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અટણ 

 
પ્રીય મીત્ર રશ્મમન જાની  
(ઍડ્લકેર્ ગુજયાત શાઈકર્ટ) 

ને... 
 

એભના વાાંનીધ્મભાાં જરે્રી ક્ષણ લીતે એર્રી ક્ષણ 
એનર્જટના એલયેસ્ર્ ાવે લીતાલી શમ એલુાં રાગે… 
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રીસન ભી, પ્રીઝ... 

 આજનુાં અધ્માત્ભ ભાયે ભન ભાત્ર ડીંડલાણાં છ.ે ડયક ભાણવને એ 
ડયાલે છ.ે અન્ધશ્રદ્ધાુને ગુભયાશ કયે છ.ે બા આદભી ભાર્ ે જાતજાતના 
ભ્રભ ેદા કયે છ.ે નરકન બમ ફતાલનારુાં  અને સ્વગગની રારચ જગાડનારુાં  

એ ડ્યાંત્ર છ ે તથાકથીત ધભટ–અધ્માત્ભ ાછ શ્રદ્ધાુ ભાનલી વદીઓથી 
તાનાાં વભમ, વમ્ત્તી, સ્લભાન, વભજણ વલટસ્લ લેડપત યષ્ણ છ.ે 
લતટભાનભાાં ર્જલલાનુાં છડીને બ ભાણવ ધભટના નાભે કાાં ત ગમા બલનાાં 
કભોની ગરીઓભાાં બર્કે છ ેકાાં ત આલતાાં બલનાાં ભક્ષના ખ્લાફભાાં રર્કે છ.ે 

 તાની રાઈપ એન્ૉમભેન્ર્ ભાર્ ેલાયલી કે છી નીળભૅન્ર્ રુે 
લેડપી ભાયલી એન નીણટમ કયલાની વત્તા આણા જ શાથભાાં છ.ે રેકીન આ 

યશસ્મ વભજલાભાાં કેર્રાકને આખ બલ ઓછ ડ ેછ.ે અણગભતી ફાફત 
અને અણગભતી વ્મક્તીથી દુય યશેલાની કરા એ રાઈપનુાં વાચુાં અધ્માત્ભ છ.ે 
ગભતી ફાફતને લગી યશેલાની ર્જદ્દ કેલી ળકામ ત છી નયક જખ ભાયે 
છ.ે 

 છલે્ાાં ાાંચ–વાત લટ દયભીમાન ુસ્તકરુે અથલા લીલીધ 

અખફાય–ભેગેઝીનભાાં પ્રકાળીત ભાયા અનેક રેખભાાંથી ગલીન્દબાઈ ભારુએ 
વન્દ કયેરા ચ્ચીવ રેખની આ ઈ.બુક છ.ે આ તભાભ રખે એભણ ે
વભમે–વભમે એભના બ્રગ ‘અબીવ્મક્તી’ ય ભુકેરા શલાથી એના 
અગણીત પ્રતીબાલ ભાયા વુધી શોંચી ચુક્મા છ.ે થેંક્સ, ગલીન્દબાઈ... 
થેંક્સ, ‘અબીવ્મક્તી’ બ્રગના પ્રતીબાલકભીત્ર... 
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 ‘ઉંઝાજોડણી’ ભને ભાન્મ નથી; છતાાં ગલીન્દબાઈ ભારુના 
‘ઉંઝાજોડણી’ ભાર્નેા ક્ષાતન અનાદય ન થામ એ કાયણે, ભાયી આ ઈ.ફુક 
પસ્ર્ટ ર્ાઈભ ‘ઉંઝાજોડણી’ભાાં બરે પ્રગર્ થતી… 

ફીજા રકના લીચાયસ્લાતાંત્ર્મનુાં યીસ્ેક્ર્ જાલીને તાના અાંગત 
લીચાય ીયવલાની ભજા જ કાંઈ ઑય છ.ે વભાજન ેનલા અને પ્રગતીકાયક 
લીચાય આલા એ રેખક–ત્રકાયન ધભટ ણ છ ેઅને શક ણ છ.ે ભાયા 
લીચાય વાથે વમ્ભત કે અવમ્ભત થલાની જલાફદાયી લાચકની તાની જ 
યશે છ.ે આ ઈ.ફુકભાાં પ્રકાળીત ભાયા રેખ ફાફતે તભાયી અવમ્ભતીનીમે 
પ્રતીક્ષા કયીળ. નાસ્તીક ભાણવને નફ્પર્ કે ફાંધીમાય ભનના થલાનુાં કેભ 

યલડ?ે 

 

યોહીત ળાહ, 

‘એકાન્ત’ ડી–11, યભણકા ઍાર્ટભેન્્વ                                 
વાંઘલી સ્કુર ાવે, નાયણુયા, અભદાલાદ–380 013 

ફોન : (079) 2747 3207                                                 
ઈ–મેઈ : rohitshah.writer@gmail.com 

  

mailto:rohitshah.writer@gmail.com


અધ્યાત્મના આટાપાટા            http://govindmaru.wordpress.com              6 

 

પ્રકાળકીમ 

ભાનલર્જલનને ખર્ી યમ્યા, નીયથટક કભટકાાંડના ફન્ધનભાાંથી 

ભુક્તી અાલલા કે વભાજને બયડ દઈને વ્માેરી અન્ધશ્રદ્ધાભાાંથી છુર્કાય 
અાલલા અભે છલે્ાાં વાડા વાત લયવથી જીવનકાયગ તયીકે મીશનભાવે 
‘અબીવ્મક્તી’ બ્રગ થકી યૅળનર લીચાયન ભુલ્મલાન પ્રચાય કયતા આવ્મા 
છીએ. આ યૅળનર લીચાયમાત્રાભાાં 40થીમે લધુ રેખકના 400થી લધુ યૅળનર 
રેખ ‘અબીવ્મક્તી’ બ્રગ ય પ્રગર્ કયલાભાાં આવ્મા છ.ે  

 

લતટભાન ઈરૅક્ર્રૉનીક મુગની ફરફારાને ધ્માનભાાં યાખીને નલી 
દૃષ્ટી, નલા લીચાય, નલુાં ચીન્તન ભાણલા ઈચ્છતા લાચક ફીયાદય ભાર્ ે   
‘ભણી ભારુ પ્રકાળને’ ઈ.બુક્સ (વીજાણુ પુસ્તકો)નુાં પ્રકાળન કયલાનુાં કામટ 
ઉાડી રીધુાં છ.ે અભાયાાં પ્રકાળન ભાત્ર વદ્ લીચાયના પ્રવાય ભાર્ ેલાચકન ે
ની:ળુલ્ક(ભફ્પતભાાં) ભતાાં યશે તેલ અભાય પ્રમાવ છ.ે અભે આ અગાઉ 

નીચે ભુજફની વાત ઈ.બુક્સનુાં પ્રકાળન કમુું છ ે: 
 

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

2. ‘અબીવ્મક્તી’ બ્રગ ય ભુકામેરા શ્રી. દીનેળ ાાંચારના 25 રેખની 

‘અબીવ્મક્તી’–ઈ.ફુક – 02 ( ાનાાં : 108 ; ભુલ્મ : ભપત) 
 

3. ‘અબીવ્મક્તી’ બ્રગ ય ભુકામેરા શ્રી. ભુયર્જ ગડાના 25 રેખની 
‘અબીવ્મક્તી’–ઈ.ફુક – 03 ( ાનાાં : 127; ભુલ્મ : ભપત) 
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4. પ્રા. યભણ ાઠક (લાચસ્તી)ના ચીન્તનાત્ભક 37 રેખની (ઈ.ફુક) – 
‘લીલેક–લલ્બ’  ( ાનાાં : 190; ભુલ્મ : ભપત) 
 

5. પ્રા. યભણ ાઠક (લાચસ્તી)ના 18 લીમ ય રખેર ચીન્તનાત્ભક 
રેખભાાંથી વાયલેરા 206 યૅળનર ભુદ્દાઓ/અાંળન ગ્રાંથ (ઈ.ફુક) – 
‘લીલેકલીજમ’ ( ાનાાં : 131; ભુલ્મ : ભપત) 
 

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

 
7. ળીક્ષણલીદ્ ડૉ. ળળીકાાંત ળાશની ઈ.ફુક ‘ર્ીન–એજ’ભાાં ફમફે્રન્ડથી 

વાલધાન’ ( ાનાાં : 51; ભુલ્મ : ભપત) 
 
નલી ભુમ્ફઈ ખાતે અભાયે દઢકે લયવ યશેલાનુાં થમુાં. ત્માયે ભુમ્ફઈનુાં 

પ્રતીષ્ઠીત ગુજયાતી દૈનીક ‘ભીડ–ડ’ેભાાં શ્રી. યશીત ળાશની અત્મન્ત રકપ્રીમ 
કૉરભ ‘ભન્ડ-ેભન્થન’, ‘ફુધલાયની ફરીશાયી’, ‘ફ્રાઈડ-ેપરક’ અને ‘ન–
પ્રૉબ્રેભ’ (ળનીલાયે) ધુભ ભચાલતી.. ત ેવીલામ દેળ–લીદેળનાાં અનેક છાાાં–
વાભમીકભાાં પ્રગર્ થઈ ચુકેરા યશીતબાઈ ળાશના રેખનાાં નભુનેદાય 10 
ુસ્તક ણ લાાંચલાન ત્માયે અલવય વાાંડ્ય. તેભની કરભભાાં કોલત છ,ે 
ચીન્તનભાાં તાજગી અને નાલીન્મ છ,ે યજુઆતભાાં નીખારવતા છ ેઅને તેભની 

કરભની ભદાટનગીથી પ્રબાલીત થઈ, તેભના રેખ ‘અબીવ્મક્તી’ ય 28 ભાચટ,  
2013થી ભુકલાનુાં ળરુ કમુું. આજમટન્ત તેભના રેખ અભાયા બ્રગનુાં ઉત્તભ 
ઘયેણાં ફની યષ્ણા છ.ે.. આ રેખભાાંથી ‘ભણી ભારુ પ્રકાળન’ની ઈ.ફુક્વન 
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આઠભો  ભણકો – ‘અધ્યાત્મના આટાપાટા’ને નાભ ે આજ ે પ્રકાળીત 

કયતાાં અભે આનન્દ અને ગોયલની રાગણી અનુબલીએ છીએ. 

 
રેખકભીત્ર શ્રી. યશીતબાઈ ળાશને એક જ ‘ઈ’–‘ઉ’લાી 

‘ઉંઝાજોડણી’ ભાન્મ નથી; છતાાં ‘ઉંઝાજોડણી’ભાાં ‘અબીવ્મક્તી’ બ્રગ ય 
રેખ ભુકલા અને ત ેરેખની ઈ.ફકુ ‘અધ્યાત્મના આટાપાટા’ પ્રગર્ કયલાની 
અનુભતી આલા ભાર્ ેયશીતબાઈન અાંતયભનથી હાદીક આભાર... 

 

‘અબીવ્મક્તી’ બ્રગના વલટ રેખકભીત્ર, લાચકભીત્ર, ‘અક્ષયનાદ’ 
લેફવાઈર્ : http://aksharnaad.com/downloads  અને  ‘રેક્ક્વકન’ 

લેફવાઈર્ : http://www.gujaratilexicon.com/ebooks/ ય ‘ઈ.ફુક્વ’ 

અને ‘ઈ.ફ’ ડાઉનરડ કયલાની વગલડન રાબ આલા ફદર ફન્ન ે
લેફવાઈ્વના વાંચારકશ્રીઓ, તાના બ્રગ ય ‘અબીવ્મક્તી’ બ્રગના 
રેખનુાં ‘યીબ્રગીંગ’ કયનાયા બ્રગયભીત્ર, વશ્મર ભીડીમા ય 
‘અબીવ્મક્તી’ બ્રગના રેખની સ્ર્ ળૅય કયનાય ભીત્ર તયપથી ભેર 
વાથ–વશકાય ફદર વલટને ‘હૃદયથી નમસ્કાર’...  

 
નીલૃત્ત બાા ળીક્ષક, નીલડરે કેલણીકાય અને ‘ઉંઝાજોડણી’ના 

પ્રખય શીભામતી ભુયબ્ફી શ્રી. ઉત્તભબાઈ ગજ્જય ળરુઆતથી રઈ આજમુંત 
ભાયા ફે્રન્ડ, પીરવપય અને ગાઈડ ફની ‘અબીવ્મક્તી’ વીદ્ધીનાાં ઉચ્ચ 
ળીખય વય કયે તે ભાર્ ેતેઓ વતત પન દ્વાયા ભને પે્રયણાીમુ ાતા યષ્ણા 

છ.ે પુ્રપલાચન જલેી કયી જલાફદાયી સ્લેચ્છાએ તેભણ ે સ્લીકાયી ત ે ફદર 
લડીર ઉત્તભ + ભધુકાન્તા ગજ્જયન અાંત:કયણુલટક ઋણ સ્લીકાય કરુાં  છુાં.  

http://aksharnaad.com/downloads
http://www.gujaratilexicon.com/ebooks/
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જો નલા વુજ્ઞ લાચકભીત્રને યૅળનારીઝભ પ્રત્મે કાંઈક અાંળે પે્રભ 
ઉત્ન્ન કયલાભાાં આ ઈ.ફુક ઉમગી થળે ત અભાયી ભશેનત વપ થળે...  

 ધન્મલાદ..  

 

...ગોલીન્દ અને ભણી ભાય ુ... 

 

405, વયગભ એાર્ટભેન્ર્,  
નલવાયી કૃી મુનીલવીર્ીની વાભે,  
એરુ ચાય યસ્તા, લીજરય,  નલવાયી.                                                             
ષ્ટ : એરુ એગ્રી. કોેજ – 396450 
વેરપન :  9537 88 00 66       
eMail : govindmaru@yahoo.co.in 

એપ્રીર 14, 2016 

 

mailto:govindmaru@yahoo.co.in
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04 વોથી લધુ છતેયાભણા ળબ્દ : આળીલાટદ અને ળુબચે્છા 27-09-2013 021 
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01-2013-08-28 

ના સ્તીક રોકો જ લધુ ુણ્મળાી ગણામ 

એક લાત ત તભાયે ભાનલી જ ડળે ફૉવ, કે આ જગતન ેનાસ્તીક 

રક કયતાાં આસ્તીક રક લધાયે ત્રાવ આે છ ે– લધુ નુકવાન કયાલે છ.ે 
 
શેરી લાત ત એ કે નાસ્તીક રક ધભટના નાભે ઝનુની–આક્રભક 

નથી ફનતા. ઈશ્વય–અલ્ાશના નાભે યસ્યની શીંવા નથી કયતા. નાસ્તીક 
રક યસ્યનાાં ધભટસ્થાનક તડી ાડલા નથી જતા કે તેઓ કદીમે અન્મ 

ધભટના રકનુાં ઈન્વલ્ર્/ અભાન કે અનાદય નથી કયતા. એ ફધુાં ત 
આસ્તીક રકને જ યલડ.ે અશીંવા અને બાઈચાયાન ઉદેળ ચયક્મા 
કયતા અન ે કશેલાતા ધભટગુરુઓ સ્લમાં ાંથબેદ–વાંપ્રદામબેદ ેદા કયીન ે
લૈભનસ્મના અગ્નીભાાં નપયતનુાં ઈંધણ ુયતા યશે છ.ે જો વો વાંીને યશેલા 
ભાાંડ,ે વો યસ્યન ે વશમગ આીને સ્નેશવબય વ્મલશાય કયલા ભાાંડ ે ત 
ધભટગુરુઓની છી કળી જરુય જ ન યશેને. ધભટગુરુઓ તાનુાં અસ્તીત્લ 

ર્કાલી યાખલા અને તાન પ્રબાલ ુયલાય કયલા બક્તને બયભાલે છ ે –
બર્કાલે છ.ે ભારુાં  સ્ષ્ટ ભન્તવ્મ છ ે કે જો ધભટગુરુઓ ન શમ ત વાંવાયભાાં 
ધભટના નાભે થતા અત્માચાય, બેદબાલ અને ર્કયાભણ વદન્તય ફન્ધ થઈ 
જામ. 

નાસ્તીક રક કદી ફીજાને નડતા નથી એ લાતન લધાયે એક 

ુયાલ એ ણ છ ે કે લશેરી વલાયે કે ભડી યાત વુધી રાઉડસ્ીકય દ્વાયા 
બજન–બક્તીગીતની ઉરર્ીઓ કયીને તેઓ કઈને જલતા નથી. આસ્તીક 
રક કદીમે એર્રુાં નથી વભજતા કે વાચી બક્તી ત હૃદમભાાં અન ેભનભાાં જ 
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થામ. રાઉડસ્ીકયભાાં ત ભાત્ર પ્રદળટન થામ, ભાત્ર દમ્બ અને દેખાડ થામ. 
આણને બક્તીનુાં બુત લગમુાં છ ેએની જાશેયભાાં અબીવ્મક્તી કયલા ભાર્ ે
રાઉડસ્ીકય જરુયી ખયી, ખાવ પ્રકાયની લેળબુા, ભાાઓ અને ર્ીરા–

ર્કાાં ણ જરુયી છ.ે ફાકી ળુદ્ધ શૈમે શયીસ્ભયણ જ કયલુાં શમ ત આ ફધાાં 
તુત કયલાની ળી આલશ્મકતા છ ે? તભે જોજો, જમાાં બજન અને બક્તીના 
ઉબયાનાાં બવ્માતીબવ્મ બકા-પ્રદળટન થતાાં શળે ત્માાં ઘોંઘાર્ અને અળાન્તી 
અને ધક્કાભુક્કી વ્માક જ શળે. આણને જ ેયસ્ત અશીં ણ ળાન્તી અન ે
વરાભતી નથી આત એ યસ્ત આણ યરક વુધાયી નાખળે એલી 
ભ્રાન્તીભાાં જ ેબર્ને આર્લુાં શમ તે બરે આર્.ે આલા છીછયા રકને 

બક્તીના નાભન એલ નળ ચઢરે શમ છ ેકે, તભે જો તેભના જલુેાં ફીશેલીમય 
ન કય ત તભે અજ્ઞાની અને ાીભાાં ખી જાલ. તભે પ્રવાદ રેલાની ના ાડ, 
તભે ખાવ પ્રકાયના ક્રીમાકાાંડ ન કય ત તેભના ઈશ્વયનુાં એભાાં ઈન્વલ્ર્/ 
અભાન થઈ જામ. તે રક ગાાં પાડી–પાડીને આણને ઉંઘલા ન દે ત 
તેભન ઈશ્વય કેભ ક્રધીત નશીં થત શમ ? 

ઘણા રક એલુાં ભાને છ ે કે રાઉડસ્ીકયભાાં બક્તી કયલાથી ઘણા 
રકના કાન વુધી બગલાનનુાં નાભ શોંચાડલાનુાં ુણ્મ ભે છ.ે અલ્મા ભુયખ, 
શેરી લાત ત એ છ ેકે કઈને યાણે કઈ કાભ કયલા ભજફુય કયીએ ત એ 
ફાત્કાય કશેલામ. એ ાકૃત્મ કશેલામ. કઈ વ્મબીચાયી વ્મક્તી એભ કશે કે 
શુાં  પરાણી વ્મક્તીને ભાતા ફનાલલાના શેતુથી તેની વાથે યાણે વકે્વ કયીળ, 
ત ળુાં એ લાજફી ગણાળે ? ભાતા ફનલુાં એ ષ્ડીનુાં ુણટત્લ છ,ે વદ્બાગમ છ.ે.. 

ણ એ કાંઈ ફાત્કાયથી ત ન ફનાલામને ! લી તભે જ ે સ્થેથી 
રાઉડસ્ીકયભાાં તભાયી બક્તી ઉરેચી યષ્ણા છ એ સ્થની આવાવભાાં 
અન્મ ધભટ–વમ્પ્રદામના રક લવ ેછ ેત તેભન ેતભાયા બગલાનભાાં ળેન યવ 
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ડ ે? તેભની ાવે તભેના આગલા બગલાન છ,ે તેભનાાં આગલાાં દલે–દેલીઓ 
છ.ે 

નાસ્તીક રક ભને શમ્ભેળાાં લધાયે ગભે છ ેએનુાં એક કાયણ એ ણ 

છ ેકે નાસ્તીક ભાણવ કદી ફીજા આસ્તીક ભાણવને નાસ્તીક ફનાલલા નથી 
ઝાંખત. આસ્તીક ભાણવ ધભટના વેલ્વભેન જલેા ફની જામ છ ે અન ે
ધભટગુરુઓ ભક્ષ–લૈકુાંઠના એજન્ર્ ફની જામ છ.ે નાસ્તીક રક યસ્તા લચ્ચ ે
ભન્દીય–ભસ્ર્જદ ઉબાાં કયીને ર્રાપીકને કનડતા નથી. નાસ્તીક રક ગામને 
યસ્તા લચ્ચે યખડલા દઈને એભને ઘાવ ખલડાલલાનુાં ુણ્મ કભાલા દડી જતા 
નથી. નાસ્તીક રક તે કદી કઈ કષ્ટ લેઠલા યઘલામા નથી થતા અને કદી 

કઈને કષ્ટ લેઠલાના ભાગે નથી દયી જતા. ઉઘાડા ગે ચારલાથી જ ભક્ષ 
ભી જત શમ ત ભાણવ વીલામનાાં તભાભ ળુઓ ઉઘાડા ગે જ ચારે છ ે
ને ! ળુઓ કદી લાશનન ઉમગ નથી કયતાાં. નથી કળ યીગ્રશ કયતાાં. 
ઠયે–ઠયે પયીને જાતભશેનત કયીને જ ેગચયી ભે એ ખામ છ.ે 

ળુઓ ૈવાની જણ નથી કયતાાં. અણીળુદ્ધ પ્રાકૃતીક ર્જલન 

ર્જલે છ.ે નાસ્તીકની અનેક ખુફીઓ તભને વભજામ ત નો-પ્રૉબ્મે…! 
 

♦ 

અનકુ્રમણીકા 
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02-2013-05-17 

ભન્દ ીયભાાં ચોય ી થમા ના ન્મુઝ  ભને  ગભે છે 

ભને ડાઉર્ છ ેકે આ લાત વાાંબળ્યા છી તભને ભાયા ભાર્ ેઅણગભ થળે, ભાયા 

લીચાય પ્રત્મે તભને નાયાજગી થળે. કદાચ તભને ભાયા પ્રત્મે નપયત ણ થઈ જામ ! છતાાં 
ભાયે લીનમ્ર નીખારવતાથી કશેલુાં છ ે કે જમાયે શુાં કઈ ભન્દીયભાાં ચયી થમાના વભાચાય 

વાાંબુાં છુાં કે કઈ વન્ત–વાધુના કોબાાંડન ર્રે્ પુર્ત વાાંબુાં છુાં ત્માયે બીતયથી ખુફ યાર્જ 

યાર્જ થઈ ઉઠુાં છુ ાં. ‘સારુું  થયુું’ એલુાં પીર કરુાં  છુાં. 
 
ભન્દીય પ્રત્મે અશ્રદ્ધા ેદા થલા ભાર્ ેઆણાં નાસ્તીકણાં જલાફદાય નથી શતુાં; 

ણ આસ્તીકની અન્ધશ્રદ્ધાન અતીયેક જલાફદાય શમ છ.ે દુધ લગય ર્લતુાં ગયીફ 

ફાક જોમા છી આણને છપ્ન બગ અને નૈલેદ્ય પ્રત્મે અશ્રદ્ધા ેદા ન થામ ત આણી 

વભજણને વાંકયલાની જરુય છ ે એભ વભજલુાં ડે. ર્ાઢભાાં ધ્રુર્જ યશેરા કઈ દયીદ્ર લૃદ્ધની 

કામા ય એક કાભ ણ ન શમ અને ફીર્જ તયપ થ્થયની પ્રતીભા વના–ચાાંદી, શીયા–

ભાણેકના આબુણથી વજાલાતી શમ ત્માયે આણાં શૈમુાં કચલાર્ ન અનુબલે ત આણે 
વમ્લેદનળુન્મ થઈ ગમા છીએ એભ ભાનલુાં ડ.ે 

આસ્તીકને ભાયે એર્રુાં જ ુછલુાં છ ેકે ળુાં તભે જાણ છ કે ઈશ્વય જલુેાં કઈ તત્ત્લ 

શમ ત એ કને ભે અને ક્માયે ભે ? 

ઈશ્વય શમ્ભેળાાં ળફયી અને વુદાભા ાવે વાભે ચારીને જામ છ.ે એ કદી 

શ્રીભાંતના ઘયે નથી જત. 
 
ઈશ્વય એઠાાં ફય અને તાાંદુરથી યાર્જ થામ છ ેએને છપ્નબગની કળી જ જરુય 

નથી. 
 
ભશાબાયતના વાંગ્રાભ શેરાાં શ્રીકૃષ્ણ લીષ્ટી ભાર્ ે શસ્તીનાુય ગમેરા ત્માયે એ 

કોયલ વાથે યાજભશેરભાાં નશતા યષ્ણા, લીદુયર્જના ઘયે યશેરા અને ખીચડી ખાઈને યાર્જ 

થમેરા. ભશાલીય ણ ચાંદનફાાને ઉગાયે છ ેઅને ફુદ્ધ ણ ગણીકા લાવલદત્તાને તાયે છ.ે 
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ઈશ્વય કદી શ્રીભન્તની પેલય કયત જોલા ભળ્ય નથી. જો ઈશ્વયને ભોંઘા ચઢાલા ગભતા શત, 

વના–ચાાંદીનાાં આબુણ–આાંગીઓ ગભતાાં શત ત એ શ્રીભન્ત ભાણવની પેલય તયપેણ 
કયત શત. બગલાન ભશાલીય જમાયે તશ્ચમાટ કયલા ભાર્ ેલનભાાં ગમા ત્માયે કેર્રાક બા–

ઉત્વાશી રકએ એભના ભાર્ ેઘાવની કુર્ીમા ફનાલી દીધી શતી. ર્ાઢ–તા અને લયવાદભાાં 

એભને તકરીપ ન ડ ેએની ચીંતા બા બક્ત કયતા શતા; યાં તુ ત્માાં ચયતી–પયતી ગામ 
આલીને કુર્ીમાનુાં ઘાવ ખાલા રાગી એ જોઈને રકએ ભશાલીયને કશેરુાં ધ્માનભગ્ન બરે ફન; 

યાં તુ આ કુર્ીમાનુાં ધ્માન યાખલાનુાં ન બુર. ત્માયે ભશાલીયે કશેરુાં કે, ‘જમાયે ભને ભાયી આ 

કામાનુાં જ ધ્માન નથી; ત્માાં કુર્ીમાનુાં ધ્માન ળી યીતે યાખુાં ?’ 
 
આણાાં દીભાગ ચવકી ગમાાં છ ે કે આણે આયવશાણનાાં ભન્દીય ફનાલીએ 

છીએ. ઈશ્વયને ત ઘાવની કુર્ીમાનમ ખ નથી ! ભન્દીયન યીગ્રશ બરે ચયને કાભ 

આલત ! 

એક ભજફુય ઓયત ફવ–ાાંચવ રુીમા ભાર્ ેતાના ચાયીત્ર્મન વદ કયતી 
શમ એલી ક્ષણ ે કમા બગલાનને ફાલન ગજની ધજાના ઓયતા શમ ? નક્કી, આણન ે

કઈકે અલા યલાડ ે ચઢાવ્મા છ.ે ઈશ્વયને લી એલી ળી ગયજ શમ કે એ તભાયી ાવે 

ુનભ બયાલે અને પ્રવાદના થા ચઢાલયાલે ? કઈક ખર્ી એજન્વીએ આણને ગુભયાશ 
કમાટ છ.ે 

 
થડાાં લટ શેરાાં એક વાધ્લીર્જએ લૈયાગમ છડીને વાંવાયભાાં ાછા લલાન 

નીધાટય કયેર. તેભણે એ નીણટમ વાકાય કમો ત્માયે ભેં ‘વાંવાયભાાં તભારુાં  સ્લાગત કરુાં  છુાં’ એલા 

ળીટકથી એક રેખ રખેર. ઘણા રકએ ભાયા એ રેખ પ્રત્મે નાયાજગી ફતાલેરી; ણ એના 
કયતાાં લધાયે રકએ ભાયી લાતભાાં તાન વુય ુયાવ્મ શત. વાધુલેળભાાં યશીને ખાનગીભાાં 

દુયાચય કયલા કયતાાં; વાધુલેળ છડી દેલાભાાં એના પ્રત્મેન લીળે આદય પ્રગર્ થામ છ.ે 

વાધુઓના શાથે રખામેરા પ્રેભત્ર ભેં વગી આાંખે લાાંચ્મા છ.ે એ વાધુ અત્માયે ભુમ્ફઈભાાં 
યશીને ઠયે–ઠયે તાની રબાભણી લાણીથી તાના બક્તને ધભટના નાભે છતેયી યષ્ણા છ.ે 

એની ાવે ચભત્કાયની કથાઓ અને ભાંત્રતાંત્રના ધતીંગ છ.ે 
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વાધુને ફગાડલાભાાં વાંવાયીઓ જ જલાફદાય છ.ે ળા ભાર્ ેઆણે લેલરા થઈને 

તેભને ફીનજરુયી ચીજો અટણ કયી આલીએ છીએ ? ળા ભાર્ ેઆણે તેભના આળીલાટદ રેલા 
અને લાશીમાત ઉદેળ વાાંબલા રાઈનભાાં ખડા યશી જઈએ છીએ? લાવક્ષે અને બબુતી 

કે કાંકુની ચર્ીઓ ાછ આણે આણાં પ્રજ્ઞાતાંત્ર કેભ સ્થીય કયી દઈએ છીએ ? જ ેવાધુ 

જરે્ર ભર્ આડાંફય કયે એને આણે ફશુ ભર્ા ફાર્જ કેભ વભર્જએ છીએ ? આણી 
બી બક્તી વાધુને એના ત્માગન યાશ બુરાલડાલે છ ેઅને આણને એ ાના અધીકાયી 

ફનાલે છ.ે બક્તી અને વેલા–લૈમાલચના નાભે આણે અજાણતાાં જ કેલાાં ઘય ા તયપ 

ધકેરાઈ યષ્ણા છ ેએ વભજામ ત ત નો પ્રોબ્ેમ...    

 
♦ 

અનકુ્રમણીકા 
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03-2013-06-28 

ઈ શ્વય અ ને ધ ભમ લચ્ચે કોઈ  ન ાતો ન થ ી 

આજ ેએક વ્મલશારુ વત્મ તભાયા કાનભાાં કશેલુાં છ.ે એ વત્મ આ છ ે: ઈશ્વય અને 
ધભટને કળી રેલાદેલા નથી. ઈશ્વય અને ધભટ લચ્ચે કઈ નાત નથી. ઈશ્વય લગય ચારે, ધભટ 

લગય ન ચારે. આણે ધભટને લગલાને ફદરે ઈશ્વયની ાછ ખર્ખેર્ા ડી ગમા છીએ. 

ઈશ્વયની ાછ દડલાથી ધભટ ન ણ ભે; યન્તુ ધભટને લગી યશેલાથી ઈશ્વય (જો શમ 
ત) ભળ્યા લગય નશીં જ યશે, ગૅયન્ર્ી. 

એક શ્રીભન્ત ભાણવ નાસ્તીક શત. તેણે કદીમે ભન્દીય–દેયાવયભાાં ગ નશત 
ભુક્મ. ઈશ્વય શમ ત તે તેની સ્તુતીઓ વાાંબીને યાર્જ થામ અને બક્તને લયદાન આલા 

શોંચી જામ એ લાત તેના દીભાગભાાં નશતી ફેવતી. ઈશ્વયને તાની સ્તુતીઓ, નાભસ્ભયણ 
અને ભન્ત્રજા કયાલલાભાાં લી ળાન યવ શમ ? આ શ્રીભન્ત ભાણવ ઈશ્વયના નાભે કદી 

એક ૈવ ણ નશત ખચટત.  

એક લખત તેને ઍક્વીડન્ર્ થમ. તેના ફન્ને ગે ફ્રૅકચય થમાાં. (વવટ : 

http://jaipurfoot.org/who_we_are/our_history.html ) દઢથી ફે ભશીના વુધી 

કમ્પ્રીર્ ફેડ–યેસ્ર્ કયલાની ડૉક્ર્યે તાકીદ કયી. આખ દીલવ ઘયભાાં જ ુયાઈ યશેલાની 
નીળભેન્ર્ થઈ શમ એલુાં તેને રાગમુાં. ઘયભાાં ભનયાંજનની બયુય વગલડ શતી. વેલા ભાર્ ે

નકય–ચાકય ઘણા શતા. છતાાં તે ભાણવ થડા લખતભાાં જ અકાઈ ઉઠ્ય. એક યાત્રે તેના 
ભનભાાં સ્લાબાલીક પ્રશ્ન ેદા થમ કે ભાયે આર્આર્રી વાષ્ણફી છ,ે વુખ–વગલડ છ;ે છતાાં 

ગના ફ્રૅકચયને કાયણે ભને ભાયી ર્જન્દગી ફજારુ અને ત્રાવદામક રાગલા ભાાંડી છ;ે ત જ ે

ભાણવને જન્ભથી જ ગ નથી ભળ્યા અથલા રીમ જલેી ફીભાયીભાાં જણેે તાના ગ 
ભેનન્ર્ ગુભાલી દીધા છ ે તેની ીડા કેલી શળે ? એભાાંમ જ ે ભાણવ ગયીફ શમ તેની 

ઉાધીઓન ત શીવાફ જ ળી યીતે થામ ?  

http://jaipurfoot.org/who_we_are/our_history.html
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અને એ જ ક્ષણે એ ભાણવે ભનભાાં ડીવાઈડ કમુું કે વભગ્ર બાયતભાાં ળાયીયીક 
યીતે અક્ષભ જરે્રાાં ષ્ડી–ુરુ શળે તેભને શુાં લીનાભુલ્મ કૃત્રીભ ગ આીળ. એ ભાર્ ે તેણે 
પ્રતીજ્ઞા રીધી. 

કરુણાભાાંથી પ્રગર્રે ધભટ કદી ખતભ નથી થત. 

ેરા શ્રીભન્ત ભાણવે કૃત્રીભ ગ અને વ્શીરચૅય ફનાલલાની પૅક્ર્યી ળરૂ કયી. 
ગાભેગાભ અને નગયેનગય પયીને કૅમ્ મજમા. સ્થાનીક વાંસ્થાઓની ભદદ રઈને ળાયીયીક 
યીતે અક્ષભ શજાય રકને શયતાાં પયતાાં થલાની ળક્મ એર્રી વગલડ કયી આી. (સોસગ : 

http://jaipurfoot.org/who_we_are/vision_and_mission.html ) તભે જ કશ કે એ શ્રીભન્ત 

ભાણવ શલે કઈ ખાવ તીથી–લાયના દીલવે, કઈ નીશ્ચીત દેલ–દેલીના ભન્દીયે, ગાા જામ 
નશીં; તમ તેને ળ પયક ડ ે? તે ર્જલનભાાં ક્માયેમ ાલાગઢ કે ારીતાણાના ડુાંગય ન ચડ ે

તમ તેનુાં ળુાં ફગડી જામ ?  

ઈશ્વયને ભલા ભાર્ ે આણે ઉઘાડા ગે દડાદડ કયલાની કળી જરુય નથી. 

આણે ર્જલનભાાં એલાાં કાભ કયીએ જથેી જો ઈશ્વય શમ ત એ સ્લમમ્ આણને બેર્લા 
ઉઘાડા ગે દડી આલે. 

ગોંડરના યાજા બગલતવીંશ એક લખત ખયા ફયે ચારતા ક્માાંક જઈ યષ્ણા 
શતા. યસ્તાભાાં એક લૃદ્ધ ષ્ડી ઉબી શતી. તેણે ભશાયાજને ઓખ્મા નશીં; એર્રે કષ્ણુાં, ‘બાઈ, 

ભને આ ઘાવન બાય ભાથે ઉંચકલાભાાં ભદદ કયને!’  

બગલતવીંશે તે લૃદ્ધાને ર્કે કયીને ઘાવન બાય ઉંચકાવ્મ. લૃદ્ધાએ ખુફ 

આબાયલળ થઈને કષ્ણુાં, ‘આણા યાજા જો આ યસ્તે થડા ‘થાકરા’ કયાલે ત ફશુ વારુાં .’  

લૃદ્ધાને ખફય નશતી કે તે જનેી વાથે લાત કયી યશી શતી તે યાજા જ શતા. યાજા 

ભાર્ ે ‘થાકરા’ ળબ્દ નલ શત. તેભણે એન અથટ ુછ્ય. ભાર્જએ ચારતાાં–ચારતાાં કષ્ણુાં, 
‘થાકરા એર્રે આભ ત કેડ(કભય) વુધીન ઉંચ ઓર્ર. ફે ઉંચી ાી ય આડ થ્થય 
ભુકેર શમ. એના ય ઘાવન બાય ભુકીને થાક ખાઈ ળકામ. નીચેના બાગભાાં છાાંમડ ણ 

http://jaipurfoot.org/who_we_are/vision_and_mission.html
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ભે. થાક ખાધા છી ઓર્રા યથી લજનદાય બાય જાતે તાના ભાથે ચડાલલાની વગલડ 

યશે. કઈ ભાણવના ર્કેા લગય એ કાભ થઈ ળકે.’ 

બગલતવીંશે ગોંડરભાાં થડા–થડા અાંતયે યસ્તા ય એલા ‘થાકરા’ ફનાલડાવ્મા. 
ફર, આ યાજા કઈ ભન્દીય કે આશ્રભ ન ફનાલે ત તેનુાં ળુાં ખયાફ થઈ ળકે ? ઈશ્વય 
સ્લમમ્ આલા ુણ્માત્ભાઓને ઢુાંઢત શળે.  

આણે ઈશ્વયના નાભે અને બક્તીના ફશાને ધભટને જ ચુકી જતા શઈએ એલ 
ભને ાક લશેભ છ.ે ભાણવના ર્જલનને ઉજજલ અને ાયદળટક ફનાલલા ભાર્ ેધભટન કઈ 

જ લીકલ્ નથી. જો કે ધભટને ઈશ્વય વાથે કે વમ્પ્રદામ વાથે કળી જ રેલાદેલા નથી. ધભટ કઈ 

ણ શમ, એન એકભાત્ર ઉદ્દળે એર્ર જ શમ છ ે કે ભાણવ વાય ભાણવ ફને. 
ઈશ્વયપ્રાપ્તીની અેક્ષા ણ ખયી ડે અને ભક્ષની કે સ્લગટની રારચ ણ છુર્ી જામ; ત્માય 

છી આણી ાવે જ ેઉભદા તત્ત્લ યશે એને શુાં ધભટ વભજુ ાં છુાં. એલ ધભટ આણને વોને ભે 

અને પે ત નો પ્રોબ્ેમ... 

 

♦ 

     અનકુ્રમણીકા 
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સૌ થી લધુ છેતયાભણા ળબ્દો :                   
આળીલામદ અને ળુબેચ્ છા  

ગુજયાતી ડીક્ળનયીભાાં ‘આળીલાટદ’ અને ‘ળુબેચ્છા’ આ ફ ેળબ્દ 
ખુફ–ખુફ છતેયાભણા છ.ે આળીલાટદ શમ કે ળુબેચ્છા– આનાય કળુાં 
ાભત નથી અને રેનાયન ે કાંઈ ભતુાં નથી, તમ ફન્ન ે કે્ષ વન્ત અન ે
આનન્દ છલાઈ જામ છ.ે 

રગ્નની ભવભ શમ કે નુતન લટની આફશલા શમ, ત્માયે ચાયે 
તયપ આળીલાટદ અને ળુબેચ્છાઓની બયતી આલેરી દેખામ છ.ે કઈન 
ફથટ–ડ ે છ ે ત આ ળુબેચ્છા ! કઈની એક્ઝાભ છ ે ત ઠારલી દ 
આળીલાટદ! કઈ રાાંફ પ્રલાવ કયલા જામ છ ેત ાઠલ તેને ળુબેચ્છાઓ ! 

કઈ તાન નલ વ્મલવામ કે નલી જ ૉફન પ્રાયમ્બ કયી યષ્ણુાં છ ે ત 
લશાલી દ તેના તયપ આળીલાટદની ગાંગા ! 

આળીલાટદ ભાયે ભન રૉરી જલેા છ ેઅને ળુબેચ્છાઓને શુાં  ક્રૉસ્ડ 
ચેક જલેી વભજુ ાં છુાં. રૉરી ચગળ્યા કય ત્માાં વુધી ફધુાં ગચટ્ુાં ન ે
ભીઠુ ાંભીઠુ ાં રાગે. તભન ેએભ રાગે કે શલે કાંઈક લધાયે વારુાં  યીઝલ્ર્ ભળે, ભારુાં  
ેર્ બયાઈ જળે, સ્લાદીષ્ટ લાનગીથી ભાયી બુખ તૃપ્ત થઈ જળે. ણ ત્માાં જ 
રૉરીૉ ુયી થઈ જામ. તભાયી ભ્રાાંતીન બુક્ક થઈ જામ. તભે શતા ત્માાં જ 
ઉબેરા શ અને શતા તેલા જ શ ! 



અધ્યાત્મના આટાપાટા            http://govindmaru.wordpress.com              22 

 

ળુબેચ્છાઓ રુી ચેક આણને ભે એર્રાભાત્રથી જ કાાંઈ આણી 
ાવે યકભ આલી જતી નથી. એ ભાર્ ે વો પ્રથભ ત આણી ાવે ફેન્ક 
એકાઉન્ર્ (ાત્રતા) શલુાં જોઈએ. છી આણને ભેર ચકે સ્રીફુકભાાં 

લીગત બયીને નીમત વભમભાાં ફૅન્કભાાં જભા કયાલલ ડ ે(ુરુાથટ). ાત્રતા 
ન શમ અને ુરુાથટ કયલાની દાનત ન શમ ત શજાય આળીલાટદ અને 
રાખ ળુબેચ્છ ભે તમ આણાં કળુાં કલ્માણ ન થામ. 

અગાઉ કષ્ણુાં તેભ આ ફન્ને ળબ્દ છતેયાભણા છ.ે આનાયે કળુાંમ 
ખલુાં ડતુાં નથી, ભેલનાયે કળુાં બેગુાં કયલુાં કે ઉંચકલુાં ડતુાં નથી. કળુાં જ 
આપ્મા–રીધા લગય વઘુાં  આપ્મા–રીધાન આનન્દ અને વન્ત ફન્ને કે્ષ 
જોલા ભે છ.ે 

તભે લીચાય કય, ભાત્ર આળીલાટદથી જ વુખ ભી જતુાં શત અને 
આળીલાટદથી જ ર્જલનન ભાગટ વય થઈ જત શત ત આજ ેએકેમ દમ્તી 

દુ:ખી શત ખરુાં  ? આજ ેએકેમ વન્તાનને કળી વભસ્મા શત ખયી ? દયેક 
રગ્નપ્રવાંગે લયકન્માને લડીર કેર્રા ફધા આળીલાટદથી તયફ કયે છ ે! જ ે
મુલતીને ‘અખાંડ વોબાગમલતી’ના આળીલાટદ ભળ્યા શમ તે જ મુલતીન તી 
શનીભુન લખતે એક્વીડન્ર્ભાાં ભૃત્મુ ાભે છ,ે એલુાં કેભ ? ‘ુત્રલતી બલ’ના 
આળીલાટદ ાભેરી મુલતી રાઈપર્ાઈભ વન્તાન લગયની કેભ યશે છ ે? કદાચ 
તેને વન્તાન થામ ત ત ેજ વન્તાન તેના ભાર્ ેવન્તા કેભ ફની યશે છ ે? ળુાં 

આલા વન્તા આનાયાાં વન્તાન ભાર્ ે તેને ‘ુત્રલતી બલ’ના આળીલાટદ 
આલાભાાં આલે છ ે ? દયેક ફથટ–ડ ે લખતે, દયેક એક્ઝાભ લખતે ેયન્્વ 
અને લડીરના આળીલાટદ ભળ્યા છીમ કેભ ધામુું વુખદ યીઝલ્ર્ નથી ભતુાં ? 
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નુતન લટ આલે એર્રે જાતજાતની ળુબેચ્છાઓ ભે છ.ે યાંગીન અને 
વુગાંધીત–વુળબીત ભોંઘેયા કાડ્ઝટ દ્વાયા ળુબેચ્છાઓને ફદરે શલે તે ઈ–ભેર 
દ્વાયા ાઠલલાભાાં આલે છ.ે રુફરુ ળુબેચ્છાઓન લાડકી–વ્મલશાય થામ છ.ે 

‘નલુાં લટ તભને વુખ–વભૃદ્ધી, મળ અને વપતા આનારુાં  નીલડ’ે એલી 
શજાય ળુબેચ્છાઓ ભળ્યા છીમ આણી રાઈપભાાં રેળભાત્ર પયક ડ ેછ ે
ખય ? આણા વન્તાન ભાર્ ેરાઈપ–ાર્ટનયની જરુય છ ેઅન ેમગમ ાત્ર 
નથી ભતુાં. આણને ઘુાંર્ણન દુખાલ છ ે અને ગભાાં લાઢીમા ડ્યા છ.ે 
શજાય ઉચાય ફેકાય ુયલાય થામ છ.ે ળુબેચ્છાઓ આલાભાાં અન ે
ભેલલાભાાં આણે ખુફ ઉદાય યશીએ છીએ; છતાાં એન કઈ નક્કય પ્રબાલ 
આણી રાઈપભાાં કેભ દેખાત નથી ? 

છી અન્તે ત ભન ભનાલલાની લાત કયીએ છીએ. નવીફની લાત 

કયીને, કભટપની લાત કયીને, ગ્રશદળાનુાં ફશાનુાં કાઢીને આણ ેકૉમ્પ્રભાઈઝ 
કયી રઈએ છીએ. જો આ ફધી ફાફત જ ભશત્ત્લની શમ ત છી ળા ભાર્ ે
ળુબેચ્છાઓ અને આળીલાટદની પૉભાટરીર્ીઝ ાછ વભમ અન ે વમ્ત્તીને 
આણે લેડપતા યશીએ છીએ ? 

એક વાલ વાચી ઘર્નાની તભને લાત કયલી છ.ે એક ફશુ વજ્જન 
જમતીી શતા. તેઓ ગયદુાંમ વાંબાે. લીધી–લીધાન અને ક્રીમાકાાંડ–
કભટકાાંડ ફધુાં જાણે. જમતીળાષ્ડનમ ઉંડ અભ્માવ. વોને ળુબ ભશુુતો કાઢી 

આે. શલે તેભની જ દીકયીના રગ્ન કયલાનાાં શતાાં. ભયુતીમ વાંદ થઈ ગમ 
શત. ળુબ ભુશુતો ગઠલાઈ ગમાાં શતાાં. યાંગચેાંગે રગ્ન થમાાં. આળીલાટદ અન ે
ળુબેચ્છાઓ બયુય લયસ્માાં; યન્તુ ફન્મુાં એલુાં કે જમતીીની દીકયી ભાત્ર 
ફે–અઢી લે જ લીધલા થઈ. 
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આજ ેત તે જમતીી શલે યષ્ણા નથી; ણ તેભની લીધલા દીકયી 
તેના વન્તાન વાથે આજમે ર્જલી યશી છ.ે ળુબ ભુશુતટ અન ે આળીલાટદ–
ળુબેચ્છાઓ જો ખયેખય પતાાં શમ ત તે દીકયીને એલુાં બયુય વુખ ભળ્યુાં 

શત કે આણને વોન ેતેની ઈષ્માટ ઉર્જ શત. એને ફદરે તેના પ્રત્મે કરુણા 
જાગે એલી તેની કરુણ દળા કેભ થઈ ? આલાાં નક્કય યીણાભ જોમા છી 
ણ આણે ખર્ી પૉભાટરીર્ીઝ ાછ કેભ રાાંફા થમા કયીએ છીએ ? 

વાંવાયન કઈ ડાષ્ણ ભાણવ તાન યસ્ત ખર્ જ છ ેએ જાણ્મા 
છી આગ ને આગ ચાલ્મા કયે ખય ? 

તભે કદાચ ભાકટ કમુું જ શળે કે કઈ લીદ્યાથીને ભશત્ત્લની એક્ઝાભ 
આલી યશી શમ ત્માયે સ્લજન–ભીત્ર એને ળુબેચ્છાઓ ાઠલલા ઉભર્ી ડ ે
છ.ે કાાં ત પન કયળે, કાાં ત ઈ–ભેર કયળે. અયે માય, જયાક ત લીચાય કય 
: તેન ેએક્ઝાભ આલા જલાનુાં છ,ે તેણ ેતૈમાયીઓ કયલાની છ.ે આલા તફક્ક ે

જો આણે તેને ડીસ્ર્ફટ કયીએ ત આળીલાટદ તે જ અબીળા ફની જામ ! 
ળુબેચ્છાઓ ફદદુલાઓ ફની જામ. તેને નીયાાંતે તૈમાયી કયલા દ. એકાગ્રતા 
અને ચકવાઈથી તેન ે બણલા દ. વારુાં  યીઝલ્ર્ આલે છી અબીનન્દન 
આલા જરુય જજો, ણ ળુબેચ્છાઓને ફશાને તેને અભ્માવભાાં ડીસ્ર્ફટ કયલા 
ન જળ.  

ળુકન–અળુકન, ળુબ–અળુબ ભુશુતો, વાયાાં–ખયાફ ચઘડીમાાં, 
ળુબ–અળુબ દીલવ, આળીલાટદ, ળુબેચ્છા, અબીળા, ફદદુલા, ભઠુ ભાયલી, 
ભેરી લીદ્યા કયલી, ભન્ત્રતન્ત્રથી વીદ્ધીઓ ભેલી રેલી, કઈ એક ખાવ દીલવે 

ખાવ દેલ–દેલીની ત્તય ઠકલી – આ ફધુાં કયલાથી કાાંઈ જ લતુાં નથી. ફધુાં 
વાલ શમ્ફગ છ.ે લાસ્તુળાષ્ડની લાશીમાત લાત ાછ ઘણા રક ખુલાય થઈ 
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ચુક્મા છ.ે તે બર્–ડપ રકને એર્રુાંમ બાન નથી ડતુાં કે યવડાન 
દયલાજો જુદી દીળાભાાં કયલાથી યવઈ સ્લાદીષ્ટ ફનતી નથી. વાંડાવ–
ફાથરુભની દીળા ભશત્ત્લની નથી; કફર્જમાત ન શલી ભશત્ત્લની છ.ે ફ્રીજ શમ 

એર્રુાં ઈનપ છ;ે છી એ ઘયના કમા ખુણાભાાં ભુકેરુાં છ ેએની ભશત્તા નથી. 
આણી અનુકુતા જ જોલાની શમ. લશેભ અને અન્ધશ્રદ્ધા ત અનરીભીર્ડે 
કાંનીઓ છ.ે એના યલાડ ેચડ્યા ત પેંકામા જ વભજો ! જ ેછ ેતેન વન્ત 
ભાન અને લધાયે વુખ ભાર્ ેપ્રાભાણીક ુરુાથટ કયતા યશ. પ ન ભે તમ 
નીયાળ ન થાઓ. ગ્રશનુાં તભે ળુાં ફગાડુ્યાં છ ેકે એ તભને નડલા આલે ? તભન ે
નડલાથી ગ્રશને લી ળ પામદ ? સ્લસ્થ–તર્સ્થ યશ અન ે જ ે વાંજોગ 

વશજ ભળ્યા શમ એન સ્લીકાય કય. સખુી થશો જ.  

 
♦ 

અનકુ્રમણીકા 
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05-2013-11-22 

ભન્દ ીયની  દ ીલાર  ઉ ય થામ  તે અ ભીઝયા, 
અને ઘયની  દ ીલાર  ઉ ય થા મ તે બેજ ! 

 
 ચભત્કાયને નભસ્કાય કયલાની આણી ઘેરછા વદીઓ જુની છ.ે આણી 

અન્ધશ્રદ્ધા ઉય કઈ વ્મક્તી આાંગી ભુકે ત તયત જ આણે ખબી ઉઠીએ છીએ. 
અજ્ઞાન અન ેઆડાંફયની ફાદફાકી કયલાભાાં આલે ત આણા અધ્માત્ભ–જગતનુાં અસ્તીત્લ 

જોખભાઈ જામ. તાના અજ્ઞાન પ્રત્મે અશબાલ ધયાલનાયા રકને આણે  બક્ત કશીએ 

છીએ ! 
  
 એક ભન્દીયન ુજાયી લશેરી યઢથી ભાઈકભાાં બક્તીગીતની કેવેર્ લગાડીને 
આવાવના યશીળની નીદ્રાને ખરેર શોંચાડત યશે છ.ે એ તે અબણ છ,ે તેથી એને 

ખફય જ નથી ડતી કે ભન્દીયની આજુફાજુ યશેતા લીદ્યાથીઓને યીક્ષાની તૈમાયી કયલા 

ભાર્ ે કેલી ળાન્તી જોઈએ ! ક્માયેક ભડી યાત વુધી બક્તીના યાગડા તાણનાયા રકને 

એર્રુાંમ બાન નથી યશેતુાં કે, આવાવભાાં કેર્રાક એલા રક લવે છ,ે જભેને લશેરી વલાયે 

નકયી–વ્મલવામ ભાર્ ે જલુાં ડ ે છ ે અને તેભને લશેરા વુઈ જલાની જરુય છ.ે આણને 

બક્તીન ઉબય આલે એર્રે ગભે ત્માયે, ગભે તેર્રા રકને ત્રાવ આલાન શક્ક ભી જામ 

? 
          
 બક્તી કયલાની કણ ના ાડ ે છ ે ? ણ બક્ત જમાયે બગલાનને ફશેય 

વભર્જને ભાઈક અને રાઉડસ્ીકય ઉય લયવી ડ ેછ ેત્માયે એભાાં બક્તી કયતાાં પ્રદળટન લધુ 

દેખામ છ.ે કફીયર્જ ત કશે છ ે કે કીડીના ગભાાં ઝાાંઝય શેયાલીએ અને તેન જ ેયણકાય 

થામ એ યણકાય ણ ઈશ્વય વાાંબી ળકે છ.ે કફીયર્જની લાત છડ, આણે સ્લમમ્ ઈશ્વયને 

અાંતમાટભી ક્માાં નથી કશેતા ? અાંતમાટભી એર્રે આણા ચીત્તભાાં–ભનભાાં જાગેરા લીચાયને 

ણ જાણી રેનાય ! જો બગલાન આણા બીતયની વાંલેદનાનેમ સ્ળટલાનુાં વાભથ્મટ ધયાલતા 

શમ ત ભર્ા અલાજ ેયાગડા તાણલાની ળી જરુય છ ે? 
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 એક ચક્કવ વમ્પ્રદામના એક કશેલાતા બક્ત તાના જ ઘયભાાં યજ વલાયે 

તેભની ખાવ બક્તી–ગીતની કેવેર્ લગાડલા ભાાંડ ેછ.ે એભના આ યભેનન્ર્ ત્રાવથી કાંર્ાેરા, 
આવાવભાાં લવતા રક શલે એ ભશાળમના વભગ્ર વમ્પ્રદામને જ ધીક્કાયલા રાગમા છ.ે 
               
 બક્તી કે આયાધના એલી યીતે થલાાં જોઈએ કે જનેે કાયણે કઈને ખરેર ન 

શોંચે. આણે બરે કઈ ણ ધભટ–વાંપ્રદામ કે દેલ–દેલીભાાં શ્રદ્ધા ધયાલતા શઈએ; યન્તુ 

એનુાં લયલુાં પ્રદળટન ત ના જ કયલુાં જોઈએ ને ! 
                
 વાભાન્મ યીતે આણે ત્માાં એલી યમ્યા શતી કે ભન્દીય ગાભના ાદયે શમ. 
ભર્ા બાગનાાં તીથો કાાં ત જ ાંગરભાાં શળે અથલા ત કઈ લટત ઉય શળે. એનાાં ફે કાયણ 

શતાાં. એક કાયણ ત એ કે ભાણવ જમાયે બક્તી કયલા જામ ત્માયે વાાંવાયીક ફાફત એને 

ખરેર ન શોંચાડ.ે યશેઠાણની આફશલા કયતાાં કાંઈક જુદી આફશલા ભે ત એની બક્તી 
ખીરી ઉઠ.ે ફીજુ ાં કાયણ એ કે ભન્દીયભાાં થતાાં ઘાંર્ાયલ અને આયતી લગેયેને કાયણે ભાણવનુાં 

યર્જન્દુ ર્જલન ડીસ્ર્ફટ ન થામ.  

          શલે ગરીએ–ગરીએ અને ભશલ્ે–ભશલ્ે જાતજાતનાાં ધભટસ્થાન ઉબાાં કયી દેલામ 

છ.ે શેરાાં વાલ નાનકડી દેયી શમ, થડા વભમ છી એન ઘેયાલ લધત જામ. દયયજ 

શજાય રકને અલયજલયભાાં તકરીપ ડ ેતમ વો ભુાંગે ભોંએ લેઠતા યશે. એ જ યીતે તીથો 

ણ શલે જ ાંગર અને લટતની ર્ચ છડી દઈને શાઈલે ઉય ઉતયી આવ્માાં છ.ે ઘયાકી લધુ 

યશે ને ! 
                  
 એભાાંમ જો ક્માાંક ચભત્કાયની અપલા ઉડી ત ર્ેર્ાાં ઉભર્ી ડ.ે કઈ 
દશેયાવયભાાં અભીઝયા થામ છ;ે ત કઈ ભન્દીયની દીલાર ઉય જાતજાતનાાં આધ્માત્ભીક 

આકાય ઉવી આલે છ.ે કઇ ભુતી દુધ ી જામ છ;ે ત કઈ દેલીનાાં ઝાાંઝય યણકી ઉઠ ેછ.ે  

અયે  બાઈ,  તભે  ધાયીને  જોળ ત તભાયા ઘયભાાંમ ઠયેઠયે અભીઝયા દેખાળે ! ઘયની 

દીલાર ઉય દેખામ તે બેજ કશેલામ અને ભન્દીયની દીલાર ઉય દેખામ તે અભીઝયા 

કશેલામ ? શાડ ઉય ત ભર્ીભર્ી ળીરાઓભાાંથી ફાયેભાવ ઝયણાાં લશેતાાં શમ છ,ે એ જ 
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થ્થયભાાંથી ફનેરી ભુતી ઉય ાણીનુાં એકાદ ફુન્દ દેખામ ત રક શફા ભચાલી ભુકે છ ે

! 
                  
  દેલ–દેલી અને યભાત્ભા ળા ભાર્ ેચભત્કાય કયે ? એને આણી ાવેથી ળુાં રઈ 

રેલુાં છ ે? તભે એને વુખડી કે અન્મ પ્રવાદ રુી રાાંચ આ ત જ એ તભારુાં  કાભ કયે ?  ળુાં 

ઈશ્વયને તભે કઈ વયકાયી ભ્રષ્ટ અધીકાયી વભજો છ ?  
                   
 વદ્બાલથી ચઢીમાતી કઈ સ્તુતી નથી, પ્રેભથી ચઢીમાતી કઈ પ્રાથટના નથી. 

ુરુાથટથી  ચઢીમાતી કઈ ુજા નથી. નીતી અને નીષ્ઠા જલુેાં કઈ નૈલેદ્ય નથી. અાંધશ્રદ્ધા અને 
અજ્ઞાનને થડીક લાય ફાજુએ ભુકીએ ત આ લાત વભજલાનુાં વાલ વય છ.ે   

 
♦ 

અનુક્રમણીકા 
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06-2014-01-03 

તભાયા  ફા કને  સાલ  બગત ડ ુાં  ન ફ નાલ ળ ો 

 ‘અભાય દીકય આગભ ફશુ ધાભીક છ.ે શર્જ ત તે ભાાંડ દવ લટન છ;ે છતાાં 

કાાંદા–રવણ ખાત નથી, ર્ી.લી.–પીલ્ભ જોત નથી, યાત્રે કદી ખાત–ીત નથી.’ 

 
ભમ્ભી–પ્ાની આલી ગોયલલાણી વાાંબીને આણ અશબાલ તેભના દીકયા 

ય ઠરલાઈ જલા રાગે છ.ે ધભટને આણે વભજલાન નશીં; અનુકયણન લીમ ફનાલી દીધ 

છ.ે કળુાં જ વભજમા લગય એક યમ્યાને કડી રેલી એ ધાભીકતા છ ેળુાં ? 

 

યમ્ય ાનાાં જાાાં  : 

 ધભટ શ્રેષ્ઠ ફાફત છ ેએની ના નથી;, કીન્તુ ધભટ લીળેનુાં અજ્ઞાન વોથી બુાંડી ફાફત 

છ.ે યેડીભેડ ર્રડેીળનને અનુવયલાથી ધાભીક શલાનુાં રેફર રાગી જામ છ.ે કેર્રાાંક ેયન્્વને 

તાનાાં ફાકને ધાભીક ફનાલી દેલાન એર્ર ફધ યઘલાર્ શમ છ ે કે તેઓ ફાકનુાં 
ફાકણાં ઝુાંર્લી રેતાાં શમ છ,ે ફાકને દયેક પ્રકાયના આનન્દથી દુય યાખલાના ઉધાભા કયે 

છ.ે આ ન ખલામ, આ ન જોલામ, આભ ન કયામ – ન કયલાની માદીભાાં ફાકને ગુાંગાલી 

દેલાભાાં આલે છ.ે નાનુાં ફાક તાની ફુદ્ધીપ્રતીબા ડલેર કયે અને વાભે કઈ તાકીક પ્રશ્ન 
ુછતુાં થામ એ શેરાાં જ તેના દીભાગભાાં યમ્યાનાાં જાાાં ગુાંથી દેલામ છ.ે યેડીભેડ ધભટના 

ખ્માર તેના ફ્રેળ ભાઈન્ડભાાં ઠાાંવી–ઠાાંવીને બયી દઈને રૉક કયી દેલાભાાં આલે છ.ે ફાક 
એર્રી શદ ેફાંધીમાય અને નૅય–ભાઈન્ડડે ફની જામ છ ેકે તેને ગખાલી દીધેરી ધાભીકતાની 

ફશાય ડકીમુાં કયલાભાાં ણ તે ા વભજ ેછ.ે 
 

ધભમ કે  સામ્ પ્રદા મી કતા ? 

 ફાકને ધભટ વભજાલલ એ જુદી લાત છ ેઅને તેને ભાત્ર યમ્યાઓ ઢાલી 

દેલી એ જુદી લાત છ.ે કેર્રાાંક ેયન્્વ ત તાનાાં ફાકને પારતુાં ધાભીક ળીફીયભાાં 

ભકરતા શમ છ.ે આલી ળીફીયભાાં ધભટનુાં નશીં; વામ્પ્રદામીકતાનુાં પ્રબુત્લ શમ છ.ે વુખ અને 
આનન્દ બગલલાાં એ ા છ ે એનુાં જ યર્ણ ત્માાં થતુાં શમ છ.ે ળીફીય ચરાલનાય ગુરુ 
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ફાકને ધભટનુાં નશીં; એના ખુદના વમ્પ્રદામનુાં ગખણીમુાં જ્ઞાન ીયવે છ.ે લાશીમાત 

લીધીલીધાન અને કુ્રય ક્રીમાકાાંડ કયલા ભાર્ ેજ જાણે કે ભનુષ્મ–અલતાય ભળ્ય શમ એલુાં 
ળીક્ષણ આલાભાાં આલે છ.ે ફાક યાક્રભી અને પ્રાભાણીક, ચાયીત્ર્મલાન અને સ્ષ્ટલક્તા 

ફને એ જરુયી છ ે કે ર્ીરાાં–ર્કાાં તાણનારુાં  બગતડુાં ફને એ જરુયી છ ે ? ધભટના નાભે 

વામ્પ્રદામીકતાભાાં ફાક ગુાંગાઈ ન જામ એ જોલાની જલાફદાયી કની ? 
 

સામ્પ્ર દામ ીક  ળ ીફ ીયો ળ ાંક ાસ્ દ : 

 ફાક ગભે તેનાાં ચયણભાાં વાષ્ટાાંગ કયીને આર્તુાં થઈ જામ એર્રે તે ધાભીક 

ફની ગમુાં ? ‘જમ ર્જનેન્દ્ર’, ‘જમ સ્લાભીનાયામણ’, ‘જળેી ક્રષ્ન’, ‘ખુદા શાપીઝ’ ફરલાનુાં 
આલડી જામ એર્રે ફાક ળુાં ધાભીક ફની ગમુાં ? આ ફધાાં વામ્પ્રદામીક પ્રતીક છ.ે 

ગથુથીભાાંથી જ જનેે વામ્પ્રદામીકતા ીલડાલલાભાાં આલતી શમ તે ફાક બલીષ્મભાાં ધભટને 

વભજલા જરે્રુાં ઉદાય અને નીખારવ ફની ળકે ખરુાં  ? ધભટ કદી વાંકુચીત નથી શત અને 
વામ્પ્રદામીકતા કદી ઉદાય નથી શતી. ધભટ વભબાલ ળીખલાડ ે છ,ે વશીષ્ણતા આે છ;ે 

જમાયે વામ્પ્રદામીકતા ભાત્ર વાંકુચીતતા આે છ.ે એ વાંકુચીતતા આગ જતાાં લીસ્તયીને 

અન્મ ધભટ–વમ્પ્રદામ પ્રત્મ ેધીક્કાય અને ઘૃણા પ્રગર્ાલે છ.ે તાની જ યમ્યાઓ શ્રેષ્ઠ છ ે
અને ફીજાઓની યમ્યાઓ ખર્ી કે નકાભી છ ેએલાાં ખર્ાાં ગણીત ફાકના ભનભાાં દૃઢ 

કયનાયી ળીફીય મજનાયા ગુરુઓની દાનત ડાઉર્પુર છ.ે ળીફીયભાાં આલેરાાં ફાકભાાંથી 

બલીષ્મના તાના ળીષ્મ ળધલાન પ્રાંચ ણ તેની ાછ શમ છ ે! 

ફાક ને જી જ્ઞા સુ ફ નાલો : 

 લીશ્વ આજ ે જ ે યીતે આગ લધી યષુ્ણાં છ ે એ જોતાાં ફાકને વામ્પ્રદામીક 
વીભાડાઓભાાં ફાાંધી યાખલુાં એ ભશાા ગણાળે. ફાકને  ગામત્રીભાંત્ર, નલકાયભાંત્ર કે 

કુયાનની આમાત નશીં આલડ ે ત તેનુાં કળુાં અર્કી ડલાનુાં નથી; ણ તેને ઈન્ર્યનેર્ન 

ઉમગ કયતાાં નશીં આલડ ે ત તે દુ:ખી–દુ:ખી થઈ જળે. ફાકને ગખણીમુાં ન ફનાલ, 
ર્જજ્ઞાવુ ફનાલ. તેના દીભાગભાાં જાતજાતના પ્રશ્ન પુર્તા યશેલા જોઈએ. ફુદ્ધી જ ે લાત ન 

સ્લીકાયી ળકે એન લીનમ્ર લીયધ કયલાનુાં તેને આલડલુાં જ જોઈએ. ભર્ ેબાગે એભ કશેલામ 

છ ેકે બક્તીના ભાગટભાાં ફુદ્ધીનુાં કઈ જ કાભ નથી. એન અથટ એ થામ કે બક્તીના ભાગટભાાં 
ભાત્ર ભુખાટઓનાાં ર્ાાં જ જઈ ળકે છ ે ! ફુદ્ધી લગયની બક્તી શાંભેળાાં જડતાન જ માટમ 

ફની યશેતી શમ છ.ે 
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ફાક ને એ  સ ભજાલો  કે ...     
 બગતડુાં ફાક વાાંવાયીક ફાફતભાાં ડગરે ને ગરે ા જોતુાં થઈ જળે. 

ેયન્્વની એ જલાફદાયી છ ે કે ા અને ુણ્મની વાચી અને તર્સ્થ વભજ ફાકને 

આલી. ર્ી.લી. જોલુાં શાંભેળાાં ખયાફ નથી. ળુાં જોલુાં અને ળુાં ન જોલુાં એન લીલેક ફાકને 
વભજાલલ જરુયી છ.ે ર્ી.લી. પ્રત્મે ધીક્કાય કયલાથી કાંઈ ધાભીક ફની જલાતુાં નથી. ફાકને 

એ ણ વભજાલલુાં જરુયી છ ેકે વાાંવાયીક વમ્ફન્ધ બરે સ્લાથટથી બયેરા શમ; છતાાં નકાભા 

નથી. સ્લાથટ ન શમ, ત જગતભાાં ધભટ કયલા ણ કણ નલરુાં  છ ે? ભક્ષ અને લૈકુાંઠ ાભલાન 
સ્લાથટ ન શમ, ત કણ બક્તી કયલા ફેવળે ? ફાકને એ વભજાલ કે યાલરમ્ફી ફનલુાં 

એ વોથી ભર્ુાં ા છ.ે શયાભનુાં ખાલુાં એ ા છ.ે ફાકને એ ણ વભજાલ કે વોથી ભર્ુાં 

ુણ્મ ળક્તી અને વાભથ્મટ છ.ે જ ેળક્તી યકાય કયે છ ેએ ળક્તી જ તે ધભટ છ.ે 
 

સાંતાનને  બુરળો  નહી ાં : 

બુર બરે ફીજુ ાં ફધુાં ભા–ફાને બુરળ નશીં, 
અગણીત છ ેઉકાય તેના એશ લીવયળ નશીં ! 

આ કલીતા આણે ખુફ ગાઈ રીધી. એ કલીતાન ભભટ જો કે વોએ ર્જલનભાાં 

ઉતાયલા જલે છ.ે છતાાં આજ ે એક ‘અજાણ્મા કલી’ની કલીતા ગાલી છ.ે જુની કલીતા 

વન્તાનએ  માદ યાખલાની છ,ે ત આ નલી કલીતા ેયન્્વે માદ યાખલાની છ ે: 
 

બુર બરે જગભાાં ફધુાં વાંતાનને બુરળ નશીં ! 
અગણીત છ ેઅયભાન તેનાાં એશ લીવયળ નશીં ! 

ુજા કયી, ફાધા કયી ત્માયે દીઠુ ાં છ ેભુખડુાં, 
એ દેલના દીધેરને કદીમે દુબલળ નશીં ! 

ગુણભાાં તભાયાથી વલામાાં નાભ એ તભ યાખળે, 
ઘડણ ભશીં થાળે વશાય લાત એ બુરળ નશીં ! 

શ્રદ્ધા બય, ક્ષભતા બય, વાંસ્કાય તેના દીરભાાં 
સ્લપ્ન તેનાાં વાકાય થાળે, ફનળે ભશાન એ લીશ્વભાાં ! 
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♦ 

અનકુ્રમણીકા 
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07-2014-02-28 

સતી હોલુાં એટરે સુખી થલાના                                   
ોતા ના અધ ી કાયભાાંથી યાજીના ભુાં જ આી દેલુાં 

પ્રત્મેક વતીનુાં એ દુબાટગમ શમ છ ે કે તેની રાઈપ, સ્ર્રગર, વાંકર્ 
અને વભસ્માથી બયેરી શમ છ.ે વાચુાં કશેજો, તભે ક્માયેમ કઈ વતીને વુખી 

અને ભજભજા ભાણતી અન ેઆનાંદ–પ્રભદભાાં ર્જલતી જોઈ છ ેખયી ? વતી 
એર્રે માતનાભમ ર્જલનની એક દદટનાક કલીતા. વતી એર્રે યણભાાં ઉગેરા 
કાાંર્ાા છડ જલુેાં વાલ ળુષ્ક ર્જલન ર્જલતી એક ષ્ડી. વતી એર્રે વુખી 
થલાના તાના અધીકાયભાાંથી સ્લેચ્છાએ યાર્જનાભુાં આી ફેઠરેી ષ્ડી. 

 
કદાચ દયેક તી એલુાં ઈચ્છ ે કે ભાયી ત્ની વતી શમ, કીન્તુ 

આજન કઈ ણ ીતા એભ ન ઈચ્છ ે કે તેની દીકયી વતી તયીકેનુાં ર્જલન 
ર્જલે. ભર્ા–ભર્ા આદળો, ખર્ી–ખર્ી રુઢીઓ, અઢક અન્ધશ્રદ્ધા અન ે
ાયાલાય લૈતયાાંન ફજ તાની લશારી દીકયીને ઉંચકલ ડ ેત કમા ફાન ે
ગભે ? ફીજાને વુખ આલાભાાં લાાંધ ન શઈ ળકે; ણ તાનુાં ર્જલન 
ધુધાણી કયલાનુાં કઈ યીતે ઍક્વેપ્ર્ફેર રાગે ? 

 
વીતા વતી શતી એલુાં આણી ુયાણકથાઓ કશે છ.ે બગલાન (?) 

યાભની ત્ની ફનલા છતાાં તેને વુખ ન ભળ્યુાં. ચોદ લટન લનલાવ, યાલણ 
દ્વાયા કીડનૅીંગ, ગબાટલસ્થાભાાં તી દ્વાયા ત્માગ, ણા બાગની ર્જન્દગી 
લનભાાં લીતી, અગ્નીયીક્ષા આલી ડી, છલે્ે ધયતીભાાં વભાઈ જલુાં ડુ્યાં. 
આજની ષ્ડી આલુાં ફધુાં કયલા તૈમાય થામ ખયી ? ચોદ લટન લનલાવ ત 
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એકરા યાભ ભાર્ ે શત, વીતાએ વાથે જલુાં કમ્રવયી નશતુાં. રક્ષ્ભણની 
ત્નીની જભે વીતા ણ લનલાવભાાં જલાનુાં ર્ાીને ભશેરભાાં યષ્ણાાં શત ત 
વીતાશયણ જલેી દુઘટર્ના ન ફની શત. અન ેત છી કદાચ અગ્નીયીક્ષા 

જલેી ષ્ડી–અભાનની ઘર્ના ણ ર્ી ળકી શત. વીતાએ તાની રાઈપભાાં 
જ–ેજ ેકમુું એલુાં આજ ેકઈ ષ્ડી કયે ત તેન ેવતી કશેલાને ફદરે  ભુયખ જ 
કશે ને ! 

 
ુરુના આધીત્મ શેઠ યશે, તીના ગરે–ગરે ચારે તેને 

આણે વતી કશીએ છીએ. આજ ે કદાચ વતીની વ્માખ્મા ફદરલી ડ.ે 

નકયી કયીને ઘયન કાયફાય ચરાલલાભાાં તીને વશમગ આતી, તાનાાં 
વાંતાનને સ્કુરે ભુકલા–રેલા જતી, તાની વાચી લાત કશેલાભાાં જયામ ન 
ગબયાતી, વ્મથટ આદળો, લશેભ અને અન્ધશ્રદ્ધાઓથી દુય યશેતી તથા 
પ્રવન્નતાના માટમ જલેી ષ્ડીને વતી કશેલાભાાં કળમ લાાંધ નથી; ણ જ ેષ્ડી 
તાનુાં સ્લભાન અને વન્ભાન ન જાલી ળકે તેને વતી કશેલાની કઈ જરુય 

નથી. 
 
તીવ્રતા ષ્ડી તેને કશેલામ કે જ ેતીને વુખ અને વાંત આીને 

વાંમભભાાં યાખ.ે તીને રવલાની કે બર્કલાની લૃત્તી જ ન જાગ ેએર્રી શદ ે
તેને પે્રભતૃપ્ત કયલ એ તીવ્રતા ષ્ડીનુાં રક્ષણ છ.ે એલુાં જ વાભે ત્નીવ્રતા 
ુરુનુાંમ વભજલાનુાં. યાંતુ એન અથટ એલ શયગીજ ન શમ કે વાભેનુાં ાત્ર 

ગયીફ શમ ત લાાંધ નશીં. ગયીફીનુાં દુ:ખ લેઠી ળકામ. યન્તુ તી અશાંકાયી 
અને જુરભી શમ તમ તેને ‘તી દેલ બલ’ કશીને તેનાાં ચયણભાાં આટ્યા 
કયલુાં, દાવી કયતાાંમ બુાંડી દળાભાાં ર્જલલુાં એ કઈ તીવ્રતા ભાર્ ેકમ્લ્વયી ન 
ગણામ. વાભેની વ્મક્તીની લીકર્ભાાં લીકર્ તકરીપભાાં તેને જરુય વાથ આલ; 
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ણ તેની જયામ ફદદાનત, રુચ્ચાઈ અને અન્મામ ભુાંગા ભઢ ેલેઠ્યાાં કયલાાં એ 
વતીત્લ નથી, ભુખાટઈ છ.ે તે તીવ્રતા ન કશેલામ. તે ીડાવ્રતા કે વ્મથાગ્રતા 
કશેલામ. 

 
રાંકાલીજમ છી વીતાને ાછાાં ભેલતી લખતે યાભે વીતાની 

લીત્રતા ાયખલા ભાર્ ેઅગ્નીયીક્ષા રીધી શતી એલુાં યાભામણભાાં કશેલાભાાં 
આવ્મુાં છ.ે જો યાભ વીતાર્જને એભ કશે કે તુાં યાલણ ાવે આર્રા દીલવથી 
શતી, એર્રે શલે તુાં લીત્ર યશી છ ે કે નશીં તેની વાફીતીરુે અગ્નીભાાંથી 
વાય થઈ ફતાલ, ત વીતા ણ યાભને તેભની લીત્રતા ુયલાય કયલાનુાં કશી 

જ ળકે ને ! ણ એ જભાનાભાાં ષ્ડી–ુરુના વભાન અધીકાયની ડાશી–ડાશી 
ભાત્ર લાત જ થતી શતી. શકીકતભાાં ુરુનુાં લચટવ ભજફુત ફનતુાં યશે એલા 
જ પ્રાંચ થતા યશેતા શતા. એ ભાર્ ે ષ્ડીને ળીક્ષણથી લાંચીત યખાતી. એ 
જભાનાભાાં ષ્ડીને એભ કશેલાતુાં કે તાયે બણીને લી ળુાં કાભ છ ે? તાયે છકયાાં 
ેદા કયલાનાાં છ ેઅને ઘયનુાં કાભ કયલાનુાં છ.ે એભાાં બણતયની ળી જરુય છ ે? 

લાસ્તલભાાં ુરુને ભનભાાં છુ બમ શત કે ષ્ડી જો બણતી થઈ જળે ત ફધુાં 
વભજતી થઈ જળે, લીચાયતી થઈ જળે, લીયધ કયતી થઈ જળે. જો તેન ે
નીમન્ત્રણ અને કષ્ણાભાાં યાખલી શમ ત છી તેને કેલ ઘયકુકડી જ ફનાલી 
દ. 

 
ષ્ડીના સ્લતાંત્ર અસ્તીત્લન અનાદય થામ એભાાં જ ળુાં ષ્ડીની 

તીવ્રતાણાં છ ે? એભાાં જ ળુાં તેનુાં વતીત્લ છ ે? કળામ લાાંકગુના લગય તે 
નીળભેન્ર્ લેઠતી યશે તેલી જ ષ્ડીને આણે ભશાન કશીળુાં ? ત છી તેલી 
ભશાન ફનલા ભુખીઓ વીલામ કણ તૈમાય શળે ? આજની વતી ષ્ડી ફીજાને 
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વુખ આલા તૈમાય છ;ે તે લણજોઈતાાં કષ્ટ ઉઠાલલાાં તૈમાય નથી. તાની 
રાગણી વભજ ેએલા તીને તે ‘દેલ’ નશીં; ણ ભીત્રરુે સ્લીકાયે છ.ે 

 

આજની ષ્ડી જરુય ડ ેત સ્લેચ્છાએ વલટસ્લનુાં ફરીદાન આલાની 
તે તૈમાયી ફતાલળે; રેકીન ુરુની–તીની ફદભાળી વાભે જયામ નભતુાં 
ભુકલા તૈમાય નશીં થામ. વભટણ અને ળણન અથટ ન વભજ ેએલી ષ્ડીને 
વતી કેભ કશેલામ ? ભશાબાયતની કથાભાાં ણ ધૃતયાષ્ટ ર અન્ધ શતા એર્રે 
ત્ની ગાાંધાયીએ તાની આાંખે ટ્ી ફાાંધીને અન્ધા લશાર કમો શત. એલુાં 
ળા ભાર્ ે કયલાનુાં ? તી અન્ધ શમ ત તેને તાની આાંખ લડ ે જગત 

ફતાલલુાં જોઈએ. તીના અન્ધાાન કઈ વ્મક્તી ગેયરાબ ન રઈ રે એ ભાર્ ે
ત્નીએ ચાય આાંખે ચકન્ના યશેલુાં જોઈએ. એના ફદરે ગાાંધાયીએ તાની 
આાંખ ફાંધ કયી નાખી. છી તેના દીકયા દુમોધન અને દુ:ળાવન જ ાકેને ! 
વીતાર્જએ ણ ચોદ લટ લનલાવભાાં યાભની વાથે જલાની જરુય નશતી. 
લચ્ચે–લચ્ચે ચાય–છ ભશીને તીને ભલા લનભાાં વુયક્ષા–વ્મલસ્થા વાથે ગમાાં 

શત ત દળયથ યાજાના લચનન બાંગ થલાન નશત. વીતાર્જ જો લનલાવભાાં 
વાથે ન ગમાાં શત ત યાલણ દ્વાયા તેભનુાં અશયણ ન થમુાં શત અને યાભ–
શનુભાન દ્વાયા રાંકાદશન ન થમુાં શત, મુદ્ધભાાં શજાય–રાખ નીદો રકની 
શત્મા ન થઈ શત. 

 
વીતાએ સ્લમાંલયભાાં એલ યાક્રભી ુરુ વન્દ કમો શત કે જણે ે

ળીલધનુ ઉય ણછ ચઢાલી શતી. દ્રોદીએ ણ સ્લમાંલયભાાં એલ જ 
યાક્રભી ુરુ વન્દ કમો શત, જણેે લીકર્ ભત્સ્મલેધ કમો શત. છતાાં ર્રજેડી 
ત જુઓ ! એ ફન્નેના યાક્રભી તીઓ તેભને દુ:ખી થતી ફચાલી ળક્મા 
નશતા. આલી ઘર્નાભાાં આણે ગમા બલનાાં કભોન કે છી બાગમન દ 
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જોઈએ છીએ અને વત્મને જોલાનુાં ર્ાીએ છીએ. દ્રોદીએ દુમોધનનુાં જ ે
ઈન્વલ્ર્ કયેરુાં એના પ્રત્મે આણે વફ્ર્ કૉનટય યાખીએ છીએ, એર્રે દુમોધન 
ફદર રેલા જ ે કાાંઈ કયી છ ે તે જુરભ અને ા રાગે છ.ે આ બલનાાં જ 

લશેભ, બુર અને અજ્ઞાન આણને શમ્ભેળાાં નડતાાં શમ છ.ે ર્જલનનાાં યશસ્મન ે
વશજરુે વભર્જએ અને વુખ બગલલાભાાં કઈ ા નથી તથા અણજોઈતાાં 
કષ્ટ લેઠલાભાાં કળી ભશાનતા નથી, એર્રુાં સ્લીકાયીએ ત આણને ખાસ્વી 
યાશત થઈ જળ.ે 

 
♦ 

અનકુ્રમણીકા 
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08-2014-04-11 

‘લાસ્તુ’ળાસ્ર કયતા ાં ‘લસ્તુ’ળાસ્ર લધુ ભહત્તત્તલનુાં છે ! 

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

છી તે ભાણવ ે એક લૈદ્યયાજને ફતાવ્મુાં. લૈદ્યયાજ ે નીદાન કયીન ે
કષ્ણુાં, ‘તભને કપદ છ.ે’ 

એક જમતીીએ ણ તાની યીતે ગ્રશ–નક્ષત્રનાાં રાખાાં ભાાંડીને 
જલાફ આપ્મ, ‘તભાયા ય અત્માયે ભાઠી ગ્રશદળાન પ્રબાલ ચારી યષ્ણ છ.ે 
શર્જ ાંદયેક દીલવ વુધી આ પ્રબાલ યશેળે.’  

ેર ભાણવ એક તાાંત્રીક ાવ ે ભાગટદળટન રેલા ગમ. તાાંત્રીકે 
બમાલશ ભુખાકૃતી કયીને આગાશી ઉચ્ચાયી, ‘તભાયા કઈ ળતુ્રએ તભાયા ભાર્ ે
ભેરી લીદ્યાન પ્રમગ કયાવ્મ છ.ે તેની વાભે તભાયેમ લીધી કયાલલી ડળે. જો 
લીધી કયાલલાભાાં લીરમ્ફ કયળ ત છી ેરી ભેરીલીદ્યાન પ્રબાલ આગ 
લધી જળે. તભાયા ભાર્ ેકદાચ ર્જલનુાં જોખભ ણ થઈ ળકે છ ે!’  

શલે લાય આવ્મ લાસ્તુળાષ્ડીન. તેણે ેરા ભાણવના ઘયે જઈન ે

જોમુાં, ‘તભાયા યવડાનુાં ફાયણાં દક્ષીણ દીળાભાાં છ ેએને કાયણે આ તકરીપ 
ઉબી થઈ છ ે અને તભાયા ફેડરુભની ફાયી ઈળાન ખુણા તયપની છ ે એન ે
કાયણે તભાયી તકરીપન ઉકેર ળક્મ નથી. તભાયે એ ફન્નેની વીચ્મુએળન 
ફદરલી જ ડળે !’ 
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લાત ભાત્ર એર્રી જ શતી કે એક ભાણવન ેવાભાન્મ ફીભાયી શતી. 
જુદા–જુદા રકએ લાતનુાં લતેવય કયી નાખ્મુાં. જાત–જાતનાાં નીદાન અને 
બાત–બાતના ઉચાય ! ેર ભાણવ કન્ફ્મુઝ થઈ ગમ. છલે્ે તે કઈ વાધુ 

ાવે ગમ અને તેભનુાં ભાગટદળટન ભાગમુાં. વાધુએ ભાભીક યીતે ભાંદ સ્ભીત 
કયતાાં કષ્ણુાં, ‘બાઈ, આ ત ગમા જન્ભનાાં કભટનુાં પ છ.ે તેં ગમા બલભાાં કાંઈક 
ાકભટ કમુું શળે એર્રે શલે આ બલભાાં બગલલાન લાય આવ્મ છ ે!’ 

દયેક ધન્ધાદાયી ભાણવ વાલ વાભાન્મ લાતને તતાની યીત ે
ટ્વીસ્ર્ કયત શત, લ ઉય લ ચઢાવ્મે યાખત શત ! 

જગતભાાં રાખ રકને નાની–ભર્ી ળાયીયીક, ભાનવીક, આથીક, 

વાભાર્જક તકરીપ ડતી જ શમ છ.ે વાંવાયની એક ણ વ્મક્તી 
તકરીપભુક્ત નથી. તભાયી તકરીપન ઉંડ અભ્માવ કયીને તભે જાતે જ એનુાં 
નીલાયણ ળધી ળક; યાંતુ તભે એલુાં નથી કયતા. તભાયા સ્લજન–ભીત્રમ 
ક્માયેક તભને ભીવગાઈડ કયતા યશે છ.ે યીણાભે તકરીપ દુય નથી થતી. 
લાશીમાત ઉચાય તભાયા ભાર્ ે થડ લખત આશ્વાવન ફને છ.ે તભે થડા 

વભમ ભાર્ ેયીરૅક્વ થમા શમ તેલુાં પીર કય છ; યાંતુ આખયે ઠયેના ઠયે !  

રાખ રકનાાં ઘયભાાં યવડાનુાં ફાયણાં કઈ એક ચક્કવ દીળાભાાં 
શમ છ ેઅને ઘયભાાં ફેડરુભની ફાયી ણ કઈ એક ચક્કવ દીળાભાાં શમ છ.ે 
ફશુભાી પરૅર્ભાાં ત અનેક રકના પરૅર્ના ફાયી–દયલાજા કઈ એક જ 
દીળાભાાં શમ છ.ે છતાાં એ તભાભની તકરીપ એકવયખી નથી શતી. તભાયા 
ઘયભાાં ફ્રીજ અને એવીની વગલડ શમ એ ભશત્ત્લનુાં છ;ે એની દીળા નશીં. 

ભને ત લાસ્તુળાષ્ડ કયતાાં લસ્તુળાષ્ડભાાં લધુ ઈન્ર્યેસ્ર્ છ.ે જનેા ઘયભાાં તીજોયી 
કે ફ્રીજ ન શમ તેને લાસ્તુળાષ્ડના દ ત રાગે જ છ ે !? બાગમયેખા જો 
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શથેીભાાં જ શમ અને બાગમયેખાઓ અનુવાય જ ફધુાં ચારતુાં શમ ત જનેા 
શાથ જ નથી એલી વ્મક્તીનુાં બાગમ ળેના આધાયે ચારળે ?  

ખર્ી દીળાભાાં ભાણવ ગભે એર્ર આગ ચારત યશે ત ણ ત ે

વાચી ભાંઝીર ય શોંચી નથી ળકત. 

ળયીય છ;ે ત ફીભાયી ણ આલે. ર્જલન છ;ે ત વાંઘોમ આલે. 
ધન્ધ છ;ે ત નુકવાન ણ આલે. વન્તાન છ;ે ત વન્તામ આલી ળકે. 
દયેકની ળાયીયીક અને ભાનવીક ક્ષભતા જુદી–જુદી શમ છ.ે યગ રાગુ 
ડલાનાાં સ્ષ્ટ કાયણ શમ છ.ે વમ્ફન્ધ ફગડલાનાાં ચક્કવ કાયણ શમ છ.ે 
આથીક વભસ્માઓ કે નુકવાનનાાંમ નીશ્ચીત કાયણ શમ છ.ે આણે એન 

અભ્માવ કયીએ ત આ ફધુાં વભજાઈ જામ અને છી વાલ વશજ સ્લીકામટ 
ફની યશે, યાંતુ આણે ફશાલયા ફની જઈએ છીએ અને છીછયા ધન્ધાદાયી 
રક ાવે એના ઉચાય ભાર્ ેદડી જઈએ છીએ. ખયેખય ત તભે જનેી ાવે 
ઉચાય ભાર્ ેગમા શ છ તેનેમ તેની તાની અનેક ખાનગી વભસ્માઓ શમ 
છ.ે તે ત ફીચાયા ( ! ) કઈને કશી ળકતામ નથી ! તાના ઉચાય ણ 

કયી ળકતા નથી.  

લશેભ, ચભત્કાય, અન્ધશ્રદ્ધા લગેયેને કાયણે ધતીંગ અન ે
ક્રીમાકાાંડની આણા દેળભાાં બયભાય ચારી છ.ે તભે કઈ ણ વભસ્મા કે 
તકરીપન વશજ સ્લીકાય કય, વભજણુલટક અને આત્ભલીશ્વાવથી એન 
ઉકેર લીચાય, ખર્ી દીળાભાાં અને ાખાંડી રક ાવે દડી જલાને ફદર ે
થડી ધીયજ યાખ; તભે જાતે જ થડા અનુબલ છી કશેળ કે            

‘નો પ્રૉબ્ેમ !’ 
અનકુ્રમણીકા 
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09-2014-06-06 

લૃક્ષો  કઈ  યી તે ઈ શ્વય  કયત ાાં  ભ હાન છે  ? 

 

લૃક્ષ લીળે લાત કયલાની તક ભે છ ેત્માયે બીતયથી રીરીછભ કુાં પુર્તી શમ 

એલ યભાાંચ શુાં અનુબલુાં છુાં. અભદાલાદ લીલીધ બાયતી યેડીમએ ભને તાજતેયભાાં એલ 

યભાાંચ બેર્ આપ્મ. ત્માયે લયવાદ ધીભી ધાયે લયવી યષ્ણ શત. શુાં ભાયા ઘયની ફાયીભાાંથી 

યસ્તા ય નશાઈ યશેરાાં લૃક્ષ જોલાભાાં ભગ્ન શત. લૃક્ષ જાણે નશાઈને ભાયી ાવે ર્લુાર ભાગી 

યષ્ણાાં શતાાં. ફયાફય એ જ ક્ષણે લીલીધ બાયતી યેડીમ–અભદાલાદના અનાઉન્વય 

અબીેકન પન આવ્મ : 

‘યશીતબાઈ ! ભાયે તભાયી વાથે લન–ભશત્વલ, માટલયણ અને લૃક્ષ લીળે પન 

ય જ ફે–ત્રણ ભીનીર્ લાત કયલી છ.ે તભે કશ ત એનુાં યેકૉડીાંગ ળરુ કયી દઉં.’ 

લૃક્ષની લાત કયલાની શમ ત્માયે ના ાડ ેએ ફીજા ! ભેં યાર્જ થઈને યેકડીાંગ 

કયલાની ઉભકાબયી ભયર્જ ફતાલી. અબીેકે તયત યેકૉડીાંગ ભળીન ઑન કમુું અને પ્રશ્ન 

ુછલાનુાં ળરુ કમુું. અભાયા ફન્ને ૈકી કઈની ાવે તૈમાય સ્ક્રીપ્ર્ નશતી, એર્રે અશીં 

સ્ભયણના આધાયે એ વલાર–જલાફ રખીળ. બુરચુક રેલી–દેલી. 

અબીેકન શેર વલાર : લૃક્ષ અને લન–ભશત્વલ લીળે તભે ળુાં ભાન છ ? 

ભેં જલાફભાાં કષુ્ણાં કે લૃદ્ધ અને લૃક્ષ ભાયે ભન વદામ આદયણીમ છ.ે લૃક્ષન 

અનાદય કયનાય વભાજને પ્રદુણન બગ ફનલાન ભુખાટભીવીદ્ધ અધીકાય છ .ે ભાયે ભન 

લૃક્ષ ઈશ્વય કયતાાંમ ભશાન છ.ે ઈશ્વય શલા–ન શલા લીળે ળાંકા થઈ ળકે છ,ે જમાયે લૃક્ષના 

અસ્તીત્લ લીળે કઈ ળાંકા નથી. જો ઈશ્વય શમ અને રક કશે છ ે તેભ એ લયદાન આત 

શમ ત ણ; એ લયદાન ાભલા ભાર્ ેલો વુધી ઉગ્ર તસ્મા કયલી ડ ેછ.ે વ્રત–ઉલાવની 

કઠયતાઓ લેઠલી ડ ેછ.ે એર્રુાં કમાટ છી ઈશ્વય પ્રવન્ન થામ અને લયદાન ભાગલાનુાં કશે ત 
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ેરા બક્તે લયદાન ‘ભાગલુાં’ ડ ેછ ે! જમાયે લૃક્ષ ત ઈશ્વય કયતાાંમ ભશાન છ.ે લૃક્ષ ાવે 

કદી કઈએ લયદાન ભાગલુાં ડતુાં નથી. ભાગમા લગય જ આણી વુખાકાયી ભાર્ ેએ ઘણાંફધુાં 

લયદાનરુે આતાાં યશે છ.ે 

લનસ્તી–લૃક્ષભાાં ર્જલ છ ેએલુાં શલે ભાત્ર જનૈ જ નથી કશેતા. લૃક્ષ એલ ર્જલ 

છ ેજ ેઅન્મ તભાભ ર્જલ ય બયુય ઉકાય કયે છ.ે કઈકને પ–પુર આે છ,ે કઈકને 

રાકડુાં આે છ,ે ાંખીઓને યશેઠાણ આે છ,ે પ્રાણીઓને – લર્ભેાગુટઓને લીવાભ આે છ.ે 
‘ર્જલ ર્જલસ્મ બજનમ્’ એર્રે કે એક ર્જલ ફીજા ર્જલ ભાર્ ેબજન કે આશાય ફને છ,ે 
આધાય ફને છ.ે એર્રે કે એક ર્જલ ફીજા ર્જલનુાં બક્ષણ કયે છ;ે યાં તુ લૃક્ષ એલ ર્જલ છ ેજ ે

કદી કઈનુાં બક્ષણ કયતુાં નથી. ફવ, ભાત્ર આશાય ફને છ.ે   

અબીેકના ફીજા પ્રશ્નના જલાફભાાં ભેં કષુ્ણાં કે : 

લૃક્ષ લાતાલયણભાાંથી કાફટન ડામક્વાઈડ રઈ રે છ ે અને એના ફદરાભાાં 

ઑક્વીજન બેર્ આે છ.ે અન્મ તભાભ ર્જલને ર્જલલા ભાર્ ેઑક્વીજનની જરુય છ.ે લૃક્ષ 

કાફટનડામક્વાઈડ લડ ેર્જલે છ.ે આ ભાર્ ેઆણે ગયજુડા થઈનેમ લૃક્ષને ‘થૅન્ક મુ’ કશેલુાં 

જોઈએ. એક લૃક્ષ, માટલયણની ળુદ્ધી ભાર્ ે જ ે કાંઈ કયે છ ે એ જો આણે કઈ લૈજ્ઞાનીક 

વાધન અને પ્રમગ દ્વાયા કયલા જઈએ ત રાખ–કયડન ખચટ કયલ ડ.ે લૃક્ષના આ 

ભુાંગા ઉકાયની આણે નોંધ ણ ન રઈએ તમ લૃક્ષ કદી ખર્ુાં નથી રગાડતાાં. પઈફાની 

જભે ભઢુાં પુરાલીને યીવાઈ નથી જતાાં. 

અન્મ તભાભ ર્જલ કઈ ને કઈ સ્લરુે ા કયે છ,ે કીન્તુ લૃક્ષ રાઈપર્ાઈભ 

નીષ્ા યશે છ.ે ‘લન–ભશત્વલનુાં રાાંફા વભમનુાં આમજન કેલુાં શલુાં જોઈએ ?’ એલા પ્રશ્નના 

જલાફભાાં ભાયે એક કડલી લાત કશેલી ડી. આણે લન–ભશત્વલના નાભે લૃક્ષની ુજા 

કયીને વન્ત ન ભાની રેલામ; ણ લૃક્ષની વાંખ્મા લધે એ દીળાભાાં વાચા–નીષ્ઠાબમાટ પ્રમત્ન 

કયલા જોઈએ. ભર્ ે બાગે એલુાં ફને છ ે કે લૃક્ષાયણના ધભાકેદાય વભાયશ મજામ છ.ે 
લૃક્ષના યાઓ લલામ છ.ે અખફાય અને ર્ીલીભાાં એના ન્મુઝ આલે છ;ે યાં તુ ફીજા દીલવથી 

ેરા લાલેરા યાઓનુાં ળુાં થમુાં એની દયકાય કઈ કયતુાં નથી. કાાં ત ગામ–બેંવ એ ખાઈ 
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જામ છ;ે કાાં ત વુકાઈ–ભુયઝાઈ જામ છ.ે લૃક્ષાયણના વાચકરા પ્રમત્ન નશીં થામ ત 

ગરફર લૉભીાંગ આણને વોને બુાંડી યીતે બયખી જળે. 
 
કામટક્રભને અાંતે અબીેકે એક ઔય ભનગભતી પ્રઝર ભુકી : ‘યશીતબાઈ, 

તભારુાં  પ્રીમ પીલ્ભી ગીત કમુાં ?’ 
 
ભેં કષ્ણુાં, ‘શુાં સ્લભાનથી ર્જલલાભાાં ભાનુાં છુ ાં. પ્રવન્ન યશેલુાં આણા શાથભાાં છ.ે એ 

વાંદબટભાાં ભારુાં  પ્રીમ ગીત પીલ્ભ ‘શભયાઝ’નુાં ‘ના ભુાંશ છુા કે ર્જઓ ઔય ના વય ઝુકા કે 

ર્જઓ ! ગભોં કા દોય બી આએ ત ભુસ્કુયા કે ર્જઓ’ એ છ.ે તભે એ ગીત વાંબાલળ ત શુાં 

યાર્જ થઈળ. 

એ ગીત વાથે કામટક્રભ ણ વભાપ્ત થમ. લૃક્ષ લીળેની ભાયી અરઝર લાત 

અને ભાયી વન્દગીનુાં ગીત તભને ગમ્માાં શમ ત નો પ્રોબ્ેમ...  

 
♦ 

અનકુ્રમણીકા 
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10-2014-07-18 

ગુય ુુણીમભા  એટરે ? ગુય નુી બક્ તી નહી ાં, 
ણ તેની કસોટી કયલાનુાં લમ 

 

ગમા લે ગુરુુણીભાના લટપ્રવાંગે ભેં એક રેખ રખ્મ શત, એનુાં 
ળીટક શતુાં : ‘ગુરુુણીભા ગુરુની ુજા કયલા ભાર્ને દીલવ નથી; એ ત ગુરુની 
યીક્ષા કયલા ભાર્ને દીલવ છ.ે’ 

 

આજ ેએ જ અનુવન્ધાનભાાં આગ લધલાન ઈયાદ છ.ે ગુરુ એર્ર ે
વોથી આદયાત્ર વ્મક્તી. ગુરુ એર્રે શૈમાના ઉભકાુલટક બક્તી કયલામગમ 
ાત્ર. આદય અને બક્તી ફન્ને અનરીભીર્ડે કમ્નીઓ જલેાાં છ.ે કઈક એક 
જ પીક્વ દીલવે જ અને કઈ એક જ પીક્વ ર્રડેીળન પ્રભાણે બક્તી અન ે
આદય વ્મક્ત કયી દેલાનાાં ન શમ. ગુરુને જોઈને તેભના ગાંધાતા ગભાાં 

આર્લા ભાંડી ડલુાં એ કાાંઈ ગુરુબક્તી નથી. ગુરુને જોતાાં જ આણા ચશેયા 
ય કૃતજ્ઞતા છરકામ અન ે આાંખ આદયબાલન અબીેક કયલા રાગે એ 
વાચી ગુરુબક્તી છ.ે ફીજા રક ગુરુબક્તી કયે છ ેએર્રે ભાયે ણ કયલી 
જોઈએ એભ વભર્જને અથલા ગુરુર્જ સ્લમમ્ આગ્રશ કયે છ ેભાર્ ે શુાં  તેભની 
વેલા–ુજા–બક્તી કરુાં  એભ નથી વચલાનુાં. એભાાં ત દમ્બ, બમ, રારચ, 
પ્રદળટનલૃત્તી, ગુપ્ત અશાંકાય ઘણાંફધુાં પ્રલેળી જળે. ળુદ્ધ બક્તી અને વાચ 

આદય ફશાય યશી જળે અને ગરુુબક્તીનાાં ધતીંગન લીકૃત વેરાફ આલળે ! 
 

ગુય નુી યીક્ષા  કયો 
ગુરુની બક્તી ભાત્ર ગુરુુણીભાના એક જ દીલવ ભાર્ ે કયીએ ત 

આણે અધુયા–લાભણા ગણાઈએ. ગુરુબક્તી ત વતત, નીયન્તય કયલાની 
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શમ. આજનુાં લટ ત ગુરુની યીક્ષા કયલાનુાં લટ છ.ે જ ેગુરુની આણે શલે 
છી રાઈપર્ાઈભ વેલાબક્તી કયલા ઉત્વાશી–શયખદુડા છીએ, તે ગુરુ 
આણી વેલાબક્તી ભાર્ ેવુાત્ર છ ેકે નશીં; કાફીર છ ેકે નશીં એ ચકાવલાનુાં 

લટ એર્રે ગુરુુણીભા. ઘયકાભ ભાર્ ે એક નકય યાખીએ તમ તેની ર્સે્ર્ 
રઈએ છીએ. કઈ ફીભાયીન ઈરાજ કયલાભાાં ડૉક્ર્ય નીષ્પ જામ ત તયત 
આણે ફીજા ડૉક્ર્યની ાવે જઈને તેની ર્રીર્ભેન્ર્ રઈએ છીએ. વનુાં 
ખયીદતી લખતે કઈ ળાણ ભાણવ જયામ ફેદયકાયી ન યાખે. શૉરભાકટન 
વીક્ક શમ તમ તે છતેયાઈ ત નથી યષ્ણન,ે એની ચકાવણી કયે છ.ે મવ, 
ગુરુુણીભા એર્રે ગુરુની બક્તી કયલાનુાં નશીં, તેભની કવર્ી કયલાનુાં લટ ! 

શલે તભે આ વત્મ વભર્જ ગમા શળ. 
 
જો તભન ેકઈ ાખાંડી ગુરુ બરે્ી ગમ શળે ત તે તભને ફીલડાલળે, 

નયકન બમ ફતાલીને તાનાાં નેત્ર રારઘુભ કયીને કશેળે : ‘ભુખટ ! તુાં ગુરુની 
યીક્ષા કયલા નીકળ્ય છ ે ? તાયી ઓકાત ળી છ ે ? ગુરુની કવર્ી કયલા 

જઈળ ત યોયલ નયકભાાંમ તને જગમા નશીં ભે ! તુાં ભશાાી ુયલાય થઈ 
જઈળ.’ 

 

ભુની કે  ભનુીભ ? 

આલી ધભકી કે બમ આે તેલા ગુરુના નાભ ય ચકડી ભુકી 
દેલાની. ગુરુનુાં કાભ જ્ઞાન આલાનુાં છ,ે ધભકી આલાનુાં નથી. ગુરુનુાં કાભ ભાગટ 

ફતાલલાનુાં છ,ે બમ ભાડલાનુાં નથી. વાચ ગુરુ ત તે છ ે જ ે આણન ે
બમભુક્ત કયે, નીબટમ અને નીદુંબ ફનાલે. જ ેગુરુ તાના નાભે કે ગુરુના 
નાભે ર્રસ્ર્ ચરાલીને ફાયે ભશીના પાંડપાા ઉઘયાવ્મા કયત શમ તે ત ભુની 
નથી; ભુનીભ છ.ે ગુરુ તે નથી, જ ેચર્ીઓ લગાડીને પારતુ આજ્ઞાઓ કયત 
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શમ અને ળીષ્મ તે નથી, જ ેગુરુની લાશીમાત આજ્ઞાઓને ભાથે ચઢાવ્મા કયત 
શમ. પાંડપાા કયનાયા અને પારતુ આજ્ઞાઓ કયનાયા ગુરુથી વાલધ યશેલુાં 
જોઈએ. રાાંફ–ભર્ રાાંઠ રગાલીને ઉંચા આવને ગઠલાઈ જામ અને 

તાની નલ અાંગે ુજા કયાલે, કીભતી બેર્વગાદ સ્લીકાયે, લધાયે કીભતી 
બેર્ આનાય બક્તને લધાયે લશાર કયે અને ભોં ય કડલુાં વત્મ 
ઉચ્ચાયનાયને આઘ યાખે તેલા ગુરુથી ત આણે સ્લમમ્ જ આઘા યશેલુાં 
જોઈએ. એભાાં જ આણી વેફ્ર્ી છ.ે  

 

ગુય  ુ દ્રો ણથી નપ યત 

જમાયે–જમાયે ગુરુની લાત નીકે છ ેત્માયે–ત્માયે ભને ગુરુ દ્રણ માદ 
આલે છ.ે ગુરુ દ્રણનુાં ચીત્ર જોઈનમે ભારુાં  ત રશી ઉકી ઉઠ ેછ.ે એકરવ્મ 
યાજકુભાય નશત એર્રે તનેે ધનુલીદ્યા ળીખલાડલાની ના ાડનાય ગુરુ દ્રણન ે
છીથી ખફય ડ ે છ ે કે આ એકરવ્મ ત ભાયા પ્રીમ ળીષ્મ અજુ ટનના 

વાભથ્મટને ઓલયર્કે કયી ળકે તલે વભથટ છ,ે ત્માયે તેના જભણા શાથન 
અાંગુઠ ગુરુદક્ષીણારુે ભાગી રઈને તેની વાથે ઘય અન્મામ અન ેઅત્માચાય 
કમો શત. અજુ ટન તેભને એર્રા ભાર્ ે પ્રીમ શત કે તે યાજકુભાય શલા 
ઉયાન્ત આજ્ઞાકાયી અને નીળાનફાજ શત. શળીમાય અને વભથટ ળીષ્મ 
પ્રત્મે ક્ષાત કયે તે વાચ ગરુુ નથી. નફા અને ગયીફ ળીષ્મ પ્રત્મે લશાર 
લશાલે, વભબાલ યાખે તે વાચ ગરુુ શઈ ળકે છ.ે  

 
કોયલ–ાાંડલની લચ્ચે જુગાય ખેરામ, દ્રોદીને દાલ ય ભુકલાભાાં 

આલી અને દુ:ળાવન દ્વાયા દ્રોદીનુાં ચીયશયણ થમુાં એ વભગ્ર ઘર્નાક્રભ લખતે 
ગુરુ દ્રણ વબાભાાં ઉસ્થીત શતા છતાાં; તેભણે કઈને યક્મા–ર્ક્મા નશીં. 
કામયતાબમુું ભોન વેલીને ફેવી યષ્ણા. આલા સ્લાથી અને કામય ગુરુઓ શમ 
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તમ ળુાં અને ન શમ તમ ળુાં ? ભીંઢા અન ેરુચ્ચા, રારચુ અન ેડયક ગુરુથી 
દુય યશે તે વાચ ગુરુબક્ત છ.ે  

         

ગુરુ દ્રણે એકરવ્મન અાંગુઠ દક્ષીણાભાાં ભાગી રઈને એકરવ્મને 
વાભથ્મટશીન કયી દીધ તથા દ્રોદીની રાજ રુાંર્ાતી જોઈનેમ તે ભોન યષ્ણા 
આ ફે ફાફત ભાર્ ેતેભન ેકદી ભાપ ન કયી ળકામ. આભેમ ળીષ્મ બુર કયે 
ત ભાપ કયી ળકામ (કાયણ કે ત ેઅજ્ઞાની છ)ે; કીન્તુ ગુરુ કઈ ગસુ્તાખી કયે 
ત તેને ભાપ ન કયી ળકામ (કાયણ કે તે ત જ્ઞાની છ,ે જાણકાય છ)ે.  
 

ળીષ્મ બાબાલે ગુરુ ભાર્ ેગીફ્ર્ રાલે ત તેને ભાપ કયી દેલામ; 
ણ ગુરુએ તેન ે કશેલુાં જોઈએ કે શુાં આ ફધુાં ત્માગીને વાંમભને ભાગે ચારી 
યષ્ણ છુાં. તુાં ભને કઈ ણ ગીફ્ર્ આે ત તને દ (ા) રાગે. બક્ત 
તયપથી ભતી ગીફ્ર્ લખતે બક્તને આલી ચેતલણી આીને, કઈ ણ 
વાંજોગભાાં ગીફ્ર્ન અસ્લીકાય કયનાયા ગુરુઓ કેર્રા ? 

 

ગુય ઓુ કા મય ફનીને કેભ ફેઠા છ ે? 

દ્રોદીના લષ્ડશયણ પ્રવાંગે કૃાચામટ, દ્રણાચામટ જલેા ગુરુઓ કામય 
ફની યષ્ણા શતા. આજ ે ણ શજાય ગૅન્ગ–યેની ઘર્નાઓ વાભે શજાય 
ગુરુઓ કામય ફની ફેઠા છ.ે ત્માગી–વાંમભી, કશેલાતા ભશાત્ભાઓ લગેયેને 
ભાથે નકયી–વ્મલવામની કે પૅભીરીની કઈ જલાફદાયીનુાં ફડટન ત શતુાં 

નથી! એલા રક દુયાચાયીઓને વજા કયાલલા કેભ ભેદાનભાાં ઉતયતા નથી ? 
શ્રેષ્ઠ ગચયી અન ે છપ્નબગ આયગનાયા ગુરુઓ વયકાય વાભ ે
બુખશડતા કયે, ભયણાાંત અનળન કયે ત અન્મામ–અત્માચાયના ર્ાાંર્ીમા 
ઢીરા ડ ેજ.  
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ઉંચા આવને ફેવીને બક્તને લાશીમાત ઉદેળ આલા, થી–

લૈકુાંઠનાાં અલાસ્તલીક ખ્લાફ ફતાલલાાં, પાંડપાા ઉઘયાલલા – આ ફધાાં કાભ 

વશેરાાં છ ેઅન ેઅથટશીન ણ છ.ે જ ેગુરુઓ આલાાં કામો કયતાાં પયે છ ેત ે
ગુરુઓ સ્લમમ્ નયકના અધીકાયી ફનળે એલી ખુલ્ી ચેતલણી આણ ે
અલશ્મ આી ળકીએ.  

 
ચભત્કાય કયીને લશેભ પેરાલલાન કાયફાય કયતાાં ગુરુઓથી 

લેગા યશેલુાં એ અધ્માત્ભન વાચ ભાગટ છ.ે આર્રુાં નાનકડુાં વત્મ 

ગુરુુણીભાના લટપ્રવાંગે પ્રત્મેક આત્ભાથીએ આત્ભવાત્ કયલુાં જોઈએ. 
 

♦ 
 

અનકુ્રમણીકા 
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11-2014-08-14 

તભે ળુાં ભાનો છો  : ઈશ્વય શળે કે નશીં શમ ? 

 
ઈશ્વયના અસ્તીત્લ લીળે ભાયા ભનભાાં ફે સ્ષ્ટ લીચાય–ખ્માર છ.ે 

પ્રથભ ખ્માર એ છ ેકે જગતભાાં ઈશ્વય–ફીશ્વય જલુેાં કળુાં છ ેજ નશીં. ઈશ્વયના 
શલા અાંગેની તભાભ આગમુટભેન્્વ ફગવ અને ફકલાવ છ.ે ફીજો ખ્માર 
એલ છ ે કે કદાચ ઈશ્વય શમ ત ણ; તેન ેઆણે જલે ધાયી ફેઠા છીએ 
એલ ત એ ન જ શમ. 

 

ઈશ્વયની આણી ળધ ઈશ્વયની ભુતી વુધી શોંચીને વભાપ્ત થઈ 
ગઈ છ.ે ભુતી ભી એર્રે ઈશ્વય ભી ગમ શમ એભ યાર્જ–યાર્જ થઈને 
આણે તેની આમ્ા કયલા ભાંડી ડીએ છીએ. ળીમાાભાાં ઈશ્વયની 
ભુતીને ઉનનાાં કડાાં શેયાલામ છ ેઅને ઉનાાભાાં તેને એ.વી.ભાાં યાખલાના 
પ્રમગ ણ થામ છ.ે ઈશ્વયની એક કલ્ના તે નીયાંજન–નીયાકાય શલાની છ.ે 
જો એ કલ્ના વાચી શમ ત ઈશ્વયને ઠાંડી–ગયભી ન રાગે, બખુ ણ ન 

રાગે. છી ત છપ્ન બગ અને નૈલેદ્ય અને પ્રવાદ ફધુાં ફકલાવ ફની જામ. 
 
ગયફડીમા ગાભના ફાલાએ ઈશ્વય લીળે વાલ જ લાશીમાત અને 

ભ્રાભક તવલીય આણી વભક્ષ ેદા કયી છ.ે ઈશ્વય એર્રે જાણ ે કે વર્ી 
રઈને આણને નીળભેન્ર્ કયલા ફેઠરેી કઈ કુ્રય અને તાનાળાશી ભીજાજની 

વ્મક્તી ન શમ ! 
તભે જોમુાં શળે કે નાસ્તીક ભાણવનુાં ઈશ્વય કળુાં ઉખાડી નથી ળકત. 

નાસ્તીક ભાણવ ફીન્દાવ ર્જલે છ.ે તેભને કળાાં નડતય નથી શતાાં. તેભની 
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ગ્રશદળા કદી ઉંચી–નીચી નથી થતી. દેલ કે દેલી કદીમે કઈ નાસ્તીક ભાણવ 
ય કામભાન થમાનુાં વાાંબળ્યુાં નથી. ઉરર્ાનુાં જ ેરક ઈશ્વયભાાં શ્રદ્ધા યાખે 
છ ેતેઓ જ ડગરે ને ગરે દ:ુખી થામ છ.ે 

 
માત્રાુઓની ફવને લાયમ્લાય ઍક્વીડન્ર્ થતા શમ છ.ે કદી કઈ 

આતન્કલાદીના લાશનને ઍક્વીડન્ર્ કેભ નથી થત ?  જ ેબક્ત ઈષ્ટદેલની 
ુજા–અચટના કયે છ ે તેના ય દેલ–દેલી કામભાન થામ છ;ે યન્તુ જ ે
ભાણવ કદી કઈ ણ દેલ–દેલીને નથી સ્લીકાયત તેને કેભ કળી આાંચ નથી 
આલતી ? આસ્તીક ભાણવ દયેક યીસ્થીતી ભાર્ ે ઈશ્વય અને બાગમને 

જલાફદાય ભાને છ;ે નાસ્તીક ભાણવ અનુકુ અથલા પ્રતીકુ તભાભ 
ઘર્નાઓને ભાત્ર ર્જલનના એક સ્લાબાલીક ક્રભરુે જુએ છ.ે ઈશ્વય શમ ત એ 
કઈને દુ:ખી થલા દે ખય ? આણી ગરતીઓ અને આણા ગુનાઓને ભાપ 
કયીનેમ એ આણન ે વુખ જ આે ને ! આણન ે નીળભેન્ર્ આે એલા 
ઈશ્વયની આણને ળી જરુય ? ભને એલ ઈશ્વય ત ન જ ગભે જનેી ભયર્જ 

ભુજફ ભાયે ર્જલલુાં ડ.ે ભને ત ફવ, એલ જ ઈશ્વય ગભે જ ેભને ભાયી ભયર્જ 
ભુજફ અને ભજથી ર્જલલા દે. 

 
કેર્રાક રક દ–યાંગા શમ છ.ે તેઓ વાભાન્મ વાંજોગભાાં ઈશ્વયના 

અસ્તીત્લ લીળે ળાંકા કયીને નાસ્તીકતાના એક છડે ે જઈને ફેવે છ;ે યન્તુ 
જમાયે એભના ય કઈ આપત ઉતયી ડી શમ ત્માયે એ જ રક 

ઈશ્વયસ્તુતી કયલા ફેવી જામ છ,ે એલા અધુયીમા – અણઘડ રક કરાકે–
કરાકે તાના અનુબલ ફદરામ તેભ–તેભ ઈશ્વયના અસ્તીત્લ લીળેના 
તાના ખ્માર ફદરતા યશે છ.ે ભાયા એક ભીત્ર રેર્ૉ, ભફાઈર ફધુાં જ 
લાયે છ;ે ણ તેભના જભણા શાથ ય એક–ફે યક્ષાર્રીઓ અલશ્મ 
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ફાાંધેરી શમ છ.ે તેભના ગાભાાં ભન્ત્રેરા રાર–કાા દયા–ધાગામ શમ છ.ે 
એક લખત ત તે બાઈએ તાના ભફાઈર ય ણ રાર દય ફાાંધેર શત, 
ફર ! રાબ લીજ્ઞાનના રેલાના અને મળ કશેલાતા અધ્માત્ભને આલાન – 

આ ગદ્દાયી ન કશેલામ ? 
 
તાજતેયભાાં એક વભાચાય લાાંચલા ભળ્યા કે તાના ફીભાય 

વવયાર્જની તફીમત વાયી થઈ જામ એ ભાર્ ે ઘયની ુત્રલધુએ તાના 
ભાથાના લાનુાં ભુાંડન કયાલલાની ફાધા યાખી શતી. આ વભાચાય જરે્રા 
આનન્દપે્રયક છ ે એર્રા જ આઘાતપે્રયક ણ છ.ે આનન્દપ્રેયક એ ભાર્ ે કે 

વભાજભાાં વવયા પ્રત્મે આર્ર છરછર આદયબાલ યાખનાયી ુત્રલધુ 
આજના કશેલાતા કીમુગભાાં ણ છ ે ખયી ! આઘાતપે્રયક એર્રા ભાર્ ે કે 
આલા ન્મુઝ લાાંચીને અણઘડ રક તાના સ્લજનની ફીભાયી દુય કયલા ભાર્ ે
તાના ભાથાના લા ઉતયાલલા યઘલામા થલા ભાાંડળે ! અન્ધશ્રદ્ધાન 
વેન્વેક્વ આલા ન્મુઝથી ઓચીન્ત લધી જત શમ છ.ે રૉર્જક લગયનાાં 

જુઠાણાાંન પ્રબાલ વ્માક અને પ્રફ ડ ેછ.ે 
 
જયાક ત વચ, માય ! આલા લાશીમાત ઉામથી કઈ વ્મક્તીની 

ફીભાયી દુય થામ ખયી ? ઈશ્વય આલી ઉતયેરા લાની રાાંચ રેલાનુાં વાંદ 
કયત શળે ખય ? ઈશ્વય જો કરુણાન કયનાય શમ ત એને એના બક્તન ે
કરુણ દળાભાાં ભુકલાનુાં ગભ ેજ નશીં. ઈશ્વયન ેવુખડી, શ્રીપ, કાંકુ–ચખા, ઘી–

દુધની લી ળી જરુય શમ ? ઈશ્વય જો કૃા અને કરુણા કયત જ શમ ત 
આણી ાવેથી આલી કળી જ અેક્ષા યાખ્મા લગય જ કયત શલ જોઈએ. 
ઈશ્વયને રાાંચ આલી એ ત એનુાં ઈન્વલ્ર્ કયલા જલુેાં છ.ે 
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ાછા આણે રક કેલા ળાણા છીએ ! ઈશ્વયને આણે એલી જ 
લસ્તુની રાાંચ આલાનુાં વન્દ કયીએ છીએ કે જભેાાં આણને ીડા ફીરકુર 
ન થામ અથલા ઓછાભાાં ઓછી ીડા થામ. લા ઉતાયલાભાાં કળી ીડા થતી 

નથી. લી થડા લખતભાાં જ પયીથી નલા લા ઉગી જામ છ,ે એર્રે કદ્રુતા 
કામભી નથી યશેલાની એલી શૈમા ધાયણ યશે છ.ે કઈ વ્મક્તી તાના દાાંત કે 
તાની આાંખ ઈશ્વયને અટણ કયે છ ે ખયી ? કઈ વ્મક્તી તાની ર્જબ 
કાીને ઈશ્વયને બરે્ ધયે છ ેખયી ? અરફત્ત, ઈશ્વયન ેએલુાં કળુાંમ ખતુાં નથી. 
તીરુત્તીના ભન્દીયે જઈને લા ઉતાયનાયા બક્તને આ વત્મ વભજાળે ? 

 

ચાય–ાાંચ લટ શેરાાં ચભાવાભાાં લયવાદ નશત ડ્ય. રક 
લયવાદની યાશ જોતા શતા. કેર્રાક બગતડા રકએ ઉઘયાણાાં કયીને લયવાદ 
આલે એ ભાર્ ેશભ–શલન કયાવ્મા; છતાાં લયવાદ ન આવ્મ. છી ઈશ્વયના 
કનાાં ડાકરાાં લગાડ્યાાં, ૃથ્લી ય ા લધી ગમાાંનાાં જુઠાણાાં ચરાવ્માાં. 
છીના લે કળામ શભ–શલન લગય ભફરક લયવાદ લયસ્મ. ગમા લે 

ૃથ્લી ય લધી ગમેરાાં તભાભ ા આ લે એકાએક અર અને ળાન્ત કઈ 
યીતે થઈ ગમાાં શળે ? ત ેશલન–ઉત્વાશી બગતને ભેં ુછ્યુાં, ‘આ લે ળુાં ૃથ્લી 
યનાાં તભાભ ા દુય થઈને ુણ્મ લધી ગમાાં છ ે? શભ–મજ્ઞ લગય આ લે 
આર્ર ધધભાય લયવાદ કેભ લયસ્મ ? લી, લયવાદનુાં આ ાણી લશી જામ 
છ ેઅને છલેર્ ેદયીમાભાાં જઈને ખારુાં  થઈ જામ છ;ે એને જભીનભાાં ઉતાયલાનુાં 
કે જવાંચમનુાં કાભ તભે કેભ નથી કયતાાં ? શલન કયલા કયતાાં ચકે–ડભૅ કે 

જવાંચમના અન્મ પ્રમગ કયલાનુાં લધુ જરુયી છ ે એલુાં તભે કેભ નથી 
વભજતા ?’ ત તે બાઈ કશે : ‘એ ત વયકાયનુાં કાભ છ.ે’ 
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છાવલાયે ફેન્ડલાજાાં વાથે લયઘડા કઢાલતા અને જાત–જાતની 
ળબામાત્રાઓ રઈને નીકી ડતા ‘ફાર્જઓ’ને યસ્તા વાપ કયાલલાનુાં કે 
વાપ યખાલલાનુાં કાભ કેભ નથી વઝુતુાં ? ઈશ્વયને લયઘડા વાથે કદીમે(કળીમે) 

રેલાદેલા શમ ખયી ? આ ત, ફની ફેઠરેા ઈશ્વયના એજન્ર્ને તાન લર્ 
ાડલ છ,ે તે ુજમ અને ભશાન છ ે એલાાં તયકર્ કયલાાં છ ે અને તેલા 
દમ્બીઓને બર્ શ્રીભન્તનાાં ર્ાાં ભી ણ જામ  છ.ે ઈશ્વયના નાભે ચારતાાં 
આલાાં ધતીંગ ફાંધ કયીએ ત ઈશ્વય સ્લમમ્ (જો શળે ત) યાર્જ થઈને ફરી 

ઉઠળે : નો પ્રોબ્મે...           
 

♦ 
અનકુ્રભણીકા 
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12-2014-11-07 

હીપ્નો ટીઝભ દ્લાયા  આણને                           
ફેલકુ પ  ફના લના યા રોકો ની ફહ  ુભો ટી પો જ છે 

શીપ્નર્ીઝભ ફશુ પ્રચાંડ ળક્તી છ.ે એના દ્વાયા વ્મક્તીને તેભ જ 
વભુશને લળ કયી ળકામ છ.ે શીપ્નર્ીઝભન ૉઝીર્ીલ ઉમગ ણ થઈ ળકે 

છ ેઅને નેગેર્ીલ ઉમગ ણ થઈ ળકે છ.ે એક લખત વાભેની વ્મક્તીને કે 
વભુશને લળભાાં કયી રીધા છી તેની ાવે આણે આણાં ધાયેરુાં કામટ 
આવાનીથી કયાલી ળકીએ છીએ. 

 
શીપ્નર્ીઝભ ભાત્ર એ જ નથી, જનેા સ્ર્જે ય પ્રમગ ફતાલલાભાાં 

આલે છ.ે એભાાં ત વાભેની વ્મક્તી વબાન શમ છ.ે તેને સ્ષ્ટ ખ્માર શમ છ ે

કે તેન ઉમગ શીપ્નર્ીઝભના પ્રમગ ભાર્ ે કયલાભાાં આલી યષ્ણ છ.ે એ 
લખતે ળરુળરુભાાં વ્મક્તી આજ્ઞાાંકીત ફનીને શીપ્નર્ીસ્ર્ની વુચનાઓ ભુજફ 
લતટન કયે ત જ તેન ેલળભાાં કયી ળકામ છ.ે જો કઈ વ્મક્તી ફશુ ચાંચ અન ે
ભેધાલી શમ ત તેના ય શીપ્નર્ીઝભન પ્રમગ કયી ળકાત નથી અથલા ત 
અઘય ડ ેછ.ે 

 
વાભાન્મ યીતે યર્જન્દા ર્જલનવ્મલશાયભાાં શીપ્નર્ીઝભના જ ેપ્રમગ 

થામ છ ે એ ફધા લીચીત્ર શમ છ.ે તી–ત્ની, ભીત્ર–ભીત્ર, નકય અન ે
ભારીક, લેાયી અને ગ્રાશક, ગુરુ અન ે ળીષ્મ, નેતા અને પ્રજા લચ્ચ ે
શીપ્નર્ીઝભન વ્મલશાય વતત ચારત જ શમ છ.ે આણે જાણીએ છીએ કે 
ેર્રરના બાલ લધાયલાના શમ એના થડાક દીલવ અગાઉથી અખફાય અને 
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ર્ીલી ય ન્મુઝ યજુ થતા યશે છ ે: ર્ુાંક વભમભાાં ેર્રરભાાં રીર્યે ાાંચ રુીમા 
લધળે. ફીજા દીલવે લી એલુાં સ્ર્રે્ભેન્ર્ છામ છ ે કે શલે ેર્રરન 
બાલલધાય ાછ ઠરેામ છ.ે ત્રીજા દીલવે એલા ન્મુઝ આલે કે ઑઈર–

એજન્વીઓ ેર્રરના બાલલધાયા ભાર્ ેવયકાય ય ફશાયથી દફાણ કયી યશી 
છ.ે પ્રજા આલા વભાચાય યજ–યજ લાાંચીને ેર્રરન બાલલધાય સ્લીકાયી 
રેલા તૈમાય થઈ જામ છ.ે આ ભાવ શીપ્નર્ીઝભ છ.ે પ્રજાના એક લીળા 
વભુશનુાં ભાનવ, અભકુ ચક્કવ શેતુ ભાર્ ેચક્કવ દીળાભાાં લાલાભાાં આલે છ.ે 

 
લેાયીઓ અને ફીઝનેવભેન શીપ્નર્ીઝભ દ્વાયા તાન લેાય 

લધાયતા યશે છ.ે અખફાયભાાં ઘણી લખત જાશેયાત આલે છ ે કે ‘રગ્નની 
ભવભ આલી યશી છ,ે વનાના બાલ લધે એ શેરાાં દાગીના ખયીદલાની આ 
છલે્ી તક છ.ે’ આલી જાશેયાતથી બા રક બયભામ છ ેઅને છી વસ્તુાં 
ભેલલા રાઈનભાાં ઉબા યશે છ.ે લેાયીઓ એન રાબ રે છ.ે એક લખત બીડ 
જભા થઈ જામ છી ત પાલે એભ રુાંર્ ચરાલી ળકામ. 

 
એક લખત અખફાયભાાં એલા ન્મુઝ છામા કે ગુજયાતભાાં પરાણા 

ગાભ ાવે વચીન તેન્ડરુકયે પ્રૉર્ ખયીદ્ય છ.ે લી ફે–ચાય દીલવ છી 
ન્મુઝ છામા કે વચીન તેન્ડરુકયના પ્રૉર્ની થડકે જ દુય અભીતાબ ફચ્ચન ે
લીળા પ્રૉર્ ખયીદ્ય છ.ે આલા ન્મુઝ લાાંચીને શ્રીભાંતન ેેરી જગમાએ પ્રૉર્ 
ખયીદલાની ચર્ર્ી થામ છ.ે આર્રી ભર્ી વેરીબ્રીર્ીઝ જ ે જગમાએ પ્રૉર્ 

ખયીદે ત્માાં ર્ુાંક વભમભાાં જભીનના બાલ લધી જળે એભ લીચાયીને શ્રીભાંત 
ભોંભાગી કીંભત ચુકલીને જભીન ખયીદી રે છ.ે છી ફે ભશીના ફાદ એલા 
ન્મુઝ આલે કે ગુજયાતભાાં વચીન તેન્ડરુકયે કે અભીતાબ ફચ્ચને કઈ પ્રૉર્ 
ખયીદ્યા નથી. આ તયકીફ શીપ્નર્ીઝભનુાં જ એક સ્લરુ છ.ે 
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બુલા–ફાલા અને તાાંત્રીક ળુાં કયે છ ે? તેભની ાવે કઈ ભાંત્રતાંત્ર કે 

લીળીષ્ટ ભેરી લીદ્યાઓ શતી જ નથી. ત ે રક બર્ રક ય ખર્ખેર્ 

પ્રબાલ ાડીને તેભના ભાનવન ે કન્ર્રરભાાં રઈ રે છ,ે ગ્રાશકની ભાનવીકતા 
પ્રભાણે જુઠાણાાંના ડઝ ીલડાલલાભાાં આલે છ ેઅન ેકેલી તથા કેર્રી ગયજ છ ે
એ જાણી રઈને બુલા–તાાંત્રીક તેને યભાડ ેછ ે– ખાંખેયે છ.ે એલા લખતે તભ ે
ેરા બર્ રકન ેવાચી લાત વભજાલલા જળ ત તેઓ તભાયી લાત નશીં 
ગણકાયે. તેના દીભાગભાાં ેરા તાાંત્રીકે લશેભ અને અાંધશ્રદ્ધાન એર્ર ફધ 
કીચડ ઠાાંવી–ઠાાંવીને બયી દીધ શમ છ ેકે તભાયી વાચી વરાશ ભાર્ ેએભાાં 

જયામ જગમા નથી શતી. 
 

ભોક્ષનુાં ભાકેમ ટી ાંગ : 
ફાદીક્ષાની પેલય કયનાયાઓ લાત ત એલી કયે છ ે કે ફાકને 

નાની ઉંભયથી જ ધભટના વાંસ્કાય ભે ત ભક્ષભાાં તેનુાં યીઝલેળન પીક્વ થઈ 
જામ. શકીકતભાાં ફાકનુાં ળણ કયલા ભાર્નેુાં આ બમાંકય ડ્યાંત્ર છ.ે દીક્ષા 
છી તેભના ગુરુએ અથલા ત લડીર વાધુએ તેભની વાથે કેલા દુવ્મટલશાય 
કમાટ શતા એની આલીતી ભેં ાાંચેક મુલાન વાધુઓ ાવેથી વાાંબી છ ેઅને 
તે તભાભ વાધુઓ અત્માયે શમાત છ.ે ફાકને ભક્ષના નાભની રારચ 
આીને, ફાકનાાં ભા–ફાને ક્માયેક ભર્ી યકભ ચુકલીને દીક્ષાઓ અામ 

છ.ે છી એ ફાક વાથે વેક્વથી રઈને નકય જલેી લેઠ કયાલલાના ગયખ–
ધાંધા ચારે છ.ે જાશેયભાાં ગુરુ ેરા ફાકને ‘ફાભુની’, ‘ફાભુની’ કશીન ે
રાડ કયતા શમ અને ખાનગીભાાં તેનુાં કરાંકીત ળણ કયતા શમ એલાાં 
ઉદાશયણ ઓછાાં નથી. વાધુઓએ ભક્ષનુાં ભાકેર્ીંગ કયલાભાાં શીપ્નર્ીઝભન 
જરે્ર ઉમગ કમો છ ેએર્ર ત કદાચ કઈ ભશાન ભનલૈજ્ઞાનીકે ણ નશીં 
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કમો શમ. એક લીળા જનવભુશને ખર્ા યલાડ ે ચડાલી દેલ એ 
શીપ્નર્ીઝભને દુરુમગ જ છ.ે 

 

કુ નેહનો  દુય ુમો ગ : 
આણે કઈ ભર્ા ભૉરભાાં જઈએ છીએ ત્માયે ત્માાં વ્મલસ્થીત અન ે

વુાંદય યીતે ગઠલેરી ચીજો જોઈને ખયીદલા રરચાઈ ઉઠીએ છીએ અને જનેી 
જરુય ન શમ એલી ચીજોના ઢગરા આણે ઉાડી રાલીએ છીએ. તભાયી 
વાથે એક ણ ળબ્દ ફલ્મા લગય, તભને કળી જ વુચના કે આદળે આપ્મા 

લગય તભને ખાંખેયી રેલાની આ કુનેશ શીપ્નર્ીઝભન જ એક પ્રકાય છ.ે 
 
એક ફદચરન ષ્ડી તેના તીને શાંભેળાાં ખુફ વાચલતી. તે તીને 

ઉંડ પે્રભ કયે છ ેએલુાં ફતાલતી. એર્રુાં જ નશીં; શાંભેળાાં તેના તીને કશેતી : 
‘તભે કેર્રા વાયા છ ! ઘણા તીઓ ત તેભની ત્ની ય લશેભ યાખ્મા કયે 

છ,ે ચકી–શેયા ગઠલે છ;ે ણ તભે ભાયા વાચા પે્રભની કદય કય છ, એર્ર ે
ભને ભારુાં  ર્જલન શમુું–બમુું રાગે છ.ે ભને ત બલબલ તભાયા જલે પે્રભા 
તી ભે એલી બગલાનને શુાં  પ્રાથટના કરુાં  છુાં !’ તે ષ્ડીન તી વતત 
શીપ્નર્ાઈઝ્ડ થત યષ્ણ... તેની ત્ની ખાનગીભાાં યાંગયેરીમાાં ભનાલતી યશી... 
છલેર્ ેએક લખત રીવે યેઈડ ાડી એભાાં ત ેકડાઈ ગઈ ત્માયે તનેા તીને 
બાન થમુાં કે તેની ત્ની કેલી ફદચરન શતી અને તાને કેલ ફેલકુપ 

ફનાલતી શતી. 

હકાયાત્તભક ઉમો ગ ણ છે : 
શીપ્નર્ીઝભ ફશુ પ્રચાંડ ળક્તી છ ે અને એના દ્વાયા ઘણાાં ઉત્તભ 

યીણાભ રાલી ળકામ છ.ે શતાળા શમ ત્માાં ઉત્વાશ છરકાલી ળકામ છ,ે 
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ગેયવભજ ર્ાી ળકામ છ,ે ર્જલલાન નલ તયલયાર્ પ્રગર્ાલી ળકામ છ,ે 
તાના રક્ષ્મ અને ભાંઝીર વુધી દડલાન થનગનાર્ જગાડી ળકામ છ,ે એક 
લીળા જનવભુશને દેળબક્તી, ઈભાનદાયી લગેયે ભાર્ ેભક્કભ ફનાલી ળકામ 

છ.ે શીપ્નર્ીઝભન યચનાત્ભક ઉમગ થામ ત ઘણા રકના યગ ણ દયુ 
કયી ળકામ છ;ે યાંતુ જો આ જ પ્રચાંડ ળક્તીન દરુુમગ કયલાભાાં આલે ત 
અનેક લીનાળક અને બમાનક અાંજાભ જોલા ડ ેછ ેઅને લેઠલા ણ ડ ેછ.ે 
જનેે કળી રારચ નથી, જનેે કઈ સ્લાથટ નથી, જનેે કળુાં લધાયાનુાં કે ઝડથી 
ભેલી રેલાની લૃત્તી નથી એલી વ્મક્તી શીપ્નર્ીઝભથી ફચી ળકે છ.ે ફાકી ત 
ફેલકુપ ફનલા આણી પ્રજા ફાલયી છ.ે 

 
♦ 

 

અનકુ્રભણીકા 
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13-2015-01-16 

સાલધાન !  હભાયે ગુ યુજી ગહ ન સભાધી ભેાં હ  ાં... 

આણા દેળભાાં કશેલાતા વન્ત અને વાધુ–ફાલાઓનાાં જ ેધતીંગ ચારે છ,ે જ ે

ફખડજન્તય લધી યષ્ણાાં છ,ે એ જોઈને નલી જનયેળનને નાસ્તીક ફનલાન ુય અધીકાય 

છ.ે નીત્માનન્દ અને આવાયાભ–નાયામણ વાાંઈઓની એક રમ્ર્રીરા ુયી થતી નથી; ત્માાં 

ત ફીજો ફાલ જભીનભાાંથી વનાના ઢગરા કાઢલાનાાં તયાંગી ખ્લાફના તભાળા કયાલે છ.ે કઈ 

વાધુ નાના ફાક વાથે વૃષ્ટી લીરુદ્ધનુાં કૃત્મ કયતાાં ઝડાઈ જામ છ,ે ત કઈ વાધુ તાના 

શ્રીભન્ત બક્તની ત્નીને શૉર્રેભાાં ફરાલતાાં ઉઘાડ ડી જામ છ.ે ફીર્જ તયપ એક વાધુ 

ભૃત્મુ ાભે છ ેત ણ; તે વભાધીભાાં શલાનાાં ડીંડલાણાાં ચરાલીને તેના ગણતયીફાજ ચેરાઓ 

પ્રજાને ગુભયાશ કયે છ.ે કઈક વાભૈમાાં કયાલે છ ે–લયઘડા કઢાલે છ,ે ત કઈક તીથટ અને 

તીથીના લીલાદ પ્રગર્ાલીને એક જ ધભટના રકને અરગ ાડ ેછે. 
 
જ ેફાલ જભીનભાાંથી વનાના બાંડાય કાઢી આલાની ગૅયન્ર્ીઓ આીને દેળને 

ગેયભાગે દયત શત એ ફાલ અત્માયે ક્માાં છ ે? તેને એલાાં જુઠાણાાં ચરાલલા ભાર્ ેકેભ કઈ 

નીળભેન્ર્ થતી નથી ? તાના ગુરુ ભૃત્મુ નથી ામ્મા; ણ વભાધીભાાં ચાલ્મા ગમા છ ેઅને 

ગભે ત્માયે ાછા આલળે એલી અપલાઓ પેરાલનાયા લેળધાયીઓને તાનાાં જુઠાણાાં કડાઈ 

જલાન બમ ણ કેભ નથી ? આ દેળની પ્રજા બર્ છ ેઅને તે જ ેયીતે બયભાલલા ઈચ્છળે 

એભ તેને બયભાલી ળકળે એલ તેન બયવ કેભ આર્ર ફધ ભજફુત છ ે? 

બાયતભાાં વાધુ–વન્ત અને લૈયાગીઓ–લીતયાગીઓન જ એક એલ ફીઝનેવ 

છ,ે જભેાાં કદી ભન્દી આલતી નથી. આ ફીઝનેવભાાં કઈ ઈન્કભ-ર્કૅ્વ કે લૅર્ શત નથી. 
કયડન કાયફાય ખુલ્ેઆભ ફે નમ્ફયી ચારે છ.ે કઈ બવ્મ ભન્દીય ફને છ ે ત્માયે એના 

નીભાટણના ૈવા ક્માાંથી આવ્મા, કમા બક્ત ાવેથી કેર્રી યકભ ભી એના ાયદળટક 

શીવાફ કદી જોલા ભતા નથી. ભારુાં  ચારે ત કઈ ણ ભન્દીયભાાં દાનેર્ી કે બાંડાય ભુકલા 

ય પ્રતીફન્ધ ભુકી દઉં. ભન્દીયભાાં કઈ ગુપ્તદાન ન શલુાં જોઈએ. ધાભીક ર્રસ્ર્ ાવે ભાત્ર 
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ચેકનુાં જ ેભેન્ર્ આલેરુાં શલુાં જોઈએ. આલ કામદ ન શલાને કાયણે દાનની યકભ ર્રસ્ર્ીઓ 

કે પ્રેયક વાધુઓ ખાઈ જામ તમ કને ખફય ડ ે ? બવ્મ ભન્દીયના નીભાટણ ભાર્ ે બેગી 

કયેરી ફે નમ્ફયની તગડી યકભ લીળે – ‘એ ત બાંડાયભાાંથી ગુપ્તદાનની યકભ ભી શતી’ – 

એભ કશીને છર્કી જલામ છ.ે ફે નમ્ફયની યકભથી આણાાં કશેલાતાાં ધાભીક સ્થ ખદફદી 

યષ્ણાાં છ,ે એભાાં ભુખ્મત્લે ત વાધુ–ફાલાઓ જ જલાફદાય છ.ે 
 
એક ભશાળમ ત ર્ીલીની ચૅનર ય દયફાય બયીને ફેવે છ ે અને ડપ 

બગતડાાંઓ ઉય દેલ–દેલીની ‘કીયા’ (કૃા) લયવાલી આલાનાાં ધતીંગ ચરાલે છ.ે 
કેર્રીક ચૅનર ય ત શલે યીતવય પાંડપાા ઉઘયાલલાના જ કામટક્રભ ચારે છ.ે કઈ ગામના 

નાભે પા ઉઘયાલે છ,ે ત કઈ ગયીફની વેલા ભાર્;ે કઈ ભન્દીયના નીભાટણ ભાર્,ે ત કઈ 

વાધુ–વન્તની દલા ભાર્ ેકે દદીઓની વેલા ભાર્ ેપાંડપાા ઉઘયાલે છ.ે આભાાં વાચુાં કેર્રુાં છ,ે 

એભાાં તથ્મ ળુાં છ ે– એની કળી જ લીગત ફશાય આલતી નથી. કઈ ણ ધાભીક ર્રસ્ર્ના 

શીવાફ ાયદળટક શતા જ નથી. ફધુાં વેર્ર કયેરુાં શમ છ,ે ઍડ્જસ્ર્ કયેરુાં શમ છ.ે આલુાં 

કેભ ? 
 
આવાયાભ અને નાયામણ વાાંઈ જલેાઓ કદી ક્માાંમ નકયી કયલા ગમા નથી કે 

નથી તેભણે કઈ ફીઝનેવ કમો. ત ણ તેભની ાવે શજાય કયડની વાંત્તીના ઢગરા ળાના 

છ ે? ભને કઈ વાધુ ગયીફ દેખાત નથી અને કઈ વતીને ભેં કદી વુખી જોઈ નથી. 
 
બાયતની કાનુન–વ્મલસ્થા કઢાંગી છ.ે ા અને ાખાંડ કયનાયા ધભટની ચાદય 

શેઠ આવાનીથી છુાઈ ળકે છ.ે વાધુ–ફાલાઓ ખાનગીભાાં જ ેદુયાચાય વેલે છ ેએ જોતાાં 

ત આણાં વાંવાયીજનનુાં ર્જલન લધાયે લીત્ર રાગે છ.ે આણે બરે લૈયાગી–લીતયાગીનાાં 

સ્ર્ીકય આણાાં નાભ આગ રગાડતાાં નથી; છતાાં ુયા સ્લાલરમ્ફી ત છીએને ! આણે 

બરે આણાાં નાભ આગ બ્રષ્ઢચાયીનુાં રેફર રગાડતાાં નથી; છતાાં આણે ાખાંડી દુયાચાયી 

ત નથી જ ! 
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બાયત વીલામ દુનીમાના કઈ દેળભાાં વાધુ–ફાલાઓને ભ્રષ્ટ થલાની આર્રી ફધી 

તક આલાભાાં આલતી નથી. ભર્ ચયભફન્ધી વાધુ શમ ત ણ ખર્ુાં કયે એર્રે તયત તેને 

નીળભેન્ર્ થામ છ.ે આણે ત્માાં ત આવાયાભ જલેા વાધુઓ જરેભાાં ફેઠા શમ ત ણ; 

કર્ટભાાં શાજય થલા ફાફતે તાના ભાર્ ેચાર્ટડટ પ્રેનની વ્મલસ્થા કયલા કશી ળકે છ,ે ફર ! 
જાણે ફશુ ભર્ી યાષ્ટ રબક્તી કયતાાં–કયતાાં જરેભાાં ન ગમા શમ !  

 
કઈ ણ ધભટ કે વમ્પ્રદામ આજ ેવાધુઓનાાં પ્રદુણથી ભુક્ત નથી. આ ફાફતે 

આણી પ્રજ્ઞા જાગે, ત નો પ્રોબ્ેમ...      

       
♦ 

 

અનકુ્રભણીકા 
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14-2015-02-27 

ધભમ ભનુષ્મ ભાટે  હીમ્ભત ફનલો જોઈએ ; ડય નહી ાં 

આફરુ જલાન ડય ભાણવને વાંસ્કાયીતાની રક્ષ્ભણયેખા ઓાંગલા 

દેત નથી. જાનલયને આફરુ જલાન બમ નથી શત, જડ ભાણવને ણ 
આફરુ જલાન બમ નથી શત. રકભાાં ફદનાભી થળ,ે વભાજભાાં ર્ીકા થળે 
એલા બમને કાયણે આણે કાફુભાાં યશીએ છીએ. આણે કઈ ણ પ્રકાયની 
ભીવફીશેલીમય કયતાાં શેરાાં ફદનાભીના બમથી ડયતા શઈએ ત વભજલુાં કે 
આણે બીતયથી શર્જ ખાનદાનીન ખજાન ખઈ નથી નાખ્મ. આણે જડ 

નથી; આણે જાનલય ણ નથી. 
 
બમ ફે પ્રકાયના શમ છ ે : લાસ્તલીક અને કાલ્નીક. લાશન 

ચરાલતી લખતે આણે નીમભન બાંગ કમો શમ ત્માયે ર્રાપીક–રીવ જોઈ 
જળે એન બમ રાગે છ ેએ લાસ્તલીક બમ છ.ે આણે કઈ ભકાનભાાં ફેઠા 
શઈએ અને ભકાનન ે ઓચીન્તી આગ રાગી જામ, ચાયે તયપ આગની 

જલાાઓ પ્રવયી જામ અને આણે ફશાય નીકી ન ળકીએ ત્માયે જ ેબમ 
રાગે એ લાસ્તલીક બમ છ.ે પૅભીરી વાથે પ્રલાવે જલા આણે નીકળ્યાાં 
શઈએ, ર્રનેભાાં યીઝલેળન કયાલેરુાં શમ, ઘયથી વભમવય નીકળ્યાાં શઈએ; 
છતાાં યસ્તાભાાં ર્રાપીક જાભને કાયણે આણે અર્લાઈ ગમાાં શઈએ અને ર્રને 
ચુકી જલાળે એલ બમ રાગે એ ણ લાસ્તલીક બમ છ.ે ફીર્જ તયપ આણે 

કાલ્નીક બમ ઉબા કયીને ણ ડયતા યશીએ છીએ. ભૃત્મુ છી નયકની 
માતનાઓ લેઠલી ડળે, બુત–પે્રત જલળે, દેલ–દેલી કામભાન થળે લગેયે 
પ્રકાયના બમ ભાત્ર અને ભાત્ર કાલ્નીક છ.ે 
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ભૃત્તમુનો ડય : 

ભૃત્મુ નીશ્ચીત છ ે એ જાણલા છતાાં ભૃત્મુથી આણે શમ્ભેળાાં ડયી 

જઈએ છીએ. આણને કઈ ગમ્બીય ફીભાયી થઈ શમ અને ડૉક્ર્ય સ્ષ્ટ 
જણાલી દે કે શલે આણે ફે–ચાય દીલવથી લધુ ર્જલલાના નથી ત્માયે આણે 
બમબીત થઈ ઉઠીએ છીએ. ળુાં આણને ખફય નશતી કે એક દીલવ 
આણે ભયલાનુાં જ છ ે? ળુાં આણે જાણતા નશતા કે ભૃત્મુ ગભ ેએ ક્ષણ ે
આકસ્ભીકરુે આલી ળકે છ ે ? ળુાં આણને ખફય નશતી કે આ ઘય–
યીલાય અને સ્લજન–ભીત્રન વાંગાથ એક ક્ષણે છુર્ી જ જલાન છ ે? ત 

ણ આણને બમ ળાન રાગે છ ે? કદાચ આ બમ અજ્ઞાન અને ભશભાાંથી 
ેદા થમેર છ.ે ભૃત્મુ છી આણી કેલી ગતી થલાની છ ેએની આણને કળી 
ખફય નથી. એલા અજ્ઞાનને કાયણે એ બમ ેદા થમ શમ અથલા ઘય–
યીલાય લગેયે પ્રત્મે પ્રફ ભશ શમ અને શલે એ ફધુાં છુર્ી જામ છ,ે એ 
કાયણે ણ બમ ેદા થમ શમ. આ પ્રકાયના બમથી ફચલાનુાં અળક્મ નથી. 

ભનને ધીયે–ધીયે એલી યીસ્થીતી ભાર્ ેવજ્જ કયતા યશેલુાં જોઈએ. જ્ઞાનીજન 
અને લીય ુરુ ભૃત્મુથી કદી ડયતા નથી. તેઓ ત વાભ ે ચારીને ભતન ે
બેર્લા જતા શમ છ.ે એલા રક ભૃત્મુ ામ્મા છીમે અભયત્લ ાભે છ.ે 

 

ફદના ભીનો  ડય : 

 વાંવાયભાાં એક ણ વ્મક્તી એલી નથી જનેે કળ જ બમ ન શમ. 
લીત્ર અને ાયદળટક ર્જલન ર્જલનાયા રકને ણ આકે્ષન બમ રાગત 
શમ છ.ે ગુરુનુાં ર્જલન ુણટરુ ેઆધ્માત્ભીક અને ઉન્નત શમ; કીન્તુ ળીષ્મ 
અલચાંડ અને અરક્ષણ શમ ત તેનાાં કયતુતના છાાંર્ા ગુરુન ેફદનાભ કયે 
છ.ે ગુરુ, ળીષ્મન ત્માગ ણ કયી ળકતા નથી કે તેને અર્કાલી ણ ળકતા 

નથી. આલુાં ઘણી જગમાએ ફને છ.ે ક્માયેક ીતા–ુત્રના વમ્ફન્ધભાાં ણ 
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આલી લીકર્ યીસ્થીતી આલે છ.ે ુત્ર કુછન્દે ચડીને દુષ્કભો આચયલા રાગમ 
શમ છતાાં ીતા તેને અર્કાલી કે ત્માગી ળકતા ન શમ ત્માયે તેભણ ેફદનાભી 
લેઠલાન લાય આલે જ છ.ે 

 
 એક વયકાયી કભટચાયી ખુફ પ્રાભાણીક શત; યન્તુ તેના તભાભ 
વાથી કભટચાયીઓ ભ્રષ્ટ શતા. ેર પ્રાભાણીક કભટચાયી કદીમે ખર્ુાં કાભ કયે 
નશીં કે ફીજાઓને ખર્ુાં કાભ કયલા ન દ.ે વો તેનાથી ત્રાવી ગમા. વોએ વાથ ે
ભીને એલુાં ડ્યન્ત્ર ગઠવ્મુાં કે તે વાચા–પ્રાભાણીક ભાણવ ય ગમ્બીય 
આય રાગી ગમા. જુઠા ુયાલાઓ ણ ભી ગમા. આખયે તેણ ેનીળભેન્ર્ 

બગલલી ડી. ‘વાચને આાંચ નશીં’ એલી કશેલત શમ્ભેળાાં વાચી ડતી નથી. 
ક્માયેક ત આણી વચ્ચાઈ દુનીમા વાભે સ્ષ્ટ થામ એ શેરાાં આણે 
ાયાલાય કરાંક અને કષ્ટ લેઠી ચુક્મા શઈએ છીએ. ાછથી રક વૉયી 
કશે, દીરગીયી વ્મક્ત કયે, ભાપી ભાગે કે આણાં વન્ભાન ણ કયે; યાંતુ એ 
ભાર્ ેર્જન્દગીનાાં અણભર લોની કીમ્ભત આણી ાવેથી ચુકલાઈ ગઈ શમ 

છ.ે 
 

ધભમનો ડય : 

એક કડલી શકીકત એ છ ેકે આણને બમબીત કયલાભાાં આણા 
તથાકથીત ધભટન પા ઘણ ભર્ છ.ે શુાં  ત સ્ષ્ટ ભાનુાં છુાં કે ધભટ એને જ 

કશેલામ જ ેઆણને નીબટમ ફનાલે. તભાભ પ્રકાયના બમથી ભુક્તી આે એને 
જ ધભટ કશેલ જોઈએ. એના ફદરે ળુાં જોલા ભે છ ે? અશીં ત ધભટ તે જ 
જાતજાતના બમ પેરાલીને ફેઠ છ.ે તભે આ લસ્તુ ખાળ ત ા રાગળે, તભ ે
પરાણી આજ્ઞા નશીં ા ત તભને ા રાગળે, તભે અભુક પ્રકાયનાાં વ્રત–
ત કે ક્રીમાકાાંડ નશીં કય ત તભને બમાંકય ા રાગળે, તભે પ–નૈલેદ્ય 
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નશીં ધયાલ કે ફાધા–આખડી નશીં કય ત દેલ–દેલી કામભાન થળે. 
કશેલાતા ધભટગુરુઓ ણ રકને ળા આલાના કૉીયાઈર્ રઈને ફેવી ગમા 
છ.ે ડગરે ને ગરે ાન અને નયકન બમ ેદા કયે એલા ધભટની આણને 

કળી જરુય ખયી ? એક તયપ આણે એભ કશીએ છીએ કે ઈશ્વય ત 
તીતને ણ ાલન કયનાય છ ેઅને ફીર્જ તયપ ુણ્માત્ભા દ્વાયા અજાણતાાં 
થમેરી બુર ભાર્ ેણ ઈશ્વય નયકની વજા કયળે એલી લાત વાાંબીએ છીએ. 
આલી સ્થીતીભાાં નાસ્તીક ભાણવને ખુફ નીયાન્ત યશે છ.ે 

 
 

♦ 
 

અનકુ્રભણીકા  
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15-2015-04-24 

ચભ ત્તકાય  તો  ત ભે ણ  કય ી જ ળ કો  છો  ! 

એક ભાણવ ફૅન્કભાાં ગમ. તાના અકાઉન્ર્ભાાંથી થડીક યકભ ઉાડલા ભાર્ ે
વેલ્પન ચેક રઈને તે કાઉન્ર્ય ાવે ઉબ યષ્ણ. એ લખતે કૅળીમય થડ ેદુય સ્ર્ાપના ફીજા 

ભીત્ર વાથે ર્ર્પ્ાાં કયલાભાાં ફીઝી શત. ાંદય–લીવ ભીનીર્ વુધી ેર ભાણવ યાશ જોત 

યષ્ણ. તે ભનભાાં અકાઈ યષ્ણ શત : કૅળીમય કેલ ફીનજલાફદાય છ ે! દુયથી તેને કાઉન્ર્ય 
ાવે ઉબેર આ ભાણવ દેખાત શત; છતાાં તેને કળી યલા નશતી ! ડ્યુર્ી–અલવટ દયમ્માન 

સ્ર્ાપભીત્ર ગપ્ાાં ભાયીને ક્રામન્ર્ને શેયાન કયે એ નીમભલીરુદ્ધ શતુાં. ેરા ભાણવન ય 
લધત જત શલા છતાાં તે ખાભળ યષ્ણ. તેણે લીચાયી રીધુાં કે આ કૅળીમયને અલશ્મ ાઠ 

બણાલલ ડળે. એ દીલવે ૈવા રઈને તે કળુાં જ ફલ્મા લગય ઘયે ાછ આવ્મ. છી તેણે 

કૅળીમયના નાભે ફનૅ્કના વયનાભે એક વાદ ત્ર રખ્મ. એ ત્રભાાં કઈ ણ પ્રકાયન ય ન 
આલી જામ એની તેણે ચીલર્ યાખી. 

 

તેણે ભાત્ર એર્રુાં જ રખ્મુાં શતુાં, ‘ગઈ કારે શુાં ભાયા વેલીંગવ અકાઉન્ર્ભાાંથી યકભ 

ઉાડલા ફૅન્કભાાં આવ્મ ત્માયે તભે તભાયા સ્ર્ાપભીત્ર વાથે કળીક અગત્મની ચચાટભાાં ભગ્ન 

શતા; છતાાં ભને ભાત્ર ચ્ચીવ ભીનીર્ભાાં જ યકભ ભી ગઈ. ફીર્જ કઈ ફૅન્કભાાં ભાયે આ 
કાભ કયાલલાનુાં શત ત ત્માાંના કૅળીમયની ફેપીકયાઈ અને ફીનજલાફદાયણાને કાયણે ભાયે 

ઘણ લધાયે વભમ કદાચ યાશ જોલી ડી શત. તભે ચચાટ અધુયી ભુકીને આવ્મા અને ભને 

યકભ આી એભાાં તભાયી નીષ્ઠા અને વદ્બાલ ભને દેખામાાં. શુાં તભાય આબાય ભાનુાં છુ ાં અને 
તભાયી પયજનીષ્ઠાને ફીયદાલુાં છુ ાં.’ 

તાનુાં નાભ, અકાઉન્ર્ નાંફય લગેયે રખ્માાં, છી ત્ર સ્ર્ દ્વાયા ભકરી આપ્મ. 
 

એકાદ અઠલાડીમા છી આ ભાણવ ફૅન્કભાાં ગમ ત્માયે ેર કેળીમય ખુફ 

ગગ થઈને તેને બેર્ી ડ્ય, તાની ફેદયકાયી ભાર્ ેભાપી ભાગી અને પયીથી કઈની 

વાથે એલી ફીશેલીમય નશીં કયલાની ખાતયી ઉચ્ચાયી. 
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ગુસ્વે થઈને ગા ફરી ળકામ, તેનુાં ઈન્વલ્ર્ કયી ળકામ, તેને નીમભ અને 

કાનુન લીળે ભર્ા અલાજ ેલાત કયીને ઉતાયી ાડી ળકામ, થડીક લાય ભાર્ ેતાન રુઆફ 

ફતાલી ળકામ, ત્માાં ઉબેરા અન્મ અજાણ રક ઉય લર્ ાડી ળકામ; ણ આ ફધુાં કમાટ 

છીમે કૅળીમયને વુધાયી ળકામ ન શત. કદાચ તે લધુ ફેપાભ અને ફેદયકાય એર્રે કે 

નફ્પર્ થઈ ગમ શત. ણ આ વપ ઉામ શત. 
 
આલી જ એક ફીર્જ ઘર્ના છ.ે એક ભડૅભ વાડીઓના ભર્ા ળરુભભાાંથી એક 

ભોંઘી વાડી રાવ્માાં; યાં તુ શેરી જ લખત ધમા છી એ વાડી ફગડી ગઈ. લેાયીએ 

આેરી ગૅયન્ર્ી ખર્ી ડી. એ ભૅડભે તાના ડરાઈલય વાથે ળરુભના ભારીકને એક ત્ર 
ભકલ્મ : ‘તભાયી દુકાનેથી ભેં વાડી ખયીદી શતી. આ વાથે તેનુાં ફીર યત ભકરુાં છુ ાં. 

તભાયા ળરુભના વેલ્વભૅને ગેયન્ર્ી આી શતી છતાાં વાડી ફગડી ગઈ છ;ે યાં તુ એ ફીર 
ભાયી ાવે શમ ત્માાં વુધી ભને છતેયાઈ ગમાની પીરીંગ ડાંખ્મા કયે અને ફીજુ ાં કઈ જુએ ત 

તભાયા ળરુભની પ્રતીષ્ઠાને કરાંક રાગે. એક વાડી ફગડલાથી ભને ત ફે–ત્રણ શજાયનુાં જ 

નુકવાન થમુાં છ;ે ણ એર્રા જ કાયણે તભાયા ળરુભની પ્રતીષ્ઠા ઝાંખલામ ત તભને ભર્ુાં 
નુકવાન થામ. ભને શર્જમ ે તભાયા વેલ્વભૅન ય બયવ છ.ે કદાચ તેણે બુરથી ભને લધુ 

ડતી ગૅયન્ર્ી આી શમ. તભે પ્રાભાણીક લેાયી તયીકે લધુ કાભીમાફ થાઓ એલી 

ળુબેચ્છાઓ.’ 
 

ળરુભન ભારીક એ ત્ર લાાંચીને ગદ્ગદ થઈ ગમ. તેણે એ જ યાત્રે તાના 

વેલ્વભૅન દ્વાયા લધુ કીભતી એક નલી વાડી ભકરી આી, વાથે દીરગીયીના થડાક ળબ્દ 

ણ. 
 

ગુસ્વ કદી ચભત્કાય ન કયી ળકે, નમ્રતા જ ચભત્કાય કયી ળકે. કઈ નફ્પર્ 

ભાણવની વાભે નફ્પર્ થલાનુાં વય છ ેખરુાં ; ણ નફ્પર્ ભાણવની વાભે ણ વજ્જન ફની 

યશેલાનુાં અળક્મ ત નથી જ ને ! ગુસ્વે થઈને આણે આણી એનર્જટ લેસ્ર્ કયી છીએ, 
આણાં બ્રડપ્રેળય લધાયીએ છીએ અને એર્રુાં કમાટ છીમે ૉઝીર્ીલ યીઝલ્ર્ની ગૅયન્ર્ી ત 

નથી જ ભતી ! 
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કઈ ણ વ્મક્તીને તાની અપ્રીવીએળન–કદય થામ એ ગભતુાં જ શમ છ.ે તે 

ખયાફ અને ખર્ા શલા છતાાં ર્ીકા વાાંબલાની તૈમાયી કદી નથી શતી. કદય કયલાભાાં 
કયકવય કયલાની જરુય નથી. કદય કયીને આણે કેર્રાક ચભત્કાય કયી ળકીએ છીએ. 

દયેક લખતે ચભત્કાય કયલા કુદયત તે આણી વભક્ષ શાજય થતી નથી. કેર્રાક ચભત્કાય 

ત ભાણવ દ્વાયા જ કયાલે છ.ે ળક્મ છ ેકે આણા શાથે ણ આલ કઈ ચભત્કાય કયાલલા 
ઉત્વુક શમ. ચભત્કાય કયલાનુાં આ વીમ્ર રૉર્જક ભાપક આલી જામ ત આલેળની ક્ષણે ણ 

આણે આત્ભલીશ્વાવથી કશી ળકીળુાં : નો પ્રોબ્ેમ...!            
 

♦ 
 

અનકુ્રભણીકા 
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16-2015-05-15 

ફાદીક્ષા એટરે ફાત્તકાય  

શેડીંગ લાાંચીને જયામ બડકળ નશીં. ભાયા અને તભાયા લીચાય 

ડીપયન્ર્ શઈ ળકે છ,ે નર્ ઓન્રી ડીપયન્ર્, અઝીર્ ણ શઈ ળકે છ.ે 
‘અઝીર્ એર્રુાં ખર્ુાં’ એલુાં વભર્જને આણે વતત ખર્ ખાધી છ.ે વાચ 
અનેકાન્તલાદી ત અઝીર્ લીચાયભાાંથીમ વત્મ ાભલાન ુરુાથટ કયળે. 

વો પ્રથભ ‘ફાત્કાય’ ળબ્દના વાંકુચીત અથટભાાંથી આણે ફશાય 
નીકી જઈએ. ફાત્કાય ભાત્ર વેક્સ્મુઅર દુઘટર્ના ભાર્ને જ માટમ નથી. 

ફાત્કાયન અથટ ળબ્દકળભાાં ફતાવ્મા ભુજફ, કઈકના ય ફજફયી 
કયલી કે કઈકની ાવે તેની ભયર્જ લીરુદ્ધ આણા સ્લાથટનુાં કઈ કાભ કયાલલુાં 
એલ થામ છ.ે 

શુાં  જમાયે ણ ક્માાંમ ણ ફાદીક્ષા થતી શલા લીળે વાાંબુાં છુાં, 
ત્માયે ફાકની ભુગધતા ઉય ફાત્કાય થત શમ એલુાં પીર કરુાં  છુાં. 
ફાદીક્ષા આનાયા ગુરુઓ (?) ઉય ભને ઘૃણા જાગ ેછ ેઅને ફાદીક્ષા 

અાલનાયાાં ેયન્્વ પ્રત્મે કરુણા જાગે છ.ે રખર્ીઓ યભલાની કે બણલાની 
ઉંભયે ફાક ને ફાલ ફનાલી દેલ એ ફાત્કાય નથી ત ફીજુ ાં ળુાં છ ે? 

કેર્રાક કશેલાતા ‘ગુરુઓ’ ઈયાદાુલટક ફાકને તથા તેભનાાં 
ૅયન્્વને અજ્ઞાન અને અન્ધશ્રદ્ધાની રશાણી કયતા યશે છ.ે ‘વાંવાય અવાય 
છ’ે, ‘વાંવાય કાદલ છ’ે, ‘વાંવાય જ ાનુાં ભુ છ’ે – એલી ર્યર્ કયતા 

યશીને વાંવાય પ્રત્મે નપયત પેરાલલાન શૉરવેર કાયફાય કયતા યશે છ.ે 
વાંવાય જો અવાય જ શમ ત આર્રા તીથુંકય, દેલ, વન્ત કણે આપ્મા ? 
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ભશાલીય ણ વાંવાયભાાંથી જ આવ્મા અને શેભચન્દ્રાચામટ ણ વાંવાયે જ 
આપ્મા છ…ે વાંવાય કાદલ શમ ત બરે યષ્ણ, કાદલ ાવે કભ ખીરલલાનુાં 
વાભથ્મટ છ.ે જ ે રક કાદલના આ વાભથ્મટને ઓખી નથી ળક્મા, તેઓ 

વાંવાયને ધીક્કાયતા યશે છ.ે 

આણે ત્માાં ઠયેઠયે ફાકના ઈનવન્ર્ ભાઈન્ડભાાં એકનુાં એક 
જુઠાણાં લાયમ્લાય કશીને એની ભુગધતાને છતેયલાનુાં ા થતુાં યશે છ.ે ૅયન્્વ 
ઈચ્છાએ કે અનીચ્છાએ ા ય તાની વમ્ભતીની ભશય રગાલતાાં શમ છ.ે 
ફાકને રેર્સે્ર્ ર્કૅ્નરૉર્જ દ્વાયા ઈન્ર્રેીજન્ર્ વટનારીર્ી ફનાલલાને ફદરે 
કઈ અાવયાના ખુણાભાાં ગુરુના ગ દફાલલા, ગુરુનાાં કડાાંના કા કાઢલા, 

ગુરુની ગચયી લશયલા કે ‘ગુરુદલે બલ’ન ભન્ત્રજા કયલા ગઠલી દેલાભાાં 
આલે છ.ે એના આત્ભાનુાં કલ્માણ કેર્રુાં થમુાં, એની ભક્ષ તયપ ગતી થઈ કે 
નશીં; એનુાં ત ક્માાં કઈ વર્ીપીકેર્ આલાભાાં આલે છ ે? એ ત ફધુાં ભાત્ર 
ભાની રેલાનુાં અને ધન્મ ધન્મ થઈ ઉઠલાનુાં ! વત્મથી તદ્દન લેગી લાતને ણ 
વત્મ ભાની રેલાભાાં આણી તરે કઈ આલે તેભ નથી ! 

શુાં  એલા અનેક ભુનીઓ–ાંન્માવના વાંકટભાાં આવ્મ છુાં કે જઓેએ 
ફાદીક્ષા રીધી શતી અને અત્માયે મુલાન લમના છ.ે એ વો અત્માયે ધફીના 
કુતયા જલેી ર્જન્દગી ર્જલી યષ્ણા છ;ે નથી વાંમભભાાં સ્થીય થઈ ળકતા, નથી 
વાંવાયભાાં ાછા આલી ળકતા ! એક ાંન્માવર્જએ તાનુાં નાભ જાશેય નશીં 
કયલાની લીનાંતી વાથે કષ્ણુાં કે, ‘વાંમભર્જલન લીત્ર છ ે કે નશીં એ લીળે ભાયે 
કળુાં જ કશેલુાં નથી; ણ વાંવાય છડ્યા છી ભને એર્રુાં વભજાઈ ગમુાં છ ેકે 

વાંમભર્જલન કયતાાં વાંવાયનુાં ર્જલન લધાયે વુખભમ અલશ્મ છ!ે’ એક લડીર 
ભુની કશે છ,ે ‘ફાદીક્ષા આનાય અને અાલનાય ફન્ને ાી છ;ે કાયણ કે 
એભાાં દીક્ષા રેનાય વ્મક્તીની ક્લ વભજણ(ભેચ્મયીર્ી)ની વમ્ભતી રેલાભાાં 
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આલતી નથી; ણ તેના બણ વાથે છતેયીંડી જ કયલાભાાં આલે છ.ે’ એક 
મુલાન ભુનીએ ફા કાઢ્ય કે, ‘દીક્ષા રીધા છી ણ અભાયે વાંવાયની 
લચ્ચે જ યશેલાનુાં શમ છ ેને ! એર્રે ભન વાંવાય પ્રત્મે આકાટમા લગય યશેતુાં 

નથી. વાંવાય છડીને જ ાંગરના એકાન્તલાવભાાં યશેલાનુાં શમ ત લાત જુદી છ.ે 
લી, અભાયા ગુરુઓને શલે બગલાનની પ્રતીષ્ઠાના નાભે તાની પ્રતીષ્ઠા 
કયાલલાભાાં, લયઘડા–વાભૈમાાં કઢાલલાભાાં લધાયે યવ ડ ે છ.ે દીક્ષા છીના 
અભાયા અભ્માવ અને સ્લાધ્મામ અાંગે એભને બાગમે જ પુયવદ ભે છ.ે ભર્ા 
બાગે દયેક ગુરુ ાવે તાના જાતજાતનાાં પ્રજકે્્વ શમ છ.ે એ પ્રજકે્્વ 
ૂયાાં કયલાની રામભાાં ગુરુઓ ઓલયફીઝી યશે છ.ે નલદીક્ષીતના વાંમભ–

ઘડતય ભાર્ ેતેઓ ૂયત વભમ પાલી જ નથી ળકતા અને એભને એર્રી 
યલામ શતી નથી. છલેર્ ેએભ થામ છ ેકે આના કયતાાં ત વાંવાય બગવ્મ 
શત ત વારુાં  શતુાં !’ 

બગલાન ભશાલીયે ફાદીક્ષા રીધી નશતી. ચલીવ તીથુંકય 
ૈકીના કેર્રા તીથુંકયએ ફાદીક્ષા રીધી શતી ? ફાદીક્ષા રઈને એક 

વ્મક્તી શેભચન્દ્રાચામટ ાકે એર્રે દયેક વ્મક્તી શેભચન્દ્રાચામટ જ ફનળે એભ 
ભાની ને શજાય–રાખ ફાકને ભુાંડી નાખલાભાાં ળાણણ નથી. ફાદીક્ષા 
વપ થમાનાાં જાશેય ઉદાશયણ કયતાાં ફાદીક્ષા નીષ્પ ગમાનાાં ખાનગી 
ઉદાશયણની વાંખ્મા લધાયે છ.ે કેર્રાક વાધુઓ મુલાનીભાાં દીક્ષા છડીને ાછા 
વાંવાયભાાં આલી જામ છ.ે ઘણા ાછા નથી આલી ળકતા એન અપવવ 
અનુબલે છ ે ત ઘણા વાધુઓ છી તાના ભન વાથે વભાધાન કયીન ે

વાધુણાભાાં જ યશીને ખાનગી ગયખધાંધા ળરુ કયી દે છ.ે 
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ભાયી દૃષ્ટીએ ત જમાાં વુધી વ્મક્તી ગ્રેજમુએળન વુધીન સ્ર્ડી ન 
કયે ત્માાં વુધી તેને દીક્ષા આલી જ ન જોઈએ. જો વ્મક્તી ગ્રેજમુએળન વુધીનુાં 
એજમુકેળન ાભી શમ ત તેનુાં ફોદ્ધીક સ્તય નક્કય ફન્મુાં શમ, કુદયતી 

આલેગને ઓખી ળકે એર્રી તેની ળાયીયીક ુખ્તતા ાાંગયી ચુકી શમ. 
ુખ્ત વ્મક્તી જ ેનીણટમ રેળે તે તાની વભજણથી અને ભયર્જથી જ રેળે ! 
કઈના ઉધાય ગાઈડન્વથી પે્રયાઈને એ કઈ ઉતાલીમ કે ખર્ નીણટમ નશીં 
રે. 

ફાલમે દીક્ષા રીધા છી ુખ્તલમે વ્મક્તી ળાયીયીક અન ે
ભાનવીક યીતે ડાભાડ ફને છ.ે એને વેક્વની ણ આલશ્મક્તા વભજામ છ.ે 

મોલનના આયાંબે તેની વશજ લૃત્તી જાગે છ ેઅને એ કાયણે જ લીલીધ ધભોના 
વાધુ–વભાજનાાં વજાતીમ–લીજાતીમ વેક્વ–સ્કેન્ડરની ઘર્નાઓ આણન ે
ભીડીમાભાાં લાયાંલાય જોલા–લાાંચલા ભે છ ે! એલી ઘર્નાઓ ભીડીમા વુધી ન 
શોંચે તે ભાર્ ે મેનકેન પ્રકાયેણ દફાલી દેલાભાાં આલે છ.ે ભીડીમાભાાં પ્રગર્ ન 
થમેરી ઘર્નાઓની વાંખ્મામ આણે ધાયીએ તેર્રી ઓછી નથી !  

રગ્ન કયલા ભાર્ ે વ્મક્તીની ુખ્ત લમ કમ્રવયી છ.ે ફારગ્ન 
ગેયકાનુની છ.ે જો વાંવાય ભાાંડલા ભાર્ ેુખ્ત લમ કમ્રવયી શમ ત, વાંવાય 
છડલા ભાર્ ે ુખ્ત લમ કમ્રવયી કેભ ન શમ ? વાંવાય ળુાં છ ેએ વભજમા 
લગય વ્મક્તી વાંવાય ભાાંડી ના ળકતી શમ ત વાંવાય ળુાં છ ેએ વભજમા લગય 
એને છડીમ કેભ ળકે ? એની ર્જન્દગીન ભશત્ત્લન નીણટમ એની ુખ્ત 
વભજણને જ કયલા દ ને ! તભે લડીર ખયા, તભે એના શીતેચ્છુમે ખયા; ણ 

જો તભે તભાય જ નીણટમ એના ઉય રાદી દ ત એ ફાત્કાય જ ગણામ. 
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વાચા વાધુત્લની ઓખ વશજ પ્રવન્નતા છ.ે આલી પ્રવન્નતા 
વભજણુલટક સ્લીકાયેરા વાંમભભાાંથી જ પ્રગર્તી શમ છ.ે આણે ભીથ્મા 
અશબાલને વશેજ ફાજુએ યાખીને સ્ર્ડી કયીએ ત કેર્રા વાધુઓના ચશેયા 

ઉય વશજ સ્ભીત અને વ ર્ચની પ્રવન્નતા જોલા ભે છ ે? ભર્ા બાગનાાં 
સ્ભીત ગણતયીલાાાં શમ છ.ે ભર્ી યકભના પાંડપાા આનાયા બક્ત ુયતાાં 
અનાભત શમ છ.ે તે ઉબાાં કયેરાાં ર્રસ્ર્ને વભૃદ્ધ કયલાના ઉધાભા, તે 
સ્થાેરાાં તીથોના લીકાવ ભાર્નેી વ્મુશયચનાઓ, તાનાાં જ રખેરાાં ુસ્તકની 
‘ઓન ફકુ એક્ઝાભ’ દ્વાયા ુસ્તકનુાં લેચાણ કયલાની લેાયીલૃત્તી, લયઘડા–
વાભૈમાાં–ાંચાાંગ લગેયે કાયફાયભાાં પ્રવન્નતા ત વાલ તીમે દર્ાઈ ગમેરી 

શમ છ.ે ધભટની પ્રબાલના કયલા કયતાાં તાન વ્મક્તીગત પ્રબાલ ાડલાની 
ભથાભણ લીળે જોલા ભે છ.ે લાક્ચતુય વાધુઓ નાનાાં ફાકનાાં ૅયન્્વને 
ભર્ી યકભ આીને દીક્ષા અાલલા ભાર્ ે રરચાલે છ.ે ગયીફ ૅયન્્વ 
ભજફૂયીથી કે ભયર્જથી વદાફાર્જ કયી નાખે છ ેઅન ેએનુાં યીણાભ આખયે 
એભનાાં વન્તાનએ લેઠલુાં ડ ેછ.ે 

ફાકનુાં ભન કયી સ્રેર્ જલુેાં શમ છ,ે બુાં અને ભુગધ શમ છ.ે 
એને તાના બલીષ્મની કલ્ના નથી શતી. આણે જ ેફતાલીએ એ જ એ 
જુએ છ,ે આણે વભજાલીએ એલુાં જ એ વભજ ે છ,ે કાયણ કે એને કળ 
અનુબલ નથી શત. દીક્ષા રીધા છી જમાયે ુખ્તલમે એને વત્મ વભજામ છ,ે 
ત્માયે ઘણાં ભડુાં થઈ ગમુાં શમ છ.ે 

અધ્માત્ભની ફાફતભાાં આણે યમ્યાથી એક ગેયવભજને ફડા 

જતનથી ઉછયેી યષ્ણા છીએ. વુખદ્રશી થલુાં એ જ અધ્માત્ભ છ;ે કાયણ 
લગયનાાં કષ્ટ લેઠલાાં એ જ ધભટ છ,ે વુખ બગલલુાં એ ા છ ે – એલી 
ગેયવભજ આણને ગચર્ી રાગે છ.ે આલતા બલભાાં કાલ્નીક વુખ 
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ભેલલા ભાર્ ે લતટભાનનાાં લાસ્તલીક વુખને ઠકય ભાયલાના ભખુાટભીબમાટ 
ઉદેળ આણે શોંળેશોંળે વાાંબળ્યા કયીએ છીએ. વુખ એર્રે ળુાં, વાંવાય 
એર્રે ળુાં, વાંમભ એર્રે ળુાં લગેયે લીળે ફાકના દીભાગભાાં ક્લ વભજણ 

પ્રગર્ ેએર્રી ત યાશ જુઓ ! 

ફાભજુયી કયાલલી એ ગુન છ.ે ફારગ્ન કયાલલાાં એ ગુન છ.ે 
ફાકને નીળભેન્ર્ કયલી એ ગનુ છ.ે ફાકને ળીક્ષણથી લાંચીત યાખલુાં એ 
ણ અયાધ છ ેત છી ફાકને ફાલ ફનાલી દેલ એ અયાધ નથી ? 
ફાદીક્ષા ફાફતે કાનુની પ્રતીફાંધ શમ કે ન શમ, દયેક ૅયન્્વે અને વાચા 
ગુરુઓ એ આ અાંગે ગાંબીય ચીન્તન કયીને ધભટના શીતભાાં ફાદીક્ષા 

અર્કાલલી જ જોઈએ. શીન્દુ ળાષ્ડભાાં ભાનલીના આમુષ્મને ચાય ખાંડભાાં 
લશેંચલાભાાં આવ્મુાં છ…ે 

(1) ફાલ્માશ્રભ : ફાઅલસ્થા યભતગભત, ળીક્ષણ તેભજ લીલીધ 
કોળલ્મ કેલલા ભાર્.ે 

(2) ગૃશસ્થાશ્રભ : મુલાન–અલસ્થાભાાં રગ્ન કયીને વાાંવાયીક ધભો 

(કતટવ્મ)નુાં અનુારન કયલુાં. 
(3) લાનપ્રસ્થાશ્રભ : પ્રોઢ લમે તાનાાં વન્તાનને ભાગટદળટન આલુાં અને 

તેભન ઉત્વાશ લધાયલ. 
(4)  વાંન્માવાશ્રભ : છલે્ે વાંન્મસ્ત ર્જલન સ્લીકાયીને વાાંવાયીક 

જલાફદાયીઓની જણથી છુર્ીને કળામ લગણ લગયનુાં ભુક્ત 
ર્જલન ર્જલલુાં.  

ભાનલર્જલનના આ ચાય તફક્કાઓ કઈ અજ્ઞાની, ભુખટ કે ફુદ્ધીશીન 
વ્મક્તીએ નક્કી નથી કમાટ; અત્મન્ત અનુબલી, ચીન્તનળીર અને પ્રજ્ઞાલાન 
રકએ નક્કી કમાટ છ ે
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અરફત્ત, ભાનલીના આમુષ્મ લીળે કઈ ગેયન્ર્ી નથી શતી. તે કેર્રુાં 
ર્જલળે તે નક્કી નથી શતુાં. એર્રે પ્રાયમ્બથી જ ધભટભમ, વાંસ્કાયી ર્જલન 
ર્જલલુાં જરૂયી છ.ે ફાલ્મકાભાાં અને મુલાલસ્થાભાાં ણ ધભટના ાર્ા (ર્રકે) ઉય 

વાંવાયની ર્રને ચરાલલી જોઈએ. વાંવાય પ્રત્મે દ્વે અન ેઘણૃા કયલાની જરૂય 
નથી, વાંન્માવ પ્રત્મે ભીથ્મા અશબાલથી તણાઈ જલાની ણ જરુય નથી.  

લૃક્ષ યનુાં પ ાકે ત્માાં વુધી પ્રતીક્ષા કયલી જરુયી શમ છ.ે કાચુાં 
પ ખાર્ુાં રાગળે. ફાક કાચુાં પ છ.ે તેની ભુગધ લમ વત્માવત્મન લીલેક 
કયલા વભથટ શતી નથી. એર્રુાં જ નશીં, એની તાની સ્લસ્થ રુચી અન ે
તર્સ્થ નીણટમળક્તી ાાંગયી શતી નથી. આલા તફક્ક ેએને આણી વાંદગી 

કે રુચીના ભાખા તયપ ઢવડી જલ એ ફાત્કાય જ છ.ે 

ફાકને ધભટના વાંસ્કાય આલા, ભાનલભુલ્મન ાઠ બણાલલ એ 
જુદી લાત છ ેઅને તેન ેવાંવાય પ્રત્મે ઘૃણા કયત કયી દેલ એ જુદી લાત છ.ે 
ફાલમે દીક્ષા રઈ રીધા છી ુખ્ત લમે સ્તાલ થામ તમ ાછા લલાનુાં 
ક્માયેક ળક્મ નથી ફનતુાં, એર્રે છલેર્ ેખાનગીભાાં આચાયળીથીરતા ાાંગયતી 

યશે છ.ે લી એ કાયણે વાંમભર્જલન અને ધભટ ફન્ને પ્રદુીત થામ છ.ે 

વ લાતની એક લાત, ફાદીક્ષાની પેલયભાાં જરે્રી દરીર થઈ ળકે 
છ ેએના કયતાાં તેની અનપેલયભાાં લધાયે અને પ્રફ દરીર થઈ ળકે છ.ે એ 
ભાર્ ે અજ્ઞાન, અન્ધશ્રદ્ધા ત્મર્જને સ્લસ્થ–તર્સ્થ વભજ કેલામ ત           

નો પ્રોબ્ેમ...!        
 

♦ 
અનુક્રભણીકા 
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17-2015-06-19 

પ્રત્તમેક ગુય ભુન્દીય ભોહનુાં સ્ભાયક છે 

એક તયપ ભશ છ ેત ફીર્જ તયપ ભક્ષ છ.ે ભશ એર્રે શથેીભાાં 

ભુકેર ગ અને ભક્ષ એર્રે કણીએ લગાડરે ગ. શથેીન ગ ગભ ે
ત્માયે ચાખી ળકામ; ણ કણીએ લગેર ગ કદી ચાખલાન શત નથી, 
ભાત્ર એને ચાખલાનાાં શલાઈ ખ્લાફ જોલાનાાં શમ છ.ે આણને ધભટના નાભ ે
વદીઓથી ઉઠાાં બણાલલાભાાં આવ્માાં છ ે કે શાથભાાં યશેરા ગ (વાંવાય)ન ે
ચાખલ એ ણ ા છ;ે બરે એન સ્લાદ ભધુય રાગત શમ; છતાાં એને 

કડલ કશીને પેંકી દ. સ્લાદ ભાણલ શમ ત કણીએ લગેરા (ભક્ષ) 
ગન ભાણ; બરે એના સ્લાદન કઈ જ અનુબલ ન થત શમ. 

 
શાથભાાં છ ે– યકડુાં છ;ે એ પેંકી દ અને કણીએ છ ે– ઉધાય છ;ે 

એને ાભલા લરખાાં ભાય ત તભે ધાભીક ગણાઓ, ત જ તભે આધ્માત્ભીક 
ગણાઓ. આણ ધભટ ભુતીુજા અને વ્મક્તીુજાભાાં વદીઓથી અર્લાઈ 

ગમેર છ.ે શલેના વાધુઓએ બગલાનનાાં ભન્દીય ફનાલલાની વાથવાથ 
ગુરુભન્દીય ણ ફનાલલા ભાાંડ્યાાં છ.ે કઈ ણ વાધુ અલવાન ાભે એર્ર ે
તેના અન્તીભ વાંસ્કાયની દયેક લીધી ભાર્ ેલેાય થામ. જ ેબક્ત લધુ ૈવા ખચે 
તે દણી કડ,ે તે ઠાઠડી (ારખી) ઉાડ,ે તે અગ્નીદાશ આે, લગેયે. આ 
લેાય શલે કયડ રુીમાના આાંકડ ે શોંચ્મ છ.ે એલા ભૃત્મુના લેાયભાાંથી 

‘ગુરુભન્દીય’ ફનાલીને શજાય રકને વ્મક્તીુજા તયપ ધકેરલાનુાં ા પ્રવયી 
યષ્ણુાં છ.ે ગુરુના અન્તીભ વાંસ્કાય ભાર્નેા ચડાલાની યકભભાાંથી ગયીફ ભાણવ 
અને શ્રાલક ભાર્નેી કઈ મજના નથી ફનતી. 
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આણને ભશ છડલાન ઉદેળ આતા વાધુઓને તેભના ગુરુ 
પ્રત્મે એર્ર તીવ્ર ભશ અને યાગ શમ છ ેકે તેનુાં ભન્દીય ફનાવ્મા લગય યશી 
નથી ળકતા. ભાયી દૃષ્ટીએ ગુરુભન્દીય એ ભશનુાં સ્ભાયક છ.ે લેલરાઈનુાં લયલુાં 

પ્રદળટન છ.ે ઈશ્વયની ુજા–આયતી ઓછી ડી તે શલે ગુરુના નાભની ુજા–
આયતી કયાલલા ભાાંડ્યા ! ધભટભાાંમ નલાાં ધતીંગ ત ઉબાાં કયલાાં જ ડનેે ! 
એના લગય બર્ શ્રીભાંત બક્તને ખાંખેયી કેભ ળકામ ? 

 
ગમા અઠલાડીમે ભાયી વાભે એક પ્રશ્ન આવ્મ. જનૈ ધભટભાાં ચલ 

(ચલર) નાભનુાં એક ઉકણટ છ.ે વાધુઓ ાવે ‘યજોશયણ’ શમ એ જ યીતે 

શ્રાલક–શ્રાલીકાઓ જમાયે વાભામીક કે પ્રતીક્રભણની ક્રીમા કયલા ફેવે ત્માયે 
વાથે ‘ચયલ’ રઈને ફેવે. ક્રીમા દયમ્માન લચ્ચે ઉબા થલુાં શમ ત એ 
ચયલ રઈને જ ઉબા થઈ ળકામ. પ્રશ્ન એ શત કે ુરુ ભાર્નેા ચયલાની 
દાાંડી ‘ગ’ અને ષ્ડીઓ ભાર્નેા ચયલાની દાાંડી ‘ચયવ’ કેભ શમ છ ે ? 
એનુાં કાયણ ળુાં ? ભને ણ એન જલાફ જાણલાની ઉત્કાંઠા થઈ. શાથલગાાં 

ુસ્તક પાંપસ્માાં. એ દ્વાયા જ ે જલાફ જડ્ય એ આલ શત : ષ્ડી એર્ર ે
લાવનાનુાં પ્રતીક. એનાથી ચાયે દીળાભાાંથી ભુક્તી ભેલલાની શમ છ ેએર્રે 
તેના ચયલાની દાાંડી ચયવ શમ છ.ે ચયલાની દાાંડી ગ શમ ત 
લાવનાભાાંથી ભુક્તી ન ભે અને ચયવ શમ ત ભુક્તી ભે એલુાં શમ ખરુાં  ? 
એના ગબીત અથટનાાં ભુ ત છકે વૅક્વ વુધી જતાાં શતાાં. 

 

શલે લીચાય કય કે વાભામીક–પ્રતીક્રભણની ક્રીમા કયલાની શમ 
ત્માયે ુરુ અને ભશીરાઓ ભાર્ ેસ્થાનાર્જ એક જ શમ, કર્ાવણાાં વભાન 
શમ, નલકાયલાી (ભાા) વભાન શમ, ણ ચયલાની દાાંડી જુદી જોઈએ. 
ષ્ડી અને ુરુને લાતે–લાતે જુદા ાડલાની આણી ભ્રષ્ટ યમ્યાન આ એક 
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પ્રમગ છ ેએથી લીળે કાાંઈ નથી. પ્રતીક્રભણભાાં ણ લીધી ુરુ કયાલત શમ 
ત ષ્ડીને એ લીધી ચારે, ણ જો ુરુને લીધી ન આલડત શમ અને ષ્ડી 
લીધી કયાલે ત ુરુને ભાર્ ેએ અસ્લીકામટ ગણામ. ળ–ુાંખી અને જ ાંતુના 

આત્ભાઓ લચ્ચે ણ બેદ ન કયલાન ફધ આનાયા, ષ્ડી–ુરુના આત્ભા 
આગ આલીને અર્કી ડ્યા– બર્કી ગમા.  

 
ભશ છડલ જ શમ ત ુરુણાન અને ગુરુણાન ભશ છડ. 

આજ ેકઈ ગુરુ તાના ળીષ્મને રેખીતભાાં એભ કશેલા તૈમાય છ ેખયા કે : 
‘ભાયા અલવાન છી ભાયા બક્તને ગેયભાગે દયનાયાાં ગુરુભન્દીય ફનાલળ 

નશીં ?’ શુાં ભાયા ગુરુ ભાર્ ેભન્દીય નશીં ફનાલુાં અને તભાયે ભાયા ભાર્ ેભન્દીય 
નશીં ફનાલલાનુાં. વ્મક્તીના મગમ ગુણન ેમથાળક્તી અનુવય બરે; ણ ત ે
વ્મક્તીની ુજા કયલાની જરુય નથી. ગુરુભન્દીય ફનાલીને ત ઉરર્ાનુાં આણ ે
છીછયા–અધુયા છીએ એલુાં ુયલાય કયીએ છીએ. શકીકતભાાં કઈ ણ ભન્દીય 
એ આજકાર ત અધ્માત્ભન વુય ભૉર ફની ગમુાં છ.ે બાયતભાાં ધભટના નાભ ે

જરે્રા કયડ રુીમાનુાં ર્નટઓલય થામ છ ેએર્રુાં અન્મ કઈ ઈન્ડસ્ર્રીભાાં નથી 
થતુાં. ધભટના નાભે ચારતા આ લેાય–કાયફાયનાાં રાખાાં વભજામ ત       

નો પ્રોબ્ેમ...!    
♦ 
 

અનુક્રભણીકા 
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18-2015-07-24 

ળ યીયને કષ્ ટ આલુાં એ  ધભમ  ન થી ;                         ળ યીયનાાં 
કષ્ટો ટાલ ાાં એ ધ ભમ છે 

આ જગતની વોથી ભર્ી અજામફી ળયીય છ.ે ળયીય ખાઈ ળકે છ,ે ચાલી ળકે 

છ,ે જોઈ ળકે છ,ે વુાંઘી ળકે છ,ે દડી ળકે છ,ે થબી ળકે છ,ે લીક્વી ળકે છ ેઅને નષ્ટ ણ 

થઈ ળકે છ.ે એક ળયીયભાાંથી ફીજુ ાં ળયીય પ્રવલી ળકે છ.ે 
 

ળયીયને વભજમા લગય આત્ભાને વભજલાની એક્વયવાઈઝ કયલી જોઈએ ખયી 

? આત્ભાનુાં કલ્માણ કયલા ભાર્ ેળયીયને કષ્ટ આલુાં જરુયી ખરુાં  ? ળયીયન લાાંક ળ છ ેએ 

ત કશ! જ ેળયીય આણા તથા કથીત આત્ભાને યશેલા ભાર્ ેજગમા આે છ,ે જ ેળયીય 

આત્ભા ાવેથી કદીમે બાડુાં–યેન્ર્ કે કીયામા ભાગતુાં નથી એ ળયીય ય આત્ભાના કલ્માણ 

ભાર્ ેજુરભ ગુજાયલ એ ફેલકુપી છ ેકે ા છ ે?  
 
ળયીયન કઈ લાાંક નથી; ત ણ એને બુખ્મુાં યાખ. ળયીયન કઈ જુભટ નથી; 

છતાાં એને ત્રાવ આપ્મા કય. એની ાવે બ્રષ્ઢચમટ ાલ. એને ઉઘાડા ગે દડાલ. એના 

લા ખેંચી કાઢ. આલુાં કય ત તભે ભશાત્ભા ? એક ભશાળમ ભને કશેતા શતા, ‘તભે ભાત્ર ફે 

જ દીલવ ભાર્ ેવાધુર્જલન ર્જલી ફતાલ ત તભને ખફય ડળે કે એભાાં કેર્રુાં કષ્ટ છ ેઅને એ 

ર્જલન કેર્રુાં અઘરુાં  છ ે!’ ભેં તેભને કષુ્ણાં કે પ્રથભ લાત ત એ છ ેકે એલુાં કળુાંમ કયલાની જરુય 

જ ળી છ ે? ફીર્જ લાત એ છ ે કે કઈ કાભ અઘરુાં  અને કષ્ટદામક શમ એર્રા જ કાયણે 

એને લીત્ર કેભ ભાની રઈ ળકામ? લટતની ર્ચ ય જઈને ખીણભાાં કુદક ભાયલ એ અઘરુાં  

છ;ે એર્રે એને આણે લીત્ર કશેલાનુાં ? એભ ત તભે વાની જભે એક દીલવ ભાર્ ેળયીયને 

ઘવડી–ઢવડીને ચારી ફતાલ ! તભે ફે દીલવ વાધુર્જલન ર્જલલાની ભને ચૅરેન્જ કેભ કય છ 

? ખયી લાત ત એ છ ે કે ભને વાધુર્જલનભાાં કળુાંમ અઘરુાં  દેખાતુાં નથી. રાખ રક એલુાં 

ર્જલન ર્જલે છ.ે અઘરુાં  કાભ ત પ્રાભાણીકણે ર્જલનના વાંઘો વાભે ઝઝુભલાનુાં છ.ે લાંઠરેા 

તીન ત્રાવ લેઠીનેમ ાયીલાયીક જલાફદાયીઓ નીબાલતી ષ્ડીની લીત્રતા તભે જોઈ છ ેખયી 



અધ્યાત્મના આટાપાટા            http://govindmaru.wordpress.com              80 

 

? લશેભીરી અને ડાંખીરી ત્નીની જલણી ભુાંગા ભોંએ લેઠી રઈને વાંતાનનાાં શીત ભાર્ ે

ઓલયર્ાઈભ કયતા તીનુાં કષ્ટ તભે કદી ભશેવુવ કમુું છ ેખરુાં  ? અડધી યાત્રે ાડળભાાં કઈ 

ફીભાય ડ ેત ઉજાગય લેઠીને તેની વાથે યશેનાય સ્લજનની વાંલેદનાના વાક્ષી તભે કદી થમા 

છ ખયા ? ાડળી ભાર્ ેતાની નીદ્રાન ત્માગ કયલ, એને તભે કેભ ત્માગ નથી ભાનતા ? 
તભને લીત્રતા અને ભશાનતા પીક્વ લેળબુાભાાં જ જોલાનુાં વ્મવન ડી ગમુાં છ ેએર્રે ફીજ ે

ફધે ા જ ા દેખામ છ ે! 
 

 ઘણા રકને ળુ–ાંખીઓ અને જ ાંતુઓ ભાર્નેી ર્જલદમાભાાં જ ધભટ દેખામ છ.ે 

એલી ર્જલદમાન લીયધ નથી; યાં તુ ફીજા ભાનલીની રાચાયી પ્રત્મે શભદદી ન જાગે ત ેરી 
ર્જલદમા ળબતી નથી. દયેક ર્જલ ભાર્ ેવભાન આદયબાલ શલ એ ધભટ છ.ે ગામને બરે 

ભાતા કશીએ; ણ એ નગ્ન શળે ત એની ઈજ્જત વાભે ખતય નથી; ણ કઈ દયીદ્ર ષ્ડીને 

તન ઢાાંકલા લષ્ડ નશીં શમ ત તે ળી યીતે ફશાય નીકળે ? એક ભાણવ ાાંચ કુતયાનુાં ેર્ 

બયી ળકળે; ણ ાાંચવ કુતયા બેગા ભીને એક ભાણવનુાં ેર્ નશીં બયી ળકે ! એક 

ભાણવ ાાંચ શજાય ળુઓ ભાર્ ેજાળમ ફનાલી ળકળે; ણ ાાંચ શજાય ળુઓ બેગાાં 
ભીને એક ભાણવ ભાર્ ેએક લારુાં ાણી નશીં રાલી ળકે. ભાણવ ઓળીમા ન ફને એ 

જરુયી છ.ે ફીભાય ળુઓ ભાર્ ેભાણવ શૉસ્ીર્ર ફનાલી ળકળે; ળુઓ કદીમે ભાણવ ભાર્ ે
શૉસ્ીર્ર નશીં ફનાલી ળકે. ર્જલદમાના કેન્દ્રભાાં ભાણવ જ યશેલ જોઈએ. ળુ–ાંખીઓ 

કુદયતી યીતે ર્જલલા–ભયલા ર્લેામેરાાં શમ છ;ે ણ ભાણવે વાભાર્જક યીતે ર્જલલાનુાં શમ છ ે

અને એ ભાર્ ેતેને ‘શેલ્’ કયલી એ ‘ધભટ’ છ.ે 
 

ભને ઉલાવ કયલાભાાં કદીમે ત દેખાતુાં નથી; ત ત ફીજાનુાં ેર્ બયલાભાાં છ.ે 

તાના ર્જલનભાાં વાભે ચારીને કષ્ટ લેઠલાાં એ ત્માગ નથી; ફીજાનાાં કષ્ટ દુય કયલા પ્રમત્ન 

કયલ એ ત છ.ે શુાં ઉઘાડા ગે ચારુાં એથી જગતને (કે ભને) ળ રાબ થામ ? એના કયતાાં 

એક ગયીફ ભજુયના ઉઘાડા ગ ભાર્ ેતેને ચાંર રાલી આુાં ત તેની તકરીપ જરુય ઓછી 
થામ. ૈવાને અડલાથી ા રાગે એ લાત ભાયા દીભાગભાાં ફેવતી નથી. પ્રાભાણીક ુરુાથટ 

કયીને, લધુભાાં લધુ ૈવા કભાઈને, એ દ્વાયા ફીજાઓનાાં ર્જલનની માતનાઓ ર્ાી ળકામ એને 

શુાં ધભટ ભાનુાં છુ ાં. આલી ડરેાાં કષ્ટ ખુભાયીુલટક અને ુયી ખાનદાનીથી લેઠલાાં ર્જલનધભટ છ.ે 
કષ્ટને વાભે કાંકત્રી ભકરલી એ ત ભુખાટભી જ છ ે! 
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 એક અલચાંડાઈ પ્રત્મે ણ તભારુાં  ધ્માન દયી દઉં. જ ે રક ળયીયને 
બાતબાતનાાં કષ્ટ આીને ભશાત્ભા ફની ફેવે છ,ે એ જ રકને જમાયે કઈ યગ કે દયદ 

થામ છ;ે ત્માયે વાયાભાાં વાયા ડૉક્ર્ય અને શ્રેષ્ઠ શૉસ્ીર્રભાાં વાયલાય કયાલે છ.ે લાશનન 

ઉમગ નશીં કયનાયાઓને ણ, લીભાનભાાં તાત્કારીક વાયલાય ભાર્ ે રઈ જલામ છ.ે કેભ 

બાઈ ? આભ ત તભે કશ છ કે ળયીય નાળલાંત છ ેઅને ળયીયને કષ્ટ આલુાં એ ધભટ છ.ે 

ત્માયે ફીભાયીનુાં કષ્ટ લેઠલાની ત્રેલડ કેભ નથી ફતાલતા ? 
 

 આલી ડરેાાં કષ્ટના ઉામ ભાર્ ે પ્રમત્ન કયલાના અને ન શમ એલાાં કષ્ટને 

આભન્ત્રણ આલાન ઢોંગ કયલાન – આલુાં ળા ભાર્ ે?  
 

અધ્માત્ભના નાભે વાંવાયને વગાલી ભાયલાભાાં કળુાં ડશાણ નથી. વાંવાયન ધભટ 

નીબાલતાાં આલડ ેત અધ્માત્ભની ગરીઓભાાં બર્કલાનુાં જરુય અર્કી જામ. વાંવાયભાાં યશીને 

આણે અનેક ધભો નીબાલી ળકીએ છીએ : જભે કે તીધભટ, ુત્રધભટ, ીતાધભટ, ભાતૃધભટ, 
ળીક્ષકધભટ, લેાયીધભટ, લડીરધભટ, ાડળીધભટ, તફીફીધભટ.. લગેયે વેંકડ ધભટ નીબાલી 

ળકામ છ.ે વાંવાયનાાં વુખ બગલતાાં–બગલતાાં ભક્ષનુાં ભાધુમટ ભાણી ળકામ છ.ે જનેે એલુાં 
ભાધુમટ ભાણતાાં આલડતુાં શમ તેણે કાલ્નીક ભક્ષવુખ ભાર્ ેપાાંપાાં ભાયલાાં ડતાાં નથી. 

 

સાંસાયધભમ  સૌ થી  લીર  છે 
ળયીયની ઉેક્ષા કયલા જલેી નથી. ળયીયને ધભટનુાં ભુખ્મ વાધન ફનાલી ળકામ છ;ે 

ણ એ ભાર્ ે શેરાાં ળયીયધભટને વભજલ ડ.ે આણે વાંવાય છડીને ઈશ્વયનેમ ાભલા 

ઉઘાડા ગે દડલાની જરુય નથી. વાંવાયભાાં યશીને એલાાં કાભ કયીએ કે જથેી ઈશ્વય (જો શમ 
ત) આણને ભલા સ્લમાં ઉઘાડા ગે આણી ાવે દડી આલે. ગખાલેરાાં–યર્ાલેરાાં જ્ઞાનનાાં 

ર્રાાં ઉંચકનાયા ભજુય ફનલા કયતાાં તાની પ્રજ્ઞાના ઉજાવભાાં વાચા અને દાંબ લગયના 

ધભટને વભજલાની કળીળ કયીએ ત આણ વાંવાય વુખભમ થળે, ર્જલતયન પેય વાથટક 

થળે. લૈયાગમ કયતાાં લશાર અને વાંન્માવ કયતાાં વાંવાય લધાયે લીત્ર છ.ે આર્રુાં નાનકડુાં વત્મ 

વભજલાભાાં આણને કેર્રા ફધા ગુરુઓ અને ગ્રાંથન અાંતયામ (નડતય) થામ છ ે! 
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♦ 

અનુક્રભણીકા 
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19-2015-08-21 

તભા યાાં સન્તા નોનુાં યુમુચય જાણલાભા ાં યસ છે તભને ? 

ળુ–ક્ષીઓ અને ર્જલજન્તુઓ ફાકને જન્ભ ત આે છ;ે યન્તુ 
તાના ફાકની જન્ભકુાંડી કે જન્ભત્રીકા ફનાલડાલતાાં નથી. ભર્ા 

બાગના ભાણવ તાનાાં વન્તાનનાાં જન્ભ છી તયત તેનુાં નાભ ાડલા ભાર્ ે
યાળી જાણલા ઉત્વુક ફને છ.ે તેનુાં ફ્મુચય કેલુાં શળે એ જાણલા જન્ભત્રીકાઓ 
તૈમાય કયાલે છ.ે કેર્રાક ેયન્્વ ત તાનાાં વન્તાન ભાર્ ેફે, ત્રણ કે લધાયે 
જમતીીઓ ાવે જઈને તેભની જન્ભત્રીકાઓ ફનાલડાલે છ.ે તાનુાં વાંતાન 
કેલુાં ાકળે, તે વુખી થળે કે દુ:ખી, તેનુાં આયગમ કેલુાં શળે, તે એજમુકેળનભાાં 

વક્વેવ યશેળે કે નશીં, તેની ભૅયીડ રાઈપ કેલી શળે, તેની આથીક સ્થીતી કેલી 
શળ,ે તેનુાં આમુષ્મ કેર્રુાં શળે લગેયે જાણલાની ક્મુયીમવીર્ીથી પે્રયાઈન ે
કેર્રાક રક જન્ભના ગ્રશ અને એના પાદેળ લીળે જાણલા ઝાંખે છ.ે ળુ–
ાંખીઓ આલી ફેશુદા–લાશીમાત ક્મુયીમવીર્ીથી ય શમ છ ેએથી તેભન ેન 
ત જમતીીઓનાાં જુઠ્ઠાણાાં વાાંબલાની યલા યશે છ ેન ત જન્ભત્રીકાઓ 
કઢાલલાની ઉત્વુકતા યશે છ.ે ભાણવ વીલામના તભાભ ર્જલ કુદયતી ર્જલન 

ર્જલે છ.ે 

જમતીળાષ્ડ ભને શમ્ભેળાાં ભજાકનુાં અને ભૅર્જકનુાં ળાષ્ડ જ રાગમુાં 
છ.ે શુાં  ભાયી રાઈપભાાં વક્વેવ થઈળ કે નશીં, ભાયી ભૅયીડ રાઈપ કેલી શળે, શુાં  
કેર્રાાં લયવનુાં આમુષ્મ બગલીળ – એ ફધુાં આકાળના ગ્રશ યીભર્ કન્ર્રરથી 
ચરાલે છ ે? 
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ભૅયેજની વ્મલસ્થા ત ભાણવે ઘડી કાઢી છ,ે એ કાાંઈ કુદયત ેયચેરી 
વ્મલસ્થા નથી. ભૅયેજને અને ગ્રશને કઈ યીતે કળમ નાત શઈ ળકે ? વઝ 
ભેં એક કાગ ય કઈ રેખ–કલીતા કે સ્ર્યી રખી શમ ત એ કાગનુાં ળુાં 

થળે એ કાાંઈ આકાળના ગ્રશ થડા નક્કી કયે ? ભાયે એ કાગ કમા તન્ત્રીન ે
ભકરલ, કમા બ્રીળયને આલ એ શુાં જ નક્કી કયીળને ? ભાયી ક્ષભતા 
અને આલડત પ્રભાણે એ સ્લીકૃત થળે અથલા અસ્લીકૃત થળે. કઈ લૈજ્ઞાનીકે 
નલી રાઈર્ની કે નલા ભફાઈરની ળધ કયી શમ ત એનુાં ફ્મુચય ગગનભાાં 
લીચયતા ગ્રશના શાથભાાં થડુાં શળે ? જ ેલસ્તુનુાં નીભાટણ જ કઈ ભાણવ દ્વાયા 
થમુાં શમ એનુાં ફ્મુચય નક્કી કયલા ગ્રશ–નક્ષત્ર પ્રગર્ થળે ? ભૅયેજની 

વ્મલસ્થા ભાણવે ગઠલેરી છ,ે એભાાં કાાંઈ કુદયતની યભીળન રેલાતી નથી. ત 
છી ગ્રશ ળા ભાર્ ેએભાાં તાની ર્ાાંગ અડાડલા આલે ? ભાંગ, ગુરુ લગેયે 
ગ્રશનુાં આણે ળુાં ફગાડુ્યાં છ ેકે એ આણાં કળુાંમ ફગાડ ે? 

જમતીીઓ આણી ર્જજ્ઞાવાઓ અને આણા ડય લીળે ખુફ 
વાઈકરૉર્જકર યીઍક્ર્ કયતા શમ છ.ે દુનીમાન એક ણ જમતીી કદી 

છાતી ઠકીને બલીષ્મલાણી ઉચ્ચાયત નથી. તેની તભાભ આગાશીઓ ગ–
ગ શમ છ.ે જો એ આગાશી વાચી ડ ેત એન મળ તે રેળે અને તેની 
આગાશી ખર્ી ડ ે ત એનાાં ચાવ કાયણ–ફશાનાાં યજુ કયળે. 
જમતીલીદ્યાના નાભે કેર્રાક ધાંધાદાયીઓ આણને કેલા ફેલકુપ ફનાલે છ ે
એ જાણલાના ભેં લાયાંલાય પ્રમગ કમાટ છ.ે આજ ે એભાાંથી ફે–ત્રણ પ્રમગ 
તભાયી વાથે ળૅય કરુાં  છુાં. 

એક પ્રખય જમતીીને ભલા શુાં  ભાયી લાઈપ વાથે ગમ શત. ભેં 
એ જમતીીને કષ્ણુાં કે ભાયી વાથે ભૅયેજ કયલા કઈ છકયી તૈમાય નથી થતી. 
ભાયી ઉંભય ાાંત્રીવ લયવની (એ લખતે) થઈ ગઈ છ.ે શલે ભાયાાં ભયેૅજ થલાનુાં 
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ૉવીફર ખરુાં  ? કે છી ભાયે પ્રમત્ન છડી દેલા ? જમતીીએ રાાંફી 
પ્રસ્તાલના અને ચચાટ છી કષ્ણુાં કે તભાયા ભાર્ ેત રગ્નના કઈ મગ–વાંમગ 
નથી ! 

ભાયા એક ભીત્રના દીકયાનુાં ફ્મુચય જણાલતાાં ફીજા એક 
જમતીીએ રીખીતભાાં જણાવ્મુાં શતુાં કે તે ભર્ ફીઝનેવભૅન ફનળે. આજ ેએ 
દીકય એક સ્કુરભાાં પ્મુનની ૉફ કયી યષ્ણ છ.ે 

ભાયા એક સ્નેશીની દીકયીને જોડીમા દીકયા (ટ્વીન્વ) છ.ે એ દીકયી 
ભાર્ ેએક જમતીીએ કશેરુાં કે તેને વન્તાનમગ નથી. જો તેને વન્તાનવુખ 
જોઈતુાં શળે ત તેણે પરાણી–પરાણી લીધી કયાલલી ડળે. જમાયે આ 

બલીષ્મલાણી કયલાભાાં આલી એ લખતે ઑરયેડી તેણે ટ્વીન્વન ેજન્ભ આી 
દીધેર શત. 

તભે ણ તભાયા ર્જલનની આલી અનેક ઘર્નાઓભાાં જોમુાં શળે કે 
જમતીીની આગાશીઓ ફકલાવ ુયલાય થઈ શમ; છતાાં નફા ભનના 
રક, આત્ભલીશ્વાવ લગયના ફેલકુપ રક જમતીલીદ્યા ાછ શ્રદ્ધાથી 

દડતા યશે છ.ે ‘બાગમભાાં રખ્મુાં શમ એભ જ થામ’ એલુાં યર્ણ કયતા યશે છ.ે 
બાગમ ક્માાં રખેરુાં શમ છ ે? કણ ેરખેરુાં શમ છ ે? 

બાગમ એર્રે ળુાં એ તભે જાણ છ ? જને ઉામ આણા શાથભાાં 
નથી, જ ેચીજ આણે યાક્રભ કે ુરુાથટ દ્વાયા ભેલી ળકતા નથી એને વો 
બાગમના ખાનાભાાં ગઠલી દે છ.ે ‘ભેં ત ભશેનત કયી, ણ ભાયા બાગમભાાં 
વપતા નશતી’ એલુાં ફરનાયા રક એ યીતે ભાત્ર ભીથ્મા આશ્વાવન 

ભેલતા શમ છ.ે એભાાં વત્મન છાાંર્મ નથી શત. 



અધ્યાત્મના આટાપાટા            http://govindmaru.wordpress.com              86 

 

આણી નીષ્પતાઓને ર્ીંગાડલા ભાર્ ેએક ખીંર્ી જોઈતી શમ છ ે
અને એ ખીંર્ીનુાં નાભ છ ેબાગમ. 

આણી વપતાન અશાંકાય આણને ડફુાડ ે નશીં એ ભાર્ ે ણ 

ક્માયેક વપતાન મળ બાગમને આલાભાાં આલે છ.ે ફશુ ઓછા રક એલુાં 
સ્ષ્ટ કફુરતા શમ છ ે કે ભેં શાડટ લકટ કયીને વપતા ભેલી છ.ે ક્માયેક 
આણી વપતાભાાં ભીત્ર–સ્લજનન વશમગ શમ છ;ે ત ક્માયેક તદ્દન 
અજાણ્મા વજ્જનન વશમગ ણ એભાાં નીભીત્ત ફને છ.ે આણ ુરુાથટ, 
ફીજા રકન વશમગ, ચીલર્–ચકવાઈ અન ે પ્રાભાણીકતા, ભેરી તકન 
મગમ ઉમગ લગેયેનુાં ર્ર્ર કયીને વો એને બાગમ કશે છ.ે 

કુદયતની એક ફાફતના આણે વો ઋણી છીએ કે એણ ેઆણા 
બલીષ્મને ગુપ્ત અને ખાનગી યાખ્મુાં છ.ે જયા કલ્ના ત કયી જુઓ કે જો 
આણને આણા બલીષ્મની તભાભ ફાફત લીળે યજયેજ જાણકાયી (જ્ઞાન) 
શત ત આણી કેલી બુાંડી દળા થાત ? જઓે વપ અને વુખી થલાના શત 
તેઓ કઈને ગાાંઠતા ન શત અને જઓે નીષ્પ તથા દુ:ખી થલાના શત 

તેભણે આત્ભશત્મા કયી રીધી શત! જગતભાાં અવ્મલસ્થા અને અાંધેય વ્માી 
લળ્યાાં શત ! વન્તાન લાંઠી જલાનાાં છ ેએની ખફય શત ત ેયન્્વ તેભનુાં 
જતન ન કયતા શત અને ેયન્્વ લાયવાભાાં દેલુાં ભુકીને જલાના છ ેએની 
ખફય શત ત વન્તાન તેભન યીસ્ેક્ર્ ન કયતાાં શત ! રાઈપ–ાર્ટનય 
ફેલપા ફનળે એલી ખફય શત ત ભૅયેજ કયલા કઈ તૈમાય ન થાત. વાંવાય 
આર્ર યીમાભણ અને યભાાંચક ન શત ! શુાં  ત ભાયા વાંવાયને અને ભાયી 

રાઈપને ડીસ્ર્ફટ કયે એલા જમતીળાષ્ડથી દુય જ યશેલાનુાં વાંદ કરુાં  છુાં. 

તમે શુું કરશો ? 
અનુક્રભણીકા 



અધ્યાત્મના આટાપાટા            http://govindmaru.wordpress.com              87 

 

20-2015-09-18 

ીતા ની ભીરકતભાાંથી હક ભાગતી દીકયીને ,                                                     
ફાનુાં કયજ ચુકલલાભાાં શક ભાગલાનુાં ળુાં કાભ નથી વુઝતુાં ? 

 
ફાની ભીરકતભાાંથી તાન કામદેવય શીસ્વ ભાગતી દીકયીના 

અનેક કીસ્વા તભ ેલાાંચ્મા–વાાંબળ્યા શળે; યન્તુ ફા દેલુાં(કયજ) ભુકીને ગમ 
શમ અને દીકયાઓ એના શપ્તા ચુકલતા શમ, ત્માાં કઈ દીકયીએ તાના 
શીસ્વાભાાં આલતુાં દેલુાં ચુકલલાની તૈમાયી ફતાલી શમ એલ એક ણ કીસ્વ 
કદી ક્માાંમ લાાંચ્મ–વાાંબળ્ય છ ેખય ? 

 
ળુાં કામદ એકતયપી જ છ ે ? જ ે દીકયીને ફાની ભીરકતભાાં 

દીકયા જરે્ર જ શક શમ, તે દીકયીન, ફાનુાં કયજ ચુકલલાભાાં કળ શીસ્વ 
નથી શત ? કઈ દીકયીએ આજ વુધીભાાં કેભ એલ શીસ્વ ભાગમ જ નથી? 

 
એક તયપ કાનુન શમ છ,ે ત ફીર્જ તયપ વાભાર્જક યમ્યા શમ 

છ.ે આણે ત્માાં વાભાર્જક યમ્યા એલી છ ેકે દીકયીને વાવયે લાવ્મા છી 

તેન ફાની ભીરકત ય કળ શક શત નથી. દીકયીને ાયકી થાણ 
કશેલાભાાં આલી છ.ે આણી વાભાર્જક યમ્યા ત એર્રી શદ વુધીની છ ેકે 
દીકયીના ઘયનુાં ાણીમે ફા ન ીએ. તાના કાયણે દીકયીના ઘેય જયામ 
આથીક ઘવાય ન ડલ જોઈએ એલુાં દયેક ફા, વાભાર્જક યમ્યાથી 
વભજત શમ છ.ે કદાચ કઈ કાયણવય દીકયીને જયામ ઘવાય આપ્મ શમ 
ત ફા દીકયીના શાથભાાં થડીક યકભ ભુકીન ેલીદામ રેત શમ છ.ે દય લે 

દીકયીને વાવયલાવરુે કાંઈક યકભ આલાની, દીકયીનુાં વન્તાન યણે ત્માયે 
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ભવાુાં કયલાનુાં, વાવયેથી દીકયી અલનાયનલાય ેયન્્વને ભલા ીમય 
આલે ત્માયે તેને જલા–આલલાનુાં બાડુાં આલાનુાં, શી–દીલાી જલેા 
તશેલાયભાાં દીકયીને ઘયે ભીઠાઈ ભકરલાની, લૅકેળનભાાં દીકયી તાનાાં 

વન્તાન વાથે ીમયભાાં થડા દીલવ યશેલા આલે ત્માયે તેને ખુળ યાખલાની, 
બાઈનાાં રગ્ન શમ ત્માયે દીકયી–જભાઈને ખાવ વ્મલશાય ચકુલલાના, આ 
ઉયાન્ત અનેક વાભાર્જક યમ્યાઓભાાં દીકયીને છુર્ક–છુર્ક રાબ 
આલાનાાં નીભીત્ત ગઠલેરાાં છ.ે એનુાં કાયણ એર્રુાં જ છ ે કે એ વીલામ 
દીકયીને ફાની ભીરકતભાાંથી કળ શીસ્વ આલાન શત નથી. 

 

શલે જો કઈ દીકયી વાભાર્જક યમ્યા પ્રભાણે તાના તભાભ શક 
રઈને ફેઠરેી શમ છતાાં; છીથી ફાની ભીરકતભાાંથી કાનુની શક ભાગલા 
આલે ત્માયે તે કેલી બુાંડી, સ્લાથી અને કર્ી રાગે ? કેર્રાક કીસ્વાભાાં 
દીકયીની એલી દાનત નથી શતી; ણ જભાઈયાજા તેન ેએભ કયલા દફાણ 
કયતા શમ છ ે! જ ેશમ તે; ણ દીકયીએ કાાં ત વમ્ુણટણે કામદા ભુજફના 

શક ભેલલા જોઈએ કાાં ત છી વાભાર્જક યમ્યા ભુજફના રાબ રેલાના 
શમ. ફન્ને રાબ રેલાની રુચ્ચાઈ તેણે ન ફતાલલાની શમ. જમાાં આલાાં 
સ્લાથટનાાં વભીકયણ ગઠલામ ત્માાં વમ્ફન્ધની વુલાવ અને ઉષ્ભા ળી યીતે 
ર્કી ળકે ? 

 
આણી વાભાર્જક યમ્યા અનુવાય ફાની ભીરકતના લાયવદાય 

તયીકે ભાત્ર દીકયાઓને જ ભાન્મ કયેરા છ.ે એની વાભે દીકયાઓને ભાથ ે
કેર્રીક લધાયાની જલાફદાયીઓ ણ ભકુલાભાાં આલી છ,ે જભે કે ભા–ફા 
લશેરાાં ભૃત્મુ ાભે ત્માયે નાનાાં બાઈ–ફશેનની વમ્ુણટ જલાફદાયી ભર્ બાઈ 
ઉઠાલે છ.ે ઘયડાાં ભા–ફાને દીકયાઓ જ યાખે છ ેઅને તેભની વાયવાંબા, 
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દલા–દારુન વભગ્ર ખચટ તે જ ઉઠાલે છ.ે એર્રુાં જ નશીં; યણેરી ફશેન–
દીકયીઓને ત્માાં વઘા વ્મલશાય ણ બાઈએ જ કયલાના શમ છ.ે ભા–ફા 
છલે્ે જો કયજ ભુકીને ગમાાં શમ ત દીકયાઓએ જ એ ચુકલલાનુાં શમ છ.ે 

એર્રુાં જ નશીં; ભા–ફાનાાં અલવાન છીના ભયણત્તય વ્મલશાય ણ 
દીકયાઓએ જ ાય ાડલાના શમ છ.ે આજ વુધી ભેં એક ણ કીસ્વ એલ 
નથી વાાંબળ્ય કે જભેાાં બાઈઓએ તાના ફાનુાં દેલુાં ચુકલલાભાાં ફશેન 
ાવેથી કળી અેક્ષામ યાખી શમ. 

 
એક ફીર્જ લાત તયપ ણ ધ્માન આલુાં જોઈએ. વઝ એક 

ફાને ફે–ત્રણ દીકયા છ.ે શેરા દીકયાનાાં રગ્ન લખતે પૅભીરીની આથીક 
સ્થીતી વભૃદ્ધ શલાથી તેનાાં રગ્ન ખુફ ધાભધુભથી કમાું શમ. ભર્ી લશુન ે
રગ્ન લખતે લીવ–ત્રીવ તરા વનાના દાગીના આેરા શમ. ત્માય છી 
ફીજા–ત્રીજા દીકયાનાાં રગ્ન લખતે જો પૅભીરીની આથીક સ્થીતી નફી ડી 
ગઈ શમ ત ભર્ી લશુને આેરા દાગીનાભાાંથી થડાક ાછા રઈને ફીર્જ 

લશુને આી ળકાતા; યન્તુ દીકયીને ત જ ેકાંઈ આપ્મુાં એ વાવયે રઈને જામ 
છ.ે છી તેની ાવેથી કળુાંમ ાછુાં રેલાનુાં–ભેલલાનુાં યશેતુાં નથી. 

 
લચ્ચે એક સ્ષ્ટતા કયી રઉં કે કેર્રીક ફશેન–દીકયીઓ એલી 

ખાનદાન અને વાંસ્કાયી શમ છ ે કે ભા–ફાની વાંબા રુડી યીતે રેતી શમ 
છ.ે તેનાાં વાવયીમાાં અન ે જભાઈ એલાાં પે્રભા શમ છ ે કે તેનાાં ભા–ફાને 

તાને ત્માાં જ રાલીને યાખે છ.ે એલી ફશેન–દીકયીઓ ણ વાંવાયભાાં છ ેકે 
જ ેબાઈની આથીક સ્થીતી નફી શમ ત્માયે તેની ાવેથી કળી અેક્ષા નથી 
યાખતી. ઉરર્ાની ખાનગીભાાં તેને શેલ્ કયતી શમ છ.ે તાના બાઈનુાં 
વભાજભાાં જયામ ખયાફ ન દેખામ એ ભાર્ ેફશેન તેનુાં લાયાંલાય ઉયાણાં રેતી 
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યશે છ.ે તે તકરીપ લેઠીનેમ, ભશેણાાં–ર્ણાાં વશન કયીનેમ બાઈનુાં વુખ 
ઝાંખતી ફશેન–દીકયીઓ ણ આ વાંવાયભાાં ઓછી નથી; યાંતુ અશીં ભાત્ર 
એલી ફશેન–દીકયીઓની લાત કયલી છ,ે જઓે વાભાર્જક અને કાનુની ફન્ને 

તયપના રાબ રેલાની રારચુ અને રુચ્ચી છ.ે 
 
ક્માયેક વાવયેથી ફે–ચાય દીલવ ભાર્ ે ેયન્્વન ે ભલા ીમય 

આલેરી ફશેન–દીકયીઓ જતાાં–જતાાં એલી દીલાવી ચાાંતી જામ છ ે કે 
ઘયભાાં બડકા ઉઠ.ે ‘બાબી તાયા ભાર્ ેઆર્રુાંમ નથી કયતી ?’, ‘બાબી ઘયભાાં 
કેલી અવ્મલસ્થા યાખે છ ે?’, ‘બાબીની યવઈ ત ભઢાભાાંમ ન જામ એલી છ!ે 

તભે કઈ યીતે ખાઓ છ ?’, ‘બાબી નકયી કયે છ ેએભાાં આર્ર યપ ળેન 
ભાયે છ ે?’, ‘બાબી ત ભાયા બાઈનુાંમ કાંઈ વાાંબતી જ નથી !’ – આલા ત 
કેર્રામ રીતા ચાાંીને ફશેન–દીકયીઓ જતી શમ છ.ે એભાાં કેર્રીક 
ફશેન–દીકયીઓ ત એર્રી નફ્પર્ શમ છ ે કે તાના વાવયાભાાં તે 
તાનાાં વાવુ–વવયાને વાથે યાખતી જ ન શમ. યાખે ત ઠફેે ચઢાલતી શમ. 

વાવ–ુવવયાની વેલા કયલાને ફદરે તેભની ાવે લેઠ કયાલતી શમ ! એલાાં 
ફશેનફા ીમય આલીને બાબીની લીરુદ્ધભાાં કાનબાંબેયણી કયલાભાાં ળુયાતન 
ધયાલતાાં શમ. ભશીને એકાદ લખત ીમય જઈને ેયન્્વને બાલતી લાનગી 
આી આલે અને લશારાાં થઈ આલે. ેયન્્વને દીકયીની રાગણી દખેામ, તેની 
યાજયભત ન દેખામ. આલી સ્થીતીભાાં ેયન્્વે જ તાની દીકયીને કશી દેલુાં 
જોઈએ કે ‘ફેર્ા, તાયે અભાયા ઘયની કઈ લાતભાાં ર્ાાંગ અડાડલાની જરુય 

નથી. ભાયી ુત્રલધુ અભને વાયી યીતે વાચલે છ.ે અભને તેની વાભે કઈ 
ળીકામત નથી, ત તુાં ળા ભાર્ ે ડશાણ કયે છ ે ? તુાં તાયાાં વાવુ–વવયાન ે
વાયી યીતે યાખે એર્રુાં ઈનપ છ,ે ફેર્ા !’ 
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આટરી ખાનદાની ફતાલજો ! 
ફશેન–દીકયીની લાત આલે છ ે એર્રે ભર્ા બાગના ેયન્્વ 

ગગાાં અને રાગણીળીર થઈ ઉઠ ે છ.ે બાઈ ણ વભાજભાાં આફરુ 

વાચલલા ભાર્ ેભુાંગા ભઢ ેફશેનના જુરભ લેઠી રે છ.ે ક્માયેક બાબી કાંર્ાીને 
આકયાાં લેણ કશે ત ત ે કડલી રાગે છ.ે તેને ‘ાયકી જણી’ કશીને અરગ 
ાડલાભાાં આલે છ;ે યન્તુ જનેે દાઝતુાં શમ ત ેક્માાં વુધી ચુ યશે ? ક્માયેક 
ત તે તાની ર્જબ ખુલ્ી ભુકે ને ! ફશેન–દીકયીઓને એક જ લાત કશેલી 
છ ે: તભે ીમય જાઓ ત્માયે ત્માાં ફીનજરુયી રીતા ન ચાાંળ. ખર્ા પ્રશ્ન 
ઉબા કયીને ીમયીમાાંને દુ:ખી ન કયળ. તભાયે જો ફાની ભીરકતભાાંથી 

કાનુની શક ભેલલ શમ ત તભે વાભાર્જક યમ્યા અનુવાય જ ે રાબ 
ભેલી રીધા છ ેએ યત કયલાની ખાનદાની ફતાલજો ! ફેવલા ભાર્નેી એક 
ડાને વરાભત યાખજો. 

 
♦ 

 
અનુક્રભણીકા   



અધ્યાત્મના આટાપાટા            http://govindmaru.wordpress.com              92 

 

21-2015-10-16 

જળોદા તો  ફાકન મા ની 

એક સ્નેશીના ઘયે જલાનુાં થમુાં. ઔચાયીક લાત છી ભેં ુછ્યુાં, 

‘ફા ઘયભાાં નથી દેખાતાાં. ફશાય ગમાાં છ ે?’ 

ફા વાથે ભાયે ણ આત્ભીમતા શતી. સ્નેશી કશે, ‘ફા ઘયભાાં જ છ.ે 
ાવેની રુભભાાં ુજા કયે છ.ે’ 

ભને આશ્ચમટ થમુાં ! એ કાંઈ ુજા–પ્રાથટના કયલાન વભમ નશત. શુાં 
જાણાં છુાં કે ુજા–પ્રાથટના ત કઈ ણ વભમે અને કઈ ણ સ્થે કયી ળકામ; 

યન્તુ વાભાન્મ યીતે વ્મલશાયભાાં આણે દયેક કાભકાજ ભાર્નેુાં સ્લતન્ત્ર 
ર્ાઈભર્ફેર ફનાલેરુાં શમ છ.ે ુજા–પ્રાથટના ભાર્ ે અનકુુ વભમ પાલેર 
શમ છ.ે શુાં  ભારુાં  આશ્ચમટ વ્મક્ત કરુાં  એ શેરાાં જ સ્નેશી ફલ્મા, ‘તભાયે ફાન ે
ુજા કયતાાં જોલાાં છ ે?’ 

‘ના–ના, તેભને ડીસ્ર્ફટ નથી કયલાાં...’ 

તેઓ ડીસ્ર્ફટ નશીં થામ; ઉરર્ાનુાં તેભને ગભળે. વાચી લાત એ છ ેકે 

તભે ફાને ુજા કયતાાં જોળ ત તભને ગભળે. ફાની ુજાલીધી જોલા જલેી છ.ે’ 

‘ત ચાર, જઈએ અને જોઈએ.’ શુાં  ફલ્મ. 

અભે ફન્ને ઉઠીને ફાજુની રુભ તયપ ગમા. શલેથી દયલાજો 
ખલ્મ. એક રાંગ ય ફા ફેઠાાં શતાાં. વાભે તેભન ોત્ર (એર્રે કે ેરા 
સ્નેશીન દીકય) ફેઠરે શત. ફા તેને કાંઈક લાતાટ વાંબાલતા શતાાં. અભાયી 
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તયપ તેભનુાં ધ્માન નશતુાં. લાતાટનાાં ાત્રભાાં વીંશ, ગયીફ બ્રાષ્ઢણ અને યાજા 
શતાાં. 

સ્નેશી ભન ે શાથ કડીન ે રુભભાાં ખેંચી ગમા. ફાએ અભાયી તયપ 

જોઈ સ્ભીત કયતા કષ્ણુાં, ‘ફશુ દીલવે અભાયી માદ આલી ?’ 

ફાના ળબ્દભાાં રાગણી શતી. એભાાં ભીઠ ઠક શત. કઈ લડીર 
આણને લાત્વલ્મથી ઠક આે એ આણાં વદ્બાગમ કશેલામ. 

ભેં ફે શાથ જોડીને નભસ્કાય કમાું. સ્ભીત દ્વાયા વૉયી ણ કશેલાઈ 
ગમુાં. છી તયત ભુ લાત કયતાાં ભેં કષ્ણુાં, ‘ભને ત એભ કશેલાભાાં આવ્મુાં શતુાં 
કે તભે અન્દય ુજા કય છ અન ેતભાયી ુજાલીધી જોલારામક શમ છ ેએર્રે 

શુાં  અન્દય આવ્મ; યન્તુ તભે ત...’ 

‘શુાં  ુજા જ કયી યશી છુાં ને !’ કશીને ફલ્માાં, ‘જો આ ભાય ોત્ર 
એર્રે ભાય ફાકનૈમ. ેરા કનમૈાને ભાખણ ફશુ બાલતુ શતુાં અન ેભાયા આ 
કનૈમાને લાતાટઓ ફશુ બાલે છ.ે ત ેદયયજ ભાયી ાવે આલીને – ‘દાદી, એક 
સ્ર્યી કશ ન ે!’ – એભ કશેત શત. ભેં તેન ેસ્ર્યી કશેલાનુાં કાભ ુજા કયલા 

જરે્રા ભશત્ત્લથી સ્લીકાયી રીધુાં છ ે!’ 

‘તભાયી લાત જાણીને ભને ખયેખય ખુફ આનન્દ થમ છ.ે તભે 
ુજાની નલી જ વ્માખ્મા આજ ેભને આી...!’ 

 
ફા ફે ઘડી ભોન વેલી યષ્ણાાં અને છી ફલ્માાં, ‘આભ આણે 

દયયજ ફાકનૈમાનાાં બજન રરકાયીએ, તેને પ–નૈલેદ્ય ધયીએ, નાનકડા 

નર્લયને રાડ રડાલીએ અને ઘયના જ ફાકનૈમાની ઉેક્ષા કયીએ; એલુાં કેભ 
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ચારે ? તવલીય કે ભુતીના કૃષ્ણની ુજા કયીએ અન ેર્જલતા જાગતા કૃષ્ણ 
ભાર્ ેઆણને પુયવદ જ ન ભે ત એલી ુજા શ્રીકૃષ્ણને ણ કેભ ગભે ? 
અભાયી ઉમ્ભયના ઘણા રક ભને કર્ાક્ષભાાં કશે છ ે કે તભન ે રશીના 

વમ્ફન્ધનુાં લગણ છ.ે દીકયાઓન ેરાડ કયલાાં એ ત જુઠી ભામા છ.ે શુાં તેભન ે
કશુાં  છુાં કે જુઠી ભામા શમ ત બરે યશી, રશીના વમ્ફન્ધનુાં લગણ શમ ત 
છ યષ્ણુાં; ભાયે કાંઈ ત્માગી–લીતયાગી નથી ફનલુાં. શુાં એક ષ્ડી છુાં, ભા છુાં, દાદી 
છુાં. ભને જ ેયર બજલલા ભળ્ય, એને ભાયે ુયી નીષ્ઠાથી ન્મામ આલ છ.ે 
જો આ ફધુાં ભામા અને લગણ જ શમ તમે એ કાંઈ ભેં ત નથી જ ફનાવ્માાં 
ને ? જણેે આ જગત ફનાવ્મુાં છ ેએણે જ ત વમ્ફન્ધન આ વયવ ખેર 

યચ્મ છ.ે જળદા ત ાયકી ભા શતી; તમ કૃષ્ણન ેલશાર કયતી, જમાયે શુાં  ત 
ભાયા ોત્રની વગી દાદી છુાં. એન ેલશાર કયલાન ભન ેશક છ,ે એને લશાર 
કયલુાં એ ભાય ધભટ છ.ે એનાથી ચડીમાતી કઈ ુજા શમ એલુાં ભને નથી 
રાગતુાં.’ 

અન્ધશ્રદ્ધાની બેવેલાી પ્રદુીત બક્તી કયતાાં શ્રદ્ધાના 

ભીશ્રણલાુાં લગણ કેલુાં લીત્ર, આનન્દભમ અને ળાતાદામક શમ એન 
વાક્ષાત્કાય કયીને વાચે જ ભેં ધન્મતા અનુબલી. 

બક્તીના નાભે આણ ેખર્ા ભાગ ેબર્કી ત નથી ગમા ને ? ધભટના 
ફશાને આણે આણાાં ર્જલનને અને આણાાં કતટવ્મને અન્મામ ત નથી કયી 
યષ્ણાાં ને ? ત્માગ–લૈયાગમની ળુષ્ક લાત વાાંબીને આણે એલા બયભાઈ 
જઈએ છીએ કે શાથભાાં યશેરાાં યકડાાં વુખને પેંકી દઈને, યરકનાાં વુખરુી 

કણીએ લગેર ગૉ ચાર્લાના ઉધાભા કયલાભાાં ર્જલતયને લેડપતાાં યશીએ 
છીએ. જગતના વમ્ફન્ધ ભીથ્મા નથી. બ્રષ્ઢ વત્મ શમ ત જગત ણ વત્મ 
છ.ે ભશ અને ભામાથી દુય બાગલાની જરુય નથી. વમ્ફન્ધની જરુય ણ ડ ે
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છ,ે વન્તાનની જરુય ણ ડ ેછ,ે વમ્ત્તીની જરુય ણ ડ ેછ.ે બક્તીના 
ભ્રભભાાં આ ફધી શકીકતન ે ભીથ્મા અને નાળલન્ત વભર્જને આધા જલાની 
જરુય નથી. આખુાં જગત ભીથ્મા શમ ત આણ ે સ્લમાં ણ ક્માાં ળાશ્વત 

છીએ ? નીબે અને નીદો વુખ ભાણલુાં એભાાં કઈ ા નથી. 

આણે ઘયે શોંચલાભાાં ભડા ડીએ ત્માયે આણી પ્રતીક્ષાભાાં 
બુખી યશેતી ત્નીન પે્રભ કઈ યીતે ભીથ્મા કશેલામ ? ત્ની ફીભાય ડ ેત્માયે 
ઑપીવેથી યજા રઈને તી તેની વેલાભાાં ખડ યશેત શમ ત એ વેલાને ળા 
ભાર્ ે ભીથ્મા કશીને લગલલી ? આણને જોઈને ખીરખીરાર્ સ્ભાઈરથી 
આણને તાજગીની દીક્ષા આતા ફાક વાથેનુાં એર્ચૅભેન્ર્ લી ળાનુાં 

ભીથ્મા ? યીર્ામડટ થમા છી આણી ાવે કળી પ્રલૃત્તી ન શમ, ત્માયે 
આણાાં ોત્ર–ોત્રીઓ અને અન્મ સ્નેશી–સ્લજન વાથે જ ે શલાળ 
અનુબલીએ છીએ એને ભીથ્મા કશેલાનુાં વાશવ કઈ યીત ેથઈ ળકે ? પેભીરી–
રાઈપને એન્જોમપુર ફનાલતાાં આલડ ેત ભક્ષ અને લૈંકુઠ છી જખ ભાયે છ.ે 
વોથી ભર્ી ભ્રાન્તી જો કઈ શમ ત એ ત્માગ છ.ે વાંવાય જો બલવાગય શમ 

ત આણાં ર્જલન એક નોકા છ.ે નોકાન ત્માગ કયીએ ત બલવાગયભાાં ડફુી 
ભયીએ. ર્રનેભાાં પ્રલાવ કયતી લખતે જો ઉબા યશેલાનુાં શમ ત શૅન્ડર ફયાફય 
કડલુાં જ ડ.ે શૅન્ડરન ત્માગ કયીએ ત બુાંડી દળા થામ. 

આણાં ઘય એ જ આણાં ભન્દીય. પ્રવન્નતા આણ યભેશ્વય. 
કતટવ્મ આણી તસ્મા. લશાર અને લાત્વલ્મ એર્રે પ્રવાદ. યસ્ય પ્રત્મે 
લીશ્વાવ એ આણ વમ્પ્રદામ. વાચી અને તર્સ્થ વભજણ એ જ આણ 

ભક્ષ. વાંવાયને પેંકી દેલાથી સ્લગટ કે લૈકુાંઠ ભી જતાાં શત ત આ ૃથ્લીરક 
ક્માયનમ ખારી થઈ ગમ શત ! 
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ફાકને ઉંઘાડલા ભાર્ ેભાતા જ ેશારયડુાં ગામ છ,ે એનાથી અધીક 
લીત્ર ફીજુ ાં કઈ બજન શઈ ળકે ખરુાં  ? લૃદ્ધ ેયન્્વ કે દાદા–દાદીન શાથ 
કડીને તેભને ગાડટનભાાં પયલા રઈ જલાાં કે ઘયભાાં ર્ૉઈરેર્–ફાથરુભ વુધી રઈ 

જલાાં, એ ળુાં અડવઠ તીથટની માત્રા નથી ? 

ઘયભાાં આલેરી ુત્રલધુના શાથની યવઈ જભતી લખતે તેની પ્રળાંવા 
ભાર્ ેજ ેળબ્દ ઉચ્ચાયામ એ ળબ્દનુાં ભશત્લ ભન્ત્ર કયતાાં ઓછુાં શઈ જ કેભ 
ળકે ? 

તભને આ વત્મ વભજામ છ ેને ? કે છી ગયફડીમા ગાભન ફાલ 
તભને ઉઠાાં બણાલે એભાાં જ યવ છ ે?  

 
 

♦ 
અનુક્રભણીકા 
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22-2015-11-20 

ળ ુબ –અળ ુબ ળ ુકન ભાાં ભાનન ાયા રો કો ,   
જીલનભ ાાં કળ ી ધાડ  ભાયી  ળ ક તા ન થ ી 

 ળુબ ળુકન કે અળુબ ળુકનન કન્વેપ્ર્ ચક્કવ કઈ ઈન્ર્રેીજન્ર્ ભૅથેભેર્ીક્વના 
ફેઝ ય યચામ શમ એલ લશેભ ડ ે છ.ે એભાાં લશેભ અને અન્ધશ્રદ્ધા ત છીથી 

ભુયખાઓએ ઉભેમાું શળે. અરફત્ત, આ લીળે શુાં કઈ નક્કય ુયાલા નશીં આી ળકુાં, એર્ર ે

ઍર્ પ્રેઝન્ર્ ત નક્કય રૉર્જકથી જ કાભ ચરાલલુાં ડળે. 

યીઝલ્ ટની  ગૅ યન્ટ ી નહ ી ાં ! 

 તભે કાંઈક નલુાં કાભ ળરુ કયતા શ કે ક્માાંક ફશાય જતા શ ત્માયે કેલા ળુકન 

થામ છ ેએ તયપ તભારુાં  ધ્માન જતુાં શમ કે ન જતુાં શમ, તભાયી આવાવના રક એ તયપ 
તભારુાં  ધ્માન દયીને કશેળે, ‘ાછ લ. થડી લાય થબી જા. તને અળુકન થમા છ.ે’ તભ ે

ફલ્ડ અને સ્ર્રૉન્ગ ભાઈન્ડના શળ ત ‘ભને આલી ફાફતભાાં કઈ શ્રદ્ધા નથી’ – એભ કશીન ે

આગ લધળ. જો તભે નફા ભનના શળ ત થડી લાય થબી જઈને ફીજા નલા ળુકન 
જોઈને આગ લધળ. ખયાફ ળુકનથી ખયાફ યીઝલ્ર્ અને વાયા ળુકનથી વારુાં  જ યીઝલ્ર્ 

ભલાની કઈ ગૅયન્ર્ી નથી શતી. ક્માયેક કઈને થમેરા એક–ફે અનુબલભાાંથી વભગ્ર 

ભાણવજાત ખયાાં–ખર્ાાં તાયણ કડી ાડ ેછ.ે આ કઈ લૈજ્ઞાનીક અબીગભ ન કશેલામ. 

અખતયા ભાાં ખ તયો નથ ી 
 પ્રચરીત ભાન્મતાઓની લાત કયીએ ત છીંક આલલી, કઈ લીધલા ષ્ડીનુાં વાભે 

ભલુાં, ફશાય જતી વ્મક્તીને જભલાનુાં કે ખાલા–ીલાનુાં કશેલુાં, ‘તભે ક્માાં જાઓ છ ?’ એલ 

પ્રશ્ન ુછલ, વનુાં(ગલ્ડ) ખલામ કે જડ ેલગેયે ઘર્નાઓને અળુકનીમા ભાનલાભાાં આલે છ.ે 
એ જ યીતે ગામ વાભે ભે, ગ કે દશીં ખાઈને કાભની ળરુઆત કયલી, કાચ પુર્ી જલ, 

કુાંલાયી કન્મા અથલા ત નીશાયી લગેયેના ળુકન વાયા ભનામ છ.ે આભાાં કામટકાયણન કઈ 

ડીયેક્ર્ વમ્ફન્ધ શત નથી. કેલ યમ્યાથી જ એ સ્લીકાયી રેલાભાાં આલે છ.ે વાચી લાત 
એ છ ે કે ળુબ ળુકન કે અળુબ ળુકન જલુેાં કળુાં જ શતુાં નથી. આ રેખ રખતાાં શેરાાં ભેં 

ચાવથી લધુ અખતયા કયી જોમા છ.ે અને ભને ક્માાંમ કળ ખતય નડ્ય નથી. વાયા ગણાતા 
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ળુકનથી ભને કદી કઈ લધાયાન રાબ થમ નથી કે ખયાફ ગણાતા ળુકનથી ક્માયેમ કઈ 

ગેયરાબ થમ નથી. 
 

સત્તમ  તયપ  જઈ એ 

 ળુકન–અળુકનની પીરવુપીની ગાંગત્રી વુધી જઈ ળકામ ત કદાચ વત્મ ભે. 
આણે તકટની આાંગી કડીને એ તયપ જઈએ. લશેભના ખાફચીમાભાાંથી ફશાય નીકીને 

લીચાયના ભશાવાગયભાાં શલે ઝાંરાલીએ. વાઈકૉરર્જનાાં શરેવાાં એભાાં ભદદરુ થળે. ુલટગ્રશ 

અને યમ્યા–પ્રેભને વુચના આી દઈએ કે થડીક લાય ભાર્ ેએ આણને ડીસ્ર્ફટ ન કયે, 
ઓકે ?  
 

કુ ભાયી કા ળ ુ કની મા,  લ ીધલ ા અ ળ ુ ક નીમ ા 

 આણા ુરુપ્રધાન વભાજભાાં ફાકીઓ તયપ અભાન અને અલગણનાબમો 

વ્મલશાય કયલાભાાં આલત શત. આજ ેણ ‘ફેર્ી ફચાલ’ જલેા આન્દરન ચરાલલાાં ડ ેછ.ે 
ઉેક્ષીત નાની ફાકીઓ પ્રત્મે થડક વદ્બાલ લશેત થામ એલા ઉદ્દળેથી કુાંલાયી કન્માના 

ળુકનને ળુબ ગણાવ્મા શલા જોઈએ. નીદો અને ભાવુભ ફાકીને અનેક ક્ષેત્રભાાં લીળે 

ભશત્ત્લ આલાભાાં આવ્મુાં છ ેએલુાં જ ળુકનની ફાફતભાાં ણ થમુાં શળે. અરફત્ત, ખાર્રે ભર્ી 
ખડ ત એ શતી કે આણ વભાજ ુરુપ્રધાન શત ને ! એર્રે લીધલા ષ્ડીના ળુકનને ત 

ાછા અળુબ જ ભાન્મા ! ખયેખય ત લૈધવ્મ છી બ્રષ્ઢચમટ ાતી ષ્ડીને ‘ગુંગાસ્વરુપ’ 

કશીને તેન આદય કમો જ શત; છતાાં તેની ઉસ્થીતીને અળુકનીમા ગણીને તેના પ્રત્મેન 
અન્મામ ણ અકફાંધ યાખ્મ. 

સોનુાં જડે  કે  ખ ોલામ : અળ ુકન 

 વનુાં (ગલ્ડ) જડ ેતમ અળુકન અને ખલામ તમ અળુકન ! વનુાં કીભતી 
ચીજ છ.ે એ જડી જામ ત ખુફ આનન્દ થામ. આનન્દન અતીયેક ક્માયેક ભાણવને ાગર 

(ગાાંડ) કયી દે છ.ે એલી દઘુટર્ના ર્ાલા ભાર્ ેલીચાયલાન પ્રાજ્ઞ ુરુએ લીચાયની એક બ્રેક 

ફનાલી. ભાણવને વનુાં જડ ેત્માયે વનુાં ભળ્યાના રાબની વાથેવાથે એ કાયણે કાંઈક ખયાફ 
થલાન બમ ણ તેને ભે ત આનન્દ અને બમ લચ્ચે ફૅરેન્વ જલામ જામ. એ જ યીતે 

ફીર્જ તયપ વનુાં કીભતી ચીજ શલાથી એ ખલામ ત ભર્ુાં આથીક નુકવાન થામ. એલા 
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નુકવાનથી ફચલા ભાર્મે એક બ્રેક ફનાલી. વનાની ચીજ ખલામ ન જામ એ ભાર્ ેતેની ખાવ 

વાંબા યાખલાના –ભાણવને વાલધાન કયલાના શેતુથી કષુ્ણાં કે વનુાં ખલામ ત અળુકન 
ગણામ થામ ! 

કાચ  પ ટેુ  તો  ળ ુબ ળ ુકન 

કાચ (ગરાવ) કે કાચની ચીજ તુર્–ેપુર્ ેત ળુબ ળુકન ગણામ. એનુાં રૉર્જક ણ 
લીચાયલા જલુેાં છ.ે વ્મક્તી ફજાયભાાંથી ખાવ વન્દગી કયીને કાચની ચીજ ખયીદી રાલી 

શમ. એ ચીજ પ્રત્મે તેને ભભત્લ શમ એ વશજ છ.ે લી કાચ ખુફ નાજુક ચીજ છ ેએર્ર ે

ણ એની લીળે કાર્જ રેલાતી શમ છ;ે છતાાં ક્માયેક અજાણતાાં કે આકસ્ભીક યીતે કાચ 
પુર્લાની ઘર્ના ફની ળકે છ.ે તાની વન્દગીની ચીજ અને જનેી ખુફ ભાલજત કયી શમ 

એ ચીજ તુર્–ેપુર્ ેત આઘાત રાગે જ ને ! યન્તુ એની વાથે કાંઈક ળુબ અલશ્મ થળે એલ 

આળાલાદ જોડી દેલામ ત ેર આઘાત થડક શલ રાગે ! 
 

ગો– દહી ાંના ળ ુ બ ળ ુકન 

ગ ળક્તીલધટક છ ેઅને દશીં–છાળ આયગમપ્રદ છ ેએર્રે એ ખાલાભાાં ળુબ–
ળુકનન ભશીભાાં ગઠવ્મ શળે. જ ેરકને લધુ ડત ળાયીયીક શ્રભ કયલ ડત શમ તેભને 

ગ ખાલાથી ળક્તી ભે છ.ે પ્રમગ કયલ શમ ત કયી જોજો : તભે જ ેદીલવે ખુફ થાકી 

ગમા શ એ દીલવે થડક ગ ખાજો અથલા ગનુાં ાણી કયીને ી જોજો, ઈન્સ્ર્ન્ર્ 
ળક્તીન વાંચાય થળે ! આમુલેદભાાં બજન વાથે દશીં–છાળ ખાલાન આગ્રશ યખામ છ.ે 

ાચનભાાં એ વશામક છ.ે ડામેયીમા થમ શમ ત્માયે દશીં અને બાત ખાલાની વરાશ અામ 

છ.ે શયવ–ભવાના દયદીને છાળ ીલાનુાં ખાવ કશેલામ છ.ે જુના જભાનાભાાં લાશનની વગલડ 
ઓછી શતી, એર્રે ભર્ ેબાગે જમાાં જલુાં શમ ત્માાં ચારીને જલુાં ડતુાં. ચારલાભાાં એનર્જટ ભી 

યશે એ શેતુથી ણ ગ ખાઈને જલુાં ળુકનલન્તુ ફની યશેતુાં. 

નફા ભન ની  ેદાળ 

આભ દયેક યીતે ળુકનન કન્વેપ્ર્ રૉર્જકર શમ એભ રાગે છ;ે ણ કાક્રભ ે

એભાાં લશેભ–અન્ધશ્રદ્ધા એર્રી શદે ઉભેયાઈ ગમાાં કે એણે વાભાન્મ ભાનલીના ભન ય 

આધીત્મ જભાલી દીધુાં. એક લાત ફશુ સ્ષ્ટ છ ેકે આલી ભ્રભણાઓ નફા ભનના રકને 
જ બીંવભાાં રેતી શમ છ.ે તભે એ ફધી લાતને ઈગ્નૉય કયળ ત તભને જયામ તકરીપ નશીં 
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ડ ેઅને જો તભે એલાાં લશેભનાાં લગણને કડી યાખળ ત ડગરે ને ગરે દુ:ખી થળ. 

ફેઝીક લાત ભનને કેલલાની છ.ે જ ે વ્મક્તી તાના ભનને ર્જતી રે છ,ે તે વ્મક્તી વભગ્ર 
જગતને ર્જતી રે છ.ે તનાલ, અજમ્, અવન્ત, ઈાટ – આ તભાભ તત્ત્લ આખયે ત 

નફા ભનની જ ેદાળ છ ેને ! 

ળુબ ળુકન કે અળુબ ળુકન કઈ કશે ત ગણકાય જ નશીં. તભે બ્રેલ અને ગ્રેર્ 

ફની ળકળ, પ્રોમીસ...! 

 
♦ 

અનુક્રભણીકા 
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23-2015-12-11 

જે ગ આણને ભન્દીય  સુધ ી હોાંચાડતા હોમ ,  
એને અલીર કે ભ કહી ળકામ ? 

 લાત વાલ વાભાન્મ શતી અને અજાણતાાં જ એભ ફન્મુાં શતુાં. 

 એભ કયલાન ઈયાદ ણ નશત કે ઉદ્દળે ણ નશત; ણ થઈ 
ગમુાં. એભાાંથી શફા ભચી ગમ. ફધા દુ:ખી–દુ:ખી થઈ ગમા. જાણે ફશુ જ 
ભર્ુાં ાકભટ થઈ ગમુાં શમ એભ વો ફીશેલ કયલા રાગમા શતા.  

 ત લાત આર્રી જ શતી કે– 

 દાદીભા કઈ એક ધભટગ્રાંથ રઈને લાાંચલા ફેઠાાં શળે અને લાાંચતાાં–
લાાંચતાાં કાંઈક તાકીદનુાં કાભ આલી ડુ્યાં શળે, કાંઈક જરુય ઉબી થઈ શળે, 
કઈકે તેભને ફરાવ્માાં શળે કે ફીજુ ાં કાંઈક શળે; તેઓ ધભટગ્રાંથને વપા ય 
ભુકીને આઘાાંાછાાં થમાાં શળે. વપા કાંઈ ધભટગ્રાંથ ભુકલાની જગમા ત નથી જ 

અને દાદીભા એ જાણતાાં ણ શતાાં; યન્તુ આ ક્માાં ભટનન્ર્ ત્માાં ગ્રાંથ ભુકી 
યાખલાન શત ? થડીક ભીનીર્ ુયત જ ત્માાં ભુકલાન શત. છી ત્માાંથી 
રઈને એને એના મગમ સ્થાને ઉંચે, કફાર્ભાાં ભકુી દેલાન શત. લચ્ચે 
ઓચીંતી ઉબા થલાની જરુયત ડી, એર્રે દાદીભા વપા ય જ ધભટગ્રાંથ 
ભુકીને જયા આઘાાંાછાાં થમાાં શતાાં. 

 ફયાફય એ જ લખતે દાદીભાન કૉરેર્જમન ોત્ર ફશાયથી આવ્મ. 

બણી–ગણીને થાકીને આવ્મ શળે કે કદાચ બર્કી–યખડીને ણ થાકીન ે
આવ્મ શમ, આલતાાંની વાથે જ તેણે વપા ય રાંફાલી દીધુાં. ઉંઘ નશતી 
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આલી, એર્રે ળયીયન ેરાંફાલી દઈને આયાભ કયત શત; ત્માાં દાદીભા આવ્માાં. 
દાદીભાએ જોમુાં ત ોત્રના ગ ેરા ધભટગ્રાંથને અડરેા શતા – ભાત્ર અડરેા 
શતા એભ નશીં; એના ય જ ગઠલામેરા શતા. 

 ફવ, આલી જ ફન્મુાં. જાણે ભર્ી શનાયત થઈ ગઈ ! દાદીભા 
ોત્રને ભર્ા અલાજ ેરડલા રાગમાાં. ોતે્ર વૉયી કશીને દીરગીયી વ્મક્ત કયી; 
યન્તુ દાદીભાને ભન ત જાણ ે આ ભશાાતક શતુાં ! યને કાયણે તભેન 
અલાજ ઉંચ થઈ ગમ શત. પૅભીરીનાાં તભાભ વભ્મ ત્માાં શાજય થઈ ગમાાં 
શતાાં. વોના ચશેયા ય અણગભ અને ગબયાર્ શતા. ગ્રાંથ અને એ ણ ાછ 
લીત્ર ધભટગથટ ! જમાયે ગ ત અલીત્ર ગણામ ! ધભટગ્રાંથને ગ રગાડામ જ 

નશીં. ગન સ્ળટ અજાણતાાંમે ધભટગ્રાંથને ન થલ જોઈએ ! એભાાં ધભટગ્રાંથનુાં 
ઈન્વલ્ર્ કશેલામ, ધભટનુાં અભાન કશેલામ, વયસ્લતી (લીદ્યા)ની અલશેરના 
કશેલામ...   

 વો ેરા મુલાનને ઠકાયતાાં શતાાં : ‘તને કાંઈ બાન નથી ડતુાં અન ે
તાયાભાાં કળા વાંસ્કાય જ નથી. તુાં લાંઠી ગમ છ,ે ફગડી ગમ છ.ે ફે ચડી 

બણ્મ એભાાં તાને ફશુ લીદ્વાન વભજ ેછ.ે વાંસ્કૃતી અને યમ્યાઓને ત તુાં 
પારતુાં અને નકાભી અને શાસ્માસ્દ ભાને છ.ે’   

 ોત્ર ફે–ત્રણ લખત વૉયી ફલ્મ; છતાાં વોએ તેને લઢલાનુાં ચારુ જ 
યાખ્મુાં. આખયે અકાઈને તે ફલ્મ, ‘ભાય ગ ત એ ગ્રાંથને અજાણતાાં અડી 
ગમ છ;ે ણ તભે ત જાણીજોઈને ગ્રાંથ અશીં ભુક્મ શત ન ે ! ગભે એલુાં 
તાકીદનુાં કાભ આલી ડુ્યાં શમ તમ, ‘લીત્ર ગ્રાંથ’ને ર્ફેર ય કે કફાર્ભાાં 

ભુકલાભાાં કેર્ર લીરમ્ફ થલાન શત ? બુર ભાયી એકરાની નથી; તભાયી 
ણ ભર્ી બુર છ.ે તભેમ ફેદયકાયી ફતાલી છ.ે ભેં અજાણતાાં એભ કમુું છ;ે 
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તમ ભાયી બુર કફુર કરુાં  છુાં અને તભે ત તભાયી બુર સ્લીકાયલા ણ તૈમાય 
નથી ! એભાાં ભાયી કઈ બુર નથી એલુાં ભન ેરાગે છ;ે છતાાં ત્રણ લખત વૉયી 
કશી ચુક્મ છુાં. જો તભાયી વાંસ્કૃતી અને તભાયી યમ્યાઓ આલી જડ શમ 

ત શુાં  એને ધીક્કારુાં  છુાં.’ 

 ગને આણે અલીત્ર ભાન્મા છ.ે શાથ લીત્ર ગણામ. ધભટના 
ુસ્તકને શાથથી કડામ, ણ ગ ન અડાડામ. આલુાં કેભ ? ગ ળુાં ાયકા, 
ઉછીના, ઉધાયના છ ે? આણે ભન્દીયે કે દેયાવયે જલુાં શમ ત આણા ગ 
જ ત્માાં રઈ જામ છ ેને ? ભન્દીયનાાં કે તીથટનાાં ગથીમાાં ગ જ ચડ ેછ ેને ? 
ગના ુરુાથટને કાયણે જ આાંખને ઈશ્વયની ભુતી કે છફીનાાં દળટન થામ છ.ે 

એ ગ અલીત્ર કેભ ? અને જમાાં–જમાાં ગ જામ છ ે ત્માાં–ત્માાં શાથ, ભોં, 
આાંખ, કાન, લા – ફધુાં જ જામ છ.ે જો ગ અલીત્ર થઈ જતા શમ ત આ 
તભાભ અલમલ ણ અલીત્ર થતાાં જ શલાાં જોઈએ ને ! ત છી ગ પ્રત્મે 
કેભ ઓયભામુાં લતટન કયલાનુાં ? 

 ણ ધભટની અને શ્રદ્ધાની ફડી–ફડી લાત કયનાયા ભાણવ આલી 

નાનકડી વચ્ચાઈને વભર્જ નથી ળકતા. 

 ોતે્ર કાંઈ ધભટગ્રાંથને રાત નથી ભાયી, એની ઉેક્ષા નથી કયી, ત 
છી એભાાં ધભટગ્રાંથનુાં અભાન ળાનુાં ? 

 અને ોતે્ર જ ેકશી એ દાદીભાની બુર તયપ ત કઈ ધ્માન આતુાં 
જ નથી ! ધભટના નાભે યીલાયભાાં કરશ કયલાન ? કઈ વૉયી કશે તમ તને ે
ગુનેગાય ભાનલાન ? ધભટની શ્રદ્ધા એ ળુાં આણન ેખુલ્ાાં ભનનાાં થલાને ફદરે 

આલાાં વાાંકડાાં અને વડરેાાં દીભાગનાાં ફનાલી ભુક્માાં છ ે? ળુાં આણને આલી 
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વાંકુચીત લૃત્તીઓલાા ધભટની તરાળ છ ે? અને જ ેકશેલાત ધભટ ાયીલાયીક 
લતટભાન વમ્ફન્ધને કળામ કાયણ લગય અબડાલી યષ્ણ છ,ે એલ ધભટ ળુાં 
આણ આલત બલ વુધાયળે એલી આણને શ્રદ્ધા છ ે– શૈમાધાયણ છ ે? 

 આણી બુર નશીં સ્લીકાયલાની અને વાભેની વ્મક્તી વાચી શમ 
તમ તેન જ દ કાઢલાન – આ ળુાં આણને આણ ધભટ ળીખલે છ ે? 
ધભટગ્રાંથ લીત્ર લસ્તુ છ.ે એભાાં વાયી–વાયી લાત છ,ે ઉભદા ર્જલનદળટન છ,ે 
ુણ્મફધ છ;ે ત ગ કાંઈ અલીત્ર નથી. એ ધભટગ્રાંથ ખયીદલા ફજાયભાાં 
જલાનુાં શતુાં ત્માયે આણા ગ જ આણને ફજાય વુધી રઈ ગમા શતા. 
કફાર્ભાાં એ ધભટગ્રાંથને ઉંચ ભુકલાન શમ ત્માયે ગ ણ ુય વશમગ આે 

જ છ.ે ત ણ ધભટગ્રાંથનુાં લાચન કયનાયને ગ કેભ અલીત્ર રાગે છ ે? ખરુાં  
અજ્ઞાની કણ ? 

 એ ોત્ર છી ભાયી ાવે આવ્મ શત. તેણે આખી ઘર્ના કષ્ણા 
છી ભને કેર્રાક પ્રશ્ન ુછ્યા, ‘યશીતબાઈ, વાચુાં કશ; ભેં ધભટગ્રાંથનુાં 
અભાન કમુું શમ એલુાં તભને રાગે છ ે? ઘણાાં પૅભીરી કીભતી ધભટગ્રાંથ લવાલે 

છ ેખયાાં; ણ એને કઈ લાચતુાં નથી. ળ–કેવના ીવરુે ધભટગ્રાંથને ગઠલી 
યાખે છ.ે એભાાં ધભટગ્રાંથનુાં અભાન નથી ળુાં ? ઘણા રક લાય–તશેલાયે 
ધભટગ્રાંથની ુજા કયે ત્માયે એના ય અફીર–ગુરાર–ચખા લગેયે નાખે છ.ે 
ધભટગ્રાંથને આ યીતે ગાંદ કયલ એનુાં અભાન નથી ળુાં ? ક્માયેક કફાર્ભાાં 
ભુકેરા ધભટગ્રાંથ તયપ કઈ નજય વુધ્ધાાં કયતુાં નથી અને એને ઉધઈ રાગે છ,ે 
બેજ રાગે છ,ે એનુાં ુઠુ ાં અન ેએનાાં ાનાાં લી જામ – ફયડ થઈ જામ એર્રી 

શદે એની ઉેક્ષા થામ છ;ે એભાાં એનુાં અભાન નથી ળુાં ? એક લખત ત એક 
લીધભી ાડળીએ એ ગ્રાંથ લાાંચલા ભાગેર, ત્માયે ‘લીધભીના શાથભાાં આણ 
ધભટગ્રાંથ જામ ત ધભટ અબડામ’, એભ વભર્જને વોએ તેને ના ાડરેી. કઈની 
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ર્જજ્ઞાવાને આ યીતે જાકાય આીને ધભટગ્રાંથને કફાર્ભાાં કેદ કયી યાખલાભાાં 
એનુાં અભાન ન કશેલામ ળુાં ?’ 

 ભેં શર્જ એ ોત્રના એકેમ પ્રશ્નન જલાફ નથી આપ્મ, લામદ કમો 

છ.ે છી નીયાન્તે ચચાટ કયીળુાં, એભ કશીને તેને ાછ ભકલ્મ છ;ે ણ તે 
જરુય ભાય જલાફ જાણલા આલળે. ભાયે તેને ત્માયે ળ જલાફ આલ ?  

લાચકભીત્ર, ભાયે તભારુાં  ગાઈડન્વ જોઈએ છ.ે  

પ્રીઝ, ભને કશેળ કે ધભટગ્રાંથનુાં અભાન કને કશેલામ ? 

 

♦ 
અનુક્રભણીકા 
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24-2016-01-22 

બુત –પ્રેત લીળેની ભ્રા ન્તીઓ છોડીએ 

આણે ત્માાં એલી ભાન્મતા છ ેકે કઈ વ્મક્તીની ઈચ્છા અધુયી યશી 

ગઈ શમ અને તેનુાં ભૃત્મુ થામ ત તેન ર્જલ અલગતીમ ફને છ.ે તેન આત્ભા, 
પે્રતાત્ભા કે લન્તયરુે બર્કત યશે છ.ે અધુયી ઈચ્છા જ અલગતીનુાં કાયણ 
શળ ે? એ વીલામ ફીજાાં ણ કાયણ શળ ેખયાાં ? વઝ, જાંગરભાાં કઈ 
વીંશ, ભાદા શયણન ળીકાય કયે છ.ે એ ભાદા શયણે તાજા ફચ્ચાને જન્ભ 
આેર છ.ે ત એન ર્જલ એના ફચ્ચાભાાં યશી ગમ શલાની વાંબાલના 

સ્લીકાયલી જોઈએ કે નશીં ? કતરખાને કાતાાં પ્રાણીઓની કઈ ઈચ્છા 
અધુયી યશી નશીં જતી શમ ? ગુનેગાયને પાાંવીની વજા કયતાાં શેરાાં તેની 
આખયી ઈચ્છા ુછલાભાાં આલે છ,ે એ યીતે કવાઈ ત કઈ ણ પ્રાણીની કતર 
કયતાાં શેરાાં એની ઈચ્છા ુછત જ નથીને ? ત છી એલા રાખ ર્જલ 
અલગતીમા થઈને બુતપે્રત કેભ ફનતા નશીં શમ ? 

કઈને એભ કશેલાનુાં ભન થામ કે ળુ–ાંખીઓ લગેયે ર્જલને કળી 

ઈચ્છા જ નથી શતી. એભની ાવે આણા જલે ર્જલનલૈબલ નથી, બાા 
નથી, લીચાય નથી તેભ ઈચ્છા ણ ન જ શમ. ત તેને આણે ુછલુાં ડ ેકે 
બાઈ, ર્જલલાની ઈચ્છા ત દયેક ર્જલને શમ છ.ે વુખ ાભલાની ઝાંખનામ 
દયેક ર્જલને શમ છ.ે તડકાભાાંથી ઉઠીને ગધેડુાંમ છાાંમડાભાાં જઈને ફેવે છ.ે 
આશાય–ાણી ભાર્,ે વેક્વ–વાંલનન લગેયે ભાર્ ે ાયાલય વાંઘટ લેઠતાાં ળુ–

ાંખીઓને આણે ક્માાં નથી જોમાાં ? કેર્રાાંક ાંખીઓ ત ખાવ ભવભ કે 
ઋતુભાાં શજાય કીરભીર્યન પ્રલાવ કયીને દુય–દુય શોંચતાાં શમ છ.ે તાને 
ર્જલલુાં છ ેએર્રુાં જ નશીં; વુખુલટક ર્જલલુાં છ.ે આ ફધુાં ઈચ્છા લગય ૉવીફર 
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નથી. શા, એ ર્જલને વક્વેવ–તયક્કી ભાર્નેી બવ્મ ઝાંખનાઓ નશીં શમ કે 
ઘડણભાાં તાનાાં વાંતાન દ્વાયા વેલા–ચાકયી ભેલલાનાાં લગણમ એભને 
નશીં શમ. ળક્મ છ ે કે તાનાાં ોત્ર–ોત્રીઓનાાં ભઢાાં જોઈને જલાની 

ઝાંખનાઓ ણ તેભને નશીં શમ. યાંતુ ર્જલલાની અને વુખુલટક ર્જલલાની 
ઈચ્છાઓ–ઝાંખનાઓ ત એભન ેશમ જ છ.ે એર્રુાં જ નશીં, તાનાાં વાંતાનન ે
ઉછયેલાન ઉભક તથા તરવાર્ ણ એભને બયુય શમ જ છ.ે એ ફધુાં 
અધુરુાં  છુર્ી ગમુાં શમ અને કભતે ભયલાનુાં ફન્મુાં શમ ત્માયે એ ર્જલ 
અલગતીમા કેભ નશીં થતા શમ ? 

 એક ફીર્જ લાત ણ બુતપે્રતના અનુવાંધાનભાાં લીચાયલી જરુયી છ.ે 

અત્માય વુધીભાાં જ ેજ ેરકને બુતપે્રત લગમાાં છ ેએ ણ; ભાત્ર અને ભાત્ર 
ભાણવને જ લગમાાં છ ે ! એનુાં ળુાં યશસ્મ શળે ? બુતપે્રત ફનલાના 
કૉીયાઇ્વ ભાત્ર ભાણવને જ ભેરા શલા જોઈએ. કદી કઈ ગામ–બેંવન 
પે્રતાત્ભા કઈએ જોમ નથી. કદી કઈ ભાખી–ભચ્છયનુાં બુત થમાનુાં જાણ્મુાં કે 
વાાંબળ્યુાં નથી. બુત–પે્રત ળા ભાર્ ે ળુ–ાંખીઓને લગતાાં–જલતાાં નશીં 

શમ ? લીચાય ત કય કે શાથીને કઈ ચુડરે લગે ત ળુાં યીણાભ આલે ? 
તાંગીમાને કઈ પે્રતાત્ભા જલે ત એ ળુાં કયે? લીંછીને કેભ કઈ બુત કદી 
લગતુાં નશીં શમ ? 

 ભને રાગે છ ેકે બુતપે્રત લગેયે આણી ભનઘડાંત લાશીમાત કથાઓ 
જ છ.ે એ લીળેના ખ્માર અને જાતજાતના બમ આણા અવમ્પ્રજ્ઞાત ચીત્તભાાં 
વતત બયાતા યશે છ ે એર્રે કદાચ વાઈકરૉર્જન એ પ્રબાલ શઈ ળકે. 

બુત–પે્રત લીળેની કેર્કેર્રી કલ્નાઓ આણે કયી યાખી છ ે !  એ અદૃશ્મ 
શલાનુાંમ કશેલામ છ ેઅને એ આકાય ફદરી ળકે છ ેએભ ણ કશેલામ છ.ે 
આલી અવાંખ્મ ભ્રાાંતીઓને કાયણે આણને લીલીધ સ્લરુે અથલા અદૃશ્મરુે 
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એલા પે્રતાત્ભાઓ દેખાતા શમ છ.ે ઘણા રક એભ ણ કશે છ ે કે જમાાં 
બુતપે્રત શમ ત્માાં બડકા થામ, ભર્ા બાગનાાં બુત આભરીના લૃક્ષ ય જ યશે 
છ.ે આણી આલી એન્ડરેવ ભ્રાાંતીઓનાાં કુાંડાાાં ખુદ આણે જ ેદા કમાું છ ે

અને ખુદ આણે જ એની વાઈકરૉર્જક્ર ઉાધીઓથી ીડાતા યશીએ 
છીએ. એભાાં ાછા બુલાઓ અને ભન્ત્ર–તન્ત્રનાાં જુઠાણાાં ણ જોડતા યશીએ 
છીએ. એક ગેયવભજ કે અન્ધશ્રદ્ધા ેદા કયીએ, એર્ર ેએની ાછ આખી 
ભામાલી–કાલ્નીક દુનીમા ણ યચલી ડ.ે જો આલા લાશીમાત ખ્માર–

ભ્રાાંતીઓના ચક્કયભાાંથી છુર્ી ળકામ ત નો પ્રૉબ્મે. 
 
 

♦ 
અનુક્રભણીકા 
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25-2015-03-04 

...તો  એ ધભમના ખોાભાાંથી તયત ઉબા થઈ જજો 

એ કઈ એક જ ફાજુથી વત્મને જોલા–વભજલાન પ્રમત્ન કયનાય 

છ.ે એ તાની આાંખ ય અાંગત ભાન્મતાઓ અને ુલટગ્રશની ટ્ીઓ ફાાંધી 
દઈને, સ્લેચ્છાએ અન્ધા સ્લીકાયનાય છ.ે ફીજા ધભટગ્રાંથભાાં લધાયે વાયી 
અને લધાયે વાચી લાત કશેરી શળે તમ એ નશીં જ સ્લીકાયે. કઈ ુછળે કે 
એભાાં ખર્ુાં ળુાં છ ે? તાના ધભટને લપાદાય યશેલાભાાં ળ લાાંધ ?  

લાાંધ અશીં લપાદાયી વાભે છ ેજ નશીં. લપાદાયી ત સ્લમમ્ ધભટ છ.ે 

એની વાભે ળાન લાાંધ ? લાાંધ ત ેરી જડતા વાભે છ.ે ફીજો કઈ ધભટગ્રાંથ 
લાાંચલાન જ નશીં, એભાાં યજુ થમેરાાં વલામાાં વત્મ સ્લીકાયલાનાાં જ નશીં, 
તાના ધભટ વીલામના અન્મ તભાભ ધભો ઉણા–અધુયા અને ખર્ા છ ેએભ 
ભાનીને એની આબડછરે્ ાલી; આ ફધી વાંકુચીતતાઓ અને જડતાઓ 
વાભે લાાંધ છ.ે  

ધભટ આણને ખુલ્ા ભનના થલા દે એલ શલ જોઈએને ! ધભટ 

આણા ભસ્તીષ્કને ફાંધીમાય અને અલાલય ફનાલનાય થડ શમ ? અન્મ 
ધભો પ્રત્મે વદ્બાલ યાખલાભાાં આણા ધભટ પ્રત્મેની લપાદાયી ક્માાં ખતયાભાાં 
ડી જામ છ ે? તભે ફીજા ધભટ પ્રત્મે વભબાલ બરે ન યાખી ળક, વદ્બાલ 
ત યાખી જ ળક ને ! ફીજા ધભટને બરે તભે તભાયા ધભટની વભાન ન ભાન; 
છતાાં એ ધભટ પ્રત્મે–એ ધભટભાાં, શ્રદ્ધા યાખનાયાઓ પ્રત્મે વદ્બાલ જરુય યાખ. 

અને જો તભાય ધભટ તભને એર્રુાં કયલાની છુર્ ન આત શમ ત, તભ ે
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તભાયા એ તથાકથીત ધભટના ખાભાાંથી તયત જ ઉબા થઈ જાલ એ તભાયા 
શીતભાાં છ.ે 

ક્માયેક આના કયતાાં વાલ લીયીત યીસ્થીતી જોલા ભે છ.ે 

કેર્રાક તથાકથીત બક્ત કઈ એક વમ્પ્રદામ કે ઈશ્વયને ભાનલાને ફદરે 
જમાાંથી લધાયે અને જરદી રાબ ભલાની વમ્બાલના દેખામ ત્માાં કીતટન 
કયલા કતાયભાાં ખડા યશી જામ છ.ે એભની શ્રદ્ધા બાયે રવણી શમ છ.ે જમાાં 
રારચ વાકાય થતી શમ ત્માાં રવી ડલા એ તત્ય યશે છ.ે ક્માયેક ચુાંદડી 
ચઢાલળે ત ક્માયેક ચાદય ચઢાલળે, ક્માયેક શ્રીપ લધેયળે ત ક્માયેક ફરી 
ચઢાલળ.ે ક્માયેક ભાા પેયલળે ત ક્માયેક ડુાંગય ચઢળે, ક્માયેક નદીભાાં 

ડફુકી ભાયળે ત ક્માયેક બ્રષ્ઢચમટ ાળે, ક્માયેક ધુ–દીલા કયળે ત 
ક્માયેક અબીેક કયળે. કાાંઈ ણ કયલા એ શયર તૈમાય યશે છ.ે ફવ, એભ 
કયલાથી કાંઈક રાબનાાં એાંધાણ લતાટલાાં જોઈએ. ક્માયેક વાાંઈફાફા ત ક્માયેક 
વન્તી ભાતા, ક્માયેક શનભુાનર્જ ત ક્માયેક ઘાંર્ાકણટ, ક્માયેક ળાંકય ત 
ક્માયેક ફુદ્ધ ! ઘણા બક્ત ત ઈષ્ટદેલ ાવે રાઈપ ાર્ટનય ભેલલા જતા 

શમ છ ે ! કઈને નકયી જોઈએ છ ે ત કઈને તયક્કી જોઈએ છ.ે કઈકન ે
વન્તાન જોઈએ છ ેત કઈકન ેયગભુક્તી જોઈએ છ.ે જમાાંથી આ ફધુાં ભી 
ળકલાની વમ્બાલના દેખામ ત્માાં જઈને એ આર્લા ભાંડી ડ ેછ.ે 

આ ણ લાહીમાત અને વ્મથમ પ્રમોગ છે. 

કઈ ણ યભતત્ત્લ ાવે અાંગત સ્લાથટની ચીજ ભાગીએ ત એ 

એનુાં ઈન્વલ્ર્ કમુું કશેલામ. યભ તત્ત્લ જો શમ અન ેઆણે તેન ેજરે્રુાં ભશાન 
ભાનીએ છીએ તેર્રુાં ભશાન એ તત્ત્લ શળે ત આણા શજાય અયાધ ભાપ 
કયીનેમ, એ કૃા કયળે અને જો એનુાં અસ્તીત્લ જ નશીં શમ ત રાખ લખત 
ભાથાાં ર્કલા છતાાં કળુાં ભલાનુાં નથી. 
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જ ેધભટગ્રાંથ આણા તાના ય લીશ્વાવ કયલાનુાં ળીખલાડ ેએ જ 
વાચ ધભટગ્રાંથ છ.ે તભને ઈશ્વય ય શ્રદ્ધા છ ેકે નશીં ત ેએર્રુાં ઈમ્ર્ટન્ર્ નથી; 
ણ તભન ે ખુદ તભાયા ય શ્રદ્ધા શમ એ ઈમ્ર્ટન્ર્ ફાફત છ.ે ઈશ્વય 

કારાલારા કયનાયને ચાશે કે કભટલીયને ચાશે ? ઈશ્વય ફાધાઓનાાં લગણને 
કડી યાખનાયને લયદાન આે કે છી તાના ભાગટની ફાધાઓ (અડચણ) 
દુય કયલાનુાં વાભથ્મટ ધયાલનાયને લયદાન આે ? 

તાના ધભટ પ્રત્મે ભભબાલ જાલી યાખીને, ફીજાના ધભટ પ્રત્મે 

વદ્બાલ યાખી ળકામ ત નો પ્રૉબ્ેમ...! 
અનુક્રભણીકા 

 

 


