાાં અમદાવાદ ની શારદાબેન હોસ્પીટલ 
માાં લઈ ગયા જયાાં હુાં નોકરી કરતી હતી અને સોનનુી સારવાર ચાલતી હતી .ડો ખેંચ આવવા માટે 
ટોક્તસવમયા થયુાં છે એવુાં કહયુાં .અહીં  સોન ુની ખબુ સારી સારવાર થઈ એ સ્વસ્થ થઈ .બાજુમાાં એના 
પપ્પા -મમ્મીને જોઈને એણે રાહતનો શ્વાસ લીધો . 
આમ કરતાાં એક અઠવાહડય ુહોસ્પીટલમાાં થયુાં ડો ને તપાસ કરતાાં લાનય ુકે બાળક ઓછા વજન નુાં 
છે ,અને ધબકારા ધીમા પડી ગયા છે .આવા સમયે ફરી લેબરરૂમ માાં દાખલ કરવામાાં આવી .ત્યાાં 
નાના મોટા બેવ જીવ નુાં જોખમ છે એવી ડો સહી માાંગી .સોનનુા પપ્પાએ રડતી આંખે કહયુાં સાહબે, 

મોટા જીવને બચાવો! માતાના પેટની અંદર બાળકના ધબકારા લગભગ બાંધ થઈ ગયા. સ્વજનોને 
તબીબે નાના જીવ ને બચાવી નહીં શકાય એવુાં જાહરે કયુાં .અમારો પરીવાર ઈશ્વરમાાં અખટૂ શ્રધ્ધા 
ધરાવે છે. બેવ જીવ ને જીવતદાન મળે માટે સતત પ્રાથષના કરતાાં હતા.હુાં વ્યવસાયે નસષ છાં , એથી 
ભાભીની સાથે ઉભા રહવેાની ડોકટર પરવાનગી આપી હતી .ઑક્તસજન પર રાખવામાાં આવેલી સોન ુ
જીવનમરણ વચ્યે ઝોલાાં ખાતી , હુાં જોઈ શકતી નહતી પણ છતાાં હુાં મનમાાં પ્રભનેુ યાદ કરી હહમ્મત 
થી ઉભી રહલેી . 
બાળક નહીં પણ માતાને બચાવવા તનતોડ મહનેત વસસ્ટર અને ડોકટર કરી  રહયા હતા .ત્યાાં જ 
એક કદરૂપી  બાળકીનો જન્દ્મ થયો.સાવ નાની ક્રૂસકાય ઑક્તસજન ઓછો મળવાથી એ કાળી દેખાઈ. 
બાળવનષ્ટ્ણાત હાજર જ હતા .તેઓ એક ટે્ર ની અંદર એને લઈ ને નવજાતવશશ ુતરફ દોડયા ત્યાાં સધુી 
એનામાાં જીવ જાણે નહતો  . 
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આકરી મહનેત પછી,  ઝીણો ઝીણો રડવાનો અવાજ મેઁ સાાંભળયો ત્યારે જ એન ુનામ " બઝન ુ" મનમાાં 
અચાનક પડી ગયુાં .એ રડી શકતી નહતી એ શ્વાસ લઈ શકતી નહતી , એ માત્ર 940/ ગ્રામ ની આવી 
છે .કદાચ એ જીવી નહીં શકે ! ! એવુાં ડોકટરે કહયુાં .સતત ઑક્તસજન પર માત્ર દૂધના ટીપાાં આપવામાાં 
આવતાાં કારણ પચાવી શકે એમ નહતી .ડો અને વસસ્ટરની અથાગ મહનેતથી એક અઠવાહડયા પછી 
બઝનનુો ઑક્તસજન કાઢી નાાંખવામાાં આવ્યો. હવે એ સ્વસ્થ હતી. 
માતાનુાં દૂધ શે્રષ્ટ્ઠ આહાર છે .સોન ૂને દૂધ પીવડાવવા માટે બઝન ુઆપવામાાં આવી. જોતા જ અશ્રધુારા 
સરી પડી. આમ બઝન ુને એક મહહનો કાચની પેટીમાાં રાખવામાાં આવી. પછી રજા આપવામાાં આવી . 
જન્દ્મથી છ મહહના સધુી એને પાણીથી નવડાવી નહીં ફતત રૂ થી લપેટી રાખીને પછી કપડાાં પહરેાવતા. 
આ બઝન ુહાલ 21 વર્ષની સુાંદર યવુાન સેવાભાવી નસષ તરીકે અમદાવાદ વસવવલ હોસ્પીટલમાાં 3જી 
માચષ 2020થી કાયષરત છે. 
વસવવલ હોસ્પીટલમાાં નસષની નોકરી મળયા બાદ થોડા સમય માટે રોટેશનમાાં દરેક કામગીરીનો 
અનભુવ લીધો. એક હદવસ મને એણે કહયુાં કે મારે તાત્કાબલક સારવાર વવભાગમાાં કામ કરવાની 
ઈચ્છા છે! મેઁ કહયુાં ‘ત્યાાં બહુજ કામ રહશેે, ત ુકરીશ? તો કહ ેછે હા હુાં કરીશ! ત્યાાં આવતા દરેક દદીઓને 
તરતજ સારવાર કરવાની તક મને મળશે ! ! કેટલાય લોકોને હુાં મારી સેવાઓ થકી બચાવીશ. મને 
તમે સમયસર  સારવાર ના આપી હોત તો 940/ગ્રામ ની જન્દ્મેલી હુાં , જીવતી હોત ? ? તો મારી ફરજ 
હવે છે કે લોકોને હુાં જીવતદાન આપવામાાં વનવમિ બનુાં!  

મારી આંખમાાં આંસ ુએ જોઈ રહી ને બોલી, ફોઈ મેઁ તમને કફષયમુાાં વરસાદમાાં તહવેારોમાાં નોકરી પર 
જતાાં જોયાાં છે, તમે જ મારા આદશષ છો, તમારી જેમ સેવા કરવા માટે જ નસીંગ કયુાં છે. ત્યાર પછી 
નવી બનેલી કોવવડ 19 હોસ્પીટલમાાં પોષ્સ્ટિંગ આવી ફરી મારી શ્રધ્ધા ડગી. મેઁ કહયુાં બેટા તારા 
ઉછેરમાાં બહુજ તકલીફ પડી છે. ત ુકોરોના દદીઓની સારવારમાાં બે્રક લઈ લે! ફરી એક આશ્ચયષજનક  
જવાબ આવ્યો, જેની આશા મને નહતી. એ મારી સામે ટટ્ટાર આત્મવવશ્વાસથી ઉભી રહી . નવસિંગ 
સોગાંદનામ ુબોલવા લાગી ."હુાં મારુાં  આખ ુજીવન અને જ્ઞાન ડહાપણ સમય  બબમાર ,વન:સહાય ,એવા 
મારા શરણે આવેલા દરેક દદીઓને અપણષ કરુાં  છાં , અને કોઈપણ નાતજાતના ધમષના જાતીના 
ભેદભાવ વવના એમની સેવામાાં વવતાવવાનુાં વચન આપુાં છાં . 
મારી આંખો માાં હર્ષ ના અશ્ર ુ, મોં પર ગવષનો ભાવ છલકાઈ ગયો . મેઁ ઉચકી લીધી કહયુાં , "શાબાશ 
મારા બેટા જા ઈશ્વર તારી રક્ષા કરશે" . 
બીજા જ હદવસે કોવવડ 19 ના દદીઓની સેવા માટે 10 હદવસ હોસ્ટેલ માાં રહવેાનુાં હત ુાં એમ રહી . 
હાલ માાં બીજુ ાં  પોષ્સ્ટિંગ રોટેશન પર પણ પરુૂ કયુાં . 
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મારી નાની બઝન ુઆજે એક મહાન વવચારધારા ધરાવે છે. અનેક લોકોને સહાય અને મદદરૂપ બની 
રહી છે . 
(સત્યકથા સાચા નામ સાથે) 

ઈવા પટેલ – અમદાવાદ - 98799 19091 
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કવોરોન્દ્ટાઈન 

જીગીર્ા સમીપ દેસાઈ 

         

           સવારનુાં કામ પતાવીને શવષરી પોતાની ઓહફસ પ્હોંચી જ ત્યાાં તો એના હદકરા જશનો ફોન 
આવે છે કે, "મમ્મી, મને તાવ ભરાયો" બે હદવસ પહલેા એની સાસનેુ તાવ આવ્યો હતો.કોરોનાને 
કારણે શવષરી એની સાસનુી તબબયતને લઈને બચિંતામાાં જ હતી ત્યાાં તો હવે,એના હદકરાને પણ તાવ 
આવ્યો.શવષરીનુાં મન ઓહફસમાાં લાગત ુાં ન હત ુાં.છતાાં પણ,ઉચાટ મને પોતાનુાં હફલ્ડવકષ પતાવીને 
હરસેસમાાં ઘરે ગઈ.શવષરીનુાં શરીર પણ કળતર તો કરત ુાં જ હત ુાં એટલે મનમાાં એને કોરોનાની શાંકા 
ઘેરી થવા માાંડી. 
          બીજે હદવસે એને 'વીકલી ઓફ' હતો,શવષરી એના ઘરનાાં બધાાંને લઈને વ્યાકુળ મને 
નજીકના હલે્થ સેન્દ્ટર પર ગઈ.આખરે એની શાંકા સાચી ઠરી.એના પવત રાજને છોડીને બધાાં જ 'કોરોના 
પોઝીટીવ' હતાાં.હવે,ખરી બચિંતા થઈ,કોરોના પોઝીટીવ આવતાાં રાજને છોડી બધાાંએ કવોરોન્દ્ટાઈન થવુાં 
પડ્ુાં. 
          શવષરીને હવે,રાજની બચિંતા સતાવતી હતી.પછી રાજના બીજા ટેસ્ટ કરાવ્યા તો તે પણ 
નેગેટીવ આવ્યા.હવે તો ખરે જ શવષરીનો બચિંતાનો દૌર શરૂ થયો.ત્યાાં તો બીજે જ હદવસે સાાંજે રાજને 
પણ તાવ આવ્યો.શવષરી હવે રઘવાઈ બની.શુાં કરૂ? શુાં નહહ કરૂની અસમાંજસમાાં અટવાઈ પડી.ફરી 
પાછો 'ટેસ્ટ' કરાવ્યો તો રાજ પણ કોરોના પોઝીટીવ નીકળયો.પણ રાજની હાલત નાજુક હતી.એનો 
તાવ ઉતરતો જ ન હતો.શવષરી પોતાની તકલીફ તો ભલૂી જ ગઈને રાજની સેવામાાં લાગી ગઈ,સાથે 
તેણે આદશષ વહ,ુ પે્રમાળ માતા અને સફળ ગહૃહણીનો રોલ પણ વનભાવતી રહી. 
          આજે શવષરીને કવોરેન્દ્ટાઈન રહ્યાાંને પાંદર હદવસ થયા, બધાની સારવાર કરવામાાં એ એની 
બધી તકલીફ ભલુી ગઈ હતી. ઘરનાાં બધાાં સારા થઈ ગયાાં છે. કોરોનાનો ફરીવારનો ટેસ્ટ પણ 
નેગેટીવ આવ્યો. રાજને પણ હવે ઘણુાં સારુાં  છે છતાાં રાજને હજી બીજાાં પાંદર હદવસ આરામ કરવા 
કહ્ુાં ને શવષરી પોતાની ફરજ પર હાજર થવા ગઈને સાથે સાથે એની કવોરેન્દ્ટાઈન થયેલી લાગણીઓ 
પણ બહાર આવી રહી છે. 
(પાત્રોનાાં નામ બદલ્યાાં છે) 
 

જીગીર્ા સમીપ દેસાઈ – સરુત - ૯૯૨૫૫૫૫૨૦૫ 
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કોરોના સાંગ જ ાંગ 

જીગીર્ા સમીપ દેસાઈ 

 

     ઉવીને બે હદનથી શરીરમાાં કરકસર હતી.રમ્યા એની બચિંતામાાં જ ઓહફસ આવતી.રમ્યાનો પવત 
પવુષ પણ શાળામાાં અમકુ કલાક માટે જતો.મહામારી કોમ્યવુનટી બેઈઝ થઈ હોવાથી,ઈન્દ્ફેકશન ક્યાાંથી 
લાગે તે ખબર નહી પડેને એ દશામાાં ઉવી બીમાર થતા રમ્યાની બચિંતા વધી. 
      ઓહફસથી રમ્યા બે્રકમાાં ઘરે ગઈ ત્યાાં એની તબબયત લથડતી હોય એવુાં લાનયુાં.એટલે રમ્યા ને 
પવુષ નજીકના હલે્થ સેન્દ્ટર પર કોરોનાની ટેસ્ટ કરાવવા ગયા.બાંને પોઝીટીવ આવ્યા.પછી તો રમ્યાના 
બાળકો અને વપયરમાાં પણ બધા જ પોબઝટીવ...રમ્યાની હાલત તો રડુાં રડુાં થઈ ગઈ. 
    રમ્યાના બાળકો હદવસના એના વપયર ને રાતનુાં જમવાનુાં સાસરીમાાં ને સવુા માટે બીજે ફ્લેટ 
ત્યાાં જાય.પણ, બધા પોઝીટીવ આવતાાં એ પોતાના સવુાના ફ્લેટ પર  બધાને લઈને તવોરેન્દ્ટાઈન 
થઈ ગઈ. 
    હવે,આ ફ્લેટ પર કોઈ જ સગવડ ન મળે.પોતાના ચાર વર્ષના દીકરાને સાચવવો અઘરો હતો 
એટલે રમ્યા ખબુ બચિંવતત હતી.પાછાં બે ટાઈમ હટહફન આવે તેમાાં જે હોય તે ખાઈ લેવાનુાં.બાકીના 
સમયમાાં ભખુ લાગે તો વવચારવુાં પડત ુાં.તેમ છતાાં રમ્યા પોતાની માનવસક ક્સ્થવત છપાવી પવત અને 
બાળકોની હદલથી સરભરા કરવા લાગી.ચૌદ હદવસનો તવોરેન્દ્ટાઈન,ચૌદ વર્ષના વનવાસ જેવો લાનયો 
પણ કોરોનામાાંથી હમેખેમ બધા બ્હાર નીકળી ગયાનો સાંતોર્ રમ્યાના મખુ પર રામના ગાદીગ્રહણ 
કરતાાં પણ વવશેર્ દેખાયો. 
     તવોરેન્દ્ટાઈન પરુૂ થયા પછી ઓહફસ હાજર થઈ ત્યારે રમ્યાના મખુ પર યધુ્ધના મેદાનમાાં 
ઝાાંસીની રાણીની જેમ જ ાંગ લડયાનો આનાંદ છલકાતો હતો.  
 (પાત્રોના નામ બદલેલ છે) 

 

જીગીર્ા સમીપ દેસાઈ  - સરુત - 99255 55205 
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વપ્રયતમ 

જજજે્ઞશકુમાર ડી. વત્રવેદી 'પ્રકાશ' 

 
 

વપ્રયતમ શબ્દ બોલતા હ્રદયભાવ ડોકયા કરવા લાગે.ઉરમાાં કાંઈક અલગ થનગનવા લાગે. શબ્દકોશ 
વપ્રયતમ એટલે સૌથી વ્હાલુાં એવો એક અથષ કરે છે પણ હુાં તો કહીશ જેના માટે તમને પરમ વ્હાલ 
ઉભરાત ુાં હોય એ બધા વપ્રયતમ જ કહવેાય..વપ્રયતમ એ બાંધનથી મતુત આઝાદીનો સાંબાંધ છે.જ્યાાં 
ચાહવાનુાં કોઈ કારણ પણ હોય ને ક્યાાંક અકારણ પણ હોય ,વ્હાલપ વવસ્તરીને વપ્રયતમ બને છે.જ્યાાં 
તમારુાં  મન તમને ત્યાાં ખેંચે છે.જ્યાાં વ્હાલ એની ચરમસીમા હૃદયમાાંથી પ્રગટ થાય છે. વપ્રયતમ એટલે 
એવી કોઈ વ્યક્તત જે હદલથી નજદીક હોય. 
 

આવી વ્યક્તત જો જીવનમાાં હોય તો સમજવુાં સદભાનય,પણુયકમષ.જેની સાથે દૂરી, દૂરી નથી 
રહતેી.વપ્રયતમ એટલે માત્ર સ્ત્રી માટે કોઈ પરુુર્ પાત્ર કે કોઈ પરુુર્ માટે કોઈ સ્ત્રી પાત્ર એવુાં નહીં. 
વપ્રયતમ એટલે વપ્રયતમ ! 
એક મજાની વાત વ્હાલની.જ્યારે કોઈના માટે તમારા હૃદયમાાં શદુ્ધભાવ હોય ત્યારે કાંઈક અનપુમ 
જીવનમાાં ઘટે છે. 
આ વાત છે મારા મામાની. જે વ્યક્તતની વાતો સાાંભળવા અમારુાં  કુટુાંબ જ્યારે મળે ત્યારે આનાંદ 
લે.ખબૂ સારી વાતો થાય.જાણે ડાયરો ભરાય એમ લાગે પણ મારા મામા સમયના વેહણે બધુાં ગમુાવી 
બેઠા.અચાનક તેમની યાદદાસ્ત ગમુ થવા લાગી.વાતોમાાં શબ્દો ચકૂવા લાનયા.ઘરનાને અંદાજ 
આવતા દવાખાનામાાં દાખલ કયાષ પણ કોઈ સારાવાટ ના આવી.આખરે ઘરે લાવ્યા.દાતતરે કહ્ુાં 
એમની જોડે વાતો કરો ભતૂકાળની વાતો યાદ કરાવો.હુાં પણ ખબૂ નજીક મામાથી.મામાને જ્યારે ઘરે 
લાવ્યા ત્યારે હુાં પણ મળવા ગયો ત્યારે ઘરના બધા કહ ેમામા સાથે વાત કર.એટલે મેં સહજ પછૂયુાં 
મામા ઓળખ્યો? મામાનો જવાબ 100 ટચ સોન ુહત ુાં.મામા કહ"ે ભાબણયાાં અને બહને ઓછા ભલૂી 
જવાય!" જવાબ સીધો હૃદયને સ્પશી ગયો.મામાની ભાવ ભરેલી નજરોમાાં બધા જવાબ હતાાં. એનાથી 
આગળ કાઈ પછૂાયુાં પણ નહીં અને કાંઈ બોલાયુાં પણ નહીં. 
 

જજિંદગીમાાં વપ્રયતમ થવુાં કે વપ્રયતમનુાં મળવુાં એ જીવનની ઉપલબધ્ધ્ધ છે.દરેકને વપ્રયતમ હોય જ 
અને ના હોય તો મળે અને તમે પણ કોઈના વપ્રયતમ થાવ એવી શભેુચ્છા. 
 

જજજે્ઞશકુમાર ડી. વત્રવેદી 'પ્રકાશ' – અમદાવાદ - 96627 49582 
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સમજદાર દાંપવત 

કાજોલ રમેશભાઈ ડેહરયા 
 

કોરોના માાં બનેલી તમારા અને મારા ઘરની સત્ય ઘટના માાંથી આવરી લેવામાાં આવેલો એક અંશ કે 
જેમાાં પવત ના કપરા કાળમાાં સાથ આપતી પત્ની ની સમજણ ને લાખો સલામ. 
અગરબિી.અને શ્રીફળ ના  Rs.150,દૂઘ દર મહહને   Rs.2000,ઘર નો હપ્તો.  Rs.5000,વીજળી બબલ  
Rs.2000,LPG ગેસ Rs.500,ઘર ચલાવવા મહહને કહરયાણુાં Rs3000,(તેલ,ઘઉં,ચોખા,દાળ સાબ,ુ કઠોળ 
ઘી ગોળ વગેરે)બે બાળકો ની ફી અને સ્કલૂ રીક્ષા  મહહને. Rs  3000,તેનો ભણતર ખચષ મહહને 
Rs.1000, 

(ટયશૂન..ચોપડી પેન્દ્સીન વગેરે), ફ્લેટનુાં મેન્દ્ટનેશન મહહને Rs.500,TV કેબલ કનેતશન. 
..Rs.250,વેજીટેબલ....Rs 1000,છાપુાં.....Rs.120,ઘર કામ. (ફતત વાસણ)Rs 500, 

પેટ્રોલ ઘરે થી ઓફીસે ઑહફસે થી ઘરે મહહને Rs.2000, ટોટલ Rs.21,020, પગાર Rs.25000, Balance 

2000, કોરોના જેવી વૈવશ્વક મહામારી માાં ધાંધો બાંધ હતો તેથી હુાં ખચાષ લખવા બેઠો. 
ક્યાર ના શ ુલખો છો...ડાયરી ની અંદર...?  

અચાનક  મારી પત્ની બાજુ માાં આવી બેસી ગઈ.... 
મેં ડાયરી ઊંઘી કરી ચશ્મા અને કેલ્ક્લેુટર બાજુ ઉપર મકુ્યા... 
અરે ગાાંડી..કહી નહીં....મેં વાત બદલવા પ્રયત્ન કયો 
તમે ખોટુાં બોલો છો....લાવો ડાયરી...કહી  પત્ની એ મારી ડાયરી ઉઠાવી લીધી....અમારા બને્ન ના 
ચશ્મા નાંબર સરખા  હોવાથી...તેને મારા ચશ્મા પહરેી...લીધા.. જાણે દેશ ના નાણા. ...માંત્રી વનરીક્ષણ 
કરતા હોય તેમ..એ મારી ડાયરી નુાં વનરીક્ષણ  કરવા લાગી.... 
જેમ..જેમ ડાયરી માાં લખેલ હહસાબ તે વાાંચતી તી હતી તેમ પત્ની ના ચેહરા ઉપર ધીરે ધીરે ગાંભીરતા 
અને બચતા આવતી જતી હતી....એ ધીરે થી બોલી... આમા  હજુ....મેહડકલેમ નો હપ્તો ??? 

 

વાવર્િક 9000 કોપોરેશન નુાં વાવર્િક ટેક્ષ બબલ  2000 આકક્સ્મક નાની મોટી બીમારી કે વ્યવહાર તો 
દેખતા નથી... પત્ની ને ખબર હતી..... હુાં બચિંતા માાં હતો.. તેને વાત ને હળવી બનાવવા માટે કીધ,ુ  

તમારા મસાલા નો.ખચષ તો લખવા નો રહી ગયો ? 

મેં કીધુાં.. ડાલીંગ મસાલા છોડે એક મહહનો થઈ ગયો. 
મતલબ તમારૂ બજેટ ખાધ વાળાં છે..આવક કરતા જાવક વધી રહી છે....પત્ની બોલી.  

ડાલીંગ  એજ બચિંતા માાં હુાં છાં.... 
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નથી આપણે ગરીબ કે નથી આપણે મધ્યમ વગષ 
આપણે બોટોમ વમડલકલાસ છીયે.... 
 

હુાં...તને બચત કરવાનુાં પણ શુાં કહુાં..બધી જીવન માટે જરૂરી વસ્ત ુઅને સવવિસ છે..ક્યાાં કાપ મકુવો...ત ુાં 
જ બતાવ .? 

 

પત્ની  બોલી.. બચિંતા ન કરો... 
 

વાસણ હુાં જાતે સાફ કરીશ. .Rs500x12 Rs6000 

TV ચેનલ કઢાવી નાખો આમે છોકરા ભણતા નથી  250 x 12 Rs3000  ટોટલ Rs9000 બચી જશે  ... 
તે આપણા મેહડકલેમ માટે કામ આવશે 

 

મેં પત્ની ના માથે હાથ ફેરવી કીધ.ુ.ડાલીંગ..જેની પત્ની સમજદાર...અને પે્રમાળ હોય તે જીંદગી ની 
અડધી લડાઈ તો હસ્તા હસ્તા જીતી લે...છે....I love you 

 

ફકત ફેસબકુ કે વોટ્સ એપ  ઉપર વાણીવવલાસ થી જીંદગી ની સફર ચાલતી નથી....લનન ના 
ચારફેરા વખતે એકબીજા નો પકડેલ મજબતૂ હાથ કોઈ પણ વવકટ પહરસ્થવત માાં ન છૂટે... તેને તો  
સફળ દામ્પત્ય જીવન કહવેાય.. 
 

ડાલીંગ આપણે.. વર્ષ માાં એક વખત તારા જન્દ્મ હદવસે ફતત વપતચર જોવા જઈએ છીયે...એ પણ બે 
વર્ષ થી ગયા..નથી છતાાં પણ તે કદી મને ફહરયાદ કે અસાંતોર્ જાહરે નથી કયો....ડાલીંગ.....આવી 
સ્થવત.માાં ઘરમા TV એક તો સસ્ત ુાં મનોરાંજન નુાં સાધન છે..તે ત ુાં બાંધ કરવાની વાત કરે છે.....સમય 
તારો કેમ જાય... 
 

TV જોવા પાછળ સમય બગડવા કરતા...હુાં પણ બે ત્રણ આવથિક પ્રવવૃિ..જેવી કે સીવણ કામ અને 
ટયશૂન કરી તમને મદદ રૂપ.કેમ.ન થાવ...  પત્ની.....ઢીલી હતી પણ પહરક્સ્થવત સામે લડવા તે 
મક્કમ હતી.... 
 

મેં કીધુાં..ડાલીંગ... બચિંતા ન કર....હજુ તકલીફ ગળા સધુી આવી નથી .. એ .નાક સધુી આવે તે પેહલા 
હુાં..એક.મોટો વનણષય લઈશ.. 
 

કયો....પત્ની એ ડાયરી બાજુ ઉપર મકૂી ચશ્મા કાઢયા... 
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મેં કીધુાં.. આપણા લનન વખતે..મારી ઈચ્છા ધામધમૂ થી લનન કરવા ની હતી..દુવનયા ને બતાવી 
દઈએ કે  

"હમ હકસીસે કમ નહીં"  એવી મારી વાતો અને વહમે હતો 
પપ્પા એ મને  વાસ્તવવકતા સમજાવી રૂવપયા નુાં મહત્વ સમજાવ્યુાં....અને એ વખતે પપ્પા એ મારી 
બચત અને તેમની બચત ભેગી કરી...એક મોટો પ્લોટ ખરીદી લીધો હતો...અને કીધ ુહત ુાં..જયારે 
જીંદગી માાં તકલીફ આવે ત્યારે આ પ્લોટ વેચી નાખજે...12 વર્ષ માાં આ.પ્લોટ શહરે ની મધ્ય માાં 
આવી ગયો છે...લગભગ આ પ્લોટ ના 75 લાખ રૂવપયા આવે તેમ છે.... 
 

પત્ની એ મારા પપ્પા ના દીવાલ ઉપર લટકતા ફોટા સામે જોઈ.... 
 બોલી..વાહ....પપ્પા...વડીલો ની સલાહ જો યોનય સમયે માનીએ તો... આપણે કોઈ પાસે હાથ લાાંબા 
કરવા નો વખત ન આવે 

સ્વમાન ની જીંદગી જીવવા...માટે સાંતોર્ ,ધૈયષ જરૂરી છે.. 
ઘણી વખત તકલીફ આવતી નથી..આપણે તેને આમાંવત્રત કરતા હોય છે....અને એ માટે ફતત આપણે 
જ જવાબદાર  હોઈએ છીયે... 
 

વમત્રો.. 
આજે દેખાદેખી મા.... આપણે આપણી જીવનશૈલી બદલી નાખી .. આનાંદ તો બેન્દ્ક ના હપ્તા ભરવા 
મા ખોવાઈ ગયો...બબનજરૂરી લોન લીધા પછી....તેના હપ્તા..કાાંટા ની જેમ.ખ ૂાંચવા લાનયા...એક વખત 
ખોટી લાઈફ સ્ટાઇલ સ્વીકયાષ પછી વાસ્તવવકતા આપણે સ્વીકારી શકતા નથી....પહરણામ સ્વરૂપ... 
અસાંતોર્... અપેક્ષા અને અશાાંવત ને આપણે આમાંવત્રત કરીયે છીયે. 
 

           ધન્દ્યવાદ. 
 

કાજોલ ડેહરયા રમેશભાઈ - સરુત - 94997 88525 
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કેન્દ્સર, કોવવડ અને કલ્યાણી વ્યાસ 

કલ્યાણી પરેશ વ્યાસ 

 
 

હુાં કલ્યાણી વ્યાસ, ઉંમર વર્ષ ૫૯. જીવનમાાં સઘળાં ઇચ્છયુાં, એ મળયુાં. પે્રમાળ પવત. બે જોહડયાાં પતુ્રો 
અને સખુી  સાંસાર. પણ વર્ષ ૨૦૧૪માાં સ્ટેમ સેલ કેન્દ્સરનુાં વનદાન થયુાં. ત્યારબાદ ઓટોલોગસ સ્ટેમ 
સેલ ટ્રાન્દ્સપ્લાન્દ્ટ પણ કેન્દ્સરમતુત સમયગાળો અઢી વર્ષથી વધારે ન રહ્યો. કેન્દ્સર ફરી આવ્યુાં અને 
કેમોથેરાપીની વણથાંભી સારવાર ચાલ ુથઈ. કોવવડ-૧૯ મહામારીમાાં મારે તો સવવશેર્ કાળજી લેવી 
પડે. જો કોઈ વ્યક્તતને કેન્દ્સર, હાઇપર ટેન્દ્સન, કલેસ્ટરૉલ કે ડાયાબબટીસ હોય તો કોવવડ જીવલેણ 
બનવાના ચાન્દ્સ વધારે હોય છે. અને મને તો આ બધી જ બીમારીઓ પહલેેથી જ હતી. કાળજી તો 
લીધી પણ આખરે પહલેાાં મારા મમ્મી અને પછી મારા પવત અને પછી હુાં આરટીપીસીઆર ટેસ્ટમાાં 
પોબઝહટવ જાહરે થયા. મારા મમ્મીને તાવ હતો એટલે ઘરનાાં બધાની ટેસ્ટ્સ કરાવી હતી અને..  

મશુ્કેલીનો પાર નહોતો. મખુ્યમાંત્રીસાહબેનાાં પત્ની મારા સહલેી. એમને મારી મેહડકલ હીસ્ટ્રી ખ્યાલમાાં 
હતી. તેઓએ રાજ્યનાાં શે્રષ્ટ્ઠ કોવવડ એતસપટષનો અબભપ્રાય લીધો અને ઉિર મળયો: ‘દાખલ થઈ 
જાવ’. અલબિ મને તાવ કે એવા કોઈ લક્ષણ નહોતા. રાજકોટમાાં અમારા ડોતટસષ ફેવમલી ફ્રેંડ્સનુાં 
માગષદશષન સતત રહ્ુાં. સગાવહાલાઓએ નાણાાંકીય મદદની ઓફર કરી. પજૂ્ય મમ્મીને તો ભાઈને 
ત્યાાં મોકલી દીધી હતી કારણ કે અહીં એમની સારવાર કોણ કરે?  

પ્રથમ આઠ હદવસ તો કોઈ લક્ષણો નહોતા. ડોકટરની સચૂના કે તાવ ૧૦૦થી વધે કે ઑક્તસજન 
૯૫થી ઘટે તો હોક્સ્પટલ ભેગા થઈ જવુાં. રસોઈ સહહત ઘરકામ કરી શકતી હતી પણ પછી તાવ 
આવ્યો. હોક્સ્પટલ જવાનુાં મન ન જ થાય પણ ન છૂટકે દાખલ થઈ. એકલા જ જવાનુાં સાથી વવના, 
સાંગી વવના, એકલા જ જવાનુાં. પણ હુાં ય ફાઇટર છ. આમ ઘણુાં અઘરુાં . મારા કોવવડગ્રસ્ત પવતને જો 
કે કોઈ લક્ષણો નહોતા. મને પણ થયુાં કે હુાં ય બહાર આવી જ જઈશ. હોક્સ્પટલ કોઈ રહવેા જેવી 
જનયા હોતી નથી. શ્વાસ માટે વલખાાં મારતા દદીઓ જોઈએ, ‘ઓ મા, મરી ગઈ, મરી ગઈ, મરી ગઈ’- 

એવી બમૂો સાંભળાય એટલે હહિંમત ઓગળી જાય. ફોનથી બધા પોતીકાાં સાથે સાંપકષ  રહ્યો, એ સારુાં 
થયુાં.  ૧૪ હદવસ માાંડ વીત્યા. પણ હુાં બચી ગઈ. કેમોથેરાપી બાંધ હતી. કેન્દ્સર વકરવાનો ભય હતો 
પણ નસીબ સાંજોગે ક્સ્થવત વધારે બગડી નહોતી.  



310 
 

અત્યારે કેમોથેરાપી ફરી ચાલ ુછે. જન્દ્મ, મતૃ્ય ુઅને લનન વનવશ્ચત જ હોય છે. મતૃ્ય ુઆવવાનુાં હશે ત્યારે 
આવશે જ. હહિંમત રાખવી, ખબૂ હસવુાં અને સૌને મદદ કરવી એવો મારો સ્વભાવ. ઈશ્વર પર શ્રદ્ધા તો 
છે જ. કુટુાંબનાાં સભ્યોનો સ્નેહ અને સાંભાળ અનન્દ્ય. એટલે અત્યારે શ્વાસ ચાલે છે. 
 

કલ્યાણી પરેશ વ્યાસ – અમદાવાદ – 
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નવી સવાર.. 
કાવમની મહતેા 

 
 

  કોરોના કાળ..અવવસ્મરણીય કાળ.ક્યારેય સપનામાાં પણ નહોત ુાં વવચાયુષ કે એક નાનકડો વવર્ાણ ુ 
આખી માનવ જાવતને બાનમાાં રાખી દેશે.માનવે પોતાને સવોપહર માની પ્રકવૃતનુાં વનકાંદન કાઢવામાાં 
કોઇ કસર નહોતી છોડી.હવે પ્રકૃવત વવફરી છે.માનવને તેની લઘતુાનુાં ભાન કરાવી દીધુાં. 
   ડો. જીત ુ હુાંહડવાલા એક ચાઈલ્ડ સ્પેવશયલાઇસ્ટ છે.પોતાનુાં નવસિંગ હોમ છે.તેમની પજત્ન તધૃ્પ્ત 
ગાયનોકોલો જજસ્ટ છે.દીકરો હર્ષ પનવેલ મેડીકલ કોલેજમાાં બીજા વર્ષમાાં અભ્યાસ કરે છે.તેજસ્વી 
દીકરી વતથી નીટની પરીક્ષાની તૈયારી કરી રહી છે. 
    કોરોના ત્રાટક્યો..જનજીવન જાણે થાંભી ગયુાં.નવસિંગ હોમ બાંધ કયુાં.પણ રોજના દહદિયોના કેટલાય 
ફોન આવે.દસ હદવસમાાં તો ડોકટરે દવાખાનુાં ખોલવાનુાં નક્કી કયુાં.મેડીકલ પ્રોફેશનમાાં આવતા વખતે 
દદીઓની સખુાકારી માટે શપથ લીધી હતી,તો હવે ભાગવાનુાં કેમ..?  

 

     પરૂા વપ્રકોશન સાથે દવાખાનુાં ચાલુાં કયુાં.સ્ટાફને માસ્ક,પી.પી.ઇ.કીટ પ્રોટેકશન સાથે પોતાની 
ગાડીમાાં તેમના આવવા જવાની વ્યવસ્થા કરી.પોતે પણ સવાર સાાંજ દદીઓને તપાસી ઘરમાાં એક 
અલગ રૂમમાાં રહતેા.પહરવારજનોથી દૂર રહવેાનુાં..ખાવા પીવાનુાં પણ અલગ.ડો.તધૃ્પ્ત પણ સાાંજના 
ત્રણ કલાક ઓ.પી.ડી.માાં દદીઓને તપાસી, આવીને માથાબોળ નહાઇ પછી જ ઘરમાાં પ્રવેશે. 
 

   'નીટ'ની પરીક્ષા બે વાર પોસ્ટપોંડ થતા દીકરી નવષસ થઈ ગઈ .એમાય હમેશાાં ટોપ પર આવતી 
દીકરી બારમા ધોરણમાાં 85%માકષ આવ્યા, તેમાાં હડપે્રશનમાાં આવી ગઈ .મા તેને સાચવે છે, સમજાવે 
છે. દીકરાના ઓન લાઈન તલાસ ચાલુાં છે,પણ પે્રકટીકલ વગર કાંઈ સમજાતુાં નથી.મા તેને શીખવાડે 
છે.ઘરમાાં નોકરો નથી,એટલે ઘરકામ તો ખરુાં જ..બપોરના સમયમાાં તધૃ્પ્ત વસલાઈ મશીન પર નીત 
નવા માસ્ક બનાવે છે..સ્ટાફમાાં બધાને વહચેે છે.રોજના બધાાંને બે માસ્કની જરુર પડે ને. 
 

    એટલુાં ધ્યાન રાખવા છતાાં..ડો.જીતનેુ સખત તાવ આવ્યો.એક હદવસ દવા લીધી પણ તાવએ 
મચક ન આપતા કોરોના ટેસ્ટ કરાવી, જે પોબઝટીવ આવી.તરત તેમને હોક્સ્પટલમાાં ખસેડાયા.ટ્રીટમેન્દ્ટ 
ચાલુાં કરી.બાકી બધાનાાં કોરોના ટેસ્ટ કરાવ્યા,જે ઇશ્વર કૃપાથી નેગેટીવ આવ્યા.ડો.તધૃ્પ્ત કહ ે છે..હુાં 
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અને વતથી રોજ એક કલાક યોગ અને પ્રાણાયામ કરીએ છીએ.એને કારણે અમારી રોગ પ્રવતકારક 
શક્તત વધી છે.કોરોના અમને અડી ને નીકળી ગયો.. 
 

ડો. જીતનુા બે હદવસ જરા હિટીકલ ગયા. હવે જોકે તાવ ઉતયો છે. હજુ હોક્સ્પટલમાાં  આઠ હદવસ 
રહવેાનુાં છે.વતથીની 13 સપ્ટેંબર નીટ પરીક્ષાની તારીખ ઘોવર્ત થઈ છે..હવે કમર કસીને તેની તૈયારી 
ચાલે છે.. 
 

આખો પહરવાર એક નવી સવાર તરફ મીટ માાંડી રહ્યો છે.. 
(સત્યકથા)  

કાવમની મહતેા - વવલે પાલે પવૂષ મુાંબઈ - 9322657056 
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મા - દીકરો 
કવવતા મોદી 

 

         ભરૂચની વસધવાઈ સોસાયટીમાાં રહતેા, સરેુશભાઈને કોરોનાને લગતા બચહ્નો દેખાતા, પામલેન્દ્ડ 
હોક્સ્પટલમાાં દાખલ કરાયા. ડો. વસીમરાજની દેખરેખ હઠેળ ભાઈનો દીકરો પણ ડોતટર પણ સાથે 
હતા, લોહીના રીપોટષ  કરાવ્યા, સી.ટી સ્કેન કરાવ્ય.ુ હાલત કાબમુાાં ન આવતા, ચાર હદવસ વેષ્ન્દ્ટલેટર 
પર રખાયા. સરુતથી ૨૫ હજારના એક એવા બે ઈજેકશન આપવામાાં આવ્યા, દીકરો જે, પપ્પાને 
પહલેીવાર હોક્સ્પટલ લઈ ગયો હતો. તે પી.પી.ઈ.કીટ પહરેી રોજ જતો હતો. આખરે જીંદગીની જ ાંગમાાં 
કોવવડની જ જીત થઇ. અક્નન સાંસ્કાર પણ આપ્યા. 
બીજે જ હદવસે બા ને શ્વાસમાાં તકલીફ પડી. પામલેન્દ્ડ હોક્સ્પટલમાાં જનયા ન હોવાથી, વેલફેર 
હોક્સ્પટલમાાં દાખલ કરવામાાં આવ્યા. ત્યાાં અઢાર હદવસ વેષ્ન્દ્ટલેટર પર રાખવામાાં આવ્યા, અને છેવટે 
તેઓ પણ ભગવાનને પ્યારા થયા. 
કુદરતની લીલા જુઓ, જે દીકરો પહલેી વાર, પપ્પા અને બાને હોક્સ્પટલ લઈ ગયો તે સાંિવમત ના 
થયો, તો બેન અને મમ્મીને પણ કવોરેન્દ્ટાઇન થવુાં પડ્ુાં. હવે બાંને સાજા થઈ ગયા છે.. 
(નામ બદલ્યાાં છે) 
 

કવવતા મોદી – ૯૮૯૮૨૫૮૮૧૮ 
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રાતે તો જોયા હતા 
કવવતા મોદી 

 

ભરૂચ શહરેમાાં, મોટે ભાગે મકુ્સ્લમ અને મોઢ જ્ઞાવતના લોકો વધ.ુ એમાાં મોઢ લોકો ઘરગથ્થ ુવેપાર 
કરતા જ હોય છે,તેવો એક  ફરસાણ નો ધાંધો કરે, લીંક રોડ પર, મોઢેશ્વરી ફરસાણ માટષ  નામે  દુકાન 
પર વર્ોથી ગલ્લા પર બેસતા વડીલ કાકા.  

 

આગલે હદવસે મોડી રાત સધુી તો દુકાને બેસીને ફરસાણ વેચ્યુાં હત ુાં. કાકા દુકાન બાંધ કરી ઘરે ગયા 
બાદ તેમની તબબયત એકદમ બગડી. તેમને હોક્સ્પટલમાાં દાખલ કરવામાાં આવ્યા. તદ્દન ટૂાંકી સારવાર 
બાદ, સવારમાાં તો મોઢેશ્વરી ગપૃમાાં સમાચાર વહતેા  થયા કે, મોઢેશ્વરી ફરસાણ માટષના પીઢ વડીલનુાં  
ખબૂ જ ટૂાંકી માાંદગી બાદ કોરોનાગ્રસ્ત થયા અને સવારે જ મતૃ્ય ુપામ્યા છે. માહોલને ધ્યાને લઈ, 

કોઈ મરણોિર હિયા કરવાની નથી. બેસણુાં રાખવામાાં આવેલ નથી.  

 

આ સમાચાર  જાણીને,  કેટલાયે લોકો, જે જે એમની દુકાન પર ગયાાં હતાાં તેઓ કહતેાાં થયાાં કે હજુ 
હુાં કાલે જ તો એમની પાસેથી ફરસાણ લાવ્યો હતો. ઓહ એ કાકા હવે ક્યારેય જોવા નહીં મળે.   

 

(સત્યકથા)  

 

કવવતા મોદી – ભરૂચ – ૯૮૯૮૨૫૮૮૧૮ 
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કોરોના કાળ બન્દ્યો 
કવવતા મોદી 

 
 

સરુતમાાં પોતાના ભાઇ સાથે રહતેી  મા નુાં કોરોના ને લીધે મતુ્ય ુ થતાાં, ભરૂચ વનવાસી નરેશભાઈ 
જોધ્ધાવાલા પત્ની સોનલબેન સાથે મરણોિર વવધી માટે સરુત ગયાાં. ત્યાાં, તેરમુાં પતાવ્યુાં  અને અચાનક 

જ નરેશભાઈની તબબયત  બગડતાાં ભરૂચથી છોકરો અને જમાઈ સરુત ગયા અને ત્યાાં આવેલી બેંકસષ 
હોક્સ્પટલમાાં દાખલ કરી દીધા. ત્યાાં તાત્કાબલક સારવાર શરૂ કરી દેવામાાં આવી. નરેશભાઈ શરીરે 
ભરાવદાર હતા, ડાયાબબટીસ હતો, થોડો ઘણો બી.પી.નો પણ પ્રોબ્લેમ હતો. 
બેંકસષ હોક્સ્પટલમાાં બધી આધવુનક સવુવધાઓ હોવાથી નરેશભાઈની નાજુક હાલતને લીધે તેમને 

વેષ્ન્દ્ટલેટર પર રાખવામાાં આવ્યા હતા. હજુ નરેશભાઈને દાખલ જ કયાાં કે સોનલબેનને કોરોનાના બચન્દ્હો 
દેખાવા લાનયા અને િમશુઃ તેમની હાલત તો નરેશભાઈ કરતા વધ ુ બગડતી જતી હતી. તેઓ તો એવા 
થઈ ગયા કે  બચી જ નહીં શકે, તે પણ વેષ્ન્દ્ટલેટર પર. બાંને મમ્મી પપ્પા હોક્સ્પટલમાાં  એટલે દીકરો અને 

જમાઈ ભરૂચથી પહરવારથી દૂર સરૂત. પણ છૂટકો જ ન હતો. ૪-૫હદવસની કશ્મકશ, જીવન-મરણની 
લડાઈમાાં કોરોનાની જીત થઇ, દીકરાઓના માથેથી બાપનુાં છત્ર  ઉડી ગયુાં, 
               એક જ હોક્સ્પટલમાાં સોનલબેનને પોતાની સેંથીનુાં વસિંદુર ભ ૂાંસાઈ ગયુાં છે તેની જાણ પણ કરવામાાં 
આવી  ન હતી. ખબૂ જ જોરથી, પટકાયા બાદ પણ િમશુઃ સોનલબેનની સારવાર સફળ થઈ અને તેઓ 

બેઠા થયા. જ્યારે સ્વસ્થ થયા ત્યારે પવતને  વવદાય થયાને ઘણા હદવસો થઈ ગયા હતા. વવધીની વિતા 
આગળ ક્યાાં કશુાં યે કોઈનુાં ચાલે છે! 

આતો  મેં નરેશભાઈ અને સોનલબેન જોધ્ધાવાલાની વાત કરી પણ આ કુટુાંબની કરૂણતા એ કે  જેમના 
ઘરમાાં બા રહતેા હતા તેની સારવાર કરતી નાના ભાઇની વહુ પણ  કોરોના સાંિવમત થતાાં પરલોક 
વસધાવ્યા, એટલે એક જ કુટુાંબના કુલ  ત્રણ સભ્યો એક જ મહહનામાાં  મતૃ્ય ુપામ્યા. એકભાઈની પત્ની અને  

બીજો મોટો ભાઈ, એક કુટુાંબ “મા” વગરનુાં , અને બીજુ ાં “બાપ “વગરનુાં, અને વડીલ “બા”. 
કોરોના અમે તારૂાં શુાં બગાડ્ુાં છે? તે આમ બે બે કુટુાંબ ને વનરાધાર કરી દીધા! 
 (સત્ય કથા)  

કવવતા મોદી – ભરૂચ – ૯૮૯૮૨૫૮૮૧૮ - kavitavmodi18@gmail.com 

 
 

mailto:kavitavmodi18@gmail.com
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હાય રે કોરોના 
કવવતા મોદી 

 
ભરૂચમાાં  રહતેા  અશોકભાઈને , શરીરમાાં અસ્વસ્થતા લાગતા સરેુન્દ્રડોકટરને  , ડોકટર ભરશે ઝવેરીને 

બતાવ્યુાં, ઘરમાાં રહલે  મશીન થી ઓહકસજન  ,  િમશુઃ માપતા છેલ્લે,  ૬૦થી પણ   નીચ ુજવાથી, નછૂટકે  

હોક્સ્પટલમાાંદાખલ થયા હતા. 
અશોકભાઈને  એક જ દીકરી, જે વડોદરા હોવાથી તરત આવી ના શકી. આવેલો કાળ નથી કોઈને 

બોલાવતો કે રાહ જોતો. પડોશીઓએ  મદદ કરી હતી અશોકભાઈ અને તેમના પત્ની નીતા એકલા જ 

રહતેા હતા. બે હદવસ પહલેાાં જોયેલા. અશોકભાઈને સારવાર દરમ્યાન બે હદવસમાાં જ સોસાયટી 
સભ્યોના ગપૃમાાં મેસેજ મકૂાયો કે ‘બાંગલા નાં-૨ માાં રહતેા અશોક ભાઈ, સસપેહકટવ  કોરોનાની ટૂાંકી 
સારવાર બાદ પરલોક વસધાવ્યા છે. તો હાલના સાંજોગોમાાં, તેઓની મરણોિર હકયાકમષ કરવાના ન 

હોવાથી બેસણુાં  રાખેલ નથી.’ 
ખબૂ જ દુુઃખદ અવસાન ગણાતા હમદદી  સભ્યો એમના ઘર પાસે  બહાર  પહોંચી ગયા. દશ્ય  જુઓ તો 
કાપો તો લોહી ન નીકળે એવુાં, બબચારા નીતાબેનનો તો જીંદગીનો  સાથ સથવારો છૂટી ગયો હતો. એની 
મન: ક્સ્થવત કેવી દયનીય કે તરતના આટલા મોટા વજ્રાઘાતની સામે કોઈ સહારો આપનારૂ નહીં, કોઈ  

આંસ ુલછૂનારૂ નહીં કે કોઈ આશ્વાસન  આપનારૂ નહીં. મરણ તો  ખબૂ જ દુુઃખદ પણ પછી વતાષતી ક્સ્થવત 

એનાથી વધ ુ દુુઃખદ, જોવાય નહહ ને ઉપક્સ્થત સવેને પણ આ કોરોનાએ, લાગણીના પ્રવાહને વહતેાાં 
રોકેલા. 
ઘણાને નીતા બેન માટે લાગણી થતાાં દૂરથી પાણી-ચા નાસ્તો મોકલતા હતા. એટલામાાં દીકરી  મીના પણ 

બરોડાથી રડતી કકળતી, અરે મોટેથી બચત્કારો પાડતી, દોડતી દોડતી એકલી પડી ગયેલી માને ભેટવા 
અંદર જતી હતી તેને, બહાર ઊભેલાઓએ  બે હાથથી પકડી લીધી. સમયની ગાંભીરતાને સમજવાની 
સલાહ આપી. તે માનતી જ  નહતી. એકાએક આવી પડેલા વપતાના  દુુઃખદ  અવસાનથી તે બાવરી 
બની ગઈ હતી. જે ઘરમાાં આખી જજિંદગી સાથે વવતાવી ત્યાાં ન તો દેહ આવ્યો કે ના એને  યાદ કરી 
રહવેાવાળાં  કોઈ રહ્ુાં. 
                                  દીકરીએ પોતાની મા ને ગાડીમાાં અલગથી બેસાડી વડોદરા કવોરેન્દ્ટાઇન માાં રહવેા 
મકૂી દીધી. કોરોનાએ મોતને ચણા-મમરાના પડીકાાં જેવુાં બનાવી દીધુાં. 
 

કવવતા મોદી – ૯૮૯૮૨૫૮૮૧૮ - ભરૂચ. 
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ડર 

હકરણ વપયરુ્ શાહ 

 

લોકડાઉનનો બીજો તબક્કો ચાલુાં હતો. આસપાસ કોવવડ-૧૯નાાં કેસ વધી રહલે.  
 

અમારી નાનકડુાં અમલૂનુાં પાલષર. સવારે ચારથી નવ દુકાન ચાલુાં હોય. જરૂરી સાવચેતી સાથે ડરતા 
ડરતા કામ કરતાાં. અમારી સોસાયટીના બસો ઘર હજી કોવવડ-૧૯નાાં પાંજાથી બચેલ હતાાં. આ બચાવ 
ક્યાાં સધુી હશે એ નહોત ુાં સમજાતુાં.  
બીજી મેએ દીકરાના વમત્રના ભાઈનો પ્રાથવમક હરપોટષ  પોબઝટીવ આવ્યો. એ ખબર સાથે અમારા તો 
હોંશ ઉડી ગયાાં. લોકડાઉન દરવમયાન પણ મારો દીકરો સતત એ લોકોનાાં સાંપકષમાાં હતો. એએમસીની 
વેબસાઈટ પર એ છોકરાનુાં નામ પોબઝટીવ દદી તરીકે ચડી ગયુાં.. આ વાાંચી એક સખીએ મેસેજથી 
પછૂયુાં કે, 'તમારી સોસાયટી છે આ?' આ સાથે મનપર એક અજબ ડર હાવી થઇ ગયો. વમસ્ટર અને હુાં 
બાંને બી. પી. અને ડાયાબબટીસવાળા,  વમસ્ટરનુાં બે્રઈન ટયમુરનુાં ઓપરેશન કરાવ્યે હજી છ મહહના જ 
થયેલ. એમની ઈમ્યવુનટી ખબૂ ઓછી.. તો મને પણ હ્રદયમાાં એક વેઈન બ્લોકેજ એને લીધે શ્વાસની 
તકલીફ રહ.ે  
હજી તો આ વવચાર કરતી હતી ત્યાાં દીકરો ઘરે આવી રડવા લાનયો. "મમ્મી, સોરી.. તારી વાત ન 
માની બહાર જતો અને બધા સાથે રમતો હતો. પ્લીઝ ત ુાં ને  પપ્પા મારાથી દૂર રહજેો.. " એ સાથે 
સીધો શાવર લેવા ચાલ્યો ગયો. 
એ રાતે્ર દીકરાને  બહાર ન વનકળવા  સમજાવ્યો અને ઘરમાાં જ રહવેા કહ્ુાં. એક વમવનટ પગવાળીને 
ન બેસતો દીકરો ચપૂચાપ અમારી વાત માનતો રહ્યો. એ ડર સાથે ઇન્દ્ફેતશન ન લાગે તેનુાં ધ્યાન 
રાખી એ છોકરાના બીજા હરપોટષની રાહ જોતા રહ્યાાં. સહજે ખાાંસી કે શરદી, અરે સામાન્દ્ય કળતર પણ 
આતાંહકત કરી મકૂતી. એમાાં મને અને મારા વમસટરને ખાાંસી અને તાવ આવી ગયો. ડોતટરે વાયરલ 
કહી દવા સાથે આરામની સલાહ આપી. દીકરાને કાકડાનો દુુઃખાવો ઉપડયો. ઈશ્વર જાણે કસોટીના 
મડૂમાાં હતો.  
ત્રીજે હદવસે એ છોકરાનો હરપોટષ  નેગેહટવ આવ્યો. એને હોક્સ્પટલને બદલે હોમ કવોરન્દ્ટાઈન કયો. એ 
સમાચાર જાણે જ ાંગમાાં મળેલી ફતેહ જેવા હતા. વગર કોવવડે  જાતે હોમ કવોરન્દ્ટાઈન થયા એ હદવસો 
આજે પણ ડરાવી જાય. અસ્ત.ુ.  
 

"કાજલ" હકરણ વપયરુ્ શાહ  - 90163 17619 
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સમગ્ર દુવનયાનુાં તેમ જ મારા ઘરનુાં વહણે બદલી નાખતુાં કોરોના વાઈરસ 

હકરીટ વખાહરયા  

 

જાતે અનભુવેલ , દુવનયાએ અનભુવેલ નકરી વાસ્તવવકતા . 
કોરોના વાઈરસ , તારા આગમનની પહલેા બ્રહ્મા હસ્તક સજિત , આ દુવનયા ,  આગળ ને આગળ 
વવકસતી જતી હતી . એવુાં લાગત ુાં હત ુ કે પથૃ્વી પરનો વવકાસ અવવરતપણે ચાલતો જ રહવેાનો !!! 
હા , ઘણા વાઈરસ એવા છે કે જેની રસી આજ સધુી શોધાઈ છે અને કોઈની નથી . પણ માનવી , 

અસાંખ્ય મરણો પછી પણ ટકી ગયો . આવા અનેક વાઈરસોથી થતાાં મતૃ્ય ુ , જાણે સાંદેશો આપતા 
જતા હતા કે સષૃ્ષ્ટ્ટ , માનવ-સજિત ભાર હળવો કરવા માાંગે છે . 
કોરોના , વવવવધ વાઈરસોમાાં અને તારામાાં એજ એક ફરક છે કે , એબધાાં કુદરતની દેન અને ત ુાં 
માનવ-સજિત - જેની જાળ ચીનાઓએ બબછાવીને અાાખી દુવનયાને ડગમુગ ુકરી નાખી . 
ચીનાઓ , વસવત-વધારો તો તમારા દેશમાાં હતો . તો ચીનમાાં , કોરોના તારા થકી , આટઆટલા 
બેફામ મતૃ્ય ુથયા પછી , સમગ્ર દુવનયાના માનવ-વગષને આવરી લેવાની જરૂર હતી ??? 

ચીન , તારા વસવાયના બાકીના બધાાં દેશોને પોત-પોતાનો સાંિવમત-આંક , મતૃ્ય-ુઆંક , કોરોનાના 
સાંિમણમાાંથી બહાર અાાવવાનો અાાાાંક ખબર છે અને તેની જાણ એકબીજા દેશોને કરી છે . એક ત ુાં 
જ આ વાઈરસનો જન્દ્મદાતા દેશ છે , જેના અાા બધાાં અાાાાંકની અમ સૌ સષૃ્ષ્ટ્ટવાસીઓએ અટકળ 
જ કરવી રહી . 
ચીન , તારા રાષ્ટ્ટ્રએ ફેલાવેલ આ જીવલેણ વાઈરસ હસ્તક અધધ મતૃ્ય ુથયા , પણ અમારી ભારતીય 
સાંસ્કૃવતને દુવનયામાાં ઉજાગર કરતા ગયા . 
હાથ જોડીને એકબીજાનુાં અબભવાદન કરવુાં , બહારથી અાાવી - ઘરમાાં દાખલ થઈને હાથ-પગ-મોઢુાં 
ધોવુાં , બટૂ-ચાંપલનુાં સ્થાન તો ઘરની બહાર જ હોવુાં જોઈએ .                એ આનાંદનો અહસેાસ , 

જે તમે વમત્ર-માંડળમાાં માણવા થનગની રહ્યા હતા , તે આનાંદની ક્ષણો સૌ ઘર-આંગણે કુટુાંબીજનોની 
વનશ્રામાાં માણતા થઈ ગયા . 
અમે તો , નાના હતા ત્યારે રમેલી વવવવધ વવસરાયેલી રમતગમતો , જેમકે પકડદાવ , સાાંકળી-
પકડદાવ ,અાાાાંધળી-બખસકોલી , ચલક-ચલાણુાં , ચીચકુા , કકૂા , અમદાવાદ-બાજી , ડોજીંગ-ઘ-બોલ 
, નદી કે પાણી , નદી હકનારે ટામેટુાં , ટેબલફોન , પાનાની વવવવધ રમતો , હદકરાએ ખરીદેલ બાળકોની 
આધવુનક બોડષ-ગેમ્સ , સવારે યોગા અને હળવી કસરતો , નાહી-ધોઈ ઘરની બાજુમાાં આવેલ દેરાસરે 
દશષન કરવા વનયવમતરૂપે જવુાં એકબીજાને હળવા જોક કહવેા અને એજ જોકનુાં બાળકો દ્વારા થોડુાં 
રૂપાાંતર કરી પોતાના જોક તરીકે કહવે ુાં , જોડકણા બનાવવા , ગજુરાતી ભાર્ા સ્પષ્ટ્ટ રીતે બોલતા , 
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આપણા દેશના સાહવસક નર-નારીઓના રષ્ટ્ટાાંતો બાળકો કોઈ-કોઈ વાર રસથી સાાંભળતા અને તેમને 
લગતા-વળગતા કાાંઈ કેટલાય સવાલો પછૂી લેતા. 
અમો વડીલો સાથે પસાર થયેલા સમયને માણતા-મમળાવતા તો, ર૩માચે શ્રી નરેન્દ્રભાઈ મોદી 
હસ્તકનુાં ફતત બે હદવસન ુલોક-ડાઉન , જે ભારતના બધાાં જ રાજ્ય-માંત્રીઓ દ્વારા લાંબાવાયો , ત્યારથી 
અત્યાર સધુીનો સમય, એકદમ સહજતાથી અમારા કુટુાંબીજનો સાથે અમે પસાર કયો છે . આ લોક-
ડાઉનના સફળ પગલાને બહુ બધાાં દેશ અનસુયાષ . 
 ઘણાાં વમત્રો-સાંબાંધીઓ ફહરયાદ કરતાાં કે કાંટાળો આવે છે , સમય પસાર નથી થતો , ત્યારે હુાં , આ 
રમતો-થકી માણેલી , આ હળવાશભયાષ માહોલની વાત કરતો , તો ઘણાાં મારા સચૂનને અનસુરતા 
અથવા તો ઘણાાં હસી કાઢતા . હા , સાંગ્રહ કરી રાખેલા બગલ્લી-દાંડા , લખોટીઓને ખબૂ યાદ કયાષ , 

પણ કોંહિટ -જહડત જમીનો પર , ઘરની બહારના રસ્તા પર કે કાર-પાહકિંગની જગાએ , મારા 
નબીરાઓને રમાડી ન શક્યો . ફતત ,અાા રમતોની માહહવત આપી .  

કોરોનાના વાઈરસ તેં મને , પ્રજ્ઞાને અને હદકરા નૈનીશને પણ તારા સાંિમણથી બાકાત નથી રાખ્યા 
અને ભલે દુવનયા થોભાવી દીધી પણ અમે તો અમારી ભારતીય સાંસ્કૃવતનો અખટૂ વારસો અમારી 
આગળની પેઢીને આપી દીધો ..... 
 
 

હકરીટ વખાહરયા  - સરુત 
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પ્રત્યક્ષ અને પરોક્ષ અનભુવોની સત્યકથા 
હકરીટ વખાહરયા  

  

કોરોના - ત ુાં બદ-ઈરાદાથી ભલે આવ્યો, અમે તો માનવતાવાદને ઉજાગર કરી દીધો . 
પ્રત્યક્ષ અને પરોક્ષ અનભુવોની સત્યકથા 
કોરોના - તારા અકળ આગમન, સાથે કેટલાય વનદોર્ જીવોનો તેં ખાતમો બોલાવી દીધો પણ અમે 
એટલે કે માનવ-સમાજે , એના પર વનયાંત્રણ મકૂી મતૃ્ય-ુઆંકને નીચો કયો છે . 
આમ તો ચીન , તારી બનાવેલ ચીજો બે-ચાર મહહનામાાં પણ ટકત ુાં નથી , તો અાા કોરોનાવઈરસ 
કેમ ટકી રહ્ુાં છે ? 

તારી સામે ટક્કર લેતા-લેતા સામાજીક-કાયષકરોમાાં સજાગતા-સતકષતા- એકતા આવી ગઈ. હજુ તો 
CBSC કોસષવાળા વવધ્યાથીઓની રજા પરૂી થઈ-ન-થઈ ત્યાાં તો લોક-ડાઉનની જાહરેાત . હદકરાની વહુ 
તેમના છોકરાઓ સાથે વપયરમાાં હોવાથી ઘરકામની પરેૂપરૂી જવાબદારી પ્રજ્ઞાના વશરે આવી ગઈ . 
મેં અને હદકરાએ સહર્ષ મદદરૂપ થઈ એના કામને હળવુાં કરી નાખ્યુાં ,જેમકે ઝાપટ-ઝૂપટ કરી ફવનિચર 
લછૂવુાં , વોશીંગ મશીનમાાંથી કપડાાં લઈ સકૂવી દેવા , શાક સમારી અાાપવુાં , વાસણો વવછળી 
અાાપવા , અંતાક્ષરી રમતા-રમતા તેને રસોઈ કરે ત્યારે કાંપની આપવી . અમારા મોટા ઘરના કચરા-
પોતા કરતા-કરતા પ્રજ્ઞાને , ત્રણ વર્ષ પહલેા ઘાયલ થયેલ પગમાાં સખત દુ:ખાવો ઉપડતા ડો.ની 
એપોઈન્દ્ટમેન્દ્ટ લીધી . પગમાાં અસહ્ય પીડાને લીધે તે ગાડીમાાં ડ્રાઈવરની બાજુની આગલી બેઠક પર 
જ બેઠી .ડો.ને ત્યાાં જતા રસ્તામાાં ત્રણ જગાએ પોલીસ- ચેકીંગ થયુાં . ડો.ના હરપોટષસની માાંગણી કરી 
અને હળવી પણ સખતાઈભયાષ અવાજે સચૂન કયુાં કે કોરોનાયતુત સાંજોગોમાાં એણે પાછલી સીટ પર 
જ બેસવુાં જોઈએ .  

પ્રજ્ઞા, હદકરોને હુાં કોરોનાના સાંિમણમાાં આવ્યા પછી પ્રજ્ઞાની હાલત વધ ુકથળતા ,  મહાવીર-ટ્રોમામાાં 
દાખલ કરી. ડોતટરોએ આપેલ   માહહવત અને સચૂન પ્રમાણે વસસ્ટરો અને તેમની નીચેનો સ્ટાફ ખડ ે
પગે દરદીઓની કાળજી લેતા હતા. બધીજ હોક્સ્પટલોમાાં કોવવડ-દરદીઓ માટે અલાયદા માળ 
રાખવામાાં આવ્યા હતા . કડક તકેદારી રાખવામાાં અાાવતી કે દરદીના કોઈ પણ સગા-વહાલા , એ 
પ્રવતબાંધકારક વવભાગમાાં દાખલ ન થાય. PPE -હકટ પહરેીને ફરજ બજાવતો સ્ટાફ ગરમીથી અકળાય 
ત્યારે જે બે-પાાંચ વમવનટનો ફાજલ સમય મળે ત્યારે તેઓને ફાળવેલી સાતેક ખરુશી પર બેસી , સતત 
ચાલ ુરહતેા વસબલિંગ -ફેન , પેડષ્સ્ટ્રયલ-ફેન , પાસે ઠાંડક મેળવી લેતા . કુદરતી -હાજતે જવા માટે પણ 
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સાંયમ જાળવવો પડતો . કારણ — ૧ — જુદા-જુદા દરદીઓની સરભરાની અાાવશ્યકતાને પહલેુાં 
પ્રાધાન્દ્ય 

     ૨ — હકટ કાઢી કરીને હાજતે જવા વધારે સમય લાગે. હકટ પહરેેલી અવસ્થામાાં હાથની હથેળીમાાં 
મેહડકેટેડ પાવડર લગાડયા પછી પણ સતત ખાંજવાળ આવતી . 
દરદીઓને ગરમ-પાણી , લીંબ-ુપાણી , કાઢો , નાસ્તો , બે સમયનુાં જમણ વનયવમત મળતુાં . 
અમકૂ જનયાઓએ ,દાતાઓ તરફથી સ્વૈધ્ચ્છક દાન મળતા ,ફળ-ફળાહદ , સકૂો મેવો અને સ ૂાંઠ-ગાંઠોડાની 
ગોળીઓ પણ અપાતી .  

હુાં  ટ્રસ્ટી હોવાથી હોક્સ્પટલની આ સેવાઓથી વાકેફ હતો પણ મારી પત્ની પ્રજ્ઞા એ સેવાઓની સાક્ષી 
બની.  

સામાજીક પ્રસાંગોએ ભાડે અપાતા વવવવધ પાટી-પ્લોટ , હોલ , ભવનોને જરૂરી સવુવધા વડે કોરોનાગ્રસ્ત 
દરદીઓ પાસે નજીવી રકમ લઈને ડોતટરો અને કાયષક્ષમ માણસોને  રોકી , દરદીઓની કાળજી 
લેવાતી. કેટલીયે સાંસ્થાઓ અથવા તો વમત્ર-વત ુષળોઓએ ભખૂ્યા માણસોને બે વખતની રસોઈ 
સમયસર મળે તેની જવાબદારી ઉપાડી લીધી. સરકાર તેમજ ખાનગી સાંસ્થાઓએ જરૂહરયાતમાંદ 
નાગહરકોને અનાજનુાં વવતરણ કયુાં .અમકૂ લોકોએ બહારગામ રહતેા ગરીબ વગષને ગામ જવાની 
વ્યવસ્થા કરી આપી. 
આ રીતે ભારતના દરેક શહરેના સામાજીક-કાયષકરો જેમકે — ડોતટર , નસષ ,વસસ્ટર , તેમની નીચેનો 
સ્ટાફ , હોક્સ્પટલના ટ્રસ્ટી તેમજ વવવવધ કાયષકરો, દવાની દુકાનવાળા , પોલીસ -ટ્રાહફક પોલીસ , 

રસોઈયા, દરેક શહરેોના કોપોરેશનના વવવવધ વવભાગના કમષચારીઓને ખડે પગે ઊભા રહી નાગહરકોને 
સહકાર આપતા જોયા છે, તે કેમ કરી ભલૂાય?  

જે વ્યક્તતઓ હાંમેશા વમત્રોમાાં જ આનાંદ માણતા તેઓને પહરવારના સભ્યોની અગત્યતા ધ્યાનમાાં 
આવી. મહામારીના આ રોગે તો માનવતાવાદના દ્વાર ખોલી દીધા .  

 

હકરીટ વખાહરયા - સરુત - ૯૮૨૪૧૧૨૬૬૧ 
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કોરોનાનાાં  કહરેમાાં 
કોહકલા રાજગોર 

 

અમારી સોસાયટી માાં ઉપરનાાં માળે રમીલા બેન ૮૦ વર્ષ ને એમના પવત શાંકર ભાઈ ૮૪વર્ાં નાાં 
એક હદકરો વહુ પૌત્ર પૌત્રી છ વ્યક્તત એક બેડરુમ હોલ માાં રહતેાાં... રોજ કાાંઇને કાાંઈ વાતે લડવાનો 
અવાજ આવતો.. કોઈને આ ડોસાઓ ન ગમે... પણ શ ુથાય... ઘરમાાં કકળાટ ગમે 

ત્યારે થાય.. દીકરો વહુ સતત કહ.ે. ક્યારે મરસે કોને ખબર... આટલુાં આયષુ્ટ્ય ન જોઈએ... મને લાગે 
છે એમનાાં થઈ પહલેાાં આપણે મરી જશુાં... પણ.. ડોસલાઓ સમસમી જતાાં... 
એમને ખબર હતી નકામા જીવ કોઈને ન ગમે... પણ પોતાના માટે પોતાએ ઝીલવુાં અઘરુાં હત ુાં તેથી 
ખટપટ થતી... માાંનયુાં કાાંઈ ન મળે પણ ચડભડ જરુર થતી... 
એવામાાં આ કોરોના કોવવદ ૧૯/આવતાાં લાાંબુાં લોક ડાઉન.. બેકારી.. અસમતલુન થી સૌ કતરાતાાં. 
એક બીજાથી.. એમાાં આ ડોસલાઓની દવા નાાં ખચે તડફડ થતી ને લેવી પણ પડતી.... હવે ડોસલાાં 
બાંને્ન કાંટાળી ગયાાં... 
એટલામાાં.. તપાસ અથે સરકારી માણસો આવ્યાાં.. તે ઘરનાાં સાઠ વરસથી મોટાાં સૌનુાં ઓક્તસજન 
લેવલ તપાસમાાં એ ડોસલા બાંને્ન નુાં ખબૂ ઓછાં આવતાાં એમને સરકારી દવા ખાને આવવા કહ્ુાં... 
દીકરો વહુ મનોમન હવે છૂટશુાં આ ડોસલાઓ થી... કોરોના તારો પાડ.. મનોમન માન્દ્યો... 
એમ્બ્યલુન્દ્સ આવી એમાાં એ ડોસલાાં ઓ ને બેસાડયા... ને ટ્રીટ મેંન્દ્ટ કરાવી... 
ચાર હદવસે.. એમ્બ્યલુન્દ્સ પાછી આવી બાંને્ન ડોસલાઓ ને લઈને... તેઓ કોરોનાથી બચી ગયાાં હતાાં 
ને... થોડી દવાઓ લખી આપી હતી થોડી સરકારી દવાખાનાાં થઈ આપી હતી... 
તેઓ ધીરેથી ઘરમાાં આવ્યા... તો જોયુાં એમનાાં સવૂાના પલાંગ ને ગાભા બધા જ બદલાઈ ગયાાં હતાાં... 
ઘરમાાં પહોંચતાાં દીકરો વહુ.. ધીમ ુધીમ ુબડબડી રહ્યાાં હતાાં... કોરોના કેટલાય ને મારી નાાંખ્યા આ 
આપણાાં ડોસલા ઓને કાઈ નથયુાં... ને મકૂી દીધાાં ગાભા ની પથારી કાઢી રહી. 
લઘકુથા 
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જેમને નખમાાં રોગ નહતો એ ચાલ્યા ગયા 
કોહકલા રાજગોર 

 
 

કોરોના શબ્દ જાણે કાળનો કોબળયો લઈને આવ્યો જણાય છે જેમ કેન્દ્સર નુાં નામ પડતાાં લોક જીભે 
કેન્દ્સલ.. થી જવાનુાં એવુાંજ આ કોરોના કોવીદ ૧૯હરકોઈનાાં મોઢે જાણે હવે ખલ્લાસ... ફલાણાને 
કોરોના થયો છે..... ઢીકળાને કોરોના થયો છે... બસ મરવાની રાહ આંખમાાં ઊગી નીકળે નહીં કોઈને 
મળવુાં અડવુાં... કે કોઈ સગપણ જ ન હોય એવુાં વ્યહકત નાાં વ્યક્તતત્વની સાવ હરાજી થઇ જાય... 
અને. ઘણાાં નુાં એવુાં થાય છે હોક્સ્પટલમાાં જતાાં વ્યક્તત પાછી નથી આવવાની દહશેત માાં... ધન નાાં 
ખચષ માાં ઘર ધોવાઈ જાય છે અહીં કહવે ુાં જેટલાાં લોકો એટલી વાતો થાય છે પણ માનવતા નેવે મકુાઈ 
ગયેલી જોવા મળે છે... અદ્શ્ય રીતે કોને ખબર ક્યાય થઈ લાગી જાય છે. એવુાં કે ગાફેલ ને જ લાગે 
છે... આ તો તમે સાવધ હો છતાાં લાગી જાય છે ને ઘણી વાર આખા ઘર નાાં વ્યક્તત ઓને પણ એ 
સકાંજામાાં ભીડે છે ત્યારે કોણ કોને સહાન ુભતૂી આપે?... લાખો નાાં બીલો થતાાં પણ માણસ ને ખોવો 
પડે છે... આમ કરો તેમ કરો કહતેાાં સાાંભળતાાં એવુાં જીવવા માટે કરતાાં સૌ થાકી ગયાાં છે પણ એ શુાં 
છે એ સમજી શકાત ુાં નથી... ક્યાાંક સાચા તો ક્યાાંક બધાજ બયાનો ખોટા પડે છે... 
અહીં વાત કરુાં  મારા એક નજીક નાાં.. સગાાં ની... જે આખુાં કુટુાંબ માાં દીકરો વહુ.. જે પહલેી વાર પે્રનનાંટ 
હતી સાસ ુસસરા... દીકરી જમાઈ બધાાં સખુ સાધન સાંપન્ન મીરાાં રોડ રહતેાાં... સાવધાની માટે નવા 
લીધેલા બાંગલામાાં રહવેા તૈઓ બાય કાર... ગામ ગયાાં... ત્યાાં સખુથી ત્રણ મહહના રહ્યાાં કામ કાજ 
બધાાં બાંદ હતાાં એટલે બચિંતા નહતી..... આરામથી રહતેાાં પોતે સેફ છે એમ સમજતાાં... એક હદવસ 
દીકરાએ હવે પપ્પા હુાં ઘરે જવા ચાહુાં છાં તમે અહીં રહો હવે કોરોના હળવો થયો છે... તો જાઉં... વહ ુ
માવતરે હતી કાંટાળેલા તો હતાાં જ.. એકનો એક દીકરો જાય એ ડરથી માબાપ પણ જવા ભેગાાં થયાાં... 
દીકરી જમાઈ પણ એમની કારમાાં.. આમ બેઉ પહરવાર દેશ માાં ખશુ હતાાં એ આવ્યા મુાંબઈ... ને... 
વહુને હવે ડીલીવરી આવવાની હતી તો ફરી થી જશુાં... વવચારી આવ્યા... ને હવામાન બદલી થતાાં... 
આપણે નામ આપીએ... રમેશ ભાઈ... દીકરાના પપ્પા... ને તાવ આવ્યો અશક્તત લાગી.. આમ તો 
તેઓ મેહડકલ માાંજ હતાાં ધાંધામાાં તેથી બેહદવસ ચાલ ુદવાથી ચલાવ્યુાં પણ... લક્ષણ... અલગતાાં 
લાગી કાંઈજ ન સમજાતાાં.. બ્લડ ટેસ્ટ કરાવતાાં કોરોના.. આવ્યુાં ને હોક્સ્પટલમાાં દાખલ થયાાં... ને... 
બે હદવસમાાં. વધતુાં જત ુાં લાગતાાં દીકરાને બીજે લઈ જવા કહ્ુાં... ત્યાાં વહુને પ્રથમ પતુ્રી જન્દ્મી... ફોન 
થઈ સમાચાર એનો ફોટો લઇ એ નાણાાં કરતાાં વ્યાજ વધ ુવ્હાલુાં હોય એ દીકરો સમજે એમ વવચારી... 
ઘણી રીતવેસ્ટ કરી પપ્પા ને ડોતટરના જેવુાં સરુક્ષા સટુ પહરેી મળયો... પપ્પા રડી પડયા... પોત્રી નો 
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ફોટો મોબાઇલ માાં જોઈ હરખાયા પણ... મને અહીંથી બીજે લઈ જા અહીં સારુાં  નથી લાગત ુાં... પણ 
દીકરાએ રડવુાં છપાવી સારુાં  થઈ જશે નો હદલાસો આપી વાતો કરી બહાર નીકળી ખબૂ રડયો પણ શુાં 
થાય અડાય નહીં કે... માનવતા કેવી...? વવચારી રહ્યો... ઘેર જઈ મા ને આશ્ર્વાસન આપ્યુાં પણ એના 
રુમમાાં રાતે્ર ખબૂ ડયો રડયો... ને બીજા હદવસે બપોરે ફોન આવ્યો સ્વગષ વાસ થયાનો.... અંતે ક્યાાં 
બોડી મળે કે... એવુાં પણ... ના... જાણે કોરોના નો કાળ અહીં બોલાવી લાવ્યો સખુમાાં રાચતાાં પહરવાર 
માાંથી એ.. સપડાઈ ગયાાં કાળનાાં પાંજામાાં જેમને નખમાાં રોગ નહતો એ... સાવ.. આમ... ચાલ્યા 
ગયાાં... સો રડી ને બેસી રહ્યાાં... લાચાર... સહસા આવેલ કાળમખુા કોરોના.. ને... ભાાંડી રહવેાની 
તાકાત પણ એમનામાાં નરહી...... અસ્ત.ુ 
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ફરજ અને વનષ્ટ્ઠા 
કુસમુ કુાંડાહરયા  

 

આજે મારે વાત કરવી છે મારાજ ફ્લોર પર રહતેા અને સરકારી હોક્સ્પટલમાાં નસષ તરીકેની ફરજ 
બજાવતાાં નયના બહનેની. તેઓ ઘણાાં વર્ોથી દદીની સેવા કરે છે. શીફ્ટમાાં કામ કરે છે. તેમાાં નાઈટ 
ડ્ટુી પણ હોય. એકદમ સરળ સ્વભાવ. અને કતષવ્ય વનષ્ટ્ઠ એવા આ નયનાબહને છ મહહનાથી કોરોના 
પેશન્દ્ટની સારવાર પણ કરે છે. 
પરૂતી તકેદારી પણ રાખે. વારા પ્રમાણે તેમને કોરાના પેશન્દ્ટના આઇ.સી.ય.ુ વવભાગમાાં મકૂ્યાાં. આ 
વવભાગમાાં કામ કરવુાં સૌથી જોખમી અને પડકારજનક પણ ખરુાં . આખો હદવસ પી.પી.ઇ. કીટ પહરેીને 
કામ કરવાનુાં.  દસ-દસ હદવસ આ વવભાગમાાં વનયમ મજુબ સેવા બજાવવાની. આ દસ હદવસ ઘરે 
નહહ આવવાનુાં. ત્યાાંજ જમવા અને રહવેાની સગવડ હોય છે. સેફ્ટી માટે એ જરૂરી પણ છે. ડ્ટુી પરૂી 
થાય પછી ચાર હદવસ ત્યાાં રાખે પછી નેગેટીવ હરપોટષ  આવે પછી ઘરે આવવાનુાં. નયનાબહનેની 
ડ્ટુી પરુી થઈ અને નેગેટીવ હરપોટષ  પણ આવી ગયો. અને ઘરે આવી ગયા. ઘરમાાં અને ફ્લેટમાાં 
પણ બધાને રાહત થઈ.  
     મારા ઘરે મારી હદકરી મુાંબઈથી આવી છે. તેમનો હદકરો શ્લોક એક વર્ષનો છે એટલે ડર પણ 
લાગે. પણ નયનાબહને અને તેના ઘરના સભ્યો દૂરથી રોજ રમાડ.ે ફ્લોર પરના બધાજ ફેવમલી 
દૂરથી રમાડે. બધા સમજે કે અત્યારે આ મહામારીમાાં તકેદારી રાખવી ખબૂ જરૂરી છે.   

     હવે નયનાબહનેની વાત કરુાં  તો આ સપ્ટેમ્બરની દસ તારીખની આજુબાજુ થોડો તાવ આવ્યો. 
તેઓ તરુતજ લેબોરેટરી કરાવા ગયા. હરપોટષ  પોઝીટીવ આવ્યો! તેમના પવતએ હરપોટષ  આવ્યો કે 
તરુતજ અમને જાણ કરી. તમે શ્લોકને ઘરની બહાર કાઢતા નહીં. નયનાને કોરાના પોઝીટીવ છે. 
કેટલી ઇમાનદારી અને બીજાની બચિંતા! સાથે તેમના દીકરાનો પણ પોઝીટીવ હરપોટષ  આવ્યો. પણ 
નયનાબેનના પવતને કાંઇ વાાંધો ન હતો. ચૌદ હદવસ તેઓ ત્રણેય હોમ કોરન્દ્ટાઇન થયા. નગરપાબલકા 
વાળા સ્ટીકર લગાવી ગયા. પણ આ ફેવમલી એટલુાં સમજદાર છે કે ચૌદ હદવસ સધુી કોઇ ઘરની 
બહારજ નથી નીકળયુાં તેમનો કચરો પણ સફાઈકામદારને ન આપતા નયનાબેનના પવત જાતેજ 
વનકાલ કરતાાં. મા-દીકરા બાંનેની તબબયત સારી હતી. દવા ચાલ ુહતી. મેં તબબયત પછૂવા ફોન કરેલો. 
નયનાબેને કહ્ુાં તબબયત ઘણી સધુારા પર છે. રોજનુાં ત્રણેક બલટર બલકવીડ અમે બાંને પીએ છીએ. 
તેમના પવત રસોઇ બનાવતા. અને બલકવીડ પણ તૈયાર કરી રૂમની બહાર મકેૂ એટલે બાંને પી લે. 
ત્રણેય અલગ-અલગ રૂમમાાં રહ ેઅને મોબાઈલથી વાત કરી લે. આ રીતે પરૂી તકેદારીથી બાંને એકદમ 
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સ્વસ્થ થઈ ગયા. અને નયનાબહનેના પવત પણ સ્વસ્થ છે. ફરી રાબેતા મજુબનુાં જીવન જીવવા 
લાનયાાં. 
     છેલ્લે એટલુાંજ કહીશ. આ સમય પણ જલદી જતો રહશેે. બસ કોરોનાથી ડરો નહહ પણ તેની 
સામે લડો. 
 

            કુસમુ કુાંડાહરયા – જૂનાગઢ - 94091 51212 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



327 
 

લોકડાઉન 

કુસમુ કુાંડાહરયા 
 

લોકડાઉન દરવમયાન એક એવો હકસ્સો બની ગયો કે હ્યદયને હચમચાવી ગયો. 
મારા કાકાજીના દીકરા રમેશભાઈનુાં હાટષ  એટેકથી મતૃ્ય ુથય.ુ લોકડાઉન-૨ ચાલત ુાં હત ુાં. લોકોમાાં ડર 
પણ ફેલાયેલો હતો. એક રાતે્ર અચાનક તેમને છાતીમાાં અસહ્ય દુખાવો ઊપડયો. મેડી ઉપર એકલાાં 
સતૂા હતા. તેમના પજત્ન અને દીકરો નીચે રૂમમાાં સતૂા હતાાં. રમેશભાઈ છાતી પર હાથ રાખી નીચે 
ઉતયાષ. તેમના પજત્નને હલાવીને ઊઠાડયાાં અને બોલ્યા, "મને અવતશય દુખાવો થાય છે" અને નીચે 
ફસડાઈ ગયા. તેમના પજત્નએ ત્યાાં રહતેા કુટુાંબીજનોને ફોન કયો. અને ૧૦૮માાં પણ ફોન કરી દીધો. 
ગામડામાાં હજુએ ભાઈચારો અને લાગણી જોવા મળે છે. કુટુાંબના દસ-બાર વ્યક્તત આવી ગયા. થોડા 
દુર ઊભીને ચચાષ કરી બે વ્યક્તત એમ્બ્યલુન્દ્સમાાં સાથે ગયા. રમેશભાઈના પજત્નને ઘરે રાખ્યા. અને 
કહ્ુાં જરૂર પડશે તો તેડી જઈશુાં. માણાવદર સરકારી હોક્સ્પટલમાાં લઇ ગયા. ડોતટરો તપાસીને કહ્ુાં, 
"એકદમ હવેી એટેક હતો. તેઓ મતૃ્યુાં પામ્યા છે! કોઇને માનવામાાં આવતુાં ન હત ુાં. પણ હહકકત 
સ્વીકારવા વસવાય છૂટકોજ નહોતો. વહલેી સવારે ડેથ બોડી લઇ એ લોકો ગામમાાં આવ્યા ત્યારે આખા 
ગામમાાં અરેરાટી વ્યાપી ગઈ. હવે વડીલોએ બહારગામ રહતેા તેમના અંગત સ્વજનોને ફોન કયાષ. 
અમને પણ સવારે પાાંચ વાનયે ફોન આવ્યો, ખબૂ દુ:ખ થયુાં પણ જઇ શકાય તેમ તો હત ુાં નહીં! ત્યારે 
થયુાં હ,ે ઇશ્વર આ કેવી કસોટી છે? અને કેવી લાચારી! માણસ પોતાના અંગત સ્વજનના મતૃ્ય ુસમયે 
પણ જઇ ન શકે! 
     રમેશભાઇની દીકરી જામનગર સાસરે છે. તેમને પણ ફોન કયો. વપતાના સાવ અચાનક 
અવસાનથી તે હતપ્રભ બની ગઈ. જલદી પપ્પાનુાં મોઢુાં જોવા માટે બહાવરી થવા લાગી. તેમના 
પવત રીલાયન્દ્સ કાંપનીમાાં નોકરી કરે છે. આથી કાંપનીમાાં જાણ કરી અને પરવાનગી માટે ભલામણ 
કરી. કાંપનીવાળાએ મદદ કરી અને જામનગરથી બહાર નીકળવાની પરવાનગી પણ અપાવી દીધી. 
પણ આ બધી પ્રોસેસમાાં બહુ સમય નીકળી ગયો. અંતે તેમના વપતાને અક્નનદેહ દેવો પડયો! દીકરી 
તેના વહાલસોયા પપ્પાનુાં મોઢુાં ન જોઈ શકી. એ આવી ત્યારે અક્નનદાહ દેવાઈ ચકૂ્યો હતો. એણે 
હૈયાફાટ રૂદન કયુાં. આ કોરોનાકાળનુાં લોકડાઉન અને આઘાતજનક સમયને તે કદી નહીં ભલૂી શકે! 
 

   કુસમુ કુાંડાહરયા – જૂનાગઢ - 94091 51212 
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ઓનલાઈન વશક્ષણ 

લીલાબેન પટેલ 'ઝલક' 

 

કોરોના કાળ અને ઓનલાઈન વશક્ષણ.એમ જોઈએ તો લોઢાના ચણા ચાવવા જેટલુાં કપરુાં  કામ.છતાાં 
વશક્ષક તરીકે ફરજ કે બાળક ઘરે રહીને પણ વશક્ષણથી વાંબચત ના રહ.ેવળી પ્રાથવમક શાળાનાાં બાળકો. 
બાળકોને વ્હોટસેપ પર વવહડયો બનાવીને વવર્યવસ્ત ુમોકલવાનુાં, માઈિોસોફ્ટ ટીમ્સ પર વચ્યુષઅલ 
તલાસ લેવાના .એ બધામાાં પણ સહકાર ઘણો ઓછો મળે.કેટલાક બાળકો પાસે સ્માટષ  ફોન નથી,તો 
કેટલાક પાસે સ્માટષ  ફોન તો છે પણ હરચાિ કરાવવાની આવથિક સમસ્યા.  

કેટલાક કામ ધાંધા બાંધ થવાથી ગામડે ગયા હોય નેટવકષની સમસ્યાઓ...કેટલાક વાલીઓની ફહરયાદ 
રહ ેછે,કે અમે તો મોબાઈલ આપી કામ પર જઈએ છીએ બાળકો મોબાઈલ પર ભણે કે ગેઈમ રમે 
અમને સમજાતુાં નથી. કારણ અમને વાાંચતા આવડતુાં નથી.આવા અનેક દુષ્ટ્પહરણામોની સાથે કેટલાક 
આંખે ઉડીને વળગે એવાાં પહરણામ પણ મળયાાં છે. 
એવુાં સુાંદર કાયષ કરનાર બાબલકા છે વાંશીકા યોગેશભાઈ પટેલ. કે જે ન.પ્રાથવમક વમશ્રશાળા નાં. 
7,નવસારીની શાળામાાં ભણે છે.વપતા રત્ન કલાકાર અને માતા ઘરકામ કરે છે.એમ જેમતેમ ગજુરાન 
ચલાવે છે. તેમાાં આવ્યુાં લોકડાઉન. અને ઓનલાઈન વશક્ષણ ! હવે સ્માટષ ફોન વગર તો ઓનલાઈન 
વશક્ષણ થઈ ના શકે! એટલે વાંશીકાના માતા વપતાએ જે થોડીઘણી બચત હશે તે વાપરીને મોબાઈલ 
(સ્માટષ  ફોન)લઈ લીધો. જેની હકિંમત સોળ હજાર.(16000)કારણ કે એમની બાંને દીકરીઓ ભણવામાાં 
હોંવશયાર. વાંશીકા ધોરણ 7મા અને નાની બહને ધોરણ 3માાં.બાંને દીકરીઓ ખબૂ જ સરસ રીતે 
ઓનલાઈન વશક્ષણ મેળવવા માાંડી. 
    વશક્ષણની સાથે સાથે પાઠયપસુ્તકોમાાં આપેલી પ્રવવૃિઓ જાતે કરવાની સચૂના મળતાાં વાંશીકાને 
કાંઈ અલગ કરવાનુાં સઝૂ્ુાં. ધોરણ.7ના ગજુરાતીના પાઠયપસુ્તકની કવવતા "માલમ હલેસાાં 
માર"કાવ્યનો અબભનય  સાથેનો વવહડયો બનાવ્યો. એના માટે હોડી અને હલેસુાં જોઈએ તે વપતાની 
મદદથી પડી રહલેા ખોખામાાંથી હોડી અને હલેસુાં બનાવ્યુાં. નાની બહનેને નાવવક બનાવી પોતે કાવ્ય 
નાયક.વવડીયો ખબૂ વખણાયો.પ્રોત્સાહન મળતાાં બીજા વવર્યવસ્તનુા વવડીયો બનાવ્યા. જે વવડીયો 
અન્દ્ય બાળકોને ભણવા માટે ઉપયોગી બને છે.અને એની નોંધ નવસારી વશક્ષણ સવમવતના 
શાસનાવધકારી શ્રી ભવૂમકાબેન પટેલ એ લીધી.નવસારીના ઝટપટ ન્દ્યઝૂ ચેનલને જાણ થતાાં વાંશીકાના 
ઘરે જઈ કેટલીક પ્રશ્નોિરી કરી.માતા વપતા સાથેની મલુાકાત.ન્દ્યઝૂ ચેનલ પર એના આ સરાહનીય 
કાયષને બબરદાવ્યુાં છે.  
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હુાં પણ વાંશીકા માટે ખબૂ જ ગૌરવની લાગણી અનભુવુાં છાં.અને અન્દ્ય વવડીયો બનાવવા પ્રોત્સાહન 
અને માગષદશષન પરુૂાં  પાડુાં છાં.  

કહવેાય છે, કે કોઈ દરવાજો બાંધ થાય છે, તો બીજો ખલુી જાય છે.બસ ક્યાાંક ટકોરા મારવા પડે તો 
ક્યાાંક ધક્કો મારવો પડે.  

 

લીલાબેન પટેલ 'ઝલક'  - નવસારી - 94288 82566 
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કોરોના - પ્રભનુી અકળ લીલા 
માબલની પાઠક 

 
 

સમગ્ર વવશ્વને અજગરી પાશમાાં કસનારી મહામારીએ અમારાાં ઘરનાાં બારણે પણ ટકોરા દીધાાં. નવ 
સભ્યોનો અમારો આનાંદ-હકલ્લોલ કરતો સાંયતુત પહરવાર,તેમાાં છત્ર સમાન ઘરનાાં વડલા અને 
બાળકોનાાં દાદા મારાાં શ્વસરુજી શ્રી પ્રદ્યમુ્ન પાઠક કેન્દ્ર સ્થાને.તેમને હુાં પપ્પાજી કહીને બોલાવુાં. એંસી 
વર્ષની ઉંમરે પણ આત્મવનભષર. વનયવમત કસરત,યોગ,ધ્યાન,ભજન મૌન, લેખન અને અથષપણૂષ સાંવાદ 
સાથે સાજત્વક જીવન જીવનારા.ઘરમાાં જ રહ ેતેમ છતાાં 20 ઓગસ્ટના રોજ અચાનક તાવ આવતાાં 
તેમનો કોરોના ટેસ્ટ કરાવ્યો,જે પોબઝટીવ આવતા તેમને 22 ઓગસ્ટે  સત્યમ હોક્સ્પટલ વડોદરામાાં 
દાખલ કયાાં. અમારાાં પહરવારમાાં ખબૂજ સાંપ.મારી બને્ન દીકરીઓને અને દીયરના દીકરાને મારો 
ભાણો તેને ગામ તારાપરુ લઈ ગયો,તેથી ઘરનાાં ત્રણ સભ્યો કોરોનાથી બચી ગયા.ત્યાાં હળી-મળીને 
ભાઈ-બેનો રહ્યાાં.ઘરનુાં બધુાંજ કામ અને ઓનલાઇન ભણવા-ભણાવવાનો તાલમેલ બેસાડી જીવન 
કૌશલ્યો સભર આત્મ વનભષર જીવન જીવતાાં શીખ્યા. 
23 ઓગસ્ટે મારાાં દીયર અને તેમની દીકરીને કોરોના પોબઝટીવ.29 ઓગસ્ટે 1 ઝટકા ઔર!મને અને 
મારાાં પવત ડૉકટર સતીશ પાઠકને પણ કોરોના પોબઝટીવ.આ આંધીમાાં તે ધીરજ રાખી ઘરમાાં જ 
કોરોન્દ્ટાઈન રહ્યાાં. ડાયાબબટીસના કારણે હુાં  પણ સત્યમ દવાખાનામાાં દાખલ થઈ. 
બીજા હદવસે મને ખબર પડી કે પપ્પાજી બાજુની રૂમમાાં જ છે. 
દદીઓથી ભરેલાાં દવાખાનામાાં જયાાં એક પણ પલાંગ ખાલી ન મળે, ત્યાાં ઇશ્વરની અદ્ભુત કૃપાથી 
પપ્પાજીની બાજુ વાળો પલાંગ ખાલી હતો ને હુાં ત્યાાં વસસ્ટરની મદદથી જતી રહી.દસ હદવસથી 
દવાખાનામાાં એકલાાં રહતેાાં પપ્પાજીને જોઇ મારી આંખો ભીની થઈ. અમને  બને્નને ખબૂ સારુાં  લાનયુાં. 
દવાખાનામાાં અમે સાથે પ્રાથષના કરતાાં,જમતાાં. હુાં મોસાંબીનો રસ પીવડાવુાં, કપડાાં ધોઇ દઉં,આમ તેમની 
નાની-નાની સેવા કરવાનો અમલૂ્ય અવસર મળયો. આ ઇશ્વરની અકળ લીલા છે કે મને કોરોના થયો 
તો પપ્પાજી સાથે કોરોના વોડષમાાં રહવેા મળયુાં. 5 સપ્ટેમ્બરના હદવસે અમને બને્નને રજા મળી. 
દવાખાનાનાાં ડોતટર,નવસિસ,સેવકો,તમામ સ્ટાફનો આભાર માની અમે ઘરે આવ્યાાં.તેમને 7મી 
તારીખની સાાંજ સધુી સારુાં હત ુાં.સાાંજે આરતી બાદ પ્રાથષના સાાંભળવાની ઇચ્છા વ્યતત કરી. મેઁ પ્રાથષના 
પોથી ખોલી તો 'માંગલ માંહદર ખોલો દયામય' પ્રાથષનાનુાં પાનુાં વનકળયુાં.તેમણે ખબૂ ભાવથી મનન થઈ 
પ્રાથષના સાાંભળી.પછી થોડોક તાવ આવ્યો, તે રાતે્ર ખબૂ વધી ગયો. મારાાં દેરાણી કોમલ બેન અને 
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ઘરનાાં બધાાંએ ખબૂ સેવા કરી,પણ 8 સપ્ટેમ્બરે તેમને ફરી દાખલ કરવા પડયા.આ વખતે ડૉકટરે 
કોરોના મતુત દદી ગણીને ને દાખલ કયાાં. હકડનીમાાં સાંિમણના કારણે તેઓ તે હદવસે જ ધામમાાં  

 ગયાાં.આ પણ ઇશ્વરની અસીમ કૃપા કહવેાય કે જો 5 તારીખ સધુીમાાં દવાખાનામાાં તેઓ ધામમાાં 
જતાાં તો અમને તેમનાાં અંવતમ દશષન કરવા ના મળત. 
 વવશ્વ કલ્યાણની ભાવનાને ક્યારેય લૉકડાઉન થવા ન દઈને, દાનનો અપાર મહહમા સમજીને, 

પપ્પાજીએ દેહ દાનનો મહાન સાંકલ્પ વર્ો પવેૂ લીધો હતો .તેમની અંવતમ ઇચ્છા પણૂષ કરવા મારાાં 
પવત અને દીયરે કાયદેસર પ્રયત્નો કયાાં પરાંત ુસયાજી હોક્સ્પટલ વડોદરાના એનેટોમી વવભાગના 
સિાધીશોએ દેહદાનનો અસ્વીકાર કરતાાં તેમની પરાંપરાગત રીતે અંવતમ વવવધ કરવામાાં આવી. 
મતૃ્યનેુ એક અવનવાયષ,શાશ્વત, માંગલ ઘટના અને આત્માને અમર સમજી અમે વવરહ તપ્ત મનને 
શાન્દ્ત કયુાં.તેઓ તો સવે આસક્તતઓથી મતુત થઈ છતાાં દેહ ેજ મોક્ષ પામી ગયાાં હતાાં.તેથી તેઓ 
મતૃ્ય ુપામ્યાાં એમ ન કહીને જીવન જીવી ગયાાં એમ કહીશુાં.તેમણે આપેલ સાંસ્કારોની સગુાંધથી મહકેતી 
લીલી વાડીનાાં પાાંદડે-પાાંદડે સદાય તેમનુાં અક્સ્તત્વ અમર રહશેે.    

 

માબલની પાઠક -  27/2, ભગીરથ સોસાયટી, સૈવનક છાત્રાલય પાસે, છાણી જકાત નાકા, વડોદરા 
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ઉદાિ સેવાભાવના 
મનીર્ા કે. સોલાંકી 

કોરોના જેવી વૈવશ્વક મહામારી એ માનવજાત માટેનુાં ભીર્ણ સાંકટ હત ુાં. આ સાંકટ એક  શહરે, એક 
ગામ કે સમદુાયના  લોકો માટે ન હત ુાં. આ અાેક  વૈવશ્વક સાંકટ હત ુાં. છેલ્લી સદીમાાં કયારેય ન આવ્ય ુ
હોય અવુાં સાંકટ સમગ્ર વવશ્વ માટે આવીને ઊભુાં રહી ગયુાં, આ એક એવુાં યધુ્ધ હત ુાં જે આપણે સૌએ  
ફરજજયાતપણે  લડવાનુાં હત ુાં અને એ પણ ઝાઝા  હવથયારો  વગર!!  

 

એની માત્ર એક  જ દવા હતી, ' ઘરમાાં  રહો, સરુબક્ષત રહો', સેનેટાઇઝર કરવુાં, માસ્ક  પહરેવુાં, સોવશયલ 
હડસ્ટન્દ્સ  રાખવુાં ઇત્યાહદ.. મખુ્યમાંત્રી નરેન્દ્ર મોદી સાહબેના અાવૈતહાવસક વનણૅયથી સમગ્ર વવશ્વ આ 
મહામારી સામે લડવા તૈયાર થઈ ગયુાં.  

 

લોકડાઉન લાગ ુપડતાાં જ યવુાનો,વધૃ્ધો, બાળકો, નોકહરયાત, ધાંધાદારી  વ્યહકત  કે આમ જનતા 
પોતાના ઘરે સરુબક્ષત રીતે પરૂાઇ રહવેા  પડયુાં, સરકારશ્રીના આદેશનુાં દઢપણે પાલન કરતાાં સમસ્ત 
નાગહરકો પરોક્ષ રીતે કોરોનાની સામે પોતાની જાતને માટે,પહરવાર માટે  ,દેશના માટે યધુ્ધ લડી 
રહ્યાાં હતાાં, ધરતી પર ભગવાન સ્વરૂપ ડૉકટરોની ટીમ, સરુક્ષા કરનાર પોલીસકમૅચારી, દુવનયાના 
ખબર પહોંચાડનાર પત્રકારો, સમાજ સેવકો જેમણે સેવાકીય ઉમદા ભાવનાથી સેવા આપી એ સૌનો 
આપણે માનવતાની રાહ ેઆભાર વ્યકત કરીએ.   

હવે  હુાં સત્ય કથાના પટ પર આવીશ.  

 

લોકડાઉન -2 ચલી રહયુાં હત ુાં, એ સમય -કાળ એવો હતો કે ભાગયે જ કોઈ અંદરોઅંદર  હતાશા-
વનરાશા, પીડા, દદડ, વવવશતા-લાચારી, બબમારી, વવયોગ, વવર્ાદ, આંસુાં વગેરેથી વાંબચત રહ્ુાં  હોય. હા, 
પણ બબમારીથી લાચાર વ્યવથત થયેલો વયહકત ખરેખર અંદરથી મરી રહયો ,પરાંત ુ વવવશતા એ 
હતી વતૅમાન પહરક્સ્થવતને આવધન થવુાં રહયુાં, હુાં પણ એક  સામાજજક કાયષકર છાં, પરાંત ુ નાની સરખી 
બબમારીને લઇને ઘરની બહાર હૉક્સ્પટલ વસવાય કયાાંય જતી ન હતી. અમારી સાંસ્થા તેમજ અન્દ્ય  
સેવાકીય સાંસ્થાઓ, વમશન થકી અનેકવવધ ચીજવસ્તઓુનુાં વવતરણ, મખુ્યમાંત્રી  રાહતવનધી ફાંડ સહાય 
કરવામાાં આવી. 
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સેવા એજ સાંગઠનના સતૂ્રને વરેલા અને પોતાના લોહીમાાં જ જાણે સેવાભાવના રોમ રોમમાાં હોય 
અાેવા આણાંદ નગરપાબલકા તેમજ લોકસભા સાાંસદ  શ્રીવમતેશભાઇ પટેલે કોરોનાના સમયમાાં ખબૂ 
સરાહનીય કામગીરી કરી દેશ પ્રત્યેની અને માનવતાની ઉમદા સેવામાાં-ઉકાળા વવતરણ, માસ્ક 
વવતરણ, ફૂડ-કીટ વવતરણ, દરેક સોસાયટી સનેટાઇઝ કરાવવ,ુ આઇરીસ હૉક્સ્પટલ માાં ppf કીટનુાં 
વવતરણ, રામજન્દ્મભવૂમ આંદોલનના કારસેવકોનુાં સન્દ્માન,Covid-19 સાંક્તમત દદીઓના સેવા માટે  
જરૂરી સાધનોથી સજ્જ *એમ્બયલુનસ* સેવા માટે  વવકલાાંગોને ૭૦ જેટલી સાયકલનુાં સ્વ- ખચૅઅાે 
વવતરણ કયુ,ઁ એટલુાં જ નહી, કોરોનાના કપરા સમયમાાં  આણાંદના હાડઞડુ વવસ્તારમાાં રહતેાાં એક 
મકુ્સ્લમ પહરવારમાાં ગફફરભાઇ હકડનીના પેશન્દ્ટ હોય, જેમને  ડાયાબલસીસ કરાવવ ુખબૂજ મહત્વનુાં 
હોય, પણ લોકડાઉનમાાં એમની પહરક્સ્થવત ગાંભીર બની, બહાર જઈ શકે તેમ ન હોવાથી ઘરના બધા 
જ ખબૂ બચિંવતત બન્દ્યા ત્યાાં જ વમતેશભાઇને ફોન કરી સહાયરૂપ થવા કહય,ુ *'સેવા પરમો ધમ'ઁ*  

જેમનામાાં હોય  અાેવા વમતેશભાઇ એ કલેકટરશ્રી અને આરોનય વવભાગના અવધકારી સાથે  વાત 
કરી અને  આણાંદની ઝાયડસ હૉક્સ્પટલના ડૉકટર સાથે  વાત  કરી  હકડની પેશન્દ્ટની સારવાર  
માટે  માંજૂરી લીધી અને  એ ભાઇને ડાયાબલસીસ કરાવી  બચાવી લેવામાાં આવ્યા.આવા ઉદાત 
સેવાભાવના રાખતાાં વ્યહકત જો દરેક  શહરેમાાં  કે ગામમાાં મળી જાય  તો  સાક્ષાત ભગવાન 
ઉતયાનઁી અનભુવૂત થાય. હહિંમત રાખનાર માટે  ગમે તે રીતે રસ્તો નીકળી જ આવે છે, જેનુાં જીવતુાં 
જાગતુાં ઉદાહરણ છે.  

 

'હહિંમતે મદૉ, તો મદદે ખદુા' એ અહીં સાચુાં પરુવાર થાય છે.  

ઉદાત સેવાભાવના રાખનાર દેશભતત ,સેવાભાવીઆાેને શત ્શત ્વાંદન....  

(સત્ય કથા - પાત્રનુાં નામ યથાવત)્ 
 
 

                    મનીર્ા કે. સોલાંકી – આણાંદ - 78742 94382 
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કોરોનાથી કૈલાસ 

મનોજકુમાર પાંચાલ 

 

        ઘરમાાંથી અમતૃસરના વદૃ્ધાશ્રમમાાં ધકેલાયેલા હસમખુભાઈ અને હીનાબેન ઓરડાની 
બાલ્કનીમાાં કોરોના નાાં હાહાકારની દુવનયા જોઈ રહ્યા હતા. હસમખુભાઈ  ઝીણી નજરે આકાશમાાં સફેદ 
રાંગ જોઈને કહ ેછે," મને તો સફેદ પવષત દેખાય છે, તેમાાં કૈલાસનાથ દેખાય છે." 
      હીનાબેન કહ,ે" અત્યારે થોડા કૈલાસનાથ દેખાઈ જાય. તમારે કૈલાસની જાત્રાએ જવુાં હત ુાં ને 
આપણે ગયાાં નહીં એટલે સપનાાં આવે છે." 
      હીનાબેન ઝીણી નજરે જોતાાં કહ,ે" હા.. હા.. શાંકર ભગવાન કૈલાસ પવષત પર જ છે." 
        ત્યારે બાંને હાથ જોડીને કહ,ે" હ ેકૈલાશપવત દસ વર્ષથી તારી જાત્રાએ ન આવી શક્યો. પણ, 

અહીં વદૃ્ધાશ્રમમાાં અમે આવી ગયા. ત ુાં પોતે અમને દશષન આપવા આવ્યો.બસ પ્રભ ુ,હવે ફતત ગાંગા 
નદીના દશષન થઇ જાય....વાહ કોરોના... 
 

'મન' મનોજકુમાર પાંચાલ - પાલનપરુ - 97371 00680 
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વાાંક કોનો? 

મનોજકુમાર પાંચાલ 

 
        

"રોજ છાપુાં સમયસર આવે છે. પણ આજે કેમ ના આવ્યુાં? "સવારથી કાગડોળે રાહ જોતી મારી પત્નીએ 
મને કહ્ુાં. મારી પાસે જેટલી વાર છાપાાં વવશે ફહરયાદ લઇને આવે તેટલી તેનામાાં છાપાાંની આતરુતા 
વધતી જતી હતી. અંતે છાપુાં આવ્યુાં ને બધી આતરુતાનો અંત આવ્યો. 
છાપુાં હાથમાાં આવતાાં હદલનો ડર ક્યાાંક સમી જશે એવુાં લાગત ુાં. પણ જેવુાં હાથમાાં છાપુાં લેતાાં ડર 
લાગવા માાંડતો.એક તો .... અમેહરકામાાં સાત લાખ દદીઓ કોરોનાનાાં છે. ઈટાલીમાાં, 
ફ્રાન્દ્સ,અમેહરકા,ઈરાન જેવા કુલ એકસો પાંચાણુાં દેશોમાાં કોરોના વ્યાપી ગયો. આપણા દેશમાાં બે 
લાખની ઉપર કોરોનાનો આંકડો વધી ગયો છે. સાથે મરણનો દર પણ વધવા માાંડયો છે. 
      મજૂરો વતનમાાં જવા માટે પગપાળા ચાલીને જઈ રહ્યા છે, ટે્રનો દોડી રહી છે. ક્યાાંક છટા છવાયા 
અને ક્યાાંક  થોકબાંધ કોરોનાનાાં કેસ મળી રહ્યા છે.ને આવા કપરાાં સમયનો લાભ લઈને ત્રાસવાદીઓનો 
આમી પર હુમલાથી બે જવાન જમ્મમુાાં શહીદ થયા. હવે એ રોજના એ સમાચારો મારા માટે એક 
રોજજિંદા હોય તેમ તેના પડઘા પડી રહ્યા હતા.ને થત ુાં રોજ આ જ સમાચારો....રાજરમતમાાં વનદોર્ો... 
વાાંક કોનો? 

       હુાં અને મારી પત્ની ચાના ઘ ૂાંટડા સાથે સમાચારને પચાવી રહ્યા હતા. એટલી જ વારમાાં 
બાજુમાાંથી રાજુભાઈ દોડતા દોડતા આવીને કહ ે,"આપણી બાજુમાાં ની ગલીમાાં પરીતા છોકરી હતી 
ને એને કોરોના થઈ ગયો." 
        હદલમાાં હજી ધ્રાસ્કો શમે એ પહલેા જ સામેના ઘરમાાંથી માલતીબેન દોડતા આવીને રડમસ 
અવાજે કહ,ે" આપણી સોસાયટીમાાં રહતેાાં પરપ્રાાંતીય છોકરાઓ સેવા એમનાાં વતન જતાાં સમયે 
ભયાંકર એક્તસડન્દ્ટ થયો છે. તાત્કાબલક બધાાંને દાખલ કયાષ છે. આ સમાચાર હમણાાં જ ટી.વી. પર 
આવ્યા. આઘાત ઉપર આઘાત લાગતા હતાાં.  

        એટલી જ વારમાાં ફોન આવ્યો કે....તમારો પાક્કો વમત્ર જમ્મમુાાં ત્રાસવાદીઓ સાથેની 
અથડામણમાાં શહીદ થયો...ને.. 
        આ ઘટનાઓ સમાચારપત્ર કરતાાં વધારે મારા   હદયને કોરી ખાતી ,દબાણ કરતાાં 
કહતેી'તી,"હ ેભગવાન ,વટે ચડેલાઓની રાજરમતમાાં વનદોર્ોનો શુાં વાાંક છે?" 

 

'મન' મનોજકુમાર પાંચાલ - પાલનપરુ - 97371 00680 
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જવાબદારી 
માનસી હદવાકર 'મન' 

 

 સાંજયભાઈ ઘરે પજૂા આરતી કરી ઓહફસે જાય છે. રોજની જેમ આજે ઓહફસમાાં બધાને  શભુ સવાર 
કહ ેછે. સવારના શભુ હદવસની શરૂઆતમાાં ભગવાનને પ્રાથષના કરીને પોતાનુાં કામ શરૂ કરે છે. થોડી 
વારમાાં ઓફીસ નુાં વાતાવરણ શાાંત થઈ જાય છે. સૌના મખુ પર બચિંતાની રેખાઓ દેખાઇ રહી છે. 
સાંજયભાઈ પોતાનુાં કામ પડત ુાં મકૂી બધાને પછેૂ છે. કેમ અત્યારમાાં બધા ઉદાસ લાગો છો? ત્યારે એક 
સહકમષચારી કહ ેછે કે આ કોરોનાને કારણે અમકુ કમષચારીઓને નોકરીમાાંથી બરતરફ કરવાના છે તો 
કોનુાં નામ આવશે એ વવચારથી બધા ઉદાસ છે. એક તો અત્યારે અડધા પગારથી જ બધાનુાં ગજુરાન 
માાંડ માાંડ ચાલે છે એમાાં આ નવી બચિંતા. 
 

ઘરની જવાબદારી માટે સાંજયભાઈને આ પગાર પણ ઓછો પડતો એટલે કાંઈ બચત કરેલી નહીં. 
એમાાં જો નોકરી જતી રહ ેતો ઘરની હાલત કફોડી થઈ જાય. િેહડટ કાડષથી લોન લીધેલી તો એનુાં 
વ્યાજ એટલુાં બધુાં આવતુાં કે મહહનાના અંતમાાં બધુાં જ પરુૂાં  થઈ જત ુાં. માણસ ખચાષ પર કાપ રાખે પણ 
ઘરમાાં જે ખાવા-પીવા, દવા નો ખચો થાય એ તો કરવો જ પડે. 
 

 થોડીવાર પછી ખબર પડે છે કે યાદી માાં સાંજયભાઈ નુાં પણ નામ છે. આવી ક્સ્થવત સજાષય ત્યારે 
ભલભલાનુાં હદય ઢીલુાં પડી જાય છે.સ્ત્રી પોતાનુાં દુુઃખ રડીને પણ વ્યતત કરી શકે છે પણ પરુુર્ એવુાં 
પણ નથી કરી શકતો. સાંજયભાઈના મન પર ઘરની જવાબદારીઓના વવચારોની વણઝાર શરૂ થાય 
છે. વવચારોમાાં ને વવચારોમાાં શરીર પર ખબૂ પરસેવો થઈ જાય છે અને શરીર ઠાંડુાં પડી જાય છે. અને 
ક્યારે ગબડી પડે છે એનો ખ્યાલ જ નથી રહતેો. જ્યારે આંખ ખલેુ છે ત્યારે સામે ડોતટર, નસષ, ઘરના 
સભ્યો અને ઓહફસના વમત્રો નજરે પડે છે. 
 

આ માત્ર સાંજયભાઈ ની કહાની નથી આવા ઘણા માણસો હશે જે આ પહરક્સ્થવતનો સામનો કરી રહ્યા 
છે. સાંજયભાઈ તો એક ઉદાહરણ છે. જ્યારે કપરો સમય હોય ત્યારે સાથ આપવાના બદલે કમષચારીને 
બરતરફ કરવાની જે કાંપનીની સ્ટે્રટેજી છે એ શુાં વ્યાજબી છે? 

(પાત્રનુાં નામ બદલેલ છે) 
 

 

માનસી હદવાકર 'મન' - વલ્લભવવદ્યાનગર - 99250 40506 
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નાસમજનુાં વેકેશન 

મેહુલ વત્રવેદી 
 
 

શહરેના સારા વવસ્તારમાાં એક સોસાયટી. આ સોસાયટીમાાં બધા સભ્ય અને સમજુ તેમ જ ભણેલો   
અને કહવેાતો બધુ્ધ્ધજીવી વગષ. 
 

રાકેશભાઈ એમના પત્ની, બાળકો અને માતા-વપતા સાથે રહ.ે પષુ્ટ્કળ પૈસો, અને પૈસાને કારણે એ જે 
કરે છે તે સાચુાં જ છે તેવી ગેરસમજ. રાકેશભાઈ નો સ્વભાવ મદદરૂપ થવાનો અને ઝઘડાળ પણ 
ખરો. પાહકિંગ માટે દરેક ને અનભુવ થયેલો. 
 

કોરોના વાયરસ ને પગલે લોકડાઉન જાહરે થયુાં. રાકેશભાઈ અકળાઈ ગયા, લોકડાઉન જાહરે થયાના 
૨ હદવસ પછી સાંબાંધીઓ ને પોતાના ઘરે બોલાવી લીધા અને વેકેશન ની મજા માણવા લાનયા. 
સોસાયટીના સભ્યો, વડીલો સૌ જોવે, એકબીજાની સામે જોવે અને સમજે પણ ખરા કે આમને કાંઈ 
કહવેાશે નહીં. 
 

અચાનક, લોકડાઉનના ૧૮મા હદવસે રાકેશભાઈ ના ઘરે પોલીસવાન અને એમ્બ્યલુન્દ્સ 
આવી.સોસાયટીના સભ્યો પોતાના ઘરની બારીમાાંથી ત્યાાં શુાં થાય છે તે કતૂહુલ પવૂષક જોવા લાનયા. 
 

રાકેશભાઈ ના સાંબાંધીને કોરોના પોબઝહટવ આવ્યો હતો. જે સગાાંસાંબાંધીઓ વેકેશન માણવા આવ્યા 
હતા તે સૌ થોડા દૂર ઉભા રહી ગયા. 
 

રાકેશભાઈ જોઇ રહ્યા, આરોનય ટીમ કાયષરત હતી અને પોલીસ ટીમ પણ તેમના માટે કામ કરી રહી 
હતી.  

પોલીસ , લોકડાઉન માાં કેવી રીતે મહમેાનો અહીં આવ્યા તેના વવશે કડકાઈ થી પછૂપરછ કરી રહી 
હતી અને સોસાયટીના સભ્યો મોબાઇલ માાં વીહડયો ઉતારી રહ્યા હતા. 
 

મેહુલ વત્રવેદી - પે્રમનો માણસ – ગાાંધીનગર - ૯૭૨૩૮૯૩૨૨૦ 
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મારી વીતક-કથા 
મીનાબેન માાંડલેવાળા 

 

કોરોના તને બે વખત હાર આાપીને આવી છાં , મનમાાં મમળાવ્યા કરજે કે કેવા હાર કે કેવી હાર :—  

 કોરોના આજે કાળ-સ્વરૂપ , સૌને ગભરાવતો શબ્દ . મારુાં  પણ તા. ૪સપ્ટેમ્બરે પોવસટીવ વનદાન થયુાં 
અને મને બેંકસષ હોક્સ્પટલમાાં દાખલ કરવામાાં અાાવી . વનદાન થયુાંને રજા અાાપી , ત્યાાં સધુીમાાં મને 
કોઈ વખત શરદી , ખાાંસી , કફના લક્ષણો નહોતા . ફતત શરીર દુખત ુાં હત ુાં એની અશક્તત લાગતી 
હતી . 
ઓક્તસજન લેવલ પણ ઓછાં હત ુાં જે દવાદારૂના સેવનથી ૮૬%—૯૧% સધુી પહોંચ્યુાં . દાખલ થયાના 
૧૫ હદવસ સધુી લાંચ કે હડનરનો અભાવ રહ્યો . ત્યાાં અપાતા લીંબપુાણી , હળદરવાળાં દૂધ અને 
આયવેુહદક કાઢા પર હદવસ ખેંચ્યા . પાંદર-પાંદર હદવસની એકલતાથી કાંટાળી , સતત મરવાના 
વવચાર આવતા , પણ મારુાં  ઓક્તસજન-લેવલ ૯૫% થાય ત્યાાં સધુી મારી સારવાર ચાલ ુરહશેે તેવી 
માહહવત ડો.બચરાગે અાાપી . કોરોના વાઈરસના હુમલાથી હુાં ન્દ્યમેુનાઈટીસ અને પેરીકાહડિયાહટસ 
પીડાતી હતી . યોગા , હળવી કસરતો સ્નાયઓુને ટોન-અપ કરવા કરતી . સ્વાસ્થય સારુાં  લાગતા 
મને ૧૫સપ્ટેમ્બરે રજા મળી . ઘરે એક મહહના સધુી આહટિહફવસયલ રેક્સ્પરેટરી વસસ્ટમથી ઈલાજ  
કરતી-કરાવતી રહી . 
પણ મને આલ્યવુમન ૧% થઈ ગયુાં અને સ્નાયઓુમાાં નબળાઈ આવતા બીજી વખત નોન-કોવવડ 
ગ્રીન-લીફ હોક્સ્પટલ દાખલ કરી , દવા સાથે ડ્રીપ ચઢાવી  મને સારુાં  લાગતા રજા આપી . 
હાલમાાં ૭૫ વરે્ અને એમાાં ૪ વર્ષ મુાંબઈ અને ૪૯ વર્ષ સરુતમાાં - ૫૩ વર્ષથી મારા હદવાળીબાગ 
ક્સ્થત ધ્તલવનકમાાં હફવસઓથેરવપસ્ટ તરીકે સેવા આપુાં છાં.  

આ માાંદગી અાાવ્યા પછી મને એવુાં લાગે છે કે મારે મારા પ્રોફેશનને બાંધ કરી , મારા વવવવધ શોખ 
જેમકે ગાડષવનિંગ , વાાંચન , સાંગીત સાાંભળવુાં , ગાવુાં , ને કેળવવા જોઈએ. .મને જ્યારે મરી જવાનુાં જ 
મન થતુાં હત ુાં , તેવા કટોકટીભયાષ સમયમાાં મારા હદકરાઓએ સતત પ્રોત્સાહન આપી નવુાં જીવનદાન 
મેળવી અાાપ્યુાં એવા પહરવારનો સહવેાસ માણવો છે . 
 

મીનાબેન માાંડલેવાળા – સરુત  
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અનોખો પે્રમ 

મકેુશ રાઠોડ 

 

 "  તો કેવો ગયો આજનો હદવસ રાજ ? ".ડોતટર પત્ની એના ડોતટર પવત ને બેડ પર સતૂા  સતૂા 
વાતો કરે  છે. 
 "ખબુ જ સરસ , કહતેા રાજે તરત હદશા ને (રાજ ની પત્ની) પોતાની પહોપાશ માાં જકડી લીધી.". 
"બસ - બસ હવે આટલો બધો પે્રમ સારો નહહ , કાલ સવારે મને કાંઇક થઈ ગયુાં તો" હદશા એ રાજ 
ને માથે હળવે ચુાંબન કરતા કહ્ુાં. 
"તારા વગર તો હુાં એક પળ પણ ના રહી શકુાં હો .અને એમ થોડો હુાં તને કાંઈ થવા દઈશ. આપણે 
સાત ફેરા ફયાષ ત્યારે યાદ છે, સાથે જીવવા મારવા ના કૉલ પણ દીધા હતા. " રાજ બોલ્યો. 
બસ - બસ હવે આમ ઘડીયાળ સામ ુજોવો .હવેતો એ પણ આપણને સવુા નુાં કહી રહી છે . જોવો 
રાત ના અબગયાર વાગવા આવ્યા છે " હદશા બોલી. 
કતૂરઓ પણ જાણે સઈુ ગયા હોય એમ શહરે સાવ શાાંત પડી ગયુાં છે. આજુ બાજુ ના ઘરો ની લાઈટો 
પણ બાંધ થઈ ગઈ છે.તેઓ પણ એના બેડરૂમ ની લાઈટ બાંધ કરીને સઈુગયા. 
 

** 
 

"  આ કોરોના મહામારી આખા વવશ્વમાાં ફાટી નીકળી છે.આપડે થોડી સાવચેતી રાખવી જોઈએ." રાજે 
હદશા ને કીધુાં. હદશા ત ુાં થોડી ઈમોશનલ વધારે છે, તારુાં  ધ્યાન રાખજે હો. 
" હા - હા મને કાંઈ નહહ થાય , આ માણસો ને આમ મારતા હુાં નથી જોઈ સકતી યાર." હદશા બોલી. 

** 

હદશા વેષ્ન્દ્ટલેટર પર સતૂા સતૂા હાથ થી ઈશારો કરી રાજ ને એનાથી દૂર રહવે ુજણાવી રહી હતી.હદશા 
કોરોના પોઝીટીવ આવી છે. અને આજે અને શ્વાસ લેવાના બહુ તકલીફ પડી રહી છે. રાજ ,હદશા ની 
પાસેજ છે. 
ઓય, તને હુાં આમ એકલી નહહ જવા દવ.તારા વગર જીવીને હુાં શુાં કરીશ.ત ુાં જ મારી દુવનયા છો. તો 
જ ના હોય તો હુાં જીવીને શુાં કરુાં?.કહતેા રાજે હદશા ને પોતાના આબલિંગનમાાં લઈ લીધી. લાાંબી  બલપ 
હકસ કરીને બાંનેએ તેમના છેલ્લા શ્વાસ લીધા. 
કોરોના ડોતટર દાંપવત ને ભરખી ગયો.  
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પે્રમની શક્તત 

નીલા સાંઘવી 
 

 82 વર્ષના ઈંદુબેન આમ તો કડેધડે.ઘરમાાં પતુ્ર,પતુ્રવધ ૂ અને પોતે ત્રણ જ જણ.સવારે ઊઠીને 
સેવાપજૂા કરીને, જમીને આરામ કરીને સાાંજે ચાર વાગે હવેલીએ જાય.દશષન,હકતષન કરે.સાડાસાતે ઘરે 
આવે. 
માચષ મહહનામાાં કોરોનનો ઉપરવ શરુ થયો,લોકડાઉન આવ્ય.ુઈંદુબેનથી બહાર જવાય 
નહીં.વધૃ્ધાવસ્થા અને ડાયાબબટીસને કારણે ઘરની બહાર વનકળવાની સખત  મનાઈ.ઇન્દ્દુબાને ઘરમાાં 
કાંટાળો આવે,હડપે્રશન જેવુાં લાગે.પણ શુાં કરી શકાય? 

એક હદવસ ઇન્દ્દુબાને ઉબકા આવવા લાનયા.ભખૂ ન લાગે.પતુ્રવધ ૂસ્વાહદષ્ટ્ટ રસોઈ બનાવે પણ ઇન્દ્દુબા 
મોઢામાાં મકેુલો કોળીયો થ ૂ થ ૂ કરીને થ ૂાંકી નાખે.પતુ્રને થાય બા આવી ગાંદકી કેમ કરે છે?પતુ્ર 
મુાંઝાયો.ડૉતટરને ફોન કયો.ડૉતટરની સલાહ અનસુાર હરપોટષ  કઢાવ્યા.ફેફસાાંમાાં ઇન્દ્ફેકશન હત.ુખાવાનુાં 
ભાવત ુાં ન હત,ુતાવ હતો,ગાંધ આવતી ન હતી.આ લક્ષણો જોતા ડૉતટરે કોરોનાન ુવનદાન કયુાં.દીકરા 
ભરતભાઈએ પછુયુાં,"બા ઘરે રહવે ુાં છે કે હોક્સ્પટલમાાં જવુાં છે?" 

બાએ કહ્,ુ"ઘરે રહવે ુાં છે". ભરતભાઈએ બીજો વસટીસ્કેનનો હરપોટષ  કઢાવવાનુાં માાંડી વાળયુાં જેથી 
બીએમસી વાળા ઘરે આવી ન જાય. 
ઘર મોટુ છે.બાનો પોતાનો રૂમ છે.ભરતભાઈએ બાને કહ્ુાં,"તમે રૂમની બહાર આવતા નહી." કોરોના 
માટેની દવા બાને વનયવમત આપવા માાંડી.સ્ટીમ લેવડાવી,ગરમ પાણી પીવડાવ્યુાં.પતુ્ર,પતુ્રવધ ૂદૂર 
રહીને એમની સાથે વાતો કરી આવતા.ટીવી પર હફલ્મ મકૂી આપતા,ભાગવત વાચવા 
આપ્ય.ુપોર્ણયતુત ખોરાક આપતા.દસ હદવસમાાં તો બા સાજા થઈ ગયા.આમ પતુ્ર-પતુ્રવધનૂી 
પે્રમભરી સાંભાળથી બ્યાસી વર્ષના ઇન્દ્દુબા કોરોનામાાં હોક્સ્પટલ ગયા વવના જ સાજા થઈ ગયા. 
આ વવરે્ વાત કરતા ભરતભાઈ કહ ેછે,"બાને હુાં હોક્સ્પટલમાાં મકુુાં પછી મળી ન શકુાં.કાાંઈ થઈ જાય 
તો ફતત લાશ માાંડ જોવા મળે.મારે મારી બાને એકલા નહોતા રાખવા.જે થવ ુહોય એ મારી નજર 
સામે થાય એ મને માંજુર હત.ુઅમે હરસ્ક લીધી.પણ યોનય સારવાર,પે્રમાળ દેખભાળ અને દીકરા-વહુ 
સાથે જ છે એવી ધરપત ને કારણે મારા બા બચી ગયા." 
ઇશ્વરકૃપા અને પતુ્ર-પતુ્રવધનૂી સ્નેહાળ દેખરેખને કારણે ઇન્દ્દુબા પાછા કડેધડે થઈ ગયા છે. 
(સત્ય કથા) 
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રામબાણ વાનયા હોય  તે જાણે.. 
નીલમ દોશી 

 

ઈ.સ. ૨૦૧૯, નવેમ્બરમાાં છ મહહના માટે અમેહરકા આવ્યા.. અને આજે આ લખુાં છાં ડીસેમ્બર ૨૦૨૦માાં 
ત્યારે હજુ પણ અહી અમેહરકામાાં જ છીએ. કેટકેટલુાં બની ગયુાં આ વરસમાાં.. કોરોનાના કારમા  
ખપ્પરમાાં ન જાણે  કોણ અને કેટલા લોકો હોમાશે. ગમે તેટલા પોઝીટીવ રહવેાનો પ્રયાસ કરીએ તો 
પણ ભીતરમાાં એક ફફડાટ કયાાં શમે છે ? એમાાં યે ઘરમાાં ત્રણ વ્યક્તત  ડોકટર હોય( દીકરો, દીકરી 
અને વહુ ) ..ત્યારે એ ફફડાટ અનેકગણો વધી જતો હોય છે.  

૧૯  જુલાઈ..૨૦૨૦ નો એ હદવસ. સમાચાર આવ્યા. “ ડો. હદપક દોશી, જેતપરુ,..કોરોના પોઝીટીવ. 
કોઈ પેશન્દ્ટને તપાસતા ઇન્દ્ફેકશન લાગી ગયુાં. રાજકોટ હોક્સ્પટલમાાં દાખલ થયા.” જેતપરુથી વમત્ર 
આલોક ચટ્ટ છાપાનુાં આવુાં કહટિંગ પણ વોટ્સ અપમાાં  મોકલે છે.  

આ ડો.હદપક ય.ુ દોશી એટલે મારા જેઠ,  અમારા કુટુાંબના મોભી. ભાભીની વવદાયને હજુ પરૂા છ મહહના 
પણ નહોતા થયા. ત્યાાં, કોરોનાના દદીની આસપાસ તો કોઈને ફરકવા ન દે.માત્ર મોબાઈલનો સહારો.  

“ અરે, ભાઈ, તુાં બચિંતા ન કર. હુાં થોડાાં હદવસમાાં સાજો થઇને ઘેર આવી જવાનો.”  

બાર હદવસ ઝઝૂમ્યા. રોજ વાતો થાય અને પોતે એકદમ બરાબર છે એ જ રટણ ચાલ ુરાખે. દીકરો 
આવશર્ સરુતમાાં પેથોલોજીસ્ટ. તે રાજકોટ આવ્યો.  માાંડ માાંડ મળી શકયો. બસ..એટલુાં જ. 
૩૧ જુલાઈ. બસ.. બધુાં પરુૂાં . ભીની આંખે આવશરે્ એકલાએ અક્નનદાહ દીધો. આટલુાં વવશાળ  કુટુાંબ 
પણ ચાર ખભ્ભા પણ  આજે નસીબ ન થયા. અમને બધાને તો ફતત મોટા ભાઈ હવે નથી રહ્યા 
એટલા સમાચાર જ. શુાં કરવુાં ? શુાં કરી શકાય ?   

  “ એકલા આવ્યા અને એકલા જવાના..”   આ વાતનો એહસાસ  સાાંપ્રત સમયમાાં કદાચ સૌ કરી રહ્યા 
છે. જયારે અનેક લોકો ભીડમાાં બબન્દ્દાસ ફરતા જોવા મળે છે. ત્યારે અફસોસ સાથે એક જ સવાલ 
થાય છે કે આ લોકો શુાં આવો  કોઇ અનભુવ જાતે થાય ત્યારે અને તો જ સમજશે ? જીવનમાાં બધા 
અનભુવો જાતે લેવા જેવા નથી હોતા.  તમે તમારી જજિંદગી માટે બબન્દ્દાસ બની શકો. પણ અહી 
સવાલ તમારા એકની જજિંદગીનો જ નથી. એ અનેકને સ્પશે છે. એનુાં શુાં ?  

ખેર !  રામબાણ વાનયા હોય તે જાણે. આ કપરા કાળમાાં જેમણે સ્વજનો ગમુાવ્યા છે. એમની  જજિંદગીમાાં 
પડેલી અંગત ખોટ કોણ પરૂી શકવાનુાં ? એ સૌ હદવાંગત આત્મા માટે પ્રાથષના.  

“ હ ેઈશ્વર, એ સૌ  માટે માંગલ  માંહદર ખોલીશ ને ? 

 

નીલમ દોશી – અમેહરકા 
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  એકલતાનો સાદ 

વનરજ મોહન 

 

વહલેી સવારે લખમી ડોશી ટોકરી રણકાવતાની સાથે ઠાકોરજીના માંહદરયામાાં આરતી ગાતા હતાાં. 
 

         આવો આવો નાંદનાલાલ અમઘેર આવો રે. 
         મારા મનના મનોરથ પરુા પાડો રે. 
         ચૌદેભવૂનના નાથ અમઘેર આવો રે. 
         મારા આતમના દુ:ખડા ટાળો રે. 
         આવો આવો નાંદનાલાલ અમઘેર આવો રે. 
 

લખમી ડોશીની પરોઢયાની આરતી સાાંભળવા ગામની એક રેઠીયાર ગાય પણ દરરોજ સવારે ડોશીની 
ઝાાંપલી પાસે આવીને બેસી જાય, અને ડોશી પણ સવારમાાં ભાવથી તરબોળ બે ભાખરી બનાવે એક 
પોતે ખાયને બીજી ગાયને ખવડાવે, આતો વનત્યિમ બની ગયેલો પણ આજે આરતી પરુી કરે કરે ત્યાાં 
તો ઝાાંપલ'યેથી અવાજ આવ્યો,  
 

"બા એ હવ બા 
     ઝાાંપલી ખોલજો... 
         આ કાાંટા વાગી જશે 

              હાથ પણ આંબતો નથી 
                   બા એ હવ બા" 
 

ડોશી સાદ સાાંભળે ન સાાંભળે ત્યાાં તો બે દા'ડાથી સાસરેથી વપ'રમાાં માાંની ખબરઅંતર લેવા વવજુ 
આવેલી, એણે જટ જઈને ઝાાંપલી ખોલી પણ કશુાં બોલતી નથી જાણે કોઈક અજાણયા જ સામે આવી 
ચડયા હોય! પણ પેલી ઢીંગલી જેવી સાથે આવેલી છોકરીને વ્હાલથી ઉંચકી લે છે.  

        

વાત જાણે એમ હતી, બાપનુાં જીવન તો ચબતુરે જ ગામની ફાાંકા-ફોજદારીમાાં ટુાંકૂાં થઈ ગયેલ કામેકાજે 
શરીર વળેલુાં જ નહીંને ભોં જોને વારસાઇમાાં હામટી ઉતરેલી એટલે જરૂર પડય ેમખુીને વેચી મારેલી 
અંતે માાંને ગામના વાછીંદાને દાડીયુાં પણ કરવી પડેલી, આમ તો આજને દા'ડે પણ ડોશીને ત્રણ ત્રણ 
હદકરા હોવા છતાાં ક્યાાં દુ:ખડા ટળયાાં છે? ઇ તો ભલ ુથાય પેલા ભમુાશેઠનુાં કે અમારા ચારેય ભાાંડરડાના 



343 
 

વવ'વામાાં ટેકો કરેલો. થોડી ઘણી વધેલી ખારીયાની ભોં બાબતે ત્રણેય ભાયુાં વચ્ચે ખો પડી ગયેલો 
અને એમા ડોશી જ પીસાતીને પીડાતી રહી. મોટાભાઈ હરગોવવિંદને ગજુરી ગયા પછી લખમી ડોશીને 
ભાભીએ નોખાાં કાઢેલ, મોટાભાઈનો એકનો એક હદકરો પાદરમાાં કુવાની મોટરૂ બાાંધવાનીને વલોણા 
હમા કરવાની હાટડી ચલાવે છે, જે ક્યારેક ક્યારેક લખમી ડોશીને ભાવતી પાલખને તાાંજળીયો લઈ 
આપે. જ્યારે નાનકાની બૈરી વવ'વાના વરહ દા'ડામાાંતો પોતાના વપયર જઈ રીહામણે બેઠેલી, અને 
એના મનામણાાંને અંતે આજે હાંસરાજ પણ સાસરી ગામમાાં જઈ જમાઇરાજા બન્દ્યો છે અને સાળાનો 
તમાકુાં બબડીનો વેપાર ચલાવે છે. અને આ ઘણાાં વર્ો પછી પરીવાર સાથે માાંની ઝાાંપલીએ આવી 
ચડયો તે વચેટ રેવલો, જે તાપી હકનારે મોટા શહરેમાાં જઈ વસી જરીકામે વળગેલો અને બે પાાંદડે 
થયા પછી ઇ મોંઘવારીવાળા શહરેમાાં એના બે હદકરાના વવવાહ લીધા પણ શુાં કામના? જે વવ'વામાાં 
નાતભાયુાંને તો ન'ય પણ આ જનમ દેનારી માાં ને પણ નય તેડાવેલી!  

  

ડોશી આરતી પતાવીને ઓરડાની બહાર કશોક ગણગણાટ સાાંભળતાાં બોલી હદકરી વવજુ કોણ મે'માન 
પધાયુષ? વવજુ કશો પ્રત્યિુર આપતી નથી. ડોશી બહાર આવીને જુવે છે તો મોઢા પર માસ્ક લગાવીને 
દીકરો રેવલ પોતાના પરીવાર સાથે આવ્યો છે, મડુી કરતાાં વ્યાજ વઘ ુવ્હાલુાં એમ લખમી ડોશીતો 
નાનકી હદકરીને દેખી રાજીપો અનભુવે છે.  

        

આ બૈરાઓએ તો વડીલોની લાજ કાઢવાનુાં પડત ુાં મકેૂલુાં પણ મોઢા પર આ પટ્ટો બાાંધીને બધાાં કાાં 
આવ્યા છો? રેવા કેટ-કેટલાયે ચોમાસા વવતી ગયાાં પણ આજે અચાનક પરુાાં પરીવાર સાથે આવ્યો 
છો. બઘુાં હમેખેમ તો છે ને ભાઈ?  "માાં તે માાં બીજા બધા વગડાના વા" ડોશીના મોઢા માથી બચિંતા 
સરી પડે છે. પણ વવજુ જાણતી હતી શહરેમાાં બબમારી અવત ઉભરો લેતી જાય છે એનાથી બચવા ભાઈ 
વતનમાાં આવ્યા છે, ભલેને આવ્યા. પણ માાંની લાગણીને હોંકારો આપવા આવ્યો હોત તો સારુાં  હોત! 
આ વવચારો માથી વવજુ બહાર નીકળી પણ હવે રહવેાત ુાં નો'તુાં માાં લખમીની લાગણીઓ પાછળ દફન 
થઈ ગયેલી એકલતાનો સાદ બની વવજુ બોલી ઊઠી. 
 

"મોઢા પર માસ્ક લગાવીને નહીં...ભાઈ તમારે તો આખે આખો ચેહરો જ ઢાાંકીને આવવા જેવુાં હત ુાં!" 
(કોરોના કાળની સત્ય ઘટનાને રૂપાાંતરીત પાત્રો સાથે રજુઆત) 
 

વનરજ મોહન - બધેુલ, ભાવનગર - વ્યવસાય:- ટેતસટાઇલ સરુત. 
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આવુાં કાાંઈ હોય! 
વનઝષરી મહતેા 

 
 

“મમ્મી, પ્લીઝ મારાાં રૂમમાાં તમે માસ્ક પહરેીને આવો!” તાવલી દીકરીને સાાંજના ચા-નાસ્તો આપવા 
તેના રૂમમાાં પેઠી કે દીકરીએ કહ્ુાં. 
આજ સવારે જ તેની ‘રીંગસેરીમની’ ઉજવાઈ’તી! પહરચયમાાં આવતાાં બાંગાળી યવુક તેના મનમાાં 
વસી ગયો. અમે એ સાંબાંધ વધાવ્યો. સવારે જ ‘બાંગાળી વધ’ૂ થનારીને ઉલ્લાસ-ઉષ્ટ્મા સાથે લ્હાણ 
આપવા વરપક્ષનાાં આણાંદથી આવેલ. અમે પણ કોરોના અંગે તકેદારી રાખી પાંદર જ જણ ભેગાાં 
થયેલ. ખાણી-પીણી-સશુોભન બધ ુજ અમે જાતે કરેલુાં... હોંશીલી સહલેીઓ, વમત્ર જેવાાં કબઝન ભાઈ-
બહનેો વવના જ જીવનનો અમલૂો પ્રસાંગ ઉજવ્યો. બે ય બાજુનાાં મોટેરાાં દસેક હતાાં. 
આગલી સાાંજે સ્હજે ઢીલી દીકરીને તાવ હતો તે બધાાંની વવદાય પછી ખયાલ આવ્યો. ને દીકરીને 
તેના રૂમમાાં આરામ કરવા મોકલી... મેં દીકરીની આગ્રહભરી સચૂના સાાંભળી – માની. મોટી થયેલ 
દીકરી વમત્ર જ ગણાય. ડૉતટરનો સાંપકષ  કયો. પણ તેને શ્વાસ, સ્વાદ, ગાંધ, કશામાાં તકલીફ ન મળે. 
ગળાં, આંખ, કાન, નાક, સાવ નરવાાં! ઑક્તસજન લેવલ પણ ટનાટન! ડૉતટર કહ ેકોરોના વસવાય પણ 
વાયરસ હોય છે. પણ તાવ ચાર હદવસ અણઉતાર! આખરે ઘરે ટોપરાની લેબમાાંથી આવી સેમ્પલ 
લઈ ગયા. સાાંજે તો ભાઇલાલ અમીન હોક્સ્પટલમાાં લઈ જવાની સચૂના! લઈ ગયાાં. તેને જ અંદર 
લઈ ગયાાં. થોડી વારે બહાર આવી- હોક્સ્પટલનાાં કપડાાં ને વ્હીલચેરમાાં. ને... બસ હાથ હલાવતી તેને 
લઈ ગયા કોરોના વોડષમાાં. સાથે કોઈએ રહવેાનુાં ન હત ુાં! કાાંઈ 

હુાં ફાટી આંખે જોઈ રહી! આવુાં કાાંઈ હોય! એને તો લનન પછી ‘વહાલમ’ સાથે એકલી મોકલવાની 
હતી! અને આમ અહીં એકલી! – આવુાં તો કાાંઈ હોય! હુાં અને મોટો પતુ્ર ભારે મનથી ઘરે આવ્યાાં. પવત 
છેલ્લા વરસની કેન્દ્સરની સારવાર પછી હજી સ્વસ્થ થયેલ. ડૉતટરની સલાહ પ્રમાણે ઘરનાાં ત્રણે જુદા 
રૂમમાાં રહી તવોરન્દ્ટાઇન રાખ્યુાં. કામ કરનારાાંને પણ ના કહી દીધી આવવાની! 
ઘરમાાં જે સન્નાટો સાાંય સાાંય કરતો હતો! ન છૂટકાનુાં મળવાનુાં, ખાવાનુાં, બોલવાનુાં! જાણે પેરા રોબોટ 
અમે! 
દીકરી સાથે હોક્સ્પટલમાાં અમે અને સહુ પહરબચતો વાત વવડીયો કૉલે કરીએ. પણ પહલેા બે હદવસ 
તો દીકરી ફીકરમાાં તરફડે. આટલાાં મોટેરાાં હાજર- તેમને કોરોના થયો હશે? તાવ આવે 6 હદવસ 
થયેલ. તેનાાં બ્લડ હરપોટષમાાં CT તત્ત્વ ઘણુાં વધુાં હત ુાં તેથી અમને કોઈને સાંિમણ ન થયુાં. ડૉતટસે 
અમને ‘ગ્રીન કાડષ’ આપી દીધુાં! ને તેને એટલી તો હાશ થઈ! 
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એમ થાય – સગાઈ પછીના સપનાાંમાાં મીઠી રાતો ગાળવાની જનયાએ આ કેવી nightmare જેવી રાતો 
ગાળી એણે! આવુાં કાાંઈ હોય!!! 
દીકરી દસ હદવસે ઘરે આવી. હોક્સ્પટલમાાં લેવાતી ઉષ્ટ્માભરી કાળજી સાથેની સારવારની વવગતો 
દીકરી પાસેથી અને હોક્સ્પટલ અથોહરટી પાસેથી મળતી રહી. હોક્સ્પટલાઇઝેશન પછી પણ પાાંચ 
હદવસ તાવ ન ઉતયો. ફરીથી એતસરે, બ્લડ ટેસ્ટ કરાયાાં. તે મજુબ હદવસમાાં ત્રણ વાર ઈંજેકશન, 

જરૂરી સ્ટીરોઈડ, વગેરે દવાનો દોર ચાલ્યો. આખરે તે ઘરે આવી. હજી સાત હદવસ તેને રૂમ 
તવોરન્દ્ટાઈન હત ુાં. અમે મા-દીકરાએ એનો રૂમ તસએુ તસ ુસેવનટાઈઝ જાતે કયો. કામકાજ કરનારાાં 
મહહને આવ્યાાં. રસોઈવાળાાં બહને રોટલી-ઢેબરાાં ઘર બહાર મકેૂલ ટેબલ પર મકૂી જાય. બાકી બધુાં 
દીકરીની રુબચ ઉઘડે – શક્તત વધે તેવુાં હુાં બનાવુાં. ‘અમને બહુ પહોંચે છે’ તેનો મનમાાં ભાર રાખતી 
દીકરીનો મડૂ હળવો રાખવાનો અમે સહુ પ્રયત્ન કરતાાં. બાળવાતાષમાાં પારવધની જાળમાાં ફસાયેલ 
પાંખીઓની જેમ અમે સહએુ મળી જાળ ઊંચકી કોરોનાનાાં સકાંજામાાંથી બહાર નીકળવાનો પ્રયત્ન 
કયો!!! 
 

વનઝષરી મહતેા – વડોદરા - 9377690910 
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કોરોનાના અંધકારમાાં અક્સ્તત્વનો ઉજાસ 

નીવત કનક શાહ 

 

ઈ.સ ૨૦૨૦ એટલે કોરોના અને મનષુ્ટ્ય વચ્ચેની  ટ્વેન્દ્ટી ટ્વેન્દ્ટી મૅચ! મૅચનુાં પહરણામ જાહરે થાય 
એ પહલેાાં તો કાંઈ કેટલાય બેટ્સમેન આઉટ થઈ ગયા. મેદાનમાાં સાંપણૂષ સરુક્ષાથી સજ્જ થયેલ 
અનભુવી ખેલાડીઓ પણ કોરોના ની સ્પીન બોબલિંગ નો સામનો કરતા કરતા આઉટ થઈ ગયા; જેમાાંથી 
એક છે મારા પપ્પા , શ્રી હકરીટભાઇ ગાાંધી, કમષવનષ્ટ્ઠ, કતષવ્યવનષ્ટ્ઠ, ઉદાર અને સેવાભાવી એવા મારા 
પપ્પા લોકડાઉન દરવમયાન તો ઘરે જ રહ્યા. પત્ની, પતુ્ર, પતુ્રવધ,ુ પૌત્ર, પૌત્રી સાથે અવનવી કેરમ, 

કોડી, ચેસ જેવી રમતો રમી સમય પસાર કયો સાથે સાથે સમગ્ર ભારતના પોતાના સમાજના 
પ્રમખુપદે હોવાથી સમાજના ઉત્થાનની યોજનાઓ અમલમાાં મકૂવાના આયોજન પણ કરતા ગયાાં. 
         પરાંત,ુ લૉકડાઉનમાાં અંશતુઃ રાહત મળતા જ એમના કતષવ્યવનષ્ટ્ઠ સ્વભાવને વશ થઈને 
નોકરી પ્રત્યેની ફરજ અને સમાજ પ્રત્યેની ફરજ બજાવવા ઘરની બહાર નીકળવા લાનયા. સાંપણૂષ 
કાળજી રાખવા છતાાં પણ "કોરોના" નામના રાક્ષસ નો એ કોબળયો બન્દ્યા. શહરેની અવત ઉિમ 
સવુવધાઓથી સજ્જ હોક્સ્પટલમાાં તેમનો ઈલાજ શરૂ થયો. અવત મજબતૂ મનોબળ ધરાવતા અને વસિંહ 
જેવા નીડર સ્વભાવવાળા વ્યક્તત પણ કોરોના સામેની જ ાંગમાાં આત્મવવશ્વાસ ખોઈ બેસે છે. કદાચ! 
એનુાં કારણ હશે... કુટુાંબીજનો , સ્નેહીજનો થી દૂર એકલતામાાં જ હદવસો પસાર કરવા!! આવા સમયમાાં 
બચિંતા, ગભરામણ, શાંકા કુશાંકાઓના મનમાાં જે મોજાઓ ઉછળે છે, એ સનુામી નુાં સ્વરૂપ ધારણ કરી લે 
છે અને એ સનુામી, મારા પપ્પા જેવા કુટુાંબ અને સમાજના મોભીને ભરખી જાય છે; ત્યારે તે કુટુાંબ 
અને સમાજને વેરાન બનાવી દે છે, હદશાહીન,શનૂ્દ્યમનસ્ક બનાવી દે છે. હોક્સ્પટલના ફરજ પરના 
ડોતટસષ અને પેરા મેહડકલ સ્ટાફે, પપ્પાને જીવાંત રાખવા માટે કરેલ મરબણયા પ્રયાસોને કારણે, 

સારવારના દસ હદવસ બાદ આશાનુાં એક હકરણ પ્રજવધ્લ્લત થયુાં હત ુાં, જેના અક્સ્તત્વથી  અમારા 
સૌના મનમાાં આનાંદ નો ઉજાસ ફેલાયો; પણ એ ક્ષણભાંગરુ હતો. અનાંત સયૂષદેવના તેજપ ૂાંજમાાં એ 
હકરણ પણ વવલય થઈ ગયુાં!!  

      ઓ, કોરોના! ત ુાં મારા પપ્પાને તો લઈ ગયો, પણ એમના- આદશષ સેવાભાવના , ઉદારતા, 
કતષવ્યવનષ્ટ્ઠા- જેવા સાંસ્કારોનુાં વસિંચન જે અમારામાાં કરી ગયા છે, એ તુાં નહીં લઈ જઈ શકે."એ બધા 
થકી, પપ્પાનુાં અક્સ્તત્વ જીવાંત છે." અમે ભાઈ બહને એમના સપનાઓને પરૂાાં કરીને આ અક્સ્તત્વના 
ઉજાસને ઉજાગર કરીશુાં. 
સત્યકથા  

નીવત કનક શાહ – સરુત - ૯૪૨૮૬૨૮૧ 
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કોરોનાનો ડર 

વનતી સેજપાલ 

 

જમનાબહને એક પ્રવતષ્ષ્ટ્ઠત સ્કલૂના વશબક્ષકા છે. તેમનાાં બે બાળકો છે. સાથે આખો પહરવાર રહ ેજેમાાં 
વધૃ્ધો પણ આવી જાય. તે અને તેમના પવત બને્ન મળીને કમાય તેથી ઘર ખચષમાાં કઈ વાાંધો ન 
આવતો. આજે પણ રોજની જેમ તેમના પવત ઘરે આવ્યાાં. રાતનુાં ભોજન કયુાં. તેમનાાં પવત તેમનાાં 
છોકરાઓ સાથે રમ્યા, ઘરના સભ્યો સાથે વાતો કરી અને રોજની જેમ જમનાબહને સાથે સખુ-દુુઃખની 
વાતો કરીને, તો થોડી કોરોનાની વાતો કરીને શભુરાત્રી કહીને સઈુ ગયા.  

સવારના ઘરનાાં બધાાં સભ્યો ઉઠયા. નાસ્તો પણ કયો. અને પછી સમાચારો વાાંચ્યા. ક્યાાં કેટલા કેસ? 

કોનુાં મતૃ્ય ુથયુાં? કેટલાની સારવાર થઈ? પણ જમના બહનેના પવતને તો કોરોના નામ સાાંભળીને જ 
રુવાટા ઉભા થઇ જાય. હમેશાાં તે બચિંતા કયાષ કરે કે જો કોરોના આપણા ઘરે આવી જશે તો શુાં? મારા 
પહરવારનુાં ધ્યાન કોણ રાખશે? આટલુાં વવચારતાાં હતાાં ત્યાાં જ જમનાબહને તેમને હાાંફતા અવાજમાાં 
કહવેા આવ્યા. તેમને કહ્ુાં કે આપણી બાજુના ઘરે જ કોરોનાનો કેસ આવ્યો છે. હવે તેમને કોરોન્દ્ટાઇન 
પણ કયાષ છે. મને તો ખબૂ બચિંતા થાય છે. જમના બહને તરત જ તેમના નાના બાળકોને કહવેા ગયા 
કે રમવા માટે ભલૂથી પણ બહાર ન જતા. બહાર નીકળતા જ નહીં. આટલુાં કહતેા ફહર પોતાના પવત 
પાસે આવે છે અને જોવે છે તો શુાં? તેમના પવત છાતી પર હાથ રાખીને ખબૂ દદષમાાં હતા અને અચાનક 
જ તેમને હાટષ  એટેકનો સ્ટ્રોક આવ્યો. જમનાબહને અને તેમના પહરવાર તેમને હોક્સ્પટલ લઈ ગયા. 
પણ ખબૂ મોડુાં થઈ ગયુાં હત ુાં. પવતએ કોરોના ઘરે તો નહીં આવે? તે ડર સાથે પોતાનો આખરી શ્વાસ 
લીધો. કોરોનાએ તેમને મતૃ્ય ુન આપી પણ તેમના ડરે તેમને મતૃ્ય ુઆપી. હવે જમનાબહને પર 
તેમના નાના બાળકોની જવાબદારી હતી, તેમનાાં આખા પહરવારની જવાબદારી હતી અને પોતાને 
પણ સભાળવાનુાં હત ુાં. કોને ખબર હતી કે કોરોનાનો ડર તેમનાાં પવતનો જીવ લઈ જાશે. અને તે પવત 
વવનાની થઈ જશે. 
આ એક સત્યઘટના છે. અને ખબૂ દુુઃખદ ઘટના છે. કોરોના કરતા કોરોનાનો ડર વધ ુખતરનાક છે. 
આપણે સાવધાની રાખવી જોઈએ અને ડરવુાં ન જોઈએ. નહહતર એક હદવસ કોરોના નહહ તો તેનો 
ડર આપણને ખાઈ જશે. 
(નામ બદલ્યા છે) 
 

વનતી સેજપાલ – જામનગર - 9924702294 
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એ ચૌદ હદવસ 

પારૂલ બારોટ 

 

સાાંજથી થોડુાં થોડુાં શરીર કળતુાં હત ુાં.મને અને વમસ્ટર બાંનેને.ધીરે ધીરે રાતની જમાવટ જેમ થઈ એમ 
એમ કળતરે વધારેને વધારે ઘેરો ઘાલ્યો.ઊંઘ તો પાાંખો આવી સાવ ઊડી જ ગઈ હતી.બાંને ભયભીત 
હાલતમાાં લગભગ રાતના 3.30 સધુી એકબીજાની સામે કણસતા અને ધગધગતા બેસી રહ્યાાં જ્યારે 
પીડા હદ બહાર વધી ગઈ ત્યારે એંટીબાયોટીક ડોલો કેપ્સલૂ એક એક ગળી લીધી .થોડો ફકષ  લાનયો 
.સહજે ઊંઘ આવી પણ ગળામાાં જાણે ખીલો ફસાયો હોય એમ લાનયા કરે.કકષશ ખોખારો અને સકુકી 
ઉધરસે એકદમ હુમલો કયો અને ફેફસા ઉખડી જાય એવી ઉધરસ ચાલ ુથઈ ગઈ.આખુાં શરીર લોચો 
વળી ગયુાં .એક ડગલુાં ચાલી શકવાની તાકાત નથી .ફેફસા તો જાણે મદારીની ટોકરીમાાં પરુાયેલા 
નાગ જેવા થઈ ગયા ઘડીકમાાં ગચૂળાં વળે અને ઘડીકમાાં ફૂફાડા મારે.એનુાં ઝેર ધીરે ધીરે આખા 
શરીરને ગળી રહ્ુાં હોય એમ લાગે.આંખો તો ધગ ધગતા ગોળા .સ્વાસની આવન જાવન સાથે આંખના 
પોપચાાં બબચારા માાંડ બબડાય અને ખલેૂ.બીજો હદવસ થતાાં મગજ બહરે મારી ગયુાં હોય એમ લાગે 
.કશી જ ગતાગમ ના પડે .મે અને વમસ્ટરે અલગ અલગ રૂમ લઈ લીધો હતો .ગગુળામણ,અકળામણ 
અને બેચેનીએ બરાબરની બભસ ભરાઈ હતી.એમાય વળી માસ્કના પડદાઓ સ્વાસ લેવો કે છોડવો 
કઈ સમજાય જ નહીં. 
      સારુાં  હત ુાં કે અમે બે એકલા હતા.સોસાયટીના એક બહનેે હટહફન આપવાની હા પાડી એટ્લે થોડી 
રાહત થઈ .પણ ખાવાનુાં ભાવે તો ને!જાણે પરાણે જીવવા માટે જબજસ્તી ખાવાનુાં.ના કોઈ સ્વાદ અને 
ના કોઈ રુબચ.ફકત ઇમ્યવુનટી માટે ખોરાક લેવો અત્યાંત જરૂરી છે.બધ ુજ અલગ જમવાની થાળી થી 
માાંડી .પીવાના પાણી નો નલાસ અને કપડાાં બધ ુજ અલગ એક અછૂત ના જેવ ુમહસેસુ થાય.આડોશ 
પાડોશ પણ એવી નજરે જુએ કે આપણને ખબૂ ખરાબ લાગે. 
  વારે વારે કફ,ખાાંસી પાણી પીવા જઈએ તોય પેટમાથી વળી જઈએ તેવી ખાાંસી આવે.ફોન દ્વારા 
એકબીજાને ખબર પછૂીએ અને સાત્વના આપીએ.ઓક્તસમીટર ઘરે લાવી દીધુાં હત ુાં એટ્લે વારે વારે 
પલ્સ માપતા રહતેા હતા.એકવાર વમસ્ટરનુાં જોખમ થઈ ગયુાં હત ુાં.એકદમ ઓક્તસજનના કાઉન્દ્ટ ઘટી 
ગયા, પણ ફટાફટ લીંબ ુપાણી અને ગાંઠોળાની રાબ આપી જેથી રાહત થઈ ગઈ હતી.જીવ પહડકે 
બાંધાઈ ગયો હતો એમાય એમનો ખાસ વમત્ર હમણાાં જ કોરોનામાાં અવસાન પામ્યો હતો એટ્લે વારે 
વારે એને યાદ કરે અને બેન્દ્ક તેમજ ઇન્દ્શ્યોરન્દ્સ વવગેરેની ફાઇલ કાઢી તમામ વવરે્ જાણકારી આપવા 
લાનયા.હુાં વવહવળ થઈ ગઈ અને ડરી ગઈ પણ એમના સામે હહમ્મત રાખી બોલી ;’અરે કશુાં નથી 
થવાનુાં અરવવિંદ પાાંચ હદવસમાાં બધ ુસારૂ થઈ જશે.ટેન્દ્શન ના લો’.પણ મારા શરીરમાાં જે વેદના થતી 
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હતી એની ફતત મને જાણ હતી અને અરવવિંદને થોડુાં વધારે હત ુાં તેથી બહારથી બહાદુરી બતાવતી 
પણ અંદરથી  બચિંતા કોરી ખાતી હતી. 
 મને ખાાંસી કફ હતો પણ અરવવિંદ જેટલો નહીં.અરવવિંદથી  બેસાય નહીં .સવુાય નહીં. બોલાય નહીં 
.ખાસી ખબૂ જ આવતી હતી.આખી જજિંદગી પોઝેહટવ વવચારો અને પોઝેહટવ રહોનુાં રટણ કરનાર આજે 
નેગેહટવ હરપોટષ  માટે વલખાાં મારે છે.જબરો ખેલ જામ્યો છે.કશી સઝૂ પડતી નથી.જીવીશુાં કે પછી?આ 
બીક હમેશા ભરડો ભરાઈને બેઠી છે.કદાચ હવે થોડા હદવસના મહમેાન છીએ પછી રામ ભાઈ રામ. 
એક અઠવાડીયા પછી અમે હડસ્ટ્ન્દ્શ જાળવી અને કામ કરવા લાનયા.ઘણી સાફ સફાઈ,ઉકાળો,લીંબ ુ
પાણી,રાબ આ બધ ુતો હુાં ધીરે ધીરે  બનાવતી હતી, પણ હવે અરવવિંદ પણ મદદ કરવા લાનયા.થાક 
બહુ જ લાગે.અશક્તત તો જાણે બાવડુાં ઝાલી બેઠી.ઘરની તમામ વસ્ત ુતેમજ ઘર બહારની વસ્તઓુને 
ધારી ધારી જાઉં છ કદાચ ઓબચિંતાના  ઉકલી જઈએ તો આ બધ ુઆમ નુાં આમ જ એટ્લે એકવાર 
મનભરી જોઈ લઉં.દીકરીઓ,જમાઈ.દીકરો,ભણીયા.બધા જ નજર સામે તરવરી રહ્યા હતા.શુાં 
થશે ?આજ બચિંતા ભવમ રહી હતી આસપાસ. 
 વમસ્ટર અરવવિંદને હહમ્મત આપુાં પણ અંદર ખાને મને મારી અને એની ખબૂ જ બચિંતા હતી.એની ખાસી 
અને કફ મટવાનુાં નામ નથી લેતા.એમાય વોટ્સઅપ વાળા નવુાં નવુાં મોકલી અને ડરાવે. 
હવે તો ફોન લેવો કે વાત કરવી ગમતી જ નથી.મે મારા મનને લખવામાાં તેમજ ઓનલાઈન 
રેકોહડિંગમાાં વાળવાની કોવશશ કરી જેમાાં થોડી સફળતા મળી. .ઘરના,બહારના તથા સગા વહાલા જેમ  
ખબર પડી તેમ  ફોન કરતાાં.  સહુ પોતાની સમજ મજુબ ફોન પર સાાંત્વના આપે. દસેક હદવસ થયા 
હશે.હુાં પડખુાં ફરી આંખોને આરામ આપી અમસ્તી પડી હતી . 
 'મને ખાાંસી મોતી નથી કશુાં થશે તો નહી ને?' 

 ‘ અરે ના ના ગભરાવો નહીં .હવે તો સાજા થઈ ગયા સમજો.મહાદેવ પર શ્રધ્ધા છે.એ બધ ુસારુાં  કરી 
દેશે.એમણે મારી સામે જોઈ અને હળવુાં સ્માઇલ આપ્યુાં જેણે મને સોસરવી ધ્રજુાવી દીધી. 
બાર હદવસે અમે લગભગ ઠીક થઈ ગયા હતા.હજી કફ ક્યારેક નીકળે છે.પરાંત ુમોતને હરાવ્યુાં એની 
ખશુી કે પછી જીવન જીતી ગયાનો આનાંદ માણવો એની હજી ખબર નથી પડતી. કાળના  જડબામાથી 
છટક્યા એવુાં લાગે. 
 સાાંજે બહાર આંગણામાાં હુાં હીંચકે બેઠી હતી અને અરવવિંદ ખરુશીમાાં .આજે ખબૂ રાહત હતી. 
     ચૌદમાાં હદવસે એકદમ તાજગી અનભુવી રહ્યાાં હતા આ હદવસો દરવમયાન સતત 
ઈશ્વરની  આરાધના અને પ્રાથષના કરેલી  ફળી . એકમેકની હુફ અને લાગણી તેમજ વમત્રો અને સગા 
વ્હાલની દુઆ ખબૂ  કામ કરી ગઈ. 
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  હવે ફરી ,સગુાંધ અને તાજગીની મહહેફલ જામશે અને જીવન મહકેી ઉઠશે.ત્યાાં જ એક હરક્ષા આવી 
જોરથી લાઉડસ્પીકરમાાં બધાને ચેતવણી આપતી હતી...”સાાંભળો સાાંભળો બચકનગવુનયા અને 
મેલેહરયાનો ઉપરવ વધી ગયો છે.સાાંજ પડે ઘરના બારી-બારણાાં બાંધ રાખો સહુ જનતાને સહકાર 
આપવા નમ્ર વવનવત છે.? 

પારૂલ બારોટ 

એ-5, હિષ્ટ્ના બાંગલોઝ વવભાગ-2, મોટેરા, અમદાવાદ 05 - મો. 9426863311 
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સાવચેતી એજ સલામતી 
પીના પટેલ "વપન્દ્કી" 

 
 

અમારી વવસ્તારની એક સોસાયટીમાાં એક બેન ને શરદી ઉધરસ કાંઈ નહોત ુાં, ફતત કફ જામી ગયેલો 
તેમના પવતએ તેને કહ્ુાં ચાલ કોરોનાનો હરપોટષ  કરાવી લઈએ. તેમણે ના પાડી. 
 હજુ તો કોરોનાની શરૂઆત હતી તેથી ડર લાગતો હતો કે જો મને હરપોટષ  પોબઝહટવ આવશે તો મને 
હોક્સ્પટલમાાં અને ઘરના બધાને ઘરની અંદર પરુી દેશે એટલે તેમને લોકલ ડોતટરની દવા શરૂ કરી. 
 પરાંત ુએક અઠવાહડયુાં થયુાં, તેમને કોઈ ફેર ના પડયો ત્યારે  તેમના પવત હરપોટષ  કરાવવા લઈ ગયા. 
જ્યારે હરપોટષનુાં સેમ્પલ આપી ઘરે આવ્યા ત્યારે આખી સોસાયટી તેમની માટે ભગવાનને પ્રાથષના 
કરતી હતી  હરપોટષ  નેગેહટવ આવે તો સારુાં . પરાંત ુબીજા હદવસે સવારે તેમના પર ફોન આવ્યો કે 
તેમનો હરપોટષ  પોબઝટીવ છે.  

તે બેન ધ્રસુકે ધ્રસુકે રડી પડયા.  તે વખતે તો ટીવીમાાં નામ આવતુાં હત ુાં. અમારા વવસ્તારમાાં પ્રથમ 
કેસ હતો. તેથી અમારા આખા વવસ્તારમાાં ફફડાટ વ્યાપી ગયો. જાણે સન્નાટો છવાઈ ગયો.  108 
એમ્બ્યલુન્દ્સ આવી ગઈ તે બેનને લઈ ગઇ તેમની આખી સોસાયટી આજુબાજુ વવસ્તાર સેનેટાઇઝ 
કરી દીધી અને આખી સોસાયટીને કન્દ્ટેન્દ્મેન્દ્ટ ઝોન મકૂી દીધી. 
તેમના ઘરના સભ્યો, આડોશી-પાડોશીના હરપોટષ  કરાવ્યા, બધાને હરપોટષ  નેગેહટવ આવ્યા. પરાંત ુબધાને 
એટલી તકલીફ પડવા લાગી. કોઈ ઘરની બહાર નીકળતુાં ન હત ુાં. 
આજુબાજુની સોસાયટીમાાંથી થોડીઘણી મદદ મળી રહી.  14 હદવસ તો કદી પણ ભલૂી  શકાશે નહી.  તે 
બેન સ્વસ્થ થઈને પાછા ઘરે આવ્યા. તે બહુ મોટી વાત હતી તેઓ કોરોના સામે જ ાંગ જીતી ગયા 
હતા.  એ બેન સ્વસ્થ થયા અને અમે બધા મતુત થયા. 
હજુ એ કોરોના મહામારી વધી રહી છે. આપણા અંદરથી ડર નીકળી ગયો છે. તે સારી વાત છે. પરાંત ુ
સાવચેતી રાખવી ખબૂ જ જરૂરી છે. 
"સાવચેતી એજ સલામતી" 
 

પીનાપટેલ "વપન્દ્કી" – વવસનગર - 95586 62604 
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પથ્થર 

પ્રભદુિ  ભટ્ટ 

 

મમ્મી નાનકડી રીંકુને વૉટસએપ વવડીઓ રારા કોરોના જ્ઞાન આપી રહી હતી. ઘણુાં ઘણુાં એની સમજ 
બહારનુાં હત ુાં છતાાં કુતહુલભાવે એ સઘળાં વનહાળી રહી હતી.રીંકુની ચકળ વકળ ફરતી આંખો થકી 
એની મથામણ સમજી શકાય એમ હતી. 
 

પી.પી.ઇ. કીટ્સ પહરેેલા હલે્થ સ્ટાફને જોઇ રીંકુ બોલી," મમ્મી, આ બધા તો રોબોટ જેવા જ દેખાય 
છે ને ! ભગવાને આ રોબોટને કોરોના મટાડવા મોકલ્યા છે કે શુાં ? " વવડીઓમાાં 
હોક્સ્પટલ,નસષ,ડૉતટસષ,પોલીસ સ્ટાફ,કોરોના વૉહરયસષ અને એમ્બ્યલુન્દ્સના પસાર થઇ રહલેા રશ્યો 
જોતી રીંકુના માસમુ ચહરેા ઉપર અવનવા ભાવ ઉપસતા રહ્યા. મમ્મીએ જવાબ વાળયો," રીંકુ બેટા, 
હમણાાં તો તેઓ જ બધા લોકો માટે ભગવાનના દૂત બનીને આવ્યા છે." 
 

વવડીઓ આગળ ચાલ્યો.કોરોના પેશન્દ્ટને લેવા આવેલ આ "દેવદૂતો" ઉપર ઊંચી અટારીએથી 
પથ્થરમારો થઇ રહ્યો હતો.આ જોઇ રીંકુ બોલી," મમ્મી, કોરોના ભગાડવા માટે આવેલા આ દેવદૂતોને 
પથ્થરો પણ મારવા પડે? એમની સાથે આવુાં  થાય? એ કેવુાં ?" 

 

પ્રશ્નભરી આંખે નાનકડી રીંકુ મમ્મી સામે જોઇ રહી. વનરુિર મમ્મીએ વોટ્સએપ વવડીઓ બાંધ કરી 
દીધો અને રસોડે જતી રહી. 
 

પ્રભદુિ ભટ્ટ - એએ-17 સાાંઇકૃપા    બાંગલોઝ્ =  ઝાડેશ્વર,ભરૂચ - 99250 93438 
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કોરોનાના કાળમખુમાાંથી અદ્દભતૂ બચાવ 

પ્રજ્ઞા વખાહરયા 
 

૬૫ વર્ષની મારી જીંદગીમાાં, બે મહહના પહલેાાં મમ્મીની બાળસખી મળયા. અમારી  વર્ષગાાંઠ એક જ 
હદવસે — ૨૧ સપ્ટેમ્બર હતી. સ્કુલના admission વખતે  પપ્પા હસ્તક ૨૧ ઓગસ્ટનુાં adjustment  

હત ુાં, તે વાત જાણવા મળી. 
 

૧૯મી સપ્ટેમ્બરે મારા પવત, હદકરો કોરોનાથી સાંિવમત થયા. ૨૧મીએ હુાં . RT-PCR વનદાન પોવસટીવ. 
ઘરે તવોરન્દ્ટાઈન્દ્ડ . હદકરી અને એક વયસ્ક રીક્ષાવાળાભાઈ, જેને મારા પવતએ કદીક આવથિક મદદ 
કરેલી, અમારી દૈવનક જરૂહરયાતો પરૂી કરી .  

      

ચાર હદવસ પછી મારા છાતી-ફેફસાનુાં સ્કેવનિંગ કરાવવા મહાવીર જતાાં  ફોન આવ્યો કે મશીન ખોટકાયુાં 
છે .  શક્તત નહોતી , ઘરના બે દાદર પાછી ચઢુાં-ઊતરુાં . ૨—૩ જનયાએ તપાસ કરી. મહરે—પાકષવાળા 
ધ્તલવનક ગયા . બીજી ૨૦ વમવનટમાાં  અમો ઘરે , જમ્યા. સ્કેવનિંગનો હરપોટષ  ડો. કેતનભાઈ ચોકસીને 
ફોરવડષ કયો.  તેમનુાં સચૂન કે મને તાત્કાબલક મહાવીરમાાં ડો.કરસનભાઈની વનગરાની હઠેળ દાખલ 
કરવી. હુાં ઈમરજન્દ્સી વોડષમાાં દાખલ થઈ અને કલાક પછી કોમન રુમમાાં.  

 

બીજી સવારે ડો.કરસનની વવબઝટ , એમણે કહ્ુાં, પાાંચમે હદવસે મારી છટ્ટી. બપોરથી ,  ભાગીદારીવાળા  
રૂમમાાં, હુાં અને મારો હદકરો ભેગા રહ્યાાં. ત્રીજા હદવસથી થાક. ચોથે હદવસે હદકરાને રજા. 
 

ધીરે-ધીરે તબબયત કથળી. લાશની જેમ બીજા બે-ત્રણ હદવસ. ડો. એકેક હદવસ વધારતા. બીજા ચાર 
હદવસ, હુાં સનૂમનૂ, વાતચીત  ટાળતી . અવવરત હદવસ-રાત—રાત હદવસ પસાર થતાાં હતાાં . 

બપોરે લગભગ ૩.૩૦ વાગે ઓબચિંતાને વવચારોએ ઘેરી લીધી .મારા હદકરાને ૨૫% બ્લોકેજ , તાવ , 
સારો થયો , તો મારામાાં એટલી ક્ષમતા કેમ નહહ કે કોવવડરોગના ૧૭% વળગાડનો સામનો કરુાં  ! 

 બીજા ત્રણ ડો.ની વવબઝટ, બધી રીતે સારુાંનુાં વનદાન કયુાં. કોઈક દૈવીશક્તતની મદદથી, કોરોનાના 
રોગને માત આપી પાછી ફરી રહી હોઉં એવી લાગણી અનભુવી. 
 

માંગળવારનો હદવસ. બ્લડ-ટેસ્ટ માટે મોકલાયુાં. આજે ડો. મોડા. પછૂી નાખ્યુાં,  ‘હજુ કેટલી માયા 
લગાવવાના?’ ડો. અને સ્ટાફ હસી પડયા. 
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 કોરોના ફ્રીનુાં વનદાન આપ્યુાં. હકરીટ ટ્રસ્ટી હોવાથી તરત હોક્સ્પટલમાાંથી રજા મળી. મને લેવા આવેલ 
હદકરો પગે લાનયો. પવતદેવે હળવુાં આબલિંગન આપી આવકારી, સોફા પર બેસાડીને ભગવાન પાસે 
મારા ઘરમાાં પાછા ફયાષની ખશુીમાાં દીવો કયો. હદકરી સાથે વાત કરતાાં , તે ખબૂ રડી . મારા હૈયાધારણ 
આપવા છતાાંય. 
 

હકરીટે કહ્ુાં —  મને ૫૦% બ્લોકેજ હત ુાં. મારા મનની ગફલત ૧૭%ને બદલે ખરેખરના ૫૦% ખબર 
હોત તો મારી જીજીવવર્ા સાથષક નીવડતે, કોરોના વોહરયર બનવાનો ઉત્સાહ થનગનતે ?  

 

હકીકતમાાં સહુની દુવા, સમયસરની ડોતટરોની બચહકત્સા કે મને આટલા વરે્ પહલેી વખતની મારી 
અસલ બથષ-ડેની ખબર પડવી કે જે હદવસે હુાં પાછી આવવા માટે બથષ-ડેને હદવસે જ કોરોનાને થાપ 
આપી, પાછા ફરવાના વનધાષર સાથે કોરોનાગ્રસ્ત થઈ!!! 
(મારી સત્યકથા) 
 

પ્રજ્ઞા વખાહરયા – સરુત - 98980 16611 
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કોરોના, તને કયા નામનુાં બબરૂદ આપવુાં! 
પ્રજ્ઞા વખાહરયા 

 

કોરોના વાઈરસ . એનુાં બીજુ ાં નામ કોવવડ - ૧૯ . સને ૨૦૧૯માાં સ્વસજિત નહહ પણ  ચીનાઓ થકી 
માનવ-સજિત વવકસાવેલ વાઈરસ , કે જેની અગમ્ય શોધ કરી  , આ વાઈરસ ફેલાવવાની એટલી 
ઉતાવળ કરી નાખી કે એના વેક્તસનની શોધ ચીનાઓ હસ્તક થઈ જશે જ , એવી ખાતરી સાથે આ 
વાઈરસને દુવનયાના લગભગ દરેક પ્રાાંતમાાં ફેલાવી દીધો. કેટકકેટલુાં હહણપતભયુાં પગલુાં !!! 
 

આખી દુવનયાને હચમચાવી દીધી . હરણફાળ ભરતી સષૃ્ષ્ટ્ટ થાંભી ગઈ . આ રોગના ફેલાવાના પ્રાથવમક 
કે્ષત્રમાાં અમારા કેટકેટલા ડો. વમત્રો, સાંબાંધીઓનો ખાતમો બોલાવી દીધો . ડો. કાપ્સે , ડો. ખશુરૂ લશ્કરી, 
અમારા હહતેચ્છ વમત્રો હતા . દર ત્રીજે હદવસે કોઈકને કોઈકના કોરોનાના સાંિમણને લીધે , મતૃ્યનુા 
સમાચાર મળતા હ્રદય રવી ઊઠત ુાં . ખરખરો કરવા , તેમના સ્નેહીઓને મળવા રૂબરૂમાાં જવાનો ડર 
માત્ર , ફોનથી વાતચીત કરી ઔપચાહરકપણે પતાવી દેતા . અસલ સરુતી હોવાથી જુદી-જુદી જ્ઞાવતના 
મળૂ સરુતીઓ સાથે હરશ્તા-નાતા તો ઘરોબા જેવા જ હતા . આ વાઈરસના ફેલાવા પછી દુવનયાના 
પ્રત્યેક ઘરમાાં સહુ સોવશયલ-હડસ્ટેન્દ્સ રાખી રહવેા માાંડયા . જેણે બેકાળજી દાખવી ,તે લોકો સાંિવમત 
થતાાં ગયા. કેટલાક હમેકે્ષમ પરત થયા તો કેટલાકે મોતને ભેટી લીધુાં . 
 

 આ સષૃ્ષ્ટ્ટ પર લગભગ સન-૨૦૧૯ના છેલ્લા તબક્કામાાં આ રોગનો પસારો થયો . આપણા ભારતમાાં 
આ રોગની તીવ્રતાનો ખ્યાલ આવતા શ્રી નરેન્દ્રભાઈ મોદીએ ૨૫-માચષ-૨૦૨૦ના હદવસથી લોક-
ડાઉન જાહરે કયુાં . રોગની તીવ્રતાના અનેક તબક્કાઓમાાં તેમણે વ્યવક્સ્થત , માહહવતસભર સ્પીચ 
આપી દેશવાસીઓનુાં મનોબળ વધાયુષ . જૂલાઈ મહહનાથી હળવે-હળવે દેશના જુદા-જુદા ભાગોમાાં 
લોક-ડાઉન હળવુાં થત ુાં ગયુાં ,   તેમ-તેમ કોરોના સાંિમણના વનદાન વધતા ગયા . 
 

ધન્દ્ય છે એ ડોતટરો , PPE-kit પહરેી દરદીઓની તહનેાતમાાં રહતેી નસો , કોવવડયતુત મતૃ્ય ુપામેલ 
લાશોને વ્યવક્સ્થત રીતે અક્નનદાહ અપાવતી સાંસ્થાઓ , શરૂઆતના તબક્કામાાં વનરાવશ્રતોને ખાવાનુાં 
પહોંચાડતી સાંસ્થાઓને અને આમજનતાની દેખરેખ રાખતો પોબલસ-વગષ . 
 

એક વાત તો કબલૂ કરવી જ પડશે કે આ વાઈરસે આખી દુવનયાને ૮૦% ભારતીય પ્રણાલી પ્રમાણે 
રહતેા શીખવી દીધુાં . ભારતીઓ સાદગીભયુાં જીવન જીવતા શીખી ગયા . 
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જો તમારામાાં થયેલ સાંિમણનુાં સમયસર વનદાન થઈ જાય તો ચોક્કસપણે ડોતટરો તમને વ્યવક્સ્થત 
દવાદારૂ prescribe કરી , આ રોગમાાંથી રક્ષણ અપાવે છે . 
મારા હદકરો ૨૫%  અને હુાં ૫૦% આ વાઈરસથી સાંિવમત થતાાં મહાવીર-ટ્રોમામાાં ડો.કરસનની 
બચહકત્સા- સારવાર લઈ , કોરોના વાઈરસના સાંિમણને થાપ આપી  નવજીવન માણવા લાનયા છીએ  

 

માનીએ તો કોરોના શાપ નથી પણ એક બોધપાઠ છે. 
 

જાતે અનભુવેલ કોરોના વાઈરસ થકી વાતાવરણનો માહોલ  અને તેનુાં સાંિમણ. 
 

પ્રજ્ઞા વખાહરયા – સરુત - 98980 16611 
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ત્યારે મેં ઈશ્વરને સમયાષ 
પ્રકાશ આર મહતેા 

 
 

કોવવડને કારણે  ઘણા પહરવારો આવથિક,સામાજજક અને શારીહરક રીતે ત્રસ્ત બન્દ્યા છે. આ રોગ આપણા  
આવથિક અને સામાજજક દરજ્જાનુાં માન નથી રાખતો પણ આપણી શારીહરક સજ્જતા ને આધારે નજીક 
કે દૂર રહ ેછે. 
  મારા પત્ની અને હુાં એમ અમે બાંને બે માસના અંતરે આ રોગના ભોગ બન્દ્યા પણ લોક ડાઉન ને 
કારણે ઘરમાાં રહવેાનુાં વધારે બનતુાં હોવાથી શારીહરક સજ્જતા કેળવી લીધી હોવાથી ઝાઝા નકુસાન 
વગર હમેખેમ બહાર નીકળી શક્યા.  

         પચાસ પરૂા થયા છે ઉપરાાંત વારસાગત ડાયાબબટીસ, બ્લડપે્રશર અને વજન તો વધારે હત ુાં 
જ. જેથી કોરોના થાય તો પહરક્સ્થવત કન્દ્ટ્રોલ બહાર જાય તેમ હત ુાં.આથી એવપ્રલ-૨૦૨૦થી આજહદન 
સધુી  દરરોજ ત્રણ -ચાર હકલોમીટર ચાલવાનુાં અને શ્વાસોશ્વાસની પ્રહિયા સવુ્યવક્સ્થત રહ ેતે માટે 
બધા પ્રયોગો  અમે દરરોજ કરતા. ઉપરાાંત વરાળ,કોગળા અને રોગ પ્રવતકારક શક્તત વધે તેવો 
ખોરાક પણ શરૂ કરી હદધો હતો. 
           તેમ છતાાં બનવાનુાં હત ુાં તે બનીને જ રહ્ુાં. 
૩૧મી ઓગસ્ટના હદવસે મારા પત્ની એ ઉઠતાની સાથે  સારુાં નથી લાગત ુાં તેવી ફહરયાદ કરી.આ 
તેની સામાન્દ્ય ફહરયાદ હોવાથી મેં બહુ ધ્યાને ન લીધી. પણ આ વખતે વાઘ આયો વાઘ આયો 
કહવેત વાત સાચી પડી. ખરેખર જ વાઘ આવ્યો હતો. બે ત્રણ હદવસ સધુી ઘરગથ્થ ુદવાઓ કરી 
પણ તાવ ઉતરતો ન હતો. આથી ડોતટર ને મળવાનુાં નક્કી કયુાં. અહીં પણ એક તકલીફ ઊભી થઈ.  
ફોન પર ડોતટર પાસે એપોઇન્દ્ટમેન્દ્ટ માગી તો તેમણે કહ્ુાં કે તાવના પેશન્દ્ટને અમે રૂબરૂ નહીં મળીએ. 
આથી અમે ટેલીકોન્દ્ફરન્દ્સ પર અમારી તકલીફ વણષવી. તેમણે જણાવેલ બ્લડ હરપોટષ  કરાવ્યા અને 
સારવારનુાં માગષદશષન મેળવ્યુાં. બીજા બે હદવસ પરુા થયા પણ કોઈ  ફેરફાર ન દેખાયો.આથી  અમારા 
પવૂષ વવદ્યાથીઓ અને વમત્રો જેઓ હવે આ શહરે અને અન્દ્ય શહરેમાાં નામાાંહકત તબીબ છે તેમની 
સલાહ લીધી. આટલુાં ખેંચવા બદલ અમને ઠપકો મળયો અને તાત્કાબલક ચેસ્ટ નુાં સીટી સ્કેન કરાવી 
લેવા જણાવ્યુાં. સીટી સ્કેન કરનાર પણ અમારા  વમત્ર હોવાથી એક જ કલાકમાાં વનદાન કરી જણાવ્યુાં 
કે પેશન્દ્ટને  ફેફસામાાં ૨૫% ઇન્દ્ફેતશન છે. આથી શહરેના વનષ્ટ્ણાત ડોતટરને પછૂયુાં કે આ પહરક્સ્થવતમાાં 
શુાં કરવુાં? તેમણે ખાનગી કોવવડ હોક્સ્પટલ નો સાંપકષ  કરવા કહ્ુાં.રાતના આઠ વાગી ચકુ્યા હતા. હજી 
સધુી પેશન્દ્ટ ને માત્ર તાવ હતો પણ છેલ્લા કલાકથી હવે ઉધરસ પણ ચાલ ુથઇ હતી. આથી કોરોના 
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ની વવશેર્ સારવાર કરનાર ડોતટર નો ફોન પર સાંપકષ  કયો. તેમણે તમામ હરપોટષ  જોઈ અમને 
દવાઓનુાં લાાંબ ુબલસ્ટ અને હોમ કવોરોષ્ન્દ્ટિંન થવાની સલાહ આપી.આથી અમે મારા પત્નીને ઘરના 
બીજા ફ્લોર પર વશફ્ટ કયાાં. પણ આખી રાત ઉધરસ ચાલ ુરહી. તેથી વહલેી સવારે  આ જ ડોતટર 
ને ફરી ફોન કરી અમને હોક્સ્પટલમાાં દાખલ કરવા વવનાંતી કરી. ડોતટરે જણાવ્યુાં કે હોક્સ્પટલ માાં 
દાખલ થવાની જરૂર નથી.SPO2 લેવલ અને temperature માપતા રહો.જો વનયત માપ કરતા ઓછા 
- વધારે થાય તો દાખલ કરીશુાં.  પણ હુાં ખબૂ ગભરાયેલ હતો અને હવે વધારે મોડુાં ન થાય અને 
વધ ુપડતો આત્મવવશ્વાસ ક્યાાંક આત્મઘાતી ન વનવડે માટે  મેં દાખલ કરવા વવનાંતી કરી.આથી ડોતટરે 
સવારે આઠ વાગે આવવા જણાવ્યુાં.  

      તા.૫/૯/૨૦૨૦ ની આ રાત મારા માટે ખબૂ જ કપરી હતી. એક મત એવો હતો કે હોક્સ્પટલ 
માાં શુાં સારવાર થાય છે તે ડોતટર આપણને જણાવતા નથી અને ઉપરથી ના હોય તેવા નવા ઇન્દ્ફેતશન 
લાગ ુપડી શકે. 
હજુ આ ઇન્દ્ફેતશન અમને  ઘરના બાકીના ત્રણેય  ને લાનયુાં છે કે કેમ તે પણ ચેક કરવાનુાં હત ુાં. આવા 
વખતે મને ભગવાન યાદ આવ્યા. આખી રાત મેં ભગવાનને પ્રાથષના કરી અને યોનય વનણષય લેવાની 
મને શક્તત આપવા વવનાંતી કરી. ડોતટરને જ ભગવાન માની અમે સવારે બીજી કોઇ વવચારણા કયાષ 
વગર આઠ વાનયે હોક્સ્પટલ પહોંચી ગયા. અને  મારા પત્ની કોહકલાને તરત જ દાખલ કરી દીધી.  

        ઈશ્વર કૃપાથી ઓહકસજન લેવલ બરાબર હત ુાં અને હોક્સ્પટલમાાં પગ મકૂતા જ તાવ ઉતરી 
ગયો હતો. હવે ભગવાનના સ્વરૂપમાાં રહલેા ડોતટર જ મારી પત્નીને યોનય સારવાર કરશે તેવી શ્રદ્ધા 
સાથે એતસ રે,નવા બ્લડ હરપોટષ  અને કોરોનાનો વવશેર્ હરપોટષ  કરાવવામાાં આવ્યો. જે બધામાાં ઘણી 
તકલીફો જણાઈ. આથી પાાંચ હદવસ હોક્સ્પટલમાાં  સઘન સારવાર કરવામાાં આવી. આ હદવસોમાાં હુાં 
અને મારા બે પતુ્રો સતત ઘર અને દવાખાન ુસાંભાળતા હતા. 
 લોક ડાઉન માાં દીકરાઓને અમે ઘરકામ શીખવતા હતા. જે આજે ખબૂ કામ આવ્યુાં. નાનો દીકરો 
હોસ્ટેલમાાં જવાનો હોવાથી તેની મમ્મીની પાસે રહીને જમવાનુાં બનાવવાનુાં અને કપડાાં વાસણ ધોતાાં  
શીખી ગયો હતો. મોટો દીકરો નોકરી કરતો હોવાથી તેની સાથે વવચાર વવમશષ કરી અગત્યના વનણષયો 
લેવામાાં સાથે રાખતો. તેથી બહારના કામ કરવામાાં તે ખબૂ મદદરૂપ બન્દ્યો. જ્યારે મારે સતત મારા 
પત્ની અને સગા-સાંબાંધીઓ સાથે ફોન પર તબબયતના તાજા સમાચાર મેળવવાના  અને આપવાના 
હતા.         

       આ તકલીફ સામાન્દ્ય હદવસો માટે સામાન્દ્ય હતી, પણ આ હદવસો માટે બચિંતાજનક હતી. આથી 
મેં નક્કી કયુાં કે કોઈ ટેન્દ્શન ના રાખી વાતાવરણને હળવુાં બનાવવુાં. મેં દરેકને ફોન પર સમાચાર 
આપવાને બદલે વોટસઅપ થી સાંદેશા મોકલવાનુાં નક્કી કયુાં. અહીંથી સવા બસો હકલોમીટર દૂર 
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બેઠેલ અમારા ભાઈ બહને અને માતા-વપતા ભરૂચ આવે એ જરૂરી નહોત ુાં પણ તેમને તબબયતના 
સાચા સમાચાર મળે અને તે પણ કોઈ જાતની બચિંતા વગર તે ખાસ જરૂરી હત ુાં. આથી મેં હળવી 
ભાર્ામાાં સાંદેશા  લખવાનુાં શરૂ  કયુાં જેનાાં બે નમનૂા નીચે મજુબ છે:  

(૧) *અમારા ગ્રહ પ્રધાન શ્રીમતી કોહકલાબેન મહતેાનુાં હલે્થ બલેુહટન* 
- તેઓ રાતે્ર ૧૧ કલાકે સઈૂ ગયા હતા 
- આખી રાત સારી રીતે ઊંઘ આવી 
- સવારે તમામ દૈવનક હિયાઓ પણૂષ કરી હવે યોગ હિયાઓ કરે છે. 
- નાહરયેળ પાણી હમણાાં જ પીધુાં. 
*બે્રહકિંગ ન્દ્યઝુ* 
હોક્સ્પટલ ના પાંખાની હવા અાોછી આવતી હોવાથી અમે ટેબલ ફેન તાત્કાબલક પહોંચાડયો. 
(૨) *Evening bulletin* 

આજે અમારા બેટર હાફ ને બેટર ફીલ નથી થત ુાં. 
બીજુ ાં કાંઈ નથી પણ તેમની જૂની અને પ્યારી બીમારી *માથુાં દુખવુાં* અત્યારે વણમાગેલ આવી ગઈ 
છે. 
એટલે અમે દોડતા જઈ ડોતટર ને પછૂયુાં.માલમૂ પડ્ુાં કે હવે તેમને હોક્સ્પટલમાાં ગમતુાં નથી અને 
વાતાવરણ બોબઝલ લાગે છે.તેથી આવુાં થત ુાં હશે. 
આજે અમારા વેવાણ  વૈશાલીબેનની બથષડે હોવાથી અમે સ્પેવશયલ સ્વીટ હડશ પણ લાંચ માાં મોકલી 
હતી.પણ માથુાં દુખે એટલે ખલાસ😔.તા.૧૧/૯/૨૦૨૦ શિુવારે સવારે રીપોટષ  કઢાવી બીજી કોઈ 
તકલીફ નહીં હોય તો રજા આપી દેશે. 
 

         આવુાં પાાંચ હદવસ ચાલ્યુાં અને છઠ્ઠા હદવસે અમે હોક્સ્પટલમાાંથી રજા લઈને ઘેર આવ્યા. 
ડોતટરે ફરી 15 હદવસ એકાાંતમાાં રહવેાનુાં સચૂવ્યુાં. જેનુાં અમે અક્ષરશુઃ પાલન કયુાં. હવે ઘરમાાં હોક્સ્પટલ 
જેવી સારવાર કરવાની હતી. જે કામ અમે ઉપાડી લીધુાં. હકચન કેમેસ્ટ્રી પણ સાંભાળી અને સાફ-સફાઈ 
પણ. ધો - વવછળ માાં હથેળીની ચામડી  ઉતારવા માાંડી. પણ અંતે 

 આ બધુાં સમસુતુરુાં  પાર પાડ્ુાં અને એક માસ બાદ મારા પત્ની રાબેતા મજુબની જજિંદગી જીવવા 
લાનયા.હજુ પણ અશક્તત અને થાક વતાષય છે. 
       હજુ આ બીમારી પરૂી થઈ નથી ત્યાાં ખબર પડી કે વતનમાાં રહતેા ૭૫ વર્ષના મારા મમ્મી ને 
પણ કમરના હાડકાાંની તકલીફ અને હૃદય ની જૂની તકલીફ શરૂ થઈ હતી પણ અમને જાણ કરતા 
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ન હતા.મારા પત્ની સાજા થાય એટલે  તેમણે જણાવ્યુાં.  હુાં તાત્કાબલક વતન જઈ તેમને ભરૂચ લઈ 
આવ્યો. 
સતત ૧૫ હદવસ  બબ્બે ડોતટર ની સારવાર અને હફઝીઓથેરાપી કરી બા ને થોડા સારા કરી વતનમાાં 
પાછા મકૂી આવ્યો.કારણકે હુાં જાણતો હતો કે કોરોના વદૃ્ધોને વધારે ઝડપથી  પકડે છે અને શહરેમાાં 
ચેપની શક્યતાઓ વધારે હતી. 
      બાને વતનમાાં મકૂીને આવ્યે માાંડ પાાંચ હદવસ પરૂા થયા અને નવરાવત્રના આઠમા નોરતે ફરી 
અમારા ઘેર કોરોના ની પધરામણી થઈ. આ વખતે મારો વારો હતો. 
બપોરે વામકુક્ષી કરતો હતો ત્યાાં જ અચાનક શરીર ગરમ થવા લાનયુાં.હવે હુાં બરાબર સાવધાન હતો. 
અમારા બેડ રૂમમાાંથી હુાં સીધો જ બીજા માળે અલગ રૂમમાાં જતો રહ્યો અને પછી ઘરના સભ્યોને 
મારી પહરક્સ્થવત જણાવી. બધા ગભરાયેલ હતા. પણ મારે હવે મારી અને ઘરની પહરક્સ્થવત 
સાંભાળવાની હતી. 
બીજા હદવસે વહલેી સવારે સીધો જ પેથોલોજી લેબ માાં પહોચી જરૂરી બબનજરૂરી તમામ ટેસ્ટ કરવી 
બે કલાકમાાં રીપોટષ  મેળવી લીધા.બધુાં સામાન્દ્ય હત ુાં તેમ છતાાં છાતીનો સી. ટી.સ્કેન હરપોટષ  પણ કરાવી 
ડોતટરને મળયાાં.તાવ ઉપરાાંત ગળામાાં ચચરાટ થતો હતો તેથી  ડોતટરે પાાંચ હદવસ ઘરમાાં એકલા 
રહવેાની  સલાહ આપી.જેનુાં મે અક્ષરસુઃ પાલન કયુાં.હુાં એમ માનતો હતો કે પાાંચ હદવસ પછી મને 
શાળાએ નોકરી પર જવાની છૂટ મળશે.પણ ડોતટર મને સાયકોલોજીકલ ટ્રીટમેન્દ્ટ આપતા હતા.પાાંચ 
હદવસ પછી નવી મદુત પડી દસ હદવસનાાં આરામની!  

        તાવ તો બીજા જ હદવસે ઉતરી ગયો હતો પણ ગળામાાં ચચરાટ હતો. જે મને ઘણીવાર રહતેો 
હતો.આથી કોઈનુાં માન્દ્ય વગર સાતમા હદવસે વહલેી સવારે હુાં ચાલવા નીકળી પડયો.બે હકમી. જેટલુાં 
ચાલ્યા પછી થોડો આરામ કરી ફરી પાછો એક હકમી. ચાલી આવ્યો.મને એમ થયુાં કે આ ડોતટર  મને 
બબનજરૂરી  ખાટલામાાં નાખી રાખે છે, મને કોઈ જ તકલીફ નથી.પણ હુાં ખોટો પડયો.બે કલાક બાદ 
મને છાતીમાાં દબાણ થવા લાનયુાં અને શ્વાસ ફૂલવા લાનયો. ઓક્તસજન લેવલ બરાબર હત ુાં પણ 
છાતીમાાં દબાણ લાગવાથી શ્વાસ લેવામાાં તકલીફ પડતી હતી.ફરી ભગવાન યાદ 
આવ્યા.મહામતૃ્યુાંજયનાાં જાપ શરૂ કયાષ અને પ્રાણાયામ પણ. બે -એક કલાકમાાં ક્સ્થવત સધુરી અને 
ચપૂચાપ પથારીમાાં હલ્યા ચલ્યા વગર બીજા દસ હદવસ પરૂા કયાષ .ડોકટરે કહ્ુાં હત ુાં કે બાથરૂમ જવા 
વસવાય પથારીમાાંથી ઉભા નાાં થશો જે વાત ગાાંઠે બાાંધી. 
        વર્ોથી તબબયત સારી રહતેી હોવાથી ક્યારેય આ રીતે હુાં ઘરે આરામ પર નથી રહ્યો.તેથી 
પહરક્સ્થવત અકળાવનારી હતી. સતૂાાં સતૂાાં વાાંચવાનુાં ફાવે તેમ ન હત ુાં આથી ય ુ ટયબૂ પર નાાં 
મોટીવેશનલ ઓહડયો અને અન્દ્ય માહહતી સાંભાળી મન પ્રફુધ્લ્લત રાખવાના પ્રયાસ કરતો. 
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દૈવનક િમમાાં દવા, નાસ,કોગળા અને ખોરાકનુાં એવુાં ટાઇમ ટેબલ બની ગયુાં હત ુાં કે સતત એક કલાકથી 
વધારે ફ્રી ન રહવેાય. 
 સારી આવથિક ક્સ્થવત અને  વવશાળ વમત્ર વતુષળ હોવાથી  યોનય સમયે યોનય વનણષય લેવાયા અને 
બધુાં સખુ રૂપ પાર પડ્ુાં અને   કોરોનની કેદમાાંથી બહાર આવ્યો છાં. 
     વારાફરથી ૬૦ હદવસ કોરોના ને ઘેર રાખ્યા પછી હવે તેને માન સન્દ્માન સાથે આજે વવદાય 
કરીએ છીએ અને વહુનાાં વધામણાાં ની તૈયારી કરીએ છીએ.મોટા દીકરાના હડસેમ્બર - ૨૦૨૦ના 
પ્રથમ સપ્તાહમાાં લનન રાખ્યા છે અને હવે માાંડ એક મહહનો બાકી છે.સારુાં  છે કે સરકારે ૨૦૦ સગા 
સ્નેહીઓ ને જ બોલાવવા ની છૂટ આપી છે. તેથી આયોજન કરવાનુાં સહલેુાં છે. ભગવાનને પ્રાથષના કે 
આવી તકલીફ કોઈને ના આપે. 
 

પ્રકાશ આર મહતેા - ભરૂચ  - ૯૯૭૯૮૬૧૬૩૩ 

આચાયષ, એવમટી હાઈસ્કલૂ, ભરૂચ  
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અંવતમ વવદાય 

પ્રીવત શાહ ("અમી-પ્રીત") 
 

          નામ મમતાબેન કમલકુમાર પરીખ..1963માાં જન્દ્મેલાાં મમતાબેને બીએસસી બીએડ કરીને 
ગવનષમેન્દ્ટ સ્કુલમાાં વશક્ષકાની નોકરી સ્વીકારી. હરટાયડષ થવાનાાં સમયે આઈસી વપ્રન્દ્સીપાલની પોસ્ટ 
પર ફરજ બજાવતાાં હતાાં. પોતાના વ્યવસાય તરફ અનહદ લાગણી ધરાવતાાં મમતાબેન ફરજપરસ્તી 
અને પરગજુ સ્વભાવનાાં.  

  

         તેઓ બે હદકરીઓની માતા હતાાં. બને્ન હદકરીઓ પરણી ગઈ, એટલે પવત-પત્ની બને્ન એકલાાં 
રહ.ે લોકડાઉન ખલૂ્યાાં પછી વશક્ષકોએ ફરજજયાત સ્કલેૂ જવાનુાં હોવાથી મમતાબેન પરૂી સાવધાનીથી, 
વનયવમતરૂપે સ્કલેૂ જતાાં. તે દરવમયાન મમતાબેનને સતત સાત હદવસ સધુી તાવ આવ્યો. દવા ચાલ ુ
હતી. કોવવડની શાંકા જતાાં મમતાબેન તા. 7 જુલાઈનાાં રોજ તેમનાાં પવત સાથે કોવવડ હોક્સ્પટલમાાં 
ગયાાં. આગલા જ હદવસે મમ્મીની ખરાબ તબબયતનાાં સમાચાર સાાંભળીને બહાર ગામ રહતેી તેમની 
મોટી હદકરી તેનાાં હદકરા સાથે દોડી આવી.  

 

          ડૉતટરે વાયરલ હોવાની શાંકા જતાવી અને સામાન્દ્ય વોડષમાાં એડમીટ કરી દીધાાં. સાથે 
કોવવડનો રીપોટષ  પણ કઢાવ્યો. બીજે હદવસે કોવવડ પોઝીટીવ આવ્યો અને ડૉતટરે તેમનાાં પવતને 
જણાવ્યુાં કે તમે હવે ઘરે જાવ. અમે એમને કોવવડ વોડષમાાં શીફ્ટ કરીએ છીએ. તેમનાાં પવતની સાથે 
તેમની હદકરી અને પૌત્રને પણ હોમ કવોરન્દ્ટાઈન કયાાં.  

 

          બસ,ખરી કસોટીનો સમય હવે શરૂ થાય છે. આમ જોવા જઈએ તો તાવ આવ્યાાં વસવાય 
બીજી કોઈ ખાસ તકલીફ નહોતી. એટલે કાલે આવશે એવી આશાએ હદવસો પસાર થતાાં ગયાાં. 
હોક્સ્પટલમાાંથી ક્યારેક સમાચાર આવતાાં આજે ઓક્તસજન આપીશુાં. ક્યારેક કહતેાાં આજે સારુાં  છે. 
ક્યારેક કહતેાાં, આજે વેન્દ્ટીલેટર પર લેવાાં પડશે. રોજ કાંઈક અલગ સમાચાર સાથે સવાર પડતી ને 
કાંઈક અલગ સમાચાર સાથે સાાંજ પડતી. રાત તો કેમ  કરીને પસાર કરતાાં હશે એની તો એ 
પહરવારનાાં સભ્યો જ જાણે!  જેની કલ્પના કરવી પણ મશુ્કેલ છે.  

 

          ડૉતટરે 11 તારીખે છેલ્લી વાત કરાવી કે હવે વેષ્ન્દ્ટલેટર પર લઈશુાં. 18 જુલાઈનાાં રોજ 
બપોરે સમાચાર આવ્યાાં કે એક બે હદવસમાાં રજા આપી દઇશુાં. અને સાાંજે હોક્સ્પટલથી ફોન આવ્યો. 
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"હવે મમતાબેન નથી રહ્યાાં. તમે ઘરનાાં બે જણ આવી જાવ. એક કલાકમાાં અમે લઈ જઈશુાં." આટલુાં 
બોલીને સામે છેડેથી ફોન મકૂાઈ ગયો. 
 

          મમતાબેનનાાં પવત અને હદકરી હોક્સ્પટલ પહોંચ્યા. જ્યારે હોક્સ્પટલમાાંથી મમતાબેનને 
ડેડબોડી બેગમાાં બહાર લાવ્યાાં. ત્યારે  હદકરીનાાં કરુણ આિાંદે હોક્સ્પટલનુાં પ્રાાંગણ ધ્રજૂી ઉઠ્ુાં.  

 

ના કોઈએ મોઢુાં જોયુાં, ના યમનુાજળ, ના તલુસીપત્ર, ના કોઈ ફૂલના હાર કે ના કોઈ સહુાગનનાાં 
શણગાર સજ્યાાં. પીપીઈ કીટ પહરેેલાાં સ્ટાફે સ્ટે્રચરને સીધુાં એમ્બ્યલુન્દ્સમાાં મકૂ્ુાં ને એમ્બ્યલુન્દ્સનાાં 
દરવાજા બાંધ થઈ ગયાાં. બસ, આ હતી તેમની અંવતમ વવદાય. 
 

પ્રીવત શાહ ("અમી-પ્રીત") – સરુત 
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વ્યથા 
પજૂા (અલકા) કાનાણી 

 

મીઠાપરુ ટાટા કેવમકલ્સમાાં જોબ કરતા સમીરભાઈ અવાર નવાર તેની પત્ની સાંધ્યાને કહતેા." જોજે 
નાના બનવાના સમાચાર મળે એટલે હુાં તો કેક, ફૂલોનો ગલુદસ્તો , ટેડીબેર અને ઢગલાબાંધ ભેટ-
સોગાદો લઈને મારી દીકરીને મળવા જઈશ."આજે ત્રણ વરસે એ  ખશુીનો હદવસ આવ્યો. પણ 
કાળમખુા કોરોનાની નજર સમીરભાઈ જેવા કેટલાય વપતાને લાગી હશે ને! દીકરીને માથે હતેનો  હાથ 
મકુી આશીવાષદ આપવાની તક પણ કોરોના એ ઝૂાંટવી લીધી. 
 

            દીકરીની બચિંતામાાં અડધી રાતે્ર ઉઠી જતા સાંધ્યાબેન મનમાાં  બબડતા." અમદાવાદમાાં 
કરફ્ ુલદાયો છે. મારી દીકરીને શાકભાજી કે દૂધ નહીં મળે તો  પોર્ણનુાં શુાં? ડોતટરને બતાવવા 
જતાાં ચેપ તો નહીં લાગે ને? એ પરૂતી તકેદારી તો રાખતી હશે ને?  

 

   વવડીયો કોલ કરી દીકરીનુાં મોં જોતા હુાં નહીં રડી પડુાં એવા મક્કમ વનધાષર સાથે સાંધ્યાબેને દીકરીને 
કોલ જોડયો. થોડી આડીઅવળી વાતો પછી દીકરી બોલી, " મમ્મી, તુાં હોસ્ટેલમાાં મોકલતી એ નાસ્તો 
તથા તારા હાથની બનેલી વાનગીઓ ખાવાનુાં ખબૂ મન થયુાં છે." બોલો હવે કઈ મા આંસ ુરોકી શકે? 

 

   દીકરીને ત્રીજો મહહનો બેસતાાં ડોતટરે ટ્રાવેબલિંગ કરવાની છૂટ આપી. દીકરી જમાઈ ઇડર પહોંચ્યા. 
વડીલોની છત્રછાયામાાં દીકરી સરુબક્ષત હોવાને લીધે માતાવપતાને થોડી રાહત થઈ. થોડા સમય પછી 
ઘરમેળે ખોળો ભરી દીકરીને વપયર લાવવાનુાં નક્કી કયુાં. 
  

આખરે સોળ ઓગષ્ટ્ટના ચા-નાસ્તો, જમવાની બધી વ્યવસ્થા સાથે સોળ કલાકની મસુાફરી કરી ફફડતાાં 
હૈયે દીકરીને ઘરે લાવ્યા.સાત હદવસ હોમ કોરોન્દ્ટાઇન રહ્યાાં છતાાં પાડોશીઓની શાંકાની તલવાર માથે 
લટકતી હતી. મીઠાપરુ હોક્સ્પટલમાાં અપરૂતી વ્યવસ્થા. દ્વારકા, ખાંભાબળયા જામનગર બધી જનયાએ 
વધતા કોરોનાના કેસ. દીકરીને હડબલવરી માટે ક્યાાં કેવી રીતે લઈ જવી એ પ્રશ્ન હજી મોં ફાડીને ઉભો 
હતો.આવા કેટલા માતાવપતા હશે! જે આવી પહરક્સ્થવતનો સામનો કરતા હશે? હવે આ જવાબદારી 
ઈશ્વર લેશેને? આમેય કહવેાય છે ને,"ઈશ્વરના કામ ઈશ્વર ઉકેલે" 
(સત્યકથા - નામ બદલ્યા છે.) 
 

પજૂા (અલકા) કાનાણી - મીઠાપરુ ગજુરાત - 9426264117 
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આંતરવવશ્વ 

ડો. રાવધકા રાહુલ હટકુ્ક 

 

એકસાથ લોકડાઉન.... બધુાં જ ક્સ્થર અપાર ગવતમય જીવનને અચાનક બે્રક લાગી ગઇ. શરૂઆતમાાં 
તો વવસ્મય, રોમાાંચના વલયો રમી રહ્યા મનમાાં. કમષસાંજોગે અચાનક મને આંખના પડદાની તકલીફ 
થઇ ઇમરજન્દ્સીમાાં ઓપરેશન કરાવવુાં પડ્ુાં.. ભય આશાંકા, ડરની સાથે આંખના ટીપાઓની વણઝાર 
ચાલ ુરહી એક તરફ રષ્ષ્ટ્ટની બચિંિા અને લોકડાઉનની ગમગીનીના વાદળો મનોજગત પર છવાઇ 
રહ્યાાં સ્થળૂ રષ્ષ્ટ્ટ બાંધ થતા આંતરજગત ખલૂ્યુાં. અંધજનોની વ્યથા અનભુવી અને મેં સરુદાસનો સાંગ 
કયો. પે્રમભક્તતના સરુોમાાં “પે્રમ” તત્વની મહિા સમજાઇ. “સબસે ઊંચી પે્રમસગાઇ.”  
  

જગતમાાં દરેક સાંબાંધોમાાં વ્યવહારોમાાં પે્રમ રસાયણ ઉિમ છે અને જે સાંજીવની છે સૌને પે્રમથી 
સાાંકળીને જીવવાથી માનવજીવન સમધૃ્ધ બને છે ભલે... શારીહરક તકલીફ આવી પણ લોકડાઉનમાાં 
પ્રકૃવતની સાંવાહદતાનો જે સરુ સાાંપડયો.. ઘરની નજીકના વકૃ્ષો પર સાંભળાતો પક્ષીઓનો મીઠો કલરવ 
અને અલગ અલગ પાંખીઓનો મધરુ ગુાંજારવ મારા ચૈતન્દ્યમાાં સમાઇને પ્રાણઉુજાષ આપી ગયુાં. ઇશ્વરે 
આ પ્રકૃવત ફતત માનવ માટે જ નથી બનાવી દરેક અબોલ જીવને ,જડપદાથોના અક્સ્તત્વનો અહીં 
કુદરતે સ્વીકાર કરેલો છે... અને આ પ્રકવૃતનો મીઠો અવસાદ મને સ્પશી ગયો. રોજ સવારે 
બારમાસીના ફૂલોને સ્પશષતી અને હીંચકે બેસીને  વાયરાને શ્વાસમાાં ભરીને ઇશ્વરની અહવનિશ કૃપાને 
માણતી રહી. અને હુાં શ્રધ્ધા, વવશ્વાસના બળથી  ઝડપભરે સાજી થઇ. આકક્સ્મક સેવાના ભાગ રૂપે, 

વ્યવસાયે તબીબ હોવાથી કાયષરત થઇ ગઇ. જરાપણ રોર્, કાંટાળાને સ્થાને આનાંદ ધારાને હૈયામાાં 
આરોપીને કાયષના શ્રીગણેશ માંડાયા. દહરયા હકનારેથી આવતા ખલાસીઓના કોરોના સ્કીનીંગમાાં 
માનવની લાચારી, બેબસી, દારૂણયતાને સાંવેદી ખલાસીઓની વવનમ્રતા અને આત્મસાંતોર્ની ભાવના 
જોઇને લાનયુાં કે, આ ભોળા મનષુ્ટ્યોની વનદોર્તા સરળતા, સહજતાને લીધે જ આ પથૃ્વી ટકી રહી છે. 
વતનથી દૂર, મહહનાના મહહનાઓ આ લોકો દહરયો ખેડે છે. વળી, દહરયાને દેવ માનીને રોજની પ્રકૃવત 
પજૂા, કોઇ ઉહાપોહ નહીં કે કોઇ અજ ાંપો નહી. વળી એ વ્હાલપભયાષ, લાખેણા ક્સ્મતભયાષ ચહરેા.. એ જ 
તો સાચી અમીરાઇ છે. આંનદ, મસ્તીના હહલોળા, ગમતાાંનો ગલુાલ અરસપરસ વહેંચી રહ્યાાં હતા. કોઇ 
બાહ્ય ઠઠારો તો નહીં જ.  

 

રસ્તા સમુસામ, ઘરોની બારીઓ બાંધ. ઓટલાઓ ખાલી, પણ માનવહદયની સાંવેદનરષ્ષ્ટ્ટની અઢળક 
વસાંત ખીલી ચકૂી હતી. સાઉથ આહફ્રકાના બગરીમીટીયાની વાતોની વાાંચનયાત્રા વર્ો પહલેા કરેલ 
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હતી. પણ ખલાસીઓના સાંસગષમાાં વવચારોના આંદોલનથી મારુાં  હદય ભીંજાઇ રહ્ુાં હત ુાં. માનવ-
સમદુાયને રોગચાળાથી બચાવવા માટે જ આ લોકડાઉનનો વ્યાજબી  વનણષય હતો. અવવરત 
દોડતી,ભાગતી,રધવાતી જજિંદગીને નવરાશની અમલૂ્ય ક્ષણો જે મળી એ તો આત્મબચિંતનનુાં ભાથુાં 
આપતી ગઇ. જે કાયમને માટે પાલવને ગાાંઠે બાાંધવા જેવી અવવસ્મરણીય, અલૌહકક સુાંદર ભેટ હતી.... 
કેમકે તારીખ ૨૧ જુલાઇથી તારીખ ૨૦ ઓગષ્ટ્ટ સધુી હોમ કોરોંટાઇનમાાં રહી, આ કાળમખુી કોરોનાનો 
તીવ્ર,ખ ૂાંખાર પાંજો તબીબને છોડે છે? ઇશ્વરક્રુપાએ હુાં એમાાંથી બચી ગઇ. આંતરવવશ્વ જોવાની બારીઓ 
ખલૂતી ગઇ.. એટલી બધી વનરાાંિથી માણેલી દહરયાની લહરેો, સ્વચ્છ આકાશ અને પ્રકૃવતના 
પરમતત્વો જ ઇશ્વર છે. ભૌવતકયગુની રોજની માથાફૂટો, લેવડદેવડ, બબનજરૂરી સાંવાદો અને વ્યથષ 
રઘવાટ હાાંફત ુાં જીવન કેવુાં ખાલી વેડાફાત ુાં જાય છે. સાવ સકુ્કુ, બરછટ્ટ ્થઇને.  

 

 બસ, જીવનનુાં આંતહરક સત્ય મને લોકડાઉન યાત્રામા મળયુાં... જે છે તે બધુાં ભીંતરમાાં ઘરબાઇને 
પડ્ુાં છે.વ્યક્તત ,સષૃ્ષ્ટ્ટ,સમષ્ષ્ટ્ટને એકરૂપતામાાં રાખીને ઇશ્વરને એ જ આત્મસન્દ્માનની ખમુારીથી 
અવધકારથી પોકારી રહી . 

મારી બાંસીમાાં બોલ બે વગાડી ત ુાં જા, 

મારી વીણાની વાણી જગાડી ત ુાં જા 

 

ડો. રાવધકા રાહુલ હટક્કુ - વલસાડ 

૩૦૫, આસ્થા એપાટડષ , વશી ફબળયા, હાલર – વલસાડ - ૩૯૬૦૦૧ -  ૯૯૭૯૩૧૨૦૨૮ 

radhetikku68@gmail.com 
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શ્રદ્ધા 
રાંજના પટેલ  

 

" વવવધના લખ્યા લેખ વમથ્યા ના થાય."   જીવનની ઘટમાળમાાં સખુદુ:ખ નુાં ચક અવવરત ચાલ્યા જ 
કરે છે. વવશ્વ આખા ને બાન માાં લેનાર વાયરસ રૂપી રાક્ષસ આજે માનવ માત્ર ની વવડાંબના છે.મીહડયા  
એ એવુાં ભતૂ ધણુાવ્યુાં કે વાયરસ કરતાાં એનો ભય જ માણસ ને મતૃ્ય ુશૈયા પર પહોંચાડવા કાફી 
છે.આવી  વવકટ પહરક્સ્થવત નો સામનો માણસ પોતના વીલપવાર  અને પ્રભ ુ પરની શ્રદ્ધા થી જ 
કરી શકે. 
અંતે  જેનો ભય  હતો તે જ થયુાં, કોરોના  એ  અમારા ઘર માાં  ધમાકેદાર એન્દ્ટ્રી લીધી. પ્રભ ુને  
કરેલી પ્રાથષના,વવનાંવત,આજીજી  બધુાંય બાજુ પર...અને અદ્શ્ય દુશ્મન એની ઘાતતતા અમારા પહરવાર 
મા ફેલાવી ને જ રહ્યો.ĺ 
મારા પવત નરેશને  14 જુલાઇ એ  તાવ આવ્યો. મારાાં બાંને  બાળકો  ડૉકટર.. વહુ અને જમાઈને 
પણ ડૉકટરે સાાંજથી જ કોરોન્દ્ટાઇન કરી દીધા. સવારે રેપીડ ઍન્દ્ટી જન ટેસ્ટ કરાવ્યો  પોબઝહટવ 
આવ્યા.64 વર્ષ એમની ઉંમર  એકલા રહવેાની, પોતાનુાં કામ જાતે કરવાની આદત જ નહહ અને  અમે 
પણ બધ ુહાથ માાં જ  આપવા ટેવાયેલા. આવનારી પહરક્સ્થવત માટે  અમે  સજજ બનતા ગયા. 
એમને હહિંમત  આપતા રહ્યા,પણ તાવ એની હાજરી કોરોના ને કારણે છે તે સાબબત કરતો 
રહ્યો.ફેબબફ્લ,ુવવટામીન્દ્સ,ચાલ ુકરી દીધુાં. સરકારી તાંત્ર  ઘર  સેનેટાઇઝ કરી ગયુાં. ઘરની બહાર હોમ 
કોરોન્દ્ટાઇન  નુાં બોડષ લગાવી ગયા. ગરમ પાણી, ઉકાળા, નાઝ લેવા ની દેશી તરકીબો પણ ચાલ ુકરી 
દીધી.ઘર  હોક્સ્પટલમાાં પહરવવતિત થયુાં. અમારે ઇન્દ્ફેકશનથી બચવાન,ુએમને હહમત 
આપવાની,સારવાર કરવાની જવાબદારી અમારે વનભાવવાની હતી. 
ત્યાાં તો મારી હદકરી ની હદકરી  બીટટુ ને તાવ આવ્યો,બધાાં  નાાં ટેસ્ટ કરાવ્યા. પતુ્રવધ ુ પણ  પોબઝહટવ  
આવ્યા. 3 કોવવડ પેશન્દ્ટ ની સારવાર ચાલ ુથઈ, 

નરેશ ને તાવ  હજી આવતો હતો. જીભ નો ટેસ્ટ  જતો રહ્યો, ખાવાનુાં ભાવત ુાં ન હત ુાં, દવા ની અસર 
થતી હતી,પણ વવતનેસ આવી ગઈ. 
વવનસ હોક્સ્પટલ માાં  દાખલ કયાષ. સીટીસ્કેન  કરતાાં 35% ઇન્દ્ફેકશન  જણાયુાં.રેમડેવસવર ઇન્દ્જેકશન 
આપવામાાં આવ્યા.છતાાં  તાવ હજી આવતો હતો. ફરી  સીટીસ્કેન  કરતાાં ઇન્દ્ફેકશન  વધેલુાં જણાયુાં 
જે બેતટેહરયલ હત ુાં.બ્લડ ટેસ્ટ કરાવી ને  એન્દ્ટીબાયોટીક દવા ચાલ ુકરી સાથે  ઓક્તસજન  હાલત  
અંશત: હિટીકલ  
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       ભગવાન જયારે  દુ:ખ આપે છે ત્યારે  ભતત  ની ભાળ  પણ રાખે જ છે. મારો હદકરો ડૉ.વનરજ  
પટેલ વવનસ હૉક્સ્પટલમાાં જ એડવમવનસ્ટેટર  નસીબ તો જુઓ.. 
20 હદવસ થી જ કોવવડ વોડષ ચાલ ુકયો હતો. જો 20 હદવસ પહલેાાં અમારે ત્યાાં કોવવડ આવ્યો હોત 
તો વસવવલ માાં જ દાખલ થવુાં પડત ને! મારા હદકરા  એ  પોતાની  બચિંતા કયાષ વગર પપ્પા પાસે 
રહી સારવાર કરી.મારી હદકરી ડૉ.ધ્વવન પટેલ (સરુત)  રાદેર  હલે્થ સેન્દ્ટર પર ડૉકટર  અને જમાઈ 
ડૉ.રજનીકાાંત  પટેલ સ્મીમેર મેડીકલ કોલેજ માાં  ડૉકટર   

એ બને્ન  ભાઈ બહને  પપ્પા  પાસે વપવપટી કીટ પહરેી સેવા કરે.પતુ્ર વધ ુઅને દોહહવત્ર  ને  તો  એક 
જ  હદવસ  તાવ  હતો. 14 હદવસ પરુા થતાાં  પતુ્રવધ ુપણ ડોતટર એટલે પપ્પા પાસે  આખો હદવસ 
રહ.ે સારવાર કરે. 
પાડોશી અને  સગાસબાંધી  ફોન કરી પહરક્સ્થવત જાણે.આશ્વાસન આપતા.ઘરે કોઈ કામ કરવા  ના 
આવે,એટલે બધુાં કામ જાતે જ કરવાનુાં,હાાં! અમારા રસોઈ વાલા  ઉવમિલા બેન  2 ટાઈમ  હટહફન  
આપી જતા. 
મારી પત્ની તરીકે  હાલત કફોળી થઈ ગઈ.એમની પાસે  ન જવાનુાં, ઘર ની બહાર  નહહ જવાનુાં.મારી  
પાસે નરેશનુાં હટહફન બનાવવાનુાં અને ભગવાનને પ્રાથષના કરવા વસવાય કોઇ કામ ન હત ુાં. 
હાાં! મને મારાાં  બાળકો અને મારા ભોલેનાથ પર અડગ  વવશ્વાસ હતો.હુાં  તટુી નહહ.....  અને ભોલેનાથ 
ની અપરાંપાર કૃપા  નો  પરચો થયો,દેવદૂત બની  સેવા કરતાાં બાળકો  ની  મહનેત રાંગ લાવી.નરેશ 
ની તબબયત સધુરવા લાગી.ઇન્દ્ફેકશન લોડ ઘટી ગયો.તાવ બાંધ થઈ ગયો.ઓક્તસજન લેવલ સધુરત ુાં 
ગયુાં.20 હદવસ ની આકરી લડત પણુષ કરી નરેશ ઘરે આવી ગયા. 
ઘરે ઓક્તસજન વસબલન્દ્ડર સાથે તૈયારી કરી લીધી હતી.પરાંત ુઝાઝી જરુર  ના વતાષય અને સ્વસ્થ 
થઈ ગયા.નરેશ જે  કાંપની માાં કામ કરે છે.તે કાંપની એ  હોક્સ્પટલ નુાં બબલ ભયુાં.એ  મોટી મહરેબાની 
અમારા પર કરી. 
રુવપયા તો  અમારી  પાસે પણ  હતા,પણ મહામારી માાં  વનવવૃિ ટાણે આવથિક સહાય કરે   સતત 
ફોન કરી પહરક્સ્થવત જાણે એ  ઍવોડષ સન્દ્માન  જ ગણાય. 
આ 28 હદવસ અમારે માટે યદુ્ધ થી કમ  ન  હતા.અમને ખાવાનુાં  ન ભાવે  છતાાં  ખાવુાં પડે.ઇમ્યનુીટી 
વધારવાની દવા લેવી પડે.રડવુાં  હોય તો પણ રડાય નહહ  આનાથી વવકટ પહરક્સ્થવત કઈ હોય શકે? 

છતાાં ઘટનાાં ચિ નુાં પૈડુાં દુ:ખ પછી સખુ  પણ આપે જ છે. 
આ કોરોના તો  વવશ્વ ગરુુ બની  ગયો,સગા સાંબાંધીઓ,પાડોશીઓ ની વેલ્ય ુ સમજાવી  ગયો,પેટ ના 
જ્ણયા વસવાય તમારુ કોઈ નથી  એવો પાઠ ભણાવી ગયો. 
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મારાાં  બાળકો  (હદકરો,હદકરી,જમાઈ,પતુ્રવધ)ુએ  એના પપ્પા ની સેવા કરી  અને  મને  પણ  ખબુ 
સાચવી.....એ  યાદ કરીને અમે બાંને ધન્દ્યતા અનભુવી એ છીએ. 
સાચા હદય થી ભોલે નાથ ને પ્રાથી એ છીએ.આવાાં બાળકો પણ નસીબ  થી જ મળે છે .અમારાાં 
સાંસ્કાર  અમને ઉગારી  ગયા.આટષ ઓફ બલવવિંગ  માાં અમારો  આખો પહરવાર જોડાયો છે. ગરુુજીનાાં 
આશીવાષદ અમારી સાથે છે. 
એ એહસાસ કરાવી ગયો. 
અંતે...જગત આખા ને ક્સ્થતપ્રજ્ઞ કરનાર કોરોના અમને તન મન અને ધનથી ઘાયલ કરી ગયો. 

 

રાંજના પટેલ - સરુત - 98251 47734 

પવૂષ આચાયાષ, નગર પ્રાથવમક શાળા, સરુત  
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કોરોનાનાાં  ઉપચાર 

રાંજના પટેલ 

 

કોરોના  21 મી સદી ની  વવકરાળતા છે.હળવેકથી  ગળી જતો એનાકોન્દ્ડા જ છે.એની  કોઇ દવા  
શોધાય  નથી પરાંત ુએનો ઇલાજ  અશકય  પણ  નથી.નથી."ત ુાંડે ત ુાંડે  બભન્ન મવત  "ના નાતે શરીરે 
શરીરે રોગની અસરકારકતા પર ઉપચાર ની ચરમ સીમા  અંકાય છે.માનવમાત્ર એનાથી  બચવા 
અનેક  ઉપાયો અજમાવી  ચકુયો છે.  ચીન દેશમાાં ઑગસ્ટ માાં સૌ પ્રથમ ફેલાયેલો વાયરસ .લગભગ 
1 વરસથી માનવજાત પાછળ  આદુ  ખાઈ ને. પાછળ  પડયો છે.માણસ  સમજે વવચારે ત્યાાં તો  
એનો વશકાર બની જાય ,જાણે કોઈ દુ: સ્વપન કે  હફલમ જોતાાં હોય એવો ભાસ કરાવે છે.  

જ્યોવતર્,  વૈદ, હકીમ બધાયે  હારી ગયાાં. વેતસીન શોધતાાં શોધતાાં વરસના  વહણા  વાઈ  ગયા. 
વવજ્ઞાન  ગમે  તેટલ ુઆગળ વધે પણ  પ્રભનુી લીલા અપરાંપાર  જ રહવેાની! 
ડૉતટર  અને હલે્થ  સ્ટાફ વોહરયસષ બની  અનેક જીવો ને  બચાવે છે.અને  માણસ મરબણયા પ્રયાસ 
પ્રયાસ રૂપે રોગ પ્રવતકારક શક્તત વધારવા અને  સારવાર માટે વવવવધ પ્રયોગો અજમાવતો થયો છે. 
 

આયવેુહદક:- 
* ઉકાળા--  

   - સ ૂાંઠ,મરી ,આદુ,તજ ,લવવિંગ,ફુહદનો          નાાંખી ઉકાળા  ઠેર ઠેર વપવાયા . 
   - ગરમ પાણી  આખો હદવસ  પી  ને  વાયરસ  ને  મારવાનો  નમ્ર પ્રયાસ . 
  -  વવટાવમન  C  માટે  ગરમ પાણી  અને  લીંબ ુ નુાં  વનત્ય સેવન. 
  - હળદર,મરી,મધ,લીંબ,ુઆદુ,પાણી નો ઉકાળો ઉધરસ  માટે લેવાયો . 
-  સ ૂાંઠ,ગોળ  ઘી  ની  ગોળી લેવાય . 
-  ગળા નુાં  પાણી  આખો હદવસ વપવાય.ુ 
 -  અરડૂસી  નો રસ નરણૅ  કોઠે લેવાયો. 
 અનેક જાતનાાં  ઉકાળા  પી  ને શરદી  મટાડી  ગળ ચોકખુાં  રાખી  વાયરસનેની તીવ્રતા ઘટાડવામાાં 
મદદરૂપ બન્દ્યાાં અને મતૃ્ય ુદર  ઘટાડવામાાં સહાયભતૂ બન્દ્યાાં. 
 

દવા:-   (આયરુ્ માંત્રાલય એ  જાહરે  કરેલી) 
  -  સાંશીમનીવટી   ટ્રીકટુચણૂષ, દશમલુાહરશટ કવાથ  
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વત્રભવુન હકતી રસ,એલારગન ,કોલોમાઈન ,આરોનય વવધિની,બ્રોકોનીલ તથા પાયરાગન  જેવી 
આરોનય વધષક ગોળીનો વ્યાપ વધ્યો. ભારતીય  અને  દુવનયાનાાં અનેક માનવી આયવેુહદક ઉપચારમાાં 
વવશ્વાસ રાખતો  થયાાં.  

 

હોમયોપેવથક:-   

 

હોમયોપેવથક દવા  ઘરગથ્થ ુ શક્ય  નથી. ધીમી પરાંત ુ સચોટ  ઉપાય તરીકે  અમલમાાં આવનારી  
સારવાર  છે. 
- ભારત  સરકાર તરફથી ઘરે ઘરે હોમયોપેવથક  દવાનુાં વવતરણ  કરી  છેવાડાનાાં  માનવી  સધુી 
ઈમ્યનુીટી વધારવાનુાં  બીડુાં  ઝડપ્યુાં. જેમાાં આસેવનક અલ્બમ  30 ગોળી 3 હદવસ  ભખુ્યા  પેટે  
લેવાની. 
 

પ્રાણાયમ- યોગ-આસન-ધ્યાન   

  શરીર,મન અને સમય સાંજોગ  સાથે નુાં  વમલન  તેજ  યોગ પણ  આ રોગ સામે  આશ્ચયષજનક 
પહરણામ  આપ્યાાં છે.સ્વાભાવવક છે કે  ચેપી રોગ છે એટલે  માણસ  માણસ  થી  દૂર  થયો.એટલે 
કે  ઇન્દ્ફેતશન કરતાાં એકલતાનો રોગ  સાબબત થયો.આપણા ધમષગરુુ  ઓએ  અબભયાન ચલાવી 
ઇન્દ્ટરનેટ નાાં માધ્યમ થી તન મન થી  તાંદુરસ્ત કરવા આ રોગ સામે  રક્ષણ ની હદવાલ ચણવા 
સક્ષમ  કામ કયુાં. 
- અનલુોમ વવલોમ  પ્રાણયામ,  ભજસ્ત્રકા , ભમરી  ઉજજેન જેવા પ્રાણયામ નો વનત્ય  અભ્યાસ ખબુ જ  
ફાયદા માંદ  સાબબત થાય છે. 
તન અને મન તાંદુરસ્ત રાખવા ધ્યાન ખબુ જરુરી બન્દ્યુાં. વમહડયાનો મારો ચાલ ુરહ્યો અને  ઘર  બેઠાાં  
લોકો  હડપે્રશનમાાં સરી  ગયા. તો યોગ કરી  તરી  પણ  ગયા. 
 

એલોપથી સારવાર:- 
આમ તો કોરોના કે  કોઈ  વાયરસ ની  દવા  જ ક્યાાં છે? પણ શરીર ની  ઇમ્યનુીટી  વધારી વાયરસ 
જે અંગ  ને ઇન્દ્ફેકશન આપે  તેને મારવાની દવા આપી સારવાર કરી શકાય છે. 
 કોરોના માનવ શરીર માાં  પ્રવેશ્યા પછી  14 હદવસ  જીવી શકે,7 હદવસ  શરીર  નાાં અંગો  ને  
ઇન્દ્ફેકટેડ  કરે જેમાાં  ફેફસાાં  એનુાં  ટારગેટ  છે. ઓક્તસજન લેવલ ઘટવાથી બીજા અંગો  પણ ધીમાાં 
પડે  સમય સર  સારવાર  ન મળે  તો  જીવલેણ  પણ બની શકે.દુવનયાના બધા વૈજ્ઞાવનક  રસી  
અને  દવા શોધવા લાનયા છે.જેમાાં ઘણી દવા કારગત નીવડી અને  કોરોના ને  હરાવી શકી છે.   
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જેમાાં રેમહડવસવર, હાઈડ્રો તલોરોક્તવન, ફેવવ વપરાવર ,મોલ્ય ુ વપરાવર ,હરકોવમબનટ ACE ઇવર 
મેતટીન,ઓલી એન્દ્ડીન  ,લોવપનવવર, રેટી નાવવર, અને  એષ્ન્દ્ટબોડી પ્લાઝમા સ્ટેમ સેલ  ને  લગતી  
સારવાર મખુ્ય છે.સીટી સ્કેન થી  ઇન્દ્ફેતશન  ની  તીવ્રતા  જાણી એલાગ્રા  કે  ઍબઝથ્રો ડોલો  લઈ  
તાવ  ઉતારી શરદી  ઉધરસ  મટાડી શકાય છે. તો વધ ુ ઇન્દ્ફેકશનવાળા દદીને  ઓક્તસજન  કે  
વેન્દ્ટીલેટર પર  રાખી  ને  સાજા  કરાયા છે. 
જો કે  આજ  હદન  સધુી  WHO  એ  કોઇ  દવા  ને  માન્દ્યતા  નથી  આપી. આપણા કોરોના  
વોહરયસષ  ડૉતટરએ પોતના  જાન  નાાં જોખમે  PPT  કીટ  પહરેીને  કરોડો  લોકોને  સાજા  કયાષ  છે. 
      

રાંજના પટેલ - સરુત - 98251 47734 

પવૂષ આચાયાષ, નગર પ્રાથવમક શાળા, સરુત 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



373 
 

કોરોના : એક માનવસક વેદના 
રાંજના પટેલ 

 

"કોરોના ઓ કોરોના ત ુાં કહાાં સે આયા તઝેુ ક્ુાં મોત ન આયા" 
ઉપરોકત આંત્ર ચીસ આજે માનવમાત્રનાાં  હદયમાાંથી વધતા ઓછા અંશે પ્રગટ થાય જ છે. 
 

આ પસુ્તકનાાં આયોજકો ચોયાષ વવના નામઠામ ચોયાષ વવના વેદના  વ્યતત કરવાની  તક  આપે છે તે  
માટે હુાં આભાર વ્યકત કરી હળવી થવાનો પ્રયત્ન કરુાં  છાં. 
 

"ચાર ડૉકટરની માાં " જેવુાં શોભાયમાન પ્રાપ્ત થાય તે કેવુાં અહોભાનય! જે સદભાનય મને  
સાાંપડ્ુાં.હદકરો-વહુ,હદકરી-જમાઈ  ડૉકટર   એટલે  ઘરમાાં સાંપણૂષ  વાતાવરણ બારે  મહહના  હોક્સ્પટલ  
જેવુાં  જ રોજ  ની વાતો  પેશન્દ્ટ ,દવા  રોગ  અને  સ્વાસ્થય  ની  ગાંભીરતા ની અને  આહાર  વવહાર  
વનયમનની. 
 

આવ્યો....કોરોના  કાળ ...અને  લોકડાઉન...આદેશ  આપ્યો  ઘરની બહાર કામ વગર  ના જવુાં.પરાંત ુ 
મારાાં ઘરમાાં  તો ચારે ડૉકટર રોજ સીધા પોબઝહટવ  પેશન્દ્ટ  ના ટચ માાં જ આવતાાં,કોરોના વોડષ ની 
ડ્ટુી કરતા હતા. એ લોકો  પરુા  સજગ પોતે  પણ  બચવા માટે કાળજી  લે  અને  અમને  પણ  
તન  મન  થી સાચવવા પ્રયત્ન કરે .પણ  મન રે.....નેગેહટવ  વવચારે....ટીવી ,મોબાઈલ ,ન્દ્યઝૂ પેપર  
બધે  કોરોના  ના ન્દ્યઝૂ  કેટલા સાંિવમત  થયા  ને  કેટલા  સ્વ ધામે  પહોંચ્યા. જાણે  દુવનયા આખી  
મહામારી  નાાં  સકાંજામાાં... માનવસક ક્સ્થવત ડામાડોળ.  લોકડાઉન ને લીધે  કામવાળી ના આવે,ઘરમાાં  
2 નાની  દીકરી  ને  સાચવવાનુાં  અરે ! બચાવવાનુાં  કામ  માાં વ્યસ્ત રહી હદવસ  પરુો કરુાં .હદવસ 
ઉગે અને આથમે ...પણૂષ થાય અને  બચિંતા  નો  સરવાળો  થાય.ફોન કરી મન  ને  વ્યગ્ર  જ 
કરવાનુાં...જાણે,આજે  બચી ગયા  પણ  કાલ નુાં  શુાં ? હદકરા  એ તો કહી  દીધુાં  ગામ ચાલ્યા જાવ  
દીકરી ને લઈ ને  પણ  વવકટ પહરક્સ્થવત માાં બાળકો થી  જુદા રહવે ુાં યોનય ન લાનયુાં.પાછા અમે  બાંને  
હાટષ  પેશન્દ્ટ.. 
 

વડીલો ઘરની બહાર ન જાય એવી  સચુના પણ ડોતટર હદકરાની  હાલત અમારી  સેવા કરવા જેવી  
ન્દ્હોતી રહતેી. માનવસતતા અમારાાં બધાાંની સરખી. પરાંત ુ પરુી  ઇમાનદારીથી ડયાષ વવના કોરોના 
વોહરયસષ બની સેવા કરતાાં જોઇ મન ઠરત ુાં. ppt કીટ પહરેી ડ્ટુી કરતાાં જોઇ છાતી ગજ ગજ ફુલે. 
એની પાછળ છપો ભય પણ ડોકાય. 
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શુાં બધી ડૉકટરની ફેવમલી આવી વેદના અનભુવતા હશે? 

 

સામાન્દ્ય ફેવમલી  લોકડાઉન  ને  માણે  ઘર માાં રહી  જાત-જાત ની પ્રવવૃત કરે  .... અને  અમે... 
છતાાં  વશક્ષકમાાં તે પણ  4 ડૉકટરની અમારી મુાંઝવણ બાળકો સામે છતી ના થાય તેન ુધ્યાન રાખી 
ઘરકામ  અને સ્વાસ્થ યતુત આહારની જવાબદારી વનભાવી. સાથે સાથે સેવા યજ્ઞ આરાંભ્યો. તો  
મનથી સ્વસ્થ રહવેા મેડીટેશન વનયવમત રૂપે કયુાં. 
 

ઇમ્યનુીટી વધારવાના બધા નસુ્ખા અજમાવ્યા. અધધધ...ઉપાયો કોરોનાથી બચવા કયાષ. ન કોઈ રસ 
ઉદભવ્યો ન શમ્યો. ક્સ્થતપ્રજ્ઞ અવસ્થામાાં લાવનાર આ રોગ માનવસક બબમારની સાંખ્યા વધારી રહ્યો 
છે. ધીમેધીમે પણ મકકમ પગલે મનષુ્ટ્યને વછન્ન બભન્ન કરતો જાય છે. 
 

"ડૂબતો નર તણખલુાં ઝાલે" વેતસીન રૂપી તણખલુાં ક્યારે આવશે? હાલ તો માસ્ક એ જ વેતસીન.  

મારી વેદના વગર ડાયેહટિંગ વજન ઓછાં કરવા માટે વનવમિ બની છે. 
  

રાંજના પટેલ - સરુત - 98251 47734 

પવૂષ આચાયાષ, નગર પ્રાથવમક શાળા, સરુત 
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અંશત: સાંતોર્જનક સેવાકાયષ 
રાંજના પટેલ 

 

વવશ્વનો કપરો કાળ એટલે કોરોના કાળ. મનષુ્ટ્ય મનષુ્ટ્યથી દૂર થાય - માનવતાની પારાશીશી અંકાય-
વમત્રો સ્વજનો સ્વ મટી પર થાય, એનાથી વવશેર્ વવટાંબણા કઈ હોય શકે?  

22માચષ જનતા કફ્ુષ  અને 24 માચષ થી દેશ દુવનયા ને  સજ્જડ બાંધ લોક ડાઉન થયુાં.માનનીય  વડા 
પ્રધાન ની  જાહરેાત  થી  ભકુાંપ જ શજાષયો. 
અવનવાયષ સાંજોગ ક્યા? રોજનુાં રોજ કમાઈ ખાતાાં લોકોની  હાલત દયનીય બની તેનો દોર્ કોને  દેવો? 

વાયરસને કે નસીબને? દુવનયા થાંભી ગઈ. ત્યારે પેટનો ખાડો પરૂવા  ફાાંફાાં મારતાાં લોકો નુાં શુાં ? 

સરકાર દ્વારા મફત  અનાજ ની  યોજના હઠેળ અનેક લોકોને સહાય મળે તેમ હત ુાં  છતાાં  ભારત ની 
વસવત કારણે  તાત્કાબલક સહાય  માટે  સરકાર શ્રી એ NGO  અને  સ્વૈધ્ચ્છક સેવાભાવી સાંસ્થાઓ સાથે 
મળીને કામ કરવા હાકલ કરી. અને "નથી  જાણયુાં કે  અમારે પાંથ શી આફત ખડી છે ખબર છે એટલી 
ભખુ્યા નાાં પેટ ભરવા ની હાકલ પડી છે." એવુાં વવચારી પોતાનાાં જાન નુાં  જોખમ ખેડી  સેવા કાયષ 
આરાંભ્યુાં .એમાાં  મારી  સાંસ્થા અને  સોસાયટી ના રહીશો એ ભેગા મળી બખસકોલી જેવુાં કાયષ કયુાં. 
- ચૈત્રી નવરાવત્રમાાં 9 હદવસ 100 જરુહરયાત માંદ લોકોને ભોજન કરાવ્યુાં. ઘરે રસોઈ બનાવી પેહકિંગ 
કરી રોટરી તલબ ઓફ સરુતના સહયોગથી વવતરણ કરવામાાં આવ્યુાં. 
- 100 કીટ બનાવી જેમાાં 1 હકલો ચોખા, 1 હકલો લોટ, 500ગ્રામ દાળ, ખાાંડ, ચા, કાાંદા, બટાકા, તેલ 
બબષ્સ્કટ, મગની દાળ, મરચુાં  વગેરેનુાં પ્રશાાંત સોસાયટીના રહીશોમાાં  વવતરણ કયુાં. 
-  રોટલી  અબભયાનમાાં જોડાયા. રોજ 30 રોટલી (15 હદવસ) આજુબાજુની 5 સોસાયટીમાાંથી ભેગી 
કરી આપી. 
- સોસાયટીમાાં આવતી  11 કામવાળી બહનેોને 1 મહહનાનુાં સીધ ુઅનાજ ભરાવી આપ્યુાં. 
- સેનેટાઇઝર મશીન (પગથી ચાલત ુાં) નાંગ 11 આપ્યાાં. 7 ઝોન હલે્થ સેન્દ્ટર અને નગરપ્રાથવમક વશક્ષણ 
સવમવત સરુતને આપ્યુાં. 
-  નારી સાંરક્ષણ ગહૃ ખાતે માસ્ક  બનાવવા 20 મીટર કાપડ આપ્યુાં. 
- ઓન લાઇન અભ્યાસ  શરૂ થતાાં 121 નોટબકુનુાં  વવતરણ  વવદ્યાથીઓને કયુાં. 
 

વવશ્વનાાં  કપરા કાળમાાં  સેવા કાયષ કરવાની તક પ્રભએુ આપી તે બદલ હુાં  હમેશાાં  ઋણી રહીશ. 
રાંજના પટેલ - સરુત - 98251 47734 

પવૂષ આચાયાષ, નગર પ્રાથવમક શાળા, સરુત 
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કોરોનાકાળનો સ્વાનભુવ 

રીટા મેકવાન 

 

એક રાતે્ર અચાનક પવત-પત્ની બાંને ને તાવ આવ્યો ને દીકરી રેવપડ ટેસ્ટ માટે લઈને દોડી….. એક 
થડકારો હતો…. રેવપડ ટેસ્ટ માટે નાકમાાં છેક અંદર સધુી નાખવામાાં આવતી સળી, ટીવી પર જોયુાં હત ુાં 
અને  એક બે વખત વીહડયો અને whatsapp ગ્રપુમાાં પણ જોયુાં હત ુાં. આજે એ પ્રયોગ મારી પર થવાનો 
હતો…. એક પછી એક ભય ડોકાતો હતો... અને રેવપડ ટેસ્ટ થયો..થોડીવાર શ્વાસ રૂાંધાયો... અને નામ 
બોલાયુાં વમસ્ટર અને વમસીસ મેકવાન પોબઝહટવ અને ત્યાાં જ ખરુશી પર ઢગલો થઈ બેસી ગયા….. 

મગજ સનુ્ન મારી ગયુાં હત ુાં... જ્યાાં સધુી ખબર નહતી ત્યાાં સધુી ડર ન હતો પણ હવે એ થડકારો ને 
માનવસક સાંતલુન ડામાડોળ થવાનો હત ુાં . બાંને સાથે જ…. એકમેકની સામે જોઈ રહ્યા…. 

ને દીકરી ઘરે લઈ આવી. ને એક બાંધ રૂમમાાં બાંને સામસામે એકાાંત વનવાસની તૈયારીમાાં બેઠા. 
જાણે... રામ સીતાનો 14 વર્ષનો વનવાસ શરૂ થયો…. ૩૭ વર્ષના લનનજીવનમાાં જ્યારે પણ બીમાર 
થયા છીએ સાથે જ થયા છીએ…. આ વખતે કોરોના પણ સાથે જ.એક વાત બાંને એ સ્વીકારી કે  આ 
પડકાર પણ સાથે ઉઠાવશ ુને સાથે જ જ ાંગ લડીશુાં... દીકરી અમને ઘરે લાવી પછી તરત હોક્સ્પટલ 
માાં દાખલ કયાષ ..દીકરો બોમ્બે થી સાાંજ સધુીમાાં આવી પહોંચ્યો.  હવે બાંને અલગ અલગ વોડષમાાં 
હતા…. કાચમાાંથી હુાં એમને જોતી…. એમને તકલીફ વધારે હતી…. તાવ અને ખાાંસી... ફેબી ફ્લ્યનુી 
દવા નો મારો ચાલ ુથયો ઇન્દ્જેતશન ….બોટલો... કાંઈ સમજાય નહીં. વવચાર શનુ્દ્ય…. પાાંચ હદવસે મને 
રજા આપી. હુાં ઘરે આવી... પણ એમને સારુાં  નહોત ુાં... એ હોક્સ્પટલમાાં જ રહ્યા…. ને બલફ્ટ માાં થી નીચે 
ઉતરતા આસુાંઓ બાંધ છૂટી ગયો... દીકરો સાથે હતો... ઘરે જતા પણ તેઓ વોડષની કાચની વોલ 
માાંથી હાથ કરતા હતા ... ને હુાં ઘરે આવી ધ્રસુકે  ને ધ્રસુકે રડી પડી.. કોરોના કરતા પણ વધારે 
તકલીફ મને એમનો સાથ છોડવાની હતી….એમને એકલા મકૂવાની હતી.. કારણ…. ક્યારે એકલા 
પડયા જ નથી …. ને  બીજે જ હદવસે તેઓ જબરજસ્તી રજા લઇ ઘરે આવી ગયા…. મને હાશ થઈ.. 
પણ…. ત્રીજે હદવસે એમનો તાવ વધ્યો... ખાાંસી વધી ….બોલવામાાં... શ્વાસ લેવામાાં તકલીફ વધી 
ગઈ... ને દીકરો ફરીથી એમને હોક્સ્પટલ લઈ ગયો ત્યાાં જુદા જુદા ટેસ્ટ કરાવ્યા ને હરપોટષ  આવ્યો. 
કોરોના સાથે  કમળો પણ છે... આજે હુાં કોરોના ના બાર હદવસ પરુા કરુાં  છાં.. પણ જીવન સાથી હજી 
હોક્સ્પટલમાાં છે... એમની રાહ જોતી ઘરે... સનૂમનૂ છાં... વવડીયોકોલ થી અને whatsapp થી વાત 
થાય છે.. આ હદવસોમાાં સ્વાદેષ્ન્દ્રય અને ધ્રાણેષ્ન્દ્રય બાંધ થઈ ગઈ છે... ગરમ પાણી, ઉકાળા, નાસ, 

આયવેુહદક દવાઓ ચાલ ુછે... ઊંઘ નથી આવતી... અશક્તત ખબૂ જ આવી ગઈ છે.. બસ…. ઈશ્વરની 
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સાથે સાંવાદ નો સેત ુસાધ ુછાં... જાણે નવુાં જીવન જીવવા મળયુાં છે... મેકવાન પણ આ કપરા હદવસો 
માાંથી જલ્દી સાજા થાય એની રાહ જોઉં છાં... ઈશ્વરને પ્રાથષના કરુાં  છાં…... સૌ વમત્રો અને વડીલો ની 
શબ્દો દ્વારા મળતી હુાંફ, મારો સાહહત્ય વાાંચનનો શોખ, ખાસ.. મારા બાળકો.. જેમણે પહલેીવાર આટલી 
મોટી જવાબદારી એક સાથે ઉપાડી…. નવાઈ લાગી .કારણ...કદી બાળકોને કોઈ જવાબદારી સોંપી જ 
નહોતી. મા બાપ બને્ન ને સાચવ્યા…. સેવા કરી…. તો ઇશ્વરનો આભાર માનુાં છાં. આ લખવાનો હતે ુ
અંગત વાતો માટેનો નથી.. પણ સાવચેતી રાખવા છતાાં પણ કોરોના સાંિવમત થયા અને કપરા 
હદવસો માાંથી પસાર થયા.. તો ઘરે રહી સાવચેતી રાખી ફેવમલીને સરુબક્ષત રાખવા માટે જ લખુાં છાં... 
બસ હદવસો વીતવા લાનયા... નવી સવાર ઉગતી ગઈ... ને રોજ ૧૪ હદવસ પરૂા થવાની રાહ જોતા 
એક સાાંજ આથમતી ગઈ... 
પરૂો એક મહહનો વીતી ગયો. આ સમય ગાળા દરવમયાન દીકરો, પતુ્રવધ ૂપણ કોરોનાથી સાંિવમત 
થયા. હુાં મારો પહરવાર અસ્તવ્યસ્ત થતો જોઈ નહહ શકી. અવનરાને હડપે્રશનનો ભોગ બની. પણ એ 
સમય દરવમયાન ઘરના વડીલો, વમત્રો દ્વારા મળતી હૂાંફ.. પરૂા પહરવારને એકલે હાથે સાંભાળતી મારી 
દીકરી. 
અને આજે પરૂો પહરવાર કોરોના મતુત બન્દ્યો. હોક્સ્પટલના ડોતટસષ, નસષ, સફાઈ કમષચારીનો આભાર 
માનુાં છાં. હોક્સ્પટલમાાં કોઈને જવા ન દેતા હતા. દીકરી નીચે વોચમેનને જરૂરી સામાન આપે અને 
વોચમેન, બલફ્ટમેન રૂમમાાં પહોંચાડે. તો મારો પરૂો પહરવાર આ કતષવ્યવનષ્ટ્ઠ કમષચારીઓનો પણ 
આભાર માને છે. 
 

રીટા મેકવાન "પલ" – સરુત 
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વવવધની વિતા 
ૠતાંભરા વવશ્વજીત ઠાકર 

 

મેં 1019 જુનમાાં યોગ હડપ્લોમાાં  ફસ્ટષકલાસ સાથે પણુષ કયુાં .મારા પવતની જોબમાાં વસધ્ધપરુ ખાતે 
બદલી થઈ, અમે આણાંદથી વસધ્ધપરુ વશફ્ટ થયાાં. પછીથી હુાં એ દરમ્યાન ત્યાાંના આજુબાજુનાાં લોકોને 
વનશલુ્ક યોગ અને પ્રાણાયામ વશખવતી. 
 

મારા ફોઈનો હદકરો વડોદરા રહ ેએ વાત જાણીને ખબુ ખશુ થયો .એને પણ યોગ અને પ્રાણાયામમાાં 
ખબુ રૂબચ. એ મને કહતેો કે ત ુાં અનકુુળતાએ મને જરૂર શીખવજે. મેં એને ખાતરી આપી કે જ્યારે 
ઉનાળાં વેકેશનમાાં  રૂબરૂ મળીશ ત્યારે બેબઝક બધુાં જ શીખવી દઈશ. 
 

સમય વવતતો ગયો. એ દરમ્યાન એકદમ કોરોનાએ હાહાકાર મચાવ્યો એનો કાળો કેર બધે વતાષવા 
માાંડયો. લોકડાઉન  જાહરે કરવામાાં આવ્યુાં.મારાથી વેકેશનમાાં વડોદરા જઈ શકાયુાં નહીં. જે  

જ્યાાં હોય ત્યાાં જ રોકાવાની ફરજ પડાઈ.  

 

મારો એ જ મોટો ભાઈ અને એનો આખો પહરવાર કોરોનાનો વશકાર બન્દ્યો. એનો હોક્સ્પટલના બબછાના 
પરથી વવહડયો કોલ આવ્યો,"બહનેા તારી જોડેથી મેં પ્રાણાયામ અને યોગની ટીપ્સ વહલેાસર લઈ 
લીધી હોત તો સારૂાં થાત."  

 

એની વાત સાાંભળીને હુાં રડી પડી. એણે કીધુાં," કોઈ વાાંધો નહહ, હવે અમે બધા રજા લઈને ઘરે આવીએ 
ત્યારે જરૂર શીખવજે".  

 

બીજે હદવસે એકદમ જ મારા ભાઈના મતૃ્યનુા સમાચાર આવ્યા! હુાં ડઘાઈ ગઈ. હજુય આઘાતમાાં છાં.  

હુાં હજુયે જ્યારે યોગ અને પ્રાણાયામ કરૂાં કે કરાવુાં ત્યારે મારાાં ભાઈનો ચહરેો દેખાય છે અને ફરી ફરી 
એનો અવાજ સાંભળાય છે. 
 

કોરોનાકાળમાાં યોગ અને પ્રાણાયામ આટલાાં કારગત સાબબત થયાાં પણ હુાં જ મારા ભાઈને ના શીખવી 
શકી. આખી જજિંદગી એ વાતનો અફસોસ રહશેે. 
  

ૠતાંભરા વવશ્વજીત ૠજત્વશ્વ – આણાંદ - 932750283 
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આ કેવુાં સાંકટ? 

સાંગીતાબેન શમાષ 
 
 

4/09/2020 ના રોજ મારી કૉલેજમાાં અભ્યાસ કરતી એક દીકરીના મમ્મીને  કોરોના આવ્યો હતો.  
ત્યારપછી તેઓ બધા કોરોના ટેસ્ટ માટે કાંડોલ પાડા દવાખાને ગયા હતાાં. એની મમ્મીને તાવ આવતો 
હતો અને શરીર દુખત ુાં હત ુઅને બીજા હદવસે ટેસ્ટ થતાાં એમની  મમ્મીનો કોરોના હરપોટષ  પોઝીટીવ 
આવ્યો હતો અને એમને ઘરેથી એમ્બ્યલુ્સમાાં નવસારી હોક્સ્પટલ લઇ ગયા હતાાં અને એમને  પારસી 
હોક્સ્પટલમાાં એડમીટ કયાષ હતાાં. પહલેા હદવસે એની મમ્મી ને 17 દવા પીવા આપી હતી અને પેટ 
પર ઈન્દ્જેતશન મકૂ્યાાં હતા, રોજ પાાંચ હદવસ સધુી. એમના ઘરે બધાના ટેસ્ટ કરવામાાં આવ્યાાં. અને 
એમને બધાને   હોમ-તવોરોનટાઈન કયાષ હતાાં. જેના પહરણામે એ લોકો  ઘરેથી બહાર  જઈ શકતા 
નહોતાાં. શાકભાજી અને જરૂરી વસ્તઓુ બહારથી ફબળયાવાળા લાવી આપતા હતાાં. તવોરોનટાઈન 
હોવાને કારણે એ દીકરીથી છેલ્લા વર્ષની પરીક્ષા આપવા અવાયુાં નહીં. ઘરે એને અને એનાાં ભાઈ ને 
મમ્મી વગર ગમત ુનહોત ુાં. મા વગર શુાં જીવન છે એ બે પળ માાં એમને સમજાઈ ગયુાં. એમની 
મમ્મીને હોક્સ્પટલમાાં બે હદવસ સધુી તાવ આવ્યો હતો. પછી થોડુ સારુ હત ુાં. પાાંચ હદવસ સધુી પારસી 
હોક્સ્પટલમાાં રાખ્યા પછી એમની મમ્મીને પાાંચ હદવસ પછી એરુ એબગ્રકલ્ચર કૉલેજમાાં કોરોનટાઈન  
કયાષ હતાાં. એમની મમ્મીને બે હદવસ પછી પાછો તાવ આવવા લાનયો અને માથ ુ દુખવાાં લાનયુાં. 
જમવાન ુપણ  ભાવત ુાં ન હત ુાં એમને એ કડવ ુલાગત ુાં. તેથી એમનાાં મમ્મી જમતાાં નહી બરાબર .દસ 
હદવસ પછી એમનાાં  મમ્મીના રીપોટષ  ફરીથી કરાવ્યા. કોરોના તો સારો થઈ ગયો હતો પણ ન્દ્યમુોનીયા 
થઈ ગયો હતો. એટલે એમનાાં મમ્મી ને પાછા નવસારી ઓરેન્દ્જ હોક્સ્પટલમાાં એડમીટ કયાષ. રોજ 
પાાંચ બાટલા ચઢાવવામાાં આવતા હતાાં એમને ! એમને આટલા હદવસ મા ઘણી તકલીફો  પડી. ઘરે 
પણ એમનાાં પપ્પા, ભાઈ, બા-દાદા બધાાં જ  દુુઃખી હતાાં અને બધાાં એમના  એમની ઘરે પાછા 
આવવાની રાહ જોતા હતાાં. વીસ હદવસ પછી એઓ પરત ફયાષ. એમનાાં મમ્મી સારા  થઈને ઘરે 
આવી ગયાાં. ઘરે આવ્યા પછી પણ એમનાાં શરીરમાાં કમજોરી લાગતી હતી. એકવીસ હદવસ પછી 
એમને કોરોનટાઈન માાંથી મકુ્તત મળી હતી. ભગવાન આવી તકલીફ કોઈ ને ના આપે બસ એ જ 
મનમાાંથી અવાજ નીકળયો. એમનાાં મમ્મી ઘરે સારા થઈ ને આવ્યા પછી એઓ બધાાં  ખબુ ખશુ હતા, 
આખરે તો યમરાજના મખુમાાંથી બહાર આવ્યાાં હતાાં. ફ્લેસબેક-એ દીકરી નો મારા પર ફોન આવ્યો 
હતો કે મેમ મારાથી પહરક્ષા આપવા નહી અવાશે...ત્યારે કારણ જણાવતા એણે મને કહ્ુાં કે એમને 
હોમ કોરોન્દ્ટાઈન કયાષ છે. અને પછી જ્યારે બધુાં બરાબર થયુાં અને જજિંદગીઓ બચી ત્યારે આ આખી 
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ઘટના વવગત વાર ખબર પડી... ઘણુાં દુુઃખ થયુાં મને કે લોકો પર અને દેશ પર આ કેવુાં સાંકટ આવ્યુાં 
છે! મેં ભગવાનને પ્રાથષના કરી કે માનવ માત્ર ભલૂને પાત્ર, એમની ભલૂો ને માફ કરી દે અને આ 
સાંકટ થી એમને આઝાદ કરી દે. 
ઘટના સ્થળ: ચાપલધરા, વચલા ફબળય;ુ તાલકુા:-વાાંસદા, જજલ્લા:- નવસારી 
 

સાંગીતાબેન શમાષ 
વી.એસ.પટેલ કૉલેજ ઓફ આટષસ એન્દ્ડ સાયન્દ્સ – બીલીમોરા - ૭૯૯૦૯૫૦૪૯૨ 
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માનવસક શક્તત - એક અજોડ શસ્ત્ર 

સાંગીતાબેન શમાષ 
 

પાત્ર: ડૉતટર પ્રદીપ -  સ્પાંદન હોક્સ્પટલ ચીખલી - જજલ્લો: નવસારી 
  

     સમાજ માટે સૌથી વધ ુસમવપિત વ્યક્તત જે ભગવાન પછીનો દરજ્જો ધરાવે છે, હા વમત્રો બરાબર 
વવચાયુાં એ છે  ડોતટર. અને હુાં એક એવા જ ડોતટર ની સત્યઘટના આપની સમક્ષ લાવી રહી છાં.એ 
છે ડોતટર પ્રદીપ ,એક કતષવ્ય વનષ્ટ્ઠ ડૉતટર,જેમનો જીવન  સૌથી વધ ુવ્યસ્ત છે,એમનાાં કામ ના કલાકો 
પણ નક્કી નથી હોતા,કોઈ અણધાયો અતસ્માત થાય તો રાતે્ર પણ દદી ની મલુાકાત લેતા નથી 
ખચકાતાાં.એજ ડોતટર જ્યારે પોતે મસુીબત માાં મકુાય ત્યારે એમને શી વેદના થાય એ આપણે એમના 
જ શબ્દો માાં સાાંભળીયે: 
     સપનામાાં પણ ન કલ્પ્યુાં હત ુાં કે જેમના માટે જીવન સમવપિત કયુાં છે એવા મારા દદીઓ ને મારે 
એકલાાં મકૂવા પડશે.આ મારા હદલ ની પેહલી વેદનાાં! દદીઓ ને કઈ રીતે સમય પર આવી ને સાજા 
કરી શકીશ?પણ એમાાં મારા વમત્ર ડોતટસષ મને મદદ રૂપ થયા અને એમને સાચવી લીધાાં.વમત્રો થયુાં 
એવુાં કે  કોરોના વાઈરસ એ મને ઝપેટ માાં લઇ લીધો હતો. 
       એ એક એવો પળ હતો જ્યારે મને ખબર પડી કે મને કોરોના થયો છે.તમે વવચારશો કે મને 
કઈ રીતે ખબર પડી કે મને કોરોના છે.તો વમત્રો થયુાં એવુાં કે મને થોડો તાવ,શરદી અને ખાાંસી હતી.તો 
મે હરપોટષ  કરવાનુાં નક્કી કયુાં.મારી પજત્ન ડોતટર જ્યોવત એ પણ એ વાતનુાં સમથષન કયુાં. રીપોટષ  નોમષલ 
આવ્યો,પણ મને લાનયુાં કે સીટી સ્કેન કરાવી લઉ નહી તો મારા લીધે મારા દદીઓ મસુીબત માાં 
મકુાશે.તેથી મે સ્કેન કરાવ્યુાં જેમાાં દાગ દેખાયુાં,અને હુાં કોરોના પોબઝહટવ આવ્યો.તરત મે મારી જાત 
ને એકલી પાડી. જેને તમે કહો છો લોકોથી દૂર થવુાં,isolate થવુાં.એના આઠમા હદવસે મને તાવ ખબૂ 
વધ્યો ૧૦૪ ની ઉપર.મને હાાંફ ચઢવા લાનયો.તેથી ૨૬ જૂન,૨૦૨૦ ના રોજ હુાં શન સાઈન નલોબલ 
હોક્સ્પટલમાાં દાખલ થયો જે સરુત ખાતે હતી. તાવ ઉતરવાનુાં નામ નહી લઈ રહ્યો હતો.મને લાનયુાં 
કે હુાં આગ વરસાવતા રણ પ્રદેશમાાં ઊભો છાં.મારી આંખો બળી રહી હતી. માથુાં જાણે ફાટી રહ્ુાં હત ુાં. 
સ્વાદે તો મારી સાથે દુશ્મની લઈ લીધી હતી.હુાં ફતત નમક નો સ્વાદ લઈ શતતો હતો. ખાાંસી થી 
ગળા માાં દુખવા લાનયુાં હત ુાં.આખુાં શરીર જાણે તટુી રહ્ુાં હત ુાં.પણ મન થી હુાં મજબતૂ હતો.મારુાં  મનોબળ 
જ મારી શક્તત હતી.હુાં આ બધી નકારાત્મક પહરક્સ્થવત ને સકારાત્મક લેતો ગયો.મે વવચાયુાં કે હુાં કોઈ 
સાહસ ની રમત રમુાં છાં.હુાં આસમાન માાં ઊંચે જાણે કદૂી રહ્યો હતો. કે ખાઈ માાં નીચે ઉતરી રહ્યો 
હતો.મને સાાંસ લેવામાાં તકલીફ થઈ રહી હતી પણ મે વવચાયુાં કે જાણે હુાં હાફ મેરેથોન દોડ દોડી રહ્યો 
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હતો. અહીં ફેફસાાં મારા વમત્રો બન્દ્યાાં હતાાં. જે ઓકસીજન લેવામાાં મારી મદદ કરી રહ્યા હતાાં અને 
અંતમાાં હુાં સાજો થયો અને ૫ જુલાઇ,૨૦૨૦ ના રોજ હોક્સ્પલમાાંથી ઘરે પાછો આવ્યો.આ સફર થોડા 
હદવસ નો હતો પણ એ સફર માાં મને મારા ડોતટસષ વમત્રો એ જીતી લીધાાં હતાાં. એમણે મને આ કપરા 
સમય માાં મારો સાથ આપ્યો.જેમાાં ડૉતટર  મયરુ વાઘેલા, ડૉતટર જીજે્ઞશ અને ડૉતટર બબ્રજેશ શતુલા 
નો ફાળો ખબૂ રહયો. મારા પજત્ન ડૉતટર જ્યોવત બેન મારા આધારસ્તાંભ તરીકે ઊભા હતાાં.બધાની 
સેવા અને દુઆ થી હુાં સાજો થઇ ગયો. 
    અહી એક વાત કહવેા માાંગીશ વમત્રો,તમારી તાંદુરસ્તી જ તમારા રોગો ને નષ્ટ્ટ કરે છે. એ માનવસક 
હોય કે શારીહરક .દવા તો સારવાર નો એક ભાગ છે.તો અંત માાં તાંદુરસ્ત રહો અને મનથી મક્કમ 
રહો.તમારો મનોબળ જ તમારો સાચો વમત્ર છે,એક અજોડ શસ્ત્ર છે. 
  

સાંગીતાબેન શમાષ 
વી.એસ.પટેલ કૉલેજ ઓફ આટષસ એન્દ્ડ સાયન્દ્સ – બીલીમોરા - ૭૯૯૦૯૫૦૪૯૨ 
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અંધકારથી પ્રકાશ તરફ 

સાંગીતાબેન શમાષ 
 
 

વો કોઈ ઔર બચરાગ હોતે હૈ જો હવાઓ સે બઝૂ જાતે હૈ. 
હમને તો જલને કા હુનર ભી તફુાનો સે વસખા હૈ. 

 

      હા વમત્રો, એક એવા જ બઝિંદાહદલ ડૉતટરની સત્યઘટના હુાં આપની સમક્ષ લાવી રહી છાં. એક 
એવા ડૉતટર જે એમનાાં દદીઓ માટે ભગવાન તલુ્ય છે.દદીઓ કહ ેછે અમે ભગવાન જોયા નથી પરાંત ુ
અમે ભગવાન ને હદલમાાં વસાવ્યા છે.એક એવા ભગવાન જે અમારી વચ્ચે જ રહ ેછે ડૉતટર હદપક 
નાાં રૂપમાાં. વમત્રો હદપક એટલે કે પ્રકાશ.અને હદપક એટલે વાંદનીય ગણાય છે કેમકે એ બીજાઓ માટે 
બળે છે.અને એમને પ્રકાશ આપે છે.અમારા ડૉતટર હદપક એવા જ એક ડૉતટર છે જે વનુઃસ્વાથષભાવે 
પોતાના દદીઓ માટે જીવન સમવપિત કરવાનાાં વવચાર સાથે એમની સેવામાાં લાગી ગયા હતા.અહી 
જ્યારથી કોરોના કાળ શરૂ થયો ત્યારથી લઈને (માચષ થી) ૨૬ સપ્ટેમ્બર,૨૦૨૦ સધુી એમણે સતત 
કોરોના સાંહદનધ દદીઓ ને જોયા અને એમને સાજા કયાષ હતાાં.આ ૨૬ સપ્ટેમ્બર,૨૦૨૦ એ  કોરોના 
સાંહદનધ  દદીઓ ને જોવાની છેલ્લી તારીખ નહી હતી પરાંત ુએક અંતરાલ હત ુાં.જેમને આપ સૌ 
ઇન્દ્ટરવલ કહો છો. કારણ કે એ સમયે ડૉતટર હદપક પોતે મસુીબત માાં મકુાયા હતાાં.તેઓ કોરોના 
પોબઝહટવ આવ્યા હતાાં.તો હવે આપણે એમના જ શબ્દોમાાં સાાંભળીયે કે શી વેદના થઈ હતી એમને. 
 

હુાં ડૉતટર હદપક આજે આપની સમક્ષ મારો covid નો અનભુવ વ્યતત કરુાં  છાં.હુાં મારી નાની એવી 
ફેવમલી સાથે ખશુહાલ જીવન જીવુાં છાં.મારુાં  ધનવાંતરી ધ્તલવનક બીલીમોરા ખાતે છે.હુાં દરરોજ નાાં સો 
થી દોઢસો જેટલા દદીઓની સારવાર કરુાં  છાં.એક હદવસ એવો આવ્યો કે જ્યારે મને ખબર પડી કે 
મને કોરોના છે.મને તાવ હતો અને ગળા માાં દુુઃખાવો હતો તેમજ શરદી ખાાંસી પણ હતી.મારો તાવ 
ચઢ ઉતર કરી રહ્યો હતો.મે વવચાયુાં કે મારે કોરોના નો રીપોટષ  કરાવવો જોઇએ.કારણ કે મેં સતત 
કોરોના સાંહદનધ દદીઓ ની સારવાર કરી હતી.હુાં માનવસક રીતે સશતત હતો.હુાં સમજી ગયો હતો કે 
મને કોરોના છે.મે એક લેબ માાં સીબીસી સીઆરપી ટેસ્ટ કરાવ્યુાં જે નોમષલ આવ્યુાં.મે SGPT SGOT અને 
D DIMMER ટેસ્ટ પણ કરાવ્યુાં.અને RT PCRF પણ કરાવ્યુાં. તારીખ ૨૬ સપ્ટેમ્બર નાાં રોજ મારો રેવપડ 
ટેસ્ટ નો રીપોટષ  પોઝીટીવ આવ્યો જે મારી પોતાની ધ્તલવનક પર જ થયુાં હત ુાં.હુાં બધુાં wind up કરી ને 
ઘરે જતો રહ્યો અને કોરોન્દ્ટાઇન થઈ ગયો. લાઈફ માાં પેહલી વાર હુાં આટલી અશક્તત અનભુવી રહ્યો 
હતો. મને શ્વાસ લેવામાાં તકલીફ પડી રહી હતી. પણ આ બધાાં માાં હુાં એક વાતથી ખશુ હતો કે  હુાં 
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કોરોના પોબઝહટવ આવ્યો એના પાાંચ હદવસ પહલેા મારી દોઢ વર્ષ ની બેબી એના નાના-નાની ના 
ઘરે જતી રહી હતી. મારી પત્ની નાાં પણ મે બધાાં ટેસ્ટ કરાવ્યા જે નેગેહટવ આવ્યા.પણ અમે બાંને 
કોરોન્દ્ટાઇન થઈ ગયા હતા.મારી પત્ની મારી સાથે આધારસ્તાંભ તરીકે ઊભી હતી.અને મારી સેવા 
કરી રહી હતી.એક હદવસ મારા વપતાજી નો ફોન આવ્યો અને એમણે મને કહ્ુાં કે હવે તારે ધ્તલવનક 
પર ક્યારેય જવાની જરૂર નથી ,પરાંત ુમે એમને સમજાવ્યાાં કે તમે તો આટલા મજબતૂ છો તો તમે 
આમ હહિંમત ન હારી શકો.અને તમે જ તો મને શીખવ્યુાં હત ુાં કે પોતાના કમષથી ક્યારેય પીછેહઠ નહી 
કરવી જોઇએ તો તમે કેમ આટલા સાંવેદનશીલ થઈ ગયા. એમણે ખબૂ ગવષ થી મને કહ્ુાં કે મને નહી 
ખબર હતી કે મારો હદપક આટલો મજબતૂ છે.હવે મને વવશ્વાસ છે કે મારા હદપક ને કાઈ નહહ થશે. 
 

     ખરેખર કહુાં તો વમત્રો મારો CORADS -૪ આવ્યો હતો,જે ખબૂ વધારે હતો.મારો તાવ ઉતરવાનુાં 
નામ નહી લઈ રહ્યો હતો.એ તો પેરાવસટામોલ નો દુશ્મન બની ગયો હતો.પણ અહી પણ મારી બચિંતા 
એ નહી હતી.પણ મારી બચિંતા નો વવર્ય મારા દદીઓ હતાાં જે મારા ભરોસે બેઠા હતા.દદીઓ મારી 
ધ્તલવનક પર હતાાં,એ વખતે મારી એક આવસસ્ટન્દ્ટ ડૉતટર મને મદદ રૂપ થઈ. એમણે મારા દદીઓ 
ને સાચવી લીધા અને એમની સારવાર કરી.હુાં ફોન થી એમને ગાઈડ કરી રહ્યો હતો.કેમેરા માાં મારા 
દદીઓ ને જોયા કરતો અને વનરીક્ષણ કરી ને મારી આવસસ્ટન્દ્ટ ડૉતટર અને ધ્તલવનક ની  sisters ને 
ગાઈડ કરતો.એ ઉપરાાંત બીજા ઘણા દદીઓ મને ફોન થી consult કરી લેતા. એક વાત હુાં ચોક્કસ 
કહીશ કે કોરોના કાળમાાં હુાં ઘણુાં બધુાં શીખ્યો.હુાં એક physhisian થી ઓથોપેડીક ડૉતટર પણ બન્દ્યો.હા  
થયુાં એવુાં  કે એક હદવસ મારી પાસે એક એવો દદી આવ્યો જેણે એક ઓથોપેડીક ડૉતટર પાસે જવુાં 
જોઈત ુાં હત ુાં.પણ એ મારી પાસે આવ્યો અને મને કહ્ુાં કે કોરોના નાાં વાતાવરણ ને લીધે ઓથોપેડીક 
ડૉતટર એ મારા ઘ ૂાંટણ ની સારવાર કરવાની ના પાડી દીધી. મે જોય ુતો એના ઘ ૂાંટણ ની હાલત ખબૂ 
ખરાબ હતી. ઘ ૂાંટણમાાં પરુાં થયુાં હત ુાં એ પાકી ગયુાં હત ુાં જે મે નીડલથી કાઢી નાખ્યુાં અને  તે વખતે 
મને લાનયુાં કે કોરોના કાળ મને ઘણુાં બધુાં શીખવાડી રહ્યો છે. આ તો એક ફ્લેશબેક હત ુાં વમત્રો.હુાં 
આપને મારી કોરોના કાળની વેદનાાં કહી રહ્યો હતો. એક રૂમમાાં કામ વગર, બાંધ બેસી ને જે હુાં રહ્યો 
એ વ્યતત કરવા મારી પાસે શબ્દો નથી. મારી લાઈફનો એ સૌથી ખરાબ સપ્તાહ મને લાનયો.એવી 
લાઈફ જીવવી અશક્ય છે .૩૧ સપ્ટેમ્બર,૨૦૨૦ નાાં મારી તબબયત સારી થઈ. તારીખ ૪ ઓતટોબર 
અને ૫ ઓતટોબર નાાં રોજ મે પાછાં રેવપડ ટેસ્ટ કરાવ્યુાં.જે બાંને વખતે નેગેહટવ આવ્યુાં.હુાં સાજો થયો 
કારણ કે એમાાં મારા દદીઓ ની દુઆઓ કામ આવી મને. 
 

તારીખ ૮ ઓતટોબરના રોજ સવારે હુાં ધ્તલવનક પર આવ્યો, જે પણૂષ રીતે senetize થઈ હતી. બધાાં એ 
મારો સ્વાગત એક યોદ્ધા તરીકે કયુાં. આખરે તો યમરાજને છેતરીને જ આવ્યો હતો ને. વમત્રો મારી 
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immunity સ્ટ્રોંગ હતી અને HB ૧૮ ટકા  હોવા છતાાં મને કોરોના એ હલાવી નાખ્યો હતો.પણ મારા 
મનોબળ અને સકારાત્મક વવચાસરણી એ તેમજ મારી જાગરૂકતા એ  મને  કોરોના ની સામે જીતાડી 
દીધો.એમાાં વધારા માાં લોકોની દુઆઓ મારા માટે શ્રી સત્યનારાયણ નાાં પ્રસાદ માફક રહી.અને હુાં 
સાજો થયો.અને જે  કામ ની મે સપથ લીધી હતી તેને માટે ધ્તલવનક પર હાજર થયો. 
  અંતમાાં  હુાં આપ સૌને એક વાત કહવેા માાંગીશ, તમારી સલામતી તમારા હાથ માાં છે. માનવસક 
રીતે સ્વસ્થ રહો, મજબતૂ રહો,અને જુઓ જીત તમારી જ છે પછી. 
  

સાંગીતાબેન શમાષ 
વી.એસ.પટેલ કૉલેજ ઓફ આટષસ એન્દ્ડ સાયન્દ્સ – બીલીમોરા - ૭૯૯૦૯૫૦૪૯૨ 
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કોરોનાકાળનાાં અનભુવો 
સરલા સતુહરયા 

 
 

નવ ઓગસ્ટ ૨૦૨૦ના રોજ મારા પવતને તાવ આવવો શરુ થયો. દવા લેવા છતાાંય ઉતરતો ન હતો. 
જરાતરા ઉધરસ પણ આવતી હતી. આમ તો દર ચોમાસે એકાદવાર એમને આવુાં ઈન્દ્ફેતશન થાય. 
દવા અને ઘરગથ્થુાં ઉપચારોથી સારુાં  થઈ જ જાય, પણ આ કોરોનાકાળમાાં એવુાં જોખમ ન લેવાય 
એવુાં અમારા પહરબચત ડોકટરનુાં કહવે ુાં હત ુાં. બીજે હદવસે સીટીસ્કેન કરાવ્યુાં તો ફેફસામાાં ઈન્દ્ફેતશન 
આવ્યુાં. એટલે એમને અહીં વડોદરાની મોટી હોક્સ્પટલમાાં ચેકઅપ માટે લઈ ગયા. ત્યાાં રેવપડ ટેસ્ટ 
પોબઝહટવ આવ્યો એટલે તરત જ દાખલ કરવાની પ્રોવસજર ચાલુાં થઈ. પહલેા કહ્ુાં કે, આઈ-સી-યનુી 
જરુર નથી. હરકવરી વોડષમાાં દાખલ કરવા માટેની ફી ભરી આવો. ફી ભરવા ગયા તો કહ ેકે, આઈ-
સી-યમુાાં જ એક બેડ ખાલી છે, બીજે જનયા નથી. ખૈર…૨૧૫૦૦ રુવપયા રોજના લેખે દાખલ થઈ 
ગયા.  

 

એમને અંદર લઈ ગયા. અમને બહારથી જ વવદાય કરી દીધા. અમારો એમની સાથેનો સાંપકષ  કપાઈ 
ગયો. સાવ નોધારા થઈ ગયા હોઈએ એવી લાગણી સાથે ઘરે આવ્યાાં. ‘હવે શુાં થશે?’ એવી ફડકમાાં 
આંખ કોરી થતી નો’તી.  

 

કોપોરેશનવાળા કોરોન્દ્ટાઈન કરવા ને સેવનટાઈઝ કરવા આવશે એની રાહ જોતાાં રહ્યાાં, પણ કોઈ ન 
આવ્યુાં. અહીંના એહરયા હલે્થસેન્દ્ટરમાાં જાણ કરી તો કહ ેકે, કોરોનાનો હરપોટષ  લાવો. હોક્સ્પટલમાાં હરપોટષ 
માટે પછૂયુાં તો કહ ેકે, હજુ ટેસ્ટ થાય છે પછી આપશુાં. અમે કહ્ુાં કે વોટ્સએપ પર હરપોટષનો ફોટો પાડી 
મોકલો પણ હોક્સ્પટલે હરપોટષ  ન મોકલ્યો.  

 

એક વાત એ સારી હતી કે રોજ ડોતટર ફોન કરી એમનો હલે્થ હરપોટષ  આપતા હતા. હદવસમાાં એક 
વખત નસષ વવહડયોકોલથી વાત કરાવી આપતાાં. મોઢે ઓક્તસજન માસ્ક સાથે એમને જોઈ જીવ કપાઈ 
જતો પણ તાવ ઉતરી ગયો ને ખાાંસીમાાં રાહત છે જાણી ખશુ થતાાં. 
 

ખૈર…એમને કોરોના હતો કે નહીં એની જાણ વગર અમે સેલ્ફ કોરોન્દ્ટાઈન થઈ ગયા. જાતે જાતે ઘરમાાં 
બધ ુ સેવનટાઈઝ કયુાં. બધાએ દેશી દવાઓ અને ઉકાળાનુાં વનયવમત સેવન ચાલુાં કરી દીધુાં. કામ 
કરનાર અને રસોઈ કરનાર બહનેોને ચાલુાં પગારે રજા આપી દીધી. હવે જાત મહનેત જીંદાબાદ હતી. 
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ઘરના બધા સભ્યો હળી મળીને કામ કરવા લાનયા. મારી પૌત્રી જેને અમે કદી કામ સોંપ્યુાં ન હત ુાં. 
એ જાતે જ સમજીને વાસણ ઘસી દેતી. દીકરો કચરા વાળી ઊભા પોતાથી પોત ુાં કરી દેતો. મેં રસોડુાં 
તથા અન્દ્ય બાબતો સાંભાળી લીધી. આવી પડેલ સાંકટે પહરવારજનોને એક સાાંકળે ગ ૂાંથી લીધા હતા. 
 

પાંદરમે હદવસે હોક્સ્પટલથી ફોન આવ્યો, આવતીકાલે રજા આપશુાં. અમે ખશુ થઈ ગયા. બીજે હદવસે 
સવારમાાં અમે હોક્સ્પટલમાાં ફોન કયો, ‘ક્યારે લેવા આવીએ?’ તો ત્યાાંથી જવાબ આવ્યો કે, ‘આજે 
છાતીમાાં જે થોડોઘણો કફ છે તે નળી મકૂી ખેંચી લઈએ તો એમને રાહત રહશેે.’ આવતીકાલે રજા 
આપશુાં.’ અમને પણ થયુાં કે, તબબયત બરાબર થઈ જાય પછી જ હડસ્ચાિ લઈએ. 
 

બીજે હદવસે પછૂયુાં તો કહ,ે આજે થોડા બ્લડ ટેસ્ટ કરવાના છે એ કરી લઈએ પછી કાલે રજા આપશુાં.  

અમે પરેશાન હતાાં. મારા દીકરાએ એના વમત્ર સાથે વાત કરી તો એણે પોતાનો અનભુવ અમને કહ્યો 
કે આવુાં એના વપતા હોક્સ્પટલાઈઝ હતા ત્યારે એમની સાથે પણ થયુાં હત ુાં ને એ પછી એણે જે કયુાં હત ુાં 
તે કહ્ુાં. 
 

તરત જ અમે હોક્સ્પટલ ફોન કયો ને ડોતટર સાથે વાત કરતા કહ્ુાં, “ડોતટર સાહબે, તમારે જે કાંઈ 
સારવાર કરવી હોય તે પે્રમથી કરો. જેટલા હદવસ એડમીટ રાખવા હોય એટલા હદવસ રાખો. અમારા 
બજેટ કરતાાંય ત્રણગણુાં બજેટ થઈ ગયુાં તોય તમે જેમ કહ્ુાં એમ અમે બધા રૂવપયા ભરી દીધા છે. 
પણ હવે અમારી પાસે એકપણ રૂવપયો એતસ્ટ્રા નથી. એક પણ વધારાનો રૂવપયો અમે ભરી નહીં 
શકીએ.”  

ને જુઓ ચમત્કાર! કલાક પછી જ ફોન આવ્યો કે, અંકલની બધી જ તપાસ થઈ ગઈ છે, હવે કાંઈપણ 
વાાંધો નથી. તમે આવો ને એમને લઈ જાઓ. એમ અઢારમે હદવસે એમનો ને અમારો છૂટકારો તો 
થયો પણ તોય હજુ અમે ‘કોરોના હતો કે નહીં’ના ઝૂલે ઝૂલીએ છીએ. 
 

સરલા સતુહરયા - 99249 25022 
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લાચારી 
ડૉ. સેજલ દેસાઈ 

 
 

         કોરોનાનો કહરે જ્યારે સરુત શહરેમાાં ખબૂ જ વ્યાપક હતો એ સમયની વાત છે.ક્સ્મમેર 
હોક્સ્પટલમાાં બધા જ વવભાગના ડોતટરોને પોત પોતાના વવભાગમાાંથી અલગ કરીને કોવવડ વોડષમાાં 
ડ્ટુી આપવામાાં આવી હતી. હુાં પણ એ દરવમયાન કોવવડ વોડષમાાં ડયટુી પર હતી..  

                      આખો વોડષ દદીઓથી ઉભરાઇ રહ્યો હતો....આખા વોડષમાાં ચોતરફ કણસતા, ખાાંસી ખાતાાં, 
ઑક્તસજન માસ્કના સહારે શ્ચાસ લેતાાં દદીઓ જોઈને હદય હચમચી જત ુાં હત ુાં. પીપીઈ કીટ પહરેીને 
રાઉન્દ્ડ લેતાાં ડૉતટર અને નસષની હાલત પરસેવે રેબઝેબ થઈ જતી હતી.રાઉન્દ્ડ દરવમયાન અમે બધા 
જ દદીને ચેક કરતા અને એમની સાથે થોડી વાતચીત કરતા. 
              એક દદી હતા ....લગભગ એંસી વર્ષના કાકા ગોપાળભાઈ (નામ બદલ્યુાં છે ), ઘણા હદવસોથી 
સારવાર લેતાાં હતાાં. તેઓ દાખલ થયા ત્યારે તેમને  શ્ચાસ લેવામાાં ખબૂ જ તકલીફ પડતી હતી, 
ઑક્તસજનની જરુરીયાત પણ ઘણી વધારે હતી,પરાંત ુહવે અઠવાહડયા પછી તો તેમની તબબયત ઘણી 
સધુારા પર હતી , હવે તેમને ઑક્તસજનની જરુરીયાત પણ ન હતી .બે ત્રણ હદવસથી અમે બધા જ 
ડૉતટરો તેમને કહતેા કે કાકા ,તમે હવે ઘરે જઈ શકો છો પરાંત ુ ,કોણ જાણે કેમ તેઓ ઘરે જવાની 
ધરાર ના જ પાડતા.બહુ વાર પછુયા પછી તેમણે અમને પોતાની મનોવ્યથા જણાવી... "ડૉતટર સાહબે, 

તમે બધા મારુાં  કેટલુાં ધ્યાન રાખો છો, મને પે્રમથી બોલાવો છો, મને સારુાં  જમવાનુાં આપો છો..... અને 
મારા ઘરે...મારા ઘરમાાં તો બધા જાણે મારાથી દૂર ભાગે છે.કોરોના તો હમણાાં આવ્યો પરાંત ુમારા 
ઘરમાાં મારી હાલત તો પહલેાથી જ આવી છે.  મારા ઘરમાાં એક ખણૂામાાં મારે પડયા રહવેાનુાં, જમવાનુાં 
પણ માાંનયા વગર ના મળે ! .....મને અહીં જ રહવેા દો, ડૉતટર સાહબે ".. કાકા બે હાથ જોડીને આજીજી 
કરવા લાનયા...  

            ઘણીવાર એવી લાચાર  ક્સ્થવતમાાં આપણે મકુાતા હોઈએ છીએ ત્યારે એ સમય પસાર કરવો 
અસહ્ય હોય છે. ગોપાળભાઈએ કોરોના પર તો વવજય મેળવ્યો હતો પરાંત ુતેઓ પોતાના સાંતાનની 
સામે હારી ગયા હતા ! 

ડૉ. સેજલ દેસાઈ - સરુત 
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મેરા ભારત મહાન 

શૈલેશભાઈ પાંડયા 
 

તાજેતરમાાં જ  ધો-૧૦ ની પરીક્ષા પરુી ઈ હતી અને ત્યાાં જ આ લોકડાઉન આવ્યુાં. પેપરોનુાં મુાં૯ા્યાાંકન 
કામ કઈ રીતે થશે એ વવચારોમાાં મી. મહતેાની રાત હદવસની ઉંઘ હરામ થઈ ગઈ હતી. કારણ કે 
28/ તારીખનો ઓડષર.. આ કોરોનાના કપરાકાળમાાં જાવુાં કેમ અને જાય તોયે આટલાાં બધા પહરક્ષકો 
એક સાથે... શુાં થશે... શુાં થશેની ગડભાાંજ મનમાાં ચાલતી રહી. બે વાર તો મધ્યસ્થ મલૂ્યાાંકન પણ 
મલુતવી રખાયુાં.. પણ આખરે લોકડાઉન પછી બીજા લોકડાઉનમાાં કામ ચાલુાં જ કરવુાં પડે એમ 
હોવાથી મને-કમને વશક્ષકો જોડાયા.. મહતેાસાહબે પણ એમાાંનાાં એક. મ.ુ કેન્દ્ર પર બીજે દીવસે એક 
મેડીકલ ટીમ સરુક્ષાના ભાગરૂપે ચેકઅપ કરવા માટે આવે છે. યવુા વયના બે ડોતટર  એક બહને 
એક ભાઇ અને એક સહાયક સૌને વારાફરતી ટીમ વાઈઝ ચેક કરે છે. મહતેા સરનો વારો આવતા જ  
થોડા ભય સાથે અંદર પ્રવેશયા કોરોના અંગે સ્વભાવવક પછુપરછ કરી બહનેશ્રીએ એને ડોતટર પાસે, 

ત્યાાં જ થોડે દુર બેઠેલા,  જવા કહ્ુાં. સાહબેે પણ થોડા સામાન્દ્ય પછુતાછ કરી પણ ખબર નહીં ડો.સાહબે 
એની મઝુવણ  ચહરેા પર વાાંચી ગયા હોય એમ ખબુજ નમ્રતાથી કોરાના વસવાઈની પણ પછુપરછ 
કરી. 
" સાહબે, બીજી કોઈ તકલીફ ખરી કે?  

મહતેા સાહબની મુાંઝવણને ડો.ના ક્સ્મતથી જાણે કે બળ મળયુાં હોય એમ એનાથી હા પડાઇ ગઇ:  

" કે સાહબે .... લોકડાઉનને કારણે સતત - ઘરમાાં જ બેસવાથી મને નીચેના ભાગમાાં (બેઠકમા પાઈલ્સ) 
જેવો કઈક પ્રોબ્લેમ થયો હોય એવુાં લાગે છે. બેસી પણ શકાત ુાં નથી અહીં દસ હદવસ પેપર કેમ 
જોવાશે. આજે બીજો હદવસ છે ને દુખાવો બહુાં છે. મારી વાત સાાંભળી સાહબેે પે્રમથી કહ્ુાં. સહબે, 

અત્યારે તો આ મેહડકલ ચેકઅપ કરવાના ઘણા વશક્ષકો બાકી છે એટલે તમને વધારે સમય નથી 
આપી શકતો પણ મને તમારો મો. નાંબર આપી ધ્યો. હુાં હફ્ર થઈને વાત કરીશ. મહતેાસાહબે  નાંબર 
આપ્યો ને પેપરનુાં કામ ચાલુાં કરી દીધુાં. દુખાવો એટલો પ્રબળ હતો કે એણે મન મનાવી લીધુાં કે 
આવતીકાલે તો ઇરવીન કે કોઈ પ્રાઇવેટ હોક્સ્પટલમાાંમાાં દેખાડી મેડીકલ મકુવ ુજ પડશે. પણ એના 
આશ્ચયષ વચ્ચે સાાંજે પાાંચ વાનયે મોબાઇલમાાં અજાણયા નાંબર નો કોલ આવતા જ એણે રીસીવ કયો 
તો પેલા ડો.સાહબે નો કોલ હતો. એને આશ્ચયષ થયુાં હ ેખરેખર ડો. યાદ રાખી કોલ કયો. બાકી તો 
માત્ર આશ્વાસન જ હોય. ફોનમાાં જ કેટલાક પ્રશ્નો  સમસ્યાને લગતા કરી, વોટ્સેપ થી દવા લખી 
આપી અને જરૂરી સચૂનાઓ પણ આપી. અને છેલ્લે કહ્ુાં સહબે બચિંતા ન કરતા સારુાં  થઈ જશે. આ 
શબ્દોને મહતેા સાહબેનાાં  હદલમાાં ઉતરી ગયાાં. એક અજાણયા ડો.એને  કોલ કરીને દવા સધુ્ધાાં લખી 
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આપે તે એના માટે આશ્ચયષની સાથે સાથે આનાંદની બાબત હતી. એનો દુખાવો 50 %, ગાયબ થઈ 
ગયો. એણે એમના કહ્યા પ્રમાણે દવા અને પરેજી ચાલ ુકરી. અને  આશ્ચયષ વચ્ચે બીજે હદવસે બપોરે 
બે વાનયે ફરી ડો.સાહબેનો કોલ આવ્યો.  

કેમ છે સાહબે ? રાહત છે કે ? 

મહતેા સાહબે વવચારતા હતા કે 700થી 1000 રૂ. ફી આપવા છતા કદી કોઈને ડો.નો કોલ ન આવે 
અને અહીં તો માત્ર સરકારી ઔપચાહરકતા પરુી કરવાના હતેથુી જ મેહડકલ ચેક અપ હોય. પણ આ 
સાહબેે એનો આ ભ્રમ ભાાંગી નાખ્યો. થોડી પછુપરછ કરી દુખવાની બે ગોળી લખી આપી અને ત્રીજે 
હદવસે પણ વોટ્સેપ માાં મેસેજથી ખબરઅંતર પછુયાાં અને કોલ પણ આવ્યો. ખરેખર આ કોરોના 
વૉહરયસષ. એણે કોલમાાં એનો આભાર માન્દ્યો તો ડો.સાહબેે જવાબ આપ્યો. "સાહબે, એમાાં આભાર ન 
હોય  આતો અમારી ફરજ છે. આપની તકલીફમાાં રાહત થાય એ મહત્વનુાં છે."  

 

ખરેખર, હર્ષના આંસ ુસાથે મહતેાસર મનોમન એ ડો.ના માતાવપતા અને એના વશક્ષકને વાંદી રહ્યો કે 
જેમણે એને આવા સાંસ્કારો આપી એક સાચા ડો. બનાવ્યા. આજે ખાતરી થઈ ગઈ કે મેરા ભારત  
મહાન કેમ ગણાય છે. કોરોના તો શુાં કોરોના નો બાપ પણ આ દેશને ન હરાવી શકે.. મહતેાસાહબેે 
ઈશ્વરને બે હાથ જોડી આંખો બાંધ કરી દીધી.  

 

શૈલેર્ પાંડયા વનશેર્ - જામનગર - 9898016524 
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સન્નાટો 
શાાંવત બામણીયા 

 

ઘોડાસર  એહરયામાાં  મારી સોસાયટીની બાજુમાાં જ આવેલ વૈભવ પાકષ  સોસાયટીમાાં   બે કેસ મળયા. 
જેના કારણે આજુબાજુ રહતેા રહીશોમાાં સન્નાટો ફેલાઈ ગયો. 
પવત-પત્નીએ પોતાનુાં ગજુરાન ચલાવવા માટે મકાનનો ઉપરનો માળ ભાડે આપ્યો હતો અને ઘરે 
રહીને  હટહફન બનાવી આપવાનુાં કામ પણ કરતા હતા.. જેના કારણે તેમને કોની જોડેથી કોરોના 
વાયરસનો ચેપ લાનયો તે ખ્યાલ જ ન આવ્યો. 
પવત-પત્ની બને્નની ઉંમર 75 િોસ કરી ગઈ હતી તેમના બાળકોમા બે  છોકરીઓ હતી જેમના મેરેજ 
થઈ ગયા હતા જેઓ વરે્ દા'ડે તેમની ખબર લેતી હતી.. 
રમણભાઈની તબબયત ખરાબ થતા તેમને હોક્સ્પટલમાાં દાખલ કરવામાાં આવ્યા ત્યારે ખબર પડી કે 
તેઓ કોરોના પોબઝહટવ બન્દ્યા છે પછી તપાસ કરાવતા તેમના પત્ની પણ પોબઝહટવ હતા. 
પવતપત્નીનો હરપોટષ   કોવીડ પોબઝહટવ આવતાાં તેમના મકાનના ઉપરના માળે ભાડે રહતેા દાંપતી 
ડરના કારણે ઘર છોડીને ભાગી ગયા. બાદમાાં શોધખોળ કરતા ખબર મળી કે તેઓ તેમના વતન 
છપાયા છે . પોલીસે તેમની ધરપકડ કરીને  કોરનટાઈન કયાષ કે કપમાાં તેવોનો હરપોટષ  નેગેહટવ 
આવ્યો. આ બાજુ તેમના સાંબાંધીઓ અને આખી સોસાયટીને કોરનટાઈન કરવામાાં આવી.  

તપાસમાાં  એક બીજુ ાં ઘર કોરોના વાયરસમાાં સપડાયુાં હત ુાં. દૂધવાળા, કહરયાણાવાળા બધાની તપાસ 
કરવામાાં આવી જેમાાં એક કહરયાણાવાળાને કોવીડ પોબઝટીવ હતો જેના કારણે બધાને કોરોનાવાયરસ 
ચેપ લાનયો હતો અને આ બધામાાં કોઇ જ કોવવડ ના લક્ષણો દેખાતા ન હતા. 
રમણભાઈ ડાયાબબટીસ અને બી.પી.ના પેશન્દ્ટ હતા અને ઉંમર પણ વધારે હોવાથી તબબયત વધારે 
ખરાબ થવાથી તેઓનુાં ત્રીજા જ હદવસે ઓક્તસજન લેવલ ઘટી જતાાં મતૃ્ય ુથયુાં. 
જ્યારે રમાબેનને સારવારના અંતે પાંદર હદવસે, નેગેટીવ હરપોટષ  આવ્યા બાદ એક મહહનાની ટ્રીટમેન્દ્ટ 
લેવી પડી.. જ્યાાં સધુી એમની ટ્રીટમેન્દ્ટ ચાલતી હતી ત્યાાં સધુી તેમને કોઈ જ સમાચાર આપવામાાં 
આવ્યા ન હતા કે તેમના પવતનુાં મોત થઈ ગયુાં છે. આજે તેઓ તેમના ઘરે પરત ફરી ચકૂ્યા છે પણ 
તેમના પવતના મોતના આઘાતમાાંથી બહાર આવી શક્યા નથી. 
 

શાાંવત બામણીયા – અમદાવાદ – 9727295303 
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બે ભાઈઓ 

શાાંવત બામણીયા 
 

અમારા  ખાસ  મીત્ર અને  સાંબાંધી ગોધરા માાં રહતેા બે ભાઈઓની વાત છે. 
મોટાભાઈ નટવરવસિંહ વ્યવસાયે વશક્ષક છે અને નાનાભાઈ અરવવિંદવસિંહ... જી. ઈ .બી  માાં કાયષરત છે. 
 તેઓ જ્યાાં કામ કરતા હતા તેમના સહકમષચારીઓ કોવવડ  વાયરસ ના ભોગ બન્દ્યા... જેના કારણે 
તેમના સાંપકષમાાં આવનાર દરેક જણને કોરનટાઈલ કરવામાાં આવ્યા.. જેમાાં શરૂઆતમાાં અરવવિંદભાઈ 
નો હરપોટષ  નેગેહટવ આવ્યો હતો.. 
 

પણ અચાનક 15 હદવસ પછી તેમને તાવ આયો અને શ્વાસ લેવામાાં તકલીફ થવા લાગી જેના કારણે 
તેઓએ તેમના મોટા ભાઈ ને કોલ કયો...કે મારી તબબયત ખરાબ થઈ રહી છે મને હોક્સ્પટલમાાં 
દાખલ કરો.. તેથી તેમના ભાઈ નટવરવસિંહ ેતેમને ગોધરાની વસવવલ હોક્સ્પટલમાાં દાખલ કયાષ તબબયત 
થોડી વધારે ખરાબ હોવાથી શ્વાસ લેવામાાં તકલીફ પડતા આઈ.સી.યમુાાં એડવમટ કરવા પડયા.. જેવો 
હાલમાાં સ્વસ્થ થઈ ગયા છે પણ હજી એક મહહનો એડવમટ રહવે ુાં પડશે. 
 

અરવવિંદભાઈના સાંપકષમાાં છે પણ આવ્યા હતા બધાને કોરોનટાઈલ કરવામાાં આવ્યા.. ચેકઅપ કરવામાાં 
આવ્યુાં...શરૂઆતમાાં તો કોઈનો પણ હરપોટષ  પોબઝહટવ આવ્યો નહોતો પણ તેમના ભાઈ નટવર વસિંહ 
ને અઠવાહડયા પછી કોવીડ પોબઝહટવ હોવાના લક્ષણો દેખાયા.. તેમને ન્દ્યમુોવનયાની અસર હતી 
બાદમાાં ફેફસામાાં ઇન્દ્ફેતશન થઈ ગયુાં હત ુાં...જેના કારણે તેમની તબબયત ખબૂ જ વસહરયસ થઈ ગઈ. 
 

 ગોધરાની હોક્સ્પટલમાાં સગવડ ન હોવાથી બરોડાની  કોવીડ  હોક્સ્પટલ  સાંગમમાાં તાત્કાબલક  દાખલ 
કરવા પડયા છે.  
બને્ન ભાઈઓ હાલમાાં કોવીડ ના કારણે સારવાર લઇ રહ્યા છે. 
ડોતટરોનુાં કહવે ુાં છે કે તેમની તબબયત સધુારા પર જઈ રહી છે. 
હાલમાાં હુાં આ સત્યઘટના લખી રહી  છાં જ્યારે તેવો હોક્સ્પટલમાાં દાખલ છે.. તેઓ જલ્દી સ્વસ્થ થઇ 
જાય તેવી પ્રભનેુ પ્રાથષના. 
 

શાાંવત બામણીયા – અમદાવાદ – 9727295303 
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ઓનલાઈન બબઝનેસ 

શરદ કે વત્રવેદી 
 

 સાંકેતને ફેસબકુ પર એક ફે્રન્દ્ડ રીકવેસ્ટ આવી. રેવા રમાકાાંત નામની કોઈ  સુાંદર છોકરીની 
હતી.સાંકેતને પહરબચત ન લાગી.એણે એની પ્રોફાઈલ ચેક કરી તો એ રાજ્ય બહારના મોટા શહરેમાાં 
રહતેી ગહૃહણી હતી.સાંકતે એની ફે્રન્દ્ડ રીકવેસ્ટ ક્સ્વકારી.થોડી જ વારમાાં  મેસેન્દ્જરમાાં મેસેજ આવ્યો. 
Hi. સાંકેતે પણ સૌજન્દ્ય ખાતર hi માાં જવાબ આપ્યો.  

 

રેવા રમાકાાંતે  હહન્દ્દીમાાં લખ્યુાં 'सर,आप गुजरात से है तो आपसे मुजे थोडा काम था आप का 
मोबाईल नंबर देंगे' 
 

સાંકેતે પણ મોબાઈલ નાંબર આપ્યો. એણે પણ તરત જ વૉટસઍપ પર hi લખી મોકલ્યુાં. 
 

સાંકેતનો પ્રત્યતુર પણ hi. એણે તરત જ સાંકેતને પછૂયુાં, 'do u sex with me?'  

 

હવે ડઘાવવાનો  વારો સાંકેતનો હતો. સાંકેતે કહ્ુાં 'NO'. 
 

પછી ઊમેયુાં, आप कयुं ऐसी बात कर रही हो,मैंन ेआपको ईसललए नंबर नही दीया की आप इतनी 
घटिया बात करे,आप दसुरी बार ऐसी बात न करे नही तो मुजे कम्पलेईन करनी पडेगी' 
રેવા રમાકાાંતે કહ્ુાં'नही सर,मेरी रोज रीिी पर लात नही मारना,ऐसे मैं ईक अच्छी  पढी लीखी 
लडकी हंु,पर  कोरोना की वजह से मेरे पतत और  ससुरजीका देहांत हो गया।घर की जजम्मेवारी 
मुज पर आ गई।कोरोना की वजह से काम ढंुढने नीकली पर कोई खास हुन्नर न होने की वजह 
से और कोरोना की वजह से काम धंधा  नही ढ ंढ पाई।फिर सर मैंने कमाईका यह तरीका ढ ंढ 
तनकाला।सोशयल लमडीयाका उपयोग करके मैं  पुरुषोको आकर्षित करती हंु।बाद में उनको र्वडीयो 
कोल करके  मेरा बदन  टदखाती हंु।उनके साथ गंदी चेि भी करती हंु और उनके पास से 500-

1000रुपये लमल जात ेहै।ईस तरह स ेटदन में 2-3लोगो से बात होती है। ऊनके साथ फिजीकली 
सेकस संबध नही फकन्तु ओनलाईन  सेकस से पैसे  कमा लेती हंु।सर दसुरा कोई चारा नही था 
ईसललए मैंने ये काम च ना।इससे कोई तकललि नही होती पैसे भी लमल जाते है।आप को पसंद 
नही तो कोई बात नही मुजे आप ब्लोक कर दीजजए। 
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કોરોના કાળમાાં કોરોનાના કારણે  પોતાના પવત અને સસરાને ગમુાવ્યા પછી સાસ,ુએક  માંદબદુ્ધદ્ધની 
નણાંદ અને નાના બે બાળકોના ભરણપોર્ણ માટે  રેવા રમાકાાંતે શરુ કરેલ ઑનલાઈન બબઝનેસે 
સાંકેતને વવચારતો કરી મકૂ્યો. 
 

સાંકેતની વાત પરુી થઈ. વૉટ્સઍપના પ્રોફાઈલ પીકચરમાાં દેખાતો રેવા રમાકાાંતનો સુાંદર ચહરેો 
અદ્શ્ય થયો, રેવા રમાકાાંતે સાંકેતને બ્લોક કયો. 
(કોરોના કાળ દરવમયાન એક વમત્ર સાથે બનેલી સત્ય ધટના,પાત્રના નામ બદલ્યા છે.) 
 
 

શરદ કે. વત્રવેદી – પાલનપરુ - 75729 21900 
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સેવાયજ્ઞ 

વશલ્પા શઠે "વશલ્પ" 
 
 

કોરોના કાળ દરમ્યાન, લોકડાઉનમાાં સરકાર વવવવધ રીતે લોકોને મદદરૂપ થઈ રહી હતી ત્યારે 
જનમાનસમાાં પણ કેટલાય એવા વવરલા અને પરોપકારી જીવો સમાજને ઉપયોગી થવા થનગની 
ઉઠયા. પણ એમને કઈ રીતે ઉપયોગમાાં આવવુાં એ સમજ નોહતી પડતી. સકેુત ુપણ એમાાંનો જ એક 
હતો જે કાંઈક કરી છૂટવાની ભાવના ધરાવતો હતો. એણે પોતાનો વવચાર પોતાનાાં વવશાળ વમત્રવ ૃાંદ 
સમક્ષ દશાષવ્યો. એમાાંથી થોડા વમત્રો એની સાથે જોડાયા. હવે નક્કી કરવાનુાં હત ુાં, શુાં કરવુાં? કોની માટે 
કરવુાં? અને કેવી રીતે કરવુાં?  

 

આ પહરક્સ્થવતની કોના પર વધારે અસર થાય એ શોધતાાં રોજી કમાતાાં એટલે કે રોજની આવક પર 
જીવન વનવાષહ કરનાર કામદારો-મજૂરો પર સકેુતનુુાં લક્ષ્ય ઠયુાં. સકેુતએુ લેપટોપ પર ડેટા તપસ્યા 
અને પોતાનાાં આસપાસના પરામાાં જેટલાાં પણ આવા લોકો શોધી શકાય એ શોધ્યા જે આશરે એક 
હજારની સાંખ્યામાાં હતાાં. હવે?  હવે આ લોકોને તૈયાર જમવાનુાં પોંહચાડવાનુાં વવચારેલુાં તો એ માટે 
અનાજ અને શાકભાજી ખરીદવી પડે,  પછી બનવવાવાળી વ્યક્તતઓ અને પોંહચાડવા માટે સાધન 
તેમજ જવાદારી લેનાર પણ શોધવો પડે.  
 

કેટલાક વમત્રો જે સેવા કાયષમાાં શારીહરક રીતે ન જોડાયા એમણે આવથિક મદદ કરવાની તેમજ તેમાાં  
ઉમેરો કરવાાં બીજા વમત્રોને શોધીને આ શભુ કાયષમાાં  જોડવાની ખાત્રી આપી. જેઓએ શ્રમ દાન સ્વીકાયુાં 
હત ુાં તેઓએ એવા લોકોને શોધ્યાાં  જેમનુાં અનાજ તેમજ શકભાજીનુાં હોલસેલ વેપારનુાં કામકાજ હત ુાં 
તેમજ તેઓ દાન માટે ઉત્સાહી હતાાં. તેમણે એમની મલુાકાત લીધી અને તેઓ પણ આ સદ્કાયષમાાં 
જોડાયા. હવે રાાંધવા માટે થોડા રસોઈ બનાવનાર મહારાજોના સાંપકષ  કરવામાાં આવ્યા જેમણે 30% 
વેતન પર કામ કરવાની તૈયારી બતાવી. ઘરમાાં કામ કરવા આવતી બહનેો જે લોકડાઉનમાાં ઘરમાાં 
જ હતી એમને પછૂતાાં તેઓએ રસોઈ બનાવવામાાં સહાયતાાં કરવા માટે તત્પરતા બતાવી.  આમ 
બીજાની મદદ કરવામાાં, બધાની તેમજ તેમનાાં ઘરવાળાઓની ભોજનની વ્યવસ્થાનો પણ ઉકેલ 
આવ્યો. અનાજ-શાકભાજી રાખવાાં તેમજ આટલા બધા જણની રસોઈ કરવા મોટી જનયાની જરૂર હતી 
અને તે માટે એક ખબૂ મોટા ઉધોગપવતએ પોતાનુાં ગોડાઉન  વાપરવા માટે આપી પણુયનુાં કામ કયુાં. 
ખાવાનુાં ભરવા માટે પ્લાષ્સ્ટકનાાં નાના નાના ડબ્બા બનાવનાર વેપારી ભાઈએ સહાયતા કરી જે એક 
વમત્રનાાં સગામાાં થતાાં હતાાં. બાળકોને શાળામાાં મકુવા લેવા જતી વેનનાાં માબલકને તે મહહનાની વેનની 
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ફી આપતી વખતે, સકેુતએુ તેમને પોતાની યોજના જણાવતાાં  કોઈ વાહન મળે તો એની તપાસ માટે 
કહ્ુાં. વેનનો માબલક જ એનો ચાલક હતો એણે આ વાત સાાંભળી વવનામલૂ્યે જમવાનુાં પહોંચાડવાની 
જવાબદારી પોતાને વશરે લઈ મહત્વનો ફાળો ભજવ્યો.  
 

  હવે ગોડાઉનમાાં વેપારીઓ પાસેથી માંગાવીને સામાન ભરવામાાં આવ્યો.  ખાવાનુાં બનાવનાર 
મહારાજો અને તેની સહાયતામાાં ૫૦ જેટલી બહનેોએ સવારમાાં ૪ વાગે આવી, શાક સધુારવાથી માાંડી 
રોટલી બનાવવામાાં મદદ કરી ૭ વાનયામાાં ભોજન પ્લાષ્સ્ટકનાાં ડબ્બામાાં ભરીને તૈયાર રાખવાાં લાનયાાં. 
જે આવથિક મદદ મળી હતી તે રસોઈયા-મહારાજોને વેતન આપવામાાં વપરાત ુાં તેમજ કોઈ અત્યાંત 
જરૂરી ખચષને પોંહચી વળવા વપરાત ુાં. વેનવાળા ભાઈ સવારમાાં ૭-૭:૩૦ માાં આવી જતાાં. એક બે 
ભાઈઓ જમવાનુાં પોંહચાડવા તેમની સાથે જ જતાાં. અલગ અલગ વવસ્તારમાાં જમવાનુાં આપીને 
આવતાાં ઓછામાાં ઓછા બે-ત્રણ  કલાક તો લાગતા.  
 

આમ એક આખુાં માળખુાં ગોઠવાઈ ગયુાં.  મદદ કરનાર, લેનાર, દાન દેનાર - યોનય રીતે વાપરનાર 
અને જરૂરત વાળા સધુી પહોંચત ુાં કરનારની આખી ટીમ ગોઠવાઈ ગઈ.  
 

    ખબૂ વ્યવક્સ્થત રીતે આખી યોજનાને સકેુતનુા સખત પ્રયત્નથી તથા તમામ સાથીઓની 
હૃદયપવૂષકની સહાયથી અમલમાાં મકુવામાાં આવી. લગભગ બે મહહનાથી વધારે આ મહાયજ્ઞ ચાલ્યો 
અને જેમ લોકો જાણતા થયાાં એમ તેમાાં જોડાતા પણ ગયાાં અને વધુાં લોકો સધુી આ માનવતાની 
જ્યોવત પ્રકાવશત થઈ.  અસ્ત.ુ  

(સત્યઘટના. પાત્રનાાં નામ બદલ્યા છે.) 
 

વશલ્પા શેઠ "વશલ્પ" – મુાંબઈ - 9821894654 
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કોરોનાનો કહરે 

શીતલ ગઢવી 
 
 

"તમે પાાંચ હદવસ હૉમ આઇસોલેટ થઈ જાવ." 
ડૉતટરની સચુનાને મેં અવગણી. કારણકે રક્ષાબાંધન આવી રહી હતી. લોકડાઉનના લીધે ધાંધાને ખાસ ુ
નકુશાન વેઠવુાં પડ્ુાં હત ુાં. અને ફરી દુકાન બાંધ રાખવી પોસાય એમ નહોત ુાં. 
 

"દુકાનમાાં પણ આઇસોલેટ થવાય." 
એક વમત્રએ સલાહ આપી. મને ખબર હતી કે એ શક્ય નથી. હુાં એનો વાાંક નહહ કાઢુાં. જ્યાાં મારેજ 
દુકાન નહોતી છોડવી. રક્ષાબાંધન ખબૂ સારી રહી. એ પછી મારી તબબયત લથડવા લાગી. 
 

"હુાં દુકાન નથી આવતી. તમે એકલા જાવ." 
 

"અરે ઘરે કરતા તારો સમય દુકાનમાાં જલ્દી પસાર થશે. ચલ ત્યાાં આરામ કર જે. એમ પણ હવે 
ઘરાકી ઓછી છે." મારાાં પવતએ મને દુકાને આવવા મનાવી લીધી. 
 

"સારુાં  ચલો."  
શરીરની મનાઈ હોવા છતાાં હુાં દુકાને ગઈ. મને કશુાં ગમતુાં નહોત ુાં. જ્યારે ને ત્યારે પડતાાં મકુવાનુાં 
મન થત ુાં. તાવ ચડવાની શરૂઆત થઈ ગઈ હતી. હુાં ફરી ડૉકટરને બતાવવા ગઈ. 
 

"સીટી સ્કેન કરાવી લો." અને હરપોટષ  પોબઝહટવ આવ્યો. હુાં હોમ તવોરોન્દ્ટાઇન થઈ. મારાાં પવત અને 
દીકરી ભગવાનની કૃપાથી નેગેટીવ આવ્યા. બે હદવસ ઘરે સારુાં  રહ્ુાં. અને એક રાતે્ર તબબયત બગડી. 
શ્વાસ લેવામાાં તકલીફ અને ઝાડા ઉલટી ચાલ ુથયા. અને મને હોક્સ્પટલમાાં ખસેડવામાાં આવી. 
 

"તમે જરાય બચિંતા ન કરો. અમે અહીં છીએ. જલ્દી સારાાં થઈ જશો." ઉપરથી નીચે સાંપણૂષ રીતે વાદળી 
કલરના કપડામાાં ઢાંકાયેલા અને મોં ઉપર ડબલ માસ્ક સાથે હાથમાાં ડબલ નલોવ્ઝ પહરેેલા ઉંમરમાાં 
મારાાં કરતાાં ઘણાાં નાના છોકરાાં અને છોકરીઓ વારાફરથી મારાાં રૂમમાાં આવીને મને સાાંત્વના આપી 
ગયા.  

 

"કાંઈપણ કામ પડે આ સ્વીચ દબાવ જો. અમે હાજર થઈ જઈશુાં."  
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થોડીવારમાાં જ મારાાં ડૉકટરે આવી મારી એ સમયની પહરક્સ્થવત જોઈને નસષને દવાઓ અને ઇન્દ્જેતશનો 
સચૂવ્યા. એ મજુબ ચાલ ુથઈ કોરોનાથી જીતવાની મારી શરૂઆત. શરીરમાાં ઓક્તસજનની ઉણપને 
કારણે હુાં બહુ બોલી શકતી નહોતી. ઓક્તસજનની નળી લગાવી હતી. ઘરના લોકો મને વવહડયો કૉલમાાં 
જોવા ઇચ્છતા. પણ હુાં ટાળતી. બે રાત તબબયત ખરાબ રહી. ઘરે બબલકુલ વાત ન થઈ. સૌએ મારાાં 
માટે પ્રાથષના ચાલ ુકરી. અને બીજી તરફ દવાઓએ પણ પોતાની ધારી અસર કરી. હુાં તો હરકવર 
થવા લાગી. પણ મારાાં પવતને તાવ ચડયો. જેની જાણ મને કરવામાાં ન આવી. એમનો કોવવડ હરપોટષ 
નેગેટીવ હતો. આવા સમયે મારી દીકરી સતત પપ્પા સાથે હતી અને મારાાં હોક્સ્પટલમાાં બબલ ભરવા 
પણ આવતી. એની સાથે મારાાં ભાઈએ પણ સારો સાથ આપ્યો. બાકી સમાજે અમારા ઘરને પોતાનાથી 
દૂર કરી દીધુાં હત ુાં. 
 

"મને કાલે રજા આપશે. હુાં ઘરે આવવા તૈયાર છાં." હુાં ખશુ થઈને બોલી. પરૂાાં આઠ હદવસ એક રૂમમાાં 
એકલા રહી. એ વવચાર મને જ્યારે ઘરે જવાનુાં કહવેામાાં આવ્યુાં ત્યારે સમજાયુાં. ઘરે આવ્યા પછી મેં 
મારાાં પવતને જોયા. પષુ્ટ્કળ નબળાઈ અને ઢીલા પડી ગયા હતા. 
 

"તુાં નહોતી ને એટલે.. હવે હુાં હફટ થઈ જઈશ." 
 

ખરેખર આ કોરોનાએ સાંબાંધોની વ્યાખ્યા બદલી નાાંખી છે. 
 

શીતલ ગઢવી 
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મા ની સાંવેદના 
ક્સ્મતા શાહ 

 

રમીલાબેન વ્યાકુળ થઈ ગયા હતા. એક તો મે મહહનાની કાળઝાળ ગરમી અને એમાાં વળી કોરોનાનો 
કેર. છેવટે એમને જેનો ડર હતો એ જ થયુાં હત ુાં. એમની નાની દીકરી રીમા ગભષવતી હતી. એને છેલ્લા 
હદવસ જતા હતા. વાતાવરણમાાં ગભરાટ તો હતો જ. જાત જાતની વાતો સાંભળાતી. કોઈના ઘરમાાં 
માણસો તો હતા જ નહહ જે ચોવવસ કલાકના હોય એ પણ પોતાને ઘેર જતા રહ્યાાં હતા. શુાં કરવુાં અને 
શુાં ના કરવુાં એની અવઢવમાાં પોતેજ કોરોનામાાં સપડાઈ ગયા હતા. અધરુામાાં પરુુ એમને અને 
રમેશભાઈ બાંને જણને કોરોના પોબઝટીવ આવ્યો હતો. રીમાને ફરજજયાતપણે સકેુત ુસાથે એના સાસરે 
મોકલી દેવી પડી હતી. આમતો સાતમો મહહનો બેઠો ત્યારથી જ પોતાના ઘેર લઈ આવ્યા હતા. 
કોઈને પણ ઘરમાાં પ્રવેશ આપતા નહહ. બધુાં કામ જાતે કરતા. 
 

રમીલાબેનને સાંતાનમાાં બે દીકરીઓ હતી. મોટી સીમા અને નાની રીમા. બાંને દીકરીઓ સારા ઘેર 
પરણાવી દીધી હતી. રમેશભાઈ બેંકમાાં નોકરી કરતા હતા અત્યારે રીટાયડષ હતા. સીમાને દીકરો હતો. 
સીમા સાથે રોજ ફોન પર વાત થતી. સીમાને મમ્મી અને રીમા પાસે આવવાનુાં ખબૂ મન થતુાં. 
નાનકડો રોહન પણ નાની અને માસીને મળવાની જીદ કરતો. પણ રમીલાબેન ના જ પાડે. રીમાનો 
વવચાર પહલેા કરો એવુાં જ કહ.ે એમના મન પર એ જ ભાર રહતેો કે રીમાની સવુાવડ સારી રીતે 
પતી જાય. પણ બીજા અનલોકના તબક્કામાાં રોહને જીદ કરી અને ત્રણેય જણ ઊભા ઊભા મળવા 
આવ્યા હતા. ત્રણે ય જણ માસ્ક પહરેીને આવ્યા હતા. રોહનને તો રીમાની નજીક પણ જવા દીધો 
નહોતો. પણ સીમાના પવત સવુનલને બીજા જ હદવસે તાવ આવ્યો અને કોરોનાનો ટેસ્ટ કરાવ્યો તો 
પોબઝહટવ આવ્યો. ફફડાટ વ્યાપી ગયો. હવે એ છેલ્લા થોડા હદવસોમાાં જેને મળયો હોય એ બધાના 
ટેસ્ટ કરવા પડે. સીમા અને એના દીકરાનો ટેસ્ટ નેગેહટવ આવ્યો પણ રમીલાબેન અને રમેશભાઈના 
ટેસ્ટ પોબઝટીવ આવ્યા એટલે એ બે જણને ફરજજયાત તવોરેન્દ્ટાઈન થઈ જવુાં પડ્ુાં. રીમાનો નેગેહટવ 
હતો એટલે સકેુત ુએમના ઘેર લઈ ગયો. બીજે હદવસે પવત- પત્ની ડોતટરને મળવા ગયા. ડોતટરે 
રીમાને તપાસીને સીઝેહરયન કરવાની સલાહ આપી. આમ પણ સમય થઈ ગયો હતો અને સાંજોગો 
જોતા એ જ શે્રષ્ટ્ઠ વવકલ્પ હતો. સીઝેહરયન કરવામાાં આવ્યુાં. કોમળ ફૂલની કળી જેવી નાજુક બાળકીએ 
આ કોરોનાગ્રસ્ત વવશ્વમાાં પ્રવેશ કયો. પછી કરૂણતા તો એ થઈ કે વનયમ પ્રમાણે કોરોના ટેસ્ટ થયો. 
એમાાં રીમા પોબઝટીવ આવી અને બેબી નેગેહટવ આવી. હવે નવજાત શીશનેુ તો એકદમ સેફ જનયાએ 
રાખવુાં પડે. આ તો મહા સમસ્યા ઊભી થઈ. ના નાની પાસે મકૂાય કે ના માસી પાસે વળી દાદી પાસે 
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પણ નહહ કારણ કે રીમા છેલ્લા બે હદવસથી ત્યાાં હતી. કોરોનાવાળા બધા પાછા સાથે તો ના રહી શકે 
જુદા જુદા જ રહવે ુાં પડે. પણ કહ્ુાં છે ને કે દસેય હદશાઓ બાંધ થઈ જાય એટલે અબગયારમી હદશા 
ખલુી જતી હોય છે. નણાંદનુાં ઘર સેફ હત ુાં. એને પણ છ મહહનાનુાં બાળક હત.ુ નવજાત બાળકીને એની 
ફીયા લઈ ગઈ. એ કેટલુાં પહોંચી વળશે, મા બાળક વગર કેવી ઝૂરશે એની તો કલ્પના જ કરવી રહી. 
આ સમય ક્યારે પતશે? એક હદવસ એટલે જાણે એક યગુ! આવી કેટલીય સાંવેદનાઓ કાનમાાં પડઘાય 
છે. સમય ક્યારે પતશે? કઈ ગવતએ? 

(સત્ય કથા)  

 
 

ક્સ્મતા શાહ – અમદાવાદ - 9898380053 
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અસાધારણ વો વશક્ષક હોતા હૈ! 
શ્રીવનવાસ મીટકુલ 

 
 

લોકડાઉનમાાં ને તે પછી પણ દરરોજ પાાંચ વમત્રોને ખબર અંતર પછૂવા કૉલ કરવાનુાં શરૂ કયુાં. 
એવામાાં મારા બાળપણના વમત્ર મકેુશભાઈ કે જેવો એક પ્રાઇવેટ શાળામાાં વશક્ષક છે તેમને કૉલ કયો. 
તેમની સાથે વાત કરવાથી મારી આંખો ભરી આવી. તેઓ એમ.એ. , બી.એડ.ના વશક્ષક હોવા છતાાં 
આજે કાપડ માકેટમાાં લેબહરિંગનુાં કામ કરી રહયા છે.મેં તેમને પ્રશ્ન કયો , " કેમ છો! ભાઈ! મજામાાં છો 
ને?" ત્યારે તેમનો જવાબ હતો,"ના,મજામાાં નથી." પછી મેં એમને પછૂયુાં,"મજામાાં કેમ નથી ? "તો 
તેમનો જવાબ હૃદયને હચમચાવી નાખે તેવો હતો. 
     તેમણે કહ્ુાં , "ઘરમાાં છ સભ્યો છે , ભાડેથી રહીએ છીએ ,પપ્પા ડાયાબબટીસના પેશેન્દ્ટ છે...ઘર 
ચલાવવા મહહને ઓછામાાં ઓછા 20 હજાર રકમ જોઈએ જ. છેલ્લા ચાર મહહનાથી પગાર મળતો 
નથી. મને ભણાવવા વસવાય બીજુ ાં કામ આવડતુાં નથી. હાલમાાં ટયશુન પણ કરાય નહીં.બોલો તો શુાં 
કરુાં? છેલ્લા ચાર મહહનાથી 'ભરારી ફાઉન્દ્ડેશન' નામની સાંસ્થા અમને રાશન આપતી હતી.હવે અનલોક 
શરૂ થયુાં તો તે પણ મળવાનુાં બાંદ થયુાં. છેલ્લે ઘરની પહરક્સ્થવત વવકટ થતી ગઈ એટલે માકેટમાાં 
આત્મસન્દ્માન સાથે કામ કરુાં  છાં." 
    થોડાક હદવસો પહલેા જ મારા ઘરમાાં મકેુશના ઘરની પહરક્સ્થવત વવશે ચચાષ કરી. તો દરેકે 
પોતપોતાના સેવવિંગમાાંથી થોડી રકમ આપી. જે મકેુશના પપ્પાની દવા તેમજ બે માસના રાશન માટે 
પરૂત ુાં હત ુાં.મને નવાઈ લાગે છે કે મકેુશને આજેય વશક્ષક હોવાનો ગવષ છે.તેને પ્રાઇવેટ શાળા કે 
વ્યવસ્થા પ્રત્યે કોઈ ફહરયાદ નથી.  

     વમત્રો , હુાં પણ એક વશક્ષક જ છાં. પણ જ્યારે સમાજના વશક્ષક અને તેના પહરવાર સાથે આવુાં 
થત ુાં હોય ત્યારે દેશના ભવવષ્ટ્યનુાં શુાં થશે!તેનો સતત વવચાર આવ્યા કરે છે. ચાણક્ય એ કીધુાં હત ુાં, 
"વશક્ષક કભી સાધારણ નહીં હોતા , પ્રલય ઔર વનમાષણ ઉસકી ગોદ મેં પલતે હૈ " કદાચ એટલે જ 
કહ્ુાં હશે! 
     મકેુશ જેવા બીજા લાખો વશક્ષક વમત્રો હશે જ. તે બધા વમત્રો શુાં કરતા હશે! કોઈએ વવચાયુષ ? 

આવથિક ભીંસમાાં વશક્ષક અને સાંચાલકોના આત્મહત્યા માટે કોણ જવાબદાર છે ? 

(સત્ય કથા - મખુ્ય પાત્રનુાં નામ બદલ્યુાં છે) 
 

શ્રીવનવાસ મીટકુલ - ગોડાદરા, સરુત - 9724304725 
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કોરોનાકાળના મારા અનભુવો 
સોલી હફટર 

 

 પ્રથમ માચષની બપોરે શોપીઝન એપ પર મેગા નવલકથા સ્પધાષની જાહરેાત થઈ અને દસ માચષથી 
એની શરૂઆત પણ થઈ ગઈ. સ્પધાષનો સમયગાળો ત્રણ મહહનાનો હતો, પરાંત ુતે્રવીસમી માચષ સધુીના 
મારા હદવસ રાત એ રીતે વીતતા ગયા કે મને એવી પ્રતીવત થતી ગઈ કે હુાં ક્યારેય નવલકથા લખી 
જ નહીં શકીશ! તે્રવીસમી તારીખે લૉકડાઉનની જાહરેાત થઈ, એ સાથે એ વનરાશા આશામાાં પહરવતષન 
પામી! છતા થોડા હદવસોમાાં મને મારી કમજોરી ધ્યાને ચડી કે હુાં એક-દોઢ કલાકથી વધ ુલખી શકતો 
નથી. 
 

        મારી હદકરીએ આ બાબતે મને ખબૂ પીઠબળ પરુૂાં  પાડ્ુાં અને લખવા મને ઉત્સાહહત કરતી 
રહી. લખતા થાક લાગે તો અમે લડૂો, ચેસ અથવા કેરમની સહાય લેતા અને ક્યારેક હુાં રસોઈમાાં પણ 
હાથ સાફ કરી નાાંખતો! પાંદર-સિર વર્ષ પવેૂ બાંને બહનેો પરણી અને અમો બાંને ભાઈઓ કુાંવારા હતા 
ત્યારે હુાં રસોડામાાં મમ્મીને મદદ કરતો, પરાંત ુઅમારી પત્નીઓએ પછી એ કાયષ કરવાની તક નહોતી 
આપી, એ લૉકડાઉનને લીધે મળી. મારા હાથની વાનગીઓ એમ તો બધાને જ ગમી, પરાંત ુમારા 
મમ્મી અને હદકરીને સૌથી વધ ુગમી. એ બાંને વારાંવાર મારા વખાણ કરી મારી પત્નીને ચીડવતા 
રહતેા. આમ જ નોંકઝોંકમાાં હદવસો વીતતા ગયા અને લૉકડાઉનનો સમયગાળો વધતો ગયો. અમે 
કેટલાક વમત્રોએ મળી કાયદાનુાં પાલન કરવા સાથે ગરીબોની વ્યથાનો વવચાર કયો અને કુદરતે 
સખીઓની વણઝાર લગાવી દીધી. અમે અમારા વવસ્તારના એક-એક ગરીબને ચાલીસ હદવસ ચાલી 
શકે એટલુાં અનાજ એ સમયે અને બીજી વાર પણ વહેંચ્યુાં.  

 

           એમ તો મારા પાાંચ વ્યવસાય છે, પરાંત ુસૌથી વપ્રય અને જૂનો વ્યવસાય, જે મારુાં  હુન્નર છે. 
હુાં ઇલેષ્તટ્રકલ કોન્દ્ટ્રાતટર છાં, એ કારણે એક ડોતટરની જેમ મેં પણ કોરોનાકાળમાાં આકક્સ્મક સેવાઓ 
આપી છે. એ સમયે હદલ્હીમાાં હઝરત વનઝામદુ્દીન મરકઝની અંદરથી દેશી-વવદેશી તબ્લીગીઓ 
ફાંસાયેલા હોવાના સમાચાર મળયા. કોરોનાની માંદીમાાં મરણાસન્ન અવસ્થામાાં પહોંચી ગયેલુાં આપણા 
દેશનુાં વમડીયા આ બાતમી મળતા સફાળાં જાગી ઉઠ્ુાં. કોરોનાનાાં ફેલાવા પાછળ અમેહરકન પ્રમખુ 
ડોનાલ્ડ ટ્રમ્પ સહહત હજારો ધનવાન વવદેશીઓને ભલૂાવી વમડીયાએ માાંડ પૈસા ભેગા કરી ઈસ્લામને 
શીખવા માટે નીકળેલ ગરીબ તબ્લીગીઓને સાણસામાાં લઈ કોરોના જેહાદને આખા દેશમાાં ચગાવી 
ધમષવાદનુાં ઝેર ફેલાવ્યુાં. સ્વાભાવવક રીતે આ બધી ગવતવવવધઓથી મારુાં  મગજ ખબૂ જ બખન્ન હત ુાં, 
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કારણ કે હુાં તબ્લીગી વવચારધારા ધરાવુાં છાં અને મારી દરેક ખબૂીઓ એને જ કારણે છે. ત્યાાં સધુી કે 
હુાં જમવાનુાં બનાવતા પણ એને લીધે જ શીખ્યો છાં. 
 

          એક રાતે્ર અબગયાર વાનયે મારા એક લાંગોહટયા વમત્રનો ફોન આવ્યો, એના ઘરે પાવર 
વોલ્ટેજની સમસ્યા હતી. એ વમત્ર સિાધારી પક્ષના એક કોપોરેટરની ખબૂ જ નજીકના સાંબાંધમાાં છે 
અને અવારનવાર એને જાહરેમાાં પીઠબળ પણ પરુૂાં  પાડે છે. હદલ્હીની ઘટનાને કારણે મારો ગસુ્સો 
ચરમસીમા પર હતો, પરાંત ુહુાં ન જાઉં તો મારુાં  કતષવ્ય લાજે અને મારો અંતરાત્મા મને વધક્કારે. 
 

           અંધારાને કારણે એ ટોચષથી મીટરપેટીમાાં અજવાળાં પાથરી રહ્યો હતો. વોલ્ટેજ મીટર 
વાયરમાાં લગાવી હુાં એની તરફ જોઈ બોલ્યો, “મારાથી દૂર રહજેે, હુાં પણ તબ્લીગી છાં, તને કોરોના 
લાગી જશે તો મારુાં  નામ બદનામ થઈ જશે!” 
 

           સાલાએ મને પીઠમાાં જોરથી એક મકુ્કો માયો, “એ ડોબા, આપણા બાંને વચ્ચે આવુાં કાંઈ 
આજ સધુી થયુાં છે? તુાં મારો ભાઈ છે, ડોબા!” 
 

           સાચુાં કહુાં? મને એનુાં વાક્ય અને મકુ્કો બાંને ખબૂ જ ગમ્યા, જોરથી વાનયો હોવા છતાય! 
મારી બખન્નતા ક્યાાંય ઉડી ગઈ, એક શાાંવત હ્રદયમાાં વ્યાપી ગઈ. એના ઘરની વીજળી શરૂ થઈ, એ 
સાથે મારા હદલમાાં પણ અજવાળાં પથરાઈ ગયુાં, ‘વમડીયા અને ધમાાંધ લોકો ગમે તેટલુાં ઝેર ફેલાવે, 

આ દેશના ભાઈ-ભાઈ ક્યારેય અલગ નહીં પડી શકે!’ 
 

સોલી હફટર – સરુત – ૯૯૦૯૬ ૫૨૪૭૭ 
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મદદ 

સવુનલ ર. ગામીત 

 
     

મોબાઈલની સ્િીન પર અજાણયો નાંબર જોઈ વવજયે તરત કૉલ હરસીવ કયો.  

‘અજય બોલુાં છાં.’  

અરે ! ત ુાં કયાાં છે ? ઘણા વરે્ ફોન કયો ને ! 
 ૨ વર્ષથી માઉન્દ્ટુ આબમુાાં છાં.   

મારો નવો નાંબર કયાાંથી મળયો ? 

ફેસબકૂ પરથી મળયો. તારી ભાભીના સીમાંત માટે મારે ગામ આવવુાં છે અને લોકડાઉનમાાં ત ુાં કાંઈ કરી 
શકે તો કર. 
 

અજય જોડે અધો કલાક વાતચીત કયાષ પછી વવજયે એના વવસ્તારના ભાજપના કાયષકરને અજય 
વવશે વાત કરી તો એણે વવજયને ગાાંધીનગર અને અંબાજીના  કાયષકરોના નાંબર આપ્યા. એ બધાએ 
ગજુરાતમાાં દરેક પ્રકારની મદદની ખાત્રી વવજયને આપી. પણ અજયને આબથુી ગજુરાતમાાં લાવવો 
કેવી રીતે? પછી વવજયે ૩/૪ પોલીસ વમત્રોને ફોન કરીને મારવાડી દુકાનદારોનો સાંપકષ  કયો. પણ 
પહરણામ શનૂ્દ્ય આવ્યુાં.  

 

વવજયનો આખો હદવસ ફોન કરવામાાં જ પસાર થયો હતો. વવજય રાતે્ર ફેસબકૂ ખોલીને બેઠો હતો 
ત્યારે એણે ભરૂચના વમત્ર સાંજયની એક પોસ્ટ જોઈ અને તરત જ સાંજયને ફોન કયો. કેમકે સાંજયની 
ટ્રાવેલ્સ આબ ુસધુી જાય છે.  

 

સાંજયે અંબાજીમાાં રહતેા એના કઝીન મહશેનો નાંબર વવજયને આપ્યો. વવજય પાસેથી વાત જાણીને 
મહશેે એના વમત્ર રૂપેશને વાત કરી. મહશે અને રૂપેશ એ બાંનેની ટ્રાવેલ્સ રાજસ્થાનના શહરેો સધુી 
જાય છે.  

 

રૂપેશે વવજય પાસેથી અજયનો નાંબર લીધો અને અજયને પાસ માટે ઑનલાઇન અરજી કરવાનુાં કહ્ુાં. 
અજયની અરજી રૂપેશે પોતાના સાંપકો દ્વારા માંજુર કરાવી. આ બધુાં કરતાાં દશ હદવસ થયાાં. એ 
દરમ્યાન વવજય સતત બધાાંના સાંપકષમાાં હતો.  
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આખરે ૦૫/૦૫/૨૦૨૦ની રાતે્ર રૂપેશે નક્કી કરી આપેલી ગાડીમાાં અજય તેની પત્ની સાથે આબથુી 
નીકળયો અને વહલેી સવારે તેઓ પોતાના ગામ  ઉમલ્લા(ભરૂચ) પહોંચ્યા. રસ્તામાાં ૨/૩ જનયાએ 
અજયે કાગળીયા બતાવવા પડયા. એ વસવાય એને કોઈ  તકલીફ ન પડી. 
 

ગામ પહોંચી અજયે વવજયને ફોન કરીને કહ્ુાં, વવજય તારી મદદને લીધે જ હુાં ગામ આવી શકયો. 
તારો ખબુ ખબુ આભાર.  

(સત્યકથા - પાત્રોના નામ બદલ્યા છે.) 
 

                       સવુનલ ર. ગામીત - દેગડીયા, સરુત. - 96386 80194 
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કોરોના ખેધે પડયો 
ડૉ. સ્વાવત સચુક શાહ 

 

સામાનનો થેલો ગેલેરીમાાં તડકામાાં મકૂીને આયરુ્ી સીધી જ નહાવા ગઈ. શાવરની સાથેસાથે એની 
આંખોમાાંથી પણ ધારા વહી નીકળી. 'કેટકેટલુાં ધ્યાન રાખ્યુાં! ઘરમાાંથી હુાં એક જ વસ્તઓુ લેવા જાઉં, 

માસ્ક-નલવ્ઝ ક્યાાંય ઊતારુાં  જ નહીં. લીફ્ટનો દરવાજો પણ ટીશ્યથુી જ ખોલુાં. પણ હવે? ક્યાાં સધુી 
બચી શકાશે?' 

 એનો ડર સાવ અસ્થાને ન હતો. સસરા  છોંતેરના ને સાસ ુતોંતેરનાાં. સાસનુી તો વળી એક જ હકડની 
કામ કરે. લનનનાાં બાર વરે્ આઈવીએફથી થયેલો દીકરો હજી ચાર વરસનો જ. કાંઈક તો કરવુાં જ 
પડશે એમ નક્કી કરી,એ બાથરૂમની બહાર આવી સાસનુી પાસે આવી બેઠી.  

 "મમ્મી,આપણા ફ્લેટમાાં,આપણા જ ફ્લોર પર ત્રણ કેસ પોબઝટીવ.." બોલતાાં બોલતાાં એની આંખો 
ફરી છલકાઈ.  

સાસ ુહજુ કાંઈ બોલે એ પહલેા એમનો ફોન બોલ્યો. રાજકોટથી ભત્રીજાનો ફોન હતો. ફોન પરૂો થતાાં 
જ એમણે ક્સ્મત ફરકાવ્યુાં. આયરુ્ી સમજી ગઈ કે સમસ્યા ઉકલી ગઈ છે. પછી તો તાબડતોબ સામાન 
પેક થવા લાનયો. ભત્રીજાએ છ કલાકમાાં રાજકોટમાાં ભાડાનો ફ્લેટ શોધી કાઢયો. ત્યાર બાદ સાસનુાાં 
બહને, સસરાનાાં બહને અને વહુની બહને, ત્રણેને ત્યાાંથી થોડો થોડો સામાન ભેગો કરી કામચલાઉ ઘર 
વસ્યુાં. બીજી જ સવારે બને્ન વધૃ્ધોને ધીમેધીમે સીડીથી છઠ્ઠા માળેથી ઊતારીને ગાડીમાાં બેસાડયાાં ને 
સપન-આયરુ્ી ઉપડયાાં રાજકોટ. નાનકડો શ્રીહન તો ઘરમાાં રહીને કાંટાળેલો. તે બહાર નીકળીને 
ખશુખશુાલ! 
જીવન ફરી મજાથી ચાલવા લાનયુાં. અઢી મહીના ઓછી સગવડ છતાાં બચિંતામતુત વવત્યા. પણ આ 
ખશુી કોરોનાને ક્યાાં માંજૂર હતી?  એક સાાંજે ફરી બોમ્બ ફૂટયો, 'બાજુનાાં જ ઘરમાાં પોબઝટીવ!'  હવે? 

ખશુી ને રાહતનો ફુનગો ફુસ્સ. ફરી રાતોરાત સામાન સમેટાયો, ને બાર કલાકમાાં પરત મસુાફરી શરૂ 
થઈ. સદનસીબે અમદાવારનાાં પોતાનાાં બબલ્ડીંગમાાં જે ત્રણ કેસ હતા એ વસવાય કોઈને થયો નહોતો. 
હવે તો એ પણ રીકવર થઈ ગયા હતા.  

તકલીફમાાં પણ હસતાાં રહવેાનો હુનર જાણતાાં આયરુ્ીનાાં સાસ ુપરત મસુાફરી દરવમયાન શ્રીહનને   
"કાનડુો મારે ખેધે પડયો છે "ની જનયાએ "કોરોના મારે ખેધે પડયો છે.." ગીત ગવડાવતાાં આવ્યાાં. 
(સત્યકથા - નામ બદલ્યા છે.) 

ડૉ. સ્વાવત સચુક શાહ - મવનપાલ,કણાષટક - 9341710882 

 



407 
 

 

વટહુકમ 

ડૉ. સ્વાવત સચુક શાહ 

 
 

લોકડાઉન કે જનતા કરફ્ ુપણ નહોતાાં આવ્યાાં ત્યારે કણાષટક સરકારે એક અઠવાહડયાની રજા જાહરે 
કરેલી જેથી લોકો ઘરમાાં રહી શકે. રજા શરૂ થયાનાાં ત્રીજા હદવસે તન્દ્મયને વવચાર આવ્યો કે આપણે 
સલામત રહવેા ઘરમાાં રહીએ છીએ તો આપણી કામવાળીને પોતાની સલામતીની હફકર કરવાનો હક 
નહીં? એણે પોતાની પત્ની તાન્દ્યા સાથે આ બાબતે વાત કરી અને એ તરત જ માની ગઈ. એ પણ 
સહૃદય હતી. એ લોકો એક કોલેજનાાં કેમ્પસમાાં, કવાટષસષમાાં રહતેાાં હતાાં. એમની કામવાળી બીજા પણ 
ત્રણ ઘરમાાં જતી હતી. તન્દ્મયે એ બધા પ્રોફેસર સાથે વાત કરી. એક-બે એ કહ્ુાં કે સોમવારે આવી 
જવા દો, કારણ કે રવવવારે રજા હોય છે. હા, આ શહરેમાાં કામવાળાઓને પણ રવવવારે રજા મળે 
અથવા એમ કહો કે એ લોકો રજા લઈ લે. એક પ્રોફેસર જીદ પર અડી ગયા કે એમને તો કામવાળી 
જોઈશે જ. જો એ બોલાવે તો બીજા બેને પણ લાલચ થાય કે જો કેમ્પસમાાં આવે છે તો અમારે ત્યાાં 
પણ કામ કરે. 
   શિુવારે તન્દ્મયની પત્ની તાન્દ્યાએ કામવાળીને કહી દીધુાં," કોઈ તને રજા આપે કે ન આપે, અમારે 
ત્યાાં તારે સોમવારથી આવવાનુાં નથી, કેમ્પસમાાં આવે તો પણ." સદભાનયે સોમવારથી લોકડાઉન શરૂ 
થઈ ગયુાં. બધાએ કામવાળાઓને ફરજજયાત રજા આપવી પડી.  પહલેી તારીખે એ લોકોને પગાર 
આપવાનો થાય. પહલેી એવપ્રલે અઠવાહડયાનો પગાર તો બધાએ આપી દીધો. પણ પહલેી મેએ બધા 
તન્દ્મયને પછૂવા લાનયા કે શુાં કરીશુાં? સાવ કામ કયાષ વગર પરૂો પગાર આપવો પડશે કે અડધો 
અપાય? વળી પાછા ચોખવટ કરે કે આ તો બધાનુાં સરખુાં રહ ેએનાાં માટે પછૂીએ છીએ. ફરી તન્દ્મયનો 
વટહુકમ બહાર પડયો," તમે બધા અડધો પગાર આપો તો પણ હુાં તો આખો પગાર જ આપીશ." 
નાછૂટકે બીજાઓએ પણ આખો પગાર આપ્યો. 
 

  સદનસીબે( કે કમનસીબે?) મેની ચાર તારીખથી લોકડાઉન ખલુ્યુાં. તન્દ્મયના ગામમાાં આમ પણ 
ગણયાગાાંઠયા કેસ હતા. તેથી કામવાળીને કેમ્પસમાાં આવવાની છૂટ મળી. ઘીનાાં ઠામમાાં ઘી પડી રહ્ુાં. 
તન્દ્મય-તાન્દ્યાને સાંતોર્ હતો કે એમણે પગાર કાપી ને કોઈની તકલીફ વધારી નથી. 
      

ડૉ. સ્વાવત સચુક શાહ - મવનપાલ,કણાષટક - 9341710882 
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કોરોનાકાળની સત્યકથા 
શે્વતા તલાટી 

 

અમારા પાડોશી ભાઈને આજથી લગભગ પાંદરેક હદવસ પહલેાાં - 26 સપ્ટેમ્બરના  ઝીણો તાવ આવ્યો. 
શરદી ઉધરસ તેવુાં કાંઈ જ ન હત ુાં પણ આ તો  કોરોનાકાળ! જો કોરોના ગ્રસ્ત હોય અને અડધી રાતે્ર 
તકલીફ વધી જાય તો શુાં? એ બીકથી ફટાફટ ફેવમલી ડોતટર પાસે ગયા. તેમની સલાહથી કોરોના 
ટેસ્ટ કરાવ્યો એનો હરપોટષ  લગભગ ૩૩ કલાક પછી આવે એટલા માટે  ડોતટરે ઘરે જવાનુાં કહ્ુાં છતાાં 
મનની બીક કે વધ ુપડતી સાવધાની શુાં કહવે ુાં તે સમજાતુાં નથી પણ કોરોના પોબઝટીવ હોય અને 
અડધી રાતે્ર તકલીફ થાય તો શુાં? એટલે તેમની હોક્સ્પટલમાાં એડવમટ કયાષ. બીજે હદવસે સાાંજે હરપોટષ  
આવ્યો અને તેમાાં પોબઝહટવ હતો five percent જેવુાં જ ઇન્દ્ફેતશન હોવાના લીધે ડોતટરે તેમને ઘરે 
જવાનુાં કહ્ુાં. ઓક્તસજન કે કશુાં જ આપવાની જરૂર નહોતી. ઘરે આવ્યા.  

ત્રણેક હદવસ પછી ઘરે ડોતટર બોલાવીને ફેફસામાાં કોઈ ઈન્દ્ફેતશન તો નથી ને એ તપાસ કરાવવુાં 
તેમને જરૂરી લાનયુાં. અને એ ટેસ્ટમાાં ફેફસામાાં કફ જમા થઈ ગયો છે તેવુાં જણાવ્યુાં. ફરી બીક અને એ 
ભાઈ ટીબી હોક્સ્પટલમાાં એડવમટ થવા માટે ગયા. ત્યાાં સફાઈ, વ્યવસ્થા વગેરે  બરાબર ન જણાતાાં 
એ ભાઈ પાછા આવ્યા અને બીજે હદવસે સવારે એક મોટી હોક્સ્પટલ (જેનુાં નામ 'સ'થી શરૂ થાય છે.) 
તેમાાં એડવમટ થઈ ગયા. ટ્રીટમેન્દ્ટમાાં તેમને ફેફસામાાંથી કફ દૂર કરવાના ઇન્દ્જેતશન લેવાના હતા. હુાં 
રોજ ભાભીને બારીમાાંથી તબબયત પછૂતી. આજે નવ હદવસ થયા છતાાં ઘરે પાછા ન આવતા મેં પછૂયુાં 
ત્યારે ભાભીએ કહ્ુાં કે જે ઇન્દ્જેતશન આપવાના હતા તે તો આપ્યા જ નથી જ્યારે  એ ભાઈએ કાંટાળીને 
ઘરે જવાની વાત કરી ત્યારે નસે કહ્ુાં, “ ઇન્દ્જેતશન તો મકૂવાનુાં શરૂ કયુાં જ નથી એટલે તેનો કોસષ 
પરૂો કયાષ પછી જવા દેવામાાં આવશે.” 

14 15 હદવસમાાં લગભગ સાડા ત્રણ લાખનો ખચો થઈ ગયો. અને એક પણ વાર ઓક્તસજન 
આપવાની જરૂર પડી જ નથી. 
 

શે્વતા તલાટી - વડોદરા - 73834 23066 
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વવરહ 

શે્વતા તલાટી 
 

કોરોનાકાળ એવો કાળ સાબબત થઈ ચકૂ્યો છે જેના વવશે ક્યારેય કોઈએ સપનામાાં પણ નહીં વવચાયુાં 
હોય. ઘણી વખત એવુાં બનતુાં હોય છે કે પવતને બદલી વાળી નોકરી હોય અને પત્નીને બાળકોની 
શાળા વારાંવાર બદલાય નહીં આને કારણે કે ઘરડાાં સાસ ુ - સસરાની દેખરેખ માટે તેમનાથી દૂર 
સ્થાયી થવુાં પડત ુાં હોય. રજાઓમાાં પવત આવતો જતો રહ,ે એમ વર્ો નીકળી જાય.  

પણ આ કોરોનાના કારણે એક સ્થળ પર એકલા અટવાયેલા પરુુર્ને સતત તેના કુટુાંબની બચિંતા અને 
બીજી તરફ તેનાથી દૂર રહતેી પત્નીને પવતની બચિંતા કોરી ખાતી હોય છે વનયવમત હટફીન માંગાવીને  
દાળ, ભાત,શાક રોટલી જમી લેતા પવતને હટહફન આવતુાં બાંધ થયુાં. સ્ટાફના કોઈ પણ જમવા બોલાવે 
પણ નહીં અને બોલાવે તો અથવા કહ ેકે ઘરેથી આપી જઈશ તો પણ એક ભય કે ક્યાાંક સાથે સાથે 
કોરોનાનો ચેપ આવી જશે તો?  આજે સતત ભયના ઓથાર નીચે જીવતો માણસ છે. તાત્કાબલક 
ઇન્દ્ડકશન વસાવીને જેમ તેમ જે ફાવે એ બનાવીને લખૂુાં પાકુાં ખાવાનુાં, વાસણ સાફ કરવાના, કપડાાં 
ધોવાના અને અન્દ્ય જરૂરી કામ. 
ફોન પર થતી વાતચીત પણ કેટલી બદલાઈ - "બધાનુાં ધ્યાન રાખજે. દૂધ કે જરૂરી સામગ્રી લેવા 
જવુાં જ પડે તો માસ્ક પહરેીને જજે. ભલૂીશ નહીં. છોકરાઓનુાં ધ્યાન રાખજે." 
અને પત્નીની બચિંતા - " શુાં જમ્યા હશે? બરાબર બન્દ્યુાં હશે?" અને ધારો કે ફોનમાાં સહજે પણ ભારે 
અવાજ સાંભળાય તો જીવ ઊંચો થઈ જાય. સાવ એકલા છે તો કોણ ધ્યાન રાખશે? છેલ્લા દસેક વર્ષથી 
આ જ રીતે જીવવાની ટેવ હતી પણ વવરહનો આવો અનભુવ નહોતો થયો. ઘણીવાર એવુાં બનેલુાં કે 
બાળકો  માાંદા સાજા હોય, સાસ-ુસસરામાાંથી કોઈ બીમાર હોય પણ પત્ની સાંભાળી જ લેશે એ ખ્યાલ 
હતો. પણ આ સમયે હવે .... બાંને પકે્ષ આટલી બચિંતાનો અનભુવ, પે્રમના આટલા ઊંડાણનો અહસેાસ 
કોરોનાકાળમાાં થયો. મશીનની જેમ ચાલતી જજિંદગી હતી. પણ આ મશીનની ચાલ જ્યારે થોડી માંદ 
પડી ત્યારે માંદ પડી ગયેલુાં ઘણુાં બધુાં જાણે ધમનીઓમાાં દોડવા માાંડ્ુાં.  

દરરોજ ફોનમાાં એકબીજા પ્રત્યે વ્યતત થતી  બચિંતાઓમાાં પહરપતવ પે્રમ, કુટુાંબ પ્રત્યેનો પે્રમ- ખબુ જ 
જવાબદારીપવૂષકનુાં વ્યક્તતત્વ સ્વરત ુાં હત ુાં. જ્યારે મહહના પછી પવત ઘરે આવી શક્યા ત્યારે આખા 
કુટુાંબના ચહરેાના હાવભાવ જોવા જેવા હતાાં. કપરા સમયે એકબીજાની દૂરી ખબૂ જ ખ ૂાંચે છે.  મહહનાનો 
આ ગાળો આટલો લાાંબો ક્યારે પણ નહોતો લાનયો! 
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સકારાત્મક ઊજાષ 
તવતક્ષા પી. રાવબલયા 

 
 

એક હદવસ સાાંજે ફોન દ્વારા સમાચાર મળયાાં કે મારાાં સહકમષચારી મેહુલભાઈને કોરોના પોબઝહટવ 
આવ્યો છે.જીવનમાાં પહલેી વાર આ પોબઝહટવ શબ્દએ મને હચમચાવી નાખી.હુાં અને ઘરનાાં સભ્યો 
પરેૂપરૂી તકેદારી સાથે બહાર નીકળતાાં. છતાાંપણ એક પ્રશ્ન મનમાાં મુાંઝવતો રહતેો કે કદાચ હુાં 
પણ..જોકે એવા કોઈ લક્ષણો ન હતાાં છતાાંપણ ડર મનમાાંથી હટતો ન હતો.અમે જાતે ચૌદ હદવસ 
હોમ કોરોન્દ્ટાઇન પાડ્ુાં. મેહુલભાઈ પણ ખબૂ તકેદારી સાથે બહાર નીકળતાાં એનો મને ખ્યાલ જ છે, 

તેમના ઘરમાાં પણ બાળકો અને વધૃ્ધો બને્ન હોવાથી કાળજી અને તકેદારી રાખવી અવનવાયષ જ 
હતી.ખબર નહહ ક્યાાંથી છપા પગલે અને ધ્યાન બહાર આ કોરોના તેમનામાાં પ્રવેશી જ ગયો. 
 

મેં તેમને બીજા હદવસે ફોન જોડયો તેમની વાત સાાંભળી મને તેમની તબબયતના લીધે થયેલ 
બચિંતામાાંથી થોડી મકુ્તત મળી, થોડો હાશકારો થયો. તે પોતે હહમતમાાં હતાાં.પણ સાથે બીજા સમાચાર 
એ મળયા કે તેમના વપતા પણ કોરોના સાંિવમત થયાાં હતાાં.ઘરના બને્ન મખુ્ય વ્યક્તતઓ હોક્સ્પટલમાાં 
અને ઘરે માત્ર બાળકો અને સ્ત્રીઓ. 
 

ચાર હદવસ બાદ હોક્સ્પટલમાાંથી રજા મળી અને ઘરે હોમકોરોન્દ્ટાઇન કયાષ. બે ત્રણ હદવસ બાદ ફરીને 
બને્નને તાવ, કળતર, ટાઢ, માથ ુદુખવુાં અને સખત મોટી ઉધરસ સાથે તકલીફ વધવા લાગી એટલે 
ફરીને હૉક્સ્પટલાઇજ કરવામાાં આવ્યા.આ વખતે પહરક્સ્થવત વધ ુગાંભીર જણાતી હતી. ઓતસીઝન 
લેવલ 85 થી 90 રહતે ુાં.અવતશય ઉધરસ સાથે ઓક્તસજન ચાલ ુહોવા છતાાં શ્વાસ લેવામાાં તકલીફના 
કારણે બચિંતા વધતી જતી હતી. 
 

તેમના કહવેા મજુબ છ હદવસ સધુી પથારીવશ જ રહવે ુાં આકરુાં બની ગયુાં હત ુાં. બોલતાની સાથે જ 
ખોટી ઉધરસ પોતાનો રાંગ બતાવવા લાગતી.આવા તો સોળ હદવસ ત્યાાં કાઢયાાં. વોડષમાાં ટપોટપ થતાાં 
મતૃ્ય ુજોઈ મનમાાં થત ુાં ક્યારે આપણી બાજી સાંકેલાઈ જાય એ કહી ન શકાય. 
 

આવી વવકટ પહરક્સ્થવતમાાં પણ હહિંમત અને ભગવાન પરની શ્રધ્ધાએ તેમને મતૃ્યનુા મખુમાાંથી પાછા 
લાવ્યાાં. પોબઝહટવવટીથી ભરપરૂ રહતેા મેહુલભાઈને તેમની સકારાત્મક વવચારસરણીએ જ ઉગાયાષ એવુાં 
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મારુ સ્પષ્ટ્ટ પણે માનવુાં છે. તેમનાાં સાજા થવામાાં ઇમ્યવુનટી જવાબદાર હશે પણ પોબઝહટવવટીનુાં પલડુાં 
વધ ુભારે હશે. 
(સત્ય ઘટના) 
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ન સાાંપડ્ુાં અંવતમ દશષન 

તવતક્ષા પી. રાવબલયા 
 

આ સમયને કોરોનાકાળ તો આપણે કહી દીધો છે પણ ટપોટપ થતાાં મતૃ્ય ુજોતાાં તો આ મરણકાળ 
હોઈ તેવુાં લાગે છે. હવે તો ઘરની અંદર અને બહાર પણ મ ૂાંઝારો.એ તો  હજુ પણ આપણે કોઈને કોઈ 
રીતે સાચવી લઈએ છીએ પણ સ્વજનોના થતાાં મતૃ્યનુા લીધે જે હૃદયનો મ ૂાંઝારો છે તે વ્યતત કરવા 
કોઈ સાાંભળનાર પણ પાસે નથી. આ તે કેવી કાળની થપાટ! ગયુાં તેને તો પાછા લાવી નથી શકતાાં 
પણ એક સહાનભુવૂતનો હાથ કે ખભો પણ આપી નથી શકાતો. એક તો સ્વજનનુાં મતૃ્ય ુઅને ઉપરથી 
કોરી ખાતી દીવાલોની સાથે આપણી પણ એકલતાાં. 
 

અમારાાં કુટુાંબના એક સ્વજનનુાં મુાંબઈમાાં કોરોનાના લીધે મતૃ્ય ુથયુાં. જ્યારે જાણ થઈ ત્યારે દુુઃખ થયુાં 
પણ એથીય વધ ુદુુઃખ તો ત્યારે થયુાં જ્યારે તેમના પતુ્ર અજયને સાાંત્વના આપવા કરેલ ટેબલફોવનક 
વાતચીત સાાંભળી. 
 

"પપ્પા ક્યારેય બહાર નીકળતાાં ન હતાાં. માત્ર હુાં લોકડાઉનમાાંની છૂટછાટો મળયાાં બાદ કામ માટે 
બહાર જતો એ પણ જ્યારે ખબૂ જરૂરી હોઈ ત્યારે જ. ઘણી સાવચેતી બાદ પણ કોરોના ઘરમાાં આવીને 
જ રહ્યો. એકાદ હદવસ પપ્પાને તાવ આવતાાં પેરાસીટામોલથી કામ ચલાવ્યુાં તો પણ ફેર ન પડતાાં 
શાંકા લાગતાાં ટેસ્ટ કરાવ્યો અને પોબઝહટવ આવ્યો. સાથે જ મેં અને ઘરનાાં બીજા સભ્યોનો ટેસ્ટ પણ 
પોબઝહટવ. મહાનગરીમાાં એક જ ઘરમાાં કેટલાાં રૂમ હોય! બધાને કોરોન્દ્ટાઇન કરવામાાં આવ્યા તેમાાં 
પપ્પાની તબબયત બગડતાાં તેમને હોક્સ્પટલમાાં ખસેડવામાાં આવ્યાાં. ચારેક હદવસ બાદ હોક્સ્પટલમાાંથી 
તબબયત વધ ુબગડી રહી છે તેવા સમાચાર આવતાાં ઘરનાાં સભ્યો બચિંવતત બની ગયાાં. જેમતેમ કરી 
હહિંમત દાખવી પ્રભનુા સહારે તેઓ ઉગારસે તેવી શ્રદ્ધા સાથે આ કટોકટીનો સમય પસાર કરવા લાનયાાં. 
બીજા હદવસે વહલેી સવારે હોક્સ્પટલમાાંથી ફોન આવ્યો કે તમારાાં પપ્પાનુાં સારવાર દરમ્યાન મતૃ્ય ુ
થયેલ છે." 
 

મતૃ્ય ુતો ભગવાનની ઈચ્છાને આધીન હત ુાં ,પરાંત ુઅંવતમ મખુ પણ તેમના ઘરનાાં સભ્યોને જોવા 
મળયુાં નહહ. બધા જ કોરોના પોબઝહટવ હોવાના કારણે અંવતમહિયા પણ કરી ન શક્યા. તમામ 
સાંબાંધીઓએ ટેબલફોવનક આશ્વાસન પરુૂાં  પાડ્ુાં. આ સમયમાાં બીજુ ાં થઈ પણ શુાં શકે? 
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ફરજપાલન 

તવતક્ષા પી. રાવબલયા 
 
 

આ એ સમયની વાત કરી રહી છાં કે જ્યારે હજુ કોરોનાના કેસ માત્ર ગણયાગાાંઠયા ગજુરાતમાાં હતાાં. 
અત્યારે પણ લખતા એમ થાય કે કાશ! આ બધુાં જ ત્યાાં અટકી ગયુાં હોત તો. પણ ધાયુાં ધણીનુાં થાય. 
ઈશ્વરને જે યોનય હશે તે બીજુ ાં શુાં? 

 

રાતે લોકડાઉન જાહરે થયુાં. લોકડાઉન શબ્દ પણ આમ તો પહલેી વાર સાાંભળેલ એટલે વધ ુતે વખતે 
તો ખબર નહતી પણ જાહરે પહરવહનના તમામ સાધનો બાંધ કરી દેવામાાં આવ્યા હતાાં. બીજા હદવસે 
સવારે મારે શાળાએ જવાનુાં હત ુાં. શાળાએ વવદ્યાથીઓ ન આવતાાં પણ વશક્ષકોને જવાનુાં રહતે ુાં. શાળાએ 
ન જવા માટેનો કોઈ ઓહફવશયલ પહરપત્ર થયો ન હતો એટલે જવાનુાં એ તો ફરજીયાત હત ુાં.હવે આવા 
સમયે દોઢેક કલાકનો સમય લેતો રસ્તો પસાર કરી ત્યાાં પહોંચવુાં કઈ રીતે? આ એક મોટો પ્રશ્ન મારી 
સામે આવી ઉભો રહ્યો . 
 

વહલેી સવારે 6 વાનયે હુાં રેડી થઈ બસસ્ટેશન પહોંચી ગઈ કૈક મળી જ જશે એવી આશા સાથે.ઘરેથી 
તો બધાની ના જ હતી જવાની પણ હુાં જવા મક્કમ હતી. સ્કલૂના આચાયષ સાથે વાત થઈ ત્યારે 
તેમનો જવાબ પણ એ જ હતો કે હજુ સ્કલૂ બાંધ કરવા માટેનો કોઈ જ પરીપત્ર થયો નથી.અને આ 
રહ્ુાં સરકારી ખાત ુાં એટલે પહરપત્ર કે કોઈ ઠોસ મેસેજ વગર કશુાં જ જાતે કરી શકાય તેમ ન હત ુાં.  

 

એવા સમયે હુાં નીકળી પરાંત ુકોઈ જ વાહન રસ્તા પર ફરકત ુાં ન હત ુાં એકાદ બે ટ્રક નીકળતા પણ એ 
મારી માંજજલ તરફ જતા ન હતાાં. આખરે કલાકએકની રાહ જોયા બાદ પણ કશુાં જ ન મળતાાં. મેં 
ટુવહીલર લઈને જવાનુાં નક્કી કયુાં. 
ફરી ઘરે જઈ એષ્તટવા લઈને ચાલી નીકળી.આખરે મારે મારી ફરજ પર હાજર રહવેાનુાં મેં નક્કી જ 
કયુાં હત ુાં. રસ્તામાાં એકાદ જનયાએ કોઈ પોલીસ રોકશે એવો ડર હતો પણ હુાં પણ ફરજ પર જઈ રહી 
છાં એ વાતને મનમાાં રાખી હુાં મારી શાળાએ પહોંચી તો ખરી જ... 
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માનવસકતા 
તેજલ શાહ ‘રેવા’ 

 
 

    કોરોના મહામારીએ આખા વવશ્વને હલબલાવી નાખ્યુાં છે. એની અસર સાંબાંધો પર પણ થઈ છે. 
દાાંપત્યજીવન પર પણ એની અસર વધારે દેખાય છે. રોજ કાંકાસ અને ઝગડાથી કાંટાળી કોઈએ 
આપઘાત કયો તો કોઈ જુદા થઈ ગયા એ સમાચાર તો હોય જ. 
    

       મારી ભાણેજનો અચાનક ફોન આવ્યો કે હુાં તમારા ઘરે રહવેા આવુાં છાં. અમે તો ખશુ થયા. 
સરસ, ચાલો બધા સાથે આનાંદની પળો માણીશુાં. બીજા હદવસે એ આવી ગઈ. થોડા સમય પછી મેં 
મહસેસૂ કયુાં કે એ કાંઇક મ ૂાંઝાય છે. હુાં અને ભાણેજ બહાર ગેલેરીમાાં બેઠા યાદો વાગોળતા હતા. ત્યારે 
મેં એના હાથ પર હાથ મકૂી એટલુાં જ પછૂયુાં, "શુાં થયુાં?કાંઈ પ્રોબ્લેમ છે?" અને બસ એ મને વળગીને 
રડવા લાગી. મેં પણ એને રડી લેવા દીધી. પછી એણે શાાંત થઈ બધી વાત કરી કે ઘરમાાં છેલ્લા 
થોડા સમયથી પ્રોબ્લેમ છે. સાસ ુઅને પવત જોડે લડાઈ થાય છે.  માટે હુાં એ ઘર છોડીને આવી ગઈ 
છાં. અલગ રહવેાની વ્યવસ્થા થશે તો જ પાછી જઈશ. 
 

         હુાં એક બે્રઈન હરલેટેડ એષ્તટવવટી સેન્દ્ટરમાાં વશબક્ષકા છાં. એટલે મને ખ્યાલ આવી ગયો કે એને 
કઈ રીતે સમજાવવી અને પાછી સાસરે મોકલવી. મેં એને ઘરની બધી જ વ્યક્તતઓનાાં સારા દસ 
ગણુ અને ખરાબ દસ ગણુ લખવાનુાં કહ્ુાં. એ પણ વશક્ષક જ હતી પણ આ કોરોનાએ તો ભલભલાની 
માનવસકતા બદલાવી નાખી છે. બીજા હદવસે એણે મને એના ઘરની ૫ વ્યક્તતઓનાાં થઈને સારા 
પચાસ ગણુ આપ્યા.  પણ ખરાબ તે્રવીસ જ આપ્યા. પછી એ બધાાં જ સારાાં-ખરાબ ગણુો વવશે ચચાષ 
કરી. મેં સમજાવ્યુાં, "બેટા, હજુ તો તમારી જજિંદગીમાાં આવાાં ઘણાાં તોફાનો આવશે. બધાાં સાથે મળીને 
સામનો કરશો તો જ થશે. અલગ અલગ હદશામાાં દોડશો તો વવખરાઇ જશો. બીજા હદવસે કુમાર લેવા 
આવ્યા ત્યારે કાંઈ પણ દલીલ કયાષ વગર જતી રહી. અત્યારે ખબૂ ખશુીથી જીવન પસાર કરે છે. 
 

     આ કોરોનાની મહામારીના સમયે આવાાં બનાવ ઘણાાંનાાં જીવનમાાં બનતા જ હશે. બધાને એક 
બીજાનાાં માનવસક ટેકાની જરૂર હોય છે. એકબીજાના વવચારોને સમજીને આવી કપરી પહરક્સ્થવતનો 
સામનો કરવો જોઈએ. 

તેજલ શાહ ‘રેવા’ - વલ્લભ વવદ્યાનગર - 7600167545 

 



415 
 

હદકરી એટલે વહાલથી ખળખળ કરતો દહરયો  

કોરોના વાઈરસ તને ક્યાાંથી સમજાય !!! 
તલુસી દેસાઈ 

સમય દરેક માનવીની પાછળ શુાં વનમાષણ કરે છે તે અકલ્પ્ય છે. ચાર-ચાર વખતના તબક્કાવાર લોક-
ડાઉનના વનયમો હળવા થયા પછી , ૧૬મી સપ્ટેમ્બરે , મારા પપ્પા બેંકના કામે ગયા . 
 

૧૯મીએ પપ્પા અને ભાઈ તાવથી સાંિવમત થયા અને ૨૧મીએ મમ્મી. ભાભીને નાના છોકરાઓ સાથે 
વપયર મોકલી અપાતા ત્રણેની જવાબદારી મારા વશરે અાાવી , જે મેં મનથી ક્સ્વકારી લીધી . મારા 
હસબન્દ્ડની અમદાવાદ બદલી થતાાં મારા વપયરના સભ્યોની મને દરેક પ્રસાંગોપાત હૂાંફ મળી છે . 
 

     અત્યાર સધુી  ત્રણેય જણા કોરોના સાંિમણમાાં આવતા હુાં એકલી ડોતટરો અને લેબ -
ટેકવનવશયનના સાંપકષમાાં રહી. ભાઈ -મમ્મીની કટોકટીભરી ક્સ્થવતની માહહવતથી મનમાાં માનવસક 
વ્યથાથી થકાન અનભુવવા માાંડી. 
 

      સવારમાાં ૫-પ બલટરના બબસ્લેરીના બાટલા , ગરમ-પાણી , લીંબ-ુપાણી , તાજા સમારેલા ફળ-
ફળાહદ , ૮—૮.૩૦માાં નાસ્તો અને હળદરવાળાં દૂધ, બપોરે ૧ર વાગે જમવાનુાં, ૪ વાગે ફરી લીંબ-ુ
પાણી -- હળવા નાસ્તા સાથે, સાાંજે સપૂ અને રાતે ૭.૩૦ વાગે વાળ . બીજા માળે રહતેા વપયહરયાની 
બગડેલ બલફ્ટની અવગણના કરી, જાતે વનયવમતપણે ૧૪ હદવસ ઉપરની સામગ્રીઓ પહોંચાડતી 
રહલેી . 
 

       પમા હદવસે ત્રણે જણના ફેફસાનુાં સ્કેવનિંગ થતા , પપ્પાને પ% , ભાઈને રપ% અને મમ્મીને 
૫૦% બ્લોકેજ આવ્યુાં . ડો.કેતનભાઈના સચૂનથી મમ્મીને મહાવીર-ટ્રોમામાાં ડો.કરસન હઠેળ સારવાર 
લેવાની સલાહ મળી . 
 

    પપ્પા હોક્સ્પટલમાાં ટ્રસ્ટી હોવાથી , બીજે હદવસે , ભાઈને પણ ૧૦૨ તાવ અને માથાના અવતશય 
દુ:ખાવા સાથે , મમ્મી સાથેના ભાબગયારા રુમમાાં દાખલ કરાયો . ચાર હદવસમાાં તેને રજા મળી ગઈ. 
એના આગલા હદવસથી જ મમ્મીની ક્સ્થવત કથળવા માાંડેલી .હવે ફોન પર મમ્મી વાત કરવાનુાં 
ટાળતી. 
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 આઠમા હદવસે મમ્મીને કોઈ દૈવી-શક્તતએ અણસારો આપ્યો કે તારો હદકરો સારો થઈને ગયો તો ત ુાં 
કેમ સારી ન થાય  !! આ વવચારે મમ્મીની જીવતી લાશને કોરોના વાઈરસ સામે લડવાનુાં મનોબળ 
મળયુાં. 
 

ફતત પ હદવસ માટે દાખલ થયેલ મમ્મીને દસમે હદવસે , કોરોના-ફ્રી---તવોરોન્દ્ટાઈન-ફ્રીના ટાઈટલ 
સાથે રજા મળી. મમ્મીના પરત આવ્યા પછી જ્યારે એણે જણાવ્યુાં કે એને તો ૧૭% જ બ્લોકેજની 
માહહવત હતી , ત્યારે હુાં એકદમ ભાાંગી પડી — મનોમન મમ્મીની સાંઘર્ષમય ક્સ્થવત વાગોળતા કે જો 
મમ્મીને ખરેખરી વાસ્તવવકતાની જાણ હોત તો અમે મમ્મીનો સહવાસ ફરીને માણી શકતે !!!  

 

હુાં તીવ્ર માનવસક તાણ અને અસ્વસ્થતાનો (depression & anxiety)વશકાર બની . ડો.ના વનદાન  અને 
દવા લઈ ૫૦% સારી થઈ . મમ્મી -પપ્પા-ભાઈના કહવેાથી થોડા હદવસ માટે વપયર રહવેા આવી. 
 

મારી હાલત જોઈને , જ્યારે ત્રણે જણા સાથે બોલ્યા કે " બચિંતા ,બચતા સમાન છે , છોડ એને અને 
જલ્દી-જલ્દી સારી થઈ જા .અમે તારી સાથે જ છીએ . ત ુાં તો અમારો વહાલનો  ખળખળ કરતો દહરયો 
છે", ત્યારે મને માાંદગીમાાંથી બહાર આવવાનુાં  પે્રરક-બળ મળયુાં અને મારી તબબયત સધુરતી જાય છે  

 

      કોરોના વાઈરસ તેં ઘણા માનવીઓને સાંિવમત કયાષ પણ તેના કુટુાંબીજનો-સ્વજનોની પીડા-
વ્યથા-સાંઘર્ષ તો તારી સમજની બહાર જ રહશેે . 
(સત્યકથા) 

તલુસી દેસાઈ – સરુત - ૯૮૨૫૮૪૧૨૭૪ 
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પસુ્તકોનો લોકાપષણ સમારોહ મોકુફ રાખ્યો 
ઉમેશ ભટ્ટ 

 

ઘરમાાં અને પહરવારમાાં ખશુીનો માહોલ હતો. માચષ-૨૦૨૦ ના શરૂઆતના હદવસોમાાં જ આવનારા 
અવસરની ભવ્યોિમ ઉજવણી કરવા માટેની ચચાષઓનો દોર શરૂ થઇ ચકૂ્યો હતો. પ્રસાંગને સફળ 
બનાવવા માટેનુાં આગોતરુાં આયોજન નક્કી થઇ રહ્ુાં હત ુાં. કામોની સોંપણી થવા માાંડી હતી. વવશાળ 
ચાહક વગષ તરફથી મને પ્રશ્ન પછૂાતો હતો ાુઃ "ઉમેશભાઈ, નવા પસુ્તકો ક્યારે પ્રગટ કરો છો ?" 

પ્રશ્નકતાષઓની શભુલાગણીનો આવવષ્ટ્કાર કરવાનો શભુઅવસર પ્રાપ્ત થવાનો હતો. સૌને હૈયે ઉમાંગ 
છલકાતો હતો. સધુીરભાઈએ 'સાંસ્કાર ભવન' નોંધાવી દીધુાં હત ુાં. કેયરુભાઈએ રસોઇયા સાથેની બેઠકનો 
દોર શરૂ કરી દીધો હતો. "પપ્પા રતાળના વડા જમણમાાં ચોક્કસ રાખજો" દીકરી રૂપલની આ ફરમાઇશ 
હતી. મોટીબેન મોક્ષદાબેન અને સવતસભાઈ વારાંવાર પછૂતા હતા. "કેટલાાં માણસોને આમાંત્રણ 
આપવાનુાં છે ?" પત્ની પબૂણિમાબેન અન્દ્ય પહરવારજનો સાંગાથે મળી આમાંત્રીતોની યાદી બનાવવામાાં 
વ્યસ્ત હતા. અલ્પાબેન અન્દ્ય વ્યવસ્થા સાંભાળતા હતા અને સૌને મદદરૂપ થતાાં હતા. 
 

હુાં હળવો ફૂલ હતો. વમત્ર નરેશભાઈ કાપડીયા, રમેશભાઈ પરમાર, અશેર્ભાઈ મોદીના સહયોગથી 
અને 'શભુ સાહહત્ય'ના સવેસવાષ મા. દીપકભાઈ નાયકના પ્રોત્સાહન થકી લોકાપષણ થનારાાં મારા ત્રણ 
પસુ્તકો (૧) બાળઉછેરનાાં રહસ્યો (૨) ભીનાશનો ઉજાશ (૩) દૃષ્ટ્ટાાંત બોધનાાં લોકાપષણ માટેનુાં સદૃુઢ 
આયોજન થઇ રહ્ુાં હત ુાં. તા. ૨૨મી માચષ, રવવવારના રોજ રાંગેચાંગે થનારા લોકાપષણ સમારોહના 
માંચસ્થ મહાનભુાવો મા. યઝદીભાઈ કરાંજીયા, મા. ભરતભાઈ શાહ (છાાંયડો), મા. વીરેન્દ્ર મજમદુાર 
(બટુકભાઈ) મા. નરેશભાઈ વહરયા (તાંત્રીશ્રી, ધબકાર)ને વવવધવત આમાંત્રણ અપાઈ ચકૂ્ુાં હત ુાં. અમે 
સૌ આનાંદવમવશ્રત રોમાાંચ અનભુવી રહ્યા હતા. 
 

માચષ-૨૦૨૦ના પ્રથમ સપ્તાહના સમયગાળામાાં વવશ્વમાાંથી અને ભારત દેશના અમકૂ ખણૂાઓમાાંથી 
'કોરોના' નામની મહામારીના ચોંકાવનારા વાવડ આવી રહ્યા હતા. ગજુરાત લગભગ નબચિંત હત ુાં. 
માચષ-૨૦૨૦ના બીજા સપ્તાહમાાં 'કોરોના' વ્યાવધનો પગપેસારો ઠેર-ઠેર થવા માાંડયો. 'કોરોના' રોગનો 
વાઇરસ એનો વવસ્તાર વધારતો જતો હતો. ઝડપભેર ભયજનક સપાટી વટાવી રહલેાાં કોરોના અને 
એના વ્યાપને અટકાવવા સરકાર, સમાજ અને પ્રજાજનો સજાગ થવા માાંડયા હતા. મને પણ અંદેશો 
આવવા માાંડયો. ચેતવણીઓ મળવા લાગી. દીપકભાઇએ કહ્ુાં. "ઉમેશભાઇ, કાયષિમ મોકુફ રાખો તો 
સારુાં ." તા. ૧૨મી માચષ ૨૦૨૦ ના રોજ મારા વડીલશ્રી વીરેન્દ્ર મજમદુાર (બટુકમામા) ને મળયો. 
તેમણે પણ બચિંતા વ્યતત કરી. મા. ભરતભાઇ શાહ (છાાંયડો) તો કોરોનાના આિમણ સામે જનસેવા 
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કરવાના પ્રયાસો વવચારી રહ્યા હતા. બાંને મહાનભુવોએ સમાજ અને આમ જનતા પ્રત્યેની સેવાકાયષ 
માટેની પ્રવતબધ્ધતા જણાવી. "પસુ્તકોનુાં લોકાપષણ થોડુાં લાંબાય તો કોઇ વાાંધો આવે એવો નથી " કહ્ુાં. 
મારા પહરવારજનો પહરક્સ્થવતથી વાકેફ થવા લાનયા હતા અને સૌ ભેગા મળી ગાંભીરતાથી વાતચીત 
કરી રહ્યા હતા. સૌની લાગણીનુાં સન્દ્માન કરવુાં અને સામહુહક વનણષયનો અમલ કરવો એ મારો સ્વભાવ 
છે. હુાં મમતનો માણસ નથી. મેં મારો મત પ્રગટ કયો. "આપણે લોકાપષણ સમારોહ મોકુફ રાખીએ 
છીએ." સૌના ચહરેા પર રાહત જોવા મળી. કાયષિમ આટોપવાની વવવધ શરૂ થઇ. 
 

તા. ૧૪મી માચષ ૨૦૨૦ના રોજ 'શભુ સાહહત્ય' માાં મા. નરેશભાઇ કાપડીયાને મળયો. વાત કરી. 
નરેશભાઇ કાપડીયાએ વનણષયને વધાવ્યો. ત્યાાંથી મા. યઝદીભાઇને મળવા ગયો. ભારે હૈયે વાત કરી. 
એમણે કહ્ુાં. "સમયસર સાચો વનણષય લીધો છે. અત્યારે તો આપણે ભેગા મળીને 'કોરોના' સામે મક્કમ 
બની લડવાનો સમય આવ્યો છે." જોગાનજુોગ તા. ૨૨મી માચષ ૨૦૨૦ એ, મા.વડાપ્રધાનશ્રીએ, ભારત 
દેશમાાં 'લોકડાઉન'ની જાહરેાત કરી. માચષ માસના ત્રીજા સપ્તાહથી તો 'કોરોના' માઝા મકૂી રહ્યો હતો. 
એનાથી બચવાના ઉપાયો અમલમાાં મકૂાઇ રહ્યા હતા. 
 

સેવાભાવી સાંસ્થાઓ, સમાજ સેવકો, સમાજહહતબચિંતકો માટે આવનારા હદવસોમાાં 'કોરોના'ને મ્હાત 
કરવા આપણે શુાં યોગદાન આપી શકીએ ?' કે 'કોરોના'થી પીહડત લોકોને કેટલાાં ઉપયોગી થઇ શકીએ 
?' ઊભો થયેલો યક્ષ પ્રશ્ન હતો. વવશાળ દેશ અને ભરચક વસ્તી ! અચાનક આવી પડેલી આપવિનો 
સામનો કરવા પ્રશાસનની પડખે ઊભા રહી, જે રીતની થાય એ રીતની માનવસેવા કરવા સૌ કહટબધ્ધ 
થયા, એ જ તો છે ભારતીય સાંસ્કૃવત ! 
 

તા. ૨૬-૦૩-૨૦૨૦ થી તા. ૨૬-૦૫-૨૦૨૦ સધુીના સમયગાળામાાં મેં લોકમાનસનુાં મનોબળ મજબતુ 
બનાવવાના આશયથી 'ભગવાન શ્રી રામ અને મહાત્મા ગાાંધી' ને કેન્દ્રમાાં રાખી સળાંગ ૫૬ લેખો 
લખ્યા. 'ધબકાર' દૈવનક પત્ર એ વનયવમત પ્રગટ થયા હતા. 
 

ઉમેશ ભટ્ટ – સરુત - ૯૮૨૫૧ ૪૩૯૬૪ 
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કોરોના સામે જ ાંગ 

વર્ાષ આઈ. વત્રવેદી – જામનગર 9377094751 

 

હુાં જામનગરની જાણીતી ગલ્સષ હાઈસ્કલૂમાાં વશબક્ષકા તરીકે વર્ોથી ફરજ બજાવુાં છાં.  
જુલાઈમાાં 33 ટકા સ્ટાફને શાળાએ આવવાની સરકારે પરવાનગી આપી. અમે સ્કલેૂ જવા લાનયા. 
બધા ઓનલાઈન વશક્ષણ આપી રહ્યા હતા. હાઇસ્કલૂનો સ્ટાફ લગભગ દરરોજ સ્કલેૂ જતો હતો. 
એવામાાં એકવાર મને રાતે્ર બાર વાનયે મારી સાથે કામ કરતી નવમતાનો ફોન આવ્યો. 
"મેડમ કાલે હુાં સ્કલેૂ ન આવ ુતો ચાલશે? તમે વપ્રક્ન્દ્સપાલને કહી દેશો? મારા હસબન્દ્ડને ખબૂ જ તાવ 
આવે છે. ગળ લાલ થઇ ગયુાં છે. ડોતટરે હરપોટષ  કરાવવાનુાં કહ્ુાં છે. મને ખબૂ બચિંતા થાય છે." 
નવમતાના કુટુાંબને હુાં જાણતી હતી. તેના પવત એક જાણીતી કાંપનીમાાં કામ કરતા હતા. નાનો બાબો 
હતો અને વદૃ્ધ સાસ ુહતા. મેં કહ્ુાં,"નવમતા, તુાં જરાય બચિંતા ન કર. રજા લઇ તારા હસબાંડના હરપોટષ 
વગેરે કરાવી લે. હુાં સ્કલૂમાાં જાણ કરી દઈશ." 
પછીના હદવસે નવમતા સ્કલેૂ ન આવી. પણ એ પછીના હદવસે આવી. એના હસબન્દ્ડનો હરપોટષ  
જામનગરની જી.જી.હોક્સ્પટલમાાં કરાવવા આપેલો. ચાર હદવસનુાં વેઇહટિંગ હત ુાં. ચાર હદવસ પછી 
હરપોટષ  આવે, રોગનુાં વનદાન થાય,પછી સારવાર ચાલ ુથાય. ત્રીજા હદવસે  ખબર પડી કે તેને પણ 
તાવ આવી રહ્યો છે. અમે તેને સ્કલેૂ આવવાની ના પાડી.ત્યાાં નવમતાના પવતનો હરપોટષ  કોરોના 
પોબઝહટવ આવ્યો. બધા ફફડી ગયા, અને બચિંતા કરવા લાનયા. 
 છતાાં લગભગ બધાએ નવમતાને પસષનલી ફોન કરીને હહિંમત આપી. કાંઈ કામ હોય તો મદદરૂપ 
થવાની તૈયારી  બતાવી.  નવમતાન ુઘર સેનેટાઈઝ કરી સીલ કરવામાાં આવ્યુાં. તેના હસબન્દ્ડ ઘરે જ 
કોરનટાઈન થયા. પાાંચમે હદવસે તબબયત બગડતા જી.જી. હોક્સ્પટલમાાં દાખલ થયા. અઠવાહડય ુ
કોવવદ-વોડષમાાં દાખલ રહ્યા. તબબયતમાાં સધુારો થતાાં ઘેર આવ્યા. 
આ બધી લડાઈ નવમતાએ એકલા હાથે લડી. નાના બાબાને સાચવવાનો, વદૃ્ધ સાસનેુ આઘાત ન 
લાગે તેથી અડધી વાતની જાણ ન થવા દેવી, તેમજ ઘરને,પવતને અને જાતને સાચવવાની. 
બેકગ્રાઉન્દ્ડમાાં અમારો સાથ સતત રહ્યો. છેવટે નવમતા આ જ ાંગ જીતી ગઈ. તેના પવતનો કોરોના 
હરપોટષ  નેગેહટવ આવ્યો. થોડો આરામ કરી તે ફરીથી નોકરીએ લાગી ગયા. આજે પણ નવમતા 
આંસભુરી આંખે અમારો આભાર માને છે. 
(પાત્રોના નામ બદલેલા છે.) 

વર્ાષ આઈ. વત્રવેદી – જામનગર 9377094751 
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બહાર અનલોક ઘરમાાં કોરોના 
ડૉ. વવભવૂત રાણીગા લુાંભાણી 

 

આજે મારે વાત કરવી છે ૨૦૨૦ની , એક એવુાં વર્ષ જેને ભલૂી જઇને પણ લોકો હાંમેશા યાદ કરશે.પેલાાં 
બે મહહનાઓ તો કેટલાાં સરસ ,લનન ની સીઝન,ફરવા જવાની સીઝન કેટલુાં સરળતા થી અને મોજ 
થી આપણે સૌ જીવતાાં હતાાં,ને માચષ મહહનો બેસતાાં આપણાાં ભારત માાં કોરોના નાાં પડઘમ સાંભળાયા. 
 

           ભારત સરકારે જે એક સરસ વનણષય કયો જનતા કરફ્ ૂનો ને આપણને બધાાં ને એમજ 
હત ુકે આનાથી કોરોના જતો રહશેે આગળ નહી વધે, પછી ધીમે ધીમે લોક ડાઉન થત ુગયુાં ને કેસ 
પણ કીડીઓ ની જેમ ઉભરાવા લાનયાાં, રોજ સમાચાર માાં આંકડો જોઈને અચરજ થતુાં, મરણઆંક પણ 
વધતો જ ગયો. લોકો ને ખબૂ તકલીફ પડી જેમના ધાંધા સાવ બાંધ હતા, ડૉતટરો ખડે પગે જીવની 
પરવાહ કયાષ વગર સેવા આપતાાં ,સરકારી કમષચારીઓ પણ પોતાની ફરજ બજાવતાાં. 
 

            બીજી બાજુ ઘરે રહીને પહરવાર સાથે સમય વવતાવ્યો લોકોએ,વડીલો અને બાળકો ને 
સમય આપ્યો,ગહૃહણીઓ ને કામ વધ્યુાં પણ પરીવાર નો સાથ હોવાથી અઘરુાં નાાં લાનયુાં.ને કેવો તેં 
કોરોના આ ના કોઇના ખબર પછૂવા જવાય કે ના કોઈની મદદે જવાય.અંવતમ સમયે માનવી ઘર 
નો ભાળે.મારાાં જ પાડોશી ને અને મારાાં જ પહરવાર ને થયો એ અનભુવ રૂાંવાડા ઉભા કરી દે એવો 
હતો. 
            મારા પહરવાર નાાં 4 સભ્યો ને થયો કોરોના હુાં મારા સાસરે, એમાાં મારા દાદી મમ્મી ,પપ્પા 
ને ભાઈ બધાાં એકસાથે બીમાર થયા પપ્પા અને ભાઈ ડૉતટર બાકીના નુાં પરુુાં  ધ્યાન રાખે પણ 3 
દીવસ થયાાં ને પછી કોરોના એ જે હરણફાળ ભરી, મારા બા વસહરયસ થયાાં ઓતસીજન લેવલ ઘટયુાં 
પપ્પા સતત ધ્યાન રાખે ઘરે ઓતસીજન આપ્યુાં કોઈ થી જવાય નઇ .અમે બધાાં ઘરે બેસીને પ્રાથષના 
કરતાાં વવહડઓ કોલ થી સાાંત્વના આપતાાં, પછી પપ્પા ની તબબયત બગડી. ને મારો ભાઈ એકલો થઇ 
ગયો,મે જેવો ફોન કયો ખબૂ રડયો પપ્પા ને નથી સારુ એવુાં કીધુાં ને હુાં પણ ખબૂ રડી પછી નસીબ 
જોગે વળતા પાણી થયાાં ને સારુાં થવા લાનયુાં, બા માટે બધાએ આશા મકુી દીધેલી પણ પપ્પાએ 
પોતાની પરવાહ કયાષ વગર સારવાર કરી એમની અને બચાવ્યા,સગાઓ એ ત્યારે જોઈતી વસ્ત ુ
સમયસર પહોચાડી,પોલીસ કમી જે ઘરની બાર બેસતાાં એમણે પણ પરુી મદદ કરી,મારાાં પપ્પા નાાં 
દદી ઓ એ ખબૂ દુઆ કરી ધીમે ધીમે સારુ થવા આવ્ય ુહજી 14 દીવસ પત્યા ન્દ્હોતા ત્યાાં શોટષ  સરકીટ 
થઈ ઘરમાાં બધજુ બાંધ. બહાર બોડષ વાાંચીને કોઈ આવે પણ નહીં એમ નેમ 12 વાનયા ને પછી એક 
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ભાઈ એ કયુાં હરપેર બધુાં આવા સમય માાં એ આવ્યાાં એ ખબૂ મોટી વાત હતી પછી ધીમે ધીમે સારુ 
થયુાં બધાાં ને. અને હવે સામાન્દ્ય જીવન થયુાં છે, અનલોક છે પણ કોરોના હજુ ગયો નથી.હુાં પોતે આજે 
3 દીવસથી હોમ આઇસોલેશન માાં છાં મને પણ કોવવડ પોબઝહટવ આવ્યો છે ,ખરેખર આ મહામારી 
ખબૂ વવકટ છે. 
 

ડૉ. વવભવૂત રાણીગા લુાંભાણી - સરુત. – 9925419907 
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જબ કોવીડ હુઆ તો ડરના ક્યા? 

યાવમની પટેલ 

 

લૉકડાઉન. એમાાં એક રાતે્ર મને ઠાંડી અને તાવ. ‘ટોમ એન્દ્ડ જેરી’ કાટૂષનની માલકણની જેમ મેં અડધી 
રાતે્ર પવતને  હહિંમતથી બારણુાં  બતાવ્યુાં. 
  

પેલો ‘ક’ નામનો  જગકુવવખ્યાત તો ક્યાાંથી હોય? મહહનાઓથી બહાર નીકળેલી નહહ. ઘરમાાં આવનાર 
દરેક વસ્ત ુપર ત્રણ હદવસ પછી જ  વહાલ ઊભરાય. નક્કી વાઇરસના રાજાએ ચેલેન્દ્જ આપી હશે, 

કે માસ્ક વવના બહાર ફરતા વનહથ્થાને નહીં પણ અભેદ હકલ્લામાાં બેઠેલા કોઈને પકડી  બતાવો તો 
એને ‘વાઇરસશે્રષ્ટ્ઠ’નો બખતાબ આપુાં.  

 

મને ખરેખર પેલાએ પકડી પાડી છે એની જાહરેાત હરપોટષ  કરે એ પહલેા બચડાઈને લોકસભામાાંથી 
સાાંસદ વોકઆઉટ કરે એમ મારી ગાંધગ્રહણશક્તતએ રજા લઈ લીધી અને મારી પોબઝહટવવટીની મને 
સાબબતી મળી. આવી ગયા આપણે અછૂતની કેટેગરીમાાં.  

 

ડર મારે એ પહલેા એને ‘બાય બાય ટાટા’ કહીને મેં હોક્સ્પટલ જવા પગ ઉપાડયા, પણ બઝુાતા પહલેા 
જ્યોત મોટી ફડફડે એમ ઘરે પાછા કદી ન ફરી શકવાનો વવચાર મને જોર-જોરથી ફફડાવવા માાંડેલો. 
‘એકલા જ આવ્યા મનવા એકલા જવાના’નો અથષ સાવ એકલા હોક્સ્પટલમાાં એડવમશન લેતાાં 
સમજાયો.  ટોલ, ડાકષ  અને હડન્દ્ડસમ બાટલો અને એની સહધમષચાહરણી લીલી ટયબૂ ઓક્તસજન સપોટષ  
માટે  રૂમમાાં બબરાજ્યા. મારાાં હાઇપરટડન્દ્શન, ડાયાબબટીસ અને ઍલજિક બ્રૉન્દ્કાઇહટસ વકરવાની પણ 
વકી હતી આ વાઇરસ સાથે. જોકે મારી પાસે હતી જાદુઈ લાકડી, પોબઝહટવવટીની.  

 

ઓક્તસજન પાઇપ સાથે હુાં રૂમમાાં ગમતા હહન્દ્દી ગીતો ગાતી, ઝૂમતી.  આંખોમાાં આંખો નાાંખીને ઊભેલા 
મોતથી ડયાષ વવના. કદાચ એટલે જ વાઇરસ ડરીને ફેફસાાંમાાં છપાઈ ગયા. એતસ-રેએ ચકુાદો આપ્યો, 
ન્દ્યમુોવનયા. પેલા આરબના ઊંટની જેમ એ ફેફસાાંમાાં ફેલાઈ જાય તે પહલેા સ્ટીરોઈડ નામના વકીલને 
રોક્યા, ઊંચા ડોઝ પર અને પછી એતસ-રે મશીને મારી તરફેણમાાં ચકુાદો આપ્યો.  

 

હવે રતતકણો હહિંમતથી નાના મોટા  યવુનયન બનાવવા માાંડેલા.  માટે મારા શરીરની ચરબીના 
મખુ્યાલય પેટમાાં ઇન્દ્જેતશન મારવા પડયા. પછી સૌ યવુનયન બરખાસ્ત, સાથે  આપણે પણ 
હોક્સ્પટલમાાંથી  બરખાસ્ત. 
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ગલીઓમાાં કે ઘરે તાળીઓ નહોતી વાગતી પણ અંદરખાને એના ગડગડાટ સાંભળાતા હતા. હવે 
કુટુાંબની, ગમતા કામની, જીવનની હકિંમત જેને સમજાઈ ચકેૂલી એવા અમે, ગમતુાં લેખનકાયષ ચાલ ુ
કરી ચકૂ્યા છીએ અને  એ પણ બમણા  જુસ્સાથી.  

 

યાવમની પટેલ 

બી ૧, રમણ પન્ના કો ઓપ હાઉવસિંગ  સોસાયટી, સભુાર્ રોડ, પરાાંજપે સ્કીમ ૧ એ, વવલે પાલે (ઈ), 
મુાંબઈ – ૪૦૦૦૫૭. ૯૮૭૦૧૯૩૩૯૩ - yaminidpatel@gmail.com 
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કોરોના કાળનો મારો અનભુવ 
ડો. નીરજ ભણસાળી 

  

 નાનો હતો ત્યારથી સાાંભળયુાં હત ુાં અને ગરુુજી એ પણ અનેક વાર કીધુાં હત ુાં કે આ પથૃ્વી એક પાઠશાળા 
છે અને પ્રકૃવત એક અરશ્ય વશક્ષક લાગતુાં હત ુાં કે આ બધી સાહહત્યક વાતો વસવાય કાંઈ નથી, પરાંત ુકોરોના 
કાળે બતાવી દીધુાં કે હુાં સાંપણૂષ પણે ખોટો હતો. સતત મન વનત નવાાં લક્ષ્યો અને તેની પાછળ આંખ બાંધ 
કરીને દોડતો હુાં જ્યારે લોકડાઉન માાં થાંભી ગયો ત્યારે આ પાગલ મનની પામરતાનો પહલેો સ્વાદ જીવનમાાં 
ચાખ્યો. 24 કલાક એક પણ વમવનટ સ્વયાં માટે જીવવાનો સમય નહોતો ત્યાાં હદવસોના હદવસ ફતત અને ફતત 
હુાં અને મારો પહરવાર એ જ યથાથષ હત ુાં. આવા સમયે મારી પાસે બે રસ્તા હતા, ક્યાાંતો વનરાશાની ગતષમાાં 
ચાલ્યો જાઉં અને ભવવષ્ટ્યની બચિંતા ના ડુાંગર મારા પર ખડકી દઉં અથવા તો હુાં સ્વયાંને તૈયાર કરુ શારીહરક 
અને માનવસક રીતે જેથી આના કરતા પણ ૧૦૦ ઘણી વવકટ પહરક્સ્થવતમાાં જીવનમાાં આવી પડે તો હુાં સ્વયાં 
તથા મારા પર આધાહરત મારો પહરવાર જનો અને મારી સાથે કામ કરતા તમામ ટીમના સભ્યોને માટે એક 
સરુબક્ષત અને મજબતૂ માળખુાં તૈયાર કરૂ. આ સમયના એક એક ક્ષણનો ઉપયોગ આ મજધારે આવી ચડેલ 
જીવનની નાવ રૂપી શરીરને ફરીથી મજબતૂ કરવા પાછળ કામે લગાડ્ુાં મારુ હફબઝયોથેરાવપસ્ટ તરીકેનુાં 
શરીરવવજ્ઞાનુાં જ્ઞાન મને આ પહરક્સ્થવતમાાં ખબૂ જ કામ લાનયુાં. આ સાથે મારા પ્રોફેશન નુાં જ્ઞાન ને વધારવા 
માટે ઘણા બધા પસુ્તકો અધ્યાયન કયુાં જે ઘણા વખતથી પેષ્ન્દ્ડિંગ હત ુાં, ઉપરાાંત દેશના ઘણા બધા ઓનલાઇન 
કોસષ એટેન કયાષ જેણે  મારી પ્રોફેશનલ સ્કીલને ધારા આપવામાાં પણ મદદ કરી. હુાં જાણતો હતો કે પહરવાર 
સાથે કોલેટીટાઈમ જીવવાનો સમય જે કુદરતી વનવમિત કયો છે આવો સમય કદાચ જ પાછો આવે આથી કરીને 
તમામ પહરવારના સભ્યો સાથે રોજે-રોજના ગપાટા મારવા, મસ્તી કરવી, વવચારોની આપ-લે કરવી, રમવુાં 
અનેક સ:ુખદ પણ નો આનાંદ સાંપણૂષ પણે ભોગવ્યો. ઘરમાાં કામવાળી ન આવવા ઉપરાાંત બહારથી પણ વસ્ત ુ
લેવા જવી પડતી તે પણ ચોક્કસ સમયે જ આ બધી હરતીસતશન વચ્ચે ઘરના તમામ સભ્યો એ બધા જ 
કામની જવાબદારીઓ સરખી રીતે વહેંચી લીધી અને મસ્તીમાાં જીવન ના હદવસો જીવ્યા એમાાં વસો-વસો નહીં 
પણ વહાલ, અણગમો નહીં પરાંત ુઆનાંદ અને થાક નહીં પરાંત ુઉત્સાહ અને થનગનાટ હતો. 
 આ સાથે જીવનના ક્ષણની ભગણુતા જોવાનો આ સમય હતો કેટલાય જાણીતા લોકો ને અકાળે મતૃ્યનેુ 
શરણ થતાાં જોયા છે આ બાબતે એ શીખવી દીધુાં કે " ज िंदगी ना जिलगेी दोबारा " આ ઉપરાાંત આ સમય દરવમયાન 
પષુ્ટ્કળ ઓનલાઇન વેબીનારનુાં આયોજન કયુાં જેને મારા ફે્રશ બકુ પેજ & ય ુટયબુ ચનેલ spinex.global પરથી 
પ્રસાહરત કયાષ. આમાાં વવવવધ કે્ષત્રના, શહરેના, ભારત દેશના અને વવદેશના ઘણા બધા બદુ્ધદ્ધજીવીઓ સાથે ચચાષ 
કરવાનો અવસર મળયો જેને માટે હુાં કોરોના કાળનો Thanks કહુાં છાં અને આ બધા ઉપર જે " ICING ON THE 

CAKE " જેવી વાત છે, કે મારા ગરુુજી સાથેના ઓનલાઇન સત્સાંગની તક મળી. પરમ પજૂ્ય મહાનાંદ અવધતૂજી 
મહારાજ જે એક અલૌહકક સાંત છે તેમને આજ સધુી ક્યારેય પણ કોઈને પણ તેમના વચનો ઓડીયો કે વવડીયો 
ફોમેટમાાં રેકોડષ કરવાની પરવમશન નથી આપી તેમણે દર રવવવારે એક કલાકનો આધ્યાજત્મક સાંવાદ 
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ઓનલાઈન વેબીનાર કરવાની સાંમવત આપી જે મને લાગે છે આમારા નશ્વર જીવનની એક અલૌહકક ઘટના 
છે પરમ પજૂ્ય ગરુૂજીને દાંડવત પ્રણામ કરીને હુાં પ્રાથષના કરુાં  છાં કે પરમાત્મા આપ સૌને એટલા સમથષ બનાવે 
કે આપ ગમે તેટલી વવકટ પહરક્સ્થવત આવે તો પણ આપણે મેરુ પવષતની જેમ અડગ રહો. 
सर्वे भर्वन्त ुसुजिन 
 सर्वो सिंतो जनरािया 
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