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‘અબીવ્મક્તી’  
બ્રગભાાં ભુકામેરા પ્રા. યભણ ાઠક (લાચસ્તી)ના રેખની 

ઈ.ફુક – 01 
 
 

 

♦રેખક♦ 

પ્રા. યભણ ાઠક (લાચસ્તી) 
 
 

●ભુલ્મ●  

રૅશન સદ્ભાવ 
 
 

♦પ્રકાળક♦ 

ગોવીન્દ ાાુ 
govindmaru@yahoo.co.in 

July 18, 2014 
 

♦જોડણી♦ 
આ ઈ.ફુક વાથથ જોડણીભાાં જ છ;ે એભાાં ભાત્ર એક જ ‘ઈ’–‘ઉ’ લામાથ છ.ે 
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અથણ... 
 

 
 

જીલનુાં ઉચ્ચતભ ળીખય, લીલેકફુદ્ધી; 
જન ઉબા આલી આયે, ાભી લૃદ્ધી; 
ઈજન વોને થલા પ્રફુદ્ધ, એ જ ળુદ્ધી; 
ભાનલ ! અથણ તભને આ ુણથ વીદ્ધી 

 

‘યૅળનારીઝભ’ને ગુજયાતભાાં ઉજાગય કયનાય અને તેને ‘લીલેકફુદ્ધીલાદ’થી 

નલાજનાય, જીન્દગીબય યૅળનારીઝભની યાશે ચારનાયા અને યૅળનારીઝભના 
‘બીષ્ભીતાભશ’ પ્રા. યભણબાઈ ાઠક (લાચસ્તી)ને વાદય અથણ 

...ગોવીન્દ ાાુ... 
‘અબીવ્મક્તી’  
July 18, 2014 

♦ેખક સંપકક♦   
પ્રા. રાણ પાઠક ‘લાચસ્તી’, એ–4, નટયાજ એાટથભેન્ટ, 

ાટીદાય જીન કમ્રેક્ષ, ફાયડરી – 394 641 સેફોન: 99258 62606 
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શે રક, 
શુાં જ ેકાંઈ કશુાં તે યમ્યાગત છ ેએભ જાણી ખરાં ભાનળ નશીં. 

તભાયી ુલથયમ્યાને અનુવયીને છ ેએભ જાણીને ણ ખરાં ભાનળ નશીં. 

આલુાં શળે એભ ધાયી ખરાં  ભાનળ નશીં. 
તકથવીદ્ધ છ ેએભ જાણી ખરાં  ભાનળ નશીં. 

રોકીક ન્મામ છ ેએભ જાણી ખરાં  ભાનળ નશીં. 

વુન્દય રાગે છ ેએભ જાણી ખરાં  ભાનળ નશીં. 
તભાયી શ્રદ્ધાને નારાં  છ ેએભ જાણી ખરાં ભાનળ નશીં. 

શુાં પ્રવીદ્ધ વાધુ છુાં, ુજ્મ છુાં એલુાં જાણી ખરાં  ભાનળ નશીં. 
ણ તભાયી લીલેકફુદ્ધીથી ભાય ઉદેળ ખય રાગે ત જ તભે તેન સ્લીકાય કયજો." 

–ગોતભ ફુદ્ધ 
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વમ્ાદકીમ 
વુયતના ‘ગુજયાતભીત્ર’ભાાં પ્રા. યભણબાઈ ાઠકે કભથકાાંડ, ભુતીુજા 

આદીનુાં ખાંડન કયીને ભાનલગોયલની પ્રતીષ્ઠા પ્રાપ્ત કયી ળકામ તેલા લીચાય 
‘યભણભ્રભણ’ કૉરભથી થકી ીયસ્મા શતા. પ્રા. ાઠક વાશેફના ‘યૅળનર’ લીચાયથી 
પ્રબાલીત થઈને ગયીફી, આથીક અવભાનતા, ળણ, અનાયગ્મ, અન્ધશ્રદ્ધા, લશેભ 
અને રઢીજડતાના ાાંજયાભાાંથી શુાં  ખલુ્લા આકાળભાાં લીશયત થમ શત. ભાણવ ધભથ 
અને ઈશ્વયની ફીનઅવયકાયકતા ભનભન ફયાફય વભજત શમ છ.ે કઈ લેાયી 
લશેરી વલાયે દુકાન ખરીને દીલ વગાલળે, છી રફાન-અગયફત્તીન ધુભાડ 
કઈ પટા વાભે મા આખી દુકાનભાાં ઉડાડળે, કળીક પ્રાથથનામ કયળે; યાંતુ તે છી 
આખ દીલવ અપ્રાભાણીકતા આચયળે, નપાખયી કયળે, બેવેલા ઝેયી ભાર 
લેચળે, ગ્રાશકને ફીનધાસ્ત છતેયળે, વયેઆભ જુઠુ ાં ફરળે. કાયણ કે તનેા ભનભાાં 
ધભથ કે ઈશ્વયની નીફથતાની ાકી ખાતયી છ.ે  

શુાં  ણ ‘ગુજયાતભીત્ર’ભાાં ચચાથત્ર રખત થમ શત. ‘અબીવ્મક્તી’ 
બ્રગ થકી છલે્લાાં છ (06) વરસથી અન્ધશ્રદ્ધા, ભાનવને પ્રદુીત કયતી 
ભાન્મતાઓ–લશેભ દુય કયલા ભાટનેી જાગૃતી આણલા, વોને ુલથગ્રશથી ભુક્ત સ્લતાંત્ર 
લીચાય કયતા કયલા ભાટ ે શુાં  લીનમ્ર પ્રમાવ કયત આવ્મ છુાં. લતથભાન ઈરૅક્ટરૉનીક 
મુગની ફરફારાને ધ્માનભાાં યાખી વલથપ્રથભ પ્રા. યભણ ાઠક (લાચસ્તી)ના રેખની 
પ્રથભ ‘ઈ.ફુક’ આ વલથ લાચકભીત્ર વુધી શોંચાડલાન આ લીનમ્ર પ્રમાવ કમો છ.ે 
આળા છ ેઆને ગભળે...  

નીલતૃ્ત બાા ળીક્ષક, નીલડરે કેલણીકાય અને ‘ઉંઝાજોડણી’ના પ્રખય 
શીભામતી ભુયબ્ફી શ્રી. ઉત્તભબાઈ ગજ્જય ળરઆતથી રઈ આજમંત ભાયા ફે્રન્ડ, 
પીરવપય અને ગાઈડ ફની ‘અબીવ્મક્તી’ વીદ્ધીનાાં ઉચ્ચ ળીખય વય કયે તે ભાટ ે
તેઓ વતત પન દ્વાયા ભને પે્રયણાીમુ ાતા યષ્ણા છ.ે પુ્રપલાચન જલેી કયી 
જલાફદાયી સ્લેચ્છાએ તેભણે સ્લીકાયી તે ફદર લડીર ઉત્તભ + ભધુકાન્તા ગજ્જયન 
અાંત:કયણુલથક ઋણ સ્લીકાય કરાં  છુાં.  
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‘અબીવ્મક્તી’ના તભાભ રેખકભીત્રએ તેઓન રેખ ‘અબીવ્મક્તી’ ય 
અને તે ણ ‘ઉંઝાજોડણી’ભાાં પ્રકાળીત કયલાની યલાનગી આી તે ફદર તભાભ 
રેખકભીત્રન ણ શુાં ઋણી છુાં.  

તે જ યીતે લાચકભીત્રન અને પ્રતીબાલ(કૉભેન્્વ) થકી ભાયા બ્રગન ે
જીલાંત યાખનાયા તભાભ પ્રતીબાલકન ણ શુાં ઋણી છુાં. 

અાંતભાાં ભાયા બ્રગ વાથે વાંકામેર તભાભ નાભી–અનાભી ભીત્ર અન ે
ભાયા યીલાય તયપથી ણ ભને ભેર વાથ–વશકાય ફદર વલથન ઋણ સ્લીકાય 
કયતા શુાં  અત્માંત આનાંદ અને ગોયલ અનુબલુાં છુાં.  

જો નલા લાચકભીત્રને યૅળનારીઝભ પ્રત્મે કાંઈક અાંળે પે્રભ ઉત્ન્ન 
કયલાભાાં આ ‘અબીવ્મક્તી’ ઈ.ફુક ઉમગી થળે ત ભાયી ભશેનત વપ થળે... 
પયીથી ભાયા લાચકભીત્ર, સ્નેશીજનને ‘હૃદયથી નાસ્કાર’ કયી લીયભુાં છુાં.. 

ધન્મલાદ..  

...ગોવીન્દ ાાુ...  
405, વયગભ એાટથભેન્ટ, કૃી મુનીલવીટીની વાભે, એર ચાય યસ્તા, લીજરય 

ષ્ટ : એુ એગ્રી. કોેજ. ીન કડ :396 450. જીલ્લ : નવસારી. ગુજરાત 
રાજ્ય. ભારત. પન : 9537 88 00 66 e.Mail: govindmaru@yahoo.co.in 

Web Site: http://govindmaru.wordpress.com/ 
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અનકુ્રમણીકા 

અનુક્રભણીકાભાાં ‘રેખના ળીથક’ ય ક્રીક કયતાાં જ ત ે રેખનુાં ાનુાં 

ખુરળે અને દયેક રેખના અાંતે ‘અનુક્રભણીકા’ ય ક્રીક કયતાાં અનકુ્રભણીકા ખુરળે. 

આ વુલીધાન રાબ રલેા લીનન્તી છ.ે 

ક્રભ રેખનુાં ળીથક રેખ ભુકામા તાયીખ ાનક્રભાાંક 

01 ‘ભાતાજી’ને અભેયીકાનુાં આભાંત્રણ 25-09-2009 007 
02 લીળીષ્ટ અભૃતત્વલ- લીળીષ્ટ ુસ્તક 17-12-2009 011 
03 ઝનુનને જ્ઞાન કદી નલ થામ ! 19-02-2010 015 
04 BIG BANG and GOD – A PARTICLE 23-04-2010 020 
05 . . . . . આનાંદ ધાભ અને શુાં 11-06-2010 024 
06 CULTURAL CAN KILL 03-07-2010 028 
07 વભાજવુધાય–આાંળીક અન ેવાંુણથ 06-08-2010 033 
08 લડીરાજીથત ભખુથતાઓને તીરાાંજરી આીએ ! 16-09-2010 038 

09 યૅળનારીસ્ટ જન ત તેને યે કશીએ“ 22-10-2010 044 
10 લીલેકલીજમ 17-12-2010 048 
11 કારસ્ભી રકક્ષમ કૃત પ્રલૃદ્ધ 25-03-2011 052 
12 ુલાથન્ત સ્નેશભીરન વભાયશ 09-06-2011 055 
13 ભાનલ ઘભથવબાથી વત્મળઘક વબા“? –પ્રશ્નાથથ ! 18-08-2011 059 
14 જ્મતી 01-09-2011 064 
15 શ્રદ્ધા– અન્ધશ્રદ્ધા 26-10-2011 066 
16 ‘ઉંઝાજોડણી’ એટરે ળાષ્ડીમ(લૈજ્ઞાનીક) જોડણી – ૧ 05-01-2012 069 
17 ‘ઉંઝાજોડણી’ એટરે ળાષ્ડીમ(લૈજ્ઞાનીક) જોડણી – ૨ 26-01-2012 074 

18 ઈશ્વયીમ’ કણભાાં કળુાં જ ઈશ્વયીમ નથી 27-07-2012 078 
19 ધભથગ્રાંથને મ્મુઝીમભભાાં ભુકી દઈએ 24-08-2012 082 
20 જભનાદાવ કટચેા (સ્લ.?) 09-11-2012 087 
21 અત્રૈલ લીશ્વ બલત્મેકનીડમ્ 08-02-2013 091 
22 વાંળમની વચથરાઈટ 01-03-2013 096 
23 યેળનારાઝભ: થ્રી–ડી જીલનકરા 05-04-2013 102 
24 ધાભીકતા ઘટી યશી છ:ે આનાંદ ! 05-07-2013 106 
25 અન્તીભ ભ્રભણ: કાની લીકયા રીરા 23-05-2014 110 
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01-2009-09-25 

‘ભાતાજી’ને અભેયીકાનુાં આભાંત્રણ 

 અભેયીકાથી શ્રી. દીકબાઈ રલુ્લબાઈ ટરે ( ભુ આપલા ગાભ, તારુક 
ફાયડરી )ન ત્ર છ;ે જ ેઅત્રે શુાં , વ્મલસ્થીત રખાણના વાંદબે જરયી વુધાયા-લધાયા 
વાથે, રગબગ ળબ્દળ: પ્રસ્તુત કરાં  છુાં- બાલકની જાણ ભાટ ે તથા વાંફાંધીતની 
આલશ્મક નોંધ અથે શ્રી. દીક ટરે રખે છ:ે  
 શલે ‘ગુજયાતભીત્ર’ અખફાય અભે તભાયા કયતાાંમ શેરાાં- અશીંના 
દીલવના રગબગ ફય ફાદ જ લાાંચી ળકીએ છીએ, અને એથી ખુફ ખુળ છીએ; 
કાયણ ક,ે દામકાઓથી ‘ગુજયાતભીત્ર’ અભારાં  ભાનીતુાં અખફાય યષ્ણુાં છ.ે આલી 
વ્મલસ્થા ફદર અભે તાંત્રીશ્રીના ખયેખય ઋણી છીએ.  
 એ ભુજફ, ગમા ળુક્રલાયની વાાંજ ે અભે ળનીલાય તા.12, વપ્ટમે્ફયના 
અાંકભાાં એક વભાચાય લાાંચ્મા, અને આનાંદ, આશ્વમથ તથા કુતુશર-જીજ્ઞાવાથી અભે 
યભાાંચીત થમા. એ વાથે જ અભને થમુાં કે, આ ફાફતે કાંઈક વક્રીમ આગ કયલુાં 
જોઈએ; કાયણ કે, આલી ઘટના જો વત્મ શમ ત, એ ખયેખય જ અભાયા લશારા 
લતન બાયતની પ્રાચીન વાંસ્કૃતીની અને એના મગળાષ્ડની ભશાનતા છ ેઅને આજનુાં 
ગોયલ છ.ે ભાટ ેપ્રસ્તુત વભાચાય દુનીમા આખીએ જાણલા જ જોઈએ. વભાચાય છ:ે  
 ‚“..અફુ-ંફાજી સ્થીત ગબ્ફય ાવેની ગુપાભાં યશેતા 82 લીમ 
પ્રશરાદબાઈની જાની (ચુંદડીલાા ભાતાજી) છલે્ાં 72 લષથી ન્ન-જનો ત્માગ 
કયી, સ્ત્રીલેળે ંફાજી ભાતાની બક્તી કયી યહ્યા છ.ે શ્રી. જાનીની અ યશસ્મભમ ન ે
રૌકીક ળક્તીએ લીજ્ઞાન ન ેભેડીકર વામન્વને ણ ભાથું ખંજલાતા કયી ભુક્મા 
છ“ે ‘શંુ કઈ યીતે જીલન જીલી યહ્યો છુ?ં- એની તફીફી ચકાવણી ત્માય વુધી 25 
લખત થઈ છ“ે’ અન ેઆગ તેઓ કશે છ;ે ‘ભાતાજી’ જ્માયે ગીમાય લષનાં શતાં, 
ત્માયે ત્રણ દેલીઓ ને ત્રણ દેલતાઓએ એભને ક્રભળ: દળષન અપમાં“ તેભના એક 
સ્ળષથી શંભેળ ભાટ ેબુખ-તયવ રાગતી ફંધ થઈ ગઈ ને ભુખભાંથી ભૃત ઝયલા 
રાગમંુ.‛   

http://govindmaru.wordpress.com/2009/09/25/raman-pathak-8/
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 એ છી, તાના તયફ્થી ટીપ્ણ કયતાાં, શ્રી ટરે રખે છ ેકે, જો અભાયા 
અભેયીકાભાાં આલી કઈ ઘટના પ્રકાળભાાં આલી શમ ત, ત્રકાય અને લીજ્ઞાનીઓ 
ફધા જરય દડાદડ ભચાલી ભુકે ! કમા તફીફ તથા કમા લીજ્ઞાનીઓએ આ 
‘ભાતાજી’ની અરોકીક ળક્તીની ચકાવણી કયી, એભને ળધે, ભે, ુછ ેઅને તેઓન 
લીગત ેઈન્ટયવ્મુ ર,ે અને જાણલા જલેુાં કે જ ેવત્મ રાગે તે વ્માક યીતે પ્રગટ કયે ! 
આણા બાયતીમ ત્રકાય કેભ આલા પયજયસ્ત કે વક્રીમ નથી, એભ અભે 
લીભાવણ કયીએ છીએ. આલ કઈ ઈન્ટયવ્મુ કે ચકાવણી કયનાયા લીજ્ઞાનીઓ ક ે
તફીફના અબીપ્રામ ત ળુાં, નાભઠાભ ણ ક્માાંમ લાચલા ભળ્ાાં નથી ! આભ કેભ ? 
જો આ શકીકત વત્મ શમ ત, અભને રાગે છ ેક,ે બાયતનુાં નાભ જગતબયભાાં યળન 
કયનાયી આ ભશાન વીદ્ધી છ.ે 
 શલે ફીજી લાત: તે જ દીલવ,ે એ વભાચાય વાથે જ, પ્રસ્તુત અરોકીક 
ઘટનાનુાં યશસ્મ જણાલતી એક નોંધ ણ પ્રગટ કયલાભાાં આલી છ;ે જ ેજણાલે છ ેકે, 
‘કંુડરીનીના ઉત્થાન ને મૌગીક ળક્તીથી પ્રાપ્ત થતી અલી વીદ્ધીને લીજ્ઞાન ણ 
ઉકેરી ળકતું નથી !’  

અશીં નમ્રતાુલથક જણાલલાની યજા રઉં ક,ે શુાં  લીજ્ઞાનયવીમ છુાં અન ે
ભાય જીલનવ્મલશાય ફધ એકાંદયે શુાં  લૈજ્ઞાનીક અબીગભથી જ ચરાલુાં છુાં. યીણાભે 
આ ફીજા વભાચાય અને એની લીજ્ઞાન લીમક ટકયથી ભાયી જીજ્ઞાવા વલી 
ઉઠી. ફીજુ ાં કે, મગલીદ્યા તથા એલાાં બાયતીમ દળથનભાાં ણ ભને યવ છ,ે રગાલ છ ે
અને એની અભુક ફાફત પ્રત્મે ભને ુય આદય ણ છ.ે એથી આ ‘ભાતાજી’ના 
વભાચાય લાાંચ્મા, એ શેરાાં ણ મોગીક લીદ્યાના ચભત્કાય, એનુાં ળાષ્ડ, એના શેતુ 
અને એથી ભતી વીદ્ધીઓ લીળે ચચાથલીચાયણા, ચકાવણી કે જ ેગણ તે, એ ભાટ ે
અશીંના પ્રતીષ્ઠીત લીદ્વાન, લીજ્ઞાનીઓ તેભજ ખાવ ત જ્ઞાની તફીફને ભેં ુછયછ 
કયી જ શતી. ત્માયે તફીફ અને લીજ્ઞાનીઓન ત બાયુલથકન એકાંદય જલાફ 
એલ જ શત કે, અભે શજાય ભાનલદેશ જોમા છ,ે ચીમાથ છ,ે કાપ્મા છ,ે એનાાં 
અાંગપ્રત્માંગ અને વુક્ષ્ભ કળ વઘુાં જ ઝીણલટથી, ાકુાં અને ુરાં  જોમુાં છ,ે ફયાફય 
તાસ્મુાં છ.ે યાંતુ ભાનલળયીયભાાં ક્માાંમ અભને ‘કુાંડરીની’ જલે કઈ અલમલ, એલી 
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ઉજાથ કે એલી કઈ ળક્તી ફીરકુર જોલા ભી નથી ! એ જ યીત,ે ળયીયભાાં જુદા 
જુદા સ્થાને અભુક જ ે ‘ચક્ર’ શલાની લાત મગભાાં આલે છ,ે એ ભુરાધાયચક્ર, 
અનાશતચક્ર, આજ્ઞાચક્ર કે વશષ્ડદચક્ર અથાથત્ બ્રષ્ઢયાંધ્ર જલેાાં કળાાં અાંગ, એલી 
કઈ લીળીષ્ટ યચના કે કાણાાં (યાંધ્ર) ભુદ્દરેમ જોલા ભળ્ાાં નથી. અયે, એલ કઈ 
અણવાય વુધ્ધાાં ભળ્ નથી ! ફીજી ફાજુ, ‘ભાતાજી’લાી અરોકીક ઘટના ફાફત 
એભ જણાલલાભાાં આલે છ ે કે, ભુરાધાયચક્રભાાંથી લીદુ્યત્ લેગે નીકતી કુાંડરીનીની 
ઉજાથ તાલાભાાંથી બ્રષ્ઢયાંધ્રને બેદી ળકે છ.ે  

‘ભાતાજી’ના તાલાભાાં કાણાં છ,ે જ્માાંથી બ્રષ્ઢયાંધ્રભાાંથી નીકતુાં કઈ 
પ્રલાશી તેઓન ેનલજીલન આતુાં યશે છ.ે આ પ્રભાણે ઝયતુાં પ્રલાશી ‘અભૃત’ છ,ે એભ 
ણ જણાલલાભાાં આવ્મુાં છ“ે  

લીજ્ઞાનીઓ અને તફીફ વાથે આ ફાફતે જ ે તાત્કારીક અને તાત્ત્લીક 
ચચાથ થઈ, એભાાં તેઓનુાં કશેલુાં છ ેક,ે દેશની અાંદય જ આલુાં કઈ જીલનદામી પ્રલાશી 
લો વુધી આઆ ઉત્ન્ન થઈ ળકે જ નશીં. ભાનલદેશના વાંચારનભાાં અભુક 
ઉજાથ લયાઈ જામ છ,ે અને લીજ્ઞાનના નીમભ ભુજફ, આ પ્રભાણે લયાઈ જતી ઉજાથ 
ભાટ ેફશાયન ઉજાથ વપ્રામ અનીલામથ જ ફની યશે છ.ે દેશભાાં ક્માાંમ એલા ઉજાથના 
અખુટ બાંડાય બયેરા કદીમ જોલા ભળ્ા નથી લગેયે“ લીદ્વાન લી એભ કશે કે, 
મગલીદ્યાના કેટરાક દાલા ળાંકાસ્દ શમ છ:ે દા. ત. અશીં લવતા ભશેળ મગી 
શલાભાાં અધ્ધય થલાની મગવીદ્ધીની લાત કયે છ ે ખયા; યાંતુ ક્માયેમ એન 
લીશ્વાવાત્ર પ્રમગ ફતાલી ળક્મા નથી. ભેં સ્લાભી આનાંદનુાં એલુાં રખાણ લાાંચ્માનુાં 
ણ માદ છ ેક,ે ‘શુાં શીભારમભાાં 30–40 લથ(કે જ ેઆાંકડ તઓેએ રખ્મ શમ ત ે
માદ નથી) યષ્ણ, ણ કેલ શલા ખાઈને જીલત મા એલી કઈ દલૈી ળક્તી ધયાલત 
એક ણ મગી ભેં જોમ નથી!’  
 ત, ‘ભાતાજી’ની અરોકીક ળક્તીના વભાચાય લાાંચતાાં, અભને અશીંના 
ફુદ્ધીનીષ્ઠને એક લીચાય આવ્મ છ ેકે, જો ‘ભાતાજી’ને અશીં અભેયીકાના તફીફ 
તેભજ લીજ્ઞાનીઓ વભક્ષ યજુ કયીએ અને વાક્ષાત્ દાખર ફતાલીએ કે, ‘જુઓ, 
બાયતીમ મગલીદ્યાન આ ચભત્કાય !’ ત લીજ્ઞાન વભક્ષ એક અબુતુલથ ડકાય 
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બાયતીમ વાંસ્કૃતી તથા એની પ્રાચીન લીદ્યાઓની લીશ્વભાાં અજોડ એલી ળક્તીઓ 
અને વીદ્ધીઓ  દ્વાયા યજુ કયી ળકામ; જથેી બાયતની ભટી નાભના થામ, એનુાં અભે 
ગોયલ અનુબલીએ. એટરુાં જ નશીં, દુનીમાના લીજ્ઞાન ભાટ ેણ એક નલી જ દીળા 
ખુરે. અભાય શેતુ પક્ત ભાદયે લતન-બાયતની ળાન ફઢાલલાન જ છ.ે આ વાથે, 
અભે ‘ભાતાજી’ને અશીં અભેયીકા ધાયલાનુાં શાદીક નીભાંત્રણ ાઠલીએ છીએ.  
 તેઓશ્રી અશીં આલીન,ે ફેત્રણ અઠલાડીમાાં કે એકાદ ભશીન યશી જામ, 
એન તભાભ ખચથ તેભ જ ફધી જલાફદાયી અભાયે ભાથે ! ત આ દીળાભાાં વક્રીમ 
લીચાયણા કયલા રાગતાલગતા વો અગ્રણીઓને અભાયી લીનાંતી છ“ે આ લચન 
અભે ગાંબીયતાથી, વચ્ચાઈુલથક આી યષ્ણા છીએ. 

ભરત વાક્ય 

આ નીભાંત્રણ કે એ ફાફતે કઈ ણ વ્મક્તી જો કઈ ણ ભુદ્દ ેલાતચીત ક ે
ચચાથ કયલા ઈચ્છતી શમ, ત તેણે શ્રી. દીક એર. ટરેન વીધ વાંકથ (અભેયીકા) 
વાધલ. વયનાભુાં નીચે ભુજફ છ:ે 
Deepak  Patel 
4577 – HWY, 20E. NICEVILIE, FL. 32578 – USA. 
Ph. (001) 850-685-4878 

 
♦ 

અનકુ્રમણીકા 
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02-2009-12-17 

લીળીષ્ટ અભૃતત્વલ- લીળીષ્ટ ુસ્તક 
અાંધશ્રદ્ધાથી છરછર એલી અવાંખ્મ તથા ફશુલીધ ભાન્મતાઓ વદીઓથી 

આણા ફશુજન વભાજ ઉય છલાઈ ગઈ છ;ે જથેી આણી લૈજ્ઞાનીક પ્રગતી રાંધાઈ 
છ ેઅને વલથદેળીમ લીકાવ અટકી ડ્ય છ.ે લધુભાાં આલી ભાનવીકતાએ આણા 
ભાનવીક સ્લાસ્્મને પ્રદુીત કયીન ે શણી નાાંખ્મુાં છ.ે આલી લાશીમાત, નીયાધાય 
ભાન્મતાઓને જડભુથી ઉખેડીને પ્રજાભાનવને પ્રદુણભુક્ત તથા સ્લસ્થ ફનાલલાભાાં 
ભાયા આ રેખ અલશ્મ ભદદર થળે જ, એલી શ્રદ્ધાથી, અને આલા કીસ્વાઓના 
આરેખન અને છી લાચનથી યેળનારીસ્ટ (લીલકેફુદ્ધીલાદી) લીચાયન ફશ 
પેરાલ થત યશે, એલા ળુબ આળમથી આ વાંગ્રશ પ્રગટ કરાં  છુાં. એટરુાં જ નશીં, 
અન્મ ુસ્તકની જભે જ આ ુસ્તક ણ લીનાભુલ્મે આને શોંચતુાં કરાં  છુાં. ત્માયે 
ભાય આ નમ્ર પ્રમાવ તથા શેતુ વાકાય-વપ થળ,ે એલી આ ાંચતેયભે લે ભાયી 
આખયી ઈચ્છા પ્રગટ કરાં  છુાં. 

– જભનાદાવ કટચેા 
(‘જભનાદાવ કટચેા અને યૅળનારીઝભ’ નાભક ુસ્તકની પ્રસ્તાલનાભાાંથી વાબાય; 
અલ્ ળાબ્દીક પેયપાય ફદર ક્ષભામાચના વાથે.) 

અત્રે આયાંબે જ લાચક ભીત્રને જાણ કરાં  ક,ે જોયાલયનગયના જલાાંભદથ 
જભનાદાવ દામકાઓથી ‘ભાનવ પ્રદુણ નીલાયણ કેન્ર’ નાભે યૅળનારીઝભ પ્રચાય–
વાંસ્થા એકરે શાથે ફયાફય ચરાલે છ,ે તેના ઉક્રભે સ્લરીખીત તથા અન્મ વભાન 
લીચાયના રેખકનાાં ુસ્તક પ્રગટ કયે છ ેઅને ખાવ નોંધાત્ર તથા અબીનાંદનીમ 
શકીકત ત એ કે તેઓના આલા પ્રકાળન ફશુધા તેઓ મગ્મ વાંસ્થાઓ તેભજ 
વ્મક્તીઓને લીનાભુલ્મે જ બેટ ાઠલે છ.ે આ વાંસ્થાનુાં એલુાં કઈ ભટુાં બાંડ નથી, 
તેભ જભનાદાવ કયડતીમ નથી, અને છતાાં આ ુણ્મકામથન જ ેઅઢક લીકાવ 
થઈ યષ્ણ છ,ે એનાાં ફે કાયણ ભાયી દૃષ્ટીએ નીચે ભુજફ ગણાલી ળકામ: (1) 
જભનાદાવની ધગળ તથા નીષ્ઠા, (2) દાતાઓ ભી યશે છ,ે જને વુખદ વુચીતાથથ 
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એલ જ થામ કે, યૅળનારીઝભ આણા ગુજયાતભાાં દીનપ્રતીદીન લધુને લધુ સ્લીકૃત 
તથા રકપ્રીમ લીચાયધાયા ફની યશી છ;ે જને મળ આ રેખક જલેા અનેક વક્રીમ 
કામથકયની ફશુલીધ પ્રલૃત્ત્તીઓન ે પાે જ જામ છ.ે યૅળનારીઝભની આલી 
આગેકુચના વાંદબે, એક અજોડ આનાંદ ઘટનામ અત્રે જાશેય કયી રઉં કે, ુજ્મ 
ભયાયીફાુ જલેા પ્રખય યાભબક્ત કથાકાયે ણ જભનાદાવને વાયી એલી આથીક 
ભદદ અચુક જ કયી છ.ે ુ. ફાુ યૅળનારીઝભ પ્રત્મે શભદદથ છ,ે એ ણ આ 
લીચાયધાયાની વલોયીતા અને રકકલ્માણની ક્ષભતા તેભ જ એના પ્રચાયક 
કામથકયની વચ્ચાઈ તથા પ્રબાલકતાન જ ુયાલ છ.ે ત વાથે વાથે જ, ુ. 
ભયાયીફાુની વ્માલશાયીક ઉદાયતા ઉયાાંત ખુલ્લા ભનની ભાનલીમ અન ેલૈચાયીક 
એલી લીળા, ઉદાય દૃષ્ટી- બાલનામ એ ુયાલ છ.ે 

શ્રી. જભનાદાવ કટચેાને ાંચતેય લથ ુયાાં થમાાં, શજી આજમે તેઓ એલા 
જ જોયાલય, નલજલાન જલેા વક્રીમ, ઉત્વાશી તથા વળક્ત છ,ે એ ફદર તેઓન ે
અબીનાંદન ાઠલતાાં દીઘાથમુની ળુબેચ્છા ણ ાઠલીએ ! તે વાથે જ, તાન આ 
અભૃત ભશત્વલ ઈતય કળી ધાભધુભથી ઉજલલાને ફદરે, યૅળનારીઝભની પ્રલૃત્ત્તીન ે
ધયખભ લેગ આતાાં આલાાં અભુલ્મ ુસ્તક પ્રગટાલીને તથા લીનાભુલ્મે લશેંચીને જ 
આ ભાંગર ટાણાં- અભૃત ભશત્વલ તેઓ ઉજલી યષ્ણા છ,ે એ નલતય તથા વાચા 
યૅળનારીસ્ટને ળબે, એલા નીણથમ ફદર ણ આણે તેઓને ખફરે ખફર ે
ધન્મલાદ આીએ, અને જ્માયે ઉય દાતાઓન ઉલ્લેખ કમો જ છ,ે ત્માયે આ 
વાંગ્રશન તભાભ ખચથ યાજીખુળીથી ઉાડી રેતા ‘આ ફશુ જ વાય લીચાય છ’ે– એભ 
કશીને યૅળનારીઝભનેમ ુયસ્કાયનાય અભેયીકા નીલાવી શ્રી ગણેળબાઈ કયવનબાઈ 
ટરે (લતન: બરગાભડા, તા. ધન્ધુકા) નેમ વાબાય ધન્મલાદ આપ્મા લીના યશી જ 
કેભ ળકામ ?  

યૅળનારીસ્ટ જભનાદાવ ચભત્કાયભાાં નથી જ ભાનતા, છતાાં એ તે જ 
એક ‘ચભત્કાય’ છ,ે એ આણે ત ભાનલુાં જ ડળે ! કાયણ એ જ કે, તેઓ ઝાઝુાં 
બણ્મા નથી, લીશ્વના પ્રખય યૅળનારીસ્ટ રેખકનુાં વાશીત્મ લાાંચી, ભનન કયી એ 
સ્લીકાયી, આલી લીચાયધાયાના બેખધાયી ફનલાની કઈ બુભીકા જ તઓે ાવે નશીં; 
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તેઓ ત કલે તીકી લીચાયળક્તી તથા લીલેકફુદ્ધીથી, આત્ભપ્રતીબા અન ે
આત્ભપ્રતીતીથી જ આલા પ્રખય, વક્રીમ યૅળનારીસ્ટ મુલાલમથી જ ફની યષ્ણા. એ 
વાથે જ તાના વભમ, ળક્તી, વાધન ખચી, જાનના જોખભે તેઓએ આ 
લીચાયધાયાના પ્રચાયભાાં ણ ઝાંરાલી દીધુાં. જાણલા જલેી શકીકત છ ે કે, આ 
અલ્ળીક્ષીત ુરે એક ડઝન ઉયાાંત વાભમીકભાાં ત પ્રચાયક કટાય (કૉરભ) રખી 
છ;ે એ જ યીતે, ડઝનથી લધુ ુસ્તકમ પ્રગટ કમાં છ.ે આ વાંગ્રશ, જ ેુસ્તકન અશીં 
શુાં આને યીચમ કયાલી યષ્ણ છુાં, એ ણ ભુમ્ફઈના ‘વભકારીન’ દૈનીકભાાં કટાયરે 
પ્રગટરેા તેઓના અઠ્ઠાલન રેખન જ વાંગ્રશ છ.ે શ્રી. કટચેાની ક્ષભામાચના વાથે એક 
‘ઐતીશાવીક’ યવીક શકીકત અત્રે પ્રગટ કરાં  ક,ે તેઓએ તે જ્માયે આ 
લીચાયવયણી પ્રતીતીુલથક અને દૃઢતાુલથક સ્લીકાયી, ત્માયે એન ે ‘યૅળનારીઝભ’ 
કશેલામ, એટરીમ જાણકાયી એભની ાવે નશતી ! તેઓએ ‘કલુયલાદી વાશીત્મ’– 
એલ ળબ્દપ્રમગ કયલ ડ્ય ! ફર, કેટરી અને કલેી સ્લમાંસ્પુયીત આ દીક્ષા ! 
ભાણવ અન્મ કઈ ણ કાંઠી ફાાંધી ર,ે એ વભજી ળકામ; યાંતુ જ ે લીચાય વાલ 
અજ્ઞાત કે અલ્યીચીત તથા અલ્પ્રચરીત શમ, ઉયાાંત ફાંડખય અને આભુર 
ભુતીબાંજક એલ ક્રાાંતીકાયી શમ; એન વાક્ષાત્કાય ત કઈ લીયરને, લીયરાને જ 
થામ, ભાટ ેજ એ ચભત્કાય !   

‘જભનાદાવ કટચેા અને યૅળનારીઝભ’– આ વાંગ્રશન શેર જ રેખ 
લાાંચ- આ પ્રચાયુરની જોખભી જલાાંભદીન અદ્ બુત યીચમ ભી જળે: અઘયી 
લીદ્યાની એક બમાનક ઘટના લાાંચીને, આ રેખક એની વચ્ચાઈ (શકીકતભાાં ત 
જુઠાણાં) વીદ્ધ કયલા, ઈન્દીયાજીની શત્માના બયતપાનના ભાશરભાાં છકે અરાશાફાદ 
જલા ઉડ્યા. યાંતુ શોંચલાનુાં ત એથીમ બમાંકય, અઘય સ્થાને શતુાં, અને તે 
નજીકના ઝુવી ગાભના સ્ભળાનભાાં ! છી એ સ્ભળાનના વાંચારકનેમ ભળ્ા; આખયે 
અઘયીલીદ્યાની મા ભાયણ-લીદ્યાની ઘય ઘટના કેલ કઈ અલભતી રેખન અવત્મ 
તયાંગતુક્ક જ વીદ્ધ થમ. યાંતુ જભનાદાવના આલા જોખભી વાશવથી ગુજયાતને 
ત એક ભુલ્મલાન વત્મ રાધ્મુાં કે, અઘયીલીદ્યા કે તાાંત્રીકલીદ્યા, ભાયણ, વાંભશન, 
લળીકયણ લગેયેનુાં ભાંત્રળાષ્ડ- એ ફધી જ વાલ ામાલીશીન ગપ્ાફાજી જ છ.ે 
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આલી ત વાંખ્માફાંધ અદ્ બુત – અદ્ બુત ઘટનાઓના આશ્વમથજનક 
ફમાનથી આ ુસ્તક છરછર વભૃદ્ધ છ;ે જ ેલાાંચતાાં જફયજસ્ત યવ ડ,ે યભાાંચ 
થામ, વનવનાટી અનુબલામ: ેટભાાંનુાં ઝેય દયી લડ ે કાઢલાન નુવખ– (2) 
દાબકયે અલતાયી ફાફાને ભશાયાષ્ટ ર રીવ દ્વાયા કડાલી દીધા, (13) બગતની 
વુક ભેલ (પ્રવાદ) કાઢી આલાની ચારાકી કડી, (17) બુતનગયીન અનુબલ“ 
(23) જુનાગઢના અઘય તાાંત્રીકન યકાવ, (33) વત્મ વાાંઈફાફાની કાય ાણીથી 
ચારી ળકે ? (47) ભયાયજી દેવાઈ વાથેની લીચીત્ર ભુરાકાત, (50) નીયજા 
બનતન આત્ભા ભાતાના ળયીયભાાં આલત ? (54) ળીષ્મે ગુરના ચભત્કાયનુાં યશસ્મ 
(ર) ખલ્મુાં, (25) છામાળાષ્ડીએ ભભતાના જીલનભાાં ઝેય ઘળ્ુાં, (27) તાાંત્રીક 
ચન્રાસ્લાભીની ભુરાકાત, (57) લીત્ર બસ્ભ ખયલાની ઘટના, (37) શીપ્નટીઝભની 
ધુતથરીરા લગેયે“ આ ઉયાાંત; તયકટ, ઈરભગીયી, છકટ, ચભત્કાય, છઠ્ઠી 
ઈન્રીમના જ્ઞાન, ડકાય તથા ડકાય ઝીરનાય કઈ ચભત્કાયી નશીં !, ફાધા- 
ભાનતા આદી તભાભ પ્રકાયની ગેફી, અરોકીક ઘટનાઓ કે ળક્તીઓના દાલાઓના 
દાથપાળની કીંભતી તથા પે્રયક ફાફત આ વાંગ્રશભાાં લાાંચલા ભે છ;ે જ ેગુજયાતની 
પ્રજાના ભાનવનુાં પ્રદુણ ઘણા પ્રભાણભાાં ઓછુાં કયળે, એલી આળા ની:ળાંક વેલી 
ળકામ. 

ભરતવાક્ય: 
ગુજયાતની આળયે ાાંચવ જટેરી કૉરેજોને આ ુસ્તક બેટ આલાનુાં 

નક્કી કમુ ં છ“ે કૉરેજના વત્ત્તાલાાઓએ કઈ યલાનગી ખચથ ણ ભકરલાન 
નથી. શલે છી ‘જભનાદાવ કટચેા અને લીલેકફુદ્ધીલાદ’ ુસ્તક પ્રગટ થળે- 
યૅળનારીઝભનાાં ુસ્તક વાંુણથ લીનાભુલ્મે આલાની મજના છ:ે વાંકથ કય: ભાનવ 
પ્રદુણ નીલાયણ કેન્ર (જભનાદાવ કટચેા), જોયાલયનગય – 363 020 જીલ્લ: 
વુયેન્રનગય (વોયાષ્ટ ર) ભફાઈર પન: 98981 15976 

અનકુ્રમણીકા 
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ઝનનુન ેજ્ઞાન કદી નલ થામ ! 
 ભાનલીના સ્લભાનનુાં જો કઈ અભાન શમ, ત તે ધભથ છ:ે વત્ કામો 
કયલા ભાટ ેવજ્જન છ ેજ (એભને ધભથની કઈ અનીલામથતા નથી), એ જ યીતે દુષ્કૃત્મ 
કયલા ભાટ ે આ દુનીમાભાાં દુજ થન છ ે (જઓેને ધભથ યકી ળક્ત નથી). યન્તુ જો 
વજ્જનને દુષ્ટ કૃત્મ કયત ફનાલી દેલ શમ, ત વચટ ભાગથ છ,ે તેને ધાભીક ફનાલી 
દ !  

– સ્ટીલન લેનફગથ  
(વત્મળધક વબા- વુયતના ભુખત્ર ‘વત્માન્લેણ’ જાન્મુઆયી, 2010ભાાંથી વાબાય)  
 ભીત્રભાંડીભાાં લાતલાતભાાંથી ચચાથ જાભી કે, ‘ભાણવને બગલાન લીના 
ચારે?’“ ત્માયે, પ્રાયાં બે જ કશી દઉં કે, ઉસ્થીત આસ્તીક ભીત્રએ જ ેદરીર કયી, 
તે કેલ ઝનનુપે્રયીત, વત્ત્લશીન, તકથયશીત, અથથશીન અને એકાંદયે મુગ જુના એકના 
એક ચલીતચલથણ જલેી ફની યશી; કાયણ કે આસ્તીક ાવે કઈ નક્કય દરીર નથી, 
ક્માયેક ત તેઓની ફુદ્ધી જ ઓછી ડતી રાગે છ ેમા ત છતી આાંખ ે ‘ગાાંધાયીાટા’ 
ફાાંધેરા પ્રતીત થામ છ,ે ક્માયેક લી એભની એલી અવત્મ ભાન્મતા ાછનુાં ભુખ્મ 
યીફ શ્રદ્ધા અથાથત્ અાંધશ્રદ્ધા શમ છ.ે  
 ભાય નમ્ર અબીપ્રામ એલ યષ્ણ કે, જો આદીભાનલ ધભથ અને ઈશ્વયની 
કલ્નાજાભાાં પવામ ન શત, ત આજ ે ભાનલલીશ્વભાાં ળાાંતી શત, ફાંધુતા શત 
અન ે ભાનલજાત  વાચી ભુક્તી ણ ભાણતી શત. કાયણ સ્ષ્ટ છ:ે ઓળ યજનીળ 
કશે છ ેતેભ, આજ વુધીભાાં વાંવાયભાાં ાંદયવ જટેરાાં નોંધાત્ર ‘ધભથમુદ્ધ’ થમાાં છ;ે 
નાનાાં છભકરાાં ત લધાયાભાાં ! શકીકત સ્ષ્ટ જ છ ે કે, મુદ્ધનાાં પ્રધાન તથા ભુ 
કાયણ ફે જ યષ્ણાાં છ:ે કાયણ કે લીજ્ઞાને અબુતુલથ, અજોડ, બવ્મ પ્રગતી કયી, 
ભાનલી વભક્ષ વત્મ પ્રસ્તુત કમાં છ,ે અને ફીજુ ાં, દુનીમા આજ ેખુફ નાની ફની ગઈ 
છ;ે એથી એનુાં એક જ અખાંડ યાષ્ટ ર યચી ળકામ, જથેી યાષ્ટ રલાદની વાંકુચીત 
ઝઘડાખય બાલના જ નષ્ટ થામ. વાંઘો, લેયઝેય તથા બેદબાલ આઆ જ 
નાફુદ થઈ જામ; કાયણ કે ધભે ફુલથક રાદરેી પયજીમાત નીતી, વ્મક્તીને ભાટ ે
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વશજ આાંતયીક ગણુર નથી શતી, અને એન ુયાલ એ જ કે, અવ્મલસ્થા, 
અાંધાધુાંધી કે યભખાણ દયભીમાન, બુાંડાાંભાાં બુાંડાાં કૃત્મ આચયનાયા રગબગ ફધા જ 
ળખ્વ ધાભીક શમ છ;ે જઓે ઘય અયાધનેમ સ્લગથદામક ધભથકૃત્મ ગણાલે છ ેમા 
ભાને છ.ે ફીજી ફાજુ, યૅળનારીસ્ટ વાભાજીક નીતીને એક અનીલામથ, શીતકાયી 
નાગયીક પયજ તયીક,ે વાભાજીક ભાનલીની સ્લાબાલીક આચાયવાંશીતા તયીક ે
અનાલે છ,ે છી તક ભતાાં એન બાંગ કયી રેલાની લૃત્ત્તીને ભાટ ેસ્થાન જ નથી 
યશેતુાં“  
 ભાંડીભાાંના એક વભ્મની દરીર ત લી આપરાતુન શતી: તેઓએ 
આની આ જ દરીર કદાચ શજાયભી લાય જાશેયભાાં પગાલીને, બા બાલકને ઠગ્મા 
છ ે અને આજ ે મ તઓેની એ ઠગરીરા ચારુ જ છ.ે તેઓ કશે છ:ે ‚યળીમાન 
વયભુખત્માય સ્તારીન નાસ્તીક શત અને વેક્મુરય શત. તેણે બગલાનને લચ્ચ ે
રાવ્મા લીના જ રાખ્ખ કીવાનની ઠાંડ ે કરેજ ે કતર કયાલી. વામ્મલાદી વભાજ 
વાંુણથ નાસ્તીક અને ધભથયશીત શમ છ“ે  
 એલ જ વેક્મુરય નાસ્તીકતાન ઝાંડ ચીનભાાં ભાઓ ત્વે તુાંગે પયકાવ્મ, 
અન ે વાાંસ્કૃતીક ક્રાાંતીને નાભે અવાંખ્મ ભાણવને લધેયી નાખ્મા. લી, ચીને તીફેટ 
ઉય જ ે અભાનુી દભન ગુજામંુ, એભાાંમ બગલાન ત ક્માાંમ દેખાત નશત“ 
ઈત્માદી“ (આ ભીત્ર વેક્મુરય ળબ્દન અથથ જ વભજતા રાગતા નથી!)  
 નમ્રતાુલથક વત્મ જાશેય કરાં  ક,ે આ ત્રણે દરીર (કે દાખરા) છરના છ,ે 
છતેયીંડી છ ે અને કદાચ આત્ભછરના ણ છ.ે કાયણ કે આ ભીત્ર નાસ્તીકતા 
(એથીઝભ) અને યૅળનારીઝભ લચ્ચેન તાત્ત્લીક અન ેભશત્ત્લન બેદ જ નથી જાણતા. 
સ્તારીનને યૅળનારીસ્ટ ગણલ- એ બાયે શાસ્માસ્દ જુઠાણાં છ.ે ભીત્ર, નાસ્તીકતા 
અથાથત્ કેલ ઈશ્વયન ઈન્કાય એ યૅળનારીઝભ નથી. યૅળનારીસ્ટ અચુક 
નીયીશ્વયલાદી શમ; ણ ફધા જ નાસ્તીક યૅળનારીસ્ટ નથી શતા. યૅળનારીઝભ 
એટરે ત લીલેકફુદ્ધીલાદ, જ્માયે સ્તારીન કે ભાઓનાાં અનેક ઘય દુષ્કૃત્મભાાં કઈ 
લીલેકદૃષ્ટી, વાયાવાયનુાં, ઉચીત- અનુચીતનુાં બાન લયતાતુાં નથી, શતુાં જ નશીં; કાયણ 
એની ાછ વામ્મલાદનુાં ઝનુન જ પે્રયકફ શતુાં. આ ફાફતભાાં ફટરાથન્ડ યવેરે  ફશુ 
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વચટ તથા વત્મભુરક દરીર કયી છ;ે તે કશે છ,ે વલીમેત યળીમાએ તાને ત્માાંથી 
ચારુ ધભથને શાાંકી કાઢ્ય, યાંતુ ત્માાં જ આજ ેવામ્મલાદ એક નલ ધભથ ફની ગમ 
છ!ે આભ, સ્તારીન-ભાઓનાાં શત્માયા ઝનુનને ‘ધાભીક ઝનુન’ જ રેખાલી ળકમ. 
એની  વાથે યૅળનારીઝભને કઈ જ વાંફાંધ નથી.  
 ખયેખય ત, આલી લાશીમાત, અતાકીક દરીરથી કળુાં જ વીદ્ધ થતુાં નથી, 
વીલામ કે બા અને અજ્ઞાન જનને છતેયી ળકામ છ,ે જ ેઆસ્તીકન ભાનબમો 
ધાંધ છ.ે ફાકી કઈ ણ ઝનુની વયભુખત્માયના યાજકીમ-લૈચાયીક શત્માકાાંડભાાં 
આસ્તીકતા-નાસ્તીકતાન ભુદ્દ રેળભાત્ર વાંડલામર શત જ નથી: જભે કે નાસ્તીક 
એલા સ્તારીન-ભાઓએ કત્ર-એ-આભ ચરાલી, ત એ જ યીતે ાકા ઈશ્વયયસ્ત 
આસ્તીક ભાાંધાતાઓએ ણ એલી જ ઘય ભાનલ કતર ચરાલી છ.ે દા.ત. 
નાદીયળાશે જ્માયે દીલ્શીભાાં ક્ત્ર-એ-આભ પયભાલી, ત્માયે તે ાક ભુવરભાન જ 
શત. શીટરય ણ ખ્રીસ્તી ધભથભાાં ભાનનાય આસ્તીક એલ શત્માય વયભુખત્માય 
શત; જણેે રાખ મશુદીઓને બાજીભુાની જભે લાઢી નાાંખ્મા“ ઈસ્લીવનની 
ળરઆતની વદીઓભાાં બાયતલથભાાં ફોદ્ધની કતર કયલાની એક ભટી ઝુાંફેળ 
(ધભથમુદ્ધ) આદયલાભાાં આલેરી. વનાતની આમથ બ્રાષ્ઢણ ધભે, ફોદ્ધને ભાયી ભાયીને મા 
ભાયી નાખીને બાયતભાાંથી બગાડ્યા, વદાંતય કાઢ્યા. વમ્રાટ અળક છી થમેરા 
ળૈલધભી યાજા ુષ્મભીત્ર ળુાંગે (મા અન્મ કઈ એલા યાજલીએ) એલી ઘણા કયેરી 
ક,ે એક ફોદ્ધ વાધુનુાં કાેરુાં ભસ્તક રઈને દયફાયભાાં આલનાયને વ વનાભશયનુાં 
ઈનાભ આલાભાાં આલળે“ આ યીતે તથા અન્મથા દવ શજાય ફોદ્ધ વાધુઓની 
કતર કયલાભાાં આલી.  

એક ભીત્રે લી બગલાન ઈવુના પે્રભધભથન ભશીભા, ધભથની ભશત્ત્તા, 
ગુણલત્ત્તા અને આલશ્મક્તારે  ટાાંક્મ. ત્માયે ભાંડીભાાંથી અન્મ એક યૅળનારીસ્ટ 
ભીત્ર ેઈતીશાવ ટાાંકતા જણાવ્મુાં ક,ે 18ભી–19ભી વદીભાાં એકરા મુયભાાં જ, એક 
રાખ ષ્ડીઓને ડાકણ ઠયાલીને ધભથ-અદારતે જીલતી વગાલી દીધી શતી. એ 
ઉયાાંત, અભુક-તભુકના દેશભાાં વેતાન પ્રલેશ્મ છ;ે જથેી તે ધભથલીયધી લાત કે લતાથલ 
કયે છ;ે એલા આક્ષે વાથે એલા ‘ાી’ ુરને ણ જીલતા જરાલી દેલાભાાં 
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આલતા. દા. ત. ૃ્લી ગ છ ેઅને વુમથ પયતે પયે છ,ે એલુાં વત્મ પ્રતીાદીત કયલા 
ફદર  બુ્રનને જીલત વગાલી ભામો; જ્માયે ગેરેરીમ ય અભાનુી જુરભ 
ગુજાયલાભાાં આવ્મ. ભાટ ે જ જીલતી જરાલી દેલાભાાં આલેરી ફ્રાન્વની લીયાાંગના 
જ્શન ઓપ આકે અાંતીભકાે કાયેરુાં કે, ‘શે પ્રબુ, આ ફધુાં ક્માાં વુધી ?’ અભે 
યૅળનારીસ્ટ ણ અશીં-ઉદગાય કાઢીએ છ ેકે ધભથ અને ઈશ્વયને નાભે આટઆટરા 
અત્માચાય ક્માાં વુધી ? બાયત દેળના ત લી ધભથને નાભે જ બાગરા ડ્યા અને 
ત્માયે ઈતીશાવભાાં અબુતુલથ એલાાં કત્રેઆભ તથા અત્માચાય ગુજમાં“ અને 
આજન આ આતાંકલાદ ણ લી ળુાં છ ે?   

યૅળનારીસ્ટ વ્મક્તી પે્રભબાલ લીશણી, રાગણીળુન્મ શમ છ,ે એલ ણ 
એક કુપ્રચાય ફદઈયાદાથી જોયદાય ચરાલામ છ.ે શકીકત ેત, યૅળનારીઝભન પ્રધાન 

ગુણધભથ જ ભાનલતા છ,ે એટરે  તભાભ ભાનલીમ વાંલેદનનુાં એભાાં સ્લીકૃત સ્થાન છ ે

જ. યીણાભે આસ્તીકની જભે જ, યૅળનારીસ્ટભાાં ણ પ્રકૃતી લલૈીધ્મ, સ્લબાલબેદ 
સ્લાબાલીક જ પ્રલતે: કઈ રાગણીબીન, ઋજુ હૃદમન કભ જન શમ, ત ફીજો 
લી કઠય, ભક્કભ, ભજફુત ભનન યૅળનારીસ્ટ ણ શઈ ળકે, ઈત્માદી. વાલ 
અક્કર લીનાની લાત ત એક વભ્મે એલી કયી ક,ે યૅળનારીસ્ટ તાનાાં વાંતાન પ્રતી 
લાત્વલ્મ-પે્રભ ુય દળાથલી ળકે, વેલી ળકે ?  

અયે, પ્માયા ભીત્ર, જનનીનાાં પે્રભ-રાગણી એ ત પ્રાણી ભાત્રભાાં નૈવગીક 
લૃત્ત્તીબાલ છ.ે એભાાં લી શ્રદ્ધા ક્માાંથી આલી ? સ્થ-વાંકચલળ ચચાથ નથી કયત, 
ણ લાત્વલ્મ, સ્નેશ તથા રાગણીથી વાંતાન ભાટ ે ભયી પીટલા તત્ય એલી 
યૅળનારીસ્ટ ભાતાની શુાં  તભને રફર ભુરાકાત કયાલી ળકુાં, ભારાં  બાલબીનુાં નીભાંત્રણ 
છ ે! એ જ યીતે, દુય કે જુદાાં લવતાાં વાંતાનન નાભચ્ચાય ભાત્ર કાને ડતાાં જ જનેી 
આાંખ પે્રભાશ્રુથી ઉબયાઈ જામ છ,ે અને જણેે વાંતાનના શીત ખાતય સ્લેચ્છાએ જ 
ચુચા અનેકલીધ બગ આપ્મા છ ેઅને શવતે ભોંએ ભુશ્કેરીઓ લેઠી છ;ે એલા એક 
યૅળનારીસ્ટ લૃદ્ધની ભુરાકાત ણ શુાં તભને કયાલી ળકુાં, ત આલજો !  

 
 



http://govindmaru.wordpress.com  Page 19 

 

ભરતવાક્ય 

 પે્રભ તથા જ્ઞાને ભને ઉંચે ગગનલીશાય કયાવ્મ છ;ે જ્માયે દમા-કરણા 
શાંભેળાાં ભન ેાછ ૃ્લી ય ખેંચી રાલી છ.ે વયભુખત્માયના અત્માચાયન બગ 
ફનતા ભાનલીઓના; એકાકી લૃદ્ધના અને દુ:ખીમાયાાં ફાકના લેદનાબમાથ 
આતથનાદ ભન ેવાંબામ છ.ે શુાં  તેઓની ીડા દુય કયલા ઝાંખુાં છુાં, ણ એ ભાયા ગજા 
ફશાયનુાં કામથ છ,ે અને એથી શુાં ણ દુ:ખી છુાં“     

–ફટરાથન્ડ યવેર 
 (લીશ્વના ઉત્ત્તભત્ત્તભ યૅળનારીસ્ટ એલા ફટરાથન્ડ યવેરના ઋજુ શૈમાની 
ભાનલીમ કરણાન આ આતથનાદ છ;ે જ ેતેભની આત્ભકથાભાાંથી, અત્ર ેકલે સ્ભૃતી 
આધાયે ટાાંક્મ છ.ે જો કે ઘણા ખયા ળબ્દ વશીત ભુન બાલાથથ ફયાફય આ 
પ્રભાણે છ“ે.ય.ા.) 

 

♦ 
અનકુ્રમણીકા 
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04-2010-04-23 

BIG BANG and GOD – A PARTICLE 
 As children tremble and fear everything in the blind 
darkness, so we in the light sometimes fear, what is no more 
to be feared than the things, children in the dark hold in 
terror. 

LUCRETIUS (Roman poet, 60 B.C.) 

આ બ્રષ્ઢાાંડની આ પ્રકાયની ઉત્ત્તી તથા યચના ભશાલીસ્પટ (Big Bang) 
દ્વાયા થઈ છ.ે આ ઘટના એટરે અનાદી – અવીભ એલા અલકાળભાાં (Space) 
વલથવ્માી ઉજાથભાાંથી વજાથમેરા દાથથના એક વુલીયાટ લાદનુાં તેના જ 
ગુરત્લાકથણના યીણાભે વાંકચાઈને, છી પ્રચાંડ ધડાકા વાથે પાટી ડલુાં તે 
ભશાલીસ્પટ, અને એ છી અલકાળભાાં ચભેય પાંગામેરા પ્રસ્તુત રવ્મના નાના 
ભટા રચાઓભાાંથી યચામેરા ીંડ એ જ અગણીત તાયક, ગ્રશ આદી તથા તેના 
લડ ેખચીત કે ખીચખીચ એલુાં આજનુાં લીશ્વ. આ રચાઓ લી પ્રકાાંડ ઉષ્ણતાભાન ે
વગતા, અને નીષ્ક્રીમતા(inertia)ના નીમભ ભુજફ અલીયાભ બાગ્મે જ થતા એલા 
ીંડ શતા (તાયક) દા.ત. આણ વુમથ; જણેે તાના ગુરત્લફે લી નાના ીંડન ે
કડી રીધા; જઓે કેન્રત્માગી તથા કેન્રગાભી ફને લળ થઈ, ચક્કવ સ્થાને થાંબી 
ગમા અને એ વાથે ેરા ભટા ીંડની આવાવ ભ્રભણ કયલા રાગ્મા. દા.ત. 
આણી ૃ્લી. આભ વુમથભાાઓ યચાઈ. આજ ે બ્રષ્ઢાાંડભાાં અફજોના અફજો 
તાયકીંડ છ.ે દા.ત. કેલ આણા એક જ ‘તાયાલીશ્વ’(Galaxy)ભાાં આળયે વ 
અફજ તાયાઓ ઝશી કે ઝફુકી યષ્ણા છ.ે આલી ત ાછી વ અફજ 
ગેરેક્વીઓમ છ ે! 
 શલે આ ત એક વીદ્ધાાંત ભાત્ર શત; કાયણ કે કારગણના ભુજફ, ત ે
આળયે ાંદય અફજ લો ુલે પાટરે. જો કે આ બ્રષ્ઢાાંડની લતથભાન ગતીલીધી જોતાાં, 
એની ઉત્ત્તી ફાફતે આ જ વીદ્ધાાંત વાંુણથ ફાંધફેવત થામ છ,ે એટરે લીજ્ઞાનીઓ 
દ્વાયા એકાંદયે વાલથત્રીક યીતે ત ેસ્લીકાયામેર. તેભ છતાાં, આલા કઈ ણ પ્રમગ દ્વાયા 
વીદ્ધ નશીં એલા તાકીક વીદ્ધાાંતની ાકી કવટી કમાથ લીના જો ચુ અને નીષ્ક્રીમ 
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(શ્રદ્ધાુલથક ધભથની જભે જ ત !) ફેવી યશે ત છી એ લીજ્ઞાન (Science) ળાનુાં ? 
એટરે શભણાાં જ લીજ્ઞાનીઓએ, ળક્મ તેટરા નાના ામા ઉય,  આ ૃ્લી ય જ 
‘ફીગ ફેંગ’ ન પ્રમગ કમો. જનેા પ્રથભ તફક્કાભાાં તેઓ નીલીધ્ને વપ થમા છ.ે 
ભાનલજાત ભાટ ે આ પ્રખય ુરાથથની, કશેલાતા ઈશ્વયને ડકાયતી એલી 
આત્ભગોયલની ઘટના ફની યશે છ.ે જો આસ્તીકને એક લૈજ્ઞાનીક વીદ્ધાાંત મથાથથ 
વભજામ, ત પ્રતીતી થઈ જ જામ ક,ે આભાાં ઈશ્વયનુાં કઈ કતૃથત્લ કે સ્થાન જ ન શઈ 
ળકે. એ વીદ્ધાાંત એલ છ ેકે, જભે સ્થીય (જડ) દાથથ એની ભેે ગતી કયી ળકતા 
નથી, તેભ ગતીભાન જડ દાથથ કઈ અલયધક ઉજાથની ભદદ લીના આઆ થાંબી 
ળકત જ નથી. આ જ વીદ્ધાાંતલળ છલે્લાાં 14–15 અફજ લોથી આ બ્રષ્ઢાાંડ ભુથી 

પ્રાપ્ત એલી ઉજાથફે અલીયાભે ગતી કયી યષ્ણુાં છ.ે એટરે કે, expanding 

universe !  
 યન્તુ અાંધશ્રદ્ધાુ આસ્તીક ેરાાં અાંધકાયભાાં અકાયણ જ ધુ્રજતાાં 
ફાકની જભે, બ્રષ્ઢાાંડની આલી ઉત્ત્તી તથા ગતીભાાંમ  ઈશ્વયનુાં કતૃથત્લ જુએ છ ે! 
શલે મગાનુમગે ફન્મુાં છ ેએલુાં કે, બ્રષ્ઢાાંડની ખયેખય ઉત્ત્તી લખતે જ ેએક કણ 
(Particle) ખુફ વક્રીમ શત, તે આ પ્રમગથી પ્રાપ્ત થઈ ળક્મ નથી. ભાયા ખ્મારથી 
આ કણ તે ફવન કે શેડરન; જ ેકલાકથના યગડાભાાંથી ફનતા બાયે કણ (Heavy 
particle) છ,ે જ ેએલા લીયર છ ેકે , એક અફજ પટનની યચનાને યીણાભે પક્ત 
એક શેડરનનુાં વજ થન થામ છ.ે લી એ કણની ગતીલીધીમ ઘણી અનીશ્વીત શમ છ;ે 

જથેી લીજ્ઞાનીઓએ એને ‘God Particle’ (ઈશ્વયીમ કણ) એલુાં નાભ આપ્મુાં છ.ે 

ફવ, અતાકીક આસ્તીક ત થમ ખળુખુળાર ! તેઓભાાંના કેટરાકે ત એટરી શદ ે
રખી ભામંુ ક,ે લીજ્ઞાને આખયે ત ઈશ્વયને માદ કયલ જ ડ્ય ! ઈશ્વયની ઈચ્છા 
લીના એક ાાંદડુાંમ શારી ળકતુાં નથી !’“ ઈત્માદી આણે ભાટ ેએક જાણલા જલેી 
શકીકત: બાયતીમ લીજ્ઞાની વત્મેન્ર ફઝના નાભ યથી ચક્કવ કણન ે ‘ફવન’ 
એલુાં નાભ આલાભાાં આવ્મુાં છ.ે  
 આસ્તીક મા શ્રદ્ધાુઓ રાાંફ તેભ જ તકથળાષ્ડીમ લીચાય કયી ળકતા જ 
નથી; યીણાભે તેઓ આવાવની મા લીશ્વની ુણથ યીસ્થીતીનુાં નીયીક્ષણ કયી, 
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સ્લસ્થ અને તટસ્થ ચીત્તે વત્મ તાયલી ક ે ાભી ળકતા નથી. તેઓ પક્ત તાની 
ભાન્મતાની તયપેણભાાં શમ એલા ફેચાય દાખરા ઉતાલ,ે આડધેડ ઉાડી રે છ,ે 
અને એની ભદદથી  તાની અતાકીક, અલૈજ્ઞાનીક ક ેઅવત્મ ભાન્મતાને વભથીત 
કયી, એને વનાતન વત્મ તયીકે ઘુવાડી દેલા ભથે છ.ે જો કે લીજ્ઞાન ત વત્મ-
આધાયીત શઈ, ુણથ ફલાન ક્ષેત્ર છ;ે એથી એલી અધકચયી ભાન્મતાઓને તાના 
ક્ષેત્રભાાંથી ત ેતત્કા શાાંકી જ કાઢ ેછ.ે દા. ત. ‘ફીગ ફેંગ’ ના આ વપ પ્રમગભાાં 
લીજ્ઞાનીઓએ કમાાંમ ઈશ્વયના દળથન કમાથ જ નથી. શા, જો કે કેટરાક લીદ્વાન 
લીજ્ઞાનીઓમ આસ્તીક છ ેખયા; યાંતુ આજ ેઅશીં એ રકની પ્રસ્તુત નીફથતા ક ે
ભમાથદાની ચચાથ અપ્રસ્તુત શઈ, અધ્માશાય જ યાખીએ ! 
 શલે આલા રેખક – ચીંતકની ટુાંકી તથા એકાાંગી દૃષ્ટીએ વત્મને ાંથે 
લાલાના ળુબ આળમથી થડી એલી વત્મ – ફનેર ઘટનાઓના દાખરા ટાાંકીએ ક ે
જ ે જાણતાાં સ્લાબાલીક જ પ્રશ્ન થામ કે, ‘ઈશ્વય આલ કલે?’ જો ઈશ્વય વલથ 
ળક્તીભાન શમ, ત આલુાં કેભ ફની ળક?ે ભતરફ કે, જઓેએ ‘ફીગ ફેંગ’ ના 
વપ પ્રમગ છતાાં એભ તાયવ્મુાં કે, ઈશ્વયની ઈચ્છા લીના એક ાાંદડુાંમ શારી ળકતુાં 
નથી. એ રકએ જો અખફાયભાાં પ્રગટરેા, એ એક જ દીલવે ફનરેી ઘટનાઓના 
વભાચાયને ગાંબીયતાથી ધ્માનભાાં રીધા શત, અને તટસ્થાુલથક ભનભન પ્રશ્ન કમો 
શત કે, જો ઈશ્વયની ઈચ્છા લીના એક ાાંદડુાંમ શારી ળકતુાં ન શમ, ત ળુાં આલી 
ફધી બમાંકય, ાળલી, યાક્ષવી ઘટનાઓ આ વાંવાયભાાં અલાયનલાય ફન્મા જ કયે છ;ે 
એ ઈશ્વયની ઈચ્છાથી જ, એના વભથથનથી જ ફનતી શલી જોઈએ ને ? અને જો 
એભ જ શમ ત, અચુક ળાંકા જાગે કે ળુાં ઈશ્વય આલ ખયાફ કે નીફથ, જ ેઆલી 
ા-ઘટનાઓન ેઅટકાલી ળકત નથી મા એન કદાચ વભથથક શલાથી અટકાલત 
નથી ? અથલા ત છી ઈશ્વય જલેુાં કઈ વલથળક્તીભાન, વલથવાંચારક તત્લ જ 
નથી“.. ફરક,ે અશીં ત કેલ ફન જ વીદ્ધાાંત પ્રલતે છ ે?“  

ત ચાર, શલે તે જ દીલવે ફનેરી આ પ્રવીદ્ધ થમેરી બમાનક, 
અનીશ્વયીમ ઘટનાઓને ટુાંકભાાં જ ગણાલીએ: (1) યળીમાભાાં આત્ભઘાતી શુભરા: 12 
નાભૃત્મ ુ(2) અપઘાનભાાં લધુ શુભરા થલાની બાયતીમને દશેળત (3) દાાંડી ગાભે વાત 
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લથની ફાકી વાથે ફદકાભ કયી નયાધભએ એને તયછડી ભુકી (4) છુટાછડેા થઈ 
જતાાં,  મુલાને કટથભાાં જ ઝેય ી રીધુાં (5) ઉન ાટીમા નજીક કીળયી ય ફત્કાય 
(6) ત્નીની શત્મા કયનાય તીએ ઝેયી દલા ી રઈ આત્ભશત્મા કયી (7) વચીનભાાં 
યીણીતાએ ગે પાાંવ ખાઈ જીલનન અાંત આણ્મ (8) અભદાલાદભાાં શાઈપ્રપાઈર 
વેક્વ યેકેટ“. લગેયે, લગેયે ! યાંતુ આ ત ભુખ્મત્લે ગુજયાતની, લીળેત: દક્ષીણ 
ગુજયાતની જ એક દીલવની દુઘથટનાઓ છ ે ત જયા લીચાય કય, કેલા કેલા 
બમાલશ, આઘાતજનક આ ઘૃણાસ્દ ફનાલ ફનતા શળે ! ત્માયે  ઈશ્વયની ઈચ્છા 
લીના એક  ાાંદડુાંમ શારતુાં નથી- એલી કટ્ટય ભાન્મતાઓન છી ળ અથથ કયલ ? 
લધુભાાં, બુકાંન તીવ્ર આાંચક, રાખનાાં ભત, પ્રચાંડ લાલાઝડાથી જાનભારની ખાના 
ખયાફી, જલારાભુખીન લીસ્પટ મા ત્વુનાભીથી વ્માક તાયાજી તથા વાંખ્માફાંધ ભત 
– આલુાં ફધુાં કેભ અનીમાંત્રીત ફન્મા જ કયે છ,ે જો ઉય કઈ કૃાુ, વલથળક્તીભાન 
તાયણશાય, વાલથત્રીક વાંચારન, નીમાંત્રણ કયત ફેઠ શમ ત ?“.. 
 તા. ક. ઈશ્વયીમ કણ અથલા શેડરન આદી લીમે, જો ભાયી કળી બુર થતી 
શમ ત, લીજ્ઞાનલીદ લધુ પ્રકાળ ાડ ેએલી લીનન્તી ! 

ભરતવાક્ય 

(1) A credulous mind finds most delight in believing strange, 
things, and the stranger they are, the easier they pass with him, but he 
never regards those that are plain and feasible, for every man can 
believe such. 

–SAMUEL BUTLER 
(2) આ બ્રષ્ઢાાંડની યચના લખતે જો ઈશ્વયે ભને ુછ્ુાં શત ત શુાં  કેટરાાંક 

ખુફ ભશત્લનાાં વુચન કયી ળક્મ શત. 
–આલ્પન્ઝ (સ્ેનન યાજા) 

અનકુ્રમણીકા 
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. . . . . આનાંદ ધાભ અને શુાં 
 જ ેલૃદ્ધ પ્રત્મે તેભના સ્લજનને પે્રભ અને આદય શમ, એને શુાં  તે લૃદ્ધની 
ભટી વીદ્ધી ભાનુાં છુાં. વભાજભાાં એલા બાગ્મળાી લૃદ્ધની વાંખ્મા ઓછી જ છ.ે  
(શ્રી. દીનેળ ાંચાર એભના ‘તનકતાયા’ ળીથકધાયી વત્ત્લળીર ચીંતનગ્રાંથ (પ્રકાળક: 
ગુજ થય ગ્રાંથયત્ન કામાથરમ, યતનનાકા વાભે, ગાાંધી યડ, અભદાલાદ-380001 – 
પન: 079-22144663. ઈ-ભેઈર: goorjar@yahoo.com)ભાાંથી વાબાય ! ) 
 

♦●♦ 
 

 દીનેળબાઈ, શુાં  એલ જ એક બાગ્મળાી લૃદ્ધ છુાં. આજકાર શુાં         
‘શ્રી. બાયતીભૈમા આનન્દધાભ’ લેવ-ુવુયત ખાતે લૃદ્ધાશ્રભભાાં યશેલા આલી ગમ છુાં. જ ે
ભાયાાં વન્તાનને ભુદ્દરેમ ભાંજુય નથી; યન્તુ લાચકભીત્ર ત જાણે જ છ ેક,ે શુાં  લૃદ્ધના 
લૃદ્ધાશ્રભ નીલાવન ‘વુધાયક’ તયપદાય છુાં. લીચાયળ, નીયીક્ષણ કયળ, ત પ્રતીતી 
થળે કે આણી કેટરીક પ્રાચીન કે યમ્યાગત વ્મલસ્થાઓ આજ ેકારલીવાંગત ફની 
ચુકી શઈ, તદનુવાય યીલતથન ન સ્લીકાયતા જન ભાટ ેતે દુ:ખદામક ફની યશી છ.ે 
એક ભીત્ર યજ વાાંજ ેભતા, ત્માયે તાની ીડા તથા અનુચીત અલસ્થાની વભસ્મા 
વ્મક્ત કયતાાં, તેઓની આાંખ બીની થઈ જતી. લૃદ્ધાલસ્થા કલેી નીદથમ તથા નીભથભ 
કુદયતી વજા છ ે! એ ત્રાટકે છ;ે ત્માયે વીંશ જલેા વભથથ ુર ણ ાાંજયાની 
ઉેક્ષીત, લવુકી ગમેરી ગામ જલેા ગયીફડાાં અને યાધીન ફની યશે છ.ે ેરા ભીત્રન ે
ફે ુત્ર છ.ે એ દીકયાઓએ ભીરકતની જભે ફાનીમ એલી લશેંચણી કયી રીધી છ ે
કે છ ભશીના ભટાને ત્માાં અને છ ભશીના ભાટ ેનાનાના ભાન ન ભાન એલા ભશેભાન ! 
એભાાં છ ભશીના ઉય એક કરાકનીમ છુટછાટ ન ચારે- ળયત એટરે ાકી ળયત ! 
શુાં  ઓખત નથી, ણ ુત્રલધઓુ નીમભારનની ચુસ્ત આગ્રશી શળે“! 
 વાયાાંળ એ જ કે, એભાાં ુત્ર કે ુત્રલધુઓન કઈ લાાંક જ નથી. આણી 
ુયાણી કશેલાતી ઉભદા અને બર એલી વાંમુક્ત કુટુાંફની બાયતીમ યમ્યાને 
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કારગ્રસ્ત ભાનીને, કારલીવાંગત વભજીને તીરાાંજરી આલાન વભમ ાકી ગમ છ.ે 
શલે લૃદ્ધ લડીર મુલાન વાંતાનને ભાથે ડી, ડ્યાાં  યશે એલી મજના આધુનીક 
આથીક-કોટમુ્ફીક વ્મલસ્થાભાાં વયતાથી કે ળાન્તીથી ચારી ળકે તેભ જ નથી, ત 
‘આનન્દથી’ ત કલ્ીમ કેભ ળકામ ?  શા, ખુફ જ ધનીક ગૃશસ્થ કુટમુ્ફ શમ અને 
દયેક વભ્મને તતાની વલથથા સ્લતાંત્ર જીલનવ્મલસ્થા ભી ળકતી શમ ત લૃદ્ધ 
લડીર બરે તઓેને પાલામેરા અરગ ખાંડભાાં મથેચ્છ યશેતાાં ! એમ એક પ્રકાયન 
લૃદ્ધાશ્રભ જ ગણામ ને ? લૃદ્ધનાાં સ્લબાલની તથા વદ્દલતથનની ચચાથ અત્રે કયત નથી. 
આણા ઉત્તભ ચીન્તક કટાયરેખક શ્રી. દીનેળ ાાંચાર ે એ લીગતે ચચી છ.ે 
‘તનકતાયા’ભાાં જ એલા ત્રણચાય વયવ રેખ છ.ે 
 ફયાફય અશીં જ, જ ેઅબીનલ ભશત્ત્લન પ્રશ્ન ઉદ્દબલે છ ેતે લૃદ્ધાશ્રભન: 
શુાં ભજફુતણે ભાનુાં છુાં ક,ે વમ્ુણથ નીલતૃ્ત લડીરએ વન્તાનનાાં ઘય–કુટમુ્ફ છડી, 
લૃદ્ધાશ્રભભાાં ચાલ્મા જલુાં જ જોઈએ. આણ વભાજ ળયભાળયભી તથા રકાલાદનાાં 
જયીુયાણાાં બમળાંકાથી દમ્બી ફની ગમ છ.ે ભાફાને વાથે યાખલાનુાં ગભતુાં નથી, 
‘ગભતુાં નથી’ – એ કયતાાં એભ જ કશેલુાં જોઈએ કે ‘પાલતુાં નથી’, ત વન્તાનન જ 
કઈ ભટ દ છ ે એલુાં તાયણ એભાાંથી નશીં કાઢલુાં: ઘયભાાં લીજીક ભીક્વય–
ગ્રાઈન્ડય ભળીન લવાવ્માાં છી, નકાભ ડરે ્થયન ભટ ખર ગભાાં અથડામા 
કયત શમ એ કને ગભે ? આ ઉભાને દ્વીઅથી ણ વભજી ળકામ: કેટરાક લડીર 
લી ખયેખય ‘ખર’ ણ શમ છ.ે 
 શલે વોથી ભટ પ્રશ્ન ઉદબલે છ ે તે લમલૃદ્ધ લડીરનાાં સ્લભાન અન ે
ગોયલન. વન્તાન અને સ્લજન વોને ઘયડાાં ભાતાીતા કે દાદાદાદી ભાટ ેઆદય 
તથા આત્ભીમતાબમો સ્નેશ શલ ઘટ,ે અન્મથા યીસ્થીતી બાયે કષ્ટકાયક ફની યશે 
છ.ે અશીં ‘આદય’ને ફદરે શુાં  ‘વભાદય’ ળબ્દ પ્રમજલાનુાં લધુ વન્દ કરાં : યીસ્ેક્ટ 
નશીં, ણ યેલયન્વ. યન્તુ ‘શલ ઘટ’ે એલ ઔચીત્મદળથક ળબ્દપ્રમગ કયીન,ે શુાં 
વભગ્ર જલાફદાયી વન્તાન ય નાખી દેલા જયામ ઈચ્છત નથી. લડીરએ ણ 
તાનુાં ગોયલ જલામ અન ેવન્તાન–સ્લજનભાાં વભાદય કેલલ જ જોઈએ; જનેી 
આલી એક જ (નેશરજીના) ળબ્દભાાં: રીવી ઓપ નન–ઈન્ટયપીમન્વ. 
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 શલે જ ે લધુ ગમ્બીય પ્રશ્ન ઉદ્ બલે છ ે તે લી એ કે, ળુાં લૃદ્ધાશ્રભભાાં 
લડીર–લમસ્કનાાં ગોયલ-વભાદય જલામ છ ે ખયાાં? ‘આશ્રભ’ ળબ્દ જ આણા 

વાંવાયભાાં જયા અણગભતા કે ફન્ધનકતાથ વન્દબથન વુચક ફની ગમ છ.ે ત્માયે શુાં  જ ે

આશ્રભભાાં શાર યશેલા આવ્મ છુાં, એ આશ્રભ ભાટ ેવાથીભીત્ર શ્રી. કાતીક દેવાઈના 
જ ળબ્દ ટાાંકુાં ત, ‘આલ આશ્રભ તભને ગુજયાતભાાં બાગ્મે જ ફીજો જોલા ભળે !’ 
આ લૃદ્ધાશ્રભ એ જ કે શલે શુાંમ જને નીલાવી છુાં ત,ે ‘શ્રી. બાયતીભૈમા આનન્દધાભ’– 
આણા વુયતભાાં જ લેવુ ખાતે આલરે, અમ્ફીકા નીકતેનના લીખ્માત ભન્દીય દ્વાયા 
વાંચારીત લૃદ્ધાશ્રભ. પ્રાયમ્બે જ કશી દઉં કે, અશીં અભાયાાં ગોયલ તથા વભાદય પ્રામ: 
વમ્ુણથ યીતે જલામ છ.ે લધુભાાં અશીં કઈ ફીનજરયી ફન્ધન, નીમન્ત્રણ, 
ભમાથદાઓ કે કભથકાાંડના ભી્મા લીધીઓ (પ્રાથથના–ુજન જલેા) રાદલાભાાં આલતા 
નથી, ભાટ ેજ કાતીક દેવાઈ જલેા જુના નીલાવીઓ અને અભાયા જલેા નલદીત 
પ્રવન્ન પ્રવન્ન છ.ે 
 એક ધાભીક વાંસ્થાની, પ્રતીષ્ઠીત ભન્દીય અમ્ફીકા નીકેતનની જ ળાખા 
શલા છતાાંમ, આ બાયતીભૈમા આનન્દધાભ–લૃદ્ધાશ્રભભાાં કઈ ધાભીક દફાણ કે ફજ 
ફીરકુર રાદલાભાાં આવ્મ નથી, એ અબીગભ અન્મ લૃદ્ધાશ્રભએ ખયેખય જ 
અનુવયલા જલે છ.ે  લીલીધ લીચાયના વલથ લૃદ્ધ ભાટ ેવમ્ુણથ યીતપે્રયક એલી આ 
વ્મલસ્થા ફદર વઘ મળ, ુણથ ધન્મલાદ વાંચારક- વુત્રધાયકને, લીળેત: ભૈમાના 
વુુત્ર શ્રી. બયતબાઈ તથા વો. ચન્રીકાફશેનન ેઅને વ્મલસ્થાક શ્રી. દીરીબાઈ 
વરાંકીન ેપાે જામ છ.ે 
 ભાયી જાણ ભુજફ, શ્રી બયતબાઈ રગબગ યજ અશીં આલે છ;ે યન્ત ુ
તેઓએ ક્માયેમ આશ્રભ–લાવીઓની જીલનચમાથભાાં અધીકાયી–બાલ ે રેળભાત્રેમ 
દખરગીયી કયી શમ એલુાં ફન્મુાં નથી, અને દીરીબાઈની ત પ્રળાંવા જટેરી કયીએ 
તેટરી ઓછી જ: અભાયી પ્રત્મકે જરયીમાતને તઓે ુયી વશાનુબુતી તથા વભાદયથી 
વાાંબે જ, અને ત્લયાથી તે ળક્મ તભાભ યીતે ુણથ કયે. દા.ત. દયયજ લશેરી વલાયે 
ત્રણ–ચાય લાગ્મે રેખન ભાટ ેશુાં  ઉઠુ ાં ત્માયે ભાયે ચા જોઈએ, ત એમ શાજય ! ક્માયેમ 
અભાયાાં ગોયલ–સ્લભાન ખાંડીત થામ એલ એકેમ ઉદ્ ગાય નશીં. લધુભાાં લી અભાયાાં 
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વેલાથી વાથીઓ  કકીરાફશેન, યીંકુબાઈ તથા શાંવાફશેન ત જાણે અભે ઘયનાાં જ 
‘વાચ્ચા’ લડીર શઈએ, એટરી ફધી આત્ભીમતાથી અભાયી વમ્બા યાખે છ,ે એ 
આ આશ્રભની જ લીળીષ્ટતા ગણાલલી જોઈએ. કાયણ કે શુાં  અન્મ આશ્રભભાાં ણ 
યશી આવ્મ છુાં. વેલકન વ્મલશાય વાભાન્મત: કાભથી છટકલાન અને ક્લચીત્ 
તુચ્છકાયનમ અનુબલલા ભે ! અને છલે્લે એક લીસ્ભમકાયક શકીકત ણ જાશેય 
કયી રઉં: ગુજયાતી યાંગબુભીન વીંશ શ્રી. પ્રતા ઓઝા ણ આ જ લૃદ્ધાશ્રભભાાં 
ભાયી વાભે જ યશે છ ે! અને અભારાં  જ ેકાાંઈ ‘લીળેત્લ’ છ ેએનીમ અશીં મથચીત 
નોંધ રલેામ છ“ે. અને છલે્લે, આલી વાંસ્થાઓ તથા ળાાઓભાાં થતી વભુશપ્રાથથના 
લીળે ફે ળબ્દ રખીને લીયભુાં: કઈ ણ વાંસ્થાભાાં પયજીમાત વભુશપ્રાથથના કયાલલી, 
એ વ્મક્તીસ્લાતાંત્ર્મનુાં કુ્રય ખાંડન જ વીદ્ધ થામ. કાયણ કે દયેક વ્મક્તીના લીચાય-
ભાન્મતાઓ બીન્નબીન્ન શમ; જ્માયે વમ્ફન્ધીત વાંસ્થાભાાં તેના સ્થાક-વાંચારકના 
વામ્પ્રદામીક વીદ્ધાન્ત-ભાન્મતાઓ ભુજફના આચાય, નીમભ રાદલાભાાં આલે, જ ે
વાંસ્થાની ળબા નશીં; યન્તુ વાંકુચીત ક્ષતી જ ગણલી યશી. તેભાાંમ  લૃદ્ધ ઉય 
પયજીમાત વ્મલશાય-નીમન્ત્રણ રાદલાાં, એ ત તેઓનાાં સ્લભાન-ગોયલન બાંગ જ ફની 
યશે. 

–દીનેળ ાાંચાર (‘તનકતાયા’ભાાંથી વાબાય !)  

ભરતવાક્ય 

 ઉત્તભ ત એ જ કે, દીનપ્રતીદીન લધ્મે જતા આત્ભશત્માના ફનાલને 
રક્ષ્મભાાં રઈ, સ્લેચ્છાભૃત્મુ (સ્મુવાઈડ) અને દમાભૃત્મુ (ભવીકીરીંગ) જલેી કાનુની 
વુલીધાઓ લીળે વભાજળાષ્ડીઓએ લીચાયલુાં જોઈએ. ભાણવ વુખભાાં વાયી  યીત ે
જીલી ળક,ે ત દુ:ખભાાં કષ્ટ (ીડા) લીના ભયી ળક,ે એલી વ્મલસ્થા કામદવેય કયલી, 
એ ણ (જીલનના) વુખન જ એક પ્રકાય રેખામ. જીલતાાં જીલતાાં ભાણવને કદીક 
ભૃત્મુનીમ જરય ડી જતી શમ છ.ે આભ, ભૃત્મુમ જીલનજરયીમાતની ચીજલસ્તુ જ 
ફની યશે છ.ે 

અનકુ્રમણીકા 
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‘CULTURE CAN KILL’ 
It’s a sad, sad, sad story of a mad, mad, mad World ! 

– S. Subodh 
(શ્રી. વુફધ ળાશ રીખીત નેત્રદીક ુસ્તક‘Culture can Kill’ભાાંથી વાબાય !) 

 તાને લીદ્વાન, લીચાયક કે રેખક વુધ્ધાાં નશીં ગણાલતા, એલા આ 
અભેયીકા નીલાવી વાદા; છતાાં વચીંત તથા વજાગ એલા રેખક શ્રી. વુફધ ળાશને 
અભેયીકાભાાં ભલાન રશાલ ભેં એક કયતાાં લધુ લાય ભેવ્મ અને ભાણ્મ. ઉય 
જણાલી એલી કઈ ણ ભટી  કે અગ્રણી શસ્તીન દાલ નશીં કયનાય એલા 
વુફધબાઈ ખયેખય  બાયતીમ વાંસ્કૃતીનાાં તદન્તગથત દુણ અને જોખભના પ્રકાાંડ 
ાંડીત છ.ે જાણલા ભુજફ બાયતીમ વાંસ્કૃતી-વાંસ્કાયના લીગતે તથા ૃથક્કયણાત્ભક 
અભ્માવ કયલા તેઓ ખાસ્વાાં ફાય-ાંદય લથ બાયત આલી, ભીળનયી ધગળથી 
આખા દેળભાાં વાંસ્કૃતીન ઉંડ અભ્માવ કયતાાં યખડ્યા છ ેઅને એક અબીનલ તથા 
લેધક, ત વાથે વાથે વત્મભુરક તાયણ કાઢુ્યાં છ ેકે, બાયતીમ વાંસ્કૃતીના જયીુયાણાાં 
અને ઘણે અાંળે લીકૃત થમેરાાં તત્ત્લ–વત્ત્લએ બાયતીમ પ્રજાન લીનાળ નતમો છ,ે 
એને ુયાાં એક શજાય લથ જુલ્ભી, ળણખય તથા લચભાાં લચભાાં લી, કઈક વાયા 
એલા લીદેળી આક્રભકની ગરુાભી યાખી છ,ે જ ે ગુરાભીએ આ યાષ્ટ રન તભાભ 
વાત્ત્લીક જુસ્વ શણી નાખ્મ, એને વાલ વાંકુચીત જીલનલાુાં ફનાલી દીધુાં, જને ે
યીણાભે એનાાં અનેક ઉત્તભ તત્ત્લ લીકૃત  થમાાં. અને છકે 1947ભાાં વાલ દીન, શીન 
તથા તીત અલસ્થાભાાં આણે આઝાદ થમા“ ત્માયે ઉત્તભ તક શતી ુનરત્થાનની, 
આણે આણી ગત બવ્મતા તથા ઉચ્ચતા (The glory that was Bharat)નુાં 
વ્મલસ્થીત, દૃષ્ટીુલથકનુાં ુનરત્થાન વાધીને, ુન: એક ભશાન યાષ્ટ ર ફની ળક્મા શત. 
મુયભાાં આળયે ાાંચવ લથ ુલે, પ્રજાએ સ્લમભેલ વભજથી તથા ુયા જોસ્વાથી 
તાના યાષ્ટ રનુાં નલત્થાન (યેનેવાાં) વીદ્ધ કમું. ગ્રીક તથા યભન વાંસ્કૃતીનાાં ઉત્તભ 
તત્ત્લ–વત્ત્લને ુન: વજીલન ફનાલી લતથભાન જીલનભાાં આભે જ કમાં. એલ ભ્રભ 
પેરાલલાભાાં આલે છ ે ક,ે ગ્રીક તથા યભન વાંસ્કૃતીઓ (બાયતીમ વીલામની તભાભ 
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વાંસ્કૃતીઓ) નાળ ાભી. યન્તુ રેખક ુછ ે છ ે કે, કણે કષ્ણુાં કે ગ્રીક અને યભન 
વાંસ્કૃતીઓ નાળ ાભી છ ે ? ના, આજમે એ જીલાંત છ:ે એયીસ્ટટર અને પ્રેટ 
આજમે મુયીમ વાંસ્કૃતીને જોયદાય પે્રયણા-પ્રત્વાશન આી યષ્ણા છ,ે આકીભીડીવ, 
વપક્રીવ કે ામથાગયવ આજમે એટરાાં જ જીલાંત છ.ે શજી આજમે બાયતના 
તફીફ તાનાાં દલાખાનાભાાં ગ્રીવના આદ્ય લૈદયાજ શીક્રટેીવના ઉદેળ–આદેળ 
લાક્મ ટાાંકે છ ેઅને દીલારે ટાાંગે છ.ે શા, વાંસ્કૃતી ટકી; ણ ધભથ ફદરાઈ ગમ ! 
જ્માયે બાયતની લીળીષ્ટતા એ છ ે ક,ે છલે્લાાં ાાંચેક શજાય લથથી લૈદીક ધભથ ણ 
જીલાંત યષ્ણ છ.ે યાંતુ ‘યેનેવાાં’ અને રઢીચુસ્તતા લચ્ચે ામાન અને બમાલશ બેદ છ.ે 
ચચીર કશેત, ‘જો બુતકાનું ન્મામી ભુલમાંકન લતષભાનને ધોયણે જ કયતાં યશીળંુ, તો 
બાલીનું વત્માનાળ જ લી જળ,ે વભજી રો !’ શજી આજમે લી આણે લતથભાન 
મુગ તથા વાંસ્કૃતીનુાં ન્મામીકયણ (જજભેન્ટ) બુતકાના ભાદાંડથી જ કયતા યશીએ 
છીએ, જ ે આણી વલાંગી ફયફાદીનુાં એક વફ કાયણ ફની યષ્ણુાં છ.ે ભોમથ કે 
ગુપ્તમુગનાાં વુલણથકાનાાં ઉત્તભ તત્ત્લને કેલ ગોયલથી માદ કમાં કયલાને ફદર,ે 
એને આધુનીક સ્લર આી, લતથભાનભાાં અનુવય !  
 આણ એકન્દય અબીગભ ત લી લીચીત્ર તથા શાનીકાયક છ,ે જાણ ે
સ્લમાંસ્પુયણાથી જ (મા ત દેખાદેખી) આણ ેવાંસ્કૃતીઓન ‘વભન્લમ’ કયતા યશીએ 
છીએ. મુલતીઓ ેન્ટ શેયીને ફીન્દાવ ઘુભે છ,ે અને બાતબાતની યીતે લા કાલ ે
છ.ે ફથથ ડનેી કેક કાતા, ‘શેપ્ી ફથથ ડ ેટ ુમુ’ રરકાયીએ છીએ. લેરેન્ટાઈન ડ ેઅને 
ક્રીવભવની કે નલા લથની યાત ુયા ઉત્વાશથી અને ક્માાંક ત લી ળેમ્ેઈનની 
ફટર પડીને ઉજલીએ છીએ. ણ આ ફધાાં ફાષ્ણ, સ્થુ તથા ફીનરાબકાયક 
વાાંસ્કૃતીક યીલતથન કે ભાત્ર અનુકયણ છ.ે અરફત્ત, એભાાં કળુાં ખટુાં કે ત્માજ્મ છ,ે 
એભ શુાં (ર.પા.) નથી કશેત; યાંતુ એથી યાષ્ટ રનુાં ખભીયલાંતુાં ઉત્થાન બાગ્મે જ થઈ 
ળકે. રેખક શ્રી. વુફધ ળાશ રખે છ ે ક,ે ‘Modernize or perish !’ (આધુનીક 
ફન અથલા નાળ ાભ !) રેખક અનુયધે છ ે કે, શ્વીભની પ્રજાએ વલથ ક્ષેત્રે નલી 
નલી ળધ કયી કાભે રગાડી. ઈનલેળન (નલીનીકયણ) અને તનતડ શ્રભન કઈ જ 
લીકલ્ નથી ! એથી ઉરટુાં, આણ ે સ્થગીત, સ્થીતીચુસ્ત ફની બુતકાને લગી 
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યષ્ણા, અયે બુતન ે ભુબુતરે, મથાલત ુનજીથલીત કયલાભાાં રાબ છ,ે એલી 
બુરબયેરી ભાન્મતાને લળ આણાાં શ્રભકામોને ણ આણે દીળાશીન તથા 
છીન્નબીન્ન કયી નાાંખ્માાં ! બાયતની અલસ્થા તથા યીસ્થીતીને રેખક દ્વીભુખી યભન 
દેલ ‘જાનુવ’ રે ઓખાલે છ.ે  
 કમ ચશેય વાચ અને શીતકાયી ? એક ફાજુ સ્થુ કે ફાષ્ણ 
આધુનીકીકયણ, ત લી ફીજી ફાજુ બુતકાની વાાંસ્કૃતીક યમ્યાઓની બક્તી-
આવક્તી તથા ુનજીથલન, એથી કદાચ ફાલાના ફેઉ ફગડ્યા ! દા.ત. લણથવ્મલસ્થા 
લીળે શજી આજમે દ્વીઘાબાલ તથા લીલાદ પ્રલતે છ.ે એક કા,ે ભશાત્ભા ગાાંધીજીએ 
ણ ળરભાાં લણથવ્મલસ્થાના બયુય લખાણ કમાં શતાાં, જો કે ફાદભાાં તેઓએ તાન 
એલ ભત ફદલ્મ શત. જ્માયે આજના કેટરાક વાધુવાંત અને નલાનલા 
આધ્માત્ભગુરઓ ત લણથવ્મલસ્થાને આજમે વ્માજફી ઠયેલે છ ે અન ે અઠાંગ તયાંગી 
એલા અબીનલ અથથઘટન પ્રચાયે છ ે ! શકીકત,ે એક ઈતીશાવકાયે રખ્મુાં છ ે તેભ, 
બરે કઈ કાે લણથવ્મલસ્થા કદાચ રાબદામી રાગી શમ ત ણ,  આણી એક 
શજાય લથની ગરુાભીનુાં એક કાયણ લણથવ્મલસ્થા જ શતુાં. દા.ત. ભશભદ ગઝની ચઢી 
આવ્મ, ત્માયે વભનાથ વાંકુરભાાં ફાયવ બ્રાષ્ઢણ રાડલા ખાઈને ડ્યાાથમાથ યશેતા 
શતા; ણ તેભણે ગઝની વાભે શથીમાય ના જ ઉઠાવ્માાં. તેઓ ત શ્રદ્ધાુલથક એભ 
ભાનીને ફેઠા જ યષ્ણા ક,ે શભણાાં બગલાન ળાંકય ત્રીજુ ાં નતે્ર ખરળે, એટરે આ ાભય 
ભરેચ્છ ત ફીને બસ્ભ થઈ જળે ! લણથવ્મલસ્થા ભુજફ મુદ્ધન ધભથ ત કેલ 
ક્ષત્રીમ જ અદા કયે. શલે એકરા ક્ષત્રીમ ત કેટરકે શોંચી લ?ે લધાયેભાાં લી, 
એ રક ણ અાંદયઅાંદય રડતા જ યશેતા. યીણાભે ક્ષત્રીમ ખી ખટુ્યા. જ્માયે 
ફાકીની પ્રજા નીીઃસ્ૃશ જ યશી. ભશભદ ગઝનીએ વત્તય લાય ગુજયાતન ેઘભયળ્ુાં, 
અપઘાન યાજ્મ ણ સ્થાપ્મુાં. છી એની ાછ લી ફાફય ભગર આવ્મ. ફવ 
છી, ુયાાં એક શજાય લથ વુધી બાયતે ગુરાભીની માતનાઓ, અત્માચાય તથા 
ળણ વશન કમાં. ‘કલ્ચય કેન કીર’ – એટરે આલી ફધી અનેકાનેક તથા 
અનેકલીધ આત્તીઓ ! અન્તભાાં, બાયતીમ યાષ્ટ રને લાયવાભાાં ભેરાાં અને શલ ે
ત્મજલા જલેાાં કેટરાાંક વાાંસ્કૃતીક ભુલ્મ, રઢીયીલાજો તથા ભાન્મતાઓ:   
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રેખક શ્રી. વુફધ ળાશ છલે્લે રખે છ ે:  

(1) ૈવ અથાથત્  વભૃદ્ધી અનીષ્ટ છ,ે ા છ ેઅને વાદાઈ તથા ગયીફી 

ભશાન વદ્ ગુણ છ,ે એલા ઉદેળથી પ્રગતી રાંધાઈ અને દાંબ લધ્મ. 
(2) ગુરઓ તથા ગ્રાંથભાાં શ્રદ્ધા યાખલાથી, સ્લતાંત્ર લીચાયળક્તી, વજ થકતા 

તથા યાક્રભ-ુરાથથ અલગણામાાં.  
(3) સ્લગથ પ્રતી ભીટ ભાાંડી યાખલાથી, આ નક્કય ધયતી ઉય આણે 

ઠકય ખાધી અને આત્ભાના કલ્માણની પીકયભાાં ળયીયની તાકાત ગુભાલી. (અત્ર ે
નોંધલુાં ઘટ ે ક,ે આજ ે આણા ગુજયાતના જ કેટરાક વુધાયક-લીચાયક વાંત ણ 
બોતીક, ળાયીયીક તથા રશ્કયી તાકાત કેલલાની ઉચીત શીભામત કયે જ છ ે       
–(ય.ા.) 

(4) ઐશીક યાક્રભ ખેડલાનુાં આણાં ભનફ લધુ ડતી 
આધ્માત્ભીકતાએ તડી નાાંખ્મુાં. (અત્રે વચીન્ત નીદેળ કયલ ઘટ ેક,ે લતથભાન જગતભાાં, 
અદ્ બુત, આશ્વમથજનક ળધખ તથા અવાંબલ જલેાાં અજોડ વાશવ,  પક્ત અન ે
પક્ત શ્વીભી પ્રજાઓ જ કયે છ.ે  –(ય.ા.) 

(5) ભીલ્ટનની એ લાત વાલ જ ખટી કે, જ ેભાણવ નીષ્ક્રીમ ખડ યશે છ ે
અને યાશ જુએ છ,ે એનુાં ણ ઈશ્વય ત બરુાં કયે જ ! (ખદુ ખ્રીસ્તીઓએ જ આજ ે
આ ફધલચન પગાલી દીધુાં છ ે–(ય.ા.) 

(6) આણે આજ ેએલાાં અનેક ભુલ્મને લગી ફેઠા છીએ કે જ ેઆણી 
પ્રગતીને રાંધી યષ્ણાાં છ ેલગેયે લગેયે“ 
 ભુલ્મલાન, વત્મભુરક તથા વલાંગી દ, દૃષ્ટી તેભ જ ભાગો ચીંધતુાં આ 
ુસ્તક આણી લીદ્યાવાંસ્થાઓએ મગ્મ તફક્ક ેનલી ેઢીને બણાલલુાં જોઈએ. 
 
પ્રકાળન તથા પ્રાપ્તીસ્થાન: 
AUTHOR HOUSE 1663, Liberty Drive, Suite-200, BLOOMINGTON, 
INDIANA – 47403: USA: (800-839-8640) Price – 12.00 Dollars plus 
mailing charges www.authorhouse.com 

http://www.authorhouse.com/
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ભરતવાક્ય 

You have to be strong enough to say: If the culture does not 
work don’t buy it, create your own! – 

– MITCH ALBOM (‘Culture can Kill’ ુસ્તકભાાંથી વાબાય !) 
રેખક શ્રી વુફધ ળાશન વમ્કથ: 
(Subodh Shah, 81-Dahmer Road, Somerset, NJ 08873-USA  
Phone: 732-568-0220 eMail:  ssubodh@yahoo.com ) 
 
 

♦ 
અનકુ્રમણીકા 

 
  

mailto:ssubodh@yahoo.com
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07-2010-08-06 

વભાજવધુાય–આાંળીક અન ેવાંુણથ 
 ‘ઉત્તય–દક્ષીણ ધુ્રલ જલેા ફે વાભવાભા છડેાના રેખક, એક કટ્ટય 
નાસ્તીક–યૅળનારીસ્ટ અને ફીજા આસ્તીક વભાજ–વુધાયક વાંત; યાંતુાં તેઓનાાં આ 
ફે ુસ્તકભાાં વ્મક્ત થમેરા લીચાયભાાં આશ્ચમથજનક વામ્મ છ!ે’ (સ્ભૃતી આધાયે, ભાત્ર 
બાલાથથ)  

લો ુલેની આ ઘટના છીેઃ ભારાં  એક ચીંતનાત્ભક ુસ્તક અને ફીજુ ાં, તે 
એક પ્રખય વભાજ–વુધાયક, રેખક સ્લાભીજીનુાં ુસ્તક–આલાાં ફે ુસ્તકનુાં અલરકન 
કયતાાં, એના વભીક્ષકે વાંબલતીઃ ‘નમાભાગષ’ ાક્ષીકભાાં ઉય ભુજફના ભતરફની 
ટકય કયી શતી, એ ફયાફય માદ છ.ે વભીક્ષકશ્રીનુાં નાભ માદ નથી એ ફદર 
ક્ષભામાચના !  

ભાયે ત અશીં, આભ અનામાવ ફનલાનુાં, એટરે કે ફે વાભવાભા છડેાના 
લીચાયકના લીચાયભાાં વામ્મ શલાનુાં ભુ કાયણ દળાથલલુાં છ,ે મા ચચથલુાં છીેઃ 
યેળનારીઝભ એ ભાનલકલ્માણની વાંુણથ લીચાયધાયા છ;ે જનેી અેક્ષાએ અન્મ એ જ 
પ્રકાયના, એટરે કે આલા જ ભાંગર ઉદ્દળેલાા ચીંતન મા લીચાયવયણીઓ અુણથ 
ગણામ. યેળનારીઝભ એટરે જ લીલેકફુદ્ધી, એભાાં લીલેક એટરે, ‘વત્મ ળુાં અને 
અવત્મ ળુાં? ળુાં શીતકાયી અને ળુાં નુકવાનકાયી?’– એ નીયેક્ષબાલે મથાથથ નીશ્ચીત 
કયલાની ભાનવીક ળક્તી–તકથલીલકે, એને અાંગે્રજીભાાં ‘યીઝન’ કશેલામ છ.ે 
યેળનારીઝભની વ્માખ્મા ણ એભ જ કશે છીેઃ ‘લીલેકફુદ્ધીલાદ એ એક એલો 
ભાનવીક બીગભ છ,ે જ ેતકષલીલકેની વલોયીતાનો ફીનળયતી સ્લીકાય કયે છ.ે 
યેળનારીસ્ટના લીચાય–અચાય કોઈ ગુરુ કે ગં્રથનું લીચાયી નુકયણ કયતા નથી.’  
 વભાજવુધાયક ણ ઈચ્છતા ત શમ છ,ે ભાનલકલ્માણ જ; યન્તુ 
ભાનલ–જાતના વમ્ુણથ, વલથતબર શીત વચટતાથી કેભ વીદ્ધ થામ – એ ફાફતે 
તેભના લીચાય–ચીન્તન તથા કામથદીળા ખાંડદળથન આધાયીત છ.ે અરફત્ત એભન 
એલ અબીગભ તથા ુરાથથ ત આલકામથ તેભ જ અબીનાંદનીમ જ રેખામ; યન્તુ 
દુીઃખદ શકીકત એ છ ેક,ે એનાાં ધામાં યીણાભ વીદ્ધ થતાાં નથી; જનેુાં કાયણ એ જ કે 
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એ અબીગભ–ુરાથથ વભુી(વમ્ુણથ) ક્રાાંતી વીદ્ધ થલાભાાં ઘણે અાંળે ઉણ ઉતયે છ.ે 
વાંસ્કૃતભાાં એક વુબાીત છીેઃ ‘ભુરમ્ નાસ્તી; કુતઃ ળાખા ?’ વભાજ–વુધાયક તથા 
એલા પ્રમાવ–પ્રલૃત્તી કયતી અન્મ વ્મક્તીઓ અનીષ્ટનાાં ભુને અકફાંધ યાખીન,ે 
પક્ત એલી – એટરે તેઓની દૃષ્ટીએ અનીષ્ટ જણાતી – ડાીઓ કાલાભાાં જ પ્રલતૃ્ત 
યશે છ.ે દા.ત. આજનાાં રગબગ તભાભ વાભાજીક અનીષ્ટનાાં ભુરે વાંપ્રદામ, ધભથ 
કે આધ્માત્ભલાદ(આત્ભા–યભાત્ભાનુાં અસ્તીત્લ સ્લીકાયલુાં તે) યશેર છ.ે વ્મક્તી–
ીડા, ળણ તથા અત્માચાયથી ભાાંડીને ઘય, બમાલશ, રશીમા આન્તયયાષ્ટ રીમ 
વભસ્માઓ–વાંઘથનાાં ભુભાાં ધભથબેદ જ છ,ે એ દીલા જલેુાં સ્ષ્ટતભ વત્મ છ.ે 
કેટરાક ુયાણા ળબ્દ કે લીબાલનાની કડભાાં ભાણવ લીલીધ યીફલળ એલ ત 
જકડાઈ જામ છ ેક,ે છી તે ઉરભાાંથી ચરુભાાં ડલા યાજી શમ છ;ે યન્તુ વમ્ુણથ 
ભુક્તીન ત તે લીચાય વુધ્ધાાં વશી ળકત નથી. યીણાભે લીલીધ ાંથના રગબગ 
ફધા જ વભાજવુધાયક ભાનલ ધભથની તયપેણ કયળે; કીન્તુ એ દયખાસ્ત જ 
અવમ્બલ છ.ે કાયણ કે એલ ધભથ, એની આચાયવાંશીતા, એના ભુબુત વીદ્ધાાંત 
આદી કણ, કેલી યીતે નક્કી કયે અન ેવભગ્ર ભાનલજાત એ ક્માયે સ્લીકાયે?  
 ખેય, આજ ે ત અત્રે ભાયે યૅળનારીઝભની ભાનલજીલન યત્લનેી 
વલથગ્રાશીતાની લાત કયલી છ.ે અથાથત્ ભાનલવુખ તથા ભાનલશીતન બાગ્મે જ એલ 
કઈ ભુદ્દ શળે ક,ે જનેા લીળે યૅળનારીસ્ટ ચીન્તકએ લીચાય ન કમો શમ કે આ કે તે 
નીણથમ પ્રસ્તુત ના કમો શમ ! એના ુયાલા રે એક જુદા જ ક્ષેત્રના, ભતરફ કે 
વાધુ ણ નશીં અને નાસ્તીક યૅળનારીસ્ટ ણ નશીં; યન્તુ ભાનલ–કરણા પે્રયીત 
લીચાયક તથા વભાજવુધાયકના વુધાયાલાદી લીચાય દળાથલતા કેટરાાંક અલતયણ 
એભના ુસ્તકભાાંથી જ અશીં ટાાંકુાં. એ ુલે જ જણાલી રઉં કે, આ ફધા જ લીચાય 
યૅળનારીઝભને ભાન્મ છ,ે એટરુાં જ નશીં; અગાઉ આલાાં તભાભ વુચન તકથફદ્ધ યીત ે
યૅળનારીસ્ટ લીચાયક પ્રસ્તુત કયી ગમા છ–ે ગુજયાતીભાાં ણ“ (1) ધભથની 
ફાફતભાાં એક ક્રાન્તીકાયી વુચન કયલાની ઈચ્છા થામ છીેઃ બાયતના તભાભ 
નાગયીકન ેધભથ યાખલ કે ન યાખલ, તેની છુટ આલાભાાં આલ“ે.15 લથની ઉંભય 
ુયી થમા છી વ્મક્તી તાન ધભથ નક્કી કયી ળક“ે.એકેમ ધભથ ન અનાલલ શમ 
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તમ છુટ“! (ૃ.14) (2) લાયવાઈના ઝઘડા ધાભીક વમ્પ્રદામભાાંમે થામ 
છ“ેજાશેયભાાં આલી જામ છ,ે અદારતભાાંમે જામ છ.ે (ત્માયે) ધભથની લાત 
કયનાયાઓનુાં, ત્માગ–વેલાની લાત ઉદેળનાયાઓનુાં ર ખુરી જામ છ.ે (ૃ.23)    
(3) નાનાાં ફાકને વાધુ–બ્રષ્ઢચાયી ફનાલીને વાથે યાખલાાં કે વાથે પેયલલાાં એને 
ધન્મ–ધન્મતા વભજાલલાભાાં આલી“.જ ેરક વજાતીમ વમ્ફન્ધથી ભુક્ત યશી ળક ે
છ,ે તેઓ સ્લજાતીમ એટરે કે શસ્તાદી દભાાં પવાઈ જામ છ.ે કુદયતી આલેગ 
કઈને ણ છડતા નથી. (ૃ.29) (4) જીલન્ત પુરને તેભના છડ યથી તડી–ભયડી 
લાયલાભાાં વમ્લેદનળીર વ્મક્તીન ે અયેયાટી થતી જોલા ભે છ.ે (ૃ.34)             
(5) બગલાનની પીકય કયલાનુાં એરાન આલાભાાં આલળે..! યટી–કડાાં–ભકાન જલેી 
તુચ્છ લાત બુર અને બાયતીમ વાંસ્કૃતીને માદ કય, એભ કશેલાભાાં આલળે. વાભાન્મ 
ભાણવ ભન્દીય–ભસ્જીદના ઝઘડા કયાલનાયાઓને જાકાય નશીં આે ત્માાં વુધી ેટ 
બયાલાનુાં નથી. (ૃ.36) (6) કેટરાાંક ગુરકુ“ ‘ભાયા બાયતભાં લેદોભાં ફધું જ 
શતું, લીજ્ઞાન ેકોઈ નલું વંળોધન કમુું નથી, તેલી ગુરફાંગો ભાયે છ’ે. ‘ુયાણં એ જ 
વાચું’– એ ભાન્મતા ફાંધીમાય ભાનવની નીળાની છ,ે તે જ યીતે, ‘જુનુાં ફધુાં જ પેંકી 
દેલાનુાં’– એ ભાન્મતા લીલેક લગયની છ.ે (ૃ.50) (7) ફેવણાની પ્રથા અાંગે ણ 
લીચાયલા જલેુાં છ.ે વપેદ કડાાં શેયીને આવ્મા, શાથ જોડ્યા, આ ફેઠા ન ફેઠા, ત્માાં 
ભુાંગે ભોંએ શાથ જોડી ાછા ઉબા થમા, તેની ાછ કેટકેટરા ભાનલકરાક લેડપામ 
છ!ે (ૃ.53) (8) કુાંડીના આગ્રશીઓને ઉલ્લુ ફનાલલા ખટા જન્ભાક્ષય 
ફનાલડાલલાના અને ગ્રશ ન ભતા શમ ત બ્રાષ્ઢણને દક્ષીણા આી, લીધી કયાલી, 
ગ્રશને ળાન્ત કયાલલાનાાં નાટક ણ જોલા ભે છ“ે..ફાયેમ ભાવ રગ્ન કયી ળકામ 
તેલી વગલડ થલી જોઈએ. (ૃ.57) (નોંધીઃ માદ કય ફચ્ચન કુટુાંફની ગ્રશળાાંતી..!     
–ય.ા.). (9) ‘ઉંઝાજોડણી’ યીદે ઠયાવ્મા ભુજફ એક જ ‘ઈ’ અને ‘ઉ’ યાખલાથી 
અને તે જોડણીને ભાન્મતા આલાથી ભુાંઝલણ ટી જળે અને ચીત્ત યન ફજ શઠી 
જળે. (ૃ.79) (નોંધીઃ ઉંઝા જોડણીને યેળનારીસ્ટ જોડણી તયીકે સ્લીકાયલાભાાં આલી 
છ.ે –ય.ા.) (10) ધભથના ઠકેેદાય ષ્ડીઓની વભાનતાની ગતીભાાં બે્રક ભાયે છ,ે તેન ે
આણે વો લખડીએ! (ૃ.80) (11) રગ્નન ભાભર ફે ુખ્ત લમનાાં છકયા–છકયી 



http://govindmaru.wordpress.com  Page 36 

 

લચ્ચેન છ ેએભાાં લીશ્વ શીન્દુ યીદ કે જભાતે ઈસ્રાભી ત ળુાં, ફન્નેનાાં ભા–ફાને 
ણ લીયધ કયલાન કામદેવય અધીકાય નથી. (ૃ.80) (12) ભાત્ર ભુસ્રીભ છકયાઓ 
શીન્દુ છકયીઓને યણે છ ેએલુાં નથી; શીન્દુ મુલાન ભુસ્રીભ છકયીઓને ણ યણે 
છ.ે વુધાયક લીચાયના““નાગયીકએ આલાાં ભીશ્ર ધભથનાાં રગ્નન ે પ્રત્વાશન 
આલુાં. (ૃ.81–82) (13) જમાાં લાડ, ખેતય કે ડતય જભીન શમ ત્માાં ભડદાાં 
દાટલાાં“.ભડદાાં ાછ રાકડાાં લેડપલાનુાં મગ્મ નથી“.તેની ઉય લૃક્ષ ણ લાલી 
ળકામ. (ૃ.89) (નોંધીઃ યેળનારીસ્ટ ચીંતનક્ષતે્ર,ે આલા ‘બુભીવાંસ્કાય’ની તયપેણ કયતી 
આખી એક ુસ્તીકા શ્રી. લીનોદ લાભજાએ પ્રગટ કયી છ,ે તેમ દવેક લથ શેરાાં! 
‘બુભીવંસ્કાય’ ુસ્તીકાની ીડીએપ ભેલલા uttamgajjar@gmail.com ને રખજો.. 
ભકરળે. –ય.ા.) (14) કટ્ટય વામ્પ્રદામીક ભુવરભાન શમ કે ધભાથન્તય કયાલલાના 
ઉત્વાશી ખ્રીસ્તીઓ શમ કે તાને ધભથધુયન્ધય ભાની“.ઈતયધભીઓને નુકવાન 
કયલાભાાં ભગરયી વભજનાયા શીન્દુ ફાલા–જોગટા શમ, આણે ભાટ ે એ તભાભ 
અસ્લીકામથ શલા ઘટ.ે (ૃ.96) (15) બુખ્મા–ફેકાય–અબણને કઈ ધભથ નથી. તેન ે
બણાલ,ે ખલડાલ,ે વાજ–ેભાાંદે તેની પીકય જ ે કયે, તેન ધભથ તે એન ધભથ છ.ે 
કામદાથી નશી, કરણાથી ધભથ ધાયણ થામ છ“ેઆજ ેત ભન્દીયભાાં કયડ રીમા 
શીન્દુઓ અન ે જનૈ લેડપે છ.ે (ફીજી ફાજુ) વજીલ ભાનલભુતીઓ ટલ ે
છ“ે.ળણભાાં ા છ“ે..ડળીને બુખ્મા–અજ્ઞાની–ફીભાય યાખલાભાાં ા છ,ે એ 
વભજામ અને આચયામ ત ધભાથન્તયણના પ્રશ્ર જ ઉબા થામ નશીં. (ૃ.109) જોમુાં?  
 ‘પુર ચુાંટલા’થી ભાાંડીને તે ‘બુભીવાંસ્કાય’ વુધીના; ‘ઉંઝાજોડણી’થી રઈન ે
તે ‘આન્તયધભીમ રગ્ન’ વુધીના આ લીચાય ુયા યૅળનર છ,ે જ ેફે શકીકત વીદ્ધ 
કયે છીેઃ (1) ભાનલકલ્માણના તભાભ ઈરાજો યૅળનારીઝભને સ્લીકામથ શઈ, 
યેળનારીઝભ એટરે વલથતબર ભાનલતા. (2) ઉમુથક્ત લીચાય ઉયાન્ત જીલનની 
અનેક ઈતય વભસ્માઓ યત્લે ણ યૅળનારીસ્ટ આલ જ તકથુત અબીગભ ધયાલે 
છ,ે જ ેવીદ્ધ કયે છ ેકે, યૅળનારીઝભ એ વમ્ુણથ જીલનયીતી છ,ે જીલન કરા છ.ે 
 શલે વોથી લધુ ભશત્ત્લની; છતાાં આજ ેછલેે્લ પ્રગટ કયાતી શકીકત તે એ 
ક,ે આ લીચાય પ્રખય ગાાંધી–લીનફાલાદી એલા વન્નીષ્ઠ લીચાયક તેભ જ વેલાબાલી 

mailto:uttamgajjar@gmail.com
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કભથળીર શ્રી. જગદીળ ળાશ (લીનફા આશ્રભ, ગત્રી, લડદયા–390 021 – પન: 
(0265) 237 0489)ના છ,ે જ ેતેઓના શભણાાં જ પ્રગટરેા વત્ત્લળીર નીફન્ધવાંગ્રશ 
‘વભમના વથલાયે’ભાાં વાંગ્રશીત છ.ે (પ્રકાળકીઃ જીલન વાશીત્મ પ્રવાય કેન્ર, લીનફા 
આશ્રભ, ગત્રી, લડદયા – 390 021, પ્રથભ આલતૃ્તી: જુન 2007, ૃષ્ઠ:  124, 
ભુલ્મ: રીમા – 25/-) 
 

♦ 
અનકુ્રમણીકા 
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08-2010-09-16 

લડીરાજીથત ભુખથતાઓને તીરાાંજરી આીએ ! 
જ ે જન રાાંફુાં જીવ્મા છ ે અને જઓેએ મથાથથ પ્રભાણ્મુાં છ ે કે જીન્દગી 

ખયેખય ળુાં છ ે– એ રક જ ફયાફય વભજી ળકળે કે, આણે આદભના કેટરા 
ફઘા ઋણી છીએ : કાયણ કે ભાનલજાતન આદ્ય શીતવાઘક ુર તે આદભ જ 
શત; જનેુાં કાયણ એ ક,ે આદભે જ આ વાંવાયભાાં ભયણની વ્મલસ્થા સ્થાીત કયી. 
(ભતરફ કે ભૃત્મુ ન શત, ત ભાણવની કેલી અવષ્ણ અલદળા થાત !) –ભાકથ ટે્વઈન  

અભેયીકાભાાં, એક પ્રતીષ્ઠીત વ્મક્તીનુાં ફ્મુનયર (અાંતીભ વાંસ્કાય)ન પ્રવાંગ 
જોલા ભળ્; જ ે જોતાાં વતત તીવ્ર દુ:ખદ રાગણી અનુબલત યષ્ણ કે, આણા 
બાયતભાાં ફધુાં ખયાફ જ કેભ ? આણી યમ્યાઓ, યીતયીલાજો, રઢીઓ, 
વ્મલશાય ઈત્માદી આટરાાં ફઘાાં બદ્દાાં, ત્રાવદામક, અથથશીન, શીણાાં અને ફીશાભણાાં 
જ ળા ભાટ ે?  

વલથપ્રથભ ત ભૃતદેશને ફાલાન અગ્નીવાંસ્કાયન યીલાજ જ બાયે 
શાનીકય, અવાંસ્કાયી, અરચીકય, ચક્કવ વાંદબે ત કુ્રય તથા અતીફીશાભણ છ.ે 
અભાયા એક યૅળનારીસ્ટ ભીત્ર શ્રી. લીનદ લાભજા અગ્નીદાશ નાફુદી ભાટ ેજોયદાય 
ઝુાંફેળ ચરાલી યષ્ણા છ,ે જો કે તેઓન ભુખ્મ ઉદ્દળે ત રાકડાાંફચાલ, લૃક્ષફચાલ તથા 
ઉજાથફચાલન છ,ે અને એ ણ એક લીચાયણીમ એલી ગાંબીય વભસ્મા ત છ ેજ. 
કાયણ કે ભાનલ વશીત વજીલના વુખદ વલાથઈલર – અસ્તીત્લ ભાટ ે લૃક્ષ ત 
પ્રાણવભ અનીલામથ છ.ે આણી રબી, અજ્ઞાન, અલીચાયી તેભજ ફેશાર પ્રજા 
આડઘેડ લૃક્ષ ત કાતી જ યશે છ,ે યન્તુ અગ્નીવાંસ્કાય લી એ ફતી આગભાાં 
ઘી નશીં; ેટરર જ શભે છ ે! કાયણ કે 80 કયડની લસ્તી (આ રખામ છ ેત્માયે 100 
કયડ કે તેથીમ લધાયે)ના શીવાફે યજનાાં કેટરાાં ભુડદાાં ફાલાનાાં આલતાાં શળે ? 
ભાણવને માથલયણની દૃષ્ટીએ વુખાકાયીથી જીલલા ભાટ ેબુભીબાગના 30 ટકા જટેરાાં 
જ ાંગર જોઈએ, જ્માયે આણા વુજરાવુપરા બાયત લથભાાં આજ ે પક્ત છ ટકા 
(અત્માયે કેટરા ટકા શળે ?) જ ફચ્માાં છ.ે જનેાાં લી એક ટકા જટેરાાં લૃક્ષ આણ ે
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પક્ત ભુડદાાં ફાલા ાછ ભી્મા જરાલી દઈએ છીએ ! ખેય, આજ ેઅશીં એ પ્રશ્ન 
ચચથલાન શેતુ નથી. 
 આજ ે ત અત્રે આણા ભયણત્તય યીતયીલાજોની ત્રાવદામકતા તથા 
બમાલશતાન જ બાયુલથક નીદેળ કયલ છ ે ક,ે આણે ફઘી જ ફાફતે આલા 
અલીચાયી તથા અલચાંડા ળા ભાટ ે? ફયાફય માદ છ ેકે, ગાભભાાં કઈ ઘયભાાં ભયણ 
થામ, ત્માયે ભયણક ભુકલાનમ એક યીલાજ શત, જો કે આજ ેમ ઘણે ઠકેાણે આલ 
ભયણત્તય કલાદી યીલાજ જીલતમ શળે. જયાક ત લીચાય કય કે, ભધયાતે કે 
લશેરી વલાયે જ્માયે ઘયનાાં ફેચાય ફૈયાાં પ્રચાંડ ભયણક રરકાયતાાં શળે, ત્માયે 
ઘયનાાં તેભ જ ડળનાાં ફાક છી ભયતાાં શળે !  આ રખનાયે ફાલમે ન ે
કીળયલમે આલી ડઝનફાંધ ભયણક વાાંબી છ ેઅને થાયીભાાં જ રાચાય એકાકી 
ધુ્રજીધુ્રજીને ભયણતર કરાક લીતાવ્મા છ.ે ભાય ત એલ ભજફુત ભત છ ેકે, કેલ 
ફાકના શીતાથે ણ, ભયણના આણા તભાભ યીલાજો યદ કયી દેલા ઘટ.ે 
ભયણત્તય લીધીલીધાન દયભીમાન ફાક કેટરાાં યીફામ છ;ે કાયણ કે ભૃત્મુ એટરે ળુાં 
– એ જ ફીચાયાાં ફાુડાાં વભજતાાં નથી શતાાં અને છતાાં ઘયભાાં થમેરા ભયણ 
દયભીમાન વોથી લધુ યીફાભણીન બગ ત ફધી યીતે ફાક જ ફની જામ છ.ે  

 અને ભયણક ત કેલ ળરઆત જ છ,ે ભાભર આટરા ભાત્રથી 
અટકત નથી. ઘીભે ઘીભે ભયણલાા ઘયે રક બેગુાં થલા ભાાંડ ે છ,ે જભેાાંનાાં ભટાાં 
બાગનાાં ષ્ડી–ર યકક કયતાાં શમ, ખાવ ત કાાાં–રુગડાાંઘાયી ષ્ડીઓ ફુરાંદ 
કાંઠ ે યતી કકતી જ આલે. એલા પ્રવાંગે આખ ભશલ્લ, આજુફાજુના ભશલ્લા 
અથલા ગાભ નાનુાં શમ ત રગબગ આખુાં ગાભ અસ્લસ્થ અને અધ્ધયતાર ફની યશે 
છ.ે ભયનાય જણ ગભે તેટર લૃદ્ધ તથા ભયલા મગ્મ શમ ત ણ; ળક દળાથલલ જ 
ડ ે– એ ત વ્મલશાય ! જો એલ વ્મલશાય ના જાલીએ, ત છી આણા ભયણ 
પ્રવાંગે કણ યડલાકુટલા આલે ? આણી આલી પીકય કે દરીરમ અદ્ બુત છ ેને ? 
છાતી કુટલાન યીલાજ, રાગે ત છ ેકે ઘણ ઓછ થઈ ગમ છ,ે એ વાયી લાત છ,ે 
ફાકી એક જભાનાભાાં ત એ તારફદ્ધ ક્રીમાથી આફારલૃદ્ધ શૈમે શાશાકાય જ ભચી 
જત. એલુાં જ ‘યાભ ફર, બઈ યાભ’નુાં ણ વભજામ છ.ે આલા શકાયા–ડકાયા 
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નફાાં ભનનાાં ભાણવ ભાટ ેખતયનાક ફની યશેતા કે કદાચ આજમે ફની યશે છ.ે 
આજ ે એલ ત્રાવલાદ ઓછ થલાનુાં એક ભુખ્મ કાયણ ત લીજ્ઞાન છ,ે ભટાાં ગાભ–
ળશેયભાાં ળફલાશીનીઓ વ્માક ફનતી જામ છ.ે જો કે શજી આજમે ઘણા 
ુણ્મળાી જીલ ભયણ ુલે વન્તાન ાવે એલુાં લચન ાકુાં રેતા જામ છ ેકે, ભને 
રાકડાાંલાા અગ્ની લડ ેજ ફાજો“ ભાયા ભુડદાને કાાંઘે ઉાડીને જ અલરભાંજર 
શોંચાડજો લગેયે“ એભને વત્મજ્ઞાન કણ આી ળક ેક,ે ખરાં  ુણ્મ ત ત્રાવદામક 
એલ એક ણ ભયણત્તય લીઘી નશીં કયલાથી જ યી ળકામ ! એક ફાજુ, ભૃત્મ ુ
લીમક પીરવપુીદળથક ગ્રાંથ આણી પ્રાચીન વાંસ્કૃતીભાાં બમાથ ડ્યા છ.ે ભશાયાજો 
અને ચેરાઓ જીન્દગીબય યટતા યશે ક,ે ‘જાતસ્મ શી ધુ્રલો ભૃત્મુ: તત્ર કા 
યીદલેના?’“ ભયણમ્ પ્રકૃતી: ળયીયીણામ્’ ઈત્માદી. ત ફીજી ફાજુ, રાકડાાંનમ 
ભશ અને રાકડાાં જલેાાં ભુડદાાંના કાનભાાં યાભનાભેમ યટલાનુાં ! કેટરાકને ત લી 
ચાંદનનાાં રાકડાાંથી જ ફામ ! 
 ખેય! આજ ેપક્ત વાભાન્મ કુટુાંફની જ આપતનુાં ફમાન કયીએ ત, કેલ 
ભાનલ– કરણાથી જ તભાભ ભયણત્તય લીઘીઓ આણે તત્કા ફન્ઘ કયી દઈએ ! 
રાખ શ્રતાઓની ભેદની જભાલતા કથા–ાયામણકાય રકને આટરી વાદીવીઘી 
વરાશ બાયુલથક કેભ નથી આતા ક,ે ભયણત્તય લીધી ફન્ધ કય ! એ કેલ ભી્મા 
કભથકાાંડ છ,ે અને લધુભાાં લી કુટમુ્ફીજન તથા સ્લજનને ભાટ ેઅયમ્ાય ત્રાવદામક 
છ.ે ુણ્મળાી જીલ ત તાના ુણ્મફે જ આઆ સ્લગથભાાં જલાન !“ 
લીચીત્રતા ત જુઓ, કે રગન જલે ભાંગર તથા આનાંદદામક લીઘી શલે એક જ 
દીલવભાાં આટાઈ જામ છ;ે છી બરે દમ્તીને જ ેકયલુાં શમ તે કયે ! ફીજી ફાજુ, 
ભયણ પ્રવાંગના નામક કે નામીકા ત ગણતયીના કરાકભાાં જ જરીને યાખ થઈ જામ; 
છતાાં ટાાંળાશી કભથકાાંડ કેલ દીલવ વુઘી જ નશીં; ફરકે ભશીનાઓ વુઘી ફવ, 
ચાલ્મા જ કયે: દવભુાં, ફાયભુાં–તેયભુાં.. ભાવીમ, લયવી, ઉયાન્ત શ્રાદ્ધ અને વાંલત્વયી 
(છભછયી) ત માલત્ ચાંર દીલા કયો ! ફેવણાાંન એક વુઘાયેર આચાય ત ફડ 
શાસ્માસ્દ પ્રતીત થામ છ.ે ઘયલાા ભાંડ વજાલીને ફેવે, છી આલનાયે ભયનાયના 
પટાને ગે રાગલાનુાં, છી તેના નીકટના વગાાંવમ્ફન્ધીનેમ ામેરાગણ કયલાના, 
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ાાંચ–દવ ભીનીટ ચુચા ફેવલાનુાં–જો કે એ દયભીમાન ઘુવુવ કયલાની છુટ“ 
અને એભ શાજયી ુયાલીને છી તતાને યજને યસ્તે ! છતાાં આજ મથન્ત કઈ 
લીચાયતુાંમ નથી ક,ે આલા પગટ કભથકાાંડન અથથ ળ ? તત્કા  ફન્ઘ કય ! શ્રાદ્ધન 
લીઘી લી ઓય શાસ્માસ્દ તથા અભુક વાંદબે ત ભયનાય ભાટ ેઅભાનજનક ણ 
છ;ે કાયણ ક ે આણ ભૃત ુલથજ કાગડ ફનીને ઉડત પયે છ,ે અન ે દુઘાકની 
રારચે અગાળીઓ ઢુાંઢત યશે છ–ેએભ ભાની ‘લાળ’ ભુકલી, એ ળુાં આદયણીમ મા 
ઉચીત રેખામ ? સ્લગથસ્થ લડીરનુાં એ તથણ કશેલામ છ ે કે છી અભાન ? 
આજકાર લી ગુજયાતભાાં ‘નાયામણફરી‘ નાભક એક રુાંટણખય ધતીંગ ઉડ્યુાં છ!ે 
રુાંટ ત લી એલી છડચેક કે આઠ દવ શજાય રીમા આી દ, ફવ ફધી જ લીધી 
ટીટ ! આ નાયામણફરીનુાં કભથકાાંડ કે એના નીતીનીમભમ બાયે શાસ્માસ્દ છ,ે 
જ ેઅશીં સ્થવાંકચલળ નથી લણથલી ળકત. પક્ત એક જ નીદેળ કરાં  ક,ે એભાાં ત 
શેયેરાાં રુાંગડાાંમ રુાંટી રલેાભાાં આલે છ ે! એ ત ઠીક; ણ આ કભથકાાંડ ણ ભયનાય 
વ્મક્તી ભાટ ેઉઘાડછેગ  અભાનકાયક છ.ે કાયણ કે એન શેતુ એલ છ ેકે તભાયાાં 
ભૃત સ્લજનન આત્ભા જો અલગતે ગમ શમ અને તે બુત થઈ બટકત શમ, ત 
નાયામણફરીથી એની વદ્ ગતી થામ“ અને છલે્લે, ભયનાયની ાછ ભીષ્ટાન્નની 
જ્માપત ઉડાલલી, એ ળુાં ભાણવાઈ કશેલામ ! 
 શલે ેરા અભેયીકન (ખ્રીસ્તી) ફ્મુનયર–અન્તીભ વાંસ્કાયનુાં ટુાંકભાાં ફમાન 
કરાં  : ભયનાય કદાચ પ્રતીષ્ઠીત વ્મક્તી શળે, એટરે દપન ુલે જ એક ળકવબા જલેુાં 
મજામેરુાં. ફધાાં જ ઉસ્થીત વયવ તથા વમ્ુણથ લષ્ડભાાં વજ્જ. જો કે ત્માાં એલ 
ભજાન યીલાજ જ છ.ે એક લાય ફશાય પયલા જતાાં શુાં  તે વુટ–ટાઈભાાં વજ્જ થઈન ે
નીકળ્, ત એક ગયા વજ્જને ભને ુછમુાં, : ‘આય મુ ગઈંગ પય ફ્મુનયર?‘ (ભયણ 
પ્રવાંગે જાઓ છ ?)“ વબાની લચ્ચલચ ળફેટી (કપીન) ભુકેરી. ત્માય ફાદ 
આગેલાન, સ્લજન, ભીત્ર લગેયે એક છી એક, ભયનાયને અાંજરી આલા ભાટ ે
ઉબા થલા રાગ્મા. સ્લગથસ્થના ુત્ર–ુત્રી લગેયે એ વબાભાાં શાજય શતાાં, અન્મ 
ષ્ડીઓ ણ શતી; છતાાં કઈ યકક મા યાગડાક કળુાં જ વાંબામુાં નશીં ! વલથ 
કઈ સ્લસ્થ, ળાાંત તથા ગોયલબેય ફેઠરેાાં. છી અાંજરી–પ્રલચન ળરૂ થમાાં: લક્તાઓ 
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ખુફ સ્લસ્થતાથી ફર,ે એટરુાં જ નશીં, કઈ કઈ ત લચભાાં યભુજ ણ કયી રે, અન ે
શ્રતાજન શવે મ ખયાાં ! ભયનાયનુાં કઈ લીરક્ષણ કામથ ઉલ્લેખામ, ત વબાજન 
તાીઓમ ાડ ે ! ભતરફ કે ળકન કઈ જ દેખાડ નશીં કે કૃત્રીભ, યતર, 
આચાય–વ્મલશાયેમ નશીં. સ્લગથસ્થની ુત્રી અને અન્મ એકાદ સ્લજન અલશ્મ 
ફરતાાં ગગાાં થઈ ગમાાં; ણ આણે ત્માાંની જભે અભમાથદ, ફુરન્દ બેંકડા ત 
નશીં જ; ફરકે ગોયલુણથ ળીસ્ત તથા વાંમભ. ાદયીએ ણ દવેક ભીનીટ કળક 
ધાભીક ાઠ કમો : શભશલન નશીં, અગ્ની નશીં, ાણી નશીં, ઘી નશીં, નાીમયે 
નશીં, વાયી નશીં, ીંડ નશીં  આચમ્મ, પ્રાણામમ્મ, સ્લાશા.. સ્લાશાના રરકાયા ક ે
ઘોંઘાટ– એલુાં કળુાં જ નશીં ! જાણે ફધાાં ભૃત્મુનુાં ગોયલ, ભૃતદેશની અદફ જાલીન ે
જ વ્મલશયતાાં શમ, એલુાં પ્રવન્ન–ગાંબીય લાતાલયણ અનુબલામ. અન ેઅન્તીભ દૃશ્મ 
ત લી ભાયે ભાટ ેઅકલ્પ્મ તેભ જ આશ્વમથલત્ ફની ગમુાં : વબા લીખેયાઈ ગઈ, છી 
સ્લગથસ્થન ુત્ર અને તેના ફેત્રણ ભીત્ર જ કપીનન ેશાથરાયીભાાં ચઢાલીને કબ્રસ્તાન 
બણી ચારી નીકળ્ા ! સ્ષ્ટતા કરાં  કે અભેયીકાભાાંમ વભગ્ર ખ્રીસ્તી આરભભાાં ફધા 
ભૃત્મુ પ્રવાંગ આલા જ ળાાંત–ગાંબીય, ળબાસ્દ લીઘીુલથક આટામ છ–ેએલુાં 
પ્રતીાદીત કયલાન અશીં ભાય રેળ ભાત્ર આળમ નથી. બાલાથથ તથા બાય પક્ત 
એટર જ ક,ે આટરી વુન્દય વશજ સ્લસ્થતાથી ણ અન્તીભ–વાંસ્કાય મજી ળકામ, 
જ ે વભગ્ર ભાનલજાતે અનુવયલ ઘટ,ે ભતરફ કે લડીરાજીથત ફેલકુપીઓને શલ ે
તીરાાંજરી જ શમ !  

ભરતવાક્ય 

  આ જભાન ફુદ્ધીલાદન છ.ે અને ફુદ્ધીલાદી મુગનુાં ભટાભાાં ભટુાં રક્ષણ 
છ,ે ‘વાંળમ’. ફુદ્ધીલાદી વ્મક્તી દયેક ચીજનુાં ૃથક્કયણ કયે છ,ે તેને તાકીક યીત ે
તાવ ેછ ેઅને ફુદ્ધીની ગડભાાં ન ફેવે એ વલથન તે અસ્લીકાય કયે છ.ે ફુદ્ધીુલથક 
કઈ ફાફત લીચાયલી – તાવલી એ કાાંઈ દુણ નથી“ કુાત્રે કયામેરુાં દાન જભે 
નીયથથક છ,ે તેભ અનીષ્ટભાાં યખામેરી શ્રદ્ધા ણ જોખભી છ“ે શ્રદ્ધા યાખલા છતાાં 
શતાળા કે નીયાળા અનુબલીએ છીએ, ત્માયે આણે ચીયાંજીલ કયતાાં ક્ષણીકભાાં લધ ુ
શ્રદ્ધા યાખતાાં શઈએ છીએ“ ભાણવને તાની જાત ય શ્રદ્ધા શલી જોઈએ. 
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વાયાવાયના લીલેકુણથ વેલામેરી આત્ભશ્રદ્ધા લીનાન ભાણવ આ કે તે લચ્ચે ઝરા 
ખાત યશે છ“ે 

–ડૉ. દક્ષા વ્માવ અને ડૉ. નલીન કા. ભદી  
(‘આતભને અજલા’ે ચીંતનવાંચમભાાંથી વાબાય પ્રકાળક: ળબ્દરક પ્રકાળન, 
1760/1, ગાાંઘીભાગથ, અભદાલાદ – 380 001) 
 
 

♦ 
અનકુ્રમણીકા 
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09-2010-10-22 

યૅળનારીસ્ટ જન ત તેન ેયે કશીએ“ 
ભનુષ્મ એક વાભાજીક પ્રાણી છ,ે યીણાભે તેણે એક જ જીન્દગીભાાં અનેક 

વ્મક્તીત્લભાાં જીલલુાં ડ ેછ.ે કદાચ એભાાંના કઈ ણ વ્મક્તીત્લભાાં તે એક ુણથ ક ે
વાચ તે જ ુર નથી શત. દા.ત. એક જ ભાણવ એક વન્દબે તી શમ છ,ે ત 
મુગત્ યીતે એ જ વ્મકતી લી અન્મત્ર એક ુત્ર કે વુુત્ર શમ છ.ે વાથે વાથે જ તે 
ીતા ણ શઈ ળકે. છીન્ન વ્મક્તીત્લ તે આજના વભાજભાાં આણી વભસ્મા છ;ે 
ણ એ ભુદ્દ અત્ર ે અેક્ષીત નથી. આ ત વાભાન્મ જનની લાત છ.ે ઘણીમ લાય 
આણને પ્રશ્ન થામ કે આભાાં શુાં  ખયેખય ‘શુાં ’ કમ છુાં ? સ્ષ્ટ જલાફ બાગ્મે જ 
ભે. એભ કશેલામ છ ેકે વેક્વભાાં તલ્લીન કે તરુ તથા વભગે્ર વાંડલામેરી વ્મક્તી ત ે
જ તે વાચી અને ુણથવ્મક્તી શમ છ;ે  અને એથી જ એ ઘડીઓભાાં તે વાંુણથ વુખી કે 
આનાંદ–તયફ શમ છ.ે જો કે અત્રે આજ ેકઈ ભનલૈજ્ઞાનીક વભસ્મા મા અલસ્થાનુાં 
ૃથકકયણ અેક્ષીત નથી; આ ત ફવ, અને કેલ વાભાન્મ જનની જ (common 
man) લાત કરાં  છુાં. 

ખેય, શલે વ્મક્તીત્લની ઈતય લશેંચણીની લાત કયીએ: વ્મક્તી ઘયભાાં 
‘અભુક’ ુર શમ છ;ે યન્તુ કામાથરમભાાં, ળીક્ષણવાંસ્થાભાાં કે નકયીના સ્થે છ–
આઠ કરાક તે તે જ એક જુદી જ વ્મક્તી શમ છ,ે અથાથત્ તેણે બીન્ન વ્મક્તીત્લ 
ધાયણ કયીને જ વ્મલશયલુાં ડ ેછ,ે અને એ તે ત્માયે તાને ફયાફય ઓખત 
શમ છ.ે યાંત ુકેલ નકયી ધાંધાના સ્થ ુયતુાં જ ળા ભાટ ે? એક જ દીલવભાાં, 
એક જ વ્મક્તીએ અનેકલીધ ર ધયી વ્મલશયલુાં ડ,ે અને તે જ તાને પ્રશ્ન 
ુછલ ડ ેકે ળુાં આ ‘શુાં’ તે જ ેર ભુ–વાચ ‘શુાં’ છુાં ! ખેય, આજન ભુદ્દ જયા 
જુદ છ.ે આજ ેત વાભાન્મ જીલનની તથા વાભાન્મ જનની લાત કયલી છ.ે   

આજન ભુદ્દ જયા જુદ એટરા ભાટ ે ક,ે આજકાર આણ વભાજ 
વાાંસ્કૃતીક વાંક્રાાંતીકાભાાંથી વાય થઈ યષ્ણ છ.ે ફેત્રણ કે ચાયાાંચ વાંસ્કૃ્રતીઓ એક 
વાથે અને લી તતાના અરગ અરગ વાાંસ્કૃતીક અસ્તીત્લ વાથે એકાંદયે 
ળાાંતીથી વશજીલન જીલી યશેરી જોલા ભે છ;ે  અન ે ફશુધા એક ળાાંત વાંઘથ 
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પ્રલતથભાન છ;ે  જભેાાં ટકયાલ નથી શત, મા ક્માાંક શમ ત તે સ્લલ્તભ શમ છ;ે જ ે
અવ્મલસ્થાઓ નથી વજ થત. દા.ત. એક જીન્વ–જવીભાાં વુવજ્જ મુલતીની ાછ, ફે 
લેંતન ઘુભટ તાણીને વશજબાલે ભુવાપયી કયતાાં વાવુ તભને ળાાંતીથી ફેઠરેાાં જોલા 
ભળે. એ ફન્ને લચ્ચેમ કઈ વાંઘથ નથી, ફરકે વશજતા શમ છ.ે ટુાંકભાાં, બાયતભાાં 
અઢાયભી વદી અને એકલીવભી વદી વાથે વાથે વશઅસ્તીત્લથી જીલતી જોલા ભ ે
છ.ે જો કે કમાયેક વાંધથ અણગભતુાંર ણ  ધાયણ કયી ફેવે ! યાંતુ એકાંદયે 
વભાધાનથી જ ચારે છ,ે અને પ્રામ: એટરે જ વભાજ વયતાથી ગતી કયી યષ્ણ છ.ે 
કદાચ અશીં એક જ વભમે ફે વશબાલી દૃશ્મ યજ જોલા ભે છ.ે ીતા ધાભીક 
‘ગણલેળ’ભાાં વજ્જ થઈને, કદાચ ુજાન થા શાથભાાં રઈને, ઉઘાડ ેગે, ધભથસ્થાન 
પ્રતી ગતી કયત જોલા ભ,ે ત્માયે એ વાથે શાથભાાં યેકેટને યભાડત સ્ટથવ 
‘ગણલેળ’ભાાં વજ્જ મુલાન ુત્ર ણ શમ. કળુાં જ ગાંબીય ફનતુાં નથી; ણ જો એલુાં 
વાંતાન યૅળનારીસ્ટ શમ; ત્માયે લી તેની કયી કવટી થામ છ.ે ખાવ ત, ઘય 
કયતાાંમ લધુ ત નકયી–ધાંધાને સ્થે: દા.ત. તભાયી વાંસ્થાન સ્ટાપ વત્મનામણની 
કથા મજ,ે અને ધાય કે તભે યૅળનારીસ્ટ છ ! તભાયા સ્ટાપ વાથેના તભાયા વાંફાંધ 
ણ અદ્યાી ળાાંતીભમ વશઅસ્તીત્લના જ યષ્ણા છ.ે લી, તભે એકદભ ભતાલડા, 
વુભેભાાં ભાનનાયા અને કડલાળ ટાલાન અબીગભ ધયાલનાયા, એકાંદયે નમ્ર ુર 
છ. ત્માયે કયળ ળુાં ? 

આજકાર ખાવ કયીને, યૅળનારીસ્ટ જુથભાાં તથા વ્મક્તીઓભાાં આ પ્રશ્ન 
અલાયનલાય ગાંબીયતા ધાયણ કયત યષ્ણ છ.ે એક દાખર (કદાચ વાચ જ) માદ 
આલે છ:ે દક્ષીણ ગુજયાત મુનીલર્વથટીભાાં જ્માયે ડૉ. ફી. એ. યીખવાશેફ કુરતી 
શતા; ત્માયે સ્ટાપે વત્મનાયામણની (કે એલી કઈ) કથાનુાં આમજન કમું.             
ડૉ. યીખવાશેફ ત ાકા યૅળનારીસ્ટ, એટરે તેઓ ભાટ ેએક ગાંબીય વભસ્મા ઉદ્ 
બલી: લાસ્તલભાાં ત, મુનીલવીટી કેમ્વભાાં આલી કથા મજલાની ભાંજુયી આલાની 
જલાફદાયી ણ યીખવાશેફના જ શાથભાાં શળે ! લી વાશેફ પ્રકૃતીએ ભક્કભ 
છતાાં, વુભેલાદી ળાાંત–પ્રવન્ન ુર; ફાકી ત આલ પ્રસ્તાલ એક ગાંબીય વાંઘથન 
ભુદ્દમ ફની યશે. વાશેફે ત મથામગ્મ ભાગથ કાઢમ; કદાચ વાશેફન શદ્દ અભુક 
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નીણાથમક વત્તા ધયાલનાય શત; જથેી અભુકતભુક વયતાઓ ણ પ્રાપ્ત થામ. યાંતુ 
ધાય કે, કઈ વાલ વાભાન્મ સ્ટાપ ભેમ્ફય યૅળનારીસ્ટ શમ ત ? ત્માયે તેણે વોનાાં 
સ્થાન–ભાન–ગોયલ જલામ એલ ભાગથ કાઢલ ડ“ે એ ભાટ ે ઘણી જ ઘણી 
વભજદાયી તથા ભક્કભતા અને વાથે વાથે જ ઉચીત વ્મલશાયણાં અનીલામથ ફને; જ ે
વલથ કઈ જણભાાં ન ણ શમ. આજકાર યૅળનારીસ્ટ લતુથભાાં આલા પ્રશ્ન 
અલાયનલાય ઉદ્ બલે છ,ે ચચાથમ છ,ે ભતબેદ ડ ે છ,ે ભાગથ નીકે છ“ે યાંત ુ
ભાભર લીચાયણીમ ત છ ેજ. 

આજકાર  વભાજભાાં યૅળનારીસ્ટની વાંખ્મા દીનપ્રતીદીન લધતી જામ છ;ે 
ત્માયે ત આ વભસ્મા વાંબલત: લધુ લીલાદાસ્દ કે ચચાથક્ષભ અને કળક ઉકેર ક ે
ઉકેર ભાગતી ઘુયકી યશી છ ે એભ કશી ળકામ. ભીત્ર અભાયા જલેા ાવેથી 
ભાગથદળથન ભાાંગે છ ે ક,ે આલા વાંજોગભાાં યૅળનારીસ્ટએ કયલુાં ળુાં ? ત્માયે તાજતેયભાાં 
જ એક એલી નભનુેદાય અન ેનેત્રદીક ઘટના ફની ગઈ; જનેુાં અત્રે ફમાન અચુક 
ભાગથદળથક ફની યશેળે. કાયણ કે ઘટના નોંધાત્ર છ;ે   ત વાથે વાથે વાંફાંધીત  
યૅળનારીસ્ટ ુર ણ તે ક્ષેત્રે અગ્રણી વભ્મ છ.ે તેઓએ આવુઝથી જ ેઅબીગભ 
અખત્માય કમો, તે ખયેખય જ યૅળનારીસ્ટ ભાટ ે પે્રયક તથા લીચાયણીમ ફની ળક ે
તેભ છ.ે ખયે જ, યાભકથાકાય લીદ્વાન ુરની ઉદાયતા, ફૃશદ્ વભજદાયી અન ે
યૅળનારીસ્ટ ભીત્રની આવુઝ– કઠાવુઝને કાયણે કળમ વાંઘથ ઉદ્ બલલાને ફદરે, 
કથાપ્રવાંગ ખુફ ખુફ ભાંગરભમ દીી ઉઠમ. 

શ્રી. ગાંગાધયા વશકાયી કેલણી ભાંડ વાંચારીત શ્રી. એન. જ.ે ટરે 
ભશીરા ી.ટી.વી. કરજેના રાબાથે એકાદ ભાવ શેરાાં લીદ્વાન કથાકાય શ્રી. પ્રપુલ્લ 
ળુક્ર (ખેયગાભલાા)ની  ‘શ્રીયાભ કથા’ મજલાભાાં આલી શતી. શલે આ જ વાંસ્થાભાાં, 
આણા રબ્ધપ્રતીષ્ઠ યૅળનારીસ્ટ, વુયતની વત્મળધક વબાના વશભાંત્રી            
શ્રી. ગુણલાંત લી. ચોધયી ભદદનીળ  ળીક્ષક તયીકે વેલા આી યષ્ણા છ.ે ફન્મુાં એલુાં કે 
શ્રી. ચોધયી એક નીલડરેા ઉદ્ ધક શલાથી, આચામથશ્રીએ તઓેને ભુખ્મ  ઉદ્ 
ધકની કાભગીયી વોંી; જ ેશ્રી. ગુણલાંતબાઈએ તાના ઈતય કામથક્રભ યદ કયીન ે
ણ સ્લીકાયી ! માદ યાખ કે, આ જલાફદાયી એક યૅળનારીસ્ટ ભાટ ેકયી જ શતી; 
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કાયણ ક,ે આ ‘શ્રીયાભ કથા’ શતી, ણ ગુણલાંતબાઈ એક વાચા યૅળનારીસ્ટ તયીક ે
તાની પયજ મથાથથ વભજ્મા. લી, આ વભગ્ર કથા દયભીમાન, ુ. શ્રી. પ્રપુલ્લબાઈ 
અને આણા શ્રી. ગુણલાંતબાઈ લચ્ચનેા વાંફાંધ ણ ઘણા ઉષ્ભાબમાથ તથા નીકટલતી 
યષ્ણા. એ ફદર આ ફાંને લીચાયુરને ખયેખય ધન્મલાદ ઘટ ેછ ે! શ્રી. ચોધયી એક 
ઉત્તભ કરાકાય છ;ે તેઓએ કથાકાય ુ. શ્રી ળુકરનુાં એક વુાંદય ટરટે ણ ફનાવ્મુાં 
અને તેઓને અથણ કમુ;ં જ ે તેઓશ્રીને ખુફ ગમ્મુાં, અને તેઓશ્રીએ શ્રી. ગુણલાંત 
ચોધયી (એક યૅળનારીસ્ટ)ને આ પ્રદેળના ‘યત્ન’ કશીને ફીયદાવ્મા“.. 

વાથે વાથે એ ણ ધ્માનભાાં રેલુાં યષ્ણુાં કે, તાની પયજના એક બાગરે 
શ્રી. ચોધયી તાનુાં કામથ ુયી નીષ્ઠાુલથક અદા કયતા શતા. તે એલુાં ક,ે રકભાાં એલી 
ગેયવભજ પેરાઈ ક,ે ‘ગુણલાંતબાઈ આસ્તીક ફની ગમા !’ ણ ના, આ જ ત વાચા 
યૅળનારીસ્ટની વુમગ્મ વભજદાયીન ઉત્તભપે્રયક નભુન રેખામ: ‘તભાયી પયજ 
ફયાફય અદા કય ! તભાયી ભાન્મતાઓભાાં રેળભાત્ર ફાાંધછડ કમાથ લીના ! કથાના 
દવેદવ દીલવ શ્રી. ગુણલાંત ચોધયી તથા તેઓનાાં સ્લજન જાણે તરલાયની ધાય ય 
ચારતાાં યષ્ણાાં.’ વાંસ્થાના એક કભથચાયીનુાં સ્થાન, ‘શ્રીયાભ કથા’નુાં આમજન તથા 
વાંચારન અને એક યૅળનારીસ્ટ તયીકે તાની અડગતા તથા વાંસ્થાના શીતાશીત 
તેભજ પ્રતીષ્ઠા“ આ ફધુાં જ શ્રી. ગુણલાંત ચોધયીએ ફયાફય વાચલી જાણ્મુાં. (અત્રે 
નોંધલુાં ધટ ે કે શ્રી. ચોધયીના ત્ની શ્રીભતી કરણાફશેન ણ આ જ વાંસ્થાના 
કભથચાયી છ,ે અને એ વાથે જ ાકા યૅળનારીસ્ટ ણ છ ેજ !) અત્રે એમ ખાવ 
નોંધલ ુ ઘટ ે ક,ે ુ. કથાકાયશ્રી પ્રપુલ્લબાઈ ણ કથા દયભીમાન, ઉદાયતાથી અભુક 
ઉચીત યૅળનર અબીગભને ુયસ્કાયતા યષ્ણા“. 

ભરતવાક્ય: 
‚શ્રી. ગુણલાંત ચોધયી ભાટ ેભાયે એક જ ળબ્દભાાં જો કશેલુાં શમ ત, એટરુાં 

જ કશીળ ક,ે ‘જીલનભાાં ભલા જલેી કઈ વ્મક્તી શમ, ત તે બાઈશ્રી ગણુલાંત 
ચોધયી છ.ે‛  

–પ્રપુલ્લ ળુક્ર (કથાકાય)  

અનકુ્રમણીકા 
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લીલેક– લીજમ 
આ પ્રવાંગ ઘણાન ે ‘લદતોવ્માઘાત’ જલે અનુચીત રાગ્મ છ,ે અને એ 

સ્લાબાલીક ણ ગણી ળકામ. યન્તુ અભાયે આ જ ત વીદ્ધ કયલુાં છ;ે જને ે
અભદાલાદના જાણીતા કભથળીર શ્રી. ગોતભ ઠાકયે અગાઉના આલા જ એક  પ્રવાંગે 
‘નાસ્તીકતા–અસ્તીકતા લચ્ચેનો વેત’ુ ગણાલી આલકામો શત. એ પ્રવાંગ શત: ભાય 
એક રેખ: ‘ભન્દીય નશીં; વંડાવ ફાંધો !’ ુ. ફાુને  તે રેખ એટર ત ન્મામી 
રાગ્મ કે તેઓશ્રીએ આલા કામથભાાં ભદદ કયલાના ળુબ શેતુથી, ફાયડરીભાાં જ એક 
આખી કથા મજી. એ કથાભાાંથી જ ેઆભદની થામ તે વઘી, આવાવનાાં ગાભભાાં 
ગયીફ ભાટ ેવાંડાવ ફાાંધલાભાાં લાયલી, એલા ભાનલીમ શેતુ ભાટ,ે વાયી એલી યકભ 
પ્રાપ્ત થઈ, અન ે ફાય–તેય ગાભડાાંભાાં વાંડાવ ફન્ધામા ણ ખયાાં. અભદાલાદના 
અગ્રણી પ્રગતીળીર કભથળીર શ્રી ગોતભ ઠાકય આલા આમજનને નાસ્તીક–આસ્તીક 
લચ્ચેના વેતુર ગણાલી, એને લધાલી રીધુાં; છતાાં અનેકએ એન લીયધ કમો. શમ 
એ ત, બીન્નરુચીશીરોક: એ વલેને ભાય જલાફ એક જ: યૅળનારીસ્ટએ અનુચીત 
આબડછટે યાખલી એ મગ્મ નથી. બાઈ ‘નીયાન્તે’ એભના એક ચચાથત્રભાાં વયવ 
દરીર કયેરી: કઈ ણ ક્ષતે્રની વ્મક્તી જો યૅળનારીઝભનાાં વીદ્ધાન્ત તથા કામથથી, 
એનુાં લાજફીણાં સ્લીકાયીને આકાથમ, ત એ ત આ લીચાયવયણીની જ પ્રબાલકતા 
કશેલામ. ુ. ફાુને એકાંદયે ફીજા વન્તની જભે યૅળનારીઝભ પ્રત્મે અણગભ કે 
તીયસ્કાય નથી; ફરક ેઆદય છ,ે અથાથત્ ‘યૅળનારીસ્ટ વારાં  જ કામથ કયે છ’ે– એભ 
તેઓશ્રીન અબીગભ વુચલે છ.ે એલી ઉભદા બાલનાના અનુવન્ધાનભાાં ુ. ફાુએ 
તેમ યૅળનારીસ્ટ ફની જલુાં– એલી ળયત કેટરાકે વુચલી, એ ળુાં મગ્મ છ ે? આલ 
અબીગભ ધયાલતા ુરને ‘વીમ્ેલાઈઝય’ (વશાનુબુતીકાય) કશેલાભાાં આલે છ,ે અન ે
લીશ્વની તભાભ લીચાયવયણીઓને, તેભના આલા ‘વશાનુબુતીકાય’ શમ જ છ,ે અને 
કઈનેમ એલા ‘વશાનુબુતીકાય’ ભાટ ે તીયસ્કાય નથી, ફરકે આલકાય જ છ.ે 
વામ્મલાદન વુમથ બાયતભાાં જ્માયે વે કાએ પ્રકાળત શત, ત્માયે એના આલા 
અનેક વશાનુબુતીકાય શતા (ાંડીત નશેર વશીત); જ ેફદર વામ્મલાદીઓ ગોયલ 
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અનુબલતા. ુ. ભયાયીફાુ આજ ે યૅળનારીઝભના એલા જ વશાનુબુતીકાય છ,ે એ 
ફદર યૅળનારીસ્ટએ કટ્ટયતા છડી ગોયલ જ અનુબલલુાં જોઈએ. ુ. ફાુ અને ભાયી 
(યભણ ાઠક) લચ્ચે જ ેવુભાંગર આત્ભીમતા છ,ે એ કેલ ભાનલીમતાની સ્લાબાલીક 
બાલના જ છ;ે જ ે કઈ ણ  ધયણે અનુચીત ન જ ગણામ. જાણીતા ચચાથત્રી     
શ્રી. વુનીર યા. ફભથન દ્વાયા અન્મ અખફાયભાાં પ્રગટરેી એભની પે્રવનટભાાં ળુાં કશે છ ે

એ જોઈએ:                                         
‘જયાક લયવાદ ડ ે ને“ દેડકા ડરાઉં ડરાઉં કયલા ભાાંડ,ે એલ જ ઘાટ 

કાંઈક ‘યભણ ાઠક ભયાયીફાુને ખે ફેઠા’– એલા શફાા વાથે ળર થમ છ ે! 
યભણ ાઠક એક જફયજસ્ત યૅળનારીસ્ટ છ.ે ત્માયે વોએ એ માદ યાખલુાં જોઈએ કે 
યૅળનારીઝભ એ ‘નકાયલાદ’ (નીશીરીઝભ) કે ‘અબાલાત્ભકલાદ’ (નેગેટીલીઝભ)ભાાં 
ભાનત ાંથ નથી જ. યન્તુ એ ત અસ્તીત્લલાદન સ્લીકાય કયીને, ભાનલલાદ 
(ષ્ણુભેનીઝભ)ની બુભી ય વાાંપ્રત યીસ્થીતીભાાં ાયદળી લીચાયદળથન કયે છ.ે ફીજી 
ફાજુ, ભયાયીફાુ ણ કઈ ાંથના ધભથગુર નથી, યન્તુ“ બાયતીમ વાંસ્કૃતીનાાં ફે 
ભશાન એીક (ભશાકાવ્મ)ના કથાકાય, પ્રચાયક છ.ે તેઓશ્રી ણ તાલીજ, ફાધા–
આખડી, ભાંત્રતાંત્ર લગેયેભાાં ભાનતા નથી; યન્તુ વાશીત્મીક તથા વાભાજીક કલ્માણની 
પ્રલૃત્તીઓભાાં પ્રલૃત્ત છ,ે ત્માયે એક યૅળનારીસ્ટ તેઓની વાથે શાથ ભીરાલે ત જ 
નલાઈ !“’ (શ્રી. વુનીર ફભથન) 
 ભને એક પ્રવાંગ માદ આલે છ ેક,ે જ્માયે યૅળનારીસ્ટ અધીલેળનભાાં એક 
વાધુસ્લાભીને ભુખ્મ લકતા(?) તયીક ેનીભાંત્રલાભાાં આવ્મા શતા; જનેુાં પ્રધાન તથા પે્રયક 
કાયણ એ શતુાં કે, પ્રસ્તુત વાંત સ્લાભીશ્રી તાના પ્રલચનભાાં વભાજ તથા યાષ્ટ રના 
વુધાયા–વાભાજીક, આથીક તથા યાજકીમ યીલતથન કયલાની વફ શાકર કયતા; 
જ ેઆણા અગ્રણી યૅળનારીસ્ટ ધુયન્ધયને ખુફ ગભલા રાગી શતી, ભાપક પ્રતીત 
થઈ. યૅળનારીસ્ટ સ્લાભીશ્રીની લીચાયદીળાથી આકાથમા– યીણાભે યેળનારીસ્ટ 
અધીલેળનભાાં ખાવ તેઓના આ પ્રકાયનાાં પ્રલચનન રાબ રલેા સ્લાભીજીન ે
નીભાંત્રલાભાાં આવ્મા. ત્માયે કેટરાક યૅળનારીસ્ટ ભીત્રએ ચારુ વબાએ જ  
સ્લાભીજીની ઉસ્થીતીન લીયધ કામો“ ભાય ત્માયથી જ એલ અબીગભ છ ેકે, 
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કઈ ફીનયૅળનારીસ્ટ વ્મક્તી વભાજવુધાયક રેખે યૅળનારીઝભની વભથથક શમ, એ 
પ્રકાયની પ્રલૃત્તી ણ કયતી શમ; ત એલા સ્લાભીઓ–વન્ત વાથે ભીરનવાય 
વમ્ફન્ધ વાદય યાખલા કે કેલલા જોઈએ, એભાાં કળુાં જ અનુચીત નથી; કાયણ ક ે
વભાજવુધાયાના ઘણા ભુદ્દાઓ યૅળનારીસ્ટની પ્રલૃત્તીઓભાાં ણ વભાલીષ્ટ છ.ે દા.ત. 
કુાંડીઓ ભેલલી, રગ્નન લીધી અતીબવ્મ– અતીખચાથ યાખલ મા ભયણત્તય 
લીધીઓ કયલા  ઈત્માદીન લીયધ લગેયે.. ભાયા ુસ્તકના લીભચન ભાટ ે ધાય કે 
ઉભાળાંકય જોળીને નીભાંત્ર્મા શમ ત ? અરફત્ત, તેઓને યેળનારીસ્ટ વાંસ્થાઓની 
કેટરીક પ્રલૃત્તી વાંદ શમ, ત જ તેઓ એલુાં આભન્ત્રણ સ્લીકાયે. ત્માયે ‘ઉભાળાંકય 
ત આસ્તીક છ’ે– એભ કશીને જો અભુક યૅળનારીસ્ટ લીયધ કાયે ત ? શુાં  નથી 
ધાયત કે ઉભાળાંકયન કઈ લીયધ કયે ! એટરે ભને એ જ નથી વભજાતુાં ક ે
વાધુવન્ત, ધાભીક વ્મક્તીઓ કે કઈ આસ્તીક ભશાુર યૅળનારીઝભની પ્રલૃત્તીભાાં 
યવ દાખલે ત્માયે તેઓ પ્રત્મે આબડછટે યાખલાનુાં કઈ કાયણ ખરાં  ? યેળનારીસ્ટ 
તાના વ્મલશાય– ક્ષેત્રભાાં જ ેકલી– વુધાયક નભથદ ભાટ ેઘણા આદય દાખલે છ ેત્માયે 
એ વત્મ જાણલુાં અનીલામથ રેખામ કે, નભથદ ણ આસ્તીક શત. ગયધનદાવ 
ચખાલારા ણ આસ્તીક શતા; છતાાં વુયતની યૅળનારીસ્ટ વાંસ્થા: ‘વત્મળધક 
વબા’ના પ્રભુખ યષ્ણા.  

અભે જ્માયે લીભચનકતાથ દ ભાટ ે ુ. ફાુને નીભન્ત્રણ આપ્મુાં, ત્માયે 
જયા સ્ષ્ટતા કયતાાં ભેં કષ્ણુાં કે, ‘ુસ્તકભાાં નાસ્તીક– યૅળનારીસ્ટ લીચાયધાયાનુાં જ 
વભથથન છ;ે ત આને લાાંધ નથી ન?ે  

ત્માયે ફાુન જલાફ વાાંબલા– વભજલા જલે છ.ે તેઓશ્રીએ કષ્ણુાં કે, 
‘ભને ત કળ જ લાાંધ નથી, ણ તભને કાંઈ લાાંધ નશીં નડ ેને?’  

અભે કષ્ણુાં, ‘અભનેમ કળ જ લાાંધ નથી. શકીકત,ે ભાય શેતુ ત 
યૅળનારીઝભની વીભાઓ ળક્મ તેટરી લીસ્તાયલાન છ.ે અભુક ધાભીક ાંથ અન્મ 
ધભોને ઉગ્રતાથી લખડ ે છ ે અને કડક આબડછટે યાખે છ.ે ત્માયે શુાં  ભાનુાં છુાં કે, 
યૅળનારીઝભભાાં કઈણ પ્રકાયની આબડછટે ન જ શમ. એભાાંમ જ ેુર સ્લેચ્છાએ 
અને સ્લમાંસ્પુયીત બાલે યૅળનારીઝભની પ્રલૃત્તીભાાં આદયુલથક ભદદ કયતા શમ, 
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તેઓ લીરદ્ધ આબડછટેીમા અાંતય યાખી તેઓને દુય યાખલા, એલી કટ્ટયતા 
યૅળનારીઝભભાાં યાખલી ફયાફય રેખામ ખયી ? ળાાંત સ્લસ્થ ચીત્તે લીચાયલા લીનાંતી.  

બયતલાક્મ 
લજ્રથી કઠણ ને લી ુષ્થી ણ કભ; 

કશ, એલા ભશાત્ભાના, કણ જાણે ચીત્તને ખયાાં ? 
–બલબુતી  

(‘ઉત્તય યાભચયીત’ નાટકભાાંથી વાબાય !) 
 
 

♦ 
અનકુ્રમણીકા 
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11-2011-03-25 

કારસ્ભી રકક્ષમ કૃત પ્રલૃદ્ધ 
વભગ્ર બ્રષ્ઢાાંડનુાં અસ્તીત્લ તથા વાંચારન 

કેલ એક લીયાટ અકસ્ભાત છ.ે 
–જમ લીજ્ઞાન 

 જાાન લીસ્તાયભાાં ફનેરી વાંશાયક લીનાળક ઘટનાના અનુવન્દબે એલા 
એલા ચીરાચારુ ઉદ્ ગાય વાાંબલા ભે છ ેકે, કુદયતન ક, ભાનલીની રાચાયી, 
ભાણવનુાં લાભણાણાં, ‘જ ેતુાં તે ભાયતુાં’“! ઈત્માદી. એક પનકરના જલાફભાાં 
ભેં કષ્ણુાં ક,ે આણાં અસ્તીત્લ જ ળા ભાટ ે? આણે ખુદ ણ કેલ એક અકસ્ભાત 
જ છીએ ! જ ેભીત્ર વબાન આમજન તથા અરોકીક વાંચારનભાાં ભાને છ,ે તેઓએ 
આલી શાશાકાયી શનાયત પ્રવાંગે ચીન્તન કયલુાં ઘટ ેક,ે જો કઈ પ્રકાાંડ ળક્તીવાંન્ન 
અાથીલ તત્ત્લ દ્વાયા આ વુલીયાટ વાંચારન પ્રલતી યષ્ણુાં શમ ત, આલા દારણ 
અકસ્ભાત ળા ભાટ ે? આ પ્રશ્નન ચીરાચારુ ઉત્તય કલ્ીને જલાફ અને તે જલાફન 
જલાફેમ અત્રે રખી દઉં કે, ૃ્લી ય ાન ફજ લધી ગમાાંનુાં કાયણ ત શલે બુરી 
જ જાઓ ! આલા ગભખ્લાય ફનાલભાાં કેટરા ાી ભમાથ અને કેટરા નીદો ભમાથ, 
એન શીવાફ કેલી યીતે ગણીળુાં, બરા ! કૃતી (કુદયત) ત જડ છ,ે અન્ધ છ,ે જ ે
તેના તાના નીમભને લળ અચુક જ લતે છ,ે ફાકી તે કદીમ કતી નથી કે યાજી 
થતી નથી“ વુમથભાાના ત્રીજા નાંફયના ગ્રશભાાં કે ગ્રશ ઉય શલા, ાણી, ઉષ્ણતા 
આદી વાનુકુ શતાાં– જો કે વાંુણથ તથા વદાનાાં અનુકુ ત નશીં જ– એ પક્ત 
આકસ્ભીક એલા ત્રીજા સ્થાનન રાબર અકસ્ભાત જ શત, જથેી જીલ પ્રગટ્ય–એ 
ફધી જ આકસ્ભીક ઘટના–યમ્યા ! 
 ભનુષ્મનુાં લાભણાણાં ત એની કારગણનાની વાંકુચીતતાભાાં યશેરુાં છ,ે ફાકી 
તાકાતભાાં ત એમ કાાંઈ વાલ યાાંક નથી, એણ ે પ્રકૃતી ાવેથી, એના જ નીમભને 
સ્લરાબાથે પ્રમજીને, જફયજસ્ત કાભ રીધુાં છ.ે યન્તુ એથી પ્રકૃતી રઠ ે એ ણ 
એટરુાં જ ળક્મ, જનેા અણવાય શલ ેઆલલા ભાાંડ્યા છ.ે ણ એ લાત જલા દઈએ. 
આજ ેલાત અકસ્ભાતની ભાાંડી ફેઠા છીએ. ત વાડા છ કયડ કે એથી કટેરાાંક લધુ 
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લો ુલે આ નાનકડા (બ્રષ્ઢાાંડની તુરનાભાાં ત નશીંલત્) ીંડભાાં એક ફીજો અકસ્ભાત 
ફન્મ, પ્રથભ કસ્ભાત તે એ કે વજીલ કળ પ્રગટ્ય, ત્માયે ફીજો કસ્ભાત લી 
એલ જ એક કળ ડામનાવોય નાભે ઓખાતાાં લીયાટ પ્રાણીઓ રે લીકવીને આ 
ધયતીટ ેભારીક ફની, ભગરય થઈ ભશારલા રાગ્મ ! છી ત્રીજો કસ્ભાત એક 
દી’ એકાએક કાંઈક એલી નીકન્દનકાયી શનાયત ફની આલી ક,ે એ જ ૃ્લીટથેી 
એ  લીકવેરાાં રભાાં પ્રાણીઓ વદન્તય અદૃશ્મ–રપુ્ત થઈ ગમાાં, ટટર એકસ્ટીંક્ળન ! 
ત ભીત્ર, આ બ્રષ્ઢાાંડ તથા આ અસ્તીત્લ ત આલુાં જ છ,ે ગભે ત્માયે નીકાંદન ! અશીં 
‘અકસ્ભાત’  ળબ્દ પ્રમજ્મ છ,ે એથી લી ગેયવભજ થલા વાંબલ છ,ે કાયણ ક ે
અભાન્મ, અણગભતુાં વત્મ નશીં સ્લીકાયલાની ચીત્તલૃત્તી અતાકીક દરીર જન્ભાલે છ.ે 
પ્રકૃતી અપય, અાંધ તથા રાગણીશીન છ,ે એભ કષ્ણુાં એટરે એ ત વભજી જ રેલાનુાં ક ે
પ્રકૃતીને એના તાના ગુણધભથ તથા નીમભ છ ેઅને અલીયાભ કાર (વભમ) એન 
અપય વાયથી છ,ે જ ેતાની ગતીલીધીભાાં એક ક્ષણનમ લીયાભ રેત નથી કે રેલા 
દેત નથી. યીણાભર છ,ે નીયન્તય યીલતથન ! ફધુાં જ કારાનુવાય અલીયાભ 
ફદરાતુાં યશે છ.ે ડામનાવોયની ઉત્ત્તી કે આણાં પ્રાગટ્ય, એ ફધુાં જ પ્રકૃતીના એ 
અપય ગુણધભથ તથા કારની એ અલીયાભ ગતીને જ આબાયી છ.ે શા, આ ફધુાં જ 
કાયણ તથા અથથ ળધતા ભાનલી ભાટ ે ‘અકસ્ભાત’નુાં ‘કસ્ભાત્’ છ,ે એ જ લૈજ્ઞાનીક 
વાંળધન.  
 ટુાંકભાાં, આ બ્રષ્ઢાાંડન ણ એકદા નાળ–વલથનાળ થલાન જ છ,ે જ ેઆલા 
જ ‘કસ્ભાત્ લાો’ અકસ્ભાત ફની યશેળે. જો કે ત્માયે એને ‘કસ્ભાત’ કશેલાલાા, 
ભતરફ કે આણે શસ્તીભાાં નશીં જ શઈએ. આ ૃ્લીભૈમા ાવે આણન ે
રાાંફાકા વુધી અડગ યક્ષણ આે એલી કે એટરી ગુાંજાઈળ જ નથી, એ યાલરાંફી 
છ.ે દા.ત. ાાંચેક અફજ લો ફાદ આણ આ જીલનદાતા વુમથ ફુઝાઈ જલાન છ,ે 
કાયણ કે એનુાં ફતણ ખુટી ડલાનુાં છ.ે વુમથના ેટાભાાં દઢ કયડ ડીગ્રીની ઉષ્ણતા 
વાથે પ્રતીવેકાંડ 44 રાખ ટનના દયે શાઈડરજન નીયન્તય વગી યષ્ણ છ,ે જ ેશજી 
બલીષ્મભાાં ાાંચેક અફજ લથ વુધી ચારળે. ફુઝાઈ ગમેર વુયજ પક્ત શેરીમભન 
એક લીયાટ નુવાંક ીંડ ફની યશેળે, જ ેૃ્લીને જીલનન યજ ભાત્ર અાંળ આલા 
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ળક્તીભાન નશીં શમ. છી વુયજ પુરળે, ફુધ તથા ળુક્રને ગી જળે અને ત્માયે 
આણી ૃ્લીની વાટીની ઉષ્ણતા ત્રણ શજાય ડીગ્રી ય શોંચી ગઈ શળે, જ ે
વુમથની ફાષ્ણ વાટીનુાં ઉષ્ણતાભાન શળે. આલી યીસ્થીતીભાાં કઈ ણ પ્રકાયનુાં 
જીલન ટકલાની ત કલ્ના જ ન કયળ, ભીત્ર ! છી વુમથ ૃ્લીનેમ ગી જળે અને 
ેટાભાાં શોંચતા જ અાંદયની ઉષ્ણતાના દાશથી ધયતીભાતા જરીને લામુર ફની 
ઉડી જળે. 
 યન્તુ બ્રષ્ઢાાંડન લીનાળ કેલ આભ તાયકીંડના ફુઝાલા ભાત્રથી જ 
અટકત નથી. વાતેક અફજ લથ ફાદ, આણી આકાળગાંગા એન્ડરભેડા નાભક 
અન્મ નીશાયીકા (ગેરેક્વી) વાથે ટકયાળે ત્માયે જન્ભનાયી અન્ધાધુન્ધીભાાં તાયકીંડ 
બાગાંબાગ કયતા શળે, જઓે ગુરત્લાકથણફ ે નજીકના ગ્રશનુાં અશયણ કયીન ે
ક્માાંના ક્માાં, અનીશ્વીત અને અજ્ઞાત સ્થે ઉઠાલી જળે. ત્માયે ૃ્લીને ફચાલી રેનાય 
કઈ લયાશાલતાય પ્રગટલાની પ્રાથથના કયનાય ણ કઈ જીલ અસ્તીત્લભાાં નશીં શમ ! 
ળક્મ છ ેકે આણી ૃ્લીન ીંડ કઈ ફીજા જ, જુદા તાયક (વુમથ) પયતે ભ્રભણ 
કયત થઈ જામ; યન્તુ તે નલ ીતા આણને ભાપકવયની જ ઉષ્ણતા આળે, એભ 
ખાતયીુલથક ના કશી ળકામ ! 
 ધીભે ધીભે, આલી ફશુલીધ પ્રક્રીમાઓ દ્વાયા બ્રષ્ઢાાંડ એ ઉષ્ણતા વાંુણથત: 
ગુભાલી દેળે, ભતરફ કે વભગ્ર તથા વલથસ્લ થીજી જળે. એ જ બ્રષ્ઢાાંડન અાંત, જ્માયે 
કઈ ‘ફીગફેંગ’ (ભશાલીસ્પટ) નશીં થામ ! 

ભરતવાક્ય 

 નલાાં નલાાં વાંળધનની લૈજ્ઞાનીક દ્ધતીઓભાાંની ઘણી બરે આજ ે અન્ધ 
છડે ેજઈને અટકી ડતી શમ, થમ્બી જતી શમ; યન્તુ તે ણ નલા નલા લીચાયને 
ત ઢાંઢી જ જામ છ,ે અબીનલ નભુનાઓને પ્રત્મક્ષ કયે છ ેઅને કેટરાક સ્ષ્ટ યીતે 
વત્મ એલા નલા વીદ્ધાન્તને જન્ભ આે છ,ે એ જ એની નક્કય વમ્ત્તી છ.ે બ્રષ્ઢાાંડની 
ગતીલીધીઓ ઉકરેલાભાાં, ભાનલજ્ઞાનના ઈતીશાવભાાં આલા કઈ બવ્મ ુરાથથ અન્મ 
થમેર નોંધામ નથી.                 

– નીર દ ગ્રાવ ટામવન (અભેયીકાન શમાત બોતીક લીજ્ઞાની)  
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ુલાથન્ત સ્નેશભીરન વભાયશ 
માવતર એ જ મન્દીર 

જીલતાાં ભાફાને સ્નેહથી સંબાજો, ખલડાલળ–ીલડાલળ; 
છી ગામના ુાંછડ ેાણી ઢોલાથી ળ પામદ ? 

એક લાય ‘યાફ’ ખાલાની ઈચ્છા એભની સ્નેશથી સ્લીકાયળ; 
છી ગાભ આખાને રાડલા ખલડાલલાથી ળ પામદ ? 

ભસ્તક ય શાથ પેયલી ‘ફેટા’ કશેનાયના રાડને ભાણી રેળ; 
છી ચીયલીદામે ાછ ‘સપ્તાહ’ ફેવાડલાથી ળ પામદ ? 
ફેઠા છ ે‘બગલાન’ આણા જ ઘયભાાં એભને ઓખી રેળ; 
છી અડવઠ તીયથ કાજ ેદય દય બટકલાથી ળ પામદ ? 

વભમ કાઢી ઘયના એ લૃદ્ધ લડરા ડખે ફેસી રેળ; 
છી ફેવણાભાાં પોટા સાભે ફેસી–ફેસાડીને ળ પામદ ? 

રાડકડથી ઉછયેનાયાાં ભાલતયને વદામ હૈમે લસાલી યાખળ; 
છી દીલાનખંડભા ંતસ્લીય યાખલાથી ળ પામદ ? 

શમાતીભાાં જ શૈમુાં એભનુાં ઠાયી સ્લગગ સભ સુખ આળ; 
છી ગંગાજે અસ્થી ધયાલલાથી ળ પામદ ? 

‘ભાલતય એ જ ભન્દીય’ – આ વનાતન વત્મ વભજી યાખળ; 
છી ‘યાભનાભ સત્મ છ’ે યટલાથી ળ પામદ ? 

–વલ્લભભાઈ ઈટાીયા 
 શભણાાં ભને એક નીભન્ત્રણ ત્ર ભળ્ છ,ે જભેાાં કેલ નીભન્ત્રણ નથી. 
ફરકે જાણે વાંક્ષેભાાં રખેર કઈ વુધાયાથીનુાં એક ભશત્ત્લનુાં રઘુપ્રકયણ છ.ે લી, 
વલથ વાભાજીકએ તે અનુવયલા જલેુાં છ.ે વભાજવુધાય એ ત જાતે જ અભરી 
ફનાલીને કયી દેખાડલાન ઉક્રભ છ.ે અયે યાક્રભ છ ે! અને કઈકે ત જાતે અભર 
કયીન,ે શીમ્ભતબેય અન્મને પે્રયણાર ફનલુાં જ ડળે. ગુજયાતના વુધાયાન 
ઈતીશાવ દઢ–ણા ફે વદીઓ લટાલી યષ્ણ છ,ે દયભીમાન પ્રલચન તથા રખાણ 
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ય જ આધાય યાખલ ડ્ય છ.ે શલે અભરીકયણની ણ ળક્મતા ઉબી થઈ છ,ે 
જનેે ગઈ ેઢીના લડીર ણ વભથથન આે છ,ે જ ેવુચલે છ ેકે ભટાબાગના લૃદ્ધના 
દીરે ણ વુધાયાની ઝાંખના ત ઉછતી જ શળે. યન્તુ એ ેઢીભાાં સ્લમમ્ કયી 
ફતાલનાયા શીમ્ભતફાજો ઓછા જ શતા. અને એલુાં ગરુાં આજની અેક્ષાએ ઘણાં 
કરાં  કાભ ણ શતુાં. આજ ેતેઓની જ નલી ેઢી આલા ભશત્ત્લના વુધાયા જાતે તે 
અભરી ફનાલે છ,ે ત્માયે અલશ્મ તેઓ ખુળ થતા શળે અને યાજીખુળીથી એભાાં 
વશકાયબાલે જોડાતા શળે. દા.ત. ળાભજીફાા (ઈટારીમા). 
 આણા વભાજભાાં ભયણત્તય ક્રીમાાણી અત્મન્ત રાાંફા તથા કલચીત્ 
અરચીકય અને બમાલશ લીધીઓથી અતીળમ ઘૃણાસ્દ પ્રલતે છ ,ે ખાસ્વા ન્દય 
વ દીલવ ત એ ચારે ! રગ્નલીધી આણે ઝડબેય ટુાંકાલી નાાંખ્મ છ,ે ફશુધા 
પક્ત એક જ દીલવ અને કુટમુ્ફદીઠ ગણ ત લધાયેભાાં લધાયે ફે દીલવ. ફીજી ફાજુ 
ભયણત્તય લીધીલીધાન ખાસ્વા પ્રથભ ન્દય દીલવ ત વાંગ ચારે, ગીતાાઠ ક ે
ગરડુયાણનુાં લાચન, ાણીઢ, દવભુાં, અગીમાયભુાં, ફાયભુાં, તેયભુાં ને ન્દયભુાં એભ 
વાંગ છ વાત દીલવ ત આ પ્રાયમ્બીક કભથકાાંડ ચારે ! અને તે છી ણ ભાવીમ, 
લયવી, શ્રાદ્ધ આદી સ્લરે તે જીલનબય ઉથરા ભામાથ જ કયે. લી, ભટાબાગના 
યીલાયભાાં શજી આજમે યકકન ઔચાયીક લીધીમ ચારે ! એથી અણવભજુ 
ફીચાયાાં નાનાાં ફાક ત છી જ ભયે ! અને એકન્દયે ત આ વલથ ભી્મા 
આમજન જ છ;ે કાયણ કે જો આત્ભા જલેુાં કઈ તત્ત્લ શમ ત ણ, તે એકાદ 
ખલાડીમા વુધી તાના ઘયની આવાવ બટક્મા કયે અને લી, નોંધ રે ક ે
લાયવદાયએ કયજાણી ફયાફય કમાં કે નશીં ?  
 સ્લગથ મા નયક ચાલાથક કશે છ ે તેભ, અદ્યાી કઈએ જોમાાં જ નથી. 
આટઆટરાાં અલકાળમાન દુયવુદુયની ગ્રશવૃષ્ટી અને એનીમ ેરે ાય 
આન્તયતાયકીમ બ્રષ્ઢાાંડભાાં પ્રલેળી ચુક્માાં છ,ે યન્તુ ક્માાંમ શજી સ્લગથરક મા 
નયકરક (મભરક)ન બેટ ત નથી થમ, અયે ! એલ કઈ અણવાય વુધ્ધાાં ક્માાંમ 
લયતામ નથી. એક ફાજુ કભથપના વીદ્ધાન્તને ચુસ્તણે, ાકી શ્રદ્ધાથી ભાનતા 
ભનાલતા યશેલુાં અને ફીજી ફાજુ, ભૃતાત્ભાની ભુક્તી ભાટ ેલીધીલીધાન મા અથથશીન 



http://govindmaru.wordpress.com  Page 57 

 

કભથકાાંડ કયી, ભીષ્ટાન્ન ઝાટલાાં ! જો કભથપન વીદ્ધાન્ત વાચ શમ ત, ભૃતાત્ભાએ 
તેના જીલન દયભીમાન કયેરાાં કભોનાાં પ બગલલાાં જ ડ,ે એ અપય છ.ે ત છી 
કભથકાાંડથી ભૃતાત્ભાને કમ રાબ થલાન ? લી, બ્રાષ્ઢણને દાન કયલાથી, તે ભૃત 
સ્લજનને શોંચ,ે એલી સ્લગથ ક ે નયક અને ૃ્લી લચ્ચેની ાવથર–કુયીમય વલીવ 
કઈએ કદી ચકાવી છ ે ખયી કે ? અયે, ભટાબાગની જ્ઞાતીઓભાાં ત તેયભાન 
ખાટર કયે અને એભાાં જાતજાતની ભાનલમગી ચીજલસ્તુઓ ભુક,ે જ ેસ્લગથભાાં ક ે
નયકભાાં ભૃતાત્ભાને શોંચે અને તેન ઉમગ કયી, તે વુખવગલડ બગલી ળકે ! 
દા.ત. કેટરાક વભાજોભાાં ત તેયભાના ખાટરાભાાં છત્રી ને જોડામ ભુકામ ! કેભ જાણે 
સ્લગથભાાં લયવાદ ડલાન શમ ને યસ્તા ફધા કાાંટાા જ શમ ! કેલી લાશીમાત 
કકલ્નાઓ અને તદ્વીમક શાસ્માસ્દ કભથકાાંડ વદીઓથી આણે આજ મંત 
ચારુ યાખી યષ્ણા છીએ ! ફે–અઢી શજાય લથ ુલે ચાલાથકે ણ કટાક્ષ કયેર કે, 
‘મજ્ઞભાાં ફરી શભલાથી, જો તે સ્લગથભાાં શોંચત શમ ત, મજ્ઞની લદેીભાાં તાયા 
ફાને જ શભી દેને !’ ક્માાંમ અને ક્માયેમ કઈની લીલકેફુદ્ધી જાગી જ નશીં અન ે
આલા દેખીતા લીયધાબાવી કભથકાાંડને શજીમ ણે મથાલત્ શાાંક્મે જ યાખીએ છીએ! 
 લી, આ અથથશીન કભથકાાંડી ઉક્રભભાાંથી કળુાંક ઓછુાં કયલાને ફદરે મા 
ત એન વદન્તય ત્માગ કયલાને ફદરે, એભાાં ઉભેયમ કયતા જ યશીએ છીએ. એલ 
એક લધાયાન યીલાજ તે ફેવણાં ! ફેવણાં સ્લમમ્ એક અથથશીન યીલાજ છ,ે લધાયાભાાં 
તે લી શાસ્માસ્દ ફની જામ છ.ે કુટમુ્ફીઓ ભયનાય વ્મક્તીન પટ ળણગાયીન ે
ઘયફશાય ગઠલી તેની નજીકભાાં ળકભગ્ન ચશેય ફનાલી ફેવે. છી સ્લજન–
યીચીત એક છી એક આલતા જામ. તવલીયને ગે રાગીન,ે વાભે ભુકેરી 
ખુયળીઓભાાં મા ાથયણાભાાં ઘડીબય (ાાંચ–દવેક ભીનીટ) ફેવે અને છી ુન: વોને 
પ્રણાભ કયીને ચારતા થામ. દયભીમાન, કેટરાક અન્દય અન્દય ળેયવટ્ટાની, 
ભોંઘલાયીની, ભવભની મા લેાયધન્ધાની લાત એકદભ ધીભા અલાજ ેઘુવુવ કયતા 
શમ અને કેટરાક ત લી શઠ–ભોં દફાલીને શવતામ શમ ! ભયણ જલેા ગમ્બીય 
પ્રવાંગે આ તે કેલ તુચ્છ, શાસ્માસ્દ કામથક્રભ ? ઈટારીમા ફન્ધુઓએ આલા 
ફેવણાન કામથક્રભ ણ ઈન્કામો છ,ે એ એક લીયર, કદાચ રગબગ પ્રથભ લાયનુાં જ, 
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શીમ્ભતબમુ,ં આભુર વુધાયાનુાં ગરુાં શઈ ળકે. ઉયાન્ત આ ફન્ધુઓએ ત લી, 
તભાભે તભાભ ભયણત્તય કભથકાાંડ વદન્તય ફન્ધ યાખ્માની ઘણા કયી છ.ે તેઓન ે
શાદીક ધન્મલાદ ! અત્રે એક યૅળનારીસ્ટ તયીકે ચક્કવ ભશત્ત્લની શકીકત નોંધલાની 
પયજ ભાયાથી ત કેભ ચુકામ?  

ભરતવાક્ય 

 ળાભજીદાદાને તથા વુુત્ર શ્રી યાભજીબાઈ અને લલ્લબબાઈ ઈટારીમાન,ે 
તેઓના યીલાય વશીત વોને ધન્મલાદ !! 
 

 

 
♦ 

અનકુ્રમણીકા 
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13-2011-08-18 

ભાનલ ઘભથવબાથી વત્મળઘક વબા“? –પ્રશ્નાથથ! 
 ‘ભાનલ ઘભથવબાના ફેવનાયાઓભાાંથી કેટરાએક જણના ભનભાાં એલુાં છ ે
ક,ે ભાંત્રના જોયથી, પ્રમગ, ભુઠ–ચટ ઈત્માદી પ્રકાયનુાં જ ેજાદુ થામ છ ેતે નીશ્ચમ ખટુાં 
છ.ે એલુાં છતેઅવરથી કેટરાએક ઠગ રકએ તાનાાં ેટ બયલા વાર ઘણી એક 
બી ફાઈડીઓનાાં તથા ભુખથ બામડાઓનાાં ભનભાાં બુત, પે્રત, ડાકણ, જક્ષણી, 
બ્રષ્ઢયાક્ષવ ઈત્માદી ઘણાાંએક પ્રકાયની ખટી લાત કશીને તથા ગ્રાંથ કયીને લશેભ 
ઘારેરા છ,ે તેને ભટાડલા જોઈએ“ જો કઈ જાદુગય અથલા ભાંત્રળાષ્ડી આ વબાભાાં 
આલીને વલને નીશ્ચમ થામ એલી યીતે ઉય રખેરી જાદુની લાતભાાંથી કાંઈ ણ ખરાં  
કયી આળે ત તને ેરીમા 20/- ઈનાભ આલાભાાં આલળે. તાયીખ 23 નલેમ્ફય, 
વન ે1844 વાંલત 1901, કાયતક વુદી–14, લાય ળની’ 

–દુગાથયાભ ભાંછાયાભ (ભાનલ ઘભથ વબાન દફ્તયકાય) 
(‘ભશેતાજી દુગાથયાભ ભાંછાયાભ ચયીત્ર’: વાંમજક: પ્રા. ડૉ. યભેળ ળુક્ર, ૃષ્ઠ: 143, 
પ્રકાળક: ચુનીરાર ગાાંઘી લીદ્યાબલન, વુયત–1)ભાાંથી વાબાય.. (–ય.ા.) 

તા. 1 ડીવેમ્ફય, વને 1844ના યજ આલી વબા ભી. આજની વબાભાાં 
આળયે ફે શજાય ભાણવ એકઠાાં થમાાં શતાાં. એભાાં વુયત ળશેય ભઘ્મેના કેટરાએક 
જાદુગય તથા ભાંત્રળાષ્ડીઓ, જ ેછુભાંતય કયનાય છ ેતે ણ વાભી ફાજુએ ફેઠા શતા 
તથા ઉબા શતા. તે લેા ભશેતાજીએ નીચે પ્રભાણે બાણ કીઘુાં: 

‘આ વબાભાાં જ ેજાદુગય અથલા ભાંત્રળાષ્ડી આલળે તેને ભટા ભાન વાથે 
ફેવાડીળુાં. ને તેને વાર વાભાનભાાં વીંદુય, રીંફુ, અડદ તથા ાન ઈત્માદી જ ેજોઈળે 
તે આ વબાની ભઘ્મે ભુકરેુાં છ.ે આ વબાને વયકાય વાથે તથા ાદયી વાથે કઈ 
પ્રકાયન વાંફાંઘ નથી. ભાટ ે કઈ જાદુગય અથલા ભાંત્રળાષ્ડીએ કઈ પ્રકાયની ફીક 
યાખલી નશીં. તભને જાણ્માભાાં શળે જ કે અાંગ્રજ વયકાય જાદુને જુઠુ ાં ભાને છ,ે ને તેની 
વુચના વન 1827ના 14ભાાં કામદાની 26ભી કરભની ેટા કરભ ફીજીભાાં રખેરી છ.ે’ 

અ વબાભાં ભશેતાજીએ જાદુના પ્રકાયો રખેરી ટી લાંચી વંબાલી: જ ે
કઈ ભનની ધાયેરી લાત કશેત શમ, ભુઠ્ઠીભાાં યાખેરી લસ્તુનુાં નાભ જણાલે મા એલી 
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લસ્તુનુાં ર પેયલી ળકે મા ઉડાડી ભુકે“ કઈ બોંમ ય ચશોંટાડી ભુકત શમ, રશી 
ઓકાલત શમ, ેટભાાં ચુક ભુકત શમ“ આ ઠકેાણેથી ઉયાડીને તાી નદીભાાં 
ડફુલત શમ– કઈ આગીમ (લૈતા) ભુકી ફાત શમ ઈત્માદી જ ેજ ેકયલાન ે
જાદુગય ચાશત શમ તે વલે ફાફતની વાભાાં ફેવલાને આ વબાના વભ્મ તૈમાય 
છ.ે’ 

આ ડકાય ઝીરી રેલા એક ણ જાદુગય કે ભાંત્રળાષ્ડી વબાભાાં આલીન ે 
જાદુ કયી ફતાલલા તૈમાય થમ નશીં. જો કે લજા બુઆ નાભના એક જાદગુય ળખ્વે 
થડુાં તપાન ભચાવ્મુાં, ણ તે જાદુ ત વીદ્ધ કયી ળક્મ જ નશીં“ (પ્રકયણ–5, આ 
આખુાંમે પ્રકયણ લાાંચલા જલેુાં છ.ે.. –ર.પા.) 

આભ, આણા વુયત ળશેયભાાં જ એક ક્રાાંતીકાયી, યૅળનારીસ્ટ – 
લીલેકફુદ્ધીલાદી, જાદુભાંત્રાદી વાભે વુધાયક એલ જાશેય ડકાય કયતી આ ઘટના 
આજથી ફયાફય 162 લથ ુલે ફનેરી, જભેાાં આખયી યીણાભરે  ાકુાં વીદ્ધ થઈ 
જ ગમુાં ક ેજાદુભાંત્રાદી તભાભ કાયલાઈ એ ઘતીંગ, છતેયીંડી તથા ચારફાજી છ.ે 
યન્તુ દુગાથયાભ ભશેતાજી તથા તેભની ભાનલ ધભથવબાના આલડા ભટા ુરાથથ છી 
ણ; આજ મથન્ત આણી પ્રજાના જીલનભાાં મા ભાનવભાાં રેળભાત્ર વુઘાયક 
યીલતથન આલેરુાં દૃષ્ટીગચય થતુાં નથી. ખયે જ, આણે કેલી અઘય પ્રાણશીન, 
જડવુ અન ે ‘ગાાંગડ ુ પ્રજા છીએ !’ અશીં વલથ પ્રથભ ધન્મલાદ ત ભાયે અાંગે્રજી 
વામ્રાજ્મની વયકાયને આલા યશે: છકે  આજથી ુયી ણા ફે વદી ુલે ફયાફય 
178 લથ શેરાાં, આ વયકાયે પયભાન કાઢીને 14ભાં કામદાની કરભ 26ની ેટા કરભ 
02 દ્વાયા, જાદુગયનાાં પયેફી કયતુત લીરદ્ઘ પ્રતીફાંઘ પયભાલેર ! જ્માયે આટરા 
પ્રરાંફ ગાા છીમ આણે શજી ક્માાં છીએ? લ્મ, લાાંચ એ: 

ભથાુાં છ:ે ‘અાંઘશ્રદ્ઘા નીભુથરન ભાટ ે ગુજયાત વયકાય ખયડ યજુ કયે’ 
જભેાાં આજ ેએકલીવભી વદીના છઠ્ઠા લથભાાં આણા યાજ્મના વુધાયાલાદી લૈજ્ઞાનીક, 
યૅળનર જીલનાબીગભના વભથથક એલા વલથશ્રી ફાફુબાઈ દેવાઈ, ભશાભાંત્રી, 
ગુજયાત–ભુાંફઈ યૅળનારીસ્ટ એવવીએળન; દેલવ્રત ાઠક, મુ.ી.વી.એર. 
(ગુજયાત)ના અઘ્મક્ષ; ઈન્ડીમન યૅડીકર ષ્ણુભેનીસ્ટ એવવીએળનના ભાંત્રી ગોતભ 
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ઠાકય; ‘નમા ભાગથ‘ના તાંત્રી ઈન્દુકુભાય જાની અન ે‘નીયીક્ષક’ના તાંત્રી પ્રકાળ ન. ળાશે 
નાગયીક સ્લાતાંત્ર્મ વાંગઠન– મુ.ી.વી.એર. (ગુજયાત મુનીટ) ના ઉક્રભે એક નીલદેન 
પ્રગટ કયીન,ે ગુજયાત વયકાયના ભુખ્મ ભાંત્રી શ્રી નયેન્રબાઈ ભદીન ેઅનુયઘ કયલ 
ડ ેછ ેકે, 

‘“ધભથના નાભે ઢોંગી ફાલા, અઘયી (તાાંત્રીક), જાદુટણા, ચભત્કાય, ભેરી 
લીદ્યા લગેયે દ્વાયા રકની ઠગાઈ કયનાય, નયફરી (જલેી ઘય ભાનલ શત્માને પે્રયીત 
કયલા છુભાંતયથી ઈરાજ કયલ અને એ યીતે) ફીભાયને શૉસ્ીટર જતા યકલા, 
બુતપે્રતન બમ ફતાલલ, ળેતાની આત્ભાની  છામા ફતાલલી, ફાકનુાં અથલા ત 
ગબથસ્થ ળીળુનુાં રીંગ ફદરાલલાન દાલ કયલ, વા–લીછીંનુાં ઝેય ઉતાયી દેલાન 
દાલ કયલ, ગભે તે ખયાફ ચીજ ખલડાલી ફરા ટાલાન દાલ કયલ – આલાાં 
આલાાં અભાનલીમ કૃત્મ ફનતાાં અટકાલલાની જરૂયીમાત છ.ે 

પ્રલતથભાન વાંજોગને ઘ્માનભાાં રેતાાં, યાજ્મ વયકાયને અભે અીર કયીએ 
છીએ ક,ે વભાજભાાં લવતા વાભાન્મ પ્રજાજનને નુકવાન શોંચાડ,ે તેઓન ે
આધાયબુત અને લૈજ્ઞાનીક એલા દાક્તયી ઉામથી દુય યાખી, અજ્ઞાન તેભ જ 
અન્ઘભાન્મતાઓને ે અને રે–બાગુ – પયેફી દષુ્કૃત્મ કયનાયા કશેલાતા 
જાદુગયના શાથભાાં ધકેરી ભુક,ે એલા ધાંધાઓ લીરદ્ધ વયકાય કડક ગરાાં ર,ે જથેી 
કયીને વાભાન્મ રકજીલન વાભાજીક જાગૃતી તથા (લજૈ્ઞાનીક) વભજદાયીલાુાં 
કેલામ અને સ્લસ્થ તથા વરાભત વાભાજીક લાતાલયણ ઉબુાં થામ; જથેી કયીન ે
આભ આદભીનુાં યક્ષણ થામ. અજ્ઞાનતાને કાયણે જ ે (બમાંકય) કુયીલાજો પુલ્માપાલ્મા 
છ ેતેન, અને દૈલીક ાયરોકીક જાદઈુ ળક્તીઓ લગય બુતપે્રતના કાા જાદુ અન ે
એલાાં કાાાં કૃત્મ કયનાયા દ્વાયા થઈ યશેરા રકનાાં ળણન તથા તેભના ળાયીયીક, 
ભાનવીક નાણાાંકીમ યીતાન નાળ થામ, અને વભાજના આધાયબુત 
તાણાલાણાઓન નાળ કયનાયાાં યીફન વાભન કયી, તેભને જયે કયલાનાાં મગ્મ 
ગરાાં રઈ ળકામ. આ વલથને ઘ્માનાભાાં રઈને, જ ેતે દુણને દુય કયલાના શેતુથી 
પે્રયાઈને તે અાંગે જરયી ગરાાં રેલા ભાટ ેખાવ કામદ કયલ જરયી છ.ે આ અાંગે 
ભશાયાષ્ટ ર યાજ્મભાાં ‘અાંધશ્રદ્ધા નીભુથરન ખયડ’ યજુ કયલાભાાં આવ્મ છ.ે આલ જ 
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ખયડ ગુજયાતભાાં ણ આગાભી લીધાનવબા વત્રભાાં યજુ થામ તેલી અભાયી લીનાંતી 
છ.ે આ અાંગે લીયઘક્ષના નેતાશ્રીને ણ અભે અીર કયીએ છીએ“ (નજીલા 
ળાબ્દીક પેયપાય વાથે, ખાવ ત જરયી સ્ષ્ટતા ખાતય એ કયલા ફદર 
ક્ષભામાચના.. –ર.પા.) 

અશીં, બાયુલથક નોંધીએ કે રકશીતનુાં જ ેળુબ કામથ ુયાાં 178 લથ ુલે, 
અાંગે્રજ વયકાયે, શકીકતે ત કાંની વયકાયે, શ્રદ્ધાઓ, જાદુટના, ભી્મા ભાન્મતાઓ 
તેભ જ તજ્જનીત કાાાં કૃત્મને ડાભલા કડક કામદ કયી એન અભર ણ ચારુ કયી 
દીઘેર; જ્માયે શજી ત આણ,ે અયે ! આણા ફ્કત એક જ યાજ્મની વયકાય 
આલ ફ્કત એક ખયડ જ રાલી યશી છ,ે અને લી આણા યૅળનારીસ્ટ 
અગ્રણીઓએ આલ રકશીતન લજૈ્ઞાનીક કામદ કયલા ભાટ,ે ફીજા એક યાજ્મનુાં 
ઉદાશયણ ટાાંકી, આણી જ ગુજયાતની વયકાયને અીર કયલી ડ ેછ ે! 

આન વીઘ અથથ ત એટર જ ને ક,ે લીજ્ઞાનના પ્રબાલની વદીઓ તયીક ે
સ્લીકૃત થમેરી છલે્લી ફે વદીઓ દયભીમાન અને ખાવ ત, સ્લતાંત્રતા પ્રાપ્ત કમાથ 
ફાદનાાં 58 લો જલેા વુદીઘથ વભમગાા દયભીમાન, આણે ખાવ પ્રગતી ત નથી 
જ કયી, ફરકે ીછશેઠ જ કયી છ ે ! આ અગ્રણી ભશાનુબાલ તથા અન્મ 
પ્રગતીળીર અને યૅળનારીસ્ટને થડીક આગ અીર કરાં  કે, આલાાં જીલરણે 
અનીષ્ટ દુય કયલાભાાં આણે કેભ અળક્ત તથા નીષ્પ નીલડ્યા. એ દીળાભાાં વક્રીમ 
ચીંતન કયતી લેા, એભાાં આત્ભા–યભાત્ભા તથા ધભથની એલી જ અલૈજ્ઞાનીક 
આત્તી લીરદ્ધ ણ ાક લીચાય અલશ્મ કયે. કાયણ કે આલાાં ફધાાં જ અનીષ્ટ ગાઢ 
યીતે યસ્ય ગુાંથામેરા જ શમ છ ે અને છ ે જ. થડને અકફાંધ રીરુાં યાખીને 
ડાાાંદડાાં કે ઝેયી પન નાળ કેલી યીતે થઈ ળકે ? 

ભરત વાક્ય 

શભણાાં જ વુયતભાાં પ્રતીષ્ઠીત પ્રકાળન વાંસ્થા વાશીત્મ વાંગભ તથા 
અાંધશ્રદ્ધા નીભુથરનનુાં પ્રળસ્મ કામથ કયતી વાંસ્થા વત્મળઘક વબા, વુયતના વાંમુક્ત 
ઉક્રભે એક યૅળનારીઝભ (લીલેક ફુદ્ધીલાદ) પ્રચાયક ાાંચ દીલવના કામથક્રભ ‘લીચાય 
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ગષ્ઠી‘ મજાઈ ગમ. ત્માયે દીરથી નભથદનગયીના એ લીય કલીની ાંક્તીઓ આણ ે
યટતા યશીએ કે, ‘લીતી જળે આ યાત, દીવ ેઅરણ યબાત !’ 

 
 

♦ 
 
 

અનકુ્રમણીકા 
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14-2011-09-01 

જ્મતી 
 [100]  લીજ્ઞાને ગુરત્લાકથણની ળધ કયી એને આધાયે જ્મતીીઓન ે
લી અન્મ એક પાલતી દરીર જડી ગઈ : ચાંરના આકથણથી જો વભુરભાાં બયતી 
ચઢતી શમ ત એની ભાનલદેશ ઉય ણ અચુક અવય થામ; કાયણ કે ભાણવના 
ળયીયભાાં ણ વીત્તેય ટકા ાણી યશેરુાં છ.ે આભ જ્મતીીઓને એભની વ્માક 
છતેયીંડીન એક નલ જ નુવખ ભી ગમ. જુઠ્ઠ: કાયણ કે ચાંરના આકથણથી 
બરબરાાં તાલભાાં, તયણકુાંડભાાં કે ઘયનાાં ગા–ભાટરાાંભાાં ણ બયતી નથી ચઢતી, 
ત છી ભાનલ દેશભાાં યશેરા અલ્ ાણીને ત એ કેભ કયીને ખબાલી ળકે ? 
શકીકતે ચાંરના કલે આકથણ ભાત્રથી દયીમાભાાં બયતી નથી જ આલતી અને જો 
એભ શમ ત યજયેજ એક વયખી જ બયતી ચડલી જોઈએ, કાયણ ક ેચાંર ત યજ 
જ આકાળભાાંથી વાય થામ છ.ે યન્તુ લૈજ્ઞાનીક કાયણ બીન્ન જ છ:ે વભુરભાાં  
બયતી ત ચાંર અને ૃ્લીના ગુરત્લાકથણની અભુક અલસ્થાને યીણાભે ઉત્ન્ન થતા 
‘બયતી–ફ’ (ટાઈડર પોવષ)ને યીણાભે આલે છ ેઅને તે કેલ ભશાવાગયભાાં જ. 
ચાંરનુાં ગુરત્લાકથણ ભાનલદેશ મા ભાનલજીલન ઉય કળ જ નીણાથમક પ્રબાલ ાડી 
ળકતુાં નથી. છતાાં ધાય કે ગ્રશનુાં ગુરત્લાકથણ ભાનલ કે પ્રાણીના દેશને અસ્લસ્થ 
કયતુાં ણ શમ, તમ તે કેલ આયગ્મને અવય કયી ળકે એ વભજી ળકામ. યન્તુ 
રગ્નમગ, તી–ત્ની લચ્ચેની રણેદણે, વાંતાનમગ, સ્થાલય–જાંગભ ભીલ્કત, રટયી, 
નકયી, પે્રભ–યભાન્વ કે કટથ–કચેયીના ખટરા જલેી ભાનલવજીથત વ્મલસ્થાઓ ઉય 
ગુરત્લાકથણ તે કેલી યીતે અને ળી અવય ાડી ળકે ? યન્તુ ભાણવને ભુયખ 
ફનલાનુાં શમ્ભેળાાં ગભે જ છ,ે એટરે ળુાં થામ ? 

 [101] જ્મતી લીજ્ઞાન નથી, અજ્ઞાન છ,ે એન વચટ ુયાલ ત એ જ કે 
એના અજ્ઞાન યચનાકાય ફાડા પક્ત ાાંચ જ ગ્રશને ઓખી ળકેરા. લી, એક 
તાયકીંડ એલા વુમથને તેભ જ ૃ્લીના ઉગ્રશ એલા ચન્રને ણ તે ‘ગ્રશ’ જ 
ગણીને ચારતા. નયી આાંખે આલુાં ફધુાં નીયીક્ષણ કયી, એનુાં ગણીત યચલા ફદર, 
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તેઓને આણ ે આદયુલથક જરય ધન્મલાદ આીએ; યન્તુ તેનાાં પજ્મતીનાાં 
જીલનસ્ળી ફનતાાં તાયણને વત્મ ભાનીન,ે વભાજને ભાથે લણજોઈતી, ફીનજરયી 
આત્તી ત ઝીંકી ળકીએ જ નશીં. અલૈજ્ઞાનીક એલી જ્મતીલીદ્યાના પ્રચાયથી, 
વભાજભાાં લશેભ, અન્ધશ્રદ્ધાઓ, નવીફલાદ તેભ જ પયેફી ઠગધાંધાનુાં લચથસ્લ લધળે; 
એલી વચટ આગાશી જ્મતીની ભદદ લીના જ ાકી થઈ ળકે. યાશુ ને કેતુ જલેા 
ત કઈ ીંડ જ અલકાળભાાં નથી, જ્માયે મુયેનવ, નેચ્મુન અને પ્રુટના ગ્રશની 
શસ્તીની ત ભુદ્દરે જાણકાયી જ આ કારવાેક્ષ લીદ્વાનને શતી નશીં. આ ત્મના 
ઉરક્ષભાાં છી, પજ્મતી વત્મ ક ેઆધાયબુત વાંબલી જ ક્માાંથી ળકે ? 

[102] માદ યાખ કે, પ્રાચીન બાયતભાં પરજ્મોતી ળાસ્ત્ર શતું જ નશીં. 
કેટરાક ાંડીત– વાંળધકના ભતે ત એ લીદ્યા ફશાયથી પ્રાચીન ભીવય, ફેફીરન ક ે
ગ્રીવથી આમાત કયેરી છ.ે એન ુયાલ એ જ કે, યાભામણભાાં, વીતાજી ગુભ થતાાં, 
યાભ એની ળધ ભાટ ેકઈ જ્મતીીને ુછલા નથી જતા કે ાાંડલ – રોદીના રગ્ન 
ાકાાં કયલા ભાટ ેજન્ભકુાંડીઓ ભેવ્માન કઈ ઉલે્લખ ભશાબાયતભાાં જોલા ભત 
નથી. એથી ઉરટુાં, કણથ ત વગલથ જાશેય કયે છ ેકે, ભાય જન્ભ બરે દૈલને આધીન 
શમ, કીન્તુ ભારાં  જીલનકામથ ત ભાયા ુરાથથને જ લળ છ.ે લેદ–ઉનીદભાાં ણ 
પરજ્મતી ળાષ્ડન કઈ ઉલ્લેખ જ નથી“! 

 
 

♦ 
અનકુ્રમણીકા 
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15-2011-10-26 

શ્રદ્ધા– અન્ધશ્રદ્ધા 
          [67] કઈણ ળબ્દની લીબાલના વમ્ુણથ સ્ષ્ટ કયીને છી જ આગ લધલુાં 
ઘટ,ે ‘શ્રદ્ધા’ ળબ્દન અથથ વાભાન્મ બાક ખુફ જ ળીથીર યીતે કયે છ,ે એ જ 
અનીશ્ચીત અથથભાાં ચચાથ કયલી લીદ્વાનને ળબે જ નશીં. દા.ત. શ્રદ્ધા, એટર લીશ્વાવ, 
ભનફ આદી અનેક અથથચ્છામાઓ ભાટ ે આણે વાભાન્મ લાતચીતભાાં ‘શ્રદ્ધા’ 
ળબ્દન બેવેીમ લીનીમગ કયીએ છીએ. કીન્તુ તાત્ત્લીક ચચાથભાાં એભ ન ચારે, 
ભુદ્દાની લીબાલના સ્ષ્ટ કયલી જ જોઈએ. અભે યૅળનારીસ્ટ જ ે શ્રદ્ધાન લીયધ 
કયીએ છીએ, એ શ્રદ્ધાની અભાયી સ્ષ્ટ વ્માખ્મા છ ે અને તે એ કે કુદયતના 
કામથકાયણના ન્મામથી કળુાંક બીન્ન મા લીયીત ફનળ–ે એલ અડગ લીશ્વાવ વેલલ 
એનુાં નાભ શ્રદ્ધા. દા.ત. ફારાજી કે ફાાજીની ફાધા યાખલાથી છકય યીક્ષાભાાં 
પ્રથભ લગથ વાથે ાવ થઈ જળે અથલા જભાાથી કે કભથકાાંડથી સ્લજન અવાધ્મ 
યગભાાંથી ઉગયી જળે– એલી અવાંબલીત આળા અડગ બાલે વેલલી એનુાં નાભ 
શ્રદ્ધા. ભાટ ેજ કશુાં છુાં કે શ્રદ્ધા ભાત્ર અાંધશ્રદ્ધા જ શમ છ ેઅન ેએલી શ્રદ્ધાને અભે 
યૅળનારીસ્ટ રેળ ભાત્ર ભાન્મ યાખતા જ નથી. ભશાન શ્રદ્ધાુ ુર ગાાંધીજીએ ણ 
એ જ કષ્ણુાં છ ેકે ‘શ્રદ્ધા આાંધી જ શમ’ કુદયતભાાં કામથ–કાયણ ન્મામ વમ્ુણથ અપય 
છ,ે એભ અનેક ભશાન ચીન્તકએ ણ સ્લીકામું જ છ ેઅને લીજ્ઞાનીઓ ત દૃઢણ ે
એભ ભાને જ છ,ે આસ્તીક એલ જભથન પીરવુપ કાન્ટ ણ કશે છ ેક ે‘કામથ–કાયણ 
ન્મામના વીદ્ધાાંતન અસ્લીકાય કઈ ણ લતથભાન અનુબલને આધાયે થઈ ળકે તેભ છ ે
જ નશીં’ (ક્રીટીક ઓપ પ્મય યીઝન). એ જ યીતે છકે આઠભી વદીભાાં થઈ ગમેર 
બાયતીમ ચીન્તક કુભાયીર બટ્ટ રખે છ ે કે, ‘ન રકવ્મતીયીક્તમ્ શી પ્રત્મક્ષમ્ 
મગીનાભી !’ અથાથત્ રક એટરે કે લીશ્વના નીમભથી બીન્ન એલુાં કળુાં મગીઓ 
ણ જોઈ–જાણી–પ્રણાભી ળકતા નથી. આ રકનીમભ એટરે જ કામથકાયણ ન્મામ.    

          [68] ઈતીશાવનુાં એક કરણ તથા દુ:ખદતભ પ્રકયણ એ છ ે કે, આણન ે
અનેક લાય અનેકલીધ ધતીંગની વાફીતીઓ ભી છ ે અને આણે છતેયામાની 
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પ્રતીતી થઈ છ;ે તેભ છતાાં આણ ેતે જ એલી છતેયીંડી સ્લીકાયલા કે સ્લીકાયલી 
એભાાંથી ભુક્ત થઈ જલા તત્ય મા યાજી નથી શતા. લશેભ તથા શ્રદ્ધાઓ જુઠાાં 
ડ્યાના ત અનેક અનુબલ જીલનભાાં થમા જ કયતા શમ છ;ે યાંતુ ભાણવને વત્મ, 
લૈજ્ઞાનીક વત્મ કે અફાધીત, કેલ વત્મ ાભલાભાાં કણ જાણે કેભ યવ જ નથી ! 
એથી ઉરટુાં, તેને ભ્રભ તથા અવત્મભાાં યાચલાનુાં ગભે છ ેઅને લધુ ભાપક આલે છ.ે 
આણે છતેયામા છીએ; એભ આણી જાત વાથે, ભનભન કફુરલા ણ આણ ે
તૈમાય નથી શતા. યીણાભે લશેભ અને અન્ધશ્રદ્ધાઓ વાંસ્કૃતીના ઉદમકાથી 
ચારતાાં આવ્માાં છ ેઅને કદાચ અનાંત કા વુધી ચાલ્મા જ કયલાનાાં! 

         [69] ફાકી, યૅળનારીઝભને શ્રદ્ધા–અશ્રદ્ધા જલેી ઉબડક લીબાલનાઓ વાથે 
વીધી ત કઈ નીસ્ફત જ નથી. યૅળનારીઝભન ત ામ છ–ે લીલકે, લીલેકફુદ્ધી, 
યીઝન, અને આ લીલેક તે મ તેના ળુદ્ધ વાંસ્કૃત અથથભાાં : વત્મ–અવત્મન, ઉચીત–
અનુચીતન બેદ મથાથથ તાયલલાની વચટ ભાનવીક ળક્તી. ાાટે જ ચતેવણી આપુ ં
કે આ દેળને ભાથે જ ેવલથનાળનુાં જોખભ ઝઝુભી યષ્ણુાં છ ેતે ‘લીલકેભ્રષ્ટાનામ્ બલતી 
લીનીાત: ળતભુખ:’ જ છ.ે આભ, યૅળનારીસ્ટની કાંઠી ત છ ે લીલેક, તેઓની 
લીચાયદીળા છ ે લીલેક, તેઓની આચાયવાંશીતામ લીલેક અને વ્મલશાયવાંશીતા ણ 
લીલેક જ ! આ કઈ ાંથ કે વમ્પ્રદામ નથી, આ ત લીલેકુત જીલનયીતી છ.ે 
વત્માવત્મની વાથે ભાનલીના શીતાશીતન મથાથથ નીણથમ તાયલલાન ભાનદાંડ છ.ે ત 
ફવ ! શલે શ્રદ્ધાુઓ, યૅળનારીઝભથી બડકનાયા આસ્તીક, લીલેકફુદ્ધીલાદીઓન ે
જટેરી ગા આલી શમ, તેટરી આપ્મા જ કય ! કાયણ કે યૅળનારીઝભ એટરે ત 
ભાનલલાદ, જને ામ જ વ્મક્તી–સ્લાતાંત્ર્મ તથા અબીવ્મક્તીસ્લાતાંત્ર્મ છ.ે ફાકી, જો 
વત્મપે્રભી શ ત, ઈતીશાવ તાવ કે ભાનલજાતની પ્રગતી, લીળેત: લૈજ્ઞાનીક પ્રગતી 
‘વાંળમ’ને જ આબાયી છ,ે શ્રદ્ધાને ફીરકુર જ નશીં; દા.ત. કયનીકવ, ગેરેરીમ ક ે
ડાલીનન વાંળમ“ તથાગત ફુદ્ધ ેણ કાંઈક એલ જ આદેળ આપ્મ કે, શ્રદ્ધાથી કળુાં 
સ્લીકાયી ના રેળ ! (અ ‘બીવ્મક્તી’ બ્રોગના અભુખભાં તથાગત ફુદ્ધના ચીત્ર 
વાથે અ અદેળ ભુદ્રાભન્ત્ર તયીકે ભુક્મો જ છ.ે)  
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[70] શ્રદ્ધા ચીજ તે ખુફ જ બુાંડી છ.ે એ અન્ધ ત શમ જ, લધુભાાં 
લી તે ાછી અલુાં ણ જુએ છ!ે એથી જ શજી આજમે ભુતીઓ દુધ ી જામ છ ે
અને યીંગણા ક ે દુધીભાાંથી બગલાનની છફીઓ પ્રગટ ેછ ે ને ટાાં ઉભટ ે છ ે ! એ 
શ્રદ્ધાના ફે જ, શજી એકના ડફર કયી આનાયાના ધન્ધા ધભધકાય ચારે છ,ે 
અથલા ત વભુરનાાં જ વુદ્ધાાં ભીઠાાં થઈ જામ છ ે! આગાશીઓ થામ છ ેકે જપ્રરમ 
થળ,ે અથલા બુકાંથી વલથનાળ વજાથળે“ ઈત્માદી અને બાગમ્બાગ કયતા બમબીત 
ભાણવ ફવ યાજીખુળીથી ખાંખેયાતા યશે છ.ે ફીજી ફાજુ લી, ઈશ્વયભાાં અડગ શ્રદ્ધા 
યાખનાયાઓને ણ રીવનુાં સ્થુ યક્ષણ ભાાંગલુાં ડ ેછ ે! આલા ફધા શાશાકાયના 
ભુભાાં ેરી શ્રદ્ધારી ફીભાયી જ ભાણવને ામભાર કયી નાખતી શમ છ.ે 

 
 

♦ 
અનકુ્રમણીકા 
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16-2012-01-05 

ઉંઝાજોડણી’ એટરે ળાષ્ડીમ(લૈજ્ઞાનીક) જોડણી – ૧ 
       જ્ઞાની ુરને વત્મ વભજાલલુાં, એ વય કામથ છ.ે એ જ યીતે વમ્ુણથ 
જ્ઞાનીને વત્મ વભજાલી ળકામ. યન્તુ જ ેઅધથદગ્ધ છ,ે તેને વત્મ વભજાલલુાં અત્મન્ત 
દુષ્કય છ.ે  –બતૃથશયી 
      ગુજયાતી રેખનક્ષતે્ર ે ‘ઉંઝાજોડણી’ ફાફતભાાં ખયેખય બતૃથશયીના આ 
વુબાીત જલેુાં જ ફન્મુાં છ.ે ગુજયાતના જ ેવાક્ષય ઉંઝાજોડણીન લીયધ કયે છ,ે 
તેઓને કમા લગથભાાં ભુકી ળકામ, એ તેઓ વીલામના વભજદાય કે લીચાયળીર 
ળીક્ષીતને ત વશેજ ેખ્માર આલી ળકે. ‘વાક્ષયા: લીયીતા:’ –એલ ખેર ગુજયાતી 
રેખનક્ષતે્રે જામ્મ છ.ે આ પ્રશ્ન જ, અથાથત્ ‘ઉંઝા–જોડણી’ એ ભુબુત યીતે ત 
લીજ્ઞાનન, બાાલીજ્ઞાનન પ્રશ્ન છ.ે તદનુવાય, વભજી ર અથલા ત સ્ષ્ટત: 
વભજામ છ ે કે વલાર રેખન–દ્ધતી (યીતી)ન છ,ે જને ે બાા–દાથથ કે એના 
વૌંદમથ–ગયીભા વાથે કઈ જ વમ્ફન્ધ નથી. છતાાં આલા પ્રશ્ન અકાયણ જ ઉબા 
કયલાભાાં આલે છ.ે ત કઈ લી કાવ્મના છાંદ અને અક્ષયભે લૃત્તની ચીન્તા વ્મકત 
કયે છ.ે એલા વભક્ષ અશીં જ એક દાખર પ્રસ્તુત કરાં : 

બુય બાસ્મ ઝાાંખ 
દુયથી ધુભવે પ્શાડ વયખ ! 

–નભથદ 
        આ એક જ (શેરી જ) ાંક્તીભાાં કલીએ હ્રસ્લ–દીધથ યત્લે ત્રણ છુટ રીધી છ,ે 
અથાથત્ કળગત જોડણી ભુજફ, દીધથ ‘ઊ’લાા ત્રણ ળબ્દભાાં, એન હ્રસ્લ ઉચ્ચાય 
કયલ યશે છ.ે નભથદે આ કાવ્મ યચ્મુાં, એને વલાવ–દઢવ લથ આવાનીથી લીતી 
ગમાાં, કલીને ત આ ફાફતે કળી પયીમાદ કયલાણાં શતુાં જ નશીં; કાયણ કે ત્માયે 
આ વાક્ષયભાન્મ ગણાત જોડણીકળ ણ ન શત અને એની ભી્મા ભાન ખાટી 
જનાયી અગડમ્ ફગડમ્ જોડણી ણ નશતી જ ! ત્માય ફાદ ગાાંધીમુગભાાં ત 
ફ.ક.ઠા. જલેા લીદ્વાનએ સ્ષ્ટ ઘણા કયી કે હ્રસ્લ–દીધથની છુટ રઈ ળકામ. યન્તુ 
આ દીઘથ વભમગાા દયભીમાન આ કાવ્મ કદાચ રાખ લાય લાંચામુાં–ઉચ્ચાયામુાં શળે, 
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અદ્યાી ક્માયેમ ક્માાંમથી એલી પયીમાદ વાાંબલા નથી ભી ક,ે કલી નભથદે હ્રસ્લ–
દીધથની રીધેરી છુટને કાયણે આ કાવ્મના ઠનભાાં કે અભ્માવભાાં આમાવ ડ ેછ ે
અથલા કષ્ટ અનુબલામ છ.ે 
        શકીકત ત એલી છ ે ક,ે વાથથ જોડણીકળ ભુજફ જોડણી કયલાથી કે એના 
નીમભ અનુવયલાભાાં અયમ્ાય કષ્ટ ડ ેછ.ે એનુાં કાયણ એ છ ેકે પ્રસ્તુત કળભાાં જ ે
જોડણી સ્લીકાયલાભાાં આલી છ ે તથા એના જ ેનીમભ ફાાંધલાભાાં આવ્મા છ,ે એભાાં 
કઈ જ બુભીકા મા લૈજ્ઞાનીકતા પ્રલતથતી નથી. ભાટ ે જ શુાં એને અગડમ્ ફગડમ્ 
જોડણી ગણાલુાં છુાં. જોડણીના નીમભભાાં પ્રથભ જ નીમભ એલ છ ેક,ે ‘વાંસ્કૃત તત્વભ 
ળબ્દની જોડણી ભુ પ્રભાણે કયલી.’ આ નીમભનુાં ારન કયલા ઉત્વુક એલા ‘રેખક’ 
ભાટ ેતત્કા પ્રશ્ન એ ઉદ્ બલલાન ક ેકમ ળબ્દ તત્વભ ? એ જાણલુાં જ કેલી યીત?ે 
ગાાંધીજી કાાંઈ બાાલીજ્ઞાની નશતા, તેઓ એ ક્ષેત્રનુાં કઈ જ જ્ઞાન ધયાલતા નશતા. 
તેઓન ળુબ આળમ ત પક્ત એટર જ શત કે, ‘જ્માાં જ્માાં ગુજયાતી રખામ, ત્માાં 
ત્માાં વલથત્ર એનાાં રખાણભાાં જોડણી એક વયખી જ રખાલી જોઈએ.’ તેઓની શાકર 
કે ઈચ્છા જ ે એલી છ ે ક,ે ‘શલે છી કઈને સ્લેચ્છાએ જોડણી કયલાન અધીકાય 
નથી!’ આલા પયભાનન, આલી ળુબેચ્છાન વાચ અથથ ણ આણી ઉંઝાજોડણી 
લીયધી એલા, એન અક્ષયેમ નશીં વભજનાયા ‘વાક્ષય’, કયી ળકતા નથી. ગાાંધીજીએ 
જોમુાં, નોંધ્મુાં કે ગુજયાતી રેખનભાાં એકન્દયે વલથત્ર ેભનપાલે તેભ જોડણી કયલાભાાં આલ ે
છ,ે તે અવ્મલસ્થા નાફુદ થલી જોઈએ અને ફધે જ એકવયખી જોડણીભાાં રેખન થલુાં 
ધટ.ે તેઓન ઉમુથક્ત પયભાનન અથથ ફવ, આટર જ છ.ે એને ફદરે અભુકતભુક 
વાક્ષય તથા ગાાંધીલાદીઓ એલુાં ખટુાં વભજ ેછ,ે ખટુાં જ અથથઘટન કયે છ ેકે, ફવ, 
કળગત ભાન્મ જોડણી એ આખયી નીણથમજનીત છ,ે એભાાં શલે કઈ પેયપાય નશીં ! 
ભતરફ કે પેયપાય કયલ એ ગાાંધીજીની આજ્ઞાનુાં ઉલ્લાંઘન છ.ે વાચી લાત ત એ છ ે
ક,ે સ્લમમ્ ગાાંધીજીએ એ છી કશેરુાં જ ક,ે ‘આથી જોડણીભાાં વુધાયા કયલાનાાં દ્વાય 
વદન્તય ફન્ધ થઈ જતાાં નથી.’ આલી સ્ષ્ટતાનુાં કાયણ લી એ શતુાં ક,ે જોડણીકળ 
પ્રગટ થતાાંની વાથે જ, કેટરાક ગુજયાતી વાક્ષયએ એની અનેક ક્ષતીઓ–
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અસ્ષ્ટતાઓ વાભે અસ્લીકાયની રાગણી દળાથલી શતી. ભાટ ે વાશેફ, કૃા કયીને 
ઉંઝાજોડણી લીરદ્ધ ગાાંધીજીન શલાર ન આ; કાયણ કે એ ફીરકુર અસ્થાને છ.ે 
        શલે ઉય ટાાંકેરા નીમભ–૧ની અલજૈ્ઞાનીકતાની ચચાથ કયીએ: કઈ ણ 
ફરાતી જીલન્ત બાાભાાં તત્વભ–તદ્ બલ એલા બેદ શતા જ નથી ! અશીં 
‘ફરાતી’ ળબ્દન ુય લૈજ્ઞાનીક અથથ મથાથથ ાભલ ડળે. ભતરફ એ જ કે, 
ફરનાય એટરે કે વમ્ફન્ધીત બાાના વાભાન્મ બાક કમ ળબ્દ તત્વભ અને કમ 
તદ્ બલ એ તત્લત: જાણતા જ નથી શતા; કાયણ કે એની કળી આલશ્મકતા જ 
નથી શતી. બાા ફરલી, એટરે એન પક્ત એટર જ અથથ થામ કે અભુક લીચાય 
કે ઘટના, ચક્કવ ભોખીક ઉચ્ચાયણ દ્વાયા વાભાને લીદીત કયલી. એ વાંદબે, કઈ 
ણ બાાના ળબ્દ તે એ બાાના જ ળબ્દભાાં, એભાાં તત્વભ–તદ્ બલ જલે કળ 
બેદ, ફરલાની ક્રીમા વન્દબે પ્રલતથત જ નથી. આણા તભાભ ળબ્દ ગુજયાતી 
એટરે ગુજયાતી જ. શા, એલ બેદ જરય છ;ે યન્તુ એ ત લીદ્વાન ભાટ ે પક્ત 
અભ્માવના એક લીમ તયીકે જ. લી, તત્વભ ળબ્દ જાણે કેલ વાંસ્કૃતના જ 
શમ, એલુાં આ કળકતાથઓ વભજ્મા છ.ે યીણાભે અાંગે્રજી, ફે્રન્ચ, ટુથગીઝ ળબ્દમ 
તત્વભ શઈ ળકે છ ેઅને છ ેજ, એની જોડણીનુાં ળુાં ? આલી તભાભ ભુાંઝલણ અન ે
અવ્મલસ્થાન એક ભાત્ર યાભફાણ ઈરાજ ઉંઝાજોડણી છ.ે 
       ળબ્દકળ (વાથથ જોડણીકળ)ની જોડણીવ્મલસ્થા, વુચન કે આજ્ઞા 
વદન્તય નીષ્પ ગઈ છ,ે એ દીલા જલેી સ્ષ્ટ શકીકત છ.ે ભતરફ કે, પ્રસ્તુત કળના 
જન્ભને આજ ેઆઠ દામકા ઉયાન્તન વભમ વ્મતીત થઈ ગમ; છતાાં આજ ેણ 
ક્માાંમ ુયેુયી કળભાન્મ જોડણીભાાં રખામેરુાં જોલા ભતુાં નથી, વીલામ ક ેલીદ્વાનનાાં 
અભુક ચક્કવ રખાણ. ફાકી કઈ, ણ નગયભાાં પયીને જુઓ, દુકાન લગેયેનાાં 
ાટીમાાં, ભકાન આદીનાાં નાભ ુયેુયી કળભાન્મ જોડણીભાાં રખામેરાાં જોલા ભતાાં 
જ નથી. અયે ! ળીક્ષણવાંસ્થાઓના ખુદનાાં યીત્રાદી રખાણભાાંમ જોડણીની 
ગમ્બીય અવ્મલસ્થા જોલા ભે છ.ે અખફાયએ, વાભમીકએ ત જાણે વત્માગ્રશ જ 
આદમો છ ેક,ે કળભાન્મ જોડણી ત નશીં જ ! (યીક્ષાની ભવભભાાં ખુદ ગુજયાતીના 
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જ પ્રશ્નત્ર જોડણીની દૃષ્ટીએ જયા તાવી જોલા લીનન્તી ! કાયણ એ જ ક ે
ગુજયાતીના ળીક્ષકને તાનેમ કળગત જોડણી આલડતી નથી !) 

કેટરાક લીદ્વાન ભીત્ર લી, એલી પયીમાદ કયે છ ે કે, ઉંઝાજોડણીના 
સ્લીકાયથી ળબ્દના અથથભાાં ગટાા ઉબા થઈ ળક,ે અનેક ગયફડ ઉદ્ બલે. આલી 
દશેળત એ વાભાન્મ ભનવ્માાયનુાં યીણાભ છ.ે દાખરા તયીકે ઘાવતેરના દીલા 
આવ્મા, ત્માયે વાભાન્મ રક દીલેરનાાં કડીમાાંના દીલાની તયપેણ તથા તાયીપ કયતાાં 
કશેતા ક,ે એથી આાંખને ઠાંડક ભ ે છ.ે છી એ જ અલાદ (નીન્દા) લીજીના 
ગા અને ટ્યુફ–રાઈટ વુધી પટકાયાત જ યષ્ણ. આજમે અનેકન ે ભેં એલુાં 
બાયુલથક કશેતા વાાંબળ્ા છ ેકે ગેવ યની યવઈ ચુરા જલેી સ્લાદીષ્ટ નથી રાગતી 
! એ જ ભનદળા આ ઉંઝાજોડણી યત્લે પ્રલતી યશી છ.ે એભાાં આલા લાાંધાલચકા 
લાાંચતા સ્ષ્ટ વભજામ છ.ે ફાકી ઉંઝાજોડણીથી ગુજયાતી રેખન એકદભ વય અન ે
એકવયખુાં ફની જામ છ.ે એ જોઈને ભશાત્ભા ગાાંધીજીન આત્ભા ખુળી અને તૃપ્તી જ 
અનુબલે. ભાયી ફાજુના ભકાનનુાં નાભ ‘અભયદદ’ (હ્રસ્લ ‘ઇ’) એલુાં રખામુાં છ,ે એ 
જોઈન ે ભશાત્ભાજીન આત્ભા જરય ીડાત શળે. ઉંઝાજોડણીના સ્લીકાયથી એ 
આઆ ‘અભયદી’ (દીધથ ‘ઈ’નુાં ચીષ્ત) ફની જામ. આભ, ઉંઝા જોડણી એ 
ગુજયાતી રેખનનુાં વયરીકયણ તથા ળુદ્ધીકયણ જ છ.ે શા, પયીમાદ પક્ત એક જ થઈ 
ળકે કે એથી અનકેાથી ળબ્દની વાંખ્મા થડી લધે. ફાકી દુનીમાબયની બાાઓભાાં 
અનેકાથી ળબ્દ ત છ ે જ. ળબ્દન અથથ લાક્મભાાં એના લીનીમગથી જ સ્ષ્ટ 
વભજામ છ.ે દા.ત. ભાય ફનાલેર જુન અને જાણીત દાખર: ‘ભાયા ીતા ચા ીતા 
નથી !’ 

–ક્રભળ: 

ભરતવાક્ય 

ઉંઝાજોડણી એટર ે ગુજયાતી બાાયીદે (ભુ બાાળુદ્ધી–અબીમાન) 
તેના ઉંઝાભાાં ભેરા અધીલેળનભાાં ઠયાવ્મા ભુજફ, ગુજયાતી રીીભાાં હ્રસ્લ અને દીધથ 
એભ ફબ્ફે ‘ઇ’–‘ઉ’ ને ફદરે એક જ ‘ઈ’ અને એક જ ‘ઉ’ લાી, જોડણી જભેાાં 
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‘ઇ’   ભાટ ે  દીધથ   ‘ઈ’નુાં   ચીહ્ ( ીી ) અને  ‘ઉ’  ભાટ ે હ્રસ્લનુાં  ચીષ્ત     ( ીુ ) 
અનાલલાનુાં ઠયાલલાભાાં આવ્મુાં, તે ભુજફની નલી ક ેવુધાયેરી જોડણી. 

 
 

♦ 
અનકુ્રમણીકા 
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17-2012-01-26 

‘ઉંઝાજોડણી’ એટરે ળાષ્ડીમ(લૈજ્ઞાનીક) જોડણી – ૨ 

ભાપ કયળ ! શલે ભાયી ાવે કઈ વન્દબથગ્રાંથ નથી કે ઈતય વાધન કળુાં 
જ નથી, છતાાં ઉંડ ેઉંડથેી એક ગ્રીક દાંતકથા આછી આછી માદ આલે છ.ે આણી 
ુયાણકથાઓની જભે જ, ગ્રીક ધભથકથા ણ ઉંડ અથથ ધયાલનાયી અને ભઝેદાય શમ 
છ.ે એક ીતાની પયીમાદ વાાંબીને ભને આ વચટ એલી ગ્રીક ુયાણકથા માદ 
આલી ગઈ: લાતાથ એલી છ ેકે, કઈ એક ભાણવ નીયન્તય એક ભટ ્થય ખબ ે
ઉંચકીને ડુાંગય ચઢી જામ છ.ે લી ાછ એ ્થય તે તેટીભાાં ગફડાલી દે છ,ે 
અથલા ત ગફડી જામ છ.ે લી ાછ આ ળાીત જણ નીચે આલી ્થય ઉાડી 
ઉય ચઢલા રાગે છ,ે અને એભ નીળદીન અનન્ત ચાલ્મા કયે છ.ે (ભીથ ઓપ 
વીવીપવ?) શભણાાં ભને એક ીતાજીની તેઓના દવ લથની લમના લીદ્યાથી–વાંતાન 
ફાફતની પયીમાદ વાાંબીને ભને ઉમુથક્ત ગ્રીક ુયાણકથા માદ આલી ગઈ. 
ીતાજીએ કષ્ણુાં ક,ે ‘આ ભાયી દીકયીન ેગુજયાતી જોડણી ફયાફય આલડતી નથી!’  

ભને થમુાં: ેર વીવીપવ (?) ત કદાચ ળાીત ળખ્વ શમ મા ના ણ 
શમ. યન્તુ આણે ગુજયાતી બાક અને ખાવ ત આણાાં વન્તાન, ગુજયાતી 
લીમ બણનાયાાં ફાક ત ખયેખય જ ળાીત છ.ે તેઓન ે હ્રસ્લ–દીધથના ફબ્ફ ે
ભટા ્થય ભાથે ઉંચકીને જીલનબય કક્કાન શાડ વ્મથથ ચઢ–ઉતય કમાથ જ 
કયલાન ! તેઓને ફાડાાંને ખફય જ નથી, વભજ ણ નથી કે ળા ભાટ ેઆ ભી્મા 
્થય ઉંચકીને ફવ, અલીયાભ ચઢ–ઉતય કમાથ જ કયલાની ?“ આણા ‘વાથથ 
જોડણીકળ’ના ઘડલૈમાઓ લીદ્વાન અલશ્મ શતા; યન્તુ તેઓને બાા લીજ્ઞાનનુાં જ્ઞાન 
શમ, એભ ભુદ્દરે વભજાતુાં નથી. ત ચાર, આણે તઓેને આલા પ્રશ્નથી ભુાંઝલતા 
એલા ળીક્ષણન અથથશીન લીંટ લાી દઈ, બણતયને લૈજ્ઞાનીક ફનાલીને, તેઓન ે
લીના કાયણ લઠેલી ડતી લેદનાન નીકાર કયીએ !  

પ્રથભ ત, અત્રે બાાવ્માાયની થડી લૈજ્ઞાનીક ચચાથ કયી રઈએ. કઈ 
ણ બાાની રીી કેલી યીતે ઘડામ ? એની લાત કયીએ: જુઓ, ભાનલી એના 
ભુખેથી વેંકડ પ્રકાયના ધ્લની ઉચ્ચાયણ કયત શમ છ.ે જો કે એ ત પક્ત પ્રાકૃતીક 
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તન્ત્ર છ.ે ફરાતી બાાને રીખીત સ્લર આલાન ભશાન અને ભુલ્મલાન ુરાથથ 
ભાનલીએ ળર કમો. ત્માયે એક વશજ ફુદ્ધીગત મજના એભણે તાની વમ્ુણથ 
વભજુલથક સ્લીકાયી અન ે તે એ કે જ ે ધ્લનીઓ (કઈ ણ બાાભાાં) અથથબેદ 
ઉત્ન્ન કયતા શમ, પક્ત એટરાન જ કક્ક(ભુાક્ષય) ફનાલલ અને નકાભા 

(નીરમગી) ધ્લર્નને ડતા ભુકલા. દા.ત. એક કાે આણી રીીભાાં ‘लॄ’ નાભન 

સ્લય શત. આજ ેએનુાં ળુદ્ધ ઉચ્ચાયણ કઈ જ કયી ળકતુાં નથી, તેભ એલી જરય ણ 
નથી. યીણાભે એ સ્લય આણે કક્કાભાાંથી, ળીક્ષણભાાંથી તથા વ્મલશાયભાાંથી યદ કયી 
દીધ. ગુજયાતી કક્કાને જો વમ્ુણથ અને ળુદ્ધ ફનાલલ શમ ત આલી ચકાવણીની 
ણ ચકાવણી કયીને ુન: કક્ક નક્કી કયલ જોઈએ.  

ફીજી ફાજુ, જ ે ધ્લનીઓ અનીલામથ યીતે ળબ્દબેદ ઉત્ન્ન કયે છ,ે ત ે
ધ્લનીઓ જ સ્લીકાયલા યશે. આભ આણ કક્ક તૈમાય કમો, છી ળબ્દ–રેખન 
કયલા ભાાંડુ્યાં. ત્માયે વભજામુાં કે કેટરાક ધ્લની ભુદ્દર ળુદ્ધ ઉચ્ચાયાતા નથી, ત લતાાં 
લીલીધ ઉચ્ચાયણ થામ છ.ે વાંળધનકતાથઓએ (એભાાં હ્રસ્લ–દીઘથના થઈ ચુકેરા 
ઉચ્ચાયણને સ્લીકાયલાનુાં લરણ રીધુાં; જ્માયે નકાભા ધ્લનીઓને છડી દેલાનુાં. કીન્ત ુ
આ પ્રકાયે ઉચ્ચાયણ–ઐક્મ વાધલાન પ્રમત્ન નીષ્પ ગમ. ફીજી ફાજુ, આદીલાવી 
લગેયે બાાફરીભાાં (રીીભાાં) કેટરાક લીળીષ્ટ ધ્લનીઓ શતા કે છ,ે એ ઉય ણ 
ુય પ્રમાવ કયલ જોઈત શત.  

ફરીબેદ ત કઈ ણ બાાભાાં પ્રચરીત યશેલાન, એટરે જ ેઅને જટેરુાં 
ડશાણબમંુ કામથ જ ેઅશીં થમુાં છ,ે તે જરય આલકામથ છ.ે યન્તુ કળકાયએ ‘શ’ 
શ્રુતીના જોડાક્ષયનુાં વયરીકયણ કયલાભાાં એ શ્રુતીને વદન્તય છડી જ દીધી, એ 
તેઓની અણઆલડતનુાં યીણાભ છ.ે દા.ત. ‘ભારાં ’ ળબ્દ ભારીકીના વાંદબથભાાં ‘મ્શારાં ’ 
એભ ‘શ’ જોડીને રખામ ત, ફરીભાાં પ્રચરીત શ્રુતી–લીનીમગન નીમભ જલામ, 
ભતરફ કે દાખર કયી ળકામ. ભાયા ખ્મારથી ાંડીતમુગના પ્રાયમ્બ વુધીભાાં ણ ‘શ’ 
શ્રુતી જોડીને રખાતુાં, જ ેખયેખય ળુદ્ધ રખામ. વોયાષ્ટ રની ભટા બાગની ફરીઓભાાં 
‘શ’ શ્રુતી ઉચ્ચાયાતી જ નથી. જો કળકાયએ એ નભુન કળભાાં દાખર કમો શમ, 
ત એ વયેઆભ નીમભન બાંગ છ.ે દા.ત. ‘ભારાં ’– એટરે  ભાયલાન પ્રમગ. જ્માયે 
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‘મ્શારાં ’ એ ‘શુાં’ની છઠ્ઠી લીબક્તીન પ્રમગ છ.ે(ફરી જુઓ : ‘ભારંુ ફૅટ તાયા 
ભાથાભાાં ભારંુ?’ ફન્ને સ્થે ‘ભારાં ’ન ઉચ્ચાય જુદ નથી?) આભ કળના 
રીીવજ થકએ એક દેખીતા ધ્લનીન દ કમો છ,ે અને ‘શ’ ભટ ેબાગે જોડાક્ષય રે 
રખલાનુાં ટાળ્ુાં છ.ે જો કે પ્રસ્તાલનાભાાં ‘શ’ શ્રુતી અાંગે થડી ચચાથ છ;ે ણ એ ળુદ્ધ 
લૈજ્ઞાનીક ત નથી જ. ભાટ ેઆ ફધી અલૈજ્ઞાનીક બુર જ ગણલી યશે. મ્શારાં–ત્શારાં , 
વ્શેભ, વ્શેંચલુાં– જલેા ળબ્દ ભુ ઉચ્ચાયણની ઘણી નજીક આલ ેછ,ે જ ેએ પ્રભાણે 
રખાલા જોઈએ. નભથદમુગભાાં એભ જ રખાતુાં અને ભાયા ખ્મારથી નયવીંશયાલ વુધી 
એ ચાલ્મુાં.  

ફીજી ફાજુ, જ ેધ્લની ભુદ્દરેમ અથથબેદ જન્ભાલતા નથી, એલા ધ્લનીઓન ે
રીીભાાં ચારુ યાખીને, ગુજયાતી પ્રજાભાાં તથા રીીભાાં શાસ્માસ્દ શાશાકાય લતાથવ્મ 
છ.ે ગુજયાતીભાાં હ્રસ્લ–દીઘથનાાં ફબ્ફે ચીષ્ત ફીરકુર ફીનજરયી છ.ે કાયણ કે 
ગુજયાતભાાં છલે્લા ૫૦૦ લથથી, ઉચ્ચાયણભાાં હ્રસ્લ–દીઘથના બેદ નષ્ટ થમા છ,ે એ 
ફીરકુર જુદા કે સ્ષ્ટ ફરાતા જ નથી. લી લતથભાન ઉચ્ચાયણભાાં ‘એ પયજીમાત 
ળા ભાટ ે?’ –ન કઈ લજૈ્ઞાનીક ઉત્તય ભત નથી. વીલામ કે, ુલથજો તયપથી ભેર 
દુ:ખદ લાયવ ! કક્કાભાાં એક જ ‘ઈ’ ભતરફ કે ઈકાયના ઉચ્ચાયણ ભાટ ેકઈ એક 
જ વાંકેત કે ચીષ્ત અને એ જ યીતે, ‘ઉ’ના ઉચ્ચાયણ ભાટ ેણ એક જ ચીષ્ત શમ; 
એલા વુધાયેરા કક્કાને ‘ઉંઝાજોડણી’ કશે છ;ે જનેુાં કાયણ આણે ગત 
ળનીલાય(જાન્મુઆયી ૫, ૨૦૧૨) ના ‘ભરતવાક્ય’ભાાં નોંધ્મુાં. શલે આટરી સ્ષ્ટ 
લૈજ્ઞાનીક ચચાથ ફાદ, કૉભનવેન્વથી ણ આલી ઉંઝાજોડણીના સ્લીકાય આડ ે કઈ 
કકલ્ીત કે જડવુણાન લાાંધ–લીયધ ન યશેલ જોઈએ એ સ્ષ્ટ છ.ે યન્તુ 
અપવવ ક,ે કૉભનવેન્વ ઈઝ ઓલ્લઝે અનકૉભન !“ શલ ેઆણે આ યૅળનર તથા 
લૈજ્ઞાનીક જોડણીના થતા અણવભજબમાથ લીયધની કેટરીક દરીરન ેતાવીએ. શા, 
કાવ્મના છન્દાદીની યચનાભાાં ભુશ્કેરી ઉબી થળે, એલી એક વ્મથથ દરીરન ઉત્તય ત 
આણે ગમા ળનીએ જ આી દીધ છ.ે  

એક દરીર એલીમ કયલાભાાં આલ ે છ ે કે, ઉંઝાજોડણીલાુાં ગજુયાતી 
બણ્મા છી, વાંસ્કૃત કે શીન્દી (કશેલાતી ળુદ્ધ જોડણીલાી બાાઓ) ળીખલાભાાં 
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ગુાંચલણ–ભુાંઝલણ ઉબી થામ. આલી દરીર કેલ દરીર ખાતય જ ઉજાલી કાઢરેી 
અને ામાયશીત છ,ે એ સ્ષ્ટ છ.ે કાયણ ક,ે ઈતય બાાન અભ્માવ કયનાયે તે તે 
બાાની રીીથી ભાાંડી ફધાાં જ ફાંધાયણ કે નીમભ ળીખલાના શમ જ; એભાાં 
ળીખનાયની ભાતૃબાાને લચભાાં અકાયણ રાલલાભાાં આલે ત, એલ પ્રશ્ન ણ કયી 
ળકામ ક–ે ફે્રન્ચ, જભથન કે ચાઈનીઝ, જાાનીઝ ળીખનાયનુાં ળુાં ? ફીજુ ાં કે, આણાં 
ફાક જ્માયે સ્લમભેલ તાની ભાતૃબાા ળીખી યષ્ણુાં શમ છ,ે ત્માયે તે કદીમ 
હ્રસ્લ–દીધથના બેદ ળીખતુાં જ નથી; કાયણ ઉય જણાવ્મુાં એ જ છ ેક,ે ગુજયાતીભાાં 
છલે્લા ાાંચવ લથથી હ્રસ્લ–દીધથના બેદ અથાથત્ આલાાં બીન્નબીન્ન ઉચ્ચાયણની 
અથથબેદકતા વમ્ુણથ નષ્ટ થઈ ચકુી જ છ.ે કેટરાક ભીત્રની ઉંઝાજોડણી લીરદ્ધની 
દરીરભાાં, એલુાં જણાલલાભાાં આલે છ ેકે ઉંઝાજોડણીના સ્લીકાયથી બાાના વોન્દમથ, 
ગયીભા, પરુતા, અબીવ્મક્તી, ક્ષભતા આદી નષ્ટ થળે. આલી બુતપે્રતીમ 
બમબીતતતાન જલાફ લીગતે શલે છી ક્માયેક. અત્રે પક્ત એટરુાં જ કશેલાનુાં કે, 
બાા અને રીી લચ્ચે એલ જીલાતુબુત કઈ વમ્ફન્ધ જ નથી. દા.ત. આજકાર 
ભફાઈર લગેયેભાાં ગુજયાતી બાાભાાં વાંદેળા અાંગે્રજી રીી દ્વાયા ભકરામ જ છ.ે 
શલે, શુાં  જો લી એભ કશુાં કે, એથી ત ગુજયાતી બાાનુાં વોન્દમથ લધે છ,ે ત એન 
ળ જલાફ ? 

ભરતવાક્ય 

 “તાત્મથ એટરુાં જ કે, જુના કાંગનભાાં લયામેરા ચલીવ કૅયેટના વનાને 
વાચલીને આણી ાવે જ યાખલાનુાં છ;ે ભાત્ર કાંગનની ડીઝાઈન ફદરલાની છ.ે 
વભજો ત લાત વય છ.ે ભાતાને યજ ગે રાગીએ, ણ તેના ગે થમેરા લાન 
ઈરાજ ના કયાલીએ તે ઉચીત ના ગણામ“ ચાર, આણ ેભાતૃબાાન કેલ ગલથ 
અનુબલલાને ફદર,ે તેના દ દુય કયી તેને વયતા ફક્ષીએ !  

          –દીનેશ પાચંા 
 

અનકુ્રમણીકા 
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18-2012-07-27 

‘ઈશ્વયીમ’ કણભાાં કળુાં જ ઈશ્વયીમ નથી 
 1993ભાાં, રીમન રેન્ડયભેન નાભન નૉફેર પ્રાઈઝ લીજતેા– અભેયીકી 
લીજ્ઞાની ફટલેીમા (ઈરીનઈવ)ન લતની, તાનુાં નલુાં રખેરુાં એક ુસ્તક રઈન ે
પ્રકાળક ાવે શોંચ્મ. ુસ્તકનુાં નાભ શતુાં: ‘God–Damned Particle’ (કભફખ્ત 
કણ). રેખકે આ કણને ‘ગૉડ–ડભૅ’ એટરા ભાટ ેકશેર કે એક કણ–કડીન અણવાય 
લીજ્ઞાનીઓન ેઆવ્મા કયત; છતાાં તે કડાત નશીં, અક અન ેઅવ્મકત જ યશેત. 
એની વલથ ગતીલીધી લીચીત્ર શતી; છતાાં ખુફ જ અગત્મની શતી. ‘ગૉડ–ડભૅ’ એ 
અાંગે્રજી બાાભાાં એક શલી ગા છ,ે ‘કભજાત’, ‘કભફખ્ત’ કે ‘ફદભાળ’ જલેી જ ! 
એ એક વશજોદ્ ગાય કશ કે રઢીપ્રમગ છ,ે ગુજયાતીભાાં ‘અયે બગલાન !’ જલે. 
એને ‘ઈશ્વય’ વાથે કઈ નાશલા–નીચલલાનમ વમ્ફન્ધ નથી એભ નથી કશી ળકાતુાં; 
કાયણ ક ેએને કેલ ‘નાભ’ન વમ્ફન્ધ ત છ ે! 
 લીજ્ઞાનીઓને આ કણના અસ્તીત્લન એની અગત્મન અને એની આદ્ય 
વૃષ્ટી યચનાની કાભગીયીન ખ્માર આલી ગમેર; ણ અનેકલીધ પ્રમગ શલા છતાાં 
શજી એ ગચયીબુત થત નશત. રેડયભેને છાતી ઠકીને રખ્મુાં ત ખરાં  જ ક,ે 
ભશાલીસ્પટ (ફીગ ફેંગ) છી આલ આદીભ કણ જ વલથ પ્રથભ ઉદ્ બલરેા કણભાાં 
પ્રાધાન્મે શત; જણેે આ પ્રકાયની વૃષ્ટીની યચનાભાાં પ્રથભ ક્રભે નીણાથમક કાભગીયી 
અદા કયી શતી. ણ એ કડાત કેભ નથી ? ભુાંઝામેરા રેડયભેને રાડભાાં એને 
‘ગૉડ–ડભે ાટીકર’ એલુાં નાભ આપ્મુાં અને તાના એ લીળેના ુસ્તકનુાં નાભ ણ 
એણે એ જ આપ્મુાં. શકીકતે ત આ કણને ફઝન (શીગ્વ ફઝન) ાટીકલ્વ એલુાં 
નાભ, આણા એક બાયતીમ લીજ્ઞાની વત્મેન્ર ફઝની અટક યથી આલાભાાં 
આલરેુાં; કાયણ કે આ કણના દીઘથ અને કઠણાઈબમાથ વાંળધન ાછ ભાંડી યશેરા 
લીજ્ઞાનીઓભાાંના એક આ શ્રી ફઝ ણ શતા. (એભના વાથી તે શીગ્વ) 
 પ્રકાળકે પ્રકાળનાથે ુસ્તક તત્કા શાથભાાં રીધુાં ત ખરાં ; યાંતુ એનુાં નાભ 
જોતા જ એ ચોંક્મ ! તેણે રેખકને કષ્ણુાં, ‘લીજ્ઞાની ભશાળમ, ુસ્તક ત તભારાં  છ,ે 
એટરે વત્ત્લળીર તથા ભુલ્મલાન શમ જ; યાંતુ એનુાં નાભ રકને વાંદ ડળે નશીં; 
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ુસ્તક રક વશેરાઈથી ખયીદળે નશીં, ભાટ ેનાભ ફદર !’ સ્લાબાલીક જ પ્રકાળકન ે
ત લેચાણની જ ડી શમ ! રેડયભેને ુસ્તક ાછુાં શાથભાાં રીધુાં ને Damned ળબ્દ 
છકેી નાખ્મ. એથી નલુાં નાભ ફન્મુાં: ‘ગૉડ’ ાટીકર. વાંબલત: આ નાસ્તીક લીજ્ઞાનીએ 
‘ગૉડ’ ળબ્દ અલતયણ ચીહ્ નભાાં ભુકી દીધ. આલુાં ફધુાં શલે શૈમે, 
અધથગમ્બીયતાથી તથા અભુક અાંળે યભુજભાાં જ કયલાભાાં આલેરુાં; અને લી અન્મ 
લીજ્ઞાનીઓને ત આલ ળબ્દપ્રમગ ગભેર ણ નશીં. તેઓ ત વાથી લીજ્ઞાનીના 
નાભને વાભેર કયી, એને ‘શીગ્વ ફવન’ તયીકે જ ઓખતા“ ‘ગૉડ’ ળબ્દ 
ટાતા. 
 આભ, આ કણભાાં કળુાં જ, કળુાં જ રળેભાત્ર ણ ‘ઈશ્વયીમ’ કે ‘દૈલી’ નથી 
અને શલે જ ેએ કણ ખયેખય ળધામ શમ ત એભાાં ણ કળુાં જ ઈશ્વયી મા દૈલી 
નથી. એ વમ્ુણથ જડ, લીચાયશીન એલ કુદયતી દાથથ ભાત્ર છ.ે ‘કુદયતી’ એટરે જડ 
અને અન્ધ પ્રકૃતીન જ એક અાંળ; એણે કઈ સ્લેચ્છાએ ક ેનીજી મજનાનુવાય આ 
વૃષ્ટીની યચના કયી નથી. એટરુાં જો મથાથથ વભજાઈ જામ ક ે પ્રાકૃતીક દાથોની 
તાના ગુણધભથ પ્રભાણેની ગતીલીધીને યીણાભે જ આ આલી વૃષ્ટી યચાઈ ગઈ છ.ે 
એભાાં કઈ વબાન, વલથજ્ઞ તથા વલથળક્તીભાન એલા કઈ ‘ગૉડ’ (ઈશ્વય)ન રેળભાત્ર 
પા નથી. એલુાં જ ‘ગૉડ’ ાટીકરનુાં ણ છ.ે તે કેલ એક જડ અને અન્ધ દાથથ 
જ છ.ે યન્તુ એના આલા નાભકયણથી આસ્તીકને ત ફવ ભજા જ ભજા ડી ગઈ! 
બાયતભાાં ત ખાવ ! આભેમ આસ્તીકભાાં લીલકેફુદ્ધીન અબાલ અને વાભાન્મ 
ફુદ્ધીની, કૉભનવેન્વની વશેજ કભી ત શમ જ છ.ે એટરે તેઓએ જોયળયથી 
શફા ભચાલી ભુક્મ કે, ‘ઈશ્વય ળધામ ! બગલાન વાક્ષાત્ જડી ગમ ! 
લીજ્ઞાનીઓએ બગલાનને ળધી કાઢ્ય, શલે ઈશ્વયનુાં અસ્તીત્લ નક્કય તથા વીદ્ધ !’  
 યગજુ, જીજ્ઞાવુ તથા વમ્કથ–નીષ્ણાત એલા શ્રી. ઉત્તભબાઈ ગજ્જયે 
(ઉત્તભ+ભધ)ુ જાાન ખાતે લીજ્ઞાનલીદ્ મુલાન બાઈશ્રી જમેળ જયીલારાન વમ્કથ 
વાધ્મ, ુછાવ્મુાં કે, ‘બાઈ, આ ‘ગૉડ’–ાટીકરન ચભેય ફુરાંદ ઘાંટાયલ ગાજ ેછ,ે એ 
આખય છ ેળુાં ? અશીં ત રક નાચલા–કુદલા ને ગાલા રાગ્મા છ ેકે, લ્મ, ઈશ્વય 
ળધામ“ શલે ત લીજ્ઞાને ણ બગલાનન સ્લીકાય કમો !’ જમેળે જલાફ ભકલ્મ 
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ક,ે ‘આલ શફા એ છાત તથા અજ્ઞાની અને અન્ધશ્રદ્ધાુ પ્રજાનુાં કુરક્ષણ છ.ે 
બાયતનાાં ભીડીમા વશીત તભાભ વાધનએ ‘ગૉડ-ાટીકર’ ળધામાની ઘટનાન જ ે
ખટ અથથ કમો છ,ે એ કેલ ઘેટાાંળાશી, જાણ્મા–વભજ્મા લીનાન જ ાગર ઉત્વાશ 
છ.ે ફાકી અશીં જાાનભાાં અને અન્મ વુધયેરા દેળભાાં ણ; જાશેય ભાધ્મભએ જ ે
ઠયેર તથા લીચાયળીર અને વભજુલથકન અબીગભ દાખવ્મ છ,ે એ આણ ે
‘વાંસ્કૃત પ્રજા’ ફનલુાં શમ, ત વભજલા જલે છ.ે અશીં કઈએ જ આ ળધન ે
‘ઈશ્વયન વાક્ષાત્કાય’ ગણાવ્મ જ નથી. ઉંડા વભજ–જ્ઞાનુલથકની ળુદ્ધ લૈજ્ઞાનીક 
ચચાથ જ કયી છ.ે’ બાઈ જમેળે નભુના દાખર તે જ દીલવના જાાનના પ્રવીદ્ધ દૈનીક 
‘જાાન ટાઈમ્વ’ (આ રેખને અાંતે ‘જાાન ટાઈમ્વ’ની ીડીએપ છ)ેનુાં પ્રથભ ાનુાં 
ણ ભકરી આપ્મુાં ને રખ્મુાં કે : ‘જુઓ, એક ભટી લૈજ્ઞાનીક ળધની ઘટનાની જાશેય 
ચચાથ ત આલી શમ!’  
 ટુાંકભાાં ભીત્ર, કઈ ઈશ્વય ળધામ જ નથી. આ ઘટના કેલ તથા ળુદ્ધ 
એલી લૈજ્ઞાનીક ળધ જ છ.ે ળધ જરય ભશાન ણ છ ,ે કીન્ત ુશજી ળાંકાસ્દ ણ 
રેખાલામ છ“ે અને વનથ રેફયેટયીભાાં લીજ્ઞાનીઓ જ ેતનતડ શ્રભ કયી યષ્ણા છ,ે ત ે
‘ભશાલીસ્પટન વીદ્ધાાંત’ વીદ્ધ કયલા ભાટ ે જ. ત્માાં કઈ ઈશ્વયની ળધ રેળભાત્ર 
ચારી યશી નથી, અને કઈનેમ એની એલી ડી ણ નથી. માદ યાખ કે, થડા ઘણા 
લીજ્ઞાનીઓ આસ્તીક જરય છ;ે જઓે ઈશ્વયની શસ્તીભાાં ભાને છ.ે અયે, ખુદ 
આઈન્સ્ટાઈને ણ ઈશ્વયના અસ્તીત્લન ઈળાય કયેર, અને ાછથી તેણે ખુફ 
ચખલટ ણ કયલી ડરેી કે, ‘ભાય બગલાન તે આ છ,ે અને આ નથી !’ યન્તુ 
જાણી ર ક,ે આભાાંન એક ણ લીજ્ઞાની શાર ‘ઈશ્વય છ ે કે નશીં ?’ – એન 
રેફયેટયીભાાં કઈ પ્રમગ કયી યષ્ણ નથી. ભાટ ે એલી વુપીમાણી દરીર કયલી ક,ે 
‘રેફયેટયીભાાં જ્માયે પ્રમગથી વીદ્ધ થળે કે ઈશ્વય છ ેમા નથી; ત્માયે એના સ્લીકાય– 
અસ્લીકાયની ચચાથ કયીળુાં. આજ ેનાશકના આલા ફુભફયાડા ળા ભાટ ેકય છ ?’ 
અયે ભીત્ર, લતથભાન યીસ્થીતી એલી નથી જ કે, રક ળાાંતીથી ફેઠા શમ, અન ે
ઈશ્વયભાાં શ્રદ્ધા યાખી યષ્ણા શમ અથલા ત એન ઈન્કાય કયી યષ્ણા છ,ે મા ત ઈશ્વય 
ફાફતની લૈજ્ઞાનીક ળધની પ્રતીક્ષા કયી યષ્ણા શમ. ના, નશીં જ ! એથી ઉરટુાં, 
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99.99 ટકા ભાનલજાત ઈશ્વયભાાં દૃઢણે ભાને છ ે અને એને યીણાભે જ લીયાટ-
લીળા ધભથસ્થાન, જાંગી ખચાથ, યાક્ષવી ભેાઓ, બીડ અને ભત, અન્નકુટ, 
રાગણીશીન, અભાનલીમ ફગાડ, ળણ અને ાળલી કુ્રયતાઓ, ખુનખાય રડાઈઓ 
અને રશીમા આતાંકલાદ – એલુાં ફધુાં ધભથ તથા ઈશ્વયન ેનાભે જ ચારી યષ્ણુાં છ.ે 
ત્માયે રેફયેટયીના ચુકાદાની યાશ જોઈ, નીષ્ક્રીમ  ફેવી ત ન જ યશેલામ; ઈશ્વય 
લીમક ભાન્મતાઓન ફુરાંદ તથા વક્રીમ લીયધ કયલ, એ વભજદાય ભાનલી 
ભાત્રની ‘ધાભીક’ પયજ ફની યશે છ.ે  

ભરતવાક્ય 

         આણાભાાં આણી જાતને જ છતેયલાની અભુક પ્રખય ફુદ્ધીળક્તી યશેરી છ.ે 
યાંતુ વત્મના ળધકે ત તાના બાથાભાાં વાંળમલાદનુાં તીક્ષ્ણ શથીમાય વદામ વજ્જ 
યાખીને જ પયલુાં જોઈળે; નશીં ત આણે આણ વત્મન ભાગથ ગુભાલી દઈળુાં, આડ ે
યસ્તે ચઢી જઈળુાં. બ્રષ્ઢાાંડભાાં ત અવાંખ્મ આશ્ચમથજનક યશસ્મ છ.ે એ લીળે ઉતાલા 
નીણથમ ન ર !  – કારથ વાગન    

  
અનકુ્રમણીકા 
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19-2012-08-24 

ધભથગ્રાંથન ેમ્મુઝીમભભાાં ભુકી દઈએ 
        જ્માાં વુધી ભનુષ્મ બુતકાની અજ્ઞાનજનીત તથા અજ્ઞાન–પ્રચાયક એલી 
નીયથથક નીતીકથાઓ અને ભાન્મતાઓન ેલેદલાક્મ ભાનીને ભાથે ચઢાલીને પયળે, ત્માાં 
વુધી વાચી ભાનલ વાંસ્કૃતીની આળા યાખલી, એ લાત અથથશીન વનાભાાં યાચલા 
ફયાફય જ છ.ે   

–ફટાથન્ડ યવેર 
         આ વન્દબથભાાં ભને એક ‘નીતીકથા’ માદ આલે છ:ે યાલણની ફશેન 
ળુથણખા લનભાાં એકરા પયતા શ્રીયાભને રબાલલા વુન્દયીનુાં ર ધાયણ કયી તેઓની 
વભક્ષ શાજય થઈ, ત્માયે યાભે એને રક્ષભણ ાવે ભકરતાાં, ીઠ ય રખી આપ્મુાં ક,ે 
‘આલનાય ફાઈનાાં નાક–કાન કાી નાાંખજ ે!’ શલે એક વાંસ્કાયી–વભજદાય ભાનલી 
તયીકે પ્રશ્ન થામ ક,ે યાભ જલેા ભમાથદા ુરત્તભે એક ષ્ડી વાથે આલ કુ્રય, 
અભાનલીમ વ્મલશાય કયલાન ? લાસ્તલભાાં આજન કઈણ ળીક્ષીત–વાંસ્કૃત ુર 
શ્રીયાભની જગ્માએ શત ત એભ જ કશેત કે, ‘ફશેન, તભાય આ પ્રમત્ન ભી્મા છ,ે 
અભે એલા ષ્ડીરરુ ુર નથી. ભાટ ે આવ્મા છ તલેા ળાાંતીથી જાઓ! “ 
ઈત્માદી.’ શલે લીચાય કય, યાભકથા વાાંબતાાં અને આ પ્રવાંગ આલતાાં યાભને 
ફીયદાલતી તાીઓ આણે ાડી ળકીએ ? ાડલી જોઈએ ખયી ? 
        કલી લાલ્ભીકીન આલ પ્રવાંગ શ્રીયાભના ચાયીત્ર્મને પ્રગટ કયલા 
આરેખામ શમ, ત ભને કશેલાનુાં ભન થામ છ ેક,ે તે જભાનાના ઋીભુનીઓ અજ્ઞાની 
શતા, નીતી કે ભાનલતા લીળેના તેઓના ખ્માર ‘અજ્ઞાનજનીત’ શતા. લી યાલણન ે
એ રોકો યાક્ષવ તયીકે અરખેે છ;ે યન્તુ શ્રીયાભના ઉમુષક્ત વ્મલશાય કયતાં, 
યાલણનો વીતા પ્રત્મેનો વ્મલશાય લધ ુવંસ્કાયી ચુક રેખામ. લધુભાાં આણા જ.ેપી. 
ાહેતા, સ્ષ્ટ રખનાય લીય રેખક કશે છ ેતેભ, ‘ભાયો બાઈ રક્ષ્ભણ, કંુલાયો છ’ે. એલુ ં
યાભ ફોરે, ળુષણખાને કશે, એ તો શડશડતું જુઠાણં કશેલામ ને ? રક્ષ્ભણજી તો 
ઉભીરાજીને યણેરા શતા ! 

http://govindmaru.wordpress.com/2012/08/24/raman-pathak-19/
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 ભને રક અલાયનલાય યૅળનારીઝભન ‘બીષ્ભીતાભશ’ કશીને ફીયદાલ ે
છ ેત્માયે ભને લીયધભાાં કશેલાનુાં ભન થામ છ ેકે, બરે ‘ીતાભશ’ કશ (જો કે આણા 
ગુજયાતના યૅળનારીઝભના ીતા શકીકતભાાં ત ‘ઈશ્વયન ઈન્કાય’ના રેખક 
નયવીંશબાઈ ટરે જ કશેલામ); યન્તુ કૃા કયીને ભને ‘બીષ્ભ’ વાથે ત ન જ 
વયખાલ. ભાયા ભતે, બીષ્ભ ત કામય કે ડયક શતા અથલા તેઓના નૈતીકતા 
લીમક ખ્માર ઘણા ળીથીર કે અનુચીત શતા. કાયણ કે રોદી જલેી કુરલધુનાાં 
લષ્ડનુાં આશયણ થતુાં શમ ત્માયે ભાયા જલે દુફ–ાત ડવ ણ ત્માાં ચુ–
ળાાંત ફેવી ન જ યશે. શુાં  ત અચુક જ ત્રાડ ાડત ઉબ થઈ જાઉં કે, ‘દષુ્ટ, આ ળુાં 
રઈ ફેઠા છ ? ભાયા જીલતાાં, ભાયા દેખતાાં શુાં  આણી કુરલધુનાાં લષ્ડ ત નશીં જ 
ખેંચાલા દઉં! થામ તે કયી ર ! 
 અનેક દેલ તથા ઋીભુનીઓ વશીત ભશાુરને વુન્દય ષ્ડીને જોતાાં જ 
લાતલાતભાાં લીમથસ્ખરન થઈ જતુાં ! અને છતાાં, યળુયાભની ભાતા યેણકાને, ચીત્રયથ 
નાભના ગાાંધલથને કાભક્રીડા કયત જોઈન,ે કેલ ભનલીકાય થમ. (જ ે કઈ ણ 
ભાનલીને થામ જ), એભાાં ત તી ઋી જભદગ્નીએ એન ળીયચ્છદે કયાલી નાાંખ્મ ! 
અ તે કેલા ઋી ! એક તો અટઅટરી તશ્ચમાષ છીમ અટરા ફધા ક્રોધી ન ે
લધાયાભાં સ્ત્રી યત્લે અટરા વશીષ્ણણ! 
 ભને ત કામભ એક પ્રશ્ન ભુાંઝલે છ ે કે, લીદ્વાન ુર ભશાબાયતને 
દૈલાવુયવાંગ્રાભરે ઘટાલે છ ેઅને ‘વત્મન જમ’ કાયતા દાખરારે ટાાંકે છ ેત્માયે 
બીષ્ભ, રણ કે કણથ જલેા ‘લીયાટ’ ુરને કટથી શયાલનાય અને અન્મથા વીધી 
રડાઈભાાં તેઓને શયાલલા અવભથથ એલા ાાંડલને ક્ષે કમુાં ‘વત્મ’ શતુાં ? મુધીષ્ઠીય 
જુગાયભાાં ાાંચ ાાંચ બાઈઓની વશીમાયી ત્ની એલી રદીને શાયી જામ, ‘નય લા 
કુાંજય લા’ એલુાં શડશડતુાં જુઠુ ાં ફર,ે તે જાણતા જ શતા કે શણામ ત કુાંજય(શાથી) 

જ છ,ે તેભ  છતાાંમ ! બીષ્ભની વાભે ળીખાંડીને રડાલીને તેઓને વાંશાયે (જો કે એલી 

કટરીરા શ્રીકૃષ્ણની શતી; ણ મુધીષ્ઠીયની જાણ ફશાય ત નશતી જ) લગેયે કૃત્મ 
છતાાં; દાંતકથાના મુધીષ્ઠીય તે ‘વત્મલાદી’ !  
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છલે્લે અત્રે એક ‘બમાંકય’ દાંતકથા કે ધભથકથાન ઉલ્લેખ કયી, આ 
દાખરા–ટાાંચણ છડી વશેજ લીમાાંતય કયીએ. લીશ્વના વજ થનશાય અને દેલાધીદલે 
એલા બ્રષ્ઢાજી તાની વગી ુત્રી વયસ્લતીનુાં વોન્દમથ જોઈને કાભલીહ્વ ફને, વાંમભ 
ગુભાલે અને એના ય ફાત્કાય કયલા ધવે ! ેરી ફાડી ત ભૃગરીનુાં ર રઈન,ે 
જીલ રઈને બાગ,ે ત ીતાજી ભૃગ ફનીને એની ાછ દડ ે! આ તે કેલા દેલ ? 
એભાાંમ દેલના યાજા એલા ઈન્રન ત જોટમ ના જડ ે: અશલ્માનુાં ળયભજનક પ્રકયણ 
અત્રે લણથલત નથી; યન્તુ એમ આણી ધભથકથા જ છ ે ને ? જો કે એ છીના 
ઈન્રનાાં જુઠાણાાંની લાત અત્રે વાંક્ષેભાાં ટાાંક્મા લીના યશી ળકાતુાં નથી; કાયણ કે આ 
દાંતકથાને જયા ફદરીને એલ અાંજાભ પ્રચરીત ફનાલલાભાાં આવ્મ છ ેકે, ઈન્ર અન ે
તેના વાથી ચાંરને એલ શ્રા આલાભાાં આવ્મ શત કે અનુક્રભે તેભને શજાય અન ે
વ વ્રણલા કઢ નીકજો ! એના નીદળથનરે ચાંરના ડાઘ ફતાલલાભાાં આલે છ;ે 
યન્તુ ભુ ધભથકથાન અન્ત જુદ જ છ.ે ઋી ગોતભે ઈન્રને ળા આપ્મ કે ‘તાયાાં 
લૃણ ખયી ડજો !’ અને ઈન્રનાાં લૃણ ખયી ડતાાં તે ફદ થઈ ગમ. સ્લગથભાાં 
ાછા જઈને તેણ ેદેલની વબા ફરાલી અને તાની અલદળા લણથલતા દલેન યાજા 
ઈન્ર શડશડતુાં જુઠુ ાં ફલ્મ : ‘શુાં  ત ઋીને ક્રધીત કયી, તેઓન ત બાંગ કયાલલા 
ગમ શત“’ છી તેને ઘેટાનાાં લૃણ ચોંટાડી આલાભાાં આવ્માાં. (પ્રાસ્ટીક વજ થયી!) 

આલી છ ે: ધભથકથાઓ અને નીતીકથાઓ ! કૃા કયીને એલી ગેયવભજ ન 
કયળો કે કેલ અણાં જ ળાસ્ત્રોુયાણોભાં અલી કઢગંી કથાઓ છ.ે ફધા 
ધભષગ્રંથોભાં અલી તેલી લાતો જ વંખ્માફન્ધ યચાઈ છ ે : દા.ત. ફામફર(‘ઓલ્ડ 
ટસ્ટાભેન્ટ)’ ની કથાભાાં ત શદ કયી છ ે: જાણ છ ? ગુદાભૈથુન ભાટને અાંગે્રજી ળબ્દ 
‘વડભી’ ફાઈફરની એક કથાભાાંથી ફન્મ છ.ે જો કે એભાાં એલા કૃત્મને જરય ા 
ગણલાભાાં આવ્મુાં છ,ે  જ્માયે બાઈ–ફશેન કે ીતા–ુત્રી લચ્ચેના ‘ઈન્વેસ્ટ’ – ‘અલૈધ 
વમ્ફન્ધ’ને એટરુાં લખડલાભાાં નથી આવ્મુાં. 
        આભ, ુયાણ ધભથગ્રાંથ ધ્માનથી લાાંચતાાં એલી પ્રતીતી ત બાગ્મે જ થામ કે 
ભાનલજાતની નૈતીકતા ધભથ–આધાયીત છ.ે ધભથગુરઓ તથા કથાકાય ફાડા 
ધભથગ્રાંથના આલા વાંકચપ્રેયક પ્રકયણન ેપ્રતીકાત્ભક કે રકાયત્ભક તયીકે ઘટાલલા 



http://govindmaru.wordpress.com  Page 85 

 

પે્રયામ છ ેઅથલા ત એલ ભી્મા શ્રભ આદયે છ;ે યન્તુ લાતલાતભાાં વુન્દય યષ્ડી 
વાથે વભાગભ કયી ફેવતા અને વાંતાન ણ જન્ભાલી દેતા ઋીભુનીઓ કે દેલનાાં 
ફધાાં અરક્ષણને રકભાાં ઘટાલી ળકતાાં નથી જ. અત્રે કઈની ધાભીક રાગણી 
દુબામ એલા બમે દાખરા નથી ટાાંકત. જો કે ફે શાથ જોડી લીનન્તી કરાં  કે, શલ ે
રાગણી ન દુબામ એટરા વશીષ્ણ તથા વુવાંસ્કાયી ત આણે ફનીએ જ. 

આલા ુયા રોકીક, ભાનલપ્રકૃતીની તભાભ નીફથતાઓના આરેખનથી 
બયુય તથા અનેક અનૈતીકતાઓ, અથાથત્ અવાભાજીક તેભ જ દુષ્ટ વ્મલશાયને 
કલચીત્ વભથથન આનાયાઓને આધાયે સ્થાીત તથા વાંચારીત ધભથના ભશત્ત્લ લીળે 
શજી આજમે ુય તથા નીગં્રથ તટસ્થ લીચાય કમાથ લીના જ રક એલી દરીર 
પગાલતા પયે છ ેકે, ‘રક ધભથનુાં ારન કયે છ.ે ા–ુણ્મની ધાભીક આજ્ઞાઓન ે
લળ લતે છ ેઅને બગલાનથી ડયે છ,ે એટરે જ વભાજ આજમે કાંઈક વીધ અને 
વ્મલસ્થીત ચારે છ.ે’ 
      આ દરીરનુાં ખાંડન શુાં ફટરાથન્ડ યવેરના ળબ્દભાાં કશુાં ત : ‘ધભથના 
આદેળથી કે ઈશ્વયના બમ દ્વાયા જ ેનૈતીકતા રાદલાભાાં આલે છ ેએ તપાની ફાકન ે
આેર ધાકધભકી જલેી ક્ષણીક નીલડ ે છ.ે એલ ધાક કાંઈ રશીભાાં બી ગમેરી 
નીતીભત્તા ફની જામ નશીં – એ ત ક્માાંક બમન અબાલ પ્રતીત થતાાં જ ળીથીર 
ફની જામ.’ દા.ત. યભખાણભાાં અને તપાની ટાભાાં ભાણવ વભાજલીયધી લતથન 
કયલા ઉશ્કેયામ. માદ યાખ કે, નૈતીકતાની નીમભાલરી એ ધાભીક આદેળ નથી. 
ફરકે ભુભાાં વાભાજીક આચાયવાંશીતા જ છ ે અને શલી જોઈએ. ભાટ ે ધાભીક 
પ્રતીફાંધથી નશીં; યન્તુ ળીક્ષણ વાંસ્કાયના એક બાગરે જ નીતી પ્રલતથભમ ફનલી 
જોઈએ. યવેર કશે છ ે કે : ‘ગભે તેલા વાચા ખટા દાલા કયલાભાાં આલે ત ણ; 
ભાનલ જાત નૈતીક યીતે અચુક વધુયી છ.ે ુલથકાભાાં જ ે કુ્રયતા, ળણ, દભન, 
વજાઓ, નીદથમ વ્મલશાય પ્રલતથતાાં, એભાાંના ઘણાાંખયાાં આજ ેનષ્ટ થમાાં છ.ે દા. ત. 
ષ્ડીને ડાકણ ઠયાલલી, ષ્ડીને જીલતી વગાલીને ભાયલી અથલા ત શાથના ફદરાભાાં 
શાથ અને આાંખના ફદરાભાાં આાંખ જલેી દાંડવાંશીતાનાાં પયભાન આજ ેબાગ્મે જ 
ક્માાંમ અભરભાાં છ.ે’ યે, અજ ેતો દોીતન,ે યાધીને વુધાયલાના નીમભો ક્માંક 
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તો ઘડલા કે ભરી ફનાલલા તયપનો બીગભ પ્રગટ્યો છ.ે અ ફધો જ પ્રતા–
પ્રબાલ ધભષનો નશીં; લીજ્ઞાનનો જ છ.ે 
       છલેે્લ પક્ત અાંગુરીનીદેળ કરાં  ક,ે આણા અને જગતના ધભથગ્રાંથભાાં ણ 
ષ્ડીઓ, ળુર, ઈતયજાતી–પ્રજાતીના ભાણવ તથા ગુરાભ – ારત ુ પ્રાણીઓ 
યત્લેન જ ે અભાનુી વ્મલશાય પ્રફધલાભાાં આવ્મ છ.ે (દા. ત. ભનુસ્ભૃતી જલેા 
આણા ગ્રાંથભાાં ષ્ડી જાતીન તીયસ્કાય) એ જોતાાં શલે ુયાણા ધભથગ્રાંથ, ુયાણન ે
મ્મુઝીમભભાાં ભુકી, લીજ્ઞાનન પ્રચાય તથા પ્રબાલ અભરી ફનાલલાન વભમ ાકી 
ગમ છ ેઅને અનુકુતા તથા ળક્મતાાંમ જન્ભી ચુકી છ.ે 
 
 

♦ 
અનકુ્રમણીકા 
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20-2012-11-09 

(યૅળનારીસ્ટ જભનાદાવ કટચેાને શ્રદ્ધાાંજરી) 

જમનાદાસ કોટેચા (સ્વ. ?) 

 ‘શાયતયા અને વન્ભાન એ ફધુાં ત શારે બુરાઈ જલાનુાં. યન્તુ આલતી 
ેઢીને કાંઈક જીલનમગી આી જલાના આનાંદન લૈબલ આજ ેશુાં  ભાણી યષ્ણ છુાં. 
આના યીલાયના – વભ્મને તથા લાંળલાયવને અન્ધશ્રદ્ધાભાાંથી ભુક્ત થલાન ફધ 
ભે, ત ભારાં  આ ુસ્તક અને આ કામથ વાથથક નીલડળે“ ‘જભનાદાવ કટચેા અને 
લીલેકફુદ્ધીલાદ’ – એ ુસ્તકની દવ શજાય નકર વભાજને ચયણે ધયલાન ભેં દૃઢ 
વાંકલ્ કમો છ ે અને એ વાંકલ્ભાાં વોએ ભને પ્રત્વાશન આીને ભાયી આ 
જનકલ્માણની પ્રલૃત્તીન ેવાથથકતા ફક્ષી છ.ે’ 

–જભનાદાવ કટચેા 
{‘યેળનારીઝભની યપતાય’ (2011) ુસ્તકના પ્રાસ્તાલીક એલા અાંતયના ઉદ્ગાયભાાંથી 
વાબાય..} 

આણા એક પ્રખય તથા અલીયાભ એલા યૅળનારીસ્ટ અગ્રણી            
શ્રી. જભનાદાવ કોટચેાનું તાજતેયભાં દુ:ખદ ને ણધામુું લવાન થમંુ છ,ે એથી 
ગુજયાત યૅળનારીઝભના અંદોરનને એક ન ુયામ તેલી ખોટ ડી જ. વાભાન્મત: ત 
આલા ળબ્દ કઈણ જાણીતી વ્મક્તીના અલવાન પ્રવાંગે કાાં ત ઔચાયીકતાના 
અબાલે અથલા ત વાચી લદેનાુલથક ઉદ્ગાયલાભાાં આલે છ.ે યન્તુ                  
શ્રી. જભનાદાવના વાંદબથભાાં ત આ દુખદ્ગાય વ ટકા વત્મ છ;ે જનેુાં કાયણ ણ 
સ્ષ્ટ તથા પે્રક્ષણીમ છ;ે જ ે આણ ે ઉયના અલતયણભાાંથી ાભી ળકીએ છીએ. 
યેળનારીઝભની ફશુલીધ પ્રકાયે વેલા કયનાય શ્રી. જભનાદાવની પ્રધાન પ્રલતૃ્તી ત ફે; 
જભેાાંની એક અજોડ અને અદ્વીતીમ એલી પ્રલૃત્તી કઈએ કયી નથી અને વાંબલત: 
કઈ કયી ળકે ણ નશીં, એથી જ આ ળકદ્ગાય કેલ ઓચાયીક ન યશેતાાં વ 
ટકા વાથથક ફની યશે છ.ે તેઓ તનતડ શ્રભ તથા નીષ્ઠાુલથક, ગાાંઠના ખચે ણ, 
ચભત્કાય, ભન્ત્રતન્ત્ર, જ્મતીાદી પયેફી પ્રલૃત્તીન લીયધ કયલા દડી જતા, એ 
પ્રલૃત્તીમ અતીભુલ્મલાન છ ે જ. યન્તુ એ અજોડ નથી. અન્મ ણ એટરી જ 
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ધગળથી આ કામથ ફજાલે જ છ.ે જ્માયે શ્રી. જભનાદાવની ફીજી પ્રલૃત્તી ખયેખય જ 
અજોડ છ,ે જ ેકઈએ બાગ્મે જ કયી છ ેઅને કયલી, એ ણ એલી વય – વશજ 
ઘટના નથી જ. આ પ્રલૃત્તીન અણવાય તેઓએ રગબગ તેઓની ખયી ઘડીએ 
પ્રગટાલેરા નીલેદનભાાં આપ્મ જ છ;ે જ ે ભેં ઉય ટાાંક્મ છ.ે ભતરફ કે તેઓએ 
શજાય ુસ્તક (ળબ્દળ: શજાય) જાતભશેનતે છાલીન,ે લીના ભુલ્મે વભાજભાાં, ખાવ 
કયીને જ્માાં લશેંચલાભાાં લધુભાાં લધુ વાથથકતા છ,ે ત્માાં લશેચ્માાં છ.ે 

અને શજી ત એ ક્ષેત્રે એભની એક ‘આખયી’ બવ્મ મજના શતી – એ 
ઉયના અલતયણભાાં તેઓએ જાશેય કમું જ છ.ે તાની ાંચતેયભી જન્ભજમન્તી 
નીભીત્તે શ્રી. કટચેા પ્રસ્તુત ુસ્તકની દવ શજાય, પયીથી કશુાં કે દવ શજાય નકર 
લીનાભુલ્મે વભાજને ચયણે ધયલાના શતા. અને એલી અબીનલ તથા અતીકીભતી યીત ે
જ તાના અભૃત–ભશત્વલ ઉજલલા કૃતવાંકલ્ શતા, એમ ખયેખય ‘લીળીષ્ટ 
જભનાદાવીમ મજના’ જ કશેલામ. ણ વભાજના કભનવીફે આ મજના અભરી 
ફને તે શેરાાં જ તેઓને અને તઓેના અણનભ વુદીઘથ તથા વાંનીષ્ઠ આમજનને, 
ભૃત્મુએ નાકાભીમાફ ફનાલી દીધુાં ! ગુજયાતને ડરેી આલી ઉંડી અન ે અદ્વીતીમ 
ખટ અન્મ કઈ યીતે ુયામ એલુાં ળક્મ છ ેખરાં  ? 

એક અન્મ પ્રળસ્મ શકીકત ણ અત્રે નોંધલા જલેી છ:ે શ્રી. જભનાદાવ 
કઈ ભટા ધનીક ગૃશસ્થ ત શતા નશીં કે જથેી ુસ્તક છાલી છાલીને ભપતભાાં 
લશેંચી ળકે. લાસ્તલભાાં, તેઓ વાભાન્મ ભધ્મભ લગથના જ ‘નફીયા’ શતા. એટરે ુસ્તક 
– લીતયણની આ અજોડ ઉદાયતભ મજના ભાટ ે ત આલા ભટા ખચથ ભાટ ે ણ 
અનેક ઉદાય ગૃશસ્થનાાં વશકાય–વશામ ભેલતાાં જ ેતેઓને લી વશેરાઈથી ભી 
ણ યશેતાાં શતાાં. એનુાં કાયણ એ જ કે, શ્રી. જભનાદાવની પ્રાભાણીકતા તથા નીષ્ઠાભાાં 
રકને ુયેુય લીશ્વાવ શત અને એભની આલી ઉભદા વેલાપ્રલૃત્તી ફદર તેઓ ભાટ ે
ઉંચ અને ઉંડ આદયબાલ ણ શત. શ્રી. જભનાદાવનુાં અલવાન ૭૮ લથની લમ ે
થમુાં. તેઓનુાં પ્રથભ ુસ્તક ‘શીપનોટીઝભ કે છરના’ ભને આળયે ૧૯૭૨–૭૫ભાાં 
ભેરુાં. એન વીધ અથથ એ જ કે, તેઓ છલે્લાાં ચારીવેક લથથી ત યૅળનારીઝભના 
પ્રચાયની પ્રલૃત્તી એકધાયી – અલીયાભ ચરાલી યષ્ણા શતા. ફીજી એટરી જ ભશત્ત્લની 
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અને આશ્ચમથલત્ જાણલા જલેી શકીકત લી એ ક,ે તેઓ પક્ત  ગુજયાતી ાાંચવાત 
ચડી જ બણેરા શતા ! ભતરફ કે તેઓ કઈ રબ્ધપ્રતીષ્ઠીત યૅળનારીસ્ટ 
ભશાનુબાલના ગ્રાંથ લાાંચીને યૅળનારીસ્ટ નશતા ફન્મા. યન્તુ સ્લકીમ ચીન્તન, 
નીયીક્ષણ, અનુબલ, ઉંડાણથી તાત્ત્લીક લીચાયલાની લૃત્તી અને વત્મનીષ્ઠાને યીણાભે 
જ યૅળનારીસ્ટ ફન્મા શતા. લધુભાાં ત્માયે લાતાલયણ ણ એલુાં જાગ્રત કે જાભેરુાં 
નશતુાં. અયે, તેઓ તે જ કફુરે છ ે તેભ, ‘યૅળનારીઝભ’ ળબ્દ ણ એ નશતા 
જાણતા ! પ્રાયમ્બે ત, તેઓ તાનાાં રખાણન ે ‘કોલુયલાદી’ વાશીત્મ કશીન ે
ઓખાલતા ! ફીજી એટરી જ ભશત્ત્લની લાત એ કે ઓછુાં બણરેા; છતાાં તેઓ 
વુન્દય, વચટ અને પ્રબાલક ળૈરીભાાં રખતા, અને તઓેએ લાતાથઓ ણ રખી છ ે! 
ટુાંકભાાં, વુદૃઢ આત્ભપ્રતીતી એ જ તેઓની પ્રલૃત્તી ાછનુાં પે્રયક યીફ શતુાં. 
ધાભીક, લૈષ્ણલ કુટમુ્ફભાાં જન્ભેરા શ્રી. જભનાદાવન આ ણ એક ‘ચભત્કાય’ જ છ.ે 

એલી જ શ્રી. જભનાદાવની ભટી ક ેભશાન લીળીષ્ટતા તે લી તઓેની 
અડગ શીમ્મ્ત : તેઓને અભે ‘જોયાલયનગયના જોયાલય જલાંભદષ’ કશીને ફીયદાલતા. 
ભેં એક સ્થે તેભના લીળે રખ્મુાં છ ેકે, વીંશ ણ જો અવત્મ અને અન્મામી આચયણ 
કયત શમ ત આ જોયાલયીમા જણ વીધુાં જ તાનુાં ભસ્તક તેની ફડભાાં નાખી તેન ે
ડકાયે – જયામ ડમાથ લીના જ ! (‘તશભતદાય વત્મ વાાંઈફાફા’ની પ્રસ્તાલના) 
તેઓની અડગ નીષ્ઠા ણ અદ્વીતીમ જ છ.ે એક દાખર : એક લાય તેઓ 
વલાયેવલાયે ભાયે ત્માાં વુયત આલી ચઢ્યા. ત્માયે ભાયે ત્માાં ફેઠરે એક ભીત્ર ાવેથી 
તેઓએ વાાંબળ્ુાં ક,ે ભધ્મપ્રદેળભાાં કઈ ‘ચભત્કાયીક’ ળખ્વ તરલાયના ઘા ભાયીન ે
યગ ભટાડ ેછ,ે અયે, કેન્વયની ગાાંઠ વુધ્ધાાં કાી નાખે છ ે! શજી ત શ્વાવ ણ ભાાંડ 
શેઠ ફેઠરે ને ચા નાસ્ત ણ એભન એભ જ ડ્ય અને જભનાદાવ વીધા 
ભધ્મપ્રદેળ જલા, ેરા પયેફીને ડકાયલા ફવ, ઉડી જ ગમા ! કેલી રગન! 
યૅળનારીઝભ પ્રત્મેની કેલી પય નીષ્ઠા ! અલો યૅળનારીસ્ટ મોદ્ધો ફીજ ે ક્માંથી 
ભે! – ભળે ખયો ? 

આલા પ્રખય યૅળનારીસ્ટ તથા આટઆટરી બવ્મ પ્રલૃત્તીઓ કયનાય      
શ્રી. જભનાદાવ કટચેા ાછા એકદભ વય, નીખારવ અને લીનમ્ર ુર શતા. 
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તાનાાં કામો તથા વીદ્ધીઓન તઓેને કઈ ગલથ નશત. પે્રભા, રાગણી બીના 
ભીત્ર, કુટમુ્ફલત્વર ીતા–લડીર અને ુયેુયા ભાનલતાલાદી, યદુ:ખે ઉકાય 
કયલાની લૃત્તીભાાં વદામ વજાગ. તેઓએ ખાસ્વાાં ડઝનેક ુસ્તક રખ્માાં છ,ે અને લો 
વુધી એક કયતાાં લધુ યૅળનારીઝભ – પ્રચાયક અખફાયી કટાય (કૉરભ) ચરાલી છ.ે 

ભરતવાક્ય 

‘“..દયેક શપ્તે અભે દુયદળથન, ભાંડી શાઉવ (દીલ્શી)ને નટીવ આતા 
યષ્ણા. વાત શપ્તા છી ‘વત્મકથા’ લાી પ્રેટ શટાલી દેલાભાાં આલી, જનેે કાયણ ે
અભાયી રડત લધુ ભજફુત ફની. અભે તે લખતના દુયદળથનના ડામયેક્ટય બાસ્કય 
ઘ અને પ્રવાયણ ભાંત્રી એચ. કે. એર. બગતને લકીર ભાયપત છતેયીંડી વફફ 
નટીવ આીને વુયેન્રનગય કટથભાાં તેભને શાજય કયલાની તજલીજ કયી. ત્માાં જ તે 
લખતના લડાપ્રધાન યાજીલ ગાાંધીએ અભાયા ભાભરે દયભીમાનગીયી કયી અને લાતન ે
બુરી જલા અભને લીનન્તી કયી અભે એ લીનન્તી ભાન્મ યાખી“’ 

બરબરા પ્રધાન કે ભશાયથીઓ વાભે વત્મને ખાતય રકશીતાથ ે
વપતાુલથક ફાથ બીડલાની જભનાદાવની લીલેકફુદ્ધીલાદી શીમ્ભતન એક નભુન: 
‘યૅળનારીઝભની યપતાય’ ૃષ્ઠ –223) 

 
 

♦ 
 

અનકુ્રમણીકા 
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21-2013-02-08 

અત્રૈલ લીશ્વ બલત્મેકનીડમ્ 
 વુયતના એક ળીક્ષક ભીત્રે શવતાાં શવતાાં, છતાાં ખેદુલથક કષ્ણુાં: ‘ળ 
પ્રજાવત્તાક દીન અને ળેનુાં ધ્લજલાંદન ? આજ ેવલાયે અભાયી સ્કુરભાાં ધ્લજલાંદન 
પ્રવાંગે ાંદય ળીક્ષક અને અગીમાય લીદ્યાથીઓ શાજય શતા !’ 
 ફીજા એક વાથીએ દરીર કયી કે, પ્રજા ભોંઘલાયી, ફેકાયી, આત્તીઓ 
તથા વભસ્માઓથી ત્રાવીત્રાવી ગમેરી છ ેએને એલ ઉત્વાશ જ ક્માાંથી યશે કે ચાર, 
બાલ તથા બાલનાુલથક યાષ્ટ રધ્લજને લન્દના કયીએ ! 
 ભેં કષ્ણુાં: ‘પ્રજા વભસ્માઓ તથા જીલનનાાં વુખાનાંદ નષ્ટ કયતી 
આત્તીઓથી ત્રાવી ગઈ છ.ે એટરે એને પ્રજાવત્તાક દીનભાાં આલ કળ યવ નથી – 
એલ તભે ફચાલ કય છ, ભાંજુય ! યાંતુ આજ ેયજુ થતાાં ટી.લી.નાાં દૃશ્મ તયપ તભન ે
નજય કયાલુાં.’ ભેં તેઓશ્રીને ચારી યશેરા એક ભશાલથર ભેાનુાં દૃશ્મ ફતાવ્મુાં. 
રાખ રક ઉબયાતા શતા ! નદીના ‘લીત્ર’ જભાાં ભશાસ્નાન કયલા ડાડી 
કયતા શતા ! આજના સ્નાનન ભશીભા અયમ્ાય શત. એટરે વાાંબેરા આાંકડા 
ભુજફ, દવ રાખ ભાણવ એનુાં ુણ્મ કભાલા વાત ેઢીનાાં ા ધલા ડાડી કયતા 
શતા.. છી અખફાયભાાંથી લી અન્મ એક ધાભીક જુરુવનુાં દૃશ્મ ભેં તેઓને ફતાવ્મુાં; 
જઓે શજાયની વાંખ્માભાાં યડ ય નીકી ડી, બમાંકય બીડ જભાલી, નીદો 
રકન ટરાપીક જાભ કયી યષ્ણા શતા. જાતજાતના ‘ધાભીક’ (?) કાયથી વભગ્ર નગય 
ધ્લની પ્રદુણથી ત્રસ્ત શતુાં. રક લધાયાભાાં પટાકડામ ગજલતા શતા.. એ છી, ભેં 
ેરા ફચાલકતાથ ભીત્રને પ્રશ્ન કમો કે, ‘તભને રાગે છ ેકે આ પ્રજા ભોંઘલાયી, ફેકાયી, 
તાંગી કે વભસ્માઓ આત્તીઓથી ત્રાવીત્રાવી ગઈ છ ે? અયે, આ પ્રજા ત ઉત્વાશ 
– ઉત્વલથી થનગની ને ધભધભી યશેરી સ્ષ્ટ દેખામ છ.ે એને ક ખાણીીણી ક ે
ળુદ્ધ શલા–ાણીની કઈ તાંગી ડતી નથી. એને ત ુણ્મની તાંગીની જ પીકય છ ેઅને 
એથી લધુને લધુ ુણ્મ કભાલા તે આભ ભાઈરના ભાઈર દડ ે છ,ે અને આલી 
કડકડતી ઠાંડીભાાં નદીનાાં  ‘લીળુદ્ધ (!)’ જભાાં ઝાંરાલે છ ે! કેટરા અકસ્ભાત થમા, 
કેટરા ભમાથ, કેટરા દાઝી ગમા ? – એના લીલીધ આાંકડા ભીડીમા આતા યશે છ;ે 
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યન્તુ કને કેટરુાં ુણ્મ ભળ્ુાં ! એન આધ્માત્ભીક અભુલ્મ આાંકડ ક ેવલે જાશેય થતા 
જ નથી ! અધધધ ! આટરા ફધા અને આટરી ફધી જાતના ફાલાઓ જોઈને જ શુાં 
ત દુ:ખીદુ:ખી થઈ ગમ: કળુાં જ વજ થનાત્ભક કાભ કમાથ લીના આટરા ફધા રાખ 
ભાનલીઓ ભપતનુાં ખાઈને આલી અલનલી લેળબુાનુાં પ્રદળથન કયી યષ્ણા છ ે ! આ 
ફધ ફજ ત આખયે આ ગયીફ દેળની દયીર તથા અબાલગ્રસ્ત પ્રજાને ભાથે જ ને! 
 ભેા જલેાાં જ લયઘડા, માત્રાઓ લગેયેભાાં શજાય ભાથાાં શાથી–ધડા–
ારખી ય વલાય થઈને ધીભી ગતીએ, યડ યકી, આગ લધતાાં લાયમ્લાય નજયે 
ચઢ ેછ ેઅને તે ાછુાં આ એકલીવભી વદીના (આ દેળભાાં ત ‘કશેલાતા’) લીજ્ઞાન 
મુગભાાં ! શે તેઓના ઈશ્વય, તુાં એભને ભાપ કયજ;ે કાયણ કે તે ળુાં કયી યષ્ણા છ ેતે 
એ તેઓ ખુદ જ નથી જાણતા ! 

ફર, ક્માાં છ ેભોંઘલાયી ? ક્માાં છ ેજીલન જરયીમાતની ચીજોની તાંગી ? 
અશીંની પ્રજાને ત શજીમ ‘ુણ્મની તાંગી’ જ ઘનઘય ીડી યશી છ ેઅને એથી જ 
ુણ્મદામક તશેલાયે–પ્રવાંગે રક બુયાાંટા થઈને ુણ્મ કભાઈ રેલા આભથી તેભ 
રગબગ ફાયેભાવ દડતાાં જ યશે છ ે ! અને વયકાય ણ તાના ‘ા’ ધલા 
આલા પ્રવાંગએ રકને ફેપાભ દડલાની તભાભ વગલડમ કયી આે છ ે! ભને બાયે 
કુતુશર થમુાં. એટરે એક અનુબલી કાકાને ુછ્ુાં, ‘કાકા, આ ુણ્મ એટરે ળુાં ? 
કથરેા ાણીભાાં ટાફાંધ ડફુકાાં ભાયલાથી ુણ્મ કેલી યીતે ભે ?’ ... કાકા ક્રધે 
બયામા ને ફલ્મા, ‘શે ાી જીલ, તુાં ઘય નયકભાાં જ જલાન !’ ભેં શવતાાંશવતાાં 
જલાફ આપ્મ, ‘કાકા એ સ્થ અશીંના કયતાાં ત જરય લધુ વારાં  શળે !’ તેઓ લધ ુ
ખીજામા ને ફલ્મા કે ‘તભાયા રકભાાં યાષ્ટ રીમ બાલના જ નથી, ધીક્કાય !’  
છી લી ભેં કેટરાક કીળય લીદ્યાથીઓને યકીને ુછ્ુાં, ‘અલ્મા બાઈ, તભે રક 
ધ્લજલાંદનભાાં કેભ જતા નથી ? 

એ ઉગતી ેઢીના ઉત્તયમ વાાંબલા ને વભજલા જલેા છ:ે એક જણ કશે, 
‘કાંટા આલે છ.ે’ ત ફીજો લી ફલ્મ કે ‘ત્માયે જ ટી.લી. ય એક ભસ્ત કામથક્રભ 
ચારત શત...’ 
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લાસ્તલભાાં આ પ્રત્મુત્તય ત ફશુભતી મુલાજગતન જ છ.ે ત્રીજાએ લી કષ્ણુાં કે, ‘ઠાંડી 
ફશુ રાગે છ ે!’ અને ચથાએ ત લી વોથી વુાંદય જલાફ લાળ્ અથાથત્ તેણે ત 
લત પ્રશ્ન જ કમો કે, ‘આભ વલાયે વલાયે ધ્લજલાંદન કયલા દડી જઈ, યજાન 
દીલવ ફગાડલાની કાાંઈ અનીલામથતા ? શુાં ત ઉઠ્ય જ નલ લાગ્મે !’ આલી ઉંઘણળી 
પ્રજાની જ આ બાલી ેઢી ! 

ભને રાગે છ,ે આલા જલાફ એ આણી અધુયી કે અલી કેલણીની જ 
નીળાની છ.ે થડાાં લો ુલે કેટરાક ‘વુળીક્ષીત’ ગૃશસ્થ અભને (લગદાય વભજીને) 
ભલા આવ્મા કશે: ‘આણાાં ાઠ્યુસ્તકભાાં ફધા જ ધભથના ભટા ધભથુર લીળે 
મા તેઓના ચભત્કાય લણથલતા ાઠ છ;ે પક્ત અભાયા જ આદ્ય ધભથગુર લીળેન કઈ 
ાઠ નથી. ત ાઠક વાશેફ એલ ાઠ એભાાં દાખર થામ એલ કાંઈક પ્રમત્ન કયળ? 
એલુાં કાંઈક માદ છ ેકે ફેંગરય મુનીલવીટીના લાઈવ ચાન્વેરય શ્રી નયવૈંમાએ એક 
લાય કશેરુાં કે ‘આણી કેલણી એક જ શેતુ વીદ્ધ કયે છ ે– અબણ અાંધશ્રદ્ધાઓુ 
ઘટાડીને વુળીક્ષીત અાંધશ્રદ્ધાઓુ ેદા કયલાન !’ 

તેઓશ્રીની લાત કે પયીમાદ કે લદેના ફીરકુર વાચી : ેરા તાના 
ગુરન ાઠ દાખર કયાલલા ઉત્વુક એલા વદ્ ગુશસ્થ, જઓે ભને ભલા આલેરા 
તેઓ, ફધા જ  બણેરા ડીગ્રીધાયીઓ શતા, અથાથત્ વુળીક્ષીત અાંધશ્રદ્ધાુઓ ! જો 
તેઓ ધભથગુરને ફદરે, ‘આજકાર લીદ્યાથીઓ ધ્લજલાંદનભાાં શાજય નથી યશેતા એનુાં 
કાંઈક કયલુાં જોઈએ; અભ્માવક્રભભાાં આજની ેઢીભાાં યાષ્ટ રબાલના પ્રગટ ે એલા 
જોયદાય ાઠ દાખર કયલા જોઈએ.’ એલી કઈ દયખાસ્ત રઈને આવ્મા શત ત 
ભને આ દેળના બાલી લીળે થડકેમ આળાલાદન અનુબલ થાત. 

આજની ેઢીભાાં ‘શુાં  એક બાયતીમ છુાં. બાયત ભાય દેળ છ.ે.’ એલી કઈ 
વબાન બાલના પ્રલતથતી જોલા જ ભતી નથી. મુલાેઢીને રેળ ભાત્ર ડી નથી ક,ે 
આણ દેળ કલેી બમાનક કટકટીઓભાાંથી વાય થઈ યષ્ણ છ ે અન ે એલા આ 
દેળના નાગયીક તયીકે આણે કાંઈક કયલુાં જ જોઈએ ! એ આણી પયજ છ ેઅયે, 
કેલ મુલા ેઢીને જ ળા ભાટ ેદ દેલ ? ુખ્તની જભાત ણ ક્માાં કળી યાષ્ટ રીમ 
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જલાફદાયીના ખ્મારથી વાંચીત છ ે? ના, એ ફધાને ત ઐશીક અસ્તીત્લભાાં રખરુટ 
ૈવા કભાલા છ ેઅને છી યરકભાાં ‘વુખી’ થલા ભાટ ેુણ્મનુાં બાથુાં ફાાંધી જલુાં છ ે! 
અકસ્ભાત એ જ પ્રજાવત્તાક દીનની ભડી વાાંજ ેલી એક લમલૃદ્ધ સ્લાાંત્ર્મ વેનાનીન ે
ભલાનુાં ફન્મુાં. તઓે કશે, ‘ાઠક વાશેફ, આલુાં યાષ્ટ ર વજ થલા આણે સ્લાતાંત્ર્મવાંગ્રાભ 
ખેરેર, રાઠીઓ ખાધેરી અને કાયાલાવ લેઠરેા ? 

ભેં કષ્ણુાં, ‘એ જ આણી બુર થઈ, આ પ્રજાને વાચા સ્લરે ઓખ્મા 
લીના જ, આણે એને ભાટ ેઆઝાદી રાલલા નીકી ડ્યા – ભટાભાાં ભટી બુર ત 
ગાાંધીજીની થઈ; જઓે આ પ્રજાની નાડ ાયખી જ નશતા ળકતા, આ પ્રજાને એના 
વાચા સ્લરે ફીરકુર ઓખતા જ નશતા. ફાકી આણે વો ત્માયે અાંગ્રેજ ળાવક 
ાવે એલી જ ભાાંગણી કયત કે, ‘એભને આઝાદી બરે આલતાાં વ લથ છી આજો! 
દયભીમાન એભને એક સ્લતાંત્ર રકળાશી પ્રજાવત્તાકના જલાફદાય નાગયીક તયીક ે
ાક્કા તૈમાય કયલાની મજના અભરભાાં ભુક !’ લાસ્તલભાાં ત અાંગ્રજો એ જ વુકામથ 
ફનાલી યષ્ણા શતા; ણ શીટરયે આખી દુનીમાની વુખળાન્તી, પ્રગતી તથા વ્મલસ્થીત 
પ્રલૃત્તી અને આમજન વદન્તય અસ્તવ્મસ્ત કયી નાખ્મા ! ફાકી, કૉંગે્રવની સ્થાના 
તથા ાંચામત, રકર ફડથ અને પ્રાાંતીમ ધાયાવબાઓ વશીતની અાંગે્રજોની લશીલટી 
વ્મલસ્થા બાયતીમ પ્રજાભાાં રકળાશી ભાનવ તથા યાષ્ટ રીમ અબીગભનુાં ઘડતય નક્કય 
તથા આલશ્મક યીતે અચુક જ કયી યશી શતી. આ દૃષ્ટીએ આભ અધકચયા તૈમાય 
થમેરા એક રઘુભતી બાયતે જ ગાાંધીજીને ભ્રભભાાં નાખી દીધા ! ગાાંધીજીએ શીંદીની 
ભશાનતા તથા બાલી લીશ્વલભાાં તેણ ેપ્રદાન કયલાના ભુલ્મલાન (આધ્માત્ભીક) પાા 
લીળે જ ેભટાભટા દાલા કમાથ છ.ે એ લાાંચતા આજ ેત શવલુાં જ આલે. 

ભરતવાક્ય 

એક મુલકને ુછતાાં એણે જ વુાંદય તથા વાચ જલાફ લાળ્ કે, ‘લતથભાન 
યીસ્થીતીભાાં બરે આણે યાષ્ટ રપે્રભ મા નાગયીક જલાફદાયીની આલશ્મક્તા ચચીએ; 
યાંતુ એ કઈ ઈરાજ નથી. ભાટ ે જ શુાં યાષ્ટ રલાદી નશીં; લશૈ્વલીકતાલાદી છુાં. 
ભાનલજાતને કેલ વભસ્માઓથી જ નશીં; વલથનાળ મા નીકન્દનભાાંથી ણ એન ે
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ઉગાયી રેલાન આજ ેએક ભાત્ર ભાગથ લીશ્વવયકાય જ છ.ે આજ ેલીજ્ઞાનની અજોડ 
તથા અદ્ બુત પ્રગતીએ લીશ્વને એક નાનકડુાં યાષ્ટ ર જ ફનાલી દીધુાં છ.ે’   

–આ મુલક યેળનારીસ્ટ છ.ે   
 
 

♦ 
અનકુ્રમણીકા 
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22-2013-03-01 

વાંળમની વચથરાઈટ 
 લીખ્માત બ્રીટીળ ચીન્તક થભવ કારાથઈરે કષ્ણુાં છ ેકે ‘જભે જભે વત્મનુાં 
જ્ઞાન લધુ ને લધુ પ્રાપ્ત થતુાં જામ છ ેતેભ તેભ શ્રદ્ધાનુાં સ્થાન–ભશત્ત્લ વાંકચાતુાં જામ 
છ.ે’ ફીજી ફાજુ ાં, આણા વાધુફાલાઓ, કથાકાય અને ઉદેળક એથી ઉરટ જ 
પ્રચાય કયે છ ેકે : ‘જ્માાં લીલેકફુદ્ધીની શદ ુયી  થામ છ,ે ત્માાંથી શ્રદ્ધાનુાં ક્ષેત્ર ળર 
થામ છ.ે’ જોકે ગૉડભેનની આલી દરીર ખટી તથા સ્લાથથયસ્ત જ છ;ે કાયણ ક ે
એભાાં એ રકનુાં શીત યશેરુાં છ.ે ફાકી વત્મ શકીકત ત ઉરટી જ છ.ે કારાથઈર કશે 
છ ે તેભ, ભાણવભાત્ર જન્ભ ફાદ, ળીળુલમભાાં લડીર ાવેથી જાતજાતની શ્રદ્ધાઓ 
રઈને ઉછયે છ;ે યન્તુ લમ લધતાાં જભે જભે તેનાાં જ્ઞાન તથા લીલકેફુદ્ધી લીકવે છ ે
તેભ તેભ તેને પ્રતીત થતુાં જામ છ ેકે તાની ભટા બાગની શ્રદ્ધાઓ નાામાદાય છ.ે 
ણ આજ ેઆ ભુદ્દાની ચચાથ નશીં કયીએ. 

શ્રીભદ્ બગલદ્ ગીતાભાાં એક વુબાીત આલે છ;ે જ ે ચતેલે છ ે ક ે
‘વાંળમાત્ભા લીનશ્મતી.’ એ લાચતાાં ભને શમ્ભેળાાં રાગ્મુાં છ ેકે જટેર લીનાળ આ વુત્ર ે
વજ્મો છ;ે એટર લીનાળ કદાચ કઈનમ વાંળમ કયલાથી ત નશીં જ થમ શમ; 
વેંકડ દાખરા ભજુદ છ ે : શજી આજમે લગદાય વાધુવન્ત પ્રચાયે છ ેકે લણાથશ્રભ 
ધભથ ત સ્લમમ્ ઈશ્વય નીભીત વ્મલસ્થા છ.ે એથી વભાજને રાબ જ રાબ છ.ે 
‘ચાતુલથણ્મથ ભમા વૃષ્્મ્’ એભ ખુદ બગલાને સ્લભુખે જ ગીતાભાાં કષ્ણુાં છ.ે ુ. ાાંડયુાંગ 
ળાષ્ડીજી છકે લીવભી વદીના અાંત બાગે પ્રચાયે છ ેકે : ‘ળુર ળુર જ યશેલ જોઈએ. 
જો તે બ્રાષ્ઢણ, ક્ષત્રીમ કે લૈશ્મના વ્મલવામભાાં ભાથુાં ભાયે ત વભાજભાાં અવ્મલસ્થા 
વજાથમ. શ્રીયાભે ળાંફુકન ળીયચ્છદે કમો એ મગ્મ જ શતુાં’ ઈત્માદી ! કમા જભાનાની 
આ લાત છ ે? અયે, ખુદ ભશાત્ભા ગાાંધીજી કશેતા કે લણથવ્મલસ્થા એ ત બાયતે 
લીશ્વને આેરી એક ભટાભાાં ભટી અણભર બેટ છ ે ! આલી ભાન્મતા ધયાલનાય 
ભાણવની છી શયીજનદ્ધાયની પ્રલતૃ્તીનુાં શાદથ કેટરુાં ક્રાાંતીકાયી શઈ ળક ે? ભાટ ેજ 
આજ ેદરીત કે ફશુજન વભાજ ગાાંધીજીની ટીકા કયે છ.ે 
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શજી આજમે આ વુત્ર, એટરે કે વાંળમ કયનાય વ્મક્તીન લીનાળ થામ છ,ે 
એ વુત્ર એટર જ શાશાકાય આ દેળભાાં લયતાલી યષ્ણુાં છ.ે શજી ત જગદ્ ગુરઓ 
એલા ળાંકયાચામો ષ્ડીજાતીને લદેાઠ કયલાની ભનાઈ પયભાલે છ.ે એ જ યીતે, 
ભુખથતાની શદ ત ત્માયે આલે છ ે કે જ્માયે ધાભીક અગ્રણીઓ એલી દૃઢતાુલથક 
ઘણા કયે છ ે કે यज्ञात भवती पर्जन्य: । મજ્ઞથી લયવાદ ડ ે અને આ 

એકલીવભી વદીભાાં લી એલાાં જાશેય પ્રમગ થામ, અને આલા લીધાનની નીષ્પ 
ચકાવણી ણ કયલાભાાં આલે છ!ે છતાાં ાછા મજ્ઞ ત થતા જ યશે ! શીભારમ 
ફાજુથી ધનબુખ્મા કે કીતીબુખ્મા બગલાાં કે શ્વેતધાયીઓનાાં ટાાં ઉતયી ડ ેછ ેઅને 
અનેક પ્રકાયના નાનાભટા બવ્મ–વુબવ્મ મજ્ઞ મજાતા યશે છ ે: ળતકુાંડી, વશષ્ડકુાંડી, 
રક્ષચાંડી, અશ્વભેધ, લીશ્વળાાંતીમજ્ઞ લગેયે લગેયે... અગ્નીની લદેીભાાં ભાત્ર ઘી, અન્ન ક ે
ભાનલમગી ઈતય રવ્મ જ નથી શભાઈ જતાાં; આણાાં જ્ઞાન, પ્રગતી તથા 
લીલેકળક્તી ણ એભાાં ફીને બસ્ભ થઈ જામ છ.ે  

દુનીમાના વુધયેરા દેળ લીજ્ઞાનભાાં આગ લધી, વભગ્ર ભાનલજાતન ે
વુખવગલડનાાં અદ્ બુત, ચભત્કાયીક વાધનનુાં જ્માયે પ્રદાન કયી યષ્ણા છ ે ત્માયે 
આણા પ્રાણપ્રશ્ન છ ે : અભુક ઈભાયત ળુાં છ ે ? એ તડલી કે ફાાંધલી ? 
અભુકતભુકને અનાભત આલી કે એની વાભે જ ાંગે ચઢલુાં ? ઉત્તયામણ ચોદભીએ 
ભનાલલી કે ાંદયભી જાન્મુઆયીએ ? ગણતીની ભુતીની ઉંચાઈ કેટરી યાખલી ? 
નભથદા–વયલયભાાંથી ભાછરાાં કડલા કે નશીં ?... અયે, એલામ પ્રશ્ન ચચાથમ છ ેકે 
ૃ્લી ગ છ ેકે નશીં ? એ પયે છ ેકે નથી પયતી ? અને આ ફધાન જલાફ એક 
જ ભે છ.ે ‘વાંળમ કયળ નશીં ! ળાષ્ડ પયભાલે છ ેએ જ અને એટરુાં જ કય–કયતા 
યશ !’ 

વાંળમ કયલ નશીં અને દૃઢ શ્રદ્ધા યાખલી – આ ધાભીક વુત્રે કેલ 
બાયતની જ નશીં; વભગ્ર લીશ્વની પ્રગતીના ભુભાાં જ ેલીનાળક કુઠાયાઘાત કમો છ,ે 
એથી થમેરી શાની એટરી ત અયમ્ાય છ ેકે એન અાંદાજ ણ કામભ દુષ્કય છ.ે 
આભ થલાનુાં વીધુાંવાદુાં કાયણ એ જ કે ભાનલીની પ્રગતીન ામ જ શ્રદ્ધા નશીં; 
યન્તુ ‘વાંળમ અથાથત્ ળાંકા’ છ.ે આણા પ્રાચીન ધભથળાષ્ડભાાં એક પ્રાથથના છ ે:  
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દશયણ્મભમેન ાત્રેન વત્મસ્માર્દશતમ્ ભુખમ્, તત્ત્લમ્ ૂન અાલૃણ.. 
અથાથત્ ‘વત્મનુાં વુખ વનાના ાત્ર શેઠ ઢાંકાઈ ગમુાં છ.ે ત શે ુન, તુાં 

ખરી દે !’ ભને રાગે છ ેકે વુલણથાત્ર એટરે શ્રદ્ધા જ ! ભાટ ેજ આણે એક એલી 
જડવુ પ્રજા યશી ગમા છીએ કે વત્મની ળધ કે લીજ્ઞાનની વીદ્ધીની દીળાભાાં આણ 
પા નશીંલત્ જ યષ્ણ છ.ે  

શલે વાંળમથી થતા રાબ, વત્મની પ્રાપ્તી અને જ્ઞાનની લૃદ્ધીની વદાશયણ 
ચચાથ કયીએ : 

લીત્ર ‘ફાઈફર’ ગ્રાંથના પ્રાયમ્બે જ રખ્મુાં છ ેકે ળરઆતભાાં ઈશ્વયે સ્લગથ 
અને ૃ્લી વજ્માં. ત્માયે ભશાવાગયને ભાથે અાંધકાય ઝુમ્ફી યષ્ણ શત. એટરે 
ઈશ્વયે પયભાવ્મુાં, ‘રેટ ધેય ફી રાઈટ !’... અને છી ઈશ્વયે આકાળભાાં ફે ભટા દીક 
વગાવ્મા: દીલવે પ્રકાળ અથલા ભાટ ે વુમથ અને જયાક નાન દીક એલ ચાંર ત ે
યાત્રે પ્રકાળલા ભાટ.ે છકે ાંદયભી વદી વુધી, ભાનલજાત આ ળાષ્ડલચનભાાં તથા 
એયીસ્ટટરના એલા લીધાનભાાં શ્રદ્ધા યાખીને જીલતી શતી કે આ ૃ્લી જ લીશ્વનુાં 
કેન્ર છ,ે આકાળન ચાંદયલ ભાનલજાતના રાબાથે જ ઈશ્વયે ળણગામો છ ે ને તે 
દીલવયાતના ચક્ર ચરાલત ૃ્લી પયતે બમ્મા કયે છ ે ! જો આલા બ્રષ્ઢલાક્મભાાં 
અપય શ્રદ્ધા યાખીને ભાનલી નીષ્ક્રીમ ફેવી જ યષ્ણ શત, ત શજી આજમે આણન ે
વત્મ–જ્ઞાન જ ન રાધ્મુાં શત. અયે, એ ત ઠીક, ણ ભાનલવજીથત અવાંખ્મ ઉગ્રશ 
અલકાળભાાં ઘુભતા ન શત અને નીયાાંતે ઘયભાાં વુતાાં વુતાાં એક નાનકડા ડદા ઉય 
વભગ્ર લીશ્વની અલનલીન ઘટનાઓને આણે નીશાી ળક્મા ન શત ! 

ધભથના યખેલા ત તેભના ભ્રભને અજયાઅભય યાખલા ભાટ ે ખડેગે 
ભજફુત શેય બયી યષ્ણા શતા અને ળાંકા કયનાયને કડકભાાં કડક વજા પયભાલતાાં : 
તે એટરી શદ વુધી કે વુમથ નશીં, ૃ્લી પયે છ–ે એલી જાશેયાત કયલા ફદર બુ્રન 
નાભક વત્મળધકને ત ધભથગુર(અ–ધભથગુર)ઓએ જીલત જ વગાલી દીધ ! અયે, 
આણે ત શજી આજમે ભાનીએ છીએ કે વુમથનાયામણ વાત ઘડાલાા યથભાાં રઢ 
થઈને ૃ્લી પયતે ચક્કય કાપ્મા કયે છ ે – આણા જ રાબાથે : ધભથ એટરે જ 
અવત્મ !   
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વાંળમ કયલા લીરદ્ધ આલાાં આલાાં કડક પયભાન પ્રલતથતાાં શલાને યીણાભે 
જ, છકે વભી વદી વુધી વત્મના દયલાજા અડાફીડ ફાંધ જ યષ્ણા. છી એકાએક 
તથા અણધામાથ ઉક્ત ધભથના ક્ષેત્રભાાં જ ભ્રભબાંજક લીરશ જાગી ઉઠ્ય : કયનીક્વ 
નાભના એક ધભથગુરને–ાદયીને જ વાંળમ જાગ્મ કે આકાળ જો ભાનલજાતના 
રાબાથે ઘડરે, તેજીંડ જડરે એક સ્થીય ચાંદયલ જ શમ, ત ઈટરીના 
આકાળભાાં તાયકની જલેી ગઠલણી દેખામ છ ેએલી ભીવયના આકાળભાાં કેભ નથી ? 
ૃ્લીના ઉત્તભ બાગભાાંથી જ ેતાયાઓ દેખામ છ ેતે તાયાઓ દક્ષીણ બાગભાાંથી કેભ 
દેખાતા જ નથી ? ચાંર કેભ યજયેજ તાનાાં સ્થાન તથા કદ ફદરત યશે છ ે? 
વભુરભાાં આગ લધતાાં જશાજોન નીચેન બાગ કેભ પ્રથભ અદૃશ્મ થામ છ ે? આલા 
પ્રશ્નની શાયભાા ભનભાાં ઉઠતાાં, ધભથુસ્તકએ આેરા જલાફથી એને વાંત થમ 
નશીં, ફરકે એને વાંળમ જાગ્મ કે ધભથગ્રાંથની લાત અવત્મ જ શઈ ળકે, વત્મ કાંઈક 
જુદુાં જ છ.ે અને તટસ્થ ફની એણે તાયણ કાઢુ્યાં કે આ ૃ્લી ગાકાય શલી જોઈએ 
અને એ જ તાની ધયીની આવાવ ગગ ઘુભતી શલી જોઈએ. જો એ વત્મ 
શમ, ત જ ઉયની તભાભ ળાંકાઓનુાં વભાધાન ભે... અને કયનીક્વે ઘણા કયી 
કે ‘ફાઈફરની લાત ખટી છ;ે ૃ્લી ગ છ ેઅને તે એની ધયી પયત ેઅલીયાભ 
ચક્કય ભામાથ કયે છ.ે’ એટરુાં જ નશીં, ‘લીશ્વના કેન્રભાાં યશેર વુમથીતા તાના 
આજ્ઞાાંકીત ફાક જલેા અન્મ નાના ીંડને વતત તાની આવાવ પેયવ્મા કયે 
છ.ે’  

આભ, એક ધભથગુરને ધભથલચનભાાં વાંળમ જાગ્મ અને વત્મ પ્રગટ્યુાં. 
કયનીક્વથી ચચથ, એટરે કે ધભથ અને લીજ્ઞાન એટરે કે અવત્મ અને વત્મ લચ્ચેના 
ધભથમુદ્ધન આયમ્બ થમ. છી એ જ વભી વદીના ઉત્તયાધથભાાં ઈટારીભાાં ગેરેરીમ 
નાભન એક મુલાન ધાભીક ભાન્મતાઓ વાભે ડકાયરે પ્રગટ થમ, જણે ે
કયનીકવની ળધ આગ ચરાલી. તેણે ત લી ચશ્ભાાંના કાચન ઉમગ કયીને, 
લીશ્વન પ્રથભ ટરેીસ્ક ફનાવ્મ અને આકાળ વાભે પ્રથભ લાય ભાનલીની લીયાટ 
દૃષ્ટી ભાાંડી. તેને જ ેવત્મદળથન થમુાં ત ેઅદ્ બુત શતુાં : તેણે જોમુાં, ચાંર ત ૃ્લી જલે 
જ લીયાટ ગ છ;ે જનેા ય શાડ છ,ે ખીણ છ,ે ભેદાન છ.ે.. ભાનલજાત ભાટ ેઆ 
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અદ્ બુત ભાંગર ઘટના શતી; જનેા ભુભાાં ભાનલભનભાાં પ્રગટતા વાંળમરી વ્માાયના 
અજોડ આળીલાથદ શતા. ગેરેરીમએ વાક્ષાત વીદ્ધ કમંુ કે લીશ્વના કેન્રભાાં વુમથ જ છ.ે 
પ્રભાણભાાં ૃ્લી ત ઘણ નાનકડ ીંડ છ;ે જ ે વુમથની આવાવ પયે છ.ે એથી 
ઋતુઓનુાં ચક્ર ચારે છ.ે ઈત્માદી... આલી ધભથલીયધી, ધભથગ્રાંથનાાં લીધાન પ્રતી 
વાંળમ જગાલતી ળધ કયનાય ગરેરેીમ ઉય ધભથગુરઓ કાઝા ક્રધે બયામા. 
તેઓએ જાશેય કમંુ કે ફામફરના વીદ્ધાન્તની લીરદ્ધ કયનીકવના ભતભાાં ભાનલુાં એ 
ા છ,ે ગેરેરીમએ તે ા કમંુ છ ેભાટ ેતેને વજા થલી જોઈએ. યીણાભે ગેરેરીમ 
ય કેવ ચરાલલાભાાં આવ્મ અને ધભાથચામોએ એને વજા પટકાયી. ત્માયે ૭૦ લથન 
લૃદ્ધ અને અળક્ત થઈ ગમેર ગરેરેીમ બાાંગી ડ્ય, તેણે ઘુાંટણીમે ડીને ભાપી 
ભાગી રીધી. (જોકે ભનભાાં ત તે ફલ્મ જ કે, ભાપી ત ભાગુાં છુાં, ફટ ઈટ ડઝ ભુલ– 
ૃ્લી પયે જ છ.ે) આભ, અવત્મના યક્ષણ ભાટ ે ધભથ આટર કઠય શઠાગ્રશી ણ 
ફની ળકે છ.ે જો કે શભણાાં ચાયવ લયવ ફાદ, ભાન ત કશી ળક કે ‘વત્મન 
લીજમ થમ:’ યભન કેથરીક ધભથના લતથભાન લડા નાભદાય ે જાશેયાત કયી ક ે
‘ગેરેરીમ વાચ શત... ભાયા ુલથજ ધભથગુરઓના ઘય અયાધ ફદર શુાં 
ગેરેરીમની ક્ષભા ભાગુાં છુાં.’  

ધન્મલાદ એ નાભદાય ને ! યન્તુ આણા ધભાથચામો ગજફના 
લીવાંગત, યસ્ય લીયધી લીચાય–લતથન વેલનાયા છ ે : એક ફાજુ, લીજ્ઞાનનાાં ફધા 
જ અદ્યતન વાધનન તેઓ બયેટ ઉમગ કયે છ:ે એ.વી. કાયભાાં ઘુભે છ,ે 
એ.વી.લાા ઓયડાભાાં નીયાાંતની ઉંધ ખેંચે છ,ે લીભાનભાાં લીશ્વબયભાાં ઉડાઉડ કયે છ,ે 
ભાઈક ઉય કથા–ાયામણ રરકાયે છ ે! અયે એટરુાં જ નશીં, ક્રઝ્ડ વયકીટ ટી. 
લી. ગઠલીને રાખ્ખ બાલીક બક્તજનને વાક્ષાત દળથન આલાન ચભત્કાય પ્રમજ ે
છ.ે.. છતાાં તાનાાં પ્રલચનભાાં લીજ્ઞાનને ાછા બાયબાય બાાંડ ેછ ેને ળાષ્ડલચનભાાં 
અતુટ શ્રદ્ધા, યાખલાન ઉદેળ આતાાં, પયભાલે છ ે કે ‘વાંળમ કયળ નશીં ! 
વાંળમાત્ભા લીનશ્મતી!’      

લાસ્તલભાાં વાંળમ નશીં કયલાથી જ આણે છાત, ગયીફ અને દુ:ખી 
યશી ગમા. લીજ્ઞાનનાાં લીળા, વુવજ્જ કેન્ર સ્થાીને, ભાનલશીતનાાં નલાાંનલાાં વત્મ 
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ળધલાને ફદરે, સ્લગથ–નયક, ા–ુણ્મ, મજ્ઞ–માગ, ભયણ–યણનાાં અથથશીન 
કભથકાાંડ, ફાલા–ફાભણ જલેી યજીલી જભાતની ખચાથ વેલાચાકયી, આરીળાન 
ભન્દીય અને ફાદળાશી ઠાઠભાઠલાા આશ્રભ, ઘૃતસ્નાન અને છપ્નબગ, 
કથાાયામણ, માત્રાઓ–દમાત્રાઓ, વ્રત–ત અને ભાંત્રતાંત્ર ાછ વભમળક્તીન 
બમાંકય ગુનાશીત ફગાડ, વાથે વાથે જ બીણ–પ્રકાાંડ ફીનઉત્ાદક પ્રલૃત્તીઓથી 
આણે ખતભ થઈ યષ્ણા છીએ–થઈ ગમા છીએ. ત્માયે વભજો કે ભાનલપ્રગતી–
વીદ્ધીનુાં ભુ વાંળમભાાં જ યશેરુાં છ.ે ત ચાર, શલે વાંળમ ળર કયીએ !       

 
 

♦ 
અનકુ્રમણીકા 
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23-2013-04-05 

યેળનારાઝભ: થ્રી–ડી જીલનકરા 
યેળનારીસ્ટ તથા યેળનારીઝભ એટરે 
થ્રી–ડી વ્મક્તીત્લ અને થ્રી–ડી જીલન !    

–રાાનાથ પંડીત 
 બાઈશ્રી ધીર ભીષ્ડીને ભેં કષ્ણુાં કે, ગઈ કારે લડદયાભાાં ભાયા ુસ્તકનુાં જ ે
લીભચન થમુાં, એ કૃતી આત્ભકથાત્ભક છ.ે એટરે યભુજભાાં શવતાાં તેભણે પ્રશ્ન કમો કે, 
‘‘એભાાં ‘ેરુાં ફધુાં’ આલે છ ેકે ?’’ 
 ભેં કષ્ણુાં કષ્ણુાં ક,ે ‘‘ના, આ જયા જુદા પ્રકાયની કથા છ;ે એટરે એભાાં આ 
‘ેરુાં ફધુાં’ ન આલે.’’ 
આ ‘ેરુાં ફધુાં’ના રેખન તથા જાશેયાતની વભસ્મા છકે નભથદના લખતથી 
જીલનકથાત્ભક રેખકને ડી યશી છ:ે કદાચ આ વો એ લાત જાણતા જ શળ કે, 
નભથદ એની આત્ભકથા ‘ભાયી શકીકત’ભાાં એની સ્લાબાલીક નભથદીમ ખુભાયીુલથક 
જાશેય કયે છ ે કે, ‘અશીં શુાં જ ે કાાંઈ રખીળ તે વાચુાં જ રખીળ, અને જ ે વત્મ 
રખલાથી અન્મ વ્મક્તીને શાની શોંચે તેભ શમ, તે નશીં રખુાં; યન્તુ કદાી, ક્માાંમ 
એક ળબ્દભાાંમ જુઠ ત નશીં જ રખુાં  !’ 
 આ ધીર ભીષ્ડી અભાયા લડદયાલાવી એલા એક લીરક્ષણ યૅળનારીસ્ટ છ.ે 
તેઓ કશે,  ‘‘ભેં ત ‘ેરુાં ફધુાં’ વાચુાં જ રખેરુાં; યન્તુ ભાયી ત્નીએ વખત લીયધ 
કમો અને એ રખાણના કાગ છીનલી રઈ, કફજ ેકયી રીધા. તે કશે, ‘આલુાં ફધુાં 
જાશેય નથી કયલાનુાં !...’ ભેં આગ્રશ–દફાણ કમાં, ત કશે, ‘ભાયા ભૃત્મુ છી બર ે
છાલજો !’... આભ શાર ત આ મજના ખયાં બે ડી ગઈ છ.ે’’ 
 શુાં  તેઓને એ ભાયી શકીકત કશેલાન ચુકી ગમ કે, ભાયાાં ત ‘પે્રભકાવ્મ 
અને પે્રભત્ર’મ પ્રગટ થઈ ચુક્માાં છ ે– ુસ્તકાકાયે ! ઝીંદાદીર યૅળનારીસ્ટ પ્રકાળક 
એલા જભનાદાવે જ્માયે ભાયી ખાનગી નોંધથી લાાંચી અને કષ્ણુાં કે, ‘આ ત ફશુ જ 
વયવ છ,ે એનુાં ુસ્તક પ્રગટ થલુાં જોઈએ અને શુાં  એ કયલા ઈચ્છુાં છુાં... તભે ભાંજુયી 
આ ત !’ 
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 અને એની ‘શા’ ાડતાાં, ભેં ેરી નભથદલાી ળયત જ ભુકી કે, જરય 
છા; ણ એથી કઈ ત્રીજી વ્મક્તીને કળી શાની ના શોંચલી જોઈએ’... અને એભ 
‘યભણ ાઠકના પે્રભકાવ્મ અને પે્રભત્ર’ ુસ્તક પ્રગટ થમુાં ણ ખરાં  ! ( એ લીળે 
રેખક શ્રી દીનેળ ાાંચારન ‘અબીવ્મક્તી’ભાાં પ્રકાળીત થમેર રેખ લાાંચલા નીચનેી 
રીંક ઉય ક્રીક કયળ http://govindmaru.wordpress.com/2009/08/27/dinesh-

panchal-6/ ) 

 આ ધીર ભીષ્ડીના જીલનના ફશુલીધ બાતીગ પ્રવાંગ જાણીને જ ભેં 
ઉયનુાં ાંડીત યાભનાથનુાં લીધાન ટાાંક્મુાં છ.ે જને બાલાથથ છ:ે વાભાન્મ ભાણવના 
જીલન ‘ટ–ુડી’ જ શમ છ;ે અયે ભશાુર રેખાતી વ્મક્તીઓ ણ એલાાં જ વાટ 
‘ટ–ુડી’ જીલન જીલી જામ છ.ે વલાર જીલન–ભુલ્મન છ.ે આ વાંદબે કદાચ ઉમુથક્ત 
લીધાનન અથથ એલ ઘટાલી ળકામ કે વાભાન્મ જન, ભશાુર વશીતની વ્મક્તીઓ 
એલાાં પ્રચરીત ભુલ્મ સ્લીકાયીને તાનુાં જીલન લીતાલે છ ે કે, વત્મ, અશીંવા, 
પ્રાભાણીકતા લગેયે. જ્માયે યૅળનારીસ્ટ ભાને છ ેકે જટેરુાં વત્મ ભુલ્મલાન છ;ે એટરુાં જ 
ભુલ્મલાન અવત્મ ણ છ.ે અશીંવા જટેરી આલશ્મક છ;ે એટરી જ આલશ્મકતા 
શીંવાની ણ સ્લીકાયલી જ જોઈએ. એલુાં જ પ્રાભાણીકતાનુાં ણ ગણામ: ખરાં  ભુલ્મ 
લીલેકફુદ્ધીનુાં છ.ે કઈ પ્રવાંગે અપ્રાભાણીક વ્મલશાયથી કઈ અનીલામથ જરયીમાતભાંદન ે
ભદદ થતી શમ અને કઈને જ કળી શાની ન શમ અથલા ત જનેે શાની થતી 
કશેલામ એ જ ખયેખય ત ‘અપ્રાભાણીક શાની’ શમ; ત એલ વ્મલશાય બરે 
પ્રચરીત ભુલ્મની વ્માખ્માભાાં અનુચીત રેખાત શમ; ણ એભ લતથલાભાાં કળુાં જ ખટુાં 
નથી. દા.ત. એક લાય સ્લ. ન્મામભુતી, ભાયા સ્નેશીભીત્ર ભનુબાઈ ઠક્કયે કશેરુાં કે, 
‘કામદ કેલ લીચીત્ર છ:ે કયડની ચયી કયનાય ળેઠીમ વભાજભાાં પ્રતીષ્ઠીત તેભ જ 
આદયણીમ વ્મક્તી તયીકેનાાં ભાનાન ાભે છ;ે જ્માયે ફીચાય કઈ બુખ્મ ગયીફ 
ભાણવ એના ફારફચ્ચાાંને ટલતાાં ન જોઈ ળકતાાં, ાાંચળેય દાણા ચયે, તેમ તેને 
ચય ઠયાલી વજા કયલાભાાં આલે છ!ે’ 

http://govindmaru.wordpress.com/2009/08/27/dinesh-panchal-6/
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 ત્માયે ભેં કષ્ણુાં, એલાં બુખ્માજન તથા એનાં ફાકોનો જઠયાગ્ની ઠાયલા તો 
શંુ ોતેમ ાંચળેય તો ળંુ, ળક્મ શોમ તો ાંચ ભણ નાજની ચોયી કરંુ... એ ા 
નથી, ુણ્મ છ.ે એભ ભે યૅળનારીસ્ટો ભાનીએ ! 
 યૅળનારીસ્ટ ફીયાદય ધીર ભીષ્ડીની જીલનરીરા જાણીએ ત આલી અનેક 
લીરક્ષણતાઓ જાણલા ભે; તેઓએ એક ગયીફ ભુસ્રીભને ‘જીલી જલાભાાં’ 
જીલનબય ભદદ કયેરી; એની કથા આ સ્થથેી લો ુલે આરેખલાભાાં આલરેી. એ 
વાથે અન્મ એક નોંધાત્ર પ્રવાંગ ણ થડાાં લથ ુલે જાણલા ભેર કે કઈ ગયીફ 
ફાઈને તેની ભાાંદગીભાાં વાયલાય કયલા  ભાટ,ે ધીરબાઈ ફધી જ યીતે તત્ય ફનેરા. 
એ ફશેનને શૉસ્ીટરભાાં ણ એભણ ેજ દાખર કમાં ને તાનાાં કાભકાજ ખયલીન ે
ણ તેની ખડ ે ગે વેલા કયી– એલુાં કાંઈક આછુાં આછુાં માદ છ.ે લીચક્ષણ ધીર 
ભીષ્ડીનુાં જીલન ત એલાાં અનેક અપ્રચરીત કામોના ઈતીશાવ જલેુાં છ.ે તેઓ જણાલ ે
છ ેતેભ, એ વલષ કાભગીયીનું પે્રયકફ યૅળનારીઝભ છ.ે ધીર ભીષ્ડીન જીલનબયન 
વ્મલવામ ણ ભાયા યૅળનારીસ્ટ જુથભાાં ત અવાભાન્મ કશી ળકામ એલ છ;ે કાયણ 
કે તેઓ દસ્તાલેજી પીલ્ભ ઉતાયલાન વ્મલવામ કયે છ ે અને એલી પ્રલૃત્તીભાાં ણ 
અલકાળ શમ ત્માાં અને ત્માયે તેઓ યૅળનારીસ્ટ અબીગભને વીપતુલથક લણી રે છ.ે 
લધુભાાં લી તેઓ એક વાશવીક પ્રાયાંબક છ ેઅને એભના એલાાં વાશવ ણ વદામ 
લીલેકનીષ્ઠ શઈ, ફશુધા વપ જ નીલડ ે છ.ે ત અશીં અાંતભાાં તેઓના આલા 
‘યાક્રભ’નુાં એક પ્રકયણ ટુાંકભાાં આરખેી, આ રેખ ુય કરાં : એનુાં કાયણ એ જ કે, 
પ્રાયાં બે મજામેરા ‘થ્રી–ડી’ ળબ્દનુાં ભુ ત આ પ્રવાંગ જ છ:ે 
 શભણાાં જ ગુજયાતભાાં થઈ ગમેરી ચુાંટણીઓભાાં, ભુખ્મપ્રધાન શ્રી. નયેન્દ 
ભદીએ પ્રચાયાથે થ્રી–ડી અને એર.વી.ડી. જલેી એકદભ આધુનીક ટકૅનરૉજી 
પ્રમજી, ત્માયે એણે રકભાાં જફયદસ્ત કુતુશર તથા આશ્ચમથ– તાયીપ જન્ભાવ્માાં; 
કાયણ કે આલી શાઈ–ટકૅ પ્રમુક્તી જભાલનાય શ્રી. ભદી પ્રથભ ગણામા. યાંતુ એ 
દયભીમાન એક વભાચાય લાચલાભાાં આવ્મા કે, ચુાંટણી પ્રચાયભાાં અદ્યતન 
ટકૅનરૉજીન ઉમગ કયનાયા શ્રી. ભદી તે ફાફતભાાં આણે ત્માાં વલથપ્રથભ નથી. 
ફરકે આજથી ફયાફય 41 (એકતારીવ) લથ ુલે ચુાંટણી પ્રચાયભાાં તે જભાનાની 
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શાઈ–ટકૅ ટકૅનરૉજીન લીનીમગ થમેર, અને એ કયનાય પ્રથભ ુર આણા આ 
ીઢ યૅળનારીસ્ટ ધીર ભીષ્ડી જ શતા. ત્માયે આ અબીનલ દાસ્તાને ણ એલાાં જ 
કુતુશર – પ્રળાંવા જગાડરેાાં અને ધીરબાઈનુાં આ વાશવ વમ્ુણથ વપ નીલડરેુાં. 
ધીર ભીષ્ડી ઘણી લાય કશે છ ેકે, યૅળનારીસ્ટને ભન ‘યભધભષ’ જ લીજ્ઞાન છ,ે ને શંુ 
તો યૅળનારીઝભની વપતાનો ભોટાભાં ભોટો અધાય લીજ્ઞાનની બીનલ ને દ્ 
બુત ળોધોને જ ગણાલું છુ.ં 
 ફનેરુાં એલુાં કે, લડદયાના ભશાયાજા પતેશવીંશયાલ ગામકલાડ ત્માયે 
ારાથભેન્ટની ચુાંટણીભાાં વાંસ્થા કોંગે્રવ તયપથી ઉભેદલાય યષ્ણા શતા. ત્માયે તાજાભાજા 
જ ઈંગ્રેંડથી આલેરા, અને તેઓની ાવે ચુાંટણી પ્રચાય ભાટ ેપક્ત લીવ જ દીલવ 
વીરકભાાં યષ્ણા શતા. એ યીસ્થીતી ધ્માનભાાં આલતા શ્રી. ધીર ભીષ્ડી ગામકલાડશ્રીન ે
ભળ્ા અને કષ્ણુાં કે, ‘એક જ યસ્ત છ,ે આધુનીક ટકૅનરૉજીન ઉમગ કય અને 
ચુાંટણી જીત !’ એટરે પતેશવીંશયાલ ગામકલાડ ુછ ે કે, ‘એ કેલી યીતે ?’ ત 
ધીરબાઈએ કષ્ણુાં કે, ‘ચુાંટણી પ્રચાયની એક પીલ્ભ ફનાલી દ, અને ગાભેગાભ એ 
પ્રદળીત કય!’ અને એભ ધીર ભીષ્ડીએ જ ત્માયની ઉરબ્ધ ‘શાઈ–ટકૅ 
ટકૅનરૉજી’ન ઉમગ કયી, ચુાંટણી પ્રચાયની પીલ્ભ ફનાલી. યીણાભે ભશાયાજા 
પતેશવીંશયાલ ગામકલાડ પ્રચાંડ ફશુભતીથી જીતી ગમા ! આભ યૅળનારીસ્ટ ધીર 
ભીષ્ડી આણા પ્રથભ દસ્તાલેજી પીલ્ભ ફનાલનાય ફન્મા. એ છી ત તેઓએ ચુાંટણી 
પ્રચાયની ણ અનેક દસ્તાલેજી પીલ્ભ ફનાલી. 

ભરતવાક્ય 

લીવભી – એકલીવભી વદીભાાં 
લીજ્ઞાનની અદ્ બુત અને અયમ્ાય આગેકુચ ે

બગલાનને દભ્રષ્ટ કયી દીધ છ.ે 
–યભાનાથ ાંડીત 

 
 

અનકુ્રમણીકા 
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24-2013-07-05 

ધામીીકતા ઘટી રહી છે: આનંદો ! 

ન શી કલ્માણકૃત્ કશ્ચીત્ 
દુગથતીમ્ તાત ગચ્છતી । 

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

–શ્રીભદ્ બગલદ્ ગીતા 
આણી પ્રજા અને ચક્કવ વાંદબે કદાચ વભગ્ર ભાનલજાત ધાભીક 

દૃષ્ટીએ, અથાથત્ ધભથઘેરછાભાાં ીછશેઠ કયી યશી છ;ે એલા નીયાળાલાદી ઉદ્ ગાય 
અભાયા વક્રીમ તથા ઉત્વાશી યૅળનારીસ્ટ કામથકય ફીયાદય અને કલચીત્ શુાં તે 
ણ નીવાવા વાથે વ્મક્ત કયી ફેવુાં છુાં; ત્માયે આ આશ્વાવનરે શુાં ગીતાનુાં ઉયક્ત 
વુલાક્મ છી ટાાંકુાં છુાં. ભીત્ર, આણી પ્રલૃત્તી જગતની ભાનલશીતકાયી પ્રલતૃ્તીઓભાાંમ 
વોથી ફશેતય કલ્માણકાયી વેલાકામથ છ;ે એટરે એનુાં કભવે કભ અળુબ–શાનીકાયક 
યીણાભ ત નથી જ આલલાનુાં ! ભાટ ેકામથ કયતા યશ; યીણાભની પીકય ના કય ! 
શુાં  નીયાળાલાદી નથી, ત ભી્મા આળાલાદી ણ નથી જ; ભતરફ કે યીણાભન ે
શકાયાત્ભક બાલે જોલુાં અને કભથ કયતા યશેલુાં. 

શભણાાં એકાદ ભાવ ુલે, 6 ભે, 2013ના યજ, ભુમ્ફઈથી વાત શભવપય 
ભીત્ર ખાવ ભાયી ખફય જોલા અને યૅળનારીઝભ અાંગે લીલીધ ાવાાંની ચચાથ કયલા 
ભાયે ત્માાં ધામાથ શતા. તેઓન તાન વાંતકાયક પ્રતીબાલ રખી જણાલતાાં,     
શ્રી. નયેન્ર ભવયાણી (narendramasarani@yaoo.in) રખે છ ે કે, ‘ખફુ આનન્દ 
થમ: દૃઢ નીધાથય અને કેન્રીકૃત ુરાથથ ભાનલીની જીન્દગી કલેી રટી નાખે છ,ે 
એન ુયાલ ભળ્.’  વાયાાંળરે ભાયે એટરુાં જ જણાલલાનુાં કે, જો તભે ક્રાાંતી કયલા 
કૃતનીશ્વમી શળ અને કુરઢીઓ, યમ્યાઓ, ધાભીક ભાન્મતાઓ તથા કુયીલાજોન 
શીમ્ભતબેય વાભન તથા બાંગ કયળ, ત વભાજ તભને કળુાં જ કયી ળકળે નશીં; 
આખયે તભે વપ જ થળ. 

mailto:narendramasarani@yaoo.in
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શભણાાં એક અકલ્નીમ વભાચાય લાચલાભાાં આવ્મા; જ ે યૅળનારીસ્ટ 

ફીયાદયન ઉત્વાશ લધાયનાયા અને ભાનવભાાંથી નીયાળાબલ નાફુદ કયલાભાાં ઘણા 
પે્રયક નીલડી ળકે તેભ છ;ે એ વભાચાયનુાં ભથાુાં છ;ે ‘બાયતલાવીઓની ઈશ્વયભાાંથી 
શ્રદ્ધા ઘટી યશી છ’ે. શલે એક ફાજુ આણે જ્માયે વ્મથીત નજયે ધભથઘેરછાભાાં 
લધાય થઈ યશેર જોઈએ છીએ, ત્માયે નીયાળ–શતાળ થઈ જઈએ, એ સ્લબાલીક 
છ.ે દા.ત. કુાંબભેાભાાં દવ કયડ ભાણવ ઉભટી ડ ેઅને કચડાઈ ણ ભયે કે છી 
આભ પ્રજાના આયાધ્મ ગણામ એલા ુર ઉઘાડા ગે ચારતા ચાદય ચઢાલલા જામ, 
વનાન ભુગટ ચડાલે અને વીદ્ધી–લીનામકના દળથન કયલા ફેત્રણ કીરભીટય રાાંફી 
રાઈનભાાં ફેલકુપ જલેી ળકર વાથ ે ઉબેરા નજયે ચઢ.ે ત્માયે ની:શ્વાવ વાથે ઉદ્ 
ગાયાઈ જામ કે આટઆટરા યૅળનારીસ્ટ ુરાથથનુાં ળુાં આ જ પ ? યાંતુ શલે 
વભજામ છ ેકે, આ ત ફશુભતીની ફેલકુપીનાાં કેલ ઉરક દળથન છ;ે શકીકતે ત 
ભાનલજાતભાાંથી ઈશ્વયની અભાંગર ભાન્મતા ઓવયી જ યશી છ.ે એને ભાટ ે લાાંચ 
નીચેના વભાચાય: 

‘ધાભીકતા અને શ્રદ્ધા  લીમક લૈશ્વીક વલે ભુજફ, આણા બાયત દેળભાાં 
ધભથભાાં નશીં ભાનનાયી વ્મક્તીઓની વાંખ્માભાાં નોંધાત્ર લધાય થમ છ.ે 2005ભાાં 
થમેરા વલે દયભીમાન, બાયતલાવીઓભાાંથી 87 ટકા વ્મક્તીઓએ જણાવ્મુાં શતુાં કે 
અભે ઈશ્વય તથા ધભથભાાં શ્રદ્ધા ધયાલીએ છીએ ! શલે આજ ે2013ભાાં થમેરા વલેભાાં 
81 ટકા પ્રજાજનએ જણાવ્મુાં છ ે કે, અભે ધાભીક તથા શ્રદ્ધા છીએ. આભ, આઠ 
લથભાાં ઈશ્વય તથા ધભથભાાં ભાનનાય રકની વાંખ્માભાાં છ ટકાન ઘટાડ થમ છ ે !’ 
અને કેલ બાયતભાાં જ નશીં; વભગ્ર લીશ્વની ભાનલજાતભાાં ણ ભુખ્મત્લે આલુાં જ 
લરણ દૃષ્ટીગચય થમુાં છ,ે અથાથત્ આસ્તીકની વાંખ્મા ઘટતી જામ છ;ે જભેાાં વોથી 
ભટી ટકાલાયી ચીન દેળની છ,ે જ્માાં ફીન ધાભીક એલા નાસ્તીક રકની વાંખ્માભાાં 
77 ટકાન લધાય થમ છ.ે આ ળુબ ભાંગર યીણાભ ત્માાંની વયકાયના ધાભીક 
ઘેરછા લીરદ્ધના વક્રીમ ગરાાંને ણ આબાયી છ ેએ ખાવ નોંધલુાં યષ્ણુાં. બાયતભાાં 
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આ ટકાલાયી પક્ત 16 ટકા છ.ે ત એ પ્રત્મે પ્રજા તથા વયકાય ઉબમ જાગ્રત તેભ જ 
વક્રીમ થામ એલ અનુયધ કયીએ !  
એક લાત અત્રે બાયુલથક છતાાં નમ્રતાુલથક નોંધુાં કે, અાંગે્રજો ત ફશુ વાયા–ળાણા 
ળાવક શતા; તેઓ બાયત ય ળાવન સ્થાીને જાણે કે આણા આબાયી ફન્મા 
શતા ! દા.ત. બ્રીટીળ વયકાયે બાયતીમ વામ્રાજ્મની વત્તાની રગાભ શસ્તગત કયતાાં, 
ભશાયાણી લીક્ટયીમાએ જ ે ઢાંઢયે ફશાય ાડ્ય, એભાાંની એક કરભ શતી: ‘અભે 
બાયતીમ પ્રજાની ધાભીક ફાફતભાાં ફીરકુર દખરગીયી કયીળુાં નશીં,’ અને આ 
લચન તઓેએ ત મથાથથ ાી ણ ફતાવ્મુાં; યાંતુ એનુાં ત એક દુષ્યીણાભ એલુાં 
આવ્મુાં કે, આણી કુરઢીઓ કામભ યશી, ધભથધતીંગ ચારુ જ યષ્ણાાં અને વુખળાન્તી 
તથા વભૃદ્ધી–વરાભતી અને લૈજ્ઞાનીક વાધન લધતાાં, આણી ધભથઘેરછાભાાં લી 
ાગર તથા ચીન્તાજનક લધાય થમ ! 

એક અતીદુ:ખદ, આઘાતજનક દાખર ટાાંકુ ત, ફાણભાાં શુાં  અનેક 
લાય ાલાગઢનુાં આયશણ કયી, ભફરખ પ્રલાવ–આનાંદ ભાણી આલરે: યભ 
ળાન્ત–પ્રળાન્ત, ભનબય તથા સ્લચ્છ પ્રાકૃતીક વોન્દમથ અને નીભથ તથા ભીઠાાં ભધ 
અને નીભથાાં જાળમ, લાતાલયણ આખુાં ભશેક ભશેક થામ... ફવ, લથતાયશણન 
આનન્દ જ આનન્દ !!! જ્માયે શભણાાં શુાં  ાલાગઢ ગમ, ત બમાંકય બીડ, અવષ્ણ, 
ભાથુાંપાડ ગન્દકી તથા દુગથન્ધ અને લી તેટીભાાં રીવન કાપર; જણેે અભન ે
અટકાવ્મા કે, ‘તભાયી કાય રઈને તભે ઉય નશીં જઈ ળક ! ાકીાંગની ફીરકુર 
જગ્મા જ નથી!’ ફર, પ્રજાના ધાભીક સ્લાતાંત્ર્મનુાં આલુાં વલથનાળી યીણાભ ! 
ભારાં  કશેલાનુાં એ છ ેકે, અાંગે્રજો ત લીદેળી વમ્રાટ શતા; એથી બાયતીમ પ્રજાને ખુળ 
કયલા વમ્ુણથ ધાભીક સ્લાતાંત્ર્મ આે– એ વભજી ળકામ. તેભ છતાાં, તેઓએ ણ 
વતી થલાન યીલાજ તથા ફારગ્ન પ્રતીફાંધક કામદા કયલા જ ડ્યા શતા. યાંતુ 
આઝાદી સ્થાતાાં, શલે ત બાયતીમ પ્રજાનુાં તાનુાં જ ળાવન આવ્મુાં છ.ે ત્માયે દેળને 
ીડતાાં મા શાની કયતાાં તભાભ અનીષ્ટ કામદાથી દુય કયલાની તેની ત રકળાશી 
પયજ જ ફની યશે છ.ે શલે લીચાય કય ! એકાદ ભશીના જટેર રાાંફ ચારત 
કુાંબભે યાષ્ટ રન કેટકેટર ભી્મા ફગાડ, કેટકેટરાાં વભમ, શ્રભ, વમ્ત્તી લેડપે છ ે! 
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ગન્દકી તથા યગચા પેરાલે છ ે અને નદીભાાં ગમ્બીય પ્રદુણ વજ ે છ!ે ત્માયે 
યાષ્ટ રીમ– પ્રજાકીમ વયકાયે ત લીચાયલુાં જ ઘટ ેકે, આલાાં ધભથધતીંગથી યાષ્ટ રને ળ 
રાબ ? આણા જ ભશાુર, ળાંકયાચામથજીથી ભાાંડીને તે ભશી દમાનાંદજી વુધીના 
ધભથુરએ આલાાં શાનીકાયક કભથકાાંડને અથથશીન રેખાલી, એન લીયધ જ કમો છ.ે 
ત્માયે પ્રજાકીમ વયકાયે ત એના ય પ્રતીફાંધ પયભાલલ જ જોઈએ. આણા 
ગુજયાતભાાં બયાતી ‘રારની લ્લી’ ણ આલ જ એક ભી્મા યાષ્ટ રીમ ફગાડ છ;ે 
છતાાં એ ફાંધ કયાલલાના  કે વુધાયલાના યૅળનારીસ્ટના પ્રમત્ન નીષ્પ નીલડ્યા છ.ે 
ત્માયે આલાાં અનીષ્ટ યત્લે વયકાયની કઈ પયજ ખયી કે નશીં ? ભતરફ કે, 
અાંગ્રજો ત લીદેળી ળાવક શતા; યાંતુ આણી સ્લતન્ત્ર પ્રજાકીમ વયકાયે ત દેળના 
ગમ્બીય શાનીકતાથ એલાાં ધાભીક અનીષ્ટ લીરદ્ધ વક્રીમ ગરાાં રેલાાં જ જોઈએ. એલ 
એક વયવ– ઉત્તભ એતીશાવીક દાખર છ ે ણ ખય: ગુજયાતભાાં દુકાની 
યીસ્થીતી શતી; છતાાં કઈ રાગણીશીન કભથકાાંડી ુર એક ભટ મજ્ઞ કયલા તૈમાય 
થમેર, ત્માયે શ્રી. શીતેન્ર દેવાઈની વયકાયે એની સ્ષ્ટ ભનાઈ પયભાલેરી ! 
કભનવીફે આલ પક્ત એક જ વુભાંગર ફનાલ ઈતીશાવભાાં ફન્મ છ ે! 

ભરત વાક્ય 

અયેયેયે, આણે ક્માાં વુધી આલા છાત અને રઢીગ્રસ્ત યશીળુાં ? 
ચાર, ચાર, ઉઠ જાગ ! ફધુાં ઠીકઠાક કયીએ... શલે દીવે અરણાં યબાત ? 

–નભથદ 
(નભથદન આલ કાય અશીં સ્ભૃતી– આધાયે ટાાંક્મ છ;ે એટરે ળબ્દળ: નથી જ.) 
 
 

♦ 
અનકુ્રમણીકા 
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અન્તીભ ભ્રભણ: કાની લીકયા રીરા 
લીદામ ! આજથી આ ‘યભણભ્રભણ’ આખયી લીદામ રે છ.ે તફીમત 

ફેશદ કથી ગઈ છ:ે શરનચરન ફીરકુર ફાંધ ! એક ડખુાં ફદરતાાંમ ભયણતર 
શ્વાવ ચઢી જામ છ.ે જીલલુાં, દુષ્કય છ,ે ત્માાં લી રખલુાં ? (લમ:92) ખેય ! ભાયાાં દુ:ખ 
યડલાને ફદરે ચાર દસ્ત, થડાાં વુખદ વાંસ્ભયણ લાગી રઈએ. 

આજથી ુયાાં આડત્રીવ લથ અને ચાયેક ભશીના ુલે–1975ના 
ડીવેમ્ફયભાાં મા ‘76ના જાન્મુઆયીભાાં એક રેખ રખી ભકરતાાં જણાવ્મુાં કે, ‘શુાં  ત 
આલુાં કાંઈક રખુાં, જો આ ને ભાન્મ શમ ત !’ ‘ગુજયાતભીત્ર’ની ભુ ભાગ ત 
શાસ્મની કટાયની શતી; કાયણ કે ત્માયે શુાં  ભુમ્ફઈના ‘જન્ભબુભી’ દૈનીકભાાં એલી 
શાસ્મની કરભ ‘કટાક્ષીકા’ રખત. યન્તુ ભારાં  ભન ત યૅળનારીઝભના ઉછાા 
ભાયી યષ્ણુાં શતુાં, ભને ઢાંઢતુાં કે, ‘આ ત એક દુરથબ તક ભી છ,ે યખે ને એ ચુકત ! 
શકીકત એલી શતી કે, વભાજભાાં ધભથઘેરછાઓ, અન્ધશ્રદ્ધાઓ, લશેભ, રઢીઓ તથા 
કભથકાાંડ, બેદબાલ અને ળણનાાં ઘડાુય ઉછતાાં શતાાં, ત્માયે ભાયીમ કળીક 
કાભગીયી ફની યશેતી શતી. ભને થતુાં કે, જો ભાણવ યૅળનારીસ્ટ ફની યશે ત, આ 
તભાભ અનીષ્ટ, ીડાઓ, માતનાઓ, ળણખયી ક્ષણ ભાત્રભાાં દુય થઈ જામ અન ે
જલેી ભુક્તી અને ળાન્તી ભાયા જલેા લીચાયના ફધા યૅળનારીસ્ટ ભાણતા શતા, તેલી 
ભુક્તી અને ળાન્તીથી આખ વભાજ જીલી ળકે. યન્તુ ભાયા એ લીચાય પ્રચાયલાન 
કઈ ભાગથ ભને વુઝત નશીં – ભત નશીં.  

ત્માાં ‘ગુજયાતભીત્ર’ને જાણે ટરેીથી થઈ ને એ લશાયે ધામુાં : એણ ે
આભાંત્રણ ભકલ્મુાં કે, ‘અભાયા દૈનીકત્રભાાં એક કટાય રખ !’ ધન્મ ! ધન્મ !! એન 
નાભકયણ લીધી પે્રભથી કયનાયા ભીત્ર ત્માયે શાજય શતા : વલથશ્રી. ચન્રકાન્ત 
ુયશીત, બગલતીકુભાય ળભાથ, જમન્ત ાઠક અને તન્ત્રીશ્રી પ્રલીણકાન્ત યેળભલાા 
ત ખયા જ : નાભ ડ્યુાં ‘યભણભ્રભણ’. યન્તુ ામાન પ્રશ્ર ત શજી આડ ઉબ જ 
શત: એ વુત્રધાય ‘શાસ્મ’ ભાાંગતા શતા અને ભાયે ત ‘રદન’ યજુ કયલુાં શતુાં ! લી, 
એભ ચાય–છ ભાવ નીકી ગમા. ત્માાં ભેં એક રેખ રખ્મ ને ુયશીતજીને ાઠલતાાં 
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જણાવ્મુાં કે, ‘શુાં  ત આલુાં કાંઈક રખુાં, જો આ ને ભાન્મ શમ ત ! અને એ ભાંજુય’ 
એભ 1975ના ડીવેમ્ફયભાાં કે છીના જાન્મુઆયીભાાં આ ‘યભણભ્રભણ’ન જન્ભ થમ, 

જ ેછી ત ચાલ્મુાં, ભાત્ર ચાલ્મુાં જ નશીં; ખીલ્મુાં, ‘ફેપાભ’ લીકસ્મુાં (લકમુ)ં ! ધીભે 

ધીભે એક યૅળનારીસ્ટ કટાય તયીકે એ પ્રતીષ્ઠીત ફન્મુાં, રકપ્રીમ થમુાં, રક–અપ્રીમ 
ણ એટરુાં જ થમુાં. અત્રેથી યજુ થતી લાત રક ભાટ ે કાંઈક નલી જ શતી, 
અવાધાયણ શતી...  

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

છી ત ‘યભણભ્રભણ’ન ભધ્માષ્ત મુગ આવ્મ: બાયે શીમ્ભતથી અન ે
કલચીત્ જાનના જોખભેમ ભેં અતીફાંડખય, ક્રાન્તીકાયી રેખ પટકાયલા ભાાંડ્યા. 
એકલાય ત એક વાધુલેળધાયી છતાાં ક્રધી, સ્લાભીજી રાઠી રઈને ભને ભાયલા 
દડરેા! ચભેયથી ધાભીક ‘ગુજયાતભીત્ર’ને ડકાયતા: ‘યભણભ્રભણ’ ફાંધ કય !’ 
ણ ભફરખ ધન્મલાદ ઘટ ે છ ે ‘ગુજયાતભીત્ર’ને કે તે અડગ જ યષ્ણુાં ! અને શુાંમ 
ફેપીકય ને ફીનધાસ્ત. છી ત જામ્મુાં ! જો કે એ વભાજને એની આફશલા આજની 
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અેક્ષાએ ઘણી જ વાનુકુ (પ્રગતીળીર) શતી, ભતરફ કે રકની વશીષ્ણતા ઘણી 
લધાયે શતી. આજ ેકટ્ટયતા લધી છ ેઅને એથી ‘યભણભ્રભણ’ જયા પીકુાં ડુ્યાં છ.ે 
એનુાંમ ભને ભનદુ:ખ છ.ે એક દાખર માદગાય તથા નોંધાત્ર છ.ે ભેં એક રખે રખ્મ. 
‘ભન્દીય નશીં; વંડાવ ફાંધો’ જ ેપ્રગટ થતાાં જ ધાભીક ઉશ્કેયામા.. ણ છી ત એક 
અદ્બુત ચભત્કાય ફન્મ: ુ. ભયાયીફાુને રેખની આ લાત ખુફ ગભી ગઈ. તેઓએ 
ભને ફરાલીને કષ્ણુાં, ‘તભાય અનુયધ ખુફ ભુલ્મલાન છ.ે શુાં  આ ભાટ ેઆખી એક 
કથા જ ગાભડાભાાં વાંડાવ ફાાંધલાના રાબાથે કયલા ભાાંગુાં છુાં’ અને ખયેખય જ એલી 
યાભકથા તેઓશ્રીએ ફાયડરીભાાં જ કયી ! શલે આજ ેત, વત્તાલાય ધયણે અનુયધ 
થામ છ ેકે, ‘દેળને દેલસ્થાનની નશીં; વાંડાવ ફાાંધલાની લધુ અનીલામથતા છ.ે’ 

આલી ત ઘણી જ ઘણી લાત, વુખ, દુ:ખની લીળેત: આનન્દનાાં 
વાંસ્ભયણર માદ આલે છ.ે યન્તુ ‘યભણભ્રભણ’ના આ રેખના કદની તથા ભાયી 
ળાયીયીક ળક્તીની બાયે ભમાથદા છ,ે એટરે અટકુાં. આજના લીદામ પ્રવાંગે વલથપ્રથભ 
ત શુાં  ‘ગુજયાતભીત્ર’ના તન્ત્રીશ્રીઓન અન્તયથી આબાય, ખુફ ખુફ આબાય ભાનુાં 
છુાં. આટરા પ્રરમ્ફ વશપ્રલાવ દયભીમાન, તેઓએ કદીમ, એક ળબ્દભાાંમ એલુાં વુચન 
નથી કમંુ કે, ‘આભ નશીં; આભ રખ. આલુાં ત ન જ રખ’ એલા જ અડગ 
અબીગભ શ્રી. ચન્રકાન્ત ુયશીતન યષ્ણ. તેઓન જટેર આબાય ભાનુાં તેટર 
ઓછ જ. ઘણીલાય આ કટાય ફાંધ કયલા ભેં ત લીચામું; ણ બાઈ ુયશીત ફે જ 
ળબ્દ કશે, ‘કેભ જીજા ?’ અન ેશુાં આજ્ઞાધીન ફની યશુાં . એક ભજાની લીચીત્ર લાત. 
અભે લાતલાતભાાં જાણે લચનથી ફાંધામા કે, ‘આણા ફેભાાંથી કઈ એક શમાત શમ, 
ત્માાં વુધી ‘યભણભ્રભણ’ ણ શમાત યશેલુાં જોઈએ !’ શલે કાની લીકયા રીરા ત 
જુઓ ? આજ ેઅભે ફને્ન શમાત છીએ; છતાાં ‘યભણભ્રભણ’ અલવાન ાભે છ ે!...  

બાઈ શ્રી. બગલતીકુભાય ળભાથન ણ એટર જ ઋણી છુાં. તેઓ 
લીચાયથી અવમ્ભત છતાાં; ‘યભણભ્રભણ’ ત ચારુ યશેલુાં જ જોઈએ, એલ તેઓન 
આગ્રશ ! ખુફ ખુફ આબાય ! એ જ યીતે તન્ત્રી લીબાગના બુતુલથ તથા લતથભાન 
વલથ ભીત્ર–ભુયબ્ફીઓન શુાં વલથબાલે અનશદ આબાયી છુાં. ભને એક ઘટના માદ 
આલે છ:ે ભુ. ફટકુબાઈ દીક્ષીત ખફુ કડક તાંત્રી (તાંત્રી લીબાગના ભુખ્મ વમ્ાદક) 
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ગણાતા. એક લાય તેઓએ ભાયા રેખભાાં નજીલ વુધાય કમો, અરફત્ત તેમ પક્ત 
ળીથકભાાં ! છતાાં ભેં લાાંધ દળાથવ્મ, ત તેઓએ ભાયા આગ્રશ વાથે વમ્ભત થતાાં, 
‘વોયી’ કષ્ણુાં. આલા ખેરદીર શતા એ ફધા ભીત્ર ! આજમે તાંત્રીલીબાગના ભીત્ર 
ભાયા પ્રતી એટરા જ ઉદાય છ.ે એભાાંમ ખાવ અને ખુફ ખુફ આબાય ભાનુાં        
શ્રી. નયેન્ર જોળીન, જઓે વાંબલત: ‘યભણભ્રભણ’ની વાંબાભાાં છ.ે અનેકલાય શુાં 
રેખ ભકલ્મા છી પનથી વુધાયા કે ઉભેયા કયાલુાં; જ ેખુફ ‘આનન્દ’થી તેઓ અચકુ 
કયી આે. તઓેએ ક્માયેમ કાંટા ફતાવ્મ નથી. આલા સ્નેશબમાથ વશકાય ફદર 
ફીજુ ાં ત ળુાં કશુાં – કરાં  ? વુયતના યૅળનારીસ્ટ ફીયાદયન અને સ્લૈચ્છીક કુયીમય–
વેલા આતા ધનવુખબાઈ ઢીમ્ભયન ત આબાયેમ ળુાં અને કેટર ભાનુાં ? અને 
છલેે્લ, જઓેન શુાં  વોથી લધુ ઋણી ફનુાં છુાં, એ ત છ ે લાચક, ‘યભણભ્રભણ’નુાં 
લીળા અને કદયદાન લાચકલૃાંદ : લધાલી રેનાય તથા લીયધ કયનાય ઉબમન શુાં  
વયખ જ શાદીક આબાયી છુાં. કેટરાક ભીત્ર ત વાભે ચારીને સ્ષ્ટ ળબ્દભાાં કશે 
છ ે કે, તભાયી કટાય લાાંચીને જ અભે યૅળનારીસ્ટ ફન્મા !’ શુાં  ધન્મ ધન્મ અને 
કૃતકૃત્મ... ત ુન:ુન:  વોન અાંત:કયણુલથક આબાય અને બાયબાય ઉષ્ભાબયી 
લીદામ ! 

ભરતવાક્ય 

Old Order Changed  
Yielding Place To New. 

             (એક અાંગે્રજી કશેલત)  

 
 

 


