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I 

દ્વીતીમ ભુક ૃષ્ઠ 

 

‚શે રઔ, 

શુું  જ ેઔુંઈ ઔશુું  તે યમ્યાખત છ ેએભ જાણી 

કરું  ભાનળ નશીં.  

તભાયી ુલવયમ્યાને અનુવયીને છ ે એભ 

જાણીને ણ કરું  ભાનળ નશીં.  

આલુું શળે એભ ધાયી કરું  ભાનળ નશીં.  
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તઔવવીદ્ધ છ ેએભ જાણી કરું  ભાનળ નશીં.  

રોઔીઔ ન્મામ છ ેએભ જાણી કરું  ભાનળ નશીં.  

વુન્દય રાખે છ ેએભ જાણી કરું  ભાનળ નશીં.  

તભાયી શ્રદ્ધાને નારું  છ ે એભ જાણી કરું  

ભાનળ નશીં.  

શુું  પ્રવીદ્ધ વાધુ છુું, ુજ્મ છુું એલુું જાણી કરું  

ભાનળ નશીં.  

ણ તભાયી ‘લીલેઔફુદ્ધી’થી ભાય ઉદેળ કય 

રાખે ત જ તભે તેન સ્લીઔાય ઔયજો.‛ 

– ખોતભ ફુદ્ધ 
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(A page from a printed book) 

Rationalism : Navlaa Muktinaa Gaan 

 

Edited by : Indukumar Jani 
 

પ્રથભ આલૃત્તી : નલેમ્ફય, 2007 
 

પ્રત : 1000 

 

વશમખ યાળી : રીમા 40 
 

●પ્રઔાળઔ● 
નમા ભાખવ ટ્રસ્ટ્ 

નમા ભાખવ ઔામાવરમ, કેતબલન, 
ખાુંધી આશ્રભની ફાજુભાું, 
અભદાલાદ – 380 027  

પન : (079) 27557772 

●ભુદ્રઔ● 

ચન્દ્રીઔા પ્રીન્ટ્યી 
ભીયઝાુય યડ,  

અભદાલાદ.  

ીનઔડ : 380 001 

 
● 
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(A page for eBook) 

e.Book :  

‘Rationalism : Navlaa Muktinaa Gaan’ 
(A collection of Essays By Indukumar Jani) 

 

યૅળનારીઝભ : નલરાું ભુક્તીનાું ખાન... 
 
 

આ ‘ઈ.ફુઔ’ભાું એઔ જ ‘ઈ’–‘ઉ’ લામાવ છ ે
 

 

 

ઈ.ફુઔ ભુલ્મ : ભફ્ત 
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●વમ્ાદઔ● 

ઈન્દુઔુભાય જાની 
ટ્નેાભેન્ટ્ – 7, ત્રીભુતી વવામટ્ી,  

ખુરફાઈ ટ્ઔેય, અભદાલાદ – 380 015 

વેરપન : +91 99259 18095 
ઈ.ભેર : indukumar.ny@gmail.com  
 
 

 

●ઈ.ફુઔ – પ્રઔાળઔ● 

ભણી ભાર પ્રઔાળન 

405, વયખભ એાટ્વભેન્ટ્, નલવાયી ઔૃી મુનીલવીટ્ી વાભે,  

લીજરય. નલવાયી. સ્ટ્ : એર એ. વી. – 396 450  
વેરપન : 9537 88 00 66  

ઈ.ભેર : govindmaru@gmail.com 
 

● 

mailto:indukumar.ny@gmail.com
mailto:govindmaru@gmail.com
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અવણ 

ખુજયાતભાું યૅળનારીઝભ પ્રલૃત્તીના 
ભશત્ત્લના પ્રણેતા, પ્રચાયઔ  

અને પ્રવાયઔ 

પ્રા. યભણ ાઠઔ ‘લાચસ્તી’ 
અન ે

ખુજયાતી બાાભાું જોડણીવુધાય  
ઝુમ્ફેળન ામ નાકનાય 

પ્રા. યાભજીબાઈ ટ્રેને... 
● 
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પ્રાક્કથન 
‘ખુજયાત–ભુમ્ફઈ યૅળનારીસ્ટ્ એવવી–

એળન’ના ઉક્રભે 24-25 નલેમ્ફય, 2007 

દયભીમાન ારનુય કાતે વભગ્ર દેળના 

યૅળનારીસ્્વનુું અધીલેળન ભી ખમુું. એ 

નીભીત્તે ‘નમા ભાખવ’ન એઔ લીળેાુંઔ પ્રખટ્ 

ઔમો. અશીં એભાુંથી ભટ્ાબાખના રેક 

વભાલામા છ,ે જ ેરેક યશી ખમા શતા અને 

ઔમ્ઝ થઈ ખમેરા તે ણ છાપમાું છ.ે અશીં 

ળીવઔભાું ઝલેયચુંદ ભેગાણીના ‘લીયાટ્–દળવન’ 

ઔાવ્મનાું ળબ્દ વાબાય ભુક્મા છ.ે આણે 

અન્ધશ્રદ્ધા, ઔુયીલાજ, અજ્ઞાન લખેયેને 
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ભીટ્ાલીને ‘નલરાું ભુક્તીનાું ખાન...’ ખાઈ 
ળઔીએ એલા દીલવન ઈન્તજાય છ.ે.. 

તાજતેયની ભાુંદખી દયભીમાન યૅળનર 

લીચાયધાયાએ ભને ગણું ફ ુરું  ાડ્ુું. 

ફીજુ ું, ‘ઉંઝા જોડણી યીદે’ એઔ જ ‘ઈ’ 

અને ઉ’ અુંખે ઠયાલ વાય ઔમો તે છી 

તયત જ ‘નમા ભાખવ’ભાું એ જોડણી અનાલી 

છ.ે ભાયે આ ‘યૅળનર જોડણી’ભાું એઔ ુસ્તઔ 
આલુું એલ યાભજીબાઈન પ્રભેાગ્રશ શત. 
જો ઔે શુું  એભને ક્માયેઔ ભજાઔભાું ઔશુું  છુું ઔે, 
‚અભે આ જોડણી વભજલુવઔ અનાલી 
છ.ે આલતીઔારે તભાયા લીચાય ફદરામ 
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ત ણ ‘નમા ભાખવ’ ત આ જોડણીભાું જ 
પ્રખટ્ થતુું યશેળ;ે જ્માું વુધી ચારે તમાું 
વુધી...‛ આ ફને્ન ભશાનબુલને આ સુ્તઔ 
પ્રાુંજરબાલ ેઅવણ ઔરું  છુું. 

ઈન્દુઔુભાય જાની 
ટ્નેાભેન્ટ્ – 7,  

ત્રીભુતી વવામટ્ી, 
ખુરફાઈ ટ્ઔેય,  

અભદાલાદ – 380 015 

વેરપન : +91 99259 18095 
ઈ.ભેર : indukumar.ny@gmail.com 

તા. 23-11-2007 

● 

 

mailto:indukumar.ny@gmail.com
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અનુક્રમણીકા 

લાચઔભીત્ર તાની વન્દખીના રેક ય ક્રીઔ ઔયતાું 
જ, તે રેકનુું ાનુું કુરળે. એ જ પ્રભાણ ેદયેઔ રેકના ળીવઔની 
જભણી ફાજુએ જ ેતે ‘રેકઔના નાભ’ની નીચે રકલાભાું આલેર 
‘અનુક્રભણીઔા’ ળબ્દ ય ક્રીઔ ઔયતાું જ, આ ાનાું ય યત 
આલળ. આ વુલીધાન રાબ રેલા લાચઔભીત્રને લીનન્તી છ.ે 

 

ક્રભ રેકનુું ળીવઔ રેકઔનુું નાભ 
ાન 
ક્રભાુંઔ 

1 લેદનાના આતવનાદ આણને યૅળનર 
થલા પ્રેયળ?ે 

ઈન્દુઔુભાય જાની 14 

2 યૅળનારીઝભ, લૃત્તી અને વદ્ખુણ યભણરાર ાઠઔ 35 

3 યૅળનારીઝભ એઔ લીચાયધાયા ડૉ. ફી. એ. યીક 53 

4 ભાનલઔેન્દ્રી ધભવન ઢુંઢયે માવીન દરાર 65 

5 ધભવ આધાયીત બાયતન યાષ્ટ્ રલાદ 
ઝનુની અને ભાનલલાદ લીયધી છ ે

ધલર ભશેતા 84 

6 ઔેદાયનાથનુું ‘લીચાયદળવન’ – 104 

7 ધભવન ભુ અથવ આણે બરુી ખમા 
છીએ...  

શવભકુ ખાુંધી 115 

8 શ્રદ્ધા અને ફુદ્ધી નયવીંશબાઈ ટ્રે 129 
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9 ળુું ભતૃમુ છી જીલન છ ેકરું? ડ. અબ્રાશભ ઔલુય 151 

10 બખતવીંશ : ળાવઔના શાથનુું 
શથીમાય છ ેધભવ... 

ઈયપાન શફીફ 166 

11 બખતવીંશના ઔેટ્રાઔ લીચાય – 173 

12 ભયાયીફાુને થડાુંઔ પ્રશ્ન વીદ્ધાથવ ળાક્મ 178 

13 ‘વાય ભાણવ’ ઔને ઔશીળુું? ભનીી જાની 182 

14 વાભાન્મ ભાણવ યૅળનર છ ેકય? ઔીયણ ત્રીલેદી 200 

15 લૈજ્ઞાનીઔ અબીખભન ઉલ્લેક બાયતીમ 
ફન્ધાયણભાું ળા ભાટ્?ે 

અશ્વીન ઔાયીઆ 221 

16 ઈશ્વયન ખ્માર : એઔ અવતમ જમુંતી ટ્રે 231 

17 લીજ્ઞાનની તોશીન ઔયીને લીજ્ઞાન–વદી 
ઔેભ ઉજલામ? 

મળલુંત ભશેતા 237 

18 અરખાયી યૅળનારીસ્ટ્ : પ્રા. યભણ 
ાઠઔ 

એન. લી. ચાલડા  249 

19 ઉદ્દાભ વધુાયઔ લાક્કભવ ઉળનસ્ 267 

20 રઔળાશી ભાટ્નેી લુવળયત મળલન્ત ભશેતા  270 

21 વતમ એઔ શમ ત ધભો ત્રણવ ઔેલી 
યીતે?  

ળ 273 

22 ગીન ખનુાશીત ફખાડ તુરવીબાઈ ટ્રે 279 

23 એઔ યૅળનારીસ્ટ્નુું ભનભન્થન લીક્રભ દરાર 294 
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24 ઔુંઠ ેાશાણ ળઔે ક્મભ તયી યચના નાખયીઔ 304 

25 યાભપ્રવાદ ફક્ષી : ‘શુું  જીલતાજાખતા 
દેલની વેલા ઔયલાભાું ભાનુું છુ ું’“ 

ડૉ. પ્રજ્ઞા  ૈ 322 

26 અકાના છપા – 327 

27 ફટ્રાવન્ડ યવેર જમા ભશેતા 334 

28 યૅળનર ખઝર પ્રા. જ.ે ી. ભશેતા 338 

29 અભાયાું પ્રઔાળન  ભણી ભાર 342 

II ઔફીય ● તૃતીમ ભુક ષૃ્ઠ ભુવાપીય ારનુયી 349 

III ઔશત ઔફીય... ● અન્તીભ ભુક ષૃ્ઠ  – 351 

 

● 
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1 

લેદનાના આતવનાદ  

આણને યૅળનર થલા પે્રયળે? 

–ઈન્દુઔુભાય જાની 
અનકુ્રભણીકા 

● જ્માું વુધી ભનુષ્મ બુતઔાની 
અજ્ઞાનજનીત તથા અજ્ઞાનપ્રચાયઔ એલી નીયથવઔ 

નીતીઔથા તથા ધભવ–ભાન્મતાને લેદલાક્મ 
ભાની, ભાથે ચઢાલીને પયળે; તમાું વુધી વાચી 
ભાનલ વુંસ્ઔૃતીની આળા યાકલી, એ લાત ઔેલ 
અથવશીન વનાભાું યાચલા ફયાફય જ છ.ે 

● યમ્યાખત નીતીની એઔ ભટ્ાભાું ભટ્ી 
ક્ષતી એ છ ે ઔે તે ફુદ્ધી લીળે કુફ નીચ ખ્માર 
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ધયાલે છ.ે ગ્રીઔ રઔએ આલી બુર નશતી ઔયી; 
યન્તુ એ છી ધભે રઔના ભનભાું એલી 
ભાન્મતા ઠવાલી ઔે વચ્ચયીત્ર અથાવત્ વદ્ખુણ 
વીલામ અન્મ ઔળાનુું જીલનભાું ભશત્ત્લ જ નથી. 
અને ધભવભાું વદ્ખુણની વ્માખ્મા પક્ત એટ્રી થામ 
છ ેઔે અભઔુ વ્મક્તીએ એઔક્ષી યીતે જ ેઔામોને 
ા તયીઔે ખ્મા શમ એ આચયણથી દુય 
યશેલુું. જ્માું વુધી ભાણવના ભનભાું આલી ભાન્મતા 
દૃઢ થમેરી યશેળે તમાું વુધી તને ે એ વભજાલલુું 
અવમ્બલીત છ ે ઔે ઔૃત્રીભ, યમ્યાભાન્મ વદ્ખુણ 
ઔયતાું ફદુ્ધી, આણું ગણું લધાયે શીત વાધી ળઔે 
છ.ે શુું  જ્માયે ‘ફુદ્ધી’ ળબ્દ પ્રમજુ ું છુું તમાયે એભાું 
પ્રાપ્ત જ્ઞાન તથા નલુું જ્ઞાન સ્લીઔાયલા ભાટ્નેુું કલુ્લુું 
ભન એ ફને્ન તત્ત્લન વભાલળે ઔરું  છુું... 
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જડફુદ્ધી–પ્રોઢને ત ઔળુું જ નલુું ળીકલી ળઔામ 

તેભ નથી. ત ે કટ્ી ભાન્મતા ણ છડી ળઔતા 

નથી. ઉ.ત., આજ ેલીજ્ઞાન જ ેઔાુંઈ નલુું ળીકલી 
યહ્ુું છ ેએ ભાનલા ભાટ્ ેતે વદન્તય અવભથવ 
છ.ે ભનુષ્મ જભે જભે લધુ જ્ઞાન પ્રાપ્ત ઔયે તેભ 
તેભ તે ય લધાયે ળીકલા ળક્તીભાન ફને છ.ે 
વીલામ ઔે તેના ચીત્તભાું ઔળુુંઔ ધાભીઔ ઝનુનથી 
ઠવાલી દેલાભાું આવ્મુું શમ. 

● લેદનાના આતવનાદ ભાયા શૈમાભાું વતત 
ડગામા ઔયે છ.ે બુકભયાભાું વફડતાું ફાઔ, કુ્રય 
દભનઔાયના ત્રાવન બખ ફનતાું ભજફુય 
ભાનલી, તાના વુંતાન ભાથે ફજાર ફની 
યશેતાું લદૃ્ધજન અને એઔરતા, દયીદ્રતા તથા 
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માતનાન આ વભસ્ત વુંવાય – ભાનલજીલન ઔેલુું 
શલુું જોઈએ એની કુ્રય ભજાઔ ઉડાલ ેછ.ે 

● વભગ્ર લીશ્વન ેવકુી ઔયી ળઔામ એટ્રુું જ્ઞાન 
આજ ેભાનલજાત ાવ ેછ;ે યન્તુ ભુખ્મ અન્તયામ 
ધભોદેળ છ.ે.. ભાનલજાત વુલણવમુખના ઉમ્ફયે 
આલીને ઉબી છ;ે યન્તુ એના પ્રલેળદ્વાયની આડ ે
ડરેા ઔાીનાખન ે આણે પ્રથભ શણલ ડળ ે
અને એ નાખ ત ેજ ધભવ. 

–ફટ્ાવન્ડ યવેર 

ઝીણાબાઈ દયજી વાથેના વમ્ફન્ધને ઔાયણે 
ભને વોથી ભશત્ત્લન પામદ એ થમ ઔે દક્ષીણ 
ખુજયાતના પ્રતીષ્ઠીત દૈનીઔ ‘ખુજયાતભીત્ર’ન 
યીચમ થમ. આ અકફાયભાું દય ળનીલાયે યભણ 
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ાઠઔ ‘લાચસ્તી’ની ઔૉરભ ‘યભણભ્રભણ’ છામ. 
એના લાચનથી યૅળનારીઝભ, લૈજ્ઞાનીઔ અબીખભ, 
ભાનલલાદ લખેયેની વભજ લીઔવતી ખઈ. આભ ત 
યભણબાઈન ે જુદા જુદા ઔામવક્રભભાું ત્રણેઔ લકત 
ભલાનુું થમુું છ ેઅને એઔાદ લાય પન ય લાત 
થઈ છ;ે યન્તુ એભના યૅળનારીઝભ યના ુસ્તઔ 
અને ‘યભણભ્રભણ’ ઔટ્ાય લાુંચીન ે ભાયા જીલનન ે
નલી દીળા ભતી ખઈ. ભાયે અશીં નોંધલુું જોઈએ 
ઔે ઝીણાબાઈ ભશદ્અુંળ ેયૅળનર શતાું. 

યવેરના ઉયક્ત અલતયણ એભની 
ઔૉરભભાુંથી એઔ નટ્ફુઔભાું ઉતાયેરા, એભાું 
ઔૉરભની તાયીકન વન્દબવ ટ્ાુંક્મ નથી. ભેં ‘નમા 
ભાખવ’ વુંબાળુ્ું એ અખાઉથી યભણબાઈને લાુંચત 
થમેર, તેથી આભ ફન્મુું છ.ે.. ત્રીજા અલતયણભાું 
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લેદનાના જ ેઆતવનાદની લાત ઔશેલાભાું આલી છ ે
તે ભાયા દીરભાું વતત લરલામાું ઔયે છ.ે ‘નમા 
ભાખવ’ દ્વાયા એને લાચા આલાની ઔળીળ ઔરું  છુું 
ણ એનાથી વુંત નથી થત. તીવ્ર વુંતા અન ે
શતાળા ણ ગણી લકત ગેયી લે છ.ે.. એભાુંથી 
એઔ જાતનુું ભુંથન ચારે છ ે અન ે આયમ્બામ છ ે
બીન્ન બીન્ન ગટ્ના અન ે પ્રશ્નના યૅળનર 
જલાફ ભેલલાની કજ... 

ક્માયેઔ એઔાુંતની ભાું ભને એલુું રાખતુું ઔે 
યૅળનારીસ્ટ્ થલુું એ દયેઔને વામ નશીં, એ એઔ 
જાતની ‘રક્ઝયી’ છ.ે કેડતુ દેલુું ઔયીને ફીમાયણ, 
કાતય, યાવામણીઔ દલા રાલ ે છી લયવાદને 
અબાલે ઔળુું ાઔે નશીં અન ે અન્તે એને 
આતભશતમા ઔયલાની પયજ ડ!ે શુું એને વભજાલુું 



રૅશનાલીઝમ : નવલાાં મુક્તીનાાં ગાન...             http://govindmaru.com              20 

ઔે, ેવીપીઔ ભશાવાખયભાું ‘અરનીન’ની ગટ્ના 
થામ છ ે અન ે લયવાદ લયવ ે છ.ે એને શલ ે
અતીલૃષ્ટ્ી ભાટ્ ે ‘ગ્રફર લભીુંખ’ અને ઔુદયતની 
અવભતુરાનુું ઔાયણ આુું. ગટ્તાું જતાું જ ુંખર, 
લધતાું જતાું લાશનભાુંથી પેંઔાત ઔાફવન લામુ 
‘ઝન’ ઔલચભાું ખાફડુું ાડ ેછ ેતેથી ૃથ્લી ય 
વીધા યાજાુંફરી ઔીયણ ડ ે છ;ે ફયપના 
ગ્રૅવીમવવ ખાે છ ેલખેયે લખેયે ઔશુું ... કેડતુના 
દીભાખભા આ ફધી લાત ઉતયતી નથી અને ઔશે 
છ,ે ‘બાઈ! ફીજુ ું ફધુું ત ઠીઔ... તભે ઔશ છ ત ે
વાચુુંમ શળ;ે ણ ભાયી જભીનથી ત્રણ–ચાય 
કેતયલા દુય ત ાઔ રશેયામ છ.ે ઔુદયત ભને જ 
ઔેભ વજા ઔયે છ?ે 
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આ યીસ્થીતીભાું ઔુંઈઔને ઔુંઈ આશ્વાવન 
ભેલલા કાતય કેડતુ ઈશ્વયલાદી થળે અથલા ત 
દેલાને રીધે આગાત ઔયળે... જે ખબવશ્રીભન્ત 
શમ; વભૃદ્ધ જીલન જીલી ળઔે એલી જભેની 
સ્થીતી શમ; ભધ્મભ લખવભાું ણ તભાભ 
જરયીમાત ુયી થઈ ળઔે એલી વરાભત, ઉંચા 

દયભામાલાી નઔયી શમ, આલતીઔારની ચીંતા 
ન શમ અન ેનીલૃત્તીભાું ણ વારું  ેન્ળન ભતુું 
શમ; ળીક્ષણ – આયગ્મ – આલાવ લખેયે અુંખે 
ચીંતાભુક્ત શમ તે ભાટ્ ે આજના જભાનાભાું 
‘યૅળનર’ થલુું વશજ છ;ે એલી ‘રઔઝયી’ તે 

બખલી ળઔે છ!ે ફીજી ફાજુ બરેન ે છી 
વુંખ્માભાું શમ, શુું  એલા ઔેટ્રાઔ વાથીને 
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કુું છુું ઔે જે આથીઔ દૃષ્ટ્ીએ લુંચીત લખવના 

શમ, અલ્ળીક્ષીત શમ અને છતાું ‘યૅળનર’ 
શમ... એભના થઔી ‘યૅળનારીઝભ’નુું બલીષ્મ 
ઉજુું છ!ે 

ધભવ અને વમ્પ્રદામ માવમલાચી ળબ્દ નથી 
છતાું માવમ તયીઔે લયામ છ,ે એભાું ાતી 
બેદયેકા છ;ે ‘ળીક્ષણ’ અને ‘ઔેલણી’ ળબ્દ લચ્ચે 
છ ેતલેી! આજ ેવામ્પ્રદામીઔ તત્ત્લ જ વભાજ ય 
શાલી થઈ ખમા છ ેઅન ેતે તથા યાજઔાયણી 
જ ે ઔાુંઈ ઔયી યહ્ા છ ે ત ે ધભવન ે નાભે જ ઔયે છ!ે 
યૅળનર થલાભાું આ ઔશેલાત ધભવ આડકીરીર 
ફને છ.ે આ અુંઔભાું જ ેભશાનુબલ અને ચીંતઔની 
લાત યજુ ઔયી છ ે એન ે આતભવાત્ ઔયીએ ત 
ધભવસ્થાનના થ્થય ાછ અફજો રીમા 
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લેડપાતાું ફચે. આજ ે ધભવસ્થાન ુયતા પ્રભાણભાું 
છ.ે એની ાછ કચાવતા નાણાું ળાાના યડા 
અને ળોચારમના ફાુંધઔાભ ાછ, ળીક્ષણ અન ે
આયગ્મ વેલા ાછ તભે જ ફયેજખાયી, 
બુકભય શટ્ાલલા ાછ કચાવલા જોઈએ. 
ુંડીત–ખુર–ભોરલી–ાદયી ધભવને નાભ ે
જ ે રશી લશેલડાલ ેછ ે ત ેફન્ધ થામ; ધભવને નાભ ે
થતાું મુદ્ધ અન ેયભકાણ ન થામ; ધભવને નાભે થતી 
વ્મથવ ભયણત્તય ક્રીમા ફન્ધ થામ; ચક્કવ 
તીથીએ રાક રઔ દમાત્રા ઔયીન ે ધભવસ્થાન 
ય ઉભટ્ી ડ ેછ ેત ેફન્ધ થામ; ઔુયીલાજો, ાકુંડ, 
ધુભાું યખદાતુું ળુદ્ધ ગી, રશીમા યથમાત્રા, 
અન્ધશ્રદ્ધાને ઔાયણે થતા અનથો, દેલદાવી જલેી 
ઔરુંઔર પ્રથા લખેયે લખેયે ણ ફન્ધ થામ. આભ 
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યૅળનારીટ્ી વ્મક્તીથી ઔુટ્મુ્ફ અન ે વભગ્ર વભાજ 
વુધી લીસ્તયે ત ેજરયી છ.ે 

લીનફાએ એલુું ઔહ્ાનુું સ્ભયણ છ ે ઔે, 
‘વ્મક્તીન ધભવ જન્ભઆધાયીત ન શલ જોઈએ. 
વ્મક્તી ુખ્તલમની થામ છી એન ેજ નીણવમ રલેા 
દ ઔે એન ેઔમ ધભવ અનાલલ છ!ે’ આલુું થામ ત 
ળક્મ છ ે ઔે વ્મક્તી શારના ઔઈ ણ વુંખઠીત 
ધભવથી દુય યશે; તે અધભી નશીં ણ નીધભી – 
નીયીશ્વયલાદી થામ. ‘નમા ભાખવ’ના એઔ લમલૃદ્ધ 
લાચઔ (શાર દીલુંખત) ઔૃષ્ણાયાભ ઠાઔય આજ ેમાદ 
આલે છ.ે તે અનાભતલીયધી તપાન દયમ્માન 
એટ્રાું અઔાઈ ખમેરા ઔે એભણે જાશેય ઔયેરુું ઔે, 
‘શુું  શીન્દુ ધભવન તમાખ ઔરું  છુું. ઔઈ ભાનલીમ ધભવ 
જડળે ત સ્લીઔાયીળ, નશીં ત નીધભી યશીળ!’ 
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 આટ્આટ્રાું પ્રશ્ન અને અનીષ્ટ્ન વાભન 
ઔયલાભાું લીજ્ઞાન અલશ્મ લશાયે આલી ળઔે. લીજ્ઞાન 
એટ્રે લીળીષ્ટ્ પ્રઔાયનુું જ્ઞાન અને ત ે પ્રતમક્ષ 
અનુબલ અને નીયીક્ષણથી યચામેરુું છ.ે લી, 
લીજ્ઞાનની લીળેતા વ્મલસ્થા અને નીમભભાું 
વભામેરી છ.ે એઔ જભાનાન ખપુાલાવી ભાનલ 
ચન્દ્ર ય જઈ શોંચ્મ છ ે અને ટ્ઔૅનરૉજી 
લીઔવાલત યહ્ છ.ે અલઔાળના ખુઢ યશસ્મ 
ઉઔેરલાથી ભાુંડીને મન્ત્રભાનલ અને ‘ક્રનીંખ’ 
વુધી એણે શયણપા બયી છ.ે આભ શલા છતાું 
એણે ‘યૅળનર’ થમા લખય ચારલાનુું નથી. અખાઉ 
વુંતાનની રુંખાય રાખતી અને ‘ભાણવ બખુ્મ 
બરે ઉઠ ે ણ બુખ્મ વલુાન નથી’ એલી 
ભાનવીઔતા શતી. આજ ેએભાું યીલતવન આવ્મુું છ.ે 
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દમ્તી વન્તતીનીમભનના વાધન લાયતા 
થમા છ.ે કેડતુ તાની ‘લીલઔેફદુ્ધી’થી ઔેટ્રીઔ 
આત્તી નીલાયી ળઔે એભ છ.ે તાને ભાટ્ ે
વજીલકેતી રાબઔાયઔ છ ે ઔે ઔેભ, જવુંગ્રશની 
દ્ધતી, ચેઔડભે, ડરી ઈયીખળેનથી ભાુંડીન ે
શેક્ટ્યદીઠ ઉતાદન ઔઈ યીત ે લધાયલુું, ઔમ ાઔ 
રેલ ઔે જથેી એના વાયા બાલ ભી ળઔે, 
વીંચાઈના ાણીન વભુચીત ઉમખ લખેયે અુંખ ે
તાની લીલેઔફદુ્ધી લાયીને ભાખવ ઔાઢત થમ છ.ે 
જભીનનુું ધલાણ અટ્ઔાલલા ાાફન્ધી, ઔુલાના 
ાણી યીચાજ વ ઔયલાની ટ્ઔૅનરૉજી, લૈઔલ્ીઔ ઉજાવ 
તયીઔે લનચક્કી – વુમવઉજાવ – ફામખેવથી 
ભાુંડીને ફામટ્ઔૅનરૉજી બણી લત થમ છ.ે 
લૈજ્ઞાનીઔ અબીખભ જ એન ે જીલાડળે. જીલનના 
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દયેઔ કે્ષત્રભાું યૅળનારીઝભ ઔેટ્રુું ઉમખી થઈ ળઔે 
એના અનેઔ ઉદાશયણ આી ળઔામ. ભાનલીએ 
કુલ્લુું દીભાખ યાકીન ેતાની ‘લીલઔેફુદ્ધી’થી ઔાભ 
ઔયલુું જોઈએ. વશુ ઔઈ ઔઈ યીતે વુકી થામ અન ે
જીલન ઉધ્લવખાભી ફન ેએલા પ્રમાવ ઔયલા જોઈએ. 
લીનફાએ ઔશેરુું ઔે, ‘શલ ે યાજનીતી અન ે ધભવના 
દીલવ ુયા થમા; લીજ્ઞાન અન ેઅધ્માતભના દીલવ 
આવ્મા છ.ે..’ અધ્માતભ ળબ્દ ણ યૅળનારીસ્ટ્ ભાટ્ ે
ઔેટ્રીઔ ખેયવભજ ઉબી ઔયે એલ છ ેએટ્ર ે21ભી 
વદીભાું એલુું ઔશી ળઔામ ઔે શલ ે લીજ્ઞાન અન ે
યૅળનારીઝભના દીલવ આવ્મા છ!ે 

♦ 

આ ુસ્તઔભાું ડૉ. ફી. એ. યીકે 
‘યૅળનારીઝભ’ અુંખે વ્માખ્મા ઔયી છ.ે ‘યૅળનર’ 
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ળબ્દ યથી ‘યૅળનારીઝભ’ – ‘યૅળનારીસ્ટ્’ 
ળબ્દ અલતમાવ છ;ે યન્તુ લધુ પ્રચરીત 
‘યૅળનારીઝભ’ – ‘યૅળનારીસ્ટ્’ ળબ્દ છ.ે અશીં 
તે ફન્નેન ઉમખ ઔમો છ.ે યભણબાઈએ 
ભાનલ–સ્લબાલના ખુણદ ચીંધી ફતાલીને ચચાવ 
ઔયી છ.ે દયેઔ યૅળનર નાસ્તીઔ શમ; યન્તુ 

દયેઔ નાસ્તીઔ યૅળનર શમ જ એલુું નથી એ 
ભુદ્દ ણ એભણે સ્ષ્ટ્ ઔયી આપમ છ.ે અન્મ 
ભશાનુબલ – ભીત્રએ ણ જુદા જુદા ાવા, 
લૈજ્ઞાનીઔ અબીખભ લખેયે ભુદ્દાની વ–યવ 
ચચાવ ઔયી છ.ે વમ્પ્રદામલાદીન વભાજજીલન 

ય એટ્ર ફધ બયડ છ ે ઔે ધભવ અને ઈશ્વય 
અુંખેની ચચાવ ગણી થઈ છ.ે ક્માુંઔ ક્માુંઔ 
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આતભા–યભાતભાના ઉલ્લેક જોલા ભળે; 
યન્તુ એના રેકઔન ઔેન્દ્રલતી લીચાય 
‘ભાનલતા’ અને ‘ભાનલલાદ’ ઔઈ યીતે ભજફુત 
ફને એ લાત ભશતલની છ.ે અશીં જ ે રેક યજુ 
થમા છ ે તેના ઔતાવ યૅળનર શતા/છ ે એલુું 
તાયણ ઔાઢલાની જરયત નથી. ઉ.ત., પ્રા. 

ભખનબાઈ જો. ટ્રેે ખાુંધી દળવનના એઔ 
નાનઔડા અુંખની ચચાવ ઔયી છ.ે ખાુંધીજી અશીંની 
વ્માખ્મા ભુજફ યૅળનર ખણામ નશીં; યન્તુ આ 
ચચાવ ફુદ્ધ–ભશાલીયના ચીંતનન ે ઔેન્દ્રભાું યાકીને 
થઈ છ.ે ફીજુ ું, (1) નાસ્તીઔ ખયા વાથેની ચચાવ 

ફાદ ‘ઈશ્વય વતમ છ’ેભાુંથી ‘વતમ ઈશ્વય છ’ે 
એલી ભાન્મતા ય ખાુંધીજી આવ્માું; (2) ‘ભાય 
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યાભ યાજા દળયથન યાભ નથી’ એલુું એભનુું 
ઔથન; (3) ઔસ્તુયફા જખન્નાથુયીના ભન્દીયભાું 
ખમા તમાયે ખાુંધીજીન આક્રળ તેભ જ (4) એ 
જભાનાભાું અસ્ૃશ્મતાનીલાયણ અુંખેની એભની 
ઝુમ્ફેળ લખેયે ભુદ્દાને ઔાયણે ખાુંધીજી લખય 
‘નમા ભાખવ’ લીળેાુંઔ અધુય ખણાત! વ ટ્ઔા 

યૅળનર વ્મક્તી જ યૅળનારીઝભની ચચાવ ઔયી 
ળઔે એલ દુયાગ્રશ આ ચલને આખ 
લધાયલાભાું અડચણર થળે. 

બાઈ એન. લી. ચાલડાના રેકભાું એઔ જ 
‘ઈ’ અને ‘ઉ’લાી યૅળનર જોડણીની લાત 

છડેલાભાું આલી છ.ે ઉંઝાના વમ્ભેરનભાું શુું 
શાજય યહ્ શત. એભાું બાાળાસ્ત્રીએ જ ે



રૅશનાલીઝમ : નવલાાં મુક્તીનાાં ગાન...             http://govindmaru.com              31 

ચચાવ ઔયી, ઠયાલ વાય ઔમો એને અનુરક્ષીને 
‘નમા ભાખવ’ભાું તયત જ અભ ે અભર ઔમો. 
યભણબાઈએ એને ‘યૅળનર જોડણી’ ઔશી છ.ે 
ખાુંધીજીએ ‘શલે છી ઔઈને સ્લેચ્છાએ જોડણી 
ઔયલાન અધીઔાય નથી’ એલુું આકુદ રાખે 
એલુું લીધાન ઔમુું છ;ે છતાું એભણે જોડણીકે્ષત્રે 

વુધાયા ઔયલાની ભનાઈ પયભાલી નથી. 
જીન્દખીબય જણે ે બાા ળીકલી છ ે એલા 
બાાળાસ્ત્રીએ વુચવ્મુું; 21ભી વદીભાું ગણી 
બાા નાળ ાભલાની છ ે(શભણાું ક્માુંઔ લાુંચ્મુું 
ઔે દય 15 દીલવે એઔ બાા નાળ ાભી યશી 

છ)ે; અુંગ્રજેી ભાધ્મભની ળાા લધતાું 
ખુજયાતી બાાનુું ભશત્ત્લ ગટ્તુું જામ છ,ે ‘એ 
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ફધુું ત ઠીઔ... ણ વયતા કાતયેમ આ વુધાય 
ઔયલ જોઈએ. અભાયા વાથી અને ખુજયાત 
મુનીલવીટ્ીના ખુજયાતી બાાલીબાખના લડા 
પ્રા. મખેન્દ્ર વ્માવ ત ડઔાય પેંઔે છ ે ઔે, 
‘યતીરાર નામઔ જલેાું એઔ–ફે અલાદને ફાદ 
ઔયીને, શુું  એઔ યીચ્છદે ફરુું અને જાણીતા 

વાશીતમઔાય એને વાચી જોડણીભાું રકી આે 
ત આ આુંદરનભાુંથી નીઔી જઈળ!’ વાથવ 
જોડણીઔળન શેર નીમભ જ એલ છ ે ઔે 
તતવમ્ ળબ્દની જોડણી વુંસ્ઔૃત ભુજફ જ 
ઔયલી. એન અથવ એ જ ઔે એટ્રા ળબ્દ 

ખકલા, એની ાછ ઔળમ તઔવ નથી. ફુદ્ધ–
ભશાલીયે એભન વુંદેળ દેલબાા વુંસ્ઔૃતભાું નથી 
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આપમ. ખાુંધીજી જીલતાું શત ત એભણ ે ણ 
યૅળનર એલી ‘ઉંઝા જોડણી’ અનાલલાની 
શાઔર ઔયી શત; જો ઔે આલી ઔલ્ના એમ 
ઈયૅળનર છ!ે 

♦ 

વાથી, યૅળનારીઝભ અુંખે એટ્એટ્રુું 
રકામુું છ,ે પ્રખટ્ થમુું છ ે ઔે અશીં ત ભાત્ર 
આચભન જ થઈ ળક્મુું છ.ે અનેઔ રેકઔના 
ુસ્તઔભાુંથી અશીં ૃષ્ઠભમાવદાને ઔાયણે ઔુંઈ રઈ 
ળઔામુું નથી, એભની ભાપી ભાુંખુ છુું. 

યૅળનર થલુું એ વશેરુું નથી. ક્માુંમ ણ 
જયા વયક વુધાયાન પ્રમાવ થામ એટ્રે એ 
ઔયનાય ય રઔ તટુ્ી ડ ે છ.ે ધભવખુર બ્રુન ે
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વશેજ અણખભતી ચચાવ છડેી એભાું ત 
કબાટ્ ભચી ખમેર... 

બુ્રનને દેશાુંતદુંડની ળીક્ષા પયભાલત 
ચુઔાદ તા. 8 પેબુ્રઆયી, 1600ના દીલવે લાુંચી 
વમ્બાલામ. તત્ત્લજ્ઞાનના વલવપ્રથભ ળશીદ 
વક્રટે્ીવના ભુઔદ્દભાની જાણે માદ આત શમ 

તેભ બ્રુનએ તે લકતે તેના ન્મામાધીળને 
નીબવમણે વમ્ફધતાું ઔશેરુું, ‘ભને આ ચુઔાદ 
વાુંબલાભાું જટે્ર ડય રાખે છ,ે તેના ઔયતાું 
ઔદાચ તભને ત ેચઔુાદ આલાભાું લધુ ડય રાખ ે
છ.ે’ 

બ્રુનને જીલત વખાલી દેલામેર... 
● 
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2 

યૅળનારીઝભ, લૃત્તી અને વદ્ખુણ 
–યભણરાર ાઠઔ 

અનકુ્રભણીકા 

નૈતીઔ ભુલ્મ મા ભાનલીમ વદ્ખણુના કે્ષત્રે 
ધભે એલ ત ઈજાય ઠઔી ફેવાડ્ છ ેઔે, જીલન 
યતલેના તઔવુત તથા લીલેઔુત અબીખભન 

બાલાતભઔ અથવ તથા રક્ષ્માથવ વભજલા– 
વભજાલલાનુું અતમન્ત ભુશ્ઔેર ફની યહ્ુું છ.ે 
નીતીભુલ્મને ધભે જાણે ઔે એલાું ચાલી ાડ્ાું 
છ ે ઔે, નીતી ભાનલવુકની લીયધી ફની ખઈ છ ે
અથલા ત ભાનલીની ઉચ્ચતભ નતૈીઔ બાલના 

નીયેક્ષ ફની યશેલાને ફદરે, જાણ ે ઔે 
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ધભાવજ્ઞાના યીણાભ રે પ્રલતે છ.ે જથેી એ 
વદ્ખુણ ઔે એલી નીતીભત્તા અાથીલ રક્ષણ 
ખણાઈ ખમાું છ ે અને તેન ે ભનુષ્મની શોંચની 
ફશાયનાું રેકલાભાું આલે છ.ે દા.ત., ઔઈ 
ઉચ્ચાલસ્થાની અનુબુતી એટ્રે ઔળાઔ અરોઔીઔ 
તત્ત્લનુું ધ્માન ઔયલાથી પ્રાપ્ત થતી ભાનવીઔ 

અલસ્થા; બક્તી એટ્ર ેભાનલીથી ઉચ્ચતય એલા 
ઔઈ અખચય તત્ત્લ યતલેની લપાદાયી તથા 
વભવણ બાલન રાખણીભમ અનુબલ; વભાદય 
એટ્રે ઔઈ યભ તત્ત્લ વભક્ષ ગુુંટ્ણીમે ડીને 
અનુબલાતી લીત્ર રાખણી અને ‘લીત્ર’ એટ્રે 

ણ આ ાથીલ ભનુષ્મ દ્વાયા અસ્ૃષ્ટ્ અન ે
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અસ્ૃશ્મ એલી, તેના પ્રતી ઔળામ વમ્ફન્ધ 
લીનાની ઔઈ ળુદ્ધતય અલસ્થા. 

યન્તુ એથી એ વતમન અસ્લીઔાય થામ છ ે
ઔે, ભાનલચીત્તની આ ફધી લાસ્તલીઔ બાલના 
છ;ે જ ેભનુષ્મને ભાટ્ ેઉન્ન્તીપે્રયઔ તથા ઉદાત્ત છ.ે 
એને ભાટ્ ે ધાભીઔ આદેળ પયભાલે છ ેએ યીતે, 

આતભતીયસ્ઔાયની મા શીણદની રાખણી 
અનુબલલાની ઔળી જરય જ નથી અથલા ત 
ઔઈ અરોઔીઔ, યભ તત્ત્લના અસ્તીતલના 
વલીઔાયની ણ આલશ્મઔતા નથી. 

–આઈન યેન્ડ (ધ પાઉન્ટ્નશેડ) 

ભાનલભુલ્મન વભાદય ઔયનાયી, આ 
વદીની એઔ શ્રેષ્ઠ ભાનલતાલાદી, યૅળનારીસ્ટ્ 
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રેકીઔા આઈન યેન્ડનુું રાુંફુ લીધાન જો વભજલુું 
ભુશ્ઔેર રાખે ત એઔ જ લાક્મભાું એ સ્ષ્ટ્ ઔયી 
દઉં ઔે, આતભખોયલ, બક્તી, વભાદય મા 
લીત્રતા જલેા ભાનલીમ વદ્ખુણ ઔેલલા ભાટ્ ે
ઈશ્વયભાું ભાનલાની મા ત ધભવના આશ્રમ રેલાની 
ઔળી જ અનીલામવતા નથી. અથાવત્ આ ફધી 

ઉચ્ચ લીબાલનાની ભાનલવભાજભાું નીયેક્ષ 
પ્રતીષ્ઠા ઔયલી એ જ લધુ રાબદામઔ ઔતવવ્મ છ.ે 
દા.ત. એઔ વ્મક્તી આસ્તીઔ ઔે પ્રબુબક્ત થમા 
લીના જ. નમ્ર શઈ ળઔે, પ્રાભાણીઔ ફની ળઔે 
ઈતમાદી. 

અભદાલાદથી એઔ લાચઔભીત્રન ત્ર છ ેઔે, 
‘ળુું યૅળનારીસ્ટ્ ુર ઈષ્માવ, દ્વે, અશમ્ જલેા 
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દુખુવણ ધયાલત શઈ ળઔે?’ ુય ત્ર લાુંચતાું 
ઔુંઈઔ એલી પ્રતીતી થામ છ ેઔે, આ પ્રશ્નઔતાવ ભીત્ર 
ઔળાઔ એલા અનુબલે વ્મથીત છ.ે એના જલાફભાું 
ભાયે વલવપ્રથભ ત એ જણાલલાનુું ઔે, ઈષ્માવ, દ્વે 
જલેી લૃત્તીને ણ ભાનલવશજ રાખણી ભાની 
સ્લીઔાયી ર! આ ણ એઔ યૅળનર અબીખભ 

છ–ે ત તભાયી વ્મથા દયુ થઈ જળે. દા.ત., 
ફાઔ વમ્ુણવ સ્લાથી પ્રાણી છ.ે તાની ઔુદયતી 
લૃત્તીને ુયેુરું  આધીન યશીને જ લતે છ;ે જભે 
ઔે એને ઔુંઈઔ આ ત એ તભાયા પ્રતી 
આવક્તી, ભભતા દાકલે; ઈનઔાય ત ક્રધ ઔયે, 

ફીજાનુું લધુું વારું  દેકાતાું, ઈષ્માવ–સ્ધાવન બાલ 
અનુબલે, બુક રાખે ત ઝુુંટ્લી રે; એઔરુું એઔરુું 
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કાઈ જામ ને ફીજાને ન આે લખેયે. યન્ત ુ
એથી લડીર વ્મથા નથી અનુબલતા; ઉરટ્ા 
આનન્દ ભાણે છ.ે ઔાયણ ઔે આણ ેસ્લીઔાયીને જ 
ચારીએ છીએ ઔે ફાઔની આલી ફધી 
રાખણી તેના લીઔવીત ભાનવની જ દ્યતઔ 
છ.ે ત ભીત્ર, વભજી ર ઔે, આ ભાનલવભાજભાું 

ઔેટ્રાુંઔ ઉમ્ભયરામઔ ફાઔ ણ લીચાયતાું શમ 
છ.ે 

ફીજી એઔ લાતની સ્ષ્ટ્તા ણ અત્રે 
જરયી છ ે ઔે, નાસ્તીઔ અને યૅળનારીસ્ટ્ લચ્ચે 
ડીગ્રીન ણ ભશતલન બેદ છ.ે અથાવત્ 

યૅળનારીસ્ટ્ અચુઔ નાસ્તીઔ શમ; યન્ત ુ
નાસ્તીઔ ભાણવ યૅળનારીસ્ટ્ શમ, મા ન ણ 
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શમ. ભતરફ ઔે નાસ્તીઔતા એ યૅળનારીઝભન 
એઔ અુંળ ભાત્ર છ.ે ફીજા ળબ્દભાું વભજાલુું ત, 
યૅળનારીઝભ નાસ્તીઔતાથી એઔ ખથીમુું ઉંચી, 
દળાુંખુર ઉધ્લવ અલસ્થા છ.ે અથાવત્ ઔઈ 
ભનુષ્મની યભ તત્ત્લ, દૈલી ળક્તીભાુંથી શ્રદ્ધા 
ઉઠી જામ; છતાું ઈતય ભાનલીમ ઔે પ્રાણીવશજ 

લૃત્તી તે તમાખી ન ળઔે તમાયે એ નાસ્તીઔ 
ઔશેલામ; યન્તુ યૅળનારીસ્ટ્ નશીં. ધભવગ્રન્થભાું 
સ્થીતપ્રજ્ઞનાું જ ેરક્ષણ આલાભાું આવ્માું છ ેએ 
ુણ્મ ઔભાલા ભાટ્નેી તશ્ચમાવ નથી; ફરઔે 
એભાુંનાું અભુઔ ઉચ્ચતભ ભાનલીમ વદ્ખુણ છ:ે 

જ ેફશેતય, વુકી–ળાુંત વભાજની સ્થાના અથે 
નાખયીઔે ઔેલલા જરયી ફની યશે છ.ે દા.ત., ‘ન 
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દૃષ્ટ્ી, ન ઔાુંક્ષતી’ – સ્થીતપ્રજ્ઞ ભાણવ ઔળાની 
ઝુંકના–રારવા ણ નથી યાકત. આ ઔેલી 
ભશાન, વુકદ ભાનવીઔ અલસ્થા છ!ે જો તભાભ 
નાખયીઔ આલ ખુણ ઔેલે ત વભાજ ઔેલ 
નીરદ્રલી, ળાુંતપ્રળાુંત, નીશ્ચીંત તથા તુચ્છતાથી 
ય ફની યશે! આલા ભુલ્મલાન વદ્ખુણને ધભવના 

કે્ષત્રન ઈજાય ફનાલી યાકલાથી, તેના પ્રતમે 
વાભાન્મ ભાનલીના ચીત્તભાું એઔ પ્રઔાયની 
અપ્રાપમતાની રાખણી જન્ભે છ.ે એને ફદર ે
યૅળનારીઝભ એભ બાયુલવઔ પ્રતીાદન ઔયે છ ે
ઔે, આ ત ભાનલ વુંસ્ઔાયનુું કે્ષત્ર છ ે અને એ 

ળક્મ છ,ે પ્રાપમ છ,ે એટ્રુું જ નશીં, ુણવ વુકી 
વભાજની સ્થાના ભાટ્ ે ત ે અનીલામવ ણ છ.ે 
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જોઔે સ્થીતપ્રજ્ઞનાું ફધાું રક્ષણ સ્લીઔામવ ન 
ખણામ, ઔાયણ ઔે અભઔુ ખણુરક્ષણ વેલનાય 
ભાનલી છી જડ – થ્થયલત્ ફની યશે. 

શલે ઔુદયતી એટ્રે ઔે પ્રઔૃતીદત્ત લૃત્તીના 
ણ ફે પ્રઔાય મથાથવ વભજી રેલા ગટ્ ે: એઔ છ ે
તે જીલન ટ્ઔાલલા ભાટ્નેી અનીલામવ ઈચ્છા 

અને ફીજો પ્રઔાય તે પ્રાણીવશજ, ભાનલવશજ 
નીફવતા. અત્રે પ્રાણીવશજ અન ે
ભાનલવશજ લચ્ચેન વુક્ષ્ભ બદે ણ સ્ષ્ટ્ ઔયી 
રઈએ : ભનુષ્મ ણ એઔ પ્રાણી જ છ;ે છતાું 
ભુખ્મ ભશત્ત્લન બેદ એ છ ેઔે, ભાનલીનુું ભાનવીઔ 

જખત કુફ જ વુલીઔવીત છ,ે યીણાભે પ્રાણી–
અલસ્થાભાું જ ેલૃત્તી એનાભાું વુક્ષ્ભ તથા અલ્ 
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પ્રભાણભાું યશેરી શતી તે ણ ઉતક્રાુંતીની વાથે 
ગણી લધુ લીઔાવ ાભી; જનેા રાબારાબ ણ 
પ્રઔટ્ થમા. દા.ત., દમા જલેી લૃત્તીન લીઔાવ 
થતાું, ભાનલ યશીતચીન્તઔ તથા શભદદવ ફન્મ; 
ત ફીજી ફાજુ, ક્રધ જલેી રાખણી લીઔવતાું 
ભનુષ્મ ગણ લધુ કુ્રય તથા યીડનલૃત્તીલા 

ણ ફની યહ્ લખેયે. શલે વભાજ ભાટ્ ે ઔઈ 
લૃત્તી શીતઔાયી છ ેઅન ેઔઈ શાનીઔતાવ છ ેએ 
મથાથવ પ્રભાણલા ભાટ્ ે લીચાયળક્તી, તઔવળક્તી, 
લીલેઔળક્તી આલશ્મઔ છ.ે ઔેટ્રાઔ અગ્રણી જ 
એ નક્કી ઔયે અને છી ઔેલ ા–ુણ્મના 

ામા ઉય એન ઉદેળ આે તમાયે એ ધભવ 
ફને; જ્માયે એના ખુણધભવ વમ્ુણવ પ્રભાણી, એનુું 
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નીયેક્ષ ભુલ્મ ુયસ્ઔાયે તે યૅળનારીઝભ ઔશેલામ. 
આભ યૅળનારીઝભ અને ધભવનુું ઔામવ વભાજના 
વન્દબે, ઐશીઔ વુકળાુંતીની દૃષ્ટ્ીએ ત એઔ જ 
છ;ે પયઔ ભાત્ર ાયરોઔીઔતાન યશે છ.ે 
યૅળનારીઝભ આ રઔથી ય એલા ઈતય રઔભાું 
ભાનત નથી ઔે એની તથા આલતા જન્ભની 

પીઔય ઔયત નથી. જોઔે, ઔેટ્રાઔ ધભો ણ 
ઐશીઔતાલાદી છ ેજ. 

ફીજો ગણ લધુ ભશત્ત્લન બેદ તે એ ઔે, 
ધભવ ચુસ્ત ઉદેળરે પ્રચાયલાભાું આલત 
શલાથી એભાું યીલતવન-ળીરતાન વમ્ુણવ 

ઈનઔાય પ્રલતે છ.ે શલે ઔઈ ણ ભનુષ્મનુું દળવન 
વલાુંખવમ્ુણવ ત વુંબલ ે જ નશીં; એથી 
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સ્થાઔની ભમાવદા તથા ઉણી દૃષ્ટ્ીને ઔાયણ ે
અથલા ત તતઔારીનતાને યીણાભે ઔેટ્રાુંઔ 
અનીષ્ટ્ ણ ધભવભાું પ્રલેળી ખમા શમ છ;ે જને ે
ફદરી નાુંકલાભાું મા દુય ઔયી દેલાભાું તે નથી 
ભાનત. જ્માયે યૅળનારીઝભ વાભાજીઔ, ઐશીઔ 
રાબારાબને જ સ્લીઔાયત શઈ ઔઈ ણ ઔભવ 

મા ભાન્મતાની ઔારવાેક્ષતા ળધત જ યશે છ ે
અને તદનુવાય યીલતવનને આલઔાયે છ.ે જોઔે 
ધભવકે્ષતે્ર ણ વુધાયઔ ાઔે જ છ.ે 

શલે પ્રઔૃતીદત્ત–નૈવખીઔ લૃત્તીના ફે 
પ્રઔાયબેદની લાત ઔયીએ : એ છ,ે (1) જીલન 

ટ્ઔાલલા–વુંલધવલા ભાટ્નેી અનીલામવ લૃત્તી અને 
(2) આનુુંખીઔ મા ેટ્ાલૃત્તી; જ ે શમ્ભેળાું 
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જીલન ટ્ઔાલલાની દૃષ્ટ્ીએ અનીલામવ નથી, ફરઔે 
ક્લચીત્ ત જીલન ભાટ્ ેશાનીઔાયઔ ફની યશે છ.ે 
અરફત્ત, આલી ઔેટ્રીઔ અનચુીત લૃત્તીનાું 
ભુ ત ભુબુત યીતે ેરી જીલન ટ્ઔાલલાની 
ઈચ્છાભાું જ ડરેાું જોલા ભળે. દા.ત., ક્રધ એ 
બમ તથા યક્ષણની લૃત્તીની જ એઔ ળાકા છ.ે 

જીલન ટ્ઔાલલા–વુંલધવલાની ભુબુત 
લૃત્તી તે આશાય, ભૈથુન અને બમ. આ ત્રણ 
લૃત્તીન સ્લીઔાય ધભવ તથા યૅળનારીઝભ 
ઉબમે ઔયલ જ યહ્; ઔાયણ ઔે એના લીના આ 
ૃથ્લીટ્ ેજીલન ળક્મ જ ફને નશીં. જ્માયે ઈતય 

આનુુંખીઔ ઔે ેટ્ાલૃત્તી તે ચક્કવ પ્રઔાયના 
ભાનવીઔ લીઔાય છ;ે જલેા ઔે ક્રધ, રબ, ભશ, 
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ઈષ્માવ, દ્વે, દમા, ઉદાયતા લખેયે; જનેા ફે ેટ્ા 
લીબાખ ાડીએ ત વાયી અને કયાફ લૃત્તી 
સ્ષ્ટ્ જ છ ે ઔે ક્રધ, ઈષ્માવદી શાનીઔતાવ છ;ે 
જ્માયે દમા, ભામા, ઉદાયતા, વશાનુબુતી જલેી 
રાખણી વભાજ ભાટ્ ે શીતઔાયી છ.ે (નીદ્રા–
ઉંગન ઉલ્લેક એઔ નૈવખીઔ લૃત્તી તયીઔે ભેં અતે્ર 

એટ્રા ભાટ્ ે ટ્ાળ્ છ ે ઔે, વાભાજીઔ, વાભુશીઔ, 
જીલન વ્મલસ્થાભાું એનુું પ્રલતવન કાવ 
યીણાભઔાયી નથી.) 

આશાય તથા ભૈથુનની આલશ્મક્તા મા ત 
વુંત યતલે ધભવ અને યૅળનારીઝભન 

અબીખભ બીન્ન છ;ે છતાું ધભવ એઔ શઔીઔત ત 
સ્લીઔાયે જ છ ે ઔે, આ અનીલામવ એલી ઔુદયતી 
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લૃત્તીનુું યૅળનરાઈઝેળન ત થલુું જ જોઈએ 
અથાવત્ ભાનલવભાજભાું એનુું અનીમન્ત્રીત 
પ્રલતવન ત અુંધાધુુંધી જ વજ,ે ભાટ્ ેએ ત ભાન્મ 
યકામ જ નશીં. લી ભાનલી વુરચી ધયાલતુું 
પ્રાણી છ;ે એથી ણ તે અભુઔ ભમાવદા 
સ્લમભેલ સ્લીઔાયે છ.ે આભ છતાું; આલી 

લૃત્તીન વાભાન્મ યીતે બખ ફની જનાય પ્રતમે 
ધભવ અને યૅળનારીઝભનુું લરણ અરખ અરખ 
યશે છ.ે ધભવ એલી વ્મક્તીને તીયસ્ઔાયળે, ક્માુંઔ 
ત કુ્રય, અતીકુ્રય વજા પટ્ઔાયળે; જ્માયે 
યૅળનારીઝભ–લીલેઔફુદ્ધીલાદ તેને વશાનુબુતીથી 

વભજલાન પ્રમતન ઔયળે. જોઔે – ળ 
યજનીળ જલેા ખુરન ુંથ આજ ે ભશદુંળે 



રૅશનાલીઝમ : નવલાાં મુક્તીનાાં ગાન...             http://govindmaru.com              50 

ધાભીઔ ઔક્ષાન જ ફની યહ્ શલા છતાુંમ; એ 
આશાય તથા ભૈથુન ફાફતે નીમન્ત્રણલાદી નશીં; 
યન્તુ સ્લીઔાયલાદી શઈ યૅળનર અબીખભને 
ભત આલે છ.ે આલા ફીજા ણ ઔેટ્રાઔ ુંથ 
શતા અને છ ે જ. આ ભુદ્દ ગણી રાુંફી ચચાવ 
ભાુંખી રેત શઈ અત્રે સ્થવુંઔચલળ ભુરતલી 

જ યાકીએ. 
અન્મની ાવેન દાથવ તે પ્રાપ્ત ઔયી 

રેલા ભાટ્ ે આક્રભણ ઔયલુું – એ પ્રાણીવશજ 
ઈચ્છાલૃત્તી છ;ે યન્તુ ભાનલવભાજભાું આલી 
ઝુુંટ્ાઝુુંટ્, વુંસ્ઔૃતી તથા વુંસ્ઔાય ભજુફ પ્રતીફુંધીત 

છ.ે આથી અબાલલા ભાણવ જ્માયે આક્રભણ 
ઔયી ળઔત નથી અને તાની નીફવતાલળ 
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અન્મ ભાખવ ણ તે ઈચ્છીત પ્રાપ્ત ઔયી ળઔત 
નથી; તમાયે તે ઈષ્માવ–દ્વે ઔયે છ.ે અને નીન્દાદી 
ઔયીને વુંત રેલા ભથે છ.ે 

આભ ઈષ્માવ એ ઔાભ–ક્રધનુું લણવવુંઔય 
વુંતાન છ;ે જ ેફીરઔુર ફીનજરયી એલુું નુુંવઔ 
તથા આતભનાળઔ છ.ે ળેક્વીમયે એઔ સ્થે 

ઈષ્માવની બમાનઔતાનુું ફશુ વયવ લણવન ઔમુું છ.ે 
તે રકે છ ે : ઈષ્માવ એઔ એલુું રીરી આુંકલાુું 
યાક્ષવી પ્રાણી છ ે ઔે તે તે જ ે ભાુંવ કાઈને 
ણ ભેલે છ;ે એ જ ભાુંવને વતત ઠલ્મા ઔયે 
છ.ે ટ્ુુંઔભાું ઈષ્માવથી ઔઈ ણ ક્ષને ઔળ રાબ 

નથી, ફરઔે ફેઉ કે્ષ ઔેલ શાની છ,ે જો વતેજ 
લીલેઔફુદ્ધી લડ ે આટ્રી શઔીઔત મથાથવ વભજી 
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રઈએ ત આલી તુચ્છ નીફવતાથી વશેજ ે
ભુક્ત થઈ ળઔીએ અથાવત્ યૅળનારીઝભભાું 
ઈષ્માવદીને સ્થાન જ નથી. ધાભીઔ ઉદેળ, 
આતભળુદ્ધીના રાબારાબ ઔે ા–ુણ્મના 
ફદરાના લીઔલ્ે, જો યૅળનારીસ્ટ્ અબીખભથી 
આ સ્થીતીન રાબ ાભીએ ત એ વશજ–વાધ્મ 

ફની યશે. ટ્ુુંઔભાું ાઔ, વાચ યૅળનારીસ્ટ્ ઈષ્માવ, 
દ્વે, અશુંઔાય, ઔૃણતા જલેા ઔેલ શાનીઔાયઔ 
લીઔાયથી ફશુધા ભુક્ત શમ, શલ જ જોઈએ. 

[‘યભણભ્રભણ’ શ્રેણી ‘ઉંડા અન્ધાયેથી’ન આયમ્બન રેખ,  
પ્રકાળક : ળબ્દરક પ્રકાળન, ગાાંધી ભાગગ, ફારાશનુભાન ાવે, 
અભદાલાદ–380001] 

● 
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યૅળનારીઝભ એઔ લીચાયધાયા 
–ડૉ. ફી. એ. યીક 

અનકુ્રભણીકા 

Rationalism ળબ્દન ભુ ળબ્દ છ ે

Rational. Rational એટ્ર ે ફુદ્ધીનીષ્ઠ, Man 

is a Rational animal એલુું લીદ્વાનએ ઔહ્ુું છ.ે 
Rational ળબ્દ ઉયથી Rationality, 

Rationalist, Rationalism ળબ્દ ઉતયી 
આવ્મા છ.ે  

Rationalism ‘યૅળનારીઝભ’ દ આજ ે
આણે એઔ લૈચાયીઔ ચલ, લૈચાયીઔ 
અબીખભના વન્દબવભાું પ્રમજીએ છીએ. 
યૅળનારીઝભને ‘ફુદ્ધીલાદ’, ‘ફુદ્ધીનીષ્ઠા’, 
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‘તઔવલાદ’, ‘તઔવપ્રાભાણ્મલાદ’, ‘લીલેઔફુદ્ધીલાદ’ 
એલા જુદા જુદા ળબ્દ દ્વાયા વભજલાન પ્રમાવ 
થામ છ;ે યન્તુ યૅળનારીઝભ એટ્રે ભાત્ર 
ફુદ્ધીલાદ, ફુદ્ધીનીષ્ઠા (intellectualism) નશીં; 
ઔાયણ પ્રકય ફુદ્ધીળાી તેભ જ તે ફુદ્ધીુલવઔ 
લીચાયીને જ ે નીણવમ ઔયે છ ે એલુું ઔશેનાયા 

ભાણવ તટ્સ્થ, કુલ્લા ભનના શતા નથી. તે 
ગણીલાય વુંઔુચીત ભાનવ ધયાલતા શમ છ,ે 
લશેભ – અન્ધશ્રદ્ધાભાું યાચતા શમ છ.ે 
ઔેટ્રીઔલાય વાભાન્મ ફુદ્ધીળાી ઔે અબણ 
ભાણવ ણ યૅળનારીસ્ટ્ લરણ ધયાલતા શમ છ.ે 

યૅળનારીઝભ એટ્રે ભાત્ર તઔવલાદ ણ નશીં, 
યૅળનારીસ્ટ્ લીચાયપ્રક્રીમાભાું ઔાયણ–ઔામવ 
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વમ્ફન્ધ વભજલા ભાટ્ ે તઔવ (reasoning) ત 
ઔયલા જ ડ;ે યન્ત ુતાઔીઔ યીતે લીચાય ઔયનાય 
ભાણવ ાવે તઔવના આધાય ભાટ્નેી લીખત કટ્ી 
શમ, અધુયી શમ. લી, લઔીરની જભે ભાત્ર 
એઔક્ષી અનુઔુ લીખત યજુ ઔયી તઔવ ઔયલાભાું 
આલે તે યૅળનારીસ્ટ્ લીચાયક્રીમા નથી. 

યૅળનારીઝભને પ્રાભાણ્મલાદ (Logical) ઔશીએ, 
એટ્રે ઔે તઔવના પ્રભાણ, આધાય ઉય જ 
સ્લીઔાય ઔયલાભાું આલે છ;ે યન્તુ અશીં ણ 
તઔવદ થલાન વમ્બલ ત છ ેજ. યૅળનારીઝભ 
એટ્રે ‘લીલેઔફુદ્ધી’ એભ પ્રમજન થામ છ.ે એટ્ર ે

ઔે વાયા–નયવા, મગ્મ–અમગ્મ, વમ્ફન્ધીત–
અવમ્ફન્ધીત લચ્ચેન લીલેઔ જાલી વ્મક્તી 
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તાની લાત ફુદ્ધી અને તઔવથી યજુ ઔયે. 
‘લીલેઔફુદ્ધી’ ળબ્દભાું યૅળનારીઝભ ઔે 
યૅળનારીસ્ટ્ લરણનુું શાદવ ભશદ્ અુંળે વભામ છ.ે 
એટ્રે આણે ઔામવવાધઔ શેતુવય એલ અથવ 
ઔયીએ ઔે યૅળનારીઝભ એટ્ર ે ફુદ્ધીનીષ્ઠાના 
આધાય ઉય લીલેઔુલવઔ લીચાય, વ્મલશાય લતવન 

ઔયલાનુું લરણ તેભ જ લીચાયધાયા. 
યૅળનારીઝભ એઔ લીચાયધાયા છતાું 

Rationalism અુંગ્રેજી ળબ્દભાું જ ે અથવછામા 
છ ે તે સ્ષ્ટ્ ઔયે તેલ ળબ્દ ખુજયાતી બાાભાું 
ભેલલ ભુશ્ઔેર છ.ે લી, યૅળનારીઝભ ળબ્દ 

અને ખ્મારભાું જ ે અથો અબીપે્રત છ ે તે વીધા 
ળબ્દભાું સ્ષ્ટ્ ઔયલાનુું ણ ભશુ્ઔેર છ.ે આથી 
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અતે્ર યૅળનારીઝભની અથવછામા, વ્માખ્મા, 
સ્લર લખેયે લીળા અથવભાું સ્ષ્ટ્ ઔયલાન 
પ્રમાવ ઔમો છ.ે 

Ism એટ્રે લાદ, લીચાયધાયા, જભે ઔે 
Hinduism, Jainism, Buddhism લખેયે. 
આ ધાભીઔ લીચાયધાયા છ.ે Socialism, 

Communism, Imperialism. Fascism 
લખેયે યાજઔીમ લીચાયવયણીની લીચાયધાયા 
છ.ે Realism, Nominalism તેભ જ 

Intellectualism, Empiricism લખેયે 
તત્ત્લજ્ઞાનની અને જ્ઞાનભીભાુંવાની લીચાયધાયા 

છ.ે આભ Ism અથલા લીચાયધાયા એ ઔઈ ણ 
કે્ષત્રભાું ધભવ, યાજઔાયણ, તત્ત્લજ્ઞાન લખેયેભાું 
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વભસ્માના વભાધાન, નીયાઔયણ અુંખે ઔઈ 
ઔઈ યીતે લીચાયી ળઔામ ત ે લીેના લીલીધ 
દૃષ્ટ્ીઔણ, વૈદ્ધાુંતીઔ લીચાયવયણીન નીદેળ 
ઔયે છ.ે દયેઔ કે્ષત્રભાું આ યીતે વભસ્મા અુંખે 
એઔ ઔયતાું લધાયે યીતે લીચાયી ળઔામ છ,ે 
લીચાયલાભાું આલે છ.ે આ લાદ અથલા 

લીચાયવયણી ભશદ્ અુંળે એઔફીજાથી ગણી 
ફધી બીન્ન શમ છ,ે યસ્યલીયધી ણ શમ. 
આ લીચાયધાયાભાુંથી જનેે જ ેમગ્મ રાખે તેને 
તે અનુવયે, તે અનુવાય લીચાય ઔયે. એઔ 
લીચાયધાયા વાચી અને ફીજી લીચાયધાયા કટ્ી 

એલુું વાદુું તાયણ ઔે વભીઔયણ ણ ઔયી ળઔામ 
નશીં. દા.ત.; આજ ે શીન્દુ, જનૈ, ફોદ્ધ, ખ્રીસ્તી 
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એભ તભાભ ધભોની લીચાયધાયા અસ્તીતલભાું 
છ.ે યળીમાભાું એઔ વભમે તેભ જ શાર ક્મુફા 
અને ુલવ મુયભાું વામ્મલાદી, બાયતભાું 
વભાજલાદી, રઔળાશીલાદી યાજ્મવ્મલસ્થા છ ે
લખેયે. દયેઔના પામદા–ખેયપામદા શમ; યન્ત ુ
તેને વાચુું મા કટ્ુું એલુું ઔશેલામ નશીં. 

આભ ભાનલ ભન અન ે સ્લબાલભાું લૈલીધ્મ 
જોતાું જુદાું જુદાું કે્ષત્રભાું એઔ ઔયતાું લધાયે 
લીચાયવયણી, ism–લાદ વમ્બલી ળઔે છ.ે 
આ યીપે્રક્ષ્મભાું Rationalismન અથવ અને 
સ્લર તાવીએ : 

યૅળનારીઝભ એઔ લીળીષ્ટ્ પ્રઔાયની, 
અદ્વીતીમ લીચાયધાયા છ,ે તે ઔઈ વમ્પ્રદામ ઔે 
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પાુંટ્ નથી જનેી વભઔક્ષ ઔે લીયધભાું ફીજી ઔઈ 
લીચાયધાયા શમ. યૅળનારીઝભ એ એઔ પ્રઔાયન 
જીલન અને ગટ્ના પ્રતમેન, તેભના લીળે 
લીચાયલાન અબીખભ છ.ે આ યૅળનારીસ્ટ્ 
દૃષ્ટ્ીએ લીચાયીએ, વ્મલશાય ઔયીએ ત જ 
વભસ્મા લીે વાચી ભાશીતી અને ઉઔેર ભે. 

યૅળનારીસ્ટ્ ન શમ એલુું, યૅળનારીઝભનુું લીયધી 
લરણ અથલા અબીખભ તે ઈયૅળનર લરણ, 
ઈયૅળનારીઝભ ઔશેલામ; જ ે લરણ, અબીખભ 
અનાલલાથી વાચી ભાશીતી અને જ્ઞાન ન ભે 
અને વાચ ઉઔેર ણ ન ભે. જભેાું ધાભીઔ 

ભાન્મતા, રઢીયમ્યા, ક્ષાત, ુલવગ્રશ, 
રાખણીનુું દફાણ, તાઔીઔતાન અબાલ, 
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બેદબાલ, અન્ધલીશ્વાવ, ભાનવીઔ જડતા, 
લીલેઔફુદ્ધીન અબાલ લખેયે શમ તેલા પ્રઔાયના 
લીચાય, લતવન rational ન ઔશેલામ, ત ે
irrational ઔશેલામ. ફધા જ ભાણવ ફધી જ 
ફાફતભાું, ફધા જ પ્રવુંખએ યૅળનર દૃષ્ટ્ીએ 
લીચાયે એલુું આણે ઈચ્છીએ. એ આદળવ છ.ે 

લાસ્તલભાું યૅળનર ઔયતાું ઈયૅળનર લીચાય અન ે
વ્મલશાયનુું પ્રબુતલ અનેઔખણું છ.ે એથી જ 
આણ વભાજ અજ્ઞાનતા, અન્ધઔાય, 
વુંઔુચીતતા અને વભસ્માથી ગયેાએર છ.ે આ 
વન્દબવભાું યૅળનારીઝભ એટ્રે ળુું તે રઔને 

વભજાલી ને યૅળનર અબીખભન પ્રચાય થામ 
અને રઔ તેન સ્લીઔાય ઔયે, તે પ્રભાણે લીચાય, 
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આચયણ ઔયે એ ભાટ્ ે પ્રચાય, ળીક્ષણ અને 
ઝુમ્ફેળની જરય છ.ે 
યૅળનર અને ઈયૅળનર :  

યજફયજના વ્મલશાયભાું જોલા ભતાું 
ઈયૅળનર લીચાય લતવનના ઔેટ્રાુંઔ ઉદાશયણ 
જોઈએ : 

1. ફાઔને ળીતા, અછફડાની ભાુંદખી 
આલે તમાયે ભાફા ળીતા ભાતા, ફીમાદેલની 
ુજા ઔયે છ.ે 

2. ગયભાું ખમ્બીય ભાુંદખી, આપત ઔે 
વભસ્મા શમ તમાયે તેના ઉઔેર લીે ળાુંતચીતે્ત 

લીચાયીને નીષ્ણાત ડૉક્ટ્યની વરાશ રેલાને 
ફદરે ઔઈ ણ દેલ, ભાતાના આળીલાવદ, બસ્ભ, 
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પ્રવાદ રેલા દડી જામ. બખત–બલુા, તાન્ત્રીઔ ઔે 
જ્મતીી ાવે દડી જામ. આલુું ઔયે ઔે લીચાયે 
તે વભસ્મા વાથ ેજયા ણ વુંખત ઔે વમ્ફન્ધીત 
શતુું નથી, ફુદ્ધીખમ્મ ણ ન રાખે. આલુું લતવન 
તદ્દન લાશીમાત ‘ઈયૅળનર’ ઔશેલામ. વાચી 
યૅળનર યીત ત એ છ ેઔે ભાણવ ેરાખણી તેભ 

જ ુલવગ્રશને લળ થમા લખય વભસ્માના ઔેન્દ્રન ે
સ્ળે અને જને અભર થઈ ળઔે તેલા, વભસ્માનુું 
વભાધાન ઔે ઉઔેર રાલે તેલા, ઉામ લીચાયલા 
જોઈએ. 

આ ઉયથી એટ્રુું સ્ષ્ટ્ થળે ઔે 

યૅળનારીઝભ એટ્રે યૅળનારીસ્ટ્ યીતે 
લીચાયલાન, વ્મલશાય ઔયલાન અબીખભ, 
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વ્મક્તી ખભે ત ેદેળ, યાજ્મન નાખયીઔ શમ, ત ે
ખભે ત ે ધભવ ઔે વમ્પ્રદામન અનમુામી શમ, તે 
ખભે ત ે યાજઔીમ, વાભાજીઔ લીચાયવયણી 
ધયાલત શમ, ખભ ેતે લીમન અભ્માવી શમ, 
દયેઔન ે ભાટ્ ે વાચી યીત ે લીચાયલાન, 
જીલનવ્મલશાયન અબીખભ ત એઔ અન ે એઔ 

જ છ,ે યૅળનારીઝભ. 

[વાશીત્મ વાંકુર પ્રકાળીત ુસ્તક ‘યૅળનારીઝભના 
ાઠ’ના પ્રથભ પ્રકયણન આયમ્બ.] 

 
● 
 

 

 

 



રૅશનાલીઝમ : નવલાાં મુક્તીનાાં ગાન...             http://govindmaru.com              65 

4 

ભાનલઔેન્દ્રી ધભવન ઢુંઢયે 
–માવીન દરાર 

અનકુ્રભણીકા 

ક્માયેઔ નાનઔડાું વાભમીઔભાું એલી વાભગ્રી 
યજુ થામ છ,ે જ ે ભશત્ત્લની દૃષ્ટ્ીએ અને 
ભાશીતીની દૃષ્ટ્ીએ ભટ્ી શમ છ.ે ખુજયાતી 

બાાભાું આલાું ઔેટ્રાુંઔ રગ ુ વાભમીઔ ઉય 
નજય ન ઔયીએ ત ગણી ફધી ઉમખી ભાશીતી 
અને જાણઔાયી ચઔુી જલામ. ‘બુભીુત્ર’થી 
ભાુંડીને ‘નમા ભાખવ’, નીયીક્ષઔ’, ‘સ્લસ્થ ભાનલ’, 
‘લૈશ્વીઔ ભાનલલાદ’, ‘વતમાન્લેણ’, ‘આણું 

સ્લાસ્થ્મ’ જલેાું ભાવીઔ ઔે કલાડીઔ ક્માયેઔ 
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લૈચાયીઔ દૃષ્ટ્ીએ સ્પટ્ઔ વાભગ્રી યજુ ઔયી જામ 
છ.ે ફુદ્ધીલાદની લીચાયધાયા ઉય ઔેન્દ્રીત થમેરુું 
આલુું એઔ વાભમીઔ છ,ે ‘યૅળનારીસ્ટ્ ત્રીઔા’ જ ે
અજમ અને ઔીયણ નાભના ફે પ્રકય ફુદ્ધીલાદી 
મુલાભીત્ર ફશાય ાડ ે છ.ે ‘યૅળનારીસ્ટ્ 
ત્રીઔા’ના અુંઔભાું છામેર એઔ રેક આણા 

દેળની લતવભાન યીસ્થીતીના વન્દબવભાું વો 
પ્રફુદ્ધ નાખયીઔએ લાુંચલા જલે છ.ે 

અભેયીઔાની ફપેર મુનીલવીટ્ીના પ્ર. ઔુપવે 
ભાનલઔેન્દ્રી ધભવન એઔ ઢુંઢયે તમૈાય ઔમો છ,ે 
જભેાું આજના ક્રીમાઔાુંડઔેન્દ્રી વુંખઠીત ધભોથી 

અરખ ડીને ભાનલધભવની લાત ઔશેલાભાું આલી 
છ ે અને એ ભાનલધભવના ામાના નીમભ 
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ભુઔલાભાું આવ્મા છ.ે આ રેકન અનુલાદ ફીીન 
શ્રપે આ વાભમીઔભાું યજુ ઔમો છ.ે 

એભ. એન. યમના ખતીળીર ભાનલલાદને 
ભતી આલતી આ લીચાયધાયા છ ે છતાું એભાું 
ઔેટ્રાઔ ભુદ્દા અરખ ડ ે છ.ે શાર જ ે
ફીનવામ્પ્રદામીઔતાના વીદ્ધાન્તની આવાવ 

આણે તમાું આટ્ર લીલાદ ચારે છ ે એના 
ામાભાું ણ આભ ત આજ લાત ઔશેલાભાું 
આલી છ;ે ણ અશીં ણ એઔ ભુબુત પયઔ એ 
છ ેઔે વુંખઠીત ધભો ઈશ્વય અને દલૈી ળક્તીને 
જ ઔેન્દ્રભાું યાકીને ચારે છ ે અને એના 

અતીયેઔભાું ભાણવ જ બુરાઈ જામ છ,ે ખોણ 
ફની જામ છ ે એભ જ ફીનવાુંપ્રદામીઔતાના 
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ખ્મારભાું એથી લીરદ્ધ લૈજ્ઞાનીઔ લીચાયધાયાને 
ભુખ્મ ફનાલીને ધભવને ભાણવના અુંખત જીલનન 
પ્રશ્ન ફનાલામ છ.ે 

આ ભાનલઔેન્દ્રી ધભવભાું ણ એના ઢુંઢયેાની 
પ્રથભ જ ઔરભભાું લીજ્ઞાન અને તઔવને ટ્ચનુું 
પ્રાધાન્મ અામુું છ.ે એભાું ઔશેલામુું છ,ે ‘અભ ે

સ્ષ્ટ્ યીતે ભાનીએ છીએ ઔે લીજ્ઞાન અને 
ઔામવઔાયણથી આ લીશ્વ અને બ્રહ્ાુંડને વભજી 
ળઔામ છ,ે અને ભાનલજાતના પ્રશ્ન તેના દ્વાયા જ 
ઉઔેરી ળઔામ તેભ છ.ે' એની ફીજી ઔરભભાું 
આખ લધીને ઔશેલામુું છ ેઔે આ લીચાયધાયાભાું 

ભૃતમુ છીના જીલનના ખ્મારનુું ઔઈ સ્થાન નથી. 
ફધ ઝઔ આ જખત, આ જન્ભ અને આ લીશ્વ 
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ઉય જ છ.ે જખતની ઉતત્તીની આધીબોતીઔ 
અને ઈન્દ્રીમાતીત ઔલ્નાને એ નઔાયી ઔાઢ ે
છ.ે 

આ ઢુંઢયેાની ચથી ઔરભ ધાભીઔ 
ઔટ્ટયલાદીને કુલ્લા ડઔાય વભાન છ.ે 
અતમાયે ગણા દેળ અન ેગણી પ્રજાભાું ધાભીઔ 

અવશીષ્ણતા જોલા ભે છ ેઅને પ્રચરીત ધભવની 
ભાન્મતાને ડઔાયનાય વ્મક્તીને યેળાન ઔયામ 
છ.ે (તવરીભા નવયીન એન તાજો દાકર છ.ે) 
તમાયે ભાનલધભવની આ ઔરભ ઔશે છ ે ઔે, ‘કુલ્લ 
અને લીલીધ ભતભતાુંતયલા વભાજ ભશત્તભ 

રઔને સ્લાતન્્મ અન ેલીઔાવની તઔ ુયી ાડ ે
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છ ેતેભજ આલી વભાજયચના જ આકુદળાશી 
અને વયભુકતમાશળાશીની ઢાર છ.ે' 

આકુદળાશી ભાત્ર યાજઔીમ શતી નથી. 
ધાભીઔ આકુદળાશી ત એનાથી ફદતય છ.ે એ 
ત વ્મક્તીનુું સ્લતન્ત્ર વ્મક્તીતલ જ શણી રે છ ે
અને એને ધભવના આદેળનુું ારન ઔયનાય એઔ 

ઔઠુતી ફનાલી દે છ.ે એઔફાજુ દેળભાું 
રઔળાશી યાજ્મ વ્મલસ્થા શમ અને ફીજી ફાજુ 
પ્રજાના છીન્નબીન્ન લખો ધાભીઔ આદેળને 
ડઔાયનાય વ્મક્તી વાભે અવશીષ્ણ ફનીને એની 
વાભે આકુદળાશી ચરાલે એભાું ભટ્ 

લીયધાબાવ છ.ે ઔાખ ઉય યાજ્મવત્તા ઉય 
ધભવનુું ઔઈ લચવસ્લ ન શમ ણ વ્મલશાયભાું 
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જયીુયાણા ધાભીઔ આદેળને ડઔાયનાયન ે
ળીક્ષા ઔયલાભાું આલતી શમ, તમાયે એ 
રઔળાશી નીયથવઔ ફની જામ છ.ે કયેકય ત 
અરખ અરખ ધાભીઔ ભાન્મતાલાા રઔએ 
એઔફીજા પ્રતમે વશીષ્ણ ફનીને આ જખતને લધુ 
જીલલા જલુેું ફનાલલુું જોઈએ. આ ધાભીઔ 

ક્રીમાઔાુંડથી ઉય વતમ અને ન્મામના ઉચ્ચતભ 
વીદ્ધાુંત યશેરા છ.ે 

ધાભીઔ ઔટ્ટયલાદ ફ અને શીંવાને ઉતે્તજન 
આે છ ે તમાયે ભાનલલાદ પે્રભ અને વશીષ્ણતા 
પે્રયે છ.ે ધભવના ફધા આદેળનુું અથવગટ્ન 

એઔવયકુું થઈ ળઔતુું નથી. અરખ અરખ 
લીદ્વાન એનુું અરખ અરખ અથવગટ્ન ઔયતા 
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શમ છ.ે એનુું નીયાઔયણ ળાુંતીભમ ચચાવ અન ે
લીચાયલીભળવ દ્વાયા જ આલે. ફધાું જુથ એભ 
ઔશે છ ેઔે અભ ેઔશીએ એ જ અથવગટ્ન વાચુું ત 
ઝગડાનુું નીયાઔયણ થામ જ નશીં અન ે ઔડલાળ 
તથા લેયલૃત્તી જ લધે. 

ભનુષ્મભાું અપ્રતીભ વજ વનળક્તી અને 

ભોરીઔ આલીષ્ઔાય યશેરાું શમ છ.ે ણ ક્માયેઔ 
જડ ધાભીઔ આદેળ એની લીઔાવમાત્રાભાું 
અલયધર ફને છ.ે લીજ્ઞાને જ્માયે શયણપા 
બયી અને બ્રહ્ાુંડના અનેઔ ઔમડાને ઉઔેરી 
આપમા, તમાયે કફય ડી ઔે ધભવગ્રુંથભાું જ ે

રકેરુું શતુું, તે ફધુું વાચુું નશતુું, ફલ્ઔે અભઔુ 
લાત ત ભુથી જ કટ્ી શતી. ધાભીઔ 
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લડાએ આ નલાું વતમ અને તથ્મને કુલ્લા 
દીરે સ્લીઔાયી રેલાું જોઈતાું શતાું, ણ એભણે ત 
વુંગવન ભાખવ અનાલીને લૈજ્ઞાનીઔને યેળાન 
ઔમાવ. વદી છી,  રે સ્લીઔામુું ઔે 
લીજ્ઞાનની ળધક ફદર ખેરેરીમ જલેા 
લીદ્વાનને જ ેવજા થઈ એ ખરુું કટ્ુું શતુું. જ ે

કેરદીરી ખ્રીસ્તી લડાએ ફતાલી એ ફીજા 
ધભોના લડા ફતાલી ળઔતા નથી. 

ઔઈણ લીચાયધાયા જડ અને ફન્ધીમાય 
ફની જામ, તમાયે એન લીઔાવ અટ્ઔી જામ છ,ે 
અને સ્થખીત ફની જામ છ.ે જ્ઞાન અન ેવુંળધન 

ઔદી ઔઈ જગ્માએ અટ્ઔી જતાું નથી, ણ 
એભની માત્રા વતત ચારતી યશે છ.ે ભાનલલાદના 
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ઢુંઢયેાભાું ઔશેલામુું છ ે તેભ, ‘અભે નલા લીચાય 
ભાટ્ ે ભનને કુલ્લુું યાકીએ છીએ અને અભાયી 
લીચાય પ્રક્રીમાભાું નલાું પ્રસ્થાન અને લરણને 
આલઔાયીએ છીએ.' 

વુંખઠીત ધભોએ ઔદી નલા લીચાય અને 
નલાું ભુલ્મને કેરદીરીથી આલઔામાવ નથી ફલ્ઔે 

શીંવઔ ફનીને એન લીયધ ઔમો છ.ે એઔ ધભવ 
ફીજા ધભવ પ્રતમેના લરણભાું ણ આલ જ 
અવશીષ્ણ યહ્ છ.ે યીણાભે ધાભીઔ પ્રચાય લડ ે
રઔભાું લટ્ાલૃત્તી ચરાલલાભાું આલે છ ે અન ે
વમ્પ્રદામનુું વામ્રાજ્મ લીસ્તાયલા ભાટ્ ેનાણાું અન ે

ફીજી રારચ ણ અામ છ.ે આ ધાભીઔ 
ફફવયતાએ જ બાયત–ાઔીસ્તાનથી ભાુંડીને 
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ફવનીમા અને આયફ–ઈઝયામર જલેી 
વભસ્મા વજીવ, જભેાું રાક નીદો ભાણવ 
શભાઈ ખમા. એને ફદરે ભાનલજાતે આ 
ભાનલઔેન્દ્રી લીચાય અને ભાનલધભવ અનાલી 
રીધ શત ત અતમાયની દુનીમા જટે્રી વુકી છ ે
એનાથી અનેઔખણી લધુ વુકી શત એભાું ળુંઔા 

નથી. 
અતમાયે ભાણવ વુંખઠીત ધભોનુું ારન ઔયે 

છ ે તે બમ અને રારચથી ઔયે છ ે ઔે 
આતભપ્રતીતીથી તે પ્રશ્ન ભશતલન છ.ે એના 
ભનભાું ઠવાલી દેલામુું છ ે ઔે આ ઈશ્વયી આદેળ 

છ.ે એભાું ળુંઔા ઔયળ ત નયઔભાું જળ. ઈશ્વયન 
ઔ તભાયી ઉય ઉતયળે. આ બમન પે્રમો 
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ભાણવ લીધી  ધભોના ફધા આદેળને સ્લીઔાયી 
રે છ.ે ફીજી ફાજુ આ લીધી ધભવના અનુમામી 
જ ભટ્ા ામે ઔયચયી ઔયે છ.ે દાણચયી ઔયે છ,ે 
ળસ્ત્રની શેયાપેયી ઔયે છ,ે શતમા ણ ઔયે છ.ે 
ભતરફ ઔે વુંખઠીત ધભવ ભાણવન ેવાય ભાણવ 
ફનાલલાભાું વદન્તય નીષ્પ ખમ છ.ે ભટ્ા 

બાખના દાણચય અને ભાપીમા વયદાય ણ 
ગયભાું ુજાાઠ અને પ્રાથવના ઔયતા શમ છ ેએ 
શઔીઔત જ ફતાલે છ ેઔે એભને ભાટ્ ેધભવ એ એઔ 
ભાત્ર ક્રીમાઔાુંડ છ,ે દમ્બ છ,ે એભનાું ઔૃતમને 
ઢાુંઔલાનુું આલયણ છ.ે એભને દેળલીયધી અને 

વભાજલીયધી ઔૃતમ ઔયલાભાું ઔઈ અધભવ 
દેકાત નથી. ભ્રષ્ટ્ાચાયી રઔ ણ દેલ–
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દેલીની ભાનતા ઔયતા શમ છ.ે આ ધાભીઔ 
આડુંફય વાય ઔે ભાનલઔેન્દ્રી ફુદ્ધીલાદ વાય એ 
નક્કી ઔયી રેલાન વભમ છ.ે ભાણવજાત જો આ 
લીધી–ધભોના વઔુંજાભાું જ વડામેરી યશેળે ત 
ફધી ફાજુએથી એનુું તન ચારુ જ યશેલાનુું છ.ે 

આ ઢુંઢયેાની ફાયભી ઔરભ વ્મક્તીના 

કાનખી જીલનના અધીઔાય ઉય બાય ભુઔે છ.ે 
દયેઔ ુખ્ત ઉમ્ભયની વ્મક્તીને તેની ઈચ્છા 
ભુજફનુું જીલન જીલલાની સ્લાતન્્તા શલી 
જોઈએ. અરફત, એ જીલન ઔઈ ફીજી 
વ્મક્તીના સ્લાતન્્મ ઔે વભાજના ઔઈ લખવ ભાટ્ ે

અન્તયામર ન શલુું જોઈએ, ણ ધાભીઔ 
આદેળ ઔે કટ્ાું વાભાજીઔ ભુલ્મને નાભે 
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વ્મક્તીના વ્મક્તીખત સ્લાતન્્મને ઔચડી 
નાકલાન પ્રમતન ણ ન જ થલ જોઈએ. જાતીમ 
વમ્ફન્ધની ફાફતભાું આણે જ ેઔૃત્રીભ ફન્ધન 
અને જડ વ્મલસ્થા રાદી છ,ે એન અશીં લીયધ 
ઔયામ છ ે અને ફ ે વ્મક્તીના યસ્ય પે્રભ 
વમ્ફન્ધભાું અન્તયામર ફનલાન ઔઈને 

અધીઔાય નથી એલુું પ્રતીાદીત ઔયામુું છ.ે 
ભાણવને ખોયલર જીલલાની તેભ જ 

ખોયલર અને ઈચ્છા ભુજફ ભયલાની ણ છુટ્ 
શલી જોઈએ એલ વીદ્ધાન્ત ણ ફીરઔુર મગ્મ 
યીતે જ આ ભાનલ ઢુંઢયેાભાું લણી રેલામ છ.ે એ 

લીધી ધભોએ ચીંધેરા ઔૃત્રીભ નૈતીઔ ભુલ્મને 
ફદરે ફન્ધુતલ, જલાફદાયી અને લીલેઔ ઉય 
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બાય ભુઔે છ.ે નીતી એ ઔઈ ઈશ્વયી ઔે ધાભીઔ 
બેટ્ નથી ણ ભાણવે ુયી લીચાયણા છી 
લીઔવાલેરા વાભુશીઔ ભુલ્મ છ.ે ભાણવ યસ્ય 
વ્મલશાયભાું વયતાથી ટ્ઔી ળઔે એ ભાટ્ ે
નીતીભત્તા ગડાઈ છ.ે 

પ્ર. ર ઔુપવના આ નલા ભાનલધભવભાું 

ભાણવને એના વુંઔુચીત લાડાભાુંથી ફશાય 
નીઔીને બ્રહ્ાુંડના નાખયીઔ ફનલા ભાટ્ ેઆહ્વાન 
ઔયામુું છ.ે ભાણવે અણ અને યભાણનુું 
ૃથક્કયણ ઔયીન ે બ્રહ્ાુંડના ઉદબલ અન ે
લીઔાવનાું ગણાું યશસ્મ ઉઔેલ્માું છ.ે ચન્દ્ર અન ે

તાયા લીળે ણ જાણઔાયી ભેલી છ.ે દુય 
યશેરી આઔાળખુંખા અને ગ્રશ લીળેની જાણઔાયી 
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ચયભવીભાએ શોંચી છ ે તમાયે ભન્ત્રતન્ત્ર, 
જ્મતી ઔે ધાભીઔ ક્રીમાઔાુંડનુું ઔઈ ઓચીતમ જ 
યશેતુું નથી. છતાું ભાણવને સ્થાીત શીત દ્વાયા 
ખુભયાશ ઔયલાભાું આલે છ,ે જથેી એ 
આતભલીશ્વાવ ખુભાલીને વાધુફાલા ઔે 
ધભવખુર ઔશે એભ ઔયત યશે. 

આણી અતીધાભીઔતા નાખયીઔ ધભવની 
ણ આડ ે આલે છ.ે યીણાભે, લાયુંલાય 
જાશેયભાખો યઔીને તમાું ળબામાત્રા ઔાઢલી, 
યસ્તા ફુંધ ઔયીને ઉતવલ ઉજલલા, લીજીના 
લામય વાથે છડેા જોડીને વીધી લીજી ભેલલી, 

આ ફધુું ધભવને નાભે ચારતુું યશે છ.ે રઔની 
ધાભીઔ રાખણીને નાભ ે વયઔાય ઔે રીવ ણ 
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ઔઈ ખરાું રેતી નથી. જો રઔ ભાનલધભવમુક્ત 
આચયણ ઔયે ત એભાું નાખયીઔ ધભવ વોથી ઉય 
શમ, અને ફાઔીના ક્રીમાઔાુંડ ખોણ ફની જામ. 
ધભવના આદેળ જ્માયે જાશેય નીતીનીમભ અને 
નાખયીઔ પયજોભાું રઔાલટ્ ઔયલા ભાુંડ ે તમાયે 
એના ઉય ઔઈ અુંઔુળ ભઔુલ જ ડ.ે 

ભાનલઔેન્દ્રી ભાનલલાદ જ આન મગ્મ લીઔલ્ 
છ.ે 

અતમાયે આણી ાવે જાત જાતના 
વુંખઠીત ધભો છ ે જ ે ઔાખ ઉય ત ઉચ્ચ 
આદળો, ભાનલતા, ઔરણા અને પે્રભની શીભામત 

ઔયે છ;ે ણ એભના અનુમામી વદીથી 
અવશીષ્ણ ફનીને લેયઝેય, ઈષ્માવ અને શીંવાનુું જ 
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આચયણ ઔયતા આવ્મા છ.ે યીણાભે લીયધન 
સ્લય જ દફાઈ જામ એલી સ્થીતી નીભાવણ ાભી 
છ.ે આ વુંખઠીત ધભો ભટ્ુું સ્થાીત શીત ફની 
ચુક્મા છ.ે એભણે જ ુંખી વમ્ત્તી એઔઠી ઔયી છ ે
અને લીયધી સ્લયને દફાલી દેલાની તાઔાત ણ 
એભની ાવે છ.ે આ બમ અને દફાણનુું 

લાતાલયણ લધુ ત એળીમન અને આફ્રીઔન તથા 
આયફ પ્રજાભાું જોલા ભે છ.ે આ દેળની 
ખયીફી અને છાતણાનુું એઔ ભટ્ુું ઔાયણ આ 
ધાભીઔ ઔટ્ટયતાનુું જ છ.ે આણે ણ 
ફીનવામ્પ્રદામીઔ રઔળાશી દેળ શલા છતાું 

એભાુંથી ભુક્ત યશી ળક્મા નથી. 
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આ ઔરુીતતા અને ધાભીઔ ફપ્રદળવનન 
લીઔલ્ આ નલ ભાનલધભવ છ.ે એન ઢુંઢયે સ્ષ્ટ્ 
ઔયે છ ેતેભ એભાું ક્માુંમ ભાણવન ેબખ ેધાભીઔ 
ભાન્મતાને લાની લાત નથી. ધભોનુું ભુ 
ધ્મેમ ણ ભાનલના ઔલ્માણનુું જ શતુું. ણ એ 
ભુ ધ્મેમ બુરાઈ ખમુું અને દેલ–દેલીની 

આયતી ઉતાયલાભાું જ ભાણવનુું શ્રેમ છ ે એલી 
કટ્ી ભાન્મતા ઠઔી ફેવાડાઈ. 

[‘લીચાય ભાધુયી’ ુસ્તકભાાંથી વાબાય. પ્રકાળક : 
યન્નાદે પ્રકાળન, 58/2, ફીજ ે ભા, જનૈ દેયાવય 
વાભે, ગાાંધી યડ, અભદાલાદ–380001, ભુલ્મ : 
રુીમા 50/-] 

● 
 



રૅશનાલીઝમ : નવલાાં મુક્તીનાાં ગાન...             http://govindmaru.com              84 

5 

ધભવ આધાયીત બાયતન યાષ્ટ્ રલાદ  
ઝનુની અને ભાનલલાદ લીયધી છ ે

–ધલર ભશેતા 
અનકુ્રભણીકા 

શ્રી. એભ.એવ. ખરલેરઔયે તેભના ‘અધય 
નેળનશુડ ડીપાઈન્ડ’ (1930) નાભના ુસ્તઔભાું 

રખ્મુું છ,ે ‘શીન્દસુ્તાનભાું યશેતા ફીનશીન્દુ 
રઔએ શીન્દ ુ વુંસ્ઔૃતીન ે અન ે બાાને અનુઔુ 
થતાું ળીકલુું ડળે. શીન્દુ ધભવને ભાન આતાું 
ળીકલુું ડળે. તેએ શીન્દુ જાતી (યેવ) અને 
શીન્દુ વુંસ્ઔૃતીના ખુણખાન ખાલા વીલામ અન્મ 

ઔઈ લીચાય ભનભાું રાલલ જોઈએ નશીં. 
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ફીનશીન્દુ રઔ આ દેળભાું યશી ળઔળે; યન્તુ 
તેભણે શીન્દુ યાષ્ટ્ રને વમ્ુણવ તાફેદાય 
(વફડીનેટ્) યશેલુું ડળે. તે નાખયીઔ શક્ક 
વશીતના અન્મ ઔઈ દાલા યજુ ઔયી ળઔળે 
નશીં. આ દેળભાું ભાત્ર શીન્દુ જ યાષ્ટ્ રીમ છ ે
અને ભસુ્રીભ તથા અન્મ રઔ, જો તે 

યાષ્ટ્ રલીયધી ન શમ ત યાષ્ટ્ રના દેશથી ફશાય ત 
છ ેજ.’ (ાના નું. : 55-56) 

ઉયનુું લીધાન લૈશ્વીઔ ભાનલલાદની 
લીચાયવયણી અને ભુલ્મથી તદ્દન લીરદ્ધનુું છ.ે તે 
યાષ્ટ્ રનુું અને ભાનલીમ ખોયલનુું અભાન ઔયે છ.ે 

યાષ્ટ્ રીમતા ળુું છ ે તે નક્કી ઔયલાન શક્ક 
ખરલેરઔયને લી ઔણે આપમ શત? બાયત 
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શજુ સ્લતન્ત્ર થમુું ન શતુું તે શેરાું 1939ભાું 
તેભણે આ ુસ્તઔ રકીને તાનુું ભુસ્રીભલીયધી 
દૃષ્ટ્ીફીન્દુ પ્રખટ્ ઔમુું શતુું. લી, તે એભ ણ 
ઔશે છ ેઔે બાયત જો સ્લતન્ત્ર યાષ્ટ્ ર થળે ત તેભાું 
ભુસ્રીભને તથા શીન્દુ ધભવ વીલામના અન્મ ધભવ 
ાનાયાને નાખયીઔતલ નશીં ભે. શ્રી. 

ખરલેરઔયના દૃષ્ટ્ીફીન્દુભાું ગણી ત્રુટ્ી 
જોલા ભે છ.ે 

પ્રથભ ત એ ઔે ફધા શીન્દુને વાુંઔતી 
બાયતભાું ઔઈ એઔ બાા નથી. બાયતભાું એઔ 
ડઝનથી લધુ પ્રબુતલ ધયાલતી બાા છ.ે 

બાયતની એઔ ભાત્ર બાા શીન્દી ખણીએ ત 
તેભાું ણ અનેઔ પ્રઔાય (કડીફરી, અલધી, 
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વ્રજબાી, ભૈથીરી, બજુયી લખેયે) જોલા ભે 
છ.ે પ્રાચીન બાયતની વુંસ્ઔૃત બાા ત ચારે તેભ 
નથી જ. તે વભમઔાભાું ણ વુંસ્ઔૃત બદ્ર 
રઔની બાા શતી, આભ જનતાની નશીં. 
ટ્ુુંઔભાું, બાયતન ે એઔવુત્રતાથી ફાુંધનાય ઔઈ 
બાા નથી. ફીજુ ું એ ઔે શ્રી. ખરલેરઔયના 

ઉયના લીધાનભાું શીન્દુ ‘યેવ’ન જ ઉલ્લેક છ ે
તેલી ઔઈ શીન્દુ ‘યેવ’ નથી. કયેકય ત આમો, 
ભુસ્રીભ, ાયવી, ઈયાની ફધા એઔ જ 
‘યેવ’ભાુંથી ઉતયી આવ્મા છ ે તેલુું 
નૃલુંળળાસ્ત્રીએ વાફીત ઔમુું છ.ે ત્રીજુ ું શ્રી. 

ખરલેરઔયનુું લીધાન રઔળાશી યાજ્મવ્મલસ્થા 
અને રઔળાશી જીલનદ્ધતીની લીરદ્ધનુું છ.ે 
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આલા લીચાય તેભનુું આકુદ અને 
વયભુકતમાયળાશી ભાનવીઔ લરણ પ્રખટ્ ઔયે છ.ે 
શીન્દુ ધભવ વીલામના અન્મ ધભો ાનાયાને 
એભ ઔશેલુું ઔે તભ ે બાયતની યાષ્ટ્ રીમતા ભાટ્ ે
રામઔ નથી તે ફયાફય નથી. યધભીને 
આણે ‘વેઔન્ડ ક્રાવ’ નાખયીઔ તયીઔેન 

દયજ્જો ણ આી ન ળઔીએ. શ્રી. 
ખરલેરઔયની દૃષ્ટ્ીએ ાયવી, ળીક, જનૈ 
ણ બાયતના નાખયીઔ ન ફની ળઔે. 

યન્તુ લીનામઔ વાલયઔયને શ્રી. 
ખરલેરઔયની આ ક્ષતી જણાઈ ખઈ. તેથી તેભણે 

1949ના તેભના શીન્દુતલ નાભના ુસ્તઔભાું રખ્મુું, 
‘આણી શીન્દુતલની વ્માખ્માને આધાયે ળીક 



રૅશનાલીઝમ : નવલાાં મુક્તીનાાં ગાન...             http://govindmaru.com              89 

શીન્દુ છ;ે યન્ત ુત ેધભવના આધાયે નથી, ધાભીઔ 
યીતે તે ળીક છ.ે જભે જનૈ ધાભીઔ યીતે જનૈ 
છ.ે રીંખામત રીંખામત છ ેઅન ેલૈષ્ણલ લૈષ્ણલ 
છ;ે યન્તુ આણે ફધા યેવની દૃષ્ટ્ીએ, યાષ્ટ્ રની 
દૃષ્ટ્ીએ અને વુંસ્ઔૃતીની દૃષ્ટ્ીએ એઔ યાજઔીમ 
એઔભ (રીટ્ી) છીએ. રઔ (ીર) છીએ; 

આણે ળીક, શીન્દુ અન ે બાયતીમ છીએ. 
ત્રણેમ એઔી વાથે છીએ. ભાત્ર એઔ જ યીતે શીન્દુ 
નથી. (ાના નું. : 125) 

લીનામઔ વાલયઔયના ઉયના ચતુયાઈ–
ુલવઔના લીધાન યથી એલુું જણામ છ ેઔે શીન્દ,ુ 

ળીક ઔે જનૈ લચ્ચે લીકલાદ ટ્ાલા તેભણે 
શીન્દુતલની વ્માખ્મા જાણી જોઈન ેઅસ્ષ્ટ્ યાકી 
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શતી. ળીક એ ળીક છ ેઅને જનૈ એ જનૈ છ ે
એ લીધાન અથવ લીનાનુું છ.ે આભાુંથી વાલયઔયે 
એઔ લાત ઉવાલી ઔાઢી ઔે જ ે ધભો બાયતભાું 
જન્મ્મા છ ે (શીન્દુધભવ, ળીકધભવ, જનૈધભવ, 
ફોદ્ધધભવ) તે ફધા શીન્દુતલની વ્માખ્માભાું વભાઈ 
જામ જ્માયે ઈસ્રાભ, ક્રીશ્ચીમન, ાયવી, મશુદી 

ધભો ાનાયાને ફશાયના ખણલા. ઔાયણ ઔે, 
આ ફધા ધભોન જન્ભ બાયતભાું થમ નથી. 
લીદેળી ધભોને ાનાયા લીધભી. આ વ્માખ્મા 
પ્રભાણે અભુઔ ધભો અન્દયના અને અભુઔ ધભો 
ફશાયના અને તેથી અણખભતા એલ લીચાય 

ઉબ થામ છ;ે જ ે બાયતીમ વભાજ ભાટ્ ે
બમજનઔ યીતે શીંવઔ છ.ે અણખભતા ધભોને 



રૅશનાલીઝમ : નવલાાં મુક્તીનાાં ગાન...             http://govindmaru.com              91 

તભાયાથી દુય યાક અને તેલા રઔ વાથે 
વાભાજીઔ વ્મલશાય ઔયળ નશીં. લી, અન્મ 
ધભીને બમ ભાડલા છલે્લા ચ્ચીવ લવભાું 
શીન્દુતલના અનુમામીએ ત્રીળુ, દુખાવભાતા, 
ઔારીભાતા, ભશાુજા, ભશાઆયતી, 
ભશીવાવુયભદીની જલેા ધાભીઔ પ્રતીઔ ઉબા 

ઔમાવ છ.ે 
ફીજુ ું શીન્દુતલની અસ્ભીતા શ્રી. ખરલેરઔય 

અને તેભના અનુમામી (આય.એવ.એવ.)એ 
શીન્દુસ્તાનના બવ્મ બુતઔા દ્વાયા ઉબી 
ઔયલાન પ્રમતન ઔમો. જાણે અન્મ પ્રથા 

જ ુંખરી શતી, તમાયે શીન્દુ એઔદભ વુવુંસ્ઔૃત 
શતા; તેલી તેભની દૃઢ ભાન્મતાને ડઔાયી ળઔામ 
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તેભ છ.ે ઈજીપળીમનએ બાયતભાું આમો આવ્મા 
તે શેરાું ીયાભીડની યચના ઔયી શતી. ફીજી 
ભાન્મતા એ છ ે ઔે ‘અતમાયનુું આધુનીઔ લીજ્ઞાન 
શીન્દુધભવના ધાભીઔ ુસ્તઔભાું છુામેરુું શતુું અને 
છ.ે શ્ચીભી જખતે જ ેલૈજ્ઞાનીઔ ળધ ઔયી છ ેત ે
આણા લેદ, ઉનીદ ઔે અન્મ ધાભીઔ 

ગ્રન્થભાું છુામેરા જ્ઞાન આધાયે ઔયી છ.ે’ દા.ત.; 
પ્રાચીન બાયતભાું લીભાન શતુું અને શ્ચીભી 
જખતે બાયતીમ ગ્રન્થન અભ્માવ ઔયીને ત ે
ળધ્મુું શતુું. લી ટ્ી.લી., ટ્રેીપન, યખનાળઔ 
દલા, ળસ્ત્રક્રીમા (વજ વયી) ફધુું આણા 

ળાસ્ત્રભાું શતુું જ. આ એઔ કુફ જ ભટ્ુું જુઠ્ઠાણું 
અને દમ્બ છ.ે દા.ત.; લૈદીઔ ખણીત કુફ જ 
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પ્રથભીઔ ઔક્ષાનુું ખણીત છ.ે જનેાથી તભને 
ઝડથી ખણતયી આલડ;ે યન્ત ુઝડી ખણતયી 
એ આધુનીઔ ખણીતના શાદવભાું નથી. આધુનીઔ 
ખણીતળાસ્ત્ર તેનાથી જોજન દુય ઉચ્ચઔક્ષાનુું 
(એડલાન્વ) ફની ખમુું છ.ે આમુલેદની લામુ 
(લાત), ીત્ત અને ઔપની થીમયીને શલે ઔઈ 

અદ્યતન ભેડીઔર લીજ્ઞાન સ્લીઔાયત નથી. 
આમુલેદ ાવે જભવ યખ (જન્તુ – લામયવ 
આધાયીત) થીમયી જ નથી. બાયતીમ 
લૈજ્ઞાનીઔએ બુતઔાભાું અભુઔ વીદ્ધી શાુંવર 
ઔયી શતી તે લાત વાચી; યન્તુ તે શઔીઔત ગણી 

જુની થઈ ખઈ. 15ભી વદી છી શ્ચીભે 
લીજ્ઞાનભાું જ ે અદ્બુત ળધ ઔયી છ ે તેની 
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વયકાભણીભાું બાયત ઔે ચીનની ળધની ઔઈ 
લીવાત નથી; યન્તુ ધાભીઔ યાષ્ટ્ રલાદભાું ભાનતા 
રઔ એ જુઠ્ઠાણું છડલા તૈમાય જ નથી. 
બાયતભાું બુતઔાભાું યાભભયાજ્મ શતુું અન ે
બાયતભાું દુધ–ગીની નદી લશેતી શતી; રઔ 
ુષ્ઔ વભૃદ્ધ શતા. ગણું રાુંફુ જીલન જીલતા 

શતા. ઉયની ફન્ને લાતની ઔઈ વાફીતી પ્રાપ્ત 
થઈ નથી. 

લી, બુતઔાભાું બાયતની વભૃદ્ધી તેના 
યાજા, ઉભયાલ, ભટ્ા લેાયી અને 
ભન્દીયના ુજાયી ુયતી જ ભમાવદીત શતી. 

દેળની આભ જનતા ાવે ઔઈ વભૃદ્ધી ન શતી. 
આભ જનતા ભાટ્ ેત ક્માયેમ વતમુખ ન શત. 
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વનુું, ચાુંદી, ઝલેયાત ભાત્ર યાજભશેર, ઔીલ્લા 
અને બવ્મ ભન્દીય ાવે શતાું. વભનાથના 
ભન્દીયભાું તે જભાનાભાું ઔેટ્રુું વનુું–ચાુંદી લખેયે 
એઔત્ર ઔયલાભાું આવ્મુું શળે? આજ ે તીરતીના 
ભન્દીય ાવે ુષ્ઔ વનુું જભા થામ છ.ે 
બુતઔાભાું અને આજ ે ણ બાયતના આભ 

આદભી ાવે આલુું જય–ઝલેયાત નથી અને 
ક્માયેમ ન શતુું. ભન્દીયભાું વના–ચાુંદી, નીરભ–
યતન લખેયે એઔત્ર થલાું એ પ્રજાની અન્ધશ્રદ્ધા 
અને ધાભીઔતાનુું વુચન ઔયે છ.ે લી, આમો 
બાયતભાું જ યશેતા શતા અને ફશાયથી આવ્મા 

જ નથી તે ભાન્મતા ણ ુયાલા લીનાની છ.ે 
આમો અશીંના ભુલતની શતા જ નશીં. 
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શીન્દુતલને આધાયે ઉબ થમેર યાષ્ટ્ રલાદ ઔેટ્રીઔ 
ુયલાય નશીં થમેરી ભાન્મતા ય તાની 
‘અસ્ભીતા’ ઉબી ઔયે છ.ે જુઠ્ઠાણાું ય આધાયીત 
અસ્ભીતા ક્માયેમ અન ેરાુંફાખાા ભાટ્ ેચીયુંજીલ 
યીતે ઉબી ઔયામ નશીં અથલા થામ નશીં. શ્ચીભી 
જખત બોતીઔલાદી છ;ે જ્માયે બાયતે જખતન ે

તમાખ અને અધ્માતભના ાઠ ળીકલાડલાના છ.ે 
લીશ્વે બાયતના ભાખે આવ્મા વીલામ છુટ્ઔ જ 
નથી. આ ણ ભટ્ુું ભીથ્માબીભાન છ.ે 

બાયતીમ મખભાું ઔળુું યશસ્મભમ તત્ત્લ 
નથી. તેનાથી ળાયીયીઔ–ભાનવીઔ સ્લાસ્થ્મ વુધયે 

છ;ે યન્તુ તભેાું ઔઈ ચભતઔાયીઔ તત્ત્લ નથી. 
મોખીઔ ક્રીમાભાું ઔઈ અધ્માતભ નથી. ઉરટ્ાનુું 
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મખનુું દળવન ત નાસ્તીઔ છ.ે મોખીઔ 
પ્રક્રીમાભાું ઈશ્વયની ઔલ્ના નથી. બાયતની 
આધ્માતભીઔતાના ખુણ ખાતા ઔે લકાણ ઔયતાું 
શ્ચીભના રઔની વુંખ્મા આકા વભાજભાું 
શાુંવીમા ય છ.ે આણે તમાું ભદાયી, 
અગયી, જાદુખય વભાજભાું શાુંવીમા ય 

(કુફ જ છી વુંખ્માભાું) જ છ ેને? શ્ચીભના 
ભટ્ા બાખના તત્ત્લજ્ઞાની, લૈજ્ઞાનીઔ અને 
ફોદ્ધીઔ બાયતીમ આધ્માતભીઔતાભાું શ્રદ્ધા 
ધયાલતા નથી. બાયત જો તાની આધ્માતભીઔ 
ળક્તીથી દેળની પ્રજાની ખયીફાઈ, ખન્દઔી, ટ્ુુંઔુું 

જીલન, અવ્મલસ્થા, યજીન્દા જીલનની 
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અપ્રભાણીઔતા દુય ઔયી ળક્મુું શત, ત શ્ચીભી 
જખત બાયત દેળ ાવે ળીકલા આલત. 

બાયતે મખની ળધ ઔયી તથા બાયતે 
બુતઔાભાું લીજ્ઞાન ઔેવ્મુું શતુું તે ભાટ્ ે તેને 
ળાફાળી (ક્રડેીટ્) આલી ડ.ે બાયતે ુષ્ઔ 
ઔુળતાલાા શજાય ખૃશ ઉદ્યખ ઉબા ઔમાવ 

શતા તે ણ બાયતીમ ઈતીશાવનુું જભા ાવુું છ.ે 
બાયતીમ દળવનની યમ્યા ગણી જુની છ.ે 
બાયતીમ વુંસ્ઔૃત વાશીતમ ગણું જુનુું છ;ે યન્ત ુ
તેભ છતાું શીન્દ ુ ધભવના આધાયે યાષ્ટ્ રીમ તત્ત્લ 
ઉબુું થઈ ળઔે તેભ નથી. ઔઈ ણ ધભવ 

આધાયીત યાષ્ટ્ રલાદ (શીન્દ ુ યાષ્ટ્ રલાદ, ભસુ્રીભ 
યાષ્ટ્ રલાદ ઔે ખ્રીસ્તી યાષ્ટ્ રલાદ) ભાનલવભાજ ભાટ્ ે
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લીનાળઔાયી છ.ે ધાભીઔ યાષ્ટ્ રલાદ શીંવઔ ફની 
જામ છ.ે લૈશ્વીઔ ભાનલલાદની લીચાયધાયા વભગ્ર 
ભાનલજાતને ઔેન્દ્રભાું યાકે છ.ે તે વુંઔુચીત 
યાષ્ટ્ રલાદની લીરદ્ધ છ.ે 
‘લૈશ્વીઔ ભાનલલાદ’ની ભાન્મતા નીચે પ્રભાણે 
છ ે: 

(1) લૈશ્વીઔ ભાનલલાદ યાષ્ટ્ રલાદન ટ્ીઔાઔાય છ.ે 
યાષ્ટ્ રલાદ લીબાજનઔાયી છ.ે યાષ્ટ્ ર એઔ ફીજા 
વાથે મુદ્ધ ઔમાવ ઔયે છ.ે ભારું  યાષ્ટ્ ર દુનીમાભાું 
વલવશ્રેષ્ઠ તેલુું ત ઔદાી ન ભાની ળઔામ. ‘વાયે 
જશાુંવે અચ્છા શીન્દસ્તાું શભાયા’ એ ફીરઔુર 

ભીથ્માબીભાન છ.ે દયેઔ યાષ્ટ્ ર ઔે ધભવ તાને 
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ફીજા યાષ્ટ્ ર ઔયતાું ઔે ધભો ઔયતાું શ્રેષ્ઠ ભાને ત 
તેભની લચ્ચે મદુ્ધ જ થામ. 
(2) લૈશ્વીઔ ભાનલલાદ એભ ભાને છ ે ઔે લીશ્વની 
તભાભ પ્રજાએ (બાયતીમ રઔ વશીત) ભાનલ 
વુંસ્ઔૃતી ગડલાભાું બાખ બજવ્મ છ.ે તભેાું દયેઔ 
પ્રજાન અને દયેઔ યાષ્ટ્ રન પા છ,ે ખોયલ છ;ે 
યન્તુ ઔઈ બાયત જલેુું યાષ્ટ્ ર ઔે તનેી પ્રજા પક્ત ત ે
જ વુંસ્ઔૃત પ્રજા છ ેઅને ફીજી ફધી લીશ્વની પ્રજા 
જ ુંખરી છ ે એલ દાલ ઔયે ત ત ે દાલ વતમથી 
લેખ છ.ે લૈશ્વીઔ ભાનલલાદી લીચાયવયણી ત ે
લીચાયને ટ્ઔે આતી નથી. ‘જખત ેઔમા ભાખે જલુું 
તે ુછલા જખતના નેતા બાયત ાવે આલળે’ 
તે આણું ભીથ્માબીભાન છ.ે 
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(3) બાયતભાું તભાભ નાખયીઔને વયકા ભાનલ 
અધીઔાય પ્રાપ્ત થમરેા છ.ે તભેાું તાની ઈચ્છા 
ભુજફ જીલનન લીઔાવ ઔયલાના શક્કનુું વોથી 
લીળે ભશત્ત્લ છ.ે જખતન દયેઔ ધભવ 
ભાનલલીઔાવની આડ ેઆલે છ.ે તથેી દયેઔ ભાનલી 
ભાટ્ ે ધભવનીયેક્ષ જીલન જ ઈચ્છલામગ્મ છ.ે 
ધભવનીયેક્ષ જીલન આ જખતભાું જ જીલનન ે
અથવુણવ અને વભદૃ્ધ ફનાલલા ભાુંખે છ.ે આ શક્ક 
દુનીમાના દયેઔ નાખયીઔન ભાનલીમ શક્ક છ.ે તેન 
આધાય ઔઈ ણ યાષ્ટ્ ર ઔે તેની યાજઔીમ વ્મલસ્થા 
ય અલરમ્ફીત નથી. લૈશ્વીઔ ભાનલલાદની 
લીચાયવયણીના વન્દબવભાું ભાનલ–વભદૃ્ધીનુું એઔભ 
યાષ્ટ્ ર નથી. આ લીચાયવયણીનુું ઔેન્દ્ર ભાનલીમ 
દુન્મલી શીત છ.ે વ્મક્તીખત ભાનલઔલ્માણ છ.ે 
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(4) ધાય ઔે બાયતભાું ખયીફી ુષ્ઔ છ.ે તેથી 
દેળના રઔને પક્ત એઔ જ લાય ઔે એઔ જ ટ્ુંઔનુું 
બજન ભ ે છ;ે યન્તુ તેની વયકાભણીભાું જો 
આફ્રીઔાની પ્રજાને અઠલાડીમાભાું એઔ ટ્ુંઔનુું બજન 
ન ભતુું શમ ત, લૈશ્વીઔ ભાનલલાદની ચીંતા, 
બાયતીમ નાખયીઔ જ ેએઔ ટ્ુંઔ બખુ્મ યશે છ,ે તેના 
ઔયતાું આફ્રીઔન પ્રજાજનની લધાયે શળે; ઔાયણ ઔે 
બાયતની પ્રજા ઔયતાું આફ્રીઔન પ્રજા લધાયે 
બુકભયાથી ીડામ છ.ે આ યીતે લૈશ્વીઔ 
ભાનલલાદની ચીંતા વભગ્ર ભાનલજાતની છ.ે આ 
લીચાય–દૃષ્ટ્ીનુું ઔેન્દ્ર ણ વભગ્ર ભાનલજાત છ.ે 
લૈશ્વીઔ ભાનલી યાષ્ટ્ રીમ અન ેધાભીઔ વીભા અન ે
આસ્થાથી વમ્ુણવ ભુક્ત છ.ે ત ેભાનલઔેન્દ્રી છ.ે 
તેથી તે આલી અન્ધશ્રદ્ધા અન ેધાભીઔ પ્રલૃત્તીભાું 
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ક્માયેમ તાન ઔઈ ણ પ્રઔાયન ટ્ઔે આત 
નથી. કયેકય ત તે ભાનલીના તભાભ પ્રઔાયના 
વળક્તીઔયણભાું ભાને છ.ે તે રઔળાશી ભુલ્મભાું 
વમ્ુણવ લીશ્વાવ ધયાલે છ.ે તેથી જ તે તાના 
યાષ્ટ્ રના ભાણવના દુ:ક ઔયતાું, અન્મ દેળની 
પ્રજા જો લધાયે દુ:કી અને ીડીત શળે ત તેન ે

ભદદ ઔયલા દડી જળે. તેથી જ તેન ે યાષ્ટ્ રલાદી 
નશીં ણ (લીશ્વ) ભાનલલાદી ઔશી ળઔામ.  

[‘લૈશ્વીક ભાનલલાદ’ : એપ્રીર, 2007] 
● 
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6 

ઔેદાયનાથનુું ‘લીચાયદળવન’ 
અનકુ્રભણીકા 

‘ઈશ્વયેચ્છા ઔે પ્રાયબ્ધાનુવાય ફધુું ફને છ’ે, 
‘ફે દીલવની જીન્દખી’, ‘ઔઈની આળા ઔયલાભાું 
અથવ નથી’, ‘જખતભાું, ઔઈ ઔઈનુું નથી’, ‘આ 
ણ દીલવ જળે’, ‘ળયીય યખન બુંડાય’, 

‘ભયણ ઔઈનુું ટ્ળ્ુું છ?ે’, ‘જખત ભામાનુું ફજાય 
છ’ે લખેયે લખેયે ઉદ્ખાય ભાણવના ભોંભાુંથી 
પ્રવુંખાત હૃદમુલવઔ નીઔતા શમ છ.ે આ 
ઉદ્ખાયભાું જ્ઞાન બયેરુું છ ેએલ બાવ થામ છ,ે 
એટ્રે ઔઈ ઔઈ આન ેજ જીલન લીળેન ભશાન 

વીદ્ધાુંત વભજીને જીલન જાણીફુજીને 
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ઉદાવીનણે ખાલાન પ્રમતન ઔયે છ;ે યન્તુ 
આણે એ ધ્માનભાું રેલુું જોઈએ ઔે આલા 
ઉદ્ખાય તત્ત્લત: કયાું શમ ઔે ન શમ તમે 
તેભને જીલનનાું વુત્ર ફનાલીને તે પ્રભાણે નીતમનુું 
જીલન ચરાલલાન પ્રમતન ઔયલ એ બુર છ.ે 
શતાળ અને નીરતવાશ થમેરી, વ્માધીથી ગ્રસ્ત, 

ખયીફીથી ીડામેરી, રઔથી ઔવામેરી, ભયણને 
ઔાુંઠ ે આલી શોંચેરી, ઔઈ ણ દુ:કથી 
બગ્નહૃદમ થમેરી અને જીલન જભેનુું રખબખ 
અવપ થમેરુું શમ એલી વ્મક્તીનાું ભોંભાુંથી 
તેલી સ્થીતીભાું નીઔેરા ઉદ્ખાયને જીલનન 

વીદ્ધાુંત વભજીને તે યથી એઔન્દયે વલવ 
ભાનલજીલન લીળેન અબીપ્રામ ફાુંધલ અને તેને 
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તાનુું જીલનધ્મેમ ફનાલલુું એ મગ્મ નથી. 
એઔાુંખી વતમને વમ્ુણવ વતમ વભજલુું એ ણ 
બુર છ.ે આ ઉદ્ખાય વાથ ેજ ભાનલજાતી લીળે 
ળુબાઔાુંક્ષી, તેની ઉન્નતી લીળે આળાલન્ત, 
પ્રમતનળીર, લીલેઔી અને જીલનની વપતા લીળે 
જભેના હૃદમભાું ધન્મતાના બાલ ઉઠ ે છ.ે એલા 

ઈશ્વયનીષ્ઠ અને ુરાથી વ્મક્તીના 
ભાનલજાતી લીળેના અને જખત લીળેના 
અનુબલાતભઔ અબીપ્રામન ણ લીચાય ઔયલ 
જરયી છ.ે ઔઈ ણ લચનને તાત્ત્લીઔ 
વીદ્ધાુંતતયીઔે ફધી દૃષ્ટ્ીએ ગ્રાહ્ વભજતાું 

શેરાું તે લચન ઔના તયપથી, ઔમે પ્રવુંખે, ઔઈ 
ભાનવીઔ અને ફાહ્ યીસ્થીતીભાું અને જીલન 
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લીળે ઔેટ્રા ખાઢ, લીળા ઔે વુંઔુચીત 
અનુબલભાું નીઔેરા છ ે એન આણે લીચાય 
ઔયલ જરયી છ.ે તેલાું લચન નીઔલાનાું 
ઔાયણમે આણે ળધી ઔાઢલાું જોઈએ. તે રઢ 
થલાનાું ઔાયણમે તાવલાું જોઈએ. આલી યીતે 
ફધી ફાજુએથી ળધ ઔમાવ છી જો તે લચનની 

વમ્ુણવ વતમતા ખે ઉતયે, ત જ તેભન ે
જીલનવીદ્ધાુંત તયીઔે વભજલા મગ્મ ખણામ. તેભ 
ન ઔયતાું એઔાુંખી વતમને જ આણે વમ્ુણવ 
વતમ વભજીએ ત તેથી આણાભાું ભ્રાભઔ 
ઔલ્નાની જ લૃદ્ધી થતી યશેલાન વમ્બલ છ ેઅને 

વભાજ જભે આજ વુધી અલનત થત આવ્મ 
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છ.ે તેભ આખ અલનત થત યશેળે એલ 
વમ્બલ છ.ે 

આ વલવ અલનતીભાુંથી અને તે લીળેના 
આખના બમભાુંથી ભુક્ત થલુું શમ ત 
બુરબયેરી ધાભીઔ અને વાભાજીઔ ઔલ્ના 
આણે છડી દેલી જોઈએ. મગ્મ અને આલશ્મઔ 

જરયીમાત અને ઈચ્છાના લીચાય ઔયીને ત ે
ુયી ઔયલા ભાટ્ ેજરયી ુરાથવ, જ્ઞાન, વદ્ખુણ, 
લીદ્યા, ઔરા લખેયે આણે પ્રાપ્ત ઔયલી 
જોઈએ. આણા દુ:કના ઔાયણર અજ્ઞાન, 
ભશ, આવક્તી, રરુતા, ભ્રભ, દુફવરતા, 

અવુંમભ, સ્લાથવ લખેયે દ આણે દુય ઔયલા 
જોઈએ. લૈયાગ્મની કટ્ી ઔલ્નાભાું ડીને 
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વકુભાત્રને આણે તમાજ્મ ન વભજલુું જોઈએ. 
આણા વુંમભભાું બખેચ્છા ન શલી જોઈએ. 
વુંમભથી સ્લાબાલીઔણે વુંમભળીરતા અને 
વુંમભળક્તી આણાભાું લધતી યશેલી જોઈએ. તે 
આણ સ્લબાલ ફનલ જોઈએ અને તે વાથે 
આણાભાું ળાુંતી અને પ્રવન્નતા આલલી જોઈએ. 

જીલનનુું ધ્મેમ આણે ફયાફય વભજી રેલુું 
જોઈએ. વુક પ્રાપ્તી ભાટ્,ે દુ:કનાળ ભાટ્ ે
લીલેઔમુક્ત ુરાથવ આણે લધાયલ જોઈએ. 
લૈમક્તીઔ વુક અને સ્લાથવની ઔલ્નાન તમાખ 
ઔયીને આણે વાભુદામીઔ અને વ્માઔ વુક, 

રાબ અને શીતને ભશત્ત્લ આલુું જોઈએ. 
જીલનબય શાડભાયી દુ:ક, અભાન, ખયીફી 



રૅશનાલીઝમ : નવલાાં મુક્તીનાાં ગાન...             http://govindmaru.com              110 

અને લીટ્મ્ફણા વશન ઔયલાનુું ળીકલનાયા 
તત્ત્લજ્ઞાનને આણે તમાજ્મ વભજલુું જોઈએ. 

● 

જીલનન વાચ આદળવ ળ છ ે તે આણા 
યાતદીલવના ચીંતન યથી અને આણા 
લશેલાયના અુંતીભ શેતુ યથી આણે વભજી 
ળઔીએ છીએ. યજ જાખૃતીથી ભાુંડી નીદ્રાધીન 
થલા વુધી આણે ઔમા લીષ્મનુું ચીંતન ઔયીએ 

છીએ, ધન, ભાન, પ્રતીષ્ઠા, વત્તા, ચાયી્મ 
લખેયેભાુંથી ઔઈ લસ્તુ ભલાથી આણે ધન્મતા 
અને પ્રવન્નતા ભાણીએ છીએ તે આણે યજ ને 
યજ જોતા યશીએ, ત આણ જીલનઆદળવ 
ઔમ છ ે તે આણે વભજી ળઔીળુું. યજના 
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આણા આચયણ યથી આણ આદળવ ળ છ ે
તે વભજભાું આલી જળે. ભાનલતા વીલામ ફીજી 
ઔઈ ણ વપતા આણને ઉન્નત ઔયી ળઔળે 
નશીં એ વીદ્ધાુંત ય આણી શ્રદ્ધા શલી 
જોઈએ. લશેલાયભાું આણે આ પ્રઔાયના 
જીલનની વપતાની દૃષ્ટ્ી યાકલી જોઈએ. 

ધનરબી ભનુષ્મ તાના યજના લશેલાયભાું 
ભાનલતા ખુભાલીને ધનપ્રાપ્તીભાું વુંત ભાને છ.ે 
તેભાું તેને ધન્મતા રાખ ેછ;ે ણ ભાનલતાનુું ભુલ્મ 
વભજાતુું ન શલાથી તે ધનરબભાું પવાઈ જામ 
છ.ે તે પ્રભાણે ભાનવન્ભાન, પ્રતીષ્ઠા, ઐશ્વમવ તથા 

લીરાવભાું ભગ્ન યશેનાય ફધા તતાના 
લીમની તૃપ્તીભાું વન્તુષ્ટ્ થઈને ધન્મતા ભાને છ.ે 
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એલા પ્રમતનભાું ભાનલતા નષ્ટ્ થામ છ ેઔે નશીં ત ે
તયપ તેભનુું ધ્માન જ નથી; યન્તુ ભાનલતાની 
વીદ્ધી જે ઈચ્છ ે છ ે તે તાના યજના 
લશેલાયભાું તેની યક્ષા ઔયલાન, તેને લૃદ્ધીખત 
ઔયલાન પ્રમતન ઔયતા યશે છ.ે તેને ભાટ્ ે ધન 
ખુભાલલાન પ્રવુંખ આલે, ભાન, પ્રતીષ્ઠા, એશ્વમવ, 

વત્તા છડલાન પ્રવુંખ આલે ત ણ તેની યલા 
ઔયતા નથી. ફધુું ખુભાલીને તે ભાનલતાની 
વપતા ઈચ્છ ેછ,ે અને તેને જ ભાટ્ ેપ્રમતનળીર 
યશે છ.ે આ પ્રભાણે યજના જીલનલશેલાયભાું 
જે આ દૃષ્ટ્ી યાકે છ,ે તે ભાનલતાના વાચા 

ઉાવઔ છ.ે ભાનલતાની વીદ્ધી તેભને જ પ્રાપ્ત 
થામ છ.ે 
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તે યથી એલ અથવ ઔઈ ન ઔયે ઔે જીલનભાું 
ધન, જ્ઞાન, ફ, લીદ્યા, ઔા વાભથ્મવ, વત્તા 
લખેયેની ઔુંઈ ઔીમ્ભત નથી. તેભાની પ્રતમેઔ વીદ્ધી 
અથલા ફીજી ઔઈ લીળેતાની જીલનભાું ઔીમ્ભત 
છ ે એભાું ળુંઔા નથી; ણ ફધાની ઔીમ્ભત 
ભાનલતા ભાટ્ ે છ ે તે આણે ઔદી બુરલુું ન 

જોઈએ. ભાનલતા ખુભાલીને પ્રાપ્ત ઔયલા રામઔ 
ઔઈ ણ વીદ્ધી નથી એભ આણે કાતયીુલવઔ 
વભજલુું જોઈએ. આ દૃષ્ટ્ીથી આણે આણા 
જીલન તયપ, જીલનના ક્રભ તયપ અને જીલનના 
લશેલાય તયપ જોઈને વાલધ યશેલુું જોઈએ. 

ઔુદયતે આણન ે ભાનલજન્ભ આપમ છ.ે તેથી 
આણે ભાનલધભવથી ચારલુું જોઈએ. ભાનલતાની 
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વીદ્ધી અને વપતાન વુંઔલ્ ઔયલ જોઈએ. તે 
દીળાભાું પ્રમતનળીર યશેલુું જોઈએ. વાચુું ુછીએ 
ત આણે યજ જાગ્રત યશીને જીલનન શીવાફ 
જોલ જોઈએ; યન્તુ ઔઈ ઔાયણથી આ લાત 
આણાથી ન ફની ળઔે ત છાભાું છુું 
લવના દીલવભાું – ધાભીઔ, લીત્ર અને 

આનન્દના દીલવભાું – આણ ે આ લીમભાું 
અલશ્મ જાગ્રત યશેલુું જોઈએ. 

[‘લીચાયદળગન’ બાગ–1, ૃષ્ઠ 69-71 અને બાગ–2, 
ૃષ્ઠ 130-131, નલજીલન પ્રકાળન–1955] 

 
● 
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ધભવન ભુ અથવ આણે બુરી ખમા છીએ...  
–શવભુક ખાુંધી 

અનકુ્રભણીકા 

બાયતીમ વભાજ 1992ની વારભાું અજીફ 
યીતે લણવવુંઔય ભનલૃત્તી ધયાલે છ.ે ઔન્વલ્ટ્ુંટ્, 

ઉચ્ચ ન્મામાધીળ, ફૅન્ઔ ભેનેજય, આઈ.એ.એવ. 
અભરદાય, તન્ત્રી, પ્રૉપેવય, લીજ્ઞાની, 
ઈજનેય અને ફોદ્ધીઔ એઔફાજુથી વામન્ટ્ીપીઔ 
ટ્મે્યની લાત ઔયે છ ેઅને ફીજી ફાજુથી તે 
ફાફા, દાદા, ફાુ, ળાસ્ત્રી, 

બખલાન અને વન્તના ખના અુંખુઠાને સ્ળે 
છ.ે ઔેટ્રાઔ ત એ અુંખુઠ એઔ થાીભાું ગઈને 
છી ેરુું ાણી (બુલ્મા, ચયણાભૃત) ખટ્ખટ્ાલી 
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જામ છ.ે વભનાથના ભન્દીયન જીણોદ્ધાય થમ 
તમાયે તમાયના યાષ્ટ્ રતી ડૉ. યાજને્દ્ર પ્રવાદે 32 
બ્રાહ્ણના ખ ધઈને એ ચયણદઔ જાશેયભાું 
ખટ્ખટ્ાવ્મુું શતુું. આ વાુંબીન ે જલાશયરાર 
નશેરન ીત્ત ખમ શત. નશેર જોઈ ખમા શત 
(તમાયે ટ્ીલી ન શતુું) ત તભેનુું ળુું થાત? 

બાયતીમ વભાજ એટ્રે લીયધાબાવનુું ફુંડર, 
ફી. એવવી.ના અને ભેડીવીનના લીદ્યાથી 
ઉત્તયલશી ઉય અચુઔ ૐ ઔે શ્રીજી રકે છ.ે 
શજી લૈષ્ણલ ભશાયાજોન ે (આચામવશ્રી 
લલ્લબાચામવજી ભશાપ્રબુજીની લીવભી ેઢીના 

તીરઔામતને) ુષ્ટ્ીભાખી લૈષ્ણલ બખલાન 
ખણીને ુજ ેછ.ે શતુતુત ુયભતી લકતે રારજી જો 
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ટ્રી ભાયે ત લૈષ્ણલજનનુું ફા ગેરુું ધેરુું થઈ 
જામ છ.ે જ ે લૈષ્ણલ ધભવ લીળે વાચુું છ ેઅન ેએ 
જ જનૈ ધભવ લીળે વાચુું છ.ે જનૈાચામો શ્રાલઔની 
ફશી લખ ધયાલે છ.ે ભુલ્લાું અને ભોરલી 
ભુસ્રીભ મુલઔ ઉય લખ ધયાલે છ.ે ળુક્રલાયના 
ભજશફી બાણભાું ખબીત યીતે ખૈયઔભની અન ે

ઔયન્ટ્ રીટ્ીક્વની લાત આલી જામ છ.ે 
ધભવ આણી યખેયખભાું બી ખમ છ.ે 

ઔભનવીફે ધભવન ભુ અથવ આણે બુરી ખમા 
છીએ. વતમ, ભયારીટ્ી, વદલતવન એને આજ ે
આણે ધભવ નથી ઔશેતા. શ્રાલઔ ગી ફરી આલે 

છ.ે લૈષ્ણલ ઠૉય ઔે ાતનાું નાણાું બુંડાયાજીને 
ચુઔલે છ.ે રાર તીરઔ ઔે ઔેવયી ફીંદી ધભવનુું 
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પ્રતીઔ ફની ખઈ છ.ે અભે અરખ વમ્પ્રદામ ઔે 
ઔલ્ટ્ નથી ચરાલતા એભ ઔશેનાયા ફાફાના 
બક્ત (ભશાદેલ ઔયતાું ઠીમા ળાણા)એ 
ફાફાન ઔલ્ટ્ ઉબ ઔયે છ.ે બાજે અને લીશ્વ 
શીન્દુ યીદે શનુભાન, વુભીત્રા લખેયેન એઔડ 
ઔાઢી નાખ્મ છ.ે ભટ્ા દેલતા લીઆઈી છ.ે 

વેઔન્ડ ક્રાવ દેલતાનાું ભન્દીય મુીની 
બાજી વયઔાયના ભુખ્મ પ્રધાન ઔલ્માણવીંશ 
દ્વાયા તડી ાડલાભાું આવ્મા છ.ે આજ ેજભાન 
ફાફાન અને ફાુન છ.ે યાભ, ઔૃષ્ણ ઔે 
ળુંઔય ઔદી તભન ેળૅયફજાયની ટ્ી આતા નથી. 

છીને સ્તયે અમ્ફાજી અને દુખાવ જલેી ભાતા 
આલે છ.ે ત્રીજા ટ્ામયભાું વતમ વાુંઈફાફા અને 
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ળીયડીના વાુંઈફાફા અને ળુંઔયાચામો તથા 
વુયીશ્વયજી આલે છ.ે એ છીના તફક્ક ે
ખુરુણીભાને દશાડ ેફીરાડીના ટ્ની જભે પુટ્ી 
નીઔતા ફાફા આલે છ.ે શ્રીભન્ત શલે 
પૅભીરી ડૉક્ટ્યની જભે પેભીરી ખુર યાકે છ.ે આ 
ખુર આળીલાવદ આીને તભને વટ્ટાભાું જીતાડી 

આરે છ,ે ફર. 
આલા લાતાલયણભાું ઔચી (ઔેય)ભાું ફીજી 

ભેએ એઔ ઔયડ રીમાને કચ ેઆઠ દીલવ વુધી 
ચારનાય ુત્રઔાભેષ્ટ્ી મજ્ઞ મજામ તેભાું ળી 
નલાઈ? ઑખેનાઈઝય છ ે ધ વેન્ટ્ય પૉય 

ઍસ્ટ્રૉરૉજીઔર યીવચવ ઍન્ડ ડલેરભેન્ટ્. 
ઑખેનાઈઝય ખૅયન્ટ્ી આે છ ે ઔે આ મજ્ઞભાું 
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બાખ રેનાય લુંધ્મ દમ્તીને વન્તાન થળે જ અને 
વન્તાન ાછુું નય (ુલ્લીંખ) શળે. ભાદા નશીં. 
ાુંચ શજાય દમ્તીએ ઍપરામ ઔમુું શતુું. એઔ 
શજાય ફડબાખી દમ્તીને આ મજ્ઞભાું ઍડ્ભીળન 
ભળ્ુું છ.ે બાયતના તભાભ પ્રાુંતનુું ઉચીત 
પ્રતીનીધીતલ જાલલાભાું આવ્મુું છ.ે બાયતની 

ક્રીઔેટ્ ટ્ીભભાું અન ેયેડીમ, ટ્ીલીના ન્મુઝયીડયભાું 
જભે ફશા પ્રભાણભાું વયદાયજી શમ છ ે
તેભ આ મજ્ઞના માજ્ઞીઔભાું ફશા પ્રભાણભાું 
વલણો શળે. અનાભતને અશીં ણ સ્થાન છ.ે 
ઔેયભાું આ ુત્રઔાભેષ્ટ્ી મજ્ઞ મજાઈ યહ્ છ ેતે 

લીશ્વની એઔ લક્રતા છ.ે ઔેય બાયતનુું વોથી 
ળીક્ષીત યાજ્મ છ.ે તમાું 100 ટ્ઔા વાક્ષયતા છ.ે 
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ઔેયભાું લશેભ અને અન્ધશ્રદ્ધાને ડઔાયતી 
અનેઔ યૅળનારીસ્ટ્ અને લૈજ્ઞાનીઔ વુંસ્થા છ.ે 
1,000 ફડબાખી દમ્તી મજ્ઞભાું શ્રદ્ધા ધયાલે છ.ે 
ુજાભાું શ્રદ્ધા ધયાલે છ.ે એઔ ા ટ્સૅ્ટ્–ટ્યુફ 
ફેફીની  ટ્ઔેનરૉજી, ફીજી ા ુત્રઔાભેષ્ટ્ી મજ્ઞ. 
લીભેન્વ રીફલાી, વાુંબ. ુત્રીઔાભેષ્ટ્ી 

મજ્ઞ ઔઈ નથી ઔયતુું. 
બાયતીમ વભાજભાું ભાફા એઔફાજુથી 

ફાઔને ઍન્ટ્ી–ફામટ્ીક્વ આે છ.ે અને ફીજી 
ફાજુથી નજય ઉતાયલા ભાટ્ ેદીલાર ઉય છુટ્ટી 
લાટ્ પેંઔલાના અને ભયચાું ખયભ ઔયલાના ટ્ચુઔા 

ઔયે છ.ે સ્નાતઔ આધાળીળી ભટ્ાડલા ભાટ્ ે
ફયીલરીના ફાફાનુું ભન્તે્રરુું ાણી ટ્વૅથી ી 
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જામ છ.ે શાડઔુું બાુંખે તમાયે રઔ શજી શાડલૈદ 
ાવે જામ છ.ે ઑથોેડીઔ વજ વનન લાય છલે્લે 
આલે છ.ે ેરાું 5,000 લુંધ્મ દમ્તીએ વન્તાન 
પ્રાપ્ત ઔયલા ભાટ્ ેલૈજ્ઞાનીઔ દ્ધતી ણ અજભાલી 
શળે અને તે મજ્ઞને ણ અજભાલળે. તેભને 
લીજ્ઞાનની છછ નથી, અન્ધશ્રદ્ધાનીમ તેભને છછ 

નથી. ભુમ્ફઈના ળીક્ષીત ઔીળય ફડલા થઈને 
અને ભાભાની ીદુડી ઔાઢીને જનઈ ઔે મજ્ઞલીત 
વુંસ્ઔાય પ્રાપ્ત ઔયે છ ે અન ે તયત જ તે 
લીડીમ ઉય સ્ટ્ાયલૉવવ જોલા ફેવી જામ છ.ે 
નભવદના જભાનાભાું શેરલશેરુું યેરલે એન્જીન 

નભવદા નદીન ુર ુંખલાનુું શતુું તમાયે રઔ 
ઔશેતા ઔે જોજોને, નભવદાભૈમા એ દુષ્ટ્ યાક્ષવ 
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(રઔભટ્ીલ)ને ાડી નાકળે. એન્જીન ત ટ્રનેના 
ડબ્ફા વાથે ુર ઉય થઈને નદી ાય ઔયી ખમુું. 
રઔએ તયત જ નાીમેય લધેયીને 
એન્જીનદેલની ુજા ઔયી. અખાઉ રઔ વુમવને, 
વભુદ્રને, લયવાદન ેઅને નાખને ુજતા. ઔચીના 
મજ્ઞના ઑખેનાઈઝય ક્લૉરીટ્ી ઔૉન્ટ્રરભાું ભાને 

છ.ે તેભણે ળુદ્ધ ગી તથા ળુદ્ધ વુકડન મજ્ઞભાું 
ઉમખ ઔયલાનુું લચન આપમુું છ.ે બ્રાહ્ણના 
ભન્ત્રચ્ચાયભાું અને રાઔડાના ચભચાથી માજ્ઞીઔ 
દ્વાયા અગ્નીભાું યેડાનાયા ળુદ્ધ ગીભાું લુંધ્મ 
દમ્તીને શ્રદ્ધા છ.ે 

ુત્રઔાભેષ્ટ્ી મજ્ઞ લીળે ઔેયભાું લીલાદ 
બબુઔી ઉઠ્ય છ.ે ુત્રઔાભષે્ટ્ી મજ્ઞ એ ની:વન્તાન 
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દમ્તી ભાટ્નેી પ્રાચીન લેદીઔ લીધી છ ેએભ 
ઔશેલામ છ.ે ગણા ફુદ્ધીજીલી, સ્ત્રી અને 
લેદીઔ જુથ ગણાુંફધાું ઔાયણવય આ મજ્ઞન 
લીયધ ઔયી યહ્ાું છ.ે આમજઔન દાલ એલ 
છ ેઔે યાજા દળયથન ેઆ મજ્ઞથી રાબ થમ શત. 

ફુદ્ધીજીલી આ મજ્ઞના આમજનને 

અથવશીન ઔશે છ.ે તેભનુું ઔશેલુું છ ે ઔે આ મજ્ઞ 
ની:વન્તાન દમ્તીની અન્ધશ્રદ્ધાને લધુ 
લઔયાલળે. જ્માયે ઔેટ્રાઔ લેદીઔ ુંડીતનુું એલુું 
ભાનલુું છ ેઔે આમજઔ મજ્ઞ મજલા ભાટ્ ેવક્ષભ 
અને વભથવ નથી. આટ્રા ફધા લીયધ છતાું 

5,000 ની:વન્તાન દમ્તીએ મજ્ઞ ભાટ્ ે નાભ 
નોંધાવ્મા છ.ે ખયજલાનને અક્કર શતી નથી. 
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આમજઔન દાલ છ ે ઔે બાયતના એઔ ઔયડ 
50 રાક દમ્તી ફાઔ લીનાનાું છ ે તેભના 
ભત ભુજફ ુત્રઔાભેષ્ટ્ી મજ્ઞ લેદીઔ ઔાની એઔ 
લીત્ર અને યીણાભરક્ષી લીધી છ.ે 

આમજઔનુું ઔશેલુું છ ેઔે તે ઋગ્લેદ અને 
યાભામણભાું લણવલેરી પ્રાચીન લીધી ભુજફ જ 

મજ્ઞ ઔયી યહ્ા છ.ે જભેણે ખબાવળમ વમ્ફન્ધી 
ઔઈ જ ળસ્ત્રક્રીમા ઔયાલી ન શમ તેલાું તથા 
પ્રજનન લમભાું શમ તેલાું દમ્ત્તીન જ તેભણ ે
વભાલેળ ઔમો છ.ે આ મજ્ઞભાું બાખ રેનાયાું 
દમ્તી લેદ ભુજફ ુત્રની જ આળા વેલી 

ળઔે, ુત્રીની નશીં. 
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મજ્ઞની વપતા ભાટ્ ે આ વબ્જકે્્વ ને 
યમ્યાખત લીધીભાું, વુચીત આશાયભાું અને 
માજ્ઞીઔભાું શ્રદ્ધા શલી જોઈએ એલ આગ્રશ 
આમજઔ યાકે છ.ે વુંઔલ્ જો ળદુ્ધ શમ ત આ 
દમ્તીને ભાત્ર ુત્રજન્ભન જ નશીં, અન્મ 
આનુુંખીઔ રાબ ણ ભળે. લીલીધ ગ્રશની 

ળયીય ય ડતી કયાફ અવય ણ આ મજ્ઞથી 
નીલાયી ળઔામ એભ આમજઔ છાતી ઠઔીને ઔશે 
છ ે (તેભની છાતી ગણી જ ભજફુત શલી 
જોઈએ). તે ુત્ર આલા ઉયાુંત ગ્રશની 
ભાઠી અવય દુય ઔયલાનુું ફનવ ણ આે છ.ે  

આમજઔ ઔચીના દયફાય શૉર ગ્રાઉન્ડ 
કાતે મજ્ઞાળાા અને પે્રક્ષાખાયનુું ફાુંધઔાભ 
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ઔયાલી યહ્ા છ.ે ટ્નફન્ધ રાઔડાું, ત્રીવ શજાય 
જટે્રા ભાટ્ીના ગડા, એઔ ક્લીન્ટ્ર ળુદ્ધ ગી અને 
વુંઔડ ઔીર ચકા આ મજ્ઞભાું લયાળે. ચેરભુક્ક,ુ 
લાવુદેલન આક્કીત્રીદ નાભના ુંડીતના નેતૃતલ 
શેઠ 200 ુંડીત આ મજ્ઞની લીધી ાય ાડલા 
તાના ીતાુંફયને ઔવી યહ્ા છ.ે દુધ અને ગી 
ભાટ્ ેઉચ્ચ ઔક્ષાની વેંઔડ ખામ ભેલલાભાું આલી 
છ.ે ખદાન આનાયાન આ દળેભાું તટ્ નથી. 
ુંડીત ઈદાભામુઔુનુું ઔશેલુું છ ે ઔે ભાત્ર મજ્ઞ દ્વાયા 
ઈચ્છીત યીણાભ પ્રાપ્ત થામ એભ ભાનલુું 
બુરબયેરુું છ.ે તભેના ઔશેલા ભુજફ લદેભાું 
જણાલામેરી નીમખ નાભની લીધી ઔયલાભાું ન 
આલે તમાું વુધી મજ્ઞનુું પ ન ભે. નીમખ એટ્ર ે

લેદભાું લણવલામેરી વન્તાનપ્રાપ્તી ભાટ્નેી એઔ ક્રીમા 



રૅશનાલીઝમ : નવલાાં મુક્તીનાાં ગાન...             http://govindmaru.com              128 

જભેાું દમ્તીભાુંથી જ ેફીનપદુ્ર શમ તેણે ફીજી 
પદુ્ર લીજાતીમ વ્મક્તીને ખબવધાયણ ભાટ્ ે
સ્લીઔાયલી યશી. ભશાબાયતભાું આલી દ્ધતીન 
ઉલ્લકે આલ ેછ.ે નીમખ ભાટ્નેી ફશાયની વ્મક્તી 
જાતીમ ક્રીમા લકત ે આુંકે ઔાા ાટ્ા ફાુંધે છ.ે 
જળ ઔને ભળે? ઔચીના મજ્ઞન?ે ઔે નીમખને? 
નીમખ એટ્રે રાઈલ સ્ભવ ફૅન્ઔ. યાઈટ્? વુંઔુચીત 
યાષ્ટ્ રપે્રભી ઔશે છ,ે પ્રાચીન બાયતભાું યૉઔેટ્ અને 
અલઔાળમાન ઉડતાું શતાું. શ્ચીભના દેળ આણું 
ફધુું જ ચયી ખમા છ.ે ળાફાળ. 

[શવભુખ ગાાંધીના જુના રેખના વાંગ્રશભાાંથી, વોજન્મ : 
‘કયાંટ શટરાઈન’, તા. 22-10-2007] 

● 
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8 

શ્રદ્ધા અને ફુદ્ધી 
–નયવીંશબાઈ ઈશ્વયબાઈ ટ્રે 

અનુક્રભણીકા 

ભાનલવભાજ જભે જભે વ્મલસ્થીત થત 

ખમ, તેભ તેભ ભનુષ્મના ઔભવને અનુવયતા 
તેભના લખવ ડતા ખમા. લખવ ડલાની એ 
વ્મલસ્થાને આમો લણવવ્મલસ્થા ઔશેતા. વભાજના 
લીચાયઔને એભણે બ્રાહ્ણ ઔહ્ા. એ લખે ઈશ્વય 
વમ્ફન્ધે લીચાય ઔયલાનુું ઔાભ ઉાડી રીધુું. 

આજ વુધી ભાણવે ઈશ્વયને જ ેગાટ્ આેરા, તેને 
વ્મલસ્થીત ઔયલાનુું ઔાભ એભણ ે ઔયલા ભાુંડુ્ું. 
ઈશ્વયને ભેરા આજ વુધીના રખુણભાું જ્માું 
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જ્માું લીયધ રાગ્મ, તમાું તમાું એ લીયધ 
ટ્ાલાન એભણે પ્રમતન ઔમો. અનેઔ ઈશ્વયની 
મજના એભને લીયીત રાખી તમાયે ઈશ્વય ાવે 

ઔશેલયાવ્મુું ઔે एकोડहम बहुस्याम् । શુું  એઔ છુું; 

ણ ફશુું સ્લરે દેકાઉં છુું. અને એભ ઔયીન ે

એઔેશ્વયલાદન પ્રચાય ળર ઔમો. નીયાઔાય 
ઈશ્વયને ભનાલલાન પ્રમતન ઔમો, રઔે તે 
સ્લીઔામો, તમ તેભને વન્ત ત ના જ થમ. 
અને આજ ેગણામ નીયાઔાય ઈશ્વયના બક્ત तेरे 
चरण में शिष नमाव ुं ખાઈને વાઔાય ઈશ્વયની 

ભુતી ભનભાું કડી ઔમાવ લીના યશી ળઔતા નથી, 
તેભ તે ઔાે ણ તેલા રઔ શતા. તેભના 
વન્તને કાતય તેભને વાઔાય ુજાનાું લીધાન 
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ણ ફતાવ્માું. યીણાભે એઔ નશીં; ણ અનેઔ 
દેલદેલીની ીત્તની ઔે ાાણની ભુતી ણ 
ગડાલા ને ઈશ્વયન ેનાભ ેુજાલા રાખી. વલવવ્માઔ 
ને વલવળક્તીભાન ઈશ્વય લીળે ખભ ે એટ્રા 
ઉદેળ ઔમાવ છતાું તે અુણવ રાગ્મા; અને જ્માયે 
જ્માયે તેની શાજયી લીના જખતનુું ખાડુું અટ્ઔી 

ડતુું રાગ્મુું, તમાયે તમાયે તેને અશીં ફરાવ્મ ને 
એભ ઔયીને અલતાયલાદ ણ કડ ઔયી દીધ. 
આભ બ્રાહ્ણ લખ ેવભાજન ેવન્ત આલા બુર 
ઔયલા ભાુંડી. અને એભ રે–ભેર ઔયીને, ગય–છડ 
ઔયીને, તડ–જોડ ઔયીને, બાુંજ–ગડ ઔયીન ે
વભાજને જોઈત ઈશ્વય ગડી આપમ. આભ 
આદીભાનલે ઈશ્વયને જન્ભ આપમ. તમાય છીના 
લીચાયઔએ તેન ેાીીને ઉછમેો – ભટ્ ઔમો. 
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ાછ જણાવ્મુું છ ે ઔે ‘ઉંગતા ભાણવનુું 
ળયીય ળફ ેઠ ેએઔ ઠઔેાણ ેડુ્ું યશે છ;ે છતાું 
દીલવની ભ્રભણાન ે રીધ ે સ્લપનભાું ત ે તાને 
દીલવભાું ઔાભઔાજભાું દેક ેછ.ે એ આદીભાનલ ણ 
જાણે નદીલવતભાું યકડત શમ ઔે ળીઔાય કેરત 
શમ એભ સ્લપનભાું દકેે. આથી એણે ઔલ્ી રીધુું 
જ ે આ જડ ળયીયભાુંથી નીઔી દુય ભ્રભણ ઔયી 
ળઔે એલ ભાયાભાું જીલ છ.ે’ આભ આદીભાનલ ેજ ે
જીલને જન્ભ આપમ, તેન ેઆ લીચાયઔએ ઔુંઈ ઔુંઈ 
રખુણ આીને, ાીીન ેઉછમેો – ભટ્ ઔમો. 
તેને જીલ, આતભા ઔે જીલાતભા ઔહ્. 

ળયીય ભમાવ છી ણ આતભા તમાું પમાવ ઔયે 
છ,ે એભ ભાન્મા છી ભાન્મુું ઔે તે અભય છ.ે 
ીતૃ–ુજા–તવણ અને શ્રાદ્ધ લખેયેની ભનખભતી 
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મજના ઔયી, બુત આણ્માું ને તેની ઔેડ ેબુલા 
ણ આવ્મા. અને આભ ઈશ્વયને ભધ્મફીન્દુએ 
યાકીને ચાયે ફાજુએ આતભા, દલેદેલી, બુતપે્રત, 
તેભની પ્રતીભા ને ભુતી, તેભની ુજા લખેયે 
અનેઔ તન્તુનુું જા ખુુંથ્મુું અને ઔયીમાની 
ેઠ ે તેની ઉય ચઔી યાકલા બ્રાહ્ણલીચાયઔ 

તે ખુર થઈને ફેઠ.  
ફેળઔ એટ્રુું ઔશેલુું જોઈળે ઔે વભાજના એ 

લીચાયઔ ખુરએ વાથે વાથે લીજ્ઞાન વમ્ફન્ધે ણ 
અનેઔ પ્રઔાયનુું જ્ઞાન પ્રાપ્ત ઔમુું. કખ, ખણીત 
લખેયે અનેઔ ળાસ્ત્ર વમ્ફન્ધે ણ તેણે અનઔે 

લીચાય અને અનુભાન ઔયી ળધ ઔયી; ણ 
તેનમ ઔેટ્રઔ અલ ઉમખ ઔમો. વભાજભાું 
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વલવજ્ઞ થઈ તાનુું ખુરદ ઔામભ યાકલા 
કખભાુંથી તેણે પરીત જ્મતીની ઔલ્ના ઔયી 
ને ભાનલીનુું બલીષ્મ જાણલાન ડ ઔમો; 
ગ્રશભાું જીલાયણ ત થમુું જ શતુું, તેભન ેએણ ે
વાયાનયવા ખુણ આયપમા અને ભાનલીના 
બાગ્મલીધાન વાથ ે તભેન વમ્ફન્ધ જોડ્. 
ખણીતન ઉમખ જ્મતીની ઔુુંડરી ખણલાભાું 
ઔમો અન ેઆભ તાનુું ખુરદ દૃઢ ઔયલાન પ્રમતન 
ઔમાવ. 

રગ્નભયણ જલેા વાભાજીઔ લીમ ઉય ણ 
તેભણે તાની વત્તા જભાલી અને તેભાું ણ 
આદેળ આલા ભાુંડ્ા. એલાું વાભાજીઔ ઔામો 
વભાજ ે ઔેભ ઔયલાું, એ લીળે નીમભ ગડ્ા ન ે
સ્ભૃતી ફનાલી. 
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આભ ઠઠે ઈશ્વયથી ભાુંડીને ત ેવભાજના વલવ 
લીમ ઉય ખુરએ તાની વત્તા જભાલી, તે 
વભાજન પ્રબુ થઈ ફેઠ અને વભાજને તાન 
ખુરાભ ફનાલી દીધ. વભાજને ભાટ્ ે એણે જ ે
નીમભ ગડ્ા, જ ેસ્ભૃતી યચી તેને એણે ધભવ 
ઔહ્. બ્રહ્ાણ્ડના જટે્રા લીમ એને જડ્ા તે 

ફધાને એણે ધભવના કે્ષત્રભાું આણલાના ને તેના 
ઉય ચઔી યાકલાના પ્રમતન ઔમાવ. 

વભાજનાું ફાઔને ળીક્ષણ આલાનુું ઔામવ 
સ્લાબાલીઔ યીતે જ આ ખુરના શાથભાું આલી 
ડુ્ું. તેભણે વાચા વાથે કટ્ા વુંસ્ઔાય ણ 

વભાજનાું એ ઔુભાું ફાઔના ભખજ ઉય 
ભનભાનતી યીતે નાકલા ભાુંડ્ા. વભાજની 
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ખુરાભખીયી આભ એભણ ે વજ્જડ ઔયી. ફાઔ 
ફશુ ફુદ્ધીળાી ના થામ, લીચાયઔ ના થામ, 
એટ્રા ભાટ્ ે તભેનાું ભખજની જડતા લધાયલા 
ફાઈફરના અભુઔ વાયા દેકાતા બાખને ફાઔ 
ાવે ખકાલી ભાયલાની આજ્ઞા એઔ ે ઔયી 
શતી. ળાાભાું યજ યજ એઔ જ યીતે થતી 

પ્રબુપ્રાથવના એ એલી આજ્ઞાનુું ફીજુ ું સ્લર છ.ે 
ફધા દેળની ફધી જાતીના ધભવન આ 

આછાત ઈતીશાવ. 
આ પ્રઔાયે ઔુંઈઔ વુુંદય રાખે એલુું ધભવમન્ત્ર 

તૈમાય થમુું. યુંખ–યખાનથી ચઔચઔીત ણ થમુું. 

ઔથી કેરતા લીરામતી યભઔડા જલુેું વુુંદય 
દેકાલા રાગ્મુું. એ યભઔડુું દેકીને ફાઔ એન 
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આનન્દ રે, એની વાથે કેરે ને ઔુદાઔુદ ઔયે. એને 
ત એભાું ઔળુુંમ અજુખતુું ના રાખે; ણ 
જુલાનીભાું આલેર ભાણવ ત ે ઔુંઈ એની વાથે 
કેરે? એ ત એની ફનાલટ્ જોઈન ેઆશ્ચમવ ાભે, 
એના ઔાયીખયની તાયીપ ઔયે, ફશુ ત ફાઔને 
એ યભઔડા વાથે કેરત જોઈ ભોં ભરઔાલે! ફાઔી 

ઔુંઈ ખમ્બીયતાથી એની વાથે એ યભલા ત 
છ જ ફેવલાન શત? 

જખતન ભાનલી ધીયે ધીયે શલે ભટ્ થત 
જત શત, ફુદ્ધી–કે્ષત્રભાું ધીયે ધીયે લધ્મે જ 
જત શત. તેને આ ધભવલીચાયભાું વલવ યીતે ઔેભ 

વન્ત થામ? ફાઔને ત તાના કેરભાું 
અજુખતુું ઔળુું ન રાખે; ણ ઉમ્ભયભાું આલેરા 
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ભાણવને ળુંઔા થમા લીના ઔેભ યશે? એને ળુંઔા 
થલા રાખી ઔે ખુર જ ેઆ ફધુું ઔશે છ ેત ેળુું કરું  
શળે? એ જ ેઔુંઈ ઔશે છ ેએ ફધુુંમ ભાત્ર શ્રદ્ધાથી 
ત ઔેભ જ ભાની રેલામ? એ લીમભાું ળુું ફુદ્ધી 
ચરાલલાન આણ અધીઔાય જ નશીં? 

અને આ નલીન લીચાયઔની લાત વાલ 

વાચી શતી. ળુંઔા એ ત વલે દળવનળાસ્ત્રની ભાતા 
છ,ે ળુંઔા થઈ એટ્રે જાણ ઔે દળવનળાસ્ત્રનાું દ્વાય 
ઉગડ્ાું. ફાઔી નયી શ્રદ્ધા એ ત જડતા છ.ે જભે 
નમો લીનમ–અતીલીનમ બીરતા છ ેએભ. ફુદ્ધીનાું 
દ્વાય જ્માું ફન્ધ થામ છ,ે તમાુંથી જ શ્રદ્ધાના 

એટ્રે જડતાના અન્ધાયા કુંડભાું ભાણવ ખરાું 
બયલા ભાુંડ ે છ.ે અન્ધાયાભાું વલવ પ્રઔાયના બમ 
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છ.ે અજાણ્મા ાણીભાું ભાત્ર શ્રદ્ધાથી ત ઔઈ ખ 
ન ભુઔે. જ ે પ્રજા નયી શ્રદ્ધા યાકીને તાના 
ફુદ્ધીકે્ષત્રન પ્રદેળ ધભવખુરને, વભાજખુરને અને 
યાજખુરને વોંી વુંધ્માઔાે નીયાુંતે વુએ છ,ે તે 
વલાયભાું ઔદી જાખતી જ નથી ઔે જાખ ે છ ે ત 
તાને ભયણથાયીએ વુતેરી જુએ છ.ે ભાટ્ ેજનેે 

જનેે ઉન્નતીની અેક્ષા છ ે તે તે વોએ ફુદ્ધી 
ચરાલલી જ જોઈળે. બમુંઔય દેકાતી ણ ફુદ્ધી 
– પ્રચુંડ ફુદ્ધી – ચરાલલી જ જોઈળે. શીતને 
ઔાયણ ે બરે તભારું  આકુું ળયીય ાણીભાું ડબુ્મુું 
યશે; ણ ભાથુું ત ાણી ઉય તાયલલુું જ 

જોઈળે, જો તભાયે જીલલુું શળે ત બરે તભાય 
આક વ્મલશાય વભાજભાું યશે; ણ ફુદ્ધી ત 
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વભાજ ઉય તાયલલી જ જોઈળે, જો તભાયે 
જીલલુું શળે ત નીયું ઔુળ, અનીરદ્ધ ફુદ્ધી ચરાલલી 
જોઈળે. વભાજ તભને ફુંડકય ઔશેળે; ણ 
વભાજને એ ફુંડકયએ જ ધઔેરીને આખ 
કવેડ્ છ,ે એ લાતની વાક જખતન ઈતીશાવ 
ુયળે. 

આણા દેળભાું ઈ.વ. ુલે છઠ્ઠા–વાતભાું 
વૈઔાભાું એલા ફુંડકયન જુખ આવ્મ શત. 
પ્રચરીત બ્રાહ્ણધભવનાું જા વાભે ફુદ્ધ, 
ભશાલીય, ફૃશસ્તી, ચાલાવઔ, આજીલઔ, ખળાર 
લખેયેએ ળુંઔા ઉઠાલીને એ જા તડલા ફુંડ 

ઉઠાવ્માું શતાું. ઔન્પુળીઅવ અને ટ્એ ચીનભાું 
ફુંડ ઉઠાવ્માું શતાું. ઈ.વ. ન્દયભા–વભા–
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વત્તયભા વૈઔાભાું લી એલ જુખ આવ્મ શત. 
મુયભાું લ્મુથય (Luther). તસ્લીંગ્રી (Zwingli) 
લખેયેએ અને આણા દેળભાું ઔફીય, નાનઔ 
લખેયેએ પ્રચરીત ધભવ વાભે ફુંડ ઉઠાવ્માું શતાું. 
મુયભાું ત વાથે જ લીજ્ઞાનલાદીએ ણ ફુંડ 
ઉઠાવ્માું. અને આ વૈઔાભાું ત આકા જખત 

ઉય ફુંડ થઈ યહ્ાું છ ેળુું ધભવ વાભે, ળુું વભાજ 
વાભે ઔે ળુું યાજ્મ વાભે. આજ ે ત ક્રાન્તીમુખ 
ફેવી ચુક્મ છ.ે 

તમાયે ળુંઔાના આમુધ રઈને જ્ઞાને 
શ્રદ્ધાધભવના પ્રદેળને ધેમાવ, ઔશી દીધુું ઔે નાણી 

(ज्ञा = જાણલુું, નાણલુું) જોમા લીના ઔઈ ણ 
પ્રદેળ ઉય તાય અધીઔાય સ્લીઔાયીળુું નશીં. 
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આભ ફુદ્ધીજ્ઞાન અને શ્રદ્ધાધભવ લચ્ચે લીગ્રશ ળર 
થમ. ડરેયે (Draper) રકેરુું ‘ધભવ અન ેલીજ્ઞાન 
લચ્ચેન લીગ્રશ’ (Conflict between 

Religion and Science) નાભ ેયવીઔ ુસ્તઔ 
લાુંચલાથી આ શઔીઔતની વાચી સ્થીતી વભજાળે. 
ફે યાજ્મને તાના વીભાપ્રદેળ વમ્ફન્ધે તઔયાય 

થામ છ,ે તેલી તઔયાય ફુદ્ધીજ્ઞાન અને શ્રદ્ધાધભવ 
લચ્ચે, લીદ્યાપ્રઔાળને રીધે પ્રઔટ્ થમેરાું ળુંઔાનાું 
આમુધને ફે, જાખી છ.ે અભુઔ પ્રદેળ ભાય જ 
છ,ે તમાું તને ન્મામ ઔયલાન અધીઔાય છ ેજ નશીં 
એભ શઠીરાઈ ઔયીને ધભવ ઔાય ઔયે; ફુદ્ધી ળુંઔા 

ઉઠાલી જ્ઞાનને ફે ધભવ ઉય લીજમ ભેલે, 
ભશાફથી તેને તમાુંથી શડવેરીન ેજયા દુય ઔયે 
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ને તે પ્રદેળ ઉય તાન અધીઔાય સ્થાે. આભ 
ઔયતા ઔયતા ફુદ્ધીજ્ઞાન આજ ે શ્રદ્ધાધભવને એઔ 
વાુંઔડા પ્રદેળભાું રાલી ભુઔીને તે લીળા 
પ્રદેળભાું તાનુું યાજ્મ ચરાલે છ.ે દીલ્લીની 
ભખરાઈ જ્માયે બાખલા રાખી, તમાયે ફીજા 
નાના ખણાતા યાજા, વમ્રાટ્ ખણાતા ભખરના 

આવાવના વલવ પ્રદેળને દફાલી ફેઠા; ભખર 
ફાદળાશ ાવે ત ાટ્નખય દીલ્લી અને 
આવાવન વાુંઔડ જ પ્રદેળ યહ્. આજ ે
ધભવની ણ એલી જ દળા થઈ ડી છ.ે ઈશ્વય, 
આતભા, ુણ્મ–ા, સ્લખવ–નયઔ લખેયે થડા જ 

પ્રદેળ તેની ાવે યહ્ા છ,ે ફાઔી વભસ્ત લીશ્વની 
લૈજ્ઞાનીઔ ગટ્નાના વભસ્ત લીમ ફુદ્ધીજ્ઞાને 
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ડાલી રીધા છ.ે ગ્રશણ ઔમાું ઔાયણથી થામ છ.ે 
બુખબવભાનાું અભઔુ ડ ક્માયે, ઔમે ક્રભે અને ઔમાું 
ઔાયણએ ફન્ધામેરાું, જ્લાાભુકી ળાથી પાટ્ ેછ ે
અને ધયતીઔમ્ ળાથી થામ છ,ે એ પ્રશ્નના ઉત્તય 
આલાન અધીઔાય શલે ધભવને નથી યહ્. 

ધભવ એ પ્રદેળભાુંથી અધીઔાયભ્રષ્ટ્ થમ છ ે

એ કરું ; ણ ાટ્નખય શજી એના પ્રદેળભાું છ.ે 
ભખર ફાદળાશ ફીજા પ્રદેળભાુંથી દભ્રષ્ટ્ 
થમેરા કયા; ણ ાટ્નખય દીલ્લી એના શાથભાું 
શતુું, એભ ધભવ ણ ાટ્નખય ઈશ્વયને ઔડી 
યહ્ છ.ે અને એ તથા એની આવાવના 

પ્રદેળભાું તાન અધીઔાય ચરાલી યહ્ છ.ે 
ઈશ્વય ઔેલ છ,ે આતભાનુું સ્લર ળુું છ,ે ા અને 
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ુણ્મ ઔને ઔશેલામ, સ્લખવભાું ઈન્દ્ર ઔેલા આવન ે
ફેવે છ ે અન ે નયઔભાું ાી ભાટ્ ે ઔેલા 
અગ્નીઔુુંડ છ,ે એલા એલા એ પ્રદેળના પ્રશ્ન 
ઉય એ શજીમે ફેધડઔ ચુઔાદા આપમે જામ છ;ે 
યન્તુ ફુદ્ધીજ્ઞાન ણ એલુું વલવગ્રાશી છ ે ઔે તે 
ઔફજ ે ઔયેરા પ્રદેળભાું એઔલાય સ્થીય થતાું જ 

શ્રદ્ધાધભવન ફીજો પ્રદેળ દફાલલા નીયન્તય 
પ્રમતન ઔમે જ જામ છ.ે લીવભી વદીની 
ળરઆતભાું તેના ાટ્નખય–ઈશ્વયપ્રેદળ–ઉય 
શુભર ઔયલાન આયમ્બ થઈ ચુક્મ છ.ે 

નાનુું ફાઔ ‘ગયગય’ યભે તમાયે જ ે વૃષ્ટ્ી 

એ યચે, એભાું એને ત ઔળી કડકાુંણ ના 
રાખે, ફધુું વ્મલસ્થાુણવ રાખે. શ્રદ્ધાધભવને આ 
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લીશ્વ ફધુું વ્મલસ્થાુલવઔ રાખે છ;ે ણ તમાયે 
ફુદ્ધીજ્ઞાન શ્રદ્ધાધભવને પ્રશ્ન ુછી શાઔટ્ ે છ ે ઔે 
‘બરા, એ પ્રદેળ તાય જ શમ ત વાફીતી 
ફતાલ. તુું ફતાલે છ ે એલ ઈશ્વય દમાુ શમ 
અને તેની આ યચના મજનાુલવઔ શમ ત 
જ્લાાભુકી, ધયતીઔમ્, દષુ્ઔા લખેયે 

ઉતાતથી રક્ષાલધી ભાનલીન ગાણ ઔેભ ઔાઢી 
નાકે છ?ે શીંવઔ પ્રાણી ઔઈ મજનાએ વજ્માું 
છ?ે તુું ઔશેળે ઔે ઈશ્વય એ યીત ેભાણવને તેભના 
ાની વજા આે છ;ે ણ લી તુું ઔશે છ ે ત ે
પ્રભાણે તાય ઈશ્વય ત વલવળક્તીભાન છ,ે તમાયે 

એણે જખતભાું ા ેદા જ ઔમુું ળુું ઔયલા? અને 
ેદા ઔયલાની એઔ લાય બુર ઔયી ત છી 
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તાની વલવળક્તી લડ ે એન નાળ ઔેભ નથી 
ઔયત? તુું ઔશેળે ઔે ભાણવન ે વીધે યસ્તે 
ચરાલલા ાુણ્મની ચાફુઔ એણે યાકી છ,ે 
તમાયે પ્રશ્ન થામ છ ેઔે એભ ભાણવને દુ:કી ઔયીન ે
વીધે યસ્તે ચરાલલા ઔયતાું ફીજી ઔઈ વાદી 
ઔયાભત તાયા એ દમાુ વલવળક્તીભાન ઈશ્વયન ે

જડી જ નશીં? ઠીઔ, શલે ફીજો પ્રશ્ન : પ્રઔૃતીના 
નીમભે ત લીશ્વભાું ઔળી ખયફડ નથી; ણ તાયા 
ઈશ્વયે ફશુ ફુદ્ધીથી આ જખતની મજના ઔયી 
શમ, ત ફર જોઈએ ળાશભૃખને ને ઔુઔડાન ે
ાુંક ળા ભાટ્ ે ફનાલી? તેનાથી ફશુું ઉડી ત 

ળઔાતુું નથી! ુરને સ્તન આપમાું. તેભાું ઔુંઈ 
ધાલણની મજના ત છ ે નશીં, તમાયે એભાું ઔુંઈ 
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ળબાની મજના છ ે ઔે ફીજી ઔુંઈ મજના છ?ે 
ઔુતયાુંન વમ્બખલીધી આટ્ર લીચીત્ર અને 
લીભ મજલાભાું ળી મજના શતી? અજાણતાું 
ઔઈ ડ ેતે ભયે, જાણી જોઈને દાર ીને ડ ેને 
ગડી છી ઉબ થામ, એભાું તાયા ઈશ્વયની ળી 
દમા–મજના છ?ે અને છલેટ્ ે પ્રશ્નન પ્રશ્ન : 

‘તાય ઈશ્વય વલવળક્તીભાન શમ ત ફીજો ઈશ્વય 
– તાના જ જલે ફીજો ઈશ્વય – વજીવ ળઔે? 
અથલા તાન નાળ ઔયી ળઔે? અથલા ત એ 
યીતે ીરીને તેર ઔે ાણી લરલીને ભાકણ ઔાઢી 
ળઔે?’ આ અને આલા પ્રશ્ન વાુંબીને શ્રદ્ધાધભવ 

દીગ્ભુઢ ફની જામ છ ે અન ે ત ણ તાનાું 
શથીમાય ભુઔી દેત નથી, તાની શઠ છડત 
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નથી, તાના પ્રદેળને ફાથ બીડીને – ભડાખાુંઠ 
ાડીને – ફેવી જામ છ!ે 

શ્રદ્ધાધભવ તાની શઠ છડ ે ઔે નશીં તેની 
દયઔાય ફુદ્ધીજ્ઞાને ક્માયે ઔયી છ?ે તે ત તાના 
શઔ વાફીત ઔમે જ જામ છ,ે એ ત એભ જ 
ભાને છ ે ઔે ઈશ્વય અન ેઆતભા જલેા લીમ ણ 

તાના જ પ્રદેળના છ ે અને તેભને ફુદ્ધીની 
ઔવટ્ીએ ચઢાલી તેભને નાણી જોલાન અધીઔાય 
ણ તાન જ છ.ે તમાયે શલે આણે જોલુું 
જોઈએ ઔે આ ફધા લીમભાું ફુદ્ધીજ્ઞાન ઔેલા 
કુરાવા આે છ.ે 

[નયવીંશબાઈએ છકે 1932ભાાં ‘ઈશ્વયન ઈન્કાય’ 
ુસ્તક રખેરુાં, જને ુ ુન:પ્રકાળન જભનાદાવ 
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કટચેા અન ે અબ્દુરબાઈ લકાનીએ 1998ભાાં 
કમુું. એ ુસ્તકન અધ્મામ : 4 ઉય યજુ કમો 
છ.ે આખુાં ુસ્તક યવપ્રદ છ.ે યભણ ાઠકે 
નયવીંશબાઈને ‘ફટા્ગન્ડ યવેરના ફયફયીમા...’ 
તયીકે ઓખાવ્મા છ.ે આ ુસ્તક લીળે 
યજનીકુભાય ાંડ્યાએ નોંધ્મુાં છ ે : ‘ઈશ્વયન 

ઈન્કાય, એ ઈશ્વયતાન ઈન્કાય નથી.’] 
 

● 
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9 

ળુું ભૃતમુ છી જીલન છ ેકરું? 
–ડ. અબ્રાશભ ટ્ી. ઔલુય 

અનકુ્રભણીકા 

ભાયી જીલનચેતના ભાયા દેશના ઔઈ એઔ 
કાવ ફીંદુભાું વભામેરી છ ેતેલુું શુું ભાનત નથી. 
ભાયા ળયીયના દયેઔ જીલન્ત ઔભાું જીલન–

ક્રીમા ધફઔતી યશી છ ે અને તેનુું ણ, 
અન્દય ચારતી ક્વીડટે્યી યાવામણીઔ ક્રીમાને 
ઔાયણે થામ છ.ે આ યાવામણીઔ ક્રીમા ભાયી 
શ્વવનક્રીમા અને રધીયાબીવયણની ક્રીમાને 
ઔાયણે ચારે છ.ે વખતી ભીણફત્તીના શાઈડર–

ઔાફવન દાથો પ્રાણલામુ વાથે વુંમજાઈ ફલાનુું 
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ળર ઔયે તમાયે ખયભી અન ે પ્રઔાળ જ ે યીત ે
ઉતન્ન થામ છ ે તેનાથી આ ક્રીમા ઔઈ યીતે 
જુદી નથી. ભીણફત્તી ફુઝાલી દેલાભાું આલે તમાયે 
ખયભી અને પ્રઔાળ ભીણફત્તીથી નકાું ડી જતાું 
નથી. પયી ભીણફત્તી વખાલતાું એ ક્રીમા પયી 
ળર થામ છ.ે 

આભ યાવામણીઔ ક્રીમા દ્વાયા ળક્તી ઉતન્ન 
ઔયલાની જ આ પ્રક્રીમા છ.ે આભ જ્માયે શ્વવન 
અને રધીયાબીવયણની ક્રીમા ફન્ધ થલાના 
યીણાભે ળયીય ભૃતમુ ાભ ે તમાયે તેભાુંથી ઔળુું 
નીઔતુું નથી. જો ઔઈ નલીન ટ્કે્નીઔન ઉમખ 
ઔયી ળયીયની રુપ્ત ક્રીમા પયી ચાર ુ ઔયલાભાું 
આલે ત એભ ના ઔશેલામ ઔે ફશાય નીઔી ખમેર 
આતભા પયી ળયીયભાું પ્રલેશ્મ છ.ે 
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ભારું  ભૃતમુ ઔઈ ચક્કવ વભમે એઔાએઔ 
થલાનુું નથી. ભાયી ભયલાની ક્રીમા રખબખ 70 
લવ શેરાું ળર થઈ ખઈ ખણામ. ભેં ભારું  જીલન 
ભાયી ભાતાના યજીલી તયીઔે ળર ઔમુું, એટ્રે 
ઔે તેના ળયીયભાુંથી ભેં ભારું  ણ ભેવ્મુું; આ 
યજીલી જીલનન અન્ત આવ્મ તે વભમે 

ડુુંટ્ી–નાબીને જોડતી ની અને તે દ્વાયા ખબવન ે
ણ ુરું  ાડતુું અુંખ–પરેવેન્ટ્ા ખુભાલતા ભાયા 
ળયીયન 1/8 બાખ નાળ ામ્મ. ભાયા 
જન્ભદીનથી આજ વુધી શુું  નાળ ાભલાની અને 
લીઔવલાની ક્રીમા વાથવાથ ઔયત યહ્ છુું. 

દયયજ ભાયા દેશભાું ગણા ઔ ગવાઈને નાળ 
ાભે છ.ે આલા ભૃતઔ–શજાભતથી દુય ઔયેરા 
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લા, પાટ્ી ખમેરી ચાભડી, લધેરા નક, તટુ્ી 
જતા દાુંત અને પ્રસ્લેદ તથા ભુત્ર લેા નીઔતા 
ઔચયા લાટ્ ેભાયા ળયીયની ફશાય નીઔતા યશે 
છ.ે 

ભારું  ળયીય વીતે્તય લવ જુનુું છ.ે 
અઔસ્ભાતથી ડરેા ગા–ગવયઔા, ફેક્ટ્યેીમા ઔે 

લીાણના ચે, ળાયીયીઔ–ભાનવીઔ ઔામવફજ, 
વુમવના અલ્ટ્રા–લામરેટ્ અને ઈન્ફ્રા–યેડ ઔીયણની 
શાજયી, લીજ્ઞાન પ્રમખળાાભાું ઔાભ ઔયતી લેા 
યજયેજ ઔસ્ટ્ીઔ તેજાફી યવામણ વાથે ડત 
નાય, તેજાના ભવારાથી તભતભત કયાઔ લખેયે 
ઔામો ભાયા વીત્તેય લવના લદૃ્ધ દશેના ભટ્ા બાખન ે
ભાયી નાુંકલાભાું, ક્ષીણ ઔયલાભાું જલાફદાય છ.ે 
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એઔ ઑયેળન ઔયીને ભાયા દશેન એઔ 
બાખ અરખ ઔયી દેલાભાું આવ્મ શત. ચારીવ 
લવ ુલે ભાયા ળયીયભાુંથી એઔ નાનઔડ ઔ 
છુટ્ ડીને ફીજા એઔ દેશના ફીજા ઔ વાથે 
વુંમજામ શત અને ભાયા ળયીયની ફશાય તેન 
લીઔાવ ચારુ થમ શત. શજુ આજ ેણ એ ઔ 

અનેઔ ઔભાું લીબાજીત થઈ – ડૉ. એયીવ 
ઔલુય તયીઔે ળયીય ધયાલી લીઔવી યહ્ છ.ે 

ભાયી મુલાનીના દીલવભાું ભાયા ળયીયભાું 
નલા ઔના જન્ભન દય, ભૃતમુ ાભતા ઔ 
ઔયતાું લધુ શત. આથી ભાય લીઔાવ થત યહ્, 

લજન લધતુું યહ્ુું અને ચારીવભાું લે ભારું  લજન 
તમાય વુધીભાું વોથી લધુ 185 ાઉન્ડ થમુું; છી 
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ભાયા ળયીયભાું ઔન જન્ભ અને ભૃતમુન દય 
ઔેટ્રાુંઔ લવ સ્થીય યહ્ાું તમાયે ભારું  લજન એટ્રુું 
જ યહ્ુું. તમાય ફાદ ઔના જન્ભ ઔયતાું 
ભૃતમુવુંખ્મા લધતી યશી. તે એટ્રી શદે ઔે 
અતમાયે ભારું  લજન 125 ાઉન્ડ છ.ે અતમાય 

વુધી ભયીને પેંઔાઈ ખમેરા ભાયા ઔનુું લજન 

ઔયીએ ત રાક ાઉન્ડ થામ. આ ક્રીમા નલા 

ઔન જન્ભ થલા જરયી છ.ે લીબાજન ભાટ્ ે
આલા ઔઈ ઔ ફાઔી નશીં યશે તમાું વુધી 

ઔના જીલન–ભૃતમની આ ક્રીમા ચારુ યશેળે. 
ભાયા દેશના વલવ ઔના ભૃતમુ છી ણ ભાયી 

આુંકના ઔનીઆ ઔઈઔ અજાણ્મા 
બાગ્મળાીની આુંકભાું જીવ્મા ઔયળે. 
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ઔના વતત જીલન–ભૃતમુની પ્રક્રીમાભાું 
ભાયા શારના 125 ાઉન્ડ લજનના દેશનુું ભૃતમુ 
ભશત્ત્લની ગટ્ના ફનળે. ઔેભ ઔે ભાયા ભનની 
ઔભવબુભી, ભારું  ભખજ, ઔામવ ઔયતુું ફન્ધ થળે અને 
ભાયા વ્મક્તીતલન અન્ત આલળે. 

ભાય છલે્લ શ્વાવ, શારના શ્વાવ ઔયતાું 

ઔઈ યીતે જુદ નશીં શમ. ભાયા છલે્લા 
ઉચ્વાવભાું ણ આજની જભે શુું  ભાત્ર ઔાફવન 
ડામક્વાઈડ અને લયા જ ફશાય ઔાઢીળ. 

ભાયા ભૃતમુ છી, ભાય ઔશી ળઔામ એલ 
આતભા મા તત્ત્લ લીશયળે મા શુું  સ્લખવભાું ઔે 

નઔવભાું જઈળ મા પે્રતાતભા તયીઔે બટ્ઔી મા 
ુનજ વન્ભ રઈળ એલુું ઔુંઈ ણ શુું  ભાનત નથી. 
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જો આતભા જલુેું તત્ત્લ કયેકય શમ ત 
આટ્રા લોભાું, ભયણળીર થઈ ભાયા દેશથી 
છુટ્ા ડરેા શજાય ઔભાું, તેન ભટ્ બાખ 
નાળ ામ્મ શલ જોઈએ અને ભાયા 125 
ાઉન્ડના દશેના ભૃતમુ ફાદ ણ ભાયી આુંકના 
નેત્રભણીનુું દાન ભેલનાય વ્મક્તીભાું ભાયા 

આતભાન થડઔ બાખ જીલત ણ યશેલ 
જોઈએ.  

શુું  એઔ અલીબાજ્મ ળયીય–અલસ્થા 
ધયાલતુું ભાનલપ્રાણી છુું, ઔાયણ ઔે કાસ્વી એલી 
ઉતક્રાુંતી ાભેરા પ્રાણી તયીઔે, શુું , એઔ જ ઔેન્દ્રથી 

નીમભન થતુું શમ તેલા જ્ઞાનતન્તુ, શ્વવન અન ે
રધીયાબીવયણ તન્ત્ર ધયાલુું છુું. ગણા છડ અને 
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નીમ્ન ઔટ્ીનાું પ્રાણીભાું શમ છ ે તભે ભાયી 
ળયીય–અલસ્થા ણ લીબાજીત શતી, જ્માયે શુું 
ભાયી ભાતાના ઉદયભાું ખબવ તયીઔે શત અન ે
ભાયા ળાયીયીઔ ઔામો શારની જભે ઔે એઔ જ 
ઔેન્દ્રના આદેળથી વુંચારીત ન શતાું. તમાયે ખબવ–
અલસ્થાભાું વજીવત પ્રથભ ઔ એઔના ફદરે ફે 

બાખભાું લીબાજીત થમ શત ત અભ ે ફે 
જોડીમા બાઈ શત. ભાન્મતા પ્રભાણે આતભા શમ 
ત ુનજ વન્ભના આતભાનુું ફે ળયીયભાું લીબાજન 
થમુું શત? 

ઉય ઔથીત યજુઆત વુવુંખત અને 

તઔવફદ્ધ શલાું છતાું આતભા અને ુનજ વન્ભ અુંખ ે
ખથુથીથી ળીક્ષણ ાભેરા ભાણવ તેન સ્લીઔાય 
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નશીં ઔયે; ઔાયણ ઔે ‘ધભવ’ જ ેઔયે છ ેતેનાથી આ 
વદન્તય લીરદ્ધ છ.ે આભ વલવ ધભો ભૃતમુ છીના 
જીલન અુંખે અલધાયણા ફાુંધે છ;ે છતાું તે ભાનલા 
અુંખે ભાયી ાવે ઔઈ મગ્મ ઔાયણ મા ુયતા 
ુયાલા નથી. ઔઈ ઔશે છ ે આ ળયીયનુું જીલન 
અને ળાશ્વત–જીલન એ ફે જુદાું છ.ે ળાશ્વત–

જીલન એ સ્થ–વભમના ફન્ધનથી ય છ ેઅન ે
તે તમાું વુધી ખતીભાું યશે છ ે જ્માું એઔ એલ 
તફક્ક આલે ઔે તે જીલનની ણ જરયત ન યશે. 

ભને એ વભજ નથી ડતી ઔે જીલન નાળ 
ાભે છ ે તે છી ળાશ્વત ક્માુંથી યશે? જીલન 

એઔઔી જીલભાું શમ ઔે છી ફશુ–ઔી 
જીલભાું શમ, તે વયકુું જ છ.ે એઔ છડ, જન્તુ 
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અને ભાનલીનાું જ ેજીલન–તત્ત્લ છ ેતેભાું ઔઈ પેય 
નથી. જ ે પેય છ,ે તે તેનાભાું યશેરા ભખજ 
તત્ત્લન, ભાનલ–લીઔાવન છ.ે એઔ ફટ્ાટ્ાના 
છડભાું ભખજ શતુું નથી, એઔ જન્તુભાું ફશુ 
પ્રાથભીઔ ઔક્ષાભાું ભખજ–ઔામવ થતુું શમ છ ેઅન ે
ભાનલીભાું ભખજ કુફ લીઔવીત અલસ્થાભાું છ.ે 

વભમ એલ આવ્મ છ ે ઔે ભાનલી તાની 
જાતની, લધુ ફુદ્ધીળાી વ્મક્તીના જન્ભ ભાટ્ ે
જનીનળાસ્ત્રના લધતા જ્ઞાનન ઉમખ ઔયી 
ળઔળે. શુું  એલ વભમ જોઈ ળઔુું છુું ઔે જ્માયે 
વયઔાય તાની પ્રજાની પ્રજનનળક્તીના 

ઉમખના સ્લાતન્્મ ઉય નીમન્ત્રણ ભઔુળે. 
મુખરને જાતીમ વુકન અધીઔાય ત છ ે જ; 
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યન્તુ અનીચ્છીત ખુણલત્તાલાાું, ળક્તીશીન, 
છી ફુદ્ધીલાાું ફાઔ ેદા ઔયલા ય તમાયે 
ઔદાચ અુંઔુળ આલળે. 

કાવ વન્દ ઔયામેર સ્ત્રીને ઔૃત્રીભ 
ખબવધાન લડ,ે કાવ વન્દખી અનુવાયનાું 
ફાઔને જન્ભ આલા લીમવફેંઔની સ્થાના 

ણ ઔદાચ થામ. (અભયેીઔાભાું નફર લીમવફેંઔ 
સ્થાઈ છ.ે) આભ ુનજ વન્ભભાું ભાનનાયા, ઔભવ 
અનુવાય જન્ભચક્રભાું ભાનનાયા, આ યીતના 
વન્દખીઔૃત જન્ભ ઔયાલલાની ભાનલળક્તી ભાટ્ ે
ળુું ઔશેળે? ળુું આ યીતે જન્ભેરા ફાઔ 

ખતજન્ભના ઔભવ અનુવાય પયી ભાનલ–જન્ભ 
ાભળે? 
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પ્રૉપેવય ઈમાન સ્ટ્ીલન્વન, પ્રૉપેવય એચ. 
એન. ફેનયજી જલેા એભ ભાન ે છ ે ઔે ુનજ વન્ભ 
શેરા દેશનાું ચશેયાની યેકા, ગાનાું નીળાન 
લખેયે ણ ખતજન્ભની જભે જ આલેરા શમ છ.ે 
જો આ વાચુું શમ ત નેત્રદાન વુંસ્થા ભાટ્ ે
ભટ્ી ભુશ્ઔેરી વજાવળે, ઔેભ ઔે આલતા જન્ભભાું 

અન્ધ જન્ભલાના બમ ેરઔ ચકુ્ષદાન ઔયતાું ફન્ધ 
થઈ જળે. તાના ખતજન્ભની સ્ભૃતી પ્રાપ્ત 
ઔયતાું ફાઔની લાત નીબે લાત જ છ.ે 
જેએ આલી લાત અુંખે ઉંડાણભાું ઉતયીને 
તાવ ઔયી છ ે તેભને આલી લાતભાું લણામેર 

અવતમ અને છતેયીંડી તથા કટ્ી પ્રવીદ્ધીની 
જાણ થઈ જામ છ.ે 
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ક્રામજીનીક્વની નલી દ્ધતી દ્વાયા ભૃતમુ 
ફાદ તયત જ ળયીયને ઉંડા ઠાયફીંદુલાી 
ેટ્ીભાું ભુઔી અનેઔ લો ફાદ ુન:વજીલન 
ઔયલાનુું ળક્મ ફનલાની વમ્બાલના છ.ે ળુું તે 
લકતે છુટ્ ડરે આતભા પયી ાછ ળયીયભાું 
દાકર થળે? એ આતભા ક્માુંઔ ુનજ વન્ભ ામ્મ 

શળે ત ત ેદશે છડી, જુના દેશભાું ાછ પયળે? 
ળુું જાલેરા દેશભાું ભખજ વદી વુધી જીલન્ત 
યશેળે? 

જભે ઈંધણ લીના અગ્ની શત નથી તેભ 
ળયીય અને જ્ઞાનતન્તુ લીના જીલન અને 

ભખજ શતાું નથી. ભૃતમુ એ જીલનન અન્ત છ.ે 
ઔશેલાત આતભા એ જીલન અને ભખજ ફન્નેન 
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વભન્લમ છ.ે દેશ લીના જીલન ળક્મ ન શલાથી 
ળાશ્વત જીલનની લાત મા અભય આતભાની લાત 
અથવશીન છ.ે ખોતભ ફુદ્ધ આ વતમ જાણતા શતા 
અને ચ્ચીવવ લવ શેરાું તેભણે ‘અનાતભ’ન 
વીદ્ધાુંત પ્રચરીત ઔમો શત. 

[ડ. કલુય કૃત ‘એ રક તભને છતેયે છ’ેનુાં એક પ્રકયણ. 

અનુલાદ : ભનજ ઓઝા, પ્રકાળક : ‘હ્યુભેનીસ્ટ 

યૅળનારીસ્ટ વવામટી’, 2/21, મ્મુનીવીર ળીંગ 
વેન્ટય, તાલ યડ, ગધયા. ત્રીજી આલૃત્તી : 1998] 

 
● 
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10 

 
બખતવીંશ : ળાવઔના  
શાથનુું શથીમાય છ ેધભવ... 

–ઈયપાન શફીફ 
અનકુ્રભણીકા 

નીવુંદેશ બખતવીંશ બાયતીમ સ્લતન્ત્રતા 
વુંગવના વુપ્રવીદ્ધ ળશીદભાું એઔ છ;ે યન્ત ુ

ભટ્ાબાખના રઔ તેભન ેખી ચરાલનાય મુલા 
યાષ્ટ્ રલાદીની યભેન્ટ્ીઔ છફીથી નથી જોતા. તેનુું 
ઔાયણ ઔદાચ એ છ ે ઔે તેભની એ છફી 
અનોચાયીઔ યીતે વયઔાયી દસ્તાલેજોભાું વાભેર 
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થઈ ખઈ છ.ે રઔ બખતવીંશને એઔ એલા 
ળખ્વના રભાું જુએ છ,ે જણેે તાના શીંવાતભઔ 
ઔાયનાભાુંથી બ્રીટ્ીળ વાળનને ચઔીત ઔયી દીધા 
શતા. તેભની જફયદસ્ત શીમ્ભતે તેભને એઔ 
પ્રતીષ્ઠીત વ્મક્તી ફનાલી દીધા. બખતવીંશન ે
આજ ે ણ પે્રભ અને શ્રદ્ધાની નજયથી જોલાભાું 

આલે છ;ે યન્તુ ળુું આણને તભેના યાજઔીમ 
લીચાય લીે કફય છ ેકયી? ળુું તેભની શીંવા 
અને આતુંઔભાું લીશ્વાવની ળરઆતની દૃષ્ટ્ી લીળે 
ઔુંઈ ખ્માર છ ે (જ ેશારની આતુંઔલાદી શીંવાથી 
અરખ લસ્તુ શતી); જનેે તેએ તયત જ એઔ 

ક્રાુંતીઔાયી દૃષ્ટ્ીઔણભાું ફદરી નાકી? જ ે
સ્લતન્ત્ર બાયતને એઔ ધભવનીયેક્ષ, વભાજલાદી 
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અને વભતાલાદી વભાજભાું ફદરલાન ભનવુફ 
યાકે છ.ે   

બખતવીંશન ે જનતા તયપથી આ પ્રઔાયનુું 
વભથવન ઔેભ ભળ્ુું, જ્માયે તભેની ાવે ત 
શેરાથી જ નામઔની ઔઈ ઔભી ન શતી? આ 
પ્રશ્નન જલાફ આલ આવન નથી. જ્માયે 

દેળના વોથી ભટ્ા નેતાનુું રક્ષ્મ ઝડથી 
સ્લતન્ત્રતા ભે તે શતુું; એ વભમે બખતવીંશ 
તાની ઔીળયાલસ્થાથી ફશાય આવ્મા શતા. 
તેભની ાવે આ તાતઔારીઔ રક્ષ્મને ાયકલાની 
દીગવદૃષ્ટ્ી શતી. તેભન દૃષ્ટ્ીઔણ એઔ લખવલીશીન 

વભાજની સ્થાનાન શત અને તેભનુું 
અલ્ઔારીન જીલન આ આદળવને વભીત યહ્ુું. 
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બખતવીંશ અને તેભના વાથી ફે ભુબુત 
ભુદ્દાને રઈને વજાખ શતા. જ ે તાતઔારીન 

યાષ્ટ્ રીમ અને આુંતયયાષ્ટ્ રીમ યીપે્રક્ષ્મભાું 
પ્રાવુંખીઔ શતા. એઔ, લધતી જતી ધાભીઔ અને 

વાુંસ્ઔૃતીઔ લૈભનસ્મતા અને ફે, વભાજલાદી 
આધાય ય વભાજનુું ુન:ખઠન. વપટ્મે્ફય, 

1928ભાું દીલ્શી સ્થીત પીયજળાશ ઔટ્રાના 
ભેદાનભાું ક્રાુંતીઔાયીની ભશત્ત્લુણવ ફેઠઔભાું 

આ ભુદ્દ ે લીચાયલીભળવ છી ‘શીન્દુસ્તાન 

યીબ્રીઔન એવવીએળન’ (એચઆયએ)ભાું 
વશ્મારીસ્ટ્ ળબ્દ જોડીને ‘એચએવઆય’એ 

ફનાલી દેલાભાું આવ્મ. 
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બખતવીંશ તાના વાથીને એ 
વભજાલલાભાું વપ યહ્ા ઔે બાયતની ભુક્તી 

પક્ત યાજઔીમ આઝાદીભાું નશીં; યન્તુ 
આથીઔ આઝાદીભાું છ.ે વભાજલાદ પ્રતમે 

તેભની પ્રતીફદ્ધતા 8 એપ્રીર, 1929ના યજ 
તેભના દ્વાયા એવેમ્ફરીભાું ફોંફ પેંઔલાની 

ઔામવલાશીભાુંથી પ્રખટ્ થઈ. બખતવીંશ કયેકય 
1920ભાું વાુંપ્રદામતાભાું થતાું લધાયાના કતયા 

પ્રતમે વજાખ થમા. આ દળઔભાું આયએવએવ 

અને તબ્રીખી જભાતન ઉદમ થમ. તેભણે 
વાુંપ્રદામીઔલાદી પ્રતીસ્ધાવભાું લધાય ઔયલાની 

નીતી ય વલાર ઉઠાવ્મ. 
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એઔ યાજઔીમ લીચાયઔના રભાું તે તમાયે 
યીઔલ થમા જ્માયે તાની ળશીદી શેરાું 
તેભણ ે ફે લવ જરેભાું લીતાવ્મા. તેભની જરેની 
ડામયી સ્ષ્ટ્ણે યાજઔીમ લીચાયધાયાના 
લીઔાવને દળાવલે છ.ે જરેભાું જ તેભણે તાન 
પ્રવીદ્ધ રેક ‘શુું  નાસ્તીઔ ઔેભ છુું’ રખ્મ. આ 

રેક તાઔીઔતાની દૃષ્ટ્ીએ અન્ધલીશ્વાવનુું 
ુયજોળભાું કુંડન ઔયે છ.ે બખતવીંશ ભાનતા 
શતા ઔે ળાવઔના શાથનુું શથીમાય ધભવ છ,ે જને 
ઉમખ જનતાભાું ઈશ્વયન બમ પેરાલી ળણ 
ઔયલા ભાટ્ ેઔયલાભાું આલે છ.ે 

‘બાયતભાું એ વુંગવ તમાું વુધી ચારુ યશેળે 
જ્માું વુધી ભુઠ્ઠીબય ળઔ આભ જનતાનુું 
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શ્રભળણ ઔયતા યશેળે. એન ઔઈ અથવ નથી 
યશેત ઔે ળણ બ્રીટ્ીળ ઔયે છ ે ઔે બાયતીમ. 
ફન્ને વમ્ભીરીત રથી છ ે અથલા લીળુદ્ધ 
બાયતીમ છ.ે’ આણે બખતવીંશની જન્ભ–
ળતાબ્દીના અલવય ય તેભના દ્વાયા લીચાયેર 
ળાવનના લૈઔલ્ીઔ ઢાુંચા ય પ્રઔાળ ાડલ 

જોઈએ. જભેાું આતુંઔ અથલા શીંવા નશીં; યન્ત ુ
વાભાજીઔ અને આથીઔ ન્મામ વલોયી યશેળે. 

[વોજન્મ : ‘ગુજયાત ટડુ’ે તા. 21 ઓક્ટફય, 2007]   
 

● 
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બખતવીંશના ઔેટ્રાઔ લીચાય 

અનકુ્રભણીકા 

જ ેએભ ભાને છ ે ઔે ભાયા ાથીલ ળયીયન 
નાળ ઔયીને તે દેળભાું વુયક્ષીત યશેળે તે 
બીંત બુર ે છ.ે તે ભન ે ભાયી ળઔળે; યન્ત ુ
ભાયા લીચાયને નશીં ભાયી ળઔે. ભાયા ળયીયને 

ઔચડી ળઔળે; યન્તુ ભાયી બાલનાને નશીં 
ઔચડી ળઔે. 

● 

આુંદરનની બયતી–ટ્ના લાતાલયણભાું 
ક્માયેઔ એલી ણ ક્ષણ આલે છ ે જ્માયે એઔ–
એઔ ઔયતા વાથી લીકુટ્ા ડતા જામ. એ વભમે 
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આશ્વાવનના ફે ળબ્દની ઝુંકના જાખે છ.ે આલી 
ક્ષણભાુંમ જ ેરઔ ક્રાુંતીઔાયી ભાખવ છડતા નથી; 
ફુરન્દ ઈભાયતન ફજ ઉઠાલતા શલા છતાું 
જભેના ખરાું રથડતાું નથી; અને ક્રાુંતીની 
જ્મતન પ્રઔાળ છ ન થામ એ ભાટ્ ે જે 
જાતને ફાતા યશે છ;ે એલા રઔ ભાયાું 

સ્લપનને વાઔાય ઔયળે. 
● 

નલજુલાનએ સ્લતન્ત્રતાુલવઔ, ખમ્બીયતા–
ુલવઔ લીચાયલુું જોઈએ. એભણે તાના જીલનના 
એઔભાત્ર ધ્મેમ તયીઔે બાયતનુું સ્લાતન્્મ ખણલુું 
જોઈએ. એભણે તાના ખ ય ઉબા યશેલુું 
જોઈએ. અન્મના પ્રબાલથી ભુક્ત યશીને તથા 

ફેઈભાન રઔના શાથના યભઔડાું નશીં ફનીને 
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જીલલુું જોઈએ. પ્રવુંખ આવ્મે આદળવને ફાજુએ 
ભુઔી દેનાયા ફેઈભાનને ાયકી રેલા... 

● 

બાયત દેળની શારની દળા કુફ દમનીમ 
છ.ે (આ પઔય જુન, 1928ના ‘ઔીતી’ 
વાભમીઔભાું છામેરા બખતવીંશના રેકન 
પ્રથભ પઔય છ;ે યન્ત ુએઔલીવભી વદીભાું ણ 
સ્થીતી ફદરાઈ નથી –મળ.) એઔ ધભવના 

અનુમામી ફીજા ધભવના અનુમામીના ઔટ્ટય દુશ્ભન 
છ.ે શલે ત જાણે એઔ ધભવના શલુું એ જ ફીજા 
ધભવના ઔટ્ટય દુશ્ભન શલા ફયાફય ફની ખમુું છ.ે 
અભાયી આ લાત ભાન્માભાું ન આલતી શમ ત 
તાજતેયનાું રાશયનાું યભકાણ જુ... ઔેલી 
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યીતે ભુવરભાનએ નીદો ળીક અને 
શીન્દુને ભામાવ છ ે અને ળીકએ ણ લતા 
શુભરા ઔયલાભાું ઔાુંઈ ફાઔી નથી યાખ્મુું. આ 
ભાયઔા એટ્રે નશતી થઈ ઔે પરાણ ભાણવ 
દી છ;ે યન્તુ એટ્રા ભાટ્ ેથઈ શતી ઔે પરાણ 
ભાણવ શીન્દુ છ,ે ળીક છ ેઔે ભુવરભાન છ.ે ઔઈ 

વ્મક્તીની ભુવરભાન દ્વાયા શતમા થલાભાું એનુું 
શીન્દુ ઔે ળીક શલુું જ ફવ શતુું. ત એલી જ 
યીતે ઔઈ વ્મક્તીન પ્રાણ રેલા ભાટ્ ેતે ભુવરભાન 
છ ેએ જ ુયત તઔવ શત. જો આલી જ સ્થીતી 
ચારુ યશે ત... 

આલી સ્થીતીભાું શીન્દુસ્તાનનુું બાલી 
અન્ધઔાયભમ દેકામ છ.ે ધભોએ શીન્દસુ્તાનને 
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ઔેદકાના જલેુું ફનાલી દીધુું છ.ે આ યભકાણએ 
દુનીમાની નજયભાું બાયતને ફદનાભ ઔયી દીધુું 
છ.ે.. અભે જોમુું છ ે ઔે ઔભી શુલ્લડ ાછ 
વામ્પ્રદામીઔ નેતા અન ેઅકફાયન શાથ શમ 
છ.ે.. અભાયે ઔાને કુળીના વભાચાય આવ્મા છ ે ઔે 
બાયતના નલજુલાનએ યસ્ય રડલાનુું અન ેગૃણા 
ઔયલાનુું ળીકલે એલા ધભોને ઔુંટ્ાીને છડલા 
ભાુંડ્ા છ.ે.. 1914-15ના ળશીદએ ધભવન ે
યાજઔાયણથી અરખ ઔયી દીધ શત. તે ભાનતા 
શતા ઔે ધભવ વ્મક્તીખત ફાફત છ.ે એભાું ફીજા 
ઔઈની દકરખીયી નશીં જોઈએ અને યાજઔાયણભાું 
ધભવને પ્રલળેલા દેલ નશીં જોઈએ. 

[મળલન્ત ભશેતા કૃત ‘બગતવીંશ’ યીચમ ુસ્તીકાભાાંથી વાબાય] 
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ભયાયીફાુને થડાુંઔ પ્રશ્ન 
–વીદ્ધાથવ ળાક્મ 

અનકુ્રભણીકા 

વુલીખ્માત વીનીમય ત્રઔાય અન ે રેકઔ – 
ચીન્તઔ શ્રી. નખીનદાવ વુંગલીએ લાલ્ભીઔી 
યાભામણ ય આધાયીત તાના ગ્રન્થ ‘યાભામણની 
અન્તમાવત્રા’ભાું રખ્મુું છ ે ઔે યાભ આટ્રા ફધા 
ભશાન યાજા શમ ત તેભના જભાનાના વીક્કા, 
ળીરારેક, તામ્રત્ર ઔે નખય આણને ભળ્ા 
નથી... જો ઔુદયતી પ્રરમભાું આ ફધુું નાળ ામ્મુું 
શમ ત આલા લીનાળઔ બુઔમ્, જ્લાાભકુી ઔે 
પ્રરમ–ુયની નીળાની શલી જોઈએ તે ણ 
નથી. લૈદીઔ વાશીતમભાું ‘યાભઔથા’ નથી, તેથી 
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લાલ્ભીઔી જુની યમ્યાને આધાયે રકી યહ્ા છ,ે 
એલુું ણ ઔશી ળઔામ એભ નથી. (ાન : 46) 
લાલ્ભીઔીભાું યાભના શાથે ઔે નાભ ે થયા તમાવની 
ફેલઔુપ ઔથા નથી, લાલ્ભીઔીન શનુભાન ઉડીન ે
નશીં; યન્તુ દયીમ ડશીને તયી જામ છ.ે (ાન : 
51) યાભે નભવદા નદી ાય ઔમાવન ઉલ્લેક 
લાલ્ભીઔીભાું નથી, જુની તભાભ થીભાું 
ુંચલટ્ીની નજીઔથી લશેતી નદીનુું નાભ ખદાલયી 
નથી; ણ ભુંદાઔીની છ.ે.. નાવીઔભાું ુંચલટ્ી 
દેકાડલાભાું આલે છ ેત ેનમુું ખપુું છ.ે (ાન : 53) 
લાલ્ભીઔીન યાભ ળીલબક્ત નથી અને યાભેશ્વયના 
ળીલરીંખની સ્થાના અુંખ ે લાલ્ભીઔીભાું ત અક્ષય 
ણ રકામ નથી (ાન : 58). 
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આ વુંજોખભાું ુ. ભયાયીફાુને પ્રથભ પ્રશ્ન 
એ છ ેઔે યાભના વભઔારીન એલા લાલ્ભીઔીની લાત 
વાચી ભાનલી ઔે ભાત્ર 600 લવ શેરાું થઈ ખમેરા 
તુરવીદાવજીનાું યાભચયીત ભાનવની? 

ફીજો પ્રશ્ન એ છ ેઔે દયીમાના ાણીભાું આજ ે
ણ યાભવેતુના અલળેનુું અસ્તીતલ શમ ત 
ધયતી ઉય યાભ અન ે દળયથના ભશેરનુું 
અસ્તીતલ ઔેભ નથી? લી, યાલણની રુંઔા ત 
અમધ્મા ઔયતાું અનેઔ ખણી વભદૃ્ધ શલાનુું રકામુું 
છ.ે એ વુંજોખભાું શ્રીરુંઔાભાું આજ ેયાલણન ભશેર, 
અળઔ લાટ્ીઔા આદીના અલળે ત શલા જ 
જોઈએ તે ઔેભ નથી? 

ત્રીજો પ્રશ્ન એ છ ે ઔે ભાત્ર ાુંચ શજાય લવ 
ુયાણા ભશનજો દડ અને શડપન વુંસ્ઔૃતીના 
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અલળે જો ધયતીના ેટ્ાભાુંથી નીઔતા શમ 
ત ઔશેલાતા રાક લવ શેરાું ત્રેતામુખભાું થઈ 
ખમેરા યાભના વભમની અમધ્મા, ુંચલટ્ી, 
યાભેશ્વય અને યાભવેતુ આદીના અલળે ધયતીની 
ઉય ઔેલી યીત ેશઈ ળઔે? 

આળા છ ે ઔે ખજુયાતના લયીષ્ઠ યૅળનારીસ્ટ્    
પ્રા. યભણ ાઠઔ (લાચસ્તી)ના વમ્ઔવભાું આવ્મા 
છી ફાયડરીની ‘યાભઔથા’ભાું યૅળનર લાણી 
લશેલડાલનાય વુંત ળીયભણી ભયાયીફાુ આજ ે
‘યાભવેતુ’ લીળ ે ણ યૅળનર લીચાય યજુ ઔયી 
શીન્દુ વભાજન ેવાચુું ભાખવદળવન અલશ્મ આળે. 

[માવીન દરાર વમ્ાદીત ‘વોજન્મ : ભાધુયી’ ભાવીકના 

ઓક્ટફય, 2007ભાાંથી વાબાય...] 
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‘વાય ભાણવ’ ઔને ઔશીળુું? 

–ભનીી જાની 
અનકુ્રભણીકા 

ગણાું લો શેરાું જ્માયે શુું ‘વાલવત્રીઔ 
પ્રાથભીઔ ળીક્ષણ વાભેનાું અલયધઔ યીફ’ 
લીમઔ, ીએચ.ડી.ની ડીગ્રી ભાટ્ ે વુંળધનઔામવ 

ઔયત શત તમાયની આ લાત છ.ે આણા 
ખુજયાતના આદીલાવી લીસ્તાયભાું આલેરી 
પ્રાથભીઔ ળાાના ળીક્ષઔ અને અભ્માવ 
ઔયતાું ફાઔના લારીને વુંળધન પ્રશ્નાલરીના 
બાખ તયીઔે પ્રશ્ન ુછત ઔે : તભે ‘વાય ભાણવ’ 

ઔને ઔશ છ? 
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ળીક્ષઔ ઔે જભેાું ઔેટ્રાઔ આદીજાતીના મ 
શતા તે જલાફભાું જણાલતા : ‘જ ે બણેર 
શમ, સ્લચ્છ યશેત શમ, વ્મલસ્થીત વાપવુથયાું 
ઔડાું શેયત શમ, ભાથુું ત શમ, યજ 
નશાત–ધત શમ, લડીરને ભાન આત શમ, 
અળબ્દ ન ફરત શમ, ફરલાચારલાભાું 

લીલેઔી શમ...’ 
જ્માયે પ્રાથભીઔ ળાાભાું બણતાું ફાઔના 

લારી, જભેાુંના ભટ્ાબાખના અક્ષયજ્ઞાનથી 
લુંચીત શતાું તે જલાફભાું ઔશેતા : ‘...એભાું 
ળુું? જ ેવુકદુ:કભાું ભદદ ઔયત શમ એ વાય 

ભાણવ... એઔફીજાના વાયા–ભાઠા વભમે વાથ ે
ઉબ યશે તે વાય ભાણવ, યામાને ભદદખાય 
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ફને એ વાય ભાણવ...’ આ ફન્ને પ્રઔાયના 
‘બણેરા ળીક્ષઔ’ અને ‘અબણ’ લારીના 
જલાફએ ભુલ્મના વન્દબ ે ભાયા દીભાખના 
દયલાજા ઔામભને ભાટ્ ેકરી નાુંખ્મા. 

એઔફાજુ ળીક્ષણ–ાઠ્યુસ્તઔ–વાશીતમ 
ય ઔફજો ધયાલનાય ભધ્મભલખીમ ભુલ્મ અને 

ફીજી તયપ આભજન, ભશેનતઔળ વભાજના 
ભુલ્મ. આ ફધાું ભુલ્મભાુંથી ઔમા ભુલ્મને વાચા 
ખણલા, કટ્ા ખણલા? ઔમા ત્રાજલે તરલા? 

આણે જ્માયે તઔવના વશાયે, લૈજ્ઞાનીઔ 
અબીખભથી વ્મક્તી, ગટ્ના, વમ્ફન્ધ, 

લશેલાય લીળે નીણવમ – નીષ્ઔો નઔઔી ઔયતાું 
શઈએ તમાયે આ પ્રશ્ન લધાયે ભશત્ત્લનાું ફની 



રૅશનાલીઝમ : નવલાાં મુક્તીનાાં ગાન...             http://govindmaru.com              185 

યશે છ.ે લી, આણે જ્માયે યૅળનારીસ્ટ્ શઈએ, 
લીલેઔુંથી શઈએ તમાયે ત ‘વાય ભાણવ 
લીલેઔી શમ’ એન અથવ ળ ઔયલાન? જ ે
વ્મક્તી ભીઠુ ું–ભધુરું  ફરત શમ, લડીરને લન્દન 
ઔયી તેના ખભાું ડત શમ, ખસુ્વ ન ઔયત 
શમ, ખા ન ફરત શમ, લીયધ ન ઔયત 

શમ એ ફધામને ળુું આણે લીલેઔી એટ્રે ઔે 
‘વાયા ભાણવ’ ઔશીળુું? 

જલાફભાું ઔઈ ઔશેળે ઔે લીલેઔુંથ એટ્રે 
શ્રભજીલીલખવ, ભધ્મભલખવ, શ્રીભન્તલખવ એલા 
બેદબાલથી ય દયેઔ ભાણવન ે વભાન ખણી 

લીચાયલાન યસ્ત. ઔઈઔ લી એભ ણ ઔશેળ ે
ઔે ભાનલઔેન્દ્રી યશી ફુદ્ધીના ત્રાજલે વારું –નયવુું 
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તરીને ચારલુું એટ્રે લીલેઔુંથી; ણ પ્રશ્ન તમાયે 
ઉબ થામ છ ેજ્માયે જ ેત ેવ્મક્તી ઔઈ શ્રીભન્ત 
ગયની છ,ે ઔઈ ભધ્મભલખવની છ ે ત ઔઈ 
શ્રભજીલી ઔુટ્મુ્ફની છ.ે અન ે આ ફધાની 
વાભાજીઔ–આથીઔ–વાુંસ્ઔૃતીઔ ૃષ્ઠબુભી અરખ 
–અરખ શલાથી તેભના વાભાજીઔ–નૈતીઔ–

વાુંસ્ઔૃતીઔ ભુલ્મ બીન્ન્તા ધયાલે છ.ે આ ઉયાુંત 
જ ેતે ફાઔ જ ેતે ઔુટ્મુ્ફભાું જન્ભે છ ેતેભાું તેને 
જન્ભની વાથે જ ધભવ, જાતી, જ્ઞાતી પયજીમાત 
ભે છ.ે ભા–ફાને જ ેધભવભાું શ્રદ્ધા શમ એ ધભવ 
જ ફાઔે ાલ અને તે પ્રભાણે જ યીતયીલાજો 

ઔે ુજાાઠભાું જોતયાલુું પયજીમાત ફની યશે છ.ે 
અને ભા–ફા એ ધભવના ામા ય જ યચામેરાું 
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ભુલ્મનુું ળીક્ષણ તાના ફાઔ ય થે છ,ે 
તાના ધભવ અને ત ે વાથે વુંઔામેરા જાતી–
જ્ઞાતી ઔે ુર–સ્ત્રી ઔે ઉંચ–નીચના ભુલ્મના યસ્તે 
ફાઔનુું ગડતય ઔયે છ,ે ઉછયે ઔયે છ.ે 

આભ લખીમ અને ધાભીઔ બીન્ન્તાના ામા 
ય જ ગડામેરી વ્મક્તીની તઔવળક્તી, ગડામેર 

દૃષ્ટ્ીઔણ; અથવગટ્ન અન ેનીણવમ ઔયતાું શમ છ ે
અને તમાયે લીલેઔુંથી ભાટ્ ેઔમા ભુલ્મને આધાયે 
નીણવમ ઔયલ ઔે ૃથક્કયણ ઔયલુું એ ‘મગ્મ’ 
ઔશેલામ એ પ્રશ્ન ઉબ જ યશે છ.ે અને કાવ ત 
આણે યૅળનારીસ્ટ્ તયીઔે ધભવન, ઈશ્વયન, 

અરોઔીઔ તત્ત્લન લીયધ ઔયીએ છીએ; યન્તુ 
જ ે તે ધભવની વાથે જોડામેરાું વાભાજીઔ –
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વાુંસ્ઔૃતીઔ ભુલ્મને, ખ્મારને, લીચાયને, 
ુલવગ્રશને ુયેુયા છડી નાકીએ છીએ કયાું? 

દાકરા તયીઔે રીંખબેદનુું ઉદાશયણ રઈએ 
ત ધભવના ટ્ઔેે ચારતા ુરપ્રધાન વભાજભાું 
સ્ત્રી ળાયીયીઔ યીતે ુર ઔયતાું ‘નાજુઔ’ શમ 
છ.ે સ્ત્રીની ફુદ્ધી ુર ઔયતાું છી શમ છ.ે 

સ્ત્રી ફોદ્ધીઔ છી અને બાલનાળીર લધુ 
શમ છ.ે સ્ત્ર ઝખડાુું, રાુંફી જીબલાી અને 
ઈાવકય શમ છ–ે એલાું ભુલ્મ રઢ થમેરા છ.ે 
યણેરી સ્ત્રીના નાભ આખ શ્રીભતી રખાડામ, 
ઔુુંલાયીની આખ ઔુ. રખાડામ, લીધલાના નાભ 

આખ ખું.સ્લ.(ખુંખા સ્લર) રખાડામ અને 
ુર યણેરા ઔે ઔુુંલાયા ઔે લીધુય ફધાની 
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આખ ‘શ્રી’ જ રખાડામ! (અને અશીં 
ામાન ભુદ્દ ત એ જ ઔે આ ‘શ્રી’ ળબ્દ 

ક્માુંથી આવ્મ?) 
આણી યજફયજની લાતચીત, 

વ્મલશાયભાું, વાશીતમઔરા ઔે ભનયુંજનભાું 
જાણેઅજાણે ઔુટ્મુ્ફ દ્વાયા લાયવાભાું ભેરા ગય 

ઔયી ખમેરાું આ ખ્માર, ભાન્મતા, લીચાય, 
ભુલ્મ ઔાભ ઔયતાું શમ છ ેઅને તમાયે સ્ત્રીુર 

વભાન છ ે એલા ફુદ્ધીથી સ્લીઔાયેરા 

દૃષ્ટ્ીઔણથી આણે ફરીએ, લતીએ, રકીએ 
છીએ કયાું? આ પ્રશ્ન ગણ ખમ્બીય છ ેઅને 

ફુદ્ધીલાદીની યમ્યાભાું ઉલેકામેર યશે છ.ે 
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જોક્વ–ટ્ચુઔા વાશીતમ આણને આનન્દ ન ે
ભુક્ત કડકડાટ્ શાસ્મ આે છ ે એ વોએ 
સ્લીઔાયલુું યહ્ુું; યન્તુ ભટ્ ે બાખે ટ્ચુઔા–
જોક્વભાું ઔઈના તયપન દ્વે, ુલવગ્રશ ઔે 
ભાન્મતાના વશાયે જ શાસ્મ નીષ્ન્ન થતુું શમ 
છ.ે જલેી યીતે ટ્ીલી ય ઔાટ્ુવનપીલ્ભને આણે 

ફાઔ ભાટ્ ે નીદો ભનયુંજન ખણીએ છીએ; 

ણ ઔાટ્ુવનપીલ્ભભાું ફદરાની બાલના, જલેા 
વાથે તેલા, ભાયાભાયી, શીંવઔ શયીપાઈ અને 

પ્રાણીના ાત્ર દ્વાયા જ ેશીંવા યજુ થામ છ ે

તેને આણી ઔાટ્ુવનપીલ્ભ લીળેની શ્રદ્ધાને રઈ 
આણી ફુદ્ધી, વશજ યીતે સ્લીઔાયી નથી 

ળઔતી; એલુું જ જોક્વ–ટ્ચુઔા લીળે છ.ે 
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અશીં ઔેટ્રાઔ જોક્વ ‘લીલેઔુંથી’ 
વાભમીઔભાુંથી ભુઔુું છુું. આ ભુઔલા ાછ ભાય 

ફદઆળમ ઔે ‘લીલેઔુંથી’ વાભમીઔ અને તેના 
તન્ત્રી ભુયબ્ફી ખુરાફબાઈ બેડાના 

યૅળનારીસ્ટ્ ભુલભેન્ટ્ભાું જ ે ભશાભુરુ પ્રદાન છ ે
તેને છુું દેકાડલાન ઔઈ પ્રમતન નથી. ભાત્ર 

આણા વોથી જાણેઅજાણે વ્મક્ત થતી, 
રઢીખત ભાન્મતાભાું જઔડામેરી 

‘ભધ્મભલખીમ’ ભાન્મતાને જ ભુઔલાન 

પ્રમતન છ.ે તે તયપ અશીં ઈળાય ઔયલાની 
પયજ તયીઔે જ ભુઔુું છુું : 

(1) જ ેદીઔયાને શળીમાય ફનાલલાભાું ભાતાને 
20–25 લવ રાખે છ ે તેને ભુકવ 
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ફનાલલાભાું તનીને ભાત્ર ખણતયીના 
દીલવ જ રાખે છ.ે 

(2) ‘ફેટ્ા, લશુ ઔેલી ખભે?’ 
‘પા, ચન્દ્ર જલેી’ 
‘એટ્રે સ્લરલાન?’ 
‘ના, યાત્રે દેકામ, દીલવે ના દેકામ તેલી.’ 

(3) ‘ફેટ્ા, શલે ત વાવયે ઠયીઠાભ થઈને? 
વાવુન સ્લબાલ ઔેલ રાગ્મ?’ 
‘લયવાવ જલે; આખાશી શમ્ભેળાું કટ્ી જ 
ડ.ે’   (લીલેઔુંથી – ભાચવ, 2007) 
–શાસ્મ નીજાલતી, નીદો આનન્દ 

આતી આ જોક્વ સ્ત્રી લીળે ઔેટ્રા ફધા 
ુલવગ્રશમુક્ત અને બાયબાય દ્વેુણવ છ?ે 
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કડકડાટ્ શાસ્મને ફાદ ઔમાવ છી આ જોક્વ 
દ્વાયા આણે ઔમા ભુલ્મને, ઔમા ખ્મારને 

જડફેવરાઔ ‘વાચલી યાકી’ને ભુઔીએ છીએ? 
ગણા યૅળનારીસ્ટ્ ભીત્રને આ લાત 

ાણીભાુંથી યાું ઔાઢલા જલેી રાખી ળઔે. ઔઈ 
ફુદ્ધીલાદી એભ ણ ઔશેળે ઔે આણે સ્ત્રીુર, 

ફાઔ, લડીર, ખયીફ, તલુંખય, લેાયી, નઔય 
– આ ફધા જ બેદબાલથી ય ભાણવને એઔ 

‘વ્મક્તી’ તયીઔે જ જોલ જોઈએ અને તે 

શીવાફે જ ફુદ્ધીથી તેને પ્રભાણલ યહ્. અશીં 
પ્રશ્ન એ થામ ઔે ભાણવજાત લીઔવે છ ે અને 

જીલતી યશે છ?ે 
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આણે ળુું ાશ્ચાતમ પીરવુપીની યમ્યાના 

તત્ત્લચીંતઔ સ્ીનઝાએ ઔહ્ુું એભ ‘I think so 

I am’ (શુું  લીચારું  છુું ભાટ્ ે શુું  છુું) એ લાતને 

આખ લધાયી ‘ભાયી ફુદ્ધી ઔશે છ’ે તભેાું 
ળુદ્ધણે ‘તાની ફુદ્ધી’ એટ્રે ઔે વ્મક્તીલાદી 
દૃષ્ટ્ીઔણથી જ દયેઔ લાતને ભુરલીળુું? – આ 
યીતે ળુું ભાત્ર તાની જ ‘ળુદ્ધ’ફુદ્ધીથી વભાજનુું 
ઔે ફનતી ગટ્નાનુું ૃથક્કયણ ઔયલાભાું આણે 
‘સ્લાથી’ નથી ફની યશેતા? અને સ્લાથી 

ફનલાન એઔ અથવ એ ન થામ ઔે વભાજથી દુય 
જલુું? જીલતા રઔથી, તેભના વ્મલશાયથી 
અરખ થઈ ખમા છી ઔુંઈ ણ લીચાયલાન 
અને તાની ફુદ્ધી પ્રભાણે લીચાયીને એ ુંથે 
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આખ લધલાન ઔઈ અથવ કય? ઔે છી જભે 
ધાભીઔ રઔ ભાત્ર સ્લાથી ફની તે ‘એઔરા’ 
સ્લખે શોંચલા, શીભારમ શોંચી જઈ બખલાને 
યીઝલલા ત ભાુંડીને ફેવી જામ છ ે તેભાું; અને 
એઔરા અટ્રુા થઈ ફીજા ફધાને ફાજુભાું ભુઔી 
પક્ત તાની ‘ળુદ્ધ ફુદ્ધી’થી લીચાયનાયા 

યૅળનારીસ્ટ્ લચ્ચે ઔઈ પયઔ કય? 
અને વોથી ભશત્ત્લન વલાર એ આલીને 

ઉબ યશે છ ે ઔે આણે ભાનલલાદી યૅળનારીસ્ટ્ 
શઈએ ત વભાજભાું ઔેટ્રાઔ ‘વકુી’ ને ઔેટ્રાઔ 
‘દુ:કી’, ઔેટ્રાઔ ભારેતુજાય અન ે ઔેટ્રાઔ યુંઔ, 

ઔેટ્રાઔ ભડુીતી અને ઔેટ્રાઔ શ્રભજીલી શમ છ ે
ત ળુું આ ફધાને એઔ જ રાઔડીએ શાુંઔલાના? 
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ઔે આણી ફુદ્ધીથી એ લીચાયલુું જ ડ ે ઔે 
વભાજભાું આ ઔેભ વુકી અને આ ઔેભ દ:ુકી? 
આ ઔેભ ધનીઔ ને આ ઔેભ ખયીફ? અને તેના 
લીળે ફુદ્ધીથી, લૈજ્ઞાનીઔ દ્ધતીથી લીચામાવ છી 
જ ે તાયણ આલે તેન ે રઈને જીલનથ નક્કી 
ઔયલાન? ઔે ‘તટ્સ્થ’ યશી લીચાયણાથી વુંત 

ાભલાન? ઔે છી આભાુંથી જ ેઔુંઈ વતમ રાધે 
તેન ક્ષ રેલાન અને જીલનથ નઔઔી 
ઔયલાન? 

યૅળનારીસ્ટ્ ેઆ પ્રશ્નની લણઝાયના જલાફ 
આલા જ યહ્ા. નશીંતય ભાત્ર ઈશ્વયન ઈન્ઔાય, 

અન્ધશ્રદ્ધાન ઈન્ઔાય, ધાભીઔખુર, ધભવુંથન 
ઈન્ઔાય, ‘વુક’ ભાટ્ ેતઔવળક્તી ઔશે તે ઔયલુું અન ે
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ઔુટ્મુ્ફ, યાજ્મ, તન્ત્ર આ ફધાન ઈન્ઔાય ઔયલ, 
ઉેક્ષા ઔયલી અને ભનસ્લી યીતે લતવલુું... આ 
ફધાથી ળુું શાુંવર થળે? આતભવન્તના 
ડઔાય રેલા જલુેું થળે? ઔે છી યૅળનારીસ્ટ્ ે
ધભવ–ઈશ્વયના ઈન્ઔાય ઉયાુંત ફજાય, ભાધ્મભ – 
ભાઔેટ્ અન ેભીડીમા જ ેભ્રભ ઉબા ઔયી યહ્ા છ,ે 

જ ે રઔ ધભવના નાભે વત્તા વાચલી યહ્ા છ,ે 
ડૉક્ટ્ય, લઔીર, લૈજ્ઞાનીઔ, ઉદ્યખતી, 
યાજઔાયણી જ ે ફધાું જ ભ્રાભઔ પ્રચાયના 
વથલાયે, તાના જ્ઞાન–ભાશીતીને ‘ભુડી’ ભાની 
તેને ધભવ અન ેઈશ્વયની જભે યશસ્મભમ અને ખુઢ 

ફનાલી યહ્ા છ ેતેભની વાભે; તભેની રારફત્તીની 
ખાડીથી અુંજામા લીના, ેરાના દીભાખની ફત્તી 
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ફુઝાવ્મા લીના, આુંક આડા ઔાન ઔયલાની લૃત્તીને 
ફાજુ ય ભુઔીને આ ફધુું ણ ‘યૅળનારીઝભ’ભાું 
આલે એલુું ભાનીને ચારલુું ળુું જરયી નથી? 

એઔ તઔવ એલ ઔયી ળઔામ ઔે ભાનલતાલાદી 
યૅળનારીસ્ટ્ ભાટ્ ે ‘વાય’ અને વકુી ભાણવ એ 
આદળવ છ,ે એ ધ્મેમ છ.ે 

દુનીમાભાું ફધા વુકી ભાણવ નથી અને જ ે
‘વુકી’ ભાણવ છ ેતે ફધામ વાયા ભાણવ નથી 
અને ફધામ વાયા ભાણવ વુકી નથી... 

દુનીમાના ફધા જ રઔ વુકી ફને અને 
ફધા જ વાયા ભાણવ – એ ળુું યૅળનારીઝભનુું 

વનુું શઈ ળઔે? ઔે છી વનુું એ ફુદ્ધીની 
ફાદફાઔી છ?ે – એ એઔ ાછ નલ વલાર 
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ઉબ થામ છ?ે અને દયેઔ વલારને જલાફ ત 
શમ જ. 

[24/249, યીશ્રભ એાટ્વભે ન્ટ્ , લીભાનખય 
ાછ, વેટ્ેરાઈટ્ યડ, અભદાલાદ–
380015 વેરપન :  94270 10011 
ઈ.ભેઈર : manishijani@hotmail .com]  
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વાભાન્મ ભાણવ યૅળનર છ ેકય? 
–ઔીયણ ત્રીલેદી 

અનુક્રભણીકા 

વય, લશેલાર યીબાાભાું જને ે‘ડશાણ’ 
ખણલાભાું આલે છ ે એલુું વાભાન્મ ડશાણ ત 
ઔશે છ ેઔે દયેઔ ભાણવભાું શમ છ.ે જો ફુદ્ધી અને 
વભજદાયીથી વુંલાદ ઔયલાભાું આલે ત લાતન 
વાયાવાય (ળુું વારું , ળુું નશીં) ત એ વભજ ેજ 

છ.ે આ ડશાણના ખાુંખડ ેઅને એડલટ્ાવઈઝીંખની 
વ્માલવામીઔ ડીગ્રીના જોયે ઔમ્મુનીઔેળનના 
એક્વટ્વ થલા નીઔેરા ભાયા જલેાું ઔેટ્રાઔ 
ડાહ્ાને રાખતુું શતુું ઔે, દયેઔ ગ્રાશઔ ભુે ત 
‘યૅળનર’ શમ જ છ ેઅન ેતભ ેતેને ખભે તટે્ર 
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ઈભળનભાું લશાલીને લસ્તુ લેચલા પ્રમતન ઔય, 
વ્મક્તી કયીદી ત યૅળનરી લીચાયીને જ ઔયે છ.ે 
શુું  સ્ષ્ટ્ શત ઔે ગ્રાશઔ આકયે ભખજની 
યૅળનર પેઔલ્ટ્ીના આધાયે તાને કયેકય 
ઔાભની અને પામદાની લસ્તુ જ કયીદલાના. 
આજ ેશલે આ ફાફતે શુું  એટ્ર ચક્કવ નથી. 

એડલટ્ાવઈઝીંખ યૅળનરન ે ફદર ે ઈભળનર 
યસ્તે લધુ વપ યહુ્ું છ.ે ભાઔેટ્ીંખ ણ ગ્રાશઔની 
ઈભળનર પેઔલ્ટ્ીને ટ્ાયખેટ્ ઔયીને ખતઔડા 
ઔયતુું યશે છ.ે અને રઔ રાખણીના ભામાવ ઔે 
બાલનાથી બલાઈન ે કટ્ા નીણવમ, કટ્ા 
કચાવ ઔયતા થમા છ.ે ળીંખ ભૉર ઔલ્ચયન 
બખ અભ ે એડલટ્ાવઈઝીંખ ક્ષેત્રના રઔ ણ 
ફનતા યશીએ છીએ... 
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ત છી વાભાન્મ ભાણવ ‘યૅળનર’ ખણામ 
કય? 

ભાણવની યૅળનરી લીચાયલાની ળક્તી, 
ફુદ્ધીના લીઔાવ વાથે જોડામેરી ખણલાભાું આલે 
છ;ે જ્માયે રાખણીને ભાનલીની પ્રાઔૃતીઔ 
સ્પુયણા (ફેઝીઔ ઈન્સ્ટ્ીંક્ટ્) તયીઔે જોલાભાું આલે 

છ.ે ઉતક્રાુંતીન ઈતીશાવ ઔશે છ ે ઔે ફુદ્ધી અન ે
રાખણી ફન્ને ફામરજીઔર ઈલલ્મુળનના 
યીણાભ છ.ે છતાું એટ્રુું ત સ્લીઔાયલુું ડળે ઔે 
વાભાન્મ ભાણવ યજફયજની જીન્દખીભાું ફુદ્ધી 
ઔયતાું રાખણીથી લધુ ઔાભ રે છ.ે 

તભે વ્મલશાયના ભુદ્દ ે ઔઈન ે યૅળનરી 
વભજાલી યહ્ા શ અને એ તભાય ભુદ્દ વભજી 
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જામ છતાું જાતે એ યીતે લતવલા તૈમાય ન થામ 
એલુું યૅળનર વ્મક્તી વાથે લાયુંલાય ફને છ.ે 
શઔીઔતે વાભાન્મ ભાણવ શોંળીમાય વ્મક્તીની 
દરીરથી પ્રબાલીત થામ છ.ે એની ાવે એ જ 
યીતે તઔવ રડાલલાની ળક્તી, અનુબલ ઔે 
અબીવ્મક્તી નથી એટ્રે એ વાભાલાાની લાત 

તતુયતી સ્લીઔાયી રે છ.ે યન્તુ એ જ લીચાય, 
એ જ તઔવનુું અનુવુંધાન અન્મ વભાન ભુદ્દા 
વાથે જોડીને ણ જાતે યૅળનરી વભજીલીચાયી 
નથી ળઔત. 

જ્ઞાતી ફશાય યણલા જઈ યશેરી દીઔયીના 

રઢીયસ્ત ભા–ફાને યૅળનર દરીરથી ભનાલી 
નશીં જ ળઔામ; યન્તુ ઈભળનર અીરથી 
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વભજાલી રેલાની ળક્મતા યશે છ.ે (ભા–ફા 
ઉઠીને વન્તાનને દુ:કી ઔયળ? દીઔયી છડી 
જળે, ઔદી નશીં યણ ે ઔે આગાત ઔયળે – ત 
ા ઔને રાખળે?)  

યૅળનર ભાઈન્ડ તાઔીઔ યીતે, ઔાયણ – 
પ્રમજન – અનુબલખત વભજદાયીના વશાયે 

લાતને ભુરલીને તાન ભત નક્કી ઔયે છ.ે જ્માયે 
ઈભળનર ભાઈન્ડ યમ્યાખત ઔે તુયન્ત સ્પુયીત 
રાખણીના આધાયે લતે છ.ે ક્રધ, શતાળા, 
બમ, ઈષ્માવ, પે્રભ, આનન્દ જલેા આલેખને 
દયવ્મ દયલામ છ.ે ભાનલીનુું ફુદ્ધીળાી ભખજ 

જ્ઞાન, ભાશીતી, અનુબલ ખ્મારને ભેલી, 
બલી, તાયલી, તાવી, લખીઔૃત ઔયીને નલા–
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નલા લીચાય (ઔન્વેપટ્) ગડલાને વક્ષભ છ.ે આ 
પ્રક્રીમાને યીઝનીંખ (તઔવફદ્ધ તાયણ) ઔશીએ 
છીએ. અને આ યીઝનીંખ ભાટ્નેુું વામન્વ તે 
રજીઔ છ.ે 

ણ વાભાન્મ ભાણવને રજીઔ ઔયતાું ભેજીઔ 
લધાયે પ્રબાલીત ઔયે છ.ે એટ્રે જ તેને લાસ્તલીઔ 

ઔયતાું વનાની દુનીમા લધુ ખભે છ,ે ુરાથવને 
ફદરે ચભતઔાયથી વુકી થલા ભાખે છ ે અન ે
તાના જ બાુંડુના પે્રભન ેફદરે પ્રબુની ઔૃા 
ઈચ્છ ેછ.ે 

રેકના આયમ્બ ે વાભાન્મ ભાણવ અન ે

ફજાયનુું વભીઔયણ તાસ્મુું છ.ે વ્મક્તીના 
યાજઔાયણ વાથેના વભીઔયણભાું ણ ફશુ જુદી 
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સ્થીતી નથી. ભાણવની વાભાજીઔ જીન્દખી ય 
કુફ અવય ઔયનાયા આ ફે યીફ છ,ે 

ફજાય અને યાજઔાયણ. ફન્ને, ભાનલીની 
‘યૅળનર’ (ફુદ્ધીખમ્મ) પ્રલૃત્તી છ.ે ધભવ જલેી 

ઈયૅળનર (ફુદ્ધીથી ફાય ખાઉ છટે્ી) પ્રલૃત્તી 
ણ નથી. છતાું તેભાું રઔ વુધી શોંચલા, 

તેભને ભનાલલા – ટ્ાલલા ભાટ્ ે ઈભળનર 
યસ્તા જ અનાલામ છ.ે છલે્લા 

દામઔાભાું ધભવ, જ્ઞાતી–જાતીલાદ, ઔભલાદ, 

પ્રાદેળીઔતા, દેળાબીભાનના નાભે ફધાું જ 
યાજઔીમ ક્ષએ વાભાન્મજનને લધુને લધુ ફુદ્ધ ુ

ફનાવ્મ છ,ે શજુ ણ ફનાલી યહ્ા છ.ે 
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એટ્રે જ પ્રશ્ન થામ, ઔે વાભાન્મ ભાણવ 
એની લીલેઔફુદ્ધી ય બયવ ઔયી ળઔામ એટ્ર 
યૅળનર છ ેકય? 

અને આ પ્રશ્ન યૅળનારીઝભ એઔ 
લીચાયવયણી, એઔ જીલનળૈરી તયીઔે લીઔવે એ 
ભાટ્ ે પ્રમતન ઔયતાું દયેઔ ભીત્રને વાદય છ.ે 

લીચાય પ્રવાયભાું જ ે રઔ યૅળનર નથી તેભના 
વુધી ઔયલાની જરય છ.ે અન ે જ યૅળનર નથી 
એની વાથે વુંલાદ ળી યીતે ઔયલ? યૅળનરી ઔે 
ઈભળનરી? 

ભાયા ભતે ફન્ન ે અબીખભ લચ્ચ ે

વભતરણું જાલીને વુંલાદની એઔ જગ્મા 
ફનાલી ળઔામ. આભ ણ જીલનભાું દયેઔ ભુદ્દ ે



રૅશનાલીઝમ : નવલાાં મુક્તીનાાં ગાન...             http://govindmaru.com              208 

જ્માયે ફે વ્મક્તી, ફે લીચાય, ફે દ્ધતીન 
ટ્ઔયાલ ઉઠ ેછ ેતમાયે વભતરન ળધલુું જ ડ ેછ.ે 
લાત ઔે લીચાયના ભુદ્દ ે એઔથી લધુ વ્મક્તી શમ 
અને ભતભતાુંતય શમ તમાું ઔઈ ણ એઔ અન્તીભ 
ઉય વશભતી વાધલી અવમ્બલ શમ છ.ે શેરાું 
ભધ્મભ ભાખવ અનાવ્મા છી ધીભે–ધીભ ેઔઈ એઔ 
છડેા ઉય વશભીતીની ળક્મતા શમ છ.ે 
યૅળનારીઝભને એઔ ‘ઈઝભ’ તયીઔે સ્લીઔાયીને 
‘ઈષ્ટ્’ ઔયલા ભેદાન ે ડરેા ઔેટ્રાઔ ‘યૅળનારીસ્ટ્’ 
ભીત્રએ તાને વભજામેર આધી–અધુયી દરીરન ે
ફીજા ય થલાભાું અન્તીભલાદી લરણ દાકવ્મા 
છ.ે આ અબીખભન ે ઔાયણ ે લીલેઔફદુ્ધીલાદ 
લીચાયના પ્રવાયન ે ધક્ક શોંચ્મ છ ે એભ ઔશી 
ળઔામ.  
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યૅળનારીઝભને વભજાલલાભાું ‘ઈશ્વયન 
નઔાય’ ભુદ્દ એટ્ર અશમ્ ફની ફેઠ છ ે ઔે એ 
તફક્ક ે શોંચાડતા ફીજા ગણાું ખથીમા 
(ખ્માર – ભુદ્દા) છ ે એન ે ચચાવભાું સ્થાન જ 
નથી ભળ્ુું. ઈશ્વયન ‘નઔાય’ એ ત 
લીલેઔફુદ્ધીલાદ લીચાયના સ્લીઔાયનુું યીણાભ 

શઈ ળઔે. એ તે એઔ લીચાય ઔેલી યીતે શઈ 
ળઔે? દ્ધતી એઔથી વ ળીકલલાની શઈ ળઔે, 
વથી એઔ નશીં. ‘નઔાય’ન ઉંધી ખણતયીન આ 
અબીખભ નઔાયાતભઔ ુયલાય થમ છ.ે ‘તભાયી 
લાત લાશીમાત છ’ે એલુું ઔશેલાને ફદરે ‘ભાયી 

લાત વાયી છ’ે એભ ઔશેલુું વઔાયાતભઔ છ.ે 
લીલેઔફુદ્ધી લીજ્ઞાનને ભાને છ ે એ લાત વાભાન્મ 
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ભાણવ વાુંબળે, વભજલા પ્રમતન ઔયળે. અન ે
જ ેલીજ્ઞાનને ભાનત થળે એ ઈશ્વયના અસ્તીતલને 
જાતે જ વલાર ઔયત થળે. યન્તુ લીલેઔફુદ્ધી 
ઈશ્વયભાું નથી ભાનતી, એલી લાતનુું વીધુું 
યીજકે્ળન આલે છ.ે   

ભનની યૅળનર પેક્ટ્યીન લીઔાવ ભાણવના 

વ્મક્તી સ્લાતન્્મ વાથે જોડામેર ભુદ્દ છ.ે જનેે 
આચાય–લીચાયનુું ભઔુું ભેદાન ભે છ,ે 
ઔોટ્મુ્ફીઔ ઔે વાભાજીઔ યમ્યાના ફન્ધનથી 
છુટ્ઔાય ભે છ;ે તે વ્મક્તી જ વુંળમ, વલાર 
અને ળધ દ્વાયા નલી કજ વુધી શોંચી ળઔે છ.ે 

ફાઔી આણી વુંસ્ઔૃતી ત લડીર, 
જ્ઞાતી/ુંચ, ળાશુઔાય, ુંડીત ઔે યાજવત્તા 
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વભક્ષ યાધીનતાના ભાનવની જ યશી છ.ે 
સ્લતન્ત્ર ભીજાજ ધયાલતી વ્મક્તીને અશીં 
ફલાકય, ફદભાળ તયીઔે જોલાભાું આલે છ.ે 
વભાજના કુફ ભટ્ા લખવને વદીથી ુયાણની 
યીઔથા, ુંડીતની ધભવઔથા, વાભાજીઔ 
લડીરની વુપીમાણી વરાશ અને ઔુટ્મુ્ફની 

ખાુંડીગેરી યમ્યા જ ીલડાલલભાું આલતી 
યશી છ.ે જ ે વ્મક્તીના લીચાય–સ્લાતન્્મ પયતે 
આટ્ર ભટ્ ગેય ગારેર ડરે છ,ે જનેા ભન–
ફુદ્ધી ય વદીના ફાલા–જાા રાખેરા છ ેએ 
યૅળનર ઔેલી યીતે ફને? 

યમ્યાને નાભે ીલડાલી ળઔામ એલ 
ખ્માર ત આ છ ેનશીં. જાત–ળધ અને વભજની 
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છી જ સ્લીઔાયી ળઔામ તેલ વ્મક્તીરક્ષી 
લીચાય છ.ે લીલેઔ–ફુદ્ધીલાદ વ્મક્તીના વન્દબે 
એઔ ભાનવીઔ લરણ છ,ે જીલનળૈરી  છ ે અને 
વાભાજીઔ વન્દબ ે એ એઔ વુંસ્ઔૃતી ફની ળઔે 
તેભ છ;ે ણ જ ે દેળની વુંસ્ઔૃતી ઈશ્વય, ધભવ, 
યમ્યા, ઉંચ–નીચની લણવવ્મલસ્થા અને નાના–

ભટ્ાના બેદબાલ ય ખલવ ઔયે છ ે તેન ે
લીલેઔફુદ્ધીલાદની વુંસ્ઔૃતી વુધી રઈ જતાું 
વુધીભાું ઔેટ્રા ડ બેદલાના છ ે એ વભજી 
ળઔામ તેભ છ.ે 

શ્ચીભના વ્મક્તીરક્ષી વભાજભાું, જ્માું 

તભાયી એઔ વ્મક્તી તયીઔેની, નાખયીઔ તયીઔેની, 
વલોયીતા સ્લીઔાયામેરી છ;ે તમાું જીલન પ્રતમેન 



રૅશનાલીઝમ : નવલાાં મુક્તીનાાં ગાન...             http://govindmaru.com              213 

યૅળનર અબીખભ લધુ ભાત્રાભાું છ.ે તેના યથી 
ણ ઔશી ળઔામ ઔે યૅળનારીઝભ વ્મક્તી 
સ્લાતન્્મ વાથે જોડામેર ભુદ્દ છ.ે એટ્રે જ 
તભાયી આવાવ જ ે યૅળનર વ્મક્તી તભે 
જુ છ તે સ્લતન્ત્ર ભાનવ અને ભીજાજ 
ધયાલતી જુ છ. 

એ વન્દબ ેવ્મક્તીસ્લાતન્્મ યૅળનારીઝભના 
લીઔાવ ભાટ્નેી એઔ ુલવળયત વભાન ખણામ. ત 
આ લીચાયન પ્રવાય ઈચ્છતા રઔએ 
વ્મક્તીસ્લાતન્્મના લીચાયન પ્રવાય ણ ઔયલ 
યહ્. એ જ યીતે વભાજ આક યૅળનર ફન ે

એભ જો ઈચ્છતા શઈએ ત તેની વભજ અને 
સ્લીઔાય ભાટ્નેુું વાભાજીઔ લાતાલયણ ફનાલલુું 
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યહુ્ું. અને તે ભાટ્ ે વભાજજીલનને સ્ળવતા અનેઔ 
લીલેઔુણવ ભદુ્દાની વભજ યૅળનારીસ્ટ્એ ણ 
ઔેલલી યશી. (જ ે ભુદ્દા ખજુયાત–ભુમ્ફઈ 
યૅળનારીસ્ટ્ એવવીએળનના પ્રથભ અધીલેળનભાું 
લાજફી યીતે જ ચચાવના લીમ તયીઔે સ્લીઔાયામા 

છ.ે) ળબ્દપેયે ણ ભુદ્દા ત આ જ છ ે: 
● ભાનલીમ ભુલ્મ અન ે ભાનલ અધીઔાય ભાટ્ ે
ભાનલલાદ જ ‘ભાનલધભવ’ ફને. 
● ફીનવામ્પ્રદામીઔ વભાજ ઔે જભેાું રઔળાશી, 
ન્મામીઔ વ્મલસ્થા અને ખયીફ–લુંચીતની 
પ્રાથભીઔતા શમ. 
● જ્ઞાનની વાથ–ેવાથે લીલેઔફુદ્ધીુણવ લીચાયળક્તી 
ભાટ્ ે તથા ઔા–વાશીતમ વુંલધવન ભાટ્ ે ળીક્ષણનુું 
ભશત્ત્લ સ્થામ. 



રૅશનાલીઝમ : નવલાાં મુક્તીનાાં ગાન...             http://govindmaru.com              215 

● જાતી, રીંખ, ધભવ ઔે યાષ્ટ્ રીમતા જલેા ભુદ્દ ે
બેદબાલ ઔે અવભાનતાથી છુટ્ઔાય ભે. 
● લસ્તુ, લીચાય, વ્મક્તી, ગટ્ના ઔે અજાણ 
તત્ત્લને જાણલા–વભજલા ભાટ્ ે લૈજ્ઞાનીઔ 
અબીખભન સ્લીઔાય થામ. 

ટ્ુુંઔભાું, યૅળનારીઝભના ઔામવકે્ષત્રભાું આ વો 

ભુદ્દાન વભાલેળ થલ ગટ્.ે આ દયેઔ કે્ષત્રભાું 
વભવણની બાલનાથી ઔાભ ઔયતાું અવુંખ્મ રઔ 
‘યૅળનર’ છ ે જ; યન્ત ુ ‘યૅળનારીસ્ટ્’ 
(યૅળનારીઝભ ભાટ્ ેઔામવ ઔયતી વ્મક્તી) નથી. આ 
ભુદ્દાના સ્લીઔાયને વ્માઔરે પ્રવાયભાું 

ભુઔલાને ઔાયણે આલી યૅળનર વ્મક્તીન 
વશઔાય ણ આ ઝુમ્ફેળને ભત થળે અને 



રૅશનાલીઝમ : નવલાાં મુક્તીનાાં ગાન...             http://govindmaru.com              216 

‘લીલેઔફુદ્ધીલાદ’ તથા ‘ભાનલલાદ’ની લાત લધુને 
લધુ રઔ વુધી શોંચતી થળે. આણ શેત ુણ 
રઔ ‘યૅળનર’ ફને એ છ,ે ‘યૅળનારીસ્ટ્’ ફને 
એ નશીં જ! 

ભાનલી રાખણીળીર અને વાભાજીઔ પ્રાણી 
છ.ે ઉતક્રાુંતી અને તે ઔયેરી ક્રાુંતીના યીણાભ 

સ્લર ભેરી ‘ખઠલામેરી જીન્દખી’ વુકેથી 
જીલલાભાું એને ઔુટ્મુ્ફ અને વભાજના પે્રભ તથા 
વશઔાયની જરય ડ ે જ છ.ે આ ‘પે્રભ’ અન ે
‘વશઔાય’ ળબ્દને તાવ. ભાણવના 
ફામરજીઔર (જલૈીઔ) ઈલૉલ્મુળનભાું બ્રેઈનની 

જ ે ફે પેઔલ્ટ્ીએ ભશત્ત્લન બાખ બજવ્મ છ ેતે 
‘ફુદ્ધી’ અને ‘રાખણી’ના ઉમખથી જ ભાણવે 
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એઔફીજા વાથે વુકેથી જીલલા ભાટ્ ે આ પે્રભ 
અને વશઔાયની દ્ધતી લીઔવાલેરી દેકામ છ.ે 
પે્રભ રાખણીની અબીવ્મક્તી છ ેત વશઔાય ફુદ્ધી 
પે્રયીત છ.ે ભનલીજ્ઞાનની એઔ દરીર એલી ણ 
છ ેઔે વ્મક્તીના બે્રઈનની યૅળનર અને ઈભળનર 
પેઔલ્ટ્ીને તદ્દન જુદી ાડી ળઔામ તેલી છ ેજ 

નશીં. આકયે ત ફન્ને એઔ જ સ્લબાલ અને 
ઉદ્ખભ સ્થાન ધયાલે છ!ે 

આ દરીરના આધાયે શુું  અન્ડયરાઈન એ 
ઔયલા ભાુંખુ છુું ઔે, વાભાન્મ ભાણવ વાથે વુંલાદ 
વાધલાભાું આ ફન્ને લીબાલનાના વભન્લમની 

જરય છ ેજ. લીલેઔફુદ્ધીની લાત પે્રભુલવઔ ઔયલી 
ડળે, વાભેલાાની રાખણી વભજલાની તૈમાયી 
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ણ યાકલી ડળે. અશીં ‘રાખણી’ એટ્રે 
યાજઔાયણનુું યભઔડુું ફની ખમેરી ધાભીઔ 
રાખણી, વામ્પ્રદામીઔ રાખણી લખેયે અબીપે્રત 
નથી. એ ભુદ્દ ે ત્રઔાય/ઈઔનભીસ્ટ્ વઔુુભાય 
ત્રીલેદીની ટ્ીપણી સ્લમુંસ્ષ્ટ્ છ,ે ‘‘શઔીઔતભાું 
‘ધાભીઔ’ નાભની ઔઈ રાખણી ભનુષ્મભાું 

ઉદ્બલતી નથી. જનેે ‘ધાભીઔ રાખણી’ તયીઔે 
કાલલાભાું આલે છ ે તે ઔેલ ધાભીઔ ભાન્મતા 
છ.ે પે્રભ, તીયસ્ઔાય, ઔરણા, ક્રધ લખેયે ભનુષ્મની 
પ્રાઔૃતીઔ રાખણી છ;ે યન્તુ ઈશ્વય ઔે ધભવ ત 
ભનુષ્મએ વજરેી લીબાલના છ.ે ઈશ્વયભાું 

ભાનલુું, આ ઔે તે ઈશ્વયભાું ભાનલુું ઔે ઈશ્વયભાું ન 



રૅશનાલીઝમ : નવલાાં મુક્તીનાાં ગાન...             http://govindmaru.com              219 

ભાનલુું તે ફધુ જ ુખ્ત લમના ભનુષ્મની 
વન્દખીને આધીન છ.ે’’ * 

લાત આકયે ઈશ્વયભાું શ્રદ્ધા અને ધાભીઔ 
જીલનળૈરીને સ્થાને ભાનલીભાું શ્રદ્ધા અને યૅળનર 
જીલનળૈરીના પ્રવાયની છ.ે વાભાન્મ ભાણવ 
દેકીત યૅળનર નથી જ. એટ્રે જ તે લીલેઔુણવ 

તઔવને ફદરે અખભ–નીખભના તયઔટ્ભાું 
પવામેર યશે છ,ે નલા ડઔાયને ફદરે 
યમ્યાને લખેર યશે છ,ે વ્મક્તીના જ્ઞાન 
અને આલડતને ફદરે ઉમ્ભય તથા સ્ટ્ટે્વને નભે 
છ,ે અધ્માતભને લીદ્વતાથી ણ ભશાન ખણે છ ે

અને આ–રઔને અલખણીને યરઔની ુજા ઔયે 
છ.ે આલા ઈયૅળનર ભાણવ વાથે યૅળનર 
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વ્મક્તીના વુંલાદ ભાટ્ ે ફન્નેને વાુંઔતી ઔડી 
‘ઈભળન’ જ છ.ે 

ત એઔ વ્મશુયચના તયીઔે ણ એન 
ઉમખ ળા ભાટ્ ે ન ઔયલ? બરે વાભાન્મ 
ભાણવ ‘યૅળનર’ ન શમ; છતાું જલૈીઔ યીતે 
તેનાભાું લીલેઔફુદ્ધીની ખુુંજાળ ત બયુય ડરેી 

છ ેજ! 

[
*
ગુજયાતી રેખક ભાંડ પ્રકાળીત ‘રેખક અન ે

રેખન’, જુન–2007ના અાંકભાાં વુકુભાયના રેખ 
‘અબીવ્મક્તીના સ્લાતાંત્ર્મ વાભે વતત લધી યશેરુાં 
જોખભ’ભાાંથી]  

 
● 
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15 

લૈજ્ઞાનીઔ અબીખભન ઉલ્લેક  
બાયતીમ ફન્ધાયણભાું ળા ભાટ્?ે 

–અશ્વીન ન. ઔાયીઆ 
અનકુ્રભણીકા 

બાયતીમ ફુંધાયણભાું 42ભ વધુાય થમા 
ુલે લૈજ્ઞાનીઔ અબીખભન ઔઈ ઉલ્લેક શત 

નશીં. ાુંચભી વુંવદે ફુંધાયણના 42ભાું વુધાયાથી 
બાખ : IV–Aન ઉભેય ઔમો. જો ઔે તેભાું 51–

A નાભન એઔ નલ અનુચ્છદે આભેજ ઔયામ 
છ.ે આ બાખભાું બાયતીમ નાખયીઔની ભુબુત 
પયજો નીમત ઔયલાભાું આલેર છ.ે અનુચ્છદે 

51–A(h) જણાલે છ ે ઔે બાયતના નાખયીઔની 
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લૈજ્ઞાનીઔ અબીખભ, ભાનલલાદ અને તાવ તેભ 
જ વુધાયઔ લરણ ઔેલલાની પયજ છ.ે બાયતન 
વાચ અને વાય નાખયીઔ લૈજ્ઞાનીઔ અબીખભ 
ઔેલલાન શમ્ભેળાું પ્રમતન ઔયળે. ઔાયણ ઔે દયેઔ 
નાખયીઔ બાયતીમ ફુંધાયણન ે લપાદાય છ.ે 
આણાભાુંના ગણા નાખયીઔ તાની આ 

ભુબુત પયજથી અજાણ છ.ે 
બાયતભાું દય ાુંચ લે મજાતી 

ચુુંટ્ણીન જ આણે દાકર રઈએ, ત 
જણાળે ઔે ચુુંટ્ણીના વભમભાું ફીનલૈજ્ઞાનીઔ 
અબીખભ અન ે ચભતઔાયભાું લીળે શ્રદ્ધા જોલા 

ભે છ.ે ફુંધાયણના ઔાયણ ેઅસ્તીતલભાું આલેર 
વુંવદ ઔે લીધાનખૃશભાું જઈને રઔની વેલા 
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ઔયલા ભાટ્ ે ચુુંટ્ામેરા ઉભેદલાય ઈશ્વયના નાભ ે
વખુંદ રે છ.ે ઉભેદલાયીત્ર બયલા જતા ુલે 
ભુશુતવ ઔઢાલે છ ેઅને દાન–દક્ષીણા ઔયીને દળવને 
ણ જામ છ.ે ઔેટ્રાઔ ઉભેદલાય ચુુંટ્ણી અખાઉ 
અને ઔેટ્રાઔ ઉભદેલાય જ્મતીી ાવે 
જઈને ઉભેદલાયીત્ર બયલા ભાટ્ને મગ્મ વભમ 

ભેલે છ.ે ઔઈ ણ ભાણવ વભજી ળઔે તેલી 
લાત છ ે ઔે ઉભેદલાયને તાનુું ઉભેદલાયીત્ર 
ભુંજુય થામ છ ેઔે ઔેભ તેટ્રુું જ જોલાનુું શમ છ.ે 
ઉભેદલાયીત્ર બયલાના વભમ વાથે ઉભદેલાયના 
લીજમ યાજમ વાથે ઔામવઔાયણન ઔઈ જ 

વમ્ફન્ધ શત નથી. જો ઔઈ ઉભેદલાય તાની 
જીત ભાટ્ ે ઈશ્વય, દયખાશ ઔે ીયની ઉાવના 
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ઔયે ત તેનાથી ફુંધાયણન બુંખ થામ છ.ે ઈદી 
અભીન જલેા વયભુકતમાય એભ ઔશી ળઔે ઔે 
દેળના પ્રભુક તયીઔે અલ્લાશે તેને આ ધયતી ય 
ભઔલ્મ છ;ે યન્ત ુરઔળાશી, ફીનવામ્પ્રદામીઔ 
પ્રજાવત્તાઔ યાજ્મભાું જો ઔઈ ઉભેદલાય એભ 
જાશેય ઔયે ઔે ઈશ્વયઔૃાથી તે લીજમી થમા છ,ે 

ત તે ફુંધાયણનુું વયાવય અભાન છ.ે વુંજીલ 
યેડ્ડીએ 1980ભાું જ્માયે એભ જાશેય ઔમુું ઔે 
તીરભરાઈના બખલાન લેંઔટ્શે્વયના આળીલાવદથી 
તાન લીજમ થમ છ,ે તમાયે ફુંધાયણીમ શદ્દા 
ય ચુુંટ્ામેર આ યાષ્ટ્ રતીએ ફુંધાયણના 

અનુચ્છદે 54થી 60ની ઉેક્ષા ઔયી એભ ઔશેલુું 
જોઈએ. નલાઈની લાત એ છ ેઔે યાજીત થમેરા 
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ઉભેદલાયએ ણ આ જ યીતે જ્મતીી ાવે 
ભુશુતવ ઔઢાલેર શમ છ ે અને ઔઈ ફાફાના 
આળીલાવદ ણ ભેલેર શમ છ.ે તાજતેયના 
ઈતીશાવ તયપ નજય ઔયીએ ત ખુજયાતના 
ભુખ્મ પ્રધાન તયીઔે ઔેળુબાઈ ટ્રેે જ્મતી 
ાવે ભુશુતવ જોલડાલીને વલાયભાું 12-39ન વભમ 

નક્કી ઔમો શત. આભ છતાું ટ્ુુંઔ વભમભાું જ 
તેભને દ છડલુું ડુ્ું શતુું. ઔશેલાનુું તાતમવ એ 
છ ે ઔે આલા ભુશુતો ભુજફ ઔયેર ઔાભ 
ભાનલજીલન ય શઔાયાતભઔ ઔે નઔાયાતભઔ ઔઈ 
ણ પ્રઔાયની અવય જન્ભાલી ળઔતા નથી. 

વુંવદ ઔે લીધાનખૃશની ચુુંટ્ણી ફીન–
વામ્પ્રદામીઔ ફાફત છ.ે ફુંધાયણની જોખલાઈ 
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ભુજફ રઔ તાના ભનથી વુંવદ અન ે
લીધાનખૃશભાું તાના પ્રતીનીધી ચુુંટ્ીને 
ભઔરે છ.ે આન અથવ એ થામ ઔે ભતદાયએ 
ઔઈ ણ જાતની અવય શેઠ આવ્મા વીલામ 
ભુક્ત યીતે ચુુંટ્ણીભાું તાન ભત આલ 
જોઈએ. ચુુંટ્ણીભાું રઔનુું વાલવબોભતલ કાવ 

અખતમનુું છ.ે 
જો ઉભેદલાય ભુક્ત ચુુંટ્ણીભાું ભાનતા શમ 

(અને તભેણે ભાનલુું જ જોઈએ) ત તેભણ ે ઈશ્વય, 
ીય, રીમા, દયખાશના નાભે અીર ઔયલાનુું ઔે 
ભત ભાખલાનુું ફુંધ ઔયલુું જોઈએ. જો તે એભ 
ભાનત શમ ઔે ઈશ્વયની બક્તી ઔયલાથી ઔે 
ુજાાઠ ઔયલાથી ભતદાય ય અવય થળે, ત ત ે
ફુંધાયણનુું અભાન ઔયે છ.ે 
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બાયતીમ ફુંધાયણના આભુકભાું જણાવ્મુું છ ે
ઔે બાયત ફીનવામ્પ્રદામીઔ પ્રજાવત્તાઔ યાજ્મ 
યશેળે. ફીનવામ્પ્રદામીઔતા લૈજ્ઞાનીઔ અબીખભનુું 
એઔ ભશત્ત્લનુું ાવુું છ.ે દયેઔ નાખયીઔની 
ફીનવામ્પ્રદામીઔ યશેલાની પયજ છ.ે ફીન–
વામ્પ્રદામીઔતા એટ્રે દેળનાું ળાવનભાું ઔઈ ણ 

ધાભીઔ ઔે આધ્માતભીઔ વત્તાન ઈન્ઔાય. આણા 
જીલનને અવયઔતાવ ઔામદ ધભવથી ભુક્ત શલા 
જોઈએ. જ ે ઔઈ વ્મક્તી જ ે ઔઈ ધભવ ાતી 
શમ તે તેની અુંખત ફાફત છ.ે 

બાયતીમ ફુંધાયણના અનુચ્છદે 51–A(h) 

ને અનુચ્છદે વાથે નીસ્ફત છ.ે અનુચ્છદેભાું 
યાજ્મને વભાન નાખયીઔ ધાય (Uniform 



રૅશનાલીઝમ : નવલાાં મુક્તીનાાં ગાન...             http://govindmaru.com              228 

Civil Code) ગડલા આદેળ આલાભાું આલેર 
છ.ે રગ્ન, રગ્નલીચ્છદે, દત્તઔલીધાન લખેયે 
ફીનવામ્પ્રદામીઔ ફાફત છ.ે આ ફાફત 
અુંખેના ઔામદા ધાભીઔ ગ્રન્થથી ળાવીત થલા 
જોઈએ નશીં. આભ છતાું રગ્ન, રગ્નલીચ્છદે, 
દત્તઔલીધાન અને લાયવ ઔે ઉત્તયાધીઔાય જલેી 

ફાફત અુંખેના ઔામદાનાું ભુ ધાભીઔ 
ગ્રન્થભાું યશેરા છ.ે શલે જ્માયે વુંસ્ઔૃતીન 
આટ્ર ફધ લીઔાવ થમ છ ે તમાયે આલી 
ફાફત ફીનવામ્પ્રદામીઔ ઔામદાથી જ 
ળાવીત થલી જોઈએ. જો આણે શીંદુરગ્ન 

ધાય, ભુસ્રીભ ળયીમત ધાય, ાયવી રગ્ન ધાય 
તયપ નજય નાકીએ ત જણાળે ઔે આ દયેઔ 
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ઔામદ ુર અન ેસ્ત્રી લચ્ચ ેઅવભાન લતાવલ યાકે 
છ.ે આ તભાભ ઔામદાભાું સ્ત્રીને અન્મામ થમ 
છ.ે આજ ે એઔલીવભી વદીભાું સ્ત્રી વાથેન 
અવભાન ઔામદાઔીમ વ્મલશાય ફીરઔુર ચરાલી 
રઈ ળઔામ નશીં. ફુંધાયણના અનુચ્છદે 14ભાું 
વભાનતાન વીદ્ધાન્ત લણી રેલામ છ.ે એટ્રુું જ 
નશીં, અનુચ્છદે 15 ભુજફ યાજ્મ ઔઈનીમે વાથે 
ધભવ, જ્ઞાતી, જાતી, રીંખ ઔે જન્ભસ્થાનનાું ઔાયણવય 
બેદબાલ ઔયી ળઔે નશીં; જ્માયે આણા દેળભાું 
અન્મ તભાભ ઔામદા ફીનવામ્પ્રદામીઔ છ,ે 
અુંખત નથી, ત રગ્ન, દત્તઔલીધાન, લાયવ ઔે 
ઉત્તયાધીઔાય જલેી ફાફતભાું અુંખત ઔામદા 
ઔેલી યીતે અને ળા ભાટ્ ે પ્રલતવતા શલા જોઈએ ત ે
વભજી ળઔાતુું નથી. તાઔીઔ યીત ેવભાન નાખયીઔ 
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ધાયાની તયપેણભાું અન ેલીયધભાું ણ દરીર ઔયી 
ળઔામ; યન્તુ ધાભીઔ આદેળ અનુવાય યચામેરા 
ઔામદાનુું ળાવન વ્મક્તીના જીલનની રગ્ન, 
લાયવ ઔે ઉત્તયાધીઔાય જલેી ફાફતભાું ચરાલલુું ત ે
ફુંધાયણના ઉગાડા બુંખ વભાન છ.ે આણ ે
ફુંધાયણ શેઠના તભાભ અધીઔાય અને 
લીળેાધીઔાય જોઈએ છીએ; યન્તુ ફુંધાયણના 
અન્મ આદેળન બુંખ ઔયીન ે સ્ત્રી–ુર લચ્ચે 
વભાનતા વીદ્ધ થલા દેલાભાું એઔભત થલુું નથી તે 
અતમન્ત લીચીત્ર ફાફત છ.ે  

[રેખકના વદ્ય પ્રકાળીત ુસ્તક ‘લૈજ્ઞાનીક અબીગભ’ભાાંથી 
વાબાય]  
 

● 
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ઈશ્વયન ખ્માર : એઔ અવતમ 
–જમુંતી ટ્રે 

અનુક્રભણીકા 

ભાન, ભબ, રાબ ઔે વત્તા શાુંવર ઔયલા 
ભાટ્ ેધભવ ઔે ઈશ્વયન ઉમખ ઔયલાની યવભ ત 
યાુલવથી ચારતી યશી છ.ે રઔની અન્ધશ્રદ્ધાન 
રાબ રઈ નાણાું ઔભાલાના નુસ્કા તથા ફાજી 

ફની મ્શારલાના ઔીસ્વા ત વુલીદીત છ.ે 
વત્તા શાુંવર ઔયલા ભાટ્ ે ધભવ અને ઈશ્વયના 
ખ્મારન ઉમખ શમ્ભેળાું થત યહ્ છ.ે 
યાજા તાના દેલ ઔે દેલના લાયવદાય 
ખણાલી રઔ ઉય યાજ્મ ઔયતા શતા, યાજ્મન 
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લીસ્તાય ઔયલા ધભવના નાભે અનેઔ મુદ્ધ કેરામાું 
છ,ે ધભાુંતય ભાટ્ ેફજફયી આચયલાભાું આલી 
છ.ે શ્રદ્ધાુ અને ધભવબીર રઔને આતુંઔીતત 
ઔયી, ઉશ્ઔેયી, એઔફીજા વાભે રડાલી ભાયલાન 
વ્માાય વદીથી ચારત યહ્ છ.ે 

રઔળાશી જલેી ફુદ્ધીપ્રધાન પ્રથાભાું ણ 

યાજઔીમ ક્ષ તથા નેતા આ શ્રદ્ધાન 
રાબ ઉઠાલલાની બયુય ઔળીળ ઔયતાું યહ્ાું છ.ે 
ભન્દીય–ભસ્જીદ–દેલના નાભે, ‘અલ્લાશુ 
અઔફય’ ઔે ‘શય શય ભશાદલે’ના નાયા 
ખજલીને, ક્રવ ઔે ચાુંદ ઔે બખલા નેજા કડા 

ઔયીને રશીની નદી લશેલડાલલાની યભત 
આજ ેનલા રે આલી છ.ે ભન્દીય–ભસ્જીદ–દેલ 
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ફાુંધલા ઔે તડલા, આ ઔે ેર ધભવ ાલ જલેા, 
ભાનલીની ામાની વભસ્મા વાથે ઔઈ નીસ્ફત 
ધયાલતા ના શમ તેલા, પ્રશ્ન ઉઠાલીને રઔને 
ખેયભાખે દયલાભાું આલી યહ્ા છ.ે તેભ જ, આલા 
પ્રશ્ન ય રઔની રાખણી ઉશ્ઔેયી–ફશેઔાલી 
ભત ભેલલાની ઔયાભત થામ છ.ે વાભાજીઔ ઔે 

આથીઔ પ્રખતીના ઔામવક્રભને અગ્રતા આલાને 
ફદરે ભ્રાભઔ ઔાલ્નીઔ ખ્મારને અગ્રતા અામ 
છ.ે રઔરાખણીન જુલા ઉશ્ઔેયી વત્તાના 
વીંશાવને આરઢ થલા ભાુંખતા આ નેતા ઔે 
ક્ષને પ્રજાની વુકાઔાયી, વલરત ઔે 

જીલનધયણભાું ઉન્નતી અુંખ ે ઔળી ચીંતા નથી 
શતી. એટ્રે જ, રઔની વલરત ભાટ્નેા 
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નીળા, ઔુલા ઔે વુંડાવ ફાુંધલાને ફદરે; તેને 
નઔાભા ભન્દીય–ભસ્જીદ–દેલ ફાુંધલા ાછ 
રઔળક્તીન વ્મમ ઔયલ લાજફી જણાત શળે! 
તે જાણે છ ેઔે, ઝડથી વત્તા ઔફજ ેઔયલાન 
વશેર અને વસ્ત ભાખવ રાખણીન રાબ 
ઉઠાલલાન છ.ે 

શાનીઔાયઔ ઔઔલ્ના : 
આ લીલેચનભાુંથી જોઈ ળઔામ છ ે ઔે 

ઈશ્વયના ખ્મારને ઔાયણે દાળવનીઔ–લૈચાયીઔ, 
લૈમક્તીઔ, વાભાજીઔ, યાજઔીમ જલેાું અનેઔ કે્ષતે્ર 
તઔરીપ, અલયધ, લીઔૃતી તથા શાની 

વજાવઈ છ.ે ભાનલ એઔતા અન ે ખોયલ કુંડીત 
થમા છ.ે ભાનલીની ફુદ્ધી ક્ષાગાતન બખ ફને 
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છ.ે ભાનલીને છતેયનાયા તથા ખેયભાખે 
દયનાયાને ભઔુું ભેદાન ભે છ.ે ભાનલીની 
લીચાયળક્તીને ઔુુંઠીત ઔયનાયી, ભાનલી–ભાનલી 
લચ્ચે બેદ, લેય અને ધૃણા જન્ભાલનાયી, દુંખા–
શુલ્લડ–મુદ્ધ પે્રયનાયી, દભન અને અતમાચાયને 
નાયી, ભાનલીને નીષ્ક્રીમ–નવીફલાદી–

દભનને વાુંકી રેનાય તથા ભાનવીઔ યીતે ખુરાભ 
ફનાલનાયી આટ્રી શાનીઔાયઔ ઔઔલ્ના 
ફીજી એઔેમ નથી. આ ઔલ્નાના નેજા નીચે તઔવ 
અને લીચાયને રુંધલા, ડાભલા અનેઔ અતમાચાય 
આચયલાભાું આવ્મા છતાું, ઔલ્નાની લાતને વતમ 

ઠયાલલા વાભે ભાનલી ફુંડ ઔાયત યહ્, 
અતમાચાય અને ળશીદી લશયત યહ્. ભાનલ 
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ફુદ્ધીની અન્દય એટ્રી જન્ભખત ળક્તી છ ે ઔે ત ે
આ ફધા અલયધ છતાું ાુંખયતી યશી, વજ વન 
ઔયતી યશી. તેની આખેઔુચ લણથમ્બી છ.ે અને, 
તેભાું જ લીશ્વના બલીષ્મની ચાલી યશેરી છ,ે તનેા 
દ્વાયા જ આલતીઔારના લીશ્વના આખા કુરલાના 
છ,ે લીઔાવની નલી ક્ષીતીજો વય થલાની છ.ે વોથી 
અખતમની લાત ત એ છ ે ઔે ઈશ્વયન ખ્માર એઔ 
અવતમ છ,ે અવતમના ામા ઉય કડી ઔયામેરી 
વ્મલસ્થા એઔુંદયે શાનીઔાયઔ જ નીલડ.ે 

[પ્રા. જમાંતીબાઈ ટરે કૃત ‘ઈશ્વય : એક શાનીકાયક ક 
કલ્ના’ ુસ્તીકા 1999 ‘લૈશ્વીક ભાનલલાદ’ વાભમીકે પ્રગટ 
કયી છ,ે તેન અાંતીભ અાંળ વાબાય પ્રગટ કયીએ છીએ.]  

● 
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લીજ્ઞાનની તોશીન ઔયીને 

લીજ્ઞાન–વદી ઔેભ ઉજલામ? 

–મળલુંત ભશેતા 
અનુક્રભણીકા 

અભે નાના શતા તમાયે, ડળભાું એઔ 

ડૉક્ટ્ય યશેતા શતા. ભટ્ા ડૉક્ટ્ય શળે, એટ્રે 

ઔે ભાત્ર એભ.ફી.ફી.એવ. નશીં શમ; ઔાયણ 

ઔે એઔ ભેડીઔર ઔૉરેજભાું એ અધ્માઔ ણ 

શતા. જે તફીફી લીદ્યાભાું ભાસ્ટ્ય 

ડીગ્રી ધયાલતા શમ તેને જ ભેડીઔર 

ઔૉરેજભાું અધ્માઔદ ભે છ.ે 
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શલે, આટ્રી ફધી તફીફી લીદ્યા જાણતા 
અને અન્મને ણ બણાલતા ભાણવભાું તફીફી 
લીજ્ઞાન પ્રતમે શ્રદ્ધા શમ એલુું જ વો ઔઈ ભાને. 
લીજ્ઞાનન જ ે ભુબુત વીદ્ધાુંત છ ે ઔામવઔાયણન 
એ ત એભણે ચાવ્મ જ શમ એભ ણ ફધા 
ભાને. ઔઈ ણ ઔામવ ઔે યીણાભ ઔાયણ લખય 

નીજતુું નથી અને જો ઔાયણને જાણી રઈએ ત 
યીણાભનીમ યક થામ. આટ્રી વાદી લાત 
શલે પ્રાથભીઔ ધયણનાું ફાઔમ જાણે છ.ે ઔઈ 
ણ યખ ઔાયણ લખય નથી થત એટ્રુું ણ 
પ્રાથભીઔ ળાાનાું ફાઔ તભને ઔશી ળઔે. 

એટ્રે તફીફી લીજ્ઞાનના ભાસ્ટ્ય ડીગ્રીધાયી 
ડૉક્ટ્ય ત એ જાણ ેજ! અન ેછતાું... અન ેછતાું 
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જ્માયે અભાયા ડળી આ ડૉક્ટ્યના દીઔયાન ે
એઔ લાય ટ્ાઈપઈડ થમ અને ઔેટ્રાઔ દીલવ 
વુધી એ ન ભટ્ય તમાયે ડૉક્ટ્યે નજય ફાુંધલાન 
ટ્ચુઔ ઔમો. 

ઔેભ, આ ળબ્દ લાુંચતાું લાય ઉફઔ આલી 
ખમ ને? અબણ–અજ્ઞાન ગ્રાભીણ પ્રજાને જ્માયે 

લશેભ આલત ઔે અભાયા વુંતાનને ઔઈઔની 
‘નજય રાખી છ’ે તમાયે એ પ્રજા ‘નજય 
ફાુંધલાન’ ટ્ચુઔ ઔયતી. એઔ થાીભાું ઔેટ્રુુંઔ 
ાણી બયલાભાું આલતુું. છી એઔ લાડઔાભાું 
અગ્ની બયીને એના ય વુઔાું ભયચાું, ભીઠુ ું લખેયે 

નાકલાભાું આલતાું અને એ વખતા અગ્ની 
વશીત લાડઔાને ેરી થાીભાું ઝડથી ઉંધ 
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લાલાભાું આલત. આ છી એ લાડઔ ઉાડલ 
અગય થત. આજ ે ત લીજ્ઞાન બણનાય દયેઔ 
ફાઔ ઔશેળે ઔે લાડઔાની અુંદય ખયભીને ઔાયણ ે
શલા કુફ ાતી અને શરઔી થઈ ખઈ શતી. એ 
લાડઔાની ઔીનાય પયતુું ાણી આલી જતાું તમાું 
ળુન્માલઔાળ વજાવમ. લાડઔાની અુંદય ણ ગણ ે

અુંળે ળુન્માલઔાળ થમ. યીણાભે લાડઔા ય 
ફશાયના લાતાલયણનુું લજન આવ્મુું અને એ 
ઉાડલ અગય થમ. લશેભીજને ભાન્મુું ઔે 
અન્દય ઔઈઔની ‘બુુંડી નજય’ ફન્ધ થઈ ખઈ! 
આભ ફાઔ ણ જ ેટ્ચુઔાની અથવશીનતા વભજ ે

છ ે એ ટ્ચુઔ તફીફી લીજ્ઞાનભાું ભાસ્ટ્ય ડીગ્રી 
ધયાલનાયે ઔમો શત. 



રૅશનાલીઝમ : નવલાાં મુક્તીનાાં ગાન...             http://govindmaru.com              241 

આ લાત અતમાયે એટ્રા ભાટ્ ેમાદ આલી ઔે 
આજઔાર આણા દેળભાું લીજ્ઞાન–લીજ્ઞાનની 
ધુન ત કુફ ફરામ છ;ે યન્તુ લૈજ્ઞાનીઔ લીચાય 
જાણે ક્રભળ: ાછ ડત જણામ છ.ે લીવભી 
વદી લીજ્ઞાનની વદી શતી અને એઔલીવભી વદી 
ટ્ઔૅનરૉજીઔર લીજ્ઞાનની શળે એલુું ઔશેલામ છ.ે 

એઔલીવભી વદીભાું જીલનદ્ધતી ય, વાભાજીઔ 
વમ્ફન્ધ ય, અથવતન્ત્ર ય, વાશીતમ અને 
વુંસ્ઔાય ય લીજ્ઞાનની ઔેલી અવય શળે, એ અુંખે 
કુફ લાત થામ છ.ે ઔેટ્રાઔ દીલવ અખાઉ 
અભદાલાદભાું એઔલીવભી વદીના ખુજયાતી 

ફાવાશીતમ લીળે યીવુંલાદ મજામ. એના 25 
જટે્રા લક્તાભાુંથી લીવે ત લીજ્ઞાન ઉય જ 
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બાય ભુક્મ. લીજ્ઞાન ળુું ળુું ઔયળે, ળુું ભાખળે અને 
ળાને ળાને અથવશીન ફનાલી દેળે લખેયે લીળે 
કુફ લાત થઈ; યન્તુ લીજ્ઞાનની ળીસ્ત, 
લીજ્ઞાનની નીતીભત્તા અને લીજ્ઞાનલાદી લીચાય–
વયણીની ઔઈઔે જ લાત ઔયી. જ્માયે જુનલાણી 
ધભવદત્ત નીતીભત્તા ઔડડબુવ થઈ ચુઔી છ,ે ધભે 

ફાુંધેરી વદ્વ્મલશાયની આડ બુુંવાઈ ચુઔી છ,ે 
તમાયે નલી નીતીભત્તા લીજ્ઞાને મજી આલી 
ડળે, એ લાતન જુજ ઉલ્લેક થમ. 

આણા વભાજ ે લીજ્ઞાનની દેણખી ત 
અનાલી છ,ે લીજ્ઞાને આેરાું વાધન ત બયટ્ટ ે

લાયલા ભાુંડ્ાું છ;ે યન્તુ કુદ લીજ્ઞાનને અછુત 
ખણ્મુું છ.ે શીન્દી વભાજની કાવીમતભાુંથી આ 
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યીસ્થીતી જન્ભી જણામ છ.ે આ વભાજને 
દરીત લણઔયના ઔાડન ક શત, દરીત 
ભચીનાું જુતાુંન ક શત, દરીત કેતભજુયે 
ઢખર ઔયેરા અન્નને કભાું રેલુું શતુું; યન્તુ 
કુદ દરીત એને ભન અછુત અને તીયસ્ઔયણીમ 
શત. વભાજભાું ‘નીમ્ન’ ખણામેરા અનેઔ અન્મ 

લખો લીળે ણ આ જ વાચુું શતુું. આ વભાજ ેએ 
જ યીત લીજ્ઞાન ભાટ્ ેઅનાલી છ.ે લીજ્ઞાન એને 
ભન ઉત્તભ ભજુયી ઔયી આનાય અછુત છ.ે આ 
વભાજ લીજ્ઞાનને લૈજ્ઞાનીઔ યીતે અનાલલા 
તૈમાય નથી.. એનુું એઔ લયલુું ઉદાશયણ લૈજ્ઞાનીઔ 

વાધનની ુજા છ.ે લાશન, ટ્રકે્ટ્ય, ઉતાદઔ 
મન્ત્ર તફીફી ઔાભખીયીભાું ઉમખી મન્ત્રથી 
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ભાુંડીને ટ્રેીસ્ઔ ઔે અલઔાળી યઔેટ્–રૉન્ચવવને 
વુદ્ધાું ટ્ીરાુંટ્ઔાું અન ે ભન્ત્રજા ઔયલાભાું આલે 
છ;ે એ જ વીદ્ધ ઔયે છ ેઔે એભને લાયનાયા અને 
લવાલનાયા એભના લીજ્ઞાન ઔયતાું ઔઈઔ અન્મ 
યાળક્તીભાું લધાયે લીશ્વાવ ધયાલે છ.ે એભન ે
લીજ્ઞાનભાું શ્રદ્ધા નથી, લીજ્ઞાનની ાછ ણ 

ઔઈઔ અજાણી ળક્તી શળે એલી શ્રદ્ધા છ.ે જ્માું 
વુધી વભાજ વભસ્ત લીજ્ઞાનભાું શ્રદ્ધા નશીં ઔેલે, 
લીજ્ઞાનની ળક્તીન ેનશીં ીછાન ેતમાું વુધી લૈજ્ઞાનીઔ 
ભીજાજ ઔેલાઈ ળઔળ ેનશીં. 

વોથી ળચનીમ સ્થીતી ત એ છ ેઔે લીજ્ઞાનન ે
બુુંડુું ખણનાયા, લીજ્ઞાનના જ્ઞાનને ખા દેનાયા જ 
ાછા લીજ્ઞાને આેરાું વાધનન બયેટ્ ઉમખ 
ઔયે છ!ે  
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ભને માદ આલે છ ે ઔે આણા ખુજયાતના 
જ એઔ ઔથાઔાયશ્રીએ તાના એઔ ુસ્તઔભાું 
ખજફનાઔ યજુઆત ઔયી છ.ે એભણે એઔ દદી 
બાઈની લાત રકી છ.ે એ ભાણવને ઔળુુંઔ એલુું 
દદવ થમુું ઔે એભનાથી યકામુું નશીં. છ–ફાય 
ભશીના જાતે વડ–ઓધ ઔમાવ ણ યખ ન 

યકામ, ન ભટ્ય. એ છી બાઈ એઔ શઔીભન ે
ળયણે ખમા. શઔીભે ણ છ–ફાય ભશીના દલા–
દાર ઔમાવ; ણ યખ ન યકામ ઔે ન ભટ્ય. 
એટ્રે એરથીઔ ડૉક્ટ્ય ાવે દડ્ા. ડૉક્ટ્યથી 
ણ ઔાુંઈ ન લળ્ુું. એ જ યીતે શભીથી, 

નેચયથી આદી અનેઔ ચીઔીતવા-દ્ધતી 
નીષ્પ ખઈ અને બાઈ ભયણભુક થઈ ખમા 
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તમાયે જ એઔ ભશાતભા યસ્તાભાું ભળ્ા. બાઈન ે
જોતાુંલાય ઔશે ઔે તભ ે નઔાભા અશીંતશીં દડા 
ઔમાવ. નઔાભ વભમ અને વમ્ત્તીન વ્મમ ઔમો. 
અયે બાઈ, તભાયી દલા છ ેઅભુઔ (આ ઔથાઔાયન ે
પ્રીમ એલા દેલતલનુું નાભ)નુું નાભસ્ભયણ! એ દદી 
ફુંધુએ એ દેલનુું નાભસ્ભયણ ળર ઔમુું અન ે

અઠલાડીમાભાું ત એભનાું નકભાુંમ યખ ન યહ્! 
એ તયતાજા અને વાજાનયલા ફની ખમા!! 

આ લાત ઔદાચ લીવભી વદીના એુંવીના 
દામઔાના પ્રાયમ્બની છ.ે શુું  આ રકુું છુું તમાયે 
લીવભી વદી ુયી થલા આલી છ.ે શજુ આજ 

વુધીમ એઔ ણ લૈદ્ય, શઔીભ, ડૉક્ટ્ય ઔે અન્મ 
ચીઔીતવઔે આ ઔથાઔાયશ્રીના લીધાનને ડઔામુું 
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નથી; એની લીરદ્ધ અદારતભાું ઔેવ ઔમો નથી ઔે 
અકફાયી નીલેદન ણ ઔમુું નથી. આલા બમુંઔય 
અલૈજ્ઞાનીઔ લીધાનન વજ્જડ લીયધ નથી થમ 
એ જ વાફીત ઔયે છ ે ઔે આણ વભાજ 
લૈજ્ઞાનીઔ યીતે શજુમ લીચાયત નથી. 

અને ભઝાની લાત એ છ ેઔે લીજ્ઞાનન આલ 

ગય લીયધ ઔયનાય એ ઔથાઔાય શ્રીભાન 
લીજ્ઞાનને આેરા રાઉડસ્ીઔયન, લીજ્ઞાને 
આેરા ુંકા અને એયઔુંડીળનયન, લીજ્ઞાને 
આેરા ઔુરયન બયેટ્ ઉમખ ઔયે છ.ે લીજ્ઞાને 
ફનાલેરી ભટ્યઔાય અને લીભાનભાું ગુભતાું એભને 

લાુંધ નથી આલત. લીજ્ઞાને ફનાલેરા લીભાનભાું 
એભણે ઔથા ઔયી છ.ે લીજ્ઞાને ફનાલેરી 
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આખફટ્ભાું ઔથા ઔયી છ.ે ઔદાચ વફભયીનભાુંમ 
ઔથા ઔયી છ ે અન ે વાુંબલા ત એલુું ભળ્ુું ઔે 
અલઔાળમાનભાું ણ ઔથા ઔયલાની ખ્લાશીળ 
યાકે છ!ે 

લીજ્ઞાનની આટ્રી તોશીન ઔયીને લીજ્ઞાનની 
એઔલીવભી વદીભાું જલા ભાખતા વભાજને ળુું 

ઔશીળુું? 

 [‘ગુજયાત ટડુ’ે તા. 02-07-1999]  

● 
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18 

 

અરખાયી યૅળનારીસ્ટ્ : પ્રા. યભણ ાઠઔ 

–એન. લી. ચાલડા 
અનકુ્રભણીકા 

ખુજયાતના લયીષ્ઠ અને વુપ્રવીદ્ધ 
યૅળનારીસ્ટ્ પ્રા. યભણ ાઠઔના રેકન એઔ 
વુંગ્રશ ‘ઉંઝા–જોડણી’ભાું પ્રવીદ્ધ થામ એલા 
શેતુથી એ રેકના વમ્ાદનઔામવની જલાફદાયી 
‘ઉંઝા–જોડણી’ના પ્રકય વભથવઔ અને પ્રચાયઔ 

શ્રી. ઉત્તભબાઈ ખજ્જયે ભાયા ળીયે નાકી, તમાયે 
ભને કુફ ખોયલમુક્ત આનન્દ થમ. 
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આ રેકવુંગ્રશ દ્વાયા ફ ે ઉભદા શેતુ એઔ 
વાથે વીદ્ધ થતા જણામ છ.ે એઔ, ‘ઉંઝા–
જોડણી’ન પ્રચાય અન ે પ્રવાય અને ફીજો, 
જીલનનાું દયેઔ કે્ષત્રભાું યૅળનરદૃષ્ટ્ી લીઔવાલી તે 
દ્વાયા યૅળનારીઝભની જીલન જીલલાની એઔ શ્રેષ્ઠ 
ઔાન ણ પ્રચાય અન ેપ્રવાય. યભણબાઈન ેઆ 

ફન્ને ઉભદા શેતુ વાથ ેઅતુટ્ અન ેઅનન્મ નાત 
છ.ે જલેા તે યૅળનારીઝભના પ્રકય અને પ્રઔાુંડ 
ુંડીત છ;ે તેલા તે ‘ઉંઝા–જોડણી’ના ણ 
ળરઆતથી જ પ્રફ અને વક્ષભ ુયસ્ઔતાવ યહ્ા 
છ.ે 

આજ ે ત ખુજયાતભાું અનેઔ વાભમીઔ 
નીમભીત રે એઔ જ ‘ઈ’ અન ે‘ઉ’લાી ‘ઉંઝા–
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જોડણી’ભાું પ્રખટ્ થામ છ.ે તથા આજ વુધીભાું 
લીલીધ લીમનાું વીતે્તય જટે્રાું ુસ્તઔ ણ 
‘ઉંઝા–જોડણી’ભાું પ્રખટ્ થમાું છ,ે પ્રળુંવા ામ્માું 
છ ે અને દય ભશીને પ્રખટ્ થતાું યશે છ.ે આભ, 
ધીભે ધીભે ણ રઔભત ‘ઉંઝા–જોડણી’ તયપે 
થત જામ છ.ે 2004ભાું, ‘ઉંઝા–જોડણી’ભાું 

પ્રઔાળીત ફે ુસ્તઔને ‘ખુજયાતી વાશીતમ 
યીદે’ ણ ાયીતીઔ આી વન્ભાન્માું છ!ે 
લીદ્વજ્જનના વશાનુબુતીબમાવ આ ઔુણા લરણથી 
શવ થામ છ.ે લાચઔભીત્ર જોઈ ળઔળે ઔે આ 
ુસ્તઔ ણ એઔ જ ‘ઈ’ અને ‘ઉ’લાી ‘ઉંઝા–

જોડણી’ભાું છામેરુું છ ે તે એનુું એઔ લીળીષ્ટ્ 
ાવુું છ.ે ભુયબ્ફી ઉત્તભબાઈ ખજ્જયના વક્રીમ 
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વાથ–પ્રમાવને ઔાયણે જ આ ળક્મ ફન્મુું છ,ે ત ે
ભાટ્ ેતે અનકા અબીનન્દનના અધીઔાયી છ.ે 

જોડણીની ચચાવભાું ચુંચુાત ઔયલાનુું ભારું  
ખજુ ું નશીં; યન્તુ ફન્ને ક્ષ – જોડણી 
વુધાયાલાદી અને નાપેયલાદી – ની દરીર 
લાુંચ્મા છી શુું  ણ ‘ઉંઝા–જોડણી’ન ાક્ક 

તયપદાય ફન્મ છુું. ભારું  એઔ ુસ્તઔ 
‘લણવવ્મલસ્થા : એઔ ડમન્ત્ર’, જનેી ફે આલૃત્તી 
થઈ ચુઔી છ ેતે ણ ‘ઉંઝા–જોડણી’ભાું જ પ્રવીદ્ધ 
ઔયાવ્મુું છ.ે તે લાુંચી એઔ લાચઔભીત્રે કુળ થઈ 
ભને રખ્મુું, ‘ઉંઝા–જોડણી’ને શલેથી ‘ઉભદા 

જોડણી’ જાશેય ઔય!’ ય.ા. ત ‘ઉંઝા–જોડણી’ 
લૈજ્ઞાનીઔ શલાથી એને ‘યૅળનર જોડણી’ ઔશે છ.ે 
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ભાય ઉભઔ અને ઝઔ યૅળનારીઝભ 
તયપ લીળે. ભાયા સ્લાનુબલને આધાયે, આજ ે

શુું  કાતયીુલવઔ ઔશી ળઔુું ઔે જો યભણ ાઠઔ 
નશીં થમા શત ત ખુજયાતભાું આજ ે

યૅળનારીઝભને બાગ્મે જ ઔઈ કતુું શત. 
વુયતના રઔપ્રીમ દૈનીઔ ‘ખુજયાતભીત્ર’ભાું 

છલે્લાું ત્રીવ લયવથી નીમભીત યીતે પ્રખટ્ થતી 
પ્રા. યભણ ાઠઔની ઔટ્ાય ‘યભણભ્રભણ’ 

લાુંચીને જ શુું  યૅળનારીસ્ટ્ ફની; ખુર, ગ્રુંથ અને 

ુંથની ખુરાભીભાુંથી ભુક્ત થઈ; આજ ે
‘ભુક્તાનન્દ’ની જીન્દખી ભાણી યહ્ છુું. અથાવત્ 

ખણેળુયીલાા ભુક્તાનન્દફાફાની ખુરખીયી–
ભાુંથી ભુક્ત થઈને... 
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પ્રા. યભણ ાઠઔે ખુજયાતના ભાયા જલેા 
રાક મુલાનને યૅળનારીસ્ટ્ ફનાવ્મા છ.ે એઔ 
અજફ આશ્ચમવ, આનન્દ અને ખોયલની લાત એ 
છ ે ઔે, ખુજયાતનાું ળશેય ઉયાુંત ઉંડાણનાું 
ખાભડાભાું ણ આુંફેડઔયલાદી જાખૃત દરીત 
મુલાન યભણબાઈ અને તેભના યૅળનારીઝભથી 

કાસ્વા યીચીત અને પ્રબાલીત છ.ે તે 
ય.ા.નુું નાભ ુયા ભાન અને આદયથી રે છ.ે 
ઔેટ્રાઔ ભીત્ર ગણીલાય ઔશે છ ે ઔે ઔઈ બ્રાહ્ણ 
ઔદી લણવવ્મલસ્થાન લીયધી ન શઈ ળઔે; યન્ત ુ
ભાયા ન્દયેઔ લયવના તભેની વાથેના અુંખત 

યીચમને ઔાયણ ે શુું ફેધડઔ ઔશી ળઔુું ઔે, ય.ા. 
જલેા વાચા, ાઔા અને પ્રાભાણીઔ યૅળનારીસ્ટ્ 
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છ,ે તેલા જ તે લણવવ્મલસ્થાના એઔદભ ઔટ્ ુ
ટ્ીઔાઔાય છ.ે અભાયી વબાભાું એઔ લાય તેભણ ે
ઔશેરુું ‘ભન ે તભાયા જલે દરીત ખણી રેજો’ – 
એ ળબ્દ શજીમ ભાયા ઔાનભાું ખુુંજ ેછ.ે 

જનેે ભી નમન ઠયે અને હૃદમ પ્રવન્નતાથી 
ઉબયાઈ જામ એલા યૅળનારીસ્ટ્ ત યભણ ાઠઔ 

જ. તે જલુેું લીચાયે છ;ે તેલુું જ ફરે છ,ે તેલુું 
જ રકે છ ે અન ે તેલુું જ જીલન ણ જીલે છ.ે 
આમુષ્મના આઠ દામઔા છી અને 
યૅળનારીઝભના ત્રણ–ચાય દામઔાના કેડાણ 
છી ણ; જે યેળનારીઝભનુું વાશીતમ 

લાુંચલા–વભજલાભાું યત યશેતા શમ તેભની 
યૅળનારીઝભનીષ્ઠા ઔેલી અનન્મ, અભા, અદમ્મ 
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અને અનકી શળે તે વશેજ ેવભજી ળઔામ છ.ે 
એટ્રા ભાટ્ ે તે એલા યૅળનારીસ્ટ્ છ ે ઔે, 
જભેના હૃદમભાું વભાજ પ્રતમે અયમ્ાય ઔરણા 
બયી ડી છ.ે તેભને જો ઔેટ્રીઔ રાચાયી ન નડી 
શત ત, દેળને એઔ પ્રચુંડ અને વપ 
વભાજવુધાયઔ પ્રાપ્ત થમ શત. લણવવ્મલસ્થા–

લાદી વભાજ પ્રતમેન તેભન આક્રળ, 
‘લણવવ્મલસ્થા–એઔ ડમન્ત્ર’ નાભઔ ભાયા 
ુસ્તઔની તેભણે રકેરી ભુલ્મલાન પ્રસ્તાલનાભાું 
જોઈ ળઔામ છ.ે આલી ભભવબેદી લાણી રકલાનુું 
યભણ ાઠઔ વીલામ ઔનુું ખજુ ું શઈ ળઔે?  

ભેં ભાયા જીલનભાું યભણબાઈ જલેી વય, 
ળાુંત, લીનમ્ર, નીદવમ્બ, નીલૈય, નીભવ, નીષ્ઔટ્ 
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અને નીયશુંઔાયી એઔે વ્મક્તી જોઈ નથી. એભના 
ભનભાું ઔઈના પ્રતમે દ્વે ઔે લેયબાલ નથી. 
અરફત્ત, એભની લીચાયધાયાને રીધે એભના 
પ્રવુંળઔ ઔયતાુંમ ઔદાચ લીયધીની વુંખ્મા 
લધાયે શળે; છતાું એભના દીરભાું ત તભેના 
ભાટ્મે પે્રભ જ છ.ે લાતલાતભાું ક્માયેઔ તે 

ઔશેતા શમ છ ેઔે, શુું ઔદીમ ભટ્ા અલાજ ેફલ્મ 
નથી, ભેં ગાુંટ્ ાડ્ નથી ઔે ઔદી ઔઈના ય 
ખુસ્વે થમ નથી.’ ઔઈનામ પ્રતમે યભણબાઈન ે
જયામ દુશ્ભનાલટ્ નથી, ફદરાની ઔઈ જ 
બાલના ઔદી તે યાકતા નથી. દીરભાું દુંળ ત 

ઔદીમ નશીં. ફધી જ યીસ્થીતીભાું વભાનબાલે 
તે ળાુંત યશી, તેન વશજ સ્લીઔાય ઔયી, શવી 
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નાકે છ.ે તે ઔશે છ,ે આ ટ્ુુંઔી જીન્દખીભાું છ 
અફજની ભાનલજાતને ચાશલા ભાટ્ ેુયત વભમ 
નથી, ત ઔઈન ધીક્કાય ઔે તીયસ્ઔાય ઔયલા ભાટ્ ે
વભમ ઔાઢલ જ ક્માુંથી? 

સ્લાનુબલે શુું  જોઈ ળક્મ છુું ઔે એભને 
પ્રવીદ્ધી, ભાન–ભટ્ાઈ ઔે ધન–વમ્ત્તીની ઔળી જ 

ડી નથી. જ ે ફ્રેટ્ભાું તે યશે છ ે તેને લીળે 
તે ઔશે છ ે ઔે, ‘શુું એઔર આલડ ભટ્ ફ્રેટ્ 
દફાલીને ફેઠ છુું. વભાજવ્મલસ્થાભાું જો 
વભાનતારક્ષી શમ ત આટ્રી જગ્મા અનેઔ 
ભાણવને ઔાભ આલે!!’ જો ઔે વો જાણે છ ેઔે આ 

ફ્રેટ્ એભની ભારીઔીન ત છ ે જ નશીં! 
યભણબાઈ ાવે ત ખાભભાું ગયેમ નથી અને 
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વીભભાું કેતયેમ નથી, અને લી ફૅન્ઔભાું ળુું શળે 
તે ત ફૅન્ઔલાા જ જાણે! યભણબાઈએ ધામુું 
શત ત રરીતનીફુંધ, શાસ્મનીફુંધ, 
નલરીઔા, નલરઔથા આદી વજ વનાતભઔ 
વાશીતમ યચી તે ધનલાન અને પ્રવીદ્ધ 
વાશીતમઔાય ફની ળક્મા શત; ઔાયણ ઔે એભની 

રેકનીનુું વાભથ્મવ વફ છ.ે એભનાું ચાવ 
ઔયતાુંમ લધાયે ુસ્તઔ પ્રખટ્ થમાું છ ે અનેઔ 
ુસ્તઔને તેભની ભુલ્મલાન પ્રસ્તાલના ણ પ્રાપ્ત 
થઈ છ.ે 

નીફુંધ, ઔાવ્મ, નાટ્ઔ, લાતાવ, 

નલરઔથા અને લીલેચનગ્રુંથ લીળે એભની 
લીળીષ્ટ્ અને તરસ્ળી લીલેચના જો ઔદી તભ ે
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વાુંબ ત વાશીતમનાું એ તભાભ ાવાું 
લીળેની તેભની તજ્જ્ઞતા, લીદ્વતા, વજ્જતા જોઈને 
દુંખ થઈ જા! એભના બાણ ઔે વુંબાણભાું 
પ્રાવાદીઔતા વાથે શલી યભુજ લશેતી યશે અન ે
શ્રતા ભયઔતા યશે. આ ણ એભની અનકી 
લીળીષ્ટ્તા છ.ે 

આ ઉમ્ભયે ણ વદા વટુ્ડેફુટ્ડે અન ે
નેઔટ્ાઈ વાથે લીશયતા યભણબાઈને ઔઈ જુએ 
ત ભાની ફેવે ઔે આ ભાણવ બાયે લયણાખીમ 
અને બખી શળે; યન્તુ એભના અુંખત જીલનભાું 
ડઔીમુું ઔયનાયન ેઅલશ્મ રાખે ઔે આ ત તમાખી 

અને લીયક્ત ુર છ.ે એભન ેકફય ડ ેજ ઔે 
વાભેની વ્મક્તી એભને છતેયી યશી છ,ે તમ તે 
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ઈયાદાુલવઔ એલી યીતે છતેયાઈ જામ ઔે વાભેની 
વ્મક્તીને એની જાણ ણ નશીં થામ ઔે 
યભણબાઈ એની ર જાણી ખમા છ.ે ગયે આલી 
વયજફશેનને લાત ઔયે ઔે તે ઔઈ યીતે 
જાણીજોઈને છતેયામા, તમાયે ફન્ને જણાું 
છતેયામાન આનન્દ ભાણે! તમાયે આણને વુંત 

ઔફીયન ેર દશ માદ આલી જામ : 

‚ઔફીયા આ ઠખાઈમે, ય ન ઠખીમે ઔઈ; 
આ ઠખે વુક શત શૈ, ય ઠખે દુ:ક શઈ!‛ 

કયેકય, યભણબાઈ ઔફીય ઔથીત 
અલસ્થાભાું જીલનાય એઔ ‘ભસ્ત–અરખાયી 

યૅળનારીસ્ટ્’ છ.ે 
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વભાજભાું આજ ે એલ ભ્રભ પેરામ છ ે ઔે 
યૅળનારીઝભ એ ધભવ અને અધ્માતભ, આતભા 
અને ઈશ્વયન લીયધ ઔયનાયી ભાત્ર એઔ 
કુંડનાતભઔ – નાસ્તીઔતાલાદી લીચાયધાયા છ.ે 
જ્માયે લાસ્તલભાું યૅળનારીઝભ એ ગ્રુંથીભુક્ત, 
વુકી અને આનનદભમ જીલન જીલલાની એઔ 

શ્રેષ્ઠ ઔરા છ,ે જ ે પ્રાચીન બાયતીમ જીલનયીતી 
ણ છ ેજ. એની પ્રતીતી થામ એ અથે જ આ 
રેકવુંગ્રશભાું ધભવ અન ેઅધ્માતભ લીમઔ રેક 
વાથે વાથે ળૈક્ષણીઔ, વાભાજીઔ, વાુંસ્ઔૃતીઔ, 
યાજઔીમ, આથીઔ, કખલીમઔ આદી અનેઔ 

લીમને આલયી રેતા યભણબાઈના ભોરીઔ 
લીચાયણા દળાવલતા લીલીધ રેક વન્દ 
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ઔયલાભાું આવ્મા છ.ે રેક લીળે ઔળુું રકલુું 
ઉચીત નથી. શીયાને પ્રઔાળલા અન્મ પ્રઔાળની 
ખયજ નથી. તે તે જ પ્રઔાળ ાથયી ળઔે છ.ે 
યભણબાઈ ઔશેતા શમ છ ે ઔે, ‘એઔ આદીલાવી 
બુતપે્રતભાું, એઔ ળીક્ષીત ભુક્તાનન્દફાફાભાું અને 
એઔ ળાસ્ત્રજ્ઞ બ્રહ્ભાું ભાને છ;ે લાસ્તલભાું આ 

ત્રણેમ લશેભ અન ેઅન્ધશ્રદ્ધાની વભાન ભાનવીઔ 
બુભીઔાભાું સ્થીય છ.ે બ્રહ્ ણ ભટ્ ભ્રભ જ છ.ે 
આણાું ધભવળાસ્ત્ર એટ્રે ઔૉભનવૅન્વ લત્તા 
નૉનવૅન્વ, અથાવત્ થડીઔ વાયી–વાભાન્મ લાત 
અને લધાયે ત ફુદ્ધીશીન લાતથી બયેરાું છ.ે’ 

આ રેક લાુંચીને લાચઔ સ્લમું વભજી ળઔળે ઔે, 
જીલનનાું વલવ કે્ષત્રભાું જો યૅળનારીઝભ આલી 
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જામ ત છી ગ્રુંથીભાુંથી ઔેલી ભુક્તી ભે 
અને ત વભાજ વભજ, વુક અને આનન્દથી 
ઔેલ ભશેઔી ઉઠ!ે 

શુું  ત એટ્રુું જ ઔશી ળઔુું એભ છુું ઔે આ 
રેક જીલન જીલલાની વાચી ઔા ળીકલનાયા 
અદ્બુત રેક છ,ે જ ેલાુંચતાું લાચઔને ણ ભાયી 

જભે અદ્બુત આનન્દ અને જ્ઞાનની પ્રાપ્તી થળે 
જ. અન ેએ ણ જાણળે ઔે ળા ભાટ્ ેલાચઔ દય 
ળનીલાયે ‘ખુજયાતભીત્ર’ની આતુયતાથી યાશ 
જોતા શમ છ.ે 

યભણબાઈની ઉમ્ભય અતમાયે 83 લયવની 

છ.ે અળક્ત અન ેથાઔેરા જણામ છ.ે લમ, લમનુું 
ઔાભ ઔયે જ છ.ે તે આણને છડી ક્માયે 
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જતા યશેળે તે ત ઔને કફય! તેભના અલવાન 
ફાદ શુું  તેભને ભાયા હૃદમની બાલાુંજરી અુું ત, 
તમાયે ત તે ક્માુંથી જ જોઈ ળઔલાના? 
ુનજ વન્ભભાું ત અભે ઔઈ ભાનતા જ નથી. તેથી 
આ દ્વાયા ભાયી બાલાુંજરી તેભને તેભના જીલતાું 
જ ુણવ આદય અને પે્રભથી અવણ ઔયી ઔૃતાથવ 

થમાની રાખણી અનુબલુું છુું. 
અન્તે, ભાયા યભ પે્રભી, ભુયબ્ફી 

ળીક્ષઔભીત્ર શ્રી. ઉત્તભબાઈ ખજ્જયે ભને આ 
રેકવુંગ્રશનુું વમ્ાદન ઔયલાની અન ે ભાયા 
પે્રયણાભુતી, થદળવઔ, ફે્રન્ડ, પીરવપય અને 

ખાઈડ એલા યભણબાઈ લીળે રકલાની જ ે તઔ 
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આી તે ફદર શુું તેભન અન્ત:ઔયણુલવઔ 
આબાય ભાનુું છુું.   

[શ્રી. એન. લી. ચાલડા, ળીક્ષક વવામટી, કડદ – 
394 335 જીલ્લ : વુયત પન : (02622) 247 
088 વેરપન : 63597 46102] 

● 
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19 

ઉદ્દાભ વુધાયઔ લાક્કભવ 
–ઉળનસ્  

અનકુ્રભણીકા 

ખભે તેભ ણ ‘યભણભ્રભણ’નુું લીચાયતત્ત્લ 

ને વત્ત્લ એ નભવદના ‘ડાુંડીમ’ છીનુું ખુજયાતી 

બાાનુું ઉદ્દાભ વુધાયઔ લાક્કભવ છ.ે લચ્ચે તે શતુું; 

ણ વોમ્મ થઈ ખમુું શતુું. યભણભાું નભવદન નલ 

અલતાય થમ શમ એભ રાખળે. જો ઔે યભણ 

આલા અલતાયલાદન લીયધ ઔયળે, એન ે

જુનલાણી ખણાલળે. અને અદ્દર નભવદ જલુેું 

વ્મક્તીતલ યભણનુું છ ે ણ નશીં. નભવદ શીન્દ ુ
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વનાતની ઢફન વુધાયઔ શત; યભણ નીયીશ્વય 

વામ્મલાદી છ.ે નભવદ ભુબુત યીતે ‘લીય’, ‘મા 

શભ’ લૃત્તી ધયાલત જોદ્ધ શત. યભણ ‘ત્રસ્ત’ 

છ.ે તે સ્લીઔાયે છ ે ઔે તે ‘લીય’ નથી. એન 

અબીખભ ‘મુદ્ધ’ન નથી; અધીય ‘વભજાલટ્’ન 

છ.ે નભવદભાું ઔટ્ાક્ષ છ જ છ;ે યભણન 

વુધાયઔ ઔટ્ાક્ષ નભવદથીમ ઔદાચ લધુ તીક્ષ્ણ છ.ે 

એ જ ે શમ તે, યભણ લીળા અકુંડ 

ભાનલતાપે્રભીની જ ે આુંખીને લેઢ ે ખણામ 

એલી રગુભતી છ;ે તેભાું લટ્રાઈ ખમ છ.ે પે્રભન 

ઉબખ વભાજભાું ફયાફય થત નથી એ એની 

‘ઔાન્ત’થીમ લધુ ઔરણ એલી ભટ્ી પયીમાદ છ.ે 



રૅશનાલીઝમ : નવલાાં મુક્તીનાાં ગાન...             http://govindmaru.com              269 

એને આદ્રવ ને લશારવમ ફનાલી દીધ છ,ે અને 

પે્રભના ભાખે જ ેજ ેખમા તેની જ ેલરે થઈ તે લરે 

એની ણ થઈ છ.ે વાલ એઔર અને એઔરલામ 

એ થઈ ખમ છ;ે ણ આકી ભનષુ્મજાતીને પે્રભ 

ઔયનાય ભાણવ છ ે ઔમાું? પે્રભ જ ેએને ચાશલા 

જલે ભાણવ ફનાલી દીધ છ ેએટ્રે ફીજુ ું ફધુુંમ 

ભાપ! 

[યભણરાર ાઠક કૃત ‘ઉંડા અન્ધાયેથી’ ુસ્તકભાાંથી 
વાબાય.]  
 

● 
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રઔળાશી ભાટ્નેી ુલવળયત 
–મળલન્ત ભશેતા 

અનકુ્રભણીકા 

એઔ ભુદ્દ એ ણ માદ યાકલાન છ ે ઔે 
જખતભાું જ ેઔઈ ધભો ઔે ધભવલીચાય થમા છ ેએ 
તભાભ ાછની બાલના એઔ વુકી વભાજ 
યચલાની શમ છ.ે આ ભુદ્દાન સ્લીઔાય ઔયલ એ 

જ વેક્મુરયીઝભ છ ેઅને યૅળનારીઝભ છ;ે છી 
લીજ્ઞાન અને તઔવની પ્રખતીના પ્રઔાળભાું જ ેઉણ 
જણાઈ આલે તે દુય ઔયે તે વભાજ પ્રખતી ઔયે. 
જ ે ઉણ દુય ઔયલા તૈમાય ન થામ અને 
જુનલાણીને લખી યશે તે સ્થખીત થઈ જામ. 
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લી, એ લીળે દુયાબીભાન વલેલા ભાુંડ ે ત 
વુંગો નતયી ફેવે. ભાયી લાત વાચી છ,ે અને 
તભાયી લાત ણ વાચી શઈ ળઔે એભ સ્લીઔાયલુું 
એ વુકી વાભાજીઔ જીલન ભાટ્નેી, રઔળાશી 
ભાટ્નેી પ્રથભ ુલવળયત છ.ે તભાભ ધભોનાું જુનાું 
ળાસ્ત્ર અને વાશીતમ લીળે લીચાય ઔયતાું ધ્માનભાું 

યાકલાન અન્મ ભુદ્દ ભતાન્તયક્ષભા અથલા 
વશીષ્ણતાન (રીફયરીઝભ એન્ડ ટ્રયન્વ)ન 
છ.ે ફ્રાન્વની ઐતીશાવીઔ એલી 1789ની ક્રાુંતીના 
એઔ જનઔ લલ્તયેે ઔશેરી લાત દયેઔ નાખયીઔ 
ભાટ્ ે વાચી છ.ે એભણે ઔશેરુું ઔે, ‘તભે જ ે ઔશી 

યહ્ા છ એની વાથે શુું  વમ્ભત થાઉં ઔે ન થાઉં; 
યન્તુ એ ઔશેલાના તભાયા અધીઔાય ભાટ્ ેત શુું 
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ભાયા પ્રાણ ાથયીળ.’ ભન ેરાખે છ ેઔે આ ઉદાય 
ભતાન્તયક્ષભા લડ ે જ બાયત ટ્ઔળે. ખા, 
ધીક્કાય, શીંવા અને ફાાફા વભાજના પ્રતમેઔ 
એઔભને ભાટ્ ેલીનાળઔ ુયલાય થળે. 

[‘ગુજયાત ટડુ’ે તા. 25-10-2002]  
  

● 
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વતમ એઔ શમ ત ધભો ત્રણવ ઔેલી યીતે?  
–ળ 
અનકુ્રભણીકા 

ફધા ધભો – ખ્રીસ્તી, શીન્દુ, ફોદ્ધ, જનૈ 
અને ભુસ્રીભ એ એઔ જાતની લીચાયધાયા, 
ભતાગ્રશ, ુંથ ઔે વમ્પ્રદામ ભાત્ર છ.ે વાચા ધભવન ે

ઔઈ નાભ નથી. ઔઈ નાભ શઈ ળઔે ણ નશીં. 
જીવવ અને ફુદ્ધનુું જીલન એ જ ધભવ, શા, માદ 
યાક, જીવવ ખ્રીસ્તી નશતા ઔે ફુદ્ધ ફોદ્ધ 
નશતા. આ લીબુતીએ ખ્રીસ્તી ઔે ફોદ્ધ ધભો 
જલેા ળબ્દ ણ વાુંબળ્ા નશતા. વાચા ધાભીઔ 

રઔ ભાત્ર ધાભીઔ જ શમ છ.ે તે ઔઈ 
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વીદ્ધાન્તભાું રેટ્ામેરા નથી શતા. આ જ 
દુનીમાભાું ત્રણવ જટે્રાું ધભો છ.ે આ ત ઔેલી 
લીચીત્રતા ઔશેલામ! જો વતમ એઔ જ શમ, ત 
ધભો ત્રણવ ઔેલી યીતે શઈ ળઔે? લીજ્ઞાન ત 
એઔ જ છ ેજ્માયે ધભો ત્રણવ! 

લસ્તુરક્ષી વતમની કજ ભાટ્ ે જો લીજ્ઞાન 

એઔ જ શમ ત આતભરક્ષી વતમની કજ ભાટ્ ે
ધભવ ણ એઔ જ શલ જોઈએ. આતભરક્ષી વતમ 
એ લસ્તુરક્ષી વતમની ફીજી ફાજુ છ.ે ધભવનુું ઔઈ 
નાભ ઔે તેના ઔઈ ભતાગ્રશ શલા ન જોઈએ. 

શુું  આલ ધભવ ળીકલાડુું છુ ું. તેને ઔાયણે ઔઈ 

તભને એભ ુછ ેઔે ‘ધભવ અુંખેન ભાય ળ ખ્માર 
છ ેતે ટ્ુુંઔભાું વભજાલ’ ત તભ ેતને જલાફ નશીં 
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આી ળઔ; ઔાયણ ઔે, શુું  ઔઈ વીદ્ધાન્ત, 
લીચાયધાયા, ભાન્મતા ઔે લાદ ળીકલત નથી. 
શુું  તભન ેધભવલીશણ ધભવ ળીકલુું છુું અને તેન 
સ્લાદ ચકાડુું છુું. શુું બખલત્તા ઔેલી યીતે ઝીરી 
રેલી તેની યીત ળીકલાડુું છુ ું. શુું  ત તભને ફવ, 
આટ્રુું જ ઔશુું  છુું, ‘આ યશી ફાયી, તેને ઉગાડ 

એટ્રે તભન ે તાયાજડીત યાત્રી દેકાળે.’ આ 
તાયાજડીત યાત્રી અવ્માખ્મ છ.ે એઔ લાય તભે 
ઉગાડી ફાયીભાુંથી જોળ ત આ તભને વભજાઈ 
જળે. જોલુું એટ્રે જાણલુું તેલ અથવ થામ; ણ 
જોલુું એટ્રે શલુું તેલ અથવ ણ થલ જોઈએ. 

છી ફીજો ઔઈ ભત શલ ન જોઈએ. 
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ભાય ફધ પ્રમાવ અસ્તીતલખત છ,ે ફુદ્ધી–
ચાતુયીલા ફીરઔુર નશીં. કય ધભવ 
અસ્તીતલખત છ.ે આલ ધભવ ફશુ જ થડા 
રઔને રાધ્મ છ ે અને આલા રઔના નીધન 
વાથે એ ધભવ ણ દુનીમા ઉયથી અદૃશ્મ થઈ 
જામ છ.ે તેનુું ઔાયણ એ છ ે ઔે છી ફુદ્ધીળાી 

રઔ તે ધભવન ે ઔડી રે છ ે અને તભેાુંથી 
વાપવુથયી, તઔવમુઔત, વુુંદય વુુંદય 
લીચાયધાયા ઉજાલલા ભાુંડ ે છ.ે આલા 
પ્રમાવભાું જ આલા ધભવનુું વૌંદમવ નષ્ટ્ થઈ જામ 
છ.ે આલા રઔ પીરવુપી ેદા ઔયે છ ેઅને 

તેને ઔાયણે ધભવન રમ થઈ જામ છ.ે ુંડીત, 
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સ્ઔૉરય અને અધ્માતભલાદી આ યીતે ધભવના 
દુશ્ભન છ.ે 

ત માદ યાક. અશીં તભન ે ઔઈ ધભવની 
દીક્ષા આલાભાું આલતી નથી. તભને ત પક્ત 
ધાભીઔતાભાું દીક્ષીત ઔયલાભાું આલી યહ્ા છ.ે આ 
ધાભીઔતા લીળા, અખાધ અને અવીભ છ.ે 

આવભાન જલેડી છ.ે 
કરું  ુછ ત આઔાળ ણ તેની વીભા નથી. 

એટ્રા ભાટ્ ેઔઈ ણ જાતન ડય યાખ્મા લખય 
તભાયી ાુંક પેરાલ. આ આકુું અસ્તીતલ 
આણું છ.ે અસ્તીતલ આણું ભન્દીય છ.ે 

અસ્તીતલ આણાું ળાસ્ત્ર છ.ે અસ્તીતલથી છુું 
જ ેઔાુંઈ છ ેતે ફધુું ભાણવની ઔૃતી છ.ે ભાણવના 
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ઔાયકાનાનુું ઉતાદન છ.ે તેનુું ઉતાદન ઔઈ 
જગ્માએ થમુું તે ભશત્ત્લનુું નથી. ઔાયકાનાભાું 
ઉતાદીત થમેરા ધભવથી વાલધ યશ ઔે જથેી, 
વતમ ઔે જ ેભાનલ ઉતાદીત નથી તેને તભે જાણી 
ળઔ. આ વતમ લૃક્ષભાુંથી, શાડભાુંથી, 
નદીભાુંથી, તાયાભાુંથી, તભાયાભાુંથી ઔે 

તભાયી આવાવ યશેરા રઔભાુંથી – ફધેથી 
પ્રાપમ છ.ે 

[‘ભુક્ત ગગનનુાં ભસ્ત ાંખી’ભાાંથી વાબાય, 
બાાાંતય : શ્રી. એન. જી. લખાયીમા] 

● 
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ગીન ખુનાશીત ફખાડ  
–તુરવીબાઈ ટ્રે 

અનકુ્રભણીકા 

ઔમ્પમુટ્યની એઔ દુઔાનના ઉદ્ગાટ્ન પ્રવુંખ ે
ઉસ્થીત યશેલાનુું થમુું. ઉદ્ગાટ્ન નીભીતે્ત શલનનુું 
આમજન ઔયલાભાું આવ્મુું શતુું. ભન્ત્રચ્ચાય થઈ 

યહ્ા શતા; ને શલનઔુુંડભાું શલીળ દ્રવ્મ : ગી–
જલ–તર લખેયે શભાઈ યહ્ાું શતા. શલનાગ્નીન 
ધુભાડ ચાયે તયપ પેરાઈ યહ્ શત. 

ભાયી ફાજુભાું ભાયા એઔ ભીત્રન દીઔય 
વુભીત ઉબ શત. આઠ–દળ લયવના આ 

ફાઔે ભને ઔહ્ુું : ‘અુંઔર, આ ધુભાડાથી ત 
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આુંકભાું ફતયા થામ છ.ે તભાયી આુંક નથી 
ફતી?’ 

‘ફે છ ેને.’ ભેં ઔહ્ુું. 
‘ત, ચારને અશીંથી થડ ેદુય.’ છી અભે 

ફન્ને થડઔે દયુ એઔ લૃક્ષની છામાભાું ફેઠાું. 
‘અુંઔર, આ રઔ ભોંગા બાલનુું ગી અને 

ફીજી લસ્તુ આખભાું નાુંકી યહ્ા છ.ે એથી ળ 
પામદ? આ ત દેકીતુું નુઔવાન છ.ે’ 

વુભીતના પ્રશ્ને ભને ભુુંઝલણભાું નાકી દીધ. 
ભાયી ાવે એન સ્ષ્ટ્ જલાફ ન શત : ભેં 
ખ–ખ લાત ઔયી : ‘ઔઈ પામદ ત શળે જ; 

ણ ભન ે એ લીળે ુયી કફય નથી. ઔઈઔ 
જાણઔાય ાવેથી એ લીળે ભાશીતી ભી ળઔે.’ 
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‘ણ અુંઔર! આ ત દેકીતી યીતે જ 
નુઔવાન છ.ે આજ ેગી ઔેટ્રુું ફધુું ભોંગુું છ.ે આ 
યીતે ગી ફાી નાકલાભાું ભન ે ત ઔુંઈ પામદ 
રાખત નથી. નમુું નુઔવાન જ છ.ે ઉયથી 
આુંક ફે છ,ે એ લધાયાભાું!’ 

છી ત જભલાન વભમ થમ, એટ્રે ફધા 

બજનસ્થ ય ધવી ખમા. ભટ્ા બાખના 
રઔને જભલાભાું જ યવ શત. શલનથી થતા 
રાબ–નુઔવાન લીળે લીચાયલાની ઔઈને ડી ન 
શતી; યન્તુ ેરા ચફયાઔ ફાઔે ભાયા 
ભખજભાું પ્રશ્નન વલત ઔીડ ભુઔી દીધ. 

ભને થમુું ઔે દળેઔ લયવના એઔ છઔયાને 
કફય ડ ેછ ેઔે ભોંગા બાલના ગી–અનાજ લખેયે 
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ફાી નાકલાભાું દેકીતુું નુઔવાન જ છ.ે આ 
ફાઔના ભનભાું જ ે વલાર થમ, એ ભટ્ા 
ઔશેલાતા ભાણવના ભનભાું ઔેભ નશીં થત શમ? 

ભટ્ા ભાણવને આલા વલાર ન થામ. ઔેભ ઔે 
ઉમ્ભય લધે છ ે એભ ભુખત લીચાયળક્તી ય 
ઔા ભુઔાત જામ છ.ે એઔ ફાઔ જટે્રી ભોરીઔ 

વુઝ–વભજ ધયાલે છ,ે એટ્રી ભટ્ા ઔશેલાતા 
લીદ્વાન નથી ધયાલતા. ફાઔ ુલવધાયણાથી 
વદન્તય ભુક્ત છ.ે એ વશજ યીતે જ વાચુું 
લીચાયી ળઔે છ.ે એની લીચાયલાની પ્રક્રીમા 
અપ્રદુીત છ.ે આણા વાભાજીઔ, ધાભીઔ 

માવલયણભાું લીચાયનુું જ ેબમાનઔ પ્રદુણ પ્રલતી 
યહ્ુું છ;ે એનાથી શજુ એ અસ્શ્મવ છ.ે ઉમ્ભય 
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લધતી જામ છ,ે વભાજન વમ્ઔવ લધત જામ છ.ે 
ધભવ, વમ્પ્રદામ, વુંસ્ઔૃતી વભ્મતા, પ્રથા લખેયેના 
નાભે જ ે યમ્યીત ખ્માર–ભાન્મતા 
વભાજભાું પ્રલતી યહ્ા છ,ે એની અવય થલાની 
શજુ ફાઔી છ.ે 

ધભવ, પ્રથા ઔે યમ્યાને નાભે આણે તમાું 

ઔેલા આમજન થઈ યહ્ાું છ!ે ખાુંધીનખય ાવે 
આલેર રાર ખાભભાું લયદામીની ભાતાનુું 
સ્થાનઔ છ.ે આવ વુદ આઠભ–દુખાવષ્ટ્ભીના 
યજ અશીં ભાતાની લ્લી બયામ છ.ે આ 
લ્લીભાું દય લયવે શજાય ભણ ળુદ્ધ ગી શભામ 

છ.ે છાાભાું વભાચાય છ ે ઔે ખમા લયવે વલા 
ચાય રાક ઔીર ગી શભામુું શતુું. આ લયવે છ 
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રાક ઔીર ગી ચઢાલલાભાું આવ્મુું! વાયી એલી 
પ્રખતી થઈ!! એઔ ઔીર ગીના 170/- રીમા 
ખણતાું દળ ઔયડ લીવ રાક રીમાન ધુભાડ 
ઔમો. (નલેમ્ફય, 2007ભાું આ ુસ્તીઔાનુું પ્રઔાળન 
થમુું શમ તે વભમન બાલ અને યઔભ ઉય 
દળાવલેર છ.ે ‘વુંદેળ’ દૈનીઔના તા. 8 ક્ટ્ફય, 

2019ના અુંઔભાું ખમા લે અુંદાજીત 20 ઔયડનુું 
ગી ચઢાવ્મુું શલાનુું એઔ પ્રાથભીઔ તાયણ ફશાય 
આવ્મુું શતુું. સ્ત્રત : 
http://sandesh.com/gandhinagar-rupal-palli-in-4-lakh-

kg-of-ghee-offered-to-vardayini-temple/) રાર 

વીલામ ણ અનેઔ સ્થે આલાું નાનાું–ભટ્ાું 
આમજન થતાું શળે. એ ફધાના આુંઔડા ક્માું 
શોંચે! 

http://sandesh.com/gandhinagar-rupal-palli-in-4-lakh-kg-of-ghee-offered-to-vardayini-temple/
http://sandesh.com/gandhinagar-rupal-palli-in-4-lakh-kg-of-ghee-offered-to-vardayini-temple/
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લૈજ્ઞાનીઔ અબીખભ અને વુધાયાભાું 
ભાનનાય રઔએ આ પ્રથા દુય ઔયલા ભાટ્ ે

પ્રમાવ ઔમાવ છ;ે યન્તુ એભાું એભને વયીમાભ 
નીષ્પતા ભી છ.ે લીજ્ઞાનજાથા જલેી 

પ્રખતીળીર વુંસ્થાએ આ પ્રથા દુય ઔયલા 
ભાટ્ ેસ્થ ય આુંદરન ઔયલાની લાત ઔયી ત 

વાભેથી ઝનુની પ્રતીઔાય ભળ્ ઔે, અશીં આલ 
ત કયા, તભાયા ટ્ાુંટ્ીમા જ બાુંખી નાુંકીળુું! 

આભ ગીન ફખાડ ત ફન્ધ ન થમ, ફરઔે 

વલા ચાય રાક ઔીરભાુંથી છ રાક ઔીર વુધી 
શોંચી ખમા! ફખાડભાું ગટ્ાડ થલાને ફદરે 

લધાય ળાથી થમ, એ લીળે લીચાયલુું ગટ્.ે 
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ભાણવને તાની ભાન્મતા લશારી શમ છ.ે 
એનાથી લીયીત ઔઈ લાત આલે ત એને કટ્ુું 
રાખે છ.ે એની રાખણી દુબામ છ.ે બર ેફીજાની 
લાત વાચી શમ; તેભ છતાું એન અશમ્ ગલામ 
છ.ે આલે લકતે વાચુું–કટ્ુું ફાજુ ું ય યશી જામ 
છ,ે ન ે અશમ્ ની લાત ભુખ્મ ફની જામ છ.ે 

વલાર પ્રતીષ્ઠાન ફની જામ છ.ે ‘તભ ે અભને 
વભજાલનાય ઔણ? તભે ળુું અભને અણવભજુ 
ભાન છ?’ આભ લાત જ્માયે ચડવાચડવી ય 
આલી જામ છ,ે તમાયે ળુદ્ધ ફુદ્ધી ઔુુંઠીત થઈ જામ 
છ.ે તટ્સ્થતા ઔે તાઔીઔતા નષ્ટ્ થઈ જામ છ.ે 

પ્રતમાગાત ેદા થામ છ,ે ન ેડફર જોયથી ઔુપ્રથા 
આચયલાભાું આલે છ.ે આભ વુધયલાની લાત ત 
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ફાજુ ય યશી, ફરઔે તાની કટ્ી ભાન્મતા દૃઢ 
થામ છ.ે ભનલીજ્ઞાન ઔશે છ ે ઔે તભે જને ે
વુધાયલા ભાખતા શ, એન ે આગાત આીને 
ઔદાી નશીં વુધાયી ળઔ. આગાતથી લાત 
લણવી જામ છ.ે એટ્રે જ ઔલીશ્વય દરતયાભે 
ળીક આી ઔે વુધાયાન વાય ધીયે–ધીયે જ 

ગ્રશણ થામ છ.ે 
ફીજુ ું, અન્ધશ્રદ્ધા ઔે જુઠી યમ્યની ઔઈ 

અવયઔાયઔ દલા નથી. શા; દલા છ.ે જભેણે અન્ધ 
ભાન્મતા ઔે જુઠી પ્રથા ેદા ઔયલાભાું પા 
આપમ છ ેતે જો ધાયે ત એ દુય ઔયી ળઔે; 

ણ તે ળા ભાટ્ ે દુય ઔયે? ધભવખુર, 
સ્લાભી, ભુલ્લા, ભશુંત ધાયે ત આ દુણ 
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દુય ઔયી ળઔે; ણ તે એલુું ધાયળે નશીં, એ 
નઔઔી છ.ે એભાું જ એભની લાશ લાશ છ.ે ભુલ્લા–
ભશુંત ત અન્ધલીશ્વાવ ને ખરત યમ્યાના 
ીતા ને પ્રચાયઔ છ.ે તે એભાું લધાય ઔયલાનુું 
ફન્ધ ઔયે તમે બમબમ! 

વભજાલટ્થી જો ઔઈ વભસ્મા શર ન થામ 

ત છી ફીજો ઉામ એ અુંખે ઔામદ ઔયલાન 
છ.ે ખુજયાતની યાજધાની ખાુંધીનખયથી રાર 
નજીઔ જ છ.ે આણા યાજઔતાવ ગીના આ 
ફખાડથી અજાણ નથી. તે ઈચ્છ ે ત ઔામદ 
ઔયી ળઔે; યન્ત ુ યાજઔાયણી ાવે ઝાઝી 

આળા યાકલા જલેી નથી. ભતદાયને તે ળા 
ભાટ્ ે નાયાજ ઔયે? રઔને યાજી યાકલાથી 
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ભતેટ્ી છરઔાતી શમ ત એભના શીત–
અશીતની યલા ળીદ ઔયલી? તાનુું તયબાણું 
બયામ એટ્રે ફવ. જનતા જામ જશન્નભભાું! 
રઔળાશીની આ ભટ્ાભાું ભટ્ી ભમાવદા છ.ે 

અકફાય, ટ્ી.લી., ચેનર લખેયે વભુશ–
ભાધ્મભન જનવભુશ ય ગણ પ્રબાલ છ;ે 

યન્તુ તે ણ જનવભુશને નાયાજ ઔયલાની 
ભુકાવઈ ળા ભાટ્ ેઔયે? એભન ેતાન ધુંધ ફન્ધ 
ઔયલ નથી. ક્માયેઔ દફામેરા વુયે તે 
અન્ધશ્રદ્ધા લીરદ્ધ લાત ઔયે છ ેકયાું; યન્તુ એ 
ત તે તટ્સ્થ છ,ે ને વાભાજીઔ જલાફદાયી 

અદા ઔયી યહ્ા છ,ે તેન દેકાલ ઔયલા કાતય. 
વુધાયાની લાત તે એઔ–ફે રીટ્ીભાું ઔયળે; 
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યન્તુ (અન્ધ)શ્રદ્ધાનાું ખુણખાન ખાતી, વ 
રીટ્ી ચીતયળે! તે જનવભુશને ચભતઔાય, 

લશેભ, અન્ધશ્રદ્ધા લખેયેન ળયાફ ાલાનુું ફન્ધ 
ઔયે ત મે ખનીભત!  

જ.ે ઔૃષ્ણભુતી લખેયે ઔશે છ ેતે પ્રભાણે જ્માું 
વુધી ભાણવ તે અુંદયથી ફદરાળે નશીં તમાું 

વુધી ઉદેળ ઔે ઔાનુન દ્વાયા એને ફદરલાનુું 
અવમ્બલ છ.ે એ ફધા થીંખડાું છ.ે નઔાયાતભઔ 

ઉામ છ.ે ફશાયના દફાણ ઔે બમથી ઔદાચ 

વુધાય થળે ત ણ દફાણ શટ્ી જતાું શાડભાું 
બી ખમેરી અખાઉની આદતન દડ ડફર 

જોયથી ઉછળે. 
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યશી યશીને એ વલાર જવ્મા ઔયે છ ે ઔે 
નાના ફાઔને જ ે લાત વભજામ છ,ે એ લાત 
ભટ્ા રઔને ઔેભ વભજાતી નશીં શમ? શજાય 
ભાણવ એઔ એઔ ઔણ ભાટ્ ે ટ્લતાું શમ 
તમાયે ભશાભુરા અન્ન ફખાડ ઔયલાન લીચાય 
ઔેલી યીતે આલી ળઔે? આણે જાણીએ છીએ ઔે 

ળાસ્ત્રભાું અન્ને બ્રહ્સ્લર ભાનલાભાું આવ્મુું છ.ે 
અન્નન ફખાડ ઔયલાને ઋીભુનીએ ા 
ઔહ્ુું છ.ે ‘અન્નું ન યીચક્ષીત’ અથાવત્ અન્નની 
અલશેરના ન ઔય. જ ે વભાજ ઔે દેળ અન્નનુું 
અભાન ઔયળે એ ક્માયેમ વુકી અને વભૃદ્ધ 

નશીં ફને, આ આણા ઋીભુનીની 
બલીષ્મલાણી છ.ે આ ફધુું આણે જાણીએ 
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છીએ; છતાું આણું આચયણ એથી ઉરટ્ુું ઔેભ છ?ે 
અન્નન ફખાડ ઔયનાયા, ખયીફ–બુખ્મા ભાણવના 
ભોંઢાભાુંથી ઔીમ છીનલી રેલાનુું ા ઔયી યહ્ા 
છ.ે આણે વાલ દમાશીન ઔેભ થઈ ખમા છીએ? 

બુતઔાભાું લસ્તીના પ્રભાણભાું અનાજનુું 
ઉતાદન લધાયે શળે, તમાયે મજ્ઞ દ્વાયા અન્ન 
અવણ ઔયીન ેદલેનુું ઋણ ચુઔલલાન ઉક્રભ થત 
શળે; યન્તુ વભમ, વુંજોખ, દેળઔા ફદરામ ત 
ણ ઔાગ્રસ્ત રઢીભાું ફદરાલ નશીં રાલલાન? 
અતમાયે આણી દળા ઔેલી ત દમનીમ છ!ે એઔ 
ત આણે દયીદ્ર છીએ, ને લી ઔીભતી કાદ્યાન્નન ે
ફાી ભુઔીએ છીએ! આણી ભીણફત્તી ફે છડે ે
વખી યશી છ.ે આ વીધી–વાદી લાત આણી 
વભાજભાું ઔેભ આલતી નથી? ફુદ્ધી અન ે
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વભલેદનાના દયલાજા ય આણ ે ઔેભ અરીખઢી 
તાાું ભાયી દીધા છ!ે 

આણા રેકઔ–ઔલી ખાભડાના 
અલ્ળીક્ષીત રઔની શૈમાવુઝ અને ડશાણનાું 
લકાણ ઔયતાું થાઔતા નથી; ત છી ભોંગેયા 
અન્નન ફખાડ ઔયતી લકતે એ રઔની શૈમાવુઝ 
અને ડશાણનુું ફાષ્ીબલન ઔેભ થઈ જામ છ?ે 
તે આલા શૈમાવુના ઔેભ છ?ે બ્રહ્સ્લર 
કાદ્યાન્નન ખુનાશીત ફખાડ ક્માયે અટ્ઔળે? 

આ લેદના અરણ્મરદન ન ફની યશેતાું 
આણાું દીર–દીભાખન ેથડી ઢુંઢળે એલી આળા 
યાકી ળઔામ ઔે? 

● 
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23 

એઔ યૅળનારીસ્ટ્નુું ભનભન્થન 
–લીક્રભ દરાર 

અનુક્રભણીકા 

વાભાન્મ યીતે એભ ભનામ છ ે ઔે ‘ભ્રભ’ એ 

દુય ઔયલા રામઔ ડદ છ;ે ઔાયણ ઔે તે વતમને 
ઢાુંઔે છ.ે આ જ ઔાયણથી યૅળનારીસ્ટ્ લશેભને 
દુય ઔયલા તથા ઔશેલાતા ચભતઔાય ાછ ઔાભ 
ઔયતાું લૈજ્ઞાનીઔ ઔાયણ રઔને આખ યજુ 
ઔયલા પ્રમતનળીર યશે છ.ે ભ્રભનીયવન એ 

યૅળનારીસ્ટ્ના ઔામવકે્ષત્રની અખતમની પ્રલૃત્તી છ.ે 
ઔઈ ણ વ્મક્તી જાણી જોઈને દ:ુકી થલા 

ઈચ્છતી નથી તેલી ધાયણા જો ામાના વતમ 



રૅશનાલીઝમ : નવલાાં મુક્તીનાાં ગાન...             http://govindmaru.com              295 

તયીઔે સ્લીઔાયીએ ત, દુ:ક ઉતન્ન થલાનાું 
ઔાયણને નીલાયલા અને તે ળક્મ ન શમ ત તેને 
વશન ઔયી ળઔામ તે ભાટ્નેાું ઉામ લીળે 
લીચાયલુું એ ભનુષ્મ ભાત્ર ભાટ્ ે જરયી ફને 
છ;ે  ઔાયણ ઔે દુ:કન અનુબલ વોને થામ છ.ે 

આણે એઔ વાથ ે ફે જખતભાું જીલીએ 

છીએ. એઔ છ ે ફાહ્જખત અને ફીજુ ું છ ે
અુંતજ વખત. ફાહ્જખત પ્રતમક્ષ છ.ે ફાહ્જખતભાું 
યશેરાું દાથો અન ેળક્તીને ભાી ળઔામ છ ે
અને ઔેટ્રીઔ લકત ઉમખભાું રઈ ળઔામ છ ે
તથા તેની રેલડદેલડ થઈ ળઔે છ.ે દાથો અને 

ળક્તીન ઉમખ ઔયીને જીલનને લધાયે 
વખલડબમુું ફનાલલાની તેભાું ક્ષભતા યશેરી છ.ે 
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અુંતજ વખતને જોઈ ળઔાતુું નથી. તેભાું પે્રભ 
અને ધીક્કાય, ખભ અને અણખભ તથા વુક 
અને દુ:ક જલેી રાખણી, ળાુંતી જલેી ભનની 
સ્થીતી તથા ફુદ્ધી જલેી ભાી ન ળઔામ; ણ 
અનુબલી ળઔામ તેલી અભુતવ યાળીન 
વભાલેળ થામ છ.ે 

ફાહ્જખતન પ્રબાલ અુંતજ વખત ઉય ડ ે
છ;ે યન્તુ ભાણવભાું જીલન લીળેની વભજણ જભે 
લધે તભે ફાહ્જખતન પ્રબાલ ગટ્ ે છ.ે જ ે
વ્મક્તીભાું ુયતી વભજણ ેદા થઈ શમ તેનાું 
અુંતજ વખત ઉય ફાહ્જખતન પ્રબાલ ડી ળઔત 
નથી. ફીજા અથવભાું ઔશીએ ત આલા ભાનલીભાું 
વુકદુ:કની રાખણી જન્ભાલલા ભાટ્ ે ફાહ્જખત 
અવભથવ શમ છ.ે 
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ફશુજન વભાજભાું આલા પ્રઔાયની 
વભજણન અબાલ શમ છ.ે યીણાભે તેના 
અુંતજ વખત ઉય ફાહ્જખતન ગણ પ્રબાલ ડ ે
છ.ે આલી વ્મક્તી અખલડ અને દુ:ક લચ્ચેન 
બેદ ાયકી ળઔતી નથી. તેથી પ્રાભાણીઔણે 
ભાને છ ે ઔે વખલડ ઉબી ઔયલાથી દુ:કને દયુ 

ઔયી ળઔાળે. વખલડ ભેલલા ભાટ્ ે નાણાુંની 
જરય ડ ેછ,ે એટ્રે વાયાુંનયવાુંન લીલેઔ યાખ્મા 
લખય ઔઈ ણ યીતે નાણાું એઔઠાું ઔયલાું એ 
એભનાું જીલનનુું એઔ ભાત્ર ધ્મેમ ફની જામ છ.ે 

દુ:ક એટ્રે આલી ડરેી અણખભતી 

યીસ્થીતીન સ્લીઔાય ઔયલાની ભનની 
આનાઔાની. ખભે તેલુું દુ:ક શમ; ણ અુંતે ત 
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ભનને તે સ્લીઔાયલુું જ ડ ેછ.ે તેથી ઔશેલત છ ેઔે 
‘દુ:કનુું વડ દશાડા’. જભે વભજણ લધાયે 
તેભ આનાઔાનીન વભમ છ. જનેાભાું ુયતી 
વભજણ ેદા થઈ છ ે ત ે યીસ્થીતીને અતમન્ત 
ઝડથી સ્લીઔાયી ળઔે છ ે ભાટ્ ે તેને દુ:ક થમુું 
શમ તેભ ફીજાને જણાતુું નથી. 

યીક્ષાભાું નાવ થલાથી, પે્રભભાું નીષ્પતા 
ભલાથી, લેાયભાું કટ્ આલલાથી, 
જીલનવાથીની ફેલપાઈથી, આપ્તજનનાું ભૃતમુથી 
ઔે ધન ભેલલા આકી જીન્દખી વુધી ઢવયડ 
ઔમાવ છી ધનથી વુક નથી ભી ળઔતુું તેનુું 

બાન જીલનનાું ાછરાું લોભાું થલાથી, ભાણવ 
દુ:કી થામ છ.ે 
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દુ:કી વ્મક્તી બાુંખી ડ ે છ.ે 
ભનલીજ્ઞાનની બાાભાું તેને ‘ડીપે્રળન’ ઔશે છ.ે 
અભેયીઔા, જાાન અને સ્લીડન જલેાું વભૃદ્ધીભાું 
આટ્તા દેળભાું ણ દુ:ક બુરલા ભાટ્ ે પાુંપાું 
ભાયતા વભાજથી આણે અજાણ્મા નથી. દુ:ક 
બુરલા ભાટ્નેા તેભના ઉમખભાું તભાઔુ, દાર, ઔે 

ચયવ જલેાું વ્મવન, જુખાય અને ખુુંડાખીયી જલેી 
અવાભાજીઔ પ્રલૃત્તી અથલા ત ખુઢલીદ્યા 
જાણતા શલાન દાલ ઔયતા રેબાખુ વન્ત, 
ચભતઔાય, ઈશ્વય ઔે આતભશતમા તયપ ઢતા 
શમ છ.ે 

દુ:ક કભી રેલા જટે્રી વભજણ ઉખલી એ 
ભનની ઉત્તભ સ્થીતી છ;ે યન્તુ આલી વભજણ 
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ફશુ છી વ્મક્તીભાું શમ છ.ે એઔ 
યૅળનારીસ્ટ્ તયીઔે શુું  લીચારું  છુું ઔે, જે ભાત્ર 
ઉમ્ભયે જ ભટ્ાું થમાું છ;ે યન્તુ જભેનાભાું 
વભજણ ઉખી નથી તેલી દુ:કી વ્મક્તી, ઉય 
જણાલેરા ઉામભાુંથી ‘ઈશ્વય’ તયપ ઢે ત 
તેની તયપન આણ અબીખભ ઔેલ શલ 

જોઈએ? વીખાયેટ્ અને ભાા લચ્ચ,ે દાર અન ે
પ્રવાદ લચ્ચે અથલા ક્રફ અને ભન્દીય લચ્ચે જ 
જો વન્દખી ઔયલાની શમ ત ળાની વન્દખી 
થલી મગ્મ છ?ે ળેનાથી વ્મક્તી અને વભાજન ે
છાભાું છુું નુઔવાન થામ તેભ છ?ે ઔઈ 

પ્રલૃત્તી ળાયીયીઔ અને આથીઔ યીતે ાઈ ળઔે 
તેભ છ?ે ‘ઈશ્વય’ન ભ્રભ દુય ઔયીને વ્મક્તીને 



રૅશનાલીઝમ : નવલાાં મુક્તીનાાં ગાન...             http://govindmaru.com              301 

ફીજા નુઔવાનઔાયઔ લીઔલ્ તયપ અબાનણે 
પે્રયલી એ યૅળનારીસ્ટ્ ભાટ્ ે મગ્મ ઔશેલામ? 
વુકની ભ્રભણા બાુંખીને તેન ે વતમની ઔઠયતા 
તયપ ધઔેરલાભાું યૅળનારીટ્ી છ?ે ળુું યૅળનારીસ્ટ્ 
ભાનલતાલાદી નશીં; યન્તુ ઔટ્ટયલાદી શલા 
જોઈએ? 

લી યૅળનારીસ્ટ્ ળુું ભ્રભ ભાત્રન ે તમજલા 
મગ્મ ખણે છ ે કય? એસ્ીયીન અને અન્મ 
દદવળાભઔ દલા શઔીઔતભાું ળુું છ?ે ખણીત 
જલેા ભાત્ર વતમને જ લયેરા લીમભાું ણ 
‘ફીન્દુ’, અનુંત’ અને ‘રીભીટ્’ જલેી ભ્રભણા–

ન ઉમખ ઔયલ ડ ે છ.ે વીનેભા અન ે
ટ્ીલીભાું એઔ વેઔન્ડભાું અનુક્રભ ે 24થી 25 તદ્દન 
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સ્થીય ચીત્ર દ્વાયા ઉબુું ઔયાતુું શરનચરન ણ 
ભ્રભણા જ છ ે ન?ે આ ફધી ભ્રભણા 
‘ઉમખી’ શલાને ઔાયણે આણે ચરાલી રઈએ 
છીએ. 

છલે્લાું ઔેટ્રાુંઔ લકતથી (1990)થી ઉયના 
લીચાય ભાયા ભનભાું ગામા ઔયે છ.ે યીણાભ ે
શભણાું વુધી ઈશ્વયલાદીની શુું  જ ેઠઔેડી ઉડાડત 
શત તભેાું ભાયી બુર શતી એભ ભને રાખ ેછ.ે જભે 
ફકા ભાણવ ભાટ્ ે દાુંતનુું ચઔઠુું અને નફા 
ળયીય ભાટ્ ેરાઔડી ઉમખી છ;ે તેભ ભાનવીઔ યીત ે
નફી વ્મક્તી ભાટ્ ે‘ઈશ્વય’ એ ભ્રભ શલા છતાું 
‘ઉમખી’ છ.ે તેભન ે ભાટ્ ે એઔ ટ્ઔે છ,ે એઔ 
વશાય છ.ે ‘નીફવર ઔે ફર યાભ’ને આ વન્દબવભાું 
ભુરલલુું જોઈએ. રાઔડીના ટ્ઔેે ચારતા લદૃ્ધન ેજોઈન ે
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જભે વશાનુબુતી પ્રઔટ્ ે છ;ે તેભ ‘ઈશ્વય’ના વશાયે 
જીલન જીલતી વ્મક્તી તયપ શલ ે ભન ે
વશાનુબુતી થામ છ.ે ળુું તેભને ‘ભુકવ’ ને ફદર ે
‘ફીચાયા’ ખણલા લધાયે મગ્મ નથી? 

ભાયા ફદરામેરાું અબીખભન ે ભાયી લધતી 
જતી લમ વાથે વાુંઔાલાનુું ઔેટ્રાઔને ખભળ;ે ણ 
ભને ઔશેલા દ ઔે શુું  વો પ્રથભ ભાનલતાલાદી 
છુું. દયેઔ પ્રશ્નન ે કલુ્લા દીરથી અને ફધી 
ફાજુએથી તાવલ તેનુું નાભ જ યૅળનારીટ્ી. 
ઔટ્ટયતાન ેતેભાું સ્થાન શઈ ળઔે જ નશીં. શજી ણ 
શુું  નાસ્તીઔ જ છુું. 

[‘ભાયી તતુડી’ભાાંથી વાબાય] 
● 
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24 

ઔુંઠ ેાશાણ ળઔે ક્મભ તયી 
–યચના નાખયીઔ 

અનકુ્રભણીકા 

ઔઈ ણ પ્રલૃત્તી જ્માયે વભવણબાલથી, 
બક્તીબાલથી ઔયલાભાું આલે તમાયે કુફ વુન્દય 
રાખે, થડાું યીણાભ ણ વાયાું ભે; યન્તુ આ 
વભવણ, બક્તી ઔના પ્રતમે છ ે તે તાવલુું 
જોઈએ. શેતુ ળ છ?ે ખયીફ આદીલાવીને, 
અસ્ૃશ્મ દરીતને ભાનલીમ ખોયલ અાલલાન 

ઔે ચક્કવ ધભવશ્રદ્ધાન આધાય રઈને વત્તા 
બખલલાન? સ્લાભીનાયામણ વમ્પ્રદામ અને 
ફીજા વમ્પ્રદામ તયપથી ક્માયેઔ વાયી પ્રલૃત્તી 
થામ છ;ે યન્ત ુ એ પ્રલૃત્તી ભાનલીમ ખોયલ 
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સ્થાલા ભાટ્નેી નથી શતી, એના ઔેન્દ્રભાું ભાનલ 
નથી શત, ધભવશ્રદ્ધાનુું ચક્કવ ખણીત શમ છ.ે 
ાુંડયુુંખ ળાસ્ત્રીની સ્લાધ્મામ–પ્રલૃત્તીભાું આથીઔ 
યીલતવન, ભશીરા અને દરીતન ઉદ્ધાય 
દેકામ છ;ે યન્તુ તે આબાવી છ.ે  

આબાવ એલ ઉબ ઔયલાભાું આવ્મ છ ેઔે 

સ્લાધ્મામપ્રલૃત્તીએ અસ્ૃશ્મતાના ઔરુંઔને બુુંવી 
નાુંખ્મુું છ,ે દરીત પ્રતમેના લરણભાું યીલતવન ઔમુું 
છ;ે યન્તુ લાસ્તલીઔતા ળી છ?ે ાુંડયુુંખ 
ળાસ્ત્રીના લીચાય જુનલાણી, ભનુલાદી, 
પ્રખતીલીયધી અને વામ્પ્રદામીઔ છ.ે તેભનુું ભાનલુું 

છ ે ઔે ળુદ્રતલ વામન્ટ્ીપીઔ છ.ે ળાસ્ત્રીનુું 
‘વુંસ્ઔૃતીચીન્તન’ ઔેલુું છ ેતે જોઈએ : 
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‚ચાતુયલણવ વ્મલસ્થા શલી જોઈએ અને તે 
જન્ભજાત શલી જોઈએ. લીશ્વાભીતે્ર બ્રાહ્ણના 
ખુણ ભેવ્મા શતા; ણ તે બ્રાહ્ણ ન શતા, 
તેથી જ લવીષ્ઠ તેભને બ્રાહ્ણ ઔશેલા તૈમાય ન 
શતા; ઔાયણ ઔે બ્રાહ્ણના ીંડખત ખુણ 
તેભનાભાું ન શતા. ઔઈ એઔ વ્મક્તી ભશાન શમ, 

તેણે ફધી સ્ભૃતીન અભ્માવ ઔમો શમ, તેણ ે
બ્રાહ્ણની મગ્મતા પ્રાપ્ત ઔયી શમ ત આ ફધા 
ખુણ તેની વુંતતીભાું વુંક્રાુંત થળે ઔે ઔેભ, તેની 
વભાજળાસ્ત્રીને ળુંઔા જ છ.ે લીશ્વાભીતે્ર 
બ્રાહ્ણતલ પ્રાપ્ત ઔમુું; યન્તુ તેભના દીઔયાભાું 

બ્રાહ્ણતલ ઔદાચ ન ણ આલે. તે ખણુ 
આનુલુંળીઔ રભાું ટ્ઔલા જોઈએ. આજનુું 
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પ્રાણીળાસ્ત્ર ણ ઔશે છ ેઔે વ્મક્તીએ પ્રાપ્ત ઔયેરા 
ખુણ તેની વુંતતીભાું નથી આલતા. પ્રાણીળાસે્ત્ર 
પ્રમખ ઔમાવ છ.ે ઉંદય–ઉંદયડીની ુછડી ઔાી 
નાખ્મા છી જોમુું ત તેભની વુંતતીને ુછડી 
આલી શતી. આ યીતે ીસ્તાીવ ેઢી વુધી 
ુુંછડી ઔાી; ણ નલી વુંતતી ુુંછડીલાી જ 

થઈ શતી. આ ફતાલે છ ે ઔે ીંડખત ખણુ 
ઉતક્રાુંત થામ છ;ે યન્ત ુ વ્મક્તીએ પ્રાપ્ત ઔયેરા 
ખુણ લુંળભાું આલે જ છ ેએલુું નથી. લવીષ્ઠ ેઔહ્ુું 
ઔે લીશ્વાભીતે્ર તાના પ્રમતનથી બ્રાહ્ણતલ પ્રાપ્ત 
ઔમુું છ;ે યન્તુ જન્ભજાત તે બ્રાહ્ણ નથી. 

વભાજળાસ્ત્રની દૃષ્ટ્ીએ તેભને બ્રાહ્ણ ઔશી 
ળઔામ નશીં, તેભને બ્રાહ્ણ ઔશેલા તે દ છ.ે 
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ઔઈ ણ વ્મક્તી ઔઈ ણ ધુંધ ઔયી ળઔે એ 
લીચાય મગ્મ નથી. અતી વામન્ટ્ીપીઔ 
વભાજવ્મલસ્થા લીળુદ્ધ યીતે ટ્ઔે તે શેતુથી યાભે 
ળુદ્ર ળમ્ફુઔની શતમા ઔયી શતી. વભાજને આજ ે
વોપ્રથભ ભનુની, તેની વભાજવ્મલસ્થાની લધાયે 
જરય છ.ે ભનુએ એઔ ણ લાત અનવામન્ટ્ીપીઔ 

રકી નથી. શજાભતનુું ઔાભ શજાભ વીલામ ફીજા 
ઔઈએ ન ઔયલુું જોઈએ, ઔઈ ઔયે ત તેની 
લૃત્તીવુંઔયતા ખણામ. તભે ગેય દાઢી ઔય ત 
લણવવ્મલસ્થા ભુજફ તભાયી લૃત્તીવુંઔયતા ઔશેલામ. 
શજાભની યજી છીનલી ખણામ. તેથી તભે ગેય 

દાઢી ઔય ત ણ તભાયી પયજ છ ે ઔે તભાયે 
શજાભને ગેય ફેઠાું ચાય આના શોંચાડલા. 
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લૃત્તીવુંઔયતા ઔયનાય વ્મક્તી, વભાજની ખુનેખાય 
છ.ે ળમ્ફુઔ લૃત્તીવુંઔયતા ઉબી ઔયત શત એટ્રે 
જ યાભે તેની શતમા ઔયેરી...‛ 

ફામરૉજીઔર ખુણ વુંક્રાુંત થામ તે 
ફાફતને લણવવ્મલસ્થા વાથે જોડી ળઔામ નશીં. 
બ્રાહ્ણન દીઔય બ્રાહ્ણ જ ફન ેએલી પૉમ્મુવરા 

નથી. બ્રાહ્ણના દીઔયાન ે જન્ભતાુંની વાથે 
જ ુંખરભાું ભુઔી દઈએ ત ળુું તે બ્રાહ્ણ ફનળે? 
યીસ્થીતી, લાતાલયણ ભાણવને ગડ ેછ.ે લણવના 
આધાયે જ વ્મક્તીના જન્ભ શેરાું ઔભવ નક્કી થલુું 
જોઈએ, એભ ઔશીને ળાસ્ત્રી દમ્બી વભાજળાસ્ત્ર 

ઉબુું ઔયલા ભાખે છ.ે શીન્દુ વભાજભાું બ્રાહ્ણલાદ 
છ.ે ળાસ્ત્રીની સ્લાધ્મામ પ્રલૃત્તી ભાણવને લીઔૃત 
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બ્રાહ્ણલાદની ઔુંઠી ફાુંધે છ.ે ભાણવને ચઔઠાફદ્ધ 
ઔયે છ.ે ળાસ્ત્રીનાું તલન, આશ્રભ, વાુંસ્ઔૃતીઔ 
ઔેન્દ્ર નથી; ણ ળુદ્રલીયધી ભનલરણ ગડનાયાું 
ઔેન્દ્ર છ.ે ભનુએ ળુદ્ર ભાટ્ ે ગાતઔી અને 
અભાનલીમ લીધાન ઔમાું છ.ે ળાસ્ત્રી ઔશે છ,ે આ 
લીધાન વામન્ટ્ીપીઔ છ.ે ભનુએ ખુના ભુજફ 

વજા નક્કી ઔયી નથી, લણવ ભુજફ વજા ઠયાલેર 
છ ે: ઔઈ બ્રાહ્ણ વ્મબીચાય ઔયે ત ભાત્ર અભુઔ 
દુંડ થામ; યન્તુ ળુદ્ર વ્મબીચાય ઔયે ત તેનાું 
વલવ અુંખ ઔાી નાકલાું. શરઔા લણવન ભાણવ 
જો ઉચ્ચ લણવના ભાણવ વાથે એઔ આવન ે

ફેવલા ઈચ્છ ે ત તેને ઔેડ ઉય ડાભ દઈ 
દેળનીઔાર ઔયલ. ઔઈ બ્રાહ્ણન ેચાયેમ લણવની 
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તની શમ ત તેભન ે થમેરા ુત્રને તનીના 
લણવ ભુજફ ભીરક્ત લશેંચલી : ‚બ્રાહ્ણીના 
ુત્રને ચાય બાખ, ક્ષત્રીમાણીના ુત્રને ત્રણ બાખ, 
લૈશ્મ સ્ત્રીના ુત્રને ફે બાખ અને ળુદ્ર સ્ત્રીના 
ુત્રને એઔ બાખ આલ...‛ અતી વામન્ટ્ીપીઔ 
વભાજવ્મલસ્થા ઉબી ઔયીએ ત ભાતુંખ 

ભુનીને, લાલ્ભીઔીને ઔામભ ભાટ્ ે ખટ્ય જ 
વાપ ઔયલાની યશે! યાભે વભાજવ્મલસ્થાના 
શીતભાું ળમ્ફુઔની શતમા ઔયેરી, ળાસ્ત્રીના આ 
અલૈજ્ઞાનીઔ ઔથનને વભથવન આીએ ત ફધા જ 
ળુદ્ર પ્રાધ્માઔને, ળુદ્ર સ્નાતઔને, ળુદ્ર 

આઈ.એ.એવ., આઈ.ી.એવ. અધીઔાયને 
ભૃતમુદુંડ આલ ડ!ે ખાુંધીજીએ ઔહ્ુું છ ે : 
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‚દરીતને આણે ખુરાભથી ણ ફદતય 
જાનલય ફનાવ્મા અને આ ત ઔભવનુું પ છ ેએભ 
ઔશી એને આણે ધભવનુું ર આી દીધુું! આ ત 
ધભવનુું યાક્ષવી સ્લર છ.ે શીન્દ ુધભવન અથવ જો 
આ જ શમ ત શુું  ણ ખીતા, ભનુસ્ભૃતી ફધાુંને 
ફાી નાુંકુું.‛ 

ખીતાભાું ઔૃષ્ણ ઔશે છ ે : ‚ચાય લણવ ભેં 
ખુણઔભવ અનુવાય યચ્માું છ.ે‛ આટ્રા સ્ષ્ટ્ 
લીધાનભાુંથી, ળાસ્ત્રી જન્ભજાત લણવવ્મલસ્થાનુું 
તુત ઔમા પ્રઔાયના વ્માઔયણથી ઉબુું ઔયે છ!ે 
પરેટ્ન ખુરાભીપ્રથાન ફચાલ, ભનુન લણવ–

વ્મલસ્થાન ફચાલ તતઔારીન વાભાજીઔ 
જરયીમાત તયીઔે જોઈ ળઔામ. એ વભાજ–
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યચનાને ‘વામન્ટ્ીપીઔ’ના ઠા શેઠ ુનજીવલીત 
ઔયી ળઔામ નશીં. ળાસ્ત્રી ઔશે છ,ે ‚દરીતને 
ખીતાના દવ શ્લઔ ણ આલડતા શળે, ત 
ાદયી ખભે તેટ્રી રારચ આે ત ણ 
તે ધભાુંતય નશીં ઔયે.‛ ળાસ્ત્રીને ઉરટ્ુું વુઝ ે
છ.ે છાતણાન અને અસ્ૃશ્મતાન ઉામ દવ 

શ્લઔ નથી. ફુંધીમાય લીચાય–વમ્પ્રદામ 
વાભાજીઔ ક્રાુંતીને યઔે છ.ે અકાન પ્રશ્ન વનાતન 
છ ે : ખુર થઈ ફેઠ શોંવે ઔયી, ઔુંઠ ેાશાણ ળઔે 
ક્મભ તયી? 

આબાવ એલ ઉબ ઔયલાભાું આવ્મ છ ેઔે 

સ્લાધ્મામપ્રલૃત્તીના ઔાયણે ભશીરા પ્રતમેના 
લરણભાું યીલતવન આવ્મુું છ.ે લાસ્તલીઔતા ળી 
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છ?ે ળાસ્ત્રી ઔશે છ ે : ‚લીધલા સ્ત્રી જો ુન:રગ્ન 
ઔયે ત તેન ે થતા છઔયાની આઔૃતી તાના 
શેરા તીને ભતી આલળે. નતૈીઔ, વાુંસ્ઔૃતીઔ 
અને આધ્માતભીઔ દૃષ્ટ્ીએ ુન: લીલાશ ઈચ્છનીમ 
નથી. જ ેઔુટ્મુ્ફભાું ુરવુંતતી નથી તે ઔુટ્મુ્ફની 
છઔયી વાથે રગ્ન ન ઔય. વા શલ જ 

જોઈએ.‛ ુન:રગ્ન છી ણ આખરા તી જલેા 
ુત્ર ેદા થામ એલુું વુંળધન ળાસ્ત્રી જ ઔયી 
ળઔે! ુન:લીલાશ નૈતીઔ દૃષ્ટ્ીએ આલશ્મઔ છ.ે 
વીતાને ઔઈ બાઈ ન શત. ળુું યાભવીતાનાું રગ્ન 
અમગ્મ શતાું? જ ે ઔુટ્મુ્ફભાું ભાત્ર દીઔયી જ 

શમ તેને ભાટ્ ેતથા આ દેળ ભાટ્,ે ળાસ્ત્રીનુું આ 
લીધાન અતીગાતઔી ઔશેલામ. આલા વુંઔુચીત 
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લીચાયને સ્લાધ્મામપ્રલૃત્તીભાું લાખલાન અથવ 
ળ?   

આબાવ એલ ઉબ ઔયલાભાું આવ્મ છ ેઔે 
બક્તી એટ્ર ે ુજા–અચવન નશીં; યન્ત ુ
યચનાતભઔ ઔાભ. લાસ્તલીઔતા ળી છ?ે 
સ્લાધ્મામયીલાયની બક્તી એટ્રે વ્મક્તીનીષ્ઠ 

ળયણાખતી. અન્ધ બક્તને ળાસ્ત્રભાું ઔુંઈઔ 
દેકામ છ.ે ‚ભરઔાટ્ ે ભાધલ નીયકુું ને 
ખમ્બીયતાભાું યાભ, તલ દયજથી ફને અમધ્મા, 
ફને દ્વાયીઔા ધાભ, તુજન ેયાભ ખણું ઔે શ્માભ?‛ 
ાકુંડની યાઔાષ્ઠા જુ : ‚મખેશ્વય ઔૃષ્ણન 

ખીતાભાું ઔયાય, અલતમો છ ે ર એ જ દાદા 
વાઔાય, ળુંક પુઔનાય મખેશ્વય છ ેદાદા, દાદાની 
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દૃષ્ટ્ીથી ફનળે પયી રા.‛ ચભતઔાય ણ થામ 
છ ે : ‚ળાસ્ત્ર ફધાું આલી અન્તય તમાું કરતાું, 
દાદા ાુંડયુુંખ જ્માયે જ્માયે ઔાુંઈ ફરતાું, એની 
લાણીભાું આલી મખેશ્વય ફરતા, અવરી ર 
તારું  છુાલલા ભથે છ.ે અલતાયી જલેી લાત 
ક્માયેઔ તુું ઔથ ેછ.ે ઈશ્વયન ેઅલતયલા ઔેલ તારું  

ર જ પાલે છ–ે‛ 
સ્લાધ્મામપ્રલૃત્તી બક્તીન ફુયક શેયાલે 

છ.ે વાયી દેકાતી પ્રલૃત્તી ાછ ાકુંડનુું ચણતય 
થતુું શમ ત, આલી પ્રલૃત્તી જ ન થામ તે ઉત્તભ. 
‘ભાનલખોયલ’ની ભાત્ર લાત ઔયલાની અને 

‘તાનુું ખોયલ’ વતત લધ્મા ઔયે તેલુું ચક્કવ 
આમજન! લીલેઔ નશીં, બક્તી અગ્રસ્થાને છ.ે 
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પ્રજાભાું ચેતના પ્રવયે, દરીત ખબય અને 
વુંખઠીત થામ, તે સ્લૈચ્છીઔ યીતે તાના પ્રશ્ન 
ઉઔેરે તેલ ઔઈ શેતુ સ્લાધ્મામપ્રલૃત્તીન નથી. 
એન એઔભાત્ર શેતુ બા રઔને બક્તીના 
નળાભાું યાકીને વત્તાબુક વુંતલાન છ.ે 
ાુંડયુુંખ ળાસ્ત્રીભાુંથી દાદા, અન ે છી ઔૃષ્ણન 

અલતાય, તમાય ફાદ નલ વમ્પ્રદામ! ભાત્ર 
ઔૃષ્ણની આયાધના ઔયલી તેલુું વશજાનન્દજીએ 
ળીક્ષાત્રીભાું અનેઔ લકત રખ્મુું છ;ે છતાું 
સ્લાભીનાયામણ વમ્પ્રદામના શયીબક્ત ઔૃષ્ણન ે
ફદરે વશજાનન્દજીની ુજા ઔયે છ.ે બક્તી 

ભાણવને અન્ધ ફનાલે છ ેઅને દભ્રષ્ટ્ ણ ઔયે 
છ.ે બક્તી દુીત ઔયલા તયપ ઢે છ ેઅને ફેશદ 
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બક્તી ફેશદણે દુીત ઔયે છ.ે અતી ધાભીઔ 
રઔ ઔભલાદી થઈ જલાનુું લરણ ધયાલે છ.ે 
ઔભલાદ ઔટ્ટયતા ેદા ઔયે છ.ે ઔટ્ટયતા 
અબીવ્મક્તી સ્લાતન્્મ ઉય જોકભ ઉબુું ઔયે 
છ.ે સ્લાધ્મામપ્રલૃત્તી જોકભ ઉબુું ઔયે છ.ે 
સ્લાધ્મામપ્રલૃત્તી એટ્રે લૈચાયીઔ ફન્ધીમાયણું.  

અક ણ આલા ત્રાવન બખ ફન્મ શળે 
: 

તે શયીને ન જાણે રેળ, 
અને ઔાઢી ફેઠ ખુરન લેળ, 
એઔ એઔ ઔશે ભાશાય ુંથ, 

જ્મભ ખુણઔાએ ધામો ઔુંથ. 
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આબાવ એલ ઉબ ઔયલાભાું આવ્મ છ ેઔે 
ળાસ્ત્રીનુું ચીન્તન ક્રાુંતીઔાયી છ.ે લાસ્તલીઔતા ળી 
છ?ે ળાસ્ત્રી ઔશે છ ે : ‘‘ભાનલફુદ્ધીથી નીભાવણ 
થમેરાું ળાસ્ત્રન આધાય રેલ એના ઔયતાું લેદ 
ઔે જ ેઅોરેમ છ ેતેભન જ આધાય ળા ભાટ્ ેન 
રેલ? જ્માયે જ્માયે લેદ યની શ્રદ્ધા ગટ્ી છ ે

તમાયે વભાજનુું અધ:તન થમુું છ.ે’’ ળાસ્ત્રીની 
દૃષ્ટ્ીએ લેદધભવ જ શ્રેષ્ઠ શમ ત લેદ લીરદ્ધ 
ભુતીુજાન ઉદેળ તે ઔેભ આે છ?ે અને 
તાને અલતાય તયીઔે નશીં ચીતયલા બક્તને 
ઔેભ વભજાલતા નથી? લેદભાું ઔઈ જગ્માએ 

ઔૃષ્ણનુું નાભ છ?ે વભાજભાું અધ:તન ભાટ્ ે
બા શીન્દુ નશીં, આલા ળાસ્ત્રી જ 
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જલાફદાય છ.ે ળાસ્ત્રી ઔશે છ ે : ‘‘વભાજયચના 
વાયી યીતે ચાર ે તે ભાટ્નેા નીમભનુું ારન 
ઔયાલલાનુું ઔામવ યાજવત્તાનુું નશીં; ણ ધભવવત્તાનુું 
શલુું જોઈએ.’’ નીમભનુું ારન ઔઈ ધભવવત્તા 
ઔયાલે? ળાસ્ત્રીની, ળુંઔયાચામવની, ની ઔે 
જાભા ભસ્જીદના ઈભાભની? ભધ્મ મુખ પયી ઉબ 
ઔયલાની ઔલ્ના છ.ે ધભવ–આધાયીત ઔઈ ણ 
પ્રલૃત્તી લાસ્તલભાું ભાનલરક્ષી શતી નથી, 
વમ્પ્રદામરક્ષી શમ છ.ે વામ્પ્રદામીઔતા, 
રઢીચુસ્તતા, કભેનીનુું વજ વન ઔયે છ,ે ફોદ્ધીઔન ે
ળાસ્ત્રીની લીચાયવયણીભાું ઔઈ નોંધાત્ર ઔે લજુદ 
રાખતુું શમ ત તેન ેભાનવીઔ ફીભાયી જ ભાનલી 
જોઈએ. ખુજયાતના ભશાન વુંત દમાનન્દજી 
ભુતીુજાને, અલતાયલાદને, ધાભીઔ ક્રીમાઔાુંડને, 
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અલૈજ્ઞાનીઔ દૃષ્ટ્ીફીન્દુને, અસ્ૃશ્મતાને, 
ભશીરાને ળીક્ષણથી લુંચીત યાકલાની લૃત્તીને 
લેદલીયધી ખણાલે છ.ે ઔરણતા એ છ ે ઔે 
દમાનન્દજીને અનુવયલાને ફદર ે ખુજયાતી 
સ્લાભીનાયામણ વમ્પ્રદામ, ાુંડયુંખ ળાસ્ત્રી ાછ 
ગેરા થમા છ.ે જખતભાું ાકુંડલાા ુજામ છ.ે 
ઔલીન પેંવર જોઈએ : 

રબી ખુર રારચી ચેરા, 
દનોં કેરે દાલ, 

બલવાખય ભેં ડફુત ે

ફૈઠ થ્થયઔી નાલ. 

[વાભમીક ‘લૈશ્વીક ભાનલલાદ’, ઓક્ટફય, 1994 અને ‘બભુીુત્ર’, તા. 
01/02/1995 તેભ જ વુશ્રી યચના નાગયીકની સુ્તીકા ‘ફઠૈ થ્થયકી 
નાલ’ભાાંથી] 
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25 

યાભપ્રવાદ ફક્ષી : 
‘શુું  જીલતાજાખતા દેલની  
વેલા ઔયલાભાું ભાનુું છુ ું’“ 

 
●તવલીય વોજન્મ● 

ખુજયાતી વાશીતમ યીદ 

–ડૉ. પ્રજ્ઞા ૈ 
અનકુ્રભણીકા 

વાચાકટ્ા અસ્ષ્ટ્ ઉચ્ચાયભાું ફરામેરા 
વુંસ્ઔૃત શ્લઔ અને દાન, વીધુું, બજન ઔે 
દક્ષીણાની ભદદથી ભૃતાતભા ભાટ્ ે આુંખડીમાની 
ખયજ વાયલાન દાલ ઔયતા ઔભવઔાુંડી બ્રાહ્ણની 
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લીધીભાું યાભબાઈને શ્રદ્ધા નશતી. આ 
ઉયાન્ત જ ે વ્મક્તીને ેટ્ બયીને જભી ળઔામ 
તેના ઔયતાું ણ લધાયે વીધુું, દાન અને બયુય 
દક્ષીણા ભતાું શમ, તેનુું જ તયબાણું 
છરઔાલલાને ફદરે જભે તેભ ફે ટ્ુંઔ ઔાઢતાું અન ે
ઔયી યીસ્થીતીન વાભન ઔયતાું જરયતભન્દ 

ફાઔને આભન્ત્રણ આલુું તેભને મગ્મ રાખતુું 
તાના ભૃતમુ છી ણ ક્રીમાઔાુંડ ન ઔયલાની 
તેભની સ્ષ્ટ્ વુચના શતી. ગયભાું ઔઈ 
પ્રવુંખે જભણલાય શમ ત આભન્ત્રીત ભશેભાન 
ઉયાન્ત ભાી, વપાઈ ઔાભદાય, ટ્ારી અને 

શાજય શમ ત પેયીમાને ણ જભલા ફેવાડી 
દેતા. ‘તત્ તલમ્ અવી’નુું વચટ્ ઉદાશયણ. 
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પ્રથભ પ્રવુતી લકતે ઔુંચનફશેનન ે ભૃત ુત્ર 
જનમ્મ. ફીજી પ્રવુતીભાું ુત્ર થડી જ ભીનીટ્ભાું 
ભૃતમુ ામ્મ. ત્રીજી વખબાવલસ્થા દયભીમાન ઔઈ 
લડીરે વરાશ આી, ‘જાભનખય નજીઔ ભાતાનુું 
ભન્દીય છ.ે આ ભન્દીયભાું ગુંટ્ ફાુંધલાની ભાનતા 
ફધાુંને પતી શલાથી ભન્દીયભાું ગણા ગુંટ્ 

ફન્ધામા છ.ે યાભબાઈ, તભે ણ ઔુંચનફશેનન ે
દીઔય આલે ત એઔ ગુંટ્ ફાુંધલાની ભાનતા રઈ 
લ્મ. બખલાનની ઈચ્છા અન ેભાતાજીની ઔૃાથી 
તભાયે ગેય દીઔય આલળે.’ યાભબાઈએ જલાફ 
આપમ, ‘જો ભાયે ગયે દીઔય આલળે ત શુું  ફધા 

ગુંટ્ છડી આલીળ એલી ભાનતા રેલા તૈમાય 
છુું. ભાયે ભન ભાતા અને વન્તાનનુું સ્લાસ્થ્મ 
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લધાયે ભશત્ત્લનુું છ.ે’ ઉયછલ્લી દૃષ્ટ્ીએ ભશ્ઔયી 
જલુેું રાખતુું આ ઔથન ખેયવભજ ઉબી ઔયે તેલ 
વમ્બલ છ.ે યાભબાઈ નાસ્તીઔ શતા; ણ 
નીયીશ્વયલાદી નશતા. ઈચ્છાુતી ભાટ્ ે તેભની 
ુત્રીએ બીડબુંજન ભન્દીયભાું દીભાા ઔયલાન 
લીચાય ઔમો તમાયે એને ળાન્તીથી ઔહ્ુું, ‘જો તુું 

ુણ્મની અેક્ષા યાકતી શમ ત ભન્દીયભાું તેરનુું 
દાન ઔયલાને ફદર,ે એટ્રા તેરનુું દાન થડાું 
ખયીફ ઔુટ્મુ્ફને ઔય. થડાઔ ઔરાઔ ભાટ્નેી 
ભન્દીયની દીભાાને ફદરે થડાઔ દીલવ એની 
ઝુુંડીનાું ઔડીમાું ભાટ્ ે તેર ુરું  ડળે. પ્રબ ુ

ખયીફની ઝુુંડીભાું લવે છ.ે આથી જ ભન્દીયભાું 
ઔયલાભાું આલતા દુધના અબીેઔ ભાટ્,ે અન્નઔુટ્ 
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ભાટ્ ે ઔે ભુતીના ળણખાય ભાટ્ ે પા આલાને 
ફદરે વાયી એલી યઔભ ઔે ચીજો જરયીમાત શમ 
તેલાું ઔુટ્મુ્ફભાું શોંચાડી, આયવ–શાણની ઔે 
થ્થયની ભુતી ઔયતાું શુું જીલતાજાખતા દેલની 
વેલા ઔયલાભાું ભાનુું છુ ું’, ઔશી તે વન્ત 
અનુબલતા. 

[દીલાંગત યાભપ્રવાદ ફક્ષીનુાં યૅળનારીસ્ટ ાવુાં ઉયક્ત 
રખાણભાાં ઉજાગય થામ છ.ે ‘અખાંડ આનન્દ’ નલેમ્ફય, 

2004ભાાં રખામેર વાંસ્ભયણન એક અાંળ, વાબાય પ્રગટ 

કયીએ છીએ.] 
 

● 
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અકાના છપા 
અનુક્રભણીકા 

1 

ુંડ કાે ુજ ેાશાણ, 
અને ભનભાું જાણે શુું જાણ. 

આે આતભા ને ફાશાય બભે, 
ભુયક વાશામ ભાુંડી નભે. 

ડાહ્ા ુંડીત થઈ જ ેઆદયે, 
તેશ અક ભન્મ ક્મભ ધયે? 

[ભાણવ તીથવસ્થાનભાું જઈ સ્નાન ઔયે છ ે
તેભ જ થ્થયની ભુતીની ુજા ઔયે છ,ે ને તમ 
તાને જ્ઞાની ભાને છ.ે તે જ આતભા શલા 
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છતાું (તેને ળધલા ફશાય) ભન્દીયભાું બટ્ઔે છ ે
ને ભુતીની વાભ ેળયીયને ુયેુરું  રમ્ફાલીને ખે 
રાખે છ.ે ફીજા ત ઠીઔ ણ ડાહ્ા – ફુદ્ધીળાી 
ુંડીત ણ આલા ફાહ્ાચાય ાે છ.ે અક એ 
ફધુું ભનભાું ઔેભ રે? એના ય રક્ષ ઔેભ આે?] 

2 

બણ્મેખણ્મે ળી વાધી લાત? 

અલાું ડ લી ખમાું વાત. 

ઉંચનીચ યવુર ભાુંશે શતાું,  

અકા થાીને ઔીધાું છતાું, 

ાુંડીતમ ઔયતાું રાગ્મુું ા, 

ાઈ દુધ ઉછમેો વા. 
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[ુંડીત ણ બણીખણીને ળુું ભેલે છ?ે 
તેભની આુંક આડ ેઉરટ્ાનાું ઉંધી વભજણનાું ડ 
વાયી ેઠ ે લી ખમાું છ.ે ઉંચનીચના બેદ 
અનીશ્ચીત શતા તે નીશ્ચીત ઔયીને ફશાય પ્રખટ્ 
ઔમાવ, ફધે પેરાવ્મા છ.ે ુંડીતાઈને ઔાયણે તેભણ ે
આલુું ા લશમુું છ,ે આત્તી ઉબી ઔયી છ,ે ત ે

ત દુધ ાઈને વા ઉછયેલા જલુેું થામ છ.ે] 
3 

ઉંચ કયામેં ઉંચ ભ જાણ્મ, 
નીચ ત ેનશે નીચ નીલાવણ; 

ઉંચભાું યાભ ફભણ નથી બમો, 
અને નીચ ીંડ નથી ઠાર ઔમો. 

ઔશે અક રવરભાું ફઔે,  
જ્મભ છ ેતમભ જોઈ નલ ળઔે. 
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[ઔઈ ઉંચ છ ે એભ બાયુલવઔ ઔશીએ તે 
કયેકય ઉંચ નથી અન ે નીચ ઔશીએ તે નક્કી 
નીચ નથી. ઉંચભાું ઔાુંઈ યાભ ફભણ નથી બમો 
અને નીચન દેશ કારી – યાભ લખયન – નથી; 
યન્તુ ભાણવ ભ્રાુંતી ઔે અબીભાનને લળ થઈને 
ફીજા લણવનાું ભનુષ્મને શરઔાું ખણી તુચ્છઔાયે 

છ!ે તાત્ત્લીઔ વતમને તે જોઈ ળઔતા નથી.] 

4 
આુંધ વવય ને વયુંખટ્ લશુ, 
એભ ઔથા વાુંબલા ચાલ્મુું વશુ. 

ઔહ્ુું ઔાુંઈ ને વભઝમુું ઔળુું,  
આુંખ્મનુું ઔાજ ખારે ગસ્મુું. 

ઉંડ ઔુલ ને પાટ્ી ફઔ,  
ળીખ્મુું–વાુંબળુ્ું વલે પઔ. 
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[આુંધ વવયને ગુભટ્ાલાી લશુ – એભ 
ફધાું દૃષ્ટ્ીશીન, વભજ લીનાના રઔ ઔથા 
વાુંબલા ખમાું. ઔથા લાુંચનાયે ઔહ્ુું ઔુંઈ ન ે
વાુંબનાયાું વભજ્માું ઔુંઈ જુદુું જ. આ ત આુંકે 
આુંજલાનુું ઔાજ ખારે ગવલા જલુેું થમુું. ઔુલ 
ઉંડ શમ અને ાણી કેંચલાની ડર પાટ્ી 

ખમેરી શમ ત ાણી ભેલલાના પ્રમતન વપ 
ન થામ, તેલી યીતે રઔની જડતાને ઔાયણ ે
ળીકેરુું ને વાુંબેરુું ફધુું નઔાભુું ખમુું.] 

5 

જ્માુંશાું જોઈએ તમાુંશાું ઔુડઔુેડ, 
વાશાભાવાશાભી ફેઠાું ગુડ. 

ઔ આલી લાત વુમવની ઔયે,  
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તે આખ રેઈ ચાુંચ જ ધયે. 
અભાયે શજાય લવ અન્ધાયે ખમાું, 
તભે આલા ડાહ્ા ક્મશાુંથી થમા? 
અકા ભટ્ાની ત એશલી જાણ, 

ભુઔી શીય ઉાડ ેશાણ. 
[ગુલડ વભવાભાું ફેઠાું શમ તમાું ઔઈ 

આલીને વુયજના અજલાાની લાત ઔયે ત ગુલડ 
ચાુંચ ઉંચી ઔયી ઔશે ઔે અભાયાું શજાય લયવ 
અન્ધાયાભાું ખમા છ ે અન ે તભ ે આલા ડાહ્ા 
ક્માુંથી થઈ ખમા? તેલી યીતે ભટ્ા ફની ફેઠરેા 
ભાણવ અજ્ઞાનભાું ડફેુરા શલા છતાું; જ્ઞાનની 

લાત સ્લીઔાયલા તૈમાય થતા નથી. આ ત શીયાને 
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(જ્ઞાનને) તજીને થ્થયન ે (અજ્ઞાનને) વુંગયલા 
જલેી લાત છ.ે] 

[‘અખાના છપ્ા’ ખાંડ : 1ભાાંથી વાબાય. વાંળધક–

વમ્ાદક : ડૉ. ળીલરાર જવેરુયા, 13, તેજાર 
વવામટ્ી, ારડી, અભદાલાદ – 380 007. ભુખ્મ લીક્રતેા 

: કુવુભ પ્રકાળન, 222 વલોદમ કમ્પ્મુટય વેન્ટય, 

જીીઓની ફાજુભાાં, અભદાલાદ – 380 001] 

● 
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27 

 
ફટ્રાવન્ડ યવેર 

(18/05/1872 – 03/02/1970) 

–જમા ભશેતા 
અનકુ્રભણીકા 

ભુખ્મ ઔામવ :  
(1) વાત લવ વતત અભ્માવ ઔયીને ‘પ્રીન્વીલ્વ 

ઑપ ભૅથૅભૅટ્ીક્વ’ ગ્રન્થ રખ્મ.  
(2) અણનીળસ્ત્રીઔયણ અને ળસ્ત્રદડ ફન્ધ 
ઔયાલલા આુંદરન ઔમુું.  

(3) ‘ઈન્ટ્રડક્ળન ઑપ ભૅથભૅૅટ્ીઔર પીરૉવૉપી’ 
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અને  
(4) ‘અ શીસ્ટ્રી ઑપ લેસ્ટ્ પીરૉવૉપી’ ગ્રન્થ 
રખ્મા. 
 અભીય ીતાના ુત્ર ફટ્રાવન્ડ યવેર 
ફચણભાું ળાુંત, ળયભા, લીળા લાચન, 
બ્રીટ્નન વોથી ળાણ ભાણવ, મુયીમન 

વુંસ્ઔૃતીભાું ઉછયે, ફશુભુકી પ્રતીબા, ભશાન 
ચીંતઔ, નફેર પ્રાઈઝ લીજતેા, એુંવી લવની લમ 
છી લાતાવ ણ રકી, વીદ્ધાુંતને કાતય છ 
ભશીના જરે બખલી, મુદ્ધલીયધી રકાણ ઔયલા 
ફદર વ ાઉન્ડન દુંડ બખવ્મ. 

ખણીતળાસ્ત્રન ભશાન ગ્રન્થ રકનાય યવેર 
ળાાભાું આુંઔના ગડીમા ળીકતાું યડ્ા શતા, 
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ખણીત ખભતુું નશતુું. અખીમાય લવની લમે 
લખવભાું બુભીતી ળીકતાું, ‘ફે લસ્તુ ઔઈ ત્રીજી 
લસ્તુની વભાન શમ ત તે ફે લસ્તુ ણ 
વભાન શમ.’ આ વીદ્ધાુંતન ુયાલ ભાખલાની 
શીમ્ભત ઔયી શતી. વત્તાણ લે અલવાન ામ્મા, 
તેના ફે જ ભશીના શેરાું એભણે, યળીમન 

રેકઔ વલ્ઝેનીતવીનને ‘વલીમેટ્ રેકઔ–
મુનીમન’ભાુંથી દુય ઔયલા ફદર લીયધ દળાવવ્મ 
શત. અવશીષ્ણ દુનીમાને વશીષ્ણતા ભાટ્નેી આ 
છલે્લી લીનન્તી શતી.  

એભન જીલનવુંદેળ : 
‘એઔ ભનુષ્મ તયીઔે શુું  ભનુષ્મને લીનલુું છુું : 

તભાયી ભાનલતા માદ યાકજો, ફીજુ ું ફધુું બુરી 
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જજો. તભે એભ ઔયી ળઔ ત નલા સ્લખવ ભાટ્ ે
યસ્ત કુલ્લ જ છ,ે જો એભ ન ઔયી ળઔ ત 
લૈશ્વીઔ ભૃતમુ વીલામ તભાયી વાભે ઔાુંઈ નથી.’ 

[‘વ્મક્તીલીળે’ યીચમ ુસ્તીકા ક્રભાાંક : 1161. ‘યવેર 
તથા કફીયના ચીત્ર’ભાાંથી, વોજન્મ : ‘ઈભેજપ્રકાળન’] 

● 
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28 

યૅળનર ખઝર 
–પ્રા. જ.ે ી. ભશેતા 

અનકુ્રભણીકા 

લીલેઔી લીચાય થૈ જા,  
ભાનલીન પમાય થૈ જા. 
દેળ, જાતી, ધભવથી ય,  

લીશ્વ ભાનલ, માય થૈ જા. 
 

છ ેનશીં ઈશ્વય–પ્રબુ ઔૈં,  
તુું જ કુદ ઔીયતાય થ ૈજા. 

પે્રભ જ્ઞાનાન્દ જીલન,  
એ જ જીલનવાય થૈ જા. 
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બક્તી, જ, ત,    
ધુન, બજન છડી     
ભસ્ત ફશાય થ ૈજા. 

વુંળમથી વતમ ભળે,  
લીજ્ઞાની લીચાય થૈ જા. 
ભાનલીને પે્રભ આી,  

પે્રભન સ્લીઔાય થૈ જા. 
 

ભુતી છ ેનીજીવલ થ્થય,  
તુું વજીલન સ્લીઔાય થૈ જા. 
મજ્ઞ–માત્રા ફધુું ભીથ્મા,  

છડલા તૈમાય થૈ જા. 
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બુત–પે્રત ભનભાું ભ્રભ છ,ે  
ભ્રભ થઔી નીબાવય થૈ જા. 
આ જીલન શેરુું ને છલે્લુું,  

બખલીને ાય થૈ જા. 
 

લીશ્વનુું ઔલ્માણ ઔયલા,  

ઔભવન છડીદાય થ ૈજા.  
નુતન યૅળનર બલન ઔેયી,  
ઈંટ્ થૈ, આધાય થૈ જા. 

 
[પ્રા. જ.ે ી. ભશેતાએ રખબખ દય ભશીને નાની 

નાની ુસ્તીઔા પ્રખટ્ ઔયી, તેન ેભપત લશેંચીને 
યૅળનારીઝભ ચલને આખ ધાલલાનુું ઔાભ 
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ઔમુું છ.ે વાશીતમની દૃષ્ટ્ીએ ખઝર ઔાચી શળે; 
ણ એભાું ભુ ભુદ્દ વાયી યીત ઉવાલામ છ.ે]  

●વજ વઔ–વમ્ઔવ● 

પ્રા. જ.ે ી. ભશેતા 
702, ઔયર એાટ્વભેન્ટ્,  

ાયવધાભની ફાજુભાું, લલ્લબફાખ યડ, 
ગાટ્ઔય (ઈસ્ટ્), ભુમ્ફઈ – 400 077 

વેરપન : 93210 29015 
 

● 
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29 

અભાયાું પ્રઔાળન 
અનકુ્રભણીકા 

નલી દૃષ્ટ્ી, નલા લીચાય, નલુું ચીન્તન ભાણલા 
ઈચ્છતા લાચઔ ફીયાદય ભાટ્ ે ‘ભણી ભાર પ્રઔાળને’ 
ઈ.ફુક્વનુું પ્રઔાળન ઔયલાનુું ઔામવ ઉાડી રીધુું છ.ે 
અભારું  પ્રતમેઔ પ્રઔાળન ભાત્ર વદ્વીચાયના પ્રવાય ભાટ્ ે
લાચઔભીત્રન ે ની:ળલુ્ઔ ભે છ.ે અભે 28 ક્ટ્ફય, 

2020 વુધીભાું નીચે ભુજફની 38 ઈ.ફુક્વનુું પ્રઔાળન ઔમુું 

છ.ે 

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

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

3 શ્રી. ભુયજી ખડાના 25 રેકની ‘અબીવ્મક્તી’ ‘ઈ.ફુઔ’–
03 (ાનાું : 127; ભુલ્મ : ભપત) 
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4 પ્રા. યભણ ાઠઔના ચીન્તનાતભઔ 37 રેકની ‘ઈ.ફુઔ’ – 
‘લીલેઔ–લલ્લબ’ (ાનાું : 190; ભુલ્મ : ભપત) 

5 પ્રા. યભણ ાઠઔ (લાચસ્તી)ના ચીન્તનાતભઔ રેકભાુંથી 
206 યૅળનરભુદ્દા તાયલી ઔાઢીને તૈમાય ઔયેર 
‘લીલેઔલીજમ’ ગ્રુંથની ‘ઈ.ફુઔ’ (ાનાું : 131; ભપત) 

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

7 ળીક્ષણલીદ્ ડૉ. ળળીઔાુંત ળાશની ‘ઈ.ફઔુ’ ‘ટ્ીન–
એજ’ભાું ફમફે્રન્ડથી વાલધાન’ (ાનાું : 51; ભપત) 

8 શ્રી. યશીત ળાશના 25 રેકની ‘અબીવ્મક્તી’ ઈ.ફુઔ –
04 ‘અધ્માતભના આટ્ાાટ્ા’ (ાનાું: 111; ભુલ્મ :  ભપત) 

9 ળીક્ષણલીદ્ ડૉ. ળળીઔાુંત ળાશની ‘ઈ.ફુઔ’ ‘આનન્દનુું 
આઔાળ’ (ાનાું : 116; ભુલ્મ : ભપત) 

10 પ્રા. યભણ ાઠઔ (લાચસ્તી)ની આતભઔથાની ‘ઈ.ફુઔ’ 
‘આતભઝયભય’ (ાનાું : 257; ભુલ્મ : ભપત) 

11 શ્રી. નાથુબાઈ ડડીમાની ‘ઈ.ફુઔ’ ‘દ:ુકનીલાયણના 
ભ્રાભઔ ઉામ’ (ાનાું : 26; ભુલ્મ : ભપત) 
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12 શ્રી. એન. લી. ચાલડાના 14 રેકની ‘અબીવ્મક્તી’ 
‘ઈ.ફુઔ’–05 ‘ચાલાવઔ દળવન’ (ાનાું : 96; ભુલ્મ : ભપત) 

13 શ્રી. દીનેળ ાુંચારના 20 રેકની ‘અબીવ્મક્તી’ – 
‘ઈ.ફુઔ’–06 ‘વતમવન્દુઔ’ (ાનાું : 110 ભુલ્મ : ભપત) 

14 ળીક્ષણલીદ્ ડૉ. ળળીઔાુંત ળાશની ‘ઈ.ફુઔ’ 
‘વમ્ફન્ધભીભાુંવા’ (ાનાું : 83; ભુલ્મ : ભપત) 

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

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

17 શ્રી. ફી. એભ. દલેના 8 રેકની ‘અબીવ્મક્તી’–
‘ઈ.ફુઔ’–08 ‘ભ્રભ બાુંગ્મા છી...’ (ાનાું : 90; ભપત) 

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

19 શ્રી. દીનેળ ાુંચારના 12 રેકની ‘અબીવ્મક્તી’ ઈ.ફુઔ 
–10 ‘યૅળનારીઝભન ગુંટ્નાદ’ (ાનાું : 93; ભપત) 
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20 શ્રી. દીનેળ ાુંચારના 12 રેકની ‘અબીવ્મક્તી’ 
‘ઈ.ફુઔ’–11 ‘યૅળનારીઝભન ગુંટ્નાદ–2’ (ાનાું : 110) 

21 શ્રી. દીનેળ ાુંચારના 12 રેકની ‘અબીવ્મક્તી’ 

‘ઈ.ફુઔ’–12 ‘યૅળનારીઝભન ગુંટ્નાદ–3’ (122) 

22 શ્રી. યભેળ વલાણીના 14 રેકની ‘અબીવ્મક્તી’ 
‘ઈ.ફુઔ’–13 ‘દેતે શૈં બખલાન ઔ ધકા’ (136) 

23 ળીક્ષણલીદ્ ડૉ. ળળીઔાુંત ળાશની ‘ઈ.ફુઔ’ ‘વુંતાનભાું 
વુંસ્ઔાયવીંચન’ (ાનાું : 95; ભુલ્મ : ભપત) 

24 ળીક્ષણલીદ્ ડૉ. ળળીઔાુંત ળાશની ‘ઈ.ફુઔ’ 

‘ભૃતમુભીભાુંવા’ (ાનાું : 34; ભુલ્મ : ભપત) 

25 ળીક્ષણલીદ્ ડૉ. ળળીઔાુંત ળાશની ‘ઈ.ફુઔ’ ‘જીપવીની 
ડામયી’–‘એઔ વૈનીઔની નોંધથી’ (ાનાું : 112) 

26 ડૉ. ફી. એ. યીકના 12 રેકની ‘અબીવ્મક્તી’ 
‘ઈ.ફુઔ’–14 ‘ભન્ત્ર–મન્ત્ર–તન્ત્રનુું અલીજ્ઞાન’ (ાનાું : 
101; ભુલ્મ : ભપત) 

27 શ્રી. ખલીન્દ ભાર વમ્ાદીત ‘અુંખદાન’ અુંખેના 11 

રેકની ‘અબીવ્મક્તી’ ‘ઈ.ફુઔ’–15 ‘અુંખદાનથી 
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નલજીલન’ (ાનાું : 102; ભુલ્મ : ભપત)  

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

(ાનાું : 81; ભુલ્મ : ભપત) 

29 ળીક્ષણલીદ્ ડૉ. ળળીઔાુંત ળાશની ડામયી–વુંગ્રશનાું 

‘લીચાયભતી’ની ‘ઈ.ફુઔ’ ‘ળાણણનાું ભતી’ (104) 

30 વુશ્રી. યચના નાખયીઔ વમ્ાદીત અન ે પ્રા. યભણ 

ાઠઔના 19 લીચાયરેકની ‘અબીવ્મક્તી’ ‘ઈ.ફુઔ’–

17 ‘આચાયી વફ જખ ભીરા’ (ાનાું : 165) 

31 વુશ્રી. યચના નાખયીઔના ઔુંઠીભુક્ત લીચાયરેકની 

‘અબીવ્મક્તી’ ‘ઈ.ફુઔ’–18 ‘ફૈઠ થ્થય ઔી નાલ’ 

(ાનાું : 167; ભુલ્મ : ભપત) 

32 પ્રા. યભણ ાઠઔના 12 રેકની ‘અબીવ્મક્તી’ 

‘ઈ.ફુઔ’–19 ‘સ્લખવ ધયતી ય છ’ે (ાનાું : 170) 
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33 શ્રી. દીનેળ ાુંચાર ે વુપ્રવીદ્ધ અબીનેતા અને 

યૅળનારીસ્ટ્ નયેન્દ્ર ભવયાણીન રીધેર ઈન્ટ્યવ્મુની 

‘ઈ.ફુઔ’ ‘અબીનેતા નયેન્દ્ર ભવયાણી’ (ાનાું : 89) 

34 પ્રા. વુમવઔાન્ત ળાશના 11 રેકની ‘અબીવ્મક્તી’ 

‘ઈ.ફુઔ’–20 ‘આણ ભાુંદ વભાજ’ (ાનાું : 210) 

35 ‘લાસ્તુળાસ્ત્ર અને પેંખળુઈ’ અુંખેના 12 રેકની 

‘અબીવ્મક્તી’ ‘ઈ.ફુઔ’–21 ‘લાસ્તુળાસ્ત્ર : લીજ્ઞાન ઔે 

અલીજ્ઞાન’ (ાનાું : 110; ભુલ્મ : ભપત) 

36 ‘ભનચીઔીતવા’ અુંખે ડૉ. ભુઔુર ચઔવીના 

ભનચીઔીતવા અુંખેના 13 રેકની ‘અબીવ્મક્તી’ 

‘ઈ.ફુઔ’ – 22 ‘ભનભતાતુંય’ (ાનાું : 226) 

37 પ્રા. જ.ે ી. ભશેતાની 175 યૅળનર ુંક્તીની 

‘અબીવ્મક્તી’ ‘ઈ.ફુઔ’ – 23 ‘બાયેરા અગ્નીના 

તણકા’ (ાનાું : 120; ભુલ્મ : ભપત) 
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38 ભાનલતા અન ે ભાનલલાદને ભજફુત ઔયલા અુંખેના 

25 રેકની ‘અબીવ્મક્તી’ ‘ઈ.ફુઔ’ – 24 

‘યૅળનારીઝભ : નલરાું ભુક્તીનાું ખાન...’ (ાનાું : 

262; ભુલ્મ : ભપત) 

ભણી ભાર 
●‘ઈ.ફુઔ’ પ્રઔાળઔ● 

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

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

 

● 

  

mailto:govindmaru@gmail.com
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II 

તૃતીમ ભુક ૃષ્ઠ 
અનકુ્રભણીકા 

ઔફીય  

ઔભવ શ ઔાા ઔફીયા! 
ળુું ઔયે ભાા? ઔફીયા! 

 

ધભવ જલુેું ક્માું ઔળુું છ?ે 
ભાત્ર શફાા ઔફીયા! 

 

દમ્બના લસ્ત્ર લણે વો 
રઔ બયભાા ઔફીયા! 

 

ા ને ુણ્મને નાભે 
રાક ખટ્ાા ઔફીયા! 
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બાલ લીણ બક્તી ફીચાયી! 
ઔ’ દુ:કી ફાા ઔફીયા! 

 
ચાદય બીતયની ભેરી –  
ફશાય અજલાા ઔફીયા! 

 

ઔણ ગય ફાીને નીઔે? 
ુંથ ઔાુંટ્ાા ઔફીયા! 

●ભુવાપીય ારનુયી● 
[‘અશીં જ ક્માુંઔ આ છ’ભાુંથી વાબાય] 

 
● 
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III 

અન્તીભ ભુક ૃષ્ઠ 

 

ઔશત ઔફીય... 
અનકુ્રભણીકા 

ઐવી ફાની ફરીમ ેભન ઔા આા કમ, 
ઓયન ઔ વીતર ઔયૈ આશુું વીતર શમ. 

ઉદય વભાતા અન્ન રૈ તનશી વભાતા ચીય. 
અધીઔ શી વુંગ્રશ ના ઔયે તાઔા નાભ પઔીય. 

ઢી ઢી ઔે તથય બમે રીકી રીકી બમે જો ઈંટ્, 
ઔફીયા અન્તય પે્રભ ઔી રાખી નેઔ ન છીંટ્. 
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ઔયતા થા ત ક્મોં યશા અફ ઔયી ક્મોં છીતામ, 
ફલે ેડ ફફુર ઔા આભ ઔશાું તેં કામ. 

ભન ભથુયા દીર દ્વાયીઔા ઔામા ઔાવી જાન, 
દવ દ્વાયે ઔા દશેયા તાભેં જોતી ીછાન. 

ુજા વેલા નેભ વ્રત ખુડીમન ઔા વા કેર, 
જફ રખ ીઉં યવૈ નશીં તફ રખ વુંવમ ભરે. 

ન્શામ ેધમે ક્મા બમા જો ભન ભૈર ન જામ, 
ભીન વદા જર ભેં યશૈ ધમે ફાવ ન જામ. 

થી ઢી ઢી જખ ભુઆ ુંડીત શુઆ ન ઔમ, 
એ ઔૈ અચ્છય પે્રભ ઔા ઢ ેવ ુંડીત શમ. 

ાની ઔેયા ફુદફુદા અવ ભાનુવ ઔી જાત, 
દેકત શી છી જામખા જ્મોં તાયા યબાત. 
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ભન ભટ્ા ભન ાતયા ભન ાની ભન રામ, 
ભન ઔે જવૈી ઉજ ૈતૈવી શી શલૈ જામ. 

ઔફીયા  વઈ ીય શૈ જો જાન ેય ીય, 
જો ય ીય ન જાનઈ વ ઔાપીય ફેીય. 

લશી ભશાદલે લશી ભશુમ્ભદ બ્રહ્ા આદભ ઔશીએ, 
ઔઈ શીન્દુ ઔઈ તુયઔ ઔશાલૈ એઔ જભીં ય યશીએ. 

લેદ ઔીતાફ ઢ ૈલે ઔુતફા લે ભરલ ેલે ાુંડ,ે 
ફીખત ફીખત ઔ ૈનાભ ધયામ એઔ ભાટ્ી ઔે બાુંડ.ે 

એઔૈ શાડ તલચા ભરભુત્રા રધીય ખુદા એઔ ભદુ્રા, 
એઔ ફીન્દ ુતે વૃષ્ટ્ી યચ્મ શૈ ઔ બ્રાહ્ણ ઔ ળુદ્રા. 

વાુંઈ ઈતના દીજીએ, જા ભેં ઔુટ્મુ્ફ વભામ, 
ભૈં બી બકુા ના યશુું , વાધુ ન બકુા જામ. 
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ફેદ ુયાન ઔુયાન ઔીતેફા નાના બાુંતી ફકાની, 
શીન્દુ તુરઔ જનૈ ઓ જોખી એઔર ઔાશુ ન જાની. 

ુંડીત શમ ઔે આવન ભાયૈ રમ્ફી ભારા જતા શૈ, 
અન્તય તેયે ઔટ્ ઔતયની વ બી વાશફ રકતા શૈ. 

ઔશ શીન્દુ ભશીં યાભ ીમાયા તુરઔ ઔશે યશીભાના, 
આવ ભેં દઉ રયી રયી ભુએ ભયભ ન ઔાશુ જાના. 

ભન્દીય ઝયકે યાલટ્ી ખુરચભન ભેં યશતે વદા, 
ઔશત ઔફીયા શૈ વશી ગટ્ગટ્ ભેં વાશફ યભ યશા. 

શીન્દુન ઔી શીન્દુઆઈ દેકી તુયઔન ઔી તયુઔાઈ, 
ઔશે ઔફીય વુન બાઈ વાધ ઔોન યાશ શલૈ જાઈ? 

 
● 

અનકુ્રભણીકા 


