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એન્ડ્રોઇડમાં  
ગૂગલ એકાઉન્્

પ
હેલેથી સ્પષ્ટતા - આ લેખ એન્ડ્રોઇડનરો નવરો 
નવરો ઉ્પયરોગ શરૂ કરનારા લરોકરો મા્ટે છે! 
એન્ડ્રોઇડના નવા યૂઝર્સની રંખયા જે રીતે વધતી 

જાય છે એ જોતાં આ ્પુનરાવત્સન જરૂરી લાગે છે. તમે 
એન્ડ્રોઇડના અનુભવી હરો, છતાં વાંચરો તરો કદાચ કરોઈ જૂનું 
કન્્ફયુઝન દૂર થાય એવું બની શકે ખરું!

મૂળ વાત એ કે એન્ડ્રોઇડ ફરોન વા્પરનારા મરો્ટા ભાગના 
લરોકરોને એન્ડ્રોઇડ અને ગૂગલ એકાઉન્્ટ વચ્ેના રંબંધની 
સ્પષ્ટતા હરોતી નથી. આ્પણે એ ગૂંચવણરો ઉકેલવાનરો પ્રયાર 
કરીએ. ્પહેલરો મુદ્રો – એન્ડ્રોઇડ અને ગૂગલ એકાઉન્્ટ વચ્ે 
ગાઢ રંબંધ છે. તમે નવરો એન્ડ્રોઇડ ફરોન ખરીદી, તેમાં કરોઈ 
્પણ કં્પનીનું સરમકાડ્ડ નાખીને તેનરો ફરોન તરીકે ઉ્પયરોગ કરી 
શકરો, ્પણ એ ફરોન સમા્ટ્ડ તયારે જ બને, જયારે તમે તેમાં 
તમારું ગૂગલ એકાઉન્્ટ ઉમેરીને તેમાં લરોસગન થાઓ. તમારું 
્પહેલાં કરોઈ ગૂગલ એકાઉન્્ટ ન હરોય તરો સમા્ટ્ડફરોનમાંથી જ 
નવું ગૂગલ એકાઉન્્ટ સરિએ્ટ કરી શકરો. ્પહેલેથી એકાઉન્્ટ 
હરોય તરો તેના યૂઝરનેમ-્પારવડ્ડ નાખીને લરોસગન થઈ શકરો.

ગૂગલ એકાઉન્્ટ અને જીમેઇલનું એકાઉન્્ટ મૂળભૂત રીતે 
એક જ છે એ ્પણ યાદ રાખશરો. જીમેઇલના જ યૂઝરનેમ-
્પારવડ્ડથી તમે ગૂગલની સવસવધ રસવ્સરમાં લરોસગન થઈ શકરો 
છરો. હવે રવાલ એ થાય કે એન્ડ્રોઇડમાં ગૂગલ એકાઉન્્ટથી 
લરોસગન થવાનરો ફાયદરો શરો? મુખય ફાયદરો એ કે એ ્પછી તમે 
તમારા ફરોનમાં પલે સ્ટરોર એ્પ ખરોલીને, તેમાંથી જુદી જુદી 
અનેક એ્પ ફરોનમાં ઇન્સ્ટરોલ કરી શકરો છરો.

મજા એ છે કે જેમ ગૂગલ એકાઉન્્ટથી લરોસગન થયા 
સવના, ફકત સરમકાડ્ડ નાખીને રાદા ફરોનની જેમ એન્ડ્રોઇડનરો 
ઉ્પયરોગ કરી શકાય, તેમ સરમકાડ્ડ નાખયા સવના ફકત 
વાઇફાઇની મદદથી ઇન્્ટરને્ટ કનેકશન મેળવી, ગૂગલ 
એકાઉન્્ટથી લરોસગન થઈ, સવસવધ એ્પ ઇન્સ્ટરોલ કરીને એ 
રીતે ્પણ ફરોનનરો ઉ્પયરોગ કરી શકાય.

આ્પણે સરમકાડ્ડ અને ગૂગલ એકાઉન્્ટ બંનેનરો લાભ 
લઈએ તરો એન્ડ્રોઇડ ફરોનનરો ્પૂરરો લાભ મળે.

ફરોનમાં ગૂગલ એકાઉન્્ટથી લરોસગન થાઓ એ્ટલે 
રેટ્ટંગરમાં, તમારા ગૂગલ એકાઉન્્ટની સવસવધ સવગતરો ફરોન 
રાથે સરન્કડ રાખી શકાય. બીજી બધી બાબતરો કરતાંય, 
સવશેષ તરો કરોન્્ટેક્ટર રાચવવા મા્ટે આ રગવડ બહુ કામની 
છે. તમે સમા્ટ્ડફરોનમાં, કરોન્્ટેક્ટર મુખયતવે ત્રણ રીતે રેવ 
કરી શકરો – ફરોનની મેમરીમાં, સરમકાડ્ડમાં અથવા ગૂગલ 
એકાઉન્્ટમાં. ગૂગલ એકાઉન્્ટમાં નંબર રેવ કરવાનરો ફાયદરો 
એ કે તમારા બધા નંબર ફરોનમાં અને ગૂગલના મુખય રવ્સર 
– બંને જગયાએ રચવાઈ રહે. ભસવષયમાં તમે હેન્ડરે્ટ 
બદલરો અને તેમાં ગૂગલ એકાઉન્્ટથી લરોસગન થાઓ એ્ટલે 
રવ્સરમાંના તમારા બધા નંબર્સ નવા હેન્ડરે્ટમાં આવી જાય.

ફરોનની કરોન્્ટેક્ટ એ્પમાં રેટ્ટંગમાં જોશરો તરો તેમાં 
‘કરોન્્ટેક્ટર ્ટુ ટડસપલે’ એવરો એક સવકલ્પ જોવા મળશે. તેમાં 
તમે ફકત ફરોનની મેમરીમાંના નંબર્સ, સરમકાડ્ડમાંના નંબર્સ 
અથવા ફકત ગૂગલ એકાઉન્્ટમાંના ટડસપલે થાય એવું રેટ્ટંગ 
કરી શકરો છરો. રામાન્ય રીતે આ્પણે ‘ઓલ કરોન્્ટેક્ટર’ જ 
સરલેક્ટ કરવાનું છે, જેથી તમામ કરોન્્ટેક્ટ જોઈ શકાય, ્પણ 
ઉ્પરની ત્રણેય અલગ અલગ બાબત વારાફરતી સરલેક્ટ 
કરશરો તરો દરેકમાં કે્ટલા કરોન્્ટેક્ટર છે તે જોઈ શકાશે. ફરોન/
સરમકાડ્ડમાંના નંબર્સ કરોઈ જાણકારની મદદ લઈને તેમાંથી 
ક્ટ કરી, ગૂગલ એકાઉન્્ટમાં ઉમેરી દેશરો તરો રારું રહેશે. આ 
નંબર્સ ઇન્્ટરને્ટ કનેકશન સવના ્પણ ફરોનમાં જોવા મળશે 
એ્ટલે એ સચંતા રાખશરો નહીં!

ગૂગલ એકાઉન્્ટ અને એન્ડ્રોઇડનરો આ્ટલરો રંબંધ બરાબર 
રમજી લેશરો તરો બાકીનું બધું રરળ બનવા લાગશે! { 
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સાયબર સફર
િહમાશં ુકીકાણી 

ફરી એક વાર, થોડી બેઝિક  
વાતો પાકી કરી લઈએ

‘ડૉ
ક્ટર, આ પ્રેરણા મારી વહુ નથી, ્પણ રમજોને 
કે દીકરી જ છે. હું એને ખૂબ પ્રેમ કરું છું. છેલલા 
છ-આઠ મસહનાથી એનામાં ઘણા નેગેટ્ટવ 

ચેન્જીર આવયા છે. તમે ્પહેલાં જુઓ તરો એ્ટલી ખુશ રહેતી 
કે વાત ન ્પૂછરો. અમારા આખા ઘરમાં પ્રેરણા હરોય એ્ટલે બધું 
જ ધબકતું હરોય. આખરો સદવર ધમાલ મસતી ચાલુ હરોય. ્પરોતે 
કૉલેજમાં સવસઝટ્ટંગ લેકચરર છે. એ સ્ટુડન્્ટરમાં ્પણ ખૂબ 
્પરોપયુલર. અતયારે અમારા ઘરમાં નવા મહેમાન આવયા છે. 
જી હા, હું દાદી બની ગઈ છું. પ્રેરણાને ગયા ફેબ્ુઆરીમાં 
દીકરી આવી. સરઝેટરયન કરવું ્પડું હતું, ્પણ એ ્પછી 
લગભગ ત્રણેક અઠવાટડયાં ્પછી એનરો મૂડ બદલાઈ ગયરો. 
ધીમે ધીમે એ અ્પરે્ટ રહેવા લાગી. નાની નાની વાતરોમાં 
સચડાઈ જાય. મારા દીકરા ઉત્પલ રાથે રહેજ બરોલચાલ થઈ 
હરોય તરો ખૂબ જ રડવું આવે. ચીરરો ્પાડી ્પાડીને રડે. અમને 
બધાને આશ્ચય્સ થાય. આ એ જ મજામાં રહેતી પ્રેરણા છે? 
રાત્રે મરોડે રુધી જાગયા કરે. બેબીની કેર તરો લે ્પણ જાણે 
્પરાણે. એક વખત તરો એવું બન્યું કે એણે દીકરીનું ગળું 
દબાવવાનરો પ્રયાર કયયો. અમે તરો ડઘાઈ ગયા, ્પણ 
ગાયનેકરોલરોસજસ્ટે કહું કે એને ચરોક્કર ટડપ્રેશન લાગે છે. 
રારવાર તાતકાસલક થવી જોઈએ.’ રારુ પ્રસતમાબહેનની વાત 
્પૂરી થઈ.

પ્રેરણાને રામાન્ય જનભાષામાં ઓળખાતું એવું ‘બેબી 
બલયૂઝ’ નામનું ‘્પરોસ્ટ ્પા્ટ્ડમ ટડપ્રેશન’ હતું. 6,126 
મસહલાઓના એક રવવેમાં જણાવયું કે પ્રરૂસત ્પછી શરૂ થતું 
આ ટડપ્રેશન દુસનયાની 7.5 % મસહલાઓને અનુભવાય છે. 
શહેરરોમાં રહેતી મસહલાઓમાં વધારે જોવા મળે છે. આવું 
તારણ કેનેટડયન મેટડકલ એરરોસરએશન જન્સલમાં ્પબબલશ 
થયું હતું.

પ્રેરણાની ટડ્ટેઇલ 
સહસટ્ીમાં જાણવા મળયું 
કે એનાં મમમી ્પણ 
ટડપ્રેશનનાં દદીદી હતાં. 
એની મમમી રાથે પ્રેરણાને જરાય ન બને. એનાં ્પેરેન્્ટરની 
ઇચછા સવરુદ્ધ પ્રેરણાએ ઉત્પલ રાથે લગન કયાાં હતાં. વળી 
્પાછું પ્રેરણાનાં ્પેરેન્્ટરના ઘરે મેલ-ચાઇલડને હંમેશાં વધારે 
મહત્વ મળતું. બાહ દેખાવમાં મરોડન્સ લાગે, ્પણ અંદરથી તરો 
્પુરુષપ્રધાન માનસરકતા. આજની તારીખમાં ્પણ કહેવાતા 
એજયુકે્ટેડ અને મરોડન્સ ફેસમલીમાં આવું વૈચાટરક ્પછાત્પણં 
જોવા મળે છે, જે પ્રેરણાની માફક અનેક રમસયાઓ રજી્ડ 
શકે. એને અનકરોબન્શયરલી એવું થઈ ગયું હતું કે મને બેબી-
બૉય જ જોઈએ. તરો જ મારાં ્પેરેન્્ટર મારરો સવીકાર કરશે 
અને હું બીજાં લગન વખતે થયેલા પ્રરોબલેમરમાંથી ધીમે ધીમે 
નીકળી જઈશ. ્પછી બધું થાળે ્પડી જશે, ્પણ આખી વાત 
ઊલ્ટી જ બની. એ્ટલે સટ્ેર અને એંગઝાય્ટી વધી ગયા. હું 
મારા બાળકને કેવી રીતે ઉછેરી શકીશ એ સચંતા ્પેરી ગઈ.

હતાશા વધતી ચાલી અને ્પછી તરો લક્ષણરો એ્ટલાં તીવ્ર 
બની ગયાં કે પ્રેરણાએ બેબીની જરા ્પણ રંભાળ રાખવાનું 
બંધ કરી દીધું. એ રહેજ રડે તરો ્પણ પ્રેરણા ખૂબ ગુસરે થઈ 
જાય. જાણે ્પરોતાનું બાળક જ ન હરોય. બ્ેસ્ટ ફીટડંગ ચાલુ હતું 
એ્ટલે રામાન્ય રીતે કરોઈ એબન્્ટ ટડપ્રેશન્્ટ દવા અેને રૂચવાઈ 
નહરોતી.

સયુરાઇડલ બની જતા કે્ટલાક ટકસરાઓમાં નછૂ્ટકે 
દવાઓની જરૂર ્પડતી હરોય છે, જે અ્પાવી જ જોઈએ. અલબત્ત, 
પ્રેરણાની 
રાયકરોથેર્પી 
ચાલુ થઈ. 
એને ‘મધર’ની 
ભૂસમકાની 
જવાબદારીનરો 
સવીકાર 
કરાવવામાં  

બેબી બ્લયૂઝ

મનદરુસ્ી
ડૉ. પ્રશાં્  ભીમાણી

ઉ  દ્યમી વયબકત લીકથી અલગ ચાલીને કામ 
કરવાનું રાહર કેળવી શકે તયારે આઇનરોકર 
જેવા 2 સબસલયન ડરોલરનું ગ્ૂ્પ જન્મ લે છે. 

આઇનરોકર  ગ્ૂ્પના 88 વષીદીય ફાઉન્ડર દેવેન્દ્ર જૈન 1.58 
સબસલયન ડરોલર ને્ટ વથ્સની રાથે આજે દેશના 87માં રૌથી 
ધનવાન ઉદ્યમી છે.

દેવેન્દ્ર જૈન 18 વષ્સની ઉંમરમાં જ ્પરોતાના સ્પતા 
સરદ્ધરોમલના ્પે્પર અને ન્યૂઝ સપ્રન્્ટ ટ્ેટડંગ સબઝનેરમાં 
જોડાઈ ગયા હતા. સદલહીની બસ્ટફન કરોલેજમાંથી 
ગ્ેજયુએશનની ટડગ્ી મેળવયા ્પછી તેમણે ટ્ેડર બની રહેવાનું 
્પરંદ નહરોતું. તેઓ મેન્યુફેકચટરંગ રેક્ટરમાં શકયતાઓ 
ત્પારવા લાગયા. સબ્ટ્ટશ ઓબકરજનમાં 
કાય્સરત એક સમત્રએ તેમને રલાહ આ્પી 
કે તેઓ એરથી ગેર સનષકષ્સણ (સનચરોવવરો) 
અને તરલીકરણ કરે. મેન્યુફેકચટરંગ 
ઇન્ડસટ્ીઝ, ખાર કરીને સ્ટીલ ઉદ્યરોગ તથા 
હેલથ કેર રેક્ટરમાં ઇન્ડબસટ્યલ ગેરની 
બહુ માંગ હરોવાથી આ સબઝનેરમાં 
રારરો નફરો છે. દેવેન્દ્ર જૈન મા્ટે તરો આ 
આઇટડયા અજૂબા રમાન હતરો. ્પરોતાના ભાઈ લસલત રાથે 
તે જમ્સની અને અમેટરકા ગયા. તયાં તેમણે ઇન્ડબસટ્યલ ગેર 
બનાવનારી કં્પનીઓ જોઈ અને જમ્સનીથી એક પલાન્્ટ 
ખરીદી લાવયા. ઈ.ર. 1963માં ઓબકરજન બનાવવા મા્ટે 
તેમણે ઇન્ડબસટ્યલ ઓબકરજન કં્પની બનાવી અને ્પૂણેમાં 
એક પલાન્્ટ સથાપયરો. તે વખતે દેશમાં લાયરન્ર-્પરસમ્ટ 
રાજય હતું. 80ના દશકામાં દેવેન્દ્ર જૈન હાઇડ્રોજન, કાબ્સન 
ડાયરોકરાઇડ અને સહસલયમ ગેર ્પણ બનાવવા લાગયા. 

કં્પની મેન્યુફેકચટરંગ રેક્ટર સરવાય ફામા્સસયુટ્ટકલર ઉદ્યરોગ 
અને હરોબસ્પ્ટલરને ્પણ દદીદીઓ મા્ટે ઓબકરજન રપલાય 
કરવા લાગી.

ઉદ્યમશીલતા અને લીકથી અલગ ચાલવાના રંસકાર 
દેવેન્દ્ર જૈનની બીજી અને ત્રીજી ્પેઢીને ્પણ મળયા છે. 
ઈ.ર. 1990માં તેમના ્પુત્ર ્પવન અને સવવેક તેમના 
કારરોબારી રહયરોગી બન્યા. ્પવને આઈઆઈએમ, 
સદલહીમાંથી તરો સવસવકે આઈઆઈએમ અમદાવાદમાંથી 
સબઝનેર મેનેજમેન્્ટનરો અભયાર કયયો છે. ઈ.ર. 1991માં 
ઇકરોનરોમી ઓ્પન થઈ તેથી સવદેશી કં્પનીઓએ ઇન્ડબસટ્યલ 
ઓબકરજન મા્ટે મેદાન મરોકળું કરી દીધું. ્પવન અને સવવેક 

જૈને અમેટરકન કં્પની એર પ્રરોડક્ટરને 
્પરોતાની સબઝનેર ્પા્ટ્ડનર બનાવી અને 
કં્પનીનું નામ આયનરોકર એર પ્રરોડક્ટર 
રાખવામાં આવયું. આ ભાગીદારી 
બાદ કં્પની 35 ્ટકા માકકે્ટ શેર રાથે 
ફરી ઇન્ડબસટ્યલ ગેર માકકે્ટની લીડર 
બની ગઈ. આઇનરોકર ગ્ૂ્પ દેશની 
રિાયરોજેસનક ્ટેન્કરનું ્પણ રૌથી મરો્ટું 

સનમા્સતા બની ગયું.
ઈ.ર. 2002માં ્પટરવારની ત્રીજી ્પેઢીના સરદ્ધાથવે 

એન્ટ્ી લીધી. સમસશગન યુસનવસર્સ્ટીમાંથી સમકેસનકલ 
એબન્જસનયરની ટડગ્ી મેળવનાર સરદ્ધાથ્સ ્પવન જૈનના 
્પુત્ર છે. તયારબાદ આઇનરોકર ગ્ૂ્પ રેસરિજરેન્્ટે્ટર 
કલરોરરો્ફલુઓરરોકાબ્સન બનાવવા લાગયું. એક દરોર એવરો ્પણ 
આવયરો કે દેશમાં માત્ર આઇનરોકર ગ્ૂ્પ રેસરિજરેન્્ટર ગેરની 
રાથે તેના સરસલન્ડર ્પણ બનાવતું હતું. ઈ.ર. 2010માં 

ભારત રસહત દેશના ઘણા દેશરોએ રીએફરી યૂઝ ઘ્ટાડવાનરો 
સનણ્સય કયયો, જે ્પયા્સવરણ મા્ટે સહતકારી નહરોતરો. તયારે આ 
આઇનરોકર ગ્ૂ્પનું મુખય ઉત્પાદન હતું. તેથી સરદ્ધાથ્સ જૈને 
રીએફરીને બદલે એચરીએફરી-22 બનાવવાનું શરૂ કયુાં 
જેને ગ્ીન હાઉર ગેર તરીકે માન્યતા મળી. આઇનરોકર 
ગ્ૂ્પે આના સબઝનેરથી રારરો નફરો મેળવયરો. રરપલર મૂડીના 
રરોકાણ મા્ટે ફરી નવા સબઝનેઝની શરોધ શરૂ થઈ.

ગ્ૂ્પના ફાઉન્ડર દેવેન્દ્ર જૈનના ્પગલે ચાલતાં ચાલતાં 
ટરન્યુએબલ એનજી્ડનરો અનુભવ ન હરોવા છતાં તેમના ્પુત્ર 
સવવેક અને ્પવને સવંડ સમલ બનાવવા મા્ટે આઇનરોકર  
સવંડ સલસમ્ટેડ નામની કં્પની બનાવી. જેનું કામકાજ 
દેવાંશ જૈન રંભાળી રહા છે. કાનવેજી મેલરોન યુસનવસર્સ્ટી, 
અમેટરકાથી ઇકરોનરોસમકરનું સશક્ષણ મેળવેલ દેવાંશ સવવેક 

જૈનના ્પુત્ર છે. આઇનરોકર સવંડ સલસમ્ટેડની રફળતાનું 
પ્રમાણ છે તેનું શેર માકકે્ટમાં સલબસ્ટંગ. કં્પનીનરો એક 
હજાર કરરોડ રૂસ્પયાનરો ્પબબલક ઇશયૂ 18 ઘણરો રબરરિાઇબડ  
થયરો હતરો.

આઇનરોકર ગ્ૂ્પનરો ્પબબલક ફેર છે ગ્ૂ્પની આઇનરોકર 
લીઝર સલસમ્ટેડ, જેના રમગ્ દેશમાં 116 મબલ્ટપલેકર છે. 
સરદ્ધાથ્સ કહે છે કે ગ્ૂ્પની અડધરો ડઝન કં્પનીઓનરો સબઝનેર 
જે ગસતએ વૃસદ્ધ કરી રહરો છે તેનાથી આશા છે કે આગામી 
્પાંચ વષ્સમાં અમે 20 હજાર કરરોડ રૂસ્પયાનરો વાસષ્સક 
કારરોબાર કરીશું. અમે અમારા દાદાજી ્પારેથી શીખયા છીએ 
કે સબઝનેરમાં દેવું કરીને છલાંગ લગાવવાના બદલે ્પરોતાના 
ટરરરોરીદીર ્પારેથી રેફ ગ્રોથ લેવરો જોઈએ. {
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પ્રકાશ િબયાણી

દેવેન્દ્ર જૈન જર્મની અને અરેરરકા ગયા. તયાાં તેરણે ઇન્ડસ્ટ્રિયલ ગેસ 
બનાવનારી કંપનીઓ જોઈ અને જર્મનીથી એક પલાન્્ટ ખરીદી લાવયા

ઓકકસજનથી મક્લ્પલેકસ સુધીનું
આઇનરોકસ ગ્ૂપ

મારી ફફયાન્સીને ચરમસીમાનરો ખયાલ આવ્રો નથી

સમસયા: રારે રારી રફયાન્સીને લગતો પ્રશ્ન પૂછવો છે. 
અરારા બાંનેની ઉંરર ત્ેવીસ વર્મની છે. અરે બાંને છેલલા 
એક વર્મથી રરલેશનરાાં છીએ અને આવતા વરષે અરારાાં 
લગન થવાનાાં છે. અતયાર સુધીરાાં અરે એક જ વાર સેકસ 
રાણેલુાં છે. એર ફોન સેકસ ઝનયઝરત રાણીએ છીએ, 
પરંતુ રારી રફયાન્સીને ચરરસીરાનો ખયાલ આવતો 
નથી. એને પ્રવાહી નીકળે છે, પણ કયારે ટ્ત્ાવ થાય છે 
તેની ખબર પડતી નથી. એ તયાાં ટ્પશ્મ કરે તયારે જ તેને 
ખબર પડે છે. આ પ્રોબલેર દૂર કરવા અરારે શુાં કરવુાં?
ઉકેલ: રામાન્ય રીતે જયારે ્પુરુષમાં સખલન વખતે 
ચરમરીમાનરો અનુભવ થતરો હરોય છે, ્પરંતુ મરો્ટાભાગની 
સત્રીઓને ્પુરુષની જેમ સખલન થતું હરોતું નથી.

હાથ લગાવવાથી, સ્પશ્સ કરવાથી, રેકરનરો સવચાર 
કરવાથી જેમ ્પુરુષને ચીકાશનાં થરોડાં ્ટી્પાંનરો સત્રાવ થાય છે 
તે જ રીતે સત્રીઓમાં ્પણ આવું કરવાથી તેમને પ્રાઇવે્ટ ભાગે 
ચીકાશ અનુભવાતી હરોય છે. જેને ઘણી સત્રીઓ સખલન 
માની લેતી હરોય છે. આ ચીકાશ ચરમરીમાની શરૂઆત 
છે, અંત નહીં અને ચરમરામીનરો આનંદ, તૃબપત અંત વખતે 
અનુભવાતરો હરોય છે. ઘણી સત્રીઓ ફરોરપલેમાં જ આ તૃબપત 
પ્રાપત કરી લે છે, જયારે અમુક સત્રીઓ આખા રમાગમ 

વખતે આ અનુભવ મેળવે છે, ્પરંતુ જયારે ફરોરપલેમાં 
્પૂરતરો રમય ફાળવવામાં આવેલરો ન હરોય અથવા ્પુરુષને 
શીઘ્રસખલનની તકલીફ હરોય તરો સત્રીને જાતીય રંતરોષનરો 
અનુભવ થતરો હરોતરો નથી અને ધીરે ધીરે તેને જાતીય રર 
ઓછરો થવા માડે છે.

આ જાતીય ચરમરીમાને ગુજરાતીમાં ‘્પરાકાષઠા’ અને 
અંગ્ેજીમાં ‘ઓગવેઝમ’ કે ‘કલાઇમેકર’ તરીકે ઓળખવામાં 
આવે છે. આ એક અનુભૂસત છે, જે અનુભવે છે તેને ખબર 
્પડે છે કે એ કેવી છે! અેને શબદરોમાં વણ્સવવી અઘરી છે.
ચરમરીમા સવશે આ્ટલી ્પાયાની વાત જાણવી જરૂરી છે.
{ દરેક વખતે ચરમરીમાનરો અનુભવ થાય તે જરૂરી નથી, 

વળી આ અનુભવ એકરરખરો જ હરોય તે જરૂરી નથી. આ 
આનંદ ઘણી બધી વસતુઓ ઉ્પર આધાર રાખતરો હરોય છે.

{ ઘણી સત્રીઓ એક જ વખતના રમાગમમાં ઉ્પરાછા્પરી 
બે, ત્રણ કે વધુ વાર ્પણ આ આનંદ એક જ વારના 

રમાગમમાં મેળવી શકે છે, ્પરંતુ તે દરેક વખતે શકય 
બનતું નથી.

{ ્પુરુષમાં એક વાર ચરમરીમા ઉ્પર ્પહોંચયા ્પછી તરત 
જ ઇબન્દ્રયમાં ઉતથાન આવતું નથી. ્ટૂંકમાં, ્પુરુષરોમાં 
ચરમરીમા હંમેશાં સખલન રાથે રંકળાયેલ બાબત છે. 
જયારે સત્રીમાં સખલન વગર જ ચરમરીમાનરો અનુભવ 
થાય છે.
આ્પે અતયારે કરોઈ જ સચંતા કરવાની જરૂર નથી. 

હાલના તબક્કામાં કરોઈ જ રારવાર કે દવાની જરૂર નથી.
સમસયા: રારી ઉંરર ચોવીસ વર્મની છે અને પતનીની 
ઉંરર છવવીસ વર્મની છે. અરારાાં લગનને દોઢ વર્મ થયેલુાં 
છે. અરે જયારે પણ સાંબાંધ રાખવાનો પ્રયતન કરીએ તયારે 
પતનીને દુખાવો થાય છે, જેથી અરે સાંબાંધ રાખી શકતાાં 
નથી. કોઈ સારા લયુઝરિકેશનનુાં રાગ્મદશ્મન આપશો 
જેનાથી ભઝવષયરાાં કોઈ નુકસાન ન થાય.

ઉકેલ: મરો્ટાભાગના ટકસરાઓમાં જયારે ફરોરપલેમાં ્પૂરતરો 
રમય ફાળવવામાં આવતરો નથી તયારે સત્રીને પ્રાઇવે્ટ 
ભાગમાં ્પૂરતી ચીકાશ અનુભવાતી નથી અને જો આ વખતે 
પ્રવેશ કરાવવાની કરોસશશ કરવામાં આવે તરો ્પતનીને દુખાવરો 
થાય છે અને રમાગમમાં સનષફળતા મળે છે. જો દરેક વખતે 
સત્રીને ખૂબ જ દુખાવરો થતરો હરોય અને તેના કારણે સનષફળતા 
મળતી હરોય તરો તેવા ટકસરામાં યરોસન્પ્ટલ વધારે જાડું કે 
મજબૂત હરોવું, જન્મજાત યરોસનમાગ્સમાં ખામી છે કે નહીં તે 
ડૉક્ટરી ત્પાર દ્ારા પ્રમાસણત કરી લેવું જોઈએ, ્પરંતુ કરોઈ 
કરોઈ વાર દુખાવરો રહેતરો હરોય તરો લરોકલ ઇન્ફેકશન છે કે નહીં 
તેની ત્પાર ્પણ જરૂરી બને છે. મરો્ટાભાગનાં ભરોગવયા 
વગરનાં લગનજીવનમાં જયારે દુખાવાના કારણે સનષફળતા 
મળતી હરોય તયારે સત્રીઓમાં વજાઇસનઝમ નામની તકલીફ 
કારણભૂત હરોય છે.

વજાઇસનઝમની તકલીફમાં જયારે રમાગમનરો પ્રયાર 
કરવામાં આવે તયારે અથવા ઘણી વાર તેના સવચાર માત્રથી 
યરોસનમાગ્સના સનાયુઓ રંકરોચાઈ જતા હરોય છે અને પ્રવેશ 
સનષફળ બને છે અને જો બળનરો પ્રયરોગ કરવામાં આવે તયારે 
સત્રીને દુખાવરો થાય છે. ઘણી વાર તરો સત્રી ્પરોતાના રાથીને 
ધક્કરો મારી દૂર કરવાનરો પ્રયતન ્પણ આ વખતે કરતી હરોય 
છે. આવા વખતે ઓ્પરેશન દ્ારા યરોસનમાગ્સ ્પહરોળરો 
કરવાથી કે કરોઈ લયુસબ્કેશન વા્પરવાથી ફાયદરો થતરો હરોતરો 
નથી.તમે ફરોરપલેમાં ્પૂરતરો એ્ટલે કે ્પંદરથી વીર સમસન્ટનરો 
રમય આ્પરો. તમે કરોઈ ્પણ વરો્ટર રરોલયુબલ લયુસબ્કેશનનરો 
ઉ્પયરોગ કરી શકરો છરો. {  dr9157504000@shospital.org

જાણવુ ંજરૂરી છટે
ડૉ. પારસ શાહ

દરેક વખતે 
ચરરસીરાનો 

અનુભવ થાય કે આ 
અનુભવ એકસરખો 

જ હોય તે જરૂરી નથી

માત્ર હાથેથી થાય એ જ સેવા?

ઘરરાાં રાાંદા કે ઘરડાાં લોકોની 
સારસાંભાળ રા્ટે પગારદાર 

વયસ્કત રાખો તો આપણો પ્રેર 
ઓછો થઈ જાય?

ચો
યા્સરી વષ્સના દાદાજી હજી ગઈ કાલ રુધી 
બધી રીતે હેલધી હતા. ઘણા રમયથી 
સબઝનેર તરો ્પુત્રરોને રોં્પીને ટર્ટાયર થઈ 

ગયેલા, ્પણ રાવ નવરા બેરવાનું ફાવે નહીં. તક 
મળતાંની રાથે બહારગામ ફરવા ઊ્પડી જાય. મુંબઈમાં 
હરોય તયારે ્પણ ઘરમાંથી કમ રે કમ એકવાર બહાર ન 
નીકળે તરો એમને ચેન ન ્પડે. દાદીને કરોઈવાર કં્ટાળરો 
આવે, ્પણ દાદાજી ન થાકે. ઘરમાં દીકરા તરો ઠીક, 
એમની ્પતનીઓ અને દીકરીઓને ્પણ દાદાજી રાથે 
ફાવે, કારણ કે એ ખરો્ટી કચકચ ન કરે. નાન્પણ અને 
યુવાનીમાં ્પરોતે બહુ મરો્ટા, રંયુકત ્પટરવારમાં રહેલા ્પણ 
ખુદના દીકરા મરો્ટા થયા ્પછી ્પરોતાની રાથે જ રહેવા 
જોઈએ, એવરો દુરાગ્હ ્પણ એમણે નહરોતરો રેવયરો. એક 
દીકરરો જીદ કરીને રાથે રહરો, બીજા બે જણે રાવ નજીકમાં 
જ ્ફલે્ટ લેવાનું ્પરંદ કયુાં. ્ટૂંકમાં, જુદા ખરાં ્પણ રાથે 
ને રાથે. દાદાજી જલરા કરે અને કરાવે. અચાનક એક 
સદવર માંદા ્પડા અને ્પડા તરો એવા કે  શરીરે જાણે 
અતયાર રુધી રાજાનરવા રહેવાની બધીયે ફી એકરાથે 

વરૂલ કરી લીધી. હરોબસ્પ્ટલમાંથી ઘેર આવયા, ્પણ હવે 
બધાંનરો શ્ાર અધધર રહે. દીકરાઓ ઓટફરમાંથી ફરોન 
કરતા રહે, એમની ્પતનીઓ થરોડી થરોડી વારે ્પપ્પાજીને 
જોયા કરે. દાદીની તરો ઊંઘ જ ઊડી ગયેલી. 
થરોડા રમય બાદ દાદાજીને ફરીથી હરોબસ્પ્ટલ લઈ જવા 
્પડા, ્પણ આ વખતે ઘેર ્પાછાં આવયા બાદ રવા્સનુમતે 
સનણ્સય લેવાઈ ગયરો કે ચરોવીરે કલાક માત્ર દાદાજીનું 
ધયાન રાખે એવરો માણર રાખી લેવરો. એજન્રીએ આવરો 

એક માણર મરોકલયરો. સદવર-રાત 
રાથે રહેવા મા્ટે મસહને ત્રીર 

હજારનરો ્પગાર અને 
બે ્ટાઇમ જમવા 

ઉ્પરાંત ચા-નાસતરો ્પણ આ્પવાના. આ ઘરના લરોકરો 
્પૈરે્ટકે રુખી છે, ્પણ અગસણત ્પૈરાની છરોળરો નથી 
ઊડતી. તેમ છતાં એમણે કરોઈ કચવા્ટ સવના માણર રાખી 
લીધરો. આ વાતને આજે લગભગ ચાર મસહના થઈ ગયા. 
દાદાજીની તસબયત હવે રુધારા ્પર છે, ્પણ નબળાઈ છે. 
સબબલડંગમાં એક માળ જે્ટલી ચડઊતર કરી લે, ્પણ વધુ 
્પડતું હરવા ફરવાનું કે લરોકરો રાથે લાંબી વાતરો કરવાનું 
એમને ઝાઝું ગમતું નથી. કયારેક વળી જમવાની ના ્પડી 
દે, તયારે એમને રમજાવવા કે ધમકાવવા ્પણ ્પડે. 
સનયસમત બલડપ્રેશર ચેક કરવાનું, દવા આ્પવાની, 
બેઠાંબેઠાં ્પણ થરોડી કરરત કરાવવાનું જરૂરી છે. ઘરના 
લરોકરો ધયાન તરો હજીયે રાખે છે, ્પણ હવે એમનું ્ટેન્શન 
ઓછું થયું છે, કારણ કે આસરસ્ટન્્ટ તરીકે રાખેલા ્પેલા 
યુવાને આ બધી જવાબદારી રંભાળી લીધી છે. દાદાજીની 
રગવડરો રચવાય છે અને ઘરના લરોકરો ્પરોત્પરોતાના 
કામમાં ધયાન આ્પી શકે છે. દાદીમા ્પણ સચંતામુકત 
થઈને હવે મંસદરે કે ગાડ્ડનમાં જઈ શકે છે.

હમણાં આ ફેસમલીને જોયું તયારે સવચાર આવયરો કે 
બીજા લરોકરો ્પણ કેમ આવું નથી કરતા? નબળી આસથ્સક 
્પટરબસથસત ધરાવતા ્પટરવારરોની અહીં વાત નથી. એમને 
ત્રીર તરો બાજુએ રહા, મસહને ્પાંચ-રાત હજારના બાઈ 
કે ભાઈ રાખવાનું ્પણ ન ્પરવડે, ્પરંતુ અ્પર સમડલ 
કલાર લરોકરો શું કામ એમના બીમાર કે વયરોવૃદ્ધ ફેસમલી 
મેમબર મા્ટે રતત એનું જ કામ કરે, એવી ્પગારદાર 
વયબકત રાખવાનું ્ટાળે છે? એવુંયે નથી કે એ બધા કંજૂર 
છે. કયારેક તરો બીમાર વયબકતની ્પરોતાની બચત અને 
્પેન્શનના રૂ્પમાં થતી આવક ્પણ એક જણને ્પગાર 
આ્પવા ્પૂરતી હરોય છે. તરોયે ઘરના જ લરોકરો રેવા 
કરવાનરો આગ્હ રાખે છે, રાધર એમના માથે આ 
જવાબદારી આવી જાય છે. થરોડા સદવરરોની વાત હરોય 
તરો ઠીક છે, ્પણ બીમારી બહુ લાંબરો રમય ચાલે તયારે? 
બહારના લરોકરો વખાણ કરે કે ફલાણાં દીકરા, દીકરી કે 
વહુએ તરો માંદા વડીલની બહુ રેવા કરી, ્પરંતુ ્પરોતાના 
હાથ-્પગ દ્ારા થાય એ જ રેવા કહેવાય? માંદી વયબકતનું 
ધયાન રાખવા મા્ટે બીજાએ ્પરોતાની રુખરગવડ, 
સવતંત્રતા જતી કરવી એ જ પ્રેમની સનશાની ગણાય? 

એક એવી દલીલ થાય છે કે બહારના માણરને ગમે 
તે્ટલા ્પૈરા આ્પરો તરોયે એ ઘરની વયબકત જેવી રેવા 
તરો ન જ કરી શકે, ્પરંતુ કરોલમની શરૂઆતમાં જેમની 
વાત કરી એ દાદીમા બહુ સ્પષ્ટ શબદરોમાં કહે છે કે, 

બહુ લાંબું ચાલે તરો ઘરના લરોકરો ્પણ થાકી જાય. 
અરે! ્પસત વારંવાર ્પગ દબાવવાનું કહે  

 

આપણી  
વા્

વરાષા પાઠક

અનુસંધાન  છઠ્ા પાને 
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