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(A page for eBook) 

ભાાંદા વભાજને  
તન્દુયસ્ત ફનાલલા ભાટ્.ે.. 

–વુમાઔાન્ત ળાશ 

‘વત્મળધઔ વબા’, વુયતના ‘યભણભ્રભણ 
વુલણાચન્દ્રઔ’થી આબુીત ખલીન્દ ભારુ, ફદરાતાાં 
લશેણભાાં યૅળનારીઝભ પ્રવયતુાં યશે તે ભાટ્ ેઅથાઔ 
ભશેનત ઔયે છ.ે ‘યૅળનારીઝભ’, એ આજની ત 
કયી જ; યન્તુ આલતીઔારની અચુઔ વાલાત્રીઔ 
‘જીલનયીતી’ ફનલાની છ.ે એ ભાટ્,ે રઔ જને 
લધાયે ને લધાયે ઉમખ ઔયે છ ે તે, ઈન્ટ્યનેટ્ી 
વાધન અને ભાધ્મભન યૅળનારીસ્ટ્એ ણ ઉમખ 
ઔયલ જોઈએ. એ ભાટ્ ે આાંખી ચીંધ્માનુાં 
‘યૅળનરઔામા’ ખલીન્દબાઈ ઔયી યહ્યા છ.ે જભેના 
રશીના ફુાંદેફુાંદભાાં યૅળનારીઝભ છ ે તે, ભધુબાઈ 
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ઔાઔડીમા જલાાંભદા ણ છ.ે લશેભ, અન્ધશ્રદ્ધા અને 

રેબાખુના, પ્રજાને યાંજાડતા ધન્ધા 
ઔયનાયાને કુલ્લા ાડલા ભાટ્ ે તે, ઔેટ્રી 

લાય ત અભાયી ‘ના’ છતાાં; જીલવટ્વટ્ના 
વાશવ ઔયે છ.ે આલુાં જ એઔ વાશવ એભણે 

‘વત્મળધઔ વબા’ના ઔામાઔયભીત્ર અને તાના 
ભીત્ર વાથે ઔયેરુાં. એ વાશવને ભેં ‘આણ ભાાંદ 

વભાજ’ ુસ્તીઔાભાાં, ળબ્દ દ્વાયા પ્રઔાળીત ઔમુું. 

આ ુસ્તીઔાભાાં પ્રતીતીઔાયઔ ુયાલા વાથે 
દળાાલામુાં છ ે ઔે, આણ વભાજ, ‘ળાયીયીઔ’ 

ઔયતાાં લધાયે ત ‘ભાનવીઔ દૃષ્ટીએ ભાાંદ’ છ.ે આ 
ભાાંદખીન,ે વભાજના એઔ ભટ્ાબાખે વશજ યીતે 

સ્લીઔાયી છ ેઅને લાજફી ઠયેલી છ.ે આથી આ 
ુસ્તીઔા વભાજના એલા ફશુભતી લખાને રારફત્તી 
ધયે છ ે ઔે, જ ેઔાંઈ ચીહ્ન દેકામ છ ેત ે ‘ભાાંદખી’નાાં 

છ.ે 
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બાઈ ખલીન્દ ભારુન કુફ લાંચાત 

‘અબીવ્મક્તી’ બ્રૉખ, એઔ એલ બ્રૉખ છ ે જ ે

ઔેલ, ભાત્ર અને પક્ત યૅળનારીઝભને જ લયેર 

છ.ે દુનીમાબયભાાં ઔદાચ ખુજયાતી બાાન આ 

એઔ જ બ્રૉખ છ.ે તે દય અઠલાડીમે લાચઔ 

વભક્ષ નલાનલા રેક ભુઔી લાચઔને લાઔેપ ઔયી 

જાગ્રત ઔયે છ.ે દેળ–લીદેળભાાં થયામેરા ાાંચ 

ઔયડ ખુજયાતી ભાટ્ ેઆલા છાભાાં છા 

ચાવ બ્રૉખ શલા જોઈએ. એ નથી તે જ 

ફતાલે છ ેઔે ‘આણ વભાજ ભાાંદ છ.ે’ આ ક્ષેતે્ર 

ખલીન્દ ભારુ એઔરલીય છ.ે તે યૅળનર 

વાશીત્મને ળધતા જ શમ છ.ે એભના ભાદાંડ 

પ્રભાણે જ ેલધાયે અવયઔાયઔ યીતે યૅળનારીઝભને 

આખ રઈ જતુાં વાશીત્મ રાખે, તેને તે 
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એભના બ્રૉખભાાં પ્રખટ્ ઔયે છ.ે એભની નજય 

‘આણ ભાાંદ વભાજ’ ુસ્તીઔા ય ડી. આથી 

એનાાં, ફધાાં પ્રઔયણને, દય ભશીને એઔ છી 

એઔ, એભના ‘અબીવ્મક્તી’ બ્રૉખભાાં પ્રઔાળીત 

ઔમાું. ગણા લાચઔએ તે વગુાં લાાંચમુાં. ઔેટ્રાઔ 

લાચઔએ એભના પ્રતીબાલ ણ આપ્મા.  

શલે આ આકી ુસ્તીઔાને ઔઈ ણ 

વ્મક્તી એ ઈચછ ે ત્માયે લાાંચી ળઔે અને 

જરુયીમાતભાંદ વ્મક્તીને લીના ભુલ્મે આી ળઔે, 

તે ભાટ્ ે એનુાં ‘ઈ.ુસ્તઔ’ ખલીન્દબાઈ ફનાલી 

યહ્યા છ.ે આ જાણીને ‘વત્મળધઔ વબા’ના અભ 

વો ઔામાઔયને, ભધુબાઈ ઔાઔડીમા અને ભને 

આનન્દ થામ જ. અભને એ વન્ત ભળે ઔે 

અભાયા પ્રમત્ન થઔી, યૅળનારીઝભના પ્રચાય–
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પ્રવાયભાાં અભે ણ, ખલીન્દબાઈ ભાયપતે 

અાંજરી સ્લરુ પા આપ્મ. આ વન્દબે શુાં  

એભના આ પ્રઔાળનને આલઔારુાં  છુાં. 

 
વુમાઔાન્ત ળાશ 

17, ખામત્રી ખાંખા નખય, ભઔનજી ાઔા ાવે,  
અડાજણ, વુયત – 395 009  
વેરપન : 98793 65173  

ઈ.ભેઈર : suryasshah@yahoo.co.in 

તારીખ : 02-02-2020 

♦ 
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ભા–ફાને સ્ભયણાાંજરી 

  
ભા–ફાને કયી સ્ભયણાાંજરી આલી એ 

ઔઠીન ઔાભ છ.ે ઈશ્વયનુાં સ્ભયણ નશીં ઔયનાયા 
ભાટ્ ે ણ ભા–ફાનુાં સ્ભયણ આલશ્મઔ ફને છ;ે 
યન્તુ ભાતા–ીતાના પટ્ાને ુજનાયા ગણીલાય 
તેની લાસ્તલીઔ વેલા ઔયલાનુાં બુરી જતા શમ છ.ે 
તાનુાં વલાસ્લ ત્માખીને વન્તાનની વેલા ઔયતાાં 
ભા–ફાને ઉમ્ભય થતાાં વન્તાન ાવેથી ટ્રા 
અને યટ્રા ભાટ્નેી બીક ભાાંખલી ડ ે તે આજના 
વભાજની ઔરુણ લાસ્તલીઔતા છ.ે 

ઔાઠીમાલાડભાાં કાયાાટ્ના ચરારા ખાભભાાં 
અભાયા ીતાજી શ્રી. યાભબાઈ ખઔબાઈ 
ઔાઔડીમા લડીરના વભમથી લવલાટ્ ઔયતા. ઔુદયતી 
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દુષ્ઔાની થાટ્ લચચે પક્ત ભાભુરી કેત–ેદાળ 
ય યશીને લીળા ઔુટ્મુ્ફ લચચે જીલન જીવ્મા. 
ઔાઠી અને ખુાંડાના આતાંઔલાદ વાભે ઝઝુભીને 
‘ઔુશાડીલાા’ના ઉનાભ વાથે ફશાદુયીબમુું જીલન 
વાય ઔમુું. 

વલા ળુબ ઉભારામઔ અભાયા ભાતુશ્રી 
ભણીફશેન અત્મન્ત પે્રભા અને ઔઈને બાયરુ ન 
ફને તેલી ઔાજી યાકનાયા, લીળા ઔુટ્મુ્ફને એઔ 
તાાંતણે ફાાંધી યાકનાયા, અબણ છતાાં વભજદાય. 
અન્ધશ્રદ્ધાના લાતાલયણભાાં ઉછયીને ણ એઔ 
યૅળનારીસ્ટ્ની વભજદાયી ધયાલે છ.ે 

આલાાં અભાયા ભાતા–ીતાને સ્ભયણાાંજરી 
આતા અભે ખોયલની રાખણી અનુબલીએ છીએ. 

ભધુબાઈ યાભબાઈ ઔાઔડીમા 
136–અમ્ફીઔા નખય વવામટ્ી 

ઔતાયખાભ યડ, વુયત–395 004 
વેરપન નમ્ફય : 98255 32234 
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ભાય અનુબલ 

 
ભધુબાઈ ઔાઔડીમા 

આણા બાયતીમ વભાજભાાં ગણી જાતના 
ભ્રષ્ટાચાય ચારે છ,ે જભેાાં ધભાને નાભે અધભા થામ છ ે
ત્માાં વોથી ભટ્ ભ્રષ્ટાચાય ઉદ્બલે છ.ે ફીજી 
જાતના ભ્રષ્ટાચાયભાાં દયેઔનુાં ઔાભ થામ છ,ે જ્માયે 
ધભાને નાભે થતા ભ્રષ્ટાચાયભાાં અન્ધશ્રદ્ધાનુાં તત્ત્લ 
શલાથી પક્ત છતેયીંડી ઔયનાયનુાં જ ઔાભ થામ છ.ે 

‘વત્મળધઔ વબા’ના વશભન્ત્રી શલાને નાતે 
ભાયે વશ–ઔામાઔય વાથે ગણીલાય અન્ધશ્રદ્ધાને 
યનાય વાભે દાાપાળ ઔયલાની અને રઔ વભક્ષ 
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યજુ ઔયલાની પયજ ડ ે છ.ે દનુીમાભાાં 
યૅળનારીસ્ટ્ની વાંખ્મા ઔદાચ 15 ટ્ઔાથી ણ છી 
શળે. ખયીફ અને અબણ ભાણવ અન્ધશ્રદ્ધાના 
ળયણે જામ છ ે ત્માયે શદ થઈજામ છ,ે જભેાાં 
વાફીતી રુે એભને એઔ તાન્ત્રીઔના ‘ઔેવ યજીસ્ટ્ય’ 
જલેા ચાય લીખતલાય દદાય ભટ્ા ચડા ભળ્યા 
શતા. આ કાવ ભટ્ી ઉરબ્ધી ખણામ; ઔાયણ ઔે 
રઔ વભક્ષ અન્ધશ્રદ્ધાન ડદ કવેડલા આલા 
ુયાલા કાવ ઉમખી ફને છ.ે 

ઔટ્વપીર યડ, વુયતના એઔ બાઈએ 
ઉયક્ત તાન્ત્રીઔ લીળે ભને પયીમાદ ઔયતા 
જણાલેરુાં ઔે એઔ ઔુાંલાયી ભશીરાનુાં આ તાન્ત્રીઔે 
જાતીમ ળણ ઔયેરુાં અને લાત આગાત વુધી 
શોંચી ખમેરી. તેન દાાપાળ ઔયલા તેણે એભને 
જણાલેરુાં. અભે ‘વત્મળધઔ વબા’ના વભ્મ જભેાાં 
શુાં , ભન્ત્રીશ્રી વીદ્ધાથા દખેાભી, વભ્મશ્રી કીભજીબાઈ 
ઔચછી, ખુણલાંતબાઈ ચોધયી, જખદીળ લક્તાણા, 
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ફેયઝફશેન દારુલારા, યેળ રાઠીમા, ભશેળબાઈ 
જોખાણી તથા ‘ઈન–ચેનર’ અને ‘આઈ–લીટ્નેવ 
ચેનર’ના લીડીમગ્રાપય લખેયે તા. 10/09/2001ના 
યજ આ તાન્ત્રીઔને ત્માાં ખમેરા. એ વભમે બખતના 
યડાભાાં ગણા ભાણવ શતા. બખત એઔ રુાી 
ફાઈ જોડ ે લાત ઔયત શત, અને ચડાભાાં એના 
લક્ષસ્થનુાં ચીત્ર દયત શત. ત ેભટ્બેાખે જાતીમ 
ફાફત અાંખે વલાર ઔયત શત. અભાયી ૈઔી 
વાથેના ફેયઝફશેને ઔે જ ે તે અયીણીત છ;ે 
છતાાં તાન તી દારુ ીએ છ ેત તેને અટ્ઔાલલા 
બખતને લીનન્તી ઔયી. બખતે તેની લાત વાાંબીન ે
ફીજી તાયીક આી. ત્માય ફાદ ફેયઝફશેન 
અભાયી વાથે લાત ઔયતા શતા તેથી ત ે ઉડાઉ 
જલાફ આલા રાગ્મ. ત્માયફાદ અભે ‘વત્મળધઔ 
વબા’ભાાંથી આલીએ છીએ તેભ જણાલતા તેના 
ચશેયાન યાંખ ફદરાઈ ખમ શત; છતાાં તેણ ેઅનેઔ 
ચભત્ઔાય ઔયી રઔને વાયા ઔયી દીધા જલેી લાત 
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ઔયી. જ્માયે અભે તેના ચભત્ઔાયલાા બક્તના 
નાભ–વયનાભાની લીખત ભાાંખી ત્માયે તે ત ે
છતેયીંડી ઔયે છ ે તભે વાફીત થત એણ ે આલી 
છતેયીંડીની ઔફુરાત ઔયી. છતેયીંડી વાથે ફીજા 
ખયકધન્ધા ણ ફશાય ડતા તેણ ે ફધુાં રેકીત 
ઔફુરાત ઔયી અને બલીષ્મભાાં આલુાં નશીં ઔે તેની 
કાતયી ણ રકી આી. ત્માય છી ત આ ભાણવે 
કયેકય આ ધન્ધ છડી દીધ, ઉરટ્ાનુાં ફીજાના 
દાાપાળના ઔેવભાાં ‘વત્મળધઔ વબા’ને ભદદ 
ઔયલાનુાં ણ એણે જણાલેર. 

અશીં વલાર એ થામ છ ે ઔે આલા એઔાદ 
તાન્ત્રીઔ તેના ખયકધન્ધા ફન્ધ ઔયે તેથી ળુાં રઔ 
વુધયી જલાના? રઔ ત ત્માયફાદ ફીજા 
તાન્ત્રીઔને ઔડ ે છ.ે જ્માાં આલા અવાંખ્મ 
અન્ધશ્રદ્ધાુ લવતા શમ ત્માાં તાન્ત્રીઔ ઉબા 
થલાના જ. તાન્ત્રીઔ તે ણ જાણ ેછ ે ઔે તે ઔળુાં 
ચભત્ઔાયીઔ જાણતા નથી છતાાં ખાડયીમ પ્રલાશ તેને 
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અચાનઔ ભી જ યશે છ.ે ભપતભાાં ઔભાણી તથા 

ફીજા પામદા ભતા શમ ત કટ્ી ભશેનત–
ભજુયી ઔયલાની જરુય ણ ક્માાં યશી? 

અભાયા અબીમાનભાાં જાણલા ભુજફ દયેઔ 
ઔેવભાાં આલા રઔ ભાનવીઔ, ળાયીયીઔ, આથીઔ, 

વાભાજીઔ નૈતીઔ લખેયે ગણી યીતે ામભાર થતા 
શમ છ;ે યન્તુ આ ઔેવભાાં કાવ વાશીત્મ ભી 

આલતા અભાયા ‘વત્મળધઔ વબા’ના ઉપ્રભુક 
પ્રા. વુમાઔાન્ત ળાશ દ્વાયા ‘નલનીભાાણ’ દૈનીઔભાાં 

એઔ રેકભાા પ્રવીદ્ધ થમેરી અને લાચઔના 
વાયા પ્રતીબાલથી પે્રયાઈને અભે તેને ુસ્તઔ યીતે 

શલે પ્રવીદ્ધ ઔયી. શલે ત આ ુસ્તીઔાની ત્રીજી 
આલૃત્તી પ્રવીદ્ધ થઈ યશી છ.ે એ આનન્દની લાત 

છ.ે આ ુસ્તઔ ભાનવીઔ યખના એઔ વાયા 
ડૉક્ટ્ય તયીઔેની પયજ ફજાલળે. જો રઔ તેને 

લાાંચીને ફયાફય વભજળે અને ફીજાને 
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વભજાલળે ત આણ લીળા લીશ્વવભાજ આ 

ભશાયખભાાંથી ભુક્ત થળે. રાાંફા ખાે ણ જો 
આ ુસ્તઔની વાયી અવય થળે ત અભાયી 

વભાજવેલા વાથાઔ ફનળે. 

–ભધુબાઈ યાભબાઈ ઔાઔડીમા 

♦ 
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આલઔાય 

–ડૉ. ફી. એ. યીક 

જભે વ્મક્તી સ્લસ્થ અને નીયખી શલી 
જોઈએ તેભ વભાજ ણ સ્લસ્થ અને નીયખી શમ 
એ અત્મન્ત જરુયી છ.ે વ્મક્તીનુાં સ્લાસ્્મ ઔથે છ.ે 
તે પ્રભાણે વભાજનુાં સ્લાસ્્મ ણ ફખડ ેછ.ે વભાજ 
ણ ભાાંદ ડ ે છ.ે તેની વાયલાય ઔયલી ડ ે છ.ે 
આણા દેળના યુાણા ઈતીશાવનાાં, પ્રાચીન 
વાંસ્ઔૃતીનાાં, લેદ–ઉનીદના જ્ઞાન ડશાણ અને 
પ્રજ્ઞા લખેયેના ખુણખાન ખાતા આણે થાઔતા નથી; 
યન્તુ તટ્સ્થ યીતે જોઈએ ત આણ બાયત દળે 
બાગ્મે જ ‘સ્લસ્થ’ અથલા ‘ળાણ વભાજ’ (Sane 
Society) શત અને છ.ે 

આણ દેળ જ્ઞાતીલાદ, નાત–જાતના બેદ, 
અસ્ૃશ્મતા અને આબડછટે્, ઔભાઔાાંડ અને લૈચાયીઔ 
જડતા તેભ જ લશેભ–અન્ધશ્રદ્ધાભાાં વતત ગ્રવી 
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યશેર છ.ે વતીન યીલાજ, ફારગ્ન, ઔેલણીન 
અબાલ, વાધુ–સ્લાભીન પ્રબાલ લખેયે આણા 
વભાજનાાં રક્ષણ શતા અને છ.ે યાજા યાભભશન 
યૉમ, ઔલી નભાદ, સ્લાભી દમાનન્દ વયસ્લતી જલેા 
અનેઔ વભાજ વુધાયઔના પ્રમાવ છી આણ ે
જાગ્રત ફન્મા છીએ; યન્તુ આજ ે 21ભી વદીભાાં 
અાંગ્રેજી ઔેલણી, યદેળ વાથે આાંતયવમ્ફન્ધ, 
લીજ્ઞાન અને ટ્ઔૅનરૉજી, લીળા રઔળાશીનુાં 
સ્થાન, ઓદ્યખીઔીઔયણ અને ળશેયી વભાજ 
અસ્તીત્લભાાં આવ્મા છતાાં ભાણવ રુઢીચુસ્ત, 
યમ્યાલાદી અને ધભાના પ્રબાલ શેઠ ફન્ધીમાય 

ભાનવ ધયાલત જ યહ્ય છ.ે વુયતની ‘વત્મળધઔ 
વબા’ અને તેના જલેાાં ભાંડ ઠયે ઠયે વભાજ 

વુધાયણા અને રઔ ઔેલણીના અબીમાન 
ચરાલે છ.ે વભાજને અન્ધશ્રદ્ધાભાાં ડફુેર 

યાકલાના પ્રમાવ ઔયતાાં ‘વાધુ–ીય’ના 
ઔયતુતને કુલ્લાાં ઔયે છ.ે 
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વુયતની ‘વત્મળધઔ વબા’ના ઔામાઔય 

વલાશ્રી ભધુબાઈ ઔાઔડીમા, વીદ્ધાથા દેખાભી, 
જખદીળ લક્તાણા, ખુણલાંત ચોધયી, વુશ્રી 

ફેયઝફશેન દારુલારા, અને વાથીએ બખતથી 

કાતા એઔ વાધુને શીમ્ભતથી આમજન ઔયી 
યાંખે શાથ ઔડી ાડ્ય. તેની ાવે તેના ઔુઔભોની 
ઔફુરાત ઔયાલી. આ બખત ત ાઔ ખઠીમ શત. 
એના ‘ળીત ફઔયા’ જલેા ગ્રાશને રખતા ચડા 
ણ યાકેરા. આ ભાશીતીને રેકીત સ્લરુ આી 

વભાજ આખ યજુ ઔયલાનુાં ઔાભ ‘વત્મળધઔ 

વબા’ના ઉપ્રભુક પ્રા. વુમાઔાન્ત ળાશે ઔમુું છ.ે 
આજ ેરઔભાાં નૈતીઔ શીમ્ભતન ુય અબાલ 

છ.ે તેભાાં સ્થાતીત શીત ધયાલતા સ્લાભી વાભે 
કુલ્લી યીતે ફશાય ડલુાં એ અત્મન્ત જોકભી ઔામા 
છ.ે તેલા વાંજોખભાાં પ્રા. વુમાઔાન્ત ળાશે આ ુસ્તીઔા 
રકલાની શીમ્ભત ઔયી, તેએ ‘વત્મળધઔ 
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વબા’ના ઔામોને આખ લધામુું છ ે ત ે ભાટ્ ે તેભને 
ધન્મલાદ. 

આણા દેળની ધાભીઔ અને નૈતીઔ ખન્દઔીના 
વભુદ્રભાાં આ ુસ્તઔરુી ઔાાંઔય ડતાાં નાનાાં લભ 
ઉજળે. અન્ધશ્રદ્ધા, લશેભ–ળણ, ભ્રષ્ટાચાયના 
ઔીલ્લાને ત ભાત્ર ‘એઔ ઔાાંઔય’ આજ ે કેયવ્મ છ ે
એને નષ્ટ ઔયી ળઔામ તે દીળાભાાં આ એઔ નાનુાં 
વયકુાં ‘ઔદભ’ છ.ે બલીષ્મભાાં આ ઔદભ અને આલાાં 
અનેઔ ઔદભ એઔ વાથે આખ લધે અને લીયાટ્ 
સ્લરુ ધાયણ ઔયે તેલી અેક્ષા. 

ડૉ. ફી.એ. યીક 
154–વજ ાન વવામટ્ી ારે ઈન્ટ્,  

વુયત – 395 007 
વેરપન : 9924125201 

ઈ–ભેઈર : bhanuprasadparikh@yahoo.com 

♦ 

mailto:bhanuprasadparikh@yahoo.com
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વભાજની ફીભાયીનુાં નીદાન 

–જ.ે આય. ઔાઔડીમા 

 ‘આણ ભાાંદ વભાજ’ ુસ્તઔ રુે પ્રખટ્ 
થઈ યશેર છ ેતે જાણી આનન્દ થામ છ.ે અખાઉ તે 
‘નલનીભાાણ’ દૈનીઔભાાં દય ફુધલાયે ‘વાદ : વરુણી 
વાંધ્માન’ એ ઔૉરભભાાં પ્રા. વુમાઔાન્ત ળાશ દ્વાયા ત ે
પ્રખટ્ થમેર છ.ે એભણે અરખ–અરખ દૃષ્ટીઔણથી 
ભાીનેભાાંદા વભાજનુાં નીદાન ઔયેર છ.ે 

આણા ભાાંદા વભાજભાાં પક્ત શીન્દુ જ 
નથી; યન્તુ તેભાાં વલા ધભાના વભ્મ છ.ે વોને ટ્ુાંઔ 
સ્લાથા છ.ે તેથી અન્ધશ્રદ્ધા પુરીપારી છ.ે આ 
ફીભાયી લધુ ડતી ભાનવીઔ છ ે અને રઔ 
અજ્ઞાનતાલળ અન્ધશ્રદ્ધાને ળયણે જામ છ.ે તેભાાં 
વારુ થલાની ઔઈ ખેયાં ટ્ી નથી; યન્તુ ઔાંઈઔ કયાફ 
થલાની કાતયી જરુય છ.ે જો ઔે આ લાત ઔે લીચાય 
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રઔને ખે ઉતયત નથી અને તે દરદરભાાં પવાતા 
જામ છ.ે 

બખત–બુલા ઔે તાન્ત્રીઔને રઔવેલાની જયા 
ણ ડી શતી નથી. તેને તાન સ્લાથા વાધલ 
છ.ે તે ઔળુાં જ જાણતા શતા નથી; ણ રઔને 
ધભા–બખલાન દેલ–દેલીને નાભે જરુયથી ઉલ્લુાં 
ફનાલી ળઔામ તેભ છ ેતે તે વાયી યીતે જાણે છ.ે 
તેથી આ ક્ષેત્રભાાં અાંખુઠાછા વ્મક્તી ણ યાતયાત 
ભટ્ી અને ભશાજ્ઞાની ફની જામ છ!ે તાને ઔઈ 
યીતે તયલુાં તે જાણતા નથી; છતાાં રઔના તાયણશાય 
ફની જામ છ.ે લી, અન્ધશ્રદ્ધાનુાં આ ક્ષેત્ર એટ્રુાં 
પદુ્ર છ ે ઔે તભે ઔઈ ડપ ભાણવને ણ 
યાતયાત ભશાન ફનાલી ળઔ. 

રઔને જ્માયે ળાયીયીઔ તઔરીપ ડ ે છ ે

ત્માયે ડૉક્ટ્ય ાવે જામ છ.ે ડૉક્ટ્ય દલા આે 
ત્માયે દયેઔને તયત વારુ થઈ જામ એલુાં ફનતુાં 

નથી. આલા રઔને લધુ દલા–વાયલાય રેલાની 
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શીમ્ભત શતી નથી. તે ડૉક્ટ્યને ડતા ભુઔીને  

બખત–બુલા–તાન્ત્રીઔ ાવે દડી જામ છ.ે 
અવાધ્મ યખ ભાટ્ ેઆલુાં કાવ ફને છ.ે બખત–

બુલા આ ફાફતભાાં કયેકય ઔાંઈ જાણતા નથી; 
ણ જાણતા શલાન ડ ઔયીને દાણા–બબુતી 

લખેયે આીને દદીને બખલાન બયવે ભુઔે છ.ે 
ઔઈને ભાનવીઔ યીતે થડી યાશત રાખે ણ 

કયી; યન્તુ જો કયેકય ળયીયભાાં યખ શમ ત 
વાયલાયના અબાલે ભાણવ યીફાઈ યીફાઈને ભયે 

છ.ે રઔરાજ ે અને બખત–બુલા–તાન્ત્રીઔની 
રીરા મા ધાઔ આખ એભની લીરુદ્ધ ઔઈ 

ફરતુાં નથી અને તેની બક્તી ચાલ્મા ઔયે છ.ે 
લી, જો ઔઈ તેને ચારુ યશેતી તઔરીપ અાંખે 

ુછલા જામ ત ‘ુલાજન્ભના ઔભાપ બખલલા 
ડ’ે જલેા ઉડાઉ જલાફ ણ તૈમાય જ શમ છ.ે 
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ળાયીયીઔ યખી ઉયાાંત તાનુાં બરુાં 

ઔયીને ફીજાનુાં કયાફ ઔયલાલાા અને ભાનવીઔ 
યીતે શતાળ થમેરા મા લીધ્નવન્તી ણ આલા 

તાન્ત્રીઔ ાવે દડી જામ છ.ે આ તાન્ત્રીઔ આલા 
ખયજલાનનુાં ઔળુાં બરુાં ઔયીળઔતા નથી; ણ 

બખત ગણી જાતનુાં ળણ ઔયી તાનુાં બરુાં ઔયી 
રેતા શમ છ.ે આ ફાફતની વત્મતા (કાવ ત, 

યૅળનારીસ્ટ્ ‘વત્મળધઔ વબા’ના ઔામાઔય) ઔઈ 
વક્રીમ વભ્મ કુલ્લી ઔયે છ ે ત્માયે જ આલા 

તાન્ત્રીઔ ફધી ઔફુરાત ઔયતા શમ છ.ે અશીં 
અપવવની લાત એ છ ે ઔે આલા ઔેવભાાં 

વયઔાયી તન્ત્રની કાવ પયજ શલા છતાાં તે 
નીષ્ક્રીમ યશે છ.ે 

‘વત્મળધઔ વબા’ના વક્રીમ વભ્મ દ્વાયા 
લેડયડ ફાજુના એઔ તાન્ત્રીઔની રીરાન તા. 10 

વપ્ટ્મે્ફય, 2001ના યજ દાાપાળ થમેર અને 
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તેની ાવેથી ભાપીત્ર રકાલીને ‘વત્મળધઔ 

વબા’ના વશભન્ત્રી શ્રી. ભધુબાઈ ઔાઔડીમાએ 
ઔેવ યજીસ્ટ્ય જલેા ચાય ચાય દદાય ચડા 

ણ જપ્ત ઔયેરા. આ ચડાભાાં આલા દયેઔ 
દદીની લીખતલાય ભાશીતી ભી શતી. જનેા 

આધાયે ‘વત્મળધઔ વબા’ના ઉપ્રભુક       
શ્રી. વુમાઔાન્ત ળાશે ‘આણ ભાાંદ વભાજ’ 

નાભની રેકભાા ‘નલનીભાાણ’ દૈનીઔભાાં રકી 
શતી. ત્માયફાદ શ્રી. ભધુબાઈ ઔાઔડીમાની 

ઈચછાથી આ વાથે ુસ્તઔ રુે પ્રખટ્ ઔયલાભાાં 
આલી યશેર છ ે (ત્રીજી આલૃત્તી) જ ે આનન્દની 

લાત છ.ે 
આ ુસ્તઔ ઔીમ્ભતભાાં ગણાં નાનુાં છ;ે યન્તુ 

વાભાજીઔ યીતે ગણાં જ ભુલ્મલાન છ.ે જ્માયે 
આણ વભાજ આગાતની દીળાભાાં આાંધી 

દડ દેત શમ ત્માયે બાયતના દયેઔ જાખૃત 
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નાખયીઔની લીત્ર પયજ ફની યશે છ ે ઔે તેણે 

ફુદ્ધીુલાઔ લીચાયીને જ કયા ભાખે ચારલુાં અને 
ફીજાને કય ભાખા ફતાલલ. જો આ યીતે ણ 

રઔ થડી ગણી જાખૃતી ઔેછલે તતે ભટ્ી 
વભાજવેલા થઈ ખણાળે. 

જ.ે આય. ઔાઔડીમા (વી. એ.) 
–1, આળીલાાદ ઔમ્રેક્વ 

કાાંડ ફજાય, લયાછા યડ 
વુયત – 395 006 

પન : (0261) 2254 5197 

 
♦ 
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વુયતની ‘વત્મળધઔ વબા’ના 
ઉત્વાશી ઔામાઔય ચભત્ઔાયન દાાપાળના 
નાભે બુલા, બખત, ભોરલી અને વાધુની 
છતેયીંડી કુલ્લી ાડ ે છ.ે આલા એઔ 

દાાપાળ ઔામાક્રભભાાં એઔ બખતને જ્માયે 
કુલ્લ ાડલાભાાં આવ્મ ત્માયે એણે તાને 
ત્માાં આલતા ‘દદી(?)’ની લીખત દળાાલતા 
ચડા જ ઔામાઔયને આી દીધા. આ 

ઔામાઔયએ તે ચડા ભને અભ્માવ ઔયલા ભાટ્ ે
આપ્મા. આ ચડાન અભ્માવ ઔયતાાં  પયી 
એઔલાય એ શઔીઔતને વભથાન ભળુ્યાં ઔે 
આણ વભાજ ભાાંદ અને શીંવઔ છ.ે આથી, 
બખતના આ ચડાના આધાયે ભે તભાયા 

શાથભાાં ળબતી આ ‘આણ ભાાંદ વભાજ’ 
ુસ્તીઔા તૈમાય ઔયી છ.ે 

–વુમાઔાન્ત ળાશ 
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જો અન્ધાયાભાાં કલાઈ ખમેરી 
ચીજને ઔઈ અજલાાભાાં ળધે ત એને 
ખાાંડણન યખ થમાની ળાંઔા વેલલાભાાં 
આલે. એ જ યીત ે કલાઈ ખમેરા 
દીઔયાને, રીવ ળધી ળઔે એલી 
જાણઔાયી શલા છતાાં ફીરઔુર ત્રાશીત 
અને આલા ભાભરા ભાટ્ ેઅપ્રસ્તુત એલા 
બખત–ભોરલીને ત્માાં જનાયા ણ 
ખાાંડણના યખથી ીડાતા જ ખણાલા 
જોઈએ. ભાણવ ફયાફય વભજતા શમ 
છ ે ઔે બખત–બુલા–ભોરલી–વાધુથી 
ઔળુાં ળધલાનુાં નથી; છતાાં એના દીઔયાના 
ઠઔેાણાને બખત ાવ ે ળધલા જનાયાને 
કફય નથી ઔે એ તેનુાં ખાાંડણ છ.ે 
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અનુક્રમણીકા 

લાચઔભીત્ર તાની વન્દખીના રેક ય ક્રીઔ ઔયતાાં જ, તે 

રેકનુાં ાનુાં કુરળે. એ જ પ્રભાણે દયેઔ રેકભાાં જ ેતે ‘રેકના ળીાઔ’ની 

નીચે જભણી ફાજુએ રકલાભાાં આલેર ‘અનુક્રભણીઔા’ ળબ્દ ય ક્રીઔ 

ઔયતાાં જ આ અનુક્રભણીઔા કુરળ.ે ાન નાં. 106 અને 152ભાાં 

‘યીળીષ્ટ-1’ ય ક્રીઔ ઔયતાાં જ ‘યીળીષ્ટ-1’નુાં ાનુાં ણ કુરળે આ 

વુલીધાન રાબ રેલા લાચઔભીત્રને લીનન્તી છ.ે 

ક્રભ રેકનુાં ળીાઔ ાન ક્રભાાંઔ 

01 એઔ અઔથીત યખ 30 

02 યખનુાં ૃથઔઔયણ 40 

03 તફીફ અને દદી 61 

04 લૈલીધ્મવબય દદો 76 

05 ઉચાયની ભ્રાભઔતા 98 

06 વમ્બલીતતા અને પ્રચાય 115 

07 લેદના અને આરમ્ફનનાાં લતુા 125 

08 અલીલેઔફુદ્ધીણાનુાં અથાળાષ્ડ 139 

09 લીલતુાના છદેનની ળક્મતા 157 

10 ભુ પ્રશ્નનુાં વાતત્મ અને તેની વ્માઔતા 174 

11 એઔ ભુરાઔાત 189 

♦ અભાયાાં પ્રઔાળન 204 
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1 

એઔ અઔથીત યખ 

 અનુક્રમણીકા 

ઔઈ ણ ભાણવ તાને યખ થમ છ,ે 

એલુાં ઔથન ત્માયે ઔયે છ ે ઔે જ્માયે ળયીયની ઔે 
ભનની લીઔૃતીને એ તે એઔ યખ ભાને. ભાણવ 

તે ભાનત નશીં શમ ઔે તાને જ ેલીઔૃતી થઈ 
છ ેતે એઔ યખ છ ેત એ અન્મને જણાલળે નશીં 

જ ઔે એને ઔઈ યખ થમ છ.ે ઔેટ્રાઔને યખ 

જાશેય ઔયલાથી એન ઔોટ્મુ્ફીઔ ઔે વાભાજીઔ 
ફશીષ્ઔાય થલાન બમ વતાલત શમ અથલા ત 

એલા પ્રઔાયની વાયલાય ઔયલાની યશેતી શમ ઔે 
જ ે એ ભાણવ ઔયાલલા ભાાંખત નશીં શમ ત, 

તે જાણત શલા છતાાં, તાને થમેરી લીઔૃતી 
એઔ યખ છ ેતેલુાં તે જાશેય ઔયત નથી. 
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યક્તીત્ત જલે યખ દકેા દે ત ભાણવને એ 
લીચાય વતાલે છ ેઔે જો તે યખ થમાનુાં જાશેય ઔયળે 
ત એન ઔોટ્મુ્ફીઔ અને વાભાજીઔ ફશીષ્ઔાય થળે. 
આથી એ ળક્મ એટ્ર ભડ અથલા એ યખવજીાત 
ડાગા ચાભડી ય રઔને દેકાલા ભાાંડ ે ત્માયે ત ે
જાશેય ઔયે છ.ે લચખાાભાાં એ ચયી ચયી ચુઔે 
ચુઔે એના યખનાાં લૈજ્ઞાનીઔ અથલા ત અલૈજ્ઞાનીઔ 
ઉચાય ઔયત શમ છ.ે કાવ ઔયીને નીચરા ભધ્મભ 
લખાના અને ખયીફ લખાના ભાણવને ક્ષમ ઔે ઔેન્વય 
જલેા યખ થતા શમ ત્માયે તે છુાલત શમ છ;ે 
ઔાયણ ઔે એની વુશ્રુા ઔયલા ભાટ્ ેએની ાવે જરુયી 
વમ્ત્તી શતી નથી. એ ખયીફ છ ે તે એન ભટ્ 
ખુન શલાથી એણે ુયી વફુયી યાકીને ફીલ્લી ખ ે
આલતા ભતને સ્લીઔાયી રેલુાં ડતુાં શમ છ.ે તાની 
ઔાંખારીમતને ઔાયણે આલા ઔીસ્વાભાાં દદીને ત 
ભાશીતી શમ જ છ ે ઔે એને યખ રાખુ ડ્ય છ;ે 
યન્તુ એની ભજફુયી એને યખની ઔથની અન્મને 
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ઔયતા યઔે છ.ે વાચે જ, આણાાં ગણા યખ અને 
દદા આણા ભનતભાાં ઢફુયાઈને જ ડરેા યશે છ!ે 

ફીજી ફાજુ, ઔેટ્રાઔ યખ એલા છ ે ઔે જનેી 
દદીને વભજ જ ડતી નથી, દદીને એલુાં રાખતુાં જ 
નથી ઔે જ ે ઔાંઈ લીઔૃતી છ ે તે યખ છ.ે જો આ 
પ્રઔાયન યખ વભાજભાાં ભટ્ા ામે યખચાાની 
જભે પેરામેર શમ અને ભટ્ા બાખના દદી 
એભ ભાનતા શમ ઔે જ ે ઔઈ લીઔૃતી છ ે તે યખ 
નથી ત્માયે આ યખ ‘અઔથીત યખ’ તયીઔે 
કાલ જોઈએ. 

જ ેયખનુાં યખ તયીઔે ઔથન જ નશીં ઔયલાભાાં 
આલે અને તે એલ યખ શમ ઔે જ ે વભાજના 
ખણનાાત્ર વાંખ્માના રઔને થમ શમ ત્માયે એલ 
અઔથીત યખ પ્રચછન્ન યીતે વભાજને ભાાંદ ાડી 
નાાંકે છ.ે ઔઈ ભા અને ફાને કફય ડ ેઔે એભન 
ચચીવ લાની લમન જુલાનજોધ છઔય પ્રલાવે 
ખમ અને ત્માાં ખુભ થઈ ખમ છ.ે ત્માયે તે ભા–ફા 
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અને વખાાં–વમ્ફન્ધી રીવભાાં જઈને 
લીધીુલાઔ પયીમાદ નોંધાલે, રીવ ઝડથી 
દીઔયાને ળધી ળઔે તે ભાટ્ ે એની કાણ ડ ે
તેલી ફધી જ લીખત આે ત તે ભા–ફા અને 
વખાાં–વમ્ફન્ધી યખભુક્ત છ ેઅથલા ત તાંદયુસ્ત છ ે
એભ ઔશી ળઔામ. ફીજી ફાજુ, આ રઔ ઔઈ 
બખત–ભોરલીને ત્માાં જઈને દીઔયાના ઠઔેાણા ભાટ્ ે
ુછ ે ત એ ફધાને ભાનવીઔ યખ થમાનુાં ઔશી 
ળઔામ. 

જો અન્ધાયાભાાં કલાઈ ખમેરી ચીજને ઔઈ 
અજલાાભાાં ળધે ત એને ખાાંડણન યખ થમાની 
ળાંઔા વેલલાભાાં આલે. એ જ યીતે કલાઈ ખમેરા 
દીઔયાને, રીવ જ ળધી ળઔે એલી જાણઔાયી 
શલા છતાાં; ફીરઔુર ત્રાશીત અને આલા ભાભરા 
ભાટ્ ેઅપ્રસ્તુત એલા બખત–ભોરલીને ત્માાં જનાયા 
ણ ખાાંડણના યખથી ીડાતા જ ખણાલા જોઈએ. 
ભાણવ ફયાફય વભજતા શમ છ ે ઔે બખત–
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બુલા–ભોરલી–વાધુથી ઔળુાં ળધાલાનુાં નથીં; છતાાં 
એના દીઔયાના ઠઔેાણાને બખત ાવે ળધલા 
જનાયાને કફય નથી ઔે એ તેનુાં ખાાંડણ છ,ે તે એઔ 
યખ છ.ે ઉરટ્ાનુાં એલા બુલા–ભોરલીને ત્માાં એના 
જલેાાં ગણા ખાાંડા ઔાંઈ ને ઔાંઈ ‘જોલડાલલા’ 
આલેરા તે જુએ છ ેએટ્રે એને એલુાં વભજામ છ ેઔે 
દીઔયાને ળધલા રીવની ભદદ ભાાંખનાય ખાાંડ 
છ!ે ભખજની આ પ્રઔાયની ફીભાયી એઔ અઔથીત 
યખ છ.ે 

વત્મલક્તા બુાંડા ફને છ!ે 
વભાજભાાં આલા વ્માઔ પ્રવયેરા યખથી 

વ્મથીત થતા રઔ જુજ શમ છ.ે આલા રઔની 
નજય વભક્ષ આ અઔથીત યખ ધયાલતા ખાાંડા 
ઔાઢતા શમ છ ે ત્માયે એભનાથી વશન થતુાં નથી. 
આથી, કુફ નભા–ભભાભાાં ણ તે દીઔય કલાલા 
જલેી વભસ્માભાાં રીવની ભદદ જલેા વાચા ઉામ 
ફતાલે ત તેલા વાચા ઉામ ફતાલનાયા વત્મલક્તા 
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બુાંડા ફને છ.ે ેરા યખી આક્રભઔ ફની જામ છ.ે 
બખત–ભોરલીભાાં એભને ઔળુાં કટ્ુાં દેકાતુાં નથી. 
એભને યખી ફત્રીવરક્ષણા અને વચટ્ ઉામ 
ફતાલનાયા તયીઔે કે છ ે અને કાલે છ.ે 
રીવ અને રીવતન્ત્રની ભમાાદા એભને દ 
તયીઔે દેકામ છ.ે 

રીવ–ખેટ્ ય જઈએ એટ્રે દાંડા કાઈને 
ાછા આલલાનુાં થામ એલી અતીળમક્તીબયી અને 
અવત્મ લાણી ઉચચાયતા એભને વાંઔચ થત નથી. 
ભા–ફા અને વખાાં–વમ્ફન્ધીને વત્મલક્તાના 
ભખજની તાંદુયસ્તી લીળે ળાંઔા ઉજ ે છ!ે એભન 
અબીપ્રામ દૃઢ થત જામ છ ે ઔે વત્મલક્તાએ ઔઈ 
બુલાને એનુાં ભખજ ફતાલલુાં જોઈએ. 

એઔ યીતે આ રઔ વાચા છ ે ઔાયણ ઔે 
વત્મલક્તાને એટ્રી વભજ શમ ઔે એની વાચી 
લાત ઔઈ વાાંબલાનુાં નથી; છતાાં એલાાં ખાાંડા 
ટ્ાની લચચે ડાશી લાત ઔયે ત એ વત્મલક્તાનુાં 
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ભખજ એટ્રુાં ચુાં ડી ખમુાં છ ેએભ ઔશેલામ! જ ે
ઔઈ ણ ભાણવ વાભા પ્રલાશે તયલાનુાં નક્કી ઔયે ત ે
ત્માયે જ વપ વાશવીઔ ખણામ ઔે જ્માયે તે તયીને 
ખાંતવ્મ સ્થાને શોંચે. જો તણાઈ જામ ત એ 
શાસ્માસ્દ જ ફને. આભ, આ ‘અઔથીત યખ’ની 
ભુશ્ઔેરી એ છ ે ઔે બુરેચુઔે ણ જો એ લીઔૃતીનુાં 
નીદાન યખ તયીઔે ઔઈ ઔયી ફેવે ત નીદાન 
ઔયનાય યખીષ્ઠ ઠયે છ!ે યખી તાંદુયસ્ત ખણામ 
છ.ે 

♦ 
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‘વત્મળધઔ વબા’નાાં પ્રઔાળન 

ક્રભ ુસ્તઔના નાભ રુીમા 
1. ચભત્ઔાયની બીતયભાાં 30/- 

2. ભૃત્મુ ટ્ાણે ભાનલતા 10/- 

3. ક્રાાંતીની ઔેડીએ (રગ્નજીલનન 
આનન્દ ભાણલાની ભાખાદળીઔા) 

30/- 

4. જ્મતી ફન, રઔને રુાંટ્ 30/- 

5. લીજ્ઞાન અને અરોઔીઔ ગટ્ના 40/- 

6. નલા લશેભ : લાસ્તુળાષ્ડ, પેંખળુઈ 30/- 

7. રગ્ન શેરા અન ેછી 25/ 

8. ચચાાત્ર 50/- 

વત્મળધઔ વબા,  
C/0 શ્રી. ળાં. પ. અગ્રલાર ટ્રસ્ટ્, 

8/1308, યાંખીલ્દાવ ભશેતાની ળેયી,  
ખીયુા, વુયતને ભ.. ઔય. 

●ટ્ારથી અભે ુસ્તીઔ ભઔરીળુાં● 
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બખત એના ચડાભાાં એલી 

ષ્ડીની લીખત રકત. ગડીમાનુાં 
ચીત્ર ાડત ગડીમાના ચીત્ર નીચે આ 

ષ્ડીના ભાવીઔ ધભાના ગડા વાથે 

‘ભુરાઔાત’ની તાયીક રકત. આ 
તાયીક ભશીનાના આાંતયે અાતી. 

ત્રણ–ચાય લાય ત એ ફરાલત જ. 
એ ષ્ડીના ભાવીઔ ધભાના ગડીમા વાથે 

આ ‘ભુરાઔાતની ગડીમા’ ખઠલાતી 
એલુાં તાયણ નીઔે છ.ે આલી ષ્ડીને 

‘અઔથીત યખ’ થમ છ ે ઔે ઔેભ તે 

જાણલા ભાટ્ ેએભને વાંતાન છ ે ઔે નશીં 
તે જાણલુાં ડ.ે 
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ભાણવ તાની 
જાભાાં તે જ પવાત 

શમ છ.ે બખત, ીય જલેા 
ઠખ એને પવાલી ળઔે છ;ે 
ઔાયણ ઔે એની ફુદ્ધીને 
રઔલ રખાડતી શ્રદ્ધા એને 
લખેરી શમ છ.ે કયેકય 
એની ભાનવીઔ લીઔૃતી 
અવહ્ય ફનતી શમ અને તે 
યખનુાં સ્લરુ ઔડતી શમ 
ત એણે ભનચીઔીત્વઔને 
ભલુાં જોઈએ. 
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2 

યખનુાં ૃથઔઔયણ 

 અનુક્રમણીકા 

આ અઔથીત યખ વભાજભાાં એટ્ર ફધ 
વ્માઔ છ ે ઔે એનાથી શેયાન ઔે નુઔવાન વશન 
ઔયનાયા જાશેયભાાં એઔયાય ઔયી ળઔતા નથી ઔે ત ે
ભુકા ુયલાય થમા છ!ે ભાણવ તાની આથીઔ 
ખયીફાઈ ઔે ભેરેયીમા જલેા યખની જાશેયાત 
વશજતાથી ઔયી ળઔે છ ે ણ તાની ભુકાાઈ, 
ુયલાય થામ છતાાં; એઔયાય ઔયત નથી. ઔદાચ, 
અશમ્ ને  ઔાયણે એલ એઔયાય ઔયી ળઔાત નથી. 

આભ વભાજભાાં આલા અઔથીત યખ ભાટ્ ે
‘તેયી બી ચુ ય ભેયી બી ચુ’ ચારતુાં શમ ત 
એ અઔથીત યખની લેદના ણ અઔ્મ જ 
યશેલાની. એઔવભાાં નવ્લાણ ભાણવને ખ્માર આલી 
ખમ શમ ઔે બુલા–ભોરલીના ઔશેલા પ્રભાણે ઔળુાં 
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થમુાં નથી; છતાાં તે એન એઔયાય ઔયળે નશીં. જ ે
એઔવભાાં ભાણવનાાં વન્દબે જો ઔાંઈ વાચુાં ડી ખમુાં 
શમ ત, આાંઔડાળાષ્ડના વમ્બલીતતાના વીદ્ધાાંત ે
અથલા ત અઔસ્ભાતે તે વાચુ ડ્યુાં તલેુાં 
સ્લીઔાયલાને ફદરે, બુલા–ીયની વપતાનાાં 
નખાયાાં લખાડલાભાાં આલળે. આ નખાયાાં એટ્રા 
જોયથી લખાડલાભાાં આલે છ ે ઔે જભેાાં ફાઔીના 
નવ્લાણની અઔ્મ લેદનાન વીવઔાય ણ 
વાંબાત નથી. વભાાંથી એઔની વપતાનાાં 
નખાયાાંને આદયુલાઔ ઔાન આનાય વભાજ ણ 
એઔ યખીષ્ઠ વભાજ જ ખણામ. 

‘વત્મળધઔ વબા’, વુયતને ભેરુાં નજયાણાં 

વુયતની ‘વત્મળધઔ વબા’ પ્રજાભાાં 
યૅળનારીઝભન સ્લીઔાય થામ તે ભાટ્ ે પ્રમત્ન ઔયે 
છ.ે ચભત્ઔાયના નાભે રઔને છતેયનાયાને 
વબાના ઔામાઔય ડઔાયીને કુલ્લા ાડ ેછ.ે એભના 
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ચભત્ઔાયભાાં વાંતામેરી છતેયીંડી અને ચારાઔીન ે
કુલ્લી ઔયે છ.ે એ વબાના ઉપ્રભુક તયીઔે ભાયી 
ાવે દદાય અને પુરવાઈઝના ચાય ચડા 
આવ્મા છ.ે વબાના તત્ઔારીન વશભન્ત્રી         
શ્રી. ભધુબાઈ ઔાઔડીમાની વાથે શ્રી. વીદ્ધાથા દેખાભી 
(ભન્ત્રી) અને શ્રી. ખુણલાંતબાઈ ચોધયી (વબાના 
ઔાયફાયી વભ્મ) અને અન્મ ઔામાઔયએ એઔ જો 
જોનાયા અને દુ:ક–દદા દુય ઔયનાયને ડઔામો. 
થડી યઔઝઔ ફાદ એ બાઈએ રેકીત ભાપી ભાાંખી 
અને બલીષ્મભાાં તે એલા જો ઔે ચભત્ઔાયનાાં 
ખપ્ાાં પેરલળે નશીં તેલી રેકીત કાતયી આી. 

એના ભુકા અનુમામી તયપથી ભેર 
‘દાન–દક્ષીણા’ ત વબાના ઔફજાભાાં આવ્માાં; યન્તુ 
એ બાઈ એભના અનુમામીની લીખત રકેરા જ ે
ચડા યાકતા શતા તેભાાંથી ચાય, એ બાઈએ 
વબાના ઔામાઔયને આી દીધા. વબાના ઔામાઔયએ 
‘દાન–દક્ષીણા’ને ત આજુફાજુનાાં ગયભાાં લીતયીત 
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ઔમાા અને શ્રી. ભધુબાઈ ેરા ચડા ભને આી 
ખમા. ઔશેતા ખમા ઔે, ભાયે એ ચડા લાાંચલાના ત 
કયા જ; યન્તુ આખ લધીને એભાાં યશેરી 
લીખતને વભાજની લચચે ભુઔલી. 

 આ ઔાભ ભાયે ઔયલાનુાં છ,ે એલી સ્ષ્ટતા 
ણ એભણે ઔયી. ભેં આ ચડા લાાંચમા અને ભને 
વભજામુાં ઔે બખત (આ ભાણવનુાં ઉનાભ) ાવે 
એઔ લાના ટ્ુાંઔા ખાાભાાં વેંઔડ ભાણવ આવ્મા 
શતા. આ રઔ કટ્ા સ્થે અને કટ્ા ભાણવ 
ાવેથી ઉચાય ઔયાલલાના અઔથીત યખથી 
ીડાતા શતા. તેથી એ રઔએ એભની વભસ્માને 
આ બખતને જણાલી. આ જ વભમખાાભાાં 
ળશેયભાાંના અન્મ વેંઔડ બખત અને એભની ાવે 
વભસ્મા–ઉઔેર ભાટ્ ે જતાાં શજાય ‘દદી’(?)ની 
ખણતયી ભાાંડીએ ત વભજામ છ ે ઔે આ અઔથીત 
યખથી વભાજન અડધાથી ણ લધાયે બાખ 
ીડામ છ.ે 
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આ ુસ્તઔ દ્વાયા આણા વભાજનુાં અવરી 
સ્લરુ તભાયી વભક્ષ યજુ ઔયલાન શુાં મત્ઔીંચીત 
પ્રમાવ ઔરુાં  છુાં. વભાજના અવરી ચશેયાને દળાાલાતા 
આ ચડા વાચે જ ‘વત્મળધઔ વબા’ને ભેરુાં 
એઔ નજયાણાં છ.ે આ ચડાન અભ્માવ ઔયતાાં ત 
વોથી શેરાાં ભને એ વભજામુાં છ ેઔે આણ વભાજ 
અઔથીત એલા યખથી ીડામ છ.ે વભસ્મા વાથે 
જનેે સ્નાનવુતઔ વમ્ફન્ધ નથી એલા કટ્ા ભાણવ 
ાવેથી કટ્ા ઉઔેર ભેલલાની આઔાાંક્ષા તે એઔ 
યખ છ ે અને તે અઔથીત છ ે તેન ખ્માર ભને  
ચડાએ આપ્મ છ ે તેથી ણ એ ચડાને 
શુાં વબાને ભેરા નજયાણા તયીઔે સ્લીઔારુાં  છુાં. 

આ યખના ચીહ્ન ક્મા? આ યખભાાં દદીને ળુાં 
થામ? દદીએ વન્દ ઔયેરા તફીફ ળુાં નીદાન ઔયે છ?ે 
આ યખન વભમખા ઔેટ્ર શમ છ?ે આ યખના 
ઔમા યીણાભ આલે છ?ે આ ફધા વલારના જલાફ 
આ અઔથીત યખનુાં થૃક્કયણ ઔયી આ ેછ.ે 
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1. યખનાાં ચીહ્ન : 

આ યખ ભાનવીઔ છ.ે આથી, ળયીય ય 
એનાાં ઔઈ ચીહ્ન દેકાતાાં નથી; છતાાં જ્માયે 
વભસ્માન લીચાયલામુ થામ ત્માયે ખુ વુઔામ છ.ે 
અને ઔેટ્રીઔલાય શાથ–ખ ઠાંડા ડી જતા શમ છ.ે 
આ ફધાાં ચીહ્ન અઔથીત યખને ઔાયણે ળયીય ય 
દેકાતા શમ છ.ે 

આ યખ ભાનવીઔ શલાથી દદી વાથે 
શેતુુલાઔ વાંલાદ દ્વાયા એનાાં ચીહ્ન ાયકી ળઔામ 

છ.ે બખત તયપથી ભેરા ચડાભાાં આ 

અઔથીત યખથી ીડાતી ષ્ડી ઔુર દદીના 
ચાવ ટ્ઔાથી લધાયે શતી. આ ષ્ડીભાાંની વાાંઠ 

ટ્ઔા ઔયતાાં લધાયે ષ્ડીને ુત્રયત્ન પ્રાપ્ત થતુાં 
નથી તેની પયીમાદ શતી. આ ઔથીત યખથી 

ીડાતી ષ્ડીભાાંની ઔેટ્રીઔ ષ્ડી જાણતી શતી 
ઔે ફાઔનુાં શલુાં, નશીં શલુાં અને છઔયી શલી ઔે 
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છઔય શલ તે ભાટ્ ે એ એઔરી ઔાયણબુત શતી 
નથી. એ ભાટ્ ેએના તી ણ ઔાયણબતુ શતા. 

આ ષ્ડી ઔૈીની ઔેટ્રીઔ જાણતી શતી ઔે 
ફાઔ ભેલલા ભાટ્ ે લીજ્ઞાન ભદદ ઔયી ળઔે તેભ 
શતુાં. એ લીજ્ઞાન અનુવાય વુશ્રુા આનાય અધીઔૃત 

તફીફની ભાશીતી ણ આ ષ્ડી ૈઔી ઔેટ્રીઔને 
શતી; છતાાં તાની વભસ્માના ઉઔેર ભાટ્ ેએભણે 

કટ્ા ભાણવને જ વન્દ ઔયલાની અને તેની 
ાવેથી કટ્ ઉઔેર ભેલલાની વ્માધી આ 

ષ્ડીને એટ્રી ફધી વતાલતી શતી ઔે તેએ 

આ બખત ાવે ‘જલાનુાં’ સ્લીઔાયેરુાં. બખત એના 
ચડાભાાં એલી ષ્ડીની લીખત રકત. 

ગડીમાનુાં ચીત્ર ાડત. ગડીમાના ચીત્ર નીચે આ 
ષ્ડીના ભાવીઔ ધભાના ગડીમા વાથે ‘ભુરાઔત’ની 

તાયીક રકત. આ તાયીક ભશીનાના આાંતયે 
અાતી. ત્રણ–ચાય લાય ત એ ‘ફરાલત’ જ. 
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ષ્ડી–દદી ભાવીઔ ધભાના ગડીમા વાથે આ 
‘ભુરાઔાત’ની ગડીમા ખઠલાતી એલુાં તાયણ નીઔ ે
છ.ે આલી ષ્ડીને અઔથીત યખ થમ છ ેઔે ઔેભ ત ે
જાણલા ભાટ્ ે એભને વાંતાન છ ે ઔે નશીં તે જાણલુાં 
ડ.ે લાતભાાં ને લાતભાાં તે ભેલલાની એની ઝાંકના 
ઔેટ્રી છ ેતે જાણલુાં ડ.ે લાતભાાંથી આટ્રુાં જાણ્મા 
છી એ ષ્ડી ‘દૈલમખે’ ફાઔ/ુત્ર પ્રાપ્તી થળે એલુાં 
જણાલે અને છી વુનભુન થઈ જામ ત જાણલુાં ઔે 
એને આ અઔથીત યખ થમ છ.ે આ લાતથી તુ્ર 
ગેરછા અને ુત્રી તીયસ્ઔાય ણ જાણલા ભે. 

આ તફઔઔે એને વાચા લૈજ્ઞાનીઔ ઉઔેર 
ફતાલલાભાાં આલે અને તે યત્લે એ ઉદાવીનતા 

દાકલે, એલા ઉઔેર યત્લે અલીશ્વાવ પ્રખટ્ ઔયે 
અથલા ત એ ઉઔેર કટ્ા શલાનુાં જણાલે ત 

ઔશી ળઔામ ઔે એને કવુવ આ ‘અઔથીત યખ’ 
થમ છ.ે 



આણ ભાાંદ વભાજ         http://govindmaru.com/        48 

 

2. આ યખભાાં દદીને ળુાં થામ? 

આ યખભાાં દદીને ઠખાયી આળા ભે. જ ે
આળા ઔદી વીદ્ધ થલાની નથી તે આળા ચક્કવ 
વીદ્ધ થળે તેલુાં તે ભાનત થઈ જામ છ.ે એને એલ 
બાલ પ્રાપ્ત થામ છ ેઔે એને આરમ્ફન પ્રાપ્ત થમુાં છ ે
ઔે જ ે એની ભનઔાભનાને વાંતળે. ઔઈ ણ 
પ્રઔાયના તીઔા પ્રમત્ન ઔમાા લીના ભનઔાભના 
વીદ્ધ ઔયલા ભાટ્ ેબખત–ીયનુાં આરમ્ફન સ્લીઔામાા 
ફાદ દદીભાાં આ બખત–ીયને વભીત થઈ 
જલાન બાલ ેદા થામ છ.ે 

એ દદી ભટ્ીને બક્ત થઈ જામ છ.ે એને 
વતત એલ ભ્રભ યશે છ ેઔે બખત–ીય એનુાં જ 

ઔાભ ઔયે છ.ે ભુઠ, ભાયણ, તાયણ, શલન જલેી 
પ્રમુક્તીથી બખત–ીય જ ેઔાંઈ ઔયી યહ્યા છ ે

તે એની ભનઔાભના વીદ્ધ ઔયલા ભાટ્ ેઔયી યહ્યા 
છ ેએલ ખ્માર એને યભ વાંત આે છ.ે 
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આ યખભાાં દદીને ઠખાયી આળાથી ભાાંડી 
ભ્રભ વુધીના જ ેદદા થામ છ ેતેને દળાાલત એઔ ત્ર 
ઔે જ ેબખતને ભળ્ય શત તેભાાંન થડઔ ાઠ અત્રે 
પ્રસ્તુત છ ે: 

‘‘ભાયી વાથે દુઔાનદાય ફાઈએ એની 
યાજીકુળીથી યણલાની ઈચછા દળાાલી છ.ે તે ણ 
ભાયી ઔાભલાી ફાઈ વાથે ઔશેણ ભઔલ્મુાં શતુાં. એની 
ઉમ્ભય 47 લાની છ.ે એ ફાઈ ઔુાંલાયી છ.ે એન 
ફા આળયે ત્રણેઔ લા થમા ખુજયી ખમ છ.ે એની 
ભા ભેરીલીદ્યાની જાણઔાય–ળીકેરી છ.ે એનુાં ઔશેલુાં 
છ ે ઔે, ‘ભેં ત બસ્ભીરાને ાણી ામુાં છ.ે’ ત એન 
ભને ળુાં શીવાફ? તેની દીઔયી ાવે રીવભાાં 
પયીમાદ ઔયાલી ભને જરેભાાં ફેવાડરે. ફીજા દીલવ ે
જાભીન ય છડાલેર. જનેે ભાટ્ ે તભાયે (એટ્રે ઔે 
બખતે –વુ.ળાશ) એલ ફન્દફસ્ત ઔયલાન જ ે તા. 
3–4ના યજ ઠયાલ છ ેતે દીલવે (રેી ઔુાંલાયી ફાઈ) 
એની ભા ાવે ઔેવ કેંચાલી રે. ઔટ્ાભાાં આલી 
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‘દીઔયા બુર થઈ’ એભ ઔશીને ભને ફરાલી જામ 
અને વાભે ચારીને ઔશે ઔે ‘દીઔયા! ભાયી દીઔયીની 
તાયી વાથે રગ્ન ઔયલાની ઈચછા છ ેણ શલે તુાં ફધુાં 
બુરી જા અને ભાયી દીઔયીને યણલાની ના નશીં 
ઔશેત, અને શા... ઔશેજ.ે.. એલી યીતે ઔશીને ગયભાાં 
યાકજ.ે..’ એ એના બાઈનુાં ઔશેરુાં ઔે ફીજા ઔઈનુાં 
ફી ઔશેરુાં ભાને નશીં અને દુશ્ભનનાાં ભોંઢા ઔાા 
ડ,ે એલી યીતનુાં ઔાભ ઔયલાનુાં છ.ે (ફાઈ) ણ ગણી 
જ ભામાથી લતે અને એની ભા ણ; અને ભાયી 
ફશેન, ભાય બાણેજ ઔે બાણેજલશુ ઔઈ ફી 
વમ્ફન્ધી કુળ થામ. ભને અખય એ ફેઉ ભાાંમ 
દીઔયીને ફી ઔળુાં ઔશે નશીં... તેભ તભાયે ઔયલાનુાં 
છ.ે’ 

આ ત્ર અઔથીત યખના એઔ દદીએ 
બખતને રખ્મ છ.ે એન ફયાફય અભ્માવ ઔયતાાં 
વભજાળે ઔે (1) તા. 3/4ના યજ ઔેવ ાછ કેંચાઈ 
જામ. (2) ભનખભતી છઔયી (47 લાની ફાઈ!)ની 
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ભાતા સ્લમાંબુ એની દીઔયી વાથે રગ્નન પ્રસ્તાલ 
ભુઔે. (3) અન્મ તેને આલઔાયળે. આ ફધી ઠખાયી 
આળાન ત્રરેકઔ બખ ફન્મ છ.ે આ ત્રણ ે
અેક્ષા વીદ્ધ થામ તે ભાટ્ ે ત્રરેકઔને બખતનુાં 
આરમ્ફન છ.ે આથી, તાની અેક્ષા વીદ્ધ 
ઔયલા ભાટ્ ેકુદ ઔઈ પ્રમત્ન ઔયળે એલુાં તે ત્રભાાં 
જણાલત નથી. 

એ ત્રભાાં જણાલે છ ે ઔે દીઔયીની ભા અને 
અન્મ ત્રરેકઔની ઈચછા પ્રભાણે લતે તે ભાટ્ ે જ ે
ઔાંઈ ઔયલાનુાં છ ે તે બખતે ઔયલાનુાં છ.ે આ ફધુાં 
બખત ભુઠ–ભાયણથી ઔયળે એલી ત્રરેકઔની 
ભાન્મતા છ.ે આભ, આ યખભાાં ભાણવને ઈચછાધીન 
લીચાય આલે છ ે અને એ લીચાયને ફીરઔુર 
ત્રાશીત ભાણવ વાઔાય ઔયળે એલ ભ્રભ થત શમ 
છ.ે 
3. દદીએ વન્દ ઔયેર તફીફ(?)નુાં ળુાં નીદાન 
આલે છ?ે 
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આ અઔથીત યખ એલ છ ે ઔે જભેાાં દદી 
તફીફને વન્દ ઔયે છ.ે તફીફ તે યખ દુય ઔયી 
ળઔળે ઔે ઔેભ, એ ભાટ્ ે તેની ક્ષભતા છ ે ઔે ઔેભ ત ે
લીચાયત નથી. ઔાનન દુકાલ થામ ત દદી ઔાન–
નાઔ–ખાના નીષ્ણાત એલા તફીફ ાવે ઉચાય 
ભાટ્ ે જળે; યન્તુ ફારયખના નીષ્ણાત એલા 
તફીફને ત્માાં નશીં જળે. આ યખના દદીને ભાત્ર 
ખાભખાટ્ાથી જાણલા ભે છ ે ઔે આ બખત જલેા 
ભાણવ દદીની ફધી જ ઔાભના વાંતી ળઔે તેભ 
છ!ે 

આથી જ ત, આ બખતના ચાયે ચડા 
તાસ્મા ત એની ાવે ફાઔની અકે્ષાલાી 
ષ્ડી, પે્રભીઔા ાભલા ભથતા નીષ્પ પે્રભી, 
ભીલ્ઔત નશીં લેચાતી શમ ત તે લેચનાયા, 
નીષ્પ ધાંધાદાયી, ખુભ થમેરા વખાને ુન: 
ભેલલા ભાાંખનાયા જલેા અનેઔલીધ પ્રશ્નથી વાંતા 
ાભનાયા ફધા જ એભ ભાને છ ે ઔે ફધાના ફધા 



આણ ભાાંદ વભાજ         http://govindmaru.com/        53 

 

પ્રશ્નના ઉઔેર એઔ બખત આણી ળઔળે? આલા 

લૈલીધ્મવબય પ્રશ્નના ઉઔેર એઔ જ ભાણવ 
આી ળઔે તેલુાં ભાનલુાં એ તે એઔ ભાનવીઔ 

યખ છ.ે 
આલા ભાનવીઔ યખથી ીડાતા એટ્રે ઔે 

અઔથીત યખથી ીડાતા ભાણવ એભના ભાનેરા 
તફીફ ાવે જામ છ.ે આલા દદી ભાટ્ ે બખત ે
એના ચડાભાાં ઠયે ઠયે રકેરુાં છ ેતેલા નીદાન ઔયે 
છ.ે એ રકે છ ેઔે : (1) શારભાાં ખબા ચારુ થામ તેભ 
જ ઔયીને આલાનુાં છ.ે (2) વલે વારુાં  થામ તેભ 
ઔયલાનુાં છ.ે (3) ચડાના અનેઔ ાન ય 
ષ્ડીના સ્તન શાથેથી ચીતયીને બખત રકતા શમ 
છ ે ઔે ડાફી/જભણી છાતી ય લધાયે અવય થઈ 
ખમેરી છ.ે.. (4) જોલાનુાં છ.ે (5) ળયીય ફાફત 
જોલાનુાં છ.ે 

આભ, આ બખત નાભન તફીફ એના 
ચડાભાાં ઔઈ ણ વભસ્મા/યખનુાં ચક્કવ નીદાન 
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રકત નથી. ‘જોલાનુાં છ’ે અને ‘ઔયલાનુાં છ’ે જલેા 
તદ્દન વાભાન્મ નીલેદન નોંધે છ.ે 

ષ્ડીનાાં ફને્ન સ્તન ફશુધા વભાન શતાાં 
નથી તેથી એને જલેાાં દેકામ તેલાાં નાનાાં અને ભટ્ાાં 
ચીતયે છ.ે જ ેસ્તન ફીજા ઔયતા ભટ્ુાં શમ તે સ્તન 
ય તીયથી દળાાલીને ભશદાંળે રકે છ ેઔે ત્માાં લધાયે 
અવય થઈ ખમેરી છ.ે એના આ ચાય ચડાભાાં 
ાાંચેઔ ાના ય ષ્ડીની મની ણ શાથેથી 
ચીતયી છ ેઅને ત્માાં ણ ‘જોલાનુાં છ’ે જલેુાં વાભાન્મ 
નીલેદન ઔમુું છ.ે આશ્ચમાઔાયઔ યીતે એણે ઔઈ ણ 
ુરુની લાલાી ઔે લાલખયની છાતી અથલા ત 
રીંખનુાં ચીત્ર ચીતમુું નથી! જ ેઔઈ ચીત્ર એણે દમાા 
છ ે તે ષ્ડીના જ દમાા છ!ે આભ, એ તાના 
ચડાભાાં નીદાન બેખ જ ઉચાય રકી દે છ.ે 

ભટ્ ેબાખે ‘જોલાનુાં છ’ેન ઉચાય શમ છ!ે 
ફાઔ ભાાંખતી ભશીરાને તે ભશીનાના આાંતયે 
‘ભલાન’ વભમ આે છ.ે ઔેટ્રીઔ આઔાાંક્ષી 
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ભાતાને એણે છ–વાતલાય ‘ભલાન’ વભમ 
આપ્મ શત! જો ઔઈ દદી અધલચચેથી એના 
‘ઉચાય’ને છડી દે ત ચડાભાાંની એની રકેરી 
લીખત ય બખત ચઔડી ભાયી દેત શત. ત્માાં 
ઔેટ્રીઔ લાય નોંધ રકામેરી છ ે : ‘જોલાનુાં નથી. 
શ્રદ્ધા નથી.’ આભ, આ લાક્મ વુચલે છ ે ઔે આ 
તફીફ(?)ના ઉચાયથી દદીના યખ/દુ:ક દુય થતા 
નથી; યન્તુ દદીની કુદની શ્રદ્ધાથી તે દુય થામ છ!ે 
લાસ્તલભાાં શ્રદ્ધાથી ણ યખ/દુ:ક દુય થતા નથી. 
વભમ લશે છ ેએટ્રે ક્માાં ત યખ/દુ:ક એટ્રા લધી 
જામ છ ેઔે દદી જ અદૃશ્મ થઈ જામ છ ેઅથલા ત 
યખ/દ:ુક તાની ભેે એટ્રા છા ખમ્બીય થઈ 
જામ છ ેઔે તેના આઆ ઉઔેર આલતા શમ છ,ે 
આ ત્રણે લીઔલ્ભાાં ઔઈ પા નથી.  
4. આ યખન વભમ–ખા ઔેટ્ર શમ છ?ે 

આ અઔથીત યખ ભનલૈજ્ઞાનીઔ દૃષ્ટીએ 
લીઔૃતી છ.ે એના ઉઔેર ભાટ્ ે તદ્દન અક્ષભ એલા 
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બખત–ીયન આળય રેલામ છ.ે યીણાભે 
યખી/દુ:કી તે અદૃશ્મ થઈ જામ અથલા 
યખ/દ:ુકને ળભતા ઔુદયતી યીતે જટે્રા વભમ રાખ ે
તે આ યખન વભમ–ખા ફને છ.ે ળાયીયીઔ 
યખ ૈઔી ઔભા, ળયદી જલેા યખના અક્વીય 
ઉામ શજી ળધામા નથી. એની વાત–આઠ 
દીલવની ભુદત ુયી થતા એ દુય થામ છ.ે ફયાફય 
એ જ પ્રભાણે દદીની ભાનવીઔ યીસ્થીતી ફદરાતાાં 
જ ેવભમ રાખે તેટ્રા વભમ–ખાા જટે્ર આ યખ 
યશે છ.ે બખતે ઔેટ્રાઔ દદી અાંખે નોંધ્મુાં છ ેતેભ (1) 
‘શ્રદ્ધા નથી’ જલેુાં થામ. (2) ુત્રપ્રાપ્તીની આઔાાંક્ષા 
વીદ્ધ ઔયલા ભાટ્ ે બખતને દદી(ભશીરા) લાયાંલાય 
‘ભતી’ યશે તેલા ‘ભીરન’ વપ થામ ત્માયે (3) 
વભમ વાય થતાાં વભસ્મા તાની ભેે શલી 
થામ છ ેઔે દુય થામ તે વભમ–ખાા નીણીત શતા 
નથી તેભ જ બખત–ીય નક્કી ઔયી ળઔતા નથી. 
દદીની ભાનવીઔ યીસ્થીતી અને ‘શ્રદ્ધા’ તે વભમ–



આણ ભાાંદ વભાજ         http://govindmaru.com/        57 

 

ખા નક્કી ઔયે છ.ે જભે શ્રદ્ધા લધાયે તેભ આ 
યખન વભમ–ખા લાધયે રાાંફ શમ છ!ે આ 
વભમ–ખાા દયભીમાન દદી ીડાત ત શમ જ 
છ!ે 
5. આ યખના ઔમાાં યીણાભ આલે છ?ે 

લાસ્તલભાાં આ ભાનવીઔ લીઔૃતી છ.ે આ 
લીઔૃતીને દદી જટે્ર વભમ લધાયે વભમ લીચાયે 
અને તેને યીણાભે તણાલ બખલે એટ્ર વભમ 
તેનાાં ળયીયભાાં રશીનાાં ઉંચા દફાણ, ચાભડીની 
ધ્રુજાયી, શાથ–ખનુાં ઠાંડા ડલુાં જલેા યીણાભ આલ ે
છ.ે બખતના ચડાભાાં ઔેટ્રાઔ દદી ઔે જભેાાં 
ભુખ્મત્લે ષ્ડી છ ેત ેઅાંખે જણાલલાભાાં એઔ ાન 
ય જ ેરકલાભાાં આવ્મુાં શતુાં તે એન નભુન છ ે: 

‘ળયીયભાાં રશી ગણાં જ છુાં થઈ ખમેરુાં 
ફતાલે છ.ે ળયીયભાાં તાલ ચઢત ઉતયત યહ્યા ઔયત 
ફતાલે છ.ે ઉંગ ગણી જ છી આલે. ફચેેની ને 
ખબયાટ્ યહ્યા ઔયે છ.ે ળયીયભાાં સ્પુતી ને ળક્તી 
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નથી. કયાઔ–ાણી ગણ જ છાાં રેલામ. 
ળયીયભાાં શાથે–ખે લે આલે, થાઔને થાઔ રાખે. 
ફશુ શારીચારી ળઔતા નથી. થાઔને થાઔ રાખે. વુઈ 
જ યશેલાનુ ભન થામ. ફશુ ફરીચારી ળઔલાનુાં 
છુાં. ખબયાભણ થમા ઔયે.’  

આભ, ચક્કવ આઔાાંક્ષા, વભસ્મા ઔે 
યીસ્થીતી ભાણવને જ્માયે તાંખ ઔયે છ ેત્માયે ળયીય 
ય એની જ ે અવય થામ તેને બખતના ચડાનુાં 
આ રકાણ દળાાલે છ.ે લાસ્તલભાાં આ ભાનવીઔ 
લીઔૃતી છ.ે દદી એને જ યખ ભાનીને તેના ઉચાય 
ભાટ્ ે બખત–ીય ાવે દડ ે છ!ે બખત એની 
લીખત રકલાનુાં ડ ઔયીને ‘જોલાનુાં છ’ેન ઉચાય 
રકીને દદી ાવેથી વૈા ડાલી ર ેછ.ે બખત–ીય 
એ દુય ઔયલા ભાટ્ ે જયામ વક્ષભ નથી. દદીની 
શ્રદ્ધાનુાં ુરુાં  અને અનેઔલીધ ળણ ઔયીને બખત–
ીય ભુઠ ભાયલી, ભાયણ–તાયણ ઔયલુાં, મજ્ઞ–શલન 
ઔયલાાં, દયખાશ ય ચાદય ચાદય ઢાડલી જલેા 
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નુવકા અજભાલી દદીના કીસ્વા કારી ઔયે છ.ે 
શ્રદ્ધાના જોયે જ દદી ભાનત થઈ  જામ છ ેઔે એની 
આઔાાંક્ષા વીદ્ધ થઈ ઔે વભસ્મા શર થઈ. લાસ્તલભાાં 
એ શર થતી નથી. એ ત લધુને લધુ લીઔયા 
ફનતી શમ છ.ે દદી ભાનવીઔ યીતે લધુ ને લધુ 
બાાંખત જામ છ.ે ઔદાચ ઔઈઔ યીફને ઔાયણ ે
એઔાદ ટ્ઔા દદીભાાં જો ઉઔેર આલે ત એની 
શ્રદ્ધા લધાયે ગટ્ટ ફને છ,ે જ ેએના બાલી જીલનભાાં 
લધાયે ભટ્ી આપતનુાં ઔાયણ ફને છ.ે આભ, આ 
યખનુાં ૃથક્કયણ સ્ષ્ટ ઔયે છ ે ઔે ભાણવ તાની 
જાભાાં તે જ પવાત શમ છ.ે બખત–ીય જલેા 
ઠખ એને પવાલી ળઔે છ;ે ઔાયણ ઔે એની ફુદ્ધીને 
રઔલ રખાડતી શ્રદ્ધા દદીને લખેરી શમ છ.ે 
કયેકય એની ભાનવીઔ લીઔૃતી અવહ્ય ફનતી શમ 
અને યખનુાં સ્લરુ ઔડતી શમ ત એણે 
ભનચીઔીત્વઔને ભલુાં જોઈએ. ઉયાાંત, તાની 
આઔાાંક્ષાની વીદ્ધી ભાટ્ ે ઔે વભસ્માના નીલાયણ ભાટ્ ે
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ભાણવે તે જ પ્રમત્ન ઔયલાના છ ે તે એણે 
ફયાફય માદ યાકલુાં જોઈએ. 

  

ાાંચ–વાત ધયણ 
બણેરી અને ઔઈ ણ 
પ્રઔાયનુાં દ:ુક દુય ઔયલુાં જનેે 
ભાટ્ ે અળક્મ છ ે એલી 

વ્મક્તી ાવે એઔ લાભાાં નલ 
લીદેળલાવી બાયતીમ જામ 
ત એ શઔીઔત જ બખતના 
અશમ્ ને  કુફ ે એ 
વભજી ળઔામ તેલુાં છ.ે  
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3 

તફીફ અને દદી 

 અનુક્રમણીકા 

આ લીઔૃતીને એઔ ‘અઔથીત યખ’ તયીઔે 
એટ્રા ભાટ્ ેકલી ડ ેછ ેઔે એભાાં ભાણવની જ ે
આઔાાંક્ષા શમ છ.ે ભાણવને જ ે વભસ્મા વતાલતી 
શમ છ ે તેના કયા ઉામ અને તે ઔયનાયની 
ભાશીતી એની ાવે શમ છ;ે છતાાં એ એઔ પ્રઔાયની 
ભાનવીઔ યાધીનતા અથલા ખુરાભીને લળ થઈ તે 
કટ્ા ઉામ ભાટ્ ેઅને કટ્ા ઉામ ઔયનાય ાવે 
જામ છ.ે એનુાં ભખજ લીશ્વલવનીમ અને 
અલીશ્વલવનીમતાના બેદ ાભી ળઔતુાં નથી. એને 
લાજફીણાની ભાશીતી શમ છ;ે છતાાં જાણે યલળ 
ફની એ ખેયલાજફીને સ્લીઔાયે છ.ે એને અનુબલ 
થામ છ ે ઔે ભાાંખેરુાં ભળુ્યાં નથી; છતાાં તાના 
ખેયલાજફી સ્લીઔાયને – અલીશ્વલવનીમ વન્દખીન ે
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એ છડત નથી. આલા આ યખના તફીફ(?) 
એટ્રે જનેા ય લાસ્તલભાાં લીશ્વાવ ભુઔી ળઔામ જ 
નશીં તે (1) બખત (2) બુલા (3) ીય (4) ફાલા (5) 
વાધુ (6) ભોરલી (7) ાદયી જલેી વ્મક્તી 
તફીફની બુભીઔા બજલે છ.ે વભાજન કુફ ભટ્ 
બાખ આ યખથી ીડામ છ.ે આથી, આ તફીફની 
ભાાંખ ભટ્ા પ્રભાણભાાં છ.ે શજુ થડુાં ગણાં ઔામદા–
યાજ ચારે છ,ે તેથી આ તફીફન ભટ્ બાખ 
તાના ધાંધાની ભટ્ા ામા ય જાશેયાત ઔયી 
ળઔતા નથી. અરફત્ત, પ્રચછન્ન યીતે ત થામ જ છ.ે 
અડધઅડધ રઔ તાની દુઔાનની ફશાય ાટ્ીમાાં 
રખાડતાાં નથી. ગણા બખત–ીય ત તાના 
નીલાવસ્થાનભાાં જ ધાંધ ચરાલે છ.ે એભન લેળ, 
એભની લીળીષ્ટ ફરી, એભનાાં ટ્ીરાાં, ટ્ઔાાં, દાઢી, 
રાાંફા લા લખેયે એભનાાં લીજ્ઞાન અને 
લેચાણઔાનાાં અવયઔાયઔ વાધન ફને છ.ે 
વભાજને એભની જરુય એટ્રી ફધી છ ે ઔે એભના 
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ઔથીત ચભત્ઔાય, એભની વચટ્(?) આખાશી 
અને એભના ઔથીત રબ્ધીદાતા આળીલાાદ અપલાની 
ઉડતી ાાંકે વભાજભાાં પેરામેરા શમ છ!ે એભના 
ધાંધાને લીઔવાલલા ભાટ્ ેજભેના ઔાભ બાગ્મે જ થમાાં 
શમ છ ે એલા ભુકા યખી–ગ્રાશઔની ઔણોઔણા 
થતી લાત ઔાયણબુત શમ છ.ે ‘વત્મળધઔ વબા’ 
જલેી વાંસ્થા આ તફીફનાાં ઔ ફશાય ાડલા 
આખ આલે છ,ે ત્માયે એના ઔામાઔતાા ભાાંડ 
ત્રીવ–ાત્રીવ ભીનીટ્ભાાં એ તફીફ ાવે એભની 
ઔતાન સ્લીઔાય ઔયાલી ળઔે છ.ે આ શઔીઔત 
વુચલે છ ેઔે આ તફીફની લેચાણઔા, લીજ્ઞાન ઔે 
ઔવફ એભને વભાજભાાં ટ્ઔાલતા નથી; યન્તુ 
વભાજના ફશુવાંખ્મ અઔથીત યખથી ીડાતા 
દદી એભને ટ્ઔાલે છ.ે આ બખત–બુલા–ીયના 
ભટ્ા બાખના રઔ ધયણ દળ વુધી ણ બણેરા 
શતા નથી. એભણે બુતઔાભાાં જ ેઆથીઔ વ્મલવામ 
સ્લીઔાયેર શમ તેભાાં તે નીષ્પ જતાાં લાકાના 
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ભામાા બુલા–ીય ફનતા શમ છ.ે જલેા તે બુલા–
ીય ફને છ ે ઔે તયત વભાજના અઔથીત યખના 
ફશુવાંખ્મ યખી એભને કબે ફેવાડી જાણે ઔે 
ારકીભાાં પેયલે છ!ે આ આકીમે અલૈજ્ઞાનીઔ અને 
વભાજલીયધી પ્રલૃત્તી ભાટ્ ે આલા તફીફ ઔયતાાં 
દદી લધાયે જલાફદાય છ.ે ઔશેલત છ ેઔે, ‘દુનીમા 
ઝુઔતી શૈ ઝુઔાનેલારા ચાશીમે!’ એ જ પ્રભાણે 
આણ વભાજ ભુકા ફનલા ભાાંખે છ,ે ભાાંદ યશેલા 
ભાાંખે છ ે તેથી એને આલા બખત–બુલા–ીય–
ફાલા–ાદયી–વાધુ–ભોરલી ભી જામ છ.ે વભાજ 
ભાાંખે અને તેને ભે નશીં એલુાં ત ફનતુાં નથી. 
ભાાંખ–ુયલઠાના લામુભાંડભાાં ઔળે ળુન્માલઔાળ 
યશેત નથી. 

●દદીનુાં ચીત્ર● 

વુયત જલેા ળશેયભાાં આલા બખત–ીયની 
વાંખ્મા એઔ શજાયથી છી નશીં શમ. જ ેબખતના 



આણ ભાાંદ વભાજ         http://govindmaru.com/        65 

 

ચડા ભળ્યા છ ે તે 2001ની વારના છ.ે ઔદાચ, 
એઔાદ–ફે ચડા છા ણ ભળ્યા શળે. જ ેચાય 
ચડા ભળ્યા છ ે તેભાાં દદીનાાં ુયા નાભ, 
વયનાભા, વ્મલવામ અને ઔેટ્રાઔભાાં ત એભના 
ઔુટ્મુ્ફીજન અને વખાવમ્ફન્ધીનાાં નાભ–
વયનાભા ણ રખ્માાં છ.ે આ ફધાની લીખત 
લાાંચતા વભજામ છ ે ઔે રુઢીચુસ્ત ખણાત આણ 
વભાજ આલા ક્ષભતાલીશણા રઔ વભક્ષ તાનાાં 
ભન (અને તન ણ) વા‘લ કુલ્લા ઔયી દે છ.ે આ 
ઉગાડ એટ્ર ફધ શમ છ ેઔે તે ભાશીતી ભેલીને 
ઔઈ ણ બુલ–ીય દદીનુાં, અાંગ્રેજીભાાં જનેે, બ્રેઔ–
ભેઈરીંખ ઔશે છ ેતે, ઔયી ળઔે. જ ેચાય ચડા ભળ્યા 
છ ે તેભાાં 771 દદીની ુયી ક વાથેના 
ઉલ્લેક છ.ે એભ ધાયી રઈએ ઔે એઔ લાભાાં આ 
બખતે આ ચાય ચડાભાાં  વભાલલાભાાં આવ્મ છ ે
એટ્ર જ ધાંધ ઔમો છ ેઅને તે ધાંધ યજયેજ ઔમો 
છ ે એટ્રે ઔે યલીલાયની અને ફેવતા લાની ણ 



આણ ભાાંદ વભાજ         http://govindmaru.com/        66 

 

એણે યજા રીધી નથી ત યજ એની દુઔાને વયેયાળ 
નલા ફે ગ્રાશઔ દદી ફનીને આલતા શતા. ચડા 
જોતાાં દેકામ છ ે ઔે ભાતા ફનલાની આઔાાંક્ષાલાી 
ભશીરાને ત એ એઔ ભશીનાના આાંતયે ‘ઔયલા’ 
ભાટ્ ે ફરાલત શત. ફીજા ગણા દદીને તે 
એઔાધીઔલાય ફરાલત શત. ચડા જોતાાં ુન: 
ભુરાઔાત ભાટ્નેી વયેયાળ ત્રણની ભુઔી ળઔામ એટ્રે 
ઔે, એની દુઔાને વયેયાળ યજના ફે નલા અને ત્રણ 
જુના દદી આલતા શતા. જો ળશેયભાાં આલા 
બખત–ીય 1,500 આવાવ શમ ત વુયતભાાં 
યજ નલા 3,000 ભાણવ આ અઔથીત યખના 
સ્લેચછાએ યખી ફની આલા અનાધીઔૃત ભાણવ 
ાવે જામ છ.ે નીચેન ઔઠ તાવતા દેકામ છ ે ઔે 
આલા દદીભાાં 20 ટ્ઔા વુયત ફશાયના રઔ છ.ે 
યજના નલા 3,000 ભાણવની વયેયાળ લાુંતે એઔ 
મા ફીજા બખત–ીય ાવે જામ છ!ે એભાાંથી 20 
ટ્ઔા ફશાયના ફાદ ઔયીએ ત વુયતના રઔના 
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આાંઔડ આળયે આઠ રાક એાંવી શજાયન થામ. 
વુયતની સ્થાનીઔ લવતી જો વ રાકની(2001 
પ્રભાણે) ભુઔલાભાાં આલે ત ભાત્ર એઔ લાભાાં એની 
અડધી લવતી બુલા–બખત–ીય–વાધ–ુભોરલી–
ાદયી ાવે તાની વભસ્મા રઈને જામ છ.ે આ 
આાંઔડ ચોંઔાલનાય છ.ે તે આણા ભાાંદા વભાજની 
વાક્ષી ુયે છ.ે 

ઔઠ–1 

વુયતના એઔ બખતના દદીની ભાશીતી  
(ઈ.વ. 2001) 

1 2 

ષ્ડી 465 

ુરુ 306 

ઔુર વયલા 771 
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ઔઠ–2 

વુયતના એઔ બખતના દદીની ભાશીતી  
(ઈ.વ. 2001) 

1 2 

વુયત ફશાયના 121 *  

વુયતના 650 

ઔુર વયલા 771 

* જભેાાં નલ લીદેળના છ.ે 

આ ઔઠ વુચલે છ ે ઔે વુયત એઔ વ્માાયી–
ઓદ્યખીઔ ઔેન્દ્ર શલાથી ફશાયખાભથી અનેઔ 
રઔની અલયજલય યશે છ.ે આ અને આલા અન્મ 
બખત–ીયની ખ્માતી ઔણોઔણા ફશાયખાભના 
રઔને ણ શોંચતી શળે. એભાાંના અઔથીત યખથી 
ીડાતા 121 દદીની લીખત જોતાાં એલુાં વભજામુાં 
છ ેઔે એભાાંના ભટ્ા બાખના રઔ એભનાાં ઔુટ્મુ્ફના 
વભ્મની જાણઔાયી શેઠ બખતની વેલા રતેા શતા. 
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અરફત્ત, ુત્ર ઝાંકનાલાી અને પે્રભ પ્રઔયણભાાં 
વડામેર દદીભાાંના ભટ્ા બાખના દદી 
બખતની વલેા કાનખી યાશે રેતા દેકામા શતા. 
ફશાયખાભના દદી ઔદાચ ભુરાઔાત ખુપ્ત 
યાકલાના શેતુથી વુયતના બખતની વેલા રેતા શમ 
એલુાં ફન્મુાં શમ. આભ છતાાં ફશાયખાભના 
દદીન લીવ ટ્ઔાન આાંઔડ ભટ્ છ.ે જ ે
બખતના ચડાના આધાયે આ ભાશીતી ભે છ ેત ે
તે ભુ ફશાયખાભન છ ેતેથી ઔદાચ એના જુના 
વમ્ઔોને યીણાભે ણ એને ત્માાં ફશાયખાભથી 
ભટ્ી વાંખ્માભાાં દદી આવ્મા શળે. ઔઠા–1ભાાં 
દળાાવ્મુાં છ ેતેભ ઔુર 771 દદીભાાંથી 465 ભશીરા 
દદી છ.ે ષ્ડીના જીલનભાાંની ભુબતુ 
અનીશ્ચીતતા, જલેી ઔે, તદ્દન નલા ગયને 
(વવયાને) તીઔુાં ફનાલીને જીલલાનુાં, ફાઔ ેદા 
ઔયલાનાાં, તીને આધીન જીલન જીલલાનુાં અને 
તેભાાંની ઔેટ્રીઔના ભાથે દુ:કવબય લૈધવ્મ ઠઔી 
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ફેવાડામ તે આજીલન જીયલલાનુાં, એભને વતત 
વતાલતી શમ છ.ે ઉયાાંત ઔુટ્મુ્ફ યની આથીઔ 
વભસ્માન બખ શેરા એ ફનતી શમ છ.ે 
વયેયાળ ળીક્ષણ છુાં શમ છ.ે યમ્યાખત ભતાાં 
વાંસ્ઔાયને યીણાભે એન અબીખભ અલૈજ્ઞાનીઔ–
ઈયેળનર શમ છ.ે આ ફધાનુાં ઔુર યીણાભ એ 
આલે છ ેઔે તે આ અઔથીત યખની વશેરાઈથી અને 
લધાયે પ્રવાંખએ બખ ફને છ.ે આ બખતના ઔુર 
દદીના ચારીવ ટ્ઔા ુરુ દદી શલાથી સ્ષ્ટ 
થામ છ ે ઔે લૈજ્ઞાનીઔ અબીખભ ઔેલલાભાાં અને 
ભાનવીઔ તન્દુયસ્તી જાલલાભાાં ુરુ ણ ઉણા 
ત ઉતમાા જ છ.ે વુયત ફશાયના દદીભાાં 
લીદેળના નલ દદીન વભાલેળ થત શત. આ 
નલભાાંથી ાાંચ ભશીરા શતી. લીદેળભાાં લવનાયા 
બાયતીમ વભાજનાાં ફધા જ રક્ષણ વાથે રઈને 
લીદેળ જામ છ.ે આથી આલા ફીનનીલાવી 
બાયતીમ ણ આલા બખત ાવે આલે ત ે
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સ્લાબાલીઔ છ.ે આભ છતાાં, ાાંચ–વાત ધયણ 
બણેરી અને જનેે ભાટ્ ેઔઈ ણ પ્રઔાયનુાં દુ:ક દુય 
ઔયલુાં અળક્મ છ ેએલી વ્મક્તી ાવે એઔ લાભાાં નલ 
લીદેળલાવી બાયતીમ જામ ત એ શઔીઔત જ 
બખતના ‘અશમ્’ને કુફ ે એ વભજી ળઔામ તલેુાં 
છ.ે 

બખત ાવે આલેરા નલેઔ ફીનનીલાવી 
બાયતીમ યખી ૈઔી એઔાદ ભાટ્ ેબખતે ભાયેર 
તુક્ક જો વાચ ડી જામ ત એ ડૉરયીમા 
ફીનનીલાવી બાયતીમ એના ય જરુય ઔૃા 
લયવાલળે. એલા દાકરા નોંધામા છ ે ઔે એભાાંના 
ઔેટ્રાઔે આલા બખતને એભના દેળભાાં ફરાલી 
દીધા છ.ે એની વાથે બાખીદાયી ઔયીને ફીનનીલાવી 
બાયતીમ લીદેળના એના જલેા બાયતીમને ગ્રાશઔ 
ફનાલી કુફ ઔભામા છ.ે લા ફે લાભાાં આલા બખત 
લૈશ્વીઔ બખત–બુલા–વન્ત ફની ખમા છ.ે 
વન્તલીદ્યાનુાં ણ લૈશ્વીઔીઔયણ થઈ યહ્યુાં છ!ે વાથે જ 
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અલૈજ્ઞાનીઔતાન પુગ્ખ રઔાયાભાાં આઔાળ વાથે 
દસ્તી ઔયલા ભાાંડ ેછ.ે જ્માયે લૈજ્ઞાનીઔતા એઔ એઔ 
ખથીમુાં ચઢતા શાાંઔી જામ છ.ે આ બખત બરે જાત ે
આક્રભઔ એલુાં ફજાય ક્રીમા અજભાલતા નશીં શમ; 
છતાાં ચચીવેઔ દદી એલા શતા ઔે જભેને 
બખતના એજન્ટ્એ ભઔરેરા. આ એજન્ટ્ ભશદાંળે 
બખતના વખા, વમ્ફન્ધી અથલા અઔસ્ભાતે જભેનુાં 
ઔાભ થઈ ખમુાં શમ તેલા દદી શતા. ભટ્ા બાખના 
દદી શીન્દુ શતા. 771ભાાં ભાાંડ 71 દદી 
ભુવરભાન શતા. ાાંચેઔ ક્રીશ્ચીમન શતા. લીવઔે જનૈ 
શતા. આ આાંઔડાન અથા એલ નથી થત ઔે 
શીન્દુ વીલામની ઔભના રઔ લૈજ્ઞાનીઔ 
દૃષ્ટીલાા છ.ે બખત–બુલા–ીયની વન્દખી ણ 
ઔભના આધાયે થામ છ.ે શીન્દુ બખત–બુલા 
ાવે જામ છ.ે ભુવરભાન એભના ીય ાવે જામ 
છ.ે અન્મ ઔભના ણ એલા જ એભના ધભાના 
અલૈજ્ઞાનીઔતા લધાયતા ભાખાદળાઔ છ ે જ. ભટ્ા 



આણ ભાાંદ વભાજ         http://govindmaru.com/        73 

 

બાખના દદીએ ભાધ્મભીઔ ઔક્ષાનુાં ળીક્ષણ રીધરેુાં 
શતુાં. જ્માયે અલ્વાંખ્મ સ્નાતઔ શતા. અડધા 
જટે્રા દદી ઉરા ભધ્મભ લખાના અને શ્રીભન્ત 
લખાના શતા. ખયીફ ભાટ્ ેઆલા ભોંધા બખત ાવ ે
જલુાં એ એભની ળક્તી ફશાયની લાત છ.ે ખયીફની 
લવતીભાાં કુફ છી યઔભ રઈને અલૈજ્ઞાનીઔ એલુાં 
ભાખાદળાન આતા બુલા–બખત શમ છ.ે આથી આ 
અલૈજ્ઞાનીઔતાના ધાંધાભાાં ણ આથીઔ સ્તય એટ્રે ઔે 
શ્રીભન્તાઈ ને ખયીફાઈ ઔાભ ઔયે છ.ે શ્રીભન્ત અને 
ઉરા ભધ્મભ લખાના દદી ભાટ્ ેઉંચી પી રઈને 
અલૈજ્ઞાનીઔતા લધાયતા વાધુ–ભોરલી શમ છ.ે 

આથી આ બખત ાવે અન્મ ઔઈ ધભાના 
અને અન્મ સ્તયલાા નશીં આલતા શમ તેન અથા 
થત નથી ઔે તે લજૈ્ઞાનીઔ અબીખભલાા શમ 
છ.ે એભના ધભા અને લખા પ્રભાણેના જ ેબખત–ીય 
શમ છ.ે તેભની ાવે એભન અઔથીત યખ રઈને 
જતા શમ છ.ે આભ આ અઔથીત યખની વાથ ે
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આણા ુયાણા યખ વામ્પ્રદામીઔતા અને લખાબેદ; 
ણ રાખુ ડરેા છ.ે અરફત્ત, દયેઔ બખત–ીયના 
દદીભાાં થડા અલાદ ભતા શમ છ.ે 

 

 
 
  

‘વત્મળધઔ વબા’નુાં ભાવીઔ 
‘વત્માન્લેણ’નુાં લાીઔ રલાજભ : 
રુીમા 200/- (વભ્મદ વાથે) 

અને  
આજીલન : રુીમા 2,000/-  

વત્મળધઔ વબા,  
C/0 શ્રી. ળાં. પ. અગ્રલાર ટ્રસ્ટ્ 
8/1308, યાંખીલ્દાવ ભશેતાની 

ળેયી, ખીુયા, વુયત. 
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ભાણવના જીલનભાાં આઔાાંક્ષા, 
વભસ્મા અને પ્રતીઔુ યીસ્થીતી 
ેદા થામ છ.ે આ અાંખેના ઉચાય 
ભાટ્ ે તે બખત–ીયને ત્માાં જામ 
છ.ે એભને એટ્રી ફધી શ્રદ્ધા શમ 
છ ે ઔે એભના ઔઈ ણ વલારન 
જલાફ બખત–ીય આી ળઔળે 
જ એલુાં દૃઢતાુલાઔ ભાને છ.ે ભેરા 
ચડાન અભ્માવ ઔયતાાં વભજામ 
છ ે ઔે આ પ્રઔાયના વલારનુાં 
લખીઔયણ થઈ ળઔે તેભ છ.ે દયેઔ 
દદીન વલાર અનક શત નથી. 
એભના ગણા વલાર વભાન રક્ષણ 
ધયાલતાાં દેકામાાં છ.ે 
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4 

લૈલીધ્મવબય દદો 
 અનુક્રમણીકા 

ભાણવના જીલનભાાં આઔાાંક્ષા, વભસ્મા 
અને પ્રતીઔુ યીસ્થીતી ેદા થામ છ.ે આ 
અાંખેના ઉચાય ભાટ્ ેતે બખત–ીયને ત્માાં 
જામ છ.ે એભના ઔઈ ણ વલારન જલાફ 
બખત–ીય આી ળઔળે જ એલુાં તે 
દૃઢતાુલાઔ ભાને છ.ે ભેરા ચડાન અભ્માવ 
ઔયતાાં વભજામ છ ે ઔે આ પ્રઔાયના વલારનુાં 
લખીઔયણ થઈ ળઔે તેભ છ.ે દયેઔ દદીન 
વલાર અનક શત નથી. એભના ગણા 
વલાર વભાન રક્ષણ ધયાલતાાં દેકામાાં છ,ે 
આથી આ 771 દદીના વલારનુાં લખીઔયણ 
થઈ ળક્મુાં છ,ે જ ેઆ પ્રભાણે છ ે: 
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ઔઠ–3 

વુયતના એઔ બખતના દદીના 
વલારનુાં લખીઔયણ (ઈ.વ. 2001) 

ક્રભાાંઔ વલારન લખા દદીની વાંખ્મા 

1 ઔોટ્મુ્ફીઔ 307 

2 આથીઔ 225 

3 ળાયીયીઔ યખ 239 

ઔુર વયલા... 771 

●ઔોટ્મુ્ફીઔ વલાર● 

771ભાાંથી વોથી લધાયે એટ્રે ઔે 307 
વલાર, ઔોટ્મુ્ફીઔ વલાર છ.ે વભાજન ફશુ ભટ્ 
બાખ નાની ભટ્ી ઔોટ્મુ્ફીઔ વભસ્મા ઉબી ઔયે છ ે
અથલા એભાાં પવામેર શમ છ.ે 

આ વભસ્માભાાંથી ભુક્ત થઈને ઔામો 
ઔયલાન વભમ આલા ભાણવને ભત નથી. 
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ઔોટ્મુ્ફીઔ વલારભાાં ભુખ્મત્લે છઔયીના રગ્ન 

‘વાયા’ ગયભાાં થામ, વખણભાાં, વમ્ફન્ધભાાં અને 
પે્રભભાાં નાભુઔયય જતી વ્મક્તી, તડતુાં 

ભાતૃત્લ, ુત્ર આઔાાંક્ષા, ભટ્ા બાખના 
ઔીસ્વાભાાં તી અને થડા ઔીસ્વાભાાં બાઈ 

અને ીતાની દારુની રત, તી અથલા ત્ની 
વાથે ભનભેન અબાલ, પે્રભી/પે્રભીઔા તયપથી 

સ્લમાંબુ વભાણની આઔાાંક્ષા, યકાત અથલા 
યુરુ વાથેના જીલનવાથીના વમ્ફન્ધ, ત્મક્તાની 
તીખૃશે ુન: પ્રલેળની આઔાાંક્ષા, ગય છડી ખમેરી 
ત્ની ુન: શ્વવુયખૃશે આલે તેલી તીની આઔાાંક્ષા, 
જલેા વલારન વભાલેળ થામ છ.ે એઔ ુયે એની 
ત્નીના અન્મ ુરુ વાથેના વુાંલાા વમ્ફન્ધની 

ચચાાભાાં યુરુને ‘યકાત’ તયીઔે કાવ્મ છ.ે 

ઔોટ્મુ્ફીઔ વભસ્મા ભાણવને કુફ 
વતાલતી શમ છ.ે 
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ઔેટ્રાઔ ભાણવ ત વભસ્માને યીણાભે 
રાખણીની એટ્રી ફધી ઉત્ઔટ્તા અનુબલ ે છ ે ઔે 
જાણે ગેરા ફની જામ છ.ે આ પ્રઔાયની 
વભસ્માના ઉઔેર ભાટ્ ેતે કુફ જ નાણાાં અને 
વભમ કચી નાાંકે છ.ે ઔોટ્મુ્ફીઔ ભયચે ભાની 
રીધેરા દુશ્ભનને કતભ ઔયી નાાંકલા વુધીની 
લેયલૃત્તીના લયલા પ્રદળાન ઔયત એઔ ત્રને જોઈએ.  

આ ત્ર રેકઔે ફે ભશીનાના ટ્ુાંઔા ખાાભાાં 

બખતને રાાંફા રાાંફા ાાંચ ત્ર રખ્માાં છ.ે આ 
દદી બખતન કુફ રાડઔ ‘બાણીમ’ થઈ ખમ 

શત. ભ્રાભઔ ઉચાય ઔયાલલા ભાટ્ ેઆ દદીએ 

બખતને ‘.ુ ભાભા’થી વમ્ફધન ઔયીને જ ેત્ર 
રખ્મા છ,ે તેભાાંથી ાાંચ ત્ર ‘વત્મળધઔ વબા’ 

અને તેના વશભન્ત્રી ભાધુબાઈને શાથ રાગ્મા છ.ે 
તેભાાં વ્મક્ત થતી લેયની રાખણીની ઉત્ઔટ્તા 

દળાાલતા ઔેટ્રાઔ અાંળ આ પ્રભાણે છ ે: 
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– આખલાાનુાં ભખજ એલુાં ફનાલી દ ઔે 
અભે ઔશીએ તે ઔયે... અભે એને અભાયા ગયભાાં ખ 
ભુઔલા દેલા ફીરઔુર યાજી નથી. તેથી તેનુાં ભખજ 
પેયલી નાાંક... 

– આ ત્રણે જણને તાત્ઔારીઔ રઔલા અલસ્થા 
ધાયણ ઔયાલ. તાત્ઔારીઔ જીન્દખીબય ભાટ્ ે
થાયીલળ ઔય. 

– ભાયી જઠેાણીન આજીલન ભાટ્ ેેળાફ તથા 
ઝાડ ફને્ન શમ્ભેળ ભાટ્ ેફન્ધ ઔયી દ અને ભયેરા 
ભુડદા વભાન આાંખી ણ ઉંચી ન થામ એટ્રી 
અળક્તી તેનાભાાં દાકર ઔય. શમ્ભેળ ભાટ્.ે 

– ભાય નાન બાઈ (અને અન્મ) યશેલા 
આલલાના છ,ે ત તેને યાત્રી વભમભાાં એભના ય 
તભાચાન ભાય ડ ેતભે જ તે ફન્ન ેબખેા થામ 
(વમ્બખ ઔયે –વુ.ળાશ) ત્માયે ળયીયભાાં કટ્ી 
અવય ચારુ થઈ જામ... ‘ભાભા દેલા’ તભાયા 
શલનભાાં ભાયા ફન્ને બાઈને તેભ જ ફન્ને 
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બાઈની ત્નીન બખ રઈ ર. (શલનની 
ધાભીઔતાન લાસ્તલીઔ ભભા આ ભાાંખણીભાાં વ્મક્ત 
થામ છ.ે –વુ.ળાશ) 

– ભાયી અખાઉ રકેરી તભાભ પ્રાથાના 
તાત્ઔારીઔ અત્માયે ુયી ઔયલા ભશેયફાની ઔયળ. 

આ ત્ર લાાંચતા દયેઔને વભજાલુાં જોઈએ ઔે 
આણા વભાજભાાં ‘અઔથીત યખ’ ઔેટ્ર ઉંડ અને 
વ્માઔ પ્રવયેર છ.ે બખત ભાાંડ ભાધ્મભીઔ ળીક્ષણ 
ુરુાં  ઔયી ળક્મ છ.ે દદી સ્નાતઔ થમેર દેકામ છ.ે 
દદીના ભનપ્રદેળભાાં બાઈ અને બાબી લીરુદ્ધ 
પ્રભાણ ફશાયન દ્વે ેદા થમ છ,ે આ દ્વેન ઉઔેર 

એને ભત નથી. એ ભાટ્ ે અધીઔૃત 
ભનચીઔીત્વઔ ાવે જત નથી; યન્તુ શજાય 

રુીમા કચીને કટ્ા ઉામ ભાટ્ ે કટ્ા ભાણવ 
ાવે જામ છ.ે એને ુજ્મ ભાને છ.ે એ ‘બખત–

ભાભાને દેલ’ ભાની એની ાવે ફધા ઉઔેર ભાાંખે 
છ.ે 
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ઔોટ્મુ્ફીઔ વભસ્મભાાં જ ે ભુખ્મ પ્રશ્ન ફાઔ 
પ્રાપ્તીન છ ેતે ભાટ્ ેએઔ ભુસ્રીભ ફાઈ અાંખે બખત ે
એના ચડાભાાં નોંધ રકી છ ેઔે, એઔ છઔયી છી 
ુત્રપ નથી, ભાવીઔ વયકુાં આલતુાં થામ અને ુયા 
ભાવે ફાઔ આલે તલેી ભનની ઈચછા ુયી થામ. 
(બખતે ત્માય ફાદ ફાઈને ‘ઔયલા’ ભાટ્ ેફરાલેરી, 
ફાઈ ખઈ શતી ઔે ઔેભ તેની નોંધ ચડાભાાં નથી.) 

●આથીઔ વલાર● 

ઔુર 771 વલારભાાંથી બખતને વોથી છા 
એટ્રે ઔે 225 આથીઔ વલાર ભળ્યા છ.ે એભાાંના 
ચાવ ટ્ઔા વલાર ત લી ાછા ઔોટ્મુ્ફીઔ 
ઝગડાભાાંથી ેદા થમેરા છ.ે આભ આણા 
વભાજભાાં ભુખ્મ વભસ્મા ત ઔુટ્મુ્ફભાાંથી જ ેદા 
થામ છ.ે આથીઔ વલારભાાં ભુખ્મત્લે ઔુટ્મુ્ફના 
વભ્મ લચચે ભીરક્તની લશેંચણી, ભીરક્તનુાં અને 
તેભાાંમે ભઔાનનુાં લેચાણ, ધાંધ લધાયલ, શયીપને 
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ભશાત ઔયલ, દેલા નાફુદી, યદેળથી લયદી 
ભેલલી, ખાભ છડીને આલેરાની ખાભની 
ભીરક્તભાાં અશીં ફેઠા બાખ ભેલલા, જલેા પ્રશ્નન 
વભાલેળ થામ છ.ે બખતના ચડાન અભ્માવ 
ઔયતાાં ભારુભ ડ ે છ ે ઔે ફશાયખાભથી આલતા 
દદીની ભુખ્મ વભસ્મા આથીઔ ફાફતની છ.ે 
કુફ આશ્ચમાઔાયઔ યીતે એ શઔીઔત પ્રઔાળભાાં આલે 
છ ેઔે સ્થાનીઔ દદી ૈઔી ગણી ભશીરા બખત 
ાવે આથીઔ પ્રશ્ન રઈને આલી શતી. ઔુટ્મુ્ફની 
આથીઔ યીસ્થીતી ભાટ્ ેબરે ુરુપ્રધાન વભાજભાાં 
ુરુનુાં ઉત્તયદામીત્લ શમ છતાાં એનાાં યીણાભ 
ભશીરાએ બખલલાના છ,ે તેથી એની તીવ્ર ઈચછા 
શમ છ ે ઔે ઔુટ્મુ્ફની આથીઔ વભતુરા જલામ. 
બખતના ચડાની નોંધ લાાંચતા સ્ષ્ટ થામ છ ે
ઔે ભટ્ા બાખની ષ્ડી આથીઔ યીસ્થીતી 
વુધાયલા તાન વીધ પા આી ળઔતી નથી. 
વાભાજીઔ અને ઔોટ્મુ્ફીઔ યીસ્થીતી એભને વક્રીમ 
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થલા દેતી નથી. આથી તે ભુાંઝામ છ.ે યીણાભે 
બખત ભાયપતે આથીઔ યીસ્થીતી વુધાયલાન 
ભી્મા પ્રમત્ન ઔયીને તે ઔાંઈઔ ઔમાાનુાં આશ્વાવન 
રે છ.ે આ ફધા જ પ્રઔાયના વલાર ‘અઔથીત 
યખ’ની ચાડી કામ છ;ે છતાાં એ દદાના ભુભાાં 
ઔાંઈઔ ઔમાાનુાં આશ્વાવન ભેલલાની તારાલેરી ણ 
દેકામ છ.ે 

ફશાયખાભથી વુયતભાાં આલતા ુરુ ભશદ્ 

અાંળે આથીઔ પ્રલૃત્તી ભાટ્ ેઆલતા શમ છ.ે એ 
જ પ્રલૃત્તીને રખતી વભસ્મા એભને વતાલતી 

શમ છ.ે આથી ફશાયખાભથી આલતા દદી 

ૈઔી ભટ્ા બાખના ુરુ આથીઔ વભસ્મા ભાટ્ ે
બખત ાવે આલે તે વભજી ળઔામ તેલુાં છ.ે 

ભુબુત યીતે ત ઔોટ્મુ્ફીઔ લાયવાને રખતા 
પ્રશ્નભાાંથી ભીરક્તની લશેંચણીના આથીઔ પ્રશ્ન 

ેદા થામ છ,ે જ ે બખતને ભેરા દદીની 
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ઔથનીભાાંથી સ્ષ્ટ થામ છ.ે એલા એઔ દદીની 

ઔથની આ પ્રભાણે છ ે (અવર કાણ ખુપ્ત 
યાકીન)ે : 

–જમ ખુરુદેલ 
–અડધ બાખ બાઈ ાવે છ.ે એને જરુય ન 

શલા છતાાં શેયાનખતી ઔયલા આત નથી. તેને 
બાખે ડતા ૈવા ચુઔલલા છતાાં ણ ના ાડ ેછ.ે 

–ુય બાખ ભી જામ ત ભઔાન ભારીઔ 
ાવેથી આ દઔુાન લાજફી બાલે લચેાતી રઈ 
ળઔામ. 

–ભાયા દીઔયાને રખબખ વાત ભશીના છી 
ગાત છ ે એલુાં જ્મતીીએ ઔશેરુાં તેનુાં યક્ષણ થામ 
તેલુાં મગ્મ ઔયળજી. 

–ધાંધાની તથા ફીજી ઉગયાણી આલતી નથી. 
આભ, આ ધાંધાદાયી બખત ાવે ઔેટ્રીમે 

અેક્ષા યાકે છ.ે (1) ઔોટ્મુ્ફીઔ બાખન પ્રશ્ન 
નીલીધ્ને ાય ડ.ે (2) નલી દુઔાન કયીદી ળઔામ. 
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(3) ફીરઔુર અલૈજ્ઞાનીઔ એલા જ્મતીીએ છઔયા 
યની આલનાય ગાતનુાં એના ભખજભાાં ગારેરા 
બુતને દુય ઔયલાનુાં અને (4) ફધી ઉગયાણીનાાં નાણા 
ભેલલાના. અભદાલાદની ‘ઈન્ડીમન ઈન્સ્ટ્ીટ્યુટ્ 
ઑપ ભેનેજભેન્ટ્’ના સ્નાતઔ ધાંધાનુાં ઔામાક્ષભતાુલાઔ 
વાંચારન ઔયલા ભાટ્ ેઆકી દુનીમાભાાં જાણીતા છ.ે 
એ ફીચાયાને ણ આ ચાય વભસ્માના એઔી 
વાથે ઉઔેર રાલલા ભાટ્ ે યઔીએ ત એભને ણ 
વીન ડી જામ. આલા ભુશ્ઔેર વલારન ઉઔેર 
બખત ચટ્ી લખાડતા આી દેળે. આલુાં ભાનલુાં ળુાં 
એ તે એઔ યખ નથી? લધાયાભાાં યખન યખ ત 
એ છ ેઔે એઔ રેબાખએુ દીઔયા ય આલનાય ગાતનુાં 
બુત દદીના ભનભાાં ગાલ્મુાં છ.ે ત્રણ ત્રણ લીઔટ્ 
આથીઔ વભસ્માના ચટ્ીભાાં ઉઔેર રાલનાય 
બખતને ભાથે આ ચથી વભસ્માન ઉઔેર ણ ડાફા 
શાથન કેર છ,ે ભાનનાય ળુાં એઔ યખી નથી? 

●ળાયીયીઔ યખના વલાર● 
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ઔોટ્મુ્ફીઔ વલાર છી વોથી લધાયે વલાર 
એટ્રે ઔે 239 વલાર બખતને ળાયીયીઔ યખના 
ુછલાભાાં આવ્મા છ.ે દદીની ળાયીયીઔ યખની 
વભસ્મા ભાટ્ ે ણ બખત–ીય ય લીશ્વાવ 
ભુઔલાભાાં આલે છ,ે ત્માયે ત આણા વભાજ ભાટ્ ે
કુફ ચીંતા ેદા થામ છ.ે ળાયીયીઔ યખના ઉચાય 
ભાટ્ ેઅધીઔૃત ડૉક્ટ્ય છ ેઅને તે વમ્ુણા લૈજ્ઞાનીઔ 
ઢફે નીદાન ઔયીને ળક્મ તે ઉચાય ઔયે છ,ે એની 
ભાશીતી બખત ાવે આલતા દદીને શમ જ. 
આભ છતાાં, તે બખત–ીય ાવે જામ અને તેના 
ઔઈ ણ અખડભ ફખડભ ઉઔેરને આણ વભાજ 
સ્લીઔાયે એ ભાનવીઔ ‘અઔથીત યખ’ જ છ.ે એઔ 
બખત ાવે ળાયીયીઔ યખના લે 239 દદી 
આલે અને યખને લઔયાલે તેલ વભાજ ળાયીયીઔ 
યીતે તાંદુયસ્ત યશે એ ભાનલુાં લધાયે ડતુાં છ.ે 
આણ વભાજ અફજો રુીમા કચીન ે રાક 
ડૉક્ટ્યને તૈમાય ઔયે છ.ે એભાાંન ભટ્ બાખ વુયત 
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જલેા ળશેયી લીસ્તાયભાાં તાન વ્મલવામ ઔયે છ;ે 
છતાાં એઔ જ બખત ાવે લે ફસ્વથી ણ લધાયે 
ભાણવ ળાયીયીઔ યખના ઉઔેર ભાટ્ ે જામ ત ે
શઔીઔત જ ઔઈ ણ વભાજને ભાટ્ ેળયભજનઔ છ.ે 

ભટ્ાબાખની ભશીરા ફાઔ ભેલલા ભાટ્ ે
બખત ાવે જામ છ.ે તેનુાં ઔાયણ એ છ ે ઔે તે 
વભાજભાાં અને ઔુટ્મુ્ફભાાં તાનુાં સ્થાન ટ્ઔાલી 
યાકલા ભાાંખે છ.ે ઔુટ્મુ્ફભાાં વોથી દુ:કદામી દયજ્જો 
લીધલાન છ.ે ત્માય ફાદ લાાંઝણીન છ ે અને 
ત્માયફાદ ુત્રીની ભાતાન છ.ે આથી ફાઔ 
ભેલલા ભાટ્ ે બખત ાવે આલતી ભશીરાની 
વભસ્મા ળાયીયીઔ યખની નથી, ત ેએઔ ઔોટ્મુ્ફીઔ 
વભસ્મા છ.ે આથી તેલા દદીને ઔોટ્મુ્ફીઔ 
વભસ્મા શેઠ વભાલલાભાાં આલી છ.ે ઉયાાંત 
ફાઔનુાં શલુાં ઔે નશીં શલુાં તે ભાટ્ ેએઔરી ત્નીનુાં 
ળયીય જલાફદાય શતુાં નથી, તીનુાં ળયીય ણ 
જલાફદાય શમ છ.ે આથી આ ળાયીયીઔ યખને 
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રખતી વભસ્માભાાં ક્ષમ, ેટ્ભાાં ચુાંઔ, ેઢાભાાં 
દુ:કાલ, અનીન્દ્રા જલેા યખને વભાલલાભાાં આવ્મા 
છ.ે 

આ દદી બખતભાાં એટ્રી શ્રદ્ધા ધયાલે છ ે
ઔે તે દ્રઢતાુલાઔ ભાને છ ે ઔે બખત ભીરક્તના 
લેચાણથી ભાાંડી અનીન્દ્રા વુધીની વભસ્માના ઉઔેર 
આી ળઔળે! ફીજી ફાજુ તફીફી લીજ્ઞાનભાાં એટ્રુાં 
ફધુાં લીળીષ્ટીઔયણ આલી ખમુાં છ ેઔે ક્ષમની વુશ્રુા 
ઔયનાય તફીફ અનીન્દ્રાની વુશ્રુા ઔયલા ભાટ્ ે
તાની અળક્તી જાશેય ઔયે છ.ે આલા એભ.ડી. 
વુધી બણેરા આ બખત ાવે, બખતને ત્માાં 
જાણે ાણી બયતા શમ તેભ આ દદી તાના 
ળાયીયીઔ યખની વભસ્મા રઈને બખત ાવે જામ 
છ!ે 

 આ ‘અઔથીત યખ’ના દદીને બખતભાાં 
ઔેટ્રી ફધી શ્રદ્ધા છ ેતે ભાટ્ ેઆ એઔ ત્ર (અવર 
ક છુાલીને) લાાંચલ ુયત છ.ે  
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‘ઉંગ ગણી જ છી આલે. ઔઈ જાતનુાં ચેન 
ડ ેનશીં. ભન ભુાંઝામા ઔયે છ.ે છાતીએ બાયને બાય 
યશે છ.ે ઔઈ જાતનુાં બાન યશેતુાં નથી. આાંક ઉય 
બાય, અાંધાયા, ચક્કય જલેુાં યશે છ.ે વુનભુન ફેવી 
યશી ઔઈની વાથે ફરલા ચારલાનુાં ખભે નશીં. જીલ 
આઔુ–વ્માઔુ થમા ઔયે. શાથે અળક્તી, લધાયે 
કાલા–ીલાનુાં બાલે નશીં. ળયીયભાાં ઝીણ તાલ યહ્યા 
ઔયે. દલા–દારુ ખુણ ઔયતાાં નથી. રશી ચુવાઈ 
ખમેરુાં ફતાલ ે છ.ે આભને આભ તાયીક 23–12–
2000ના યજ ફયથી ળયીયભાાં પ્રલેળ ઔયેર છ,ે 
ત્માયથી આજદીન વુધી ઔઈના વાથે ફરલા 
ચારલાનુાં ખભે નશીં. ઔઈ ઔઈ લાય ગયભાાંથી નાવી 
જલાનુાં બાખી જલાનુાં, આગાત ઔયલાનુાં ભન થામ, 
છઔયા–છઔયી વાથે ણ ફરલા–ચારલાનુાં ખભે 
નશીં. 

આલી ફીરઔુર વાભાન્મ ઔશી ળઔામ તેલી 
ળાયીયીઔ અળક્ત અને એનીભીમા જલેા યખની 
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પયીમાદ રઈને આ દદી બખત ાવે આલરે. દદી 
તે જ ેલણાન ઔયે છ ેતે જોતાાં એણે એભ.ડી. થમેરા 
ડૉક્ટ્યને ણ ભલાની જરુય નથી. એના જ 
લીસ્તાયભાાં ઔઈ ણ એભ.ફી.ફી.એવ. દલીધાયી 
ડૉક્ટ્યને ભીને તે આ યખનુાં નીદાન અને ઉચાય 
ઔયાલી ળઔતે. એન યખ ણ ભટ્તે અને બખતન ે
જ ે યઔભ આી તેના ઔયતાાં છા કચાભાાં તે 
નીયખી ફની જાત. બખતે આ ફાઈનુાં જ ેલણાન ઔમુું 
છ ે તે જોતાાં એણે ભાધ્મભીઔ ળીક્ષણ રીધરેુાં શમ 
એલુાં ભારુભ ડ ેછ.ે એટ્રે ઔે, એના લણાન પ્રભાણેના 
યખનુાં નીલાયણ એભ.ફી.ફી.એવ. દલીધાયી 
ડૉક્ટ્ય ઔયી ળઔે તે ફાફત એ જાણતી શલી જ 
જોઈએ. તાના લીસ્તાયના એલા ડૉક્ટ્યને ભલાને 
ફદરે એના ગયથી ાાંચ ઔીરભીટ્યથી ણ લધાયે 
દુયના એલા બખતને તે ભલા ખઈ એ શઔીઔત જ 
વુચલે છ ે ઔે તાના ળાયીયીઔ યખની વભસ્માના 
કટ્ા ઉઔેરને ભેલલા ભાટ્ ેકટ્ા ભાણવ ાવે ખઈ 
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ઔે જ ેએન ‘અઔથીત યખ’ છ ેએ સ્ષ્ટ થામ છ.ે 
એના જલેા ફીજા 238 ળાયીયીઔ યખલાા ણ આ 
‘અઔથીત યખ’થી ીડાતા શતા એ કાતયીુલાઔ 
ઔશી ળઔામ.  

●અન્મ● 

આ ત્રણ પ્રઔાયના વલાર રઈને આલરેા 
દદી ઉયાાંત ઔેટ્રાઔ દદી વાલ અક્કર 
લખયના વલાર રઈને બખત ાવે આવ્મા શતા. 
એઔ દદી એલ આવ્મ શત ઔે જ ેએલી પયીમાદ 
ઔયત શત ઔે ખાભાાં લામુ બયાઈ ખમ છ!ે બખત 
તે ઔાઢી આે એલી એની અેક્ષા શતી. ફીજો દદી 
એલી પયીમાદ રઈને આલેર ઔે યાત્રે ાણી બયેર 
ટ્ાાંઔ વલાયે કારી થઈ ખમ શત. એનુાં ઔાયણ 
બખત ળધી આે! લી, ત્રીજો દદી એલ શત ઔે 
જ ે બખત ાવે ખમ શત તેનુાં ભાશીતી બખત 
ુલેના વાચા ચીઔીત્વઔ એભ.ફી.ફી.એવ. 
દલીધાયી ડૉક્ટ્યને ભી. આથી આ બરા ડૉક્ટ્યે 
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બખતને વીધુાં રખ્મુાં ઔે એને ત્માાં આલેર દદી 
રશીના ઉંચા દફાણથી ીડામ છ.ે એને નીમભીત 
રેલાની દલા રકી આલાભાાં આવ્માનુાં ણ બખતન ે
જણાવ્મુાં. એ દલા દદી ાવે શલાન અને નીમભીત 
વેલનથી યખ અાંઔુળભાાં યશેલાન દાલ ણ ડૉક્ટ્યે 
બખતને રકી જણાવ્મ. બખતે આ ત્ર દદીન ે
લાંચાવ્મ ણ કય. આભ છતાાં; એ 
એભ.ફી.ફી.એવ. દલીધાયીને ભશાભુકા ખણી આ 
બખત–દદીની ફેરડીએ ળાયીયીઔ યખને એભની 
આખલી યીતે કેંચી ઔાઢલાનુાં નક્કી ઔમુું શતુાં! આલા 
નીણામ રેનાયા વાચે જ ‘અઔથીત યખ’થી ીડામ 
છ.ે એઔ દદીના ઔીસ્વાભાાં એલી યભુજ થઈ ઔે 
બખતના ‘પ્રમત્ન’થી એઔ ફાઈને ભાવીઔ ધભા 
આલત ફાંધ થઈ ખમ. આથી, ફન્નેએ વાનન્દ 
સ્લીઔાયી રીધુાં ઔે ફાઔ આલળે. ફન્નેના આશ્ચમા 
લચચે એ ફાઈને છ ભશીના છી ુન: ભાવીઔ 
ધભાભાાં ફેવી એલી પયીમાદ રઈને ફાઈ એ જ 
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બખત ાવે ુન: ‘આલી’ શતી! આ બખતન ે
પયીમાદ વભજલા ભાટ્ ે જન્ભાક્ષયની કુફ છી 
જરુય ડ ે છ.ે 771ભાાંથી ભાત્ર છ જ વ્મક્તીના 
જન્ભાક્ષય એણે જોમા. ફીજી ફાજુ, એલા ઔેટ્રામે 
ફાલા અથલા ત જોળી એલા છ ેઔે જ ેજન્ભાક્ષય 
લીના પયીમાદ–દદો વભજી ળઔતા નથી. આટ્રી 
ફધી લીવાંખતતા છ ેતેથી જ આ આજની બુલા 
– ીય – વાધુ –ફાલા – ભોરલી – ાદયીની 
જભાત અલૈજ્ઞાનીઔતાની પ્રલતાઔ છ ે એભ ઔશી 
ળઔામ. 771 વ્મક્તીના વલારભાાં એઔ ણ 
વલાર ળૈક્ષણીઔ ફાફતન નશત એ કુફ જ 
આશ્ચમાઔાયઔ ગટ્ના છ.ે ફાઔન ઔે તાન પ્રલેળ, 
યીક્ષાના યીણાભની વાથે વાથે લખા ઔે ક્રભાાંઔ જલેા 
અનીશ્ચીતતાથી બયુય પ્રશ્ન 771ભાાંથી ઔઈને ણ 
વતાલતા નશતા! ળુાં આ બખતને એલા લખાભાાંથી 
ગયાઔી જ નશીં ભી એલુાં ગાયલુાં ઔે વભાજભાાં 
ળીક્ષણની ઔઈ અગ્રીભતા જ નથી એભ ધાયલુાં? આ 
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પ્રશ્ન લધાયે વાંળધન ભાાંખે છ.ે અન્મ ઔઈ બખતના 
ચડાના અભ્માવની આ ભુદ્દા ય ત જરુય છ ેજ. 
આ બખત ાવે યાજઔાયણી ણ આવ્મા નથી. 
આયાંખેત્રભ જલેી વાાંસ્ઔૃતીઔ પ્રલૃત્તીથી ભાાંડી કેરઔુદ 
જલેી પ્રલૃત્તીની વભસ્મા ઔઈ ણ દદીને વતાલતી 
નશતી! યાજઔાયણ ત ફીરઔુર અનીશ્ચીત એલ 
ધાંધ/વ્મલવામ છ ે તેથી યાજઔાયણીન ભટ્ 
બાખ ઔઈને ઔઈ બુલા–ીય ાવે જામ છ.ે આ 
ફીચાયા બખતને ત્માાં આલ ઔઈ ગયાઔ આવ્મ જ 
નશત, એલુાં ભેરા ચડાના આધાયે ઔશી ળઔામ. 
વાાંસ્ઔૃતીઔ, ફોદ્ધીઔ, કેરઔુદ, વાશવને રખતી 
પ્રલૃત્તી આણા ભાાંદરા વભાજભાાં ઔઈ સ્થાન 
ધયાલતી જ નથી, એથી એને રખતી ઔઈ વભસ્મા 
આણા વભાજની ઔઈ વ્મક્તીને વતાલતી શમ 
એલુાં લીચાયલુાં તે ફીરઔુર અલાસ્તલીઔ છ!ે 

♦ 
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‘વ દુ:કની એઔ દલા એટ્રે 

બખતની ભુરાઔાત’ જલેી નલી ઔશેલત 
ફનાલલી ડ ેએલુાં આ બખતના ચાય 

ચડા ફરે છ.ે ઔોટ્મુ્ફીઔ, આથીઔ 

અને ળાયીયીઔ યખની વભસ્મા રઈને 
અઔથીત દદાથી ીડાતા દદી 

બખતન ટ્ર ચઢતા શતા અને 
બખત ફધાને વાજા–નયલા ઔયી 

આત શત એલ ભ્રભ ેદા ઔયીને, તે 
ભ્રભને જાલી ળઔત શત. 
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ચાયે ચડાન અભ્માવ ઔયતાાં 

ભારુભ ડ્યુાં ઔે એ દેકીત બરે ફેધ્માન 

શલાન ડ ઔયત; યન્તુ દદીની 
અાંખત ફાફત ય કાવ ધ્માન આત. 

દદીનુાં નાભ, વયનાભુાં, વ્મલવામ ફયાફય 
નોંધી રેત. એ ફધુાં તે ભટ્ા અક્ષયે 

રકત. ત્માયફાદ જ ેઔાંઈ પયીમાદ શમ 
તે ફયાફય વભજામ તેલી યીતે રકત. 

ુત્ર ઝાંકનાલાીના નાભની વાભે અચુર 
ગડીમાનુાં ચીત્ર દયત અને ‘ઔયલા’ 

ભાટ્નેી તાયીક રકત, ભશીનાના 
અન્તયાની તાયીક આત, બાગ્મે જ ફે 

ભશીરાને એઔ તાયીક આી શમ એલુાં 
ફનતુાં. 
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5 

ઉચાયની ભ્રાભઔતા 

 અનુક્રમણીકા 

‘વ દુ:કની એઔ દલા એટ્રે બખતની 
ભુરાઔાત’ જલેી નલી ઔશેલત ફનાલલી ડ ેએલુાં આ 
બખતના ચાય ચડા ફરે છ.ે અનેઔલીધ 
ઔોટ્મુ્ફીઔ, આથીઔ અને ળાયીયીઔ યખની વભસ્મા 
રઈને અથઔથીત દદાથી ીડાતા દદી બખતન 
ટ્ર ચઢતા શતા અને બખત ફધાાંને વાજા–
નયલા ઔયી આત શત એલ ભ્રભ ેદા ઔયીને, તે 
જાલી ળઔત શત. ચાયેઔ લાની એની આ ધુતાતા 
ફાદ અન્દયઅન્દય વલાટ્ થમ. એઔાદ ફે 
નીભ્રાાન્ત થમા. આણા વભાજભાાં નીભ્રાાન્ત ત ગણા 
થમા છ;ે યન્તુ તે થમા ફાદ પ્રખટ્ણે સ્લીઔાયતા 
નથી ઔે તે ભુકા ફન્મા છ.ે આણે નાખયીઔ 
ન્મુનતભ અેક્ષીત વભાજરક્ષીતા ધયાલતા નથી ઔે 
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જથેી એલ લીચાય ઔયી ળઔીએ ઔે આણ ે ભુકા 
ફન્મા શતા, અન્મ ભુકા ફનલા જોઈએ નશીં. આલા 
બખત જલેા ધુતાને શાાંઔી ઔાઢલા જોઈએ. આણે જ ે
‘અઔથીત યખ’ના બખ ફન્મા છીએ તે અન્મ 
ફનલા જોઈએ નશીં એલ વભાજરક્ષી ખ્માર 
આણને આલત નથી. તેટ્રુાં વાભાજીઔ 
ઉત્તયદામીત્લ આણે ઔેલી ળક્મા નથી. વભસ્માના 
ઉઔેર ભાટ્ ે જે વાચ ઉઔેર આી ળઔે તેભનુાં 
ભાખાદળાન અને ચીઔીત્વા રેલાના વાદા યન્તુ 
નીયખી ભખજના રક્ષણને લીઔવાલલુાં જોઈએ. 
આણા ‘ભાાંદા વભાજ’ની આ ફીજી એઔ 
રાક્ષણીઔતા છ.ે વુયતની ‘વત્મળધઔ વબા’ના 
અરવાંખ્મ ઔામાઔય આ ઉત્તયદામીત્લને નીબાલ ે
છ;ે યન્તુ એભના પ્રમત્ન દયીમા જલેા વભાજભાાં 
કવકવ જલેા છ.ે વભાજભાાં જ ે થડાગણા 
વાંલેદનળીર ભાણવ છ,ે જ ેજ્ઞાતી–જાતી ધભાની ણ 
ઉય ઉઠી ળઔે તલેા છ ે અને કાવ ઔયીને જે 
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મુલાન છ ે એભણે વશજ બાલે આ ઉત્તયદામીત્લ 
નીબાલલુાં જોઈએ. 

ચાય–ાાંચ લાથી વુયતભાાં ધાભા નાાંકેરા આ 
બખતના ભ્રાભઔ ઉચાયથી નીભ્રાાન્ત થમેરા 
ઔેટ્રાઔએ ‘વત્મળધઔ વબા’ના ઔામાઔયન વમ્ઔા 
ઔમો. ઔામાઔયએ એ બખતની ધતુાતાન દાાપાળ 
ઔમો. એની ાવેથી એની વમ્ભતીએ ભેરા ચાય 
ચડાએ વભાજની રુગ્ણતાને પ્રઔાળભાાં આણી. 

વભસ્માથી ગેયામેરી વ્મક્તીએ ઔે યખથી 
ીડાતા દદીએ તાના વલારના ઉઔેર ભાટ્ ે‘જાતે’ 
ઔાંઈઔ ઔયલાનુાં શમ છ.ે આણ ેત ે‘અન્મ’ ઔાંઈઔ ઔયે 
અને તાને ઔળુાં નશીં ઔયલુાં ડ ે એલ અબીખભ 
ધયાલીએ છીએ. આ અબીખભને તે એટ્રા 
જોયથી લખી યશેતા શમ છ ે ઔે એભની નજય 
વભક્ષ વભસ્મા લીઔયા ફની જામ અથલા ત યખ 
જીલરેણ થઈ જામ ત ણ તે નીષ્ક્રીમતાન 
અબીખભ છડતા નથી. આ અબીખભ ભખજની 
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નફાઈ વુચલે છ.ે આ અબીખભને અનુરુ તે 
જ્માયે કટ્ા ઉઔેર ભાટ્ ેકટ્ા ભાણવની વન્દખી 
ઔયે છ ેત્માયે તે એઔ દદી ફની જામ છ.ે 

બખત–બુલા–ફાા–ીય–વાધ–ુભોરલી–
ાદયી આલા ભાણવના આ અબીખભ નફાઈ 
અને દદાને ફયાફય વભજ ે છ.ે તે જાણે છ ે ઔે 
એભણે એઔ એલુાં તેજલતુા યચલુાં જોઈએ ઔે જથેી 
આલા નફાાં ભનના ભાણવ (1) એભનાથી 
પ્રબાલીત થામ અને (2) વભસ્મા ઉઔેર ભાટ્ ે ૈવા 
આે. બખત–ીય–રઔ તેલુાં તેજલતુા યચે છ.ે 

આ યચના ઔમાા ફાદ તે એના પ્રબાલથી 
દદીના ભનભાાં એલુાં ઠવાલી ળઔે છ ેઔે એભની ાવે 
દૈલી ળક્તી છ,ે જનેી ભદદથી તે ઔઈની ઔઈ 
ણ વભસ્માન ઉઔેર આણી ળઔે તેભ છ.ે 

રખબખ ફધા જ ધભોના અને ફધા જ 
આથીઔ સ્તયના બખત–ીય, આથી વભાજભાાં 
પ્રલતાભાન પ્રચરીત લેળ શેયતા નથી. તે 
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ભશદ્અાંળે બુતઔાભાાં રાાંફા વભમથી જે દૈલી 
અાંળ અથલા કુદ દેલ ખણામા છ ેતેભના જલે લેળ 
શેયે છ ેઅને તેલ દેકાલ યાકે છ.ે 

આથી ભટ્ા બાખના બખત રાાંફા યેળભી 
ઝભ્બા અને અફટ્ીમુાં, રાાંફા લા, ટ્ીરા–ટ્ઔાાં 
અને ખાભાાં ભાા ચઢાલતા શમ છ.ે ભટ્ા બાખના 
ીય ઔાા ઝભ્બાાં, ભેંળલાી રાર આાંક અને 
લાાંઔીમા લાના ઝુલ્પા યાકતા શમ છ.ે એભનુાં 
ફરલાનુાં આજ્ઞાલાચઔ લાક્મભાાં શમ છ.ે તે 
જયા ભટ્ા ગાાંટ્થેી ફરતા શમ છ.ે ભતબેદ 
ાડનાયની વાભે ત્રાડ ાડતા શમ છ.ે 

લાતભાાં લચચે લચચે એભના શાથભાાંના 
ચીી, રાઔડી લખેયે અપાતા શમ છ.ે એભાાંના 
ઔેટ્રાાંઔને ામ ત આવાવ એભના જલેા જ 
ત્રણ–ચાય ચેરા અને એઔાદ–ફે રુાી ચેરી 
યાકતાાં શમ છ.ે એ વભસ્મા વાાંબતા શમ છ ે
ત્માયે જયા ફેધ્માનણે વાાંબલાન ડ ઔયતા 
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શમ છ ેઔે જથેી દદીને વતત એલ આબાવ થામ ઔે 
બખત–ીય અાથીલ એલી ઔઈઔ ળક્તી વાથે 
વાંદેળ વ્મલશાય ચરાલી યહ્યા છ!ે એ દદીની વાભે 
જ્માયે જુએ છ ે ત્માયે જાણે ઉઔાય ઔયતા શમ ત ે
યીતે જુએ છ ે– દૃષ્ટીાત ઔયે છ!ે એના ચેરા–ચેરી 
જાણે બખતની વલેાભાાં વતત યશેલાન ડ ઔયે છ.ે 

આભ ઔયીને તે દદીને એલી ‘વભજ’ 
આે છ ે ઔે બખત–ીયની દૈલી ળક્તીને ઔાયણે 

દદીની નાણાઔીમ–ળાયીયીઔ–ઔોટ્મુ્ફીઔ વભસ્મા 
ત દુય થામ જ છ;ે યન્તુ લધાયાભાાં ઐશ્વમા ણ 

ભતુાં શમ છ!ે આભ, દદીની ભજફુયીભાાં રારચ 
અને બમના ભવારા ઉભેયીને રખબખ બખત–

ીયન ભાનવીઔ ખુરાભ ફનાલી દેલાભાાં આલે છ.ે 
આટ્રુાં અને આલુાં ફધા જ બખત–ીય–

ફાલા–વાધુ–ભોરલી–ાદયી છ ે લધતે અાંળે 
વાભાન્મત: ઔયતા શમ છ.ે આ ફધાાંના સ્લરુ, 
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ધભા અને આથીઔ સ્તય અનુવાય ફદરામ છ.ે એ જ 
પ્રભાણે ઉચાયની ઔામાયીતી ફદરામ છ.ે  

અશીં એઔ શીન્દુ બખતના ચડા પ્રાપ્ત થમા 
છ.ે એ ભધ્મભ તથા શ્રીભન્ત લખાને વેલા આત 
શત તેથી તે પ્રભાણેની ઔામાયીતી, ભેરા ચડાને 
આધાયે, જણાલલાભાાં આલી છ.ે 

વાાંબીને કાતયી આી દેલી 
બખતના ચાયે ચડાન અભ્માવ ઔયતા 

ભારુભ ડ ેછ ે ઔે એ દેકીત બરે ફેધ્માન શલાન 
ડ ઔયત; યન્તુ દદીની અાંખત ફાફત ય ત ે
કાવ ધ્માન આત. દદીનુાં નાભ, વયનાભુાં અને 
વ્મલવામ ફયાફય નોંધી રેત. એ ફધુાં ત ે ભટ્ા 
અક્ષયે રકત. ત્માયફાદ જ ેઔાંઈ પયીમાદ શમ તે 
ફયાફય વભજામ તેલી યીતે રકત. 

ુત્ર ઝાંકનાલાીના નાભની વાભે અચુઔ 
ગડીમાનુાં ચીત્ર દયત અને ‘ઔયલા’ ભાટ્નેી તાયીક 
રકત. ભશીનાના આાંતયાની તાયીક આત. 
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બાગ્મે જ ફે ભશીરાને એઔ તાયીક આી શમ 
એલુાં દેકામુાં છ.ે 

છાતીભાાં ખબયાભણ, ેઢાના દુકાલા જલેા 
યખની પયીમાદણના છાતી–સ્તન અને ચાય–
ાાંચના ઔીસ્વાભાાં મની વુદ્ધાનુાં ચીત્રઔાભ ઔમુું શતુાં. 
સ્તન કુલ્લા ઔયાલીને જોલાની ળાંઔા એટ્રા ભાટ્ ેડ ે
છ ે ઔે (1) દયેઔ ચીત્ર અરખ છ.ે (2) ભટ્ા બાખની 
ષ્ડીનાાં ફન્ને સ્તન લચચે વભાનતા શતી નથી. 
બખતે ચીતયેરા સ્તન ણ અવભાન ઔદના છ.ે (3) 
જ ેસ્તન ભટ્ુાં શમ તેની ાવે તીયની નીળાની ભાયી 
‘ઔયલાનુાં છ’ે રકત. ગણી લાય ‘ડાફી’, ‘જભણી’, 
‘વુઔાઈ ખમેરુાં’, ‘ડાફી બ્રઔ’, ‘જભણી બ્રઔ’ જલેી 
વુચના ણ રકત. આ રકાણના આધાયે એ 
દદીને ઔાંઈ ને ઔાંઈ ‘ઔયત’. 

ફધા ચડાભાાં દદાનુાં નીલાયણ એલી યીત ે
ઔમુું છ ે ઔે જનેા આધાયે ઔશી ળઔામ ઔે તે વાચા 
ઉઔેર આી ળઔે એભ નશતુાં. દદીના કીસ્વાના 
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આધાયે શભ–શલન–આશલાન જલેા ઔામાક્રભ 
યાકત. ‘યીળીષ્ટ–1’ અનુવાયના શલનન કચા 
ખણલાભાાં આલે ત તે આઠ–દવ શજાય રુીમા 
વુધીન થામ. એલા કચાા તે નપ ચઢાલીને દદી 
ાવેથી ભેલી રતે. દદી નીશ્ચીત થઈ જત ઔે 
એની વભસ્માન ઉઔેર આલી જળે. 

દદીની યજની વાંખ્મા જોતાાં એ 
અઠલાડીમે એઔાદ શલન પ્રતીઔાત્ભઔ યીત ે ઔયીન ે
વાખભટ્ ે લીવ–ચચીવ દદીની જ્થાફન્ધ 
વભસ્માન એઔ શલન દ્વાયા ઉઔેર રાલત! 
અરફત્ત, બખતે દયેઔ દદી ાવેથી શલનના અરખ 
કચાા લવુર રીધા શલાનુાં વભજામ છ.ે 

એના ચડાભાાં એણે નાણાઔીમ 

વ્મલશાયના ઉલ્લેક નશીં થામ તેની ઔાજી 
યાકી છ;ે છતાાં છાભાાં રુીમા 70થી ભાાંડી 

રુીમા 1200 વુધીની પી રેત શત એલુાં તાયણ 
નીઔે છ.ે 
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ુત્ર/ફાઔની આઔાાંક્ષાલાીને તે લાયાંલાય 
(ભશીનાના આાંતયે) ફરાલત. જે લધાયે યઔભ 
આે તેભનુાં ઔાભ ત્લયીત ધયણે ઔયલાની નોંધ 
રકત. એ ‘લીઝીટ્’ે ણ જત. પે્રભભાાં બગ્ન થમેરા 
ાવેથી, એની આજ્ઞાને અધુયી યાકીને તે વ્મક્તીન 
પટ્ એ ભાંખાલત. ફે–ત્રણ અલાદ વીલામ 
ફધાએ પટ્ાની પટ્–સ્ટ્ટે્ નઔર આી શતી. એના 
ય એ ઔયલાનાાં ઔામોની નોંધ રકત. ઔઈના ય 
જ્માયે ભાયણ ઔે તાયણ ઔયલાનુાં શમ ત્માયે તે 
પયીમાદ ઔયનાય દદીના પટ્ાને ભાાંખત નશીં; યન્તુ 
જનેા ય ભાયણ/તાયણ ઔયલાનુાં શમ તેન પટ્ 
અચુઔ ભાાંખત. 

પટ્ાભાાં એઔથી લધાયે વ્મક્ક્ત શમ ત 
ભાયણ/તાયણ ભાટ્નેી વ્મક્તી ય એ નીળાની ઔયત. 
‘ભાયણ’ એટ્રે તે વ્મક્તી ય ભુઠ ભાયીને દદીનુાં 
ધાયેરુાં ઔાભ તેની ાવે ઔયાલલુાં. ‘તાયણ’ એટ્રે એલી 
ભુઠ દદી ય રાખી શમ ત તેભાાંથી દદીન ે
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છડાલલાન. જ્માયે દદી ભાાંખેરી પી આત ત્માયે 
બખત સ્થ ય જઈને ણ ભાયણ/તાયણ ભુઔી 
આલત.  

ભાયણ/તાયણભાાં બખત ઔઈ લીધી ઔયત 
શત તે ચડાભાાંથી જાણલા ભળ્યુાં નથી. દદીની 
ઈચછા શમ ત તે ધાયેરી વ્મક્તી ય ‘લળીઔયણ’ 
ઔયી આત શત. 

આભ આ ‘અઔથીત યખ’ ભાટ્ ેદદો તફીફને 
વન્દઔયે છ ે એટ્રુાં જ નશીં આખ લધીને 
ઉચાયન પ્રઔાય ણ દદી જ નક્કી ઔયતાાં દેકામ 
છ!ે વાંખ્માફન્ધ ઔીવવાભાાં દદી બખતને જણાલતા 
દેકામા ઔે બખતે ભાયણ ઔયલુાં, તાયણ ઔયલુાં ઔે 
લળીઔયણ ઔયલુાં! બખત તે પ્રભાણે ઔયી આત. 

આ વન્દબે એઔ દદીની પયીમાદ અને 

દદીએ જ વુચલેર ઉામ આ ‘અઔથીત યખ’ 
અને તેની ાછના બખતના તયઔટ્ને વભજાલ ે

તેભ છ.ે 
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(પયીમાદણના તીના ભાથાના બાખ ે
ઔુશાડીન ગા લાખતા દીલવે દીલવે એણ ે બાન 
ખુભાલી દીધેરુાં શતુાં. બાન ફીરઔુર નશતુાં ઝાડા–
ેળાફનુાં બાન નશતુાં. જાતે ફેવી ળઔત ણ 
નશત.) 

એઔ છઔયી છ.ે પ્રબુ યભાત્ભા ાવે નાની 
ફેફી લતી અયજ ખજુાયલાની છ.ે ફેફીના નવીફ ે
ફા ફેઠ થામ ઔેભ ઔયીને જોલાનુાં છ.ે 

પયીમાદણે આટ્રુાં જણાવ્મા છી તે જ 
ઉામ વુચવ્મ છ ેઔે : 

‘ઔુદેલતાની આણ ભુઔલાની છ.ે–નવીફ 
અનાલી રક્ષ્ભણ યેકા ભુઔલાની છ.ે’ 

ફશુ જ છા ઔીસ્વાભાાં બખતે નીદાન અને 
ઉચાય અાંખે ચડાભાાં રખ્મુાં છ.ે આ ઔીસ્વાભાાં 
એણે નીદાન ભાટ્ ેઆ પ્રભાણે રખ્મુાં છ ે: 

1. ત્રાવા ચયવ ાડીને તેને ડાફી છાતી 
જણાલીને તે ‘રાર છ’ે એલુાં રખ્મુાં છ.ે 
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2. ઉબા ચયવ ાડીને તેની વાભે ‘વેક્વ’ 
રખ્મુાં છ.ે તે જ ચયવલાા ચીત્ર નજીઔ તીય 
ચીતયીને જણાવ્મુાં છ ેઔે ‘ઉંગ છી છ’ે. 

3. ‘બાગ્મ ફ વારુાં  દેકાતુાં નથી.’ 
4. ‘શેરેથી જ વાંવાય વુકી નથી. ધણીનુાં 

વુક ફશુ જ છુાં. વાવયીભાાં ણ વુક જલેુાં ઔાંઈ 
જ લોથી ભેર નથી.’ 

5. ‘લીચાયલાનુાં લધાયે. ચેન ડ ેનશીં.’ 
6. ‘લાવના ભયી ખમેરી ફતાલે છ.ે ટ્ાઈભભાાં 

છુાં આલે.’ 
આભ, બખતે આ ઔેવભાાં નીદાન રખ્મુાં છ;ે 

યન્તુ ઉચાય અાંખે ઔળુાં રખ્મુાં નથી. પયીમાદણની 
ભુ લાત એના તીને ઔુશાડી લાખલાથી એ ફેબાન 
અલસ્થાભાાં યશેત શલાથી ેદા થમેરી 
યીસ્થીતીભાાંથી ભુક્ત થલાની છ.ે જ્માયે બખતનુાં 
નીદાન ડાફી છાતીલાા બાખ યના રાર 
નીળાનથી ભાાંડી ભયી ખમેરી લાવનાનુાં છ!ે આ 
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લાતને દદીની પયીમાદ અને નીદાન વાથે ઔઈ 
વમ્ફન્ધ નથી, જો આલા વમ્ફન્ધ લખયના દદા અને 
નીદાન થતાાં શમ ત ઉચાય ણ ફીરઔુર કટ્ી 
દીળાના જ શમ તે વભજી ળઔામ તેલુાં છ.ે 

આભ, બખત ફેધ્માન શલાન ડ ઔયત; 
યન્તુ ફયાફય વાાંબીને લીખતને ચડાભાાં 
ઉતાયી ઔયીને અવમ્ફન્ધીત નીદાન ઔયીને; છી 
અક્કર લખયના ઉચાય ફતાલત શત. દદી 
એને ઉચાય ભાનતા શતા તેથી એ ઉચાય ખણાતા 
શતા! દદીને એલ ભ્રભ યશેત ઔે એન અવયઔાયઔ 
ઉચાય થમ એટ્રે એ ઉચાય ખણાત! ડૉ. ઔલુયે 
એની આત્ભઔથાભાાં રખ્મુાં શતુાં તે પ્રભાણે એભના 
ીતાશ્રી સ્ટ્ળેન ય નના ાણીને ખાંખાજ 
ભાનતા શતા તેથી એને ખાંખાજ ભાનીને ીતા 
શતા. જોખાનુજોખ એઔાદ પ્રવાંખે એભની ભાાંદખી દુય 
થઈ શતી. આથી તે ભાનતા ઔે લીત્ર ખાંખાજ 
ીલાથી એભની ભાાંદખી દુય થઈ શતી. 
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એ જ પ્રભાણે આ બખતના દદી 
ઔેટ્રીઔલાય તાના જ વુચલેરા; યન્તુ બખતના 
ભુકે ફરાલેરા અને ઔેટ્રીઔલાય બખતના 
વુચલામેરા અવમ્ફન્ધીત ઉામને અવયઔાયઔ 
ભાનીને અનાલલાભાાં આલતા શતા. આ એઔ એલ 
ભ્રભ શત અને છ ેઔે તેના ય આધાય યાકી અનેઔ 
દદી તાના બલીષ્મને, અથાવ્મલસ્થાને, ળયીયને 
અને એલી અનેઔ વભસ્માને લઔયાલે છ.ે ઉય 
દળાાલેરા ઔીસ્વાભાાં પયીમાદણ તફીફ ાવે ઉચાય 
ઔયાલીને તાના તીને બાનભાાં રાલલા અને 
તન્દુયસ્ત ઔયલાને ફદરે વતત ફેબાન યાકીને 
લાસ્તલભાાં લીધલા ફનલા અને દીઔયીને ફા 
લખયન ફનાલલાની વ્મલસ્થા જ ઔયતી શતી! 

આ પયીમાદણ તી યત્લે ુયા પે્રભ વાથે 
અને દીઔયી યત્લે અભા લાત્વલ્મ વાથે ફન્નેને 
અને કુદ તે અખાધ એલા દુ:કવાખય તયપ 
ધઔેરાતી શતી. શોંળીમાય ણ ધુતા બખત એ 
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ફાઈની તે વભમની અને બાલીની યીસ્થીતી ાભી 
ખમ શત. આથી, એ પયીમાદણને વીધી વાદી 
વરાશ નશત આત ઔે તેના તી ભાટ્ ે વાયા 
ડૉક્ટ્યને ભે. એભ.ડી. થમેરા ડૉક્ટ્યના 
ઔામાક્ષેત્રની ફશાયના દદા ભાટ્ ેજ ેઔઈ દદી પયીમાદ 
રઈને આલે ત તે ુયી વશજતા અને નમ્રતાથી 
તે યખના નીષ્ણાત અન્મ ડૉક્ટ્યને ભલાની વરાશ 
આે છ;ે યન્તુ આ ત ડૉક્ટ્યન ણ ડૉક્ટ્ય અને 
‘દૈલી અાંળ’ ધયાલત બખત ફીરઔુર અવમ્ફન્ધીત 
નીદાન ઔયીને ભાયણ/તાયણ ભુઠના ઉચાય ઔયે છ.ે 

એ કુફ વુચઔ છ ે ઔે બખતને પયીમાદણના 
તીને ફદર ે પયીમાદણની છાતીના રાર બાખને, 
એના વાંવાયી વુકની ઔભીને અને એની છી 
લાવનાભાાં લધાયે ધ્માનભાાં યાખ્મા છ.ે વભજી ળઔામ 
તેલુાં છ ે ઔે તીની ભાાંદખીની પયીમાદને રઈને 
આલેરી ફાઈ બલીષ્મભાાં બખતની ઔઠુતી ફને ત ે
દીળાભાાં બખતના પ્રમત્ન શતા. આભ, આ ઉચાય 



આણ ભાાંદ વભાજ         http://govindmaru.com/        114 

 

ભાત્ર ભ્રભણા નથી; યન્તુ પયીમાદીના, દદીના 
લીલીધ પ્રઔાયનાાં ળણ ઔયલા ભાટ્નેા બખતના 
બાથાનાાં લીલીધ તીય છ.ે 

  

  આણા વભાજભાાં એલુાં ફને છ ે ઔે 
એભ.એવ. થઈને ળષ્ડક્રીમા ઔયતાાં વજ ાન દવ 

ટ્ઔા ઔીસ્વાભાાં નીષ્પ જામ ત એ ગેય ફેવે 
છ.ે દવેઔ ટ્ઔા નીષ્પ દદીભાાંથી એઔાદ 
લતયન દાલ ભાાંડ ે ત વજ ાન નાદાય થઈ 
જામ છ.ે ફીજી ફાજુ, બખત–ીયને ત્માાં 

આલેરા ૈઔી નેલુાં ટ્ઔાની પયીમાદન 
નીઔાર નશીં થામ અને ભાત્ર દવ ટ્ઔાની 
પયીમાદન ઔુદયતી યીતે નીઔાર થામ ત 
બખત–ીયને આણ વભાજ ારકીભાાં 

પેયલે છ.ે એના ભાન–ાન, ઔભાણી અને ધન્ધ 
કુફ લધી જામ છ!ે આ આકી યીસ્થીતી 
‘આણા ભાાંદા વભાજ’ની ચાડી કામ છ.ે 
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6 

વમ્બલીતતા અને પ્રચાય 
 અનુક્રમણીકા 

આાંઔડાળાષ્ડભાાં વમ્બલીતતાન એઔ વીદ્ધાાંત 
અને તેન એઔ જાણીત દાકર છ.ે એ વીદ્ધાાંતન 
એઔ જાણીત દાકર વીક્ક ઉછાલાન છ.ે 
વીક્કાની એઔ ફાજુ ‘છા’ અને ફીજી ફાજુ 
‘ઔાાંટ્’થી કામ છ.ે વીક્ક ઉછાતા શેરાાં 
વમ્બલીતતાના વીદ્ધાાંત પ્રભાણે આણે જણાલી 
ળઔીએ ઔે એ જભીન ય ડ ે ત્માયે ‘છા’ 
દેકાલાની વમ્બલીતતા ચાવ ટ્ઔા છ.ે જો એ 
વીક્ક દવ લાય ઉછાલાભાાં આલે અને ઔઈ એઔ 
ભાણવ દયેઔ પ્રવાંખે જણાલે ઔે ‘છા’ દેકાળે ત 
વમ્બલીતતાના વીદ્ધાાંત અનુવાય એ ાાંચ પ્રવાંખ ે
વાચ ડળે. આ દાકર કુફ વાદ છ ે છતાાંએ 
ફયાફય વભજલાનુાં કુફ જરુયી છ.ે  
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વીક્ક દવ લાય ઉછાે અને દવ લાય 
‘છા’ દેકાલાની આખાશી ઔયનાય ાાંચ પ્રવાંખ ે
વાચ ડ ે ત આખાશી ઔયલાની એની ાવે ઔઈ 
દૈલી ળક્તી નથી. વમ્બલીતતાના વીદ્ધાાંત અનુવાય 
એ આખાશી જ નથી. એ ત વલાયે ુલાભાાં વુમા 
ઉખળે જલેુાં શઔીઔતદળી નીલેદન છ.ે બરે એ ઔથન 
બલીષ્મને રખતુાં શમ છતાાં વમ્બલીતતાના વીદ્ધાાંત 
અનુવાય એ આખાશી નથી. 

આ જ તાંતને જયા આખ કેંચીએ. નાની–
ભટ્ી પયીમાદ રઈને ઔઈ એઔ વ્મક્તીની ાવ ે
ચાવ ભાણવ આલે અને તે દયેઔને જણાલે ઔે, 
‘‘ફચચા! અચછા શ જામેખા’’ એના આ 
આળીલાચન વાથે એ શભ–શલન–યાક–નાીમેય–
ઔાંઔુ જલેાને જોડી દે ત એ આળીલાચન આનાય 
દૈલી ળક્તીલા ખણાત થઈ જામ. વમ્બલીતતાન 
વીદ્ધાાંત છા–ઔાાંટ્ા જલેા ઉદાશયણલા છ.ે આથી 
આેરા ચાવ આળીલાાદભાાંથી ચચીવ ત વાચા 
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ડલાના જ! આ ખણતયીભાાં આણે શજુ આખ 
લધીએ બખત–ીયની તયપેણભાાં ખણતયી રઈ 
જલા ભાટ્ ેાંજા–ભીંડીના જુખાયભાાં જભે ફને છ ેતેભ 
એઔથી ળુન્મ વુધીના આાંઔડાભાાં ચગ્ખ ઔે ાંજો 
આલલાની વમ્બલીતતા દળે એઔની એટ્રે ઔે દળ 
ટ્ઔા શમ છ.ે છા–ઔાાંટ્ાને ફદરે ાંજા–ભીંડીના 
જુખાયભાાં જ ેદળ ટ્ઔાની વમ્બલીતતા ખૃશીત છ ેત ે
બખતના ધન્ધાભાાં રખાડીએ ત એને ત્માાં આલેરા 
‘અઔથીત દદા’ના 771 ભાણવના દળ ટ્ઔા એટ્રે ઔે 
77 દદીની પયીમાદ દુય થામ ત ણ ઔશી 
ળઔામ ઔે આ બખત ાવે ઔઈ દૈલી ળક્તી નથી. 
માદ યાકીએ ઔે છા–ઔાાંટ્ાની વમ્બલીતતા 
અનુવાય 385 દદીની પયીમાદ દુય થામ ત ણ 
બખત–ીયભાાં ઔઈ દૈલી ળક્તી નથી. 

ફીજી ફાજુ આ જ ફાફત જ ેલીજ્ઞાન છ ેત ે
એરથીની દલાને રાખુ ાડીએ. છા–ઔાાંટ્ાભાાં 
વભાલીષ્ટ વમ્બલીતતાને ફદરે ાંજા–ભીંડીના 
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જુખાયની વમ્બલીતતા ઔાભે રખાડીએ. ભાન ઔે 
ક્લીનાઈનની ખી ભેરેયીમાના એઔવ દદીન ે
આલાભાાં આલે. એઔ ઔમ્નીની ખી રેલાની ફધી 
ળયતનુાં ારન ઔયીને દદી તે રે. અન્ત ેજો દળ 
ટ્ઔા એટ્રે ઔે દળ દદીન ભેરેયીમા ઔાફુભાાં નશીં 
આલે ત એ દલા ફનાલનાયી ઔમ્ની ચોંઔી જામ છ.ે 
ડૉક્ટ્ય એ ઔમ્નીની ક્લીનાઈન કાલાની બરાભણ 
ઔયલાનુાં ફન્ધ ઔયી દે છ.ે ફયાફય ધ્માનભાાં યાકલુાં ઔે 
એઔવભાાંથી નેલુાં દદી વાયા થઈ ખમા છ.ે 
બખત–ીયના ઔીસ્વાભાાં આ આાંઔડા ઉંધા ઔયી 
દઈએ. એટ્રે ઔે, આ બખતના 771ભાાંથી 77ની 
પયીમાદ દુય થામ અને 694ની પયીમાદ દયુ નશીં 
થામ અથલા ત વભમ લશેતાની વાથે દદી, દદાને 
બુરી જામ (ઔાયણ ઔે, ભટ્ા બાખની પયીમાદ 
ભનલૈજ્ઞાનીઔ શમ છ)ે ાંજા–ભીંડીના વભાલીષ્ટ 
વમ્બલીતતા અનુવાય બખત–ીયની દૈલી ળક્તી ઔે 
તેના લીળીષ્ટ પ્રમત્નથી તે પયીમાદ દુય થતી નથી. 
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એ ઔલ્ના ઔય ઔે લૈજ્ઞાનીઔ ઔવટ્ીભાાંથી ાય 
ઉતયેરા એઔ વજ ાને ઔયેરી એઔવ 
ળષ્ડક્રીમાભાાંથી નેલુાં નીષ્પ જામ અને દળ 
વપ થામ! ળુાં થામ એ વજ ાનનુાં! ફીજી ફાજુ, 
બખત–ીયને ત્માાં આલેરા પયીમાદી ૈઔી દળ 
ટ્ઔાની પયીમાદ બખત–ીયની ઔઈ ણ દૈલી 
ળક્તી લીના ઔે લીળીષ્ટ પ્રમત્ન લીના દુય થતી શમ 
છતાાં 77ના ઔીસ્વાભાાં જ ેઔાંઈ ફન્મુાં, તે એભની દૈલી 
ળક્તીને ઔાયણે ફન્મુાં, એલ દાલ ઔયલાભાાં આલે છ!ે 
આણા વભાજભાાં એલુાં ફને છ ે ઔે એભ. એવ. 
થઈને ળષ્ડક્રીમા ઔયતાાં વજ ાન દળ ટ્ઔા ઔીસ્વાભાાં 
નીષ્પ જામ ત એ ગેય ફેવે છ.ે દળેઔ ટ્ઔા નીષ્પ 
દદીભાાંથી એઔાદ લતયન દાલ ભાાંડ ેત વજ ાન 
નાદાય થઈ જામ છ.ે ફીજી ફાજુ, બખત–ીયને 
ત્માાં આલેરા ૈઔીના નેલુ ટ્ઔાની પયીમાદન 
નીઔાર નશીં થામ અને ભાત્ર દળ ટ્ઔાની  
પયીમાદન ઔુદયતી યીતે નીઔાર થામ ત તે બખત–
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ીયને આણ વભાજ ારકીભાાં પેયલે છ.ે એનાાં 
ભાન–ાન, ઔભાણી અને ધન્ધ કુફ  લધી જામ છ!ે 
આ આકી યીસ્થીતી આણા ભાાંદા વભાજની 
ચાડી કામ છ.ે 

આ બખત ાવે એઔ લાભાાં ‘અઔથીત 
યખ’ના 771 યખી આવ્મા. એભાાંથી 77ની 
પયીમાદ જો આભે ેણ દુય થામ એટ્ર ે ઔે 77 
ભાણવ બખતના બક્ત ફની જામ છ.ે પ્રચાયઔ 
ફની જામ છ!ે 

આણા વભાજની રુગ્ણતા એ છ ે ઔે જ્માયે 
આ 77 ભાણવ બખતની ચભત્ઔાયીઔ ળક્તીન 
પ્રચાય ઔયે છ ે ત્માયે ફાઔીના 674 ફીરઔુર ભુાંખા 
યશે છ.ે એભની પયીમાદન નીઔાર નશીં થમ તે 
ભાટ્ ેતે તાના નવીફને દ દે છ.ે એભને એલ 
લીચાય નથી આલત ઔે પયીમાદના નીઔાર ભાટ્ ેએ 
દૈલી ળક્તી(?) ધયાલનાય બખત ાવે ખમા શતા ત 
છી એ બખતે ઔમુું ળુાં? આભ પ્રચાયના ભયચે 
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વાચી શઔીઔત દળાાલી ળઔે એલા 694 ભાણવ 
ભુાંખા યશે છ ે અને ઔુદયતી યીતે જભેની 
પયીમાદ દયુ થઈ છ ે તેલા 77 ભાણવ 
અવયઔાયઔ પ્રચાયઔ ફની જામ છ!ે 

આણ વભાજ એટ્ર ફધ અળીક્ષીત અને 
અલૈજ્ઞાનીઔ છ ે ઔે વમ્બલીતતાના વાદા વીદ્ધાાંતને 
વભજત નથી. વભજલા ભાાંખત નથી. આણ 
વભાજ એટ્રી ઋગ્ણ દળા બખલે છ ેઔે જભેાાં 694 
ભાણવ ભુકા ફન્મા ત તે ફરતા નથી. તેની વાભે 
77 ભાણવ લખય ઔાયણે બખતને જળ આે છ ે
અને અાલે છ.ે એઔફાજુ, આણી નીકારવતા 
એટ્રી ફધી છ ેઔે જથેી ત્રાશીત એલા બખત–ીય 
પયીમાદી–દદીનુાં ઔઈ ણ પ્રઔાયનુાં ળણ ઔયી ળઔે 
છ ેઅને ફીજી ફાજુ, આણે એટ્રા ભીંઢા યશીએ 
છીએ ઔે જથેી 694 ભાણવના અનુબલ ભુાંખા–
ભન્તય થઈ જામ છ!ે 
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બખત–ીય ણ એલી ગ્રન્થીથી ીડામ છ ેઔે 
એભના ફર વાચા ાડલા ભાટ્ ેજ ફરામ છ.ે એ 
રઔ નેલુાં ટ્ઔાભાાં વાચા ડતા નથી અને દળ 
ટ્ઔાભાાં વમ્બલીતતાનાાં વીદ્ધાાંતાનુવાય લાસ્તલભાાં 
વાચા ડતા નથી જ. આ ૈઔી જ ે એઔર–દઔર 
દદી પયીમાદ ઔયલા આલે ત એભને બખત–ીય 
એલુાં ઠવાલે છ ે ઔે એભણે ત ફધુાં ફયાફય ઔયેરુાં; 
ણ દદીએ અભુઔ–અભુઔ કાભી યાકી અથલા ત 
એને ઔઈ બાયે ગ્રશદળા નડી! આથી, આ બખતના 
771 ઔેવથી બયેરા ચાય–ચાય ચડાભાાં એણે ઔળ ે
તાની નીષ્પતાન એઔયાય ઔમો નથી. 

જ્માાં એને નીષ્પતા દેકાઈ ત્માાં એણે એલા 
ઔેવના રકાણ ય ચઔડી ભાયી છ ે અને તેલા 
ચઔડીલાા રકાણની નીચે થડા ઔીસ્વાભાાં ‘શ્રદ્ધા 
નથી’, ‘જોલાનુાં નથી’ જલેા ળબ્દ પ્રમખ ઔમાા છ.ે 
બખતે આલુાં પ્રબાલઔ લાતાલયણ ેદા ઔમુું શમ 
ત્માયે નીચેના નભુનાલાા ત્ર ગણા વુચઔ છ ેઅને 
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તે ભશત્લના ખણી ળઔામ. (અવર ક 
છુાલીને) 

(1) ભાભા શુાં તભાયે આળયે છુાં. તભે ભબભાાં 
આવ્મા છતાાં ણ આલ ત્રાવ ઔેભ ચારુ છ?ે તેનુાં ળુાં 
છ?ે (રકનાય એઔ ભશીરા છ.ે –વુ.ળાશ) 

(2) 11ભાાં ભશીનાભાાં 16 તાયીકે વુયત 
ટ્ાઈભભાાં આલેરી. 12ભાાં ભશીનાભાાં 10 તાયીક ે
આલી. પામદ ઔાંઈ ણ નથી થમ. છ ભશીના થઈ 
ખમા. (આ ફાઈએ એના તી વાથેન પટ્ 
ભઔરાવ્મ છ.ે –વુ.ળાશ) 

બખતને ભટ્ા બાખના પયીમાદી રુફરુ 
ભળ્યા શતા. બાગ્મે જ ઔઈ ત્ર રકતુાં શતુાં. 
બખતની નીષ્પતાન ઔઈઔ પયીમાદીએ રુફરુભાાં 
જણાલી શમ ત તેન ઉલ્લેક બખતે ચડાભાાં ઔમો 
નથી. આભ, વમ્બલીતતાના વીદ્ધાાંતાનુવાય વમ્ણુા 
નીષ્પ જતા બખત–ીય જ ે અલ્વાંખ્મ 
પયીમાદન ઔુદયતી યીતે નીઔાર થત શમ છ ેતેને 
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પ્રચાયન ભુદ્દ ફનાલી તાની દુઔાન ધભધઔાય 
ચરાલતા શમ છ.ે  

  

ભાણવને લીલીધ પ્રઔાયની 

લેદના થતી શમ છ.ે ભાણવ 
વાભાજીઔ પ્રાણી છ,ે આથી એને થતી 

લેદના એ તાના ુયતી વીક્ભત 

યાકી ળઔત નથી. એ લેદનાને લાચા 
આલા ભાાંખે છ.ે ભાણવ એલી 

લેદનાને લાચા આત નથી ત્માાં વુધી 
એની આ ભુાંઝલણ અવહ્ય ફની જામ 

છ.ે 
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7 

લેદના અને આરમ્ફનનાાં લતુા 

 અનુક્રમણીકા 

ભાણવને લીલીધ પ્રઔાયની લેદના થતી શમ 
છ.ે ભાણવ વાભાજીઔ પ્રાણી છ.ે આથી એને થતી 
લેદના એ તાના ુયતી વીભીત યાકી ળઔત નથી. 
એ લેદનાને અબીવ્મક્ત ઔયે છ?ે 

ભાણવ એની લેદનાને લાચા આત નથી 
ત્માાં વુધી એની આ ભુાંઝલણ અવહ્ય ફની જામ છ.ે 
બરે, લીલીધ ધભો આત્ભા–યભાત્ભાની નીયાધાય 
લાતને ઔેન્દ્રભાાં યાકીને લેદનાને અબીવ્મક્ત ઔયલા 
ભનાઈ પયભાલતા શમ; યન્તુ ભાણવની પ્રઔૃતી 
એલી છ ે ઔે તે લેદનાને લાચા આલા ભાટ્ ે જાણ ે
ભજફુય થઈ જામ છ,ે જાણે યલળ થઈ જામ છ.ે 
એનાાં શાસ્મ, ળઔ, ખુસ્વ, અબીભાન, અયે! નમ્રતા 
ણ વતત અબીવ્મક્ત થલા ભાાંખે છ.ે 
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લૈજ્ઞાનીઔ ળધ ણ ભાણવની આ 
ફાહ્યબીભુક્તાન સ્લીઔાય ઔયે છ ે અને તન–ભનની 
તન્દુયસ્તી ભાટ્ ે આ અબીવ્મક્તીને અનીલામા રકે ે
છ.ે આભ, આાંતય–ફાહ્ય વાંજોખ, ભાનવીઔ અને 
ળાયીયીઔ ઔાયણે શા–ળઔ લખેયેની લેદના ત 
ભલાની જ. ભાણવ પ્રઔૃતીદત્ત ખુણાનુવાય એની 
અબીવ્મક્તી ઔયલાન જ. એની અબીવ્મક્તીન ે
ઝીરનાય એનુાં આરમ્ફન ફને છ.ે એ વુનીવુની 
બીંત વભક્ષ ત અબીવ્મક્તી ઔયલાન જ નથી. 
એને ફીજા એઔ ઔે લધાયે ભાણવ જોઈએ છ,ે જ ે
એની અબીવ્મક્તીને ગ્રશણ ઔયે. એની આ 
અબીવ્મક્તીને ગ્રશણ ઔયનાય–ઝીરનાય–એની 
લેદનાનુાં અયે! કદુ એના વભગ્ર વ્મક્તીત્લનુાં 
આરમ્ફન ફની જામ છ.ે 

ભાણવ જ્માયે એભ ઔશે છ ે ઔે, ‘શુાં તને પે્રભ 
ઔરુાં  છુાં!’ ત્માયે અધુય રાખે છ;ે યન્તુ જ્માયે તે 
એભ વાાંબે છ ેઔે, ‘શુાં  ણ તને પે્રભ ઔરુાં  છુાં!’ ત્માયે 
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તેને વમ્ુણાતાન બાલ ભે છ.ે પે્રભ ઔમો અને વાભી 
વ્મક્તીએ તે સ્લીઔામો, એની જાણઔાયી ભતાાં એને 
કાતયી થામ છ ેઔે પે્રભ નાભની ેદા થમેરી લેદનાનુાં 
એને આરમ્ફન ભળ્યુાં છ.ે 

આભ, ભાનલજાતન ઈતીશાવ અને લીજ્ઞાન 
દળાાલે છ ે ઔે ભાણવને લેદના ભે છ ેઅને તેની 
અબીવ્મક્તી ભાટ્ ેએને ાત્ર–આરમ્ફન જોઈએ છ.ે 
ભાનલીની આ રાક્ષણીઔતા એની તાઔાત ફની ળઔે 
છ,ે નફાઈ ણ ફની ળઔે છ.ે જ્માયે એની 
અબીવ્મક્તી વહૃદમી અને વભબાલી વભક્ષ થામ છ ે
ત્માયે એની આ ફાહ્યાબીભુક્તા તાઔાત ફની જામ 
છ,ે જ્માયે એની અબીવ્મક્તી સ્લાથી અને 
લીભબાલી વભક્ષ થામ છ ે ત્માયે એની આ 
ફાહ્યબીભુક્તા નફાઈ ફની જામ છ.ે 
અબીવ્મક્તીભાાં ઉતાલા, શ્રદ્ધાુ, લેદના વશન 
ઔયલાની ળક્તીભાાં ટ્ુાંઔા ડતા રઔ અબીવ્મક્તી 
ભાટ્નેા ાત્રની ક્ષભતા અને ાત્રતા તાવતા નથી. 
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તાની લેદના વ્મક્ત ઔયી દે છ;ે છી આજીલન 
પવામ છ,ે સ્તામ છ ેઅને ગણાં ખુભાલે છ.ે 

સ્લાથી અને લીભબાલી બખત–ીય 
બખતના ચાય ચડા ભળ્યા છ.ે જભેાાં જ ે

વભસ્માનુાં લણાન ઔયલાભાાં આવ્મુાં છ ેતેભાાંની ભટ્ા 
બાખની ઔોટ્મુ્ફીઔ અને અાંખત વભસ્મા છ.ે 
આણા વભાજનુાં ફન્ધાયણ અને રુઢીખતતા જોતા 
વભજી ળઔામ તેલુાં છ ે ઔે ભાણવ એભની લેદના 
ઔુટ્મુ્ફના વભ્મ વભક્ષ ણ વ્મક્ત ઔયી ળઔતા 
નથી. ઔઈ એઔ યીણીતાને ફાઔ નશીં થતા શમ 
ત તે અાંખેની ભુક્ત ચચાા એ તાના તી વાથે 
ણ ઔયી ળઔતી નથી! ફાઔનુાં શલુાં અને એના 
ષ્ડીત્લનુાં ધન્મ ફનલુાં એ ફાફત એને ભાટ્ ેખોણ છ.ે 
ફાઔ નશીં થલાથી વોથી શેરાાં ત એ તીની 
નજયભાાંથી જ ઉતયી જામ છ.ે ઔોટ્મુ્ફીઔ અને 
વાભાજીઔ યીતે એને વોથી શેરા વતાલે છ.ે 
ત્માયફાદ વાવયીમાના અન્મ વખા, ીમયીમા અને 



આણ ભાાંદ વભાજ         http://govindmaru.com/        129 

 

વભાજ ણ એના યત્લે ધૃણાથી જોળે. આ વાંળમ 
એને વતત વતાવ્મા ઔયે છ.ે આજુફાજુના વભાજભાાં 
એને ઔઈ વહૃદમી અને વભબાલી નશીં ભે ત 
સ્લાબાલીઔ છ ેઔે એ બખત–ીયનુાં આરમ્ફન ળધે. 
આ રઔ અજ્ઞાની શમ છ;ે યન્તુ ૈવા અને અન્મ 
પ્રઔાયના આનન્દને ળધનાયા શમ છ.ે ધુતા શમ છ.ે 
તાન લેળ, ધાભીઔ શલાન આડમ્ફય અને 
ફરલાની કાવ ળૈરીથી તે અબીવ્મક્તી ભાટ્ ે
તૃીત રઔને પવાલે છ.ે બખતના ભેરા ચડાના 
ાને ાનેથી આ શઔીઔત ટ્ઔે છ.ે 

બખતે જાતે જ ે રકાણ રકેરા છ ે તેન 
ફયાફય અભ્માવ ઔયતાાં પયીમાદીની યાલળતા 
અને બખત–ીય રઔની ધુતાતાને ફયાફય વભજી 

ળઔામ તેભ છ.ે ખુજયાત ફશાય યશેતી એઔ 

ખુજયાતણે બખતને જ ે નીચે દળાાલેરુાં રખ્મુાં છ ે
તેન જો ફયાફય અભ્માવ ઔયલાભાાં આલે ત 
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તૃષ્ણા અને ધુતાતા ફયાફય વભજી ળઔાળે. 
(પયીમાદીની અવર ક છુાલી છ)ે 

ભને વન્તાનભાાં એઔ છઔયી છ.ે ત્માયફાદ, 
ફીજા વન્તાનની આળા શભએ યાકી નથી ઔાયણ ઔે 
ભને ડામાફીટ્ીવ છ.ે શભ જ્માાં યશીએ છીએ ત્માાં 
એઔ વ્મક્તી ાવે ધન્ધાના ઉગયાણીના રુીમા છ 
રાક તેભ જ ત ેજ ફીલ્ડીંખભાાં ઉગયાણીના રુીમા 
ચાય રાક રેલાનાાં થામ છ;ે યન્તુ તે આતા 
નથી ને લામદા ઔયે છ.ે આ ફન્ને જણા શલે 
ફશાયખાભ યશે છ.ે 

ભાયા વાવયેથી લાયે તશલાયે દળાનાથે 
દશેયાવયભાાં શભ દળાન ઔયલા ુજાભાાં જઈએ–
આલીએ ત્માયે ભાથાભાાં કાનખીભાાં લાવક્ષે નાાંકે છ ે
તેભ જ શાથે યક્ષાથી ભશાયાજ ભાયપતે, શેયલા 
આે છ,ે ત્માયે ભાયા ળયીયભાાં ખબયાભણ થામ છ.ે 
યડલા ભાાંડુાં છુાં. શુાં  ઉંગી જાઉં છુાં ત્માયે એભ રાખે છ ે
ઔે ઔઈ ભને ઉંચઔીને પેંઔી દે છ.ે શીયાન ધન્ધ છ.ે 
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ગય જુન ભાવ વુધીભાાં ફદરલાનુાં છ.ે શભાયી પ્રખતી 
થામ. શભાય વાંવાય વુકી થામ. અભારુાં  ઔાભઔાજ 
વેટ્રભેન્ટ્ થામ. ભાય ધણી ભાયી વાથે વાય 
વ્મલશાય ઔામભ ભાટ્ ે યાકે. ઔઈ ણ ઔાભભાાં 
વપતા ભે તેભ ઔયલાનુાં. 

આ રકાણ ધ્માનથી લાાંચલાભાાં આલે ત 
વભજાળે ઔે વાભાન્મત: જે ક્ષભા અને લૈયાગ્મ 
ભાટ્ ે જાણીતા છ ે તે જનૈ વાધુ ણ ધુતાતા ઔયતા 
દેકામ છ.ે ત્ર–રેકીઔાએ ભાની રીધેરા દુશ્ભનના 
રાબાથે એ જનૈ વાધુ ત્ર–રેકીઔાના ભાથાભાાં 
કાનખીભાાં લાવક્ષે નાાંકી દે છ.ે એ જનૈ વાધુ 
તાના પ્રબાલન ઉમખ ઔયી ત્ર–રેકીઔાને 
યક્ષાથી શેયલા આે છ.ે ત્ર–રેકીઔાને ભન આ 

ઔામો ઔયલા ાછ એ જનૈ વાધુન શેતુ નીદો 

એલા ધભારાબને આલાન નથી; યન્તુ ત્ર–
રેકીઔાના દુશ્ભનના શેતુને નીષ્પ ઔયલાન 

છ.ે 
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આલુાં જલેુાં ફને છ ે ઔે તયત એને            
(1) ખબયાભણ થામ છ.ે (2) યડ ેછ ેઅને (3) ઉંગભાાં 
પેંઔાઈ જલાન બાવ થામ છ.ે વભજી ળઔામ તેલુાં છ ે
ઔે જનૈ વાધુના લાવક્ષેભાાં ઔે યક્ષાથીભાાં આલુાં 
ઔયલાની ઔઈ તાઔાત શતી નથી; યન્તુ પયીમાદણ 
એના દુ:ક ભાટ્ ેઔઈ નીભીત્ત ળધલા ભાાંખે છ.ે એ 
જનૈ છ.ે ત્ર–રેકીઔાને જનૈ વાધુ ભાટ્ ેબમભીશ્રીત 
આદય શલાનુાં દેકામ છ.ે જનૈ વાધુનુાં લતાન ણ 
એલુાં દેકામ છ ેઔે તે પયીમાદણના દુશ્ભનની લધાયે 
નજીઔ છ ેતેલુાં તાયણ પયીમાદણ ઔાઢ ેછ.ે જનૈ વાધુ 
લીતયાખ ધભાના અનુમામી અને પ્રચાયઔ શલાાં છતાાં 
એઔ જનૈ શ્રાલીઔા જ એભના ભાટ્ ે એલુાં ધાયે ઔે 
એભને ઔાયણે એને ખબયાભણ, રુદન અને પેંઔાલાન 
બમ ેદા થામ છ,ે ત તેટ્રા ભાત્રથી એ નક્કી થામ 
છ ે ઔે ઔઈ ણ ધભા બમ અને રારચ પેરાલનારુાં  
એઔ ડમન્ત્ર જ છ.ે પયીમાદણને વભજામ છ ે ઔે 
ડામાફીટ્ીવ શલાથી ફીજુ ાં ફાઔ થલાનુાં નથી. 



આણ ભાાંદ વભાજ         http://govindmaru.com/        133 

 

અરફત્ત, તફીફી લીજ્ઞાન અને આ ભશીરાની 
ભાન્મતા લચચે ભે કાત નથી. ઔેટ્રીઔ ળયતનુાં 
ારન ઔયીને ડામાફીટ્ીવલાી ભશીરા ફાઔને 
જન્ભ આી ળઔે છ.ે પયીમાદણને ડામાફીટ્ીવ 
શલાની જાણ લીજ્ઞાનને ઔાયણે થઈ, તેથી આજીલન 
યશેત એ યખ શલા છતાાં તે ભુદ્દા ય એ એટ્રી 
ફધી નીશ્ચીતતા અનુબલે છ ે ઔે તેને યીણાભે થતી 
લેદનાની અબીવ્મક્તી ઔયલાની એને જરુય ડતી 
નથી. 

વાચઔર અને લાજફી યીતે એને વતાલત 
ભુદ્દ એ છ ેઔે એના દવ રાક રુીમા પવાઈ ખમા 
છ.ે એઔલાય એની નજીઔ યશેતા અને શલે 
ફશાયખાભ યશેતા ફે ભાણવ ાવેથી એના ૈવા 
એને ાછા ભતા નથી, ઉયાાંત એ ફન્ને ણ જનૈ 
શલા જોઈએ. તેથી આ ફાઈ રકે છ ે ત ે પ્રભાણે 
એના દુશ્ભનએ જનૈ વાધુને વાધ્મા છ.ે જનૈ વાધુ 
લાવક્ષે અને યક્ષાથીના નાભે એને લીલીધ પ્રઔાયે 
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દુ:ક શોંચાડ ેછ,ે એલુાં એ ફાઈ ભાને છ.ે આથી એ 
ણ આરમ્ફન ળધે છ.ે એના લીયધીએ જનૈ 
વાધુનુાં આરમ્ફન ળધ્મુાં. આથી, આ ફાઈએ આ 
બખતનુાં આરમ્ફન ળધ્મુાં. અાંગ્રેજીભાાં એઔ ઔશેલત 
છ ેઔે, ‘ચયને ઔડલા ભાટ્ ેચયને ઔાભે રખાડ’. 

એ પ્રભાણે આ જનૈ ફાઈએ જનૈ વાધુના 
ભાયણની વાભે આ બખતને ભુક્મા. લીયધીના 
અલૈજ્ઞાનીઔ અને નુઔવાનઔાયઔ આરમ્ફનની વાભે 
આ શ્રાલીઔાએ ફીજા ધૃતનુાં આરમ્ફન ળધ્મુાં! 
બખત ાવે એ ખઈ. એને અક્કર લખયની શ્રદ્ધા છ,ે 
એટ્રે એ ગય વપતાથી ફદરામ ઔે ધણીના 
વદ્વ્મલશાયની વીદ્ધી થામ તે ણ ભાાંખી રે છ.ે 
ધુતા–બખત–ીય રઔને આલી અનેઔ એણા 
જાણલા ભે એ કુફ જરુયી છ.ે અઔથીત એલા 
યખથી ીડાતા આ દદીની વભસ્મા અને 
એણા તે જટે્રા લધાયે જાણે એટ્રી એભને એ 
વભજ ઔેલલાભાાં પાલટ્ આલે છ ે ઔે પયીમાદીની 
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નફી ફાજુ ઔઈ છ.ે એની અતૃપ્ત લાવના ઔઈ છ.ે 
આ રઔ લૈજ્ઞાનીઔ યીતે નીદાન ઔયતા નથી. એભની 
એ ભાટ્નેી ક્ષભતા જ નથી. તે ત દદીની 
ળાયીયીઔ અને લધાયે ત ભાનવીઔ નફાઈ ળધે 
છ.ે ભશદ અાંળે તે દદીને તે ઔયેરા નીદાનની 
ઔઈ ભાશીતી આતા નથી. ઔઈ દઢ ડાહ્ય (ડાશી!) 
તે જાણલા ભાાંખે ત અખડભ ફખડભ અને કુફ 
વાદુ નીલેદન ઔયે છ.ે એ વાાંબીને પયીમાદી 
તાના યખ/વભસ્માનુાં તાની યીતે આખલુાં 
અથાગટ્ન ઔયતાાં શમ છ.ે ભાન ઔે આ ત્ર–રેકીઔા 
બખતને આગ્રશુલાઔ ુછ્યા જ ઔયે ઔે એના રેણા 
ૈવા નશીં ભલાનુાં ઔાયણ ળુાં છ?ે ત બખતન 
અેક્ષીત જલાફ આલે છ ે ઔે, ‘ઔઈએ ઔાંઈ ઔયી 
નાાંખ્મુાં છ,ે નતી ચારે છ,ે દુશ્ભનના ગ્રશ 
ાલયપુર–ળક્તીળાી છ ે લખેયે... ળુાં ઔયી નાાંખ્મુાં? 
નતી એટ્રે ળુાં? ઔમા ગ્રશ? ફધુાં જ અસ્ષ્ટ, 
અખડભ ફખડભ અને કુફ વાભાન્મ એલુાં નીલેદન. 
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આ ફધાના ઉામ ણ એલા જ. જ ે ફાઈ એલુાં 
ભાનતી શમ ઔે લાવક્ષે ઔે યક્ષાટ્રીને ઔાયણે એને 
લીલીધ પ્રઔાયની વ્માધી થામ છ ે તે ફાઈને એ 
વભજાલલુાં કુફ વશેરુાં છ ે ઔે બખત ભુઠ ભાયળે, 
શલન ઔયળે ઔે ભાયણ ભુઔળે ત જનૈ વાધુની 
ફરતી ફન્ધ થઈ જળે. લીયધી એને ‘ભાવા–
ભાવી’ ઔશીને ૈવા આી દેળે. આણા આ ભાવી 
આલી ધડ–ભાથા લખયની લાત ય બયવ ભુઔી 
દેળે, અને બખતના ખભાાં શજાય–ફેશજાય (ઔય–
બાય લીનાના) આલી ડળે! આભ આરમ્ફન 
ભાટ્નેી ભાણવની તૃષ્ણા, એ ભેલલા ભાટ્ ેભાણવન 
અલૈજ્ઞાનીઔ અબીખભ તથા કટ્ા ભાણવ અને 
તેભાાંમે બખત–ીય જલેાને આરમ્ફન તયીઔે 
ળધલાની ભુકાાઈ, લેદના અને આરમ્ફનના 
લીલતુા ેદા ઔયે છ.ે એનુાં કયાફ યીણાભ એ 
આલે છ ે ઔે વભમ જતાાં પયીમાદીનાાં દદા કદુ 
દલા ફની જામ છ ે અથલા એભના ભનપ્રદેળભાાં 
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લીાદન ળાશ્વત બાલ ેદા થઈ જામ છ.ે તે 
વતત યતર થઈ જામ છ ે ઔે ઔઈ આરમ્ફન 
ળધલા જ નશીં! આ બાલ કતયનાઔ છ;ે ઔાયણ ઔે 
આલા ભાણવ એઔરલામાણાં વન્દ ઔયતા થઈ 
જામ છ.ે યીણાભે તે અનેઔ ભાનવીઔ વ્માધીના 
બખ ફને છ.ે બખત–ીયના ત સ્લાથા છ ેએટ્રે 
તે ત આ લીલતુાને યઔલાના નથી. લધુને લધ ુ
રઔળીક્ષણ દ્વાયા ‘અઔથીત યખ’ના દદીન ે
વહૃદમી અને વભબાલી આરમ્ફન ળધતાાં ળીકલુાં 
જોઈએ. 

♦ 
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બખત–ીયની ક્ષે ઔઈ ઔવફની 

જરુય નથી, ઔઈ ળીક્ષણની જરુય નથી 

અને ધન્ધ ઔયતી લકતે એભણે ઔઈ 

ઔામાળીર ભુડી યઔલાની જરુય નથી. 

એભના ગ્રાશઔ તયપથી ભતી યઔડ 

એભન ચખ્ક નપ ફની જામ છ.ે એભનુાં 

વભગ્ર નાણાઔીમ અથાળાષ્ડ વ ટ્ઔા 

તયરતાનુાં છ.ે એભણે ઔઈ યઔાણ ઔયલાનુાં 

નથી, વ્માજ ચુઔલલાનુાં નથી, ગવાય 

ખણલાન નથી, એભનુાં લઔયાકાતુાં વીધુાં જ 

નપા–નુઔવાન કાતાની જભા ફાજુ ય 

તફદીર થઈ જતુાં શમ છ!ે 
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8 

અલીલેઔફુદ્ધીણાનુાં અથાળાષ્ડ 

 અનુક્રમણીકા 

અાંગ્રેજીના યૅળનારીઝભ ળબ્દને ખુજયાતીભાાં 
સ્લીઔાયી રલે જોઈએ. (1) ઔામા–ઔાયણના વાચા 
વમ્ફન્ધ જાણલા–વભજલા ભાટ્નેી ઈન્તેજાયી અને 
(2) ભાનલતાબમો અબીખભ ભીને યૅળનારીઝભનુાં 
નીભાાણ થામ છ.ે ેદા થમેરી વભસ્મા, એણા અને 
પ્રતીઔુ યીસ્થીતીના ઉઔેર ભાટ્ ે કટ્ા ભાણવ 
ાવેથી કટ્ા ઉઔેરને ભેલલા પ્રમત્નળીર થલુાં ત ે
એઔ પ્રઔાયન યખ છ.ે એનુાં ઔઈ નાભ ાડલાભાાં 
આવ્મુાં નથી. એની ચચાા છી થામ છ.ે યખી ત ે
આ યખ થમાનુાં જાણત નથી. એ યખન બખ 
ફની એ નુઔવાન બખલે છ;ે છતાાં થમેરા નુઔવાનનુાં 
ઔથન ણ ઔયત નથી. આથી આ યખને અત્રે 
‘અઔથીત યખ’થી કલાભાાં આવ્મ છ.ે આ 
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યખ વભગ્રણે અલજૈ્ઞાનીઔતા ય ઉબરે છ.ે 
વભાજના ફશુવાંખ્મ રઔ અલૈજ્ઞાનીઔતાના બખ 
ફનેરા શમ છ.ે તેથી તેને નાયા અને તેભાાંથી 
રાબ ઉઠાલનાયા વભાજભાાં પ્રબાલઔ વાંખ્મા અને 
સ્થાન ધયાલે છ.ે અથાળાષ્ડન ભાાંખ–યુલઠાન 
વીદ્ધાાંત દળાાલે છ ે ઔે જનેી ભાાંખ શમ તેન ુયલઠ 
અલશ્મ ભી યશે છ.ે ચયવ, ખાાંજો, બાાંખ, તભાઔુ 
જલેા દાથોનુાં વેલન ભાણવને નુઔવાનઔાયઔ છ.ે 
લીશ્વબયની વયઔાય, ફીનવયઔાયી વાંસ્થા, 
જાખૃત વભાજ–વેલઔ અને વભગ્ર તફીફી વભાજ 
આ દાથોથી દુય યશેલા રઔને વભજાલે છ.ે 
વયઔાય આઔયા ઔયલેયા નાકે છ.ે જ્માાં એન ાઔ 
તૈમાય થામ છ ે ત્મા આખ રખાડલાભાાં આલે છ.ે 
આભ છતાાં, વભાજભાાં તેનુાં વેલન ઔયનાયા ગણા છ.ે 
તે ફજાયભાાં ભાાંખ ેદા ઔયે છ.ે આથી એન 
ુયલઠ ફજાયભાાં આલે જ છ.ે વીખાયેટ્ની ફાફતભાાં 
ત આગાતજનઔ ફાફત એ છ ેઔે એને વખાલતી 
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લકતે અને ફે શઠની લચચે દફાલલાના પ્રવાંખે ણ 
ધુમ્રાન ઔયનાયાને લાાંચલા ભે છ ે ઔે એનુાં વેલન 
આયગ્મને ભાટ્ ે શાનીઔાયઔ છ.ે (ઔદાચ સ્લદેળીની 
બાલનાને ઔાયણે ફીડી ય આ રકાણ રકાતુાં 
નથી!) આભ છતાાં વ્મવની એનુાં વેલન રશેજતથી 
ઔયે છ!ે આભ, વભાજભાાં અનેઔલીધ પ્રઔાયે 
અલૈજ્ઞાનીઔતા બયુય અને ભાનલતાલીયધી 
કાનાનની અને અન્મ પ્રલૃત્તી ચાલ્મા ઔયે છ.ે 
અથાળાષ્ડના વીદ્ધાાંત પ્રભાણે એની ભાાંખ નીઔે છ ે
તેથી એન ુયલઠ ભી યશે છ.ે ‘અઔથીત યખ’ના 
દદી ભાટ્ ે ણ આ જ ભાાંખ–ુયલઠાન વીદ્ધાાંત 
રાખુ ડ ેછ.ે અથાળાષ્ડની એઔ વ્માખ્મા એલી છ ેઔે 
છાભાાં છાાં વાધનનાાં આદાન લડ,ે લધાયેભાાં 
લધાયે પ્રદાન ભેલલાના પ્રમત્નન વયલા. 
અઔથીત એલા આ દદાને ભાટ્ ેભાાંખ ઔેભ નીઔે છ?ે 
ભાણવ અલૈજ્ઞાનીઔતાના આળીઔ ઔેભ ફને છ?ે 
ભખજન ઉમખ ઔયલ એ ણ એઔ પ્રઔાયન શ્રભ 
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છ.ે ેદા થમેરી વભસ્મા અને પ્રતીઔુ યીસ્થીતીભાાં 
વાચાાં ઔાયણ ળધલા અને વભજલાને ભાટ્ ે ભખજ ે
વ્મામાભ ઔયલ ડ ેછ.ે ભાણવની પ્રઔૃતી આવની 
છ ે તેથી વાચાાં ઔાયણ ળધલા–વભજલાના 
પ્રમત્નભાાં એ ઔવય ઔયલા ભાાંખે છ.ે અલૈજ્ઞાનીઔતાનુાં 
ભુ અથાળાષ્ડના એ વીદ્ધાાંતભાાં છ ે ઔે છાભાાં 
છા પ્રમત્ને લધુ ને લધુ લતય ભેલલુાં. શ્રદ્ધા ુ
આ વ્માખ્માના ‘છાભાાં છા પ્રમત્ન’લાા 
બાખને લખી જામ છ;ે યન્તુ એના થઔી પ્રદાન 
અને તે ણ ભશત્તભ પ્રદાન ભે છ ે ઔેભ તે 
લીચાયત નથી. આ ફાફત ઔે જ ેતે લીચાયત નથી 
તે ણ છાભાાં છા પ્રમત્નન જ બાખ ફને છ!ે 

અથાળાષ્ડન ફીજો વીદ્ધાાંત અભમાાદીત 
ઈચછા શલાનુાં પ્રતીાદીત ઔયે છ.ે ભાણવની 
તીઔી ળક્તી અને વાધન જ ે અી ળઔે તેના 
ઔયતાાં લધાયે ભેલલાની ખ્લાશીળ ભાણવને વતત 
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તૃીત યાકે છ.ે તાનાાં ળક્તી–વાધનના પ્રભાણભાાં 
ઈચછાને વાંતુરીત યાકલાનુાં ભાણવ ભાટ્ ે ગણાં 
ભુશ્ઔેર છ.ે આથી એ વતત અતૃપ્ત લાવનાથી 
ીડામ છ.ે બખતના ચડાનાાં ાનાાં ય ઠયેઠયે 
વભસ્મા અને પ્રતીઔુ યીસ્થીતીને વભજલા ભાટ્ ે
લયાતી આવપ્રેયીત અલૈજ્ઞાનીઔતા અને અતૃપ્ત 
લાવના જાણે નાચતી શમ એલુાં દેકામ છ.ે જુ 
એના ઔેટ્રાાંઔ ઉદાશયણ : 

–ખાડીની વીટ્ ય ઔાંઔુ તેભ જ જ ેતે ‘ઔાંઈઔ’ 
ઔયેર જનેા થઔી ભાય ધન્ધ વાયી યીતે ચારત 
નથી. –પક્ત ધન્ધાભાાં આડ અવય યશે છ,ે રાખે છ,ે 
ણ ઔેભ ઔશી ળઔુાં ઔે આ જ વ્મક્તી છ,ે ઔેલી યીત ે
ભાયી ઉય અવય ઔયે છ,ે તેનુાં ભારુભ ડતુાં નથી. 
ઔઈ ષ્ડી છ.ે લીધલા છ.ે એની જ ફીલ્ડીંખભાાં ભારુાં  
શીયાનુાં ઔાયકાનુાં ચારે છ.ે ભારુાં  ઔઈ ણ ઔાભ ાય 
ડતુાં નથી. 
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‘અઔથીત દદા’ના આ દદી 
અલૈજ્ઞાનીઔતાને ઔાયણે તફીફને કટ્ા ભાને છ ેઅને 
બખત–ીયને વાચા ભાને છ.ે ગટ્નાનુાં વાચુાં ઔાયણ 
ફતાલનાયા ક્ષભતા ધયાલતા નીષ્ણાત આ 
દદીની આવાવ જ શમ છ.ે ત્માયે એભની 
લાત વભજલાને ફદરે તે ીઠ પેયલી દે છ.ે આ 
દદીએ વાચા ઔાયણ ળધલાન શ્રભ જ ઔયલ 
નથી. 

જુ :– ફેચેની, ખબયાટ્ : ડૉક્ટ્યના યીટ્ા 
કટ્ા આલે, આ એઔ તયાંખ છ.ે એભને ઔઈએ લીય 
ભાયી એટ્રે એભના ળયીયભાાં અને ગયભાાં તઔરીપ 
લધી તેલુાં ત ભાને છ!ે લાાંચ : ઔભયના બાખભાાં 
દુ:કાલ યશે છ.ે (બખત–ીયને ત્માાં છાતીભાાં 
ફતયાલાી અને ઔભય–ેઢાના દુકાલાલાી 
ભશીરા ભટ્ા પ્રભાણભાાં આલતી દેકામ છ)ે ઉંગ 
ગણી જ છી આલે, જીલ ભુાંઝામા ઔયે. શાથે–ખે 
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લાંથ આલે, થાઔને થાઔ રાખે, ળયીયભાાં અળક્તી 
લધાયે છ,ે ઔઈ જાતનુાં ચેન ડ ે નશીં. બુક રાખ ે
નશીં, ળયીયભાાં રશી ચુવાઈ ખમેરુાં ફતાલે છ.ે તા. 
19-03-2000ના યજ ફયે ચઢતા લીય ભાયેરા 
છ,ે જનેા રઈને દીલવે દીલવે લધલા ભાાંડરેુાં ફતાલ ે
છ.ે દલા–દારુ ઔયલા છતાાં ણ પેય ડ ેનશીં. લાય 
તશેલાય વાયા જામ નશીં. ગયભાાં ૈવાની કેંચ યશે 
છ.ે ભાાંદખી ચાલ્મા ઔયે છ.ે 

અલૈજ્ઞાનીઔતાન આ એઔ વાય નભુન છ.ે 
પયીમાદણના ળયીયની અનેઔ પયીમાદ, ગયભાાં 
ૈવાની કેંચ, અન્મની ભાાંદખી જલેી પ્રત્મેઔ 
ગટ્નાનાાં અરખ અરખ ઔાયણ જ શમ. આ 
શઔીઔત વભજલાન આ અને એના જલેા અનેઔ 
દદી ઈનઔાય ઔયે છ.ે આટ્રી ફધી ગટ્નાનાાં 
વાચાાં ઢખરેફન્ધ ઔાયણ ળધલા વભજલા ભાટ્ ે
એણે ઔેટ્રી ફધી ભાનવીઔ ઔવયત ઔયલી ડ!ે 
અથાળાષ્ડના વીદ્ધાાંતન ‘છાભા–છા પ્રમત્ન’ 
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લા બાખ અશીં ઔાભે રાખે છ.ે એ ફાઈને તા. 19-
03-2000ના યજ ફયે ઔળુાં ચઢતા (ળુાં ચઢતા? 
– તે સ્ષ્ટ થતુાં નથી.) ઔઈએ લીય ભામો (લીય ળુાં 
છ?ે – તે સ્ષ્ટ થતુાં નથી.) તેથી આ ફધી ગટ્ના 
ફની! ફધી ગટ્નાનુાં ઔઈ એઔ જ અસ્ષ્ટ ઔાયણ 
એણાનુાં પે્રયઔફ અપ્રતીભ છ,ે આ એઔ દદીને 
જુ, એણે જ ેત્રણ એણા પ્રખટ્ાલી છ ેતેનાથી 
લીળે ળુાં જોઈએ? (1) ધન્ધ શીયાન વાયી યીત ે
ચારત થામ. ખાય વાય આલત થામ તેભ ઔયીને 
આલાનુાં છ.ે (2) વાયા ગયભાાંની છઔયી વાથે રગ્ન 
લીલાશ થામ ને છઔયી તાનુાં ગય ઔયીને ભાયી 
વાથે યશે ને ફા–ફચચાાંલાા થઈ જામ તેભ 
ઔયલાનુાં છ.ે (3) ભારુાં  તાનુાં ભઔાન છ,ે ભઔાનભાાં 
ઔાંઈ ણ આડ અવય શમ ત તે દુય થામ. 

આભ, વભસ્મા પ્રતીઔુ યીસ્થીતી અને 
એણાના આ ઉદાશયણ સ્ષ્ટ ઔયે છ ે ઔે ભાણવ 
વાચાાં ઔાયણ ળધલાન શ્રભ ઔયલા ભાાંખતા નથી. 
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અને એણાને ભનપ્રદેળભાાં અલ્લડ છઔયીની 
જભે યકડતી ભુઔી દે છ.ે આ ફધાના ભુભાાં 
અથાળાષ્ડભાાંના પ્રફધેરા વીદ્ધાાંતની ખેયવભજ છ.ે 
વભજુ વભ્મ ધયાલત વભાજ, લૈજ્ઞાનીઔ અબીખભ 
ધયાલતા રઔ અને છાભાાં છા પ્રમત્ન ભાટ્ ે
ફોદ્ધીઔતાભાાં ભાનતા રઔ આ લાાંઔ ય જુદા ડી 
જામ છ.ે અલૈજ્ઞાનીઔતાભાાં ભાનનાય અને ‘અઔથીત 
યખ’થી ીડાતા દદી અનેઔ ગટ્નાના ભુભાાં 
એઔ ઔાયણને યીતવય ‘ળધી’ ઔાઢ ેછ ે ઔે ઉજાલી 
ઔાઢ ે છ,ે તેભ એની અનેઔ વભસ્મા, યીસ્થીતી 
અને એણાને ભાટ્ ે એઔ જ ઉામને ‘ળધી’ 
ઔાઢ ે છ ે અથલા ત ‘ેદા’ ઔયે છ.ે જભે બક્ત 
બખલાનને ેદા ઔયે છ,ે તેભ આ ‘અઔથીત યખ’ના 
દદી ક્માાં ત બખત–ીયને ળધી ઔાઢ ે છ ે
અથલા ત ફીરઔુર ક્ષભતાલીશણા ઔઈના ખ 
ઔડીને એઔ બખત–ીયને ‘ેદા’ ઔયી દે છ!ે 
ત્માયફાદ એના ફધા જ પ્રશ્નન એઔ જ ઉામ 
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એને ભી જામ છ.ે તે બખત–ીયને વાધી એ જ ે
ભાાંખે તે અને ગણીલાય ત એનાથી ણ લધાયે 
અાણ ઔયીને ઉામને ભેલી રેલ. લાસ્તલભાાં ઔળુ 
જ ભશત્તભ પ્રદાન ભતુાં નથી; છતાાં તે નશીં 
ભળ્યાન આનન્દ અનેઔખણ શમ છ!ે અથાળાષ્ડના 
વીદ્ધાાંત લાસ્તલીઔતાને ઔેન્દ્રભાાં યાકે છ.ે એ જ 
વીદ્ધાાંત અલૈજ્ઞાનીઔતાલાા ભાટ્ ે ભ્રભણાનાાં ઔેન્દ્ર 
ફને છ.ે આભ જુદી જુદી વભસ્માના જુદાાં જુદાાં 
ઔાયણ શમ તે વાદી વભજ અને શઔીઔત આધાયીત 
ભુદ્દાને અલૈજ્ઞાનીઔતાભાાં ભાનનાયા સ્લીઔાયતા નથી. 
જ્માયે ઔઈ દેળને આણે અલીઔવીત ઔશીએ છીએ 
ત્માયે ત્માાંનાાં લાત, જભીન અને નદી 
અલીઔવીત નથી શતાાં. અલીઔવીત જો ઔઈ શમ 
ત ત્માનાાં રઔ અલીઔવીત શમ છ.ે રઔની 
અલીઔવીતતા દેળની અલીઔવીતતા તયીઔે 
અથાળાષ્ડભાાં કામ છ.ે પ્રજા અજ્ઞાન શમ અને 
અલીઔવીત યશે ત વભમ જતાાં એભને જ્ઞાન–ઔોળર 
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આીને લીઔવીત ઔયી ળઔામ. ગણા દેળના આથીઔ 
લીઔાવભાાં આ પ્રભાણે ફન્મુાં છ.ે ફીજી ફાજુ જ ે
દેળના રઔ વભસ્મા, પ્રતીઔુતા અને એણા 
વમ્ફન્ધીત ઉઔેર જાણતા શલા છતાાં તે અજભાલે 
નશીં અને સ્લમાંબુ જાની જભે અલૈજ્ઞાનીઔતાને 
ચોંટ્ી યશે તે દેળન આથીઔ લીઔાવ વમ્બલીત 
નથી. બખતના ચડા લાાંચતા વભજામ છ ે ઔે તે 
એની ાવે અલૈજ્ઞાનીઔતાના અબીખભને રઈને 
આલેરા 771 ભાણવભાાંથી છાભાાં છા વાઠ 
ટ્ઔા ભાણવ જાણતા શતા ઔે ઔઈ ણ એઔ ગટ્ના 
ફનલાનાાં તીઔા ઔાયણ શમ છ,ે તેભ જ ફધી 
વભસ્માન એઔ ઉઔેર શમ જ નશીં. આલા વભજુ 
અને અણવભજુ ભાણવ બખત–ીય ાવે જામ 

ત્માયે તે દેળના આથીઔ લીઔાવને આઔાળ 

ઔુવુભલત્ જ ખણલ ડ.ે ઉંગત શમ તેને 
જખાડી ળઔામ; ણ જાખતાને જખાડી ળઔાત 
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નથી! જ્ઞાત પ્રજા જ્ઞાનને આગ્રશુલાઔ લખી યશે ત 
તે તેન આથીઔ લીઔાવ વમ્બલીત નથી. 

ઉામ – વીદ્ધીનુાં નાણાઔીમ અથાળાષ્ડ 

આ ‘અઔથીત દદા’ની ભાાંખ ફાજુને તાસ્મા 
ફાદ ુયલઠાની ફાજુને તાવીએ. અથાળાષ્ડભાાં 
નૉફેર ઈનાભ ભેલનાય અભત્મા વેનન જાણીત 
લીચાય છ ે ઔે ‘જનેી ભાાંખ શમ તેન ુયલઠ શમ 
જ’. ભાાંખ એઔ એલુાં ચુાંફઔીમ તત્ત્લ છ ેઔે જ ેૃ્લીના 
ેટ્ાભાાંથી ણ ુયલઠાને કેંચી ઔાઢ.ે વેનના ભત 
પ્રભાણે ફજાયભાાં ભાાંખ આખ ચારે છ ેઅને ુયલઠ 
ાછ ગવડામ છ.ે ફજાયભાાં ઔઈ ચીજને–વેલાને 
દાકર ઔયલી શમ ત તેની ભાાંખ શેરા ઉબી 
ઔયલી જોઈએ. આથી લીજ્ઞાન અને ટ્ઔૅનરૉજીની 
ભદદથી ભાનલજાતને ઉઔાયી અનેઔ ચીજ વેલા 
ેદા થઈ ળઔે એલી ળક્મતા શલા છતાાં ળીક્ષણ 
અને ફજાયક્રીમા દ્વાયા એની ભાાંખ શેરા ઉબી 
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ઔયલી ડ ે છ.ે ફીજી ફાજુ ભાનલજાતન ે
નુઔવાનઔાયઔ શલા છતાાં તભાઔુ, ચયવ લખેયેની 
ભાાંખ શલાથી અને પ્રતીફન્ધની લચચેથી ણ 
ુયલઠ એન ભાખા ઔાઢી રે છ ેઅને ભાાંખને વન્તે 
છ!ે આભ આ વભગ્ર અલૈજ્ઞાનીઔતાના ભુભાાં 
જલાફદાય છ ે ‘અઔથીત યખ’ના દદી જ ે
બખત–ીયની ભાાંખ ઉબી ઔયે છ.ે એ રઔ ભાાંખ 
ઉબી ઔયે છ ે તેથી જ બખત–ીય ેદા થામ છ!ે 
ભાાંખ ળબ્દ વુચલે છ ે ઔે લતય ચુઔલીને ગ્રાશઔ 
ઈચછાને વન્તલા ભાાંખે છ.ે આનન્દલા ભાાંખે છ.ે 
આથી ુયલઠ ુય ાડનાયને કાતયી છ ે ઔે તેનાાં 
ભાર–વેલાના ફદરાભાાં લતય ભળે. નપ, લેતન 
ઔે ભશેનતાણા, ુયસ્ઔાય ઔે બેટ્, બાડ,ુ વ્માજ 
લખેયેના નાભે તે ભળે. અથાળાષ્ડનાાં વીદ્ધાાંત પ્રભાણે 
બખત–ીયને વન્તઔાયઔ લતય ભે છ ે અને 
એના ગ્રાશઔ તે લતય આળે તેથી બખત–ીય 
ેદા થામ છ ે અને ધન્ધાભાાં ટ્ઔે છ.ે ગ્રાશઔના 
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વશઔાય થઔી લીઔવે છ.ે ભાાંખને છી ઔયલા ભાટ્ ે
બખત–ીયના ઔાયસ્તાન અને અક્ષભતા કુલ્લા 
ાડલાના છ,ે એ અથાળાષ્ડીમ વભજ ઔઈ ણ 
દાાપાળ ઔયનાય જાખૃત નાખયીઔ ાવ ે શલી 
જોઈએ. 

બખત–ીયન ધન્ધ એલ છ ે ઔે એભાાં 
ઉધાયી ચારતી નથી. બખત–ીય ભાત્ર યઔડાભાાં – 
નાણાભાાં જ લતય ભેલે છ,ે એલુાં ઔશી ળઔામ 
નશીં, ફીનનાણાઔીમ સ્લરુે ણ ત ે લતય ભેલ ે
છ.ે એને ભતાાં ચાદય, ધતીમાાં, વાડી, જીન્વ, 
અનાજ, પપાદી, ગી લખેયેના કયીદનાયા નક્કી 
થઈ ખમા શમ છ.ે શલન ભાટ્ ે ‘યીળીષ્ટ – 1’ 
પ્રભાણેના વાભાનની યઔભ આઠ–દવ શજાય રુીમા 
વુધી શોંચતી. શલનની વાભગ્રી વાથે ભતી અન્મ 
બેટ્ વખાદ, ‘જોલાની’, ‘ઔયલાની’ અરખ યઔડ પી 
આ ફધુાં એટ્રુાં ફધુાં રાબદામી છ ે ઔે ભાાંખ પ્રભાણે 
ખાભડ–ેખાભડ ે અને ળેયી–ળેયીએ બખત–ીય–
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બુલા–વાધ–ુફાલા–ભોરલીના ુયલઠા ભે જ. 
બખત–ીયના ક્ષે ઔઈ ઔવફની જરુય નથી. ઔઈ 
ળીક્ષણની જરુય નથી. ધન્ધ ઔયતી લકતે એભણે 
ઔઈ ઔામાળીર ભુડી યલાની જરુય નથી. એભના 
ગ્રાશઔ તયપથી ભતી યઔડ એભન ચખ્ક નપ 
ફની જામ છ.ે એભનુાં વભગ્ર નાણાઔીમ અથાળાષ્ડ 
વ ટ્ઔા યઔડાની તયરતાનુાં શમ છ.ે એભણે ઔઈ 
યઔાણ ઔયલાનુાં નથી. વ્માજ ચુઔલલાનુાં નથી, ગવાય 
ખણલાન નથી. એભનુાં ‘લઔયા કાતુાં’ વીધુાં જ 
‘નપા–નુઔવાન કાતા’ની જભા ફાજુ ય તફદીર 
થઈ જતુાં શમ છ.ે આ બખતે રુીમા 70થી 
1500ની લચચે યઔડ પી લવુરી રીધી છ.ે રુીમા 
ાાંચવની વયેયાળ ખણીએ અને 771 ચડ ે
નોંધામેરા ગ્રાશઔ છ,ે તેભાાંથી 71ને ભપતીમા 
ખણીએ ત ફાઔીના 700 પીલાા ખણામ. આ 
શીવાફે બખતને એઔરી યઔડ લાીઔ આલઔ 
રુીમા વાડા ત્રણ રાકની થામ. ફીનયઔડ આલઔ, 
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ઔદાચ યઔડ આલઔથી લધાયે થામ છ;ે છતાાં એના 
શસ્તઔની ચીજો વેઔન્ડ–શેન્ડ–જુની ખણી લેાયી 
કયીદી જામ ત ણ એને ફીજા રુીમા ફે રાક ત 
ભે જ. એની લાીઔ આલઔ રુીમા વાડા ાાંચ 
રાકની થામ. ભાની રઈએ ઔે ગ્રાશઔને ત્માાં લીઝીટ્ 
અને ફીજાાં ઔાભઔાજ ભાટ્ ે એને લાીઔ રુીમા 
ચાવ શાજયન કચા થામ ત ણ એની ચખ્કી 
લાીઔ આલઔ રુીમા ાાંચ રાકની ત થામ જ. 

આ અન્દાજ ગણ છ છ;ે છતાાં લ ે
રુીમા ાાંચ રાકની ચખ્કી ઔભાણી ઔયત આ 
બખત અને તના ઔેલા અન્મ બખત–ીય એટ્રા 
ભુપરીવ દેકાલાન ઢોંખ ઔયે છ ે ઔે જનેે યીણાભે 
એભણે આલઔલેય ત બયલાન શત જ નથી! 
આભ બખત–ીયનુાં નાણાઔીમ અથાળાષ્ડ વીધુાં જ 
શાથ યની યઔડનુાં અથાળાષ્ડ ફની જામ છ!ે      
તા.10-09-2001ના યજ વુયતની ‘વત્મળધઔ 
વબા’એ આ બખતની ર ઉગાડી ત્માયે એના 
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ફ્રેટ્ભાાં ચારીવ શજાયની યઔડ, એાંવી વાડી 
(બખતના ગયભાાં એઔ ણ ભશીરા દેકાતી નશતી), 
લીવેઔ જીન્વ, દળેઔ ભણ અનાજ–ઔઠ, લીલીધ 
જાતનાાં અનેઔ પ અને વુઔભેલ ભળ્યા શતાાં. 
આભ, એભની આલઔ ફીન–કેતી લીમઔ શલા 
છતાાં આ રઔ બાગ્મે જ આલઔલેય બયે છ.ે 
એભના નાણાઔીમ અથાળાષ્ડભાાં ઔોટ્મુ્ફીઔ કચાા 
વીલામ યઔડની જાલઔ થતી નથી. આભ, ઉચાય–
વીદ્ધીનુાં બખતનુ અથાળાષ્ડ વુચલે છ ેઔે આ ધન્ધાભાાં 
ફયઔત જ ફતઔત છ!ે 

♦ 
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જો દાાપાળની પ્રલૃત્તી ઔયનાયા 

ાવે ભાણવ અને વાધન લધે ત 
એભણે બખત–ીયની ાવે ઉઔેરની 

આળા રઈને આલેરા દદીને ળધી 
ઔાઢલા જોઈએ. એભને વભજાલલાની 

ઔળીળ ઔયલી જોઈએ ઔે તે કટ્ા 
ભાણવ ાવે કટ્ા ઉઔેર ભાટ્ ે ખમા 

શતા. તે અન્મની નજયભાાં 
શાસ્માસ્દ ઠયે તેથી તે બખત–

ીયના પયેફભાાં ભુકા ફન્મા તે બરે 

જાશેયભાાં જણાલે નશીં; યન્તુ કુદ ત 
વભજ ેજ ઔે તે સ્લમાંબુ ભુકા ફનલા 

ભાટ્ ેખમા શતા. 
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9 

લીલતુાના છદેનની ળક્મતા  

 અનુક્રમણીકા 

વભાજના ભટ્ા બાખના રઔ વાચી ઔે 
ભ્રાભઔ વભસ્મા અથલા ત ઔઈઔ એણાના ઉઔેર 
ભાટ્ ે કટ્ા ભાણવ ાવે જલાન જ ે ભાાંખેર 
(Acquired) ‘અઔથીત યખ’ ભેલે છ ે તેન ે
અટ્ઔાલલાની ળી જરુય છ?ે ળા ભાટ્ ે આલી 
ભનલૃત્તીને યખ ઔશેલ? ળા ભાટ્ ે એ યખને દુય 
ઔયલ? બખત ાવેથી ભેર ચડા થઔી શઔીઔત 
આધાયીત તાયણ નીઔે છ ે ઔે વભસ્મા અને 
યીસ્થીતીના તીઔાાં ઔાયણ શલાનુાં બક્ત ભાનતા 
જ નથી. જો ભાનતા જ નથી ત એ ઔાયણ દુય 
ઔયલાન પ્રમત્ન ઔયે જ નશીં! અરફત્ત, દકેામ છ ે
એલુાં ઔે આવના ભામાા એભણે ઔાયણ દુય ઔયલાન 
ફોદ્ધીઔ ઔે ળાયીયીઔ શ્રભ ઔયલ નથી તેથી ઔાયણ 
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ળધતા નથી અથલા ત આખ લધીને નોંધલુાં ડ ે
ઔે ઔાયણ ળધલાન શ્રભ ઔયતા નથી. આથી, 
અનેઔલીધ ગટ્નાનુાં એઔ જ ઔાયણ (અને તે ણ 
કટ્ુાં છતાાં શાથલખુાં) ભાનીને તેને દુય ઔયલાન જ ે
પ્રમત્ન ઔયે છ ેતે ઔાયણ દુય ઔયલાના રક્ષ્માાંઔ તયપ 
રઈ જતા નથી. ભટ્ા બાખે તે ઔાયણભાાં ઔઈઔે 
ઔાંઈઔ ‘ઔયી’ ભુક્માનુાં ભાની રે છ.ે આ ઔાંઈઔ ‘ઔયી’ 
ભુઔનાય વભાજથી તયછડામેર લીધલા, ઔદરુી ષ્ડી 
ઔે ુરુ અથલા ત ખયીફ ભાણવ શમ છ.ે આથી, 
આ ‘અઔથીત યખ’થી ીડાતા ભાણવ તાની 
વભસ્મા ઔે લીયીત યીસ્થીતીનાાં વાચા ઔાયણ 
નશીં ળધીને તેને તે દુય ઔયતા નથી તેથી ત ે
વભમ જતાાં લઔયે છ.ે તે લધાયે દુ:કી થામ છ.ે 
ીડાઈ ીડાઈને ઔવભમે ભયે છ.ે એણા 
ફલાન અબીપે્રયણા છ.ે એણા વન્તલાની 
તાની ળક્તી અને ભમાાદાન ઔમાવ ઔાઢલાને 
ફદરે આ ‘અઔથીત યખ’થી ીડાતા ભાણવ તદ્દન 
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ત્રાશીત, ક્ષભતાલીશણા અને ધુતા–બખત–ીય ાવે 
જઈને તે વન્તલાના ભી્મા પ્રમત્ન ઔયે છ.ે 
એણા વન્તાઈ જલાની ભ્રભણાભાાં યાચતા આ 
રઔના ભનપ્રદેળભાાં અતૃપ્તીની આખ લધતી જામ 
છ ેઅને ધુતા બખત–ીય એભને રુાંટ્તા યશે છ.ે 

આભ, (1) વભસ્મા, લીયીત યીસ્થીતી, 
અતૃપ્ત તૃષ્ણા (2) ફધી ગટ્નાના એઔ ઔાયણન 
ભ્રભ (3) ઔાયણને દુય ઔયલાન કટ્ ઉામ (4) 
કટ્ા ઉામ ફતાલનાય બખત–ીય આ ચાય 
તફક્કાભાાં ખુાંથામેરુાં આ ચક્ર વભાજભાાં જોયથી ગુભે 
છ.ે એઔ બાયે લીલતુા ેદા થમુાં છ.ે એનાથી 
દુ:કના ખુણાઔાય અને વુકના બાખાઔાય થામ છ.ે 
આથી એને તડલુાં અનીલામા ફની ખમુાં છ.ે 

ભાાંખને રક્ષ્મભાાં યાકી ુયલઠા ય આક્રભણ ઔય 
બક્ત જ બખલાન ેદા ઔયે છ.ે ‘અઔથીત 

યખ’થી ીડાતા દદી જ બખત–ીય–વાધ–ુ
ફાલા–ભોરલીને પ્રબાલઔ સ્થાન આે છ.ે 
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અલૈજ્ઞાનીઔતાના આ ફજાયભાાં અન્મ ફજાયની જભે 
જ દદીની ભાાંખ બખત–ીયના ુયલઠાને આઔે 
છ.ે આથી, લીલતુાને તડલુાં શમ ત એની ભાાંખ 
છી/ દુય થામ તે જ જોલુાં ડ.ે આ ભાટ્ ેવાચાાં 
ઔાયણ ળધતા યૅળનારીઝભન ળક્મ એટ્ર લધાયે 
પ્રચાય ઔયલ ડ.ે આ એઔ ભટ્ુાં ઔાભ છ.ે ભાાંખ ેદા 
ઔયનાય ગયે ગયે છ.ે એ રઔ ફુદ્ધીને રઔલ 
રખાડીને શ્રદ્ધાથી બખત–ીયને ત્માાં આલ ેછ.ે ફીજી 
ફાજુ, બખત–ીય ત જાણે છ ે જ ઔે એની ાવે 
ઔઈ ઉઔેર નથી. ધુતા ત તાની ધુતાતા જાણત 
શમ જ. એટ્રે ઔે, એના ભનપ્રદેળભાાં તે ખુનેખાય 
શલાન બાલ શમ છ.ે અન્તે ત ભાાંખ છી 
ઔયલાનુાં ધ્મેમ જ વીદ્ધ ઔયલાનુાં છ;ે યન્તુ બખત–
ીયના ખુનેખાય શલાન બાલ આ આકા 
લીલતુાની નફી ઔડી છ.ે એભના ઔશેલાતા 
ચભત્ઔાયના દાાપાળ ઔયલાભાાં આલે ત એઔી વાથ ે
ફે યીણાભ આલે છ.ે એઔ, ત્માાં રુફરુ આલેરા 
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ગ્રાશઔને નીભ્રાાંત થલાની તઔ ભે છ.ે ફે, બખત–
ીયને એની રીરા વાંઔેરલાની પયજ ડ ે છ.ે 
બખત–ીયની ધુતાાની ચચાા વભાજભાાં ઉડ ેછ,ે જ ે
ગણાને દદી ફનતા યઔે છ.ે ભાાંખને વીધી યીત ે
છી ઔયલાભાાં લધાયે પ્રમત્ન, લધાયે વભમ અને 
લધાયે નાણાાં કચા ઔયલા ડ ે છ.ે આથી, અન્તે 
ભાાંખને દુય/નીભુા ઔયલા ુયલઠ ુય ાડનાય ય 
નજય યાકી તેના ઔયતુત કુલ્લા ાડલાનુાં ઔામા 
શેરા ઔયલુાં જરુયી છ.ે અત્માયે આ વ્મશુયચના 
લીલતુા છદેલા ભાટ્ ેઅવયઔાયઔ યશે એભ છ.ે 

આ વન્દબે ‘વત્મળધઔ વબા’, વુયતના 
વક્રીમ યૅળનારીસ્ટ્ વીદ્ધાથા દેખાભી અને ભધુબાઈ 
ઔાઔડીમા વાથે લાત ઔયતાાં વભજામુાં છ ે ઔે આ 
ઉામ વ્મલશાયભાાં ણ ળક્મ અને વય છ.ે આ 
ફન્ને ભીત્ર વુયત ળશેય, એના આજુફાજુના 
લીસ્તાય અને ખુજયાત યાજ્મભાાં અન્મત્ર ણ 
ચભત્ઔાયના  દાાપાળ ઔયલાભાાં અગ્રણી છ.ે 
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વબાના પ્રભુક ડૉ. ફી. એ. યીક અને ભન્ત્રી 
ફાફુબાઈ દેવાઈએ દાાપાળભાાં વતત ભાખાદળાન 
અને વક્રીમ વાથ આપ્મ છ.ે અન્મ 
યૅળનારીસ્ટ્ભીત્રભાાં જખદીળ લક્તાણા, ખુણલાંત 
ચોધયી, દારુલારાફશેન લખેયે ણ આ દાાપાળભાાં 
વક્રીમ યશે છ.ે આ ભીત્ર વાથે ભને ણ ઔાભ 
ઔયલાની તઔ ભી છ.ે અભાયા વોન અનુબલ છ ેઔે 
બખત–ીય વતત ળાંઔા વેલતા શમ છ ે ઔે એભની 
ધુતાતા કલુ્લી ાડલા ઔઈને ઔઈ વ્મક્તી એભને 
ડઔાયળે. એભને એ બમ વતાલે છ ેઔે એભની ર 
કુલ્લી ડી જળે. જ ે જ ે બખત–ીયને સ્થાનીઔ 
રઔન વાથ ભે છ ે તે દાાપાળના ઔામાક્રભ 
પ્રવાંખે ‘વત્મળધઔ વબા’ના ઔામાઔયન પ્રતીઔાય 
ઔયે છ.ે દાાપાળના ઔામાક્રભભાાં ઔઈ ણ બખત–
ીયે ત ે જ ે ઉચાય ઔયી યહ્ય છ ે તે વાચા છ ે
અને દદીને અચુઔ વારુાં  થઈ જળે ઔે વારુાં  થઈ ખમુાં 
છ ે એલુાં પ્રતીાદીત ઔયલાના પ્રમત્ન ઔમો નથી. 
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એભન પ્રતીઔાય ગાાંટ્ા ાડલાના, ધક્કા ભાયીને 
એભના સ્થભાાંથી ઔાઢી ભુઔલાના, ધભઔી 
આલાના અને ભશલ્લાલાવીન વાથ ભે ત 
ભાયાભાયી ઔયલાના સ્લરુન પ્રતીઔાય શમ છ.ે 
આભ, એભના પ્રતીઔાયનુાં સ્લરુ ફતાલે છ ેઔે એભના 
દળાાલેરા અને ઔયેરા ઉચાય લાસ્તલભાાં ઉચાય 
નથી; યન્તુ છતેયીંડી છ.ે ‘વત્મળધઔ વબા’ના 
ઔામાઔયની લીનન્તી છતાાં તે ળાાંતીથી ફેવીને 
ઔામાઔયને ઔે તેભના ત્માાં આલેરા દદીન ે
વભજાલતા નથી ઔે એભના ઉચાય લાસ્તલભાાં 
ફનાલટ્ છ.ે આથી, ઔામાઔય એભના ખુસ્વાબમાા 
પ્રતીઔાયન વાભન ઔયલા ભાટ્ ેભાનવીઔ યીતે તૈમાય 
શમ છ.ે આ ખુસ્વાબમાા પ્રતીઔાયન જુસ્વ ુય 
થમા છી ભટ્ા બાખના બખત–ીય લાસ્તલીઔતા 
વભજી જામ છ.ે ઠાંડા ડી જામ છ,ે અને તે કટ્ાાં 
ઔામા ઔયી યહ્યાન એઔયાય ઔયે છ.ે જ ે બખતના 
ચડા ય આ અભ્માવ થઈ યહ્ય છ ેએભણે ત 
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અણધાયેરી યીતે કુલ્લા દીરન એઔયાય ઔયી દીધ. 
અખાઉ જણાવ્મુાં તેભ એણે એની ાવેનુાં ફધુાં જ 
વુપ્રત ઔયી દીધુાં. આભ, ‘વત્મળધઔ વબા,’ 
વુયતના દાાપાળના વાંખ્માફન્ધ અનુબલ દળાાલે છ ે
ઔે બખત–ીય તે કટ્ુાં ઔયી યહ્યાન બાલ વતત 
અનુબલે છ.ે આથી, ુયલઠા ય દફાણ ઔયી આ 
લીલતુાને તડલાની ળરુઆત થઈ ળઔે તેભ છ.ે 

જો દાાપાળની પ્રલૃત્તી ઔયનાય ાવે ભાણવ 
અને વાધન શમ ત એભણે બખત–ીયની ાવ ે
ઉઔેરની આળા રઈને આલેરા દદીને ળધી 
ઔાઢલા જોઈએ. એભને વભજાલલાની ઔળીળ ઔયલી 
જોઈએ ઔે તે કટ્ા ભાણવ ાવે કટ્ા ઉઔેર ભાટ્ ે
ખમા શતા. તે અન્મની નજયભાાં શાસ્માસ્દ ઠયે 
તેથી તે બખત–ીયના પયેફભાાં ભુકા ફન્મા તે 
બરે જાશેયભાાં જણાલે નશીં; યન્તુ કુદ ત તે 
વભજ ેજ ઔે તે સ્લમાંબુ ભુકા ફનલા ભાટ્ ેખમા 
શતા. ઉઔેર ભાટ્ ેકટ્ા ભાણવ ાવે જલુાં અને કટ્ા 
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ઉઔેર ભેલલાન ચા ઔયલ તે ણ ભાનવીઔ 
નફાઈ છ,ે યખ છ.ે જાશેયભાાં એ આ ફાફતને 
જણાલત નથી તેથી એ ‘અઔથીત યખ’ છ.ે એ 
ભાણવને ભાશીતી ભે ઔે તેના જાણઔાયભાાંથી ઔઈ 
બખત–ીય ાવે જલા ભાાંખે છ ેત એને અટ્ઔાલે. 
આલા ભાણવ ૈઔી જ ે ભાણવ જાશેયભાાં તાના 
અનુબલને લણાલલા તમૈાય થામ ત એભના અનુબલ 
એભની વશી અને ુયા વયનાભા વાથે ભેલી રેલા 
અને તે જાશેય જનતા જટે્રી લધાયે જાણે તે યીત ે
પ્રઔાળીત ઔયલા. અરફત્ત, આભ ઔયતાાં એ ભાણવ 
ઈચછ ે ઔે એનુાં નાભ–ક ખુપ્ત યશે ત ત ે
યાકલાાં; યન્તુ બખત–ીયના નાભ–ક અચુઔ 
જાશેય ઔયલા. 

જલેા ઔામદા છ ે તલેા અને તેન અભર 
ઔયનાય જલેુાં તન્ત્ર છ ેતેલુાં છતાાં એ ત શઔીઔત છ ે
જ ઔે ઔઈ ણ વ્મક્તીને લીશ્વાવ આલ ઔે તેની 
વભસ્મા અને લીયીત યીસ્થીતીન ધાયેર ઉઔેર 
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આલળે અથલા ત એના યખનુાં નીલાયણ થળે ત 
એ છતેયીંડી છ ેજ. આ વભમે લીશ્વાવ આનાયને 
કફય શમ ઔે એની ાવે ઔઈ વાચ ઉઔેર નથી 
છતાાં એ લીશ્વાવ આે. ઉયાાંત, એલ કટ્ 
લીશ્વાવ આલાના ફદરાભાાં યઔડ અને ફીનયઔડ 
સ્લરુે લતય ભેલ ે ત આજના ઔામદા પ્રભાણે 
ખુન ફને છ.ે જાખૃત નાખયીઔએ ભુકા ફનેરા 
રઔની વાથે યશીને આલા બખત–ીયની વાભે 
પજદાયી યાશે ખરાાં બયલાાં. એભની વાભેના દાલા 
ધીયજથી ક્ષતીયશીત ફનાલલા. દાલા ુયી 
ખમ્બીયતાથી ચરાલલા. આલા બખત–ીયને 
અલશ્મ વજા થળે. જો વજા થામ ત તનેે કુફ 
પ્રવીદ્ધી આલી. દાલ ચારે તે દયભીમાન ણ 
અદારતી લાાંધા નશીં ડ ે તે યીતે ચારતા દાલાની 
ભાશીતીની ળક્મ એટ્રી લધાયે પ્રવીદ્ધી આલી ઔે 
જથેી વાભાન્મ જનને કાતયી થામ ઔે બખત–ીયભાાં 
ઔઈ દૈલી ળક્તી નથી. દાલાને અન્તે જો બખત–
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ીય દાંડ–લતયભાાંથી ભાપી ભાખતી દમાની અયજી 
ઔયે ત ત ે સ્લીઔાયલી નશીં. ભુકા ફનનાયે 
નુઔવાનીના લતયની ભાાંખણી અચુઔ ઔયલી. દાલ 
જીતનાયા ત્માય ફાદ અન્મ બખત–ીયને 
ડઔાયલાભાાં અને અદારત વભક્ષ યજુ ઔયલાભાાં 
અગ્રેવય થામ તે જોલુાં. આ ઔયલાથી જો રઔટ્ઔે 
પ્રફ થત જામ ત તેલા લીસ્તાયભાાં ‘અઔથીત 
યખ’ના ડૉક્ટ્ય શલાન દાલ ઔયીને ધન્ધ ઔયતા 
બખત–ીય, જોળી, ફાલા, વાધુ–ભોરલી, ાદયી 
એલા રઔની દુઔાન આખ ીઔેટ્ીંખ ઔયલુાં. ભુકા 
ફનલા જતાાં રઔ દદીને ત્માાં નશીં જલા 
વભજાલલુાં. એભની વભસ્મા અને એણાના વાચા 
ઉઔેર જ્માાં અને જભેની ાવે શમ ત્માાં અને તેભની 
ાવે ભઔરલા. આ ઔાભ ત આાંદરન વીલામ ણ 
વભજુ નાખયીઔ તાના લતુાભાાં ઔયી ળઔે છ.ે 
કાવ ઔયીને ળાયીયીઔ–ભાનવીઔ યખની ફાફતભાાં 
ઝડી ખરાાં બયલા. 
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વ્મલસ્થાતન્ત્ર તૈમાય ઔય 
વાધન અને ભાણવ લધતાાં જામ તેભ આ 

‘અઔથીત યખ’ને દુય ઔયલા ભાટ્ ે તન્ત્ર તૈમાય 
ઔયલા જોઈએ. આ યખ ગણ જુન છ,ે વ્માઔ છ,ે 
એને દુય ઔયલા ભાટ્ ે ધીયજથી રાાંફા વભમ ભાટ્ ે
વ્મલસ્થીત પ્રમત્ન ઔયલાની જરુય છ,ે વપતા જલેી 
ઔઈ વપતા નથી; યન્તુ વપતાના નળાન 
ઉન્ભાદ આલે છ.ે ઉન્ભાદને ઔાયણે ઉભદા ઔામો 
નીષ્પ નીલડ ેછ ેઅને ફદનાભ થામ છ.ે દાાપાળ 
ઔયનાયાએ કાવ જોલુાં ઔે બખત–ીયને 
વભાજલીયધી પ્રલૃત્તી ઔયતા અટ્ઔાલતા ઔે 
દદીને ભુક્ત થલાનુાં વભજાલતા, તે જ 
વપતાના ઉન્ભાદની અવય નીચે આલી નશીં જામ. 
બખત–ીય વાથે અળબ્દલાી બાાન 
વ્મલશાય, ભાયાભાયી ઔે ઉશ્ઔેયાટ્ ઔયલાથી તદ્દન દુય 
યશેલુાં. વભગ્ર ઔામાક્રભભાાં ઔામદ શાથભાાં રેલ નશીં. 
ફને ત્માાં વુધી જ ે લીસ્તાયભાાં બખત–ીય 
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વભાજલીયધી પ્રલૃત્તી ચરાલતા શમ ત્માાંના 
સ્થાનીઔ રઔને લીશ્વાવભાાં રેલા અને દાાપાળ ભાટ્ ે
એભન વાથ રેલ. વતત માદ યાકલુાં ઔે બખત–
ીયની ેદાળ દદીની ભાાંખભાાંથી નીજ ે છ.ે 
બખત–ીયને વભાજલીયધી પ્રલૃત્તી ઔયતાાં યઔલાનુાં 
ઔઈ ણ ઔામા ઔામદાની ભમાાદાભાાં અને વાંમભીત 
યશેલુાં જોઈએ. દદીને વશાનુબુતીબમુું ળીક્ષણ 
આલુાં જોઈએ. આ ઔયલા ભાટ્ ે ઔામાઔયને તારીભ 
આલાની જરુય રાખે ત આલી. ઔામાઔય 
એઔફીજાને ુયઔ ફને તે જોલુાં. દાાપાળ દયભીમાન 
ભતી યઔડ, લસ્તુ લખેયેન નીઔાર સ્થાનીઔ 
ભાણવ અને જરુય ડ્યે રીવની ભદદથી ઔયલ. 
આ વન્દબે ઔામભી ધયણે ‘ચભત્ઔાય દાાપાળ 
બાંડ’ ઉબુાં ઔયી તેભાાં ભતી આ યઔડ–ચીજોના 
લેચાણભાાંથી ભતી યઔડ જભા ઔયી દાાપાળના 
કચાા તેભાાંથી ઔયી ળઔામ. અરફત્ત, આ બાંડ 
અને તેની વ્મલસ્થા ાયદળી અને પ્રભાણીઔ યીત ે
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થલાની શમ ત જ તનેી યચના ઔયલી. ળક્મ શમ 
ત બખત–ીય ાવેથી ભાશીતી ભેલી એના 
દદીને તે યત આી ળઔામ. જો બાંડ ઉબુાં 
ઔયી ળઔામ ત એને ઔેન્દ્રીત ઔયલાની જરુય નથી. 
સ્થાનીઔ ભાણવને તેન લશીલટ્ વોંીને એભને જ 
તન્ત્ર તૈમાય ઔયી તાના લીસ્તાયભાાં ેદા થમેરા 
લીલતુાને તડલા અને લૈજ્ઞાનીઔ અબીખભલાા 
અભૃતચક્રને ખતીભાન ઔયલા તૈમાય ઔયલા જોઈએ. 
આભ, વભાજભાાં ેઠરેા આ વ્માઔ યખને નાફુદ 
ઔયલા વભાજને જ ઔાભે રખાડલ જોઈએ. આ 
ફાફતભાાં અત્માયે અગ્રેવય થમેરા રઔએ દાાપાળ 
ઔયલાન ઈજાય તાન જ છ,ે એલા અશમ્ ને  
ત્માખી તાના અનુબલના આધાયે લીઔેન્દ્રીત ધયણે 
દાાપાળ થામ તે ભાટ્ ેઔામાયત થલુાં જોઈએ. એભણે 
ુયી નમ્રતા અને ધીયજ વાથે રઔ જ આ 
અબીખભને એઔ યખ વભજ,ે એઔ લીઔૃતી વભજ,ે 
એઔ ફદી વભજ ેઅને તે તે જ તેભાાં પવામ 
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નશીં અને પવામા શમ ત ભુક્ત થામ તેલી વ્મલસ્થા 
ઔયલાના ઔાભે રાખલુાં જોઈએ. દાાપાળના અને 
રઔળીક્ષણના અગ્રેવયએ જાતે યીલતાન ઔયલાથી 
વન્ત ભાનલાન નથી; યન્તુ અન્મ ણ 
યીલતાનભાાં અગ્રેવય થામ તેના થદળાઔ ફનલાનુાં 
છ.ે આ ભાટ્ ે ુષ્ઔ વાશીત્મ–લીડીમ ઔેવટે્ અને 
વીડી વશીત–તૈમાય ઔયલુાં જોઈએ. યેડીમ અને 
ટ્રેીલીઝન જલેા ભાધ્મભન ણ ફશ ઉમખ 
ઔયલ જોઈએ. આ વન્દબે વુયતના અકફાય જ ે
બુભીઔા બજલે છ ેતેની વઔદય નોંધ રેલી જોઈએ. 
ળક્મ ફને ત ગ્રાભ લીસ્તાયભા–ઝુડટ્ટીભાાં 
અને આખ લધીને આદીલાવી લીસ્તાયભાાં 
પ્રદળાન, પીલ્ભ ળ, ચભત્ઔાયનાાં ઝુઠાણાાંને 
વભજાલતા ઔામાક્રભ મજલા જોઈએ. આ 
ઔામાક્રભભાાં સ્થાનીઔ રઔને ળરુઆતથી જ 
બાખીદાય ફનાલલા જોઈએ. સ્થાનીઔ ઔક્ષાએ અનેઔ 
સ્થએ જો આ ઔામાક્રભ ઉાડલાભાાં આલે ત 
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એભની લચચે વાંઔરન ઔયલુાં. દયેઔના અનુબલ અને 
તેના ફધાઠની આ–રે ઔયલા અને ભુશ્ઔેરીના 
ટ્ાાંઔણે એઔ ફીજાને ભદદ ઔયલાના શેતુવય એઔ 
ભુખ્મ ભથઔ શલુાં જોઈએ. ભુખ્મ ભથઔ શુઔભ 
ઔયલાનુાં ઔેન્દ્ર નશીં; ણ વાંઔરનઔાયની બુભીઔા 
બજલતુાં શલુાં જોઈએ. આ ફધુાં યાતયાત ફનલાનુાં 
નથી. રાાંફ વભમ રાખળે, રાાંફ વભમ રાખલાન 
છ,ે એટ્રે જ ફને એટ્રી લશેરી એની ળરુઆત 
ઔયલી જોઈએ.  

♦ 
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ભટ્ા બાખન ધભો અાથીલ 
તત્ત્લના અસ્તીત્લના ભ્રભભાાં યાચે છ.ે 
એભન એઔ ફીજો ણ ભ્રભ છ ેઔે આ 

અાથીલ તત્ત્લ વભગ્ર વચયાચયનુાં 
ઔતાા, શતાા અને બક્તા છ.ે આ ફધુાં 
ઔયલા ભાટ્ ેતે વલાળક્તીભાન છ.ે ભટ્ા 
બાખન ભાનલ વભુદામ આ ફીરઔુર 

અલૈજ્ઞાનીઔ એલી ધાભીઔ ભાન્મતાને 
વાચી ભાનલાન વાંસ્ઔાય ખબાભાાંથી જ 
રઈને ઉછયત શમ છ,ે એઔલાય 
અાથીલ તત્ત્લ અને એની અનન્ત 
ળક્તીને ભાણવે સ્લીઔામો એટ્રે તેને 

ખરે ખરે તાઔીઔ યીણાભ સ્લરુ 
અનેઔ અલૈજ્ઞાનીઔ ફાફત એણે 
સ્લીઔાયલી ડ ેછ ેઅને સ્લીઔાયે છ.ે 
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10 

ભુ પ્રશ્નનુાં વાતત્મ અને તેની વ્માઔતા 

અનુક્રમણીકા 

યીસ્થીતીનુાં લીયીત થલુાં, વભસ્માનુાં વજ ાન 
થલુાં અને એણા જાખલી આ ફધુાં વતત ેદા 
થમાાં ઔયે છ.ે આ ત્રણભેાાંથી એઔ ણ ેદા નશીં જ 
થામ એલુાં ફનલાનુાં નથી. આ ત્રણ પ્રવાંખે ભાનલ–
ભખજ ઔેલી યીતે લતે છ ેઅને તન્દુયસ્ત ભખજ ેઔેલી 
યીતે લતાલુાં જોઈએ ત ે જ લીચાયલુાં ડ.ે ભાણવ 
દયેઔ યીસ્થીતીભાાં અને દયેઔ વભસ્માનાાં વાચાાં 
ઔાયણ ળધીને તેના લાજફી–અવયઔાયઔ ઉઔેરને 
અભરભાાં ભુઔે તે દીળાભાાં ભાણવને રઈ જલાન છ.ે 
ભાણવ એની એણાની વન્તૃપ્તી ભાટ્ ે એની 
ળાયીયીઔ અને ફોદ્ધીઔ ળક્તી તેભ જ એની 
શસ્તઔનાાં વાધનની કુફી અને કાભી લીચાયીને 
તેભને જો તૃપ્તીને ભાટ્ ેઔામાાન્લીત ઔયલાભાાં આલે ત 
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એને તેભાાંથી ભશત્તભ આનન્દ ભળે. દયેઔ ભાણવ 
ભાટ્ ેલીયીત યીસ્થીતી અને વભસ્મા ેદા થલાના 
જ છ.ે લાયાંલાય ેદા થલાના છ.ે દયેઔ ભાણવને  ે
ે ઔઈને એણા વન્તા આલાની જ છ.ે આ 
ફધાાંનાાં યીણાભે પ્રશ્ન વતત ેદા થલાના જ છ.ે ત ે
પ્રત્મેઔ ભાણવ વુધી વ્માઔ યશેલાના છ.ે એના કટ્ા 
ઉઔેર ભાટ્ ે ઔશેલાતી દીવ્મ ળક્તીલાા કટ્ા 
ભાણવન વશાય રેલાન ગણા ભાણવને જ ે
‘અઔથીત યખ’ રાખુ ડ ેછ ેતેના ભુભાાં ભાણવન 
અલૈજ્ઞાનીઔ–ઈયૅળનર અબીખભ છ.ે ધભા, વાંસ્ઔાય 
અને રુઢીખતતાએ જન્ભતાની વાથે એન ઔાફુ 
ભેલી રીધ શમ છ.ે રુઢીખતતા એને વતત 
ઔુભાંડઔુતાની દળાભાાં યાકે છ.ે આ વાંસ્ઔાય એને 
વતત ખૃશીત યાકે છ.ે આ ત્રણેભાાંથી અને તેભાાંમ 
ધભાથી ભુક્તી ભેલલાનુાં ગણા ભાટ્ ે ળક્મ નથી. 
યીણાભે, ખણ્મા ખાાંઠ્યા ભાણવ વીલામન વભગ્ર 
વભાજ અલૈજ્ઞાનીઔતાન ફન્ધાણી છ.ે બખતના 
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ચાયેમ ચડાન અભ્માવ ઔયતાાં ભારુભ ડ ેછ ે
ઔે ઔેટ્રાઔ ડૉક્ટ્ય, એન્જીનીમય અને ળીક્ષઔ ણ 
એન આળય રેતા શતા. ઔેટ્રાઔ ફીનનીલાવી 
બાયતીમ, ઔે જભેાાંના ભટ્ા બાખના અભેયીઔાભાાં છ ે
તે ણ એન આળય રેતા શતા. અભેયીઔા–
ન્મુઝીરેન્ડ જલા ભાત્રથી ભાણવ તાના ધભા, 
વાંસ્ઔાય અને રુઢીને નલેવયથી ટ્ીઔાત્ભઔ યીત ે
તાવલાની ઈચછા અને ળક્તી પ્રાપ્ત ઔયી રેતા 
નથી. કુદ અભેયીઔા, મયુ ઔે સ્ટ્રરેીમા અને તેલા 
ફીજા લીઔવીત ઔશેલાતા દેળના ભાણવ ણ આ 
યખથી ભુક્ત નથી. ત્માાં ણ બખત–ીય જલેા 
તાલીજ આનાયા અને કટ્ા ઉઔેર આનાયા તેભ 
જ તાની ાવે દૈલી ળક્તી શલાન દાલ ઔયનાયા 
અવર અભેયીઔન, મુયીમન લખેયે છ.ે આ 
દેળભાાં લીજ્ઞાન અગ્રસ્થાને છ;ે છતાાં અલૈજ્ઞાનીઔતા 
તેભ જ કટ્ા ભાણવ ાવેથી કટ્ા ઉામ 
ભેલલાની ઈચછા ધયાલત ‘અઔથીત યખ’ આ 
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દેળભાાં ણ અસ્તીત્લ ધયાલે છ.ે આભ આ 
વભસ્માના ભુ ઉંડા અને વ્માઔ છ.ે 

ધભા અને અાથીલ તત્ત્લ 
ભટ્ા બાખના ધભો અાથીલ તત્ત્લના 

અસ્તીત્લના ભ્રભભાાં યાચે છ.ે એભન એઔ ફીજો 
ણ ભ્રભ છ ે ઔે આ અાથીલ તત્ત્લ વભગ્ર 
વચયાચયનુાં ઔતાા, શતાા અને બક્તા છ,ે આ ફધુાં 
ઔયલા ભાટ્ ે તે વલાળક્તીભાન છ.ે ભટ્ા બાખન 
ભાનલ વભુદામ આ ફીરઔુર અલજૈ્ઞાનીઔ એલી 
ધાભીઔ ભાન્મતાને વાચી ભાનલાન વાંસ્ઔાય 
ખબાભાાંથી જ રઈને ઉછયત શમ છ.ે એઔલાય 
અાથીલ તત્ત્લ અને એની અનન્ત ળક્તીને ભાણવે 
સ્લીઔામાા એટ્રે તેને ખરે ખરે તાઔીઔ યીણાભ 
સ્લરુ અનેઔ અલૈજ્ઞાનીઔ ફાફત એણે સ્લીઔાયલી 
ડ ેછ ેઅને સ્લીઔાયી છ.ે 

અાથીલ તત્ત્લ વાથે વાંલાદ સ્થાપ્મા ફાદ 
ૃ્લી યના ભાણવભાાં આત્ભાનુાં શલુાં અને તેનુાં 
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અજય–અભય શલાનુાં સ્લીઔાયલુાં ડ,ે આત્ભા ઔઈ 
કીમાભાાં જામ અને તે કીમાને થડ વભમ 
જીલાડી દઈ વુક–દુ:કની લેદનાને ભાણે છ,ે ત ે
સ્લીઔાયલુાં ડ.ે આખ લધીન–ેભાત્ર તાઔીઔ 
યીણાભ સ્લરુ કીમા લખય બટ્ઔતા આત્ભાના 
ખપ્ાને ણ સ્લીઔાયલુાં ડ.ે આ બટ્ઔતા આત્ભા 
બુત, ડાઔણ, ીળાચ લખેયે તયીઔે આણા પ્રદેળભાાં 
કામ છ.ે આલા અન્મ ભાણવના ળયીયભાાં 
પ્રલેળી ળઔે તલેા ખપ્ાને ણ ત ેતઔાાધાયીત શલાથી 
સ્લીઔાયલુાં ડ.ે બખત–ીય, બુલા, વાધ,ુ ફાલા, 
ભોરલી, ાદયીના જન્ભ ભાટ્ ેઆટ્ર ભવાર ુયત 
છ.ે આટ્રા ભવારાની ભદદથી ઔઈ ણ પારતુાં 
ભાણવ અધીઔાયથી ઔશી ળઔે ઔે ત ે દૈલી ળક્તી 
ધયાલે છ,ે અને છી ગાાંટ્ા ાડીને, ચીીમ 
છાડીને ઔે ચાદય ઢીને ઔશી ળઔે ઔે એના 
વઔાંજાભાાં આલેરા દદીભાાં ડાઔણ નાચે છ,ે ત ઔઈ 
ખેફી ળક્તીએ ભુઠ ભાયી છ,ે આત્ભા–યભાત્ભાની 
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ફીરઔુર અલાસ્તલીઔ પીરવુપીભાાં શ્રદ્ધા યાકનાયાએ 
બુત–ડાઔણ, ીળાચ, ખેફી ળક્તી અને ભુઠ ભાયલી, 
નજય ફાાંધલી જલેા ખપ્ાાંને સ્લીઔાયલા જ ડ.ે તેને 
ભાનલા જ ડ.ે આભ વભાજભાાં જ ેબખત–ીયની 
ભાાંખ છ ેતેના ભુભાાં ધભા યની આસ્થા ડરેી છ.ે 
ધભાની ફજાયક્રીમા (ભાઔેટ્ીંખ) કુફ પ્રબાલઔ શમ 
છ.ે જન્ભના અઔસ્ભાતથી ભા–ફાના ધભાને તીઔા 
ધભા ફનાલલાનુાં જ ે પયજીમાતણાં છ ેતે શીટ્રયની 
વયભુકત્માયળાશીને બુરાલે તલેુાં છ.ે ધભાની આ 
જોશુઔભી અને અલૈજ્ઞાનીઔતા ભાણવને કટ્ા ઉઔેર 
ભાટ્ ે કટ્ા ભાણવની દીળાભાાં ધઔેરે છ.ે ભટ્ા 
બાખન ભાનલ–વભુદામ ધભાભાાં ભાને છ ે તેથી 
બખત–ીયની ભાાંખ ેદા થામ છ.ે 
ભાનલવભાજભાાંથી ધભાને ખાાંવડા–ફન્ધાલીને 
નજીઔના બલીષ્મભાાં લીદામ ઔયી ળઔામ તેલુાં દેકાતુાં 
નથી. 
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આ વન્દબે ફશાયખાભથી વુયતભાાં આલીને 
યશેતા એઔ બાઈની પયીમાદ જાણલા જલેી છ.ે 
‘શેરા ભાયા ખાભભાાં શુાં  યશેત શત; યન્તુ ઔભા 
પ્રભાણે દેળભાાંથી લશી જલુાં ડ્યુાં છ ેઅને વુયતભાાં 
યશુાં છુાં.’   

જુદા જુદા ધભો ચક્કવ યીસ્થીતી ભાટ્ ે
અાથીલ ળક્તીની ઔૃા–અલઔૃા, ઔભાના વીદ્ધાાંત 
અને અાથીલ ળક્તીના આકયી ચુઔાદા જલેી 
અલૈજ્ઞાનીઔ લાત ઔયીને પ્રજાને ખેયભાખે દયે છ.ે 
આ બાઈ ઔભાના વીદ્ધાાંતની અલૈજ્ઞાનીઔતાના બખ 
ફન્મા ફાદ તે તાના ખાભભાાંથી વુયત ળા ભાટ્ ે
આવ્મ અને શજી ણ વુયતભાાં એ ળા ભાટ્ ેયશે છ,ે 
જલેા વલાર એને થતાાં જ નથી! ઔમાાં વાચાાં ઔાયણ 
એને વુયત રઈ આવ્મા જલે વલાર ત એના 
લીચાયલતુાની ફશાયનુાં ફીન્દુ છ!ે એ ત આ 
અલૈજ્ઞાનીઔતાને ઔાયણે વીધ બખત ાવે શોંચી 
ખમ અને તાની વભસ્માની યજુઆત ઔયલા ફેવી 
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ખમ! ભુભાાં વુયતભાાં એના આલલાની અલૈજ્ઞાનીઔ 
ભાન્મતાને યીણાભે ગણા દદો ેદા થામ છ.ે આલી 
ઉંડી અને વ્માઔ એલી આ વભસ્મા જોતાાં 
યૅળનારીઝભભાાં ભાનનાયાએ કુફ કાભળી યાકલી 
ડ ેતેભ છ.ે નભા–ભભા યશીને તે ઉંડા ભુીમાલાા 
અને વ્માઔ એલા ધભાને અપ્રસ્તુત ફનાલી દેલાનુાં 
રક્ષ્માાંઔ ત યાકલુાં જ ડ ે એભ છ.ે ટ્ુાંઔા ખાાભાાં 
ધભાના પ્રબાલને ઔાયણે ેદા થતા ‘અઔથીત યખ’ના 
દદીનુાં ળણ ઔયતા બખત–ીયને અટ્ઔાલલાનુાં 
છ.ે વાથે વાથે રઔને એ વભજાલલાનુાં છ ે ઔે 
વભસ્મા અને એણાના વન્દબે એ વાચા ભાણવ 
અને વાચા ઉઔેર તયપ લે. ધભા અપ્રસ્તુત ફની 
જામ ત્માાં વુધી ધભાને વ્મક્તીન અાંખત ભાભર 
ફનાલલાન પ્રમત્ન ઔયલ જોઈએ. આસ્થા ફીરઔુર 
અાંખત ફાફત છ.ે ગયની ચાય દીલાર અને 
આસ્થાના સ્થાન ુયતી એની અબીવ્મક્તી ઔયલા 
ભાટ્ ે રઔને વભજાલલા જોઈએ. જાશેયભાાં જભે 
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ધુમ્રાન લજ્મા ફન્મુાં છ ે તેભ જાશેયભાાં ધભાના ઔઈ 
ણ પ્રઔાયના પ્રદળાનને લજ્મા ઔયલા રઔ કુદ 
આખ લધે તેલા રઔળીક્ષણને ભટ્ા ામા ય 
ઉાડલુાં જોઈએ.  

વાંસ્ઔાયની ફાફતભાાં એલુાં દેકામુાં છ ે ઔે 
લાયવાભાાં ભતા વાંસ્ઔાયને પ્રજા વટ્ીઔ નજયે જોલા 
રાખી છ.ે ષ્ડીનુાં ળણ ઔયલાન અને તે થલા 
દેલાન વાંસ્ઔાય કુફ વટ્ીઔ નજયે તાવલાભાાં 
આલી યહ્ય છ.ે એ જ પ્રભાણે વાંસ્ઔાયના નાભે અન્મ 
ફાફત ણ તાવામ છ.ે રુઢીને ણ વભાજ 
વટ્ીઔ નજયે તાવત થમ છ.ે કાણી, ીણી, 
શેયલેળ, ચક્કવ યીલાજો લખેયેભાાં વભાજ ે
પ્રખતીળીરતાની ગણી નીળાની દળાાલી છ.ે જ ે
બખતના ચડા શાથ રાગ્મા છ ેતે તાવતા અને 
તેને આધાયે ખણતયી ભાાંડતા વુયત જલેા ળશેયી 
લીસ્તાયના અડધા રઔ બરે આ ‘અઔથીત યખ’થી 
ીડાતા શમ છતાાં લૈજ્ઞાનીઔ અબીખભ દાકલલાની 
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– યૅળનારીઝભ સ્લીઔાયલાની ફાફતભાાં 
વપતાુલાઔ આખ લધી ળઔાળે એલુાં લાતાલયણ 
છ.ે ધભા, વાંસ્ઔાય અને રુઢી દ્વાયા જ ે
અલૈજ્ઞાનીઔતાને–ઈયૅળનારીઝભને આખ ધયલાભાાં 
આલે છ ેતે અાંખે ભાણવ પ્રશ્ન ુછતા થઈ ખમા છ.ે 
આ ફધાના યીણાભ સ્લરુ બખત–ીયના 
દાાપાળ પ્રવાંખે રઔ ઉરટ્બેય વશઔાય આતા 
દેકામા. વભસ્માના ભુ જો ઉંડા અને વ્માઔ શમ 
ત તેની નાફુદી ભાટ્નેા પ્રમત્ન ણ ઉંડા અને 
વ્માઔ ફનાલલા જ ડ.ે 

વાંસ્ઔાયના જ ભુદ્દાને તાવીએ ત વભજાળે ઔે 
બાયતીમ વભાજભાાં એ વાંસ્ઔાય ઉંડ અને વ્માઔ છ ે
ઔે ભશીરાએ ગયભાાં યશેલુાં અને ુરુે ફશાય 
ઔભાલા જલુાં. લાસ્તલીઔતા એ છ ેઔે ુરુની ઔભાણી 
ષ્ડી અને ફાઔના જીલન ય વીધી અવય ઔયે છ.ે 
આથી ુયની એટ્રે ઔે ઔુટ્મુ્ફની ઔભાણી ષ્ડી અને 
ફાઔના જીલન ય વીધી અવય ઔયે છ.ે આથી 
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ુયની એટ્રે ઔે ઔુટ્મુ્ફની ઔભાણી અાંખે ષ્ડી ચીંતીત 
યશે છ.ે ગયઔુઔડી યશેલાન વાંસ્ઔાય શલે ગણી 
ભશીરાને અઔાલે છ.ે આથી બખત–ીય ાવે 
આથીઔ વભસ્મા રઈને આલતા દદીના રખબખ 
ચારીવ ટ્ઔા રઔ ભશીરા છ.ે 

આ વન્દબાભાાં બખતને એઔ ભશીરાની 
ભેરી દાસ્તાન વભજલા જલેી છ ે: 

‘(તીની) જુખાય–દારુની રત છુટ્ી જામ, 
વાયી યીતે યશેત થામ, ધન્ધ–ાણી ઔયીન ેગયભાાં 
ૈવા–ટ્ઔા આત થામ, તાની ફશેનના રગ્નભાાં 
વાયી યીતે લશેલાય ઔયે તેલુાં વલા ઔયી આલાનુાં છ.ે’ 

વાંસ્ઔાયને ઔાયણે આ ભશીરા તેના તીની 
ઔુટ્લેને જાશેયભાાં ડઔાયી ળઔતી નથી. એના તીન ે
એ વીધેવીધુાં ઔશી ળઔતી નથી ઔે તે ઔુટ્લે છડ ે
અને ઔુટ્મુ્ફ–નીલાાશ ભાટ્ ે  ૈવા આે. યીણાભ,ે 
તેને આ ‘અઔથીત યખ’ રાખુ ડ્ય અને બખત 
ાવે આલી. તી યત્લે બમની રાખણી અને 



આણ ભાાંદ વભાજ         http://govindmaru.com/        185 

 

બખતભાાં દૈલી ળક્તી શલાની શ્રદ્ધા આલી 
ભશીરાના ફધાાં પ્રઔાયના ળણ ભાટ્નેા દયલાજા 
કરે તે વભજી ળઔામ તેલુાં છ.ે આભ છતાાં આલી 
ષ્ડી ઉમ્ફયા ફશાય ખ ભુઔે અને જાતે ઔભાણી 
ઔયલાની દ્રઢતા ફતાલળે ત આજન વભાજ એના 
આ વાશવને નીબાલી રેળે. વાંસ્ઔાય વન્દબ ે
વભાજભાાં આ યીલતાન આવ્મુાં છ.ે  

રુઢીના વન્દબે ણ વભાજ ેવટ્ીઔ જોલા 
ભાાંડ્યુાં છ,ે બખતના ચડાભાાંની આ વન્દબે આ 
એઔ લીખતને તાવીએ ત : 

‘ભાયી દીઔયીના વાયા ગયભાાં લીલાશ થામ. 
રગ્ન ફાદ તે ફાફચચાલાી થઈ જામ, શભાયી 
એઔ જગ્માએ લાત ચારે છ,ે ત ે છઔય યેરલેભાાં 
નઔયી ઔયે છ,ે તે જગ્માએ અભાયી દીઔયીનુાં ઔાભ 
થલુાં જોઈએ.’ 

આ આકી પયીમાદભાાં રુઢીનુાં જ પ્રબુત્લ 
દેકામ છ.ે વભાજભાાં ુરુ ઔયતાાં ષ્ડીની વાંખ્મા 
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છી છ;ે છતાાં દીઔયીના ભા–ફા જ રગ્નની 
ફાફતભાાં ખયજીરા યશે એલી જ ે રુઢી છ.ે તે આ 
પયીમાદભાાં દેકામ છ.ે શજી છઔયીના રગ્ન 
ખઠલામા નથી, તે શેરાાં ત એને ફાફચચા થામ 
તેની ભાખણી ભુઔલાભાાં આલી છ!ે ‘ષ્ડી એટ્રે 
ફાઔ ેદા ઔયલાનુાં ઔાયકાનુાં’ એલી રુઢીખત 
ભાન્મતા છ ેતે ણ આ ભાાંખણી યથી દેકામ છ.ે 
ષ્ડીએ અને ુરુે જાતીમ આનન્દ ભેલલાન છ ે
અને વમ્બખથી વભાધી ભાણલાની છ,ે એ ફાફતનુાં 
ત અશીં અસ્તીત્લ જ નથી! ફાઔ ભડાાં થામ 
અને તી–ત્ની ‘ભજા’ ઔયે એલી ભાખણી થતી 
નથી. આભ ત જાશેય વાશવ અને તેના 
ઔભાચાયીને વાભાન્મત: તીયસ્ઔાયાભાાં આલે છ;ે 
યન્તુ એભની નઔયીની વરાભતી, નીમભીત ખાય 
અને નીલૃત્તીના રાબને જાશેય વાશવ ફયાફય 
વમ્બાે છ.ે તેથી એને ત્માાં દીઔયી આલાથી ત ે
વુકી યશેળે એલી રુઢીખત આળા ણ આ 
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પયીમાદભાાં સ્ષ્ટ થામ છ.ે આટ્રુાં શલા છતાાં આ 
છઔયી ઔદાચ પે્રભરગ્ન ઔયે, ઔદાચ ફાઔ ભડા 
આલે અને એઔ–ફેથી લધાયે નશીં આલે એલી યીત ે
દામ્ત્મ જીલન જીલે ત શલે વભાજ લાાંધ રેત 
નથી. જ ેવભાજભાાં રુઢીખત ઔશેલત શતી ઔે, ‘ઔુાંલાય 
ડવ ભયે; ણ ઔુાંલાયી ડવી નશીં ભયે’ તે જ 
વભાજભાાં આ છઔયી જો ઔુાંલાયી યશેલાન નીણામ ર ે
ત તેને ણ ચરાલી રે એટ્ર ત વભાજ જરુય 
વુધમો છ.ે આભ વાંસ્ઔાય અને રુઢીના ભુદ્દા ય 
યૅળનારીઝભ ભાટ્ ેભાખા થડ ભઔ ફન્મ છ ેએભ 
ઔશી ળઔામ.  

ટ્ુાંઔભાાં, આ ‘અઔથીત યખ’ની નાફુદી લચરુાં 
સ્ટ્ળેન છ.ે છલેટ્નુાં સ્ટ્ળેન યૅળનારીઝભની વમ્ુણા 
સ્થાના છ.ે   

♦ 
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આ બખતન દાલ છ ેઔે 
તે તાન્ત્રીઔ બુલ છ ે અને 
અગયી જાણઔાય છ.ે આ ફધ ુ
વાાંબીને એ બાઈ એની 
ફશેનની વાયલાય ભાટ્ ે રઈ 
ખમા. એ ફશેન ઔુાંલાયા શતા. 
આ બખતે એઔાદ ફે ફેઠઔ 
ફાદ એ ફશેન વાથે એઔાાંતભાાં 
વાધના ઔયલાનુાં ખઠવ્મુાં. 
યીણાભે એ ફશેન વખબાા થઈ 
ખમા. આથી એભને વભજામુાં ઔે 
આ બખત ઔઈ ફીભાયી દુય 
ઔયતા નથી; યન્તુ તાન 
શલવ વન્તે છ.ે 
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11 

એઔ ભુરાઔાત 
અનુક્રમણીકા 

(‘ચભત્ઔાયન દાાપાળ’ ઔયનાયાના 
આખેલાન અને ‘વત્મળધઔ વબા’, વુયતના 
વશભન્ત્રી શ્રી. ભધુબાઈ ઔાઔડીમા, 136–અમ્ફીઔા 
નખય–2, ઔતાયખાભ, વુયત વેરપન નમ્ફય : 
98255 32234 વાથેની લાતચીતન વાય અત્ર ે
આપ્મ છ.ે –વુ.ળાશ) 

(1) ‘વત્મળધઔ વબા’ના અનેઔ ઔામાઔય 
છ.ે વબા અનેઔ ઔામાક્રભ ઔયે છ.ે તભે ભટ્બેાખે આ 
બખત જલેાના દાાપાળભાાં લધાયે યવ રેતા 
દેકા છ. આલી તભાયી વન્દખીનાાં ઔાયણ 
જણાલલા લીનન્તી. 

ભધુબાઈ : ખાાંધીજીએ જભે યદેળી 
તયપથી થતાાં ળણને દુય ઔમાા તેભ રઔની શ્રદ્ધાનુાં 
ળણ ઔયનાયાને અને તે ળણને ણ દયુ 
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ઔયલા જોઈએ તેભ શુાં  ભાનુાં છુાં. એઔલાય આણ ે
જાણીએ ઔે શ્રદ્ધાુનુાં ળણ થામ છ;ે છી 
આણે ઔળુાં ઔયીએ નશીં ત તે આણી ભુકાાઈ છ.ે 
આ ઔાભ ની:સ્લાથા બાલે ઔયતાાં ભને ળણ દુય 
ઔમાાન ગણ આનન્દ ભે છ.ે 

(2) આ બખતના દાાપાળ ભાટ્ ે તભને 
ઔણે જણાવ્મુ? એણે પયીમાદભાાં તભને ળુાં ઔહ્યુાં? 
બખતે એ ભાણવને જ ેકાતયી આેરી તે ળુાં વાચી 
ડી શતી? 

ભધુબાઈ : ઔટ્વપીર યડ, વુયતના       
શ્રી. અયલીન્દવીંશ યાણાએ ભને પયીમાદ ઔયી શતી. 
‘વત્મળધઔ વબા’ના ઉક્રભે અભે જ્માયે દાાપાળ 
ઔયીએ છીએ ત્માયે વભાચાય તયીઔે એને 
અકફાયભાાં પ્રવીદ્ધી ભાટ્ ે ભઔરીએ છીએ. 
અકફાય ણ અભાયા આ ઔામાને 
વભાજવુધાયણાના ઔામા તયીઔે સ્લીઔાયીને પ્રવીદ્ધી 
આે છ.ે અભાયા આલા અન્મ વભાચાય લાાંચી    
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શ્રી. યાણાએ ભાયા વેરપન નમ્ફય : 98255 
32234 ય ભાય વમ્ઔા ઔમો અને પયીમાદ ઔયી. 
પયીમાદભાાં એણે ખમ્બીય શઔીઔત જણાલી ઔે, ‘ભાયી 
કાણભાાં એઔ ફશેનને વાભાન્મ ફીભાયી રાાંફા 
વભમ ભાટ્ ેયશેતા આ બખત ાવે રઈ ખમા શતા. 
આ બખત ગયની ફશાયની જભીનભાાંથી વાત પુટ્ 
ઉંડથેી ત્રીળરુ ઔાઢલા જલે ચભત્ઔાય ઔયી ફતાલે છ.ે 
એ તાની ાવે તરલાય યાકે છ ેઅને ફે શાથના 
ઉયના બાખ ય એઔન્દયે ચાય ટ્રી ફાાંધે 
છ.ે એ જ પ્રભાણે ખા અને ઔભય ય ણ 
ટ્રી ફાાંધી એલુાં દળાાલલા ભાાંખે છ ે ઔે તે ત ે
યક્ષીત છ.ે આ બખતન દાલ છ ે ઔે તે તાન્ત્રીઔ 
બુલ છ ેઅને અગયી જાણઔાય છ.ે અભે આ ફધુાં 
વાાંબીને ેરા ફશેનની વાયલાય ભાટ્ ે રઈ ખમા. 
એ ફશેન ઔુાંલાયા શતા. આ બખતે એઔાદ ફે ફેઠઔ 
ફાદ એ ફશેન વાથે એઔાાંતભાાં વાધના ઔયલાનુાં 
ખઠવ્મુાં. યીણાભે એ ફશેન વખબાા થઈ ખમા. 
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આથી અભને વભજામુાં ઔે આ બખત ઔઈ ફીભાયી 
દુય ઔયતા નથી; યન્તુ તાન શલવ વન્તે છ.ે 
આથી અભે તેભને પન ય લીનન્તી ઔયીએ છીએ ઔે 
આ બખતને કટ્ાાં ઔાભ ઔયતાાં અટ્ઔાલ. શુાં ભાયા 
તયપથી ફધી ભદદ ઔયીળ.’ આભ બખતે એ 
ફશેનની ફીભાયી ત દુય ઔયલાને ફદર ે એને 
ખબાલતી ફનાલી. એ ફાઈને ત આગાત ઔયલાન 
લીચાય આલેર; યન્તુ શ્રી. યાણાએ અને અન્મએ 
એને આગાત ઔયતા અટ્ઔાલી. ફાઈન ખબા 
ડાલી નાાંખ્મ અને એ ફાઈ ફચી ખઈ; ણ ફીજી 
ફશેનને આલી દુ:કદ યીસ્થીતીભાાં ભુઔાલુાં નશીં 
ડ ેતે ભાટ્ ેશ્રી. યાણાએ અભાય વમ્ઔા ઔમો. શ્રી. 
યાણાએ ઔશી તેલી જ યીસ્થીતી બખતને ત્માાં શમ 
ત તેન દાાપાળ ઔયલાની અભે તૈમાયી ઔયી. 

‘વત્મળધઔ વબા’, વુયતના ભન્ત્રીશ્રી 
વીદ્ધાથા દેખાભી, એડલઔેટ્ જખદીળ લક્તાણા, 
વબાના ઔાયફાયી વભ્મ શ્રી. ખુણલાંત ચોધયી, 
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વુશ્રી. ફેયઝફશેન દારુલારા, શ્રી. યેળ રાઠીમા 
તેભ જ શ્રી. ભશેળબાઈ જોખાણી વાથે ‘ઈન–ચેનર’ 
અને ‘આઈ–લીટ્નેવ ચેનર’ના લીડીમગ્રાપયની 
વાથે અભે બખતને ત્માાં ખમા શતા. 

અભે બખતના યડાભાાં ખમા ત્માયે ગણા 
ભાણવ શતા. આ બખત એઔ રુાી ફાઈ વાથે 
લીખતલાય લાત ઔયત શત. અભે જ ે ચડા 
ભેવ્મા તેને જોતાાં ઔશી ળઔામ ઔે તે એના 
લક્ષસ્થનુાં ચીત્ર દયત શત. એ ેરા ફશેનની 
જાતીમ ફાફત અાંખે વલાર ઔયત શત. અભાય 
નમ્ફય આલતા અભાયા ૈઔી વુશ્રી ફેયઝફશેન 
એની ાવે જઈને ફેઠા એટ્રે એણે ફેયઝફશેનભાાં 
યવ રેલાન છ ઔમો. એણે ઉડાઉ જલાફ 
આલા ભાાંડ્યા. ફેયઝફશેને તાન તી કુફ 
દારુ ીએ છ ેતે અટ્ઔાલલા ‘ઔાંઈઔ’ ઔયલાને લીનન્તી 
ઔયી. બખત ેએભની લાત વાાંબીને ફીજી તાયીક 
આી. ત્માય ફાદ અભે ભયદ ઉઠ્યા. આ તફક્ક ે
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અભે અભારુાં  અવર સ્લરુ જાશેય ઔમુું. આ 
દયભીમાન લીડીમગ્રાપય યડાભાાં ફનતી 
ગટ્નાની પીલ્ભ ઉતાયતા શતા. ભેં કાણ 
આી ઔે અભે ‘વત્મળધઔ વબા’ભાાંથી આલીએ 
છીએ, યીણાભે એન ચશેય ફદરાઈ ખમ. 

(3)    ત્માય છી ળુાં થમુાં? 
ભધુબાઈ : અભે અભાયી કાણ આી 

એટ્રે ળરુઆતભાાં ત એના શાજય બક્તની 
શાજયીભાાં અભાયી વાથે દરીર ઔયી ઔે એ કયેકય 
ચભત્ઔાયી ુરુ છ.ે એણે અનેઔને વાયા ઔમાા છ;ે 
યન્તુ અભે એના ચભત્ઔાયના અને વાયા ઔમાા શમ 
તેભનાાં નાભ, ુયાલા ભાાંખતા એણે ઔફુલ્મુાં ઔે એ 
છતેયીંડી ઔયે છ.ે એની ાવે એઔ ઔફાટ્ શત 
એભાાં એણે અમ્ફા ભાતા અને અન્મ દેલ–દેલીના 
પટ્ા યાકેરા. એ ફધાાંને પ્રઔાળના ળણખાય ઔયેરા. 
ઔફાટ્ની ઉય ચાય–ાાંચ ળીલરીંખ શતા. લીંટ્ી 
શતી. યખ વાયા ઔયલા ભાટ્ ેબક્ત ાવેથી ભટ્ી 
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યઔભ ડાલીને એ લીંટ્ી આત શત. આ 
નપાકયીલા ધન્ધ એ ઔયત શત તે એણે 
સ્લીઔામુું. અભાયા વલારના એ પ્રતીતીઔાયઔ જલાફ 
આી ળઔત નશત તેથી તે ભનભન તુટ્ી ડ્ય 
શત. એણે તાના ખયકધન્ધાન સ્લીઔાય ઔમો 
અને એના ધન્ધાના યશસ્મને વભાલતા ચડા ણ 
અભને આી દીધા. ભને આનન્દ છ ે ઔે એ 
ચડાન અભ્માવ ઔયી તભે તેભાાંથી આ ુસ્તઔ 
રકીને લાાંચઔ વભક્ષ ભુઔલાના છ. લાચઔ આ 
ુસ્તઔન વન્દેળ વભજ ેઅને તતાનાાં લતુાભાાં 
આલા બખત–ીયને ત્માાં રઔ જામ નશીં અને 
લાચઔ ણ નશીં જામ ત જ આણા વભાજભાાં 
ભટ્ુાં ઔાભ થમેરુાં ખણાળે. બખતની ફાફતભાાં ભને 
આખ ઔશેલા દ ઔે ભને એલી ળાંઔા છ ે ઔે એણ ે
અનેઔ ષ્ડી વાથે વાંવખા ઔયલાન યશેત શત 
તેથી એ તાની ઉયાાંત અન્મ ુરુ ાવેથી ૈવા 
રઈને તે એભને ‘ુરુ લેશ્મા’ તયીઔે યાકત શલ 
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જોઈએ. જ ેદીલવે બખતે ળયણાખતી સ્લીઔાયી તેના 
ફીજા દીલવે એઔ ુરુ ભાયે ત્માાં આવ્મ અને જ ે
શઔીઔત દળાાલી અને જ ેધભઔીબયી બાાભાાં લાત 
ઔયી તેણે ભને આ ળાંઔા વેલલાનુાં ઔાયણ આપ્મુાં છ.ે 
એણે કાવ ત આ ચડા યત ભેલલા આગ્રશ 
ઔમો. એને એલી ળાંઔા શતી ઔે ચડાભાાં ઔઈ ઔઈ 
ષ્ડીનાાં નાભ–વયનાભાની વાભે એનુાં નાભ રકેરુાં 
શળે. એ દીલવે ત ભેં એ ચડા જોમા નશતા તેથી 
ભાયે એની વાથે ઔામદાની બાાભાાં લાત ઔયલી ડી. 
ભેં જણાવ્મુાં ઔે, ‘શલે જો એ આ પ્રઔાયની ધભઔીની 
બાાભાાં લાત ઔયળે ત એ ફન્નેના ખુનાની 
ખમ્બીયતા જોતાાં ઔામદેવયના પજદાયી યાશે ભાયે 
આખ લધલાની પયજ ડળે.’ આ ધભઔીથી એ 
ખબયામ અને લધાયે ભખજભાયી ઔમાા લીના ચાલ્મ 
ખમ. પયીલાય એ આવ્મ નશીં. તભે જાણ છ ઔે 
આણાં ઔાભ વભાજવુધાયાનુાં છ.ે યૅળનારીઝભને 
રઔ અનાલતા થામ તે જોલાનુાં છ.ે આથી, 
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ઔામદેવયની ઔામાલાશી ઔયલાન પ્રશ્ન ઉબ થત 
નશત. આભ, આ ઔીસ્વાભાાં રઔભાાં પ્રલતાતી 
અલૈજ્ઞાનીઔ શ્રદ્ધાને યીણાભે જ ેળણ થઈ યહ્યુાં છ ે
તેભાાંના એઔ બખત તયપથી થતાાં ળણને અભે વો 
અટ્ઔાલી ળક્મા તેન ભને આનન્દ છ.ે 

 
♦ 
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પરીશીષ્ટ : 1 

શલનન વાભાન 

શ્રીપ નાંખ–11 વીન્દુય રુ. 5/-નુાં 

ઔાંઔુ રુ. 5/-નુાં અખયફત્તી ેઔેટ્–1 

અફીર રુ. 2/-નુાં કાયેઔ 250 ગ્રાભ 

ઔાી દયાક 50 ગ્રાભ એરચી રુ. 5/- 

રલીંખ રુ. 5/- ફદાભ રુ. 10/- 

ીસ્તા રુ. 10/- ચાયી રુ. 5/- 

રાર દયાક રુ. 5/- ઔભઔાાંઔડી 250 ગ્રાભ 

અકયટ્ 100 ગ્રાભ વપેદ તર 2.5 ઔીર 

ઔાા તર 250 ગ્રાભ જલ વલા ળેય 

ઔાચ બાત 250 ગ્રાભ ઔયાની લાટ્ી નાંખ–3 

શલન ીઠી રુ. 10/- વયવલ રુ. 5/- 

ઔેવુડાના પુર 500 ગ્રાભ વાઔય રુ. 10/- 

ખ વલા ળેય વુઔી શદય વલા ળયે 

વાયી આકા 1 ળયે ચુાંદડી નાંખ–02 

કાાંડ 1 ળેય ભધની ફાટ્રી નાંખ–01 
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ઔુયની ખટ્ી નાંખ–02 આખાંધ રુ. 10/- 

અત્તયની ળીળી નાંખ–01 દળાલાંળ ધુ રુ. 5/- 

વુકડના છડા 200 ગ્રાભ ઔડ ુરવન રુ. 5/- 

જનઈ ફાંડર નાંખ–06 ખુખ રુ. 5/- 

ઔાજુ 1 ળયે ગઉં 5 ળેય 

ચકા 3 ળયે ભખની દા વલા ળયે 

ચણાની દા વલા ળયે અડદની દા વલા ળયે 

ભયી રાર વલા ળયે ચણા વલા ળેય 

વાતધાન કીચડ 1 ઔીર રાવી 1 ઔીર 

તુલેયની દા 1 ઔીર શલનનુાં ગી 2 ઔીર 

દીલાનુાં ગી અડધ ળયે દશીં વલા ઔીર 

કાાંડ 1 ઔીર ળેયડી નાંખ–05 

ઔેા 1 ડઝન જભરુક નાંખ–03 

દાડભ નાંખ–03 નાયાંખી નાંખ–03 

ભવાંફી નાંખ–03 વપયજન નાંખ–03 

ચીઔુ નાંખ–03 બુરુ ઔુાં નાંખ–01  

ફીજોરુ નાંખ–01 વપેદ ઔાડ વલા ભીટ્ય 

રાર ઔઔડ વલા ભીટ્ય ઔડીમા ભાટ્ીના નાંખ–06 
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તાીનુાં ાણી ખામનુાં છાણ 

રાઔડા વલા ભણ છાણા–12 

ઔુયી ાન નાંખ–12 ચેલરી ાન નાંખ–15 

ઔલાન 500 ગ્રાભ ાાંચ ભીઠાઈ 500 ગ્રાભ 

ફયપી 500 ગ્રાભ  લયીમાી દાણા 1 ઔીર 

વીંખદાણા 1 ઔીર  યલ દઢ ઔીર 

ગી 1 ઔીર ઈંટ્–75 નાંખ 

ળાઔબાજી જટ્ા ભટ્ી–02 

યેતી ફે તખાયા શાયના દડા નાંખ–02 

શાય નાંખ–07 તાલાન છડ–01 

દડીમા નાંખ–06 ઔાાંવાની થાી નાંખ–01 

તયબાણાં નાંખ–01 લાડઔી નાંખ–06 

ચભચી 4+6=10 નાંખ ફદાભ/ ઔાજુ/ ચાયી 
ત્રણેમ રુીમા 15નુાં રટ્ા નાંખ–06 

છુટ્ા પુર, તુરવી, દયઈ, ફીરીત્ર, ાંચલ્લલ, વભીધ 
 

અનુક્રમણીકા 
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ઔુટ્મુ્ફ પ્રથાભાાં વુધાય એ જ ઉામ 

અનુક્રમણીકા 

શ્રી. વુમાઔાન્ત ળાશના ‘આણ ભાાંદ 
વભાજ’ ુસ્તઔની ત્રીજી આલતૃ્તી, ‘વત્મળધઔ 
વબા’ પ્રખટ્ ઔયી યશી છ ેએ દળાાલે છ ે ઔે વભાજ 
જાખૃતીનુાં ઔામા વાંસ્થા અવયઔાયઔ યીતે ઔયી યશી છ.ે 

આણી ઔુટ્મુ્ફ વ્મલસ્થા એલી ઔે ગયન ફધ 
ફજ લેઠલાનુાં ઔાભ ષ્ડીને ભાથે જ આલે. ફાઔને 
ેદા ઔયલાના, ુરુને વાચલલાન, એનાાં ભા–ફા 
અને બાઈ–ફશેનને વાચલલાના એટ્રે ઔે યણલાનુાં 
એઔને યન્તુ વાચલલાના અનેઔને! તે ફધાાં એલાાં ઔે 
જભેનુાં ભાનવ ષ્ડી લીયધી, ઉયથી એભની 
ઉઔાયની બાલના. છઔયાાં ભટ્ા થામ એટ્ર ે
યણાલલાની જલાફદાયી ણ ષ્ડીની લધાયે. ટ્ુાંઔભાાં 
બાયતીમ ઔુટ્મુ્ફ વ્મલસ્થાભાાં ષ્ડી ચાયે ફાજુથી 
ગેયાએરી છ.ે ખાભડાભાાં ત વલાયથી વાાંજ ઢવયડા 
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જ ઔયતી શમ. ળશેયભાાં એ પેળનેફર દેકામ; ણ 
નઔયી ઔયલા જામ ત્માાં ણ લેઠલાનુાં ગણાં. ુરુ ગયે 
આલીને આયાભ ળધે; ણ ષ્ડીએ ગયે આલીને 
યાાંધલાનુાં અને લાવણઔુવણ ઔયલાનાાં. 

આ વન્દબાભાાં ષ્ડી વતત ભાનવીઔ તાણ, 
તનાલ અને તઔરીપ અનુબલે. એભાાંથી ઔાંઈ યસ્ત 
ળધલા, યાશત અનુબલલા એ ધાભીઔ આખ્માન 
અને ભશાયાજ–ભશાંત ાવે જામ; યન્તુ ત્માાં ણ 
ળણ ઔયલાભાાં એને ઔઈ છડતુાં નથી, જનેા ય 
આ ુસ્તીઔા પ્રઔાળ ાડ ેછ.ે બખ ફનેર ષ્ડીએ 
તાની ઔથની એભાાં ઠારલી છ.ે એ પ્રખટ્ એટ્રા 
ભાટ્ ે થામ છ ે ઔે આ ઔઈ એઔર દઔર ઔેવ નથી 
ણ વભાજભાાં ચાયેઔય પ્રતીદીન આ ફની યહ્યુાં છ.ે 
જ ેઆણી ળયભ છ.ે 

વભગ્ર વાભાજીઔ ભાકુાં ષ્ડી લીયધી 
લીચાયને આધાયે ચારે છ,ે જનેે તડીપડી નાાંકી 
વભાનતાને આધાયે એઔ નલ ઢાાંચ ફનાલલ ડળે, 
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જભેાાં ઔઈ ઔઈનાથી ચઢીમાતુાં ન શમ, ઔઈનુાં 
ળણ ઔયતુાં નશીં શમ, વુક ઔે દુ:ક વભાનતાને 
ધયણે લશેંચાતા શમ. ષ્ડી ળણનાાં ઔીસ્વા 
બાયતના ભાાંદરા વભાજનુાં પ્રતીફીમ્ફ છ.ે 

‘વત્મળધઔ વબા’ ઈચછ ે છ ે ઔે બાયતીમ 
ઔુટ્મુ્ફ વ્મલસ્થાને જડભુથી ફદરીએ, ઔુટ્મુ્ફભાાં 
રઔળાશી બાલના રાલલાની છ.ે ઔુટ્મુ્ફભાાં 
ુખ્તલમના વોને સ્લતન્ત્રતા, ભુક્તી અને તાની 
ઈચછા પ્રભાણે જીલલાની છુટ્ ભલી જોઈએ. 

‘આણ ભાાંદ વભાજ’ ુસ્તઔ એ તયપ લધ ુ
ડખ ભાાંડ ે એ ભાટ્નુેાં લાતાલયણ ેદા ઔયે, ષ્ડી 
વળક્ત થામ અને ઔઈના ણ ળણન બખ ન 
ફને એ ભાટ્ ે જાખૃત થામ એ જ ‘વત્મળધઔ 
વબા’ન ભુખ્મ શેતુ છ.ે ચાર એ દીળા તયપ ડખ 
ભાાંડીએ 

–ફાફુબાઈ દેવાઈ  



આણ ભાાંદ વભાજ         http://govindmaru.com/        204 

 

♦ 

અભાયાાં પ્રઔાળન 
અનુક્રમણીકા 

નલી દૃષ્ટી, નલા લીચાય, નલુાં ચીન્તન ભાણલા 
ઈચછતા લાચઔ ફીયાદય ભાટ્ ે ‘ભણી ભારુ પ્રઔાળને’ 
ઈ.ફુક્વનુાં પ્રઔાળન ઔયલાનુાં ઔામા ઉાડી રીધુાં છ.ે અભારુાં  
પ્રત્મેઔ પ્રઔાળન ભાત્ર વદ્વીચાયના પ્રવાય ભાટ્ ે

લાચઔભીત્રને ની:ળુલ્ઔ ભે છ.ે અભે 12 ભાચા, 2020 
વુધીભાાં નીચે ભુજફની 35 ઈ.ફુક્વનુાં પ્રઔાળન ઔમુું છ.ે 

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

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

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

4. પ્રા. યભણ ાઠઔ (લાચસ્તી)ના ચીન્તનાત્ભઔ 37 

રેકની ‘ઈ.ફુઔ’ – ‘લીલઔે–લલ્લબ’ (ાનાાં : 190; 
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ભુલ્મ : ભપત) 

5. પ્રા. યભણ ાઠઔ (લાચસ્તી)ના ચીન્તનાત્ભઔ 
રેકભાાંથી 206 યૅળનરભુદ્દા તાયલી ઔાઢીને તૈમાય 
ઔયેર ‘લીલેઔલીજમ’ ગ્રાંથની ‘ઈ.ફુઔ’ (ાનાાં : 131; 
ભુલ્મ : ભપત) 

6. ળીક્ષણલીદ્ ડૉ. ળળીઔાાંત ળાશની ‘ઈ.ફુઔ’ ‘આનન્દની 
કજ’ (ાનાાં : 53; ભુલ્મ : ભપત)  

7. ળીક્ષણલીદ્ ડૉ. ળળીઔાાંત ળાશની ‘ઈ.ફુઔ’ ‘ટ્ીન–
એજ’ભાાં ફમફ્રેન્ડથી વાલધાન’ (ાનાાં : 51; ભુલ્મ : 

ભપત) 

8. શ્રી. યશીત ળાશના 25 રકેની ‘અબીવ્મક્તી’ ઈ.ફુઔ 
– 04 ‘અધ્માત્ભના આટ્ાાટ્ા’ (ાનાાં: 111; ભુલ્મ :  
ભપત) 

9. ળીક્ષણલીદ્ ડૉ. ળળીઔાાંત ળાશની ‘ઈ.ફુઔ’ ‘આનન્દનુાં 

આઔાળ’ (ાનાાં : 116; ભુલ્મ : ભપત) 

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

11. આમાવભાજી અન ે રેકઔ શ્રી. નાથુબાઈ ડડીમાની 
‘ઈ.ફુઔ’ ‘દુ:કનીલાયણના ભ્રાભઔ ઉામ’ (ાનાાં : 
26; ભુલ્મ : ભપત) 
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12. શ્રી. એન. લી. ચાલડાના 14 રેકની ‘અબીવ્મક્તી’ 
‘ઈ.ફુઔ’ – 05 ‘ચાલાાઔ દળાન’ (ાનાાં : 96; ભુલ્મ : 
ભપત) 

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

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

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

16 શ્રી. લલ્લબ ઈટ્ારીમાના 10 રેકની ‘અબીવ્મક્તી’ – 
‘ઈ.ફુઔ’ – 07 ‘લીચાયમાત્રા’ (ાનાાં : 84; ભુલ્મ : 
ભપત) 

17 નીલૃત્ત પ્રળાવઔ અને રેકઔ શ્રી. ફી. એભ. દલેના 
રેકની ‘અબીવ્મક્તી’ – ‘ઈ.ફુઔ’ – 08 ‘ભ્રભ 

બાાંગ્મા છી...’ (ાનાાં : 90; ભુલ્મ : ભપત) 

18 વુશ્રી. ઔાભીની વાંગલીના 11 રેકની ‘અબીવ્મક્તી’ 
‘ઈ.ફુઔ’ – 09 ‘ઔીતની શઔીઔત, ઔીતના પવાના?’ 
(ાનાાં : 72; ભુલ્મ : ભપત) 

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

20 શ્રી. દીનેળ ાાંચારના 12 રેકની ‘અબીવ્મક્તી’ 
‘ઈ.ફુઔ’ – 11 ‘યૅળનારીઝભન ગાંટ્નાદ–2’ (ાનાાં : 
110; ભુલ્મ : ભપત) 

21 શ્રી. દીનેળ ાાંચારના 12 રેકની ‘અબીવ્મક્તી’ 

‘ઈ.ફુઔ’ – 12 ‘યૅળનારીઝભન ગાંટ્નાદ–3’ (ાનાાં : 
122; ભુલ્મ : ભપત) 

22 શ્રી. યભેળ વલાણીના 14 રેકની ‘અબીવ્મક્તી’ 
‘ઈ.ફુઔ’ – 13 ‘દેતે શૈં બખલાન ઔ ધકા’ (ાનાાં : 

136; ભુલ્મ : ભપત) 

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

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

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

26 ડૉ. ફી. એ. યીકના 12 રેકની ‘અબીવ્મક્તી’ 
‘ઈ.ફુઔ’ – 14 ‘ભન્ત્ર–મન્ત્ર–તન્ત્રનુાં અલીજ્ઞાન’ (ાનાાં 
: 101; ભુલ્મ : ભપત) 
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27 ‘અાંખદાન’ અાંખનેા 11 રેકની ‘અબીવ્મક્તી’ 
‘ઈ.ફુઔ’ – 15 ‘અાંખદાનથી નલજીલન’ (ાનાાં : 102; 
ભુલ્મ : ભપત)  

28 શ્રી લીક્રભ દરારના 10 રેકની ‘અબીવ્મક્તી’ 
‘ઈ.ફુઔ’ – 16 ‘યૅળનારીસ્ટ્ની દૃષ્ટીએ ખીતાન 

વાંદેળ’ (ાનાાં : 81; ભુ: ભપત) 

29 ળીક્ષણલીદ્ ડૉ. ળળીઔાાંત ળાશની ડામયી–વાંગ્રશનાાં 
‘લીચાયભતી’ની ‘ઈ.ફુઔ’ ‘ળાણણનાાં ભતી’ (ાનાાં : 
104; ભુલ્મ : ભપત) 

30 વુશ્રી. યચના નાખયીઔ વમ્ાદીત અને પ્રા. યભણ 
ાઠઔના 19 ‘લીચાયરેકની ‘અબીવ્મક્તી’ ‘ઈ.ફુઔ’ 
– 17 ‘આચાયી વફ જખ ભીરા’ (ાનાાં : 165; ભુલ્મ 
: ભપત) 

31 વુશ્રી. યચના નાખયીઔના 07 ઔાંઠીભુક્ત લીચાયરેકની 

‘અબીવ્મક્તી’ ‘ઈ.ફુઔ’ – 18 ‘ફૈઠ ્થય ઔી નાલ’ 
(ાનાાં : 167; ભુલ્મ : ભપત) 

32 પ્રા. યભણ ાઠઔ (લાચસ્તી)ના 12 રેકની 
‘અબીવ્મક્તી’  ‘ઈ.ફુઔ’ – 19 ‘સ્લખા ધયતી ય છ’ે 
(ાનાાં : 170; ભુલ્મ : ભપત) 
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33 રેકઔ શ્રી. દીનેળ ાાંચારે વુપ્રવીદ્ધ અબીનેતા        
અને યૅળનારીસ્ટ્ નયેન્દ્ર ભવયાણીન રીધેર 
ઈન્ટ્યવ્મુની ‘ઈ.ફુઔ’ ‘અબીનેતા નયેન્દ્ર ભવયાણી’ 
(ાનાાં : 89; ભુલ્મ : ભપત) 

34 પ્રા. વુમાઔાન્ત ળાશના 11 રેકની ‘અબીવ્મક્તી’ 

‘ઈ.ફુઔ’ – 20 ‘આણ ભાાંદ વભાજ’ (ાનાાં : 210; 
ભુલ્મ : ભપત) 

35 ‘લાસ્તુળાષ્ડ અન ે પેંખળઈુ’ અાંખેના 13 રેકની 
‘અબીવ્મક્તી’ ‘ઈ.ફુઔ’ – 21 ‘લાસ્તળુાષ્ડ : લીજ્ઞાન 

ઔે અલીજ્ઞાન’ (ાનાાં : 110; ભુલ્મ : ભપત) 

ભણી ભારુ  
●‘ઈ.ફુઔ’ પ્રઔાળઔ● 

405, વયખભ એાટ્ાભેન્ટ્, નલવાયી ઔૃી મુનીલવીટ્ી વાભે, 
લીજરય. નલવાયી. સ્ટ્ : એરુ એ. વી. – 396 450  

વેરપન : 9537 88 00 66  
ઈ.ભેઈર : govindmaru@gmail.com 

 

♦ 
અનુક્રમણીકા 
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અાંતીભ ભુકષૃ્ઠ 

 

અનુક્રમણીકા 


