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I 

વમ્ાદકીમ 
અનુક્રમણીકા 

 વુયતના ‘ગુજયાતભીત્ર’ અને ભુમ્ફઈના 
‘વભકારીન’ દૈનીકની રકપ્રીમ કૉરભ અનુક્રભે 
‘યભણભ્રભણ’ અને ‘વાંળમની  વાધના ’  દ્વાયા 
સ્ભયણીમ યભણબાઈ ાઠક ‘લાચસ્તી’એ ધાભીક 
યીતયીલાજો અને ધભગઘેરી પ્રજાની ફેલકુપીને 
ડકાયી ને અન્ધશ્રદ્ધા લીયધી  યૅળનર ચલ 
ચરાલી શતી. તેના ભાનલતાલાદી લીચાયલાા 
રેખથી ભાયા જલેા અનેકનુાં જીલન ઘડામુાં છ.ે એર્રુાં 
જ નશીં લાચક ભાનલજીલનન વાચ ધભગ ાભી ળક્મા 
છ.ે  

‘અબીવ્મક્તી’ બ્રૉગના લાચકભીત્ર તયપથી 
પ્રા. યભણબાઈના ભુલ્મલાન યૅળનર લીચાય ધયાલતાાં 
ુસ્તકની ભાાંગ પ્રાપ્ત થઈ; યન્તુ તેનાાં ુસ્તક 
આઉર્ પ પ્રીન્ર્ છ.ે ભાયા ‘અબીવ્મક્તી’ બ્રૉગ ય 
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યભણબાઈના ફશુઆમાભી, ફશુઅલગાશી અને 
ફશુભુલ્મ 41 રેખ પ્રગર્ કયલાભાાં આવ્મા છ.ે આ 
તભાભ રેખને લાચકભીત્ર તયફ્થી ખુફ જ વાય 
આલકાય અને પ્રતીવાદ વાાંડત યહ્ય છ.ે  
ાઠકવાશેફના જન્ભ દીલવે તે ૈકીના 12 રેખની 
‘ઈ.ફુક’ ‘સ્લગગ ધયતી ય છ’ે રકાીત કયી ને શુાં 
આનન્દ અને ગોયલ અનુબલુાં છુાં. 

‘ભણી ભારુ પ્રકાળન’ના નેજા શેઠ 32ભી અને 
પ્રા. યભણબાઈ ાઠકની આ ાાંચભી ‘ઈ.ફુક’ પ્રગર્ 
કયલાભાાં આલ ે છ.ે ‘ઈ.ફુક’ ‘સ્લગગ ધયતી ય છ’ે 
દેળદેળાલયના લાચકભીત્રન પે્રભ પ્રાપ્ત કયળ ે ત જ 
ભાય યીશ્રભ વાથગક. લાચકભીત્ર તાનાાં વુચન/ 
પ્રતીબાલ ાઠલળ ે ત ‘ઈ.ફકુ્વ’રુી આ 
‘લીચાયગાંગા’ને વતત લશેતી યાખલાના ભાયા 
ઉત્વાશભાાં ચક્ક્વ લધાય થળે. 

પ્રા. યભણબાઈ ાઠક કેલુાં ‘જીવ્મા’, ત ે
લાચકભીત્રન ેજાણલા ભે તે ભાર્ ે ‘આધુનીક ભશી : 
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પ્રા. યભણબાઈ ાઠક (લાચસ્તી)’ રખે આ 
‘ઈ.ફુક’ભાાં વાભેર કમો છ.ે આ રેખ ફદર રેખક 
લલ્લબબાઈ ઈર્ારીમાન આબાય ભાનુાં છુાં. 

 આ ‘ઈ.ફુક’ના લીમન ેવુાંદય યીતે અબીવ્મક્ત 
કયતુાં ભુખષૃ્ઠ તૈમાય કયલા ફદર ચીત્રકાયશ્રી યણભર 
વીંધલન આબાય ભાનુાં છુાં. 

અાંતભાાં, ‘અબીવ્મક્તી’ બ્રૉગના વરાશકાય 
ઉત્તભ + ભધુકાન્તા ગજ્જય તથા યભેળબાઈ વલાણી 
વાશેફને ત કેભ બુરામ...? 

ધન્મલાદ. 

●ગલીન્દ ભારુ● 
405, વયગભ એાર્ગભેન્ર્,  

નલવાયી કૃી મુનીલવીર્ી વાભે, 
લીજરય. નલવાયી.  

સ્ર્ : એરુ એ. વી. – 396 450  

વેરપન : 9537 88 00 66  

ઈ.ભેઈર : govindmaru@yahoo.co.in 

(((●))) 
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1 

અત્રૈલ લીશ્વ બલત્મકેનીડમ્ 
અનુક્રમણીકા 

 વુયતના એક ળીક્ષક ભીત્રે શવતાાં શવતાાં, 
છતાાં ખેદુલગક કહ્યુાં : ‘ળ પ્રજાવત્તાક દીન અને 
ળેનુાં ધ્લજલન્દન? આજ ે વલાયે અભાયી સ્કુરભાાં 
ધ્લજલન્દન પ્રવાંગે ાંદય ળીક્ષક અને અગીમાય 
લીદ્યાથી શાજય શતા!’ 
 ફીજા એક વાથીએ દરીર કયી કે, પ્રજા 
ભોંઘલાયી, ફેકાયી, આત્તી તથા વભસ્માથી 
ત્રાવીત્રાવી ગમેરી છ ેએને એલ ઉત્વાશ જ ક્માાંથી 
યશે કે ચાર, બાલ તથા બાલનાુલગક યાષ્ટ્ રધ્લજને 
લન્દના કયીએ! 
 ભેં કહ્યુાં : ‘પ્રજા વભસ્મા તથા જીલનનાાં 
વુખાનન્દ નષ્ટ્ કયતી આત્તીથી ત્રાવી ગઈ છ.ે 
એર્રે એને પ્રજાવત્તાક દીનભાાં આલ કળ યવ નથી 
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– એલ તભે ફચાલ કય છ, ભાંજુય! યન્તુ આજ ે
યજુ થતાાં ર્ી.લી.નાાં દૃશ્મ તયપ તભને નજય કયાલુાં.’ 
ભેં તેશ્રીને ચારી યશેરા એક ભશાલગરુ ભેાનુાં 
દૃશ્મ ફતાવ્મુાં. રાખ રક ઉબયાતા શતા! નદીના 
‘લીત્ર’ જભાાં ભશાસ્નાન કયલા ડાડી કયતા 
શતા! આજના સ્નાનન ભશીભા અયમ્ાય શત. 
એર્રે વાાંબેરા આાંકડા ભુજફ, દવ રાખ ભાણવ 
એનુાં ુણ્મ કભાલા વાત ેઢીનાાં ા ધલા ડાડી 
કયતા શતા.. છી અખફાયભાાંથી લી અન્મ એક 
ધાભીક જુરુવનુાં દૃશ્મ ભેં તેને ફતાવ્મુાં; જે 
શજાયની વાંખ્માભાાં યડ ય નીકી ડી, બમાંકય 
બીડ જભાલી, નીદો રકન ર્રાપીક જાભ કયી યહ્યા 
શતા. જાતજાતના ‘ધાભીક’(?) કાયથી વભગ્ર 
નગય ધ્લની પ્રદુણથી ત્રસ્ત શતુાં. રક લધાયાભાાં 
પર્ાકડામ ગજલતા શતા.. એ છી, ભેં ેરા 
ફચાલકતાગ ભીત્રને પ્રશ્ન કમો કે, ‘તભને રાગે છ ે કે 
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આ પ્રજા ભોંઘલાયી, ફેકાયી, તાંગી કે વભસ્મા 
આત્તીથી ત્રાવીત્રાવી ગઈ છ?ે અયે, આ પ્રજા 
ત ઉત્વાશ – ઉત્વલથી થનગની ને ધભધભી યશેરી 
સ્ષ્ટ્ દેખામ છ.ે એને ક ખાણીીણી કે ળુદ્ધ 
શલા–ાણીની કઈ તાંગી ડતી નથી. એને ત 
ુણ્મની તાંગીની જ પીકય છ ેઅને એથી લધુને લધુ 
ુણ્મ કભાલા તે આભ ભાઈરના ભાઈર દડ ે છ,ે 
અને આલી કડકડતી ઠાંડીભાાં નદીનાાં ‘લીળુદ્ધ(!)’ 
જભાાં ઝાંરાલે છ!ે કેર્રા અકસ્ભાત થમા, કેર્રા 
ભમાગ, કેર્રા દાઝી ગમા? – એના લીલીધ આાંકડા 
ભીડીમા આતા યશે છ;ે યન્તુ કને કેર્રુાં ુણ્મ 
ભળ્ુાં! એન આધ્માત્ભીક અભુલ્મ આાંકડ કે વલ ે
જાશેય થતા જ નથી! અધધધ! આર્રા ફધા અને 
આર્રી ફધી જાતના ફાલા જોઈને જ શુાં ત 
દુ:ખીદુ:ખી થઈ ગમ : કળુાં જ વજ ગનાત્ભક કાભ 
કમાગ લીના આર્રા ફધા રાખ ભાનલી ભપતનુાં 
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ખાઈને આલી અલનલી લેળબુાનુાં પ્રદળગન કયી 
યહ્યા છ!ે આ ફધ ફજ ત આખયે આ ગયીફ 
દેળની દયીદ્ર તથા અબાલગ્રસ્ત પ્રજાને ભાથે જ ને! 
 ભેા જલેાાં જ લયઘડા, માત્રા લગેયેભાાં 
શજાય ભાથાાં શાથી–ધડા–ારખી ય વલાય થઈને 
ધીભી ગતીએ, યડ યકી, આગ લધતાાં લાયમ્લાય 
નજયે ચઢ ેછ ેઅને તે ાછુાં આ એકલીવભી વદીના 
(આ દેળભાાં ત ‘કશેલાતા’) લીજ્ઞાન મુગભાાં! શે 
તેના ઈશ્વય, તુાં એભને ભાપ કયજ;ે કાયણ કે ત ે
ળુાં કયી યહ્યા છ ેતે એ તે ખુદ જ નથી જાણતા! 

ફર, ક્માાં છ ે ભોંઘલાયી? ક્માાં છ ે જીલન 
જરુયીમાતની ચીજોની તાંગી? અશીંની પ્રજાને ત 
શજીમ ‘ુણ્મની તાંગી’ જ ઘનઘય ીડી યશી છ ે
અને એથી જ ુણ્મદામક તશેલાયે–પ્રવાંગે રક 
બુયાાંર્ા થઈને ુણ્મ કભાઈ રેલા આભથી તેભ 
રગબગ ફાયેભાવ દડતાાં જ યશે છ!ે અને વયકાય 
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ણ તાનાાં ‘ા’ ધલા આલા પ્રવાંગએ રકને 
ફેપાભ દડલાની તભાભ વગલડમ કયી આે છ!ે 
ભને બાયે કુતુશર થમુાં. એર્રે એક અનુબલી કાકાને 
ુછ્ુાં, ‘કાકા, આ ુણ્મ એર્રે ળુાં? કથેરા 
ાણીભાાં ર્ાફન્ધ ડફુકાાં ભાયલાથી ુણ્મ કેલી યીત ે
ભે?’ ... કાકા ક્રધે બયામા ને ફલ્મા, ‘શે ાી 
જીલ, તુાં ઘય નયકભાાં જ જલાન!’ ભેં શવતાાંશવતાાં 
જલાફ આપ્મ, ‘કાકા એ સ્થ અશીંના કયતાાં ત 
જરુય લધુ વારુાં  શળે!’ તે લધુ ખીજામા ને ફલ્મા 
કે ‘તભાયા રકભાાં યાષ્ટ્ રીમ બાલના જ નથી, 
ધીક્કાય!’  

છી લી ભેં કેર્રાક કીળય લીદ્યાથીને 
યકીને ુછ્ુાં, ‘અલ્મા બાઈ, તભે રક 
ધ્લજલન્દનભાાં કેભ જતા નથી? 

એ ઉગતી ેઢીના ઉત્તયમ વાાંબલા ને 
વભજલા જલેા છ ે : એક જણ કશે, ‘કાંર્ા આલ ે
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છ.ે’ ત ફીજો લી ફલ્મ કે ‘ત્માયે જ ર્ી.લી. ય 
એક ભસ્ત કામગક્રભ ચારત શત...’ 

લાસ્તલભાાં આ પ્રત્મુત્તય ત ફશુભતી 
મુલાજગતન જ છ.ે ત્રીજાએ લી કહ્યુાં કે, ‘ઠાંડી 
ફશુ રાગે છ!ે’ અને ચથાએ ત લી વોથી વુન્દય 
જલાફ લાળ્ અથાગત્ તેણે ત લત પ્રશ્ન જ કમો 
કે, ‘આભ વલાયે વલાયે ધ્લજલન્દન કયલા દડી 
જઈ, યજાન દીલવ ફગાડલાની કાાંઈ અનીલામગતા? 
શુાં ત ઉઠ્ય જ નલ લાગ્મે!’ આલી ઉંઘણળી પ્રજાની 
જ આ બાલી ેઢી! 

ભને રાગે છ,ે આલા જલાફ એ આણી 
અધુયી કે અલી કેલણીની જ નીળાની છ.ે થડાાં 
લો ુલે કેર્રાક ‘વુળીક્ષીત’ ગૃશસ્થ અભને 
(લગદાય વભજીને) ભલા આવ્મા કશે : ‘આણાાં 
ાઠ્યુસ્તકભાાં ફધા જ ધભગના ભર્ા ધભગુરુ 
લીળે મા તેના ચભત્કાય લણગલતા ાઠ છ;ે પક્ત 
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અભાયા જ આદ્ય ધભગગુરુ લીળેન કઈ ાઠ નથી. 
ત ાઠક વાશેફ એલ ાઠ એભાાં દાખર થામ એલ 
કાંઈક પ્રમત્ન કયળ? એલુાં કાંઈક માદ છ ેકે ફેંગ્રય 
મુનીલવીર્ીના લાઈવ ચાન્વેરય શ્રી. નયવૈંમાએ એક 
લાય કશેરુાં કે ‘આણી કેલણી એક જ શેત ુવીદ્ધ 
કયે છ ે – અબણ અન્ધશ્રદ્ધાુ ઘર્ાડીને 
વુળીક્ષીત અન્ધશ્રદ્ધાુ ેદા કયલાન!’ 

તેશ્રીની લાત કે પયીમાદ કે લેદના 
ફીરકુર વાચી : ેરા તાના ગુરુન ાઠ દાખર 
કયાલલા ઉત્વુક એલા વદગૃશસ્થ, જે ભને 
ભલા આલેરા તે, ફધા જ  બણેરા 
ડીગ્રીધાયી શતા, અથાગત્ વુળીક્ષીત 
અન્ધશ્રદ્ધાુ! જો તે ધભગગુરુને ફદરે, 
‘આજકાર લીદ્યાથી ધ્લજલન્દનભાાં શાજય નથી 
યશેતા એનુાં કાંઈક કયલુાં જોઈએ; અભ્માવક્રભભાાં 
આજની ેઢીભાાં યાષ્ટ્ રબાલના પ્રગર્ ે એલા જોયદાય 
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ાઠ દાખર કયલા જોઈએ.’ એલી કઈ દયખાસ્ત 
રઈને આવ્મા શત ત ભને આ દેળના બાલી લીળ ે
થડકેમ આળાલાદન અનુબલ થાત. 

આજની ેઢીભાાં ‘શુાં એક બાયતીમ છુાં. બાયત 
ભાય દેળ છ.ે.’ એલી કઈ વબાન બાલના પ્રલતગતી 
જોલા જ ભતી નથી. મુલાેઢીને રેળ ભાત્ર ડી 
નથી કે, આણ દેળ કેલી બમાનક કર્કર્ીભાાંથી 
વાય થઈ યહ્ય છ ેઅને એલા આ દેળના નાગયીક 
તયીકે આણે કાંઈક કયલુાં જ જોઈએ! એ આણી 
પયજ છ ેઅયે, કેલ મુલા ેઢીને જ ળા ભાર્ ેદ 
દેલ? ુખ્તની જભાત ણ ક્માાં કળી યાષ્ટ્ રીમ 
જલાફદાયીના ખ્મારથી વાંચીત છ?ે ના, એ ફધાને 
ત ઐશીક અસ્તીત્લભાાં રખરુર્ ૈવા કભાલા છ ે
અને છી યરકભાાં ‘વુખી’ થલા ભાર્ ે ુણ્મનુાં 
બાથુાં ફાાંધી જલુાં છ!ે 
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અકસ્ભાત એ જ પ્રજાવત્તાક દીનની ભડી 
વાાંજ ે લી એક લમલૃદ્ધ સ્લાતન્્મ વેનાનીને 
ભલાનુાં ફન્મુાં. તે કશે, ‘ાઠક વાશેફ, આલુાં 
યાષ્ટ્ ર વજ ગલા આણે સ્લાતન્્મવાંગ્રાભ ખેરેર, 
રાઠી ખાધેરી અને કાયાલાવ લેઠરેા? 

ભેં કહ્યુાં, ‘એ જ આણી બુર થઈ, આ પ્રજાને 
વાચા સ્લરુે ખ્મા લીના જ, આણે એને ભાર્ ે
આઝાદી રાલલા નીકી ડ્યા – ભર્ાભાાં ભર્ી 
બુર ત ગાાંધીજીની થઈ; જે આ પ્રજાની નાડ 
ાયખી જ નશતા ળકતા, આ પ્રજાને એના વાચા 
સ્લરુે ફીરકુર ખતા જ નશતા. ફાકી 
આણે વો ત્માયે અાંગ્રેજ ળાવક ાવે એલી જ 
ભાાંગણી કયત કે, ‘એભને આઝાદી બરે આલતાાં વ 
લગ છી આજો! દયભીમાન એભને એક સ્લતન્ત્ર 
રકળાશી પ્રજાવત્તાકના જલાફદાય નાગયીક તયીકે 
ાક્કા તૈમાય કયલાની મજના અભરભાાં ભુક!’ 
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લાસ્તલભાાં ત અાંગ્રજો એ જ વુકામગ ફનાલી યહ્યા શતા; 
ણ શીર્રયે આખી દુનીમાની વુખળાન્તી, પ્રગતી તથા 
વ્મલસ્થીત પ્રલૃત્તી અને આમજન વદન્તય અસ્તવ્મસ્ત 
કયી નાખ્મા! ફાકી, કૉંગ્રેવની સ્થાના તથા ાંચામત, 
રકર ફડગ અને પ્રાન્તીમ ધાયાવબા વશીતની 
અાંગ્રેજોની લશીલર્ી વ્મલસ્થા બાયતીમ પ્રજાભાાં 
રકળાશી ભાનવ તથા યાષ્ટ્ રીમ અબીગભનુાં ઘડતય 
નક્કય તથા આલશ્મક યીતે અચુક જ કયી યશી શતી. 
આ દૃષ્ટ્ીએ આભ અધકચયા તૈમાય થમરેા એક 
રઘુભતી બાયતે જ ગાાંધીજીને ભ્રભભાાં નાખી દીધા! 
ગાાંધીજીએ શીંદીની ભશાનતા તથા બાલી લીશ્વભાાં તેણ ે
પ્રદાન કયલાના ભુલ્મલાન (આધ્માત્ભીક) પાા લીળે જ ે
ભર્ાભર્ા દાલા કમાગ છ.ે એ લાાંચતા આજ ેત શવલુાં જ 
આલે. 

બયતલાક્મ 
એક મુલકને ુછતાાં એણે જ વુન્દય તથા 

વાચ જલાફ લાળ્ કે, ‘લતગભાન યીસ્થીતીભાાં 
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બરે આણે યાષ્ટ્ રપે્રભ મા નાગયીક જલાફદાયીની 
આલશ્મક્તા ચચીએ; યન્તુ એ કઈ ઈરાજ નથી. 
ભાર્ ે જ શુાં યાષ્ટ્ રલાદી નશીં; લૈશ્વલીકતાલાદી છુાં. 
ભાનલજાતને કેલ વભસ્માથી જ નશીં; વલગનાળ 
મા નીકન્દનભાાંથી ણ એને ઉગાયી રેલાન આજ ે
એક ભાત્ર ભાગગ લીશ્વવયકાય જ છ.ે આજ ેલીજ્ઞાનની 
અજોડ તથા અદ્બુત પ્રગતીએ લીશ્વને એક નાનકડુાં 
યાષ્ટ્ ર જ ફનાલી દીધુાં છ.ે’ – આ મુલક યેળનારીસ્ર્ 

છ.ે   

 (((●))) 
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2 

ધાભીકતા ઘર્ી યશી છ ે: આનન્દ! 
અનુક્રમણીકા 

ન શી કલ્માણકૃત્ કશ્ચીત્ 

દુગગતીમ્ તાત ગચ્છતી । 

આ વાંવાયભાાં તભે જો કઈ ણ કલ્માણકાયી, 
રકશીતકાયી, વારુાં  કાભ કયળ, ત તેનુાં કદાી 
ખયાફ, અભાંગરકાયી યીણાભ આલળે નશીં. 

●શ્રીભદ્ બગલદ્ ગીતા● 

આણી પ્રજા અને ચક્કવ વન્દબે કદાચ 
વભગ્ર ભાનલજાત ધાભીક દૃષ્ટ્ીએ, અથાગત્ 
ધભગઘેરછાભાાં ીછશેઠ કયી યશી છ;ે એલા 
નીયાળાલાદી ઉદ્ગાય અભાયા વક્રીમ તથા ઉત્વાશી 
યૅળનારીસ્ર્ કામગકય ફીયાદય અને કલચીત્ શુાં તે 
ણ નીવાવા વાથે વ્મક્ત કયી ફેવુાં છુાં; ત્માયે આ 
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આશ્વાવનરુે શુાં ગીતાનુાં ઉયક્ત વુલાક્મ છી 
ર્ાાંકુાં છુાં. ભીત્ર, આણી પ્રલૃત્તી જગતની 
ભાનલશીતકાયી પ્રલૃત્તીભાાંમ વોથી ફશેતય 
કલ્માણકાયી વેલાકામગ છ;ે એર્રે એનુાં કભવે કભ 
અળુબ–શાનીકાયક યીણાભ ત નથી જ આલલાનુાં! 
ભાર્ ે કામગ કયતા યશ; યીણાભની પીકય ના કય! 
શુાં નીયાળાલાદી નથી, ત ભીથ્મા આળાલાદી ણ 
નથી જ; ભતરફ કે યીણાભને શકાયાત્ભક બાલે 
જોલુાં અને કભગ કયતા યશેલુાં. 

શભણાાં એકાદ ભાવ ુલે, 6 ભે, 2013ના 
યજ, ભુમ્ફઈથી વાત શભવપય ભીત્ર ખાવ ભાયી 
ખફય જોલા અને યૅળનારીઝભ અાંગે લીલીધ 
ાવાાંની ચચાગ કયલા ભાયે ત્માાં ધામાગ શતા. તેન 
તાન વન્તકાયક પ્રતીબાલ રખી જણાલતાાં,          
શ્રી. નયેન્દ્ર ભવયાણી narendramasarani@yaoo.in 
રખે છ ે કે, ‘ખુફ આનન્દ થમ: દૃઢ નીધાગય અને 

mailto:narendramasarani@yaoo.in
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કેન્દ્રીકૃત ુરુાથગ ભાનલીની જીન્દગી કેલી રર્ી 
નાખે છ,ે એન ુયાલ ભળ્.’ વાયાાંળરુે ભાયે 
એર્રુાં જ જણાલલાનુાં કે, જો તભે ક્રાાંતી કયલા 
કૃતનીશ્વમી શળ અને કુરુઢી, યમ્યા, 
ધાભીક ભાન્મતા તથા કુયીલાજોન શીમ્ભતબેય 
વાભન તથા બાંગ કયળ, ત વભાજ તભને કળુાં જ 
કયી ળકળે નશીં; આખયે તભે વપ જ થળ. 

શભણાાં એક અકલ્નીમ વભાચાય લાચલાભાાં 
આવ્મા; જ ે યૅળનારીસ્ર્ ફીયાદયન ઉત્વાશ 
લધાયનાયા અને ભાનવભાાંથી નીયાળાબલ નાફુદ 
કયલાભાાં ઘણા પે્રયક નીલડી ળકે તેભ છ;ે એ 
વભાચાયનુાં ભથાુાં છ;ે ‘બાયતલાવીની 
ઈશ્વયભાાંથી શ્રદ્ધા ઘર્ી યશી છ’ે. શલે એક ફાજુ 
આણે જ્માયે વ્મથીત નજયે ધભગઘેરછાભાાં લધાય 
થઈ યશેર જોઈએ છીએ, ત્માયે નીયાળ–શતાળ થઈ 
જઈએ, એ સ્લાબાલીક છ.ે દા.ત., કુમ્બભેાભાાં દવ 
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કયડ ભાણવ ઉભર્ી ડ ેઅને કચડાઈ ણ ભયે કે 
છી આભ પ્રજાના આયાધ્મ ગણામ એલા ુરુ 
ઉઘાડા ગે ચારતા ચાદય ચઢાલલા જામ, વનાન 
ભુગર્ ચડાલે અને વીદ્ધી–લીનામકના દળગન કયલા 
ફેત્રણ કીરભીર્ય રાાંફી રાઈનભાાં ફેલકુપ જલેી 
ળકર વાથે ઉબેરા નજયે ચઢ.ે ત્માયે ની:શ્વાવ વાથે 
ઉદ્ગાયાઈ જામ કે આર્આર્રા યૅળનારીસ્ર્ 
ુરુાથગનુાં ળુાં આ જ પ? યન્તુ શલે વભજામ છ ે
કે, આ ત ફશુભતીની ફેલકુપીનાાં કેલ ઉરક 
દળગન છ;ે શકીકતે ત ભાનલજાતભાાંથી ઈશ્વયની 
અભાંગર ભાન્મતા વયી જ યશી છ.ે એને ભાર્ ે
લાાંચ નીચેના વભાચાય : 

‘ધાભીકતા અને શ્રદ્ધા લીમક લૈશ્વીક વલ ે
ભુજફ, બાયતભાાં ધભગભાાં નશીં ભાનનાયાની 
વાંખ્માભાાં નોંધાત્ર લધાય થમ છ.ે 2005ભાાં થમેરા 
વલે દયભીમાન, બાયતલાવીભાાંથી 87 ર્કા 
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વ્મક્તીએ જણાવ્મુાં શતુાં કે અભે ઈશ્વય તથા 
ધભગભાાં શ્રદ્ધા ધયાલીએ છીએ! શલે આજ ે2013ભાાં 
થમેરા વલેભાાં 81 ર્કા પ્રજાજનએ જણાવ્મુાં છ ે કે, 
અભે ધાભીક તથા શ્રદ્ધાુ છીએ. આભ, આઠ લગભાાં 
ઈશ્વય તથા ધભગભાાં ભાનનાય રકની વાંખ્માભાાં છ 
ર્કાન ઘર્ાડ થમ છ!ે’ અને કેલ બાયતભાાં જ 
નશીં; વભગ્ર લીશ્વની ભાનલજાતભાાં ણ ભુખ્મત્લે 
આલુાં જ લરણ દૃષ્ટ્ીગચય થમુાં છ,ે અથાગત્ 
આસ્તીકની વાંખ્મા ઘર્તી જામ છ;ે જભેાાં વોથી 
ભર્ી ર્કાલાયી ચીનની છ,ે જ્માાં ફીન ધાભીક એલા 
નાસ્તીક રકની વાંખ્માભાાં 77 ર્કાન લધાય થમ 
છ.ે આ યીણાભ ત્માાંની વયકાયના ધાભીક ઘેરછા 
લીરુદ્ધના વક્રીમ ગરાાંને ણ આબાયી છ ેએ ખાવ 
નોંધલુાં યહ્યુાં. બાયતભાાં આ ર્કાલાયી પક્ત 16 ર્કા 
છ.ે ત એ પ્રત્મે પ્રજા તથા વયકાય ઉબમ જાગ્રત 
તેભ જ વક્રીમ થામ એલ અનુયધ કયીએ!  
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એક લાત અત્રે બાયુલગક છતાાં નમ્રતાુલગક 
નોંધુાં કે, અાંગ્રેજો ત ફશુ વાયા–ળાણા ળાવક શતા; 
તે બાયત ય ળાવન સ્થાીને જાણે કે આણા 
આબાયી ફન્મા શતા! દા.ત., બ્રીર્ીળ વયકાયે 
બાયતીમ વામ્રાજ્મની વત્તાની રગાભ શસ્તગત 
કયતાાં, ભશાયાણી લીક્ર્યીમાએ જ ે ઢાંઢયે ફશાય 
ાડ્ય, એભાાંની એક કરભ શતી : ‘અભે બાયતીમ 
પ્રજાની ધાભીક ફાફતભાાં ફીરકુર દખરગીયી 
કયીળુાં નશીં,’ અને આ લચન તેએ ત મથાથગ 
ાી ણ ફતાવ્મુાં; યન્તુ એનુાં ત એક દુષ્યીણાભ 
એલુાં આવ્મુાં કે, આણી કુરુઢી કામભ યશી, 
ધભગધતીંગ ચારુ જ યહ્યાાં અને વુખળાન્તી તથા 
વભૃદ્ધી–વરાભતી અને લૈજ્ઞાનીક વાધન લધતાાં, 
આણી ધભગઘેરછાભાાં લી ાગર તથા 
ચીન્તાજનક લધાય થમ! 
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એક અતીદુ:ખદ, આઘાતજનક દાખર ર્ાાંકુ 
ત, ફાણભાાં શુાં  અનેક લાય ાલાગઢનુાં આયશણ 
કયી, ભફરખ પ્રલાવ–આનન્દ ભાણી આલેર : 
યભ ળાન્ત–પ્રળાન્ત, ભનબય તથા સ્લચ્છ પ્રાકૃતીક 
વોન્દમગ અને નીભગ તથા ભીઠાાં ભધ અને નીભગાાં 
જાળમ, લાતાલયણ આખુાં ભશેક ભશેક થામ... 
ફવ, લગતાયશણન આનન્દ જ આનન્દ!!! જ્માયે 
શભણાાં શુાં ાલાગઢ ગમ, ત બમાંકય બીડ, અવહ્ય, 
ભાથુાંપાડ ગન્દકી તથા દુગગન્ધ અને લી તેર્ીભાાં 
રીવન કાપર; જણેે અભને અર્કાવ્મા કે, 
‘તભાયી કાય રઈને તભે ઉય નશીં જઈ ળક! 
ાકીન્ગની ફીરકુર જગ્મા જ નથી!’ ફર, પ્રજાના 
ધાભીક સ્લાતન્્મનુાં આલુાં વલગનાળી યીણાભ! 

ભારુાં  કશેલાનુાં એ છ ે કે, અાંગ્રેજો ત લીદેળી 
વમ્રાર્ શતા; એથી બાયતીમ પ્રજાને ખુળ કયલા 
વમ્ુણગ ધાભીક સ્લાતન્્મ આ–ે એ વભજી ળકામ. 
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તેભ છતાાં, તેએ ણ વતી થલાન યીલાજ તથા 
ફારગ્ન પ્રતીફન્ધક કામદા કયલા જ ડ્યા શતા. 
યન્તુ આઝાદી સ્થાતાાં, શલે ત બાયતીમ પ્રજાનુાં 
તાનુાં જ ળાવન આવ્મુાં છ.ે ત્માયે દેળને ીડતાાં મા 
શાની કયતાાં તભાભ અનીષ્ટ્ કામદાથી દુય કયલાની 
તેની ત રકળાશી પયજ જ ફની યશે છ.ે શલે 
લીચાય કય! એકાદ ભશીના જરે્ર રાાંફ ચારત 
કુમ્બભે યાષ્ટ્ રન કેર્કેર્ર ભીથ્મા ફગાડ, કેર્કેર્રાાં 
વભમ, શ્રભ, વમ્ત્તી લેડપે છ!ે ગન્દકી તથા 
યગચા પેરાલે છ ેઅને નદીભાાં ગમ્બીય પ્રદુણ 
વજ ે છ!ે ત્માયે યાષ્ટ્ રીમ– પ્રજાકીમ વયકાયે ત 
લીચાયલુાં જ ઘર્ ેકે, આલાાં ધભગધતીંગથી યાષ્ટ્ રને ળ 
રાબ? આણા જ ભશાુરુ, ળાંકયાચામગજીથી 
ભાાંડીને તે ભશી દમાનન્દજી વુધીના ધભગુરુએ 
આલાાં શાનીકાયક કભગકાાંડને અથગશીન રેખાલી, એન 
લીયધ જ કમો છ.ે ત્માયે પ્રજાકીમ વયકાયે ત એના 
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ય પ્રતીફન્ધ પયભાલલ જ જોઈએ. આણા 
ગુજયાતભાાં બયાતી ‘રુારની લ્લી’ ણ આલ જ 
એક ભીથ્મા યાષ્ટ્ રીમ ફગાડ છ;ે છતાાં એ ફન્ધ 
કયાલલાના  કે વુધાયલાના યૅળનારીસ્ર્ના પ્રમત્ન 
નીષ્પ નીલડ્યા છ.ે ત્માયે આલાાં અનીષ્ટ્ યત્લ ે
વયકાયની કઈ પયજ ખયી કે નશીં? ભતરફ કે, 
અાંગ્રજો ત લીદેળી ળાવક શતા; યન્તુ આણી 
સ્લતન્ત્ર પ્રજાકીમ વયકાયે ત દેળના ગમ્બીય 
શાનીકતાગ એલાાં ધાભીક અનીષ્ટ્ લીરુદ્ધ વક્રીમ 
ગરાાં રેલાાં જ જોઈએ. એલ એક વયવ– ઉત્તભ 
એતીશાવીક દાખર છ ે ણ ખય : ગુજયાતભાાં 
દુકાની યીસ્થીતી શતી; છતાાં કઈ રાગણીશીન 
કભગકાાંડી ુરુ એક ભર્ મજ્ઞ કયલા તૈમાય થમેર, 
ત્માયે શ્રી. શીતેન્દ્ર દેવાઈની વયકાયે એની સ્ષ્ટ્ 
ભનાઈ પયભાલેરી! કભનવીફે આલ પક્ત એક જ 
વુભાંગર ફનાલ ઈતીશાવભાાં ફન્મ છ!ે 
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બયત લાક્મ 

અયેયેયે, આણે ક્માાં વુધી  
આલા છાત અને રુઢીગ્રસ્ત યશીળુાં?  

ચાર, ચાર, ઉઠ જાગ!  
ફધુાં ઠીકઠાક કયીએ...  

શલે દીવે અરુણાં યબાત? 

●નભગદ● 
(નભગદન આલ કાય 

અશીં સ્ભૃતી– આધાયે ર્ાાંક્મ છ;ે 

એર્રે ળબ્દળ: નથી જ.) 

 (((●))) 
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3 

અન્ધશ્રદ્ધાનીભુગરન = ધભગનુાં ળુદ્ધીકયણ 
અનુક્રમણીકા 

લશેભ–જલનની વાથ 
વુધાયાદીત્મ રડ ેછ,ે 

બતગખાંડભાાં જુદ્ધ 
કશુાં ચભેય ભચે છ ે! 

●નભગદ● 

લીય નભગદની 180ભી જન્ભજમન્તીના ચાય જ 
દીલવ લુે, એની ઉય ર્ાાંકેર કાવ્માંક્તીને 
વાથગક કયે એલી એક ખુનખાય ઘર્ના એ જ 
‘બાયતખાંડ’ભાાં લી ફની ગઈ. આ મુદ્ધન આદ્ય 
જોદ્ધ, આણ ફીમ વેનાતી જીલનબય 
ઝઝુમ્મ, અને એણે જ સ્લપ્ન જોમુાં : ‘દીવે અરુણાં 
યબાત, લીતી ગઈ છ ેયાત!’ ણ ના, આજમે એ 
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ત સ્લપ્ન જ યહ્યુાં રાગે છ;ે કાયણ કે શજી આજમે 
આ નઘય દેળભાાં વુધાયાની લાત મા પ્રલૃત્તી 
કયનાયને છડચેક ગીએ લીંધી નાખલાભાાં આલ ે
છ ે અને રકભતે પ્રચાંડ દેખાલ મજીને આજમે, 
એકલીવભી વદીના ફીજા દામકાભાાં ણ, કાયલુાં 
ડ ેછ ે કે, ‘અન્ધશ્રદ્ધા–લીયધી કામદ કય!’ અયે 
લધુ દુ:ખદ, તીવ્ર ીડાની લાત ત લી એલી કે, 
વુધયેરા કે વુળીક્ષીત, અખફાયભાાં જાશેયભાાં રખતા 
આ જ બયતખાંડના નાગયીકભાાં શજીમ એલા છ ેકે, 
જે આલા કામદાન લીયધ કયતા રખે છ ે કે : 
‘અન્ધશ્રદ્ધા–લીયધી કાનુન ધાભીક સ્લાતન્્મન 
લીયધી ફની યશે!’  

આલા અબીપ્રામન વીધવાદ વુચીતાથગ ત 
એલ થામ કે, લશેભ – અન્ધશ્રદ્ધા ણ ધભગ છ!ે 
આ ત ધાભીક દ્વાયા જ ધભગનુાં અલભુલ્માાંકન 
કશેલામ! શા, પ્રત્મેક ધભગભાાં લશેભ અને 
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અન્ધશ્રદ્ધા અરફત્ત છ ે જ; ણ એન અથગ  
એલ નથી કે, એ ધભગન જ એક બાગ છ,ે ભાર્ ે
એનીમ છુર્ શલી જોઈએ. એથી ઉરર્ુાં, યાજ્મની ત 
એ વલગ પ્રથભ પયજ છ ેકે, વભાજભાાં પ્રલતગતા અને 
વભાજને ીડતાાં અનીષ્ટ્ને ડાભલા ભજફુત કામદા 
અભરી ફનાલલા. (જો કે આ દેળના ‘વત્માગ્રશી’ 
નાગયીક કઈ કામદ ાતા જ નથી, વલગત્ર 
વલીનમ કાનુનબાંગ! – ણ એ લી જુદ જ પ્રશ્ન 
છ.ે) ધભગ જભે ુયાણ, તેભ આલી લીકૃતી લધુ. 

આણા વભાજભાાં અતી અથલા ત વલગત્ર 
વ્માક અન્ધશ્રદ્ધા, લશેભ, ભાન્મતા, કુયીલાજો 
અને એ દ્વાયા થતી છતેયીંડીને જાણ અને છી 
કૃા કયીને કશ કે, આલાાં કયતુતને ધભગન અાંળ 
કશેલામ ખય?  

વાાંબ : બુલા–ફડલા બુત બગાડ;ે 
તાન્ત્રીક ભન્ત્રતન્ત્રથી મા દયાધાગા ફાાંધીને તભને 
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તન્દુયસ્ત ફનાલી દે અથલા ત કયડતી! 
દીવ્મળક્તી ધયાલતા ભાન્ત્રીક લન્ધ્માને ણ 
વન્તાનવુખ રાલી આે (એને ભાર્નેા ફધા 
‘લીધી’ ન કશેલાભાાં જ વાય!); ભેરી લીદ્યાથી ભુઠ 
ભાયીને તભાયા ળત્રુને શત ન શત મા ત રુર–
રાચાય ઘડીના છઠ્ઠા બાગભાાં કયી આે; તી કે 
ત્ની આડ ે ભાગે ચારતાાં શમ, ઘયભાાં કળીક 
અળાન્તી મા કાંકાવ જાભતા શમ, ધન્ધ ફયાફય ન 
ચારત શમ, ભર્ી ખર્ ગઈ શમ, નકયી ન 
ભતી શમ, રર્યી ન રાગતી શમ કે દીકયીની 
વગાઈ ન ગઠલાતી શમ, ભાન્ત્રીક – તાન્ત્રીક તભને 
જાતબાતના નાંગ શેયાલીને ફધુાં જ ઠીકઠાક કયી 
આે, ીંછી ભાયીને ફાલા – ફાુ કે ગાભના 
બુલા યગ ભર્ાડી દે; કથા–યામણની ફાધા યાખી 
આે અને ુણગ કયી આે, લગેયે લગેયે અવાંખ્મ! 
અરફત્ત, આ ફધા જાદુર્ણા વપ જામ કે 
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નીષ્પ, એની દક્ષીણા(પી) ત લવુર રેલાની જ! 
આલા ધન્ધાને છતેયીંડીન ગુન ગણામ કે ધભગ? 
આભેમ છતેયીંડી એ પજદાયી ગુન છ ેજ; છી 
કશેલાતા ધાભીક લીધીને કેભ ભુક્તી આી ળકામ? 

અનીષ્ટ્ન એ સ્લબાલ અથલા ત એનુાં ેર્ા– 
ઉત્ાદન જ એલુાં છ ે કે, તેને રાાંફ લખત ચારલા 
દેલામ, ત છી પ્રચાંડ ળક્તીળાી સ્થાીત શીત 
એભાાંથી ઉબાાં થામ, જ ે છી વાયી આે ને 
ગીમ છડાલે – લીંધી જ નાખે! આણી 
વયકાયએ ધાભીક સ્લાતન્્મને ફશાને આલાાં 
રુાંર્ણખય તત્ત્લને ફીનધાસ્ત જાભલા દીધાાં, શલે 
આજ ે નાફુદ કયલા અતી ભુશ્કેર, રગબગ 
અવમ્બલીત ફની ગમાાં છ;ે કાયણ કે વાભ, દાભ, 
દાંડ, બેદ ફધુાં જ આજ ે એલા ગુનાશીત તત્ત્લના 
શાથભાાં આલી ગમુાં છ.ે..  
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ભશાયાષ્ટ્ ર લીધાનવબાભાાં અન્ધશ્રદ્ધા લીયધી 
કામદ ફનત એલી દરીરથી અલયધલાભાાં આવ્મ 
કે, આ ફધા જ ભુદ્દા શીન્દુ ધભગને જ ભુખ્મત્લે 
રાગુ ડ ે છ;ે જ્માયે લશેભ – અન્ધશ્રદ્ધા, 
ભન્ત્રતન્ત્રાદી ત દયેક ધભગભાાં છ!ે અયે, ભાયા 
ભશેયફાન, આ દેળભાાં શીન્દુ ભર્ી ફશુભતીભાાં 
છ,ે ત તભે તભાયી જ ચીન્તા કય ન?ે તભાયા ધભગનુાં 
ળુદ્ધીકયણ થતુાં શમ ત એને ત અલયધલાનુાં નશીં; 
આલકાયલાનુાં જ શમ ને? ઉયની દરીર ત કાંઈક 
એલી અતાકીક કે આત્ભઘાતી ગણામ કે, ‘ભાય 
ાડળીમ ફીભાય યશે છ;ે છી ભાયા એકરાની જ 
દલા ળીદ ને કય છ? નશીં જ કયલા દઉં!’ 

ડૉ. નયેન્દ્ર દાબકયની ળશીદી છીની 
ઘર્નાભાાં યૅળનારીઝભ ક્ષે એક આલકામગ તથા 
આળા–ઉત્વાશપે્રયક ઘર્ના એ ફની કે આલી 
શીંવાખયીન ભર્ ે ામે લીયધ થમ. એર્રુાં જ 
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નશીં, લશેભ–અન્ધશ્રદ્ધા લીયધી કામદાની 
જફયજસ્ત ફુરન્દ ભાાંગણી કયલાભાાં આલી, જભેાાં 
રકરાગણીના અભુક અાંળન અચુક, અવયકાયક 
ડઘ છ.ે આભ ત આ ુલેના ભર્ાબાગના 
ભશાુરુની ળશીદી ણ વભાજભાાં કે ધભગભાાં 
વુધાયા રાલલાની તેની ઝુમ્ફેળનુાં જ યીણાભ 
શતુાં ને? યન્તુ એને આભ અનીલામગ દુષ્યીણાભ 
રેખાલીએ ત ણ; આણી પ્રજાની એક 
ફીનરકળાશી તથા છાત ભાનવલાી નીફગતા 
ત ળચનીમ જ રેખામ, જ ે એ કે આણ ે
રકળાશીનાાં 66 લગ છીમ શજી લીચાયસ્લાતન્્મ 
તથા અબીવ્મક્તી–સ્લાતન્્મ યત્લે ુયતા ઉદાય 
વશીષ્ણ નથી ફની ળક્મા, એ આણી વખ્ત 
લખડલાાત્ર નીફગતા, આણાં છાતણાં ગણામ. 
જો કે આણે ગુજયાતી પ્રજા પ્રભાણભાાં લધુ 
વશીષ્ણ, ઉદાય તથા આધુનીક ભાનવીકતાલાી 
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પ્રજા જરુય છીએ. ત્માયે અન્મ જુથની નીતીયીતીના 
પ્રત્માઘાતરુે આણે ીછશેઠ કયી, અવશીષ્ણ તથા 
ઝનુની ન જ ફનીએ! ઝનુન અને શીંવાખયીથી ત 
ઉરર્ાન ભાભર કથે છ;ે કાયણ કે ઝનુન 
યસ્યતાને જન્ભ આે છ.ે જગલીખ્માત પીરવુપ 
લલ્ર્ય કશે છ ે : ‘કણ લધુ ઝનુની આસ્તીક કે 
નાસ્તીક? અરફત્ત, આસ્તીક જ; કાયણ કે 
નાસ્તીકને ઉશ્કેયલાનુાં (ગી છડલાનુાં) કઈ 
કાયણ જ નથી.’ આ ુયાલ જ ગણામ કે, 
ભશાયાષ્ટ્ રના યૅળનારીસ્ર્એ કળામ ઝનુન કે 
શીંવાખયીન આળય રીધા લીના જ, આર્રુાં 
લીયાર્ વભથગન પ્રાપ્ત કમુું છ;ે જ ે ુના–ભુમ્ફઈભાાં 
થમેરા દેખાલ ને કાયએ વીદ્ધ કમુું છ.ે 

ભને ગુજયાતીની વભજદાયીની એક 
માદગાય ઘર્ના માદ આલે છ ે: અભુક આધ્માત્ભીક 
ાંથની વબાભાાં, જ્માયે એક રખાણ ફદર ભાયા ય 
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શુભર રાલલાન નીણગમ થઈ યહ્ય શત; ત્માયે 
આણા જાણીતા લીચાયક પ્રબુબાઈ ભીસ્ત્રીએ 
વમ્ફધન કમુું કે : ‘બાઈ, આણે ભાથાાં 
પડલાભાાં નશીં; ભાથાાં પેયલી નાખલાભાાં ભાનીએ 

છીએ!’ અને ર્ુાં ળાાંત થઈ ગમુાં. વત્મભુરક, 

તાકીક પ્રચાયથી જરે્રુાં કાભ થામ છ;ે એર્રુાં 
ભાયપાડ કે ગીફાયથી નથી જ વીદ્ધ થતુાં.       
શ્રી. નગીનદાવ વાંઘલી રખે છ ે તેભ, ‘ગુજયાતભાાં 
અન્ધશ્રદ્ધાલીયધી કામદ લધુ જરુયી છ;ે કાયણ 
સ્ષ્ટ્ જ છ ે કે આણે ત્માાં અન્ધશ્રદ્ધા દ્વાયા 
છતેયીંડીન ધન્ધ લધુ ધભધકાય તથા વ્માક 
ધયણે ચારે છ;ે ફીજા પ્રાન્તના ફાલા ણ 
આલા–તેલા ધન્ધા ભાર્ ે ગુજયાતભાાં ઉતયી ડ ેછ,ે 
અને ર્ાંકળા ાડ ે છ;ે કાયણ કે ગુજયાતી 

ધનીક, ઉદાય તથા અભુક વન્દબે બી પ્રજા 
છ!ે’ 
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બયતલાક્મ 

વુયતની ‘વત્મળધક વબા’એ ણ એક વબા 
દ્વાયા ડૉ. દાબકયની શત્માન ઉગ્ર લીયધ કમો છ ે
અને ગુજયાતભાાં ણ ‘અન્ધશ્રદ્ધા નીભુગરન–કાનુન’ 
કયલાન ફુરન્દ અનુયધ કમો છ.ે પ્રભુખશ્રી ફાફુબાઈ 
દેવાઈ, બુતુલગ પ્રભુખશ્રી ડૉ. ફી. એ. યીખ, 
નાનુબાઈ નામક (નાનુફાા) લગેયેએ આ પ્રવાંગે 
જોયદાય પ્રલચન કમાું... ન્દયભી વપ્ર્મે્ફયે 
અભદાલાદભાાં ‘અખીર ગુજયાત યૅળનારીસ્ર્’ વમ્ભેરન 
ણ ભી યહ્યુાં છ.ે  

(((●))) 
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4 

ગુરુ : કાંઠ ેશાણ ળકે ક્મભ તયી? –અખ  
અનુક્રમણીકા 

ગુરુ, ગલીન્દ દનોં ખડ,ે કીવક રાગુાં ામ? 
ફરીશાયી ગુરુ આકી જીન ગલીન્દ દીમ ફતામ! 

(એક બજન) 

ગુરુજીન ભશીભા ઉંચા આવભાને સ્થાીત 
કયત અન્મ એક વાંસ્કૃત શ્લક ણ આર્ર જ 
લીખ્માત છ,ે અને લી એ ત આજમે ળાાની 
પ્રાથગનાભાાં યાગર્ામ છ ે : ગુરુબ્રગહ્મા, ગરુુલીષ્ણ, 

ગુરુદેલ ભશેશ્વય: ગુરુ: વાક્ષાત્ યબ્રહ્મ... 

જ્માયે ભાયા જલેા ઉંધી ખયીના જણને 
વદામ એ પ્રશ્ન ભુાંઝલત યહ્ય છ ે કે, ગુરુની લી 
જરુય જ ળી? અને એ પ્રશ્ન આ લીવભી–
એકલીવભી વદીભાાં ત ખયેખય ગમ્બીય વાંળમનુાં 
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કાયણ ફની યહ્ય છ ે : કાયણ કે જ્ઞાનના બાંડાય 

વભાાં વભૃદ્ધ ુસ્તકારમથી ભાાંડીને તે કમ્પ્મુર્ય 
વુધીના જ્ઞાનના લીયાર્ દયલાજા આજ ે એકદભ 

શાથલગા ખુરી ગમા છ,ે ત્માયે ગુરુની ળી જરુય? 
જો જ્ઞાન ભાર્ ેજ ગુરુદેલ ાવે ખયેખય જલુાં ડતુાં 

શમ ત!  
ભને ત વદામ પ્રતીતીુલગક એલુાં જ રાગતુાં 

યહ્યુાં છ ે કે, બ્રાહ્મણએ તાનુાં ભશત્ત્લ લધાયલા, 
વાભાજીક સ્થાન વલોચ્ચ સ્થાીત કયલા, તે જ 

તાને બ્રહ્મા, લીષ્ણ, ભશેશ્વય અને વાક્ષાત્ બ્રહ્મા 
ઘીત કયી દીધેરા! ફાકી વ્મલશાયના કઈણ 

કે્ષત્રભાાં જભે એજન્ર્ એક અલીશ્વાવુ અને કુર્ીર 
ાત્ર તયીકે જ પ્રગર્ થામ છ,ે એલ જ 
આધ્માત્ભીક ગુરુ ણ ળાંકાસ્દ, ળકભાંદ રેખાલ 
જોઈએ; કાયણ કે તે ણ બગલાન એજન્ર્ જ છ!ે 
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ગુરુ એક ભશાજ્ઞાની ુરુ શમ છ ે – એલી 
છા વભાજભાાં છરનાથી પ્રચરીત ફનાલલાભાાં 
આલી છ.ે ફાકી ભેં ત અનેક ગુરુનાાં પ્રલચન 
વાાંબળ્ા છ;ે ત્માયે વદામ અબીભાનુલગક લીચાય 
આલી જ ગમ છ ે કે, આ આવનસ્થ ઈવભની 
વયખાભણીભાાં ત શુાં ખયેખય ઘણાં લધુ અને વાચુાં 
વભજી ળકુાં છુાં. દા.ત.,  એક ગુરુજી ‘અશાં લૈશ્વાનય 
બુતલા.....’લા શ્લક ફરતાાં લદ્યા કે, ‘શા, 
બગલાન જરુય તભાયા ળયીયભાાં લવીને તભે ખાધેર 
ખયાક ચાલે છ;ે યન્તુ છી તભે લાર–ચા 
ખા કે આખ દી આઈસ્ક્રીભ ને ાણીુયી 
ચગતા પય ત અચ થામ જ ને?’ કેલી 
શાસ્માસ્દ ફારીળ દરીર! આ વ ર્કા વત્મ 
ઘર્ના છ.ે ત્માયે ભને રાગ્મુાં કે, ગુરુ થલા ભાર્ ેપ્રજ્ઞા 
કે જ્ઞાનની નશીં; બગલાાં લસ્ત્ર તથા રાાંફી દાઢી–
ભુછની જ અનીલામગતા છ!ે પ્રસ્તુત ગુરુ ત લી 
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કૅનેડા – અભેયીકાભાાં ણ આશ્રભ ચરાલે છ.ે જો કે 
આ કાાંઈ તેની ભશાનતાનુાં ભર્ુાં પ્રભાણત્ર નથી; 
કાયણ કે લીદેળભાાં લવતા આણા ઘણા ફાાંધલના 
IQન ત ભને વાય એલ યીચમ છ.ે 

કશેલાતી આધ્માત્ભીકતા ભાર્,ે કશેલાતી આ 
કે તે વીદ્ધી ભાર્ ે જ્માાં વુધી વ્મક્તી ગયુબક્તી 
અનીલામગ ભાનળે, ત્માાં વુધી ફાત્કાયમ થતા જ 
યશેલાના. એને ભાર્ ે એક જોયદાય ઐતીશાવીક 
વભથગક પ્રવાંગ આણાાં ુયાણએ જ આપ્મ છ.ે 
ાાંચ શજાય લગ વુધી કઠય તશ્ચમાગ તનાય ઋી 
લીશ્વાભીત્ર ભેનકાનાાં ાાંચ ભીનીર્ના નાચનખયાાંથી 
એલા ત કાભલીહ્વ થઈ ગમા કે, ભનભન લીચાયી 
ઉઠ્યા શળે કે, ખયેખય ત તશ્ચમાગભાાં કળી જ ભજા 
નથી આલતી; ફાકી આભ ભેનકાન વાક્ષાત્કાય 
થામ, તેમ તશ્ચમાગનુાં જ ળુબભાંગર પ ગણામ ને? 
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ગભે તેર્રા કડક કામદા કય વભાજભાાંથી 
ફાત્કાય કદીમ વમ્ુણગ નાફુદ થલાન નથી જ; 
કાયણ કે એ ુરુ જાતની સ્લાબાલીક કુદયતી લૃત્તી 
જ છ.ે ળેક્વીમયે ક્માાંક કહ્યુાં છ ે કે : ‘એડલ્ર્યી 
ધાઉ ળેલ્ર્ નર્ ડાઈ!’ – ‘વ્મબીચાય, તુાં કદીમ નષ્ટ્ 
થલાન નથી.’ અને આભ જોઈએ ત ફાત્કાય ણ 
વ્મબીચાયન જ એક પ્રકાય છ ે ને? યસ્ત્રીન 
ઉબગ એ ુરુ ભાર્ ે એક વલોચ્ચ આનન્દ, 
બ્રહ્માનન્દ છ ે : ઈન્દ્ર જલે દેલન યાજા કાાંઈ 
અભસ્ત ુજનીમ ઋીલમગની ઝુાંડીભાાં 
આકુવ્માકુ ભનદળા વાથે કર્થી ઘુવી નશત 
આવ્મ! એક લાત મથાથગ જાણી – વભજી ર કે, 
યભખાણ દયભીમાન, અયાજકતાભાાં જ ે વેંકડ 
ફાત્કાય થામ છ,ે એ આચયનાયા કાાંઈ ફધા 
ગુાંડા–ભલારી જ નથી શતા, ફરકે વજજન 
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ણ જાણે લીલળ થઈને ઝાંરાલી દે છ.ે.. માશભ 
કયીન!ે 

માદ યાખ કે, એકાન્ત શમ, વાભે રાચાય 
તથા વુન્દય, કભવે કભ મુલાન તથા આકગક સ્ત્રી 
ખડી શમ અને તભે એના ઉયી જલેા વત્તાધાયી કે 
અધીકાયી ુરુ શ, ત્માયે તભે અડરાાં કમાગ લીના 
બાગ્મે જ યશી ળક. અને ત્માયે જો રેી મુલતી 
અનાકાની કયે, ત તભે જફયજસ્તી કયલાના... 
એભાાંમ જો ુરુ લી ‘વેડીસ્ર્’ જલે દદી શમ ત 
ફાઈન ફાડીન લગય લાાંકે જ ભય, ફેપાભ 
ીડન! એક અપય વત્મ ફયાફય વભજી ર કે, 
ભાનલ ઈતીશાવભાાં આજ મુંત કઈ નૈષ્ઠીક – 
અલીચ બ્રહ્મચાયી ાક્મ જ નથી, અને 
બલીષ્મભાાંમ કદાી ાકળે નશીં; કાયણ કે એ 
પ્રકૃતીના નીમભ લીરુદ્ધની અેક્ષા કે એલ પ્રમાવ છ.ે 
ત ફાડા વાભાન્મ ફાલા–ફાલર્ાનુાં ત ળુાં 
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ગજુ ાં? જ્માાં કુદયત આર્રી ફધી ભક્કભ શમ, ત્માાં 
ફાડી સ્ત્રીના શેયલેળને અકાયણ લખડલ 
અને એના ય જાતબાતની ભમાગદા ભુકલાની 
બરાભણ કયલી, એ કેલ અજ્ઞાનજનીત ખ્માર છ ે
: ‘ાડાને લાાંકે ખારીને ડાભ!’ ફાકી, શુાં ત વાલ 
છલેાડાના ગાભડાભાાં ઉછયેર; જ્માાં ફીચાયી 
ભશીરા ાવે પેળનેફર ડરવે કે ભેકઅની ત 
ળક્મતા જ અવમ્બલ; છતાાં ત્માયેમ ફાત્કાય 
થતા. પયક એર્ર જ કે ભીડીમાદીના અબાલ ેઝાઝ 
ઉશાશ થત નશીં...   

ક્ષભા કયળ જ ભીત્ર, આલુાં ફધુાં ‘ળાસ્ત્રીમ’ 
રખીને, શુાં ફાત્કાયન મા ફાત્કાયીન ફચાલ 
કયલા જયામ નથી ઈચ્છત; કાયણ કે શુાં 
ફાત્કાયન વખત લીયધી જ છુાં. અને એનુાં કાયણ 
લી એ કે, શુાં સ્ત્રીને ણ એક વભાન તથા 
વન્ભાનનીમ સ્થાનની અધીકાયીણી એલી વમ્ુણગ 
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સ્લતન્ત્ર ભાનલ વ્મક્તી ભાનુાં છુાં. એથી એના દેશ 
વાથે એની ઈચ્છા લીરુદ્ધ એક આાંગી ણ 
સ્ળગલી, એ જફયજસ્ત અવાંસ્કાયી લતગન અને 
વ્માલશાયીક ગુન જ ગણામ અને છ ે જ. આ 
અયાઘ ત લી, ચયી કે રુાંર્પાર્ કયતાાંમ ગમ્બીય 
ગણાલ જોઈએ અને ગણામ જ છ;ે કાયણ કે એભાાં 
જડ ભારભીરકતને ફદરે, એક સ્લતન્ત્ર ભાનલ 
વ્મક્તીના દેશ વાથે, તેની ભયજી લીરુદ્ધ છડેછાડ 
કયલાભાાં આલે છ.ે 

ભને રાગે છ ે કે કામદાની કડકાઈ કયતાાંમ 
નાગયીક વુવ્મલશાયનુાં ળીક્ષણ લધુ કાભીમાફ નીલડ.ે 
એ છ,ે સ્ત્રીને એક વભાન અધીકાયલાી 
ભાનલવ્મક્તી તયીકે બાયુલગક વભાજભાાં પ્રતીષ્ઠીત 
કયલી તે. એને ભાર્ને એક કાભીમાફ ભાગગ એ 
ગણામ કે, વભાજભાાં સ્ત્રી – ુરુના વશલાવની, 
વશકાયની ને શલા–ભલાની ઘણી લધુ સ્લતન્ત્રતા 
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– ભાન્મતા શલી જોઈએ. સ્ત્રી એક અજાણ્મુાં, 
અસ્ૃશ્મ, આણાભાાંથી બીન્ન એલુાં ઈતય આકગક 
પ્રાણી છ ે– એલી રાગણી ુરુભાનવભાાંથી નાફુદ 
થલી જ ઘર્.ે ફીજી ફાજુ, સ્ત્રીએ લધાયે વળક્ત 
તથા શીમ્ભતફાજ ફની યશેલુાં જોઈએ, ફને ત 
વળસ્ત્ર પયલુાં. અરફત્ત, ગાઢ યીચમ આક્રભકતા 
ઘર્ાડ ેજ, એ ભનલૈજ્ઞાનીક વ્માાય ફયાફય વભજી 
રઈ, એન વક્ષભ અભર થલ જોઈએ. શુાં ધારુાં  છુાં 
કે, ળીક્ષણથી આલી આફશલા વીદ્ધ થઈ ળકે. 
વાંસ્કાયીતાને ઉયથી રાદેરી નશીં; યન્તુ રશીભાાં 
બી ગમરેી ફનાલલી જોઈએ; જથેી વ્મક્તી એલુાં 
ભાનવ કેલે કે અભુક કૃત્મ ત આણાથી થામ જ 
નશીં.  

એ જ યીતે ગુરુન પ્રબાલ, અશબાલ તથા 
ખર્ી ઉભદા છા વભાજભાાંથી નાફુદ થલી જ 
જોઈએ. આજ ે ત ગુરુદ એ જાણે કે એક 
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વલગવાધક વ્મલવામ ફની ફેઠ છ,ે જભેાાં ભફરખ 
વભૃદ્ધી ભે, તેભ આજ્ઞાાંકીત કે પ્રબાલીત ળીષ્મા 
ણ ભે! વયકાય લીચાયે કે વભાજના તથા યાષ્ટ્ રના 
ઉત્થાનભાાં આલા જયીુયાણા ફાલાવાધુની 
કળીમ આલશ્મક્તા છ ે ખયી? અને રકને તે 
વભજ ે એલુાં ળીક્ષણ આલુાં જોઈએ કે, ગુરુ લગય 
ણ જ્ઞાન ભી ળકે છ;ે ઉયાાંત કળમ ચભત્કાયીક 
રાબ કયાલી દેલાની ળક્તી કઈણ ભાનલવ્મક્તીભાાં 
વમ્બલી ળકે જ નશીં. 

બયતલાક્મ 
વાંસ્કૃતભાાં એક વુબાીત છ ે કે : ‘મોલન, 

ધનવમ્ત્ત્તી તથા વત્તા; છુર્ક યીતેમ બુાંડા કૃત્મ 

કયાલનાયી ઉરબ્ધી છ,ે ત એક વાભર્ી જ્માાં એ  
બેગી થામ, ત્માાં છી ળુાં થામ – એ વભજી 

ળકામ.’ શલે જુ કે, ગુરુજીનાાં 
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નીલાવસ્થાનભાાં ત આ ફધાાં જ અનીષ્ટ્ એકત્ર 

થમેરાાં શમ છ!ે છી ગુરુન લીશ્વાવ ત 
યખામ જ કેભ? (અને ુરુનુાં મોલન એર્રે 70–

80–90 લયવ વુધી !)  

 (((●))) 
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5 

કભગપ : વજા યત્લે વજાગતા 
 અનુક્રમણીકા 

વચ્ચે પાાંવી ચઢતે દેખે, 
જુઠા ભજ ઉડાલે... 

(એક પીલ્ભી ગીત) 

કભગપના વીદ્ધાન્તને ચચાગત્રી ભીત્ર       
શ્રી. નીયાાંતે અલૈજ્ઞાનીક તથા નીષ્પ રેખાવ્મ છ.ે 
(‘ગુજયાતભીત્ર’ તા. 05 ક્ર્ફય, 2013) અને 
રખાણભાાં ક્માાંક ‘ફેલકુપી’ ળબ્દ ણ પ્રમજ્મ છ;ે 
જ ે વમ્ુણગ મગ્મ લાત અને વત્મ શકીકત છ.ે 
કભગપન અથગ જો આણે કયેરાાં કભગન ફદર 
એલ ઘર્ાલીએ ત એ ‘નીષ્પ’ જ જામ એનુાં 
કાયણ એક અવત્મભાાંથી શમ્ભેળાાં ફીજુ ાં અવત્મ જ 
જન્ભે, અવત્મભાાંથી વત્મ કદાી નીજી ળકે જ 
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નશીં! એર્રે કભગન વીદ્ધાન્ત જ ે જન્ભ–ુલગજન્ભ 
તથા ુનજ ગન્ભ વાથે વાંકામેર છ.ે એભાાં ભુબુત 
યીતે ‘આત્ભા’ જ એક અવત્મ કકલ્ીત દાથગ 
છ;ે ત્માાં લી ુલગજન્ભ કે ુનજ ગન્ભની ળક્મતા જ 
ક્માાં યશે? આદીભાનલ આજના ભાનલી જલે જ 
કુતુશરગ્રસ્ત અલશ્મ શત, શમ જ; યન્તુ ત્માયે 
લૈજ્ઞાનીક વત્મની ળધને ક્ષે રગબગ ળુન્મ જ 
શતુાં. યીણાભે તે ફીચાય જડ–ચેતનની અલસ્થા 
જોઈને તીવ્ર ભુાંઝલણ અથાગત્ કુતુશર અનુબલત 
શળે; યન્તુ ઉત્તય અથાગત્ વત્મ ક્માાંમથી પ્રાપ્ત થલુાં 
એ ત્માયે અવમ્બલ જ શતુાં. એક જ દેશ જ ેઘડી 
શેરાાં ફરત, ચારત, વભજત કે લીચાયત ણ 
શમ, તે ઘડીબયભાાં વાલ ચેતનયશીત, રાકડા કે 
થ્થય જલે ફની જામ, એ જોતાાં ીડા વાથે કેર્રુાં 
બમાંકય આશ્ચમગ એ આદીભાનલને થતુાં શળે! એર્રે 
વાલ સ્લાબાલીક જ છ ેકે ત ેએર્રી જ કલ્ના કયી 



સ્લગગ ધયતી ય છ ે              http://govindmaru.com               51        
 

ળકે કે, આ દેશભાાંથી કળુાંક એલુાં નીકીને વદાનુાં 
ચાલ્મુાં ગમુાં; જ ે એને શયત–પયત ને કાભ કયત 
યાખતુાં શતુાં. આભ ભાનલજાતભાાં આત્ભાની કલ્ના 
અસ્તીત્લભાાં આલી. 

એલી જ યીતે આ વલુીયાર્ લીશ્વનુાં અકલ્પ્મ 
અને અદ્બુત વાંચરન (‘વાંચારન’ નશીં, ણ 
‘વાંચરન’) જોઈને એના આદીભ ચીત્તને બાયે 
કુતુશર થતુાં શળે. દાથગના ભુબુત ગુણધભગને લળ 
આ વભગ્ર તન્ત્ર, આઆ તેની ભેે જ ચારે છ ે
– એલ ત લીચાય વુધ્ધાાં કયલા ણ તે આદીભાનલ 
ળક્તીભાન નશત કે ન ત એને એલુાં વત્મ જણાલી 
ળકે એલી કઈ અન્મ વ્મક્તી કે તત્ત્લ ત્માયે ત્માાં 
ઉસ્થીત શતાાં. આથી તેણે કઈ અતીળક્તીળાી કે 
વલગળક્તીભાન વાંચારકની કલ્ના કયી. આભ 
આદીકાથી જ ભાનલ વાંસ્કૃતીભાાં ફે અવત્મ 
વલોયી જલેાાં પ્રલતગભાન ફન્માાં. ‘આત્ભા અને 
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યભાત્ભા’.. યભ આશ્ચમગની દુ:ખદ શકીકત આજ ે
ત એ જ રેખલી યશી કે, શજી આજમે 
ભાનલજાતની લીયાર્ ફશુભતી આ અવત્મને લગી 
યશે છ!ે કભગપના વીદ્ધાન્તની ચચાગ શજી આજમે, 
લીજ્ઞાને આર્રી શયણપા વત્મની દીળાભાાં વાધી 
છ ેત્માયે ણ,  કયલી ડ ેછ ેએને લી લધુ દુ:ખદ 
આશ્ચમગ જ ગણલુાં યહ્યુાં.  

એક અવત્મભાાંથી ફીજુ ાં અવત્મ જ પ્રગર્;ે 
એ વીદ્ધાન્તની પ્રક્રીમા અત્રે લધુ સ્ષ્ટ્ કયીએ ત, 
ભુભાાં એલુાં જ ફન્મુાં શળે કે ભાનલી, આદીભાનલે 
વભાજયચનાની દીળાભાાં જ્માયે થડી ઘણી પ્રગતી 
કયી શળે; ત્માયે એલા વભાજને સ્લસ્થ તથા 
વ્મલસ્થીત યાખલા ભાર્ ેકેર્રાક વદાચાયના નીમભ 
તેના અગ્રણીએ ઘડલા ડ્યા શળે. શલ ે
ભાનલસ્લબાલ એલ જ લીચીત્ર આજ મુંત યહ્ય છ ે
કે, તુચ્છ કે ભશત્ કાયણવય ભાણવ પ્રચરીત 
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નીમભ–કાનુનન બાંગ કયલા પે્રયામ, અથાગત્ એલુાં 
કાંઈક કયી જ ફેવે. શલે એલુાં લીનાળક ામા ઉય 
ન ફને, એ ભાર્ ે અગ્રણીને ક્ષે, વાભાજીકને 
ભાથે કળક બમ મા પયજ રાદલાની અનીલામગતા 
ઉદ્બલી શળે. એભાાંથી જ કભગપન વીદ્ધાન્ત 
પ્રગટ્ય. ભતરફ કે, જો તભે કઈ ખર્ુાં કાભ (અથાગત્ 
વભાજલીયધી કૃત્મ) કયળ ત એની વજા તભાયે 
બગલલી જ ડળે. એ ઉયાન્ત ઈશ્વયન બમ ણ 
દેખાડલાભાાં આવ્મ; યન્તુ વભાજભાાં વાંળમલાદી 
ણ જાગે જ; એલા રકએ પ્રશ્ન ઉઠાવ્મ શળે કે 
પરાણ – પરાણ ફેપાભ દુલગતગન કયે છ.ે તમ વુખી 
છ,ે ભજ કયે છ!ે એલુાં કેભ? આલા પ્રશ્નન વત્મ 
ઉત્તય ળક્મ જ નશીં; આજમે નથી; કાયણ કે ભુ 
વીદ્ધાન્ત જ અવત્મ શત અને છ.ે એર્રે 
અગ્રણીએ એલ જલાફ ફનાલી કાઢ્ય કે તે 
ભાણવ આજ ે તેના ગમા જન્ભનાાં વાયાાં કભોનાાં 



સ્લગગ ધયતી ય છ ે              http://govindmaru.com               54        
 

વુપ ભાણી યહ્ય છ;ે તે ુયાાં થળે તે છી કદાચ 
આલતા જન્ભે તેને આજનાાં દુષ્કૃત્મનાાં ાન 
ફદર ભળે જ. આભ, એક અવત્મને વત્મ 
ઠયાલલા ભાર્ ે ત્રણ ત્રણ અવત્મ બાયુલગક યજુ 
કયલાાં ડ્યાાં, પ્રચાયલાાં ડ્યાાં (1) આત્ભાનુાં 
અસ્તીત્ત્લ (2) જન્ભ – ુલગજન્ભ – ુનજ ગન્ભ (3) 
વજા કયનાય કઈ ળક્તીળાી તત્ત્લ કે એલુાં કળુાંક 
તન્ત્ર (જો કે ત્માયે ચાલાગક્ જલેા આ વલગ અવત્મન 
તાત્ત્લીક લીયધ કયનાયા લીલેકફુદ્ધીલાદી અચુક 
જ પ્રગર્રેા.)  

આલ કભગન વીદ્ધાન્ત, અરફત્ત, છ ેત વાય 
જ – જો તેન વપ અભર અથલા ત વાભાજીક 
દ્વાયા ુયેુરુાં  ારન થતુાં શમ ત! યન્તુ અવત્મથી 
વદાચાય બાગ્મે જ પ્રગર્ ેઅને પ્રગર્ ે તમ વલગદા 
અને વલગથા વપ નીલડ ે જ નશીં. લી ભાનલી 
એક બમાંકય પ્રાણી છ.ે સ્લાથગલળ કે આલેગથી 
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પે્રયીત તે છી ગભે તેલુાં બમાંકય કૃત્મ કયલા ણ 
રરચાઈ જામ છ;ે ત્માયે પાાંવી જલેી જીલરેણ 
વજાની ણ તે યલા કયત નથી! યીણાભે 
કભગપને નાભે આલાભાાં આલતી ા–ુણ્મના 
ફદરાની ‘ધાભીક’ ધભકી ણ ફશુધા નીષ્પ જ 
નીલડ.ે જયાક લીમાાંતય કયીને કશુાં ત, શુાં પાાંવીની 
વજાન લીયધી છુાં; કાયણ કે એભાાં ભને 
ભાણવજાતની ાળલી અવાંસ્કાયીતાનાાં દળગન થામ 
છ.ે એક લાતાગભાાં લીખ્માત લાતાગકાય ચેખલ કશે છ ે: 
‘વદ્બાગ્મે આજ ે ભાનલજાત પ્રગતી કયી યશી છ.ે 
શલે એ દીલવ દુય નથી રાગત કે જ્માયે એક 
દેળભાાંથી ફીજા દેળભાાં જલા ભાર્ ેાવર્ગની જરુય 
નશીં ડ ે અને પાાંવીની વજા યદ થઈ ગઈ શળે.’ 
દુબાગગ્મે ચેખલની ચીય લીદામને વ ઉયાન્ત લો 
લીતી ગમાાં; તમ ભાનલજાત એર્રી આગેકુચ નથી 
કયી ળકી. જો કે ત્માયે જ ચેખલે ભાનલજાતની આ 
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ભમાગદા પ્રતી અાંગુરીનીદેળ કમો જ શત. ભતરફ કે 
પ્રસ્તુત લાતાગભાાં લધાયે એક ાત્ર આલુાં ભાંગર બાલી 
બાખે છ,ે ત્માયે વાાંબનાય ફીજુ ાં ાત્ર તત્કાર 
એન લીયધ કયતાાં કશે છ,ે ‘છી ત ગભે તે 
ભાણવ ફીજા ગભે તે જણનુાં ડકુાં બયફજાયેમ 
ઉડાલી દઈ ળકળે કેભ?’ ભતરફ કે એ શ્રતાજને 
ત ત્માયે પાાંવીની વજા નાફુદીન લીયધ જ કયેર! 
ચેખલે વાભાન્મ જનભાનવના પ્રતીકરુે જ આ 
શ્રતાના ળબ્દ ર્ાાંક્મા છ.ે 

પાાંવીની વજા ફીજા એક અથગભાાં ણ 
નીયથગક શઈ, નાફુદ કયલા જલેી છ;ે ભામાફશેન 
કડનાનીને 28 લયવની જરેની વજા પયભાલતા 
ન્મામાધીળ જ્મત્સ્નાફશેન માજ્ઞીકે જાશેય કમુું કે, 
‘આ અયાધ જઘન્મ છ,ે ર્યેેસ્ર્ પ ધ પેય છ ે
ભતરફ કે પાાંવીની વજાને રામક છ;ે યન્તુ જો શુાં 
એભને પાાંવીની વજા આુાં ત એક ફે ભીનીર્ભાાં જ 
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ગુનેગાયને ભુક્તી ભી જામ! આથી જ 28 લયવ 
જલેી રાાંફી વજા કરુાં  છુાં. જથેી આર્રી દીઘગ ભુદત 
વુધી અયાધી જરેભાાં યશે ત એને તાનાાં ા 
વભજામ અને એ ફદર સ્તાલ અનુબલે – એ 
લધાયે આલશ્મક ગણામ. આભ, પાાંવીની વજા એ 
ખયેખય ગુનેગાય ભાર્ ેત ભુક્તી જ છ.ે છી બરેને 
ાછ જીલતા યશેરાાં ભનભન મા જાશેયભાાં ખુળ 
થમા કયે.. આભ પાાંવીની વજા જ ાંગરીમાત બયી 
ઉયાન્ત અથગશીન ણ છ.ે જો કે ભાયી દૃષ્ટ્ીએ 
ભાનલ વાંસ્કાયીતાન ભુદ્દ લધુ ભશત્ત્લન છ.ે અભુક 
વુધયેરા દેળએ પાાંવીની વજા નાફુદ કયી ણ 
દીધી છ.ે ર્ુાંકભાાં, શાથગ કે જીબ કાી નાખલાાં, 
આાંખ પડી નાખલી, કાનભાાં ધગધગતુાં વીવુાં યેડલુાં, 

ભાણવને જીલત વગાલી ભાયલ મા પાાંવીએ 

રર્કાલી દેલ એ ફધી ફાફેયીમન મુગનાાં જ 
અલળે ગણામ. 
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અતે્ર ભશત્ત્લની લાત ત એ છ ે કે, વજાના 

બમથી ભાણવ કદાી વુધયત નથી કે ગુન મા 
દુષ્કૃત્મ કયત અર્કત નથી. ભાર્ ે કાનુની 

વજાની જભે જ કભગપ જલેી ‘ધાભીક’ 
વજા ણ નીષ્પ જ નીલડી છ.ે લધાયાભાાં 

કભગપન વીદ્ધાન્ત અવત્મ શઈ, અજ્ઞાન તથા 
અન્ધશ્રદ્ધાભાાં જ લધાય કયે છ.ે ભાણવે શલે 

વજાને ફદરે ગુનાખયીની નાફુદી પ્રત્મે 
લીળે ધ્માન આલાની જરુય છ ે અને તે 

લૈજ્ઞાનીક વાંસ્કાયીતાના પ્રવાયથી જ ઘણે અાંળે 
ળક્મ ફને. આલી ભાન્મતાન ુયાલ એ જ કે 

18–19ભી વદીની અેક્ષાએ કુ્રય વજા જલેી 
ફાફતભાાં આજ ેભાણવ ઘણ વુધમો છ;ે દા.ત., 

આજ ેકઈનેમ જીલત વગાલી ભાયલાની વજા 
ક્માાંમ થતી નથી.        



સ્લગગ ધયતી ય છ ે              http://govindmaru.com               59        
 

બયતલાક્મ 

સ્લગગ નથી,  નયક નથી, આત્ભા નથી,  
ુનજ ગન્ભ નથી ભાર્ ેમાલત્ જીલેત્ વખુાં જીલેત્,  

ઋણ કૃત્લા ઘૃતાં ીફેત્! 
અન્મને રેળ ભાત્ર ખરેર કે  

ીડા શોંચાડ્યા લીના  
ખા, ી અને જરવા કય! 

●ચાલાગક્● 

 (((●))) 
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6 

ુત્રીમ્  ુત્રમ્ વભાચયેત્ 
અનુક્રમણીકા 

આણા વભાજભાાં સ્ત્રી વન્દબે ફેલડાાં 
ધયણ અનાલામ છ;ે દીકયીન જન્ભ, એન 

ઉછયે, એનાાં રગ્ન, એનુાં રગ્નજીલન, એની 
પ્રવુતી, એની ભાાંદગી અને છલેર્ ે એની 

ચીયલીદામ – આ ફધા જ તફક્ક ે સ્ત્રીને 
વલગત્ર અન્મામ થત આવ્મ છ.ે વાશીત્મકાયનુાંમ 

એલુાં છ ે કે, આલા અન્મામને ફરીદાન, કુર્મુ્ફ–
લત્વરતા, ઉદાયતા (વશીષ્ણતા) જલેા રુાાાં 

નાભ આી, કરુણ યવને ફશેરાલતી યચના 

કયે છ.ે આલી યચના લાચતાાં, જાણે એભ રાગે 
છ ે કે, સ્ત્રી ય જુરભ ગુજાયામ તેભાાં કઈ 

લાાંધ નથી. વોથી ઘય, કરુણતભ યીસ્થીતી એ 
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છ ે કે, ગબગભાાંનુાં ફાક પક્ત છકયી શલાના 

કાયણ ભાત્રથી એને (જન્ભ ુલે જ) ભાયી 
નાાંખલાભાાં આલે છ.ે 

...ડૉ. અશ્વીની ભ. કાડીમા 
(‘છીભાાં ભતી એક’ ુસ્તીકાભાાંથી વાબાય) 

પ્રાધ્માીકા ફશેન ડૉ. અશ્વીનીની આ લાત 

ફીરકુર વાચી છ;ે એભાાંથી બાયતીમ વભાજને 
ડકાય તથા લતગભાન યીસ્થીતીની લેદનાન 

ચીત્કાય વમ્બામ છ.ે છકે નભગદ મુગથી, 
લીધલાની સ્થીતીનુાં એ કલીનુાં હૃદમદ્રાલક 

ફમાન કે ‘વયસ્લતીચન્દ્ર’ની ગુણવુન્દયી અને 
કુભુદથી ભાાંડીને તે ‘વાત ગરાાં આકાળ’ વુધી 

ફયાફય આ જ દુ:ખદ યલૈમ ચારત આવ્મ છ.ે 
જાણ છ? ખ્રીસ્તી ધભગભાાં ત નાયીને ‘ઉતયત 

(ુરુથી શરક) આત્ભા’ ગણલાભાાં આલે છ.ે 
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બાયતીમ આમગ ધભોભાાં લી ફેલડાાં ધયણ છ ે : 

ધભગગ્રન્થભાાં સ્ત્રી લીળેના તથા સ્ત્રી પ્રત્મેના 
ઉલ્લેખ કભકભાાં પે્રયક છ ે અને વુત્ર એલાાં 

ભ્રાભક છ ે કે ન સ્ત્રી સ્લાતન્્મભશગતી/ અને તે 
વાથે જ લી મત્ર નામગસ્તુ ુજ્મન્તે/ બાયતીમ 

વભાજભાાં દીકયીને (એર્રે સ્ત્રી વન્તાનને) 
‘વાન બાય’ રેખાલલાભાાં આલે છ!ે ખયેખય 

ત, આણા વભાજભાાં ડગરે ને ગરે જીલતા 
વાના બાયા ફાાંધી યાખલાભાાં આવ્મા છ,ે જ ે

ફાડી સ્ત્રીને જ ડવે છ.ે (જુ ઉભાળાંકયન 
એકાાંકી વાંગ્રશ ‘વાના બાયા’) ફશેનશ્રી પ્રા. 

કાડીમાએ એક નલ જ ખુણ આ ુસ્તક દ્વાયા 
અજલાળ્ છ;ે જ ેએક વાથે કુયીલાજનુાં અભાંગર 

વુચન કયતુાં ભાંગરદળગન છ.ે એ છ ે સ્ત્રી 
ભ્રૃણશત્માથી ભાાંડીને તે ‘ઑનયકીરીંગ’ વુધીના 
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અભાનુી અન્મામ કે ાાચાયનાાં ઘડાુય 

લચ્ચે, દીકયીના રાડકડબમાગ, પે્રભલાત્વલ્મથી 
બયુય એલી ગણતય ઘર્નાનુાં આળાપ્રેયક 

તથા આશ્વાવન પે્રયક ફમાન. 
ફશેનશ્રીનાાં આ ફમાનન બાલાથે, વાયાાંળ 

એલ વુભાંગર છ ેકે, આલી રુઢીગ્રસ્ત લીભતા 
લચ્ચે ણ, આણા વભાજભાાં આણી આવાવ 

જ એલા લીરક્ષણ કે લીળીષ્ટ્ બાલનાલાાાં 
કુર્મુ્ફ લવે છ ેકે, જે તાના ુત્રીવન્તાનન 

ઉછયે ુત્રલત્ જ કયે છ;ે અથાગત્ પ્રસ્તુત 
ભાતાીતા કે લડીરનાાં ચીત્તભાાં–શૈમાભાાં ુત્ર કે 

ુત્રી લચ્ચે કઈ જ બેદ નથી. આ ખુફ ભર્ી 
લાત છ ે અને ળાાંત ક્રાન્તી છ.ે કાયણ કે આ 

ુસ્તકભાાં પ્રા. અશ્વીનીફશેન લાયાંલાય ઉલ્લેખે છ ે
કે બાયતીમ શીન્દુ વભાજભાાં ુત્રવન્તાનનુાં ભુલ્મ 
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તથા ભશત્ત્લ રગબગ અનીલામગ જલેુાં છ ે: ધાભીક 

તથા વાભાજીક ફને્ન વન્દબગભાાં : લડીરના 
અગ્નીવાંસ્કાયથી ભાાંડીને તે ીંડદાન વુધીની 

ભયણત્તય ક્રીમા ુત્રને શસ્તે જ થામ, ત જ 
ભયનાયના આત્ભાને સ્લગગ ભે કે ભુક્તી ભે! 

(આલુાં ‘સ્લગગ’ ક્માાં છ ેઅને ‘ભુક્તી’ એર્રે ળુાં? – 
એ જો કે કઈ જ જાણતુાં નથી!) 

આ ુસ્તકભાાં, આલાાં વ વભજદાય 
કુર્મુ્ફના એલા અબીનન્દનીમ અબીગભન 

યીચમ કયાલલાભાાં આવ્મ છ ે કે, જભેાાં ુત્રીન 
જન્ભ કે ઉછયે, બણતય કે રગ્ન, ુત્રનાાં જરે્રાાં 

જ સ્લતન્ત્ર પે્રભલાત્વલ્મ તથા ઉભાંગ–આનન્દથી 
આચયલાભાાં આવ્માાં છ ેઅથલા ત આલે છ;ે જભેાાં 

ડૉક્ર્ય દીક્ષીતદમ્તી તથા ર્બાઈ – 
વયમુફશેન વ્માવ જલેાાં પ્રતીષ્ઠીત જાણીતાાં 
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દમ્તીની આલી ઉભદા બાલનાન તથા 

પ્રગતીળીર અબીગભન ણ વભાલેળ કયલાભાાં 
આવ્મ છ.ે ફશેનશ્રી પ્રા. અશ્વીનીફશેન, વાંકચ 

વાથે એક વત્મ જણાલુાં? ખુળીની લાત છ,ે એર્રે 
જ જણાલલાનુાં ભન કરુાં  છુાં, ત થડી 

આત્ભશ્લાઘામ ક્ષમ્મ ગણળ જ, અભાયા 
યૅળનારીસ્ર્ લતુગભાાં એલા કેર્રાક ભીત્ર છ ે કે, 

જેએ એક જ ુત્રીવન્તાનને ુત્ર કયતાાંમ લધુ 
સ્નેશલાત્વલ્મથી લધાલી રીધુાં છ.ે ખુદ આ રેખક 

(ય.ા.)ને ણ એક જ ુત્રીવન્તાન છ,ે અને એલ 
વબાન નીણગમ અભે દમ્તીએ છકે 1950ભાાં 

કયેર, એર્રુાં જ નશીં, એ ુત્રીન ઉછયે ણ 
અભે બાયે રાડકડથી તથા કાજીુલગક કયેર 

અને આજમે એ દીકયી ચી. ળલગયી દ્વાયા ભને 
એર્રાાં જ શુાંપ – આશ્વાવન તથા યભવન્ત 
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ભી જ યહ્યાાં છ.ે (ુત્રી અભેયીકાભાાં લવે છ,ે 

અને શુાં  અશીં વાલ એકરલામ છુાં; ણ લી એ 
જુદી વભસ્મા છ.ે જનેી કઈ પયીમાદ ભાયા 

ભનહૃદમભાાં નથી. અને ુત્રની ખર્ ત ભને 
ક્માયેમ વારતી જ નથી,) યૅળનારીઝભ 

સ્લીકામાગન એ લીળે રાબ છ.ે 
ફશેનશ્રી પ્રા. અશ્વીનીફશેન આ લીમ 

એર્રે કે ુત્રીવન્તાનને ુત્રલત્ ગણી 
આલકાયલાન અનુયધ આ ુસ્તકભાાં પ્રધાનધ્લની 

રેખે કમો છ;ે એ ત એક અત્મન્ત ઉમગી તથા 
અબીનન્દનીમ પ્રદાન છ ેજ; યન્તુ વાથેવાથે એ 

નીભીતે્ત તેએ આ ુસ્તકભાાં ઉત્તભ વાભાજીક 
ચીન્તન પ્રસ્તુત કમુું છ,ે એ ણ ભુલ્મલાન તથા 

આલકામગ છ ે : દા.ત.,  આણા વભાજભાાં 
બમાનક ીડાકાયી રેખાતુાં સ્ત્રી પ્રત્મેનુાં 
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લાાંઝીમાભશેણાં (ષૃ્ઠ : 35), તે અનુયધે છ ેકે, 

ભર્ી ક્રાન્તીની ભીથ્મા યાશ ન જોમા કય; યન્ત ુ
તભાયા તાના કુર્મુ્ફથી જ, તન્દુયસ્ત આચાય–

લીચાયને અનાલ ને નીષ્ઠાુલગક અભરી 
ફનાલ! (ૃષ્ઠ : 36) ભ્રુણશત્મા નશીં; મગ્મ યીતે 

ભ્રુણદાન કય! (ૃષ્ઠ : 47), શજી સ્ત્રી–ુરુ 
વભાનતા ભાર્ ે ત ઘણી ભજર કાલાની ફાકી 

છ.ે (ૃષ્ઠ : 64), સ્લતન્ત્રતા, વભાનતા અને 
ફન્ધુતા આ વુત્ર જીલનભાાં ળક્મ તેર્રાાં લશેરાાં 

સ્લીકાયીને જીલનયાશ નક્કી કયીએ ત, એ 
આઆ તન્દુયસ્ત વભાજના ઘડતય તયપ રઈ 

જળે. (ષૃ્ઠ :  09), રગ્નભાાં લયથી કન્મા નાની 
જ શમ, એલ આગ્રશ જાલલાની જરુય નથી. 

(ષૃ્ઠ : 31) ઈત્માદી… ડૉ. કાડીમાફશેને આલી 
ફધી ફાફતન અથાગત્ વભાજ વુધાયાન 
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અનુયધ ફશુ જ વય, છતાાં વુન્દય, હૃદમસ્ળી 

ળૈરીભાાં કમો છ ેએ ફદર તે અબીનન્દનનાાં 
અધીકાયી અલશ્મ છ.ે તેભની ળૈરીભાાં 

વજ ગનાત્ભકતા ણ છ,ે એના એક ફે નભુના 
જોઈએ : 

(1) ઉત્તુાંગ ળીખય ઘયના ચકતા 
ખડકની નીચે, ભીઠાાં ાણીનાાં ઝયણાાં વતત 

લશેતાાં શમ છ,ે જ ે શેઠલાવના જીલને યભ 
ળાન્તી અે છ.ે(એલી ડૉ. પ્રબાલતીફશેન 

દીક્ષીતની વેલા પ્રલૃત્તી છ ે: ષૃ્ઠ :  51)  
(2) ુરુપ્રધાન વભાજભાાં એક વુબાીત 

છ ેકે ‘છકય વ લગન થામ, એર્રે તેને ભીત્ર 
વભજલ’ – આ કશેલતને ધયભુથી વુધાયી, 

ફા–દીકયી લચ્ચે જાતીમ ફાફત અાંગે ણ 
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નીખારવતાથી ચચાગ થતી થામ. (જ્મતી લૈદ્ય 

અને ચી. વનર : ષૃ્ઠ : 33) ઈત્માદી. 
અન્તભાાં રેખીકાફશેનને એક ફે વુચન 

નમ્રતાુલગક કયલાનુાં ભન થામ છ ે કે, પ્રત્મેક 
દમ્તી અથલા ત દીકયીની શસ્તી મા ઉમ્ભયનાાં 

ચક્કવ લગ આપ્માાં શત ત વારુાં  યશેત એ જ 
યીતે એ લાંદનીમ મુગરનાાં વયનાભાાં કે ર્રેીપન 

નમ્ફય ણ, જો તેની ભાંજુયી શમ ત, આલાાં 
જોઈએ. દા.ત.,  ગીતાફશેન, એભના તી 

નીતીનબાઈ અને ુત્રી શ્વેતાના નીલાવ વન્દબે 
અભાયા ફાયડરીન જ ઉલ્લેખ આલે છ.ે ત જો 

તેનુાં ચક્કવ વયનાભુાં આપ્મુાં શત, ત ભને 
વમ્કગ કયલાનુાં ગભત. ખેય, એ ત ફધુાં ગોણ 

રેખામ, ણ આલુાં ુસ્તક, જનેે પ્રસ્તાલનાકાય 
પ્ર. વુમગકાાંત ળાશે અબુતુલગ અદ્બુત કહ્યુાં છ;ે 
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એલુાં અજોડ ુસ્તક, ુયતાાં શ્રભ–કાજીુલગક 

પ્રગર્ કયલા ફદર ડૉ. અશ્વીનીફશેન 
ભનવુખરાર કાડીમાને રાખ–રાખ ધન્મલાદ! 

અરફત્ત, એક ગમ્બીય છતાાં આડલાત એ કે, 
એક જ સ્ત્રીવન્તાન–ુત્રીથી વમ્ુણગ વન્ત, 

વુખ તથા આનન્દ ભાની રેતાાં ભાતાીતા લી 
એક જુદી જ દુ:ખદ વભસ્મા ણ જન્ભાલે છ;ે જ ે

જાણલા ઈચ્છતા – જીજ્ઞાવુ બાલકએ વયજ 
ાઠક રીખીત એક યભ હૃદમસ્ળી લાતાગ ‘ભુાંગા 

નકાયન શાશાકાય’ લાાંચલી. (પ્રાપ્તીસ્થાન : શ્રી. 
અગ્રલાર ર્રસ્ર્, 1308, યાંગીરદાવ ભશેતાની ળેયી, 

ગીુયા, વુયત–395 501)              
બયતલાક્મ 

શ્રી. ચરથાણ લીબાગ ખાાંડ ઉદ્યગ 
વશકાયી ભાંડી એનાાં વાધનની ભમાગદાભાાં યશીને 
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લીલીધ પ્રલૃત્તી ણ કયે છ.ે શ્રીભતી લી. આય. 

બક્ત ળીક્ષણ ભશાલીદ્યારમનાાં (કાભયેજ) શ્રેમાન 
પ્રાધ્માીકા ડૉ. અશ્વીનીફશેન કાડીમાએ અભને 

જણાવ્મુાં કે, તે એક જ દીકયીનાાં ભા–
ફાલાાાં કુર્મુ્ફન અભ્માવ લૈજ્ઞાનીક દૃષ્ટ્ીએ 

કયલા ભાાંગે છ.ે અભાયે ભાર્ ે આ નલ જ ભુદ્દ 
શત; તેથી આ ભાંડીએ એન વભગ્ર આથીક 

ફજો ઉાડી રેલાનુાં સ્લીકામુું. 
–જમાંતીબાઈ છર્બુાઈ ર્રે  

પ્રભુખ 

 (((●))) 
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7 

વાલધાન! ‘શ્રદ્ધા’ન ફીગ ફેંગ! 
અનુક્રમણીકા 

We may define faith as a firm belief 
in something for which there is no 
evidence. 

–Bertrand Russell 
 શ્રદ્ધાની અન્મ એક વ્માખ્મા અાંગ્રેજીભાાં એલી 
ણ છ ે કે, Faith may be defined, as a firm 
belief that something improbable will 
happen, by some irrelevant act. 

આથી ગુજયાતીભાાં આણે ‘શ્રદ્ધા’ની વ્માખ્મા 
આ પ્રભાણે કયીએ : 

‘શ્રદ્ધા’ એક એલી વુદૃઢ ભાન્મતા છ ેકે, અભુક 
તત્ત્લ મા વ્મક્તીના પ્રબાલથી કે એની કૃાથી, અભુક 
લીધી કયલાથી અથલા ત કેલ તત્પ્રત્મેની 
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ભાન્મતાના ફે, કાંઈક અવમ્બલ (improbable) 
એર્રે કે પ્રકૃતીના કામગકાયણ ન્મામથી બીન્ન અથલા 
ઉરર્ુાં યીણાભ વીદ્ધ કયી ળકળે. 
 દા.ત., વત્મનાયામણની કથાની કે છી 
અભુકતભુક ફાફાની ફાધા યાખલાથી યીક્ષાભાાં 
પ્રથભ લગગ વાથે ાવ થલાળે. એલી દૃઢ ભાન્મતા. 
 આ વ્માખ્માની ચચાગ કયતા ુલે આણા 
લાદલીલાદની એક ગમ્બીય ક્ષતી પ્રતી અાંગુરીનીદેળ 
કયી રઈએ અને એ નાફુદ કયીને છી જ 
ચચાગપ્રધાન વ્માખ્માન કયલુાં મા રેખ રખલ જોઈએ 
એલ અનુયધ કયીએ. લાદપ્રધાન આલા કામગક્રભભાાં, 
ભુખ્મ ભુદ્દાની વ્માખ્મા તથા લીબાલના સ્ષ્ટ્ નીશ્વીત 
કમાગ લીના જ આણે ત્માાં આડધેડ પ્રલચન થામ છ ે
અને છી અવાંગત તથા અથગશીન એલી તુચ્છ 
દરીરની પેંકાપેંક ચારે છ.ે આણે શ્રદ્ધા ળબ્દની કે 
લીમની વ્માખ્મા કમાગ લીના જ એની ચચાગ કયીએ 
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છીએ : શકીકતભાાં, શ્રદ્ધાના બાલ વાથે ‘લીશ્વાવ’, 
‘ભનફ’ તથા ‘ખાતયી’ આદી બાલની બેવે 
કયીને જ ગભે તે યીતે શ્રદ્ધાને ફીયદાલલાન શેતુ 
વીદ્ધ કયલાન ભીથ્મા ુરુાથગ કયી, વન્ત ભાની 
રઈએ છીએ. 
 દા.ત., કઈ એભ કશે કે, તીને લીદેળ 
જલાનુાં મા અન્મ કઈ નીભીત્તે રાાંફ લખત ઘય 
ફશાય યશેલાનુાં થામ, ત્માયે તે તાની ત્ની ય 
‘શ્રદ્ધા’ યાખે જ છ ેને કશે કે તાની ગેયશાજયીભાાં 
કળુાં અનીચ્છનીમ નશીં આચયે!’ શકીકતભાાં અશીં 
‘શ્રદ્ધા’ ળબ્દ અસ્થાને જ છ,ે ચકવાઈથી કશેલુાં 
શમ ત આને ‘લીશ્વાવ’ ળબ્દથી જ ખાલામ. 
(જો કે ઘણા ુરુ આલ લીશ્વાવ ણ નથી 
યાખતા; છતાાં જલુાં ડ ે એર્રે જામ છ!ે ણ એ 
લી જુદ ભુદ્દ છ,ે લશેભીરી ભાનવીકતાન)... એક 
ભીત્રે રાંગડ બક્ત કેદાયનાથનાાં દળગનાથે 
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ભશાપ્રમાવથી શાડ ચઢી યહ્ય શત – એને 
‘શ્રદ્ધા’નુાં ફ કહ્યુાં, ત્માયે ણ ભેં વુચલેરુાં કે, એ 
શ્રદ્ધા નથી, ભનફ છ.ે 
 ‘શ્રદ્ધા’ ળબ્દ એની ચક્કવ લીબાલના ભુજફ 
improbability – અવમ્બલીતતા વાથ ે અતુર્ 
વમ્ફન્ધ ધયાલે છ ેઅને આ અવમ્બલીતતા એર્ર ે
જ પ્રકૃતીના કામગકાયણના અપય તન્ત્રથી કળુાંક 
બીન્ન ફને એલી ઘર્ના. જો કે એલુાં કદીમ ફની ળકે 
જ નશીં. ભાર્ ે જ શ્રદ્ધા ભાત્ર અન્ધ જ શમ છ.ે 
અથાગત્ ‘શ્રદ્ધા’ એર્રે જ ‘અન્ધશ્રદ્ધા’! ખુદ 
ગાાંધીજીએ કહ્યુાં છ ે કે શ્રદ્ધા શમ્ભેળાાં આાંધી જ 
શમ! બાલનાળીરતા અથાગત્ બાલલીશ્વન વમ્ફન્ધ 
ભાનલીની રાગણીની તીવ્રતા વાથે છ ેઅને રાગણી 
ભાત્રને તકગલીલેકથી વશેરાઈથી વભજાલી ળકામ છ,ે 
એભાાં કળુાં જ યશસ્મભમ મા અરોકીક નથી. દા.ત.,  
તાની પે્રભીકાન જીલ ફચાલલા ભાર્ ે પ્રીમજન 
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તાના જાનનુાં ફરીદાન આી દે – એ પે્રભની 
રાગણીની ઉત્કર્તા વશેજ ે અને ફશુ વશેરાઈથી 
વભજી ળકામ છ.ે એલુાં જ ભાતાના વન્તાન પ્રત્મેના 
નીયેક્ષ પે્રભ ફાફત વભજાલી ળકામ. ભુ શકીકત 
ત એ છ ે કે, પ્રકૃતીનાાં જીલવૃષ્ટ્ીન તાંત ુ ચારુ 
યાખનાયાાં જ ેઅનેક યીફ છ,ે એભાાંનુાં જ એક 
ભાન ફચ્ચાાં ભાર્ને નીયેક્ષ પે્રભ છ,ે જનેે કુદયતી 
લૃત્તી જ કશેલામ. અનેક પ્રાણીલગગભાાં ત, ભર્ુાં થમા 
છી ફચ્ચુાં ભાને ખતુાં વુધ્ધાાં નથી શતુાં. છતાાં 
ભાદા તાના જાનના બગેમ ફચ્ચાનુાં યક્ષણ કયલા 
ઝઝુભે છ.ે ભાનલી ત કેર્રીક વ્મક્તી, કેલ 
પ્રીમજન જ નશીં; કઈ ણ સ્લજન, અયે, 
અજાણ્માન ણ; જીલ ફચાલલા તાની જીન્દગીને 
શડભાાં ભુકી દે છ.ે.. 

શ્રદ્ધા અને અન્ધશ્રદ્ધાન બેદ આણ ે
તાત્ત્લીક ધયણે નશીં; યન્તુ પ્રકાય આધાયીત એર્ર ે
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કે ગુણલત્તાના ામા ય ાડીએ છીએ; જ ેઆણી 
ઉચ્ચાલચતાની ભીથ્મા ભાન્મતા જ છ.ે દા.ત.,  
ઈશ્વય ઉયની શ્રદ્ધા કશેલામ. જ્માયે બુતપે્રત કે 
બુલા પ્રત્મેની એલી જ રાગણીને અન્ધશ્રદ્ધા 
કશેલામ. આ તદ્દન લાશીમાત લીબાગીકયણ રેખામ; 
કાયણ કે તભાયે ભન ઈશ્વયલીમક જલેી અને 
જરે્રી દૃઢ ભાન્મતા છ,ે એલી અને એર્રી જ વુદૃઢ 
એક આદીલાવીની બુતપે્રત ફાફતની ભાન્મતા શમ 
છ.ે ફાકી આલાાં ફધાાં તત્ત્લ ભુબુત યીતે ત 
કકલ્ીત જ છ.ે ભતરફ કે શ્રદ્ધાુ વલગ કઈ 
અન્ધશ્રદ્ધાુ જ શમ. તભે જરે્રી શ્રદ્ધાથી ઈશ્વયની 
ભુતી કે છફી વભક્ષ ધુ–દી મા પુર–પ્રવાદન 
લીધી કય છ, એર્રી જ શ્રદ્ધાથી છાત – અબણ 
લગો મા બુતપે્રતભાાં કે જાદુર્નાભાાં ભાનનાયી ફશેન 
ચાય યસ્તે જઈને ાણીનુાં કુાંડાુાં કયે છ ે અને 
નાીમેય મા લડાાં ચઢાલી આલે છ.ે ફન્નેની 
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ભનદળા ત ુયી વયખેવયખી જ છ.ે વુમગ જલેા 
એક જડ ીંડની ઉાવના કયનાય અને થ્થયના 
દેલના થાનકે ફરી ચઢાલનાય ફને્નની ભનદળાભાાં 
કળ બેદ કે ઉચ્ચાલચતાન પયક વીદ્ધ થામ છ ે
ખય? ફાકી ત ‘શુાં જ વાચ અને ઉંચ’ – એલી 
ભીથ્માબીભાની રાગણીની લાત જુદી છ.ે ખયેખય જ 
શ્રદ્ધા અથાગત્ અન્ધશ્રદ્ધા અજ્ઞાનતાનુાં જ યીણાભ 
છ,ે ફાકી વુમગ ભાનલી ય કઈ ઉકાય કયલા 
આભ, એક વગત ીંડ નથી જ ફની યહ્ય! એ 
વુમગુજક ફાડા છી જ્મતીભાાં ભાનનાયની 
ર્ીકા ત કયી જ કેલી યીતે ળકે? 
 એક ુજનીમ વન્ત ‘ધભગ અને લીજ્ઞાન’ લીળે 
પ્રલચન કયી યહ્યા શતા. આભ ત, તે પ્રખય જ્ઞાની 
ુરુ છ ે અને કીભતી લીચાયમ ધયાલે છ.ે યન્તુ 
આલી બુર કયી ફેઠા! એભણે કહ્યુાં, ‘બગલાને ચન્દ્ર 
ૃથ્લીથી અઢી રાખ ભાઈર દુય ગઠવ્મ, એ જ 
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ફયાફય વશેતુક છ.ે ફાકી એ જો થડ નજીક 
ભુકામ શત ત, એલી ભર્ી બયતી આલત કે 
આણે વો ડફુી ભયત’ – એલુાં કાંઈક અને લી 
ઈશ્વયની રીરા લીળે એથીમ અનેકગણાં શાસ્માસ્દ 
એલુાંમ ઘણાંફધુાં તેશ્રીએ કહ્યુાં. જલાફભાાં ભેં રખ્મુાં, 
‘અયે સ્લાભીજી, આજની અેક્ષાએ જો લધુ ભર્ી, 
જોખભી બયતી આલી શત, ત ભાનલી વભુદ્રકાાંઠાથી 
થડા લધુ દુય લવલાર્ કયત; એભાાં ડફુી ભયલાનુાં ત 
આલે જ ક્માાંથી? ઈતય રીરાની શાસ્માસ્દતાન 
જલાફ ભેં, આભન્મા ખાતય જાશેયભાાં નશીં રખ્મ; 
ણ ત્રથી જણાવ્મ. તેભ છતાાંમ સ્લાભીજી ભાયા 
ય બમાંકય યે બયામા! 
 આલી જ બગલાનની રીરાના ભીથ્મા લખાણ 
‘ફીગ ફેંગ’ના રાંફાણકા (ડ્યુયેળ) ફાફતે ણ 
શ્રદ્ધાુ કયે છ ે કે, ‘એ જો વેકાંડના એક 
અફજભાાં બાગ જરે્રમ રાાંફ ર્ુાંક શત, ત આ 
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બ્રહ્માાંડ આલુાં ન યચામુાં શત અને આણેમ ન શત’ 
ઈત્માદી. અયે ભીત્ર, ડ્યુયેળન પ્રભાણે જલેુાં બ્રહ્માાંડ 
યચામુાં શત; છી તેલી જ વભગ્ર વૃષ્ટ્ી લીકવી શત 
અને એન કઈને જ કળ શયખળક નશત. કાયણ 
કે આ વભગ્ર રીરા કેલ જડ તત્ત્લની જ છ,ે જનેે 
ભન જ નથી, કે એભાાં છી આણી કે કળાનીમ 
કળી પીકય ચીન્તા શમ. આન એક વાદવીધ 
વચર્ ુયાલ જ એ છ ે કે, વુમગના એક ૃથ્લી 
વીલામના  ફીજા આઠ ગ્રશ વાલે વાલ નીજ ગન, 
અથગશીન ઘુમ્મા જ કયે છ,ે અફજો લોથી! એની 
યલા કયનાય કઈ તત્ત્લ છ ેખરુાં? લી, ધુભકેતુ 
ણ અનીમભીત વપયી ફનીને આલે છ ેઅને ગુરુ 
જલેા લીયાર્ ગ્રશ એને ગીમ જામ છ!ે બ્રહ્માાંડભાાં 
આલા ત અવાંખ્મ, અફજોના અફજો ીંડ છ ેઅને 
અથડાઅથડીની તથા બાાંગપડની બમાંકય ઘર્ના 
નીયન્તય ફન્મા જ કયે છ,ે કુદયતનુાં વાંચારન ‘અન્ધ 
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નીમભ’લળ પ્રલતે છ.ે યન્તુ વભમ તથા લીસ્તાયની 
અવીભ અગાધતાને યીણાભે, આણને શાર તુયત 
એની કળી જ આત્તી નથી, ભાર્ ે જ ઈશ્વયની 
રીરાને લખાણીએ છીએ અને એના ય શ્રદ્ધા યાખી 
ફેપીકય(?) રીરારશેય કયીએ છીએ! ફાકી 
નજીકની એક નીશાયીકા (એન્ડરનેડા?)  પ્રચાંડ લેગે 
આણી ગરેેક્વી તયપ ધવી યશી છ,ે જ ે અભુક 
અફજો લગ ફાદ ર્કયાળે ણ ખયી જ. અને ત્માયે 
ફધુાં જ શતુાં ન શતુાં થઈ જળે. ખેય, અજ્ઞાનમ્ યમ્ 
વુખમ્! ફાકી લીજ્ઞાન ત આજ ે ભાનલવજીગત 
ડી.એન.એ. ફનાલલા વુધી શોંચી ગમુાં છ.ે.. તભારુાં  
ડી.એન.એ. ફજાયભાાં ભતુાં થઈ જળે ! 
 વભગ્ર પ્રકૃતીનુાં વાંચરન (વાંચારન નશીં) 
એના અન્ધ, જડ, અપય કામગ–કાયણના નીમભને 
લળ ચાલ્મા જ કયે છ,ે જભેાાં જડ–ચેતનનમ કળ 
પયક નથી. કેદાયનાથભાાં પ્રચાંડ ુય આલે, ત એભાાં 
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ભશાન બગલાન ણ રાચાય! શજાય ‘બક્ત’ ડફુી 
ભમાગ, ત્માયે એ ઈશ્વય ળુાં કયત શત? વુયતભાાંમ 
થડાાં લગ ુલે આલ રાચાય શાશાકાય ભચી જ 
ગમ શત ને? શકીકતભાાં, કામગ–કાયણના અપય 
નીમભ વભક્ષ વમ્ુણગ રાચાયી અનુબલતા ભનુષ્મે, 
કેલ ભીથ્મા ગોયલ કે ભર્ અનુબલલા ભાર્ ે
‘શ્રદ્ધા’ જલે આધ્માત્ભીક ળબ્દ – બાલ ગઠલી 
કાઢ્ય. ફાકી એથી કઈ રાબ નથી. 

બયતલાક્મ 
અતીળમક્તીનીમ અતીળમક્તી ઉપે કના 

ફાની દીલાી...?!! વલીમેત વલગવત્તાધીળ 
સ્તારીને (સ્ર્રેીને) એક કયડ નશીં; એક અફજ 
ભાણવ ભાયી નાખેરા! 

 (((●))) 
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8 

સ્લગગ આકાળભાાં નશીં; ધયતી ય જ છ ે
અનુક્રમણીકા 

ન સ્લગો નાલગો લા નૈલાત્ભા ાયરોકીક:  
●ચાલાગક● 

 ધભગ, જ ે વાભાન્મ યીતે પે્રભ, કરુણા, 
વશાનુબુતી, બાતૃબાલ જલેા ભાનલીમ ગુણ પ્રફધે 
છ,ે એને ફદરે જો તે નપયત, ઘૃણા, તીયસ્કાય અને 
લેય પેરાલત શમ ત, દયેકે વચેત થઈ જલુાં 
જોઈએ. શીન્દુ ધભગભાાં જ સ્લાભી લીલકેાનન્દ, 
સ્લાભીશ્રી દમાનન્દ વયસ્લતી, કફીય, ગોતભ ફુદ્ધ કે 
ઈશ્વયચન્દ્ર લીદ્યાવાગય જલેી લીબુતી અને 
દાળગનીકએ કભગકાાંડ, ભુતીુજા આદીનુાં ખાંડન કમુું 
જ છ.ે અને ભાનલગોયલની પ્રતીષ્ઠા કયી છ.ે આ 
દેળભાાં ગયીફી, આથીક અવભાનતા, ળણ, 
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અનાયગ્મ, અન્ધશ્રદ્ધા, લશેભ અને રુઢીજડતા 
વદીથી પ્રલતગભાન છ.ે આણે જીલનનાાં ઈતય 
ક્ષેત્રભાાં યીલતગન વશેરાઈથી સ્લીકાયી રીધાાં છ.ે 
યન્તુ ધભગ કે ધભગગ્રન્થ દ્વાયા અામેરાાં ઉદેળ – 
ભાન્મતાભાાં યીલતગન કયલા આણે રેળભાત્ર 
તૈમાય થતા નથી. લાસ્તલભાાં, શજાય લગ અગાઉ 
તત્કારીન યાજકીમ, વાભાજીક કે ધાભીક 
યીપે્રક્ષ્મભાાં રખામેરા ગ્રન્થ કે એની 
આચાયવાંશીતા લતગભાન વાંજોગભાાં કેર્રા વુવાંગત 
તથા ઉમગી? એ પ્રશ્ન તાવલાની તાતી જરુય 
છ.ે 

–અશ્વીન ન. કાયીમા  
(‘સ્લગગ–નયકની ભાન્મતા’ ુસ્તકભાાંથી) 

આણા ુલગજ ઋીભનુી ભશાજ્ઞાની શતા, 
અને આજના લીજ્ઞાનની તભાભ વીદ્ધી તથા ળધ 
શજાય લો ુલે તે કયી જ ચુક્મા શતા, જને 
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અણવાય અથલા આછા કે વુચીતાથગરુ ુયાલા 
આણા ધભગગ્રન્થભાાંથી ભે જ છ.ે –એલા એલા 
દાલા... કેર્રાક પ્રાચીનતાપે્રભી ધભગનીષ્ઠ મા 
વાધુવન્ત અને ધભાગચામો કયે છ,ે ત્માયે ભને એક 
લીચાય આલે છ ેકે ભશાવાગયભાાં ફેચાય ઘડા ાણી 
ઉભેયલાથી રાબ જ ળ?  

શીન્દુ ધભગ અથાગત્ પ્રાચીન આમગધભગ ભશાન 
છ,ે અતીભશાન છ ે જ. એના ધભગગ્રન્થ, લેદ કે 
ઉનીદ અને ુયાણભાાં જ ેઉંચુાં અને ઉંડુાં ચીન્તન 
છ,ે ભાનલતાન વદુદેળ છ,ે જીલન લીળેની બવ્મ 
કલ્ના છ,ે ‘દ્યો: ળાાંતી: અાંતયીક્ષાં ળાાંતી: 
લનસ્તમ: ળાાંતી, વલગ ળાાંતી:’ અથલા ત ‘અત્રૈલ 
લીશ્વાં બલતી એકનીડમ્’ કે છી ‘ળુની ચ એલ, 
શ્વાકે ચ ાંડીતા: વભદળીન:’ – એલી એલી 
બાલના, ભાનલવભાજ ભાર્ ે અતીભુલ્મલાન તથા 
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પે્રયક એલા એલા વનાતન વદ્ફધ આ જ ધભે 
આેરાાં છ,ે જો કે એ જ ધભગ લણગવ્મલસ્થા, 
ઉંચનીચના તીવ્ર બેદબાલ તથા અસ્ૃશ્મતામ 
પ્રલતાગવ્માાં છ,ે એ ધભગળાસ્ત્રભાાં લીજ્ઞાનનાાં વત્મ ન 
શમ, તમ એથી ળ પયક ડ ે છ?ે લતગભાન 
ભાનલીની અેક્ષાએ આણા ુલગજો ઘણા અજ્ઞાન 
શતા, ખાવ કયીને બોતીક લીજ્ઞાનભાાં, એ શકીકત 
સ્લીકાયી રલેાથી, આણા ભશાન ુલગજોનાાં કામોની 
કે એક બવ્મ વાંસ્કૃતી તથા વભાજની ભશાનતાભાાં 

રેળભાત્ર ઉણ આલતી નથી, એભ ભારુાં  નમ્રણ ે
ભાનલુાં છ.ે 

દા.ત., ભાનલવજીગત પ્રથભ ઉગ્રશ ઋી 

લીશ્વાભીત્રે ચઢાવ્મ શત, અથલા પ્રથભ પ્રાસ્ર્ીક 
વજ ગયી બગલાન ળાંકયે કયી, ગણતીજીના ધડ 

ય શાથીનુાં ભાથુાં ફેવાડી આપ્મુાં શતુાં – એલી 
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એલી ભાન્મતા વેલલી મા પ્રચાયલી એ 

અનાલશ્મક એલ શાસ્માસ્દ ુરુાથગ છ.ે 
ગણતીદેલની પ્રાસ્ર્ીક વજ ગયી લીળે આણા 

જાણીતા ગઝરકાય, શાસ્મકાય અને લીચાયક      
શ્રી. યતીરાર–અનીરે કર્ાક્ષભમ લીલયણ આપ્મુાં 

છ ે : કઈ અાંગ કામ મા અન્મનુાં જોડાણ થામ, 
ત્માયે બ્રડ ગ્રુ ભાણવના રશી વાથે ફયાફય 

ભતુાં આલે, એલુાં ‘કસ્ભરીર્ીન’ શમ છ ે કે 
નશીં, એ ત ભને ખફય નથી. લી શાથીના 

ભસ્તકનાાં અાંગાાંગ ભાનલબાા કેલી યીતે 
ફરી ળક્માાં શળે? એમ એક પ્રશ્ન છ.ે દેલના 

લૈદ્ય અશ્વીનીકુભાયે ચક્કવ લીદ્યા જાણી રેલા 
ભાર્ ે કઈ ઋીનુાં ભસ્તક કાીને એને ઘડાનુાં 

ભાથુાં ચર્ાડ્યુાં, એ છી એ અશ્વ ભસ્તક ેરી 
દીવ્મ લીદ્યા ભાનલલાણીભાાં ફરી ગમુાં, ત પ્રશ્ન 
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એ યશે છ ે કે કઈ ભાનલેતય પ્રાણીના દા.ત., 
ફકયાના ધડ ય ભાનલભસ્તક પીર્ કયી દેલાભાાં 
આલે ત ળુાં થામ? ઈત્માદી. 

વત્મ શકીકત ત એ જ કે આલી ફધી લાત 
વત્મ – આધાયીત નશીં; યન્તુ ભાનલભનની 
ધભાગબીભાની ભનગભતી કલ્નારીરા જ છ.ે તે જ 
યીતે, આણા ુલગજોએ આલી કકલ્ના 
કયી, એની ાછનુાં ભુખ્મ કાયણ એ જ કે જીજ્ઞાવા 
તીવ્ર શતી, ઈચ્છા, આલશ્મકતા અને 
અનીલામગતા ણ ઉત્કર્ શતી; યન્તુ વત્મ 
ાભલુાં એર્રુાં વય નશતુાં. એર્રે એ ુલગેઢીએ 
અલનલી અને અદ્બુત કલ્નાભાાં યાચીને 
વન્ત રેલ યશે એ સ્લાબાલીક રેખામ. આણા 
ુલગજોના લીયાર્ જ્ઞાનયાળી લીળે ભેં અગાઉ આ 
લીબાગભાાં રખ્મુાં જ છ;ે યન્તુ જ્ઞાનનાાં એ વલગ ક્ષેત્ર 
ઐશીક તથા ભાનલવાધ્મ શતાાં. નયી આાંખે જોઈ 
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ળકામ એલાાં અને ઈન્દ્રીમગચય શતાાં, તે કયતાાં 
અનેક ગણાાં લધુ ત ‘આધ્માત્ભીક શતાાં, જ ે
ળાંકાસ્દ રેખામ.’ ફીજી ફાજુ, આજ ે છ ે એલાાં 
અર્ર્ાાં અનેકલીધ લૈજ્ઞાનીક વાધનના અબાલે, 
આણા ુલગજો કેર્રાાંક વુક્ષ્ભતભ અથલા ત લીયાર્ 
વત્મ ાભી ળકેરા નશીં, એ વભજી ળકામ અને 
સ્લીકાયી ળકામ એલી શકીકત છ.ે દા.ત., ફેક્ર્યેીમા 
કે લામયવ અથલા ત ક્લાવાય, લ્વાય અને બ્રેક 
શૉર જલેી લસ્તુ કે ઘર્ના ાયખી ળકલા 
તે ળક્તીભાન નશતા. ફીજી ફાજુ, વાશીત્મ, 
ચીત્રકરા, વાંગીત, નાટ્યકરા, નૃત્મકરા, મન્ત્રલીદ્યા, 
ફાણલીદ્યા, આમુલેદ, બાાલીજ્ઞાન લગેયે... લગેયે. 
અનેકાનેક લીદ્યાળાસ્ત્ર તેએ લીકવાવ્માાં શતાાં; 
છતાાં ાણી એ ક્વીજન અને શાઈડરજનનુાં 
વાંમજન છ,ે અથલા ત E = mc2ના વભીકયણની 
તેને રેળભાત્ર જાણ નશતી. અને એભાાં કળી 
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નાનભ ભાનલાને ણ કાયણ નથી. ભાનલજીલનની 
વ્મલસ્થા અને એના ધ્મેમ વન્દબે એ ુલગજો 
કેર્રીક ઉત્તભત્તભ લીબાલના અલશ્મ વેલતા 
શતા; એમ તેની ભશાનતા જ છ.ે આર્રી 
પ્રાસ્તાલીક ચચાગ ત અત્રે ભેં એર્રા ભાર્ ેકયી કે આ 
રેખભાાં શુાં ડ. અશ્વીન કાયીમા રીખીત ‘સ્લગગ–
નયકની ભાન્મતા’ – ુસ્તકન કેર્રક યવપ્રદ 
યીચમ કયાલલા પ્રલતૃ્ત થમ છુાં. પ્રાયમ્બે જ કશી 
દઉં કે સ્લગગ અને નયક જલેાાં સ્થાન શલાની 
કલ્ના રગબગ તભાભ ધભોભાાં પ્રલતગભાન છ,ે આલી 
ભાન્મતા વદન્તય નીયાધાય છ;ે યન્તુ એલી 
કલ્નાના ભુભાાં ભાણવની એ તીવ્ર જીજ્ઞાવા યશેરી 
છ ે કે ભૃત્મુ ફાદ ળુાં શળે? ઉયાાંત, વાયાાં–નયવાાં 
કભોન ફદર જો આ વાંવાયભાાં ન ભત શમ ત 
છી તે ક્માાં ભ ે અને ળુાં ભે? જલાફભાાં, 
ભાનલીએ કલ્ના કયી કે વાયાાં કભોના, ુણ્મના 
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ફદરાભાાં સ્લગગ ભે, જ્માાં ફધુાં જ ઉત્તભ, વુખભમ 
અને આનન્દભમ છ,ે દેલનુાં એ નીલાવસ્થાન છ,ે 
જ્માાં દુ:ખ નથી, બુખ નથી, ત્રાવ નથી. એથી ઉરર્ુાં 
ત્માાં આનન્દ–આનન્દ અને ભજભસ્તી છ,ે ઘી–
દુધની નદી લશે છ,ે અપ્વયાનાાં નાચગાન 
ચારે છ,ે વુયાાન છ,ે ભીષ્ટ્ાન્ન છ ે લગેયે... લગેયે. 
ફીજી ફાજુ, ાના ફદરાભાાં જ ેનયકની વજા થામ 
છ,ે ત્માાં ફધુાં સ્લગગથી ઉરર્ુાં જ છ ે: ત્રાવ છ,ે દભન 
છ,ે ીડા છ,ે ભાયપાડ છ,ે આગ અને ઉકતા 
તેરની વજા છ,ે ભાગે ભરીન અને ગાંધાતી એલી 
રશીરુની નદી લતૈયણી છ,ે ત્માાં યાક્ષવ, ીળાચ, 
મભદુત લગેયે અત્મન્ત કુ્રય તત્ત્લ જીલાત્ભાને ઘય 
ીડા આે છ ેઈત્માદી (ૃષ્ઠ–03). 

ખગના વત્મ જ્ઞાનના અબાલે, આણા 
ુલગજોએ થૃ્લીીંડની ઉય–નીચેના લીશ્વ લીળે કેલી 
કેલી કલ્ના દડાલી છ ેએ જાણલુાં ખુફ–યવપ્રદ 
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નીલડ ેતેલુાં છ.ે ડૉ. કાયીમા રખે છ ે: ‘પ્રાચીન આમગ–
શીન્દુ ધભગ ભુજફ, ૃથ્લીની ઉય તથા નીચે એભ 
વાત–વાત રક છ,ે જનેે અનુક્રભે સ્લગગરક અને 

ાતારક કશેલાભાાં આલે છ ે: વાત સ્લગગ : બુય, 

બુલ: સ્લ: ભશ:, જન: ત: અને વત્મરક. જ્માયે 

નીચેનાાં ાતા છ ે : અતર, લીતર, વુતર, 
યવાતર, તરાતર, ભશાતર અને ાતાર... નયકનુાં 

બોગરીક સ્થાન ાતારની નીચે, ગબોદક નાભક 
ાણીની ઉય આલેરુાં છ,ે જને લીસ્તાય ત્રીવ 
શજાય મજનન જણાલામ છ.ે ુયાણ અનુવાય 
નયકની વાંખ્મા અઠ્ઠાલીવ છ.ે’ આ નયકની ુયી 
માદી ભાર્ ેજીજ્ઞાવુએ ભુ ુસ્તક જોલુાં (ૃષ્ઠ–05).   

આમગ–શીન્દુ ધભગની જભે જ અન્મ ધભોભાાં 
ણ સ્લગગ–નયકની કલ્ના છ ે જ; યન્તુ એ 
યસ્યલીયધી છ.ે ફોદ્ધધભગના નયકના બેદ દવ 
જ, જ્માયે ખ્રીસ્તી, ાયવી– જયથસ્તી અને 
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ઈસ્રાભભાાં સ્લગગ–નયક લીળેના ખ્માર ફીજા ધભગના 
તદ્વીમક ખ્માર વાથે ુયેુયા ભતા આલતા 
નથી. શલે વત્મન એ અપય નીમભ છ ે કે ત ે
‘એકભેલાદ્વીતીમમ્’ જ શમ. વત્મદળગનભાાં યસ્ય 
લીયધ વમ્બલી ળકે નશીં. તદનુવાય સ્લગગ–નયકન 
ખ્માર કેલ કકલ્ના જ વીદ્ધ થામ છ ે(ૃષ્ઠ–
11).  

આજ ે ત ભાનલવજીગત અલકાળમાનએ 
દુયવુદુયના બ્રહ્માાંડનેમ આાંફલા ભાાંડ્યુાં છ,ે જ્માયે 
ળક્તીળાી ર્રેીસ્કએ અફજોનાાં અફજો જરે્રાાં 
તાયાલીશ્વની પ્રત્મક્ષ બા ભેલી આી છ.ે છતાાં 
અદ્યાી ક્માાંમ સ્લગગરક, દેલરક, વત્મરક અથલા 
યવાતાર કે ાતાર, યોયલ મા લીયાવન જલેા 
નયકધાભ કાાંઈ કશેતા કાાંઈ જોલા ભળ્ુાં નથી, એલા 
કઈ અસ્તીત્લન અણવાય વુધ્ધાાં પ્રાપ્ત થમ નથી. 
ભતરફ કે એલાાં કઈ સ્થાન છ ેનશીં, મા શતા ણ 
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નશીં. એ વલગ આણા જીજ્ઞાવુ ુલગજોની ભનગભતી 
તેભ જ કાવ્મભમ કલ્ના શતી, ઉયાાંત રકને 
વન્ભાગે પે્રયલાનુાં વાધન ણ એ શતી. 

જો કે શ્રી. મળલાંત ભશેતા રખે છ ે એ ણ 
એર્રુાં જ વાચુાં છ ે કે, ‘અજ્ઞાનના એજન્ર્ એલા 
લીલીધ ધભોએ આ ભ્રાભક ભાન્મતાના ામા ય 
કેલા કેલા ખ્મારની વૃષ્ટ્ી યચી...! ધભગલાા ચીંધ ે
તેભ, એ રકની વભૃદ્ધી લધાયતી ક્રીમા કય, ત 
‘સ્લગગ’ ભે એલી રારચ તેભ જ, જો એ રકને ન 
રુચતી યીતે લતો અથલા એભનાાં ેર્ ના બય; ત 
‘નયક’ભાાં માતના વશેલી ડ ે એલ બમ– આભ 
રારચ અને બમ એ ફે જ તભાભ ધભોના ામા 
છ.ે’    

ડૉ. કાયીમાએ આ ુસ્તીકાભાાં આલી ફધી 
ભાન્મતાનુાં ભુ વુેયે ળધી આપ્મુાં છ.ે (ુસ્તકના 
છલે્લા ર્ાઈર્ર ય શ્રી. મળલાંત ભશેતાએ રખરે 
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‘આલકામગ અભ્માવ’ભાાંથી વાબાય..) એ ઉયાાંત, 
પ્રાસ્તાલીક કથનભાાં, શ્રી. યભેળ વલાણી તેભ જ   
શ્રી. ઈન્દુકુભાય જાની રખે છ ે : આણે ત્માાં ત 
‘રકામતદળગન’ના પ્રવીદ્ધ ‘આચામગ ચાલાગક’ના 
જભાનાથી જ સ્લગગ અને નયકની ભાન્મતાનુાં ખાંડન 
થતુાં જ યહ્યુાં છ.ે.. ન્મામભુતી ચન્દ્રળેખય 
ધભાગધીકાયીએ કશેરી એક લાત માદ આલે છ ે કે, 
‘જ ે સ્થે કળીમ ભશેનત લગય ફધી વુખવગલડ 
ભે, વુન્દય અપ્વયા તશેનાતભાાં શમ, ત એને 
ત શયાભખયન અડ્ડ જ કશેલ કે ફીજુ ાં કાાંઈ?’ 
(પ્રકાળક : અશ્વીની આર્ગ પ્રા. રી., વેન્ર્ય ઈન્ર્, 
ફવ સ્ર્ળેન વાભે, ગધયા–389001) 

બયતલાક્મ 
... સ્લગગ નથી, બગલાન નથી, આ ધયતી ય 

જ સ્લગગ છ,ે વજ્જન વ્મક્તી દેલતા છ,ે વત્વાંગ સ્લગગ 
છ ે ભાર્ ે આ ધયતીને જ સ્લગગ ફનાલી ર! 
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આકાળભાાં કઈ સ્લગગ નથી. ભાણવ વાથે આદય 
અને પે્રભુલગક લતાગલ કય, દયેકભાાં દેલતાનુાં રુ 
નીશા, ત વલગ સ્થ સ્લગગ જ પ્રતીત થળે. 

●કફીય● 
 

 (((●))) 
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9 

‘ચાલાગક્’–દળગન 
અનુક્રમણીકા 

ન સ્લગો નાલગો લા 
નૈલાત્ભા ાયરોકીક: । 

નૈલ લણાગશ્રભાદી ના 
ક્રીમાશ્ચ પરદાયમતા: ।। 

લીશ્વભાાં કઈ સ્લગગ નથી, ક્માાંમ ભક્ષ નથી,  
આત્ભા નથી, તેભ કઈ યરક ણ નથી... 

લણાગશ્રભ લગેયે ક્રીમા અથગશીન છ,ે  
તેથી કઈ રાબ થત નથી. 

●ચાલાગક્● 

 નાસ્તીકતા (એથીઝભ) કે લીલેકફદુ્ધીલાદ 
(યૅળનારીઝભ) એ કઈ દેળ–કાન ઈજાય નથી, 
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અથાગત્ દેળેદેળે તથા મુગેમુગે નાસ્તીક તેભ જ 
લીલેકફુદ્ધીલાદી પ્રગર્તા જ યશે છ;ે કાયણ કે એ 
ત ભનુષ્મની ફુદ્ધી તથા લીલેકળક્તીન જ એક 
સ્લાબાલીક; છતાાં અવાભાન્મ લીકાવ છ.ે અત્રે એને 
‘સ્લાબાલીક’ ગણાલલા ાછન શેતુ એ કે, વાંળમ 
કયલ એ ભાનલચીત્તન સ્લબાલ છ,ે જ્માયે 
નાસ્તીકતા–લીલેકફદુ્ધી ‘અવાભાન્મ’ ગણાલલાનુાં 
કાયણ લી એ કે, ભનભાાં જાભેરા સ્તય બેદીન ે
વત્મની જ દીળાભાાં પ્રગતી કયલી, એલી વ્મક્તી 
તથા ઘર્ના લીયર છ.ે ળુદ્ધ અને વત્મ તકગવયણી 
વલગવુરબ નથી; ભનુષ્મ અલા તકગન બગ 
વશેરાઈથી ફની જામ છ ે અને વય મા 
કકલ્ીત તાયણથી વન્ત ભાની રે છ.ે દા.ત., 
લીશ્વનુાં વજ ગન કણે કમુું? – એલુાં કુતુશર પ્રત્મેક 
ભાણવના ભનભાાં જાગે; યન્તુ તે એલા વય–
કાલ્નીક ઉત્તયથી ભન ભનાલી રે કે ઈશ્વય–
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યભાત્ભા નાભક કઈ ભશાળક્તીળાી તત્ત્લે; છી 
વન્ત! 

 શકીકતે યૅળનારીસ્ર્ થલા ભાર્ ે પ્રચાંડ 
ચીન્તનળક્તી તથા વફ, ળુદ્ધ તકગળક્તી 

જોઈએ. દા.ત., આ દુનીમા જો ઈશ્વયે જ ફનાલી 
શમ ત છી આભ કેભ, તેભ કેભ? – એલ 

વાંળમ જનેા ચીત્તભાાં પ્રગટ્યા જ કયે અને ળુદ્ધ 
રૉજીક તથા વાક્ષાત્ અનુબલ દ્વાયા ુણગત: વત્મ 

જ્માાં પ્રતીત ન થામ ત્માાં વુધી તે લીચાયત જ 
યશે; ત્માયે જ તેનાથી યૅળનારીસ્ર્ ફની ળકામ. 

શુાં  આલી પ્રગતીને, વત્મ પ્રતીની ગતીને યૉકેર્–
ઉડ્ડમન વાથે વયખાલુાં છુાં. પ્રથભ ત, આ ૃથ્લીનાાં 

ફન્ધન ત્મજી અલકાળને આાંફી ળકલા ભાર્ ે
ચક્કવ લેગલા પ્રાથભીક ધક્ક અનીલામગ યશે. 

એ છી લીલીધ સ્તય બેદતાાં આગ ને આગ 
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ગતી કયલી ડ,ે જલેા કે શલાભાનના સ્તય–
સ્ર્રરે્સ્પીમય, આમનસ્પીમય લગેયે જ ે શમ તે. 
અન્તે ૃથ્લીના ગુરુત્લાકગણનુાંમ ડ બદેીને જ્માયે 
યૉકેર્ ફશાય નીકી જામ, છી ત ે ભુક્ત 
અલકાળભાાં અનામાવ ગતીપ્રગતી કયી ળકે. 
ભાનલચીત્તભાાં જાભેરા સ્તય તે લાયવાગત વાંસ્કાય, 
ધાભીક ભાન્મતા, શ્રદ્ધા–અન્ધશ્રદ્ધા, અવત્મ 
કેલણી લગેયે.. એ બેદામ ત જ વત્મની, અથાગત્ 
યૅળનર અબીગભની અલકાળી ભુક્તી પ્રાપ્ત થામ. 
 નાસ્તીકતા મા યૅળનર અબીગભ એ કઈ 
એક જ દેળ મા ચક્કવ લીસ્તાયના દેળન જ 
ઈજાય નથી. આણે ખર્ી યીતે ભાની રઈએ છીએ 
કે, લીજ્ઞાનભાાં આગ લધેરા દેળ, જભે કે શ્ચીભના 
દેળની પ્રજા લૈજ્ઞાનીક ભાનવલાી, લીલેકફુદ્ધીલાદી 
જ શમ. એથી ઉરર્ુાં, જો તભે મુય–અભેયીકાભાાં 
વજાગ ચીત્તે પય, ત જોઈ ળકળ કે ત્માાં ણ 
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આણા જરે્રી જ ભુખાગની ફશુભતી છ.ે શા, 
ળીક્ષણાદીના પ્રવાયને કાયણે થડક પયક ડ,ે જ ે
ફશુધા ત લી જીલનયીતીનુાં જ યીણાભ શમ; 
યૅળનર અબીગભનુાં નશીં. જીલનયીતીન આલ બેદ 
તે ળુાં? – એ લીળે લીગતે લી ક્માયેક રખીળુાં; 
છતાાં દાખર ર્ાાંકી રઉ : અભેયીકાભાાં એક ફાજુ 
કયન્વી નર્ ય છાલાભાાં આલે કે ‘અભને ઈશ્વયભાાં 
શ્રદ્ધા છ’ે અને ફીજી ફાજુ લી વજાતીમ વમ્ફન્ધ 
ભાર્ ે કામદેવયની ભાન્મતા ભેલલાનાાં આાંદરનમ 
ચારતાાં શમ! 
 કાની લાત કયી ત ગ્રીવભાાં આજથી ુયાાં 
ત્રેલીવવ લગ લશેરાાં (ઈ.વ.ુ. 342–270) 
એીક્મુયવ નાભન એક નાસ્તીક લીચાયક થઈ 
ગમ, જણેે જાશેય કયેરુાં કે ‘જીલન ખાઈ–ીને 
આનન્દ કયલા ભાર્ ેજ છ.ે દેલની ચીન્તા ન કય! 
તે કળુાંમ કયી ળકતા નથી’ લગેયે... શજી લીવભી 
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વદીના અન્ત બાગેમ શજી આજમે આણ ે
કથાાયામણભાાં, કૃતજ્ઞતા વભાયશભાાં, ધ્માન–
ળીફીયભાાં તથા રક્ષચાંડી અને કર્ીચાંડી મજ્ઞભાાં 
રાખનાાં ર્ાાં જભાલી, તનભનનુાં પ્રદુણ પેરાલીએ 
છીએ; ત્માયે છકે અઢાયભી–ગણીવભી વદીભાાં 
અાંગ્રેજ રેખક–લીચાયક એવ. ર્ી. કરેયીજ ેઘણા 
કયેરી કે : ‘નાસ્તીક થલા ભાર્ ે ભનની જ પ્રચાંડ 
ળક્તી તથા હૃદમની જ ે ઉદાયતા જોઈએ ત ે
શજાયભાાંથી બાગ્મે જ એકાદ વ્મક્તીભાાં જોલા ભે!’ 
એ જ પ્રભાણે આણા બાયતલગભાાં જ આળયે 
ત્રણેક શજાય લગ ુલે એક નાસ્તીક ભશી થઈ 
ગમ : ‘ચાલાગક્’; જણેે આયાંબે ર્ાાંકેર શ્લક 
અનુવાયની નીયીશ્વયલાદી પીરવુપી પ્રલગતાલી કે 
ઈશ્વય નથી, આત્ભા નથી, સ્લગગ નથી, નયક નથી... 
લગેયે (‘ચાલાગક્’ન જીલનકા ચક્કવ યીતે ભને 
ભી ળક્મ નથી, ત ક્ષભામાચના) ર્ુાંકભાાં, નાસ્તીક 
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તથા લીલેકનીષ્ઠ (યૅળનર) અબીગભ એ કેલ 
કાનુાં, મુગફનુાં જ યીણાભ નથી; ખયેખય ત 
ભનુષ્મની લીચાયળક્તી તથા તકગળક્તીનુાં જ એ 
યીણાભ છ.ે અરફત્ત, લીજ્ઞાનની અદ્બુત તથા 
અકલ્પ્મ ળધએ ઈશ્વયલાદની ભ્રભણા નષ્ટ્ કયલાભાાં 
અતીફલાન પા આપ્મ છ,ે જ ેઅલાગચીન મુગની 
જ ભશાન દેન છ;ે છતાાં એ સ્લીકાયનાયા આજ ે
કેર્રા છા? 
 લીજ્ઞાનના પ્રદાનની થડી લાત કયીએ ત 
ગણીવભી–લીવભી વદીભાાં ત્રણ બીન્ન બીન્ન 
ક્ષેત્રે જ ે ત્રણ ભશાન લીજ્ઞાની ાક્મા એભણે 
ઈશ્વયની ભીથ (કલ્ના–ુયાણકલ્ના) રગબગ 
છીન્નબીન્ન કયી નાખી, એ ત્રણે ભશાનુબલ તે 
ડાલીન, ફ્રૉઈડ અને ભાકવગ.  

●ડાલીને ભનુષ્મ ઈશ્વયનુાં લીળીષ્ટ્, દીવ્મ 
વજ ગન છ ે(ગડ ક્રીમેર્ડે ભેન ઈન શીઝ ઑન ઈભેજ) 
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એ ખ્મારન વદન્તય છદે એના  ઉત્ક્રાન્તીના 
વીદ્ધાન્તની સ્થાના દ્વાયા ઉડાલી દીધ.  

●ફ્રઈડ ે ભનુષ્મ ણ આખયે બીતયથી ત 
ળુ જલેુાં ળુ જ છ ે – રગબગ 98 ર્કા એભ 
વુક્ષ્ભ–વ્માક ભાનવ વાંળધન દ્વાયા વીદ્ધ કયી 
આપ્મુાં;  

●જ્માયે ભાક્વે આથીક ભનુષ્મ તથા આ 
ૃથ્લીર્ ે ભાણવ જ વલગન કતાગશતાગ છ,ે એભાાં 
ઈશ્વયનુાં કઈ સ્થાન જ નથી. ધભગ કેલ ળણનુાં 
વાધન, અજ્ઞાનજનને ફેશળ યાખલા ભાર્ને 
અપીણી નળ છ ેઈત્માદી..  

એભ આ ત્રણે બોતીક વત્મ પ્રકાળીત કયીને, 
ધભગ તથા ઈશ્વયની આલશ્મકતાન જ ફશીષ્કાય કયી 
દીધ. લાસ્તલભાાં આ ત્રણન પા યમ્યાગત 
કઠય બોંમ બાાંગી નુતન ભાગગ કાંડાયલાન છ;ે ફાકી 
અન્મ અનેક વભથગ લીજ્ઞાનીન પા ણ 
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નાનવુન ત નથી જ. શકીકતે છલે્લાાં ાાંચવ 
લગથી લીજ્ઞાન અને ચચગ (ધભગ) લચ્ચેનુાં જ ે મુદ્ધ 
ચારતુાં શતુાં, એભાાં ગણીવભી–લીવભી વદીના 
લીજ્ઞાનીએ ચચગને વમ્ુણગ યાજીત કયી ફતાવ્મુાં. 
જો કે વભગ્ર ભાનલજાત એ સ્લીકાયે એ ભાર્ ે ત 
શજી પ્રરમ્ફ ભજર કાલી ફાકી છ.ે 
 નીયીશ્વયલાદ તથા લીલકેફુદ્ધીલાદના પ્રચાયભાાં 
આભ લીજ્ઞાનન યક્ષ પા ામાન તથા ભશાન 
છ;ે યન્તુ એના આધાય ય આ વત્મનીષ્ઠ 
લીચાયણાને વીદ્ધાન્તફદ્ધ કયલાભાાં તથા વાભાન્મ 
જનની વભજભાાં આલે એ યીત ે એને પ્રસ્તતુ 
કયલાભાાં ત જ ે નીયીશ્વયલાદી, યૅળનારીસ્ર્ 
તત્ત્લચીંતકએ વભથગ કાભગીયી અદા કયી છ ેતે 
જ ઘણા લધુ મળના અધીકાયી છ;ે કાયણ કે લીજ્ઞાન 
ણ વફ છતાાં વય દરીર દ્વાયા રકભાનવભાાં 
ઉતાયલુાં ડ.ે દા.ત., શજી આજમે એલા ગાાંગડુાં 
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ભાણવ – ળીક્ષીત વધુ્ધાાં – અનેકાનેક છ ેકે જે 
ડાલીનલાદને ફીરકુર સ્લીકાયતા નથી, કદાચ 
વભજી જ ળકતા નથી! આ વભજલુાં અથાગત્ ગ ે
ઉતાયલુાં કે ગ્રશણ કયલુાં – એ વભસ્મા જ ઘણી 
દુષ્કય છ;ે કાયણ કે શજીમ એલા રક પ્રશ્ન ઉઠાલ ે
જ છ ેકે ‘જો લાાંદયાભાાંથી જ ભાણવ ફન્મ શમ, ત 
આજ ે કેભ એ ફનત નથી?’ ખેય, ઉય જણાવ્મુાં 
તેલા ભશાન નાસ્તીક યૅળનારીસ્ર્ ચીંતકનામ થડાાં 
નાભ ગણાલી રઈએ : ફર્રાગન્ડ યવેર, ડૉ. અબ્રશાભ 
કૉલુય, ઈન્ગયવર, આઈન યેન્ડ, ર્ૉભવ ેઈન, 
સ્ીનઝા, લલ્ર્યે, ભાકગ ટે્વઈન, નીત્ળે લગેયે.. 

ત શલે, ‘ચાલાગક્’–દળગનની ચચાગ ય આલતાાં 
ુલે આ ભશાન લીચાયકના યૅળનર ચીંતનનાાં 
થડાાંક અલતયણ અત્રે પ્રસ્તુત કરુાં ; જથેી લચ્ચેના 
વભમગાાભાાં લાચક ભીત્રનેમ ચીંતન કયલાની 
બુભીકા પ્રાપ્ત થામ : 
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●યવેર રખ ેછ ે કે ઈશ્વય જો વલગળક્તીભાન 
શમ ત એણે આ વૃષ્ટ્ીભાાં વીધુાં જ ભાનલીનુાં વજ ગન 
કયી દેલુાં જોઈતુાં શતુાં અને છી ભાનલના અસ્તીત્લ 
ભાર્નેી તભાભ અનીલામગતા વજીગ દેલી જોઈતી 
શતી. વલગળક્તીભાનનુાં શ્રેષ્ઠ વજ ગન, જ ે તનેા જ 
સ્લરુભાાં વજ ગલાભાાં આલેર એલ જો ભાનલી જ 
શમ ત છી, ઉત્ક્રાન્તીના વુદીઘગ તથા અર્ર્ા 
ક્રભની આલશ્મક્તા જ ક્માાં યશી  અભીફા કે 
ડામનાવયથી ળરુઆત કયલાની જરુય જ ળી? 
લી, અનીષ્ટ્ અને દુષ્ટ્તા કેભ પ્રલેળી ગઈ? ળા 
ભાર્?ે (અયલીંદલાદી લી ચતેનાની ઉત્ક્રાન્તીભાાં 
ભાને છ!ે અયે ભીત્ર, જો તભાયી જ ભાન્મતા ભુજફ 
ઈશ્વયની જ આલી મજના શમ, ત છી એ ભાર્ ે
આર્રી રાાંફી, આડીઅલી અને અનીષ્ટ્વબય 
માત્રા–પ્રક્રીમા ળા ભાર્?ે લામયવ, ફૅક્ર્યેીમા કે 
અવીમાનુાં વજ ગન લી કમા શેતુવય?) 
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●ભાણવને ધીક્કાયલ અને ઈશ્વયને બજલ – 
એ જ વલગ ધભગન વાય છ.ે (ઈંગયવર). 

●દીવ્મ અનુબલ અથે ધ્માનની રાાંફી 
કાંર્ાાજનક ક્રીમા અનીલામગ જ નથી. ફયાફય એલી 
જ ભાનવીક ભ્રભણા નળીરાાં દ્રવ્મના વેલનથી, 
વાંગીતના ઉન્ભાદથી, ભન્ત્રના યર્ણથી, નાચલા–
કુદલાથી તથા શભોન કે લીર્ાભીનની ઉણથી થતા 
યગ દ્વાયા ણ અનુબલી ળકામ છ.ે (ડૉ. કૉલુય). 

♦ળુાં લધુ શાનીકાયક છ?ે ઝનુન કે 
નાસ્તીકતા? જલાફ છ ે : ઝનુન. ઝનુન જ ખયેખય 
શજાયગણાં જીલરેણ છ;ે કાયણ કે નાસ્તીકતા 
કઈનુાંમ યક્ત યેડલાની ઉત્તેજના પે્રયતી નથી. 
નાસ્તીક વ્મક્તી ભાર્ ેગુનાખયી અનીલામગ નથી, 
જ્માયે ઝનુની ગુનાખય કૃત્મને જ નોંતયે છ ે
(લલ્ર્યે). 

●શુાં ભાનુાં છુાં કે જો ઈશ્વય વલગળક્તીભાન શમ 
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ત પ્રજાને તે લીનાળક મુદ્ધ ન જ ખેરલા દે અને 
નીદો ભનુષ્મને ભયણળયણ થતાાં નીયાધાય ન જ 

છડી દે... (ર્ૉભવ ેઈન) 

આ રાાંફા રેખના ફે બાગ કમાગ છ.ે  
ફીજા બાગભાાં ‘ચાલાગક્’ના પ્રાપ્મ  

વુત્રના વાય વભજાવ્મા છ.ે 

●ગલીન્દ ભારુ● 

 (((●))) 
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10 

‘ચાલાગક્’–દળગન 
(બાગ – 2) 

અનુક્રમણીકા 

માલત્ જીલેત્ વુખાં જીલેત ઋણાં કૃત્લા ઘૃતાં ીફેત્ । 
બસ્ભીબુતસ્મ દેશસ્મ ુનયાગભનાં કુત: ।। 

જ્માાં વુધી જીલ ત્માાં વુધી વુખચેનથી જ જીલ, દેલુાં 
કયીને ણ ઘી ી! કાયણ કે એક લાય 

બસ્ભીબુત થઈ ગમરે આ દેશ ુન:  
કદાી આ વાંવાયભાાં આલી ળકત નથી.                

●ચાલાગક્● 

અગાઉ રખ્મુાં તેભ ‘ચાલાગક્’ ભાને છ ે કે આ 
વૃષ્ટ્ીભાાં કઈ અરગ કે સ્લતન્ત્ર એલ વજીલ–ચેતન 
આત્ભા નથી, જ ે છ ે તે પક્ત આ દેશ છ ેઅને તે 
કદાી ભૃત્મુથી ફચી ળકલાન નથી. (નાસ્તી ભૃત્મર્ 
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ગચય:) ત છી આ જીલનભાાં ભનુષ્મે કયલાનુાં ળુાં 
છ ે દેલુાં કયીને ણ ઘી ીલુાં એર્રે કે, વુખચેનથી, 
આનન્દપ્રભદભાાં જીલન વ્મતીત કયલુાં; કાયણ કે 
ુનજ ગન્ભ જલેુાં ણ કળુાં જ નથી. પ્રાણી ભાત્રના 
જીલનનુાં ધ્મેમ પક્ત એક જ છ ે અને તે વુખથી 
જીલલુાં – રાઈપ ઈઝ પૉય રીલીંગ – જીલન જીલલા 
ભાર્ ેજ છ ેએર્રુાં જ નશીં; આનન્દથી જીલલા ભાર્ ે
જ છ ે– એલુાં લાસ્તલીક તથા વમુક્તીક જીલનધ્મેમ 
આજથી ત્રણેક શજાય લગ ુલે આ ભશી મથાથગ 
યીતે ચીંધી ગમ, કદાચ તેને લીશ્વન પ્રથભ 
એક્ઝીસ્ર્ને્શ્મારીસ્ર્–અસ્તીત્લલાદી કશી ળકામ. 
(જો કે એીક્મુયવ ચાલાગક્નીમ ુલે થમ.) 

આભ  ‘ચાલાગક્’નીમ ુલે વદીથી બાયતીમ 
ચીન્તન ક્ષેત્રે મદૃચ્છાલાદ નાભક વૃષ્ટ્ીની ઉત્ત્તી 
લીળેન એક ભત પ્રચરીત શત જ, જ ે અનુવાય 
એભ ભાનલાભાાં આલતુાં કે આ વભગ્ર વૃષ્ટ્ી 
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અકસ્ભાતની શાયભાાનુાં જ યીણાભ છ,ે એ કઈ 
ળક્તી કે વ્મક્તીનુાં વબાન વશેતુક વજ ગન નથી. 
આભ મદૃચ્છાલાદભાાં ણ ઈશ્વયન ઈનકાય કયલાભાાં 
આવ્મ છ.ે મદૃચ્છા એર્રે અકસ્ભાત. આજ ે ત 
ભર્ા બાગના લીદ્વાન–લીજ્ઞાની ‘ફીગ ફેંગ’ના 
વીદ્ધાન્તન સ્લીકાય કયે છ.ે ઉક્ત વીદ્ધાન્ત, ર્ુાંકભાાં 
નીચે ભુજફ છ ે: 

♦ન્દય–લીવ અફજ લો ુલે, અવીભ 
અલકાળભાાં યજકણનુાં જ ે વુલીયાર્ લાદ શતુાં ત ે
સ્લકીમ ગુરુત્લાકગણના ફે જ નીયન્તય વાંકચાતુાં 
યહ્યુાં. લીજ્ઞાનના અપય નીમભાનુવાય વાંકચ ઉષ્ણતા 
જન્ભાલે છ,ે યીણાભે આ લાદના કેન્દ્રબાગે પ્રચાંડ 
ઉષ્ણતાન ઉદ્બલ થમ અને એના ફથી તે પાર્ી 
ડ્યુાં. એ જ ફીગ ફેંગ, અથાગત્ ભશાલીસ્પર્, જનેે 
યીણાભે અલકાળભાાં ચભેય અગણીત દ્રવ્મ ીંડ 
પાંગામા, જ ે ગતીભાન શઈ, એભાાંથી લી 
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નાનાભર્ા અવાંખ્મ ીંડ ફાંધામા. એ જ આજના 
તાયક તથા ગ્રશ, ઉગ્રશ લગેયે.. 

ગ્રીક ચીન્તક એીક્મયુવની જભે જ ચાલાગક્ 
ણ યભાણલાદભાાં ભાને છ,ે અથાગત્ અલકાળભાાં 
ગભેતેભ (યેન્ડભ) નીરુદ્દળે ગતી કયતા યભાણ જ 
આ વૃષ્ટ્ીનુાં ભુ કાયણ છ.ે કણાદ ભુનીન 
યભાણલાદ તે જુદ. ચાલાગક્ ભત ભુજફ 
યભાણના નૈવગીક સ્લબાલ અનુવાય થતાાં 
યશેરાાં વાંમજનથી જ આ લીશ્વ યચાતુાં ગમુાં છ.ે 
ચાલાગક્ રખે છ ે કે જભે અગ્ની ઉષ્ણ છ ેઅને જ 
ળીત છ ે એભ પ્રત્મેક દાથગને એન કુદયતી 
સ્લબાલ શમ છ,ે જ ેસ્લબાલના પ્રલતગનથી જ વતત 
યીલતગનળીર એલુાં લીશ્વ વજાગતુાં યશે છ.ે નુતન 
વજ ગન તથા લીનાળ જલેુાં કળુાં જ નથી. દ્રવ્મ જ ેશતુાં, 
છ;ે તે જ યશેળે. જડ–ચેતન જલેા ણ કઈ 
ભુબુત બેદ નથી. એ ફધી રીરા યાવામણીક 
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વાંમજનની જ છ,ે અથાગત્ લીલીધ દ્રવ્મના વાંઘાતને 
યીણાભે જ જડ દાથગભાાં ચેતન પ્રગર્ ે છ.ે એભાાં 
કઈ વજ ગક–સ્રષ્ટ્ા શલ અનીલામગ નથી. ભતરફ, 
આ જગતન કતાગ એલ ઈશ્વય શલ ળક્મ નથી, 
તેભ આલશ્મક ણ નથી; અથાગત્ ઈશ્વય છ ેજ નશીં. 
જ ેછ ેતે કુદયત છ,ે પ્રકૃતી છ,ે એ અન્ધ છ.ે ભતરફ 
કે એનાભાાં કઈ લીલેકળક્તી નથી. તે તેના સ્લબાલ 
ભુજફ જ અપય ગતી કયતી યશી છ.ે લીશ્વભાાં આલાાં 
અન્ધ યીફનુાં જ અશેતુક વજ ગન છ.ે 

આલ નીયીશ્વયલાદ એ ણ ભશી 
‘ચાલાગક્’ની ભોરીક ળધ ત નશતી જ. તેની 
ુલે થઈ ગમેરા કીર ભુની નીયીશ્વયલાદના ભુ 
પ્રણેતા ગણામ છ.ે જેએ વમ્બલત: મદૃચ્છાલાદથી 
પ્રબાલીત થઈને વાાંખ્મદળગનની યચના કયી શલી 
જોઈએ. વાાંખ્મ ભતભાાં ઈશ્વયના અનસ્તીત્લનુાં 
પ્રતીાદન કયેરુાં છ ે કે ઈશ્વય જલેુાં કઈ તત્ત્લ જ 
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નથી. લીશ્વભાાં લીચયણ કયતાાં બીન્ન બીન્ન તત્ત્લ જ 
વૃષ્ટ્ીની જ ઉત્ત્તીના કાયણરુ છ.ે કીર ભુનીએ 
આ તત્ત્લની વાંખ્મા દળાગલી ભાર્ ેએને ‘વાાંખ્મદળગન’ 
કશેલાભાાં આવ્મુાં એલ ણ એક ભત છ.ે જો કે 
‘વાાંખ્મ’ન એક અથગ ‘જ્ઞાન’ એલ થામ છ.ે ગીતાભાાં 
જ ે‘વાાંખ્મ’ની ચચાગ છ ે‘વમ્મક્ જ્ઞાન’ના અથગભાાં જ 
છ.ે 

જો કે વાાંખ્મદળગનની વાથે વાથે જ કદાચ 
એનીમ ુલેથી આણા બાયતલગભાાં ‘રકામતલાદ’ 
નાભક એક ભત ણ પ્રચરીત શત. ‘રકામત’ 
એર્રે ‘ઈશરકભાાં જ ે પ્રલતગભાન, લીસ્તયેરુાં છ ે તે’, 
અથાગત્ આ ભત ભુજફ ઈશરક એર્રે કે આ 
વાંવાયથી ય એલુાં અન્મ કઈ લીશ્વ કે તત્ત્લ નથી. 
યીણાભે ઈશ્વય ણ નથી જ. આ રકામતલાદના 
ભુ પ્રણેતા ફૃશસ્તી નાભના ઋી શલાનુાં કશેલામ 
છ.ે ફૃશસ્તી લૈદીક ઋીભાાંના એક છ,ે જ ે
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અાંગીયવ ઋીના ુત્ર શતા અને ભશાલીદ્વાન શતા, 
એથી દેલના ણ આચામગ ગણામા. એથી જ કદાચ 
ગુરુના ગ્રશને તેની સ્ભૃતીભાાં ફૃશસ્તી એલુાં નાભ 
આલાભાાં આવ્મુાં. ભીથ્મા કભગકાાંડના કદગભભાાં ખુાંી 
ગમેરા બાયતીમ આમોને, ફૃશસ્તીએ નાસ્તીકતાન 
ઉદેળ આપ્મ અને નીયીશ્વયલાદન પ્રચાય કમો. 
એક ભાન્મતા ભુજફ ચાલાગક્ ઋી ફૃશસ્તીના જ 
ળીષ્મ શતા. એ ગભે તે શમ, ઉબમ ઋી 
આત્ભાના અથાગત્ ચૈતન્મના અરગ અસ્તીત્લને કે 
ઈશ્વયને સ્લીકાયતા નથી એ શકીકત છ ે અને 
ફૃશસ્તી ચાલાગકની ુલે થમા એથી તેન ે ળીષ્મ 
અલશ્મ કશી ળકામ. એક ભત એલ ણ છ ે કે 
ફૃશસ્તી જ્માયે અનુભાન પ્રભાણથી ઈશ્વયનુાં 
અસ્તીત્લ વીદ્ધ કયલાનુાં ળીખલતા : જભે કે પ્રત્મેક 
લસ્તુન કઈ વજ ગક શમ જ છ;ે ત છી આ 
લીશ્વના સ્રષ્ટ્ા તયીકે ઈશ્વયનુાં અનુભાન કયી ળકામ. 
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ત્માયે ચાલાગકે આલા ગુરુ–ઉદેળન લીયધ કયતાાં 
દરીર કયી કે, યાત્રે ધુભાાં કઈએ લાઘનાાં ગરાાં 
ચીતમાું શમ એને આધાયે એલુાં અનુભાન કયલુાં કે 
અશીં યાત્રે લાઘ આવ્મ જ શલ જોઈએ, ત એ 
અવત્મ ઠયે છ.ે એ જ પ્રભાણે ઈશ્વય, સ્લગગ, નયક, 
આત્ભા, ુનજ ગન્ભ આદી ભાન્મતાને અનુભાનને 
આધાયે વીદ્ધ વત્મ ગણી ળકામ નશીં. તેના ભતે 
પ્રત્મક્ષ પ્રભાણ એ જ વત્મ પ્રભાણ ગણામ. કશે છ ે
કે ગુરુ ફૃશસ્તી ળીષ્મની આલી વુક્ષ્ભ 
તકગપ્રતીબાથી ખુફ જ પ્રબાલીત થમા શતા. 

જો કે આ ફધી કેલ ભાન્મતા મા ત 
કીંલદાંતી જ છ.ે ખયેખય ત ‘ચાલાગક્’ ભુનીનાાં 
જન્ભ કે જીલન લીળ ે કઈ આધાયબુત ભાશીતી 
ભતી નથી. તેભ તેના દળગનન ભુ ગ્રન્થ ણ 
ઉરબ્ધ નથી. ભાત્ર તેના દળગનનુાં ખાંડન કયતા 
ગ્રન્થને આધાયે જ, એર્રે કે એભાાંનાાં કેર્રાાંક 
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લીધાન ઉયથી જ આણને ચાલાગક્ ભતન 
થડઘણ યીચમ પ્રાપ્ત થમ છ.ે ચાલાગક્ન જન્ભ 
મુધીષ્ઠીય વાંલત 661ભાાં થમ શલાન ણ ઉલ્લેખ 
છ.ે યન્તુ મુધીષ્ઠીય વાંલતની ગણના ળાંકાસ્દ 
શઈ, કદાચ એર્રુાં જ કશી ળકામ કે ચાલાગક્ ઋી 
તથાગત્ ફુદ્ધની લુે થઈ ગમા એ ચક્કવ અને ફુદ્ધ 
ણ નીયીશ્વયલાદી જ શતા એમ અત્રે નોંધલુાં ઘર્.ે 
કીંલદાંતી ભુજફ ત ‘ચાલાગક્’ની ભાતાનુાં નાભ 
સ્રગ્લીણી અને ીતાનુાં નાભ ઈન્દુકાન્ત શતુાં. તેન 
જન્ભ અલાંતી દેળભાાં ળાંખદ્વાય નગયભાાં થમ 
લગેયે... આ ફધી શકીકતનુાં કઈ ઐતીશાવીક 
પ્રભાણ નથી અને એની કળી જરુય ણ નથી. 
આણે કેલ ‘ચાલાગક્’–દળગન જ જોઈએ : 

ત ખુફ જ ભશત્લની, આજમે અનુકયણીમ 
એલી તેની લાત ત એ કે :  

♦અગ્નીશત્ર કયલા, બસ્ભરેન, ત્રીદાંડ તથા 
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ભાા ધાયણ કયલી – એ ધભગ નથી; યન્ત ુ
ધભગને નાભે ફુદ્ધી તથા ોરુ લીનાના ભાણવએ 
ળધી કાઢરેુાં આજીલીકા યી ખાલાનુાં ધતીંગ ભાત્ર 
છ.ે  

(આજ ે ણ આણ ે બગલાધાયી ત્રીુાંડ–
ભારાભાંડીત ફાલાવાધુથી આકાગઈને ભીથ્મા 
કભગકાાંડને જ ધભગ ભાની પ્રબાલીત થઈએ છીએ 
ત્માયે ચાલાગક્નુાં ઉમુગક્ત દળગન મથાથગ વભજલા જલેુાં 
છ.ે આ નાનાભર્ા વાધુગુરુએ ત તાન યર્ર 
યી ખાલા ખાતય જ આલ નાર્કીમ લેળ ધાયણ 
કમો શમ છ.ે ર્ુાંકભાાં, ગુરુ ફનલુાં ને અધ્માત્ભન 
ઉદેળ આલ, ધ્માનવાધનાની ળીફીય મજલી, 
પ્રલચન કયલાાં, કથાાયામણ ચરાલલાાં, 
મજ્ઞમાગાદીના વભાયશ પ્રમજલા, સ્લાધ્મામ–
વત્વાંગની વબા બયલી – આ ફધુાં ત અભુક 
ભાણવના કેલ આજીલીકા યલાના વ્મલવામનાાં 
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જ લીલીધ ાવાાં છ.ે આ ધભગ નથી, તેભ તેનાથી 
તભાય ઉદ્ધાય ણ થઈ જલાન નથી.) 

મજ્ઞમાગાદી ક્રીમાના ભીથ્મા કભગકાાંડ ઉય 
કર્ાક્ષપ્રશાય કયતાાં ચાલાગક્ રખે છ ે:  

♦મજ્ઞભાાં ળુની શત્મા કયીને જો એને 
અગ્નીભાાં શભલાથી એ સ્લગે જ જતુાં શમ, ત 
મજ્ઞન મજક મજભાન, ળા ભાર્ ેતાના ીતાને જ 
મજ્ઞની લેદીભાાં શભીને વીધા સ્લગગભાાં ભકરી દેત 
નથી?  

(ચાલાગક્ તથા ફુદ્ધના કા દયભીમાન 
બ્રાહ્મણ દ્વાયા મજ્ઞાદી ક્રીમાનાાં ધતીંગ ખુફ 
પુલ્માાંપાલ્માાં શતાાં અને એ નીભીત્તે બમાંકય 
શીંવાચાય ચારત, ળુથી ભાાંડીને નયભેધ 
વુધીના મજ્ઞ થતા અને શીંવા ઉયાન્ત લીલીધ 
અશ્લીર લીધી ણ એભાાં કયલાભાાં આલતી. 
દા.ત., અશ્વભેધભાાં અશ્વ દ્વાયા મજભાનત્ની વાથે 
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વમ્બગ કયાલલ ઈત્માદી.. ચાલાગક્ના ભત ભુજફ 
આ કેલ ભીથ્માચાય છ ેઅને એની લાત વાચી જ 
છ;ે કાયણ કે બાયતલગભાાં આજમે મજ્ઞ થામ છ ે– 
અનેક અને લીલીધ પ્રકાયના. છતાાં જ્માાં મજ્ઞ ભુદ્દરે 
નથી થતા એલા શ્ચીભી દેળની અેક્ષાએ આણ ે
અતીદયીદ્ર, અબાલગ્રસ્ત તથા દુ:ખગ્રસ્ત પ્રજા જ 
છીએ. ફેએક લગ લુે અશ્વભેધ મજ્ઞ થમા અને 
ત્માયે એલી શૈમાધાયણા અાઈ શતી કે એથી 
બયુય લાગ થળે અને વમ્ફન્ધીત પ્રદેળ 
ધનધાન્મથી છરકાઈ ઉઠળે. યન્તુ આજ ે ત 
ગુજયાતભાાં તથા જ ેનગયભાાં આલા મજ્ઞ થમા એલા 
ખુદ યાજકર્ભાાં ત ીલાના ાણીનાાંમ પાાંપાાં છ.ે શા, 
અશ્વભેધ મજનાયા ભફરક નાણાાં કભાઈ ગમા 
ખયા, એ પરશ્રુતી વાચી!) 

શલે અન્તભાાં, ‘ચાલાગક્’–દળગનના કેર્રાક 
શ્લકનુાં વીધુાં ભુક્ત બાાતય જ ર્ાાંકી લીયભુાં :  
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♦જો શ્રાદ્ધ કયલાથી ભૃતાત્ભાને અન્નાદી 

શોંચતુાં શમ ત પ્રલાવે જનાય લાર્બાથુાં ળા 
ભાર્ ેવાથે ફાાંધી જામ છ?ે એનાાં સ્લજન ઘયફેઠાાં 

જ તગણ કયે ત એને તે કેભ ન શોંચી જામ? 
ભાર્ ેશ્રાદ્ધ, તગણાદી ક્રીમાકાાંડ એ ત બ્રાહ્મણએ 

તાની જ આજીલીકા ડાલી ખાલા ભાર્ ેળધી 
કાઢરેી ધુતગ મજના ભાત્ર છ.ે અશ્વન 

મજભાનત્ની વાથે વભાગભ જલેા અશ્લીર 
લીધી પ્રચરીત કયનાયા તથા એ નીભીતે્ત 

ભાાંવબક્ષણ કયનાયા ભાણવ ઋીભુની નશીં; 
યન્તુ બાાંડ, ધુતગ કે નીળાચય જ શલા જોઈએ, 

જે અગડાંફગડાં લીદ્યાની ગપ્ાાંફાજી 
ચરાલીને રકને રુાંર્તા યહ્યા છ.ે  

ચાલાગક્ કશે છ ેકે : 
♦દુ:ખના બમથી વુખન ત્માગ ન કય! વુખી 
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થલુાં અને અન્મને વુખી કયલા એ જ ુણ્મકભગ છ ે
લગેયે.. 

(ગુજયાતભાાં જ ‘ચાલાગક્’–દળગનન એક 
આશ્રભ ચારે છ,ે જને વમ્કગ જીજ્ઞાવુ વાધી 
ળકે : ‘વનાતન વેલાશ્રભ’, ભુ. . શાયીજ, જીલ્લ : 
ાર્ણ) 

(((●))) 

 

  



સ્લગગ ધયતી ય છ ે              http://govindmaru.com               124        
 

11 

યૅળનારીઝભ, લૃત્તી અને વદ્ગુણ 
અનુક્રમણીકા 

નૈતીક ભુલ્મ મા ભાનલીમ વદ્ગણુના ક્ષેત્રે 
ધભે એલ ત ઈજાય ઠકી ફેવાડ્ય છ ે કે, જીલન 
યત્લેના તકગુત તથા લીલેકતુ અબીગભન 
બાલાત્ભક અથગ તથા રક્ષ્માથગ વભજલા– 
વભજાલલાનુાં અત્મન્ત ભુશ્કેર ફની યહ્યુાં છ.ે 
નીતીભુલ્મને ધભે જાણે કે એલાાં ચાલી ાડ્યાાં છ ે
કે, નીતી ભાનલવુખની લીયધી ફની ગઈ છ ેઅથલા 
ત ભાનલીની ઉચ્ચતભ નૈતીક બાલના નીયેક્ષ 
ફની યશેલાને ફદરે, જાણે કે ધભાગજ્ઞાના યીણાભ 
રુે પ્રલતે છ.ે જથેી એ વદ્ગુણ કે એલી નીતીભત્તા 
અાથીલ રક્ષણ ગણાઈ ગમાાં છ ે અને તેને 
ભનુષ્મની શોંચની ફશાયનાાં રેખલાભાાં આલે છ.ે 
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દા.ત., કઈ ઉચ્ચાલસ્થાની અનુબુતી એર્ર ે કળાક 
અરોકીક તત્ત્લનુાં ધ્માન કયલાથી પ્રાપ્ત થતી 
ભાનવીક અલસ્થા; બક્તી એર્રે ભાનલીથી ઉચ્ચતય 
એલા કઈ અગચય તત્ત્લ યત્લેની લપાદાયી તથા 
વભગણ બાલન રાગણીભમ અનુબલ; વભાદય 
એર્રે કઈ યભ તત્ત્લ વભક્ષ ઘુાંર્ણીમ ે ડીન ે
અનુબલાતી લીત્ર રાગણી અને ‘લીત્ર’ એર્રે 
ણ આ ાથીલ ભનુષ્મ દ્વાયા અસ્ૃષ્ટ્ અને 
અસ્ૃશ્મ એલી, તેના પ્રતી કળામ વમ્ફન્ધ લીનાની 
કઈ ળુદ્ધતય અલસ્થા. 

યન્તુ એથી એ વત્મન અસ્લીકાય થામ છ ે
કે, ભાનલચીત્તની આ ફધી લાસ્તલીક બાલના છ;ે 
જ ેભનુષ્મને ભાર્ ેઉન્ન્તીપે્રયક તથા ઉદાત્ત છ.ે એને 
ભાર્ ે ધાભીક આદળે પયભાલે છ ે એ યીતે, 
આત્ભતીયસ્કાયની મા શીણદની રાગણી 
અનુબલલાની કળી જરુય જ નથી અથલા ત કઈ 
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અરોકીક, યભ તત્ત્લના અસ્તીત્લના વલીકાયની 
ણ આલશ્મકતા નથી. 

–આઈન યેન્ડ (ધ પાઉન્ર્નશેડ) 

ભાનલભુલ્મન વભાદય કયનાયી, આ વદીની 
એક શ્રેષ્ઠ ભાનલતાલાદી, યૅળનારીસ્ર્ રેખીકા 
આઈન યેન્ડનુાં રાાંફુ લીધાન જો વભજલુાં ભુશ્કેર 
રાગે ત એક જ લાક્મભાાં એ સ્ષ્ટ્ કયી દઉં કે, 
આત્ભગોયલ, બક્તી, વભાદય મા લીત્રતા જલેા 
ભાનલીમ વદ્ગુણ કેલલા ભાર્ ેઈશ્વયભાાં ભાનલાની 
મા ત ધભગના આશ્રમ રેલાની કળી જ અનીલામગતા 
નથી. અથાગત્ આ ફધી ઉચ્ચ લીબાલનાની 
ભાનલવભાજભાાં નીયેક્ષ પ્રતીષ્ઠા કયલી એ જ લધ ુ
રાબદામક કતગવ્મ છ.ે દા.ત., એક વ્મક્તી આસ્તીક 
કે પ્રબુબક્ત થમા લીના જ. નમ્ર શઈ ળકે, 
પ્રાભાણીક ફની ળકે ઈત્માદી. 
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અભદાલાદથી એક લાચકભીત્રન ત્ર છ ે કે, 
‘ળુાં યૅળનારીસ્ર્ ુરુ ઈષ્માગ, દ્વે, અશમ્ જલેા 
દુગુગણ ધયાલત શઈ ળકે?’ ુય ત્ર લાાંચતાાં કાંઈક 
એલી પ્રતીતી થામ છ ે કે, આ પ્રશ્નકતાગ ભીત્ર કળાક 
એલા અનુબલે વ્મથીત છ.ે એના જલાફભાાં ભાયે 
વલગપ્રથભ ત એ જણાલલાનુાં કે, ઈષ્માગ, દ્વે જલેી 
લૃત્તીને ણ ભાનલવશજ રાગણી ભાની સ્લીકાયી 
ર! આ ણ એક યૅળનર અબીગભ છ–ે ત 
તભાયી વ્મથા દુય થઈ જળે. દા.ત., ફાક વમ્ુણગ 
સ્લાથી પ્રાણી છ.ે તાની કુદયતી લૃત્તીને ુયેુરુાં  
આધીન યશીને જ લતે છ;ે જભે કે એને કાંઈક આ 
ત એ તભાયા પ્રતી આવક્તી, ભભતા દાખલે; 
ઈનકાય ત ક્રધ કયે, ફીજાનુાં લધુાં વારુાં  દખેાતાાં, 
ઈષ્માગ–સ્ધાગન બાલ અનુબલે, બુખ રાગે ત 
ઝુાંર્લી રે; એકરુાં એકરુાં ખાઈ જામ ને ફીજાને ન 
આે લગેયે... યન્તુ એથી લડીર વ્મથા નથી 
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અનુબલતા; ઉરર્ા આનન્દ ભાણે છ.ે કાયણ કે 
આણે સ્લીકાયીને જ ચારીએ છીએ કે ફાકની 
આલી ફધી રાગણી તેના લીકવીત ભાનવની જ 
દ્યતક છ.ે ત ભીત્ર, વભજી ર કે, આ 
ભાનલવભાજભાાં કેર્રાાંક ઉમ્ભયરામક ફાક ણ 
લીચાયતાાં શમ છ.ે 

ફીજી એક લાતની સ્ષ્ટ્તા ણ અત્રે જરુયી 
છ ેકે, નાસ્તીક અને યૅળનારીસ્ર્ લચ્ચે ડીગ્રીન ણ 
ભશત્લન બેદ છ.ે અથાગત્ યૅળનારીસ્ર્ અચુક 
નાસ્તીક શમ; યન્તુ નાસ્તીક ભાણવ યૅળનારીસ્ર્ 
શમ, મા ન ણ શમ. ભતરફ કે નાસ્તીકતા એ 
યૅળનારીઝભન એક અાંળ ભાત્ર છ.ે ફીજા ળબ્દભાાં 
વભજાલુાં ત, યૅળનારીઝભ નાસ્તીકતાથી એક 
ગથીમુાં ઉંચી, દળાાંગરુ ઉધ્લગ અલસ્થા છ.ે અથાગત્ 
કઈ ભનુષ્મની યભ તત્ત્લ, દૈલી ળક્તીભાાંથી શ્રદ્ધા 
ઉઠી જામ; છતાાં ઈતય ભાનલીમ કે પ્રાણીવશજ 
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લૃત્તી તે ત્માગી ન ળકે ત્માયે એ નાસ્તીક 
કશેલામ; યન્તુ યૅળનારીસ્ર્ નશીં. ધભગગ્રન્થભાાં 
સ્થીતપ્રજ્ઞનાાં જ ે રક્ષણ આલાભાાં આવ્માાં છ ે એ 
ુણ્મ કભાલા ભાર્નેી તશ્ચમાગ નથી; ફરકે એભાાંનાાં 
અભુક ઉચ્ચતભ ભાનલીમ વદ્ગુણ છ:ે જ ેફશેતય, 
વુખી–ળાાંત વભાજની સ્થાના અથે નાગયીકે 
કેલલા જરુયી ફની યશે છ.ે દા.ત., ‘ન દૃષ્ટ્ી, ન 
કાાંક્ષતી’ – સ્થીતપ્રજ્ઞ ભાણવ કળાની ઝાંખના–
રારવા ણ નથી યાખત. આ કેલી ભશાન, વુખદ 
ભાનવીક અલસ્થા છ!ે જો તભાભ નાગયીક આલ 
ગુણ કેલે ત વભાજ કેલ નીરુદ્રલી, ળાાંતપ્રળાાંત, 
નીશ્ચીંત તથા તુચ્છતાથી ય ફની યશે! આલા 
ભુલ્મલાન વદ્ગુણને ધભગના ક્ષેત્રન ઈજાય ફનાલી 
યાખલાથી, તેના પ્રત્મે વાભાન્મ ભાનલીના ચીત્તભાાં 
એક પ્રકાયની અપ્રાપ્મતાની રાગણી જન્ભે છ.ે એને 
ફદરે યૅળનારીઝભ એભ બાયુલગક પ્રતીાદન કયે 
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છ ે કે, આ ત ભાનલ વાંસ્કાયનુાં ક્ષેત્ર છ ે અને એ 
ળક્મ છ,ે પ્રાપ્મ છ,ે એર્રુાં જ નશીં, ુણગ વુખી 
વભાજની સ્થાના ભાર્ ેતે અનીલામગ ણ છ.ે જો કે 
સ્થીતપ્રજ્ઞનાાં ફધાાં રક્ષણ સ્લીકામગ ન ગણામ, કાયણ 
કે અભુક ગુણરક્ષણ વેલનાય ભાનલી છી જડ – 
થ્થયલત્ ફની યશે. 

શલે કુદયતી એર્રે કે પ્રકૃતીદત્ત લૃત્તીના 
ણ ફે પ્રકાય મથાથગ વભજી રેલા ઘર્ ે: એક છ ેતે 
જીલન ર્કાલલા ભાર્નેી અનીલામગ ઈચ્છા અને 
ફીજો પ્રકાય તે પ્રાણીવશજ, ભાનલવશજ 
નીફગતા. અત્રે પ્રાણીવશજ અને ભાનલવશજ 
લચ્ચેન વુક્ષ્ભ બેદ ણ સ્ષ્ટ્ કયી રઈએ : ભનુષ્મ 
ણ એક પ્રાણી જ છ;ે છતાાં ભુખ્મ ભશત્ત્લન બેદ 
એ છ ે કે, ભાનલીનુાં ભાનવીક જગત ખુફ જ 
વુલીકવીત છ,ે યીણાભે પ્રાણી–અલસ્થાભાાં જ ે
લૃત્તી એનાભાાં વુક્ષ્ભ તથા અલ્ પ્રભાણભાાં યશેરી 



સ્લગગ ધયતી ય છ ે              http://govindmaru.com               131        
 

શતી તે ણ ઉત્ક્રાાંતીની વાથે ઘણી લધુ લીકાવ 
ાભી; જનેા રાબારાબ ણ પ્રકર્ થમા. દા.ત., દમા 
જલેી લૃત્તીન લીકાવ થતાાં, ભાનલ યશીતચીન્તક 
તથા શભદદગ ફન્મ; ત ફીજી ફાજુ, ક્રધ જલેી 
રાગણી લીકવતાાં ભનુષ્મ ઘણ લધુ કુ્રય તથા 
યીડનલૃત્તીલા ણ ફની યહ્ય લગેયે. શલ ે
વભાજ ભાર્ ે કઈ લૃત્તી શીતકાયી છ ે અને કઈ 
શાનીકતાગ છ ેએ મથાથગ પ્રભાણલા ભાર્ ેલીચાયળક્તી, 
તકગળક્તી, લીલકેળક્તી આલશ્મક છ.ે કેર્રાક 
અગ્રણી જ એ નક્કી કયે અને છી કેલ ા–
ુણ્મના ામા ઉય એન ઉદેળ આે ત્માયે એ 
ધભગ ફને; જ્માયે એના ગુણધભગ વમ્ુણગ પ્રભાણી, 
એનુાં નીયેક્ષ ભુલ્મ ુયસ્કાયે તે યૅળનારીઝભ 
કશેલામ. આભ યૅળનારીઝભ અને ધભગનુાં કામગ 
વભાજના વન્દબે, ઐશીક વુખળાાંતીની દૃષ્ટ્ીએ ત 
એક જ છ;ે પયક ભાત્ર ાયરોકીકતાન યશે છ.ે 
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યૅળનારીઝભ આ રકથી ય એલા ઈતય રકભાાં 
ભાનત નથી કે એની તથા આલતા જન્ભની પીકય 
કયત નથી. જોકે, કેર્રાક ધભો ણ ઐશીકતાલાદી 
છ ેજ. 

ફીજો ઘણ લધુ ભશત્ત્લન બેદ તે એ કે, 

ધભગ ચુસ્ત ઉદેળરુે પ્રચાયલાભાાં આલત 
શલાથી એભાાં યીલતગનળીરતાન વમ્ુણગ 

ઈનકાય પ્રલતે છ.ે શલે કઈ ણ ભનુષ્મનુાં દળગન 
વલાુંગવમ્ુણગ ત વમ્બલે જ નશીં; એથી 

સ્થાકની ભમાગદા તથા ઉણી દૃષ્ટ્ીને કાયણ ે
અથલા ત તત્કારીનતાને યીણાભે કેર્રાાંક 

અનીષ્ટ્ ણ ધભગભાાં પ્રલેળી ગમા શમ છ;ે જનેે 
ફદરી નાાંખલાભાાં મા દુય કયી દેલાભાાં તે નથી 

ભાનત. જ્માયે યૅળનારીઝભ વાભાજીક, ઐશીક 
રાબારાબને જ સ્લીકાયત શઈ કઈ ણ કભગ 
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મા ભાન્મતાની કારવાેક્ષતા ળધત જ યશે છ ે

અને તદનુવાય યીલતગનને આલકાયે છ.ે જો કે 

ધભગક્ષેત્રે ણ વુધાયક ાકે જ છ.ે 
શલે પ્રકૃતીદત્ત–નૈવગીક લૃત્તીના ફે 

પ્રકાયબેદની લાત કયીએ : એ છ,ે (1) જીલન 
ર્કાલલા–વાંલધગલા ભાર્નેી અનીલામગ લૃત્તી અને 
(2) આનુાંગીક મા રે્ાલૃત્તી; જ ેશમ્ભેળાાં જીલન 
ર્કાલલાની દૃષ્ટ્ીએ અનીલામગ નથી, ફરકે ક્લચીત્ 
ત જીલન ભાર્ ેશાનીકાયક ફની યશે છ.ે અરફત્ત, 
આલી કેર્રીક અનુચીત લૃત્તીનાાં ભુ ત ભુબતુ 
યીતે રેી જીલન ર્કાલલાની ઈચ્છાભાાં જ ડરેાાં 
જોલા ભળે. દા.ત., ક્રધ એ બમ તથા યક્ષણની 
લૃત્તીની જ એક ળાખા છ.ે 

જીલન ર્કાલલા–વાંલધગલાની ભુબુત 
લૃત્તી તે આશાય, ભૈથુન અને બમ. આ ત્રણ 

લૃત્તીન સ્લીકાય ધભગ તથા યૅળનારીઝભ ઉબમે 
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કયલ જ યહ્ય; કાયણ કે એના લીના આ 

ૃથ્લીર્ ેજીલન ળક્મ જ ફને નશીં. જ્માયે ઈતય 
આનુાંગીક કે ેર્ાલૃત્તી તે ચક્કવ પ્રકાયના 

ભાનવીક લીકાય છ;ે જલેા કે ક્રધ, રબ, ભશ, 
ઈષ્માગ, દ્વે, દમા, ઉદાયતા લગેયે; જનેા ફે ેર્ા 

લીબાગ ાડીએ ત વાયી અને ખયાફ લૃત્તી 
સ્ષ્ટ્ જ છ ે કે ક્રધ, ઈષ્માગદી શાનીકતાગ છ;ે 

જ્માયે દમા, ભામા, ઉદાયતા, વશાનુબુતી જલેી 
રાગણી વભાજ ભાર્ ે શીતકાયી છ.ે (નીદ્રા–

ઉંઘન ઉલ્લેખ એક નૈવગીક લૃત્તી તયીકે ભેં અતે્ર 
એર્રા ભાર્ ે ર્ાળ્ છ ે કે, વાભાજીક, વાભુશીક, 
જીલન વ્મલસ્થાભાાં એનુાં પ્રલતગન ખાવ યીણાભકાયી 
નથી.) 

આશાય તથા ભૈથુનની આલશ્મક્તા મા ત 
વન્ત યત્લે ધભગ અને યૅળનારીઝભન અબીગભ 
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બીન્ન છ;ે છતાાં ધભગ એક શકીકત ત સ્લીકાયે જ છ ે
કે, આ અનીલામગ એલી કુદયતી લૃત્તીનુાં 
યૅળનરાઈઝેળન ત થલુાં જ જોઈએ અથાગત્ 
ભાનલવભાજભાાં એનુાં અનીમન્ત્રીત પ્રલતગન ત 
અાંધાધુાંધી જ વજ,ે ભાર્ ે એ ત ભાન્મ યખામ જ 
નશીં. લી ભાનલી વુરુચી ધયાલતુાં પ્રાણી છ;ે એથી 
ણ તે અભુક ભમાગદા સ્લમભેલ સ્લીકાયે છ.ે આભ 
છતાાં; આલી લૃત્તીન વાભાન્મ યીતે બગ ફની 
જનાય પ્રત્મે ધભગ અને યૅળનારીઝભનુાં લરણ અરગ 
અરગ યશે છ.ે ધભગ એલી વ્મક્તીને તીયસ્કાયળે, 
ક્માાંક ત કુ્રય, અતીકુ્રય વજા પર્કાયળે; જ્માયે 
યૅળનારીઝભ–લીલેકફદુ્ધીલાદ તેને વશાનુબુતીથી 
વભજલાન પ્રમત્ન કયળે. જો કે – ળ યજનીળ 
જલેા ગુરુન ાંથ આજ ેભશદાંળે ધાભીક કક્ષાન 
જ ફની યહ્ય શલા છતાાંમ; એ આશાય તથા ભૈથુન 
ફાફતે નીમન્ત્રણલાદી નશીં; યન્તુ સ્લીકાયલાદી 
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શઈ યૅળનર અબીગભને ભત આલે છ.ે આલા 
ફીજા ણ કેર્રાક ાંથ શતા અને છ ેજ. આ ભુદ્દ 
ઘણી રાાંફી ચચાગ ભાાંગી રેત શઈ અત્રે 
સ્થવાંકચલળ ભુરત્લી જ યાખીએ. 

અન્મની ાવેન દાથગ તે પ્રાપ્ત કયી રેલા 
ભાર્ ેઆક્રભણ કયલુાં – એ પ્રાણીવશજ ઈચ્છાલૃત્તી 
છ;ે યન્તુ ભાનલવભાજભાાં આલી ઝુાંર્ાઝુાંર્, વાંસ્કૃતી 
તથા વાંસ્કાય ભુજફ પ્રતીફાંધીત છ.ે આથી 
અબાલલા ભાણવ જ્માયે આક્રભણ કયી ળકત 
નથી અને તાની નીફગતાલળ અન્મ ભાગગ ણ ત ે
ઈચ્છીત પ્રાપ્ત કયી ળકત નથી; ત્માયે તે ઈષ્માગ–દ્વે 
કયે છ.ે અને નીન્દાદી કયીને વન્ત રેલા ભથે છ.ે 

આભ ઈષ્માગ એ કાભ–ક્રધનુાં લણગવાંકય વાંતાન 
છ;ે જ ે ફીરકુર ફીનજરુયી એલુાં નુાંવક તથા 
આત્ભનાળક છ.ે ળેક્વીમયે એક સ્થે ઈષ્માગની 
બમાનકતાનુાં ફશુ વયવ લણગન કમુું છ.ે ત ેરખે છ ે: 
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ઈષ્માગ એક એલુાં રીરી આાંખલાુાં યાક્ષવી પ્રાણી છ ે
કે તે તે જ ેભાાંવ ખાઈને ણ ભેલે છ;ે એ જ 
ભાાંવને વતત ઠલ્મા કયે છ.ે ર્ુાંકભાાં ઈષ્માગથી કઈ 
ણ ક્ષને કળ રાબ નથી, ફરકે ફેઉ ક્ષે કેલ 
શાની છ,ે જો વતેજ લીલેકફુદ્ધી લડ ેઆર્રી શકીકત 
મથાથગ વભજી રઈએ ત આલી તુચ્છ 
નીફગતાથી વશેજ ે ભુક્ત થઈ ળકીએ અથાગત્ 
યૅળનારીઝભભાાં ઈષ્માગદીને સ્થાન જ નથી. ધાભીક 
ઉદેળ, આત્ભળુદ્ધીના રાબારાબ કે ા–ુણ્મના 
ફદરાના લીકલ્ે, જો યૅળનારીસ્ર્ અબીગભથી આ 
સ્થીતીન રાબ ાભીએ ત એ વશજ–વાધ્મ ફની 
યશે. ર્ુાંકભાાં, ાક, વાચ યૅળનારીસ્ર્ ઈષ્માગ, દ્વે, 
અશાંકાય, કૃણતા જલેા કેલ શાનીકાયક લીકાયથી 
ફશુધા ભુક્ત શમ, શલ જ જોઈએ. 

 (((●))) 
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12 

અન્તીભ ભ્રભણ : કાની લીકયા રીરા 
અનુક્રમણીકા 

લીદામ! આજથી આ ‘યભણભ્રભણ’ આખયી 
લીદામ ર ે છ.ે તફીમત ફેશદ કથી ગઈ છ ે : 
શરનચરન ફીરકુર ફન્ધ! એક ડખુાં ફદરતાાંમ 
ભયણતર શ્વાવ ચઢી જામ છ.ે જીલલુાં, દુષ્કય છ,ે 
ત્માાં લી રખલુાં? (લમ : 92) ખેય! ભાયાાં દુ:ખ 
યડલાને ફદરે ચાર દસ્ત, થડાાં વુખદ વાંસ્ભયણ 
લાગી રઈએ. 

આજથી ુયાાં આડત્રીવ લગ અને ચાયેક 
ભશીના ુલે–1975ના ડીવેમ્ફયભાાં મા ‘76ના 
જાન્મુઆયીભાાં એક રેખ રખી ભકરતાાં જણાવ્મુાં કે, 
‘શુાં ત આલુાં કાંઈક રખુાં, જો આ ને ભાન્મ શમ 
ત!’ ‘ગુજયાતભીત્ર’ની ભુ ભાગ ત શાસ્મની 
કર્ાયની શતી; કાયણ કે ત્માયે શુાં ભુમ્ફઈના 
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‘જન્ભબુભી’ દૈનીકભાાં એલી શાસ્મની કરભ 
‘કર્ાક્ષીકા’ રખત. યન્તુ ભારુાં  ભન ત 
યૅળનારીઝભના ઉછાા ભાયી યહ્યુાં શતુાં, ભને 
ઢાંઢતુાં કે, ‘આ ત એક દુરગબ તક ભી છ,ે યખ ે
ને એ ચુકત! શકીકત એલી શતી કે, વભાજભાાં 
ધભગઘેરછા, અન્ધશ્રદ્ધા, લશેભ, રુઢી તથા 
કભગકાાંડ, બેદબાલ અને ળણનાાં ઘડાુય 
ઉછતાાં શતાાં, ત્માયે ભાયીમ કળીક કાભગીયી ફની 
યશેતી શતી. ભને થતુાં કે, જો ભાણવ યૅળનારીસ્ર્ 
ફની યશે ત, આ તભાભ અનીષ્ટ્, ીડા, 
માતના, ળણખયી ક્ષણ ભાત્રભાાં દુય થઈ જામ 
અને જલેી ભુક્તી અને ળાન્તી ભાયા જલેા લીચાયના 
ફધા યૅળનારીસ્ર્ ભાણતા શતા, તેલી ભુક્તી અને 
ળાન્તીથી આખ વભાજ જીલી ળકે. યન્તુ ભાયા એ 
લીચાય પ્રચાયલાન કઈ ભાગગ ભને વુઝત નશીં – 
ભત નશીં.  
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ત્માાં ‘ગુજયાતભીત્ર’ને જાણે ર્રેીથી થઈ ને 
એ લશાયે ધામુાં : એણે આભન્ત્રણ ભકલ્મુાં કે, 
‘અભાયા દૈનીકત્રભાાં એક કર્ાય રખ!’ ધન્મ! 
ધન્મ!! એન નાભકયણ લીધી પે્રભથી કયનાયા ભીત્ર 
ત્માયે શાજય શતા : વલગશ્રી ચન્દ્રકાન્ત ુયશીત, 
બગલતીકુભાય ળભાગ, જમન્ત ાઠક અને તન્ત્રીશ્રી 
પ્રલીણકાન્ત યેળભલાા ત ખયા જ : નાભ ડ્યુાં 
‘યભણભ્રભણ’. યન્તુ ામાન પ્રશ્ર ત શજી આડ 
ઉબ જ શત : એ વુત્રધાય ‘શાસ્મ’ ભાાંગતા શતા 
અને ભાયે ત ‘રુદન’ યજુ કયલુાં શતુાં! લી, એભ 
ચાય–છ ભાવ નીકી ગમા. ત્માાં ભેં એક રેખ રખ્મ 
ને ુયશીતજીને ાઠલતાાં જણાવ્મુાં કે, ‘શુાં ત આલુાં 
કાંઈક રખુાં, જો આ ને ભાન્મ શમ ત! અને એ 
ભાંજુય’ એભ 1975ના ડીવેમ્ફયભાાં કે છીના 
જાન્મુઆયીભાાં આ ‘યભણભ્રભણ’ન જન્ભ થમ, જ ે
છી ત ચાલ્મુાં, ભાત્ર ચાલ્મુાં જ નશીં; ખીલ્મુાં, 
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‘ફેપાભ’ લીકસ્મુાં (લકમુું)! ધીભે ધીભે એક ‘યૅળનર 
કર્ાય’ તયીકે એ પ્રતીષ્ઠીત ફન્મુાં, રકપ્રીમ થમુાં, 
રક–અપ્રીમ ણ એર્રુાં જ થમુાં. અત્રેથી યજુ થતી 
લાત રક ભાર્ ે કાંઈક નલી જ શતી, અવાધાયણ 
શતી...  

આભ ત ગુજયાતભાાં વુધાયાલાદ કાાંઈ નલ 
ન શત, છકે નભગદના મુગથી (19ભી વદીના 
ઉત્તયાધગથી), અયે! ખયેખય ત એથીમ થડ લશેર 
‘વુધાય’ ગુજયાતભાાં પ્રલેળી ચુક્મ શત. યન્તુ એ 
ફધા વાભાજીક વલાર શતા. લીધલા–લીલાશ, 
ફારગ્ન, વતી થલાન યીલાજ અને એલા અન્મ 
અનેક કુયીલાજો. જ્માયે ભેં ત ભુભાાં જ ઘા ઝીંકલા 
ભાાંડ્યા : ભતરફ કે ફધાાં જ અનીષ્ટ્નાાં ભુભાાં છ,ે 
ધભગ અને ઈશ્વય, ધભગ ઘણા પ્રાચીન કાભાાં 
સ્થામેર શઈ, એભાાં અયમ્ાય અનીષ્ટ્ ઘુવી 
ગમેરાાં અને લી એની કડ ત એલી બમાંકય 
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નાગચુડ શતી કે, પ્રજા ફાડી યીફાતી શતી, 
તયપડતી શતી. લીચાય ત કય : દવ–ફાય લગની 
ફારીકાલધુ લીધલા ફને અને એને છી એનુાં ભાથુાં 
ફડી, ફાડી રાચાય ફાાને જફયજસ્તીથી 
જીલતી વગાલી ભાયલાભાાં આલે! ખ્રીસ્તી વભાજભાાં 
એ જ યીતે, મુલતીને ડાકણ ઠયાલીને મા લીજ્ઞાન 
કે વુધાયાની લાત કયનાયને ‘વેતાન’ રેખાલીન ે
જીલતાાં જ જરાલી ભાયલાભાાં આલતાાં! ભીત્ર, ધભગ 
એર્રે ળુાં? એન જયાક ત લીચાય કય! કાયણ કે 
આજમે યીસ્થીતીભાાં ઝાઝ વુધાય ત નથી જ 
દેખાત અને ‘ઈશ્વય’ ત કદી પ્રગટ્ય જ નશીં! 

છી ત ‘યભણભ્રભણ’ન ભધ્માહ્ર મુગ 
આવ્મ : બાયે શીમ્ભતથી અને કલચીત્ જાનના 
જોખભેમ ભેં અતીફાંડખય, ક્રાન્તીકાયી રેખ 
પર્કાયલા ભાાંડ્યા. એકલાય ત એક વાધુલેળધાયી 
છતાાં ક્રધી, સ્લાભીજી રાઠી રઈને ભને ભાયલા 
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દડરેા! ચભેયથી ધાભીક ‘ગુજયાતભીત્ર’ન ે
ડકાયતા : ‘યભણભ્રભણ’ ફન્ધ કય!’ ણ ભફરખ 
ધન્મલાદ ઘર્ ે છ ે ‘ગુજયાતભીત્ર’ને કે તે અડગ જ 
યહ્યુાં! અને શુાંમ ફેપીકય ને ફીનધાસ્ત. છી ત 
જામ્મુાં! જો કે એ વભાજને એની આફશલા આજની 
અેક્ષાએ ઘણી જ વાનુકુ (પ્રગતીળીર) શતી, 
ભતરફ કે રકની વશીષ્ણતા ઘણી લધાયે શતી. 
આજ ે કટ્ટયતા લધી છ ે અને એથી ‘યભણભ્રભણ’ 
જયા પીકુાં ડ્યુાં છ.ે એનુાંમ ભને ભનદુ:ખ છ.ે એક 
દાખર માદગાય તથા નોંધાત્ર છ.ે ભેં એક રખે 
રખ્મ. ‘ભન્દીય નશીં; વાંડાવ ફાાંધ’ જ ેપ્રગર્ થતાાં 
જ ધાભીક ઉશ્કેયામા.. ણ છી ત એક અદ્બુત 
ચભત્કાય ફન્મ : કથાકાય ભયાયીફાુને રેખની 
આ લાત ખુફ ગભી ગઈ. તેએ ભને ફરાલીને 
કહ્યુાં, ‘તભાય અનુયધ ખુફ ભુલ્મલાન છ.ે શુાં આ 
ભાર્ ે આખી એક કથા જ ગાભડાભાાં વાંડાવ 
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ફાાંધલાના રાબાથે કયલા ભાાંગુાં છુાં’ અને ખયેખય જ 
એલી યાભકથા તેશ્રીએ ફાયડરીભાાં જ કયી! શલ ે
આજ ે ત, વત્તાલાય ધયણે અનુયધ થામ છ ે કે, 
‘દેળને દેલસ્થાનની નશીં; વાંડાવ ફાાંધલાની લધ ુ
અનીલામગતા છ.ે’ 

આલી ત ઘણી જ ઘણી લાત, વુખ, દ:ુખની 
લીળેત: આનન્દનાાં વાંસ્ભયણરુ માદ આલે છ.ે 
યન્તુ ‘યભણભ્રભણ’ના આ રેખના કદની તથા 
ભાયી ળાયીયીક ળક્તીની બાયે ભમાગદા છ,ે એર્ર ે
અર્કુાં. આજના લીદામ પ્રવાંગે વલગપ્રથભ ત શુાં  
‘ગુજયાતભીત્ર’ના તન્ત્રીશ્રીન અન્તયથી આબાય, 
ખુફ ખુફ આબાય ભાનુાં છુાં. આર્રા પ્રરમ્ફ 
વશપ્રલાવ દયભીમાન, તેએ કદીમ, એક 
ળબ્દભાાંમ એલુાં વુચન નથી કમુું કે, ‘આભ નશીં; 
આભ રખ. આલુાં ત ન જ રખ’ એલા જ અડગ 
અબીગભ શ્રી. ચન્દ્રકાન્ત ુયશીતન યહ્ય. તેન 
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જરે્ર આબાય ભાનુાં તરે્ર છ જ. ઘણીલાય આ 
કર્ાય ફન્ધ કયલા ભેં ત લીચામુું; ણ બાઈ 
ુયશીત ફે જ ળબ્દ કશે, ‘કેભ જીજા?’ અને શુાં  
આજ્ઞાધીન ફની યશુાં . એક ભજાની લીચીત્ર લાત. 
અભે લાતલાતભાાં જાણે લચનથી ફાંધામા કે, ‘આણા 
ફેભાાંથી કઈ એક શમાત શમ, ત્માાં વુધી 
‘યભણભ્રભણ’ ણ શમાત યશેલુાં જોઈએ!’ શલે 
કાની લીકયા રીરા ત જુ? આજ ેઅભે ફને્ન 
શમાત છીએ; છતાાં ‘યભણભ્રભણ’ અલવાન ાભે 
છ!ે...  

બાઈ શ્રી. બગલતીકુભાય ળભાગન ણ એર્ર 
જ ઋણી છુાં. તે લીચાયથી અવમ્ભત છતાાં; 
‘યભણભ્રભણ’ ત ચારુ યશેલુાં જ જોઈએ, એલ 
તેન આગ્રશ! ખુફ ખુફ આબાય! એ જ યીત ે
તન્ત્રી લીબાગના બુતુલગ તથા લતગભાન વલગ ભીત્ર–
ભુયબ્ફીન શુાં વલગબાલે અનશદ આબાયી છુાં. ભને 
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એક ઘર્ના માદ આલે છ:ે ભુ. ફર્કુબાઈ દીક્ષીત 
ખુફ કડક તન્ત્રી (તન્ત્રી લીબાગના ભુખ્મ વમ્ાદક) 
ગણાતા. એક લાય તેએ ભાયા રેખભાાં નજીલ 
વુધાય કમો, અરફત્ત તેમ પક્ત ળીગકભાાં! છતાાં ભેં 
લાાંધ દળાગવ્મ, ત તેએ ભાયા આગ્રશ વાથે 
વમ્ભત થતાાં, ‘વયી’ કહ્યુાં. આલા ખરેદીર શતા એ 
ફધા ભીત્ર! આજમે તન્ત્રીલીબાગના ભીત્ર ભાયા 
પ્રતી એર્રા જ ઉદાય છ.ે એભાાંમ ખાવ અને ખુફ 
ખુફ આબાય ભાનુાં શ્રી. નયેન્દ્ર જોળીન, જે 
વમ્બલત: ‘યભણભ્રભણ’ની વાંબાભાાં છ.ે અનેકલાય 
શુાં રેખ ભકલ્મા છી પનથી વુધાયા કે ઉભેયા 
કયાલુાં; જ ેખુફ ‘આનન્દ’થી તે અચુક કયી આે. 
તેએ ક્માયેમ કાંર્ા ફતાવ્મ નથી. આલા 
સ્નેશબમાગ વશકાય ફદર ફીજુ ાં ત ળુાં કશુાં – કરુાં? 
વુયતના યૅળનારીસ્ર્ ફીયાદયન અને સ્લૈચ્છીક 
કુયીમય–વેલા આતા ધનવુખબાઈ ઢીમ્ભયન ત 



સ્લગગ ધયતી ય છ ે              http://govindmaru.com               147        
 

આબાયેમ ળુાં અને કેર્ર ભાનુાં? અને છલે્લે, 
જેન શુાં  વોથી લધુ ઋણી ફનુાં છુાં, એ ત છ ે
લાચક, ‘યભણભ્રભણ’નુાં લીળા અને કદયદાન 
લાચકલૃાંદ : લધાલી રેનાય તથા લીયધ કયનાય 
ઉબમન શુાં વયખ જ શાદીક આબાયી છુાં. કેર્રાક 
ભીત્ર ત વાભે ચારીને સ્ષ્ટ્ ળબ્દભાાં કશે છ ે કે, 
તભાયી કર્ાય લાાંચીને જ અભે યૅળનારીસ્ર્ ફન્મા!’ 
શુાં ધન્મ ધન્મ અને કૃતકૃત્મ... ત ુન: ુન:  વોન 
અાંત:કયણુલગક આબાય અને બાયબાય ઉષ્ભાબયી 
લીદામ! 

બયતલાક્મ 
Old Order Changed  

Yielding Place To New. 
(એક અાંગ્રેજી કશેલત)  

(((●))) 
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I I 

આધનુીક ભશી :  
પ્રા. યભણબાઈ ાઠક ‘લાચસ્તી’ 

–લલ્લબ ઈર્ારીમા 

અનુક્રમણીકા 

લનાાંચરના એક નાનકડા ‘ગઠ’ ગાભભાાં, 
ચુસ્ત કભગકાાંડી બ્રાહ્મણ યીલાયભાાં યભણબાઈન 
જન્ભ થમ શત. ક્રાાંતીકાયી રેખક અને લીચાયુરુ 
શ્રી. યભણબાઈ ફધી જ શદ લીસ્તાયી આજ ે
લીશ્વનાગયીક ફન્મા છ.ે યૅળનારીઝભના આદ્યુરુ 
યભણબાઈને જ ે વાચુાં રાગ્મુાં તે એક શાથભાાં અને 
ફીજા શાથભાાં વત્મની વગતી ભળાર રઈને એ 
નીકી ડ્યા. ‘ગુજયાતભીત્ર’ભાાં યભણબાઈ 
ચ્ચીવેક લયવથી ‘યભણભ્રભણ’ કર્ાય અન્તગગત 
અન્ધશ્રદ્ધા, કુયીલાજો, લશેભ, ચભત્કાય, ાખાંડ 
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અને કભગકાાંડ લીરુદ્ધ એલુાં ત ફૉમ્ફાડીન્ગ કયી યહ્યા 
છ ેકે, પ્રબાલગ્રસ્ત કેર્રામ લીસ્તાયભાાં જ્મતીી 
તાન્ત્રીક અને અન્ધશ્રદ્ધાુ શચભચી ગમા! 
 ‘યૅળનારીઝભ’ ળબ્દને યભણબાઈએ જ, 
એની ફૃશદ લીબાલના વશીત, ગુજયાતભાાં 
રકયીચીત ફનાવ્મ; વાથે વાથે જ લી એનુાં 
ગુજયાતીમ આપ્મુાં અને તે, ‘લીલેકફુદ્ધીલાદ’. 
તેનાાં રખાણભાાં ાઠકવાશેફે યૅળનારીઝભની 
કેલ લીચાયવયણી જ નશીં; એક જીલનવ્મલસ્થા 
તયીકે એનાાં તભાભેતભાભ ાવાાંની ઉંડાણુલગક તથા 
અભ્માવુલગકની વ્માક ચચાગ કયી છ,ે જ ે
ગુજયાતભાાં અગાઉ કઈએ જ નથી કયી. 

યભણબાઈ ળણલીશીન, લગગલીશીન, 
રીંગબેદલીશીન, લાડાફન્ધીલીશીન અને વલગવભાન 
એલી વભાજયચનાના પ્રખય શીભામતી યહ્યા છ.ે 
યભણબાઈ આભ ત ગાાંધી મુગના ભાણવ; ણ 
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શ્ચીભના ફ્રઈડ, ભાક્વગ, આમન યેન્ડ અને ફર્રાગન્ડ 
યવેરનાાં ચીન્તનભાાં તેભને લધુ તાકીકતા રાગી. 
 એભની રેખન–પ્રલૃત્તીભાાં રુીમ ગોણ; 
યૅળનારીઝભન પ્રચાય જ ભુખ્મ ફાફત યશી છ.ે 
યભણબાઈ નીલૃત્તી વુધી કૉરેજભાાં પ્રૉપેવય યહ્યા. જ ે
દીલવે કૉરેજભાાંથી નીલૃત્ત થમા એ દીલવે જ 
એભણે વયકાયને અયજી કયી કે, ‘ભાયે ેન્ળનભાાંથી 
ખાલુાં નથી, ભને ેન્ળનની જરુય નથી!’ વીદ્ધાન્ત 
ખાતય તાના ેન્ળનના શજાય–રાખ રુીમા 
જતા કમાગ! ૈવા કભાલાની લૃત્તી જ નશીં, 
સ્લબાલથી ઉદાય અને ઉડાઉ ણ! વારુાં  કભામા; 
ણ ફધુાં ખચી નાાંખ્મુાં. રબરારચ કે બીખાયીલેડા 
એભના સ્લબાલભાાં જ નશીં, ભાનાનનીમ રારચ 
નશીં; એર્રે ત યૅળનારીઝભ ભાર્ ે એભને ભેરા 
કીતી વુલણગચન્દ્રકન એભણે વાદય અસ્લીકાય કમો 
અને કહ્યુાં કે, ‘ભને એલા ચન્દ્રકથી કળ પામદ 
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થલાન નથી; આ ચન્દ્રક કઈ મુલાનને આ, જથેી 
એને પ્રત્વાશન ભે.’ 
 યભણબાઈએ ભાત્ર યૅળનારીઝભની ‘લાત’ 
નથી કયી; યૅળનારીઝભ ‘જીવ્મા’ છ.ે ાંચાલન લયવ 
શેરાાં, કઈ ણ જાતના કભગકાાંડ લીના ભાત્ર અઢી 
રુીમાની નજીલી નોંધણી પી બયીને, યભણબાઈએ 
કર્ગભાાં શ્રીભતી વયજફશેન વાથે રગ્ન કયેરુાં. 
આજથી 50 લગ શેરાાં ગુજયાતભાાં કુર્મુ્ફનીમજન 
ળુાં કશેલામ, તેની બાગ્મે જ કઈને જાણ શળ,ે ત્માયે 
એભને ત્માાં ભાત્ર એક જ વન્તાન, લી તે ણ 
‘દીકયી’ન જન્ભ થમ અને એભણે વન્તતી–
નીમભનનુાં ઑયેળન કયાલી નાાંખેરુ! યભણબાઈ 
શમ્ભેળાાં લીલાદાસ્દ યહ્યા છ;ે કાયણ કે જભાનાથી 
ઘણાં આગ લીચાયલાની એભને ર્લે છ.ે 
 યભણબાઈ રખે છ ે છુાં અને ચચાગમ છ ે
લધાયે! વાભાન્મ યીતે ભાણવ તાની ર્ીકા થામ ત 
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નાયાજ થઈ જત શમ છ;ે ણ આ વાશેફ, જયા 
જુદી ભાર્ીના ફનેરા છ;ે તે તાની ર્ીકાને ણ 
તાની પ્રતીષ્ઠા ગણે! ક્માયેક ત રખાઈ ગમા 
છી કઈ લાચક એભન લીયધ ન કયે ત, એભને 
નફુાં રખાઈ ગમાન લશેભ ડ!ે તાનાાં રખાણ 
અને લીચાય ભાર્ ે લૈજ્ઞાનીક આધાય વાથે લાદ–
લીલાદ, તકગ અને ચચાગ કયલા ભાર્ ે શમ્ભેળાાં વજ્જ 
યશે. તાની બુર થઈ શમ ત કાન કડલાભાાં 
એભને ‘ભર્ાઈ’ કદી આડ ેનથી આલતી! રગબગ 
સ્થીતપ્રજ્ઞ કક્ષાના ભાણવ, યાગ–દ્વે કદી યાખે 
નશીં; વાંઘગને ત ર્ાે જ. જરુય રાગે ત, ‘બરે, 
ત્માયે તેભ..’ એભ કશીને ઘણીલાય વાભાની ખર્ી 
લાત ણ જતી કયે. યભણબાઈના જીલનભાાં ફે 
યસ્ય લીયધી ઘર્ના એકી વાથે ઘર્ી : વગાાં–
સ્નેશી ને ભીત્રન અાય–અનશદ આદય ામ્મા 
છ ે અને એભની વાથે અવમ્ભત થનાયાન 
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અનાદય ણ એર્ર જ ામ્મા છ.ે આ ફન્ને 
ઘર્ના યભણબાઈને વયખ આનન્દ આી ળકે 
છ;ે એ જ આ યભણ ભશીની ભશાનતા છ.ે દમ્બ, 
દ્વેથી વદન્તય ભુક્ત; પે્રભ, પ્રવન્નતા અને 
પ્રાભાણીકતાુલગક જીલનને લધુ આનન્દભમ 
ફનાલલાન યાશ ચીન્ધનાયા આનન્દભાગી ભનીી 
છ.ે આદયણીમ શ્રી. ગુણલન્તબાઈ ળાશે વુયતની 
એક વબાભાાં કશેરા ળબ્દનુાં ભને સ્ભયણ થામ છ ે
કે, ‘યભણબાઈ ાઠક વુયતના વોથી લધુ પ્રાભાણીક 
ભાણવ છ.ે’ 

યભણબાઈની કરભ વતત વાભાજીક 
વુધાયા ભાર્ ે લશેતી યશે છ.ે યૅળનારીઝભ 
ઉયાન્ત એભનાાં લીચાય, રખાણ અને લીમન 
કઈ ાય નથી. યભણબાઈએ લીવેક જરે્રા 
ચીન્તનાત્ભક નીફન્ધવાંગ્રશ ઉયાન્ત લાતાગવાંગ્રશ, 
નલરકથા(થાય), શાસ્મવાંગ્રશ, વેક્વ અને 
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બાાલીજ્ઞાન લગેયે લીમ ઉય અવાંખ્મ ભુલ્મલાન, 
ફલાન અને પ્રાણલાન ુસ્તક ગુજયાતની પ્રજાન ે
આપ્માાં છ.ે ગુજયાતના પ્રવીદ્ધ કલી અને 
યભણબાઈના ભર્ાબાઈ કલી ડૉ. જમન્તબાઈ ાઠકે 
એક લાય ભને કશેરુાં, ‘શુાં વાશીત્મન જીલ ખય; ણ 
ભને એ એક જ ઈન્દ્રીમનુાં જ્ઞાન; ણ યભણ ત 
બુગ ને ખગ, ભનલીજ્ઞાન, વેક્વ, તફીફળાસ્ત્ર, 
નૃલાંળળાસ્ત્ર ને તત્ત્લજ્ઞાન ફધુાં જ જાણે! શુાં ઉમ્ભયભાાં 
યભણથી ફે લયવ ભર્ ખય; ણ એ ફધા 
લીમભાાં શુાં એન ળીષ્મ છુાં!’ 

1980થી ’85 દયભીમાન શુાં જ્માયે કૉરેજભાાં 
શત ત્માયે ‘યભણભ્રભણ’ નીમભીત લાાંચત. 
લાાંચલાનુાં ખુફ ગભતુાં; ણ એભની બાા કડક 
એર્રે એભન પ્રત્મક્ષ યીચમ કયલાભાાં ભને જોખભ 
રાગે! આખયે 1989ભાાં ભીત્ર શ્રી. છગનબાઈ 
ફયલાીમા શેરી લાય ભને યભણબાઈ ાવે રઈ 
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ગમેરા. એભને ભળ્ા છી યભણબાઈ ફશુ ‘કડક’ 
ભાણવ શલાની ભાયી છા, તડકાભાાં ફયપ ગ ે
એભ ગી ગઈ. વાલ વાચુાં કશુાં  ત યભણબાઈથી 
લધાયે લીનમ્ર ભાણવની શુાં ળધભાાં છુાં. ભીત્ર ત ઠીક; 
ણ એભના દુશ્ભન ફનલુાં ણ ારલ ે એર્રા 
લીલેકળીર ભાણવ છ,ે યભણબાઈ! 

દુનીમાના રગબગ દયેકેદયેક લીમભાાં 
એભને યવ અને જાણકાયી. ાછ દયેક ફાફતે 
તાન ભોરીક અબીગભ અને અબીપ્રામ ત ખય 
જ. ાય લીનાનુાં લાાંચે અને અાય જ્ઞાનના ધણી, 
એભની વાથે જભે જભે ભીત્રતા ગાઢ થતી ગઈ એભ 
એભ લાાંચલાની ર્લે ઘર્તી ગઈ. કઈ ણ પ્રશ્ન ઉઠ ે
ત, ચડી પાંપવલા કયતાાં એક પન જોડીએ 
એર્રે તત્ક્ષણ પ્રભાણ વાથે ઉત્તય ભી જામ! 
એર્રે જ શુાં ઘણીલાય એભને ‘શયતીપયતી 
રાઈબ્રેયી’ કશુાં છુાં. ‘રકવભથગન’ના ભાયા દયેક રેખ 



સ્લગગ ધયતી ય છ ે              http://govindmaru.com               156        
 

ધ્માનથી લાાંચે, તયત પન કયે, બુર જણામ ત્માાં 
ધ્માન દયે–ભાગગદળગન આે અને વારુાં  રાગે ત્માાં 
ીઠ થાફડ.ે 

ફાકની વભસ્મા અને સ્ત્રીની 
વભસ્મા એ એભની તીવ્ર લેદનાના લીમ છ.ે આ 
ફન્ને લીમભાાં ફુદ્ધની કરુણા યભણબાઈને 
‘જીલરેણ’ રાગુ ડી છ!ે યભણબાઈ યતુાં ફાક 
વાાંબી અસ્લસ્થ ફની જામ, દ્રલી જામ. ગયીફ 
ફાકને કળુાંક આી દે, અાલી દે અને ખળુ થામ. 
કઈ ફાકની રાગણી દુબાઈ જામ તે એભને ભાર્ ે
અવહ્ય લેદના. તે ફાઉછયેનુાં ણ લૈજ્ઞાનીક 
જ્ઞાન ધયાલે. તાના દશીત્ર ભલ્શાયને (જ ેશારભાાં 
અભેયીકા અભ્માવ કયી યહ્ય છ)ે ત્રણ ભશીનાન 
શત ત્માયથી ાાંચ લગન યભણબાઈએ જ કમો! 
જાણે એક વુવાંસ્કૃત ભાતા! કઈ પ્રવીદ્ધ ળીલ્ી 



સ્લગગ ધયતી ય છ ે              http://govindmaru.com               157        
 

ભુતીના ઘડતયભાાં જરે્રી કાજી યાખે એર્રી 
કાજીથી એભણે ભલ્શાયન ઉછયે કમો. 

લૈચાયીક ફાફતભાાં ભર્ાભાાં ભર્ા ભાણવન 
જાશેયભાાં લીયધ કયતા અને નાનાભાાં નાના ભાણવને 
બયુય આદય આતા અભે યભણબાઈને નજયે 
નીશાળ્ા છ.ે ઘયના કાભલાાાં પ્રત્મે ણ એલી જ 
વશાનુબુતી તથા સ્નેશા વોજન્મ. યભણબાઈ 
વુયતભાાં 13 લગ યહ્યા, કાભલાી–યવમણ એક જ, 
એકની એક જ! ફાયડરી યશેલા જલાનુાં થમુાં અને 
વુયતનુાં ઘય છડ્યુાં ત્માયે ભાયા ખબા ય શાથ 
ભુકતા અને ઘયની વાભે જોતાાં યભણબાઈએ ભને 
કહ્યુાં, ‘લલ્લબબાઈ, ઘય છડલુાં ડ્યુાં એનુાં જયામ 
દુ:ખ નથી; ણ આ કાભલાી ફશેનને નીયાધાય 
છડી યહ્ય છુાં એનુાં ભને ાયાલાય દુ:ખ છ!ે’ આર્રા 
ભર્ા પીરવપયની આાંખભાાંથી ણ નાનાભાાં નાના 
ભાણવ ભાર્ ેઆાંવુ લશી ળકે છ.ે ભને ફયાફય માદ 
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છ ે કે, કાભલાી ફશેને અશ્રુધાયા વાથે કશેરુાં, ‘શે 
બગલાન! ભાયી ઉમ્ભય ણ આ ાઠક વાશેફને 
આી દેજ!ે’ આજ ેફાયડરીભાાં ણ આઠ લયવથી 
એક જ કાભલાી–યવમણ ફાઈ છ!ે નકય બુર 
કયે ત ણ ઉગ્રતા ધાયણ કયલાનુાં એભને આલડ્યુાં 
જ નશીં! એભના બ્રડપે્રળયભાાં કે અલાજના રમભાાં 
કદી નોંધાત્ર પેયપાય થત અભે જોમ નથી! આને 
શુાં યભણબાઈની ‘સ્થીતપ્રજ્ઞતા’ ગણાં છુાં. 

ગાાંધીલીચાયના ફશુ પ્રળાંવક નશીં; ણ વત્મ, 
સ્લચ્છતા અને કયકવય(રુીમા વીલામ)ભાાં 
ગાાંધીજીને જ આદળગ ભાને. ભશેભાનને આલતાાં લેંત 
ાણીન ગ્રાવ ધયી દેલાના યીલાજના વખ્ત 
લીયધી. ભશેભાન ભાાંગે ત અથલા ુછીને છી જ 
ાણી આે. ફાકી એક ગ્રાવ ણ ાણી લેડપામ 
ત ગાાંધીની ભાપક દુ:ખી થઈ જામ. ઉંચાભાાં ઉંચી 
પીરવુપીભાાં ત નીુણ; ણ ઘયકાભભાાં ણ એર્રા 
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જ નીુણ! યભણબાઈના ઘયે જ ેકઈ જામ એભને 
યભણબાઈના શાથની ચા ભે જ! લોથી ઘયકાભ 
કયે, ચા ત જીન્દગીબય જાત ે જ ફનાલી; ણ 
એભના યવડાભાાં કદી અલાજ કે અકસ્ભાત નશીં! 
ક્માયેમ દુધ ઉબયાઈ ગમુાં નશીં, ફગડી ગમુાં નશીં કે 
ઢામુાં ણ નશીં! જાણે એક ઉત્તભ ગૃશીણી! 

વભમારન અને નીમભીતતાના ણ એર્રા 
જ આગ્રશી. ઘડીમાને કાાંર્ ેજ ફધાાં કાભ કયે. રેખ 
રખલા ફેવે ત્માયે ત્રણ–ચાય જાતની યાંગફેયાંગી 
ફરેન લાયે અને જાતજાતનાાં ચીહ્ર કયે, તેથી 
કમ્ઝીર્યને લાાંચલાભાાં તકરીપ ન ડ ે અને 
છાબુર ર્ે. ફીજાન ે તકરીપ ન ડ ે એની લધુ 
ડતી ચીલર્ યાખે. એથી ઘણીલાય તાને જ 
તકરીપ લેઠલી ડ;ે યન્તુ ‘ભાયે રીધે કઈનેમ 
ભુશ્કેરી ન ડલી જોઈએ’ એ એભન જીલનભન્ત્ર. 
લીલેકફુદ્ધી અને લીનમ્રતાની વાથે વાથે 
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વાંલેદનળીરતાનુાં વન્તુરન જાલલાભાાં એભણે 
ભશાયત શાાંવર છ.ે ફાકી, વાંલેદનળીરતા લગયની 
ફોદ્ધીકતા વીભકાડગ લગયના ભફાઈર પન જરે્રી 
જ ખભાાં આલે! વાશીત્મકાય ભીત્ર બાઈ         
શ્રી. યજનીકુભાય ાંડ્યાએ વાચુાં રખ્મુાં છ ે કે, 
‘યભણબાઈના યૅળનારીઝભભાાં ભાત્ર અન્ધશ્રદ્ધા, 
તન્ત્ર–ભન્ત્ર, ચભત્કાય લીયધની જ લાત નથી; 
વભગ્ર જીલનવ્મલશાયને આલયી રેતા વુઘડ 
આચાય–લીલેકની લાત છ.ે ભનુષ્મ ભાત્રના વુખની 
વુન્દય કાભના એ જ યભણબાઈન ધભગ છ.ે’ 

યભણબાઈને રગબગ ફધા જ જાણે છ;ે 
યન્તુ ફશુ રકપ્રીમ કે વલગપ્રીમ ન થઈ ળક્મા. તેનુાં 
કાયણ તે પ્રલાશને ાયખીને તેની દીળાભાાં 
તયનાયા ભાણવ નથી; ણ લીલેકફદુ્ધીના તયાા ય 
પ્રલાશની લીરુદ્ધભાાં તયનાયા ભાણવ છ.ે કદાચ એર્રે 
જ ભીત્ર શ્રી. જભનાદાવ કર્ચેાએ યભણબાઈને 
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‘વાભાુયના તયલૈમા’ જાશેય કમાગ છ ેઅને એ નાભનુાં 
યભણબાઈ લીળે આખુાં ુસ્તક ણ આપ્મુાં છ.ે 
કથાકાય ભયાયીફાુને ણ થમુાં કે જ ે ભાણવ 
જીન્દગીબય જીલના જોખભે રકપ્રલાશની લીરુદ્ધભાાં, 
વાભે ુય તમો છ ે એ ભાણવની એક લાય ત 
ભુરાકાત રેલી જ જોઈએ! અને ફાુ યભણબાઈની 
વમ્ભતી રઈને પે્રભુલગક ફાયડરી યભણબાઈના 
ઘયે, વાભે ચારીને ભુરાકાતે આવ્મા જ! 

યમ્યાને આાંખ ભીચીને સ્લીકાયે એ 
યભણબાઈ નશીં; આાંખ પાડીને ડકાયે એ 
યભણબાઈ! વુયતની બુભી લીયનભગદ અને         
પ્રા. યભણબાઈ ાઠક ‘લાચસ્તી’ને જીયલી ગઈ એ 
ણ નાનવુન ચભત્કાય નથી. ભીત્ર, ગણીવભી 
વદીભાાં વુયતને નભગદની જરે્રી જરુય શતી, એર્રી 
જ લીવભી વદીભાાં ગુજયાતને યભણબાઈની જરુય 
શતી! અલૈજ્ઞાનીકતા, ફુદ્ધીફધીયતા અને અન્ધ–
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શ્રદ્ધાનાાં ઘેઘુય જાાાં લચ્ચે ત્રણ–ત્રણ દામકા 
વુધી યૅળનારીઝભની ઝુમ્ફેળ ચરાલલી એ કદાચ 
કઈને ચભત્કાય ન રાગત શમ ત ણ; આ 
દેળભાાં ત્રણ દામકા વધુી કઈન ભાય ખાધા લગય 
આલી ઝુમ્ફેળ ચરાલલી એ ત ચભત્કાય જ! ઝર્ 
ગે ન ઉતયે એલા, ક્માયેક અવમ્ભત થલુાં ડ ેએલા 
લીચાયને નીબીકણે વ્મક્ત કયનાયા રેખક આજ ે
ક્માાં અને કેર્રા? શાશ પ્રદુણમુકત 
લાતાલયણભાાં આર્રા નીભગ, વાચકરા અને 
તન્તતન્ત રાગણીથી રથથ થતા ભાણવને ળધલા 
દીલ રઈને નીકલુાં ડ ે એભ છ.ે ભીત્ર, ક્માયેક 
ફાયડરી જલાનુાં ફને અને વુર્–ફુર્–ર્ાઈભાાં વજ્જ 
કઈ મુલાન દેખાત લૃદ્ધ વાભે ભી જામ ત એ 
યભણબાઈ ાઠક શલાની ુયી વમ્બાલના છ!ે 

ઈર્ારીભાાં બ્રુનએ ૃથ્લી વાર્ નશીં; ગ છ ે
એલુાં જાશેય કમુું, ત્માયે રકએ તેને ખર્ ભાની 
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જીલત વગાલરે. ગેરીરીમએ થૃ્લી સ્થીય નથી; 
વુમગની આવાવ પયે છ ેએલુાં જાશેય કમુું ત્માયે ણ 
રકએ તેને ખર્ ભાની વજા કયેરી. બ્રુન અને 
ગેરીરીમ ફન્ને વાચા શતા એ વદી છી શલે 
આણને વભજામુાં. ભને રાગે છ ે કે, ‘યભણબાઈ 
ણ વાચા શતા’ એલુાં પ્રભાણત્ર આલાની 
જલાફદાયી આણે આલનાયી ેઢીને વોંી યહ્યા 
છીએ! 

યભણબાઈ તાના બાતીગ આમુષ્મનાાં 81 
લગ ુયાાં કયી યહ્યા છ.ે રેખક, લીચાયક ત ઘણા 
અભાયા ભીત્ર છ,ે આદયણીમ ણ એભાાંના ઘણા 
રાગ્મા; યન્તુ વાચુાં કશુાં ત એક ભાણવ તયીકે, 
એક ભાનલવ્મક્તી તયીકે યભણબાઈ જલેા લીદ્વાન, 
જ્ઞાની, લીનમ્ર, કરુણાલાદી અને આનન્દભાગી ફીજો 
ભાણવ ભાયા ધ્માનભાાં નથી. એભની તફીમત રક 
ધાયે છ ેએર્રી વાયી શલે નથી, એની અભને ળાંકા 
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અને ચીન્તા ફન્ને છ.ે અભાયા ભીત્ર                
શ્રી. માવીનબાઈ દરારના ળબ્દભાાં કશુાં ત, ‘યભણ 
ાઠક ગુજયાતના વાશીત્મજગતની અને 
લીચાયજગતની એક ભશાભુરી ભુડી છ,ે એભને કે 
એભના લીચાયલાયવાને ગુભાલલાનુાં ગુજયાતની 
પ્રજાને ારલે એભ નથી.’ 

શુાં ઉમ્ભયભાાં યભણબાઈથી 40 લયવ નાન છુાં 
અને જ્ઞાનભાાં 400 લયવ; છતાાં તાના વાલ 
નજીકના ભીત્ર તયીકે એભણે ભને સ્થાન અને ગોયલ 
આપ્મુાં. એભના લીચાયથી અને એભની ભીત્રતાથી 
અભાયા અવાંખ્મ ભીત્રના જીલનભાાંથી થડ 
અન્ધકાય ઉરેચામ. બાગ્મે જ જોલા ભતા આલા 
અલાગચીન ભશી યભણબાઈ ાઠકને એભની 
ઉત્તયલમે, એભના ચાશક–ભીત્ર લતી 
અન્ત:કયણુલગક, આદ્રગ શૈમે અને બીની આાંખએ 
ભાયી વરાભ! 
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●પ્રવાદ● 

‘જીલનન એકભાત્ર શેતુ આનન્દન છ,ે  
એ ભનબય ભ ેત્માાં વધુી જ ભાણવે જીલલુાં જોઈએ.  

સ્લજનને ભાથે નીયથગક ફજો ફની નીયવ,  
જડલત્ અને નીયાધાય ફની જીવ્મા કયલુાં,  
એ જીલનના વાચા ભયભીને ન જ છાજ.ે  

‘ભાણી’ યહ્ય છુાં એભ રાગે ત્માાં વુધી જીલીળ;  
‘તાણી’ યહ્ય છુાં એભ રાગે ત્માયે ભયીળ!’ 

●પ્રા. યભણ ાઠક ‘લાચસ્તી’● 
(જન્ભ તાયીખ : 30-07-1932  
દેશાલવાન : 12-03-2015) 

રેખક–વમ્કગ  :  શ્રી .  લલ્લબબાઈ ઈર્ારીમા ,  
74/ફી ,  શાં વ વવામર્ી ,  લયાછાયડ ,  વુયત 
–395  006 ,  વેરપન :  98258  85900 ,  

ઈ . ભેઈર  :  vallabhitaliya@gmail.com 

mailto:vallabhitaliya@gmail.com
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વુયતના  ‘રકવભથગન ’  દૈ નીક  (શાર 
ફાંધ  છે)ભાાં  શ્રી .  લલ્લબબાઈ ઈર્ારીમાની  
કર્ાય  ‘લીચાયમાત્રા ’  પ્રગર્ થતી  શતી .  તેના  
તા .  5  જુન ,  2003ના  અાંકભાાં  પ્રકાળીત થમેર  
રેખ ,  રેખક શ્રી .  લલ્લબબાઈના  વોજન્મથી  
વાબાય .   

(((●))) 
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I I I 

અભાયાાં પ્રકાળન 
અનુક્રમણીકા 

નલી દૃષ્ટ્ી, નલા લીચાય, નલુાં ચીન્તન ભાણલા ઈચ્છતા લાચક 

ફીયાદય ભાર્ ે ‘ભણી ભારુ પ્રકાળને’ ઈ.ફુક્વનુાં પ્રકાળન કયલાનુાં કામગ 

ઉાડી રીધુાં છ.ે અભારુાં  પ્રત્મેક પ્રકાળન ભાત્ર વદ્વીચાયના પ્રવાય ભાર્ ે

લાચકભીત્રને ની:ળુલ્ક ભે છ.ે અભે 30 જુરાઈ, 2019 વુધીભાાં નીચે 

ભુજફની 32 ઈ.ફુક્વનુાં પ્રકાળન કમુું છ.ે 

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

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

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

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

5. પ્રા. યભણ ાઠક (લાચસ્તી)ના ચીન્તનાત્ભક રેખભાાંથી 206 
યૅળનરભુદ્દા તાયલી કાઢીને તૈમાય કયેર ‘લીલેકલીજમ’ ગ્રાંથની 
‘ઈ.ફુક’ (ાનાાં : 131; ભુલ્મ : ભપત) 

6. ળીક્ષણલીદ્ ડૉ. ળળીકાાંત ળાશની ‘ઈ.ફુક’ ‘આનન્દની ખજ’ (ાનાાં 
: 53; ભુલ્મ : ભપત)  
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7. ળીક્ષણલીદ્ ડૉ. ળળીકાાંત ળાશની ‘ઈ.ફુક’ ‘ર્ીન–એજ’ભાાં 
ફમફે્રન્ડથી વાલધાન’ (ાનાાં : 51; ભુલ્મ : ભપત) 

8. શ્રી. યશીત ળાશના 25 રેખની ‘અબીવ્મક્તી’ ઈ.ફુક – 04 
‘અધ્માત્ભના આર્ાાર્ા’ (ાનાાં: 111; ભુલ્મ :  ભપત) 

9. ળીક્ષણલીદ્ ડૉ. ળળીકાાંત ળાશની ‘ઈ.ફુક’ ‘આનન્દનુાં આકાળ’ 
(ાનાાં : 116; ભુલ્મ : ભપત) 

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

11. આમગવભાજી અને રેખક શ્રી. નાથુબાઈ ડડીમાની ‘ઈ.ફુક’ 
‘દુ:ખનીલાયણના ભ્રાભક ઉામ’ (ાનાાં : 26; ભુલ્મ : ભપત) 

12. શ્રી. એન. લી. ચાલડાના 14 રેખની ‘અબીવ્મક્તી’ ઈ.ફુક – 05 
‘ચાલાગક દળગન’ (ાનાાં : 96; ભુલ્મ : ભપત) 

13. શ્રી. દીનેળ ાાંચારના 20 રેખની ‘અબીવ્મક્તી’ – ઈ.ફુક – 06 

‘વત્મવન્દુક’ (ાનાાં : 110) 

14. ળીક્ષણલીદ્ ડૉ. ળળીકાાંત ળાશની ‘ઈ.ફુક’ ‘વમ્ફન્ધભીભાાંવા’ (ાનાાં 
: 83; ભુલ્મ : ભપત) 

15. ળીક્ષણલીદ્ ડૉ. ળળીકાાંત ળાશની ‘ઈ.ફુક’ ‘જીન્દગી કઈ યીત ે

જીલળ?’ (ાનાાં : 75; ભુલ્મ : ભપત) 

16 શ્રી. લલ્લબ ઈર્ારીમાના 10 રેખની ‘અબીવ્મક્તી’ – ઈ.ફુક – 07 
‘લીચાયમાત્રા’ (ાનાાં : 84; ભુલ્મ : ભપત) 

17 નીલૃત્ત પ્રળાવક અને રેખક શ્રી. ફી. એભ. દલેના રેખની 

‘અબીવ્મક્તી’ – ઈ.ફુક – 08 ‘ભ્રભ બાાંગ્મા છી...’ (ાનાાં : 90; 
ભુલ્મ : ભપત) 
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18 વુશ્રી. કાભીની વાંઘલીના 11 રેખની ‘અબીવ્મક્તી’ ઈ.ફુક – 09 
‘કીતની શકીકત, કીતના પવાના?’ (ાનાાં : 72; ભુલ્મ : ભપત) 

19 શ્રી. દીનેળ ાાંચારના 12 રેખની ‘અબીવ્મક્તી’ ઈ.ફુક – 10 
‘યૅળનારીઝભન ઘાંર્નાદ’ (ાનાાં : 93; ભુલ્મ : ભપત) 

20 શ્રી. દીનેળ ાાંચારના 12 રેખની ‘અબીવ્મક્તી’ ઈ.ફુક – 11 
‘યૅળનારીઝભન ઘાંર્નાદ–2’ (ાનાાં : 110; ભુલ્મ : ભપત) 

21 શ્રી. દીનેળ ાાંચારના 12 રેખની ‘અબીવ્મક્તી’ ઈ.ફુક – 12 
‘યૅળનારીઝભન ઘાંર્નાદ–3’ (ાનાાં : 122; ભુલ્મ : ભપત) 

22 શ્રી. યભેળ વલાણીના 14 રેખની ‘અબીવ્મક્તી’ ઈ.ફુક – 13 ‘દેત ે
શૈં બગલાન ક ધખા’ (ાનાાં : 136; ભુલ્મ : ભપત) 

23 ળીક્ષણલીદ્ ડૉ. ળળીકાાંત ળાશની ‘ઈ.ફુક’ ‘વાંતાનભાાં 
વાંસ્કાયવીંચન’ (ાનાાં : 95; ભુલ્મ : ભપત) 

24 ળીક્ષણલીદ્ ડૉ. ળળીકાાંત ળાશની ‘ઈ.ફુક’ ‘ભૃત્મુભીભાાંવા’ (ાનાાં : 

34; ભુલ્મ : ભપત) 

25 ળીક્ષણલીદ્ ડૉ. ળળીકાાંત ળાશની ‘ઈ.ફુક’ ‘જીપ્વીની ડામયી’–‘એક 
વૈનીકની નોંધથી’ (ાનાાં : 112; ભુલ્મ : ભપત) 

26 ડૉ. ફી. એ. યીખના 12 રેખની ‘અબીવ્મક્તી’ ઈ.ફુક – 14 

‘ભન્ત્ર–મન્ત્ર–તન્ત્રનુાં અલીજ્ઞાન’ (ાનાાં : 101; ભુલ્મ : ભપત) 

27 ‘અાંગદાન’ અાંગેના 11 રેખની ‘અબીવ્મક્તી’ ઈ.ફુક – 15 
‘અાંગદાનથી નલજીલન’ (ાનાાં : 102; ભુલ્મ : ભપત)  

28 શ્રી લીક્રભ દરારના 10 રેખની ‘અબીવ્મક્તી’ ઈ.ફુક – 16 

‘યૅળનારીસ્ર્ની દૃષ્ટ્ીએ ગીતાન વાંદેળ’ (ાનાાં : 81; ભુ: ભપત) 

29 ળીક્ષણલીદ્ ડૉ. ળળીકાાંત ળાશની ડામયી–વાંગ્રશનાાં ‘લીચાયભતી’ની 
‘ઈ.ફુક’ ‘ળાણણનાાં ભતી’ (ાનાાં : 104; ભુલ્મ : ભપત) 
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30 વુશ્રી. યચના નાગયીક વમ્ાદીત અને પ્રા. યભણ ાઠકના 19 
‘લીચાયરેખની ‘અબીવ્મક્તી’ ઈ.ફુક – 17 ‘આચાયી વફ જગ 

ભીરા’ (ાનાાં : 165; ભુલ્મ : ભપત) 

31 વુશ્રી. યચના નાગયીકના 07 કાંઠીભુક્ત લીચાયરેખની 
‘અબીવ્મક્તી’ ઈ.ફુક – 18 ‘ફૈઠ થ્થય કી નાલ’ (ાનાાં : 167; 
ભુલ્મ : ભપત) 

32 પ્રા. યભણ ાઠક (લાચસ્તી)ના 12 રેખની ‘અબીવ્મક્તી’  ઈ.ફુક 
– 19 ‘સ્લગગ ધયતી ય છ’ે (ાનાાં : 170; ભુલ્મ : ભપત) 

ભણી ભારુ 

●‘ઈ.ફુક’ પ્રકાળક● 
405, વયગભ એાર્ગભેન્ર્, નલવાયી કૃી મુનીલવીર્ી વાભે, 
લીજરય. નલવાયી. સ્ર્ : એરુ એ. વી. – 396 450  

વેરપન : 9537 88 00 66  
ઈ.ભેઈર : govindmaru@yahoo.co.in 
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