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વમ્ાદકીમ 

–ગલીન્દ ભારુ  

‘લીલેકાંથી’ ભાવીક (જ ેશલે ફન્ધ છ)ેના તન્રી 
સ્ભયણીમ ગુરાફ બડેાનાાં દીકયી પ્રા. શાવફશેન 
ફાડકયે ઘયે આલી, ભને ગુજયાતી, શીન્દી અને ભયાઠી 
બાાના એકવ આઠ ુસ્તક શોંચાડ્ાાં. આ સુ્તક 
ૈકી 47 સુ્તક ‘શ્રી. ભેઘલા ળીક્ષણ પ્રચાય કેન્ર’, 
ભુમ્ફઈને અને 30 સુ્તક યૅળનારીસ્ર્ જનકબાઈ 
ફાફયીમા, વુયતની ર્ીભને ભેં વુપ્રત કમાાં. આ 
વીલામનાાં ુસ્તક ભાયી ાવ ેયાખમાાં. આ ુસ્તકભાાંથી 
‘અબીવ્મક્તી’ બ્રૉગ ય રેખ ભુકલાનુાં કામવ ચારુ છ.ે 
તે ુસ્તકભાાંથી, સ્ભયણીમ રક્ષ્ભીદાવ ખર્ાઉની 
ુસ્તીકા ‘લાસ્તુળાષ્ડ કે પારતુળાષ્ડ’ની રખેભાા 
વભાપ્ત થઈ... આ રખેભાાના લાચકભીર તયપથી 
‘લાસ્તુળાષ્ડ કે પારતુળાષ્ડ’ ુસ્તીકા ભેલલા ભાર્ ે
ઉઘયાણી થઈ. તેથી ‘લાસ્તુળાષ્ડ’ અાંગ ે ‘અબીવ્મક્તી’ 
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બ્રૉગ ય અગાઉ પ્રગર્ થમેરા અને આલકાય પ્રાપ્ત 
થમેરા વાત રેખ અને સ્ભયણીમ રક્ષ્ભીદાવજીના છ 
રેખન વાંગ્રશ/ઈ.ફુક પ્રગર્ કયલાનુાં લીચાય ઉદ્બવ્મ. 
આજ ે સ્ભયણીમ યભણબાઈ ાઠક ‘લાચસ્તી’ના 
દેશાલવાન નીભીત્ત ે ય.ા.ને હૃદમુલવક બાલાાંજરી 
અીત કયી, ‘લાસ્તુળાષ્ડ : લીજ્ઞાન કે અજ્ઞાન’ ‘ઈફુક’ 
પ્રગર્ કરુાં  છુાં. ભને લીશ્વાવ છ ે કે રકજાગૃતીન ભાય 
આ લીનમ્ર પ્રમાવ ફશુજન વભાજને રાબદામી થળે. 

સ્ભયણીમ રક્ષ્ભીદાવજીની ુસ્તીકા ‘લાસ્તુળાષ્ડ 
કે પારતુળાષ્ડ’ન ે કાયણ ે આ ‘ઈ.ફુક’ વાકાય થઈ ત ે
ફદર પ્રા. શાવફશેન ફાડકયન આબાય. રેખક, 
ચીન્તક અને ઉદ્યગતી શ્રી. લલ્લબબાઈ ઈર્ારીમાએ 
તેભના રેખનુાં ળીવક ‘લાસ્તુળાષ્ડ : લીજ્ઞાન કે અજ્ઞાન’ને 
આઘાયે ‘ઈ.ફુક’નુાં નાભ યાખલાની વમ્ભતી આી છ ેત ે
ફદર શ્રી. લલ્લબબાઈન આબાય ભાનુાં છુાં. 
રેખકભીર/લડીર સ્ભયણીમ રક્ષ્ભીદાવ ખર્ાઉ, 
યલજીબાઈ વાલરીમા, શયનીળબાઈ જાની તેભ જ    
શ્રી. નગીનદાવ વાંઘલી, દીનેળબાઈ ાાંચાર, 
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લલ્લબબાઈ ઈર્ારીમા, યશીતબાઈ ળાશ, વુમવકાન્ત 
ળાશ અને ડૉ. નાનકબાઈ બટ્ટન ણ શુાં આબાયી છુાં. 
આ ‘ઈ.ફુક’નુાં ભુખષૃ્ઠ ફનાલલા ફદર ‘યાંગરી 
ગ્રાપીક્વ’, લીજરયના શ્રી. જતીનકુભાય ભીષ્ડીન 
અાંતયથી આબાય ભાનુાં છુાં. ભાયા બ્રૉગના વરાશકાય 
આદયણીમ ઉત્તભબાઈ ગજ્જયને અને યભળેબાઈ 
વલાણીને ત કેભ બુરામ...? 

 
ગલીન્દ ભારુ 

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

તારીખ : 12 માર્ચ, 2020 
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અનકુ્રમણીકા 

લાચકભીર તાની વાંદગીના રખે ય ક્રીક કયતાાં જ, તે રખેનુાં ાનુાં 
ખુરળે. એ જ પ્રભાણે દયેક રેખભાાં જ ેતે રેખના ‘ળીવક’ની નીચે જભણી ફાજુએ 
રખલાભાાં આલરે ‘રખેકના નાભ’ ય ક્રીક કયતાાં જ અનકુ્રભણીકાનુાં આ ાનુાં 
ખુરળે. આ વુલીધાન રાબ રલેા વલવને લીનન્તી છ.ે 

ક્રભ રેખનુાં ળીવક રેખકનુાં નાભ ાન 
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05 પેંગળુઈના ભુબુત વીદ્ાાંત રક્ષ્ભીદાવ ખર્ાઉ 30 

06 પેંગળુઈ ળાષ્ડના ગગા રક્ષ્ભીદાવ ખર્ાઉ 37 
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1 

લાસ્તુળાષ્ડ કે પારતળુાષ્ડ? 

– રક્ષ્ભીદાવ ખર્ાઉ 

લાસ્તુળાષ્ડ એર્રે સ્થાત્મ ળાષ્ડ, ળીલ્ કરા, 
ભકાનના ચણતયની લીદ્યા, જનેે અાંગ્રેજીભાાં આકીર્કે્ચય 

કશેલભાાં આલે છ.ે ચીની બાાભાાં આ ળાષ્ડને પેંગળુઈ 
કશેલાભાાં આલે છ.ે લીશ્વબયભાાં, ચીન અને બાયતભાાં 
ફન્ધામેર બવ્મ ભન્દીય, ભસ્જીદ, ચચવ, યાજભશેર, 
તાજભશેર, કુતુફભીનાય તથા આધુનીક અનેક 

ભજરાલાા બવ્મ ભકાન, શૉસ્ીર્ર, નશેરુ પ્રેનેર્યીમભ 
લગેયે ફધા લાસ્તુળાષ્ડ એર્રે કે આકીર્કે્ચય લીદ્યાના 
ઉત્કૃષ્ટ દૃષ્ટાાંત છ.ે પ્રાચીન વભમથી બાયતભાાં લાસ્તુળાષ્ડ 
ફશુ વાયા પ્રભાણભાાં લીકાવ ામ્મુાં. આણે ગોયલ રઈ 

ળકીએ તેલા બવ્મ, કરાભમ, નમનયમ્મ ભન્દીય, ભસ્જીદ, 
યાજભશેર અને ળીલ્કરાના ઉત્કૃષ્ટ દૃષ્ટાાંત રુ 
તાજભશેર આણને લાસ્તુળાષ્ડભાાં યશેરા લીજ્ઞાન અન ે
કરાના દળવન કયાલે છ.ે આ પ્રકાયના લાસ્તુળાષ્ડ ભાર્ ેકઈ 
ભતબેદ શઈ ન ળકે. જઓે લાસ્તુળાષ્ડની આરચના કયે 
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છ ે તે આ પ્રકાયનાાં લાસ્તુળાષ્ડની આરચના કયતા 
નથી ણ રપાંગાઓએ લાસ્તુળાષ્ડના નાભે રકને ભુખવ 
ફનાલી ૈવા કભાલા આ ળાષ્ડન ેતદ્દન લીકૃત ફનાલેર 
છ.ે આલા પયેફી ળાષ્ડની આરચના થલી જ જોઈએ 
અને તેલ પ્રમાવ આ સુ્તીકાભાાં કયલાભાાં આવ્મ છ.ે 

આજ કાર લાસ્તુળાષ્ડ, પેંગળુઈ ઉય 
અખફાયભાાં જ ેરેખ પ્રવીદ્ થામ છ ેતથા ુસ્તક પ્રવીદ્ 
થામ છ,ે તેભાાં લાસ્તુળાષ્ડનાાં વીદ્ાાંત નીમભ, ભાન્મતાઓ 
લીળે જ ે કાાંઈ રખલાભાાં આલે છ ે તેભને લીજ્ઞાન, 
આકીર્કે્ચય, એન્જીનીમયીંગ વાથે સ્નાનવુતકન ણ 

વમ્ફન્ધ નથી. અન્ધભાન્મતાઓથી બયુય આ અલીદ્યાન ે
લીજ્ઞાન તયીકે ખાલલાન પ્રમાવ થામ છ.ે ફોદ્ીક આ 
ફીજા પ્રકાયના ઉજાલી કાઢરેા લાસ્તુળાષ્ડન લીયધ કયે 
છ.ે આભાાં લીજ્ઞાનન ત છાાંર્ ણ નથી ણ એક પ્રકાયની 

કરા ત તેભાાં જરુય છ,ે ણ તે કરા વાંગીત, વાશીત્મ, 
નૃત્મ, ચીરકરા પ્રકાયની રરીત કરા નથી. રકને અન ે
ખાવ કયીને શ્રીભન્ત અને બા રકને ભુખવ ફનાલી ૈવા 
કભાલાની કરા કશી ળકામ. 
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લાસ્તુળાષ્ડ જ્મતીળાષ્ડન જોડક બાઈ છ.ે 
ત પેંગળુઈનુાં ણ તાનુાં આગલુાં જ્મતીળાષ્ડ છ.ે 
આ અલીદ્યાઓને વુડવામન્વ પયેફી લીજ્ઞાન કશીએ 
ત તેભાાં અલ્ક્તી થઈ જામ. આને લીદ્યા કે લીજ્ઞાન 
કશીએ ત લીદ્યા અને લીજ્ઞાનનુાં અલભુલ્મન થઈ જામ. 
આ ત બા રકને છતેયલાન એક ઠગારુાં  તયકર્ 
છ.ે 

નૈતીક ધયણનુાં અલભુલ્મન, ભ્રષ્ટાચાય, 
છતેયીંડી જીલનના ફધા ક્ષેરભાાં થડા મા લધ ુ
પ્રભાણભાાં પ્રચરીત છ.ે લાસ્તુળાષ્ડ, જ્મતીળાષ્ડ ણ 
એક પ્રકાયના વ્મલવામ છ;ે યન્તુ ત ે લજૈ્ઞાનીક 
વીદ્ાાંત ઉય આધાયીત છ ેએલ દાલ કયલાભાાં આલ ે
ત તે ચરાલી ન રેલામ. લકીરાત, એસ્ર્રે્ એજન્વી, 
ળેયદરારી લગેયેની જભે લાસ્તુળાષ્ડ ણ એક 
વ્મલવામ છ.ે આ ળાષ્ડ લૈજ્ઞાનીક છ ેએલ પ્રચાય આ 
રક ફન્ધ કયે ત છી લીલાદને સ્થાન યશેતુાં નથી. 
અન્મ વ્મલવામની જભે લાસ્તુળાષ્ડીઓ ણ ચુચા 
યીતે કાભ કયે, લૈજ્ઞાનીક શલાન દાલ ન કયે ત છી 
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તેભની લીરુદ્ ખાવ કાાંઈ રખલાનુાં યશેતુાં નથી; કાયણ કે 
ભ્રષ્ટાચાય અને છતેયીંડીથી ત શલ ે આણ ે ર્લેાઈ 
ગમા છીએ. 

♦ 
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2 

લાસ્તુળાષ્ડના ભુબુત વીદ્ાાંત 

–રક્ષ્ભીદાવ ખર્ાઉ 

બાયતના ખગળાષ્ડ ભુજફ ૃથ્લીની 
આવાવની ભુખમ ચાય દીળાઓને ુલવ, શ્ચીભ, ઉત્તય 
અને દક્ષીણ દીળાના નાભે ઓખલાભાાં આલે છ.ે આ ચાય 
દીળાઓની લચ્ચેના ખુણાઓને અગ્ની, લામવ્મ, નૈઋત્મ 

અને ઈળાન દીળાઓના નાભે ઓખલાભાાં આલે છ.ે 
શ્ચીભના ખગળાષ્ડ ભુજફ ચાય ભુખમ દીળાઓને ઈસ્ર્, 
લેસ્ર્, નથવ અને વાઉથ દીળાઓ કશેલાભાાં આલે છ;ે ણ 
ેર્ાદીળાઓને આલા નાભ આલાભાાં આવ્મા નથી. ેર્ા 

દીળાઓને નથવ–ઈસ્ર્, વાઉથ–ઈસ્ર્, નથવ–લેસ્ર્, વાઉથ–
લેસ્ર્ના નાભે ઓલાભાાં આલે છ.ે  

જ ેદીળાભાાં વુમવ ઉગે તેને ુલવ–ઈસ્ર્, આથભે તેને 
શ્ચીભ–લેસ્ર્ કશેલાભાાં આલે છ.ે તે ઉયથી ુલવની જભણી 

ફાજુ દીળાને દક્ષીણ અને ડાફી ફાજુની દીળાન ે ઉત્તય 
કશેલાભાાં આલે છ.ે આ આઠ ે દીળાઓન ઉમગ ત 



લાસ્તુળાષ્ડ : લીજ્ઞાન કે અજ્ઞાન            https://govindmaru.com             12 

 

ખગળાષ્ડભાાં અને ૃથ્લી ઉય બોગરીક સ્થાન નકકી 
કયલા ભાર્ ેતથા અલકાળભાાં તાયાઓ, ગ્રશ લગેયેનુાં સ્થાન 
નક્કી કયલા ભાર્ ે કયલાભાાં આલે છ.ે તે વીલામ આ 
દીળાઓનુાં ફીજુ ાં કાંઈ ભશત્ત્લ નથી. કાંઈ અથવઘર્ન નથી. 
આ દીળાઓના ળુબ–અળુબ પ્રબાલ જ્મતી અને 

લાસ્તુળાષે્ડ ઉજાલી કાઢ્યા છ.ે લીજ્ઞાન કે ખગળાષ્ડ 
આલા ળુબ–અળુબ પ્રબાલને ભાન્મતા આતુાં નથી. આ 
ત અન્ધભાન્મતાઓ છ.ે  

યન્તુ લાસ્તુળાષ્ડની ભાન્મતા ભુજફ અગ્ની 

દીળાભાાં અગ્નીન, લામવ્મભાાં લામુન, નૈઋત્મભાાં જરન 
અને ઈળાનભાાં ઈળન લાવ છ.ે આ કલ્ીત સ્થાન 
જ્મતી અને લાસ્તુળાષે્ડ ઉજાલી કાઢરેા છ.ે આ 
ભાન્મતા ભાર્ ે કઈ લૈજ્ઞાનીક આધાય નથી. અગ્ની એર્રે 

વુમવન પ્રકાળ તથા ગયભી અને તાયાઓન પ્રકાળ એ 
પ્રકાયની પ્રાકૃતીક ઉજાવ એલ અથવ કયીમે ત વુમવ પ્રકાળ 
તથા ગયભી અને તાયાઓના પ્રકાળ ત ૃથ્લીની આઠ ે
દીળાઓભાાં થયામેર છ.ે ૃથ્લી ઉયના પક્ત અગ્ની 

દીળાભાાં આલેરા અલકાળભાાંથી વુમવન પ્રકાળ અને ગયભી 
તથા તાયાઓન પ્રકાળ આલત શત કે ડત શત ત 
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જરુય એ દીળાને અગ્ની દીળા કશી ળકામ. જો ગયભી 
અને પ્રકાળ ફધી દીળાઓભાાંથી પ્રવયતા શમ ત છી 
અગ્નીન લાવ પક્ત અગ્ની દીળાભાાં છ ેતેભ કશેલા ભાર્ ે
કાંઈ લૈજ્ઞાનીક કાયણ ખરુાં? લાસ્તુળાષ્ડીને આ વલાર 
ુછળ ત ભાથુ ખાંજલાળે. તેની ાવે કાંઈ જલાફ નશીં 

શમ. લીશ્વાનર ત વભસ્ત બ્રષ્ઢાાંડ વ્માપ્ત છ.ે તેને ૃથ્લી 
ઉયથી નક્કી કયેર એક દીળાભાાં સ્થાન આી દેલુાં એ ત 
ફારીળતા અને અજ્ઞાનતા છ.ે 

તે જ પ્રભાણે લામવ્મ દીળાભાાં લામુનુાં સ્થાન છ ેતેભ 

કશેલા ભાર્ ે ણ કાંઈ લૈજ્ઞાનીક કાયણ નથી. લામુ ત 
ૃથ્લીની ચાયે ફાજુ વ્માપ્ત છ ે અને અલકાળભાાં ણ 
ૃથ્લીથી થડા ભાઈરના અન્તયે વ્માપ્ત છ,ે ત છી લામુન 
લાવ પક્ત લામવ્મ દીળાભાાં છ ે એભ કશેલા ભાર્ ે કાંઈ 

લૈજ્ઞાનીક કાયણ ખરુાં? કાંઈ જલાફ નથી. ૃથ્લી ઉય ફધા 
દેળભાાં ઋતુ ઋતુ પ્રભાણે અરગ અરગ દીળાઓભાાંથી 
લન પુાંકામ છ.ે પક્ત લામવ્મ દીળાભાાંથી વભસ્ત ૃથ્લી 
ઉય લામુ પુાંકાત શમ ત જ એભ કશી ળકામ કે લામવ્મ 

દીળાભાાં લામુનુાં સ્થાન છ.ે 
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જ પક્ત નૈઋત્મ દીળાભાાં જ લાવ કયે છ.ે તે 
ભાન્મતા ભાર્ ેણ કાંઈ લૈજ્ઞાનીક આધાય નથી. લયા રુે 
જ ત લામુભાાં ૃથ્લીની ચાયે ફાજુ શમ છ.ે ઉયાાંત 
લયવાદ ણ પક્ત નૈઋત્મ દીળાભાાં આલેરા પ્રદેળ ઉય 
ડત નથી. એ ત ૃથ્લી ઉયની ફધી દીળાઓભાાં 

આલેરા દેળભાાં ઓછા મા લધુ અાંળે ડ ે છ.ે વભુરભાાં 
યશેર જ ણ પક્ત નૈઋત્મ દીળાભાાં નથી. વભુરનુાં જ 
ત ુલવથી શ્ચીભ અને ઉત્તયથી દક્ષીણ ફધા પ્રદેળભાાં 
વ્માપ્ત છ ે ત છી જનુાં સ્થાન પક્ત નૈઋત્મ દીળાભાાં 

વીભીત કયલા ભાર્ ે કઈ લૈજ્ઞાનીક કાયણ ખરુાં? કાંઈ જ 
નશીં. કઈ દેળભાાં નૈઋત્મ દીળાભાાંથી લાવન લન પુાંકામ 
અને લાદાાં આલે તેથી જનુાં સ્થાન નૈઋત્મ દીળાભાાં છ ે
એલુાં સ્થાીત થઈ જતુાં નથી. અન્મ દેળભાાં લાવન લન 

અને લાદા અન્મ દીળાઓભાાં પ્રવયતાાં શમ છ.ે 
અને છલેર્ ેઈળાન દીળાભાાં ઈળન એર્રે ઈશ્વયન 

લાવ છ ેએભ કશીને ત લાસ્તુળાષ્ડે ધભવની ભાન્મતાને ણ 
ડકામો છ.ે ફધા ધભો કશે છ ે કે ઈશ્વય વલવવ્માી છ ે

જ્માયે લાસ્તુળાષ્ડી કશે છ ેકે ઈશ્વય પક્ત ઈળાન દીળાભાાં 
જ લવે છ.ે જઓે ઈશ્વયના અસ્તીત્લભાાં ભાને છ ે અને 
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ઈશ્વય વલવવ્માી છ ે તેભ ભાને છ ે તેભના ભાર્ ે ત 
લાસ્તુળાષ્ડ અસ્લીકામવ ગણલ જોઈએ અને જભેની ાવે 
લૈજ્ઞાનીક લીમભાાં લચ્ચ ે ઈશ્વયને રાલલાની જરુય ણ 
યશેતી નથી. લાસ્તુળાષ્ડ લીજ્ઞાન નથી તેભ વાફીત કયલા 
લધાયે કાાંઈ રખલાની જરુય નથી. પ્રકૃતીના રણ ભુબુત 

તત્લ તથા ઈશ્વય પક્ત કઈ એક ચક્કવ દીળાભાાં સ્થાન 
ધયાલે છ ેતે લાત અલૈજ્ઞાનીક છ,ે અન્ધભાન્મતા છ ેએર્રે 
છી લાસ્તુળાષ્ડ લીજ્ઞાન છ ેએ દાલ તદ્દન જુઠ વાફીત 
થઈ જામ છ.ે 

એક લાય એભ વાફીત થઈ જામ કે દીળાઓ 
લીળેની લાસ્તુળાષ્ડની ભાન્મતાઓ તદ્દન ામા લગયની છ ે
એર્રે લાસ્તુળાષ્ડન ામા લગયન આખ ભાખ ત્તાના 
ભશેરની જભે ધયાળમી થઈ જામ છ.ે લધાયે ચચાવ કે 

દરીરની જરુય યશેતી નથી. છતાાં ણ ર્ુાંકભાાં 
લાસ્તુળાષ્ડના ફીજા નીમભ ઉય જયા લીચાયણા કયીએ. 
આ ળાષ્ડની ભાન્મતા ભુજફ દયેક ભકાનના ફાયી–ફાયણાાં 
ુલવ કે શ્ચીભ દીળાભાાં શલા જોઈએ. આભાાં કાંઈ ખર્ુાં 

લીજ્ઞાન નથી. વાભાન્મ ફુદ્ીની લાત છ.ે ઘયભાાં વુમવન 
પ્રકાળ આલે, તાજા લનની શેયપેય થામ તે તન્દુયસ્તી ભાર્ ે
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રાબદામક છ.ે યન્તુ તન્દુયસ્ત યશેલા ભાર્ ેપક્ત વુમવન 
પ્રકાળ અને તાજી શલા ઉયાાંત વભતુર ખયાક, ળુદ્ 
શલા–ાણી–ખયાક, કવયત, ભાનવીક ળાાંતી લગયેે ફીજા 
અનેક યીફ કાભ કયે છ ેએર્રે પક્ત મગ્મ દીળાભાાં 
ફાયી–ફાયણાાં ભુકલાથી ઘયભાાં યશેનાયાઓને તન્દયુસ્તીની 

ગેયાં ર્ી ભી જતી નથી. ઉયાાંત ભર્ાાં ળશેયભાાં ત દયેક 
ભકાનભાાં મગ્મ દીળાભાાં ફાયી–ફાયણાાંનુાં આમજન ણ 
ળક્મ નથી. 

લાસ્તુળાષ્ડ લીજ્ઞાન છ ે એભ વાફીત કયલા 

લાસ્તુળાષ્ડીઓ વુમવના પ્રકાળ અને લનની દીળા ભુજફ 
ફાયી–ફાયણાાં ભકાનભાાં શલા જોઈએ તે ભાન્મતાને ખુફ 
ચગાલે છ.ે યન્તુ આ ત એક વાભાન્મ ફુદ્ીની લાત છ.ે 
ગાભડાન વરાર્, કડીમ ણ આ શકીકત જાણે છ ેઅન ે

તે પ્રભાણે ઘય ફાાંધે છ.ે 
♦ 
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લાસ્તુળાષ્ડની અન્ધભાન્મતાઓ 
–રક્ષ્ભીદાવ ખર્ાઉ 

લાસ્તુળાષ્ડ લીજ્ઞાન નથી એભ ચક્કવણે જણામા 
છી આ અલીદ્યાના વીદ્ાાંત, નીમભ, ભાન્મતાઓ, 
કલ્નાથી લધાયે કાંઈ નથી એભ વાફીત થઈ જામ છ.ે શલે 
આ કશેલાતા ળાષ્ડની અન્ધભાન્મતાઓ ઉય લીસ્તૃત ચચાવ 

કયીએ. 
લાસ્તુળાષ્ડ કશે છ ેકે તભાયા ઘયભાાં યવડુાં અગ્ની 

દીળાભાાં શમ ત તભાયા વભસ્ત કુર્મુ્ફ ભાર્ ેશીતકાયી છ.ે 
અગય જો તે મગ્મ દીળાભાાં ન શમ ત તભાયા વભસ્ત 

કુર્મુ્ફની વુખ, ળાાંતી, વભૃદ્ી અને આયગ્મ ઉય ખતય 
ઉબ થામ, આધી, વ્માધી, ઉાધી લધે છ.ે જો દયેક ઘયભાાં 
યવડુાં અગ્ની દીળાભાાં ળક્મ ન શમ ત છલેર્ ેયવડાભાાં 
ચુર અગ્ની દીળાભાાં ભુકલાથી ણ રાબ થામ. વભસ્ત 

કુર્મુ્ફના ફધા વભ્મના વુખ, ળાાંતી, વભૃદ્ી અને 
આયગ્મ ભાર્ ે ત અનેક યીફ કાભ કયતા શમ છ.ે 
યવડુાં અગ્ની દીળાભાાં શમ ત વુખ, ળાાંતી લગેયે 
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જલાઈ યશે અને ન શમ ત ન જલામ એભ કશેલા 
ભાર્ ેકઈ લૈજ્ઞાનીક આધાય ખય? 

તે જ પ્રભાણે ઘયભાાં ફાથરુભ, ાણીની ર્ાાંકી, ઘયભાાં 
ાણીનુાં ભાર્રુાં કે પીલ્ર્ય, આાંગણાભાાં કુલ ણ નૈઋત્મ 
દીળાભાાં શમ ત વભસ્ત કુર્મુ્ફ ભાર્ ે કલ્માણકાયી ફન ે

અને તેભ ન શમ ત શાનીકાયક ફને. લાસ્તુળાષ્ડના ફધા 
વીદ્ાાંત, નીમભ, ભાન્મતાઓ પ્રભાણે તભાયા ઘયની યચના 
કયળ, યાચયચીરુાં ગઠલળ ત ણ આધી, વ્માધી અન ે
ઉાધી ત આલલાની. જઓે ુલવજન્ભ અને કભવપના 

વીદ્ાાંતભાાં, જ્મતીળાષ્ડના ગ્રશ અને નક્ષરના પ્રબાલભાાં, 
શસ્તયેખાઓ કે પ્રાયબ્ધભાાં ભાને છ ે તેભને કઈ ઉસ્તાદ 
લાસ્તુળાષ્ડી બેર્ી ગમ ત તેભને કશેળે કે લાસ્તુળાષ્ડ ત 
એક દૈલી, ચભત્કાયીક લીદ્યા છ.ે તભાયા ુલવજન્ભનાાં કભવ, 

જન્ભકુાંડરી, શસ્તયેખાઓ કે પ્રાયબ્ધભાાં જ ે કાંઈ રખામુાં 
શમ તેને બુાંવી નાખલાની ળક્તી લાસ્તુળાષ્ડી ાવે છ.ે 
જઓે બગલાન અને પ્રાયબ્ધભાાં ભાને છ ે તેઓ ત વાયી 
યીતે જાણે છ ે કે પ્રાયબ્ધભાાં રખામુાં શમ તેભાાં ત ખુદ 

બગલાન ણ પેયપાય કયી ળકે નશીં. એક અતી ળેખીખય 
પેંગળુઈળાષ્ડીએ તાની કર્ાયભાાં રખમુાં છ ેકે તેને કઈએ 
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ુછુ્ાં કે ળુાં તભે પ્રાયબ્ધ ફદરાલી ળક છ? આ પ્રશ્નના 
ઉત્તયભાાં તેણે કષ્ણુાં કે અલશ્મ; યન્તુ જો તભે પેંગળુઈની 
ભદદ ર ત, તદ્દન ગ ભાથા લગયન અને અળક્મ દાલ 
કયલા ભાર્ ેણ અનૈતીક શીમ્મ્ત અને ફેળયભી જોઈએ છ ે
અને તે લાસ્તુ–પેંગળુઈલાાઓ ાવે જરે્રા પ્રભાણભાાં છ ે

તેર્રી ફીજા કઈ ાવે જોલા નશીં ભે. 
બાગ્મલીધાતા, પ્રાયબ્ધની દેલીના ભનુષ્મના 

અલતાય વભા લાસ્તુ–પેંગળુઈલાા કશેળે કે તભાયી 
આધી, વ્માધી ભાર્ ેકભવ, ગ્રશ કે પ્રાયબ્ધ જલાફદાય નથી; 

ણ તભાયા ઘય, ઑપીવ અને કાયખાનાન નકળ તથા 
તેભાાં ગઠલામેર યાચયચીરુાં જલાફદાય છ.ે લાસ્તળુાષ્ડીને 
તભાયાાં ઘય ઑપીવ કે કાયખાનુાં તાવલા દ અને તે 
તાવ છી લાસ્તુળાષ્ડી કશે તે પ્રભાણે ભકાનના નકળાભાાં 

કે યાચયચીરાની ગઠલણભાાં લાસ્તુળાષ્ડના નીમભ ભુજફ 
પેયપાય કયળ એર્રે તભાયી ફધી આધી, વ્માધી, 
ઉાધીઓ દુય થઈ જળે. તભાયા કુર્મુ્ફભાાં વુખ, ળાાંતી, 
વભૃદ્ી અને આયગ્મ જલાળે અને લધળે. તે ભાર્ ેતભાયે 

લાસ્તુળાષ્ડીને તભાયા ગજા પ્રભાણે કન્વલ્ર્ીંગ પી આ 
એર્રે છી તભને રીરારશેય. તભને ત તે છી 
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રીરારશેય થામ કે ન થામ; ણ લાસ્તુળાષ્ડીનુાં ફેંક 

ફેરન્વ ત જરુય લધી જળે. અજાણતા ઘયભાાં લીંછી 
પ્રલેળી જામ અને તભાયી નજયે ચડી જામ ત તભે તેને 
વાણવીથી કડી ફશાય પેંકી ળક છ; ણ બુરેચુકે તભે 
તભાયા ઘયભાાં લાસ્તુળાષ્ડીને પ્રલેળ કયલા આળ ત તે 

તાની લાચાતાથી આ ળાષ્ડ લીળે અગડાંફગડાં લાત 
કયીને એલ ત તભને બયભાલી દેળે કે છી તેને લીંછીની 
જભે વાણવીથી કડીને ફશાય પેંકી નશીં ળકામ. એ ત 
તભાયે ગે જ પાાંવ નાખળે. 

ાણીના ભાર્રા કે ચુરા ઘયભાાં મગ્મ દીળાભાાં 

ભુકામેર શમ કે ન શમ તે ભુજફ તભાયા વભસ્ત કુર્મુ્ફનુાં 
પ્રાયબ્ધ ઘડામ અથલા તેભાાં કલ્માણકાયી પેયપાય કયી 
ળકામ, આ લાત એર્રી શદ વુધી શાસ્માસ્દ અને 
તકવશીન છ ે કે વાભાન્મ ફુદ્ીલાાને વભજાલલાની ણ 

જરુય ન યશે.  ગયજલાનને અને અન્ધશ્રદ્ાુને અક્કર 
શતી નથી અને તેન રાબ આ રપાંગાઓ ઉઠાલે છ.ે 
ાણીનાાં ભાર્રાાં અને ચુર જ ેઘયભાાં એક જ દીળાભાાં ક ે
ફાજુ ફાજુભાાં ભુકલાભાાં આલેર શમ છતાાં ણ તે ઘયના 

વુખ, ળાાંતી, આધી, વ્માધીની ભારા અન્મ ઘયભાાં યશેતાાં 
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કુર્મુ્ફ જરે્રી જ વાભાન્મ શમ છ.ે લાસ્તુળાષ્ડના નીમભ 
ભુજફ ચુર અને ભાર્રા મગ્મ દીળાભાાં ભુકામેર શમ તે 
ઘયભાાં વુખ, ળાાંતી લધાયે યશેળે અને આધી વ્માધી ઓછી 
યશેળે એલી ફાાંમધયી ત લાસ્તુળાષ્ડીન ગુરુ ણ ન આી 
ળકે. 

ફીજી અનેક અન્ધભાન્મતાઓથી બયુય આ 
અલીદ્યાની એક અન્ધભાન્મતા વલાઈ છ.ે લાસ્તુળાષ્ડ કશે 
છ ેકે તભાયા ઘયભાાં વાંડાવ કઈ દીળાભાાં છ ેઅને તભે કઈ 
દીળાભાાં ભઢુાં યાખીને રઘુળાંકા, દીઘવળાંકા કય છ, તેન 

પ્રબાલ તભાયા વભસ્ત કુર્મુ્ફના વુખ, ળાાંતી, વભૃદ્ી અને 
આયગ્મ ઉય ડ ેછ ેતથાસ્તુ... વાાંબી છ ેઆથી લધાયે 
શાસ્માસ્દ લાત? આલી ભાન્મતા ધયાલતા ળાષ્ડને આ 
રક વમ્ુણવ લીજ્ઞાનભાાં ખાલલા પ્રમાવ કયે છ.ે 

ઘયભાાં ળમનખાંડ અમગ્મ દીળાભાાં શમ અથલા 
ળમનખાંડભાાં દમ્તી અમગ્મ દીળાભાાં ભાથુાં અને ગ 
યાખીને ળમન કયતાાં શમ ત તી–ત્ની લચ્ચે ભનભે 
થત નથી, લીખલાદ ઉબ થામ, વન્તાન પ્રાપ્તી થતી નથી 

એલુાં લાસ્તુળાષ્ડી કશે છ.ે ભનભે ન શમ, લીખલાદ શમ 
કે વન્તાન પ્રાપ્તી થતી ન શમ તે ભાર્નેા કાયણ ત 
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ભનલૈજ્ઞાનીક શમ અથલા પ્રજનન તન્રભાાં યશેર ક્ષતીના 
કાયણ શમ ળકે. શલે જો આલા દમ્તીને કઈ 
લાસ્તુળાષ્ડી બેર્ી ગમ શમ ત કશેળે કે પીકય ન કય, 
ભનદુ:ખ, લીખલાદ ભાર્ ે કઈ લડીર, ધભવગુરુ, સ્લાભી, 
ભનલૈજ્ઞાનીકના ભાગવદળવનની જરુય નથી અને વન્તાન 

પ્રાપ્તી ભાર્ ે કઈ ડૉક્ર્યની વરાશ રેલાની જરુય નથી. 
લાસ્તુળાષ્ડની વરાશ અને વુચન ભુજફ મગ્મ દીળાભાાં 
ળમનખાંડ શમ તેલા કભયાને ળમનખાંડ ફનાલ અથલા 
ળમનખાંડભાાં મગ્મ દીળાભાાં રાંગ ગઠલ એર્રે છી 

ભનભે થઈ જળે અને વન્તાન પ્રાપ્તી ણ થઈ જળે. કઈ 
દીળાભાાં તી–ત્ની ભાથુાં યાખીને ળમન કયે છ ે તેને 
ગબવધાયણ વાથે વમ્ફન્ધ છ.ે જો આ લાત વાચી શમ ત 
લીશ્વભાાં લધતી જતી જનવાંખમાની વભસ્મા ઉકેરલા ભાર્ ે

વાંમુક્ત યાષ્ટ ર વાંસ્થા તથા ફધા દેળના યાજ્મ ળાળકન ે
લાસ્તુળાષ્ડના આ અદ્બતુ નીમભની જાણ કયલી જોઈએ 
કે લસ્તી નીમન્રણ લાસ્તુળાષ્ડભાાં તદ્દન વય અને ભફ્ત 
ઉકેર છ.ે વન્તતી નીમભન ભાર્ ે કન્ડમ્વ, ગીઓ કે 

ઑયેળનને ફદરે ગબવધાયણ ન થામ તે ભાર્ ેમગ્મ દીળા 
કઈ છ ેતે લીશ્વબયભાાં ફધાને જણાલી દેલાભાાં આલે એર્રે 
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લીશ્વની લધતી જતી જનવાંખમાની વભસ્મા ઉકેરાઈ જામ. 
ખયેખય લાસ્તુળાષ્ડીઓન ે નફેર પ્રાઈઝ ભલુાં જોઈએ 
તેલી આ ળધ છ.ે જો તેઓ આ લાત વાફીત કયી ફતાલ ે
ત! ણ તેઓ કશે છ ે કે તેભને આલા ુયસ્કાયની ડી 
નથી. તેઓ ત વભાજવેલા કયે છ ેઅને ફદરાભાાં રક 

ભેલા આે છ ેતે આયગે છ.ે 
લાસ્તુ વ્માલવામીકના ગ્રાશક ભર્ ે બાગે બા 

શ્રીભન્ત રક શમ છ.ે ગયીફ, ભધ્મભલગવને લાસ્તુ ન 
ામ એર્રે પેંગળુઈલાા ગયીફ અને ભધ્મભલગવને ભુખવ 

ફનાલી કભાણી કયે છ.ે જો કઈ ઘય લાસ્તુળાષ્ડના નીમભ 
ભુજફ ફાંધામુાં ન શમ કે તેની વજાલર્ ણ તે પ્રભાણે ન 
શમ અને આ ળાષ્ડના વીદ્ાાંત, નીમભ ભુજફ પેયપાય 
કયલા શમ ત યવડુાં શમ ત્માાં ફાથરુભ અને ફાથરુભને 

સ્થાને સ્ર્યરુભ લગેયે પેયપાય કયલા ડ.ે ભુમ્ફઈ જલેા 
ળશેયભાાં ત ફાથરુભન દયલાજો ફદરલ શમ ત ણ 
વશેજ ે શજાય રુીમા (આ ુસ્તીકા ફે દામકા શેરા 
પ્રકાળીત થઈ શતી. જથેી જ ેતે ખચવના રુીમાન દય ફે 

દામકા જુન ગણલ.) ખચવ આલી જામ ત છી આ ઘયભાાં 
તડપડ કયીને ધયખભ પેયપાય કયલા ભાર્ ે ત એક–ફે 
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રાખ રુીમા  ુયા ન થામ. એક લાય લાસ્તુળાષ્ડી કઈ 
બા શ્રીભન્તને ઘયભાાં પેયપાય કયાલલા વભજાલી ળક ે
છી લાસ્તુળાષ્ડી, ફીલ્ડીંગ યીેયીંગ કયનાય, યીનલેળન 
કયનાય, ઈન્ર્ીયીમય ડકેયેર્વવ વાથે ભીને તે શ્રીભન્તને 
ખાંખેયી રે. લાસ્તુળાષ્ડીની વુચના ભુજફ પેયપાય કયાવ્મા 

છી તેની આધી, વ્માધી, ઉાધીભાાં મગાનુમગ ઘર્ાડ 
થામ ત મળ લાસ્તુળાષ્ડીને ભે અને તેભ ન થામ ત ત ે
ભુખવ ફન્મ છ ે તે કમા ભઢ ે ફીજાને કશે? તે ઉયાાંત 
ઘયની વજાલર્ ભાર્ ે ળુબ ઉજાવલાા–વાંકેતલાા રાપીંગ 

ફુદ્, ભોંઘાદાર્ ચીર, ઈરેક્ર્રીક પુલાયાઓ, ીયાભીડ, 
ેન્ડુ્લ્વ, ડરગેન લગેયે ઘયભાાં લવાલલાની બરાભણ 
કયલાભાાં આલે છ.ે જનેી એકની કીમ્ભત રુીમા 100/-થી 
ાાંચ શજાય રુીમા શમ છ.ે ખાવ કયીને પેંગળુઈલાા 

આલી ચીજો લેચે છ.ે 
એક લશેભીરી નાયીને એક લાસ્તુળાષ્ડી બેર્ી ગમ 

અને કષ્ણુાં કે તેની ફધી આધી, વ્માધી, ઉાધીનુાં ભુ 
લાસ્તુળાષ્ડના નીમભ લીરુદ્ની તેણીના ઘયની ફાાંધણી છ ે

એર્રે તેણીએ તાનુાં જુનુાં ઘય લેચીને, લાસ્તુળાષ્ડીની 
વરાશ ભુજફ નલુાં ઘય ખયીદ્યુાં. આ વદાભાાં લાસ્તુળાષ્ડી 
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લચર્ીમ ફનીને આ લશેભીરી નાયી તથા એસ્ર્રે્એજન્ર્ 
ફને્ન ાવેથી કેર્રી યકભ ભેલી શળે? તેનુાં અનુભાન 
કય. ભુમ્ફઈ જલેા ળશેયભાાં વીને નર્ીને યશેલા મગ્મ 
ઘયની કીમ્ભત ાાંચ દવ કયડથી ઓછી ન શમ ત પક્ત 
એક ર્ક કભીળન ભે ત ાાંચથી દવ રાખ રુીમા 

લાસ્તુળાષ્ડીને કભીળન તયીકે અામા શળે. અખફાયભાાં 
આલેરા અશેલાર ભુજફ એક લાસ્તુળાષ્ડી તાની વુચના 
ભુજફ ઘયના ચણતયભાાં પેયપાય થતાાં શતાાં, જાતતાવ 
કયલા તે ત્માાં ગમ ત્માયે છત તેનાાં ભાથા ઉય ડી અન ે

ભયી ગમ. તાનુાં ઘય જ લાસ્તુળાષ્ડીના નીમભ ભુજફ 
નશીં શમ, નશીંતય આલી દુઘવર્ના તેના જીલનભાાં ન ફનત. 
ફધા લાસ્તુળાષ્ડીઓ તાની આધી, વ્માધી અને ઉાધી 
ણ ર્ાી ળકતા નથી, તે ફીજાઓની કેલી યીતે ર્ાી 

ળકે? 
♦ 
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4 

પેંગળુઈ – ગગા પેંકતુાં ળાષ્ડ 
–રક્ષ્ભીદાવ ખર્ાઉ 

લાસ્તુળાષ્ડન જોડક બાઈ પેંગળુઈળાષ્ડ છ.ે 
લાસ્તુળાષ્ડને પારતુાંળાષ્ડ કશી ળકામ, ત પેંગળુઈન ે
પેંકળુાંળાષ્ડ કશી ળકામ, લીજ્ઞાનન ત તેભાાં ક્માાંમ છાાંર્ 
ણ નથી. લાસ્તુળાષ્ડ કયતાાં પેંગળુઈલાાઓની 

અન્ધભાન્મતાઓ ત ફશુ જ જફયદસ્ત. પેંગળુઈળાષ્ડીઓ 
કશે છ ેકે લાસ્તુળાષ્ડ કયતાાં પેંગળુઈ લધાયે લૈજ્ઞાનીક અને 
વચર્ છ ેત લાસ્તુળાષ્ડીઓ તેનાથી ઉરર્ુાં કશે છ.ે આ ત 
એક ચય એક રુાંર્ાયાને કશે છ ેકે શુાં  તાયા કયતાાં લધાયે 

પ્રભાણીક છુાં, તેના જલેી લાત થઈ; શકીકતભાાં ત ચયન 
બાઈ ઘાંર્ીચય જલેી સ્થીતી આ ફને્ન અલીદ્યાના કશેલાતા 
ળાષ્ડીઓની છ.ે ચીની બાાભાાં પેંગળુઈન અથવ શલા અન ે
ાણી થામ છ;ે ણ ઠગએ પેંગળુઈને ભાલા–ભરાઈ 

ભેલલાન ધાંધ ફનાલી દીધ. 
ચીનભાાં કમ્મુનીસ્ર્ વત્તા ઉય આવ્મા છી 

પેંગળુઈને છતેયીંડીન ધાંધ જાશેય કયીને તેના ઉય 
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પ્રતીફન્ધ ભુકી દીધ. એર્રે છી ત્માાંથી પેંગળુઈરુી 
ભાનવીક પ્રદુણ, વપેદ ઠગની છતેયીંડી બાયતભાાં અન ે
લીશ્વબયભાાં પેરાઈ. અવર સ્લરુભાાં ત ચીનભાાં પેંગળુઈ 
ભયેરાઓને દાર્લા ભાર્નેી એક કભવકાાંડી લીધી શતી; ણ 
છલેર્ ે તેન લીસ્તાય કયીને ભકાન ફાાંધલાની પ્રક્રીમાભાાં 

ઘુવાડી દીધી અને શલે ત તેને તભાયા પ્રાયબ્ધ ફદરી 
દેલાની લીદ્યા તયીકે ઠકી ફેવાડલા પ્રમાવ થામ છ.ે 
પેંગળુઈ ત પેંગળુઈની દપનલીધી પ્રભાણે જરે્રુાં લશેરુાં 
દપન થામ તેર્રુાં પ્રજાના શીતભાાં છ;ે ણ જ્માાં વુધી 

અખફાય તેને પ્રત્વાશન અને પ્રવીદ્ી આતા યશેળે ત્માાં 
વુધી તેનુાં દપન થલાનુાં નથી. એ ત ચીનના ડરગેનની જભે 
પુાંપાડા ભાયતુાં યશેળે. લીધીની લીચીરતા ત જુઓ જ ે
દેળ(ચીન)ભાાં આ લીદ્યાન પ્રાયમ્બ થમ તે જ દેળભાાં આ 

લીદ્યાને ગેયકામદેવય ઠયાલલાભાાં આલી, તે જ લીદ્યાન ે
બાયતના અખફાય લૈજ્ઞાનીક કશે છ,ે અને તેન લીયધ 
કયનાયને ‘ગધેડા’ કશેલાભાાં આલે છ.ે  

દાલ કયલાભાાં આલે છ ે કે પેંગળુઈળાષ્ડ રણ 

શજાય લો ુયાણાં છ.ે રણ શજાય લવ શેરાાં ત રકન ે
એની ણ જાણ ન શતી કે ૃથ્લી ગ છ,ે વુમવની 



લાસ્તુળાષ્ડ : લીજ્ઞાન કે અજ્ઞાન            https://govindmaru.com             28 

 

આવાવ પયે છ.ે ગુરુત્લાકવણ કઈ ફરા છ ે તેની ણ 
જાણ ન શતી, ળયીયના અાંગની યચના અને તેના અર્ર્ાાં 
કામો લીળે પ્રાથભીક કક્ષાની ણ જાણકાયી ન શતી ત્માયે 
પેંગળુઈળાષ્ડ યચામુાં શમ ત તેભાાં આજના લીજ્ઞાનના 
વન્દબવભાાં પેંગળુઈભાાં લૈજ્ઞાનીકતાની કેર્રી અેક્ષા યાખી 

ળકે? આ ળાષ્ડને લીજ્ઞાન વાથે સ્નાન વુતકન ણ 
વમ્ફન્ધ નથી. આ ત તક વાધુઓએ ૈવા કભાલા ઉબુાં 
કયેરુાં તુત છ.ે 

પેંગળુઈની ઉજાવની વ્માખમા કે વભજણ અને 

આધુનીક લીજ્ઞાનની ઉજાવની વ્માખમા કે વભજણ લચ્ચે 
ગધેડા અને ઘડા લચ્ચેના તપાલતથી ણ લધાયે તપાલત 
છ.ે પેંગળુઈની ઉજાવ ત જાણે ભનુષ્મ દેશધાયી શાથ, ગ, 
આાંખલાી દેલી શમ તે પ્રભાણે ઉજાવનુાં લણવન થામ છ.ે 

ત્માયે આધુનીક લીજ્ઞાનની ઉજાવ એર્રે ઈરેક્ર્ર ભેગ્નેર્ીક 
તયાંગ, અણળક્તી, યેડીમ–ભાઈક્રલેલ, એક્ષ–યેના 
તયાંગની રમ્ફાઈ – Wave Length – freemaness 
લગેયે. પેંગળુઈને લીજ્ઞાન કશેલા કયતાાં વમ્પ્રદામ કશેલી 

મથાથવ ગણામ; કાયણ કે વમ્પ્રદામભાાં શ્રદ્ા કે લીશ્વાવ 
ધયાલલા ભાર્ ેતેને કઈ લૈજ્ઞાનીક આધાયની જરુય યશેતી 
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નથી. તે ભાર્ ેશ્રદ્ા કશ ત શ્રદ્ા અને અન્ધશ્રદ્ા કશ ત 
અન્ધશ્રદ્ાની જરુય યશે છ.ે લાસ્તુ–પેંગળુઈ અન્ધશ્રદ્ા 
લગય તાનુાં અસ્તીત્લ ર્કાલી ન ળકે.   

 

♦ 
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5 

પેંગળુઈના ભુબુત વીદ્ાાંત 

–રક્ષ્ભીદાવ ખર્ાઉ 

લાસ્તુળાષ્ડ લામુ, જર, અગ્ની અને 
આકાળના ચાય પ્રાકૃતીક ભુ તત્ત્લના પ્રબાલને 
ભાન્મતા આે છ.ે ત પેંગળુઈળાષ્ડ જ, ૃથ્લી, 
અગ્ની, ધાતુ અને લૃક્ષના પ્રબાલને ભાન્મતા આે 
છ.ે લામુને ફદરે લકૃ્ષ અને ઈળને ફદરે ધાતુને 
ભુકલાભાાં આલે છ.ે એક ળાષ્ડભાાં લામુને સ્થાન નથી, 
ત ફીજા ળાષ્ડભાાં લૃક્ષ તથા ધાતુને સ્થાન નથી; 
છતાાં ણ લૈજ્ઞાનીકતા અને વચર્ ત ફન્ને 
ળાષ્ડની વ ર્ચની! 

લાસ્તુળાષ્ડની આઠ દીળાઓના પ્રબાલને 
ડખે ભુકી, પેંગળુઈ કઈ ણ ભકાનને નલ ખાંડભાાં 
લશેંચી અને દયેક ખાંડને એક અરગ પ્રબાલ શમ છ ે
એભ ઠકી ફેવાડલાભાાં આવ્મુાં છ ેતે નીચે ભુજફ છ.ે 
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વમ્ત્તીબાગ્મ પ્રતીષ્ઠા રગ્ન વમ્ફન્ધ 

લડીરકૃા તન્દુયસ્તી યચનાત્ભક વાંતતી 

જ્ઞાન કાયકીદી ભદદકતાવ ભીરગણ 

ઉત્તય દીળાના ભધ્મ બાગભાાં પ્રતીષ્ઠાના પ્રબાલની 
સ્થાના કયી છ ેતે જ પ્રભાણે ફાકીના આઠ ખાંડભાાં જુદા 
જુદા ગુણ, પ્રબાલની સ્થાના કયલાભાાં આલી છ ેતે ભાર્ ે

કઈ લૈજ્ઞાનીક કાયણ ળુાં છ ેએભ પેંગળુઈળાષ્ડીને ુછલાભાાં 
આલળે ત તે ભાથુાં ખાંજલાળે. પ્રતીષ્ઠાના ખાંડને તભે 
તાંદુયસ્તીન ખાંડ કશ અને તાંદુયસ્તીના ખાંડને તભે 
પ્રતીષ્ઠાન ખાંડ કશ અથલા કઈ ણ ખાંડને ફીજુ ાં નાભ 

આ ત તેથી કાંઈ પયક ન ડ.ે આ ખાંડ ત પરુ 
બેજાલાા પેંગળુઈના ઉસ્તાદએ ઉજાલી કાઢ્યા છ.ે 
પેંગળુઈના નીમભ ભુજફ બાગ્મના ખુણાભાાં તીજોયી–
કફાર્ ભુકલાભાાં આલે ત કુર્મુ્ફની વભૃદ્ીભાાં લધાય થામ 

અને તીજોયી અન્મ ખાંડભાાં ભુકલાભાાં આલે ત વભૃદ્ી ઘર્.ે 
લડીરને ફેવલા, ળમન ભાર્ ે લડીરકૃા ખાંડભાાં ગઠલણ 
થામ ત લડીરકૃા ઉતયે. જ્ઞાન ભેલલુાં શમ, યીક્ષાભાાં 
ાવ થલુાં શમ ત અભ્માવખાંડ, જ્ઞાનખાંડના ખાાંચાભાાં 
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શલ જોઈએ. આ ફધી ગભાથા લગયની ભાન્મતાઓ 
શસ્તયેખાળાષ્ડભાાં બાગ્મયેખા, જીલનયેખા, તન્દુયસ્તીયેખા, 
જ્ઞાનયેખા લગયેેની કલ્ના કયલાભાાં આલી છ.ે તેલી 
કલ્નાઓથી લધાયે કાંઈ નથી. 

આ નલ ખાંડના પ્રબાલને બોતીકળાષ્ડના 

ગુરુત્લાકવણના નીમભ, આયગ્મ, ભેડીકર વામન્વના 
નીમભ, ફામરૉજી, યવામણળાષ્ડ, ખગળાષ્ડની 
જાણકાયી, વીદ્ાાંત અને નીમભ વાથે કાંઈ ણ વમ્ફન્ધ 
નથી. ભનભાાં તુક્કા ઉબા થમા તે પ્રભાણે ભન પાલે તેભ 

ભકાનને નલ ખાંડભાાં લીબાજન કયી દીધુાં અને છી કષ્ણુાં 
કે જ ે ઘયભાાં આ નલ ખાંડના પ્રબાલની ભાન્મતા ભુજફ 
યચના અને વજાલર્ થમેર શળે તે ઘયભાાં વુખ, ળાાંતી, 
વભૃદ્ી અને આયગ્મ જલાળે અને જ ે ઘયભાાં એક 

અથલા લધાયે ખાંડભાાં આ ળાષ્ડની ભાન્મતા ભુજફ યચના, 
વજાલર્ નશીં થમા શમ ત તે ઘયભાાં યશેતા કુર્મુ્ફના 
વભ્મને ળુબ પ્રબાલથી લાંચીત યશેલુાં ડળે અને અળુબ 
પ્રબાલન બગ ફનલુાં ડળે. દાખરા તયીકે ઘયના 

ભધ્મબાગભાાં તાંદુયસ્તી ખાંડની જોગલાઈ નશીં શમ ત 
ફધા વભ્મ ભાાંદગી બગલતા યશેળે. ળમનખાંડ 
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યચનાત્ભક વાંતતીલાા ખુણાભાાં નશીં શમ ત ની:વાંતાન 
યશેળ અથલા ખાંડનાત્ભક વાંતતી ેદા થળે. 

પેંગળુઈ, લાસ્તુળાષ્ડના નીષ્ણાતને એલ પ્રશ્ન 
ુછલાભાાં આલે કે એલાાં અનેક દૃષ્ટાાંત આી ળકામ કે 
રગબગ ભર્ાબાગનાાં ઘયની યચના વજાલર્ આ ળાષ્ડના 

વીદ્ાાંત, નીમભ, ભાન્મતા ભુજફ નથી શતાાં; છતાાં ણ 
કેર્રાાંમ ઘયભાાં યશેતાાં કુર્મુ્ફભાાં એકાંદયે વુખ, ળાાંતી, 
વભૃદ્ી, આયગ્મ, પ્રતીષ્ઠા, ળીક્ષણ લગેયેનુાં ધયણ ઉંચુાં 
શમ છ.ે આભ કેભ ફને છ?ે ત જલાફ આળે કે એ ત 

તેભનાાં નવીફ શભણાાં વાયાાં છ.ે જ્માયે નવીફ અલાાં થળે 
ત્માયે ફધુાં છીનલાઈ જળે. જોઈ રેજો. આ લીદ્યાના 
લાાંદયાઓની ગુરાાંર્ ભાયલાની આલડત એકલાય વુખ, 
ળાાંતી, વભૃદ્ી આયગ્મ ભાર્ ે તભે નવીફને લચ્ચે રાલ 

એર્રે પેંગળુઈ, લાસ્તુના વીદ્ાાંત, નીમભ, ભાન્મતાઓ 
અથવશીન ફકલાર્ ફની જામ. જો નવીફભાાં શમ ત આ 
ળાષ્ડની ભાન્મતાઓની તદ્દન અલગણના કય ત ણ 
વુખ–ળાાંતી લગેયે ભી યશેળે અને નવીફભાાં ન શમ ત 

છી પેંગળુઈ, લાસ્તુળાષ્ડ કાંઈ નવીફ ત પેયલી ન ળકે; 
ણ આ ળાષ્ડીઓ ત કશે છ ેકે નવીફભાાં ન રખામુાં શમ 



લાસ્તુળાષ્ડ : લીજ્ઞાન કે અજ્ઞાન            https://govindmaru.com             34 

 

ત ણ; અભે તભાયા નવીફભાાં વુખ, ળાાંતી લગેયે રખી 
આળુાં. જો અભાયી વરાશ રેળ અને તે ભાર્ ે દક્ષીણા 
આળ ત. આ નવીફની ચચાવ ચારે છ ેએર્રે ગેયવભજ 
ન થામ એર્રા ભાર્ ેસ્ષ્ટ કયલા દ કે નવીફ ક ેપ્રાયબ્ધ 
શેરેથી રખામેરુાં શતુાં નથી. ુરુાથવથી પ્રાયબ્ધ ફને છ.ે 

ુરુાથવ ત આ ઠગલીદ્યાના ફધા નીમભ તડીને વમ્તી, 
પ્રતીષ્ઠા, જ્ઞાન ભેલી ળકે છ.ે 

એકલાય એભ વાફીત થઈ જામ કે પેંગળુઈના નલ 
ખાંડના વીદ્ાાંત, ભાન્મતાઓ ભાર્ ેકઈ લૈજ્ઞાનીક આધાય 

નથી અને ભનુષ્મ ુરુાથવથી ફધી વાંવાયી વીદ્ીઓ પ્રાપ્ત 
કયી ળકે છ.ે એર્રે છી લાસ્તુળાષ્ડ પારતુાંળાષ્ડ ફની 
જામ અને પેંગળુઈ પેંકળુાંળાષ્ડ ફની જામ; યન્તુ વુખ, 
ળાાંતી, વભૃદ્ી, પ્રતીષ્ઠા ભેલલા ભાર્ ે પાાંપાાં ભાયતાાં 

રકભાાંથી જભેને ુરુાથવ કયલ નથી અને જઓે બા 
અથલા અન્ધશ્રદ્ાુ છ ે તેઓ ઠગલીદ્યાના બગ ફને છ.ે 
વાથેવાથે એ ણ કશી રેલા દ કે પક્ત ગાભડાાંઓભાાં 
યશેતા આણા રક જ બા, અન્ધશ્રદ્ાુ શમ છ,ે 

એલુાં નથી ળશેયભાાં લવતા વુળીક્ષીત રક ણ બા 
અને અન્ધશ્રદ્ાુ શમ છ.ે કેર્રાક વામન્વ ગ્રેજ્મુએર્, 
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યર્યી–રામન્વ ક્રફના વભ્મ કે અખફાયનાાં તન્રીઓ 
ણ અન્ધશ્રદ્ાુ શમ છ.ે લાસ્તુ–પેંગળુઈ, જ્મતી 
ઉંર્લૈદ આલા રકને બયભાલીને કભાણી કયે છ.ે 

આ પ્રકયણ રખાઈ યષ્ણુાં છ ેત્માયે એક અખફાયભાાં 

આલેર અશેલાર ઉયક્ત ભન્તવ્મને વભથવન આે છ.ે 

કોંગ્રેવ ક્ષની શાર ડતી દળા છ.ે કોંગ્રેવને પયી ભજફુત 

ફનાલલા જ ેપ્રમાવ થામ છ ેતેભાાં વપતા ભતી નથી. 

વનીમા ગાાંધીની નેતાગીયી ઉય યાખેર અેક્ષા ણ 

પીબુત ન થઈ. ડફુત ભાણવ તયણાન ઓથ રે તેભ 

શલે કોંગ્રેવી નેતાઓ આ ક્ષને પયી વક્ષભ ફનાલલા ભાર્ ે

લાસ્તુળાષ્ડનુાં તયણાં કડ્ુાં છ.ે કોંગ્રેવની દીલ્શીની 

ઑપીવભાાં લાસ્તુળાષ્ડના નીમભ ભુજફ ધયખભ પેયપાય 

કયલાભાાં આવ્મા છ.ે ફીજી યીતે ફુદ્ીળાી દેખાતા 

યાજકાયણીઓ ણ એભ ભાનતા થઈ જામ છ ે ક ે

લાસ્તુળાષ્ડ તેભના ક્ષને પયી વક્ષભ અને રકપ્રીમ 

ફનાલળે. જ્માયે જલાશયરાર નશેરુથી રઈને ઈન્દીયા 

ગાાંધી વુધી કોંગ્રેવન વમુવ ભધ્માશને તત શત ત્માયે 



લાસ્તુળાષ્ડ : લીજ્ઞાન કે અજ્ઞાન            https://govindmaru.com             36 

 

ણ કોંગ્રેવની દીલ્શીની ઑપીવ ત એ જ શતી; છતાાં 

ણ ળા ભાર્ ે કોંગ્રેવ વત્તારુઢ ફની યશેર? કોંગ્રેવી ભુખવ 

નેતાઓને કણ વભજાલે કે ધયખભ પેયપાય દીલ્શીની 

ઑપીવભાાં કયલા જરુયી નથી; ણ શાઈકભાન્ડની 

નેતાગીયીભાાં કયલા જરુયી છ.ે   

 

♦ 
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6 

પેંગળુઈ ળાષ્ડના ગગા 

–રક્ષ્ભીદાવ ખર્ાઉ 

અયેફીમન નાઈટ્વની લાતાવઓભાાં લાાંચલા ભે 
તેલા ગગા પેંગળુઈ નશીં; ણ ‘પેંકળુાં’ નાભે કશેલાતા 

લીજ્ઞાનભાાં ગગા પેંકલાભાાં આવ્મા છ.ે લાસ્તુળાષ્ડ અને 
કેર્રાક ઉંર્લૈદા ઉચાયભાાં ધડભાથાાં લગયનાાં વીદ્ાાંત, 
નીમભ અને ભાન્મતાઓ છ ે તથા તેની લૈજ્ઞાનીકતા અને 
વચર્તા ભાર્ ે પક્ત અતીળમક્તીબમાવ નશીં; ણ 

શાશ જુઠા દાલા કયલાભાાં આલે છ.ે તેનાથી અનેક 
ઘણા લધાયે અતીળમક્તીબમાવ અને શાશ જુઠા દાલા 
પેંગળુઈના પ્રચાયક કયે છ.ે 

આ ળાષ્ડ ઉયનુાં વાશીત્મ લાાંચતા ત જણામ છ ે

કે આ ચીનીળાષ્ડ ત અન્ધભાન્મતાઓભાાં લાસ્તુળાષ્ડ 
કયતાાં ચાયગણાં ચડીમાતુાં છ ેઅથલા ત પેંગળુઈળાષ્ડીઓ 
લાસ્તુળાષ્ડી કયતાાં ચાય ગણા ચારાક છ.ે અવર 
પેંગળુઈળાષ્ડભાાં ણ જ ેવીદ્ાાંત, નીમભ, ભાન્મતાઓ ન 
શમ તેલા તદ્દન ઉજાલી કાઢરેા વીદ્ાાંત, નીમભ, 



લાસ્તુળાષ્ડ : લીજ્ઞાન કે અજ્ઞાન            https://govindmaru.com             38 

 

ભાન્મતાઓ અને તેની વચર્તા પ્રસ્તુત કયે છ.ે પેંગળુઈની 
કેર્રીક અન્ધભાન્મતાઓ તથા લૈજ્ઞાનીક વચર્તાની 
ડાંપાવના કેર્રાક દૃષ્ટાાંત પેંગળુઈ ઉય પ્રવીદ્ થમેર 
વાશીત્મ ઉયથી ર્ાાંકલાભાાં આવ્મા છ.ે 

(1) પેંગળુઈળાષ્ડ કશે છ ે કે તભાયા ઘયભાાં 

ચક્કવ જગાએ ભાછરીઘય શલુાં જોઈએ; ણ તભે કદાચ 
ભાાંવાશાયી શઈ ળક છ. આલા રકને ઘયભાાં ભાછરીઘય 
યાખલુાં વન્દ ન શમ ત તેને ફદરે ાણીભાાં તયતી 
ભાછરીનુાં ચીર બીંત ઉય ર્ીંગાડી ળકે છ ેઅને તેથી ણ 

તભને ચક્કવ રાબ થળે. આ છ ેરણ શજાય લવ શેરાાંના 
ુયાણા કશેલાતા લીજ્ઞાનન પ્રથભ નીમભ, ભાન્મતા. આ ત 
એના જલેી લાત થઈ કે તભને કાજુ, ફદાભ ખયીદલા 
વાતા ન શમ ત કાજુ, ફદાભનુાં ચીર બીંત ઉય 

ર્ીંગાડી યાખ ત તભાયા વભસ્ત કુર્મુ્ફને કાજુ, ફદાભ 
ખાલા જરે્રુાં જ ણ ભળે. 

(2) પેંગળુઈભાાં લાસ્તુળાષ્ડની જભે ઘયભાાં 
વાંડાવ મગ્મ દીળાભાાં શલુાં જોઈએ તેલી ભાન્મતા છ;ે ણ 

પેંગળુઈળાષ્ડ જયા ભાન્મતાને લધાયે જોયદાય ફનાલલા 
કશે છ ેકે ઘયભાાં ર્ઈરેર્ મગ્મ દીળાભાાં શલુાં જોઈએ તે 
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ભાર્ ેકાયણ એ છ ેકે ‘ર્ઈરેર્ ઉજાવ’ન નીકાર કયે છ.ે આ 
કાયણે ઘયભાાં ર્ઈરેર્નુાં મગ્મ કે અમગ્મ સ્થાન તભાયા 
વભસ્ત કુર્મુ્ફ ઉય ળુબ–અળુબ ાડી ળકે છ.ે ‘ર્ઈરેર્ 
ઉજાવ’ જલે ળબ્દપ્રમગ બાગ્મે જ કઈએ વાાંબળ્ય શળે. 
પેંગળુઈ કશે છ ે કે ર્ઈરેર્ની ઉજાવ ફ્રળ વીસ્ર્ભલાી 

ર્ઈરેર્ની ાઈભાાંથી ફશાય નીકી જામ છ ે એ લાત 
ખર્ી છ.ે આ કશેલાતા લીજ્ઞાનની ઉજાવ ત ફાફયા–બુત 
જલેી છ.ે મગ્મ દીળાભાાં ર્ઈરેર્ શમ અને મગ્મ દીળાભાાં 
ભઢુાં યાખીને ભ–ભુર લીવજ વન કય ત જ આ ફાફયા–

બુતને ર્ઈરેર્ની ાઈ ભાયપતે ફશાય ધકેરી દેલામ. જો 
તે પ્રભાણે ન થામ ત આ ફાફય–બુત ઘયભાાં તભાય 
ભશેભાન ફનીને યશે. 

(3) પેંગળુઈની ઉજાવ ણ લીજ્ઞાનની ઉજાવ કયતાાં 

કઈ જુદા પ્રકાયની ભામા છ.ે ગુરુત્લાકવણ, 
ઈરેક્ર્રભેગ્નેર્ીક ઉજાવ તથા અણના ગબવભાાં યશેરી ઉજાવઓ 
ત પ્રાકૃતીક યીફ છ ે અને જડ છ;ે ણ પેંગળુઈની 
ઉજાવ ત ભનુષ્મ દેશધાયી શાથ, ગ, ધડ, ભાથુાં, આાંખ, 

કાન ધયાલતી કઈ દેલી શમ તેલુાં જણામ છ.ે 
પેંગળુઈળાષ્ડ કશે છ ે કે તભાયા ઘયના દયલાજા ઉય 
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તભાયા નાભની તકતી નશીં શમ ત આ ઉજાવ તભાયા 
ઘયભાાં પ્રલેળ નશીં કયે. જો ળુબ ઉજાવ નાભ લાાંચીને ઘયભાાં 
પ્રલેળ કયતી શમ ત અળુબ ઉજાવ ણ તકતી ઉય નાભ 
લાાંચીને ઘયભાાં પ્રલેળી ન જામ? આલા તકવફદ્ વલારન ે
પયેફી લીજ્ઞાનભાાં સ્થાન ન શમ. આ ઉજાવની દેલી ત 

સ્ર્ભેનની જભે દયલાજા ઉય તકતી લાાંચીને પ્રાયબ્ધની 
ડીરીલયી કયે. તભાયા ઘયનાાં પ્રલેળદ્વાય ાવે ગાંદકી શળે 
ત ણ ળુબ ઉજાવની દેલી નાક ફન્ધ કયીને ાછી પયી 
જળે. ઘયભાાં પ્રલેળ કયતાાં જ ફુર્ યાખલાન સ્ર્ને્ડ શળે ત 

ણ ઉજાવદેલી ઘયભાાં પ્રલેળ નશીં કયે. મુય, અભેયીકા 
તથા બાયતભાાં ણ ભર્ા ળશેયના ફધા ઘય ઉય તકતી 
ભુકલાભાાં આલતી નથી, પક્ત ઘય નમ્ફય જ રખામ છ;ે 
છતાાં ણ આ ઘયભાાં યશેતાાં કુર્મુ્ફ વુખી, વભૃદ્ અને 

આયગ્મલાન શમ છ.ે  

ઘયભાાં પ્રલેળ કયલા ભાર્ ે ફે દયલાજા શમ ત 
ઉજાવદેલી ભુાંઝલણભાાં ડી જામ કે ક્મા દયલાજાભાાંથી પ્રલેળ 
કયલ અને તે કાયણે ાછી પયી જામ. ઘયન દયલાજો 

અધો ખુલ્લ યશેત શમ, દયલાજા આગ ખારી ેર્ી, 
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વાઈકર પ્રકાયના કઈ દાથવન અલયધ યશેત શમ ત 
ણ ઉજાવદેલી ભાથુાં પેયલીને ચારી જળે. ઘયની આગ 
તેભ જ ાછ એભ ફે વાભવાભા દયલાજા શળે ત 
પ્રાયબ્ધની દેલી લનની જભે, એક દયલાજાભાાંથી પ્રલેળ 
કયીને ફીજા દયલાજથેી ફશાય નીકી જળે. ઘયના 

દયલાજાના ભીજાગયા Hinges ચુાંચુાં અલાજ કયતા શળે ત 
ણ પ્રાયબ્ધની દેલી ઘયભાાં પ્રલેળ નશીં કયે. આ ફધી 
ભાન્મતાઓ ત રપાંગાઓએ બા, લશેભીરા રકન ે
ળાંકાભાાં નાખીને, ઘયની યચનાભાાં પેયપાય કયાલીને ૈવા 

કભાલાની તયકીફ છ.ે 
પેંગળુઈની ઉજાવ, પ્રાયબ્ધની દેલી એ કાંઈ ભામાલી 

ફરા છ?ે તેની વ્માખમા ળુાં છ ે તે ણ વભજાતુાં નથી. 
વુમવન પ્રકાળ, લનરુી પ્રાકૃતીક ઉજાવઓને ઘયભાાં પ્રલેળ 

કયલા ભાર્ ે નાભની તકતી લાાંચલી ડતી નથી. દયલાજો 
અધો ખુલ્લ શમ કે દયલાજા ાવે ગાંદકી શમ કે અલયધ 
શમ, ભીજાગય ચુાંચુાં અલાજ કયત શમ ત ણ વુમવન 
પ્રકાળ અને શલા ત ઘયભાાં પ્રલેળે છ.ે યેડીમ તયાંગની 

ઉજાવ ત ઘયની દીલારભાાંથી ણ વાય થઈને ઘયભાાં 
પ્રલેળી જામ છ;ે ણ પેંગળુઈની ઉજાવ ત ફશુ વાંલેદનળીર, 
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ઘયભાાં પ્રલેળ કયતી લખતે જયા ક્ષતી દેખામ ત યીવાઈ 
જામ! 

(4) તભાય શ્વાવ થમ્બી જામ, આઈન્સ્ર્ાઈનને 
ણ ચક્કય આલી જામ તેલા ‘પેંકળુાં’ લીજ્ઞાનન એક નીમભ 
ત ખયેખય ગજફન છ.ે પેંગળુઈ કશે છ ેકે અભુક તાયા 

star કઈ એક ઘય કે ફ્રેર્ના ચક્કવ સ્થાનભાાં આલ ે
ત્માયે તે ઘયભાાં ચયી થળે. ચય પ્રલેળી ન જામ તેલા 
એરાભવ ણ તે લખતે કાભ નશીં આલે; ણ ગબયાલાની 
જરુય નથી. તે તાયાનાાં કીયણથી ણ લધાયે પ્રબાલળાી 

ઉામ આ ળાષ્ડભાાં છ.ે જ ેતભને ચયીભાાંથી કામભ ભાર્ ે
ફચાલી ળકે. ફુદ્ી અને તકવને લાર્ીને ચર્ણી કયી 
નાાંખલાની જ લાત છ ે ને! રાખ પ્રકાળલો દુયન તાય 
કાંઈ લાાંકગુન લગય એક ઘય ઉય અળુબ કીયણ પેંકે 

અને ચયને પક્ત તે ઘયભાાં જ ચયી કયલા પ્રયેણા અન ે
ભાગવદળવન આે કે અભુક દીલવે પરાણા ઘયભાાં ચયી 
કયજ.ે 

તાયાઓનાાં કીયણ ત થૃ્લી ઉય ફધા પ્રદેળભાાં 

વભાન ભારાભાાં પ્રવયી જામ છ;ે ણ પેંગળુઈના કશેલાતા 
લીજ્ઞાન ભુજફ ત તાયાઓ ાવે રેવય વીસ્ર્ભ છ ેએર્રે 
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કે જ ેઘયભાાં કે ફ્રેર્ભાાં ચયી કયાલલા તાયાને લીચાય આલ ે
તે જ ઘય ઉય જ તેનાાં કીયણ કેન્રીત કયે અન ે
આજુફાજુનાાં ઘય ચયીભાાંથી ફચી જામ! આઠ–દવ 
ભજરાલાા ભકાનના ફીજા ભાના ચાય ફ્રેર્ભાાંથી એક 
ફ્રેર્ભાાં ચયી થામ ત્માયે તાયાનાાં કીયણ ઉયના આઠ 

ભાાઓને છડીને તેની નીચેના ફ્રેર્ ઉય કેલી યીત ે
પ્રલેળ કયતાાં શળે? અને પક્ત એક જ ફ્રેર્ના 
યશેલાવીઓએ તાયાનુાં ળુાં ફગાડુ્ાં શળે કે પક્ત એક જ 
ઘય ઉય તાય તાના અળુબ કીયણ કેન્રીત કયે? પયી 

તકવફદ્ પ્રશ્ન ુછ્ને? બરા ભાણવ, પયેફીલીજ્ઞાન અન ે
ઠગલીદ્યાભાાં આલા તકવફદ્ પ્રશ્ન ુછલાની ભનાઈ છ.ે ઠગ 
ત આ ફધુાં વભજતા શમ છ;ે ણ કફુર નશીં કયે અન ે
ભુખાવઓ અને અન્ધશ્રદ્ાુઓને વભજાલલા એર્રે બીંતભાાં 

ભાથુાં કુર્લા ફયાફય છ.ે 

(5) જીલનની કઈ ણ આધી, વ્માધી, ઉાધી 
એલી નશીં શમ જને ઉામ આ ઠગ લીદ્યાભાાં ન શમ, 
પરાણા બાઈ કે ફશેનને પરાણી વભસ્મા શતી તેભનુાં વાચુાં 

કે ખર્ુાં નાભ આીને તેની વભસ્મા લાસ્તુળાષ્ડી કે 
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પેંગળુઈળાષ્ડીએ ચર્ી લગાડતાાં દુય કયી તેલાાં દૃષ્ટાાંત 
આ રક આે છ.ે કણ તાવ કયલા જલાનુાં શમ છ ેકે 
પરાણા નાભન કઈ ભાણવ છ ેકે નશીં અને શમ ત ણ 
તેની વભસ્મા ખયેખય આ ઠગએ દુય કયી શમ. 

લો જુના કર્વના રપયાભાાં પવામા છ અને 

તેભાાંથી ફચલુાં શમ ત પેંગળુઈ કન્વલ્ર્ન્ર્ની વરાશ ર 
અને ભાન મા ન ભાન ણ થડા દીલવભાાં જ કાાં ત 
પ્રતીક્ષલાા વભાધાન કયલા તભને ગે ડતા આલળ ે
અથલા કર્વ તભાયી તયપેણભાાં ચુકાદ આી દેળે અને ત ે

ણ ઘયભાાં પેંગળુઈ ભુજફ પેયપાય કયાલલાથી! 
(6) ઘયભાાં તી–ત્ની લચ્ચે કે અન્મ કુર્મુ્ફીજન 
લચ્ચે ભનભે નથી અથલા અન્મ વભસ્માઓ છ ેત આ 
અન્ધભાન્મતાઓ બયી અલીદ્યાઓભાાં એક તદ્દન વય 

ઉામ છ.ે તભાયા ઘયભાાં નકાભી ચીજો, બાંગાય શમ તે 
લેચી કાઢ અથલા પેંકી દ અને તભાયી ચાવ ર્કા 
વભસ્માઓ ઉકેરાઈ જળે. ફાકીની ચાવ ર્કા વભસ્માઓ 
ભાર્ ેળાષ્ડીની વરાશ રેળ એર્રે તે ણ ઉકેરાઈ જળે. 

તી–ત્ની અને કુર્મુ્ફીજન લચ્ચે ભનભે થઈ જળે. 
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(7) ચયીથી ફચલુાં છ?ે લેાયભાાં નુકવાની જામ 
છ?ે દુશ્ભનથી ફચલુાં છ?ે યીક્ષા, ધન્ધ, નકયી, 
ચુાંર્ણીભાાં વપતા ભેલલી છ?ે મુનીલવીર્ીની ડીગ્રી 
ભેવ્મા છી નકયી નથી ભતી? ઘયભાાં ફીભાયી યશે 
છ?ે પ્રતીષ્ઠા ભેલલી છ?ે ચર્ી લગાડીને આ ઠગ રક 

તભાયી ભનકાભના ુયી કયી આળે. ર્ુાંકભાાં એલી કઈ 
ણ આધી, વ્માધી, ઉાધી નથી જન ઉકેર આ 
પ્રાયબ્ધના દેલતાઓ ાવે ન શમ. આલ, અભાયી ાવ ે
થડીક દક્ષીણા આ એર્રે વુખ, ળાાંતી, વભૃદ્ી, આયગ્મ 

તભાયાાં ચયણ ચુભતાાં આલળે.   
(8) આ ઠગ રકની ભશત્ત્લાકાાંક્ષા ત આકાળ ચુભતી 
શમ છ.ે શ્રીભન્ત લેાયીઓ, ઉદ્યગતીઓ અને અન્મ 
રકને બયભાલીને ૈવા કભામ છ ેતેથી વાંત થત નથી. 

આજ ેશ્રીભન્તન ફીજો ણ એક નલ લગવ ઉબ થમ છ ે
જભેની ાવે ૈવાની યેરભછરે છ.ે આ રક છ ે
યાજકાયણીઓ, વીને નર્નર્ીઓ અને સ્ર્વવભેન. 

અખફાયભાાં આલતા અશેલાર ભુજફ કેર્રામ 

યાજકાયણીઓ, વીને નર્નર્ીઓ અને સ્ર્વવભેન આ 
રકની જાભાાં પવામ છ.ે ખાવ કયીને પ્રધાન, 
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વાંવદવભ્મ, તાના ભાર્ ે વયકાયી ભકાન ભે તેભાાં 
લાસ્તુ–પેંગળુઈ ભુજફ યચના અને વયવાભાનની ગઠલણ 
શમ તેલી ઈચ્છા વ્મક્ત કયે છ ેઅને તેભ કયલા ભાર્ ેઆ 
રકને ગાાંઠના ૈવા ત લાયલાના શતા નથી. વયકાયી 
ૈવે આ ફધુાં થામ અને છલેર્ ેએ ફજો ત પ્રજા ઉય 

ડ.ે 
અાંતે ભાની ણ ન ળકામ તેલા ફે દાલા આ 

ચારાક રકએ કમાવ છ.ે છલે્લાાં કેર્રાાંમ લોથી બાયતભાાં 
સ્થામી વયકાય યચાતી નથી. અળાાંતી, અયાજકતા, 

આતાંકલાદ, ભ્રષ્ટાચાય લધતા જામ છ.ે તેન ઉકેર ણ 
લાસ્તુળાષ્ડ અને પેંગળુઈભાાં છ!ે કેલી યીતે એ ળક્મ ફને? 
પરુ બેજુ ાં શમ ત ફધુાં ળક્મ ફને. તેઓ કશે છ ે કે 
બાયતીમ વાંવદબલન લાસ્તુ–પેંગળુઈના નીમભ ભુજફ 

થમુાં નથી એર્રે દેળ વભક્ષ આ ફધી લીકર્ વભસ્માઓ 
ઉબી થામ છ.ે જો વાંવદગૃશભાાં આ ળાષ્ડના વીદ્ાાંત, 
નીમભ, ભાન્મતા ભુજફ મગ્મ પેયપાય કયલાભાાં આલે ત 
બાયત દેળ વુખ, ળાાંતી અને વભૃદ્ીથી છરકાઈ જામ. 

આણા યાજકતાવઓ ાવે ણ ખાવ લૈજ્ઞાનીક અબીગભ 
નથી. લાતલાતભાાં જ્મતીીઓ ાવે દડી જામ છ.ે કઈ 
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ચારાક લાસ્ત–ુપેંગળુઈલાાની ઓખાણ લડાપ્રધાન ક ે
કેફીનેર્ના કઈ પ્રધાન વુધી શોંચતી શત ત તે આ લાત 
તેઓને ગે ઉતાયી દે ત નલાઈ નશીં. એક લાસ્તુળાષ્ડીએ 
ત અખફાય ભાયપતે આ લીમ ય તાના ભાંતવ્મ ણ 
વ્મક્ત કમાવ છ;ે ણ શજી વુધી કઈ ભર્ાગજાના 

યાજકતાવને ળીળાભાાં ઉતાયી ળક્મ નથી. કાયણ કે, 
વાંવદના ફને્ન ગૃશભાાં આ ળાષ્ડ ભુજફ પેયપાય કયાલલા 
ઠયાલ વાય કયલ એ કાંઈ વશેરી લાત નથી; ણ 
બલીષ્મભાાં એલ કઈ પ્રસ્તાલ ારાવભેન્ર્ભાાં આલે ત નલાઈ 

ન ાભતા. 
ભાની ન ળકામ તેલ લાસ્તુળાષ્ડીઓન ફીજો દાલ 

ત ખયેખય દાદ ભાગી રે છ!ે તેઓ કશે છ ે કે 
લાસ્તુળાષ્ડના આ નીમભ પક્ત ભનુષ્મને જ રાગુ ડતા 

નથી; ણ ખુદ ઈશ્વય અને અન્મ દેલ–દેલીઓને ણ રાગુ 
ડ ેછ!ે જો ભન્દીયનુાં ચણતય લાસ્તુળાષ્ડના નીમભ ભુજફ 
નશીં શમ ત તે ભન્દીયના દેલરા ભાર્ ેવભસ્માઓ ઉબી 
થળે. બક્તજનની વાંખમા લધળે નશીં. આલક ઓછી 

યશેળે. ુજાયી, ર્રસ્ર્ીઓ લચ્ચે લીખલાદ થળે લગેયે લગેયે. 
એક અખફાયભાાં પ્રવીદ્ થમેરા રેખ ભુજફ ભુમ્ફઈના 
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જુશુ લીસ્તાયનુાં એક ભન્દીય લાસ્તુળાષ્ડના નીમભ ભુજફ 
ફાંધામુાં નથી એર્રે આ ભન્દીય ભાર્ ે કેર્રીમ વભસ્માઓ 
ેદા થામ છ.ે ભન્દીયના ુજાયીઓ, અન્તેલાવીઓ લચ્ચે 
ખર્ર્ થામ છ,ે ઝઘડા થામ છ ે અને અખફાયભાાં 
અલાયનલાય આ ભન્દીય લીળે અળબનીમ અશેલાર 

આલે છ ે તેનુાં કાયણ એભ જણાલલાભાાં આવ્મુાં છ ે કે 
ભન્દીયનુાં જનયેર્ય તથા સ્ર્યશાઉવ અમગ્મ દીળાભાાં છ.ે 
બગલાનની ભુતી ણ અમગ્મ દીળાભાાં ભઢુાં યાખીન ે
પ્રસ્થાીત કયલાભાાં આલી છ!ે આ ઠગ રક ત 

બગલાનને ણ છડ ેએલા નથી.  
લાસ્તુળાષ્ડીઓ, ફીલ્ડય, ઈન્ર્ીયીમડકેયેર્વવ તથા 

ચીજલસ્તુ, ભારવાભાન ફનાલનાયા અને લેચનાયા ત 
ધાંધાદાયીઓ છ.ે અથવળાષ્ડના નીમભ ભુજફ જનેી ભાાંગ 

શમ તેના ભાર્ ેુયલઠ ેદા થામ. પયક ભાર એર્ર છ ેકે 
અશીં લાસ્તુળાષ્ડીઓ કૃરીભ યીતે બા રકન ે
બયભાલીને ભાાંગ ેદા કયે છ ેઅને છી ુયલઠ ુય ાડ ે
છ.ે આ રક ધન્ધાદાયીઓ છ ેઅન્મ ધન્ધાદાયીઓની જભે 

ાી ેર્ બયલા નીતી, અનીતી ઉય આાંખ ભીંચાભણા 
કયે ત તે ભનુષ્મ વશજ ગણામ. આ રક દીત ગણામ 
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તેથી લધાયે દીત ત આ ઠગને અને ઠગલીદ્યાઓને 
પ્રત્વાશન અને પ્રતીષ્ઠા આનાયા અખફાય, રકાય, 
વભાજવેલા વાંસ્થાઓ છ.ે તેભના વશકાય લગય આ 
ઠગલીદ્યાઓ ફશુ પુરીપારી ન ળકે. 

લાસ્તુળાષ્ડના ુસ્તકની લીદેળભાાં ભાાંગ શમ તેથી 

લાસ્તુળાષ્ડ લૈજ્ઞાનીક અન ેજનશીતકાયી ફની જત નથી. 
અન્ધશ્રદ્ાુઓ અને ભુખાવઓ પક્ત બાયતભાાં જ છ ેએલુાં 
નથી. મુય, અભેયીકાભાાં ણ અન્ધશ્રદ્ાુઓ અન ે
ભુખાવઓ શમ છ.ે રાંડનના એક અખફાયના અશેલાર 

ભુજફ 70 ર્કા રક જ્મતીભાાં ભાને છ.ે બુત–પ્રેત, 
ઉડતી યકાફીઓ, પ્રતેાત્ભાને ફરાલલાના ધતીંગ, 
ર્રેીથી, ક્રેયલામન્વ, એબ્રર્રાવેન્વેવયી યળેપ્ળન 
લગેયેના નાભે ત્માાં ણ ખુફ ધતીંગ અને છતેયીંડી ચારે 

છ.ે.. મુય, અભેયીકાભાાં ત શેયઈન જલેા નળાકાયક 
ડરગ્વની ભાાંગ ણ લધાયે શમ છ.ે તેથી ળુાં આ કેપી 
દાથો જનશીતકાયી ફની જામ છ?ે ત્માાં ત વેક્વી તથા 
નગ્રાપી વાશીત્મ, પીલ્ભની ભાાંગ ણ લધાયે શમ છ ે

ત તેથી ળુાં આલા વાશીત્મ, પીલ્ભ જનશીતકાયી ફની 
જામ છ?ે લાસ્તુળાષ્ડ કે પેંગળુઈ રકપ્રીમ ફને તેથી ણ 
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તે લૈજ્ઞાનીક કે રકશીતકાયી છ ેએભ વાફીત થતુાં નથી. 
એભ ત જ્મતીળાષ્ડની રકપ્રીમતા ત લાસ્તુળાષ્ડ કયતાાં 
અનેક ગણી લધાયે છ;ે ણ તેથી જ્મતીળાષ્ડ લૈજ્ઞાનીક 
છ ેએભ વાફીત થતુાં નથી. 

♦ 
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7 

ભુ લગયન ભુકદ્દભ : 
‘લીલેકફુદ્ી’ લીરુદ્ લાસ્તુળાષ્ડ 

–યલજીબાઈ વાલરીમા 

ભાયી ઈચ્છાઓ કેભ ુયી થતી નથી? 

જ્મતીનુાં નડતય છ?ે લાસ્તુળાષ્ડનુાં નડતય છ?ે 
ીતૃદ છ?ે નવીફ લાકુાં છ?ે દેલનુાં નડતય છ?ે કઈ 
ભેરી લીદ્યા છ?ે કે છી મગ્મ જ્ઞાન અને ુરુાથવની ખાભી 
છ?ે 

વાભાન્મ યીતે  ભર્ા બાગના રકને તાના 
જીલનભાાં ઈચ્છીત લસ્તુ કે વાંજોગની પ્રાપ્તી થતી નથી 
અથલા ધાયી ન શમ તેલી આપત આલી ડ ેત્માયે શતાળ 
થઈને ઉયના કઈ ણ નડતય ફાફતે ળાંકા કયલા રાગ ે

છ.ે 
ભનુષ્મને વદામ ળાાંતી, સ્થીયતા વાથે પ્રવન્ન જીલન 

જોઈએ છ.ે પ્રવન્ન જીલન ભેલલા દયેક ભનુષ્મ તાના 
જ્ઞાન ભાન્મતાને અનુવયીને કથા પ્રભાણે કામવ કયે છ.ે 
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તાના ુરુાથવથી ઈચ્છીત યીણાભની લાયાંલાય 
નીષ્પતા ભતા તે શતાળ થામ છ ેઅને ભનભાાં ળાંકા થામ 
છ ેકે શલે કઈક પ્રકાયનુાં નડતય છ ેઅન ેનડતયથી થતી 
પ્રતીકુતાન કઈક ઉામ ળધલા પ્રલૃત્ત થામ છ.ે 80 
ર્કા જરે્રા રક યમ્યાગત યીત ે જ્મતીભાાં ભાનતા 

શલાથી વો પ્રથભ નડતયભાાં જ્મતીન આળય રે છ.ે 
ૃથ્લી ઉય લવતા તભાભ ધભોના રક જ્મતીભાાં ગાઢ 
શ્રદ્ા ધયાલે છ;ે છતાાં નલાઈ જલેુાં એ છ ેકે દુનીમાબયના 
100 લૈજ્ઞાનીક એકઠા થઈને એકી વાથે ઘણા કયે છ ેકે 

જ્મતીળાષ્ડ એ લીજ્ઞાન નથી અને તેભાાં કઈ તથ્મ નથી. 
જ્મતીળાષ્ડ ઘણાં પ્રાચીન છ.ે જ ેવભમે રકને ખુફ જ 
શાડભાયીથી જીલન જીલલુાં ડતુાં શતુાં અને જીલનને વય 
ફનાલલાની ર્કૅનરૉજી નશતી ત્માયે લીભ યીસ્થીતીને 

વશન કયલા તથા વભમ વાય કયલાન એક કીભીમ 
શઈ ળકે. જ્માયે ભનુષ્મની તકરીપન કઈ જ ઉામ ન 
વુઝત શમ ત્માયે કઈક ગ્રશનુાં નડતય ફતાલીને તેનુાં 
મગ્મ સ્થાન થળે ત્માયે વભસ્મા શર થળે તેલા Time 

Passingના કીભીમા વાથે કદાચ આ કલ્ીત ળાષ્ડન 
ઉદ્બલ થમ શમ. ભને એક જ્મતીી ભલા આવ્મા, 
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તેભણે ઘણા વુલણવચન્રક ભેવ્મા છ ેતેલ દાલ કમો. ભે 
કષ્ણુાં કે શુાં જ્મતીળાષ્ડને લીજ્ઞાન તયીકે સ્લીકાયત નથી; 
કાયણ કે કઈ ણ ફાફત લીજ્ઞાન ક્માયે ફને તે 
વભજાવ્મુાં. લીજ્ઞાનભાાં જો અને ત નથી, તેભાાં શ્રદ્ા 
યાખલાની શતી નથી તેભ જ એકને ભાર્ ે તે વલવને ભાર્,ે 

ગભે તે વ્મક્તી એક વયખી યીતે અનુબલી ળકે, પ્રમગ 
કયીને ખાતયી ભેલી ળકે, તેભાાં કઈ અલાદ ન શમ 
અને તભાભ યીક્ષણભાાં લાસ્તલીકતા જણામ ત્માયે લીજ્ઞાન 
તયીકે સ્લીકાયી ળકામ, આર્રી લાત કમાવ છી 

જ્મતીળાષ્ડીએ કફુલ્મુાં કે ત છી જ્મતી એ ળાષ્ડ છ ે
ણ લીજ્ઞાન નથી. જ્મતીન આધાય આકાળી દાથો 
જલેા કે ગ્રશ, ઉગ્રશ, વુમવ છ.ે ફાકના જન્ભવભમે 
આલા અલકાળી દાથોની જ ે યાળી કે નક્ષરભાાં સ્થાન 

શમ તે પ્રભાણે જન્ભકુાંડી ફને છ ે અને તેના આધાયે 
ફાકના બલીષ્મભાાં ફનનાયી ઘર્નાક્રભ ફતાલલાભાાં આલે 
છ.ે વો પ્રથભ ફાકન જન્ભ ક્માયે થમ કશેલામ ત ે
અગત્મનુાં છ.ે ગબાવળમભાાંથી ફાક ફશાય આલે તેન ે

જન્ભ કશેલામ? ખયેખય ષ્ડી ફીજ અને ુરુ ળુક્રાણના 
ભીરનથી જ ેવભમે પરીનીકયણ થામ તેને ફાકન જન્ભ 
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કશેલામ. તે છી ગબાવળમભાાં તેન ભાર લીકાવન તફક્ક 
છ.ે કઈ ણ ષ્ડી તાન ગબવ ક્માયે યષ્ણ તે કશી ળકે જ 
નશીં. ગબવ ધાયણ થમા છી ભશીને ભાવીકષ્ડાલ ફન્ધ 
થમેર જણામ ત્માયે જ ષ્ડીને ખફય ડ ેછ ેકે તે શલે 
વગબાવ છ.ે જન્ભકુાંડીભાાં ફાકના જન્ભન વભમ ખુફ 

જ અગત્મન છ.ે તેના આધાયે જ બલીષ્મકથન થામ છ.ે 
ફાકન ક્માયે જન્ભ થમ તેન કઈ ચક્કવ વભમ જાણી 
ળકાત નથી ત જન્ભકુાંડી વાચી કેલી યીતે ફને? અને 
તેના આધાયે થતુાં બલીષ્મ કથન વાચુાં કેલી યીતે થામ? 

જ્મતીની ફીજી લાત લીચાયીએ ત ધાય કે કઈ 
વ્મક્તીને ગુરુ ગ્રશનુાં નડતય છ,ે ૃથ્લી કયતાાં 1000 ગણ 
ભર્ તથા કયડ ભાઈર દુયન અલકાળી જડ દાથવ 
ૃથ્લી ઉય કઈ વ્મક્તીને નડતય થત શમ ત 

ભન્રજાથી તેનુાં નડતય કેલી યીતે નાફુદ થામ? જનેે 
લીચાય આલત જ નથી તેલ જડ દાથવ આણા ભન્ર 
વાાંબીને કૃા કેલી યીતે લયવાલ?ે આણા ભન્રચ્ચાયન 
ધ્લની ભાર શલાભાાં પ્રવયી ળકે અને ૃથ્લી ઉય ભાર ાાંચ 

ભાઈર વુધી જ ઘટ્ટ શલા છ ેફાકીનુાં ગુરુ વુધીનુાં કયડ 
ભાઈરનુાં અન્તય વમ્ુણવ ળુન્માલકાળ છ,ે ળુન્માલકાળભાાં 
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ધ્લની શત નથી. જ્મતીળાષ્ડને કઈ જ લૈજ્ઞાનીક 
આધાય નથી, એક ણ અાંળ વાચ શમ ત  તેને લધાયીન ે
100 ર્કા કયી ળકામ. શુાં જ્મતીીઓને ુછુાં છુ ાં કે 
આલતીકારે ભારુાં  ળુાં થળે તે કશેલાન તભાયી ાવે આધાય 
ળુાં છ?ે ળુાં બલીષ્મના જીલનન કઈ ચક્કવ પ્રગ્રાભ 

શેરેથી જ નક્કી થઈ જામ છ?ે જો તેલુાં શમ ત નલા 
જ્ઞાનની લૃદ્ીન કઈ અથવ નથી તેથી ળાા કૉરેજો ફન્ધ 
કયી દેલી જોઈએ. 

દુનીમાબયના રક પ્રાચીન કાથી 

જ્મતીળાષ્ડભાાં શ્રદ્ા ધયાલે છ.ે ઘણી ભર્ી વાંખમા રાાંફા 
વભમથી ભાનતી શમ તેલી શ્રદ્ાની કાલ્નીક ફાફત વત્મ 
ફની ળકે નશીં. ઘણી ફધી વ્મક્તી ભાનતી શમ તેલી ધડ 
ભાથા લગયની કલ્ીત ફાફતભાાં આણને જરદી શ્રદ્ા 

થઈ જામ છ.ે શ્રદ્ા એર્રે ફીજા ઘણા ભાને છ ેતેથી ભાયે 
ભાનલુાં– કઈ લીલેકફુદ્ીનના ઉમગ લગય ભાની રેલુાં. 
શભણાાં થડા લોથી જ્મતીથી તદ્દન જુદુાં લાસ્તુળાષ્ડ 
ઉબુાં થમુાં છ.ે લાસ્તુળાષ્ડ ણ ઘણાં પ્રાચીન છ ે તેલુાં તેના 

કશેલાતા નીષ્ણાત કશે છ.ે ચીનભાાં પ્રાચીન ળાષ્ડ 
પેંગળુઈને ભતા આલતા આ ળાષ્ડન ભુખમ આધાય 
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ભકાનના જુદા જુદા ખાંડની દીળાઓ છ.ે જ્માયે 
જ્મતીળાષ્ડન આધાય ફાકના જન્ભ વભમની 
આકાળી ગ્રશ, ઉગ્રશ અને વુમવ જ ે તે યાળી નક્ષરભાાં 
સ્થાન છ.ે જ ેળાષ્ડન આધાય દીળાઓ છ ેતેન ેએર્રુાં જ 
ુછલાનુાં થામ કે દીળાઓ તે જ કલ્ીત અને સ્થ 

વાેક્ષ છ.ે બ્રષ્ઢાાંડભાાં કઈ દીળાઓ નથી. આણા સ્થેથી 
દેખાતા ુલવ દીળાનુાં સ્થથી આગ ગમા છી તે શ્ચીભ 
દીળાનુાં ફની જામ. કઈ ણ સ્થ ક્માાં છ ેતેને દળાવલલા 
એક ફીજાના વન્દબવભાાં કશી ળકામ તેથી દીળાઓ તે 

જ વ્મલશાય ભાર્નેી કલ્ીત લસ્તુ શમ ત તેના આધાયે 
યચાતુાં ળાષ્ડ કઈ લૈજ્ઞાનીક આધાય ધયાલી ળકે નશીં તે 
ણ કલ્ીત છ.ે ધાય કે કઈ ભકાનનુાં યવડુાં, વાંડાવ, 
ફેડરુભ, ફાયી લગેયે ખર્ી દીળાભાાં છ ે ત તે આણી 

ઈચ્છા ુતી ભાર્ ેકેલી યીતે ફાધક થામ તે વભજાતુાં નથી, 
ળુાં તેનાથી આણાં જ્ઞાન રુપ્ત થઈ જામ છ?ે આ ળાષ્ડના 
નીષ્ણાત ભકાન, ઑપીવ તડાલીને લાસ્તુળાષ્ડના નીમભ 
પ્રભાણે પેયપાય કયે છ.ે આણા નડતય નીષ્પતાઓ ભાર્ ે

આણા જ્ઞાનની ખાભી, આણા ુરુાથવની ખાભી અથલા 
ુરુાથવ કયલાના ખર્ા વભમની વન્દગી અથલા ખર્ા 
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પ્રદેળની ખાભી જલાફદાય નથી? આર્રુાં લીચાયીએ ત 
ખમાર આલળે કે આણી તાની કઈ ખાભી જોલા 
આણે તૈમાય નથી; કાયણ કે સ્લબાલે આણે અશાંકાયી 
ભાનવ ધયાલીએ છીએ. આણાભાાં કઈ દ શમ જ 
નશીં તેથી આણી નીષ્પતાઓ તાવલાભાાં આણ 

અશાંકાય આડ ેઆલે છ ેતેથી ફીજા કઈના ભાગવદળવન ભાર્ ે
પાાંપા ભાયે છ.ે આણી ફયકત ન થલા ાછ ઓછાભાાં 
ઓછા છ નડતયની ભાન્મતા છ.ે તેભાાંથી અત્માયે કમુાં 
નડતય છ ે તે ળધલુાં ળક્મ નથી. જ્મતી, લાસ્તુળાષ્ડ, 

ીતૃનડતય, નવીફ લાાંકુાં (ુલે કયેરાાં કભોના લીયીત 
પનુાં નડતય), દેલદેલીનુાં નડતય, ભેરીલીદ્યાનુાં નડતય. આ 
ૈકી આણા ખયાફ વાંજોગ કમા નડતયથી છ ે તે કેલી 
યીતે ળધલુાં? ધાય કે આણે પ્રથભ કઈ કભવકાાંડી ાવ ે

જઈએ ત તે ીતૃનડતય છ ે તેભ કશેળે. છ ૈકી ફીજુ ાં 
નડતય નશીં કશે અને કશે ત ગ્રાશક જતુાં યશે. જ્મતીી 
ાવે જામ ત કશેળે ગ્રશનુાં નડતય છ.ે તાન્રીક કશેળે કે 
ભેરીલીદ્યાનુાં નડતય છ.ે ફધા તતાના વ્મલવામ ભાર્ ે

અનુકુતાનુાં નડતય ફતાલળે; યન્તુ ભેડીકર વામન્વના 
ડૉક્ર્ય દદીના યગ પ્રભાણે ફીજાન લીમ શમ ત 
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ભકરી આે તેલુાં આભાાં ફનતુાં નથી. તેથી આ ફધા જ 
નડતયની લાત તદ્દન જુઠી અને ફનાલર્ી છ.ે ીતૃનડતયની 
લાત ખુફ જ પ્રચરીત છ.ે આણા ીતૃ ભયી ગમા છી 
આણને નડલા ળા ભાર્ ે આલે? એક ફાજુ ુનજ વન્ભન 
વીદ્ાાંત છ,ે ફીજી ફાજુ નડતયની ભાન્મતા છ.ે ધાય કે શુાં 

અશીં આ જન્ભભાાં 50 લવન છુાં. ુલેના ભાયા જીલનના 
વન્તાનને ભાયે નડલા જલુાં શમ ત તેના નાભ–વયનાભા 
જોઈએ ને? અત્માયે શમાત છ અફજ ભાનલીભાાંથી એક 
ણ વ્મક્તી એલી નથી કે તેને ુલવજન્ભના વન્તાનની 

સ્ભૃતી કે વયનાભાાં શમ. ત છી તેનુાં ળુબ ક ે અળુબ 
કયલા ક્માાં જલુાં? છતાાં એલી દૃઢ ભાન્મતા ઘય કયી ગઈ 
છ.ે ીતૃ નડતય ભાર્ ે કભવકાાંડની લીધી કયી ૈવા ખચો 
એર્રે ીતૃનડતય જતુાં યશે. ીતૃઓ વભજી જામ કે શલે 

ફવ થમુાં. કઈનુાં વન્તાન કે સ્લજન કઈ અકસ્ભાતે ભયી 
જામ ત તેને ભાર્ ે ફેદયકાયી, આણી બુર, વ્મલસ્થાની 
ખાભી ળધલાને ફદરે નવીફ લાાંકુ અથલા અન્મ કઈ 
ફીજી વત્તાનાાં કાયણ ધયી દેલાભાાં આલે છ.ે આલી 

ભાન્મતાલા વભાજ તેની તભાભ ક્ષેરની વાભાજીક 
ર્કૅનરૉજી વ્મલસ્થા ફયાફય ગઠલી ળકે નશીં, જ ેદેળભાાં 
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આલા નડતયની ભાન્મતાઓ નથી; ણ ભાનલ દ્વાયા થતી 
વાભાજીક વ્મલસ્થાની ખાભીને કાયણબુત ભાને છ.ે તેઓ 
વાયી વ્મલસ્થા ગઠલી ળક્મા છ.ે જ્મતી જલેા લીમ 
ભાનલીને તાના મગ્મ જ્ઞાન અને ુરુાથવથી લાંચીત કયે 
છ.ે કાયણ કે, તેની વાયી કે ખયાફ સ્થીતી જ્ઞાન–

ુરુાથવની ખાભી નશીં ણ ગ્રશની લીયીત સ્થીતી છ.ે 
તેથી તેને શયતાાં પયતાાં ગ્રશ મગ્મ સ્થાને આલે તેની યાશ 
જોલાની શમ છ.ે તાની ખાભી ળધલાની કઈ તસ્દી 
રેતા નથી. લૈજ્ઞાનીકએ ફનાલેરુાં પ્રથભ લીભાન 50 પુર્ 

ઉડીને ડી ગમુાં ત લૈજ્ઞાનીક આણા છ નડતય ૈકી કમા 
નડતયની તાવ કયે? તેણે તાના જ્ઞાનની ખાભી 
ળધલાની શમ. જ્ઞાનને વુધાયીને ફનાલેરુાં લીભાન આજ ે
વાત વભુર ાય કયી જામ છ.ે છભાાંથી એકેમ નડતય 

આલતુાં નથી. લીભાનભાાં અતી અલ્ભારાભાાં અકસ્ભાત 
થામ છ ે તેભાાં ણ માન્રીક ખાભી વીલામ ફીજુ ાં નડતય 
નથી શતુાં અને તેભાાં જ્ઞાન વભૃદ્ીન ફયાફય ઉમગ કયી 
મગ્મ જ્ઞાન–ુરુાથવ મગ્મ વભમ અને પ્રદેળની વન્દગી 

કયીએ ત આણી ઈચ્છા ભુજફનુાં યીણાભ ઘણાં ખરુાં  
ભેલી ળકામ. લીજ્ઞાનના આ નીમભ છ.ે આ ફધુાં ફયાફય 
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કમાવ છી ણ કઈક ઈચ્છીત યીણાભ ન ભે ત તે ભાર્ ે
વાભાજીક કાયણ શમ અને તે રાાંફી પ્રતીક્રીમારુ 
અલયધક ફની ળકે ણ તેનુાં પ્રભાણ ઘણાં ઓછુાં શમ છ.ે 
આણા શાથની જ ેલાત છ ેતેને ફયાફય વભજલુાં જોઈએ. 
આગ જણાવ્મા તેલા છ નડતય નીલાયણ કયનાયાએ 

ક્માયેમ કઈ વ્મક્તીને તાની ‘લીલેકફુદ્ી’ન ઉમગ 
કયીને જ્ઞાન–ુરુાથવને ભઠાયલાનુાં કષ્ણુાં નથી. 

 

♦ 
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8 

લાસ્તુળાષ્ડ : લીજ્ઞાન કે અજ્ઞાન? 

–લલ્લબ ઈર્ારીમા 

લાસ્તુળાષ્ડ એ છલે્લા ફે દામકાભાાં અને ખાવ 

કયીને ળશેયભાાં ઝડથી પેરાઈ યશેરુાં વાભાજીક દુણ 
છ.ે જ્મતી, લાસ્તુળાષ્ડ અને પેંગળુઈ જલેા કશેલાતા 
ળાષ્ડ બા, રાચાય અને નફાાં ભનલાા રકન ે
અલે ભાગે દયે છ.ે વભસ્માગ્રસ્ત, ગયજલાન અન ે

અન્ધશ્રદ્ાુ ભાણવનુાં ભગજ બાગ્મે જ ઠકેાણે શમ 
અને તેન ગેયરાબ ઉઠાલલાભાાં ધતીંગળાષ્ડીઓ નીષ્ણાત 
શમ છ!ે રક ણ છતેયાલા ભાર્ ેશમ્ભેળાાં ખડેગે યશેતા 
શમ ત્માાં, રેબાગુઓને તાન છતેયીંડીન વ્મલવામ 

લીકવાલલાભાાં ખાવ કળી તકરીપ નથી ડતી! 
લાસ્તુળાષ્ડના નીષ્ણાત આણી આપત, 

ભુશ્કેરીઓ અને ઉાધીઓ દુય કયલા ભાર્ ે ભકાનભાાં 
તડપડ અને પેયપાય કયાલે છ.ે તેનાથી રાબ ત કળ 

થત નથી, ઉયથી લધાયાની એક આથીક આપત આલી 
ડ ેછ!ે લાસ્તુળાષ્ડ ભુે ત સ્થાત્મળાષ્ડ છ.ે એભાાં યશેરી 
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ળીલ્કરા વાભે કઈને કળ લાાંધ ન શઈ 
ળકે; યન્તુ કેર્રાક રેબાગુ લાસ્તુળાષ્ડીઓ તાનુાં ેર્ 
બયલા બા–અજ્ઞાની રકને ગેયભાગે દયી ૈવા 
ડાલલાન ધાંધ કયે છ.ે લાસ્તુળાષ્ડ ભાણવને નીષ્ક્રીમ, 
ુરુાથવશીન અને આવુ ફનલાભાાં ભદદ કયે છ!ે અન ે

લી, આણી નીણવમળક્તી, આત્ભલીશ્વાવ અન ે
ફુદ્ીપ્રતીબાને ાાંગી ફનાલલા ફદર આણી ાવેથી પી 
ણ લવુરે! 

લાસ્તુળાષ્ડન ભુખમ આધાય જ દીળાઓ છ.ે 

દીળાઓ ત કલ્ીત અને સ્થ વાેક્ષ છ.ે બ્રષ્ઢાાંડભાાં કઈ 
દીળા જ નથી. ૃથ્લી ગ છ,ે એર્રે ક્ષીતીજ ણ ગ 
જ છ.ે ભાર વુમોદમ અને વુમાવસ્તને કાયણે જ ભાણવને 
દીળાની કલ્ના આલી. ભાણવે ચાય દીળા કલ્ી; એર્રે 

ચાય ખુણા ણ થમા. લીજીની ળધ શેરાાં ભાનલીન ે
યાત બમાનક રાગતી; વુમોદમ વાય રાગત. ભાર્ ેભાણવે 
ુલવ દીળાને ળુબ કલ્ી શળે. દક્ષીણભાાં રલીડ–અનામો 
લવતા એર્રે દક્ષીણ દીળા મભની–અળુબ કલ્લાભાાં 

આલી. 
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ળુબ–અળુબ ‘ઉજાવ’, કીયણ અને ‘લામબ્રેળન્વ’ 
અાંગેની લાસ્તુ–ળાષ્ડીઓની લાત ણ અલૈજ્ઞાનીક 
છ.ે ભાણવના ધનદરત, કોર્મુ્ફીક કે સ્લાસ્થ્મ જલેા 
પ્રશ્નભાાં ‘ઉજાવ’ ળુાં કયે? આયગ્મ ભાર્ ે ખાવ શાનીકય 
ક ેરાબકાયક એલાાં કઈ કીયણ કે ઉજાવ શજી ળધ્માાં જ 

નથી. અલ્ર્રાલામરેર્ જલેાાં કીયણ ૃથ્લી વુધી શોંચતા 
નથી અને ચુમ્ફકીમ ઉજાવ વાથે ત પ્રાણીદેશનુાં અનુકુરન 
વધામેરુાં જ છ.ે ‘ગુઢ ઉજાવ’ની લાસ્તુળાષ્ડની કલ્ના વાલ 
ફગવ છ.ે લીજ્ઞાને ૃથ્લી વાથે વમ્ફન્ધ ધયાલતી તભાભ 

ઉજાવઓ ળધી કાઢી છ.ે ઉયાાંત લીજ્ઞાને અલકાળ ણ 
પાંપસ્મુાં છ;ે ક્માાંમ કઈ ગુઢ  ઉજાવઓ લૈજ્ઞાનીકન ેદેખાઈ 
નથી, એ લાસ્તુળાષ્ડીઓને કેલી યીતે દેખાઈ? 

ભાણવના વાયા–ખયાફની વ્માખમા વાથે કુદયત 

(પ્રકૃતી)ને કળી રેલાદેલા જ કેલી યીતે શમ? વાંડાવ 
ખયાફ અને ુજાન ઓયડ વાય એ ફધુાં ત ભાણવની 
રાગણી, ગભા–અણગભાનુાં જ લીબાગીકયણ છ.ે ઉજાવ 
જલેી કુદયતી ળક્તી ળુાં વાંડાવ ય થઈન ે આલે, એર્રે 

અળુબ થઈ જામ? અને આજકાર ત વાયા ઘયનાાં વાંડાવ 
ુજાના ઓયડા જરે્રાાં જ ચખખાાં શઈ ળકે છ!ે 
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દયલાજો પક્ત આલ–જાન ભાગવ છ,ે એની ઘયના 
વભ્મ ય ળુબ–અળુબ અવય કેલી યીતે થામ? અન ે
વુમવકીયણ પક્ત દયલાજાભાાંથી જ ઘયભાાં પ્રલેળે એલુાં કણે 
કષ્ણુાં? શલે ત ભકાનની ચાયે દીળાએ કાચની ફાયીઓ 
શમ છ,ે ત્માયે ભુખમ દયલાજાની લીળેતા જ ક્માાં યશી? 

લાસ્તુળાષ્ડન ભુ આધાય દીળાઓ  ઉયાાંત ગ્રશ 
ય ણ છ.ે લાસ્તલભાાં ગ્રશની કઈ અવય ભાણવજાત 
ય ડતી જ નથી, એભ લીજ્ઞાને વીદ્ કમુાં છ.ે ભાર 
બાયતના જ નશીં; યન્તુ લીશ્વના અગ્રગણ્મ 

ખગળાષ્ડીઓભાાં જભેની ગણના થામ છ,ે એલા નશેરુ 
પ્રેનેર્યીમભ, ભુમ્ફઈના ડીયેક્ર્ય ડૉ. જ.ે જ.ે યાલરે રખમુાં 
છ ે : ‘જ્મતી, લાસ્તુળાષ્ડ કે પેંગળુઈએ કઈ લીજ્ઞાન 
નથી, ણ વભાજને ગેયભાગે દયતા રુાંર્ાયાઓએ ઉજાલી 

કાઢરુેાં પયેફી લીજ્ઞાન (સ્મુડ–વામન્વ) છ.ે’ જ ે પ્રજાને 
‘લીજ્ઞાન’ કયતાાં ‘લાસ્તુ’ભાાં લધાયે શ્રદ્ા શમ એ પ્રજાને 
ીડાલાન શક છ!ે ‘ખગળાષ્ડી’ કયતાાં ‘લાસ્તુળાષ્ડી’ 
ય લધાયે શ્રદ્ા એર્રે જ ‘અન્ધશ્રદ્ા’! 

લાસ્તુળાષ્ડના કષ્ણા ભુજફ, તી–ત્નીન ે
વાંતાનપ્રાપ્તી ન થતી શમ ત તેનુાં કાયણ ઘયભાાં ફેડરુભ 
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અમગ્મ દીળાભાાં શઈ ળકે અથલા ળમનખાંડભાાં દમ્તી 
અમગ્મ દીળાભાાં ભાથુાં અને ગ યાખીને વુતાાં શઈ 
ળકે!  છ ે ને તન્દુયસ્ત ડૉક્ર્યને ણ ચક્કય આલી જામ 
એલી લાત? 

ભુમ્ફઈના અભાયા લીદ્વાનભીર શ્રી. રક્ષ્ભીદાવબાઈ 

ખર્ાઉએ વુન્દય ુસ્તક રખમુાં છ,ે ‘લાસ્તુળાષ્ડ કે 
પારતુળાષ્ડ?’ તેઓ રખે છ ે : ‘તી–ત્ની કઈ દીળાભાાં 
ભાથુાં યાખીને ળમન કયે છ,ે તેને ગબવધાયણ વાથે વમ્ફન્ધ 
શમ ત એ જગતની અદ્બુત ળધ ગણામ! લીશ્વભાાં 

લસ્તીનીમન્રણ ભાર્ ે લાયલા ડતાાં નીયધ, 
ીલ્વ ક ેઑયેળનના ખચાવ જ ફન્ધ થઈ જામ! આ ળધ 
વાચી નીકે ત લાસ્તુળાષ્ડીને નફર પ્રાઈઝ આલુાં 
જોઈએ!’ લાસ્તુળાષ્ડીઓ આ આગે ફઢ, શભ તુમ્શાયે 

વાથ શૈ! 
લાસ્તુળાષ્ડની કેર્રીક ભાન્મતાઓ સ્લીકાયલા ભાર્ ે

આણે ભગજને ગીયલે ભુકલુાં ડ ેએભ છ ે: 
● ફેડરુભ અગ્નીખુણે શમ ત તી–ત્ની લચ્ચે 

ઝગડા થામ! 
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● ઘયનુાં પ્રલેળદ્વાય શ્વીભ–નૈઋવત્મ શમ ત ભનની 
ળાન્તી ન ભે!  અકસ્ભાતન વમ્બલ! 

● વાભુદામીક કુલ ઘયથી શ્વીભ દીળાએ શમ ત 
દ, તે ઈળાન કે ઉત્તયભાાં જ શલ જોઈએ! (આભ શમ 
ત કુલાની એક જ ફાજુએ લવાશત લીકવે!) 

●તભાયા ઘયના દયલાજા ય તભાયા નાભની તકતી 
નશીં શમ ત ‘ઉજાવ’ તભાયા ઘયભાાં પ્રલેળ નશીં કયે! 
(ગાભડાઓભાાં ત કઈના ઘય ફશાય તક્તી નથી શતી. ળુાં 
ગાભડાભાાં કઈ વુખી જ નથી?) 

●એક નીષ્ણાત લાસ્તુળાષ્ડીએ નોંધ્મુાં છ ે કે, 
‘બાયતનુાં વાંવદબલન લાસ્તુળાષ્ડના નીમભ ભુજફ ફાંધામુાં 
નથી એર્રે દેળભાાં લાયાંલાય આર્રી ફધી લીકર્ 
વભસ્માઓ વજાવમ છ!ે (છ ેને ગાાંધીફાુના શાથભાાંથી ણ 

રાકડી શેઠી ડી જામ એલી લાત!) 
●ઘયની ભધ્મભાાં કુલ ફાાંધલાભાાં આલ,ે ત તે 

ઘયની તભાભ વમ્ત્તીન લીનાળ થામ છ!ે (ણ કુલ 
તેરન શમ ત?!) 

●તભાયા ઘયભાાં ચક્કવ જગ્માએ ભાછરીઘય શમ 
ત એ લધાયે ળુબ ગણામ. ભાછરીઘય વામ તેભ ન શમ 
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ત ાણીભાાં તયતી ભાછરીનુાં ચીર બીંત ય ર્ીંગાડલાથી 
ણ ચારે! (આ ત વાંતાન ન શમ ત ફાકના પર્ાથી 
ચરાલી રેલા જલેી લાત થઈને !) 

ભીર, આલા અવાંખમ નન્વેન્વ નીમભથી વભૃદ્ 
છ–ે લાસ્તુળાષ્ડ! તભે તભાયી કઈ ણ વભસ્મા ભાર્ ે

જ્મતીીને ભળ એર્રે તભાયા ગ્રશની નડતય કાઢળે; 
કઈ તાન્રીકને ભળ ત ભેરી લીદ્યાનુાં નડતય કાઢળ ે
અને કઈ લાસ્તુળાષ્ડીને ભળ ત ભકાન કે તેની 
અન્દયની ચીજ–લસ્તુઓના સ્થાનનુાં નડતય કાઢળે! 

લાસ્તુળાષ્ડીની ફુદ્ીભત્તા એર્રી ત પ્રગાઢ કે યેર, 
અકસ્ભાત, લીભાન દુઘવર્ના કે સ્ેવળર્ર તુર્ ે ત્માયે ણ 
લાસ્તુની ખાભી કડી ાડ!ે 

લાસ્તુળાષ્ડી ભાર વભસ્માઓનુાં કાયણ જ ન કડ;ે 

વચર્ ઉામ ણ ફતાલે! લાસ્તુદ નીલાયલા ભાર્ ે
ીયાભીડ, રાપીંગ ફુદ્, ક્રીસ્ર્ર અને સ્લસ્તીક જલેાાં 
વાધન લેચે! આ વાધન ઘયભાાં ઘર્તી ‘ગુઢ ઉજાવ’ ેદા 
કયે અને ભાણવની ભુશ્કેરીઓ ર્ાે! 

શભણાાં શભણાાં શીયાઉદ્યગભાાં લેાયીઓનાાં 
‘ઉઠભણાાં’ લધી યષ્ણાાં છ.ે નથી રાગતુાં કે, લેાયીઓએ 
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‘ઉઠતાાં’ શેરાાં લાસ્તુળાષ્ડીને ભી તીજોયી મગ્મ ખુણાભાાં 
જ ભુકાલી દેલી જોઈએ કે જથેી, ધનરાબ થલા ભાાંડ ેઅને 
ઉઠભણાાં ર્ે! ભીર, લાસ્તુળાષ્ડની ભદદથી આણી 
વમ્ત્તીભાાં લધાય થત શત ત આજ ે દુનીમાન વોથી 
લધુ ધનલાન ભાણવ ફીર ગેટ્વ નશીં; કઈ લાસ્તુળાષ્ડી 

જ શત! ફીર ગેટ્વ ાવે 500 કયડ રુીમાનુાં યશેલાનુાં 
ભકાન છ!ે છ ે કઈ લાસ્તુળાષ્ડી ાવે ાાંચ કયડનુાં 
ણ? ભાણવની વભૃદ્ીન આધાય તેની તીજોયી કઈ 
દીળાભાાં છ ે તેના ય નશીં; તેન ધાંધ કઈ ‘દળા’ભાાં છ,ે 

તેના ય નીબવય શમ છ!ે 
અભુક દીળાભાાં ભઢુાં યાખીને ફેવલાથી વુખ–

વમ્ત્તી લધી જામ, ચીંતાભુક્ત થઈ જલામ કે યગભુક્ત 
થઈ જલામ એલા ગગા વાચા રાગલા ભાાંડ ે ત્માયે 

વભજલુાં, આદીભાનલ ણ આણા જરે્ર જ ફુદ્ીલાન 
શત! ાણીનુાં ભાર્રુાં, ચુર કે ભકાનન દયલાજો કઈ 
દીળાભાાં છ,ે એની વાથે ભાણવનાાં વુખ–ળાન્તી, વભૃદ્ી 
અને આયગ્મને ળ વમ્ફન્ધ શઈ ળકે, એ ત લાસ્તુળષ્ડી 

જ જાણ!ે ઘયભાાં વાંડાવ કઈ દીળાભાાં છ ેઅને આણે કઈ 
દીળાભાાં ભઢુાં યાખીને ફવેીએ છીએ એની વાથે ભાણવના 
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આયગ્મને કઈ વમ્ફન્ધ શઈ ળકે ખય? કફજીમાત થામ 
ત્માયે કઈ ડૉક્ર્યે કદી કઈ દયદીને ુછુ્ાં છ ેખરુાં  કે તભે 
કમા ભઢ ે(વાંડાવભાાં) ફેવ છ? 

ધયતીકમ્, ુય, શનાયત કે લાલાઝડાાં જલેી 
કુદયતી આપત લાસ્તુળાષ્ડીઓના તાના ઘયને ણ 

છડતી નથી. ુય આલે ત્માયે નીચાણલાા તભાભ 
લીસ્તાયભાાં એક વયખુાં ાણી બયામ એ પ્રકૃતીન નીમભ 
છ.ે લાસ્તુળાષ્ડીના ઘયના દયલાજા ફશાય નેઈભ પ્રેર્ 
લાાંચીને ાણી દયલાજ ેઅર્કી જામ ખરુાં? પ્રકૃતીન ેઆલા 

અલાદભાાં યવ નથી શત. 
લાસ્તુળાષ્ડથી થતા પામદાઓ એ ભાર કાલ્નીક 

લાતાવ છ;ે કશેલાતા અનુબલ એ ભાર ભ્રભણા છ ેઅને થતા 
પામદાની વાાંબેરી લાત એ ભાર ધાંધાની જાશેયાત 

ભાર્નેી ભામાજા જલેુાં ડ્ન્ર છ!ે  
ફે વત્મ અને  ભુબુત નક્કય લાસ્તલીકતાઓ 

નોંધી યાખલા જલેી છ ે: 
(1) આણાં બાલી શેરેથી જ નીધાવયીત થમેરુાં 

શતુાં નથી. આણા વાચી દીળાના ુરુાથવ ય આણાં 
બાલી નીબવય છ.ે 
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(2)  કઈ જ્મતીળાષ્ડી કે લાસ્તુળાષ્ડી લીધી કે 
ભન્ર–તન્ર દ્વાયા આણને વુખ, વભૃદ્ી કે આયગ્મ 
પ્રદાન કયી ળકે જ નશીં. 

ભાણવ તાની ભુશ્કેરીભાાં ગ્રશદ કે લાસ્તુદ 
ળધલાને ફદર ે‘સ્લદ’ ળધત થામ ત તેને ભુશ્કેરીન 

ઉામ ઝર્ ભે. વત્મ અને જ્ઞાન એલાાં તત્ત્લફીજો છ ેજ ે
આજ ેનશીં ત આલતીકારે, દામકાઓ–વદીઓ છી ણ 
સ્લીકામાવ લગય કઈન છુર્ક નથી. આણા 
ફાંધાયણભાાં  પ્રજાજનએ ‘વૈજ્ઞાનીક અભીગમ 

કેળવવો’ એલી બરાભણ કયલાભાાં આલી છ.ે ભાણવની 
‘લીચાયમારા’ની દીળા, ‘લીજ્ઞાનમારા’થી લીરુદ્ની દીળાભાાં 
પાંર્ામ ત્માયે વજાવમ છ.ે. ‘લીનાળમારા’! 

 
 

 
 

  

પ્રવાદ 
  ‘‘જીલનળાષ્ડભાાં નીુણ શમ એલા ભાણવ 

લાસ્તુળાષ્ડ લીના ણ તાના ઘયભાાં વુખન ર્ાુ વજીવ ળકે 

છ.ે ભાણવની ફુદ્ીનાાં ફાયણાાં ખુલ્લાાં શમ ત ઘયના ફાયણાાં 

ગભે તે દીળાભાાં ખુરતાાં શમ, કળ પયક ડત નથી!” 

–દીનેળબાઈ ાાંચાર 
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9 

લાસ્તુળાષ્ડથી નશીં;  
લસ્તુળાષ્ડથી વુખ ભી ળકે 

–દીનેળ ાાંચાર 

લાસ્તુળાષ્ડભાાં ફે ળબ્દ– ‘ઝીર્ીલ અનજીવ’ અન ે

‘નેગેર્ીલ એનજીવ’ ઘણીલાય વાાંબલા ભે છ.ે એક ભીરે 
ફીજાને પ્રશ્ન કમો, ‘‘ઝીર્ીલ એનજીવ અને નેગેર્ીલ 
એનજીવન અથવ ળ થામ?’’ ફીજાએ ભજાકભાાં કષ્ણુાં: 
‘‘જાજરુનુાં ર્ફ દક્ષીણ દીળાભાાં શમ ત ઘયભાાં ફધાાંને 

કફજીમાત યશે એભ ભાનલુાં તેને નેગેર્ીલ એનજીવ 
કશેલામ… અને આશાયભાાં પ, દુધ, રીરાાં ળાકબાજી 
લગેયે લધાયે રેલાથી કફજીમાત ન થામ એભ ભાનલુાં તે 
ઝીર્ીલ એનજીવ ગણામ.’’ તેભણે શવીને ઉભેમુાં : 

‘‘કફજીમાત દુય કયલા ભાર્ ેનફાાં આાંતયડાાંન ઔધીમ 
ઉામ કયલાને ફદરે, વાંડાવના ર્ફની દીળા ફદરલી તે 
એલી બુર છ,ે ભાન હૃદમયગ આલત અર્કાલલા ભાર્ ે
ભાણવ રાંગ નીચે કાડીમગ્રાભનુાં ભળીન યાખીને વુએ!’’ 
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ભીરની યભુજને ફાદ કયી ગાંબીયણે લીચાયીળુાં ત 
વભજાળે કે ઝીર્ીલ – નેગેર્ીલ જલેુાં ખયેખય કાાંઈ શમ 
ત તે ફશાય નથી શતુાં, ભાણવની અન્દય શમ છ.ે કયલ 
જ શમ ત એન એલ અથવ કયી ળકામ ઝીર્ીલ એનજીવ 
એર્રે વદ્ફુદ્ી અને નેગેર્ીલ એનજીવ એર્રે દુફુવદ્ી…! 

વભજો ત ઝર્ વભજામ એલી લાત છ.ે લાસ્તુળાષ્ડ કયતાાં 
‘લસ્તુળાષ્ડ’ભાાં ભાનલીનુાં લીળે કલ્માણ યશેરુાં છ.ે 
લસ્તુળાષ્ડ એર્રે બોતીકવુખ. અથાવત્ ભાણવને યશેલા 
ભાર્ ેઘય ભે તે જરુયી છ.ે છી એ ઘયભાાં તે ુલવ તયપ 

યવડુાં યાખે કે શ્ચીભ તયપ… કઈ પયક ડત નથી. 
ગભાાં શેયલા ભાર્ ેગયખાાં ભી યશે તેર્રુાં ુયતુાં છ.ે એ 
ગયખાાંન ે દયલાજાની ડાફી ફાજુએ ભુક કે જભણી 
ફાજુએ… કઈ પયક ડત નથી. ઘયભાાં રાકડાનુાં ભન્દીય 

ગભે તે દીળાભાાં ગઠલ; ણ દીરભાાં યાભ ન લવે ત્માાં 
વુધી તેન કઈ પામદ નથી. તીજોયી ગભે તે ખુણાભાાં 
યાખી શમ; ણ ૈવા કભાલાન ુરુાથવ વાચી દીળાભાાં 
નશીં થામ ત્માાં વુધી રક્ષ્ભીદેલીને તભાયા ઘયન યસ્ત 

જડળે નશીં. 
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ઘય ફાાંધતી લખતે લાસ્તુળાષ્ડ કયતાાંમ 
લીજ્ઞાનળાષ્ડન ખમાર યાખલ લધુ શીતાલશ છ.ે જભે કે 
પ્રકાળ, ગયભી, લયવાદ, ઠાંડી, લન, તડક, ધુ લગેયેથી 
ઘયને વુયક્ષીત યાખી ળકામ; એ યીતે ઘયનાાં ફાયી–
ફાયણાાં, પનીચય, ડદા લગેયે ગઠલલાભાાં આલ ેતે જરુયી 

છ.ે યન્તુ તભે ‘મ્મુઝીકલીન્ડ’ને અગાવીન ે ફદરે 
ભાીમાભાાં રર્કાલળ ત તે ભધુય વાંગીત આી ળકળે 
નશીં. મ્મુઝીકલીન્ડ ભાર્ ે લન અને પ્રગતી ભાર્ ેયીશ્રભ 
જરુયી શમ છ.ે 

નક્કય વત્મ એ છ ેકે ‘ભાથુાં ુલવભાાં યાખીને વુઓ કે 
શ્વીભભાાં; ણ ભાથાભાાં ‘બાંડ’ શમ ત જ વુખી થલામ 
છ.ે ળમનખાંડ ઈળાનભાાં શમ કે અગ્નીભાાં; ણ નકયી–
ધન્ધા લીનાન ભાણવ આવુ ફની ઘયભાાં ડી યશેત 

શમ ત ત્નીના દીરભાાં ફાયે દશાડા અગ્ની વગત 
યશેળે. વુલાની દીળા ફદરલાથી નશીં; ણ લીચાયની 
દીળા ફદરલાથી અલદળા ફદરી ળકામ છ.ે તભે ઉત્તયભાાં 
કે દક્ષીણભાાં ગ યાખીને ફયાફય વુતા શ; ણ એ ગ 

વલાયે નકયી ધન્ધાની દીળાભાાં જલાન ે ફદરે દારુ–
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જુગાયના અડ્ડા તયપ જતા શમ, ત લાસ્તુળાષ્ડ તભને 
ફચાલી ળકળે નશીં. 

વન્તાન વાયા ભાક્વે ાવ થઈ જામ તે ભાર્ ે
તેભન યીડીંગરુભ કે દપતય અભુક ખુણાભાાં શલાાં જોઈએ 
એલુાં લાસ્તુળાષ્ડ કશે છ.ે ણ દપતય મગ્મ ખુણાભાાં 

ગઠવ્મા ફાદ છકયાાંઓ શમ્ભેળાાં ર્ીલીલાા ખુણાભાાં 
ગઠલાતાાં શમ ત પામદ થઈ ળકત નથી. સ્ર્યરુભ ગભે 
ત્માાં શળે તે ચારળે; ણ તેભાાં તેર–ઘી– અનાજને ફદરે 
ફાંદુક, દારુગ, શથીમાય, ચયવ, ગાાંજો, અપીણ લગેયે 

બમાાં શળે ત ગભે ત્માયે રીવ કસ્ર્ડીના ભશેભાન ફનલુાં 
ડળે. તાત્મવ એર્રુાં જ, ઈળાન– અગ્ની– નૈઋવત્મ કે 
લામવ્મથી નશીં; ણ ફુદ્ી, યીશ્રભ, પ્રાનીંગ અન ે
કોળલ્મથી વુખી થઈ ળકામ છ.ે છતાાં તભને લાસ્તુળાષ્ડભાાં 

લીશ્વાવ શમ ત એક ચકાવણી કયજો. જ ેલાસ્તુળાષ્ડીએ 
તાનુાં ઘય લાસ્તુળાષ્ડ પ્રભાણે ફનાવ્મુાં શમ તેભના 
જીલનની કીતાફને ફાયીકાઈથી તાવ અને એ ભાશીતી 
ભેલ કે ળુાં તેના જીલનભાાં કઈ જ દુ:ખ નથી આલતાાં? 

ળુાં તે ચલીવ કરાક વુખળાન્તીભાાં જીલન લીતાલે છ?ે તેનાાં 
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છકયાાં શમ્ભેળાાં પસ્ર્વ ક્રાવભાાં જ ાવ થામ છ?ે તેને ત્માાં 
ડૉક્ર્યના ખચાવ નથી થતા? ઝઘડા નથી થતા? 

લાસ્તુળાષ્ડભાાં એલુાં ફન ે છ ે કે શજાય રકનાાં 
યવડાાં તુર્ ે ત્માયે એક જણન ફાંગર ફાંધામ છ.ે ફીજા 
ળબ્દભાાં કશીએ ત ભુડદાાંના ગાભભાાં કપનન લેાયી બુખ ે

નથી ભયત. વભાજભાાં ભાણવની ‘ળાખ’ અને ‘ળાન’ 
ઠકેાણે શમ ત ઈળાન ખુણ કળુાં ફગાડી ળકત નથી; 
યન્તુ ભાણવ ગેયકાનુની ધન્ધા કયત શમ, દારુ 
જુગાયના અડ્ડા ચરાલત શમ, આતન્કલાદીઓ વાથે 

ભેર શમ અને વ્મવનભાાં ગાડફુ યશેત શમ ત દળ ે
દીળાઓભાાંની કઈ દીળા તેની અલદળા અર્કાલી ળકળે 
નશીં. ભાણવની જફાન કડલી શમ, લતવણક ખયાફ શમ, 
ફુદ્ી અલ્ શમ અને ભશેનત કયલાની લૃત્તી ત જયામે ના 

શમ… લધાયાભાાં દેલુાં કયીને જરવા કયલાની ઉડાલગીયી 
શમ ત એલા ભાણવને કઈ ળાષ્ડ ફચાલી ળકતુાં નથી. 
ળધલા નીકળ ત લાસ્તુળાષ્ડ લીના ણ વુખી થમેરા 
રક ભર્ી વાંખમાભાાં ભી આલળે. તેભનાાં જીલન ય 

દૃષ્ટીાત કયીળુાં ત વભજાળે કે અભુકતભુક દીળાભાાં વુલા 
ફેવલાથી નશીં; ણ વઘી દીળાભાાં યીશ્રભ કયલાથી 
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તેઓ વુખી થઈ ળક્મા છ.ે અઝીભ પ્રેભજી, ભુકેળ 
અમ્ફાણી, અનીર અમ્ફાણી લગેયે એનાાં ઉદાશયણ છ.ે 

વુખી થલા ભાર્ ેથડાક ભુદ્દાઓ અાંગે લીચાય કયલા 
જલે છ.ે તભે બરે ુલવભાાં (એર્રે કે બાયતભાાં) યશ ણ 
શ્વીભી દેળની જભે કઠય યીશ્રભ કયળ ત લાસ્તુળાષ્ડ 

લીના ણ વભૃદ્ીની દેલી તભાયા ઘયભાાં પ્રલેળી ળકળે. 
આજ ે અનેક લીર્મ્ફણાઓથી બયેરા જીલનભાાં ાય 
લીનાના પ્રશ્ન શમ છ.ે તે વોન ઉકેર ઘયનુાં પનીચય, 
તીજોયી કે ભન્દીય અભુકતભુક ખુણાભાાં ગઠલી દેલાથી 

આલી જત નથી. વાંવાયની વભસ્માઓ ઉકેરલાની 
તભાયાભાાં વુઝ વભજ કેર્રી છ ેતેના ય આધાય યશે છ.ે 
ગભે તે દીળાભાાં વુઓ; ણ બીતયથી જાગતા યશ ત 
વાયા નયવાન બદે ાયખીને અલે ભાગે જતા અર્કળ. 

યજયેજના વાાંવાયીક કરશથી તભારુાં  જીલન ખયાફે ચડી 
ગમુાં શમ ત સ્લબાલ વુધાયલ ડ,ે જીલનળૈરી ફદરલી 
ડ ે અને ળધી ળધીને દ દુય કયલા ડ.ે માદ યશે 
જીલનની વભસ્માઓ એર્રી આવાન શતી નથી કે અભુક 

દીળાભાાં ગ યાખીને વુલાથી તેન ઉકેર ભી જામ. 
ભાણવ કઈ દીળાભાાં વુએ તેનાથી નશીં; ણ ઉઠ્યા છી 



લાસ્તુળાષ્ડ : લીજ્ઞાન કે અજ્ઞાન            https://govindmaru.com             77 

 

તે કઈ દીળાભાાં જામ છ–ેપ્રલૃત્ત થામ છ ે તેના ય તેની 
વુખ–વભૃદ્ીન આધાય યશેર છ.ે આ દેળભાાં 
લાસ્તુળાષ્ડનુાં રકને ઘેરુાં રાગ્મુાં–રગાડ્ુાં છ.ે આખેઆખા 
એાર્વભેન્ર્ શલે લાસ્તુળાષ્ડ પ્રભાણે ફાાંધલાભાાં આલે છ.ે 
વવામર્ીનુાં ફાાંધકાભ ચારતુાં શમ ત્માાં ઘણે ઠકેાણે ફડવ 

શમ છ:ે ‘આ વવામર્ીના તભાભ ફાંગરાઓનુાં ફાાંધકાભ 
લાસ્તુળાષ્ડ પ્રભાણે જ કયલાભાાં આવ્મુાં છ’ે. આભ જ ચાલ્મુાં 
ત બલીષ્મભાાં સ્ભળાન ણ લાસ્તુળાષ્ડના નીમભ પ્રભાણે 
ફનાલાળે. (ભૃતદેશને અભુકતભુક દીળાભાાં ગ કે ભાથુાં 

યાખીને ફાળ ત ભયનાયને સ્લગવ ભળે એલ પ્રચાય 
થળે) ફરકે અભુકતભુક દીળાભાાં ભાથુાં યાખીન ે ભડદાન ે
ફાલાથી તેને અાય ભાનવીક ળાન્તી ભે છ ે એલુાં 
કશેનાયાઓ ણ નીકળે. 

ભનુષ્મજીલન અનેક લીભતાઓથી બયેરુાં છ.ે ભયલુાં 
શમ ત ઝેય ભી ળકે; ણ જીલલા ભાર્ ેથડાક ઉછીના 
શ્વાવ પ્રાપ્ત થઈ ળકતા નથી. ઑક્વીજનના ફાર્રા ભી 
ળકે; ણ જીજીલીાના ઈન્જકે્ળન કઈ ભેડીકર સ્ર્યભાાં 

ઉરબ્ધ નથી. લાસ્તુળાષ્ડથી જીલનભાાં વુખળાન્તી, વભૃદ્ી 
અને આથીક ઉન્નતી થઈ ળકતી શત ત આણે ત્માાં દય 
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દળભુાં ઘય લાસ્તુળાષ્ડ પ્રભાણે શમ છ ેછતાાં; અશીં આર્રાાં 
દુ:ખ કેભ છ?ે અને અભેયીકાભાાં લાસ્તળુાષ્ડનુાં 
નાભનીળાન નથી છતાાં તેઓ આર્રા વુખી કેભ છ ે ? 
ગમ્બીયતાથી લીચાયીએ. આણે અન્ધશ્રદ્ા વીલામ (અને 
લાસ્તુળાષ્ડીઓએ ધન્ધા વીલામ) કળુાં ગુભાલલાનુાં યશેતુાં 

નથી. 
♦ 
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10 

‘લાસ્તુ’ળાષ્ડ કયતાાં  
‘લસ્ત’ુળાષ્ડ લધુ ભશત્ત્લનુાં છ!ે 

 –યશીત ળાશ 

એક ભાણવને ળયદી જલેી વાભાન્મ ફીભાયી શતી. 
થડા ઘયગથ્થુ ઉચાય કમાવ; ણ ળયદી ભર્ી નશીં. તે 
ભાણવ એક ડૉક્ર્ય ાવે ગમ. ડૉક્ર્યે તેને તાવીને કષ્ણુાં, 
‘લાઈયર ઈન્પેકળન છ.ે’  

છી તે ભાણવે એક લૈદ્યયાજને ફતાવ્મુાં. લૈદ્યયાજ ે
નીદાન કયીને કષ્ણુાં, ‘તભને કપદ છ.ે’ 

એક જ્મતીીએ ણ તાની યીતે ગ્રશ–
નક્ષરનાાં રાખાાં ભાાંડીને જલાફ આપ્મ, ‘તભાયા ય 

અત્માયે ભાઠી ગ્રશદળાન પ્રબાલ ચારી યષ્ણ છ.ે શજી 
ાંદયેક દીલવ વુધી આ પ્રબાલ યશેળે.’  

ેર ભાણવ એક તાન્રીક ાવે ભાગવદળવન રેલા 
ગમ. તાન્રીકે બમાલશ ભુખાકૃતી કયીને આગાશી 

ઉચ્ચાયી, ‘તભાયા કઈ ળરુએ તભાયા ભાર્ ે ભેરી લીદ્યાન 
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પ્રમગ કયાવ્મ છ.ે તેની વાભે તભાયેમ લીધી કયાલલી 
ડળે. જો લીધી કયાલલાભાાં લીરમ્ફ કયળ ત છી ેરી 
ભેરીલીદ્યાન પ્રબાલ આગ લધી જળે. તભાયા ભાર્ ેકદાચ 
જીલનુાં જોખભ ણ થઈ ળકે છ!ે’  

શલે લાય આવ્મ લાસ્તુળાષ્ડીન. તેણે ેરા 

ભાણવના ઘયે જઈને જોમુાં, ‘તભાયા યવડાનુાં ફાયણાં 
દક્ષીણ દીળાભાાં છ ેએને કાયણે આ તકરીપ ઉબી થઈ છ ે
અને તભાયા ફેડરુભની ફાયી ઈળાન ખુણા તયપની છ ેએને 
કાયણે તભાયી તકરીપન ઉકેર ળક્મ નથી. તભાયે એ 

ફન્નેની વીચ્મુએળન ફદરલી જ ડળે!’ 
લાત ભાર એર્રી જ શતી કે એક ભાણવને 

વાભાન્મ ફીભાયી શતી. જુદા–જુદા રકએ લાતનુાં લતેવય 
કયી નાખમુાં. જાત–જાતનાાં નીદાન અને બાત–બાતના 

ઉચાય! ેર ભાણવ કન્ફ્મુઝ થઈ ગમ. છલે્લે તે કઈ 
વાધુ ાવે ગમ અને તેભનુાં ભાગવદળવન ભાગ્મુાં. વાધુએ 
ભાભીક યીતે ભાંદ સ્ભીત કયતાાં કષ્ણુાં, ‘બાઈ, આ ત ગમા 
જન્ભનાાં કભવનુાં પ છ.ે તેં ગમા બલભાાં કાંઈક ાકભવ કમુાં 

શળે એર્રે શલે આ બલભાાં બગલલાન લાય આવ્મ છ!ે’  
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દયેક ધન્ધાદાયી ભાણવ વાલ વાભાન્મ લાતને 
તતાની યીતે ટ્વીસ્ર્ કયત શત, લ ઉય લ ચઢાવ્મે 
યાખત શત! 

જગતભાાં રાખ રકને નાની–ભર્ી ળાયીયીક, 
ભાનવીક, આથીક, વાભાજીક તકરીપ ડતી જ શમ છ.ે 

વાંવાયની એક ણ વ્મક્તી તકરીપભુક્ત નથી. તભાયી 
તકરીપન ઉંડ અભ્માવ કયીને તભે જાતે જ એનુાં 
નીલાયણ ળધી ળક; યન્તુ તભે એલુાં નથી કયતા. તભાયા 
સ્લજન–ભીરમ ક્માયેક તભને ભીવગાઈડ કયતા યશે છ.ે 

યીણાભે તકરીપ દુય નથી થતી. લાશીમાત ઉચાય 
તભાયા ભાર્ ે થડ લખત આશ્વાવન ફને છ.ે તભે થડા 
વભમ ભાર્ ેયીરૅક્વ થમા શમ તેલુાં પીર કય છ; યન્ત ુ
આખયે ઠયેના ઠયે!  

રાખ રકનાાં ઘયભાાં યવડાનુાં ફાયણાં કઈ એક 
ચક્કવ દીળાભાાં શમ છ ેઅને ઘયભાાં ફેડરુભની ફાયી ણ 
કઈ એક ચક્કવ દીળાભાાં શમ છ.ે ફશુભાી પરૅર્ભાાં ત 
અનેક રકના પરૅર્ના ફાયી–દયલાજા કઈ એક જ 

દીળાભાાં શમ છ.ે છતાાં એ તભાભની તકરીપ એકવયખી 
નથી શતી. તભાયા ઘયભાાં ફ્રીજ અને એવીની વગલડ 
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શમ એ ભશત્ત્લનુાં છ;ે એની દીળા નશીં. ભને ત 
લાસ્તુળાષ્ડ કયતાાં લસ્તુળાષ્ડભાાં લધુ ઈન્ર્યેસ્ર્ છ.ે જનેા 
ઘયભાાં તીજોયી કે ફ્રીજ ન શમ તેને લાસ્તુળાષ્ડના દ ત 
રાગે જ છ!ે? બાગ્મયેખા જો શથેીભાાં જ શમ અને 
બાગ્મયેખાઓ અનુવાય જ ફધુાં ચારતુાં શમ ત જનેા 

શાથ જ નથી એલી વ્મક્તીનુાં બાગ્મ ળેના આધાયે ચારળે?  
ખર્ી દીળાભાાં ભાણવ ગભે એર્ર આગ ચારત 

યશે ત ણ તે વાચી ભાંઝીર ય શોંચી નથી ળકત. 
ળયીય છ;ે ત ફીભાયી ણ આલે. જીલન છ;ે ત 

વાંઘોમ આલે. ધન્ધ છ;ે ત નુકવાન ણ આલે. વન્તાન 
છ;ે ત વન્તામ આલી ળકે. દયેકની ળાયીયીક અને 
ભાનવીક ક્ષભતા જુદી–જુદી શમ છ.ે યગ રાગુ ડલાનાાં 
સ્ષ્ટ કાયણ શમ છ.ે વમ્ફન્ધ ફગડલાનાાં ચક્કવ 

કાયણ શમ છ.ે આથીક વભસ્માઓ કે નુકવાનનાાંમ 
નીશ્ચીત કાયણ શમ છ.ે આણે એન અભ્માવ કયીએ ત 
આ ફધુાં વભજાઈ જામ અને છી વાલ વશજ સ્લીકામવ 
ફની યશે, યન્તુ આણે ફશાલયા ફની જઈએ છીએ 

અને છીછયા ધન્ધાદાયી રક ાવે એના ઉચાય ભાર્ ે
દડી જઈએ છીએ. ખયેખય ત તભે જનેી ાવે ઉચાય 
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ભાર્ ે ગમા શ છ તેનેમ તેની તાની અનેક ખાનગી 
વભસ્માઓ શમ છ.ે તે ત ફીચાયા (!) કઈને કશી 
ળકતામ નથી! તાના ઉચાય ણ કયી ળકતા નથી.  
લશેભ, ચભત્કાય, અન્ધશ્રદ્ા લગેયેને કાયણે ધતીંગ અન ે
ક્રીમાકાાંડની આણા દેળભાાં બયભાય ચારી છ.ે તભે કઈ 

ણ વભસ્મા કે તકરીપન વશજ સ્લીકાય કય, 
વભજણુલવક અને આત્ભલીશ્વાવથી એન ઉકેર લીચાય, 
ખર્ી દીળાભાાં અને ાખાંડી રક ાવે દડી જલાને ફદરે 
થડી ધીયજ યાખ; તભ ે જાતે જ થડા અનુબલ છી 

કશેળ કે ‘ન પ્રૉબ્રેભ!’ 
 
♦ 
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11 

લાસ્તુળાષ્ડીઓનુાં ડાઈનીંગ  
ર્ફેર ય ણ આક્રભણ! 

–પ્રા. વુમવકાન્ત ળાશ 

લાસ્તુળાષ્ડ અને પેંગવુઈ ભાર ર્ચુકા છ.ે જભેની 
ાવે લધાયે ડતા ૈવા છ ેઅને શ્રીભન્ત થમા ફાદ ણ, 
પયી ગયીફ થઈ જલાન બમ જભેને વતાલે છ;ે તેલા 

બમબીત અને બા રક આ ર્ચુકાલાાઓના ળયણે 
જામ છ.ે આ ર્ચુકાલાાઓ એને ત્માાં આલતા અફુધ 
રકનાાં ભકાન કયતાાં એભની બમગ્રાંથી અને ૈવાની 
કથીને લધાયે ધ્માનભાાં યાખે છ.ે એભણે જોમુાં કે લાસ્તુ 

અને પેંગવુઈના નાભે આ અફુધ રક ૈવા પેંકલાના જ 
છ,ે તેથી એભણે એભનુાં ફજાય લીસ્તામુાં છ.ેતેઓ ભકાન 
ઉયાન્ત ફીજી અનેક ચીજો ય એભનુાં આક્રભણ કયી 
યષ્ણા છ.ે તેભાાંનુાં એક તે ડાઈનીંગ ર્ફેર. 

વભગ્રણે ‘ધ ર્ાઈમ્વ ઓપ ઈન્ડીમા’ પ્રગતીળીર 
લીચાયધાયાને ે છ ેઅને લૈજ્ઞાનીક અબીગભન પ્રવાય 
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કયે છ.ે એ દય ળનીલાયે એની ભુમ્ફઈ આલૃત્તીભાાં ‘ર્ાઈમ્વ 
પ્રર્ી’ ુતી આે છ.ે આ ુતીભાાં અભાયા દુ:ખદ આશ્ચમવ 
લચ્ચે તે લાસ્તુળાષ્ડની એક કૉરભ ણ પ્રવીદ્ કયે છ!ે 
તાયીખ 6 ઓગસ્ર્, 2005ના એક અાંકભાાં કઈક 
દાઢીલાા શ્રી. દૈલેજ્ઞ કે. એન. વભૈમાજીએ ‘પાઈન 

ડાઈનીંગ’લાા ભથાા શેઠ, ડાઈનીંગ ર્ફેર ણ કેલુાં 
શલુાં જોઈએ અને કેલુાં ન શલુાં જોઈએ તેની લાત રખી છ.ે 
આભ, ર્ાઈમ્વ જલેા પ્રગતીળીર અખફાય ભાયપતે, 
લાસ્તુળાષ્ડના નાભે ડાઈનીંગ ર્ફેર જલેી ફાફતભાાં 

લશેભન પ્રવાય થામ છ!ે 
શ્રી. વભૈમા રખે છ ે કે ‘ડાઈનીંગ ર્ફેર ય 

કુર્મુ્ફના ફધા વભ્મ જભલા ફેવે છ ે તેથી તેનુાં ભશત્ત્લ 
ખુફ છ.ે ડાઈનીંગ રુભનુાં ણ એર્રુાં જ ભશત્ત્લ છ.ે એનુાં 

સ્થાન અને ર્ફેરની ડીઝાઈનનુાં તીકુાં ભશત્ત્લ છ.ે’ આલુાં 
વાભાન્મ નીલેદન કયીને છી તે લાચકને ગબયાલે છ.ે 
તેઓ જણાલે છ ે કે ‘ડાઈનીંગ રુભની યચના જો 
લાસ્તુળાષ્ડના નીમભ પ્રભાણે નશીં થામ ત ખાધેરા 

ખયાકની ધાયેરી અવય થતી નથી અને અન્મ પ્રશ્ન ેદા 
કયે છ!ે’ શ્રી. વભૈમાનુાં આ આખુાંમે નીલેદન ધડ–ભાથા 
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લગયનુાં છ.ે જઓે અરગ ડાઈનીંગ રુભ યાખી ળકે અને 
જઓેને ત્માાં આખુાં કુર્મુ્ફ ફેવી ળકે તેલા ભર્ા ડાઈનીંગ 
ર્ફેર યાખી ળકે, તેભને ભાર્ ેશ્રી. વભૈમાનુાં આ નીલેદન 
છ.ે ભતરફ કે, વભૈમા શ્રીભન્તને આ વરાશ આી યષ્ણા 
છ.ે જ ે બોંમ ય રાઠી લાીને કુર્મુ્ફના ફે–રણ 

વભ્મની વાથે જભલા ફેવી જામ છ ેએભને ળુાં ડાઈનીંગ 
રુભ અને ળુાં ડાઈનીંગ ર્ફેર? શ્રી. વભૈમાને તેલા 
ભુપરીવની જરુય ણ નથી. ત્માાં એભનુાં ફજાય જ નથી! 
શ્રી. વભૈમા જાણે છ ેકે શ્રીભન્તને એકલાય બમબીત કમાવ 

કે ‘લાસ્તુળાષ્ડ પ્રભાણેન જો રુભ નશીં ફનાલળ ત 
ખફયદાય! તભાયા ખાધેરા ખયાકનાાં ધાયેરાાં યીણાભ 
આલળે નશીં!’ આભ કયીને શ્રી. વભૈમા અને એભના જલેા 
ફજાયાયખુ લાસ્તુ અને પેંગવુઈલાાઓ, ફજાયભાાંના 

ચક્કવ ગ્રાશક તયપ તીય તાકે છ.ે શેરાાં ત એભણે 
શ્રીભાંતને ળધ્મા. ત્માય ફાદ એભાાં ડપ કણ છ ે તે 
ળધલાનુાં યશે. આથી, એભણે એક ધડ–ભાથા લગયનુાં 
નીલેદન કમુાં કે જો ડાઈનીંગ રુભ લાસ્તુળાષ્ડ પ્રભાણે નશીં 

શમ ત ખાધેરા ખયાકનાાં ધાયેરાાં યીણાભ નશીં આલે. 
ર્ાઈમ્વ પ્રર્ીના રાખ કયતાાં લધાયે લાચક છ.ે એભાાંના 
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દળ–ાંદયને ણ બાયે લયવાદલાા અને યગીષ્ટ 
લાતાલયણલાા તાયીખ 6 ઓગસ્ર્, 2005ના ભુમ્ફઈભાાં 
ેર્ન દુ:ખાલ, ઝાડા, ઉરર્ી, અચ જલેુાં કાંઈ ણ ફન્મુાં 
ત શળે જ. એક અઠલાડીમા ભાર્ ે આર્રા ગ્રાશક 
વભૈમાને ભે ત અધધધ... કભાણી કયાલી આે તેભ છ.ે 

ફીજા અઠલાડીમે આલુાં જ ફીજુ ાં ગપ્ુ ભાયીને ત ે
બમગ્રાંથીથી ીડાતા અફધુ શ્રીભન્તને ઉલ્લુ ફનાલળે જ. 
આભ, ર્ાઈમ્વ જલેા પ્રગતીળીર અખફાય દ્વાયા લશેભને 
લાનુાં ચાલ્મા જ કયળે. 

શ્રી. વભૈમાએ ડાઈનીંગ રુભ ફનાલલા ભાર્ ે
ત્માયફાદ વુરાત્ભક બાાભાાં આદેળ આપ્મા છ.ે તે 
લાાંચલા જલેા છ.ે યભુજ ભળે. ‘ડાઈનીંગ રુભ યવડાન 
એક બાગ શલ જોઈએ અથલા અરગ ઓયડ શઈ 

ળકે!’ આ એભન શેર આદેળ છ.ે શ્રી. વભૈમાએ જ ેફે 
લીકલ્ વુચવ્મા છ ેતે ઉયાન્ત કઈ રીજો લીકલ્ શઈ 
ળકે ખય? ક્માાં ત એ યવડાન બાગ શમ અથલા 
અરગ ઓયડ જ શમ! ળુાં કઈ રીજી જગ્મા છ ેખયી તેન ે

ભાર્?ે કશેલામ છ ે કે ર્ાઈમ્વ એક એક રીર્ી છાલાની 
જાશેયખફયના વેંકડ રુીમા રે છ.ે ર્ાઈમ્વ આલી અક્કર 
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લગયની લાત પ્રવીદ્ કયી નાશકની કભાણી ગુભાલે છ.ે 
એભન ફીજો આદેળ એ કે ફાંગરાભાાં (વાભાન્મ ભાણવના 
‘ઘય’ની લાત અરે ભુભકીન જ નથી!) ‘પ્રલેળ કયલાના 
ફાયણાની ફયાફય વાભે ડાઈનીંગ રુભ નશીં શલ 
જોઈએ!’આ આદેળ આલાની કઈ જરુય જ નથી. 

જનેાભાાં ફુદ્ીન થડ ઘણ છાાંર્ શમ તે પ્રલેળદ્વાયની 
વાભે જભલા ફેળે જ નશીં. આર્રી કાજી ત એક 
ખરીલા ગયીફ ણ ડદ નાાંખીને રેતા શમ છ!ે 
એભન રીજો આદેળ : ‘ડાઈનીંગ રુભ ુલવ, ઉત્તય, લામવ્મ 

કે ઈળાનભાાં શલ જોઈએ.’ આલુાં સ્થાન ળા ભાર્ ેતેનુાં કઈ 
કાયણ એભણે આપ્મુાં નથી. વભૈમાન આદેળ એર્રે 
આદેળ! એભાાં લતુાં કળુાં ુછી ળકામ જ નશીં! આ ફધા 
તાને દૈલી અાંળ ગણાલ ેછ ેઅને ભુખાવઓ તે સ્લીકાયે છ ે

એર્રે કાયણ ુછતાાં જ નથી! 
આર્રુાં ઓછુાં શમ તેભ વભૈમા ત્માય ફાદ એભનુાં 

આક્રભણ ડાઈનીંગ ર્ફેર ય રઈ આલે છ.ે એભણે આદેળ 
આપ્મ છ ે કે ‘ર્ફેર ચયવ અથલા રાંફચયવ જ શલુાં 

જોઈએ.’ ળા ભાર્?ે શમ્ભેળ ભુજફ કઈ કાયણ આપ્મુાં 
નથી. ગ અને રાંફગ ડાઈનીંગ ર્ફેરલાા શ્રીભન્ત 
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ભુખાવઓના ેર્ભાાં આ લાાંચીને ગયફડ થલાની. તેઓ 
યાતયાત વભૈમા કે એલા ર્ચુકાલાાને ત્માાં દડલાના. 
શજાય રુીમા પી આીને નલા ર્ફેરની ડીઝાઈન 
ભેલલાના. બાંગાયલાાને ણ પામદ! એને વસ્તાભાાં 
ગ, રાંફગ, રીકણ આકાયના નલાનકય શમ તેલાાં 

ણ ર્ફેર ભી જલાનાાં! અરફત્ત, શ્રી. વભૈમાનુાં છલે્લુાં 
વુચન ૈવા ખચ્માવ લગય અભરભાાં ભુકામ તેલુાં છ.ે એભન 
છલે્લ આદેળ છ ે કે ‘ડાઈનીંગ ર્ફેર અને ખુયળીઓ 
બીંતને જયામ અડકે નશીં તે જુઓ!’ કેભ? કઈ કાયણ 

નથી. શ્રી. વભૈમા અને એભના જલેા ર્ચુકાલાા કશે તે 
વલાલીવ ભાનીને ેર્ ફચાલ, અન્મથા તભાય ખાધેર 
ખયાક ધાયેરાાં યીણાભ આળે નશીં!  

આ છ ે આણાં લાસ્તુળાષ્ડ અને પેંગવુઈ! આલા 

ર્ચુકા લાાંચીને તેન અભર કયનાયા ાવે વાભાન્મ 
આાંકલાી ફુદ્ી છ ે કે નશીં તેની તાવ કયાલલાની ણ 
જરુય ખયી? 

♦ 
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એક ફાંગરા ફને ન્માયા… 

–શયનીળ જાની 

ભીસ્ર્ય નફેરની ભર્ાભાાં ભર્ી બુર એ થઈ કે 
નલી ળધ ભાર્ ેપ્રાઈઝ આલા ભાર્ ેવામન્વ, રીર્યેચય, 

ઈકનૉભીક્વ, ભૅથભેર્ીક્વ જલેા લીમ તેને વુઝ્મા. અયે! 
તેભને લીશ્વળાન્તી ભાર્ ે ણ ઈનાભ વુઝ્મુાં; યન્તુ ધભવન 
લીમ જ ન વુઝમ! દય લયવે જો ધભવક્ષેરભાાં નલી 
ળધખનુાં ઈનાભ આલાનુાં શત ત આણ દેળ – 

આણ ધભવ – કઈને જીતલા ન દેત. છલે્લાાં દવ લયવભાાં 
આણે ઘણાં ફધુાં ળધ્મુાં છ.ે તેભાાં એક છ ે‘લાસ્તુળાષ્ડ’. જ ે
નફેર પ્રાઈઝને કાફીર છ.ે 

આ લાસ્તુળાષ્ડ ળી ફરા છ?ે ભાયા ખમારથી 

1990 છી જન્ભેરા રક ત એભ ભાનતા શળે કે આ 
ણ ઋીભુનીઓન ખેર શળે. આશ્રભભાાં યશેતા 
ઋીભુનીઓએ આ લાસ્તુળાષ્ડ ળધી કાઢ્યુાં શળે. અન ે
તેભણે તેભના આશ્રભની ઝુાંડીઓ લાસ્તુળાષ્ડ પ્રભાણે 
ફાાંધી શળે. જથેી ચભાવાભાાં છારુાં  ન ગે. ફાયીઓ 
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એલી યાખી શળે કે પ્રબુનુાં ધ્માન ધયતાાં ધયતાાંમ ાડળીન ે
ત્માાં ળુાં થઈ યષ્ણુાં છ ેતે દેખામ. આભાાં લાત એભ છ ેકે આ 
લાસ્તુળાષ્ડ છલે્લાાં આઠ દવ લયવથી જ પ્રવીદ્ી ામ્મુાં છ.ે 
એર્રે આજથી ન્દય લીવ લયવ શેરાાં જન્ભેરાને ત 
એભ કે આ ળાષ્ડ મુગથી અસ્તીત્લભાાં છ.ે આ દુ:ખી ણ 

ભુખવ પ્રજા ચભત્કાય ાછ દડ ેછ ે– આ ચભત્કાય ભાર્ ે
ત કેર્રાાંમ ળાષ્ડ શતાાં. તેભને આ નલા ળાષ્ડની જરુય 
નશતી; યન્તુ આ નલી ેઢીને ભાર્ ે નફેર પ્રાઈઝને 
રામક એક નલુાં ળાષ્ડ ઉભેયામુાં. આ ળાષ્ડ ગયીફ ભાર્ ે

નશીં; ણ આ ત ઘય ફાંધાલી ળકે એલા ૈવાદાયન ે
ઉલ્લુ ફનાલલાનુાં ‘ળષ્ડ’ છ.ે આભ જુઓ ત ળાષ્ડ નશીં 
ણ ‘ળષ્ડ’ જ ગણામ. ભાયા શીવાફે એન પ્રચાય કયનાયા 
ણ ખુફ બ્રીરીમન્ર્ ગણામ. અને એ રકને ત નફેર 

પ્રાઈઝ ભલુાં જ જોઈએ – જો એલુાં કઈ પ્રાઈઝ શમ ત 
– ફાકી જ ેવ્મક્તી ઘય ફનાલી ળકલા ળક્તીભાન શમ તે 
ફુદ્ીળાી ત કશેલામ જ અને એને આ ળાષ્ડ ભગજભાાં 
ઠવાલલુાં; એ કઈ ઓડીનયી ભાણવનુાં કાભ નશીં. અને 

આભ થલાથી શજાય જોળીઓને યજી–યર્ી ઉયાન્ત 
ભર્ય–ગાડી ણ ભી. આ રકએ ધભવભાાં રબ, 
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રારચની વાથે બમ ણ ઘુવાડ્ છ.ે ‘આભ નશીં કય ત 
બગલાન તભને ધુ ચાર્તા કયી દેળે. તેભ નશીં કય ત 
તભારુાં  ફાક ભયી જળે.’ આણને થામ કે આ ત ગૉડ 
છ ેકે ગૉડપાધય! એલ ત કેલ જગતીતા કે જ ેફાકનુાં 
યક્ષણ ત ન કયે; ણ એનુાં નખખદ કાઢી નાખે! જો 

લાસ્તુળાષ્ડ પ્રભાણે ઘય ન ફાાંધ્મુાં શમ ત ધાંધાભાાં ખર્ 
જામ. ળયીયભાાં યગ ઘુવે. રગ્નજીલનભાાં અળાન્તી ેદા 
થામ. વારુાં  છ ેકે આલી લાત ુયલાય નથી થઈ. નશીં ત 
એલ કામદ નીકત કે અભદાલાદનાાં જ ેઘય લાસ્તુળાષ્ડ 

પ્રભાણે ન ફાાંધ્માાં શમ એને જભીનદસ્ત કયી નાખલાનાાં. 
અને એભ થામ ત અભદાલાદની ફધી ભાાં ફુરડૉઝય 
ભકાનને ધયાળામી કયતાાં શત. ભાયા દાદાએ જ્માયે ઘય 
ફાાંધ્મુાં શળે ત્માયે જ ે પ્રર્ ભળ્ય, તેભાાં એક રાઈનભાાં 

ફીજાાં ઘય વાથે ફાાંધી દીધુાં શળે. પ્રકાળ જ્માાંથી આલત 
શળે ત્માાં ફાયીઓ અને ભેઈન યડ તયપ ઘયભાાં પ્રલેળલા 
ભાર્નેુાં ફાયણાં. આથી લીળે કઈ લાસ્તુ નશીં. ુલવ દીળાભાાં 
દયેક ઘયનુાં પ્રલેળદ્વાય શમ એ ઈચ્છનીમ છ;ે યન્તુ દયેક 

ઘયના પ્રર્ એ પ્રભાણે નથી શતા. એર્રે રક ુલવ 
દીળાભાાં દ્વાય નશીં ત ફાયીઓ યાખળે. ભાયી ફાન ે
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લાસ્તુળાષ્ડની ખફય નશતી; છતાાં કશેતી કે, ‘ફાયી 
ફાયણાાં ખુલ્લાાં યાખ ત તડક ઘયભાાં આલે.’ એ 
લાસ્તુળાષ્ડ જોલા નશતી ગઈ. એક લાત ચક્કવ છ ે : 
વાભાન્મ ફુદ્ીલાા વાભાન્મ રકને લાસ્તુળાષ્ડની જરૂય 
નથી. 

આણે ત્માાંથી થડા દયાધાગાલાા અભાયા 
અભેયીકાભાાં ણ આલી ગમા છ.ે એર્રે તેભની ાછ 
લાસ્તુળાષ્ડલાા આલી ગમા. અને અભેયીકાના રબી–
રારચી રકને બડકાલે છ.ે એભાાં જોળીઓન લાાંક નથી; 

તેભને ત આલા ભુયખ ૈવાલાાઓની જરુય જ શતી. 
ફાકી વાભાન્મ ફુદ્ી શમ ત લાસ્તુળાષ્ડની જરુય જ નથી. 
અભેયીકાનાાં ઘયભાાં ફે વપા એકભેકની વાભે નથી 
ગઠલાતા. જો તેભ ગઠલે ત ફે વપાભાાં ફેઠરેા એકભેક 

વાભે જ જોમા કયે અને તે મગ્મ ફેઠક નથી; યન્તુ ફે 
વપા કાર્ખુણે ‘L’ આકાયભાાં ગઠલામ છ,ે જથેી ફને્ન 
વપા ય ફેઠરેાઓ ફીજી  દીળાભાાં જોઈ ળકે. આલી 
વાભાન્મ ફુદ્ીની લાતભાાં લાસ્તુળાષ્ડની જરુય જ ળી છ?ે 

અભેયીકાભાાં અભાયા એક ભીર કઈ 
લાસ્તુળાષ્ડલાી ફાઈ (ર્ીલી ય એભન યજ પ્રગ્રાભ 
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આલે છ)ે ાવેથી ઘય લીળે લાત ળીખી રાવ્મા છ.ે તેભણે 
ભને અને ભાયા ત્નીને તે લાસ્તુળાષ્ડ પ્રભાણે ઘયભાાં 
પેયપાય કયાવ્મા છી ધાંધાભાાં કેલી યીતે કભામા તે 
વભજાવ્મુાં. શલે તે ણ જ્ઞાની થઈ ગમા. તેભણે કષ્ણુાં કે, ‘આ 
રેમ્ ખુણાભાાં અગ્ની દીળાભાાં ન ભુકતાાં રુભની લચ્ચ ે

ગઠલ. તભે આગરા દયલાજથેી ઘયભાાં ન પ્રલેળ. ઘયન 
ાછન ુલવ દીળાન દયલાજો લાય. અને ઉત્તય 
દીળાભાાં ફીજી ફે ફાયીઓ ફનાલ. નશાલાન ફાથરુભ 
ઉયના ભાે રઈ જાઓ. ત રક્ષ્ભીજી તભાયે ત્માાં 

આલળે.’ ત્નીને એભની લાત ગભી. ભેં ત લીયધ કમો ને 
કષ્ણુાં ક,ે ‘લચ્ચે રેમ્ ગઠલીએ ત આલતાાં–જતાાં અથડામા 
કયીએ, રેમ્ ત ખુણાભાાં જ્માાં અાંધારુાં  શમ ત્માાં જ જોઈએ 
ને! ાછરા ફાયણેથી પ્રલેળલા લાડને કુદીને આલલુાં ડ ે

અથલા ત તેભાાં છીંડુાં ાડીને આલલુાં ડ.ે અને નીચેન 
ફાથરુભ છ નીચે યષ્ણ, રક્ષ્ભીજીને કમાાં નશાલુાં છ?ે અને 
નશાલુાં શળે ત, જો ફાથરુભ નીચે શળે ત વશેરુાં ડળે! 
ઉરા ભાાના ફાથરુભભાાં ાણી રીક થમુાં ત?’ ભાયાાં 

ત્ની એભની લાતભાાં આલી ગમાાં. એભણે ભને રેક્ચય 
આપ્મુાં કે દુનીમા આખી ૈવાદાય થઈ ગઈ અને આણે 
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શજુ વુધી કેભ ગયીફ યષ્ણા છીએ? અને છી થમ ઉગ્ર 
વમ્લાદ. ેરા ભીર ત્માાં જ ફેઠા શતા. ફલ્મા, ‘જો 
લાસ્તુળાષ્ડ પ્રભાણે તભારુાં  આ ઘય ફન્ધામુાં  શત ત આલા 
ઝગડા કદી ન થાત.’ 

આ લાસ્તુળાષ્ડની ળધ એર્રે ‘વન્તીભા’ની 

ળધ. આ વન્તીભા ણ નફેર પ્રાઈઝ ભેલલાને મગ્મ 
છ.ે ભને માદ છ,ે 1955ભાાં જમાયે શુાં નલભા ધયણભાાં શાઈ 
સ્કુરભાાં શત ત્માયે ભાયાાં બાનુકાકી ભાયી ફાને 
વન્તીભાનુાં વ્રત વભજાલલા આવ્માાં શતાાં ને કષ્ણુાં શતુાં કે, 

‘ળુક્રલાયે આખ દીલવ બુખમા યશેલાનુાં અને વાાંજ ેચણા 
અને ગ ખાલાના.’ ભાયી ફા એ ુછુ્ાં કે, ‘ળાષ્ડભાાં ત 
નલ દુગાવનુાં ભશત્ત્લ વભજાવ્મુાં છ;ે ત છી આ નલા ભાતા 
ક્માાંથી આવ્માાં?’ બાનુકાકી  ફલ્માાં, ‘લડદયેથી આવ્માાં. 

ભાયી ફશેન બીખીન કાગ છ ે કે અશીં લડદયાભાાં જ ે
ષ્ડીઓ આ વ્રત કયે છ ે તેભની ઈચ્છાઓ ુણવ થામ છ.ે’ 
ભાયી ફા એભ વશેરાઈથી ભાને એલી નશતી. તે ફરી, 
‘ત છી આ નલ ભાતાઓ ઈચ્છા ુયી નથી કયતી? 

અમ્ફાભાતા ત ભાયાાં ફધાાં કાભ કયે છ!ે ત તેભને છડીન ે
વન્તીભા ાછ કેભ દડુાં?’ બાનુ કાકી કશે કે, ‘ભાયી 
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બીખી ખર્ુાં ન ફરે. શુાં ત ળુક્રલાય ચારુ કયી દઈળ. 
લડદયાના રક કયે છ ે ત છી આણને ળ લાાંધ?’ 
ભાયી ફા કશે કે, ‘દેલી ુયાણભાાં વન્તીભાનુાં નાભ કદી 
લાાંચ્મુાં નથી. શુાં અમ્ફાજીને છડીને તાયી વન્તીભા 
ાછ દડુાં ત અમ્ફાભાતાને ખર્ુાં રાગે.’ ભાયી ફા 

નાસ્તીક નશતી; ણ વાભાન્મ ફુદ્ી ચરાલતી. તે 
જીલનબય વન્તીભા ાછ દડી નથી. તેભન પર્ 
વુધ્ધાાં તાના બગલાનના પર્ાની ગૅરયીભાાં નથી યાખમ. 
તેભાાં વન્તીભાનુાં નવીફ વારુાં , તે કઈકે એભના નાભની 

પીલ્ભ ફનાલી અને ખુફ ચારી. પ્રડ્ુવય કભાઈ ગમા. 
થીમેર્યલાાઓએ ત ફશાય ભન્દીય ફનાવ્માાં અને પીરભ 
ત પીરભ, આયતીભાાં ણ કભાઈ ગમા! છી ત 
વન્તીભા જાભી ગમાાં. પીલ્ભ ચારી અને એભન પ્રબાલ 

ણ ચાલ્મ અને આ પ્રબાલ વદીઓ વુધી ચારળે. 
આ બ્રીરીમન્ર્ ભાણવ નફેર પ્રાઈઝ દય લયવે 

જીતી ળકે અને ભાનલજાતનાાં કલ્માણનાાં કામો ણ કયી 
ળકે. અભેયીકાભાાં ફેઠાાં ફેઠાાં ભેં વાાંબળુ્યાં છ ેકે દય અભાવે 

ગુજયાતીઓ, કારવવ મગથી ફચલા નભવદા કીનાયે 
લવેરા ચાણદ–કયનાીના ળાંકય બગલાનના દળવન ે
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શજાયની વાંખમાભાાં દડ ેછ.ે શલ ેઆ કારવવ મગની 
ળાન્તીજુા ણ નફેર પ્રાઈઝની અધીકાયી ફની ળકે. 
આલી જુાઓ કયલાથી ભૃત્મુ જ ન આલે એનાથી 
ભાનલજાત ભાર્ ે લધુ રુડુાં ળુાં? શલે તે જારાધાભ ત 
ફની ગમુાં; ણ લાશન વ્મલશાયન ે શોંચી લલા 
યસ્તાઓ ત જુના જ છ!ે વેંકડની વાંખમાભાાં લાશન 
દડ ે છ.ે એર્રે તેભાાં કેર્રામ બક્ત લાશનના 
એક્વીડન્ર્ભાાં ભામાવ જામ છ.ે કાથી ફચલા વદેશે 
બગલાનને ળયણે શોંચે તે શેરાાં તે કાન ે ળયણ 
શોંચે છ ેઅને બગલાન જોતા યશી જામ છ.ે ઘયે ફેઠા 
શત ત કદાચ ફચી ગમા શત; ણ ાછા એ જ 
રક કશેળ–ે ‘બઈ, ભત જ જો નવીફભાાં શમ ત 
ઘયભાાં ણ આલે.’ ચાર, ફીજુ ાં કાંઈ નશીં ત એ 
ફશાને યસ્તાઓ ત નલા ફનળે! 

આણે ત આ ભાભુરી લાત ભાર ગુજયાતની 
જ કયીએ છીએ; ણ આખા બાયત લવભાાં ત 
બક્તના પ્રતા ે બગલાન ભાર્ ે યજ કેર્રાાંમ નલાાં 
ળાષ્ડ અને રે્ાધભો યજ વજાવતાાં શમ છ.ે આ ફધાાં 
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નલાાં ળાષ્ડ નફેર પ્રાઈઝને રામક ઠમાાં શત – જો 
ભીસ્ર્ય નફેરને નફેર પ્રાઈઝ ભાર્ ે ધભવન લીમ 
વુઝમ શત ત! 

♦ 
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13 

લશેભ અને ખચવના ખાડાભાાં  
ઉતાયતુાં આ લાસ્તુળાષ્ડ 

–ડૉ. નાનકબાઈ બટ્ટ 

લાસ્તુળાષ્ડન આધાય દીળા છ ે અને ખુદ 

બુગલીજ્ઞાન ચાય પ્રકાયની ઉત્તય દીળાઓન સ્લીકાય 
કયે છ.ે (1) ચુમ્ફકીમ ક્ષેરથી નીધાવયીત થતી ઉત્તય દીળા 
(2) ૃથ્લીના ઉત્તય ગાધવના સ્થાને યશેર ઉત્તય દીળા 
(3) ઉત્તય ધ્રુલના તાયકના સ્થાનથી નીધાવયીત થતી ઉત્તય 

દીળા અને (4) વુમવના ઉદ્ગભ સ્થાનેથી 275 અાંળ ે
નીધાવયીત થતી ઉત્તય દીળા. 

આ ચાયેમ પ્રકાયની ઉત્તય દીળાઓ લચ્ચે 
અક્ષાાંળભાાં (આડી રાઈનભાાં) વાડા આઠ અાંળ  

અને યેખાાંળભાાં (ઉબી રાઈનભાાં) વાડા તેય અાંળન 
તપાલત એક લીળા લતુવ વજ ે છ.ે 23,000 
કીરભીર્યના લીળા લતુવ લચ્ચે દીળાઓનુાં સ્થાન પમાવ 
કયે છ.ે 
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આ યીસ્થીતી પ્રાકૃતીક ઘર્ના છ ેઅને એ લાતથી 
તે સ્ષ્ટ થામ છ ે કે કઈ ણ દીળાનુાં કઈ નીધાવયીત 
સ્થાન શઈ ળકે નશીં. વભમ જભે વાેક્ષ ખમાર છ,ે તેભ 
દીળાઓનુાં સ્થાન ણ વાેક્ષ છ.ે તેની વભજણ આજથી 
1200 લવ ુલે ચીન દેળના રાઓત્વે નાભના એક 

અધ્માત્ભલીજ્ઞાનીએ આી. તે છી આઈનસ્ર્ાઈન દ્વાયા 
વભમની વાેક્ષતા દળાવલલાભાાં આલી. યન્તુ તેભને 
તાના વભથવન ભાર્ ે ઠીક ઠીક ઉદાશયણ પ્રતીાદીત 
કયલાાં ડ્ાાં; કાયણ આજથી 250 લવ શેરાાં  વભમની 

વાેક્ષતા વભજાલલા કઈ પ્રભાણબુત વાધન નશતાાં. 
આજથી આઠકે લવ ુલે ૃથ્લી ઉય એક નાની 

ઉલ્કા ડલાનાાં એાંધાણ શતાાં, ત્માયે દુનીમાબયનાાં 
છાાાંઓએ રકને ચેતલેરા. કઈએ રખેરુાં આજ ે ભધ્મ 

યારીએ ૃથ્લી ધ્રુજી ઉઠળે. કઈએ રખેરુાં આજ ેફયના 
બજન વભમે ડાઈનીંગ ર્ફેર ખખડળે. અશીં વભમની 
વાેક્ષતા ફતાલામ છ.ે અને શલે ત ર્ી.લી.ના ડદ ે
ફાક લીલીધ કામવક્રભ ભાણતાાં... વભમની વાેક્ષતા 

અનુબલે છ.ે 
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કઈ એક વભમ તેલી સ્થીતી શઈ ન ળકે. તેભ 
કઈ એક દીળા ણ ન શઈ ળકે, જનેી પ્રતીતી 
તાજતેયભાાં વુમવગ્રશણની ઘર્ના વભમે વશુએ અનુબલી. 
ર્ી.લી. ઉય વુમવગ્રશણ જોનાય દળવકએ નીશાળુ્યાં કે 
વુમવપ્રકાળ આડ ેઉબેરા ચન્રના પ્રતીફીમ્ફભાાં ણ અરગ 

અરગ સ્થાન અને દીળા ફને છ.ે 
લાસ્તુળાષ્ડન ખમાર અક્ષાાંળ–યેખાાંળના 

સ્થાનગણીત શેરાાં લીકવેર. આથી શાઉવકીીંગ 
વમ્ફન્ધે સ્થના આધાયથી જભણી કે ડાફી ફાજુએ 

ફીજા સ્થને ભુકલાની કઈ અબીવ્મક્તી કે દ્તી ન 
શતી. દીળાઓને આધાય તયીકે ગણલાભાાં આલી. ત્માય 
ફાદ ધભવળાષ્ડભાાં ફન્મુાં છ ે તેભ ળાષ્ડ આધાયે ેર્ીમુાં 
નીબાલનાયાઓએ તાનાાં જ્ઞાન અને આલડતને શ્રેષ્ઠ 

ગણાલી, લાસ્તુળાષ્ડનુાં અતીભુલ્મ (ગ્રયીપીકેળન) કમુાં અને 
તાનુાં વ્મક્તીગત ભશત્ત્લ લધાયલા તેને ળુબ–અળુબ 
વાથે જોડુ્ાં. 

યન્તુ લાસ્તુળાષ્ડ ભાર્ ે દીળાઓને આધાય 

ભાનલાભાાં આલે છ ેત્માાં લાસ્તલીક યીસ્થીતી ત એ શમ 
છ ે કે લીુલલૃત યેખા ઉય ઉગત ુલવ દીળાન વુમવ, 
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દક્ષીણ ગાધવભાાં લવતા રક ભાર્ ેઅગ્ની દીળાન વુમવ 
ફને છ!ે તેભ લીુલલૃતન વુમવ દક્ષીણ ગાધવભાાં લવતા 
રક ભાર્ ે ઈળાન દીળાન ફને છ ે અને કઈ કાે 
ભાનલજાતીને ચન્ર ઉય લવલાર્ કયલાનુાં ફને ત ત્માાં કઈ 
દીળાને ુલવ કે ઉત્તય ગણલાભાાં આલળે? આભ, વભમની 

ભાપક દીળાઓનુાં સ્થાન ણ વાેક્ષ છ.ે દીળાઓનુાં સ્થાન 
કઈ વનાતન ખમાર નથી. 

બાાળાષ્ડના અભ્માવ યથી જણામ છ ે કે 
વભમાન્તયે ળબ્દના અથવનુાં વાંકચન અને લીસ્તયણ થતુાં 

યષ્ણુાં છ.ે દાખરારુે, વાંસ્કૃત બાાએ ૃથ્લીન અથવ ‘જભીન 
અથલા બુત’ કમો છ.ે અશીં ૃથ્લીન અથવ વભગ્ર 
ગાધવ એલ નથી; યન્તુ યાભામણના કાકબુળાંડીએ 
બુતની 14 યીક્રભા કયેરી તેલા વન્દબવને, આજ ેઆણે 

એલી યીતે વભજીએ છીએ કે બુળાંડીએ ૃથ્લીની 14 
યીક્રભા કયેરી! અશીં ળબ્દ એ યષ્ણ અને વન્દબવ 
ફદરામ. આથી વભગ્ર અથવઘર્ન પેયલામુાં છ.ે 
લાસ્તુળાષ્ડના લીકાવ વમ્ફન્ધે ણ આલુાં જ થમુાં છ.ે 

ઉદ્યગની પ્રડ્કક્ર્ને ઝાઝી શેયલણી–પેયલણી લીના, 
જભે એક ક્રભભાાં નજીકનજીક યાખી, ુયક પ્રલૃત્તીન ે
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અનુરુ યખામ છ;ે તેભ સ્થાત્મકરાના લીકાવ વાથે 
ગૃશવજાલર્ ણ કરા તયીકે લીકવી. ગૃશકામવભાાં યસ્ય 
અનુકુરન યશે તેલા ખમારનુાં નાભ તે લાસ્તુળાષ્ડ. 
અનુકુરનની કાભાાંથી લીકવેર ભાનલીમ વભજણને 
‘આકીર્કે્ચયર લીજ્ઞાન’ તયીકે ભમાવદીત યાખીએ; ણ તેને 

ળુબ–અળુબ વાથે ન જોડીએ. કાયણ સ્થાનરક્ષી 
ળુબાળુબન ખમાર જ્મતી ણ સ્લીકાયતુાં નથી. 

આણી આવાવના જગતભાાં ઘર્તી અનેક 
વપતાઓ દીળાલીશીન અને વભમથી ય શમ છ.ે 

લાસ્તુળાષ્ડીઓએ તાની આલડતને લીજ્ઞાન શલાનુાં 
પ્રતીાદીત કયતાાં શેરાાં લીચાયલુાં ડ ે કે, જ ે લયવાદના 
ાણીથી વભગ્ર ભાનલજાતનુાં કલ્માણ થામ છ,ે તે લયવાદ 
ડલાની દીળા કઈ છ?ે જ ે વભુર ૃથ્લીના અસ્તીત્લન 

આધાય ફને છ,ે તેનુાં સ્થ લાસ્તુળાષ્ડ ભુજફ છ?ે 
અક્ષાાંળ–યેખાાંળના ગણીત શેરાાં, સ્થાન દળાવલલા 

દીળાન આધાય રેલામ; યન્તુ શલે નલી તકનીપ 
ઉરબ્ધ છ ેત્માયે આળા યાખીએ કે લૈજ્ઞાનીક તકનીકન 

આધાય રઈ ઈજનેય ગૃશનીભાવણ અાંગે તાના ખમારને 
લધુ તાકીક ફનાલળે. 
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ઘયવજાલર્ અને યચનાની પ્રક્રીમા ‘ભનજલૈીક 
પ્રક્રીમા’થી કાંઈ લીળે નથી. તે ફાફતને શલે ‘ભષ્તીષ્ક 
લીજ્ઞાને’ ણ કફુરી છ.ે ત્માયે લાસ્તુના નાભે વભાજને 
લશેભ અને ખચવના ખાડાભાાં ઉતાયલાની પ્રક્રીમાને 
ફોદ્ીકએ તીરાાંજરી આલી જ યશી. 
 

♦ 
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I 

અભાયાાં પ્રકાળન 
અનકુ્રમણીકા 

નલી દૃષ્ટી, નલા લીચાય, નલુાં ચીન્તન ભાણલા 
ઈચ્છતા લાચક ફીયાદય ભાર્ ે ‘ભણી ભારુ પ્રકાળને’ 

ઈ.ફુક્વનુાં પ્રકાળન કયલાનુાં કામવ ઉાડી રીધુાં છ.ે અભારુાં  
પ્રત્મેક પ્રકાળન ભાર વદ્વીચાયના પ્રવાય ભાર્ ે
લાચકભીરને ની:ળુલ્ક ભે છ.ે અભે 12 ભાચવ, 2020 
વુધીભાાં નીચે ભુજફની 35 ઈ.ફુક્વનુાં પ્રકાળન કમુાં છ.ે 

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

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

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

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

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

ભુલ્મ : ભપત) 

6 ળીક્ષણલીદ્ ડૉ. ળળીકાાંત ળાશની ‘ઈ.ફુક’ ‘આનન્દની 
ખજ’ (ાનાાં : 53; ભુલ્મ : ભપત)  

7 ળીક્ષણલીદ્ ડૉ. ળળીકાાંત ળાશની ‘ઈ.ફુક’ ‘ર્ીન–
એજ’ભાાં ફમફ્રેન્ડથી વાલધાન’ (ાનાાં : 51; ભુલ્મ : 
ભપત) 

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

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

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

11 આમવવભાજી અન ે રેખક શ્રી. નાથુબાઈ ડડીમાની 
‘ઈ.ફુક’ ‘દુ:ખનીલાયણના ભ્રાભક ઉામ’ (ાનાાં : 

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

13 શ્રી. દીનેળ ાાંચારના 20 રેખની ‘અબીવ્મક્તી’ – 

‘ઈ.ફુક’ – 06 ‘વત્મવન્દુક’ (ાનાાં : 110) 

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

15 ળીક્ષણલીદ્ ડૉ. ળળીકાાંત ળાશની ‘ઈ.ફુક’ ‘જીન્દગી 
કઈ યીતે જીલળ?’ (ાનાાં : 75; ભુલ્મ : ભપત) 

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

17 નીલૃત્ત પ્રળાવક અને રેખક શ્રી. ફી. એભ. દલેના 
રેખની ‘અબીવ્મક્તી’ – ‘ઈ.ફુક’ – 08 ‘ભ્રભ 
બાાંગ્મા છી...’ (ાનાાં : 90; ભુલ્મ : ભપત) 

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

19 શ્રી. દીનેળ ાાંચારના 12 રેખની ‘અબીવ્મક્તી’ 

ઈ.ફુક – 10 ‘યૅળનારીઝભન ઘાંર્નાદ’ (ાનાાં : 93; 
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ભુલ્મ : ભપત) 

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

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

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

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

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

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

26 ડૉ. ફી. એ. યીખના 12 રેખની ‘અબીવ્મક્તી’ 
‘ઈ.ફુક’ – 14 ‘ભન્ર–મન્ર–તન્રનુાં અલીજ્ઞાન’ (ાનાાં 

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

28 શ્રી લીક્રભ દરારના 10 રેખની ‘અબીવ્મક્તી’ 

‘ઈ.ફુક’ – 16 ‘યૅળનારીસ્ર્ની દૃષ્ટીએ ગીતાન 
વાંદેળ’ (ાનાાં : 81; ભુ: ભપત) 

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

30 વુશ્રી. યચના નાગયીક વમ્ાદીત અને પ્રા. યભણ 
ાઠકના 19 ‘લીચાયરેખની ‘અબીવ્મક્તી’ ‘ઈ.ફુક’ 
– 17 ‘આચાયી વફ જગ ભીરા’ (ાનાાં : 165; ભુલ્મ 
: ભપત) 

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

32 પ્રા. યભણ ાઠક (લાચસ્તી)ના 12 રેખની 
‘અબીવ્મક્તી’  ‘ઈ.ફુક’ – 19 ‘સ્લગવ ધયતી ય છ’ે 
(ાનાાં : 170; ભુલ્મ : ભપત) 
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33 રેખક શ્રી. દીનેળ ાાંચારે વુપ્રવીદ્ અબીનેતા        
અને યૅળનારીસ્ર્ નયેન્ર ભવયાણીન રીધેર 
ઈન્ર્યવ્મુની ‘ઈ.ફુક’ ‘અબીનેતા નયેન્ર ભવયાણી’ 
(ાનાાં : 89; ભુલ્મ : ભપત) 

34 પ્રા. વુમવકાન્ત ળાશના 11 રેખની ‘અબીવ્મક્તી’ 
‘ઈ.ફુક’ – 20 ‘આણ ભાાંદ વભાજ’ (ાનાાં : 210; 
ભુલ્મ : ભપત) 

35 ‘લાસ્તુળાષ્ડ અને પેંગળઈુ’ અાંગનેા 12 રેખની 
‘અબીવ્મક્તી’ ‘ઈ.ફુક’ – 20 ‘લાસ્તુળાષ્ડ : લીજ્ઞાન 
કે અલીજ્ઞાન’ (ાનાાં : 110; ભુલ્મ : ભપત)  

ભણી ભારુ  
●‘ઈ.ફુક’ પ્રકાળક● 

405, વયગભ એાર્વભેન્ર્, નલવાયી કૃી મુનીલવીર્ી વાભે, 
લીજરય. નલવાયી. સ્ર્ : એરુ એ. વી. – 396 450  

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