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બીજા વિશ્વયદુ્ધની ભારત પર અસર 
વિશેની િાત આિે તો એ યુદ્ધના 
પરરણામરૂપ મળી આઝાદી, ભારતની 
ઇકૉનૉમી પર પડલેી ગભંીર અસર, 
ભાગંલેા વરિટિશ એમપાયર જેિી અસરો 
ઇવતહાસમા ંવયિસ્થિત રીતે કંડારાયલેી છે 
જને ેલીધ ેએ પ્રચવલત પણ છે, પણ આ 
વિશાળ ઇવતહાસના કોઈ પાના પર એક 
ઘિના એિી દબાઈન ેરહી ગઈ છે કે એના 
વિશ ે જાણિંુ એક ભારતીય તરીકે અને 
ખાસ તો એક ગજુરાતી તરીકે આપણા 
માિે મહત્િપણૂ્ણ છે. 

બીજુ ંવિશ્વયદુ્ધ ચાલી રહં્ હતંુ તયારે 
આવરિકાના જદુા-જુદા દેશોમાં અઢળક 
ગજુરાતીઓ કામની તલાશમાં જતા અને 
તયા ંતઓે િસલેા હતા. ૧૯૪૨માં જયારે 
વિશ્વયદુ્ધ ચાલી જ રહ્ ં હતંુ તયારે ૨૦ 
નિમેબરે વરિટિશ ઇસ્ડયા ્ િીમ નવેિગશેન 

કંપનીનંુ એસ. એસ. ટિલાિા નામનંુ 
જહાજ મંુબઈ બદંરેથિી મોમબાસા, માપૂિો 
અને ડરબન જિા માિે ૭૩૨ પસેૅ્જસ્ણ, 
૨૨૨ ક્રૂ-મેમબસ્ણ, ૬૪૭૨ િન કાગગો 
(જમેા ં૬૦ િન ચાદંીની ચકતીઓ હતી)
ના રસાલા સાથિ ેનીકળયંુ હતુ.ં આ ૭૩૨ 
પૅસે્જસ્ણમાથંિી ચોક્કસ આકંડો તો કહી ન 
શકાય, પરંત ુમોિા ભાગના ગજુરાતીઓ 
હતા, જમેનો િપેાર આવરિકામા ં હતો 
અથિિા તો તેઓ કામની તલાશમાં 
આવરિકા જઈ રહ્ા હતા. 

અટૅક ક્યારે અન ેકેવો?
સામ્ય રીતે યદુ્ધમાં પસેૅ્જર જહાજોને 
કોઈ નુકસાન પહોંચાડિામા ં આિે એિું 
ભાગય ે જ બને, પરંતુ વિશ્વયદુ્ધ જનુે ં
નામ. જયાં આખા વિશ્વમા ં વહંસા ફાિી 
નીકળી હતી તયાં સૂકા જોડ ેલીલુ ંપણ બળે 
એમ આ જહાજ પર જપાને હમુલો કયગો. 
મુબંઈ છોડ્ાના ત્રણ ટદિસ પછી ૨૩ 
નિમેબરે રાતે અરબ સાગરમાં મધદરરયે  

સશેલેસની નજીક જૅપનીઝ ઇસમપરરયલ 
આમમીએ આ જહાજ પર પહેલો અિૅક 
કયગો. બીજો અિૅક એના કલાક-દોઢ કલાક 
પછી કરિામા ં આવયો. એિંુ માનિામાં 
આિ ે છે કે આ અિૅક રાત ે બ ે િાગયા 
આસપાસ થિયો હશ.ે જેના પછી જહાજ 
પરૂી રીત ેડબૂયુ ંઅન ેએના બ ેટદિસ સધુી 
લોકો પોતાનો જીિ બચાિિા મથિતા 
રહ્ા. કુલ ૨૮૦ લોકોના જીિ ગયા. 
આ જીિ ગમુાિનારા લોકોમાં પણ િધુ 
પડતા ગજુરાતીઓ જ હોય એ સમજી 
શકાય છે. આ મોિામસ જહાજ પર ૯ 
લાઇફ-સવેિગં બોિ્સ હતી. એમા ંબસેીને 
જે ભાગી શકયા એ લોકો જ બચયા હશે 
એિી ધારણા કરી શકાય, કારણ કે જે 
દરરયામા ં જહાજ સાથેિ ડબૂયા તમેની 
બચિાની તો કલપના પણ મુશકેલ છે. જે 
લોકો બચી ગયા તમેન ે બચાિિા માિે 
રૉયલ નિેી ક્રૂઝર HMS બવમિંગહૅમ અન ે
એસ. એસ. કાથિથેજ નામનુ ંજહાજ િહારે 
આવયુ.ં કુલ ૬૮૨ લોકોન ે બચાિિામાં 

આવયા અન ે ૨૭ નિેમબર, ૧૯૪૨ના 
ટદિસ ે તમેન ે મંુબઈના બલેાડ્ણ વપયર 
નામના બદંરે છોડિામા ંઆવયા. 

પીડયા અપરંપયાર
જ ેલોકો આ જહાજ પર હતા અન ેપોતાનો 
જીિ ગમુાવયો એમાનંા એક હતા ્િગમીય 
વનછાનભાઈ ચીબાભાઈ સોલકંી. તમેના 
પૌત્ર રેટડયોની દવુનયામા ં કાશ કુમારના 
નામ ે જાણીતા મકેુશભાઈ રણછોડભાઈ 
સોલકંી યકેુના એક રેટડયો ્િેશન પર 
રિોડકા્િર હતા તયારે અનાયસ ે એમણે 
એસ. એસ. ટિલાિા જહાજના મૃતકોના 
નામનુ ંવલ્િ ઇ્િરનિે થિકી જોયુ,ં  જમેાં 
તમેના પોતાના દાદાનુ ં નામ જોઈને 
તઓે ભાિુક થિઈ ગયા હતા. આ વિશે 
િાત કરતા ં તેઓ કહે છે, ‘મારા વપતા 
રણછોડભાઈ સોલકંીન ે ૯ િર્ણની ઉંમરે 

ગજુરાતમા ં મકૂીન ે મારા દાદા આવરિકા 
જિા નીકળેલા. જો ત ે તમેન ે ન છોડી 
ગયા હોત તો અમાર ં કોઈ અસ્તતિ જ 
ન હોત એમ વિચારીન ે અતયારે પણ 
રંૂિાડા ંઊભા ંથિઈ જાય છે. મેં એ ટદિસે 
મારા દાદાનુ ંનામ જ એમા ંનહોતુ ંિાચંયુ,ં 
પણ એ જહાજના ફોિા પણ જોયા હતા. 
૨૦૦૭ના એ ટદિસ પહેલા ં અમારા 
ઘરમા ં આ ટૅ્જડેીની કથિા કોઈ કરતુ ં જ 
નહીં. કોઈ એના વિશ ેિાત કરિા માગતું 
જ નહોતુ ંજાણ.ે આ એક એિંુ દખુ હતું 
જને ે અમ ે અિગણીન ે એનાથિી બચિા 
માગતા હતા, પરંત ુ૨૦૦૭ના એ બનાિે 
જાણ ેકે િરગો જનૂી પીડાન ેતાજી કરી અને 
એ ટદિસ ેઅમ ે વિચાયુિં કે અિગણિંુ એ 
કોઈ િાતનો ઉપાય નથિી. મનમા ંજ ેપ્રશ્ો 
છે એના જિાબ શોધીન ેઆપણ ેઆપણી 
અંદરની પીડાન ે પણૂ્ણ રીત ે શાતં કરિી 
જોઈએ. એિલે મેં આના પર કામ કરિાનું 
શરૂ કયુિં. એ લોકોન ેશોધિાનુ ંશરૂ કયુિં જે 
મારા દાદા સાથેિ આ જહાજ પર હતા.’ 

પ્રશ્ો અનકે છે
પોતાના મનની િાત ઠાલિતા ંમકેુશભાઈ 
કહે છે, ‘જહાજ તો ડબૂી ગયુ,ં પરંત ુએ 
ટદિસ ે શંુ થિયુ ં હતુ,ં જપાનનો સવૈનકોએ 
એક પસૅે્ જર જહાજ પર શંુ સમજીને 
આક્મણ કયુિં હશે, શું તેમને કોઈ 
ખતરાના ંએધંાણ હતા ંકે કોઈ ગરેસમજ, 
એ જહાજ એકઝકૅિ કઈ જગયાએ ડબૂયુ ં

હશે, એ જહાજ પર હોય એિી કોઈ 
વયસતિ આજ ે પણ જીવિત છે અન ે જો 
હોય તો એ કયા ં છે, એ લોકો પર શુ ં
િીતી હશે અન ે કઈ રીત ે તમેણ ે આ 
ભયાનક ઘિનાનો સામનો કયગો હશે. 
HMS બવમિંગહૅમ અન ે એસ. એસ. 
કાથિથેજ બ્ન ે જહાજો કયા ં હતા ં જયારે 
ટિલાિા પર અિૅક થિઈ રહ્ો હતો એિા 
અઢળક પ્રશ્ો મન ેસતાિતા હતા અને 
આ પ્રશ્ોના જિાબ મળેિિા અવનિાય્ણ 
બની ગયા હતા.’ 

રરસર્ચની જરૂરર્યાત 
૨૦૧૩માં મુકેશભાઈના વપતા 
રણછોડભાઈ ગજુરી ગયા તયારે તમેની 
અવંતમ ઇચછા એ જ હતી કે તેમના 
વપતા જ ે જહાજમા ં ડબૂયા એ જહાજ 
અન ે તમેના વપતાના અવંતમ દેહ વિશે 
તપાસ કરિી. તમેની અવંતમ ઇચછાને 
માન આપિા મકેુશભાઈ અન ે તેમનો 
પતુ્ર એવમલ સોલકંી કામ ે લાગી ગયા. 
આ વિશે િાત કરતા ં િૉરો્િો, કૅનડેામાં 
રહેતા ૩૫ િર્ણના એવમલ સોલકંી કહે છે, 
‘મેં પહેલા ંિબેસાઇિ બનાિી જને ેલીધે 
દવુનયાભરમા ં િસતા જદુા-જદુા લોકો 
સધુી અમ ે સરળતાથિી પહોંચી શકીએ. 
કોના પરરિારના લોકો આ ટૅ્જડેીમા ંહતા 
અન ેતમેની સાથેિ શંુ થિયુ ંહતુ ંએની કોઈ 
પણ જાણકારી જો અમન ે મળે તો એ 
અમારા માિે મોિી િાત હતી. હું 
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મુંબઈ છોડ્યાનયા  ત્રણ દિવસ પછી 
૨૩ નવેમબરે રયાતે અરબ સયાગરમયાં 
મધિરરયે  સેશેલસની નજીક જૅપનીઝ 
ઇમમપરરયલ આમમીએ આ જહયાજ 
પર પહેલો અટૅક કયયો. બીજો અટૅક 
એનયા કલયાક-િોઢ કલયાક પછી કરવયામયાં 
આવયો. એવું મયાનવયામયાં આવે છે કે આ 
અટૅક રયાતે બે વયાગયયાની આસપયાસ 
થયો હશે. એ પછી જહયાજ પૂરી રીતે 
ડૂબયું અને એનયા બે દિવસ સુધી લોકો 
પોતયાનો જીવ બચયાવવયા મથતયા રહ્યા.

ટટલયાવયા ટ્રૅજેડી ૧૯૪૨
સમદુ્રમા ંસમાધિ લનેારા ટાઇટૅધનક ધિશ ેદોથો ભરીન ેિાતો થઈ, પણ બીજા ધિશ્વયદુ્ધ સમય ેમુબંઈથી નીકળેલંુ સેંકડો ગજુરાતીઓથી ભરેલુ ંએસ.એસ. 
ટટલાિા જહાજ જપાની હમુલામાં નસેતનાબદૂ થયુ ંઅન ે૨૮૦ લોકો મોતન ેશરણ થયા એ ભાગય ેજ કોઈકની નજરમા ંઆવયુ ંછે. આ બનાિન ે૮૦ િર્ષ 
થિા જઈ રહા ંછે તયારે જહાજમા ંગ્રસત થયલેા લોકોના પટરિારજનો આ ઇધતહાસન ેઉજાગર કરિા મુબંઈમા ંઆપિાના છે અનોખી સમરણાજંધલ
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ત્રણ િષ્ષની ઉંિરે આ િહાિિાથંી િાની સાડીિા ંબધંાઈન ેબચેલા અરજિદંભાઈ 
જાની (ઉપર), તિેના ંિમિી િસતંગૌરી અન ેતિેનટો પાસપટો ્્ષ.

આ હાદસાિાં જીિ ગિુાિનારા 
જનછલભાઈ સટોલકંી.

જીિ બચાિિા દદિસટો સધુી આિી નિ લાઇફબટો્િા ંલટોકટોએ દરરયટો ખૂદં્ટો હતટો.

એસ.એસ. ટટલયાવયા જહયાજ



અન ે મારા પિતા આ રરસર્ચ 
િાછળ લાગી ગયા.’

શોધમા ંશુ-ંશુ ંમળ્ુ?ં
એ દરમયાન ૨૦૧૭માં આગગેન્ટમ 
એકસપલલોરેશન પલપમ્ેટડ, યકેુ દ્ારા આ 
જહાજની શલોધ થઈ. જહાજ મળયુ ંઅને 
એ કઈ જગયાએ ડબૂયુ ં હતુ ં એ િણ 
ખબર િડી. અરબ સમદુ્રના મધદરરયે 
૯૩૦ માઇલ નૉથ્ચ-ઈસ્ટ દદશામાં  
સેશેલસ નજીકના દરરયામાં ૩૫૦૦ 
મી્ટર ઊંડા દરરયામાં આ જહાજ  
ડબૂયુ,ં જયા ં કલોઈ િણ માણસ િાણીના 
પ્શેરન ે ખમી શકે જ નહીં. એ્ટલે 
જે લલોકલો ડૂબયા એ તલો બરી શકે 
એમ જ નહલોતા એ્ટલ ે દખુદ વાત એ 
છે કે જળરર પ્ાણીઓ તમેન ે ખાઈ 
ગયા હશ.ે ૬ મપહનાની શલોધખલોળ 

દરમયાન જહાજમાં જે સામાન હતલો 
એમાં જે રાંદીની રકતીઓ હતી એવી 
૩૨ પમલયન િાઉનડ જે્ટલી દકંમતની  
૨૩૬૪ રકતીઓ િણ તમેને સમદુ્રમાંથી 
મળી હતી.

જાણીતી એક જ હ્ાત વ્ક્તિ
આ જહાજમા ં હલોય એવી હયાત કે 
જીપવત વયક્તિની શલોધખલોળમા ંમુકેશભાઈ 
સલોલકંીન ે મળયા સાઉથ લડંનમા ં રહેતા 

૮૩ વર્ચના અરપવંદભાઈ જાની. 
મૂળ જામનગરના જોદડયા ગામના 
અરપવંદભાઈ ૩ વર્ચની નાની ઉંમરે 
િલોતાની માતા સાથે એસ. એસ. 
દ્ટલાવામા ં મુસાફરી કરી રહ્ા હતા. 

એ્ટલી નાની ઉંમરે તમેની સાથ ેજ ેિણ 
થયુ ંએ તમેન ે િલોતાન ે યાદ નથી, િરંતુ 
તમેન ેતમેની માતા વસતંગૌરીએ કહેલા 
દકસસાઓ બરાબર યાદ છે, જ ેપવશે વાત 
કરતા અરપવંદભાઈ કહે છે, ‘મારી મમમી 

એ ભયાવહ રાતન ે કયારેય ભલૂી શકી 
નહલોતી. મન ેબરાવવા મા્ેટ તણે ેિલોતાની 
સાડી સાથ ે બાધંી દીધલો અન ે દલોરડાની 
મદદથી છેલ્ી લાઇફ બલો્ટ િકડવા એ 
જહાજ િરથી ત ેકૂદી ગઈ હતી. 
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સાિાન્ય રીત ે આ હૅલલોવીન અમરેરકા, 
ઇંગલલૅનડ અને યુરલોિીય દેશલોમાં વધુ 
ઊજવાય છે; િરંત ુ વાસતવમા ં એની 
શરૂઆત આયરલલૅનડ અન ે સકૉ્ટલલૅનડમાં 
થઈ હતી. સામાનય રીત ે આ તહેવાર 
ઑક્ટલોબર મપહનાનલો છેલ્લો દદવસ એ્ટલે 
કે સકે્લ્ટક કૅલનેડર અનસુાર વર્ચનલો છેલ્લો 
દદવસ હલોવાથી નવા વર્ચના આગમનની 
િવૂ્ચસધંયાએ મનાવવામા ં આવ ે છે. એક 
માનયતા એવી િણ છે કે આ દદવસની 
સાજં ે ક્સિરરચયઅુલ પવશ્વ અન ેઆિણા 
પવશ્વ વચ્નેી દીવાલનુ ંિડ ખબૂ નબળું 
િડી જતુ ં હલોય છે, જને ે કારણ ે અતૃપત 
અન ેખરાબ આતમાઓ આિણા પવશ્વમાં 
પ્વશે ેછે. િારંિરરક દૃક્ટિએ આ તહેવાર 
એ રીત ેનહલોતલો ઊજવાતલો જ ેરીત ેઆજે 
પવશ્વના લલોકલો ઊજવ ે છે. િહેલા ં એવી 
માનયતા હતી કે જો આ દદવસની સાંજે 
કલોઈ અતૃપત આતમા આિણા પવશ્વમાં 
પ્વશેી ગયલો હશ ેઅથવા આિણા િવૂ્ચજો 
િણ જો એ આતમાઓ સાથ ે આવયા 
હશ ે તલો તમેન ે તૃપત કરવાનલો, તમેના 
આશીવા્ચદ મળેવવાનલો પ્યત્ન કરવામાં 
આવતલો; િરંત ુ આજ ે હવ ે આધપુનક 
પવશ્વ આતમા, આલલોક, િરલલોક જવેી 
બધી માનયતાઓન ે ખાસ દાદ આિતું 
નથી એ્ટલ ેઆજે હવ ેએ આતમાઓનલો 
નહીં િરંત ુઆિણી ઉજવણીનલો તહેવાર 
વધ ુ બની ગયલો છે. આ દદવસ ે લલોકલો 
એક કલોળા (કદુ્)ન ેઅદંરથી ખલોખલુ ંકરી 
નાખી એના િર આખં, નાક અન ેમલોઢું 
બનાવી અંદર મીણબત્ી સળગાવીને 
ઘરની બહાર સજાવ ે છે. તયાર બાદ 

આ તહેવાર િરૂલો થતા ં એને જમીનમાં 
દફનાવી દેવામા ં આવ ે છે. એની સાથે 
જ સામાપજક ઉજવણી તરીકે આ દદવસે 
બાળકલો અને મલો્ેટરાંઓ ડરામણાં કિડાં 
િહેરીને અને મકેઅિ કરીને તૈયાર થાય 
છે જથેી તે લલોકલો ભતૂ પવશનેી આિણી જે 
ડરામણી કલિનાઓ છે એવા દેખાઈ શકે. 

હૅલલોવીનના આ તહેવારને હૈલલોઝ 
ઈવ, અલ સેઇન્ટ ઈવ, ઑલ હૈલલો 
ઈવપનંગ અથવા ઑલ હૅલલોવીન તરીકે 
િણ ઘણા દેશલોમાં ઓળખાવાય છે. 
અમરેરકા, ઇંગલલૅનડ અને યરુલોિીય દેશલો 

િરૂતલો જ સીપમત નહીં રહેલલો આ તહેવાર 
હવ ે તલો આખા પવશ્વમા ં ઊજવાય છે. 
આિણ ે કદાર ડરામણા ં કિડા ં િહેરીને 
કે પવપરત્ર મેકઅિ કરીન ેતયૈાર તલો નહીં 
થઈએ, િણ મૃતકની સમૃપતઓ સારવવા 
બાબત ેહવ ેકેવા-કેવા નવા-નવા ટે્નડ શરૂ 
થયા છે એ પવશ ેવાતલો કરીન ેતલો આવતી 
કાલનલો હૅલલોવીન ઊજવી જ શકીએ. 

સામાનય રીતે ભારતમાં આિણા 
સવજનના મૃતય ુ બાદ તનેલો ફલો્ટલો ઘરમાં 
રાખવાનલો રરવાજ છે. સખુડનલો હાર અને 
અગરબત્ી આ બ ે એવી સામગ્ી છે જે 

આિણા સવજનન ે મૃતય ુ બાદ આિણા 
તરફથી મળે છે. મરણલોત્ર પરિયાઓ અને 
તયાર બાદ વાપર્ચક શ્ાદ્ધ પસવાય ખાસ હવે 
આિણન ે મૃતક સવજનલોન ે યાદ કરવાની 
ફુરસદ હલોતી નથી. એમા ં આિણલો વાકં 
િણ નથી! આજકાલ પજદંગી એ્ટલી વયસત 
થઈ ગઈ છે કે આિણન ેજીવતા માણસલોની 
કાળજી લવેાની ફુરસદ નથી તલો મૃતકની 
કાળજી તલો શાના લઈએ! િવૂ્ચજો અમને 
એ્ટલા બધા સારા ગણવાની ભલૂ નહીં 
કરતા હોં કે! જોકે આિણુ ં મૃતક સવજન 
િણ એ વાત સમજ ેઅન ેસવીકારે છે (છ્ૂટકલો 

છે?) કે પબરારલો મારલો દીકરલો કે દીકરી 
પબઝી હશ!ે જોકે પવશ્વના બીજા કે્ટલાક 
દેશલોમા ંઆ સલોશયલ મીદડયાના યગુમા ંહવે 
મૃતક સવજનલોની સમૃપતન ે કાયમ સારવી 
રાખવાના કે્ટલાક નવા ટ્નેડડસ શરૂ થયા છે. 
કયારેક કે્ટલાક ટે્નડડસ પવશ ેજાણીન ેકદાર 
આિણન ેએ ‘્ેટબ’ુ લાગ ે તલો કલોઈ એકાદ 
ટ્નેડ પવશ ે જાણીન ે આિણ ે લાગણીશીલ 
થઈ જઈએ એવુ ંિણ બન,ે િણ સવજનને 
િલોતાની યાદલોમાં જીપવત રાખવાની લાગણી 
માણસલોન ે કેવા-કેવા નવા પ્યલોગલો શીખવે 
છે એ જાણવુ ંખરેખર રસપ્દ છે.

મમેરી પિલો
બ્ાહ્મણલો ઘણી વાર િજૂાપવપધ કરાવતી 
વખત ે એવુ ં કહેતા હલોય છે કે મૃતકની 
કલોઈ પપ્ય વસતુ તેમના રાલી ગયા િછી 
ઘરમા ં કે િલોતાની િાસ ે રાખવી જોઈએ 
નહીં, કેમ કે એમ કરવાથી મૃતકના 
આતમાન ે આલલોકની માયા છ્ૂટતી નથી 
અન ેતને ેિરલલોક પ્યાણમા ંતકલીફ થતી 
હલોય છે. જોકે પવશ્વના બીજા દેશલો કદાર 

આિણા કરતા ં સાવ ઊલ્ટુ ં પવરારે છે. 
આજકાલ ઘણા લલોકલોમા,ં એમાયં ખાસ 
કરીન ે યરુલોિના દેશલોમા,ં એક ટ્નેડ શરૂ 
થયલો છે ‘મમેરી પિલલો’નલો. િલોતાના મૃત 
સવજનનુ ંજ ેસૌથી પપ્ય વસત્ર હલોય અથવા 
મૃતકના ંજ ેકિડા ંસાથ ેત ેવયક્તિની સૌથી 
વધ ુયાદલો જોડાયલેી હલોય એવા કિડામાથંી 
િલોતાના બડેના પિલલો (તદકયા)નુ ં કવર 
બનાવડાવવામા ંઆવ.ે આ રીત ેત ેવયક્તિ 
તનેા પપ્ય સવજનના રાલી ગયા બાદ 
િણ તેને િલોતાની યાદલોમાં, િલોતાની 
સમૃપતઓમા ંજીવતી રાખવાનલો પ્યત્ન કરે 
છે. આ પ્કારે મૃતક સવજનની સમૃપતને 
જીવતી રાખવા માગતા લલોકલોમાંનલો જ એક 
જોનાથન (ગ્ીસ) કહે છે, ‘રાત્ર ે જયારે 
તમેના ં (િપિાના)ં કિડામંાથંી બનાવલેા 
કવર િર હુ ંમાથુ ંમકંુૂ છુ ંતયારે ત ે(મારા 
િપિા) મારી સાવ નજીક હલોવાનલો મને 
અહેસાસ થાય છે. ત ે સતત સાથ ે હલોય 
અન ે મારા માથ ે વહાલથી હાથ ફેરવી 
રહ્ા હલોય એવી લાગણી જનમાવતી 
તમેની આ સમૃપત મન ેખબૂ વહાલી છે. 
હુ ંકયાકં ટ્ાવલે િણ કરી રહ્લો હલોઉં, મારલો 
આ પિલલો હંમશેા ંહુ ંમારી સાથ ેરાખુ ંછુ.ં’ 

સવજનની સમૃપતઓન,ે તમેની યાદલોને 
આ રીત ેસારવવા માગતા લલોકલોનુ ંકહેવું 
છે કે ‘તમેના ંવસત્રલોમાથંી આવતી તમેની 
સવુાસ અમન ેતમેની નજીક જકડી રાખે 
છે, તમેના સિશ્ચનલો અહેસાસ થાય છે એવું 
લાગ ે છે. જાણ ેત ેઅમન ેછલોડીન ે કયાયં 
ગયા જ નથી, અહીં જ છે.’

ક્રીમશેન ડા્મનડમા ંિરરવપતતિત કરવી
રિીમશેન ડાયમનડ તરીકે ઓળખાતી આ 
િદ્ધપત આજકાલ સૌથી ઝડિથી રલણમાં 
આવી રહેલલો બીજા રિમાકંનલો ટ્નેડ છે. 
પહનદ ુમાનયતા અન ેસસંકકૃપતમા ંસમશાનથી 
અક્સથઓ લાવવાનલો અન ે અક્સથપવસજ્ચન 
કરવાનલો રરવાજ છે. ખબર છે? ઘણા લલોકલો 
તલો એ મા્ેટ ખાસ વપસયત કરી 15

મુબંઈમા ંઊજવાશ ેસમરણાજંપલ
એસ. એસ. ટિલાવા જહાજ વર્લ્ડ 
વૉર-૨ દરમ્ાન અરબ સાગરમાં 
મધદરર્ ે્લબૂી ગ્ુ ંએન ે૨૩ નવમેબર, 
૨૦૨૨એ ૮૦ વર્ડ પરૂા ંથઈ રહ્ા છે. 
મરેીિાઇમ મુબંઈ મ્ઝુિ્મ સોસા્િીની 
મદદથી એઝમલ અન ેતનેા ઝપતા 
મકેુશભાઈ ૮૦ વર્ડમા ંપહેલી વાર 
આ જ ટદવસ ેબલૅા્લ્ડ એસિેિની ગૅ્ન્લ 
હોિેલમા ંએની સમરણાજંઝલનો કા ્્ડક્રમ 

આ્ોઝજત કરી રહ્ા છે. મુબંઈમા ંઆ 
સમરણાજંઝલનુ ંઆ્ોજન કેમ એ પ્રશ્નનો 
જવાબ આપતા ંએઝમલ કહે છે, ‘આ એક 
ઇનન્લ્ન-ઝરિટિશ સિોરી છે, ઝવશ્વ્દુ્ધની 
સિોરી છે પણ એની શરૂઆત મુબંઈથી 
થઈ અન ેલોકો બચીન ેપાછા આવ્ા 
એ પણ મુબંઈ જ હતુ ંએિલ ેમુબંઈથી 
શ્ષે્ઠ જગ્ા બીજી કઈ હોઈ શકે એની 
સમરણાજંઝલ ઊજવવા માિે?’

13

્ાદ આ રહી હૈ...
હવ ેતો હૅલોવીન એ ડરો, ડરાઓ, મૌજ મનાઓ જવેો તહેવાર થઈ ગયો છે, પણ હકીકતમા ંઆ પવૂ્વજોન ેયાદ કરવાનો અન ેતમેના 
આતમાન ેતૃપ્તિ આપ ેએવા ંકાયયો કરવાનો અવસર હતો. આપણ ેતયા ંકહેવાય છે કે શુ ંલઈન ેઆવયા છીએ અન ેશુ ંલઈન ેજવાના 
છીએ, પણ પ્રિયજનોની યાદમા ંલોકો મરનારની કેવી-કેવી યાદો પ્રિઝવ્વ કરવા કેવા-ંકેવા ંગતકડાઓં કરે છે એની વાત કરીએ

પ્રિયજનની અસ્થિની રાખમાંથિી 
ડાયમનડ બનાવવાનું કામ પણ હવે 
ધીકતો ધંધો બની ગયું છે. અમેરરકા, 
કૅનેડા, યુકે અને યુરોપના ઘણા દેશોમાં 
આ સપ્વવિસ શરૂ થિઈ છે. આ કંપનીઓ 
ક્રીમેશન ડાયમનડ બનાવે છે.

પરદાદા મિછલભાઈિ ેગિુાિિારા એમિલ સટોલકંીએ આ ઇમતહાસિાં ધરબા્ેયલી ઘ્િાિાં જીિ ગિુાિિારાઓિે 
સિરણાજંમલ આપિા બીડુ ંઝડપ્યુ ંછે. એમિલ દાદા રણછટોડભાઈ અિે મપતા િકેુશભાઈ સાથ.ે

ક્ીિશેિિી રાખિાથંી ડા્યિનડ 
બિાિિાિુ ંહિ ેજબરા ટે્નડિા ંછે.



એ લાઇફ-બોટમા ં પણ અમારે 
૧૨-૧૮ કલાક એમનમે રહેવુ ંપડલેુ.ં એ 
પનૂમની રાત હતી અન ેકાળા સમદુ્ર પર 
લાશોના ઢેર તરતા હતા. બોટમા ંપડલેા 
ટટનના ડબબાઓમા ં ભરેલા ં બબસ્કટ પર 
તમેણ ેકામ ચલાવલેુ.ં’ 

દરેક ગજુરાતી જાણે 
ટટલાવા બવશ ેવાત કરતા ંએબમલ સોલકંી 
કહે છે, ‘અમારા કુટુબંીજનો નવસારીના 
હતા. આબરિકા, ગજુરાત, લડંન અન ેહવે 
અમારો પરરવાર કૅનડેા સધુી પહોંચ્ો 
છે. અમારા માટે પરરવારના સદ્્નો 
ઇબતહાસ જાણવો જેટલો જરૂરી છે 
એટલો જ દબુન્ા માટે ટટલાવા ટ્રૅજડેી 
બવશ ે જાણવુ ં જરૂરી છે. હજ ુ સધુી અમે 
જેટલુ ંજાણી શક્ા છીએ એ ઘણુ ંઓછુ ં
છે. ગજુરાતના આટલા લોકો કામની 

તલાશમા ં નીકળ્ા અને મોતને વહોરી 
લીધુ ંએ કોઈ સામાન્ ઘટના તો નથી. 
આ ઇબતહાસ ગુજરાતની દરેક વ્સતિ 
સુધી પહોંચવો જોઈએ એવુ ંમને લાગ ેછે. 
ભબવષ્મા ં આ ઘટના પર ડૉક્ુમનેટરી 
બને, ફીચર ટફલમ બને કે એ જન-જન 
સુધી પહોંચ ેએવો અમારો પ્ર્ાસ રહેશ.ે 
આ ઘટનામાથંી દેવજીભાઈ ભગાભાઈ 
સોલંકી, મોરાર જીવન, ચુનીલાલ 
નવસારર્ા જવેા ઘણા ગુજરાતીઓ આ 
દઘુ્ઘટનામાથંી જીબવત પાછા ફ્ા્ઘ હતા, જે 
હવ ેહ્ાત નથી. પરંતુ તેઓ હતા ત્ારે 
તેમની પાસેથી અને તેમના આપતજનો 
પાસેથી ટટલાવા બાબતે જ ેપણ માબહતી 
મળી એ ભગેી કરવામા ંઆવી છે અને 
વધ ુને વધ ુસવા્ઘઇવરોને શોધવામા ંઆવી 
રહ્ા છે જમેની પાસેથી કોઈ માબહતી 
મળી શકે.’

જતા હો્ છે કે મારા ં અસ્થનું 
બવસજ્ઘન ગગંામા ંજ કરવામા ંઆવ ેએવી 
મારી ઇચછા છે. આ ટે્નડ કંઈક આ જ 
રરવાજનુ ં મૉટડફાઇડ વર્ઘન છે, પરંતુ 
અહીં અસ્થઓનુ ં બવસજ્ઘન કરવામા ંનથી 
આવતુ.ં એ મૃતક ્વજનની ્ાદ તરીકે 
સાચવી રાખવા માટે તમેની રાખ અથવા 
માટીન ેકોઈ આટટ્ઘટફશ્લ ડા્મનડમા ંહાઈ 
પ્રશેર પ્રોસેસ દ્ારા જડાવવામા ં આવ ે છે. 
ત્ાર બાદ એની વીંટી કે પનેડનટ બનાવીને 
પહેરવામા ં આવ ે છે. સમજી લોન ે કે 
કોઈ છોકરીએ ટ્ાનસપરનટ ડા્મનડ પહે્યો 
હો્, જેમા ંવચ્ ેકંઈક માટી, રાખ કે એક 
હાડકાનો ટકુડો જેવંુ દેખા્ તો સમજી લેવું 
કે આ ક્ીમેશન ડા્મનડ છે. 

બપ્ર્જનની અસ્થની રાખમાંથી 
ડા્મનડ બનાવવાનું કામ પણ હવે 
ધીકતો ધધંો બની ગ્ુ ં છે. અમરેરકા, 
કૅનડેા, ્કેુ અને ્રુોપના ઘણા દેશોમાં 
આ સબવ્ઘસ શરૂ થઈ છે. આ કંપનીઓ 
ક્ીમશેન ડા્મનડ બનાવ ે છે. પોતાના 
્વજનના અવશષેોમાથંી તો લોકો આવાં 
ડા્મનડ બનાવ ેજ છે, પણ આ કંપનીઓ 
એમ કોઈના્ પણ અસ્થમાંથી કાબ્ઘનનો 
ઉપ્ોગ કરીને ડા્મનડનુ ં સજ્ઘન કરે છે 
અન ેએવા ંડા્મનડડસ પણ વચે ેછે. 

મૉડિફાઇિ ટ્નેિ 
અચછા, આ ટ્નેડમા ં કેટલાક લાગણીશીલ 
લોકો તો હજી્ે આગળ વધ્ા છે. તમેણે 
એક નવો જ ટે્નડ શરૂ ક્યો છે. મૃતક 
્વજનની ્ાદોને ક્ીમશેન ડા્મનડ તરીકે 
જટડત તો કરવી છે, પરંત ુકઈ રીત?ે મને 
ગળાની ચઇેન કે પનેડનટ કે વીંટી કે બ્ોચ 
ગમ ેછે એટલા માટે નહીં; પરંત ુમૃતકને 
શુ ં ગમતુ ં હતુ,ં શુ ં બપ્ર્ હતુ ં એ અહીં 
મહત્વનુ ં છે! મારી પત્ીન ે વીંટી ખબૂ 

પસંદ હતી તો હુ ંતેનો ક્ીમશેન ડા્મનડ 
વીંટી તરીકે પહેરીશ. મારા પપપાને મારી 
મૉમ રાંરર પહેરે એ બહ ુ ગમતંુ! તો 
હુ ં તેમનો ક્ીમશેન ડા્મનડ વીંટી કે 
રારંરમાં ટફટ કરાવીને પહેરીશ.

એટલુ ં જ નહીં, બપ્ર્જનની બવદા્ 
બાદ હવ ેતો તેમની જ ફેવરરટ વીંટી કે 
પનેડનટ (જ ેતેઓ પહેરતા હતા)મા ંજ એ 
ક્ીમશેન ડા્મનડ જડાવીને પહેરવાનો 
નવો ટ્નેડ શરૂ થ્ો છે. ્કૉટલરૅનડના 
પોતાના બપતાના ફામ્ઘમાં રહેતી ડઇેરી 
કહે છે, ‘મારા બપતા તેમના લફેટ લેગમાં 
કાળા દોરાની સાથ ે બસલવરમડે કૉઇન 
જડ્ા હો્ એવી જાડી દોરી પહેરતા 
હતા. તેમના ચાલી ગ્ા બાદ ન માત્ર હું 
અહીં આ ખતેરમા ંરહેવા આવી ગઈ છુ,ં 
બલકે મેં તેમની બમટ્ીનો થોડો ભાગ મારી 
આ લગે લાઇન (રારંર જવેી દોરી)ના 
બસલવર બૉલસમા ંટફટ કરાવી છે.’

હેર-ઇમ્પ્ાન્ટ કે િીએનએ?
ભારતમાં બહનદુ સં્કકૃબત અનુસાર 
્વજનના મૃત્ ુબાદ તેના વારસદારોથી 
લઈને ભાઈઓ સુધીના તમામના 
કેશદાનનો રરવાજ છે. એને આમ તો 
જોકે કેશદાન કરતા ં કેશત્ાગ કહેવું 
વધ ુ ્ોગ્ છે. હવ ે વત્ઘમાન સમ્માં 
કદાચ બધા નહીં તો પણ કમસે કમ 
તેની ઉત્તરબક્્ા કરનાર વ્સતિ કેશત્ાગ 
કરે છે. બહનદ ુ સં્કકૃબત અનુસાર આ 
રરવાજ પાછળનંુ કારણ કદાચ એ છે કે 
(લખનારની સમજ અનુસાર) વાળ એ 
ડીએનએની સૌથી પ્રાથબમક એવી ચીજ 
છે જનેા દ્ારા ધીમ-ેધીમ ેઆખા શરીરનંુ 
સજ્ઘન થા્ છે. બીજુ,ં વાળ શરીરનો એક 
એવો અશં છે જ ે મૃત્ુ પછી પણ થોડા 
સમ્ સુધી જીવતા અને વધતા રહે છે. 

આથી વાળનો ત્ાગ એટલા માટે કરવો 
જેથી બવબધ દરબમ્ાન એક પણ વાળ 
ક્ાં્  ખરે નહીં અન ેમૃતકના આતમાને 
ફરી શરીર ધારણ કરવાનો કોઈ બવકલપ 
ઉપલબધ થા્ અન ે આ જગત છોડીને 
પરલોક જવામા ંતને ેતકલીફ થા્.

જોકે આ એક એવો ટે્નડ છે જ ેઆ 
માન્તા અન ે રરવાજનો સપંણૂ્ઘ રીત ે છેદ 
ઉડાડી દે છે. ્રુોપ અન ે અમરેરકાના 
કેટલાક બવ્તારોમા ં હવ ેએક સાવ નવો 
જ ટે્નડ શરૂ થ્ો છે. પોતાના બપ્ર્જનના 
વાળને પોતાના શરીરમાં ઇમપલાનટ 
કરાવવામા ં આવ ે છે. કોઈ માઇક્ો બચપ 
કે ટ્રૅકર કે એવી ચીજો ઇમપલાનટ કરાવતા 
હોઈએ એ રીત.ે કોઈ કાડંામા ં અથવા 
કોઈ ગળાના ભાગમા ં કરાવતુ ં હો્ છે 
તો કોઈક વળી પગની કોણીની ઉપર પણ 
આ રીત ેમૃતક ્વજનના વાળનુ ંઇમપલાનટ 
કરાવ ે છે અથવા તનેા વાળન ે જડાવીને 
પનેડનટ કે વીંટી કે બ્સેલટે બનાવડાવે 
છે. આ નવા રરવાજ અનસુાર પોતાના 
બપ્ર્ ્વજનના મૃત્ ુ બાદ તનેા કેટલાક 

વાળ કે એક-બ ે વાળ બપ્ર્જન કઢાવી 
લ ે છે. ત્ાર બાદ તનેા ક્ીમશેન પછી 
એ વાળન ે કોઈ ટૅટ-ૂઆટટ્્ઘ ટ પાસ ે જઈ 
પોતાના શરીરના કોઈ ભાગમાં ઇમપલાનટ 
કે ઇનસટ્ઘ કરાવ ેછે. જમે કે કાડંાના ભાગ 
પર ઇનસટટેશન હમણા ં ખબૂ ટે્નડમા ં છે. 
કોઈ છોકરી પોતાની બ્ે્ ટમા ં તો કોઈ 
પરુુષ તનેા કાડંામા ં કરાવ ે છે. હમણા ંજ 
આપણ ેજ્ારે ટદવાળી ઊજવી રહ્ા હતા 
ત્ારે ્કૉટલરૅનડમા ંરહેતી એસલવસ નામના 
એક વ્સતિએ તનેી પત્ીના વાળની એક 
કૅપ્્લુ બનાવડાવીન ે પોતાના ગળાનાં 
હાડકાનંી પાસ ેએ ટફટ કરાવી હતી.

પોતાના ્વજનન ે સતત પોતાની 
સમીપ રાખવાના ઓરતા જો બપ્ર્જનને 
છે તો એના અનકે બવકલપો ઉપલબધ 
કરાવવાના ઓરતા કલાકારોન ે પણ છે 
જ. આજે ્રુોપ અન ે અમેરરકામા ં હેર 
લૉકેટથી લઈન ેહેર ડા્મનડ, હેર નકેલસે, 
રરંગ બવથ હેર, ્મૉલ રરંગ ઑફ હેર, 
હેર લૉકેટ બે્સલટે જેવા અનકે બવકલપ 
ઉપલબધ છે. બપ્ર્જન પોતાના ્વજનનો 

બસ માત્ર વાળ લઈન ેતમેની પાસ ેજા્ 
અન ે તનેી પાસ ે એકથી એક બવશેષ 
બવકલપ ઉપલબધ હો્.

જોકે આ બધા કરતાં્  હમણા ં સૌથી 
વધુ ચલણમા ંહો્ તો ત ેહેર ઇમપલાનટેશન 
છે. મૃતક ્વજનનો વાળ પોતાના શરીરના 
કોઈક ભાગમા ં ઇનસટ્ઘ કરાવવાનો ટ્નેડ 
હમણા ંખબૂ ચલણમા ંછે. અમરેરકનસ કહે 
છે કે આ રીતે ત ે મૃતકન ે પોતાની સાથે 
જીબવત રાખ ેછે તો ્રુોબપ્નસ કહે છે કે 
દફનબવબધ શરીરની થા્ છે, લાગણીઓની 
નહીં અન ેઆ રીત ેઅમ ેઅમારી તમેની 
સાથે જોડા્ેલી લાગણીઓને જીબવત 
રાખીએ છીએ જ ેઅમર છે!

્ૅટ્ટ-ૂફે્મમગં 
હાલ સૌથી લટેે્ટ અન ેસૌથી વધ ુટ્નેડમાં 
જે ચાલી રહ્ ં છે એ છે ટૅટ-ૂરેિબમગં. 
બવદેશોમા ં તો હવ ે કેટલા્ ટૅટ-ૂલવસ્ઘ 
આ માટે ખાસ વબસ્ત કે દ્તાવજે 
બનાવડાવ ે છે. એટલુ ં જ નહીં, ઘણા 
ઉતસાહીઓ તો વળી રી્ટોરેશન સનેટરમાં 
જાત ેજ જઈન ેપોતાના નામની નોંધણી 
પણ કરાવી આવ ે છે, જથેી તનેા મૃત્ુ 
બાદ ્વજન ેમાત્ર ત ેરી્ટોરેશન સનેટરમાં 
જાણ કરવાની અન ેત ેરી્ટોરેટસ્ઘ આવીને 
બાકીનુ ંકામ પરૂુ ંકરી જા્. 

હો્ છે શંુ? તો વાત કંઈક એવી 
છે કે મરનાર વ્સતિએ પોતાના હાથ, 
પગ, છાતી, ગાલ, બોચી કે શરીરના 
ગમ ે ત ે ભાગ ે જ ે ટૅટ ૂ બનાવડાવ્ંુ હો્ 
એ ટૅટ ૂ જટેલી ચામડી તનેા મૃત્ુ બાદ 
શરીર પરથી કાઢી લવેામા ં આવ ે અને 
એન ેજરૂરી બપ્રરવવેટટવ પ્રોસસે ક્ા્ઘ બાદ 
તનેી ચામડીના ત ે ટકુડાન ે રેિબમગં કરીને 
વષયોવષ્ઘ સધુી સાચવી શકા્ એવી રેિમ 
બનાવી દેવામા ંઆવ ેછે. 

આ ટ્નેડનો એક બનેમનૂ નમનૂો બક્સ 
વનેરલેનો મળે છે. બક્સન ેતમ ે‘ટૅટ ૂમાટે 
પાગલ વ્સતિ’ તરીકેની ઉપમા આપી 
શકો. આખા બવશ્વમા ં અત્ાર સધુીમાં 
સૌથી મોટી સાઇરનુ ંટૅટ ૂબપ્રરવવેશન બક્સ 
વનેરલેનુ ંથ્ુ ંછે. બક્સ નાનો હતો ત્ારે 
જ તનેા બનં ેહાથ (હાથની આગંળીઓ 
સબહત) ટૅટથૂી ભરાઈ ગ્ા હતા. ત્ાર 
બાદ બાકીની બજંદગી દરબમ્ાન તો તણેે 
અનકે લોકોન ે ટૅટ ૂ બનાવી પણ આપ્ા ં
અન ેપોતાના શરીર પર પણ અનકે ટૅટૂ 

બનાવડાવ્ા.ં બક્સ ખબૂ જાણીતો અને 
રર્પકેટેડ ટૅટ-ૂઆટટ્્ઘ ટ હતો. સા્કાટનૂ, 
કૅનડેામા ં તનેો ‘ઇલસેકટ્ક અનડરગ્ાઉનડ 
ટૅટ ૂ ઇનક’ ્ટટુડ્ો હતો. પોતાના મૃત્ુ 
પહેલા ં બક્સ તનેી પત્ી કેરલન ે કહેતો 
કે સવે મા્ ઇનક ફૉરેવર. મા્ ઇનક, 
મા્ ટૅટસૂ શુડ બી બપ્રરવડ્ઘ. બક્સના 
મૃત્ ુ બાદ કેરલ ે બમશેલ અન ે કા્લ 
શેરવડુની કંપનીનો કૉનટૅકટ ક્યો અને 
તમેણ ે બક્સના ફ્ુનરલ પહેલા ં તનેા 
શરીર પરથી ટૅટ ૂ બચબત્રત આખી ચામડી 
ઉતારી લઈન ે એન ે બપ્રરવ્ઘ કરી. બક્સનું 
ફ્નુરલ પરૂુ ં થ્ંુ અન ે બપ્રરવવેશનની 
પ્રબક્્ા બાદ બમશેલ અન ેશેરવડુ ેબક્સની 
પત્ી કેરલન ેબક્સના ટૅટનૂી આખી એક 
મોટી રેિમ બનાવી આપી હતી. 

ટૅટ ૂ ફૉરેવર કહો કે લવ મેમોરર્લ 
કહો કે ટૅટ ૂબપ્રરવવેશન કે રી્ટોરેશન કહો. 
જ ેકહો એ, પણ આજ ેઆખા બવશ્વમાં 
સૌથી મોટા ટૅટ ૂબપ્રરવવેશન તરીકે બક્સના 
શરીરની ચામડીઓની રેિમ તનેી પત્ી 
કેરલ દ્ારા બપ્રરવ્ઘ કરીન ે સાચવવામાં 
આવી છે. બક્સની છેલ્ી ઇચછા તરીકે 
કેરલ રોજ આ રેિમ જોઈન ેપોતાના પબતને 
્ાદોમા ંજીવતં રાખી રહી છે.

બપ્ર્જન સાથનેી લાગણી એ કદાચ 
કંઈક એવી ચીજ છે જનેી સામ ેમૃત્ ુપણ 
જીતી શકાતુ ં નથી અથવા અસ્તતવના 
્વીકારની જીદ કદાચ હવે એટલી 
બળવત્તર થતી જા્ છે કે બપ્ર્જનના 
બચરબવદા્ે ચાલી જવા છતાં તેનો 
બપ્ર્જન તને ેછોડવા કે સાવ ભલૂી જવા 
તૈ્ ાર નથી. કારણ ગમ ે તે હો્, પરંતુ 
ટેબ ુ સમ લાગતા નવા ટ્નેડ આજ ેખબૂ 
રડપથી વધી રહ્ા છે અન ે લોકોમાં 
જાણીતા અન ેફૉલો થતા પણ થઈ રહ્ા 
છે એ વાત સાવ સાચી છે.
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સભુાષચદં્ર બોઝ સાથનેુ ંજોિાણ 

જપૅનીઝ સબમરીન આઇ-૨૯ 
દ્વારવા એસ. એસ. ટિલવાવવા પર 
ઉપરવાઉપરી બ ેવવાર હમુલો થયો 
અન ેજહવાજ ડબૂી ગયુ.ં એની સવાથે 
૨૮૦ જણવા પણ મૃતય ુપવામયવા. 
આ અિૅક ૨૩ નવમેબર ૧૯૪૨એ 
થયો હતો. એ જ સબમરીન દ્વારવા 
૨૮ એપ્રિલ ૧૯૪૩મવંા એિલ ેકે 
ટિલવાવવા ટ્જૅડેીનવા ૫ મપ્હનવા પછી 
સભુવાષચદં્ર બોઝન ેરેસ્કય ુકરવવામવાં 
આવયવા હતવા. બોઝની એ સમયે 
પ્હિલર સવાથ ેપ્મત્રતવા હોવવાની 
ચચવાચા હતી અન ેએ સદંભભે

જ કદવાચ ધ જમચાન સબમરીનમવાં 
તઓે એક મીટિંગ અથભે ગયવા 
હતવા, જયવંાથી આઇ-૨૯મવા ંતમેને 
જપવાન લઈ જવવામવા ંઆવયવા હતવા. 
આ પ્વશ ેવવાત કરતવા ંએપ્મલ 
સોલકંી કહે છે, ‘ઇપ્તહવાસનુ ંએક 
પવાનુ ંઊથલવાવીએ તો એમવાથંી 
બીજા ઘણવા સંદભભો અન ેબનવાવો 
સપષ્ટ થતવા હોય છે. જો ટિલવાવવા 
ટ્જૅડેી પ્વશ ેવધુ રરસચચા થવાય તો 
શ્કયતવા છે કે ઇપ્તહવાસની ઘણી 
ભદેી ઘિનવાઓ પ્વશ ેમવાપ્હતી  
મળી શકે.’

મરનાર વ્યક્તિએ પોતાના હાથ, પગ, 
છાતી, ગાલ, બોચી કે શરીરના ગમે તે 
ભાગે જે ટૅટૂ બનાવડાવ્યયું હો્ય એ ટૅટૂ 
જેટલી ચામડી તેના મૃત્યય બાદ શરીર 
પરથી કાઢી લેવામાું આવે અને એને 
જરૂરી પ્રિઝવવેટટવ રિોસેસ ક્યાયા બાદ 
તેની ચામડીના એ ટયકડાને ફ્ેપ્મુંગ 
કરીને વર્ષોવર્યા સયધી સાચવી શકા્ય 
એવી ફ્ેમ બનાવી દેવામાું આવે છે.

િરનારના અિશષેિાથંી િિેરી મિલટો.

િરનારની તિચા િરના ્ૅ્નેૂ અલગ કરીને એની ફ્રેિ સાચિનારાઓ િણ છે.
તેિના િાળને કૉમ્પ્સે કરીને એિાંથી જાતજાતની જ્લેરીઓ બનાિાય છે.
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