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અનુક્રમણીકા 

–ગલીન્દ ભારુ 

યનાલ્ડ રીનાએ તાના બાઈને ફચાલલા વન 1954ભાં વો 

પ્રથભ કીડનીનુ ંદાન કમુું શતું. ત્માયે ડૉ. જોવેપ ભુયે અને તેભની ટીભે વો 
પ્રથભ કીડનીનું વપ પ્રત્માયણ કમુું શતું. આ અબુતુલા ઘટનાએ 

અલમલનાં પ્રત્માયણ ભાટનેાં દ્વાય ખરી નાખમાં.  

આભ છતાં, દય લે શજાય બ્રેઈન–ડડે કે એક્વીડને્ટના કાયણે 

ભૃત્મુ ામ્મા શમ તેલા ભૃતદેશને સ્ભળાન કે કબ્રસ્તાનભાં અનુક્રભ ે

અગ્નીવંસ્કાય કે બુભીવંસ્કાય કયલાભાં આલે છ.ે તેભ કયલાથી ભૃતકનાં 

અંગ યાખ થઈ જામ છ ેકે ભાટીભાં બી જામ છ.ે ભૃત્મુની યાશ જોતા 

અને યીફાતા દયદીઓને વભમવય અલમલનું પ્રત્માયણ કયલાભાં 

આલે ત અનેક રકને નલજીલન આી ળકામ છ.ે દયેક લમસ્ક વ્મક્તી 

`અંગદાતા' ફની ળકે છ ે તેભ જ ભા–ફાની વમ્ભતીથી ફાકનાં 

અંગનું ણ દાન કયી ળકામ છ.ે કઈ ણ વ્મક્તી 100 લાની લમ 

વુધી : આંખ અને ત્લચા; 70 લા વુધી : કીડની અને રીલય, 50 લા 

વુધી : હૃદમ અને પેપવાં તથા 40 લાની લમ વુધી : હૃદમના લાલ્લનું 

દાન કયી ળકે છ.ે કશેલામ છ ે કે– આણે તાના ખાતય ત જીલીએ 

‘અંગદાન’થી નલજીલન 
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છીએ; ણ ભૃત્મુ છી જો આણાં અંગ ફીજાના ઉમગભાં આલે ત 

તેનાથી રુડુ ંફીજુ ંકળંુ શમ ળકે નશીં.  

શ્ચીભી દેળની વયખાભણીએ આણા બાયત દેળભાં 

અંગદાન (Cadaver Organ Donation)ની ફાફતભાં બાયે ઉદાવીનતા 

પ્રલતે છ,ે જનેે ભાટ ે ભટ ે બાગે ધાભીક ભાન્મતાઓ કાયણરુ છ.ે 

અંગદાન એટરે કુદયતે તભને જ ે આપમંુ છ ે તે, અશીંથી જતાં શેરાં 

ફીજા ભાણવને આી, તેને નલજીલન ફક્ષલાનું છ.ે કુદયતને યીવાઈકર 

કયલી જોઈએ. અંગદાન કુદયતી છ,ે તેભાં ધભા, જ્ઞાતી–જાતી, ઉચ્ચતા–

ળુદ્રતા, અભીય–ગયીફના બેદ લચ્ચે આલતા નથી. કાયણ કે રશીન 
યંગ ત ફધાન રાર જ શમ છ.ે ભુસ્રીભનું હૃદમ–કીડની શીન્દુને 

નલજીલન આી ળકે. ભાનલવેલા અને ભાનલજીલનને વભૃદ્ કયલાના 

વીદ્ાન્ત દયેક ધભાભાં છ.ે પે્રભ, વેલા, ભાનલતા ભાટ ેદયેક ધભા ઉદેળ 

આે છ.ે અંગદાન નૈતીક છ,ે તેભાં કુદયત યીવાઈકર (પેયલયાળ) થતી 

શલાથી ત ેલૈજ્ઞાનીક ણ છ.ે 

ભીત્ર, વન 2011ભાં આ રખનાયે ‘અંગદાન’ અને ‘દેશદાન’ 

કયલાન વંકલ્ કમો શત. ભાયા ‘અંગદાતા કાડા’, ‘દેશદાન’ની શોંચ 

અને ‘અન્તીભ ઈચ્છાત્ર (ભયણત્તય લીર)’ 

https://govindmaru.com/will/ થી ભાય યીલાય, વગાં–વમ્ફન્ધી, 

વભાજ અને ભીત્ર લાકેપ છ ે જ. ભાયા એક ાયીલાયીક સ્લજનનાં 

ત્નીની ફને્ન કીડની ફે લાથી કાભ કયતી નથી. તેઓ દલા, 

ઈન્જકે્ળન અને શૉસ્ીટરના ચક્રાલે ચઢી ગમાં છ.ે દીલવભાં ત્રણ લખત 

https://govindmaru.com/will/
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ઘયભાં જ ભાયા સ્લજન તેભની ડામારીવીવની પ્રક્રીમા કયે છ.ે જો તે 

ફશેનને વભમવય દાતા ભી જામ અને કીડનીનુ ં વપ પ્રત્માયણ 

થામ ત જ આ અવહ્ય લેદનાભાંથી છુટકાય ાભીને, તેઓ નલજીલન 

પ્રાપ્ત કયી ળકે અને યીલાય ણ તેભની લેદનાથી ભુક્ત થઈ ળકે તેભ 

છ.ે  

લીશ્વબયભાં આલા ત અવંખમ યીફાતા દયદીઓને વભમવય 

અલમલનું પ્રત્માયણ થામ તે ભાટ ે વક્રીમ થલાન ભેં નીણામ કમો.  

આગાભી 13 ઓગસ્ટના યજ ‘લલ્ડા ઓગાન ડનેળન ડ’ે નીભીતે્ત 

‘અંગદાન’ અંગે રક યવ ધયાલતા થામ એલા ઉભદા આળમથી 
‘અબીવ્મક્તી’ બ્રૉગ ય વાત રેખની રેખભાા દય વભલાયે ળરુ 

કયી તેના 10 રેખ થઈ ગમા. રેખભાા પ્રગટ થતી ગઈ તેભતેભ 

લાચકભીત્રએ તેને આલકાયી, ‘અંગદાન’ કયલાની ઈચ્છા વ્મક્ત કયી 

એટરું જ નશીં 13 ઓગસ્ટ છી આ રેખભાા ચારુ યાખલા 

લીનન્તીઓ આલી.  

રેખભાા ળરુ કયલા અને તેની ઈ.ફુક ફનાલલાના ભાયા આ 

નીણામભાં વાથ આનાય કેનેડાસ્થીત રેખકભીત્ર જનાફ કાવીભ 

અબ્ફાવ, ભુમ્ફઈસ્થીત ‘ભીડ–ડ’ે દૈનીકના રેખીકા ફશેન જીગીા જનૈ, 

ળભીષ્ઠા ળાશ, શેતા બુણ, અલ્ા નીભાર તે ભજ રેખકભીત્ર જમેળ 

ળાશ, યશીત યીખ શંુ શાદીક આબાય ભાનું છુ.ં ભાયા સ્લજનથીમે 

લીળે અને ભને ભાગાદળાન આલા ફદર ભાનનીમ યભેળબાઈ 

વલાણીવાશેફ (IPS) અને ઉત્તભબાઈ ગજ્જયન તયપથી શંુ વાદય 

આબાય ભાનું છુ.ં ભુમ્ફઈનું દૈનીક ‘ભીડ–ડ’ે, કેનેડાનું વાપ્તાશીક 
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‘સ્લદેળ’ અને ‘ડનેટ રાઈપ’ વુયત અને તેના પ્રભુખશ્રી નીરેળ 

ભાંડરેલારાન ણ તશેદીરથી આબાય ભાનું છુ.ં 

‘ભણી ભારુ પ્રકાળન’ દ્વાયા તૈમાય થમેર ઈ.ફુક ‘અંગદાનથી 

જીલનદાન’ પ્રકાળીત કયતા ભને આનન્દ થામ છ.ે આ ઈ.ફુકને 

ઉષ્ભાુણા આલકાય ભળે એલ લીશ્વાવ વ્મક્ત કરંુ છુ.ં લધુને લધુ 

લાચકભીત્ર ‘અંગદાન’ કયલાન નીણામ કયળે ત રકજાગૃતીન ભાય 

આ પ્રમાવ વાથાક થળે.  

 
ગલીન્દ ભારુ 

વેરપન : 95378 80066  
405, વયગભ એાટાભેન્ટ, કાળી ફાગ, 

નલવાયી કૃી મુનીલવીટી વાભે, લીજરય.  
સ્ટ : એરુ એ. વી. – 396450 જીલ્લ : નલવાયી. 

ઈ.ભેઈર : govindmaru@gmail.com  
બ્રગ : http://govindmaru.com/ 

 

♦●♦●♦ 

mailto:govindmaru@gmail.com
http://govindmaru.com/
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અનુક્રમણીકા 

–જીગીા જનૈ 

 

 

 

 

 
 

‘અંગદાન’નું ભશત્ત્લ દયેક નાગયીકને વભજામ અને દયેક 

નાગયીક આ ભાટ ે પ્રતીફદ્ થામ એ ભાટ ે 13 ઓગસ્ટને ‘ઑગાન 

ડનેળન ડ’ે તયીકે ઉજલલાભાં આલે છ.ે જ્માયે કઈ વ્મક્તીનું કઈ અંગ 

નફંુ શમ કે વ્મલસ્થીત કાભ ન આતંુ શમ, ત્માયે તેને કઈ ફીજી 

વ્મક્તીના સ્લસ્થ અંગ વાથે ફદરીએ એટરે કે ટરાન્વપરાન્ટ કયીએ ત 

‘અંગદાન’ન નીણામ કેટર અઘય? 

‘‘સ્ળજનન ાં પ છ  આળળ ની પ ાંગલી આ , ડૉક્ટશસ 

પરનો અળીશ્વ શ અને જાતજાતની આાંક ઓમ ાં ઘેર યેો 

પરીળ ર, પોત નુાં દુ:ખ ભુી, બીજાને નળજીળન બક્ષળ  મ ટ ે

અાંગદ નનો નીણસય ે છ.ે આ નીણસય ેળો બીકુ શષેો 
ષોતો નથી. જમેણે આ અઘરો નીણસય ેળ ની ષીમ્મત દ ખળી 
છ ેએળ  ોકોને આજ ેમલીએ. આ નીણસય ેળ મ ાં આપણને 

મદદ કરી કે એળી અમુક જરુરી ળ તો નીષ્ણ ત પ શેથી પણ 

જાણીએ.’’ 
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એ વ્મક્તીને નલંુ જીલન ભે છ,ે નશીંતય આંખ અને ચાભડી વીલામનાં 

જટેરાં ણ અંગ છ ેએ ખયાફ થઈ જામ ત ભાણવ જીલી ળકત નથી. 

‘અંગદાન’ અન્તગાત જનેી ફશા અથાભાં જરુય ડ ે છ ેએલાં અંગ 

છ–ે આંખ, હૃદમ, કીડની, રીલય અને ચાભડી. આ વીલામનાં ણ 

અભુક અંગ છ ેજનેું ટરાન્વપરાન્ટ ળક્મ છ;ે યન્તુ ભુખમ અંગ આ જ 

છ ેજભેાંથી કીડની અને રીલય જીલતી વ્મક્તી ણ દાનભાં આી ળકે 

છ;ે યન્તુ તે વ્મક્તી એ દયદીની વમ્ફન્ધી શલી જરુયી છ.ે કઈ 

અજાણી જીલીત વ્મક્તી દયદીને કીડની–રીલય ન આી ળકે. ભૃત્મુમુંત 

કઈ ણ વ્મક્તી અજાણી શલા છતાં જરુયતભન્દ દયદીને દાન આી 
ળકે છ;ે યન્તુ અંગદાન વાથે એક ફીજી ફાફત ણ એ જોડામેરી છ ે

કે દયેક વ્મક્તી ફધાં જ અંગનું દાન કયી ળકતી નથી. જો કઈ 

વ્મક્તીનું વાભાન્મ વંજોગભાં ભૃત્મુ થામ ત તે આંખ અને ચાભડી દાન 

કયી ળકે છ;ે યન્તુ જ ે વ્મક્તી શાટા, રીલય અને કીડની દાન કયલા 

ભાગતી શમ એ ત્માયે જ ળક્મ છ,ે જ્માયે તે બ્રેઈન–ડડે થઈ શમ.  

સ્લજન જ્માયે શૉસ્ીટરભાં શમ, તે બ્રેઈન–ડડે ઘીત થમંુ 

શમ ત્માયે એલા કેટરા રક છ ેજ ેઅંગદાનન નીણામ રઈ ળકે છ?ે 

આ નીણામ જટેર દેખામ છ ેએટર રેલાભાં વશેર નથી. સ્લજન ભયી 

યહંુ્ય છ ે ત્માયે તભે ઈભળનરી બાંગી ડ્યા શ ત્માયે અંગદાન લીળે 

વુઝલંુ જ અઘરંુ છ.ે લી અંગદાન ભગજથી રેલાત નીણામ છ ેઅને 

ભગજ ત ત્માયે ફશેય ભાયી ગમંુ શમ છ!ે આ નીણામ વાથે ળંકાઓ, 

અયાધબાલ, ા–ુણ્મન વયલા ઘણં ફધું જોડામેરું છ.ે આભ ણ 

તાનું અંગદાન કયલંુ શમ ત વ્મક્તી જાતે નીણામ રઈ રેતી શમ છ;ે 
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યન્તુ સ્લજનનાં અંગદાનન અઘય નીણામ રેનાયાં યીલાય લીળે 

આજ ે જાણીએ. તેભની એ વભમની યીસ્થીતી અને ભાનવીકતાને 

વભજલાન પ્રમાવ કયીએ :  

દીકર ની અન્તીમ ઈચ્છ  

 
જભણેથી ભીરી, દેમાન, નામવા અને રુેળ ઉદાણી  

ઑસ્ટરરેીમાભાં યશેતાં ભીરી અને રુેળ ઉદાણીને ફે વન્તાન 

છ,ે જભેાં ભટી દીકયી નામવા અને નાન દીકય દેમાન. દય લે એક 

લાય બાયત આલલાના યીલાજ ભુજફ તેઓ આ લે ણ જાન્મુઆયીભાં 

અશીં આવ્માં શતાં. જ ેદીલવે ાછાં જલાનાં શતાં એ દીલવ ેજ દેમાન 
એકદભ ફબેાન થઈ ગમ શત. તને ે તાત્કારીક શૉસ્ીટર રઈન ે
બાગલું ડ્યું. તે ફેબાન થમ એના ફે–ત્રણ દીલવથી તે ભાથુ ં
દુ:ખલાની પયીમાદ કયત શત; ણ એ નગણ્મ રાગતા ં ઉદાણી 
દમ્તી આ ફાફત ેગમ્બીય ફન્મંુ નશીં અન ેજ્માયે શૉસ્ીટર ગમા ં
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ત્માયે ખફય ડી કે દેમાનન ે શૅભયેજ થઈ ગમંુ છ.ે દેમાનન ે ઠીક 
કયલા ભાટ ે ઑયેળન કમુું; યન્તુ એ થમા છી ણ ભલ્ટીર 
શૅભયેજ થલા રાગમાં. તાત્કારીક થમેરી ફે વજ ાયી છી ણ 
દેમાનની યીસ્થીતી લણવતી જતી શતી અન ેઆખયે તેન ેબ્રેઈન–
ડડે જાશેય કયલાભા ંઆવ્મ.  

યીલાયની એ વભમની યીસ્થીતી લણાલતાં ઘાટકયભાં 
યશેતાં દેમાનનાં ભાભી અભીયા ફાલીવી કશે છ,ે ‘અભાયે ભાથે ત આબ 

પાટી ડ્યું શતું. એક જ યાતભાં શવત–યભત છકય શૉસ્ીટર 

શોંચી ગમ અને ડૉક્ટયએ તેને બ્રેઈન–ડડે જાશેય કમો!’ આ વભમે 

નીમભ ભુજફ ડૉક્ટયએ અંગદાન ભાટનેી ભંજુયી ભાગી. અભને થમંુ કે 

આ લાત ભીરી ાવે શોંચી ત તેનું ળું થળે; કાયણ કે ફધાભાં, ભા 

તયીકે વોથી ખયાફ શારત ત તેની જ શતી. આ નીણામ ભીરીએ જ 

રેલાન શત; યન્તુ એ નીણામ રેતાં શેરાં એ લાતન સ્લીકાય કયલાન 

શત કે શલે દેમાન તેના જીલનભાંથી જત યહ્ય છ,ે જ ેવશેરું નશતંુ. 

બ્રેઈન–ડડે થલાની વાથે અંગદાનની લાત ભીરી અને રુેળ 

વુધી શોંચી ત્માયે તેભને તયત જ દેમાન વાથે ઑસ્ટરરેીમાભાં થમેરી 

લાતચીત માદ આલી ગઈ. અભીયા આ લીળે ભાશીતી આતાં કશે છ,ે 

‘દેમાનની સ્કુરભાં તેના ળીક્ષકે અંગદાન કયલંુ જોઈએ એ ફાફતે લાત 

કયેરી. ઑસ્ટરરેીમાભાં એક નીમભ છ ે કે જો તભે ઑગાન–ડનય શ ત 

ડરાઈલીંગ રાઈવન્વ ય જ એ રખાઈ જામ છ.ે ભીરીના રાઈવન્વ ય 

એ રખેરું શતું અને રુેળના રાઈવન્વ ય નશીં. એટરે દેમાને તેની 
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ભમ્ભીને ુછ્ુ ં કે ભમ્ભી, ‘કેભ તાયા રાઈવન્વ ય જ આ રખમંુ છ,ે 

પાના રાઈવન્વ ય કેભ નશીં?’ ત્માયે રુેળે કહંુ્ય કે, ‘ભને થડી ફીક 

રાગે છ.ે’ ત્માયે આટરા નાના દેમાને કહંુ્ય કે, ‘એભાં ફીક ળેની? શંુ ત 

ચક્કવ ઑગાન ડનેટ કયલાન જ છુ ંઅને પા, તભે ણ કયજો.’ આ 

ફનાલ આંખ વાભે તાદૃળ થતાં તે ફન્નેએ દેમાનની આ લાતને તેની 

આખયી ઈચ્છા વભજી ુયી કયલાનું પ્રણ રીધું અને અંગદાન ભાટ ેશા 

ાડી.  

આ અઘયા નીણામ છી જ્માયે દેમાનન ે ઑયેળન–
થીમેટયભાં રઈ જઈ યહ્યા શતા એ ક્ષણ ભીરી અન ે રુેળ ભાટ ે
વોથી અઘયી શતી. ત્માયે ભાન ેખફય શતી કે તને દીકય અત્માયે 
જીલત જઈ યહ્ય છ ેઅન ેજ ેફશાય આલળ ેએ પક્ત તને ભતૃદેશ 
જ શળે. આ યીસ્થીતીભા ં ણ જ્માયે ડનળેન ભાટ ે ડૉક્ટવાને 
આલતા ં લાય રાગી યશી શતી, ત્માયે ભીરી ફેફાકી થઈ ગઈ 
શતી કે ડૉક્ટવા જરદી આલતા કેભ નથી. જો તેઓ આભ જ લાય 
રગાડળે ત ભાયા દીકયાનુ ં હૃદમ ડનેટ નશીં કયી ળકામ. એ 
વભમે એક ભાની આલી શીમ્ભત જોઈન ે ડૉક્ટવા ણ નતભસ્તક 
ફન્મા શતા. દમેાનની માદભાં ઉદાણી યીલાય જભેનાભાં શ્રદ્ા 
ધયાલે છ ેએ શ્રીભદ્ યાજચન્દ્ર ભીળન દ્વાયા અગંદાનનું ભટુ ંકૅમ્ેન 
બાયતભા ંજ નશીં; લીશ્વના ંજુદા–ંજુદા ંસ્થએ આજ ેચારી યહ્યુ ં
છ.ે 

♦●♦●♦ 
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ભૃત્મુન બાય શલ થમ 

ત્રણ ભશીના શેરાં ભુમ્ફઈનાં અખફાયભાં ‘ગુજયાતથી હૃદમ 

ભુમ્ફઈ આવ્મંુ’ના ટાઈટર શેઠ એક વભાચાય આવ્મા શતા કે કુર 77 

ભીનીટભાં શાટા વુયતથી ભુમ્ફઈ શોંચ્મું શતું. આ એ જ હૃદમ આનાયા 

યીલાયની લાત છ.ે ત્રેન લાના યભેળ ટરેનુ ંસ્કુટય સ્રી થમંુ અને 

તેભને ભાથાભાં ઈજા થઈ. આવાવના એકઠા થમેરા રક તેભને 

શૉસ્ીટર રઈ ગમા અને તેભના ઘયે તેભની ત્નીને પન કમો કે તભે 

તાત્કારીક આલી જાઓ. યભેળબાઈને શૅભયેજ થઈ ગમંુ શતંુ અને ફધા 

જુદા–જુદા યીર્ટવા દળાાલી યહ્યા શતા કે તેભની શારત નાજુક શતી. 

 
કાશ્ભીયાફશેન, જમ અને યભેળબાઈ ટરે 

આ વભમની લાત કયતાં તેભન દીકય જમ ટરે કશે છ,ે 

‘અભાયી શારત ખુફ જ ખયાફ શતી. પા, ભાયા પા જ નશીં; ફેસ્ટ 

ફ્રેન્ડ ણ શતા. તે જ યીલાયનું વલાસ્લ શતા અને તેભને આ શારતભાં 
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જોલા અભાયા ભાટ ેભુશ્કેર શતંુ. ખાવ કયીને ભમ્ભી ત અન્ન–જત્માગ 

કયીને ફેવી ગમાં શતાં. તેભણે પ્રણ રીધેરું કે પાને ઠીક થામ છી જ 

શંુ કંઈ ણ ભઢાભાં નાખીળ. ભને જ્માયે ખફય ડી કે પા બ્રેઈન–ડડે 

છ ેત્માયે શંુ ત એ યીસ્થીતી સ્લીકાયલા જ તૈમાય નશત. ભને રાગમંુ 

કે શંુ તેભને અભેયીકા રઈ જઈળ, વાયાભાં વાય ઈરાજ કયાલીળ. ભાયા 

પા ભને ાછા જોઈએ.’ જમન તાના પા ભાટને ભશ અને તેભને 

ાછા રાલલાની જીદ ત્માં વુધીની શતી કે તેણે વાયાભાં વાયા ડૉક્ટવાની 

રાઈન ખડી કયી દીધી. 

બ્રેઈન–ડડે વટીપીકેટ ભાટ ેફે ડૉક્ટયના ભત માાપ્ત છ;ે યન્તુ 
જમે ચાય ડૉક્ટયના ભત રીધા. એભાંથી એક જાણીતા ડૉક્ટયે તેને 

વભજાવ્મંુ કે, ‘બાઈ, તું આભને ગભે ત્માં રઈ જા; યન્તુ શલે આભાં કંઈ 

થઈ ળકે એભ નથી.’ ડૉક્ટયે યભેળબાઈનાં ત્ની કાશ્ભીયાફશેનને ણ 

વભજાવ્મંુ અને ‘અંગદાન’ ભાટનેી લાત કયી. કાશ્ભીયાફશેન જ્માયે આ 

ફાફતે અવભંજવભાં શતાં, ત્માયે શૉસ્ીટરભાં રાગેરું ઑગાન–

ડનેળનનું સ્ટય જોમંુ અને એ ઘડીએ પ્રતીફદ્ ફન્માં કે આ કયલંુ જ 

જોઈએ. 

યભેળબાઈની કીડની, રીલય, આંખ અને હૃદમ દાનભાં 

આલાભાં આવ્માં. તેભના લીળે લાત કયતાં જમ કશે છ,ે ‘ભાયા પાને 

કઈ વ્મવન નશતું અને તેભના નખભાં ણ યગ નશત એટરે તેભનાં 

અંગ એકદભ તન્દુયસ્ત શતાં. શભણાં થડા દીલવ શેરાં જ શંુ એ 

ફધા રકને ભળ્ય જભેને ભાયા પાનાં અંગ ભળ્યાં શતાં. તેભને 
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ભીને ભને રાગમંુ કે શંુ પાને જ ભળ્ય છુ;ં ભાયા પા ક્માંમ ગમા 

નથી, ફવ અશીં જ છ.ે આ અંગદાનથી તેભના ભૃત્મુના દુ:ખન જ ેબાય 

છ ેએ થડ શલ થમ છ.ે મગાનુમગ ત જુઓ, જ્માયે ભાયા પાના 

અગ્નીવંસ્કાય ણ થમા નશતા ત્માં વુધીભાં તેભના થકી ફીજી ચાય 

જીન્દગી ફેઠી થઈ ગઈ શતી !’ 

♦●♦●♦ 

ળંકા થલી ત વશજ જ છ ે

 
ભમ્ભી સ્ભીતા અને આળુત ભીને 

  બાઈન્દયભાં યશેતા આળુત ભીનનાં ભમ્ભી અને પાન 

આજથી ફે લા શેરાં 2014ના જુનભાં ઍક્વીડન્ટ થમ. તેભનું સ્કુટય 

સ્રી થઈ ગમંુ અને ફને્ન જખભી થમાં, જભેાં તેના ભમ્ભી સ્ભીતાફશેન 

લધુ ગમ્બીય શારતભાં શતાં; કાયણ કે તેભના ભગજભા ંક્રૉટનું પ્રભાણ 
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લધતું જતુ ં શતું. પાની ણ શારત એ વભમે ખયાફ જ શતી; 

યન્તુ તેભના ક્રૉટ ભમ્ભીની વયખાભણીભાં નાના શતા.  

ભમ્ભીની શારત ખયાફ થતી ચારી. તેભના ભગજભાં વજાનું 

પ્રભાણ લધી યહ્યું શતું. આ દીલવ માદ કયીને આળુત કશે છ ,ે ‘તેભને 

અભે ભટી શૉસ્ીટરભાં દાખર કમાું શતાં; યન્તુ ત ણ, વાથે–વાથે 
ફીજી જગમાના ડૉક્ટવાન ભત શંુ રઈ જ યહ્ય શત. આ વભમ જ 

એલ છ ે કે તભારંુ કઈ ભાંદું શમ ત વેકન્ડ ઑીનીમન રેલા ભાણવ 

આભતેભ નીષ્ણાત ાવે દડ્યા કયે છ.ે આ વભમભાં જ્માયે તેભની 

શારત રથડી ત્માયે એ રકએ તેભની પયજ ભુજફ ભને ઑગાન–

ડૉનેળન ભાટ ેલાત કયી અને ભને આ લાતથી તેભના ય લધુ ળંકા ગઈ.’ 

ન્મુઝભા ં આણે અલાયનલાય વાબંીએ છીએ કે 
ઑગાન્વની ખયીદાયી અને રે–લેચ થતી શમ છ.ે શૉસ્ીટરલાા 
ણ એભાં બેરા જ શમ. આ ફધું વાબંી–વાંબીન ેઅને જ ે
વભમે આણં સ્લજન એ યીસ્થીતીભાં શમ ત્માયે ત તભન ેફધુ ં
નકાયાત્ભક જ દેખામ. એલી જ શારત આળુતની શતી. તેન ેણ 
રાગમંુ કે આ રક વાચુ ંજ ફરી યહ્યા છ ે કે ળુ ંપક્ત ઑગાન્વ 

ભેલલા ભાટ ેઆલું કશી યહ્યા છ?ે યન્તુ જટેરા ડૉક્ટવાના 
ભત તેણ ે રીધા, એ ફધાએ કહ્યુ ં કે ભમ્ભીની શારત ખયેખય 
ગમ્બીય છ.ે 
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એક લખત લાતન સ્લીકાય થઈ જામ છી આગ ભગજ 

ચારે એભ જણાલતાં આળુત કશે છ,ે ‘ઑગાન–ડૉનેળન લીળે અભાય 

યીલાય શેરેથી જાગૃત શત. છાાં અને ભૅગેઝીનના રેખ, ટીલી યની 

જાશેયાત અને વભાજભાં ફનતા ફનાલ જ્માયે ણ વાભે આલે ત્માયે 

અભાયા ઘયભાં આ લીળે ચચાા થામ અને અભને ફધાને રાગે કે 

અંગદાન ત કયલંુ જ જોઈએ. ભમ્ભી ણ શમ્ભેળાં આગ્રશુલાક કશેતા કે 

ભને કંઈ થામ ત ભાયાં અંગનું દાન ચક્કવ કયજ ેઅને એટરે જ અભે 

નીણામ રીધ કે અભે અંગદાન કયીળું.’   

સ્ભીતાફશેનના શાથ–ગ ઘામર થમેરા શતા. એટરે 
તેભની સ્કીન દાન ન કયી ળકાઈ. આ ઉયાંત તેભનું શાટા ણ દાન 
કયી ળકામ એભ નશતું. તેભની આંખ, તેભનુ ંરીલય અને તેભની 
કીડની ત્રણેમ લસ્તનુું દાન થમું. આજ ેભીનયીલાયભાં દયેક વ્મક્તી 
અંગદાન ભાટ ે પ્રતીફદ્ ફની છ.ે સ્ભીતાફશેનની જભે ફધા જ 
ઈચ્છ ેછ ેકે તેભનું ભતૃ્મુ વાથાક ફને. 

ળું–ળું ભેલી ળકામ? 

બાયતભા ં યડ–ઍક્વીડન્ટથી રાખ રક શૉસ્ીટરભા ં
ઍડ્ભીટ થામ છ ેઅન ેએભાથંી ભટા બાગના બ્રેઈન–ડડે ડીક્રેય 
થામ છ.ે આલા વંજોગભાં બ્રઈેન–ડડે વ્મક્તીના યીલાયની ભંજુયી 
ભેલીને 11 જટેરાં ભશાભલુ્મ ઑગાન અને ટીશ્મુ દાનભાં ભેલી 
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ળકામ છ.ે હૃદમ, રીલય, પેપવા,ં કીડની, સ્લાદુીંડ, આંતયડા,ં 
આંખ, ત્લચા, શાડકા,ં હૃદમના લાલ્લ અન ેકાનન ડદ બ્રઈેન–ડડે 
વ્મક્તી ાવેથી ડનેળનભાં ભી ળકે છ.ે 

કેટર વભમ વચલામ? 

આ ભશત્ત્લુણા અંગ બ્રેઈન–ડડે વ્મક્તીભાંથી તયત જ ભેલી 

રઈ અને એની મગમ જાલણી કયીને લીલીધ વભમ વુધી વાચલી 
ળકામ છ.ે હૃદમ અને પેપવાં ચાયથી છ કરાક વુધી જાલી ળકામ છ,ે 

જ્માયે કીડનીની 48થી 72 કરાક વુધી જાલણી કયી ળકામ છ.ે શાડકાં 

અને ચાભડી ાંચ લા વુધી જાલી ળકામ છ.ે એટરે કે ઉયક્ત 

વભમભાં આ અંગ અન્મ ભાનલીભાં પીટ કયી દેલાં ડ ેછ.ે 

બ્રેઈન–ડડે એટરે ળુ?ં 

જ્માયે કઈ વ્મક્તીને ભગજભાં ભાય રાગે અને શૅભયેજ થલાને 

રીધે તેનું ભગજ કાભ કયતું અટકી જામ એને બ્રેઈન–ડડે કશે છ.ે આલી 

વ્મક્તીના શ્વાવ ચારતા શમ છ ેએટરે દયદીના વમ્ફન્ધી ભાને છ ે કે 

જીલે છ;ે યન્તુ ભાણવ બ્રેઈન–ડડે થામ એના 1–2 દીલવભાં કે ક્માયેક 

અભુક કરાકભાં જ તે વમ્ુણા યીતે ડડે થઈ ળકે છ.ે એલુ ં ન થામ 
એટરે તનેે લેન્ટીરેટય ય યાખલાભાં આલે છ.ે લેન્ટીરેટય જલેુ ં
શટાલલાભાં આલે કે તે થડા દીલવભાં કે કરાકભાં ભયી જામ છ.ે 
જ્માયે વ્મક્તી બ્રેઈન–ડડે થામ ત્માયે ડૉક્ટય દયદીના ઘયના 
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રકને ઈન્પૉભા કયે છ ેકે વ્મક્તી બ્રેઈન–ડડે થઈ છ,ે તભને ઑગાન 
ડનેટ કયલાની ઈચ્છા છ ેકે નશીં? આ વભમે એક મક્ષ પ્રશ્ન એ છ ે
કે વ્મક્તીના શ્વાવ ચારી જ યહ્યા છ,ે એક વાભાન્મ ભાણવ ભાટ ે
શ્વાવ જ જીલન છ,ે તાના આપ્તજનને કઈ ચભત્કાય ફચાલી 
રેળે એલી તેના ભનભાં બાલના ચક્કવ શળે; ત તે કેલી યીતે ભાની 
રે કે આ વ્મક્તી શલ ે ઠીક નશીં જ થામ? આ પ્રશ્નન જલાફ 
આતાં લૉકશાટા શૉસ્ીટર, ભુમ્ફઈ વેન્ટરરના ન્મુયરૉજીસ્ટ       
ડૉ. ળીયી શસ્તક કશે છ,ે ‘કભા અન ેબ્રેઈન–ડડે ફન્ન ેઅલસ્થા 
જુદી છ.ે જો વ્મક્તી કભાભા ં શમ ત લો છી ણ એ ાછી 
આલી ળકે છ;ે યન્ત ુજ ેવ્મક્તી બ્રેઈન–ડડે શમ એ વ્મક્તી ાછી 
આલી ળકતી નથી. એ ળક્મ જ નથી. કભા એટરે ભગજનુ ં
ફશાયનુ ં આલયણ ક્ષતીગ્રસ્ત થમુ ં શમ અને બ્રેઈન–ડડે એટરે 
ફશાયનુ ંજ નશીં; ભગજનું અન્દયનું આલયણ ણ ક્ષતીગ્રસ્ત થમુ ં
છ.ે જો 0.01 ટકા ણ ળક્મતા ફચી શમ, વ્મક્તીના જીલીત 
યશેલાની, ત તનેે બ્રેઈન–ડડેની ઉાધી કઈ આી ળકે નશીં.’ 

અંગદાનની પ્રવેવ 

જ્માયે તભે વમ્ફન્ધી તયીકે નીણામ ર છ કે, આ દયદીનાં 

અંગને દાન કયલાભાં અભને લાંધ નથી, ત્માયે એ વ્મક્તીના શ્વાવ ચાર ુ

શમ છ;ે યન્તુ જ્માયે તેને ઑયેળન થીમેટયભાં રઈ જામ છ ે અને 

તેભનાં અંગ કાઢી રેલાભાં આલે છ,ે ત્માયે તેનું આ ભૃત્મુ કૃત્રીભ યીતે 
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થામ છ.ે ભેડીકર વામન્વ ભાટ ેએલંુ છ ેકે દયદીનું ભૃત્મુ થડા વભમભાં 

થલાનું જ છ ે એ શેરાં તેનાં અંગ કાભભાં રઈ ળકામ એટરે આ 

પ્રક્રીમા જરુયી છ;ે યન્તુ એક વાભાન્મ ભાણવની જગમાએ ઉબા યશીને 

લીચાયીએ, ત રાગે કે આણી વ્મક્તીને આણે જાતે ભાયી યહ્યા છીએ. 

આલાભાં ડૉક્ટય ત ખટુ ં નશીં ફરતા શમ? ડૉક્ટયે કહંુ્ય એટરે કેભ 

ભાની રેલંુ કે આ વ્મક્તી બે્રઈન–ડડે થઈ જ ગઈ છ?ે આલા કેટરામ 

પ્રશ્ન આ નાજુક વભમભાં વ્મક્તીને આલી ળકે છ.ે આ ફાફતે સ્ષ્ટતા 

કયતાં ડૉ. ળીયી શસ્તક કશે છ,ે ‘આ પ્રવેવ એકદભ કાનુની છ ેઅને 

એભાં ઘણા ફધા રક વાભેર શમ છ ેએટરે ાયદળી ણ છ.ે એક 
ટસે્ટ છ ેઍપનમા ટસે્ટ, જનેા દ્વાયા ખફય ડ ેછ ેકે વ્મક્તી બ્રેઈન–ડડે છ ે

કે નશીં. આ ઉયાંત જ ેતેન ઈરાજ કયી યહ્યા છ ેએ વીલામના ફીજા 

ફે ડૉક્ટય આલીને દયદીને તાવે છ ે અને તે ણ ભાને ત્માયે તેને 

બ્રેઈન–ડડે ઘીત કયલાભાં આલે છ.ે ફીજુ ં એ કે અંગદાન એક 

પૅ્રક્ટીકર નીણામ છ.ે જ્માયે તભારંુ સ્લજન ભયલાનું છ,ે એ નીશ્ચીત થઈ 

જ ગમું છ,ે ત્માયે તેનાં અંગ ફીજી વ્મક્તીને આીને તેભનું ભયણ 

વાથાક ફનાલી ળકામ છ.ે ફાકી જો તેભને કુદયતી ભૃત્મુ આલાભાં આલે 

ત તેભનાં એ અંગ લેડપાઈ જળે અને કઈ વ્મક્તી જનેે જીલનદાન 

ભલાનું શતંુ એ નશીં ભી ળકે.’ 

ળું તભે જાણ છ? 

દેળભાં એક અંદાજ ભુજફ આળયે ાંચ રાખ રક લીલીધ 

ઑગાન ન ભલાને કાયણે દય લે ભતને બેટ ે છ,ે જ્માયે રીલય ન 
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ભલાને કાયણે લે ફે રાખ રક ભૃત્મુ ાભે છ.ે દઢ રાખ રક દય 

લે કીડની–ટરાન્વપરાન્ટ ભાટ ેયાશ જોઈ યહ્યા છ.ે એની વાભે એક લાભાં 

ભાંડ 5,000  કીડની ભી યશે છ.ે દય લે દવ રાખ રક કૉનીમર 

બ્રાઈન્ડનેવને કાયણે અન્ધા અનુબલી યહ્યા છ.ે 

રેખીકા વમ્કા :  jigishadoshi@gmail.com 

 

 

ગુગર પરે સ્ટય’ યથી એન્ડરઈડ પનધાયક ભાટ ે‘અબીવ્મક્તી’ બ્રૉગની 
‘એ’ ‘Govind Maru’ની વુલીધા છ.ે જભેને  ‘ગુગર પરે સ્ટય’ યથી 

‘એ’ ડાઉનરડ કયલાની પાલટ ન શમ તેભના ભાટ ેવય વવા : 
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.digifarm.govindmaru 

 

♦●♦●♦ 

  

mailto:jigishadoshi@gmail.com
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.digifarm.govindmaru
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3 

 

 

અનુક્રમણીકા 

–કાવીભ અબ્ફાવ 

આ જગતભાં વભાજભાં અતી ભશત્ત્લના વભ્મ તયીકે યશેત 

ભાનલી તાનું ટુકંું જગતજીલન લીતાવ્મા છી તેન એક નક્કી કયેર 

ચક્કવ વભમન ગા ુણા કમાા છી આ ાભય જગતભાંથી લીદામ રે 

છ.ે તાના જગતજીલન દયભીમાન તે એક ભનુષ્મ શલાના કાયણે 

તાના જલેા અન્મ ભનુષ્મના કલ્માણ તથા ઉત્કા કાજ ે તથા તેભને 

વશામ કયલાના શેતુથી ઘણાં વુકભો કયે છ.ે અને આ અનુવાય તે 

તાના ભૃત્મુ છી ણ જગતભાં તાનું નાભ, તાની વાયી ળાખ, 

તાની ઓખ અને તે કયેર બરાં કામોની માદ છડી જામ છ.ે 

આ પ્રકાયન યદુ:ખબંજન ભાનલી તાના ભૃત્મુ છી ણ ળું 

અન્મ ભાનલીઓને કાભ આલી ળકે કે કેભ? આ પ્રશ્નન ઉત્તય એ છ ેકે 

અલશ્મ તે તાના ભૃત્મુ છી ણ અન્મ ભાનલીઓને કાભ આલી ળકે 

છ.ે એક યીત એ કે તે તાના જીલન દયભીમાન એલી વંસ્થા કે 
વંસ્થાઓ સ્થાીત કયી જામ અને એલ ફન્દફસ્ત કયી જામ કે તે 

વંસ્થાઓનાં કામો થકી તેના ભૃત્મુ છી ણ અન્મ ભાનલીઓને પામદ 

ઈસ્રાભ અનુવાય અલમલનું દાન 
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શોંચત યશે. ફીજી યીત એ કે તે તાના ભૃત્મુ છી તાની રેખીત 

ઈચ્છા અનુવાય તાના ળયીયનાં અંગ એટરે કે તાના 

અલમલ(ઈન્દ્રીઓ)નું અથલા ત તાના ુયા ળયીયનું અન્મ જીલન્ત 

ભાનલીઓના પામદા ભાટ ેદાન કયી જામ. આન અથા એ થમ કે તેના 

ભૃત્મુ છી તેના ળયીયના અલમલ અન્મ જીલન્ત ભાનલીઓ, જઓે આ 

અલમલથી લન્ચીત છ,ે તેભના ભાટ ેછડી જામ, જથેી આ ભાનલીઓ તે 

અલમલ થકી પામદ ઉાડી ળકે. આ કામાનું વલાશ્રેષ્ઠ ઉદાશયણ એ છ ે

કે એક ભાનલી તાની રેખીત ઈચ્છાથી તાના ભૃત્મુ છી તાના 

ચકુ્ષઓ (આંખ)નું દાન કયી જામ છ.ે આ ચકુ્ષઓ તેના ભૃત્મુ છી તેની 
ઈચ્છા અનુવાય તયત જ તફીફી નીષ્ણાત દ્વાયા કાઢી નાંખલાભાં આલે 

છ.ે અને ભૃત્મુ ાભેરા ભાનલીના દાન કયેરાં ચકુ્ષઓ ફીજા કઈ 

ચકુ્ષશીન જીલન્ત ભાનલીઓને લાઢકા (ઑયેળન) દ્વાયા રગાલી દેલાભાં 

આલે છ.ે અને તે ફને્ન ભાનલીઓ આ દાન કયેરા ચકુ્ષઓથી જગતની 

લસ્તુઓને જોઈ ળકે છ.ે આ યીતે એક ભાનલી તાના ભૃત્મુ છી ણ 

અન્મ ભાનલીઓને પામદ શોંચાડી ળકે છ.ે 

અશીં પ્રશ્ન એ ઉત્ન્ન થામ છ ે કે ળુ ં આ યીત ે ભાનલી 
તાની ઈચ્છા અનુવાય તાના ભતૃ્મ ુ છી તાના ળયીયના 
અલમલ કે ુયેુરંુ ળયીય ભાનલજાતના કલ્માણ તથા પામદા કાજ ે
દાન કયી ળકે છ?ે વભાજ, કામદ, વયકાય તથા ધભાળાષ્ડ આ 
લીે ળુ ંકશે છ?ે આ પ્રશ્નન ઉત્તય આતા શેરાં આણ ેવભાજ, 
કામદ તથા વયકાયના વન્દબાભા ંલાસ્તલીકતા જોઈએ. 



અંગદાનથી નલજીલન                 http://govindmaru.com/                 26 
 

 

વભાજના નીતીનીમભ અનુવાય અલમલના દાનનું આ કામા 

એક ફીજા જીલન્ત ભાનલીના કલ્માણ તથા પામદા કાજ ે થઈ યહંુ્ય 

શલાથી વેલાના કામાભાં વાભાજીક યીતે કઈ ફાધ નથી આલત. કામદા 

અને વયકાય લીે એ વત્મ છ ે કે અત્માયે જગતના અવંખમ દેળભાં 

ભાનલજાતના કલ્માણ તથા પામદા કાજ ેભૃત્મુ છી ભાનલીની તાની 

ઈચ્છા અનુવાય તેના અલમલના દાન ય કઈ પ્રતીફન્ધ કે અલયધ 
નથી. ઘણા દેળભા ંત ભૃત્મુ છી અલમલના દાન ભાટ ેવયકાયી કે 
ખાનગી ધયણે ઝુમ્ફેળ ણ ચરાલલાભાં આલે છ.ે આનું એક 
ઉદાશયણ એ છ ે કે ઘણા દળેભાં, જભેા ં મુય, અભેયીકા, કૅનેડા 
લગેયેન ણ વભાલળે થામ છ,ે લાશન ચરાલલાના યલાના 
(ડરાઈલીંગ રાઈવન્વ)ના નલીનીકયણ (યીન્મુઅર) ભાટનેી અયજીની 
વાથે ભૃત્મુ છી તાના અલમલનુ ંદાન આલા ભાટ ેઈકયાયનાભુ ં
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(પભા) ણ શમ છ,ે જભેાં ભાનલી આ કામા ભાટ ે તાની વશી 
કયીને અનુભતી આી ળકે છ.ે  

શલે આણે ભાનલીની તાની ઈચ્છાનુવાય ભતૃ્મુ છી 
તાના ળયીયના અલમલ કે ુયા ળયીયના દાનને ધભાળાષ્ડ 
અનુવાય જોઈએ. વાભાન્મ યીતે જગતના કઈ ણ ધભાના 
ધભાળાષ્ડભાં આ પ્રકાયના દાન લીે કઈ ચક્કવ યીતે ચખલટ 
નથી કયલાભાં આલી. ભુસ્રીભ ધભાળાષ્ડ કુયાન ભજીદભા ંણ આ 
લીે કઈ ચક્કવ પ્રકાયની ચખલટ કયતા ં ફધલચન નથી 
આલાભા ં આવ્માં; યન્ત ુ ભાનલજાતના જીલ ફચાલલા ભાટનેા ં
ફધલચન અલશ્મ આલાભાં આલેર છ ેઅન ેએક ફધલચનભા ં
ત એક ભાનલીના જીલન ે ફચાલલાન ે વભસ્ત ભાનલજાતના જીલ 
ફચાલલા વભાન રેખલાભાં આલેર છ.ે 

વો પ્રથભ આણે લીવભી વદી તથા એકલીવભી વદીના 
ભુસ્રીભ ધભાગુરુઓનાં ભન્તવ્મ જોઈએ કે તેઓ આ લીે ળંુ કશે છ?ે 

આ લીેની રમ્ફાણુલાક છણાલટ કયતું 100 ૃષ્ઠનું એક ુસ્તક 

‘ઈસ્રાભી દૃષ્ટીએ આંખનું દાન’ ગુજયાતી બાાભાં 1986ભાં 

ાકીસ્તાનના ળશેય કયાચીભાં પ્રગટ થમંુ શતું. તે ુસ્તકભાં અવંખમ 

ભુસ્રીભ ધભાગુરુઓના ‘પતલાઓ’ (યાજાજ્ઞા – વત્તાધીળન આદેળ) 

આલાભાં આલેર છ.ે અશીં આ રેખભાં એ વલે ‘પતલાઓ’ પ્રગટ 

કયલાન અલકાળ તથા ઉદ્દળે નથી; યન્તુ અશીં આ ટુકંા રેખભાં તેના 
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ખુરાવાઓ અને એ ળયત આલાભાં આલેર છ,ે જ ેળયતને આધીન 

ઈસ્રાભ ધભા અનુવાય એક ભુસ્રીભ તાની ભયજીથી અને તાની 

ઈચ્છા અનુવાય તાના ભૃત્મુ છી તાના ળયીયના અલમલનું દાન 

ભાનલજાતના કલ્માણ તથા પામદા કાજ ેકયી ળકે છ.ે 

આ લીેના જુદા જુદા દળેના ભુસ્રીભ ધભાગુરુઓના 

પતલાઓન વાય આ પ્રભાણે છ ે: 

(1) ઈસ્રાભી દેળ વઉદી અયેફીમા, ભીવય તથા જોડાનની વયકાયના 

ઉચ્ચ ધાભીક અભ્માવીઓ અને ધભાગુરુઓએ ભાનલીના ભૃત્મુ છી 

તેની ભયજી અને ઈચ્છા અનુવાય ભાનલજાતના કલ્માણ, પામદા 
તથા અન્મ ભાનલીન જીલ ફચાલલા કાજ ે તેના ળયીયના 

અલમલના દાનને અભુક ળયતને આધીન ઈસ્રાભ ધભા અનુવાય 

કામદેવય ગણાલેર છ.ે 

(2) ાકીસ્તાનની ઘણી ધાભીક વંસ્થાઓ જનેે ‘દારુર ઉરુભ’ (જ્ઞાનનુ ં

યશેઠાણ) કશેલાભાં આલે છ,ે તેભના ભલડીઓન ણ ઉય 

પ્રભાણેન અબીપ્રામ છ.ે 

(3) ાકીસ્તાન દેળની વયકાયી ‘ઈસ્રાભી યીવચા ઈન્સ્ટીટ્યુટ’ (ઈસ્રાભી 

વંળધન વંસ્થા)ન ણ ઉય પ્રભાણેન અબીપ્રામ છ.ે 

(4) ાકીસ્તાન તથા બાયતના અન્મ ધાભીક અભ્માવીઓ તથા 

ધભાગુરુઓન ણ ઉય પ્રભાણેન અબીપ્રામ છ.ે  
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આ લીેની ળયત, જ ેવલે ધભાગુરુઓએ ગણાલેર છ,ે તે આ પ્રભાણ ે

છ ે: 

1. ભાનલી તાની ભયજી અને ઈચ્છા અનુવાય તથા કઈ ણ 

પ્રકાયના દફાણ લીના તે રેખીત યલાનગી આત શમ કે તેના 

ભૃત્મુ છી તેના ળયીયના અલમલન ઉમગ ભાનલજાતના 

કલ્માણ તથા પામદા કાજ ેકયલાભાં આલે. તે ઉયાંત તેના લારીની, 

અગય તેન કઈ લારી ન શમ, ત વત્તાધીળ અધીકાયીની ભંજુયી 

ણ જરુયી છ.ે 

2. ભાનલીના ભૃત્મુ છી તેની રેખીત ઈચ્છા અનુવાય તેના ભૃત 
ળયીયભાંથી તેના અલમલ કાઢલાનું કામા તફીફી ક્ષેત્રના નીષ્ણાત 

દ્વાયા થામ, અને આ કામાન ઉદ્દળે જરુયતની બુભીકાએ જ 

ભાનલજાતના કલ્માણ અને પામદા કાજ ેજ શલ જોઈએ. એટરે કે 

આ અલમલને આલા અલમલથી લંચીત ભાનલીને રગાડલાભાં 

આલે, અથલા ત આ અલમલ તફીફી જ્ઞાનના લીદ્યાથીઓને 

અભ્માવ ભાટ ેઆલાભાં આલે એ ધ્માનભાં યાખતાં કે ભાનલજાતના 

કલ્માણ કાજ ેતફીફી જ્ઞાન ભેલલાન આ એક જ વ્મલશારુ ભાગા 

છ,ે અને ભાનલના ળયીયના અલમલના અભ્માવ લગય તફીફી 

જ્ઞાન ખયા અથાભાં ભેલલંુ ળક્મ નથી. 

3. જ ેજીલન્ત ભાનલીને ભૃત્મુ ાભેરા ભાનલીના ળયીયના અલમલ તેની 

રેખીત યલાનગીથી રગાડલાભાં આલે, તે જીલન્ત ભાનલી ખયેખય 
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તે અલમલન જરુયતભન્દ શમ અને તેની ળાયીયીક લશીલટ 

ક્રીમાની વરાભતીન આધાય તે અલમલ ભેલલા ય શમ.  

4. ભૃત્મુ ાભેરા ભાનલીના ળયીયના અલમલ કાઢતી વભમે તે લાતને 

રક્ષભાં યાખલી જરુયી છ ે કે તેના ળયીય ય કઈ અવાભાન્મ 

કુરુતા ઉત્ન્ન ન થામ. 

5. ભૃત્મુ ાભેરા ભાનલીના ળયીયના અલમલ ભાટ ે કઈ બોતીક 

લતય ન રેલાભાં આલે તથા અન્મ કઈ બોતીક રાબ દૃષ્ટી વભક્ષ 

ન શમ. 

6. આ કામાને ‘જરુયત’ની વીભા વુધી જ ભમાાદીત યાખલંુ જોઈએ. 
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ઈસ્રાભ ધભા એક વ્મલશાયીક અને લાસ્તલીક એટરે કે 

પે્રક્ટીકર ધભા શલાના કાયણે તેભાં અન્ધશ્રદ્ાને કઈ સ્થાન નથી. 

ભાનલજાતના કલ્માણ લીેની તથા અન્મ એલી દયેક ફાફતને 

ારનશાય અલ્લાશના આદેળ, તેના અન્તીભ મગમ્ફય વાશેફ 

(વ.અ.લ.)નાં અધીકૃત કથન (શદીવ) તથા આજના વભમને 

અનુરક્ષીને વાચી અને વચટ દરીર, ફુદ્ી અને તકાળાષ્ડ(રૉજીક) 

દ્વાયા યખલાભાં આલે છ.ે 

આ અનુવાય ઉવંશાયભાં એ જરુય કશી ળકામ કે કઈ 

ભાનલી તાના જીલન દયભીમાન ભાનલજાતના કલ્માણ કાજ ેતથા અન્મ 
જીલન્ત ભાનલીને વશામ કયલા ભાટ ેઅથલા તેન જીલ ફચાલલા ભાટ ે

અથલા તેના અન્ધકાયભમ કે દુ:ખી જીલનને વુધાયલા ભાટ ે તાની 

રેખીત યલાનગીથી તાના ભૃત્મુ છી, અભુક ળયતને આધીન, 

તાના ળયીયના અલમલનું દાન કયે છ,ે ત તે વદ્કામા અવંખમ 

ભુસ્રીભ ધભાગુરુઓના ભંતવ્મ અનુવાય તથા ારનશાય અલ્લાશના 

ભાનલજીલનની અગત્મતા લીેના આદેળ અનુવાય ઈસ્રાભ ધભાભાં 

કામદેવય ગણલાભાં આલેર છ,ે જનેું અભરીકયણ અવંખમ ઈસ્રાભી 

દેળ તથા ગેયઈસ્રાભી દેળ મુય, અભેયીકા, કૅનેડા લગેયેભાં થઈ યહંુ્ય 

છ.ે  
રેખક વમ્કા :  qasimabbas15@hotmail.com 

♦●♦●♦ 

 

mailto:qasimabbas15@hotmail.com
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4 

 

 
અનુક્રમણીકા 

–જીગીા જનૈ 

 
 

 

 

 

 

 

 

દીર દે કે દેખ 
 

અષીં કોઈ વ્યક્તી પર દી ળ રી જળ ની ળ ત નથી; 

પરન્તુ કોઈ વ્યક્તીને દી દ નમ ાં આપી તેને નળજીળન 

બક્ષળ ની ળ ત છ.ે 1994મ ાં ભ રતમ ાં પષેુાં ષ ટસ ટર ન્શપ્ ન્ટ 

(હૃદમનું પ્રત્માયણ) કરળ મ ાં આવ્યુાં ષતુાં. એન  પછી અઢલક 

પ્રયત્નોન  ફલ સ્ળરુપે ળવસમ ાં એળરેજ 150 જટે  ષ ટસ 

ટર ન્શપ્ ન્ટ થ ય છ;ે પરન્તુ એક શળે મુજબ ભ રતમ ાં 

50,000 ોકોને હૃદયન  પ્રત્ય રોપણની જરુર છ.ે આ 

જરુરતને પષોંચી ળલળ  મ ટ ે આપણે ુાં કરી કીએ તે 

જાણીએ.  
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લીશ્વબયભાં દય લે રગબગ 3500–4000 શાટા–ટરાન્વપરાન્ટ 

ઑયેળન થામ છ.ે ડૉ. ી. લેણગાર અને તેભની ટીભે 3 ઓગસ્ટ, 

1994ભાં બાયતભાં શેરું શાટા ટરાન્વપરાન્ટનું ઑયેળન કમુું શતું. 

ત્માયથી રઈને નલેમ્ફય 2015 વુધીભાં પક્ત 350 શાટા ટરાન્વપરાન્ટ 

વજ ાયી થઈ શતી. 2015 વુધી યીસ્થીતી એલી શતી કે ભુમ્ફઈ જલેા 

ળશેયભાં ણ શાટા ટરાન્વપરાન્ટ ળક્મ ફનતંુ ન શતંુ. 47 લા છી 

ઓગસ્ટ, 2015ભાં ભમુ્ફઈ ખાતે હૃદમનું વપ પ્રત્માયણ થમંુ શતું. 

ત્માય છી ત ઘણા ટરાન્વપરાન્ટ થઈ ચુક્મા અને થઈ યહ્યા છ.ે ભુમ્ફઈ 

છી ભશાયાષ્ટ રના ઓયંગાફાદભાં ણ હૃદમનાં વપ પ્રત્માયણ થલા 
રાગમા છ.ે ડીવેમ્ફય 2016ભાં અભદાલાદભાં ણ વો પ્રથભ હૃદમનુ ં

વપ પ્રત્માયણ થમંુ શતું.  

હૃદમદાનથી પ્રત્માયણ વુધીની વપયને વપ ફનાલલા 

ભાટનેા શેલ્થ પ્રૉપેળનલ્વ અને વયકાયના મથાથા પ્રમત્નને કાયણે 2016 

કયતાં 2018 વુધીભાં શાટા ટરાન્વપરાન્ટળેનભાં 10 ગણ લધાય જોલા 

ભળ્ય છ.ે કેડલેયીક ઓગાન ડનેળનનું ક–ઓડીનેળન વમ્બાતી 

યાષ્ટ રીમસ્તયની વંસ્થા ‘નેળનર ઓગાન એન્ડ ટીસ્મુ ટરાન્વપરાન્ટળેન 

ઓગેનાઈઝેળન’ના જણાવ્મા ભુજફ આ ફે લાની અન્દય બાયતભાં 

300થી ણ લધુ હૃદમનાં વપ પ્રત્માયણ થમા છ.ે જ ેઘણી ભટી 

વીદ્ી ગણાલી ળકામ. જો કે વાગય જલેડી ભવભટી જરુયીમાતની વાભે 

આણે શાંવર કયેરી આ વીદ્ી એક ટીંુની ગયજ વાયે છ.ે એક 

અંદાજ પ્રભાણે બાયતભાં આજ ે 50,000 રકને શાટા ટરાન્વપરાન્ટ 

કયલાની જરુય છ.ે શાટા ટરાન્વપરાન્ટની આ જરુયીમાતને શોંચી લલા 
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ભાટ ે ટરાન્વપરાન્ટની વુલીધાઓ, ઍડલાન્વ ટકૅનરૉજી, આયગમ તન્ત્રનું 

ઝડી કાભકાજ લગેયે યીફ પ્રત્મે આણે પ્રતીફદ્ થલાની જરુય 

છ.ે તેભામ વોથી લધુ ભશત્લનું છ ે હૃદમદાતાઓની વંખમા લધાયલી. 

નીષ્ણાતના ભત ભુજફ આજ ે ણ રક હૃદમદાન પ્રત્મે ઉદાવીનતા 

વેલે છ.ે એલા ઘણા રક છ ે જ ે કીડદાનની અને રીલયદાન કયે છ;ે 

યન્તુ હૃદમદાન કયતાં નથી. અંગદાન કયલાથી આણે ફીજી વ્મક્તીને 

નલજીલન ફક્ષી ળકીએ છીએ તે ધ્માનભાં યાખલંુ જરુયી છ.ે જમાયે દાન 

થળે ત્માયે જ ટરાન્વપરાન્ટ ળક્મ ફનળે તે બુરલંુ જોઈએ નશીં.  

યજીસ્ટરળેન કયાલલંુ : 

ભુમ્ફઈભાં ત્રણ શૉસ્ીટર ાવે હૃદમનુ ં પ્રત્માયણ કયલાની 

યલાનગી છ.ે (1) પટીવ શૉસ્ીટર (2) એળીમન શાટા શૉસ્ીટર અને 

(3) જવરક શૉસ્ીટર. યજીસ્ટરળેન અને ફીજી જરુયી ફાફત લીળે 

જણાલતાં કાડીઍક વજ ાન ડૉ. નીરેળ ભારુ કશે છ,ે ‘જભેના ય એક 

ણ પ્રકાયની વજીાકર પ્રવેવ કયીને તેભના શાટાન પ્રૉબ્રેભ વૉલ્લ થઈ 

ળકત ન શમ એલા રકને જ હૃદમનું પ્રત્માયણ કયલાની જરુય ડ ે

છ.ે ભટા બાગે કાડીમભામથી એટરે કે જભેનું શાટાપેઈર થઈ ગમું 

શમ તેલા રકને શાટા–ટરાન્વપરાન્ટની જરુય યશે છ.ે ટરાન્વપરાન્ટના 

ઑયેળનના ખચાા વીલામ વજ ાયી છી દય ભશીને ણ દલાઓ અને 

પૉર–અપવના ખચાાઓને ભેલીને જોઈએ ત રુીમા 20–25 રાખ 

જટેરી યકભ થામ છ.ે રગબગ રીલય–ટરાન્વપરાન્ટ જટેર જ ખચા એન 

ગણી ળકામ. ભશત્લની લસ્તુ એ છ ેકે દયેક શૉસ્ીટરભાં જ ેદયદીઓને 
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હૃદમનુ ં પ્રત્માયણની જરુય છ ે એ દયદીઓએ યજીસ્ટરળેન કયાલલંુ 

જોઈએ. ફધી શૉસ્ીટરભાંથી આ નાભ બેગાં થઈ એનું રીસ્ટ ળશેયની 

યજીસ્ટરળેન ઑપીવભાં જામ છ.ે આ યજીસ્ટરળેન અત્મન્ત ઉમગી 

ફાફત છ.ે જલંુે એક વ્મક્તીનું હૃદમનું દાન થમંુ કે તયત જ રીસ્ટ 

ભુજફ એ શાટાનું ભૅચીંગ ળધી કાઢલાભાં વયતા યશે છ ેઅને દાનભાં 

ભેર હૃદમ લેડપાઈ જતું અટકાલી ળકામ છ.ે 

પ્રવેવ :  

એક શાટા–ટરાન્વપરાન્ટભાં ળંુ–ળું લસ્તુઓ ધ્માનભાં યાખલી 

જરુયી છ ે એ લીળે લાત કયતાં પટીવ શૉસ્ીટર, ભુરુંડના પૅવીરીટી 
ડીયેક્ટય ડૉ. એવ. નાયામણી કશે છ,ે ‘શાટા– ટરાન્વપરાન્ટ ભાટ ેઅત્મન્ત 

જરુયી પૅક્ટય છ ે કઈ હૃદમદાતા ભી આલે; કાયણ કે કઈ જીલીત 

વ્મક્તી હૃદમનું દાન કયી ળકતી નથી. એક બ્રેઈન–ડડે વ્મક્તીના 

યીલાયજન જ હૃદમનુ ં દાન કયી ળકે છ.ે લી એ હૃદમ તન્દુયસ્ત 

શલંુ જરુયી છ.ે એની વાથે જ ેદયદીને આ હૃદમની જરુય છ ેતે દયદી 

વાથે એ શાટા ભૅચ થલંુ જોઈએ. શાટા ભૅચ થલા ભાટનેા અભુક ૅયાભીટવા 

છ ેજભેાં રશીનાં ઘણાંફધાં તત્ત્લ છ ેજ ેભૅચ થલાં જોઈએ. જો શાટા ભૅચ 

થઈ ગમંુ ત દાતાના ળયીયભાંથી હૃદમને કાઢીને દયદીના ળયીયભાં 

રગાલલા ભાટ ે પક્ત ચાય કરાક જટેર ઓછ વભમ શમ છ,ે જભેાં 

ટરાન્વપરાન્ટ કયી નાખલંુ જ જરુયી છ.ે આભ, કઈ વ્મક્તી એક 

ળશેયભાંથી ફીજા ળશેયના દયદીને દાન કયે એ થડુ ંઅઘરંુ કાભ થઈ 

જામ છ.ે હૃદમદાતા અને દયદી ફને્ન એક જ ળશેયભાં શમ એ જરુયી 
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ફની જામ છ.ે લી ઑયેળન છી ણ દય ભશીને અભુક પ્રકાયનાં 

ચેક–અપવ અને પૉર–અ ભાટ ેદયદીએ વતત આલલંુ ડ ેછ.ે’ 

હૃદમ–દીર વેક્મુરય છ.ે ધભા, જાતી, યંગ–રુના બેદ લીના 

એકનું દીર, ફીજાના દીરની જગમાએ ઉગાડી–ઉછયેી ળકામ છ.ે 

ભાનલલાદીઓ તાના દીરનું પ્રત્માયણ કયલાની ભંજુયી આીને લધુ 

વભમ વુધી ભશયીને જીલનાનન્દ ભાણી ળકે છ.ે જ્માયે રુઢીચુસ્ત રક 

તાનું દીર વડી જામ, ફી જામ તેલંુ લીચાયે છ.ે 

દીરને ખીરલા દ. તે વડ ેકે ફે તેના કયતા ફીજી વ્મક્તીન ે

ઉછતી–કુદતી કયી ભુકે, એભાં ખટુ ંળંુ? કુદયતી અંગ નલી જગમાએ 
ખીરે, ભશયી ઉઠ ેએનાથી ભટ ચભત્કાય શઈ ળકે નશીં. 

રેખીકા વમ્કા :  jigishadoshi@gmail.com 

♦●♦●♦ 

  

mailto:jigishadoshi@gmail.com
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5 

 

 
અનકુ્રમણીકા 

–ગલીન્દ ભારુ 

 

  રકને જીલલા મગમ અને ફશેતય લીશ્વ ફનાલલાના દૃઢ 

નીધાાય વાથે ડીવેમ્ફય 4, 2014ના યજ વુયતભાં ‘ડનેટ રાઈપ’ની 

સ્થાના કયલાભાં આલી છ.ે આ ફીન નપાકાયક સ્લૈચ્છીક વંસ્થાના 

ભુખમ ફે શેતુઓ જોઈએ : 

(1)  કેડલેય ઓગાન ડનેળન(બ્રેઈન–ડડે વ્મક્તીના અંગદાન)ની આખી 

પ્રક્રીમાને વયતાથી વભજાલીને ‘અંગદાન’ અંગે રકજાગૃતી પેરાલલી.  

‘જીલનદાન’ (Donate Life) 
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(2) બાયતબયભાં કીડની અને મકૃત જલેા અંગના દયદીઓની 

નીષ્પતાની વંખમા અને ‘અંગદાન–દાતા’ઓની વંખમા લચ્ચેન તપાલત 

ઓછ કયી, લધુભાં લધુ દયદીઓને નલજીલન આલંુ.    

 લૉકથન પય ઓગાન ડનેળન   

બાયતભાં 20 રાખથી લધુ દદીઓ કીડનીની ફીભાયીથી 

ીડામ છ ેઅને તેઓ કીડની ટરાન્વપરાન્ટની યાશ જોઈ યહ્યા છ.ે જભેાં 

દય લે 2 રાખ દદીઓન ઉભેય થામ છ.ે એની વાભે લા દયભીમાન 

4,000 કીડનીઓ ટરાન્વપરાન્ટ થામ છ.ે એ ૈકી ભાત્ર   1 ટક જ કેડલેેય 

ટરાન્વપરાન્ટ થામ છ.ે હૃદમ, રીલય, સ્લાદુીંડ અને  નેત્ર વમ્ફન્ધીત 

યગની વંખમા ણ આઘાતજનક છ.ે દય લે ાંચ રાખ રક 

‘અંગદાન’ના અબાલે ભૃત્મુ ાભે છ.ે આ ચીન્તાજનક યીસ્થીતીભાંથી 

લધુભાં લધુ દયદીઓની જીન્દગી ફચાલીને નલજીલન ફક્ષલાના દૃઢ 

નીધાાય વાથ ે ‘ડનેટ રાઈપ’ના સ્થાક શ્રી. નીરેળ ભાંડરેલારાએ 

2005થી આ ઉભદા કામા ભાટ ેજીલન વભીત કમુું છ.ે ાંચ આંગીઓ 



અંગદાનથી નલજીલન                 http://govindmaru.com/                 39 
 

બેગી ભીને જ ેકાભ કયી ળકે છ ેતે એક આંગી કયી ળકતી નથી. તે 

વુત્રને ધ્માનભાં યાખીને તેઓએ ‘ડનેટ રાઈપ’ના સ્થાક ટરસ્ટીઓ અને 

સ્લમંવેલકના વશમગ, વશકાય અને ટીભલકાથી ભાનલતાનું આ શ્રેષ્ઠ 

કામા ળરુ કયી, તેઓએ  વપતાના અનેક ળીખય વય કમાા છ.ે  

  
તા. 5 ઓગસ્ટ, 2018 વુધીભાં વુયત અન ે દક્ષીણ 

ગુજયાતભાથંી બ્રેઈન–ડડે વ્મક્તીઓના યીલાયજનને ‘અંગદાન’ 
અંગે ભાગાદળાન અન ેતનેું ભશત્ત્લ વભજાલીને ‘ડનેટ રાઈપ’, વુયત ે

બાયતબયભા ંઅન ેલશૈ્વીકસ્તયે 624 (છસ્સો ચોવીસ) દયદીઓન ે
નલજીલન અને નલી યળની ફક્ષલાભા ંવપતા પ્રાપ્ત કયી છ.ે  

રાબાથીઓની 
વંખમા 

‘ડનેટ રાઈપ’, વુયતને દાનભાં ભેર અંગ  
કીડની મકૃત હૃદમ સ્લાદુીંડ આંખ 

624 269 108 18 06 226 
 

ઈન્સ્ટીટમુટ ઓપ કીડની ડીવીઝ એન્ડ યીવચા વેન્ટય, 

અભદાલાદભાં જ ે કેડલેયીક ઓગાન ટરાન્વપરાન્ટ થામ છ ે તેભાંથી 50 

ટકાથી લધુ અંગદાન ‘ડનેટ રાઈપ’, વુયતે કયાવ્મા છ.ે ભુમ્ફઈની 

પટીવ શૉસ્ીટરભાં થમેર ટરાન્વપરાન્ટના 20% હૃદમ–પ્રત્માયણ 

‘ડનેટ રાઈપ’ વુયત ે વાકાય કમાું છ.ે વત્તાલાય યીતે આ આંકડાઓ 

જોઈએ ત ગુજયાત યાજ્મભાં વુયત જલેી નશીં; ણ વુયતના 
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આંકડાઓની નજીકની કાભગીયી અન્મ કઈ ળશેય કે ભશાનગય કયી 

ળક્મંુ નથી. 

ગુજયાતબયભાં શેરી લખત વુયત ળશેયભાં 18 (અઢાય) 

લખત શૉસ્ીટરથી એયટા વુધીના ભાગાન ‘ગ્રીન કૉરીડોર’ યચલાભાં 

આવ્મ શત. વુયત ળશેય રીવે તે અંગે ખાવ જાશેયનાભું ણ પ્રવીદ્ 

કમુું છ.ે શ્ચીભ બાયતભાં વો પ્રથભ લખત ‘ડનેટ રાઈપ’ દ્વાયા વુયતથી 

આંતયયાજ્મ કક્ષાએ હૃદમ–લશન કયીને ભુમ્ફઈની શૉસ્ીટરભાં વપ 

પ્રત્માયણ કયલાની શેર કયી શતી.  

 
શેરીકપટય દ્વાયા હૃદમનું યીલશન 

ગુજયાત યાજ્મભાં શાડકાઓનું દાન ભેલલાભાં ણ ‘ડનેટ 

રાઈપ’, વુયતને વો પ્રથભ વપતા ભી છ.ે  
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અંગદાતાના સ્લજનના વન્ભાન પ્રવંગે ભશાભશીભ યાષ્ટ રતીશ્રી, ભશાભશીભ યાજ્મારશ્રી,     

‘ડનેટ રાઈપ’ના પ્રભુખશ્રી નીરેળ ભાંડરેલારા અને અંગદાતાના સ્લજન 

‘ડનેટ રાઈપે’ અત્માય વુધીભાં 18 (અઢાય) હૃદમના 

દાન કયાવ્મા છ.ે તેભાંથી ભુમ્ફઈની લીલીધ શૉસ્ીટરભાં 13 

હૃદમ(ઈન્ટય નેળનર યજીસ્ટરળેને કાયણે વુયતના ફે હૃદમ 

ભુમ્ફઈભાં ટરાન્વપરાન્ટ થઈન ે મુએઈ અને મુક્રેઈનની 
દીકયીઓભાં ધફકે છ)ે, અભદાલાદની કેય ઈન્સ્ટીટ્યુટ ઑપ 

ભેડીકર વામન્વ (CIMS)ભાં 03 હૃદમ, ચેન્નઈની શૉસ્ીટરભાં 

01 હૃદમ અને ઈન્દયની શૉસ્ીટરભાં 01 હૃદમ પ્રત્માયણ 

કયાલલાભાં આવ્મા છ.ે  
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 ‘ડનેટ રાઈપ’ વુયત ભાયપત છલે્લા એક લાભાં બ્રેઈન–ડડે 

વ્મક્તીઓના અંગનું દાન ભેવ્મંુ શતું, તેભના સ્લજનનું વન્ભાન       

તા. 29 ભે, 2018ના યજ વુયત ખાતે ભશાભશીભ યાષ્ટ રતી          

શ્રી. યાભનાથ કલીંદે કમુું શતું. આ વભાયશભાં ગુજયાતના ભશાભશીભ 

યાજ્માર શ્રી. ઓભ પ્રકાળ કશરી તેભ જ ભુખમભન્ત્રી શ્રી. લીજમ 

રુાણી ણ ઉસ્થીત યહ્યા શતા. આ વલા ભશાનુબલએ અંગદાતાના 

સ્લજનની તથા ‘ડનેટ રાઈપ’ વુયતની પ્રવંળા કયીને વલાન ેફીયદાવ્મા 

શતા. વભાજના લધુને લધુ રકને આ કામાભાં વશબાગી થલા તેઓએ 

અીર ણ કયી શતી.  

‘ડનેટ રાઈપ’ની પ્રવંળનીમ કાભગીયીથી પે્રયામને બ્રીટીળ 

ડપેમુટી શાઈ કભીશ્નય જ્મપ લેઈને વુયત ળશેયને ગુજયાતનું ઓગાન 

ડનેળનનું કેીટર ગણાવ્મંુ શતું.  

‘ડનેટ રાઈપ’ વુયત ળશેય અને દક્ષીણ ગુજયાતભાં 

‘અંગદાન’ અંગે જાગૃતી પેરાલલા ળાા/કરેજોના કામાક્રભ, જ્ઞાતીના 

ભેાલડાઓ, જાશેય કામાક્રભ, જાશેય પ્રદળાન, ળેયી નાટક, લૉક પય 

ઓગાન ડનેળન, તંગ ઉત્વલ મજીને તેભ જ વુયતના ટરાપીક વીગ્નર 

ય ‘ડનેટ રાઈપ’ના દાધીકાયીઓ અને સ્લમંવેલક શોંચી જઈને 

વલાને ભાગાદળાન આે છ.ે  

વુયતની ‘ડનેટ રાઈપ’ વંસ્થા ચૅયીટી કભીશ્નયશ્રી, 
વુયતભાં નોંધણી નં. E–7652થી નોંધામેરી વંસ્થા છ.ે આ વંસ્થાન ે
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ભેરંુ દાન ‘આલકલેયા અધીનીમભ 1961’ની કરભ : 80 (જી) (5) 
શેઠ કયભુક્ત છ.ે  

 
‘ડનેટ રાઈપ’, વંસ્થાના દાધીકાયીઓ અને સ્લમંવેલક 

ધભા, જ્ઞાતી–જાતી, ઉચ્ચતા–ળુદ્રતા, અભીય–ગયીફના બેદબાલ 

ત્મજીને રક ‘અંગદાન’ કયળે ત પ્રત્માયણની યાશ જોતા દયદીઓને 

નલજીલન અને નલી યળની પ્રાપ્ત થળે. ‘ડનેટ રાઈપ’ વંસ્થા, 

આઈ.ડી.ફી.આઈ. ફેંક વાભે, કાવા નગય, કતાયગાભ, વુયત–395 004 

વેરપન : +91 75730 11101/ 75730 11103 વયનાભ ેવમ્કા કયી, 

અથલા લેફવાઈટ : http://www.donatelife.org.in/ ની ભુરાકાત 

રઈને લધુને લધુ ‘અંગદાન’ કયલા વોને લીનન્તી છ.ે  

 
♦●♦●♦ 

http://www.donatelife.org.in/
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6 

 

 
અનકુ્રમણીકા 

–જીગીા જનૈ 

 
લાાફશેન અને તન્લી ભશેતા 

 

 

 

 

 

દીકયીએ ‘ભા’ન ેઆપમું જીલનદાન 

 

દીકયીને જન્ભ આતી લખતે લાા ભશેતાને રશીની 

જરુય ડતાં ફશાયનું રશી ચડાલલાભાં આવ્મંુ. એ રશીને 

કાયણે તેભને રીલયની ઘાતક ફીભાયી ‘શેેટાઈટીવ C’ થઈ 

ગઈ. આ ફીભાયી ભાટ ેતાને જલાફદાય વભજતી 30 લાની 

તન્લી ભશેતાએ ભમ્ભીને રીલયન એક બાગ દાનભાં આીને 

તેભને નલંુ જીલન ફક્ષમંુ છ.ે ફીયદાલીએ એક દીકયીની 

કતાવ્મનીષ્ઠાને.. 
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‘ભા’ ફાકને જન્ભ આતી શમ છ,ે તેનું ારનણ કયતી 

શમ છ,ે તાની ભભતાથી તેનું વીંચન કયતી શમ છ.ે ‘ભા’ની આ 

ભભતા અને ત્માગનું ઋણ ચુકલલંુ અઘરંુ છ;ે ણ ભાયા જલેાને ‘ભા’નું 

ઋણ ચુકલલાન ભક ભત શમ છ.ે ‘ભા’નું સ્થાન દયેક ફાકના 

જીલનભાં ખાવ શમ છ.ે શંુ ખુળ છુ ં કે ભાયા ‘અંગદાન’થી આજ ેભાયી 

‘ભા’ ભાયી વાથે છ.ે તે ન શમ એ કલ્ના ણ ભાયા ભાટ ેઅવહ્ય છ.ે 

આ ળબ્દ છ ે ૩૦ લાની તન્લી ભશેતાના, જણેે 2015ના 

જુનભાં તાની ભમ્ભી લાા ભશેતાને તાના રીલયન એક બાગ દાનભાં 

આીને તેભને નલજીલન આપમંુ શતું. આજ ે લાાફશેન એક નૉભાર 
વ્મક્તીની જભે તન્દુયસ્ત જીલન જીલી યહ્યાં છ.ે 

2007ભાં લાાફશેનના ઝાડાભાં રશી ડતું શતું, જનેે રીધ ે

ડૉક્ટયે ટસે્ટ કયાલલા કહંુ્ય ત્માયે ખફય ડી કે લાાફશેનને રીલયની 

ફીભાયી ‘શેેટાઈટીવ C’ છ.ે આ ફીભાયીનું કાયણ ‘શેેટાઈટીવ C’ 

નાભન લાઈયવ છ,ે જ ેરશી દ્વાયા પેરાત શમ છ.ે તાના આ યગનુ ં

કાયણ વભજાલતાં લાાફશેન કશે છ,ે ‘ભાયે ફે દીકયીઓ છ.ે ફીજી 

દીકયી એટરે કે તન્લીના જન્ભ લખતે ભને ફે ફૉટર રશી ચડાલલાભાં 

આલી શતી. એક ફૉટર રશી ભાયા ઘયની વ્મક્તીએ જ આેરું અને 

ફીજી ફૉટર ફશાયથી રાવ્મા શતા. જ ેબ્રડ દાનભાં આલાભાં આલે એ 

બ્રડભાં શેેટાઈટીવના લાઈયવ છ ેકે નશીં એ ચકાવીને છી જ રશી 

ચડાલલાન નીમભ 1985ભાં નશત. વન 2002થી બ્રડભાં શેેટાઈટીવ 

ચકાવીને જ દયદીને રશી ચડાલલંુ એલા નીમભ અભરભાં આવ્મ છ.ે 
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લી આ લાઈયવ તભાયા ળયીયભાં જામ એટરે તયત અવય કયે એલંુ 

નથી શતું. લો છી એ વાભે આલે છ ેઅને એલંુ જ ભાયી વાથે થમંુ.’ 

રગબગ આજથી નલ લા શેરાંની તાની બાલના વ્મક્ત 

કયતાં તન્લી કશે છ,ે ‘જ્માયે ભને ખફય ડી કે ભમ્ભીને ભાયા જન્ભ 

લખતે ચડરેા રશીથી આ પ્રૉબ્રેભ થમ છ ેત્માયે તે ભાટ ેક્માંક ને ક્માંક 

શંુ જલાફદાય છુ ં તેલંુ ભને રાગતું શતું. શૉસ્ીટરનાં ચક્કય, આથીક 

પ્રૉબ્રેમ્વ, ભાયી ભમ્ભીને આટરી ફધી ીડા બગલલી ડ ેછ ેઆ ફધા 

ભાટ ેશંુ અયાધબાલથી બયાઈ ગઈ શતી.. ભને વતત રાગતંુ કે શંુ એલંુ 

ળંુ કરંુ કે જથેી ભમ્ભીની આ ીડાને દુય કયી ળકંુ.’ 

‘શેેટાઈટીવ C’ ને કાયણે લાાફશેનની તફીમત ફગડતી 

ચારી. શૉસ્ીટરભાં દાખર થલાના કીસ્વાઓ લધતા ચાલ્મા. ળયીયભાં 

ખુફ ાણી બયાઈ જતું શતું, જ ેખેંચલા ભાટ ેશૉસ્ીટરભાં દાખર થલંુ 

ડતું. ઘયની તભાભ જલાફદાયી તન્લી ય આલી ગઈ અને તેણે એ 

ખુફ વાયી યીતે નીબાલી. લાાફશેનને ‘શેેટાઈટીવ C’ની તકરીપ 

લધતાં રીલય લધુ ફગડતંુ ચાલ્મંુ અને વીયૉવીવની ફીભાયી ણ આલી 

ડી એટરે કે રીલય પેર થલાની અણી ય આલી ગમંુ. ડૉક્ટવા દ્વાયા 

જણાલલાભાં આવ્મંુ કે જો રીલય ટરાન્વપરાન્ટ ન થમંુ ત લાાફશેન નશીં 

ફચે. લી ડૉક્ટયે આ ભાટ ેનીણામ જરદી રેલાનું ણ કહંુ્ય શતંુ; કાયણ 

કે જો લાય રગાડળ ત લાાફશેનન જીલ જોખભભાં શત. કઈ ભૃત 

વ્મક્તી જીલીત શતી ત્માયે તાની સ્લેચ્છાએ અંગદાનની ઈચ્છા વ્મક્ત 

કયી શમ  અથલા ઘયના રક જ દયદીને રીલય દાનભાં આી ળકે છ ે
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એલ નીમભ છ.ે ફશાયથી દાન ભે એની યાશ જોલા જટેર વભમ 

નશત. લાાફશેનની પૅભીરીભાં તેભના તીને ડામાફીટીઝ અને બ્રડ–

પે્રળય છ ે એટરે ડૉક્ટયે તેભનું રીલય રેલાની ના ાડી. તેભની ભટી 

દીકયીનું રીલય ભૅચ ન થમંુ અને તન્લીનું રીલય ભૅચ થઈ ગમંુ. 

લાાફશેનના જભાઈ ણ તાનું રીલય આલા તૈમાય શતા; યન્તુ 

તન્લીનું રીલય ભૅચ થમંુ એટરે તન્લીએ નીણામ રીધ કે ભમ્ભીને શંુ જ 

રીલય આીળ. 

જીલનનું વોથી શેરું ઑયેળન અને એ ણ આટરું ભટુ ં

શમ ત્માયે ડય ન રાગમ? આ પ્રશ્નન જલાફ આતાં તન્લી કશે છ,ે 
‘ભને એક ણ લાય એલંુ નથી રાગમંુ કે ભાયે આલંુ ન કયલંુ જોઈએ. 

શેરી લાત એ કે ભાયા અંગદાનથી ભાયી ભમ્ભીન જીલ ફચલાન શત. 

ફીજી લાત એ કે ઑયેળન શેરાં ડૉક્ટયે અભને આખી પ્રવેવ 

વભજાલી શતી. ભાયા રીલયન એક બાગ ભમ્ભીને દાનભાં આલાથી 

ભાયા ળયીયભાં કઈ અવય થલાની નશતી. ભાયા અંગત જીલનભાં ણ 

એનાથી કઈ પયક ડલાન નશત. આ ખુફ વેપ શતું. ડૉક્ટયની લાત 

ય ભને ુય લીશ્વાવ ફેઠ શત અને એટરે જ ભને કઈ ડય નશત. 

ડયની લાત ત જલા દ, શંુ ત ખુફ ખુળ શતી; કાયણ કે ભાય જ ે

અયાધબાલ શત કે ભાયે રીધે ભમ્ભીને આ યગ થમ એ ણ આ 

ઘટનાથી જત યહ્ય શત.’ 

તન્લીના અંગદાન લીળે ગલા અનુબલતાં લાાફશેન કશે છ ,ે 

‘ભને ખુફ ગલા છ ેકે તન્લી ભાયી દીકયી છ.ે તે શજી અયીણીત છ ેછતાં 
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તેણે એક લાય ણ એલ લીચાય ન કમો કે તેના આ ગરાથી જો તેને 

છકય ભલાભાં તકરીપ થળે ત ળું થળે? ફને કે રક તેના 

સ્લાસ્્મને રઈને ળંકા કયે ત તે કેટરા રકને વભજાલતી પયળે કે તે 

વાલ નૉભાર છ?ે શજી આજ ેણ રક દીકયીને ફજ વભજતા શમ 

છ,ે યન્તુ એલા રકને શંુ વભજાલલા ભાગું છુ ં કે દીકયી શમ્ભેળાં 

નીસ્લાથાબાલે ભાતા–ીતાને પે્રભ કયતી શમ છ ેઅને જરુયતના વભમે તે 

કઈ ણ પ્રકાયન ત્માગ કયલા તૈમાય યશે છ.ે’  

લાાફશેનની ચીંતા લીળે તન્લી કશે છ,ે ‘જ ે રક બણેરા–

ગણેરા છ ે અને વભજુ છ ે તેભને ખફય છ ે કે રીલયદાન કયલાથી 
વ્મક્તીના જીલન ય કઈ અવય થતી નથી. ભાયા જીલનવાથીભાં શંુ 

આટરી વભજણ શલાની અેક્ષા યાખંુ છુ ંઅને જો એ કઈ છકય ન 

વભજી ળકે ત શંુ વભજીળ કે તે ભાયે રામક જ નથી. ઉરટુ ંજટેરા ણ 

રક જાણે છ ેકે ભેં આ કમુું છ ેતે ભાયી કતાવ્મનીષ્ઠાને ફીયદાલી યહ્યા 

છ.ે વ્મક્તી તાનાં ભાતા–ીતા ભાટ ેનશીં કયે ત ફીજા કના ભાટ ેકયી 

ળકે? ભેં જ ેકમુું છ ેએ ભાયી પયજ વભજીને કમુું છ ેઅને ભને ખુળી છ ે

કે ભેં ભાયી ભાને ફચાલી રીધી છ.ે’     

રેખીકા વમ્કા : જીગીા જનૈ  jigishadoshi@gmail.com 

♦●♦●♦ 

 

  

mailto:jigishadoshi@gmail.com


અંગદાનથી નલજીલન                 http://govindmaru.com/                 49 
 

7 

 

 
 

અનકુ્રમણીકા 

–યશીત યીખ 

 
 

 

 
 

ભીનાફશેને રકની દીલાી વુધાયી  

ભેઘલા વભાજના 44 લાના ભીનાફશેન વોંદયલાને 

ડૉક્ટયએ બ્રેઈન–ડડે જાશેય કયતાં, તેભના તી બાણજીબાઈ 

વોંદયલાએ ભીનાફશેનનાં શાટા, રીલય, કીડની, આંખ અને 

સ્કીન ડનેટ કયીને ભાનલતાનું ઉત્કૃષ્ટ દૃષ્ટાંત ુરંુ ાડ્યુ ંશતું.  
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ભુમ્ફઈના રઅય યેરભાં યશેતાં અને જવરક શૉસ્ીટરના 

કભાચાયી ભીનાફશેનન ેફે લા શેરાંથી તેભના ેટભાં જભલાનું ટકતું ન 

શતુ,ં ઉરટીઓ થલી, ળયીયભાં અળક્તી રાગલી જલેી તકરીપ થતી 

શતી. તેઓ ભુમ્ફઈની જવરક શૉસ્ીટરભાં ડૉકટય વુધીય આંફેકયની 

વાયલાય શેઠ શતા. તફીફી તાવભાં ખફય ડી કે તેભને 

‘ભમાભમા’ થમ છ.ે  

  
   ચીત્ર વોજન્મ : ગુગર લેફવાઈટ 

‘ભમાભમા’ યગભાં ભાણવનાં ફે ભગજને જોડતી નવભાં 

બ્રૉકેજ થઈ જામ છ.ે ભગજભાં રશીની ગાંઠ જાભી જામ છ.ે આ 

યીસ્થીતીને રીધે દયદી ઍબ્નભાર ફની જામ છ.ે આ યગ ાંચ રાખ 

રકભાંથી ભાંડ એક વ્મક્તીને થત શમ છ.ે જાનભાં 1960ભાં આ 

યગની ળધ થઈ શતી. આ યગના દયદીઓ એળીમન દેળભાં લધુ 

જોલા ભે છ.ે ‘ભમાભમા’ અથાાત્ ‘પ ઑપ સ્ભક’. આ યગના 

દયદીની નવનું બ્રૉકેજ ખરી કાઢલાભાં આલે અને જો રશીન પ્રલાશ 

રુટીનભાં કાભ કયત થઈ જામ ત એ દયદી પયીથી નૉભાર ફની જામ 

છ.ે નાની ઉમ્ભયનાં ફાક આ યગભાં જરદી વાજાં થઈ જતાં શલાનું 

નોંધામું છ.ે 



અંગદાનથી નલજીલન                 http://govindmaru.com/                 51 
 

ભીનાફશેનને ‘ભમાભમા’ યગભાંથી ભુક્તી ભે તે ભાટ ેતેભનાં 

જભણી ફાજુનંાં ભગજનું ઑયેળન કયલાભાં આવ્મંુ શતંુ. તેભાં વપતા 

ભતાં, ડૉક્ટયે ડાફી ફાજુના ભગજનું ઑયેળન ફે ભશીના છી 

કયલાન નીણામ રીધ શત. ફીજુ ંઑયેળન કયલાના વભમ શેરાં જ 

તેભનાં ભગજભાં ઈન્પેક્ળન થલાથી ડૉક્ટયે ઑયેળનની તૈમાયી કયી 

શતી. તે શેરાં 23 ઑક્ટફયે ભીનાફશેનની તફીમત ફગડી, એટરે 

તેભને શૉસ્ીટરભાં ઍડ્ભીટ કમાું શતી. તાવ કયતાં ખફય ડી કે 

ભગજની નવ પાટી ગઈ છ ેઅને તભેનું બ્રેઈન–ડડે થઈ ગમંુ છ.ે 

ડૉક્ટયએ ભીનાફશેનને બ્રેઈન–ડડે જાશેય કમાું. શલે ફીજી 
કઈ વાયલાય કયલાની યશેતી જ નથી. તેભના ં શાટા, રીલય, કીડની, 

ચકુ્ષઓ, સ્કીન ફયાફય કાભ કયે છ ેએટરે તેભનાં તીએ ‘અંગદાન’ 

કયલાન નીણામ રીધ. ભીનાફશેન અને બાણજીબાઈને ત્રણ દીકયી અને 

એક દીકય છ.ે એભાંથી એક દીકયી યણી ગઈ છ.ે આ ચાયેમ તથા 

અન્મ યીલાયજન વાથે ‘અંગદાન’ અંગે બાણજીબાઈએ ચચાા કયી, 

યીલાયજનએ ‘અંગદાન’ કયલાના નીણામને આલકામો. 

‘અંગદાન’ની વમ્ભતી ભતા જ ડૉક્ટયએ એક છી એક 

ઑગાન ચેક કયલાનું ળરૂ કમુું. ચેકઅભાં તેભણે જોમંુ કે નાની ઉમ્ભયને 

રીધે ભીનાફશેનના ફધાં જ ઑગાન ભજફુત છ.ે તેભણે તયત જ તયત 

જ ભુરુંડની પટીવ શૉસ્ીટરન વમ્કા કયીને ‘અંગદાન’ની તૈમાયી ળરુ 

કયી અને યાતના ફાય લાગમા વુધીભાં શાટા, રીલય, કીડની, આંખ અને 
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સ્કીન જરુયીમાતભંદ દયદીઓને ટરાન્વપરાન્ટ કમાું અને ભીનાફશેન 

કેટરામની દીલાી શૅી કયી ગમાં. 

ભીનાફશેનના તીએ કહ્યું શતંુ કે, ‘ભીનાના ‘અંગદાન’થી 

જવરક શૉસ્ીટર અને પટીવ શૉસ્ીટર લચ્ચે એક નલ વમ્ફન્ધવેતુ 

યચામ શત. ડૉક્ટયની ટીભ ખુફ જ ખુળ શતી. ભૅનેજભેન્ટ ેણ ભને 

ખુફ ધન્મલાદ આપમાં શતાં. ભીનાફશેને છથી લધુ રકને જીનલદાન 

આપમંુ એન ભને આનન્દ છ.ે એક શૉસ્ીટરના કભાચાયીએ તેની જ 

શૉસ્ીટર દ્વાયા ઑગાન ડનેટ કમાાન આ શેર પ્રવંગ શત.’ 

 

 

 

 

 

 

 

 

♦●♦●♦ 

અંગદાન  
અંગ છ ેઅનેક દાન દે દાતાય 
ગલા ઉબયામ ઈ કયે અંગદાન 
દાન દ:ુખ બુરી વુખ આલુ ં

નલજીલન ફક્ષલું ઈ નીણામ દાન 

●વશદેલબાઈ દેવાઈ● 
ફી-24, લીબાગ 7, પ્રાશ્વનાથા ટાઉનળી, 
ળક્તી ચક, નલા નયડા. અભદાલાદ. 

વેરપન : 9537648648 
sg.desai@orientalinsurance.co.in 

mailto:sg.desai@orientalinsurance.co.in
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અનકુ્રમણીકા 

– અલ્ા નીભાર 

 
જીતુ અને યક્ષા ળાશ 

ત્નીની કીડની વાથે એક જ ટક ભૅચ થતી શલા છતાં 

ત્નીને ધયાય તાની એક કીડની ડનેટ કમાા છીમે નૉભાર અને શેલ્ધી 

જીલન જીલી યશેરા તીને ભીએ. ‘વપ્તદી’ના પેયા પયતી લખતે 

મુગર એકફીજાનું ણ કયીળું, લીકાવ–લૃદ્ીભાં યસ્ય ભદદગાય 
યશીળંુ, વભૃદ્ી લધાયીળંુ અને વાચલીળંુ, વંલાદીતા–વભજણ વાથે 

વશજીલન ગાીળંુ, એકફીજાની જલાફદાયી નીબાલલાભાં વશકાય 

‘કીડનીદાન’ ભશાદાન 
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આીળું, વન્તાનન વાય ઉછયે કયીળંુ અને દયેક યીસ્થીતીભાં 

એકફીજાને વાથ આીળંુ જલેાં લચનથી ફન્ધામ છ.ે જો કે વાંતાકુ્રઝભાં 

યશેતા જીતુ ળાશ વપ્તદીથી એક સ્ટે આગ લધ્મા છ.ે તેભણે 

તાનાં ધભાત્નીને તાની કીડની આીને તન્દુયસ્ત અને આયગમભમ 

જીલન આલાનું આઠભું લચન નીબાવ્મંુ છ.ે 

ભુમ્ફઈ મુનીલવીટીભાં જનૈરૉજીનાં રેક્ચયય અને ભેક્વીક, 

સ્ેન, ઑસ્ટરરેીમાભાં ારાભેન્ટ ઑપ લલ્ડા યીરીજીમનભાં જનૈ ધભાના 

પ્રતીનીધી તયીકે જઈ આલનાયાં યક્ષાફશેન કશે છ,ે ‘1994ભાં રુટીન 

ફૉડી ચેકઅભાં ભને ખફય ડી કે ભારંુ ક્રીએટીન–રેલર શાઈ છ.ે 
ડૉક્ટયએ કહંુ્ય કે ફે–ત્રણ લાભાં કીડની–ટરાન્વપરાન્ટ કયાલલંુ ડળે, 

ણ ફીઈંગ અ નેચયૅથ, ભને થમંુ કે શંુ કુદયતી ઉચાય લડ ે આ 

વભસ્માન નીકાર કયીળ અને ભેં કુદયતી ચીકીત્વાદ્તી અનુવાય 

ડામટ કન્ટરર કમો અને તુરવીન યવ ચારુ કમો.’  

આ ઉચાય દ્વાયા યક્ષાફશેને કીડની–ટરાન્વપરાન્ટન પરાન ુયાં 

18 લા ાછ ઠલે્મ. 61 લાનાં યક્ષાફશેન કશે છ,ે ‘જ્માયે કીડની–

પ્રૉબ્રેભ ઍક્મુટ રેલર ય શમ ત એ યીલટા થલાના ચાન્વ શમ છ.ે 

મગમ ખયાક, કવયત, કુદયતી ઉચાય અને અન્મ થી અનાલતાં 

કીડની–ટરાન્વપરાન્ટને રમ્ફાલી ળકામ છ;ે ણ ક્રનીક રેલર આલતાં 

કીડનીનુ ંપ્રત્માયણ જ એકભાત્ર ઈરાજ ફની યશે છ.ે’ 



અંગદાનથી નલજીલન                 http://govindmaru.com/                 55 
 

18 લા વુધી શેલ્ધી રાઈપ–સ્ટાઈર અનાલી લીશ્વના અનેક 

દેળભાં જનૈરૉજીન પ્રચાય કયનાયાં યક્ષાફશેનની તન્દુયસ્તી ટકાટક 

શતી; ણ અચાનક 2012ભાં તેભને શેલ્થભાં તકરીપ થઈ અને 

ડૉક્ટયએ અલ્ટીભેટભ આી દીધું કે શલે 10 દીલવભાં કીડની–

ટરાન્વપરાન્ટ કયાલલંુ જ ડળે. યક્ષાફશેન કશે છ,ે ‘એ વાંબતાં જ 

ભાયાં દીકયા–દીકયીએ કશી દીધું કે અભે તને કીડની આીળંુ. જો કે 

ભાયે કઈને તકરીપ નશતી આલી એટરે શંુ ટરાન્વપરાન્ટ ભાટ ે તૈમાય 

નશતી થતી; ણ એ દયમ્માન ભાયા શવફન્ડ ેકહંુ્ય કે શંુ જ તને કીડની 

આીળ.’  

આભ ત કીડની–પેલ્મૉયના ેળન્ટ ભાટ ેડૉક્ટય પસ્ટ પે્રપયન્વ 

વગાં બાઈ–ફશેન કે ભમ્ભી–પાની કીડનીને આે છ;ે કાયણ કે 

દયદીને તેભની કીડની ભૅચ થલાના ચાન્વીવ વોથી લધુ છ;ે ણ 

જીતુબાઈની ભભતે ડૉક્ટયએ તેભના ફધા ટસે્ટ કમાા. જીતુબાઈનું ભાનલંુ 

શતંુ કે ઘણા ેળન્ટને અજાણ્મા ભૃત ભાનલીઓની કીડની અામ જ છ,ે 

ત ભાયી ણ આી જ ળકાળે. જીતુબાઈની કીડની યક્ષાફશેનની કીડની 

વાથે પક્ત એક ટક ભૅચીંગ શતી; ણ ડૉક્ટયએ જીતુબાઈન ત્ની 

પ્રત્મને પે્રભ જોઈને તેભની કીડની યક્ષાફશેનભાં ટરાન્વપરાન્ટ કયી આી. 

યાઈડીંગ, યાઈપર–ળુટીંગ, ૅયાવેઈરીંગ જલેી અનેક યભતના 

ળખીન જીતુબાઈ કશે છ,ે ‘2012ના ભાચા ભશીનાભાં ભેં કીડની ડનેટ 

કયી અને જસ્ટ આઠ દીલવના નૉભાર આયાભ ફાદ શંુ પયી ાછ 

વમ્ુણા વક્રીમ થઈ ગમ. એક ભશીનાભાં ત ભેં ભને ગભતી ફધી 
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ઍડ્લેન્ચય–ઍક્ટીલીટી ણ ચારુ કયી દીધી. આજ ે63 લાની ઉમ્ભયે શંુ 

પીટ એન્ડ પાઈન છુ.ં કીડની આલાથી ભાયી શેલ્થ જયા ણ રથડી 

નથી.’ 

ઘણી લાય જોલાભાં આવ્મંુ છ ે કે અભુક લોના વશલાવ છી 

તી–ત્નીના ગભા–અણગભા, આદત, – ઈલન દેખાલ ણ; 

એકવયખ થત જામ છ ેત્માયે ળાશદમ્તીના કેવભાં ત તેભની કીડની 

ણ એક જ છ.ે જીતુબાઈ કશે છ,ે ‘શંુ ઘણી લખત ભજાકભાં કશંુ છુ ંકે 

ભાયી અને યક્ષાની કીડની ટ્વીન્વ છ.ે’ 

રેખીકા વમ્કા :  alpanirmal@gmail.com   

 
♦●♦●♦ 

  

mailto:alpanirmal@gmail.com


અંગદાનથી નલજીલન                 http://govindmaru.com/                 57 
 

9 

 

 

અનકુ્રમણીકા 

–જમેળ ળાશ 

 
કલ્ેળ ળાશ અને શેભીના ળાશ 

ભાનલદેશના અલમલન ભૃત્મુ ફાદ કઈ યીતે ઉમગ કયીને 

અનેક રકની જીન્દગી ફચાલી ળકામ એ અંગેની જાગૃતી રાલલા 

ફયીલરીભાં યશેતા એક કચ્છી દમ્તીએ ફીડુ ં ઝડપમંુ છ.ે કઈ યીતે, 

કમા અને કેલા વંજોગભાં ભાનલળયીયનાં કેટરાં અંગદાન કયી ળકામ 

એની આ દમ્તી યડ–ળૉ કયીને, યેરલે–સ્ટળેનની આવાવ પયીને 

અને વેભીનાય મજીને રકને વભજણ આી યહ્યું છ.ે આ ઝંુફેળ 

ળાશદમ્તીની ‘અંગદાન–ઝુમ્ફેળ’ 
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અવયકાયક ફની યશે એ ભાટ ે તેભણે લડા પ્રધાનને એક ત્ર રખીન ે

અીર કયી શતી અને યેડીમ ય આલતા ‘ભન કી ફાત’ના એક 

એીવડભાં રકને અંગદાન ભાટ ે આગ આલલા નયેન્દ્ર ભદીએ 

અીર ણ કયી શતી. કઈ ણ વાયા કામાની ળરુઆત શેરાં 

આણાથી કયલી જોઈએ એ કશેલત ભુજફ આ કચ્છી દમ્તીએ તે 

ણ ઑગાન અને ટીશ્મુ ડનેળન અંગેનું પૉભા બમુું છ ેઅને ડનય–કાડા 

ભેલીને આ જ પ્રકાયે અન્મ રકને પૉભા બયલા અને ડનય–કાડા 

અાલલા ભાટ ેજરુયી ભાગાદળાન આી યહંુ્ય છ.ે 

કઈ યીતે પ્રેયણા ભી? 

પ્રાઈલેટ કમ્નીભાં એક્વાઈઝ–ભૅનેજયની જૉફ કયતા 41 

લાના કભરેળ ળાશ અંગદાનની ઝુમ્ફેળ ચરાલલાની પે્રયણા કઈ યીતે 

ભી એ લીળે લાત કયતાં ‘ભીડ–ડ’ેને કશે છ,ે ‘કાંદીલરીભાં યશેતી ભાયી 

કઝીન બાલી દીેળ ળાશને એપ્રીર 2015ભાં શાટા ફદરલાની જરુય 

ઉબી થઈ. અભે શાટા ભેલલા ભાટ ેકળીળ ળરુ કયી દીધી. થાણેની એક 

શૉસ્ીટરભાં બ્રેઈન–ડડે ભશીરાનું શાટા ભળ્યું; યન્તુ એ નફું શલાનું 

ડૉક્ટયે જણાવ્મંુ એટરે યીલાયભાં નીયાળા વ્માી ગઈ. જો કે અભે 

કૅડલેય ડનેળન ભાટ ે શૉસ્ીટર દ્વાયા પ્રમત્ન ચારુ યાખમા. ચેન્નઈની 

એક શૉસ્ીટરભાં શાટા ઉરબ્ધ શલાનું જાણલા ભળ્યું એટરે અભને પયી 

આળા ફંધાઈ. શાટાને ભાનલળયીયભાંથી કાઢ્યા ફાદ ચાય કરાકભાં 
જરુયીમાતલાા દયદીને ફેવાડલંુ ડ ે છ.ે એટરે અભે આ શાટાન ે

ચેન્નઈથી ભુમ્ફઈ ઍય–ઍમ્બ્મુરન્વભાં રાલલા તૈમાય થમા; યન્તુ આ 



અંગદાનથી નલજીલન                 http://govindmaru.com/                 59 
 

લખતે અભને ઍય–ટરાપીક કન્ટરરે યાતના વભમે સ્ેશ્મર ઍય–ટરાપીકની 

વ્મલસ્થા કયલાન નનૈમ બણી દીધ. પયી એક લખત અભને શાટા 

ભલા છતાં ભેલલાભાં નીષ્પતા વાંડી શતી.  

20 દીલવન કીભતી વભમ લીતી ગમ શત. ડૉક્ટયના 
કશેલા ભજુફ બાલીની તફીમત લધુ રથડ ેએ શેરાં અભાયે કંઈક 
નીણામ કયલાન શત. એથી યીલાયે રેફ્ટ લને્ટરીક્મુરય અવીસ્ટ 
ડીલાઈવ(LVAD) ફેવાડલાનુ ં નક્કી કમુું અન ે એ ભાટ ે
ઑયેળનની તાયીખ 2015ની 9 ભ ે નક્કી કયી. જો કે કુદયતન ે
કંઈક અરગ જ ભંજુય શળ.ે બાલીનું આગરી યાતે જ ભત થમું. 
યીલાયભાં ગભગીની છલાઈ ગઈ. બાલીના ંફ ેટ્વીન્વ ફાક નલ 
લાન એક દીકય અને એક દીકયી છ.ે એથી વભગ્ર યીલાય 
આઘાતભા ં વયી ડ્ય શત. ભુમ્ફઈભા ં બાલીની શાટા–
ટરાન્વપરાન્ટની શેરી વજ ાયી મેનકેન યીત ેવપ ન થઈ એટરે ભેં 
અન ે ત્ની શેભીનાએ નક્કી કમુું કે વભાજભા ં અંગદાન લીળ ે
અલેયનેવની ઝુમ્ફળે ચરાલલી, જથેી વયતાથી ભાનલજીન્દગી 
ફચી ળકે અન ેઅનેક યીલાયન ભા તુટત ફચી ળકે.’  

કઈ યીતે જાગૃતી? 

અલમલદાન લીળે જાગૃતી રાલલા લીળે શેભીના ળાશ ‘ભીડ–
ડ’ેને કશે છ,ે ‘અભે ફયીલરી, કાંદીલરી અને આવાવનાં યેરલે–
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સ્ટળેન તેભ જ ળશેયની લીલીધ શૉસ્ીટરની ફશાય અને કચ્છ મુલક 

વંઘના કામાક્રભભાં ફૅનય વાથે રકને કઈ યીતે, કેલા વંજોગભાં ઑગાન 

અને ટીશ્મુ ડનેટ કયી ળકામ છ ેએની વભજણ આીએ છીએ અને 

રકએ આેરાં ઑગાન અને ટીશ્મુથી કઈ યીતે ભાનલજીન્દગી ફચી 

ળકે છ ેએ લીળે જાગૃતી રાલલાનું કાભ કયીએ છીએ. વાથવાથ ઑગાન 

અને ટીશ્મુ ડનેળન જાશેય કયલા ભાટ ે ‘ઝનર ટરાન્વપરાન્ટ ક–

ઑડીનેળન વેન્ટય’ નાભની વયકાયી વંસ્થાનું પૉભા રાલી રક ાવે 

બયાલીને ડનય–કાડા રાલી આીએ છીએ. અભે રકને એ લાત ણ 

વભજાલી યહ્યા છીએ કે કમંુ ઑગાન કેટરા વભમભાં ભાનલીના ભત ફાદ 
કાઢીને ડનેટ કયલંુ જરુયી છ.ે કેટરીક જ્ઞાતીભાં અન્ધલીશ્વાવના કાયણે 

અંગદાન લીળે ુયતી જાણકાયી ન શલાથી એ લીળે પેરાત ભ્રભ દુય 

કયીએ છીએ. અંગદાન આપમા ફાદ ભાનલીન દેશ ાછ ભે છ ેએ 

લાત અભે રકને વભજાલીએ છીએ. 

 રકને અંગદાન કઈ યીતે કયલંુ એની પ્રૉય ચૅનર ખફય 

શતી નથી એટરે અભે વભાજની લીલીધ જ્ઞાતીભાં વેભીનાય દ્વાયા રકને 

વભજણ આીએ છીએ. અભાયા આ પ્રમત્નથી કેટરાક રકએ ઑગાન 

અને ટીશ્મુ ડનેળનનાં પૉભા બયીને અભને આપમાં છ.ે’ 

રેખક વમ્કા : Jayin2020@gmail.Com 

  
♦●♦●♦ 

  

mailto:Jayin2020@gmail.Com
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અનકુ્રમણીકા 

– જીગીા જનૈ 

ળયીયન દયેક બાગ આણા ભાટ ેખુફ જ અગત્મન છ.ે 
એભાથંી વોથી લધુ અગત્મની ાંચ ઈન્દ્રીમન ેગણી ળકામ, જનેા 
દ્વાયા આણે કઈ ણ લસ્તનુે અનબુલીએ છીએ અને ઓખીએ 
ણ છીએ. આ ાંચ ઈન્દ્રીમભાંની એક છ ેદૃષ્ટી. જો ભને આંખ ન 
શમ ત...! એ કલ્ના ભાત્ર જ આણન ેઅન્દયથી શરાલી નાખ ે
છ.ે ઘણા રક એલા જન્ભાન્ધ શમ છ ેત ઘણા રક કઈ ન ેકઈ 
કાયણવય ાછથી દૃષ્ટીશીન થઈ જામ છ.ે જોઈ ન ળકતી 
વ્મક્તીનું જીલન ખુફ વીભીત ફની જતુ ંશમ છ ેઅન ેએ વીભીત 
શલાને કાયણે ખુફ કરંુ ણ શમ છ.ે આ રક ભાટ ેઆણે ળુ ં
કયી ળકીએ? યડ ક્રૉવ કયલાભાં ભદદ કયલાથી રઈને તભેન ે
આથીક યીતે ગબય થલાભાં ભદદ કયીએ એલા કઈ જલાફ 
તયત ભગજભા ંઆલે; યન્ત ુએ ત નાની ભદદ થઈ. આ રક 
ભાટ ે વોથી ભટી ભદદ એ છ ે કે આણે આણી આંખ તભેન ે

ચકુ્ષદાન થકી ફે વ્મક્તીઓને દૃષ્ટી  
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ડનેટ કયીએ. જોઈ ન ળકતી વ્મક્તી તભાયી આંખથી જગતન ેપયી 
જોઈ ળકે એનાથી રુડી લાત ફીજી કઈ શઈ ળકે?  

‘નૅળનર પ્રગ્રાભ પૉય કન્ટરર ઑપ બ્રાઈન્ડનેવ’ જણાલે છ ેકે 

દુનીમાના ફધા દૃષ્ટીશીન રકના લીવ ટકા દૃષ્ટીશીન રક ‘કૉનીમર 

ડીવીઝ’ને કાયણે જોઈ નથી ળકતા, જભેાંથી રગબગ 1,20,000 રક 

બાયતભાં છ ેઅને દય લે 25,000–30,000 રકન એભાં ઉભેય થત 

જામ છ.ે ભૃત્મુ છી દાન કયેરી આંખ કઈ ફીજાના જીલનને પ્રકાળ 

આી જામ એ ભાટ ે લધુભાં લધુ રક ‘નેત્રદાન’ કયે એ જરુયી છ.ે 

નેત્રદાન કઈ યીતે કયી ળકામ, કણ કયી ળકે અને એ દાન કયેરી આંખ 

કને કાભ રાગી ળકે એ ફાફતે આજ ેલીસ્તાયથી જાણીએ : 

●કૉનીમર ડીવીઝ● 

લલ્ડા શેલ્થ ઑગેનાઈઝેળન ભુજફ દુનીમાભાં દૃષ્ટીશીન થલાનુ ં

વોથી ભટુ ં કાયણ ‘કૉનીમર ડીવીઝ’ છ.ે એ છી ફીજા નમ્ફયે 

‘ગરુકભા’ અને ત્રીજા નમ્ફયે ‘ભતીમ’ આલે છ.ે આંખભાં આભ ત 

નાના–નાના ઘણા બાગ છ,ે જભેાં આંખની આગના બાગભાં એક 

ાયદળાક ટર શમ છ ેજ ેઆણી દૃષ્ટી ભાટ ેઅત્મન્ત ઉમગી છ.ે 

આ કૉનીમા કઈ ણ યીતે ડભૅેજ થામ ત ભાણવ દૃષ્ટીશીન થઈ ળકે 

છ.ે એભાં ણ જો એ ભધ્મ બાગથી ડભૅેજ થમ શમ ત વ્મક્તી વમ્ુણા 

યીતે દૃષ્ટીશીન ફની જામ છ.ે કૉનીમાના પ્રૉબ્રેભથી કણ દૃષ્ટીશીન ફની 

ળકે? આ પ્રશ્નન જલાફ આતાં ‘લીઝન ળંકયા’, ભરાડના કન્વલ્ટન્ટ 
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આઈ–વજ્માન, કૉનીમા, કૅટયૅક્ટ ઍન્ડ યીફૅ્રક્ટીલ વજ ાયી સ્ેશ્મરીસ્ટ    

ડૉ. આળી ફછાલ કશે છ,ે ‘લીટાભીન ‘એ’ની ઉણ, કઈ ણ પ્રકાયની 

ઈન્જયી કે ઍક્વીડન્ટ, કઈ ખાવ ઈન્પેક્ળનને કાયણે કૉનીમા ડભૅેજ 

થઈ ળકે છ.ે કેટરાક કેવભાં જ્માયે ભતીમાનું ઑયેળન વ્મલસ્થીત ન 

થમંુ શમ ત્માયે ણ કૉનીમા ડભૅેજ થઈ ળકે છ.ે ઘણાં ફાકને જન્ભથી 

જ આ તકરીપ શઈ ળકે છ.ે જો કે આ પ્રૉબ્રેભ ખુફ ઓછ જોલા ભે 

છ.ે ભટા બાગે ભટી ઉમ્ભયે આ પ્રૉબ્રેભ આલે છ.ે 40 લે આંખની 

ાછના બાગભાં ાણી બયાલા રાગે છ,ે જથેી વ્મક્તીને કૉનીમર 

ડીવીઝ થામ છ.ે નશીંતય 55–60 લે આ પ્રકાયની તકરીપ થઈ ળકે 
છ.ે’ 

●ટરાન્વપરાન્ટ● 

કૉનીમર ડીવીઝને કાયણે જ ેઅન્ધા આલે એ પક્ત ને પક્ત 

કૉનીમા–ટરાન્વપરાન્ટ દ્વાયા જ વૉલ્લ થઈ ળકે. આ ટરાન્વપરાન્ટ જ એન 

એકભાત્ર ઈરાજ થામ છ.ે અને એ ત જ થઈ ળકે જો આ દયદીઓને 

કઈ ફીજી વ્મક્તીન કૉનીમા ભ.ે એ ભાટ ે નેત્રદાન જરુયી છ.ે 

ટરાન્વપરાન્ટની વભજ આતાં ડૉ. આળી ફછાલ કશે છ,ે ‘કૉનીમર 

ટરાન્વપરાન્ટન વક્વેવ–યેટ 95 ટકા જટેર ઉંચ છ.ે એક વ્મક્તી જ ે

‘નેત્રદાન’ કયે છ ે એના દ્વાયા ફે વ્મક્તીનું ટરાન્વપરાન્ટ થઈ ળકે છ.ે 

શેરાં એલંુ શતંુ કે દયદીન આખ કૉનીમા ટરાન્વપરાન્ટ થત. શલે એલંુ 
છ ે કે કૉનીમાના આગના કે ાછના ક્મા બાગભાં તકરીપ છ ેએ 
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જાણીને પક્ત એ બાગ જ ટરાન્વપરાન્ટ કયલાભાં આલે છ.ે આભ જો એક 

વ્મક્તી નેત્રદાન કયે ત ફે વ્મક્તીઓને દૃષ્ટી આી ળકે છ.ે’ 

●‘નેત્રદાન’ કણ કયી ળકે?● 

ફીજા અંગદાન કયતાં નેત્રદાન એક એલંુ દાન છ ેજને રશાલ 

ફધી જ વ્મક્તી રઈ ળકે છ;ે કાયણ કે રીલય, કીડની, શાટા લગેયે 

અંગના દાન ભાટ ે ભાણવ બ્રેઈન–ડડે શલ જરુયી છ.ે એટરે કે કઈ 

કાયણવય ભાણવ ભગજથી ભૃત્મુ ત ામ્મ શમ છતાં તેનું શાટા ધફકતંુ 

શમ અને તેના જીલલાની કઈ આળા ન શમ ત્માયે એલી વ્મક્તી જ 

રીલય, કીડની, શાટા જલેાં અંગ દાન કયી ળકે છ;ે જ્માયે નેત્રદાનભા ં

એલી કઈ ળયત નથી. કઈ ણ યીતે ભૃત્મુ ાભેરી વ્મક્તી નેત્રદાન 

કયલાને રામક શમ છ.ે ઘણા રકને પ્રશ્ન શમ છ ે કે અભાયી આંખ 

નફી છ ેકે ચશ્ભાં આવ્માં છ ેઅથલા આંખન કઈ ણ યગ જભે કે 

ગરુકભા કે ભતીમ થમ છ ેત અભે આંખ દાન કયી ળકીએ કે નશીં? 

લી ઘણા રક ભાને છ ેકે એ તે ઘણા લૃદ્ છ ેત લૃદ્ શલાને કાયણે 

તેભની દૃષ્ટી નફી ડી ગઈ છ,ે આ શારતભાં તે નેત્રદાન કયી ળકે કે 

નશીં? આ ભુંઝલણન જલાફ આતાં ડૉ. આળી ફછાલ કશે છ,ે ‘કઈ 

ણ ઉમ્ભયની વ્મક્તી, કઈ ણ યગ ધયાલતી વ્મક્તી કે આંખભાં 

તકરીપ ધયાલતી વ્મક્તી ‘નેત્રદાન’ કયી ળકે છ.ે નેત્રદાન ભાટ ેજરુય છ ે

પક્ત વ્મક્તીની ઈચ્છાની અને તેના યીલાયના વભ્મની ભંજુયીની. જ ે
વ્મક્તીને HIV કે કૅન્વય જલેી ફીભાયી શમ તે વ્મક્તી ણ નેત્રદાન 

કયી ળકે છ;ે કાયણ કે નેત્રદાનની ભંજુયી જીલીત વ્મક્તી આે છ ેઅને 
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તે ભયી જામ છી તેનું ‘નેત્રદાન’ રેલાભાં આલે છ.ે જ્માયે એ દાન 

રેલાભાં આલે ત્માયે ડૉક્ટય ચેક કયે છ ે કે તેભની આંખ ઉમગભાં 

આલી ળકળે કે નશીં. આભ દાતાએ પક્ત દાન કયલંુ જરુયી છ.ે’ 

●નેત્રદાનની પ્રક્રીમા● 

જ ે વ્મક્તી નેત્રદાન કયલા ઈચ્છતી શમ તેભણે નજીકની 

આઈ–ફૅન્ક અથલા કઈ ભટી શૉસ્ીટર કે આઈ–શૉસ્ીટરભાં જઈને 

તાનું નાભ નોંધાલલંુ જરુયી છ.ે આ નોંધણીની પ્રવેવ ખુફ જ વય 

છ.ે આલી વ્મક્તીને એક ડનય–કાડા ભે છ,ે જ ે તેણે તેની ાવે 

વાચલલંુ જરુયી છ.ે નેત્રદાન કયનાયી વ્મક્તીનું ભૃત્મુ થામ કે તયત જ 

તેના સ્નેશીજનએ શૉસ્ીટર કે આઈ–ફૅન્કલાાને પન કયલ. ભૃત્મુના 

એક કરાકની અન્દય ભૃત વ્મક્તીન કૉનીમા કાઢી નાખલાભાં આલે એ 

આદળા યીતે મગમ ગણામ છ.ે ફાકી ભૃત્મુના 6–8 કરાકની અન્દય ણ 

કૉનીમા કાઢલાભાં આલે ત ણ એન ઉમગ થઈ ળકે છ.ે 

રેખીકા : જીગીષા જૈન વમ્કા :  jigishadoshi@gmail.com 

 
♦●♦●♦ 

 
 

  

mailto:jigishadoshi@gmail.com
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અનકુ્રમણીકા 

– શેતા બુણ 

કાંદીલરીની ઈયાની લાડીભાં યશેતાં ંચાલન લાનાં ઈન્દુફશેન 

વાગયે ાંચ લા શેરાં 2011ની 26 નલેમ્ફયે લઈની શીયાનન્દાની 

શૉસ્ીટરભાં કીડની–ટરાન્વપરાન્ટ ઑયેળનભાં તાની કીડની યીણીત 

દીકયી ુનભ વલ્લાને આી તેના જીલનને ફચાવ્મંુ છ.ે 

એક ભાએ દીકયીને જાણે પયી જન્ભ આપમ. રગ્નનાં ત્રણ લા 

ફાદ ુનભની તફીમત ખયાફ થઈ. વાભાન્મ તકરીપ જણાતાં પૅભીરી–

ડૉક્ટયની દલા રીધી. તકરીપ લધતી ગઈ. ુનભ ન ફેવી ળકે, ન વુઈ 

ળકે. છલેટ ે શીન્દુજા શૉસ્ીટરભાં નીદાન થમંુ કે તેની ફને્ન કીડની 

ખયાફ થઈ ગઈ છ.ે કાયણ ખફય જ ન ડી. ઘણી દલાઓ કયલાભાં 

આલી. એક લા ુનભે ડામારીવીવ ય લીતાવ્મંુ. છી કીડની–
ટરાન્વપરાન્ટ એક જ લીકલ્ ફચ્મ. ફશાયથી ડનય ભેલલાની કળીળ 

કયલાભાં આલી; ણ ન ભતાં ડૉક્ટયએ વરાશ આી ઘયના જ કઈ 

કીડની આ. એ દીલવને માદ કયતાં ઈન્દુફશેન કશે છ,ે ‘ભા તાના 

ફાક ભાટ ે કંઈ ણ કયલા તૈમાય થઈ જામ. શંુ ણ દીકયીનું જીલન 

ભમ્ભીએ દીકયીને આી કીડની  
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ફચાલલા અને ુનભની નાનકડી ફે લાની દીકયી દીમા નભામી ન થઈ 

જામ એ ભાટ ેકીડની આલા તૈમાય થઈ ગઈ.’ 

ઈન્દુફશેન એક ગી રેતા ંણ ડયે. ડૉક્ટય, ઈન્જકે્ળન, 
શૉસ્ીટરથી તેઓ શમ્ભળેાં દુય જ યશેલા ઈચ્છ.ે તાની વુલાલડ 
ફાદ શેરી લાય શૉસ્ીટરભાં દાખર થમા.ં 2011ની 26 નલેમ્ફયે 
ઈન્દુફશેને કીડની ડનેટ કયીને દીકયીન જીલ ફચાવ્મ. તેઓ કશે 
છ,ે ‘ભાયી દીકયીના વાવયાલાા અન ેજભાઈ દીકકુભાયે યાત–
દીલવ એક કયી દીકયીનુ ંધ્માન યાખમું, શજી ણ યજયેજ દલા–
યીટાનું ધ્માન યાખે છ.ે’  

આજ ે ાંચ લા ફાદ નુભ એકદભ સ્લસ્થ છ.ે ભાએ 
આેરી કીડની ય વમ્ુણા સ્લસ્થ જીલન જીલ ેછ.ે ંચાલન લાના ં
ઈન્દુફશેન સ્કુટય ણ ચરાલે છ,ે ગાડી ચરાલતા ં ળીખમાં છ.ે 
ગયફા યભે છ,ે ડાન્વ ણ કયી જાણે છ ેઅને આયાભથી સ્લસ્થ 
જીલન જીલી યહ્યાં છ.ે 

ઈન્દુફશેન ખાવ જણાલે છ,ે ‘શંુ ખુફ જ ડયક શતી... 
ભને અભાયા પૅભીરી ડૉક્ટય–ાડળી ડૉ. દીરી યાઈચુયાએ 
શીમ્ભત આી. શંુ એક કીડની ય ાચં લાથી આયાભથી જીલી 
યશી છુ ંએથી જો જીલનભા ંઆલી લીકટ યીસ્થીતી આલ ેત ડયલુ ં
નશીં. ભન ેકુદયતે ખુફ ળક્તી આી.’ 
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ુનભ કશે છ,ે ‘ભાતાનુ ં ઋણ ત આભ ણ ન બુરી 
ળકામ. ભમ્ભીએ ભને પયી એક લાય જન્ભ આપમ છ.ે શંુ એક 
કીડની ય આયાભથી જીલી યશી છુ.ં ભમ્ભીના આળીલાદ છ.ે’ 

રેખીકા વમ્કા : hetabvayeda@gmail.com 

     
♦●♦●♦ 

  

mailto:hetabvayeda@gmail.com
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અનકુ્રમણીકા 

–અલ્ા નીભાર 

 

 
લાા લેદ 

ફે લાના વમ્ુણા અન્ધત્લ છી નલા કૉનીમા ભેલીને લાા 

લેદ પુરટાઈભ અકાઉન્ટન્ટભાંથી ચકુ્ષદાનનાં પુરટાઈભ પ્રચાયક ફની 

ગમાં છ.ે 2003થી અનેક જનયર વયકાયી શૉસ્ીટરભાં તેભના 

પ્રમત્નથી આઈ ડનેળન લીબાગ પયી કામાલન્ત ફન્મ છ.ે એ વાથે જ 

અનેક ક્રફ, વંસ્થાઓ વાથે જોડાઈ ઠકેઠકેાણે જઈને ચક્ષુદાનનું ભશત્ત્લ 

નલી દૃષ્ટીએ નલી યાશ આી 
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વભજાલે છ ેઅને નલ કૉનીમા ભેલનાયા ેળન્ટ અને તેભના યીલાયનું 

કાઉન્વેરીંગ કયે છ.ે 

41 લાની ઉમ્ભયે ઘાટકય–ઈસ્ટભાં યશેતાં લાા લેદની જીન્દગી 
ભસ્ત યીતે વેટ શતી. ળીલડીની પ્રાઈલેટ પભાભાં પુરટાઈભ અકાઉન્ટન્ટની જૉફ, 
12 અન ે14 લાનાં બણલાભાં શળીમાય દીકય–દીકયી, ચેવ–કચનું કાભકાજ 
કયતા રલીંગ શવફન્ડ ભશેળ. એક પેક્ટ શૅી પૅભીરી; ણ ધંુધંુ દેખામ છ ે

અને ફેતારા આવ્મા શળે એભ વભજીને લાાફશેન આંખના નમ્ફય કઢાલલા 
આઈ–સ્ેશ્મારીસ્ટ ાવે ગમાં અને ડૉક્ટયનું નીદાન વાંબીને તેભના ગ 
તેથી જભીન વયકી ગઈ. ડૉક્ટયે કહ્યુ,ં ‘બુતકાભાં થમેર 
કન્જકં્ટીલાઈટીવના લાઈયવને કાયણે તેભના કૉનીમા વમ્ુણાણે ડભૅેજ થઈ 
ગમા છ ેઅને ફશુ ટુકં વભમભાં તભેને વમ્ુણાણ ેદેખાતું ફંધ થઈ જળે.’ 

અત્માયે 57 લાનાં થમેરાં લાાફશેન કશે છ,ે ‘ડૉક્ટયે કહ્યા છી 
ફશુ થડા લખતભાં એ દીલવ ણ આલી ગમ કે ભન ેવમ્ુણાણે દખેાતું ફંધ 
થઈ ગમંુ. નકયીએ કે ફશાય જલાનું ત છડ, ભાયા ઘયભાં ણ શંુ અવશામ 
ફની ગઈ. સ્લાલરમ્ફી શલાને નાતે ગજફન આત્ભલીશ્વાવ શત એ તુટીને 
વાલ તીમે ફેવી ગમ. એક ભશીન–ફે ભશીના શંુ અન ેફાક વાલ રૉસ્ટ! 
ળું થળ,ે ળંુ કયલંુ એની કઈ વભજ નશતી ડી યશી. જો કે ડૉક્ટયે 

બ્રાઈન્ડનેવ આલલાનું નીદાન કમુું ત્માયે વરાશ આી શતી કે તભે યેરની 
આઈ ફૅન્ક ક–ઑડીનેળન ઍન્ડ યીવચા વેન્ટય (EBCR)ભાં કૉનીમા ભાટ ે
ઍપરામ કયી દ.’ અન ેલાાફશેને એ ઍપરીકેળન કયી દીધી શતી. જો કે વાથ ે
એ ણ ખફય શતી કે આણા ળશેયભાં આટરા ફધા રકને અન્ધત્લ છ,ે 
કૉનીમાની તકરીપને કાયણે જ ેજોઈ નથી ળકતા તેભનું લેઈટીંગ–રીસ્ટ ફશુ 

જ રાંફું છ,ે વાભે આઈ–ડનેળનની વંખમા વાલ નજીલી છ ે એભાં તેભન 
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નમ્ફય ક્માં રાગલાન! ખેય, છતાં એ આળાના ાતા કીયણે લાાફશેન પયી 
ાછાં ફેઠાં થમાં. ફાક–તીના વશાયે ધીયે–ધીયે ઘયનું કાભ કયતાં થમાં. 
લાાફશેન કશે છ,ે ‘ભાયા ઘયભા ંકઈ લડીર ત શતા નશીં; ણ એ વભમે 

ભાયાં ટીનેજય વંતાનએ ભાયા ેયન્ર્ટવની બુભીકા બજલી. શાથ કડીને ફધંુ 
કાભ કયાલે, ચરાલે અને ધીભે–ધીભે દૃષ્ટી લગય યજીન્દાં કામોભાં શંુ વેટ થતી 
ગઈ. જો કે જીલનભાં આલેરા એ અન્ધકાયે ભાયા અન્ત:ચકુ્ષ ખલ્માં. એ 
દયમ્માન ભને જોઈ ન ળકતા રકની ભાનવીક, ળાયીયીક યીસ્થીતીન ખમાર 
આલત ગમ અને ભેં નક્કી કમુું કે જો ભને કૉનીમા ભી જળે અને શંુ પયી 
દેખતી થઈળ ત આઈ–ડનેળન કૅમ્ેન ભાયી ફાકી યશેરી રાઈપનું ભીળન 

ફની જળે.’ 

લેર, કુદયતે ણ તેભના ભીળનભાં તેભને વશકાય આલાનું નક્કી 
કમુું શળે એટરે ુયાં ફે લાની બ્રાઈન્ડનેવ ફાદ 2002ભાં લાાફશેનની એક 
આંખભાં કૉનીમા ગ્રાફ્ટ થમ અન ેતયત ફીજા લે ફીજી આંખભાં. લાાફશેન 
કશે છ,ે ‘કનીમા–ગ્રાફ્ટીંગ ળી યીતે થામ, એભાં ળું ધ્માન યાખલાનું, આફ્ટય–

કૅય ળંુ કયલાનું એની કાંઈ જ ખફય નશતી. કઈએ ભાશીતી ણ નશતી 
આી; યન્તુ ડૉક્ટય, નવો ફધાને ુછતી ગઈ અને તેભની વુચના પ્રભાણે 
ુરંુ એક લા ફયાફય ધ્માન યાખમંુ.’  

અને યેગમુરય રાઈપ વટે થતાં લાાફશેન ઑનયયી જોડાઈ ગમાં 
યેરની EBCR વાથે અને વોથી શેરાં ળરુ કમુું કૉનીમા–ગ્રાફ્ટીંગ કયાલનાય 
ેળન્ટનું કાઉન્વેરીંગ કયલાનું. લાાફશેન કશે છ,ે ‘આ કામા છી ફવ, ગાડી 

ચારતી યશી અને ભારંુ ડડેીકેળન જોઈને EBCRના અધીકાયીઓ ભને ભેડીક 
રીગર, ભેડીકર, કાઉન્વેરીંગ જલેા લીમનું કાભ આતા ગમા.’ 
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આઈ–ડનેળન અલેયનેવ કૅમ્ેન ાછ તેભની ધગળ એલી 
જોયદાય શતી કે વસં્થાએ તેભન ેવો પ્રથભ ઘાટકયની યાજાલાડીની વયકાયી 
શૉસ્ીટરભાં આઈ–ડનેળન ડીાટાભેન્ટ વમ્બાલાનું કહ્યું. લાાફશેન કશે છ,ે 

‘દયેક જનયર અને વયકાયી શૉસ્ીટરભાં આઈ–ડનેળન ડીાટાભેન્ટ શમ; 

ણ અધીકાયીઓની નીષ્કાજી અને ફેદયકાયીને કાયણે એ લીબાગ 

ભટા બાગે વુુપ્ત શમ છ.ે ભેં યાજાલાડી શૉસ્ીટરભાં જલાનું ળરુ કમુું, 

ત્માયે કઈ ડૉક્ટય ભૃત વ્મક્તીના કુટમુ્ફને આઈ–ડનેળન ભાટ ે પે્રયે ત 

નશીં જ; ણ જો કઈ પૅભીરી તેની આઈ–ડનેટ કયલા ભાગતી શમ ત 

શૉસ્ીટરન સ્ટાપ ભને પન કયે અને અડધી યાતે ણ શંુ ત્માં જતી. 
વપ્તાશના વાતેમ દીલવ ને 24 કરાક આઈ ઍભ અલેરેફર. છી ત 

ધીયે–ધીયે ડૉક્ટય, નવો અને સ્ટાપ વાથે આત્ભીમતા લધી અને ભેં 

ધીભ–ેધીભે ચકુ્ષદાનનું ભશત્ત્લ વભજાલલાની કળીળ કયી. ળું ધ્માન 

યાખલંુ એ ગાઈડ કમુું અને 10–11 લાના પ્રમત્ને યાજાલાડી શૉસ્ીટરન 

આઈ–ડનેળન ડીાટાભેન્ટ જાગ્રત થઈ ગમ.’ 

આ જ પ્રકાયની કાભગીયી લાાફશેને નામય શૉસ્ીટર, KEM 

શૉસ્ીટરભાં કયીને ત્માંના નીષ્ક્રીમ આઈ–ડનેળન લીબાગને ચેતનલન્તા 

કમાા છ ેઅને શારભાં તેઓ કુય શૉસ્ીટર વાથ ેવંરગ્ન છ.ે લાાફશેને 

આ ગાાભાં અનેક વંસ્થાઓ, ક્રફનાં આઈ–ડનેળનનાં કામોભાં 

જોડાઈને સ્રમ્વભાં અનેક પ્રગ્રામ્વભાં શજાય રકને આઈ–ડનેળન 

કયલાની પે્રયણા આી છ ેઅને આ પીલ્ડભાં શલાથી શલે તેઓ આઈ 

ઉયાંત અન્મ ઑગાન ડનેળન કૅમ્ેનભાં ણ જોડામાં છ.ે  
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લાાફશેન કશે છ,ે ‘આંખ ડનેટ કયલાથી તભે કેટરું ુણ્મનુ ં

કાભ કયી ળક છ એન ફેસ્ટ એક્ઝામ્ર ભાયાથી લીળે ફીજુ ં ળંુ 

શમ? દયેક નાન–ભટ ભાણવ બગલાને આેરા આ યતનને તાના 

ભૃત્મુ ફાદ કઈને આીને એ કૉનીમા ભેલનાયાના આખા કુટમુ્ફન 

તાયણશાય ફની ળકે છ.ે એક લાના ફાકથી રઈને 75 લાના 

લડીરની આંખ કઈને દૃષ્ટી આી ળકે છ.ે માદ યાખ કે આણી 

એક્વામયી ડટે શમ છ;ે ણ આંખની એક્વામયી ડટે નથી શતી.’ 

રેખીકા વમ્કા :  alpanirmal@gmail.com  

 
 

♦●♦●♦ 
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અનકુ્રમણીકા 

–ળભીષ્ઠા ળાશ 

 
જમા ળાશ 

ારાા (ઈસ્ટ)ભાં યશેતાં 58 લાનાં જમાફશેન ળાશે રીલય–

ટરાન્વપરાન્ટ કયાવ્માને વાડાત્રણ લા થઈ ગમાં છ ેઅને એ શેરાં ત્રણ 

લા વુધી તેભણે આ ફીભાયીન વાભન કમો શત. જમાફશેનને 

શેેટાઈટીવ થમ શત અને એને કાયણે તેભનું રીલય વીતે્તય ટકા જટેરું 

ફગડી ગમું શતું. જમાફશેને વંજોગ વાભે રડી રેલાનું નક્કી કમુું અને 

એભ જ ફીજો થડ વભમ નીકી ગમ. જમાફશેનને પયીથી તકરીપ 

વંજોગ વાભે ૉઝીટીલ યશ 
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ળરુ થઈ ગઈ. ડૉક્ટયએ તેભના ેટભાંથી દવ રીટય ાણી કાઢ્યું. 

આખયે ડૉક્ટયએ તેભને જણાવ્મંુ કે શલે ટરાન્વપરાન્ટ વીલામ કઈ 

ઉામ નથી. ભુમ્ફઈભાં કૅડલેય રીલય–ટરાન્વપરાન્ટ થતા નથી. તેથી તેઓ 

ચેન્નઈની અર શૉસ્ીટરના ડૉક્ટય આનન્દ ખખખય ભુમ્ફઈભાં 

આવ્મા ત્માયે તેભને ભળ્યાં અને ડૉક્ટયે તેભને ચેન્નઈ ફરાવ્માં. ત્માં 

તેભનું ચેકીંગ થમંુ અને તેઓ ઑયેળન ભાટ ે પીટ છ ેએ નક્કી થમંુ. 

તેભણે ત્માં યજીસ્ટરળેન કયાવ્મંુ. ચેન્નઈભાં બે્રઈન–ડડે ેળન્ટનું રીલય 

ભળ્યું એટરે જમાફશેનને છ કરાકની અન્દય ત્મા ં શોંચલા ભાટ ે

જણાલલાભાં આવ્મંુ અને જ્માફશેન ત્માં શોંચ્માં. તેભનું ઑયેળન 
ન્દયથી વ કરાક વુધી ચાલ્મંુ અને વપ યહ્યું. 

ઑયેળન છી ળંુ કાજી યાખી? એ પ્રશ્નના જલાફભાં તેઓ 

કશે છ ેકે ‘દઢ લા વુધી વખત કાજી યાખમા ફાદ શલે તેઓ નૉભાર 

ફન્માં છ;ે યન્તુ અત્માયે ણ કઈ જાતનું ઈન્પેક્ળન ન રાગે એની 

કાજી તેભણે યાખલી ડ ેછ.ે’ 

જમાફશેન અત્માયે એકદભ નૉભાર રાઈપ જીલી યહ્યાં છ.ે 

તેઓ કશે છ,ે ‘કઈ ણ વંજોગભાં શીમ્ભત ન શાયલી અને ૉઝીટીલ 

યશેલંુ જરુયી છ.ે નેગેટીલ લીચાયથી દુય યશેલંુ જોઈએ અને યીલાયન 

વશકાય શમ ત ગભે તેટરી ભુવીફત વાભે ઝઝુભી ળકામ છ.ે’ 

રેખીકા વમ્કા :  scshah8270@gmail.com  

♦●♦●♦ 

mailto:scshah8270@gmail.com
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 શંુ ગલીન્દબાઈ બાણાબાઈ ભારુ, 405, વયગભ ક – 
ઑયેટીલ શાઉવીંગ વવામટી, કાળી ફાગ, નલવાયી કૃી 
મુનીલવીટીના પ્રથભ ગેટ વાભે, લીજરય. સ્ટ : એરુ એગ્રી. 
કરેજ – 396 450 જીલ્લ : નલવાયી ખાતે કામભી લવલાટ કરંુ 
છુ.ં શંુ યૅળનરજીલન જીલત આવ્મ છુ ં અન ે શજીમે લધ ુ
યૅળનરજીલન જીલલાન પ્રમાવ કયી યહ્ય છુ.ં તે ફાફતથી ભાય 
યીલાય, વગા–ંવમ્ફન્ધી, વભાજ અન ે ભીત્ર લાકેપ છ.ે તેથી 
ભાયા અલવાન ફાદ ભાયી આ લીચાયવયણી લીરુદ્નું કાંઈ ણ 
ન કયલાભાં આલ ે તલેી ભાયી તીવ્ર ઈચ્છા અને ભાય ભક્કભ 
નીધાાય છ.ે ભાયી લમ 57(આજ ે 64) લાની છ.ે ભાયા ં ત્ની 
ભણીફશેન ભાયી વાથ ેઉયક્ત વયનાભ ેલવલાટ કયે છ.ે ભાય 
ભટ ુત્ર લન તભે જ તુ્રલધ ુ વંઘભીત્રા અભેયીકાભા ં નકયી 
અથે શંગાભી લવલાટ કયે છ.ે નાન ુત્ર ભમુય તેભ જ ુત્રલધ ુ
લીયર નલી ભુમ્ફઈ (ભશાયાષ્ટ ર)ભાં નકયી અથે શંગાભી લવલાટ 
કયે છ.ે ભારંુ સ્લાસ્્મ એકંદયે ખુફ જ વારંુ શલા છતા;ં ગભ ે

અન્તીભ ઈચ્છાત્ર (ભયણત્તય લીર) 
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ત્માયે અચાનક કુદયતી કે અકુદયતી ભૃત્મુ થામ તે સ્લાબાલીક 
છ.ે એ શકીકતન ેરક્ષભા ં રેતા ં શંુ ભાયા થનાય ભતૃ્મુના અન્તીભ 
દીલવ અને અન્તીભક્રીમા ફાફતભા ંભાયી ઈચ્છાઓ આ લીર–
ત્ર દ્વાયા સ્ષ્ટણે જાશેય કયી યહ્ય છુ.ં કઈ ણ વ્મક્તીન 
આગ્રશ કે દાફ–દફાણ કે દયમ્માનગીયીને કાયણે આ 
લવીમતના અભરભાં જયા વયખી ણ ફાંધછડ કે છુટછાટ ન 
રેલાની ભક્કભ વુચના, શંુ ભાયા ઉત્તયાધીકાયન ેકરંુ છુ.  

આણે જીલતા શઈએ ત્માયે વભાજની વેલા કયીએ ત ે
પ્રળન્વનીમ છ.ે ણ ભૃત્મફુાદ આણં ળયીય, ભેડીકરના 
અભ્માવ કયતા લીદ્યાથીઓને અભ્માવ ભાટ ે ઉમગી થામ; 
ળયીયની યચના અન ેતભેાં થતા લીલીધ પ્રકાયના યગ અગંે નલા 
વંળધન દ્વાયા નલી દીળા ભ ેત ેભાટ ેદશેદાન કયલુ ંજરુયી છ.ે 
ઉયાંત ‘બ્રેઈન–ડડે’ થમા ફાદ જો તુયત જ ભૃતકના કેટરાક 
અન્ગ કાઢી રઈ જરુયીમાત લાી વ્મક્તીઓના ળયીયભાં આ 
અંગનુ ં પ્રત્માયણ કયલાભાં આલે ત તેલી વ્મકતીઓન ે
નલજીલન પ્રાપ્ત થામ છ.ે આભ ભાયા ભતૃ્મ ુ ફાદ ણ ભાયા 
ળયીયના અંગ કે ભાય દેશ વભાજને ઉમગી થામ તલેી ભાયી  
અન્તીભ ઈચ્છા છ.ે ભાયી જીન્દગીના છલે્લા દીલવભા ં કઈ 
અકસ્ભાતથી અથલા અવાધ્મ ફીભાયીથી અથલા કુદયતી યીતે જો 
રાંફા વભમ વુધી શંુ ફબેાન અલસ્થા (કભા)ભા ં ચાલ્મ જાઉં, 
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કળ નીણામ કયલા વક્ષભ ન યશંુ અન ે ડૉક્ટય ભાયા ભગજન ે
ભૃત(બ્રેઈન–ડડે) જાશેય કયે ત્માયે, ભાયા ુત્ર તેભ જ આ લીર–
ત્રના અંત ેજણાલેર ભાયા ભીત્ર શ્રી. નયેળબાઈ આય. દેવાઈ 
અને શ્રી. ળૈરેબાઈ કનૈમારાર દલેએ નીષ્ણાત ડૉક્ટય વાથ ે
વરાશ–ભવરત કયીને, (જો ભાયા ુત્ર ષ જર ન ષોય તો      
શ્રી. દેવાઈ અન ેશ્રી. દલએે મગમ ડૉક્ટય વાથ ેવરાશ–ભવરત 
કયી તેઓ જ ેનીણામ કયે ત ેભુજફ) ભાયાં ચકુ્ષ, કીડની, રીલય, 
ત્લચા કે ળયીયનુ ંકઈ ણ અંગ, જરુયીમાતલાા દયદીને ભી 
ળકે એ ભાટ ે લીશ્વાવાત્ર શૉસ્ીટર, વંસ્થા અને ડૉક્ટયન 
વંકા કયી દાન કયી દેલાં. જરુય જણામ તેલા વંજોગભાં ભારંુ 
ભગજ (બ્રેઈન)ન ેણ કઈ વંળધન કે મગમ ઉમગ ભાટ ેભાયા 
ભૃતદશેભાંથી કાઢી રેલાની ભાયી ઈચ્છા પ્રગટ કરંુ છુ.ં તેભને આ 
કામાભાં કઈએ અલયધ ઉબ કયલ નશીં; ફરકે તેઓન ે
વશકાય આલ. કઈ ણ વંજોગભા ં ભાયા ળયીયનાં અંગનુ ં
દાન ળક્મ ના શમ અન ેદશેદાન ણ ળક્મ ના ફને ત ભાયા 
ળયીયને મગમ ઉંડાઈન ખાડ ખદીને દાટી દલે. માાલયણનુ ં
જતન કયલા ભાટ ે કઈ ણ વંજોગભા ં તનેે અગ્નીદાશ ના 

આલાની ભાયી સ્ષ્ટ વુચના છ.ે   

 શંુ જીલનબય વુધાયક લીચાયન અન ે લીલેકફુદ્ીલાદી 
યહ્ય છુ.ં ભાનલ પ્રત્મે વમ્લદેનાવબય શૈમંુ અને ભાનલ વાથે તેલ 
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વ્મલશાય એ જ ધભા. એલા ભાનલધભા વીલામ અન્મ કઈ ધભા 

યત્લે ભન ેરગાલ નથી. તેથી ભાયી વુચના છ ેકે– 

 ભાયા ભયણની ઘડીએ ભોંભાં ગંગાજ, તુરવીત્ર, 
વુખડ–વુલણા ભુકલાની કે એલી કઈ ક્રીમા કયલી નશીં કે ભાયા 
કાનભા ંશ્લક કે કઈ ધાભીક ઠન કયલુ ંનશીં કે પ્રાણક ભુકલી 
નશીં. ભાયા ભયણ છી ભાયી ાછ કઈ ણ પ્રકાયના 
ક્રીમાકાંડ, ઉત્તયક્રીમા, અસ્થીલીવજ ાન, તાણ, શ્રાદ્, દાન, ુણ્મ 
કે ાયામણ, લયવી કે એલ કળ ણ નીયથાક લીધી કયલાની શંુ 
ચક્કવ ણે ભનાઈ કરંુ છુ.ં ઉઠભણં, ફેવણં, ફાયભુ–ંતયેભું, ભોં 
ઢાંકલું, વગ(ળક) બાંગલ, ભટન–ભીષ્ટાન્ન ભઢ ે કયલું કે એલુ ં
અન ેશજુ ણ આ ત્રભા ંજને વભાલળે કયલાનુ ંયશી ગમંુ શમ 
એલું, તથા વાભાજીક કઈ ણ ક્રીમા, યીત–યવભ તભે જ ભાયી 
લીચાયવયણીથી લીરુદ્નું શમ એલું, કંઈ ણ કયલાની ભાયી 
ચખખી ભનાઈ છ.ે જો આ ભને ખયેખય ચાશતા શ ત શંુ 
લીનન્તી કરંુ છુ ં કે આ ત્રભાં ભેં વ્મક્ત કયેરી ભાયી ઈચ્છા 
યીુણા થામ તેલુ ંજ કયળ અન ેફીજુ ંકઈ તેભ થલા દેલાભા ં
આડખીરી ઉબી કયે ત કડકણે તને ે તેભ કયતા અટકાલલા 
લીનન્તી છ.ે 

 પ્રાધ્માકશ્રી, એનટભી લીબાગ, વુયત મ્મનુીવીર 
ઈન્સ્ટીટુ્યટ ઓપ ભેડીકર એજ્મુકેળન એન્ડ યીવચા, ‘સ્ભીભેય’ 
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શૉસ્ીટર, ફમ્ફે ભાકેટની વાભે ઉભયલાડા, વુયત તયપથી 
ભૃતદશેનું દેશદાન નોંધણી નફંય : 05, તાયીખ : 18/10/2011થી 
ભાયા ભૃતદશેન વન્કલ્ ત્ર સ્લીકાય કયલાભા ંઆલેર છ.ે જથેી 
ભાયા ભૃત્મનુી જાણ જને ેણ વોથી શેરી થામ તેણ ેતનેી ખફય 
તાફડતફ ભાયા ફ ેભીત્ર શ્રી દેવાઈ અન ેશ્રી દલેન ેકયલી અન ે
ભાયા ભૃત્મનુા છ(06) કરાકભાં પ્રાધ્માકશ્રી, એનટભી લીબાગ, 
‘સ્ભીભેય’ શૉસ્ીટર, વુયતને ભૃતદશે શોંચાડલા લીનન્તી છ.ે  

ભાયા આ અન્તીભ ઈચ્છાત્ર (ભયણત્તય લીર) ભાયપત 
શંુ વમ્ુણા વત્તા આી જણાલું છુ ંકે, નીચ ેજણાલેરી વ્મક્તીઓ 
ભાયા અંગત ભીત્ર, ળબુચીન્તક તથા બયવાાત્ર શઈ, તેઓ 
ભાયા આ અન્તીભ લીરની રુએ પકયા નં. 02ભા ં જણાલેર 
વંજોગભાં ભાયા ળયીયના અગંનું દાન અથલા દેશદાન કયલાની 

તભાભ કામાલાશી કયલા શકદાય યશેળે. 

[1] શ્રી. નયેળબાઈ આય. દેવાઈ, વેરપન : 99989 49817, 
102, વુગભ ક– ઑયેટીલ શાઉવીંગ વવામટી, કાળી 
ફાગ, નલવાયી કૃી મુનીલવીટીના પ્રથભ ગેટ વાભે, 

લીજરય. સ્ટ : એરુ એ. વી. ીનકૉડ : 396 450.   

[2]  શ્રી. ળૈરેબાઈ કનમૈારાર દલે, વેરપન : 98980 
28400, પન : (02637) 234 5678 કાળીફાગ 
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વવામટી, નલવાયી કૃી મુનીલવીટીના પ્રથભ ગેટ વાભે, 

લીજરય, સ્ટ : એરુ એ. વી. ીનકૉડ : 396 450.  

 ભાયા આ અન્તીભ ઈચ્છાત્ર (ભયણત્તય લીર)ની ભુ 
નકર તભેજ ‘દશેદાન’ નોંધણી નમ્ફય : 05, તાયીખ : 
18/10/2011ની અવર શોંચ શ્રી. દેવાઈ અન ે દલ ે ાવે છ.ે 
વંજોગલળાત્ ત ે શાથલગી ન શમ ત તેની પટકૉી ભાયા ં
ભાતુશ્રી, ત્ની, ુત્ર–ુત્રલધઓુ, ફશેન–ફનેલી, લલેાઈઓ, ભાયા 
શ્વવુયક્ષ, શ્રી. યશીદાવ લળંી વયઠીમા વભાજ, નલવાયીના 
દાધીકાયીઓ તથા ભન ે મગમ જણાઈ તેલી વ્મક્તીઓને, 
અગાઉથી, નીચે ભાયી અવર વશી કયીને તેભની જાણ ભાટ ે
આી યાખી છ.ે કઈને ણ આેરી ભાયી અવર વશીલાી 
અન્તીભ લીરની નકર અધીકૃત ગણી તને અભર કયલાન ે ત ે

ાત્ર ગણાળે. 

 આ અન્તીભ ઈચ્છાત્ર (ભયણત્તય લીર) ભેં ભાયી 
ઈચ્છાથી, સ્લસ્થ ચીતે્ત, ફીનકેપી શારતભા ં અન ે કઈના ણ 
દાફદફાણ કે કઈ ણ પ્રકાયના પ્રરબન લગય કમુું છ.ે 

નલવાયી. 

તાયીખ : 21ભી ઓક્ટફય, 2011 

  વશી/-  ––––––––––––– 

 (ગલીન્દબાઈ બાણાબાઈ ભારુ) 
 

વાક્ષીની વશી/–  ________________________ 
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          શ્રી. વુયેળબાઈ ળાન્તીરાર દેવાઈ 
વયનાભું : 28/ફી, અરકા શાઉવીન્ગ 
વવવામટી, છાયા યડ, નલવાયી. 

 
વાક્ષીની વશી/–  ______________________ 

શ્રી. બુને્દ્રબાઈ ઝલેયબાઈ ટરે 
વયનાભું : 102, ળીલ કૃા શાઉવીન્ગ 
વવવામટી, ગડકયી ભાગા, 

નલવાયી. 

 

♦●♦●♦ 
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15 

 

 
અનકુ્રમણીકા 

–ગલીન્દ ભારુ 

 

વુયતના શ્રી. ઉલીળબાઈ ગલાા અને તેભના ત્ની 

લીશ્વાફશેનની વાડા ત્રણ લાની દીકયી દીઝાને 10 ભાચા, 2017ને 

ળુક્રલાયે વલાયે ઉરટી થઈ ખેંચ આલી શતી. તેના ભગજભાં ાણીના 

બયાલાને કાયણે નાના ભગજને બાયે નુકળાન થમંુ શલાથી ન્મુયવજ ાને 

દીઝાને બ્રેન–ડડે જાશેય કયી શતી. ડનેટ રાઈપ, વુયતને તેની જાણ 

વાડા ત્રણ લાની દીઝા અન ે‘અંગદાન’  
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થતાં જ પ્રભુખશ્રી નીરેળ ભાંડરેલારા અને તેભની ટીભે દીઝાના ીતા 

ઉલીળબાઈ, ભાતુશ્રી લીશ્વાફશેન તથા ઉસ્થીત યીલાયજનને 

‘અંગદાન’ અંગેની જાણકાયી આી, તેનું ભશત્ત્લ વભજાવ્મંુ. દીઝાના 

જાગૃત ભાતા–ીતાએ ભનફ ભજફુત કયીને, તાની એકનીએક 

રાડકલામી દીકયીના અંગનું દાન કયલાન કય નીણામ રઈ, 

‘અંગદાન’ કયલાની વમ્ભતી આી શતી.  

અભદાલાદની ઈન્સ્ટીટ્યુટ ઑપ કીડની ડીવીઝ એન્ડ યીવચા 

વેન્ટય(IKDRC)ના ડ. લીકાવ ટરે અને તેભની ટીભે વુયત આલીને 

કીડની અને રીલયનું દાન સ્લીકામુું તથા રકદ્રષ્ટી ચકુ્ષફેંક, વુયતના ડૉ. 
પ્રપુર ળીયમાએ ‘નેત્રદાન’ સ્લીકામુું શતું.  

 

 

 

 

 

 

♦●♦●♦ 

દાનભા ં ભરેી એક કીડની યફન્દયના 
ગકુરેળ ભશનબાઈ ઓડદેયા(ઉ.લ. 8), ફીજી કીડની 
અભદાલાદની યીતીકા કભરળેબાઈ દેવાઈ(ઉ.લ. 6)ભા ં
ટરાન્વપરાન્ટ કયલાભાં આલી શતી. જ્માયે રીલય 
લીવનગયના શે્રમ ટરે(ઉ.લ. 5)ભાં ટરાન્વપરાન્ટ કયીન ેઆ 
ત્રણેમ ફાકન ે નલજીલન અન ે અન્મ ફ ે વ્મક્તીઓન ે
યળની પ્રાપ્ત થઈ શતી. 
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16 

 

 

અનકુ્રમણીકા 

–ગલીન્દ ભારુ 

 

તા. 8 જુરાઈના યજ અભીત યભણબાઈ શતી (ઉ.લ. 21) 

તાના ગાભ ખાયીમાથી ફીરીભયા ફાઈક ઉય વાય થત શત. 

ચાંગા ગાભ ાવે તેને અકસ્ભાત થલાથી અભીત ફાઈક ઉયથી નીચે 

ડી ગમ. તેભનાં ભાથાભાં ગંબીય ઈજાઓ થલાથી અભીતબાઈ ફેબાન 

થઈ ગમ. તેભને તાત્કારીક 108 એમ્બ્મુરન્વભાં ખાયેરના ‘ગ્રાભ વેલા 

શતી યીલાય અન ે‘અંગદાન’  
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ટરસ્ટ વંચારીત વાલાજનીક શૉસ્ીટર’ભાં દાખર કમો. ત્માં પ્રાથભીક 

વાયલાય આલાભાં આલી; યન્તુ લધ ુ વાયલાયની જરુય જણાતા ં
વુયત નલી વીલીર શસ્ીટરભાં ડૉ. જીગે્નળ ળાશ અન ેડૉ. ભેશુર 
ભદીની વાયલાય શેઠ દાખર કયલાભા ં આવ્મ. ન્મુયવજ ાન      
ડૉ. ભેશુર ભદીએ ક્રનેીમટભી કયી ભગજભા ંજાભેર રશીન ગઠ્ઠ 
દુય કમો શત. તા. 12 જુરાઈ, ફધુલાયે ન્મુયપીઝીશ્મન ડૉ. યેળ 
ઝાંઝભેયા અન ેન્મુયવજ ાન ડૉ. ભેશુર ભદીએ અભીતબાઈને બ્રેન–
ડડે જાશેય કમો. 

‘ડનેટ રાઈપ’, વુયતન ે જાણ થતા ં પ્રભુખશ્રી નીરેળ 
ભાંડરેલારા અન ે તભેની ટીભે ICU ના યેવીડન્ટ ડૉ. નીરેળ 
કાછડીમા વાથે યશીને અભીતબાઈના ભાતૃશ્રી ઉકીફને, બાઈ 
અજમબાઈ, ફનેલી યાકેળબાઈ અને ઉસ્થીત ગ્રાભજનન ે
‘અંગદાન’ અંગનેી જાણકાયી આી, તેનું ભશત્ત્લ વભજાવ્મુ.ં 
અભીતના ભાતૃશ્રી ઉકીફને તથા સ્લજનએ જણાવ્મંુ કે, ‘અભ ે
ગયીફ યીલાયના છીએ. જીલનભાં ફીજુ ં કંઈ દાન કયી ળકીએ 
તેભ નથી. જથેી અભાયા બ્રઈેન–ડડે સ્લજનના અંગનું દાન કયીન ે
ચાય–ાંચ વ્મક્તીને નલુ ંજીલન ભતું શમ ત ‘અંગદાન’ કયલા 
વમ્ભતી આી.’ ‘અંગદાન’ કયલાની વમ્ભતી આીને એક ગયીફ 
યીલાયે, વુળીક્ષીત વભાજન ેનલી દીળા ફતાલી ભાનલતાની ભશેક 
પ્રવાયી શતી. 
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અભદાલાદની વીમ્વ શસ્ીટરના ડૉ. ધલર નામક અને તેભની 

ટીભે આલી હૃદમનું દાન સ્લીકામુું. કીડની, રીલય અને ેન્ક્રીઆવનું દાન 

અભદાલાદની ઈન્સ્ટીટ્યુટ ઑપ કીડની ડીવીઝ એન્ડ યીવચા 

વેન્ટય(IKDRC)ના ડ. જભાર યીઝલી અને તેભની ટીભે સ્લીકામુું. જમાયે 

ચકુ્ષઓનું દાન નલી વીલીર શસ્ીટર, વુયતના ડૉક્ટયએ સ્લીકામુું. 

 

 

 

 

 

દાનભાં પ્રાપ્ત થમેરું હૃદમ આણંદના વશેર લશયા (ઉ.લ. 

36)ભાં ટરાન્વપરાન્ટ કયલાભાં આવ્મંુ. એક કીડની અને ેન્ક્રીઆવ 

અભદાલાદની યીતીકા નીરેળ બટ્ટ (ઉ.લ. 42) અને ફીજી કીડની 

ગાઝીમાફાદ ઉત્તયપ્રદેળના શીતેળ ગમર (ઉ.લ. 49)ભા ં

ટરાન્વપરાન્ટ કયલાભાં આલી. જમાયે રીલય વુયતના બોતીક 

કીળયબાઈ ટરે (ઉ.લ. 36)ભાં ટરાન્વપરાન્ટ કયલાભાં આવ્મંુ શતુ.ં 
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17 

 

 
અનકુ્રમણીકા 

–ગલીન્દ ભારુ  

 

વુયતના ડીંડરીભા ં યશીન ે ગુરાફચંદ નખું ભલ્લા 
કરયકાભ કયી યીલાયનું ગુજયાન ચરાલી યહ્યાં શતાં. 22 જુરાઈ, 
2018ના યજ ગુરાફચંદ વાંજ ે6.00 કરાકે ત્રીજા ભાથેી નીચ ે
ડી જતા ભાથાભાં ગમ્બીય ઈજાઓ થલાથી ફબેાન થઈ ગમા 
શતાં. તભેને તાત્કારીક 108 એમ્બ્મુરન્વભા ંવુયતની નલી વીલીર 

યંગાયા ગુરાફચંદ અન ે‘અગંદાન’  
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શસ્ીટરભાં વજીાકર લીબાગ–5ના લડા ડૉ. વંદી કંવરે 
વાયલાય ળરુ કયી શતી. 

તા. 26 જુરાઈના યજ ડૉ. વંદી કંવર તેભ જ 

ન્મુયપીજીશ્મન ડૉ. યેળ ઝાંઝભેયાએ ગુરાફચંદને બે્રઈન–ડડે જાશેય 

કમાું. ‘ડનેટ રાઈપ’ને ખફય ભતાં જ તેના પ્રભુખશ્રી નીરેળ 

ભાંડરેલારા અને તેભની ટીભે ગુરાફચંદના ત્ની યભાલત, ીતાજી નખંુ 

તેભજ યીલાયના અન્મ વભ્મને ‘અંગદાન’ની જાણકાયી આી, 

‘અંગદાન’નું ભશત્ત્લ વભજાવ્મંુ. 

યીલાયના વભ્મએ જણાવ્મંુ કે, ‘રગબગ દવેક લા શેરા 

યેલ્લે અકસ્ભાતભાં ગુરાફચંદન એક ગ કાઈ ગમ શત. તેથી 

ળયીયનું એક અંગ ન શલાની ીડા અભે વભજીએ છીએ. અભારંુ 

સ્લજનનુ ં બે્રઈન–ડડે થલાથી તેનું ભૃત્મુ નીશ્વીત જ છ.ે ત્માયે તેના 

અંગનું દાન થકી કઈના રાડકલામાને નલજીલન ભતું શમ ત 

‘અંગદાન’ કયલા અભે વમ્ભત છીએ. આભ, બ્રેઈન–ડડે ગુરાફચંદ નખંુ 

ભલ્લાના યીલાયે કીડનીઓનું દાન કયીને ભાનલતાની ભશેક પ્રવયાલી 

શતી. 

 

 
 
 

દાનભાં ભેર કીડનીભાંથી એક કીડની બાલનગયના 

યશેલાવી યાકેળ શીમ્મ્તબાઈ ધાા (ઉ.લ. 26)ન ેનલજીલન આપમંુ.  
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અનકુ્રમણીકા 

 
ભુ અભયેરીનાં દીતરા ગાભન શીયયા યીલાય વુયત–

વયથાણાભાં સ્થામી થઈને ટકે્વટાઈર અને એજ્મુકેળન વાથે વંકામ 

છ.ે આ શીયયા યીલાયનાં 63 લાના લડીર કનુબાઈ કયભળીબાઈનું 

કુદયતી અલવાન થતા ં તેભનું ‘દેશદાન’ કયલાભાં આવ્મંુ. લડીરની 

ઉત્તયક્રીમા પ્રવંગે વુયત, અભયેરી, અભદાલાદથી આલેરા 

કુટમુ્ફીજનભાંથી 22 ભશીરાઓ વશીત 63 વભ્મએ ‘દેશદાન’ 

કયલાન વંકલ્ રીધ શત. યીલાયનાં 63 વભ્મએ યક્તદાન કયી, 

લડીરને શ્રદ્ાજંરી અાણ કયીન, વભાજને નલી દીળા ફતાલતી 

અનખી શેર કયી છ.ે 

એક કુટમુ્ફની વાચી શ્રદ્ાજંરી 
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આણે ત્મા ં ઘણાં ફધા વંકલ્ રેલામ છ,ે ઘણી 
યમ્યાનું અનુવયણ થઈ યહ્યું છ;ે યન્ત ુ ‘અંગદાન’ કે 
‘દેશદાન’નાં વંકલ્ કે યમ્યા ખુફ જુજ જોલા ભે છ.ે અભાયા 
લડીરના અલવાન ફાદ તેભના દશેદાન ભાટ ેવંસ્થાઓએ વભજાવ્મંુ 
ત્માયે વભજામંુ કે, જીલનભા ં વોથી ભટ ુ કઈ દાન શમ ત ત ે
‘દેશદાન’ અને ‘અંગદાન’ છ.ે તભાયા અંગથી કઈ વ્મકીતને જો 
નલજીલન ભતુ ંશમ, ત એ તભાયા જીલનની વોથી ભટી કભાણી 
છ.ે ભેડીકરના લીદ્યાથીઓને ળયીયની યચના વભજલા ભાટ ે
યીલાયના વભ્મએ ‘દશેદાન’ ભાટ ેવંકલ્ રઈ વશભતી આી છ.ે  

– દીરીકુભાય શીયયા,  
દેશદાતા 

 
♦●♦●♦ 

 

  

વોથી ભટુ ંદાન ‘દેશદાન’  
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ૈવાથી ફધી જ વલરત ખયીદી ળકામ છ;ે યન્તુ અંગ 

ખયાફ થામ ત નલુ ં રગાડી ળકાતુ ં નથી. કાયણ કે, ફજાયભા ં
ળયીયનાં અંગનુ ં ઉત્ાદન કયતી કઈ પેક્ટયી નથી. ભતૃ્મુ ફાદ 
ળયીયનું કઈ ભશત્ત્લ નથી. ‘અંગદાન’ થકી કઈ વ્મકીતન ે નલુ ં
જીલન આલુ ંએ જ ભશાદાન છ.ે  

–યજનીકાંત શીયયા,  
દેશદાતા 

સ્રત : તા. 6 ઓગસ્ટ, 2018ના ‘દીવ્મ બાસ્કય’ દૈનીકના જે 
નમ્ફય 2 ઉયથી ટુકંાલીને.. ‘દીવ્મ બાસ્કય’ના વોજન્મથી 
વાબાય... 

♦●♦●♦ 

 

  

ળયીયનાં અગંની પેક્ટયી નથી 
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અનકુ્રમણીકા 

–ગલીન્દ ભારુ  

 

નલવાયીની ફાગામત રીટકૅનીકના ભાજી પ્રીન્વીાર 
અને ઉત્તયાલસ્થાભાં અસ્ી ફાગામત –લ– લનીમ ભશાલીદ્યારમના 
નીલૃત્ત પ્ર. નટલયબાઈ ટરે તાના યજીન્દા ક્રભ પ્રભાણે તા. 19 
જાન્મુઆયી, 2017ના યજ વાંજ ે6.00 કરાકે લૉક ય ગમા શતા. 
તેઓ ઘયે યત પયી યહ્યા શતા ત્માયે વાજં ે 7.00 કરાકે એક 

પ્રા. નટલય ટરે અને ‘અંગદાન’  
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કાયચારકે તેભને ટક્કય ભાયતાં ભાથાભા ં ગમ્બીય ઈજાઓ થઈ 
શતી. તભેન ે તાત્કારીક નલવાયીની કે. ડી. એન. શૉસ્ીટરભાં 
દાખર કમાું શતા. ત્મા ંતભેનાં ભગજભા ંરશીન ગઠ્ઠ જાભી ગમ 
શલાનુ ં અન ે બ્રેઈન શેભયેજ થમાનુ ં નીદાન થમંુ. લધ ુ વાયલાયની 
જરુય જણાતાં એ જ યાતે એર શૉસ્ીટર, વુયતભા ં ન્મુયવજ ાન 
ડૉ. કે. વી. જનૈની વાયલાય શેઠ દાખર કમાું.  

તા. 21 જાન્મુઆયી, 2017ના યજ ન્મુયવજ ાન ડૉ. કે. વી. 
જનૈ, ડૉ. અળક ટરે અને ન્મુયપીઝીળીમન ડૉ. યેળ 
ઝાંઝભેયાએ તેભન ે બ્રેઈન–ડડે જાશેય કમાું શતા. ‘ડનેટ રાઈપ’, 
વુયતન ે જાણ થતાં જ પ્રભખુશ્રી નીરેળ ભાંડરેલારા અને તભેની 
ટીભે નટલયબાઈના ત્ની યભીરાફશેન, ુત્ર કીંજર, બત્રીજા 
ભીશીય અને ઉસ્થીત યીલાયના વભ્મને ‘અંગદાન’ અંગનેી 
જાણકાયી આી, તનેું ભશત્ત્લ વભજાવ્મું. યીલાયના વો વભ્મએ 
નક્કી કમુું કે, અભારંુ સ્લજન બ્રેઈન–ડડે છ ેઅને ભૃત્મુ નીશ્ચીત જ 
છ,ે ત્માયે તેભના અંગ ફીને યાખ થઈ જામ તેના કયતાં કીડની 
અન ેરીલય પેર થઈ ગમા શમ તેલા દયદીઓન ેનલજીલન ભતુ ં
શમ ત નટલયબાઈના ‘અંગદાન’ કયલાની વમ્ભતી આી શતી. 

રકદ્રષ્ટી ચકુ્ષફેંક, વુયતના ડૉ. પ્રપુર ળીયમાએ 
‘નેત્રદાન’ સ્લીકામુું શતું.  
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અભદાલાદની ઈન્સ્ટીટુ્યટ ઑપ કીડની ડીવીઝ એન્ડ 
યીવચા વેન્ટયના ડ. વુયેળકુભાય અને તભેની ટીભ ેફે કીડની અન ે
રીલયનું દાન સ્લીકામુું શતું. IKDRCના ડૉ. જભાર યીઝલી, ડૉ. 
પ્રાંજર ભદી અને તભેની ટીભે રીલય અન ેફન્ને કીડનીનું વપ 
ટરાન્વપરાન્ટ અભદાલાદભા ંકમુું શતુ.ં  

 

 

 

 
 

 
 

 
 

♦●♦●♦ 

  

દાનભાં ભરેી કીડની ંચભશારના 
અભીતકુભાય વભારાર શ્રીભાી (ઉ.લ. 29) અને 
કચ્છના નીભેળ કીળયચન્દ્ર ભશેતા (ઉ.લ. 29)ને તેભ 
જ રીલય છટાઉદેુયના શયકીળન અળકબાઈ ભદી 
(ઉ.લ. 48)ભા ં ટરાન્વપરાન્ટ કયીન ે આ ત્રણેમ 
વ્મક્તીઓને નલજીલન અને અન્મ ફે વ્મક્તીઓન ે
યળની પ્રાપ્ત થઈ શતી. 
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20 

 

 
અનકુ્રમણીકા 

–ગલીન્દ ભારુ 

 

વુયતના બેંવાણન ધલર નયેળબાઈ ટરે (ઉ.લ. 20) 

ભજુયાગેટની આઈટીઆઈના ંશેરાં લાભાં અભ્માવ કયત શત. તા. 2 

ઓગસ્ટ, 2018ની ફયે ધલર આઈટીઆઈભાંથી ઘયે જલા ફાઈક ય 
નીકળ્ય ત્માયે વયદાય બ્રીજના ટનીંગ ાવે અન્મ ફાઈકવલાય વાથે 

અકસ્ભાત થમ અને તે ફેબાન થઈ જતાં પ્રભુખ સ્લાભી શૉસ્ીટરભાં 

બ્રેઈન–ડડે લીદ્યાથી અન ે‘અગંદાન’  
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દાખર કમો શત. તા. 2 ઓગસ્ટ ે ન્મુયવજ ાન ડૉ. યળન ટરે અને    

ડૉ. યાગ ંડ્યાએ ધલરને બ્રેઈન–ડડે જાશેય કમો.   

‘ડનેટ રાઈપ’ના પ્રભુખ નીરેળ ભાંડરેલારા અને તેભની ટીભે 

ધલરના ભાતુશ્રી શંવાફશેન, દાદા ીમુબાઈ તેભ જ યીલાયના અન્મ 

વભ્મને ઓગાન ડનેળનની ભાશીતી આી તેનું ભશત્ત્લ વભજાવ્મંુ. 

શૉસ્ીટરભાં શાજય યીલાયજનએ તેભના રાડકલામાના ‘અંગદાન’ 

થકી કઈના રાડકલામાને નલજીલન ભતું શમ ત ધલરના અંગનું 

દાન કયલાન નીણામ રઈને વમ્ભતી આી.  

યીલાયની વમ્ભતી ભતાં જ ‘ડનેટ રાઈપે’ જરુયી વમ્કા 
અને કામાલાશી ળરુ કયી. ગુજયાતની શૉસ્ીટરભાં હૃદમ ટરાન્વપરાન્ટ 

ભાટ ે કઈ દદી ન ભતા, ગુજયાતના ટરાન્વટા ઑથયાઈઝેળન 

કભીટીના ચેયભેનન વમ્કા કમો. ROTTO ભમુ્ફઈ ભાયપત ે ભુમ્ફઈની 

પટીવ શસ્ીટરે હૃદમ સ્લીકામુું. અભદાલાદની ઈન્સ્ટીટ્યુટ ઑપ કીડની 

ડીવીઝ એન્ડ યીવચા વેન્ટય(IKDRC)ની ટીભે કીડની, રીલય અને 

ેન્ક્રીઆવનું દાન સ્લીકામુું. જમાયે રકદ્રષ્ટી ચકુ્ષફેંક, વુયતના ડૉ. પ્રપુર 

ળીયમાએ ‘નેત્રદાન’ સ્લીકામુું શતું.  

પ્રભુખ સ્લાભી શૉસ્ીટર, વુયતથી ભમુ્ફઈની પટીવ શસ્ીટર 

વુધીનુ ં277 કી.ભી.નું અંતય 109 ભીનીટભાં કાીને દાનભાં પ્રાપ્ત થમેરું 

હૃદમ ભમુ્ફઈના ભશાદેલ ટરે(ઉ.લ. 54)ભાં ટરાન્વપરાન્ટ કયામંુ શતંુ.  
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દાનભાં પ્રાપ્ત થમેરી કીડનીઓ ૈકી એક કીડની ધંધુકાના 

નીતાફેન ભકલાણા(ઉ.લ. 38)ભાં અને ફીજી કીડની અભદાલાદના 

યીનાફેન વ્રજળેબાઈ ચક્વી(ઉ.લ. 42)ભા ં ટરાન્વપરાન્ટ કયલાભા ંઆ લી 

શતી. તેભ જ રીલય અને ેનક્રીઆવ યીવચા ભાટ ેયાખલાભાં આવ્મા છ.ે  

વુયત અને દક્ષીણ ગુજયાતભાંથી 5 ઓગસ્ટ, 2018 
વુધીભાં બ્રેઈન–ડડે વ્મક્તીઓના યીલાયજનને ‘ડનેટ રાઈપ’, 
વુયતે ‘અંગદાન’ અંગે ભાગાદળાન અને તનેું ભશત્ત્લ વભજાલીન ે
બાયતબયભાં અન ે લૈશ્વીકસ્તયે 624 (છસ્વ ચલીવ) દયદીઓન ે
નલજીલન અને નલી યળની ફક્ષલાભા ંવપતા પ્રાપ્ત કયી છ.ે  

રાબાથીઓની 
વંખમા 

‘ડનેટ રાઈપ’, વુયતને દાનભાં ભેર અંગ 

કીડની મકૃત હૃદમ સ્લાદુીંડ આંખ 

624 269 108 18 06 226 

 
♦●♦●♦ 
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21 

 

 
અનકુ્રમણીકા 

નલી દૃષ્ટી, નલા લીચાય, નલંુ ચીન્તન ભાણલા ઈચ્છતા લાચક 
ફીયાદય ભાટ ે ‘ભણી ભારુ પ્રકાળને’ ઈ.ફુક્વનું પ્રકાળન કયલાનું કામા ઉાડી 
રીધંુ છ.ે અભારંુ પ્રત્મેક પ્રકાળન ભાત્ર વદ્ લીચાયના પ્રવાય ભાટ ે લાચકન ે

ની:ળુલ્ક ભે છ.ે અભ ે 10 ઓગસ્ટ, 2018 વુધીભાં નીચે ભુજફની 27 
ઈ.ફુક્વનું પ્રકાળન કમુું છ ે: 

1. 1. ‘અબીવ્મક્તી’ બ્રગ ય ભુકામેરા પ્રા. યભણ ાઠક (લાચસ્તી)ના 
25 રેખની ‘અબીવ્મક્તી’ – ઈ.ફુક – 01 (ાનાં : 113; ભુલ્મ : 
ભપત) 

2. ‘અબીવ્મક્તી’ બ્રગ ય ભુકામેરા શ્રી. દીનેળ ાંચારના 25 
રેખની ‘અબીવ્મક્તી’ – ઈ.ફુક – 02 (ાનાં : 108; ભુલ્મ : ભપત) 

3. ‘અબીવ્મક્તી’ બ્રગ ય ભુકામેરા શ્રી. ભુયજી ગડાના 25 રેખની 
‘અબીવ્મક્તી’ – ઈ.ફુક – 03 (ાનાં : 127; ભુલ્મ : ભપત) 

4. પ્રા. યભણ ાઠક (લાચસ્તી)ના ચીન્તનાત્ભક 37 રેખની (ઈ.ફુક) 
– ‘લીલેક–લલ્લબ’ (ાનાં : 190; ભુલ્મ : ભપત) 

5. પ્રા. યભણ ાઠક (લાચસ્તી)ના 18 લીમ ય રખેરા ચીન્તનાત્ભક 
રેખભાંથી 206 યૅળનરભુદ્દાઓ તાયલી કાઢીને ‘લીલેકલીજમ’ ગ્રંથ 

તૈમાય કમો છ.ે આ ગ્રંથની (ઈ.ફુક) – ‘લીલેકલીજમ’ (ાનાં : 131; 

અભાયાં પ્રકાળન 
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ભુલ્મ : ભપત) 

6. ળીક્ષણલીદ્ ડૉ. ળળીકાંત ળાશની ઈ.ફુક ‘આનન્દની ખજ’ (ાનાં : 
53; ભુલ્મ : ભપત)  

7. ળીક્ષણલીદ્ ડૉ. ળળીકાંત ળાશની ઈ.ફુક ‘ટીન–એજ’ભાં ફમફે્રન્ડથી 
વાલધાન’ (ાનાં : 51; ભુલ્મ : ભપત) 

8. ‘અબીવ્મક્તી’ બ્રગ ય ભુકામેરા શ્રી. યશીત ળાશના 25 રેખની 
ઈ.ફુક ‘અબીવ્મક્તી’–ઈ.ફુક – 04 ‘અધ્માત્ભના આટાાટા’ 
(ાનાં: 111; ભુલ્મ :  ભપત) 

9. ળીક્ષણલીદ્ ડૉ. ળળીકાંત ળાશની ઈ.ફુક ‘આનન્દનું આકાળ’ (ાનાં 
: 116; ભુલ્મ : ભપત) 

10. પ્રા. યભણ ાઠક (લાચસ્તી)ની આત્ભકથાની (ઈ.ફુક) – 
‘આત્ભઝયભય’ (ાનાં : 257; ભુલ્મ : ભપત) 

11. આમાવભાજી અને રેખક શ્રી. નાથુબાઈ ડડીમાની ઈ.ફુક ‘દુ:ખ 

નીલાયણના ભ્રાભક ઉામ’ (ાનાં : 26; ભુલ્મ : ભપત) 

12. ‘અબીવ્મક્તી’ બ્રગ ય ભુકામેરા શ્રી. એન. લી. ચાલડાના 14 
રેખની ‘અબીવ્મક્તી’ – ઈ.ફુક – 05 ‘ચાલાાક દળાન’ (ાનાં : 96; 
ભુલ્મ : ભપત) 

13. ‘અબીવ્મક્તી’ બ્રગ ય ભકુામેરા શ્રી. દીનેળ ાંચારના 20 
રેખની ઈ.ફુક ‘અબીવ્મક્તી’ – ઈ.ફુક – 06 ‘વત્મવન્દુક’ (ાનાં 
: 110) 

14. ળીક્ષણલીદ્ ડૉ. ળળીકાંત ળાશની ઈ.ફુક ‘વમ્ફન્ધભીભાંવા’ (ાનાં : 
83; ભુલ્મ : ભપત) 
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15. ળીક્ષણલીદ્ ડૉ. ળળીકાંત ળાશની ઈ.ફુક ‘જીન્દગી કઈ યીત ે
જીલળ?’ (ાનાં : 75; ભુલ્મ : ભપત) 

16 ‘અબીવ્મક્તી’ બ્રગ ય ભુકામેરા શ્રી. લલ્લબ ઈટારીમાના 10 
રેખની ઈ.ફુક ‘અબીવ્મક્તી’ – ઈ.ફુક – 07 ‘લીચાયમાત્રા’ (ાનાં 
: 84; ભુલ્મ : ભપત) 

17 અબીવ્મક્તી’ બ્રગ ય ભુકામેરા શ્રી. ફી. એભ. દલે (જરે ખાતાના 

નીલૃત્ત પ્રળાવક અને રેખક)ના 08 રેખની ઈ.ફુક ‘ભ્રભ બાંગમા 
છી...’ (ાનાં : 90; ભુલ્મ : ભપત) 

18 ‘અબીવ્મક્તી’ બ્રગ ય ભકુામેરા વુશ્રી. કાભીની વંઘલીના 11 
રેખની ઈ.ફુક ‘અબીવ્મક્તી’ – ઈ.ફુક – 09 ‘કીતની શકીકત, 
કીતના પવાના?’ (ાનાં : 72; ભુલ્મ : ભપત) 

19 ‘અબીવ્મક્તી’ બ્રગ ય ભુકામેરા શ્રી. દીનેળ ાંચારના 12 
રેખની ઈ.ફુક ‘અબીવ્મક્તી’ – ઈ.ફુક – 10 ‘યૅળનારીઝભન 
ઘંટનાદ’ (ાનાં : 93; ભુલ્મ : ભપત) 

20 ‘અબીવ્મક્તી’ બ્રગ ય ભુકામેરા શ્રી. યભેળ વલાણીના 14 
રેખની ઈ.ફુક ‘અબીવ્મક્તી’ – ઈ.ફુક – 11 ‘દેતે શૈં બગલાન ક 
ધખા’ (ાનાં : 136; ભુલ્મ : ભપત) 

21 ‘અબીવ્મક્તી’ બ્રગ ય ભુકામેરા શ્રી. દીનેળ ાંચારના 12 
રેખની ઈ.ફુક ‘અબીવ્મક્તી’ – ઈ.ફુક – 12 ‘યૅળનારીઝભન 

ઘંટનાદ–2’ (ાનાં : 110; ભુલ્મ : ભપત) 

22 ‘અબીવ્મક્તી’ બ્રગ ય ભુકામેરા શ્રી. દીનેળ ાંચારના 12 
રેખની ઈ.ફુક ‘અબીવ્મક્તી’ – ઈ.ફુક – 13 ‘યૅળનારીઝભન 
ઘંટનાદ–3’ (ાનાં : 122; ભુલ્મ : ભપત) 
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23 ળીક્ષણલીદ્ ડૉ. ળળીકાંત ળાશની ઈ.ફુક ‘વંતાનભાં વંસ્કાયવીંચન’ 
(ાનાં : 95; ભુલ્મ : ભપત) 

24 ળીક્ષણલીદ્ ડૉ. ળળીકાંત ળાશની ઈ.ફુક ‘ભૃત્મુભીભાંવા’ (ાનાં : 
34; ભુલ્મ : ભપત) 

25 ળીક્ષણલીદ્ ડૉ. ળળીકાંત ળાશની ઈ.ફુક ‘જીપવીની ડામયી’–‘એક 
વૈનીકની નોંધથી’ (ાનાં : 112; ભુલ્મ : ભપત) 

26 તત્લીજ્ઞાન–ભનલીજ્ઞાનના આજીલન અભ્માવી ડૉ. ફી. એ. યીખની 
ઈ.ફુક ‘ભન્ત્ર–મન્ત્ર–તન્ત્રનું અલીજ્ઞાન’ (ાનાં : 101; ભુલ્મ : ભપત) 

27 ‘અબીવ્મક્તી’ બ્રગ ય ભકુામેરા ‘અંગદાન’ના રેખની ઈ.ફુક  
‘અંગદાનથી નલજીલન’ (ાનાં : 102; ભુલ્મ : ભપત) 

 

ભણી ભારુ 
●‘ઈ.બુક’ પ્રકાળક● 

405, વયગભ એાટાભેન્ટ,  
નલવાયી કૃી મુનીલવીટી વાભે, 
લીજરય. જીલ્લ : નલવાયી  

સ્ટ : એરુ એ. વી. – 396 450  
વેરપન : 9537 88 00 66 

ઈ.ભેઈર : govindmaru@yahoo.co.in 
 

સમાપ્ત 
અનકુ્રમણીકા 
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