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અંગ દાન

અંગ દાન એ પ્રત્ારોપણની (ટ્ાન્સપ્ ાન્ટ) 
જરૂરર્ાતવાળી કોઈ વ્ક્તને મદદ કરવા મા્ટ ે
અપાતી અંગની ભે્ટ છે. આખા UKમાં દર વર્ષે 
અંગોના પ્રત્ારોપણો દ્ારા હજારો ્ોકોના 
જીવન બચાવવામાં અથવા સુધારવામાં આવે છે. 
પણ દરરોજ આખા UKમાં અંગ પ્રત્ારોપણની 
રાહ જોતા કોઈનું મૃત્ુ થઈ જા્ છે.

મૃત્ુ પામે્ા ્ોકો જે અંગોનું દાન કરી શકે તેમાં 
હૃદ્, ફેફ્સાં, રકડની, લ્વર, સવાદપુપંડ અને 
નાના આંતરડાનો ્સમાવેશ થા્ છે. ચામડી, 
હાડકાં, હૃદ્ના વાલવ અને આંખોના પારદશ્શક 
પડદાઓ (કૉરનં્ાઝ) જેવી પેશી પણ અન્ 
્ોકોને મદદ કરવા મા્ટ ેઉપ્ોગમાં ્ઈ શકા્ 
છે. એક જ રકડની અથવા લ્વરના ભાગનું 
જીવતે જીવત દાન પણ શક્ય છે. 

અંગોનું દાન કરવા વવ્ે વવચારવું 
્ા ્ાટે ્િતવપૂર્ગ છે?

હવે તબીબી પ્રગલતની ્સાથે રકડની, લ્વર અને 
હૃદ્ની નનષફળતા જેવી લવલવધ છેવ્ટની 
કસથલતઓથી પીડાતા ્ોકોની જીવવાની 
શક્યતાઓ વધારવા મા્ેટ પ્રત્ારોનપત અંગો અને 
પેશીઓનો ઉપ્ોગ કરવો શક્ય છે. હવે પહે્ા 
કરતા વધારે ્ોકો આ કસથલતઓથી પીડા્ છે 
અને કે્ટ્ાક વંશી્ ્સમૂહો અન્ો કરતા વધુ 
અ્સરગ્રસત હોવાનું જણા્ છે.

આજે અંગની જરૂરર્ાતવાળી વ્ક્ત કદાચ 
અપરરલચત હો્, પણ આવતી કા્ે તે તમારી 
ઓળખીતી અને સનેહી વ્ક્ત હોઈ શકે છે. 
તેથી તમારે અંગ દાતા બનવું છે કે કેમ તેનો 
નનણ્શ્ ્ેવા, તે નનણ્શ્ NHSના અંગ દાન 
રજજસ્ટર (NHS Organ Donor Register) 
પર નોંધાવવા, અને પછી તમારા પરરવારને 
જણાવવા મા્ટ ેકૃપા કરીને ્સમ્ ્ો.

પરરવારનંુ િા્ેલ થવું

UKના બધા લવસતારોમાં પરરવારો અંગ દાનમાં 
અગત્ની ભૂલમકા ભજવે છે, પછી ભ્ે ત્ાં 
ઑપ્ટ ઇન (પ્સંદ કરો) સ્સસ્ટમ અમ્માં હો્ કે 
ઑપ્ટ આઉ્ટ (નાપ્સંદ કરો). 

જો તમે અંગ દાતા બની શકો તેવા ્ંસજોગોમાં 
મૃત્ ુપામો, તો અંગ દાનની/ના એક નનષણાત ન્સ્શ 
કદાચ એ જોવા મા્ટ ેNHSનુ ંઅંગ દાન રજજસ્ટર 
(NHS Organ Donor Register) ચકા્સશ ેકે 
શુ ંતમે તમારો નનણ્્શ  નોંધાવ્ો હતો, અન ેતમે 
દાતા બનવા માગંતા હતા કે કેમ તે અંગે તમારા 
નજીકના ્સબંધંીઓ ્સાથ ેવાત કરશ.ે શુ ંથશ ેતેના 
મા્ટ ેતમારા પરરવારનો અજભપ્રા્ અત્તં 
મહતવપ્ૂણ્શ છે. તો, તમારો નનણ્્શ  ગમે તે હો્, 
એ મહતવપ્ૂણ્શ છે કે તેઓ જાણતા હો્ કે તમે શું 
ઇચછો છો. આ તેમના મા્ટ ેતમારા નનણ્્શ નુ ંમાન 
રાખવંુ ્સરળ બનાવશ.ે



અંગ દાન ક્ારે થઈ ્કે?

ડૉ્્ટરો અન્ સવાસ્થ્ ્સંભાળ કમ્શચારીઓ 
દદદીનું જીવન બચાવવા મા્ટ ેબધા શક્ય પ્ર્તનો 
કરવા પ્રલતબદ્ધ છે. જીવન બચાવવાના બધા 
પ્ર્તનો નનષફળ જા્ અને પ્રત્ારોપણ ્ટીમથી 
્સંપૂણ્શપણે સવતંત્ર હો્ તેવા ડૉ્્ટરોએ મૃત્ુની 
પુલટિ કરી દીધી હો્ ત્ારબાદ જ અંગ દાનનો 
લવચાર કરવામાં આવે છે.

UKમાં મો્ટાભાગના દાન કરે્ા અંગો મગજની 
ગંભીર ઈજાથી મૃત્ુ પામે્ા, અને ઇન્ટકેન્સવ 
કૅર ્ુનન્ટમાં વેલન્ટ્ે્ટર પર હો્ તેવા ્ોકો 
પા્સેથી આવે છે. મગજની ઈજાથી જીવન મા્ટ ે
જરૂરી એવા મગજના પા્ામાં આવે્ા સતંભ 
(બ્ેઇન સ્ટમે)માં રહે્ા પ્રાણભૂત કેનદ્ો 
નુક્સાનગ્રસત થઈ જા્ છે. ડૉ્્ટરો આને 
જ્ાનતંત-ુલવજ્ાનના માપદંડનો ઉપ્ોગ કરીને 
મૃત્ુની પુલટિ કહે છે, જેને ‘બ્ેઇન સ્ટમે ડથે’ 
પણ કહેવા્ છે. આ કૉમા (બેભાન કસથલત)માં 
હોવા અથવા ‘વનસપલત જેવું જીવન જીવવા 
(vegetative state)’ જેવું નથી. પ્રત્ારોપણ 
્ટીમથી સવતંત્ર બે સ્સનન્ર ડૉ્્ટરો દ્ારા કડક 
રાષ્ટી્ માગ્શદશ્શનનું પા્ન કરીને બે જુદા જુદા 
પ્ર્સંગો પર તપા્સો કરવામાં આવે છે.

જ્ાનતંત-ુલવજ્ાનના માપદંડનો ઉપ્ોગ કરીને 
મૃત્ુની પુલટિ કરવામાં આવે ત્ારે દદદી હજુ 
વેલન્ટ્ે્ટર (ફેફ્સાંમાં હવા મોક્નાર અને 
શરીરમાં ્ોહીના પરરભ્રમણમાં ્સહા્ક બનતું 
મશીન) પર હો્ છે. આ અંગોને, પ્રત્ારોપણના 
વધુ આરોગ્પ્રદ પરરણામ મા્ટ ેજરૂરી એવા, 
ઑક્્સજન-્સમૃદ્ધ ્ોહીના પૂરવઠાથી વંલચત 
થતા અ્ટકાવે છે.

પોતાના પરરવારની ્સંમલતથી જીવનને ્ટકાવી 
રાખનારી ્સઘન ્સંભાળ ્સારવાર (ઇન્ટને્સીવ કૅર 
ટ્ી્ટમેન્ટ) બંધ કરાવનાર ્ોકો પણ અંગોનું દાન 
કરી શકે છે. તેના તરત પછી જો હૃદ્ બંધ પડ ે
અને ્ોહીનું પરરભ્રમણ બંધ થઈ જા્, તો 
મૃત્ુની પુલટિ કરવામાં આવે છે અને દાન કરી 
શકા્ છે. આને ‘પરરભ્રમણ ્સંબંલધત મૃત્ુ 
પછીનું દાન (donation after circulatory 
death)’ કહેવા્ છે.

કાળજી અને આદર

અંગો અને પેશીઓ કાઢવાનું કામ અત્ંત 
કાળજી અને આદરથી કરવામાં આવે છે. 
ત્ારબાદ પરરવાર મૃતદેહને જોઈ શકે છે અને 
જો પરરવાર ઇચછે તો કમ્શચારી પાદરી અથવા 
સથાનનક ધારમંક આગેવાનનો ્સંપક્ક  કરી શકે છે.



ભરત કક્કડે (Bharat Kakkad) તે્ના અચાનક મૃત્ુ પછી બંને રકડની, તે્ના 
કૉરનમિ્યાઝ અને અન્ય પે્ી દાન કરી.

તે્ના પતની અને બે રદકરાઓ અંગ દાન કરવા િં્ત થ્યા કારર કે તે્ને લાગ્ું કે 
બીજા લોકોને ્દદ કરવી એ ભરતનો સવભાવ િતો અને તે એક હિમિદ ુતરીકેની તે્ની 
્ાન્યતાઓ અને શ્રદ્ા, ખાિ કરીને િેવાની પરંપરા, પ્ર્ારે િતું.



હિમિદ ુગ્ંથો્ાં અંગ દાનના વવચારને િ્થ્ગન 
આપતા ઘરા િંદભભો છે. દાન (daan) એ 
િંસકૃત્ાં ડોને્ન (donation) ્ાટેનો મૂળ 
્બદ છે જેનો ્તલબ છે વનસવાથ્ગપરે 
આપવું. દિ વન્ય્ો (િદ્ ગુરી ક્ભો)ની ્યાદી્ાં 
દાન ત્ીજા ક્ર્ે આવે છે.

“જીવનની ભેટ આપવી – અથવા અન્ય 
લોકોને જીવવા્ાં ્દદ કરવી – હિમિદ ુ
ધ્્ગ્ાં ‘દાન (daan)’ અથવા ડોને્નનું 
(donation) સવરૂપ ગરવા્ાં આવે છે. 
ભાગ્ય અથવા નિીબનો ્તલબ એ 
નથી કે ત્ે બી્ાર િોવ તો િારવાર 
્ેળવવાનો પ્ર્યતન ન કરો. કોઈ પર 
પ્રકારનું અંગ દાન સવીકારવા્ાં કંઇ જ 
ખોટંુ નથી.”

્સાધુ ્ોગલવવેકદા્સ (Sadhu Yogvivekdas), 
વડા ્સાધુ, BAPS શ્ી સવામીનારા્ણ મંરદર, ્ંડન

“દાન કરવી ્ક્ િો્ય તેવી બધી 
વસતુઓ્ાંથી ત્ારં પોતાનું ્રીર દાન 
કરવું અનેક ગણં વધારે ્યોગ્ય છે.”

મનુસમૃલત

મૃત્ુ પછી જીવન એ પહંદઓુની મજબૂત 
માન્તા છે અને પુનજ્કનમની ચાલુ રહેતી 
પ્રરરિ્ાનો ભાગ છે. કમ્શનો સ્સદ્ધાંત નક્ી કરે છે 
કે હવે પછીના જનમમાં આતમાની કેવી ગલત 
થશે. ભગવદ્ ગીતા નશ્વર શરીર અને અલવનાશી 
આતમાને શરીર ્સાથે વસ્તોના ્સંબંધ જેવું ્સરળ 
રીતે વણ્શવે છે:

“જે રીતે વ્યક્ત નવા વસ્તો પિેરવા ્ાટે 
જૂના ઘિાઈ ગ્યેલા વસ્તો ઉતારી ફેંકે છે, 
તે જ રીતે ્ાશ્વત આત્ા મૃત્ુ થ્યા 
પછી જૂનું ્રીર છોડે છે અને નવા 
્રીર્ાં પુનજ્જ ન્ લે છે.”

ભગવદ્ ગીતા, અધ્ ા્ 2:22

હિમિદ ુધ્્ગ અને  
અંગ દાન



વૈજ્ાનનક અન ેતબીબી લવવરણ ગં્રથો (ચરક અને 
સશુ્તુ ્સનંહતા (Charaka and Sushruta 
Samhita)) વેદોનો મહતવપૂણ્શ ભાગ છે. ચરક 
ઋલર્ આંતરરક ઔર્ધ લવજ્ાન ્સાથ ેનનસબત ધરાવે 
છે જ્ારે સશુ્તુ ઋલર્ અંગો અન ેહાથ-પગના 
પ્રત્ારોપણોના ્ક્ષણોનો ્સમાવેશ કરે છે:

“હિમિદ ુધ્્ગ પ્ર્ારે, િખાવત (િેવા) ્બદ 
ઊંડો અથ્ગ ધરાવે છે કે બીજી વ્યક્તને 
જીવન આપવા ત્ારા ્રીરનો ભાગ 
દાન કરવો એ જીવન દરવ્્યાન કે જીવન 
પછી ત્ે જે્ાં િિભાગી બની ્કો 
તેવી િખાવત (િેવા)નું ઉચચત્ સવરૂપ 
છે. ધ્્ગ્ાં તેનાથી આગળ કંઇ જ નથી. 
િખાવત (િેવા) ્બદ ગીતાજી, વેદો 
અને ઉપવનષદો્ાં ઝીરવટપૂવ્ગક 
િ્જાવવા્ાં આવ્યો છે.”

મહેનદ્ભાઈ પંડ્ા (Mahendrabhai Pandya), 
્સે્ટરમા ંજ્ારામ મંરદરના વડા પૂજારી અન ેપહદં ુ
પૂજારીઓના મંડળના ભૂતપૂવ્શ અધ્ ક્ષ

“હિમિદઓુ વનસવાથ્ગ કૃત્યો કરીને િારા ક્ભો 
ભેગા કરે છે અને ્રીરના અંગો, ખાિ 
કરીને મૃત્ુ પછી દાન કરવા કરતા વધુ 
િારં કાર્મિક ફળ શું િોઈ ્કે, કે જ્યારે 
તે આપરા ્ાટે ઉપ્યોગી નથી િોતા, 
પરંતુ અન્ય લોકોને વધુ િારં જીવન 
જીવવા્ાં ્દદ કરી ્કે છે - આપરા 
પવવત્ ગ્ંથો્ાં અંતઃસથાવપત હિમિદ ુ
પરંપરા, જે પ્ર્ારે પ્રાચીન ભારત્ાં  

પર દેખીતી રીતે સુશ્ુત ઋવષ દાન કરેલા 
િાથ-પગ અને અંગોથી ‘પ્રત્યારોપર 
્સ્તરક્ર્યા’ કરતા િતા.”

અનન્ ભાનો્ટ (Anil Bhanot) OBE, પહંદ ુ
પરરર્દ UKના (Hindu Council UK) સથાપક 
્સભ્ અને નન્ામક

“િંુ ્ક્ક્પરે ્ાનું છંુ કે અંગ દાન એ 
કોઈ પર ્ાનવ આપી ્કે તેવું શ્રેષ્ઠ 
દાન છે.”

શ્ીમતી તૃપપત પ્ટે્  (Mrs Trupti Patel) 
સબ્્ટનના પહંદ ુગોષ્ીમંડળના (Hindu Forum 
of Britain) પ્રમુખ

પહંદ ુધમ્શ લવશેની માનહતી www.bbc.
co.uk/religion રથી ઉપ્બધ છે

જૈન અને પહંદ ુઅંગ દાન ્સંચા્ન જૂથ (Jain 
and Hindu Organ Donation Steering 
Group, JHOD) પહંદ ુઅને જૈન ્સમુદા્ોમાં 
અંગ દાન લવશે ્ોકોને સશસક્ષત કરવા ્સખત 
મહેનત કરે છે. આ જૂથે ્સમુદા્ો મા્ટ ે
્સં્સાધનો ્સજ્ા્શ છે અને અંગ દાનને પ્રોત્સાહન 
આપવાના તેમના પ્ર્ા્સોમાં ્સામુદાલ્ક જૂથોને 
રાષ્ટી્ સતરે ્સહા્ કરે છે.

Twitter (કવિટર) @JHOD_UK  
www.facebook.com/jhoduk

JHOD લવશે વધુ માનહતી મા્ટ,ે કૃપા કરીને તેના 
અધ્ ક્ષ, રકરી્ટ મોદીનો (Kirit Modi) ્સંપક્ક  
કરો kiritmodi1@hotmail.com



ત્ારી પિંદગી કરવી

િંુ કેવી રીતે દાતા બનું?

જો તમે તમારા મૃત્ુ પછી તમારા બધા અથવા કે્ટ્ાક અંગો અથવા પેશી દાન કરવા માંગતા હોવ, 
તો તમારો પરરવાર તમારી ઇચછા લવશે જાણે અને તમારા નનણ્શ્નું માન રાખે તેની ખાતરી કરવાની 
શ્ેષ્ રીત છે NHSના અંગ દાન રજજસ્ટર પર દાતા તરીકે નામ નોંધાવવું અને તમારા પરરવારને તમારો 
નનણ્શ્ જણાવવો. તમારો ધમ્શ/માન્તા મહતવપૂણ્શ છે કે કેમ અને દાન લવશેની ચચા્શના ભાગરૂપે તેની 
લવચારણા થવી જોઈએ કે કેમ તે પણ તમે રજજસ્ટર પર નોંધાવી શકો છો.

્ારે દાન ન કરવું િો્ય તો શું?

જો તમારે દાન ન કરવું હો્, તો NHSના અંગ દાન રજજસ્ટર (NHS Organ Donor Register) પર 
આ નનણ્શ્ નોંધાવવો અને તમારા પરરવારને જણાવવું મહતવપૂણ્શ છે.

જો તમે કે્ટ્ાક અંગો અથવા પેશી દાન કરવા રાજી હો પણ અન્ નહીં તો દાનમાંથી ‘ઑપ્ટ આઉ્ટ 
(પ્સંદ ન કરો)’ થશો નહીં. તેના બદ્ે, અંગ દાતા તરીકે નામ નોંધાવો અને તમે દાન કરવા ઇચછતા 
હો તે અંગો અથવા પેશી પ્સંદ કરો.

જો િંુ દાનનો વનર્ગ્ય કરવા કોઈને ની્વા ્ાંગુ તો શું?

organdonation.nhs.uk પરથી ડાઉન્ોડ કરવા મા્ટ ેફૉમ્શ ઉપ્બધ છે જેના દ્ારા તમે અન્ 
કોઈને તમારા મા્ટ ેદાનનો નનણ્શ્ કરવા નીમી શકો છો. તમારે આ ફૉમ્શ પૂણ્શ કરીને પાછંુ મોક્વું 
પડશે. કૃપા કરીને નોંધ ્ેશો કે તમારા મા્ટ ેનનણ્શ્ કરવા તમે પ્રલતનનલધને કા્દે્સર રીતે નીમી શકો કે 
નહીં તેનો આધાર UKમાં તમે ક્યાં રહો છો તેના પર છે.

વધુ જાણવા મા્ટ ેઅને તમારો નનણ્શ્, ગમે તે હો્, નોંધાવવા મા્ેટ organdonation.nhs.uk 
પર જાવ અથવા 0300 123 23 23 પર કૉ્ કરો. 



મે 2020માં અદ્યતન કરે્

અંગ અને પેશીના દાન

લવશે વધુ જાણવા મા્ટ,ે

Organdonation.nhs.uk  
પર જાવ
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