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ડીશેમ્બર-2010માાં શુરતના ‘રાંગઉળન’માાં 
‘ળીળેકળીજય’નુાં મોરારીબાુના ળરદ્ષસ્તે ળીમોચન 

 

   (ડાફેથી વલથશ્રી. લીછમ બખત, ભયાયીફાુ, યભણ ાઠઔ અને લલ્લબ ઈટારીમા) 

 

ીલનનુાં ઉચ્ઙતભ ળીકય, લીલેઔફુદ્ધી; 
છન ઉબા આલી આયે, ાભી લૃદ્ધી; 

ઈછન વોને થલા પ્રફુદ્ધ, એ છ ળુદ્ધી; 
ભાનલ ! અથણ તભને આ વીદ્ધી. 

–ર.પા.– 
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I 

અનુક્રમણીકા 

રેકનુાં ળીથઔ’ ઔૉરભભાાં આની વાંદખીના રેક ય ક્રીઔ ઔયતાાં છ તે રેકનુાં 

ાનુાં કુરળે. એ છ પ્રભાણે દયેઔ રેકના અન્તે રકલાભાાં આલેર ‘અનુક્રભણીઔા’ ળબ્દ ય 

ક્રીઔ ઔયતાાં છ આ અનુક્રભણીઔા ણ કુરળે. આ વુલીધાન રાબ રેલા લીનન્તી ચ.ે 
 

ક્રભ રેકનુાં ળીથઔ ાનક્રભાાંઔ 
i  યભણ વભગ્રનુાં ભ્રભણ 008 
ii  ‘લીલેઔલીછમ’ ગ્રાંથની ‘ઈ.ફુઔ’ના પ્રાખટ્ય ટાણે... 011 
iii યૅળનારીજભની યાશે 012 
01 યૅળનારીજભ 017 
02 ધભથ–અધ્માત્ભ 040 
03 મખ–આયગ્મ 047 
04 શ્રદ્ધા–અન્ધશ્રદ્ધા 049 
05 જ્મતી 063 
06 નીયીશ્વયલાદ 066 
07 પ્રઔૃતી 078 
08 લીજ્ઞાન 081 
09 ભાનલીલન 088 
10 વેક્મરાયીજભ 091 
11 નાયી 094 
12 વેક્વ 099 
13 દારુફન્ધી 106 
14 ફાળીક્ષણ 108 
15 બાા–વાશીત્મ 111 
16 લૃદ્ધાલસ્થા 113 
17 ભૃત્મુ 117 
18 પ્રઔીણથ 121 
iv અન્તીભ ભ્રભણ: ઔાની લીઔયા રીરા 125 
v યભણ ાઠઔ ‘લાઙસ્તી’નુાં વછ થન–ઙીન્તન 129 
vi અન્તીભ ટાઈટર છે 131 

અનકુ્રમણીકા 
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A 
રમણ શમગ્રનુાં ભ્રમણ 

 આછથી ચ્ઙીવ લથ શેરાની લાત. ‘ખુછયાતભીત્ર’ભાાં ‘યભણભ્રભણ’ ઔટાય એઔ 

દીલવ લાાંઙી. વુતા શઈએ અને ટાાંઔણી બોંઔામ ને તયત વટાઔ દઈને જાખી છલામ એભ 

અત્માય વુધી ઙીત્ત જાણે વુુપ્ત શતુાં તે એઔાએઔ ઙોંઔીને જાખી ઉઠ્ુાં, યમ્યા, આવાવના 
રઔ, ખતાનુખત ભાન્મતા, ધભથળાષ્ડ, ુયાણનાાં પ્રભાણ, ફધઔથા, નીતીઔથા, 

આદેળ, ઉદેળ, નાત–જાતના યીતી–યીલાજો, લડીરનાાં વરાશ–વુઙન, આ વલથથી ભાયા 

ઙીત્તન ીંડ ફન્ધામ શત. એ વલથ લડ ેછ ભારુાં  ભાનવ ગડામુાં શતુાં. ઔાભીંઢ થ્થયની છભે 
સ્થખીત થઈ ખમુાં શતુાં. યભણબાઈના રેકે એને ઢાંઢળ્ુાં. ઙીત્ત કબી ઉઠુ્ાં. ઔાભીંઢ છડ 

થ્થય ીખલા રાગ્મ. નલીલનનુાં જયણાં પુટી લશેલા રાગ્મુાં. 

 ભેં ઔટાયરેકઔનુાં નાભ લાચ્મુાં : યભણ ાઠઔ ‘લાઙસ્તી’. શુાં પ્રભાણભાાં ઠીઔ ઠીઔ 
લાાંઙુાં ચુ ાં. લાાંઙલુાં ભને ખભે ચ,ે શુાં લાઙન ભાણાં ચુાં, નલુાં નલુાં જાણલા ભે ચ,ે શાસ્મ ભે ચ ેઅને 

આનન્દ ણ ભે ચ,ે ભાનહૃદમની શેઙાન ણ થામ ચ.ે ણ લાઙન શઙભઙાલી ભુઔે, 
ભુીમાના પ્રશ્ન ઉબા ઔયી ળઔે, એ ભેં શેરીલાય અનુબવમુાં. ‘ખુછયાતભીત્ર’ન વમ્ઔથ ઔયી 

યભણબાઈન પન અને વયનાભુાં ભેવમાાં. ભેં રેકઔને ભલા લીઙામુું. ઔદી ઔઈ રકેઔ, વછ થઔ, 

ઙીન્તઔને ભલાન પ્રવાંખ વાાંડ્ય નશત. ફીતાાં ફીતાાં ભેં પન ઔમયાં. ફશુ છ વોછન્મુણથ 
પ્રતીવાદ ભળ્. યભણબાઈએ ભુરાઔાત આલાનુાં વશથ સ્લીઔામુું. ભાયી બીતી બાાંખી ખઈ. 

એભણે એલ વહૃદમ આલઔાય આપ્મ ઔે વલથ ઓઙાયીઔતા ખી ખઈ. નાના કાંડભાાં 

યભણબાઈ ુસ્તઔ, વાભમીઔ, રકલાના ઔાખ અને વાધનથી ગેયામેરા શતા. વપ્રભાણ 
ળયીય, બ્રીટીળ એટીઔેટલાાાં ઔડાાં, એલી છ લાણી, ણ ભાાંષ્ણર ુયેુય બાયતીમ. ભોં ય 

ભીઠુાં સ્ભીત, આાંકભાાં સ્નેશ, જોતાાં છ રાખે ઔે આ ત આણા છલેા છ વય ચ.ે એભનાભાાં 

ઔઈ દમ્બ ઔે દેકાડ નશીં. શુાં ત અભસ્ત છ ભલા અને એભનાાં રકાણ ભાટ ેઅબીનન્દન 
આલા ખમ શત. અનામાવ ઙઙાથ ળરુ થઈ. પ્રબાલ ાડલાના ઔઈ ણ પ્રમત્ન લખય 

યભણબાઈની લાણી અસ્કરીત લશેતી થઈ, એભાાં શુાં નશાઈ યષ્ણ, ળુદ્ધ થઈ ખમ. 

યભણબાઈની લાણી અને રકાણથી ભાયા ીલનભાાં એઔ નલ લાાંઔ આવમ. જાણે ભાય 
ુનછ થન્ભ થમ. છુના લશેભ, યીત–યીલાજો, ધાભીઔ ભાન્મતા, યશેણી–ઔયણી ઈત્માદીનુાં 

થીી ખમેરુાં ભાયી આવાવનુાં ઔઙરુાં બાાંખતુાં ખમુાં. ઔઙરુાં બાાંખીને ઔીરઔાય ટશુઔા ઔયતુાં ક્ષી 

ફશાય આલે એભ ભારુાં  નલુાં રુ પ્રખટુ્યાં. શુાં દ્વીછ થમ. 
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 યભણબાઈ વાથે ચી ત ગયફ ફાંધામ. એભનાાં રકાણ, ુસ્તઔ. લાાંઙત, 

એભને વાાંબત, પ્રશ્ન ુચત, કુરાવા ાભત અને એભ શુાં ‘યૅળનારીજભ’ની લીઙાયધાયાથી 
નલલ્લલીત થઈ ખમ. છુનાાં જાાાં વાપ થઈ ખમાાં. નલા પ્રઔાળન જશાટ ીલનને 

ઉજાલા રાગ્મ. 

 યભણબાઈના લીઙાયભાાં વમા ચ ે તેભ છ જીણાં ઉંડાણ ચ.ે શભદદી અને 
ળણભુક્તી ચ.ે એભનાાં રકાણ ને લીઙાયથી લીશ્વના ભશાન અને ખમ્બીય પ્રશ્ન ઉઔેરલાભાાં 

વશામ ભે ચ;ે ત નાની–નાની, જીણી–જીણી ફાફતભાાં ણ ળીક અને ભાખથદળથન ભે ચ.ે 

ફધીવત્ત્લની છભે લીશ્વનાાં દુ:ક દુય ઔયલાન લીઙાય એભનાભાાં વલયયી ચ.ે એભણે દેકાડરેા 
યાશે શુાં ભારુાં  ીલન ઙરાલુાં ચુ ાં, ફાઔને ઉચરેુાં  ચુાં, વશઔામથઔય ને ઔભથઙાયી ાવે ઔાભ રઉં 

ચુાં. તેનાાં વાયાાં યીણાભ જોલા ભળ્ાાં ચ.ે યભણબાઈ ાવેથી છ ેભેવમુાં તેની રાાંફી માદી 

આલી નથી. ઔાયણ ઔે છ ેભેવમુાં ચ ેતે છ ત આ ુસ્તઔભાાં પ્રસ્તુત ચ.ે 
 યભણબાઈને 75 લથ થમાાં તે નીભીત્તે તેભના 75 રેકન વાંગ્રશ ‘ભધુઔથ’ થમ 

શત. શલે તે ‘આઉટ પ પ્રીન્ટ’ ચ,ે ઉરબ્ધ નથી. તેનુાં ુનભુથદ્રણ ઔયલુાં ડળે તેભ ભીત્ર 
ઉત્તભ ખજ્જય વુઙલતા શતા. ભને છયા છુદ લીઙાય આવમ. છુદા છુદા ભુદ્દા લીળે, છુદા 

છુદા લીમ લીળે યભણબાઈએ જીણાં–જીણાં ઔાત્મુાં ચ.ે એઔ છ લીમ લીળ ેએભણે છુદા છુદા 

પ્રવાંખે ચણાલટ ઔયી ચ.ે એ છુદી છુદી ઙઙાથ છ ેતે લીમના ભથાા નીઙે વાંઔરીત ઔયીને ઔાાં 
ન આીએ ? એ લીઙાયભાાંથી પ્રસ્તુત વઔરન–વાંાદનના ઔામે આઔાય રીધ ચ.ે ભાયા એઔ 

અવીરે ભને ઔશેરુાં, ‘યભણબાઈના લીઙાય અને રેકએ તેની આકી ીલનદૃષ્ટી ફદરી નાકી 

ચ.ે’ એ ‘યૅળનારીજભ’ના આયે આલીને ઉબા ચ ેઅને શલે તેભાાં વાનન્દ જુઔાલલા એ તત્ય 
ચ.ે આલા છ ેવો ‘યૅળનારીજભ’ના ઔીનાયે, તેની ાે આલીને ઉબા ચ ેતેભને લીલીધ લીમ 

યના યભણબાઈના લીઙાય વાંઔરીત ઔયી આ ુસ્તઔ વભીત ઔમુું ચ.ે છથેી ‘યૅળનારીસ્ટ’ 

ફનલા ભાટ ેવલાુંખ–વમ્ુણથ સ્ષ્ટતા વાાંડી યશે. એ વોને આ ુસ્તઔ અથણ ઔમુું ચ.ે  
 ફવ, આ લાતની તઔ જડીને ભેં ‘લીલેઔલીછમ’ તૈમાય ઔયલાનુાં ફીડુાં જડી રીધુાં. 

એ તૈમાય થઈ આછ ેપ્રખટ થામ ચ ેતેન આનન્દ ચ.ે 

આ ુસ્તઔ તૈમાય ઔયલાભાાં કુફ છ છશેભત ઉઠાલનાય ભાયા આદયણીમ લડીર 
ભીત્ર ઉત્તભબાઈ ખજ્જય તથા યભસ્નેશી ભીત્ર પ્રેભ વુભેવયાન વશઔાય ન ભળ્ શત ત 

ુસ્તઔને ઔદાઙ આ સ્લરુ આી ળઔામુાં ન શત. એલા છ સ્નેશી અને ભાખથદળથઔ ભીત્ર 

લલ્લબબાઈ ઈટારીમા, ચખનબાઈ ફયલાીમા, ધનવુકબાઈ ઢીભય, એન. લી. ઙાલડા, 
વુનીરબાઈ ળાશ તેભ છ ભાયા વત્મળધઔ વબાના અગ્રણી ભીત્રના વાથ–વશઔાય કુફ છ 
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ભદદરુ થમા ચ.ે આ ુસ્તઔના યીળીષ્ટભાાં સ્થાન ાભેર ‘આઙાયી વફ છખ ભીરા’ના 

વમ્ાદઔ શ્રી. ઈન્દુઔુભાય જાનીનુાં ઋણ સ્લીઔાયી હૃદમુલથઔ તેભન આબાય વમક્ત ઔરુાં  ચુાં.    
(નોંધ: ‘આઙાયી વફ છખ ભીરા’ની અરખથી ઈ.ફુઔ ફનાલલાની શમ આ ઈ.ફુઔભાાં તેને 

વભાલી નથી.) 

 અને ચલે્લે ‘સ્લભાન પ્રઔાળન’ના શ્રી. ભશેળબાઈ દલેએ અાંખત યવ રઈ ઉમખી 
વુઙન ઔમાું અને ુસ્તઔનુાં વુગડ–વુન્દય પ્રૉડક્ળન ઔયી આપ્મુાં તે ભાટ ે તેભન તશેદીરથી 

આબાય. 

If your vision is one year, cultivate flowers. 

If your vision is ten years, cultivate trees. 

If your vision is eternity, cultivate people. 

 

406–408, ફેલ્ીમભ ટાલય, 

રીનીમય ફવ સ્ટને્ડની વાભે, 
યીંખ યડ, વુયત – 395 003 

વેરપન : 98252 71200 

 –લીછમ બખત 

vmbhagat@gmail.com 
 

♦ 
અનુક્રમણીકા 
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B 
 ‘ળીળેકળીજય’ ગ્રાંથની ‘ઈ.બુક’ના પ્રાગટ્ય ટાણે... 

ખુછયાત યાજ્મભાાં યૅળનારીજભના ‘બીષ્ભીતાભશ’ તયીઔે રઔઙાશના પ્રાપ્ત 

ઔયનાય પ્રા. રમણભાઈ પાઠકના, યૅળનારીજભ લીળેના અવાંખ્મ અને અભુલ્મ રેકભાાંથી 

એભાાંના ‘લીઙાયતણકા’ લીણી, ‘વભગ્રયભણ’ છલે એઔ ગ્રાંથ ફનાલલા ાાંઙેઔ લયવ શેરાાં ભેં 
લીઙામુું. ાચથી તેનુાં નાભ જો ઔે ‘લીલેઔલીછમ’ યકામુાં; ણ તેનુાં વમ્ાદન ઔયલાની ભને તઔ 

પ્રાપ્ત થઈ તેને શુાં ભારુાં  વદ્બાગ્મ ખણાં ચુાં. આ ઔાભભાાં ભને ભાયા યૅળનારીસ્ટ ભીત્ર તયપથી 

બાયે વશઔાય ભળ્ તેન ભને આનન્દ ચ.ે વુયતના ‘યાંખઉલન’ભાાં શજાય શ્રતાની ઙીઔાય 
શાછયીભાાં આદયણીમ મોરારી બાપુએ ડીવેમ્ફય, 2010ભાાં ‘લીલેઔલીછમ’નુાં લીભઙન ઔમુું 

શતુાં તે આ ગ્રાંથનુાં ણ વદ્બાગ્મ છ ખણાં. ભાયે ભન ભાયા ીલનની એ ધન્મતાબમાથ આનન્દ 

અન ેખોયલની ગટના શતી.  
યભ આદયણીમ લડીર ભીત્ર શ્રી. ઉત્તભબાઈ ખજ્જય તથા શ્રી. ખલીન્દબાઈ 

ભારુએ, આછ ેએ છ ‘લીલેઔલીછમ’ ુસ્તઔની ઈ.ફુઔ ફનાલી ત્માયે એલી છ રાખણી શુાં પયી 
અનુબલુાં ચુાં; ફરઔે એનાથી ણ લીળે આનન્દ અને ખોયલ થઈ યષ્ણ ચ.ે એ એટરા ભાટ ેઔે 

આ ‘ઈ.ફુઔ’ને દેળ–લીદેળભાાં લવેરાાં રાક ખુછયાતી યીલાયભાાં વપય ઔયાલલાના ઉભદા 

શેતુથી શ્રી. ઉત્તભબાઈ તથા શ્રી. ખલીન્દબાઈએ કુફ છ ઙઔવાઈ યાકીને આ ઈ.ફુઔ તૈમાય 
ઔયી ચ.ે તેની રખન અને ભશેનતથી શુાં ત ધન્મ થઈ ખમ; આ ફન્ને લડીરભીત્રન શુાં 

ઋણી યશીળ. 

‘પ્રા. યભણ ાઠઔ વમાખ્માનભાા’ના ાાંઙભા(યભણબાઈના ભૃત્મુ ચીના 
શેરા)ભણઔાભાાં ખઠલામેરા શ્રી લલ્લબબાઈ ઈટારીમાના વમાખ્માન(ખસ્ટ 02, 

2015)પ્રવાંખે છ આ ઈ.ફુઔનુાં રઔાથણ ઔયી, યભણબાઈને ‘ઈ.ફુઔાાંછરી’ અથણ ઔયલાભાાં 

આલળે એ ભાયે ભન વનાભાાં વુખાંધ બળ્ા ફયાફય ચ.ે વોન કુફ આબાય. 
લીશ્વબયના લાઙઔભીત્રને, યૅળનારીજભન યીઙમ ાભલાભાાં, આ ઈ.ફુઔ 

ઉમખી થળે છ એલી ભને કાતયી ચ.ે                                                              

વુયત. 
30 July, 2015 

vmbhagat@gmail.com 

–લીછમ બખત 
ઔન્લીનય 

‘પ્રા. યભણ ાઠઔ વમાખ્માનભાા’ વભીતી 
 

અનુક્રમણીકા 
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C 

રૅનાીઝમની રાષ ે

मुकम ् करोती वाचाऱम–् એલુાં છ ઔાંઈઔ આ ત ફની ખમુાં. પ્રેભાદય ઔે 

આત્ભીમતા એઔ અદ્બુત તત્ત્લ ચ;ે છ ેલાઙાને ભુઔ ણ ફનાલી દે અને ભુઔને લાઙા ! 
ભાયે ભાટ ેત આ ફધી પ્રેભની રીરા છ ચ.ે ભાયી લમ નેલુાંભા લથને આાંફી યશી ચ;ે ચતાાં શી 

આછમે ભીત્ર અનીલામથતમા આગ્રશુલથઔ ઔશેળે – ખભે તલી મુલા–ભશેપીર શમ ત ણ ! 

ફધા છ વલાથનુભતે ઔશે, ‘ાઠઔવાશેફને ત નીભન્ત્રલાના ઔે એભનુાં વાથે છ અશયણ ઔયી છ 
રેલાનુાં; એભના લીના ત ભજા છ ન આલે !’ આ છ ભાયી ીન્દખીની ધન્મતા ચ,ે ઔૃતઔૃત્મતા 

ચ,ે વમ્પ્રાપ્તી ચ.ે શા, આ વુયતના ભીત્રની લાત ઔરુાં  ચુાં, છે વાઙા ઔદયદાન ચ.ે તે 

કુલ્લાાં દીરે ઔફુરતાાં છયામ વાંઔઙ ઔે નાનભ નથી અનુબલતા : ‘યભણબાઈએ અને એભની 
ઔરભ ‘યભણભ્રભણે’ અભને યૅળનારીસ્ટ ફનાવમા. ગણ ભટ રાબ થમ. છ ે ઔામય ઔયતાાં, 

અભે યમ્યાલળ અયાધ અનુબલતા, એ જાા ય.ા.એ એઔ જાટઔે વપાઙટ ઔયી નાખ્માાં, 

છભેાાં ઔઈ ફદઈયાદ નશીં; ઔેલ અભાયી લીલેઔફુદ્ધીને ઙેતાલલા ભાયેરી એઔ ળીત, 
ભકભરી પુાંઔ. અભારુાં  ત ીલન છ રટાઈ ખમુાં. વાથે વાથે અભે ભાનલીલનન વાઙ ધભથ 

ણ ાભી ળક્મા. ીલન એટરે આનન્દ : Unborn tomorrow, dead yesterday. Why 

fret about them, if today be sweet ? ભય કય્માભની પીરવુપી તેને પ્રીમ, છ ે
અનુવાય ાઠઔવાશેફ ીલી ખમા ને અભને એભ ીલતાાં ળીકવમુાં. 

યૅળનારીજભ (લીલેઔફુદ્ધીલાદ)ન એ ભન્ત્ર, છ ેઆભ ત ઙાલાથઔ છટેર ુયણ ચ,ે 
તે અભને તેએ ફયફય ઢાવમ :  

यावत ्जीव ंसुख ंजीवेत ्ીલ ત્માાં વુધી આનન્દથી ીલ ! આ દુનીમાભાાં એઔ છ 

વાઙુાં ુણ્મ ચ ેઅને તે અન્મનુાં બરુાં ઔયલાનુાં ! જ્માયે વાંવાયભાાં પક્ત એઔ છ ા ચ ેઅને તે 
ઔઈનુાં ફુરુાં  ઔયલુાં તે...!’ 

યૅળનારીજભ એટરે વલથ ભીથ્મા ફાંધનથી ભુક્તી. યમ્યા છભે છભે ુયાણી 

થામ, તેભતેભ એભાાં ભીથ્મા ફાંધન લધતાાં છ જામ મા લધુ ને લધુ વખ્ત ફને...! 
ભીત્ર, આ ઔાાંઈ શુાં ઔળુાં નલુાં નથી ઔશેત : દુનીમાબયના યૅળનારીસ્ટએ આ એઔ 

છ અનુયધ ઔમય ચ ે ઔે, છન્ભ આણા શાથની લાત નથી, તેભ ભૃત્મુમ નથી (વીલામ ઔે 
આત્ભશત્મા), ુલથછન્ભ નથી, તેભ ુનછ થન્ભ ણ નથી : भस्मीभतुस्य देहस्य पनुरागमन ं

कुत:? આ દેશ બસ્ભીબુત થમા ચી ાચ આલલાન નથી ભાટ ેઆ ીલનન આનન્દ ભાણી 

ર ! 
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વુયતના તભાભ યૅળનારીસ્ટ ભીત્ર વલાથનુભતે ભાયે ભાટ ે પ્રેભ યાકે ચ,ે આદય 

દળાથલે ચ,ે અને ભાયા ઔામથની બાલાત્ભઔ (શઔાયાત્ભઔ) નોંધ રે ચ;ે આમ ભાયે ભન એઔ 
અદ્બુત ગટના ચ.ે ફાઔી, યૅળનારીસ્ટ આરભભાાં, ણ ભાનલવશછ નીફથતા પ્રલેળી ળઔે 

(ઔદાઙ ક્માાંઔ પ્રલેળી ણ ચ)ે, અને તે ઈષ્માથ, દ્વે, શુાંવાતુાંવી, તુચ્ચઔાય અને અાંશઔાય : દા.ત., 

‘યભણાઠઔ તે ઔમ ભટ તઙી થઈ ખમ ? એની આ લાત કટી છ ચ,ે અને તે ણ ! શભ 
ઔુચ ઔભ નશીં !’ વુયતના ભીત્રના ફે બાલ ચ,ે ફન્નેમ ઉભદા : એઔ ત ખુરુબાલ ઔે 

ળીષ્મબાલ અને ફીજો ભીત્રબાલ. યૅળનારીજભ વીલામ ણ અન્મ ઔઈ લીઙાયાંથ ઔે ભાંડી–

છુથભાાં આલી ઉદાયતા જોલા ભી નથી. 
એન વલથપ્રથભ વઙટ દાકર, તે આછનુાં આ ુસ્તઔ અને તદ્વીમઔ શ્રી. ઔાંવાયા 

(લીછમ બખત)ન આ વમ્ુણથ સ્લૈચ્ચીઔ ઉક્રભ. તભે ભાનળ ! આલુાં ઔઈ ુસ્તઔ યઙલાનુાં ભેં 

બાઈ લીછમને અભસ્તુાં ઔે આચુાં વુઙન ણ ક્માયેમ ઔમુું નથી. આ તેન વમ્ુણથ 
સ્લમાંસ્પુયીત તથા સ્લૈચ્ચીઔ ુરુાથથ ચ.ે ભેં ત તેભને ઔળુાંમ ઔશેલાન, આલુાં ઔાંઈ વુઙલલાન ઔે 

તેભની ાવે ભાખલાન ઔઈ ઈળાય વુધ્ધાાં ઔમય નશત, ભાયા ભનભાાં ઔદી એલ લીઙાય વુધ્ધાાં 
નશીં છ ! આ ત ઉરટુાં, તેએ ભને વુઙવમુાં મા છણાવમુાં ઔે, ‘વભગ્ર યભણ’નાાં લીઙાયછખતન 

મથાથથ ખ્માર આલી જામ, એલુાં એઔ ઙુનન્દુાં ુસ્તઔ, ઉઙીત લખીઔયણ વશીત, પ્રખટ ઔયલુાં ચ,ે 

છથેી એઔી ફેઠઔે, એઔ છ ુસ્તઔ લાાંઙતાાં યભણ ાઠઔના અથાથત્ યૅળનારીજભના વલે 
લીઙાયન ામાન ખ્માર લાઙઔને ભી જામ. અખાઉ આલુાં એઔ ુસ્તઔ (વુલાક્મવાંગ્રશ !) 

શ્રી. ઈન્દુઔુભાય જાનીએ ઔયેરુાં ચ ેએ જાણીતી ગટના ચ ે(આઙાયી વફ છખ ભીરા), એ ણ 

ભુલ્મલાન વાંઙમ ચ,ે ભાટ ે તેભની યલાનખી રઈને, એ આકુાં ુસ્તઔ છ આ નલા વાંગ્રશભાાં 
વભાલી રેલુાં ચ ે એલ નીણથમ ઔમય. (અને અશીં તેએ એભ ઔમુું ણ ચ ે છ). (નોંધ : 

‘આઙાયી વફ છખ ભીરા’ની અરખથી ઈ.ફુઔ ફનાલલાની શલાથી આ ઈ.ફુઔભાાં તેને વભાલી 

નથી.) 
આ ઔેલ પ્રેભાદય પ્રેયીત તથા વમ્ુણથ આત્ભીમતાના વુપરુ આ ઔામથ ફદર શુાં 

બાઈ લીછમ બખત (ઔાંવાયા)ન અાંતયથી અનશદ ઋણી ચુાં છ, જો ઔે ઓઙાયીઔ આબાય 

ભાનુાં તે એભને ન છ ખભે. ઔાયણ ઔે નેલુાં લથન શુાં અને ઙારીવેઔ લથના લીછમબાઈ એ ફે 
લચ્ઙે લમ વીલામ ભન–હૃદમનુાં ઔઈ અાંતય છ નથી. આડુાં અન્તયટ નથી; ચી ઔણે ઔન 

આબાય ભાનલાન ? લીછમબાઈના ખાઢ ભીત્ર તથા આ ઔામથભાાં વશામઔ એલા શ્રી. પ્રેભ 

વુભેવયા, ઉત્તભબાઈ ખજ્જય, લલ્લબબાઈ ઈટારીમા, એન. લી. ઙાલડા, ધનવુક ઢીભય, ચખન 
ફયલાીમા, વુનીર ળાશ લખેયે ભાયા ણ એટરા છ ખાઢ ભીત્ર ચ;ે એટર ેતેન આબાય 
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ભાનલા વન્દબે ણ એ છ દ્વીધા ડ.ે યૅળનારીજભે તભને ળુાં આપ્મુાં ? એભ ઔઈ ુચ,ે ત 

ભાય પ્રથભ પ્રત્મુત્તય એલ છ પ્રખટ ેઔે ‘વયવ ભીત્ર !’ ફ.ઔ. ઠાઔયે ક્માાંઔ એલુાં ઔષ્ણાનુાં માદ 
આલે ચ ેઔે, ‘વાંવાયભાાં વોથી લધુ ની:સ્લાથથ મા નીયેક્ષ સ્નેશવમ્ફન્ધ જો ઔઈ શમ ત એ ચ,ે 

ભૈત્રી.’ 

રખબખ ઔીળયલમથી છ ભાયી વશછ પ્રઔૃતી તે વાંળમલાદીની. આળયે ન્દયેઔની 
લમે ત શુાં ચાતી ઠઔીને ભીત્ર – લડીર વભક્ષ જાશેય ઔયત ઔે, ‘ઈશ્વય છલુેાં ઔઈ તત્ત્લ આ 

બ્રષ્ઢાાંડભાાં નથી, નથી છ !’ લડીર દરીરથી ત ભાયી વાભે ટઔી ન ળઔે (અવત્મની એ છ ત 

રાઙાયી – ઔભજોયી ચ)ે, ત્માયે ઙેતલણી આી ઙુ યશેતા : છયા ગયડ થા, ચી જોછ ેઔે, 
દુ:ક – આપતભાાં ઈશ્વય ઔેલ અને ઔેટર માદ આલે ચ ે તે ! તુાંમ ત્માયે પ્રાથથના ઔયત થઈ 

છળે.’ યન્તુ એથી ઉરટુાં, આછ ેનેવમાળીભે લયવેમ, શુાં ત લધુ દૃઢતય યૅળનારીસ્ટ યષ્ણ ચુાં; 

યન્તુ અપવવ ઔે, ેરા લડીર આછ ેએ જોલા, તાની શાય સ્લીઔાયલા શમાત નથી. 
ભતરફ ઔે, વાંળમથી છ વત્મની પ્રાપ્તી થામ. બાયતલથની એ ુયાણી ઔભનવીફી 

ઔે, અશીં, શ્રદ્ધાલાનને છ જ્ઞાન ભે, એલાાં વુત્રે ઔે પયભાને વદી વુધી ળાવન ઔમુું. યીણાભે, 
ઔઈ ભટ વત્મળધઔ, લીજ્ઞાની આ દેળભાાં ાક્મ છ નશીં ! શ્રદ્ધા એટરે ત અવત્મની 

આયાધના, શ્રદ્ધાની ત વમાખ્મા છ એ ઔે, ગ્રન્થ ઔે ખુરુનાાં લીધાનને, ઙઔાસ્મા લીના છ, 

બક્તીબાલે લખી યશેલાનુાં અન્ધત્લ અથલા ત છડત્લ. ખાાંધીીએ આ વમાખ્માને વભથીત 
ઔયતાાં ઔષુ્ણાં છ ચ ેઔે, ‘શ્રદ્ધા શમ્ભેળાાં આાંધી છ શમ.’ 

એભાાંમ ભાય ત લી શ્રદ્ધાુ બ્રાષ્ઢણ યીલાયભાાં છન્ભ, નાનણથી છ, 

ફારગ્નની છભે, અનેઔાનેઔ શ્રદ્ધા લખાડી દેલાભાાં આલે. ગયભાાં ફે લાય ુજા–પ્રાથથના 
થામ, અભાયી વોની શાછયી પયીમાત ! તેભાાંમ વાાંછની પ્રાથથના લકતે ત ેટભાાં ઔઔડીને 

બુક રાખી શમ : ક્માયે આ બક્તીબછન તે અને યટરા બેખ થાઉં ! એભ ઔશેલામ ચ ેને 

ઔે, બુખ્માને ત યટરાભાાં છ બખલાન દેકામ. ભાયી ત એલી અલદળા ઔામભની શતી, છ ે
વારુાં  છ થમુાં. ઔઙલાતા ભને ઉતાલે પ્રાથથના યાખટતાાં, સ્લાબાલીઔ છ ફેઙાય ઔડલા ળબ્દમ 

ભનભન બખલાનને વમ્ફધીને ફરાઈ જામ. એભાાંથી ભાયા ઔીળય ભાનવે તાયવમુાં ઔે, 

બખલાનની પ્રાથથના ઔય ઔે એને ઠઔાય, એ ત વદામ ‘નૈલ ઔુલથન, ન ઔાયમન્’ છલે છ 
નીષ્ક્રીમ; નથી ત ભદદ ઔયત ઔે ન ત વજા...! 

ીતાી યભ શ્રદ્ધાુ, ચતાાં ઔુટમુ્ફ ય આપતમ ત્રાટઔતી યશે, અને અન્તે લી 

એઔ ભટી શનાયત : પક્ત ીસ્તાીવની ઉમ્ભયે કુદ ીતાીનુાં ભૃત્મુ ! ભને તીવ્ર દુ:ક વાથે 
વાંળમ થમ ઔે, અભાયી શજાયશજાય પ્રાથથના ચતાાંમ, બખલાને આકયે ળુાં આપ્મુાં ? ઔેલ 
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નીયાધાયણાં ! ત્માયે ભાયી દવેઔ લથની લમ : વાંળમ તીવ્ર–ઉગ્ર ફન્મ અને અન્તે શ્રદ્ધા ખઈ 

તે ખઈ છ – ઔામભી ચુટાચડેા ! શુાં નાસ્તીઔ ફની યષ્ણ. આભ શુાં ‘વેલ્પ–સ્ઔુલ્ડ યૅળનારીસ્ટ’ 
ફની ખમ, અને ત્માયે ત ‘યૅળનારીજભ’ એલ ળબ્દેમ ઔઈ જાણતુાં નશીં. ચી ુખ્ત લમ ે

જ્માયે ફટરાથન્ડ યવેર તથા ફીજા યૅળનારીસ્ટ લીઙાયઔનુાં વાશીત્મ લાાંચ્મુાં, ત્માયે જાણ થઈ ઔે, 

અશ ! ભાયા છલુેાં છ લીઙાયનાયા ત ગણા ચ ેઅથલા થઈ ખમા ! 
16–17 લથની લમે ત યૅળનારીસ્ટ થલાના અનેઔાનેઔ રાબ શુાં ભાણી યષ્ણ : 

દેલી–દેલતાના ુજાાઠની ભીથ્મા ઔડાઔુટથી વદન્તય ભુક્ત, બુતપ્રેત ઔે ડાઔીની – ળાઔીનીન 

ઔઈ બમ નશીં, ન ત ઔળાાં ળુબ–અળુબ ઙગડીમાાં જોલાનાાં મા ન ત ળુઔન ઔે અળુઔન, 
ફાધા–આકડી યાકલી નશીં ને ન ત ઔળા તીયથ–જાત્રા, યીન્દી ુજા – પ્રાથથનાનાાં 

ઔાંટાાછનઔ લીધીલીધાનથીમ ચુટ્ટી, ઔશેલાતાાં વાભાીઔતા ઔે એલાાં નીતીનીમભનાાં ફન્ધન 

ચુટી ખમાાં : દા.ત., ાાંઙ છ ભીનીટનાાં રગ્ન, અને તે મ બાટીમા જ્ઞાતીની એઔ ઔન્મા વાથે 
(યીસ્ટરળેનથી), ઔુાંડી ઔે ગ્રશદળાનાાં બાલી બાકનાય જ્મતીને ડઔાય, છનઈનાાં ઠઔેાણાાં 

નશીં અને ઔળામ આઙાયલીઙાય ઔે કાણીીણીની ચચ ના નડ,ે ઔઈ અયાધબાલ ના ીડ.ે.. 
લખેયે લખેયે ! ટુાંઔભાાં, યૅળનારીજભ એટરે ફવ ભુક્તી છ ભુક્તી. 

ઈશ્વયીમ, તથાઔથીત આધ્માત્ભીઔ અથલા ત ધાભીઔ ઔભથઔાાંડભાાં પવાઈને ઔેલ 

અઔાયણ ીડાતાાં દુ:કીમાયાાં છનને જોતાાં, ચી લીઙાય દભલા રાગ્મ ઔે યૅળનારીજભન 
ભટા ામે પ્રઙાય ઔયલ જોઈએ ! ણ તે ઔેલી યીતે ? ઔળી વજુ ના ડ.ે એ ખાાભાાં શુાં ત 

વછ થનાત્ભઔ વાશીત્મન વછ થઔ–રેકઔ, ભનભાાં પ્રશ્ન થામ : લાતાથભાાં ઔે ઔલીતાભાાં તે ઔેટરુાંઔ 

યૅળનારીજભ રાલી ળઔામ ? આલી દરાઙર ભનદળાભાાં વુયતનુાં દૈનીઔ ‘ખુછયાતભીત્ર’ 
ફયાફય ભાયી લશાયે ધામુાં. એના તયપથી નીભન્ત્રણ ભળ્ુાં ઔે, ‘અભાયાાં દૈનીઔભાાં ઔટાય રક !’ 

જો ઔે એ ભુયબ્ફીને ત શાસ્મની ઔટાય જોઈતી શતી; ઔાયણ ઔે ભુમ્ફઈના ‘છન્ભબુભી’ 

દૈનીઔભાાં શુાં ત્માયે એલી ઔટાય રકત. લી ફેત્રણ ભશીના એભ છ લીતી ખમા, અને એઔ 
દીલવ યૅળનારીજભ તયપી લીઙાયપ્રધાન રેક રકીને ‘ખુછયાતભીત્ર’ના તન્ત્રીશ્રીને ભઔલ્મ, 

વાથે રખ્મુાં ઔે, ‘જો આને ભાંછુય શમ ત, શુાં ત આલી ઔટાય રકુાં–’ તન્ત્રીશ્રીને ભાંછુય, અને 

ચી ત ઙાલ્મુાં ‘યભણભ્રભણ’ ઔડડેાટ. 1976ના લથન એ જાન્મુઆયી ભશીન, આછ ેફયાફય 
ાત્રીવભુાં લથ ઙારે ચ ેઅને ‘યભણભ્રભણ’ આછમે ઙારે ચ,ે ફવ ઔડડેાટ ! આભ, આ ફધી 

છ વમ્પ્રાપ્તી ભુે ત ‘ખુછયાતભીત્ર’ને છ આબાયી ચ.ે અને આલી ફાંડકય, રુઢીબાંછઔ ઔટાય 

ઙરાલલાભાાં ‘ખછુયાતભીત્ર’નેમ ગણાં છ ગણાં તથા ગણ છ ગણ લીયધ વશેલાાં ડ્યાાં. ણ 
એમ અડીકભ યષુ્ણાં અને શુાંમ ફવ અડીકભ ! દયભીમાન ‘વભઔારીન’ દૈનીઔ દ્વાયા ભુમ્ફઈન 
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ઔીલ્લ વય ઔમય, જ્માાં આછમે યૅળનારીજભની પ્રલૃત્તી ઔડડેાટ ઙારે ચ.ે ત ભુભાાં અને વોથી 

લધુ ત, શુાં ‘ખુછયાતભીત્ર’ન ઋણી ચુાં, અને ચી ‘વભઔારીન’ન. એ વલથ વમ્ફન્ધીતન 
શાદીઔ આબાય... આબાય... આબાય ! 

આછના આ ુસ્તઔના લીભઙન પ્રવાંખને સ્લશસ્તે ભુલ્મલત્તા તથા પ્રતીષ્ઠા અથણ 

ઔયલા ફદર ુ. ભયાયીફાુનમ છટેર આબાય શુાં ભાનુાં તેટર ચ છ. આભેમ તેશ્રીના 
નીવમાથછ, ની:સ્લાથથ તથા નીકારવ અને અઢઔ સ્નેશાદય ફદર શુાં ત તેશ્રીન અવીભ 

ઋણી યષ્ણ છ ચુાં. આલા લીળીષ્ટ વમ્ફન્ધભાાં ભાયી પ્રઔૃતી વાંઔઙળીર, એટરે આછમુંત 

અભે બાગ્મે છ ાાંઙવ ઔે શજાયેઔ ળબ્દન લીનીભમ ઔમય શળ ે ! યન્તુ ભનભન ફધી છ 
અબીવમક્તી આવાન યશી. દા.ત., લીભઙનના નીભન્ત્રણન તત્ઔા સ્લીઔાય ઔયતાાં, ુ. ફાુ 

ફલ્મા : ‘ભને ત ઔળ છ લાાંધ નથી, ણ યભણબાઈને ઔાંઈ લાાંધ નશીં આલે ને ?’ 

... આલા ઉદાય ભનના ુરુ છ આ ફેઢાંખ તથા પ્રતીઔુ દુનીમાભાાં ભને ીલાડી 
યષ્ણા ચ.ે (ુ. ફાુ વભક્ષ આલુાં ઔાંઈ છ શુાં  ક્માયેમ દીર કરી ળક્મ નથી, એટરે છ આછની 

આ તઔ જડી રઉં ચુાં.) 
અન્તભાાં, યૅળનારીજભની યાશે ભેરા એ ભીત્રને વાબાય સ્ભયી રઉં ઔે છે 

ભને ીલાડી યષ્ણા ચ ે : (ઉય ટાાંઔેર નાભલે્લક ઉયાાંત) વલથશ્રી લલ્લબબાઈ ઈટારીમા, 

ચખનબાઈ ફયલાીમા, ફાફુબાઈ દેવાઈ, વીદ્ધાથથ દેખાભી, ખુણલાંત ઙોધયી, ધનવુકબાઈ 
ઢીભય, યેળ ટરે, લીછમ ઙોશાણ, વાંછમ ઢીભય, દીઔ એર. ટરે (મ.ુએવ.એ.), નયેળ 

જોળી, દેલેન્દ્ર ભાાંડલીલાા લખેયે... લખેયે.. 

અભાયા આ આમછન વાથે વાંખત યીતે, વભમફદ્ધ આ ુસ્તઔ પ્રખટ ઔયલા 
ફદર સ્લભાન પ્રઔાળનલાા શ્રી. ભશેળ દલેનમ શુાં અાંતયથી આબાયી ચુાં. 

27 નલેમ્ફય, 2010 

ફાયડરી 

–યભણ ાઠઔ ‘લાઙસ્તી’ 

 
♦ 

અનુક્રમણીકા 
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01 
રૅનાીઝમ 

[1]  ‘યૅળનારીજભ એઔ એલ ભાનવીઔ અબીખભ ચ ેઔે, છભેાાં લીલેઔળક્તી તથા 

તઔથળક્તી (યીજન)ની વલયયીતાન ફીનળયતી સ્લીઔાય ઔયલાભાાં આલે ચ ે અને છને શેતુ 

પીરવુપી તથા નીતીળાષ્ડની એલી તયાશ સ્થાલાન ચ ે ઔે, છ ેઅધીઔાયી ભનાતાાં ઔઈ ણ 

વમક્તી ઔે ગ્રાંથ (ઑથયીટી)ની એઔક્ષી ભાન્મતાથી વદાંતય ભુક્ત શમ અને છ ેતયાશને 

તઔથ તેભ છ લાસ્તલીઔ અનુબલ–પ્રમખ દ્વાયા ઙઔાવી વત્મ મા અવત્મ વીદ્ધ ઔયી ળઔાતી 

શમ.’ 
ઉમુથક્ત વમાખ્મા રાંડનના યેળનારીસ્ટ એવવીએળને ગડરેી ચ ે અથાથત્ 

અાંગ્રેીબાી લડ ેયઙીત ચ;ે ચતાાં એભાાં ક્માાંમ ‘ફુદ્ધી’ ળબ્દ (intellect ઔે intelligence) 
પ્રમછલાભાાં આવમ નથી. એને સ્થાને  ‘લીલેઔ’ (યીજન) ળબ્દ છ પ્રમજામ ચ.ે એનુાં ઔાયણ 

એ છ ઔે ભાણવજાતની ફધી છ વીદ્ધી, તેભ ફધાાં છ અનીષ્ટનુાં ભુ તેની ફુદ્ધી છ ચ;ે 
ઔાયણ ઔે ફુદ્ધી અલે ભાખે ણ ખતી ઔયે ચ.ે ત્માયે તઔથલીલેઔથી એને યઔલી તેભ છ ઉઙીત 

ભાખે લાલી યશે ચ;ે ઔાયણ ઔે ‘લીલેઔ’ એટરે ‘ળુાં વત્મ અને ળુાં અવત્મ ?’ તેભ છ ‘ળુાં વારુાં  

અને ળુાં કયાફ ?’– એ નક્કી ઔયનાય નીયક્ષીયલીલેઔની ળક્તી. ફાઔી ત ઈશ્વયની ઔલ્નાથી 

ભાાંડીને તે વત્મનાયામણની ઔથા, ભન્દીય–ધભથસ્થાનનુાં ફાાંધઔાભ, બુતપ્રેતની ભાન્મતા અને 

એને ઔાઢલાના ગય કુ્રય લીધી, ઉંઙનીઙના બેદ અથલા આત્ભા–યભાત્ભાની પીરવુપી ને 

ઔભથઔાાંડ આદી તભાભ ભાન્મતા અને લીધીનીેધ એ ભાણવની ફુદ્ધીનુાં છ વછ થન–ઔુવછ થન 

ચ;ે ઔાયણ ઔે ઈતય પ્રાણી ત બખલાનને બછતાાં નથી મા ત બુત ધુણાલતાાં નથી, છનુેાં 

ઔાયણ એ છ ઔે તેભાાં ફુદ્ધીન અબાલ ચ.ે 
[2]  યૅળનારીજભ ફાફતે છ ેવોથી ભટ ઔે બમાંઔય ભ્રભ પ્રલતે ચ ે તે એ ચ ે ઔે 

યૅળનારીસ્ટ એટરે રાખણીશીન, છડવુ, ીલનના વુક્ષ્ભ આનન્દ ભુદ્દરે નશીં વભછનાયા 

એલા છડબયત–ળુલત્ ભાણવ, છે ઔેલ એટરુાં છ વભછ ેચ ે ઔે ‘પક્ત ેટ બયલાથી 

ીલન ુણથ ફની જામ.’ લાસ્તલભાાં, આ શાડશાડ છુઠી ઔે અલી ભાન્મતા ચ.ે ઔાયણ ઔે 

યૅળનારીજભ ત ીલનના યભ તથા એઔભાત્ર ધ્મેમ તયીઔે આનન્દને છ પ્રસ્તુત ઔયે ચ ેઅને 

પ્રફધે ચ:ે ‘ીલનના તભાભ આનન્દ – વુક્ષ્ભાતીવુક્ષ્ભથી ભાાંડીને તે સ્થુતભ વુધીના – 
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વમ્ુણથત: ભાણી ર. ઔઈ અન્મને રેળ ભાત્ર શાની તથા ભુશ્ઔેરી શોંઙાડ્યા લીના, ીલનને 

તેની ુણથતાભાાં ભાણી રેલુાં એ છ ીલનધ્મેમ, એભ બાયુલથઔ યૅળનારીજભ ઔશે ચ ે અને 

ભાનલીની લીલેઔફુદ્ધીથી ઙઔાવતાાં એ લાત છ વત્મ પ્રતીત થામ ચ.ે’ 
[3]  ‘Rationalism may be defined as the mental attitude which 

unreservedly accepts the supremacy of reason and aims at establishing 
a system of philosophy and ethics verifiable by experience and 
independent of all arbitrary assumptions of authority.’ 

રાંડનના યૅળનારીસ્ટ એવવીમેળને ‘યૅળનારીજભ’ની વમાખ્મા ઉય ભુછફ આી 

ચ.ે છને ખુછયાતી અનુલાદ પ્રાયમ્બે આપ્મ, એને આધાયે ‘યૅળનારીજભ’ ળબ્દન ખુછયાતી 

માથમ નીશ્ચીત ઔયીએ. અને એ અનીલામથ ચ;ે ઔાયણ ઔે વુળીક્ષીત તથા લીદ્વાન વશીત 

વાભાન્મ જાણઔાય, ફધા છ આ ળબ્દન અથથ ઔયતાાં, એની લીબાલનાને ફુદ્ધી વાથે વાાંઔે ચ ે

અને ‘ફુદ્ધીલાદ’ ‘ફુદ્ધીનીષ્ઠતા’ છલેા અથય ફનાલી ઔાઢી, યૅળનારીસ્ટ વમક્તીને ‘ફુદ્ધીલાદી’ 
– ‘ફુદ્ધીનીષ્ઠ’ ઔશી કાલે ચ;ે યન્તુ પ્રાયમ્બે ટાાંઔેરી વમાખ્માભાાંથી એઔ સ્ષ્ટ શઔીઔત 

વીદ્ધ થામ ચ ેઔે એભાાં ક્માાંમ ‘ફુદ્ધી’ એટરે ઔે ‘ઈન્ટરેીછન્વ’ ળબ્દ છ પ્રમજામ નથી, અથાથત્ 

યૅળનારીજભને ફુદ્ધી વાથે એના ઙારઔફરુે ઔઈ નીણાથમઔ વમ્ફન્ધ નથી. 
સ્ષ્ટ છ ચ ે ઔે યૅળનારીજભન ીલાતુબુત વમ્ફન્ધ ફુદ્ધી વાથે નશીં; યન્તુ 

‘યીજન’ એટરે ઔે ‘લીલેઔળક્તી’ વાથે ચ.ે અરફત્ત, ખુછયાતી બાાભાાં ‘લીલેઔ’ ળબ્દન અથથ 

‘લીનમ ઔે લીનમી વમલશાય’ એલ છ ે ઔયલાભાાં આલે ચ ેએ અથથભાાં અત્રે એને વભછલાન 

નથી; યન્તુ વાંસ્ઔૃતભાાં આ ળબ્દન ભુ અથથ છ ેએલ ચ ે ઔે ‘વત્મ–અવત્મ, વારુાં–કટુાં 

અથલા ત લસ્તુને મથાથથ યીતે ાયકલાની, પ્રભાણલાની ળક્તી તે લીલેઔ’. દા.ત., ‘નીય–
ક્ષીય–લીલેઔ’ એટરે ાણી અને દુધને કી, અરખ તાયલલાની આલડત, ‘લીલેઙન’ 
ળબ્દને ણ આ છ અથથભાાં ‘લીલેઔ’ ળબ્દ વાથે વમ્ફન્ધ ચ,ે ભતરફ ઔે ફન્ને ળબ્દનુાં ભુ 

એઔ છ ચ.ે વાયાાંળ એ છ ઔે યૅળનારીજભન ામ ભાણવની ‘ફુદ્ધી’ (ઈન્ટરેીછન્વ) નશીં; 
ણ ‘લીલેઔફુદ્ધી’ (યીજન) ચ.ે ભાટ ેછ ક્વપડથ ડીક્ળનયી ણ ફયાફય આલ છ અથથ 

આે ચ ે : Theory that reason is the foundation of certainty is 
knowledge અથાથત્ ‘જ્ઞાનની પ્રાપ્તીન ામ લીલેઔફુદ્ધી ચ ેએલ વીદ્ધાન્ત તે યૅળનારીજભ.’ 
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[4]  છડ અને ઙેતન એ ફે બીન્નબીન્ન દાથય ચ ેએલ ખ્માર આદીભ ભાનલને 

આલે એ આભ વાલ સ્લાબાલીઔ શતુાં અને એભાાં ઙેતન તે ઉચ્ઙતય તત્ત્લ શલુાં જોઈએ એભ 

ણ સ્લાબાલીઔ યીતે છ ઔલ્ામ; ઔાયણ ઔે ઙૈતન્મ લીના તભાભ દાથય ઔેલ અથથશીન ફની 

યશે ચ.ે આભ, પ્રઔૃતી અને ુરુ એલા ફે સ્ષ્ટ લીબાખ ય આધાયીત તત્ત્લલીઙાય – 
પીરવુપીન ઉદ્બલ થમ. ળાષ્ડ એને અાંધ–ાંખુ ન્મામ ણ ઔશે ચ.ે અથાથત્ પ્રઔૃતીની ભદદ 

લીના રુ (એટરે ઔે દેશ લીના આત્ભા) સ્લમમ્ ઔળુાં છ ઔયી ળઔત નથી; એ છ યીતે ુરુ 

અથાથત્ ઙૈતન્મ લીનાની પ્રઔૃતી સ્લેચ્ચાએ, ઙક્કવ શેતુલાુાં ઔઈ ણ ઔામથ ઔયલા અવભથથ છ 

યશે ચ,ે અને ચતાાં પ્રઔૃતી એના તાના નીમભ અનુવાય ત લી ઔામથ ઔયતી છ યશે ચ;ે ણ 

એનાભાાં આલશ્મઔ–અનાલશ્મઔન ઔે વાયા–નયવાન લીલેઔ નથી શત. છભે ઔે, નદી લશે, 
લયવાદ ડ,ે યેર આલે, લીછ ત્રાટઔે, વષ્ણ–અવષ્ણ ખયભી–ઠાંડી લયવે, વભુદ્રભાાં બયતીટ 

ઙાલ્મા ઔયે, છને રાબ ભનુષ્મ ઉઠાલી ળઔે; યન્તુ તે ભાનલીના રાબાથે છ ચ ેએલુાં ુયી 

પ્રતીતીુલથઔ વીદ્ધ ના થામ; ઔાયણ ઔે, ગણીમ લાય તે ભાનલીને ખમ્બીય શાની ણ ઔયી 

જામ. આભ, પ્રઔૃતી અન્ધ ચ ેઅને ુરુ ાંખુ ચ ેએલ વીદ્ધાન્ત આદીભ ભનીીએ તાયવમ. 

એ ચ,ે ળાષ્ડક્ત ‘અન્ધ–ાંખુ ન્મામ’; છ ે ળબ્દબેદે ઔે અલ્ તઔથબેદે વાંવાયબયના 

તત્ત્લલીઙાયભાાં પ્રલતે ચ.ે દા.ત., ફ્રી લીર – ભાનલીની ભુક્ત ઔામેચ્ચાન વીદ્ધાન્ત લખેયે. 
[5]  શઔીઔતે યૅળનારીસ્ટ થલા ભાટ ે પ્રઙાંડ ઙીન્તનળક્તી તથા વફ, ળુદ્ધ 

તઔથળક્તી જોઈએ. દા.ત., આ દુનીમા જો ઈશ્વયે છ ફનાલી શમ ત ચી આભ ઔેભ, તેભ 

ઔેભ? – એલ વાંળમ છનેા ઙીત્તભાાં પ્રખટ્યા છ ઔયે અને ળુદ્ધ રૉીઔ તથા વાક્ષાત્ અનુબલ 

દ્વાયા ુણથત: વત્મ જ્માાં વુધી પ્રતીત ન થામ ત્માાં વુધી તે લીઙાયત છ યશે; ત્માયે છ તેનાથી 

યૅળનારીસ્ટ ફની ળઔામ. શુાં આલી પ્રખતીને, વત્મ પ્રતીની ખતીને ‘યૉઔેટ–ઉડ્ડમન’ વાથે 

વયકાલુાં ચુ ાં. પ્રથભ ત, આ ૃથ્લીના ખુરુત્લાઔથણનાાં ફન્ધન ત્મી અલઔાળને આાંફી ળઔલા 

ભાટ ેઙક્કવ લેખલા પ્રાથભીઔ ધક્ક અનીલામથ યશે. એ ચી લીલીધ સ્તય બેદતાાં આખ 

ને આખ ખતી ઔયલી ડ,ે છલેા ઔે શલાભાનના સ્તય–સ્ટરટેસ્પીમય, આમનસ્પીમય લખેયે. છ ે

શમ તે. અાંતે ૃથ્લીના ખુરુત્લાઔથણનુાંમ ડ બેદીને જ્માયે યૉઔેટ ફશાય નીઔી જામ, ચી તે 

ભુક્ત અલઔાળભાાં અનામાવ ખતીપ્રખતી ઔયી ળઔે. ભાનલઙીત્તભાાં જાભેરા સ્તય તે લાયવાખત 

વાંસ્ઔાય, ધાભીઔ ભાન્મતા, શ્રદ્ધા–અન્ધશ્રદ્ધા, અવત્મ ઔેલણી લખેયે બેદામ ત છ 

વત્મની, અથાથત્ યૅળનર અબીખભની અલઔાળી ભુક્તી પ્રાપ્ત થામ. 
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નાસ્તીઔ મા યૅળનર અબીખભ એ ઔઈ એઔ છ દેળ મા ઙક્કવ લીસ્તાયના 

દેળન છ ઈજાય નથી. આણે કટી યીતે ભાની રઈએ ચીએ ઔે લીજ્ઞાનભાાં આખ લધેરા 

દેળ, છભે ઔે શ્વીભના દેળની પ્રજા લૈજ્ઞાનીઔ ભાનવલાી, લીલેઔફુદ્ધીલાદી છ શમ. એથી 

ઉરટુાં, જો તભે મુય–અભેયીઔાભાાં વજાખ ઙીત્ત ેપય, ત જોઈ ળઔળ ઔે ત્માાં ણ આણા 

છટેરી છ ભકુાથની ફશુભતી ચ.ે શા, ળીક્ષણાદી પ્રવાયને ઔાયણે થડઔ પયઔ ડ,ે છ ે

ફશુધા ત લી ીલનયીતીનુાં છ યીણાભ શમ; યૅળનર અબીખભનુાં નશીં. ીલનયીતીન 

આલ બેદ તે ળુાં?  એઔ દાકર ટાાંઔી રઉં : અભેયીઔાભાાં એઔ ફાછુ ઔયન્વી નટ ય 

ચાલાભાાં આલે ઔે ‘અભને ઈશ્વયભાાં શ્રદ્ધા ચ’ે અને ફીી ફાછુ લી વજાતીમ વમ્ફન્ધ ભાટ ે

ઔામદેવયની ભાન્મતા ભેલલાનાાં આન્દરનમ ઙારતાાં શમ ! 
[6]  ત કુફ છ ભશત્ત્લની, આછમે અનુઔયણીમ એલી તેની લાત ત એ ઔે, 

અગ્નીશત્ર ઔયલા, બસ્ભરેન, ત્રીદાંડ તથા ભાા ધાયણ ઔયલી– એ ધભથ નથી; યન્તુ 

ધભથના નાભે ફુદ્ધી તથા ોરુ લીનાના ભાણવએ ળધી ઔાઢરેુાં આીલીઔા યી કાલાનુાં ધતીંખ 
ભાત્ર ચ.ે આછ ે ણ આણે બખલાધાયી ત્રીુાંડ–ભારાભાંડીત વાધુફાલાથી આઔાથઈને 

ભીથ્મા ઔભથઔાાંડને છ ધભથ ભાની પ્રબાલીત થઈએ ચીએ, ત્માયે ઙાલાથઔનુાં દળથન મથાથથ વભછલા 
છલુેાં ચ.ે આ નાનાભટા વાધુખુરુએ ત તાન યટર યી કાલા કાતય છ આલ 

નાટઔીમ લેળ ધાયણ ઔમય શમ ચ.ે ટુાંઔભાાં, ખુરુ ફનલુાં ને અધ્માત્ભન ઉદેળ આલ, 

ધ્માનવાધનાની ળીફીય મછલી, પ્રલઙન ઔયલાાં, ઔથાાયામણ ઙરાલલાાં, મજ્ઞમાખાદીના 
વભાયશ પ્રમછલા, સ્લાધ્મામ–વતવાંખની વબા બયલી – આ ફધુાં ત અભુઔ ભાણવના 

ઔેલ આીલીઔા યલાના વમલવામનાાં છ લીલીધ ાવાાં ચ.ે આ ધભથ નથી, તેભ તેનાથી 

તભાય ઉદ્ધાય ણ થઈ છલાન નથી.   
[7]  વાંળમાત્ભા લીનશ્મતી, એલા ધભથઆદેળને વાંઔુઙીત ઔે ળબ્દળ: અથથભાાં 

વભછલાથી આણા બાયતલથની વલથ પ્રખતી–વીદ્ધી થાંબી ખઈ શત, ત્માયે વદ્બાગ્મે આ છ 
દેળભાાં વાંળમ ઔયનાયા ભશાુરુ ાક્મા અને આણી ઙીન્તનવભૃદ્ધી વલથ દીળાભાાં 

ુયફશાયભાાં લીઔવી. તથાખત ફુદ્ધ ે ત ઈશ્વયન છ ઈનઔાય ઔયી દીધ, ત ઙાલાથઔે લી 

ઙૈતન્મ–દાથથના અરખ અસ્તીત્લને છ અસ્લીઔામુું ! બાયતભાાં ચઔે પ્રાઙીનઔાથી છ, 
નીયીશ્વયલાદી, લીલેઔફુદ્ધીલાદી, લૈજ્ઞાનીઔ, વત્મનીષ્ઠ અબીખભમુક્ત, લાસ્તલલાદી, 

બોતીઔલાદી એલી રઔામત લીઙાયધાયા ણ ઙારતી છ આલતી શતી; છેએ ધભથગ્રાંથભાન્મ 

ઔશેલાતાાં વત્મ પ્રતી વાંળમ વમક્ત ઔમય, એલા ભશી ફૃશસ્તી, ઔીર, ઙાલાથઔ, ઔણાદ, 
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આદ્ય ફોદ્ધ તથા છનૈ ઙીન્તઔ ઉયાન્ત શયીબદ્ર, યાભઙન્દ્ર, મળધય આદી અનેઔએ ધભથ–

અધ્માત્ભ, આસ્તીઔતા યત્લે વાંળમની વાધના ઔયી અને દાથથનાાં ભુ પાંપવતાાં, લાસ્તલલાદી 
ઙીન્તનધાયાન લીળા પ્રલાશ ણ લશેત ઔમય. લીખ્માત પીરવુપ ભન્ટનેે મગ્મ છ ઔષ્ણુાં ચ ે

ઔે, ‘વભગ્ર ઙીન્તન એ વાંળમરીરા ચ’ે, છભેાાં આણે ઉભેયીએ ઔે ભાન્મ મા પ્રતીષ્ઠીત અને 

સ્થખીત લીઙાયને ખતાનુખતીઔ સ્લીઔાયી રેલાને ફદરે એના પ્રતી વાંળમ દાકલી, તત્ત્લને 
ઔાંઈઔ છુદી યીતે ઉથરાલી જોલુાં અને નલાાં તથ્મ ળધલાાં. એભ ઔયલાથી ઔેલ પીરવુપી છ 

વભૃદ્ધ થામ ચ ેએલુાં નથી, નલી નલી ળધ, અથાથત્ લીજ્ઞાનના લણપ્રીચમાાં વત્મ ણ પ્રખટ 

ઔયી ળઔામ ચ ેઅને એને આધાયે ભાનલવુકના નલા નલા ભાખય, અથાથત્ નલાાં નલાાં વુક–
વખલડ ળધામ ચ.ે ટુાંઔભાાં, ભાનલીલનભાાં શ્રદ્ધાનુાં ઔઈ છ ભુલ્મ નથી, ઔળુાં ભુલ્મલાન પ્રદાન 

નથી, શ્રદ્ધાથી ભાનલીલન જ્માયે જ્માયે સ્થખીત તથા ભ્રભમુક્ત ફન્મુાં ચ,ે ત્માયે એને વુકી, 

વભૃદ્ધ તથા વત્મનીષ્ઠ ફનાલલાન ુરુાથથ શમ્ભેળાાં વાંળમઔાયએ છ ઔમય ચ.ે  
[8]  લીજ્ઞાનની છ ેઅયમ્ાય ળધન રાબ આછ ેઆણે ભાણી યષ્ણા ચીએ 

અને ીન્દખીને અનેઔખણી લધુ વુકી તથા વભૃદ્ધ ફનાલી ચ.ે એની ાચ લીજ્ઞાનીના 
વાંળમલાદન છ પ્રઔાાંડ પા યશેર ચ.ે લીઙાય ઔય ઔે, શીમ જો આણે શ્રદ્ધાુલથઔ એભ છ 

ભાનીને નીષ્ક્રીમ ફેવી યષ્ણા શત ઔે ળીતા મા પેપરુ છલેા યખ ઔઈ વાયા મા ભેરા દેલના 

ઔથી થામ ચ,ે એ ુજાાઠને ફાધાઆકડીથી છ ભટ ેઅને લયવાદ મજ્ઞથી છ લયવે ચ,ે ત 
ભાનલજાતની શારત આછ ે ઔેલી દમનીમ શત ? વાંળમ એ ભાત્ર પીરવુપીન છ નશીં; 

લીજ્ઞાનન ણ ામ ચ.ે ચઔે એયીસ્ટટરઔાથી એભ ભનાતુાં ઔે વુમથ આણા રાબાથે છ 

ૃથ્લીની આવાવ પયે ચ ેઅને યભીતા યભાત્ભા એને એભ પેયલે ચ.ે એલુાં છ શ્રદ્ધાથી 
ભાનીને આણે ઙાલ્મા શત ત, આછ ેયૉઔેટ–લીદ્યા વુધી શોંઙી અખાધ અલઔાળનાાં યશસ્મ 

ાભી ળક્મા શત કયા ઔે ? યન્તુ ઔયનીક્વ, બ્રુન ઔે ખેરેરીમએ આલી ઈશ્વયીમ ભાન્મતા 
પ્રતી વાંળમ ઔમય, ન્મુટનને પ્રશ્ન થમ ઔે, વપયછન નીઙે છ ઔેભ ડુ્યાં ? અને એલાએલા 

ફશુલીધ વાંળમના પ્રતાે ત લીશ્વ વભગ્રની આકી ળાન–ળક્ર છ રટાઈ ખઈ, ભાનલી 

અદ્બુત અને અઔલ્નીમ એલી વીદ્ધી–વભૃદ્ધી તથા વુક–આનન્દન સ્લાભી ફની ખમ !  
આ ફધા છ વાંળમના પ્રતા.  

[9]  રાખણી એટરે ભુખ્મત્લે ભનુષ્મની પ્રાઔૃતીઔ લૃત્તી. જ્માયે યૅળનારીજભ 

એટરે લીલેઔફુદ્ધી. તદનુવાય યૅળનારીસ્ટ તાની વજાખ લીલેઔળક્તી લડ ે વભી–પ્રભાણી 
ળઔે ઔે, ઔઈ રાખણી વાયી ચ ેને ઔઈ નયવી ? યીણાભે યૅળનારીજભ ભાનલીમ રાખણીનુાં 

ળુદ્ધીઔયણ ઔયી ળઔે. 
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ભતરફ ઔે ક્રધ, ઈષ્માથ, દ્વે, લેય છલેી પ્રાઔૃતીઔ રાખણીને યૅળનર અબીખભથી નીમન્ત્રીત 

મા નાફુદ ઔયી ળઔામ; જ્માયે પ્રેભ, દમા–ઔરુણા, લાત્વલ્મ છલેી ળુબ રાખણીને 
યૅળનારીજભની ભદદથી લધુ તીવ્ર તથા લધુ વક્રીમ ફનાલી ળઔામ. એભ છ શઈ ળઔે; ઔાયણ 

ઔે, ધભથખુરુ, સ્લાભી, ફાફા, ઔશેલાતા ભશી, ઉયાાંત બુલા, ફડલા અને તાન્ત્રીઔ 

બી, અજ્ઞાન પ્રજાનુાં જ્માયે ળણ ઔયતા શમ અને એને ીડતા શમ, ત્માયે એ જોઈ, 
રાખણીથી છનુેાં શૈમુાં દ્રલી જામ એ ુરુ છ એની વાભે ભેદાને ડ ે ને ? અને ત ચી એ 

યૅળનારીસ્ટ છ ઔશેલામ ને ?  
[10]  યૅળનર અબીખભ ઔે યૅળનારીજભન અથથ ચ ે : લીલેઔફુદ્ધીમુક્ત લીઙાય 

તથા વમલશાય. શલે, વભાછ લચ્ઙે વાભાીઔ ફનીને ીલતી વમક્તીએ લીલેઔ દ્વાયા ળુાં 

પ્રભાણલાનુાં ચ ેએ તાવીએ ત, એભ પરીત થામ ઔે, ભાણવે ળુાં વારુાં  અને ળુાં કયાફ ? ળુાં 
વાઙુાં અને ળુાં અવત્મ ? એન મથાથથ લીલેઔ ઔયલાની ળક્તી–વભછ ઔેલલાની ચ.ે આભાાંથી 

‘વારુાં ’ અને ‘કયાફ’ની વમાખ્મા એલી વભછલાની ચ ેઔે, વમક્તીનુાં ઔે વભાછનુાં છ ેશીત ઔયે તે 

વારુાં  અને અશીત ઔયે તે કયાફ. ફીી ફાછુ, ળુાં વત્મ ને ળુાં અવત્મ ? એ પ્રશ્ન શીતાશીતની 
દૃષ્ટીએ એટર અખત્મન નથી, ભતરફ ઔે એ શીત–અશીતન નશીં; યન્તુ જ્ઞાન–અજ્ઞાનન 

પ્રશ્ન ચ.ે વાયાાંળ એ છ ઔે, વારુાં–કયાફ એ વાભાીઔ આઙાયવાંશીતાનુાં ક્ષેત્ર ચ,ે જ્માયે વત્મ–

અવત્મન લીલેઔ એ ચ ે લીજ્ઞાન. શલે વાભાન્મ ભાનલીનાાં વુક–સ્લસ્થતાને છટેર વમ્ફન્ધ 
ીલનવમલશાય વાથે ચ ે એટર ખાઢ વમ્ફન્ધ લીજ્ઞાન વાથે નથી છ એ સ્ષ્ટ ચ.ે 

વુકવખલડનાાં લૈજ્ઞાનીઔ વાધનની લાત અત્રે અેક્ષીત નથી. 
[11]  યૅળનારીજભન ામ ચ ે: વત્મ, ઔેલ વત્મ છ અને વત્મ વીલામ ફીછુ ાં 

ઔાંઈ છ નશીં. શલે વત્મ ળધલાની લીજ્ઞાનભાન્મ દ્ધતી ણ ુન: અત્રે પ્રસ્તુત ઔરુાં , છ ેલાયાંલાય 

ઔશેલાઈ ખઈ શલા ચતાાંમ, કટી ઙકલટ ઔયનાયા ઔેટરાઔ ભીત્ર વભજ્મે મા લણવભજ્મે 
શીમ ખેયવભછ ઔયે ચ,ે તેના છ શીતાથે. પ્રથભ ત, ઔઈ ણ લીઙાય ઔે દાથથ તઔથથી 

ફયાફય ખે ઉતયલ જોઈએ. એ ચી વાક્ષાત્ અનુબલ વાથે એન ુયય ભે ભલ 

જોઈએ. અને ત્રીછુ ાં, એલી ભાન્મતા ઔે એલાાં તાયણ લૈજ્ઞાનીઔ પ્રમખ દ્વાયા વત્મ વીદ્ધ થલાાં 
જોઈએ. અથાથત્ તઔથ, નક્કય અનુબલ અને પ્રમખ એ ત્રણ લીલેઔફુદ્ધીન–યૅળનારીજભન ામ 

ચ.ે અત્રે માદ યાકલુાં ગટ ે ઔે, ઔેટરાાંઔ વત્મન પ્રમખ ભાનલીના ખજા ફશાયની પ્રલૃત્તી ફની 

યશે ચ;ે એ વાંજોખભાાં પ્રથભ ફે વાનની ભદદથી વત્મ ળધલુાં યશે ચ.ે દા.ત., આ લીશ્વની, 
બ્રષ્ઢાાંડની ઉત્ત્તીન, ‘ફીખ ફેંખ’ન વીદ્ધાાંત; છને પ્રમખ આણે ઔઈ ણ વાંજોખભાાં ઔયી 

ળઔીએ નશીં. 
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જોઔે શલે લીજ્ઞાનીએ નાના ામા ય, પ્રમખળાાભાાં ‘ફીખફેંખ’ની પ્રતીઔૃતી યઙીને એન 

ણ વપ પ્રમખ આયાંભ્મ ચ.ે 
[12]  યૅળનારીજભ એટરે લીલેઔફુદ્ધીલાદ. છ ેલીઙાય–અબીખભભાાં વાયાવાયન 

લીલેઔ ચ,ે નીય–ક્ષીય ન્મામ ચ ે એલ ીલનાબીખભ તે યૅળનારીજભ. યૅળનારીસ્ટ, અથાથત્ 
લીલેઔફુદ્ધીલાદી વમક્તી ળુાં વારુાં  અને ળુાં નયવુાં, ળુાં વત્મ અને ળુાં અવત્મ ? એ તાની 

લીલેઔફુદ્ધી લડ ેમથાથથ ાયકી ળઔે, અને તદનુવાય ીલન ીલે; ચી તેનુાં ીલન વલથ લાતે 

વુકી, આનન્દભમ તેભ છ ભુક્ત છ શમ, ઔાયણ ઔે તે તભાભ ભીથ્મા ફન્ધન, લખણ, 
ભાન્મતા તથા અનીષ્ટથી ભુક્ત થઈ ળઔે ચ.ે છ ેભાનલી તાના ીલનનાાં તભાભ ક્ષેત્રભાાં 

યૅળનર અબીખભ સ્લીઔાયે, તેનુાં ીલન ‘વલથતબદ્ર’ વાંબલી ળઔે. 
[13]  શલે ભુ લાત ય આલીએ ત, ઔેલ દાથપાળ અને ડઔાયથી ધામુું 

વીદ્ધ ન થામ, લધુભાાં, પ્રત્મેઔ યૅળનારીસ્ટફાંધુભાાં વૈદ્ધાાંતીઔ વજ્જતા ણ એટરી છ અનીલામથ 

રેકામ. યૅળનારીજભ એટરે અરોઔીઔતા, અદ્બુતતા મા ઙભત્ઔાયભાાં ન ભાનલુાં એટરુાં છ 
નથી; ફરઔે એ ત એઔ ીલનવમલસ્થા ચ,ે ીલનઔરા ચ ેઅને આણે યૅળનારીસ્ટએ આભ 

છનતાને આ દીળાભાાં વુળીક્ષીત ઔયલાની ચ.ે કાવ ત, આછ ેજ્માયે ળાાઔીમ ઔેલણી નલી 

ેઢીને અલી દીળાભાાં આાંકે અન્ધશ્રદ્ધાના ાટા ફાાંધી ધઔેરી યશી ચ,ે ત્માયે યૅળનારીસ્ટએ 
ઔભય ઔવલી છ ડળે. ળષ્ડ વછલાાં છ ડળે અને ગણાંઔ ગણાં બાાંખલા ગણ ઉય ગણ 

જીંઔલા ડળે. આ ળષ્ડભાાં એઔ અખત્મનુાં ઔે અભગ ળષ્ડ તે ળાષ્ડ, અથાથત્ વૈદ્ધાન્તીઔ 

વજ્જતા, લૈઙાયીઔ વજાખતા. 
[14]  આધ્માત્ભીઔ, ધાભીઔ, શ્રદ્ધાભમ ીલન ભાણવજાતે ુયાાં ત્રણથી ાાંઙ શજાય 

લય વુધી લેંઢામુું, ળુાં ભળ્ુાં ? આણા ુલથજો ાવે લીજ્ઞાન નશતુાં. તે વાધનશીન એલા 
રાઙાય શતા અને એથી છ તે રઔએ ઔઔલ્નાના ખખા દડાવમા ઔમાથ, આ એઔ 

ઐતીશાવીઔ વત્મ ચ,ે આણને બર ેતે ખભે મા ન ખભે ! લી, એ ત્રણ–ાાંઙ શજાય લયની 

પ્રરાંફ અધ્માત્ભમાત્રા તેભ છ ધભથમાત્રાને અાંતે આકય ભાણવને વારુાં , વુકદ ઔે શીતઔાયી એલુાં 
ઔળુાં પ્રાપ્ત થમુાં કરુાં  ? એથી ઉરટુાં, વાંગય, મુદ્ધ, દભન, અત્માઙાય, ફાંધન, લાડાફાંધી, 

બાખરા એલ એલ રશીમા ઈતીશાવ છ ધભથને નાભે ભાનલજાતે વજ્મય અને વશન ઔમય. 

આલા ઈતીશાવને શલે વાંગ્રશસ્થાનભાાં ભુઔી દેલાભાાં છ ભાનલજાતનુાં શ્રેમ ચ,ે એ સ્લમાંસ્ષ્ટ 
શઔીઔત ચ;ે ઔાયણ ઔે એલી ભ્રભણા તથા તજ્જનીત અત્માઙાય અને માતનાથી શીમ 

ભાનલજાત ુણથત: ભુક્ત ત નથી છ થઈ. વુકળાાંતીભમ, વભૃદ્ધ ીલન ભાટ ેભુાંજલણભાાંથી ભાખથ 

ત ચ,ે લીલેઔફુદ્ધી (યૅળનર) ીલનાબીખભ તથા લીજ્ઞાનન યઙનાત્ભઔ લીનીમખ, છનેી કાતય 
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ણ લી યૅળનારીજભ ફક્ષી ળઔે ચ,ે એલી પ્રતીતી ઔયાલનાયી લીબીીઔા આણે વાક્ષાત 

જોઈ યષ્ણા ચીએ. 
[15]  એઔ ફીી દુ:કદ શઔીઔતન અાંખુરીનીદેળ ણ અનીલામથ ભાનુાં ચુ ાં. 

‘શ્રદ્ધા’ એટરે ઈશ્વય, ખુરુ ઔે ગ્રાંથ છલેાાં ‘ઉંઙા’ ઔશેલાતાાં તત્ત્લ ફાફતે અપય લીશ્વાવ ધયાલલ. 
તે જ્માયે અન્ધશ્રદ્ધા એટરે બુત, ડાઔણ, ભન્ત્રતન્ત્ર ઔે જાદુટનાભાાં એલ લીશ્વાવ ધયાલલ તે; 

આલા બેદ ાડલાભાાં આલે ચ.ે આલ અબીખભ યૅળનારીજભની લીરુદ્ધન ચ.ે ઔાયણ ઔે 

યૅળનારીજભભાાં બખલાન અને બુતપ્રેત એ વલથ ઙીજો એઔવયકી છ ઔઔલ્ના ચ ેઅને 
જોકભી યીઔલ્ના ચ.ે ઔઈ વાઔય મા ળીયાન પ્રવાદ દેલને ધયાલે અથલા અન્મ ઔઈ 

ભેરડી ભાતાને ભયગ ઔે ફઔયાન ફરી ઙઢાલે – એ ફન્નેની ભનદળા ત ફયાફય વયકી છ, 

ભાટ ેયૅળનારીસ્ટએ ઉચ્ઙાલઙતાન બેદ ાડલ જોઈએ નશીં. 
[16]  યૅળનારીજભ એટરે લીલેઔફુદ્ધીલાદ, છને ધભથ છ એ ચ ેઔે પ્રઙરીત એલાાં 

ઔઈ ણ ભત ઔે ભાન્મતા જો યમ્યાપ્રાપ્ત શલાને ઔાયણે છ સ્લીઔાયાતી શમ; ત એના પ્રતી 
વાંળમ ઔયલ. યૅળનારીજભ એટરે પક્ત નાસ્તીઔલાદ ઔે કાંડનલાદ નથી. અરફત્ત, નાસ્તીઔતા 

એ યૅળનારીજભની એઔ ભુબુત ળયત અલશ્મ ચ;ે ઔાયણ ઔે આસ્તીઔતા ઔળાઔ મા અનેઔ 

અખઙય અને અરોઔીઔ તત્ત્લ–વત્મભાાં નીયાધાય શ્રદ્ધા વેલે ચ.ે શ્રદ્ધા લાયવાભાાં ભેર 
અભુઔ ીલરેણ યખના છલેી ઙેી ચ,ે છભેાાંથી વાંળમ દ્વાયા છ ભુક્તી ભી ળઔે અને ત છ 

વત્મનાાં દ્વાય કુરે. આ અબીખભ વલથત્ર, ીલનનાાં તભાભે–તભાભ ક્ષેત્રભાાં સ્લીઔાયીને ભાણવ 

લતે, ત્માયે છ એને યૅળનારીજભ ઔશેલામ.  
[17] ભાણવે તનતડ શ્રભ ઔયલ ગટ ે અને એના પની તેભ છ એલી 

પપ્રાપ્તીના આનન્દની ુયેુયી તીવ્ર તભન્ના વેલલી જોઈએ, ત છ ઔામથ ઔયલાભાાં યવ–

આનન્દની અનુબુતી થામ. આનન્દ એ ત incentive પ્રત્વાશન ચ.ે ધભથઉદળેઔ ઉદેળ ે

ચ ે ઔે પની આળા યાકળ અને વુક અનુબલળ ત ચી દુ:ક વશન ઔયલુાં ડળે. 
વપતાથી વુકાનુબલ થામ, ત નીષ્પતાથી દુ:ક અને ળઔ ણ છરુય થામ છ. ભાટ ે

નીષ્ઔાભ ઔભથ ઔય, વુકદુ:કની રાખણીથી ય ફની સ્થીતપ્રજ્ઞ ફની જા ! તેન આલ 

ઉદેળ ડયઔ ણ ઔશેલામ. 
[18]  ભાણવને અનાવક્તીન ફધ આલાને ફદરે, આણને લેદના ત એ 

લાતની થલી જોઈએ ઔે આ દેળના 70 ટઔા પ્રજાછનને ત બાન છ નથી ઔે ીલનન આનન્દ 
એટરે ળુાં ? તે ખયીફ ચ,ે અનેઔ ત ખયીફીની યેકાનીમે નીઙે ીલી યષ્ણા ચ.ે એ ફાડાને 
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કફય છ નથી ઔે ભાનલીલન એટરે ળુાં ? એ ઔેલુાં શમ અને ઔેલુાં શલુાં જોઈએ ? એલુાં ઔાંઈ છ 

જાણલાલીઙાયલાની તેને પુયવદ છ નથી. તે પક્ત દીનબય તનતડ શ્રભ ઔયી જાણે ચ ે
અને ફે ટાંઔન વુઔ યટર એ છ પપ્રાપ્તી એલુાં બ્રષ્ઢજ્ઞાન તે ઈચ્ચા–અનીચ્ચાથી યબાલે 

છ વેલે ચ.ે કયા અનાવક્ત ઔભથમખી ત તે છ ચ;ે છેને આણે છફયદસ્તી એલા 

ફનાવમા ચ.ે તે વભક્ષ છઈ, સ્થીતપ્રજ્ઞ અનાવક્તીના ઉદેળ શાાંઔલાના ન શમ. આણ ે
ત એભને વભજાલલુાં ગટ ે ઔે ીલનન આનન્દ એટરે ળુાં ? અને ઔામથ–ઔભથ ભાત્રન વલયચ્ઙ 

શેતુ ીલનન આનન્દ પ્રાપ્ત ઔયલાન છ ચ,ે શલ છ ગટ.ે 
[19]  ભાણવ કયેકય ભાણવરુે ીલે એ છ, અને એટરુાં છ તે વાઙુાં 

ભાનલીલન રેકામ, અને એ ત ઔરાથી ફશેતય વીદ્ધ થામ; ઔાયણ ઔે આ ીલન આનન્દ 

ભાટ ે ચ.ે ત ફીી ફાછુ, આનન્દ એટરે છ ીલન, અને આનન્દભાાંમ લી ઔરાન 
‘આધ્માત્ભીઔ’ આનન્દ તે વલથશ્રેષ્ઠ; ભાટ ે છ એ વાંીલની ચ.ે ભાણવને ખે વાંમભના 

પ્રતીફાંધના પાાંવરા નાકીને એને ખુાંખાલળ, ચી ળુાં ફઙળે, ઔેલ ફેખાાં વાક્ષાત્ 

ળુનાાં ટાાં ! વયઔાય મા વભાછનુાં ઔામથ ઔે ઔતથવમ ભાણવને દેલ ફનાલલાનુાં નથી; ભાણવ 
ુણથ ભાનલરુે લીઔવી ળઔે એટરે ફવ.  

[20]  છ ે દેળભાાં છથ્થાફાંધ ફાલાવાધુ નીયન્તય યરોઔીઔતાન ઉદેળ 

આતા શમ,– અને લીયાટ છનતા ભીથ્મા ભ્રભ–શ્રભભાાં નકળીક ભળખુર શમ; – એ દેળભાાં 

વભૃદ્ધીનુાં વછ થન ળક્મ છ ક્માાંથી ફને ? પ્રલાવ દયભીમાન ુનભ આલી ડ ેત જોલા ભળ્ુાં ઔે 

શજાય ભાણવ યણચડયામનાાં દળથન ઔયલા, ુનભ બયલા, ખાા ડાઔયની ઔયી કે 
કેડલા નીઔી ડ્યા શતા; છભેાાં આધેડ શતા, લૃદ્ધ શતા, ષ્ડી શતી, તેભ ઔીળય અને 

મુલાનમ શતા. શ્રભ અને વભમન આ તે ઔેલ વમથથ લેડપાટ ! યન્તુ તીવ્રતય દુ:ક–કેદ ત 

આલા થભ્રષ્ટ મલાન–ઔીળયને જોઈને થમ; છ ેવભુશળક્તીએ યાષ્ટ રધનના આલા ભીથ્મા 
ફખાડને ડઔાયલ જોઈએ, એ રઔ તે છ આ અવાધ્મ વાંશાયઔ યખન બખ ફની ખમા 

ચ.ે શલે ઔણ ફઙાલી ળઔે, આ દેળને, આ પ્રજાને ? આલી ધાભીઔ આધ્માત્ભીઔ પ્રલૃત્તીનુાં 

વોથી લધુ લીનાળઔ દુષ્યીણાભ એ ઔે વભૃદ્ધીના વછ થનને ત તે કટઔાલે છ ચ;ે ઉયાન્ત 
વુક, વભૃદ્ધી તથા આનન્દના ીલનધ્મેમ લીરુદ્ધની એઔ ભનદળાનુાં એ નીભાથણ ણ ઔયે ચ.ે 

ભતરફ ઔે ફાલાવાધુ અને વાંતભશાંત તાનાાં પ્રલઙન–ાયામણ ભાયપત નીયન્તય એલુાં 

પ્રદુણ પેરાલતા યશે ચ ેઔે, વાંવાય ભીથ્મા ચ,ે રક્ષ્ભી ઙાંઙ ચ,ે ૈવ ફધા છ ાનુાં ભુ ચ;ે 
વાદાઈભાાં છ વુક ચ,ે દેશદભન ઔય ! દુ:ક લેઠ ! ત્માખ ઔય ! લૈયાગ્મ, અયીગ્રશ ! અથાથત્ 

આ છખતનાાં દુન્મલી વુકવભૃદ્ધીની કેલના ઔયળ નશીં ! યરઔનુાં બાથુાં ફાાંધી ર ! 
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દામઔા ુલે ઔનૈમારાર ભુનળીએ એલ અપવવ વમક્ત ઔયેર ઔે, આણા દેળની ડતીના 

ભુભાાં છ આ ાયરોઔીઔતાન ફધ, પ્રઙાય તથા ભશ યશેરા ચ.ે એઔ શજાય લથનુાં વાશીત્મ 
ઙઔાવ: આણા ઔલીભનીીએ વદામ ાયરોઔીઔતાન ઉદેળ લશાવમ ચ;ે વાંવાયન 

ત્માખ ઔય, વાંવાયના ભશ–આવક્તી ચડ, વાંવાયભાાં વયવા યશ, તમ ભન ત 

ઈશ્વયપ્રાપ્તીભાાં છ યચ્મુાંચ્મુાં યાકજો ! આ ીલન ક્ષણીઔ ચ,ે વુકદુ:ક ફધુાં ભ્રભણા ચ;ે ભાટ ે
બખલાનને બી ર, આત્ભાનુાં ઔલ્માણ ઔય ! લખેયે લખેયે.. આલ વભાછ ઔેભ ઔયીને ઈશ 

ીલનનાાં ુરુાથથ, યાક્રભ તથા વીદ્ધી શાાંવર ઔયી ળઔલાન ? ભાટ ે છ, જો આ યાષ્ટ ર ે

વભૃદ્ધ થલુાં શમ, વુકનુાં વછ થન ઔયલુાં શમ, આનન્દનુાં નીભાથણ ઔયલુાં શમ, ત વલથપ્રથભ તભાભ 
ફીનઉત્ાદઔ પ્રલૃત્તી ઉય પ્રતીફાંધ ભુઔલ ડળે: શભશલન ફાંધ, ઔભથઔાાંડની ભનાઈ, 

ઔથાાયામણની ફાંધી, ધ્માનધાયણા ને અધ્માત્ભ–ળીફીય વલથ ઉય પ્રતીફાંધ... ફવ, 

ઔભથમખ અને જ્ઞાનલીજ્ઞાનમખ ! 
[21]  ખરીને નાઔે યછ વાાંછ ેઉબી યશેતી એઔ મુલાન ષ્ડીને એભણે ઔર–ખરથ 

(લેશ્મા) ભાની રીધી; ણ એઔ દીલવ વત્મ જોલા ભળ્ુાં, ત્માયે જાણ્મુાં ઔે એ ફીઙાયી ત 
તાના અન્ધ તીની ઑપીવેથી (એની નઔયીની ેઢીની ફવભાાં) આલલાની યાશ જોતી શતી, 

યછ તે તીને રેલા છ અશીં ઉબી યશેતી શતી. ચી જોળી (રેકઔ દીનઔય જોળી) પરશ્રુતી 

વાંબાલે ચ ેઔે, ‘નછયે જોમુાં ચ ેભાટ ેવાઙુાં છ ચ ેએભ ઔદી ભાની રેલુાં નશીં.’ લાસ્તલભાાં આલ 
દાકર ત ઙઙાથના ભુ ભુદ્દા વાથે લીવાંખત એલુાં ‘લીયીત નીદળથન’ ઔશેલામ; ઔાયણ ઔે 

આકયે ત ુણથ ઔે ાઔુાં વત્મ એઔ દીલવ નછયે જોલાથી છ ભામુાં. ઉતાલા, અધઔઙયા અને 

વમ્ુણથ પ્રભાણ લીનાના નીણથમ તાયલલા એ યૅળનારીજભ નથી છ, ભીત્ર ! ઔદાઙ એને 
ફુદ્ધીશીનતા ઔશેલામ. જો ઔે શુાં જોળીીની છભે એલા અળબ્દ નશીં પ્રમછુ ાં; ઔાયણ ઔે શુાં 

યૅળનારીસ્ટ ચુાં અને ભાયી ાવે વફ દરીરમ ચ ેછ. વાઙ યૅળનારીસ્ટ ઔદી ઔઈ ભશીરાને 
યછ એભ ઉબેરી જોલા ભાત્રથી ઔૉર–ખરથ ભાની રે છ નશીં. તઔથ અને ઔુતઔથ, વાઙુાં તાયણ 

અને કટુાં તાયણ લચ્ઙેન બેદ ન વભછ ેએને યૅળનારીસ્ટ ઔશેલામ છ ઔેલી યીતે ? ઔાયણ ઔે 

યૅળનારીજભન ામ reason લીલેઔફુદ્ધી ચ;ે નશીં ઔે એઔરી ફુદ્ધી (intellect). 
યૅળનારીજભની વમાખ્માભાાં ક્માાંમ ફુદ્ધી (intellect ઔે intelligence) ળબ્દ છ પ્રમજામ 

નથી. 
[22]  સ્ષ્ટ છ ચ ે ઔે યૅળનારીજભન ીલાતુબુત વમ્ફન્ધ ફુદ્ધી વાથે નશીં; 

યન્તુ લીલેઔળક્તી વાથે ચ.ે ભાટ ેછ એને ભાટ ે‘લીલેઔફુદ્ધીલાદ’ ળબ્દ શુાં પ્રમછુ ાં ચુ ાં. અરફત્ત, 
ખુછયાતીભાાં ‘લીલેઔ’ ળબ્દન એઔ ફીજોમ અથથ ચ ેઅને તે ‘લીનમી વમલશાય’; ણ એ અથથભાાં 
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તે આ વમાખ્માભાાં વભછલાન નથી. યન્તુ વાંસ્ઔૃતભાાં ‘લીલેઔ’ ળબ્દન છ ેભુ અથથ ચ ેએ છ 

અશીં પ્રસ્તુત વભછલાન ચ ેઅને એ અથથ તે : ‘વત્મ અને અવત્મ’, ‘વારુાં  અને કયાફ’ એ 
ફે લચ્ઙેન બેદ મથાથથ યીતે ાયકલાની–પ્રભાણલાની ળક્તી. દા.ત., નીય–ક્ષીય લીલેઔ. આભાાં, 

નછયે જોમા લીના ઔળુાં સ્લીઔાયલુાં છ નશીં એલા શઠાગ્રશન ઉલે્લક ક્માાંમ જોલા ભત નથી. 
[23] યૅળનારીજભન ામ ચ ેવત્મ અને ઔેલ વત્મ, વત્મ વીલામ ઔાંઈ છ નશીં, 

છનેી પ્રતીતી લીલેઔફુદ્ધી–reason લડ ે ળઈ ળઔે. ઔેલ છ ે નછયે દેકામ તે વત્મ એભ 

યૅળનારીસ્ટ નથી છ ભાનતા. એને ફદરે લાસ્તલભાાં, તે વત્મ ળધલાની લીજ્ઞાનભાન્મ 

દ્ધતી સ્લીઔાયે ચ,ે છ ે ટુાંઔભાાં નીઙે ભુછફ ચ:ે વલથપ્રથભ ત ઔઈ ણ લીઙાય ઔે દાથથ 

તઔથથી ફયાફય ખે ઉતયી ળઔલ જોઈએ. ચી ફીછુ ાં એ ઔે વાક્ષાત અનુબલ વાથે એન 
તાંતતાંત ભે ફેવલ જોઈએ અને ત્રીછુ ાં એલુાં તાયણ ઔે દાથથ લૈજ્ઞાનીઔ પ્રમખ દ્વાયા ઙઔાવતાાં 

વત્મ વીદ્ધ થલ જોઈએ. ટુાંઔભાાં, વત્મ ાભલાના આ ત્રણ ભાખય ચ:ે (1) તઔથલીલેઔ           
(2) અનુબલ અને (3) પ્રમખ. આધ્માત્ભીઔ ઔશેલાતાાં વત્મ આ ઙઔાવણીભાાં બાગ્મે છ ટઔી 
ળઔે ચ.ે 

[24]  ાાંઙ–દવ શજાય લથ ુલે, ભાનલજાતના ુલથછનુાં ભખછ, આછના છટેરુાં 

છ ુણથ લીઔવીત શલા ચતાાંમ, જ્ઞાનપ્રાપ્તીના વાધન તેની ાવે કુફ ટાાંઙા શતાાં, અથાથત્ 

ઔુતુશર/ીજ્ઞાવા આછના છટેરાાં છ; યન્તુ વત્મ ાભલાની ક્ષભતા ગણી ચી. યીણાભ ે

ઔ ઔલ્નાન આધાય તેણે ના ચુટઔે છ રેલ ડ ેઅને તે રીધ. વલથપ્રથભ ત આલડુાં 
ભટુાં વુલીયાટ લીશ્વ ળા ભાટ ેતથા ઔેલી યીતે ઙારે અને ઙાલ્મા ઔયે ? એ પ્રશ્ન તેને ભાટ ેતીવ્ર 

ભુાંજલણ છન્ભાલનાય ફની યષ્ણ. ત્માયે ૃથ્લી યના તાના વાલ પ્રાથભીઔ અનુબલન 

દાકર રઈને, તેણે એઔ પ્રકય ળક્તીળાી વાંઙારઔ તત્ત્લની ઔલ્ના ઔયી. અથાથત્ ભાનલીના 
આદીભ વભાછભાાં છલેી વભાછવમલસ્થા તથા ખૃશવમલસ્થા શતી; એન વાંઙારઔ તે તે છ 

શત અને એના અનુબલ–છખતભાાં ઔળુાં ણ ઙરાવમા લીના, તેની ભેે ઙારતુાં નશીં. એથી તે 

એલી ઔલ્ના ત ઔયલા છ અવભથથ શત ઔે આ લીશ્વ એના તાના અન્ધ નીમભને લળ, 
તાની ભેે છ ઙાલ્મા ઔયે ચ.ે આ ઔલ્લુાં આદીભ ભાનલ, મા એભના લાયવદાય, છે 

અન્મથા વાયા એલા વુધયેરા શલા ચતાાંમ; તેભને ભાટ ેઅવાંબલીત શતુાં. આથી તેણે લીશ્વના 

વાંઙારઔની ઔલ્ના ઔયી. 
[25]  આદીભ ભાનલએ વભાછ ત યચ્મ; યન્તુ એનુાં મગ્મ તથા ઙુસ્ત 

વાંઙારન ઔેલી યીતે ઔયલુાં ? – એ પ્રશ્ન તત્ઔા ઉદ્બલે છ. આથી તાનાભાાંના ઔઈ એઔ ને ઔે 
ખણતય ભનુષ્મને વભાછ ેએનુાં વાંઙારન ઔયલાનુાં ઔામથ વોંપ્મુાં. સ્લાબાલીઔ યીતે છ આલ એઔ 
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ભાણવ ઔે થડા ભાણવ અન્મની અેક્ષાએ લધુ ળક્તીળાી શલા જોઈએ. એથી વભાછ ે

એલાની છ વાંદખી ઔયી. લી, છ ે થડા ભાણવએ વભાછ–વાંઙારનનુાં ઔામથ વાંબાળ્ુાં; 
તેભાાં ણ એઔ વોથી લધુ ળક્તીળાી ત શમ છ, એટરે તે વલયયી વત્તાધીળ ફન્મ 

અને વભાછ ે અનીલામથતમા છ તેન સ્લીઔાય ઔયલ ડ્ય. આભ યાજાળાશી અસ્તીત્લભાાં 

આલી. અને યાજા શાંભેળાાં વાય છ શમ, વભાછનુાં શીત ઔયનાય શમ એલુાં ત ફને છ નશીં; 
ઔાયણ ઔે યાજાને તાને ણ તાનુાં શીત–અશીત, તેના ખભા–અણખભા, વભછ–ખેયવભછ, 

પ્રવન્નતા–ક્રધ ઈત્માદી શમ છ. યીણાભે યાજાને ન ખભતુાં એલુાં ઔઈ આઙયે અને જો તે 

ક્રધે બયામ; ત તેભ ઔયનાય વમક્તી–વમક્તીને તે નાનીભટી વજા ઔયે. આ જોઈને આભ 
છનવભુશે એભ સ્લીઔાયી રીધુાં ઔે યાજાને કુળ યાકલા પ્રવાંખાત્ત તેની પ્રળસ્તી ઔયલી અને 

એને મથાળક્તી બેટવખાદ ધયતા યશેલુાં; છથેી તેની ઔૃાન રાબ ભે. 
ફયાફય આ છ લૃત્તી તથા આલશ્મક્તાભાાંથી બક્તીભાખથન ઉદ્બલ થમ. આભ, 

ભાનલવભાછના એઔ છ પ્રઔાયના લીઔાવને યીણાભે અને પ્રઔૃતીના નીમભલળ આ છ પ્રઔાયન 

લીઔાવ વલથત્ર થામ અને થમ છ; લી ક્માાંઔ યસ્ય વમ્ઔથ થામ, એમ ળક્મ; એથી 
છખતબયભાાં આત્ભા, યભાત્ભા, બક્તી–ુજા આદી લીઙાય–ઔામથ ઔે ાંથ એઔવયકાાં પ્રઙરીત 

ફન્માાં. રઔ ુચ ેચ ેઔે, જો ઈશ્વય ઔેલ ઔલ્ના શમ, ત એલી ઔલ્ના વભગ્ર ભાનલજાતને 

એઔવયકી છ ઔેભ આલી ત એનુાં ઔાયણ ઉય છણાવમુાં તે છ ચ.ે ચી ત નાનાાંભટાાં 
યાજ્મની છભે છ, નાનાભટા ાંથમ અસ્તીત્લભાાં આવમા અને યાજા યસ્ય જગડે, તેભ 

આ ાંથમ એઔફીજા વાથે રડતા યષ્ણા; છ ેઆછમે લધુ કુનકાયણાથી રડ્યા છ ઔયે ચ;ે 

ઔાયણ ઔે બોતીઔ વાધનવાભગ્રીન છટેર જડી લીઔાવ થમ; એટરી જડે ભાનલીની 
લીલેઔફુદ્ધી લીઔવી નશીં; છનુેાં ઔાયણ લી, એ ઔે, સ્લબાલથી છ ભનુષ્મ રુઢીઙુસ્ત પ્રાણી ચ ે

અને લાયવાભાાં ભેરા, ફાલ્માલસ્થાભાાં ડરેા વાંસ્ઔાય લજ્રરે ફની યશે ચ.ે યીણાભ ે

આછમે, લૈજ્ઞાનીઔ વત્મની આટઆટરી ળધ ચી ણ ભાણવ આત્ભા, યભાત્ભા, બક્તી, 
ઔભથપ, શ્રદ્ધા, લૈશ્વીઔ ઙેતના, તેના અઔ દીવમ શેતુ લખેયે ભીથ્મા ભાન્મતાભાાં અટલામા 

ઔયે ચ;ે છણેે વાંવાયભાાં શાશાઔાય પ્રલતાથવમ ચ;ે વુકનાાં ભટા બાખનાાં દ્વાય યઔી રીધાાં ચ ેઅને 

દુ:કદદથ, લેદના–માતના, શીંવા–અન્મામના બસ્ભાવુયને ચડી ભુક્મ ચ.ે  
[26]  યૅળનારીસ્ટની એઔ સ્લમાંસ્લીઔૃત એલી પયછ ચ ે ઔે, વભાછભાાં 

યૅળનારીજભન પ્રઙાય વતત ઔયતાાં યશેલુાં. ઔાયણ ઔે ભાનલજાતને વુકી ઔયી ળઔે તેલી તે એઔ 
ભાત્ર ીલનળૈરી તથા ીલનઔરા ચ.ે ફાઔી ધભથ, શ્રદ્ધા અને નીતીના ધધભાય ઉદેળ, 

યાછદ્વાયી છફયછસ્તી – તથાઔથીત આધ્માત્ભીઔ ઔથા–પ્રલઙન તેભ છ વાશીત્મ ફધુાં છ 
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નીષ્પ વાફીત થઈ ઙુક્મુાં ચ.ે.. ત્માયે યૅળનારીજભન પ્રઙાય અનીલામથ છ ફની યશે ચ.ે અને 

એ ભાટ ે ખાંબીય ઉંડાણબમાથ ઙીન્તનાત્ભઔ ગ્રાંથ, ભાશીતીવબય ુસ્તઔ અને ઙઙાથ–લીલાદ 

છટેરાાં ઉમખી ચ,ે એટરાાં છ ઉમખી પ્રા. છ.ે ી. ભશેતા યઙીત ટુાંઔાટુાંઔા વુત્ર, લેધઔ પ્રશ્ન, 

વાંક્ષીપ્ત વાંળમ તેભ છ પ્રેયઔ ઙમન ણ ઔીભતી વીદ્ધ થામ ચ;ે ઔયલત અને ઔાતય ફન્ને 
તતાના સ્થાને ભુલ્મલાન ! 

[27]  ુન: ુન: ઔશુાં ઔે યૅળનારીજભ એ ઔઈ કાંડનાત્ભઔ તપાની પ્રલૃત્તી નથી, 

એ ત વલાુંખીણ એલ ભાનલતાન ીલનભાખથ ચ.ે 
કયા જનુની કાંડનઔાય ત અલ્ફુદ્ધી આસ્તીઔ ચ;ે છે તે ડફુે ચ ે અને 

અન્મને ણ ડફુાડ ેચ.ે આસ્તીઔતા અને આધ્માત્ભીઔ તથા ધાભીઔ પ્રલૃત્તીથી વભાછભાાં 
ઔેલી અભાનુી કુનયેી ભઙે ચ,ે એ આણે શભણાાં છ જોમુાં ! આલુાં ત વલથત્ર તથા લાયાંલાય 

ફનતુાં છ યશે ચ,ે ત્માયે ક્માયેઔ છ શીભળીરાની ટઙની છભે આલાાં ઔુઔભય જાશેયભાાં દેકા દે 

ચ.ે પક્ત યૅળનારીસ્ટ છ આ ફાફતે વમ્ુણથ બમભુક્ત શમ ચ;ે ઔાયણ ઔે યૅળનારીજભન 
ામ છ ફે બદ્ર અને બવમ બાલનાન ચ ે: વત્મ અન ેભાનલતા.  

[28]  આણા વભાછભાાં ભયણત્તય ક્રીમાાણી છલે ઔઢાંખ, ભુકથતાબમય, 

નીયથથઔ, ફીશાભણ, પયેફી, રાખણીન તથા અભાનલીમ લીધી ફીજો એઔેમ નથી. જો ઔે આભ 

ત રખબખ ફધા છ યીલાજો ચલેત્તે અાંળે ઔઢાંખા તથા અથથશીન ચ.ે ભાટ ે છ યાજા 

યાભભશનયામથી તે ખાાંધી વુધી, આણે ત્માાં વભાછવુધાયાની તીવ્ર ઉગ્ર જુાંફેળ ઙારી અને 
નભથદ છલેા અનેઔ ળશીદ થમા. ણ આણી ખાાંખડુાં પ્રજા ન વુધયી તે ન છ વુધયી ! ત મ 

ઔભથણ્મેલ અધીઔાયસ્તે ! ડખરુાં બમુું ઔે ના શટલુાં... 
[29]  લીલેઔફુદ્ધીલાદી અબીખભ એ ત યમ્યાખત ીલનભુલ્મને ઉથરાલી – 

ઉથરાલીને તાવલા – ઙઔાવલાન અને એનાાં વત્માવત્મ, મગ્મતા–અમગ્મતા, રાબારાબ, 

આલશ્મઔતા– અનાલશ્મક્તા આદીને ઔેલ લીલેઔફુદ્ધીના ભાદાંડથી, તભાભ ગ્રાંથી, ખૃશીત 

મા ુલથગ્રશથી ભુક્ત થઈને, ઔઈ ણ ખુરુપ્રબાલ ઔે ગ્રાંથલાદીની થયીટીને વદન્તય 

અલખણીન,ે નીયેક્ષબાલે, વલથ સ્થાીત ફાફત પ્રત્મે વાંળમ દફાલીને, ઙઔાવીને ુન: નીશ્ચીત 
ઔયલાન અબીખભ ચ.ે અને એલા વલથ ુરુાથથના ભુભાાં એઔ ભાત્ર શેતુ તે વત્મની ળધ અને 

એનીમ ઉય ત લી, એ લડ ેભાનલજાતને વુકી ઔયલાન છ ઉદ્દળે પ્રલતે ચ.ે ઔાયણ ઔે વત્મ 

લીના વુક ળક્મ છ નશીં.  
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[30]  ‘લીલેઔફુદ્ધીલાદ’ ળબ્દ છ યૅળનારીજભન મથાથથ માથમ ચ;ે ઔાયણ ઔે 

યૅળનારીજભન ામ છ લીલેઔ (reason) ચ,ે ફુદ્ધી નશીં, ફુદ્ધી દ્વાયા ત ભાનલી અનેઔાનેઔ 

અનુઙીત, લીયીત, ભ્રાભઔ પ્રલૃત્તી ઔયે ચ.ે દા.ત., બખલાનની બક્તી–પ્રાથથના ઔયે, 
વત્મનાયામણની ઔથા મછ,ે ફાધા આકડી યાકે મા જાત્રા કેડ.ે.. ઈતય પ્રાણી ત આલુાં ઔાંઈ 

છ ઔદાી ઔયતાાં નથી, ઔાયણ ઔે તે વમ્ુણથત: ફુદ્ધીશીન ચ.ે ભાટ ેછ આલ્ડવુ શઔજરી ઔશે 

ચ ેઔે, ક્માયેઔ પ્રાણીનુાં લતથન ભાનલીની અેક્ષાએ લીલેઔફુદ્ધીુલથઔનુાં ઔશેલામ તેલુાં શમ ચ.ે 
ત લી, ફખથવોં ઔશે ચ ે ઔે, ભાણવ એઔ ભાત્ર એલુાં પ્રાણી ચ ે ઔે છનેે ઔુદયતી યીતે છ 

લીલેઔળક્તી ભી ચ.ે (endowed with reason) તેભ ચતાાં ભાણવ છ એઔ ભાત્ર પ્રાણી ચ ે

ઔે છ ેતાના ીલનની અનેઔ પ્રલૃત્તી લીલેઔળક્તી યશીત એલી ભાન્મતાને આધાયે ઙરાલે 
ચ.ે ભાટ ેછ ‘ફુદ્ધીનીષ્ઠતા’ એ યેળનારીજભન ુણથ માથમ નથી. 

[31]  યૅળનારીજભના પ્રઙાયઔામથને શુાં ‘આત્ભળુદ્ધી મજ્ઞ’ ઔશુાં ચુ ાં. કયેકય એથી 

ભને તાને ત ગણ છ ગણ રાબ થમ ચ.ે વાભાન્મ છન છલેા અનેઔાનેઔ દ ભાયાભાાં 

ણ શતા છ; ગણા શતા : ઈષ્માથ, દ્વે, સ્ધાથબાલ, છરન, લૈયબાલ, જનુન, ક્રધ, ભીથ્મા 

પ્રરાીલેડા, પ્રશાયલૃત્તી લખેયે. આલી ફધી રાખણી ભાણવ ભાટ ેગણી અળબનીમ ખણામ. 
ફટરાથન્ડ યવેર ઔશે ચ ેતેભ, અભુઔ રાખણી ભાણવજાતને અત્માંત શાનીઔતાથ ણ કયી છ; 

ભાટ ેએ ઔાઢલી છ ગટ.ે ખીતાાઠ ઔયતાાં ગણી લધુ પ્રેયણા ભને આલા યેળનર ઙીન્તનભાાંથી 
ભી અને એથી ભાયી ગણી આત્ભળુદ્ધી થઈ. 

[32]  શુાં આછ ેવુકી ચુાં; ફાષ્ણ દુ:ક ભાયે દીલ રઈને ળધલુાં ડ ે ! એનાાં ફે 

ઔાયણ ચ,ે યૅળનારીજભ અને ભાનલીમ પ્રેભ. ગ્રીઔ ઈતીશાવઔાય–પીરવુપ પ્રુટાઔથ એ છ લાત 
ઔશે ચ ે ઔે, છ ેભાણવ તાની છ લીલેઔળક્તી–તઔથળક્તીને આધાયે ીલે ચ,ે અથાથત્ છે 

યૅળનારીસ્ટ લીલેઔફુદ્ધીલાદી ચ;ે તે છ વાઙા સ્લતન્ત્ર ુરુ ચ,ે અને એ રઔ છ તાની 

ભયી ભુછફનુાં મથેચ્ચ ીલન ીલી ળઔે ચ;ે ઉયાાંત તાની ભયી એટરે ળુાં, અથાથત્ ઔેલી 
યીતે ીલલુાં – એની વુમગ્મ વન્દખી ણ યૅળનારીસ્ટ વમક્તી છ ઔયી ળઔે ચ.ે.. એથી છ શુાં 

વુકી ચુાં. (જો ઔે આછ ેસ્લાસ્થ્મન પ્રશ્ન ીડ ેચ.ે) 
[33]  ભનલીજ્ઞાન ઔશે ચ ેઅને આણે લીઙાયીએ ત એલ નઔઔય અનુબલ ણ 

ચ ેછ ઔે, ફાણભાાં ડરેા વાંસ્ઔાય લજ્રરે શમ ચ,ે આલા ફધા વાંસ્ઔાયને નાફુદ ઔયલા 

ભાટ ે પ્રઙાંડ વજાખતા, ુરુાથથ, તીવ્ર, વઙટ તથા તટથ તઔથળક્તી તથા નીબે લીલેઔફુદ્ધી 
અનીલામથ ચ.ે એઔ દાકર ટાાંઔુ ત, ઔઈ ણ અલઔાળમાનને નીધાથયીત ખતી પ્રાપ્ત ઔયી 
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ભાંજીરે શોંઙલા ભાટ ેઅનેઔ અલયધ બેદલા ડ ેચ.ે છનેે ભાટ ેઅભુઔ પ્રાયમ્બીઔ લેખ ઔે 

ધક્ક અનીલામથ શમ ચ.ે તેભ અાંતે ૃથ્લીના ખુરુત્લાઔથણન અલયધ ણ બેદલ યશે ચ.ે એ 
છ યીતે ભાનલઙીત્તભાાં ડરેાાં અનેઔલીધ અવત્મ વાંસ્ઔાય ડ, અલયધ ણ ભાણવે એઔ 

ચી એઔ બેદલા યશે, છભેાાં ઔદાઙ ચલેે્લ આસ્તીઔતાને ભુઔી ળઔામ. તે ટર જો ુયી 

લીલેઔફુદ્ધીની તાઔાતથી છ ેવમક્તી બેદી ળઔે તે છ ચી તે ુણથત: યૅળનારીસ્ટ ફની યશે. 
[34]  લાસ્તલભાાં ત યૅળનારીજભ એ ભાનલી ભાટનેી ભુબુત ીલનઔરા ચ,ે 

એથી એભાાં ભાનલલાદનુાં પ્રાધાન્મ સ્લાબાલીઔ છ અનીલામથ ફની યશે ચ.ે ઔાયણ ઔે; 
યૅળનારીજભ (લીલેઔફુદ્ધીલાદ)ન ામ છ વલથદેળીમ સ્લતાંત્રતા તથા ભાનલખોયલ ચ.ે ધભથ 

ભાનલખોયલને વદન્તય શણી નાકે ચ;ે ઔાયણ ઔે ધભથ સ્લતાંત્રતાન – આનન્દન લીયધી ચ.ે 

ધાભીઔ–આસ્તીઔ વમક્તી યાાંઔડી, ભછફુય તથા નવીફલાદી ફની, યાધીનલત્ ીલી યશે ચ.ે 
જ્માયે ભાનલલાદી વમક્તી નીી ભાનલીમ તાઔાતના ખોયલ ઉય, ઉન્નત ભસ્તઔે લીશયે ચ.ે  

[35]  યૅળનારીજભ એ ઔેલ આત્ભા–યભાત્ભા ઔે ધભથ–ઔભથઔાાંડનુાં કાંડન ઔયનારુાં  

નાસ્તીઔ ઙીંતન નથી. શા, નાસ્તીઔતા અથાથત્ ઈશ્વય ઔે ઔઈ ણ અરોઔીઔ, દીવમ તત્ત્લ–

વત્ત્લન અસ્લીઔાય એ યૅળનારીજભના ામાના વીદ્ધાાંતભાાંન એઔ ચ;ે યન્તુ એનુાં ક્ષેત્ર એટરુાં 

છ ભમાથદીત નથી. યૅળનારીજભ ત ીલનયીતી ચ,ે ીલનવમલસ્થા ચ,ે છ ે ીલનનાાં વલથ 
અાંખને વુેયે સ્ળે ચ ે એને એનુાં ળુદ્ધીઔયણ ઔયે ચ.ે ફીજા ળબ્દભાાં ઔશીએ ત, 

લીલેઔફુદ્ધીલાદી અબીખભ એ યમ્યાખત ીલનભુલ્મને ઉથરાલી ઉથરાલીને ઙઔાવલાન 

તથા એનાાં વત્માવત્મ, મગ્મતા–અમગ્મતા, રાબારાબ, આલશ્મક્તા–અનાલશ્મક્તા ઔેલ 
લીલેઔફુદ્ધીના ભાદાંડથી, તભાભ ુલથગ્રશ, ખૃશીત તથા ખુરુબાલથી (ઑથયીટીથી) ભુક્ત 

થઈને, નીયેક્ષ યીતે ુન: નીશ્ચીત ઔયલાન અબીખભ ચ,ે છ ેવલથ ુરુાથથન એઔભાત્ર શેતુ, 

યભચ્ઙ ધ્મેમ ભાનલજાતને વુકી ઔયલાન છ ચ.ે વભગ્ર ભાનલજાત અવાંખ્માવાંખ્મ ભન: 

ઔુાંઠાથી (inhibitionsથી) ીડીત ચ ે અને એથી તે અયમ્ાય લેદના, માતના 

અઔાયણ છ લેઠી યીફામ ચ,ે છભેાાંથી ભુક્ત થલાન એઔભાત્ર વુકદ–વઙટ ભાખથ યૅળનારીજભ 
ચ.ે એભાાંમ બાયતીમ નાખયીઔનાાં ઔુાંઠા, ફન્ધન, અયમ્ાય ચ,ે તેભ એની યીફાભણી ણ 

અવષ્ણ–અવીભ ચ,ે છનુેાં ભુ ભીથ્મા ધાભીઔ–વાભાીઔ–નૈતીઔ ભાન્મતા ચ.ે એભાાંથી ભુક્ત 

ઔયલ એ ધ્મેમ છ અત્રે ઔેન્દ્રભાાં ચ.ે ભાટ ેછ વલથ અથથશીન અને અનાલશ્મઔ ભાન્મતાને અત્રે 
ડઔાયલાભાાં આલે ચ.ે 

[36]  ભને એઔ લીઙાય આલે ચ ે ઔે ઔઈ થડથ ક્રાવ યાછઔાયણીના અલવાન 

નીભીત્તે મા ત વદી ુલે થઈ ખમેરા ઔઈ વમ્પ્રદામ–સ્થાઔના છન્ભદીને આણે યજા 
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ાીએ ચીએ, એને ફદર ે આઈન્સ્ટાઈન, ઔે ઔારથ વાખન છલેી લીયાટ લૈજ્ઞાનીઔ શસ્તીના 

અલવાન પ્રવાંખે ળાાભશાળાાભાાં યજા આી, ળીક્ષણના વભગ્ર વભમ દયભીમાન લીજ્ઞાન 
તથા લૈજ્ઞાનીઔ અબીખભનુાં છ જ્ઞાન નલી ેઢીને આલાન ઔામથક્રભ મજાત શત ત ? ત 

આળાનુાં ઔીયણ ક્માાંઔ આચુાંઆચુાં દૃષ્ટીખઙય થાત, ફાઔી અભુઔતભુઔ છમન્તી નીભીત્ત ે

‘લૈષ્ણલછન’ યાખટલાથી મા અખીમાય અખભનીખભલાદી વ્રત ખકાલલાથી દેળનુાં ઔઈ બરુાં 
થમુાં નથી ને થલાનુાં નથી એ શલે ત સ્ષ્ટ થઈ ઙુક્મુાં ચ.ે એટરે લીજ્ઞાનળીક્ષઔને ક્માાંથી કફય 

શમ ઔે વાખન તે લી ભાણવ ચ ેઔે ઈભાયતી રાઔડુાં ? બાયતની આ છ ભટી ઔભનવીફી ચ.ે 

ુણેના કખલીજ્ઞાન તથા બોતીઔલીજ્ઞાન ભાટનેા ઈન્ટયમુનીલવીટી ઔેન્દ્રના બોતીઔલીજ્ઞાની 
ફીભાનનાથ રકે ચ:ે 

‘1933ભાાં છભથનીની યીસ્થીતી લીળે રીમ ટરટસ્ઔીએ રકેરુાં : ‘ઔેલ કેડતુની 

જુાંડીભાાં છ નશીં; યન્તુ ભશાનખયની ખખનઙુાંફી ઈભાયતભાાં ણ લીવભી વદીની 
જોડાજોડ છ તેયભી વદી ણ ીલી યશી ચ.ે દેળના દવ ઔયડ પ્રજાછન લીછીન ઉમખ 

ઔયે ચ ેઅને ચતાાં ભાને ચ ેઔે જ્મતીળાષ્ડ છ વાઙુાં ચ ેઅને ભન્ત્રતન્ત્રથી ઙભત્ઔાયીઔ ઔામય 
થઈ ળઔે. વીનેતાયઔ ઔશેલાતા વીદ્ધ ભશાત્ભાની આખાચ આાંટા ભાયે ચ.ે.. અન્ધઔાય, 

અજ્ઞાન તથા અવાંસ્ઔાયીતાના ઔેલા અખાધ ભશાવાખયભાાં તે ડફુઔી ભાયી યષ્ણા ચ.ે’ 

ફીભાનનાથ ઔશે ચ ેઔે 1933ભાાં છભથની ભાટ ેછ ેઉમુથક્ત વત્મ શતુાં તે છ આછના 1966ના 
બાયતને ફયાફય રાખુ ડ ેચ.ે (‘ટાઈમ્વ ઑપ ઈન્ડીમા’.) 

[37]  શલે ઈશ્વયની ઔલ્ના ભુ ભાનલભનભાાં છન્ભી ઔેલી યીતે ? એ પ્રશ્નના 

ઉત્તય રુે યવેર ઔશે ચ ે ઔે વલથવત્તાધીળ યાજા તથા યાજ્મળાવનને જોઈને, એના ઉયથી 
ભાનલીને ઈશ્વયની ઔલ્ના આલી. આ લીધાનન લીઙાયલીસ્તાય ઔયીએ ત આદીભ 

અલસ્થાભાાં, ભાનલભખછન લીઔાવ થતાાં, તેણે યક્ષણ, વરાભતી તથા યસ્ય વશામની 
અેક્ષાથી વભુશભાાં લવલાનુાં ઠાયાવમુાં શળે. એ પ્રભાણે ખાભ ઔે ખાભ લવલા રાગ્માાં શળે અને 

એઔ છુથ ઔે વભાછ ફાંધામ શળે. શલે જો એન ભુ શેતુ–યક્ષણ, વરાભતી તથા યસ્ય 

વશામન–વીદ્ધ ઔયલ શમ ત ઉક્ત વભાછના વય વાંઙારન ભાટ ેઙક્કવ નીતીનીમભ ઔે 
ઔામદાઔાનુન ગડલા ડ;ે નશીં ત વભાછના નાખયીઔ યસ્ય જગડ,ે ભાયપાડ ઔયે અને 

એઔફીજાની શત્મા ણ ઔયી નાકે. એ છ યીતે એઔફીજાની ભારીઔીની ઙીછલસ્તુની 

જુાંટાજુાંટ થામ, ષ્ડીનાાં અશયણ તથા ફાત્ઔાય થામ અને અાંતે છલેી શમ એલી, એ 
આદીભ વભાછવમલસ્થા તુટી ડ.ે એ ભાટ ેઆલાાં ઔૃત્મ ય પ્રતીફાંધ પયભાલતા નીમભ ત 

ગડ્યા; યન્તુ એથી વાભાીઔ એનુાં ારન ઔયે છ એની ળી કાતયી ? આથી આ 
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ઔામદાઔાનુનનુાં ારન ઔયાલલા પ્રસ્તુત વભાછભાાંથી ઔઈ ળક્તીળાી તથા પ્રબાલળાી 

વમક્તીને વાંદ ઔયલાભાાં આલી અને એણે એલા છ મગ્મ વાથી વાંદ ઔયીને એઔ 
ળાવનતાંન્ત્ર યચ્મુાં. આભ યાજાળાશી યાછવમલસ્થા અસ્તીત્લભાાં આલી, વભાછનુાં વાંઙારન 

ખઠલામુાં. 
એ તફક્ક ે આદીભાનલ જ્માયે જ્માયે આ લીયાટ લીશ્વની વમલસ્થા તથા એનુાં 

વાંઙારન જોત શળે; ત્માયે ત્માયે છન્ભતા ઔુતુશરના છલાફરુે તે તાના છ દાકરાને 

પ્રભાણ ખણી ઉઔેર ળધત શળે ઔે, તાના નાનઔડા વભાછને વમલસ્થીત ઙરાલલા ભાટ ેછભે 

એઔ વત્તાધીળ યાછલી ચ,ે એ છ યીતે આ લીયાટ લીશ્વનુાં વાંઙારન ણ ઔઈઔ વુલીયાટ 
ળક્તીળાી ઔે વત્તાધીળ તત્ત્લ છરુય ઔયી છ યષુ્ણાં શલુાં જોઈએ અને એ તત્ત્લ તે ઈશ્વય. આભ 

યાજા યથી ઈશ્વયની ઔલ્ના ઉદ્બલી. લતથભાન યાજાળાશી જોતાાં ણ સ્ષ્ટ એ શઔીઔત 

પરીત થામ ચ.ે  
[38]  ધભે, રખબખ વલથ ધભયએ, તતાનાાં રેફર નઔઔી ઔયલા ભાટ,ે 

અભુઔતભુઔ આઙાયવાંશીતા ગડી; છ ે ગડનાયા, તેના મુખ અનુવાય ીલનલીમઔ જાજી 
તથા વુક્ષ્ભ વભછ ધયાલતા શતા નશીં. યીણાભે છુછ અલાદ વીલામ, રખબખ વલથ ધભયએ 

એલ આદેળ પયભાવમ ઔે, પ્રાણીવશછ લૃત્તીનુાં દભન તે ધભથ તથા અધ્માત્ભની દીળાનુાં 

પ્રથભ વાન. અને ધભથ–ધભથ લચ્ઙેની બીન્નતા ભુબુત યીતે આઙાયછનીત રેફરને આધાયે 
છ નઔઔી થામ ચ;ે એટરે ૃથક્છનએ ધભથભાાં છ ે સ્લલ્ વદ્ફધ ચ;ે એને અલખણીને 

આઙાયને છ ધભથ ખણી રીધ. આણા ધભે ત એટરી શદે આઙાયબક્તી સ્થાીત ઔયી ઔે 

એભ પયભાવમુાં : ‘આઙાય પ્રથભ ધભથ: ધભથસ્મ પ્રબુ: ઉચ્ઙમતે’ અથાથત્ આઙાય એ પ્રથભ ધભથ 
ચ ે– ધભથન ામ ચ ેઅને એ છ ધભથનુાં પ્રધાન તત્ત્લ ચ.ે 

અત્રે એઔ વીદ્ધાાંતરુ વત્મ લીધાન યઙીએ ત એભ અઙુઔ ઔશી ળઔામ ઔે, 
પ્રઔૃતીનાાં યીફને મથાથથ ાયકી, તેન રાબ રઈ, એને નાથીને, એન લીનીમખ છ ેલીદ્યા 

દ્વાયા ભાનલીલનનાાં વશછ વુક તથા આનન્દ ભાટ ે ઔયલાભાાં આલે તે લીજ્ઞાન. જ્માયે 

ભાનલભનના નીવખથદત્ત વુકાનુબલનુાં દભન ઔયીને, ીલનને આનન્દયશીત તથા 
આનન્દલીયધી ફનાલીને ભીથ્મા, અથથશીન, ઔઔલ્ીત અને ભશદઅાંળે ીડાદામઔ 

ઔભથઔાાંડભાાં અટલાલી ભાયે અને એ લડ ેઅભુઔતભુઔ ભ્રાભઔ પ્રાપ્તી તથા વીદ્ધીની રારઙ 

આે તે ધભથ. આભ ધભથ પ્રઔૃતીલીયધી ફન્મ અને એથી ફન્ને ીલનઔામથની વાધનાભાાં તે 
નીષ્પ નીલડ્ય: એ ન ત ભનુષ્મને ‘વાય ભાણવ’ ફનાલી ળક્મ અને ન ત ીલનને વુકી 

તેભ છ આનન્દભમ વીથ ળક્મ.    
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[39]  યૅળનારીજભ એટરે વલથપ્રથભ ત, નીી લીલેઔફુદ્ધી દ્વાયા પ્રતીત થતાાં 

વત્મન સ્લીઔાય. બરે એભાાં ‘ઈજભ’ અથાથત્ ‘લાદ’ ળબ્દ પ્રમજામ શમ; ઔીન્તુ એ 

અનુમામીનુાં લીઙાયશીન ટુાં નથી છ. ભાટ ેઅત્રે ‘લાદ’ન અથથ આણે ‘ીલનયીતી’ એલ 

છ ઔયીએ ચીએ. ળ યછનીળ યૅળનારીજભના આલા અબીખભના વભથથઔ ચ,ે અરફત્ત, 
તે તે ક્માયેમ યૅળનારીસ્ટ નશતા અને એથી છ તેનુાં આલુાં વભથથન લધુ ભુલ્મલાન 

ફની યશે ચ;ે ઔાયણ ઔે, યૅળનારીસ્ટ ત લીલેઔનુાં ભુલ્મ પ્રસ્તુત ઔયે છ, એભાાં ઔળુાં છ આશ્ચમથ 

નશીં; યન્તુ જ્માયે એઔ ભટ લીઙાયઔ ચતાાં ફીનયૅળનારીસ્ટ ભશાુરુ કેરદીરીુલથઔ વતત 
જાગ્રત તથા ખતીળીર એલી લીલેઔનીષ્ઠતાને ફીયદાલે; ત્માયે એ લધુ ભશત્લનુાં ફની યશે ચ.ે 

ઔાયણ ઔે એભાાં યશેરી નક્કય વત્ત્લળીરતાન એ તટસ્થ ુયસ્ઔાય ફની યશે ચ.ે ળ રકે ચ,ે 

‘શઔીઔત એ ચ ેઔે, ઔઈ ણ લીલેઔળીર ભનુષ્મન ઔઈ લાદ શત નથી. લીલેઔનીષ્ઠ ભાણવ 
નીયન્તય તાના લીલેઔથી છ ીલે ચ,ે તે લાદના આધાયે ીલત નથી. છે લાદના આધાયે 

ીલે ચ,ે તેની ાવે લીલેઔફુદ્ધી શતી નથી... લાદન ભતરફ છ ળ થામ ? લાદન અથથ 

ચ,ે તૈમાય ઉત્તય. જ્માયે ીન્દખી ત યછ ફદરામ ચ,ે ીન્દખી યછ નલા નલા વલાર 
ુચતી યશે ચ;ે યન્તુ લાદની ાવે ત શમ ચ,ે એના એ છ ુયાણા તૈમાય ઉત્તય. ‘લાદી’ 

ફદરાત નથી. એ ત તાના ભાન્મ ગ્રાંથભાાંથી તૈમાય ઉત્તય ળધી ઔાઢ ેચ ેઅને ચી ભાને 

ચ ેઔે, આ ઉત્તય ત ઔાભભાાં આલલ છ જોઈએ. યન્તુ એભ ફનતુાં નથી, ીન્દખી ફદરાતી 
યશે ચ.ે જ્માયે ‘લાદી’ ત્માાં છ અટઔી જામ ચ.ે ત્માાં છ ઠયી જામ ચ.ે.. ‘લાદી’ની ાવે 

ફાાંધ્મ–ફાંધામેર એઔન એઔ છ, યેડીભેઈડ ઉત્તય શમ ચ.ે યેડી–ભેઈડ ઔડાાં શઈ ળઔે, 

યેડી–ભેઈડ ઉત્તય ના શમ ! નલા પ્રશ્ન વાભે ઉબ યશી લાદ ઔશે ચ ેઔે, ‘અભાય ઉત્તય છ 
વાઙ ચ ે!’ ઔીન્તુ તે શાયી જામ ચ.ે લાદન અનુમામી ઔદાી ીતત નથી, તે નીયાંતય શાયી 

જામ ચ.ે’ આછ ેબાયતલથભાાં ખુરુની છફયછસ્ત ફરફારા ચ.ે પ્રજાની પ્રઙાંડ ફશુભતી 
ઔઈને ઔઈ ખુરુની અન્ધ અનુમામી ફની ખઈ ચ.ે યીણાભે બાયતીમ યાષ્ટ ર વલથત્ર યાછમ 

ાભતુાં યશે ચ.ે ળ ત ઔશે ચ ેઔે, ‘શુાં ઔશેત નથી ઔે ભાયી લાત તભે ભાની ર !’ ભતરફ ઔે 

ળને વલથજ્ઞ ખુરુ ખણી રેલા એ ણ બુર છ ચ.ે ઔઈ ણ ખુરુ ઔે ભશાત્ભા વલથજ્ઞ શતા 
નથી. ળ ખમા, ચીમ નલા પ્રશ્ન ત ઉદ્બલતા છ યશેલાના ચ.ે ભાટ ેકુદ ળ છ ઔશે 

ચ ેઔે, ‘છણેે કયેકય વત્મ વભછલુાં શમ; તેણે ન ભાનલાની શીમ્ભત દળાથલલી જોઈએ. ભાયી 

કુદની લાત ભાની રેળ, ત ણ તભાય લીઔાવ નશીં થામ.’ આણે ભાનવીઔ યીતે પ્રભાદી 
ચીએ. એટરે છ આટઆટરા ખુરુ પાટી નીઔળ્ા ચ ેઅને અનુમામીની રાાંફી રાંખાય 

રાખી ખઈ ચ.ે છ ેદીલવે ભાણવ ભાનવીઔ પ્રભાદ ચડી, ભાનવીઔ શ્રભ ઔયલા તૈમાય થળે, તે 
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દીલવથી આ દુનીમાભાાં ઔઈ લાદ નશીં શમ, ઔઈ ખુરુ નશીં શમ, અને ઔઈ ળીષ્મ ણ નશીં 

શમ !   
[40]  આભ ચતાાં, આલા સ્લાભીીના ળીષ્મ ઔેલ અજ્ઞાન, અબણ ઔે 

અલ્જ્ઞ વમક્તી છ શમ ચ ે એલુાં નથી; વુળીક્ષીત, ળીક્ષણઔાય, તફીફ, લઔીર અને 
લૈજ્ઞાનીઔ વુધ્ધાાં તેના યભ બક્તીભમ અનુમામી ફની યશે ચ.ે એનુાં ઔાયણ ળુાં ? એઔ 

ઔાયણ ત એ ઔે લતથભાન ળીક્ષણ ભાણવની બી બયભાઈ છલાની પ્રઔૃતીને દુય ઔયી ળઔતુાં 

નથી અને ભાણવને યશસ્મભમ લાત ભાની રેલાભાાં છટેરી ભજા આલે ચ,ે એટરી ભજા વાદાાં–
વય વત્મ સ્લીઔાયી રેલાભાાં આલતી નથી. આભ, આધ્માત્ભીઔ પ્રલૃત્તી વાભાન્મછન ભાટ ેએઔ 

ભશત્લનુાં ભનયાંછન ચ.ે ઉયાાંત એલી અરોઔીઔ ફાફતભાાં ભાનલાથી અને લીળેત: ત એલી 

ઙઙાથ–ખષ્ઠીભાાં પ્રલૃત્ત થલાથી ભાણવને તાના અશમ્ નુાં ઉધ્લીઔયણ થતુાં અનુબલામ ચે, છ ે
એને વુકદ રાખે ચ.ે દા.ત., ાણી શાઈડરછનના ફે અને ઑક્વીછનના એઔ યભાણનુાં ફનેરુાં 

ચ–ેએલી નઔયી લૈજ્ઞાનીઔ શઔીઔત જાણ્મા ફાદ એભાાંથી ઔળુાં ઙઙાથમગ્મ પ્રાપ્ત થતુાં નથી. 

યીણાભે એથી કાવ આનન્દ ઔે અશમ્–વાંત અનુબલાત નથી. ફીી ફાછુ, ‘બ્રષ્ઢ વત્મભ, 
છખન્ભીથ્મા’ છલેા ઔ–ઔલ્ીત વીદ્ધાન્તની તભે અનન્ત ઔા વુધી જાતબાતની ઙઙાથ ઔમાથ 

ઔય અને લીલીધ તઔથ–ઔઔડાાં ઔાઢ્યા છ ઔય ! લી એભાાંમ, જો તભે તભારુાં  ઔળુાં ભોરીઔ 

ખઠલી દઈ ળઔ ત તભાયાાં આનન્દ–અશમ્ અને ભશત્તા ફેવુભાય લધી જામ. પ્રાઙીન 
ધભથગ્રાંથના લીદ્વાન ખણાતા લતથભાન બાષ્મઔાય ફયાફય આલ છ કેર ઔયીને, લાશલાશ 

ભેલે ચ ેઅને ધન્મ ધન્મ થઈ જામ ચ.ે એભાાંમ લી તેને વુડ–વામન્વ બાયે વશામબુત 

થામ ચ.ે દા.ત., ‘વલથમ્ કરુ ઈદાં બ્રષ્ઢ’ના ઔેલરાદ્વતૈલાદને યભાણલીજ્ઞાન તયીઔે ઠઠાડી દેતાાં ભેં 
ગણા લીદ્વાનને લાાંચ્મા–વાાંબળ્ા ચ.ે ટુાંઔભાાં, અધ્માત્ભ જ્ઞાન અને આધ્માત્ભીઔ પ્રલૃત્તી એ 

વય, ભાનવીઔ શ્રભયશીત, ભુક્ત એટરે ઔે નીયાધાય અને ઔલ્નાલીશાયની ુયી 
ળક્મતાલાી, અશમ્ વાંતનાયી, વાંસ્ઔાયપ્રાપ્ત ભાન્મતાને વાનુઔુ અને ફેછલાફદાય 

શલાથી, ળીક્ષીતને એભાાં જાંરાલલાભાાં ફશુલીધ રાબ છ દેકામ એ ળક્મ ચ ે– ૈવ અને 

પ્રતીષ્ઠાન !     
[41]  લશેભ ઉત્ન્ન થલાના ઔાયણ ખભે તે શમ અને અનેઔ ચ ેછ, યન્તુ 

આણે વોએ એ મથાથથ વભી રેલુાં ગટ ે ઔે લશેભએ વભાછભાાં તેભ છ વમક્તીના ઙીત્તભાાં 

અનેઔ ભ્રભણા, ઔઔલ્ીત બમ, બમાલશ અનુબલ, દૃશ્મ પ્રખટાવમાાં ચ ે અને એભ 
વભાછભાાં ફશુલીધ ભીથ્મા ઔભથઔાાંડ, અવાંખ્મ દેલદેલરાાં, કુ્રયતા તથા જનુન, શ્રદ્ધા અને 

માઙના (પ્રાથથના), વયભુકત્માયી પયભાન તથા વત્તા, માતના તેભ છ દભન, 
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શત્મા, આત્ભશત્મા, ખુરુ, ખુરાભ ખયીફી પેરાવમાાં ચ ે એ નક્કય શઔીઔત ચ.ે ત 

ઙાર, આણે વત્મજ્ઞાન–લીજ્ઞાન લડ ેઆ વત્માનાળઔાયી અજ્ઞાનથી ભુક્ત થઈએ..  
[42]  રખબખ ચવ, એટરે ઔે ુયાાં 592 ૃષ્ઠ ય લીસ્તયતુાં આ ુસ્તઔ 

‘લશેભ–અન્ધશ્રદ્ધા નીેધ’ યૅળનારીજભ (લીલેઔફુદ્ધીલાદ)ન એઔ વભૃદ્ધ, સ્લસ્ળી તથા 
તરાલખાશી આઔાયગ્રન્થ ચ,ે ‘લૈશ્વીઔ ભાનલલાદ’ના તાંત્રીશ્રી તથા રબ્ધપ્રતીષ્ઠીત યેળનારીસ્ટ 

લીઙાયઔ  શ્રી. ફીીન શ્રપ લણથલે ચ ેતેભ, અન્ધશ્રદ્ધાના અન્ત ભાટને એઔ વુવજ્જ ‘બભીમ’ 

(ખાઈડ) ચ.ે આ ફીરુદ મગ્મ છ ચ.ે ઔાયણ ઔે ઉક્ત ફૃશદ ગ્રન્થભાાં વભાછ ેીડતાાં, યીફાલતાાં, 
ચતેયતાાં, એનુાં ળણ ઔયતાાં, બમ પેરાલતાાં, વાંગથ છન્ભાલતાાં, ખુરાભ ભનદળા પ્રેયતાાં, વમથથ 

ફખાડ તથા વમ્ત્તીવાંઙમ ઉબાાં ઔયતાાં, ફેઠાાંકાઉ વાધુફાલાની છભાત છભાલતાાં, શીંવઔ 

તેભ છ શત્માયાાં, નીદયને ભાયતાાં અને ભાયી નાકતાાં, નીષ્ક્રીમતા તથા રઔદ્રશ ઉબ ઔયતાાં 
એલાાં લશેભ, શ્રદ્ધા, અન્ધશ્રદ્ધા, ભાન્ત્રીઔ–તાન્ત્રીઔ, દેલદેલી, ભેરીલીદ્યા, ા–

ુણ્મના ામાયશીત ખ્માર, છન્ભ–ુનછ થન્ભ, સ્લખથ–નયઔ, ઔથા–ાયામણ, અલતાયી ુરુ, 

જ્મતીી, બુત, પ્રેત અને એના બુલા–ફડલા, ઙભત્ઔાય, આત્ભા–યભાત્ભા આદી 
અનેઔલીધ ભશાબમાલશ અનીષ્ટનુાં ુયા શ્રભ–નીષ્ઠાુલથઔ, અભ્માવ તથા લૈજ્ઞાનીઔ આધાય 

ઉય, તઔથળુદ્ધ અને આભુર નીયવન ઔયલાભાાં આવમુાં ચ.ે રેકઔ : ડૉ. છમયાભ દેવાઈ પન : 
(0268) 2526499 (નડીમાદ). 

[43]  શભણાાં, અભાયા યૅળનારીજભના ક્ષેત્રે યૅળનારીસ્ટની આઙાયવાંશીતા 

ગડલાન ુરુાથથ પ્રખટરે, ત્માયે ભાયી એ પ્રત્મે લીનમ્ર અવશભતી છ શતી. એનુાં ભુ ઔાયણ 
છ એ ઔે યૅળનારીજભ એ ઔઈ ધભથાંથ ઔે વમ્પ્રદામ નથી ઔે એભાાં ઔઈ નીશ્વીત 

આઙાયવાંશીતા, અથાથત્ ઙક્કવ લીધીનીેધ અને ઔભથઔાાંડ શઈ ળઔે. ભાયા નમ્ર ભતે ત, 

યૅળનારીસ્ટ લીલેઔફુદ્ધીલાદી વમક્તી એલી છ શમ, અથાથત્ એની ામાની ળયત છ એ શમ 
ઔે, તે ઔઈ અરોઔીઔ તત્ત્લ ઔે દૈલીળક્તીભાાં ફીરઔુર ન ભાને, ઙભત્ઔાયને છયામ ના સ્લીઔાયે, 

ઔઈ છ ખુરુ–ગ્રાંથ ઔે વમ્પ્રદામની તે અન્ધ અનુમામી ન શમ, તાની લીલેઔફુદ્ધીને આધાયે તે 

વમલશાય ઔયે ઈત્માદી. અરફત્ત, એથી એઔ યેળનારીસ્ટ વમક્તી પ્રભાણભાાં લધુ નીતીભાન, 
પ્રાભાણીઔ તેભ છ વાય ભાણવ શઈ ળઔે. ફાઔી પ્રઔૃતીબેદ ત યૅળનારીસ્ટ વભાછભાાં ણ 

પ્રલતથલાન છ. ઔઈ યૅળનારીસ્ટ– ઔયઔવયીમ ઔે ઔાંછુવ, ત લી ઔઈ ઉદાય અને ઉડાઉ 

જોલા ભે છ ચ.ે શલે આલા પ્રઔૃતીબેદભાાંમ આઙાયવાંશીતા શઈ ળઔે ?  
[44]  ઔારથ વાખને આેરી માદીભાાં વભાલીષ્ટ લશેભનુાં જો ૃથક્કયણ ઔયીએ ત 

એને ઔાભઙરાઉ યીતે ત્રણ બાખભાાં લશેંઙી ળઔામ : ઙભત્ઔાય, અન્ધશ્રદ્ધા અને લશેભ. શલે આ 
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યત્લે જો થડુાં તાત્ત્લીઔ ઙીંતન ઔયીએ ત ઙભત્ઔાય આશ્ચમથભુરઔ ચ,ે અન્ધશ્રદ્ધા રારવાભુરઔ 

ચ,ે જ્માયે લશેભ બમભુરઔ ચ.ે અરફત્ત, આ ત્રણેમ ભીથ્મા ભાન્મત ભુબુત યીતે ત 
અજ્ઞાનભુરઔ છ ચ ેઅને એથી એ ત્રણ લચ્ઙેની બેદયેકા ગણી ાતી ચ.ે ચતાાં, એઔ દાકરા 

લડ ે આ રાખણી લચ્ઙેન બેદ સ્ષ્ટ ઔરુાં  ત, વત્મ વાાંઈફાફા છટાભાાંથી બસ્ભ મા 

શલાભાાંથી નાંખ ઔાઢી ફતાલે એ ઙભત્ઔાય ઔશેલામ. પ્રસ્તુત બસ્ભથી ખભે તેલ યખ ભટી જામ 
મા નાંખ–લીંટી આદી ધાયણ ઔયલાથી અનીષ્ટ દુય થઈ જામ એલી ભાન્મતા મા રારવા તે 

અન્ધશ્રદ્ધા ઔશેલામ; જ્માયે આલા ઙભત્ઔાયી અલતાયીુરુ ઔે તેની પ્રવાદીન અનાદય 

ઔયલાથી આણાં અશીત થામ એલ બમ વેલલ એ લશેભ ઔશેલામ. ઙભત્ઔાય Miracle, 
અથાથત્ અદ્બુત ગટના, અન્ધશ્રદ્ધા એટરે આભ ત વઔ પ્રઔાયની શ્રદ્ધા છ, છનેે ઔાયણે 

ભાનલી ઔામથઔાયણથી ય એલુાં અઙુઔ ફનળે છ એલ દૃઢ લીશ્વાવ વેલે તે – Faith, જ્માયે 

લશેભ એટરે Superstition, છનેા લડ ે ગ્રસ્ત ભાણવ તથા ભાનવ અતાઔીઔ તેભ છ 

લીલેઔયશીત બમ વેલે, અજ્ઞાત યીફના પ્રબાલથી ડયે – Irrational fear of the 
unknown. 

[45]  ધભથની ઉત્ત્તી આદીભાનલનાાં બમ અને ઔુતુશરભાાંથી છ થમેર ચ ે એ 

રખબખ સ્લીઔૃત વત્મ ચ ેએટરુાં છ નશીં; ઔીન્તુ સ્ષ્ટ અને વાક્ષાત ગટના ણ ચ;ે ઔાયણ ઔે 
ધભથ–અધ્માત્ભ નાભે કાતા ઙક્કવ ઔઔલ્ીત વમાાય ભાટ ે અન્મ ઔઈ છ નક્કય 

અનીલામથ ઔાયણ પ્રાપ્ત થતુાં નથી અને ચતાાં વભગ્ર ભાનલજાતભાાં બાગ્મે છ એઔાદ છુથ એલુાં 

જોલા ભળે ઔે છ ેધભથ નાભઔ ઔળીઔ વમલસ્થાનુાં ભુદ્દરે ારન ન ઔયતુાં શમ. એટરે સ્લાબાલીઔ 
યીતે છ તથા તાઔીઔ વાંળધનથી સ્લમભેલ વીદ્ધ થામ ચ ેઔે, વભગ્ર ૃથ્લીટ ેપેરામેરી લીલીધ 

ભાનલટી ચઔે આદીભ અલસ્થાભાાં ઙક્કવ પ્રઔાયની ભાનવીઔ દળાભાાંથી વાય થઈ શળે; 

છ ેદયભીમાન એને ઈશ્વય નાભઔ ઔળાઔ વાંઙારઔ તત્ત્લની ઔલ્ના આલી શળે અને તાન 
બમ તથા તાની અવરાભતી દુય ઔયી, ભાનવીઔ યાશત ભેલલા તેણે પ્રસ્તુત તત્ત્લની વશામ 

લાાંચ્ચી શળે, છનેે ભાટ ેમાઙના તથા પ્રવાંળાન ભાખથ તેણે અનાવમ શળે. એ થમ ધભથ, ઔાયણ 

ઔે ભાણવ–ભાણવ લચ્ઙે ણ એ છ પ્રઔાયન વમલશાય પ્રલતથભાન શત; છ ેઆછ ેણ એલ છ 
ચ.ે ભતરફ ઔે ઔઈ લધુ ળક્તીળાી વમક્તીની ભદદ જોઈએ ત એની વભક્ષ માઙના ઔયલી 

અને એની તાયીપ ઔયલી.  
[46]  ટુાંઔભાાં, ધભથ ભાત્રભાાં એઔ એલી ળાકા ચ,ે છ ેપ્રાથથના ય બાય ભુઔે ચ ેતે 

ભનુષ્મની આલી છ અવશામ શારત, બમબીત ભનદળા તેભ છ ઔળાઔ ળક્તીળાી તત્ત્લની 
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વશામની અેક્ષાની છ નીછ ચ.ે જ્માયે આધ્માત્ભીઔ ઙીંતનનુાં ભુ–પીરવુપીન ઉદ્બલ 

ભાનલવશછ ઔુતુશરભાાંથી થમેર ચ.ે ઉત્ક્રાન્તીની લીયાટ માત્રાભાાં એઔ પ્રાણી એલુાંમ પ્રખટુ્યાં ઔે 
છણેે તાના બક્ષણ તથા યક્ષણ ભાટ ે ભખછ લીઔવાવમુાં અને ફુદ્ધીન આશ્રમ ળધ્મ; છ ે

ફુદ્ધીભત્તાએ તેને પ્રાણીવૃષ્ટીન વલયયી વમ્રાટ ફનાવમ; યન્તુ વાથે વાથે એ છ ફુદ્ધીએ 

ઔુતુશરને છન્ભ આપ્મ, અને એ વાથે લી તાના પ્રશ્નના તત્ઔારીન ળક્તી તથા વાંમખ 
અનુવાયના ઉત્તય ળધલા ણ તેને પ્રેમય. આ વુલીયાટ લીશ્વનાાં અનેઔલીધ અદ્બુત 

વમલસ્થા તથા તાંત્રવાંઙરન, છ ે આદીભાનલ ભાટ ે એઔવાથે આળીલાથદરુ તથા બમાલશ 

શતાાં, તે કયેકય ળુાં ચ ે ? અને ળા ભાટ ેચ ે ? – એ યશસ્મની ભાનવીઔ કછ અને તેના 
લાસ્તલીઔ–ઔાલ્નીઔ ઉઔેર એ તત્ત્લઙીંતનનુાં ભુ ચ,ે છ ે સ્લાબાલીઔ યીતે છ ફશુધા 

અવત્મભુરઔ વીદ્ધ થામ; ઔાયણ ઔે એની આદ્ય બુભીઔા છ ઔઔલ્ના ચ.ે પીરવુપી છટેરી 

લધુ પ્રાઙીન તેટરી લધુ અવત્મ; ઔાયણ ઔે પ્રાઙીન મુખભાાં વત્મળધનાાં લૈજ્ઞાનીઔ વાધન 
નશીલત્ છ શતાાં.  

[47]  આછમે અનેઔ સ્થએ અને ગણી ફાફતે બાયતભાાં ણ, ષ્ડી ઉય 

અભાનુી, યાક્ષવી અત્માઙાય ખુજાયલાભાાં આલે છ ચ,ે ત્માયે એલી કુ્રયતા આઙયનાયા સ્લમાં 

એલુાં ઔફુરે ચ ેકયા ઔે આ ત કટ ધભથ ચ ે? ભતરફ ઔે, છ ેરઔ વમ્ફન્ધીત ધભથ નથી 

ાતા, ઈતયધભી ચ,ે અથલા ત છેએ ધભથનાાં ઔેટરાાંઔ મા વલથ ફાંધનન–પયભાનન 
ત્માખ ઔમય ચ ેએ રઔ છ એલુાં ઔશે ચ ેઔે ‘એ ત કટ ધભથ ચ’ે – ણ એન ળ અથથ ? 

આછમે છ ે રઔ ધભથનાાં પયભાન, ફશુધા ભુ ધભથગ્રાંથભાાંથી ટાાંઔીને તદનુવાયના ઔશેલાતા 

અયાધ ફદર, અભુઔ લણય ઉય, ખુનેખાય ઉય ઔે પ્રાણી ઉય ગાતઔી અને ાળલી 
ત્રાવ–ીડા ખુજાયે ચ,ે તે ત ભાને છ ચ ેઔે, આ છ વાઙ ધભથ ચ.ે ચી વુધયેરા એભ ન 

ભાન,ે તમ એથી ળ પયઔ ડ ેચ ે? એન અથથ ત એ છ થમ ઔે, ધભથઙુસ્તતા ત્મી તભ ે
વુધય, ત્માયે છ ધભથનાાં અનીષ્ટ વભજામ. ફાઔી શઔીઔત એ ચ ેઔે, ધભથન રઔભાનવભાાં એલ 

ત છફયછસ્ત ભશ જાભી ખમ ચ ેઔે, ધભથની ટીઔા તે વશી છ ળઔતા નથી; યીણાભે એઔ 

ફઙાલનાભા રુે છ તે એલી દરીરન એલ આળય ળધે ચ ે ઔે, ‘એ વાઙ ધભથ નથી, 
કટ ધભથ ચ.ે’ અન્મથા, છે કયેકયા દૃઢ ધભથપ્રેભી ચ,ે અભ્માવુ ચ ેએ ત ફયાફય જાણે ચ ે

ઔે તાના ધભથભાાં આલાાં કુ્રય, નીદથમ, ાળલી પયભાન ચ ેછ, ઔાયણ ઔે એ ત સ્ષ્ટ રીકીત 

સ્લરુભાાં પ્રસ્તુત, એલી ઐતીશાવીઔ શઔીઔત ચ.ે 
દા.ત., ‘ભનુસ્ભૃતી’ભાાં ળુદ્રને તેભ છ અભુઔતભુઔ ‘ખુના’ આઙયનાયને બમાંઔય, 

કુ્રય, અભાનલીમ વજા ઔયલાનાાં પયભાન ચ,ે છ ેએઔ ઔાે અલશ્મ ાતાાં છ શતાાં અને 
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ત્માયે રઔ એને વાઙ છ ધભથ ભાનતા. યાભે ળાંફુઔન લધ ઔમય એ ઉત્તભ ુણ્મઔામથ તયીઔે છ 

યાભામણભાાં પ્રસ્તુત મા પ્રક્ષીપ્ત થમુાં ચ.ે વદ્બાગ્મે આછ ેએલી આજ્ઞાન આણે ભશદાંળ ે
ત્માખ ઔમય ચ,ે ત્માયે આછ ેશલે એને કટી મા પ્રક્ષીપ્ત ખણાલી યદફાતર ભાનતા થમા ચીએ. 

ફાઔી ‘ભનુસ્ભૃતી’ભાાં ત લણથલાય, એટરે ઔે બ્રાષ્ઢણ, ક્ષત્રીમ, લૈશ્મ અને ળુદ્ર ભાટ ેલી છુદી 

છુદી વજાનાાં પયભાન ચ ે અને શી આછમે આણે લણથ–વમલસ્થાને ભાનીએ ચીએ ! 
ઔેટરાઔ નલધભથસ્થાઔ ત લી લણથવમલસ્થાની, એ ત એઔ ભુલ્મલાન વમલસ્થા ચ ેએભ ઔશી, 

શીભામત ણ ઔયે ચ,ે ત્માયે એ પ્રક્ષીપ્ત ચ ેએભ દરીર ઔયલી એ ઔેલ ભીથ્મા ફઙાલનાભુાં છ 

વીદ્ધ થામ ચ.ે એઔ આમથવભાછ ાંથને ધન્મલાદ ગટ ેચ ેઔે, તેણે લણથવમલસ્થા તથા જ્ઞાતીબેદ 
કયેકય પખાલી દીધાાં ચ.ે તેભ ચતાાં, ભનુનાાં પયભાનને પ્રક્ષીપ્ત ખણાલીને, એન ફઙાલ 

ઔયલાનુાં આમથવભાીને ળબતુાં નથી. આછથી ઙાવ–ાંઙાલન લથ ુલે, શુાંમ આમથવભાછ 

વાથે ખાઢ યીતે વાંઔામેર શત. ત્માયે ભને ફયાફય માદ ચ ે ઔે અગ્રણી આમથવભાી 
ભનુની ઔડઔ ટીઔા છ ઔયતા. (છુ શ્રી નાખયીઔનુાં ‘આણી વાંસ્ઔૃતી’ લીળેનુાં ુસ્તઔ) 

પ્રક્ષીપ્તતાના ફઙાલ વાભેની ભાયી લછનદાય દરીર એ ચ ેઔે, બરે કુદ ભનુએ એલાાં પયભાન 
નથી ઔમાું, એભ ભાની રઈએ ત ણ; તે ઔાના અન્મ ઔઈ અગ્રણીને આલી આજ્ઞા ગડી 

ઔાઢલાનુાં ભન થમુાં, તેણે એ ગડી, અને વપતાુલથઔ એઔ વલથવાભાન્મ એલા ધભથગ્રાંથ 

‘ભનુસ્ભૃતી’ભાાં લી, તે એને દાકર ઔયી દઈ ળક્મ અને વાભાન્મછન એનુાં ારન ણ 
ઔયલા રાખી ડ્યા. એ ળુાં વુઙલે ચ ે ? એ છ ઔે તે ઔાના ધાભીઔનુાં ભાનવ ત આલી 

અભાનુી કુ્રયતા આઙયલાની તયપેણભાાં છ શળે ને ? 
 

♦ 
અનુક્રમણીકા 
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02 
ધમમ–અધ્યાત્મ 

[48] દેળની લતથભાન ઔરુણતાનાાં ભુ છ આણી ઔશેલાતી આધ્માત્ભીઔ 

યરઔયામણતા ચ.ે એઔ ફાછુ, ફે ટાંઔના યટરા ભાટ ેતનતડ શ્રભ ઔયી, ીલન લેંઢાયતી 

લીયાટ છનતા ચ;ે છનેે અન્મ ઔળુાં બાન છ નથી, તેભ એલુાં લીઙાયલાની પુયવદ ણ નથી. ત 
ફીી ફાછુ આ ઔારુણ્મને છે દુય ઔયી ળઔે તેભ ચ,ે તે ત્રીછુ ાં નેત્ર કરલાની અને 

આત્ભા–યભાત્ભાન વાક્ષાત્ઔાય ઔયી, ઔશેલાતા બ્રષ્ઢાનન્દની કછભાાં ડ્યા ચ.ે અને એલી 

કછભાાં કયેકય ભછ ચ;ે ઔાયણ ઔે લીવભી વદીના આ વાધુફાલા ઔઈ ત્માખ ઔે વેલાની 
લાત ઔયતા છ નથી. યીણાભે ઈન્દ્રીમન આનન્દ એ છ લાસ્તલભાાં તેન બ્રષ્ઢાનન્દ ફની 

ખમ ચ.ે વભાછ અન્ધશ્રદ્ધા, લશેભ, ઔુરુઢીથી ભયણતર ળાઈ યષ્ણ ચ ે ત્માયે એને 

ઉખાયલાનુાં ઔઈને વુજતુાં નથી અને આત્ભા–યભાત્ભાને નાભે રઔ નલી અન્ધશ્રદ્ધા, નલા 
લશેભ ઉબા ઔયી, ળણ તથા રુાંટની પ્રક્રીમાને ફલત્તય ફનાલી યષ્ણા ચ.ે આધ્માત્ભીઔ 

ઔશેલાતી પ્રલૃત્તી આકયે ત એઔ પ્રઔાયનુાં ભાનવીઔ આશ્વાવન ચ;ે છ ેદ્વાયા ‘અભે ઔાંઈઔ ભશાન 
ઔામથ ઔયી યષ્ણા ચીએ’ એલ ભાનલીન અશમ્ વાંતામ ચ ેઅને ચતાાં એ ભાટ ે ઔળ બખ 

આલ ડત નથી. 

રખબખ અઢી શજાય લથ ુલે તથાખત ફુદ્ધ ેએલ ઉદેળ આેર, જો આલા 
રઔએ ફે ઔાન ણ ફન્ધ ન ઔમાથ શમ ત વાાંબલા છલે ચ ે ઔે, ‘યભાત્ભાની ઙીન્તા ન 

ઔય ! એ ચ ેમા નશીં એલી કછ ભાાંડી લા અને આ નછય વાભે છ છ ેવાક્ષાત્ ભાનલી 

દેકામ ચ,ે એનાાં દુ:કદદયન ાય નથી, તેની માતના–લેદના દુય ઔયલાભાાં રાખી 
જા!’ યન્તુ એ ઔામથ ઔરુાં  ચ ે અને એભાાં ભશાન શલાન રાબ ત ચ ે નશીં, ચી આ 

વુકીમા, સ્લાથથયસ્ત રઔ એભાાં ળા ભાટ ેડ ે? એ ઔયતાાં વાંવાય ભીથ્મા ચ,ે ભામા ચ,ે એલી 

એલી લાત શાાંઔી, એ છ વાંવાયની ભછભજા ભાણલી ળુાં કટી ?   
[49]  આણ ધભથ ભાણવને ળીકલે ચ ેઔે, ‘ઈશ્વય ફધુાં છ જાણે–છુએ ચ,ે એના 

દયફાયભાાં ન્મામ ચ,ે વજારુે નયઔ ચ,ે વાયા ફદરારુે સ્લખથ ચ,ે ઔભથન ફદર ભળ્ા લીના 

યશેત નથી, ફીજા છન્ભેમ તભાયે ઔમાું બખલલાનાાં છ ચ.ે.’ ઈત્માદી. શલે આલા ધાભીઔ 
ળીક્ષણથી જો ભાણવ વદાઙાયી ફની છતા શત ત, આછ ે આ દેળભાાં આટઆટરાાં 

ભ્રષ્ટાઙાય, ઔોબાાંડ, છુઠાણાાં, ળણ, અન્મામ, કુ્રયતા, સ્લાથથ, રુાંટારુાંટ–જુાંટાજુાંટ તથા રરુતા 

ન છ પ્રલતથતાાં શત. ભતરફ ઔે, ધભથના પ્રબાલથી ફાઔ વદલતથન નથી સ્લીઔાયતુાં; ઔાયણ ઔે 
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ધભથની દરીર છ અતાઔીઔ તથા અવત્મભુરઔ શમ ચ.ે બખલાનભાાં ભાનનાય ભાણવ કુદ 

ણ બખલાનથી બાગ્મે છ ડયત શમ ચ ે ! ટુાંઔભાાં, અભુઔ વદાઙાય ધાભીઔ ઉદેળ ચ ે– 
એભ ઔશેલાથી એનુાં ભુલ્મ સ્થાીત નથી છ થઈ ળઔતુાં અને સ્લીઔાયાતુાં ણ નથી. ભાટ ેવાઙ 

તથા ઉત્તભ ભાખથ ત એ છ ઔે વદાઙાય ઔે ીલનભુલ્મનુાં સ્લઔીમ તથા લાસ્તલીઔ ભુલ્મ છ 

ફાઔના ઙીત્તભાાં પ્રખટાલલુાં જોઈએ. ત જટ દઈને એને ખે ઉતયી છળે. ળીક્ષણન આ 
વીદ્ધાન્ત ચ.ે 

[50]  ધભથ ભનુષ્મને ઔેટરી શદે હૃદમશીન, ફુદ્ધીશીન, ભુકથ, તથા ભાનલતાશીન 

ફનાલી દે ચ ેએન આલ હૃદમલેધઔ ુયાલ અખાઉ અન્મ બાગ્મે છ ભેં અનુબવમ શળે. શુાં 
રખબખ બાાંખી ડ્ય. છખલીખ્માત રેકઔ–ઙીન્તઔ ટૉરસ્ટૉમે એભની લીશ્વશ્રેષ્ઠ નલરઔથા 

‘મુદ્ધ અને ળાન્તી’ભાાં ઔાંઈઔ એલી ભતરફનુાં રખ્મુાં ચ ે ઔે ભાનલી દુષ્ટ ચ ેએ ભાનલજાત ભાટ ે

ઔઈ ભટી વભસ્મા નથી; યન્તુ કયી, ખાંબીય તથા અટ વભસ્મા ત એ ચ ેઔે ભાનલજાતની 
ભટી ફશુભતી ભુકથ ચ ે ! ટૉરસ્ટૉમનુાં આ તાયણ વમ્ુણથ વત્મ ચ.ે દુષ્ટતાની દલા ળક્મ ચ,ે 

લારીમ બીર ક્માયેઔ ઔલી લાલ્ભીઔી ફની છઈ ળઔે ચ;ે યન્તુ ભુકથતા ફાફતે ત આણા 
ુલથછ ભનીીએ ણ શતાળાબમાથ ઉદ્ખાય છ ઔાઢ્યા ચ ે ઔે ‘ભુકથસ્મ ઓધમ્ નાસ્તી’– 

ભુકાથની ઔઈ દલા નથી ! આણા ઔઈ બક્તઔલીએ ણ ફયાફય આલી છ ફધઔ ાંક્તી 

રરઔાયી ઔે ‘ભુયકને જ્ઞાન ઔદી નલ થામ !’ દુષ્ટને એની દુષ્ટતાનુાં બાન ઔયાલી ળઔામ ચ,ે 
છથેી તેની વુધયલાની તઔ યશે ચ.ે દુષ્ટભાાં કુદભાાંમ દુષ્ટતાને વભછલા છટેરી વભછણ ઔે 

ફુદ્ધી અઙુઔ શમ છ; ઔાયણ ઔે ફુદ્ધી લીના દુષ્ટ ઔૃત્મ થઈ ળઔતુાં નથી. જ્માયે ભુકથતા એ જ્માાં 

ફુદ્ધીના અબાલની છ અલસ્થા ચ,ે ત્માાં વુધાયાની ળક્મતા છ ક્માાં યશે ? ભુકથ નય વભી 
ળઔત છ નથી ઔે તે ભુકથ ચ.ે એને ભન ત એની ભુકથતા એ છ દુનીમાનુાં શ્રેષ્ઠ ડશાણ ચ.ે 

અને ગણા ધાભીઔ ઔભથઔાાંડ એ દુનીમાની આલી શ્રેષ્ઠતભ ભુકથતા ચ.ે 

[51]  આ એઔલીવભી વદીભાાંમ વાંખ્માફન્ધ યાષ્ટ ર તાને ‘ધાભીઔ યાજ્મ’ જાશેય 
ઔયતા શમ અને અન્મ ઔેટરાાંઔ લી એલી ઉભેદ વેલી યષ્ણા શમ, ત્માયે ત્માાંની પ્રજાની ત 

દમા છ કાલી યશી. વાંઔુઙીત, ફન્ધીમાય ધભથ પ્રજાસ્લાતન્્મન ભટાભાાં ભટ ળત્રુ ચ;ે ઔાયણ 

ઔે ધભય વદામ વયભુકત્માય અને પાવીલાદને આધાયે છ પારતાપતા યષ્ણા ચ.ે તદનુવાય 
એ રઔએ વભછલુાં જોઈએ ઔે ધભથના ભટા બાખના આદેળ તથા લીધીનીેધ તત્ઔારીન, 

ઔાભઙરાઉ તેભ છ ઔારવાેક્ષ શમ ચ;ે ઔાયણ ઔે તભાભ ધભય પ્રાઙીન ઔાભાાં છ ઉદ્બવમા 

ચ.ે એને વલથઔારીન વત્મ ભાની છડલત્ લખી યશેલાથી તે છુથની તેભ છ ભાનલજાતની 
પ્રખતીને બાયે શાની શોંઙે ચ.ે ધભય ફશુધા ફને આળયે ટઔે ચ ે અને પેરામ ચ;ે એથી 



http://govindmaru.wordpress.com      42 

 

ધભથના ધુયન્ધય વલથપ્રથભ અનુમામીની તેભ છ વમ્ફન્ધીતની છફાન ઔાી નાકે ચ.ે 

લાસ્તલભાાં ધાભીઔ છને ત એલુાં આત્ભખોયલ ઔેલલુાં જોઈએ ઔે એઔાદ ઙરઙીત્રથી મા 
ુસ્તઔથી કાંડીત ઔે બમબીત થામ, એલ નીફથ ઔાાંઈ અભાય વમ્પ્રદામ નથી છ !  

‘અબીવમક્તી સ્લાતાં્મ’ યત્લે રઔળાશી વયઔાયએ વભુદાય ફનલુાં જોઈએ અને પ્રસ્તુત 

સ્લાતન્્મને રુાંધતાાં યીફ વાભે ઔડઔ શાથે ઔાભ રેલુાં જોઈએ.   
[52]  ઔને ધભથ ઔશેલામ અને ઔને અધભથ, એની સ્ષ્ટ વમાખ્મા ત ઔભ વે ઔભ 

એઔ વેક્મુરય યાજ્મભાાં શલે ઔયી દેલી છ ગટ.ે ‘વેક્મુરય’ એટરે વાલ રાખણીશીન એલુાં 

‘ધભથનીયેક્ષ’ ળાવન નશીં; એ ‘ફીનભછશફી’ યાજ્મ શલુાં જોઈએ : ભાણવ શેર અન ેધભથ 
ચી. ભાણવના વુકળાન્તી ને વરાભતીની આડ ેધભથ આલી ળઔે નશીં. ધભથ વમક્તીખત શમ, 

જાશેય નશીં. 

[53]  આણી વાભાીઔ વમલસ્થાભાાં ક્માાંમ રઔળાશી નથી. લણાથશ્રભ ધભથ ઉય 
યઙામેર અન્મામી વભાછયઙનાએ છન્ભને ઔાયણે ઉંઙનીઙના બેદ ઔયી, ભાનલી–ભાનલી લચ્ઙે 

અબેદ્ય દીલાર ઉબી ઔયી ચ.ે વાભાીઔ વુધાયાની લાત ઔયલાની શીમ્ભત ઔઈ ઔયે ત એ 
ફયદાસ્ત ઔયલાની ઔઈ વભાછની તૈમાયી નથી. લધુ ઔરુણતા ત એ ચ ેઔે આ ધભથના ઙારતાાં 

ાકાંડ, જ્ઞાતી તથા ેટાજ્ઞાતીની પ્રથા, અાંદયઅાંદયની; ણ અરખતાલાદની અને 

ઉંઙનીઙની બાલનાનાાં ખુણખાન ખાતાાં આણા ળીક્ષીતમ થાઔતા નથી. ભન્દીય, ભસ્ીદ, 
ઔથાલાતાથ તેભ છ ધભથના છરવા ભાટ ે રાખ્ક રુીમા લખયભાગ્મે ભળે; યન્તુ 

ઔેલણી, તફીફી અને વાલથછનીઔ વખલડ ભાટ ેઆ છ રઔ વભાછવેલઔને રાઙાય ફનાલી 

દે ચ.ે ળીક્ષણઔામથ ઉય ણ જ્માયે ધભથની ચા ઠઔી ફેવાડલાભાાં આલે ચ,ે ત્માયે આ ળીક્ષણ 
રેતા નલમુલાન ળી યીતે લૈજ્ઞાનીઔ લીઙાય જીરતા થામ ? 

[54] વાધનવમ્ન્ન ળીક્ષીત પ્રજાને આધ્માત્ભીઔતાન લણભાગ્મ ઉદેળ 

આલા નીઔી ડ ેચ.ે બણેરાની ાચાચ અજ્ઞાન પ્રજા ણ ાંડીત, વાધુ, ફાુ 
પ્રત્મે આળાની ભીટ ભાાંડતી થઈ જામ ચ.ે દયેઔ સ્થે ઙભત્ઔાયન દાલ ઔયનાયાએ પ્રજાને 

ગેયી રીધી ચ.ે આલાાં ફધાાં દુણભાાં ઉખતા મુલાન વીધી ઔે આડઔતયી યીતે પવાતા જામ ચ.ે 

સ્લયાજ્મ શેરાાંની કુભાયી આછ ેનષ્ટ થઈ ચ.ે ળુાં આણે સ્લયાજ્મ ભાટ ેરામઔ છ ન શતા ? 
ખુરાભી અને સ્લતન્ત્રતા લચ્ઙેન બેદ પ્રજા બુરલા રાખી ચ.ે દેળ લેયાન થઈ જામ, ફીને 

કાઔ થઈ જામ તે શેરાાં દેળના મુલઔ, ળીક્ષણઔાય, ફોદ્ધીઔ, ત્રઔાય, વાભાીઔ ઔામથઔય 

આણી આ ઔઙડામેરી પ્રજા તયપ નછય નાાંકે, ત છ તેભાાંથી ીલલાન પ્રાણલામુ ભળે. 
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[55]  આધ્માત્ભીઔ પ્રલૃત્તી તેભ છ આસ્થા–શ્રદ્ધા ભાણવની ફુદ્ધીને છડ ફનાલી 

દે ચ,ે ફાઔી આલા બણેરાખણેરા ભાણવના ઙીત્તભાાં એલ પ્રશ્ન ઔેભ નશીં ઉઠત શમ ઔે 
ભાનલજાત ાાંઙ ાાંઙ શજાય લથથી એ છ બખલાનની બયુય બક્તી ઔયતી આલી ચ;ે ચતાાં 

આછ ેશારત ઔેલી અને ઔેટરી બમાલશ ચ ે? 

ઈષ્માથ, દ્વે, લેયજેય, ભાયાભાયી–ઔાાઔાી, શત્માઔાાંડ, યભકાણ અને મુદ્ધ, 
ખયીફી, ફેશારી, ળણ, અન્મામ લખેયે અયાંાય અનીષ્ટ એલાાં ને એલાાં છ ભાનલજાતને 

ીડી યષ્ણાાં ચ,ે ઔદાઙ આણા દેળ છલેાાં ચાત યાષ્ટ રભાાં ત એ અનીષ્ટએ અનેઔખણાં 

કતયનાઔ ભાથુાં ઉઙક્મુાં ચ ે– આભ ઔેભ ? 
આભ ચતાાં, આછ ેએટરે ઔે લીવભી–એઔલીવભી વદીભાાં, ભાણવ થડઔ, અત્મલ્ 

પ્રભાણભાાં વાય થમાન છ ેવુકદ અનુબલ થામ ચ,ે એન તભાભ મળ લીજ્ઞાનની વત્મરક્ષી 

પ્રખતીને છ પાે જામ ચ.ે એભાાં ધભથન ઔે અધ્માત્ભન ઔળ પા ત નથી છ, ફરઔે એની 
અલખણના, એન યાછમ છ આ ભુલ્મલાન વીદ્ધી ભાટનેી ુલથળયત ચ.ે 

[56]  આછઔાર મખ નાભે છ ે ઔભથઔાાંડન પ્રઙાય થામ ચ,ે તેલી ક્રીમાને 
ભુખ્મત્લે શલ વમામાભ અને એની વાથે વાથે ઙક્કવ પ્રઔાયનુાં ભાનવીઔ પ્રત્વાશન ખણાલી 

ળઔામ. તફીફી લીજ્ઞાન તથા ભનલીજ્ઞાનભાાં એઔ ‘પ્રેવીફ ઈપેક્ટ’ન વીદ્ધાન્ત ભાન્મ ચ,ે છ ે

અનુવાય દદીને અભુઔ લકતે, અભુઔ લકત વુધી, ફીરઔુર અવાંખત ઉઙાયથી ણ યાશત 
મા યખનાફુદી છલે ભાનવીઔ અનુબલ થામ. આવાન–પ્રાણામાભ આદી ણ આલા ભાનવીઔ 

આયગ્મન અનુબલ ઔયાલી ળઔતાાં શમ એભ ફને. એટર ેવાલઙેતી એ યાકલી ગટ ેઔે, અભુઔ 

ક્રીમાઔભથથી અભુઔ રાબ થામ, એલી ભાન્મતાને લળ ઔદાઙ આણે નુઔવાન ત નથી લશયી 
યષ્ણા ને ? 

[57]  શ્ચીભી યાષ્ટ રએ ધભથવત્તા અને યાજ્મવત્તાને વાંુણથ અરખ ાડી દીધી 

અને એલ ઔામદ ઔમય ઔે ઔઈ ણ ઐશીઔ – નાખયીઔ વભસ્માભાાં ધભથન ઙુઔાદ ભાન્મ 
યાકલાભાાં આલળે નશીં, યાજ્મન ઙુઔાદ છ એઔભાત્ર ભાન્મ તથા આકયી ખણાળે. આ શુાં 

અત્રે એટરા ભાટ ે નીદેળુાં ચુ ાં ઔે રુારની લ્લીભાાં થતા અભાનુી ફખાડ ઔે ળાભાીના 

ભેાભાાં ખુછયતા અત્માઙાય યત્લે, ‘એ ત ધાભીઔ ફાફત ચ’ે એલુાં ફશાનુાં ફતાલીને ચુટી 
ડતી યાજ્મવત્તાએ આભ નીષ્ક્રીમ યશેલુાં જોઈએ છ નશીં. ઔારથ વાખન ઙીંધે ચ ેતદનુવાય, 

ભાનલજાતના અનેઔલીધ અત્માઙાયી લશેભ તથા ભુકથતા નાફુદ ઔયલાભાાં લીવભી વદીભાાં 

વોથી ભટ પા લીજ્ઞાનન છ યષ્ણ ચ.ે 
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[58]  અધ્માત્ભ સ્લમાં અવત્મભુરઔ શલાથી, આધ્માત્ભીઔ ઙીન્તનભાાં વત્મન 

અાંળ નશીલત્ છ યષ્ણ ચ.ે પ્રસ્તુત ઔશેલાતા ઙીન્તને – Speculative philosophy – એ વાલ 
અપ્રસ્તુત, અનાલશ્મઔ, અલાસ્તલીઔ એલા ઔેલ શલાઈ ભુદ્દાની છ ઙલીતઙલથણા શાાંક્મે 

યાકી : ‘છભે ઈશ્વય ઔેલ ચ ે? એણે આ વૃષ્ટી ળા ભાટ ેવીથ ? એનુાં વાંઙારન તે ઔઈ યીતે 

ઔયે ચ ે? દેશભાાં છ ેઙૈતન્મ ચ ેએ ઔમ દાથથ ચ ે? આત્ભા–યભાત્ભા લચ્ઙેન વમ્ફન્ધ ળ ? 
આત્ભાન વાક્ષાત્ઔાય ઔેલાાં લીધીલીધાન દ્વાયા ઔયી ળઔામ ? એથી રાબ ઔમા ઔમા ? 

ભયણત્તય ખતી ળી ? ખાંતવમ ળુાં ? ભક્ષ ળુાં ? – શલે ઔશ, આભાાંના એઔ ણ પ્રશ્નને આણા 

ઐશીઔ ીલનનાાં વુકદુ:ક, ીલનના યીન્દા વાભાન્મ મા અવાભાન્મ વમલશાય, એની 
લાસ્તલીઔતા, વમ્પ્રાપ્તી, વભસ્મા આદી વાથે નાશલા–નીઙલલાનમ, યક્ષ મા 

પ્રત્મક્ષ એલ ઔઈ વમ્ફન્ધ ચ ેકય ? લી, આલા આલા પ્રશ્નના સ્લીઔૃત ઉત્તય ધભે ધભે છુદા 

છુદા શમ ચ ેએમ ઔેલુાં ? એ વન્દબે ભશાન ઙીંતઔ વાટ્યામન રકે ચ ે ઔે, ‘પ્રત્મેઔ વભાછ 
તે સ્લીઔાયેરા ધભથઙીન્તનને અતીપ્રીમ તથા અજોડ ભાને ચ ેઅને અન્મ તભાભ ધભયને અુણથ 

ઔે નીઙા ખણી એન લીયધ ઔયે ચ;ે યન્તુ એલા ભાણવને કફય છ નથી ડતી ઔે, તાના 
ધભથભાાંમ અનેઔાનેઔ આન્તયીઔ લીવાંખતી ચ ેછ !’ 

[59]  આધ્માત્ભીઔ ભાન્મતા મા ઈશ્વયભાાં શ્રદ્ધા આ પ્રઔાયનાાં છ ભીથ્મા 

આશ્વાવન ચ,ે છ ેલાસ્તલીઔ ીલનભાાં ઔાંઈ છ ઔાભ નથી આલતી– પ્રઔૃતી એઔ નીભથભ, અપય, 
અન્ધ અને છડ યીફ ચ,ે તે તેના ઔાનુનભાાં યછભાત્ર ણ યીલતથન ઔયતી છ નથી, 

ભતરફ ઔે ઔયી ળઔતી છ નથી. દા.ત., ૃથ્લી ખ નથી મા તે પયતી નથી એભ ભાનલાથી 

અથલા ત મખવાધનાથી શલાભાાં અદ્ધય ઉંઙા છઈ ળઔામ ચ ેએલી દૃઢ ભાન્મતા વેલલાથી ઔે 
ચી આત્ભા અભય ચ,ે એ ઔઈ છડ દાથથ નશીં; યભ ઙૈતન્મન છ અાંળ ચ ેઅને ુલથછન્ભ 

દ્વાયા એ આ ૃથ્લી ય ાચ પયલાન છ ચ;ે એલી એલી વુદૃઢ શ્રદ્ધા વેલલાથી 

લાસ્તલીઔભાાં, વત્મભાાં ળ પયઔ ડ ે? પ્રઔૃતીભાાં તથા તેના ઔાનુનભાાં ત છ ેચ,ે તે છ ચ,ે એને 
તભાયી ભાન્મતા ઔે શ્રદ્ધા વાથે રેળભાત્ર રેલાદેલા નથી. 

[60]  ‘ધભથધુયાંધયની ત આ ભનખભતી પ્રલૃત્તી છ યશી ચ ેઔે ધભથ વમ્ુણથ તથા 

ળુદ્ધ અલસ્થાભાાં વીધ સ્લખથભાાંથી છ ઉતયી આવમ ચ ેએલ દાલ ઔયલ.’ આનુાં ઔાયણ એ છ 
ઔે અનેઔ ળખ્વ ભાટ ે ધભથ એ એઔ પ્રઔાયન નપાદાય દુન્મલી વમલવામ ચ,ે એટરે જો 

ધભથધુયાંધય તાની છ ભમાથદા ઙીંધલા ફેવે ત એભન ધાંધ છ ડી બાાંખે. ભીઠાઈન 

લેાયી ઔદી એલ પ્રઙાય ત ન છ ઔયે ને ઔે ભીઠાઈ કાલાથી ડામાફીટીવ થામ ! લીજ્ઞાનને 
આધાયે જાતજાતની દલા ફનાલલાભાાં આલે ચ.ે એ દયેઔ ઓધના ઉમખ–રાબની 
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વાથેવાથે છ એની વાઈડ–ઈપેક્્વ લીજ્ઞાન દળાથલે. જ્માયે ભીથ્મા પ્રલૃત્તી, ફીનઉત્ાદઔ શ્રભ, 

વભમ–વાધનન ફખાડ, યીલી–પ્રભાદી છભાત, લેયજેય આદી અનેઔ એલી બમાલશ 
આડઅવય ધભથની છ ચ,ે છ ે યાષ્ટ રશીતેચ્ચુ મા ભાનલશીતેચ્ચુ અગ્રણીએ ત જાણલી–

પ્રભાણલી તથા પ્રઙાયલી જોઈએ.  

‘શે બખલાન, તુાં અભને તાયાથી ફઙાલ !’ 
આલી પ્રાથથના બરે ઔદાઙ આણે ઔયીએ; ણ ખણીવભી વદીભાાં બાયતભાાં 

પયીમાત ‘વતી’ ફનાલી, ીલતી છરાલી દેલાતી ફારીઔા ને યીણીતા અથલા ત 

મુયભાાં ડાઔણ ઠયાલીને, બમાનઔતભ યાક્ષવી અત્માઙાય ખુજાયીને, આકયે ીલતી છરાલી 
દેલાતી ષ્ડીએ છરુય આલી છ પ્રાથથના ઔયી શળે અને આછ ે દુનીમાભાાં આલી પ્રાથથના 

ઔયનારુાં  ઔઈ યષુ્ણાં છ નથી એભ ત ઔેભ ઔશેલામ ? બાયતભાાં છ શી વાંુણથ 

અસ્ૃશ્મતાનીલાયણ મા અધથનગ્ન ફશેનને ભાયીજુડીને બુત–લખાડ ઔાઢલાના પ્રમખ 
નાફુદ નથી છ થમા. એ રઔમ બખલાનને આલી પ્રાથથના ઔયતા છ શળે ને ? 

[61]  ભનષુ્મને તાની ાાંઙ ઈન્દ્રીમ દ્વાયા છ ે જ્ઞાન પ્રાપ્ત થામ ચ ે તે 
લાસ્તલીઔતા ચ.ે એભાાં ઈન્દ્રીમાતીત અનુબલ ઔે અનુબુતીને ઔઈ સ્થાન નથી. આલુાં જ્ઞાન પ્રાપ્ત 

થમા ફાદ યીજનની અથાથત્ તઔથલીલેઔની ઔાભખીયી ળરુ થામ ચ.ે ભતરફ ઔે વત્મની પ્રાપ્તી 

અથે, પ્રસ્તુત જ્ઞાનને મથાથથ ાભલુાં યશે, લસ્તુરક્ષી અબીખભથી એને કલુાં યશે. એનાાં 
વભન્લમ તથા લખીઔયણ ઔયલાાં યશે, આલશ્મક્તા અનુવાય કની લસ્તુરક્ષી દ્ધતી 

અનુવાય, એનુાં વાયતત્ત્લ વભી રેલુાં ગટ.ે આ તભાભ પ્રક્રીમા વુવાંખત અને ળાષ્ડીમ તઔથલીલેઔ 

લડ ેછ વીદ્ધ થઈ ળઔે ચ.ે એ ભાટ ેએનાાં ત્રણ વાન લટાલલાાં યશે : દળથન એટરે ઔે ામારુ 
ઈંદ્રીમપ્રાપ્ત ભાશીતી. એ ચી પ્રસ્તુત દળથનના સ્લરુની લીબાલનાનુાં નીભાથણ અને ચલે્લે, 

તઔથવાંખતતા અથાથત્ ળુદ્ધ રીઔ. આ દ્ધતીને તઔથલીલેઔ દ્ધતી ખણાલી ળઔામ, છ ેયત્લે 

ચી એલ પ્રશ્ન ઉસ્થીત થત છ નથી ઔે, તઔથલીલેઔ આધાયબુત ચ ેએન ઔાાંઈ ુયાલ ચ ે? 
આઈન યૅન્ડ ઔશે ચ ે ઔે, તઔથલીલેઔ સ્લમાં ુયાલાનુાં છ ત લીજ્ઞાન ચ,ે એથી એનામ લી 

ુયાલાન પ્રશ્ન છ અસ્થાને ચ.ે યૅન્ડના આલા ઙીન્તનનુાં આકયી પ્રમછન લસ્તુરક્ષી વત્મની 

પ્રાપ્તી છ ચ.ે એણે ઔદાી ઔઈ અદૃષ્ટ, દૈલી, આધ્માત્ભીઔ તત્ત્લના અસ્તીત્લન લીઙાય ઔે 
સ્લીઔાય ઔમય છ નથી. 

[62]  આછ ેવભસ્ત લીશ્વભાાં, ભાનલીમ વમલશાયભાાં છ ેભુલ્મની ઔટઔટી વજાથઈ 

ચ,ે એના ામાનુાં ઔાયણ એ ચ ેઔે, અલ્ફુદ્ધી એલા આણા ુલથછ અગ્રણીએ ીલનભુલ્મને 
ધભથ–આધાયીત, ધભથપ્રેયીત ફનાલી દીધાાં અને ઉબમન ઔામથ–ઔાયણ વાંફાંધ અલીનાબાલી, 
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ભાન્મ–ભનાવમ. શઔીઔતે આ અબીખભ છ નશીં, આલ ઔામથ–ઔાયણ ન્મામ ણ ભુબુત યીતે 

વાલેવાલ અવત્મ ચ.ે લાસ્તલભાાં ધભથ–આધાયીત ભુલ્મ તથા નીતીભત્તા એ છફયછસ્તીથી 
રાદેર ફછ અને એથી ટાઠ ભાત્ર ફની યશે ચ,ે અને એથી છ આણા એઔ વોથી લધુ 

ધાભીઔ રેકાતા, અને લાસ્તલભાાં ચ ેછ, એલા દેળભાાં આણે વોથી લધુ અનીતી, ભુલ્મશીનતા 

તથા ભ્રષ્ટતા–દુષ્ટતાન દુ:કદ ીલરેણ વાભન ઔયી યષ્ણા ચીએ. એભાથી, ધભથ નીષ્પ ખમ 
ચ,ે ત્માયે ભાનલલાદ છ આણને ઉખાયી ળઔે. 

[63] ધભે શમ્ભેળાાં છ ે અલૈજ્ઞાનીઔતાની શીભામત ઔયી ચ ે તે ત ફશુ છ 

આગાતછનઔ ચ.ે અખાઉ આણે અવત્મને વત્મના કબા ઉય ફેવાડીને ઙારલાની 
વાજીળની લાત ઔયી શતી. લાત લૈઔલ્ીઔ વાયલાય દ્ધતીની શમ ઔે ચી મજ્ઞ છલેી ધાભીઔ 

ક્રીમાની લૈજ્ઞાનીઔતાની લાત શમ, ફધુાં છ Pseudo–Science (ઔૃતઔલીજ્ઞાન) ! 

[64] પ્રખતીળીર અથાથત્ છભાનાથી વદી આખ શમ એલા, ચતાાં 
રઔઔલ્માણઔાયી લીઙાયવમલશાય પ્રઙાયનાયા ઔે વત્મ છ વભજાલનાયા તથા ઉદ્ખાયનાયાની 

નીન્દા ગણી લધાયે અને લી આયીત રક્ષણથી અઙુઔ છ થતી શમ ચ.ે શુાં ફશુધા વાધાય 
તઔથફદ્ધ, વત્મભુરઔ તેભ છ રઔઔલ્માણના એઔભાત્ર શેતુથી રકત યષ્ણ ચુાં. શા, ભાયા લીઙાય 

ણ છનેે અનુઙીત ઔે શાનીઔય પ્રતીત થામ, તેને એન વજ્જડ, વઙટ લીયધ ઔયલાન ુયેુય 

અધીઔાય, ુયી સ્લતાંત્રતા ચ ેછ, શલાાં છ જોઈએ. યન્તુ ભનગડાંત અવત્મનુાં આયણ ઔયીને, 
ચી એના આધાયે (નીયાધાય) ટીઔા ઔયલી– એને તાભવી નીંદા છ ખણી, લકડી ઔાઢલી ગટ.ે 

 
♦ 

અનુક્રમણીકા 
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03 
યોગ–આરોગ્ય 

[65]  આછઔાર આભ ણ, તન્દુયસ્તી ભાટ ેમખના પ્રમખન પ્રઙાય કુફ લધી 

યષ્ણ ચ ે ત્માયે એઔ વાભાન્મ અનુબલીછન તયીઔે, ભારુાં  નમ્ર વુઙન ઔે, આલી ફધી ક્રીમા 

વદી ુલે ઔેટરાઔ ઋીભુનીએ ળધેરી; છનેી ળુદ્ધ તથા વમ્ુણથ લૈજ્ઞાનીઔ ઙઔાવણી 
અદ્યાી થઈ નથી. અને આછ ેત લીજ્ઞાન તથા આયગ્મ–લીજ્ઞાન કુફ આખ લધ્મુાં ચ;ે ત્માયે 

આલા પ્રમખના રાબારાબ પ્રત્મે વાંળમની નછયે જોલુાં અને એને ુયાણાાં યવભ–ફધ ભુછફ 

અન્ધબાલે અનુવયતા યશેલા ઔયતાાં, લીજ્ઞાનની ઔવટીએ ઔવલુાં; એ ભાનલજાત ભાટ ે લધુ 
રાબઔતાથ નીલડ ેએ દેકીતુાં છ ચ.ે 

આવાન, પ્રાણામભ ઈત્માદી શઠમખની ક્રીમા ચ,ે છને શેતુ ઙીત્તલૃત્તીનીયધ, 

ભનની ળાન્તી, ઔુાંડરીની જાખૃતી તથા વભાધી લખેયે ચ.ે શલે આ મખની પ્રક્રીમા લાાંઙીએ ત 
સ્લાબાલીઔ છ પ્રશ્ન થામ ઔે, ળુાં કયેકય આલી લાત લૈજ્ઞાનીઔ શઈ ળઔે કયી ? ઔે આ ફધી 

ભશદાંળે ઔેલ ઔ ઔલ્ના ચ ે? છભે ધ્માન લીળે દયેઔ અધ્માત્ભખુરુ મા મખી–ભશીએ 
બીન્નબીન્ન છ લાત ઔયી ચ.ે છભે ઔે, છ.ે ઔૃષ્ણભુતીની, શ્રી. અયલીન્દની, શ્રી. ભશેળ મખીની 

ઔે ળ યછનીળની ધ્માનલીબાલના છુદી છુદી છ પ્રતીત થામ ચ.ે શભણાાં એઔ લીદ્વાન ભીત્ર ે

લી ઔષુ્ણાં ઔે, ‘શુાં ભાનવીઔ ળાન્તી મા આધ્માત્ભીઔ વીદ્ધી ભાટ ે ધ્માન નથી ઔયત; યન્તુ 
લૈશ્વીઔ રમ–ઔૉસ્ભીઔ યીધભ–ઋત વાથે, ભાય રમ વાધલા ધ્માન ઔરુાં  ચુાં.’ એથી ભાયા ભનભાાં 

ત્રણ પ્રશ્ન ઉદ્બવમા: આ લીશ્વભાાં ઔૉસ્ભીઔ રમ છલુેાં કયેકય ઔળુાં ચ ેકરુાં  ? આણ તાન 

રમ એટરે ણ ળુાં ? અને ધ્માન ધયલાથી ઔૉસ્ભીઔ રમ વાથે આણા રમનુાં અનુવન્ધાન 
વધામ છ, એલુાંમ ઔણે નક્કી ઔષુ્ણાં ? જો ઔે ઙથ પ્રશ્ન ત વલથત્ર લી ઉબ છ યશે ચ ે ઔે, 

આકય આલુાં ફધુાં ઔયલાથી પામદ ળ ? ભને ત એઔ વીધવાદ પ્રશ્ન ણ ભુથી છ વતાલે 

ચ ે ઔે, ભનની ળાન્તી એટરે ળુાં ? એલી ળાન્તી આલશ્મઔ કયી ? અને ધ્માન દ્વાયા એલી 
ળાન્તી ભે છ, એભ ઔણે ઔષ્ણુાં ? 

[66]  કયેકય ત ુયતાાં, વાંતઔાયઔ મા ભન બયીને છનેે આશાય, નીદ્રા, ભૈથુન 

ભે એ ભાણવ વમ્ુણથ તન્દુયસ્ત યશી, દીગાથમુ બખલે. વાથે વાથે થડ ળયીયશ્રભ મા 
વમામાભ ણ છરુયી. વાંમભ, ઈન્દ્રીમદભન, આ ઔે તે છ આશાયલીશાય મા ઈચ્ચાન ત્માખ 

ઈત્માદી ળયીયને ઔષ્ટ આતી ક્રીમાથી ત તન્દુયસ્તી ફખડ ે છ – એલુાં આ ળયીયનુાં 

ઔુદયતી તન્ત્ર ચ.ે અને મખ ણ દેશને ઔષ્ટ આલાની ક્રીમા ચ.ે આ વન્દબે નીવખયઙાય 
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અથાથત્ નેઙયથીના દાકરાન ણ છરુયી ઉલે્લક ઔયી રઈએ; ઔાયણ ઔે એ ણ જોકભી ચ.ે 

એના ુયસ્ઔતાથ એને ‘ઔુદયતી ઉઙાય’ એલુાં નાભ આે ચ;ે યન્તુ શઔીઔતભાાં એની ફધી 
છ ઙીઔીત્વા અઔુદયતી ચ;ે છલેાાં ઔે ઉલાવ, એનીભા, ભાટી ઙડલી, વુમથસ્નાન મા 

ઔટીસ્નાન–ાણીભાાં ફેવી યશેલુાં, ભારીળ ઔયલી લખેયે.. ભનુષ્મ વીલામનુાં ઔમુાં પ્રાણી ઉલાવ 

ઔયે ચ ેમા ત એનીભા રે ચ ે? એથી ઉરટુાં, છ ેપ્રાણીને ેટ બયીને વારુાં  કાલાનુાં ભે એ છ 
વોથી લધુ તન્દુયસ્ત શમ ચ.ે ળયીયનુાં મન્ત્ર એટરે ભેટાફરીજભ–ઙમાઙમની ક્રીમા, 

ળક્તીગ્રશણ ઔયલી અને તે લાયલી. ઔાય મા લીભાન છલેાાં માંત્રને ઉલાવ ઔયાલ ને એનીભા 

આી એન ઔઙય ઔાઢ્યા ઔય, ત એ રાાંફુ ઙારે ઔે ?  ભનુષ્મે ણ રાાંફુ ીલલા ભાટ ેવાય 
ોષ્ટીઔ આશાય રેલ, આનન્દ ઔયલ અને વમામાભ તયીઔે થડુાં ઙારલુાં જોઈએ. ઙારલુાં એ છ 

એઔ ભાત્ર ઔુદયતી ઔવયત ચ,ે ફાઔી ળયીયને આડુાંઅલુાં કેંઙલુાં, ઉંધુાં ઔયલુાં, અાંખાાંખને 

જાટઔા ભાયલા, ભય મા ઔાઙફા છલેા આઔાયભાાં દશને ગડીઔ તી યાકલ – એલા ફધા 
કેર એની ઔુદયતી અલસ્થાના લીયધી શઈ, શાની છ શોંઙાડ.ે માદ યાક ઔે, વયઔવન 

કેરાડી ઔે વમામાભના આલા–તેલા પ્રમખ ઔયનાય ભાણવ ફશુધા યખગ્રસ્ત થામ છ ચ ેઅને 
લશેર છ ભયણળયણ થામ ચ.ે  

 
♦ 

અનુક્રમણીકા 
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04 
શ્રદ્ધા–અન્ધશ્રદ્ધા 

[67]  ઔઈણ ળબ્દની લીબાલના વમ્ુણથ સ્ષ્ટ ઔયીને ચી છ આખ લધલુાં 

ગટ,ે ‘શ્રદ્ધા’ ળબ્દન અથથ વાભાન્મ બાઔ કુફ છ ળીથીર યીતે ઔયે ચ,ે એ છ અનીશ્ચીત 

અથથભાાં ઙઙાથ ઔયલી લીદ્વાનને ળબે છ નશીં. દા.ત. શ્રદ્ધા, એટર લીશ્વાવ, ભનફ આદી 
અનેઔ અથથચ્ચામા ભાટ ે આણે વાભાન્મ લાતઙીતભાાં ‘શ્રદ્ધા’ ળબ્દન બેવેીમ 

લીનીમખ ઔયીએ ચીએ. ઔીન્તુ તાત્ત્લીઔ ઙઙાથભાાં એભ ન ઙારે, ભુદ્દાની લીબાલના સ્ષ્ટ ઔયલી 

છ જોઈએ. અભે યૅળનારીસ્ટ છ ેશ્રદ્ધાન લીયધ ઔયીએ ચીએ, એ શ્રદ્ધાની અભાયી સ્ષ્ટ 
વમાખ્મા ચ ેઅને તે એ ઔે ઔુદયતના ઔામથઔાયણના ન્મામથી ઔળુાંઔ બીન્ન મા લીયીત ફનળે– 

એલ અડખ લીશ્વાવ વેલલ એનુાં નાભ શ્રદ્ધા. દા.ત. ફારાી ઔે ફાાીની ફાધા યાકલાથી 

ચઔય યીક્ષાભાાં પ્રથભ લખથ વાથે ાવ થઈ છળે અથલા છભાાથી ઔે ઔભથઔાાંડથી સ્લછન 
અવાધ્મ યખભાાંથી ઉખયી છળે– એલી અવાંબલીત આળા અડખ બાલે વેલલી એનુાં નાભ 

શ્રદ્ધા. ભાટ ેછ ઔશુાં ચુ ાં ઔે શ્રદ્ધા ભાત્ર અાંધશ્રદ્ધા છ શમ ચ ેઅને એલી શ્રદ્ધાને અભે યૅળનારીસ્ટ 
રેળ ભાત્ર ભાન્મ યાકતા છ નથી. ભશાન શ્રદ્ધાુ ુરુ ખાાંધીીએ ણ એ છ ઔષુ્ણાં ચ ેઔે ‘શ્રદ્ધા 

આાંધી છ શમ’ ઔુદયતભાાં ઔામથ–ઔાયણ ન્મામ વમ્ુણથ અપય ચ ,ે એભ અનેઔ ભશાન 

ઙીન્તઔએ ણ સ્લીઔામુું છ ચ ેઅને લીજ્ઞાની ત દૃઢણે એભ ભાને છ ચ ,ે આસ્તીઔ એલ 
છભથન પીરવુપ ઔાન્ટ ણ ઔશે ચ ે ઔે ‘ઔામથ–ઔાયણ ન્મામના વીદ્ધાાંતન અસ્લીઔાય ઔઈ ણ 

લતથભાન અનુબલને આધાયે થઈ ળઔે તેભ ચ ેછ નશીં’ (ક્રીટીઔ પ પ્મય યીજન). એ છ યીતે 

ચઔે આઠભી વદીભાાં થઈ ખમેર બાયતીમ ઙીન્તઔ ઔુભાયીર બટ્ટ રકે ચ ે ઔે, ‘ન 
રઔવમતીયીક્તમ્ શી પ્રત્મક્ષમ્ મખીનાભી !’ અથાથત્ રઔ એટરે ઔે લીશ્વના નીમભથી બીન્ન 

એલુાં ઔળુાં મખી ણ જોઈ–જાણી–પ્રણાભી ળઔતા નથી. આ રઔનીમભ એટરે છ 

ઔામથઔાયણ ન્મામ. 
[68]  ઈતીશાવનુાં એઔ ઔરુણ તથા દુ:કદતભ પ્રઔયણ એ ચ ેઔે, આણને અનેઔ 

લાય અનેઔલીધ ધતીંખની વાફીતી ભી ચ ેઅને આણે ચેતયામાની પ્રતીતી થઈ ચ;ે તેભ 

ચતાાં આણે તે છ એલી ચતેયીંડી સ્લીઔાયલા ઔે સ્લીઔાયલી એભાાંથી ભુક્ત થઈ છલા 
તત્ય મા યાી નથી શતા. લશેભ તથા શ્રદ્ધા છુઠાાં ડ્યાના ત અનેઔ અનુબલ ીલનભાાં 

થમા છ ઔયતા શમ ચ;ે યાં તુ ભાણવને વત્મ, લૈજ્ઞાનીઔ વત્મ ઔે અફાધીત, ઔેલ વત્મ 

ાભલાભાાં ઔણ જાણે ઔેભ યવ છ નથી ! એથી ઉરટુાં, તેને ભ્રભ તથા અવત્મભાાં યાઙલાનુાં 
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ખભે ચ ેઅને લધુ ભાપઔ આલે ચ.ે આણે ચતેયામા ચીએ; એભ આણી જાત વાથે, ભનભન 

ઔફુરલા ણ આણે તૈમાય નથી શતા. યીણાભે લશેભ અને અન્ધશ્રદ્ધા વાંસ્ઔૃતીના 
ઉદમઔાથી ઙારતાાં આવમાાં ચ ેઅને ઔદાઙ અનાંત ઔા વુધી ઙાલ્મા છ ઔયલાનાાં! 

[69]  ફાઔી, યૅળનારીજભને શ્રદ્ધા–અશ્રદ્ધા છલેી ઉબડઔ લીબાલના વાથે 

વીધી ત ઔઈ નીસ્ફત છ નથી. યૅળનારીજભન ત ામ ચ–ે લીલેઔ, લીલેઔફુદ્ધી, યીજન, 
અને આ લીલેઔ તે મ તેના ળુદ્ધ વાંસ્ઔૃત અથથભાાં : વત્મ–અવત્મન, ઉઙીત–અનુઙીતન બેદ 

મથાથથ તાયલલાની વઙટ ભાનવીઔ ળક્તી. ભાટ ે છ ઙેતલણી આુાં ઔે આ દેળને ભાથે છ ે

વલથનાળનુાં જોકભ જજુભી યષ્ણુાં ચ ે તે ‘લીલેઔભ્રષ્ટાનામ્ બલતી લીનીાત: ળતભુક:’ છ 
ચ.ે આભ, યૅળનારીસ્ટની ઔાંઠી ત ચ ે લીલેઔ, તેની લીઙાયદીળા ચ ે લીલેઔ, તેની 

આઙાયવાંશીતામ લીલેઔ અને વમલશાયવાંશીતા ણ લીલેઔ છ ! આ ઔઈ ાંથ ઔે વમ્પ્રદામ નથી, 

આ ત લીલેઔુત ીલનયીતી ચ.ે વત્માવત્મની વાથે ભાનલીના શીતાશીતન મથાથથ નીણથમ 
તાયલલાન ભાનદાંડ ચ.ે ત ફવ ! શલે શ્રદ્ધાુ, યૅળનારીજભથી બડઔનાયા આસ્તીઔ, 

લીલેઔફુદ્ધીલાદીને છટેરી ખા આલી શમ, તેટરી આપ્મા છ ઔય ! ઔાયણ ઔે 
યૅળનારીજભ એટરે ત ભાનલલાદ, છને ામ છ વમક્તી–સ્લાતાં્મ તથા અબીવમક્તીસ્લાતાં્મ 

ચ.ે ફાઔી, જો વત્મપ્રેભી શ ત, ઈતીશાવ તાવ ઔે ભાનલજાતની પ્રખતી, લીળેત: લૈજ્ઞાનીઔ 

પ્રખતી ‘વાંળમ’ને છ આબાયી ચ,ે શ્રદ્ધાને ફીરઔુર છ નશીં; દા.ત., ઔયનીઔવ, ખેરેરીમ ઔે 
ડાલીનન વાંળમ… તથાખત ફુદ્ધ ેણ ઔાંઈઔ એલ છ આદેળ આપ્મ ઔે, શ્રદ્ધાથી ઔળુાં સ્લીઔાયી 

ના રેળ !   

[70]  શ્રદ્ધા ઙીછ તે કુફ છ બુાંડી ચ.ે એ અન્ધ ત શમ છ, લધુભાાં લી તે 
ાચી અલુાં ણ છુએ ચ!ે એથી છ શી આછમે ભુતી દુધ ી જામ ચ ેઅને યીંખણા ઔે 

દુધીભાાંથી બખલાનની ચફી પ્રખટ ેચ ેને ટાાં ઉભટ ેચ ે! એ શ્રદ્ધાના ફે છ, શી એઔના 

ડફર ઔયી આનાયાના ધન્ધા ધભધઔાય ઙારે ચ,ે અથલા ત વભુદ્રનાાં છ વુદ્ધાાં ભીઠાાં થઈ 
જામ ચ ે ! આખાશી થામ ચ ે ઔે છપ્રરમ થળે, અથલા બુઔાંથી વલથનાળ વજાથળે… 

ઈત્માદી અને બાખમ્બાખ ઔયતા બમબીત ભાણવ ફવ યાીકુળીથી કાંકેયાતા યશે ચ.ે ફીી 

ફાછુ લી, ઈશ્વયભાાં અડખ શ્રદ્ધા યાકનાયાને ણ રીવનુાં સ્થુ યક્ષણ ભાાંખલુાં ડ ેચ ે! 
આલા ફધા શાશાઔાયના ભુભાાં ેરી શ્રદ્ધારુી ફીભાયી છ ભાણવને ામભાર ઔયી નાકતી 

શમ ચ.ે 

[71]  શ્રદ્ધા વેલલી અને વાંળમ ન ઔયલ એ અત્માંત શાનીઔતાથ એલી પ્રભાદી 
ભનદળા ચ,ે છણેે વદીથી ભાનલજાતને ગય માતનાન બખ ફનાલી ચ.ે પીરવુપી–
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ઙીન્તનદળથનનુાં ઉદબલસ્થાન છ વાંળમ ચ:ે પીરવપી ઈજ ડાઉટ– વાંળમ એટરે છ 

તત્લઙીન્તન. આણા ુલથજોએ ધભથનાાં પયભાન પ્રત્મે થડઔ ણ વાંળમ દાકવમ શત, ત 
ઔેટઔેટરી ગય નયઔમાતનાભાાંથી ભાણવ ફઙી ખમ શત ! દા.ત., ફાઈફરનુાં પયભાન ચ ેઔે ‘તુાં 

ડાઔણને ીલતી છલા દેત નશીં !’ અને ડાઔણ ભનાતી ષ્ડી ઉય ાવલી અત્માઙાય 

ખુજાયલાન અને એને ીલતી છરાલી દેલાન યલૈમ ભધ્મમુખભાાં ળરુ થમ. બાયતભાાં તી 
ાચ વતી થલાના ધાભીઔ પયભાન નીભીત્તે રાક ઔડીરી ઔન્મા, મુલતી, પ્રોઢાને 

એભાનાાં છ સ્લછનએ છફયછસ્તી ીલતી છરાલી દીધી. આ ઉયાાંત, ધભથારનને નાભે 

ભાણવ તેભ છ ળુની યાક્ષવી યીફાભણીન યલૈમ બીણ ઙાલ્મ. અને આછમે નથી ઙારત 
એલુાં આશ્વાવન રઈ ળઔામ એભ ત નથી છ. ઙાયાાંઙ શજાય લથ ુયાણ ધભથન ઈતીશાવ 

ગય ભાનલમાતનાથી બમાનઔ ઔભઔભાાંપ્રેયઔ ચ,ે છભેાાં ઔઈ ધભથ અલાદ નથી. ભાટ ેઆછ ે

શ્રદ્ધાુએ ઙેતી છલા છલુેાં ચ,ે ઔાયણ ઔે ઈતીશાવની એ બુાંડી આદત ચ ે ઔે તે ઔળ 
ફધાઠ આત નથી, અને એનુાં ુનયાલતથન થમા છ ઔયે ચ ે! 

[72]  છ ેયાષ્ટ રભાાં ધધભાય ઔથા–ાયામણ નીયન્તય ઙાલ્મા છ ઔયે ચ,ે અન ેવ–
ફવ વાધુફાલા યછ યછ નૈતીઔ ફધના ધધ અલીયાભ જીંક્મે યાકે ચ,ે એ પ્રજા છ 

આલી ઙય, નીતીયશીત અને ભાનલતાયશીત ઔેભ? આણ એઔ ુલથછ ભનીી ઔશી ખમ ચ ે

ઔે, દાયીદ્રદ ખુણયાળીનાળી ! અથાથત્ ખયીફી એઔ એલ વાંશાયઔ દ ચ ેઔે, છ ેતભાભ વદ્ 
ખુણન નાળ ઔયી નાકે ચ.ે નીતીભત્તા ઔે ભાનલતા વદ્ફધભાાંથી નથી પ્રખટતી, એ ત 

વભૃદ્ધીનુાં છ વશછ યીણાભ ચ.ે શ્વીભી પ્રજા લધુ નીતીલાન તથા ભાનલતાલાદી ચ ,ે એના 

ભુભાાં એ રઔની વભૃદ્ધી ચ.ે બોતીઔ વભૃદ્ધી ભાનવીઔ વભૃદ્ધીની છનની ચ.ે બુખ્મ ભાણવ 
ઔમુાં ા ન ઔયે ? તે ભછફુયીથી ણ ઙયી ઔયે છ. આણે ફેપાભ લવતી લધાયતા છઈએ 

ચીએ, અને એભ ખયીફીને લીસ્તાયતા યશીએ ચીએ. ટુાંઔભાાં, આણાાં રખબખ તભાભ 

અનીષ્ટનાાં ભુભાાં, અનશદ અને અલીઙાયી લવતી લધાય છ ચ.ે એને શીમે જો અટઔાલલી 
ળઔીએ, ત ઔદાઙ ફઙી છઈએ; ફાઔી વલથનાળ વુનીશ્ચીત છ ચ.ે 

[73]  શઔીઔતે, લયવાદ ડલ, ના ડલ ઔે અતીળમ ડલ– એલી પ્રાઔૃતીઔ 

પ્રક્રીમાને મજ્ઞ વાથે, ઈશ્વય વાથે મા ભાણવનાાં ા–ુણ્મ વાથે રેળભાત્ર રેલાદેલા નથી. 
ઔુદયતના નીમભ અન્ધ અને અપય ચ.ે આ ઔેલ ચાત, અજ્ઞાન મા અબણ ભાણવની 

યમ્યાખત છડ ભનદળા નથી, છ થન્મમજ્ઞ ઔયનાયા ફધા છ વુળીક્ષીત આખેલાન શમ ચ.ે 

આલાાં ફધાાં અનીષ્ટ ઔે ઔૃત્મ આછ ેઔણ અટઔાલી ળઔે ? 
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[74]  લાસ્તલભાાં ૃથ્લી ખ ચ;ે એથી ક્ષીતીછ ખાઔાય ચ,ે અને ૃથ્લી પયતે 

અવીભ અલઔાળ ચ;ે જ્માાં ઔઈ દીળા છ નથી. દીળા એ ઔેલ ભાનલઔલ્ના ચ.ે ધાય ઔે 
ઔદાઙ વુમથ ઉખત છ ના શત, ત ભનુષ્મને ઔદાી દીળાની ઔલ્ના આલી છ ના શત. 

ૃથ્લી પયતેન અલઔાળ ઙયવ ચ ેછ નશીં ઔે એને ઙાય ફાછુ શમ અને ઙાય કુણા શમ ! 

યન્તુ વુમયદમ– વુમાથસ્તને યીણાભે છ ભાણવને દીળાની ઔલ્ના આલી, અને એણે 
તદનુવાય ુલથ–શ્વીભ છલેી ફે દીળા ખઠલી ઔાઢી. ચી સ્લાબાલીઔ છ ફાઔીની ફે 

દીળા ઔલ્લી યશે, તે ઉત્તય અને દક્ષીણ. આભ ઙાય દીળાની ઔલ્ના ઉદ્બલી, એટર ે

ઙયવ ક્ષીતીછની ભ્રભણાને યીણાભે ઙાય કુણા ણ ઔલ્લા છ યષ્ણા. ભતરફ ઔે આઠ દીળા 
એ ઔેલ ઔઔલ્ના છ ચ,ે અને એ છ ત લાસ્તુળાષ્ડન ફુનીમાદી આધાય ચ.ે ભાટ ે

લાસ્તુળાષ્ડ ણ ઔઔલ્ના છ વીદ્ધ થામ ચ.ે એ છ યીતે, અભુઔ દીળા ળુબ અને અભુઔ 

અળુબ– એલી ઔલ્ના ભાણવને ઔેભ આલી, એ ણ વશેછ ેવભી ળઔામ એલી લાત ચ.ે 
વુમથન ઉદમ એ વભગ્ર વીલવૃષ્ટી ભાટ ેઅને એ યીતે ભનુષ્મ ભાટ ેણ એઔ અત્મન્ત ભાંખર, 

આનન્દદામઔ, તથા વુકાઔાયી ગટના ચ;ે ઔાયણ ઔે એથી અન્ધઔાય દુય થામ, ઉષ્ભા પ્રાપ્ત 
થામ, ઉદ્યભ થઈ ળઔે લખેયે અનેઔ વાનુઔુતા ઉદ્બલે, ઔલ્ના ઔય ઔે, જ્માયે પ્રઔાળનુાં 

એઔ ણ વાધન, દીઔ આદી નશીં ળધામુાં શમ, ત્માયે આદીભાનલ યાત્રીના ગય 

અન્ધઔાયથી ઔેલ અવષ્ણ ભુાંજાત શળે, અને વુમયદમની ઔેલી ઉત્ઔટ પ્રતીક્ષા ઔયત શળે ! 
લધુભાાં લી, આમય ત વુમથુછઔ શતા, અથલા ત એ છ ઔાયણે વુમથને રઔ ુછતા શતા. 

ફવ, આલા ભશાભાનીતા વુમયદમને ઔાયણે છ ુલથ દીળા વોથી લધુ ળુબ–ભાંખરઔાયી ફની 

ખઈ. લાસ્તુળાષ્ડીએ એને વુક, ળાન્તી, વભૃદ્ધી તથા ઐશ્વમથ આનાયી રેકાલી. એથી 
ઉરટુાં, શ્વીભ દીળાએ વુમાથસ્ત થામ, ઉયાન્ત એ ફાછુ વભુદ્ર ચ,ે અને લયવાદ ણ રખબખ 

એ દીળાએથી છ આલે. એટરે એ લરુણદેલનુાં અધીષ્ઠાન. ણ આકયે ત તે વુમાથસ્તની છ 

દીળા ને ? એટરે લાસ્તુળાષ્ડી એને કાવ ળુબ ખણાલતા નથી, જો ઔે અળુબ ણ નશીં. 
ભીશ્ર ખટાા ઙારે ચ.ે 

[75]  ‘શ્રદ્ધા’ ળબ્દની ઙક્કવ લીબાલના નક્કી ઔયીએ: ‘શ્રદ્ધા એટરે ઔામથ–

ઔાયણના અપય નીમભથી ય ઔે ભુક્ત એલુાં ઔાંઈઔ ફનલાની દૃઢ અેક્ષા ઔે આળા.’ શલે ફીી 
ફાછુ, પ્રઔૃતીન છ એ અપય નીમભ ચ ેઔે ઔામથ–ઔાયણ ન્મામથી બીન્ન ઔદાી ઔળુાં ફની ળઔે 

છ નશીં; એ છ ચ ેલીજ્ઞાન. દા.ત., ફે યભાણ શાઈડરછન અને એઔ યભાણ ક્વીછન 

રઈને વાંમછન ઔયલાથી ાણી છ ફને, ઔદાી વનુાં ફની ળઔે નશીં; ચી એલી ઈતય શ્રદ્ધા 
ખભે તેટરી ખાઢ યાકીને એલુાં વાંમછન ઔય ત ણ. અથાથત્ ઔામથ–ઔાયણ ન્મામને 
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અતીક્રભલાની આળા તે શ્રદ્ધા, જ્માયે પ્રસ્તુત ન્મામ ય આધાય યાકલ તે લીશ્વાવ. ેયેળુટ 

ય લીશ્વાવ યાકીને મગ્મ લીભાનભાાંથી વરાભત ઔુદઔ ભાયી ળઔામ; યન્તુ બખલાન ય 
શ્રદ્ધા યાકીને વાભાન્મ જાડ યથી ણ જો તભે ઔુદઔ રખાલ ત ખ મા ભાથુાં બાાંખે છ. 

શ્રદ્ધા અને લીશ્વાવ લચ્ઙે આ છ બેદ ચ.ે 

યન્તુ આણા અગ્રણી, ઔથાઔય, પ્રલઙનઔાય અને ખુરુ, ‘શ્રદ્ધા’ ળબ્દન 
ળીથીર (રુજરી) પ્રમખ ઔયીને, વાભાન્મ છનતાને બયભાલે ચ ેઅને ચતેયે ચ.ે દા.ત., શભણાાં 

છ એઔ લીખ્માત સ્લાભીીએ ભાયા અત્ર–ગીત ભતન લીયધ ઔયતાાં દાકર ટાાંક્મ ઔે ભધય 

ટયેેવાભાાં જો શ્રદ્ધા ન શમ ત ીલનબય આટરી અપયતાથી દીનદુ:કીમાની આલી વેલા ન 
ઔયી ળઔે. જો ઔે ભધય ટયેેવા લીરુદ્ધ ત જાતજાતની પયીમાદમ લી થઈ છ ચ:ે છભે ઔે 

ળ યછનીળે એઔ લાય ટીઔા ઔયેરી ઔે ભધય ળા ભાટ ેફધાાં છ અનાથ ફાઔને વલથપ્રથભ 

ખ્રીસ્તી ફનાલી દે ચ ે? શભણાાં લી વાંતતીનીમભન ઔે લવતીનીમાંત્રણન લીયધ ઔયલા ફદર 
ઔે ખ્રીસ્તીનુાં અન્મ ફાફતે ઉયાણાં રેલા ફદર ણ ભધય ટીઔાાત્ર ફન્માાં; ચતાાં એ લાત 

અત્રે અપ્રસ્તુત શઈ છલા દઈએ. 
[76]  ઔઈ ણ લસ્તુ ઔે ભુદ્દા લીળે જ્માયે આણે લાદ–પ્રતીલાદ ઔયીએ ત્માયે તે 

લસ્તુ ઔે પ્રશ્નની લીબાલના આણા ઙીત્તભાાં સ્ષ્ટ શલી જોઈએ. કાવ ઔયીને ‘શ્રદ્ધા’ છલેા 

બાલલાઙઔ ળબ્દ ઔે ભાનવીઔ ખુણ–વમાાયની ઙઙાથ ઔયતાાં ુલે ત એની ઙક્કવ લીબાલના 
અનીલામથ ખણામ. ઔઈ ણ ફાફતની ઙઙાથ એની તાંતતાંત ઙક્કવ લીબાલના લીના થઈ ળઔે 

નશીં– એલ તઔથળાષ્ડ, રીઔન વીદ્ધાન્ત ચ.ે લીબાલના એટરે વમાખ્મા (ડપેીનેળન). ભતરફ 

ઔે ભુદ્દ ડપેીનેટ, એઔદભ સ્ષ્ટ તથા વમ્ુણથ શલ જોઈએ. રીઔન અન્મ નીમભ ણ ચ ેઔે 
દાથથની વમાખ્મા એઔ છ અને વમ્ુણથ શલી જોઈએ; છથેી તે ફાફતે ખટા ઔે ખુાંઙલાડ ન 

થામ અને ત છ લાદલીલાદ વાથથઔ નીલડ.ે બાલ ઔે લસ્તુના તભાભ ખુણધભથને વભાલી રેતુાં 

અને એઔ ણ ચટઔફાયી લીનાનુાં લણથન તે વમાખ્મા ઔશેલામ. ઙક્કવ લસ્તુ ઔે બાલના 
અથથલીસ્તાયભાાં ચી ખભે તે મા અપ્રસ્તુત ખુણરક્ષણ વભાલી દેલાભાાં આલે, ત એ 

અતીવમાપ્તીન દ થમ ઔશેલામ. ભેં ઉય ટાાંઔેરા દાકરાભાાં આ છ અતીવમાપ્તીદ ચ ે

અને એથી છ ત્માાં ‘શ્રદ્ધા’ ળબ્દ શાસ્માસ્દ પ્રતીત થામ ચ.ે 
આણે શ્રદ્ધા, ભનફ, શીમ્ભત, વાશવ, વશનળીરતા, લીશ્વાવ, આત્ભલીશ્વાવ, 

વુદૃઢ આળા–અેક્ષા એ વલેને ભાટ ે ગણી લાય અઙક્કવ બાલે–રુજરી ‘શ્રદ્ધા’ ળબ્દ 

પ્રમછતા શઈએ ચીએ, અથાથત્ બીન્ન–બીન્ન ભન:સ્થીતીની આણે બેવે ઔયી 
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નાકીએ ચીએ અને એથી છ શાનીઔતાથ એલી ‘શ્રદ્ધા’નુાં ઔુરક્ષણ આલઔામથ ખણાઈ જામ ચ ેઅને 

બાયે તાયીપ, અનધીઔાય ચતાાં; ાભી જામ ચ.ે 
[77]  શ્રદ્ધાની સ્ષ્ટ, ઙક્કવ અથલા ત ભાયે ભતે છ ેરઔભાાં ભાન્મ, પ્રઙરીત 

લીબાલના ખણામ ચ ે એની વમાખ્મા પ્રસ્તુત ઔરુાં  : ‘ઔઈ ણ જાતના ઔામથ–ઔાયણના ન્મામ 

લીના, ભતરફ ઔે લીજ્ઞાનના ઔજ એન્ડ ઈપેક્ટના નીમભથી બીન્ન યીતે, જ્માયે અભુઔ પ્રઔાયની 
દૃઢ અેક્ષા યાકલાભાાં આલે એને શ્રદ્ધા (Faith) ઔશેલામ.’ દા.ત., વત્મનાયામણની ઔથાની 

ફાધા યાકલાથી યીક્ષાભાાં ાવ થઈ છલામ ઔે અબીભન્ત્રીત છ ીલાથી ઔેન્વય ભટી જામ. 

આલ ામા લખયન; ચતાાં દૃઢ લીશ્વાવ એ છ શ્રદ્ધા. રઔ જ્માયે રાઙાય ફની જામ ચ ેત્માયે 
ઔશે ચ ે: ‘બખલાનભાાં શ્રદ્ધા યાક, વો વાયાાં લાનાાં થળે.’ ઔદાી એભ ફનતુાં નથી; ઔાયણ ઔે 

પ્રઔૃતી ઔામથઔાયણ ન્મામથી છ વલથત્ર પ્રલતે ચ,ે એ ઔદાી એભાાં, તાના નીમભભાાં યછભાત્ર 

ણ ફાાંધચડ ઔયતી નથી અને એથી છ લૈજ્ઞાનીઔ ઔાયણ લીના છ અભુઔ યીણાભની અેક્ષા 
ઔે એલ લીશ્વાવ યાકલ એ શમ્ભેળાાં નીષ્પ છ જામ ચ,ે વીલામ ઔે ક્માયેઔ આઔસ્ભીઔ 

વાંજોખથી ેરુાં ઔાયણ અજાણતાાં ઔાભ ઔયી જામ. આ ઉયાાંત ઔેટરાાંઔ ભનલૈજ્ઞાનીઔ ઔાયણ 
ણ ઔાભ ઔયતાાં શમ ચ,ે છ ે લાસ્તલભાાં શ્રદ્ધા નશીં; ણ પ્રાઔૃતીઔ ઔાયણ છ ખણામ. ગણા 

વાધ્મ યખ વેલ્પ–શીપ્નવીવ છલેા ભનલૈજ્ઞાનીઔ યીફથી ણ ભટ ે કયા; એ ણ 

ઔામથઔાયણ ન્મામ છ થમ. (અરફત્ત ‘વાધ્મ’ શમ ત છ.) 
 ટુાંઔભાાં, ઔળામ ઔામથઔાયણ ન્મામ લીના છ અભુઔ ગટના ફનળે– એલી વુદૃઢ 

અેક્ષા વેલલી તે શ્રદ્ધા અને એ અથથભાાં, શ્રદ્ધા ભાત્ર અન્ધશ્રદ્ધા છ વીદ્ધ થામ ચ.ે  

 [78]  શ્રદ્ધા એ ભાનલઔેન્દ્રી લીશ્વના ુયાણા અને છભીનદસ્ત થમેરા ખ્મારને 
લખી યશી, સ્લાબીભાન ટઔાલલાન આત્ભપ્રતાયણારુ શઠાગ્રશ ચ.ે ફાઔી ત ચલે્લી વદીના 

વત્મભુરઔ અલઔાળ – લીજ્ઞાને આ બ્રષ્ઢાાંડભાાં ભાનલ નાભઔ ૃથ્લીલાવી પ્રાણીના અસ્તીત્લને 

ઔેલ પ્રઔૃતીન અઔસ્ભાત વીદ્ધ ઔયી દીધુાં ચ,ે અને તેના ઔઈ ણ જાતના ભુલ્મ–ભશત્ત્લના 
બુક્કા ફરાલી દીધા ચ.ે ચતાાં શ્રદ્ધાલાદી આસ્તીઔથી આલુાં નક્કય વત્મ સ્લીઔાયી ળઔાતુાં નથી 

અને તે ભાની રીધેર તાના લૈશ્વીઔ (ઔસ્ભીઔ) ભુલ્મન ખ્માર ત્મી ળઔાત નથી. ફાઔી 

લૈજ્ઞાનીઔ વત્મને ાભલાન આનન્દ એ રઔના ાયમ્યીઔ બ્રષ્ઢાનન્દ ઔયતાાંમ અનેઔખણ 
યભાાંઙઔ ચ.ે અરફત્ત, એભાાં એઔ ભશત્ત્લના તત્ત્લન અબાલ ચ,ે અને જો ઉક્ત અબાલ 

ભાણવ સ્લીઔાયી રે; ત વત્મદળથનન આનન્દ અદ્બુત યભાાંઙઔ ફની યશે ચ.ે પ્રસ્તુત અબાલ 

તે આ બ્રષ્ઢાાંડના વભગ્ર વાંઙારનભાાં ભાનલીના સ્થાનની ળુન્મતા.  
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 [79]  ભાનલીલનભાાં શ્રદ્ધાનુાં ઔઈ છ ભુલ્મ નથી, ઔળુાં ભુલ્મલાન પ્રદાન નથી, 

શ્રદ્ધાથી ભાનલીલન જ્માયે જ્માયે સ્થખીત તથા ભ્રભગ્રસ્ત ફન્મુાં ચ,ે ત્માયે એને વુકી, વભૃદ્ધ 
તથા વત્મનીષ્ઠ ફનાલલાન ુરુાથથ શમ્ભેળાાં વાંળમઔાયએ છ ઔમય ચ.ે 

[80]  રઔ છ ેશ્રદ્ધા અને અન્ધશ્રદ્ધા એલા ફે બેદ ાડ ેચ,ે એલી બેદયેકા છ 

ફીરઔુર ભ્રાભઔ ચ,ે ઔાયણ ઔે; ખઈઔારની શ્રદ્ધા એ આછની અન્ધશ્રદ્ધા ચ,ે અને તેલી છ યીતે 
તભે છનેે શ્રદ્ધા ઔશ ચ એ આલતી ઔારે અન્ધશ્રદ્ધા ફનલાની છ ચ.ે ઔાયણ ઔે આ ફધુાં 

અધ્માત્ભ એ અજ્ઞાન ય ઢ ઙઢાલલાની પ્રલૃત્તી ભાત્ર ચ.ે અને અજ્ઞાન છભે વભમની વાથે 

ફદરાતુાં યષ્ણુાં ચ ેતેભ અધ્માત્ભની ણ નલી નલી આલૃત્તી આલતી યશે ચ.ે યન્તુ દ્ધતી તે 
એની એ છ યશે ચ,ે છ ેએઔ કટી દ્ધતી ચ.ે આ દ્ધતીનાાં છ ેબમસ્થાન ચ ેતેને વભજ્મા 

લખય એના ય આધાય યાકલ અત્માંત જોકભી ચ.ે અને આ જોકભ જ્ઞાનના લધતા છતા 

વમા અને એની લધતી છતી જડની વાથે વતત લધતુાં છ જામ ચ.ે  
[81]  આણ દેળ એઔ અત્માંત ફેશાર ખયીફ યાષ્ટ ર ચ;ે છનેી ભાથાદીઠ આલઔ 

યછની ભાાંડ એઔ રુીમ ચ,ે અને વભૃદ્ધી ઔે લીઔાવના વન્દબે, આણા દેળન નાંફય 
દુનીમાભાાં રખબખ દઢવભ આલે ચ.ે 

ત્માયે ઔઈ ણ ક્ષેત્રે ભીથ્મા – અથથશીન ફખાડ ઔેલ અયાધ છ નશીં; ગય 

ા ખણામ. આ વન્દબે, આણા ઉત્વલ બમાંઔય ફખાડપ્રધાન ચ,ે એને દયીદ્રદ્રશી, 
વભાછદ્રશી ા છ ખણલુાં યષ્ણુાં.  

[82]  બાયતની પ્રજા ઈશ્વયથી ડયતી છ નથી અને એથી છ એ અનૈતીઔ ફની 

ખઈ ચ–ે એલી દરીર જો ઔઈ ઔયે, ત તે ઔેલ કટા ખ્મારથી ીડામ ચ ેએભ છ બાયુલથઔ 
ઔશેલુાં યશે. આભ પ્રજા ઉય ધભથની ઔે ઈશ્વયની ઔડ છયામ ઢીરી નથી થઈ. દા.ત., એલી 

નનાભી ત્રીઔા આલે ચ ે ઔે ‘જો આની વ ઔે શજાય નઔર ઔયીને નશીં લશેંઙ ત 

અભુઔતભુઔ દેલ ઔળે અને તભને કેદાનભેદાન ઔયી નાકળે !’ એ લાાંઙી પટાપટ રઔ નઔર 
ઔયલા ને લશેંઙલા રાખી જામ ચ,ે છનુેાં ઔાયણ એ છ ઔે તે ઈશ્વયના ઔથી ડયે ચ.ે એલા છ 

શ્રદ્ધાુ, આસ્તીઔ અને ધાભીઔ રઔ તે ણ ચ ે ઔે છે વલારક્ષ ૐઔાય, ખામત્રી મા 

ફીજા નાભસ્ભયણ નટફુઔભાાં રકે ચ ેઅને આલી વમક્તીની વાંખ્મા ત દીનપ્રતીદીન લધતી 
છ જામ ચ.ે ચી એભ ઔેભ ઔશેલામ ચ ે ઔે ઈશ્વયની તથા ધભથની ઔડ ઢીરી ડી ખઈ ચ ે? 

શઔીઔતે, રઔએ છરુયીમાતલળ, લાસ્તલીઔ શઔીઔતથી પ્રત્વાશીત થઈને તથા વખલડીમા 

તઔથચ્ચરથી ધભથ તથા ઈશ્વયના ડયની વમાખ્મા છ ફદરી ઔાઢી ચ ે: દા.ત., ભટી અખીમાયવ ઔે 
છન્ભાષ્ટભી ના ાે ત ા રાખે, એભ લીયાટ છનતા ભાને ચ.ે ગણા એલુાં ણ ભાને ચ ેઔે 



http://govindmaru.wordpress.com      56 

 

ભાાંવ કાલાથી ઔે ળયાફ ીલાથી ા રાખે... યન્તુ નપાકયીથી ઔે રાાંઙ રેલાથી ા રાખે, 

એલુાં ભાનનાયા આણે ત્માાં ફશુ છ ચા ચ,ે આણે વમાલશાયીઔ ીલન તથા લાસ્તલીઔ 
વમલશાય લચ્ઙે ભટી, વજ્જડ દીલાર છ ફાાંધી દીધી ચ.ે દા.ત., દઔુાન કરી, ઉંફય ુી, 

અખયફત્તી ને દીલ વખાલી ચી, લેાયી આક દીલવ છુઠુાં ફરળે, અપ્રાભાણીઔતા 

આઙયળે, ગ્રાશઔને ચતેયળે અને લધુભાાં લધુ નપ થામ એલાાં તભાભ અનૈતીઔ ઔૃત્મ તે ઔયળે. 
તે ભાને ચ ેઔે એલુાં ત ઔયલુાં છ ડ,ે એભાાં ઔળુાં કટુાં નશીં, ા નશીં !   

[83]  સ્થીતસ્મ વભથથનમ્ – એ વાભાન્મ યમ્યાપ્રેભી ભાનલીનુાં એઔ સ્લાબાલીઔ 

ખુણરક્ષણ ચ,ે છનેા પ્રબાલ શેઠ તે, છ ે ઔાાંઈ યમ્યા, ભાન્મતા મા લીધીનીેધ 
સ્થાીત શમ, એને વમાછફી – ન્મામી – છરુયી ઠયેલલાન પ્રમત્ન ઔયે. દા.ત., છ ે રઔ 

અખીમાયવ ઔે વભલાય–ળનીલાય ઔયતા શમ ચ,ે તે એના વભથથનભાાં દરીર ઔયે ચ ે ઔે 

‘કલાડીમે એઔ દીલવ બુખ્મા યશેલાથી, મા દય અઠલાડીમે એઔ ટાંઔ ચડી દેલાથી આયગ્મ 
વારુાં  યશે.’ શલે તેને આણે ડઔાયીએ ઔે તભાયી આ ભાન્મતા લૈજ્ઞાનીઔ ચ ેએન ઔઈ 

ુયાલ કય ? નથી છ, ઔાયણ ઔે આ આકી ભાન્મતા છ ભ્રાભઔ ચ.ે ભાનલી વીલામનુાં ઔઈ 
પ્રાણી ઔદાઙીત અખીમાયવ ઔે એઔટાણાાં ઔયતુાં નથી, તેભ ચતાાં ઔુદયતી અલસ્થાભાાં ીલતાાં 

તથા ેટ બયીને આશાય ભેલતાાં પ્રાણી ભાણવની વયકાભણીભાાં ગણા છ ચા યખન 

બખ ફને ચ.ે એલી છ ઉક્ત દરીર ચ ેઔે, ઈશ્વયભાાં ભાનલાથી રઔ નૈતીઔ તેભ છ વદાઙાયી 
ફને ચ.ે આથી વશછ પ્રશ્ન થામ ઔે ળુાં દુયાઙાયી, ાી તથા અધભ ખુનાકય ફધા 

નીયીશ્વયલાદી શમ ચ ે? નશીં છ. ફરઔે તેની લીયાટ ફશુભતી આસ્તીઔની છ શમ ચ.ે 

યન્તુ દયેઔ દુયાઙાયી ભનભન ફયાફય વભછત શમ ચ ે ઔે ‘ઈશ્વય ઔઈનમ શાથ જારી 
યઔલા આલત નથી. એ છ યીતે, દુષ્ઔૃત્મન ફદર ઔદાઙ એ આત શમ, ત તે ણ કુફ 

કુફ રાાંફે ખાે છ ! ભાટ ે તાત્ઔારીઔ એની ઙીન્તા ઔયલાની ળી છરુય ?’ આ શઔીઔતના 

વઙટ ુયાલા આણી નછય વાભે છ ચ.ે બાયત દુયાઙાય, ાાઙાય, અપ્રાભાણીઔતા, 
ખુનાકયી તેભ છ ભ્રષ્ટાઙાયથી કદફદત દેળ ચ,ે આ ફાફતભાાં તેન નાંફય દુનીમાબયભાાં 

વાતભ આલે ચ.ે એ છ રાઈનભાાં ાઔીસ્તાન અને ફાાંગ્રાદેળ ણ આલે ચ.ે ફીી ફાછુ, આ 

દેળની પ્રજા છ વોથી લધુ ઔટ્ટય ઈશ્વયલાદી, ધભથઙુસ્ત તથા ઔભથઔાાંડી ચ.ે ભેં ગણા આસ્તીઔ 
છનને એલુાં ઔશેતા વાાંબળ્ા ચ ે ઔે ‘અખીમાયવે મા શ્રાલણ ભશીનાભાાં શુાં ભાાંવાશાય નથી 

ઔયત, દારુ નથી ીત.’ એ વાાંબી ભને લીઙાય આલે ચ ે ઔે ઔઈ રાાંઙીમ અભરદાય ઔે 

નેતામ ભનભન એભ છ ઔશેત શળે ઔે ‘શુાં શ્રાલણ ભશીનાભાાં રાાંઙ નથી રેત !’ ફાઔી, યછ 
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એલી છ પ્રાથથના ઔયીને તે નીઔત શળે ઔે ‘શે, પ્રબ,ુ આછ ેઔાંઈઔ ભી જામ એલુાં ઔયછ ે! શુાં 

ત તાયે ળયણે ચુાં.’ લી, ધભે ત આલા દુષ્ઔૃત્મનાાં પ્રામશ્ચીત્ત ણ ફયાફય ળધી આપ્માાં ચ.ે 
[84]  ગણીલાય લીજ્ઞાન વભછલુાં ને સ્લીઔાયલુાં ભુશ્ઔેર ફને ચ;ે છનેી અેક્ષાએ 

આબાવી લીજ્ઞાન, સ્મુડ–વામન્વ લધુ પ્રબાલઔ નીલડ ેચ,ે ઔાયણ ઔે; લક્તા–શ્રતા ઉબમ ક્ષ ે

તે વશેરાઈથી ખે ઉતયી જામ ચ ેઅને સ્લીઔામથ ફને ચ.ે દા.ત. બ્રષ્ઢઙમથ ારનથી ફ–
ફુદ્ધી–તેછ લધે ચ;ે ઔાયણ ઔે; લીમથ અતીઔીભતી દ્રવમ ચ ેઅને એન વાંગ્રશ ઔયલાથી તે રશીભાાં 

બી ઉંઙે ઙઢ ેચ ેઅને વાધઔ ઉધ્લથયેતવ ફને  ચ ેલખેયે. લાસ્તલભાાં લીમથ યક્ત વાથે ુન: 

વાંભીશ્રીત થઈને, ઉંઙે ઙઢતુાં છ નથી અને એ ઔઈ વત્ત્લળીર દ્રવમ ણ નથી. એલ છ ફીજો 
એઔ વીદ્ધાન્ત આાંદરન–લામબ્રેળન્વન ચ ે: ભાંત્રઙાય ભનની ઔેન્દ્રીબુત અલસ્થા અથલા ત 

વીદ્ધ ુરુ ઔે લીત્ર લાતાલયણ દ્વાયા ઙક્કવ પ્રઔાયનાાં લામબ્રેળન્વ ઉત્ન્ન થામ ચ,ે છ ેદુય 

ઔે ાવેની વમક્તી ય શીતઔાયી પ્રબાલ ાડ ેચ ેઈત્માદી.. શઔીઔતે, આલા ઔઈ તયાંખ ઔદી 
ઔઈ ણ યીતે ઉત્ન્ન થતા છ નથી. બતૃથશયી ઔશે ચ ેઔે અજ્ઞાનીને વભજાલલ એ વશેરુાં ઔામથ 

ચ;ે એ છ યીતે લીદ્વાન– જ્ઞાનીને વભજાલલ વય ચ;ે યન્તુ અધથદગ્ધને સ્મુડ–વામન્વ 
એઔદભ ભાપઔ આલી જામ ચ.ે દા.ત., અભુઔ નાંખ શેયલાથી રાબ થામ, એભ ઔશેલાને ફદરે 

એને લૈજ્ઞાનીઔ લેળ શેયાલી એભ વભજાલલાભાાં આલે ઔે પ્રસ્તુત નાંખને ઔાયણે વુમથઔીયણનુાં 

અભુઔ પ્રઔાયે યાલતથન થામ ચ,ે છથેી ાયજાાંફરી ઔીયણ ચુટાાં ડ ેચ,ે છ ેગણાાં ળક્તીળાી 
શમ ચ,ે લખેયે... લખેયે... ત એલા સ્મુડવામન્વથી  વાભાન્મ છન બલાઈ છ જામ.   

[85]  ગ્રશણથી ઔળુાં છ નુઔવાન થતુાં નથી; વીલામ ઔે નયી આાંકે ઔે ઈતય 

અલૈજ્ઞાનીઔ યીતે એને જોલાથી આાંક ઉય ભાઠી ઔે ગાતઔ અવય થામ. ફાઔીની ફધી છ 
અન્ધશ્રદ્ધા ચ.ે આલા રેક વમાઔ રેક અને ટીલીઔામથક્રભ પ્રસ્તુત ઔય ! લાસ્તલભાાં વુમથ 

ગ્રશણઔાયઔ અલસ્થા, એટરે ઔે વમુથ, ઙાંદ્ર અને ૃથ્લીનુાં, લચ્ઙે ઙાંદ્ર શમ એ યીતે એઔ વીધી 

રીટીભાાં આલલુાં એલી ગટના ત દય અભાવે ફને છ ચ.ે એભાાં ઔળુ છ અવાભાન્મ નથી અને 
ળુબ–અળુબ ણ નથી છ. ુનભે ઙન્દ્રગ્રશણ થામ; ત્માયે ૃથ્લી લચ્ઙે આલે. 

ભાટ ેપ્રાથથના મા ઉાવના ઔયલાની, છત ઔે ભન્ત્રજા ઔયલાની, દાનદક્ષીણા, 

દેલદળથન મા ઉલાવ તથા સ્નાન ઔયલાની ભુદ્દરે છરુય નથી અને એથી ઔળ છ રાબ ણ 
નથી. એને ફદરે આનન્દ ઔય અને આ અદ્બુત પ્રાઔૃતીઔ ગટના જાણ અને ભાણ ! 

અનીલામથતા ચ,ે આણા ભનને રાખેરા ગ્રશણથી ભક્ષ ાભલાની.    

[86]  આત્ભાના ભુબુત ખુણધભય યત્લે ણ પ્રાઙીન ળાષ્ડએ બાયે અને 
વલાુંળે અસ્લીઔામથ એલા અનેઔલીધ તુક્કા ઙરાવમા ચ.ે એઔ ફાછુ આત્ભાને ળષ્ડ ચદેી ળઔે 
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નશીં, અગ્ની ફાી ળઔે નશીં, ાણી બીંછલી ળઔે નશીં, લામુ ળી ળઔે નશીં– એલ રઔત્તય 

તત્ત્લરુ લણથલલાભાાં આવમ ચ,ે જ્માયે ફીી ફાછુ એ છ આત્ભાને મભદુત ઔેલ ત્રાવ આી 
ળઔે ચ,ે એનાાંમ લણથન ળાષ્ડભાાં ભે ચ.ે આલા ગ્રાંથભાાં ‘ખરુડુયાણ’ એઔ બાયે શાસ્માસ્દ 

એલ તયાંખતુક્કાબમય ગ્રાંથ ચ,ે છ ે છણાલે ચ ે ઔે ાી આત્ભાને છભદુત બડબડતી 

બઠ્ઠીભાાં નાકીને તાલે ચ,ે ઔયલત લડ ેલશેયે ચ,ે કાાંડણીમાભાાં કાાંડ ેચ,ે ભાયીટ ઔયે ચ ેઅને 
રશીરુથી ચરચર લશેતી લૈતયણી નદીભાાં નાકે ચ.ે ત્માયે સ્લછનએ જો ભયણત્તય લીધીભાાં 

ખામનુાં દાન આપ્મુાં શમ ત છ વમ્ફન્ધીત ીલાત્ભા લૈતયણી ાય ઔયી ળઔે ચ,ે ફાઔી 

રશીભાાંવ અને રુના પ્રલાશભાાં ડફુઔાાં કાધા છ ઔયે ચ ે! સ્ષ્ટ છ ચ ેઔે બ્રાષ્ઢણ લખે એઔ 
ખામ ભપત ભેલલા છ આલી ધાઔધભઔી ખઠલી ઔાઢી શળે. અત્રે એમ નોંધલુાં ગટ ેઔે પ્રાઙીન 

ઔાભાાં ખામ એ લીનીભમનુાં એઔ ભાધ્મભ શતુાં. 

[87]  ઉત્ક્રાન્તીની અલીયાભ પ્રક્રીમાભાાં, ભખછ નાભના અલમલના લીઔાવ વાથે 
ભાનલ નાભઔ પ્રાણી પ્રશ્ન ુચનારુાં  પ્રાણી ફની યષુ્ણાં. તેના ભુબુત પ્રશ્ન શતા : ઔ–શમ્ ? 

ઔીભીદમ્  વલથમ્ ? શુાં ળુાં અથલા ઔણ ચુાં અને આ ફધુાં ળુાં ચ ે? દુબાથગ્મે આદીભ ભાનલી 
ાવે આ પ્રશ્નના ઔઈ છલાફ નશતા, છલાફ આનાય ણ ઔઈ નશતુાં. ઔદાઙ ુણથત: ત 

આછમે નથી. ચતાાં પ્રસ્તુત પ્રશ્નનુાં યીણાભ (વાઙ ઉત્તય નશીં) ભાનલલીઔાવની માત્રાભાાં એઔ 

છફયછસ્ત નીણાથમઔ યીફ ફની યષ્ણુાં. ઉક્ત યીણાભ તે ઈશ્વયની ઔલ્ના તથા ધભથની 
સ્થાના. આદીભાનલ ભાટ ેએ લીજ્ઞાનન લીઔલ્ શત. ભનુષ્મ જ્માયે વત્મ નથી ાભી ળઔત, 

ત્માયે સ્લાબાલીઔ છ તે અવત્મન આળય રે ચ,ે એ તેની પ્રઔૃતી ચ.ે 

[88]  આદીભ ભાનલી ભાટ ેઆશ્ચમથના તથા ઔુતુશરના છ ેવાંખ્માફાંધ લીમ શતા, 
એભાાં છ ે વોથી અઔ, ઔુટ, લીસ્ભમઔાયઔ અને નીી પ્રશ્ન શત તે છડ–ઙેતનના બેદન. 

સ્લમમ્ ભાનલી છ તે ઙેતન શત અને રખબખ તાના છલેા છ અવાંખ્મ વીલને તે 

જોત. આ વીલતા વભછલી એ આદીભ ભાનલી ભાટ ેત ળુાં, આછ મુંતના લીજ્ઞાન ભાટમે 
ગણી દુષ્ઔય વભસ્મા શતી, ઔદાઙ ચ,ે છનેા એઔ વય ઉઔેરરુે આત્ભાની ઔલ્ના ઔયલાભાાં 

આલી. વીલના અસ્તીત્લનાાં તીવ્ર ભુાંજલણપ્રેયઔ ાવાાંભાાંમ વાંબલત: વોથી લધુ દુ:કદ, 

લેદનાઔાયઔ, અઔ–અવષ્ણ, અનીલામથ ગટના તે ભૃત્મુ : દેશ છલે શમ તેલ છ અઔફાંધ ડી 
યશે; ચતાાં તે વબાનતા તેભ છ ઔામથળક્તી ખુભાલી ફેવે, ઙેતનત્લ ખુભાલી છડ ફની જામ, 

એટરુાં છ નશીં; એ દેશ ચી ભુદ્દરેમ ઔાભન નશીં, ઔાયણ ઔે; તે ત તત્ઔા વડલા ભાાંડ,ે એથી 

એન નીઔાર છ ઔયી નાકલાન ! આ વૃષ્ટીનુાં યશસ્મ ાભલાને વાલ છ અવભથથ એલા 
ભાનલીની ભુાંજલણ શતી : તાન વાંફાંધ ળેની વાથે ? દેશ વાથે ઔે ઙૈતન્મરુ એલા 
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તથાઔથીત ‘આત્ભા’ વાથે ? દેશ ત લ્મ, આ ડ્ય એલ ને એલ છ, ચતાાં ઔેલ નઔાભ ! 

એને દાટી દેલાન મા ત છરાલી દેલાન ! ત ચી સ્લાબાલીઔ યીતે છ તાન કય 
વમ્ફન્ધ ત ેરાાં ઙાલ્માાં ખમેરાાં ઙૈતન્મ – વીલતા વાથે છ ને ? ત એના અનુવાંધાનભાાં 

ફીી લાત : એ લીદામ ાભેર આત્ભા પ્રતી તાની ઔઈ પયછ કયી ઔે નશીં ? ધભથના 

આદેળઔએ આ પ્રશ્નન ઉત્તય ફનાલી ઔાઢ્ય : શા, લી, કયી છ : એનાાં વુકદુ:કની વાંબા 
મથાળક્તી ૃથ્લીલાવી સ્લછને યાકલી છ જોઈએ અને તે ઔેલી યીતે યાકળ ? બ્રાષ્ઢણએ 

તત્ઔાર ઉઔેર દળાથવમ ‘શ્રાદ્ધાદી તથણ ક્રીમાથી !’ આભ ભયણત્તય લીધીન ઉદ્બલ 

થમ, છભેાાંની એઔ તે શ્રાદ્ધ : અથાથત્ પ્રતીલથ ભૃતાત્ભા એલા સ્લછનને સ્ભયીને તેને ભનખભતુાં 
બછન અથણ ઔયી, ઔૃતઔૃત્મ થલુાં તે.    

[89]  દેશભાાંથી આત્ભા, એને તથા વલથને અને વલથસ્લને ચડી ઙાલ્મ જામ, એ 

દેકીતી પ્રક્રીમાભાાંથી ણ અનેઔ પ્રશ્ન ઉદ્બવમા, ભતરફ ઔે જામ ત, એ ક્માાં જામ ? તેનાાં 
છલાનાાં સ્થ એઔ ઔે અનેઔ ? 

પ્રસ્તુત સ્થ વાયાાં ઔે કયાફ ઔે ઉબમ પ્રઔાયનાાં શળે ? ધાભીઔ વમક્તી ઔશેળે, 
શમ છ. ઔાયણ ઔે આ ૃથ્લીટ ેણ વુકદ અને દુ:કદ, એભ ફે પ્રઔાયનાાં સ્થાન ચ ેછ. આ 

પ્રશ્નન ણ જટટ ઉત્તય આલા તે આદીભ વભાછન ભાખથદળથઔ એલ અધીઔાયી લખથ– 

બ્રાષ્ઢણ તૈમાય ફેઠા શતા. યરઔ : સ્લખથ, નયઔ, ીતૃરઔ આદી ઔલ્ના પ્રસ્તુત ઔમાથ 
લીના એભનમ ચુટઔ છ ક્માાં શત ? ઔાયણ ઔે ીલાત્ભા ક્માાં જામ ? એ પ્રશ્નન 

ઈન્દ્રીમખઙય એલ નઔઔય ત ઔઈ પ્રત્મુત્તય શત છ નશીં ! ાચ યશેરાાં સ્લછન 

સ્લાબાલીઔ છ ઈચ્ચ ેઔે, તાના પ્રીમછનન આત્ભા વુકદામઔ રઔભાાં છલ જોઈએ; યન્તુ 
બ્રાષ્ઢણએ ત પયભાવમુાં ઔે આત્ભાની ખતી–વદ્ખતી મા દુખથતીન આધાય આ ૃથ્લી ય તેણે 

ઔયેરાાં ઔભય છ ચ.ે ભતરફ ઔે વાયાાં ઔભથ ઔયીને લીદામ થમેર આત્ભા ઉત્તભ રઔને લીળે 

શોંઙે; જ્માયે દુષ્ઔભથન ઔતાથ એલ ીલાત્ભા નયઔને ાભે. શલે, આ મછનાભાાં મથેચ્ચ 
યીલતથન રાલલાનમ ઔળ ઈરાછ કય ઔે ? બ્રાષ્ઢણ ત નીી રાબાથે તૈમાય છ ફેઠા શતા. 

: શા છરુય, છરુય, ળા ભાટ ેનશીં ? શ્રાદ્ધલીધી છલેા લીધી તભે સ્લછન અશીં પ્રમજો ત, 

આત્ભાની વદ્ખતી ઔે ભુક્તીની ળક્મતા ગણી લધી જામ. ધભથસ્મ ત્લયીતા  ખતી: ! 
[90]  આ ભુક્તી એટરે ભક્ષ, છ ેત્રીી અને ઉત્તભત્તભ ખતી ચ ેએભ બ્રાષ્ઢણએ 

ઠવાવમુાં અને એને યભ દુરથબ ઠયાલી, છ ેયભ ુણ્મળાી ીલ ભાટ ેછ અનાભત ! ભુ 

ખ્માર એલ પેરાલલાભાાં આલેર ઔે, આ આત્ભા ઔે ીલાત્ભા એ લીશ્વવમાી યભ ઙૈતન્મ 
અથાથત્ યભાત્ભા મા યબ્રષ્ઢન છ એઔ અાંળ ચ,ે છ ેએભાાંથી લીકુટ ડી, આ ૃથ્લીટ ે
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આવમ, એણે દેશફાંધન સ્લીઔામાું અને વાયાાંભાઠાાં ઔભય આઙયી ઔભથફાંધનભાાં પવામ. યભ 

આશ્ચમથની લાત ત વાંળમાત્ભા ભાટ ે એ યશે છ ચ ે ઔે, યભ ઙૈતન્મ એલા ઔશેલાતા 
યભાત્ભારુ અનાદી, અનાંત, અલીઔાયી તથા વલયયી એલા બ્રષ્ઢઙૈતન્મન અાંળ એભાાંથી 

આભ અઔાયણ ચુટ ઔેભ ડી જામ ? ઔમા ધ્મેમથી ? ઔઈ રાઙાયીથી ? અને એ છ ભુરત: 

બ્રષ્ઢરુ ઙૈતન્મ–અાંળે છ ુન: પ્રસ્તુત બ્રષ્ઢભાાં બી છલા ભાટ:ે પ્રઙાંડ ુરુાથથ ઔયલ ડ ેએ 
ઔેલુ ? એભાાં નીષ્પતામ તેને ભે અને અવાંખ્મ મનીભાાં બટઔલુાં ડ ેએમ ઔેલુાં ? આ 

પ્રશ્રના અનેઔ ઉત્તય અામા ચ,ે લી ધભથ દીઠ છુદા છુદા ચ,ે અયે, એઔ છ ધભથભાાંમ 

બીન્નબીન્ન મા એઔથી લધુ ચ ે ! એઔ ધભથવુત્ર ચ ે ઔે, એઔ છ વત્મને લીપ્ર ફશુધા– 
બીન્નબીન્ન યીતે ઔશે ચ.ે જ્માયે તાઔીઔ વત્મ ત એ ચ ેઔે વત્મ ત એઔ છ, અપય, અલીઙ, 

વનાતન, એઔભેલાદ્વીતીમમ્ છ શમ, જ્માયે છ ેઅનેઔ શમ તે ત શમ્ભેળાાં અવત્મ છ શમ. 

(ઔદાઙ ઔઈ એઔ વીલામ) તદનુવાય, આત્ભા–યભાત્ભાના વમ્ફન્ધ લીમઔ તભાભ વીદ્ધાન્ત 
ઔેલ અવત્મ, નીયાધાય ઔ–ઔલ્ના ભાત્ર છ ચ.ે   

[91]  વોથી લધુ બમાનઔ, ગૃણાસ્દ, અતાઔીઔ તેભ છ જોકભી ઉઙાય દ્ધતી 
ત ભુત્ર ઙીઔીત્વા ચ.ે ભાનલભુત્ર, ખભુત્ર મા ઔઈ ણ પ્રાણીન ેળાફ એ ત તે દેશ ફશાય 

પેંઔી દીધેર ભાત્ર ઔઙય (લેસ્ટ) ચ.ે શા, એભાાં અભુઔ તેજાફી તત્ત્લ યશેરાાં શલાથી, 

ફાષ્ણઙાય એટરે ઔે ઙડલાથી અભુઔ રાબ છરુય થામ. જો ઔે એલ ખાંદ દાથથ ળયીયે 
ઙડલા ઔયતાાં, ફજાયભાાં ભતી અનેઔ છ ાંતુનાળઔ ઔે ઙેપ્રતીઔાયઔ દલા લાયલી એ લધુ 

ડશાણબયેર તથા વુરુઙીઔય ઈરાછ ખણામ. ઔાયણ ઔે ભુત્રથી અભુઔ ઙભથયખ ણ ઔામભને 

ભાટ ેત ભટત છ નથી. યન્તુ તાન છ ેળાફ તે ી છલ એ ત વાલ અલૈજ્ઞાનીઔ 
અગયીલેડા છ ચ.ે ઔાયણ ઔે છ ેઔઙય આણા ળયીયે ફશાય ઔાઢી નાખ્મ એને ુન: દેશભાાં 

નાકલાથી આયગ્મ વુધયે એલ તઔથ છ વદન્તય કટ ! એનાથી ત શાની છ થામ એ સ્ષ્ટ 

ચ.ે ઔાયણ ઔે એ ઔઙય એ આશાય નથી, અને ઔઙયા નીઔારના દેશતાંત્રન ફજો ત લધે છ. 
[92]  મખ લીળે લીલેઔફુદ્ધીલાદી એલુાં લધુ ૃથ્થક્કયણ ઔયતાાં વભજામ ચ ે ઔે 

મખવભાધી દયભીમાન વાધઔને છ ેઔઈ અનુબુતી થતી શમ, તે બરે ને ખભે તેટરી ખશન 

શમ ત ણ; એ આ ળયીયની પ્રાઔૃતીઔ યઙનાતન્ત્રને છ આધીન શમ ચ,ે એભાાં ઔળુાં છ 
અરોઔીઔ, દીવમ યા–અયા છલેા તત્ત્લનુાં અસ્તીત્લ શતુાં નથી, ળયીય તથા ભનની ફશાયથી 

આલી ઔઈ ળક્તી ઔે તત્ત્લ એભાાં પ્રલેળતુાં નથી. ભનલીજ્ઞાની ઔશે ચ ે ઔે મખી વભાધી 

દયભીમાન, તાના છ ઙીત્તનાાં યક્ષ દળથન ઔયે ચ.ે દા.ત., ઔઈ શેરલાન કુફ વમામાભ 
ઔયીને, તાના દેશને ભછફુત અને પ્રકય ળક્તીળાી ફનાલે; ણ આકયે ત એ ળક્તી 
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એના તાના દેશની છ ચ,ે અથાથત્ તેની ળાયીયીઔ ળક્તીન છ એ લીઔાવ ચ.ે એભાાં દીવમ 

એલુાં ઔળુાં છ નથી – એ આણને વશેરાઈથી વભજામ ચ.ે ત એ છ યીતે, મખ દ્વાયા ણ 
ભનની ળક્તી ધાય ઔે વાંબલત: લધે, અથલા ત લધુ પ્રખટ થામ. યન્તુ એલી વલથ 

અનુબુતી ભુરત: બોતીઔ એલી ળાયીયીઔ–ભાનવીઔ ગટના છ શમ ચ.ે એભાાં ઔઈ 

ઙભત્ઔાય નથી. દીવમ અનુબુતીને ભ્રભણા ન ઔશ ત, એ ઔેલ એઔ પ્રઔાયનુાં રેફર ભાત્ર ચ,ે 
છ ેએનુાં તથા તાનુાં ખોયલ લધાયલા વાંફાંધીત રખાડી દે ચ.ે 

[93]  અન્ધશ્રદ્ધા– પ્રવાયઔ ઢરનખાયાાં લચ્ઙે ફાંવયીની ભધુયી વુયાલરી છલેાાં 

ભાધ્મભ, લૈજ્ઞાનીઔ જ્ઞાન આતાાં ‘વપાયી’ આદી ખણ્માાંખાાંઠ્ાાં વાભમીઔ અથલા ત ‘નેળનર 
જ્મગ્રાપીઔ’ મા ‘ડીસ્ઔલયી’ છલેી ઙેનર પ્રતી આણી ઉચયતી ેઢી લધુને લધુ અબીભુક 

થામ, ત છ યાષ્ટ રના બાલી લીળે ઔળીઔ આચી આળા ફાંધામ. 

[94]  નાસ્તીઔલાદના બાલી લીળે ણ એભ ઔશી ળઔામ ઔે, એને વાલથત્રીઔ 
સ્થાીત ઔયલ એ ત થડી દુયની લાત રાખે ચ.ે આભ ચતાાં, એટરુાં ઔશી ળઔામ કરુાં  ઔે વૃષ્ટી 

અન ેીલનને રખતાાં યશસ્મ છભે છભે ઉઔેરાતાાં છળે તેભ તેભ નાસ્તીઔલાદની વભજાલટબયી 
પ્રબાલઔતા અને એલી પ્રબાલઔતાની અવયઔાયઔ તાઔાત નમ્રભાાંથી લાછફી અને લાછફીભાાંથી 

વફ યીતે સ્લીઔામથ થતી છળે. કાવ ઔયીને, ીલનને રખતાાં યશસ્મ ત ફામટઔૅનરૉી 

અને છનેેટીઔ– એન્ીનીમયીંખના જડી લીઔાવને રીધે જડથી ઉઔેરાઈ છઈ યષ્ણાાં ચ.ે દા.ત., 
ઔૃત્રીભ ખબાથધાન, ક્રનીંખ, ીલન્ત ઔળનુાં ઉત્ાદન, શામબ્રીડ વીલ જાત લખેયે નલી નલી 

લૈજ્ઞાનીઔ ળધ ‘આત્ભા’ના અસ્તીત્લને કુફ છ ખાંબીય યીતે ડઔાયી છ યશી ચ;ે છ ેડઔાય 

બલીષ્મભાાં ફશુ છ જડથી લીઔાવ ાભળે એ  નીશ્ચીત છ ચ.ે ઔદાઙ રલીન ટપરય છલેા 
ઔઈ દૃષ્ટાએ છ એભ ણ ઔષુ્ણાં ચ ેઔે, અત્માય વુધી આણે ઉત્ક્રાન્તીની પ્રક્રીમાનુાં અનુવયણ 

છ ઔયી યષ્ણા શતા; જ્માયે શલે આણે એને પ્રબાલીત અને નીદેળીત ણ ઔયી ળઔલાની 

સ્થીતીભાાં આલી યષ્ણા ચીએ. ઈશ્વયન આનાથી વફ ઈન્ઔાય ફીજો ઔમ શઈ ળઔે ? 
[95]  અનાછના ઔણ ઔણ ભાટ ેપ્રજા લરકાાં ભાયે ચ,ે ત્માયે રાક ભણ ધાન્મ 

મજ્ઞભાાં શભામ ચ ે ! આણા ફીનવામ્પ્રદામીઔ પ્રધાન તથા યાછુરુ દયેઔ ધાભીઔ અને 

અન્ધશ્રદ્ધાના ઔામથક્રભભાાં ભત ભેલલાની રારઙે શાછય થઈ જામ ચ,ે આલા વભાયમ્બને 
પ્રતીષ્ઠા અાલે ચ ેઅને તે ણ પ્રતીષ્ઠા ભેલે ચ.ે લી, ઔઈ ધભાથત્ભા, ફાફા, ફાુ, 

સ્લાભી પુટી નીઔે ચ ેઅને તેના ઙભત્ઔાયથી ફધાાં દુ:કદદય ભટી છળે એલ વમાઔ પ્રઙાય 

રાખતાલખતા ઔયે ચ,ે તેભ છ આલા ઙભત્ઔાયીઔ ુરુ ાચ રાકની વાંખ્માભાાં પ્રજા અને 
ળીક્ષીત વુધ્ધાાં ખાાંડાાંગેરાાં થઈ દડ ેચ.ે 
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[96]  ભાયા ભતે દશેછ પ્રથા, લાાંઔડા છલેા યીલાજો અનેઔ યીતે બમાલશ ત ચ ે

છ, ઉયાન્ત એભાાંથી છ ષ્ડીબૃણશત્માનુાં ાભમ અનીષ્ટ ઉદ્બવમુાં ચ.ે ઉયાાંત એ નાયી–
ભશીરા જાતીને શીણી તેભ છ દુકીમાયી ફનાલી દે ચ,ે એને અગ્નીસ્નાન અથલા 

આત્ભશત્માની ગય પયછ ાડ ે ચ.ે અને ક્લઙીત શત્મા ણ થામ ચ.ે એઔ ફાછુ, ષ્ડી 

વળક્તીઔયણની જુાંફેળ ઙરાલલી અને ફીી ફાછુ, દીઔયી ભાટ ે ભોંગાબાલે લય લેઙાત 
રાલલાની દુષ્ટ રુઢીનેમ લખી યશેલુાં; ચી ષ્ડી ફલાન અથાથત્ વાઙી ભાનલ ફની ળઔળે છ 

ઔેલી યીતે ! એ ઙીન્તાન લીમ ચ.ે ત્માયે આણી છ ભાતા–ફશેન ઔે ુત્રીના શીતાથે આણે 

તેની ઉન્નતી, એભના વુકી ીલન ભાટ,ે આ ઔુરુઢી નાફુદ ઔયલાના એઔ યાભફાણ 
ઈરાછરુે આાંતયજ્ઞાતીમ રગ્ન છ ઔયલુાં, એલી પ્રતીજ્ઞા રઈએ, ત તે એઔ ભશાન ભાનલવેલા 

છ વીદ્ધ થામ. 

[97]  છભે પટાઔડા પડલા ફાફતે લીલેઔ તથા વાંમભ જાલલાન ચ,ે તેભ 
દીલાીનાાં અબીનન્દન ઔાડથ ાઠલલાન યીલાછ વદન્તય ફન્ધ ઔયલા છલે ચ.ે ઔાયણ ઔે આ 

ઔેલ એઔ ઉઙાય ચ,ે ફાઔી તભાયા અબીનન્દન–ળુબેચ્ચાથી ઔઈનુાંમ નલુ લથ શલે આ 
દેળભાાં, વુક, વભૃદ્ધી, ળાન્તીભાાં લીતલાનુાં નથી ! લી દીત્વલી ઔે નુતનલાથબીનન્દનનાાં 

ઔાડથ, પટાઔડાની છભે છ, દીનપ્રતીદીન લધુને લધુ ભોંગાાં થતાાં જામ ચ.ે ભેં તાવ ઔયી ત ાાંઙ 

રુીમાથી ભાાંડીને તે વ રુીમા વુધીનાાં ઔાડથ આછ ેફજાયભાાં લેઙામ ચ.ે 
[98]  જાણ ચ ને ઔે આ લથ એ ‘ુસ્તઔલથ’ ચ ે ? એ વન્દબ ે ભોંગાદાટ 

અબીનન્દનઔાડથન એઔ વુાંદય લીઔલ્ આણને ભે ચ.ે ભતરફ, ઔે આ લે, 

નુતનલાથબીનન્દના ઔાડથને ફદરે ુસ્તઔ બેટ ભઔરીએ ! 
[99]  લડીરની આજ્ઞા નશીં ભાનલાની ભાયી વરાશ વોથી લધુ ત, આ રગ્નની 

ફાફતને છ રાખુ ડ ેચ ે: ુન: ુન: ઔશુાં ઔે, મુલાન, ભાફા ઔે લડીરની આજ્ઞાને લળ થઈને, 

તભને તાને અણખભતા રગ્ન ઔદાી ઔયળ નશીં ! તભાયી ઈચ્ચા ભુછફના, તભને ખભતા 
અને અનઔુુ રાખતા ાત્ર વાથે છ સ્લમાંલય ઔયજો ! છયા નોંધી રેજો, લડીર કાવ નોંધે ઔે, 

સ્લમાંલય એ આણી છ પ્રાઙીન બાયતીમ આમથ વાાંસ્ઔૃતીઔ યમ્યા ચ.ે ભાટ ેછ ઔણે જ્માયે 

ભત્સ્મલેધ ઔયલા ભાટ ેફાણ તાક્મુાં, ત્માયે દ્રોદી ઔાયી ળઔી ઔે, ‘નશીં યણાં તે વુતુત્રને !’ 
લીઙાય ત ઔય ઔે , શયેઔ ક્ષેત્રે આણાં ઔેટરુાં ફધુાં ઉંડુાં અધ:તન થમુાં ચ ે! ુત્રી ભાટ ેસ્લમાંલય 

મછનાયી એ પ્રજા આછ ેફારગ્નભાાં તથા લાાંઔડા–ભાાંઔડાભાાં ખફડી ડી, ખયઔી ખઈ...’ 

 
અનુક્રમણીકા 
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05 
જ્યોતીવ 

 [100]   લીજ્ઞાને ખુરુત્લાઔથણની ળધ ઔયી એને આધાયે જ્મતીીને લી 

અન્મ એઔ પાલતી દરીર છડી ખઈ : ઙન્દ્રના આઔથણથી જો વભુદ્રભાાં બયતી ઙઢતી શમ ત 

એની ભાનલદેશ ઉય ણ અઙુઔ અવય થામ; ઔાયણ ઔે ભાણવના ળયીયભાાં ણ વીત્તેય ટઔા 
ાણી યશેરુાં ચ.ે આભ જ્મતીીને એભની વમાઔ ચતેયીંડીન એઔ નલ છ નુવક ભી 

ખમ. છુઠ્ઠ : ઔાયણ ઔે ઙન્દ્રના આઔથણથી બરબરાાં તાલભાાં, તયણઔુાંડભાાં ઔે ગયનાાં 

ખા–ભાટરાાંભાાં ણ બયતી નથી ઙઢતી, ત ચી ભાનલ દેશભાાં યશેરા અલ્ ાણીને ત એ 
ઔેભ ઔયીને કબાલી ળઔે ? શઔીઔતે ઙન્દ્રના ઔેલ આઔથણ ભાત્રથી દયીમાભાાં બયતી નથી 

છ આલતી અને જો એભ શમ ત યછયેછ એઔ વયકી છ બયતી ઙડલી જોઈએ; ઔાયણ ઔે 

ઙન્દ્ર ત યછ છ આઔાળભાાંથી વાય થામ ચ.ે યન્તુ લૈજ્ઞાનીઔ ઔાયણ બીન્ન છ ચ ે : 
વભુદ્રભાાં  બયતી ત ઙાંદ્ર અને ૃથ્લીના ખુરુત્લાઔથણની અભુઔ અલસ્થાને યીણાભે ઉત્ન્ન 

થતા ‘બયતી–ફ’ (ટાઈડર પવથ)ને યીણાભે આલે ચ ે અને તે ઔેલ ભશાવાખયભાાં છ. 
ઙન્દ્રનુાં ખુરુત્લાઔથણ ભાનલદેશ મા ભાનલીલન ઉય ઔળ છ નીણાથમઔ પ્રબાલ ાડી ળઔતુાં 

નથી. ચતાાં ધાય ઔે ગ્રશનુાં ખુરુત્લાઔથણ ભાનલ ઔે પ્રાણીના દેશને અસ્લસ્થ ઔયતુાં ણ શમ, 

તમ તે ઔેલ આયગ્મને અવય ઔયી ળઔે એ વભી ળઔામ. યન્તુ રગ્નમખ, તી–ત્ની 
લચ્ઙેની રેણદેણ, વન્તાનમખ, સ્થાલય–છાંખભ ભીરઔત, રટયી, નઔયી, પ્રેભ–યભાન્વ ઔે 

ઔટથ–ઔઙેયીના કટરા છલેી ભાનલવીથત વમલસ્થા ઉય ખુરુત્લાઔથણ તે ઔેલી યીતે અને ળી 

અવય ાડી ળઔે ? યન્તુ ભાણવને ભુયક ફનલાનુાં શમ્ભેળાાં ખભે છ ચ,ે એટરે ળુાં થામ ? 
[101]  જ્મતી લીજ્ઞાન નથી, અજ્ઞાન ચ,ે એન વઙટ ુયાલ ત એ છ ઔે 

એના અજ્ઞાન યઙનાઔાય ફાડા પક્ત ાાંઙ છ ગ્રશને કી ળઔેરા. લી, એઔ તાયઔીંડ 

એલા વુમથને તેભ છ ૃથ્લીના ઉગ્રશ એલા ઙન્દ્રને ણ તે ‘ગ્રશ’ છ ખણીને ઙારતા. નયી 
આાંકે આલુાં ફધુાં નીયીક્ષણ ઔયી, એનુાં ખણીત યઙલા ફદર, તેને આણે આદયુલથઔ છરુય 

ધન્મલાદ આીએ; યન્તુ તેનાાં પજ્મતીનાાં ીલનસ્ળી ફનતાાં તાયણને વત્મ ભાનીને, 

વભાછને ભાથે લણજોઈતી, ફીનછરુયી આત્તી ત જીંઔી ળઔીએ છ નશીં. અલૈજ્ઞાનીઔ એલી 
જ્મતીલીદ્યાના પ્રઙાયથી, વભાછભાાં લશેભ, અન્ધશ્રદ્ધા, નવીફલાદ તેભ છ પયેફી 

ઠખધાંધાનુાં લઙથસ્લ લધળે; એલી વઙટ આખાશી જ્મતીની ભદદ લીના છ ાઔી થઈ ળઔે. 

યાશુ ને ઔેતુ છલેા ત ઔઈ ીંડ છ અલઔાળભાાં નથી, જ્માયે મુયેનવ, નેચ્મુન અને પ્રુટના 
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ગ્રશની શસ્તીની ત ભુદ્દરે જાણઔાયી છ આ ઔારવાેક્ષ લીદ્વાનને શતી નશીં ! આ તથ્મના 

ઉરક્ષભાાં ચી, પજ્મતી વત્મ ઔે આધાયબુત વાંબલી છ ક્માાંથી ળઔે ? 
[102]  માદ યાક ઔે, પ્રાઙીન બાયતભાાં પરજ્મતી ળાષ્ડ શતુાં છ નશીં. ઔેટરાઔ 

ાંડીત– વાંળધઔના ભતે ત એ લીદ્યા ફશાયથી પ્રાઙીન ભીવય, ફેફીરન ઔે ગ્રીવથી આમાત 

ઔયેરી ચ.ે એન ુયાલ એ છ ઔે, યાભામણભાાં, વીતાી ખુભ થતાાં, યાભ એની ળધ ભાટ ેઔઈ 
જ્મતીીને ુચલા નથી છતા ઔે ાાંડલ – દ્રોદીના રગ્ન ાઔાાં ઔયલા ભાટ ેછન્ભઔુાંડી 

ભેવમાન ઔઈ ઉલ્લેક ભશાબાયતભાાં જોલા ભત નથી. એથી ઉરટુાં, ઔણથ ત વખલથ જાશેય 

ઔયે ચ ેઔે, ભાય છન્ભ બરે દૈલને આધીન શમ; ઔીન્તુ ભારુાં  ીલનઔામથ ત ભાયા ુરુાથથને છ 
લળ ચ.ે લેદ–ઉનીદભાાં ણ પરજ્મતી ળાષ્ડન ઔઈ ઉલ્લેક છ નથી…! 

[103]  આણાાં અલઔાળમાન આછ ેત અન્મ ગ્રશની ભુરાઔાતે છઈ શોંચ્માાં 

ચ.ે અને ગ્રશ લીળેનુાં વત્મ એથી મથાથથ જાણલા ભળ્ુાં ચ,ે ત્માયે લૈજ્ઞાનીઔ યીતે વીદ્ધ થઈ 
ઙુક્મુાં ચ ેઔે ગ્રશ ભાનલીલન ઉય વમક્તીખત ઔે વાભુશીઔ એલ ઔઈ છ પ્રબાલ ાડી ળઔતા 

નથી. ફાઔના છન્ભ વભમને ગ્રશ વાથે ઔળ સ્થુ મા વુક્ષ્ભ વમ્ફન્ધ શમ, એલાાં તયાંખ, 
આન્દરન ઔે ઉજાથ લીજ્ઞાનને ઔદાી જોલા–અનુબલલાાં ભળ્ાાં નથી, ઔયડના ઔયડ ભાઈર 

દુય આલેરા ગ્રશ તથા નક્ષત્રની અભુઔ સ્થીતી ઔે ખઠલણી, જાતઔના બાલીને ઔળી અવય 

ઔયે, એલ ઔઈ તન્તુ ઔે એલા ઔઈ પ્રથભદળી ુયાલા લીજ્ઞાનને ભળ્ા નથી. એ છ યીતે, 
ઙગડીમાાં ઔે ભશુુતથ છલેાાં વભમ–લીબાછન ળુબ અથલા અળુબ નીલડ,ે એલ ઔઈ ઔામથ–

ઔાયણ ન્મામ લીજ્ઞાનથી વીદ્ધ થમ નથી. લી, જ્મતી યાશુ તથા ઔેતુનુાં છ ેસ્થાન દળાથલે ચ,ે 

તદનુવાયના ઔઈ ગ્રશ આણી વુમથભાાભાાં જોલા ભતા નથી, જ્માયે છ ે ગ્રશ કયેકય 
અસ્તીત્લ ધયાલે ચ,ે તે મુયેનવ, નેચ્મુન તથા પ્રુટનુાં જ્મતીભાાં ઔળુાં સ્થાન છ નથી ! એનુાં 

ઔાયણ એ છ ઔે જ્મતીળાષ્ડના યઙનાઔાય આ ગ્રશના અસ્તીત્લ ફાફત ઔળુાં છ જાણતા 

નશતા. આણા ુલથજો, આણી વયકાભણીભાાં, લૈજ્ઞાનીઔ દૃષ્ટીએ ગણા લધુ અજ્ઞાન શતા. 
ટુાંઔભાાં, જ્મતી એ લીજ્ઞાન ત નથી છ, ઉયાન્ત એઔ ‘ળાષ્ડ’ તયીઔે ણ તે છુઠ અને પયેફ 

ચ.ે આલા લીમને જો મુનીલવીટીના અભ્માવક્રભભાાં સ્થાન ભતુાં શમ, ત્માયે ળીક્ષણક્ષેત્ર,ે 

લીજ્ઞાન ઔૉરેજોભાાં અને લીળેત: અધ્માઔ આરભભાાં ત લીયધન લીયાટ કબાટ ભઙી 
છલ જોઈએ.  

[104]  ગણા રઔ લીજ્ઞાનની ટીઔા ઔયે ચ ેઅને એની ભમાથદા ઙીંધે ચ ે: લીજ્ઞાન 

વભગ્રરુે તથા લીળા દૃષ્ટીએ જોતુાં નથી, તે ઔાંટાાછનઔ ચ ેઔે તટસ્થ ચ,ે રાખણીશીન અને 
નીદથમ ચ.ે.. લાસ્તલભાાં આ ફધા છ આક્ષે ધયાય અવત્મ ચ.ે તત્ત્લત: જોઈએ ત, લીજ્ઞાન ત 
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દમાુ ચ,ે ભામાુ ચ,ે ભાનલીનાાં દુ:ક અને ભુશ્ઔેરી દુય ઔયલાનુાં ઔામથ લૈજ્ઞાનીઔ 

ળધકભાાં અગ્રસ્થાને યશે ચ,ે દા.ત., તફીફી લીજ્ઞાન. એ વીલામ ણ લીજ્ઞાનને પ્રતાે, 
ભાનલ–ીન્દખી અનેઔખણી વુકી, ળાન્ત, વય, આયાભુણથ તથા વાધન–વખલડથી બયુય 

ફની ચ.ે ભાનલજાત અનેઔ ીલરેણ યખને ીતી ળઔી ચ,ે અને એની આમુભમાથદા કુફ લધી 

ચ.ે આશાય તથા અન્મ ીલનછરુયી ઙીજોનુાં ઉત્ાદન ણ કુફ લધ્મુાં ચ,ે અને શી ત 
રેફયેટયીભાાં પ અને અનાછ ઔલલાના વપ પ્રમખ થઈ યષ્ણા ચ,ે છથેી દયેઔ ઙીછનુાં 

ઉત્ાદન શજાયખણાં લધી ખમુાં શળે એ દીન દુય નથી... લીજ્ઞાન ીલનને બખલાદી ફનાલે ચ,ે 

એલ ણ આક્ષે થામ ચ.ે શી ત આણે ીલનનાાં વુક, વભૃદ્ધી અને આનન્દ બખવમાાં છ 
નથી. અને ફીછુ ાં, ઉમુથક્ત આક્ષે ઔયતાાં શઔીઔતે ત, જાતે બખલીરાવભાાં આટતાાં 

સ્થાીત શીત ચ,ે છે બાયતીમ પ્રજાને ઔામભ ભાટ ેઅજ્ઞાન, અબણ, લશેભગ્રસ્ત, દયીદ્ર, 

પ્રભાદી, નવીફલાદી તથા અન્ધશ્રદ્ધાુ છ યાકલા ભાાંખે ચ,ે એ રઔનુાં આ કતયનાઔ ઔાલતરુાં  
ચ.ે 

♦ 
અનુક્રમણીકા 
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06 
નીરીશ્વરળાદ 

[105 ] ફા યે, ઔેટઔેટરાાં દેલદેલી ! આ દેળભાાં ઔેલ ભાનલીના 

લવતીલીસ્પટની છ વભસ્મા નથી, દેલલીસ્પટની વભસ્મા લી ખાંબીયતય ચ ે ! ફીી લધુ 

દુ:કદ શઔીઔત એ ઔે, આસ્થા, લશેભ તથા ફાધા ફાફતે આદીલાવી અને ઉછીમાત ફધા છ 
વયકા ! શા, દેલનાાં નાભન પયઔ કય. 

[106 ]  શલે છ ેચ ેછ નશીં, એલા ઈશ્વયની ભાન્મતાના સ્લીઔાયથી વભાછને થતી 

શાની પક્ત નાભલે્લકથી છ ટુાંઔભાાં છ ઙીંધી રઈએ : બવમ, અતીવભૃદ્ધ તથા દરતના 
દુરુમખ ઔયતા ાકાંડી ખુરુ તથા આશ્રભના અનાઙાય – દુયાઙાય, જ્માયે 70 ટઔા 

બાયતીમ પ્રજાછનને ેટ ુયતુાં કાલાનુાંમ નથી ભતુાં અને ભાથે ચાયા લીના, 30 ટઔા 

ભાણવ, ઔુભાાં ફાઔ વશીત ઉગાડાાં આબ નીઙે ડી યશે ચ,ે ત્માયે અફજોનાાં ભન્દીયને 
ચપ્નબખના બખલીરાવ ફખાડ, માત્રાુ, દમાત્રાુની નીયથથઔ તથા જોકભી બીડ, 

ધક્કાભુક્કી, ઔઙડાતપડી /અપડાતપડી અને વાંખ્માફાંધ ભત, ફારદીક્ષા અને જાશેય ભાખય 
રુાંધતા બવમ લયગડા, ચતેયીંડી અને ળણ, ફેપાભ કઙાથ, દાફદફાણ અને ધાઔધભઔી, 

પ્રાથથનાભાાં વભમન ભીથ્મા ફખાડ, ઉત્વલનાાં ઢરનખાયાાં, પ્રદુણ અને ધ્લનીપ્રદુણ, 

ઙભત્ઔાય તથા ભન્ત્રતન્ત્રન પ્રબાલ, રુચ્ઙા–ઢોંખી ફાલાનાાં ટાાં અને બીકાયીનાાં જુાંડ, 
ઉંઙનીઙના બેદ... લખેયે લખેયે અવાંખ્મ અનીષ્ટ ઈશ્વયના નાભે વમાઔ ચ ેઅને ભાનલજાતની 

વુક–આનન્દ પ્રતીની લૈજ્ઞાનીઔ પ્રખતીને રુાંધી યષ્ણાાં ચ.ે ત્માયે ‘એગ્નસ્ટીઔ’ ફની છઈ, ઙુ 

યશેલુાં, એ ખુન છ ખણામ ને ? 
[107 ]  લાસ્તલભાાં, આ લીશ્વભાાં ઔભથન ઔઈ વીદ્ધાન્ત છ પ્રલતથભાન નથી. જો ઔઈ 

આલ નીણાથમઔ વીદ્ધાન્ત શમ ત તે એઔ છ ચ ેઅને તે ફન વીદ્ધાન્ત. અને ફન એલ 

અતી ફલાન વીદ્ધાન્ત સ્લમમ્ ઈશ્વયનેમ ખાાંઠત નથી... ભતરફ ઔે ઈશ્વય નથી છ, અથાથત્ 
એ ઔેલ એઔ ઔઔલ્ના છ ચ.ે એટરુાં છ નશીં; યન્તુ બાયે અનીષ્ટઔાયઔ, શાનીઔાયઔ 

એલી એ ઔઔલ્ના ચ.ે યીણાભે યૅળનારીસ્ટ ઔદીમે ઈશ્વયનુાં અસ્તીત્લ સ્લીઔાયી ળઔે 

નશીં, અને એના ઈનઔાય યત્લે તે ઙુ યશી ળઔે ણ નશીં. 
[108 ]  ઔરુણ ઔશાણી ત આછ ેઔડદની ઔયલી ચ,ે જ્માાં ભી શતી, ફારલીજ્ઞાન 

ઔોંગ્રેવ ! ચતાાં લીજ્ઞાનની શીભામતથી છ શ્રતા ઉશ્ઔેયાઈ ખમા, છેભાાં ભટા બાખના ત 

ળીક્ષઔ છ શતા અને ગણા ત લી લીજ્ઞાનના ળીક્ષઔ ! તેન ઉશ્ઔેયાટ શત : યભણબાઈ, 
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તભે ઈશ્વયભાાં ઔેભ નથી ભાનતા ? ફીજો લધાયે ઉગ્ર પ્રશ્ન શત ભાયી એ દયકાસ્ત ઔે, 

પ્રાથથના ફન્ધ ઔય, અને એને ફદરે એ વભમન વદુમખ લીદ્યાથીને લીજ્ઞાનની 
જાણઔાયી તેભ છ અદ્યતન ભાશીતી આલાભાાં ઔય. લીજ્ઞાનના ળીક્ષઔએ ત આલી 

દયકાસ્તને લધાલી રેલી જોઈએ; ઔાયણ ઔે પ્રાથથનાથી ઔઈ રાબ થત નથી; ફરઔે નુઔવાન છ 

નુઔવાન ચ.ે યવેર ઔશે ચ ેઔે, ઔઈ ણ વમક્તી જો તે સ્લભાની શમ અને આત્ભખોયલ વેલતી 
શમ, ત ઔદાી ઈશ્વયને પ્રાથથના ઔયે નશીં; ઔાયણ ઔે એ માઙઔલેડા, બીકાયીલેડા શલાથી, 

કુભાયીલાા ુરુ ભાટ ેતે છયામ ળબાસ્દ નથી. ઉત્તભ ીન્દખી જ્ઞાન, શીમ્ભત તથા પ્રેભથી 

ગડી ળઔામ ચ,ે ખે ડીને બીકભાંખી પ્રાથથના ઔયલાથી મા પ્રાથથના ઔયાલલાથી ભાણવ 
યલળ, નભારા અને ભામઔાાંખરા ફની જામ ચ.ે 

[109 ]  વાક્ષાત્ઔાય એટરે ભ્રભણા – hallucination એ શઔીઔત લૈજ્ઞાનીઔ તેભ 

છ ભનલૈજ્ઞાનીઔ યીતે વીદ્ધ થમેરી ચ.ે તદનુવાય પ્રસ્તુત વાંત–ભશાંત નીયન્તય યટણા તથા દૃઢ 
ભાન્મતાને ઔાયણે ભાનવીઔ ભ્રભણાન બખ ફનતા શમ એ છ ળક્મ ચ ;ે ફીી ઔઈ 

લાસ્તલીઔ ળક્મતા આલાાં દળથન ઔે વાક્ષાત્ઔાય ભાટ ેવાંબલતી છ નથી. આ દૃષ્ટીએ, વાંત–
ભશાંત ભુકથ ન શમ, તમ ભાનવીઔ ફીભાયીના દદી ણ ન છ શમ એલુાં ઔણે ઔષ્ણુાં ? 

શઔીઔતે, ભનલીજ્ઞાનનુાં એઔ તાયણ ત ઔાંઈઔ એલુાં ચ ેઔે ભટા બાખના ભશાુરુ ઔઈ ને ઔઈ 

ભાનવીઔ યખના યખી શતા. ઉયાન્ત આધ્માત્ભીઔ ુરુન અબીખભ ફશુધા લૈજ્ઞાનીઔ નથી 
છ શત, તેનુાં એ ક્ષેત્ર છ નશીં; એટરે બોતીઔ વત્મ ઔયતાાં ભ્રાભઔ ભાન્મતાભાાં છ 

તેને લધુ યવ શમ ચ.ે 

[110 ]  Absence of evidence is not the evidence of absence એ વુત્ર 
અથાથત્ ુયાલાન અબાલ તે લસ્તુના અબાલન ુયાલ નથી – એલી દરીર આસ્તીઔ દ્વાયા, 

ઈશ્વયના અસ્તીત્લના વભથથનભાાં લાયાંલાય પખાલલાભાાં આલે ચ,ે ત્માયે વખલડતાુલથઔ એ 

લીવયી છલામ ચ ેમા લીવાયી દેલામ ચ ેઔે, ુયાલાના ણ ફે પ્રઔાય ચ:ે (1) શઔાયાત્ભઔ અને 
(2) નઔાયાત્ભઔ. જો આ નઔાયાત્ભઔ negative ુયાલાને ધ્માનભાાં રઈએ ત absence of 

evidence ન પ્રશ્ન છ ઉદ્બલત નથી. અથાથત્ અવાંખ્મ ભતા નઔાયાત્ભઔ ુયાલા એ ની:ળાંઔ 

તથા નક્કય evidence of absence છ ચ.ે ટુાંઔભાાં, ઈશ્વય ચ ે એલ એઔ ણ શઔાયાત્ભઔ 
ુયાલ નથી ભત, જ્માયે ફીી ફાછુ, તે નથી એલા અવાંખ્મ નઔાયાત્ભઔ ુયાલા ડખરે ને 

ખરે ભતા છ યશે ચ.ે 

[111]  આઈન્સ્ટાઈને ઔદી ણ તે આકયી લાસ્તલીઔતા ાભી ળક્મા ચે, 
એલ દાલ ઔમય નથી અને તેએ લીશ્વની લાસ્તલીઔતાન ઔદાી ઈનઔાય ઔમય નથી. 
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તેએ છડ–ઙેતનના દ્વતૈને આકયી ણ રેકાવમુાં નથી. એટરે આઈન્સ્ટાઈનની આધ્માત્ભીઔ 

અનુબુતી આ લીશ્વની અઔ યશસ્મભમતા, અખાધ લીયાટતા, લીલીધતા અને એઔરુતા 
યત્લેન લીસ્ભમબાલ તથા લીશ્વના વાંઙારન ાચની વુલીયાટ ળક્તી પ્રત્મેન અશબાલ છ 

વમક્ત ઔયે ચ,ે છ ેુણથત: સ્લસ્થાતાુલથઔ તે ઔયે ચ.ે જ્માયે ુલથનાાં પ્રાઙીન દળથનથી પ્રબાલીત 

ઔાપ્રા આ લીશ્વની લીલીધતાને; ળાંઔયાઙામથીની છભે ઔેલ ભ્રભણા ઔે અલીદ્યા–અજ્ઞાન 
ભાનલાની શદ વુધીની ભાનવીઔતાન બખ ફને ચ ;ે છનેે આણે ભ્રાભઔ આધ્માત્ભીઔ 

અનુબુતી (ઈલ્મુજન) છ રેકલી યશી, છ ે સ્લસ્થ વબાનતાની નશીં; ગ્રસ્ત અબાનતાની છ 

દ્યતઔ ખણામ. 
[112 ]  ઈશ્વયની ઔલ્ના ઔયતાાં, છ ેલીળેણ ભાણવે એને ભાટ ેપ્રમજ્માાં ચ,ે એ 

લાસ્તલભાાં ત ભાનલભનની ઈચ્ચા, લૃત્તી તથા ભશત્ત્લઔાાંક્ષાનુાં છ પ્રતીફીંફ ચ:ે દા.ત., 

ઈશ્વય વલથજ્ઞ, વલથળક્તીભાન, વલથવમાી, અનાદીઅનાંત, અકીર–અલીબાજ્મ, અબોતીઔ 
ઐથાત્ અદૃષ્ટ ળક્તીરુ ઔે અખમ્મ – અઔ આદી ચ,ે એલી વલથ બાલના – 

લીબાલના ભાટ ે ઔઈ નક્કય ુયાલા નથી, એ ત પક્ત ભનુષ્મની આઔાાંક્ષા ઔે ભશેચ્ચાન 
ડગ છ યછુ ઔયે ચ ેએટરુાં છ નશીં; આ વાંવાયભાાં છ ઔેટરાઔ ભનુષ્મને તે એલા વત્તાસ્થાને 

લીયાછભાન છુએ ચ,ે દા.ત., યાજાભશાયાજાને જોઈને, તેને બ્રષ્ઢાાંડના ઔઈ વમ્રાટની આલી 

અરોઔીઔ અને અભમાથદ ળક્તીની ઔલ્ના સ્પુયી શઈ ળઔે. ઈશ્વયનુાં ભુતથ સ્લરુ, સ્ષ્ટ આઔૃતી 
ઔે ુણથ ખ્માર ાભલાભાાં ભાનલની ભન:ળક્તીની ભમાથદા નડ ે ચ,ે છથેી તેને આલી તેલી 

અસ્ષ્ટ ઔલ્નારીરાભાાં યાઙલાનુાં પાલતુાં આલે ચ.ે  

[113 ]  બખલાન અને બુતપ્રેત લચ્ઙે ઔળ છ પયઔ નથી, ઉબમ ભાન્મતાન છ 
લીમ ચ ેઅને ઔઔલ્ના ચ.ે ભાણવનુાં ભન છ એલુાં ચ ે ઔે તેને યશસ્મભમ તથા અટટી 

લાત ખભે ચ.ે દા.ત., ઔઈ દુ:કીમાયી ફશેનને પેપરુાં  આલતુાં શમ મા ત ઙીત્રલીઙીત્ર દૃશ્મ 

દેકાતાાં શમ, ત્માયે એ ભાનવીઔ ફીભાયી ચ ે– એભ વાદુાં વત્મ સ્લીઔાયી રેલાભાાં સ્લછનને 
ભજા ળી આલે ? એને ફદરે પરાણ પરાણ અલખતીમ આત્ભા એના દેશભાાં પ્રલેળે ચ;ે 

ઔાયણ ઔે ેરાની લાવના અધુયી યશી ખઈ શતી... પ્રેતવૃષ્ટી ઔેલી ચ,ે એની ળક્તી ળી, નીમતી 

ળી, એન ઉદ્ધાય ઔઈ યીતે ? અને ચી ત આત્ભા, ભૃત્મ,ુ ઔભથન ફદર, ુનછ થન્ભના નીમભ, 
ફવ અવત્મની અલીયત બયભાય ઙારુ ! ભુ ઔલ્ના અથાથત્ ભુ અવત્મ તે આત્ભા–

યભાત્ભાની ઔલ્ના. અને તઔથળાષ્ડન નીમભ ચ ે ઔે એઔ અવત્મ વીદ્ધાન્તભાાંથી ક્રભળ: 

ફશુલીધ અવત્મ તાયણ છ પ્રખટ.ે તદનુવાય ઉયની યશસ્મભમ ઔલ્ના એઔ ચી એઔ 
પ્રખટ ેછ અને ત્માયે છ ભાણવને એભાાં ભજા આલે. 
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[114 ]  આ બ્રષ્ઢાાંડભાાં ઔઈ અખઙય, અરોઔીઔ, વલથળક્તીભાન, આમછઔ–

વાંઙારઔ, વલથજ્ઞ તથા વબાન–ઙેતનામુક્ત વલયયી તત્ત્લ અસ્તીત્લ ધયાલતુાં છ નથી. એને 
ફદરે, પ્રઔૃતીનાાં યીફ તથા તત્ત્લ, એના ભુબુત ખુણધભથ અનુવાય છડ અને અાંધ ખતી 

ઔયતાાં શલાથી છ, ઔેલ અઔસ્ભાતે આ વૃષ્ટી આલી ઉદ્બલી ચ,ે અને જ્માાં વુધી એલા 

વાનુઔુ અઔસ્ભાતની શાયભાા ઙારતી યશેળે, ત્માાં વુધી છ એ ટઔળે. એને ટઔાલનારુાં  મા 
ટઔાલલાભાાં વશામબુત મા ઔૃતનીશ્ચમી એલુાં ઔઈ અસ્તીત્લ ચ ેછ નશીં, ચી નૈતીઔતાનુાં ળાવન 

ઈશ્વય મા ધભથને શસ્તઔ શમ, એભ ભાની છ ઔેલી યીતે ળઔામ ? 

[115 ]  ઈશ્વયભાાં ન ભાનલાના નીણથમ ય આલલુાં, નીયીશ્વયલાદી ફની યશેલુાં, એ 
કયેકય ુખ્ત લીઙાયણા, ફૃશદ્ જ્ઞાન, તીક્ષ્ણ લીલેઔફુદ્ધી તથા ઠયેર વત્મનીષ્ઠાનુાં છ યીણાભ 

ચ.ે એભાાં આઔા–ઉતાલા થમે ન ઙારે. 

[116 ]  ઔઈ ણ ખતીભાન દાથથ ફની ભદદ લીના આભેે સ્થીય થઈ 
ળઔત નથી. આ લીધાન ૃથ્લી ય વભછલુાં એટરા ભાટ ેભુશ્ઔેર ચ ેઔે, તભે જ્માયે એઔ દડાને 

ધક્ક ભાયીને ખતીભાન ઔય ચ; ત્માયે થડ ેદુય છઈને તે આભેે અટઔી જામ ચ;ે એલુાં રાખે 
ચ.ે યન્તુ કયેકય તે આભેે ત નથી છ અટઔત. એથી ઉરટુાં, શલાન અલયધ તથા 

વાટી વાથેનુાં ગથણ આદી ફાષ્ણ ફ છ એને ખતી ઔયત અટઔાલી દે ચ.ે અવીભ 

અલઔાળભાાં આલાાં ઔઈ અલયધઔ યીફ નથી; એથી એઔ લાય ખતીભાાં આલી ખમેરા ીંડ 
આભેે થાંબી ળઔતા નથી અને અનાંત ઔા વુધી એની એ છ અલસ્થાભાાં ભ્રભણ ઔમાથ ઔયે 

ચ.ે આ નીમભ ભુછફ છ, ૃથ્લી તથા બ્રષ્ઢાાંડ નીયન્તય પયતુાં યશે ચ,ે અને એને અન્મ ઔઈ 

યીફ નશીં અટઔાલે, ત એ આભ છ અનાંત ઔા વુધી પયતુાં યશેળે, અને એભ અફજો લથ 
ત થઈ ણ ખમાાં. એભાાં ઔઈ ભશાન ઔે દીવમ ળક્તીની ભદદની છરુય નથી. 

[117 ]  ાંદય–લીવ અફછ લય ુલે, આ અવીભ બ્રષ્ઢાાંડભાાં છભા થમેરુાં ધુનુાં 

વુલીયાટ લાદ એના તાના છ ખુરુત્લાઔથણ–ફે વાંઔઙાતુાં ખમુાં અને એથી પ્રઙાંડ ખયભી 
ઉત્ન્ન થતાાં પાટી ડ્યુાં – એ ચ ેફીખ ફેંખની, પ્રઙાંડ લીસ્પટની થીમયી. આ ધુનુાં લાદ 

ક્માાંથી આવમુાં મા ત લી એનીમ ુલે છ ેઉજાથ શતી એ ક્માાંથી આલી ? – એ ઔઈ છ ઔશી 

ળઔે નશીં છ. ફીખ ફેંખન ણ ઔઈ ઐતીશાવીઔ ુયાલ ભી ળઔે નશીં, ઔેલ બ્રષ્ઢાાંડની 
લતથભાન યીસ્થીતીને આધાયે છ આલ ઔઈ લીસ્પટ થમ શલાની વાંુણથ ળક્મતા ઔલ્ી 

ળઔામ ચ.ે ઔાયણ ઔે અફજો તાયા ચીલત્તી ખતીએ આ અવીભ અલઔાળભાાં અલીયાભ 

બાખી યષ્ણા ચ.ે એ નક્કય લીજ્ઞાનથી ખઙય એલુાં દૃશ્મ એભ ુયલાય ઔયે ચ ેઔે, ક્માયેઔ ત આ 
ીંડ ઔળાઔ ફ લડ ેપાંખામા શળે છ. વાથે વાથે છ ખુરુત્લાઔથણન નીમભ ણ અપય 
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વત્મ ચ;ે એ છ યીતે, વાંઔઙનથી ઉષ્ણતા ઉત્ન્ન થામ, એ ણ અપય નીમભ ચ ેઅને પ્રઙાંડ 

ખયભીને યીણાભે દાથથ પાટી ડ.ે –એ ણ લીજ્ઞાનન એલ છ અપય નીમભ ચ.ે આ ફધુાં 
રક્ષભાાં રેતાાં ફીખ ફેંખની ળક્મતા ગણી આધાયબુત રાખે ચ ;ે તેભ ચતાાં લીજ્ઞાન આલી ઔઈ 

ગટનાને આકયી વત્મ ભાનતુાં – ભનાલતુાં નથી; ઔઈ અન્મ ળધ થામ ને તાની ભાન્મતા 

કટી ઠયે, ત્માયે લીજ્ઞાન ત ઉત્વલ ભનાલે ચ.ે આકયી વત્મ ળધ્માન દાલ ત અધ્માત્ભ છ 
ઔયે ચ;ે છ ેલી ફશુધા અવત્મ ઠયે ચ ેઅને ત્માયે તેની રાખણી દુબાઈ જામ ચ.ે એથી બ્રુન 

ઔે ખેરેરીમ છલેા વત્મળધઔને વત્મના કટા દાલેદાય એલા ધભથખુરુ બમાંઔય વજા 

પટઔાયે ચ.ે ફીી ફાછુ, ૃથ્લી ખ નથી ઔે તે પયતી નથી – એલા અવત્મન પ્રઙાય 
ઔયનાયને લીજ્ઞાન ઔળી વજા ઔયલાની લાત વુધ્ધાાં ઔયતુાં નથી, ઔે એની રાખણી દબુાતી નથી –

એ ચ ેલીજ્ઞાનની ભશાનતા. 

[118 ]  ઑક્વીછનના એઔ અને શાઈડરછનના ફે યભાણનુાં વાંમછન થતાાં 
ાણી ફને એ વીદ્ધ અને અપય લૈજ્ઞાનીઔ વત્મ ચ;ે એભાાં ઔદી અવત્મ ઠયલાન પ્રશ્ન નથી. 

યન્તુ બ્રષ્ઢાાંડની ઔે ૃથ્લીની ઉત્ત્તી છલેી અફજો લથ ુલે ફનેરી ગટના ફાફત એલા 
એટરા છ અપય નીમભ વીદ્ધ થઈ ળઔે નશીં. યન્તુ ૃથ્લી વુભાયે ણા ાાંઙ અફછ લથથી 

તાની ધયીની આવાવ તથા વુમથ પયતે ઙક્કય ભામાથ ઔયે ચ,ે ઙાંદ્ર તથા અન્મ ીંડ ણ 

સ્ષ્ટત: ભ્રભણ ઔયતાાં દેકામ ચ ે : તઔથ તથા અનુબલ વાથે ણ આ પ્રક્રીમાન ફયાફય 
ભે ફેવે ચ.ે આભ શઔીઔત ઔામથઔાયણ ન્મામ વાથે ફાંધ ફેવતી થલાથી, ફીખ ફેંખની થીમયી 

લછનદાય વીદ્ધ થામ ચ.ે યન્તુ આ લીશ્વતન્ત્ર એલુાં ત અન્ધ તથા વાલ નીશેતુઔ ચ ેઔે, ઔઈ 

દીવમ મછનાન વીદ્ધાન્ત અશીં ફીરઔુર ફાંધફેવત થત નથી. 
[119 ]  વત્મ શાંભેળાાં એઔભેલ તથા અદ્વીતીમ શમ ચ,ે એઔ વાથે એઔ છ 

લીમનાાં ફે વત્મ પ્રલતી ળઔે નશીં એ તઔથળાષ્ડન અપય નીમભ ચ.ે ભાટ ેએલાાં ફે વત્મભાાંથી 

ઔઈ એઔ મા તે ફન્ને કટાાં શમ છ. શલે આ વૃષ્ટીનુાં વછ થન ક્માયે અને ઔેલી યીતે બખલાને 
ઔમુું એ લીળે બીન્ન બીન્ન ધભથળાષ્ડભાાં બીન્ન–બીન્ન લાત ઔશેલાભાાં આલી ચ.ે એ છ યીતે 

ઈશ્વયના સ્લરુ તથા એની પ્રલૃત્તી ફાફતે ણ ફધા છ ધભય છુદ છુદ ભત ધયાલે ચ.ે એન 

વીધવાદ તાઔીઔ અથથ એઔ છ થામ ઔે આ ફધી છ લાત અવત્મ ચ.ે ઉત્ન્ન ઔયનાય લીના 
ઔળુાં છ આભેે ઉત્ન્ન થતુાં નથી, એ વીદ્ધાન્તને આધાયે ઈશ્વયના અસ્તીત્લને અનીલામથ 

ભનાલલાભાાં આલે ચ;ે યન્તુ ઉક્ત વીદ્ધાન્તનુાં કાંડન એ છ વીદ્ધાન્તને આધાયે આણે ઔયી 

ળઔીએ અને, તે ઈશ્વયના વછ થનશાયણાની ઔલ્નાને નીયાધાય વીદ્ધ ઔયલા ભાટ ેછ. ફાઔી 
લીજ્ઞાનન નીમભ ત અપય છ ચ ેઔે ળુન્મભાાંથી ઔળુાં વજાથમ છ નશીં અને ઔાયણ લીના ઔઈ 
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ઔામથ ઔદી વાંબલે ણ નશીં. ભાટ ે છ આણે ભશાલીસ્પટન – ફીખફેંખન વીદ્ધાન્ત 

સ્લીઔાયલ ડ ેચ.ે બ્રષ્ઢાાંડની આછ ેએલી યઙના ચ,ે અલઔાળી ીંડની છ ેખતી ચ ેએને નક્કય 
આધાયે, ાંદય–લીવ અફછ લય ુલે ભશાલીસ્પટ થમ શળે એભ ઔલ્ી ળઔામ આભાાં ‘આણે 

ઔષુ્ણાં ઔે તેણે ઔષુ્ણાં, ભાટ ે સ્લીઔાયી રીધુાં’ એલા આક્ષે અલીઙાયી ચ.ે લતથભાન વાક્ષાત 

યીસ્થીતી છ આલી બુતઔારીન ગટનાની લીઙાયણીમ વાક્ષી ુયે ચ,ે ભાટ ેતે સ્લીઔામથ વભજામ 
ચ.ે ચતાાં ગણા, કુદ લીજ્ઞાની ણ શી એ ફાફતે ળાંઔા દળાથલે છ ચ ેઅને નલ ઔઈ 

આધાયબુત તથા ગ્રાષ્ણ વીદ્ધાન્ત ળધાળે ત લૈજ્ઞાનીઔ ભાનવલાી વલથ વમક્તી એન 

યાીકુળીથી સ્લીઔાય છ ઔયળે; ઔાયણ ઔે લીજ્ઞાનભાાં ધભથના છલેા અબીગ્રશ ઔે શઠાગ્રશને 
રેળભાત્ર સ્થાન નથી.  

[120 ]  ઈશ્વયના અસ્તીત્લ વાભે પ્રાભાણીઔ વાંળમલાદીની વોથી ભટી પયીમાદ 

ત એ છ યશે ચ ે ઔે વલથજ્ઞ તથા વલથળક્તીભાન શલા ચતાાંમ બમાંઔય ાઔૃત્મ, અન્મામ, 
ત્રાવ, ીડન ઔે દભનના પ્રવાંખે તત્ઔા શાછય થઈ તે આલાાં દુષ્ઔૃત્મ અટઔાલત નથી તથા 

એન બખ ફનનાય રાઙાય ભનુષ્મને તે રેળભાત્ર ભદદ ઔયત નથી. આ ત ફશુ કટુાં 
ઔશેલામ, બખલાન છલેા બખલાન ભાટ ે ત એ છયામ ળબાસ્દ નશીં. અન્મામ ઔે 

અત્માઙાયન બખ ફનનાય નીફથ વમક્તીને ત છ ેનુઔવાન થલાનુાં શતુાં તે થઈ છ ખમુાં, ચી 

લય ચી એના અયાધીને ‘દૈલી ઔાનુન’ ભુછફ વજા થામ એભાાં ેરા બખ ફનનાયને ળુાં 
ભળ્ુાં ? દા.ત., ફલાન ુરુ ઔે ુરુ એઔ અફા ષ્ડી ઉય ફાત્ઔાય ઔયે ચ,ે યછયેછ 

આલા અવાંખ્મ ફત્ઔાય થામ ચ ેએ શઔીઔત ચ;ે યન્તુ એભાાં વભમવય પ્રખટ થઈ બખલાને 

ઔઈ ષ્ડીને ફઙાલી રીધી શમ એલી ગટના અદ્યાી નોંધાઈ નથી. એથી ઉરટુાં, ફાત્ઔાયન 
બખ ફનનાય ષ્ડીને ત એથી ફાઔ ણ છન્ભે – એ ત બમાંઔય યીણાભ ઔશેલામ; ઔાયણ 

ઔે એભાાં ેરા નીદય, નીફથ, ભાવુભ ળીળુન ળ લાાંઔ ? ભાટ ે છ, યવેર ઔશે ચ ે ઔે જો 

ફાત્ઔાય ઔે વમબીઙાયથી ણ ફાઔ છન્ભી ળઔતાાં શમ ત એન અથથ એ છ થામ ઔે 
બખલાન ફાત્ઔાય–વમબીઙાયન ટઔેેદાય ચ.ે અને લી ઈશ્વયની અદારત ત ભાનલ–

અદારત ઔયતાાંમ લધુ યેઢીમા વભજામ ચ.ે ઔેટરાઔ અયાધીને ત વજા ચઔે ફીજા છન્ભ ે

થામ. એભાાં ફીઙાયા અયાધન બખ ફનનાય નીદયને ળુાં લતય ભળ્ુાં ?  
[121 ]  ‘ઈશ્વય શ્રદ્ધા ઔે અનુબલન છ લીમ ચ,ે એને પ્રમખળાાભાાં પ્રખટાલી 

ળઔામ નશીં’ એલી ણ એઔ દરીર ઔયલાભાાં આલે ચ.ે અશીં ણ લત પ્રશ્ન એ છ ઔયી 

ળઔામ ઔે ‘એલુાં ળા ભાટ ે?’ ણ એન ઔઈ છલાફ છ નથી, એ ત ળાષ્ડ તથા ખુરુએ 
સ્લાથથલળ ઔે અજ્ઞાનલળ ઢાલેર ટ ાઠ ચ ે અને ઙેરા એ લખય વભજ્મે–લીઙામ ે
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પખાવમે જામ ચ.ે ણ અત્રે એ પ્રશ્ન એઔ ઔય યાકી, ફીી દરીર ઔયીએ; બુતપ્રેત, ડાઔીની–

ળાઔીની, ભેરડીભાતા છલેાાં ભેરાાં–બમાનઔ દેલદેલી એ ફધાાં ણ આછ મુંત વમક્તીખત 
અનુબલના છ લીમ યષ્ણાાં ચ,ે વાક્ષાત્ ઈન્દ્રીમખઙય થમાાં નથી, તેભ છ ક્માાંમ 

પ્રમખળાાભાાં બુત પ્રખટાવમુાં શમ એલુાં લીજ્ઞાનના ઈતીશાવભાાં નોંધામુાં નથી. ત એથી એભ 

છ ભાનલુાં ડ ેઔે બુતપ્રેત ણ અપય અસ્તીત્લ ધયાલે છ ચ;ે યન્તુ તે ઈન્દ્રીમગ્રાષ્ણ થામ નશીં; 
એ શ્રદ્ધાન લીમ ચ.ે આભ, આ લીવભી વદીના અાંત બાખેમ, આણે બુતબુલા, ભેરડી ઔે 

ઔારબૈયલ છલેાાં બમાનઔ દેલદેલી તથા ભન્ત્રતન્ત્રાદીભાાં ણ ભાનલુાં ડ ેઅને ત ચી બુત 

અન ેબખલાનભાાં ળ પયઔ ? લી, બખલાનન અનુબલ ઔયનાયાની વાંખ્મા ત પ્રભાણભાાં ગણી 
ચી ચ,ે જ્માયે અવાંખ્મ અબણ ડળી, નફા ભનની ષ્ડી તથા આદીલાવી 

આછમે બુતપ્રેતન છથ્થાફાંધ અનુબલ ઔયી યષ્ણા ચ;ે ત્માયે શ્રદ્ધાુની દરીર ભુછફ લધુ 

શ્રદ્ધમે ળુાં ? બુત ઔે બખલાન ? 
[122 ]  ભને ત એઔ ભુબુત પ્રશ્ન છ શમ્ભેળાાં  વતાલે ચે અને તે એ 

ઔે ઔભથ ,  વાયાાં  ઔે કટાાં  ઔયાલે ચે છ ઔણ ? એભ બાયુલથઔ ઔશેલામ ચે તે  
‘ઈશ્વયની ઈચ્ચા લીના એઔ ાાંદડુાંમ પયપયી ળઔતુાં  નથી, ’  ત ચી ભનુષ્મ ઈશ્વયની 

ઈચ્ચા લીરુદ્ધના ઔભથ  ઔયી છ ઔેલી યી તે ળઔે ? અને તદનુવાય જો ઈશ્વય છ તભાભ 

ઔભય ઔયાલત શમ ત એ અભુઔ ભનુષ્મ ાવે  બુાંડા ઔુઔભથ ઔયાલે ચે છ ળા ભાટે ? 
જો ઔયાલત શમ ત એલા દુષ્ટતાપ્રેયઔ ઈશ્વયને વત્મમ્, ળીલમ્, વુન્દયમ્ ઔશી છ 

ઔેલી યીતે ળઔામ ? આના છલાફભાાં  ખઈ વદીના ઔે તે ુ લેના અભુઔ શ્ચીભી 

ઙીન્તઔએ ‘ફ્રી લીર’ (ભુક્ત ઈચ્ચા)ન વીદ્ધાન્ત પ્રસ્તુત ઔમય ચે,  છ ે ભુછફ ઈશ્વયે 
ભનુષ્મને વીથને ચી સ્લતાંત્રતા ફક્ષી દીધી ઔે ,  ‘તાયી ઈચ્ચા ભુછફનાાં  ઔભય 

ઔયલાની તને વમ્ુણથ ચુટ યશેળે  !  અરફત્ત, ચી એ ફાફત છલાફ ભાાંખલાભાાં  

આલળે અને વજા ણ અઙુઔ ઔયલાભાાં  આલળે . ’ આલી મછના ત ફશુ દુષ્ટ, કુ્રય 
તથા ફેલઔુપ ઔશેલામ. એઔ દાકરાથી આ તાયણને સ્ષ્ટ ઔયીએ.  

[123 ]  લીશ્વનુાં  વાંઙારન ઔેલ ફના વીદ્ધાન્ત ય છ થામ ચે,  એ છ 

યીતે ભાનલ–વાંવાયની ખતીલીધી ણ ભુખ્મત્લે ફના વીદ્ધાન્તને આધાયે ઙારે 
ચે.  અત્રે ‘ભુખ્મત્લે’ ળબ્દપ્રમખ ત એટરા ભાટે ઔે ભનુષ્મ ફુદ્ધીળાી પ્રાણી ચે 

અને લી તે દમા–ઔરુણા છલેી  રાખણી ણ ધયાલે ચે,  એથી ગણીલાય અશીં 

નીફથનુાં  ણ યક્ષણ થામ અથલા ત તેને ન્મામ ભે. અત્રે એમ નોંધલુાં  ગટે ઔે  
ભાનલવન્દબે ‘ફ’ ળબ્દભાાં  ધનફ તથા ફુદ્ધીફન અથથ ણ વભાલીષ્ટ ચે.  
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ફીી ફાછુ પ્રઔૃતી અન્ધ તથા રાખણીશીન એલી અપય વમલસ્થા ચે,  છભેાાં  ફ 

એટરે ઔેલ બોતીઔ ફ છ લીછમી નીલડે ચે.  ત્માાં  ભાનલઔૃત ીલનભુલ્મ મા 
નીતીભુલ્મનુાં  ઔઈ છ સ્થાન નથી. દા .ત. , ઔઈ નદીભાાં  ગડાુય ગુગલાતાાં  શમ, ત 

એભાાં ઙયરુાંટાયા ણ તણાઈ જામ અને વન્ત–ભશાત્ભા ણ તણાઈ છ જામ. શા,  

છનેે તયતાાં  આલડતુાં  શમ તે ફઙે ,  ણ એ ત ફન છ વીદ્ધાન્ત થમ – 
પ્રલાશના લેખન વાભન ઔયલાનુાં  ફ. તદનુવાય એભ ફને ઔે ઙયરુાંટાયા ફઙી 

જામ અને વન્ત–ભશાત્ભા ડુફી ભયે !  

[124 ]  આ લીયાટ બ્રષ્ઢાાંડભાાં  એલાાં  અનેઔ યશસ્મ ની:ળાંઔ ચે છ ઔે છ ે
શી લીજ્ઞાન ઉઔેરી ળક્મુાં  નથી.  ‘ભીસ્ટયીજ નટ મટ વલ્વડ ફામ વામન્વ’ એલા 

અનેઔ રેક પ્રખટ્યા અને પ્રખટે ચે; છભેાાં  રેભીન્ગ્જની આત્ભશત્મા,  ક્ષીના 

સ્થાન્તય, ઔે ફમ્મુથડા ટરામએાંખર છલેાાં  ાથીલ યશસ્મ ણ વભાલીષ્ટ શમ ચે 
અને લીજ્ઞાન શલે ધીભે ધીભે આ યશસ્મ ઉઔેરી ણ યષુ્ણાં  ચે.  યન્તુ અભુઔ અજ્ઞાત 

યશસ્મ લીજ્ઞાને નથી ઉઔેલ્માાં ; એટરા ભાત્રથી તે આધ્માત્ભીઔ નથી ફની છતાાં ,  મા 
ત એથી ઔાાંઈ આત્ભા–યભાત્ભાનુાં  અસ્તીત્લ આઆ વીદ્ધ ણ નથી થઈ છતુાં .  

એ છ પ્રભાણે  પ્રાઙીન ઋીભુનીએ તાની દી વમ દૃષ્ટીથી આ યશસ્મ ાભી 

રીધેરાાં ,  એભ ણ ભાની રેલાની છરુય નથી. તેભના ઔાની વાેક્ષતા ભુછફ એ 
ભશાત્ભાની વીદ્ધીને આણે અલશ્મ ફીયદાલીએ ! યન્તુ છેને ૃથ્લી  

તાની ધયીની તથા વુમથની આવાવ પયે ચે;  વુમથ  એઔ તાય ચે અને ઙન્દ્ર 

ઉગ્રશ ચે; નલ ઔે દવ ગ્રશભાાંન છ એઔ ૃથ્લીગ્રશ ચે લખે યેની વાભાન્મ 
જાણઔાયી ણ નશતી ; તે દીવમ દૃષ્ટીથી લીજ્ઞાનનાાં  ખુઢ યશસ્મ જાણતા એભ 

ભાની રે લુાં  એ લધુ ડત બક્તીબાલ ચે.  

[125 ]  ૃથ્લીન વમાવ 12,800 ઔી.ભી . ચે.  આ વમાવના એઔ ચેડાને  
આણે ‘અ’ અને ફીજાને ‘ફ’ ઔશીએ. શલે છ ેદીલવે  ઙન્દ્ર ૃથ્લીના ‘અ’ ચેડાની 

નીઔ શમ તે દીલવે ‘ફ’ ચેડા ઔયતાાં ,  સ્લાબાલીઔ છ ચા અાંતય ભુછફ, ‘અ’ 

ચેડા ય તેના ખુરુત્લાઔથણનુાં  ફ લધાયે શમ ચે.  યન્તુ ઙન્દ્ર જ્માયે ૃ થ્લીના 
ખુરુત્લાઔથણના ઔાટકુણે આલે ચે; ત્માયે ૃ થ્લીનુાં  ખુરુત્લાઔથણ નીષ્ક્રીમ થઈ જામ 

ચે.  યીણાભે  બયતી રાલનારુાં  તપાલતી ફ–ટાઈડર પવથ ઉત્ન્ન થામ ચે; છ ે

વભુદ્રભાાં  બયતી રાલે ચે.  વભુદ્ર વીલામ અન્મ ઔઈ છાળમભાાં  બયતી ઙઢતી છ 
નથી ; ઔાયણ ઔે નાના છવભુશ ભાટે ટાઈડર પવથ ઉત્ન્ન થઈ ળઔે છ નશીં. 
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એથી ભાનલદેશભાાં  યશેરા છતત્લને ઙન્દ્ર ઔે વુમથ નુાં  ખુરુત્લાઔથણ રેળ ભાત્ર અવય 

ઔયી ળઔતુાં  નથી. . .  
જ્મતીળાષ્ડ ગણા છ પ્રાઙીન ઔાભાાં  ગડામુાં  શતુાં  અને તે લકતના 

કખલીદ્ ઋી આછની વયકાભણીભાાં  ત ગણા અજ્ઞાન શતા; ઔાયણ ઔે 

તેએ વુમથ તથા ઙન્દ્ર ફન્નેને ગ્રશ ભાન્મા ; છ ેલાસ્તલભાાં  અનુક્રભે  એઔ તાય અને 
ફીજો ઉગ્રશ ચે.  ૃ થ્લી વુમથની આવાવ તથા તાની ધયી પયતે પયે ચે અને તે 

ણ એઔ ગ્રશ ચે એમ તે ફીરઔુર નશતા જાણતા; પક્ત ાાંઙ છ ગ્રશને 

કતા : ભાંખ, ફુધ, ખુરુ, ળુક્ર અને ળની.  એ ઉયાાંત છ ે યાશુ  અને ઔેતુ 
નાભના ગ્રશ તે ખણાલે ચે એ શઔીઔતે ચેદ ફીન્દુ ચે.  જ્મતીભાાં  મુ યેનવ, 

નેચ્મુન ઔે  પ્રુટન ઉલ્લેક વુધ્ધાાં  નથી. અને શલે ત કખલીદ એઔ દવભાાં 

ગ્રશની (છભાઈની નશીં !) ળક્મતામ ઙીંધી યષ્ણા ચે એનુાં  ળુાં  ? ટુાંઔભાાં ,  
જ્મતીળાષ્ડન ભુ ામ છ નીયાધાય, અવત્મ ચે.  

[126 ] ઔભથન વીદ્ધાન્ત ઔેલ અવત્મ, ભ્રાભઔ, ફેશુદ ઉયાન્ત 
લીવાંખત, લીનાળઔ ચે એ જાણલુાં  જોઈએ.. આ વીદ્ધાન્તના પ્રલતથઔ પ્રાઙીન 

ધભથખુરુ તથા એભના વભથથઔ અનુમામી.. .  તાનાાં  લખીમ શીત ભાટે ુયા 

જાગ્રત શતા. તે વભાછના વલયચ્ઙ લખથના પ્રતીનીધી શતા.  ળાવઔ તથા 
ળાવઔલખથના પ્રત્મક્ષ મા યક્ષરુભાાં ,  તે વશમખી અને વાથીદાય શતા. 

ઔઈ ણ બખે દુ :કીત–ીડીત–ળીત રઔને ળાન્ત, નીષ્ક્રીમ, આત્ભવન્તી. . .  

પ્રાયબ્ધલાદી યાકલાન અને તેભની દુદથળા ભાટે છલાફદાય ળાવઔ, ધનીઔ, 
ધભાથઙામય લીરુદ્ધ ફખાલત ઔયતા યઔલાન ાઔ ઈયાદ ધયાલતા લીઙાયઔએ 

ઔભથન વીદ્ધાન્ત યચ્મ અને ઉજાલી ઔાઢેરા દૃષ્ટાાંત લડે. . .  તેને  દૃઢભુર તથા 

વમાઔ ઔયી દીધ.  
[127 ]  આત્ભા છલેી ઔઈ સ્લતન્ત્ર ઙીછ ચે છ નશીં, એ લીજ્ઞાનવીદ્ધ 

વત્મ ચે.  અયે, આછથી ફે અઢી શજાય લથ ુ લે ભશી ઙાલાથ ઔે  ઔષુ્ણાં  શતુાં  ઔે ,  છુદા 

છુદા બોતીઔ દાથયના વાંમછનથી ઙૈતન્મ આલે ચે; ફાઔી આત્ભા છલુેાં  ઔઈ 
અરખ તત્ત્લ નથી. ભાનલવીથત મન્ત્ર જોઈએ, ત આ લાત વશેરાઈથી વભજામ. 

અનેઔ દાથથ–દ્રવમ જોડાતાાં ,  મન્ત્ર ખતી ઔયલા રાખે  ચે; છભેાનુાં  એઔાદ ફખડે 

તમ તે ફન્ધ–ભૃત ! ચતાાં  વાભાન્મ તઔથફુદ્ધીના અબાલે રઔ દરીર ઔયે ચે ઔે ,  
ભૃત્મુ ચી દેશ ત તેલ ને તેલ છ યશે ચે,  ચતાાં  શવતુાં –યભતુાં  એ યભઔડુાં ઔેભ 
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છડ થઈ જામ ચે ? અયે બાઈ, ધભધભાટ ઙારતી ભટયવામઔરન એઔ પ્રખ 

ઉડી જામ તમ તે ઉબી યશી જામ ચે – છડ થઈ જામ ચે; ફાઔી ત તે  આકી છ 
એલી ને એલી શમ ચે.  નલ પ્રખ નાક એટરે લી ુન: ઙારુ ! તેભ આછ ે

ભાનલઅાંખનાાં  ણ પ્રત્માયણ થામ ચે અને ભૃત પ્રાણીને વીલન ઔયલાના વપ 

પ્રમખ ણ થામ ચે;  ઔુદયત ઔયતાાં  ભનુષ્મ લધુ ફુદ્ધીળાી ચે અને ઔદાઙ 
ળક્તીળાી ણ.  

[128 ]  એઔ ભૃતદેશભાાંથી આત્ભા નીઔે ને ચી ળધત ળધત 

ઔઈઔ તાી ખબથલતી ભાદાના મનીભાખથ દ્વાયા એના ખબાથળમભાાં  પ્રલેળી જામ ને 
ત્માાં  ખબથભાાં  તાનુાં  સ્થાન છભાલી દે ? ળા ભાટે બાઈ ? એને ઔણ એલ શુઔભ 

પયભાલે ? અને એ ફધુાં  નક્કીમ ઔણ ઔયે ? આલા તઔથ ને ,  નીદળથન દ્વાયા 

આયણની પ્રક્રીમા ઔશેલામ; અથાથત્ એઔ ઉદાશયણ ળધી ઔાઢી , ચી ફીી 
વમલસ્થા ઉય એનુાં  આયણ ઔયલુાં .  આણે પ્રઔૃતીના અન્ધ, નીશેતુઔ વાંઙરન 

ઉય વશેતુઔ એલી ભાનલીમ વમલસ્થાનુાં  આયણ ઔયીએ ચીએ.  
[129 ]  ખીતાભાાં  તભખુણી ભાણવનુાં છ ે લણથન આેરુાં  ચે એ બાયતીમ 

પ્રજાછનને આફાદ ફાંધફેવ તુાં  થામ ચે.  વલાથથાથન્ લીયીતાન્, અથાથત્ છનેા ફધાાં  

છ ઔાભ અલાાં–ઉંધાાં  શમ તે તભખુણી . આભ આણે તભખુણી પ્રજા ચીએ અને 
કયી કુફીની લાત ત લી એ ઔે ફાયે ભાવ ને ફત્રીવે ગડી વત્ત્લખુણનાાં  સ્તત્ર 

રરઔાયનાય અધ્માત્ભ ુરુ અને એભના બક્ત છ વોથી લધુ તભખુણી પ્રલૃત્તી  

આઙયે ચે : ફાઔી ભાણવ ભાટે યશેઠાણ તથા વાંડાવની જ્માાં  તીવ્રતભ તાંખી ચે,  
ત્માાં  બખલાન ભાટે ઔઈ ભન્દીય ફાાં ધે . . .? એ છ ન્મામે ,  પ્રસ્તુત ખાભનુાં  

ઔભરાચ્ચાદીત અચ્ચદ વયલય વુઔાઈ ખમુાં  શતુાં ,  જ્માયે આશ્રભ પાલ્મપુલ્મ શત. 

‘શ્રભ’ ગટ્ય અને ‘આશ્રભ’ લધ્મા , ત્માયથી છ આ દેળન ળતભુક લીનીાત 
આયમ્બામ ચે,   શલે ઔઈ આળા નથી !  

[130 ] 19ભી–20ભી વદીન ખા વત્મળધનન,  ભાનલજાત ભાટે 

પ્રાઔૃતીઔ, બોતીઔ વત્મ પ્રખટ ઔયનાય એઔ અદ્બુત અને વભથથ ‘વત્મમુખ’ રુે 
આલી ખમ.  આણી આ ૃ થ્લી છ વભગ્ર લીશ્વનુાં  ઔેન્દ્ર ચે અને અકીર બ્રષ્ઢાાંડ 

ભાનલીના રાબાથે છ તેની આવાવ નીયન્તય ભ્રભણ ઔયી,  આણી વેલા ફજાલે 

ચે.  ઈશ્વયે શેતુુલથઔ છ આલુાં આમછન ઔમુું  ચે.  ( intel l igent design )એલા 
વદી ુયાણા ખ્મારને ,  એલી ધભથદત્ત ભાન્મતાને  ઔયનીક્વ અને ખેરેરીમએ 
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છુઠી ઠયાલી ,  બોંમબેખી ઔયી નાકેરી . અને ચી ભાણવ જાતે એ અણખભતુાં વત્મ 

શી ત ભાાંડ ભાાંડ સ્લીઔાયલા ભાાંડેરુાં  ઔે  ૃથ્લી ત એઔ વાભાન્મ ગ્રશ ચે,  તેમ વાલ 
વાભાન્મ, અફજોના અફજો તાયઔીંડ લચ્ઙે વાલ નખણ્મ એલા છ એઔ તાયા વુમથ  

પયતે તે ભ્રભણ ઔયે ચે – એ વત્મ ઙે ન ઙે ,  ત્માાં  ત ડાલીને  ફીજો છનઈલઢ 

પ્રશાય ઔમય ઔે ,  ભાણવ ઔઈ દી વમ શેતુવયનુાં  દૈલી વછ થન છ નથી.  એ ત ઙક્કવ 
લાનયજાતીભાાંથી સ્લફે અને પ્રઙાંડ ુરુાથથથી ઉત્ક્રાન્ત થઈ લતથભાનરુ ધાયણ 

ઔયનાય એઔ પ્રાણી ભાત્ર ચે,  ફીજા પ્રાણી છલુેાં  છ ! આ વૃષ્ટીના વમ્રાટને સ્થાને 

ઔઈ ઈશ્વયે એની વશેતુઔ નીભણઔ ઔયી છ નથી; એણે ત પ્રાણી ભાત્રની 
પ્રજાતીને રાખુ ડતા વાભાન્મ વીદ્ધાન્તને લળ, અસ્તીત્લ ભાટેના વાંગથ દ્વાયા 

તાનુાં  ફુદ્ધીફ લીઔવાવમુાં  ચે.  લાનય–અલસ્થાથી છ તે ફે  ખ ઉય ટટ્ટાય 

ઙારત થઈ ખમેર,  છ ે એઔ ભટ ુરુાથથ શત,  અને એથીમ ભટી  વીદ્ધી ત 
લી એ શતી ઔે તેણે ાાંઙ આાંખીભાાંથી એઔ છુદી જાતની આાંખી અથાથત્ 

અાંખુઠ લીઔવાવમ, જોઔે એનાાં  એાંધાણ ણ તે લાનય–અલસ્થા દયભીમાન છ પ્રાપ્ત 
ઔયી ઙુક્મ શત. ફવ આ છ એના વમ્રાટણાનુાં  યશસ્મ !  

આ બ્રષ્ઢાાંડના તભાભ દાથય, છડ, ઙેતન વશીત એના તાના ખુણધભથ 

અનુવાય, સ્લમભેલ છ ખતી ઔયે ચે.  એ વશછ તથા ામાના ખુણધભથ છ 
(propert ies of matter ) તે તે દાથથને  એનુાં  અરખ અસ્તીત્લ ફક્ષે ચે.  એભાાં  

ચી ઔઈ ધક્ક ભાયનાય સ્લતાંત્ર તથા ભશાવભથથ ળક્તી ઔે  તત્ત્લની આલશ્મક્તા 

ઉદ્બલતી છ નથી. ળીક્ષીત ઔે  અળીક્ષીત એલા વાભાન્મ ભાણવની એ ભાનવીઔ 
ભમાથદા ચે ઔે ,  છડ દાથથ સ્લમભેલ ખતી ઔયી ળઔત નથી, એને ધક્ક ભાયનાય 

ઔઈ ફ જોઈએ – આ વત્મ તે વશેરાઈથી વભી ળઔે  ચે; યન્તુ  ખતીભાન 

દાથથ  એની જાતે (સ્લમભેલ) સ્થીય થઈ ળઔત નથી, થાંબી ળઔત નથી, એ 
અનન્તઔા વુધી ખતી ઔમાથ  છ ઔયે – એ વત્મ ભાણવ વશેરાઈથી વભી ળઔત 

નથી. ઔાયણ ઔે આણી ાથીલ દુનીમાભાાં  એલ અનુબલ ઔે પ્રમખ વાક્ષાત્ નથી. 

એનુાં  ઔાયણ લી એ ચે ઔે ૃથ્લીટે ગથણ, શલાન અલયધ લખે યે  યીફ 
ખતીભાન દાથથને થાંબાલી દે ચે.  યન્તુ આલુાં ઔઈ એઔાદ ફ ણ અનન્ત 

અલઔાળભાાં  પ્રલતથભાન નથી, અને એથી છ ુયાાં  ણા ાાં ઙ અફછ લય થમાાં ,  આ 

ૃથ્લીન ખ અલીયાભ ખતી ઔયત છ યષ્ણ ચે.  એ છ ન્મામે અલઔાળભાાં  અન્મ 
અફજોના અફજો ીંડ અલીયાભ ગુભી યષ્ણા ચે.  આ ફધી વાલેવાલ અથથશીન,  
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શેતુલીશીન ગટભા જો વભી ળઔ ત છ વભજામ ઔે આને ઔઈ ઙરાલણશાય 

નથી અને જો ચે ત તે વલથળક્તીભાન, વલથજ્ઞ, યભ  ફુદ્ધીભાન, ઔલ્માણઔાયી, 
લીઙાયળીર, ળાણાં એલુાં  ઔઈ દૈલી તત્ત્લ ત ના છ શઈ ળઔે.  

ભીત્ર, ભશાલીસ્પટ ઔઈ વલયયી ભશાન દીવમળક્તીએ નથી ઔમય; એ 

ત એલુાં  ફન્મુાં  ઔે ,  ‘આદીભ દ્રવમ’ તાના છ ખુરુત્લાઔથણ–ફે વાંઔઙાતુાં  ખમુાં  
અને વાંઔઙન ઉષ્ણતા ઉત્ન્ન ઔયે ચે,  એ લીજ્ઞાનન નીમભ ચે.  તદનુવાય પ્રઙાંડ 

ઉષ્ણતાથી એ દ્રવમયાળી પાટી ડ્ય; છથેી અવાંખ્મ ીંડ (ટુઔડા)  અલઔાળભાાં  

પાં ખામા. શલે એ ખાની ખતીને યઔનારુાં  ફ ત અનન્ત અલઔાળભાાં  ચે છ 
નશીં, એથી ઉમુથક્ત પાં ખાતી ખતીભાાં  આલેરા એ ીન્ડ આછમથન્ત આળયે 

ાંદયેઔ અફછ લયથી નીયન્તય ખતી ઔમાથ  છ ઔયે ચે.  શભણાાં  છ લીજ્ઞાનીએ 

ભશાલીસ્પટન પ્રમખ (એની નાનઔડી પ્રતીઔૃતી યઙીને) વપતાુલથઔ ઔયી ણ 
ફતાવમ. આ બ્રષ્ઢાાંડની યઙના જો મથાથથ વભજો, ત ચી ઔઈ વછ થનશાયની 

અનીલામથતાની ભ્રભણા તભાયા ીજ્ઞાવુ ઙીત્તભાાંથી નાફુદ થઈ છળે . આદીભ દ્રવમ 
છ ે ડાઔથ  ભેટય શતુાં  એન સ્પટ થમેર. શલે માદ યાકજો ઔે આ બ્રષ્ઢાાંડને આભ 

ખતીભાાં  રાલનાય ફ તે ેર ભશાલીસ્પટ છ ચે.  

ભાનલીના ઙીત્તભાાં  ઈશ્વયની ઔલ્ના છન્ભલાનુાં  ભુ ઔાયણ ત, તેની 
આદીભ અજ્ઞાન અલસ્થાન એલ અનુબલ ચે ઔે એની ભમાથદીત દુન્મલી વમલસ્થા,  

છલેી ઔે ઔુટુમ્ફ, ગય, ખાભડાાં ,  ટી ઈત્માદીભાાં  ઔઈ ભુકી, ઙરાલણશાય અઙુઔ 

યશેત, છ ે સ્લાબાલીઔ છ વોથી લધુ ળક્તીભાન તથા પ્રબાલળાી શમ. દા.ત. ,  
ટીન લડ ખાભડાન ઠાઔય મા ભટા ગ્રાભવભુશન યાજા, ત ગયભાાં  ઔુટુમ્ફન 

લડ લખે યે .  ફટરાથ ન્ડ યવેર ઔશે ચે ઔે ,  ઈશ્વયની ઔલ્ના યાજાને જોઈને ઉદ્બલી ચે.  

એ ધાયણા વત્મ છ ચે; ઔાયણ ઔે ઈશ્વય પ્રત્મેના આણા તભાભ વમલશાય – 
વમાાય યાજા પ્રત્મેના પ્રજાના અબીખભ છલેા છ ફયાફય ચે.  

 
♦ 

અનુક્રમણીકા 
 

  



http://govindmaru.wordpress.com      78 

 

07 
પ્રકૃતી 

[131 ]  પ્રઔૃતીભાાં છડ–ઙેતનાના ઔઈ બેદ નથી. ઔુદયત ભશાત્ભાનામ આત્ભાને 

નશીં; ઔેલ દેશને છ પ્રભાણે ચ.ે વીલની ઉત્ત્તી એ યભાત્ભાની રીરા નથી; યન્તુ 

પ્રઔૃતીન એઔ અઔસ્ભાત ભાત્ર ચ ેઅને અકીર બ્રષ્ઢાાંડભાાં ઈશ્વય છલેા ઔઈ યભ વાભથ્મથલાન 
ને વબાન તTત્લનુાં અસ્તીત્લ નથી અને તેનુાં વાંઙારન ણ નથી. ફીી ફાછુ ઔઈ અઔ 

ઔાયણવય પ્રઔૃતીને ઙૈતન્મ પ્રતી વકત ળત્રુલટ ચ.ે એથી છ ીલન અને પ્રઔૃતી લચ્ઙે નીયન્તય 

તીવ્ર વાંગથ ઙાલ્મા ઔયે ચ.ે વાંસ્ઔૃતી એટરે છ ભાનલીનુાં પ્રઔૃતી વાભેનુાં મુદ્ધ. શા, એમ વત્મ છ 
ચ ેઔે એ પ્રઔૃતીની છ ઔેટરીઔ ખતીલીધી આણા અસ્તીત્લન આધાયસ્તાંબ ચ.ે તેભ ચતાાં 

એમ સ્લીઔાયલુાં છ યષુ્ણાં ઔે વીલન ઉદ્બલ એ પ્રઔૃતીનુાં ઔતૃથત્લ નથી, એ ઔેલ તેના અન્ધ 

વાંઙારનનુાં અનામાવ અને અેક્ષીત એલુાં યીણાભ ચ.ે ભાટ ેછ પ્રઔૃતી વીલ પ્રતી ફશુધા 
બમાંઔય, કુ્રય, રાખણીશીન તથા ભાયઔ વમલશાય છ દાકલે ચ.ે પ્રાઙીન ગ્રીઔ પીરવુપ 

એીક્મુયવ ઔશે ચ ે તેભ, આણે પ્રઔૃતીનાાં રાડરાાં વાંતાન નથી. ભાનલી એ ઔુદયતનુાં ઔે 
ઈશ્વયનુાં એઔ લીળીષ્ટ તથા ભોંગેરુાં  વછ થન ચ ેએભ ભાની યાઙલુાં એ ઔેલ ભ્રભણા ચ.ે પ્રઔૃતીને 

આણા પ્રતી ઔઈ આત્ભીમતા નથી, ક્ષાત નથી ઔે આણા ીલનભયણની ઔઈ 

છલાફદાયી એ સ્લીઔાયતી ણ નથી. પ્રઔૃતી ઔેલ અન્ધ તથા આડધેડ એલુાં એઔ લીયાટ 
યીફ ચ,ે છનેી વભક્ષ ભાનલીનુાં ઔઈ ભુલ્મ નથી. વીલ ઔે ભાનલ મા ભશાભાનલ કાતય 

ણ ઔુદયત એના અન્ધ ઔાનુનભાાં યછભાત્રેમ પેયપાય ઔયલા તત્ય નથી, તે એલુાં ઔયતી છ 

નથી. અને વબાન વાંઙારઔ તત્ત્લ અથાથત્ યભાત્ભા છલુે ત ઔળુાં ચ ેછ નશીં. એભ આણે 
વાલેવાલ નીયાધાય ચીએ, એઔરલામા તથા તયચડામેરા ચીએ. આથી ઈશ્વયની લાત 

ઔયનાયા મા એભાાં કયેકયી શ્રદ્ધા વેલતા અણવભછુ ભાણવને શુાં ુચુ ાં ચુ ાં ઔે તભાય યભાત્ભા 

આટર ફેશદ કુ્રય તથા ત્રાવલાદી ળા ભાટ ે? એને તભાયા પ્રતી રેળ ભાત્ર ઔરુણા છ નશીં 
એમ ઔેલુાં ? લૃદ્ધાલસ્થા તથા ભૃત્મુની વભગ્ર આત્તી, બમાંઔય ીડારુ એલી અનીલામથ ગટના 

ફાફતે શુાં તભને આ પ્રશ્ન ુચુ ાં ચુ. ફીરાડી ઉંદયન ળીઔાય ઔયે ચ ેતેભ, તભાય બખલાન ઔેભ 

પ્રાણીને નીદથમ યીતે યીફાલી યીફાલીને છ ભાયે ચ ે? ળુાં તે યીડનન આનન્દ ભાણનાય 
વેડીસ્ટ ચ ે? ભયણને અનીલામથ ખણીએ ત ણ એ ભાટ ેીડાઔાયી ને માતનાબયી લૃદ્ધાલસ્થા 

ળુાં અનીલામથ ચ ે? અને શમ ત એ ળા ભાટ ે? વલથળક્તીભાન તથા યભઔૃાુ–દમાુ એલ 

યભેશ્વય ળુાં એલી વય વમલસ્થા ન ઔયી ળક્મ ઔે ઙક્કવ ઉંભય થામ એટરે પ્રાણી ઙક્કવ 



http://govindmaru.wordpress.com      79 

 

દીલવે ભયણળયણ થઈ જામ ? એ ભાટ ે ુલથમાતના અનીલામથ કયી ? ફુદ્ધીળાી અને 

લીઙાયળીર ભાનલી ઔેલી વયવ, શીતઔાયી વમલસ્થા ખઠલી ળઔે ચ ે ! દા.ત., વાઠભે લ ે
નીલૃત્તી એટરે ફવ, નીલૃત્તી છ, ચી એઔ દીલવ ણ આગાચ નશીં. લી એભાાં 

વમ્ફન્ધીત વમક્તીની ઈચ્ચાને ણ ઙક્કવ ઔીસ્વાભાાં ધ્માનભાાં રેલામ. નીલૃત્તી ુલે, 

નઔયીમાતને યીફાલલ એલ ઔઈ નીમભ ભાનલીમ વાંસ્થાભાાં ક્માાંમ નથી. ફરઔે લીદામભાન 
અામ. ત્માયે ળુાં ઔશેલાતા ઔૃાુ બખલાનભાાં એટરીમ ફુદ્ધીળક્તી નશીં ? 

[132 ] અલ્ફુદ્ધી ભનુષ્મે, લીળેત: આણા અજ્ઞાન ુલથજોએ પ્રઔૃતીના 

ઔામથઔાયણ ન્મામને ઉરટાલી નાખ્મ અને એભાાં શેતુનુાં આયણ ઔમુું : દા.ત., લયવાદ ડ ેચ,ે 
એથી લનસ્તી, અનાછ મા ગાવ ઉખે ચ,ે ભતરફ ઔે તે ઉખી ળઔે ચ.ે પ્રસ્તુત લનસ્તી લી 

ગણાાં વીલન આશાય ચ.ે ભાણવે એની અલ્ ફુદ્ધી લડ ે પ્રઔૃતીભાાં શેતુનુાં આયણ ઔમુું 

એટરુાં છ નશીં; યન્તુ એને લી દીવમ ઔે ઈશ્વયીમ શેતુ ભાની રીધ. વત્મ, પ્રાઔૃતીઔ શઔીઔત 
ત એ ચ ે ઔે, લનસ્તી ઉખાડલા ઔે અભુઔ વીલ અને ભનુષ્મને ીલાડલા ભાટ ે લયવાદ 

લયવત છ નથી. ભનુષ્મ વશીત ાથીલ પ્રાણીને ીલાડી યાકલાન પ્રઔૃતીન ઔઈ શેતુ 
નથી, એલી ઔઈ છલાફદાયીથી તે ક્રીમા ઔે ખતી ઔયતી ણ નથી. એની અભુઔ પ્રક્રીમાથી 

પ્રાણી ીલી ળઔે, ત ફીી અભુઔ પ્રઔીમાથી લી પ્રાણી ભયણળયણ ણ થામ. પ્રઔૃતીને 

એના વાંઙરનનાાં (વાંઙારન નશીં છ) યીણાભની રેળ ભાત્ર યલા ઔે ઙીન્તા ઔદી શતી નથી. 
પ્રઔૃતીનુાં એલુાં વાંઙરન અપય, અન્ધ તથા વમ્ુણથ નીશેતુઔ–નીયેક્ષ છ ચ.ે ભાટ ેછ વભુદ્રભાાં 

ફીનછરુયી લયવાદ ડ,ે જ્માયે ધયતી ઉય દુષ્ઔા શમ ! 

[133 ]  બમાલશ બુઔમ્ થામ, લીનાળઔ લાલાજડાાં આલે મા ત ૃથ્લીથીમ 
અનેઔખણા છ ાંખી એલા ઔઈ ધુભઔેતુને ખુરુન ગ્રશ ખી જામ – આલી પ્રાઔૃતીઔ શનાયત 

વદન્તય વીલ–નીયેક્ષ ચ.ે ઔુદયતને ા–ુણ્મ છલેી ભાનલવીથત લીબાલના વાથે ણ 

નાશલાનીઙલલાનમ રેળભાત્ર વમ્ફન્ધ નથી. ઔુદયતને ભન વન્ત–ાી છલેા ત ળુાં, વીલ–
નીીથલનામ ઔઈ બેદ નથી, તે તાના અન્ધ અને અપય ઔાનુનભાાં ઔદાી ઔળામ નીભીત્ત ે

યછભાત્રેમ ફાાંધચડ ઔયતી નથી. એઔ નક્કય વત્મ છયા લીઙાયુલથઔ વભી ર ઔે, વ વ 

અફછ તાયઔ ધયાલતાાં ુયાાં વ અફછ તાયાલીશ્વ (galaxy) લચ્ઙે આ ૃથ્લી ગ્રશનુાં છ ઔળુાં 
સ્થાન ઔે ભુલ્મ નથી, ત્માાં ભાણવની ત લાત છ ળી ? લાસ્તલભાાં, પ્રઔૃતીનુાં વમલસ્થાતાંત્ર 

ીલનને વએ વ ટઔા વાનુઔુ ફની યશે, એ ુલે છ આ ૃથ્લીટ ે વીલ દાથથ પ્રખટી 

ડ્ય, મા ત ક્માાંઔ અલઔાળભાાંથી આલી ઙડ્ય ! યીણાભે ઔુદયતની અવમલસ્થા તથા 
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અન્ધાધુન્ધી તેણે રાઙાય બાલે વષે્ણ છ ચુટઔ. એભાાં પ્રાથથના ઔે ુણ્મ–ધભથ ફધુાં છ 

તત્વન્દબે ભીથ્મા છ વભછલુાં. 
[134 ]  લૃક્ષ ઔાલાાં, નદીનાાાં વુઔાલી દેલાાં, છ પ્રદુીત ઔયલુાં, શલાભાન 

જેયી ફનાલલુાં, ધુભાડા ચડલા, લવતી ફેશદ લધાયલી, અણમુદ્ધ ભાટ ે વુવજ્જ યશેલુાં, 

અણપ્રમખ ઔયલા, અનાછ–ાણી અને ઉજાથને ફેપાભ લેડપલી – આદી વલથ ભનુષ્મની 
આત્ભગાતી પ્રલૃત્તી ચ.ે એટરુાં છ નશીં, એ આણી લશારી ૃથ્લીભૈમાનાાં ઉદાય, અરોઔીઔ, 

અજોડ અને આણા વલથને ભાટ ેયભ આળીલાથદરુ એલા શયીમાા વીલ ીંડન શત્માય 

ફની અલીઙાયી બાલે લીશયે ચ.ે ત્માયે પ્રાથથના ઔશેલાતા અદૃશ્મ ઈશ્વયની નશીં; આ વાક્ષાત 
ૃથ્લીદેલીની ઔય ! Love Your Mother Earth ! 

 
♦ 

અનુક્રમણીકા 
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08 
ળીજ્ઞાન 

[135 ]  ભાનલી ભાટ ેજ્ઞાનનુાં, ઔેલ જ્ઞાન કાતય ણ, એઔ લીત્ર, વુન્દય ભુલ્મ 

ચ.ે ભાટ ેછ ત ઔશેલામુાં ચ ેઔે : 

ન હી જ્ઞાનેન સદૃશાં પવીત્રમીહ વીદ્યતે । 
લીવભી વદીની વશુ અદ્બુતભાાં યભ અદ્બુત ગટના તે આ ધયતીની ફાય 

વમક્તી ઙન્દ્રની ધયતી ય ઙારી આલી. એ ઉયાન્ત આણા અભાનલ અલઔાળમાનએ 

ળુક્ર, ભાંખ, ળની, ળનીના ઉગ્રશ ટાઈટન આદીની ભુરાઔાતે છઈ, અઔલ્નીમ આશ્ચમથછનઔ 
ભાશીતી ભઔરી આી ચ.ે આણાાં ઙાય–ાાંઙ વુવજ્જ અલઔાળમાન લી વુમથભાાનીમ 

ફશાય તાયાકઙીત છ નશીં; ક્લાવય, લ્વાય અને બ્રેઔ શૉલ્વથી યશસ્મભમ, બવમ–બમાલશ 

એલા અનન્ત અલઔાળની માત્રાએ ઉડી ઙુક્માાં ચ.ે ભાણવ જાણી ળક્મ ચ ે ઔે એઔરી 
આણી છ ખેરેક્વીભાાં વ અફછ તાયઔ ચ,ે એટરુાં છ નશીં; એલી ત ુયી વ અફછ 

ખેરેક્વી (તાયાલીશ્વ) આ બ્રષ્ઢાાંડભાાં પ્રઙાંડ લેખે ધવી યશી ચ,ે એઔભેઔથી દયુ–વુદુય, ન 
જાણે ક્માાં બાખી યશી ચ ે ! ટુાંઔભાાં, અખાઉ ભાનલજાતે સ્લપ્નેમ ન ઔલ્પ્માાં શમ એલાાં એલાાં 

અદ્બુત યશસ્મ આછ ેભાનલી ાભી ઙુક્મ ચ,ે એ લીજ્ઞાનની છ અદ્બુત–અભુલ્મ, ભશાન 

દેન ચ.ે 
આછ,ે ધભે ઔલ્ેરાાં અનેઔાનેઔ ભાનલઔેન્દ્રી ભશત્તા, ખલથ–ખોયલ બાાંખીને બુક્ક 

થઈ ખમાાં ચ ે અને ભાનલીને વત્મજ્ઞાન, બાન થમુાં ચ ે ઔે આ અકીર બ્રષ્ઢાાંડભાાં એનુાં યછ 

ભાત્રેમ, ઔળુાં છ ભુલ્મ ઔે સ્થાન–ભાન નથી. યન્તુ એના ફદરાભાાં કુદ એ જાણલાન આનન્દ 
તથા આ લાભન રાખતા ભાનલીની ઉક્ત લીયાટ વમ્પ્રાપ્તી ળુાં એ ઔાાંઈ નાનીવુની વીદ્ધી ચ ે? 

ભાનલી ફીી ફાછુ એ છ લીજ્ઞાનની વશામથી અનેઔાનેઔ અવાધ્મ યખને નાથી ળક્મ ચ.ે 

ડીએનએ–આયએનએ યકી–ઔડી ળક્મ ચ.ે તાની આમુભમાથદા રાંફાલી ળક્મ ચ ેઅને 
એ છ આમુ દયભીમાન લી ઈશ ૃથ્લીટ ેતે સ્લખથ વીથ અબુતુલથ વુક–વખલડ–લૈબલબમુું 

ીલન ીલી યષ્ણ ચ.ે  

[136]  લીજ્ઞાન ફદનાભ થઈ યષુ્ણાં ચ.ે એનુાં ઔાયણ એ છ ઔે તે યાછઔાયણી 
તેભ છ રશ્ઔયી વયભુકત્માયના શુઔભનુાં ારન ઔયે ચ,ે ળાષ્ડનુાં નીભાથણ ઔયે ચ;ે ત ફીી 

ફાછુ લી તે તભાઔુની અવય ફાફતે ભ્રભ પેરાલી ળઔે ચ ેઅને યાવામણીઔ દ્રવમના લધુ 

ડતા ઉમખથી વજાથઈ યશેરા લીનાળ ય તે ઢાાંઔીચડ ણ ઔયે ચ,ે અને આ ફધુાં લી 
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ૈવાને રબે થામ ચ.ે ભાટ ે લીદ્યાથીને ામાભાાંથી છ એલી ઔેલણી આલી જોઈએ ઔે 

‘લીજ્ઞાન એટરે છ ભાનલલાદ.’ એના લીળે છ ેઆલી–તેલી ખેયવભજો પેરાલલાભાાં આલે ચ ે
એનુાં ઔાયણ એ છ ચ ે ઔે છ ેરઔ લીજ્ઞાનને ફીરઔુર જાણતા છ નથી, એલા રઔ લીજ્ઞાન 

લીળે જાશેયભાાં લધુ ને લધુ ફરે ચ.ે દા.ત., ધભથખુરુ. એનુાં ઔાયણ લી એ ઔે લીજ્ઞાન વજાખ 

ભાનલઙીત્તભાાં છ ેવાંળમ છન્ભાલી યષુ્ણાં ચ ેએનાથી ધભથ બમબીત ચ.ે લીદ્યાથી શી ળાાભાાં 
લીજ્ઞાન ળીકે, એ ુલે છ તેનાાં ઙીત્તભાાં લૈજ્ઞાનીઔ અબીખભ લીરુદ્ધના ુલથગ્રશ ગુવાડી 

દેલાભાાં આવમા શમ ચ.ે ફાઔી ઔેલ તફીફી લીજ્ઞાનન છ દાકર ધ્માનભાાં રેલાભાાં આલે, 

તમ પ્રતીતી થઈ છ જામ ઔે લીજ્ઞાન એટરે અજોડ ભાનલલાદ. તેભ ચતાાં એ વીલામનાાં ણ, 
ભાનલીમ વુકવખલડનાાં અખણીત વાધનને આણે અલખણી ળઔીએ નશીં. 

લીજ્ઞાનના ફે પ્રઔાય ચ ે: (1) જ્ઞાન કાતય જ્ઞાનની પ્રાપ્તી – જ્ઞાનલીસ્તાય અને (2) 

ીલનઉમખી જ્ઞાનની ળધ અને તેન લીનીમખ. પ્રથભ પ્રઔાયન દાકર ચ ે : ઙન્દ્ર ય 
ભાનલીનુાં દાથણ, છ ેઆ વદીની ભાનલીની ભશાનતભ ને વલયત્તભ વીદ્ધી ચ.ે એ ઉયાન્ત 

આણા તાયાલીશ્વભાાં વભાલીષ્ટ તાયઔની વાંખ્માની ખણતયી લખેયે. જ્માયે ફીજો પ્રઔાય ચ ે: 
એન્ટીફામટીઔની ળધ, ઈરેક્ટરનીક્વ મા છનેેટીઔ લીજ્ઞાન. આભાાંન પ્રથભ પ્રઔાય અદ્બુત, 

અછફ અને અભુલ્મ ચ.ે  

[137 ]  વાંળમ ઔયલા લીરુદ્ધ ‘વાંળમાત્ભા લીનશ્મતી’ છલેાાં ઔડઔ પયભાન 
પ્રલતથતાાં શલાને યીણાભે છ ચઔે વભી વદી વુધી વત્મના દયલાજા અડાફીડ ફન્ધ છ 

યષ્ણા. ચી એઔાએઔ તથા અણધામાથ ઉક્ત ધભથના ક્ષેત્રભાાં છ ભ્રભબાંછઔ લીદ્રશ જાખી ઉઠ્ 

: ઔયનીક્વ નાભના એઔ ધભથખુરુને – ાદયીને છ વાંળમ જાગ્મ ઔે આઔાળભાાં જો 
ભાનલજાતના રાબાથે ગડરે, તેછીંડ છડરે એઔ સ્થીય ઙાંદયલ છ શમ, ત ઈટારીના 

આઔાળભાાં તાયઔની છલેી ખઠલણી દેકામ ચ ેએલી ભીવયના આઔાળભાાં ઔેભ નથી ? ૃથ્લીના 

ઉત્તય બાખભાાંથી છ ેતાયા દેકામ ચ ેતે તાયા દક્ષીણ બાખભાાંથી ઔેભ દેકાતા છ નથી ? 
ઙન્દ્ર ઔેભ યછયછ તાનાાં સ્થાન તથા ઔદ ફદરત યશે ચ ે ? વભુદ્રભાાં આખ લધતાાં 

છશાજોન નીઙેન બાખ ઔેભ પ્રથભ અદૃશ્મ થામ ચ ે? આલા પ્રશ્નની શાયભાા ભનભાાં ઉઠતાાં, 

ધભથુસ્તઔએ આેરા છલાફથી એને વાંત થમ નશીં, ફરઔે એને વાંળમ જાગ્મ ઔે 
ધભથગ્રાંથની લાત અવત્મ છ શઈ ળઔે, વત્મ ઔાંઈઔ છુદુાં છ ચ.ે અને તટસ્થ ફની એણે તાયણ 

ઔાઢ્યુાં ઔે આ ૃથ્લી ખાઔાય શલી જોઈએ અને એ છ તાની ધયીની આવાવ ખખ 

ગુભતી શલી જોઈએ. જો એ વત્મ શમ, ત છ ઉયની તભાભ ળાંઔાનુાં વભાધાન ભે... 
અને ઔયનીક્વે ગણા ઔયી ઔે ‘ફાઈફરની લાત કટી ચ;ે ૃથ્લી ખ ચ ેઅને તે એની 
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ગયી પયતે અલીયાભ ઙક્કય ભામાથ ઔયે ચ.ે’ એટરુાં છ નશીં, ‘લીશ્વના ઔેન્દ્રભાાં યશેર વુમથીતા 

તાના આજ્ઞાાંઔીત ફાઔ છલેા અન્મ નાના ીંડને વતત તાની આવાવ પેયવમા ઔયે 
ચ.ે’ આભ, એઔ ધભથખુરુને ધભથલઙનભાાં વાંળમ જાગ્મ અને વત્મ પ્રખટુ્યાં. ઔયનીક્વથી ઙઙથ, 

એટરે ઔે ધભથ અને લીજ્ઞાન એટરે ઔે અવત્મ અને વત્મ લચ્ઙેના ધભથમુદ્ધન આયમ્બ થમ. 

ચી એ છ વભી વદીના ઉત્તયાધથભાાં ઈટારીભાાં ખેરેરીમ ખેરેરી નાભન એઔ મુલાન 
ધાભીઔ ભાન્મતા વાભે ડઔાયરુે પ્રખટ થમ, છણેે ઔયનીક્વની ળધ આખ ઙરાલી. 

તેણે ત લી ઙશ્ભાાંના ઔાઙન ઉમખ ઔયીને, લીશ્વન પ્રથભ ટરેીસ્ઔ ફનાવમ અને 

આઔાળ વાભે પ્રથભ લાય ભાનલીની લીયાટ દૃષ્ટી ભાાંડી. તેને છ ેવત્મદળથન થમુાં તે અદ્બુત શતુાં 
: તેણે જોમુાં : ‘ઙન્દ્ર ત ૃથ્લી છલે છ લીયાટ ખ ચ;ે છનેા ય શાડ ચ,ે કીણ ચ,ે 

ભેદાન ચ.ે..’ ભાનલજાત ભાટ ે આ અદ્બુત ભાંખર ગટના શતી; છનેા ભુભાાં ભાનલભનભાાં 

પ્રખટતા વાંળમરુી વમાાયના અજોડ આળીલાથદ શતા. ખેરેરીમએ વાક્ષાત વીદ્ધ ઔમુું ઔે 
લીશ્વના ઔેન્દ્રભાાં વુમથ છ ચ.ે પ્રભાણભાાં ૃથ્લી ત ગણ નાનઔડ ીંડ ચ;ે છ ેવુમથની આવાવ 

પયે ચ.ે એથી ઋતુનુાં ઙક્ર ઙારે ચ.ે ઈત્માદી... આલી ધભથલીયધી, ધભથગ્રાંથનાાં લીધાન પ્રતી 
વાંળમ છખાલતી ળધ ઔયનાય ખેરેરીમ ઉય ધભથખુરુ ઔાજા ક્રધે બયામા. તેએ 

જાશેય ઔમુું ઔે ફાઈફરના વીદ્ધાન્તની લીરુદ્ધ ઔયનીક્વના ભતભાાં ભાનલુાં એ ા ચ,ે 

ખેરેરીમએ તે ા ઔમુું ચ ેભાટ ે તેને વજા થલી છ જોઈએ. યીણાભે ખેરેરીમ ઉય ઔેવ 
ઙરાલલાભાાં આવમ અને ધભાથઙામયએ એને વજા પટઔાયી. ત્માયે 70 લથન લૃદ્ધ અને અળક્ત 

થઈ ખમેર ખેરેરીમ બાાંખી ડ્ય, તેણે ગુાંટણીમ ેડીને ભાપી ભાખી રીધી. (જોઔે ભનભાાં ત 

તે ફલ્મ છ ઔે, ભાપી ત ભાખુાં ચુ ાં, ફટ ઈટ ડજ ભુલ – ૃથ્લી પયે છ ચ.ે) આભ, અવત્મના 
યક્ષણ ભાટ ેધભથ આટર ઔઠય શઠાગ્રશી ણ ફની ળઔે ચ.ે જો ઔે શભણાાં ઙાયવ લથ ફાદ, 

ભાન ત ઔશી ળઔ ઔે ‘વત્મન લીછમ થમ’ : યભન ઔેથરીઔ ધભથના લતથભાન લડા નાભદાય 

ે જાશેયાત ઔયી ઔે ‘ખેરેરીમ વાઙ શત... ભાયા ુલથછ ધભથખુરુના ગય અયાધ ફદર 
શુાં ખેરેરીમની ક્ષભા ભાખુાં ચુ ાં.’ 

[138 ]  લીજ્ઞાન વભગ્ર ભાનલજાત ભાટ ેએઔવયકુાં – એઔ છ શમ ચ;ે ઔાયણ ઔે 

તે વત્મનીષ્ઠ ચ ેઅને ઉય છણાવમુાં ચ ેતેભ, એઔવાથે ફે યસ્યલીયધી વત્મ પ્રલતી ળઔતાાં 
છ નથી; એટરે શીન્દુ લીજ્ઞાન, ખ્રીસ્તી લીજ્ઞાન, ફોદ્ધ લીજ્ઞાન ઔે ાયવી લીજ્ઞાન એલા ઔઈ 

બેદ ઉદ્બલતા છ નથી અને એથી લીજ્ઞાનને નાભે વાંગય મા યભકાણ કેરાતાાં નથી. એથી 

ઉરટુાં, તટસ્થ ન્મામફુદ્ધીથી તાવીએ ત લીજ્ઞાન ભાનલતાનુાં વાંલધથઔ યીફ છ વભજામ ચ.ે 
આ લીજ્ઞાનમુખભાાં ભાનલજાત છ ેઅયમ્ાય વુક–વખલડ બખલી યશી ચ ેએ ભાનલ–ઔરુણા 
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નથી ત ફીછુ ાં ચ ેળુાં ? લીજ્ઞાનની ભટા બાખની ળધ ભાનલશીતાથે છ થઈ ચ ેઅને થતી યશે 

ચ,ે છભેાાં તફીફી ળધ ત ની:વાંળમ છ ભાનલવેલા ! ફાઔી, અભુઔ લૈજ્ઞાનીઔ ળધન 
દુરુમખ ઔયી, ભાનલી લીનાળઔ વાંશાયઔ મુદ્ધ કેરે એભાાં લીજ્ઞાનન કુદન ળ દ ? ચતાાં, 

બાયુલથઔ એમ ઔશેલુાં યશે ઔે ધભથને નાભે લી લધુ બમાનઔ મુદ્ધ કેરામાાં ચ.ે ઉયાાંત મુદ્ધ 

પાટી નીઔે ચ ે તેમ ધાભીઔ, આથીઔ મા યાછઔીમ ઔાયણે છ. ક્માયેઔ લૈજ્ઞાનીઔ નીભીત્તે મુદ્ધ 
પાટુ્યાં જાણ્મુાં નથી. ઔઈ લીજ્ઞાની લૈજ્ઞાનીઔ છુથરુે અન્મ લૈજ્ઞાનીઔ છુથ ય આક્રભણ ઔયી 

ઔત્રેઆભ ઙરાલે એલી ઔલ્નામ ળક્મ ચ ેકયી ? અથાથત્ ધભથ નશીં; ભાનલઔલ્માણનુાં કરુાં  

વાધન લીજ્ઞાન છ ફની ળઔે. 
[139]  વુયનલા પાટ્યા ફાદ, એના ઔેન્દ્રબાખે યશી ખમેરુાં કાસ્વુાં એલુાં દ્રવમ 

ચી વાંઔઙાલા ભાાંડ ેચ;ે છનેે વાંઔઙાતુાં લીશ્વની ઔઈ છ તાઔાત અટઔાલી ળઔે નશીં. એભ 

વાંઔઙાલાથી ીન્ડની ગનતા લધે; એટરે ખુરુત્લાઔથણ ણ લધે, છ ેક્રભળ: એટરુાં પ્રઙાંડ ફને ઔે 
ફાઔને યભલાની રકટી છલેડી ખતાથનુાં લછન આકી ૃથ્લી છટેરુાં ણ શઈ ળઔે. આ ફધી 

ઔલ્નાતીત બીણ બવમતા ચ ે ! શ્માભ ખતાથન વમાવ જ્માયે વાંઔઙાઈને ળુન્મ ફને; ત્માયે 
એનુાં લછન ઈનપીનીટ, અભા ફની જામ ! આલા અવીભ ખુરુત્લાઔથણ ફે બ્રૅઔ શર 

તાની આવાવનાાં તભાભ દ્રવમને ખી જામ ચ;ે કુદ પ્રઔાળને વુધ્ધાાં, છથેી એ દેકાતુાં છ 

નથી. ભાટ ે એને ‘બ્રૅઔ’ ઔશે ચ.ે.. ઔેટરાઔના ભત ભુછફ, 1908ભાાં વામફેયીમાભાાં ત્રાટઔેર 
અજ્ઞાત ીન્ડ તે નાનઔડુાં બ્રૅઔ શર શતુાં; છણેે શજાય લૃક્ષને ક્ષણ ભાત્રભાાં ધયાળામી ઔયી 

દીધેરાાં !... છુરાઈભાાં ખુરુગ્રશ ય એઔ ધુભઔેતુ ત્રાટઔલાન ચ.ે એલ દાથથ ૃથ્લી વાથે ણ 

ખભે ત્માયે અથડાઈ ળઔે અને ત ઔદાઙ વભગ્ર ૃથ્લીગ્રશ નાળ ાભે. ઔેલી અનીશ્ચીતતા 
લચ્ઙે ીલવૃષ્ટી તથા ભાનલી ીલી યષ્ણાાં ચ ે! અને લી એનુાં એઔભેલ બાલી નીઔન્દન છ ચ.ે 

ફાઔી દીવમતાની ફધી લાત ત ભનખભતી ઔઔલ્ના ! (1994ના છુરાઈભાાં એ ધુભઔેતુ 

ત્રાટક્મ છ.)  
[140 ]  આણા ુલથજોએ ઔેલ નયી આાંકે નીયીક્ષણ ઔયીને, તાયઔથી ગ્રશને 

અરખ તાયવમા. એથીમ વેંઔડ લથ ુલે ગણા દેળની પ્રજાએ ધ્રુલન તાય ળધેર અને 

જોમેરુાં ઔે આ એઔ તાયઔ એલ ચ ે ઔે છ ેવદામ એઔ છ સ્થે યશે ચ.ે આણા ુલથજોએ 
લધુભાાં ગ્રશના ભ્રભણની ખતીન વુક્ષ્ભ અભ્માવ ઔયી, એભનાાં ગડીએ ગડીનાાં સ્થાન ળધી 

ઔાઢમાાં. જો ઔે આ ફધા છ ગ્રશ વુમથની પયતે ભ્રભણ ઔયે ચ ેએન ઙક્કવ ખ્માર તેને ન 

શત. લી ઙન્દ્રને ણ એઔ ગ્રશ છ ભાની રઈને, એની ખતીન ણ વુક્ષ્ભ અભ્માવ ઔમય, 
એટરી શદ ે ઔે ઔઈ ગડીએ ઙન્દ્રન ઔેટર બાખ કયેકય પ્રઔાળભાન શળે તેમ ળધી ઔાઢ્યુાં. 
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ભતરફ ઔે, આછ ેઙોદળન ઙાન્દ કયેકય ઔેટરા લાખે તે અલસ્થાભાાં પ્રલેળ ઔયે ચ ેતે આણાં 

ાંઙાાંખ જોઈને ઔશી ળઔામ. અભુઔ તીથી ફે ચ,ે જ્માયે અભુઔન ક્ષમ થામ ચ ેએભ આણે છ ે
ઔશીએ ચીએ તે આ ઙન્દ્રના સ્થાનના આધાયે છ. ાંઙાાંખે ત ઙાન્દ્ર ભાવ સ્લીઔામય; છ ેઙન્દ્રના 

– ૃથ્લી પયતેના યીભ્રભણન વભમ શઈ, વાડીખણત્રીવ દીલવન થામ, અથાથત્ ઙન્દ્ર 

એટરા વભમભાાં ૃથ્લીની એઔ પ્રદીક્ષણા ુયી ઔયે ચ.ે યન્તુ લથની ખણતયી ત ૃથ્લીના વુમથ 
પયતેના એઔ ુણથ ઙક્રને આધાયે છ ઔયલી ડ;ે નશીં ત ઋતુની ખણના બુરબયેરી ફને અને 

ૃથ્લીના યીભ્રભણન વભમખા ત ત્રણવ ને વલાાાંવઠ દીલવન ચ.ે યીણાભે ઙાન્દ્ર 

ભાવખણના ભુછફ લે–દશાડ ે વલાઅખીમાય દીલવની કટ ડ ે ચ.ે એ ણ આણા 
ુલથજોએ ઙક્કવ ખાે અધીઔ ભાવ ઉભેયીને વયબય ઔયી રીધી. આ વીલામ અધીઔ 

ભશીનાભાાં ઔળુાં છ લીત્ર મા જોકભી નથી ઔે છથેી ઉલાવ મા એઔટાણાાં ઔયલાાં ડ.ે 

[141 ]  શલે વત્મ–અવત્મની ઙઔાવણી ઔયલા ભાટ ેલીજ્ઞાન આણને ત્રણ ભાખથ, 
ત્રણ વાન દળાથલે ચ.ે પ્રથભ ત ઔઈ દાથથની વત્મતા આણા તઔથભાાં ફેવલી જોઈએ. તઔથ 

એટરે રૉીઔર યીજનીન્ખ. ફીછુ ાં, તે દાથથ લીમઔ આણા તાઔીઔ જ્ઞાનન વમ્ુણથ ભે. 
આણા નક્કય અનુબલ વાથે ભલ જોઈએ અને ત્રીછુ ાં આલુાં તાયણ – જ્માાં પ્રમખ ળક્મ 

શમ ત્માાં, પ્રમખ દ્વાયા ની:ળાંઔ વત્મ વીદ્ધ થલુાં જોઈએ. શલે આ ત્રણ ખથીમાાંભાાંથી પ્રથભ 

ફેના લીનીમખભાાં ભાણવ ગણાાં ગણાાં ખથાાં કાઈ જામ ચ.ે ભતરફ ઔે એન તઔથ વમ્ુણથ 
રૉીઔર ચ ે ઔે નશીં એની તેને વભછ છ ડતી નથી, અથાથત્ એની લીઙાયખતી અતાઔીઔ 

શમ ચ.ે એ છ પ્રભાણે ફીજા વાનભાાં ભાણવ છનેે તાન નક્કય અનુબલ ભાનત શમ એ 

ગણીલાય ઔેલ ભ્રભ શમ ચ.ે ભશાુરુ ખણાતી વમક્તી ણ આલા ભ્રભ ઔે ભ્રભણાથી 
ભુક્ત નથી શતી – ત્રીજા વાન ફાફતે ખમ્બીય ભુશ્ઔેરી એ ચ ે ઔે ફધાાં છ વત્મ ઔે 

અવત્મ પ્રમખ દ્વાયા ઙઔાવી ળઔાતાાં નથી. દા.ત., લતથભાન બ્રષ્ઢાાંડન ઉદ્બલ ‘ફીખ 

ફેન્ખ’ભાાંથી થમ એલા તાયણને પ્રમખળાાભાાં પ્રમખ ઔયીને ઙઔાવી ળઔામ નશીં. 1990ભાાં 
રકામેરી આ લાત, શલે 2009–2010ભાાં લીજ્ઞાને પ્રમખળાાભાાં આ ગટના પ્રમખથી ઙઔાવી 

ચ.ે પ્રમખ શી ઙારુ ચ.ે લીજ્ઞાન એ વદા લીઔવતુાં ળાષ્ડ અને પ્રક્રીમા ચ ેતે આથી વીદ્ધ થામ 

ચ.ે 
[142 ]  એઔ વત્મ ભાણવ તાનાાં અજ્ઞાન તથા ખેયવભછલળ નથી વભી 

ળઔત : અને તે એ ઔે ઔઈ ણ છડ દાથથ જ્માયે એઔ –લી મા તવુનામ પયઔ લીના 

છ, વ ટઔા નીમભફદ્ધ ખતી ઔયે, ત વભછલુાં ઔે એન ઔઈ વીલ, વઙેતન મા વબાન 
વાંઙારઔ વમ્બલે છ નશીં; ઔાયણ ઔે આલી યીસ્થીતી ઔેલ છડત્લના નીમભને છ આધીન 
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શઈ ળઔે, છ ેનીમભ આ પ્રભાણે ચ ે: ‘ઔઈ ણ છડ દાથથ, જો તે સ્થીય શમ ત, આભે ે

ખતીભાાં આલી ળઔત નથી, એ છ યીતે જો તે ખતીભાન શમ ત સ્લમભેલ થાંબી ળઔત નથી.’ 
આ ચ,ે છડત્લન નીમભ, Low of inertia. આ નીમભન ુલાથધથ ત વાભાન્મછન ણ 

વશેરાઈથી વભી ળઔે ચ;ે યન્તુ જો ઉત્તયાધથ ફયાફય ખે ઉતાયી ળઔામ, ત ઈશ્વયન ચદે 

લચ્ઙેથી આઆ છ ઉડી જામ. ફીખ ફેન્ખ (ભશાલીસ્પટ)ન વીદ્ધાન્ત જાણ ચ ? ફવ, એ 
પ્રઙન્ડ લીસ્પટને યીણાભે, આ ફધા દાથય, અફજોના અફજો ીન્ડ ખતીભાાં આલી ખમા 

ચ,ે એભને જ્માાં વુધી ઔઈ આાંતયફાષ્ણ ફ–યીફ યઔળે નશીં, ત્માાં વુધી એ આભ છ 

અપય પમાથ ઔયલાના ! 
[143 ]  લીજ્ઞાનના પ્રદાનની થડી લાત ઔયીએ ત ખણીવભી–લીવભી વદીભાાં 

ત્રણ   બીન્ન બીન્ન ક્ષેત્રે છ ેત્રણ ભશાન લીજ્ઞાની ાક્મા એભણે ઈશ્વયની ભીથ (ઔલ્ના–

ુયાણઔલ્ના) રખબખ ચીન્ન–બીન્ન ઔયી નાકી એ ત્રણ ભશાનુબલ તે ડાલીન, ફ્રઈડ અને 
ભાક્વથ. ડાલીન ે‘ભનુષ્મ ઈશ્વયનુાં લીળીષ્ટ, દીવમ વછ થન ચ ે(ખડ ક્રીમેટડે ભેન ઈન શીજ ન 

ઈભેછ)’ એ ખ્મારન વદન્તય ચદે એના ઉત્ક્રાન્તીના વીદ્ધાન્તની સ્થાપ્ના દ્વાયા ઉડાલી દીધ. 
ફ્રઈડ ે ‘ભનુષ્મ ણ આકયે બીતયથી ત ળુ છલુેાં ળુ છ ચ ે – રખબખ 98 ટઔા’ એભ 

વુક્ષ્ભ–વમાઔ ભાનવ વાંળધન દ્વાયા વીદ્ધ ઔયી આપ્મુાં, જ્માયે ભાક્વે આથીઔ ભનુષ્મ તથા ‘આ 

ૃથ્લીટ ે ભાણવ છ વલથન ઔતાથશતાથ ચ,ે એભાાં ઈશ્વયનુાં ઔઈ સ્થાન છ નથી; ધભથ ઔેલ 
ળણનુાં વાધન, અજ્ઞાનછનને ફેશળ યાકલા ભાટને અપીણી નળ ચ’ે ઈત્માદી. એભ આ 

ત્રણે બોતીઔ વત્મ પ્રઔાળીત ઔયીને, લીજ્ઞાને ધભથ તથા ઈશ્વયની આલશ્મક્તાન છ ફશીષ્ઔાય 

ઔયી દીધ. લાસ્તલભાાં આ ત્રણન પા યમ્યાખત ઔઠય બોંમ બાાંખી નુતન ભાખથ 
ઔાંડાયલાન ચ;ે ફાઔી અન્મ અનેઔ વભથથ લીજ્ઞાનીન પા ણ નાનવુન ત નથી છ. 

શઔીઔતે ચલે્લાાં ાાંઙવ લથથી લીજ્ઞાન અને ઙઙથ (ધભથ) લચ્ઙે છ ે મુદ્ધ ઙારતુાં શતુાં એભાાં 

ખણીવભી–લીવભી વદીના લીજ્ઞાનીએ ઙઙથને વમ્ુણથ યાીત ઔયી ફતાવમુાં. જો ઔે 
ભાનલજાત એ સ્લીઔાયે, એ ભાટ ેત શી પ્રરમ્ફ ભછર ઔાલી ફાઔી ચ.ે 

[144]  આણા ુલથજો આછના આઠભા–દવભા ધયણભાાં બણતા 

લીદ્યાથીની તુરનાએ ગણા અજ્ઞાન ુરુ શતા; એ ણ એટરી છ વત્મ લાત ચ ે: E=mc2 

એ વભીઔયણનુાં તેને રેળભાત્ર જ્ઞાન નશતુાં. યભાણનુાં લીબાછન તે ઔયી ળઔતા નશતા 

ઔે એની પ્રઙાંડ તાઔાત જાણતા નશતા. યેડીમેળન ઔે પ્રદુણન એભને ખ્માર છ નશત. યખ 

– ફેક્ટયેીમા ઔે લામયવથી થામ, એની જાણ તેને ભુદ્દરે નશતી; તે પક્ત લાત, ીત્ત 
અને ઔપભાાં છ અટલાતા. બ્રૅઔ શર (શ્માભ ખતાથ), ક્લાવય, લ્વય છલેા યશસ્મભમ ીન્ડમ 
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આ અવીભ અલઔાળભાાં ચ,ે એની ઔઈ જાણઔાયી તેને નશતી. ફીખ ફેન્ખન ઔે એઔ એઔ 

ખેરેક્વીભાાં વ–વ અફછ છલેી તાયઔની લીયાટ વાંખ્માન ત એભને અણવાય વુધ્ધાાં 
નશત. ફે યભાણ શાઈડરછનના અને એઔ ઑક્વીછનના વાંમછનથી ાણીનુાં ટીુાં ફને; 

એનીમ તેને કફય નશતી. ૃથ્લી ઔે ઙન્દ્રનુાં આમુષ્મ તે જાણતા નશતા... લખેયે લખેયે. 

ટુાંઔભાાં, આણા ુલથછ ઋીભુની – લીદ્વાન તે મુખના પ્રઔાન્ડ લીદ્વાન છરુય શતા; યન્તુ 
અલાથઙીન લીજ્ઞાનમુખના વન્દબે તે રખબખ અજ્ઞ છન છ શતા. 

 
♦ 

અનુક્રમણીકા 
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9 
માનળજીળન 

[145 ] ભાનલજાતનાાં તભાભ દુ:કદદય, લેદના–માતનાનુાં ભુ એની ભુકથ 

ભાન્મતાભાાં છ યશેરાાં ચ;ે છભેાાં વોથી ભટી અનીષ્ટઔાયઔ આત્તી ઔે ફેલઔુપી તે ધભથ ચ.ે 

જો ઔે ફીી અનેઔ લીલેઔશીનતાથી (ઈયૅળનર લીઙાયલતથનથી), અથથશીન ભાન્મતા તથા 
પ્રલૃત્તીથી ભાણવે તાની છ ફયફાદી અને કાનાકયાફી નતયી ચ.ે ભાટ ેયૅળનારીજભ – 

લીલેઔફુદ્ધીલાદ છ એને ઔાંઈઔ અાંળે ઔે ુયેુય ફઙાલી ળઔે. આછ ે જ્માયે યૅળનારીજભન 

વભાછભાાં ઠીઔ ઠીઔ પ્રઙાય થમ ચ;ે ત્માયે એલ વફ ુયાલ ણ દૃષ્ટીખઙય થામ ચ ેછ ઔે, 
યૅળનારીજભ એ ભાનલવુકન યાભફાણ યાશ ચ.ે એનુાં ઔાયણ ણ એટરુાં છ વફ ચ ે : 

યૅળનારીજભભાાં વત્મની વભાયાધના ચ.ે બક્તી ચ.ે ભીથ્મા ફાંધન નથી અને ીલનનુાં, 

પ્રાણીભાત્રના અને એ છ વન્દબે ભાનલપ્રાણીના ીલનનુાં ણ વાઙુાં ધ્મેમ યૅળનારીજભે ઙીંધ્મુાં 
ચ,ે એ ચ,ે વુક તથા આનન્દ : વલે છના: વુકીન: બલન્તુ ! અરફત્ત, આ ત ળુદ્ધ તઔથ ચ.ે 

ફાઔી, પ્રઔૃતી વદામ પ્રાણીને યાસ્ત ઔયતી યશી ચ.ે ઔુદયત કુ્રય ચ ેઅને nature is a bad 
engineer ! 

[146]  શઔીઔત એ ચ ે ઔે, રઔરાખણીના ળણકય ળરુઆતભાાં, છનતાભાાં 

ભીથ્માબીભાન છખાલે ચ ેઔે આણે શ્રેષ્ઠ ચીએ ઈત્માદી... અબીભાન ઔે ખલથ ત ભાનલી ભાટ ે
અભુઔ અાંળે ઉમખી તથા પ્રેયઔ તત્ત્લ ણ ફની ળઔે ચ;ે યન્તુ ભીથ્માબીભાન ઔદાી ઔઈ 

મગ્મ દીળાનુાં વુઙન ઔયી ળઔતુાં નથી. યીણાભે અન્મભાાં એલુાં ભીથ્માબીભાન છખાડનાય 

ળણકય ુય પાલી જામ ચ;ે ઔાયણ ઔે ગેટાાંલત્ ફનેર રઔવભુશ ચી તેન ડ્ય ફર 
જીરલા ત ળુાં, તેને કાતય જાન આલામ તૈમાય થઈ જામ ચ.ે આ પ્રઔાયની ળયણાખતીભાાં 

જાણે એઔ જાતન લીનીભમન વદ છ યશેર શમ ચ ે : ભીથ્માબીભાનના ફદરાભાાં 

ળયણાખત રઔ તાનુાં આત્ભખોયલ ત ળુાં, તાની ન્મામફુદ્ધી ણ ખીય ભુઔલા તત્ય થઈ 
જામ ચ.ે 

[147 ]  વાંવાયભાાં શ્ચાત્તાથી ઔઈનેમ ઔળ છ રાબ થત નથી, એ ણ એઔ 

વત્મ વુત્ર છ વભછલુાં. ગય ઉદ્ધતાઈ તથા નીદથમ આક્રભઔતા ાચ ગણી લાય ખબીત 
બમની રાખણી પ્રેયઔફરુે ઔાભ ઔયતી શમ ચ.ે વત્તાની વાથે જ્માયે બમ વાંઔામેર શમ, 

ત્માયે એલી વત્તા અન્મ ભાટ ે અનેઔખણી બમાલશ ફની યશે ચ.ે વત્તા તે વત્તાધીળ 

વમક્તીને ભ્રષ્ટ ફનાલે ચ ેએ વાઙુાં; યન્તુ નીફથતા, ઔામયતા ણ ભાનલીને ભ્રષ્ટ ઔયે ચ,ે એ 
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શઔીઔતની અદ્યાી જાજી નોંધ રેલાઈ નથી રાખતી. ગણીલાય ધીક્કાય, દ્વે, અશીષ્ણતા ઔે 

ીડનલૃત્તીના ભુભાાં છ ે તે વમક્તીની નીફથતા છ ઔાયણબુત શઈ ળઔે અને એલી 
નીફથતાની વબાનતા વમ્ફન્ધીત ભાણવના ભનભાાં ઉંડ ેઉંડ ેબમની રાખણી છન્ભાલતી યશે 

ચ.ે યન્તુ એલી યીસ્થીતીભાાં, ફાઔીના નીદય ભાણવ, છે લીળા વાંખ્માભાાં શમ ચ,ે 

તેને લીના લાાંઔે છ અયમ્ાય શાની શોંઙ ે ચ.ે દૈલાવુય વાંગ્રાભ ક્માાંમ અને ક્માયેમ 
ઈતીશાવવીદ્ધ પ્રતીત થમ નથી, વીલામ ઔે ોયાણીઔ ઔથાભાાં !  

[148 ]  દાલ ત એલ ઔયલાભાાં આલે ચ ે અને લીદ્વાન વશીત, કુફ છ 

વમાઔણે એલી ખેયવભછ પ્રલતે ચ ે ઔે, ધભથ વદાઙાય, પ્રેભબાલ, ઔરુણા અને ભાનલતા 
ઈત્માદીનુાં પ્રેયઔફ ચ.ે યન્તુ આલાાં તાયણન ઈતીશાવ ફીરઔુર વાક્ષી નથી. ઉરટાનુાં, 

પ્રતીફન્ધ રાદલા, બમ પેરાલલ, રાખણીશીન રીવખીયી દ્વાયા અનુમામી ય અત્માઙાય 

ખુજાયલા, સ્લતન્ત્ર લીઙાય, સ્લતન્ત્ર તાવ (inquiry) ઔે તઔથુત વાંળમને ઉખતાાં છ ઔઠય યીતે 
ઔઙડી નાકલા, સ્થાીત શીતનુાં નીભાથણ ઔયલુાં અને છુથલાદી વાંગય દેા ઔયલા ઈત્માદી 

ઈત્માદી દુ:કદ ગટનાથી ઈતીશાવ ત તયફતય ચ,ે અને એલ છ ઈતીશાવ નછય વાભે 
તયતાજા ણ ચ.ે છભે જનુનીભાાં ધભથના વાઙા ભભથનુાં જ્ઞાન ઔે પ્રતીતી નથી શતી, તેભ ગણી 

લાય ળાન્તીપ્રીમ, ઠયેર, ઉદાય, વશીષ્ણ તેભછ નીતીભાન, ધભથારઔ એલા ધાભીઔભાાં ણ 

ધભથના વાઙા ભભથનુાં તથા ઔભથનુાં જ્ઞાન નથી શતુાં. અને શ્રદ્ધા ણ ઙક્કવ પ્રઔાયનુાં જનુન છ ચ ે
ને ? 

[149 ] શ્ચીભનુાં અન્ધઅનુઔયણ ઔયલાભાાં ફીજો એઔ ભશત્ત્લન ભુદ્દમ 

અલખણામ ચ.ે શ્ચીભી યાષ્ટ રભાાં ભાનલીલનનુાં વલયયી ભુલ્મ ચ.ે એ તેની યમ્યા છ ચ.ે 
લધાયાભાાં લી ત્માાં ફેશદ લવતીલધાયાની વભસ્મા છ નથી. 

આણા દેળ ઔયતાાં અભેયીઔા એટરે ઔે મુ.એવ.એ.ન બુલીસ્તાય રખબખ ઙાય 

ખણ ચ,ે જ્માયે લવતી ઔેલ ઙથા બાખની એટરે ઔે પક્ત ચ્ઙીવ ઔયડ ચ.ે શલે આ 
શીવાફે, અભેયીઔાભાાં જો એઔ વમક્તી તભાઔુવેલનના ઔેન્વયથી ભયણ ાભે, ત્માયે આણા 

દેળભાાં ઔેટરા છણને ઔેન્વય થામ, ત્માાં વુધી લાાંધ નશીં, એનુાં ખણીત ભાાંડ ! ફાઔી દીનબય 

ભયણતર ભશેનત ઔયતા આણા ભછુય ભાટ,ે લચ્ઙે લચ્ઙે ફીડીના ફે દભ ત યભ 
ીલનદામઔ યાશત ચ ે! બરે ચી ભડુાંલશેરુાં ઔેન્વય થામ ત થામ. આભેમ એનુાં ીલન છ 

ીલરેણ ઔેન્વય વભુાં શમ ચ ેત્માાં ળ પયઔ ડલાન ? 

[150 ]  લેદભાાં બ્રાષ્ઢણ લણથ લીયાટ ુરુનુાં ઉત્તભાાંખ – ભુક ઔશેલામ ચ.ે યન્તુ 
એનુાં અથથગટન લાસ્તલીઔ નથી રાખતુાં; ઔાયણ ઔે ભુકનુાં ભુખ્મ ઔામથ ત ચ ેકાલાનુાં : તદનુવાય, 
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લાસ્તલભાાં ત બ્રાષ્ઢણને કાલાનુાં અથાથત્ ભીષ્ટાન્ન જાટલાનુાં ીલનઔામથ વોંલાભાાં આલેરુાં 

અને એથી છ એ લણથને લીયાટ ુરુનુાં ભુક ઔષ્ણુાં. અને એન લતથભાન ુયાલ ણ વઙટ છ 
ભે ચ ે: બ્રાષ્ઢણ આછમે બણલા–બણાલલાની અેક્ષાએ બછન છ લધુ આયખે ચ.ે એ છ 

વુક્તભાાં લી ળુદ્રને લીયાટ ુરુના ખ ઔષ્ણા ચ;ે ઔાયણ એ છ ઔે, તેન છન્ભજાત ધભથ 

ઉરા લણયની વેલા ઔયલાન ચ.ે આ વન્દબે, શુાં યભુછ ઔયત ઔે, ઉરા ઔશેલાતા લખયએ તે 
ણ ાઔુાં ધ્માનભાાં યાકલુાં  ગટ ેઔે, ખનુાં ઔામથ ઔેલ વેલા ઔયલાનુાં છ નથી, તે રાત ણ ભાયી 

ળઔે ચ.ે ક્માયેઔ એ ખની રાત કાલા તૈમાય યશેજો ! 

[151 ]  ભાનલતા, દમા અને ઔરુણાની વાંસ્ઔૃતીની ખુરફાાંખ ઔાયનાય 
બાયતલાવીભાાં કયેકય ત ભાણવાઈનુાં ઔે ભાનલીમ વશછ સ્લબાલનુાં એઔ ફુન્દેમ નથી. 

કુ્રયતા અને રાખણીશીનતા એ છ આણા છયઠ રશીન છડ યક્તખુણ ચ.ે 

 
♦ 

અનુક્રમણીકા 
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10 
શેકુ્યારીઝમ 

[152]  ઈતીશાવના જાણઔાય ત વલથ ઔઈ જાણે છ ચ ેઔે, બાયત વયઔાયે ઔે 

વાંવદે, અથાથત્ ફાંધાયણે યાજ્મના ધભથ પ્રત્મેના અબીખભ ફાફતે જ્માયે ‘વેક્મુરય’ ળબ્દ 

અનાવમ; ત્માયે એ વાંજોખના દફાણને લળ અથલા ત યીસ્થીતીભાાંથી લઙર ભાખથ 
ઔાઢલાના એઔ ભુત્વદ્દી ખરારુ નીણથમ શત. યીણાભે વેક્મુરય ળબ્દની ુણથ લીબાલના 

ત્માયે તન્ત્રની ધુયન્ધય એલી ઔઈ છ વમક્તી જાણતી ઔે વભછતી નશતી. એને ફદરે આ 

રઔના ઙીત્તભાાં ખાાંધીીના ‘વલથધભથવભબાલ’ મા ક્માયેઔ ‘વલથધભથભભબાલ’ન આદળથ વલાય 
થમેર શત. છભે ઔે, ખાાંધીી લશેરી વલાયે ઉઠીને પ્રાથથના રરઔાયે ઔે, ‘યગુતી યાગલ યાજા 

યાભ.. ઈશ્વય, અલ્લા તેય નાભ !’ એને વલથધભથવભબાલ ભાત્ર ઔશેલામ, એ વેક્મુરયીજભ નથી 

છ નથી. વેક્મુરયીજભ ળબ્દન એલ અનુલાદ ઔે ‘ફીનવામ્પ્રદામીઔતા’ અથલા 
‘ધભથનીયેક્ષતા’ એ ણ કટ ઔે અધઔઙય છ રેકામ. વેક્મુરયીજભ એટરે ત 

‘ઐશીઔતાલાદ’ Concerned with the affairs of this world, worldly not 
ecclesiastical.. (Oxford Dictionary). તદનુવાય, આણા યાષ્ટ રભાાં છ ે ધાભીઔ ફશુભતી–

રગુભતીની લીબાલના સ્લીઔૃત તેભ છ ભાન્મ ચ ેએ વેક્મુરયીજભ વાથે વમ્ુણથત: લીવાંખત ચ.ે 

લી, આણા દેળભાાં યાજ્મ વેક્મુરય ત નથી છ, ઔીન્તુ ‘ફીનવામ્પ્રદામીઔ’ છ ેઔશેલામ ચ,ે 
તેલુાં યાજ્મ ઔદાઙ ચ,ે યન્તુ યાષ્ટ ર ત ફીરઔુર ફીનવામ્પ્રદામીઔ નથી અને નીલા અલાદને 

ફાદ ઔયતાાં, નાખયીઔ–વમક્તી ત ભુદ્દરે ફીનવામ્પ્રદામીઔ ઔે ધભથનીયેક્ષ નથી.  

[153 ]  ‘વેક્મુરય એટરે ઐશીઔ, આ છખતનુાં યરઔનુાં નશીં, વેક્મુરયીજભ 
એટરે ધભથનીયેક્ષતા ઔે ફીનવામ્પ્રદામીઔતા નશીં; વલથધભથવભબાલ ણ નશીં. (લાસ્તલભાાં) 

યરઔની ઔઈ દીવમ ળક્તી આ છખતનુાં વાંઙારન ઔયતી નથી; ઈશ્વયે અખાઉથી નક્કી ઔયેરુાં 

ઔઈ બાલી નથી; ભાનલી તાનુાં બાલી તાની ફુદ્ધીળક્તી પ્રભાણે ગડલા ળક્તીભાન ચ ે – 
આ લીઙાયને વેક્મુરયીજભ ઔશેલામ.’ મુયભાાં ‘યેનેવાાં’(14ભી–16ભી વદી)ની, નુુરુત્થાનની 

ઙલે દેલ(ધભથ)ની વલયયીતા વાભે ડઔાય પેંક્મ. આ વાંગથભાાંથી યાજ્મ અને દેલનાાં 

ઔામથક્ષેત્ર અરખ ડ્યાાં અને વેક્મુરય સ્ટટેન ખ્માર ઉદ્બવમ. 
[154 ]  આણે વેક્મુરય યાજ્મની કટી વમાખ્માને અનુવયી યષ્ણા ચીએ; છ ે

વમાખ્મા સ્ભીથની આેરી ચ.ે સ્ભીથ ઔશે ચ ે : ‘ધભથનીયેક્ષ યાજ્મ’ભાાં વમક્તી તથા વાંસ્થાને 

વમ્ુણથ ધાભીઔ સ્લાતન્્મ શમ, એભાાં દયેઔ નાખયીઔ પ્રત્મે ધભથથી નીયેક્ષ યીતે છ લતાથલ 
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ઔયલાભાાં આલે, ફાંધાયણથી યાજ્મ ઔઈ ણ ધભથ વાથે વાંઔામેરુાં ન શમ અને અને તે ઔઈ 

ધભથને ટઔે ન આે, તેભ ઔઈ ણ ધભથભાાં દકર ન ઔયે.’ સ્ભીથની આ વમાખ્મા વેક્મુરય 
સ્ટટેના ભુબુત શેતુને છ ભાયી નાકે ચ.ે.. લાસ્તલભાાં જો ધભથના આદેળ ભાનલખોયલન બાંખ 

ઔયનાયા શમ; ભાનલ–અધીઔાયની લીરુદ્ધના શમ; રઔનાાં ઔઈ ણ ઐશીઔ શીત વાથે 

વાંગથભાાં આલે, ત્માયે વેક્મુરય સ્ટટે ભોન ધાયણ ઔયીને નીષ્ક્રીમ ફેવી ળઔે છ નશીં. 
[155 ]  ખાાંધીનખયથી પક્ત દવ–ફાય ભાઈર ચટે ે આલેરા રુાર ખાભભાાં 

આવ ભાવભાાં ‘લ્લી’ બયામ ચ.ે આ લ્લી એટરે ભે મા ભાતાીની યથમાત્રા, છભેાાં 

લયદામીની ભાતાને ભાથે ઙખ્કુાં ગી ઙઢાલલાભાાં આલે ચ.ે આ ગી ચી ખાભની ધુભાાં ઢામ 
ચ ેઅને યખદામ ચ.ે યીલાછમે લી એલ ઙુસ્ત ને શાનીઔાયઔ ઔે પ્રસ્તુત ધુ દરીત વભાછ 

છ રઈ જામ અને એભાાંથી ધુીમુાં ગી ઔાઢીને એ રઔ કામ ! આભ, શજાય ઔીર ગી એ 

દીલવે ધુભાાં ઢી દેલાભાાં આલે. આલ તશેલાય ગણ દુ:કદ, અધભી તથા લતથભાન તન્ખી 
તેભ છ ભોંગલાયીના દીલવભાાં એ ભાનલતા લીયધી અયાધ ખણામ. 

યૅળનારીસ્ટએ આલા અથથશીન અને ફખાડપ્રધાન ઉત્વલ વાભે લીયધ દળાથવમ 
અને ધભથધુયન્ધયને લીનન્તી ઔયી ઔે, ગી ધુભાાં ઢામ એને ફદરે લાવણભાાં જીરી ર અને 

ચી ખયીફને લશેંઙી  દ ! ત્માયે છલાફ ભળ્, એમ આ લૈજ્ઞાનીઔ મુખનુાં યભ આશ્ચમથ 

ઔશેલામ. લ્લીના વુત્રધાયએ ઔષુ્ણાં ઔે, ‘ગી ધુભાાં ઢામ ત છ ધામુું ુણ્મ ભે !’ એટર ે
વુધાયઔએ અદારત વભક્ષ ગા નાકી ઔે, ‘આલ અભાનલીમ ઉત્વલ ફન્ધ ઔયાલ !’ ત્માયે 

અદારતે ઔામદેવય ઙુઔાદ આપ્મ ઔે, ‘રુારની લ્લી એ ધાભીઔ ફાફત ચ ેઅને ધાભીઔ 

ફાફતભાાં અદારત ઔે ઔામદ ભાથુાં ભાયી ળઔે નશીં.’ 
[156 ]  લીવભી વદીભાાં જ્માયે ઔલ્માણયાજ્મની લીબાલના સ્લીઔૃત ફની ચ,ે 

ત્માયે ઔઈ ણ યાષ્ટ રભાાં ઔઈ ણ ધભથની જાશેય સ્લીઔૃતીને સ્થાન છ યશેતુાં નથી. પ્રજાનુાં શીત 

એ છ જો વયઔાયનુાં પ્રથભ તથા વલયચ્ઙ ધ્મેમ શમ, ત જ્માાં જ્માાં અને છલેી છલેી યીતે ધભથ 
પ્રજાઔલ્માણની આડ ેઆલે, ત્માાં ત્માાં યાજ્મે ધભથના નીમભ–પયભાનનુાં ઉલ્લાંગન ઔયલુાં છ યષ્ણુાં. 

એભાાં ધાભીઔ સ્લાતાં્મ ઔે ફીનદકરખીયીન છયીુયાણ વીદ્ધાન્ત જાલી ળઔામ છ નશીં. 

એથી ત પ્રજાશીતના કાંડન ઉયાાંત, વાભાીઔ ન્મામ તથા ભાનલખોયલનુાં ણ કાંડન છ થામ. 
જાતી તથા ધભથને ધયણે, પ્રજાછનભાાં ઔઈ બેદબાલ નશીં એ ફન્ધાયણીમ જોખલાઈન ણ 

બાંખ થામ. આથી આ ભશાન વીદ્ધાન્તના યક્ષણાથે ણ, એની લીરુદ્ધ શમ એલાાં ધાભીઔ 

પયભાનને યાજ્મતન્ત્રે ઉડાલી દેલાાં જોઈએ. આ તભાભ ઙઙાથન વાય એટર છ ઔે, જો 
યાજ્મતન્ત્રે વાઙુાં વેક્મુરય–ધભથનીયેક્ષ યાજ્મ વછ થલુાં શમ ત, તન્ત્રે ધભથને ડઔાયલ છ 
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જોઈએ. ધભથના ક્ષેત્રે ફીનદકરખીયીન વીદ્ધાન્ત પ્રજાશીતના વન્દબે બમાલશ યીણાભ 

રાલનાય છ નીલડ્ય ચ.ે 
[157 ]  આણે એઔ વેક્મુરય સ્ટટેની વમાખ્મા ઔયીએ : 

(1)  ઔઈ ણ યાજ્મવમલસ્થાનુાં વલથપ્રથભ તથા અન્તીભ ધ્મેમ પ્રજાની વુકાઔાયી, 

અથાથત્ વુક, ળાન્તી અને વભૃદ્ધી છ શમ. એથી એની આડ ે આલતી, અન્તયામરુ એલી 
તભાભ પ્રલૃત્તી ઉય, ધાભીઔ પ્રલૃત્તી વશીત, વમ્ુણથ પ્રતીફન્ધ શલ જોઈએ. 

(2)  છ ેયાજ્મની વભગ્ર પ્રજાને એઔ છ નાભે કલાભાાં આલતી શમ, ભતરફ 

ઔે ધાભીઔ રેફર લડ ેજ્માાં ઔઈ ણ છુથને કલાભાાં છ ન આલે, અથાથત્ પ્રજાન ઔઈ ણ 
એઔ લીબાખ ઔમ ધભથ ાે ચ,ે એ શઔીઔતની વમ્ુણથ અલખણના ઔયલાભાાં આલે. 

(3)  યાજ્મ ઔઈ ણ પ્રઔાયના ાયરોઔીઔ વુક ઔે શીતભાાં ભાને નશીં અને આલી 

ાયરોઔીઔ ઔે આધ્માત્ભીઔ પ્રાપ્તીની દૃષ્ટીએ થતી પ્રજાની મા અભુઔ પ્રજાછુથની તભાભ પ્રલૃત્તી 
ઉય પ્રસ્તુત યાજ્મ દ્વાયા અટર પ્રતીફન્ધ ભુઔલાભાાં આલે. 

(4)  ધભથનીયેક્ષ યાજ્મની વલયયી વત્તા, ઔઈ ણ ધભથભાાં ભાનતી ન શલી 
જોઈએ. અને એના આશ્રમે ઔળ ણ ધાભીઔ ઔામથક્રભ મી ળઔામ નશીં. ઉક્ત વત્તાભાંડના 

વભ્મ ણ ઔઈ છ જાશેય ધાભીઔ ઔામથક્રભભાાં બાખ રઈ ળઔે નશીં. 

(5)  ધભથને ધયણે વભગ્ર પ્રજાને મા ઙક્કવ પ્રજાછુથને એઔ ણ રાબ ઔે 
ખેયરાબ આી ળઔામ નશીં. 

(6)  છ ેયાજ્મતન્ત્ર ઔેલ પ્રજાનાાં બોતીઔ વુકની છ દયઔાય ઔયે, એભાાં એઔ ણ 

ઔાનુન ઔે વમલસ્થા એલાાં ન શલાાં જોઈએ ઔે છ ેપ્રજા મા પ્રજાછુથનાાં ધાભીઔ શીતનાાં વભથથઔ 
શમ. (જો ઔે ધભથને શીત ળબ્દ વાથે જોડલ એ છ લદતવમાગાત ચ,ે ધભથ સ્લમાં અશીત શઈ, 

અત્રે ઔશેલાતાાં ધાભીઔ શીત – ઈન્ટયેસ્ટ એભ વભછલુાં). 

(7)  તભાભ પ્રઔાયની જાશેય ધાભીઔ પ્રલૃત્તી ઉય ઔડઔ પ્રતીફન્ધ શમ. 
(8)  ઔઈ ણ વાંસ્થાભાાં, ધાભીઔ ળીક્ષણ આલા ય જ્માાં વખ્ત પ્રતીફન્ધ શમ, 

ઔઈ ણ ધાભીઔ વાંસ્થાને ળીક્ષણ વાંસ્થા સ્થાલાની ભનાઈ શમ અને ળીક્ષણ વાંસ્થાભાાં 

પ્રાથથના યાકલા ય વમ્ુણથ પ્રતીફન્ધ શમ. જ્મા ળૈક્ષણીઔ અભ્માવક્રભભાાં ક્માાંમ ધભથાંથ 
ઔે ધભથુરુન ઉલે્લક પ્રતીફન્ધીત શમ. 

ટુાંઔભાાં, ઔઈ ણ યાષ્ટ ર ધભથનીયેક્ષ યાજ્મ લાસ્તલભાાં ત્માયે છ ફની ળઔે ઔે જ્માયે 

તેના વત્તા–લીસ્તાયભાાં ધભથ છ પ્રતીફન્ધીત શમ. 
અનુક્રમણીકા 
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11 
નારી 

[158]  ષ્ડીજાતીના ળણને નાભે આણા વભાછભાાં અલા છ લીઙાય પ્રલતે 

ચ,ે તેભ છ અલાાં છ આાંદરન થામ ચ,ે છભે ઔે રુાી ષ્ડીની તવલીયલાાાં ાટીમાાં તડી 

નાાંકલાાં ઔે સ્ટય પાડી નાાંકલાાં, વૌંદમથસ્ધાથ અટઔાલલી, ભમાથદાુલથઔનાાં લષ્ડ શેયલાની 
પાવીલાદી પયછ ાડલી, જાશેયકફયભાાં ષ્ડીવૌંદમથનાાં દળથન પ્રત્મે લીયધ ઔયાલ ઈત્માદી. 

યન્તુ ફશેન, વભી ર ઔે આ ઔાાંઈ ષ્ડીનુાં ળણ નથી ! ષ્ડીનુાં ભટાભાાં ભટુાં ળણ ત ખજા 

ફશાયનુાં ગયઔાભ અને ગયભાાં એના અબીપ્રામની, અબીખભની મા આયગ્મની વુધ્ધાાં ધયાય 
અલખણના ! જાણે ઔે તે ભાણવ છ નથી, મન્ત્ર ચ,ે ારતુ પ્રાણી ચ,ે ખુરાભડી ચ ે! વોથી લધુ 

દુ:કદ આશ્ચમથની લાત ત એ ઔે, બણેરી, વમલવામ ઔયતી, ઔમાયેઔ ત તીથી ણ લધુ લેતન 

ઔભાતી ફશેનએ નઔયી–ધાંધા યથી આલીને ુન: એટરુાં છ છ ાંખી ગયઔાભ ઔયલુાં ડ ે ચ.ે 
જ્માયે તી દેલ ફશાય ફેઠા ઔે ફજાયભાાં યકડતા ભીત્ર વાથે ઔડલી–ભીઠી ખષ્ઠીભાાં ફેઔાય 

વભમ વાય ઔયે ચ.ે અને યાતે ગયે આલી લી ત્ની ય શુઔભળાશી ઙરાલે ચ.ે ળણ ત 
આને ઔશેલામ. રગ્ન એ ળણન જારીભ વઔાંજો ચ.ે ભાટ ેફશેન, રગ્ન ઔયલાનુાં છ ફન્ધ 

ઔય! આ એઔ કુફ ક્રાન્તીઔાયી વુઙન ચ;ે યન્ત ુઅભર ઔયી જોલા છલે ચ;ે ઔાયણ ઔે; ફધાાં 

છ અનીષ્ટ, અન્મામ, અભાન અને અત્માઙાયનુાં ભુ ચ,ે રગ્ન. ભાટ ે ‘ભુરમ્ નાસ્તી ઔુત: 
ળાકા?’ શલે ફશેનએ રગ્ન લીના ઔુાંલાયાાં તથા એઔરાાં યશેતાાં ળીકી રેલુાં જોઈએ. ઔલઙીત્  

ુરુ વાથે યશેલાની અનુઔુતા ભે અને એથી લીલીધ વખડલ છલાતી શમ મા 

અનીલામથતા શમ, ત ભીત્રબાલે લીનારગ્ને યશેતાાંમ ળીકી રેલુાં ગટ.ે વુધયેરા અને વુકી એલા 
શ્ચીભી દેળભાાં લીના રગ્ને ષ્ડી–ુરુ ભીત્ર ઔે ઔમ્ેનીમનની છભે વાથે યશે છ ચ.ે તેભાાં ઔળુાં 

છ અનુઙીત નથી. તભાભ અનીષ્ટ, છલેાાં ઔે ઔામદેવયતા, ઉંઙનીઙના બેદ, આથીઔ યલળતા, 

ગયઔાભન ફછ, ફાઔના ઉચયેન ફછ, દેશવોંણીનુાં પયીીમાતણાં; એ ફધુાં છ રગ્નના 
લણરીકીત ખુરાભીકતના ઔાયણે છ ષ્ડીને ભાથે ઠઔામ ચ .ે ભાટ ેફશેન, રગ્ન ઔયલાનુાં શલે 

વદન્તય ફન્ધ ઔય ! ળુબસ્મ ળીઘ્રભ! આ વલથ ઙઙાથન વાય વમાંછનાત્ભઔ બાાભાાં યછુ ઔરુાં  

ત, ફશેન એલી પ્રઙાંડ જુાંફેળ ઉાડ ે ઔે ળબ્દઔળભાાંથી ‘તીવ્રતા’ ળબ્દ યદ ઔય મા 
‘ત્નીવ્રત’ ળબ્દ દાકર ઔય! આ એઔ અથથુણથ વુત્ર ચ.ે છને અથથ થામ; ષ્ડીએ રગ્ન ઔયલા 

છ નશીં, અને ચતાાં ઔયે ત ષ્ડીની તી પ્રત્મેની છલેી ઙક્ક્વ અને અપય પયજો ચ,ે એલી 

ુરુની એટરે ઔે તીની ત્ની પ્રત્મે શલી છ ગટ.ે અને તીએ તે ાલી છ ડે. ભતરફ ઔે 
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અભુઔતભુઔ ઔામથ છભે ષ્ડી ભાટ ેઅનીલામથ ઔે પયીમાત, તેભ ગયભાાં ઙક્કવ ઔાભ ુરુ ભાટ ે

ણ પયીમાત શલાાં જોઈએ. દા.ત., ુરુનુાં ભાથુાં દુ:કે ત ત્ની ભાથુાં દફાલે, તેભ ષ્ડીનુાં ભાથુાં 
દુ:કે ત્માયે તીએ ણ ત્નીનુાં ભાથુાં દફાલી છ આલુાં ! ુરુ ષ્ડીની નીફથતાન રાબ 

ઉઠાલે મા તેની રાખણીળીરતાને ચતેયી જામ તેભ ફનતુાં ષ્ડીએ અટઔાલલુાં છ યષ્ણુાં. લી તે 

તેણે છ ઔયલાનુાં ચ.ે અથાથત્ ફશેનએ તીને ભાથુાં દુકાડનાયા ભીટાલીને ભાથુાં દફાલનાયા 
ફનાલી દેલાના ચ.ે 

[159]  જ્માાં વભાછ વમ્ુણથ સ્લાતન્્મ બખલત શમ ત્માાં છ વાઙ પ્રેભ ાાંખયી 

ળઔે ચ.ે પ્રેભભાાં ઔાભલાવના શમ એ અનીષ્ટ નથી; ફરઔે જો ન શમ ત વાંબલત: એ છ 
અનીષ્ટ ફની યશે. યન્તુ અનીલામથ ત એ છ ચ ે ઔે ઔાભ પ્રેભભાાંથી ઉદ્બલલ જોઈએ. 

ધભથળાષ્ડ જ્માાં એલુાં પયભાલતાાં શમ ઔે ‘ષ્ડીને પ્રેભ ઔયળ નશીં, પ્રેભ ઔમાથ લીના છ તેને 

ઉબખ !’ ત્માાં ભશાન પ્રજા ાઔે છ ઔઈ યીતે ? આલી ભાન્મતા આણા ડતીના 
દીલવ વુઙલે ચ.ે 

[160]  આણી પ્રાઙીન બાયતીમ વાંસ્ઔૃતીભાાં ત ભશીરા ણ ભુક્તણે 
અઙુઔ કીરી ળઔતી. એભનમ તીઔ અલાછ અને તીઔી ક શતી. લીદુી નાયી 

ખાખી બયવબાભાાં ભશી માજ્ઞલલ્ક્મ વાથે લીલાદ ઔયી ળઔતી; ભૈત્રેમી તીને ઔશેતી ઔે, ‘છનેા 

લડ ે અભૃતત્લ પ્રાપ્ત ન થામ, એલા વુલણથને શુાં ળુાં ઔરુાં  ? ભાયે એ ન જોઈએ !’ બમાથ 
સ્લમાંલયભાાં દ્રોદી લીયધ ઔાયી ળઔતી ઔે, ‘ઔણથ બર ે ભત્સ્મલેધ ઔયે; શુાં નશીં યણાં એ 

વુતુત્રને !’ યન્તુ રખબખ આઠવ લથના ઈસ્રાભી ળાવન દયભીમાન, બાયતીમ વભાછ 

બીરુ ફની ખમ, વાંઔુઙીત થમ અને વરાભત ઔઙરાભાાં છ ાંતુની છભે બયાઈ છઈ, ઔેલ ીલી 
છલાભાાં છ ીલનની વાથથઔતા વભી ફેઠ ! એ ઔાયણે છ નાયી ગયઔેદી ફની, ફારગ્નન 

બખ ફની અને એભ બાયતીમ વભાછની અધયઅધથ ભાનલળક્તી ભયણતર ફની યશી. જો ઔે 

ભનુના આદેળ ણ આલઔામથ ત નથી છ. 
ધભથ અને ધભથુયસ્ઔૃત રગે્ન છ ષ્ડીને ઔામભની ખુરાભડી ઔે ળુલત્ ફનાલી યાકી 

ચ.ે અભેયીઔી ષ્ડીભુક્તી–આાંદરનઔાય એરજાફેથ ઔેડી સ્ટને્ટન રકે ચ ેઔે, ‘ફાઈફર અથલા 

ધભથવાંસ્થા ષ્ડીભુક્તી લીરુદ્ધ વોથી બમાનઔ અલયધ ચ.ે’ ધભથવાંસ્થાના આદેળ અને 
પતલાન વભગ્ર ધ્લની ષ્ડીજાતી પ્રતી ગયતભ તુચ્ચઔાય તથા તીયસ્ઔાય છન્ભાલતી નીંદાન 

છ યષ્ણ ચ.ે આણાાં ઉત્તયઔા ગ્રાંથ, ુયાણ તેભ છ ભનુસ્ભૃતીએ ણ ષ્ડીને ભુકથ, ઔટી, 

અીલત્ર, છુઠી, ઔાતીર તથા નયઔની છલાા ખણાલી, એની ફેપાભ નીંદા ઔયી ચ.ે લધુ દુ:કદ 
શઔીઔત ત એ ચ ે ઔે, મત્ર નામથસ્તુ ુજ્મન્તે–યટનાયા ુરુ છ ષ્ડી લીળે આલા શરઔા 
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ખ્માર ભનભન ધયાલે ચ.ે અને એના ભુક્ત લીઔાવને રુાં ધે ચ.ે ઔાયણ ઔે એ લી એભને પાલતુાં 

આલે ચ.ે ત્માયે ષ્ડીની ળક્તીપ્રતીબાના અનીમન્ત્રીત આલીબાથલ ભાટ ેએ અનીલામથતા ફને ચ ે
ઔે, તે ુરુના લઙથસ્લથી ભુક્ત થઈ જામ, રગ્ન ન ઔયે અથલા ત વભાનધયણે છ રગ્ન ઔયે.  

[161]  શા, રગ્નીલનભાાંમ ષ્ડીન વમક્તીત્લ–લીઔાવ ળક્મ કય; ઔીન્તુ એ ભાટ ે

વભગ્ર અબીખભ, ભનદળા તથા ીલનવમલશાય ધયભુથી ફદરી છ નાાંકલ યષ્ણ : તી–
ત્ની લચ્ઙે પ્રખાઢ વશઔાય, વભાનતા તથા આદયની બાલના શમ, એઔફીજાની લીળીષ્ટ 

ળક્તીની ઔદય શમ અને યસ્ય પ્રત્વાશન શમ, ત્નીના સ્લતન્ત્ર વમક્તીત્લન તી 

દ્વાયા ફીનળયતી સ્લીઔાય શમ, ફીનદકરખીયી આધાયીત કેરદીરભૈત્રી બાલ શમ–આલુાં 
ફધુાં ભે ત છ મુલતીએ રગ્ન ઔયલાાં. ફાઔી ઔુાંલાયા યશેતા ળીકી રેલુાં. રગ્નભાાં છયામ ઉણ 

દેકામ એટરે ચુટા ણ થઈ છ છલુાં. લડીર, નાયીવાંસ્થા તથા એવીવ છલેી લીળીષ્ટ 

ીલનદળથનલાી વેલાવાંસ્થા ફારીઔા–ઔીળયીને આ દીળાભાાં ળીક્ષણ આી, તૈમાય 
ઔયે ! ફાઔી, છ ેયાષ્ટ રની અડધઅડધ ભાનલભુડી લેડપાઈ યશી શમ એ દેળન ઉદ્ધાય ળક્મ છ 

ક્માાંથી?  

[162]  ભશીરા લીળે અત્રે શુાં ઔેટરાાંઔ નભુનેદાય અલતયણ આણાાં 

ધભથગ્રાંથભાાંથી ટાઔુાં ચુ ાં. છ ેળબ્દળ: અનુલાદીત શઈ, તેભાાં છ ેઔાંઈ ણ અનુઙીત ઔે અરુઙીઔય 

છણામ ત તેની છલાદાયી ભાયી નશીં; વાંુણથત: આણા ુલથછ ઋીભુનીની છ ચ.ે અને 
ચતાાં આલી અનીલામથ ઙઙાથ ઔઈને ઔદાઙ અણખભતી પ્રતીત થામ તે ભને ઉદાયઙીત્તે ક્ષભા 

ઔયે. આણે અજ્ઞાનલળ ઔેલ કયાફને ઉત્તભ ખણીખણાલી ઔેટર લકત ઙાલ્મા ઔયીળુાં ?  

તો હવે જ્ઞાન તથા સત્યના હીતાથે નીચેનાાં અવતરણો :  
● ‘અવત્મ, વાશવ, ભામા, ઔટ, ભકુથતા, અતીરબ, અીલત્રતા અને 

નીદથમતા ષ્ડીના સ્લાબાલીઔ દ ચ .ે આ છખતભાાં ષ્ડી ઔયતાાં અધીઔ ાી ફીછુ ાં ઔાાંઈ 

નથી. ષ્ડી વલથદનુાં ભુ ચ.ે નાયીભાાં એઔ દુષ્ટ ધભથ યશેર ચ;ે એ ઔઈ ણ ુરુને 
ચડતી નથી અને ુરુ ન ભે ત વજાતીમ આનન્દ ભાણે ચ;ે યન્તુ તીના આખભન 

વુધીમ ધીયછ ધયી ળઔતી નથી. ષ્ડી ઔેલ ફન્ધન ઔે બમની ભાયી છ, ના ચુટઔે તાના 

ળીરની યક્ષા ઔયે ચ.ે ચી અગ્ની છભે ઔાષ્ટથી તૃપ્ત થત નથી, તેભ ષ્ડી ભૈથુનથી ઔદી 
તૃપ્ત થતી નથી. ુરુને જોતાાં છ તે લીહ્વ ફની જામ ચ.ે ઔા, લાંટ, ભૃત્મ, અગ્ની, 

તરલાય, જેય, વથ એ વલથભાાં છ ે ગાતઔ ળક્તી યશેરી ચ ે તે તભાભની ઔુર ગાતઔતા 

લીગાતાએ ષ્ડીભાાં ભુઔી દીધી ચ ે(ભશાબાયત અનુ.૧૩/૩૮–૪૦). 
ભશાબાયત વભા યભ ધાભીઔ ખણાતા ગ્રન્થભાાં બીષ્ભ, મુધીષ્ઠીય છલેી 
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ુછનીમ વમક્તીનાાં ભુકે તથા ન્ઙઙુડાના ાત્ર દ્વાયા ષ્ડી; છ ેછનની અને બખીની ચ ે

એના લીળે આલા અણચાછતા, બનુ્ડા અબીપ્રામ ઉચ્ઙાયામ ચ .ે છ ેઔેલ અલીલેઔુણથ 
છ નશીં; ફશુધા અવત્મ ણ ચ.ે  

● ‘ષ્ડી નથી જોતી રુ ઔે નથી જોતી લમ, દેકાલડ શમ મા ઔદરુ, ુરુ 

ભાત્રન ેતે બખલે ચ.ે ભાટ ેુરુે ષ્ડીનુાં વતત યક્ષણ ઔયલુાં. (ભનુસ્ભૃતી – 9/14-17)  

● ષ્ડી ઉચ્ચાંકર શમ ચ.ે ઔઠય લાણીથી, ભાયીટથી મા અન્મ ત્રાવ લડ ે

ણ તેને લળ યાકી ળઔાતી નથી. ુરુએ ષ્ડી પ્રત્મે સ્નેશ યાકલ નશીં; પ્રીતી યાખ્મા 

લીના છ તેભને બખલલી... ષ્ડીને તી દ્વાયા ળીક્ષા ઔયલાભાાં ન આલે ત એ દુષ્ટા 
લાંઠી જામ ચ ેઅને બુાંડા ઔાભ ઔયલા રાખે ચ.ે’ (ભશાબાયત – લન અનુ. 28/15-13/43 

તથા ભનુસ્ભૃતી – 9/13-21) 

● ‘આ ભશામુદ્ધન યીશ્રભ ભેં ઔાાંઈ તાયા ભાટ ેનથી ઔમય; યગુઔુને રાખેરુાં 

ઔરાંઔ દુય ઔયલા ભાટ ેછ ઔમય ચ.ે ભાટ ેશે વીતે, તાયા ઙયી્મભાાં ભને ળાંઔા થલાથી... તુાં 
તાયી ભયી ડ ેત્માાં જા ! ભાયે તારુાં  ઔાભ નથી. યાલણે તને ઔુદૃષ્ટીથી જોઈ, કાભાાં ણ 

ફેવાડી ચ.ે શુાં ઔેલી યીતે તને સ્લીઔારુાં  ? તુાં રક્ષ્ભણ ાવે જા... બયત ાવે જા !.. રક્ષ્ભણે 

તરલાય ઔાઢી તેનાાં (ળુથણકાનાાં) સ્તન, નાવીઔા તથા ઔાન ઔાી નાાંખ્માાં.’ (લાલ્ભીઔી 
યાભામણ – મુદ્ધઔાાંડ તથા 3-69-18) 

● ‘ષ્ડીથી લધુ ાી અન્મ ઔઈ પ્રાણી નથી, ષ્ડી ાનુાં ભુ ચ.ે 

(ળીલ–ઉભા–24-26)  
● ભદીયા અને ષ્ડી અનેઔ લીઔાયથી બયેરાાં ચ.ે.. ષ્ડીના ફીબત્વ ળયીયનુાં 

ુરુને ળુાં પ્રમછન ચ ે? ષ્ડીન ત્માખ ઔયલાથી વાંવાયન ત્માખ થામ ચ.ે (મખલાવીષ્ઠ – 

1/21)  
● ાંડીત ુરુે ષ્ડીન ઔદી લીશ્વલાવ ઔયલ નશીં... ઔુતયાાં અને વમબીઙાયીણી 

ષ્ડી શમ્ભેળાાં નલુાં નલુાં છ ળધે ચ.ે ષ્ડીનાાં ભુક ઔભ ેઠ ેપ્રપુલ્લ શમ ચ;ે યન્તુ 

હૃદમ અષ્ડાની ધાય છલેાાં ઔાતીર શમ ચ.ે ષ્ડીનાાં ઙયીત્ર ઔણ જાણી ળઔે ચ ે? તે 
સ્લાથથ ભાટ ેતી, ુત્ર ઔે બાઈન ણ નાળ ઔયે–ઔયાલે ચ.ે (બાખલત્ – 8, 9, 9/10 તથા 

6-41/42)  
● ષ્ડી નયઔના અગ્ની જ્લારા છલેી છ ચ.ે’ (મખલાવીષ્ઠ – 5-18-14)  

 આ ત ભાત્ર અલ્વાંખ્મ નભુના ચ.ે ફાઔી આલાાં ત અવાંખ્મ નીન્દાત્ભઔ, ગૃણાુણથ 
ઔથન–ઔથાથી આણા ધભથગ્રાંથનાાં ાનાાંનાાં ાનાાં કદફદે ચ.ે યન્તુ સ્થવાંઔઙલળ 
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‘વુજ્ઞેુ ઔીં ફશુના !’ ઔશી લીયભીએ. ફશેનએ સ્લભાન તથા સ્લઉત્ઔથ અથે રડલુાં છ શમ ત 

આલા ગ્રાંથ વાભે રડ ે! 
[163]  દીઔયીને મથેચ્ચ, એને છમાાં ખભે ત્માાં, છલે વન્દ આલે તેલા 

ભુયતીમા વાથે લણલીયધ રગ્ન ઔયલા છ દેજો ! ળયત પઔત એઔ છ : લીદામની લેાએ એને 

ઔેલ એટરુાં છ ઔશેજો ઔે, ‘ફેટા વાવયીભાાં તને ઔઈ ણ ઔાયણે ન પાલે ત, ની:વાંઔઙ ાચી 
આલછ ે! આણાં ગય તને એટરાાં છ સ્નેશ અને લાત્વલ્મથી આલઔાયલા વદામ કુલુ્લાં છ ચ.ે’ 

ફવ, ભાતા–ીતા ઔે લડીર તાન રુઢીઙુસ્ત અબીખભ છયાઔ છ આટર, છયાઔ છ ફદરે, 

તમ યછની ડજનફાંધ આત્ભશત્મા અલશ્મ નીલાયી ળઔામ.  
[164]  ભાય ત લીન્રભ ચતાાં ભછફુત ભત ચ ે ઔે, લીળીષ્ટ પ્રતીબાધાયી, 

ળક્તીવમ્ન્ન મુલતીએ રગ્ન ઔદી ઔયલાાં છ જોઈએ નશીં અથલા ત તાની ળક્તી, 

પ્રતીબાની યીુણથ અબીવમક્તી ફાદ છ, ઉત્તયલમે, નીયાન્તે રગ્નન લીઙાય આલે, ત છ 
ચી રગ્ન ઔયલાાં. (આછના અનેઔ ઔરાઔાય આલુાં ઔયે ણ ચ ેકયા)જો ઔે ભાયી વાઙી અને 

ાઔી વરાશ ત એ છ ચ ે ઔે,  ષ્ડીવમક્તીએ ભુદ્દરે રગ્ન ઔયલાાં છ નશીં. ઔાયણ રગ્ન ષ્ડીને 
ખુરાભડી, અલેતન ખુરાભ ફનલાની ભુઔે ચ ે અને તેની તભાભ ળક્તી, ભશત્ત્લાઔાાંક્ષા 

ઔઙડી ભાયે ચ.ે ચતાાં ધાય ઔે, પ્રેભરગ્ન ઔયલા ભછફુય ફન ત, યસ્ય સ્લાતન્્મની અતુટ 

ળયત લીખતે ઔયી રીધા ફાદ છ રગ્નલેદીભાાં જાંારલલુાં ! (Terms and conditions) 
 

♦ 
અનુક્રમણીકા 
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12 
શેક્શ 

[165] લેશ્માની વભાછભાાં અનીલામથતા યશેલાની છ; ઔાયણ ઔે એની શસ્તીને 

ઔાયણે છ કાનદાન ઔુટમુ્ફની ફશેનનુાં ળીર વરાભત યશી ળઔે ચ.ે જો કયેકય આભ છ શમ 

ત, આલ અબીખભ નઠય નીદથમતા છ ઔશેલામ; ઔાયણ ઔે વભાછની વુકી ફશેનનાાં 
ળીમના યક્ષણ ભાટ ેખયીફ અને રાઙાય ફશેનના ળીમનુાં જાશેય રીરાભ ઔયલુાં ! આ ત 

અન્મામ છ ઔશેલામ. પ્રાઙીન મુખભાાં ળત્રુના નખયન દયલાજો તડલા શાથી ાવે ધક્કા 

ભયાલલાભાાં આલતા. યન્તુ એભ ભાથુાં ભાયતાાં, શાથીને ઈજા ન થામ, એ ભાટ ેઆડુાં ઉંટ ઉબુાં 
યાકલાભાાં આલતુાં. અને એભ ફાડુાં નીદય ઉંટ ભામુું છતુાં. એલી છ નીદથમ આ તયઔીફ 

ખણામ ઔે, વભાછના રાબાથે થડી ખયછુ, રાઙાય ફશેનન બખ રેલ. જો ઔે, ભાયા ભતે 

આલી ભાન્મતા ભુબુત યીતે છ કટી ચ;ે ઔાયણ ઔે ખભે તેટરા વેક્વબુખ્મા ચતાાં, ફધા 
ુરુ ઔાાંઈ ફાત્ઔાય નથી ઔયતા, અને ફાત્ઔાયનુાં એ ઔૃત્મ લૈઔલ્ીઔ શમ ચ ેએલુાંમ ઔણે 

ઔષ્ણુાં ? લીળા લેશ્માફજાયલાા નખયભાાં ણ ફાત્ઔાય ત થામ છ ચ.ે અને વાંસ્ઔાયી, 
ઔામદાારઔ, લીલેઔનીષ્ઠ વદખૃશસ્થ ખભે તેટરા ઔાભાતુય થામ, તમ ઔદી ફાત્ઔાય નથી છ 

ઔયતા. ઔેટરાઔ ઈતીશાવઔાયના ભતે લેશ્માવમલવામન ઉદ્બલ દેલદાવી પ્રથાભાાંથી થમેર ચ.ે 

પ્રોઢ થતાાં, ભન્દીયભાાંથી જ્માયે દેલદાવીની શઔારટ્ટી થતી, ત્માયે તેની અલદળા ગણી ભાઠી 
થતી એને ઔઈ સ્લીઔાયતુાં નશીં. યીણાભે એ દેશ લેઙીને ખુછયાન ઙરાલતી. જો ઔે આ ભત 

અાંળત: છ વાઙ ચ;ે ઔાયણ ઔે, જો દેલદાવી પ્રથા છ ન શત, ત લેશ્માવાંસ્થા શત છ નશીં, 

એભ ત ઔેભ ઔશી ળઔામ ? વાભાીઔ ભાનલીની છરુયીમાતભાાંથી છ વભાછભાાં લેશ્માલૃત્તીન 
ઉદ્બલ થમ ચ.ે અરફત્ત, આ ફન્ને બીન્નબીન્ન ભતનુાં વાંઔરન ઔયલુાં શમ ત એભ ઔશી 

ળઔામ ઔે, વભાછભાાં લેશ્માલૃત્તી ત ઙારતી છ શળે; યન્તુ એને વમલસ્થીત વમલવામરુે 

લીઔવાલલાભાાં દેલદાવીની પ્રથાએ ભટી ભદદ ઔયી શમ. કેય, આછ ેલેશ્માવમલવામ આણા 
દેળભાાં અવાભાીઔ તત્ત્લના શાથભાાં ચ,ે છભેાાં ષ્ડીને ફછફયીથી જોતયલાભાાં આલે ચ.ે 

લી એલી ષ્ડી ફશુધા અહૃતા ઔે અન્મથા રાઙાય, પવાઈ ખમેરી ફશેન શમ ચ.ે તે 

કુફ દમાછનઔ શારતભાાં ીલે ચ ેઅને ભયે ચ ે! યખ પેરાલે ચ ેઅને સ્લમાં યખન બખ 
ફને ચ.ે આનુાં ઔાયણ વભાછન ઉેક્ષાુણથ, તીયસ્ઔાયબમય વમલશાય ચ.ે યન્તુ એન ઈરાછ 

લેશ્માવાંસ્થાની નાફુદી નથી; ઔાયણ ઔે લેશ્માલૃત્તી ત એઔ મા ફીજા પ્રઔાયે ઙારુ છ યશેલાની, 

છનુેાં ઔાયણ લી એ છ ઔે, એ ભાનલીલનની છરુયીમાત ચ.ે ઉત્તભત્તભ ઈરાછ ત 
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લેશ્માવમલવામને ણ અન્મ વમલવામ છલે છ ઉછ, આદયણીમ, ભાન્મ, ળુદ્ધ અને સ્લચ્ચ 

તથા સ્લૈચ્ચીઔ ફનાલલાન ચ.ે 
[166]  ીલનન કય આનન્દ વેક્વની અભુઔ સ્લાબાલીઔતા ઉય નીબથય ચ.ે 

જ્માાં વેક્વને ઔઙડી નાકલાભાાં આલે ચ ેત્માાં ીલનન ળુષ્ઔ ફછ છ ફાઔી યશે ચ,ે છ ેઔળુાંમ 

ભુલ્મલાન વછ થન ઔયી ળઔત નથી. પ્રાણી અને છ ાંખરી ભાનલી ત ઔેલ ળાયીયીઔ વેક્વ 
એટરે ઔે એઔરા ભૈથુનથી વન્તુષ્ટ યશી ળઔે; યન્તુ વાંસ્ઔાયી તથા ઉભીળીર વમક્તીને ત પ્રેભ 

જોઈએ, શભદદી તથા વાંલનન જોઈએ. ઔેલ ળાયીયીઔ બુક વન્તામ એ ુયતુાં નથી, 

ભાણવની ભાનવીઔ બુક ણ વન્તાલી જોઈએ. વભાછભાાં પ્રેભસ્લાતાં્મ અનીલામથ ચ;ે યન્તુ 
રુઢીઙુસ્ત નીતીલાદી એલુાં સ્લાતન્્મ ભાન્મ યાકલા તૈમાય નથી. 

[167]  વાંસ્ઔૃતીના આદીઔાથી છ, રખબખ ફધા છ વભાજોભાાં લેશ્માવમલવામ 

ઙારત છ આવમ ચ.ે એઔ ફાછુ દૈશીઔ છરુયીમાત ચ,ે ત વાભે ક્ષે ીલનનીલાથશ અથે 
અથથવમલસ્થા અનુવાય ઔયલ ડત ઔઈ ને ઔઈ પ્રઔાયન લીનીભમભુરઔ વમલશાય ચ.ે વય 

ળબ્દભાાં લણથલીએ ત, લેશ્મા–વમલવામ એ વેક્વની બુક અને ેટની બુક લચ્ઙેન આથીઔ 
લીનીભમ છ ચ.ે અરફત્ત, ફધા છ વાભાીઔ ઙીન્તઔ આટરી વય ઔે વશછ નછયે લેશ્મા 

વમલવામને ભુરલતા નથી અને એનાાં ગણાાં લાછફી ઔાયણ ણ ચ.ે દા.ત., ફ્રૉઈડ વેક્વની 

ઈચ્ચાને ળાયીયીઔ–ભાનવીઔ અનીલામથતા રેકાલે ચ.ે એ છ પ્રભાણે ભટાબાખના 
વેક્વરૉીસ્ટ ને વાઈઔરૉીસ્ટ લેશ્માલૃત્તીને અનીલામથ, ઔભવે ઔભ આલશ્મઔ ખણાલે ચ.ે 

જ્માયે ઔારથ ભાક્વથ છલેા વભતાલાદી અથથલીદ એને આથીઔ વભસ્મા ખણી, ળણ ભાને ચ ે

અને એથી લેશ્માલૃત્તીને વમ્ુણથ નાફુદ ઔયલાની શીભામત ઔયે ચ.ે યન્તુ વમાલશાયીઔ વત્મ 
ક્માાંઔ, આ ફે અન્તીભલાદી અબીખભની લચ્ઙે યશેરુાં ચ ે અને એથી છ આદીઔાથી 

લેશ્માવમલવામ છુદા છુદા સ્લરુે અલીચ્ચીન્નણે ઙારત આવમ ચ.ે છુદા છુદા સ્લરુે, 

એટરે ઔે ક્માાંઔ ઉેક્ષીત, ક્માાંઔ તીયસ્ઔૃત, ક્માાંઔ ફશીષ્ઔૃત, ક્માાંઔ આદયણીમ, ત ક્માાંઔ લી 
વાભાન્મ સ્લરુે એ ઙાલ્મ ચ.ે જો ઔે વેક્વ તે વલથત્ર એઔ અવાભાન્મ ખણાત ખનીમ 

વમલશાય શઈ, લેશ્માવમલવામ અન્મ વમલવામ છટેર છ વાભાન્મ ત ક્માાંમ નથી ખણામ. 

તેભ ચતાાં આછના અભેયીઔાભાાં ચ ે તેભ, લેશ્માલૃત્તી કુફ વમાઔ, પ્રઙરીત તેભ છ ભુઔ યીતે 
સ્લીઔૃત પ્રલૃત્તી ત ગણે ઠઔેાણે વમ્બલે. ભતરફ ઔે વભાછ એના પ્રતી ખમ્બીય–વક્રીમ લાાંધ 

ઉઠાલત નથી; પક્ત ઔામદ ઔામદાનુાં ઔામથ ફજાવમા ઔયે. જાાનભાાં ભાતાીતાની ભાંછુયીથી 

દીઔયી લેશ્માવમલવામભાાં જાંરાલે ચ.ે 
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[168]  વભાછના ઔશેલાતા ઉછા લખથભાાં ષ્ડીની ખયછન રાબ ઉઠાલી, એના 

દેશન ઉમખ, એની ભયી લીરુદ્ધ ઔયલાભાાં આલે ચ,ે એ ખમ્બીયતય પ્રઔાયનાાં ળણ, 
અન્મામ તથા અનીતી ચ.ે દા.ત., ફૉવ દ્વાયા ષ્ડીઔભથઙાયીન ઉબખ ઔે ભારીઔ દ્વાયા 

ભછુયણન ખેયરાબ ! લેશ્માવમલવામને જો એના ળુદ્ધ સ્લરુે ભુરલીએ ત એભાાં એલી 

ભછફુયી નથી; ઔાયણ ઔે ફીજા લેાયની છભે છ, એ લેઙનાયની ભયીન વદ ચ.ે જો ઔે, 
લાસ્તલભાાં યીસ્થીતી એટરી વય ઔે વુકદ નથી; ઔાયણ ઔે અભુઔ દેળભાાં એ વમલવામ 

ઉય ફલાન અવભાીઔ તત્લનુાં લઙથસ્લ ચ,ે છે ખુરાભી પ્રથા ઙરાલે ચ.ે ભતરફ ઔે, 

અભુઔ ફલાન ુરુ મા ષ્ડી વાભ, દાભ, દાંડ, બેદની નીતી લડ ે કયેકય દેશ વોંનાય 
રુલતી મુલતી મા ઔન્માને છફયછસ્તીથી ખુરાભ ફનાલીને યાકે ચ ે અને એની ાવે 

પયીમાત પ્રસ્તુત ઔૃત્મ ઔયાલે ચ.ે આ શઔીઔત કયેકય બમાંઔય, ળયભછનઔ, વભાછના 

ઔરાંઔરુ એલુાં ગય ા ચ,ે યન્તુ એભાાંમ લધુ દીત, અયાધી વભાછ તે છ ચ.ે ઔાયણ 
ઔે, વભાછ ેલેશ્માલૃત્તીને એઔ તીયસ્ઔૃત ને ફશીષ્ઔૃત ક્ષેત્ર ખણાલી એની વદન્તય ઉેક્ષાનુાં લરણ 

યાખ્મુાં ચ.ે એને યીણાભે છ એ ‘અન્ધાયી આરભ’ ખણામ ચ ેઅને એભાાં જાતજાતનાાં અનીષ્ટ 
પારે પુરે ચ.ે ભાટ ે લેશ્માવમલવામને અન્મ વમલવામ છલે છ ળુદ્ધ, સ્લૈચ્ચીઔ, પ્રખટ તેભ છ 

ઉછ વમલવામ ફનાલી, ભાન્મ યાકલ જોઈએ. બાયતભાાં ખુપ્તમુખભાાં લાયાાંખનાનુાં 

વભાછભાાં ભાનબમુું સ્થાન શતુાં અને યાછદયફાયભાાં ણ તેન આદય થત એલા ગણા 
ઉલ્લેક ભે ચ.ે 

[169]  પ્રઔૃતીની વમલસ્થા વાલ અણગડ, પ્રાણીનાાં વુકદુ:ક ઔે આનન્દ–ીડાથી 

નીયેક્ષ યીતે અન્ધ લીઔવી ચ.ે એ ઔાભઙરાઉ ચ ે– તે અથથભાાં ઔે ઔુદયતન યવ પક્ત અને 
પક્ત આ ૃથ્લીટ ે વીલ વછ થનન તન્તુ વતત ઙારુ છ યશે, એટરુાં છ એનુાં ઔાભ વીદ્ધ 

ઔયલાભાાં આલે ચ,ે અને તે ભાટનુેાં તન્ત્ર તેણે ફયાફય ઙરાવમુાં ચ,ે છનેે પ્રાઙીન ઙીન્તઔએ 

આશાય, નીદ્રા, બમ અને ભૈથુન એ ઙાય પ્રાઔૃતીઔ લૃત્તી રુે કાવમુાં ચ.ે એભાાં આશાય 
અને ભૈથુન– એ ઉબમ આલેખ પ્રાણીછખત ભાટ ે અયમ્ાય માતનાનુાં ઔાયણ ફની ખમા, 

એની રેળ ભાત્ર યલા ઔે ઙીન્તા પ્રઔૃતીક્ષે નથી છ. એને ત ફવ, એના ઔાભથી છ ઔાભ ! 

વાભાીઔતાને ફાછુએ યાકી ઔેલ પ્રાણીછખતના પ્રાઔૃતીઔ વમ્ફન્ધની લાત ઔયીએ ત, 
આશાય અને ભૈથુનની છરુયીમાત ઔે ઈચ્ચા ુણથ ઔયલા ભાટ ેએઔ પ્રાણીને તેના છ લખથના મા 

ઈતય લખથના પ્રાણીદેશની અનીલામથતા યશે ચ,ે એલી વમલસ્થા. ‘ઈતય લખથના’ એટરે ત એઔ 

પ્રાણી દ્વાયા આશાય અથે અન્મ પ્રાણીનુાં બક્ષણ. આ વમલસ્થા વીધીવટ અને જડી ચ,ે છભેાાં 
‘ફીમાના ફે બાખ’ન વીદ્ધાન્ત પ્રલતે ચ,ે છથેી એ (વેક્વની છભે) વાંઔુર, વુક્ષ્ભ, અનેઔલીધ 
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ાવાલાી અને અટ ઔમડારુ વભસ્મા નથી ફની યશી. અત્રે અવભતર અથથવમલસ્થા ઔે 

બુકભયા છલેા પ્રશ્નની ઙઙાથ અરફત્ત અેક્ષીત નથી, એ છુદી છ ફાફત ચ.ે 
આભ આશાયની અેક્ષાએ ભૈથુનન પ્રશ્ન ગણ અટટ ચ;ે ઔાયણ ઔે એભાાં 

તાના છ લખથના એઔફીજા પ્રાણીના દેશની અનીલામથતા યશે ચ.ે લધુભાાં આ પ્રક્રીમાભાાં 

ળાયીયીઔ ઔયતાાં ભાનવીઔ છરુયીમાત તેભ છ વાભેરખીયીનુાં પ્રભાણ ગણાં લધાયે ચ.ે છથેી ફેઉ 
ક્ષે ઈચ્ચા–અનીચ્ચાન પ્રશ્ન અતીખમ્બીય યીતે ઉદ્બલત યશે ચ.ે એઔ ફાછુ, નય–ભાદા 

લચ્ઙેન વઔાભ દેશવમ્ફન્ધ અતીઉત્ઔટ, રખબખ બ્રષ્ઢાનન્દ ઔટીના દીવમ, અજોડ આનન્દન 

અનુબલ ચ;ે ત ફીી ફાછુ, જો ફેભાાંથી એઔ ક્ષની અનીચ્ચા ઔે ઉગ્ર લીયધ શમ ત, એ છ 
વમ્ફન્ધી તીવ્ર ીડા, તનભનની માતનાનુાં ઔાયણ ફની જામ ચ.ે ત્માયે લી એ છ વીદ્ધાન્ત, 

‘ફીમાના ફે બાખ’ન નીમભ રાખુ ડ ેચ.ે લધુભાાં આ રીરાભાાં, વાથી દેશન લીનીમખ કુફ 

ઔઢાંખી યીતે ઔયલાન શલાથી, ભાનલપ્રાણી વન્દબે એભાાં ખનીમતાથી ભાાંડીને તે ઔાનુની ખુના 
વુધીની વભસ્મા વાંડલાઈ ખઈ ચ.ે એભાાંની છ એઔ દુ:કદ વભસ્મા તે ચડેતી. 

[170]  વભી ર ઔે, પ્રેભ એ ભન–હૃદમન રાખણીન લીમ ચ;ે જ્માયે રગ્ન એ 
લી પક્ત વાભાીઔ વમલસ્થા ચ.ે ત્રીી ફાછુ, વેક્વ એ ત ળુદ્ધ ળાયીયીઔ–ભાનવીઔ લૃત્તી 

તથા છરુયીમાત ચ.ે આ ત્રણ છુદી છુદી લીબાલનાને એઔ છ વમલસ્થા–રગ્નભાાં છ, ્ી–

ઈન–લનની છભે ળધલી ઔે એલી અેક્ષા યાકલી એ છ દુ:કનુાં, ીડાનુાં તથા વાંગથનુાં જોકભી 
ઔાયણ ફની યશે ચ.ે.. બાયતીમ વભાછ રગ્નેતય વમ્ફન્ધને અતીખમ્બીય અનીષ્ટ અને 

વભસ્મા ખણે ચ,ે નીતી એટરે જાણે ઔે એઔાત્રી વેક્વ અથલા બ્રષ્ઢઙમથ – એભ ભાને ચ.ે એ 

આણી ખમ્બીય ખેયવભછ ચ.ે વેક્વ વમ્ફન્ધી નીતી ત એઔ વાલ ખોણ આઙાયવાંશીતા ચ.ે 
રગ્નેતય વમ્ફન્ધલાી વમક્તી જો અન્મ તભાભ ફાફતે નીતીલાન, વજ્જન, સ્નેશા તથા 

છલાફદાય વમક્તીત્લ ધયાલતી શમ ત, તેને એઔ ઉત્તભ વાભાીઔ નાખયીઔ છ રેકલી ગટ.ે 

અયે, તે અન્મ ઔશેલાતી ધાભીઔ, આધ્માત્ભીઔ, આસ્તીઔ મા ‘વાંમભી’ (યાત્ર ફાફતે) વમક્તી, 
છ ેઈતય વાભાીઔ, આથીઔ આદી વમલશાયભાાં અનૈતીઔ ઔે વોછન્મયશીત શમ, એના ઔયતાાં 

ત ેરી રગ્નેતય વમ્ફન્ધલાી વજ્જન વમક્તી અનેઔખણી ઉચ્ઙતય–ફશેતય નાખયીઔ છ 

રેકામ. 
[171]  આણે આ દેળભાાં આછ ેછ ેખુનાકયી તથા આત્ભશત્માનુાં પ્રભાણ 

લધેરુાં દુ:કદ યીતે જોઈ યષ્ણા ચીએ, ત્માયે તત્ઔારીન મા ઉતાલીમા લીઙાયઔ એનુાં ઔાયણ 

ટી.લી., પીલ્ભ, ઔમ્પ્મુટય ઔે ભફાઈર પનભાાં ભીથ્મા ળધી યષ્ણા ચ.ે શઔીઔતે આ ત ફધાાં 
યખનાાં ફાષ્ણ રક્ષણ ભાત્ર ચ.ે ટી.લી. ય વેક્વી ઔે ઉત્તેછઔ દૃશ્મ જોલાથી ઔીળય ઔે મુલાનની 
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ઔાભલૃત્તી ફશેઔી જામ ચ–ે એલુાં તાયણ ઉરઔીમુાં છ રેકામ. ઔેન્વયની ખાાંઠ ઉય ખયભ 

શદય–ભીઠુાં ઙડલા છલે એ ઈરાછ ખણામ. ઔાભલૃત્તી ઉત્તેજાલાથી તે શમ્ભેળા ફશેઔી છતી 
નથી. એથી ઉરટુાં ક્માયેઔ ત ળભનઔાયી વીદ્ધ થામ ચ.ે મુલાેઢીભાાં સ્લસ્થ ઔાભલૃત્તી પ્રેયલા મા 

જાલલા ભાટ ેછફયછસ્તીથી વાંમભન ઔે નીતીન ફધ ઔદાી વપ નીલડત નથી. એને 

ફદરે વત્મ અને લૈજ્ઞાનીઔ જ્ઞાન ગણાં લધુ રાબઔતાથ અલશ્મ નીલડ ેચ.ે જો ઔે એ ણ આકયી 
યાભફાણ ઈરાછ ત નથી છ. 

[172]  વેક્વ યત્લે જો એટરુાં વત્મ સ્લીઔાયામ ઔે એ વાંમભ ઔે ત્માખન વમાાય 

છ નથી, એથી ઉરટુાં, આનન્દ તથા આયગ્મન ભાખથ ચ.ે ત ગણી વભસ્મા શલી થઈ 
જામ. ભાય ભુખ્મ ભુદ્દ છ એ ચ ે ઔે લૃદ્ધના શાથભાાં બછન, બક્તી ઔે ભાા ઔડાલી દેલાને 

ફદરે, તેને લીજાતીમ વાથીનાાં વાંખ તથા ઉષ્ભા ભે એલી વમલસ્થા ઔય અને આનન્દ 

ભાણલા દ ! ત છ તેને ીલન ીલલા છલુેાં રાખળે. લીખ્માત લીઙાયઔ ફટરાથન્ડ યવેરે, ભાયા 
ખ્માર ભુછફ, રખબખ 80 લથની લમે ઙથી લાય રગ્ન ઔયેરાાં. લરવાડથી લાઙઔ           

શ્રી. નટબુાઈ રકે ચ ેઔે લૃદ્ધ રગ્ન ળક્મ છ નથી... તભે તે છ ઔેભ ન ઔયી ળક્મા ? ભાયા 
ય આલા યદેળે ાાંડીત્મનાાં આક્ષે અન્મથા ણ ગણા થમા ચ.ે યન્તુ શુાં  વભાછથી 

ડયત નથી, અને લીઙાય પ્રભાણે છ વમલશાયનાય છણ ચુાં. અને એ યીતે ફદનાભ ચુાં, એ કુફ 

જાણીતી તથા રખબખ સ્લીઔૃત શઔીઔત ચ.ે એથી અત્રે નમ્રતાુલથઔ જાશેય ઔરુાં  ઔે, ભાયાાં આલાાં 
ખરાાં શમ્ભેળાાં વઔાયણ છ શમ ચ,ે છભે ઔે ભાયા લીધુય રગ્નને અલયધનારુાં  ઔાયણ ઔેલ 

અને પક્ત આથીઔ ચ,ે ફીછુ ાં રેળભાત્ર નશીં. ફાઔી એઔાઔી ીલનની બમાલશ તથા જોકભી 

ભછફુયી અને વભસ્મા ભને એટરી ત તીવ્રતાથી ીડ ેચ ે ઔે... છલા દ અાંખત લાત 
અશીં ઙઙથતાાં વાંઔઙ થામ ચ.ે અનુઙીત રાખે ચ.ે.. ત ક્ષભા ઔયળ છ. 

[173]  લીશ્વબયભાાં પ્રલતથભાન આલા ગય લૈઙાયીઔ ચાતણાનુાં ભુખ્મ ઔાયણ 

વભગ્ર ભાનલજાતના ભખછ પયતે ધાભીઔ યમ્યા, રુઢી, ભાન્મતાની છ ે રાદી 
ફેડી છડાઈ ખઈ ચ ેએ છ ચ,ે અને એભાાંથી આણે તત્ઔાર ભુક્ત થલુાં છ ગટ.ે એઔ નક્કય 

વત્મ ભાનલજાતે કુલ્લા ભને સ્લીઔાયી રેલુાં ગટ ે ઔે, નીતીભત્તા ઔે નૈતીઔ વમલશાયની ધભથની 

વમાખ્મા છભાના છુની શઈ, છયીુયાણી તથા ઔારગ્રસ્ત ફની ઙુઔી ચ.ે આછ ે એભાાંની 
ભટા બાખની ઔેલ નીરુમખી છ નશીં; શાનીઔતાથ ફની યશી ચ.ે ધભથપ્રેયીત નીતીના ફધા છ 

ખ્માર એ વાલથત્રીઔ, વભગ્ર ભાનલજાત ભાટ ે શીતઔાયી એલા વનાતન, અફાધીત વીદ્ધાન્ત 

નથી. એથી ઉરટુાં, એ ઔારવાેક્ષ, તત્ઔારીન વભાછ ભાટ ે ફશુધા ઔે ઔદાઙ છરુયી એલા 
નીતીનીમભ ચ.ે ઉયાન્ત અભુઔ ત લી અભુઔતભુઔ ધભથસ્થાઔ મા પ્રબાલળાી વમક્તીની 
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ઔેલ અાંખત ભાન્મતા અથલા ધુનનુાં યીણાભ શમ ચ.ે દા.ત., રખબખ તભાભ પ્રાઙીન 

ધભથસ્થાઔએ બ્રષ્ઢઙમથ ઉય છ ે લધુ ડત બાય ભુક્મ ચ,ે તે તેની ઔેલ વમક્તીખત 
ભાન્મતાનુાં છ આયણ ખણામ. શલે એની તયપેણભાાં રાદલાભાાં આલેરા ઔામદાને ભુબુત 

નૈતીઔતા તયપી ઔાનુન ત ન છ ખણામ. આણા દેળભાાં વેક્વ–વમલશાય અાંખેના ઔેટરાઔ 

લીઙીત્ર તથા ઔઢાંખા પ્રતીફન્ધઔ ઔાનુન ચ,ે તે અથથશીન તથા શાસ્માસ્દ ચ.ે ુયાણા 
વભાજોભાાં ધભથને નાભે ઔે ફશાને નાખયીઔના ચઔે ફેડરુભ વુધી આભ વત્તાધીળ ગુવી છતા, 

એ આછ ેઆધુનીઔ, લૈજ્ઞાનીઔ મુખભાાં ફીરઔુર ઙરાલી રઈ ળઔામ નશીં ! ધભથ ત ળુાં કાલુાં ? 

ક્માયે કાલુાં ? ળુાં શેયલુાં–ઢલુાં ? ષ્ડી–ુરુે યસ્ય ઔેલ વમલશાય ઔયલ ? ફાઔ ઉય 
અભુઔ અત્માઙાયી, ીડાદામઔ તથા જોકભી આઙાય – લીધી રાદલા – એ તભાભ ફાફતે 

નૈતીઔ પયભાન ફશાય ાડ ેચ,ે પયીમાત એન અભર ઔયાલે ચ.ે યન્તુ એલી તેલી ધાભીઔ 

નીતી એ વાઙા અથથભાાં ‘નીતી’ છ નથી, અને વાભાીઔ – વમાલશાયીઔ નીતી ત એ ભુદ્દર ે
નથી. દા.ત., ભશાન વીદ્ધી ખણાતુાં બ્રષ્ઢઙમથારન શઔીઔતે તનભનના આયગ્મને શાનીઔતાથ છ 

ચ,ે એભ શલે લીજ્ઞાન વીદ્ધ ઔયે ચ.ે 
[174]  બ્રષ્ઢઙમથને અામેરા આલા અનાલશ્મઔ તથા અલાસ્તલીઔ ભશત્ત્લે 

આણી ેઢીની ેઢીને ફયફાદ ઔયી ચ.ે લીમથ એઔ ઉભદા દ્રવમ ચ,ે ભશાન ળક્તીસ્રત 

ચ,ે દીવમ ઙભત્ઔાયીઔ દાથથ ચ.ે એલા વમાઔ ભ્રભે ચઔે શભણાાં વુધી જાશેયકફયીમા 
ઉંટલૈદ્યને ફખ્કા ઔયાવમા અને મુલાેઢીને દ્વીધાગ્રસ્ત, તનાલગ્રસ્ત, ભુાંજલણીડીત તથા 

અયાધબાલથી અસ્લસ્થ ફનાલી યાકી, છથેી ીલનન એઔ પ્રધાન આનન્દ તે રાઙાય 

બાલે ખુભાલી ફેવતા, દીક્ષાથી ભુાંડલાભાાં ખોયલ તથા વીદ્ધી ભાનનાયા વાધુફાલા ણ 
ફયાફય એલી છ જાશેયાત ઔયતા પયે ચ,ે મુલાન–ઔીળયને દીક્ષાન ળીઔાય ફનાલે ચ ેઅને 

અન્તે ફાલાના ફેમ ફખડતાાં, ચી વેક્વઔોબાાંડ, ઉશાશ અને ભાાંદરી ભનલૃત્તી ઔે વાથે 

ભાપીમાખીયી ! 
[175]  ધભથ–ાંથ તેભ છ વાધુવાંતએ બ્રષ્ઢઙમથ અથલા લીમથનુાં ભશત્ત્લ ફીરઔુર 

ામા લીના છ લધાયી ભુક્મુાં ચ ે: લીમથ ઐટરે છ ળક્તી, ફ, તાઔાત, યાક્રભ, લીમથવાંગ્રશથી 

આમુષ્મ લધે, ફુદ્ધી લધે, વમક્તી તેછસ્લી, છસ્લી ફને, દીવમતા પ્રતી ઉધ્લાથયશણ ઔયે. લીમથ 
ત વેપ–ડીજીટભાાં વાંગયલારામઔ ભુલ્મલાન ભુડી, ઙારીવ–ઙારીવ દીલવના આશાયભાાંથી 

પક્ત એઔ ટીુાં લીમથ ફને– આલી આલી ગય, અલૈજ્ઞાનીઔ ભ્રભણા પેરાલીને 

ઋીભુનીએ, વાધુફાલાએ અને લૈદ્ય–ઉંટલૈદ્યએ ઔાાં ત બ્રષ્ઢઙમથની આઙાયવાંશીતા ઠઔી 
ફેવાડી અથલા ત ુરુાતનલધથઔ છડીફુટ્ટી લેઙી કાધી અને એભ ફેલડી યીતે મુલાેઢીને 
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તથા એઔાંદયે પ્રત્મેઔ લખથના પ્રજાછનને ફયફાદ ઔમાથ અને રુાંટી કાધા. શઔીઔતે ઙક્કવ 

વન્દબે લીમથ એ ળયીયન ઉત્વખથ ભાત્ર ચ,ે છને એઔભાત્ર વદુમખ પ્રછનન ચ.ે જો ઔે 
આછના લવતીલીસ્પટના ઔટઔટીબમાથ મુખભાાં ત એ વદુમખ ણ બમાલશ દુરુમખ છ 

ફની યષ્ણ ચ ે! 

 
♦ 

અનુક્રમણીકા 
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13 
દારુફન્ધી 

[176]  શુાં ઔઈનેમ ળયાફ ીલાની વરાશ આત નથી, શીભામત ઔયત છ 
નથી. ભાય લીયધ ઔાનુન વાભે છ ચ;ે છ ેવમક્તી–સ્લાતન્્મ તથા ભાનલ–અધીઔાયન જનુની 

બાંખ ઔયનાય ચ.ે રઔળાશીભાાં, છનેે છ ેકાલુાંીલુાં શમ, તે એ યીતે તાની ભનખભતી ઙીછ 

કામ–ીએ; એભાાં વયઔાયી દકરખીયી એ રઔળાશી નાખયીઔ અધીઔાયન વયેઆભ, 
વયભુકત્માયળાશી બાંખ છ ચ.ે 

[177]  ભાયે ક્ષે વોથી લધુ ભશત્ત્લની, નાખયીઔના શ્વાવપ્રાણ વભી, વાઙા 

ભાનલીમ ીલનની પ્રથભ ળયતરુ શઔીઔત ત ચ,ે રઔળાશી ભુલ્મ : સ્લતન્ત્રતા, 
વમક્તીસ્લાતન્્મ અને ભાનલ અધીઔાય ! દારુફન્ધી ઔે નળાફન્ધીન ઔામદ એ નાખયીઔના 

વમક્તીસ્લાતન્્મ ઉય, ભાનલઅધીઔાય ઉય રઔળાશી વમલસ્થાભાાં મથેચ્ચ યીતે અાંખત 
ીલન ીલલાના નાખયીઔ શક્કની લીરુદ્ધ વયભુકત્માયી આક્રભણ ચ,ે અત્માઙાય ચ.ે સ્લતન્ત્ર, 

રઔળાશી વભાછભાાં અાંખત ટલે, ળક ઔે આનન્દની અથાથત્ તે ળુાં કાલુાંીલુાં ઔે ળુાં 

શેયલુાંઢલુાં, એ વમક્તીની ભયી ભુછફની ીલનયીતીભાાં, ઔામદ ઔે યાજ્મ દકરખીયી ઔયી 
ળઔે છ નશીં. ભાનલીલનભાાં સ્લાતન્્મથી ઉચ્ઙતય એલુાં અન્મ ઔઈ ભુલ્મ નથી, એન 

અધીઔાય છ નાખયીઔને વાઙા ભાનલની ઔક્ષાભાાં ભુઔે અને યાકે ચ.ે  

[178]  જ્માયે ળયાફ ીલ એ કયેકય ખુન ઔશેલામ કય ? એ છ વલથપ્રથભ 
ત ામાન પ્રશ્ન ચ.ે ફેત્રણ લથ શેરાાં એઔ ભટા લીઙાયઔે વુન્દય, વફ લીઙાયતઔથમુક્ત 

રેક રકેર ઔે ‘યીલાછભાાંથી ખુન’, છને બાલાથથ ઔાંઈઔ એલ શત ઔે થડા દામઔા ુલે 

આદીલાવી ભાટ ેદારુ ીલ એ ઔેલ યીલાછ શત. એ બા રઔને ત ુયી કફય ણ 
નશીં અને યાતયાત એભન આ એઔ વાભાન્મ આનન્દપ્રદ યીલાછ ભટ ખુન ફની ખમ ! એ 

અત્માઙાય છ ઔશેલામ. આછ ે ણ આદીલાવીભાાં લાયતશેલાયે તથા રગ્ન–છન્ભ છલેા 

ભાંખર પ્રવાંખે દારુ ીને નાઙલા–ખાલાન યીલાછ ચ ેછ. ક્માાંમ તભે ઙયી, કુન ઔે ફાત્ઔાય 
ઔયલાન યીલાછ ઔલ્ી ળઔે ચ ? એ છ અત્રે ખમ્બીય તઔથદ ચ.ે અભુઔ ઔૃત્મ એના 

આાંતયીઔ ખુણધભથથી ભુબુત યીતે ખુન શલ અને અન્મ અભુઔ ઔૃત્મને ઔઈ એઔ છ 

વમક્તીની ધુનથી મા થડા અગ્રણીના ઔાંઠીફાંધા દુયાગ્રશથી ખુન ખણલ મા ફનાલી દેલ એ 
ફે ગટના લચ્ઙે આબ–છભીનન પયઔ સ્ષ્ટ ચ.ે 

[179]  દારુફન્ધીના ઔામદાથી ઔઈ છ વાભાીઔ, આથીઔ રાબ નથી થત એન 

વાક્ષાત ુયાલ જોલ શમ ત, જ્માાં નળાફન્ધી નથી એલાાં દીલ્શી ઔે ભુમ્ફઈ અને જ્માાં ચ ે
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એલાાં અભદાલાદ ઔે વુયત ળશેયની ીલનયીતી મા જાશેયીલનની ઙશરશરનુાં નીઔથી 

નીયીક્ષણ ઔય. ઔઈ બેદ દૃષ્ટીખઙય થળે નશીં. લદતવમાગાત ત એ સ્ષ્ટ થામ ચ ે ઔે 
અાંગ્રજોના યાજ્મભાાં જ્માયે દારુફન્ધી નશતી, ત્માયે અભાયા દક્ષીણ ખુછયાતભાાં રઔ અન્ધાયી 

યાત્રેમ ફાયણાાં કુલ્લાાં ભુઔીને ફીનધાસ્ત વુઈ ળઔતા અને ળુદ્ધ વનાનાાં આબુણથી વુવજ્જ 

એલી ઔઈ વુન્દયી અધયાતેમ એઔરી નીબથમ શયીપયી ળઔતી, ઔઈ ડય નશત. આ વુકદ 
શઔીઔતના અવાંખ્મ વાક્ષી શી આછમે ીલન્ત ચ.ે જ્માયે દારુફન્ધીના લતથભાન ળાવનભાાં 

શલે અભે એટરા વરાભત નથી, યાભબયવે છ ીલીએ ચીએ, એટરી શદ ેખુનાકયી તથા 

ખુાંડાખીયી લધી ડી ચ.ે ષ્ડીની ત ઔઈ વરાભતી છ નથી. બયઙઔ ટરનેભાાં ઔે બીડ–
ચરઔાતા જાશેય ભાખય ય ચડેતી એ ત એઔ યીન્દી યવભ ફની યશી ચ.ે રુાંટ–ફાત્ઔાયના 

ઔીસ્વા, રખબખ ઔઠ ે ડી જામ એટરી ભટી વાંખ્માભાાં યછયેછ ે પ્રખટ ેચ.ે અને આભ 

ફાત્ઔાય ઔયનાયા, ફશેનના ખેથી અચડા તડીને બાખનાયા, યસ્તે છતાાં ચઔયીને 
વાઈઔર ઔે સ્ઔુટય અથડાલી છનાયા ઔે લાશનભાાં અવાંસ્ઔાયી ઙેનઙાા ઔયનાયા ફધા છ ઔાાંઈ 

ીધેરા નથી શતા. ભને રાખે ચ ે ઔે આ વભસ્મા ળયાફની નશીં; ફરઔે ળીક્ષણ અને 
વાંસ્ઔાયની છ ચ.ે ભુમ્ફઈની ભશીરા ઔયતાાં યાછઔટની યભણી ળુાં લધુ વુયક્ષીત ચ ે? 

ખુછયાતભાાં દારુફન્ધી–નળાફન્ધીએ અયમ્ાય અનીષ્ટ વજ્માું ચ ે: ખુનાકયી, 

ખુાંડાકયી તથા લશીલટભાાં ભ્રષ્ટાઙાય, શપ્તાખીયી દારુફન્ધીનુાં છ વછ થન ચ,ે એભ ત વો ઔઈ 
સ્લીઔાયે ચ.ે યન્તુ એ વીલામ ણ ઔેટરાાંઔ ીલરેણ દુષ્યીણાભ દૃષ્ટીખઙય થામ ચ,ે છ ે

અત્રે વાંક્ષેભાાં લણથલુાં : ખાભેખાભ નાનીભટી બઠ્ઠી ઙારે ચ ે અને યીણાભે બઠ્ઠીઙારઔ 

નાભઔ ભાથાબાયે, અવાભાીઔ લખથ અસ્તીત્લભાાં આવમ ચ,ે છ ે ગ્રાભછન ઉય ફેપાભ 
દાદાખીયી આઙયે ચ.ે બઠ્ઠી ભાટ ે ખયીફ તથા નયભ ભાણવની ભારીઔીનાાં જાડ ફેયઔટઔ 

ઔાી નાકલાભાાં આલે ચ.ે ફાઔ તથા ષ્ડીને ફછફયીથી આ ધાંધાભાાં જોતયલાભાાં આલે 

ચ.ે રીવ–અભરદાયને પડી નાકલાભાાં આલે ચ;ે છથેી ખાભડાાંન યણીધણી ઔઈ યષ્ણ 
નથી. ભટા બાખનાાં ખાભની આખેલાની છ બઠ્ઠીલાા–અડ્ડાલાાના શાથભાાં વયઔી ખઈ ચ.ે 

તે પયભાલે એ યીતે છ વાભાન્મ છને રાઙાય ીલલુાં ડ ેચ.ે લખેયે... 

 
♦ 

અનુક્રમણીકા 
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14 
બાલીક્ષણ 

[180]  ‘લતથભાન ળાાભાાં નીમન્ત્રણની આફશલા ચ ે: ફાઔન પ્રઔૃતી તથા 

ીલન વાથેન નાવમ્ફનધ ચદેી નાકનાય છ ેઔૃતઔ યીલેળ ચ;ે ફાઔનાાં ઙીત્તભાાં, તૈમાય 

યેડીભેઈડ લીઙાય ઠાાંવી દેલા ભાટ ેછ ે નૈતીઔ તથા ફોદ્ધીઔ ળીસ્ત રાદલાભાાં આલે ચ ેઅને 
તેના નૈવખીઔ લરણને નષ્ટ ઔયનાયી છ ેભાન્મતા એભના ય ઠઔી ફેવાડલાભાાંઆલે ચ ે

એ વલથની આણે તત્ઔા વદન્તય નાફુદી છ ઔયી નાકલી જોઈએ.’ 

ભાતાીતાને ભાયી નમ્ર લીનન્તી : તભાયાાં ફાઔને ડૉક્ટય ઔે એન્ીનીમય 
ફનાલલાની તભાયી તીઔી ભશત્ત્લાઔાાંક્ષા વાંતાનને ભાથે ના રાદ. એને ફદરે વાંતાનને ુયતુાં 

ભટુાં થલા દ અને ચી ુચ ઔે ‘ફેટા, તાયે ળુાં ફનલુાં ચ ે?’ ફીછુ ાં તભાયા ફાઔને ઔૃા ઔયીને 

ઔદાી એલુાં ન ુચળ ઔે, ‘યીક્ષાભાાં તાય નમ્ફય ઔમ આવમ?’ વાંતાનની ળૈક્ષણીઔ વીદ્ધીને 
તભાયા ખોયલનુાં વાધન ભશેયફાની ઔયીને ન ફનાલ ! તભાયી ચત્તયચામાભાાં વયવ–વુન્દય 

તથા વુકી ફાઔનુાં શલુાં એ છ કરુાં  ભનબય વુકદામઔ ખોયલ ચ.ે 
[181]  ળીક્ષઔ ઈચ્ચ ેત વભાછન એલ વભથથ ગડલૈમ ફની ળઔે, છ ેવભગ્ર 

વભુશની ઔામારટ ઔયી નાકે. આણા રુઢીઙુસ્ત, સ્થીતીઙુસ્ત, ઢાાંઙાફદ્ધ એલા સ્થખીત 

વભાછને ખતીભમ ધક્ક આી લીનાળઔ ખતાથભાાંથી ઉખાયી રેલાન ચ;ે તેને લશેભ, 
અન્ધશ્રદ્ધા, ઙભત્ઔાય, ધભથગેરચા તથા ધભથધતીંખ, અધ્માત્ભની ભ્રભજાભાાંથી ફઙાલી, 

ઉંઙે રઈ છલાન ચ.ે ભાયા ભતે આ ઔામથ વાયાભાાં વાયી યીતે લીજ્ઞાન–ળીક્ષઔ છ ઔયી ળઔે. 

[182]  ઔશેલાતા ફારભન્દીયે ધઔેરાતાાં, યીક્ષાભાાં, કીઙકીઙ ઔઙડાતાાં, ભાય 
કાતાાં, યઔઔ ઔયતાાં ફાઔ, ઔઙય લીણતાાં ને એાંઠલાડ લીંકીીંકીને ઙાટી છતાાં ફાઔ, 

દઢ ઔયડ ઔે દવ ઔયડ ફારભછુય, ત્રીવ ઔયડ અથલા એળીમન લીઔાવ ફેન્ઔના આાંઔડા 

ભુછફ, ુયા ાંઙાલન ઔયડ ખયીફી યેકાની શેઠ વફડતા બાયતીમ, અફજોતી અને 
અફજોના અફજોતીની દરતચરઔતી બખરીરા, કુની બઔા લચ્ઙે રાઙાય શ્વવતા 

ઔાંખાર પુટાથલાવી, ખખનઙુમ્ફી ઈભાયતની નીદથમ, રાખણીશીન ચામાભાાં કદફદતી 

આણા દયીદ્રનાયામણની... જુાંડટ્ટીભાાં અભાનલીમ ીલન લેંઢયતાાં, ફે ટાંઔની યટી ભાટ ે
લરકતાાં ઔે તન તડતાાં અધથનગ્ન નયનાયી ળયીય, ફેપાભ ફછ ભાથે લશીને ડખભખતા મા 

બયઙઔ ખાડાાં કેંઙતા ફદ અને ભાનલળુ... ખન્દઔી, અવશામતા, અત્માઙાય, ળણ, 

ઉેક્ષા અને અભાનની, આાંવુ અને ડવુઔાાંની આ ઙાવની દુનીમા બાયતનુાં આજાદ ીલન 
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અભે સ્લપ્નભાાં છલુેાં ઔલ્પ્મુાં શતુાં એની કુ્રય ભજાઔ ઉડાલે ચ ે : What man has made of 

man? આણા ભાણવે છ આણા દેળલાવી ભાણવની ઔેલી શીણી દળા ઔયી ચ ે? 
[183]  ઙાયે ફાછુ જોઉં ચુાં અને બમબીત આાંકે લીભાવુાં ચુ ાં ઔે, ઔેટઔેટરાાં 

ફાઔ, ત્રણઙાય લથથી ભાાંડીને તે દવફાય લથનાાં ભાવુભ બુરઔાાં એઔાદુાં નશીં; ફરઔે, 

શજાય, રાક, લાસ્તલભાાં ત ઔયડ ફાઔ ઔેલાાં બમાનઔ અને અતાખ ઉંડા કાડાભાાં 
ડરેાાં અવશામ ઔણવે ચ,ે તયપડ ેચ;ે ચતાાં એ વાક્ષાત્ નછયે નીયન્તય જોનાય આ દેળના 

નાખયીઔની ીડા ઔે શભદદીથી એઔ રુાંલાડુાંમ પયઔતુાં નથી ! આ ગનગય ખશન કાડા ચ ે: 

ઙાની રાયીના, નાસ્તાની શાટડીના, ળેયડીના યવના વાંઙા ગુભાલલાના, લશેરી વલાયે 
ઔાખ લીણલાના, ગયઔાભના, વપાઈના, ભાફા તનતડ શ્રભ ઔયતાાં શમ, ત્માયે 

ઔાદલઔીઙડભાાં યભી કાલાના અને ઙયાશા ય જોકભી ટરાપીઔ લચ્ઙે ાઈ– ૈવાની બીક 

ભાાંખલાના, ીલનને છ ભુભાાંથી ઉકેડી નાકનાયા આ યાક્ષવી કાડા, છભેાાંથી તેને 
ઉખાયી રેલાન ઔઈ ભાનલતાલાદી ુરુાથથ ઔઈ વમક્તી ઔે વાંસ્થા તયપથી શાથ ધયામ 

વાાંબળ્ નથી. વુકીમા ળેઠીમાની એ.વી. ઑપીવભાાં ઙાનુાં ડફરુાં ઔે યવના ગ્રાવ રઈને 
છતાાં એ અફુધ ફાઔ મા ઙભઔ ઙભઔ થતી, દુનીમાબયનાાં અલનલી ભડરેની પ્રતીનીધીરુ 

ઔાયના જભેરા લચ્ઙે બટઔાતાાં મા એભાાં ફેઠરેાાં રુાાાં, પ્રવન્નભુક, ઙભઔ–દભઔબમાું લીલીધ 

લષ્ડ–યીધાનલાાાં સ્લખથરઔનાાં ભાનલીને જોતાાં, એ બીકભાંખાાં, ઔભનવીફ અને ફીભાય 
ફાઔ ળુાં લીઙાયતાાં શળે ! એ ભાયે ભન લેદનાભમ ખુાંખાભણન લય છુન પ્રશ્ન ચ.ે 

[184]  ફાઔને ભયામ છ નશીં; ઔાયણ ઔે તભને એલ ઔઈ અધીઔાય છ નથી. 

કરીર ીબ્રાન મગ્મ છ ઔશે ચ ેઔે, ‘ફાઔ તભાયા દ્વાયા આ વાંવાયભાાં આલે ચ,ે એન અથથ 
એલ નથી છ ઔે, તે તભારુાં  ારતુાં પ્રાણી ચ ેઅથલા ત તભાયી ભારીઔીની ઔઈ ઙીછ ચ ે ઔે 

છથેી એની વાથે તભે તભાય ભનપાલત વમલશાય ઔય !’ ફાઔ ઔદાી તાની ઈચ્ચાથી આ 

દુનીમાભાાં આલતુાં નથી; એ ત લાસ્તલભાાં તભાયી છ ઈચ્ચાન બખ ફની ખમેરુાં એઔ 
રાઙાય પ્રાણી ચ.ે ભાટ ેએને ભાયલા–ીટલાન તભને ળેન અધીઔાય ? અને આભેમ, નાનઔડુાં, 

વુઔભ, ભીઠડુાં અને લશારવમુાં, નાદાન અને રાઙાય, અણવભછુ અને આશ્રીત, પ્રેભલાત્વલ્મ 

બયુય વાયલા મગ્મ એ ભુાંખા પ્રાણી છલેાાં ફાઔને ભયામ છ ઔેભ ? ભાફા અને ળીક્ષઔ 
ઔૃા ઔયીને તભાયાાં ફાઔને ભાયળ નશીં ! 

[185]  તેને બણાલ–ખણાલ ના ઔય, એના ઉય ફધના ધધ ના લયવાલ ! 

ફરઔે એને યભાડ, એની વાથે ખમ્ભત ઔય, ભછદેાય લાત ઔય, પ્રશ્ન ુચ અને ુચલા દ 
અને વોથી લધુ ત એને પ્રેભ ઔય ! વાઙ ળીક્ષઔ ત લખથનુાં લાતાલયણ ઔઈ આનન્દ–ઔરફ 



http://govindmaru.wordpress.com      110 

 

છલુેાં છ ફનાલી યાકે અને નાના લીદ્યાથીને ઔઠય તેભ છ અણચાછતા, અભાનછનઔ 

ળબ્દભાાં લઢલુાં, તેને ભાય ભાયલ, ઈતય પ્રઔાયની જાતજાતની ળાયીયીઔ વજા પયભાલલી એ 
ળીક્ષણની લૈજ્ઞાનીઔતા નથી, છ ાંખારીમત ચ.ે ફાઉચયે તથા ફાળીક્ષણન ામ ત ચ ેપ્રેભ, 

ઔભતાબમાથ, નાછુઔ નાછુઔ રાડપ્માય. ફાઔ ત પ્રેભથી ામ ચ;ે જ્માયે બમ અને 

અભુાંજલણથી ત ળાઈ જામ ચ.ે ળાાભાાં ળાયીયીઔ વજા ઔયલા ઉય ઔાનુની ભનાઈ 
પયભાલલાભાાં આલી ચ,ે ભાટ ેફાઔને ભાયજુડ ઔયનાયા ળીક્ષઔને પાાંવીથી શલીવજા શલી છ 

ના ગટ.ે 

 
♦ 

અનુક્રમણીકા 
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15 
ભાવા–શાષીત્ય 

[186]  બદ્રરઔ ફરળે, ‘શુાં આવમ ચી ભેં કાધુાં’ અથલા ત ‘શુાં રકુાં ચુાં અને 

ભેં રખ્મુાં !’ ફીી ફાછુ નીઙરા ઔશેલાતા લખથના રઔ ફરળે, ‘ભેં આવમ. ભેં રકુાં ચુાં.’ 

શઔીઔતે ત આ નીઙરા ખણાતા રઔન છ અબીખભ લૈજ્ઞાનીઔ ચ;ે છનેે બાાલીજ્ઞાનભાાં 
વભાનીઔયણન નીમભ ઔશેલામ. ભતરફ ઔે જ્માાં ફરલાભાાં લીના ઔાયણે ફે ઔે લધુ છુદા છુદા 

પ્રમખ પ્રઙરીત શમ, ત્માાં એભાાંથી ફાઔીના પ્રમખન ત્માખ ઔયી વલથત્ર ઔઈ એઔ છ 

સ્લીઔાયી રેલ. જો ઔે આભાાં ઔમ પ્રમખ ત્મછલ અને ઔમ સ્લીઔાયલ એ ઔઈનીમ વત્તા ઔે 
ભયીની લાત નથી. એ ત બાઔવભુશ તે આઆ છ અને અજાણતાાં છ નક્કી ઔયી રે 

ચ.ે ઉંજા–જોડણીન લીયધ ઔયનાયા આણા અજ્ઞાન વાક્ષય આટરુાંમ વભી ળઔે ત 

બમબમ. 
દુનીમાબયની લતથભાન તભાભ બાા શજાય લથથી યીલતથન ાભતી, ઉત્ક્રાાંત 

થતી ઙારી આલી ચ.ે એના આલા ઔારપ્રલાશ દયભીમાન, બાઔ બાાને નીયન્તય ફદરતા 
યશે ચ,ે છ ે બાાન છ સ્લબાલ ચ.ે યીણાભે, અભુઔ તભુઔ તફક્કાભાાં, વમ્ફન્ધીત 

બાાભાાં વમાઔયણની દૃષ્ટીએ ઔેટરીઔ અનીમભીતતા ઉદ્બલતી યશે ચ.ે અને લી, બાઔ 

અબાનણે છ વાથેવાથે એલી અનીમભીતતાને વયકી ઔયત અને નીમભીત ફનાલત ણ 
યશે ચ.ે ત્માયે ઙક્કવ ખાાભાાં, પ્રલતથભાન અનીમભીતતા અને નીમભીતતાના પ્રમત્ન લચ્ઙ ે

વાંગથ ઉદ્બલે ચ ેઅથાથત્ છ ાંખ જાભે ચ.ે આછઔાર ફરાતી ખુછયાતી બાાભાાં ‘શુાં ’ અને ‘ભેં’ 

લચ્ઙે આલુાં છ અસ્તીત્લ ભાટનુેાં મુદ્ધ કેરાઈ યષુ્ણાં ચ.ે ફેભાાંથી ચલેટ ેઔણ ીતળે તે ઔશી ળઔામ 
નશીં; ઔાયણ ઔે બાા યીલતથનની આખાશી ઔદાી થઈ ળઔે નશીં... 

શુાં બાાલીજ્ઞાનન લીનમ્ર અભ્માવી ચુાં અને એન બાયે યવીમ ચુાં. એથી 

બાઔને વદામ ઉદેળત યષ્ણ ચુાં ઔે, બાાક્ષેત્રે ળુદ્ધ–અળુદ્ધ છલે ઔઈ બેદ છ નથી, છ ે
બેદ ચ,ે એ ત વમાઔયણભાાં ભાન્મ અને અભાન્મ એલા ફે છ બેદ,  છ ેલીળેત: રેકનભાાં તથા 

ળીષ્ટભાન્મ લક્તવમભાાં સ્લીઔાયલા યશે. ફાઔી ફરતી બાાની ળયત એઔ છ ઔે, પ્રત્મામન થલુાં 

જોઈએ. લી ‘ફાય ખાઉએ ફરી ફદરામ’ – એ રઔક્તી લાસ્તલભાાં બાાલીજ્ઞાનન છ 
અપય વીદ્ધાન્ત ચ.ે બાા સ્થ અને ઔા અનુવાય વતત અને વલથત્ર ફદરાતી છ યશે ચ.ે 

વમાઔયણ બાાને આધાયે ગડામ ચ,ે બાા વમાઔયણની દાવી ફીરઔુર નથી ! આલા લીજ્ઞાનને 
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અાંગ્રેીભાાં Empirical લીજ્ઞાન ઔશે ચ,ે છને ામ ઔઈ વીદ્ધાન્ત નશીં; ઔીન્તુ નીયીક્ષણ તથા 

પ્રલતથભાન શઔીઔત છ શમ ચ,ે છનેે આધાયે વીદ્ધાન્ત ગડામ. 
 

♦ 
અનુક્રમણીકા 
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16 
ળૃદ્ધાળસ્થા 

[187]  શી ત આણે રઔ ઔેટરા ફધા ચાત તથા રુઢીઙુસ્ત ચીએ ! શલે 

એલી ગયેડભાાંથી ણ આણે તત્ઔા ફશાય આલી છલુાં જોઈએ. સ્ષ્ટ ળબ્દભાાં છણાલુાં ઔે, 

વાંમુક્ત ઔુટમુ્ફની પ્રથાને આણે વદન્તય તીરાાંછરી આી દેલી ગટ.ે મુલાન વન્તાન લચ્ઙે 
લવત એઔ છુનલાણી ડવ એ વોથી લધુ ત્રાવલાદી તેભ છ તીયસ્ઔૃત એલુાં ‘અવાભાીઔ 

તત્ત્લ’ ફની યશે ચ.ે અને જો એ યીતે યશેલાની પયછ ડ,ે ત એલા લડીરએ વન્તાનની 

ીલનયીતી તથા પ્રલૃત્તીભાાં એઔાદ અચડતા ળબ્દરુેમ ઔદાી ભાથુાં ભાયલુાં જોઈએ નશીં. 
વન્તાનને લણભાખી વરાશ આલી એ લૃદ્ધ લડીરન લીલેઔયશીત એલ ખમ્બીય અયાધ 

ચ.ે એલા લડીરની વન્તાન અલખણના ઔયે, ત એ તેન ઉઙીત અધીઔાય છ ચ,ે છ ે

રેળભાત્ર નીન્દનીમ નથી. લૃદ્ધ લડીરે વભી રેલુાં જોઈએ ઔે, તે નશીં શમ, ત્માયેમ એ 
વન્તાન એભની તાની યીતે મથેચ્ચ ીલલાના છ ચ,ે અને ‘તે નશીં શમ’ – એલા દીલવ 

ઔઈ ણ લૃદ્ધછન ભાટ ેજાજા દુય શતા છ નથી. ભાટ ેનાશઔની એલી ફધી પીઔય – ઙીન્તા ઔે 
રચ લૃદ્ધએ ત્મી છ દેલી ગટ ે– વાઙ અનાવક્તી મખ ત એને છ ઔશેલામ. ફાઔને 

રાડઔડથી ઉચમેાું – એ ઔાાંઈ ભા–ફાે ઔયેર ઉઔાય નથી ઔે તે ફદરાની આળા યાકી 

ળઔે. ફચ્ઙાને ઙાશલુાં એ ઔેલ ઔુદયતી લૃત્તી છ ચ.ે ભનુષ્મેતય પ્રાણી ણ એટરી છ 
રાખણીથી ફચ્ઙાાંને ઉચયેે ચ;ે ચતાાં તે ઔદાી એન ફદર નથી છ ભાાંખતાાં. 

ઔુટમુ્ફભાાં છનેી શાછયીની રેળ ભાત્ર ઉમખીતા ન લતાથતી શમ, એલાાં તભાભ 

લૃદ્ધએ ગયડાગયભાાં ઔામભનાાં યશેલા ભાટ ે ઙાલ્માાં છલુાં જોઈએ. આણે ત્માાં ગણા લધુ 
લૃદ્ધાશ્રભની આલશ્મક્તા ચ;ે ભાટ ેબવમ ભન્દીય ફાન્ધનાયા વન્ત–ધનીઔ એમ લીઙાયે ! 

[188]  ભૃત્મુ બમાંઔય ચ ેઔે નશીં ? એ ત ઔઈ છ ઔશી ળઔે નશીં ! ભયનાય ભાટ ે

ત ભૃત્મુ ચ ેછ નશીં ! આદ્ય લીલેઔફુદ્ધીલાદી ઙીન્તઔ એીક્મુયવ મગ્મ છ ઔશી ખમ ઔે, 
‘ભૃત્મુ વાથે ભાણવને રેલાદેલા છ ળી ? જ્માાં વુધી આણે ીલન્ત ચીએ, ત્માાં વુધી ભૃત્મુ છ 

નથી, અને ભૃત્મુ થતાાં છ આણે, આણે છ યશેતા નથી !’ ભતરફ ઔે ભનુષ્મ તથા ભૃત્મુન 

યસ્ય ભે ઔે વુભે ત ક્માયેમ ક્માાંમ વધાત છ નથી – ચી આણ ભૃત્મુ વાથે 
વમ્ફન્ધ છ ઔમ યશે ચ ે? ખમ્બીય પ્રશ્ન ત ચ ે: ભયણન્ભુક લૃદ્ધત્લ. 
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ભતરફ ઔે શુાં ભાત્ર ઔશુાં ચુ ાં એભ નશીં; તીવ્રતાુલથઔ અનુબલુાં ચુાં ઔે, ભૃત્મુ નશીં; 

લૃદ્ધાલસ્થા છ અતીઔરુણ, ીલનની ઔરુણતભ તથા નીયાધાય અલસ્થા ચ;ે ઔાયણ ઔે ઔાની 
ખતી એઔભાખી ચ.ે 

[189]  માદ યાક ઔે શુાં લડીરન તયપદાય નથી છ; ઔાયણ ઔે શુાં છટેરા લૃદ્ધને 

ભુાં ચુાં ઔે જોઉં ચુાં, તેભાાં ભશદાંળે એલાાં આતન્ઔલાદી અરક્ષણ જોલા ભે છ ચ ેઔે, છથેી 
તે ઔુટમુ્ફભાાં અણખભતા ને તીયસ્ઔૃત ફન્મા શમ. ત્માયે એલાાં દુ:કીમા ડવાને શુાં આ 

‘ગડણના અાંતયાંખ’ ુસ્તીઔાભાાંથી ‘લૃદ્ધને લીનમ્ર વુઙન’ લાાંઙી, ખકી, અનુવયલાની વરાશ 

આુાં (ૃષ્ઠ–23). અશીં શુાં એભાની ફેઙાય ટાાંઔુાં : (1) મુલાન ુચ ેનશીં; ત્માાં વુધી લડીરએ 
તાના બુતઔાની લાત શાાંઔલા રાખી છલુાં નશીં ! (2) દીઔયીને, લશુને ઔે તેભના ભીત્રને 

લણભાખી વરાશ આલી નશીં ! (3) ુત્રે ઔે ુત્રલધુએ તેભનાાં વન્તાનને, જો ભાયજુડ 

વીલામની, ઔળી વજા ઔયી શમ, ત ફાઔન ક્ષ રઈ લચ્ઙે ડલુાં નશીં ! એને ફદરે વજાનાાં 
પ્રઔાય તથા ઔાયણ ઉય ુય લીઙાય ઔયી ઔઈનીમ તયપેણ ન રાખે, એલ વમલશાય દાકલલ, 

અને તેમ અનીલામથ રાખે ત છ ! (4) ડૉક્ટય વીલામના ઔઈનીમ વભક્ષ આણા યખનાાં 
યદણાાં યડલાાં નશીં ! (5) તાના ખભા–અણખભા ટાલા. (6) ળક્મ શમ ત્માાં વુધી, ગયભાાં 

ઔઈનામ ઉય ફજારુ ફનલુાં નશીં ! (7) ઔુટમુ્ફના ઔઈ ણ વભ્મના ઔાભભાાં ઔે ગયના 

વાભાન્મ વાંઙારનભાાં ક્માયેમ દકરખીયી ઔયલી નશીં ! 
[190]  અભેયીઔાભાાં અભાયી ભૉટરેના ઙખાનભાાં એઔ ઔાય પ્રલેળી. એની 

આખ–ાચ ભટા અક્ષયે ફડથ ભાયેરુાં : 

‘છસ્ટ ભેયીડ !’ 
અથાથત્ ‘અભે શભણાાં છ યણ્માાં ચીએ.’ અભને થમુાં ઔે ઔઈ મુલા–મુખર શનીભુન 

અથે નીઔી ડ્યુાં શળે. ઔીન્તુ આશ્ચમથ ! ઔાયભાાંથી ત એઔ ડવ–ડવીનુાં જોડુાં ઉતમુું ! ડવ 

ત લી રાઔડીના વશાયે ઙારે. ઔુતુશરલળ અભે ુછુ્ાં ઔે, ‘ત ચી આ છસ્ટ ભેયીડ’ એ 
લી ળુાં ? 

ડવ ફકરુાં ચતાાં ભન્દ–ભધુય શવતાાં શવતાાં ઔશે, ‘યાઈટ, અભે શભણાાં છ રગ્ન 

ઔમાું. ભાયા ોત્રે છ એ ખઠલેરાાં, અને આ ફડથ ણ તેણે છ ભામુું ચ.ે તે દૃઢણે ભાને ચ ેઔે 
લૃદ્ધએ એઔાઔી ીલન ખાલુાં જોઈએ નશીં, ઈ્વ છસ્ટ ઔીરીંખ, મુ ન ! ભાટ ેએભણે રગ્ન 

ઔયી છ રેલાાં.’ એટરે અભે છયા યભુછ ઔયી : ત શનીભુન ભાટ ેનીઔળ્ાાં ચ, એભ ને ? ડવ 

ઔશે ‘એલયી નાઈટ ઈજ ર શની એન્ડ પુરભુન પય અવ !’ ભતરફ ઔે, અભાયી પ્રત્મેઔ 
યાત્રી શલે આનન્દયછની છ ચ ે! (ભધુય તથા ઙાન્દની) 
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આણા ડવા ગયને ઔે ધભથસ્થાનને ટરે નીયવ અને નીયાળલદને ફેઠાાં ફેઠાાં 

નીયાનન્દની ભાા, પાાંપાાં ભાયતા પેયવમા ઔયે; એ ઔભવે ઔભ ભાનલીન્દખી ત નથી છ. 
[191]  ભટા બાખના આદ્ય ધભથસ્થાઔએ એઔ ામાની, ખેયવભછલળ છ, ભટી 

બુર ઔયી, તે એ ઔે પ્રાઔૃતીઔ લૃત્તી ઔે ઈચ્ચાના દભનથી, ત્માખથી ુણ્મ પ્રાપ્ત થામ. 

શઔીઔતે છ ે લૃત્તી ઉય વાભાીઔ વવુમલસ્થા, ળીસ્ત ઔે વદ્વમલશાય ુયતી છ રખાભ 
છરુયી શતી, અને ભુ શેતુ ણ એલ છ ઔાંઈઔ શળે. યન્તુ એલા વાંમભને ુણ્મનુાં, ઈશ્વયને 

પ્રવન્ન ઔયલાનુાં વાધન ફનાલી દેલાની બુરને યીણાભે દેશદભનનાાં અનેઔાનેઔ ભીથ્મા ઔભથઔાાંડ 

અસ્તીત્લભાાં આવમાાં, અને ીલનન આનન્દ છ ચીનલાઈ ખમ. ક્માાંઔ વારુાં  વારુાં , ભીષ્ટ, 
સ્લાદીષ્ટ બછન ેટ બયીને કાલુાં, એમ ા ખણામુાં ચ ે: વાંખીત, નૃત્મ, નાટ્યાદી ઔરા ય 

નૈતીઔ પ્રતીફન્ધ રદામા ચ.ે યીણાભે, લીઙીત્ર, અભાનલીમ તથા અરુઙીઔય ઔભથઔાાંડ ણ 

પ્રઙરીત ફન્માાં; છભે ઔે અભુઔ વાધુ બછનની લીલીધ લાનખી એઔઠી ઔયી દઈ, ગીન ે
આયખી જામ ચ;ે છથેી સ્લાદેન્દ્રીમ તૃપ્ત ઔમાથનુાં ‘ા’ ન રાખે...! અત્રે બ્રષ્ઢઙમથના દુયાગ્રશે છ ે

ગય અનીષ્ટ વભાછ–વમલસ્થાભાાં તથા ધભથતન્ત્રભાાં વજ્માું, એની ત ઙઙાથ છ અનાલશ્મઔ 
ખણલી યશી. પક્ત એટરી છ ટઔય ઔયી રઈએ ઔે શલે લૈજ્ઞાનીઔ યીતે વીદ્ધ થમુાં ચ ેઔે, ક્લઙીત્ 

બ્રષ્ઢઙમથ આયગ્મને શાનીઔાયઔ નીલડ ેચ.ે 

[192]  શુાં વાંમુક્ત ઔુટમુ્ફપ્રથાન વખ્ત લીયધી ચુાં, ઔાયણ ઔે એને ઔાયણે છ 
ફશુધા લડીર અણખભતા ફની જામ ચ ેઅને કયેકય ઔેટરાઔ ડવામ આતન્ઔલાદી છ શમ 

ચ ે! 

[193]  લૃદ્ધાલસ્થાભાાં ીન્દખી કયેકય લેયાન – ઉજ્જડ ફની યશે ચ;ે યેળાન, 
ઉદાવ, ફવ દુ:કી છ દુ:કી ! આદ્ય ળાંઔયાઙામથી પ્રફધે ચ ેઔે : ‘ળીળીય ચી લવાંત આલે, 

લી લાથ ચી ળયદ. ભાટ ે શે ીલ, તુાં ખલીન્દને બી રે !’ યન્તુ એ ગટના ત પ્રઔૃતીનુાં 

ઋતુઙક્ર ચ.ે ભાનલીલનભાાં ઔદાી ાનકયના પ્રલેળ ફાદ ુન:ુન: લવાંત નથી આલતી, ચી 
ખલીન્દને ખભે તેટરા બજો, એન ઔળ છ અથથ નથી ઔે રાબ થલાન નથી. કીજાાં–ાનકય 

એટરે છ વમથથ તયપડલાની, ઔણવલાની ઋતુ. 

એઔાદ ફે ભીઠા ભાણવની ભુરાઔાત ભાટ ેતયવલાનુાં; ફેઙાય ભીઠા ફર ભે ન 
ભે, ાાંઙદવ તટસ્થ યીઙીત વાથે અતૃપ્ત શૈમે ખષ્ઠી ભાાંડી, ચુટા ડલાનુાં; લીયાટ અજ્ઞાત 

છનવભુશને જાંકનાબયી નછયે નીયખ્મા ઔયલાન; ઔઠય, રાખણીશીન, લીલેઔળુન્મ તુચ્ચઔાય 

મા ઠઔા નતભસ્તઔે ખાંખાલતયણ ભાની, જીલ્મા ઔયલાના, સ્લાદળુન્મ આશાય અને ભૃતલત્ 
નીન્દ્રા... અયે, બમ ણ ળધ્મ ના છડ;ે જ્માાં ભયણની, ભોંગેયા ભશેભાનરુે આતુય પ્રતીક્ષા 
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શમ, ત્માાં બમ ણ ક્માાંથી રાલલ ? આધ્માત્ભીઔ પ્રફધે ચ ેઔે, Know Thyself ! તભાયી 

જાતને ક અને આત્ભાનુાં ઔલ્માણ ઔય ! ણ ચ ેછ ક્માાં એ અછય, અભય આત્ભા ? 
[194]  એઔ ત, લૃદ્ધાશ્રભન યીલાછ કુફ પ્રઙરીત ફનાલી દેલ જોઈએ. ભતરફ 

ઔે, લૃદ્ધ ભાતાીતા વન્તાનની વાથે યશેલાને ફદરે, નીલૃત્ત થઈને લૃદ્ધાશ્રભભાાં છ યશેલા ઙાલ્માાં 

જામ. એ ઉત્તભ વમલસ્થા ચ.ે ગયભાાં યશીન ેવન્તાનને ભાથે ફજારુ થલુાં, શડધુત થલુાં, ફાઔ 
ભાટ ેત્રાવરુ ફની યશેલુાં, અભાન અને અબાલ વશન ઔયલાાં, એને ફદરે વાયા આશ્રભભાાં 

ઙાલ્મા છઈ, ળાન્તીભમ લાતાલયણભાાં નીયાન્તે ગડણ લીતાલલુાં, એ છ વાઙુાં ળાણણ ચ,ે 

અને લૃદ્ધાલસ્થાની અનેઔ વભસ્માન ઉત્તભ ઉઔેર ચ.ે આછ ેલડીર લૃદ્ધાશ્રભભાાં જામ – એને 
ઔુટમુ્ફનુાં ઔરાંઔ ખણલાભાાં આલે ચ,ે એ ભનદળા ણ ત્મછલી છ યશી. લૃદ્ધાશ્રભ–લાવને 

પ્રાઙીન લનલાવ છલે, વાભાન્મ યીલાછ ફનાલી દેલ જોઈએ અને એલા વયવ અને 

વખલડબમાથ આશ્રભની વાંખ્મા દેળભાાં લધાયી દેલી જોઈએ. ફીી વભસ્મા તે લૃદ્ધરગ્નની : 
વન્તાનએ તાનાાં લીધુય ઔે લીધલા ભાતાીતાનાાં, જો તે ઈચ્ચ ેત, ુનરથગ્ન ઔયાલલાાં છ 

જોઈએ. એભાાં રઔરાછ ઔે ધભથનીતીના પ્રશ્ન લઙભાાં રાલલા છ જોઈએ નશીં. આણ વભાછ 
વડી ખમ ચ,ે એટરે એને વુધાયલાની છરુય ચ.ે એ વન્દબે લૃદ્ધરગ્ન એ ણ વુધાયાલાદી 

ક્રાન્તી ફની છ યશે. લૃદ્ધની અવષ્ણ એઔરતા ટાલાન અને એભની વાયવમ્બા વમ્ુણથત: 

છલામ એલી વયવ વમલસ્થા ઔયલાન ઉત્તભત્તભ ભાખથ એભનાાં ુનરથગ્ન ઔયી નાકલાન ચ.ે 
લડીર વન્તાનને ત યણાલે છ ચ,ે શલે વન્તાન લડીરને યણાલે એલી ક્રાન્તી છરુય 

ઔયીએ ! 

 
♦ 

અનુક્રમણીકા 
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17 
મૃત્યુ 

[195]  ગણા અણવભછુ આસ્તીઔ દરીર ઔયે ચ,ે ‘લીજ્ઞાનના ભટા ભટા 

ખુણખાન ખામા ઔય ચ; ણ તભારુાં  લીજ્ઞાન ભૃત્મુનુાં યશસ્મ ઔેભ ાભી ળઔતુાં નથી ? ઔેભ 

ભયણને અટઔાલી ળઔતુાં નથી ?’ અરફત્ત, આસ્તીઔના આલા શઔાયા–ડઔાયા ઔેલ 
અજ્ઞાનછનન ઉશ્ઔેયાટ ભાત્ર ચ.ે લીજ્ઞાન ત ળુાં, વુધયેર ભાનલી મુખથી ભૃત્મુનુાં યશસ્મ જાણે 

છ ચ.ે છ ેનથી જાણત તે ત એ ઔે ભૃત્મુને યઔલુાં ઔેભ ઔયીને અને ભૃત્મુ ચી ળુાં ? જો ઔે ભૃત્મુ 

ફાદ ત જાણે ઔે ઔળુાં છ નથી એ નીશ્ચીત ચ;ે ઔાયણ ઔે એઔ મન્ત્ર ઙારતુાં ફન્ધ ડી જામ, 
એભાાં લી ‘ચી ળુાં ?’ એલ પ્રશ્ન છ ક્માાં વમ્બલે ? એઔ ઔાય મા ગડીમા ઔામભનુાં ફન્ધ 

થઈ જામ, ચી એના ઔભથન ન્મામ મા ુનછ થન્ભ – એ ઔેલ શાસ્માસ્દ ખ્માર વભજામ ચ ે? 

એલુાં છ આ વીલ દેશનુાં ચ,ે છ ેએઔ મન્ત્ર ભાત્ર ચ.ે જ્માયે લીજ્ઞાન ભૃત્મુને છરુય યઔી ળઔે 
અને એલા પ્રમખ ણ થઈ યષ્ણા ચ;ે યન્તુ લીજ્ઞાન ફયાફય વભછ ેચ ે ઔે વાલથછનીઔણે 

ભાનલીને અભય ફનાલી દેલાની લીદ્યા ગણી જોકભી નીલડ.ે એથી ત બમાંઔય અન્ધાધુન્ધી છ 
વજાથમ. આછ ેલીજ્ઞાને છ ભાનલીની આમુભમાથદા ગણી લધાયી ભુઔી ચ,ે એભાાંમ લવતી–લીસ્પટ 

તથા તત્વમ્ફન્ધી અનેઔ ખમ્બીય વભસ્મા ઉદ્બલી ચ.ે એલા વાક્ષાત્ અનુબલ ફાદ છયા 

લીઙાય ત ઔય ઔે ભાણવ અભય ફની જામ ત ળુાં થામ ? 
[196]  ભૃત્મુનુાં યશસ્મ એ ઔઈ યશસ્મ છ નથી, એ ત વાદ વીધ ગવાયાન 

નીમભ છ ચ,ે છ ેપ્રઔૃતીન છ અપય અનીલામથ ઔાનુન ચ.ે જો ઔઔલ્ીત યભાત્ભાને લચ્ઙે 

રાવમા લીના, ઔુદયતન આ ગવાયાન નીમભ મથાથથ વભજો ત લૃદ્ધાલસ્થા, અળક્તી, રાઙાયી 
અને ીડાનુાં, એની અનીલામથતાનુાં યશસ્મ ણ મથાથથ વભજાઈ ળઔે : આ દશે છડ તત્ત્લન 

વાંગાત, એટરે ઔે વાંભીશ્રીત વાંઙમ ચ,ે છનેે યીણાભે એભાાં ઙૈતન્મ પ્રખટુ્યાં ચ.ે આત્ભા છલુેાં 

ઔઈ સ્લતન્ત્ર તત્ત્લ ત ચ ે છ નશીં. (ઙાલાથઔ) શલે છડ તત્લને ઔાન ગવાય રાખે એ 
પ્રઔૃતીન અપય, અયીલતથનીમ નીમભ શઈ, આ દેશને ણ ગવાય રાગ્મા છ ઔયે ચ ેઅને 

તેભ તેભ એનુાં વાંઙારન ળીથીર ફને ચ ે અથાથત્ અળક્તાલસ્થા આલતી જામ ચ.ે કયેકય 

આન ઔઈ છ ઈરાછ નથી; ઔાયણ ઔે ઔુદયતના નીમભ નીયલાદણે અપય ચ.ે શા, પ્રઔૃતીના 
એલા નીમભની છ ભદદથી એના નીમભને થડા આભતેભ ભયડી છરુય ળઔામ ચ.ે દા.ત., 

ગવાય ધીભ ાડી ળઔામ મા ત એને સ્થાને નલાાં, તાજાાં, તત્ત્લ ઉભેયી ળઔામ લખેયે. 
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[197]  લૃદ્ધાલસ્થા, અળક્તી, માતના અને રાઙાયી જ્માયે અનીલામથ છ ચ,ે ત્માયે 

એભાાંથી ફઙલા ભનુષ્મ છરુય તાના નીમભ ફનાલી ળઔે ચ ેઅને તે એ છ ઔે ઙક્કવ લમે 
સ્લેચ્ચાભૃત્મુ. ભાટ ેઅળક્તી આલલાથી તભે ફીજાને ભાથે ફજારુ ફની યશ, ીલન, અવાય, 

યવશીન, નીયથથઔ, આનન્દશીન પ્રતીત થામ; એ શેરાાં મા એ ક્ષણે છ વજાખ, લીલેઔવમ્ન્ન, 

વભછદાય વમક્તીએ આત્ભશત્મા ઔયી છ રેલી જોઈએ. શપય ઔશે ચ ે તેભ, ‘ભશાુરુનુાં એ 
ભશાનતભ વદ્બાગ્મ ખણામ ઔે જો તેને મગ્મ વભમે ભૃત્મ ુઆલી જામ.’ યન્તુ બાગ્મ અથાથત્ 

નવીફ ઉય આધાય યાકલ છ ળાને ? છન્ભ આણા શાથભાાં નથી; યન્તુ ભૃત્મુ ત 

આણા છ શાથની લાત ચ.ે ભાટ ેમગ્મતભ વભમે રાખે એ ગડીએ છ સ્લેચ્ચાભૃત્મુને લધાલી 
ર ! 

[198]  દમાભૃત્મ–ુભવીઔીરીંખને ઔાનુની ભાન્મતા બાગ્મે છ ઔઈ દેળભાાં અાઈ 

ચ.ે ભાણવજાત ઔેટરી ઔભઅક્કર ચ ે? ભાટ ેછ તલ્વતમ રકે ચ ેઔે : ‘આણી વભસ્મા એ 
નથી ઔે, ભાણવ દુષ્ટ ચ.ે કયી વભસ્મા એ ચ ેઔે ભાણવ ભુકથ ચ ે!’ છ ેવમક્તી અવાધ્મ યખથી 

ીડાતી શમ, તે યીફાતી શમ અને સ્લછન, વમ્ફન્ધી ભાટ ે ણ અઔાયણ માતનાનુાં 
નીભીત્ત ફનતી શમ; એલી દુ:કીમાયી વમક્તીને ઔઈ વયવ દાથથ આીને ળાન્તીુલથઔના 

ભૃત્મુ લડ ેવદાને ભાટ ેીડાભુક્ત ઔયી દેલી એ ત એઔ ભશાુણ્મઔામથ છ રેકામ; એભાાં ળુાં કટુાં 

ચ ે ઔે એના ઉયેમ ઔાનુની પ્રતીફન્ધ ? અશીં ઙુઢીગ્રસ્ત અલીઙાયી ભાણવ લી ેરી 
ઙીરાઙારુ દરીર ઔયળે ઔે આલી ચુટન દુરુમખ થલા વમ્બલ...! અયે ભીત્ર, અનેઔ 

વમલસ્થાન દુરુમખ થઈ ળઔે ચ.ે આણાાં ળાવનતન્ત્રએ અનેઔાનેઔ દુરુમખ 

અટઔાલલાનાાં ફશુલીધ ખરાાં રીધાાં ણ ચ.ે ત એઔ લધાયે, એ અળક્મ ત નથી છ... ભાણવ 
ફીજા ભાણવને ીલત વખાલી ભાયે ચ,ે ભાટ ેઅગ્ની ઉય પ્રતીફન્ધ ભુઔ ! એના છલેી છ 

આ ગટના ખણામ. 

[199]  યન્તુ ભુદ્દાની લાત ત એ ઔે, ઙાલાથક્ ઔશે ચ ે તેભ, આત્ભા નથી, 
યભાત્ભા નથી, સ્લખથ નથી અને નયઔેમ નથી, ત્માયે ભયણત્તય લીધી એ ેટબયા બ્રાભણએ 

ળધી ઔાઢરે ૈવા ઔભાલલાન એઔ ચરનાભમ વમલવામ ભાત્ર ચ.ે સ્લખથભાાં ભયનાય આત્ભાને 

ચત્રી જોઈએ, જોડા જોઈએ, અયે ચીંઔણીની, તઔીયની ડાફરીમ જોઈએ. આલી આલી 
શાસ્માસ્દ લાશીમાત લાત ભાની રેનાય અને તદનુવાય ઔભથઔાાંડ ઔયનાય વમક્તી ઔે 

વમક્તીને ભાટ ેભુયક ઔે અન્ધશ્રદ્ધાુ લીળેણ ત ઔદાઙ ગણાં નાનુાં ડ ે! 

[200]  શલે ભારુાં  ભૃત્મુ શાથલેંતભાાં ચ ેઅને આભેમ ભાણવ ઔેટરુાંઔ રાાંફુ ીલે ? 
અને રાાંફુ ીલલાભાાં ભજામ નથી. શલે નવમાવી ુયાાં થલાભાાં ચ.ે ત્માયે સ્લછન, સ્નેશી, 
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ભીત્ર, યીઙીત અને લાઙઔ, ભાયી અન્તીભ ઈચ્ચા ફયાફય નોંધી રેજો ! આ રેકની નઔર 

વાઙલી યાકજો, ળક્મ શમ ત લધુ નઔર ઔઢાલીને યીઙીતભાાં લશેંઙજો ! ફને ત ભાયા 
ભૃત્મુ પ્રવાંખે, તત્ઔા શાછય થઈ છજો; અને છ ેઔઈ છલાફદાય વમક્તી, ાચ ઉસ્થીત 

શમ તેને બાયુલથઔ ઙીંધજો ઔે, ભાયી અન્તીભ ઈચ્ચા એ એઔ છ શતી ઔે, ભાયી ાચ ઔઈ 

ણ પ્રઔાયન ભયણત્તય લીધી ઔયલાભાાં ન આલે, ન છ આલે, ફેવણાં વુધ્ધાાં નશીં ! 
‘ભેં ભારુાં , આ ભતરફનુાં લવીમતનાભુાં ત ફનાવમુાં છ ચ;ે યન્તુ રઔસ્ભૃતી કુફ 

ટુાંઔી શમ ચ,ે એટરે અશીં અાંતભાાં, અખત્મન વાયાાંળ દશયાલી રઉં :  

(1) ભાયા ભયણપ્રવાંખે ‘ગીન દીલ’ નશીં; ‘યાભ ફર બઈ યાભ’ નશીં છ, અને 
‘ખીતાાઠ’ ઔે અન્મ ઔઈ છ ધાભીઔ ુસ્તઔનુાં લાઙન નશીં; ભૃતઔાનભાાં ઔળા ભાંત્ર 

ખણખણલા નશીં !  

(2) ભાયા ભૃત્મુની તત્ઔાર કફય ઔઈને આળ નશીં; ઔઈનેમ નાશઔ દડાલળ નશીં. 
માદ યાક, ઔવટીઔાયઔ અનુબલે છ ઔશુાં ચુ ાં ઔે ભયણપ્રવાંખે મા એ ચીના 

દીલવભાાં કયકય ઔયલા છલાના યીલાછને ઔાયણે, ભયનાયનાાં ઔુટમુ્ફીછનને 
અનશદ ત્રાવ થામ ચ.ે  

(3) ળઔ ઔયળ નશીં, યઔઔ ત નશીં છ, ફેવણાં ણ નશીં; અને જો આનન્દ ઔયી 

ળઔ ત એ ઉત્તભ ! ગયભાાં ઔે સ્લછનભાાં જો ઔઈ ભાંખરપ્રવાંખ શમ, ત તે છયામ 
ભુરતલી યાકળ નશીં. અન્તીભલીધી તાલીને તયત છ, કુળીન પ્રવાંખ ની:ળાંઔ 

ઉછલી ળઔામ. ઉત્વલન દીલવ ઔે દીલવ શમ, ત તે ણ ભાણજો ! અાંતભાાં, ફે 

લીનન્તી કુફ કુફ બાયુલથઔ : 
[1] ઔઈ ણ પ્રઔાયન ધાભીઔ લીધી ભુદ્દરે નશીં છ; ફેવણાં ણ નશીં ! અને ળક્મ 

શમ ત અગ્નીદાશ ટાળ. આણે શલે છ ાંખર જાલલાાં છ યશે, અગ્નીદાશ એ 

ભયણત્તય શત્માઔૃત્મ ચ;ે ઔાયણ ઔે ભમાથ ચી ભાણવ એઔ આકા લૃક્ષને શણત 
જામ ચ.ે રાઔડુાં કુફ ઔીભતી અને દુરથબ ઙીછ ખણામ. 

[2] ભાયી ાચ દાન નશીં; સ્ભૃતી–સ્ભાયઔ ણ નશીં છ ! ળઔવબા ઔે 

શ્રદ્ધાાંછરી ઓઙાયીઔ યીતે ત અનાલશ્મઔ છ ખણલાાં. શા, એ નીભીત્ત ેભાયા 
લીઙાય, અથાથત્ યૅળનારીજભન પ્રઙાય થત શમ, ત આલા ઔામથક્ભ બરે 

મજામ. લધુ ભાટ ેભારુાં  ુસ્તઔ ‘આનન્દની આયાધના’ભાાંન રેક નાં. 34 જોળ – 

.ૃ 180. 
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 આલા ભયણત્તય લીધી તથા ઔભથઔાાંડના ભુભાાં વલથપ્રથભ ત, ભૃત્મુની 

યશસ્મભમતા, અઔતા તથા બમાલશતા, આત્ભાના અસ્તીત્લન તથા એની અભયતાન ભીથ્મા 
ભ્રભ, ઔભથપના અથથશીન વીદ્ધાન્ત અને સ્લખથ–નયઔના કટા ખ્માર, ઔળુાંઔ વારુાં  ઔે નયવુાં, 

ખાંબીય, ભાંખર ઔે અળુબ ફને મા આઙયલાનુાં આલે, ત્માયે અભુઔતભુઔ લીધીથી ઔશેલાતા 

ઈશ્વયની ઔૃા માઙલાની આદીભ – ‘આ વલથન ઔતાથશતાથબતાથ ઈશ્વય ચ’ે એલી ભીથ્મા 
ભાન્મતા, બુતપ્રેતના તથા ઈતય લશેભ લખેયે ઔાયણરુ યશેરા ચ.ે ભૃતદેશને સ્નાન, ુષ્ાાંછરી, 

વુકડ–બસ્ભાદીનાાં રેન લખેયે લીધી ાચ લી આ દેશની ઉત્તભતા, લીત્રતા, દુરથબતા 

તથા દૈલી લયદાન છલેા ખ્માર ઔાયણબુત ચ;ે જ્માયે ધુદી, ખાંખાછ લખેયે લીધીન 
ઉદ્બલ સ્લચ્ચતા, આયગ્મ, ળુદ્ધીઔયણ છલેી આલશ્મક્તા અને વમ્ફન્ધીત મુખ પ્રભાણ ે

પ્રાપ્મ વાભગ્રીના અધથદગ્ધ ઈરાજોભાાંથી થમેર ચ,ે છ ેઆછ ેફીરઔુર આલશ્મઔ યષ્ણા નથી 

છ. 
ભડદુાં એ ભુબુત યીતે ત, તત્ત્લત: એઔ કકડી ખમેરુાં અને ફાંધ ડી ખમેરુાં માંત્ર 

ભાત્ર ચ,ે છનેે બાંખાયભાાં લેઙી દેલાનુાં છ શમ ! યન્તુ ભાણવ ત શી દપન, દશન ભાટમે 
ીલરેણ જગડ ેચ ે! ઔાયણ એ છ ઔે, ભાનલજાત ભુકથ ચ.ે ઉંડાણથી, વલથબાલે જોતાાં ત, આ 

દેશ એઔદભ ખાંદ, ફીબત્વ તથા બદ્દી ભારવાભગ્રીલા તેભ છ એની યઙનાવમલસ્થા ણ 

એલી છ ખાંદી ચ.ે લીઙાય ઔયતાાં ત ગણી લાય તાની જાત ભાટમે અણખભ છન્ભ ે ચ.ે 
ભીથ્માબીભાનથી પાટપાટ થતાાં ભાણવને જોઉં – ભુાં ચુાં, ત્માયે કયેકય છ એલા છણ પ્રતી 

નપયતબયી દમા પ્રખટ ે ચ.ે ટુાંઔભાાં, આલા ઔઔલ્ીત આત્ભા અને ક્ષુદ્ર, બાંખાય દેશની 

‘ભુક્તી–ભક્ષ’ ભાટ ેથતાાં ઔભથઔાાંડ શલે વદન્તય ફન્ધ ઔયીએ !’ 
 

♦ 
અનુક્રમણીકા 
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18 
પ્રકીણમ 

[201]  ભશાન બાયતભાતાનાાં ુયાાં ચવલીવ ઔયડ વન્તાનને ફે ટાંઔ ેટ બયીને 

આશાય નથી ભત, ફાઔ ઔુણથી અઔાે ભયણળયણ થામ ચ ેઅન ેઉઔયડા પેંદીને 

યટરાના ટઔુડા ળધે ચ,ે ઙારીવ ટઔાને ભાથે ચારુાં  નથી, રાછ ઢાાંઔલા ભાટ ેુયતાાં ઔડાાંમ 
ફશેન ાવે નથી, ઙારીવ ઔયડથીમ લધુ બાયતલાવી અબાલ, અખલડ, તાંખી, ત્રાવ, 

તનતડ શ્રભ, બુકભયા અને ઔુણ વાથે વાભાીઔ, યાછઔીમ, પ્રાઔૃતીઔ તથા ધાભીઔ 

અત્માઙાય વશેતા નીયાધાય તથા અભાનલીમ ીલન ભાાંડભાાંડ શ્વવતા શમ, ત્માયે એની ઉય 
અનાવક્તીના ધધના ધધ જીંઔલા, ત્માખ અને અયીખૃશની વુપીમાણી વરાશ આલી, 

વાદાઈ ઉદેળલી, એ ઔેલ તે રઔની છ નશીં; કુદ ીલનની છ કુ્રય ભજાઔ ચ.ે છ ેદેળભાાં 

પક્ત ફે ટઔા ભાણવ તીઔાાં લાશન ધયાલે ચ,ે ભાાંડ દવ ટઔા નાખયીઔ વુકીમુાં ઔશી ળઔામ 
એલુાં વમ્ુણથ આધુનીઔ ીલન ીલી ળઔે ચ.ે અશીં ભધ્મભ લખથનામ ફે લીબાખ ચ.ે ઉર 

ભધ્મભ લખથ – થડુાં વુકભમ ીલન છરુય ીલે ચ;ે ણ એને ભાટમે આનન્દ પ્રતીફન્ધીત ચ;ે 
જ્માયે નીઙર ભધ્મભલખથ ત ીલન એટરે દુ:કમ્ દુ:કમ્ છ ઔાયે ચ,ે છનેે ભાટ ેીલન એઔ 

ીડાઔાયી વઔાંજો ચ.ે એને ફે ચડેા ભેલલાની અને ચઔયાાં બણાલલાાં–યણાલલાાંની ઙીન્તા 

તથા ીડા ઔયી કામ ચ.ે અન્તે વો ીલનનુાં અવષ્ણ ફજીર ખાડુાં કેંઙતાકેંઙતા છ એઔદા 
ભૃત્મુની ભુક્તી ભેલી ચુટી જામ ચ.ે.. 

ક્માાં ચ ે ઉબખ અને ઔણે દીઠા ઔે ભાણ્મા બખલીરાવ ? ત્માયે વાભાન્મ 

આનન્દત્વલ ફાડાાંને ભાણલા દ ! આલી યીસ્થીતીભાાં ભાભુરી આનન્દ ણ જુાંટલી 
રેલાની દાદાખીયી એ ત ળેતાની કુ્રયતા ઔશેલામ. એભાાંમ નીદય ભનયાંછન મા ભનલીશ્રાભ 

ઉય ણ પ્રતીફન્ધ, એ ઔેલ ાળલી છુરભ ચ.ે આનન્દ એ લૈબલ મા બખલીરાવ નથી, એ 

ત ીલનની છરુયીમાત ચ.ે રઔને ઉત્વલ ભન ભુઔીને ઉછલલા દ, અને એટરા દીલવ 
ુયતા ત તભાભ પ્રતીફન્ધ ઉઠાલી ર ! 

[202]  આછ ે દુનીમાના એઔ શીસ્વાનાાં શીત, ઈતય શીસ્વાનાાં શીત વાથે 

ટઔયામ ચ,ે અને ભુયક ભાનલતા ફેપાભ યીતે આત્ભગાતી વલથનાળ નતયી યશી ચ,ે ત્માયે 
ળાણા ભાણવ રાઙાય બાલે નીષ્ક્રીમ લેદનાુલથઔ આ ‘રીરા’ નીશાી યષ્ણા ચ.ે ક્માાંઔ ખ 

ભુઔલાની છગ્મા નથી, ત્માયે અન્મત્ર લી મછન રાાંફીશી છભીન લેયાન લીસ્તયી યશી 

ચ.ે ક્માાંઔ ભાણવને ફે ટાંઔ ુયતુાં કાલાનુાં નથી ભતુાં. ત્માયે ફીછ ે લી ખડાઉન અને 
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ભાનલેટ પાટપાટ થામ ચ ે અને કાદ્ય દાથય વભુદ્રભાાં ધયાલી દેલા ડ ે ચ ે ! ઔેટરાઔ 

દેળભાાં વુકવભૃદ્ધીની ચ ઉડ ે ચ,ે જ્માયે ફાઔીના દેળભાાં ઉધાડા આબ નીઙે ભાણવ 
નીયાધાય ઔણવત ડી યશે ચ.ે ત્માયે આ ફધુાં વયકુાં ઔણ ઔયળે ? ઔણ ઔયી ળઔે ? છલાફ 

ચ,ે અરફત્ત ઔઈ એલી વત્તા આછ ેઅનીલામથ ચ ે ઔે છ ેવભગ્ર ભાનલજાતને એના શીતના 

શુઔભ પયભાલી ળઔે. અઔફન્ધ યાષ્ટ રીમ વીભા અને નીછનીછનુાં અફાધીત સ્લાતન્્મ એ 
ખ્માર શલે લીવભી વદીન, ુયાણ તથા ફીનછરુયી ઔે શાનીઔાયઔ વભી પખાલી દેલ છ 

યષ્ણ. બ્રષ્ઢાાંડભાાં ગુભતા અફજોના અફજો ીંડભાાં, આ ૃથ્લી છલે યીમાભણ અને ીલનથી 

ધભધભત અન્મ એઔેમ ીંડ અદ્યાી જોલા ભળ્ નથી. ત ઙાર, શલે ભાનલજાતનુાં એઔ ભાત્ર 
ધ્મેમ એ છ યાકીએ ઔે આ ૃથ્લીભૈમાનાાં વોન્દમથ, વભૃદ્ધી તથા વીલતા જાલી યાકીએ. 

[203]  ુલથગ્રશ એટરે ુલથ લત્તા ગ્રશ, અથાથત્ આખથી ઔડી રીધેર ઔઈ 

ખ્માર ઔે ફાાંધી રીધેર અબીપ્રામ. એને ભાટને અાંગ્રેી ળબ્દ ચ ે: પ્રેજ્મુડીવ; છનેી વમુત્ત્તી 
ણ ફયાફય એ છ થામ ચ ે : ‘પ્રે’ એટરે લાસ્તલભાાં ‘પ્રી’, છ ે શેરાાંનુાં ઔે અખાઉનુાં એલુાં 

દળાથલત ઉવખથ–ુલથખ ચ;ે જ્માયે ‘જ્મુડીવ’ એટરે અબીપ્રામ ફાાંધલ, ભત ઔે નીણથમ 
(ઙુઔાદ) જાશેય ઔયલ. આ ણ વાંસ્ઔૃત ઔે ખુછયાતી ળબ્દન છ મથાથથ માથમ ચ.ે ળબ્દઔળ 

આ દાથથ ઔે રાખણીની વમાખ્મા નીઙે ભુછફ ઔયે ચ ે : આખથી ફાાંધેર કટ ભત 

(બખલદ્ખભાંડ) વાથે વાથે ખુછયાતીના ફન્ને ભાન્મ ળબ્દઔળ (બખલદ્ખભાંડ અને 
જોડણીઔળ) ફીી વમાખ્મા એલી ણ આે ચ ે ઔે, શેરેથી છ ફાાંધેર અબીપ્રામ : અત્રે 

‘કટ’ ળબ્દ યદ ઔયલાભાાં આવમ ચ ેએ મગ્મ છ ચ;ે ઔાયણ ઔે ઔલઙીત્ ુલથગ્રશ એટરે ઔે 

આખથી છ ફાંધામેર શલા ચતાાં; અભુઔ ભત વાઙ ણ ઠયે... ણ એ ઔેલ અઔસ્ભાત છ 
ઔશેલામ, ઔાયણ ઔે ઔઈ ણ દાથથ, વમક્તી ઔે વભુશ ભાટ ેઆખથી અબીપ્રામ ફાાંધી રેલ એ 

યીત ઔે ભનદળા છ અસ્લીઔામથ ખણામ. ભતરફ ઔે ુયતી ઙઔાવણી ઔે વલેક્ષણ લીના ભત 

ધાયણ ઔે ગ્રશણ ઔયલ જોઈએ છ નશીં. અત્રે માદ યાકલુાં ગટ ેઔે, વલેક્ષણ ફે પ્રઔાયનાાં શમ ચ ે
: વેમ્ર વલે એટરે ઔે વન્દ ઔયેરા નભુનાને આધાયે વમ્ુણથ લૈજ્ઞાનીઔ વલેક્ષણ અને યૅન્ડભ 

વલ,ે અથાથત્ ચુટઔ નભુનાની રાાંફા ખાાની ઙઔાવણી, એલ અભ્માવ તથા એલાાં 

નીયીક્ષણ દ્વાયા તાયલેર અબીપ્રામ. જ્માાં વૅમ્ર વલે ળક્મ છ ના શમ, ત્માાં લીદ્વાન તથા 
લીઙાયઔ યૅન્ડભ વલેથી નીણથમ તાયલતા શમ ચ.ે એભાાં એઔ લાત ઔે યીણાભ વાભાન્મત: 

ળક્મ ચ ેઔે યૅન્ડભ વલેનાાં તાયણભાાં અલાદની બયુય ળક્મતા યશેરી શમ ચ.ે યન્તુ 

રાાંફા યીઙમ, અભ્માવ તથા નીયીક્ષણ દ્વાયા તાયલેરા ભતને ુલથગ્રશ ઔદાી ઔશી ળઔામ છ 
નશીં.   
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[204]  ત્માયે શુાં ઔેભ ભશાત્ભા ખાાંધીીન પ્રવાંળઔ અનુમામી તાની જાતને 

ખણાલુાં ચુ ાં ? એ પ્રશ્નન ઉત્તય ણ શલે વાંક્ષેભાાં છ પ્રસ્તુત ઔયી રઉં : વલથપ્રથભ ત 
ભાનલઔરુણા, પ્રાણીભાત્ર પ્રત્મેની ફોદ્ધઔરુણા છ ે ભાયી અન્તયતભ રાખણી ફની ખઈ એ 

ખાાંધીીન છ પ્રબાલ શઈ ળઔે. એ છ પ્રબાલને યીણાભે, છન્ભે રુઢીઙુસ્ત બ્રાષ્ઢણવભાછનુાં 

વન્તાન શલા ચતાાંમ; ચઔે નાનણથી છ અસ્ૃશ્મતા ક્માયેમ ભને સ્ળી ળઔી નશીં. વત્મ 
તથા પ્રાભાણીઔતાન અલીઙ આગ્રશ, એ ભારુાં  રક્ષણ ણ ખાાંધીીની છ દેન. જો ઔે 

યૅળનારીજભ સ્લીઔામાથ ફાદ, અન્મના શીતાથે અને જ્માયે ત્રીજા ઔઈનેમ રેળ ભાત્ર શાની થતી 

શમ ત્માયે અવત્મ લદલુાં એ છ વાઙ ધભથ રેકામ તેલા વીદ્ધાન્તનમ શુાં પ્રઙાયઔ કય ! 
જ્માયે પ્રાભાણીઔતા ત ીલનબય નકળીક જાલી અને એથી છ આછમે શુાં અઔીંઙન ચુાં. જો 

ઔે એઔ યૅળનારીસ્ટ તયીઔે ફયાફય વભછુ ઔે વદ્ખુણથી વુક પ્રાપ્ત ન થામ, દુ:ક છ ત્રાટઔે ! 

શ્રભન ભશીભા ણ શુાં  ખાાંધીી ાવેથી ળીખ્મ : જાતે ઔઈ ણ ઔાભ ઔયી રેલાભાાં ભને 
ળયભવાંઔઙ નશીં, તે છ પ્રભાણે, ઉંઙનીઙના બેદ ભનભાાં ક્માયેમ ન લસ્મા : શ્રભીલીને ણ 

શુાં ભાયી ફાછુભાાં છ કુયવી ઉય ફેવાડુાં. 
[205] આછન ભુ ભુદ્દ ત જનુનન અને જનુનત્માખની આછની 

અનીલામથતાન ચ.ે જનુન અજ્ઞાનનુાં વન્તાન ચ,ે એથી એના પ્રેયઔ ફ તયીઔે ફીજો ભટ 

ઔાતીર બાખ ુલથગ્રશ બછલે ચ.ે ઔરુણતા મા લીધીલક્રતા ત છુ ઔે, આણા બદ્રતાદળી 
પ્રાઙીન ઋીભુનીએ છ ે ભુલ્મલાન, ભાંખર વદુદેળ આપ્મ, તે આછ ે અભાયે 

યૅળનારીસ્ટએ દશયાલલ ડ ેચ ે ! ધભથ ઔે વાંસ્ઔૃતી લચ્ઙે વાંગથ ના શમ; વભન્લમ છ 

શમ, છ ે આણે ભાટ ે ત આછની ીલન–ભયણની અનીલામથતા ચ.ે ભાનલજાતના કુદ–
અસ્તીત્લ વાભે જ્માયે લીલીધ દીળાએથી જાતજાતના નીઔન્દનઔાયી જોકભ ગુયઔી યષ્ણાાં ચ,ે 

ત્માયે વાંગથ ત ફતાભાાં ગી છ નશીં; ેટરર ચાાંટી યષ્ણ ચ.ે લીજ્ઞાને વભગ્ર દુનીમાને એઔ 

ભટા ળશેય છટેરી ઔે ફરઔે એથીમ નાની કફા છલેડી યસ્યાલરમ્ફી ફનાલી ભુઔી ચ,ે 
એથી ઔશેલાતા ળત્રુનુાં નીઔન્દન એ ઙખ્ક આત્ભગાત છ ફની યશેલાન. યામુાં, ાયઔુાં મા 

તીઔુાં એલાતેલા ખ્માર વદન્તય ચડી, વારુાં  અને કટુાં, શીતઔાયી અને અશીતઔય એટર છ 

લીઙાય શલે ઔયીએ ! આણા ધભથ–વાંસ્ઔૃતી ણ એ છ પ્રફધે ચ ે: આ ન બદ્રા: ક્રતલ મન્તુ 
લીશ્વત: । 

[206]  બાયતીમ વાંસ્ઔૃતીની આ પ્રઔાયે વેલા ઔયનાયાને કયેકય ત કફય છ 

નથી ઔે, પ્રાઙીન બાયતભાાં ષ્ડી ભદ્યાન ઔયતી, દારુ ીતી અને વભાખભ છલેા આનન્દના 
પ્રવાંખ ભાટ ે ત વભાછના અગ્રણી ાંડીતએ એલી વરાશ ણ ની:ળાંઔ આી ચ.ે દા.ત., 
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આમુલેદના ભાન્મ ગ્રન્થ ‘અષ્ટાાંખ હૃદમ’ભાાં લવાંતની ઋતુઙમાથના વન્દબે, ષ્ડી–ુરુની 

ઔાભક્રીડાભાાં, ભદ્ય–ભદીયાના વેલનની આનન્દદામઔ આલશ્મઔતા ફાફતે નીઙે ભુછફની 
વરાશ વભાલીષ્ટ ચ.ે.. ‘તાની પ્રીમતભાએ થડ ીને આેરા, તેણીના ભુકસ્ળે વુખન્ધીત 

ફનેરા, પ્રીમાના નેત્રઔભના પ્રતીફીમ્ફથી વુન્દય રાખતા, ભનને પ્રવન્ન ઔયે તેલા, 

હૃદમયખન નાળ ઔયનાયા આવલ (ળયાફ), અયીષ્ટ, ળેયડીન વયઔ, દ્રાક્ષન દારુ, ભધુ 
આદીનુાં ભીત્ર વાથે વેલન ઔયલુાં – ચી જ્માાં ઠાંડઔ શમ, ઙાયે ફાછુ ાણી લશેતુાં શમ, વુમથ 

આચ આચ દેકાત શમ, ઔમર ટશુઔતી શમ, યાંખફેયાંખી પુરથી રઙેરાાં લૃક્ષ શમ, 

ઙભેયથી વુખાંધ પ્રવયતી શમ, જ્માાં ઔાભલીરાવને ે એલુાં લાતાલયણ શમ, ત્માાં ભધ્માષ્ત 
આનન્દભાાં ખાલ !’ ભશી લાત્સ્મામને ણ તાના છખલીખ્માત ગ્રન્થ ‘ઔાભવુત્ર’ભાાં 

ષ્ડીુરુની ઔાભરીરા પ્રવાંખે ભદીયાાનનુાં ભશત્ત્લ એલુાં છ દળાથવમુાં ચ,ે અનુયધ્મુાં ચ.ે ફયાફય 

માદ યાક ઔે, બાયતીમ વાંસ્ઔૃતી ક્માયેમ ીલનના આનન્દની લીયધી, એલી નીમન્ત્રણલાદી 
(restrictive) નશતી, આનન્દભાખી છ શતી. આ ત એઔ શજાય લથની ખુરાભીના પ્રતાે છ, 

આણે આલા ઙકરીમા, વાંમભલાદી ફની ખમા ચીએ. ફાઔી ીલનન સ્લાબાલીઔ આનન્દ 
એ અનીતી ઔેલી યીતે શઈ ળઔે ? શઔીઔતે ત, ધાઔધભઔી, છફયછસ્તી અને ભાયપાડ એ છ 

અનીતી રેકામ. મથાથથ વભી ર ઔે, ‘ીલન ભાત્રનુાં પ્રધાન ધ્મેમ છ આનન્દ’–એભ પ્રઔૃતીએ 

છ પયભાવમુાં ચ.ે 
 

♦ 
અનુક્રમણીકા 
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D 
અન્તીમ ભ્રમણ: કાલની ળીકરાલ ીા 

લીદામ ! આછથી આ ‘યભણભ્રભણ’ આકયી લીદામ રે ચ.ે તફીમત ફેશદ 

ઔથી ખઈ ચ ે: શરનઙરન ફીરઔુર ફાંધ ! એઔ ડકુાં ફદરતાાંમ ભયણતર શ્વાવ ઙઢી જામ 

ચ.ે ીલલુાં, દુષ્ઔય ચ,ે ત્માાં લી રકલુાં ? (લમ : 92) કેય ! ભાયાાં દુ:ક યડલાને ફદરે ઙાર 
દસ્ત, થડાાં વુકદ વાંસ્ભયણ લાખી રઈએ. 

આછથી ુયાાં આડત્રીવ લથ અને ઙાયેઔ ભશીના ુલે–1975ના ડીવેમ્ફયભાાં મા 

‘76ના જાન્મુઆયીભાાં એઔ રેક રકી ભઔરતાાં છણાવમુાં ઔે, ‘શુાં ત આલુાં ઔાંઈઔ રકુાં, જો આ 
ને ભાન્મ શમ ત !’ ‘ખુછયાતભીત્ર’ની ભુ ભાખ ત શાસ્મની ઔટાયની શતી; ઔાયણ ઔે ત્માયે શુાં 

ભુમ્ફઈના ‘છન્ભબુભી’ દૈનીઔભાાં એલી શાસ્મની ઔરભ ‘ઔટાક્ષીઔા’ રકત. યન્તુ ભારુાં  ભન ત 

યૅળનારીજભના ઉચાા ભાયી યષુ્ણાં શતુાં, ભને ઢાંઢતુાં ઔે, ‘આ ત એઔ દુરથબ તઔ ભી ચ,ે 
યકે એ ઙુઔત !’ શઔીઔત એલી શતી ઔે, વભાછભાાં ધભથગેરચા, અન્ધશ્રદ્ધા, લશેભ, 

રુઢી તથા ઔભથઔાાંડ, બેદબાલ અને ળણનાાં ગડાુય ઉચતાાં શતાાં, ત્માયે ભાયીમ ઔળીઔ 
ઔાભખીયી ફની યશેતી શતી. ભને થતુાં ઔે, જો ભાણવ યૅળનારીસ્ટ ફની યશે ત, આ તભાભ 

અનીષ્ટ, ીડા, માતના, ળણકયી ક્ષણ ભાત્રભાાં દુય થઈ જામ અને છલેી ભુક્તી અને 

ળાન્તી ભાયા છલેા લીઙાયના ફધા યૅળનારીસ્ટ ભાણતા શતા, તેલી ભુક્તી અને ળાન્તીથી 
આક વભાછ ીલી ળઔે. યન્તુ ભાયા એ લીઙાય પ્રઙાયલાન ઔઈ ભાખથ ભને વુજત નશીં– 

ભત નશીં.  

ત્માાં ‘ખુછયાતભીત્ર’ને જાણે ટરેીથી થઈ ને એ લશાયે ધામુાં : એણે આભન્ત્રણ 
ભઔલ્મુાં ઔે, ‘અભાયા દૈનીઔત્રભાાં એઔ ઔટાય રક !’ ધન્મ ! ધન્મ !! એન નાભઔયણ લીધી 

પ્રેભથી ઔયનાયા ભીત્ર ત્માયે શાછય શતા : વલથશ્રી. ઙન્દ્રઔાન્ત ુયશીત, બખલતીઔુભાય ળભાથ, 

છમન્ત ાઠઔ અને તન્ત્રીશ્રી પ્રલીણઔાન્ત યેળભલાા ત કયા છ : નાભ ડ્યુાં ‘યભણભ્રભણ’. 
યન્તુ ામાન પ્રશ્ર ત શી આડ ઉબ છ શત: એ વુત્રધાય ‘શાસ્મ’ ભાાંખતા શતા અને 

ભાયે ત ‘રુદન’ યછુ ઔયલુાં શતુાં ! લી, એભ ઙાય–ચ ભાવ નીઔી ખમા. ત્માાં ભેં એઔ રેક 

રખ્મ ને ુયશીતીને ાઠલતાાં છણાવમુાં ઔે, ‘શુાં ત આલુાં ઔાંઈઔ રકુાં, જો આ ને ભાન્મ શમ 
ત !’ અને એ ‘ભાંછુય..!’ એભ 1975ના ડીવેમ્ફયભાાં ઔે ચીના જાન્મુઆયીભાાં આ 

‘યભણભ્રભણ’ન છન્ભ થમ, છ ેચી ત ઙાલ્મુાં, ભાત્ર ઙાલ્મુાં છ નશીં; કીલ્મુાં, ‘ફેપાભ’ લીઔસ્મુાં 

(લઔમુું) ! ધીભે ધીભે એઔ યૅળનારીસ્ટ ઔટાય તયીઔે એ પ્રતીષ્ઠીત ફન્મુાં, રઔપ્રીમ થમુાં, રઔ–
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અપ્રીમ ણ એટરુાં છ થમુાં. અત્રેથી યછુ થતી લાત રઔ ભાટ ે ઔાંઈઔ નલી છ શતી, 

અવાધાયણ શતી...  
આભ ત ખુછયાતભાાં વુધાયાલાદ ઔાાંઈ નલ ન શત, ચઔે નભથદના મુખથી (19ભી 

વદીના ઉત્તયાધથથી), અયે ! કયેકય ત એથીમ થડ લશેર ‘વુધાય’ ખુછયાતભાાં પ્રલેળી 

ઙુક્મ શત. યન્તુ એ ફધા વાભાીઔ વલાર શતા. લીધલા–લીલાશ, ફારગ્ન, વતી થલાન 
યીલાછ અને એલા અન્મ અનેઔ ઔુયીલાજો. જ્માયે ભેં ત ભુભાાં છ ગા જીંઔલા ભાાંડ્યા : 

ભતરફ ઔે ફધાાં છ અનીષ્ટનાાં ભુભાાં ચ,ે ધભથ અને ઈશ્વય, ધભથ ગણા પ્રાઙીન ઔાભાાં 

સ્થામેર શઈ, એભાાં અયમ્ાય અનીષ્ટ ગુવી ખમેરાાં અને લી એની ઔડ ત એલી 
બમાંઔય નાખઙુડ શતી ઔે, પ્રજા ફાડી યીફાતી શતી, તયપડતી શતી. લીઙાય ત ઔય : દવ–

ફાય લથની ફારીઔાલધુ લીધલા ફને અને એને ચી એનુાં ભાથુાં ફડી, ફાડી રાઙાય ફાાને 

છફયછસ્તીથી ીલતી વખાલી ભાયલાભાાં આલે ! ખ્રીસ્તી વભાછભાાં એ છ યીતે, મુલતીને 
ડાઔણ ઠયાલીને મા લીજ્ઞાન ઔે વુધાયાની લાત ઔયનાયને ‘વેતાન’ રેકાલીને ીલતાાં છ છરાલી 

ભાયલાભાાં આલતાાં ! ભીત્ર, ધભથ એટરે ળુાં ? એન છયાઔ ત લીઙાય ઔય ! ઔાયણ ઔે આછમે 
યીસ્થીતીભાાં જાજ વુધાય ત નથી છ દેકાત અને ‘ઈશ્વય’ ત ઔદી પ્રખટ્ય છ નશીં ! 

ચી ત ‘યભણભ્રભણ’ન ભધ્માષ્ત મુખ આવમ: બાયે શીમ્ભતથી અને ઔલઙીત્ 

જાનના જોકભેમ ભેં અતીફાંડકય, ક્રાન્તીઔાયી રેક પટઔાયલા ભાાંડ્યા. એઔલાય ત એઔ 
વાધુલેળધાયી ચતાાં ક્રધી, સ્લાભીી રાઠી રઈને ભને ભાયલા દડરેા ! ઙભેયથી ધાભીઔ 

‘ખુછયાતભીત્ર’ને ડઔાયતા: ‘યભણભ્રભણ’ફાંધ ઔય !’ ણ ભફરક ધન્મલાદ ગટ ે ચ ે

‘ખુછયાતભીત્ર’ને ઔે તે અડખ છ યષુ્ણાં ! અને શુાંમ ફેપીઔય ને ફીનધાસ્ત. ચી ત જામ્મુાં ! જો 
ઔે એ વભાછને એની આફશલા આછની અેક્ષાએ ગણી છ વાનુઔુ (પ્રખતીળીર) શતી, 

ભતરફ ઔે રઔની વશીષ્ણતા ગણી લધાયે શતી. આછ ે ઔટ્ટયતા લધી ચ ે અને એથી 

‘યભણભ્રભણ’ છયા પીઔુાં ડુ્યાં ચ.ે એનુાંમ ભને ભનદુ:ક ચ.ે એઔ દાકર માદખાય તથા 
નોંધાત્ર ચ.ે ભેં એઔ રેક રખ્મ. ‘ભન્દીય નશીં; વાંડાવ ફાાંધ’ છ ેપ્રખટ થતાાં છ ધાભીઔ 

ઉશ્ઔેયામા.. ણ ચી ત એઔ અદ્બુત ઙભત્ઔાય ફન્મ : .ુ ભયાયીફાુને રેકની આ લાત 

કુફ ખભી ખઈ. તેએ ભને ફરાલીને ઔષ્ણુાં, ‘તભાય અનુયધ કુફ ભુલ્મલાન ચ .ે શુાં આ ભાટ ે
આકી એઔ ઔથા છ ખાભડાભાાં વાંડાવ ફાાંધલાના રાબાથે ઔયલા ભાાંખુાં ચુ ાં’ અને કયેકય છ 

એલી યાભઔથા તેશ્રીએ ફાયડરીભાાં છ ઔયી ! શલે આછ ેત, વત્તાલાય ધયણે અનુયધ 

થામ ચ ેઔે, ‘દેળને દેલસ્થાનની નશીં; વાંડાવ ફાાંધલાની લધુ અનીલામથતા ચ .ે’ 
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આલી ત ગણી છ ગણી લાત, વુક, દુ:કની લીળેત: આનન્દનાાં વાંસ્ભયણરુ 

માદ આલે ચ.ે યન્તુ ‘યભણભ્રભણ’ના આ રેકના ઔદની તથા ભાયી ળાયીયીઔ ળક્તીની બાયે 
ભમાથદા ચ,ે એટરે અટઔુાં. આછના લીદામ પ્રવાંખે વલથપ્રથભ ત શુાં ‘ખુછયાતભીત્ર’ના 

તન્ત્રીશ્રીન અન્તયથી આબાય, કુફ કુફ આબાય ભાનુાં ચુ ાં. આટરા પ્રરમ્ફ વશપ્રલાવ 

દયભીમાન, તેએ ઔદીમ, એઔ ળબ્દભાાંમ એલુાં વુઙન નથી ઔમુું ઔે, ‘આભ નશીં; આભ રક. 
આલુાં ત ન છ રક’ એલા છ અડખ અબીખભ શ્રી. ઙન્દ્રઔાન્ત ુયશીતન યષ્ણ. તેન 

છટેર આબાય ભાનુાં તેટર ચ છ. ગણીલાય આ ઔટાય ફાંધ ઔયલા ભેં ત લીઙામુું; ણ 

બાઈ ુયશીત ફે છ ળબ્દ ઔશે, ‘ઔેભ ીજા ?’ અને શુાં આજ્ઞાધીન ફની યશુાં . એઔ ભજાની 
લીઙીત્ર લાત. અભે લાતલાતભાાં જાણે લઙનથી ફાંધામા ઔે, ‘આણા ફેભાાંથી ઔઈ એઔ શમાત 

શમ, ત્માાં વુધી ‘યભણભ્રભણ’ ણ શમાત યશેલુાં જોઈએ !’શલે ઔાની લીઔયા રીરા ત 

છુ ? આછ ેઅભે ફન્ને શમાત ચીએ; ચતાાં ‘યભણભ્રભણ’ અલવાન ાભે ચ ે!...  
બાઈશ્રી. બખલતીઔુભાય ળભાથન ણ એટર છ ઋણી ચુાં. તે લીઙાયથી 

અવમ્ભત ચતાાં; ‘યભણભ્રભણ’ ત ઙારુ યશેલુાં છ જોઈએ, એલ તેન આગ્રશ ! કુફ કુફ 
આબાય ! એ છ યીતે તન્ત્રી લીબાખના બુતુલથ તથા લતથભાન વલથ ભીત્ર–ભુયબ્ફીન શુાં 

વલથબાલે અનશદ આબાયી ચુાં. ભને એઔ ગટના માદ આલે ચ:ે ભ.ુ ફટઔુબાઈ દીક્ષીત કુફ 

ઔડઔ તન્ત્રી (તન્ત્રી લીબાખના ભુખ્મ વમ્ાદઔ) ખણાતા. એઔ લાય તેએ ભાયા રેકભાાં 
નીલ વુધાય ઔમય, અરફત્ત તેમ પક્ત ળીથઔભાાં ! ચતાાં ભેં લાાંધ દળાથવમ, ત તેએ ભાયા 

આગ્રશ વાથે વમ્ભત થતાાં, ‘વયી’ ઔષ્ણુાં. આલા કેરદીર શતા એ ફધા ભીત્ર ! આછમે 

તાંત્રીલીબાખના ભીત્ર ભાયા પ્રતી એટરા છ ઉદાય ચ .ે એભાાંમ કાવ અને કુફ કુફ આબાય 
ભાનુાં શ્રી. નયેન્દ્ર જોળીન, છે વાંબલત: ‘યભણભ્રભણ’ની વાંબાભાાં ચ.ે અનેઔલાય શુાં રેક 

ભઔલ્મા ચી પનથી વુધાયા ઔે ઉભેયા ઔયાલુાં; છ ેકુફ ‘આનન્દ’થી તે અઙુઔ ઔયી આે. 

તેએ ક્માયેમ ઔાંટા ફતાવમ નથી. આલા સ્નેશબમાથ વશઔાય ફદર ફીછુ ાં ત ળુાં ઔશુાં – 
ઔરુાં  ? વુયતના યૅળનારીસ્ટ ફીયાદયન અને સ્લૈચ્ચીઔ ઔુયીમય–વેલા આતા ધનવુકબાઈ 

ઢીમ્ભયન ત આબાયેમ ળુાં અને ઔેટર ભાનુાં ? અને ચલે્લે, છેન શુાં વોથી લધુ ઋણી ફનુાં 

ચુાં, એ ત ચ ેલાઙઔ, ‘યભણભ્રભણ’નુાં લીળા અને ઔદયદાન લાઙઔલૃાંદ : લધાલી રેનાય તથા 
લીયધ ઔયનાય ઉબમન શુાં વયક છ શાદીઔ આબાયી ચુાં. ઔેટરાઔ ભીત્ર ત વાભે ઙારીને 

સ્ષ્ટ ળબ્દભાાં ઔશે ચ ેઔે, ‘તભાયી ઔટાય લાાંઙીને છ અભે યૅળનારીસ્ટ ફન્મા !’ શુાં ધન્મ ધન્મ 

અને ઔૃતઔૃત્મ... ત ુન:ુન:  વોન અાંત:ઔયણુલથઔ આબાય અને બાયબાય ઉષ્ભાબયી 
લીદામ ! 
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ભરતળાક્ય 

Old Order Changed 
Yielding Place To New. 

(એઔ અાંગ્રેી ઔશેલત) 

(‘લીલેઔલીછમ’ ુસ્તઔભાાં આ રેક નથી; ચતાાં ‘યભણભ્રભણ’ ઔૉરભ ફન્ધ ઔયલાની 

જાશેયાત વાથેન એભન આ અન્તીભ રેક વો લાઙઔની 

જાણ ભાટ ેભુક્મ ચ.ે. વમ્ાદઔ.. ..લીછમ બખત..) 

● 

વુયતના ‘ગુજરાતમીત્ર’ દૈનીઔભાાં લયથી પ્રા. રમણ પાઠકની રઔપ્રીમ ઔટાય ‘રમણભ્રમણ’ 

પ્રખટ થતી યશી. તેભાાં ળનીલાય, 26 એપ્રીર, 2014ના અાંઔભાાં પ્રઔાળીત થમેર એભન આ 

ચલે્લ રેક, ‘ગુજરાતમીત્ર’ના વોછન્મથી વાબાય… 

 

♦ 
અનુક્રમણીકા 
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E 
રમણ ાઠક ‘ળાચસ્તી’નુાં શર્જન–ચીન્તન 

લાતાથવાંગ્રશ : વફવે ઉંઙી પ્રેભવખાઈ, પ્રીત ફાંધાણી, અઔસ્ભાતના 

આઔાય, લાઙસ્તીની શ્રેષ્ઠ લાતાથ. 
 

નલરઔથા : થાય. 
 

શાસ્મવાંગ્રશ : વમાંખલાઘભમ, શાસ્મરઔ, શાસ્મનીદ્, શાસ્મયભણા, 

લાઙસ્તીની વમાંગ્મલાઙા, યભણાઠઔની શ્રેષ્ઠ 
શાસ્મયઙના. 
 

લીલેઙન : લાતાથલીરઔ, ળબ્દન વાંખ, ડૉ. ઔેળુબાઈની નલ 

નલરઔથા. 
 

ઙીન્તનાત્ભઔ નીફન્ધવાંગ્રશ : આક્રળ, યભણભ્રભણ, પ્રતીઔાય, આાંવુ અનયાધાય, પ્રઔ, 

ડઔાય, વત્મપ્રઔાળ, વત્મપ્રભાણ, વત્મદળથન, લીઙાયલીલેઔ, 
લીઙાયભાધુયી, લીઙાયદળથન, ઙીન્તનદળથન, ીલનદળથન, 

ભનનદળથન, ઉંડા અન્ધાયેથી, સ્લપ્નવાંઔેત, ભધુઔથ (વાંાદઔ 

: યછનીઔુભાય ાંડ્યા), વાંળમની વાધના, આનન્દની 
આયાધના, લીલેઔ–લલ્લબ, આઙાયી વફ છખ ભીરા 

(વાંઔરન), ઉજાવનાાં એાંધાણ, યૅળનારીજભની યાશે, 

નીફન્ધરઔ (રરીત નીફન્ધ). 
 

ીલનઔથા : અતીતના આમનાની આયાય. 
 

વેક્વ : ઔાભઔરા–ઔાભલીજ્ઞાન. 
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વમ્ાદન : યછનીઔુભાય ાંડ્યાની શ્રેષ્ઠ લાતાથ, નીજાનન્દે શમ્ભેળાાં 

યાભ (રક્ષ્ભીયાભ ાઠઔન ઔાવમ વાંગ્રશ), વયછ ાઠઔની 
શ્રેષ્ઠ લાતાથ (દી. જાડજેા વાથે), વયછ ાઠઔની 

પ્રતીનીધી લાતાથ (બાયતી યાણે વાથે), ખની દશીંલારાનાાં 

ઔાવમ (વયછ ાઠઔ વાથે), યભણબાઈ નીરઔાંઠની શ્રેષ્ઠ 
શાસ્મ યઙના, બખલતીઔુભાય ળભાથની શ્રેષ્ઠ શાસ્મ 

યઙના. 
 

અનુલાદ : ટઔીમથી ઈમ્પાર, ધીયે લશે ચ ેદન – બાખ–2, ઙેકલની 
શ્રેષ્ઠ લાતાથ (ડૉ. છમન્ત ાઠઔ વાથે), શુાં ઔેભ 

નીયીશ્વયલાદી ચુાં ? – બખતવીંશ, ભનભશાવાખયની 

તયાંખરીરા (એયીપ શપયનાાં વુલાક્મ). 
 

બાાલીજ્ઞાન : બાાવીદ્ધાન્તવાય, ખુછયાતી રીી અને જોડણી. 
 

ઈતય : યભણરઔ (ષ્ટીુતી પ્રઔાળન), યભણીમમ્ –

(અભૃતભશત્વલ પ્રવાંખે, વમ્ાદઔ : યછનીઔુભાય ાંડ્યા), 

વાભા ુયન તયલૈમ (ીલનજરઔ રેકઔ –છભનાદાવ 
ઔટઙેા), વયછ ાઠઔ (ખુછયાતી વાશીત્મેય ઉેક્ષીત). 

 

તા.ક. : 
‘શાસ્મરઔ’ અને ‘લીલેઔન લૈબલ’ને અનુક્રભે ખુછયાત વાશીત્મ યીદનાાં જ્મતીન્દ્ર દલે અને 
લી. ય. ત્રીલેદી ાયીતીઔ ભળ્ાાં ચ.ે ઉયાન્ત ઔેટરાાંઔ ુસ્તઔ વયઔાયી (અઔાદભી) 

ાયીતીઔ મગ્મ ઠમાથ ચ.ે 
 

♦ 
અનુક્રમણીકા 
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F 
અન્તીમ ટાઈટ ેજ 

 
..લલ્લબ ઈટારીમા.. 

 

શોનામુો ગ્રન્થ : ‘રમણ શમગ્ર’ 

 પ્રા. યભણબાઈ ાઠઔ ઔેલ રુકાવુઔા યૅળનારીસ્ટ નથી, તાના ીલનભાાં અને અન્મ 
વોના ીલનભાાં ણ તેને બયુય ભાનલીમ યવ. ભાનલી ઔેભ લધાયે વુકી થામ તે છ તેન પ્રાણપ્રશ્ન 
અથલા ત પ્રથભ ઙીન્તાન લીમ. એથી છ તે લીલેઔફુદ્ધીલાદી શલાની વાથ ે વાથે પ્રઔાાંડ 
વભાછવુધાયઔ ણ ચ.ે ીલનનાાં તભાભે તભાભ ક્ષેત્રભાાં તેની વુધાયઔદૃષ્ટી પયતી યશે ચ ેઅને જો 
તેને રાખે ઔે, ઙક્કવ ઔુયીલાછ ઔે ઔુરુઢીલળ ભાણવ અઔાયણ છ દુ:કી થામ ચ ેત એની લીરુદ્ધ તે 
બ્રષ્ઢાષ્ડ ધાયણ ઔયી તુટી છ ડલાના ! 
 પ્રા. યભણબાઈએ વભાછભાાં પ્રલતથતી ગય અન્ધશ્રદ્ધાનુાં ીલનબય નીન્દાભણ ઔમુું ચ.ે આ 
‘યભણ વભગ્ર’ છલેા ગ્રન્થભાાં યભણબાઈના લીઙાયછખતભાાં યભતા તથા લીઙાયાતા ઔેટરાઔ અતી 
અખત્મના અને જાગ્રતછનએ જાણલા છલેા લીમન વભાલેળ ઔયલાભાાં આવમ ચ.ે ભાનલીલનને 
સ્ળથતા અનેઔ ભાનલતાલાદી લીમ ય યભણબાઈએ બયુય અને જોયદાય ઔરભ ઙરાલી ચ,ે છ ે

લાઙઔ ભાટ ેયવપ્રદ, એઔ નલ યાશ ઙીન્ધનાયી અને ીલનદીળા આનાયી ફની યશેળે. 
 આ થદળથઔ ઙીન્તનગ્રન્થનુાં રઔાથણ નીકારવ તથા ઉદાયહૃદમના ુજ્મ ભયાયીફાુના 
શસ્તે થામ એ ગટના યૅળનારીજભ અને આસ્તીઔતાના વુભે અને વાંલાદની દૃષ્ટીએ ણ આલઔામથ ફની 
યશેળે. ભીત્ર બાઈ લીછમ બખતે યભણબાઈનુાં આ ફશુભુલ્મ ુસ્તઔ આણાાં શાથભાાં ભુઔી રઔવેલા છ 
ઔયી ચ.ે ખણીવભી વદીભાાં વયુતને લીય નભથદની છટેરી છરુય શતી, એટરી છ એઔલીવભી વદીભાાં 
ખુછયાતને યભણબાઈ ાઠઔની છરુય ચ.ે 
 

30ભી નલેમ્ફય, 2010 
વુયત. 

–લલ્લબ ઈટારીમા 
vallabhitaliya@gmail.com 

●વભાપ્ત● 
 અનુક્રમણીકા 
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