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કા ય Ð  “ સાતત્ય ” 

િક મત મિંઝલ નજીક હો 

ત્યારે જ એ મોડ આપે છે, 

િક મત પણ અમકુવાર 

જબરો લોડ આપ છે. 
 

ડાયાિબટીસના દદ ને 

પણ એ છોડતી નથી, 
ડબા ભરીને એ ખાડં 

ને ગોળ આપે છે. 

મિંઝલ નજીક… 

 
દર વખતે પરુુષાથર્ 

પર્માણે ફળ નથી મળતુ,ં 
આશા હોય ઝાડની ને 

એ છોડ આપે છે. 

મિંઝલ નજીક… 

 
સાતત્ય વી કોઇ 

ચીજ છે કે નિહ, 

જીવનરાહ તરીકે ક્યારેક કાચા 

તો ક્યારેક પાકા રોડ આપે છે. 

મિંઝલ નજીક… 

 
પર્ારબ્ધ તો એનુ ંકામ કરે છે 

એનો દોષ શો? 

આપણા જ કમ નો તો એ 

િનચોડ આપે છે. મિંઝલ નજીક… 

 

એમ તો ટાઇટલ મેં જ્યારે કિવતા 
લખી’તી ત્યારના ંબોબી દેઓલના ંએક ફ્લોપ 

િપક્ચરનુ ં ટાઇટલ હત ુ…ંમારી કિવતાઓ મા ં
થોડી કહી શકાય એવી િસિરયસ કિવતા 
છે…બે પર્કારના ં લોકો હોય છે… એક કે  
િક મતમા ં માને છે અને બીજા કે  નથી 
માનતા… અને હુ ંઆ બનેં પર્કારના ંલોકો મા ં
માનુ ં  … પહલેી તર્ણ પિંક્તઓ “િક મત 
હમેંશા ખરાબ કરે છે” એવુ ં દશાર્ ય ુ ં છે અને 

છે લી પિંક્તમા ંકમર્ અને પર્ારબ્ધનુ ં િરલેશન 
બતા યુ ં છે કે એમ જ િક મત ખરાબ નથી 
હોતી આપણો પણ કંઇક હાથ હોય છે… 

- સાક્શર ઠક્કર
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હા ય રસોઇ  

બગર્ર 

આજ્કાલ બગર્ર ખાવાિન ફેશન બહ ુ
પરુરબહાર મા િખિલ છે,આમ તો છે બહ ુ
ર પર્દ પણ ખબર નિહ કેમ િવધાતા એ આને 
કેમ આવ ુઘડ  ુછે i mean મોઢા િન size કરતા 
double  sized  બગર્ર બનાવવાનો હતે ુ શો? 
બનાવનારે આને ઘિડ ને કદાચ માણસ જાત 
પર ખુ સ ઉતાયુર્ હશે કે " યો મે તો બનાિવ 
િદધ ુ હવે ખાવ તમાિર તાકાત 
હોય તો"અને આપ્ણેય જાણે 
દુિનયા િન બિધ વાનિગ ન ટ 
થઈ ગઈ હોય એમ બગર્ર 
મન્ગાિવયે i  think  બગર્ર 
મન્ગા યા બાદ એને ખાનારો 
મનોમન પોતાિન જાત ને 
તૈયાર કરતો હશે કે  "ચાલ 
તૈયાર થઈ જા તાિર તાકાત ન ુ
પર્દશર્ન કરવાનો વખત આિવ 
ગ્યો છે" વડાપાવ ના વન્શજ 
એવા બગર્ર જોડે હોટલ મા સોસ ના બે 
પાઊચ આપે જાણે રુમાલ િથ આખ ુ શિરર 
ઢાન્કવાન ુ હોય એવ ુ લાગે. મને એ બહ ુ જ 
હા યા પદ  લાગે કેમ કે મને ઓડખનારા બહ ુ
સારી રીતે જાણે છે કે હુ ંકોઇ પણ fastfood 
એિવ રીતે ખાઊ  જાણે સોસ ખાવા મટે 
fastfood મન્ગા ય ુહોય જ્યારે માિર આજુબાજુ 
ના ટેબલ પર કોઇ બગર્ર મન્ગાવે ત્યારે હ ુ

મારુ ખાવાન ુમિુક ને એિન બગર્ર જ ખાવા ની 
પર્િકર્યા િનહાળિત હોવ , વ ુ બે હાથે પક્ડ ૅ
અડધ ુstuff તો ત્યા જ ઢોળાય જાય ને જાણે 
કોઇ િશકાિર એ સસલ ુકે ઉન્દરડી પકડી હોય 
એવ ુ લાગે,  જડબ ુ ૯૦'  ખલેુ મા ૧૮૦'  ન ુ
બગર્ર ધસુાડવાન ુ હોય મજા તો ત્યારે આવે 
જ્યારે આવ પોઝ મા કોઇ "statue" કહ ેજરા 
િવચારો પહોિડ આન્ખો ને પહોડુ ડાચ ુથયેલ ુ
માણસ કેવ ુ લાગે statue થઈ ને! ઍક્વાર 

ઍક bite ભરે એટ્લે ઍક પિછ 
એક જોક કહવેા માન્ડ્વાિન 
ખાનાર િન હાલત એક્દમ 
મ ત થઈ જાય ્જાણે રહવેાય 
નિહ ને સહવેાય નિહ . હુ 
હમેશા એક વ ત ુ ન ુ ધ્યાન 
રાખ ુ જ્યારે  પણ હોટલ મા 
જાઊ ,જો માિર આજુબાજુ કોઇ 
handsome િલલોતિર હોય તો 
હ ુક્યારેય બગર્ર ના મન્ગાવ ુ
કેમ કે એમિન સામે મારે મારુ 
બગર્ર ખાત ુ િવિચતર્ મોઢુ 

બતાવવ ુ નથી હોત.ુ હ ુ એમ નથી કેતી કે 
બગર્ર ના ખાવ ુજોઇએ પણ કિરના કપરુ િન 
મ જો બગર્ર પણ "zero size"  મા મળત ુ

હોય તો શાિન્ત થી ખાઈ તો શકાય મને હિજ 
યાદ છે જ્યારે મે િજન્દગી મા પહિેલ વખત 
બગર્ર મન્ગા ય ુહત ુ,plate માિર તરફ આ તા 
જ મને ધર્ા કો પડયો "લે નેહાિડ માિર િલિધ 
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ને  ખોટી style આ મન્ગાિવ ને હવે ભોગવ " 
હ ુતો િવચાર મા જ પડી ગઈ કે આ શટલ 
િરક્ષા વા ગોડાઊન મા હ ુડબ ડકેર ને નાખ ુ
કઈ રીતે" ખેર એ પછી  થય ુ એ ભ ય 
ભતુકાળ છે પણ એ પછી 
ક્યારેક કિહશ તો ચાલો થઈ જાય એ વાત 
પર એક બગર્ર્??????? 

- નેહા  

હો ટેલીયુ ંશાક 

સામગર્ી 

૧ મોટ ૂપેક િમક્સ વેજીટેબલનુ ંપેકેટ 

મસાલા 
(ગમેતે ચાલે - મસાલાનો આધાર યક્તી 
અને availability પર આધારીત છે) 

તેલ,પાણી 

વાસણ ઘસવાનો સાબ ુ
(  થી આગલા વાસણો િસન્કમાથંી ઘસીને 
વાપરી શકાય) 

રીતઃ 
સૌથી પહલેા બટાકા પેપરમા ં િવંટીં 
માઈકર્ોવેવમા ં ૧૫ િમિનટ માટે મકુી દો. 
બટાકા ના હોય તો બી િચન્તા નહી કરવી, ના 
નાખીએ તો ચાલે. 
બાફેલા બટાકા કાપી તૈયાર રાખો. િસન્કમાથંી 
વાસણ ઘસો. હવે આશરે પડત ુ તેલ ગરમ 
કરવા મકુો અને વેન્ટ ફેન ચાલ ુ કરવાનુ ં
ભલુશો નહી. ઘરમા ંનવરી બેઠેલી પર્જા માથંી 
કોઇકને પકડી હાથમા ં હવા નાખવાન ુ
ઝાપટીય ુથમાવી ફાયર એલામર્ નીચે બેસાડી 
આવો. તેલ વધારે પડત ુ ગરમ થઈ ગયા 
પછી. રઈ કે િજરુ  મગજમા ંઆવે તે નાખો. 
હવે તેલ વધારે પડત ુ ગરમ થઈ ગયાના 
કારણે તમને હાથમા ં સરસ મઝાન ુ દઝાસે 
પણ ચીન્તા ના કરશો હજી તો શરુઆત છે. 
વધારે પડતા તેલ ગરમ થઈ ગયાના કારણે 
ફાયર એલામર્ વાગશે. નીચે બેસાડલેા 
યક્તીની તનતોડ મજુરી છતા ંપણ િબજા ૨ 
ફાયર એલામર્ વાગવા લાગશે. તરતજ ગેસ 

િધમો કરવાનો ભલુીને તેની મદદ કરવા 
ચા યા જાઓ. બધા ફાયર એલામર્ બધં થયા 
બાદ પાછા આવશો ત્યા ંસિુધમા ંરઈ કે િજરુ 
 પણ હોય તે બળી ગય ુ હશે. હવે ગેસ 

તુરંતજ બધં કરી દો. તેમા ં િલમડો,મરચા, 
આદુ અને લસણનુ ં પે ટ નાખો. હવે 
મસાલીયાનો ડબ્બો ખોલો. ખોલતા જ જણાસે 
કે આગળ વાળા નમનુાએ છે લે બનાઈને 
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પતી ગયેલા મસાલા ફરીથી ભયાર્ નથી.  
પણ માતર્મા ં  પણ મસાલા પડયા હોય તે 
નાખી દો. તરતજ તેમા ંટોમેટો પ્યરુીનો એક 
આખો ડબ્બો નાખી દો. તેલ ટુ પડ ે ત્યા ં
સધુી હલાવો. ખાનાઓ માથંી દમ આલ,ુ 

પનીર ટીક્કા, છોલે વા મસાલાઓ માથંી 
મનગમતો મસાલો મનગમતા પર્માણમા ં
નાખી દો.હવે તેમા ં િમક્શ વેજીટેવલ અને 
બટાકા નાખો અને પાણી નાખો ને ઢાકંી દો. 
૧૫ િમિનટ બાદ શાકને ગરમા ગરમ હીટ 
બેર્ડ સાથે પીરસો. દર વખતની મ મીઠુ 
નાખવાન ુભલુી ગયા છીએ. યાદ આવી જાય 
અથવા વાદ પરથી ખબર પડ ેતો થોડ ૂમીઠુ 
નાખી દો. 

દરેક યક્તીએ શાકનો વાદ બદલાયાની 
મારી ગેરંટી છે.. 
તો િમતર્ો રાહા શેની જુઓ છો આ જ બનાવો 
હો ટેલીયા િમક્સ વેજીટેબલ અને મને 
કહવેાનુ ંભલુતા નહી કે કેવ ુબન્ય.ુ 

ન ધઃ મસાલીયાનો ડબ્બો તમારી આગળ 
વાળાએ તમારી માટે નતો ભય  તો તમારે 
પણ ભરવાની કોઈજ જરુર નથી. 

-  મનન મેહતા  
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હા યલેખ 

વૈિ ક મિંદ 

આ  િવ  મિંદની ગતાર્ મા ંધકેલાયુ ંછે ચારો 
તરફ મિંદની બમુરાણ મચી  છે.કોઇ ને પણ 
પછુો "િદવાળી કેવી ગઇ ???" તો ચાલ ુકરશે, 
"યાર જવાદો ને આ મિંદ એ પ ર ઠોિક છે" 
અને જો તમે સરુત મા ં રહતેા હો તો પત્યુ ં 
જીવનમા ં કયારેય સાભં યુ ં ન હોય એવુ ં
સાભંળવા મળશે જોકે એ વાત અલગ છે કે 
સૌથી વધ ુ ખચ  એ "મિંદ" વાળા જ કરતા 
હોય છે.જો તમે એમને પછુશો કે,"કેમ 
બાબભુાઇ શુ ંથયુ ંઆ વખતે તો મિંદ હતી ને 
તો આ નવા કપડા,ં  નવો દાગીનો,  આટલા 
બધા ફટાકડા  ?" તો એ બાબ ુએના માથાના 
બે-ચાર વાળ ગણતો ગણતો હસી ને જવાબ 
આપશે,  "શુ ં છે  ને કે તમાચો મારી ને પણ 
ગાલ લાલ રાખવો પડ ેછે." સાલુ ંએ બાબલા 
ને એક તમાચો મારી ને એનો ગાલ સાચે જ 
લાલ કરવાનુ ંમન થાય છે.માન્યા કે અત્યારે 
મિંદની અસર છે પણ ને લાગ ુપડ ેછે એને 
િઠક છે આ તો દરેક જણ મિંદ ના નામની 
માળા જપે છે.ચાલો તમે મને કહો શુ ંકયારેય 
પ્લમ્બર ને મિંદ લાગ ુ પડશે ???  તમારા 
બાથ મનો નળ બગડયો હોય તો તમે ગમે 
એવી મિંદ હોય એ નળ િરપેર કરાવવા તેજી 
ની રાહ જોવા નથી બેસવાના અને એમ કરવા 
જાઓ તો રોજ રોજ તમારી સવાર 
બગડે.તમા   કુટર લઇ ને તમે તમારી પિત્ન 

સાથે(બીજાની હોય તો ગાડી લઇ જવી પડે) 
ચોપાટી જાઓ છે અને ર તામા ંપકંચર પડ ેછે 
તો ત્યારે તમે િરલાયન્સના ભાવ ઉંચકાવાની 
વાર નથી જોવાના. ત્યારે તમે તરત જ 
આજુબાજુ કોઇ રહમેાન કે ઉ માન ગેરેજ 
વાળાને શોધવા જાઓ છો. જાઓ પછુી આવો 
િસગરેટના બધંાણી ને એને કયારેય કોઇ મિંદ 
નડી છે ???  જાઓ પછુી આવો દા  ના 
બધંાણી ને એને કયારેય કોઇ કાયદો કે મિંદ 
નિડ છે ??? અને તમે જોજો આ મિંદિન વાતો 
પણ એવા લોકો જ કરતા હોય છે કે  ઓ ના 
ધધંામા ં કયારેય મિંદ આવતી નથી મ કે 
આ પ મબર,  ગેરેજ વાળા...અથવા તો એવા 
લોકો ઓ મિંદ મા ં કાળા બજારીયા કે 
ઉંધાચ ા ધધંા કરીને અઢળક  િપયો બનાવે 
છે મ કે ઉપરોકત બાબભુાઇ. 

મને અન્ય રાજ્યોનુ ં તો નથી ખબર પણ 
આપણા ગજુરાતના દરેક શહરે મા ં કેટલીક 
બાબતો કૉમન જોવા મળશે.સૌથી પહલેી 
બાબત દરેક ઘરમા ં શેરબજારની પર્વિુતઓ, 

બીજી બાબત દરેક સોસાયટીની બહાર 
પાનનો ગ લો અને દરેક શાક બજારની 
બહાર પાણી  પરુી ની લારી.પાણી પરુી ની 
વાતો હમણા ં નથી કરવી એ ફરી કયારેક 
કરીશુ.ં હા  તો હમણા ંવાતો કરતા હતા મિંદ 
અને શેર બજારની. આપણે ને થાય કે ચાલો 
જમીને  રાતેર્ એકાદ િસગરેટ સળગાવી 
આવીએ કે એકાદંુ કલકતી સાદંુ ખાઇ આવીએ 



“સાતત્ય” 
 

[Type text]  Page 8 
 

એ િવચારે  હુ ં કયારેક એ શમાર્જી ના ગ લે 
જાઉં  ંતો ત્યા ંમને હાથમા ં િસગરેટ અથવા 
તો મોઢામા ં "૧૩૫" ના ડુચા સાથે વૈિ ક 
મિંદના કારણો, એના માટે જવાબદાર  યિકતો 
અથવા તો પિરબળો અને મિંદ દુર કરવાના 
ઉપાયો અંગેની ચચાર્ કરતા ં કાિંતભાઇઓ, 

શાિંતભાઇઓ,  સરેુશભાઇઓ મળી આવે છે. 
અરે આ ઉદયન મખુરજી ખબર નિહ ંકેવી રીતે 
CNBC મા ંપહ ચી ગયો બાિક મા  ચાલે તો હુ ં
ઉદયનની જગ્યાએ આ શાિંત, કાિંત અને સરેુશ 
ને જ મોકલી આપુ ંઅરે ભાઇ વષ થી એમને 
મિંદમા ં રહવેાનો બ્હોળો અનભુવ છે તો 
એમના અનભુવનો લાભ ત્યા ંશમાર્જી ને ત્યા ં
આવતા લોકો ને જ કેમ પણ દરેકને મળવો 
જોઇએ. અરે જો તેમનાથી આપણા િવ ની 
મિંદ દુર થતી હોય તો એનાથી ડુ ંશુ ં??? 

ચાલો હવે હુ ંઆ લેખ પરુો કરુ  ંમારે 
પણ મિંદ છે અને બોલપનેો ના ભાવ વધ્યા 
છે. 

- રાજન ઠક્કર 

એક અવળચડંો દીવસ 

આપણા જગભુાઈન ે મ મ િશયાળો જામે 
તેમ તેમ વહલેા ઉઠવાનો કંટાળો આવે છે. 
પણ તે િદવસ તેમના નસીબ નો સૌથી વધ ુ
અવળચડંો િદવસ હતો.. 

જગભુાઈનો  છાપાવાળો અમ તો છેક આઠ 
વાગે આવે પણ તે િદવસ ે ન જાણે કેમ તે 
વહલેો સવારે  સાડા છ એ પર્ગટ થઈ ગયો. 
ભાઈ પહલેા માળે રહતેા હતા એટલે 
છાપાવાળો કાયમ નીચેથી જ છાપ ુઘા કરતો 
 િસધ ુ જગભુાઈ ના બેડ મમા પડતુ.ં તે 

િદવસ ે છાપ ુ પખંામા અફળાયા પછી િસધ ુ
ભાઈના નાક સાથે િટંચાય.ુ સાથે પખંાની 
ધળુનો પણ ભાઈ  પર વરસાદ થયો. ભાઈ 
િબચારા નાક ચોળતા અને ઉંહકારા કરતા 
ઉભા થયા ફરી સવુાની  કોશીસ કરી પણ ૧૦ 
િમિનટ આળોટયા બાદ કંટાળીને ઉભા થયા. 
ઉભા થતા ં વેત હાથમા  છાપ ુ લીધુ ં અને 
વાચંવાનુ ંશ  કયુર્. બજારમા ંભરબપોરે ચોરી.. 
દુકાનમાથંી ૨૦ . િન રોકડ ગાયબ 

ગામમા ં િહરાના બે વેપારીએ અિઢસો 
િપયામા ં ઉઠમણુ ં કયુર્. સીમના નેતાએ 
કુતરાને બચકંુ ભયુર્. (બીચારો કુતરો) 
ભગવાન ી રામને હરેાન કરવા બદલ ગર્ામ 
પચંાયતમા ંરાવણ ઉપર કેસ ચલાવાસ ેઆવા 
આઘાત જનક સમાચાર વાચંીને ભાઈ 
કંટા યા. છેવટે ઉભા થયા અને ભાભીને બમુ 
પાડી. "સાભંળે છે.. ચા મકુ.. તલપ ઉપડી છે" 
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સામે ભાભી બરાડયા... " શુ ંખાક ચા મકંુુ?  બે 
િદવસથી બમુ પાડુ ં ,ં ઓફીસેથી આવો ત્યારે 
ચા લેતા આવજો પણ મા  સાભંળે છે કોણ? 
હવે જાવ અને દુધ અને ચા બ  ેલેતા આવો. 
જાવ." િબચારા જગભુાઈ. મડુ મરી ગયો. પણ 
થાય શુ?ં  ચા લેવા નજીકની દુકાને ગયા. 
મનગમતી "િશયાળ િબ લી" ચા ના મળી 
તેથી કોઈક ભળતી ચા લેવી પડી. ડરેી એ 
દુધ  લેવા ગયા તો ડરેી વાળો બ યો.. "આજ 
થી દુધમા ંએક પીયાનો વધારો થાય છે  ".. 
ભાઈ મનમા ને મનમા મ ઘવારી વીશે 
બળાપો કાઢ્વા લાગ્યા. ઘરે જઈ ભાભીને ચા 
- દુધ આપ્યા. ભાભીએ ચા બનાવી આપી. 
ચા ના પહલેા ઘટુડાએ જ ભાઈની જીભ ચોટી 
ગઈ. ભલુમા ગરમ ગરમ પીવાઈ ગઈ. સાથે 
એ પણ ખ્યાલ આ યો કે ચા મા ખાડં નથી. 
એક મીિનટ માટે ભાઈન ેથયુ ંકપ રકાબી ટા 
ફેંકે પણ પછી ગુ સા ઉપર કાબ ૂમેળવી, નહવા 
જતા ર ા. માથામા ંશેમ્પ ુલગાડ  ુ ત્યા ંપાણી 
જત ુર  ુઅને વારો બધં થઈ ગયો. ભાઈએ 
છે લે ટુવાલથી માથ ુ લછુી ચલાવવુ ં પડ .ુ 
બાહર આવી ધોયેલુ ંપેન્ટ ચડા ય ુતો પેન્ટની 
ઝીપ બગડેલી િનકળી. બાકીના  પેન્ટ ઈ ી 
વગરના હતા એટલે તેમને આગલા િદવસના 
પેન્ટથી જ ચલાવવુ ં પડ .ુ  નોકરીએ જવા 
પારકીંગમાથંી કુટર કાઢી થોડા આગળ 
વધ્યા હશે ત્યા ંતો પેટર્ોલ ખલાસ થઈ ગયુ.ં 
અડધો િકલોિમટર કુટરને ધક્કો માય  અને 

પેટર્ોલ પપં પર પહોચ્યા. પેટર્ોલ પરુાવી થોડા 
આગળ વધ્યા ત્યા ંતો પચંર પડ .ુ નજીકમા ં
જ  ગેરેજ દેખાણુ ંએટલે ત્યા ંપચંર બનાવવા 
કુટર મુ .ુ ગેરેજ નો માિલક કહ ે કે આ  
માણસ મોડો આવશે એટલે કુટર મકુી જવુ ં
પડશે. હવે નોકરીએ જવાનુ ંખરેખર મોડુ થતુ ં
હત ુ ં એટલે તેમણૅ કુટર મકુી બસ પકડી. 
ગામમા ં રહતેા જગભુાઈ શહરેની ઓફીસમા ં
મહતેાજીની નોકરી કરતા.ં પણ ગામડામા ંપણ 
તેઓ ખા સ ુ ઠાઠવા  જીવન જીવતા. તે 
િદવસ ેખીચોખીચ ભરેલી બસમા ં તેમણે સારી 
એવી હાડમારી સહન કરવી પડી. બસે એમને 
છેક શહરેના નાકે આવેલ બસ  ડપેો પર 
ઉતયાર્ બાદ તેમણે ઓફીસ પહ ચવા રીક્ષા 
પકડી. જ્યારે ઓફીસ પાસે ઉતયાર્ ત્યારે ખબર 
પડી કે તેમનુ ંપાકીટ તો બસમા જ કોઈએ 
તફડાવી લીધ ુહત ુ.ં સવાર સવારમા ંબોણીનો 
ટાઈમ હતો એટલે રીક્ષાવાળાની બે ચાર 
સરુતી ગાળો સાભંળવી પડી.   કાયમ ઓફીસે 
સવારે નવ વાગે આવી જનાર જગભુાઈ આ  
છેક સાડા દસ વાગે આવયા. એ સામે એમના 
બોસ  સવારે અગ્યાર પહલેા ઓફીસમા ં
ક્યારેય નથી દેખાયા તે આ   સવારે નવ 
વાગ્યાથી આવી જગભુાઈની રાહ જોતા બેઠા 
હતા. એટલે બોસનો િમજાજ પણ  જગભુાઈ 
ઉપર બગડયો. તેમણે પણ જગભુાઈની એક 
ના સનુી.. બોસ બરાડયા.. "હુ ંખાસ આ  એ 
જ જોવા વહલેો આવેલો કે કોણ મારી  
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ગેરહાજરીનો લાભ ઉઠાવી મોડા આવે છે. મને 
લાગે છે તમે તો કાયમ મારા આગમનની 
દસ િમિનટ પહલેા જ આવતા  હશો. તમને 
લોકોને આમ મોડા આવવાનો પગાર આપ ુ
?ં  કોઈ ભાન પડ ે છે કે નહી કે  પછી આમ 

હરામનો જ પગાર ખાવો છે. જાવ તમારા 
ટેબલ પર ૨૫-૩૦ ફાઈલો મકુી છે એ ચેક કરી 
એનો િહસાબ મને બપોરે બે વાગ્યા સધુીમા ં
આપી દો. ત્યા ંસધુી લચં ના પાડતા." 

િબચારા જગભુાઈ! નોકરીની િબકે બધ ુસહન 
કરી ગયા. પણ સવારથી િદવસ ખરાબ ગયો 
હતો એટલે ફાઈલોના કામમા ંપણ તેમનાથી 
વેઠ ઉતરી ગઈ. ફાઈલો બોસને મોકલાવી 
ટીફીન ખો યુ ંતો તેમા ંપણ ભાભી એ ભલુથી 
શાક-દાળ ખારા કરી નાખ્યા'તા.ં  ખારા મન 
સાથે તેમણે પેટની ભખૂ મટાડી ત્યા ં બોસે 
બાહર આવી તેમને ફાઈલોના  વેઠ બતાવી 
ગુ સો ઉતાય . ઉપરથી બીજી ઘણી ફાઈલો 
પકડાવી ક  ુ કે જ્યા ં સધુી કામના પતે ત્યા ં
સધુી ઘરે જવાનુ ં નામ ના લેતા.ં બોસનો 
ગરમ િમજાજ જોઈ  તે કશુ ંબોલી શક્યા નહી. 
મ તેમ કરી િદવસ પરુો કય . પણ કાયમ 

સાં  પાચં વાગે ઓફીસ છોડી જતા જગભુાઈ 
આ  સાડા છ સધુી િનકળી નો તા શક્યા. 
અને  િનકળતી ફેરી યાદ આ ય ુ કે પાકીટ તો 
બસમા ંજ મરાઈ ગયેલુ ંએટલે તમણે બોસ 
પાસે બ સો િપયા ઉપાડ માગં્યો. બોસે મો 

કટાણુ ં કરી બ સો તો આપ્યા પણ  સાથે 
સભંળા ય ુપણ ખ .ં 

"ટાઈમે ઓફીસ આવતા હો અને સરખ ુકામ 
કરતા ંહો તો પરુો પગાર ઉપાડ તરીકે આપુ.ં. 
હવે કાલથી ટાઈમ પર આવજો.. જાવ" 

બાહર  નીકળી રીક્ષામા ં બેઠા. ડપેો જઈ બસ 
પકડી અને ગામમા ંઉતયાર્ ત્યારે યાદ આ ય ુ
કે કુટર તો પાછળ ભલુી આ યા. ફરી પાછા 
રીક્ષા પકડી ગેરેજ પર ગયા  અને ત્યાથંી 
કુટર લઈ ઘર તરફ પર્યાણ કયુર્ં. ર તામા ં
કુટર રીઝવર્મા ં પડ  ુ ત્યારે ધ્યાન ગયુ ં કે 
ગેરેજ વાળાએ પેટર્ોલ કાઢી િલધ ુછે. જગભુાઈ 
ને થયુ ંહાશ હવે ઘરે ગયા બાદ કોઈ ઉપાધી 
નહી આવે. પણ.. 

ઘરે પહ ચી ઘરના ખુ લા દરવાજામાથંી 
પર્વેશ કય  ત્યા ંસામે સોફા પર સુદંર વ ોમા ં
એકદમ ખબુસરુત રીતે તૈયાર થઈ અને મોઢુ 
ચડાવીને બેઠેલા  ભાભી દેખાણા.ં ભાભીને 
એકદમ તૈયાર થયેલા જોઈ એક મીનીટ માટે 
તો જગભુાઈ ને આ યર્ થયુ ંપણ બીજી િમનીટે 
આંચકો પણ લાગ્યો. ભાભી બરાડયા... 

"તમને મારા માટે ટાઈમ જ નથી. આ  
આપણા જીવનનો આટલો મોટો િદવસ છે 
તમને  મોડા આવતા ંજરાય શરમ આવે છે. 
આ  આપણા ંલગ્ન જીવનને પાચં વરસ પરુા 
થયા.ં કાલે જ ક  ુહત ુને કે વહલેા આવજો... 
િપક્ચર જોવા જાવુ ંછે... વહલેા આવવાનુ ંતો 
દુર ર  ુટાઈમ સર પણ ના આ યા કે બાહર 
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ફરવા તો જવાય.. છેક નવ  વાગે આ યા... 
હવે શુ ંખાક ફરવા જવાશે?  મારા માટે કશુ ં
લા યા કે પછી ખાલી હાથ હલાવતા આ યા?" 

જગભુાઈ શુ ં જવાબ આપે?  િબચારા તતફફ 
કરવા માડંયા એટલે ભાભી વધ ુ અકળાયા. 
"આખા ગામમા ંબધા િમતર્ોને િગફ્ટ આપતા 
ફરો છો તે તમને હુ ં જ વધારાની લાગી?" 
અને ભાભી રડવા લાગ્યા... આ જોઈ 
જગભુાઈ નો પણ પારો ખ યો.. આખા િદવસ 
નો ગુ સો ભેગો કરેલો તે હવે બાહર આવવા 
લાગ્યો..  
"તને તો બસ જયારે હોય ત્યારે નાની નાની 
વાતો મા ંરડવાનુ ંજ સુ  છે.. આખા િદવસનો 
ભખૂ્યો .ં. જમવાનુ ંતો પછુ.." 

"શુ ં ખાક જમવાનુ?ં  કાલે તમે જ તો કહતેા 
હતા કે િફલમ જોઈને બાહર જમશુ ં તમારે 
રવાડ ે મારી ફીલમ પણ ગઈ અને ભખુ્યા 
રહવેાનો વારો આ યો તે નફામા.ં.. કશુ ં
જમવાનુ ંનથી બના યુ.ં. ચપુચાપ સકુો ના તો 
અને ચા જમી યો.. મારી તો  મેરેજ 
એનેવસર્રીમા ંધળુ પડી.."  

આ સાભંળી જગભુાઈ ના ગુ સાના ફટાકડાનુ ં
સરુસરુીય ુ થઈ ગયુ.ં એક તો સખત  ભખુ 
ઉપરથી સકુો ના તો ખાઈ ને સવુાનુ ંએમા 
ઘરવાળી પણ રીસાઈ ને બેઠી. મ  તેમ પેટ 
ભરી સવુા માટે બેડ મના પલગંમા ં પડત ુ
મુ ુ ં ત્યા ં માથે પખંાને  જોઈ ને સવારના 
છાપાની નાક સાથેની ટક્કર યાદ આવી ગઈ 

અને સાથે યાદ આવી ગઈ આખા િદવસની 
ઘટમાળ... એ યાદો આવતા ંજ જગભુાઈ ડરી 
ગયા અને ઓશીકુ જમીન પર  નાખી સઈુ 
ગયા.. 
     -સપન 
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એહવાલ 

િશયાળો 

િશયાળો એટ્લે આહલાદકતાનો યાપ, 
માણસો ને િખલવાની ઋત,ુ  પખંીના 
િચિચયારાની ઋત,ુ આળસ ખખેંરવાની ઋત.ુ.. 
િશયાળામા લાગે જાણે કે સવાર પણ આળસ 
મરડીન ે બેઠી  થાય છે... ગલુાબી ઠડંીના 
અહસેાસથી રોમ રોમમા આહલાદકતા યાપી 
જાય છે... આ  ઋતનુી સવાર ની બે અલગ 
અલગ મજ્જા છે. એક તો બ્લેંકેટ્મા ટુટીય ુ
વાળીને ભરાઈ  રહવેાની મજ્જા અને એક 
વહલેી સવારે ભારેખમ દયે બ્લેંકેટ્ને 
અલિવદા કહીને  કુદરતને માણવાની મજ્જા,,, 

બ્લેનેક્ટ્મા ભરાયેલા લોકો સપનામા 
કુદરતની સનુ્દરતાને માણે છે અને અલિવદા 
કહવેા વાલા લોકો વા તવીક કુદરતની 
સનુ્દરતાને માણે છે... સાચા અથર્ મા કહીયે 
તો હ ા ક ા થવાની છે આ  ઋત.ુ.. 
વહલેી સવારે ચાલવા િનકળી પડવ,ુ  વાશમા 
આહલાદકતા ભરવી અને ઉચ્છવાસમા 
આહલાદકતા િનકળવી,  રોમ રોમ રોમાિંચત 
થવ,ુ  રંગબીરંગી લોની દુિનયા,  િનરો  િપવો, 
તાપણામા હાથ-પગ શેકવા,  જુદા જુદા રસ 
િપવા, વાયરાના એક ઠડંા જોકાથી  જુી ઉઠવ,ુ 
હચમચી જવ,ુ આહા શ ુસનુ્દર દુિનયા રચાય 
છે ... દરેક માણસ  લાગણીઓના જોકાથી 
હચમચી જતો હોત તો... કાશ... આ ઋતમુા 
િન ઠુરતાને એક િવરામ મળે છે અને બધ ુજ 

સજીવન લાગે છે,  ર તાઓ પણ... ખબર જ 
ના પડ ેકે ર તો ચાલે છે કે માણસોના પગ??? 
આ ઋતનેુ માણવે એ પોતાનામા જ એક 
સનુ્દર મજ્જાનો અહસેાસ  છે દય મન 
પર્ િ લત થવ,ુ શધુ્ધ હવા મળવી એ બધ ુજ 
શક્ય બને છે,,, આ ઋતમુા આંતિરક અને બા  
એમ બ  ેસનુ્દરતા િખલવી શકાય છે। થોડી 
ઠડંી પડવૅાની શરુઆત થાય એટ્લે સામ્ભળવા 
મળે કે વેટર પહરેીને િનકળ ,  કાફર્  મફલર 
પહરે  હવા લાગશે,  પણ ગલુાબી ઠડંીને 
માણવી એ કૈ વો તેવો અનભુવ  નથી,,, 
ક્યારેક કડકડતૅી ઠડંીને માણવાનો અનભુવ 
પણ લેવો જોઇયે, એ બરફ થવાની મજ્જા જ 
અનેરી છે...આમ તો કાફર્ ,  વેટર,  શાલ, 
મફલર,  ઓવર કોટ,  વીંડ-િચટર,  વાન્દરા 
ટોપીની રંગબીરંગી દુિનયા એટ્લે િશયાળો... 
જુદા જુદા  રંગોના વેટર ,  કાફર્ પહરેેલા 
બાળકોની દુિનયા પણ સરસ હોય છે,  એ 
નાના  ચહરેા ગલુાબી અને રતમુ્બડા બની 
જાય છે ત્યારે તે ચહરેામાથી કૈક વધારે જ 
િનદ ષતા ટપકે છે,  ઠડંીને માણવાનો લહાવો 
ચકુવા વો નઈ... 
ગામડાની િશયાળાની સવાર એટ્લે એક 
અનેરો અનભુવ,  વહલેી સવારના પર્ભાિતયા, 
ક્યાકથી ગાડાનો ટક ટક અવાજ,  ફળીયામા 
બનાવેલા ચલુા પર ગરમ પાણી મકુવ ુઅને 
સાથે સાથે એ ચલુાની ગરમી થી શરીરન ુ
શેકાવ,ુ  જુદા-જુદા પાક ખાવા,  મોઢામા  પાણી 
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નાખવાની હાલત પણ ના હોવા છતા દાતણ 
કે બર્શ કરવ,ુ  િશયાળાની સવારમા સૌથી મોટા 
દુ મન પાણીથી મ-તેમ મ-તેમ નહાવ ુઆ 
બધી જ વ તનુી મજ્જા  મેળિવયે છે... 
નહાવામા તો કોઈપણ ઉમરની યક્તી નાન ુ
બાળક બની જાય, એ નહાવાથી શરીરન ેકેટલ ુ
બધ ુ ક ટ પડ.ે.. 
ઓળો રોટ્લો ખાવાની મજ્જા એટ્લે િશયાળો, 
એ ચલુામા શેકેલા િરંગણની સવુાસ અને એ 
હાથેથી થાપેલા રોટલાની િમઠાશ... વાહ રે 
વાહ... સાથે માખણ, ઘી, ગોળ, જાડી મછુો થાય 
એવી છાશ,,, મજ્જા જ કૈ ઓર છે... ટંુક મા, 
અનેક રસ ન ુસાયજુ્ય એટ્લે િશયાળો... નાના 
બાળકોને એક જ ઈચ્છા હોય િશયાળામા કે 
કાશ આ  કુલમા  રજ્જા હોય તો,  પણ આ 
િનદર્યી,  િન ઠુર કુલ વાળાને નાનકડા બાળ 
પર ક્યાથી દયા આવે... આમ િશયાળો એટ્લે 
મ તીની,  ઉમગંભરી રંગબીરંગી,  િખલવાની 
મૌસમ... 

- લોકા શકુ્લા 
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ભારતીય સં કૃિત 

જ્યારે આપડ ે કોઇ પણ અજાિણ યકિત ને 
મિલએ છીએ ત્યારે સૌથી પેહલા ચેહરા પર 
િ મત અને હાથ જોિડ ને નમ કાર કિહએ 
છીએ અથવા પર્ણામ કિહએ છીએ ત્યાથી જ 
ખ્યાલ આિવ જાય છે કે આ છે આપિડ 
બહમુુ ય ભારતીય સઁ કુિત અને એરહો ટેસ 
પછી એ કોઇ પણ દેશ િન હોય ભારતીય  
જુવે એટલે તરત હાથ જૉિડન ેનમ કાર કરે છે 
અને ટુિટ િટ ભાષા મા ઁનમ તે પણ બોલે છે 
આપણા દેશ મા બધા ધમર્ ને એક સરખા 
માન અપાય છે એ કોઇ પણ ધમર્ હોય કદાચ 
ભારત જ એવો દેશ છે. મા ફ્કત િહદુ ધમર્ 
મા જ 33 કરોડ દેિવ દેવતાઓ છે અને 
આપણે માિનએ પણ છીએ અને ફકત િહદુ 
ધમર્ ના દેિવ દેવતાઓ ને જ નિહ પણ 
આજિન યવુા પેિઢ દરગાહ મા ઁપણ જાય છે 
અને ચચર્ મા ઁપણ જાય છે કેમકે િહદુ હોય કે 
કોઇ પણ ધમર્ હોય સૌથી મોટૉ ધમર્ 
“ઇનસાિનયત” છે  આપિણ ભારતીય સઁ કુિત 
િન ખિુબ એ છે કે આપણે કોઇ પણ ધમર્ ના 
માણસો ને આપણા મા સમાઇ શિકએ છે મ 
દુધ મા સાકર ભિળ જાય એમ પારિસઓ ને 
પણ આપણે અપનાિવ િલધા હતા એ વાત તો 
યાદ જ હશે ને આપણે બધા ને આપણા મા 
સમાિવએ જ છીએ પછી એ ટેરેરી ટ િવઝા 
પરજ કાયિમ વસવાટ કરવાનો હોય તો પણ 
અને આપિડ સઁ કુિત િન એક ખાિસયત છે 

“અિતિથ દેવો ભવ “ કદાચ દુ મન પણ 
ભખુ્યો આવે તો એને પણ ખાવાન ુ પિુછએ 
છીએ કેમકે આપણે મેહમાન ને ભગવાન ન ુ
થાન આિપએ છીએ 

આપણા દેશ મા ટલા જાત જાત ના અને 
ભાત ભાત ના ભોજન જોવા મળે એટ્લા ક્યા 
ના મળે આપણા દેશ મા ટલા અલગ 
અલગ ધમર્, રીતરીવાજો , ભાષાઓ , ઉત્સવો 
છે એટલા ક્યાય નથી ભારત ને સેિલબેર્શન 
કંિટર્ કેહવામા આવે છે આપણા ઉત્સવો ને 
જોવા જાણવા અને માણવા માટે તો દુિનયા 
ભરથી લોકો ચા યા આવે છે આપણ ુ ક્ ચર 
એમના માટે એક અદભતુ અને અિવ મિણર્ય  
છે આપણે ત્યા જન્મથી મરણ સિુધ ના િગતો 
અને સાિહય છે. શાિ ય સિઁગત આપણા દેશ 
િન દેન છે. માણસ જન્મે ત્યારે પણ િગત 
ગવાય અને મરે ત્યારે પણ િગત ગવાય 
બાળક ને સવુાડિત વખતે હાલરડા અને 
ભજન ગવાય ત્યારે જ બાળક ઘાઢ િનદર્ા નો 
અનભુવ કરે છે અિહ લગ્ન એ ફ્કત રીલેશન 
નિહ પણ એક પિત્ન માટે પિત િન સેવા કરિવ 
એનો ધમર્ છે ભારતીય સં કૃિત.. 

આપણા દેશની સં કૃિત જીવનમ ૂ યો પર 
આધાિરત સં કૃિત છે. આપણા દેશનો 
ઇિતહાસ જીવનમ ૂ યોની મિહમા વધારનારો 
ઇિતહાસ છે. પરંત ુએ સં કૃિતને આપણે ભલૂી 
ર ા છીએ અને સખુ,  શાિંતને ગમુાવી ર ા 
છીએ. સખુ,  શાિંત તથા, 
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સમાજની ઉ િતના માટે આપણી સં કૃિતનુ ં
રક્ષણ કરવુ ંએ આપણુ ંપરમ કતર્ ય છે. 

- વામી િવવેકાનદં 

'સં કૃિત'  શબ્દનો અથર્ છે - વચ્છતા,  શિુ  
અને ે ઠતા,   

યિક્તની રહણેી કરણીમા ંકોઇ દોષ ન હોય, 
નુ ંઆચરણ - િવચારો સારા હોય, તે જ 

સભ્ય અને સસું કૃત કહવેાશે.સં કૃિત જીવન ને 
ટકાવી રાખનાર એક પરીબળ 

કહો તો કઇ ખોટુ નથી.જ્યા-જ્યા સમાજ ન ુ
અિ તત્વ છે ત્યા-ત્યા સં કૃિત ના મળુ 
પર્સરાયેલા છે. આજ ના િવ ાિનકો પણ 
સદીઓ જુની મોહ-ેજો દડો અને હડપ્પન 
સં કૃિત ના અવશેષો શોધવામા સફળ ર ા 
છે. એ વાત સાિબત કરે છે 
જ્યા સમાજ નો પાયો નખાયો છે ત્યા સં કૃિત 
નો ઉદભવ થયેલો છે. ભારતીય સં કૃિત િવશે 
લખનારા આ  પણ થાકતા નથી. હ ુમાન ુ  
ત્યા સધુી આપડા ભારત દેશની ગિરમા 
આપડી સં કૃિતમા રહલેી છે. દરેક દેશ 
પોતાની સં કૃિત ને ે ઠ માને છે અને એ 
ખોટુ પણ નથી. તમે તમારા દેશની સં કૃિત 
થી ટલા પિરિચત રહશેો એટલ ુ જ 
પિરવતર્ન તમારા િવચારો મા જોવા 
મળાશે. 
  ભારતીય સં કૃિત પહલેેથી જ બધાના 
આકષર્ણ ન ુ કેંદર્ રહી છે. િવદેશ ના લોકો 
આપડી સં કૃિત ને જાણવા અહી આવે છે. 

આખરે આપડી સં કૃિતમા એવ ુ તે શ ુ છે  
જાણવા બધા મથી ર ા છે.? મારો જવાબ છે 
સમાજવાદ,લાગણી,એકતા વગેરે.... 
િહંદુ સં કૃિત ને િવ ની ધરોહર ગણીએ તો 
પણ અજુગત ુ ન ગણાય. િહંદુ સં કૃિત અને 
વૈિદક ાન મનુ યને ઈ ર સિમપ લઇ 
જવાનો ટુકો અને સરળ ર તો પણ છે.ટુકમા 
ભારતીય સં કૃિત નિહ કે ભારતીય ને બ કે 
િવ ના કોઇપણ ધમર્ કે દેશની યિક્ત ને 
માણસ બનાવવા સક્ષમ છે. 

ઉક્ત િવચારોના ે ઠતમ દર્ ટાતંો પર 
જો નજર ફેરવીએ તો ભગવાન બુ , મહાિવર 
વાિમ,  િવવેકાનદં,ગાધંીજી વા અગણીત 
આશર્દર્ ટાઓનો સગવર્ ઉ લેખ કરી શકાય. 
તત્કાલીન મહાપુ ષો વા કે 
સમર્ાટ અશોક અને તેનાથી અગાઉના ઘણા 
મહાપુ ષોએ પોતાની બૌિતક સપંતી ને 
ક્ષણભરમા ત્યાગી અને આ મહાન રા ટર્ની 
અવણર્નીય સં કૃિત ના િદપક ને પર્જવિ લત 
રાખવા માટે પોતાની જીંદગી ના અમુ ય 
વષ  અને વારસો આ દેશ ને 
ચરણે ધરી પોતાન ુ જીવન સાથર્ક કરી 
બતા ય.ુ 

ઉક્ત બાબતોની ન ધ િચન ના 
િવ પર્વાિસ  ુએન સગં ની પર્વાસ પોથીમા 
સગવર્ ઉ લેખ કરેલ છે અને તેમા નાલદંા, 
તક્ષિશલા વી િવ  િવધ્યાલયો નો ઉ લેખ 
કરેલ છે અને આજથી ૫,૦૦૦ વષર્ પહલેાના 
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થાપત્યો મા વા કે અજતંા,ઇલોરા વા 
કઇક ધાિમર્ક થળોમા 
જીવન,ધમર્,કામશા  વા અઘરા પણ જ રી 
પાસઓનો ઉ લેખ કરી તે વખતની સભ્ય 
સં કૃિત નો ઉત્કૃ ઠ અને અવણર્નીય ઉ લેખની 
ન ધ આવા (ય એન સગં) િવ પર્વાિસઓ એ 
મગુ્ધ થઇ િવ ને ભારતીય સં કૃિતના અજોડ 
અને અવરંનીય 
થાપત્ય પર્િત િવ ન ુ ધ્યાન દોયુર્. ના 
પિરણામ ે િવ  ભારતની 
સં કૃિતથી ન કે પર્ભાિવત થયા પરંત ુધાિમર્ક 
અને સામાજીક રીતે િવ ના અન્ય જુથો વા 
કે હણુ, શક, મોગલ ના અમાનવીય અને 
િવધ્વશંકારી હમુલાઓ થી ભારતની સં કૃિત 
અને સમાજાચના િછ -િભ  થઇ અને 
વૈચારીક અને ધાિમર્ક 
રીતે સમાજ ઘણા વગ મા વહચેાઈ ગયો અને 
ન ુ ખલન સાપંર્ત સમયમા પણ આપણે 

સહ ુજોઇ શકીએ છીએ. 

ઉપર દશાર્વેલ સં કૃિત અને 
સમાજરચનાની સાથે પર્વતર્માન સમય ને 
સરખાવીએ તો ભૌિતક સઃુખ (કે ણે 
મનુ યને આળસ,ુ પાપી, યિભચારી અને 
નાિ તક બનાવવામા વધ ુ પડતો  ભાગ 
ભજ યો છે.) િસવાય અન્ય મુ ાઓની 
સરખામણી કરીએ તો આ િવ પટ પર 
મનુ યન િસવાય ની 
તમામ યોનીઓએ પોત-પોતાન ુઅિ તત્વ (  

કઇ આપણે બચવા દીધ ુહોઇ તે.) ટકાવી અને 
જીવી ર ા છે. અને િવ ની સભ્ય-સં કૃિતના 
બણગા કનાર મનુ યને 
ઇ ર જીવની સાથે સહ-અિ તત્વ ટકાવી 
રાખવાનો નૈિતક અિધકાર ગમુાવી દીધો છે. 
ના બેજવાબદાર તત્વો પણ આજ સ-ુસં કૃત 

સમાજ ના મનુ ય જ છે તેનો 
આપણે સૌએ ખેદ પવુર્ક િ વકાર કરવો જ 
ર ો અને આપણે ઈ ર અને પયાર્વરણ ના 
અપરાધી છીએ. તેવા અફસોસ સાથે હવે 
પછીના સમાજ,પયાર્વરણ અને વનુ યત્વ 
ને પનુઃ તેમની મળુભતુ ઉચાઈએ પર્ થાિપત 
કરવા માટે આજના યવુાનો, ધાિમર્ક નેતાઓ 
અને  કોઇની નૈિતક જવાબદારીઓ બનતી 
હોઇ તેઓએ દેશ,ધમર્,ભાષા િવગેરે 
ના મતભેદો ભલુી ને આ િવ ને રહવેા લાયક 
બનાવીએ અને આપણા હવે પછીના કણર્ધારો 
કે વારસદારોને ભૌિતક સપંિત વારસામા ન 
આપતા રહવેા, માણવા અને પર્ગતી અને 
શાતંી માટે મળુ સં કૃિત,સભ્યતા અને 
પયાર્વણીય િવ  વારસામા આપીએ અને 
આપણા પવુર્જોએ માણેલા વપ્નને સાકાર 
કરીએ અને એક મનુ ય તરીકે ે ઠતમ 
તપર્ણ કરીએ અને મનુ ય જીવન ને સાથર્ક 
કરીએ. 

- અિનરુધ્ધ અને 
િશ પા 
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હે થ કોનર્ર 

ઇમપ્લાન્ટ ડેંિન્ટ ટર્ી 

ઇમપ્લાન્ટ ડેંિન્ટ ટર્ી એટલે કર્ પધ્ધિત દર્ારા 
દાત/દાઢ ની ખાલી જગ્યામા ઁદાતઁના મિુળયા 
વાજ  બેસાડવામા આવે છે અને તેના 

ઉપરજ દાત વા કલરનો િસરાિમક દાતઁ 
બેસાડવામા ઁઆવે છે.  પધ્ધિત દર્ારા િફક્સ 
ચોકઠાની સારવાર કોઇપણ દાતઁ / દાઢ ના 
આધાર લીધા વગર કરી શકાય છે. 

ઇમપ્લાન્ટ પધ્ધિત ના ફાયદાઓ 

1. સામાન્ય રીતે બનતા િફક્સ દાતઁમા ઁ બે 
અથવા બે થી વધારે દાત /દાઢ નો 
આધાર લેવો પડ ે છે જ્યારે ઇમપ્લાન્ટ 
પધ્ધિત મા ઁ કોઇ પણ દાતઁ/ દાઢ નો 
આધાર લઇ શકાય છે. 

2 ન ફાવતા કે િઢલા પિડ ગયેલા ચોખઠા 
ને િફક્સ કરી શકાય છે. 

3 સાિદ બતર્ીસી િન જગ્યાએ બધા જ દાતઁો 
મોઢામા ઁ િફક્સ થઇ શકે છે અને વધારે 
સારો દેખાવ લાિવ શકાય છે. 

4. ઇમપ્લાન્ટ પધ્ધિત મા ઁ કોઇપણ જાતની 
લોહી પડવાિન કે નસ ન આવતી 
હોવાથી આ પધ્ધિત દર્ારા િફકસ થયેલ 
દાતઁ / દાઢ મા ઁદુખાવો થવાની શક્યતા 
રેહતી નથી. 

5 એકદમ કુદરતી દાતઁ વો એહસાસ 
આવવાથી તથા દેખાવમા અિત સુદઁર 
હોવાથી પેશનંટ નો આત્મ િવ ાસ વધે 
છે. 

6 સામાન્ય ચોક્ઠામા ઁ આવત ુ તાળવ ુ
બોલવમા નડ ે છે તથા કાઢિત વખતે 
તેમજ પેહરતી વખતે પેશન્ટ ને ઉબકા 
આવે છે   ઇમપ્લાન્ટ દર્ારા િફક્સ કરેલા 
ચોકઠામા ઁ તાળવ ુ ન આવત ુ હોવાથી 
આવી તકલીફો રેહતી નથી. 

7 ઇમપ્લાન્ટ દર્ારા બેસાડવામા ઁઆવેલા કુ 
દાતના મિુળયાની મ જ વતર્ન કરે છે 
માટે પેશનટ ને ઠડઁા ગરમ કે વાદમા ઁ
કશો ફરક પડતો નથી. 

8 ટાઇમ અને ઉમર પર્માણે પેઢા તથા 
જડબાના હાડકા ઓગળતા જાય છે તે 
ઇમપ્લાન્ટ દર્ારા રોિક શકાય છે. 

9 ઇમપ્લાન્ટ દર્ારા િફક્સ કરેલા દાતઁ / દાઢ 
/ બતર્ીસી ને કાઢવા પેહરવા પડતા ન 
હોવાથી ખોરાક તેમા સેહલાઇથી જતો 
નથી , થી કરીને મોઢામા વાસ આવતી 
નથી  સામાન્ય ચોકઠામાથી આવે છે. 

10 સામાન્ય રીતે િફક્સ બર્ીજમા ઁ એકથી 
વધારે દાતઁનો આધાર લઇ બનાવામા ઁ
આવે છે ના માટે નેચરલ દાતઁને 
ઘસવા પડ ે છે અને તેના આયુ યમા ઁ
ઘટાડો થાય છે જ્યારે ઇમપ્લાન્ટ પધ્ધિત 
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મા ઁ બીજા કોઇ દાતઁનો આધાર લેવો 
પડતો નથી તેથી બીજા દાતઁને નકુ્શાન 
થત ુનથી. 

ઇમપ્લાન્ટ સ રી 

1 ઇમપ્લાન્ટ સ રી મોટા ભાગે લોકલ 
એને થેિસયા મા થાય છે થી જનરલ 
એને થેિસયા િન (િશિશ સઘુાિડન ે બેભાન 
કરવાન)ુ ના ગેરફાયદા િનવારી શકાય 
છે. 

2 સ રી દરમ્યાન દુખાવો થતો નથી થી 
દદ  માટે અનકુુળ રહ ેછે  

3 સ રી બાદ પણ   નજીવો દુખાવો થાય છે 
અને ન પણ થઇ શકે આ દુખાવો દિદર્ 
િન તાસીર પર આધારીત છે  

4 ઇમપ્લાન્ટ મકુ્યા પછી સામાન્ય રીતે ઋઝ 
આવવાનો સમાય આઠ અઠવાિડયા 
અથવા તો છ મિહના  હોઇ શકે આ 
સમયગાળો ઇમપ્લાન્ટ મો ના ક્યા 
ભાગમા ઁમકુાયો છે તેના પર આધારીત 
છે. 

ઇમપ્લાન્ટ નો ખચ  

1 ઇમપ્લાન્ટ નો ટોટલ ખચ  રુિપયા 
25,000 થી 35,000 સધુીનો હોઇ શકે 
ઇમપ્લાન્ટ િન પર્ારઁિભક  િકમતઁ વધારે છે 
પણ તેની મો મા ટ્કવાિન ઉમરઁ (આશરે 
10 થી 30 વષર્ ) અને જડબા ના હાડકા 
નો બચાવ ઉપરાતઁ કુદરતી દાતઁ િવ 

મજા મળે છે. જ્યારે સામાન્ય ચોકઠા મા ઁ
િફક્સ દાતઁ 5 થી 7 વષર્ જ બદલાવા પડે 
છે તેમજ તેનાથી કુદરતી દાતઁ વ ુ
ચાવી શકાત ુનથી. 

2 પાતળા ઇમપ્લાન્ટ કે  ખાસ નીચલા 
જડબા આગળના છે માટે  વાપરી શકાય 
છે એ હજુ પણ ઓછા ખચેર્ થઇ શકે છે 
(આશરે 15,000 થી 18,000) 

3 આ ખચ  દરેક ક્લીિનક મજુબ અલગ 
અલગ હોઇ શકે છે. 

4 માણસ જાય માટે ઇમપ્લાન્ટ વરદાન રુપ 
છે અને તેનો લાભ દરેક યકિત લઇ શકે 
છે 18 વષર્ િન કે 80 વષર્ ના લોકો પણ 
ઇમપ્લાન્ટ સ રી કરાવી શકે છે. 

- મોિલક િબલાની 

ફર્ી હે થ ટીપ્સ 

કરવા વઃુ  

દરરોજ જમ્યા પછી અડધી કલાક પછી પાણી 
પીવાન ુરાખવાથી એસીિડટી ની તકલીફ થી 
દુર રહી શકાય છે. 

ન કરવા વઃુ 

સોફ્ટ િડર્ક્સ ( પેપ્સી , કોકો કોલા વગેરે) 
સાથે િમંટોઝ કે પોલો વી ચોકલેટ ક્યારેય 
ના ખાવી આમ કાવાથી પાચન તતઁર્મા ઁ
“પોઇઝન ઇફેક્ટ” થઇ શકે છે. 

- મોિલક િબલાની 
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