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(A page from a printed book) 

♦Aachari Sab Jag Mila : Rachana Nagrik♦ 
(A book of selected thoughts of Raman Pathak – ‘Vachaspati’)  
 
●© 2002, ભાનલલીઔાવ ટરસ્ટ, ખુજયાત● 

આ ુસ્તીઔા અથલા ુસ્તીઔાના ઔઈ બાખન ઈરકે્ટટરનીઔ, ભીઔેનીઔર, પટઔી, યેઔડથ અથલા અથલા ફીજી ઔઈ 
યીતે છાતાાં ઔે પ્રદળીત ઔે પ્રઔાળીત ઔયતાાં શેરાાં ભાનલલીઔાવ ટરસ્ટની રેકીત ુલથભાંજુયી અનીલામથ છ.ે 
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અભદાલાદ–380 054  
પન : 99099 26267 ઈ–ભેઈર : rjsavani@gmail.com   
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વુમાથ ઑપવેટ,  
આાંફરી, અભદાલાદ–380 058 

 
●ટાઈ વેટીંખ● 
ઔભર ઔૉમ્પ્મુટય 
15, અબખભ વવામટી, ળાાંતીલન, ારડી,  
અભદાલાદ–380 0007  
પન : 66 32 586 

mailto:rjsavani@gmail.com


આચાયી વફ જખ ભીરા                 http://govindmaru.com                 4 

 

(A page for eBook) 

♦Aachari Sab Jag Mila : Rachana Naik♦ 
(A book of selected thoughts of Rationalist Raman Pathak – ‘Vachaspati’)  

 
 

© ભાનલલીઔાવ ટરસ્ટ, ખુજયાત 
આ ુસ્તીઔા અથલા ઈ.ફુઔના ઔઈ બાખન ઈરેક્ટટરનીઔ, ભીઔેનીઔર, પટઔી, યેઔડથ અથલા અથલા ફીજી ઔઈ યીત ે

છાતાાં ઔે પ્રદળીત ઔે પ્રઔાળીત ઔયતાાં શેરાાં ભાનલલીઔાવ ટરસ્ટની રેકીત ુલથભાંજુયી અનીલામથ છ.ે 
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●ઈ.ફુઔ પ્રઔાળઔ● 

ભણી ભારુ, 
405, વયખભ એાટથભેન્ટ, ઔૃી મુનીલવીટી વાભે, નલવાયી 
સ્ટ : એરુ એ. વી. – 396 450 વેરપન : 9537 88 00 66  
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♦ભાખથદળથન અને વોજન્મ♦ 

યભેળ વલાણી 
ઈ–ભેઈર : rjsavani@gmail.com   
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વાાંચે ઔઈ ન તી જઈ ઝુઠ ેજખ તીમામ, 
ખરી ખરી ખયવ પીયૈ ભદીયા ફૈઠી ફીઔામ. 

આચાયી વફ જખ ભીરા, ભીરા ફીચાયી ન ઔમ, 
ઔટી અચાયી લાયીમે એઔ ફીચાયી જો શમ. 

બાંલયજાર ફખુજાર શૈ ફુડ ેજીલ અનેઔ, 
ઔશ ઔફીય તે ફાાંચી શૈ જીનતે હૃદમ ફીફેઔ. 

વત્મ ય ઔઈને લીશ્વાવ નથી. જખત જુઠાન જ લીશ્વાવ 
ઔયે છ.ે જુને, ખયવ લેચલા ખરી ખરીએ ગભુલુાં ડ ેછ,ે ણ 
ભદીયા ત દુઔાને જ ફેવીને લેચામ છ.ે.. જડ–આચાયભાાં અટલાઈ 
ડરુેાં આકુાં જખત જોમુાં; ણ ઉંડ લીચાય ઔયનારુાં  ઔઈ જણામુાં 
નશીં. જ્ઞાન–લીચાય ઔયનાય એઔ જણ ણ ભ ેત તનેી આખ 
જડ–આચાયલાા ઔયડન ે ણ ન્મછાલય ઔયી દેલામ... ઔફીય 
ઔશે છ ેઔે ભ્રભની ભ્રભયજા અન ેઔટની ફખરાજાભાાં પવાઈન ે
ઔેટરામે જીલ વાંવાયભાાં ડફુી ભયે છ;ે ણ જનેા હૃદમભાાં 

લીલેઔળક્ટતી કીરી છ ેતે જ તેભાાંથી ફચી ળઔળે. 

(((●))) 
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અનુક્રમણીકા 

લાચઔભીત્રની વાંદખીના રેક ય ક્ટરીઔ ઔયતાાં જ, તે રેકનુાં ાનુાં કુરળે. એ જ 

પ્રભાણે દયેઔ રેકભાાં જ ે તે ‘રેકના ળીથઔ’ની નીચ ે જભણી ફાજુએ રકલાભાાં આલેર 

‘અનુક્રભણીઔા’ ળબ્દ ય ક્ટરીઔ ઔયતાાં જ આ અનુક્રભણીઔા કુરળે. આ વુલીધાન રાબ રેલા 
લાચઔભીત્રને લીનન્તી છ.ે 

 

I લીચાયજખતનુાં ભોંધુાં યતન  ♦  7  12 ળાઔાશાય, ભાાંવાશાય  ♦  99 

II યૅળનારીઝભની દીલાદાાંડી ♦  10  13 ભાનલઅધીઔાય   ♦  102 

01 ધભથ, ઈશ્વય  ♦  12  14 લાંચીતતા, અન્મામ, ળણ  ♦ 106 

02 અધ્માત્ભ  ♦  26  15 રઔળાશી, વામ્મલાદ  ♦  115 

03 અયલીન્દ, ઔૃષ્ણભુતી, યજનીળ  ♦  35  16 ખાાંધીલાદ  ♦  122 

04 ઔભથઔાાંડ, ભીથ્માચાય  ♦  40  17 ભૃત્મુ  ♦  129 

05 જ્મતી  ♦  49  18 દારુફન્ધી  ♦  132 

06 ચભત્ઔાય  ♦  52  19 વેક્ટવ  ♦  137 

07 યૅળનારીઝભ  ♦  59  20 વેક્ટમુરયીઝભ  ♦  146 

08 ળીક્ષણ, વાંસ્ઔાય  ♦  66  21 અબીવ્મક્ટતી સ્લાતન્્મ  ♦  151 

09 વાશીત્મ  ♦  83  22 જીલનવાથી  ♦  156 

10 વભુશભાધ્મભ  ♦  88  III અભાયાાં પ્રઔાળન  ♦  160 

11 ભશીરા  ♦  90  IV અન્તીભ ટાઈટર ેજ  ♦  164 

સન્દર્ભ : આક્રળ ● સ્લપ્નવાંઔેત ● ઉંડા અન્ધાયેથી ● લીચાયદળથન ● લીચાયલીલેઔ ● 
લીચાયભાધુયી ● જીલનદળથન ● ભનનદળથન ● ચીન્તનદળથન ● વત્મદળથન ● વત્મપ્રભાણ ● 

વત્મપ્રઔાળ ● યભણભ્રભણ ● આાંવુ અનયાધાય ● પ્રતીઔાય ● પ્રઔ ● ડઔાય ● ળબ્દન 
વાંખ ● લાતાથલીરઔ ● અતીતના આમનાની આયાય 

(((●))) 
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I 

લીચાયજખતનુાં ભોંગુ યતન 

અનુક્રમણીકા 

પ્રા. યભણ ાઠઔ, બીતયની અનબુુતીથી તાની ભસ્તીભાાં 
જીલનાય વજ થઔ. વાભા પ્રલાશે તયનાય. યમ્યાલાદના લીયધી. 
એભન યવ ભાત્ર ભાનલભાાં : એ વુકી ઔેભ થામ? એની લાંચીતતા 
દુય ઔેભ થામ? એ આનન્દ ઔઈ યીતે ભાણી ળઔે? 

એભની ઝાંકના : વાભાજીઔ ન્મામ ભાટનેી; વડરેા, 
જજ થયીત વભાજના સ્થાને ન્મામી વભાજ સ્થાનાની; વાંઔુચીત 
લીચાયનાાં ચકુ્ષડ દુય ઔયી નીભથદૃષ્ટી ધયાલતા લીલેઔી ભાનલ 
વજ થલાની. 

એભના લીમન વ્મા વાખય જલે. ઠયેઠયે તીક્ષ્ણ ઔટાક્ષ : 
ડ્યા ય ાટ ુભાયે તલે નશીં, વોમ્મ, આહ્લાદઔ. ળૈરી ણ એલી 
ઔે વાાંબતાાં જ યશીએ, લાાંચતાાં જ યશીએ. ાયદળથઔ વચટતા, 
વજાખતા, વાંલેદના, તાઔીઔતાને ઔાયણે લાચઔની બીતયભાાં 
કબાટ, વલાટ થમા લીના ન યશે. યીણાભ ેભખજનાાં જુનાાં 
જાાાં કાંકેયી નાકનાયા અનેઔ લીચાય અન ે આચાયનુાં એઔત્લ. 
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યૅળનારીઝભની મુનીલવીટી. લીલેઔફુદ્ધીન ભશી. જીલનની વલથ 
ખતી અને પ્રલૃત્તીને તઔથવાંખત ફનાલલાન આગ્રશ અન ે નીષ્ઠા 
એભને ભાટ ેઆદય ઉજાલે; ણ આ ઔાયણથી એભન ેવશન ઔયલુાં 
ડ્યુાં છ.ે ‘વેન્ટીભેન્ટર ટરળે’ ીયવતા રેકઔ એભન લાાંઔ જુએ. 
એભના ઉત્તભ વાશીત્મન ે અસ્ૃશ્મ ખણે, અલખણે. વભથથ 
શાસ્મઔાયન, વભથથ લાતાથરેકઔન ઔાાંઔય ઔાઢી નાકલાના ુયતા 
પ્રમત્ન. વાચાફરા, શમ તલેુાં જ ઔશે, તલેા લીલચેઔ ઔને ખભે? 
ઔઈની ળયભ યાખ્મા લીના તાન અબીપ્રામ નીબથમણે વ્મક્ટત 
ઔયે તે આાંકભાાં ઔણાની જભે કુાંચે. એટરે વોથી લધુ નીન્દા, ટીઔા 
અન ે ધભઔી એભને ભી છ;ે છતાાં તે લીનમ્ર. તઔથથી, 
લીલાદયવીઔતાથી જ વાભ ગા ઔયે : ‘યભણભ્રભણ’ શમ ઔે 
‘વાંળમની વાધના’. લીચાયજખતનુાં ભોંગ ુ યતન. નશીં આડમ્ફય, 
નશી દમ્બ. નશીં ઔઈ રારવા ઔે રબ. ભાત્ર ભાનલઔલ્માણની જ 
ચીન્તા. લણથમ્બી દીલાદાાંડી. અબીનમન ળક ણ જીન્દખીભાાં 
અબીનમ જયા ણ નશીં. ાયવભણી વભાન, જભેને સ્ળી જામ 
એભનુાં જીલન ફદરી નાકે. તભેણે ભાણવન ેતેના ખુણાલખણુ વાથ ે
તેની અકીરાઈભાાં ચષ્ણ છ,ે તેભાાં આડ ે આલતી આદળથભમતાની 
ટીઔા ઔયી છ.ે ુયા લાસ્તલદળી. એભણે જડઆચાયભાાં અટલાઈ 
ડરુેાં આકુાં જખત જોમુાં છતાાં ‘તાયી શાઔ વુણી ઔઈ ના આલે ત, 
એઔર જાને યે’ એ જુસ્વાથી વતત લીદ્રશ, આક્રળ, પ્રઔ, 
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ડઔાય, પ્રતીઔાય ઔયલા આવક્ટતીમખ, વઔાભ ઔભથમખ ઔમો. 
એભણ ેજીલનભાાં શ્રદ્ધાની જગ્માએ દળથન, લીચાયનુાં પ્રબતુ્લ સ્થાપ્મુાં. 

ઉંગતા વભાજને, વ્મક્ટતીન ે જખાડલાનુાં ઔાભ જાખયણ 
ઔયનાય જ ઔયી ળઔે, એભની લીચાયવૃષ્ટી, એભનુાં જાખયણ 
આણને બય ઉંગભાાંથી જખાડ ેછ.ે 

–યચના નાખયીઔ 

 (((●))) 
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II 

યૅળનારીઝભની દીલાદાાંડી 

અનુક્રમણીકા 

 ‘આચાયી વફ જખ ભીરા’ ુસ્તીઔાનુાં લીભચન 
અભદાલાદ કાત ે ભુયબ્ફી યભણ ાઠઔના શસ્તે વન 1999ભાાં 
થમેર. ત્માય ફાદ 2002ભાાં ફીજી આલૃત્તી પ્રખટ થમરે. શલ ે
2019ભાાં, આ ુસ્તીઔા ‘ઈ.ફઔુ’ સ્લરુે પ્રવીદ્ધ થઈ યશેર છ,ે જને 
વગ મળ યૅળનારીસ્ટ ખલીન્દબાઈ ભારુને જામ છ.ે ખરી ખરી 
ખયવ લચેલાનુાં ઔાભ વકત ભશેનત ભાાંખી રેનારુાં  શમ છ.ે 

 પ્રીન્ટડે ુસ્તીઔાની ભમાથદા છ,ે જ્માયે ઈ.ફુઔ ત ક્ષણબયભાાં 
દેળ–લીદેળભાાં ભઔરી ળઔામ છ,ે લીચાયક્રાાંતી પ્રખટાલલા ભાટનેુાં 
ઉત્તભ ભાધ્મભ ઈ.ફુઔ છ.ે 

ખલીન્દબાઈની ચઔવાઈ, ભશેનત અને લીચાય પ્રત્મેની 
પ્રતીફદ્ધતા લીના આ ઈ.ફઔુ પ્રવીદ્ધ થઈ ળઔી ન શત. આ 
ઈ.ફુઔના પ્રઔાળન લેાએ ફલેડ આનન્દ થઈ યષ્ણ છ.ે એઔ ત, 
યૅળનારીઝભ કે્ષતે્ર વોથી લધ ુ મખદાન આનાય યભણ ાઠઔના 
જુદા જુદા 20 જટેરાાં ુસ્તઔભાાંથી ચુાંટરેા લીચાયયત્ન અશીં 
લીમ ભજુફ ખઠવ્મા છ,ે જ ેભીની એન્વામક્ટરીડીમાની ખયજ 
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વાયે છ;ે ખાખયભાાં વાખય વભજી લ્મ! યૅળનારીઝભન ે વભજલા 
ભાટ,ે આ યસ્તે આખેઔુચ ઔયલા ભાટ,ે આ ‘ઈ.ફુઔ’ ત દીલાદાાંડી 
વભાન છ.ે ફીજુ ાં, યભણ ાઠઔની સ્ભૃતીભાાં યૅળનારીઝભ કે્ષત્રભાાં 
મખદાન આલા ફદર ‘યભણભ્રભણ વુલણથચન્દ્રઔ’ ભાટ ે
ખલીન્દબાઈની વાંદખી થઈ છ ેઅન ેઆ ચન્દ્રઔ અથણ વભાયાંબ 
લેાએ જ આ ‘ઈ.ફુઔ’નુાં પ્રઔાળન એ ત વનાભાાં વુખાંધ. 

આ લીચાય લાચઔ વધુી ન શોંચે ત ઔઈ અથથ વયે 
નશીં, વત્મ અન ે લીલેઔના વુલણથથી ભઢરેા આ લીચાયને લાચઔ 
વુધી ઈ.ફુઔ ભાયપત ેશોંચાડલાની શેર જો ખલીન્દબાઈએ ઔયી 
ન શત ત ઔઈ અથથ યશેત નશીં. લાચઔ આ ‘ઈ.ફુઔ’ ભાણી યષ્ણા 
છ,ે તે ભાટ ેખલીન્દબાઈન આબાય ભાનીએ તેટર છ. 

આ ઈ.ફુઔના લીચાય ઔેલા રાગ્મા, એ અાંખે લાચઔ 
પ્રતીબાલ ાઠલળ ેત આનન્દ–ઉત્વાશભાાં ચક્કવ ઉભેય થળે. 

–યભેળ વલાણી 

(((●))) 
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1 

ધભથ, ઈશ્વય 
 અનુક્રમણીકા 

1. શુાં  ખભે તલેા ભલુ્મલાન લીચાય વ્મક્ટત ઔરુાં  ત ણ જ્માાં 
વુધી લચભાાં બ્રષ્ઢ, ઈશ્વય, આત્ભા, યભાત્ભા, અધ્માત્ભ, ભક્ષ, 
ઔળાઔ અખમ્મ ચભત્ઔાયની લાત ન રાલુાં, ત્માાં વુધી ભાયી 
બક્ટતભાંડી શુાં  જભાલી ન ળઔુાં. ફટરાથન્ડ યવેર ઔે આઈન્સ્ટાઈન 
ખાદી સ્થાી ળઔતા નથી ઔે તાનુાં વમ્પ્રદામલૃન્દ ઉબુાં ઔયી 
ળઔતા નથી. વલાયના શયભાાં ઉઠીન ેજો શુાં યવેરના પટા વાભ ે
બઔીતબાલુલથઔ ભાથુાં છાડુાં ત, તે જીલતા શમ ત, તે જ 
ભન ે અનુમામી તયીઔે વોથી લધ ુ નારામઔ ઠયાલી દ.ે જ્માયે 
વાધુફાલાન ે ચયણે ડનાયા, ચયણયજ રેનાયા ત એભન ે
પ્રાણપ્માયા રાખે છ.ે ળીક્ષીત જન તાની જાતન ેછુત નથી ઔે 
આભ ભતુી વાભ ેભાથુાં ઝુઔાલલાથી ભ ેળુાં?  

 વત્મન ેતાન ાંથ ઔે અરખ ચઔા ઉબા ઔયલા જ નથી 
ડતા; ઔાયણ ઔે લૈજ્ઞાનીઔ વત્મ એ ઔેલ વત્મ કાતય જ ળધામ 
છ,ે જભેાાં છી ઔઈ ઈતય આળમનુાં સ્થાન જ નથી શતુાં. આઈઝેઔ 
ન્મુટન, આલ્ફટથ આઈન્સ્ટાઈન ઔે ફટરાથન્ડ યવેરે તતાની 
ખાદી અને આશ્રભ સ્થાી, વમ્પ્રદામ નથી ચરાવ્મા. વત્મન ે
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એલા ટઔેા–ટબેાની આલશ્મઔતા જ નશીં. ન્મુટનના ખુરુત્લાઔથણના 
નીમભ ઔે ડાલીનના ઉત્ક્રાાંતીના વીદ્ધાન્ત નીજી વત્મના ફે જ, 
ઔઈ ણ ખાદી સ્થાપ્મા લીના અને શ્રદ્ધાન દય ચરાવ્મા લીના જ 
લધનુ ે લધુ પ્રભાણભાાં સ્લીઔાયતા જામ છ,ે જ્માયે શ્રી અયલીન્દના 
ચેતનાની ઉત્ક્રાાંતીના વીદ્ધાન્તન ે ઠઔી ફેવાડલા ભાટ ે આશ્રભ 
સ્થામા અન ેતભેના અનુમામી ધ્માન–ધાયણા ઔમાથ જ ઔયે છ,ે 
ચેતનાની ઔઈ ઉત્ક્રાાંતી થઈ જાણી નથી. લૈજ્ઞાનીઔ વત્મને પ્રખટ 
થલા ભાટ ેઆલા ઔભથઔાાંડન આધાય ફીરઔુર જરુયી ફનત નથી.  

 વત્મન અસ્લીઔાય અન ે ભ્રભન સ્લીઔાય ળા ભાટ?ે 
વુળીક્ષીત, ળીક્ષણઔાય, તફીફ, લઔીર અન ેલૈજ્ઞાનીઔ ણ ઔઈ 
ફા,ુ ળાષ્ડી ઔે સ્લાભીના અનુમામી અચુઔ શમ છ.ે એનુાં ઔાયણ 
ળુાં? ભાણવને યશસ્મભમ લાત ભાની રેલાભાાં જટેરી ભજા આલે છ,ે 
એટરી ભજા વાદાાં–વય વત્મ સ્લીઔાયી રેલાભાાં આલતી નથી. 
આભ, આધ્માત્ભીઔ પ્રલૃત્તી વભાન્મ જન ભાટ ે એઔ ભશત્ત્લનુાં 
ભનયાંજન છ.ે ઉયાન્ત એલી અરોઔીઔ ફાફતભાાં ભાનલાથી, એલી 
ચચાથ–ખષ્ઠીભાાં પ્રલૃત્ત થલાથી ભાણવને તાના અશાંભનુાં 
ઉધ્લીઔયણ થતુાં અનબુલામ છ,ે જ ેએને વુકદ રાખે છ.ે દા. ત. 
ાણી શાઈડરજનના ફ ેઅન ેક્ટવીજનના એઔ યભાણુનુાં ફનેરુાં 
છ ે એલી નક્કય લૈજ્ઞાનીઔ શઔીઔત જાણ્મા ફાદ એભાાંથી ઔળુાં 
ચચાથમગ્મ પ્રાપ્ત થતુાં નથી. યીણાભે એથી કાવ આનન્દ ઔે અશમ્ 
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વન્ત અનબુલાત નથી. ફીજી ફાજુ, ʻબ્રષ્ઢ વત્મ‚ જખત ભીથ્માʼ 
જલેા ઔઔલ્ીત વીદ્ધાન્તની તભે અનન્તઔા વુધી જાતબાતની 
ચચાથ ઔમો ઔય અને લીલીધ તઔથ–ઔઔડાાં ઔાઢ્યા જ ઔય! લી 
એભાાંમ જો તભે તભારુાં  ઔળુાંઔ ભોરીઔ ખઠલી દઈ ળઔ ત તભાયા 
આનન્દ–અશમ્ ભશત્તભ ફવેુભાય લધી જામ. પ્રાચીન ધભથગ્રાંથના 
લીદ્વાન ખણાતા લતથભાન બાષ્મઔાય ફયાફય આલ જ કરે ઔયીને, 
લાશ લાશ ભેલે છ ેઅને ધન્મ ધન્મ થઈ જામ છ ેટુાંઔભાાં, અધ્માત્ભ, 
જ્ઞાન અન ે આધ્માત્ભીઔ પ્રલતૃ્તી એ વય, ભાનવીઔ શ્રભયશીત, 
ઔલ્નાલીશાયની ુયી ળક્ટમતાલાી, અશમ્ વન્તનાયી, 
વાંસ્ઔાયપ્રાપ્ત ભાન્મતાને વાનુઔુ અને ફેજલાફદાય શલાથી 
ળીક્ષીતન ેએભાાં ઝમ્રાલલાભાાં ફશુલીધ રાબ જ રાબ દકેામ. 

 2. ધભથનાાં ત્રણ અાંખ છ ે : (1) ધભથખુયની વાંસ્થા          
(2) વમ્પ્રદામ (3) લીધી–નીેધ. એભાાં ધભથ અને લીજ્ઞાન લચ્ચ ે
વાંગથ થલાનુાં ઔાયણ ધાભીઔ વાંસ્થા છ;ે ઔાયણ ઔે લૈજ્ઞાનીઔ 
વત્મની જો યજીન્દા જીલનભાાં પ્રતીષ્ઠા થામ, ત જુના–નલા 
તભાભ ધભથખુરુન ધન્ધ ડી બાાંખે, તેથી વમ્પ્રદામ ચારુ 
યાકલા અથથશીન લીધીનીેધન ે ચારુ યકાલે છ.ે 
ભાનલવભાજની ીડા, ભુાંઝલણ, ખુરાભી, રાચાયી તથા 
ભુકથતાને આભ ધભથ વદીથી ત, ળત આવ્મ છ.ે 
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 3. ભાનલચીત્તને ણ એઔ ફોદ્ધીઔ અન્તયામ, 
ઈન્ટરેેક્ટચ્મુઅર ફેયીમય નડ ે છ;ે જ ે ઉલ્લાંગલ ભુશ્ઔેર છ.ે 
ફુદ્ધીળાી તથા લીદ્વાન ભાણવ ણ ઈશ્વય તથા ધભથભાાં ભાને છ ે
એનુાં ઔાયણ આ અન્તયામ ઉલ્લાંગલાની અનીચ્છા, અળક્ટતી ઔે 
પ્રભાદ છ.ે 

4. ુયાણા ધાભીઔ ગ્રાંથનાાં ાયામણ વાભે વોથી ભટ 
લાાંધ એ છ ે ઔે તેભાાં ઔાગ્રસ્ત, જયીુયાણાાં ભીથ્મા ભલુ્મન ે
જફયજસ્ત ુયસ્ઔાય ઔયલાભાાં આલે છ,ે જ ેવભાજન ેાછ ાડ ે
છ.ે સ્લાધ્મામ, ળીફીય, ઔથા આણન ે ભાનલતા ઔે વાંસ્ઔૃત 
વ્મલશાય ળીકલી ળઔતાાં નથી. ઔેભ ઔે એ વલથભાાં ભીથ્મા ભુલ્મનાાં 
યટણ થમા ઔયે છ.ે રઔ એભાાં વાયા ભાણવ ફનલા આલતા જ 
નથી, ણુ્મ ઔભાલા આલ ેછ!ે યવેર ઔશે છ ે : વભગ્ર લીશ્વને વુકી 
ઔયી ળઔામ એટરુાં જ્ઞાન આજ ેભાનલજાત ાવે છ;ે યન્તુ ભુખ્મ 
અન્તયામ ધભોદેળ છ.ે ફેઔને વત્મની પ્રાપ્તી આડનેા ભખુ્મ ચાય 
અન્તયામ જણાવ્મા છ,ે જ ે ભશાન લીદ્વાનભાાં ણ ફુદ્ધીબેદ 
જન્ભાલે છ,ે એ છ ે : (1) ઔઈ અમગ્મ તથા જુઠ ચરાલતી 
વ્મક્ટતીના પ્રબાલભાાં આલી જઈ તનેા અનુમામી ફની જલુાં,        
(2) યમ્યાખત ભાન્મતાની ઔડ, (3) પ્રચરીત લુથગ્રશ અન ે   
(4) તાના અજ્ઞાનન ે છુાલી, જ્ઞાની શલાન દેકાલ ઔયલાની 
ભાનલવશજ નીફથતા.  
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5. યવેરે મુખધભથ અનુવાય આધુનીઔ દવ પયભાન યજુ 
ઔમાાં છ ે : (1) ઔઈ ણ ફાફત ે જડ ભનદળા વલેલી નશીં. 
ળાંઔાળીર યશેલુાં. શ્રદ્ધા છડ. વાંળમભાાં વુદૃઢ યશ. (2) ુયાલાન ે
ખબીત યાકી આખ લધલુાં ઉચીત ભાનળ નશીં. ઔેભ ઔે ઔઈ ણ 
ુયાલ ક્ટમાયેઔ ત પ્રખટ થત જ શમ છ.ે (3) નીરુત્વાશી ફની, 
વત્મચીન્તનને અલખણ નશીં, ઔેભ ઔે અન્ત ેવપતા ભલાની જ. 
(4) લીયધને તઔથદીરથી જ જીતલાન પ્રમત્ન ઔયજો, અધીઔાયથી 
નશીં. ઔેભ ઔે અધીઔાયથી ભેર લીજમ અલાસ્તલીઔ તથા ભ્રાભઔ 
શમ છ.ે (5) અભુઔ વ્મક્ટતી ઔે ગ્રન્થ અભુઔ ફાફતે આકયી 
અધીઔાયી અબીપ્રામ છ ેએભ ભાની એન આદય ઔયળ નશીં. ઔેભ 
ઔે શમ્ભેળાાં યસ્યલીયધી અબીપ્રામ ભી જ યશેળે. (6) ઔઈ 
ણ ભતન ે ફથી દફાલી દેળ નશીં; ઔાયણ ઔે લકત આવ્મે, 
વાભી વ્મક્ટતી ણ તભાયા ભતને ફથી જ દફાલી ળઔળે.       
(7) તભાય ભત ધનુ ઔે તયાંખ રેકામ, ત ણ ખબયાળ નશીં; 
ઔાયણ ઔે આજ ેવલથસ્લીઔૃત ફનેરા અબીપ્રામ ણ અખાઉ ક્ટમાયેઔ 
ત ધુન ઔે તયાંખ જ રેકામા શતા. (8) નીષ્ક્રીમ વમ્ભતી ઔયતાાં 
ફોદ્ધીઔ અવમ્ભતીભાાં લીળે આનન્દ, વન્ત ભાન.            
(9) વભજુલથઔ વત્મલાદી ફન. (10) ભુકાથના સ્લખથભાાં લવતા 
ળકવના વુકની ઔદીમ ઈાથ ન ઔય; ઔાયણ ઔે ઔેલ ભુકાથ જ 
એન ેવુક ભાની ળઔે છ.ે 
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6. ભાલજી ઔે. વાલરાના એપ્રાઈડ પીરવૉપી સ્ટડી 
વેન્ટયના ગણાત્રના લીચાય જોઈએ : (1) ધભથ, અધ્માત્ભ 
અાંખેનાાં ુસ્તઔ જો બેખાાં ઔયીએ ત ૃથ્લી આકી ઢાાંઔી ળઔીએ; 
ણ ભાનલીભાાં ઔળુાં ભુબતુ યીલતથન આવ્મુાં કરુાં? (2) ઔઈ ણ 
પીરવુપીભાાં વ્મલશાયક્ષભતા શલી જોઈએ. (3) પીરવુપી ઔે ધભથન 
દૃષ્ટા, પ્રલક્ટતા ઔે વજ થઔ ળુાં ભાનલી જ નથી? જ્માાં જીલનન ઔે 
ભાનલીન જ ઈનઔાય શમ એ પીરવુપી ઔે ધભથ ઔશેલામ કયાાં?   
(4) સ્લતન્ત્રતા અને ભાનલીમ ખોયલ જ્માાં ન દેકતાાં શમ ત્માાં 
પીરવુપી ઔે ધભથ શમ કયાાં? (5) જ ે વભાજભાાં વકાલતી વેલા 
ઔયનાય એઔ લખથ અને આલી વકાલતી વેલા રેનાય ફીજો લખથ, 
એભ ફ ેલખો છ ેએ વભાજ ળુાં યખીષ્ઠ ન ઔશેલામ? આ યખનુાં 
ઔાયણ વકાલતને અાતુાં નતૈીઔ, વાભાજીઔ, ધાભીઔ ભશત્ત્લ જ ળુાં 
નથી? (6) આજ ે જીલન વાથે લીજ્ઞાન અન ે ટઔેનરૉજીન ે
તાણાલાણાની જભે ખુાંથામેરા છ.ે એન નીત્મ ઉમખ ઔયનાયન ે
લીજ્ઞાન–ટઔેનરૉજીને બાાંડલાન ળ અધીઔાય? (7) લાત અશાંના 
લીવજ થનની શમ, ચીત્તન ે નીલીઔાય ઔયલાની, આત્ભવાક્ષાત્ઔાય 
ઔયલાની શમ, વાંવાયના વાડાચાય અફજ ભાણવભાાંથી 
વાડાચાયવ ધાય ઔે એલુાં વીદ્ધ ઔયી ળક્ટમા; ણ એથી ળુાં? એ 
ઔેલ તે રઔની વ્મક્ટતીખત ફાફત નથી ફની યશેતી ળુાં?       
(8) જ્માાં જડતા શમ લીલેઔબાન ના શમ, વાયાવાયનુાં પ્રભાણબાન 
ન શમ, ત્માાં જો ધભથ શમ, તમ એથી ળ પામદ? 
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7. ઔુદયતી ઔાયણે મા લીજ્ઞાન–લીઔાવને યીણાભ ેઆણી 
શસ્તી ભાટ ેઔળુાં ખમ્બીય જોકભ ઉબુાં થામ, ત ણ ઔેલ લીજ્ઞાન 
જ આજ ેત આણન ેથડા–ઝાઝા વભમ ભાટ ેફચાલી રઈ ળઔે 
તેભ છ.ે ફાઔી ઈશ્વયન ેત ખભે તેટરા ઔારાલારા ઔય, એથી ઔળ 
જ પયઔ ડલાન નથી, ભાનલબાલી જો થડુાંઔેમ વરાભત શમ ત 
એ લીજ્ઞાનના પ્રતા ે જ, ફાઔી જ્મતી, પ્રાથથના, શભ–શલન ઔે 
ઈશ્વયની રીરા, ઔૃા એ ફધુાં ત ઔેલ પીપાાં! 

8. ધભથભાાં પ્રલળેેરાાં, ઉંડી જડ ગારી ખમેરાાં અનીષ્ટ વાભ ે
પ્રચાંડ મુદ્ધ કેરનાય ભશી દમાનન્દ વયસ્લતીનુાં અઔા અલવાન 
ના થમુાં શત, ત આજ ેબાયતનુાં વાભાજીઔ, વાાંસ્ઔૃતીઔ ચીત્ર ઔાંઈઔ 
બીન્ન જ શત. લણથવ્મલસ્થા, જ્ઞાતીબેદ, ભતુીુજા, ઔભથઔાાંડ, 
ઔુયીલાજો, ઔુરુઢીને નષ્ટ ઔયલાભાાં તભેણે જ ેપ્રઔાાંડ વીદ્ધી ભેલી, 
એલી બાગ્મે જ અન્મ ઔઈ ધભથવુધાયઔે–વભાજવુધાયઔે પ્રાપ્ત ઔયી 
શળે. 

9. લીશ્વભાાં વોથી ભશાન ખ્રીસ્તી વભાજ છ.ે લવતીભાાં, 
ફભાાં, ફુદ્ધીભાાં, વીદ્ધીભાાં, વકુવભૃદ્ધીભાાં, ભાનલતાભાાં, ઉદાયતાભાાં, 
જીલનવ્મલશાયભાાં એ વોથી લધ ુઆખ છ.ે ળા ભાટ?ે આ ધભથના 
વલોચ્ચ લડા એલી ગણા ઔયે ઔે ભાની રીધેરા વત્મને ચઔાવલા 
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ભાટ ેતઔથલીલેઔન ેજ ભાદાંડ ભાનલ જોઈએ, એ ધભથ છી છાત 
યશે જ ઔેલી યીત?ે 

10. યવેર ઔશે છ ે : વભગ્ર લીશ્વન ે વુકી ઔયી ળઔામ, 
એટરુાં જ્ઞાન આજ ેભાનલજાત ાવે છ;ે યન્ત ુએના વદઉમખ 
આડ ે ભુખ્મ અન્તયામ ત ે ધભોદેળ છ.ે ધભથ આણાાં ફાઔન ે
લીલેઔમુક્ટત ઔેલણી ાભતાાં અટઔાલે છ,ે મુદ્ધનાાં ભુબતુ ઔાયણને 
દુય ઔયતાાં ણ ભાનલજાતને એ જ ધભથ અટઔાલે છ.ે ળક્ટમ છ ે ઔે 
ભાનલજાત આજ ે વુલણથમુખના ઉમ્ફયે આલીન ે ઉબી છ;ે યન્ત ુ
એભાાં પ્રલેળલા આડ ે દયલાજો યઔીન ે ડરેા ઔાીનાખને આણ ે
શણલ ડળે, અને એ ઔાીનાખ ત ે ધભથ. ધભથ–ધભથ લચ્ચ ે જ 
યસ્ય લીવાંલાદ છ ેએટરે ઔમ ધભથ વાચ તે ઔણ નક્કી ઔયે? 
આ ધભોને રીધે ઢોંખ, ધતીંખ, અન્ધશ્રદ્ધા, કુ્રયતા ઉદ્બવ્માાં છ ેઅન ે
લધ્માાં છ.ે ધભથન ે નાભ ે ફુદ્ધીન અનાદય થમ છ ે અન ે અવાંખ્મ 
જુરભ થમા છ.ે ધભથના ભુભાાં બમ છ,ે ભૃત્મુન અને અજ્ઞાતન. 
ભાનલપ્રેભ એ જ ઈશ્વયની લથૃા ળધભાાંથી ફચલાન ભાખથ છ ેએભ 
ભન ેરાગ્મુાં છ.ે 

11. વમ્પ્રદામ તભાયી ાવે ળુાં ભાખી રે છ ે ત ે કયેકય 
વભજલાની જરુય છ.ે ‘તભ ે તભાયા ચીત્તન ે વમ્ુણથણે અભાયા 
ળયણ ેધયી દ’ એ જ તનેી ભાખ છ,ે જ ેભીસ્ટીક્ટવની પજ દ્વાયા 
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તે ઉગયાલતા શમ છ.ે છી તભ ે વુકી થા ઔે દુ:કી, એની 
તેન ે રેળભાત્ર યલા શતી નથી; ઔાયણ ઔે ‘વુક ળુાં?’ એલી 
વ્માખ્મા ણ એ રઔ જ તભાયા ભાટ ેપ્રસ્તતુ ઔયતા શમ છ ેઅન ે
લીચાયળક્ટતીની ળયણાખતીન ે યીણાભે, એ જ વ્માખ્મા સ્લીઔાયી 
રેલા તભે ભજફુય ફન છ. સ્લભાની, આત્ભખોયલલા, ભનુષ્મ 
ઔદાી આધ્માત્ભીઔતાને ળયણે જત નથી. ફીજી યીતે ઔશીએ ત, 
અધ્માત્ભલાદી વ્મક્ટતી આત્ભખોયલલીશણી, અન્મ દ્વાયા 
શાંઔાયાતી જભાત છ,ે જભેાાં ભાનલણાન ે ઔે ભાનલખોયલન ે ઔઈ 
સ્થાન નથી. જો કયેકય આણે એઔ ભાનલી તયીઔેના ખોયલથી 
જીલલુાં શમ ત, ઔઈનામ લીચાય ઔે ભત વભક્ષ ળયણાખતી 
સ્લીઔામાથ લીના જ આણી લીલેઔળક્ટતીન ે આધાયે જીલન ગડલુાં 
જોઈએ. 

12. ભાનલજાતની ભટા બાખની માતનાનુાં ભુ જ 
યમ્યાખત ભુલ્મ ભાટને અન્ધ આદય છ.ે ધભથ તથા વાંસ્ઔૃતી 
ભુબુત યીત ે ત પ્રાચીન યમ્યા ભાત્ર છ,ે જનેુાં ભલુ્મ 
ઔાગ્રસ્ત, લતથભાન વન્દબ ેનીરુમખી, શાનીઔતાથ ફની ખમુાં શમ 
છ;ે છતાાં એન ેરઔ અલીચાયી યીત ેલખી યશેલા ભાખે છ.ે એન ે
યીણાભે એઔફીજાની શત્માને ધભથઔામથ, અનીલામથ પયજ, ખોયલપ્રદ 
ઔૃત્મ ભાન ે છ.ે શઔીઔત ે ફધાાં જ ભલુ્મ ઔાવાેક્ષ શમ છ,ે જને ે
ઔા વન્દબ ેનીરુમખી થતાાં જ તત્ઔા પખાલી દેલાાં જોઈએ. 
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13. ભશી દમાનન્દ ખીતાથી પ્રબાલીત થમા નશતા; 
ઔાયણ ઔે એભાાં લશેભ, અન્ધશ્રદ્ધા, જ્ઞાતીલાદ, લણાથશ્રભ, 
ઉંચનીચના બેદ, ઔભથઔાાંડ આદીનુાં વભથથન ઔયલાભાાં આવ્મુાં છ.ે 
તથાખત ફુદ્ધ ે ઔષ્ણુાં ઔે ‘શુાં ઔશુાં  છુાં ભાટ ેઅભુઔ લાત વત્મ છ ેએભ 
ભાનળ નશીં, તભાયી ફુદ્ધીભાાં ઉતયે ત ે જ ભાનજો.’ એના 
પ્રતીઔાયરુે જ ખીતાભાાં શ્રીઔૃષ્ણના ભુકે ઔશેલડાવ્મુાં ઔે, ‘ળાંઔા ન 
ઔય! શુાં ઔશુાં  છુાં ત ે ભાન! ભાયા જ ળયણે આલ! ભાયી બક્ટતી 
ઔય! દયેઔે તાન જ ધભથ ાલ. અન્મ ધભથને બમાલશ ખણલ.’ 
આભ એઔ ભટુાં અન ે વારુાં  વાભાજીઔ–આથીઔ યીલતથન આલતુાં 
અટઔાલલાન તથા સ્થાીતન ે યક્ષલાન ખીતાન ઉદ્દળે શમ એલુાં 
વભજામ છ.ે એઔ ચીન્તઔે ઔષ્ણુાં છ ે : જ્માયે લીશ્વન પ્રથભ ળઠ 
વાંવાયના પ્રથભ ભુકથને ભળ્ય, ત્માયથી ઈશ્વયની ઔલ્ના અને ધભથન 
જન્ભ થમ. 

14. ઔુદયતના ઔાનનુ અપય અન ે ઔઠય છ.ે ઔુદયતના 
વયલાઈલર ઑપ ધી પીટસે્ટના કુ્રય ઔાનુન વાભે ઔભથપ, ુનજ થન્ભ 
એ રાચાય ભાનલીએ ઉબુાં ઔયેરુાં એઔ ભીથ્મા આશ્વાવન ભાત્ર છ.ે 
દુષ્ટન ેડયાલલાનુાં એઔ ઔ ળાષ્ડ છ.ે ખડવનેી ખી ખભે તેલા 
દૈલી ુરુની ણ છાતી લીંધી જ નાકે. શ્રદ્ધા ઔે આદળથ એને ન જ 
રટી ળઔે. ભાનલજાતને વધુાયલી શળે ત ધાભીઔતાથી એ નશીં 
વીદ્ધ થામ, લૈજ્ઞાનીઔતાથી જ વીદ્ધ થળે. 
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15. યાભામણન એઔ જાણીત પ્રવાંખ છ ે : એઔ લાય 
બ્રાષ્ઢણએ બખલાન યાભન ે પયીમાદ ઔયી ઔે ‘શે પ્રબુ, આના 
યાજ્મભાાં ઔઈઔ ઠઔેાણે ા આચયલાભાાં આલી યષ્ણુાં છ;ે છતાાં આ 
ળાાંત છ?’ યાભ ે ુછ્ુાં : ‘ઔણ છ ે એ ાી આત્ભા?’ એટરે 
બ્રાષ્ઢણએ ઔષ્ણુાં ઔે, ‘શે બખલાન, આના વામ્રાજ્મભાાં ળમ્ફુઔ 
નાભન એઔ ળુદ્ર મજ્ઞ તથા ત જલેુાં બ્રાષ્ઢણ ઔામથ ઔયી યષ્ણ છ.ે 
ળુદ્રન ેત ઔયલાન અધીઔાય નથી.’ અને યાભે તત્ઔા ળમ્ફુઔન 
લધ ઔયી નાખ્મ. રાકની ભેદની બેખી ઔયનાય ઔથાઔાય ઔદાી 
એટરુાં વત્મ નથી ઉચ્ચાયતા ઔે યાભનુાં આ ઔૃત્મ ભશાા ખણામ. 
ુયાણા ગ્રાંથ યાષ્ટ ર મા લીશ્વભાાં એઔતા, વભાનતા, વુકળાાંતી ઔે 
ભુક્ટતી ઔેલી યીતે સ્થાી ળઔલાના? યવેરે ઔષ્ણુાં છ ે : ‘જ્માાં વુધી 
ભાનલ જયીુયાણા ગ્રાંથનાાં પયભાનન ે લદેલાક્ટમ ભાનીને લતથત 
યશેળે ત્માાં વુધી વાંસ્ઔૃતીની ઔઈ આળા નથી.’  

16. બખલાન ળાંઔયાચામે ઔષ્ણુાં છ ે: શીન્દુ ધભે ત્રણ અધભથ 
આચમાથ છ.ે એઔ ત, ત ેએભ જાશેય ઔયે છ ેઔે ઈશ્વય વલથવ્માી છ ે
અન ે છતાાં જાતજાતનાાં માત્રાધાભનુાં એભાાં બયુય ભશત્ત્લ 
દળાથલલાભાાં આવ્મુાં છ.ે ફીજુ ાં, તે ઈશ્વયને નીયાઔાય તથા લણથનાતીત 
ભાન ેછ ેઅને છતાાં એભાાં અવાંખ્મ ભતુીની, દેલદેલીની ુજા 
તથા ાય લખયના સ્તત્રની ફરફારા છ.ે ત્રીજુ ાં, ધભથ સ્થાીત 
ઔયે છ ેઔે ઈશ્વયના ઔાનુન અપય છ ેઅને છતાાં દલૈીઔૃા પ્રાપ્ત ઔયી 
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વુક ભેલલા ત ેબાતબાતનાાં દલેદેલીની બક્ટતી ઔયલા પ્રફધ ેછ.ે 
શજાય લથ ુલ ેળાંઔયાચામે ચીંધેર આ લીવાંલાદ આજના લૈજ્ઞાનીઔ 
મુખભાાં નષ્ટ થલાન ે ફદરે ચાયે દીળાભાાં બમાંઔય પ્રભાણભાાં 
પારીપુરી યષ્ણ છ.ે ળાંઔયાચામે નશીં ચીંધેર એલ ચથ અધભથ 
આણે અશીં ઉભેયીએ ત, એણે એભ પ્રફધ્મુાં ઔે ભાનલભાત્ર 
વભાન છ ે અન ે છતાાં ભાનલી, ભાનલી લચ્ચે ઔટ્ટય ખાઔા 
બેદબાલ તથા ળત્રતુામ એણ ેજ વજ્માાં છ.ે 

17. લાચઔ રકે છ ે : ‘ભયાયીફાુની ઔથાભાાં ભમાથદા, 
લીલેઔ, વત્ઔભથ અને યાષ્ટ રઉત્થાનની લાતનુાં બાથુાં ભ ે છ.ે’ જો 
ઔથાઔીતથન, ાયામણ, ધાભીઔ, આધ્માત્ભીઔ પ્રલચનથી યાષ્ટ રનુાં 
ઉત્થાન વધાતુાં શત ત આજ ે બાયતલથ લીશ્વબયભાાં વાંસ્ઔૃતી–
વભૃદ્ધીન ે ળીકયે જ ફીયાજત શત! એથી ઉરટુાં, આણે એઔ 
દયીદ્ર, ઔાંખા, નભારી, ભ્રષ્ટ, ઝગડાકય, વાંઔુચચત, સ્લાથી, 
દુકીમાયી તથા છાત પ્રજા છીએ. ફીજા લાચઔ રકે છ ે : 
‘ફીરીભયાભાાં ભયાયીફાનુી વપ્તાશ શતી. ફીરીભયા સ્ટળેન ેટરને 
ઉબી યશે તે વાથે જ બક્ટતન જફયજસ્ત ધવાય ઔે નાનાાં છઔયાાં 
શડવેરાઈ જતાાં, ફશેનન ે ગણુાં વશન ઔયલુાં ડતુાં. એભના પ્રત્મ ે
દુરથક્ષ વેલીન ેબક્ટત જગ્મા ભાટ ેડાડી ઔયતા, ખાાખાી અન ે
ભાયાભાયી ય આલી જતા. ભન ે થતુાં ઔે આ રઔ યાભઔથા 
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વાાંબીને આવ્માાં છ ે ઔે ભશાબાયત?’ આ જ ભમાથદા, લીલેઔ, 
વત્ઔભથ તથા યાષ્ટ રનુાં ઉત્થાન? 

18. ભનુષ્મ લીચાયત થમ તેની વાથે જ તેના ચીત્તભાાં 
એઔ ખશન પ્રશ્ન ઉદ્બવ્મ ઔે ‘આ ફધુાં ળુાં છ?ે’ અને ાંચેન્દ્રીમ, 
ફુદ્ધી લડ ેત ેઉત્તય ળધત ખમ. ફીજો ખશનતય પ્રશ્ન એ શત ઔે 
‘આ ફધુાં છ ેળા ભાટ?ે’ આન ઉત્તય ત આજમે પ્રાપ્ત નથી. એટરે 
એ યત્લ ે ભનુષ્મ ેઅનેઔ તઔો રડાવ્મા. એભાાંથી ચીન્તનન જન્ભ 
થમ. ત્રીજો પ્રશ્ન વાભાજીઔ વન્દબથલા જન્મ્મ ત ેએ ઔે ‘શુાં  ઔણ? 
અને ભાયે આ વાંવાયભાાં કયેકય ઔયલાનુાં ળુાં?’ એના ઉત્તયભાાં 
ઔેટરીઔ તત્ઔારીન વન્દબથલાી વાભાજીઔ પયજો ળધલાભાાં આલી. 
આ ત્રણ પ્રશ્નના અધઔચયા, અધથવત્મ, અધાથજુઠા ઉત્તયની 
બેવે તે જ ધભથ.  

  19. પક્ટત 23 લથની લમે બખતવીંશે પ્રાપ્ત ઔયેરી 
લીદ્વતા, વજ્જતા, દૃષ્ટી, યાષ્ટ રબક્ટતી, ભાનલતા તથા લીલેઔફુદ્ધી 
ઔેલ એઔ આશ્ચમથ–ગટના ઔશેલામ. બખતવીંશ ઔશે છ ે : 

પ્રાણી તથા ભનુષ્મની અાય આત્તી, લદેના, 
માતના, અવષ્ણ યીફાભણી એ ળુાં બખલાન રીરા છ?ે ત 
છી એલા બખલાન અને નીય મા ચાંખીવકાન જલેા 
જુરભખાય લચ્ચે ળ પયઔ? 
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20. ધભથ એ પ્રાઔૃત ભાનલનાાં અજ્ઞાન તથા બમની નીજ 
છ,ે જ્માયે લીજ્ઞાન ભાનલફદુ્ધી તથા ુરુાથથની વીદ્ધી છ.ે ધભથ 
તાનાાં ઔઔલ્ીત વત્મને આકયી વત્મ ભાને છ;ે જ્માયે 
લીજ્ઞાન ત ે જ તાની ઔઈ ણ ળધને આકયી વત્મ ખણતુાં 
નથી. ધભથ ાવે બીન્નબીન્ન વત્મ છ,ે અરખઅરખ ધભોનાાં 
બીન્નબીન્ન, યસ્યલીયધી વત્મ છ,ે જ્માયે લીજ્ઞાનનુાં વત્મ 
એઔવયકુાં જ શમ છ.ે ધભથ નલા વત્મન ેધીક્કાયે છ,ે બ્રનુન ેજીલત 
વખાલી દ ે છ,ે જ્માયે લીજ્ઞાન નલા વત્મન ેઆલઔાયે છ.ે ધભથન ે
નાભ ે અાય ભાનલરશી યેડામુાં છ,ે જ્માયે લીજ્ઞાન ભાનલજાતની 
ભદદભાાં યષ્ણુાં છ.ે દમા, ભામા, પ્રભે, ભાનલતા, અશીંવા, ઉદાયતા, 
આદી ખુણ એ ધભથનુાં પ્રદાન નથી, આ વદ્ખુણ પ્રાણીભાાં આદીભ 
ફીજરુે ડરેા શતા; જ ેઉત્ક્રાાંતી વાથ ેભનુષ્મભાાં આટરા લીઔવી 
આવ્મા છ.ે વાથેવાથે જ દખુુથણ ણ એટરા જ લીઔસ્મા છ.ે 
વદ્ખુણની ઉત્ક્રાાંતી ધભથફધની પ્રેયણાથી નશીં, વભાજવ્મલસ્થાની 
વભુશજીલનની અનીલામથતા દ્વાયા વધાઈ છ.ે 

(((●))) 
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2 

અધ્માત્ભ 

અનુક્રમણીકા 

1. લીજ્ઞાન લીનાળ રાલી યષ્ણુાં છ ે અન ે અધ્માત્ભ જ 
ભાનલજાતન ે ફચાલી ળઔળે, આ ભાન્મતા છ.ે જો આધ્માત્ભીઔ 
વાધનાથી ભાનલજાતન ેફચાલી ળઔાતી શત ત, લીનાળન પ્રશ્ન જ 
ન ઉદ્બલ!ે લાસ્તલભાાં વદ્ખણુ, ભાનલતા, ફન્ધતુા, ળાાંતી, વુભે, 
વશઔાય, વશઅસ્તીત્લ એ ફધી વાંસ્ઔૃત ભાનલજાતની 
જીલનવ્મલસ્થાની એઔ નાખયીઔ, વાંસ્ઔાયી આચાયવાંશીતા ભાત્ર છ,ે 
એને આધ્માત્ભ વાથે ઔળી રેલાદેલા જ નથી. લીજ્ઞાને જ ેલીનાળની 
ળક્ટમતા જન્ભાલી છ ેએભાથી લીજ્ઞાન જ ભાનલજાતન ેઉખાયી ળઔે 
તેભ છ.ે અધ્માત્ભવાધનાથી ઝનટરભાાં ડરુેાં ખાફડુાં વાાંધી 
ળઔામ? 

2. આધ્માત્ભીઔ પ્રલૃત્તી એ ઔઈ ળબુ ઔલ્માણઔાયી પ્રલૃત્તી 
જ નથી, એટરે એનાાં ઔઈ ઔામભી, વાયાાં યીણાભ આલલાની 
ળક્ટમતા નથી. એ ઔેલ ઔઔલ્ના છ,ે તુક્કા છ ે અન ે ગણા 
વાધુ, ખુરુ ભાટ ેત એ આજીલીઔા છ.ે વદ્ફધથી વભાજભાાં 
અલ્ વધુાય થામ, એભાાંમ થડા વભમ ભાટ,ે થડી વ્મક્ટતી 
વુધયે; ણ ભાનલજાત વદાની ઉંચી ઔદાી આલી ળઔે નશીં. 
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૩. આથીઔ, યાજઔીમ યીસ્થીતી પ્રતીઔુ શમ ત, 
ધાભીઔ, આધ્મત્ભીઔ પ્રલૃત્તીથી ભાનલપ્રઔૃતી રટી ળઔામ નશીં. ભાટ ે
ઉત્તભ ભાખથ ત ઔલ્માણઔાયી, વલથજનશીતઔાયી એલી આથીઔ તથા 
યાજઔીમ વ્મલસ્થા સ્થાીત ઔયલાન છ.ે 

4. આધ્માત્ભીઔ ચીન્તને આજ વુધીભાાં ભાનલવભાજન ે
ઔળુાં જ નક્કય, વત્ત્લળીર તથા વુકદામી પ્રદાન ઔમુાં નથી; ઔાયણ 
ઔે એન ામ જ ઔઔલ્ીત ઔ શમ છ.ે આજ ેજખતભાાં 
અવાંખ્મ આધ્માત્ભીઔ ભતભતાન્તય છ;ે એના અફજો અનમુામી 
છ,ે તેભ છતાાં ભાનલજાત વુક, ળાાંતી, પ્રેભ, ઐક્ટમ, ફન્ધતુ્લ, ક્ષભા, 
વભબાલ, વભાનતાની દીળાભાાં એઔ ડખરુાંમ આખ લધી નથી, 
એનુાં ઔાયણ ળુાં? યવેરનુાં જ લીદ્યાન ટાાંઔીએ ત, ફન્ધુતાન ફધ 
આતા વમ્પ્રદામની જ પ્રેયણા રઈને, એન ઉમખ અન્મનુાં દભન 
તથા એન લધ ઔયલાભાાં થમ અન ે આણા લીળા લૈજ્ઞાનીઔ 
જ્ઞાનને ણ લીનાળનુાં વાધન ફનાલી દલેાભાાં આવ્મુાં. 

5. અધ્માત્ભ ભાણવને ભીથ્માબીભાની ફનાલે છ,ે જ્માયે 
લીજ્ઞાન તનેે એઔદભ નીકારવ એલ નમ્ર ફનાલી દ ેછ.ે એનુાં ઔાયણ 
એ જ ઔે દયેઔ નલા જ્ઞાનની વાથે જ અનેઔ નલાાં અજ્ઞાનની પ્રતીતી 
લીજ્ઞાનના લીનમ્ર અભ્માવુને થામ જ છ.ે પ્રત્મેઔ લીજ્ઞાનની તાની 
નલી ળધને અન્તે ઔફુરાત ઔયી ખમ છ ે ઔે શુાં  ત શજી 
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ભશાવાખયન ે ઔાાંઠ ે પક્ટત ઔાાંઔયા જ લીણી યષ્ણ છુાં. એથી ઉરટુાં 
પ્રત્મેઔ મખી, ફાુ, ળાષ્ડી, ખુરુ ગણા ઔયે છ ેઔે ‘શુાં 
ફધુાં જ જાણુાં છુાં, શુાં વલથજ્ઞ છુાં. ભન ે અનુવય.’ જ ે દળેના 
ફાંધાયણભાાં પ્રજાભાાં લૈજ્ઞાનીઔ અબીખભ ઔેલલાન ભાખથદળથઔ 
વીધ્ધાન્ત વાભેર ઔમો છ ેએ જ દળેભાાં આટરા ફધા યજીલી 
ખુરુ! અન ે તનેા દ્વાયા અલૈજ્ઞાનીઔ એલા આધ્માત્ભીઔ 
યખચાાન કુલ્લેઆભ પેરાલ ઔયલાભાાં આલ,ે એ ળુાં ફાંધાયણીમ 
ખુન ના ખણામ? 

 6. ભધ્મમુખભાાં ઔળ પ્રાભાણીઔ ધન્ધ નશીં ઔયી ળઔનાયા, 
વભાજ તથા યાજ્મ વાથે ભે ન ભે, એલા ફુઔા ભાણવ 
ફશાયલટ ે ચઢતા, જ્માયે શલ ે ફશાયલટુાં વરાભત વ્મલવામ યષ્ણ 
નથી. યીણાભે ળક્ટતીળાી વ્મક્ટતી ભાટ ે જુદી જુદી બ્રાન્ડની 
આધ્માત્ભીઔ પ્રલૃત્તી ળરુ ઔયલાન ધન્ધ ગણ લધુ વરાભત તથા 
રાબઔાયી પ્રતીત થમ અને આભ, આઝાદી ફાદ તે લઔમો. ફધા 
વાધુફાલાન,ે પ્રખટબ્રષ્ઢસ્લરુને ઔડીન,ે કેતય, કાણ ઔે 
ઔાયકાનાભાાં ઔાભ ેજોતયી દેલા જોઈએ.  

 7. આધ્માત્ભીઔતાના ફ ે પ્રઔાય છ ે : (1) દલૈી 
આધ્માત્ભીઔતા અન ે (2) ભાનલીમ. યલીળાંઔય ઔે લીનફાજી જલેા 
વાંતવેલઔની દઢ દૃષ્ટી ૃથ્લીલાવી ભાનલી પ્રતી ભાંડામેરી યશે 
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છ,ે જ્માયે અધી જ દૃષ્ટી સ્લખથને મા દીવ્મતાન ેાભલા ભથતી શમ. 
આલી આધ્માત્ભીઔતા વાભ ે ઝાઝી પયીમાદ ઔયલાણુાં ન યશે. 
અરફત્ત, એથી અભુઔ શાની ત છ ે જ. દૈલી ઔે દીવ્મ 
આધ્માત્ભીઔતાલાા, ૃથ્લીલાવી ભાનલીની વભસ્મા, માતના, 
એનાાં દ:ુકવુક, એની ઈચ્છા ન ેભશત્ત્લાઔાાંક્ષા પ્રતી તાની 
આાંક વમ્ુણથત: ભીંચી રે છ.ે ચકુ્ષ ફીડીન ેચલીવે ઔરાઔ ફશુલીધ 
વાધનાન ફધ આે છ,ે લીલીધ પ્રઔાયના મખ–પ્રમખની, 
ધ્માનની ધાયણાની પ્રલૃત્તી ચરાલે છ.ે લીશ્વબયભાાં આલા 
દીવ્મુરુ પેરામેરા છ.ે તે ઔશે છ,ે બ્રષ્ઢાાંડભાાં એઔ લીયાટ 
ચેતના વ્માેરી છ.ે અભુઔતભઔુ ઔભથઔાાંડ દ્વાયા એ ચેતનાન ેલેખલાન 
ફનાલી ળઔામ. ભાનલ પ્રશ્નના ભુભાાં જલાની લાત નશીં, ઔેલ 
ભરભટ્ટીન દેકાલ ઔયલાન. મખી યજલાડાાં–આશ્રભ ઉબા 
ઔયી, ેટાપ્રલૃત્તીરુે ળાા, ભશાળાા ઔે દલાકાના ચરાલે છ.ે 
આમુલેદીઔ દલા અન ેફીજી ચીજલસ્તુ ફનાલી લેાય ઔયે છ.ે 

 8. એઔ દલા ળધામ છ,ે તમ એન ે વમ્ુણથ શાનીયશીત 
વીદ્ધઔમાથ ફાદ જ જાશેય જનતાના લયાળ ભાટ ેભુઔી ળઔામ છ.ે 
ત છી આટઆટરાાં લેમ આ મખાદી પ્રલૃત્તીથી યાષ્ટ રને ળ 
રાબ થમ મા નુઔળાન થમુાં, એનુાં વયલૈમુાં ત ઔાઢલુાં જ જોઈએને? 
અન ેશાની ત સ્ષ્ટ જ છ.ે યાષ્ટ રીમ વમ્ત્તીન તથા ભાનલધનન 
આલ અનતુ્ાદઔ લયાળ ઔઈ છાત લીઔાવેચ્છુ યાષ્ટ રન ેવામ 
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કય ઔે? એઔ ઔા ેઔલી વનુ્દયભે રખ્મુાં શતુાં : ‘શે બખલાન, આ 
દેળે તભને આળય આપ્મ, અન ેઅભે જ દીનશીન, છાત યષ્ણા, 
ભાટ ેશયી, શલે લૈઔુાંઠ જા!' છી વુન્દયભ મખી ફન્મા, ત્માયથી 
ઔષ્ણા ઔયે છ ે : ‘બખલાન લખય ફરાવ્મે આલત નથી... ચેતનાની 
ઉક્રાાંતીન આ અન્તીભ તબ્ફઔ છ ે તેથી પ્રઔૃતીનાાં અનીષ્ટ તત્ત્લ 
ઉઔળ્યાાં છ.ે છી વતમખુ આલળ.ે..' તયલયીમાાં જલાનીમાાં 
દીળાળુન્મતાના ઔાયણ,ે ભશત્લાઔાાંક્ષાના પ્રભાણભાાં, ઔામથળક્ટતી ઔે 
ત્માખળક્ટતીના તાનાભાાં યશેરા અબાલની પ્રતીતી થલાથી મા 
ઉંડઉેંડ ે શતાળાની ઔઈ ખમ્બીય ચટ રાખી જતાાં, આજન્ભ 
વાંસ્ઔાય(?) ફે અધ્માત્ભ તયપ કેંચાઈ જામ છ.ે જ્માયે ઉર, 
વુકીમ લખથ લી ઈતય યીફ દ્વાયા મખાદીન બખ ફનાલલા 
પ્રેયામ છ.ે 

9. આધ્માત્ભીઔતા દ્વાયા ભાણવભાાં ળીસ્તફદ્ધ 
વભુશબાલના જન્ભાલલી ળક્ટમ જ નથી. આધ્માત્ભીઔતા દ્વાયા 
ભાનલજાતન ેવુધાયી ળઔામ નશીં. શ્રીઔૃષ્ણ ુણથ ુરુત્તભ ઔશેલામા, 
એભના અનુમામી માદલાસ્થી કેરી ઔાઈ ભુઆ. 
આધ્માત્ભીઔતાન  અથથ જ એ થામ છ ે ઔે જભેાાં લીલેઔ તથા 
લાસ્તલીઔ, લસ્તુરક્ષી અનબુલન અબાલ શમ. વ્મક્ટતીખત 
આત્ભરક્ષી તયાંખને વુખયઔટડે ળબ્દ દ્વાયા બાાળક્ટતી લડ ેયજુ 
ઔયલાથી નફા ભનના ભાનલીન ેઆઔી ળઔામ; ણ એનાથી 
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દુયખાભી યીણાભ ન જ વીદ્ધ થામ. શ્રી અયલીન્દ પ્રફધતા ઔે 
આધુનીઔ ભાનલવભાજ લીજ્ઞાનલીઔાવના રાબ બરે ુયેુયા 
ઉઠાલે; યન્તુ કય બાય ત ચેતનાન ેલધુ લીઔવીત ઔયલા ઉય જ 
ભુઔે. એ બરા જીલને એ વત્મ ન વભજામુાં ઔે લીજ્ઞાન એ 
લીલેઔફુદ્ધીન લીમ છ,ે એભાાં ચેતનાની શલાઈ લાતને ઔળુાં સ્થાન 
વમ્બલી ળઔે જ નશીં. દીવ્મતા જલેાાં આબાવી વુત્ર ભાનલ–ભાનલ 
લચ્ચ ેએઔતા ઔે વુવાંલાદ સ્થાી ળઔતાાં નથી, એ ત ઔેલ ફોદ્ધીઔ, 
લીલેઔપ્રેયીત અબીખભ જ વીદ્ધ ઔયી ળઔે. આધ્માત્ભીઔતાના 
અનુમામી તાની વાભાન્મ નીફથતા ણ ત્મજી ળઔતા નથી 
એનુાં ઉત્તભ ઉદાશયણ છ ે : યલીરે. 1960ભાાં ભાતાજીએ 
અયલીન્દ વવામટીની સ્થાના ઔયી, જણેે યલીરે નખયની 
મજના ગડી. લેટીઔન જલેી. ઈન્દીયા ખાાંધીએ આળીલાથદ આપ્મા. 
મુનેસ્ઔ વાંસ્થાએ ટઔે આપ્મ! તે ભાટ ે 13,000 એઔય જભીન 
વમ્ાદીત ઔયલાભાાં આલી; યન્તુ ભાતાજીનાાં ભતૃ્મુ છી થડા જ 
લકતભાાં અયલીન્દ વવામટીના બાખરા ડ્યા. અને છુટા થનાયા 
જુથે યલીરે વવામટી યચી. આ ફન્ને વવામટી લચ્ચે વાંગથ 
થમ. આકે્ષ થમા. ભાયાભાયી થઈ. રીવ ફરાલલી ડી. 
1968ભાાં ળરુ થમેરી આ મજના આજમે સ્થખીત શારતભાાં જ છ.ે 
આભાાં ઔઈ આધ્માત્ભીઔ ખુાંચ નથી; યન્ત ુવાંચારઔની વત્તા તથા 
રાબ ભાટનેી વાઠભાયી છ.ે 50,000 આધ્માત્ભીઔ ભાણવ યશી 
ળઔે તેલા યલીરેનુાં ફાાંધઔાભ અટઔી ડ્યુાં છ,ે આજ ે ભાાંડ 
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ાાંચવ ભાણવ આ સ્થ ેલવે છ.ે ભાતાજીએ આશ્રભલાવીને 
અવાધ્મ ભન્ત્ર આી યાખ્મા છ:ે અન્દય યશેરા તત્ત્લની કજ 
ઔય! વમ્ુણથ અનાવક્ટત ફન! ભારીઔીની બાલનાન ત્માખ ઔય! 
નીયન્તય આત્ભવુધાયણા ભાટ ે ચીન્તન ઔય! વાભુશીઔ ળીસ્તન ે
સ્લીઔાયલા તત્ય યશ! આ વનેયી વુલાક્ટમનુાં ઔેલુાં ીત્તીમુાં 
યીણાભ નીઔળુ્યાં એ આજ ેયલીરેની યીસ્થીતીન આભ્માવ 
ઔયતાાં વશેજ ેવભજી ળઔામ તેભ છ.ે શ્રી અયલીન્દ તાની શમાતી 
દયભીમાન જ દલૈી ચેતનાન ેઆ ૃથ્લી ય ઉતાયલાના શતા, જ ે
શલે ત ેદીવ્મ જખતભાાં શોંચીન ેણ નથી ાઠલી ળક્ટમા. 

10. નીષ્ઔાભ ઔભથમખન વીદ્ધાન્ત વભગ્ર ભાનલજાતન ે
ઔદાી અનુવયલા જલે નથી, એથી ત શાની જ શાની છ.ે જો 
ભાનલ વભસ્ત નીષ્ઔાભ ઔભથમખી ફની યશે ત જીલનના તભાભ કે્ષતે્ર 
તભાભ પ્રલૃત્તી, પ્રખતી થમ્બી જામ અને ભાનલી શાર જ્માાં છ ે
ત્માાંન ત્માાં જ યશે, અથલા નુ: આદીભાનલ ફની જામ ભનુષ્મ ે
વુકની, વખલડની, વરાભતીની તથા આનન્દની તીવ્ર ઈચ્છાથી 
પ્રેયાઈને જ અનેઔ કે્ષતે્ર પની ઈચ્છા વશીત બવ્મ ુરુાથથન 
આયમ્બ ઔમો અને યીણાભ ેત ેઅલઔાળભાાં ઉડ ેછ,ે ભશાવાખયના 
ઉંડાણ તાખે છ,ે દુખથભ શાડ ઉલ્લાંગ ેછ,ે ગ્રશનાાં યશસ્મ ઉઔેરે 
છ,ે શજાય ભાઈર છટે ે લાતચીત ઔયી ળઔે છ,ે હ્રદમન લાલ્લ 
ફદરી નાકે છ,ે અનલન્ટડે ફાઔના બમ લીના નીયાં ઔુળ 
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ઔાભાનન્દ ભાણે છ.ે વઔાભ ઔભથનુાં જ આ ફધુ પ છ.ે નીષ્ઔાભ ઔભથ 
દ્વાયામ જો ઔાંઈઔ પ્રાપ્ત ઔયલાનુાં શમ ત છી એ નીષ્ઔાભ ઔશેલામ 
જ ઔેલી યીત?ે મખી નીષ્ઔાભ ઔભથમખ વેલીને ચીત્તની નીલીઔાય 
અલસ્થા, અલીચર ળાાંતી તથા બ્રષ્ઢાનન્દન અનુબલ ાભલા જ 
ઈચ્છાતા શમ ત એભની મખાદી પ્રલૃત્તીન ેનીષ્ઔાભ ઔભથ ઔશેલામ 
જ ઔેલી યીતે ? 

11. ઔુદયતે વજીલ વૃષ્ટીનાાં ઉદ્બલ, અસ્તીત્લ તથા 
વાંલધથનની મજના જ વાંગથના ામા ય ઔયેરી છ.ે આથી દેકીતા 
ફાષ્ણ વુવાંલાદની બીતયભાાં એઔ તીવ્ર વાંગથ, ઔેલ વાંગથ જ 
ચારઔ તથા પ્રેયઔ યીફ પ્રતીત થામ છ,ે અન ેએ લીચાયળીર 
વ્મક્ટતી ભાટ ેકયે જ દ:ુકદ ગટના છ.ે લધ ુદ:ુકની લાત એ છ ેઔે 
આટરા તીવ્ર વાંગથની ાછ, અતીળમ ીડાઔાયી લેદનાની 
બીતય ઔઈ રક્ષ્મ નથી, બાલીની ઔઈ ઉજ્જલ મજનામ નશીં. જ ે
છ ે તે ઔેલ અન્ધફન એઔ અનન્ત અથથશીન વાંગથ! ાાંચદળ 
શજાય લથથી ધભથધુયન્ધય દીવ્મ મજના, વલથળક્ટતીભાન વૃષ્ટાની, 
ઔઈ ભશાન ઉદ્દળેલાી રીરાની પીરવુપી ડશતા યષ્ણા છ.ે છતાાં 
એન ે વીધ્ધ ઔયે એલી તવુબાય ણ પ્રખતી તે દીળાભાાં અદ્યાી 
થમેરી ઔે થતી પ્રતીત થતી નથી; વમ્બલત: એથી ઉરટી શારત 
જોલા ભ ેછ.ે આસ્તીઔ જ્માયે લનશ્રીની ઔે ળુાંકીની યચનાભાાં 
વુન્દયતા તથા વાંલાદીતા જુએ અન ેફતાલ,ે ત્માયે બાગ્મે જ એ 
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રઔ વાથે વમ્ભત થઈ ળઔામ. ઔુદયતભાાં વલથત્ર તભે જ વલથથા 
ઔુરુતા અન ેઅવ્મલસ્થાનુાં જ વામ્રાજ્મ પ્રલતે છ.ે ઔુદયતભાાં તથા 
ભાનલજાતભાાં વોંદમથ નથી, તેભ વુવાંલાદીતા ણ નથી.    

(((●))) 
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3 

અયલીન્દ, ઔૃષ્ણભુતી, યજનીળ 
અનુક્રમણીકા 

1. અયલીન્દલાદ ણ વભાજભાાં ભીથ્મા લશેભ તથા 
અન્ધશ્રદ્ધા પેરાલ ે છ;ે ઔાયણ ઔે શ્રી અયલીન્દ વાચા અથથભાાં 
તત્ત્લના લજૈ્ઞાનીઔ ચીન્તઔ નશતા, આધ્માત્ભીઔ ચીન્તઔ શતા. 
સ્ેક્ટમુરેટીલ ચીન્તઔ શતા. સ્ેક્ટમુરેટીલ પીરવપી એટરે 
ધાયણાત્ભઔ ચીન્તન. આ ઔેલ ફદ્ધીઔ વ્મામાભ છ.ે ભશદાંળ ે
ઔલ્નાલીશાય છ.ે ચેતનાના જુદા જુદા નીમ્નથી ળરુ ઔયીન ે
અતીભનવ વધુીના લીઔાવના તફક્કા એ ભાત્ર ઔલ્નાલીશાય છ.ે 
આત્ભા, યભાત્ભા ઔે દીવ્મ તત્ત્લની શસ્તી જ અદ્યાી લીલાદાસ્દ 
તથા ળાંઔાસ્દ છ,ે એ વીદ્ધ ઔયતાાં લુે જ એની ળધ પ્રાપ્તીના 
ભાખો અાંખે આલાાં ચીન્તન પ્રસ્તતુ ઔયલાાં એ જ સ્કે્ટમુરેટીલ 
થીંઔીંખ ઔશેલામ. 

2. શ્રી અયલીન્દ ઔળામ નક્કય લૈજ્ઞાનીઔ ુયાલા લીના અન ે
એલા ુયાલા દળાથલલા ળક્ટમ જ નથી, છતાાંમ ચેતનાના ાાંચ સ્તય 
ખણાલે છ:ે ‘ઉદ્ધલ ભન, પ્રઔાળીત ભન, પ્રેયણાત્ભઔ ભન, અધીભનવ 
અને એ વલથથી ઉય તે અતીભનવ અને લી ઔળામ આધાય 
લીના, તે દૃઢતાલુથઔ જણાલે છ ે ઔે, પ્રઔૃતીના ઉત્ક્રાાંતી ભુજફ 
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રાક લયવન ેઅન્ત,ે આજ ેજભે ભનલાી ભાનલજાત અસ્તીત્લભાાં 
આલી છ,ે તેભ રાક લયવ ફાદ, પ્રઔૃતીની ખતીને લળ અતીભનવ 
ચેતનાલાી દીવ્મ ભાનલજાતી ૃથ્લી ય જરુય અલતયળે. ત્માાં 
વુધી ભાનલીનાાં દ:ુક, વભસ્મા, વાંગો નશીં જ ઉઔરે; ઔાયણ ઔે 
આ ફધી ત નીમ્ન પ્રઔૃતીલળ એલા ભનની રીરા છ.ે અતીભનવભાાં 
શોંચ્મા લખય જખતના અન્તીભ યશસ્મને જાણલુાં અવમ્બલીત છ.ે 
જડ તત્ત્લ ઉય આત્ભાન નીમભ ઔયલ, ભાનલપ્રઔૃતીભાાં પ્રબુપ્રઔૃતી 
પ્રખટાલલી, ક્રભળ: આત્ભાન આલીબાથલ ઔયલ અને આ 
ળુપ્રાણીભાાં પ્રબનુા સ્લરુનુાં પ્રાખટ્ય થલુાં એ જ ઉત્ક્રાાંતી છ ેઅન ે
આ પ્રક્રીમાન ેઝડી ફનાલલાનુાં વાધન ત ેમખ છ'ે આભ ચક્કવ 
મખ દ્વાયા ઉત્ક્રાાંતીની પ્રક્રીમાને લેખીરી ફનાલી ળઔામ, એભ ભાની 
રેલુાં એ ઔેલ ભનખભત ઔલ્નાલીશાય જ છ.ે  

3. જ.ે ઔૃષ્ણભુતી લીચાય, લીચાયવયણી તથા ખ્મારના 
તીવ્ર લીયધી શતા. તે ઔશે છ ે : ‘ફધી જ લીચાયવયણી 
ફેલઔુપીબયી છ.ે બીન્નબીન્ન લીચાયધાયાએ જ આ દુનીમાન ે
અયમ્ાય શાની શોંચાડી છ.ે તભાભ ધાભીઔ યાજઔીમ 
લીચાયવયણી, આકયે ત ભાન્મતાએ જ ભાનલજાતન ે
છીન્નબીન્ન ઔયી નાકી છ.ે વ્મક્ટતી તાનાાં વભાજ, વાંસ્ઔૃતી તથા 
વભગ્ર ભાકાભાાંથી ઉદ્બલરેા ખ્મારથી નીમન્ત્રીત ભાનવમુક્ટત 
ફનેરી શમ છ.ે આ ખ્મારથી જો ભાણવ ભુક્ટત થામ, અન ેત ેણ 
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ઔઈ લીચાયવયણીથી નશીં; યન્તુ આાંતયીઔ યીતે ભુઔત થામ, ત 
જ તનેે વાચુાં સ્લાતન્્મ પ્રાપ્ત થઈ ળઔે. સ્લાતન્્મ એ ઔઈ લીચાય 
નથી; ઔાયણ ઔે લીચાય ઔદાી સ્લતન્ત્ર શમ ળઔે નશીં. લીચાય એ 
ત સ્ભતૃી જ્ઞાન તથા અનબુલનુાં જ યીણાભ છ ેઅને એન અથથ એ 
જ ઔે લીચાય ભાનલીના બુતઔાની નીજ છ.ે જ્માયે વાચુાં 
સ્લાતન્્મ ઔદાી બતુઔાભાાંથી ઉદ્બલી ળઔે જ નશીં. 
સ્લાતન્્મન અથથ એલ ઔયલાભાાં આલે છ ે ઔે અભુઔતભુઔથી ભુક્ટત 
થલુાં; યન્તુ એ વ્માખ્મા કટી છ,ે એલુાં સ્લાતન્્મ એ ઔેલ 
પ્રત્માગાત છ.ે સ્લાતન્્મ સ્લાંમ એઔ સ્લતન્ત્ર દાથથ જ શલ ગટ ે
છ.ે' ઠીઔ છ,ે ભાન્મતાભાાંથી લીચાયવયણી જન્ભે અને વાંગથ 
થામ એ લાત જરુય વાચી; યન્તુ તભાભ લીચાય, જ્ઞાન ઔે 
અનબુલને ચીત્તભાાંથી જો યદફાતર ઔયી દઈએ, ત છી યશેળ ે
ળુાં? કુદ શ્રી ઔૃષ્ણભુતી, એભના આલા ઉદેળ, એને વાાંબનાય 
તથા આ વાંવાયની પ્રત્મક્ષ, નક્કય શસ્તી; એ ઔળુાં જ નશીં યશે, ત 
છી એલા ભાનવીઔ સ્લાતન્્મન, એલી ભાનવીઔ ળાાંતીન આકય 
શેત ુળ ન ેપ્રમજનેમ ળુાં? ઔુભાયીર બટ્ટ ેઔષ્ણુાં છ ેઔે, ‘આ જખતન ે
વાભાન્મ રઔ જલેુાં જોઈ ળઔે છ,ે એનાથી બીન્ન સ્લરુે મખી 
ણ એન ે ઔદાી દૃષ્ટીપ્રત્મક્ષ ઔયી ળઔતા નથી.’ ફધા જ 
અધ્માત્ભચીન્તઔ શમ્ભેળાાં ઔેટરીઔ ન વભજામ તેલી લાત ણ 
ઔયતા શમ છ.ે એભનાાં લીદ્યાન એલાાં ત તયાંખી, આરાંઔાયીઔ ઔે 
આદળથલાદી શમ છ ેઔે ઐશીઔ, લાસ્તલીઔ જીલનભાાં એભાાંથી ઔળ 



આચાયી વફ જખ ભીરા                 http://govindmaru.com                 38 

 

જ અથથ નીજત નથી. જ.ે ઔૃષ્ણભુતીના ણ આલાાં ઔેટરાઔ 
લીધાન જોઈએ : ‘(1) ચીત્ત ભખજની ફશાયન દાથથ છ.ે       
(2) ફાષ્ણ વ્મલશાય છતાાં; ચીત્ત અન્દયથી વમ્ુણથ ળાાંત શલુાં 
જોઈએ, ત એ લીઔાવનાાં, ઉત્ક્રાાંતીનાાં રક લથ ઔુદાલી જામ.     
(3) તભે દીલવબય વતત ભતૃ્મુ વાથ ેજીલ, પ્રત્મેઔ ક્ષણ ભતૃ્મુ વાથ ે
લીતાલ, એ જ વાચુાં સ્લાતન્્મ છ.ે (4) ભાણવન ે નઔયી, ત્ની, 
પ્રતીષ્ઠા લખેયે ખુભાલલાન તથા બાલીન બમ રાખે છ.ે બમ 
ચીત્તને અન્ધ અને લીઔૃત ફનાલે છ.ે ફધા જ બમનુાં ભુ લીચાય 
છ.ે ભાટ ેતભાભ લીચાય, ખ્માર, વાંસ્ઔાય ચીત્તભાાંથી નાફુદ ઔય, 
તભે અબમ ફની જળ.’ લૈજ્ઞાનીઔતાના ખભે તેટરા દાલા છતાાં જ.ે 
ઔૃષ્ણભુતી ગણે અાંળે ભીસ્ટીઔ જ શતા.  

 4. શ્રી યજનીળ નલભાનલ ઉબા ઔયલા પ્રમખ ઔયી યષ્ણા 
છ.ે તેની ઔલ્ના છ ે : ‘નલભાનલ પ્રેભ દ્વાયા જીલળ,ે બમ દ્વાયા 
નશીં. તે યાજનૈતીઔ નશીં શમ; ઔાયણ ઔે યાજનીતી ગૃણાભાાંથી 
જન્ભ ેછ.ે નલભાનલ દળેની વીભાથી ફદ્ધ નશીં શમ, તે લશૈ્વીઔ 
ભનુષ્મ શળ.ે તે અત્મન્ત પ્રજ્ઞાલાન શળ.ે ત ે ુલથગ્રશ દ્વાયા નશીં 
જીલ,ે સ્લમાંસ્પુતથ ક્ષભતા દ્વાયા જીલળ.ે તે સ્લતન્ત્ર શળ.ે ધાભીઔ નશીં 
શમ, આધ્માત્ભીઔ શળ.ે તે ફમ્ફનુાં નીભાથણ નશીં ઔયે. એન ેૈવા ઔે 
દભાાં યવ નશીં શમ. તે નૈતીઔતાલાદી નશીં શમ, દમ્બી નશીં 
શમ.’ આલા નલભાનલનુાં નીભાથણ થામ ઔેલી યીત?ે શ્રી યજનીળ ત 
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બાયુલથઔ ચીંધ ેછ ે ઔે ધ્માનથી. ધ્માન એટરે ળુાં? એનાથી ઔદાચ 
થડા વ્મક્ટતીખત રાબ થામ; યન્તુ વભગ્ર ભાનલજાતન,ે 
ભાનલપ્રઔૃતીન ે રટી ળઔામ કયી? આત્ભા–યભાત્ભા તથા 
બ્રષ્ઢલીમઔ ચીન્તન ચરાલનાય ઔઈ ણ ુરુન ે ઔદાી 
યૅળનારીસ્ટ ઔશી ળઔામ જ નશીં. ળ યજનીળ ણ 
ઉત્તયઔાભાાં આ પ્રઔાયના ચીન્તનભાાં જ વયી ડ્યા. એનુાં ઔાયણ 
એ જ છ ેઔે યૅળનારીઝભન ખભે તેટર આશ્રમ ર મા પ્રચાય ઔય 
ત ણ જો તભાયે ઔઈ ાંથ સ્થાલ શમ, ચરાલલ શમ ત 
ભીસ્ટીવીઝભન વશાય અન્તે રેલ જ ડ.ે ભાયા ભત ે ફદ્ધીઔ 
અબીખભનુાં ભીશ્રણ ઔયીન ે ણ સ્ેક્ટમુરેટીલ, ધાયણાલાદી 
પીરવપી પ્રચાયનાયા વલથ લીચાયઔ અન્ત ે ત ભીસ્ટીઔ, 
યશસ્મલાદી જ ઠયે. ઔઔલ્ીત એલુાં અધ્માત્ભ 
ભીસ્ટીવીઝભથી બીન્ન વમ્બલી જ ળઔે નશીં.   

(((●))) 
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4 

ઔભથઔાાંડ, ભીથ્માચાય 
અનુક્રમણીકા 

1. લીદ્વાન, ળીક્ષીત ભાણવ બજન રેતાાં ુલે, થાીન ે
નભસ્ઔાય ઔયે છ.ે અન્નની જુા ઔયનાયને કાતાાં ુલે, અન્ન ેદા 
ઔયનાય કેતભજુયન લીચાય ઔદાી આલત શળ ેકય? આણન ે
ુયતુાં કાલાનુાં ભ ેછ,ે ેરા કેતભજુયના ઔાયણે. જો બજન લુ ે
નભસ્ઔાય જ ઔયલા શમ, ઔઈની જુારુ ેભન્ત્રજા ઔયલા શમ ત 
ેરા કેતભજુયન ેજ ઔયલા જોઈએ અને પ્રશ્ન ઉઠલ જોઈએ ઔે આ 
અન્ન ેદા ઔયનાય ફાય–ચોદ ઔરાઔન તનતડ શ્રભ ઔયે છ,ે 
ધયતી–આઔાળ લચ્ચ ે તા, ટાઢ ને લયવાદ લેઠ ે છ;ે છતાાં ુય 
યટર ાભત નથી ને ઉયથી ડખરે ને ખરે એ ફીચાય 
તીયસ્ઔૃત, અભાનીત થમા ઔયે છ.ે એની દળા વુધાયલા જો આણે 
ઔાંઈ જ ન ઔયીએ, ત એ ઔેલ ા છ.ે ળણજનીત 
ફેઠાકાઉણુાં એ ાાચાય છ.ે ભતરફ ઔે ઔેલ માન્ત્રીઔ 
ઔભથઔાાંડથી વભાજને ઔળ જ રાબ થત નથી. 

2. વુયતભાાં એઔ લથ ભાટ ે રગ્નકચથ ઉય પ્રતીફન્ધ 
ભુઔલાભાાં આલે ત વભગ્ર ઝુાંડટ્ટી નાફુદ થઈ જામ અન ે
ચખ્કાાંચણાઔ ળોચારમ ફન્ધાઈ જામ. જો આણાભાાં વાચી, 
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ભાનલશીતના ખ્મારલાી, નીભથ, તટસ્થ લીલેઔફુદ્ધી શમ ત 
રગ્નન કચથ ફ–ેાાંચ રુીમાથી લધુ ઔદીમ ન આલે, આ યીત ે
ફચતાાં નાણાાં લીજીળક્ટતી, અનાજ અન ેઈતય વાભગ્રીન ફશેતય 
ઉમખ આણે યાષ્ટ રશીત તથા લીઔાવ અથ ેઔયી ળઔીએ. 

3. આણ વભાજ સ્લાથી અન ેચય છ;ે ઔાયણ ઔે યજ 
જ ેુજાાઠ ને આયતી થામ છ,ે ભન્દીયના ગાંટ યણક્ટમા ઔયે છ,ે 
પ્રાથથના યાખટામ છ ેન ેભન્દીય ઉબયામ છ;ે એ વભગ્ર ટાાં 
ઔેલ અાંખત વુકની ભાખણી બખલાન ાવે બીખ્મે યાકે છ.ે આ 
દેળન વાભાન્મ ભાનલી ખાાંધીની પ્રાથથનાથી લૈષ્ણલજન ત ના 
ફન્મ, એથી ઉરટુાં, જ ે લૈષ્ણલજન ભનાતા; એમ રુચ્ચા, દમ્બી, 
સ્લાથી અને ફેઈભાન ઔેભ નીઔળ્યા? ખાાંધી ખમા છી ણ 
પ્રાથથના ચારુ યશી; છતાાં આ દેળભાાંથી ખયીફી, ફેઔાયી, અજ્ઞાન, 
ળણ, અન્મામ, અવભાનતા, છાતણુાં ઔેભ દુય ના થઈ ખમાાં? 
બુભીશીન અધથબુખ્માાં ટાાં, ભાવુભ ફાફચ્ચાાં વાથે દુય દુય 
યજીયટીની ળધભાાં બટઔે છ;ે એ રઔની ભુાંખી; છતાાં વય 
હૃદમની પ્રાથથના વાાંબલાની ળુાં ેરા પ્રબનુી ઔઈ પયજ જ નશીં? 
ભનલૈજ્ઞાનીઔ શઔીઔત એ છ ેઔે પ્રાથથના એઔ પ્રઔાયની ઔુટલે છ,ે જ ે
ફાણભાાં ઔોટમુ્ફીઔ લાયવારુે ભે છ.ે ાછથી એ ભાનવીઔ 
નીફથતા ફની યશે છ,ે જ ે ધીભ ે ધીભ ે ભનયખનુાં રુ ઔડ ે છ.ે 
અજ્ઞાન બીતીભાાંથી જન્ભતી એ ભાનવીઔ ફીભાયી છ.ે એથી છી 
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ભન–ળયીય નફાાં ડી જામ છ.ે વ્મક્ટતી યાલરમ્ફી તથા 
નવીફલાદી ફની જામ છ ેઅને ભ્રભણાભાાં યાચતી થઈ જામ છ.ે 
પ્રાથથના એટરે નીફથ બીક્ષાલૃત્તી. આભ શ્રદ્ધા, પ્રાથથના ઔે દૈલી 
ળક્ટતીની વાધના એ ઔેલ ભીથ્માચાય જ ફની યશે છ.ે પ્રાથથના 
ભાણવને નીષ્ક્રીમ, અન્ધશ્રદ્ધાુ, ુરુાથથલીશણ અન ે શતાળ, 
નીરુત્વાશ ફનાલી દે છ.ે 

4. લૃત્તી વન્તલી એ વાભાન્મ પ્રલૃત્તી છ ેઅને લૃત્તી 
દફાલલાની ળક્ટતી અવાભાન્મ શઈ, ભટી વીદ્ધી ખણામ; આલી 
અલી ભાન્મતાભાાંથી જ બ્રષ્ઢચમથ, અલાવ, ભોન, જાખયણ જલેાાં 
ઔભથઔાાંડ ઉત્ન્ન થમાાં. બ્રષ્ઢચમથ અવમ્બલ છ,ે એન વચટ દાકર 
ઋી લીશ્વાભીત્ર છ.ે 

5. શુાં  ણ ચારીવેઔ લથની લમ વુધી આવન–પ્રાણામાભ 
ઔયત જ યષ્ણ, કાવ ત ળીાથવન અન ે પ્રાણામાભ. આલા 
વ્મામાભના ઔાયણે ભાથુાં કુફ જ બાયેબાયે રાખતુાં. એઔ યળીમન 
ુસ્તઔ શાથ રાખી ખમુાં; જભેાાં રકેરુાં ઔે ળીાથવન કુફ જોકભી 
પ્રમખ છ.ે ભખજ અતીવુક્ષ્ભ એલા અફજો ઔનુાં ફનેરુાં છ.ે 
ળીાથવનભાાં ળયીય ઉંધ ુ થતાાં રશી ભખજભાાં લશી આલે છ.ે 
યીણાભે ેરા વુક્ષ્ભ ઔ પાટી જામ છ ે અન ે ભખજન ે શાની 
શોંચ ે છ.ે 1961ભાાં ભને ભાનવીઔ ફીભાયીન બમાંઔય શુભર 
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આવ્મ. વાત લથ દમાજનઔ યીતે યીફામ. ભેં આવનાદી છડ્યાાં ન ે
દલા લખેયે ઉચાય ળરુ ઔમાથ; છી યાશત થઈ. 

6. ભાની ર ઔે બખલાન શમ, તેભ છતાાંમ એની 
ુજાબક્ટતી ઔયલાની ળી જરુય? એ એનુાં ઔામથ ઔયે, આણે આણુાં. 
ફશુલીધ શાની ભાનલજાત બખલી યશી છ ે એ ત આ 
ુજાબક્ટતીની જ ળાકા–પ્રળાકા છ;ે અથાથત્ લીલીધ ઔભથઔાાંડ, 
વમ્પ્રદામ, જીલનયીતીના શઠાગ્રશ, ખાદી, દેલસ્થાન, 
ગ્રન્થાદેળ, બદેબાલ આ ફધાાંએ ભાનલજાતને છીન્ન્બીન્ન, 
દીનશીન, ત્રસ્ત, બમગ્રસ્ત, અળાાંત, ઝનનુી, શતી – ન શતી ઔયી 
નાકી છ.ે 

7. ભાયે એઔ જ વન્તાન છ ેઅન ેતેમ ુત્રી; છતાાં ક્ટમાયેમ 
ુત્રની આલશ્મક્ટતા ભન ે નથી જણાઈ. આજ ે આ દળેની તભાભ 
આત્તીનાાં ભુ જલેી, ખમ્બીયતભ વભસ્મા જ ફશેદ 
લવતીલધાયાની છ ે અને એનુાં એઔ ભશત્ત્લનુાં ઔાયણ આણા 
રઔની ઔભઅક્કર એલી તેુ્રણા છ.ે એઔ છઔય ત જોઈએ, 
એલી આળાભાાં ને આળાભાાં રઔ દીઔયીની રાંખાય રખાલી દ ે
છ,ે ઔઈ તાની જાતન ેએટરુાંમ નથી ુછતુાં ઔે, ફટ વ્શામ? 

8. ાાંડયુાંખ ળાષ્ડીજી અલતાયલાદ, ફશુદેલતાલાદ તથા 
ભુતીુજા જલેી જયીુયાણી, શાનીઔાયઔ ભાન્મતાના વભથથઔ છ.ે 



આચાયી વફ જખ ભીરા                 http://govindmaru.com                 44 

 

ળાષ્ડીજી રકે છ ે: ‘ભતુીુજાની ઔલ્ના આણને ઋી ાવેથી 
ભેરી અનુભ બેટ છ,ે એના ભશત્ત્લને નશીં વભજનાય એલા 
ઔેટરાઔ અજ્ઞાન રઔએ તાની ફારીળતાથી આ વુખન્ધીત 
ુષ્ન ેચીભાલી નાખ્મુાં છ.ે ભતુીન ેનશીં ભાનનાય ભાણવ ઔેલ 
તાના ભાનવળાષ્ડનુાં અજ્ઞાન જ પ્રદળીત ઔયે છ.ે’ ભતુીુજાની 
બેટ ઋીની નથી. લેદ, ઉનીદ, ઉલેદ, બ્રાષ્ઢણગ્રન્થ, 
આયણ્મઔ ઔે દળથનળાષ્ડભાાં ક્ટમાાંમ એઔ ણ પ્રવાંખે ભતુીુજાન 
ઉલ્લેક ભત નથી. આન અથથ ળાષ્ડીજીના ભતાનુવાય એલ જ 
થામ ઔે લેદના ઋીભનુી, દળથનઔાય, ઔણાદ, તન્જરી, ખોતભ, 
જભૈીની, વ્માવ, ઔીર આદી ફારીળ, અજ્ઞાની ુરુ શતા? તે જ 
પ્રભાણે અલાથચીન મુખના સ્લાભી દમાનન્દ, યાજા યાભભશન યામ, 
ભધ્મઔારીન ઔફીય, નાનઔ લખેયે વલથ અજ્ઞાની તથા ફારીળ! ઔફીય 
ત ઔશે છ ે ઔે થ્થયની ભતુી ઔયતાાં, ત ગાંટી ફનાલલી ફશેતય, 
રઔ અનાજ દીને કાઈ ત ળઔે! 

9. શયીજનના(પ્રતીફન્ધીત ળબ્દ) ભન્દીયપ્રલળે જલેાાં 
આન્દરન દ્વાયા દરીતના ઉદ્ધાયન ે ફદરે ધભથસ્થાનનુાં ભશત્ત્લ 
વલીળે પ્રતીષ્ઠીત થલા રાગ્મુાં. તે ભન્દીયભાાં પ્રલેળ,ે એથી 
આકય એભનુાં ળુાં બરુાં થલાનુાં? એલ લીચાય ખાાંધીજીન ેન આવ્મ; 
જ ેઆદ્ય વુધાયઔ યાજા યાભભશન યામને આલેર, જે રકે છ ે: 
‘ગણા ફધા બ્રાષ્ઢણ ભતુીુજા તથા ભન્દીય વમ્ફન્ધી ઔામો 
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ઔયલાથી, ઉત્વલાદી દ્વાયા બ્રાષ્ઢણને લીુર ધન, વાધનવાભગ્રી 
તથા ગણી વખલડ ભ ેછ.ે’ સ્લાભી દમાન્દજી ઔશે છ ે: ‘ભુતીુજા 
નીભીતે્ત ભન્દીય ફાાંધલાથી ઔયડ રુીમાન વ્મમ થામ છ.ે રડાઈ–
ટાંટા જાખે છ.ે ાંથ ઉદ્બલતાાં દેળભાાં ઔુવુમ્ જન્ભ ે છ.ે અનઔે 
યજીલી રઔ ડ્યાાથમાથ યશે છ,ે બટઔતા પયે છ.ે ભન્દીયનુાં 
ધન બખલીરાવભાાં કચાથમ છ.ે ણથુષ્ાદી લનસ્તીન નાળ થતાાં 
પ્રદુણ પેરામ છ ેઅન ેજડ દાથથનુાં ધ્માન ઔયનાય કુદ જડફુદ્ધી 
ફની યશે છ.ે’ 

10. આણે વભજી રેલુાં ગટ ે ઔે અનીષ્ટના ામા ય 
ઔદાી ઈષ્ટનુાં ચણતય ન થઈ ળઔે અને જ્ઞાતીવ્મલસ્થા આ 

દેળનુાં ભટાભાાં ભટુાં અનીષ્ટ છ.ે એઔર ક્ષત્રીમ ઔે ટરે વભાજ 
ધાય ઔે વુધયી ખમ; છતાાં ફાઔીન દેળ એલને એલ જ 
રુઢીચુસ્ત યષ્ણ, ત વુધાયાનાાં વુપ એઔર એ વભાજ ઔદી 
બખલી ળઔે કય? વભસ્ત વભાજનાાં શીત યસ્ય એલાાં ત 
ખાઢ યીતે વાંઔામેરાાં શમ છ ેઔે ટઔુડા ટઔુડા દ્વાયા બાગ્મે જ 
ઔળી પ્રખતી થામ. આળા વેલીએ ઔે ફધાાં વુધાયઔ ભાંડ 

જ્ઞાતીની છા ઔાઢી નાકી, વાંખઠીત થઈ, આ વભાજને એઔ 
ભુક્ટત, પ્રખતીળીર વભાજભાાં રટી નાકલાન ુરુાથથ આદયે.   
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11. મજ્ઞલીતન ભુ લીધી, તે ઔીળય લીદ્યાથીન ે
આશ્રભભાાં અભ્માવ અથ ે ભઔરલાન ભાંખ પ્રવાંખ ભાત્ર શત. 
ત્માયે છાત્ર લનભાાં ખુરુના આશ્રભે જઈ યશેત અન ેબીક્ષા ભાખી 
જીલન ટઔાલત. એના અલળે રુે શજીમ જનઈની લીધી 
ચારુ યશી છ,ે આજ ેએની ઔઈ વાંખતતા નથી, એન ઔળ જ અથથ 
નથી, ભીથ્મા ફખાડ ભાત્ર છ;ે વલથ જુથએ વભજીન ેએ ફન્ધ ઔયલ 
શીતાલશ છ.ે 

12. વભાજવધુાય એઔ વતત પ્રક્રીમા છ,ે એનુાં ઔાયણ ત 
એ ઔે ભુલ્મની ઔાવાેક્ષતાન ે યીણાભ,ે દયેઔ મુખભાાં અભુઔ 
યીલતથન અનીલામથ ફની જ યશે છ.ે આભ છતાાં વભાજવુધાય 
રાલલ એ શમ્ભળેાાં એઔ ઔઠીન, દુષ્ઔય જ ાંખ જ ફની યશે છ.ે એનાાં 
ઔાયણ લી એ ઔે, ભાણવ એઔ સ્થીતીચુસ્ત પ્રાણી છ,ે જ ેફશેતય 
યીલતથનથીમ ડયે છ ેઅન ેદ:ુક, લેદના, ફન્ધનથી ટલેાઈ જામ છ;ે 
યન્તુ ફીજુ ાં ખમ્બીયતભ ઔાયણ ત એ છ ે ઔે દયેઔ યીલાજ મા 
વ્મલસ્થા ચક્કવ સ્થાીત શીતને, એટરે ઔે એભાાંથી રાબ 
કાટનાયાાં જુથ આ જુથને જન્ભ આ ેછ,ે જે છી વાભ, દાભ, 
દાંડ, બદેાદી તભાભ વાયાાંનયવાાં શથીમાય લાયીને એ વ્મલસ્થા 
ટઔાલી યાકલા તનતડ, કુ્રય પ્રમત્ન ઔયતાાં જ યશે છ ેઅને રઔ 
ય ત્રાવ ખુજાયી, એલી ઔડ ણ જભાલે છ ે ઔે અનુમામી 
એનાથી બમબીત ફની, રાચાય મથાલત્ જીવ્મા ઔયે. યીણાભ ે



આચાયી વફ જખ ભીરા                 http://govindmaru.com                 47 

 

વભાજવધુાય કટઔામ છ ે તથા અતીદુષ્ઔય ફની યશે છ.ે 
યીલતથનની અપયતાન વીદ્ધાન્ત વભજી, જ ે વુધાયા ક્ટમાયેઔ ત 
અચુઔ આલલાના જ છ ે એને આજ ે જ, અત્માયે જ વલેા, 
વબાનણ ે આલઔાયીએ! આધુનીઔ મુખની એ પયજ તથા 
અનીલામથતા છ.ે 

13. ભને નીયન્તય એઔ દુ:ક દમ્મા ઔયે છ ેઔે, આમથવભાજ ે
ળા ભાટ ે તાની વભાજવુધાયાની આ ભુલ્મલાન પ્રલૃત્તીન ે
ભન્દાતીભન્દ ફનાલી દીધી? આજ ેયાષ્ટ રભાાં ચાયેઔય અન્ધશ્રદ્ધા, 
રુચ્ચા ધભથખુરુ, ભીથ્મા ઔભથઔાાંડને નાભે રુાંટ, અવાંખ્મ ભન્દીય 
તથા ભુતીની સ્થાના ાછ ફેપાભ કચથ થામ છ,ે ત ફીજી 
ફાજુ ખયીફી, બુકભય, અન્મામ, ળણ છ,ે ત્માયે આમથવભાજના 
અસ્તીત્લ છતાાં એન ે ડઔાયલા ફીજા દમાનન્દ ભશી અલતયે 
એલી ઝાંકના વેલલી ડ ે એમ ઔેલી ઔરુણતા? મજ્ઞમાખ, જનઈ, 
બ્રષ્ઢચમથ, ધભથઝનનુ લખેયે અલૈજ્ઞાનીઔ યમ્યાન આમથવભાજ ે
આદય ઔમો એ ણ એની નીષ્પતાનુાં એઔ ઔાયણ શઈ ળઔે. 

14. આ ફધાાં આશ્રભ, ભઠ ન ેભન્દીયનાાં નાણાાં ક્ટમાાંથી 
આલે છ ે ન ે ઔેભ કચાથમ છ?ે એલી પ્રલૃત્તીથી યાષ્ટ રન ે રાબ ઔે 
શાની? અથથશીન પ્રલૃત્તી એઔ લીઔાવળીર દળેભાાં ચારલા દઈ 
ળઔામ ઔે ઔેભ? દીનશીન, બી યાાંઔ પ્રજાનુાં ળણ એ ચભત્ઔાયી 
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ળઔ આભ ફેયઔટઔ ઔયી ળઔે ઔે ઔેભ?  ફધા જ પ્રશ્ન વક્રીમ 
યીતે શાથ ધયલાન વભમ શલ ેાઔી ખમ છ.ે 

(((●))) 
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5 

જ્મતી 
અનુક્રમણીકા   

1. જ્માાં વધુી ઔઈ સ્લતન્ત્ર દળે તાની પ્રજાભાાંથી લશેભ, 
અન્ધશ્રદ્ધા તથા ભીથ્મા ભાન્મતાનાાં ફન્ધન નષ્ટ ન ઔયે, ત્માાં 
વુધી ઉત્તભ યાષ્ટ ર ઔદાી વાચા અથથભાાં ભુક્ટત રેકામ નશીં.        
ડૉ. અબ્રાશભ ઔૉલુય ઔશે છ ે: ‘યશસ્મભમ ગટનાન ેચઔાવણી લીના 
સ્લીઔાયી રે છ,ે તે ભુકથ છ.ે જનેાભાાં ચઔાવણી ઔયલા – ઔયાલલાની 
શીમ્ભત જ નથી તે ઔામય છ;ે અન ે જ ે રઔ તાની 
ચભત્ઔાયીઔ ળક્ટતીને ચઔાવલા દેલાન વાપ ઈનઔાય ઔયે છ,ે એ 
રઔ ઠખ છ.ે અઢી શજાય લથ ુલ ે તથાખત્ ફુદ્ધ ઔશી ખમા ઔે 
ગ્રશ અને નક્ષત્ર તયપ ભીટ ભાાંડલી, તાયાની ખઠલણીન ે
આધાયે બાગ્મ–દુબાથગ્મની આખાશી ઔયલી, ળબુ–અળબુ નીણથમ 
તાયલલા એ જુઠ તથા છતેયીંડી છ.ે’ 

અભુઔ જાતની ામા લખયની ભાન્મતા ણ એઔ 
પ્રઔાયની ભાનવીઔ ફીભાયી જ ગણે અાંળ ેફની યશે છ.ે દા.ત. ફધા 
શાનીઔાયઔ ભનાતા લશેભન ે પફીમાઝ જ ઔશી ળઔામ, જભે ઔે 
ફીરાડી આડ ેઉતયે મા ફધુલાયે પ્રલાવ ઔયીએ ત શાની થામ એભ 
ભાનલુાં અન ેએલે પ્રવાંખે ખબયાઈ જઈન ેનીણથમ ફદરલ મા ઔાભ 
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ભઔુપ યાકલુાં એ ભીથ્મા બમ જ છ.ે પફીમા એટરે જ 
ગ્રાઉન્ડરેવ પીમય. દલેદેલી ઔલાની ફીઔ ણ લશેભગ્રાંથી 
છ.ે ફીજી ફાજુ, બખલાનભાાં શ્રદ્ધા યાકલાથી વુકી થઈળુાં ઔે 
થમા છીએ અન ે અલઔૃાથી દુ:કી દુ:કી થઈ જઈળુાં એભ 
ભાનલુાં અથલા ત અભુઔતભુઔ ખુરુની ઔૃાદૃષ્ટી આણુાં બરુાં 
ઔયી નાકળે અને તેની નાયાજી નુઔવાન ઔયળે, એની ફાધા 
યાકલાથી અભુઔ ઔામથ વીદ્ધ થળે જ, આલી ફધી ભાન્મતા 
ચક્કવ અથથભાાં ભાનવીઔ યખ જ છ;ે ઔાયણ ઔે ભાન્મતા તથા 
શ્રદ્ધા આકયે ત ભાનવીઔ ગ્રાંથી, નીફથતા, 
ઔમ્રેક્ટવીઝ જ છ,ે જ ે અભુઔ યીસ્થીતીભાાં પફીમાઝન ે

અચુઔ જન્ભ આે. ઔઈ ભાન્મતા ફીનશાનીઔતાથ શમ, ત્માાં 
વુધી લાાંધ નશીં; યન્તુ જ્માયે એ લીલીધ અનીષ્ટનુાં ઔાયણ 
ફને ત્માયે ત એને ભુથી ઔાઢલી જ ગટ.ે 

2. ખુરુન ગ્રશ આઔાળભાાં ચભેય પયે; ણ અભેયીઔા, 
મુય મા જાાન જલેી વભથથ બુભી વભક્ષ એ ફીચાય 
રાચાય ફની જામ અને એન ફધ જ ય છી બાયત ય 
ઉતાયે, એ ઔેલુાં? ેટરર, ડીઝર, ખૅવ, ઔેયવીનભાાં જ ાંખી 
બાલલધાય બાયતભાાં જ, ફાઔી અભેયીઔાભાાં ત બાલ ગટરેા. 
ગ્રશમ ખજફના ને જ્મતીેમ ખજફ છને?ે 
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3. ભશી દમાનન્દે રખ્મુાં છ ે ઔે ભનુષ્મ ધનલાન, દયીદ્ર 
ફન ેત ેતાના ઔભથથી થામ છ,ે ગ્રશથી નથી થત.  

(((●))) 
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6 

ચભત્ઔાય 
અનુક્રમણીકા 

1. સ્લાભી આનન્દ રકે છ ે : શીભારમભાાં અનેઔ વાધુ–
ભશાત્ભા મખ–વભાધીભાાં ઔે ફીજી યીતે, ઔળુાં કાધાીધા લીના 
લામુબક્ષણ ઔયીને વેંઔડ લથ જીલે છ.ે આ મખી 
મખવીદ્ધીને ઔાયણે અનેઔ ચભત્ઔાય ઔયી ળઔે છ,ે ભનઈચ્છીત 
ચીજ ભેલી ળઔે છ ેઅન ેત્રણે ઔાની લાત જાણી ળઔે છ.ે આલી 
ભાન્મતા રઔભાાં પ્રચરીત છ.ે થીમવપી લખેયે ઔેટરાઔ 
ખુઢલાદી ાંથલાાએ આલી લાત ય ઔેટરીઔ જાતના લેરા 
ણ થડ લકત ઔમાાં. આ ફધી નલરઔથા છ.ે ભેં વાઠ લયવની 
ભાયી વાધ ુજીન્દખીભાાં, બયયુ શ્રદ્ધા અન ેજીજ્ઞાવા છતાાં આલુાં ઔળુાં 
ક્ટમાાંમ ઔદી જોમુાં નથી. ઔૃષ્ણભુતીની ત કયેકય દમા જ કાલી ડ ે
ઔે ભટાડીને તભ ેએઔ ફશેનન દુ:કત ઔાન જ વાય ઔયી ળક્ટમા? 
આ જખતભાાં ઔેટઔેટરી ખમ્બીય વભસ્મ છ,ે એભાાંથી ઔઈને દુય 
ઔયલાનુાં તભને તભાયી દલૈી ળક્ટતીથી ન વઝુમુાં? 

2. ડૉ. અબ્રાશભ ઔૉલુય ભાનતા ઔે ળનુ્મભાાંથી ઔઈ ણ 
લસ્ત ુઉત્ન્ન ઔયલાની ળક્ટતી ઔઈ ણ ભાણવભાાં ઔદાી વમ્બલ ે
નશીં. બોતીઔ લીજ્ઞાનન આ ઔાનનુ વલથ ઔઈ ભાટ ે વભાન તથા 
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અપય છ.ે જો ઔઈ ભાણવ એલ દાલ ઔયે ઔે, તે ખભે ત્માયે 
ખભે ત્માાં પ્રખટ થઈ ળઔે છ,ે અવાધ્મ યખ ભટાડી ળઔે છ ેઔે 
બલીષ્મદળથન ઔયી ળઔે છ ેત એન અથથ એ જ ઔે ત ેઅજ્ઞાન 
પ્રજાને છતેયી યષ્ણ છ.ે આલા ભાણવ ઉય કટર ચરાલલ 
જોઈએ અને એભને વજા થલી જોઈએ. 

3. નીયાઔાય ઈશ્વયને ઔાંઔુઝાાંઝયની રેલડદલેડ ઔયત 
ઔલ્લાભાાં તેનુાં અલભુલ્મન નથી થતુાં? ‘એઔત્લની આયાધના’ 
ુસ્તઔ લીળે ડૉ. ખુણલન્ત ળાશ ઔશે છ ેઔે ‘આ ફશેન એટરાાં 
ફધાાં પ્રાભાણીઔ વ્મક્ટતી છ ે ઔે તે દ્વાયા ઔયલાભાાં આલતા 
ચભત્ઔાય પ્રત્મે ળાંઔા ઔયલાનુાં ભન નથી થતુાં, ફરઔે ભાનલાનુાં 

ભન થામ છ.ે’ ચભત્ઔાય પ્રત્મે તાઔીઔ, ફોદ્ધીઔ, લીલેઔુત યીત ે
વાળાંઔ ફન્મા ફાદ આલા તુચ્છ ઔાયણવય ાટરી ફદરલી એ 
ભાનવીઔ નીફથતા જ છ.ે 

4. વત્મ વાાંઈફાફા શલાભાાંથી લસ્તુ, ભુતી, 
ગયેણાાં ઔે ગડીમા ઔાઢલા ભાટ ેલીખ્માત થમા છ,ે ઔઈને એલ 
પ્રશ્ન નથી થત ઔે પક્ટત નાની નાની, શાથ ઔે ફાાંમભાાં વભાઈ 
ળઔે એલી ચીજો જ શલાભાાંથી ઔેભ ઔાઢ ેછ?ે તે ઔેભ ભારુતી, 
એમ્ફેવેડય ઔે ભેઈડ ઈન શેલન ઔાય નથી ઔાઢતા? 
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5. ભશી ભશેળ મખીન દાલ છ ે ઔે બાલાતીત ધ્માનથી 
ભાનલી વુક, આનન્દની અલસ્થા પ્રાપ્ત ઔયળે તથા લીશ્વળાાંતી વીદ્ધ 
ઔયી ળઔળે; યન્તુ ભશી તે તથા તભેના ત્રીવ રાક 
અનુમામી લોથી વાધના ઔયી યષ્ણા છ;ે છતાાં અકાતી મુદ્ધ થમુાં. 
અનેઔ આત્તી ભાનલજાત ઉય ત્રાટઔતી જ યશી અને તેભના 
ભાદયે લતનભાાં, ચુાંટણીભાાં બમાનઔ શીંવા થઈ, શત્મા થઈ છ.ે 
મખી ઔદાી વાભાન્મ ભાનલઅનુબલથી બીન્ન એલી ઔઈ 
પ્રક્રીમા વીદ્ધ ઔયી ળઔતા જ નથી. મખીઔ દીવ્મળક્ટતી એ ઔેલ 
એઔ ઔઔલ્ના જ છ.ે જ્મજ થ યલેર ઔશે છ ે : વન્ત, 
વાધુફાલા જ્માાં વધુી નીદો વીદ્ધ ન થામ, ત્માાં વુધી તેન ે
ાકાંડી જ ભાની રેલા જોઈએ. 

6. દીરીઔુભાય યમનાાં ત્રણ ુસ્તઔના શ્રી યભણરાર 
વનીએ અનુલાદ ઔમો છ.ે (1) મખભાખથના પ્રલાવી, (2) 
ચભત્ઔાય આજ ે ણ ફને છ ે અને (3) અન્તયના માત્રી. 
આલાાં ુસ્તઔન અનુલાદ ઔયીને તેભણે ખુજયાતની ઔુવેલા ઔયી 
છ.ે એભાાંમ ‘ચભત્ઔાય આજ ેણ ફન ેછ’ે ુસ્તઔ ત એટરુાં 
ફારીળ, શાસ્માસ્દ છ ે ઔે એની ભ્રભજાન જોટ જડલ 
ભુશ્ઔેર છ.ે ‘ભુતી શવી’ મા ‘યેતીન પ્રવાદ ફની ખમ’ – આ 
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તે ઔાાંઈ ચભત્ઔાય છ?ે અને એન મખ, અધ્માત્ભ ઔે ઈશ્વય 
વાથે લી ળ વમ્ફન્ધ? 

7. એઔ અધ્માઔે ઔષ્ણુાં ઔે, ‘શજાય ભાઈર દુય યશેર ચન્દ્ર 
બયતીટ ઔયી રાક ટન ાણી આખાછ પાંખ ે છ,ે ત 
છી ટફેર ય ભુઔેરાાં ાણીનાાં ફે ટીાાં ળક્ટતીળાી ચુમ્ફઔથી 
ઔેભ આખાછ થઈ ળઔતાાં નથી?’ આ અધ્માઔશ્રીને એટરી 
કફય નથી ઔે ચુમ્ફઔ તથા ખુરુત્લાઔથણભાાં પેય છ.ે ચુમ્ફઔ ઔેલ 
રકાંડ ઔે નીઔરને જ આઔે, ાણીને ઔદાી કેંચી ળઔે નશીં. 
દડતી ટરનેન ેતે યઔી ળઔે; ણ ાણીનાાં ટીા વભક્ષ એ વમ્ુણથ 
રાચાય. જ્માયે ખુરુત્લાઔથ એટરે પ્રત્મેઔ દાથથભાાં, તાની ખુરુતા 
અનુવાય અન્મ ઔઈ ણ દાથથન ે કેંચલાન ખુણધભથ. આ ફ ે
ૃથ્લી તાની ભ્રભણઔક્ષાની ભમાથદાભાાં જ યશીને વમુથની આવાવ 
મુખથી પયે છ.ે 

8. 1844ભાાં દુખાથયાભ ભાંછાયાભ ભશેતાએ વુયતભાાં 
જાદુખય, ભન્ત્રળાષ્ડીને જાશેય વબાભાાં ડઔાય પેંઔેર ઔે 
ચભત્ઔાય ઔયી ફતાલ. ભન્ત્રતન્ત્ર, લશેભ, અન્ધશ્રદ્ધા, જત, 
ઔભથઔાાંડ, ફાધાઆકડી, દલેદેલરાાં તથા ધભથધતીંખનાાં ગડાુય 
લછુટ્યાાં છ.ે સ્લાતન્્મે જાણે ઔે, બાયતીમ જનન ેભુકથ, ભઢુ, ધભથગેર 
ને રુઢીચુસ્ત ફનાવ્મ છ ેઅને એની ભુકથતાન રાબ ઉઠાલી, એન ે
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રુાંટલા ફાફા, ફાુ, ફાલા, વાાંઈ, ભશી, 
જ્મતીી, ભશાયાજો, અરોઔીઔ ચભત્ઔાયીઔ ળક્ટતીન દાલ 
ઔયતા, રટયી રખાડી આલાથી ભાાંડીને વતમખુ સ્થાી આલા 
વુધીની ડાંપાળ શાાંઔતા ાકાંડી, ઢોંખી ન ેઅલતાયન યાપડ 
પાટ્ય છ.ે ભટા ભટા ડીગ્રીધાયી ડૉક્ટટય યખ ભટાડલા ભન્ત્રતન્ત્ર, 
જત ઔે ધભથખુરુના આળીલાથદન આળય રે છ,ે લીજ્ઞાનની 
વલોચ્ચ દલી ધયાલતા અધ્માઔ નડતા ગ્રશ ભાટ ેલાયટાણાાં 
ઔયે છ.ે લીંટી, નાંખ શેયે છ!ે વત્મનાયામણની ઔથા ઔયાલ ેછ!ે લટ 
એ પર! 

9. એઔ ભીતે્ર ઔષ્ણુાં : એઔ બાઈ ભૃતાત્ભાને ફરાલ ેછ.ે 
અભાયા દેકતાાં જ ઔલીલય ટાખયના આત્ભાને ફરાવ્મ અન ેચોદ 
જ લથના એઔ નાદાન ઔીળયે અાંગે્રજીભાાં વયવ ઔલીતા યચી. આ 
ચભત્ઔાયીઔ ગટના વાાંબતાાં જ પ્રશ્ન ઉદ્બવ્મા : (1) ટાખયન 
આત્ભા ઔેલ નીફથ, રાચાય ઔે એને ફરાલે ઔે તયત શાજય થઈ 
જલુાં ડ?ે લી ઔલીતામ રકી આલી ડ?ે (2) ળયીય લીના 
આત્ભા ટઔે કય; યન્તુ એન ે ઔઈ ઔામથ ઔયલુાં શમ ત ાછ 
દેશન આળય જ રેલ ડ?ે ભતરફ દશે લીના આત્ભા રાચાય. 
(3) અલવાનના 45 લથ ફાદ ટાખયન આત્ભા આભ બટક્ટમા ઔયે 
ત એભન ુનજ થન્ભ ક્ટમાયે? ઔે છી ુનજ થન્ભ ાભેરા આત્ભાનમે 
ફરાલી ળઔામ? એલા આત્ભાને આભ અન્મત્ર જલુાં જ ડ ેત્માયે 



આચાયી વફ જખ ભીરા                 http://govindmaru.com                 57 

 

ેરા નલા દશેનુાં ળુાં? (4) ધાય ઔે ટલ્સ્ટૉમ, ખટ ે ઔે શભયના 
આત્ભાન ેફરાલલાભાાં આવ્મ શત ત ળુાં ેર ઔીળય યળીમન, 
જભથન ઔે પ્રાચીન ગ્રીઔ બાાભાાંમ લાતાથ–ઔલીતા રકી ળઔત કય? 
(5) ખાાંધીજીના આત્ભાન ે ફરાલી, ખુજયાતભાાં, દારુફન્ધી શલી 
ઔયલી મા યદ ઔયલી ઔે નશીં, એભ ુછી રઈ, નીણથમ રઈ ળઔામ 
કય? 

10. રઔ ઔેટરા બા, ભુકથ તથા ચભત્ઔાયપ્રેભી શમ છ,ે 
એ દળાથલત એઔ યવપ્રદ પ્રવાંખ નોંધામ છ.ે ઈંખરેન્ડભાાં 
ટરેીલીઝન ઉય મુયી ખેરયન ળ યાકલાભાાં આવ્મ; જભેાાં તેણે 
ચભચાઔાાંટા લખેયે દુયથી લાી ફતાવ્મા. ઔામથક્રભ ુય થમા ફાદ 
ટી.લી. સ્ટડુીમને એલા અનેઔ ટરેીપન ભળ્યા ઔે, ખેરયના પ્રબાલથી 
અભાયા ગયભાાં ણ ચભચા, ઔડછી, લાાંઔા લી ખમા છ!ે 
સ્ટડુીમલાાએ જલાફ આપ્મ ઔે આ ઔામથક્રભ અઠલાડીમાાં 
શેરાાં ટે ઔયલાભાાં આલરે શત અન ે શાર મુયી ખેરય 
ઈંખરેન્ડભાાં છ ે જ નશીં! આધ્માત્ભીઔ ળક્ટતી ઔદાચ ટેભાાંમ 
ઉતયતી શળે! કેયા ુફાનુી પુાંઔ ભાઈઔભાાં થઈન ેલામય ભાયપત 
ાણીભાાં નશતી ેવી જતી? 

11. ડૉ. અબ્રાશભ ઔૉલુયે તાના ુસ્તઔ ‘ફીખન 
ખડભેન’ભાાં અભુલ્મ નીષ્ઔથ તાયલી આપ્મ છ ેઔે, તભાભ ચભત્ઔાય 
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તથા આધ્માત્ભીઔ અનબુુતી ઔે વાક્ષાત્ઔાય છતેયીંડી અથલા 
એઔ મા અન્મ પ્રઔાયના ભાનવીઔ યખનુાં જ યીણાભ છ.ે ભનન 
દ્વાયા જે દીવ્મ પ્રઔાળ જોલાન દાલ ઔયે છ ેઅથલા દલૈી જ્ઞાન 
રાધ્માન ઔે અવાધાયણ અરોકઔઔ ળક્ટતી ધયાલલાન દાલ ઔયે 
છ ે મા ત જે અખભ તથા અખમ્મ એલાાં વલથ યશસ્મને ત ે
જાણલાન ભ્રભ વલેે છ,ે તે વલથ લાસ્તલભાાં ભનયખી શમ 
છ.ે ધભથધભથ લચ્ચ ેજ ેબેદ, તપાલત જોલા ભ ેછ ેએનુાં ભુ ણ ત ે
ધભથના સ્થાઔના ભાનવીઔ દદથ, લીભ્રાાંતીના પ્રઔાય લચ્ચે યશેરા 
પયઔભાાં જ ભુખ્મત્લ ેયશેરુાં છ.ે 

(((●))) 
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7 

યૅળનારીઝભ 
અનુક્રમણીકા 

1. યૅળનારીઝભ એટરે લીલેઔફુદ્ધીલાદ. એ એઔ 
જીલનદ્ધતી છ,ે જણેે અનઔે વ્મક્ટતીનાાં જીલનને ધભથરુઢીનાાં 
ભીથ્મા ફન્ધન, ભમાથદાથી ભકુ્ટત ઔયીન ેજીલનભુક્ટતીન આનન્દ 
ફક્ષ્મ છ.ે લીલેઔફુદ્ધી એટરે વત્મ અને અવત્મ તથા વારુાં  અન ે
કયાફ લચ્ચને બેદ ાયકલાની ળક્ટતી. આ લીચાયળક્ટતીના 
અબાલે ભાનલજાત મુખથી બમ અન ેત્રાવના લાતાલયણભાાં ભીથ્મા 
ીડાતી, ીવાતી, યીફાતી, ઔણવતી, રાચાય ચીવ ાડતી જીલન 
લેંઢાયતી આલી છ;ે ઈશ્વય, ધભથ, ભાન્મતા, રુઢી, લશેભ જલેાાં 
જીલરેણ જુઠાણાાંથી જઔડામેરી છ.ે યૅળનારીઝભ જ ભાણવને વુક 
તથા આનન્દન અનુબલ ઔયાલી ળઔે. પીરવુપ સ્ીનઝાએ ઔષ્ણુાં છ ે
ઔે ‘જ ે ભાણવ લીલેઔફુદ્ધીન ે અનુવયે છ ે તે ઔેલ તાનુાં જ 
નશીં, ફાઔીની વભગ્ર ભાનલજાતનુાં ણ શીત વાધ ે છ.ે’ 
યૅળનારીઝભ એ ખીતાના અનાવક્ટતીલાદથીમ ગણ લધુ જીલનરક્ષી 
એલ ચઢીમાત વીદ્ધાન્ત છ;ે ઔાયણ ઔે એ ભનુષ્મન ેઈશ જીલનથી 
દુય નથી રઈ જત, ફરઔે જીલનની વબયતા તથા વમ્ુણથતા ભુક્ટત 
ભને ભાણલાનુાં ળીકલે છ.ે આકય આ જીલનન શેતુ ળ? વાચ 
જલાફ એઔ જ ભે : આનન્દ. આણા લુથજ ભનીી ઔશી જ 
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ખમા છ ે ઔે, આનન્દભાાંથી જ આ વૃષ્ટી ઉદ્બલી છ ેઅન ેઆનન્દ 
લડ ે જ આ જાતઔ જીલ ે છ.ે અન ે વમ્ુણથ ભુક્ટતી લીના વમ્ુણથ 
આનન્દ ળક્ટમ જ ક્ટમાાંથી? યૅળનારીઝભથી અનેઔ વ્મક્ટતી 
ભીથ્મા વાભાજીઔ, ભાનવીઔ, ધાભીઔ ફન્ધનથી ભકુ્ટત થઈ, 
વુકીવુકી થઈ છ.ે 

 2. યૅળનારીઝભ એટરે ફુદ્ધીલાદ નશીં. યૅળનારીઝભન 
ફુદ્ધી વાથેન વમ્ફન્ધ નશીંલત્ છ,ે ઔેભ ઔે ભાણવનુાં 
યૅળનારીઝભ લીયધ લતથન ભાત્ર ફુદ્ધીન ે જ આબાયી છ.ે 
ગણીમ લાય ભનુષ્મ ઔયતાાં પ્રાણી લધુ લીલેઔુલથઔ લતે છ.ે 
એઔ દાકર ટાાંઔુાં ઔે પ્રાણી બુતપ્રેત, ભન્ત્રતન્ત્ર, આત્ભા–

યભાત્ભાભાાં નથી ભાનતાાં. જ્માયે ભનુષ્મ આલુાં ફધુાં ભાને છ.ે 
યૅળનારીઝભન ામ ફુદ્ધી નશીં, લીલેઔ છ.ે યીઝન એટરે 
લીલેઔળક્ટતી, લીલેઔફદુ્ધી, પ્રફુદ્ધતા, વજાખતા. જને લીલેઔ 
વદા જાગ્રત શમ તે યૅળનારીસ્ટ. વાંસ્ઔૃતભાાં લીલેઔન અથથ 
થામ છ ે : વત્મ ાયકલાની ળક્ટતી. એ અથથ ખુજયાતી 
ળબ્દઔળે ણ સ્લીઔામો છ.ે વત્મ અવત્મ ઔઈ યીતે નક્કી 
ઔયલુાં? એની યીત છ ે : પ્રથભ, ઔઈ ણ લીચાય ઔે દાથથ 
તઔથથી ફયાફય ખે ઉતયલ જોઈએ. એ છી, એન વાક્ષાત્ 
અનબુલ વાથે ુયેુય ભે ફેવલ જોઈએ અને ત્રીજુ ાં, એલાાં 
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તાયણ લૈજ્ઞાનીઔ પ્રમખ દ્વાયા ચઔાવી, વત્મવીદ્ધ થલાાં જોઈએ. 
એટરે ઔે તઔથ, નક્કય અનુબલ અન ે પ્રમખ એ ત્રણ 
લીલેઔફુદ્ધીલાદના ામા છ.ે 

 3. યૅળનારીઝભ ઔઈ લાદ ઔે લીચાયવયણી નથી, એ ત 
જીલનદ્ધતી છ.ે યૅળનારીસ્ટન ેળની ઔે યાશુ નડત નથી; તેન ેનયઔ 
સ્લખથની ચીન્તા ીડતી નથી; ફીરાડી આડી ઉતયે ઔે લીધલા ષ્ડી 
વાભી ભ ે ત ત ે અસ્લસ્થ થત નથી; ત ે એઔટાણાાં ઔે અલાવ 
ઔયત નથી; ઔથાલાયતા ઔે શભશલનભાાં દડત નથી; ફાુ, 
ળાષ્ડી, ભશી, પ્રખટબ્રષ્ઢસ્લરુ જલેી યજીલી જભાતન 
તે વભથથઔ નથી; દલેદેલી, બુતપ્રેત ઔે બલુા એન ે ખબયાલી 
ળઔતાાં નથી; રગ્નભયણના ઔાંટાાજનઔ કચાથથી પ્રવાંખ ઉજલલાભાાં 
તે ભાનત નથી. ફર, યૅળનારીસ્ટ ઔેટર ફધ વુકી! યાજઔીમ, 
આથીઔ અન ેધાભીઔ કે્ષતે્ર યૅળનારીઝભન ેપ્રતીષ્ઠીત ઔયલાભાાં આલ ે
ત ફીનજરુયી આત્તી ટાી ળઔામ. દા.ત., જો યાજતન્ત્ર 
યૅળનારીસ્ટ ફન ે ત ભન્દીય–ભસ્જીદન ઝગડ ઔે અશ્વભધે, 
ઔુમ્બભેા જલેી આત્તી ભુભાાંથી જ નાફદુ ઔયી ળઔામ. 

 4. તીવ્ર રાખણીળીરતા તથા લાસ્તલીઔતાનુાં વાચુાં જ્ઞાન જ 
ભાણવન ેયૅળનારીસ્ટ ફનાલ ેછ.ે યૅળનારીસ્ટ એટરે ભાનલતાલાદી. 
ભનુષ્મ ઔેલ રશીભાાંવન રચ, એ જીલ ે ઔે ભયે, એન ળઔ ળ 
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ઔયલ એલુાં યૅળનારીસ્ટ ભાન ેછ,ે ત ેખેયવભજ છ.ે ળઔ, વ્મથાથી 
યૅળનારીસ્ટ ત યડ,ે ફરઔે યડ ેજ. ‘નમા ભાખથ’ વાભમીઔ ઔેભ ભન ે
આટરુાં ફધુાં ખભ ેછ?ે આ એઔ જ ખુજયાતી ત્ર એલુાં છ ેઔે જ ેશુાં 
આકુાં લાાંચુાં છુાં અન ેવલથત્ર ઔશેત પરુાં  છુાં ઔે ‘નમા ભાખથ’ લાાંચ! ત ે
એટરા ભાટ ે ઔે, એભાાં દ:ુકીમાયાાં, ળીત, ીડીત, દરીત 
ભાણવની લેદનાન ે લાચા આલાભાાં આલે છ;ે જ ે હૃદમને લીંધી 
જામ છ.ે 

5. શ્રદ્ધા ભાત્ર અન્ધ જ શમ. શ્રદ્ધા એટરે જ અન્ધશ્રદ્ધા, 
શ્રદ્ધા એઔ પ્રઔાયની ભાનવીઔ ગ્રાંથી છ.ે ફાણ આદીના ખાઢ 
વાંસ્ઔાયને યીણાભે નીજતી ભનની પ્રતીફદ્ધતા છ,ે જ ેવભમ જતાાં 
અવાધ્મ યખનુાં રુ ધાયણ ઔયે છ.ે શ્રદ્ધા ભાણવને ાળલી ફનાલ ે
છ.ે ૃથ્લી વુમથની આવાવ પયે છ ેતેલુાં પ્રતીાદન ઔયનાય બ્રનુન ે
જીલત વખાલેર. એઔ ઔાે મુયભાાં ડાઔણ ભનાતી ષ્ડીન ે
જીલતી વખાલી ભુઔલાભાાં આલતી. બખલાનભાાં ઔે બુતપ્રતેભાાં શ્રદ્ધા 
યાકલી એ ફધુાં વયકુાં જ ખણામ. ળીતાન યખ, ળીતાભાતા ઔે 
ફીમાદલેના ઔને યીણાભે થામ છ ે અને એ બક્ટતીુજા, 
ફાધાઆકડીથી જ ભટ ે છ ે એલી ભાન્મતાન ે ભાણવ શ્રદ્ધાુલથઔ 
લખી યષ્ણ શત ત શજુ ીડાત જ યષ્ણ શત; યન્તુ લીજ્ઞાન ે
શ્રદ્ધા ત્મજી વાંળમ ઔમો ઔે આ દૈલી ઔ નથી, ચેી યખ છ.ે તેન ે
અભુઔ યવી લડ ેઅટઔાલી ળઔામ. આજ ેલીશ્વભાાંથી આ યખ નાફુદ 
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ઔયી ભાનલજાતન ે નીયખી, વુકી ફનાલી દીધી છ.ે આલુાં ભશાન 
ભાનલતાુણથ ઔાભ શ્રદ્ધાથી ળક્ટમ ફન્મુાં શત કરુાં? ભારુાં  ત ભાનલુાં 
છ ેઔે શ્રદ્ધાથી જ ભાણવન નાળ થામ છ.ે એઔ પ્રજા તયીઔે આણે 
જ ેછાત, દયીદ્ર, છીન્ન્બીન્ન, યખી અને અળક્ટત યશી ખમા, એનુાં 
ભુ ઔાયણ જ ધભથળાષ્ડ ય અડખ શ્રદ્ધા યાકી, પ્રજા શાથ જોડીન ે
ફેવી યશી ત ે છ.ે શ્રદ્ધા ખુરાભી છ;ે તઔથળક્ટતી, લીલેઔળક્ટતી એ 
વાચુાં સ્લાતન્્મ છ.ે જ ેતઔથળક્ટતી પ્રમજત નથી ત ેવયભુકત્માય 
છ,ે પ્રમજી ળઔત નથી તે ભકુથ અને જનેાભાાં પ્રમજલાની શીમ્ભત 
જ નથી તે ઔામય છ.ે શ્રદ્ધા એ વત્મના બમથી જન્ભતી ઔામયતા 
છ.ે શ્રદ્ધા તઔથળક્ટતીની આાંક પડી નાકે છ.ે શ્રદ્ધા એઔ પ્રઔાયની 
ભાનવીઔ ખુરાભી છ.ે શ્રદ્ધા અજ્ઞાનની સ્થખીત અલસ્થા છ,ે વત્મ 
પ્રાપ્ત ઔયલાની અળક્ટતીન સ્લીઔાય છ.ે વાંળમ જ ભાનલપ્રખતીનુાં 
ભુ છ.ે 

6. યૅળનારીસ્ટ એટરે મુધીષ્ઠય ઔે યાજા શયીશ્ચન્દ્ર નશીં ઔે 
આડધેડ ત ેવાચુાં જ ફલ્મા ઔયે. ત ેત લીલેઔનીષ્ઠ ભાણવ, જરુય 
ડ ેત યશીત ભાટ ેજુઠુાં ણ પ્રેભથી ફરે. ઔઈનુાં જીલન ફયફાદ 
થતુાં અટઔાલલા અવત્મ ણ ફરલુાં ડ.ે પ્રેભ, રાખણી, દમા, ભામા, 
આત્ભીમતા, ઓદામથ, લાત્વલ્મ એ ફધા અત્મન્ત ઉભદા એલા 
ભાનલબાલ છ.ે યૅળનારીઝભ એ ઔઈ જડવુ વમ્પ્રદામ નથી ઔે 
આલી ઉભદા રાખણીન એભાાં બખ આલ ડ.ે ‘સ્લજન બરે 
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દુ:કભાાં ઝીંઔામ, શુાં ત વીદ્ધાન્ત નશીં જ છડુાં’ એલ શઠાગ્રશ 
આલા વાંજોખભાાં રાખણીશીન લેદીમાલેડા જ ખણામ. 

7. એઔ વબાભાાં એલ પ્રસ્તાલ યજુ થમ ઔે યૅળનારીસ્ટએ 
તાની અટઔ યદ ઔયલી જોઈએ, ઔાયણ ઔે એ જ્ઞાતીવુચઔ છ.ે 
ત્માયે ભેં જ એન ેઝનનુ ખણાલી લીયધ ઔયેર. અટઔ એ લધાયાની 
ક ભાત્ર છ,ે જ ે યદ ઔયલાથી વ્મક્ટતીના નભલ્લકે ફાફત ે
ખુાંચલાડ લધે. ફાઔી એભ ઔયલા ભાત્રથી જ્ઞાતીલાદ છ નાફુદ 
થઈ જલાન શત? ભયણથાયીએ ડરેી ભા એલુાં ઈચ્છ ે ઔે 
ભાતાજીનાાં દળથન ઔયલાાં છ ેત શુાં ભાયે કબ ેઉાડીન ેણ ભાયી 
ભાન ે અમ્ફાજીનાાં દળથન ઔયાલી આલુાં. એલ ે પ્રવાંખ ે એભન ે
યૅળનારીઝભ ઢાલલાન ઔઈ અથથ કય? વ્મક્ટતીખત ફાફતભાાં 
યૅળનારીસ્ટ વ્મક્ટતી તાના લીચાય ભુજફ બરે જીલે; યન્તુ જ્માાં 
અન્મની રાખણીન, અન્મનાાં વુકળાાંતી–સ્લસ્થતાન પ્રશ્ન ઉદ્બલ,ે 
ત્માાં પ્રશ્ન અનુવાય, લીલેઔી ફનલુાં ડ.ે 

8. ઈ.વ. લુે 342ભાાં ગ્રીવભાાં ભોરીઔ ભધેાલી પીરવુપ 
એીક્ટમુયવ થઈ ખમ. ત ે ઔશે છ ે : ‘આ જીલન ઔઈ દીવ્મ 
ઔરાઔાયનુાં વુમજીત વજ થન નથી, એ ત લીયાટ માન્ત્રીઔ લીશ્વભાાં 
ક્ટમાાંઔ ફની ખમેર ઔેલ અઔસ્ભાત્ છ.ે દેલન ે આણી ઉત્ત્તી 
વાથે ઔળી જ રેલાદલેા નથી અને આણા બાલી યત્લે તે 



આચાયી વફ જખ ભીરા                 http://govindmaru.com                 65 

 

ફેપીઔય છ.ે’ આણા ચીત્તભાાંથી બખલાનન બમ તથા ભતૃ્મુન 
બમ શાાંઔી ઔાઢલ ડળે, ત જ આનન્દુણથ જીન્દખી ફને. ભૃત્મુ જ 
આણા અસ્તીત્લન અન્ત છ.ે ળયીય ટઔે ત્માાં વુધી જ આત્ભા 
ટઔી ળઔે. ળયીયથી ય એલાાં ઔઈ લીચાય નથી, વાંલદેન નથી, 
રાખણી નથી, સ્ભતૃી નથી, જીલન નથી, ઔળુાં જ નથી. આણે 
ભૃત્મનુે ત જીતી ળઔલાના નથી, ત ચાર જીલનની ક્ષણબાંખુયતાન ે
સ્લસ્થ હૃદમ ે સ્લીઔાયી રઈએ. આનન્દભમ જીલનની કજ 
ચરાલીએ, જભેાાં લેદના છાભાાં છી શમ અન ે લધુભાાં લધ ુ
આનન્દ શમ એલુાં જીલન વજ થલા રાખીએ. વુકી થલાન એઔ ભાત્ર 
ભાખથ અન્મની ાવેથી તભ ેજલેી અેક્ષા વેલ એલુાં જ તભે તને ે
આ! 

(((●))) 
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8 

ળીક્ષણ, વાંસ્ઔાય 
અનુક્રમણીકા 

1. જ ેદેળભાાં મુનીલવીટી ઔક્ષાએ ફાલાનાાં પ્રલચન થતાાં 
શમ, ત્માાં લૈજ્ઞાનીઔ અબીખભ ઔે યાષ્ટ રદ્ધાયની ત આળા જ ળી 
યાકલી? ળાાના લીજ્ઞાનકાંડભાાં જ મજ્ઞ થત જોઈ, લીદ્યાથીના 
ભન ય ઔેલી બુાંડી છા ડતી શળ?ે ડૉક્ટટય ઔક્ષાની વ્મક્ટતીએ 
એઔના ડફર ઔયતી ટઔીના શાથ ે એઔ રાક ખુભાવ્મા! ફર, 
ભાણવ છઔે ડૉક્ટટયની દલી પ્રાપ્ત ઔયે, ત્માાં વુધી એનાભાાં 
એટરીમ લૈજ્ઞાનીઔ પ્રતીતી ના પ્રખટ ે ઔે, એઔના ડફર ઔઈ ણ 
વાંજોખભાાં ઔદાી ન થામ; એ લીજ્ઞાનના બોતીઔ નીમભની લીરુદ્ધની 
ગટના છ,ે ભાટ ેઅવમ્બલ છ!ે 

2. અભદાલાદનુાં નાભ ફદરીન ે ઔણાથલતી ઔયલાના ખરા 
વાથે શુાં  ફીરઔુર વમ્ભત નથી. ળબ્દ ફદરલાથી ઈતીશાવ 
બુાંવાઈ જતા નથી. અન ેઈતીશાવન આધાય ખુરાભી ઔે આઝાદી 
નથી, એન ામ ત વચ્ચાઈ, વત્મ છ,ે અને જ ેવત્મ શમ એન ે
બુાંવી નાકી, પુરાઈને પયલાથી દેળબક્ટતી, સ્લતન્ત્રતા ઔે 
આત્ભકુભાયી પ્રાપ્ત થામ? 1981ના અયવાભાાં ભેં જોમુાં ઔે 
શીયાબાખની ફશાય ચભેય અવાંખ્મ નાનાાંભટાાં ળીલ્ નીયાધાય 
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ડરેાાં, જનેી વાચલણીનુાં ઔઈ નાખયીઔને ઔે વયઔાયના ુયાતત્ત્લ 
કાતાનેમ ઔળુાં બાન ન શતુાં. ઔેટરાાંઔ ળીલ્ બાાંખી ખમાાં શતાાં. 
ળીલ્ઔૃતીન ેભાન, વખલડ અનુવાય ફે ખ ખઠલીને, નાનાાંભટાાં 
ફાઔ ત્માાં ભજથી ભત્માખ ઔયી યષ્ણાાં શતાાં! ડ ે છ ે ત્માયે 
વગુાં ડ ેછ;ે કરુાં  અને ુયેુરુાં  ત આઝાદી છી જ, આણા જ 
તાના ા.ે 

3. ખજુયાત યાજ્મ પ્રાથભીઔ ળીક્ષણ વાંગની ઔાયફાયી 
દ્વાયઔા કાતે ભી શતી. એણે ઠયાલ ઔમો ઔે ‘જો આણન ે
વીરેક્ટળન ગે્રડ ભી જામ ત ફાધા યાકીએ ઔે વાંગ દ્વાયીઔાધીળન ે
ધજા ચડાલળે અને બજનન કચથ ણ બખલળે.’ ળીક્ષઔ જ 
આલાાં લશેભ–ભાનતાભાાં ભાનતા શમ, જાશેયભાાં આલી ગણા 
ઔયતા શમ, ત છી અળીક્ષીત તથા અન્ધશ્રદ્ધા ુ ફીજા ઔન ે
ઔશીળુાં? ળીક્ષણન ે જીલનભાાં પલાંતુાં ફનાલલાની ચાલી જભેના 
શાથભાાં છ,ે એ ળીક્ષઔ જ જ્માાં વાભાજીઔ લશેભભાાં ખાડફુ 
યશેતા શમ, ત્માાં લીય નભથદ, દુખાથયાભ ક્ટમાાંથી ાઔે? 

4. આણી મુનીલવીટીને દ્વાયે ધતીંખઔાય, મખી, 
દેલીજી, ફાફા, વન્તભશન્તના પટા રટઔતા ભેં જોમા છ,ે 
જ્માાં રટઔાલલી જ શમ ત કયેકય ઔઈ આઈન્સ્ટાઈન, ઔઈ 
યવેર, ઔઈ વાત્રથ ઔે અન્મ પ્રેયણાદામી જ્ઞાનીની છફી ઉચીત 
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ફને. જ્ઞાનલીજ્ઞાન વાથે ફીરઔુર વમ્ફન્ધ ન શમ તેલા ખૉડભેનની 
છફી જોઈન ે લીદ્યાથી ભાનવભાાં લીનાળઔ ઔુવાંસ્ઔાય જ ડ.ે 
ફેંખરય મુનીલવીટીના લાઈવ ચાન્વેરય એચ. નયવીંશૈમા ઔશે છ ે: 
‘શુાં  ભાનુાં છુાં ઔે ઔઈ ણ ળીક્ષણ વ્મલસ્થાન પ્રધાન શેત ુળીક્ષઔ 
તથા લીદ્યાથીભાાં લૈજ્ઞાનીઔ અબીખભ અન ેદૃષ્ટી જન્ભાલલાન જ 
શઈ ળઔે. ઔેલણીનુાં લતથભાન ભાકુાં પક્ટત એઔ જ યીણાભ વાધ ે
છ ેઅને તે એ ઔે, અળીક્ષીત અન્ધશ્રદ્ધાનુે ળીક્ષીત અન્ધશ્રદ્ધાુભાાં 
રટ ે છ,ે લધ ુ ઔાાંઈ નશીં. અબણ લશેભી જન ઔયતાાં લશેભગ્રસ્ત 
બણેર જન ભાનલવભાજ ભાટ ેઅનેઔખણ બમાંઔય નીલડ ેછ.ે’ 

5. જીલન ભાત્ર વુકી જ શમ એ ુયતુાં નથી, એ બ્મુટીપુર 
ણ શલુાં જોઈએ. આ વુન્દયતા ભાટ ેલુથજોએ પ્રમજરે ળબ્દ છ ે: 
બદ્ર. બદ્રતા એટરે ળુાં? (1) યસ્ય પ્રેભ ઔયલ ત ેબદ્રતા, દ્વે 
ઔયલ ત ે અબદ્રતા. (2) અન્તયભાાંથી પ્રખટતી ભીઠી લાણી ત ે
બદ્રતા, ઔઔથળ, અળીષ્ટ, નીયથથઔ આકે્ષ ત ેઅબદ્રતા. (3) બદ્ર જ 
વાાંબીએ, નીયન્તય બદ્ર ફરીએ. (4) ળાાંતી ત ેબદ્રતા, ગોંગાટ ત ે
અબદ્રતા. (5) અશીંવા તે બદ્રતા, શીંવા ત ે અબદ્રતા.            
(6) ઔરુણાુણથ યઔાયલૃત્તી તે બદ્રતા, સ્લઔેન્દ્રી ઉડાઉણુાં ત ે
અબદ્રતા. (7) સ્લચ્છતા, વગુડતા તે બદ્રતા, અસ્લચ્છતા, ખાંદઔી તે 
અબદ્રતા. જાશેયભાાં થુાંઔલુાં, જાશેયભાાં શાજત તે અબદ્રતા. (8) વુભે 
અન ેવભન્લમ તે બદ્રતા, ાયઔી ાંચાત તે અબદ્રતા (9) વાશીત્મ, 
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વાંખીત, ઔરા પ્રત્મ ે પ્રેભ તે બદ્રતા, અરુચી ત ે અબદ્રતા.        
(10) વ્મલસ્થા, નીમભીતતા ત ેબદ્રતા, જ્માયે અનીમભીત, પુલડણુ 
એ અબદ્રતા. 

6. આણે કુ્ષદ્ર આઔાાંક્ષા વેલનાયી નાદાન પ્રજા છીએ. 
દીઔયા–દીઔયી યણાલલાાં. એઔ–ફે ુત્રના ીતા થલુાં, જભણલાય 
ઔયી લાશલાશ ફરાલલી, નાનુાંભટુાં ભઔાન ફાંધાલલુાં, મેનઔેન પ્રઔાયે 
ક્ટમાાંઔ નઔયીભાાં ગુવી જલુાં; છી એભાાં ઔાલાદાલા ઔયી થડુાંઔ 
આખ લધલુાં, વન્તાનને ક્ટમાાંઔ ખઠલી દલેાાં, ઔઈનુાં ઔળુાંઔ ડાલી 
કાલુાં, ખજા ફશાયના શદ્દા ઔફજ ે ઔયલા ન ે છી યેઢીમા તન્ત્ર 
ચરાલલુાં, લખેયે લખેયે. નથી ત આણને આનન્દનુાં બાન ઔે નથી 
ત યશીતનીમ યલા, વાંઔુચીત સ્લાથો કાતય આ જીલન લેંઢાયલુાં 
એ જ આણી ભશત્ત્લાઔાાંક્ષા? 

7. અાંગે્રજોએ પ્રથભ લાય ળીકવ્મુાં ઔે પ્રાચીન ઐતીશાવીઔ 
ઈભાયત, ઔરાત્ભઔ નભનુા, શસ્તપ્રત આદી જાલી યાકલાાં 
જોઈએ, ઔેલ આલતી ેઢીના જ્ઞાનન ે વભૃદ્ધ ઔયલા, ઉયાાંત 
ભાનલીની એઔ ઉંચી આધ્માત્ભીઔ તયવન ે તૃપ્ત ઔયલા ભાટ.ે એ 
રઔની ઈતીશાવપ્રીતીએ જ પ્રીઝલળેન ઑપ એન્ળીમન્ટ 
ભન્મુભને્્વ, પ્રાચીન સ્ભાયઔની જાલણીન ઔામદ આણે ત્માાં 
અભરભાાં આવ્મ. ખયા વામ્રાજ્મલાદી ળાવઔ આણુાં ગણુાં ળણ 
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અલશ્મ ઔયી ખમા શળે; યન્તુ એથી રાકખણી જ ે વાંસ્ઔાયીતા 
તે આણને આી ખમા છ ેએ ફદર ભાનલજાત ટઔળે, ત્માાં 
વુધી આણે એ પ્રજાના અવીભ ઋણી યશીળુાં. મખ વાધલ, 
ધ્માન ધયલાાં ને સ્લાધ્મામ ઔયલા એ વાચી આધ્માત્ભીઔતા જ નથી. 
આલ અજ્ઞાન ઉંડ દુયવુદુયન અતીત જોઈને ગડીબય સ્તબ્ધ થઈ 
જલામ; ધ્માનસ્થ, આત્ભસ્થ ફની યશેલામ એ જ ત વાચી 
આધ્માત્ભીઔતા છ.ે  

8. ઔદાી તભાયાાં વાંતાનને, એના વાાંબતા ‘ઠઠ’ ઔે 
‘ડફુાં’ ઔશીને નીન્દળ નશીં ઔે ઉગ્ર ઠઔ આળ નશીં. ફાઔનુાં 
સ્લભાન ફશુ જ તીવ્ર શમ છ;ે યન્ત ુલીયધ ઔાયલાને ભાટ ે ત ે
રાચાય શમ છ.ે આથી ધીભ ેધીભ ેત ેયીઢુાં–નફ્પટ થતુાં જામ છ.ે શુાં 
ત ે બણલાભાાં, પ્રાથભીઔભાાં વાલ ડફ જ શત. એથી ભાસ્તય 
તથા લડીર ભન ેજીલરેણ ભાય ભાયતા. આ ભાયપાડના ગા કયેકય 
આજમે નથી રુઝામા, એણે અનશદ નુઔવાન ઔમુાં છ ે ભને. 
ફાણના વાંસ્ઔાય લજ્રરે ફન ેછ.ે 

9. ભાય ત શેરેથી જ દૃઢાગ્રશ છ ેઔે દળેની યાષ્ટ રબાા 
અાંગ્રેજી જ યાકલી જોઈતી શતી. ત ઔદાચ આ દળે ણ વ ે
ઔાએ કીરી ળક્ટમ શત. એ જ્ઞાનની તથા એઔતાની બાા શતી. 
ભાણવને તાની ઔઈ ભાતબૃાા શતી જ નથી. અાંગ્રેજી બાા ત 
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જખતને જોલા–જાણલાની ઉત્તભ ફાયી છ.ે દેલનાખયીભાાં રકાતી 
અાંગે્રજી સ્લીઔાયી શત ત યાંખ યશી જાત; ણ ભાનલીન ે ઔશેલાતુાં 
વાાંસ્ઔૃતીઔ ભીથ્માબીભાન નડ ેછ.ે 

10. શ્રી. વનુ્દયમ્ એઔ ઔાે ખજુયાતના પ્રખતીળીર, 
ફુદ્ધીલાદી તથા ભાનલતાલાદી ઔલી શતા, જભેણે ભાનલજાતના શીત 
કાતય ઈશ્વયન ે જાઔાય આતાાં ઔાવ્મ ણ યચેરાાં. આજ ે તે 
ોંડીચયીભાાં અયલીન્દ આશ્રભના એઔ અગ્રણી વાધઔ છ.ે એઔ 
ભાનલતાલાદી, જીલનરક્ષી ફોદ્ધીઔન આલ લીનીાત ઔેભ? 
ફાણભાાં ભાનલચીત્ત ય ડતા વાંસ્ઔાય ચીયાંજીલ શમ છ,ે એ 
ખભે ત્માયે પુટી નીઔે. શ્રી. વુન્દયમ્ મનુીલવીટીના ઉક્રભે બક્ટતી 
અન ેઅધ્માત્ભનાાં વ્માખ્માન આે એ ઔેલ અનચુીત જ ખણામ. 

11. બા ઉભીળીરને શુાં  ફનાથડથ ળૉ રીકીત ‘ધ 
એરઔાટથ’ નાટઔ લાાંચલાની બરાભણ ઔરુાં  છુાં. આલાાં ુસ્તઔ 
અભ્માવક્રભભાાં પયજીમાત દાકર ઔય, જથેી આણા ળીક્ષીત 
આટરા ફધા લેદીમા ન નીલડ.ે કટા આદળો જ ઉછયતા 

ભાનવભાાં ઠાાંસ્મે યાકલાથી ભાણવ ઔેલા નીમન્ત્રીત વભજલાા 
લેદીમા ફની જામ છ,ે એના નભુનેદાય નભનુા જોલા શમ ત 
આશ્રભઢફની ળીક્ષણ વાંસ્થાભાાં ઔેલણી રેનાયનુાં નીયીક્ષણ 
ઔય! 
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12. વયઔાયી ાઠ્યુસ્તઔ ભાંડને એઔ લીનમ્ર વુચન ઔે 
એભાાં વાચાકટા વાક્ષયન જભેર જભાલલાને ફદરે, એઔ એલી 
વભીતી નીભ ઔે જભેાાં વાય લીજ્ઞાની શમ, અથથળાષ્ડી શમ, 
વભાજવધુાયઔ તથા લીલેઔફદુ્ધીનીષ્ઠ લીચાયઔ શમ, ભનલીજ્ઞાની 
શમ, એઔ–ફે વાક્ષયમ શમ; યન્તુ ઔઈ ણ લીચાયુલથઔની 
મજના દ્વાયા ચભત્ઔાયના, ચભત્ઔાયીઔ ુરુ લીળેના, 
ધભથધુયન્ધયની જીલનઝયભયના, ોયાણીઔ પ્રવાંખનાાં જયીુયાણાાં 
ભુલ્મ પ્રફધતા ાઠ ત ાઠ્યુસ્તઔભાાંથી ઔાઢ જ ઔાઢ. 

13. અભેયીઔાભાાં છએઔ ભશીના યષ્ણ, એ દયભીમાન એઔ 
ણ જાશેય ઉત્વલ ભેં જોમ નશીં. નાતારન તશેલાય યાં ખેચાંખે 
ઉજલે છ;ે ણ તભેાાં અલાજ ગોંગાટ નશીં, ઢરનખાયાાં નશીં, 
જુરુવ નશીં, પટાઔડામ નશીં, રાઉડસ્ીઔય ત ઔદાી નશીં. 
ખણતીભાાં ઔે નલયાત્રીભાાં ઔે દીલાીભાાં ફેપાભ અલાજ ઔયી લૃદ્ધ, 
ઔુભાાં ળીળુ, યીક્ષાથી લખેયેને અવષ્ણ ત્રાવ ત આીએ 
જ, ઉયાાંત શીભાાં ખભ ેતભે યાંખ છાાંટીએ, ખણતીભાાં ખભે તેની 
ઉય ખુરાર ઉડાડીએ એ ત અવાંસ્ઔાયી અયાધ જ ઔશેલામ. 
બાયત ાછા પયતા પ્રત્મેઔ ભુવાપયન ેએયટથ ય અવષ્ણ ત્રાવ, 
તીયસ્ઔાય તથા શીણત અનબુલલાાં ડ ે છ.ે ખીધડાાંની જભે 
ઔસ્ટભલાા ત્રાટઔે, વાભાન પેંદે, ઔામદેવય ફીનઔામદેવય એલા 
બાતબાતના ભુદ્દા ઉઠાલે, યઔી યાકે, તછડુાં લતથન તથા જોશુઔભી 
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એ ત આણી અભરદાયળાશીના ભુબતુ ક્ટલૉરીપાઈંખ ખુણ. 
ઔેનેડા ખમ, વયશદ ાંખીએ ત્માયે ઈભીગે્રળન ઔસ્ટભલાા પક્ટત 
એટરુાં જ ુછ ે ઔે ઔેટરા દીલવ યઔાલાના? તભાયી ાવે ઔળુાં 
ડીક્ટરેય ઔયલા જલેુાં છ?ે ઔશીએ ઔે ‘ન વય, નથીંખ.’ એટરે સ્ભીત, 
ળુબેચ્છા વાથે ુયા લીશ્વાવથી આણન ેએભના દળેભાાં આલઔાયે. 

14. ફાઔ વાત–આઠ લથનુાં થામ તે શેરાાં એન ે
ફાભન્દીયે મા સ્ઔુરે ભઔરાળ નશીં; અનુબલ, શ્રલણ, 
નીયીક્ષણથી જ એન ે જીલનનુાં જ્ઞાન ભેલલા દ! વાતથી ફાય 
લથના ખાાભાાં એલી સ્ઔુરે ભઔર, જ્માાં યભતખભત વાથે અભુઔ 
પ્રાથભીઔ જ્ઞાન અનામાવ ફાઔ પ્રાપ્ત ઔયે. ફાય ઔે ચોદની લમ 
છી જ, ફાઔન ે વાશીત્મ–લીજ્ઞાન, ઔરાદી અભ્માવ લીમ 
ળીકલ! ધાભીઔ ળીક્ષણ જલેા, ચીત્તને નીમન્ત્રીત ઔયનાયા લીમ 
ફાઔ મા ઔીળયને ઔદાી ન ળીકલામ. ુખ્ત થમા ફાદ જ, એન ે
યવ ડ,ે ત અને ત્માયે એ ળીકે. દઢવ લથ ુલે ળનશય ઔશી 
ખમેર ઔે, ‘પીરવપી ઔે યીરીજીમન જલેા લીમ ન્દય લથથી 
નીચનેી લમનાાં ફાઔને ઔદી ન ળીકલલા; ઔાયણ ઔે નાની લમે 
ચીત્તભાાં પ્રલેળેરા ખ્માર છી ઔાઢલા અતી દુષ્ઔય ફની જામ છ.ે’ 
ફાઔના ઔભ ભાનવભાાં આણે જ ે ધભો, લશેભ, ઔશેલાતા 
નૈતીઔ ભલુ્મ, જ્ઞાતી, લખથ ઔે યાષ્ટ રના ખ્માર ગુવાડીએ છીએ, એ 
આખ જતાાં ુલથગ્રશ તથા શઠાગ્રશ ફની લખી યશે છ.ે 



આચાયી વફ જખ ભીરા                 http://govindmaru.com                 74 

 

15. આ દળેભાાં ળાા–ઔૉરેજોભાાં, પ્રાણીળાષ્ડ ળીકલલા 
ભાટ ેદેડઔાાં આદી જીલ ઉય જ ેનીદથમ પ્રમખ ઔયલાભાાં આલે છ ે
એ ભાયા ભત ેનીયથથઔ કુ્રયતા તથા ફીનજરુયી ફખાડ જ છ;ે ઔાયણ 
ઔે આ યીતે ભટી વાંખ્માભાાં જીલજન્તુ શણલાાં એ નીદથમ, 
રાખણીશીન ઔૃત્મ શલા ઉયાાંત, એથી માથલયણની વભતુરા 
કયલામ છ.ે આજ ેલીજ્ઞાન જ્માયે આટરી શયણપા પ્રખતી ઔયી 
ચુક્ટમુાં છ,ે ત્માયે ળુાં ભાનલવજીથત, માન્ત્રીઔ દેડઔાાં લખેયે ન ફનાલી 
ળઔામ? 

16. આ દેળન ઔશેલાત ળીક્ષીત લખથ એઔ અયીક્ટલ 
ભાનવલા ઉભીળીર વભુશ છ.ે ઉભીળીરતા ત અભુઔ વન્દબથભાાં 
ઔદાચ વદ્ખુણ ખણામ; યન્તુ આણી ત ઔેલ અલીચાયી 
ઉભીળીરતા છ.ે યીણાભે વકુ્ષ્ભ, વતત નીયીક્ષણ ઔયતાાં ગણે કે્ષતે્ર 
ત એલી અદ્બતુ પ્રક્રીમાનાાં દળથન થામ છ ે ઔે પ્રતીલથ આણુાં 
વભુશભાનવ રટાતુાં યશે છ.ે આણે બીન્નબીન્ન, પ્રામ: 
યસ્યલીયધી ભાન્મતાના દૃઢાગ્રશી, જડાગ્રશી થઈએ છીએ. 
ઠયેર લીચાયવ્મલશાય, વત્માવત્મન વુક્ષ્ભ લીલેઔ, શીતાશીતની 
વાભાન્મ વભજ, ઈષ્ટાનીષ્ટની દુયખાભી દૃષ્ટી એલાાં એલાાં યીક્ટલ 
પ્રજામગ્મ રક્ષણ શજી આણાથી મજન આગે છ.ે વાથ ેવાથે જ 
આણે ાછા એટરા જ જડવુ ણ છીએ, ત ેએ અથથભાાં ઔે જ્માાં 
વુધી આણાાં તુચ્છ, વાંઔુચીત સ્લાથો, શીત જોકભાતાાં ન શમ ત્માાં 
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વુધી ચીત્તભાાં જડ ગારી ફેઠરેી એઔ મા ઈતય અવત્મ ઔે અનીષ્ટ 
ભાન્મતા લીળ ેલધુ લીચાયલાની, વત્મની ઔવટીએ એને ઔવલાની, 
એનુાં આલશ્મઔ વભાજ થન ઔયલાની ઔે એભાાં કાંડનભાંડન ઔયતુાં નલુાં 
નલુાં, ઉંડુાં, વ્માઔ જ્ઞાન પ્રાપ્ત ઔયલાની રેળભાત્ર કેલના આણ ે
ઔયતા નથી. યીણાભે બાતબાતના પ્રચાય ઝાંઝાલતભાાં ઝરાાં કાતાાં 
આણે અદ્યાી ઔઈ તીઔી સ્થીય ભુદ્રા ઉવાલી ળક્ટમા નથી. 

17. ૈવાજુઔ લખથ એઔ લીચીત્ર જડવ ુ પ્રાણી છ,ે એન ે
ઔટી ઉામે ણ વુધાયી ળઔાતુાં નથી. વમ્રાટ એરેઔઝાાંડય જ્માયે 
ભયણ ામ્મ, ત્માયે તેણે તાની અન્તીભ ઈચ્છા એ દળાથલી ઔે 
ભાયા શાથ ઔપનની ફશાય કુલ્લા રટઔતા યાકજો, જથેી રઔ એ 
ફધાઠ ળીકે ઔે અન્તે ત કારી શાથે ચાલ્મા જલાનુાં છ;ે યન્ત ુ
યભન પ્રજા ન ળીકી, ન વુધયી અન ેઆકયે એન ઔરુણ અન્જાભ 
આવ્મ જ. 

18. વાંવાયભાાં આનન્દ જાતજાતના છ;ે યન્તુ વલથથી 
ઈષ્ટ, વોથી ભટ, વોભાાં નીદો આનન્દ ત ફીજાન ે આનન્દ 
આલાન આનન્દ છ.ે ભાંખુ છઔય દુધ આલા આલે ન ે શુાં  એન ે
વીંખચણા કલડાલુાં, ઔીઔીફશેનને તેભના ફાાંધેરા ખાય ઔયતાાં 
રુીમ ફ ેરુીમા લધાયે આી દઉં, ટાલાા ઔે ટારીન ેશઔના 
આત શઉં એલા ાાંચદવ રુીમા ઉછીના આુાં, ખભે તલેુાં 
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અખત્મનુાં ઔાભ યઝતુાં ભુઔી ફાઔ વાથે કેરુાં. આ વલથના ચશેયા 
ય ક્ષણબય ચભઔી જત આનન્દ જોઈ, જીલનની વાથથઔતા 
અનબુલલાની ઔુટલે ભને ડી ખઈ છ ે તેનુાં ળુાં? સ્લાથથ અન ે
એઔરેટાણાભાાં આનન્દ આલે જ ઔેભ? સ્લમાં લીકેયતા યશેલાભાાં 
જ જીલનન વાચ આનન્દ છ.ે દધુભાાં ડરેા ઔાાંઔયા ત ભીથ્મા 
લજન જ લધાયે, વાઔય લીકેયાઈ જામ છ.ે એટરે જ એ દધુન ેભીઠુાં 
ફનાલી દ ેછ.ે 

19. જ ેવભાજથી બીન્ન યીતે જીલત શમ, વભાજનુાં જ ે
ઔાાંઈ અનચુીત છ,ે અફોદ્ધીઔ છ,ે જયીુયાણુાં ફન્મુાં છ,ે એને જ ે
ડઔાયત શમ, જ ે તાના ભનન,ે અન્તયાત્ભાન ે અનવુયનાય 
ભુક્ટત ભનભજી શમ, જીલનના નીબે, નીયેક્ષ આનન્દના બખ,ે 
યમ્યાન દાવ ફની, ઔશેલાતી વજ્જનતાનુાં પ્રભાણત્ર ાભલાની 
જને ે રેળભાત્ર યલા ન શમ, અથલા ત તાની ટીઔા ઔયનાયા 
વભાજન ેજ વુકી જોલાની જને ેશૈમે ઝાંકના શમ, એલાની જ આ 
વાંવાયભાાં ટીઔા થામ છ.ે 

20. ષ્ડીુરુ વમ્ફન્ધભાાં અભુઔ ભમાથદાનુાં ારન એન ેજ 
આણે ચાયી્મ ભાનીએ છીએ. શઔીઔતભાાં વભ્મતા, 
નીતીભત્તામુક્ટત, ુણથ વાભુશીઔ વ્મક્ટતીત્લ એટરે ચાયી્મ, જભેાાં 
જીલનના વલથ કે્ષતે્ર વભાજોચીત વ્મલશાયની અેક્ષા યશે. અભેયીઔન 
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પ્રજા આણા ઔયતાાં ગણી લધ ુ ચાયી્મળીર છ.ે અશીં કાદ્ય 
વાભગ્રીભાાં ઔે દલાભાાં બેવે નથી, બાલભાાં ઔે તરભાાં ક્ટમાાંમ 
છતેયીંડી નશીં. યસ્ત ાંખલ, રાઈનભાાં ઉબા યશેલુાં, ક્ટમાાંમ 
અવ્મલસ્થા નશીં. ગોંગાટ નશીં, ગારભેર નશીં, ગુવણકયી નશીં. 
ધીભેથી જ રઔ ફરે, લાતલાતભાાં ‘ભાપ ઔયજો’ ઔે ‘આબાય’ જલેાાં 
લીલેઔલચન લાયે. અજાણ્માની વાભ ેણ થડી ક્ષણ જોઈ યશીએ 
ત ‘શાઈ’ ઔશી અબીલાદન ઔયે. ઔાયનુાં શનથ બાગ્મે જ વમ્બામ. 
ખભે ત્માાં ઔાખઔચય ઔે વીખયેટના ઠુાંઠા નશીં. તભ ેક્ટમાાંઔ ભુાંઝાતા 
શ ત ‘ભે આઈ શેલ્ મુ’ છુતી ભદદખાય વ્મક્ટતી આલી જ યશે, 
ઉદાય ણ એટરા જ, ઔામથયત ણ એલા જ. આલા ત ઔૈંઔ ખુણ 
આ પ્રજાના ચાયી્મ વાથે લણાઈ ખમા છ.ે આણા જુઠ્ઠા, રફાડ, 
રુચ્ચા, ઔાંજુવ, અપ્રાભાણીઔ, ગારભેરીમા, ચય, દમ્બી, સ્લાથી, 
એઔરટા રઔની ફશુભતીલાા વભાજની અેક્ષાએ ત આ પ્રજા 
ચાયી્મભાાં રાકખણી ચઢીમાતી જ છ;ે યન્તુ અશીં જ ે ગય 
ખુનાકયી પારીપુરી યશી છ ે એ અતીજોકભી છ.ે આથીઔ 
અવભાનતા અનેઔ અનીષ્ટનુાં ભુ છ,ે એ ભાઔવથન વીદ્ધાન્ત ણ 
ઔદાચ આ પ્રજાન ે  રાખ ુ ડત શળે; યન્તુ એથીમ લીળે ત 
નીયાં ઔુળ વ્મક્ટતીસ્લાતાં્મ વભાજના અધ:તનનુાં જ ઔાયણ ફન ેએ 
વીદ્ધાાંત અશીં પ્રફણે પ્રલતથત સ્ષ્ટ દૃષ્ટીખચય થામ છ.ે 
નીફથન્ધ નળાકયી તથા જાતીમતાન ફશેઔાટ થડા જ દામઔાભાાં 
આ પ્રજાને નીલીમથ, નીષ્પ્રાણ ફનાલી દ ે ત નલાઈ ાભલા જલેુાં 
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બાગ્મે જ ઔળુાં શળે. એવ. એપ. જલેા વશેરાણી નખયભાાં લેશ્મા 
ચયે ચોટ ે ઉબી જ શમ. ફધુાં ઉગાડ ે છખ ચારે. જાતીમ 
વમ્ફન્ધભાાં વમ્ુણથ ભુક્ટતી અને એ લૃત્તી ફશેઔાલલાની સ્લતન્ત્રતા 
એ ફે બીન્નબીન્ન દાથો છ.ે આટઆટરુાં અશ્લીર વાશીત્મ, 
અશ્લીર પીલ્ભ, આકયે શેતુ ળ? અશીં વજાતીમતાના અડ્ડા 
ચારે, તનેા વચીત્ર વાભમીઔમ ચારે. મુલાન ચક્કવ પ્રઔાયની 
દલા રઈન ેાલૈમા ફની જામ ન ેછી ધન્ધ ઔયે. એલા રઔન ે
અશીં ‘ખે’ ઔશે છ.ે આ પ્રઔાયનુાં જાતીમ ભાાંદરાણુાં ફશેઔાલલાથી 
પ્રજાન પ્રાણ નષ્ટભ્રષ્ટ થલાન બમ અલખણલા જલે ત નશીં જ. 
અશીં છઔયીના ળાઔ ય આલુાં છાેરુાં ઔે ખુાંથેરુાં શમ : 
‘ભેઈઔ રલ. આઈએભ શન્ગ્રી. રેટ અવ ઔીવ એન્ડ વે ખુડફામ. 
(સ્તન બાખે) ટરામ, મુ લીર રાઈઔ ઈટ.’ આલી મુલતી વાથે 
ફાઔ ણ શમ અને લડીર ણ. આ ફધુ એઔ પ્રઔાયનુાં 
ાખરણુાં નશીં ત ફીજુ ાં ળુાં? 

21. પ્રાણીફાખ જલેી મજના યત્લ ે એલી દરીર 
ઔયલાભાાં આલ ેછ ેઔે એનુાં ળકૈ્ષણીઔ ભુલ્મ છ ેઅન ેફાઔનાાં ઔુભાાં 
ભનને અલી ઔેલણી આલા જલેુાં જ પ્રતીત થામ છ.ે ુયેરા 
પ્રાણી જોઈ ફાભાનવભાાં વમ્બલત: એલા જ વાંસ્ઔાય ડ ે ઔે 
ભાનલીન ેતાની ફુદ્ધીળક્ટતી લડ ેઈતય પ્રાણી યત્લ ેભનભજ 
કાતય ખભે તેલ વ્મલશાય ઔયલાન અધીઔાય છ ેઅન ેએભાાં ઔળુાં જ 
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કટુાં નથી. અથાથત્ આલી વ્મલસ્થા ઔદાચ ફાઔને નીદથમ તથા 
રાખણીયશીત ફનાલલાભાાં જ વશામબતુ થામ. 

22. બાયતની ફધી વભસ્માના ભુરુ, શાથે ઔયીને ઉબી 
ઔયેરી વભસ્મા એઔ જ છ ે : ‘ફેપાભ લવતીલધાય. ઔશેલાતા 
ળીક્ષીતને ત્માાં જ જ્માાં ત્રણ–ત્રણ, ાાંચ–ાાંચની રાંખાય રાખતી 
શમ, ત્માાં ફીચાયા અજ્ઞાન જનન ેત ેળુાં ઔશેલુાં?’ 

23. અજ્ઞાનજનીત નીયથથઔ નીતીઔથા તથા 
ધભથભાન્મતાન ે જ ળુાં આણે વાંસ્ઔૃતી ઔશીળુાં? આણા 
ધભથગ્રાંથભાાં જ્ઞાતીલાદ, ફશુત્નીત્લ, નીચરા લખથ પ્રત્મે ળણ તથા 
અન્મામન વ્મલશાય, અસ્ૃશ્મતા, વ્મબીચાય, ફાત્ઔાય, 
ષ્ડીજાતીનુાં ઈશ્વયદત્ત શરઔાણુાં, મજ્ઞફરીદાન, આત્ભા–યભાત્ભા, 
બુતપ્રતે આલી આલી અવાભાજીઔ પ્રાઔૃત ફાફતનુાં વભથથન જ 
જોલા ભ ેછ.ે ક્ટમાાં છ ેબાયતીમ વાંસ્ઔૃતી? લાસ્તલીઔ યીસ્થીતી એ 
છ ે ઔે આજ ેઆણી ાવે ઔઈ તીઔી જીલનવ્મલસ્થા જ નથી. 
આણ ધનીઔલખથ, ઉર ભધ્મભ લખથ વ્મક્ટતીખત યીત ે ભશદાંળ ે
શ્ચીભી ઢફની જીલનયીતીભાાં જ ભાને છ.ે શ્ચીભી લષ્ડ, 
લીલેઔવ્મલશાય, ભશેપીર, ભમ્ભી–ડડેી, શેી ફથથ ડ,ે ઔેઔ તથા 
ભીણફત્તી. આ બદ્ર લખથ વાભશુીઔ જીલનભાાં લયગડા ઔાઢ,ે 
લાસ્તુજુન ઔયાલે, શભશલન ઔયાલે, ઔુાંડી ભેલે! નીચર 
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ભધ્મભ લખથ આ ઉરા વાથે સ્ધાથ ઔયલા દડ,ે અનુવયે. જ્માયે 
નીચરા શ્રભજીલી લખથને ત ળુાં વાંસ્ઔાય ને ળુાં વાંસ્ઔૃતી એ ળબ્દનુાંમ 
બાન નથી. યટરાની જીલરેણ પીઔયભાાં એ પુયવદેમ ક્ટમાાંથી રાલે? 
વાંસ્ઔૃતીને ળુાં ઔયલી છ?ે વાયા, વાચા વાભાજીઔ ભાનલી તયીઔે 
આણે વુવ્મલસ્થીત, વુકી જીલન, વભુેથી જીલીએ એ વાંસ્ઔાય 
નથી ળુાં? 

24. યવેર ઔશે છ ે : યાષ્ટ રલાદ આ મુખન વોથી લધ ુ
બમાંઔય દુખુથણ છ.ે ીધેરણુાં, વ્મવની ઔે લેાયીની અપ્રભાણીઔતા 
આદી દુખુથણ ઔયતાાં યાષ્ટ રલાદન દુખુથણ લધુ બમાંઔય છ;ે યન્ત ુ
આણુાં યમ્યાખત નૈતીઔ ળીક્ષણ ભાત્ર યમ્યાખત દખુુથણ દુય 
ઔયલાન જ ફધ આ ેછ.ે 

25. ખાાંધી, વયદાય, જમપ્રઔાળ, નશેરુ, લીનફા, 
લીલેઔાનન્દ આદીની ઉગ્ર ટીઔા ભેં ઔયી છ.ે એ ઈાથ ઔે 
નીન્દા નથી, આ ભશાુરુની એઔ ચયણયજનીમ તરે શુાં  
નથી આલત અને તે જલેી વીદ્ધી શુાં ઔદાી પ્રાપ્ત નઔયી 

ળઔુાં એ શઔીઔત અન્તયથી સ્લીઔારુાં  જ છુાં. તે ભશાન અન ે
શુાં  તુચ્છાતીતુચ્છ. આલા આત્ભબાન છી, આ ભશાુરુની  
નીન્દા ઔયલાન ત પ્રશ્ન જ ક્ટમાાં વમ્બલ?ે યન્તુ એથી 
તેની કટી નીતીયીતી; જણેે યાષ્ટ રન ેતથા ફૃહૃદ ભાનલજાતન ે
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ખમ્બીય શાની શોંચાડી છ ે એનુાં ભુલ્માાંઔન ળુાં આણે ન 
ઔયલુાં? 

26. ફાઔના ગડતયનુાં અભગ ળષ્ડ જ પ્રભે છ,ે દાંડ નશીં. 
આ વતુ્ર લડીર તથા ળીક્ષઔ ચીત્તભાાં ઔાંડાયી યાકે. ફાઔની 
અનચુીત ઈચ્છા પ્રત્મમે વકત લરણ અનુચીત છ.ે ફાઔની 
નીફથતા ઔે અણઆલડત ફદર દાંડ અથાથત્ ભાયીટ એ ત ગય 
અજ્ઞાન અક્ષમ્મ ા જ છ.ે વટી ચભચભ લાખલાથી ગભગભ 
અનીષ્ટ આલ ેછ.ે આણી પ્રજાભાાં જ ેગય અનીતીભત્તા પ્રલતે છ,ે 
એના ભુભાાં આણને ફાણભાાં ભતા વાચી કટી નીતીના 
વાંસ્ઔાયને યીણાભ ે નીજરુેાં ફેલડુાં વ્મક્ટતીત્લ જ શમ. ભાનલીનાાં 
જીલનગડતયનાાં યીફન ેથભવ એ. શેયીવ ફ ેલીબાખભાાં લશેંચ ે
છ ે : (1) ઔૉન્ટભેીનળેન અથાથત્ બેવે (2) એક્ટવક્ટરુઝન અથાથત્ 
ફાણના વાંસ્ઔાય અન ે ખુ્ત લમના વ્મલશાયન ે અરખઅરખ 
યાકલાની ભથાભણ, દુયત્લની રાખણી. ઔૉન્ટભેીનેળનન એઔ 
કતયનાઔ ેટાલીબાખ છ ે : ુલથગ્રશ. ુલથગ્રશ એટરે લડીર 
તયપથી ભેરી ભાન્મતા. દા.ત. ુરુ ઔયતાાં ષ્ડીન દયજ્જો 
નીચ શલ જોઈએ. બ્રષ્ઢચમથ રાબઔાયઔ છ.ે રગ્નતેય વમ્ફન્ધ 
ા ખણામ લખેયે. ુલથગ્રશથી ગ્રસ્ત વ્મક્ટતીને દરીરથી વત્મ 
વભજાલલુાં એ રખબખ અવમ્બલીત શમ છ.ે ઔૉન્ટભેીનેળનન 
ફીજો ેટાલીબાખ છ ે : આબાવ અને ભ્રભણા. આધ્માત્ભીઔ 
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અનબુલ તથા ચભત્ઔાય આલા આબાવ–ભ્રભણાનુાં જ યીણાભ 
છ,ે જભેાાં ફાણભાાં ચીત્તભાાં ઔતયાઈ ખમેરા વાંસ્ઔાય ુખ્ત લમે 
એઔ લાસ્તલીઔતા તયીઔે અનબુલામ છ.ે ફીજી ફાજુ ાં 
એક્ટવક્ટરુઝનન બખ ફનરેી વ્મક્ટતી જડવુ નીલડ ે છ.ે જ ે
વ્મક્ટતીને ફાણભાાં અતી ઔડઔ, પયજયસ્ત વ્મલશાય લડીર 
તયપથી પ્રાપ્ત થમ શમ, એલી વ્મક્ટતી ુખ્ત લમે આનન્દપ્રભદ 
ભાણી ળઔતી નથી. જે લાયાંલાય તાના વાંતાનન ે ‘તારુાં  ઔાભ 
ઔય! તાયા રુભભાાં જા! ભટ થા, છી લાત!’ એલાાં પયભાન 
ઔડઔાઈથી વમ્બાવ્મા જ ઔયે છ;ે જ ેવ્મક્ટતી, કુ્રય, રાખણીશીન 
તથા અન્તયાત્ભાલીશણી જોલા ભે છ;ે એ ણ એક્ટવક્ટરુઝનનુાં જ 
યીણાભ છ.ે જો લડીરન ફાઔ પ્રત્મને વ્મલશાય અત્મન્ત 
નીદથમ, ઔઠય, ાળલી શમ, લડીર તાના બખલીરાવભાાં ભસ્ત 
યશેતાાં શમ, ત એભનાાં ફાઔ ુખ્ત લમે કુ્રય, રાખણીશીન, 
હૃદમશીન જ નીજ ેછ.ે 

(((●))) 
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9 

વાશીત્મ 
 અનુક્રમણીકા 

1. ખુજયાતી વાશીત્મનાાં અભુઔતભુઔ પ્રઔાયના વપ, 
ભાન્મ ઔે પ્રતીષ્ઠીત રેકઔ ફનલા ભાટ ે નૈવખીઔ પ્રતીબા ઉયાાંત, 
ફીજી વાશીત્મેત્તય ળક્ટતી ગણી જ જોઈએ. વમ્ઔો ઔેલતાાં, 
જાલતાાં, કુળ ઔયતાાં, યાકતાાં આલડ ેનશીં; ભીત્ર ઔયતાાં દશુ્ભનની 
વાંખ્મા જ લધાયે અને વાશીત્મ કે્ષતે્ર લજનદાય વાથી, ભીત્ર ઔે 
વશામઔ ત એઔ ણ નશીં ઈત્માદી ઔાયણે વાશીત્મક્ષતે્રથી યવ 
ઉડી જ ખમેર. લાાંઔ ઔઈન નશીં, શુાં  ુયેુય અવ્મલશારુ, 
એઔરળુય, વાચાફર એલ આઉટવાઈડય અન ેલધુભાાં લી ુય 
પ્રભાદી. આણાાં રેકઔ, વાશીત્મક્ષેત્રના વુત્રધાય ફધા આસ્તીઔ, 
શ્રદ્ધા,ુ ચીરાચારુ નીતીલાદી અને ગણા ત અન્ધશ્રદ્ધાુ ણ 
કયા. ફીજી ફાજુ, શુાં  વમ્ુણથ નાસ્તીઔ, ધભથ ભાટ ેભને નપયત અન ે
ઈશ્વયાદી ઔ ઔલ્ના ભને ભુદ્રરેમ સ્લીઔામથ નશીં. એથી ભાયા 
આલા લીચાયનુાં તઔથફધથ, લીલેઔફુદ્ધીુત પ્રતીાદન, વભથથન ઔયતાાં 
જ ેરેક શુાં રકુાં; એને ઔેલ શુાં  જ ચીંતનપ્રધાન નીફાંધ ઔશુાં , ફાઔી 
વાશીત્મભાાં વાશીત્મરુ ેત એનુાં ઔઈ જ સ્થાન નશીં! ભેં ફયાફય 
નોંધ્મુાં છ ે ઔે, ભાયા તાઔીઔ, ળાષ્ડીમ લીદ્યાન–દરીર મથાથથ 
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વભજલા જટેરી ક્ષભતામ બાગ્મે જ ઔઈ ખુજયાતી રેકઔ–વજ થઔે 
દાકલી છ.ે 

2. એઔ ઉત્તભ ઔરાઔૃતીનુાં વજ થન ઔમાથ ફાદ, એન 
વજ થનાય ચીત્તની જ ે પ્રવન્નતા, યીતૃપ્તી, ઉધ્લથતય અલસ્થા, 
આશ્વાવન તથા ઔૃતઔૃત્મતા અનબુલે છ ેએ ની:ળાંઔ તેના જીલનન ે
યભ જીલલા જલેુાં ફનાલી દ ેછ.ે  

3. ‘ીઔલીઔ ેવથ'ભાાં જ ેભાનલવશજ નીફથતા ઉય 
નભથભભથ ઔટાક્ષ છ ે એ ‘બદ્રાંબદ્ર'ભાાં ળધ્મમ બાગ્મ ે જ જડ ે છ.ે 
અશીં ત છ ે એઔ વુધાયાલાાએ વનાતની ઉય ઔયેરા 
એઔક્ષી, ઉગાડા, ુલથગ્રશમુક્ટત, અાંખત યાખદે્રદાંળથી દુીત, 
લીઔૃત, સ્થુ, અબદ્ર પ્રશાય. જભેાાંથી વાચુાં, વુક્ષ્ભ, ઔરાભાંડીત 
શાસ્મ ભતુાં નથી. ભડીમાની ‘વધયા જવેાંખન વા' ખુજયાતીની 
વલોચ્ચ શાસ્મનલરઔથા છ.ે યભુજી ળૈરી, પ્રચરીત લાદ, લીચાય, 
વ્મલશાય, પ્રવાંખ ઉય શલા ઔટાક્ષપ્રશાય, લક્રદળથન તથા 
ેયડીની ઔાભાાં ભડીમા ફનેભુન કીરે છ.ે 

4. નીેધરક્ષી, નીમન્ત્રણને પ્રાધાન્મ આનાયા વભાજભાાં 
ઔરાન લીઔાવ ણ નીમન્ત્રીત થામ છ ેએ ઐતીશાવીઔ શઔીઔત છ.ે 
પ્રાચીન ભધ્મઔારીન શીન્દ ુવભાજ જાતીમ વ્મલશાયભાાં ભકુ્ટતતાભાાં 
ભાનનાય શત; જ્માયે તત્ઔારીન ખ્રીસ્તી વભાજ વાંમભ ઉય લધ ુ
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ડત બાય ભુઔત. યીણાભ ેપ્રાચીન, ભધ્મઔારીન બાયતીમ ળીલ્ 
સ્થાત્મ તથા વાશીત્મ લીઔાવની જ ેુણથ અલસ્થા પ્રખટાલી ળક્ટમાાં 
છ,ે એની અેક્ષાએ મુયીમ ઔરા ગણી અલીઔવીત જણામ છ.ે 
અશ્લીરતા અાંખને વભગ્ર અબીખભ અતાઔીઔ, ફુદ્ધીલીયધી, 
સ્લાસ્થ્મ ભાટ ે શાનીઔાયઔ અન ે વોથી લીળે ત ઔરાના ુણથ 
લીઔાવને અલયધઔ છ ેતેથી ઈચ્છીએ ઔે અશ્લીર વાશીત્મ ઉય 
પ્રતીફન્ધ ભુઔત ઔામદ લેાવય યદ ઔયલ જોઈએ. 

5. શુાં  ત ેનીયન્તય ભાયા દ તાવત યષ્ણ અન ેદુય 
ઔયત યષ્ણ. એભાાં ‘યભણભ્રભણે’, ભન ે કુફ ભદદ ઔયી. ઔાયણ ઔે 
નીયન્તય પ્રશ્ન ઉઠ ેઔે ‘જલેુાં ફધુાં રકુાં છુાં ને ઉદ્દળેુાં છુાં એલ કયેકય 
શુાં  છુાં ઔે નશીં?' અન ેછી જ્માાં તલે ના રાખુાં, ત્માાં એલ થલાન 
જોયદાય પ્રમત્ન ઔરુાં . આભ આ ઔૉરભ ભાયે ભાટ ેઆત્ભવુધાયણાન 
મજ્ઞ ફની યશી. 

6. ડૉ. વુયેળ જોળી ‘દ્મા તને...' ધયાય અ–લાતાથ છ.ે 
એભાાં પ્રેભી દ્વાયા પ્રીમતભાને વમ્ફધી રકામેરા આબાવી 
લીનલણીબમાથ, યભેન્ટીઔ, રાખણીલેડા વબય ઉદ્દખાયની વબાન 
માદી છ,ે એભાાં તેના જ ખદ્યની રટી ડી ખમેરી એઔ 
નીષ્પ્રાણ રઢણનુાં નીફથ નુયાલતથન ભ ેછ.ે યગલુીય ચોધયી ‘ુણથ 
વત્મ'ભાાં રરીતાબાવી નીફન્ધયચનાન ેલાતાથભશરુાં  શેયાલલા પુદુાં 
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રાવ્મા, ફાફ રાવ્મા; આધુનીઔતાન યાંખ ભાયલા ભનુષ્મના ફ ે
બાખભાાં લશેંચાઈ ખમેરા ચશેયાની લાત રાવ્મા, અને લચૈી્મઔલ્ 
પીરવુપી ડકી; યન્તુ લાતાથ ત ળુાં, નીષ્પ્રાણ, ઔૃત્રીભ પીવા 
ખદ્યને ઔાયણે વજ થઔતા ણ ન પ્રખટી તે ન જ પ્રખટી. વેક્ટવ, 
વાઈઔરૉજી અને ળૈરીકેરથી ખાડુાં શાાંક્ટમે યાકનાય લખથભાાં 
ભશમ્ભદ ભાાંઔડન ેભુઔી ળઔામ. તભેની લણશઔે લકણામેરી ઔૃતી 
છ ે : ઔામય, ધુમ્ભવ, લાંચીતા. તે નલરઔથા વપતાલુથઔ વજીથ 
ળઔતા નથી અન ેટુાંઔી લાતાથ ઉય શાથ ફેવત નથી. તેભની ાવે 
વજ થનાત્ભઔ બાા નથી. તેભની બાા અચતેન, ભૃત છ ેઅને જ્માાં 
તે બાાન ે વજીલન ઔયલાન વબાન પ્રમાવ ઔયે છ ે ત્માાં ત્માાં 
ભાત્ર ઔૃત્રીભતા જ શાથભાાં આલ ે છ.ે ‘શ્રષે્ઠ જભથન લાત' એ 
ળેકાદભ આફલુારાએ ઔયેર અત્માંત ઔઢાંખ અનુલાદ છ.ે લાઔમના 
અથથનુાં ભોંભાથુાંમ ન ભે. અખુજયાતી લાક્ટમયચના. રકલુાં ત 
શતુાં લાતાથ લીળે; ણ આ અનલુાદ લાાંચી એલુાં ત દુ:કી થઈ 
જલાતુાં, છડેાઈ જલાતુાં ઔે લાતાથ ય ત ધ્માન જ ન ચોંટ.ે 
આણા લીલચેનકે્ષતે્ર ઔેટરાઔ ભત ખતાનુખતીઔ ચાલ્મા જ ઔયતા 
યશે છ.ે પેયલીચાયણાન શ્રભ રેલાનુાં બાગ્મે જ ઔઈ વન્દ ઔયે છ.ે 
ધુભઔેતનુી લાતાથ ‘ખલીન્દનુાં કેતય' અને યા.લી. ાઠઔ ‘દ્વીયેપ'ની 
લાતાથ ‘ભુઔુાંદયામ'ની વયકાભણી ઔયીએ ત દ્વીયેપભાાં આયીત 
તટસ્થતા, લાસ્તલદળીતા ઔે ફુદ્ધીતુતા જોલા ભતી નથી અન ે
તે ણ તેભના વભઔારીન, ુયખાભીની જભે રાખણી ઔે 
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બાલનાભાાં કચેાઈ જતાાં જોલા ભે છ.ે ‘જતાાં જતાાં' લાતાથવાંગ્રશભાાં 
પ્રા. વુયેળ દરારે નભનુેદાય પ્રસ્તાલના રકી છ!ે રેકઔના ફચાલભાાં 
પ્રા. દરાર વત્મ, વાંખતી, સ્લીઔૃત વીદ્ધાાંત ઔે લીલેઔ ત્માખીન ે
લઔીરની ઝનુની અદાથી ઝાંરાલતા જોલા ભ ે છ.ે પ્રસ્તાલનાના 
લીલીધતાન લીસ્ભમઔાયઔ છ.ે પ્રા. દરાર રકે છ ે: ‘લાતાથના લીશ્વન ે
વભેટતાાં શેરાાં વજ થઔ જાણે ઔે ધીયે ધીયે લાચઔન ે તૈમાય ઔયતા 
શમ એ યીતે ફધુાં વાંઔેરી રે છ.ે આન ે યીણાભ ે ઔળુાં અદ્ધય ઔે 
ઉબડઔ નથી યશેતુાં એ એભના ખુણઔકે્ષ છ.ે' ટુાંઔી લાતાથભાાં ત 
અન્તભાાં ઔળુાંઔ અદ્ધય ઔે ઉબડઔ યશે એ ણ; ઔદાચ એ જ, 
ખુણકે્ષ ખણામ, ન યશે એ દક્ષ ણ ફની જામ. 

7. લાતાથ એટરે લાતાથ. એલી વ્માખ્મા ઔયલાનુાં ભને ખભે. 
ચભત્ઔૃતી શ, ન શ; યશસ્માદી એઔ શ, અનેઔ શ; પ્રવાંખ છા 
શ, લત્તા શ, ાત્ર એઔ ણ શ, અનેઔ શ; લાતાથ ટુાંઔી શ, રાાંફી 
શ; લાતાથ લાાંચતાાં આ લાતાથ જ છ,ે અન્મ ઔળુાં નશીં, એલી છા 
અધીઔાયી બાલઔભાાં ઔઠાવુઝથી જ ઉઠ ે ત એ લાતાથ કયી. 
છલેત્તે અાંળ ેઆ જ ભાદાંડ ફધાાં ક્ટરાસ્લરુન ેરાખુાં ડ.ે 

(((●))) 
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10 

વભુશભાધ્મભ  
અનુક્રમણીકા 

1. જોવેપ ુરીત્ઝયે ઔષ્ણુાં છ ે : ઉંચાભાાં ઉંચા આદળથનુાં 
રક્ષ્મ, ન્મામુણથ પયજ અદા ઔયલાની વમ્ુણથ ઠયેર એલી વચીંત 
વબાનતા, ત ેજ ેવભસ્મા શાથ ધયલાની છ ેતથા જને ત ે
વાભન ઔયલાન છ ેએ વભસ્માનુાં વમ્ુણથ ચઔવાઈમુક્ટત ઉંડુાં 
તથા લીળા જ્ઞાન અન ે વોથી લધ ુ ત ઉદાત્ત ખુણ ધયાલતુાં 
ત્રઔાયત્લ જ ભુક્ટત યશી ળઔે. 

2. અકફાયન ે તાના લાચઔને આઔાથલાન તથા 
જઔડી યાકલાન અફાધીત અધીઔાય અલશ્મ છ;ે યન્તુ જનતાના 
શીતના બખે તે આભ ઔયી ળઔે નશીં. અથાથત્ રઔશીતને જ 
વલોયી વન્દખી આલાની છ.ે લતથભાનત્ર તભાભેતભાભ 
ફન્ધનથી ભુક્ટત જ શલુાં ગટ,ે છતાાં એઔ ફન્ધન તેણે સ્લેચ્છાએ 
ાલાનુાં છ ેઅને તે જાશેય જનતાના શીત પ્રત્મનેી ુણથ લપાદાયી. 
ચભત્ઔાય, ધતીંખ તથા વનવનાટીને ચખાલલાથી ઔદાચ વાભાન્મ 
રુચીલાા લાચઔને આઔી ળઔામ, જઔડી ળઔામ. યન્તુ એભ 
ઔયલાથી ત્રઔાયત્લન એઔ ઉભદા ધભથ રઔળીક્ષણન શેત ુજ ભામો 
જામ છ.ે વાભાન્મ ભાણવની એઔ એલી ભનલૈજ્ઞાનીઔ ગ્રાંથી શમ છ ે
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ઔે તે છાેરા અક્ષયને બ્રષ્ઢલાક્ટમ ભાની સ્લીઔાયી રે છ.ે એટરે 
ગણીલાય છાાભાાં પ્રખટતા અરોઔીઔ ગટના, ચભત્ઔાય, દૈલી 
વીદ્ધીના વભાચાય પ્રજાભાાં શાનીઔાયઔ લશેભ ન ેઅન્ધશ્રદ્ધા 
પેરાલલાનુાં અઔામથ ફજાલે છ.ે  

3. વભુશભાધ્મભ દ્વાયા યાષ્ટ રના ઐશીઔ ઉત્થાન ભાટનેા 
પ્રચાંડ ુરુાથથન, તનતડ શ્રભન, લીજ્ઞાન તભેજ ટઔેનરૉજીન 
પ્રચાય થલાને ફદરે, ત્માખ લૈયાગ્મના બજન અન ે ભાંજીયા 
ફજાલલાભાાં આલે એ યાષ્ટ રન ઉદ્ધાય થામ જ ઔેલી યીત?ે ‘શની 
અનશની' જલેી વીયીમરન લીયધ ઔયે તલેા લીચાયળીર ભાણવ 
આ દળેભાાં છ ે કયા? લધ ુ લીયધ ત ‘યાભામણ', ‘ભશાબાયત' 
જલેી વીયીમરન ઔયલ જોઈએ, જભેાાં ચભત્ઔાય આલ ેછ.ે જભેાાં 
લતથભાન મુખ વાથે લીવાંખત એલાાં જયીુયાણા, વભાજન ેશાનીઔતાથ 
ભુલ્મન બાયબાય પ્રચાય ઔયલાભાાં આલે છ.ે 

4. શીન્દીભાાં ઔે ખુજયાતીભાાં ‘ભાાંખડાલા' જલેી 
બુતપ્રતેની પીલ્ભ ફન ેત ળીક્ષીત તયત ઔશી દલેાના ઔે એ ત ફધાાં 
લશેભ અને જયીુયાણી ભાન્મતા! યન્તુ એલી જ ઔઈ ગટના 
ઈગ્રેન્ડ, અભેયીઔાલાા પીલ્ભભાાં યજુ ઔયે ત, એને ભશત્ત્લ આી, 
વાચી, ભાનલા પ્રેયાઈએ!    

(((●))) 
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11 

ભશીરા 
અનુક્રમણીકા 

1. વદીથી ષ્ડી જ વતી થતી આલી છ,ે ઔઈ ુરુ વત 
થમ વાાંબળ્ય નથી, એભ ઔેભ? એનુાં યશસ્મ એ જ ઔે ુયાણા 
ુરુપ્રધાન વભાજભાાં ષ્ડી તીની–ભીરઔત ભાત્ર શતી, ઔેલ 
ખુરાભડી શતી. તી ભયી જતાાં એ નીયાધાય ફનતી; ઔુટમુ્ફન ે
ફજારુ ફની જતી. એનુાં ઔશલાતુાં ચાયી્મ જાલલાની ફીનજરુયી 
જલાફદાયી લડીરને ભાથ ે આલી ડતી. એટરે એને જીલતી 
વખાલી ભુઔલાભાાં જ તાનુાં શીત, ઔુટમુ્ફની વરાભતી જોતા. 
એની ાછ ઔઈ ઉંચી બાલના ત ળુાં, વભાન્મ ભાનલતા ણ 
નશતી. 

2. છાત વભાજોભાાં ખયીફન,ે અન ે વોથી લધ ુ ત 
ષ્ડીને તાની વજ થઔપ્રતીબા અબીવ્મક્ટત ઔયલાની તઔ ભતી 
નથી. ખયીફ આથીઔ–વાભાજીઔ જલાફદાયી શેઠ ઔચડાઈ 
ભયે છ,ે જમાયે ષ્ડીને સ્લતન્ત્રતાન અબાલ ઔચડી ભાયે છ.ે 
વાંખીતભાાં, નૃત્મભાાં ઔે વાશીત્મભાાં ભટુાં નાભ પ્રાપ્ત ઔયી ળઔે એલી 
અનેઔ ફશેનને યવડાના ઔાયાખાયભાાં ઔેદ થમેરી અન ે તાની 
પ્રતીબાની અબીવ્મક્ટતી ભાટ ેતયપડતી, શતાળ થમેરી જોઈ છ.ે 
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૩. ષ્ડીની ળાયીયીઔ ભમાથદા અને આથીઔ 
ભજફુયીન રાબ ઉઠલીન ે ુરુે તેને એઔ ારતુ પ્રાણી ઔે 
ખૃશમખી લસ્તુ ભાત્ર ફનાલી યાકી. યણ્મા ુલે અભુઔ ષ્ડી 
પ્રત્મેની ુરુની બાલના અને જ ષ્ડી ત્ની ફને, છી એ જ 
ુરુનુાં એના પ્રત્મેનુાં લતથન એની વયકાભણી ઔય. જ ેષ્ડીની 
એઔ તીયછી નજય ભાત્રથી ખાભઆકાના ુરુ જભીનદસ્ત 
થઈ જતા શમ, એન એઔ જ ભીઠ ફર ુરુઔણથને 
જીલનબયની ધન્મતાન અનુબલ ઔયાલત શમ, જને ડ્ય 
ફર ઝીરલા વભગ્ર નયજાતી એઔ ખે તત્ય કડી શમ, જને ે
ાભલા ઔઈઔ ઔભનવીફે લી ગળ્યાાં શમ; એ જ ઔભનીમ 

ઔાભીની રગ્ન છી, તીને શાથે ઢયભાય કાતી શમ, 
અધબુખ્મા ેટ ેગયઆકાનુાં ખદ્ધાલૈતરુાં  ઢવડતી શમ, ડખરે ન ે
ખરે અભાનીત થતી શમ, ભશેણાાંટણાાં વશન ઔયતી શમ. 

4. ખબથાત ફાફતભાાં નીણથમ ઔયલાન અધીઔાય 
ઔેલ ષ્ડીને જ શમ, એની વન્દખી જ વલોયી ખણાલી 
જોઈએ. એઔ ભાફાલીશણુાં; અયે, જનેે કફય ના શમ ઔે 
ભાયાાં ભાતાીતા ઔણ – એ લેદના ઔઈ જલેી તેલી છ?ે એ 
જીલે, તે ઔયતાાં અજ્ઞાનાલસ્થાભાાં જ આ વાંવાય છડી ચાલ્માાં 
જામ એ ફશેતય દમાભમ ઔામથ જ ખણામ. 
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5. નાયીને વનુ્દય ઔશેલી, આઔઔથ ફતાલલી, નયજાતી 
યનુાં તનેુાં પ્રબુત્લ દળાથલલુાં; એ ફધુાં ષ્ડીજાતીનુાં અભાન ખણામ? 
ઔે છી ષ્ડીન ેઉતયતી ઔટીની, ફુદ્ધીયશીત ાીણી, દુષ્ટા, નયઔનુાં 
દ્વાય, વલથ ાનુાં ભુ ખણાલલી; એ તનેુાં કેયેકરુાં  અભાન ખણામ? 
આણા વભાજભાાં ષ્ડીની જ ેશીન, દમનીમ દળા આજ ેછ,ે ફેપાભ 
ળણ થામ છ,ે એનુાં ભુ આણા ધાભીઔગ્રાંથભાાં છ.ે આલા 
ગ્રાંથન ેમ્મુઝીમભ બેખાાં ઔયલાની ભાખણી ઔયલી જોઈએ.  

6. ઔઈ ઔુભાયીઔા ભાતા એભ જાશેય ઔયે ઔે ‘ભાયા અલૈધ 
ુત્રને શુાં એઔ લીધલાની જભે ઉછયેીળ.' ત વભાજનુાં થ્થયશૈમુાં 
ઔરુણાથી રેળભાત્ર ીખતુાં નથી, એન ફવ એઔ જ અપય જલાફ 
વાાંબલા ભે છ ેઔે, ‘તુાં ભય મા ત તાયા વાંતાનને જ ભાયી નાક!' 
આ તે ઔેલી ભાનલતાલીશણી નીતીભત્તા? ળુાં નીતી ભાનલીમ 
રાખણીની લીયધી શઈ ળઔે? આસ્તીઔન ઈશ્વય જો આલી 
નીતીન વભથથઔ શમ, એન ેણુ્મઔામથ ખણાત શમ ત, ળા ભાટ ેએ 
ઔુાંલાયી નાયીન ેખબથલતી ફનાલે? 

7. ભશીરા વાંસ્થા ત ગણી ચારે છ;ે ણ એ ભશદાંળ ે
ઉજીમાત, વુકીમા લખથના ભજળક ભાટ.ે જોઔે એની વાભે લાાંધ 
નશીં; યન્તુ ઔુાંલાયી ભાતા, ખબથલતી ઔુભાયીઔા ઔે નીયાધાય 
મુલતી જમાાં જઈન ે ફીન્ધાસ્ત ભદદ ભાખી ળઔે અન ે
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કાતયીુલથઔ વશામ–આશ્રમ ભેલી ળઔે, એલી થડી વાંસ્થામ 
ખાભેખાભ અચુઔ યચ! ભાતાએ તાના જ વાંતાનને શણલુાં ડ ેઔે 
ત્મજલુાં ડ ેએથી લીળે ળયભજનઔ ઔરુણતા ઔઈ ણ વભાજની 
અન્મ ઔઈ શઈ ળઔે? 

8. ષ્ડી–ભજુયને ુરુ–ભજુય ઔયતાાં છુાં લેતન 
આલુાં એ ળણ ખણામ. લી એલી ષ્ડી–ભજુયન ભારીઔ, 
જો ઔાભે યાખ્માના ઔશેલાતા ઉઔાયના ફદરાભાાં, એના 
ળયીયન રાબ ઉઠાલત શમ ત, એલ ળાાંત ફાત્ઔાય ણ 
ષ્ડીળણ ખણામ. ત્નીની તફીમત, થાઔ, ભુડ ઔે અન્મથા 
ઈચ્છા–અનીચ્છા લૃતીની યલા ઔમાથ લીના જ યજ યાત્રે તી 

એને વુલાની પયજ ાડ ેઅને તીબક્ટતીના, આજ્ઞાાંઔીતતાના, 
પયજના ઔુવાંસ્ઔાયલળ ઔે છી ડયની ભાયી ષ્ડી તાન દેશ 
વોંે; એ લી ગય ફાત્ઔાય તથા ળણ ઔશેલામ, જ ેઔદાચ 
ગેય ગેય પ્રલત ેછ.ે એ જ પ્રભાણે ષ્ડીન ેખુરાભ ખણી, ારત ુ
ળુની જભે, એની ાવે આકા ગયન, ખજા ઉયાાંતન 
ઢવયડ ભપતીમા ઔયાવ્મા ઔયલ એમ એલુાં નીદથમ ળણ છ.ે 
દીઔયાની આળાએ લધ ુડતાાં ફાઔ ઔમે જ જલા એમ એલુાં 
નીદથમ ળણ છ.ે ષ્ડીની ધાભીઔ ભાન્મતા જ એભની 
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ખુરાભીને ઔામભ યાકનારુાં  વોથી ભટુાં યીફ છ.ે વાંપ્રદામન ે
ષ્ડીને ખુરાભ ફની યશેલાનુાં જ ળીકવ્મુાં છ.ે 

9. ફાઔ જ ે ઔાાંઈ ભાખે. તે તેન,ે અભુઔ નજીલા 
અલાદ ફાદ ઔયતાાં, આ જ, અને જ્માયે ન આી ળઔ ત્માયે 
ફદરાભાાં ુય પ્રેભ આ; યન્તુ ક્રધ ઔે ભાયથી એભને ઔૃા ઔયીન ે
ચુ ના ઔયી દ! ઈચ્છાની આલી તૃપ્તીથી ફાઔ ફખડી જતુાં નથી, 
ફરઔે વુધયે છ,ે વરાભતીની રાખણી અનબુલે છ,ે લસ્ત ુઔલચીત ન 
ભ,ે તણ પ્રભેની પ્રાપ્તીથી લીશ્વાવ તથા શુાંપ અનુબલે છ,ે જથેી 
એન લીઔાવ સ્લાબાલીઔ ફન ે છ.ે શઔીઔતે અજ્ઞાન ભાણવન ે
ફાઔ ઉત્ન ઔયલાની વકત ભનાઈ પયભાલી જોઈએ. જો ળીક્ષઔ 
ફનલા ભાટ ેી.ટી.વી. ઔે ફી.એડ. જલેી તારીભ આનીલામથ ખણાતી 
શમ ત, ત ભા ઔે ફા ફનલા ળુાં ઔઈ તારીભ જ નશીં? 
ફાઔની ભટાભાાં ભટી ફીભાયી ઔઈ? જલાફ : ભુકથ ભાતાીતા. 

10. વાાંસ્ઔૃતીઔ રુઢીચુસ્તતા તથા જડતાની ભનદળા જ 
ઔાાંઈ ય છ.ે જભેાાં ફુદ્ધી ઔે લીલેઔ રાચાય ફની યશે છ!ે ફાઔી 
વાડર ઔે ધતીમા જલે બદ્દ ન ેખાંદ ળાઔ જખતબયભાાં જોલા 
નશીં ભે. વાડીભાાં ેટ ને ીઠ ત આકી દેકામ. ધતીમાભાાં જાાંખ 
ત ઉગાડી જ યશે. ાંજાફી ડરવે ભશીરા ભાટ ેવયવ અન ેલધ ુ
ભાન–ભમાથદા જલામ એલ છ.ે  
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11. જ ેવભાજોભાાં ષ્ડી યાધીન છ,ે ખુરાભ છ,ે રગ્ન મા 
પ્રેભ જલેી ણુથ અાંખત ફાફતભાાં ણ એ તાની ભયજીની ભારીઔ 
નથી, એ ળુ છ,ે ગયભાાં એનુાં સ્થાન જડ પનીચયના ટઔુડા જલેુાં છ,ે 
ષ્ડી ઉય ત્રાવ ખુજાયલ એ જ્માાં નીતી અન ેચાયી્મ ભનામ છ;ે 
એલા વભાજો જખતના લીઔાવભાાં ઔે લીશ્વની લીયાટ વીદ્ધીના 
ઈતીશાવભાાં તાનુાં નાભ ક્ટમાાંથી ખોયલાન્લીત વુલણથ અક્ષયે રકાલી 
ળઔે? ભશાન પ્રજાના ઉદ્બલ ભાટ ે ભશાન ભાતા અનીલામથ 
અન ે સ્લાતાં્મલીશણી ષ્ડી, ફાડી ખયીફ ખામ ત ે ભશાન ભાતા 
ઔેભ ઔયીન ે થામ? જ્માાં વુધી વાંવાયભાાં ુત્રીના રગ્ન લડીર 
ખઠલતા શળ ેઅન ેનાયીન ેપ્રભે સ્લાતાં્મ તથા રગ્નસ્લાતાં્મ  નશીં 
શમ, ત્માાં વુધી ઔઈ ભશાન યાષ્ટ રનુાં નીભાથણ જ અવમ્બલ છ.ે એઔ 
ઔાે આણી પ્રજા ભશાન શતી, એની વાંસ્ઔૃતી બવ્મ શતી એનુાં 
ઔાયણ એ જ ઔે, ત્માયે ષ્ડી સ્લતાંત્ર શતી. દ્રદી બયવબા લચ્ચ ે
ઔશી ળઔતી શતી ઔે બરે ઔણથ ભત્સ્મલધે ઔયે છતાાં એને નશીં યણુાં. 

12. લડદયાભાાં એઔ મલુાન ભી ખમ, જને ે તાની 
ભાતાના ચાયી્મ ફાફત ળાંઔા જતાાં આત્ભશત્માની ઔળીળ ઔયેરી, 
જભેાાં નીષ્પતા ભતાાં લી એનુાં ભખજ અાંળત: અસ્થીય ફની 
ખમેરુાં. તે તાની ભા તથા ફશેનન ે ખા આપ્મા ઔયે. ફશેનન ે
ઔઈ ુરુ વાથ ેલાત ણ ન ઔયલા દે. ભાતા એઔ ભાનલી છ,ે એન ે
ણ ઔઈ ુરુ વાથે ભૈત્રી વમ્બલી ળઔે, એભાાં કટુાં ળુાં? એટરુાં 
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ણ એ ઔશેલાત બણેરખણેર મુલાન ન લીચાયી ળઔે, એ આના 
ળીક્ષણ–વાંસ્ઔાયની અતીદુ:કદ ઔરુણતા, ફીજુ ાં ળુાં? અન ેતાની 
ફશેન પ્રેભ ઔયે, તાન જીલનવાથી ળધી  રે, મથેચ્છ 
જીલનઆનન્દ ભાણ ે એલી ઉભદા બાલનામ નશીં, એ ત 
અધખતીની યાઔાષ્ઠા જ. 

13. આન પ્રથભ ભકુ્ટતીદીન ાંદયભી ઑખસ્ટ નશીં; 
યન્તુ આ યાષ્ટ ર ય અાંગે્રજી  ળાવનના આળીલાથદ ઉતમાથ તે. 
અાંગે્રજી યાજ્મની સ્થાના ત ેઆણી ફશેન ભાટ ેભુક્ટતીનુાં પ્રબાત 
ફન્મુાં. 1890ભાાં પુરભણી નાભની અખીમાય લથની ફાઔીના 
શયીભશન નાભના ભટી લમના ુરુ જોડ ે રગ્ન ઔયી નાકલાભાાં 
આવ્માાં. આ ફાઔી વાથ ે શયીભશન ે ફુલથઔ ભૈથનુ ઔમુાં. 
યીણાભે પુરભણી રશીતયફ ફની ચીયનીદ્રાભાાં ઢી ખઈ. 
શયીભશન વાભ ેપુરભણીની શત્મા ઔયલાન ઔેવ ભાાંડ્ય; યન્તુ એ 
એની ઔામદેવયની ત્ની શતી, એથી ખભે ત ે પ્રઔાયે વભાખભન 
અધીઔાય તનેે શત, એલી એલી ધાભીઔ દરીરના જોયે તે નીદો 
છુટી ખમ. આ ગટનાથી ધભથવાંઔૃતીના ધુયન્ધયનુાં ત એઔ રુલાડુાંમ 
ન પયક્ટમુાં; યન્તુ અાંગ્રજે વયઔાય શરી ઉઠી. રગ્નલમન ઔાનુન 
ફન્મ. છાભાાં છી રગ્નલમ ચોદ લથ અથાથત્ યજોદળથન 
છીની ઠયાલી. આ શેરાાં વતીપ્રથા ઉય પ્રતીફન્ધ ભુઔેર. 
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14. લીધલા ષ્ડીને ફીજો તી ન ઔયલાન આદળે ઔઈ 
ળાષ્ડભાાં નથી. ફીજી ફાજુ, આ ળાષ્ડ ુરુન ે અનેઔ ત્ની 
ઔયલાની છુટ આ ેછ.ે આણા બખલાનન ેઅનેઔ ત્ની શતી. 
દળયથન ે ત્રણ ટયાણી ઉયાાંત 350 યાણી શતી. ઔૃષ્ણન ે
અનેઔ ત્ની શતી. લીષ્ણુને રક્ષ્ભી ઉયાાંત ખાંખા, વયસ્લતી, 
તુરવી જલેી ત્ની શતી. આભ છતાાં ભશાબાયત ઔશે છ ે : 
તેભના ય પ્રીતી યાખ્મા લીના જ તેભને બખલલી. ષ્ડી ઉય 
લીશ્વાવ ભુઔનાય ુરુ લીનાળ ાભ ેછ.ે યીણાભે અદ્યાી આણી 
ફશેનન ેઅવષ્ણ દુ:ક, માતના, અભાન, ત્રાવ તથા ફન્ધન 
વશેલાાં ડ ેછ.ે લીધલાલીલાશન પ્રશ્ન ષ્ડી ભાટ ેદુ:ક અને ત્રાવન 
લીમ ફની યષ્ણ છ.ે આથીઔ તથા વાભાજીઔ યીત ે છાત એલા 
વભાજોભાાં ભાનલીમ વમ્ફન્ધ ફશુ લીઔૃત, તાંખ જ થમેરા શમ છ.ે  

15. ધભથ ભનુષ્મને ઔેલ ઔઠય, કુ્રય, રાખણીશીન ફનાલી દ ે
છ,ે એન વોથી લધુ ઔભઔભાટીબમો ુયાલ વતી થલાના યીલાજન 
ખણાલી ળઔામ. 1811ભાાં યાજા યાભભશન યામના ભટા બાઈ ભૃત્મ ુ
ામ્મા. એટરે તેભની ત્ની અરઔભાંજયી વતી થઈ. કડઔામેરી 
ચીતા ય વતી અરઔભાંજયી ચઢી ત કયી; યન્ત ુ જલેી આખ 
ચાાંલાભાાં આલી ઔે તે ખબયાઈ ઉઠી. અખનઝાથી દાઝતાાં ત ે
ઉબી થઈ ખઈ. ચીતા પયતે એઔઠા થમેરા લશેભી ધભાથન્ધએ, એન ે
બાખી છુટતી અટઔાલી અન ે રાફાાં રાફાાં લાાંવડા લડ ે
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ભાયીભાયીને ાછી અગ્નીભાાં ધઔેરી દીધી! એની ચીવ ન 
વમ્બામ ત ેભાટ ેફુરબ્દ ઢરનખાયા ીટાલા રાગ્માાં. યાભભશન ે
યડતા હૃદમે આ યાક્ષવી રીરા જોઈ : ‘આ ધભથ! આ વાંસ્ઔૃતી!' 
તેણે પ્રચાંડ ુરુાથથ ઔમો અને 1827ભાાં રૉડથ લીરીમભ ફેન્ટીઔે 
ઔામદ ઔયીને વતીપ્રથા નાફુદ ઔયી. યાજા યાભભશન યામ 
બાયતભાાં ષ્ડીઔેલણીના આદ્ય પ્રણેતા છ.ે તભેના જભાનાભાાં ષ્ડી 
પક્ટત ારતુાં ળુ જલેી શતી, જને ે ઔઈ જ ભાનલીમ અધીઔાય 
નશતા. બાયતદેળ પ્રાચીન જયીુયાણા મુખભાાં વફડત શત, તે 
સ્થીતીભાાં યાજા યાભભશન યામે અાંગ્રેજી ળીક્ષણન ભશીભા 
ીછાણ્મ.   

(((●))) 
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12 

ળાઔાશાય, ભાાંવાશાય 
અનુક્રમણીકા 

1. ઔઈ ભનુષ્મ પક્ટત થયા ઔે યેતી કાઈન ેજ જીલી ળઔે, 
ત ત ેવાચ અશીંવઔ ઔશેલામ; યન્ત ુએ અવમ્બલ છ.ે લનસ્તી 
વજીલ છ.ે તથેી પ્રત્મેઔ જીલી યશેરા ભાણવન ેભાાંવાશાયી જ ભાનલ 
યષ્ણ. યેતી–થ્થય કાઈને જીલી ળઔામ, ત ણ જીલન રાાંફુાં ટઔી 
ળઔે નશીં; ઔાયણ ઔે એન જથ્થ ક્ટમાયેઔ ત કતભ થામ જ. ભાટ ે
બક્ષ્મ લસ્ત ુ શમ્ભેળાાં વજીલ જ શલી શઈએ, જ ે પ્રજનન તથા 
વાંલધથન ઔયતી યશે.  

2. ભાન્મતા એલી છ ે ઔે ભાાંવાશાયી કુ્રય, દુષ્ટ શમ છ,ે 
જ્માયે ળાઔાશાયી વદાચાયી, બરા શમ છ.ે આ ભાન્મતા કટી 
છ.ે શીટરય ળુદ્ધ ળાઔાશાયી શત; છતાાં એના જલે દમાશીન 
ભાણવ આ લીશ્વભાાં બાગ્મે જ જન્મ્મ શળે. આશાય તેલ ડઔાય, 
આ ભાન્મતા અલૈજ્ઞાનીઔ છ.ે કયાઔન શેત ુભખજ વશીત ળયીયનાાં 
તભાભ અાંખન ે જરુયી ઔ તત્ત્લ ુયાાં ાડલાન છ;ે યન્ત ુ
સ્લબાલ ગડલાનુાં ઔામથ ઔઈ આ ઔે ત ેતત્ત્લ ફજલતુાં નથી. ભશેભાન 
આલે ત્માયે લાછયડ લધાયલાભાાં આલત તેલુાં લેદભાાં રખ્મુાં છ.ે 
પ્રેભઔરુણાન ફધ આનાયા ઋીભનુીભાાંના ભટા બાખના 
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ભાાંવાશાયી શતા. ભાનલજાતના નેલુાં ટઔા ભાાંવાશાયી છ.ે વભગ્ર 
ભાનલજાત એઔાએઔ ભાત્ર ળાઔાશાયી ફની જામ ત, ઔેટરીઔ 
લનસ્તીનુાં ઔદાચ નીઔાંદન જ નીઔી જામ અન ે છી ળુદ્ધ 
ળાઔાશાયીએ બુકે ભયલાન જ લકત આલે. ભને માદ છ ે ઔે 
અભાયા ખાભની નદીભાાં જ્માયે આદીલાવી ભાછરાાં ઔડલા 
આલતા ત્માયે અભ ેઔશેલાતા ધભથનીષ્ઠ તથા અશીંવઔ બ્રાષ્ઢણ એ 
ફીચાયા બુકે ભયતા રઔને ધાઔધભઔીથી ઔે ભાય ભાયીને બખાડી 
ભુઔતા. યીણાભ ે ગણી લાય તે ભધયાતે, ઔડઔડતી ઠાંડીભાાં 
ચયીછુીથી ભાછરાાં ઔડતા. ઔન ે લધુ કુ્રય ઔશીળુાં ? ભચ્છી 
ભાયનાય આદીલાવીન ે ઔે છી બુખ્મા ભનુષ્મ ઉય નીદથમ 
શુભર ઔયનાયા બ્રાષ્ઢણન?ે આણે ધીઔઔાયલ શમ, ભાયલ જ 
શમ ત ેરા ઔશેલાતા વજ થનશાયન ે ધીઔઔાયીએ, ભાયીએ; જણેે 
એલી કુ્રય યચના ઔયી ઔે એઔ જીલ ફીજા જીલને કાઈન ેજ જીલી 
ળઔે. જીલ જીલસ્મ જીલનમ્! કાઈ જલુાં અન ેકલાઈ જલુાં એ જ 
જીલનન ક્રભ છ.ે ભનુષ્મ તે ણ ભાાંવાશાયી શીંવઔ પ્રાણીન 
કયાઔ ભાત્ર છ.ે અરફત, એનાથી આણ ેઆણા જ ુરુાથથથી 
વુયક્ષીત ફની ળક્ટમા છીએ; છતાાંમ આજમે વુક્ષ્ભ જીલાણુ ત 
આણને કાઈ જ જામ છ.ે 

૩. અશીંવલાદીએ ળાઔાશાયની તયપેણ ઔયી તે એટરા 
જ ભાટ ે ઔે પ્રાણીની લદેના, માતના આણ ેજોઈ, વાાંબી ળઔીએ 
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છીએ, જ્માયે લનસ્તીની લેદના ઈન્દ્રીમખચય નથી. આલી 
અણવભજન ે રીધે આણ ે ભટાાં અન ે નાનાાં પ્રાણી પ્રત્મ ે
વ્મલશાયબેદ ઉબ ઔમો છ.ે જભે ઔે એઔ ઔીડી ઔે ભચ્છયને ભાયતાાં 
આણને અયેયાટી નથી, જમાયે શાથી ઔે ફઔયાની શત્મા ઔયતાાં 
આણા ભુકભાાંથી ઔરુણબમાથ શામઔાય નીઔી જમ છ.ે ફાઔી 
ફન્ન ે પ્રઔાય છ ે ત જીલશત્માના જ. લાસ્તલભાાં તાત્ત્લીઔ દષ્ટીએ 
ભાાંવાશાય અન ેળાઔાશાય લચ્ચ ેઔઈ બેદ નથી. ફન્ન ેઅન્મ જીલના 
દાથથન ેશણીન ેકાઈ જલાન અનીલામથ વ્માાય છ.ે ઈંડુાં કાલુાં ન ે
ળીંખદાણા કાલા એ ફન્ને વયક જ શીંવઔ આશાય છ.ે ફીજ 
લીનાનુાં ઈંડુાં કાલુાં ત ેળીંખદાણાની વયકાભણીભાાં કયેકય ત છી 
શીંવા છ.ે દધુને દશીંભાાં યીલતથન ઔયલાનુાં ઔામથ ફેક્ટટયેીમા ઔયે છ,ે 
જને ેઆણે કાઈ જઈએ છીએ.  

(((●))) 
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13 

ભાનલઅધીઔાય 
અનુક્રમણીકા 

1. અફાધીત યાષ્ટ રીમ સ્લાતાં્મ ઔે ફીનદયભીમાનખીયીના 
વીદ્ધાાંતને નેલે ભુઔલ જ યષ્ણ. દા.ત. ઔઈ ઉદ્ધત વયભુકત્માય 
વભુદ્રભાાં તેર ઢ,ે યાષ્ટ રના ભ્રષ્ટાચાયી તાંત્રના ઔાયણે વભુદ્રભાાં તેર 
લશેલા રાખ,ે વત્તાની ગેરછાભાાં તેરના ઔુલા વખાલી ભુઔે; ફેલઔુપ 
પ્રજા જ ાંખરન નાળ ઔયે, રુઢીને લળ અભુઔ દેળ ફેપાભ 
લસ્તીલધામો ઔમાથ જ ઔયે, ધભથ–વાંસ્ઔૃતીના નાભ ેભાનલઅધીઔાયન 
બાંખ ઔયે, ત ળુાં આાંતયીઔ સ્લાતાં્મને નાભે ફાઔીના દેળએ અથાથત્ 
ભાનલજાતની ફશુભતીએ ભાનલતા લીરુદ્ધના આલા અયાધ 
ચુચા ચરાલી જ રેલાના? પ્રદુણ, લવતીસ્લીસ્પટ, અન ે
ઉજાથની ઔટઔટી આ ત્રણ લીશ્વવ્માી વભસ્મા યત્લે ઔઈ ણ 
દેળની અફાધીત સ્લતાંત્રતાને શલે ભાન્મ યાકી ળઔામ જ નશીં, 
ફરઔે લીશ્વવયઔાયની ઔડઔ વત્તા તેભ જ એનુાં અપય નીમાંત્રણ 
આજ ેઔઈને ખભે ઔે ન ખભ,ે તમ અનીલામથ જ ફની યષ્ણુાં છ.ે બરે 
છી ત ે આજની વાંમુક્ટત યાષ્ટ ર વાંસ્થા શમ, અને ધાય ઔે એ 
અભેયીઔા પ્રેયીત શમ ત ણ ઔાાં ત એન ેચરાલી રેલી ગટ ેઅથલા 
ત ઔઈ ણ ડછામાથી તેન ેભુક્ટત ઔયલી યશે. 
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2. આત્ભાશત્માના પ્રમાવને વયઔાય અયાધ રેકાલે છ,ે 
એ એનુાં જડવ,ુ રુઢીચુસ્ત અલીચાયીણુાં જ છ.ે ભાણવે તે જીલલુાં 
ઔે ભયલુાં, એ નક્કી ઔયલાન એન અફાધીત અધીઔાય છ,ે તે 
ભાનલઅધીઔાયન પ્રશ્ન છ.ે જને ે તાનુાં જીલન વાલ નીયથથઔ, 
શેતુલીશીન, ફજારુ રાખે ત તેને નાશઔ ળા ભાટ ે જીલાડમા 
ઔયલ? 

3. ફાઔન ેળાયીયીઔ વજા ઔયલી ખેયઔામદ ેઔૃત્મ જ છ.ે 
રીવ ખુનેખાયન ે ભાયે એ ણ ખેયઔામદે ઔૃત્મ જ છ;ે છતાાં 
રીવ શમ્ભેળાાં તથા વલથત્ર, ઔડામેરાને ઢય ભાય ભાયે જ છ,ે 
ભાયી ણ નાકે છ,ે આાંકમ પડી નાકે છ.ે અયે જફયજસ્તી 
અલધૈ વભાખભ વુદ્ધાાં ઔયાલે છ!ે આ છાત દેળભાાં ભાનલીનુાં મા 
ભાનલજાતનુાં ભુલ્મ જ ક્ટમાાં છ?ે 

4. એઔ ફાજુ આણે વ્મક્ટતીસ્લાતાં્મની ખુરફાાંખ 
શાાંઔીએ છીએ; યન્તુ ફીજી ફાજુ, વાંતાનને તેભની વાલ 
વ્મક્ટતીખત ફાફતભાાંમ આણે જયા જટેરુાંમ સ્લાતાં્મ આલા 
તૈમાય નથી, એ ત ઔેલ દાંબ! આ દળેભાાં ત ગેયગેય ઔટઔટી 
યાજ્મ છ ે ને ગેયગેય સ્લાતાં્મ છુાંદામ છ,ે શણામ છ.ે ગણાાં 
ભાતાીતાની જયીુયાણી દરીર વાાંબલા ભે છ ે ઔે એભને ત 
છઔયાાંના વુકની જ ચીંતા છ,ે ફાઔી અભ ે ઔાઈ જુના લીચાયનાાં 
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નથી. ત્માયે એની ાછ ઉંડઉેંડ ેજ્ઞાતીચુસ્તતાની નાખણન પુાંપાડ 
જ વમ્બામ છ.ે યલીએ પ્રેભભાાં શતાળા વાાંડતા આત્ભશત્મા ઔયી 
નાકી અન ેતાનાાં રકાણ તે ભન ેવોંત ખમ છ.ે ઔેલી લેદના, 
ઔેલી આયઝુ, ઔેલ તરવાટ, ઔેલી ઔેલી બાલના અને ઔેલી ઔલીતા 
: ‘યાતે્ર દવ લાગ્મે ગેય ાછ પમો. ફાયી કલુ્લી યાકલાનુાં બુરી 
ખમેર. ભાયા ગયભાાં એઔ ચઔરીનુાંમ ગય છ.ે યાતના દવ લાગ્મા 
વુધી એ ચઔરી ફાયી કુરલાની એઔધાયી પ્રતીક્ષા ઔયતી લીજીનાાં 
થાાંબરા ય ફેવી યશેરી. ઔુદયતે એન ેનથી આપ્મુાં ફ ઔે નથી 
આી ફુદ્ધી. ઔઈ આળાએ, ઔઈ શ્રદ્ધાએ એ આભ અનીશ્ચીત યાશ 
જોતી ફેઠી શળ?ે આળા, શ્રદ્ધા એઔ પ્રઔાયની નીફથતા, 
અણવભજ, ફુદ્ધીન અબાલ નથી ળુાં? અને આણાભાાં ફ છ,ે 
ફુદ્ધી છ,ે ફધુાંમ છ;ે છતાાં આણી શારતેમ એ ચઔરી જટેરી 
ભજફુય નથી ળુાં? આણે ફધા તતાના અરખ રકાંડી 
ાાંજયાભાાં ુયામેરા છીએ અને ભટા બાખનાને ત એ ાાંજરુાં  જ 
વદી ખમુાં છ.ે એ રઔ તભાયી વભક્ષ ધભથની, નીતીની, બખલાનની, 
વભાજની વુપીમાની લાત ઔયળે અને તભે એ ન સ્લીઔાય ત તભન ે
ાખર ખણળ,ે શણળે. જ ે આલીને તભારુાં  ાાંજરુાં  કરળે એલી 
અેક્ષા વેલ છ, એ લી તભાયા ઔયતાાંમ લધાયે ભજફતુ 
ાાંજયાભાાં ુયામેરા શળે. આ ઔબ્રસ્તાનભાાં ઔણ ઔન ે ભદદ ઔયી 
ળઔે? આણા બાગ્મભાાં ત અયીવાભાાં ચાાંચ ભામાથ ઔયતી, અનન્ત 
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શેતુલીશીન પ્રલૃત્તી લણવભજ્મે આચયતી ચઔરીની જભે જીવ્મે 
જલાનુાં આવ્મુાં છ.ે ક્ટમાાં છ ેેરાાં ભુક્ટતી અન ેભક્ષ?'   

(((●))) 
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14 

લાંચીતતા, અન્મામ, ળણ 
 અનુક્રમણીકા 

1. ઔરઔત્તાભાાં ભાણવ દ્વાયા કેંચાતી યીક્ષા છ.ે આલા 
યીક્ષાચારઔન યટર ઝુાંટલી રેલાથી ક્ટમ રાબ થલાન? ભાણવ 
ભાણવન ફજ ઉાડીને દડ,ે એ વાંસ્ઔાયન,ે વુરુચીન ે જયા ઔઠ ે
એલી લાત છ ે જ; યન્તુ જ્માાં વુધી એ રઔને અન્મ ફશેતય 
વ્મલવામ આી ના ળઔામ ત્માાં વધુી એભન ધાંધ ફન્ધ ઔયાલે, ત 
એલી વયઔાય ભાનલતાલાદી નશીં; નીષ્ઠયુ, અલીચાયી ન ે
યમ્યાખત જીલદમાના રુઢીચુસ્ત ખ્મારલાી જ ઠયે અને આજ ે
આ બમાનઔ ફેઔાયીના મુખભાાં એ વભગ્ર ભટા જુથને અન્મ 
વ્મલવામ તત્ઔા આી ળઔામ એભ છ ેકરુાં? ન્મામી વુચન ત એ 
છ ે ઔે આલા શ્રભજીલીને એભના શ્રભન ફદર ુયેયુ ઉચીત 
જ ભલ જોઈએ અન ે ત ે ફુદ્ધીજીલી ઔયતાાં ઔઈ ણ યીત ે
છ ન શલ જોઈએ. બાયતભાાં શ્રભજીલીને ઉતયતી ઔટીના 
ભાણવ ખણલાનુાં લરણ જ વલથપ્રથભ નાફુદ થલુાં જોઈએ. 

2. લાતાથવમ્રાટ ધુભઔેત ુગ્રાભવભાજ ય આયણ ઔયતાાં 
ઔે, ખાભડાાંભાાં તાજા ગી–દુધની નદી લશે છ,ે ગ્રાભજન નીષ્ઔટ 
તથા બા છ;ે ની:સ્લાથથ પ્રેભબાલ, ત્માખ, ફાંધબુાલનાની ણ 
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નદી લશે છ.ે લાસ્તલભાાં અભાયા જલેા ગ્રાભલાવી ત 
ફયાફય જાણે છ ે ઔે લેયઝયે, દ્વે, ઈાથ, વાંઔુચીત સ્લાથથફાજી, 
ભીથ્મા અશાંઔાય, ઉંચનીચના અથથશીન ખ્માર તથા નમાથ 
અજ્ઞાન અન ેલશેભ એ જ ખાભડાાંની અવરી તાવીય શતી અને 
આજમે છ.ે આણા કારી શાથભાાં આલાાં અથથશીન વુત્ર 
ઔડાલી, આણા ભીથ્મા ખલથને લાભાાં અભુઔ લખથન ભટ 
સ્લાથથ છ ે : તે આણા ફાશુફને આ યીતે અલે યસ્તે 
યઔી યાકે છ,ે આણા કારી ેટને તૃપ્તીના કટા ઔાય 
કલડાલે છ.ે અને આણી કારી કયીને ભીથ્મા તત્ત્લજ્ઞાનન 
નળ ચઢાલી નીદ્રાધીન ફનાલી યાકે છ,ે જથેી એ રઔની 

વુકની ઉંગને ઉની આાંચ ન આલે. આ યલૈમ છઔે પ્રાચીન 
ઔાથી એઔધાય ચાલ્મ આલે છ.ે આજ ે વલથ પ્રથભ 
અનીલામથતા વુત્રજાભાાંથી ભુક્ટત થલાની છ,ે લાસ્તલદ્રષ્ટા 
ફનલાની છ.ે   

૩. જ ે વૃષ્ટીભાાં ફાઔ આટરી ઔરુણ યીતે ીડાતાાં 
શમ, એ વૃષ્ટી ઈશ્વયે ફનાલી છ ેએભ ભાની જ ઔેભ ળઔામ? 
ફાભજુયી એ આ દેળનુાં ગય ઔરાંઔ છ,ે જથેી આણા 
વાંસ્ઔાય, વાંસ્ઔૃતી તથા આધ્માત્ભીઔ જીલનવ્મલસ્થાની ઉંચાઈના 
ફધાાં જ ફણખાાં ભીથ્મા ફની યશે છ.ે   
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4. વ્મક્ટતી વભાજને છુાં આે અને એની ાવેથી લધ ુ
ભેલ,ે ત્માયે જ વ્મક્ટતીની ાવે ભીરક્ટત જભા થામ છ.ે એથી 
પ્રાઉધન ઔશે છ ે : ‘ભીરઔત એ ચયી છ.ે’ ફનાથડથ ળૉ  ઔશે છ ે : 
‘જભીનનાાં બાડાાં તથા ભુડીના વ્માજ ય જીલનાયા રઔ અાંખ ે
ઔામદ બરે લાાંધ ન રેતા શમ, ણ આથીઔ દૃષ્ટીએ તેન ે
રુાંટાયાના લખથભાાં જ ભુઔલા જોઈએ.’ જ્માયે વ્મક્ટતી બેવે, 
લજનભાાં ચયી, દાણચયી, ઔયચયી ઔે વાંગ્રશકયી, નપાકયી જલેા 
વાભાજીઔ ખનુાથી વમ્ત્તી ભેલે છ,ે ત્માયે તે અવષ્ણ ફને છ.ે 
આ વમ્તી લીત્ર ખણામ. ઔામદેવયની વમ્ત્તી ખણામ. ભારીઔ 
તાની વમ્ત્તીનુાં રીવ તથા ન્માતાંત્ર ભાયપત યક્ષણ ઔયે છ.ે 
ળણકય રુાંટનાાં પ ચનેથી બખલી ળઔે એટરા ભાટ ે જ 
ખયીફ ય નીતીભત્તા ઔામદાથી ઠઔી ફેવાડલાભાાં આલે છ.ે 
વાભન્મ ભાણવ ાવેથી યશીવશી ભીરઔત ણ ળઔ કુાંચલી રઈ 
ળઔે, એ ભાટ ેજ ળુાં ઔામદ અને વ્મલસ્થા જાલી યાકલાનાાં છ?ે 
ભીરક્ટત ઔમા ભાખે ભેલી એ ઔામદ જોત નથી. આ ાવાાંન ે
રક્ષભાાં રીધા લીના જ ભીરઔતદાયન,ે વભાજલીયધીન,ે 
યજીલીન ેઆણુાં ફાંધાયણ એઔવયકુાં યક્ષણ ફક્ષ ેછ.ે આલા 
યજીલી લખેયે ભટા રુાંટાયાને બુકે ભયત ભાણવ રુાંટ ેત 
અદારત એને દાંડ ે છ.ે એન ે ળાફાળી જ ગટ.ે ઔને વુધાયલાની 
જરુય છ,ે વભાજન ેઔે ેરા ભાભુરી ચયન?ે વભાજન ેવુધાયીએ ત 
ચયીની જરુય ન યશે. 
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5. આથીઔ અવભાનતાલાા વભજોભાાં એઔ લીળા 
ભાનલલખથ એલ શમ છ ે ઔે જનેે ફે ટાંઔન યટર ાભલાની, 
ળયીયને ુયતુાં ઢાાંઔલાની, એઔાદ છાયા શેઠ ટાઢ તડઔ 
લવવાદથી યક્ષણ ભેલલાની ણ સ્લતાંત્રતા શતી નથી. ફીજાનાાં 
વુક આનન્દ છીનલી, તાને ભાટ ે એ પ્રાપ્ત ઔયલાન અધીઔાય 
ઔઈનેમ ન શઈ ળઔે. ભાનલસ્લાતાં્મ બખલલુાં શમ ત ભાનલીએ 
યીળુદ્ધ થલુાં ડળ,ે યીુણથ ભાનલી ફનલુાં ડળે. જ્માાં વધુી 
તેનાભાાં ફીજાનુાં ઝુાંટલી રેલાની ળુતાન અાંળ શળે, ત્માાં વધુી 
સ્લાતાં્મ શમ્ભેળાાં જોકભી જ યશેલાનુ. સ્લાતાં્મતા ણ ત્માખીને જ 
બખલામ. એઔ સ્નેશી ધનીઔ ભીતે્ર દરીર ઔયેરી : ‘ભન ેભાયી યીત ે
જીલલાન અધીઔાય શલ જ જોઈએ.' ભેં એભને છુુ્ાં ઔે ‘તભ ે
તભાયી યીતે જીલ છ એથી ઔેટઔેટરા ભાણવન તતાની યીત ે
જીલલાન અધીઔાય છીનલાઈ જામ છ ે એ જાણ છ?' પ્રઔૃતીના 
ઔાનુન કુ્રય તથા અન્ધ છ.ે લાગ તાની યીત ેજીલી ળઔે છ,ે ભાટ ે
જ શયણા ઔદીમ તાની યીતે જીલી ળઔતા નથી. ભત્સ્મખરાખર 
ન્મામ જટેર પ્રઔૃતીભાાં, એટર જ ભાનલવભાજભાાં ણ પ્રલત ેછ.ે 
ફીજો બખુ્મ છ,ે ત્માાં વધુી તાય યટર વરાભત નથી, એ વીદ્ધાાંત 
જટેર વાચ છ ેએટર જ આ વીદ્ધાાંત ણ વાચ છ ે ઔે ફીજો 
ખુરાભ છ,ે ત્માાં વુધી તારુાં  સ્લાતાં્મ વરાભત નથી. જભેન ે
‘સ્લાતાં્મ' જલે ળબ્દેમ કફય નથી એલા ગયનઔય, ેઢીનઔય, 
કેતભજુય, રાઔડાાં–થ્થય પડનાયા, ફાભજુય એ વલથન ે
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તાન ે ભનવન્દ જીલલાન અધીઔાય કય ઔે નશીં? એ ત 
લીચાયેમ ઔણ? 

6. અન્મને શાની શોંચાડીને, ઈતય વ્મક્ટતીનુાં ળણ 
ઔયીને, તાનાાં વુક આનન્દ ભેલી રેલાન અધીઔાય ઔઈનેમ ન 
આી ળઔામ. જ્માાં વ્મક્ટતી સ્લાતાં્મન અથથ ખનુાકયી મા 
ળણસ્લાતાં્મ એલ ફની જત શમ, ત્માાં વભજદાય ભાણવએ 
એલી ભુક્ટત વ્મલસ્થાન લીયધ ઔયલ જોઈએ. ખુનાકય, ળણ 
મા અન્મનુાં વુક ઝુાંટલલાની પ્રલૃત્તીન ે જ્માાં અલઔાળ શમ, ત્માાં 
નીમાંત્રણ લડ ેએલી અભાનલીમતાન ેઔાફુભાાં યાકલી જ યશી. 

7. ભાનલીનુાં વાભાજીઔ આથીઔ વ્મલસ્થા દ્વાયા થતુાં 
ળણ આ મુખની ખમ્બીય વભસ્મા છ.ે યન્ત ુબખલાન દ્વાયા થતુાં 
ભાણવનુાં ળણ ત ઔેલ અનાલશ્મઔ તથા ફેલઔુપીબમુાં શઈ 
ભાત્ર ખમ્બીય જ નશીં, એઔ લીચીત્રતભ વભસ્મા ણ ફની યશે છ.ે 
ભટા ભટા યાજુરુ આ આવભાની ળણ દુય ઔયલાને ફદરે 
પ્રત્મક્ષ યક્ષ વભથથન આતા યશે છ.ે ભુેમ ધભથ તથા બખલાનની 
ઔલ્નાન ઉદ્બલ બમભાાંથી તથા ફીજન ેબમ ભાડી તનેુાં ળણ 
ઔયલાના આળમભાાંથી જ થમેર છ;ે જને રાબ આજ માંત 
બ્રાષ્ઢણ, ભશન્ત, ધભથખુરુ, વાધુફાલા આદી જભાત ફપેાભ 
ઉઠાલી જ યશી છ.ે ઈશ્વયન ે નાભે જનતાનુાં ળણ ઔયતાાં આલાાં 
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વામ્પ્રદામીઔ તત્ત્લન ે વભાજના આખેલાન, ઉચ્ચ અધીઔાયી, 
ન્મામભતુી, પ્રધાન લખેયે વક્રીમ ટઔે આતા શમ છ.ે  

8. ભીતે્ર ભને ુછ્ુાં : ‘ખાાંધી, વયદાય, નશેરુ આદી ભાટ ે
તભન ેઆદય ઔેભ નથી?' ત્માયે તેના ધયભાાં ઔાભ ઔયતી, લાવણ 
ભાાંજતી વાત લથની ફારીઔા તયપ આાંખી ચીંધીન ે ભેં જલાફ 
લાળ્ય : ‘જ્માયે આ દુકીમાયાાં રઔ ભાટ ે ભાયે શૈમે અનાદય 
જન્ભળે ત્માયે આણા અભુઔતભુઔ ભશાનુબાલ ભાટ ે ભાયાભાાં 
આદય ઉદબલળે.’ બાયતીમ યાજનીતી, અથથનીતી તથા 
ળાવનનીતી એઔ પ્રઔાયના આદળથ ધભથવીદ્ધાાંતન કડઔર જ ફની 
ખમાાં છ.ે યળીમન નાખયીઔ જ ે ભાનલખયલુલથઔ જીલ ે છ ે એ 
આણે ભાટ ેત અઔલ્નીમ છ.ે જ્માયે જ્માયે બાયતીમ પ્રજાજનના 
વન્દબ ે‘ભાનલ' ળબ્દ વાાંબુાં છુાં, ત્માયે ત્માયે દથષ્ટી વભક્ષ બીક 
ભાખતાાં, ભાય કાતાાં, ઉઔયડાાં પાંપવતાાં, નાખાાંુખાાં, બુખ્મા, તનતડ 
શ્રભ ઔયતાાં રાચાય ફાઔ કડાાં થઈ જામ છ,ે જે ઔદાી જાણી 
ળઔતાાં નથી ઔે ત ેભાનલી છ!ે ણા ફ ેઔયડ ફાભજુય ભાત્ર 
આધ્માત્ભીઔ એલા બાયતભાાં છ.ે જખતબયભાાં આણ ે ત્માાં વોથી 
લધ,ુ જનેુાં ભુ ભખુ્મત્લે તભેના લારીની ઔયીણ ખયીફી છ,ે જ ે
તભાભ લાત્વલ્મ–રાખણીને ખી જામ છ.ે હૃદમળુન્મ ભારીઔ ભાટ ે
ફાભજુય એઔ એલા અનુઔુ ઔાભદાય છ,ે જ ેઔાભદાયવાંગ યચત 
નથી, શઔ ભાખત નથી, શડતા ાડત નથી, લીયધ ઔે તપાન 
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ઔયત નથી, ભુાંખે ભોંએ ત્રાવ વશે છ.ે વસ્ત છ,ે ઔાભના ઔરાઔ 
ઉયાાંત ઔાભ ઔયે છ.ે આ એઔ જ પ્રશ્ન ઔઈ વમ્ુણથત: ઉઔેરી નાકે, 
ત શુાં તને આદય જ નશીં, વાષ્ટાાંખ દાંડલત પ્રણાભ ઔરુાં .  

9. ઔયાત્ર આલઔ નશીં ફતાલીને, ળેઠીમા રઔ રુીમાની 
ચયી ઔયે છ;ે યન્તુ એ જ ે ળેઠીમાની દુઔાનભાાંથી ાાંચદવ 
રુીમાની ચયી ઔયનાય નઔયને ચય ઔશી પટઔાયે છ ેન ેરીવન ે
શલારે ઔયે છ.ે ફીજા લખથભાાં કયેકય પ્રલાવ ઔયી, પ્રથભ લખથનુાં 
પ્રલાવબથ્થુાં પ્રાધ્માઔ ઠાંડા ઔરેજ ેખજલે ગારી દ ેછ;ે યન્તુ એ 
જ પ્રાધ્માઔ યીક્ષાભાાં ચયી ઔયનાય લીદ્યાથીન ે ઉઠાડી ભુઔતાાં 
ાછા ભુલ્મની લાત શાાંઔે છ.ે આલા પ્રત્મેઔ પ્રવાંખે આણી 
લીલેઔફુદ્ધીન ે ુયી ઔવીએ અન ે ઔઈનુાંમ અશીત ન થામ એન 
ખ્માર વલોયી યાકી, નીણથમ ઔે આચયણ ઔયીએ, ત આ વભાજ 
લધ ુવુકી, લધ ુઆનન્દભમ, લધ ુળુદ્ધ તથા લધ ુજીલલુાં ખભે તલે 
ફની ળઔે. 

10. ઔલી નભથદ અને ભશી દમાનન્દ વભઔારીન શતા. 
ખાાંધીજીએ ઔષ્ણુાં છ ે : ‘શુાં  જ્માાં જ્માાં જાઉં છુાં, ત્માાં ભન ે ભશી 
દમાનન્દનાાં દચીષ્ત દૃષ્ટીખચય થામ છ.ે’ એઔ દીલવ ખાંખાઔીનાયે 
ઔઈ વાધુએ દમાનન્દજીન ેટણ ભામો : ‘આલા ત્માખી થઈને તભ ે
કાંડનભાંડનની જાભાાં ઔેભ ાડ છ? નીરે થઈ જા, આત્ભા 
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વાથે પ્રભે ઔય!' દમાનાનન્દજીએ ઔષ્ણુાં : ‘વાધજુી, તભ ે આત્ભાન ે
વલથભાાં યશેર ભાન છ, ણ તભ ેઆત્ભા વાથ ેપ્રેભ ઔયતા નથી. 
તભન ે ભાત્ર તભાયી બીક્ષાની ચીંતા છ.ે આણા દળેભાાં રાક 
ભાણવ યાત ન ે દીલવ બુક ન ે તયવની બડબડતી ચીતા ઉય 
વુઈ યશે છ.ે જો તભ ેઆત્ભા વાથે પ્રભે ઔયતાાં શ ત આ વોન ે
તભાયે તભાયા આત્ભા રુ ખણી, અનાલલા ડળ.ે યભાત્ભાન 
વાચ પ્રેભી ઔઈનીમ ગૃણા ઔયત નથી, તે ઉંચનીચના બદેબાલન ે
તીરાાંજરી આે છ,ે એ ફીજાના દુ:ક ઔાે છ,ે ક્ટરેળ દુય ઔયે છ.ે 
જટેરુાં તે તાના ભાટ ેઔયે છ ેએટરુાં જ ફીજાના ભાટ ેણ ઔયે જ.' 
આ લીચાય ભાક્ટવથ લુેન ભાઔથવલાદ જ છ.ે જનેાાં ભુ ઉંડાણ 
આકયે ક્ટમાાંઔ ત ભ ેજ છ,ે અને એ ભીરનસ્થાન છ,ે અવીભ 
ભાનલઔરુણા. દળેની લતથભાન ઔરુણતાનાાં ભુ આણી આધ્માત્ભીઔ 
યરઔયામણતા છ.ે એઔ ફાજુ ફ ે ટાંઔના યટરા ભાટ ે તનતડ 
શ્રભ ઔયી, જીલન લેંઢાયતી લીયાટ જનતા છ.ે ત ફીજી ફાજુ આ 
ઔરુણતાને જે દુય ઔયી ળઔે તેભ છ,ે તે ત્રીજુ ાં નેત્ર કરલાની 
અન ે આત્ભાયભાત્ભાન વાક્ષાત્ઔાય ઔયી, ઔશેલાતા બ્રષ્ઢાનન્દની 
કજભાાં ડ્યા છ,ે અને નલી અન્ધશ્રદ્ધા, નલા લશેભ ઉબા ઔયી 
ળણ તથા રુાંટની પ્રક્રીમાન ેફલત્તય ફનાલી યષ્ણા છ.ે         

11. ાાંચ શજાય લથ લુેની વુભેયીમન વાંસ્ઔૃતીથી ભાાંડીન ે
આજ વુધીન ભાનલજાતન ઈતીશાવ એઔવયક ‘ફીમાના ફ ે
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બાખ' ન જ યષ્ણ છ.ે ન્મામ વત્મના કે્ષ નશીં, ફના કે્ષ જ 
નભત વલથત્ર જોલા ભ ેછ.ે 

(((●))) 
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15 

રઔળાશી, વામ્મલાદ 
  અનુક્રમણીકા 

1. અભેયીઔાની આથીઔ વભદૃ્ધીનાાં ભુ તનેી રઔળાશીભાાં 
છ ે એભ ઔશેલાભાાં ઈતીશાવની અલખણના છ.ે એ ત થડા 
યદેળીએ ળષ્ડફ ેચાલી ાડરેી લીળા ઔુાંલાયી બુભી તથા 
ખુરાભના ળણનુાં યીણાભ છ.ે ઔલ્ના ઔય ઔે અભેયીઔા 
એઔાએઔ આણા જલે છાત અને આથીઔ યીતે ફશેાર ફની 
ખમ, ત છી એની આ ઢાાંચાની રઔળાશી ત્માાં એઔ દીલવ ણ 
ચારી ળઔે કયી? 

2. રઔળાશીનુાં ભટાભાાં ભટુાં અનીષ્ટ ત ે એ વ્મલસ્થાભાાં 
અનીલામથણે પ્રલતથત ‘મથા પ્રજા તથા યાજા' ન વીદ્ધાાંત છ.ે એભાાં 
પ્રજા જટેરી વાંસ્ઔૃત શમ, લીઔવીત શમ એટરા જ વુધાયેરા ઔે 
લીઔવીત લીચાયલતથનલાા ળાવઔ વત્તા ય આલી ળઔે. યીણાભે 
પ્રખતીળીર ઔે યીલતથનઔાયી લીચાયને ત રઔળાશીભાાં સ્થાન જ 
નશીં, અને એથી રઔળાશી વ્મલસ્થાલા છાત દેળ ઔદાી ઔળી 
તાત્ત્લીઔ પ્રખતી ઔયત જોલા ભત નથી. 

૩. રઔળાશીભાાં ભુખ્મત્લે આથીઔ યીતે ફલાન જુથ જ 
વત્તા શાાંવર ઔયી ળઔતાાં શમ છ,ે ઔેભ ઔે ચુાંટણીભાાં ભફરઔ 
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નાણાાંની અનીલામથતા યશે છ,ે ત્માાં વધુી ત ભુઔત અન ે ન્મામી 
ચુાંટણી એ ઔેલ લાગ અન ેગેટાાં લચ્ચેનુાં ધભથમુદ્ધ જ ફની યશે છ.ે 
છાત રઔળાશીભાાં ત એઔ જ સ્લાતાં્મ વાચા અથથભાાં પ્રલતથતુાં 
શમ છ ેઅન ેત ેળણનુાં. 

4. મુનાઈટડે નળેન્વન વાંળધન અશેલાર જણાલ ેછ ે ઔે 
1982ના અન્ત બાખ ેયજ યાતે્ર દળ ઔયડ ફાઔન ેબખુ્માાં વલુુાં 
ડ ેછ.ે અુયતા ણના ઔાયણે યજના ચારીવ શજાય ફાઔ 
ભયણ ાભે છ.ે અભેયીઔાભાાં આઠ રાક, બ્રીટનભાાં વાત રાક, સ્ેન 
તથા જભથનીભાાં ત્રણ ત્રણ રાક, ઈજીપ્તભાાં દવ રાક, ાઔીસ્તાનભાાં 
ન્દય રાક, ઔરાંફીમાભાાં ત્રીવ રાક, બાયતભાાં ચાવ રાક 
ફાભજુય ખુરાભી દળા બખલે છ.ે જ્માયે વલીમેત વાંગ તથા 
વભાજલાદી દળેભાાં એઔ ણ ફાભજુય નથી. 

5. ખાાંધીજીએ ઈંગ્રૅન્ડની ારાથભેન્ટ લીળે ઔશેરુાં : ‘જને ે
તભે તભાયી વાંવદ ખણ છ ત ેલેશ્મા અન ેલાાંઝણી ષ્ડી જલેી છ.ે 
આ વાંવદે તાની ઈચ્છાથી એઔ ણ વારુાં  ઔાભ ઔમુાં નથી. એટરે 
ભેં એન ે લાાંઝણી ષ્ડીની ઉભા આી છ.ે આ વાંવદ ફશાયના 
દફાણ લીના ઔઈ ઔાભ ઔયતી નથી. તેને ભેં લેશ્મા વાથે એટરા ભાટ ે
વયકાલી શતી ઔે તે શયશમ્ભળેાાં ફદરામા ઔયતા પ્રધાનની ઈચ્છા 
ભુજફ ઔાભ ઔયે છ.ે' આજ ેબાયતીમ વાંવદ લીળે ખાાંધીજી આલુાં જ 
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ઔશેત. પ્રા. ફાફબુાઈ દેવાઈ રકે છ ે : વાંવદીમ રઔળાશી દ્વાયા 
પ્રજાનુાં ધ્માન એના ળણનાાં ભુ ઉદ્બલસ્થાન તથા વીધ 
અન્મામ ઔયનાયાાં તત્ત્લ તયપથી કવેડી અન્મત્ર દયી ળઔામ છ,ે 
અન ે એન ે ધાયાખશૃ તયપ ભીટ ભાાંડતી ઔયી દેલામ છ.ે પ્રજાભાાં 
એલી એઔ વ્માઔ ભ્રાન્તી પેરાલલાભાાં આલ ે છ ે ઔે, ધાયાખૃશભાાં 
ઔાંઈઔ થળે અને તેથી આણાાં ળણ તથા અન્મામ દુય થળે. આ 
પ્રથાભાાં પ્રજા ધભછાડા ઔયી ળઔે; યન્તુ છલેટ ેળણ આધાયીત 
ભાકુાં ત એભનુાં એભ જ યશે. વાંવદીમ રઔળાશી વ્મલસ્થા 
ભુડીલાદી લીઔાવને ઔ છ.ે 

6. ચીનભાાં વાક્ષયતા વ ટઔા છ,ે ઔઈ ફેઔાય નથી, ઔઈ 
ફેઠાકાઉ લખથ નથી, બીકાયી નથી. ઔઈ ઔયલેયા નથી. ગય તથા 
વાદુાં પનીચય વીલામ ઔઈ કાનખી ભીરઔત ધયાલતુાં નથી. લઔીર 
નથી, લેશ્મા નથી, શટર નથી, ઔેફયે નતૃ્મ નથી. કાનખી છાુાં 
નથી. ઔેપી દાથો ય ઔડઔ પ્રતીફન્ધ છ.ે આણે ત્માાં ઉરટુાં છ.ે 
અભે ત ભાનીએ છીએ ઔે દદી દલા ીલાની આનાઔાની ઔયે; યન્ત ુ
ડૉક્ટટયને પ્રતીત થામ ઔે ચક્કવ ઓધ એન ેભાટ ે શીતઔાયી છ.ે 
ફધી દૃષ્ટીએ અનીલામથ છ,ે ત તનેે પયજીમાત જ દલા ીલડાલી 
ડ.ે તેભ અજ્ઞાન, છાત પ્રજાન ે પયજીમાત જ બણાલલી ડ.ે 
આણે ભાટ ે બરે આ વ્મલસ્થા રઔળાશી શમ, વ્મક્ટતી 
સ્લાતાં્મુણથ શમ; યન્ત ુફાભજુય ભાટ ેત એ ‘ટટરેીટયેીમન' 
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જન?ે ભાએ ઔષ્ણુાં છ ે : ‘જ્માાં વાલયણી નથી શોંચી ળઔતી, 
ત્માાંન ઔચય ઔદી આભેે વાપ થલાન નથી.’  

7. જ્માાં વુધી વ્મક્ટતીન ેભીરઔત ધયાલલાન અફાધીત 
અધીઔાય આલાભાાં આવ્મ શમ, ત્માાં વધુી વાભાજીઔ આથીઔ 
ન્મામ તથા તઔની વભાનતા વીદ્ધ થઈ જ ઔેભ ળઔે? આણા 
યાજ્મફાંધાયણભાાં ભાખથદળથઔ વીદ્ધાાંત છ ે : (1) જીલનનીલાથશ ભાટ ે
મગ્મ ઔાભ ભેલલાન અધીઔાય. (2) વભાન ઔાભ, વભાન લેતનના 
અધીઔાય. (3) ફેઔાયી, લૃદ્ધાલસ્થા, ભાાંદખી તથા અન્મ 
ભુશ્ઔેરીભાાં વયઔાયી ભદદ ભેલલાન અધીઔાય. આ વીદ્ધાાંત 
ક્રાાંતીઔાયી છ;ે યન્તુ આ અધીઔાયની પ્રાપ્તી ભાટ ેઔટથ વભક્ષ જઈ 
ન ળઔામ. બીકુ્ષઔન ે ઔટ્યાધીતીન ઈરઔાફ આલા જલે આ 
કેર થમ. જીલનનીલાથશન અધીઔાય, જીલલાન અધીઔાય જ ઔઈ 
ણ યીસ્થીતીભાાં વલથપ્રથભ ભુબુત અધીઔાય રેકામ. એ 
વભજલાદન જ નશીં, વભાન્મ વભજલાદન ણ ામાન વીદ્ધાાંત 
છ.ે ભાટ ે ભાખથદળથઔ વીદ્ધાાંત જ વાચા ભુબુત અધીઔાય શલા 
ગટ.ે 

8. અણુફૉમ્ફ ઔયતાાંમ બમાનઔ ળષ્ડ, વુત્ર છ.ે જ ે
ભનુષ્મની ફુદ્ધીને જ શણી નાકે છ.ે ‘વત્મભલે જમતે ' વુત્ર 
અધથવત્મ છ.ે વ્મલશાયભાાં ત વત્મ જીત ેઅને અવત્મ ણ જીત.ે 
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ઔની જીત થળે એન આધાય વત્માવત્મ ઔયતાાંમ લીળે ત 
ઈતય યીફ ઉય જ આધાય યાકે છ.ે વાચા, પ્રાભાણીઔ 
ભાણવ વશન ઔયે, ફયફાદ થામ, ચય, રુચ્ચા અભનચભન 
ઔયે. આ અનુબલ છ.ે આ વુત્રન અથથ યાજઔાયણભાાં એલ 
ગટાલલાભાાં આલ ે‘જ ેજીત્મ એ વાચ.' ફીજુ ાં વુત્ર છ ે: ‘વાધ્મ 
ળુદ્ધ શમ એટરુાં જ ફવ નથી, વાધન ણ ળુદ્ધ શલુાં જોઈએ.’ 
ળુદ્ધ એટરે ળુાં? ઝાડ ઉયથી ભાયે એઔ ઔેયી ાડલી છ.ે તે શુાં  
થ્થયથી ાડુાં, રાઔડીથી ાડુાં ઔે ઉય ચઢીન ે ઉતાયી રાલુાં, 
એભાાં ઔમુાં વાધન ળુદ્ધ ઔશેલામ? દુષ્ટનુાં હૃદમયીલતથન 
વભજાલટથી ઔે અલાવાદી દ્વાયા ઔયાલલુાં એ ળુદ્ધ વાધન અન ે

ફ દ્વાયા એને દુષ્ટતા આચયત અટઔાલલ, ન ભાને ત 
કતભ ઔયી નાકલ એ અળુદ્ધ એલી દરીર ફુદ્ધીભાાં ઉતયે 
કયી? ત્રીજુ ાં વુત્ર છ ે: ‘વત્તા ભાનલીને ભ્રષ્ટ ઔયે છ ેઅને ુણથ 
વત્તા ુણથત: ભ્રષ્ટ ઔયે છ.ે’ આ વુત્ર અધથવત્મ છ.ે અનઔે 
વલથવત્તાધીળ યાજલી એલા થઈ ખમા, જભેણે પ્રજાનુાં વલથ લાત ે
ઔલ્માણ વાધ્મુાં. ચથુાં વુત્ર છ ે: ‘ઉત્તભ ળાવન તે, જ ેછાભાાં 

છુાં ળાવન ઔયે.’ આ વુત્રનુાં અનુવયણ ઔયલા જતાાં 
અનુળાવનની ઔટઔટી વજાથઈ અને ળાવન ઔડઔ ફનાલલુાં 
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ડ્યુાં. અશીં શુાં  એઔ નલુાં વતુ્ર આુાં : ‘સ્લાતા્ં મ ભાનલીને ભ્રષ્ટ 
ઔયે છ ેઅને ુણથ સ્લાતાં્મ ુણથત: ભ્રષ્ટ ઔયે છ.ે’ 

9. આણા ઔભથઔાાંડી દેળફાાંધલ રઔળાશી જાણે એઔ 
ઔભથઔાાંડ શમ એભ એનુાં આચયણ ઔયે છ.ે રઔળાશી સ્લમાં વાધ્મ 
ફની યશે અન ે રઔશીતની લાત ત શમ્ભળેાાં એઔ ઔયે જ યશી 
જામ. રઔળાશી ફશુધા ફીનરઔળાશી યીફન ે આધાયે 
પારેપુરે છ.ે આણે ત્માાં જ્ઞાતીધભાથધીના પ્રચાયથી ઔે ધાઔધભઔીથી 
ભત ભેલનાયા, વાભા ક્ષના નતેાનાાં લષ્ડશયણ ઔયી તડપડ 
ઔયનાયા, નાણાાં લેયનાયા ઔે દારુ ાનાયા જ ાછથી ભુકત્લ ે
ક્ષના અગ્રણી ફની ળઔે છ.ે આ રઔ વત્તા ઔફજ ેઔમાથ ફાદ, 
રઔળાશી, વ્મક્ટતીસ્લાતાં્મ, અબીવ્મક્ટતી સ્લાતાં્મની કાતયી 
ઉચ્ચાયતા શમ છ.ે રઔળાશી વ્મક્ટતીસ્લાતાં્મ એટરે એઔ કે્ષ 
ળણ અને રુાંટનુાં, ભાયલાનુાં સ્લાતાં્મ અને ફીજ ે કે્ષ ભયલાનુાં 
સ્લાતાં્મ. જ ે ભજુય વાંખઠીત નથી, છુટઔ ભજુયી ઔયી, ખભે તેભ 
યટર યી કાનાયા છ,ે તેભન ેવાંગફના અબાલ ેઔળા રાબ જ 
ન ભ,ે ઔઈ વરાભતી નશીં, એ ઔેલુાં? એઔ ફાજુ ફનવ ભાટ ે
જુદ્ધ કેરામ, ભોંગલાયી બથ્થાાં લધાયલા તરલાય તણામ, ફીજી 
ફાજુ ેટુયતી ભજુયીનીમ કાતયી નશીં, એ તે ઔેલ રઔળાશી 
ન્મામ? યજીયટીની વભસ્મા તાઔીદની તથા વલથપ્રથભ છ ે એલી 
લાત ઔયીએ ત્માાં ળીક્ષીત વુત્રચ્ચાય ઔયલાના: ‘નટ ફામ બ્રેડ 
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એરન –એઔરી યટીથી ઔાભ નશીં વયે.' યન્ત ુભુબતુ પ્રશ્ન એ 
રઔના શૈમાભાાં નથી ઉઠત ઔે ‘ફટ વ્શેય ઈઝ ધ બ્રેડ – યન્ત ુ
યટી જ ઔમાાં છ?ે' 

10. ધભથ અન ે ભુડીલાદ એઔફીજાના રાંખટીમા બેરુ છ.ે 
લીઔાવળીર યાષ્ટ રભાાં આ લીજ્ઞાનમુખભાાં ઔેલુાં ફેલઔુપ ધભથસ્લાતાં્મ! 
આજ ે આટઆટરા ધભથયક્ષઔ પાટી નીઔળ્યા છ,ે નલાનલા 
ધભથખુરુ ગુભી યષ્ણા છ,ે કચાથ યામણ, આધ્માત્ભીઔ ભેા 
મજામ છ ેઅન ેાછ ભુડીલાદ વીલામ અન્મ ઔની બુાંડી પ્રેયણા 
વમ્બલી ળઔે? 

(((●))) 
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16 

ખાાંધીલાદ 
અનુક્રમણીકા 

1. ખાાંધીજી વાભાજીઔ, આથીઔ મા યાજઔીમ યીલતથન 
ભાટ ેભુખ્મત્લે હૃદમ–યીલતથન ઉય જ આધાય યાકલાભાાં ભાનતા, 
ભનાલતા; યન્તુ હૃદમયીલતથન વદા–વલથદા વ્મક્ટતીખત ધયણે જ 
ળક્ટમ; વભુશ વભસ્તનુાં એઔ જ, ચક્કવ દીળાભાાં હૃદમયીલતથન 
થામ એ લતથભાન ભાનલપ્રઔૃતીભાાં ત અવમ્બલ જ. અન ે
હૃદમયીલતથન વાધલાનુાં વાધન ળુાં? ઉદળે. ફ–ેાાંચ શજાય 
લથના ઉદળેના વયલાા છતાાં અનીષ્ટ લધ્માાં છ,ે ળણ લધ્મુાં 
છ,ે એલુાં ઔેભ? ટરસ્ટીળીન વીદ્ધાાંત ણ આધ્માત્ભીઔ છ,ે 
અવ્મલશારુ છ.ે જ ેહૃદમયીલતથન ઉય આધાય યાકે છ.ે  

2. અવભાનતા, ળણ ઔે ભારીઔી જલેા તાત્ઔારીઔ ઉઔેર 
ભાખતા પ્રાણપ્રશ્ન યત્લે ખાાંધીજી વત્તાના ઔે ઔામદાના ઉમખની 
લીરુદ્ધ શતા, જ્માયે દારુફન્ધી અાંખે ઔામદ ઔયલાના ભતના શતા. 
ભાણવન ેએભ વભજાલલુાં વશેરુાં છ ેઔે ‘દારુ છડલાથી તન ેતાન ે
રાબ થળે.' યન્તુ ‘જભીન છડી દલેાભાાં તભારુાં  શીત છ'ે ઔે 
‘તભાયા ઔાભદાયને તભાયા જટેરી જ આભદાની ઔે વુકવખલડ 
આલાભાાં તભારુાં  તાનુાં બરુાં છ.ે' આભ ઔઈન ે વભજાલી 
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હૃદમયીલતથન વાધલુાં ભુશ્ઔેર છ.ે ટરસ્ટીળીના અનવુાંધાનભાાં 
ખાાંધીજીન ભત એલ છ ે ઔે યાજ્મની શીંવા ઔયતાાં કાનખી શીંવા 
છી નુઔવાનઔાયઔ ફને; યન્તુ કાનખી શીંવા કાનખી સ્લાથથ 
કાતય શમ છ,ે જ્માયે યાજ્મની શીંવા ભશદાંળે રઔશીતાથ ે
ળાવનળાષ્ડ તયીઔે જ શમ ળઔે. 

3. વાધન–વાધ્મની આકીમ ભીથ્મા પીરવુપી ખુાંચલી 
ભાયીને આણે બમાનઔ, લીનાળઔ યીણાભ નતમાથ છ.ે ભાયા 
નીદો ફાઔને ગ્રવી જલા, લાધે એની ડઔ ઔડી શમ ત્માયે શુાં 
અશીંવાના ાઠ ફફડુાં, ત ેરા લાગનુાં હૃદમયીલતથન ઔદાી 
થલાનુાં કરુાં  ઔે? ફાઔન ે ગ્રવી ખમા છી ધાય ઔે થામ, તમ 
એટરી પ્રતીક્ષા ઔયલાભાાં, આલા વાંજોખભાાં ડશાણ ત ળુાં, 
ભાણવાઈ ણ કયી ઔે? આના નેતાએ ખીતા ખખ્મે યાકી; 
યન્ત ુ રઔશીતાથ ે આતતામીને શણલાભાાં ઔળુાં ા નથી એટરુાં 
તે ન વભજી ળક્ટમા! જો આ વાદુાં વત્મ વભજ્મા શત ત આજ ે
વભાજયચના જુદી જ, ન્મામમુક્ટત તથા ુણથ મખકે્ષત્રમકુ્ટત શત. 
વભાજફાાંધલ અબાલ, તાંખી તથા આત્તીથી ીડાતા શમ 
ત્માયે તાના ભાટ ે લધ ુ ડતુાં ભેલી રેલુાં એ વાભાજીઔ નતૈીઔ 
અયાધ છ.ે આલા ભાણવ ાવેથી લધાયનુાં છીનલી રઈ, 
જરુયીમાતલાાના રાબાથ ે લાયલુાં એ જ વલોતભ, ળુદ્ધતભ 
વાધન ફને. એને ફદરે એલાને ટરસ્ટી ખણાલીને પુરાલલ, એ ઔેલ 
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નીફથન કળુાભતીમ ભાખથ જ નીલડ.ે જ ેરેળભાત્ર લીશ્વાવાત્ર છ ે
જ નશીં, એ ક્ટમાયેમ ટરસ્ટી ફની ળઔલાન કય ઔે? રુાંટાયા ાવ ે
દાન ભાખલાભાાં ઔળી લીયતા, ફુદ્ધી ઔે ઉંડી વભજળીરતા નથી. 
જરુય ડ્ય ેફન પ્રમખ ઔયલાભાાં લીયતા, ભાનલતા, વભજદાયી 
તથા નીતી છ.ે અશીંવા અનઔે પ્રવાંખે શીંવઔ શમ છ,ે તે જ પ્રભાણ ે
ગણીલાય શીંવા ળુદ્ધ અશીંવઔ ફની યશે છ.ે વાધનની ળુદ્ધી 
યીણાભની શીતઔાયઔતા યથી જ નીશ્ચીવ્ત ઔયલી ગટ.ે ખાાંધીજીની 
અશીંવા ળણકય લખથનુાં શીત વાધનાયી શીંવા જ નીલડી, જ ે
દરીત લખથના અધીઔાયને ઔચડી નાકનાયી ફની યશી. 

4. ભીત્ર ગણી લાય દરીર ઔયે છ ેઔે અભુઔ ભશાત્ભા બરે 
ઔઈ વીદ્ધ ન ઔયી ળક્ટમા, એણે જનતાન ે ભફીરાઈઝ ત ઔયીને! 
ભુલ્મ ત ઔમા વાધ્મ–ધ્મેમ ભાટ ે પ્રજા ભફીરાઈઝ એનુાં શમ. 
સ્લાતાં્મ તે ણ વાધ્મ નથી, ઔેલ વાધન ભાત્ર છ.ે શીટરયે 
જભથન પ્રજાન,ે ઝીણાએ ાઔીસ્તાનલાદીન ે ભફીરાઈઝ ઔયેર; 
યન્તુ ળુાં વારુાં  પ્રાપ્ત થમુાં એથી? ઓધખીઔ ક્રાાંતી છીની 
યાજઔીમ, આથીઔ વભસ્મા તથા તનેા ઉઔેરન અભ્માવ 
ઔયલાને ફદરે યાભામણ, ભશાબાયત ઔે ખીતાને આધાયે તાની 
લીચાયપ્રલૃત્તી ગડનાયા નતેા ઔમાાંથી ઔળુાં વારુાં  વીદ્ધ ઔયી ળઔે? 
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5. અશીં યદેળભાાં એલ ભ્રભ ણ પ્રલતથત વાાંબળ્ય 
ઔે, ખાાંધીજીના નેતૃત્લ શેઠ આણે અશીંવઔ વત્માગ્રશી મુદ્ધ 
કેરીને અાંગ્રેજોન ે શયાવ્મા અન ે સ્લતાંત્રતા જીત્માાં. ભીત્ર, 
આણે વાંગ્રાભ કેરીને, આઝાદી નથી શાાંવર ઔયી; અાંગ્રેજોએ 
ારાથભેન્ટભાાં ઠયાલ ઔયીને આણને સ્લતાંત્રતા દાનભાાં આી 
અને એનુાં ઔાયણ ફીજા લીશ્વમુદ્ધ છીની આાંતયયાષ્ટ રીમ 
યીસ્થીતી તથા આાંતયયાષ્ટ રીમ ઔયાય શતા. ભાત્ર બાયત જ 
નશીં, દુનીમાના ચાયાાંચ ડઝન દળે આઝાદ થમેરા. 

6. ખાાંધીજીની વાદાઈ અન ે એઔ કેતભજુય 
આદીલાવીની ખયીફી લચ્ચે આબજભીનન પયઔ છ.ે 

ખાાંધીજીની વાદાઈ વભૃદ્ધ શતી, એભની સ્લસ્લીઔૃત વાદખીભાાં 
ઔળાનીમ તાંખી, અબાલ, ઉચાટ, ચીંતા ઔે અખલડ એભને 
ીડતાાં નશતાાં. વાદાઈ અને ખયીફી એ ફે બીન્ન બીન્ન 
અલસ્થા છ ેઅને એભાાંમ ભટા ભાણવની સ્લસ્લીઔૃત વાદખી 
એ ત વભૃદ્ધ જીલનવ્મલસ્થા જ છ.ે ભયાયીફાુ વાદડી ય 
વુતા શમ અને ધયભુયન એઔ ખયીફ આદીલાવી એભ ડી 
યષ્ણ શમ, ત્માયે એ ફેની ળાયીયીઔ, ભાનવીઔ અલસ્થા 
એઔવયકી જ વુકી, ળાાંત શમ છ,ે એભ ભાની રેલુાં એ ત 
બણ જ ખણામ.  
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7. ખાાંધીલીચાય યત્લે સ્લાતા્ં મ ફાદ ુનલીચાયણા થલી 
જોઈતી શતી. ખાાંધીજીના ગણા લીચાય તથા ઔામથક્રભ તત્ઔારીન 
આલશ્મઔતાભાાંથી ઉદ્બલેરા શતા, જભેાાં દુયન્દળેીણાન 
અબાલ શત; યન્તુ એન ેવલથઔારીન વીદ્ધાાંત ખણલાભાાં આવ્મા. 
તેનાાં ભાઠાાં યીણાભે આવ્માાં.  

8. નળાફન્ધી ઔે ખલધફન્ધી ભાટ ે ઔઈ ઉલાવ જાશેય 
ઔયે ત્માયે સ્લાબાલીઔ પ્રશ્ન ઉદ્બલ ે ઔે એઔ લાય રઔળાશી 
વ્મલસ્થાન સ્લીઔાય ઔમાથ ફાદ વ્મક્ટતીખત યાખદ્વેાથ ે ઉલાવ 
આદયલા એ ઔેટરે અાંળે વુવાંખત રેકામ? ઉલાવની આત્ભળુદ્ધી 
થામ એન ુયાલ ળ? ઉલાવથી અભુઔ વ્મક્ટતીનુાં હૃદમયીલતથન 
થમુાં ઔે નશીં એ વીદ્ધ ઔયલુાં દુષ્ઔય છ.ે ઉલાવી વ્મક્ટતી  પ્રત્મેના 
ભાનપ્રભેથી, રાખણીના ઉબયાથી પ્રેયાઈને ઔઈ નભતુાં આે, એન ે
હૃદમયીલતથન ભાની રેલુાં એ આલૈજ્ઞાનીઔ છ.ે ભશદાંળે જ ેછુાંલતુ્તાં 
યીણાભ વીદ્ધ થામ છ ે એ ઉલાવનુાં નશીં; યન્તુ વ્મક્ટતીના 
વ્મક્ટતીત્લ, પ્રતીબાનુાં શમ છ.ે અન્દયકાને આલાવી લીચાયે જ ઔે, 
ભાયા જલે ભટ ભાણવ અન્નત્માખ ઔયળ,ે એટરે કબાટ 
થલાન જ અન ે એથી જ ઔાાંઈઔ યીણાભ આલલાનુાં. આભ 
અલાવીને ઉલાવ ય નશીં, તાના ભાનસ્થાન ય જ લીળે 
શ્રદ્ધા શમ છ.ે જો વાચી તાઔાત અનળનની જ શમ ત વાભાન્મ 
ભાણવના ઉલાવ ણ વપ થલા જોઈએ. વાભાન્મ ભાણવ ખભ ે
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તેટરી નીષ્ઠાથી અન્ન ત્માખ ઔયે ત ણ તને ેઔાાં ત ભયલુાં ડ,ે મા 
ત રીવ દયમ્માનખીયી ઔયે. લીનફાએ મા અન્મ ઔઈએ શલ ે
આલા ઉલાવ, અલાવના અનચુીત જોકભીભાખો ત્માખી ળુદ્ધ 
રઔળાશી ભાખે જ તાની ભાન્મતા પ્રજા તથા વયઔાય ાવે 
સ્લીઔાયલાન વાચ ુરુાથ ેઔયલ જોઈએ. 

9. એઔ મુનીલવીટી યીક્ષાભાાં શુાં  વીનીમય વુયલાઈઝય 
શત. વાાંજનુાં ત્રણથી છનુાં પ્રશ્નત્ર ચારે. ત્માાં ાાંચેઔ લાગ્મે ત્રણ 
ફશેન યડતી યડતી આલી, ઔશે : ‘કફુ દુયથી, છલેાડાના 
ખાભડાભાાંથી આલીએ છીએ, ભડાાં ડી ખમાાં.' ભેં આ આદીલાવી 
ફશેનની શારત જોઈન ેભનભન લીચામુાં ઔે આ ફશેન ભડી નથી 
ડી. ખયીફી ભડી ડી છ.ે ભેં ઔષ્ણુાં : ‘ળાાંતીથી ગયે જા અન ે
ઔારે વલાયે આઠ લાગ્મે આલી જજો, શુાં  તભન ેઆઠથી દવ આ 
ેય રકલા દઈળ.' આભ આ ત્રણ યીક્ષાથીને ભેં આખરા 
દીલવની વાાંજનુાં પ્રશ્નત્ર ફીજી વલાયે રકાવ્મુાં. છી ાવથર વીર 
ઔમાથ. ફર, ઔેભ ઔશેલામ ઔે ભેં આ કટુાં ઔાભ ઔમુાં? અનીતી 
આચયી? ઔામદ ઔે નીમભન બાંખ ઔયતાાં ફધાાં જ ઔાભ શમ્ભેળાાં 
ઔઈં કટાાં જ નથી શતાાં. ખાાંધીજી વાધનળુદ્ધીભાાં ભાનતા. આ 
ભાન્મતા વાલ કટી અને અથથ લખયની શતી. ભશત્ત્લ ત વાધ્મનુાં 
જ ખણામ, અથાથત્ શેતનુુાં ખણામ. જો શેત ુ વાય, રઔશીતાથને 
શમ ત છી વાધન ત ખભે ત ેચારે. ફુદ્ધ ેઔષ્ણુાં છ ે: ‘ફાણ ઔણ ે



આચાયી વફ જખ ભીરા                 http://govindmaru.com                 128 

 

ફનાવ્મુાં? ઔણે છડ્યુાં? ળેનુાં ફનેરુાં છ?ે એ ભામુાં ત ેા ઔે ુણ્મ? 
જલેી ભીથ્મા ચચાથ છડી ગલામેરાનુાં દુ:ક દુય ઔયલુાં એ જ વાચ 
ભાખથ.' આણે વત્માગ્રશ જલેા ઔશેલાતા ળુદ્ધ વાધનથી સ્લતાંત્રતા 
ભેલી, જ્માયે આણા છી વળષ્ડ મુદ્ધથી ભુક્ટત થમેરુાં ચીન એઔ 
ભશાવત્તા ફન્મુાં અને આણને દફડાલે છ.ે ઔમ રાબ થમ એલી 
ઔશેલાતી વાધનળુદ્ધીથી? લેદીમા, યમ્યાલાદી, નીતીલાદી 
જીલનભાાં તથા વભાજભાાં અનેઔ વભસ્મા વજ ે તથા અનેઔનાાં 
જીલન ફદફાદ ઔયે, જ્માયે લીલેઔફુદ્ધીલાદી, યૅળનારીસ્ટ 
વભાજને લધ ુવુકી, લધાયે સ્લસ્થ ફનાલી ળઔે.  

(((●))) 
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17 

ભૃત્મુ 
અનુક્રમણીકા 

1. ભૃત્મ ુ વભક્ષ બરબરા વભથોનુાં ણ ઔળુાં જ ચારતુાં 
નથી. ભયનાયને ભતૃ્મુ વાથે ઔઈ વમ્ફન્ધ નથી. એને ક્ટમાાં જાણ 
થામ છ ે ઔે શુાં  ભયણ ામ્મ/ાભી? યન્તુ ાછ જીલનાયનુાં ળુાં? 
આણુાં તાનુાં નશીં, સ્લજનનુાં ભૃત્મ ુજ કયી ખમ્બીય આત્તી છ,ે 
બમાનઔ લદેના છ,ે અવષ્ણ માતના છ;ે ઔાયણ ઔે એઔાએઔ 
તભાભતેભાભ વન્દબો જ રુપ્ત થઈ જામ. ભાણવ ત ખમુાં ત ેખમુાં 
જ, છી એઔ નાનઔડી લાત, નજીલી સ્ષ્ટતા, નાનીભટી પયીમાદ 
ઔે આબાયની નાનીભટી રાખણી, જ ેઔાાંઈ યશી ખમુાં ત ેછી વદાનુાં 
યશી જ ખમુાં. ફવ, એન ઔઈ જ લીઔલ્ ઔે ઉઔેર નશીં. આ ત ે
ઔેલી અવષ્ણ રાચાયી! 

2. આણુાં જીલન મા ભૃત્મ ુ એ આણા તાના 
વુકદુ:કન લીમ કાવ છ ે જ નશીં. ગણા બરે એન ે જીલલાનુાં 
આરમ્ફન ઔશેળે; યન્તુ આણે લાસ્તલભાાં અન્મની અકે્ષાએ જ 
જીલલુાં યશે છ.ે જભે ઔે, શુાં ભયણ ાભુાં ત ભન ેળુાં થામ? લાસ્તલભાાં 
ઔઈ નશીં; યન્ત ુ એથી અભુઔતભુઔન ે ઔેટરી, ઔેલી ભટી, વદાની 
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કટ ડ,ે એની એન ે ઔેલી અવષ્ણ લેદના થામ! આ પ્રશ્ન જ 
ભાનલીને ભયતાાં યઔે છ,ે યઔલા જોઈએ.  

૩. ભન ે લીચાય આલી ખમ ઔે આ અાંખ ફાઔન ે
જીલાડીને આ ઔાંખા ફા ળુાં ાભલા ઈચ્છત શળ?ે ભાફા ુત્ર 
શેરાાં જ ક્ટમાયેઔ ત ચાલ્માાં જલાનાાં, છી આ અન્ધ વ્મક્ટતીની 
ળી ખતી? આલા દીઔયાને જીલાડલા ઔયતાાં, એન ેનીશ્ચીત તાઈ 
યશેલા માતનાુણથ જીલતયથી વદાને ભાટ ે ભુક્ટત ઔયી દેલ એ ળુાં 
ફશેતય ુણ્મઔામથ નથી? 

4. આ જીન્દખીનાાં છાવઠ લે ભેં ુયાાં ઔમાાં. ગણુાં જીવ્મ! 
બખલાન ભી જામ ત ઔશુાં ઔે શે પ્રબ ુત ેભને ગણ જીલાડ્ય એ 
ફદર તાય આબાય ત નથી જ ભાની ળઔત; યન્તુ શજીમ તુાં 
આ નીષ્ઠયુ, ઔઠય, નખુણા ન ેનીયવ વાંવાયભાાંથી ભને ઉાડી નથી 
રેત એ ફદર શુાં તન ે ઠઔમ નથી આી ળઔત. આકય તાયા 
શાથભાાં છ ેજ ળુાં? જીલલા ઈચ્છનાયને નથી ત તુાં જીલાડી ળઔત ઔે 
નથી ત ભયલા ભાખનાયન ેભાયી ળઔત! એ ઔયતાાં ત શુાં ધારુાં  ત, 
આ જ ગડીએ આ વાંવાયભાાંથી વદાની લીદામ રઈ રઉં. શુાં 
તાયાથી ની:ળાંઔ ફીમ! યન્ત ુ ફેત્રણ ની:સ્લાથથ વ્મક્ટતીના ઔઈ 
ઉભદા સ્લાથથન ે લળ શુાં આ જખતથી જઔડાઈ યષ્ણ છુાં. એભન ે
આગાત આલાની તાઔાત ભાયાભાાં નથી. ભારુાં  અસ્તીત્ત્લ ભાત્ર જ 
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તેભણે ભાટ ેયભ આનન્દન ઉત્વલ છ.ે એલાન ેશતાળા ઔયી ચાલ્મા 
જલા જટેરી તીવ્ર શતાળા આ શૈમાને શજી ખુાંખાલતી નથી. ફધ ુ
ત કયેકય અવષ્ણ છ.ે 

(((●))) 
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18 

દારુફન્ધી 
અનુક્રમણીકા 

1. જીલન જ્માયે નીયથઔથ રાખે, અન ે આલશ્મઔ થ્રીરના 
અબાલે જ એ એલુાં રાખ,ે ત્માયે જીલનદામઔ જ ેયભાાંચઔ અનબુલ 
વશામબતુ થામ છ ેતેભાાં (1) ઈશ્વયાબીભુકતા મા ત આધ્માત્ભીઔ 
વાધના; (2) રગે્નતય પ્રેભવમ્ફન્ધ ઔે ષ્ડી–ુરુ લચ્ચને ઉત્ઔટ 
લીજાતીમ પ્રભે (3) ઔેપી દ્રવ્મન નળ, ઔેપી દ્રવ્મન નળ શરઔા 
પ્રઔાયન તથા શાનીઔતાથ યભાાંચ છ;ે યન્તુ એ નળ વાભાન્મ 
ભાનલી ભાટ ેશમ્ભેળાાં વાલ જ શાથલખ છ.ે આધ્માત્ભીઔ વાધનાભાાં 
જ ુયેુયા ઈન્લલ્લ થઈ જલુાં એ ફશુ જ છા ભાણવ ભાટ ે
ળક્ટમ છ ેઅથલા અળક્ટમ જ છ.ે ત ેજ પ્રભાણ ેછાત, ફન્ધનપ્રધાન 
વભાજભાાં લીજાતીમ પ્રેભવમ્ફન્ધની પ્રાપ્તી એ લી એઔ ગણી 
ભટી, ભુલ્મલાન, દુખથભ ઉરબ્ધી છ.ે એ વાંજોખભાાં વાભાન્મ 
ભાણવ નળા તયપ લ;ે ત એન ેજફયજસ્તીથી લાયલાને ફદરે, 
અનુઔુતા જ ઔયી આલી જોઈએ.  

2. દારુ ીલ એ પજદાયી ખુન જ નથી, ઔેલ ઔેટરાઔ 
ભાણવની ભીથ્મા, અણવભજુ ધનુન ે યીણાભ ે એન ે ઔૃત્રીભ યીત,ે 
ચક્કવ પ્રદળે ુયત જ ખનુ ફનાલી દેલાભાાં આવ્મ છ.ે ઔઈન ે
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ળયાફ ીલ જ શમ, ત એને અટઔાલલાન વયઔાયને ળ 
અધીઔાય? વયઔાય એનાાં જોકભન પ્રચાય ઔયી ળઔે, વીખયેટની 
જભે. ઔઈ ભાણવ ીને જાશેયભાાં તપાન ઔયે ત તનેી વાભે ણ 
ઔામદાનુાં શથીમાય ઉખાભી ળઔામ; યન્ત ુતાના નીજાનન્દ, ભસ્તી 
કાતય ળાાંતીની ગયભાાં ફેવી ીનાયન ેવયઔાય ઔઈ નતૈીઔ બુભીઔા 
ય યઔી ળઔે મા ખુનેખાય ઠયાલી ળઔે? દારુફન્ધી એ ઔેલ 
ધાભીઔ ઝનનુથી લીળે ઔળુાં નથી. ઝનનુ એટરે જ લીલેઔભ્રષ્ટાતા. 

3. સ્લખથ છ ેળુાં? ઉભય કય્માભ ઔશે છ ે : લનઉલનભાાં, 
લૃક્ષની ળીત છામા નીચ,ે બજનાથ ે યટીન એઔ ટઔુડ શમ; 
ઔાવ્મનુાં એઔાદ ુસ્તઔ વાથે શમ; ફાજુભાાં ળયાફની વુયાશી 
છરછર ડી શમ ને તુાં, પ્રીમા, ડકે ફેવીને ખીત ખાતી શમ, 
છી જીલનભાાં ફીજુ ાં જોઈએ જ ળુાં? આ અયણ્મ જ ત્માયે સ્લખથ 
ફની યશે છ.ે 

4. અધાભીઔ અન ેનાસ્તીઔ ફટરાન્ડ યવેર ઔદાી ળયાફ 
ીત નશીં, ભદીયાાનન ઉગ્ર લીયધી શત; જ્માયે ધાભીઔ 
ાદયી ળયાફ ીએ છ.ે પ્રાખૈતીશાવીઔ ઔાથી ભાનલજાત 
વુયાવેલન ઔયતી આલી છ.ે ઋગ્લેદભાાં વભયવની બયયુ પ્રવાંળા 
છ.ે ળા ભાટ?ે જલાફભાાં, વુક અને આનન્દ લચ્ચને બદે વભજલ 
ગટ.ે ભાણવ ઔેલ વુકથી નથી જીલી ળઔત, એન ેઆનન્દ ણ 
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જોઈએ, ઔદાચ આનન્દ લધુ અનીલામથ છ.ે ભયાયજીબાઈ એલુાં 
જાશેય ઔયતા ઔે, ‘ખુજયાતભાાંથી દારુફન્ધી ઉઠાલી રેલાભાાં આલળ ે
ત શુાં  અલાવ ઔયીળ.' એ ઔાાં ત તેનુાં વત્મ યીસ્થીતી પ્રત્મનેુાં 
અજ્ઞાન છ.ે અથલા નીદથમતા છ,ે અથાથત્ ભાનલજીલનનુાં એભને ભન 
ઔળુાં જ ભલુ્મ નથી. લી ઔઈન આનન્દ ઝુાંટલી રેલા અલાવ 
ઔયલા એ શીંવા છ.ે ભાય અનુબલ છ ેઔે દક્ષીણનાાં ચાય યાજમનુાં 
વાભાન્મ જનજીલન ળાાંતી, ળીસ્ત મ વાંસ્ઔૃતીની દૃષ્ટીએ ખુજયાત 
ઔયતાાં લધુ વારુાં  છ,ે ઔેયનુાં ત કાવ. એ જ વીદ્ધ ઔયે છ ે ઔે 
દારુફન્ધી જલેા ફલેઔુપ ઔામદાથી નશીં; યન્તુ વાચી–વાયી 
ઔેલણીના પ્રવાયથી જ પ્રજાજીલન વુગડ, વુન્દય, ળાાંત તથા 
ળીસ્તફદ્ધ ફન ેછ.ે એની ણુથ પ્રતીતી ત શ્ચીભી પ્રજાના યજીાંદા 
જીલનવ્મશાયન અભ્માવ, નીયાાંતે તથા દૃષ્ટીુલથઔ ઔયીએ ત જ 
થામ.  

5. દારુફન્ધીથી ષ્ડી લધ ુ વરાભત ફની છ ેએલ ખ્માર 
ણ કટ છ.ે એ ગટના ત ભુખ્મત્લ ે વભાજની વાંસ્ઔાયીતા, 
અથથવ્મલસ્થા વાથ ે અને અભુઔ અાંળ ે ઔામદ ન ે વ્મલસ્થાના તાંત્ર 
વાથે જ વાંઔામેરી છ.ે અાંગ્રજે અભર દયભીમાન બાયતભાાં ક્ટમાાંમ 
દારુફન્ધી નશતી, છતાાં ષ્ડી કુફ વરાભત શતી. ફેંખરય ઔયતાાં 
વુયત–આભદલાદની નાયી ળુાં લધુ વરાભત છ?ે 
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6. નખીનદાવ વાંગલી ઔશે છ ે ઔે ‘ઝેયી દારુ ીનાય ભયી 
જામ, તેભાાં આટર અપવવ ળા ભાટ?ે ઔામદ તડનાય ભયે ત 
યાજી થલુાં જોઈએ.' ભયનાય લીરુદ્ધ આલી નીદથમ દરીર ઔયલી એ 
જુનલાણી, ભધ્મઔારીન, અલજૈ્ઞાનીઔ એલા ઝનુની ભાનવની દરીર 
છ.ે ફચેાય ગુાંટ ળયાફ ીલા ફદર આણે જ્માયે ઔઈ ઔુટમુ્ફના 
ભલડીન ે જરેભાાં ુયી ગારીએ છીએ, ત્માયે એના આશ્રીત 
ઔુટુાંફીજનન ેબુકે ભયલા લાય આલે છ,ે એન જયા ણ લીચાય 
નથી ઔયતા એ નીદથમતા છ.ે રઠ્ઠઔાાંડાનુાં ણ આલુાં જ છ.ે 
વાંગલીવાશેફ! એભાાં ઔેટરાાંમ ઔુટમુ્ફના ભલડી ભયણળયણ થમા 
શળ ેઅન ેઆજ ેએભનાાં આશ્રીત બુખ્મા ેટ ેનીયાધાય યડી યષ્ણાાં 
શળ,ે ત્માયે આણાથી એલા કુ્રય, ઔઠય, ઔટલુચન ઔેભ ઉચ્ચાયામ ઔે 
ઔામદ તડનાયા રઔ બરે ભયે! ખુજયાતના પ્રધન અન ે
અભરદાય કુદ વયઔીટ શાઉવભાાં ઔે ઔઈ લેાયી ઔે ઉદ્યખતી 
એયઔાંડીળન્ડ દીલાનકાંડભાાં ફેવીને ઉંચી જાતના ળયાફની 
ચુવઔી બયતા શમ, ત્માયે ફશાય રીવ રાચાય ખયીફને દારુ 
ીલા ફદર ઝુડતી શમ ન ેુયી ગારતી શમ એ અન્મામ તે ઔેભ 
વષ્ણ જામ? 

7. ‘દારુફન્ધીથી યાજ્મની આલઔ ગટી છ ેએ લાત કટી 
છ,ે ઔેભ ઔે દારુ લચેાણની વયઔાયી આલઔ ખુજયાત યાજ્મ બરે 
ખુભાલ;ે યન્તુ ફીજી ફાજુ, ખયીફની સ્થીતી એથી વુધાયતાાં 
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એભની કયીદળક્ટતી લધી છ ે અન ે એથી લચેાણલેયાની યાજ્મની 
આલઔ લધી ખઈ છ.ે' આ દરીર ઔ છ.ે લાસ્તલભાાં, અનીમાંત્રીત 
ભુડીલાદી લીઔાવને યીણાભ,ે કયીદળક્ટતી ત બદ્રલખથની જ ફેશદ 
લધી ખઈ છ,ે જને ુયાલ જોલ શમ ત ફજાયનુાં નીયીક્ષણ ઔય. 
ફ્રીજ, ટી.લી. ઉભટ્યુાં છ?ે આદીલાવી? ભજુય? દારુફન્ધી ઔડઔ 
ફને ઔે ખયીફલખથ દારુ છડી દે ત ણ એભની આથીઔ સ્થીતી 
વુધયે એલી ઔઈ જ ળક્ટમતા નથી. ઔાયણ આલઔના સ્રત ભમાથદીત 
થતા જામ છ,ે ળણ લધતુાં જામ છ.ે બાલ વતત ઉંચા ન ેઉંચા જ 
જતા જામ છ.ે આલી દમાજનઔ સ્થીતીભાાં, ખયીફલખથ થડી 
ળાયીયીઔ, ભાનવીઔ યાશત ભેલી ળઔે, એ ભાટ ે એભને વાય 
ચખ્ક, વસ્ત દારુ ુય ડલ જોઈએ. દારુફન્ધીથી ઔોટમુ્ફીઔ 
જીલન વધુામાથ છ,ે એ ઔ દરીર છ.ે ભેં બદ્ર લખથભાાં વભગ્ર 
ઔુટમુ્ફને વાથે ફેવી, અદ્બુત સ્નેશ, વુભે, યસ્ય ખાઢ 
રાખણીળીરતા તથા આનન્દલ્લાવથી ળયાફ ભાણતા જોમા છ.ે ત 
ફીજી ફાજુ, વાલ નીવ્મથવની બ્રાષ્ઢણ ખૃશસ્થીભાાં ઔરશ, ઔરેળ, 
ઔાંઔાવ, લેયઝેય, ઝગડા, ભાયાભાયી અયમ્ાય ચારતાાં જાઉં છુાં. 
ળાાંત, સ્લસ્થ, આનન્દભમ ખશૃસ્થીનાાં ભુભાાં ઉંચા વાંસ્ઔાય, વારુાં  
ળીક્ષણ, ષ્ડીનુાં સ્થાન અન ે વોથી લધુ ત આથીઔ વરાભતી 
અનીલામથ યીફ છ.ે ત્માાં એઔરી ફીચાયી નળાફન્ધી ળુાં ઔયી 
ળઔે?                                          
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19 

વેક્ટવ 
 અનુક્રમણીકા 

1. જીલનભાાં જીલી યશેલાનુાં ફ, અશાંન ુણથ વાંત, થ્રીર 
આદી વલથ ળક્ટતી જલેી અન ેજટેરી રગે્નતય પ્રભેવમ્ફન્ધભાાંથી 
પ્રાપ્ત થઈ ળઔે છ,ે એલી તથા એટરી અન્મ ઔઈ દાથથ મા 
યીસ્થીતીભાાંથી થતી નથી; ઔાયણ ઔે એલી પ્રેભલસ્થાભાાં, 
પ્રેભવભાધીભાાં તભારુાં  વભગ્ર અસ્તીત્લ, તભાયી જીલનળક્ટતીના 
તભાભતેભાભ ઔેન્દ્ર ઔેન્દ્રીબતુ થઈ યભભાણ થામ છ.ે જથેી 
એઔલીધીતા, ઔાંટા, ફયડભ ફધાથી ભાણવ વમ્ુણથ ભુક્ટત થઈ 
જામ છ.ે  

 2. ષ્ડી–ુરુના જાતીમ વ્મલશાયન ે જો મથાથથ સ્લરુ ે
ભુરલીએ ત, એ દેશ ઔયતાાં ભનની બુક વલીળે છ.ે ષ્ડીને ણ જો 
જાતીમ સ્લાતાં્મ શમ ને રુુલેશ્માની વાંસ્થા ણ જો અસ્તીત્લ 
ધયાલતી શમ, ત ભટા બાખની ષ્ડી ણ એલુાં નયલશે્માખભન 
ઔયે. જાતીમ આનન્દના વેંઔડ પ્રઔાય, શજાય તયીઔા છ,ે જ ેએઔ જ 
વ્મક્ટતી દ્વાયા પ્રાપ્ત થલાની અેક્ષા યાકલી જ ભીથ્મા. જને ેરગ્ન 
ઔયલાની ઔે પ્રેભ ઔયી, જાતીમ વમ્ફન્ધ વધુી શચલાની ળક્ટતી, 
પુયવદ, અનુઔુતા ઔે લૃત્તી ના શમ એલા રઔ ભાટ ેલશે્માવાંસ્થા 
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ભશાન, અનીલામથ ઉઔાયઔ વ્મલસ્થા ફની યશે છ.ે ઈંગ્રૅન્ડભાાં 
વેઔવ–ડલ્વ તયપેણભાાં ચુઔાદ આલેર શત, ઔેભ ઔે લીધયુ, લૃદ્ધ, 
ઔદરુા ભાણવ, યખી, યકડુ, પ્રલાવી આદી જન ભાટ ે
વેઔવ–ડલ્વ ભુલ્મલાન લસ્ત ુછ.ે  

 3. બાયત જલેા છાત દળેભાાં રગ્ન ણ એઔ પ્રઔાયની 
એઔ નીફથ નાયી ય ખજુયાતી લેશ્માખીયી જ છ.ે ષ્ડી–ુરુ 
સ્લેચ્છાએ, વભાન ઉત્તજેના વશીત, ફન્ને વક્રીમ બાલ ે જાતીમ 
આનન્દ ભાણ ે એ જ વાચ રૈંખીઔ વ્મલશાય, વમ્બખ ખણામ, 
જ્માયે રગ્નભાાં ત ફશુધા આથીઔ યીતે યાધીન ષ્ડીન ે ુરુની 
ઈચ્છાએ લળ થલુાં ડ ેછ.ે જભે લેશ્માન,ે તેભ ત્નીને ણ વાચ 
જાતીમ આનન્દ બાગ્મ ેજ ભાણલા ભે. આ ફને્ન વ્મલસ્થાભાાં નાયી 
તાની આજીલીઔાના ફદરાભાાં તાન દેશ નયન ેવુયત ઔયે છ,ે 
એભાાં બ્રષ્ઢાનન્દવશદય આનન્દ ક્ટમાાંથી પ્રાપ્ત થામ? 

 4. ભને જો ઔઈ ુછ ે ઔે આ વુષ્ટીભાાં વોથી લધ ુરુલતી, 
વુન્દયતભ લસ્તુ ઔઈ? ત ઔદાચ ભાય જલાફ એ જ શમ ઔે મુલાન 
વુન્દય ષ્ડી! વુન્દય ષ્ડીની ઉસ્થીતી ભાત્રથી વભગ્ર વાંવાય, છી 
તે નીજ થન અયણ્મ શમ ઔે ધભધભતાાં ભશાનખય, ભશેપીર શમ ઔે 
ળઔવબા, ઔુટમુ્ફભે શમ ઔે ઔામાથરમ, ગય શમ ઔે ળેયી; ફધુાં જ 
અલણથનીમ યીત ેઝશી ઉઠ ેછ.ે મખી તાની વાધના દ્વાયા 
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એલી એઔ આધ્માત્ભીઔ અલસ્થા પ્રાપ્ત ઔયી રે છ ેઔે, જભેાાં ષ્ડીવાંખ 
જલે યભાાંચ તે નીયન્તય ચલીવે ઔરાઔ અનબુલી ળઔે છ ે – 
આ ભાન્મતા છ,ે ભ્રભ છ.ે ઔેભ ઔે લીશ્વાભીત્ર ભનેઔાના રુવૌંદમથથી 
ક્ષણભાત્રભાાં તભ્રષ્ટ, મખભ્રષ્ટ થઈ ખમેરા! 

 5. ભાયી દૃષ્ટીએ આદળથ દામ્ત્મની વ્માખ્મા આ છ ે : 
યસ્ય રેળભાત્ર અેક્ષા ન શમ અન ેજભેાાં ુરુ અને ષ્ડી તયીઔે 
તીત્ની વમ્ુણથ સ્લતાંત્ર, ફધી જ ફાફતે વલથથા સ્લામત્ત એલી 
ભાનલવ્મક્ટતી શમ, યશી ળઔે તે આદળથ દામ્ત્મ. જ્માાં નયનાયી 
લચ્ચનેા વમ્ફન્ધ ફન્ધન, પયજીમાતણુાં, અવાંત, બેદબાલ, 
ળણ આદીના ામા ય લીઔવતા શમ, ત્માાં વાંતતી ઔેલી જન્ભ?ે 
વભાજના ળા શાર થામ?  

 6. દનુીમાના ઔઈ દળેભાાં ઔે વભાજભાાં, ભન્દીય ઉય 
જાતીમ વભાખભનાાં ચીત્ર ઔે ળીલ્ આરેકેરાાં છ ે કયાાં? ભાત્ર 
બાયતભાાં જ, ધાભીઔ વ્મલસ્થાભાાં એન ે આટરુાં ભશત્ત્લનુાં સ્થાન 
આલાભાાં આલાભાાં આવ્મુાં છ.ે કજુયાશનાાં ભન્દીય ઉય ઔઈ 
ણ એડલ્ટ ભલુીને ટક્કય ભાયી જામ, એલાાં એલાાં વમ્બખદૃશ્મ 
ઔાંડાયેરા છ.ે ઋીભુનીએ ભાનલજીલનન ેવમ્ુણથ ફનાલલા ભાટ,ે 
ચાય ુરુાથથ ઠયાવ્મા છ ે : ધભથ, અથથ, ઔાભ અન ે ભક્ષ એટરે 
યીુણથતાન, યીતૃપ્તીન અાંતીભ અનબુલ. ભક્ષ એટરે જ ભુક્ટતી. 
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અથથ અન ેઔાભન ેવમ્ુણથણે બખવ્મા લીના આલી યીુણથતા તથા 
યીતૃપ્તીન અનબુલ ળક્ટમ જ નથી. અથથ અથાથત્ દ્રવ્માજ થનની 
લીદ્યા જભે ળીકલી ડ ે છ,ે તેભ ઔાભઔરા વભાખભનુાં ળાષ્ડ છ,ે 
લીજ્ઞાન છ.ે એમ ળીકલુાં ડ.ે જભેાાં નીુણતા લીના વમ્ુણથ આનન્દ 
તથા ુણથ યીતૃપ્તી ળક્ટમ જ નથી. લાત્સ્મામન રકે છ ે ઔે ‘એઔ 
સ્લસ્થ, વભતર વ્મક્ટતી ભાટ ેઔાભની યીતૃપ્તી એ ધભથ તથા અથથ 
જટેરી જ અનીલામથ છ.ે’ બ્રુ પીલ્ભના ફ ે ઉમખ છ.ે એઔ ત 
આલેખનુાં લભન અન ેળભન. એઔાઔી ુરુ આલાાં દૃશ્મ જોઈ તીવ્ર 
ઉત્તેજના અનબુલ ેછ.ે એ છી આલેખ ફશાય નીઔી જતાાં, એઔ 
પ્રઔાયની યભાાંચઔ તૃપ્તીન અનુબલ ઔયે છ.ે જ્માયે મુખર ભાટ ેબ્રુ 
પીલ્ભ ઉત્તભ લાજીઔયણ છ.ે ઔાભક્રીડાન એઔ વીદ્ધાાંત છ ેઔે, જટેરી 
ઉત્તેજના લધ ુએટર આનન્દ, પ્રેઝય ણ લધુ જ પ્રાપ્ત થામ. 

 7. રગ્ન ુલે ઔે છી, ષ્ડી ઔે ુરુને ભનલાાંછીત વ્મક્ટતી 
વાથે વેક્ટવ વમ્ફન્ધ ભાણલાની વમ્ુણથ સ્લતાંત્રતા શલી જોઈએ. 
ઔાયણઔે રગ્ન એઔ વાભાજીઔ વ્મલસ્થા છ.ે એટરે એભાાંથી જ 
વ્મક્ટતીન ેઅેક્ષીત તભાભ પ્રઔાયનુાં રૈંખીઔ વુક પ્રાપ્ત થામ, એલ 
આગ્રશ યાકલ એ અમગ્મ તથા આત્તીઔાયઔ છ,ે રગે્નતય 
વમ્ફન્ધ વ્મક્ટતીને ળાયીયીઔ, ભાનવીઔ, જીલનીમ નલજીલન ફક્ષે છ,ે 
અલણથનીમ વુકાનન્દન અનબુલ ઔયાલે છ,ે ઉંચી પ્રેયણા આ ે
છ.ે રગ્નથી લાવી, વડીમર થઈ ખમેરા ષ્ડી–ુરુ વમ્ફન્ધથી 
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આલ ઔઈ રાબ ળક્ટમ નથી. ફરઔે દુ:ક, ઔાંટા અન ેત્રાવ જ 
પ્રાપ્મ છ.ે રગ્નતેય વમ્ફન્ધથી આમુષ્મ તથા આયગ્મનુાં વાંલધથન 
થામ છ.ે વ્મક્ટતી આત્ભખોયલન, ખુરુતાન અનબુલ ઔયે છ.ે એન 
અશાં વાંતામ છ ેઅને તાના વભગ્ર અસ્તીત્લની એન ેઅનબુુતી 
થામ છ,ે જ ેચક્કવ અથથભાાં આધ્માત્ભીઔ વભાધીલત્ અલસ્થા છ.ે 
યવેર ઔશે છ ે : ‘ઝનુની નૈતીઔ આગ્રશ વાભાન્મ યીતે લાવનાથી 
કદફદતા લીચાયની જ પ્રતીક્રીમા શમ છ ે અન ે જ ે ભાણવ 
નીયન્તય નીતીની આલી લાત ઔયત પયે છ,ે એનુાં ભન ખાંદા 
લીચાયથી જ કદફદતુાં શમ છ.ે’  

 8. ફ્રઈડ ેફધ જ બાય વાભાજીઔ અનુઔુરન ઉય ભુક્ટમ, 
અન ેવભાજ તથા નીતીના લીધીનીધે જ ભનયખનુાં ઔાયણ છ ે
એભ ભાનીન ેત ેચાલ્મ. ફ્રઈડ ેતેથી જ જાતીમ નીમાંત્રણન લીયધ 
ઔયે છ ેઅન ેવેક્ટવતૃપ્તી તથા ભુક્ટતીના ભલુ્મને વભજાલ ેછ.ે 

 9. બ્રષ્ઢચમથ એ ઔઈ ુણ્મ નથી, ભૈથુન એ રેળભાત્ર ા 
નથી, એટરુાં જ નશીં; યન્ત ુબ્રષ્ઢચમથથી ઔઈ ળાયીયીઔ, ભાનવીઔ 
રાબ ત નથી જ, ફરઔે નુઔવાન છ.ે મખી યમ્યાલળ વાંમભ 
તથા બ્રષ્ઢચમથ ઉય જ બાય ભુક્ટતા યષ્ણા છ.ે ચક્કવ અથથભાાં 
ખાાંધીલાદ ણ આલ જ એઔ ધાભીઔ આચાયલીચાય ઔભથઔાાંડલા 
ાંથ છ,ે જ ેભાન ેછ ેઔે વાંતાન અથે જ વભાખભ ઔયી ળઔામ. 
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 10. જભે ભજુયણ તાના ળયીયફન લીનીભમ ઔયીન ે
યટર ઔભામ એ પ્રાભાણીઔ વ્મવામ છ,ે ઔાયણ ઔે એના ળયીયભાાં 
તાઔાત છ.ે એ જ યીતે, ઔઈ ષ્ડીના દશેભાાં વૌંદમથ શમ ત, એ તનેી 
ભદદથી તાન યટર ઔભામ એભાાં કટુાં ળુાં? અન્મ ભાન્મ, 
પ્રાભાણીઔ તથા પ્રતીષ્ઠીત વ્મલવામ જલે જ લેશ્માવ્મલવામ ણ 
સ્લચ્છ, તન્દુયસ્ત, આયગ્મપ્રદ તથા ુય પ્રતીષ્ઠીત રેકાલ 
જોઈએ. વભાજ ે સ્લચ્છ, સ્લસ્થ, પ્રાભાણીઔ લાયાાંખનાની 
ભયજીમાત વ્મલસ્થા જરુયતભન્દને આલી જોઈએ. બાયતીમ 
વાંસ્ઔૃતી જમાયે એની વભૃદ્ધીની ટચ ે શોંચેરી, ત્માયે લાયાાંખના 
વાંસ્થા ણ વભાજનુાં અનીલામથ અાંખ ેખણાતુાં. એની વજ્જતા, એની 
ઔરાઔુળરતા તથા એના વ્મલશાય લીળ ે ત ઋીભનુીએ ગ્રાંથ 
રખ્મા છ.ે આમથ વાંસ્ઔૃતીભાાં છઔે ઈન્દ્રની અપ્વયાથી ભાાંડીન ે
ચન્દ્રખુપ્તના યાજ્મની ખણીઔા વુધી લશે્માનુાં સ્થાન આલશ્મઔ 
તથા આદયબમુાં જ યષ્ણુાં છ.ે  

 11. લૃદ્ધ ુરુને જટેરી કયાઔની નશીં, એથી અનેઔખણી 
આલશ્મઔતા રાખણીની તથા શુાંપની શમ છ.ે લીજાતીમ પ્રભે, ભૈત્રી, 
લૃદ્ધાલસ્થાભાાં કયેકય અનીલામથ જ ફની યશે છ,ે લૃદ્ધ થળ ત્માયે 
કફય ડળ ેઔે ઔેલ જાતીમ આનન્દ ઔયતાાં લીજાતીમ પ્રભે ઔેટર 
ફધ ચડીમાત તથા જીલનપ્રદ દાથથ છ.ે રગ્નજીલન ત રાાંફ ે
ખાે એઔ અવષ્ણ ત્રાવદામઔ ફજ ફની યશે છ.ે ત્ની કે્ષ પયજ, 
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ખયજ જ ભુખ્મત્લ ેપ્રેયઔફ શમ છ,ે જ્માયે પ્રેભીઔા એ ત વાક્ષાત્ 
પ્રેભ અન ેઉષ્ભા!  

 12. એઔ જખલીખ્માત લાતાથ કુફ ટઔુભાાં, જને ધ્લની 
ફશેનએ સ્લમાં વભજી રેલ : ‘એઔ વાભાન્મ સ્થીતીના ુરુન ે
વુન્દય, પ્રેભા, વુમગ્મ એલી ત્ની શતી. એન ેપઔત એઔ જ ખાાંડ 
ળક શત ઔે ઔાચના વસ્તાાં શરઔાાં ગયેણાાં લવાલલાાં! આટરી 
વુન્દય, વુળીર ત્નીને આલ લીચીત્ર ળક શમ, એની વાભ ે
તીન ેલાાંધમ ળા ભાટ ેશમ? એનુાં દામ્ત્મજીલન વુકભમ ચારી 
યષ્ણુાં શતુાં; યન્ત ુએઔાએઔ ત્ની ભયણ ાભી અન ેતી બાાંખી જ 
ડ્ય. યીણાભે ખયીફ થઈ ખમ. છલેટ ે ેરાાં નઔાભાાં, નજીલી 
ઔીમ્ભતનાાં ઔાચનાાં ગયેણાાં લચેી દેલાન લીચાય ઔમો. તેણે એઔ શાય 
ઝલેયીને ફતાલી, ઔીમ્ભત છુી; ત ઝલેયી ઔશે : ‘રાક રુીમા!' 
તત્ઔા તી ફધ જ ભાભર ઔી ખમ; યન્તુ એ ષ્ડી ભયી જતાાં, 
શલે ઔળુાં જ ઔયલાણુાં ત યશેતુાં નશતુાં. એટરે ફધાાં જ ગયેણાાં 
લેચી દઈ, તે કુફ ભારદાય ભાણવ ફની ખમ. છી તેણે ફીજાાં 
રગ્ન ઔમાથ. એની નલી ત્ની આભ ત કુફ જ ચાયી્મલાન શતી; 
યન્તુ ઔઔથળા શતી અન ેએથી ત ેફીચાય દુ:કી દુ:કી થઈ ખમ!’ 

 13. વેક્ટવ એઔ એલ વ્મલશાય છ ે ઔે જભેાાં તભારુાં  વભગ્ર 
અસ્તીત્લ તલ્લીન, ઔેન્દ્રીબુત થઈ જામ છ.ે તભે જટેર તભાયી 
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જાતન ેપ્રેભ ઔય છ, એટર જ પ્રભે એઔ અન્મ વ્મક્ટતી ભાટ ેણ 
વેલી ળઔ છ અને લી એલી વ્મક્ટતીની રાખણીન ે તભે જીતી 
ળક્ટમા છ, એ ખ્માર ખશનતભ અને ભશત્તભ આનન્દ આનાય 
ફની યશે છ.ે જ ેતભાયા ઉચ્ચતય અશાંને પ્રખટ ઔયે છ ેઅને વાંતે 
છ.ે વેક્ટવની આધ્માત્ભીઔતાની લાત ઔરુાં  ત, ળાક્ટતાંથ, તાંત્રભાખથ મા 
યજનીળલાદ એન ેજ ેવન્દબે ગટાલ ેછ ેએ યીત,ે વેક્ટવન વાંત 
ત આધ્માત્ભીઔતાનુાં પ્રથભ વાન છ.ે જોઔે એલ વીદ્ધાાંત લૈજ્ઞાનીઔ 
નથી, ફરઔે વેક્ટવ સ્લમાં એઔ આધ્માત્ભીઔ વ્માાય જ છ.ે અશીં 
આધ્માત્ભીઔ એટરે તભાયી ચતેનાને, તભાયા વભગ્ર તથા ખશનતભ 
અસ્તીત્લન ે સ્ળથનાય તભે જ વક્રીમ ફનાલનાય પ્રલૃત્તી. રીંખખત 
વેક્ટવવ્મલશાય વીલામ ણ વમ્બખની એઔ શજાય યીત છ ે જ ે
આનન્દન ેતે લથઝનથ નશીં, ઔીંતુ ડલેીમળેન – ભાખાથન્તય ઔશે છ.ે 
અથાથત્ વેક્ટવભાાં ફધી પ્રઔૃતી જ છ,ે લીઔૃતી જલેુાં ઔઈ છ ેજ નશીં. 
ભાખાથન્તય એટરે આનન્દપ્રાપ્તીના ઈતય ભાખો અજભાલલા તે. એનુાં 
ઓચીત્મ, જ ે વ્મક્ટતીન ે જ ે રીરાભાાં આનન્દ આલે એ રીરા ત ે
આચયે, એટરા જ ભાદાંડ લડ ેનક્કી ઔયલુાં ગટ.ે 

 14. વેડીઝભ, ભેવઔીઝભ, યર, એનર, શભ 
વેક્ટસ્મુઆરીટી, એક્ટઝીફીળનીઝભ, ભાસ્ટયફેળન, નેક્રપીરીમા, 
પેટીવીઝભ, ફીસ્ટીમારીટી, ેડપીરીમા લખેયે રીરા એલી ત 
ઔઢાંખી, ગૃણાસ્દ, જુખુપ્વાપ્રયેઔ, લીચીત્ર, અરુચીઔય તથા અદમ્મ 
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છ ે ઔે, ઔઈનીમ ઔીતાફ કુલ્લી વમ્બલી ળઔે નશીં. ઔઈ ણ 
વ્મક્ટતીએ, બરે ત ેખભે તેલ ભશાત્ભા શમ ત ણ; તાના વકે્ટવ 
આનન્દ, અનુબલ ઔે લરણની લાત જાશેય ઔયલી જોઈએ જ 
નશીં, એભાાં ઔઈની ળબા નથી. જાશેય એટરે બ્રીઔ પ્રવીદ્ધી. 
ફાઔી ભાખથદળથન મા અભ્માવાથે અાંખત યીતે જાશેય ઔયલી જરુયી. 

 15. જાતીમ રૈંખીઔ અળક્ટતી લીળેના કટા ખ્માર લીુર 
રાબ ધતુાયા, ઉંટલૈદ ઉઠાલ ેછ.ે ઔેભ ઔે આ લીમ ખુપ્ત ખણાત 
શમ એ લીળ ે સ્લજન, ભીત્રને લાત ઔયતાાં વ્મક્ટતી ડયે છ.ે આ 
કે્ષત્રની ઔશેલાતી વભસ્મા છ ે : શસ્તદ, સ્લપ્નદ, 
વજાતીમતા, જનનેન્દ્રીમનુાં ઔશેલાતુાં ટુાંઔાણુાં, લાાંઔાણુાં, ળીથીરતા, 
ળીઘ્રતન, નુાંવઔતા લખેયે. આભાાંના ઔેટરાઔ ત ભુદ્દરે યખ જ 
નથી. વનાના લયકલાી ખી એ ઔઈ ઈરાજ નથી જ. આ 
વાંવાયભાાં વભાખભ લેાની વમ્ુણથ વાનુઔુ ભન:સ્થીતી વીલામ, 
અન્મ એઔ ણ લાજીઔયણ દલા નથી. 

(((●))) 

 

  



આચાયી વફ જખ ભીરા                 http://govindmaru.com                 146 

 

20 

વેક્ટમુરયીઝભ 
અનુક્રમણીકા 

1. આણે કટી યીત,ે સ્ભીથ ેઔયેરી ધભથનીયેક્ષ યાજ્મની 
વ્માખ્માને અનુવયી યષ્ણા છીએ. સ્ભીથ જણાલે છ ેઔે, ‘ધભથનીયેક્ષ 
યાજ્મ, એઔ એલુાં યાજ્મ ઔે જભેાાં વ્મક્ટતી તથા વાંસ્થાને વમ્ુણથ 
ધાભીઔ સ્લાતાં્મ શમ, એભાાં દયેઔ નાખયીઔ પ્રત્મે તેના ધભથથી 
નીયેક્ષ યીત ેજ લતાથલ ઔયલાભાાં આલે, તે ફાંધાયણથી ઔઈ ણ 
ધભથ વાથ ેવાંઔામેરુાં ન શમ અન ેજ ેઔઈ ધભથન ેટઔે ન આે, તેભ 
ઔઈ ણ ધભથભાાં દકર ન ઔયે.' આ વ્માખ્મા વેક્ટમુરય સ્ટટેના 
ભુબુત શેતુન ે જ ભાયી નાકે છ.ે ઔાયણ ઔે એલુાં યાજ્મ ધાભીઔ 
અનીષ્ટથી કદફદી યશે, એભાાં ધાભીઔ વાંગથ ઉદ્બલ ેઅન ેપ્રજાભાાં 
ઔદાી એઔતા વીદ્ધ થઈ ળઔે નશીં. આ વ્માખ્માન એઔ વુચીતાથથ 
એલ નીઔ ેછ ેઔે જ ેયાજ્મભાાં ધભથ ભાત્ર ઉય વમ્ુણથ પ્રતીફન્ધ 
શમ એ યાજ્મ ધભથનીયેક્ષ ખણામ જ નશીં! જ્માયે કયેકય ત, 
જ્માાં ધભથ જલેી અનાલશ્મઔ, શાનીઔતાથ અને અાથીલ વ્મલસ્થા જ 
વમ્ુણથ પ્રતીફન્ધીત શમ એ જ વાચુાં ધભથનીયેક્ષ યાજ્મ ખણામ. 
આ દેળભાાં વેક્ટમુરય ળબ્દન અથથ વાલ અસ્ષ્ટ યષ્ણ છ.ે 
ભાક્ટવથલાદી ફાફય અને ઓયાંખઝેફન ેણ વેક્ટમુરય યાજલી 
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ખણાલે છ!ે યન્ત ુ ધાભીઔ વશીષ્ણુતા એ ધભથનીયકે્ષતા ઔે 
વેક્ટમુરયીઝભ નથી જ.  

 2.  એઔ વેક્ટમુરય સ્ટટેની વ્માખ્મા ઔયીએ : (1) ઔઈણ 
યાજ્મવ્મલસ્થાનુાં વલથપ્રથભ તથા અાંતીભ ધ્મેમ પ્રજાની વકુઔાયી જ 
શમ. એન ેઆડ ેઆલતી તભાભ પ્રલૃત્તી ઉય, ધાભીઔ પ્રલૃત્તી 
વશીત, વમ્ુણથ પ્રતીફન્ધ શલ જોઈએ. (2) યાજ્મની વભગ્ર પ્રજાન ે
એઔ જ નાભ ેકલાભાાં આલતી શમ, ભતરફ ઔે ધાભીઔ રેફર 
લડ ેજ્માાં ઔઈ ણ જુથે કલાભાાં જ ન આલે. અથાથત્ પ્રજાન 
ઔઈ લીબાખ ઔમ ધભથ ા ેછ ેએ ફાફતની વમ્ુણથ અલખણના 
ઔયલાભાાં આલે. (3) યાજ્મ ઔઈ ણ પ્રઔાયના ાયરોઔીઔ વુક ઔે 
શીતભાાં ભાન ેનશીં અન ેઆલી ાયરોઔીઔ ઔે આધ્માત્ભીઔ પ્રાપ્તીની 
દૃષ્ટીએ થતી પ્રજાની તભાભ પ્રલૃત્તી ઉય પ્રતીફન્ધ ભુઔલાભાાં આલે. 
(4) યાજ્મની વલોયી વત્તા ઔઈ ણ ધભથભાાં ભાનતી ન શલી 
જોઈએ, અન ેએના આશ્રમ ેઔળ ણ ધાભીઔ ઔામથક્રભ મજી ળઔામ 
નશીં. વત્તાભાંડના વભ્મ ણ ઔઈ જાશેય ધાભીઔ ઔામથક્રભભાાં 
બાખ રઈ ળઔે નશીં. (5) ધભથને ધયણે ઔઈન ેરાબ ઔે ખેયરાબ 
આી ળઔામ નશીં. (6) યાજ્મતાંત્ર ઔેલ પ્રજાનાાં બોતીઔ વુકની 
જ દયઔાય ઔયે, એભાાં એઔ ણ ઔાનનુ ઔે વ્મલસ્થા એલાાં ન શલાાં 
જોઈએ ઔે જ ેધાભીઔ શીતનાાં વભથથઔ શમ. (7) તભાભ પ્રઔાયની 
જાશેય ધાભીઔ પ્રલૃત્તી ઉય ઔડઔ પ્રતીફન્ધ શમ.                 
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(8) ળીક્ષણવાંસ્થાભાાં, ઔઈ ણ વાંસ્થાભાાં ધાભીઔ ળીક્ષણ આલા 
ય વકત પ્રતીફન્ધ શમ, ધાભીઔ વાંસ્થાને ળીક્ષણવાંસ્થા 
સ્થાલાની ભનાઈ શમ અને ળીક્ષણવાંસ્થાભાાં પ્રાથથના યાકલા 
ય વમ્ુણથ પ્રતીફન્ધ શમ. અભ્માવક્રભભાાં ધભથાંથ ઔે 
ધભથુરુન ઉલ્લેક પ્રતીફન્ધીત શમ. 

 ૩. ટુાંઔભાાં ધભથનીયેક્ષ યાજ્મ ત્માયે જ ખણામ, જ્માયે તેના 
વત્તા લીસ્તાયભાાં ધભથ જ પ્રતીફન્ધીત શમ, જભેાાં પ્રજાની ઔેલ 
ઐશીઔ વુકાઔાયીનુાં જ ધ્માન યકલાભાાં આલે, જ્માાં પ્રજાના 
ફીનવાાંપ્રાદામીઔ દયજ્જાને જ ભાન્મ ઔયલાભાાં આલે. અને જો 
પ્રજાનાાં ઔઈ ણ ઐશીઔ શીત વાથ ેધાભીઔ ભાન્મતા વાંગથભાાં 
આલે, ત્માયે યાજ્મતાંત્ર ધાભીઔ પયભાનનુાં ફીનધાસ્ત વમ્ુણથ 
ઉલ્લાંગન ઔયે. 

 4. જ્માયે ઔલ્માણયાજ્મની લીબાલના સ્લીઔૃત ફની છ ે
ત્માયે ઔઈ ણ યાષ્ટ રભાાં ઔઈ ણ ધભથની જાશેય સ્લીઔૃતીને સ્થાન 
જ યશેતુાં નથી. પ્રજાનુાં શીત એ જો વયઔાયનુાં પ્રથભ અન ેવલોચ્ચ 
ધ્મેમ શમ, ત જ્માાં જ્માાં ધભથ પ્રજાઔલ્માણની આડ ેઆલે, ત્માાં ત્માાં 
યાજ્મે ધભથના નીમભ, પયભાનનુાં ઉલ્લાંગન ઔયલુાં જ યષ્ણુાં. એભાાં 
ધાભીઔ સ્લાતાં્મ ઔે ફીનદકરખીયીન જયીુયાણ વીદ્ધાાંત જાલી 
ળઔામ જ નશીં. એથી પ્રજાશીત જોકભામ, વાભાજીઔ ન્મામ તથા 
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ભાનલખોયલનુાં ણ કાંડન જ થામ; જાતી તથા ધભથના ધયણ ે
રઔભાાં ઔઈ બેદબાલ નશીં એ ફાંધાયણીમ જોખલાઈન ણ બાંખ 
થામ. ટુાંઔભાાં વાચુાં વેક્ટમુરય યાજ્મ વજ થલુાં શમ ત વયઔાયે ધાભીઔ 
ફાફતભાાં વક્રીમ યીત ે લચ્ચે ડલુાં જ જોઈએ, અને જ્માાં ધભથ 
પ્રજાઔલ્માણને શાની ઔયત શમ, ત્માાં તાંત્ર ે ધભથને ડઔાયલ જ 
જોઈએ. 

 5. જલાફદાય જાશેય શદ્દાધાયી ુરુએ ઔઈ ણ ધાભીઔ 
પ્રલૃત્તીભાાં બાખ રેતાાં ુલે ુયત લીચાય ઔયલ ગટ,ે અને જો તે 
કયે જ શ્રદ્ધાુ શમ ત તભેણે એલ શદ્દા છડી દલે ફશેતય 
ખણામ. ફીનવાાંપ્રદામીઔ વયઔાયે ઔામદ ઔયલ જોઈએ ઔે ઔઈ 
પ્રઔાયની ધાભીઔ, આધ્માત્ભીઔ, લીચાયણાભાાં ભાનનાય વ્મક્ટતી 
અખત્મન જાશેય શદ્દ ન જ ધયાલી ળઔે. 

 6. ‘વેક્ટમુરય' એટરે ધભથની ફાફતભાાં જને ેજભે પાલે તભે 
ઔયે; ધભથન ે નાભ ે દભણ, ળણ, છતેયીંડી, જુઠાણાાં, અજ્ઞાન, 
લશેભ, ધતીંખ, ફખાડ, અયે શત્મા વુદ્ધાાં થામ અને છતાાં 
વયઔાય ઔળુાં જ ન ઔયી ળઔે, રાચાયીથી જોમા ઔયે એલ અથથ ઔે 
વ્મલશાય પ્રચરીત ફન્મ. લી ધભથ એઔ સ્થાીત શીત શમ ત ે
તાની તાઔાત તથા ઔડ નીયન્તય લધાયત જ ખમ. યીણાભ 
આજ ેએલુાં આવ્મુાં છ ેઔે, યાજ્મના ભટા બાખના વુત્રધાય જ ઔઈ 
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ને ઔઈ ધભથના અનુમામી છ,ે તેથી યાજ્મતાંત્ર ઉય ધભથ તથા 
વાંપ્રદામની જફયદસ્ત ઔડ જાભી છ.ે ધભથ પ્રજાને, પ્રજાના 
વ્મક્ટતીસ્લાતાં્મને ફાનભાાં યાખ્મુાં છ.ે એટરુાં જ નશીં; યન્તુ તભાભ 
લીદ્યાઔીમ, વાંળધનાત્ભઔ લૈજ્ઞાનીઔ ઔે ફોદ્ધીઔ પ્રખતી, વીદ્ધીને ધભથ 
એના પ્રચાંડ ાંજા શેઠ રુાંધી યષ્ણ છ.ે આકયે ત વયઔાય એટરે 
શદ્દદેાય ન ેઅભરદાય જ ન?ે જો આ રઔ જ ધભથગેરા શમ; ત 
છી વેક્ટમુરયીઝભ ભાટ ેઅલઔાળ જ ક્ટમાાં યશે? ભયાયીફાુની 
ઔથાભાાં ાાંચ રાક ભાણવએ બેખા થલુાં ન જોઈએ તભે સ્ટટે ઔશે ત ે
વેક્ટમુરય. ધભથભાાં ભાથુાં ભાયે તે વેક્ટમુરય સ્ટટે. યીરીજીમવ 
યીપભીઝભ, ધાભીઔ નુરુત્થાનની લાત થામ છ!ે ભડદાની શજાભત 
ન શમ, ફાી નાકલાનુાં શમ. 

(((●))) 
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21 

અબીવ્મક્ટતી સ્લાતાં્મ 
 અનુક્રમણીકા 

1. જ ે દળેએ તાન ે ‘ધાભીઔ યાજ્મ' જાશેય ઔયલાની 
અધાભીઔતા આચયી છ ે ત્માાંની પ્રજાની ત દમા જ કાલી યશી; 
ઔાયણ ઔે ધભથ, વ્મક્ટતી સ્લાતા્ં મન ભટાભાાં ભટ ળત્ર ુછ.ે ધભથ ત 
શમ્ભેળાાં વયભુકત્માયી તથા પાવીલાદને આધાયે જ પારીપુરી ળઔે 
છ ેઅન ે ટઔે છ.ે આકય આ ધભથ તે છ ેળુાં? ઔઈ એઔ વ્મક્ટતીન ે
વભાજ ભાટ,ે જ ે વભાજ તે ઔા ે પ્રભાણભાાં ગણ નાન તથા 
વાંઔુચીત શત; ઔાયણ ઔે રખબખ તભાભ ધભોનુાં ઉત્ાદન પ્રાચીન 
ઔાભાાં જ થમુાં છ,ે એલા વભાજ ભાટ ેજ ેતત્ઔાર શીતઔાયી રાગ્મા 
તેલા આદેળ અન ે લીધીનીેધ. યીણાભ ે ધભથના વીદ્ધાાંત 
તત્ઔારીન, ઔારવાેક્ષ તથા ઔાભચરાઉ જ શમ છ,ે જને ે
વલથઔારીન વત્મ રુ ેજનતા ઉય ઠઔી ફેવાડલાભાાં આલ ેછ.ે ઔઈ 
એઔ ધભથસ્થાઔ ુરુ અન ે થડાઔ તનેા વભથથઔ છી 
ઉદેળાદીની વાથે વાથ ેજ ફન આળય રે છ ેઅને વમ્ફન્ધીત 
ધભથને પેરાલે છ.ે ભાટ ે જ ધભથ, વોથી લધુ ડયે છ,ે વત્મથી! 
યીણાભે ધભથના ળાવઔ જનતાની જફાન વલથપ્રથભ ઔાી નાક ે
છ,ે અથાથત્ અબીવ્મક્ટતી સ્લાતાં્મને વદાંતય રુાંધી ભાયે છ.ે ધાભીઔ 
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લાનયના ત્રણ અપય આદળે છ ે : વત્મ વાાંબળ નશીં, વત્મ 
ફરળ નશીં, વત્મ જોળ નશીં. 

 2. આજ ે આણા દબુાથખી દેળભાાં રઔળાશીન નતીજો 
ઔરુણ તથા લીયીત યીતે પાવીલાદભાાં યીણમ્મ છ,ે જથેી વ્મક્ટતી 
સ્લાતાં્મ ઉય વકત અન ેવતત ઔા ઝીંઔાઈ યષ્ણ છ.ે ધભથ અન ે
વાંસ્ઔૃતીને નાભ ે આણી વત્મરક્ષી વાભાજીઔ, યાજઔીમ, ધાભીઔ, 
ઔરાઔીમ, ભાનલીમ તથા જીલનીમ એભ તભાભ પ્રઔાયની 
અબીવ્મક્ટતીને ખુાંખાલલાભાાં આલે છ.ે દુ:કદતભ શઔીઔત એ ઔે 
અભુઔ ફીમાાં જુથ પયભાલ ે છ ે ઔે અભ ે ઔશીએ ત ેજ વત્મ છ,ે 
ઋત છ,ે યાષ્ટ રનુાં શીત છ,ે ભાટ ેઅભ ેઔશીએ ત ેજ, અન ેતેટરુાં જ 
તભે ઔયી ળઔ, એભાાં તભાય તાન ઔઈ લીચાય ઔે ભત ચારળ ે
જ નશીં. લધ ુદુ:કદ લક્રતા લી એ ઔે આલાાં પયભાન પખાલનાયાાં 
ઝનનુી અને ઔાાંડાફીમા તત્ત્લ ત ે જ ાછા આણી ફૃશદ્, 
લૈલીધ્મુણથ વાંસ્ઔૃતીના ભુબતુ સ્લરુ તથા વત્મ બાગ્મે જ ુયા 
જાણતાાં શમ છ,ે લાસ્તલભાાં નશીલત્ જ જાણતા શમ છ;ે છતાાં 
ફાલ ફલ્મ તે જ વત્મ!  

 ૩. ભાણવ એ લીચાય ઔયનારુાં  પ્રાણી છ.ે પ્રત્મેઔ દાથથ 
તથા યીસ્થીતી યત્લ ે ત ે અચુઔ લીચાયે જ છ ે અને નીજી 
અબીપ્રામ તાયલ ે છ.ે શલ ેજો એલ તાન ભત વ્મક્ટત ઔયલાની 
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એન ેભુદ્દરેમ સ્લતાંત્રતા ન ભે, ત્માયે તે બમાંઔય ખુાંખામ છ ેઅન ે
અાંતે તે ભનુષ્મ શલાનુાં ખોયલબાન તેભ જ વક્રીમતા જ ત ે
ખુભાલી ફેવે છ.ે છી એલા ભાણવનુાં જીલન અથથળનુ્મ વકુ–વાંત 
યશીત, આનન્દશીન ફની યશે છ,ે છી ત ેમાંત્ર ઔે ગેટા જલેુાં ઔેલ 
શ્વવતુાં જડવુ અસ્તીત્લ લેંઢામાથ ઔયે છ.ે આલી યીસ્થીતી ળાવઔ 
તથા ળઔને કુફ જ ભાપઔ આલી જામ છ.ે ભતરફ ઔે થડા 
ફલાન આખેલાન અભનચભન ઉડાલ ે છ ે ને પ્રજા પક્ટત એ 
રઔના આનન્દ કાતય ભુાંખી ભુાંખી શ્રભ ઔમાથ ઔયે છ.ે માદ યાક ઔે 
ભાણવ ઈતય પ્રાણીની જભે ઔેલ આશાય, નીદ્રા અન ેભૈથુનની 
પ્રલૃત્તી ઔયી, વાંતુષ્ટ જીલી ળઔત નથી. ભનુષ્મને ત તાના 
ભાનલ–શલાણાની વળક્ટત અનુબતુી જોઈએ જ. જ ે લાણી–
વ્મલશાયના સ્લાતાં્મ દ્વાયા જ ત ેપ્રાપ્ત ઔયી ળઔે છ.ે  

 4. વભાજ મા ળાવઔ લખથની છાત અને વત્તાયસ્ત 
ભનદળાની દ્યતઔ એલી વોથી લધુ કતયનાઔ, દુ:કદ અત્માચાયી 
તેભ જ અન્મામી જોખલાઈ લી એ છ ેઔે અભુઔ મા તભુઔ જુથની 
રાખણી દુબાલાને નીભીતે્ત ઔઈ વ્મક્ટતીના અબીવ્મક્ટતી સ્લાતાં્મન ે
ધાઔધભઔીથી ઔચડી ભાયલુાં. ‘અથાથત્' વાભમીઔ તથા એભાાં પ્રખટરેા 
સ્લાભીનાયામણી વાશીત્મ વમ્ફન્ધીત રેક ફાફત ેથમેર પજદાયી 
ઔેવ. આ જ બમાલશ, અભાનલીમ જોખલાઈન પ્રશાય છ.ે 
લાસ્તલભાાં, વાંસ્ઔૃતવભાજભાાં ઔઈ ણ ભુદ્દાની ભુઔત ચચાથ મા 
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ભતપ્રદળથનથી અન્મ ઔઈ જુથની રાખણી દબુાલી જ ના જોઈએ. 
છતાાં ધાય ઔે ઔઈની દબુામ ત ળાાંત અન ેતાત્ત્લીઔ વભજાલટન 
ભાખથ અનાલી ળઔામ; યન્તુ એલી ચચાથ મા અબીપ્રામથી 
વમ્ફન્ધીત જુથની રાખણી દબુાતાાં, જાશેય ળાાંતીના બાંખનુાં જોકભ 
ઉદ્બલલા વમ્બલ છ ેઔે ઔેભ? એ ફાફતન નીણથમ વયઔાય આ ે
અને છી એલી અબીવ્મક્ટતી વાભે પજદાયી ઔેવ દાકર ઔયલાની 
ભાંજુયી આ ે – આલી જોખલાઈ અબીવ્મક્ટતી સ્લાતાં્મન ે
ખુાંખાલલાની વયભુકત્માયી ચારફાજી જ રેકામ. 

 5. લધુ લીગાતઔ, લેદનાઔાયી, આગાતઔાયઔ અન ે
અત્માચાયી દભન ત ટાળાશીનુાં છ,ે આણે ત્માાં તપાની 
ટાના શીંવઔ દાફદફાણથી અબીવ્મક્ટતી સ્લાતાં્મ જટેરુાં રુાંધામ 
છ,ે એટરુાં ત દભનઔાયી ઔામદાથી ણ બાગ્મે જ રુાંધાતુ શળ ે: 
‘તેભ ત ઔયી જ ના ળઔ. અભ ેએભ ઔદાી નશીં થલા દઈએ.' – 
ઝુનની ટાળાશીની આલી દાદાખીયીન ળ ઈરાજ? આજ ે ત 
આ પ્રશ્નન ઔઈ જલાફ નથી, પક્ટત રાચાયી છ;ે યન્ત ુ
પાવીઝભન આ જન્ભઔા છ.ે  

 6. જ્માાં વધુી પ્રજા તે જ તાના અધીઔાયનુાં જતન 
ઔયલા વદલૈ વજાખ તથા વક્રીમ નશીં શમ, ત્માાં વધુી પ્રજા ત ેજ 
તાનાાં સ્લાતાં્મન ે અફાધીત બખલલા પ્રતી રાયલાશ ફની 
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ફેઠી યશેળ,ે ત્માાં વુધી આકુદ ળાવઔ અન ેજુરભી તથા ઝનનુી 
જુથ, એલી પ્રજાનાાં અધીઔાય તથા સ્લતાં્મ ઔચડતાાં જ યશેળ ે
અન ે ધભથ–વાંસ્ઔૃતીને નાભે તેનાાં ઔદભન ે લજ્રફેડીથી જઔડી 
યાકળે.  

(((●))) 
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22 

જીલનવાથી 
 અનુક્રમણીકા 

1. વયજ ઔચ્છી બાટીમાની દીઔયી. લાન ઔાંઈઔ ખય, 
તફીમત વાલ દુફથ, ચશેય પીક્ક, ાતી નફી દશેમષ્ટી અન ે
ઉંચાઈ ણ ધ્માન કેંચામ એટરી છી નીચી. આલા ળયીયના 
પ્રભાણભાાં ઔાંઈઔ ભટુાં એલુાં નાઔ ણ જયાઔ અણખભતુાં ધ્માન કેંચ;ે 
યન્તુ આાંક અદ્બુત, ધાયદાય, લીળા, બાલબયયુ અન ે
તેજીરી. જન્ભથી જ શુાં  ફાંડકય. જ્ઞાતીપાતીભાાં શેરેથી જ ભાનુાં 
નશીં. એટરે વયજ ેપ્રઝ ઔમુાં ન ેતયત ભાયી શા; યન્તુ રગ્નભાાં 
શુાં  ભાનુાં જ નશીં ન ેલી યીણીત જીલન ખુજાયલાની ઔઈ ખુાંજાળમ 
ણ નશીં. લશેલાય ભુદ્દરે આલડ ે નશી; દનુીમાદાયીની ઔળી વભજ 
નશીં, ૈવા ત ખણતાાંમ ન આલડ ેને લી સ્લબાલ ઉડાઉ. વયજ 
આ ફધી જ ફાફત,ે ભાયાથી ચાય આાંખ ચઢ,ે વાલેવાલ 
અવ્મલશારુ, માથમ, ધુની, ગયવાંવાયની રખીયેમ આલડત લીનાની. 
શુાં  ત છઔે અદારતના ચખાનભાાંમ એને વભજાવ્મા ઔયત શત ઔે, 
‘ભાાંડી લા આ વાશવ! આણુાં આ ઔાભ જ નશીં.' ભીત્રએ લામો 
અન ેભતુાં ભાયી જ દીધુાં રગ્નના ઔયાયત્ર ય. 
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 2. અવ્મલશારુ, અલીચાયી, ઉતાલીમ સ્લબાલ ફશુધા 
આત્તી વજ.ે ક્ટમાયેઔ અણઔલ્પ્મ રાબમે આી જામ. ાવે ૈવા 
નશીં ન ે પક્ટત ચાય–ાાંચ લથની ફાઔી, છતાાં ભેં વયજન ે છઔે 
વુયત ઔૉરેજભાાં આખ બણલા ભઔરી. વયજ ત પક્ટત ઈન્ટય 
આટથવ (ફીજુ ાં લથ) ાવ; જુનીમય ફી.એ.ભાાંથી અધલચ્ચ ેબાખેરી. 
વયજ ફી.એ. થઈ ખઈ. છી ભાયા એલા જ ફીજા અલીચાયી, 
ઉતાલીમા નીણથમને યીણાભે અભે ફેઔાય થઈ, વુયત આવ્માાં. 
અન ેએથી વયજ એભ.એ. થઈ, પ્રાધ્માીઔા ફની. જીલનબય એ 
સ્થાન ેયશી, વભૃદ્ધી જોઈ–બખલી. 

 ૩. દીલ્શીથી ફેઔાય ખશૃસ્થી દયભીમાન 1956–'57ભાાં 
વયજ ેભાયી દેકાદેકીથી ઔરભ ઉઠાલી; યન્તુ પ્રથભ લાતાથ એલી 
ત નીજી આી ઔે, એઔ જ છરાાંખ ેત ેભને ભાઈર ઉંચથેી આાંફી 
ખઈ. એ લાતાથ ત ે ‘નશીં અન્ધારુાં , નશીં આજલાુાં' ફીજી લાતાથ ત ે
‘વાયીઔા ાંજયસ્થા' જનેી પ્રતીઔાત્ભઔતાને ઔાયણે આજમે એ 
ઉલ્લેકનીમ યશી છ.ે 

 4. શુાં પ્રતીતીુલથઔ સ્લીઔારુાં  છુાં ઔે, રેકીઔા તયીઔે વયજ 
ાઠઔની વજ થનપ્રતીબા ભાયા ઔયતાાં ગણી જ ઉંચી; આભ ત એઔ 
ળાયીયીઔ ઉંચાઈ વીલામ, ફધીમ યીતે એ ભાયાથી ઉંચા જ. ભન ે
થમુાં ઔે, એનુાં વજ થનઔામથ ન રુાંધાલુ જોઈએ ને તીત્ની તતાની 
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યીતે એઔવયકાાં લીઔવલાન દુયાગ્રશ વલેે, ત ઔદાચ એભની 
જીલનવ્મલસ્થા છીન્નબીન્ન થઈ જામ, વાંતાનનેમ વવલુાં ડ;ે 
વીલામ ઔે તે કુફ ધનીઔ લખથનાાં શમ. આથી ભેં સ્લેચ્છાએ ભાયી 
એ પ્રલૃત્તીન થડ બખ આી દીધ અન ે વયજ ાઠઔન ે
ુયફશાયભાાં કીરલાની ુયી તઔ આી; જ ેએભણે ફયાફય વાથથઔ 
ઔયી ફતાલી. એથી ઔઈ સ્તાલ ન યષ્ણ, ફરઔે આજ ેધન્મતા જ 
અનબુલુાં છુાં. તે તીવ્ર લેદનાનાાં ભાણવ શતાાં. નાની નાની 
અતીવુક્ષ્ભ એલી લદેના અન ેવાંલદેના એભન ેવતત ીડતી. 
એભણ ેબયુય આનન્દ, ઉલ્લાવ ભાણ્મ શળ;ે યન્ત ુવકુ, ળાાંતી, 
સ્લસ્થતા ત ઔદાી નશીં. વાઠ જ લે ચાલ્મા ખમાાં, એન ળઔ 
અલશ્મ થામ; ણ દુ:કદ આશ્ચમથ નશીં. એથી ઉરટુાં વાઠ લથ 
જટેરુાં રાફુાં જીલી ખમાાં એનુાં જ ભને વુકદ આશ્ચમથ! એભની વભગ્ર 
વજ થનવાભગ્રી જુન,ે ઔેલી ઔેલી તીવ્ર, વુક્ષ્ભ લદેના લેંઢાયતાાં એ 
આટરાાં લથ લીશમાથ, ુત્રવાંતાનન અબાલ ઔે યીટામયભેન્ટ જલેી 
ગટના એભની આખલી, લીળીષ્ટ, લીરક્ષણ દૃષ્ટીએ જ એભન ે
ીડ,ે એભના શૈમાન ેઉંડ ેઉંડ ેદભે. એન ઔઈ ઈરાજ નશત. 

 5. ુરુ ઔભામ ને ષ્ડી યવઈ તથા ગયઔાભ ઔયી, તીદેલ 
નઔયી યથી આલ ેએટરે એભન ેચા–નાસ્ત ધયતાાં ત્ની ચયણ 
ચાાં ે દેલ ભછુ ભયડ.ે તીદેલના શુઔભ, લીચાય, ભાન્મતા, 
ઈચ્છા ખભા–અણખભા, વભગ્ર જીલનાબીખભન ે ત્ની 
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ળીયવાલાંગ ખણી સ્લીઔાયે – એન ે શુાં  ષ્ડીની ખુરાભી જ વભજુ ાં, 
ષ્ડીજાતીનુાં અભાન. ષ્ડી સ્લતાંત્ર જ શલી જોઈએ; વમ્ણુથ સ્લતાંત્ર 
વ્મક્ટતીત્લ ધયાલતી ભાનલવ્મક્ટતી જ એ શમ. ભેં વયજને એની 
સ્લતાંત્રતા આી; જનેે યીણાભે એ ુણથ લીઔવી. એ ઔશેતી : 
જીલનભાાં ઔઈ આળા, અેક્ષા, ભશત્ત્લાઔાાંક્ષા અધુયી ન યશી. 

(((●))) 
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III 

અભાયાાં પ્રઔાળન 
અનુક્રમણીકા 

નલી દૃષ્ટી, નલા લીચાય, નલુાં ચીન્તન ભાણલા ઈચ્છતા લાચઔ 

ફીયાદય ભાટ ે ‘ભણી ભારુ પ્રઔાળને’ ઈ.ફુક્ટવનુાં પ્રઔાળન ઔયલાનુાં ઔામથ 

ઉાડી રીધુાં છ.ે અભારુાં  પ્રત્મેઔ પ્રઔાળન ભાત્ર વદ્વીચાયના પ્રવાય ભાટ ે

લાચઔભીત્રને ની:ળુલ્ઔ ભે છ.ે અભે 17 ભાચથ, 2019 વુધીભાાં નીચે 

ભુજફની 30 ઈ.ફુક્ટવનુાં પ્રઔાળન ઔમુાં છ.ે 

 1. 1. પ્રા. યભણ ાઠઔ (લાચસ્તી)ના 25 રેકની ‘અબીવ્મક્ટતી’ – 
ઈ.ફુઔ – 01 (ાનાાં : 113; ભુલ્મ : ભપત) 

2. શ્રી. દીનેળ ાાંચારના 25 રેકની ‘અબીવ્મક્ટતી’– ઈ.ફુઔ – 02 
(ાનાાં : 108; ભુલ્મ : ભપત) 

3. શ્રી. ભુયજી ખડાના 25 રેકની ‘અબીવ્મક્ટતી’ – ઈ.ફુઔ – 03 
(ાનાાં : 127; ભુલ્મ : ભપત) 

4. પ્રા. યભણ ાઠઔ (લાચસ્તી)ના ચીન્તનાત્ભઔ 37 રેકની (ઈ.ફુઔ) 
– ‘લીલેઔ–લલ્લબ’ (ાનાાં : 190; ભુલ્મ : ભપત) 

5. પ્રા. યભણ ાઠઔ (લાચસ્તી)ના 18 લીમ ય રકેરા ચીન્તનાત્ભઔ 
રેકભાાંથી 206 યૅળનરભુદ્દા તાયલી ઔાઢીને ‘લીલેઔલીજમ’ ગ્રાંથ 

તૈમાય ઔમો છ.ે આ ગ્રાંથની (ઈ.ફુઔ) – ‘લીલેઔલીજમ’ (ાનાાં : 131; 
ભુલ્મ : ભપત) 
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6. ળીક્ષણલીદ્ ડૉ. ળળીઔાાંત ળાશની ઈ.ફુઔ ‘આનન્દની કજ’ (ાનાાં : 
53; ભુલ્મ : ભપત)  

7. ળીક્ષણલીદ્ ડૉ. ળળીઔાાંત ળાશની ઈ.ફુઔ ‘ટીન–એજ’ભાાં ફમફે્રન્ડથી 
વાલધાન’ (ાનાાં : 51; ભુલ્મ : ભપત) 

8. શ્રી. યશીત ળાશના 25 રેકની ઈ.ફુઔ ‘અબીવ્મક્ટતી’ – ઈ.ફુઔ – 
04 ‘અધ્માત્ભના આટાાટા’ (ાનાાં: 111; ભુલ્મ :  ભપત) 

9. ળીક્ષણલીદ્ ડૉ. ળળીઔાાંત ળાશની ઈ.ફુઔ ‘આનન્દનુાં આઔાળ’ (ાનાાં 
: 116; ભુલ્મ : ભપત) 

10. પ્રા. યભણ ાઠઔ (લાચસ્તી)ની આત્ભઔથાની (ઈ.ફુઔ) – 
‘આત્ભઝયભય’ (ાનાાં : 257; ભુલ્મ : ભપત) 

11. આમથવભાજી અને રેકઔ શ્રી. નાથુબાઈ ડડીમાની ઈ.ફુઔ 
‘દુ:કનીલાયણના ભ્રાભઔ ઉામ’ (ાનાાં : 26; ભુલ્મ : ભપત) 

12. શ્રી. એન. લી. ચાલડાના 14 રેકની ‘અબીવ્મક્ટતી’ – ઈ.ફુઔ – 05 

‘ચાલાથઔ દળથન’ (ાનાાં : 96; ભુલ્મ : ભપત) 

13. શ્રી. દીનેળ ાાંચારના 20 રેકની ઈ.ફુઔ ‘અબીવ્મક્ટતી’ – ઈ.ફુઔ 
– 06 ‘વત્મવન્દુઔ’ (ાનાાં : 110) 

14. ળીક્ષણલીદ્ ડૉ. ળળીઔાાંત ળાશની ઈ.ફુઔ ‘વમ્ફન્ધભીભાાંવા’ (ાનાાં : 

83; ભુલ્મ : ભપત) 

15. ળીક્ષણલીદ્ ડૉ. ળળીઔાાંત ળાશની ઈ.ફુઔ ‘જીન્દખી ઔઈ યીત ે
જીલળ?’ (ાનાાં : 75; ભુલ્મ : ભપત) 

16 શ્રી. લલ્લબ ઈટારીમાના 10 રેકની ઈ.ફુઔ ‘અબીવ્મક્ટતી’ – ઈ.ફુઔ 

– 07 ‘લીચાયમાત્રા’ (ાનાાં : 84; ભુલ્મ : ભપત) 

17 શ્રી. ફી. એભ. દલે (જરે કાતાના નીલૃત્ત પ્રળાવઔ અને રેકઔ)ના 
08 રેકની ઈ.ફુઔ ‘ભ્રભ બાાંગ્મા છી...’ (ાનાાં : 90; ભુલ્મ : ભપત) 
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18 વુશ્રી. ઔાભીની વાંગલીના 11 રેકની ઈ.ફુઔ ‘અબીવ્મક્ટતી’ – ઈ.ફુઔ 
– 09 ‘ઔીતની શઔીઔત, ઔીતના પવાના?’ (ાનાાં : 72; ભુલ્મ : 

ભપત) 

19 શ્રી. દીનેળ ાાંચારના 12 રેકની ઈ.ફુઔ ‘અબીવ્મક્ટતી’ – ઈ.ફુઔ – 
10 ‘યૅળનારીઝભન ગાંટનાદ’ (ાનાાં : 93; ભુલ્મ : ભપત) 

20 શ્રી. યભેળ વલાણીના 14 રેકની ઈ.ફુઔ ‘અબીવ્મક્ટતી’ – ઈ.ફુઔ – 

11 ‘દેતે શૈં બખલાન ઔ ધકા’ (ાનાાં : 136; ભુલ્મ : ભપત) 

21 શ્રી. દીનેળ ાાંચારના 12 રેકની ઈ.ફુઔ ‘અબીવ્મક્ટતી’ – ઈ.ફુઔ – 
12 ‘યૅળનારીઝભન ગાંટનાદ–2’ (ાનાાં : 110; ભુલ્મ : ભપત) 

22 શ્રી. દીનેળ ાાંચારના 12 રેકની ઈ.ફુઔ ‘અબીવ્મક્ટતી’ – ઈ.ફુઔ – 

13 ‘યૅળનારીઝભન ગાંટનાદ–3’ (ાનાાં : 122; ભુલ્મ : ભપત) 

23 ળીક્ષણલીદ્ ડૉ. ળળીઔાાંત ળાશની ઈ.ફુઔ ‘વાંતાનભાાં વાંસ્ઔાયવીંચન’ 
(ાનાાં : 95; ભુલ્મ : ભપત) 

24 ળીક્ષણલીદ્ ડૉ. ળળીઔાાંત ળાશની ઈ.ફુઔ ‘ભૃત્મુભીભાાંવા’ (ાનાાં : 
34; ભુલ્મ : ભપત) 

25 ળીક્ષણલીદ્ ડૉ. ળળીઔાાંત ળાશની ઈ.ફુઔ ‘જીપ્વીની ડામયી’–‘એઔ 
વૈનીઔની નોંધથી’ (ાનાાં : 112; ભુલ્મ : ભપત) 

26 તત્લીજ્ઞાન–ભનલીજ્ઞાનના આજીલન અભ્માવી ડૉ. ફી. એ. યીકની 
ઈ.ફુઔ ‘ભન્ત્ર–મન્ત્ર–તન્ત્રનુાં અલીજ્ઞાન’ (ાનાાં : 101; ભુલ્મ : ભપત) 

27 ‘અબીવ્મક્ટતી’ બ્રખ ય ભઔુામેરા ‘અાંખદાન’ના રેકની ઈ.ફુઔ 
‘અાંખદાનથી નલજીલન’ (ાનાાં : 102; ભુલ્મ : ભપત) 

28 યૅળનારીસ્ટ લીક્રભ દરારની ઈ.ફુઔ ‘યૅળનારીસ્ટની દૃષ્ટીએ ખીતાન 
વાંદેળ’ (ાનાાં : 81; ભુલ્મ : ભપત) 
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29 ળીક્ષણલીદ્ ડૉ. ળળીઔાાંત ળાશની ડામયી–વાંગ્રશનાાં ‘લીચાયભતી’ની 

ઈ.ફુઔ ‘ળાણણનાાં ભતી’ (ાનાાં : 104; ભુલ્મ : ભપત) 

30 વુશ્રી. યચના નાખયીઔની ઈ.ફઔુ ‘આચાયી વફ જખ ભીરા’       
(પ્રા. યભણ ાઠઔન લીચાયલીલેઔ) (ાનાાં : 165; ભુલ્મ : ભપત) 

ભણી ભારુ 

●‘ઈ.ફુઔ’ પ્રઔાળઔ● 
405, વયખભ એાટથભેન્ટ, નલવાયી ઔૃી મુનીલવીટી વાભે, 

લીજરય. નલવાયી. સ્ટ : એરુ એ. વી. – 396 450  

વેરપન : 9537 88 00 66 

ઈ.ભેઈર : govindmaru@yahoo.co.in 
 

(((●))) 
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IV 

 

 
 

વત્મન ેતાન ાંથ ઔે અરખ ચઔા ઉબા ઔયલા જ નથી 
ડતા; ઔાયણ ઔે લૈજ્ઞાનીઔ વત્મ એ ઔેલ વત્મ કાતય જ ળધામ 
છ,ે જભેાાં છી ઔઈ ઈતય આળમનુાં સ્થાન જ નથી શતુ. ન્મુટન, 
આઈન્સ્ટાઈન ઔે યવેરે તાની ખાદી, આશ્રભ સ્થાી 
વમ્પ્રદામ નથી ચરાવ્મા. વત્મન ેએલા ટઔેા–ટબેાની આલશ્મઔતા 
જ નશીં. શ્રી અયલીન્દના ચેતનાની ઉત્ક્રાાંતીના વીદ્ધાાંતન ે ઠઔી 
ફેવાડલા ભાટ ે આશ્રભ સ્થામા ન ે એના અનમુામી ધ્માન, 
ધાયણ ઔમાથ જ ઔયે છ;ે છતાાં ચતેનાની ઔઈ ઉત્ક્રાાંતી થઈ જાણી 
નથી. લૈજ્ઞાનીઔ વત્મને પ્રખટ થલા ભાટ ેઆલાાં ઔભથઔાાંડન આધાય 
ફીરઔુર જરુયી ફનત નથી... વત્મન અસ્લીઔાય અન ે ભ્રભન 
સ્લીઔાય ળા ભાટ?ે ળીક્ષણઔાય, તફીફ, લઔીર, લૈજ્ઞાનીઔ – 
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સ્લાભી, ફાુ, ળાષ્ડીના અનુમામી શમ છ,ે એનુાં ઔાયણ 
ળુાં? ભાણવને યશસ્મભમ લાત ભાની રેલાભાાં જટેરી ભજા આલે છ,ે 
એટરી ભજા વાદા, વય વત્મ સ્લીઔાયી રેલાભાાં આલતી નથી. 
આભ, આધ્માત્ભીઔ પ્રલૃત્તી વાભાન્મ જન ભાટ ે એઔ ભશત્ત્લનુાં 
ભનયાંજન છ.ે ઉયાન્ત એલી અરોઔીઔ ફાફતભાાં ભાનલાથી, એલી 
ચચાથ, ખષ્ઠીભાાં પ્રલૃત્ત થલાથી ભાણવને તાના અશભનુાં 
ઉધ્લીઔયણ થતુાં અનુબલામ છ,ે જ ેએને વુકદ રાખે છ.ે ાણી– 
શાઈડરજનના ફ ે અન ે ઑક્ટવીજનના એઔ યભાણુનુાં ફનેરુાં છ ે
એલી નઔયી લજૈ્ઞાનીઔ શઔીઔત જાણ્મા ફાદ એભાાંથી ઔળુાં ચચાથમગ્મ 
પ્રાપ્ત થતુાં નથી. યીણાભે એથી કાવ આનન્દ ઔે અશમ્ વન્ત 
અનબુલાત નથી. ફીજી ફાજુ, ‘બ્રષ્ઢ વત્મભ, જખત ભીથ્મા’ જલેા 
ઔ ઔલ્ીત વીદ્ધાન્તની તભે અનન્તઔા વધુી જાતજાતની ચચાથ 
ઔમાથ ઔય અન ેલીલીધ તઔથ–ઔઔડાાં ઔાઢ્યા જ ઔય! લી એભાાંમ જો 
તભે તભારુાં  ઔળુાંઔ ભોરીઔ ખઠલી દઈ ળઔ ત તભાયા આનન્દ–
અશમ્ અને ભશત્તા ફેવુભાય લધી જામ. પ્રાચીન ધભથગ્રાંથના લીદ્વાન 
ખણાતા લતથભાન બાષ્મઔાય ફયાફય આલ જ કેર ઔયીને, લાશ 
લાશ ભેલે છ ેઅન ેધન્મ ધન્મ થઈ જામ છ.ે 

–યભણ ાઠઔ ‘લાચસ્તી’ 

વભાપ્ત 
અનુક્રમણીકા 


