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●eBook : ‘Satyasanduk’ By Dinesh Panchal● 

(‘અબીવ્મક્તી’ બ્રખભાાં ભુઔામેરા દીનેળ ાાંચારના રેકની ઈ.ફુઔ )  

 
♦© Dinesh Panchal♦ 

 
●ઈ.ફુઔ ભુલ્મ : ની:ળુલ્ઔ ● 

 
♦જોડણી♦ ઈ.ફુઔ વાથથ જોડણીભાાં જ છ;ે એભાાં ભાત્ર એઔ જ ‘ઈ’–‘ઉ’ લામાથ છ.ે 

 
●ઈ.ફુઔ પ્રઔાળઔ● 
ભણી ભારુ, 
405, વયખભ એાર્થભેન્ર્, ઔૃી મુનીલવીર્ી વાભ,ે  
નલવાયી. સ્ર્ : એરુ એ. વી. – 396450  

વેરપન : 9537 88 00 66  

ઈ.ભેઈર : govindmaru@gmail.com 

 
♦ભાખથદળથન♦ 
ઉત્તભ ખજ્જય 
ખુરુનખય, લયાછા યડ, વુયત- 395 006  
પન : 0261-255 3591 ઈ.ભેઈર : uttamgajjar@gmail.com 

 
●ઈ.ફુઔ અક્ષયાાંઔન● 
ખલીન્દ ભારુ ‘અબીવ્મક્તી’ 
વેરપન : 9537 88 00 66  
ઈ.ભેઈર : govindmaru@gmail.com 
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અથણ 
ઔઈ યીઢ જુખાયી તાની ફધી ઔભાણી દાલ ય રખાલી દે                  

તે યીતે જનેા શીસ્વાન વભમ ણ ભેં વાહશત્મના                           
દાલ ય રખાલી દીધ છ ેએલી ભાયી  

જીવનસગંીની 

 
ચન્દન પાચંાલ  

ન.ે.. 
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ઈ.ફુઔ ‘વત્મવન્દુઔ’ને આલઔાય... 

  દસ્ત, ‘વત્મ’ને શુાં  યૅળનારીઝભન આત્ભા ખણાં છુાં અને યૅળનારીસ્ર્ન ે
વત્મના વૈનીઔ વભજુ ાં છુાં. જભે રશ્ઔયને છાલણી શમ છ ે તેભ યૅળનારીસ્ર્ન ે
ણ  છાલણી શમ છ.ે નલવાયી નખય નજીઔના લીજરય ખાભના ‘વયખભ’ 
એાર્થભેન્ર્ભાાં શ્રી. ખલીન્દ ભારુ નાભન એઔ ‘વત્મ’ન વૈનીઔ યશે છ.ે તે એભના 
‘અબીવ્મક્તી’ બ્રખ દ્વાયા વભાજભાાં વ્માેરી અન્ધશ્રદ્ધા વાભે ‘વામરન્ર્ લૉય’ 
ચરાલી યષ્ણા છ.ે ભાનલજીલનને કર્ી યમ્યા, નીયથથઔ ઔભથઔાાંડભાાંથી ભુક્તી 
અાલનાયા ઔે વભાજન બયડ રઈને વ્માેરી અન્ધશ્રદ્ધાભાાંથી છુર્ઔાય અાલનાયા 
યૅળનર રેક જ ‘અબીવ્મક્તી’ બ્રખભાાં એ પ્રવાયીત ઔયે છ ે એથી અભે 
ખલીન્દબાઈને ‘વત્મના ભળારચી’ ખણીએ છીએ. એભાાંથી પે્રયણા રઈને અભે 
વત્મની ઔેડી ય ા..ા.. ખરી ાડતા નાના વીાઈ છીએ.  

છલે્લા આઠ લયવ ઔયતાાં લધુ વભમથી એભન આ ‘અબીવ્મક્તી’ બ્રખ 
પ્રખર્ થઈ યષ્ણ છ.ે દસ્ત, જ ેવભાજભાાં શલાની જભે કીચકીચ અન્ધશ્રદ્ધા બયેરી 
છ ે તે વભાજભાાં વત્મન લાલર્ પયઔાલલ એર્રે લીધલાના ખાભભાાં ચુડી 
ચાાંદરાન લેાય ભાાંડલા જલેી અથલા આાંધાના ખાભભાાં આમનાન ઔાયફાય 
ભાાંડલા જલેી પ્રતીઔુતા ખણામ. છતાાં, ‘રખ આતે ખમે ઓય ઔાાંયલા ફનતા ખમા..!’ 
ખલીન્દબાઈની વત્મની આ નાનઔડી ભઢુરી, બ્રખ જખતભાાં આજ ેએઔ લીળા 
ભૉરભાાં યીલતીત થઈન ેલીશ્વભાાં કુફ જ પ્રચરીત થઈ ચુઔી છ.ે પ્રા. યભણ ાઠઔે 
તેભની ઔૉરભ ‘યભણભ્રભણ’ દ્વાયા વભાજભાાં યૅળનર લીચાયનુાં જ ે લાલાઝડુાં પુાંક્મુાં 
શતુાં તેભાાં શ્રી. ભારુએ પ્રાણ પુાંક્મ છ.ે  

અભને સ્ભયણ છ ેએઔ વભમે શ્રી. ખલીન્દ ભારુ તેભના લીજ્ઞાનલીમઔ તેભ 
જ અન્ધશ્રદ્ધાભાાંથી છુર્ઔાય અાલનાયા યૅળનર ચચાથત્રથી ‘ખુજયાતભીત્ર’ના 
ચચાથત્ર લીબાખભાાં ધુભ ભચાલતા શતાાં. લીયધ ણ ગણ થત. આજ ે નીલૃત્તી 
ઔાભાાં તે જ ઔાભ એ ઈન્ર્યનેર્ના ભાધ્મભથી ‘અબીવ્મક્તી’ બ્રખ દ્વાયા ઔયી 
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યષ્ણા છ.ે ફાયીઔાઈથી જોઈએ ત ‘વન મેન આમી’ દ્વાયા મજામેરુાં એ 
વભાજવુધાયણાનુાં એઔ ભર્ુાં આાંદરન છ.ે એભના લાચઔ, પ્રળાંવઔ તથા ઈ–ફે્રન્ડસ્ 
ની વાંખ્મા દીનપ્રતીદીન લધતી જામ છ.ે  

ભાયે નીકારવબાલે ઔફુરલુાં જોઈએ ઔે ભાયી ઈન્ર્યનેર્ પ્રખતીભાાં (અને 
કાવ ત ભાયા ઈન્ર્યનેર્ પ્રલેળભાાં) ખલીન્દબાઈન અને વુયતના શ્રી. ઉત્તભ ખજ્જયન 
ભર્ પા છ.ે આ ુલે એ ભાયી એઔ ઈ–ફુઔ પ્રવીદ્ધ ઔયી ચુક્મા છ.ે લીળ 
યૅળનર રેકની ફીજી નલી ઈ–ફુઔ ‘વત્મવન્દુઔ’ તે આજ ેબ્રીળ ઔયી યષ્ણા છ ે
તે ભાર્ ેશુાં  એભન (અને એભના રઔપ્રીમ ‘અબીવ્મક્તી’ બ્રખના લીળા લાચઔલખથ 
અને પ્રતીબાલઔ)ન શાદીઔ આબાય ભાનુાં છુાં. 

આણે વો એઔ જ પ્રાથથના ઔયીએ ઔે : 

‘વત્મને ભાલાના વોના ખજ ઔદી ર્ુાંઔા ન શ 
વાંવાયભાાં  વો  વત્મના વથલાયે વુકી યશ...!’ 

 
દીનેળ ાાંચાર 

વી–12, ભજુય ભશાજન વવામર્ી, ખણદેલી યડ,  
જભારય, નવસારી – 396 445 સેફોન : 94281 60508 

ઈ.મેઈ : dineshpanchal.249@gmail.com 
બ્ોગ : dineshpanchalblog.wordpress.com 

mailto:dineshpanchal.249@gmail.com
http://dineshpanchalblog.wordpress.com/
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અભાયાાં પ્રઔાળન 

નલી દૃષ્ટી, નલા લીચાય, નલુાં ચીન્તન ભાણલા ઈચ્છતા લાચઔ 
ફીયાદય ભાર્ ે ‘ભણી ભારુ પ્રઔાળને’ ઈ.ફુક્વનુાં પ્રઔાળન ઔયલાનુાં ઔામથ ઉાડી 
રીધુાં છ.ે અભારુાં  પ્રત્મેઔ પ્રઔાળન ભાત્ર વદ્ લીચાયના પ્રવાય ભાર્ ે લાચઔન ે
ની:ળુલ્ઔ ભે છ.ે અભ ે 3rd જુરાઈ, 2016 વુધીભાાં નીચે ભુજફની ફાય 

ઈ.ફુક્વનુાં પ્રઔાળન ઔમુું છ ે: 

1 1. ‘અબીવ્મક્તી’ બ્રખ ય ભુઔામેરા પ્રા. યભણ ાઠઔ (લાચસ્તી)ના 25 

રેકની ‘અબીવ્મક્તી’–ઈ.ફુઔ – 01  ( ાનાાં : 113; ભુલ્મ : ભપત) 

2 ‘અબીવ્મક્તી’ બ્રખ ય ભઔુામેરા શ્રી. દીનેળ ાાંચારના 25 રકેની 

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

3 ‘અબીવ્મક્તી’ બ્રખ ય ભુઔામેરા શ્રી. ભુયજી ખડાના 25 રેકની 

‘અબીવ્મક્તી’–ઈ.ફુઔ – 03 ( ાનાાં : 127; ભુલ્મ : ભપત) 

4 પ્રા. યભણ ાઠઔ (લાચસ્તી)ના ચીન્તનાત્ભઔ 37 રેકની (ઈ.ફુઔ) – 

‘લીલેઔ–લલ્લબ’ ( ાનાાં : 190; ભલુ્મ : ભપત) 

5 પ્રા. યભણ ાઠઔ (લાચસ્તી)ના 18 લીમ ય રકેરા ચીન્તનાત્ભઔ 

રેકભાાંથી 206 યૅળનર ભુદ્દા તાયલી ઔાઢીને ‘લીલેઔલીજમ’ ગ્રાંથ 

તૈમાય ઔમો છ.ે આ ગ્રાંથની (ઈ.ફુઔ) – ‘લીલેઔલીજમ’ ( ાનાાં : 131; 

ભુલ્મ : ભપત) 

6 ળીક્ષણલીદ્ ડૉ. ળળીઔાાંત ળાશની ઈ.ફુઔ ‘આનન્દની કજ’ ( ાનાાં : 

53; ભુલ્મ : ભપત) 
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7 ળીક્ષણલીદ્ ડૉ. ળળીઔાાંત ળાશની ઈ.ફુઔ ‘ર્ીન–એજ’ભાાં ફમફે્રન્ડથી 

વાલધાન’ ( ાનાાં : 51; ભુલ્મ : ભપત) 

8 ‘અબીવ્મક્તી’ બ્રખ ય ભુઔામેરા શ્રી. યશીત ળાશ ના 25 રકેની 

ઈ.ફુઔ‘અબીવ્મક્તી’–ઈ.ફુઔ – 04 ‘અધ્માત્ભના આર્ાાર્ા’ (ાનાાં : 

111; ભુલ્મ : ભપત) 

9 ળીક્ષણલીદ્ ડૉ. ળળીઔાાંત ળાશની ઈ.ફુઔ ‘આનન્દનુાં આઔાળ’ (ાનાાં : 

116; ભુલ્મ : ભપત) 

10 પ્રા. યભણ ાઠઔ (લાચસ્તી)ની આત્ભઔથાની (ઈ.ફુઔ) – ‘આત્ભઝયભય’ 

( ાનાાં : 257; ભુલ્મ : ભપત) 

11 આમથવભાજી અને રેકઔ શ્રી. નાથુબાઈ ડડીમાની ઈ.ફુઔ ‘દુ:ક 

નીલાયણના ભ્રાભઔ ઉામ’ (ાનાાં : 26; ભુલ્મ : ભપત) 

12 યૅળનારીસ્ર્ અને રેકઔ શ્રી. એન.લી. ચાલડાની ઈ.ફુઔ ‘ચાલાથઔ દળથન’ 

(ાનાાં : 96; ભુલ્મ : ભપત) 
 

ભણી ભારુ 
●‘ઈ.ફુઔ’ પ્રઔાળઔ● 

405, વયખભ એાર્થભેન્ર્, ઔૃી મુનીલવીર્ી વાભે, નલવાયી. 
સ્ર્ : એરુ એ. વી. – 396 450  

વેરપન : 95 37 88 00 66 

ઈ.ભેઈર : govindmaru@yahoo.co.in 

♦ 

mailto:govindmaru@yahoo.co.in
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અનકુ્રમણીકા 

‘રેકનુાં ળીથઔ’ ઔૉરભભાાં આની વાંદખીના રેક ય ક્રીઔ ઔયતાાં જ તે રેકનુાં ાનુાં 
કુરળે. એ જ પ્રભાણે દયેઔ રેકના ળીથઔની નીચે જભણી ફાજુએ રકલાભાાં આલેર ‘અનુક્રભણીઔા’ 
ળબ્દ ય ક્રીઔ ઔયતાાં જ આ અનુક્રભણીઔા કુરળે. આ વુલીધાન રાબ રેલા લીનન્તી છ.ે 

ક્રભ રેકનુાં ળીથઔ રેક ભુઔામા  
તાયીક 

ાન 
ક્રભાાંઔ 

01 ભુપરીવ દેળના  ભારદાય બખલાન 30-11-2010 009 

02 તભે આસ્તીઔ ઔે નાસ્તીઔ? 24-05-2013 015 

03 ઈશ્વયની ઈજ્જતની યક્ષા ઔયીએ 21-06-2013 017 

04 આયી પયાય છ ે 26-07-2013 022 

05 ઉત્વલની ઉજલણી – પ્રજાની જલણી 30-08-2013 027 

06 ઔભથઔાાંડ ઔયતાાં ઔમ્્મુર્યભાાં દેળનુાં લીળે ઔલ્માણ છુામુાં છ ે! 08-11-2013 032 

07 ત ક્મા પામદા, તુભ ખીતા ઢ મા ઔુયાન...? 27-12-2013 037 

08 ખુજયાતી વાશીત્મભાાં ‘દીત સાહીત્ય’ ળબ્દ ળા ભાર્ ે પ્રમજાલ 

જોઈએ  ? 

22-02-2014 041 

09 ઔેર્રીઔ અન્ધશ્રદ્ધાની ઔૉસ્ર્ ઑપ પ્રડક્ળન ફશુ ઉંચી શમ છ ે! 14-03-2014 050 

10 ફુદ્ધીન ફામસ્ઔ 09-05-2014 055 

11 ધભથને અધભથથી અરખ તાયલીએ…! 04-07-2014 060 

12 યાભચાંદ્રથી યાભખાર લભાથ વુધી 29-09-2014 066 

13 વીનેભાની ર્ીઔીર્ના અડ્ધીમા જલે ધભથ 02-01-2015 071 

14 શ્રદ્ધા અને વાંત : વભાજની ફેલડી ભુવીફત 03-04-2015 076 

15 યૅળનારીઝભન એઔ લીમ અભ્માવક્રભભાાં દાકર ઔયલ જોઈએ 04-09-2015 082 

16 ધભથ એર્રે વારુાં  જીલન જીલલાની નીમભાલરી 08-01-2016 088 

17 ળનીદેલ અને વત્મળધઔ વબા 01-04-2016 093 

18 વામન્વ એર્રે વાંળધનનુાં સ્લખથ 06-05-2016 098 

19 નાસ્તીઔતા દીી ઉઠી 17-06-2016 102 

20 ખુરુનુાં અજ્ઞાન... ધભથનુાં ભર્ુાં બમસ્થાન 21-10-2016 106 
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1-30-11-2010 

ભુપરીવ દેળના ભારદાય બખલાન 

અનુક્રમણીકા 

 ‘નમા ભાખથ’ભાાં વુનીર ચેતન રકે છ ે : ‘બાયત બર ે ખયીફ દળે 

ઔશેલામ; ણ અશીંના બખલાન ફેશદ અભીય છ.ે’ એભણે દળેનાાં ઔમાાં 

ભન્દીયની તીજોયી ઔેર્રી તયફતય છ ેતેની લીખતે ભાશીતી ણ આી છ.ે એ 

આાંઔડા લાાંચી ઈશ્વયની અસ્ક્માભત અાંખે ઔઈને ણ ઈાથ થઈ ળઔે. અશીં 

એઔ વાથે ફે તાયણ–યીઝલ્ર્ વાભે આવ્માાં છ.ે શેરુાં એ ઔે ભાણવની શ્રદ્ધા 

એલ જાદુઈ ચીયાખ છ ેજ ેલડ ેઆવાનીથી અફજો રુીમા બેખા ઔયી ળઔામ 

છ.ે અને ફીજુ ાં એ ઔે શ્રદ્ધાના ઉાજ થનભાાંથી ભાણવ ધાયે ત તાનાાં વેંઔડ 

દુ:ક દુય ઔયી ળઔે છ;ે ણ છા ઔીસ્વાભાાં તેભ થતુાં જોલા ભે છ.ે (એ ભાર્ ે

પયી પયી નલવાયીના યાભજી ભન્દીયને ધન્મલાદ આલા ગર્ ે ઔે તે 

ભન્દીયની આળયે ઔુર એઔ ઔયડની લાીઔ આલઔભાાંથી લે દશાડ ે 85 

રાકથી ણ લધુ રઔઔલ્માણ અથે લાયે છ.ે એ રુીમા લીધલા વશામ, 

ભૅડીઔર, ળીક્ષણ, બજન, ભૅડીઔરના ઔેમ્ તથા ખયીફને અનાજની વશામ 

લખેયેભાાં લયામ છ.ે)  

દસ્ત, અશીં પ્રશ્ન થામ છ ેજ ેદળેના બખલાન આર્રા અભીય છ ે

તે દેળના રઔ આર્રા ખયીફ ઔેભ? ઔદાચ એ ભાર્ ેભાણવ જ જલાફદાય 

છ.ે શ્રદ્ધાુ ભાણવે તાની ખયીફીભાાં દુફુથદ્ધીનુાં કાતય નાાંકીને તેને 

ઔાજીુલથઔ ઉછયેી છ.ે તાની શ્રદ્ધાન ભાનલજીલન વાથે ફુદ્ધીુલથઔન 
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લીનીમખ ઔયલાનુાં તે ચુઔી ખમ છ.ે એ વન્દબે એઔ ભુકથ કેડતુની ઔથા માદ 

આલે છ.ે એ કેડતુના લાડાભાાં એઔ ગર્ાદાય આાંફ શત. એ આાંફા લીળે એની 

ભાતાએ ભયતાાં ુલે ઔશેરુાં, ‘આ આાંફાભાાં ભાય જીલ છ.ે એને ઔાલાનુાં ત દુય; 

એનુાં એઔ ાાંદડુાંમ તડીળ નશીં.’ દય લે એ આાંફા ય ુષ્ઔ ઔેયી 

આલતી ણ ભાતાના આદેળ પ્રભાણે કેડતુ એઔ ણ ઔેયી તડત નશીં. ન ત 

એ કેડતુ તે ઔેયી કાત, ન ત લેચીને ઔભાણી ઔયત. અન્ત ેફધી ઔેયી 

ઔશી–વડી જતી. આણાાં ભન્દીયની આલઔની શારત ણ એ ઔેયી જલેી થઈ 

છ.ે ઔેભ ઔે આણે વો ેરા કેડતુ જલેા છીએ. 

દસ્ત, એઔ લાત વાફીત થઈ ચઔુી છ ેઔે શ્રદ્ધા એ ભાણવની પ્રચાંડ 

તાઔાત ધયાલતી રાખણી છ.ે ધાય ત શ્રદ્ધાની આલઔભાાંથી આકા દેળની 

ખયીફી દુય થઈ ળઔે. ણ ઔઈએ વાચુાં જ ઔષ્ણુાં છ ે : ‘જીલનભાાં વુક શલુાં 

ુયતુાં નથી. વુકી થતાાં ણ આલડલુાં જોઈએ.’ એઔ ભાણવને ત્માાં યાત્રે ચય 

ફધુાં રુાંર્ી ખમ. રઔએ વલાયે એને ુછ્ુાં : ‘ણ તાયી ાવે ફાંદુઔ ત 

શતીને...?’ ેરાએ જલાફ આ્મ : ‘એ ત ભેં રાંખ નીચ ેવાંતાડી દીધી શતી 

એથી ફચી ખઈ.’ ભાણવ ાવે ફાંદુઔ શલા છતાાં તેન ેચય રુાંર્ી જામ એભાાં 

ફાંદુઔન લાાંઔ કય? (એણે ધડાઔ ઔમો શત ત ચય ફીજથેી ચયેરી ભતા 

ણ ત્માાં ભુઔીન ેબાગ્મ શત !) દસ્ત, જભે ફાંદુઔ ચરાલલા ભાર્ ેતેભ ૈવા 

કચથલા ભાર્ ેશમ છ.ે શ્રદ્ધાને વાચ ેજ પ્રબુઔૃાભાાં પેયલલી શમ ત ભન્દીયભાાં 

જ ેઆથીઔ ઉાજ થન થામ છ;ે તેભાાંથી ખયીફ ભાર્ ેયર્ી, ઔડાાં અન ેભઔાનન 

પ્રફન્ધ ઔય. વયઔાયની ખયીફઔલ્માણ મજના તયપ શાથ પેરાલલાને ફદરે 

ઈશ્વયની તીજોયીનાાં નાણાાં ભાનલઔલ્માણભાાં લાય. નશીં લાયળ ત ેરા 
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કેડતુની ઔેયી જલેી એની શારત થળે. ઈશ્વયે ૈવાની ીસ્તર આી છ.ે 

દુ:કરુી ધાડાડુને એના ધડાઔા લડ ે બખાડલાના છ.ે ીસ્તર સ્લમાં 

ધડાઔ ઔયલાની નથી. તભે ખભ ે તેર્રા શ્રદ્ધાુ શળ ત ણ, તભાયાાં 

દુ:કદદો નીલાયલા બખલાન ધડાઔ ઔયલા આલલાન નથી. તેના નીભીતે્ત 

ભેરા ૈવાની ીસ્તર તભાયે ચરાલીને જીન્દખીને કુળશાર ઔયલાની છ.ે 

ઈશ્વય વીક્કાન નશીં; શ્રદ્ધાન બખુ્મ છ.ે ભાણવ ાવે અફજો ર્ન શ્રદ્ધા છ.ે 

તે દ્વાયા વીક્કાની ર્ાંઔળા ડી ળઔે છ.ે ભદ્રાવ વશીત દેળનાાં શજાય 

ભન્દીયની દાનેર્ીભાાંથી એ લાતની વાફીતી ભે છ.ે એ વીક્કા ેરી 

ઔેયીની જભે નીયથથઔ ડ્યા યશે. તેને ફદરે ભાણવ ધાયે ત તેભાાંથી તાનાાં 

ભશત્તભ દુ:ક અન ે વભસ્માનુાં નીલાયણ ઔયી ળઔે. અન ે ત ે જ ઈશ્વયન 

આળીલાથદ ખણામ. તાત્મથ એર્રુાં જ ઔે ગઉં પાઔીને તભ ે ેર્ની બુક ન 

ભીર્ાલી ળઔ; ણ એ ગઉંભાાં તભાયી ફુદ્ધી અને આલડત લડ ે યર્ી ફનાલી 

ળઔ ત આકા ઔુર્મુ્ફની બુક ભર્ી ળઔે. ભાણવ ઈશ્વયના કજાનાને ભન્દીયભાાં 

જ વાંગયી યાકળે ત ન ત એ રુીમા ઈશ્વયનુાં ઔલ્માણ ઔયી ળઔળે, ન એનાથી 

ભાણવનુાં દદય પીર્ી ળઔળે. 

ફચુબાઈ ઔશે છ ે : ‘અાંગ્રેજો ખમા છી વયદાય લલ્લબબાઈએ 

વાતવ દેળી યજલાડાનુાં લીરીનીઔયણ ઔયી એઔ અકાંડ યાષ્ટ ર ફનાવ્મુાં શતુાં. 

તે યીતે બાયતના નાભી–અનાભી તભાભ બખલાનની તભાભ સ્થાલય જ ાંખભ 

ભીરઔતને દેળની તીજોયીભાાં કારવા ઔયલી જોઈએ. અને તે અફજો 

રુીમાભાાંથી દુ:કીનાાં આાંવુ રુછી ળઔામ એલા રુભાર ફનાલલા જોઈએ. 

અાંખના અાંખ ચારી ળઔે એલાાં વાધન ફનાલલાાં જોઈએ. બુખ્માનાાં ેર્ 
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બયાઈ ળઔે એલાાં બજનારમ ફનાલલાાં જોઈએ. ભાણવની દયેઔ વભસ્મા ભર્ી 

ળઔે એલાાં આમજન ઔયલાાં જોઈએ બખલાનનાાં ભન્દીય બરે ‘દીન દુખુની; 

યાત ચોખુની’ તયક્કી ઔયતાાં યશે; ણ ભાણવના ગયભાાં ણ વુકળાન્તી અન ે

વભૃદ્ધીનાાં વાધન શલાાં જોઈએ. ભાણવ ધાયે ત ભાત્ર ભધ્મભ લખથ જ નશીં; 

ખયીફીની યેકા નીચે જીલતા વાલ યાાંઔ ભાણવ આય.વી.વી.નાાં ભઔાનભાાં યશી 

ળઔે. રાક લાતની એઔ લાત એર્રી ઔે ઈશ્વય ભાર્ ેત યર્ી, ઔડાાં અને ભઔાન 

(અથાથત્ નૈલેદ્ય, જયઔવી જાભા અને ભન્દીય)ની વ્મલસ્થા ભાણવે જ ઔયી છ.ે 

શલે આણા જ આધ્માત્ભીઔ આાંફાલાડીમાભાાં રાખેરી રુભકાફાંધ ઔેયીન 

ભાણવ વદુમખ ઔયે ત તેભાાં ઔઈ નુઔવાન નથી. ભન્દીયની દાનેર્ીભાાં 

ડતા વીક્કા એ ઈશ્વયન આળીલાથદ નથી ત ફીજુ ાં ળુાં છ?ે 

દસ્ત, શલે એઔ નજય ઈશ્વયની દાનેર્ી ય ઔયીએ. ઈશ્વયની 

અસ્ક્માભતના આાંઔડા જાણી તભે ફરી ઉઠળ – ‘અધધધ...! આ દેળન ે

ખયીફ શલાન ઔઈ અધીઔાય નથી!’ ફચુબાઈ ઔશે છ ેઔે આણે પ્રબુીતાના 

વન્તાન છીએ. બાયતીમ વાંલીધાન–ફાંધાયણ ભુજફ ીતાની તભાભ 

ભીરઔતના લાયવદાય તેનાાં વાંતાન શમ છ ે એ નાતે ત આણે આણી 

જાતને ખયીફ ઔશેલાન ઔઈ અધીઔાય નથી. (અને આણને ખયીફ યશેલાન 

ણ અધીઔાય નથી) આણે 125 ઔયડ બાયતલાવી ળા’આરભનાાં વખાાં 

છીએ... આણે ળેયીએ બીક ભાાંખલાની જરુય નથી! ઈશ્વયે ભુઔણે ‘તથાસ્તુ’ 

ઔશીને એની તીજોયી આણને અથણ ઔયી દીધી છ.ે એન ઉમખ ઔયલ ઔે 

એને ઈશ્વયનાાં ચયણભાાં જ ડી યશેલા દેલી એ નક્કી ઔયલાનુાં ઔાભ આણા 
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યાજનેતા અને ધભથનેતાની લીલેઔફુદ્ધી ય નીબથય છ.ે ઈશ્વયની સ્થાલય 

જ ાંખભ ભીરઔત આ પ્રભાણ ેછ ે: (જુ ‘ધુછાાંલ’ભાાં)  

ધુછાાંલ 

 ઔેયની યાજધાની તીરુઅનન્તુયભના શ્રી દ્મનાબસ્લાભી ભન્દીયના 

બોંમયાભાાં છ યડા કરલાભાાં આવ્મા છ.ે શજુ વાતભ યડ કરલાન 

ફાઔી છ.ે છ યડાભાાંથી આળયે એઔ રાક (1,00,000) ઔયડની વમ્ત્તી 

ભી છ.ે કજાનાભાાંથી ભેરી ભુખ્મ લસ્તુ ય નજય ઔયીએ.  

(1)  વનાનાાં આબુણથી બયેરા 70 ઔથા અને વાત ભર્ાાં કકાાં.  

(2)  દાણાના આઔાયભાાં એઔ શજાય (1,000) ઔીર વનાન ઢખર.  

(3) ઈસ્ર્ ઈન્ડીમા ઔમ્ની વભમની 10 ઔીર વનાની ઈંર્. ત્રાલણઔય 
ર્ાંઔળાભાાં 14 ઔીર વનાના વીક્કા.  

(4)  નેરીમનના વભમના ફીજા 100 વીક્કા.  

(5)  18 પુર્ રાાંફા એઔ શજાય (1,000) લધુ વનાના શાય.  
(6)  વુલણથ અને શીયાથી જડીત 10 ઔીર લજનન વનાન એઔ નેઔરેવ અન ે

ફબ્ફે  ઔીરના વનાના ચાય શાય.  

(7) ાાંચ શજાય (5,000) ઔયડ રુીમાની ઔીંભતના વનાચાાંદીનાાં લાવણ, 
ભુખર્ અને વુલણથછત્ર.  

(8)  વનાની એઔ શજાય (1,000) જ ાંજીય.  
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(9)  ાાંચ ઔયડ (5,00,00,000) શીયા અને વેંઔડ વનાભશય.  
(10) એઔ ક્લીન્ર્રથી લધુ લજનન વનાન શાય, એઔ રાક (1,00,000) 

વનાચાાંદીના વીક્કા અને અનેઔ ભીણફાંધ રઔેર્ લખેયે.  

(11) ફે ઔીર લજનલાી વના અને ચાાંદીની વેંઔડ છડી. (આ ત 
ઔેયના ભાત્ર એઔ ભન્દીયભાાંથી પ્રાપ્ત થમેરી ભીરઔત છ.ે એ વીલામ 
તીરુત્તી ફારાજી, ળીયડીના વાાંઈફાફા, શીભાચર પ્રદેળનાાં ભન્દીય 
વશીત દેળબયનાાં તભાભ ભન્દીયની ફધી દાનેર્ી એઔ જગ્માએ 

કરલાભાાં આલે ત તેભાાંથી એઔ અાંદાજ ભુજફ આળયે 
91,87,89,90,00,000 અફજ ઔયડની અસ્ક્માભત પ્રાપ્ત થલા વમ્બલ 
છ.ે) 

♦ 
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2-24-05-2013 

તભે આસ્તીઔ ઔે નાસ્તીઔ? 

અનુક્રમણીકા 

એઔ ખાભભાાં આસ્તીઔ અને નાસ્તીઔ લચ્ચે ઈશ્વયના અસ્તીત્લ લીળે 
ઉગ્ર ચચાથ થઈ યશી શતી. તેલાભાાં ત્માાંથી વાય થતુાં ઔુાંબાયનુાં એઔ ફદખાડુાં 
ઉંડી ખર્યભાાં ઉથરી ડુ્યાં. આની જાણ થતાાં આસ્તીઔ અને નાસ્તીઔ વો ત્માાં 
દડી ખમા. વોએ ધક્કા ભાયી ખાડુાં ફશાય ઔાઢુ્ાં. ઔુાંબાયનાાં ફધાાં જ ભાર્રાાં 

બાાંખી ખમાાં શતાાં. નુઔવાન જોઈ ઔુાંબાયની આાંકભાાં આવુાં આલી ખમાાં. 
આસ્તીઔ અન ે નાસ્તીઔએ થડા થડા ૈવાન પા એઔત્ર ઔયી નુઔવાન 
બયાઈ ઔયી આ્મુાં. 

         ઔુાંબાયે વોન આબાય ભાની જીજ્ઞાવાલળ ુછ્ુાં, ‘તભે વો અશીં ળા 
ભાર્ ે બેખા થમા છ?’ ફધાએ જલાફ આ્મ, ‘અભે ઈશ્વય છ ે ઔે નશીં ત ે

નક્કી ઔયલા અશીં બેખા થમા છીએ.’ ઔુાંબાયે ુછ્ુાં, ‘છી ળુાં થમુાં? ઔઈ 
નીલેડ આવ્મ?’ જલાફ ભળ્ય, ‘ના...ચચાથ શજી ચારુ છ.ે’  ઔુાંબાયે જયા 
વાંઔચ વાથે ઔષ્ણુાં, ‘તભે ફધા લીદ્વાન છ. શુાં  ત ફશુ નાન ભાણવ છુાં. ભન ે
એઔ પ્રશ્નન જલાફ આ,’ ઔશી ઔુાંબાયે આસ્તીઔને પ્રશ્ન ઔમો, ‘તભે ભાયી 
ભદદે આવ્મા, તે ળુાં લીચાયીને આવ્મા?’ આસ્તીઔએ ઔષ્ણુાં, ‘અભે એલ લીચાય 
ક્મો ઔે ભુશ્ઔેરીભાાં આલી ડરેા ભાણવને ભદદ નશીં ઔયીએ ત એઔ દીલવ 

બખલાનના દયફાયભાાં શાજય થલાનુાં છ ેત્માાં ળ જલાફ દઈળુાં?’ 

ઔુાંબાયે નાસ્તીઔને પ્રશ્ન ઔમો, ‘તભે ત બખલાનભાાં નથી ભાનતા! તભે 
ઔેભ ભાયી ભદદે આવ્મા?’ નાસ્તીઔએ ઔષ્ણુાં, ‘અભે ભાનીએ છીએ ઔે ભાણવ 
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જ્માયે ભુશ્ઔેરીભાાં આલી ડ ેછ ે ત્માયે આઔાળભાાંથી ઔઈ બખલાન ત ભદદ 
ઔયલા આલલાન નથી! ભાનલતાને નાતે ભાણવે જ ભાણવને ભદદ ઔયલી 
જોઈએ!’ ઔુાંબાયે આખ ઔષ્ણુાં, ‘તભે તભાયી ચચાથ અર્ઔાલી ભાયી ભદદે દડી 

આવ્મા, ભને આથીઔ ભદદ ણ ઔયી, શુાં  ભાનુાં છુ ાં ઔે ભાયે ભાર્ ેત તભે જ ભાયા 
બખલાન છ. આલુાં ભાનલતાનુાં ઔાભ ઔમાથ છી તભે ઈશ્વયના અસ્તીત્લને 
સ્લીઔાય ઔે નઔાય, ઔઈ જ પયઔ ડત નથી. બાઈ, આસ્તીઔ છ ેતેભણ ે
બખલાનને નજયભાાં યાકીને ભાનલતાનાાં ઔાભ ઔયલાાં અને નાસ્તીઔ છ ેતભેણે 
બખલાન નથી, તેથી આ ત આણી જ પયજ છ ેએભ વભજી ભાનલતાનાાં 
ઔાભ ઔયલાાં જોઈએ!’ ઔશી ઔુાંબાય ત યસ્તે ડ્ય.. 

ઔુાંબાયની લાત ેરા આસ્તીઔ અને નાસ્તીઔ વભજ્મા ઔે નશીં તેની 
જાણ નથી; ણ આણને એઔ લાત વભજામ છ.ે ઈશ્વય છ ેઔે નશીં તેની ચીંતા 

ઔમાથ લીના ભાણવે દુનીમાભાાં બરાઈનાાં ઔાભ ઔયતા યશેલુાં જોઈએ. બખલાન 
શળે તમ તેભને એલા જ આસ્તીઔ ખભળે જ ે ભાણવના ગોંચભાાં ડરેા 
ખાલ્લાને ધક્ક ભાયી ફશાય ઔાઢી આે અને નાસ્તીઔ ભાર્ ે ત તેને ઔઈ 
પયીમાદ જ ન યશે જો તે રઔનાાં ડફુતાાં લશાણ તાયળે, દુ:કીનાાં આાંવ ુ
રુછળે. આસ્તીઔતા ઔે નાસ્તીઔતા ઔયતાાં ભાનલતા ભશાન છ.ે ભાનલતા જ 

વાચી પ્રબુતા છ.ે દયેઔ ભાનલીને ેરા ઔુાંબાય જરે્રી વભજ ભી જામ ત..!  

♦ 
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3-21-06-2013 

ઈશ્વયની ઈજ્જતની યક્ષા ઔયીએ 

અનુક્રમણીકા 

 શભણાાં એઔ વયઔાયી ઑપીવભાાં દાકર ઔઢાલલા જલાનુાં થમુાં. એલ 

ધક્ક ે ચઢાવ્મ ઔે વાલ નાકી દલેા જલેા ઔાભભાાં ુયા ફે દીલવની યજા 

ફખાડલી ડી. ઔભથચાયીની અાંદયઅાંદયની લાતચીત યથી એર્ર ખ્માર 

આવ્મ ઔે દાકર ઔાઢી આલાનુાં ઔાભ ઔયતા ભી. ખાાંધી નાભના વજ્જન ચારુ 

ઑપીવે વત્મનાયામણની ઔથા વાાંબલા ખમા શતા. એ ખાાંધીબાઈ જરદી 

ાછા આલી જામ એલી ભેં વત્મનાયામણને પ્રાથથના ઔયી; ણ વ્મથથ! 

 અભેયીઔાથી ધાયેરા એઔ ભીત્ર ભાયી વાથે શતા. ચારુ નઔયીએ 

વત્મનાયામણની ઔથા વાાંબલાની વયઔાયભાન્મ વુલીધા નીશાી તે 

ઈાથના ભામાથ ફીને કાઔ થઈ ખમા અને શીજયાતાાં શૈમે ફલ્મા, ‘અભાયે ત્માાં 

ત ઑપીવે ાાંચ ભીનીર્ ભડા શોંચ તમ ખાય ઔાી રેલાભાાં આલે છ!ે’ 

 એઔ લાત વભજામ છ.ે ભાણવના યજીન્દા ઔાભભાાં રુઔાલર્ રાલે 

એલી બક્તી ભાણવે ભનસ્લીણે ઉબી ઔયી છ.ે ધભથ ઔદી ચારુ ઑપીવે ઔથા 

વાાંબલાનુાં ઔશેત નથી. બખલાનને ણ ભાણવની એલી બક્તી વાભે કાસ્વ 

લાાંધ શળે; ણ એનુાં વાાંબે છ ેઔણ? ફેંઔભાાં એઔ ભાણવ ડરાફ્ર્ ઔઢાલલા 

ખમ. ડરાફ્ર્ રઈ એણે ખાડી ઔડલાની શતી. ફાજુના ક્રાઔે ઔષ્ણુાં– ‘લાય 

રાખળે, ડરાફ્ર્ રકનાય બાઈ નભાઝ ઢલા ખમા છ ે!’ ેરા ફીયાદય નભાઝ 
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ઢીને આવ્મા ત્માાં વુધી ગ્રાશઔે તેની આતુયતાબયી પ્રતીક્ષા ઔયી; ણ ખાડી 

ત નીઔી ખઈ! 

 વભજો ત દીલા જલેી ચખ્કી લાત છ.ે પ્રત્મેઔ ભાણવ ભાર્ ેઔતથવ્મથી 

ચઢીમાત ધભથ ફીજો એઔે નથી. કુદાની ફન્દખી ઔે પ્રબુની ુજા એ શ્રદ્ધાન 

લીમ છ.ે તેન લાાંધ ન શઈ ળઔે; યન્ત ુ તેન વભમ રઔને અડચણરુ 

થામ એલ ન શલ જોઈએ. ચારુ નઔયીએ ઔભથચાયી વત્મનાયામણની ઔથા 

વાાંબલા જામ ઔે નભાઝ ઢલા જામ એભાાં ઈશ્વય ઔે અલ્લાશ યાજી યશેતા 

શળે ઔે ઔેભ તેની કફય નથી; ણ ગ્રાશઔ અચુઔ ભુશ્ઔેરીભાાં ભઔુાઈ જામ છ.ે 

 જયા લીચાય, એઔ ાયવી ડૉક્ર્ય યેળન અધુરુાં  ભઔુી 

અખીમાયીભાાં રફાન ઔે વુકડ ચઢાલલા જામ ત દયદીની ળી શારત થામ? 

એઔ શીન્દુ ામરર્ ચારુ લીભાને યાભની ભાા જલા ફેવે ત એલી 

બક્તીથી યાભચન્દ્રજી યાજી થામ કયા? ઔઈ જનૈફાંધુ ફવડરાઈલય શમ અને 

ભાખથભાાં જ્માાં દેયાવય નજયે ડ ે ત્માાં ફવ થબાલીને દળથને જામ ત 

ેવેંજયને યલડ ેકરુાં? લીઔવીત દેળની પ્રજા ધભથ ાછ વભમ ફખાડતી 

નથી. તે ઔાભને જ ુજા ખણ ેછ.ે વયદાય લલ્લબબાઈ ર્રે અદારતભાાં 

ઔેવ રડતા શતા ત ે વભમે તેભની ભાતાના ભૃત્મુના વભાચાય ભળ્યા; યન્ત ુ

વશેજ ણ અસ્લસ્થ થમા લીના તેભણ ેછલેર્ વુધી લઔીરાત ચારુ યાકી અને 

ઔેવ જીત્મા. દયેઔ ભાણવ વયદાય ર્રે જલેી ઔતથવ્મનીષ્ઠા દાકલે ત જીલનભાાં 

તેનાાં વાયાાં યીણાભ પ્રાપ્ત થઈ ળઔે. યન્તુ આણી ત બક્તીમ બાંખાય અન ે

ફાંદખીમ ફખવ! એલી તઔરાદી બક્તીના એઔ ફે દાકરા જોઈએ. 
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 એઔ ખાભભાાં ખણેળત્વલલેા એઔ ગર્ના ફની શતી. ખણેળભાંડના 

થડાઔ જુલાનીમા ભુતી કયીદલા ખમા. ફન્મુાં એલુાં ઔે ૈવા યત ઔયલાભાાં 

ભુતીલાાથી એઔ બુર થઈ. ૈવા યત ઔમાથ તેભાાં વ રુીમા વભજીન ે

ાાંચવની નર્ અાઈ ખઈ. થડ ે ખમા ત્માાં ખ્માર આવ્મ ઔે ભુતીલાાએ 

બુરથી ચાયવ રુીમા લધાયે આી દીધા છ.ે જલેી એ લાતની કફય થઈ ઔે 

ફધા મુલાન ખેરભાાં આલી ખમા. એઔાદનેમ એલ લીચાય ના આવ્મ ઔે ખયીફ 

ભુતીલાાને ચાયવ રુીમા યત ઔયી દઈએ. એઔ–ફે ત શયકના ભામાથ 

ચીલ્લાઈ ઉઠ્યા– ‘ખણતીફાા ભયીમા...!’ (અભાયા ફચુબાઈ શત ત 

જલાફ આ્મ શત– ‘ને ચાયવ રુીમા ચયીમા...!’) 

 ધયભઔયભલાા આ દેળભાાં બખલાનના વદાભાાંમ રઔ આલી 

રુચ્ચાઈ આદયે છ ે ત્માાં ફૉપવથના તવદાની ળી લીવાત? થડા લકત 

યની એઔ ફીના. એઔ ભસુ્રીભ ભીઔેનીઔે એઔ ભાણવનુાં સ્ઔુર્ય યીેય ઔયતી 

લેા તેભાાંથી નલી ઔઈર ઔાઢી રઈને જુની નાાંકી આી. સ્ઔુર્ય ભારીઔે ઝગડ 

ઔમો અને તાની નલી ઔઈરની ભાાંખણી ઔયી. ભીઔેનીઔે ઔષ્ણુાં: ‘અભાયા યજા 

ચારે છ.ે યજાભાાં અભે થુાંઔ ણ ખતા નથી ત ધાંધાભાાં જુઠુ ાં ળુ ઔાભ 

ફરીએ? ભેં તભાયી ઔઈર ફદરી જ નથી!’ ેરા સ્ઔુર્ય ચારઔે છલેર્ ેબાયે 

ભનદુ:ક વાથે લીદામ રીધી.   

ચાયેઔ દીલવ ફાદ ફન્મુાં એલુાં ઔે એના બાઈના સ્ઔુર્યની ઔઈર 

પેઈર થઈ ખઈ અન ેમખાનુમખ એ જ ભીઔેનીઔ ાવે તે ખમ. ેરા ભીઔેનીઔે 

ેરી ચયી રીધેરી ઔઈર નાાંકી ૈવા ઉજાલી રીધા. (ઔઈર ય ેરા ભુ 
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ભારીઔે યાંખ લડ ેનીળાની ઔયી શતી એથી તુયત કી ખમા ઔે આ એભની 

જ ઔઈર છ.ે) આ દેળભાાં ધભથને થે ઠખાઈ–ઉદ્યખન કાસ્વ લીઔાવ થમ 

છ.ે છઔર્ ઔઈ ઔભન ઈજાય નથી. ભાનલીના પ્રાંચ વમ્ુણથ 

ફીનવામ્પ્રદામીઔ યષ્ણાાં છ.ે દખાફાજી, લીશ્વાવગાત ઔે રુચ્ચાઈને શીન્દુત્લ ઔે 

ભુસ્રીભત્લ વાથે ઔઈ ક્ષાત નથી શત.  

શલે એઔ સ્ર્લ યીેય ઔયનાય શીન્દુ ભાણવન દાકર જોઈએ. 

સ્ર્લનુાં પક્ત લૉળય ફદરલાનુાં શતુાં. સ્ર્લભાાં ફીજી ઔઈ કયાફી શતી નશીં. 

‘એઔ ઢાાંઔણીભાાં થડુાં તેર રઈ આલ’ એલુાં ઔશી સ્ર્લલાાએ ત્નીને 

યવડાભાાં ભઔરી અને ત ેદયભીમાન ાંન લાલ્લ ફદરી તુર્રે લાલ્લ નાાંકી 

દીધ. છી ઔષ્ણુાં ‘ાંભાાં ઔેયવીન આલે છ.ે લાલ્લ તુર્રે છ.ે ફદરલ ડળે!’ 

ભીતે્ર જોમુાં ઔે સ્ર્લલા રુચ્ચાઈ ય ઉતમો છ,ે એથી ધભઔાવ્મ. ેરાએ ઔષ્ણુાં 

‘શુાં  નાખદેલતાન બક્ત છુાં... શુાં  ધાંધાભાાં ઔદી જુઠુ ાં ફરત નથી’ ઔશી એણ ે

શાથ ય ચીતયેર નાખ ફતાવ્મ. ભીતે્ર એને ભાયલા રીધ અને રીવભાાં 

ઔડાલલાની ધભઔી આી. ત્માયે તેણે ઔયખયી ડતાાં ભાપી ભાખી અને લાલ્લ 

ફદલ્મ શલાનુાં ઔફુલ્મુાં. 

ફચુબાઈ ઔશે છ,ે ‘ભાણવના ચાયીત્ર્મ ય ડરેા ફેઈભાનીના ડાગ 

ધભથના વાફુથી ધઈ ળઔાતા ના શમ ત એલા ધભથન ળ પામદ? યજાભાાં 

થુાંઔ ખાઈ જામ ત ા રાખે એભ ભાનત ભસુ્રીભ આકેઆકી ઔઈર ખી 

જામ તમ તેના યજા અકાંડ યશે છ.ે એઔ શીન્દુ નાખદેલતાન બક્ત શલાન 

ખલથ રે છ;ે ણ ધાંધાભાાં નાખની જભે ગ્રાશઔન ેડાંક ભાયે છ ેત્માાં તેન ધભથ બાંખ 
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થત નથી. ફધા જ શીન્દુ–ભુસ્રીભ એલા શતા નથી; ણ ગણા રઔ 

વખલડીમ ધભથ ાે છ.ે તે ધભથ ણ ાે છ ેઅને તઔ ભતાાં ફેઈભાની 

ણ આચયી રે છ.ે ધભથન ેએલા ભાણવએ ફદનાભ ઔમો છ.ે 

ધભથ અને બખલાનના ભાથા ય વોથી લધુ શથડા ધાભીઔએ ભામાથ 

છ.ે ભાણવ ેધભથ અન ેબખલાન ફન્નેને યાતાાં ાણીએ યડાવ્મા છ.ે એઔ લડીરે 

શીન્દુન દાકર આતાાં ઔષ્ણુાં– ‘એઔ ભાણવ યજ લશેર ઉઠીને ભાંદીયે જામ. 

બાલથી પ્રબુુજા ઔયે. ણ ાછા આલતી લેા એની ઔાઔીના ગય ય એઔ–ફે 

થ્થય ભાયત આલે. ઔાઔી જોડ ેએને ઔઈ ભીરઔત લીમઔ ભનદુ:ક શતુાં. એ 

જ ેશમ તે ણ ઔઈ ણ ળાણ શીન્દુ ુજા અને થ્થયના આ અધભ ઔક્ષાના 

ઔમ્ફીનેળનને આલઔાયી ળઔે કય? ઔઈ ચુસ્ત ભસુ્રીભ ત્રણ લાય નભાઝ 

ઢત શમ, યજ ઔુયાનેળયીપ લાાંચત શમ; ણ ત્માયફાદ આાંતઔલાદીના 

ળષ્ડખડાઉનનુાં ભેનેજીાંખ ઔયત શમ ત અલ્લાશ ત દુય; ળાણા ભુસ્રીભમ 

તેને ર્ઔે આે કયા? 

એર્રુાં કાવ માદ યાકલા જલુેાં છ.ે ળીક્ષણ ભેવ્મા છી ભાણવ ળુાં 

ફની ળઔે છ ેતેભાાં ળીક્ષણની ઈજ્જત યશેરી છ.ે તે યીતે ધભથનુાં ારન ઔમાથ છી 

ભાણવ ઔેલ વ્મલશાય ઔયે છ ેતેભાાં તેના બખલાનની ઈજ્જત યશેરી છ.ે ચાર 

આણે જીલનભાાં ધભથન શ્રેષ્ઠ ઉમખ ઔયીને આણા બખલાનની ઈજ્જતની 

યક્ષા ઔયીએ! 

♦ 
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4-26-07-2013 

આયી પયાય છ ે

અનુક્રમણીકા 

દુનીમાનુાં વોથી શીંવઔ પ્રાણી ઔમુાં? 

દુનીમાનુાં વોથી રુચ્ચુાં પ્રાણી ઔમુાં? 

દુનીમાનુાં વોથી વુાંદય અને ફુદ્ધીળાી પ્રાણી ઔમુાં? 

ભાન મા ના ભાન ણ આ ત્રણે પ્રશ્નન જલાફ એઔ જ છ–ે ભાણવ!  

આ ૃથ્લીરઔભાાં શેલાનીમત અને ઈન્વાનીમતના ફધા ઍલડથ 
ભાણવે અાંઔે ઔયી રીધા છ.ે ભાણવ વાડા ાાંચ પુર્ન જર્ીર ઔુર્પ્રશ્ન છ ેઅન ે
ભાણવ જ એ ઔુર્પ્રશ્નન જલાફ છ.ે (ફચુબાઈના ભત ભુજફ ભાણવ આ 
દુનીમાન ભેનેજીાંખ ડીયેક્ર્ય છ.ે ભાણવે અલનલી ળધક દ્વાયા જ ેઔુનેશથી 

દયેઔ ઔુદયતી યશસ્મની ફાાંધી ભુઠી કરલા ભાાંડી છ ેતે નીશાી ભને શીન્દી 
પીલ્ભના લીરનનુાં સ્ભયણ થામ છ.ે એ લીરન પ્રાયમ્બભાાં તેના ભારીઔનાાં ફધાાં 
ધાંધાઔીમ યશસ્મ જાણી રે છ.ે છી ચારાઔીુલથઔ ભારીઔ ાવેથી તેની વભગ્ર 
ભીરઔત ડાલી રે છ.ે ભાણવ ેણ બખલાન જોડ ેએલી દખાફાજી ઔયી શમ 
એલ લશેભ ડ ેછ.ે) 

અરફત, જીલન અને ભૃત્મુ જલેી ઔેર્રીઔ ભશત્ત્લની ભેઈન સ્લીચ 
શજી ઉયલાાએ તાના શસ્તઔ યાકી છ.ે જો ઔે એભ ઔશેલુાંમ વાંુણથ વાચુાં 
નથી. જન્ભની ચાલી ભાનલીએ ઈશ્વયના જુડાભાાંથી વેયલી રઈ, 
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ઔુર્મુ્ફનીમજનની કીંર્ીએ રર્ઔાલી દીધી છ.ે આ ૃથ્લીરઔભાાં, અવરના ઔઈ 
જુરભકય જાખીયદાય જલેી દાદાખીયી ભૃત્મુની શતી. યન્તુ ‘ેવભેઔય’ની 
ળધ છી શલે ભાણવે ભૃત્મુના ખઢભાાંમ ખાફડુાં ાડી દીધુાં છ.ે એર્રેથી જ એ 

અર્ક્મ શત ત ધુ નાકી; ણ એણે આ દુનીમાના ળીલ્ી એલા બખલાનને 
જ ભાંદીયની જરેભાાં એલ ુયી દીધ છ ે ઔે ફીચાય ેયૉર ય ણ છુર્ી 
ળઔત નથી! અન ેએથી જ ભૃત્મુ ફાદ બખલાન તાના ખુનાન ળ પેંવર 
ઔયળે તે લાતની ભાણવને ચીંતા વતાલે છ.ે ણ ભાણવ જનેુાં નાભ! ભૃત્મુ ફાદ 
બખલાનને રાાંચ આી ઔેલી યીતે પડી ઔાઢલ તે ઉામ ણ એણે લીચાયી 
યાખ્મ છ.ે આ યષ્ણ એ ઉામ– 

‘રે ચર છુા ઔે ઔપન ભેં ફતર 
ઔબ્ર ે ફૈઠ ઔે ીમા ઔયેંખે... 

ઓય જફ કુદા ઔયેખા ખુનાશોં ઔા પેંવરા... 
ત દ દ જાભ ઉવે બી દીમા ઔયેંખે...!’ 

ક્માયેઔ ભાણવ એલ દુષ્ટ ફની યશે છ ે ઔે એન ે ભાથે શથડ 

ઝીંઔલાનુાં ભન થામ છ.ે ક્માયેઔ એ એર્રાાં વાયાાં ઔાભ ઔયે છ ેઔે ખદ્ ખદ્ ફની 
લીચાયી યશીએ છીએ– બખલાન તે લી આનાથી જુદ ઔેલઔ શત શળે !  
ર્ુાંઔભાાં, ભાણવ જ ભધય ર્યેેવા અને ભાણવ જ ભેભણ બ્રધવથ...! 
વભુદ્રભાંથનભાાંથી નીઔેરુાં ઝયે એર્રે ભાણવ...! અને ળાંઔયની જર્ાભાાંથી 
પ્રખર્તી પ્રેભની ખાંખત્રી એર્રે ણ ભાણવ...! ભાણવ નાભનુાં ઔડીમુાં, ુરુાથથનુાં 
તેર અને ફુદ્ધીની જ્મત... આ ત્રણેના ત્રીલેણી વાંખભથી દુનીમાન ચઔ 

પ્રખતીના પ્રઔાળથી ઝશી ઉઠ્ય છ.ે બખલાનને કર્ુાં ન રાખે તે ભાર્ ે
ભાણવ ઔશેત પયે છ ે – ‘ઈશ્વયની ઈચ્છા લીના એઔ ાાંદડુાંમ શારતુાં નથી.’ 
ણ ફીજી યીતે એણે જ્ઞાન–લીજ્ઞાનના અને ર્ઔૅનૉરૉજીના લીઔાવ લડ ે
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દુનીમાભાાં એલુાં ચક્રલતી વામ્રાજ્મ સ્થા્મુાં છ ેઔે એની ઈચ્છા લીના એઔ ાાંદડુાંમ 
ઉખી ળઔતુાં નથી. 

ધુભાાં ખફડી ડરુેાં ફાઔ ધુ કાંકેયીને ફેઠુ ાં થઈ જામ, એભ 

લીક્રભવજ થઔ બુઔાંભાાંથીમ ભાણવ ઝડથી ફેઠ થઈ ખમ છ.ે અબુતુલથ 
જવાંઔર્ શમ, ઔાયભ દુષ્ઔા શમ ઔે બમાંઔય યખચા શમ... ભાણવન ે
શલે ભચ્છયની જભે ભવી નાકલાનુાં વશેરુાં યષ્ણુાં નથી. બરુાં થજો ભાણવનુાં ઔે 
એણે ઔુદયત રુી ઉંર્ના ઢઔેા ય ફુદ્ધીુલથઔના ઔાાંઠા ઔમાથ છ.ે ુનયક્તીન 
બમ લશયીનેમ ઔશુાં ઔે ભાણવને વ લથનુાં આમુષ્મ આીને ઔુદયતે 42 લે જ 
એને આાંકે આાંધ ફનાલી દીધ. ભાણવે ચશ્ભાાં ના ળધ્માાં શત ત અડધી 

દુનીમા શાથભાાં રાઔડી રઈ વુયદાવ ફની ગુભતી શત. ફે લથની ફેફીની 
આાંકભાાં ભતીમ શમ એલુાં નજયે જોઈએ ત્માયે લીચાય આલે છ ે– આ તે 
ઈશ્વય છ ે ઔે આતાંઔલાદી? (ભાણવની આાંકન ભતીમ ઔાઢી આત ડૉક્ર્ય 
એર્રે ભાયે ભન બખલાને યચેરી અાંધાાની જરેભાાંથી ભાણવને જાભીન ય 
છડાલત પયીસ્ત!) 

બખલાને ભાણવન ે ફશેય ફનાવ્મ ત ભાણવ ે ઈમયપન ફનાવ્મુાં. 
બખલાને ભાણવન ે રાંખડ ફનાવ્મ ત ભાણવ ે ઔૃત્રીભ ખ ફનાવ્મ. દેશની 
નાની ભર્ી ફીભાયીથી ભાાંડી હૃદમ અને ભખજ જલેાાં નાજુઔ અલમલનાાં 
યેળન ઔયલાની તે્રલડ શાાંવર ઔયીને ભાણવ ે ભાણવની રાજ યાકી છ.ે 
બખલાન ડાે ડાે ચાલ્મ ત ભાણવ ાાંદડ ે ાાંદડ ે ચાલ્મ! ઔલ્ના ઔયી 
જુ, ેર્ભાાં ઍેન્ડીક્વન દુ:કાલ ઉડ્ય શમ તે ર્ાણે યાભનાભનાાં ભાંજીયાાં 

લખાડલાથી દુ:કાલ દુય થઈ ળઔે કય? ભાણવે ળષ્ડક્રીમાની ળધ ઔયલાને 
ફદરે જીલનબય પ્રબુબજન જ ઔમાથ ઔમુું શત ત લધેયાતા ફઔયા જલેી ચીવ 
ાડતા ભાણવને ળી યીતે દદથભુક્ત ઔયી ળઔામ શત? ઔુદયત આડી પાર્ ેઅન ે
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ષ્ડીના ખબથભાાં ફાઔ આડુાં થઈ જામ અથલા ઔઈ ઔાયણવય ફાઔ નભથર 
યીતે ન અલતયી ળઔે ત્માયે ળુાં ઔયી ળઔામ? વીઝેયીમન યેળનની ળધ 
નશતી થઈ ત ેજભાનાભાાં એલી ષ્ડીએ ત એડી યખડી યખડીન ેભયલુાં જ 

ડતુાં શળેન?ે    

અભાયા ફચુબાઈ અન ે બખલાન લચ્ચે ઔોંગ્રેવ અન ે બાજ જલુેાં 
ચારે છ.ે તે બખલાન લીળે ફશુધા શલાળભાાં ત ક્માયેઔ ખાંબીયણે લાત 
ઔયતા યશે છ.ે તે ઔશે છ ે : ‘રાક લાય ઔફુર ઔે ભાણવન ે એ ફધી 
ળધક ઔયલાની ફુદ્ધી બખલાને આી છ;ે ણ ઔઈ ભને એ વભજાલ ઔે 
બખલાનની એ ઔેલી લીચીત્ર નીતી; ઔે શેરાાં તે ષ્ડીના ેર્ભાાં ફાઔને આડુાં 

ઔયી દે છ ે અને છી ભાણવન ે વીઝેયીમન ઔયલાની ફુદ્ધી આે છ!ે એ 
ભશાળમનુાં ર્ીક ત જુ પ્રથભ ભાણવને દાઢન દુ:કાલ આે છ ે છી 
ળાનભાાં વભજાલે છ ે– ‘શલે રલીંખનુાં તેર ગવ અને પર્ઔડીના ઔખા ઔય!’ 
એભ વભજો ઔે ચયને ચયી ઔયલા ઉશ્ઔેયે છ ે અને ળાશુઔાયને એ જાખતા 
યશેલાની વરાશ આે છ!ે વાચુાં ઔશુાં , ભન ેચશ્ભાાંની ળધથી એર્ર આનન્દ 

થત નથી, જરે્રુાં દુ:ક 45 લે ભાણવની આાંક નફી થઈ જામ તે લાતથી 
થામ છ!ે’ 

શભણાાં ડૉક્ર્ય ભીત્રે એઔ લીચીત્ર ઔીસ્વ ઔશી વાંબાવ્મ. એભની 
ાવે રખબખ વ્માંઢ પ્રઔાયન એઔ દયદી આવ્મ. એ બમાંઔય જાતીમ 
આલેખથી ીડાત શત. જ ેળક્મ નશતુાં તેની તીવ્ર તરફ જાખી શતી. એભ 
વભજો ઔે જનેુાં ખબાથળમ ઔાઢી નાાંકલાભાાં આવ્મુાં શમ એલી ષ્ડીને ભાતૃત્લ 

ધાયણ ઔયલાની ઈચ્છા જન્ભે તેલ ગાર્ થમ શત. ખ લીનાના ુરુને 
બખલાને લથત ચઢલા ઉશ્ઔેમો શત. પાાંર્ાફાજ ઔુદયતનુાં આ ઔેલુાં ઔરુણ 
ર્ીક? ફચુબાઈ ઔશે છ:ે ‘બખલાન ભાણવને ક્માયેઔ એલી શાસ્માસ્દ 
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સ્થીતીભાાં ભુઔી દ ે છ ે ભાન ઔઈ વ્મક્તીને જુરાફની દળફાય ખી 
કલડાલી દીધા છી તેના જાજરુભાાં ાણીન ુયલઠ ફન્ધ ઔયી દેલાભાાં આલે!’ 

જયા લીચાય, બખલાનની એ ઔેલી ભેન્મુપેક્ચયીંખ ડીપેક્ર્ ઔે એણે ભાણવન ે

ુયાાં વ લથનુાં આમુષ્મ આ્મુાં શમ અને ફેતારીળ લે જ આાંકે ફેતારા 
આલી જામ! એય્રેનની ર્ાાંઔીભાાં એઔ જ રીર્ય ેર્રર વભાઈ ળઔે એલી ર્ુાંઔી 
ફુદ્ધીની વ્મલસ્થા ઔયનાય એન્જીનીમયને આણે ઔશીએ ત ળુાં ઔશીએ? 
ભાણવ ઔઈ લાશન ફનાલે છ ે ત્માયે તેના લાયમ્લાયના યીક્ષણ ફાદ તેન ે
અદ્યતન અને વમ્ુણથ ક્ષતીયશીત ફનાલીને યડ ય દડતુાં ઔયે છ.ે ણ 
ઉયલાા એન્જીનીમયે ભાણવની ડીઝાઈન એલી નફી ગડી છ ેઔે ચાવ–

વાાંઠ લે જ તે ેર્રર લીનાના સ્ઔુર્યની જભે ડચઔાાં કાલા રાખે છ.ે બખલાન 
જલે બખલાન થઈ આલી નફી ક્લૉરીર્ીન ભાર ૃથ્લીરઔભાાં વ્રામ ઔયે 
એભાાં બરે એના ધાંધાને કર્ ના જતી શમ; ણ જે એન બખ ફને છ ે
તેનુાં જીલન ત વ ર્ઔા ફયફાદ થામ છ.ે નફી આાંકલાા, નફા 
હૃદમલાા ઔે નફા ભખજલાા ઔેર્રામ ઔભનવીફ ભાણવ ઔુદયત વાભ ે

ગ્રાશઔ વુયક્ષાભાાં જઈ ળઔતાાં નથી. ભૃત્મુરઔની અદારતભાાં ઈશ્વય અયાધી 
ઠયે તમ પ્રશ્ન એ છ ે ઔે એને ઔમે વયનાભે વભન્વ ભઔરલ? ળી યીતે એની 
ધયઔડ ઔયલી? આયી વદીથી પયાય છ!ે!!    

♦ 
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05-30-08-2013 

ઉત્વલની ઉજલણી  – પ્રજાની જલણી 

અનુક્રમણીકા 

ચભાવાન બવ્મ આઔાળી ળૉ ુણથતાને આયે છ.ે જ એ જીલન છ ે

એલુાં પ્રથભ લાય ક્માયે વામ્બેરુાં તે માદ નથી; ણ ુય લેા જને ભૃત્મુન 

માથમ ફની જતાાં જોમુાં છ.ે જ લીના ધયતી ધાન ઔલતી નથી અને ધાન 

લીના બુકનુાં ઔઈ વભાધાન નથી. બુક એલી સ્થીતી છ ે જ્માાં વીંશ અન ે

ળીમા વયકા રાચાય ફની યશે છ.ે લીચાયઔ ઔશે છ ેબુખ્માન બખલાન 

યર્રી શમ છ.ે બુક ભાણવન વોથી જુન યાજમ છ.ે માદ યાકી રેલા 

જલેી ફાફત એ છ ેઔે બખલાનને એલા નૈલેદ્ય ભાંજુય નથી શતાાં, જ ેખયીફની 

બુક ઠરેીને તેના ભોં વુધી શોંચ્માાં શમ. 

આ દેળભાાં શ્રદ્ધાની આડભાાં અનઔે અનીષ્ટ નબી જામ છ.ે ધભથના 

નાભે અધભથ જાશેય ભાખો ય યાવડા રે છ.ે દેળના યાજઔાયણીને શુાં 

નવીફદાય ખણાં છુાં. અશીંના રઔનુાં સ્થામી લરણ છ ે– ‘ભાયે ઔેર્રા ર્ઔા?’ 

એલી પ્રજાઔીમ ની:સ્ૃશતાને ઔાયણ ેનેતા ભાર્ ેઅશીં અભ્માયણ્મ યચામુાં છ.ે 

રઔ ધયભ–ઔયભ, ર્ીરાાં–ર્ઔાાં ને ર્ીલી–વીયીમરભાાંથી ઉંચા આલતા નથી, 

તેથી નેતાનાાં નગ્ન–નતથન ફેયર્ઔર્ઔ ચારુ યષ્ણાાં છ.ે (‘ારાથભેન્ર્ નગ્ન–

નતથઔની ડાન્વક્રફ છ’ે – એલુાં ફઔુર ત્રીાઠી ઔશેતા.) 
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પ્રત્મેઔ ખણેળત્વલલેા અભાયા ફચુબાઈ ફા ઔાઢ ે છ,ે 

‘આણા ધાભીઔ ઉત્વલ આર્રા તણાલમુક્ત ળા ભાર્ ે શમ છ?ે            

શ્રી. ાાંડયુાંખજી પે્રયીત સ્લાધ્મામ પ્રલૃત્તીભાાં રાક ભાણવ બેખા થામ છ,ે ત્માયે 

અનુમામી એલુાં સ્લમાંળીસ્ત ાે છ ેઔે રીવની જરુય નથી ડતી. આણાં 

એઔ ણ ખણેળલીવજ થન રીવના શેયા લીના ાય ડ ેછ ેકરુાં? ધભથભાાં 

શ્રદ્ધાની વીતાય લાખલી જોઈએ, રીવની વામયન નશીં. લીવજ થનના દીને ત 

વલાયથી જ ળશેયભાાં એઔ અદૃશ્મ આતાંઔ છલામેર યશે છ.ે એ દીલવે ભને 

વલાયથી જ યાજળે યેડ્ડીની ાંક્તીનુાં સ્ભયણ થલા ભાાંડ ેછ ે : ‘વાયે ળશય ભેં 

દશેળત વી ક્મુાં શૈ... મઔીનન આજ ઔઈ ત્મોશાય શખા!’ 

દુબાથગ્મ એ છ ે ઔે અશીં શ્રદ્ધાુ ઔયતાાં અન્ધશ્રદ્ધાુ 

ફશુભતીભાાં છ.ે તે બખલાનને વુક દેનાયી જડીફુટ્ટી વભજ ે છ.ે 

ધભથખુરુને ાભાાંથી ઉખાયી રેતા લઔીર વભજ ે છ ે અન ે ભન્દીયન ે

બખલાન કયીદલાનુાં ળૉીંખ વેન્ર્ય વભજ ેછ.ે તે જ્માાંથી જલેા ભે તેલા 

બખલાન શરવેરના બાલભાાં કયીદે છ.ે ચભત્ઔાયનુાં તેભન ે બાયે આઔથણ. 

ઔઈ ભર્ ચભત્ઔાય ઔયી ફતાલે ત તે વત્મળધઔ વબાના વભ્મને ણ 

બખલાન ભાની રેતાાં અચઔામ નશીં. તભેની શ્રદ્ધાના ળૅયભાઔેર્ભાાં બખલાનના 

બાલ શજી ખખડ્યા નથી. 

એઔ યીચીત વ્મક્તી એના ીતાની જયામ ઔાજી રેતી ન શતી. 

ીતા ફીભાય ડ્યા ત્માયે તેભને શૉસ્ીર્રભાાં દાકર ઔયલાભાાં તેભણે જીલરેણ 

લીરમ્ફ ઔયેર. છી ીતાના ભમાથ ફાદ ઔાળી, ભથુયા, દ્વાયઔા, શયીદ્વાય લખેયે 
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સ્થએ વશઔુર્મુ્ફ જઈને ીતાનુાં શ્રાદ્ધ ઔયાવ્મુાં. ાાંત્રીવ શજાયથીમ લધુ કચો 

થમ.  જોમુાં? ‘પે્રભની ડતય ઔીભત ાલરી... અને અન્ધશ્રદ્ધાની ઔસ્ર્ પ 

પ્રડક્ળન ુયા ાાંત્રીવ શજાય!’ (એઔ ઔથાઔાયે ઔષ્ણુાં છ ે: ‘ફીભાય ફાન શાથ 

ઔડી વાંડાવ વુધી રઈ જા ત શ્રીનાથજી વુધી જલાની જરુય યશેતી 

નથી.’) 

ભુ લાત ય આલીએ. દેળન પ્રત્મેઔ ફોદ્ધીઔ એલુાં અનુબલે છ ે ઔે 

આણા ઉત્વલ એર્રે ફીજુ ાં ઔાાંઈ નશીં : ‘ભુઠી આનન્દ; ણ ભણ ફખાડ 

અને ક્લીન્ર્ર ભઔાણ...!’ આણે ફશુ બુાંડી યીતે તશેલાય ઉજલીએ છીએ. 

રઔ દીલાીભાાં પર્ાઔડાથી દાઝે, ઉત્તયાણભાાં ધાફા યથી રવે, શીભાાં 

એઔ આકેઆકા જ ાંખર જરે્રાાં રાઔડાાં પુાંઔી ભાયે, ધુેર્ીભાાં યાંખ બેખી 

રશીની ધાય ઉડ ેઅને નલયાત્રીભાાં ત ભાતાને નાભે ભધયાત વુધી ભાઈઔન 

ભાતભ લેઠલ ડ.ે રીવને ઔઈ ખાાંઠ ે નશીં. રઔ શજમાત્રાભાાં ભયે અન ે

અભયનાથમાત્રાભાાં ણ ભયે. ઔુમ્બભેાભાાં ભયે અન ે યથમાત્રાભાાં ઔચડાઈ 

ભયે...! અજ્ઞાનન અતીયેઔ ત ત્માયે થામ જ્માયે એ યીતે ભયેરાને લી રઔ 

એભ ઔશીન ેફીયદાલે – ‘ઔેર્ર બાગ્મળાી...! બખલાનના દયફાયભાાં ભમો 

એર્રે વીધ સ્લખથભાાં જળે...!’ શ્રદ્ધાુને ઔણ વભજાલે ઔે સ્લખથની લાત ત 

દુય યશી; એલી ગાતઔી યીતે ધભથ ાલ એ સ્લમાં એઔ નઔથ ફની જામ છ.ે 

એલી બક્તીથી દુનીમાન ઔઈ બખલાન યાજી થત નથી...! 

આણા રખબખ પ્રત્મેઔ ઉત્વલભાાં ખાાંડણ પ્રલેશ્મુાં છ.ે દીલાીભાાં 

ઔે રગ્નભાાં જ નશીં; શલે ત તશેલાયભાાં ણ ફેપાભ પર્ાઔડા પડલાભાાં આલે 
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છ.ે થીમાત્રા નીઔે એભાાંમ પર્ાઔડા. ચુાંર્ણીભાાં જીત થામ ઔે ક્રીઔેર્ભાાં જીત્મા 

ત ઔશે પડ પર્ાઔડા...! એલુાં રાખે છ ેજાણે પ્રજા જાશેયભાખો ય પર્ાઔડા 

પડી તાના ‘લીસ્પર્ સ્લાતાંત્ર્મ’ની ઉજલણી ઔયે છ.ે  ત્રણેઔ લથ ય દીલાી 

ર્ાણે એઔ વજ્જને યસ્તા ય વખાલેરા એર્ભફૉમ્ફને ઔાયણે ભાયી ત્નીના 

ખની એઔ આાંખી પાર્ી ખઈ શતી. પર્ાઔડાથી આનન્દ ભે તેની ના નશીં; 

ણ જીલનના ઔઈ ણ આનન્દનુાં ભુલ્મ જીલનથી અધીઔ ના શમ ળઔે એ 

લાત બુરલી ના જોઈએ. વત્મ એ છ ેઔે જે ઝલેયી નથી શતા એભને શીયાનુાં 

નઔરીણાં કર્ઔતુાં નથી અન ે જભેની કયીભાાં વભજદાયીન ળુન્માલઔાળ 

શમ છ ે તેભને તશેલાયભાાં થતી વાભાજીઔ જલણીન ખ્માર આલત નથી. 

વુયતભાાં ખણેળત્વલ ર્ાણે ચાયે ઔય ફેપાભ નખાયાાં લખાડલાભાાં આલે છ.ે તેન ે

એઔ ણ એાંખરથી લાજફી ખણાલી ન ળઔામ. 

નલવાયીભાાં નખાયાાં નશીં ને ભાઈઔન ભાથાબાયે ત્રાવ છ.ે છતાાં 

નલવાયી પ્રત્મે ભને ભાન છ.ે ‘નાખાની લવતીભાાં રાંખર્ીલા ઈજ્જતદાય’ 

ખણામ તે યીતે શુાં  નલવાયીને વુયત ઔયતાાં ઔાંઈઔ અાંળે ઈજજતદાય ખણાં છુાં. 

વુયત એર્રે વભસ્માથી છરઔાતુાં ળશેય...! ને લવતીલીસ્પર્થી ફન્મુાં એ 

અવીમાભાાંથી અજખય...! 

વભાજભાાં ચાયે ઔય ધભથના નાભ ેઅધભથનાાં નખાયાાં લાખતાાં શમ ત્માાં 

ફે–ાાંચ ફોદ્ધીઔની ફાાંખ ઔણ વાાંબે? ચભેય અજ્ઞાનન ગય અન્ધઔાય 

પ્રલતે છ.ે ફુદ્ધીનાાં ત અશીં થડાાંઔ જ ર્ભર્ભીમાાં જરે છ.ે એભ ઔશ ઔે 

અન્ધઔાયનુાં કે્ષત્રપ આઔાળ જલેડુાં લીળા છ ેઅને દીલડાનુાં ઔદ ભુઠી જલેડુાં! 
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દેળભાાં ભાત્ર એઔ વભસ્મા નથી; વભસ્માન આક ભધુડ છ.ે એભાાં રઔ 

ાછા ઔભલાદ, ધભથલાદ, પ્રાન્તલાદ ઔે બાાલાદન ઔાાંઔયીચા ઔયે છ.ે જાશેય 

ળાન્તી છીન્નબીન્ન થઈ જામ છ.ે વલાયે અકફાય ય નજય પેયલી રીધા 

છી એઔ નીવાવા વશીત ભકુભાાંથી ળબ્દ વયી ડ ે છ ે : ‘વશસ્ર 

વભસ્માની ફાણળૈમા ય રશીરુશાણ ભાય દેળ!’ યાજઔાયણી અને 

દેળલાવી બેખા ભી આ દેળની શજીમ ન જાણે ઔેલી લરે ઔયળે...! 

♦ 
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06-08-11-2013 

ઔભથઔાાંડ ઔયતાાં ઔમ્્મુર્યભાાં દળેનુાં લીળે ઔલ્માણ છુામુાં છ!ે 

અનુક્રમણીકા 

અભાયી ભીત્રભાંડીભાાં ફચુબાઈ અને બખલાનદાવઔાઔા લચ્ચ ેવા 
નીમા જલેા વમ્ફન્ધ યષ્ણા છ.ે એઔ દીલવ ફેઉ ફીમા ફાથે લગ્મા. 
ચચાથન લીમ શત – ‘દુનીમાને ઔણ લધુ ઉમખી – આસ્તીઔ ઔે 
નાસ્તીઔ?’ ફચુબાઈએ બખલાનદાવઔાઔા તયપ તીયછી નજયે જોઈ રેતાાં ઔષ્ણુાં 

: ‘બખલાનને તેના બક્ત, કુાંર્ ેફાાંધેરી ખામની જભે બક્તીનુાં નીયણ ીયસ્મા 
ઔયે છ.ે બખલાન છ ેઔે નશીં, ત ેક્માાં છ,ે ઔેલ છ ેતે લીળે તેભને ઔળુાં જ્ઞાન શતુાં 
નથી.’ 

બખલાનદાવઔાઔાએ શઠ બીંવી ઔષ્ણુાં : ‘દીનેળબાઈ, આ ફચીમાને 
ુછ ઔે એ શ્વાવભાાં શલા રે છ ેએ શલા ઔણે ફનાલી? ાણી ઔણે ફનાવ્મુાં? 

આ ગયતી, વુયજ, ચદ્ર, તાયા, નદી, શાડ, શલા, અગ્ની ઔણ ે ભુળાંઔયે 
ફનાવ્માાં? (ભુળાંઔય ફચુબાઈના ીતાજીનુાં નાભ!) લૃક્ષભાાંથી પ્રાણલામુ ભે 
અને તે લડ ેઆણે જીલીએ એ ઔયાભત ઔણે ઔયી? અયે! દનુીમાન લીઔાવ 
ઔયી ળઔામ તે ભાર્નેી ફુદ્ધી એને ઔણે આી? ણ જલા દ લાત... આ 
રઔની તઔરીપ એ છ ેઔે વાફીતી ના ભે ત એ રઔ વખા ફાને મ ફા 
ભાનલા તૈમાય થતા નથી. બખલાનની ઔૃાથી જીલત ભાણવ બખલાન નથી 

એલુાં ઔશે છ ેત્માયે એલુાં રાખે છ–ે ભાન ભાછરી ાણીભાાંથી ડઔુાં ઉંચુ ઔયીન ે
ઔશેતી શમ– ‘ાણી જલેી ઔઈ લસ્તુ જ નથી!’ 



સત્યસન્દુક           http://govindmaru.wordpress.com          33 

 

એભન લીલાદ અત્રે અપ્રસ્તુત છ;ે યન્તુ વત્મ એ ફે લચ્ચ ેક્માાંઔ 
ડરુેાં છ.ે એભની તઔયાયભાાં ભન ેએઔ વત્મ વાાંડુ્યાં અને ત ેએ ઔે આ દુનીમા 
આસ્તીઔની શ્રદ્ધાથી નથી ચારતી. નાસ્તીઔના નીયીશ્વયલાદ લડમે નથી 

ચારતી. ચારે છ ેઔાભ ઔયનાયા ઔભથમખી લડ.ે યસ્તા લચ્ચે થ્થય ડ્ય છ ે
એલી પયીમાદ ઔયનાયા ઔયતાાં એ થ્થયને ઉંચઔીને પેંઔી દે એલા ભાણવની 
આજ ેદુનીમાને લીળે જરુય છ.ે ાણી ય ીએચ.ડી. ઔયનાયા ઔયતાાં, ઔુલ 
કદીને ાણી ઔાઢનાય લધુ ઉમખી નીલડ ે છ.ે જીલલા ભાર્ ે કયાઔ ફશુ 
જરુયી છ ેએલુાં બાણ ઔયનાયા ઔયતાાં કેતી ઔયીને અનાજ ઔલનાયાની 
કાવ જરુય છ.ે ઍય્રેનભાાં શ્રીભાંત ભાર્ ે ઔથા ઔયનાયા શ્રી. ભયાયીફાુ 

ઔયતાાં યડ ય રાયી ચરાલત એઔ ભજુય દેળના લીઔાવભાાં લધુ નક્કય 
મખદાન આે છ.ે ઔભથઔાાંડ ઔયતાાં ઔમ્્મુર્યભાાં આ દેળનુાં લીળે ઔલ્માણ 
છુામુાં છ.ે 

ેર્ની આખ ભાણવની પ્રાથભીઔ વભસ્મા છ.ે યન્તુ ઔુદયતે ભાણવન ે
ઔેલ બુક નથી આી. બુકની વાથે ધયતી આી, જ આ્મુાં, ફીજ આ્મુાં. 

એ ફીજભાાંથી અનાજ ઔલલાની વભજણ ણ એણ ે જ આી. એ ભાર્ ે
આણે ઔુદયતને થેંક્મુ ઔશેલુાં જોઈએ. (મત્ ઔૃા તભ શભ લન્દ.ે.. યભાનન્દ 
ભાધલમ્!)  

વભજો ત એ ‘થેંક્મુ’થી ચડીમાતી પ્રાથથના ફીજી એઔે નથી. એ ભાર્ ે
ભાણવે ભન્દીયભાાં જલાની ઔે નલ દીલવ ઔાભધન્ધ છડી યાભઔથા 
વાાંબલાની જરુય નથી. ઔઈ ઔલીની ઔલીતા ઉય આણે ઝુભી ઉઠીએ ત્માયે 

ળુાં ઔયીએ છીએ? દીરથી ‘લાશ, લાશ!’ ફરી ઉઠીએ છીએ. ઔલી વાભ ે
અખયફત્ત્તી ઔે દીલ વખાલી નાયીમે પડતા નથી. ઔલીની જભે બખલાન 
નાભના ઔરાઔાયનેમ ઔેલ થેંક્મુ ઔે લાશ લાશની જરુય છ.ે રાાંફારચ ઔભથઔાાંડ 



સત્યસન્દુક           http://govindmaru.wordpress.com          34 

 

ઔે ર્ીરાાં–ર્ઔાાંની જરુય શતી નથી. ભાણવની બક્તીભાાં ઔાક્રભે ઔૃતજ્ઞતાન 
અતીયેઔ બત ખમ. વાચી જુઠી ભાન્મતાથી બક્તી લીઔૃત થઈ. 
ધભથખુરુએ ધભથના ઔલ્માણઔાયી ભુ સ્લરુભાાં ભનસ્લીણે પેયપાય ઔમાથ. 

ભનપાલતાાં અથથગર્ન ઔમાું. ઔાક્રભે ભુ ધભથ ફાજુએ યશી ખમ ને ધભથના 
નાભે ઔભથઔાાંડન અતીયેઔ થલા રાગ્મ. એભ ઔશ ઔે ભધના નાભે કાાંડની 
ચાવણીન લેાય થલા રાગ્મ. 

આ ફધી લયલી ધાભીઔ પ્રક્રીમાભાાંથી જનમ્મ એઔ લણથવાંઔય 
યાક્ષવ...! એ યાક્ષવ તે આજન ઔશેલાત ધભથ! વભગ્ર દુનીમાભાાં ભાત્ર 
ભાનલધભથ જ વાચ એભ ભાનલાને ફદરે, આ ભેનભેઈડ ધભ ેભાણવને અનઔે 

ર્ાાંભાાં લશેંચી નાખ્મા. જરે્રાાં દેલ એર્રાાં ર્ાાં થમાાં. ઔના દેલ વાચા અને 
લધાયે ાલયપુર તે ભુદ્દા ય ક્માયેઔ ર્ાાં લચ્ચે જુથઅથડાભણ થામ છ.ે દયેઔ 
ભાથુાં તાના દેલ કાતય કી જલા જ ાંખે ચઢ ે છ.ે જોતજોતાભાાં રશીનાાં 
કાફચીમાાં છરઔાઈ જામ છ.ે ગણીલાય ધાભીઔ વયગવભાાં ખુપ્તી, શઔી સ્ર્ીઔ, 
વડાલર્યની ફાર્રી, કાંજય ઔે તરલાય ભી આવ્માની ગર્ના ણ 

ફની છ.ે 

ભાણવન આ ઔશેલાત ધભથ, ઔભાભાાંથી ઔભી થઈ ખમા જલેી 
દુગથર્ના છ.ે નશીંતય શ્રદ્ધા અન ે વડાલર્યની ફાર્રીન ભે ળી યીતે 
કામ? તરલાય અને ધભથ એઔ મ્માનભાાં ળી યીતે યશી ળઔે? ેર્રરના 
ીડાભાાં વખતી ભળાર કવલા જલેી એ ભુકથતા ખણામ! લધાયે આગાતની 
ફાફત એ છ ે ઔે એ ધભથાંડીત લીજ્ઞાનન લીયધ ઔયે છ ેઅન ેખુ પાડીને 

બક્તને વભજાલે છ ે ઔે તભ ેદીનયાત બખલાનના ચયણભાાં ભાંજીયાાં લખાડતાાં 
યશ! દમાના વાખયન ે નાભ ે દશેને ઔષ્ટ આતાાં યશ. વાંવાયની ભશભામા 
ત્મજો અને ભક્ષપ્રાપ્તી ભાર્ ેભાંડ્યા યશ! આત્ભાના ઔલ્માણ ભાર્ ેતયેશ તયેશના 
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ર્ીરાાં–ર્ઔાાં ને ઔભથઔાાંડ ઔયતા યશ. વાધુવન્માવી, ખુરુ ઔે સ્લાભીના 
ચયણભાાં આર્તા યશ અને એલા ઔેળલાનન્દની વેલાભાાં ગયની ફશેન–
દીઔયીને ભઔરતા યશ. આર્રુાં ઔય ત તભાયા ભક્ષન લીઝા ાઔ! તભારુાં  

ઔલ્માણ નક્કી! ણ આર્રુાં ઔયલા છતાાં તભારુાં  ઔલ્માણ ન થઈ ળઔે ત નક્કી 
ભાનજો ઔે તભાયી શ્રદ્ધા છી, તભાયી બક્તી ઔાચી ને તભાયી નીષ્ઠા નઔાભી! 

આણ ભુ પ્રશ્ન છ ે – ભાણવ ભાર્ ે ઔઈ ળાન્તી લધુ જરુયી – 
ભનની ળાન્તી ઔે ેર્ની? આ પ્રશ્ન, ભાણવ ભાર્ ે ળુાં લધુ જરુયી – ળર્થ ઔે 
નેઔર્ાઈ જલે ખણામ! ઉગાડા ળયીયે ખાભાાં ભાત્ર ર્ાઈ શેયી પયનાય 
ભાણવ બુાંડ રાખે છ.ે તેને ાખર ઔશી ળઔામ; ણ એલા ભાણવને ળુાં ઔશીળુાં, 

જે તાનાાં વન્તાનને ુરુાં  કાલાનુાં આી ળઔતાાં નથી; છતાાં દય ભશીનાના 
ખાયભાાંથી રુીમા એઔાલનન ભનીડથય અભુઔતભઔુ ભન્દીયભાાં ભઔરે છ!ે 

ેર્ની આખ ઠાયલા ભાર્ ે ભાણવ કેતયભાાં જઈ અનાજ ઔલલાને 
ફદરે ભન્દીયભાાં જઈ ભાંજીયાાં લખાડળે ત એની બુક ભર્ળે કયી? ભાણવની 
આધ્માત્ભીઔ આલશ્મઔતા ઔયતાાં પ્રાથભીઔ જરુયીમાત લીળે લીચાયલાની 

તાતી જરુય છ.ે ખાભડાાંભાાં રાક રઔ ાવે જાજરુની વુલીધા શતી નથી; 
છતાાં એ રઔને ૈવા બેખા ઔયી ભન્દીય ફાાંધલાનુાં વુઝે છ;ે ણ જાજરુ 
ફાાંધલાનુાં વુઝતુાં નથી. આજના તણાલમુક્ત લાતાલયણભાાં પ્રબુબજન ઔે 
દેલદળથનથી ભાણવના ભનને ઔઈ ભનલૈજ્ઞાનીઔ યાશત ભતી શમ ત બર ે
ભન્દીય ફાંધાતાાં; ણ તેન ક્રભ જાજરુથી અગ્રક્રભે ઔદી ન શલ જોઈએ. 
તલાંખય ભાણવ તીરુત્તી જઈ બખલાનના ચયણભાાં વનુાં ચઢાલી આલે છ.ે 

એલી રક્ઝુયીમવ અન્ધશ્રદ્ધા અભીય ઍપડથ ઔયી ળઔે છ.ે ખયીફ તાની 
ઔાી ભજુયીના ૈવા યીલાય ાછ કચથલાને ફદરે બખલાન ાછ કચે 
છ,ે તે રાંખર્ી લેચીને ાગડી કયીદલા જલેી બુર ખણામ. 
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આણે ત્માાં આઠભા ગયણના પ્રલેળલાંચીત લીદ્યાથી ભાર્ ે પ્રતીલથ 
આાંદરન થામ છ.ે એલુાં આાંદરન પ્રજાએ ક્માયેમ ‘ભન્દીયને ફદરે ળાા ઔૉરેજો 
ફાાંધલી જોઈએ’ એલા ભુદ્દા ય ઔમુું છ?ે થડાાં લો ય અશ્વભેધમજ્ઞભાાં ઔયડ 
રુીમાન ધુભાડ ઔયલાભાાં આવ્મ શત. જયા ભનના ઔેલ્ક્મુરેર્ય ય શીવાફ ભાાંડીને 
ઔશ– એઔ અશ્વભેધમજ્ઞ ાછ થતા ઔયડ રુીમાના ધુભાડાભાાંથી ઔેર્રી ળાા 
ફાાંધી ળઔાઈ શત? ણ જલા દ એ લાત... અશ્વભેધમજ્ઞ એ આણા અન્ધશ્રદ્ધા ુ
વભાજનુાં વીનેભાસ્ઔૉ પ્રતીઔ છ.ે જ્માાં દળભાાંથી નલ ભાણવ એલાાં મજ્ઞની તયપેણ 
ઔયતા શમ, ત્માયે તેને અર્ઔાલલાનુાં ઔાભ ખાાંડા શાથીના ખભાાં વાાંઔ ફાાંધલા વભુ 
ઔરુાં  છ.ે 

તાત્મથ એર્રુાં જ, વાચી જરુયીમાત ભનની ળાન્તી ઔયતાાં ેર્ની ળાન્તીની 
છ.ે બુખ્મા બીકાયીને ધ્માન રાખે કરુાં? આધ્માત્ભીઔ ળાન્તી ભે કયી? ભનની 
ળાન્તી બજન છીના ાનફીડાાં જલેી છ.ે ેર્ બજનથી તૃપ્ત થમુાં શમ ત જ 
ાનની ભઝા આલે. જીલનભાાં બજનનુાં ભશત્ત્લ ાનફીડાાં ઔયતાાં શાંભેળાાં લધાયે યષ્ણુાં છ.ે 
ફીજા ળબ્દભાાં ઔશીએ ત જીલન ભાર્ ે ળુાં લધાયે જરુયી ાણી ઔે ળયફત? જલાફ 
ાણી જ શમ ળઔે ળયફત નશીં! ઔેલ ઈશ્વયનાાં ભાંજીયાાં લખાડ્યા ઔયલાથી ભાણવનુાં 
ેર્ બયાઈ ળઔતુાં નથી અને ઈશ્વયના અસ્તીત્લને વતત ઈન્ઔાયલાથીમ ભાણવન 
દશાડ લત નથી. 

આસ્તીઔ–નાસ્તીઔ ફને્ન ભાર્ ેયઔડુાં વત્મ એ જ ઔે ‘ઈશ્વય છ ેઔે નશીં’ 
તેની ચીંતા ઔમાથ લીના ઔાભે રાખ. ઔાભ એ જ ુજા છ.ે ઔાભ એ જ ઉજાથ છ.ે 
ભાનલદેશને ર્ઔાલલા શેરી જરુયીમાત યર્ીની છ.ે શ્રભ ઔમાથ લીના ઔઈને યર્ી 
ભતી નથી. જોઔે ઔેલ યર્ીનુાં નશીં– ઈજ્જતની યર્ીનુાં ભુલ્મ છ.ે યર્ી ત દાઉદ 
ઈબ્રાશીભનેમ ભે છ ે અને સ્લાભી વચ્ચીદાનન્દજીનેમ ભે છ.ે ણ એઔ યર્ી, 
ળફયીના ફય, લીદુયજીની બાજી ઔે વુદાભાના તાાંદુરની જભે દયેઔ ધભથના યાભ અને 
ઔૃષ્ણને લશારી શમ છ.ે ભુ લાત એર્રી જ, ફેઈભાનીની ફાવુાંદી ઔયતા ઈજ્જતની 
બડઔી વાયી !   
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07-27-12-2013 

ત ક્મા પામદા, તુભ ખીતા ઢ મા ઔુયાન... 

અનુક્રમણીકા 

નાનણભાાં અભે ભાભાને ત્માાં પયલા જતા. ભાભા ભજાઔભાાં ુછતાાં, 
‘ફર અક્કર ફડી ઔે બેંવ...?’ અભે ફધા છઔયા વભુશસ્લયભાાં ફરી 
ઉઠતાાં – બેંવ...!’ અક્કરની ઉંચાઈ ભાલા ભાર્ ે ફુદ્ધીની ભેઝયર્ે જોઈએ; 
ણ તે લકતે અક્કર દુધીમા દાાંત જલેી ઔુભી... આાંકની પુર્ટ્ટી લડ ેજ ે
ભર્ુાં જણાતુાં તે અભને ભર્ુાં રાખતુાં. આજનાાં ફાઔ કાસ્વાાં યીઔલ શમ 

છ.ે તેભની વાભે ચઔરેર્ અને વ રુીમાની નર્ ધયલાભાાં આલે ત તે 
ચઔરેર્ નશીં; વની નર્ રઈ રે છ.ે (ત્રીજા ધયણભાાં બણતા લીદ્યાથીને 
ુછલાભાાં આવ્મુાં, ‘ઔુાંબભે ઉમખી ઔે લીજ્ઞાનભે...’ તેણે જયા લીચાયીને 
જલાફ આ્મ : ‘લીજ્ઞાનભે’... વુન્દય જલાફ) 

એઔલાય ર્ીલી ય ફાઔ ર્ીલી વીયીમર જોઈ યષ્ણાાં શતાાં. ફન્મુાં 
એલુાં ઔે નામીઔાને ઉરર્ી થલા રાખી. એ વભમે એઔ ફાઔે ફીજા ફાઔ તયપ 

જોઈને અથથવુચઔ સ્ભીત ઔમુું. ફીજાએ ફન્ને શાથના આાંખા એઔભઔેભાાં બીડી 
ાયણાં ઝુરાલલાની એક્ર્ીંખ ઔયતાાં ‘ઉંલા... ઉંલા’ એલ અલાજ ઔાઢ્. ઔળામ 
દ્ધતીવયના ળીક્ષણ લીના આજનાાં ફાઔ ગણાં જાતીમ જ્ઞાન ધયાલતાાં શમ 
છ.ે તેભન ેવતત પ્રશ્ન થતા યશે છ.ે તેભનાભાાં શ્રદ્ધાલાદ ઔયતાાં ફદુ્ધીલાદ લધુ 
ઝડથી લીઔવી યષ્ણ છ.ે એ વાયી નીળાની છ.ે અન્ધશ્રદ્ધા વાભેની તેભની 

પ્રતીઔાયઔ ળક્તી લીળે છ.ે ુજાની અખયફત્તી ઔયતાાં ઔાચફાછા 
અખયફત્તીની ઉમખીતા તેભને લીળે જણામ છ.ે ભન્દીયના ગાંર્ ઔયતાાં 
નીળાના ગાંર્ જોડ ેતેભને લધુ ગયફ છ.ે એઔ લાય આ સ્થેથી રખ્મુાં શતુાં – 
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‘દેળની લવતી પ્રતી વેઔન્ડ ેર્ાઈભ–ફૉમ્ફના ર્ાઈભયની ખતીએ લધી યશી છ.ે 
એ વાંજોખભાાં વભાજને નાીમેય ઔયતાાં નીયધ લધુ ઉમખી છ.ે’ એઔ ચોદ 
લથના છઔયાએ એ ર્ાઈર્ર રામબ્રેયીભાાં તેના ફીજા ભીત્રને ફતાલીને ઔશેરુાં – 

‘લાત વાચી છ.ે’ (વીતે્તય–એાંળી લથ શેરાના ઔઈ ઔીળયને આ લાત વાચી 
ન રાખી શત; ફરઔે નીયધ એર્રે ળુાં એ પ્રશ્ન ય જ તે ભુાંઝાઈ ખમ શત!) 

આણી ભુ લાત શ્રદ્ધાની વયકાભણીભાાં જીન્દખીની નક્કય 
જરુયીમાત ઔેર્રી ભશત્ત્લની શમ છ ે તે અાંખેની છ.ે અફીર, ખુરાર, ઔાંઔુ, 
રફાન ઔે અખયફત્ત્તી એ શ્રદ્ધાનાાં વાધન છ;ે યન્ત ુશ્રદ્ધાુતી એ ેર્ુતી 
છીના ક્રભે આલતી ફાફત છ.ે ભાનલ–લવતીભાાં શ્રદ્ધાલાદ ઔયતાાં 

બોતીઔલાદનાાં ભુીમાાં ઉંડાાં છ.ે ઈશ્વયુજા લીના જીલી ળઔામ; ેર્ુજા લીના 
નશીં! ભાણવન ેપ્રબુ લીના ચારે; ાંકા લીના નશીં. શભણાાં એઔ ભન્દીયભાાં ભેં 
બખલાનની ભુતીને ભાથે ાંક પયત જોમ. ભુતીને લનની જરુય શમ ત 
ભાણવને ઔેભ નશીં? ણ અભ ેજ ેધભથળાાભાાં ઉતમાથ શતા ત્માાં ફધી રુભભાાં 
એઔ ણ ાંક નશત! 

આજના લીજ્ઞાનમુખભાાં ફીરીત્ર ઔયતાાં ફઔની (ર્સે્ર્ટ્યુફ)નુાં 
ભશત્ત્લ લીળે છ.ે આસ્તીઔ અને નાસ્તીઔને વયકી બુક રાખે છ.ે આસ્થા એ 
આત્ભાન કયાઔ છ.ે દાયર્ી એ ેર્ની જરુયીમાત છ.ે ઔુદયતે વ્મલસ્થા જ 
એલી ઔયી છ ે ઔે ભાણવન ે શ્રદ્ધા ઔયતાાં ળીયાભણની લધુ જરુય ડ ે છ.ે 
શ્રદ્ધાુ એઔાદ–ફે ઉલાવ ઔયી ળઔે; આકી જીન્દખી બુખ્મા યશી ળઔતા 
નથી. બખલાન લીના તે જીલી ળઔે; ણ ભાણવ લીના એભનુાં ઔાભ અર્ઔી 

ડ.ે ભન્દીય લીના ચારી ળઔે; ણ વાંડાવ લીના નશીં. સ્નેશ લીના જીલી 
જલામ; ણ શ્વાવ લીના નશીં. ઔઈ ીઅક્કડને ુછજો. તે ઔશેળે, ‘ભન્દીય 
લીના ચરાલી રઉં; ણ ભદીયા લીના નશીં.’ 
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ભુ લાત એર્રી જ, ભાણવન ેશ્રદ્ધા ઔયતાાં વાધનની લધુ જરુય ડ ે
છ.ે ઔઈ ઔથાઔાયન ેઑયેળન ઔયાલલુાં જ ડ ેએલુાં શમ, ત્માયે તેણે ભન્દીયનાાં 
નશીં; શૉસ્ીર્રભાાં ખથીમાાં ચઢલાાં ડ ેછ.ે વાંવાય છડીને વાધુ ફની ખમેરા 

રઔને ણ જીલનજરુયીમાતનાાં વાધનની જરુય ડ ે છ.ે ફવ–ખાડીભાાં 
ભુવાપયી ઔયલાને ફદરે ખાા ભ્રભણ ઔયનાયા વન્તનેમ ચાંર ઔે ાલડી 
લીના ચારતુાં નથી. જનૈ ધભથના ગણા લમલૃદ્ધ વાધુ–ભુની વ્શીરચેયભાાં ફેવી 
ભ્રભણ ઔયે છ.ે લીજ્ઞાનન ગય લીયધ ઔયતાાં એ ખુરુ ધભથુસ્તઔ લાચતાાં 
ુલે આાંકે ચશ્ભાાં ચઢાલલાભાાં ઔળ છછ અનુબલતા નથી. દાાંતનુાં ચઔઠુાં 
શેયલાભાાં ણ એભને લીજ્ઞાન પ્રત્મેન તીયસ્ઔાય આડ ેઆલત નથી. વયદદથ 

ઉડ ેત્માયે તે પ્રબુને પ્રાથથના ઔયતા નથી; ેયાવીર્ાભર ર્બે્રેર્ ખી રે છ.ે 
એેન્ડીક્વનુાં ઑયેળન ઔયલાનુાં શમ ત્માયે તે થડાઔ વભમ ુયતી લીજ્ઞાન 
પ્રત્મેની ગૃણાને ફાજુ ય યાકી શૉસ્ીર્રભાાં દાકર થઈ જામ છ.ે ખાંખાજને 
જીલનજ વભજત વાધુ–વન્ત ફીભાય ડ ે ત્માયે તેને ખાંખાજના નશીં; 
ગ્રુઔઝના ફાર્રા ચઢાલલા ડ ેછ.ે (જશાાં ઔાભ આલત વુઈ, લશાાં ક્મા ઔયે 

તરલાયી?) 

જ ેદીલવે ઈશ્વયની આયતી ઔયલાથી એઈડ્વ વાજો થઈ ળઔળે ત ે
દીલવે નાસ્તીઔ રઔ ણ ઔાનની ફુર્ ઝારીને શ્રદ્ધાુ ફની જળે. ઉનાાભાાં 
પ્રસ્લેદની ીડા ાંકાથી જ દુય થઈ ળઔે; યભેશ્વયથી નશીં. (યભેશ્વયને ત 
કુદ ભન્દીયભાાં ાંક જોઈએ છ!ે) ક્માયેઔ થીજાલી દે એલી ઔાતીર ઠાંડી ડ ેછ ે
ત્માયે ઈશ્વયના પ્રકય બક્તને ણ શ્રદ્ધાનુાં આલયણ ુરુાં  ડતુાં નથી. (શ્રદ્ધા 

વરાુયી ચાયવાન લીઔલ્ ફની ળઔતી નથી) બુક રાખે ત્માયે બખલાનની 
નશીં; બાકયીની જરુય ડ ેછ.ે યજ ખીતાના ચાય અધ્મામ લાાંચલાન તભાય 
ાઔ ક્રભ શળે. તમ ઔેન્વય થમુાં શળે ત ખાંખાજ ીલાથી ઔે ચાયધાભની 
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માત્રા ઔયલાથી નશીં ભર્.ે તે ભાર્ ે ઔેન્વયની શૉસ્ીર્રભાાં દાકર થલુાં જ ડ.ે 
શ્રી. શયીને યજ ‘વાશેફજી’ ઔયી શમ તે ત્માાં ઔાભ આલતી નથી. 

જીલનભાાં ડખરે ને ખરે શ્રદ્ધા ઔયતાાં વાધનનુાં આર્રુાં ભશત્ત્લ યષ્ણુાં 

શમ ત્માયે વાધનની જાલણી જરુયી છ.ે જીલન એ જીલાત્ભાનુાં ્રેર્પભથ છ.ે 
જીલ ભુવાપય છ.ે જીન્દખી એન યસ્ત છ.ે એથી જીલ અન ે જીલનની ુયા 
આદયથી જાલણી ઔયલી એ વોન જીલનધભથ છ.ે ખધયાભાાં ર્રનેન ડબ્ફ 
વખાવ્મા ફાદ ઠયેઠયે ભાણવને જીલતા જરાલી ભુઔલાભાાં આવ્મા. જીલ અને 
જીલન ફન્ને વગ્માાં. એભાાં ન ત યાભ યાજી થમા; ન અલ્લાને આનન્દ થમ. 
જીલત જાખત ભાણવ યશેંવાઈ જામ છી વરાભત યશેરી શ્રદ્ધા, ફઔયી 

ઔાઈ ખમા છી ફાજુભાાં ડરેા છયા જલેી શમ છ,ે એલી જીલરેણ શ્રદ્ધાન ે
ભાથે આણે ઔુયફાની ઔે ળશીદીનુાં રેફર રખાલી દઈએ છીએ. આખજનીને 
ધભથમુદ્ધભાાં કાલી દેલામ એનાથી ભર્ ધાભીઔ દમ્બ ફીજો એઔે નથી. યાભ–
યશીભ ભાાંશભાશે ઔાઈ ભયે છ,ે ત્માયે ઈશ્વય અને અલ્લાનુાં અયણ્મરુદન 
ભાણવના ઔાન વુધી શોંચતુાં નથી. ઔેર્રા શીન્દુ ભમાથ ઔે ઔેર્રા ભુસ્રીભ એલી 

ચચાથ થામ છ.ે કય શીવાફ ત ઔેર્રા ભાણવ ભમાથ એન ઔાઢલ જોઈએ. 
ડાફ શાથ ઔામ ઔે જભણ; દશેને વયકી લેદના થામ છ.ે તભાયી આાંક 
પડી નાકતાાં ુલે ઔઈ તભને વન્દખીની તઔ આતા ુછ ે– ‘ડાફી પડુાં ઔે 
જભણી..?’ ત તેન ઔઈ આનન્દ થામ કય?  

આણી ઔભનવીફી એ છ ે ઔે આણે શીન્દુ ઔે ભસુ્રીભને ભયતાાં 
જોઈએ છીએ ણ ઈશ્વય ઔે અલ્લાના આગાતને જોઈ ળઔતા નથી. આ 

ૃથ્લીરઔભાાં છાવલાયે ફુદ્ધીનાાં ઉઠભણાાં થતાાં યશે છ ેઅન ેભાનલતાનાાં ભૈમત 
ય જીન્દખી ઔુયફાન થતી યશે છ.ે ફચુબાઈ એથી જ ઔશે છ ે– ‘ઈન્વાન 
અખય ઈન્વાન ઔ ઔયે ઔુયફાન; ત ક્મા પામદા, તુભ ખીતા ઢ મા ઔુયાન...?  
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08-22-02-2014 

ખુજયાતી વાશીત્મભાાં 

‘દરીત વાશીત્મ’ 
ળબ્દ ળા ભાર્ ેપ્રમજાલ જોઈએ? 

અનુક્રમણીકા 

વુયતભાાં વાશીત્મ યીદના અધીલેળનભાાં અનેઔ દીગ્ખજો ધામાથ 
શતા. તેભના ચીંતનાથે અતે્ર એઔાદ ફે પ્રશ્ન યજુ ઔમાથ છ.ે એ વલથલીદીત વત્મ 
છ ે ઔે ભા વયસ્લતીના લીત્ર વાશીત્મકે્ષત્રભાાં આજ ેસ્થીતી કાવ ખોયલ રઈ 
ળઔામ એલી યશી નથી. ફધાાં કે્ષત્રભાાં ભુલ્મનુાં ધલાણ થમુાં છ ે તેભ 
વાશીત્મભાાંમ થમુાં છ.ે જુની ેઢીના વજ થઔ, ન્નારાર ર્રે, ીતામ્ફય ર્રે, 
ઈશ્વય ેર્રીઔય, ખલધથનયાભ ત્રીાઠી, યલીન્દ્રનાથ, ળયદફાફુ લખેયેનુાં પ્રદાન 

વાત્ત્લીઔ અને ચીયસ્ભયણીમ યષ્ણુાં શતુાં. તેભના વજ થનભાાં જીલન ધફઔતુાં શતુાં. 
આજના ફશુધા વજ થઔ લાડાફન્ધીના બખ ફન્મા છ.ે ભૈત્રી–લીલેચનનુાં 
પ્રદુણ લધ્મુાં છ.ે યમલ્ર્ી રેકઔની ફુદ્ધીળક્તીનુાં ાયીશ્રભીઔ ખણામ એથી 
રેકઔ યમલ્ર્ી ઝાંકે ત ેઅનુચીત નથી; યન્તુ એથી આખ લધીને એલડો 
ભેલલા ભાર્ ેેંતયા ઔયલા, ાઠ્યુસ્તઔભાાં તાની ઔૃતીન વભાલેળ ઔયાલલ 

અથલા તાના ુસ્તઔને ાઠ્યુસ્તઔ તયીઔે ગુવાડલુાં, એલી ફધી જ 
‘ભેરીલીદ્યા’ભાાં આજન રેકઔ ાયાંખત થઈ ખમ છ.ે ઔશેલાતા ર્ચના ધુયન્ધય 
વાશીત્મઔાય લીળે ણ ગણાાં ગૃણાસ્દ વત્મ ફશાય આલે છ.ે વાશીત્મઔાય 
વાથે વાધાયણ ભાણવન અાંતયાંખ વમ્ફન્ધ તુર્ી યષ્ણ છ.ે શ્રી. ખલધથનયાભ 
ત્રીાઠી ઔૃત ‘વયસ્લતીચાંદ્ર’ન રઔજીલન ય એલ ખાઢ પ્રબાલ શત ઔે રઔ 
તેભની નલરઔથાનાાં ાત્ર યથી વન્તાનનાાં નાભ યાકતા. આજ ે રેકઔની 
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ઔરભ અને ઔલ્નાભાાં એલુાં ઔોલત યષ્ણુાં નથી. પ્રમખકયીના નાભ ે
એબ્વડથ(દુફોધ) વાશીત્મ ઠઠાડલાભાાં આલી યષ્ણુાં છ.ે ળાાની, 
ગ્રાભાંચામતની ઔે ળશેયની રામબે્રયીભાાં રાક રુીમાનાાં એલાાં ુસ્તઔ 

ગુવાડલાભાાં આલે છ.ે ભા વયસ્લતીનુાં કે્ષત્ર ‘રીમા... દીમા’ જલુેાં સ્ર્ૉઔ–
એક્વચેન્જ ફની ચુક્મુાં છ.ે વાશીત્મ યીદભાાં બેખા થનાયા રેકઔ ઔેલ 
વાશીત્મની ક્લૉરીર્ીની જ નશીં; આજના રેકઔની ણ ચચાથ ઔયે તે જરુયી 
છ.ે યન્તુ દુ:કની લાત છ ેઔે તભે થતુાં નથી. 

શલે દરીત અને તેભના વાશીત્મ ય નજય ઔયીએ. ખાાંધીજીનુાં એઔ 
સ્લ્ન દરીતન ઉદ્ધાય ઔયલાનુાં શતુાં. આજ ે ણ દેળના અભુઔ બાખભાાં 

દરીતની સ્થીતી દમનીમ છ.ે મેનઔેન પ્રઔાયેણ તેભનુાં ળણ ઔયલાભાાં આલે છ.ે 
દરીતને થતાાં અન્મામ અન ે વાભાજીઔ ળણને ઔાયણ ે ન છુર્ઔે તેભણ ે
ધભથયીલતથન ણ ઔયલુાં ડ ે છ.ે આણા ફન્ધાયણના ગડલૈમા                
ડૉ. ફાફાવાશેફ આાંફેડઔયે એ જ ઔાયણે ફોદ્ધ ધભથ અાંખીઔાય ઔયલ ડરે. 
દરીત આણી લવતીનુાં જ એઔ અાંખ છ.ે આણી વાંસ્ઔૃતીભાાંથી તેભની 

ફાદફાઔી ળક્મ નથી. તેભને જો લીઔાવની મગ્મ તઔ આલાભાાં આલે ત 
તેભાાંથી ણ અબ્દુર ઔરાભ ઔે ફાફાવાશેફ આાંફેડઔય પ્રાપ્ત થઈ ળઔે છ.ે 
દરીતએ ણ એઔ લાત વભજી રેલી ડળે. તેભણે તાનાાં યકાાં ભાર્ ે
વાભાજીઔ શભદદીની દમા ય જીલલાને ફદરે આત્ભફથી ગુાંર્ણીમાબેય 
ઉબા થલાની ઉત્ઔાંઠા દાકલલી ડળે. માદ યશે, પ્રખતી અને લીઔાવ ભાર્ ે
નીષ્ઠા અને રખનન ઔઈ લીઔલ્ નથી. દરીત કુદની કુભાયીથી  સ્લમમ્ 

વાંઔલ્ ઔયળે ત એઔ દીલવ જરુય એલ આલળે ઔે દરીતને તાને ઔુલે 
ાણી ન બયલા દેતા ઉજીમાત, ઔઈ દરીતે ળધેરા ભીનયર લર્યથીમ ચઢ ે
એલા શ્રેષ્ઠ જ ભાર્ ે તેભના આાંખણાભાાં રાઈન રખાડળે. આજ ે લીઔાવના 
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જભાનાભાાં શલે સ્થીતી એલી યશી નથી ઔે દ્રણખુરુ ઔશે અને એઔરવ્મ અાંખુઠ 
ઔાી આે! ફરઔે દરીતએ એલ વુન્દય લીઔાવ ઔમો છ ે ઔે આજ ેઔેર્રાાંમ 
એઔરવ્મ ડૉક્ર્ય ફની દ્રણ ખરુુના અાંખુઠાનુાં ઑયેળન ઔયીને તેભની 

લીદ્યાને જીલતદાન આે છ.ે આ ઔાાંઈ જલેા તેલા આશ્વાવનની લાત નથી. એઔ 
લાત ભીનભેક છ.ે ઔઈએ ણ પ્રખતી ઔયલી શળે ત ઉછીન ઉત્વાશ ઔાભ ે
નશીં રાખે. પે્રયણા સ્લમાંબુ શલી જોઈળે. અન્તયીક્ષભાાં શોંચ્મા લીના ઔલ્ના 
ચાલરાને ઔે વુનીતા લીરીમમ્વને દુનીમા કી ના ળઔતી શમ ત કીણભાાં 
ઉબેરા દરીતન ઉદ્ધાય ત સ્લમમ્ ફાફાવાશેફ આાંફેડઔય ણ ના ઔયી ળઔે. 

આણા દેળે ળીક્ષણ, લીજ્ઞાન અને ર્કૅ્નરૉજીના કે્ષત્રે શયણપા 

પ્રખતી ઔયી છ.ે વોને ભાર્ ે લીઔાવની એઔ જ ળયત છ.ે દુનીમાના ફજાયભાાં 
ફુદ્ધીપ્રતીબા અને ળીક્ષણનુાં ચરણ ચારે છ.ે તે ચરણ તભાયી ાવે શલુાં 
જોઈળે. બુતુલથ યાષ્ટ રતી અબ્દુર ઔરાભ દરીત લખથના છ.ે નાનણભાાં એ 
છાાના પેયીમા શતા. એભને દેળના વલોચ્ચ સ્થાને ફીયાજતાાં ઔણ અર્ઔાલી 
ળક્મુાં? એ બણલાભાાં ‘ઢ’ નીઔળ્યા શત ત આર્રી પ્રખતી ઔયી ળક્મા શત 

કયા? 

વભાજની એઔ યીત લકાણલા જલેી છ.ે તભાયાભાાં ઔોલત શળે તથા 
બીતય ચેતનાનુાં અજલાુાં શળે અને ળીક્ષણ દ્વાયા તભ ેવદીની વભઔક્ષ લીઔાવ 
વાધી ળક્મા શળ ત વભાજ તભાયા ચયણભાાં ડતા કાંચઔાળે નશીં. તભ ે
આત્ભફથી પ્રખતી ઔયળ ત તભાયી દરીત જાતી તભાય લીઔાવ યઔી 
ળઔળે નશીં. અને એ ણ એર્રુાં જ વાચુાં છ ે ઔે આલડત નશીં શમ ત 

બ્રાષ્ઢણે, ક્ષત્રીમે ઔે લૈશ્મે ણ બીક ભાખલી ડળે. ભાણવની જાતી ભશત્ત્લની 
નથી; ખ્માતી ભશત્ત્લની છ.ે અભીતાબ ફચ્ચનની અર્ઔ યભાય શત ત ણ 
તે એર્રી જ પ્રવીદ્ધી ામ્મા શત. પ્રવીદ્ધી અભીતાબના નાભભાાં નથી 
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અબીનમભાાં છ.ે ઔોલત શમ ત દરીત ણ ઔણી ભાયીને આખ આલી ળઔે 
છ.ે દેળની વયઔાયી ઔે કાનખી ઑપીવભાાં એઔ ફે નશીં ઔયડની વાંખ્માભાાં 
દરીત ઉંચેયાાં સ્થાને ફેઠા છ.ે દુનીમાના ફજાયભાાં ઔાફેરીમતનુાં જ ચરણ 

ચારતુાં શમ ત દરીતએ ડયલાનુાં ઔઈ ઔાયણ નથી. આજ ેણ વેંઔડ દરીત 
નેતા ારાથભેન્ર્ની કુયળી ળબાલે છ.ે તેભના લીઔાવભાાં ઉજીમાત ઔદી 
આડા આવ્મા નથી. સ્લ. વુયેળ જોીએ વાશીત્મભાાં દુફોધ વાશીત્મન નલતય 
પ્રમખ ઔયેર.  એભની અર્ઔ ચોશાણ શત ત ળુાં એ પ્રમખ ન સ્લીઔામો 
શત? અક અને ઔફીય ળુદ્ર શતા; છતાાં તેભનુાં તત્ત્લજ્ઞાન આજ ે ઔૉરેજોભાાં 
બણાલામ છ.ે ઔઈ અનુવુચીતજાતીન ભાણવ ાણીથી ચારતા સ્ઔુર્યની ળધ 

ઔયે ત ળુાં ઉજીમાત તેને નશીં અનાલળે? અતે્ર (સ્લપ્રવાંળા ભાર્ ેનશીં ણ 
પક્ત) ુયાલા કાતય એઔ લાત (થડા વાંઔચ અને કાવ ક્ષભામાચના વાથે) 
રકલી ડ ેછ.ે આ રકનાયે ખજુયાતના ભર્ાબાખના છાાભાાં રખ્મુાં છ.ે 
ઔદી ઔઈ તન્ત્રીએ એભ ઔશીને નીયાળ નથી ઔમો ઔે તભે ળુદ્ર છ એથી તભન ે
ઔૉરભ નશીં ભે. આ રકનાયનાાં ુસ્તઔને વાશીત્મ અઔાદભીન અન ે

વાશીત્મ યીદન, એભ ફબ્ફે એલડથ ભળ્યા ત્માયે નીણાથમઔ ઔભીર્ીભાાં 
બ્રાષ્ઢણ ણ શળે જ; તેભણ ે ભાયી ળુદ્રતાનુાં નશીં વાશીત્મીઔતાનુાં જ ભુલ્મ 
આાંક્મુાં શતુાં. લી ઔઈ બ્રાષ્ઢણ વજ થઔની નફી ઔૃતીને તેભણ ેઈનાભ લાંચીત 
યાકી શમ એલુાં ણ ફન્મુાં શળે. 

એઔ લાત વભજામ છ.ે ભાણવે ઔમા ઔુભાાં જન્ભ રીધ છ ે તેનુાં 
ભશત્ત્લ નથી;  ણ જીલનભાાં ત ે ળુાં ફની ળક્મ છ ે તે લાત ભશત્ત્લની છ.ે 

આફ્રીઔાના જ ાંખરભાાં યશેત ભાણવ ચન્દ્ર ય શોંચી ળઔે ત આકી દુનીમાની 
આદયબયી નજય તેના તયપ ભાંડામા લીના ના યશે. છી રઔ આફ્રીઔાના 
જ ાંખરને બુરી જામ છ.ે જો તભ ે ઔભ ફની ળઔળ ત ઔાદલ તભારુાં  ઔાાંઈ 
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ફખાડી ળઔળે નશીં. ખાાંધીજી લાણીમા (ઉજીમાત) શતા. ણ એભન દીઔય 
શયીરાર લેશ્માખાભી, જુખાયી અને દારુડીમ ફની ખમ શત. ઔણથ (દાવીુત્ર) 
ઔશેલામેર છતાાં તેને ‘શ્રેષ્ઠ દાનેશ્વયી’ તયીઔે આજ ેણ કીએ છીએ. 

ભાન ઔે ન ભાન ણ વત્મ ત એ જ છ ે ઔે શલે શયીજન 
શભભીનીસ્ર્ય ફની ળઔે છ.ે ઔુમ્બાયન દીઔય ઔરેક્ર્ય ફની ળઔે છ.ે વુથાયન 
દીઔય વાશીત્મઔાય ફની ળઔે છ ેઅને રુશાયન દીઔય (ળાંઔય–જમઔીળનની 
જોડીન જમઔીળન) વાંખીતઔાય ફની ળઔે છ.ે વભાજની અદારતભાાં ક્ષભતાન 
આલ વુાંદય એર્ીઔ જસ્ર્ીવ અભરી છ ેત્માાં વુધી ઔઈએ શીમ્ભત શાયલાની 
જરુય નથી. ચાર, આણે દનુીમાના એ દસ્તુયન ે ભાથે ચઢાલીએ અને એ 

લાતન દૃઢણે સ્લીઔાય ઔયીએ ઔે ઔઈ ઉંચ નથી ઔઈ નીચ નથી. આણે વો 
એઔ નીબાડાભાાં ાઔેરા વાંતાન છીએ. લો ુલે આણા ુલથજો એ વત્મ 
વભજી ળક્મા ન શતા. આણે ણ એ વભજલાભાાં શજી અકાડા ઔયીળુાં ત 
ફાલીવભી વદીભાાં ણ અનાભત આાંદરન લેઠલાાં ડળે. અનાભત પ્રથાને 
કતભ ઔયલાન યાભફાણ ઈરાજ એ જ ઔે ઔઈન ેછાત જ ન યશેલા દઈએ. 

ન યશેખા દરીત; ન શખા ઔઈ વ્મથીત...! 

દરીત લીળે આર્રી ેર્છુર્ી લાત ઔમાથ ફાદ વાશીત્મ કે્ષત્ર ભાર્ ે
ણ દરીત વાશીત્મ વમ્ફન્ધે એઔ પયીમાદ યશી છ ેતેની ચચાથ જરુયી અન ે
કાવ ભશત્ત્લની છ.ે શભણા દરીત લીળે એઔ ુસ્તઔ લાાંચલા ભળ્યુાં. ‘ર્થુ 
એફાઉર્ દરીત : ઔાસ્ર્ વીસ્ર્ભ એન્ડ અન્ર્ચેફીરીર્ી’ નાભના એ ુસ્તઔના 
રેકઔ રીલય ડીવઝા 20 લોથી દરીત ચચ વાથે વાંઔામેરા છ.ે 

તેભણે દરીતનાાં લીલીધ પ્રશ્ન અને વભસ્માની લીખતે છણાલર્ ઔયી છ.ે 
એઔલીવભી વદીનાાં આધુનીઔ અજલાાભાાં ણ દરીતન ઈરાઔ ળા ભાર્ ે
અાંધાયીમ યશી ખમ છ ેતેની લાત એભણે ઔયી છ.ે યન્તુ અત્રે આ રકનાયની 
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ભુ પયીમાદ એ છ ે ઔે દરીત દ્વાયા યચામેરા વાશીત્મને ‘દરીત વાશીત્મ’ 
તયીઔે ળા ભાર્ ે કલાભાાં આલે છ?ે ભા વયસ્લતીના લીત્ર 
વાશીત્મભન્દીયભાાં આ તે ઔેલી આબડછરે્? વભાજભાાં તેભને શમ્ભેળને ભાર્ ે

દરીત તયીઔે જ સ્થાી દેલાની એ ઔુચેષ્ઠા નશીં ત ફીજુ ાં ળુાં છ?ે એ ળબ્દ 
વાશીત્મભાાં ળી યીતે પ્રલેળી ળક્મ તેનુાં આશ્ચમથ થામ છ ેઅને એ લાતે જાખૃત 
દરીત એન લીયધ ળા ભાર્ ે નથી ઔયતા? વાશીત્મ ત ઔેલ વાશીત્મ જ 
શઈ ળઔે. એભાાં ‘દરીત– ઉજીમાત’ જલેા બેદ ાડી જ ન ળઔામ. ળુાં 
જૉવેપ ભેઔલાનની નલરઔથા ‘આાંખીમાત’ભાાંથી દારીત્મની ખન્ધ આલે છ?ે 
બુતુલથ યાષ્ટ રતી ડૉ. અબ્દુર ઔરાભની આત્ભઔથા ‘અખનાંક’ભાાંથી દરીતતા 

ડઔામ છ?ે વાશીત્મન એઔ જખસ્લીઔૃત ભાદાંડ છ.ે એ ચઔાવણીભાાં જ ેકરુાં  
ઉતયે તે વાશીત્મ ઔશેલામ. વાશીત્મની ક તેના રકનાય યથી નશીં તેના 
વાત્ત્લીઔ ધયણ યથી જ થઈ ળઔે. (ખાાંધીજીનુાં વાશીત્મ ‘લાણીમા વાશીત્મ’ 
અને ખડવેનુાં વાશીત્મ ‘ખુાંડા વાશીત્મ’ એભ ન ઔશેલામ.) લારીમાભાાંથી 
લાલ્ભીઔી ફનેરા ઋીએ યાભામણ રખ્મુાં. એ ‘યાભામણ’ન ે ‘રુાંર્ાયા વાશીત્મ’ 

તયીઔે ન કાલી ળઔામ. જયા ઔલ્ના ત ઔય, ‘યાભામણ’ને ‘દરીત 
વાશીત્મ’ તયીઔે કીળુાં ત ઔેલુાં રાખળે? 

ભુ લાત એર્રી જ, વાશીત્મ ઔેલ અને ઔેલ વાશીત્મ જ શમ. 
તેભાાં ‘દરીત’ ળબ્દ ઉભયેીને અસ્ૃશ્મતાના ેરા ુયાણા ડાને ઉકેડલા 
જલે નથી. અનુવુચીત જાતીની ભાર્ને પ્રચરીત ળબ્દ શલે જાશેયભાાં ફરી ઔે 
રકી ળઔાત નથી. ઔઈ તેન ઉમખ ઔયે ત તેના ય ‘એર્રવીર્ી એક્ર્’ 

ભુજફ ઔામદેવયની ઔામથલાશી થઈ ળઔે છ.ે તે જ પ્રઔાયની વજાનુાં પ્રાલધાન 
આલા જાતીબેદ ઉબ ઔયનાયા નાભ ભાર્ ે (અથાથત્ ‘દીત સાહીત્ય’ 
ળબ્દપ્રમખ ભાર્)ે ણ શલુાં જોઈએ. 
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ઉદાશયણ ત અનઔે આી ળઔામ. ણ ભાણવનુાં જ ઉદાશયણ 
રઈએ. ઔઈ ણ જ્ઞાતી, ઔભ ઔે ધભથના રઔની દૈશીઔ યચના વયકી શમ છ.ે 
વાશીત્મ ણ દેશ યચના જલુેાં છ.ે ફશુફશુ ત ફલાન દેશ અન ેનફ દેશ 

એલુાં લખીઔયણ ઔયી ળઔામ, તેભ ઉત્ઔૃષ્ટ ઔર્ીનુાં વાશીત્મ અને નફી ઔર્ીનુાં 
વાશીત્મ એલ બેદ (વ્મલસ્થા કાતય) ાડી ળઔામ. ણ અશીં કય યાંજ એ 
લાતન છ ે ઔે ઉત્તભ, ભધ્મ અને ઔનીષ્ઠની ખણતયીથી લખથબેદ ાડલાભાાં 
આલત નથી. દરીત દ્વાયા યચામેરુાં વાશીત્મ વલથશ્રેષ્ઠ શમ ત ણ તેને 
‘દરીત વાશીત્મ’ના નાભે જ કલાભાાં આલે છ.ે આલા અભાનજનઔ 
જાતીબેદન વોથી ભર્ લાાંધ દરીત વભાજના અગ્રણીને શલ જોઈએ. 

જયા લીચાય : વનુાં (Gold) એર્રે વનુાં. એના પ્રઔાય જરુય શઈ ળઔે. જભે 
ઔે લીવ ઔૅયેર્, ફાલીવ ઔૅયેર્, ચલીવ ઔૅયેર્ લખેયે. ણ આ ફધા ત ક 
ભાર્ ે ભાણવે ઉબાાં ઔયેરાાં (વ્મલસ્થાઔીમ) લખીઔયણ છ.ે વનાનુાં ભુ 
‘શેભતત્ત્લ’ ત એઔ જ શમ ળઔે ને! ઔઈ દરીત વ્મક્તી ચલીવ ઔૅયેર્ વનુાં 
લેચત શમ તેને ‘દરીત વુલણથ’ ઔશેલાની બુર ઔયામ કયી?  

આ રકનાયને શ્રી. જૉવેપ ભેઔલાનની ‘આાંખીમાત’ નલરઔથા 
એર્રી જ ખભેરી, જરે્રી શ્રી. બખલતીઔુભાય ળભાથની ‘અવુમથરઔ’ ખભેરી. 
ફન્ને ઉત્તભ અને ુયસ્ઔૃત ઔૃતી છ.ે સ્લીઔામુું ઔે વાભાજીઔ વ્મલસ્થા કાતય 
ફન્ને રેકઔને અરખ તાયલલા ડ.ે ભતરફ ભઔેલાન વાશેફને બ્રાષ્ઢણ ન ઔશી 
ળઔામ અને ળભાથજીને દરીત ન ઔશી ળઔામ. ણ તેભના વાશીત્મની એઔ 
વયકી ઉત્ઔૃષ્ટતાનુાં જાતી આધાયીત લખીઔયણ ળી યીતે થઈ ળઔે? (ળુાં એભ 

ઔશી ળઔામ ઔે બ્રાષ્ઢણની ખબાણભાાં ફાાંધેરી ખામ દુધ આે તે ઉજીમાતનુાં 
લીત્ર દુધ... અને દરીતની ખબાણભાાં ફાાંધેરી ખામનુાં દુધ અલીત્ર?) એઔ 
લાત નીશ્વીત છ.ે વાશીત્મ જખતભાાં વોની ેન બરે નકી શમ; ણ તેભાાંથી 
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નીજતા વાશીત્મ લચ્ચે ત ઉંચનીચના બેદ ન શલા જોઈએ. આભ જ ચાલ્મુાં 
ત આખ જતાાં ગણાાં લીબાજન થળે.  વાશીત્મભાાં ણ લણથવ્મલસ્થા પ્રલેળળે. 
પ્રશ્ન એર્ર જ ઔે આણે બ્રાષ્ઢણ દ્વાયા યચામેરા વાશીત્મને ‘બ્રષ્ઢ વાશીત્મ’ 

નથી ઔશેતા. ક્ષત્રીમ દ્વાયા યચામેરા વાશીત્મને ‘લીય વાશીત્મ’ નથી ઔશેતા. 
લૈશ્મ દ્વાયા યચામેરા વાશીત્મને ‘લાણીજ્મ વાશીત્મ’ નથી ઔશેતા. ત દરીત 
દ્વાયા યચામેરા વાશીત્મને ‘દરીત વાશીત્મ’ ળા ભાર્ ેઔશીએ છીએ? (એ યીતે 
ત આણે છુતાછુતની અન્ર્ચેફીરીર્ી ગુવાડી દઈળુાં.) બલીષ્મભાાં ઔઈ દરીત 
જાતીના વાશીત્મઔાયને નફેર ાયીતીઔ ભળે તમ આણે  ઔશીળુાં – 
બાયતના પરાણા દરીત વાશીત્મને નફેર ાયીતીઔ ભળ્યુાં. (વાશીત્મ 

નફેર ાયીતીઔ ઔક્ષાનુાં શમ ત ણ તે દરીત? ઉજીમાત દ્વાયા આ ત ે
ઔેલુાં ચતુયાઈુલથઔનુાં ળણ!)  

મઔીન ભાનજો, ઐશ્વમાથ યામની અર્ઔ ઐશ્વમાથ યાઠડ શત ત ણ 
તે ‘બ્મુર્ી ક્લીન’ન ઈરઔાફ જીતી ખઈ શત. ઉજીમાતએ લીચાયલુાં યષ્ણુાં ઔે 
ઐશ્વમાથ યાઠડના વૌંદમથને આણે ‘દરીત વૌંદમથ’ ઔશેલાની ભુકાથભી ના જ 

ઔયી શત. ત વાશીત્મભાાં ‘દરીત’ ળબ્દનુાં રેફર ળા ભાર્ ેરખાડલુાં જોઈએ? 
વાશીત્મને ભાત્ર વાશીત્મના નાભે જ કલાભાાં આલે તે લધુ ન્મામચીત 
ખણામ. પીલ્ભ ‘કાભળી’ભાાં ખુરઝાય વાશેફે એઔ વુાંદય ખીત રખ્મુાં છ.ે ‘શભન ે
દેકી શૈં ઉન આાંકોંઔી ભશેઔતી કુશ્ફુ...’ અને છી આખ ઔાંઈઔ એલી ાંક્તી 
આલે છ:ે ‘્માયઔ ્માય શી યશને દ ઔઈ નાભ ન દ...!’ ખુરઝાય વાશેફની 
એ વરાશ અશીં જયા જુદી યીતે રાખુ ડ ેછ.ે ભતરફ પે્રભ ત શય શારભાાં 

પે્રભ જ શમ છ.ે દરીતના ્માયને ‘દરીત પે્રભ’ અને ઉજીમાતના ્માયને 
‘વલણથ પે્રભ’ ઔશેલાની જરુય કયી? વાશીત્મભાાં ણ એલા લણથબેદ ઉબા 
ઔયલાની જરુય નથી. અથાથત્ વાશીત્મને વાશીત્મ જ યશેલા દઈએ, ઔઈ નાભ 
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ન આીએ. કેય, વાશીત્મભાાં દરીત ળબ્દ ગુવાડનાયાન ે અાંત ે એર્રુાં જ 
ઔશેલાનુાં ઔે ‘દરીત’ ળબ્દ રેકઔને ભાર્ ે પ્રમજલાભાાં આલે છ ે ણ તે 
(અજ્ઞાનલળ અથલા ત ઈયાદાુલથઔ) એલી કર્ી યીતે ઉમખભાાં રેલામ છ ેઔે 

તે વીધ વાશીત્મને સ્ળે છ.ે એ ફે યીતે લાાંધાજનઔ છ.ે એઔલીવભી વદીભાાં 
જ્માયે તભાભ કે્ષતે્ર નલયચનાન લામુ પુાંઔાઈ યષ્ણ છ ે ત્માયે ઔભવે ઔભ 
વાશીત્મભાાં આલા જાતીબેદ ન શલા જોઈએ. અને ફીજુ ાં ભશત્ત્લનુાં ઔાયણ એ 
છ ે ઔે ‘દરીત’ ળબ્દ છાત જાતી ભાર્ ે લયાત શલાથી જાણ્મેઅજાણ્મે એ 
ળબ્દન વુચીતાથથ વાશીત્મની ખુણલત્તાને ઝાાંક રખાડ ે છ.ે ન્મામની લાત 
એર્રી જ ઔે ‘દરીત’ ળબ્દન અથથ જો છાત, અલીઔવીત ઔે નફુ એલ 

થત શમ ત બ્રાષ્ઢણ રેકઔની નફી ઔૃતીની ખણના ણ ‘દરીત 
વાશીત્મભાાં’ થલી જોઈએ. ણ તેભ થતુાં નથી. ફીજી તયપ દરીત દ્વાયા 
યચામેરા ઉત્ઔૃષ્ટ વાશીત્મની ખણના ણ દરીત વાશીત્મ તયીઔે જ થામ છ.ે 
અાંતે વાશીત્મના દીગ્ખજોને એ ફાફત ય લીચાયલા લીનન્તી છ ે ઔે દરીત 
દ્વાયા યચામેરા વાશીત્મને ‘દરીત વાશીત્મ’ ઔશેલુાં એર્ર ેાખરકાનાભાાં ઔાભ 

ઔયતા ડૉક્ર્યને ‘ાખર ડૉક્ર્ય’ ઔશેલા જલેી બુર ખણામ. (અથલા ‘અ’ 
લખથના વભ્મને ‘અવભ્મ’ ઔશેલા જલેી ભુકાથભી ખણામ) ળુાં એ બુર વુધાયી ન 
ળઔામ? ભતી વાચુાં શમ અને તે ઔાા છીરાભાાંથી નીઔળ્યુાં શમ તેથી તે 
‘ઔાુ ભતી’ ન ઔશી ળઔામ. એઔલીવભી વદીના આ લીઔવીતમુખભાાં અજુ થન 
ઔયતાાં એઔરવ્મ ચડીમાત શઈ ળઔે એ વત્મ સ્લીઔાયલાભાાં ઔઈએ અકાડા ન 
ઔયલા જોઈએ. આળા યાકીએ ઔે દરીત અને વલણો ફન્ને, ‘દીત 

સાહીત્ય’ના આ ભુદ્દા ય – ભાત્ર આ ન ેઆ જ ભુદ્દા ય ઉંડાણથી લીચાયીને 
પ્રાભાણીઔ અને તર્સ્થ પ્રતીબાલ આળે.  

 
♦ 
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09-14-03-2014 

ઔેર્રીઔ અન્ધશ્રદ્ધાની ઔૉસ્ર્ ઑપ પ્રડક્ળન ફશુ ઉંચી શમ છ!ે 

અનુક્રમણીકા 

ભાણવના દેશભાાં પેપવાાં, ભખજ, હૃદમ લખેયેનુાં સ્થાન જાણી ળઔામ 

છ;ે યન્તુ ફુદ્ધી ભખજના ચક્કવ ઔમા બાખભાાં આલેરી છ ેતે જાણી ળઔાતુાં 

નથી. ઔાક્રભે દનુ્મલી લીઔાવ થતાાં ભાણવની ફુદ્ધીનુાં અનઔે લીદ્યાભાાં 

રુાન્તય થમુાં. એ લીદ્યા એર્રે લીજ્ઞાન! જીલલીજ્ઞાન, કખલીજ્ઞાન, 

ળયીયલીજ્ઞાન, યવામણલીજ્ઞાન જલેાાં લીલીધ નાભથી એ કામ છ.ે ભાણવ 

ધીભે ધીભે અનેઔ લીદ્યાભાાં ભશાયત શાાંવર ઔયત ખમ અન ેએ યીતે એને 

જીલનનુાં લીજ્ઞાન આલડી ખમુાં. ભાણવનુાં વલોત્ત્તભ જીલલીજ્ઞાન એર્ર ે

યૅળનારીઝભ! 

વુયતભાાં લો શેરાાં શ્રી. યાલ નાભના ઔભીશ્નય દે વુયતન ે

‘સ્લચ્છનખયી’ન ઍલડથ ભળ્ય શત; યન્તુ તે એઔ અરખ વીદ્ધી શતી. 

આણી ાય લીનાની અન્ધશ્રદ્ધા, લશેભ, ઔુયીલાજો, લધુ ડતા ઔભથઔાાંડ 

જલેી ર્નફાંધી લૈચાયીઔ ખન્દઔીન પ્રશ્ન શજી ઉબ છ.ે ગયનાાં ફાયીફાયણા 

ચખ્કાાં યશે એર્રુાં ુયતુાં નથી; એ ફાયણે ભયચુાં અન ેરીંફુ રર્ઔાલેરુાં શમ 

ત્માાં વુધી એ સ્લચ્છતા અબીમાન અધુરુાં  રેકામ. વાંબલત: લો ુલે વુયતની 

‘વત્મળધઔ વબા’એ વુયતભાાં અન્ધશ્રદ્ધાનુાં ડીભરીળન આયમ્ભ્મુાં શતુાં; યન્ત ુ

એ ભનળુદ્ધી અબીમાનને ઔભીશ્નય યાલ જરે્રી વપતા પ્રાપ્ત થઈ ળઔી નથી. 
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શ્રી. યાલનુાં રક્ષમાાંઔ ળશેયને સ્લચ્છ ફનાલલાનુાં શતુાં. પ્રભાણભાાં ત ે

વશેરુાં શતુાં. ‘તભાયી ખરી સ્લચ્છ યાક’ એલુાં રઔને ઔશેલાનુાં વશેરુાં છ;ે યન્ત ુ

‘ખરીખરીભાાં ખણતી ના ભાાંડ’ એભ ઔશેલાનુાં અગરુાં  છ.ે ખણેળલીવજ થન ઔે 

તાજીમાના જુરુવથી ઔરાઔ વુધી ભેઈન યડન ર્રાપીઔ જાભ થઈ જામ છ ેતે 

આજની દુ:કદ લાસ્તલીઔતા છ.ે ‘જાશેય ભાખો ય એલા વયગવ ના ઔાઢ’ – 

એલુાં ઔશી ળઔે એલ ઔઈ ‘યાલ’ શજી ાક્મ નથી. રઔ અન્ધશ્રદ્ધાન ે

ફાદાદાની ભીરઔત વભી ખોયલળાી અને જતનતુલ્મ વભજ ેછ.ે 

ભાણવ યજ વલાયે ઉમ્ફય ધુએ છ,ે ઠાઔયજીની ભુતી ધુએ છ,ે 

ળીલરીંખ ધુએ છ,ે શભાભ વાફુથી ઔા ધુએ છ ેઅને ત્માય ફાદ કય કેર 

ળરુ થામ છ.ે ઔા ઔાંઔુથી ખન્દુાં ઔયે છ.ે ભુતી જો શનુભાનની શમ ત તેને 

તેરવીંદુયથી કયડ ે છ.ે ળાંઔયની શમ ત તે ય દુધ, દશીં, ભધ લખેયેની 

યેરભછરે ઔયે છ.ે આર્રી બક્તી છી ણ ભાણવન ‘ઔર્ન કેર’ અન ે

‘ભનન ભેર’ અઔફન્ધ યશે છ.ે રાક ઔયડન રાબ થઈ ળઔે એભ શમ ત 

ભાણવ એ ભુતીના તભે ઔશ તરે્રા ર્ઔુડા ઔયી આલા તૈમાય થઈ જામ છ.ે 

નલવાયીભાાં ઔઈઔે શનુભાનજીની આાંક પડી નાકી શતી. શુાં  ધન્મલાદ આુાં 

છુાં નલવાયીની ળાણી પ્રજાને ઔે એ ઔાભ ભસુ્રીભનુાં છ ે એભ ભાની ઔભી 

યભકાણ ન પાર્ી નીઔળ્યાાં! 

ભેં ગણા એલા લડીર જોમા છ ે જે વન્તાનને ધાભીઔ ુસ્તઔ 

નીમભીત લાાંચલાની ઔડઔાઈુલથઔ પયજ ાડ ે છ.ે યન્તુ તભેન વાંસ્ઔાયભમ 

ઉછયે ઔયલા અાંખ ે રખીયે ધ્માન આતા નથી. ઔઈ દીઔય ખીતાના ફે 
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અધ્મામ નીમભીત લાાંચત શમ; ણ યજ ખરુ્ઔાની એઔલીળ ડીઔી આયખી 

જત શમ ત તેના ખીતાાઠથી શયકાલા જલુેાં કરુાં? નાનણથી જ અનેઔ 

રુચ્ચાઈથી ગેયામેર ઔઈ ભાણવ લેાયભાાં ડ ે એર્રે વભજો ઔે ‘ઔડલી 

તુભડી રીભડ ેચઢી’! ફચુબાઈન બત્રીજો એ જ પ્રઔાયન વલથદુખુથણ વમ્ન્ન 

ભાણવ છ.ે એણે લેાયભાાં ઝુઔાવ્મુાં ત્માયે ફચુબાઈ એઔ ઔશેલત ફરેરા– ‘ભુે 

ઔલ્લુબાઈ ઔાા અને લેર ળરુ ઔમો ઔરવાન!’ ખલ્લા ય ફેવીને ગ્રાશઔને 

ફેપાભ રુાંર્તા ઔઈ ‘શ્રદ્ધાુ ળેઠીમા’ ઔયતાાં બખલાનના ભાથા યન વુલણથ 

ભુઔુર્ ચયનાય ઔઈ ‘ખયીફ ચય’ ભને છ ખુનેખાય રાખે છ.ે 

એઔ દુઔાનદાયન ભન ે યીચમ છ.ે એ તાની દુઔાનભાાં નઔય 

ાવે આક દીલવ વકત શાથ ેઔાભ રીધા છી તેન ેવાાંજ ે ભજુયીના ૈવા 

ચુઔલલાભાાં ઈયાદાુલથઔન લીરમ્ફ ઔયીને તેની ાવે એઔાદ ઔરાઔ લધુ ઔાભ 

ઔયાલી રે છ.ે  એ લેાયી દય ભશીને વલા એઔાલન રુીમાન ભનીડથય 

ખોંડર – બુલનેશ્વયીભાતાને ભઔર ેછ.ે ભાણવે આલા અન્ધશ્રદ્ધાબમાથ દમ્બથી 

ફચલાનુાં છ.ે તેભાાં શ્રી. યાલ જલેા ઔઈ મ્મુનીવીર ઔભીશ્નય આણી ઔઈ 

ભદદ ઔયી ળઔે તેભ નથી. 

દય વભલાયે અન ેલીળેત: શ્રાલણ ભાવભાાં ખુજયાતબયભાાં ળાંઔય 

બખલાનના ળીલરીંખ ય દુધન અબીેઔ ઔયલાભાાં આલે છ.ે આ અબીેઔ 

એર્રા ભર્ા પ્રભાણભાાં થામ છ ે ઔે એ વગુાં દુધ બેખુાં ઔયી ખયીફનાાં 

ફાઔને આલાભાાં આલે ત રાક બુખ્માાં ફાઔનાાં ેર્ન જઠયાગ્ની તૃપ્ત 

થઈ ળઔે અન ેળાંઔય બખલાનનેમ વાચ આનન્દ થામ! યન્ત ુએલુાં થતુાં નથી. 
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થળે ણ નશીં. ક્માયેઔ ત ુયા ઔદની આકી જીન્દખી લીતી જામ છ;ે તમ 

ભાણવને વાલ વીધી લાત નથી વભજાતી ઔે ‘ળીલ’ને નશીં ‘જીલ’ને દુધની 

વાચી જરુય શમ છ.ે 

વભગ્ર દેળભાાં ભન્ત્રતન્ત્રભાાં લયાતા દયા–ધાખા, ધાભીઔ 

ઔભથઔાાંડભાાં લયાતી ઔાંઠી ઔે નાડાછડી, તથા લર્વાલીત્રી જલેા વ્રતભાાં 

લેડપાતુાં ફધુાં વુતય બેખુાં ઔયલાભાાં આલે ત વેંઔડ ખયીફનાાં નગ્ન ફાઔ 

શેયી ળઔે એર્રી ચડ્ડી ફની ળઔે. દય ળનીલાયે શનુભાનજીના ભન્દીયે તેર 

ચઢાલલાભાાં આલે છ ે તે વગુાં તેર એઔત્ર ઔયલાભાાં આલે ત ઔયડ 

બુકીડીત ખયીફને એઔ ર્ાઈભ પાપડા કલડાલી ળઔામ! યન્તુ આણ ે

અફીર, ખુરાર અને ઔાંઔુભાાંથી ઉંચા નથી આલતા. ક્માયેઔ લીચાય આલે છ ે: 

આ અફીર, ખુરાર, ઔાંઔુ, વીંદુય લખેયેન ધાભીઔ લીધી વીલામ અન્મ ળ 

ઉમખ થત શળે? સ્ર્રરેીમા, જાાન ઔે અભેયીઔાભાાં ઔાંઔુનાાં ઔાયકાનાાં શળે 

કયાાં? ત્માાં ત લૈજ્ઞાનીઔ ળધમ લધુ લાવી થામ ત પખાલી દેલાભાાં આલે છ!ે 

ફચુબાઈ ઔશે છ ે : ‘ભારુાં  ચારે ત દેળબયભાાં ફાયવાકે રર્ઔતાાં 

રીંફુ બેખાાં ઔયી વીલીર શૉસ્ીર્રના ખયીફ દયદીને રીંફુનુાં વયફત 

ાઉં! ફરઔે શુાં  કુદ રીંફુ શઉં ત ભન ેફાયવાકે નીયથથઔ રર્ઔી યશેલા ઔયતાાં 

ખયીફની તૃાતૃપ્તી કાતય નીચલાઈ જલાનુાં જ લધુ ખભે!’ શ્રી. ખુણલાંત 

ળાશે વુયતભાાં ઔષ્ણુાં શતુાં: ‘ભદ્રાવભાાં ઔઈ ઠઔેાણે ચકાભાાં બેલલાની ઔાાંઔયીનુાં 

આકુાં ઔાયકાનુાં ચારે છ!ે’ ભને કાતયી છ ે આણે ત્માાં ણ ઔ’ઔ ઠઔેાણ ે

ભાાંદીમાાં ઔે તાલીજ ફનાલલાની ફશુ ભર્ી પેક્ર્યી ચારતી શળે. રફાન 
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ળબ્દ શુાં  ભાાંદીમાાં વાથે જ વાાંબત આવ્મ છુાં. એની વુખાંધ ભને ખભે છ.ે 

યન્તુ એ જન્તયભન્તય, બખત–બુલા ઔે ભેરીલીદ્યાની વાધનાભાાં જ કાવ 

લયામ છ ેએલુાં જાણ્મુાં ત્માયે અત્ત્તયની ફર્ર જાજરુના ર્ફભાાં ઠારલલાભાાં 

આલતી શમ એલુાં રાગ્મુાં.  

રફાન અને ભાાંદીમાાંનાાં ખત્રન જ એઔ અન્મ દાથથ છ ે – 

ીંછી! ખાભડાાંભાાં આજમે ફાઔને ઔઈ યખ થમ શમ ત તને ે ફશાયન 

લખાડ છ ે ભાની ીંછી નાંકાલલા બખત ાવે રઈ જલાભાાં આલે છ.ે એ 

ીંછીભાાં ભયનાાં યાંખફેયાંખી ીંછાાંન ઉમખ ઔયલાભાાં આલે છ.ે એ ીંછી 

બખતબુલા વીલામ અન્મ ઔઈને ઔાભ આલતી નથી. એઔ લાય એઔ ભેાભાાં 

ીંછી લેચતા એઔ ભાણવન ેુછતા તેણ ેજલાફ આ્મ શત : ‘શુાં  ચારીવ 

લોથી ીંછી લેચલાન ધાંધ ઔરુાં  છુાં. ભાયા દીઔયા ભય ભાયે છ ેઅન ે

તેનાાં ીંછાાંભાાંથી શુાં  ીંછી ફનાલી લેચુાં છુાં!’ ઔલ્ી ળઔામ એલી ફાફત 

છ.ે આજમુંત ઔેર્રા ભય ભમાથ શળે ત્માયે એઔ અન્ધશ્રદ્ધા જીલીત યશી ળઔી 

શળે? જોમુાં? આણા યાષ્ટ રીમ ક્ષી ભય ઔયતાાં આણી અન્ધશ્રદ્ધાની ઔૉસ્ર્ 

ઑપ પ્રડક્ળન ઔેર્રી ઉંચી છ?ે 

♦ 
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10-09-05-2014 

ફુદ્ધીન ફામસ્ઔ 

અનુક્રમણીકા 

ઈશ્વય લીળે જભેને વાચી વભજ ન શમ એલા આસ્તીઔની માદી 
ફનાલલાભાાં આલે ત આાંક શી થઈ જામ એલ આાંઔડ નીઔે. ગણા 

ધભથખુરુ ણ એ રીસ્ર્ભાાં ‘ર્ૉ ર્ને’ભાાં ચભઔે. યૅળનારીઝભની સ્થીતી ત 
એથીમ લધુ ઔપડી છ.ે યૅળનારીઝભના લીઔાવભાાં અલયધ ઉબ ઔયનાયાને 
એલડથ આલાભાાં આલે ત ફધાાં જ એલડ્વથ ઔશેલાતા નાસ્તીઔ જીતી જામ. 
ભાણવ આસ્તીઔ શમ ઔે નાસ્તીઔ ણ તેના જ્ઞાન–લીજ્ઞાન અને વાંળધનને 
ભમાથદા યશી છ.ે ભાણવ વીભેન્ર્ ફનાલી ળઔે છ;ે યેતી ફનાલી ળઔત નથી. 

ુર ફાાંધે છ;ે દયીમા ફનાલી ળઔત નથી. એણે ાણીનુાં ફાંધાયણ (H2O) 
ળધી ઔાઢુ્ાં; ણ એ વાંળધન આઔાળભાાં ઝફુઔતી લીજી જલુેાં ફની યષ્ણુાં. 

ગણા લરકાાં ભામાથ છી ણ ભાણવને ડામાફીર્ીવન નક્કય ઉામ 

ન જડ્ય ત્માયે એણે વુખયફ્રી ર્બૅ્રેર્ ફનાલીને વાંત ભાન્મ. ભાણવ અનાજ 

ઔલી ળઔે છ;ે ણ બુકન ે જડભુથી નાફુદ ઔયી ળઔત નથી. ધયતીના 

ેર્ાભાાંથી ાણી ઔાઢીને એણે ભીનયર લર્ય ફનાવ્મુાં; ણ તયવને નાફુદ 

ઔયી ળક્મ નશીં. રેફયેર્યીભાાં રશી ફનાવ્માની લાત ણ આલી; યન્તુ 

શજી વુધી તે H2O જલેી જ ગર્ના યશેલા ાભી છ.ે યજ શૉસ્ીર્રભાાં 

દયદીને રાક ફર્ર રશીની જરુય ડ ે છ.ે લીજ્ઞાન એર્રા રશીનુાં 

ઉત્ાદન ઔયી ળઔે ત જ એ વીદ્ધી રેકે રાખે. લીજ્ઞાન જરે્રી વયતાથી 

ાલડયનુાં દુધ ફનાલી ળઔે છ ેતેર્રી વયતાથી રશીના ાઉચ તૈમાય ઔયી 
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ળઔતુાં નથી. ભાર્ ેજ ભાણવ ભાણવ લચ્ચે ‘રશીન લાર્ઔી–વ્મલશાય’ શમ્ભેળાાં 

ર્ઔી યશેલાન છ.ે વદ્બાગ્મે વભાજભાાં રશી ીનાયા ઔયતાાં રશી 

આનાયાની વાંખ્મા લધાયે યશેલા ાભી છ.ે ઔઈએ રશીના અબાલે ભયલુાં 

ડતુાં નથી. ભાણવભાાં ભાનલતા શજી ર્ઔી યશી છ.ે ઔ–ઑયેર્ીલ ફૅંઔ 

પડચાભાાં જામ છ;ે ણ શજી વુધી ઔઈ બ્રડ ફૅંઔ પડચાભાાં ખઈ નથી. 

લીજ્ઞાન અને ર્કૅ્નૉરૉજીથી અદ્બુત લીઔાવ થઈ યષ્ણ છ.ે ભેડીઔર 
કે્ષત્રે નલાાં વાંળધન થતાાં યશે છ.ે હૃદમના લઔીાંખ અલવથ લધતા જામ છ.ે 
ભયલાનુાં ડૉક્ર્યએ અગરુાં  ફનાલી દીધુાં છ.ે વામન્વ લડ ેળયીય જીલી જામ છ;ે 

ણ ભોંગલાયીને ઔાયણે ભન ભયતાાં જામ છ.ે દીનપ્રતીદીન આગાતની વાંખ્મા 
લધતી જામ છ.ે આ લે ભાનવીઔ યખીની વાંખ્મા ખત લથ ઔયતાાં ગણી 
લધી ખઈ. ભોંગલાયી, ફેઔાયી, ખયીફી, બુકભય એ ફધાાં લચ્ચે જીલતાાં 
ભાણવના ભનભુર્ાલ, ભનભુાંઝાયા અને ભનબેદન ાય નથી. વુક છ;ે ણ 
તેભાાં દુ:કની ફશી ભીરાલર્ છ.ે ગયે બેંવ ફાાંધ ત ચખ્કુાં દુધ ભી ળઔે; 

ણ ગયે બખલાન ફેવાડ તમ ચખ્કુાં વુક ન ભી ળઔે. ગઉંની ખુણભાાં 
થડાઔ જ ઔાાંઔયા શત ત ચીંતા નશતી; ણ લીણાર્ ગઉંની આકી ખુણ 
ઔાાંઔયાથી બયેરી નીઔે છ.ે વામન્વ એ ઔાાંઔયાને દુય ઔયલાની 
‘ઔાયવેલા’ ઔયી યષ્ણુાં છ.ે  

ભાણવના શઠ રાર યશે તેર્રુાં ુયતુાં નથી; શઠ ય સ્ભીત ર્ઔી 
યશેલુાં જોઈએ. ખાર બયામેરા શમ છ;ે ણ ભન કારી શમ છ.ે યીલાય શમ 

છ;ે ણ બરીલાય નથી શત. ૈવા અને જરવા શમ છ;ે ણ જીલન ઔૃત્રીભ 
ફનતુાં જામ છ.ે અાય બોતીઔ વુક લચ્ચેમ ભનની ળાાંતી લીના ભાણવ 
ીડામ છ.ે ઉંગની ખી રીધા છી ણ એને ભુશ્ઔેરીથી ઉંધ આલે છ.ે 
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ભાણવને શલે વભજામ છ ેઔે ભાત્ર ળયીય નશીં ભન ણ વુકી યશેલુાં જોઈએ. 
ગણીલાય પ્રબુની ુજા ઔયતાાં ‘ાચનલર્ી’થી લધુ ળાન્તી પ્રાપ્ત થામ છ.ે 
કયેકય ત એલા વભાજનુાં નીભાથણ થલુાં જોઈએ ઔે વુક–ળાન્તી ભાણવને ઔઠ ે

ડી જામ. ણ દુબાથગ્મે એલી સ્થીતી ેદા થઈ છ ેઔે ચીંતા, તણાલ, બમ અને 
અવરાભતી ભાણવને ઔઠ ેડી ખમાાં છ.ે 

લીજ્ઞાનલાદ અને ફુદ્ધીલાદ બેખાાં ભે ત સ્લખથન નઔળ તૈમાય થઈ 
ળઔે; યન્તુ એભાાં ભાનલીના ળુબ ઈયાદા બે ત જ ધયતી ય સ્લખથનુાં 
નીભાથણ થઈ ળઔે છ.ે એઔ નાનઔડા સ્લખથની લાત ઔરુાં . રીમની યવીન ધુભ 
પ્રચાય થઈ યષ્ણ છ.ે પ્રજા અને પ્રળાળનના વાંમુક્ત પ્રમાવથી એઔ દીલવ 

એલ આલળે ઔે વયઔાય આનન્દુલથઔ જાશેય ઔયળે: ‘રીમ વમ્ુણથ નાફુદ 
થઈ ચુક્મ છ.ે’ (ળીતાની યવી ળધાલાથી શલે એ યખ વમ્ુણથ નાફુદ થઈ 
ળક્મ છ.ે શેરાાં ળીતાન ઔેવ ળધી રાલનાયને શજાય રુીમા આલાની 
જાશેયાત ઔયલાભાાં આલતી શતી. રીમના ઔેવ ભાર્ ેણ વયઔાય શલે એલી 
જાશેયાત ઔયલાની સ્થીતીભાાં છ.ે) વયઔાય અન ે વભાજના વાંમુક્ત ઉક્રભ ે

નજીઔના બલીષ્મભાાં રીમ લીનાના વભાજનુાં સ્લખથ સ્થાળે. એ સ્લખથ ઉય 
વુલણથ અક્ષયે રખ્મુાં શળે: ‘ભડે ફામ ષ્ણુભનફીઈંખ’ 

શલે ભાણવને ભૃત્મુ છીના સ્લખથન ભશ છુર્ત જામ છ.ે એભાાં 
લીજ્ઞાન અને યૅળનારીઝભે  કાસ્વ બાખ બજવ્મ છ.ે ભેડીઔર વાંળધનની 
ઉરબ્ધી જુ, ઔેર્રી ફધી છ:ે ઔૃત્રીભ ભાાંવેળી, ઔૃત્રીભ પેપવાાં, 
ેવભેઔય, ઈમયપન, ફનાલર્ી શાથ–ખ, ર્સે્ર્ટ્યુફ ફેફી, ચકુ્ષદાન, 

અાંખદાન, યક્તદાન, ઔીડની–રીલય જલેા અાંખનુાં પ્રત્માયણ.. એલા વેંઔડ 
વાંળધન દ્વાયા ભાણવનાાં અડધઅડધ દુ:ક ખામફ થઈ ખમાાં છ.ે એ ફધાાં 
દુ:ક શેરાાં બાગ્મના રેક ખણાતા. એ રેક ય વામન્વરુી લીધાતાએ 
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વીદ્ધીના ભેક ભામાથ છ.ે શલે વકુી થલાનુાં વશેરુાં ફનતુાં જામ છ.ે વલાયે 
ળધામેરુાં વુક ફયે લાવી થઈ જામ છ.ે વાાંજ ેનલા વુકન વુમોદમ થામ છ.ે 
ક્માયેઔ લીચાય આલે છ ે ચાર, ઔઈ દીલવ ુજાાઠ ઔે યાભનાભના જ 

જલાનુાં ફાંધ યાકી આણે વો જાશેયભાાં એઔ વભુશપ્રાથથના ઔયીએ ઔે 
એઈડ્વ, ડામાફીર્ીવ, થાઈયઈડ અને ઔેન્વય જલેાાં શજી અવાધ્મ યશેરા 
યખથી ણ ભાણવ ભુક્ત ફને! એઔ વશસ્રઔર્ી મજ્ઞ ઔે નલચાંડી મજ્ઞ ઔયતાાં 
એલી એઔ નાનઔડી પ્રાથથનાનુાં ભુલ્મ અનેઔખણ લધાયે છ.ે 

અભેયીઔાની એઔ તાજી ગર્ના વાાંબ. જ્શન લીલ્વને તેની ત્ની 
ભેયીને તેના જાડા શઠ અન ે અલ્લીઔવીત છાતીને ઔાયણ ે ડીલવથ આ્મા. 

ભેયી ડૉક્ર્યન ે ભી. ડૉક્ર્યએ ભેયીની ્રાસ્ર્ીઔ વજ થયી ઔયી. ભયેીના શઠ 
કુફ વુાંદય ફની ખમા. છાતી વુડ ફની. ત્માય ફાદ ભેયી એઔ ધનાઢ્ અને 
વુાંદય ુરુને યણી. નલા તી વાથે એ કુફ વુકી શતી. એઔ દીલવ 
ક્રફભાાં અચાનઔ એને એન જુન તી ભી ખમ. તેણે ભેયીને અજાણી 
ભશીરા જાણી લકાણ ઔયતાાં ઔષ્ણુાં: ‘તભાયા શઠ કુફ વુાંદય છ’ે. ભેયીએ જલાફ 

આ્મ: ‘શઠ અવરી નથી, ફનાલર્ી છ;ે ણ ભન ેતી અવરી ભળ્ય છ.ે તેં 
ભને ભાયા જાડા શઠન ેઔાયણે ડીલવથ ના આ્મા શત ત ભન ેઆર્ર વુાંદય 
તી ના ભી ળક્મ શત!’ જ્શન લીલ્વન ચઔીત થઈ લીચાયી યષ્ણ: ‘શ 
ખૉડ...! ળુાં આ તે જ ષ્ડી છ,ે જનેે ભેં અગ્રી (ઔદરુી) ઔશી છડી દીધી શતી? 
ભાયી ાવેમ ૈવા શતા; ણ ભને એલ લીચાય ઔેભ ન વુઝ્મ?’  

એર્રુાં માદ યાકલુાં ડળે ઔે વુક ઔેલ વાધનથી પ્રાપ્ત થતુાં નથી. 

તેના ઉબખભાાં ફુદ્ધી ણ લાયલી ડ.ે વુકની એક્વામયી ડરે્ લીતી જામ 
તે ુલે તેને ઉબખી રેલુાં ડ.ે ઔેયી ાઔી જામ છીમ ન કાઈએ ત ઔેયીન 
કય આનન્દ ભાણી ળઔાત નથી. ઔેલ ૈવાથી વુકી થલાતુાં શત ત લીલ્વન 
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ાવેમ કુફ ૈવ શત; છતાાં તેને ત્નીની ્રાસ્ર્ી વજ થયી ઔયાલલાનુાં ન 
વુઝ્મુાં. કયી લાત ત એર્રી જ ઔે તભે ખાઢ અાંધાયાભાાં અઔાઈ યષ્ણા શ; 
ણ ફુદ્ધીની દયભીમાનખીયી લીના તભને એ લાતન ખ્માર આલત નથી ઔે 

તભાયા કીસ્વાભાાં ર્ચથ ડી છ!ે તભે ફુદ્ધીના ફામસ્ઔ લખય વુકને જોઈ 
ળઔતા નથી.   

♦ 
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11-04-07-2014 

ધભથને અધભથથી અરખ તાયલીએ...! 

અનુક્રમણીકા 

વાંત ઔશે છ:ે ‘ધભથ એર્રે ળુાં ત ેજાણલા ભાર્ ેશેરા જીલનન અથથ 

વભજલ ડ.ે ભાણવના શેરા શ્વાવથી અાંતીભ શ્વાવ લચ્ચેના વભમખાાને 

જીલન ઔશેલાભાાં આલે છ.ે અને એ જીલન ઠીઔ યીતે જીલી જલા ભાર્ ે જ ે

નીમભાલરી (Rules and regulations) ફનાલલાભાાં આલે છ ે એને ધભથ 

ઔશેલામ છ.ે’ પ્રશ્ન થામ છ–ે ઔણે ફનાલી એ નીમભાલરી? ઈશ્વયે ઔે ભાણવે? 

આ રકનાયની નમ્ર વભજ એલી છ ે ઔે જીલનના નીમભ જીલનાયાએ જ 

ગડ્યા છ ે – બખલાન ઔે દેલએ નશીં. ધભથભાાં રઔ યાુલથથી અધભથની 

બેવે ઔયતા યષ્ણા. એ ઔાયણે ઔેર્રાાંઔ અનીષ્ટની ખણના ણ ધભથભાાં થલા 

રાખી. વદી ુલે તી ભૃત્મુ ાભે ત ત્નીએ તેની ચીતાભાાં ફી ભયલુાં એ 

‘ત્નીધભથ’ ઔશેલાત. (શુાં  બુરત ના શઉં ત ુયીના ળાંઔયાચામે જાશેયભાાં 

વતીપ્રથાને ‘વતીધભથ’ ઔશી ર્ઔે આ્મ શત) ફુદ્ધીલાદ પ્રફધે છ ે – કુદ 

ઈશ્વયે એલી આજ્ઞા ઔયી શમ ત ણ તેન લીયધ ઔયલ જોઈએ. આણે ત્માાં 

ભયણ ાછ ઔયલાભાાં આલતા ઔભથઔાાંડ એઔ કચાથ અધભથ ફની જામ છ.ે 

આ ફધુાં યાુલથથી ચારતુાં આવ્મુાં છ.ે એભાાં નલા જભાના ભુજફ થડ ઉભેય 

થમ છ.ે શલે ભયણ ફાદ શ્રાદ્ધક્રીમાભાાં ધાભીઔ ુસ્તઔ, સ્ર્ીરના ઔુઔય ઔે 

થાી–્મારાાં જલેાાં લાવણ લશેંચલાભાાં આલે છ.ે પ્રશ્ન થામ છ ેએથી (ઔાંવાયા 

વીલામ) ઔને પામદ થામ? ભીષ્ઠાન્ન જભાડ ત વખા યાજી થામ. 
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બજનની ચડી લશેંચ ત પ્રઔાળઔ યાજી થામ. ણ ખયીફને ભાથે ર્ાર 

ડી જામ! આલી ફાફતભાાં વભાજના ગણા લખોનાાં શીત વાંઔામેરાાં શલાથી 

વો બેખા ભીને એલા અધભથને જીલત યાકે છ.ે યૅળનારીઝભ એલા અધભથ 

વાભે રાર ફત્તી ધયતુાં આવ્મુાં છ.ે એ ઔાયણે વભાજની નપયતન બખ ફનતુાં 

આવ્મુાં છ.ે 

ધભથની વ્માખ્મા ઔયલા ભાર્ ેઆ રકનાયની ઔઈ ાત્રતા નથી. છતાાં 

ઔાંઈઔ એલુાં વભજામ છ ે‘ભાનલીનુાં ઔલ્માણ ઔયે તે ધભથ અને રશીરુશાણ ઔયે ત ે

અધભથ!’ ભાનલીન લીઔાવ ઔયે તે ધભથ ને ઔાંઔાવ ઔયે તે અધભથ! પ્રખતી ઔયે ત ે

ધભથ અને અધખતી તયપ રઈ જામ તે અધભથ! દુ:કીનાાં આાંવુનુાં ભાયણ 

ફને તે ધભથ અન ેઆાંવુનુાં ઔાયણ ફને તે અધભથ! વાચા ધભથભાાં શ્રદ્ધાની વીતાય 

લાખે છ;ે રીવની વામયન નશીં. આણે ઔને ધભથ ખણીએ છીએ? ધભથને 

અફીર, ખુરાર, ઔાંઔુ, ુજાાઠ, પ–પુર, નાયીમે, ધુ, દી, ભાંત્ર, શ્લઔ, 

મજ્ઞ, આયતી, ઔથા, જત જલેા ઔભથઔાાંડના સ્થુ ઢાાંચાભાાંથી ભકુ્ત ઔયીને, 

તેને ઔલ્માણઔાયી સ્લરુભાાં ઢાલાની જરુય છ.ે ળુાં એલુાં થઈ ળઔે? ભાણવ 

આયતી ઔયલાનુાં છડીને એમ્બ્મુરન્વ ભાર્ ેદડી જામ તે ધભથ ખણામ. ભનની 

ળાન્તી ભાર્ ે ભાણવ બરે ભન્દીયભાાં જત. ણ વાચી ળાન્તી ત તેને 

બણીખણીને જીલનભાાં ઔાંઈઔ ફની ળઔલાથી પ્રાપ્ત થામ છ.ે (પ્રબુુજા જ 

જીલનની વલોચ્ચ વીદ્ધી ખણાતી શત ત ભન્દીયન ુજાયી તાના દીઔયાન ે

ડૉક્ર્યને ફદર ે ુજાયી ફનાલલાનાાં જ સ્લ્ન જોત શત !) એથી ુજાાઠ 

બરે ઔય; ણ સ્ઔુર–ઔૉરેજના ાઠના બખે ઔદી નશીં. રેફયેર્યીના 

પે્રક્ર્ીઔર છડીને ઔદી યાભઔથાભાાં ન જલામ. (અને થીમેર્યભાાં ણ ના જલામ) 
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ઔરેજના ીયીમડ છડીને ઔદી ખણેળલીવજ થમાત્રાભાાં ન જલામ. (અને ભેચ 

જોલા ણ ના જલામ) લીદ્યાથી બણલાનુાં છડીને ‘ર્ાઈ–ડ’ે ઔે ‘વુર્–ડ’ે 

ઉજલે એ આજન વોથી ભર્ ળૈક્ષણીઔ અધભથ છ.ે વાચ લીદ્યાથી ધભથ એ છ ે

ઔે યીક્ષા તી ખમા ફાદ બરે તે યજ ફે પીલ્ભ જોત; ણ યીક્ષા 

શેરા અભ્માવના બખે એઔ ણ પીલ્ભ ના જુએ. (ફચુબાઈ ઔશે છ:ે 

‘મુલાનએ ‘યીક્ષા’ ળબ્દન વુચીતાથથ ળાનભાાં વભજી રેલ જોઈએ. યીક્ષાન 

‘’ યીશ્રભ તયપ ઈળાય ઔયે છ.ે જો યીક્ષાભાાંથી યીશ્રભન– ‘’ ઉડાલી 

દેળ ત છી ઔદાચ જીલનબય યીક્ષા ચરાલલી ડળે!) ઔાે ઔાંઔુ, વીન્દુય, 

બસ્ભ જ ે રખાલલુાં શમ ત ે રખાલ; ણ ઔાે ઔાંઔુ શળે અન ેફન્ને શાથ 

રશીથી કયડામેરા શળે ત એલા ‘ઔાંઔુલયણાાં ઔાલતયાાં’થી ઔઈ ધભથન 

બખલાન યાજી નશીં થામ.’ 

અખયફત્તી, રફાન, ધુદી ગયનાાં ભન્દીયભાાં વખાલળ ત 

ગયનુાં લાતાલયણ વુખાંધભમ થળે; ણ ચીત્તભાાં ભરીન લીચાયની દુખુંધ 

અખયફત્તીથી દુય થઈ ળઔતી નથી. ગયભાાં અખયફત્તી વખાલળ અને 

ફશાય આખ રખાડળ ત તે અધભથ ખણાળે. રફાન, ધુદી વખાલલાની 

છુર્; ણ રફાનના ધુભાડા ઔયળ અને ફેંઔભાાં ખર્ાા ઔયળ, અથલા ઔઔના 

ઉછીના રીધેરા ૈવા યત ઔયલાભાાં અકાડા ઔયળ ત તે અધભથ ખણાળે. 

ગ્રાશઔને ફાનભાાં યાકીને દુઔાનભાાં રફાન વખાલલાભાાં વભજદાયી નથી. 

માદ યશે, ભાા નશીં પેયલલાભાાં એર્ર અયાધ નથી; જરે્ર ગ્રાશઔનાાં ખાાં 

ઔાલાભાાં છ!ે યસ્ત ેઅઔસ્ભાતભાાં ગલામેરા ભાણવને શૉસ્ીર્રભાાં શોંચાડલ 

ઔે તેન ેભાર્ ેરશી આલુાં એ યભ ધભથ ખણામ. ણ તે ફીભાય ડ્યા ન 
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શમ અને શૉસ્ીર્રભાાં ડૉક્ર્ય ાવે જુઠાાં ફીર રઈ ઈન્સ્મયન્વ ઔાંની ાવે 

કર્ા ભેડી–ક્રેભ ાવ ઔયાલલ એ અધભથ ખણામ. ભાણવ ભાત્રને બુક રાખે, 

તયવ રાખે અને ર્ાઢ લાખે છ.ે એથી બુખ્માને યર્ી, તયસ્માને ાણી અને 

ખયીફને લષ્ડ આલાાં એ ધભથ ખણામ. ણ ઔઈ ધાભીઔ વાંસ્થાએ ખયીફન ે

લશેંચલા ભાર્ ે ધાફા આ્મા શમ, અભુઔ રાક રુીમા દલા ભાર્ ે પાવ્મા 

શમ તેભાાં ભ્રષ્ટાચાય આચયલ તે અધભથ ખણામ. રઔ ચાયધાભની માત્રા ઔયે 

છ;ે ણ ઔઈનુાં ગય, કેતય ઔે ભીરઔત ચાલી ાડલા ભાર્ ેતેન ેઔર્થઔચેયીની 

માત્રા ઔયાલતાાં અચઔાતા નથી. આણી આધ્માત્ભલાદી પ્રજા, ધભથ અન ે

અધભથનુાં આલુાં ઔઔર્રે ઔયીને ભસ્ત યશે છ.ે 

ઔાંઈઔ એલુાં વભજામ છ ેઔે યજ ખીતા, ફામફર ઔે ઔુયાન લાાંચ ત ે

જ ધભથ ન ખણામ; ણ ભાણવને વુકી યાકલા ભાર્ ે ઔે તેનાાં દુ:ક દયુ 

ઔયલાની બરી બાલનાથી જ ેઔાાંઈ ઔય તે ફધુાં જ ધભથ ખણામ. ઔઈ ફા ઔે 

ખુાંડ વાત લથની દીઔયી/છઔયી ય ફાત્ઔાય ઔયત શમ તે લકતે તેના 

ભાથા ય પર્ઔાયલા ભાર્ ેરાઔડી ના ભે અને ખીતાના ધભથુસ્તઔ લડ ેતેન ે

ગામર ઔય ત તે ણ ધભથ ખણામ. ફચુબાઈ ઔશે છ:ે ‘ઔઈનુાં ભાથુાં દુ:કતુાં 

શમ અને તેને એસ્પ્રની ર્ીઔડી આ ત તે ણ ધભથ ખણામ. ફેળઔ એન 

અથથ એ નથી ઔે ફી ભયલા ભાખતા ભાણવને થડુાં ઔેયવીન આ તે ધભથ 

ખણામ. ઔઈ ડપ લીદ્યાથીને યીક્ષાશૉરભાાં ઔારી શોંચાડ તે અધભથ 

ઔશેલામ. ધભથની વપાઈભાાં વાધનળુદ્ધીનુાં ણ એર્રુાં જ ભશત્લ છ.ે ધભથની 

વ્માખ્મા ઔીસ્વે ઔીસ્વ ે ફદરાતી યશે છ.ે ઔઈના દેશભાાં તીક્ષણ શથીમાય 

બોંઔી તેને રશી રુશાણ ઔયલ એ શીંવા ઔશેલામ; ણ ડૉક્ર્ય એલુાં ઔયે ત્માયે 
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તે ધભથ ફની જામ છ.ે તયસ્માન ેાણી ાલુાં એ ધભથ ખણામ; ણ યેળન 

ફાદ ઔઈ દીઔય ાણી ભાાંખે અને ડૉક્ર્યની ભનાઈ છતાાં ભા તેને ાણી આે 

ત તે અધભથ ફની યશે છ.ે ઔલ્માણભમ શેતુ ભાર્ ેશત્મા ઔયલી ડ ેત તે ા 

નશીં; ુણ્મ ફની યશે છ.ે (ખીતાભાાં શ્રીઔૃષ્ણે ણ ઔાંઈઔ એલુાં જ ઔષ્ણુાં છ)ે 

બમાંઔય યખથી ીડાતા લાછયડાને ખાાંધીજીએ ઝેયનુાં ઈંજકે્ળન અાલીને તેની 

દદથનાઔ સ્થીતીભાાંથી ભુક્તી અાલી શતી. એ શત્મા લીત્ર શતી. 

એથી ધભથ અને અધભથની બેદયેકા નક્કી ઔયલા ભાર્ ેલીલેઔફુદ્ધીની 

જરુય ડ ેછ.ે ઉયની ફધી ફાફત ધભથુસ્તઔભાાં ના રકી શમ ત ણ તેન ે

ધભથ ખણી તેનુાં ારન ઔયલુાં જોઈએ. ભાણવ વદીથી ધભથભાાં અનીષ્ટ 

ઉભેયત આવ્મ છ.ે એથી ધભથની જજ થયીત ફની ખમેરી ‘નીમભાલરી’ભાાં થડા 

ઔલ્માણઔાયી નીમભ ઉભેયીને તેન ે‘અડરે્’ ઔયલ જરુયી છ.ે વલાર એ છ ેઔે 

આલા ફોદ્ધીઔ પ્રઔાયના ભાનલધભથથી ઈશ્વય ભી ળઔે કય? ભક્ષ ભે? વુકી 

થલામ કરુાં? વાચ જલાફ જ્ઞાની ાંડીત ય છડી દઈએ. ણ ઔાંઈઔ એલુાં 

વભજામ છ ે ઔે ઈશ્વયની ઔે ભક્ષની ખેયેન્ર્ી નથી; ણ એર્રુાં ઔશી ળઔામ ઔે 

ભન્દીયભાાં ફેઠાાંફેઠાાં જ તભન ે ઉત્તભ પ્રઔાયની ભદીયા ભી જતી શમ ત 

ભદીયારમ જલાની ળી જરુય? ઈશ્વયને પ્રાપ્ત ઔમાથ લીના આદળથ ભાનલ ધભથ 

લડ ેતભે આ ધયતી ય જ સ્લખીમ વુક ભેલી ળઔતા શમ ત ઈશ્વયની ઔે 

ભક્ષની જરુય કયી? દસ્ત, ઈશ્વય આકયે છ ેળી ચીજ...? ગ્રાાંડ ર્ર્ર પ 

ઈચ એન્ડ એલયી શેીનવ...! (તભાભ પ્રઔાયનાાં વુકન વયલા...)    
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ધુછાાંલ 

ધીરુબાઈ અાંફાણીના જીલનની એઔ નાનઔડી ગર્ના માદ આલે છ.ે 
ધીરુબાઈ ામકાનાભાાંથી ફશાય આવ્મા ત્માયે એભની સ્રીય લડ ે થડી 
ર્ાઈલ્વ બીની થઈ. ધીરુબાઈએ રુભાર રઈ ર્ાઈલ્વ યનુાં ાણી જાતે વાપ 
ઔયી નાખ્મુાં. દીલ્શીથી  ધાયેરા એઔ વચીલ એ જોઈ ફરી ઉઠ્યા: ‘અયે... 

અયે... ! યશેલા દ... એ ત નઔયાણી વાપ ઔયી નાકળે !’ ધીરુબાઈએ ઔષ્ણુાં: 
‘નઔયાણી અથલા ગયનુાં  ઔઈ રવી ડ ેતે શેરાાં શુાં તે વાપ ઔયી નાકુાં ત 
ભને એ લાતન આનન્દ થામ ઔે એઔ દુગથર્ના ભાયી વભમવુચઔતાથી અર્ઔી 
ખઈ!’                 

♦ 
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12-29-09-2014 

યાભચાંદ્રથી યાભ ખાર લભાથ વુધી 

અનુક્રમણીકા 

 ખુજયાતભાાં ખણેળત્વલ ચારત શત ત્માયે પીલ્ભ ઈન્ડસ્ર્રીના 
જાણીતા નીભાથતા યાભ ખાર લભાથએ ખણેળજી લીળે ટ્વીર્ય ય ર્ીઔા ઔયતાાં 
રખ્મુાં શતુાં ઔે, જ ેખણેળજી તાના ભસ્તઔન ેઔાઈ જતુાં ન ફચાલી ળઔેરા ત ે
ફીજાને ઔેલી યીતે ફચાલી ળઔે? તેભણે એભ ણ ુછ્ુાં શતુાં ઔે, જે આર્રાાં 

લોથી ખણેળજીની ુજા ઔયી યષ્ણા છ ેતે ખણેળબક્ત ભને જલાફ આે ઔે 
તેભનાાં ઔેર્રાાં દુ:ક દુય થઈ ળક્માાં? યાભખારના આલા નીલેદનથી રાક 
ખણેળબક્તની રાખણી દબુાઈ શતી. (ળશઝાદ ુનાલારા નાભના એઔ ળખ્વ ે
ત લભાથ ય ઔેવ ણ ઔમો શત.) આ ઔઈ નલી લાત નથી. શ્રદ્ધાના ળીકયને 
યૅળનારીઝભની પુર્ટ્ટીથી ભાલાભાાં આઔાળને આાંક લડ ેભાલા જલેી બુર 

થામ છ.ે શ્રદ્ધા અને વત્મ લચ્ચે યેવીી અને યવઈ જરે્ર તપાલત છ.ે લભાથન ે
ઉદ્બલેરા પ્રશ્ન લીલેઔફુદ્ધીલાદના છ ેઅને શ્રદ્ધા ફીરઔુર વાભા છડેાની લાત 
છ.ે ુયાણભાાં એલી ગણી લાત રકી છ ેજનેુાં આણ ેશ્રદ્ધાબાલે યર્ણ ઔયીએ 
છીએ. ણ આજ ે21ભી વદીભાાં લીજ્ઞાન અને ફુદ્ધીના ફેયભીર્યથી ભાતાાં ત ે
લાત વાચી જણાતી નથી. તે મુખભાાં દેલતા તાના તના ફે એ ફધુાં 
ઔયી ળઔતા. એથી ુયાણના એ ઔાલ્નીઔ ચભત્ઔાયને ળાંઔાન રાબ આીને 

નજયઅાંદાજ ઔયલા યષ્ણા. શલે આજની લાત ઔયીએ. ગણીલાય એલુાં ફન્મુાં છ ેઔે 
ઝુાંડટ્ટીના ઔઈ ીન્ડઔે ગયભાાં એઔરતાન રાબ રઈ તાની દીઔયીન દેશ 
અબડાવ્મ શમ. ભીડીમા ત્માયે ચીલ્લાઈ ઉઠ ે છ:ે ‘ફાે શેલાન ફની વખી 
દીઔયીન દેશ ચુાંથ્મ...!’ ણ શલે એથીમ જરદ એલી એઔ ોયાણીઔ ગર્ના 
વાાંબ. વઔ લીશ્વના વજ થઔ એલા બ્રષ્ઢાજીએ તાની વખી દીઔયી (ભા 
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વયસ્લતી) ય ઔુદૃષ્ટી ઔયી શતી. છી ત એભણે વયસ્લતી જોડ ેયીતવયના 
રગ્ન જ ઔયી રીધાાં શતાાં. એ ગર્ના ઝુાંડટ્ટીના ીન્ડઔ ઔયતાાંમ લધુ 
આગાતજનઔ છ.ે એને આણે ઔેલી યીતે ભુરલીળુાં? ખઈ–ખુજયી ભાની એને 

બુરી જલા વીલામ છુર્ઔ કય? વભજદાયીની લાત એર્રી જ ઔે ુયાણની 
ઔઠી જરે્રી લધુ ધઈળુાં તેર્ર ઔાદલ લધુ નીઔળે. એર્રે વભાજ ે
યાભખાર લભાથન જ ેન્મામ ઔયલ શમ તે ઔયે; ણ દેલમુખની થડીઔ એલી 
ગર્ના ય નજય ઔયીએ અન ેએ નક્કી ઔયીએ ઔે શજાય લો ુલેની એ 
ફધી લાત ઔે જનેી આજ ે આણી ાવે ઔઈ વાફીતી નથી તેને નાશઔ 
ચીને ચીઔણાં ઔયલાની જરુય કયી? 

શભણાાં ર્ીલીની ડીસ્ઔલયી ચૅનર ય એઔ અદ્બુત દૃશ્મ જોલા ભળ્યુાં. 
ખબથભાાં યશેર ફાઔન ે ઔઈ તઔરીપ ઉબી થતાાં ડૉક્ર્યએ તેનુાં ખબથભાાં જ 
ઑયેળન ઔમુું. આને એઔલીવભી વદીની અદ્બુત વીદ્ધી રેકાલામ. યન્ત ુ
ઔૃષ્ણએ ાતાભાાં જઈને ઔાી નાખને નાથ્મ શત તે ગર્ના આણને જરે્રી 
યભાાંચઔ રાખે છ ેતેર્રી આ યભાાંચઔ નથી રાખતી. ઔેભ ઔે ઔૃષ્ણ વાથે શ્રદ્ધા 

જોડામેરી છ.ે લીજ્ઞાન ઔયતાાં શ્રદ્ધાનુાં લ્લુ શય મુખભાાં બાયે યષ્ણુાં છ.ે 
શનુભાનજીએ છાતી પાડીને યાભવીતાના દળથન ઔયાવ્માાં શતાાં! ણ આજ ે
રાક દયદીની છાતી પાડીને પેપવાાં, રીલય, હૃદમ, જઠય લખેયેના 
ઑયેળન થામ છ.ે દુનીમાબયની શૉસ્ીર્રભાાં યજ રાક વીઝેયીમન 
ઑયેળન થામ છ.ે અયે, ેઢુ ચીમાથ લીના (વનગ્રાપી લડ)ે ષ્ડીના ેર્ભાાં 
ફાઔ જોઈ ળઔામ છ.ે ણ ભડેીઔર વામન્વની એ વીદ્ધીભાાં લીજ્ઞાન છ,ે 

શ્રદ્ધાન ઔઈ ઔશેલાત અરોઔીઔ ચભત્ઔાય નથી એથી એનુાં ઔઈને આશ્ચમથ થતુાં 
નથી.  
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લીજ્ઞાને અનેઔ ચભત્ઔાય વજ્માથ છ.ે ખણતી દુધ ીએ તે જોઈન ે
આણે ચઔીત થઈ જઈએ છીએ. ણ ભાણવ ફીજાનુાં રશી તાના દેશભાાં 
પ્રાપ્ત ઔયીને નલજીલન ભેલે છ ેતેનુાં રખીયે આશ્ચમથ થતુાં નથી! ઔથાુયાણભાાં 

એલુાં લાચલા ભે છ ે ઔે દેલના લકતભાાં આઔાળલાણી થતી. આજ ેભફાઈર 
દ્વાયા લીશ્વના ઔઈ ણ કુણાભાાં લાત થઈ ળઔે એ આઔાળલાણી જલેી ગર્ના 
ના ઔશેલામ? અલઔાળમાત્રી ચાાંદ ય ઉબા યશીને ૃથ્લીલાવી જોડ ેલાત 
ઔયી ળઔે છ.ે ભશાબાયતભાાં ધૃતયાષ્ટ રએ ઔોયલ–ાાંડલના મુદ્ધનુાં લણથન વાંજમ 
દ્વાયા ગયફેઠાાં વાાંબેરુાં. આજ ે સ્ર્રરેીમાભાાં યભાતી ભેચ આણે વો 
(આણ ગયનઔય ણ) ગયફેઠાાં ર્ીલી ય જોઈ ળઔીએ છીએ. ધૃતયાષ્ટ રના 

વુક ઔયતાાં એ વુક ઉતયતુાં છ?ે આણે આર્રી પ્રખતી ઔયી છ;ે છતાાં 
યાભચન્દ્રજી ચોદ લથન લનલાવ ુય ઔયીન ે ‘ુષ્ઔ’ લીભાનભાાં ફેવીન ે
અમધ્મા આવ્મા શતા, એ ગર્નાન આણે જ ેભશીભા ખાઈએ છીએ તેર્ર 
‘ઈન્વેર્ ફી–4’ ઔે ‘ભાંખમાન’ન નથી ખાતા. રઔ જજ થયીત ુયાણઔથાની 
ઔાલ્નીઔ રરી ચુવતા યશે છ.ે આણે બુતઔાના કકરા ચભત્ઔાયનાાં 

ચશ્ભાાં ઉતાયીને લતથભાનના લાસ્તલીઔ લીઔાવનુાં ભુલ્માાંઔન ઔયલા ભાખતા નથી. 
બુતઔાની બુરમ આણને બવ્મ રાખે છ.ે દેલના સ્કરનનેમ આણે 
શ્રદ્ધાબાલે ભુરલીએ છીએ. ળાંફુઔના લધને આણે લીત્ર ભાનીએ છીએ ઔેભ 
ઔે તે ઔૃત્મ યાભચન્દ્રજી દ્વાયા થમુાં શતુાં. (King can never do wrong.) ણ 
અભેયીઔાએ વાભા–ફીન–રાદેનન વીફ્તુલથઔ વપામ ઔમો શત તે– 
વાચા ‘લીશ્વળાન્તી–મજ્ઞ’ જલેી યભ ઉઔાયઔ અને લીત્ર ગર્ના આણે 

બુરી ખમા છીએ. 

‘યાભામણ’ વીયીમરભાાં યાભ–યાલણનુાં મુદ્ધ ર્ીલી ય યચઔ યીત ે
દળાથલલાભાાં આવ્મુાં શતુાં. યાભનુાં તીય યાલણના તીય જોડ ેર્ઔયામ અન ેયાલણના 



સત્યસન્દુક           http://govindmaru.wordpress.com          69 

 

તીયની ીછશેઠ થામ, એલાાં દૃશ્મ જોઈ શ્રદ્ધાુ ધન્મ ધન્મ થઈ જતા. ણ 
એનાથી અનેઔખણી ચઢીમાતી ગર્ના આજ ેલીજ્ઞાન અને ર્કૅ્નૉરૉજી દ્વાયા ફન ે
છ.ે બુતઔાભાાં યળીમાએ અલઔાળી પ્રમખળાા ‘સ્ઔામરેફ’ તયતી ભુઔી 

શતી. યન્તુ એભાાં ઔઈ માાંત્રીઔ કાભી ઉદ્બલતા તે તુર્ી ડલાની તૈમાયીભાાં 
શતી. સ્ઔામરેફ ભાનલલસ્તીલાા લીસ્તાયભાાં ડ ે ત શજાય ભાણવ ભૃત્મુ 
ાભે એભ શતુાં. યન્તુ લૈજ્ઞાનીઔએ તાત્ઔારીઔ ફીજુ ાં યૉઔેર્ છડી સ્ઔામરેફન ે
ધક્ક ભાયી દયીમાભાાં ાડી શતી. એ વભમવુચઔતાથી શજાયની જાનશાની 
નીલાયી ળઔાઈ શતી. અત્મન્ત અદ્બુત ઔશી ળઔામ એલુાં એ ‘સ્ઔામ ડીઝાસ્ર્ય’ 
શતુાં; યન્તુ એ ગર્ના આજ ે લીવયાઈ ખઈ છ ેઅને યાભ–યાલણનુાં તીયમુદ્ધ 

માદ યશી ખમુાં છ.ે તીયમુદ્ધ ઔયતાાં ‘સ્ઔામરેફ’ને દયીમાભાાં ાડલાની ગર્નાનુાં 
લૈજ્ઞાનીઔ ભુલ્મ શજાયખણાં લધાયે શતુાં; ણ ભશુ્ઔેરી એ છ ે ઔે જભેાાં ઔશેલાતી 
દીવ્મળક્તીની ફાદફાઔી શમ તેલી ગર્નાથી આણે પ્રબાલીત થતા નથી. 
આણાં બાયત ‘ભશાબાયત’ની ભન્ત્રવાંસ્ઔૃતીના વાંસ્ઔાયભાાંથી ભુક્ત થઈ ળઔતુાં 
નથી. ‘ભશાબાયત’ભાાં ઔુન્તીને ભાંત્રથી ફાઔ થમેરાાં તે લાત આણે 

શ્રદ્ધાબાલે સ્ભયીએ છીએ; ણ આજ ે એઔલીવભી વદીભાાં શજાય ષ્ડીને 
ર્સે્ર્ટ્યુફ દ્વાયા ફાઔ જન્ભાલામ છ ેતે ગર્નાનુાં આણને ઔઈ આશ્ચમથ નથી. 
ુયાણની ઔાલ્નીઔ લાત આણને ુયણી જલેી ર્સે્ર્ી રાખે છ.ે ણ 
ચભત્ઔાય લીનાની વીદ્ધી આણને બખલાન લીનાની બાખલત ઔથા જલેી 
રાખે છ.ે 

ભુ ચીંતા એર્રી જ ઔે વીદ્ધીના આજના વુલણથમુખભાાં ણ 

આણા દીરભાાં વામન્વ ઔયતાાં શ્રદ્ધાનુાં ભુલ્મ અનેઔખણાં યષ્ણુાં છ.ે શ્રદ્ધા કર્ી 
નથી; યન્તુ વામન્વની ઉમખીતાને આજની ેઢી ઠીઔ યીતે વભજીને તેન 
જીલનભાાં મથચીત લીનીમખ ઔયે તે જરુયી છ.ે બર ેઆણે વદી વુધી 
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ઔૃષ્ણની ુજા ઔયતા યશીએ; ણ ઔૃષ્ણના ઔભથભાંત્રને જીલનભાાં ઉતાયીએ ત ે
જરુયી છ.ે વદુળથનચક્ર ઔે ધનુફાણ આણ લીતી ખમેર બતુઔા છ.ે 
ઈરેક્ર્રીઔ ઔર્ય ઔે ભીવાઈલ્વ આણ લતથભાન છ.ે બુતઔાનુાં બરે શ્રદ્ધાબાલે 

ખોયલ ઔયીએ; ણ આજના લૈજ્ઞાનીઔ લીઔાવની ભશત્તા ણ વભજીએ તે 
જરુયી છ.ે  

 
♦ 
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13-02-01-2015 

વીનેભાની ર્ીઔીર્ના અડ્ધીમા જલે ધભથ 

અનુક્રમણીકા 

ડ. ડલેીડ ફ્રરી બાયતીમ ઈતીશાવના નીષ્ણાત છ.ે તેભણે ઔષ્ણુાં છ ે: 
‘અભેયીઔા અને જાાન એર્રા ભાર્ ે વુકી અને વભૃદ્ધ છ ે ઔે ત્માાં ધભથ 
વમ્પ્રદામના લાડા નથી. જણેે જ ેધભથ ાલ શમ તે ાી ળઔે.’ ભરેળીમા 
અને ાઔીસ્તાનભાાં અઢઔ ઔુદયતી વમ્ત્તી છ.ે ણ એ ખયીફ યષ્ણા; ઔાયણ 

ઔે એ દેળભાાં ધભથની ફરફારા યશી છ.ે ભરેળીમાભાાં શીન્દુ ઔે ખ્રીસ્તી 
નાખયીઔ ભસુ્રીભ ફની ળઔે; ણ ઈસ્રાભી નાખયીઔ ધભથયીલતથન ઔયીને શીન્દ ુ
ઔે ખ્રીસ્તી ન ફની ળઔે. ઈસ્રાભભાાંથી ધભથ યીલતથન ઔયનાયને દેશાન્તદાંડની 
વજા થામ છ.ે એ વમ્ફન્ધે એઔ ચોંઔાલનાય ઔીસ્વ ગૃણા ઉજાલે એલ છ.ે 
1988ભાાં ભરેળીમાભાાં જન્ભેરી ભુ ભરમ જાતીની ભુસ્રીભ છઔયી (નાભ એનુાં 

રીના જૉમ) ધભથયીલતથન ઔયીને ખ્રીસ્તી ફની. તે છઔયી યભન ઔેથરીઔ 
મુલઔને યણલા ભાાંખતી શતી. એથી તેના આઈડને્ર્ીર્ી ઔાડથભાાંથી ઈસ્રાભ ધભથ 
ઔાઢી નાકલા ભાાંખતી શતી. ફવ, આર્રી ફાફતે ખુન ખણીને ઈસ્રાભીઔ 
ળેયીમા ઔર્ ેતેને ફેલપા જાશેય ઔયીને દેશાન્તદાંડની વજા પયભાલી છ.ે (આજ ે
ણ એ મુલતીએ જીલ ફચાલલા વાંતાતા પયલુાં ડ ેછ)ે  

  

એઔ લાત વભજાતી નથી. ધભથ વુકને ફદરે દુ:કનુાં ઔાયણ ળા ભાર્ ે
ફનલ જોઈએ? ભાણવે ીડાવશન ઔયલા ઔે દ:ુકી થલા ભાર્ ે ધભથ ાલ 
જોઈએ એલુાં ઔઈ ધભથગ્રાંથભાાં રખ્મુાં નથી. ધભથ આકયે ળુાં છ?ે બકુ રાખે ત 
યર્ી કાલી એ જીલન છ ેઅને ઔઈ બુખ્મ આલે ત તેને અડધાભાાંથી અડધી 



સત્યસન્દુક           http://govindmaru.wordpress.com          72 

 

યર્ી આલી એ ધભથ છ.ે ાણી ભાર્ ેઔુલ કદલ એ જીલન છ ેઅને તયસ્માન ે
ભાર્ ેયફ ભાાંડલી એ ધભથ છ.ે 

ભીત્ર લચ્ચે ચચાથ ચારતી શતી તભેાાં એઔ પ્રૉપેવય ભીતે્ર જ ેઔષ્ણુાં ત ે

વાાંબલા જલુેાં છ.ે એભણે ઔષ્ણુાં : ‘શુાં  ઔઈ પ્રસ્થાીત ધભથ ાત નથી; ણ 
ભાનલધભથભાાં ભને ુયી આસ્થા છ.ે શુાં  ભન્દીય, ભસ્જીદ ઔે ખીયજાગયભાાં જત 
નથી; ણ ઔઈને શૉસ્ીર્રભાાં રઈ જલાની ઈભયજન્વી ઉબી થઈ શમ ત 
ભારુાં  ઔાભ ડતુાં ભુઔીને દડી જાઉં છુાં, બુક રાખે ત્માયે કયાઔ કાઉં છુાં; 
ઔઈનુાં બેજુ કાત નથી. તયવ રાખે ત્માયે ાણી ીઉં છુાં; ઔઈનુાં રશી ીત 
નથી. ભન્દીયભાાં જલાને ફદરે ઔઈ વાશીત્મઔાયની ળીફીયભાાં જલાનુાં ભન ેલધુ 

ખભે છ.ે ભન્દીયભાાં ખલાતાાં બજન વાભે ભને લાાંધ નથી; ણ બજન ખાલા 
ઔયતાાં વાશીત્મખષ્ઠીભાાં ચીન્તન–ભનન ઔયલાનુાં ભન ે લધુ ખભે છ.ે ળીયડી 
ખાા માત્રા ઔયીને વાાંઈફાફાને યીઝલલા ઔયતાાં ગયડા ભા–ફાની વેલા 
ઔયલાનુાં ભને ખભે છ.ે ગયભાાં વાખનુાં નાનુાં ભન્દીયીમુ છ.ે તેભાાં ક્મા દલે છ ેતેની 
ભને કફય નથી. ત્ની યજ ુજા ઔયે છ.ે શુાં  નથી ઔયત. ત્નીએ ભાયી 

ધભથલીભુકતા સ્લીઔાયી રીધી છ.ે શુાં  ણ તેના ખભાઅણખભાન ખ્માર યાકુાં છુાં 
(તે ગયભાાં તુાં ભાયે છ ેત્માયે ત ેવુઔામ નશીં ત્માાં વુધી શુાં ત્માાં ખરાાં ન ડ ે
તેનુાં ધ્માન યાકુાં છુાં) એને ઔાંર્રાાંનુાં ળાઔ ફશુ બાલે, ભને ફીરઔુર બાલતુાં નથી. 
ણ શુાં  ફજાયભાાંથી કાવ તેને ભાર્ ેઔાંર્રાાં (ભોંગાાં ભે ત ણ) કયીદી રાલુાં 
છુાં. ભને ઔાયેરાાંનુાં ળાઔ કાવ પ્રીમ છ ેતેને બાલતુાં નથી. શુાં  ઔદી તેન ેતે કાલા 
ભાર્ ે આગ્રશ ઔયત નથી. અભાયા વશજીલનભાાં ઔાંર્રાાં–ઔાયેરાાં જલેી ગણી 

અવભાનતા છ;ે ણ અભે અનુઔુરન વાધીને જીલીએ છીએ. એ ધભથ ાે 
છ,ે શુાં  ાત નથી; છતાાં વભજદાયીથી વુકી દામ્ત્મ જીલન લીતાલીએ 
છીએ. દામ્ત્મ જીલનભાાં અનુઔુરનને શુાં  પે્રભ ઔયતાાં ણ ઉંચી વખાઈ ખણાં છુાં. 
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વુકી વાંવાય ભાર્ ે પે્રભ ઔયતાાં અનુઔુરન લધુ જરુયી છ.ે શુાં ફીરઔુર ધાભીઔ 
નથી; ણ રાક ધાભીઔ ઔયતાાં લધુ વુકી છુાં.’ 

 

પ્રૉપેવય ભીતે્ર આખ ઔષ્ણુાં: ‘ગણા રઔ બખલાનન પર્, ભુતી 
લખેયે યજ ગવીગવીને વાપ ઔયે છ;ે ણ જમ્મા છી દાાંત વાપ ઔયતા નથી. 
યજ ધાભીઔ ુસ્તઔનુાં ર્–યર્ણ ઔયે છ;ે ણ અકફાય ઔે ુસ્તઔ લાાંચતા 
નથી. તે શ્રદ્ધાુલથઔ ‘યાભામણ' લાાંચે છ;ે ણ ધાંધાભાાં ાનુાં ાયામણ 
ઔયલાભાાં ાછા ડતા નથી. ખલ્લા ય થતી કુલ્લેઆભ નપાકયી, ઔભી 
યભકાણભાાં થતી છયાબઔથી છી કતયનાઔ નથી. ધભથુસ્તઔન યજ એઔ 

અધ્મામ લાાંચ એર્રે દીલવબયનાાં ા ધલાઈ જામ એલુાં શુાં  ભાનત નથી. શુાં 
ભન્દીયે નથી જત; ણ રાઈબે્રયીભાાં યજ જાઉં છુાં. ધભથુસ્તઔને ફદરે ભશાન 
ભાણવનાાં જીલનચયીત્ર લાાંચુાં છુ ાં. આજમુંત ગયભાાં એઔ ણ લાય ઔથા–
ઔીતથન–બજન, મજ્ઞ ઔે ુજાાઠ ઔયાવ્માાં નથી; ણ ભાયા આકા ઔુર્મુ્ફે 
દેશદાન અને નેત્રદાનનુાં પભથ બમુું છ.ે યક્તદાન ઔયલાનુાં અભે ઔદી ચુઔતાાં 

નથી. વાધુ–વાંતને દાન ુણ્મ ઔયલાને ફદરે દય લે એઔાદ–ફે ખયીફ 
લીદ્યાથીને ુસ્તઔ, પી લખેયેભાાં ભદદ ઔરુાં  છુાં. યથમાત્રાભાાં જોડાત નથી; ણ 
યજ વલાયે દમાત્રા (ભનીાંખ લૉઔ) જરુય ઔરુાં  છુાં . ઔુમ્બભેાભાાં ઔદી ખમ 
નથી; ણ લીજ્ઞાનભે ઔે ુસ્તઔભે એઔે છડત નથી. આ યીતે જીલનાયન 
ક્મ ધભથ ઔશેલામ તેની ભને કફય નથી; ણ ઔદી એલી ચીન્તા થઈ નથી ઔે શુાં 
ઈશ્વયને નથી બજત, ભન્દીયભાાં નથી જત, ગયભાાં ઔથા નથી ઔયાલત, ધાભીઔ 

સ્થની માત્રા નથી ઔયત તેથી ભમાથ ફાદ સ્લખથભાાં ન જલાળે ત ભારુાં  ળુાં 
થળ?ે’ 
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પ્રૉપેવય ભીત્રની લાત વાાંબી એઔ લાતનુાં સ્ભયણ થમુાં. શુાં  રકતાાં 
રકતાાં ફે ધ્માનણે ઔઈ ુસ્તઔ ખતલા ઔફાર્ તયપ આખ લધુાં ઔે તયુત 
ળબ્દ વાંબામ – ‘ઔેર્રી લાય ઔષ્ણુાં ઔે તુાં ભામુું શમ ત્માયે વુઔામ નશીં ત્માાં 

વુધી ખરાાં ાડલાાં નશીં.’ જોલા જઈએ ત આ એઔ લાક્મભાાં વગા ધભોન 
વાય વભાઈ જામ છ.ે આણી લાજફી જરુયીમાત ણ આણે એ યીતે ન 
વાંતલી જોઈએ ઔે જથેી ફીજાને અખલડ થામ. ઔઈને કભાાં ન આલીએ ત 
બરે; ણ ઔઈને ભાર્ ેર ન ફની જઈએ તેનુાં ધ્માન યાકલુાં જોઈએ. વુક 
ભાર્ ેસ્લઔેન્દ્રી અને સ્લાથી ફની યશેલાને ફદરે ાયઔાનાાં વુકન ણ ખ્માર 
યાકલ જોઈએ. આ જ લાત વગાાં ધભથુસ્તઔભાાં રકી છ.ે યાલણ ફનલાથી 

ફચી જા, છી ‘યાભામણ' ન લાાંચ ત ચારે. જીલનભાાં ડખર ે ને ખર ે
દુમોધન ઔે ળઔુની ફની યશેતા શ ત યજ ‘ભશાબાયત' લાાંચ તમ ળ 
પામદ? માદ યશે જીલનના અનુબલભાાંથી જડરેાાં વત્મ ખીતા, ઔુયાન ઔે 
ફામફરનુાં જ લીત્ર પઔથન શમ છ.ે ળામય દેલદાવ ‘અભીયે' ઔષ્ણુાં છ:ે 
‘છડ ખીતા, ઔુયાન અને ફામફર... અવરી થ ત એ છ ેજ ેજભાન ળીકલે 

છ!ે’  

ૃથ્લીરઔભાાં ભાણવનુાં અલતયણ જ ેઔાયણે થમુાં શમ તે; ણ એર્રુાં 
નક્કી ઔે એની આાંકભાાંથી ક્માયેઔ આાંવુ ર્ઔે છ.ે ઔ’ઔ દુ:કી ભાણવનાાં 
આાંવુને તભાયી શથેી લડ ેરુછ એ ફાફત ધભથ ન ખણાતી શમ ત ણ તેભ 
ઔયલાભાાં ળુાં નુઔવાન છ?ે  

તયવની જભે દુ:ક વલથવ્માી સ્થીતી છ.ે આણે ભન્દીય ન ફાંધાલી 

ળઔીએ; ણ ભન્દીય ફશાય ફવેતા બીકાયીભાાંથી ઔ’ઔ એઔના ેર્ની 
આખ ઠાયીએ તેભાાં ક્મુાં નુઔવાન છ?ે યડ ય અઔસ્ભાતભાાં ભાણવ ગલામ 
ત્માયે આજમુંત એઔ ણ લાય એલુાં ફન્મુાં નથી ઔે તેને ભદદ ઔયલા દડી 
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જનાય રઔએ શેરાાં તેને એભ ુછ્ુાં શમ ઔે– ‘તભે શીન્દુ છ ઔે 
ભુસ્રીભ....?’ એઔ પ્રશ્ન ય કાવ લીચાયલા જલુેાં છ ે શીન્દુ–ભુસ્રીભ મુલઔ–
મુલતીનાાં ભન ભી જામ અને ફન્નેના અાંતયનાાં આાંખણાાંભાાં શૈમાન 

શસ્તભેા થામ, ત્માયે એને ‘શીન્દુપ્રેભ’ અન ે ‘ભસુ્રીભપે્રભ’ભાાં લશેંચી ળઔામ 
કય? વભગ્ર વૃષ્ટીના ભાણવ ઔન્વીલ્ડ લામયીંખની જભે યસ્ય જોડ ે
પ્રાઔૃતીઔ યીતે વાંઔામેરા છ.ે 

વોનાાં આાંવુ વયકાાં છ.ે વોના આનાંદ વયકા છ.ે વોની દેશયચના 
તથા જન્ભ અન ેભુત્મુ વયકાાં છ.ે તે ત્માાં વુધી ઔે તભેના રશીન યાંખ ણ 
(‘ઈસ્રાભી–યાંખ’ ઔે ‘શીન્દ–ુયાંખ’ભાાં) લીબાજીત થમેર નથી. ત ભાણવ ભાણવ 

લચ્ચે ન્માત–જાત અને ધભથ–ઔભના આર્રા બેદબાલ ઔેભ? 
 

ધુછાાંલ 

દયેઔ ભાણવને એઔ ધભથ શમ છ.ે એ ધભથ ખેર્ાવ જલે ખણામ. 
જીલનબય ભાણવ ધભથન ફીલ્લ છાતીએ ચીઔાલીને પયે છ ેણ ઔફયભાાં ઔે 
સ્ભળાનભાાં એ ફીલ્લાની ઔઈ ભશત્તા યશેતી નથી. ભન્દીય ફશાય ફુર્ ઉતાયી 
દેલા ડ ેછ,ે ત ેયીતે ચીતા ય ઔે ઔફયભાાં જતાાં શેરાાં એ ફીલ્લ આઆ 

ઉતયી જામ છ.ે ધભથ ત વીનેભાની ર્ીઔીર્ના અડધીમા જલે છ.ે થીમેર્ય 
છડ્યા છી ભાણવ એ અડધીમુાં પેંઔી દે છ.ે તે યીતે ધભથ ણ ભાત્ર આ 
ૃથ્લીરઔના ઈરાઔાભાાં ઔાભ આલતી ચીજ છ.ે ભૃત્મુરઔભાાં પ્રલેળીએ છી 
ધભથનુાં ચરણ ઔાભ આલતુાં નથી. ભતૃ્મુ આખ નાત, જાત ઔે ધભથ, ઔભના ફધા 
બેદ બુાંવાઈ જામ છ.ે તાત્મથ એર્રુાં જ ઔે વભગ્ર લીશ્વ ભાર્ ે ભાનલધભથથી 
ચડીમાત ધભથ ફીજો એઔે નથી. 

♦ 
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14-03-04-2015 

શ્રદ્ધા અને વાંત : વભાજની ફેલડી ભુવીફત 

અનુક્રમણીકા 

અભાયી ાવે છ ેતેર્રી ફધી નમ્રતા બેખી ઔયીને એઔ લાત ઔશેલી 

છ.ે ધભથની વ્માખ્મા વન્ત બરે ઔયતા; ણ તે ફુદ્ધીખમ્મ અન ેની:સ્લાથથ શલી 

જોઈએ. (ફુદ્ધી ન શમ ત વત્મની વ્માખ્મા ઔયલાન શઔ શયીશ્ચન્દ્રને ણ ન 

શલ જોઈએ) પ્રઔાળનુાં વત્મ ગુલડ ન વભજી ળઔે; ણ વુયજને અન્ધઔાયનુાં 

વત્મ વભજાઈ જલુાં જોઈએ. આસ્તીઔ ઈશ્વય અાંખેના અજ્ઞાનની આકી ેર્ી 

ભાથે ઉંચઔીને ખુરુ ાવે જામ છ.ે ખુરુન સ્લાથથ તેના પ્રલચનભાાં પ્રખર્ ેછ:ે ‘ખુરુ 

લીના જ્ઞાન નશીં... ભાર્ ે ખુરુ ઔય... વાંવાયની ભશભામા ત્મજો અને પ્રબુન ે

બજો...!’ એ ઔાયણે થામ છ ેએલુાં ઔે ેર્ીબયીને અજ્ઞાન રઈને ખુરુ ાવે ખમેર 

શ્રદ્ધાુ ર્ાય બયીને અજ્ઞાન રઈને ાછ પયે છ.ે ખરુુ ધભથની વ્માવીઠ 

યથી ‘અશમ્ બ્રષ્ઢાસ્ભી’ન ભગભ શઔ જતાલીને તે જ બખલાન ફની ફેવે 

છ.ે નાસ્તીઔ તેભન ભ્રભ બાાંખતા ઔશે છ:ે ‘એ ફનાલર્ી ચશ્ભાભાાંથી તેભને જ ે

દેકામ છ ેતે ઔેલ ભ્રાન્તી છ;ે વત્મ નથી. યાત્રે યડ ય નીઔ અને દુયથી 

દેકાતી લાશનની શેડરાઈર્ને પયતે તભન ેઅનેઔ ખ લરમ દેકામ છ.ે એ 

લરમનુાં અસ્તીત્લ શતુાં નથી. તભાયી નજયન એ ભ્રભ શમ છ.ે લાશન નજીઔ 

આલે ત્માયે એ લરમ અદૃશ્મ થઈ જામ છ.ે ઈશ્વયન ભાભર એ શેડરાઈર્ 

જલે છ.ે લોથી તભે એ શેડરાઈર્નાાં લરમને ઈશ્વયીમ ળક્તી વભજી યષ્ણા 

છ. માદ ઔય, અનેઔ લાય તભાયા જીલનભાાં અન્ધઔાય આવ્મ; ણ ઈશ્વયની 
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એ શેડરાઈર્ તભન ેક ના રાખી. લીજ્ઞાનની વચથરાઈર્ ેજ તભારુાં  અન્ધારુાં  

દુય ઔમુું. 

ધભથખુરુ જનેે ઈશ્વય વભજ ેછ ેતે લીજ્ઞાનને ભન એઔ શેડરાઈર્ 

છ.ે ધભથ ળુાં છ ેત ેજાણલુાં અળક્મ નશીં; તમ અગરુાં  જરુય છ.ે ‘અશીંવા યભ 

ધભથ’ એલુાં ઔશેનાય ખાાંધીજીએ તેભના આશ્રભભાાં એઔ ફીભાય લાછયડાને 

ઈંજકે્ળન અાલીને ભાયી નાંકાવ્મ શત. એ લાછયડ અવાધ્મ યખથી 

ીડાત શત. ભૃત્મુમુંત એણે ીડાલુાં ડ ેએભ શતુાં. એ વાંજોખભાાં ઈંજકે્ળન 

દ્વાયા આલાભાાં આલેરુાં ભૃત્મુ ‘દમાભૃત્મુ’ શતુાં. શતી ત એ શીંવા જ; ણ તે 

દમાભમ શલાથી લીત્ર શતી. એઔ કુની ઔઈના ેર્ભાાં કાંજય શુરાલે, ત ેશીંવા 

ખણામ; ણ ડૉક્ર્ય ેર્ ય છયી ચરાલે તેન ેશીંવા ઔશેલાની બુર ઔઈ ઔયતુાં 

નથી. ખઠીમ, રઔને ફેશળીની દલા વુાંગાડીને ગયેણાાં ચયી રે છ;ે ણ 

ડૉક્ર્ય એનેસ્થેવીમા લડ ે દયદીને ફેબાન ઔયીને તેની ઔીડનીભાાંથી 

થયી(સ્ર્ન) ઔાઢી આે છ.ે  ફન્નેભાાં ભાણવને ફેશળ ઔયલાભાાં આલે છ;ે ણ 

એઔ ફેશળીભાાં ફદભાવી છ ે– ફીજી ફેશળી ઔલ્માણઔાયી છ.ે એનેસ્થેળીમાનુાં 

ઈંજકે્ળન દમાભૃત્મુના ખત્રનુાં ખણામ. એનસે્થેવીમા એર્રે દયદીની 

વેન્વેર્ીલીર્ીનુાં ભવીઔીરીંખ!    

દસ્ત, ઔઈનુાં કુન ઔયલાની વરાશ અભ ે નથી આતા; ણ 

વેંઔડની શત્મા ઔયનાયા એઔ કુાંકાય આતન્ઔલાદીની તભે (અજાણતાભાાંમ 

શત્મા ઔયી ફેવ) ત શજાયને જીલતદાન આલા જલેી એ ઉઔાયઔ ફાફત 

ખણામ. વભજો ત વીધી લાત છ.ે ભાત્ર કાંજયથી નશીં; ધભથગ્રાંથ લડ ે ણ 
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શત્મા ઔયી ળઔામ છ.ે ફાફા, ાંડીત અને ધભથખુરુ શ્રદ્ધાનુાં ક્રયપભથ 

છાાંર્ી શ્રદ્ધાુની ફુદ્ધીને ફધીય ફનાલી દે છ.ે છી તેભની ફુદ્ધીની 

ફેયશેભીથી ઔતર ઔયે છ.ે અને એ ‘કુન’ને તે ‘યેળન’ભાાં કાલે છ,ે 

ેર શ્રદ્ધાુ (કવી ઔયેરા ફદની જભે) શમ્ભેળને ભાર્ ેઅન્ધશ્રદ્ધાુ ફની 

જામ છ.ે એ યીતે તે આકા વભાજભાાં શજાય ભાણવનાાં ભાનવીઔ કુન ઔયે 

છ.ે એઔ ખુરુન ભઠ એર્રે ખરુુએ ફનાલેરુાં ઔતરકાનુાં! એલા ત ઔેર્રામ 

ઔશેલાતા ફાુની ખેંખ દેળભાાં ધાભીઔ ઔતરકાનાાં ચરાલે છ.ે એઔ 

ફાુન ઔીસ્વ પાર્ીને ધુભાડ ેખમ તે આણે જાણીએ છીએ. આ ઔશેલાતા 

ફાુને ઔાયણે ઔેર્રીમ છઔયીએ આત્ભશત્મા ઔયી શતી... દેળલીદેળભાાં 

ચારતાાં એભનાાં 400 ‘ઔતરકાનાાં’ભાાં રાક બક્ત શ્રદ્ધા અને બક્તીના નાભ ે

શોંળેશોંળે લધેયાઈ જામ છ.ે દસ્ત, આલી દુગથર્ના એર્રા ભાર્ ેફને છ ેઔે 

વદીથી આણી ધભથપ્રધાન વાંસ્ઔૃતી ધભથના અપીણી ગેનભાાં  ફેશળ થઈને 

જીલી યશી છ.ે એનેસ્થેવીમાની અવયભાાં આલેરા દયદીને કફય ડતી નથી ઔે 

એના દેશ વાથે ઔેલી ચીયપાડ થઈ યશી છ,ે તે યીતે ઢોંખી વાંતના વઔાંજાભાાં 

વડામેરા અ–ફોદ્ધીઔને કફય ડતી નથી ઔે બક્તી અને ધભથની આડભાાં 

એની વાથે ઔેલ વ્મલશાય થઈ યષ્ણ છ?ે ધભથના નાભ ેપ્રલતથતી આાંધી શ્રદ્ધાભાાં 

ઔેર્રાઔ ત એલા ફેશળ ફની જામ છ ે ઔે તેભના દેશ વાથે વેક્વન શલવી 

કેર કેરાત શલા છતાાં તેને તે ‘ખુરુવેલા’ વભજીને લેઠતા યશે છ.ે 

અન્ધશ્રદ્ધાનુાં ખાઢ ધુમ્ભવ ભાણવની ચર્ીઔ ફુદ્ધીને ચભેયથી ગયેી લે છ.ે 

એ માદ યાકલાનુાં છ ે ઔે બખલાન ઔદી ઔઈ વન્તને તભેની 

બક્તાણી વાથે ળાયીયીઔ દુવ્મથલશાય ઔયલાની યજા આત નથી અને છતાાં 
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લોથી આલુાં થતુાં આવ્મુાં છ ેતેના ભુભાાં, ભાણવની આાંધી ધભથશ્રદ્ધા છ.ે ભા, 

ફશેન, દીઔયી એલા ઢોંખી ખુરુના ળયણે એર્રી શદે વભીત થઈ જામ 

છ ે ઔે જાણ ે ઔૃષ્ણની ફાાંશોંભાાં ખી...! તેભના તી ઔે લારીને ણ 

વન્તએ ખુયબક્તીની વીયીંજભાાં બયીને અન્ધશ્રદ્ધાનુાં ઈંજકે્ળન આ્મુાં શમ 

છ ેએથી તે ણ શી્નર્ાઈઝ્ડ થઈને આ ફધુાં જોતા યશે છ.ે ધભથ બર ે

ા, બક્તી ણ ઔય; યન્તુ ઔદી એ બુરલાનુાં નથી ઔે ઔઈ ધયભ ઔદી 

આલુાં ઔયલાનુાં ઔશેત નથી. કયેકય ત ઈશ્વય અન ે ભાણવ લચ્ચે આલા 

આડતીમા (ખુરુ) શલા જ ન જોઈએ. વાચી શ્રદ્ધા શમ ત તભાયા 

અન્તયના ર્રેીપન ફુથભાાંથી ઈશ્વય વાથે તભારુાં  ડામયેક્ર્ ડામરીંખ થઈ ળઔે 

છ.ે ધભથના નાભ ેઆલા ઢોંખી ફાુ વેક્વના જ ેઔુર્ણકાનાાં ચરાલે છ ેતેભાાં 

99 ર્ઔા લાાંઔ અન્ધશ્રદ્ધાુન શમ છ.ે ઢોંખી ફાુ ત બુખ્મા લાગની 

જભે (અતે્ર બખુ્મા ળબ્દ એર્રા ભાર્ ે લામો ઔે તે વાંવાય છડી ચુઔેરા 

શમ છ)ે તાના વાંપ્રદામની ખુપાભાાં જડફુ પાડીને ફેઠા શમ છ.ે વભાજની 

ઔેર્રીમ નાદાન શયણી વાભ ેચારીને તેભના ભુકભાાં જઈ ડ ેછ.ે જ ાંખરભાાં 

લાગ શયણન ળીઔાય ઔયે છ ેત્માયે તેના ય કુનન આય રખાલી ળઔાત 

નથી; ઔાયણ ઔે ળીઔાય ઔયલ એ લાગની ઔુદયતી પ્રઔૃતી છ.ે વાંવાયના દયેઔ 

ડાષ્ણા લડીરને એર્રી વાભાન્મ ફુદ્ધી શલી જોઈએ ઔે બુખ્મા યશીન ેઅઔુદયતી 

જીલન જીલતા વાધુ – ફાલર્ાને ખુરુ વભજીને તેભની ાવે તભાયી ભા–

ફશેન–દીઔયીને ભઔરલા જલુેાં ભર્ુાં જોકભ ફીજુ ાં એઔે નથી. વત્મ એ છ ે ઔે 

ઔઈ ખાાંડ ભાણવ તાના ગયના ખાડથનભાાં ખુરાફને ફદરે ફાલ યે અન ે
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છી યજ ાણી ાઈને ફાલને ઉછયેે તેભ આણા ધાભીઔ વભાજભાાં આલા 

ળેતાનને ઉછયેે છ.ે 

દસ્ત,  આણા ધભથખુરુએ ધભથના યેયભાાં લીંર્ાીને અધભથનાાં 

એર્રાાં ફધાાં ડીઔાાં વભાજભાાં લશેંચ્માાં છ ેઔે ધભથ ફાજુએ યશી ખમ છ ેઅન ે

અધભથન ડાંઔ લાખી યષ્ણ છ.ે આણા યાજઔાયણી ણ તેભની લર્ફૅંઔ 

વાચલલા ભાર્ ેજરુયી ા ઔયી છુર્ ેછ.ે 

વાધુ અને ળેતાન બેખાાં ભી વાંસ્ઔૃતીની સ્ભળાનમાત્રા ઔાઢ ે છ.ે 

અશીં એઔ ફે નશીં; ઔયડ ભાણવ અજ્ઞાની, અન્ધશ્રદ્ધાુ અન ેભુકથ છ.ે એલા 

થયાથી બયેરુાં લશાણ તાના બાયથી જ ડફુળે ત્માયે દુ:ક જરુય થળે; 

ણ ઔઈને આશ્ચમથ નશીં થામ. પયી પયી એ ઔશેલાનુાં પ્રાપ્ત થામ છ ેઔે આણા 

દેળને, ચીન ઔે ાઔીસ્તાને નથી શોંચાડુ્યાં એર્રુાં નઔુવાન આણા જ દેળની 

અજ્ઞાની પ્રજાએ શોંચાડુ્યાં છ.ે ફુર્રેખય, નેતા, દાણચય અન ેશલવકય 

વન્તએ આદયેરા આ ‘દેળડફુાલ’ મજ્ઞભાાં 125 ઔયડ રઔએ કબેકબા 

ભીરાલી આશુતી આી છ ેત્માયે આ દેળભાાં દુદથળાન ડાંઔ લાખી ળક્મ છ.ે 

આક દેળ જાખૃત ફોદ્ધીઔથી બયેર શત ત થડાઔ શલવકય ફાફા 

અને રુચ્ચા રપાંખા નેતાની ળી ભજાર ઔે તે એઔરે શાથે 125 ઔયડ 

જનતાને આર્રુાં નુઔવાન શોંચાડી ળઔે? 
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ધુછાાંલ 

શેરી નજયે વાચી ન રાખે એલી લાત એ છ ે ઔે આણી 

આસ્તીઔતાએ અનેઔ આત્તી ઉબી ઔયી છ.ે જયા લીચાય, જ ે ઔન્માએ 

ઔશેલાતા ફાુ ઔે ખુરુના શલવન ળીઔાય ફનલુાં ડુ્યાં તે ઔન્મા નાસ્તીઔ શત 

ત તે આલા સ્લાભી ઔે ફાુ ાવે જતી શત કયી? એ જ તઔથ આખ 

લધાયી એભ ણ ઔશી ળઔામ ઔે કુદ આલા સ્લાભી અને ફાુ નાસ્તીઔ શત 

ત તેભણે ઈશ્વયના નાભ ય શજાય આશ્રભ સ્થાલાની ઔે આર્રા ચેરાની 

પજ ઉબી ઔયલાની જરુય ડી શત કયી?  

♦ 
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15-04-09-2015 

યૅળનારીઝભન એઔ લીમ અભ્માવક્રભભાાં દાકર ઔયલ જોઈએ 

અનુક્રમણીકા 

એઔ ખૃશીણી રકે છ ે: ‘ભેં નાનણભાાં અરુણાાં લખેયે વ્રત ફશુ ઔમાું 
શતાાં; યન્તુ છી વાયાાં લાચન, લીચાય અને ભનનની ર્લે ડતાાં કુફ ુસ્તઔ 
લાાંચ્માાં. ફશા લાચનથી ચૈતવીઔ સ્તયે લીઔાવ થમ અને એ ઔાયણે વ્રત–
ઉલાવની નીયથથઔતા વભજાઈ. શલે શુાં ઔઈ જ વ્રત ઉલાવ ઔયતી નથી. 

ભાયી દીઔયીને ણ તેની નીયથથઔતા વભજાલુાં છુાં. એઔ પ્રશ્ન થામ છ ેઆજના 
વાંગથબમાથ જીલનભાાં, લડીર યજીયર્ીના ચક્કયભાાં અધભુઆ થઈ જતાાં શમ 
છ.ે તેભની ાવે ફાઔને યૅળનર ળીક્ષણ આલાન વભમ શત નથી; ફરઔે 
તે કુદ અન્ધશ્રદ્ધાુ શમ છ.ે એથી ભને રાખે છ ે ઔે યૅળનારીઝભન એઔ 
લીમ અભ્માવક્રભભાાં જ વાભેર ઔયી દેલ જોઈએ, જથેી મુલાેઢીભાાં 

અન્ધશ્રદ્ધા આર્રી વ્માઔ ન શમ.’ 

એ ફશેનને કાવ અબીનન્દન ત એર્રા ભાર્ ેઆલાાં યષ્ણાાં ઔે ષ્ડી 
શલા છતાાં તેભણે યૅળનર લીચાયધાયાને અનાલી છ.ે અન્મથા ભશીરાને 
ત ખથુથીભાાંથી જ ુજાાઠ અને વ્રત–ઉલાવના વાંસ્ઔાય આલાભાાં આલે 
છ.ે વભાજભાાં ફશુ છી ભશીરા યૅળનારીઝભને આલઔાયે છ.ે ઔશેલાતી 
નાયીલાદી ષ્ડી ણ આજ ેએલુાં પ્રચાયી ળઔતી નથી ઔે દીઔયીને વાય 

લય ભે તે ભાર્ ે અરુણાાં ઔયાલલાાં એ નમુું ધાભીઔ તુત છ.ે દયેઔ ગયભાાં 
જુનલાણી લડીર યશેતા શમ છ.ે લશુ એડુ્યઔેર્ડે શમ તમ ગયના લડીર 
વભક્ષ એલુાં ઔશેલાની શીમ્ભત ઔયી ળઔતી નથી ઔે દીઔયીને અરુણાાં ઔે 
જમાાલથતીનાાં વ્રત ઔયાલલાન જભાન ખમ... તેને ફદરે નાનણથી જ 
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દીઔયીને દયેઔ પ્રઔાયની તારીભ આીને એલી ઔેલીએ ઔે વાય લય લખય 
લાાંઔડ ે દડત આલે... ઉત્તભ ત એ જ ઔે અરુણાાં ઔયલા છતાાં; લય રુણ 
લીનાન (અથાથત્ ભીઠા લખયન) ભે ત, દીઔયી સ્લમાં નઔયી ઔયીનેમ 

વાંવાયની વગી જલાફદાયી ઉાડી ળઔે, એલી તે ફાશળ ફને તે ભાર્ ેતેની 
ાવેથી ‘વાંતી ભા’ ઔે ‘લૈબલરક્ષભી’ની ચડી રઈ તેના શાથભાાં ‘જ્ઞાન–
લીજ્ઞાન’નાાં ુસ્તઔ ભુઔલાાં જોઈએ. ફચુબાઈ ઉચીત જ ઔશે છ ે: ‘લૈબલરક્ષભી 
ઔે વાંતીભાની ચડી ઔયતાાં ‘ચીત્રરેકા’, ‘અબીમાન’ ઔે ‘પેભીના’ ષ્ડી 
ભાર્ ે લધુ ઉમખી વાફીત થઈ ળઔે. છાતી ઠઔીને ઔશી ળઔામ એભ છ ે ઔે 
આજના લીઔવીત મુખભાાં દીઔયીએ મગ્મ ળીક્ષણ નશીં ભેવ્મુાં શળે ત ઔેલ 

ભશલ્લાભાાં ખચણા અને તુરવીનાાં ત્તાાં લશેંચતા યશેલાથી ઔદી ઔઈન 
‘ળુક્કયલાય’ લત નથી.’ 

દુ:કદ સ્થીતી એ છ ે ઔે તયેશતયેશનાાં વ્રત–ઉલાવભાાં ખાડફુ 
યશેતી ભશીરાને ક્માયેમ પ્રશ્ન થત નથી ઔે લીઔવીત દેળની ષ્ડી ઔદી 
એલાાં વ્રત–ઉલાવ ઔયતી નથી; છતાાં વુકી છ.ે જ્માયે આ દેળની ષ્ડી 

અરુણાાંથી ળરુ ઔયી ભૃત્મુમુંત અનેઔ પ્રઔાયનાાં વ્રત–ઉલાવ ઔયતી યશે છ;ે 
છતાાં તે દુનીમાના ઔઈ ણ દેળની ષ્ડી ઔયતાાં લધુ દુ:કી ઔેભ છ?ે ષ્ડીને 
જીલતી ફાી નાકલાનુાં ા આ ધયભઔયભ લાા દેળભાાં જરે્રુાં થામ છ ેતેર્રુાં 
ફીજા ઔઈ દેળભાાં થતુાં નથી. અયે! વાંતીભાના વ્રતથી ષ્ડીન વાંવાય વુકી 
થઈ ળઔત શત ત આ દેળભાાં આર્રી ભર્ી વાંખ્માભાાં નાયીવાંયક્ષણખૃશ 
સ્થાલાાં ડ્યાાં શત કયાાં? ઔઈ ણ નાયીવાંયક્ષણખૃશ એર્રે વાંતીભાતાનાાં 

વ્રતની નીષ્પતાનુાં ભુતથસ્લરુ એભ ઔશેલુાં કર્ુાં નથી. ણ જલા દ લાત... 
દુ:કુલથઔ નોંધલુાં યષ્ણુાં ઔે ષ્ડીને ઔુદયતે વોન્દમથ ત કફરે–કફરે આ્મુાં 
છ,ે ણ...?  
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આણે યૅળનારીઝભની લાત રઈ ફેઠા છીએ ત્માયે એઔ ગર્નાનુાં 
સ્ભયણ થામ છ.ે અભદાલાદના એઔ રેકઔભીત્ર આભ ત ુયા યૅળનારીસ્ર્ છ;ે 
ણ તેભન ેએલી ર્લે ઔે રેક ળરુ ઔયતાાં શેરાાં ઉય ભથાે ‘શ્રી નાખદેલતામ 

નભ:’ રકે છી જ રેકની ળરુઆત ઔયે. અભે ઔાયણ ુછમુાં ત એભણ ે
સ્ષ્ટતા ઔયી : ‘લાત એભ છ ેઔે ભાયા ીતાજી નાખદેલતાના જફયા ઉાવઔ 
શતા. તેભણે અભાયા આકા ઔુર્મુ્ફને એલા વાંસ્ઔાય આેરા ઔે ઔઈ ણ 
ઔાભની ળરુઆત ઔયતાાં શેરાાં નાખદેલતાનુાં સ્ભયણ ઔયલુાં. યીક્ષાભાાં શુાં  
વ્રીભેન્ર્યીભાાં ણ ‘શ્રી નાખદેલતામ નભ:’ રકત. જો ઔે તભે ઔયલાથી ેય 
વાયાાં જતાાં એલુાં નશતુાં. નાનણભાાં શુાં  ગણીલાય નાાવ થમ છુાં; ણ 

ીતાજીના વાંસ્ઔાય રશીભાાં બી ખમેરા એર્રે અભે ઔુર્મુ્ફનાાં ફધાાં જ 
ફાઔ એ પ્રભાણે ઔયતાાં. આજ ેશલે ીતાજી યષ્ણા નથી અને ભનેમ અનેઔલાય 
વભજામુાં છ ેઔે, ક્માયેઔ ‘શ્રી નાખદલેતામ નભ:’ રકલાનુાં ચુઔી જલામ ત ણ; 
રેક ત વયવ જ ફને છ.ે ણ એ આદત ભાનવીઔ યીતે એલી પ્રખાઢ ફની 
ચુઔી છ ે ઔે એલુાં ન રકુાં ત ભનભાાં ઔળુાંઔ અવુક રાખે છ.ે ઔળુાંઔ ચુઔી ખમ 

શઉં એલ અયાધ જાખે છ ેઅને તેની અવય રેકન ય ડ ેછ.ે એથી નથી 
ભાનત તમ એ ઔુર્લે છુર્તી નથી. એભ ઔશ ઔે ફાદાદાએ યેર આાંફ 
કાર્ી ઔેયી આત શમ તમ તેને ઔાી નાકલાન ઝર્ જીલ ચારત નથી. 
ફાઔી ગયભાાં ગુવી ખમેર નાખ ભાયા યીલાયને ડાંક દે એલી ળક્મતા શમ ત 
શુાં  નાખને ભાયતાાંમ નશીં અચઔાઉં.’ 

આ રેકઔભીત્રન પ્રવાંખ અત્રે અઔાયણ ઉલ્લખે્મ નથી. વભાજભાાં 

કુણે કુણ ેઆલી વાંસ્ઔાયખત અન્ધશ્રદ્ધા છલામેરી છ.ે ઔમ્્મુર્ય ફનાલતી 
પેક્ર્યીની ભળીનયી વાથે ણ રીંફુ અને ભયચુાં રર્ઔાલેરુાં જોલા ભે. શભણાાં 
એઔ ડૉક્ર્યના દલાકાનાભાાં અભે ગડાની ના રખાલેરી જોઈ. એભ. 



સત્યસન્દુક           http://govindmaru.wordpress.com          85 

 

એવવી.ભાાં ખલ્ડભેડર ભેલનાય એઔ મુલતી એના યડતા ફાઔને ઔઈની 
નજય રાખી છ,ે એભ ભાની તેના યથી ભીઠુ ાં અને ભયચુાં લાયી ચુરાભાાં 
નાકે છ.ે ળધલા નીઔ ત ઔૉરેજભાાં વામન્વ ળીકલત ઔઈ પ્રપેવય ફાલડ ે

ભાાંદીમુાં ફાાંધીને ીયીમડ રેત ભી આલે. અભે એઔ એલા નનભૅર્રીઔ મુલઔન ે
કીએ છીએ જ ેભાથે પુર લાયીને બખતને ફતાલે છ ેઅને ુછ ેછ,ે 
‘ભને નઔયી ક્માયે ભળે?’  

ખાભ ત્માાં ઉઔયડાના ન્મામે આ ફધુાં વલથત્ર છ.ે યન્તુ કરુાં  દુ:ક એ 
જાણીને થામ છ ેઔે કુદ લીજ્ઞાની ણ ઉગ્રશ છડતી લેા ળુબભુશતથ અન ે
ચગડીમાાં જુએ છ.ે અન્ધશ્રદ્ધાના લામયવથી લીજ્ઞાની ણ ફાઔાત નથી. 

વભાજભાાં રાક અન્ધશ્રદ્ધાુ બેખા ભે ત્માયે અશ્વભેધમજ્ઞ ળક્મ ફને છ.ે 
ભાણવના આલા આાંતયફાષ્ણ લીયધાબાવને ઔાયણ ેપ્રજાન મગ્મ લીઔાવ થઈ 
ળક્મ નથી. દેળભાાં પ્રતીલથ ભનુષ્મ ખોયલદીલવ ઉજલામ છ.ે આભ ત એ 
અનુત્ાદઔ ઉજલણી છ.ે છતાાં ભનુષ્મ ખોયલદીલવ ઉજલાત યશે તે ઈચ્છનીમ 
છ.ે ગયભાાં પુરદાની શળે ત તેભાાં ક્માયેઔ પુર ભુઔલાની આણને ઈચ્છા થળે. 

ઔશેલાનુાં એર્રુાં જ ઔે ભનુષ્મખોયલ દીલવ ઉજવ્મા છી એઔ ડખરુાં 
આખ લધીને શલે આણે ભનુષ્મને ખોયલ ભતુાં થામ ત ેદીળાભાાં વક્રીમ થલુાં 
જોઈએ. ળુાં અનેઔ લશેભ, અન્ધશ્રદ્ધાથી કદફદત ભાણવ ખોયલળાી 
શઈ ળઔે કય? ભાદીમાાં ફાાંધીને પયતા ભાણવ ભાર્ ેઆણને ભાન ઉજ ે
કરુાં? બખત–બુલાનુાં ભાંડ આણાં વન્ભાન ઔયે ત આણન ેઆનન્દ થામ 
કય? આજના અન્ધશ્રદ્ધાુ ભાણવને ત આણ ેજભેતેભ લેઠી રઈળુાં; ણ 

બલીષ્મભાાં એભના ોત્ર અને ોત્રથી ફનેર વભાજ એલ ન યશી જામ તે 
ભાર્,ે આજથી જ ળાા ભશાળાાભાાં યૅળનારીઝભન લીમ દાકર ઔયલ 
જોઈએ. આજનાાં ફાઔને ખથુથીભાાંથી જ એલુાં ળીકલલાભાાં આલળે ઔે 
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વાનુાં ઝેય ઔદી બખતથી ઉતયતુાં નથી, ભાાંદીમુાં ફાાંધલાથી ઔદી નઔયી ભી 
ળઔતી નથી અને ્રેખ થામ ત તે મજ્ઞ ઔયાલલાથી નશીં; દલા ઔયાલલાથી જ 
ભર્ી ળઔે છ,ે ત એલુાં યૅળનર ળીક્ષણ ભેલેર લીદ્યાથી ઔદી અન્ધશ્રદ્ધા નશીં 

આચયે. ફરઔે ત ે તાનાાં વાંતાનનેમ એલ યૅળનર લીચાય લાયવ આળે. 
અને તે વાંતાનમ લી ભર્ા થઈ તેભનાાં વાંતાનને એ પ્રઔાયની વભજ આળે. 
આભ યૅળનારીઝભની એઔ અતરુ્ વાાંઔ ચારુ થળે અન ેઔાક્રભે એલા ઔયડ 
લીદ્યાથીથી ફનેર બાલી વભાજ, આજના અન્ધશ્રદ્ધાુ વભાજ ઔયતાાં લધુ 
વુદૃઢ અને સ્લસ્થ ફનળે. 

માદ યાકીએ ઔે ખથુથીભાાંથી જ ે વાંસ્ઔાય પ્રાપ્ત થામ છ ે એની 

અવય ફશુ પ્રફ અને ચીયઔારીન યશે છ.ે નાખનુાં ઝેય ઉતયી જઈ ળઔે; ણ 
નાખદેલતાના નાભે જ ેઅન્ધશ્રદ્ધા પેરાલલાભાાં આલે છ ેતે નીલાયલાનુાં ઔઠીન છ.ે 
અભાયા રેકઔભીત્ર યૅળનારીસ્ર્ શલા છતાાં રેકને ભથાે ‘શ્રી નાખદેલતામ 
નભ:’ રકે છ.ે ઔેભ ઔે એભના દીભાખના ઔમ્્મુર્યભાાં ફાણથી એ પ્રગ્રાભ 
પીર્ ઔયલાભાાં આવ્મ છ.ે ભીત્ર ત ફોદ્ધીઔ છ.ે ‘શ્રી નાખદેલતામ નભ:’ ન 

રકલાથી ઔઈનુાં બરુાં થઈ ળઔે એભ શમ ત તે અચુઔ તેભ ઔયી ળઔે. 
યન્તુ જે અળીક્ષીત અને ખભાય છ,ે તેભની અન્ધશ્રદ્ધા ઔેલી કતયનાઔ 
વાફીત થામ છ ેતેનાાં ફે ઉદાશયણ ફવ થળે.      

થડા વભમુલે જાભનખયના ધનુડા ખાભે જવેીંખ નાભના એઔ 
દુધભર મુલાને સ્લશસ્તે તાનુાં ભસ્તઔ લધેયી ઔભુજા ઔયી શતી. (તે વપ 
ન થમ ત ફાે તેનુાં ડઔુાં ઔાલાભાાં ભદદ ઔયી) એલી જ ફીજી ગર્ના કેડા 

જીલ્લાના શયીમાણા ખાભે ફની શતી. જભેાાં ફાે તાનાાં ત્રણ વાંતાનને 
સ્લશસ્તે લધેયી ભેરડી ભાને ફરી ચઢાવ્મ શત. શ્ચીભના દળેભાાં ભૃત 
ભાણવને જીલીત ઔેભ ઔયી ળઔામ તેના લીજ્ઞાનરક્ષી પ્રમખ ચારી યષ્ણા છ;ે 
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જ્માયે આજના યૉઔેર્ મુખભાાંમ અશીં રઔ ભુકથતાબયી જીલરેણ અન્ધશ્રદ્ધાભાાં 
યાચે છ.ે જો ખથુથીભાાંથી જ એ ભાણવને યૅળનર ળીક્ષણ આલાભાાં આવ્મુાં 
શત ત આલી કુ્રય દુગથર્ના ન ફની શત. શજીમ ભડુાં થમુાં નથી. ઉમુથક્ત 

ફન્ને ઔરુણાાંતીઔા લીળે ુયી ખાંબીયતાથી લીચાયી આણાં ળીક્ષણતન્ત્ર 
અભ્માવક્રભભાાં યૅળનારીઝભન એઔ લીમ દાકર ઔયળે ત તે થઔી આણી 
બાલી ેઢીનુાં ઔલ્માણ થળે. ‘વત્મળધઔ વબા’એ ણ અન્ધશ્રદ્ધાના 
ઔીસ્વાને છુર્ઔછુર્ઔ ડઔાયતા યશેલાને ફદરે અભ્માવક્રભભાાં 
યૅળનારીઝભન લીમ દાકર થઈ ળઔે તે ભાર્ ેવક્રીમ થલુાં જોઈએ. અથાથત્ 
ભાર્રે–ભાર્રે જ ાંતુનાળઔ દલા નાકલાને ફદરે વીધી ઔુલા–તાલભાાં જ દલા 

નાાંકલાનુાં લીળે ફુદ્ધીખમ્મ રેકામ. ભુર નાસ્તી ઔુત ળાકા?  

♦ 
 

 

  



સત્યસન્દુક           http://govindmaru.wordpress.com          88 

 

16-08-01-2016 

ધભથ એર્રે વારુાં  જીલન જીલલાની નીમભાલરી 

અનુક્રમણીકા 

એઔલાય અભે ર્રનેભાાં જઈ યષ્ણા શતા. ભીત્ર જોડ ે ધભથની ચચાથ 

ચારતી શતી. તેભાાં એઔ ભુવાપયે લચ્ચે ુછ્ુાં, ‘તભે ક્મ ધભથ ા છ?’ 
જલાફભાાં ળુાં ઔશેરુાં તે માદ નથી; ણ આજ ેઔઈ ુછ ે ત ઔશીએ ઔે અભ ે
‘જીલનધભથ’ ાીએ છીએ. જીલનધભથ આભ ત ‘ભાનલધભથ’ન જ માથમ 
ખણામ ણ ફે લચ્ચે થડ પેય છ.ે ભાનલધભથ આદળથલાદી છ.ે જીલનધભથ 

લાસ્તલલાદી છ.ે થડાાં ઉદાશયણ લડ ે એ લાત વભજલાન પ્રમત્ન ઔયીએ. 
ભાનલધભમ એટરે ઔઈનુાં ફુરુાં  ન ઔયલુાં, ા ન ઔયલુાં, ફેઈભાની ન આચયલી, 
દુુઃકીને ભદદ ઔયલી, બુખ્માને બજન આલુાં… લખેયે લખેયે. અન ે
જીલનધભમ એટરે તભે જ્માાં જ ેસ્થીતીભાાં ઉબા શ તે સ્થીતીભાાં જ ેયીતે જીલલુાં 
ડ ે તેભ જીલલુાં તે જીલનધભથ ઔશેલામ. એઔ દાકર રઈએ. ફવભાાં ચડતી 
લેા (ધક્કાભુક્કી ઔયલાને ફદરે) રાઈનભાાં, ળીસ્તફદ્ધ યીતે ફવભાાં ચઢલુાં એ 

નાખયીઔ ધભથ ખણામ. ણ ફધા જ ેવેન્જય ધક્કાભુક્કી ઔયીને ચડતાાં શમ 
ત તભાયે ણ ન છુર્ઔે એ યીત અનાલલી ડ.ે જો તભે ળીસ્તફદ્ધ યીતે 
ફવભાાં ચડલાન આગ્રશ યાક ત વલાયની વાાંજ ડ ેતમ ઔઈ ફવભાાં ચડી 
ના ળઔ. પ્રથભ નજયે આ લાત કર્ા ઉદેળ જલેી રાખળે; ણ યસ્ત જ 
લાાંઔલા શમ ત વીધા ભાણવે ણ લાંઔાલુાં ડ.ે એઔ ફીજીમ લાત 

સ્લીઔાયલી ડળે. જીલનભાાં ભાત્ર અશીંવાની જ નશીં; શીંવાનીમ જરુય ડ ેછ.ે 
એથી ક્માયેઔ દમા ત્મજીને શીંવા આચયલી ડતી શમ છ.ે આણા વૈનીઔ 
ચીન ઔે ાઔીસ્તાન વાભે જ ેફન્દુઔફાજી ઔયે છ ેતે શીંવા જ ઔશેલામ; ણ 
દેળના યક્ષણ ભાર્ ેતે જરુયી છ.ે (ાકીસ્તાનના રશ્કયભાાં કોઈ બાયતીમ વૈનીક 
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શોમ અને તેણ ે બાયતના વૈનીકો ય ગોીફાય કયલો ડ,ે તો તે તેનો 
જીલનધભમ ગણામ. જો તેને આણે બાયત વાથેની ફેલપાઈ કશીળ ાં તો આણા 
દેળના ાકીસ્તાન તયપી ભ સ્રીભોને લખોડલાનો આણને કોઈ શક યશેળ ે

નશીં.) જીલનધભથની આચાયવાંશીતા એ છ ેઔે ‘જનેી ગાંર્ીએ દીએ તેનાાં ખીત 
ખાઈએ.’ 

વુયતના ભુસ્રીભ ફીયાદય ભયશુભ પીયઝ વયઔાય વાશેફ ઔશેતા : 
‘ધભથ ભાણવને ફીજા વાથે શીભીને ઔેભ જીલલુાં તે ળીકલે છ.ે’ તે એઔ 
ાંક્તી ર્ાાંઔતા : ‘ભજશફ નશીં વીકાતા આવ ભેં ફૈય યકના… શીન્દી શૈં 
શભ, લતન શૈ શીન્દસ્તાાં શભાયા!’ શભણાાં ફે ત્રણ ભસુ્રીભ ભીત્રને ભલાનુાં 

ફન્મુાં, ત્માયે પીયઝ વયઔાય વાશેફનુાં સ્ભયણ થમુાં. ભીત્રએ ઈસ્રાભ ધભથ અાંખ ે
જ ેલૈજ્ઞાનીઔ અને ભશીભાવબય લાત ઔયી તે વાાંબી આનન્દ થમ. અભાયે 
ઔફુરલુાં જોઈએ ઔે અભે ઔઈ ણ ધભથના અધીઔૃત અભ્માવુ નથી; ણ એર્રુાં 
વભજામ છ ેઔે ઔઈ ણ ધભથ ઔદી ભાણવને ઝનનુી ઔે શીંવઔ ફનલાન ઉદેળ 
આત નથી. ધભોને ગ્રાંથ ઔયતાાં જીલન વાથે લધુ ખાઢ વમ્ફન્ધ શમ છ.ે ધભથ 

એર્રે ફીજુ ાં ઔાાંઈ નશીં; વારુાં  જીલન જીલલાની નીમભાલરી! ધભથ શીંવા ન 
આચયલાનુાં ઔશે છ;ે ણ એ લાતને લીલેઔફુદ્ધીના ત્રાજલે તીને તેન અભર 
ઔયલ ડ.ે ખાાંધીજી અશીંવાલાદી શતા; ણ તેભણે આશ્રભભાાં યખથી ીડાતા 
લાછયડાને ઈંજકે્ળન ભુઔાલી જીલનભુક્ત ઔયાવ્મ શત. (આજ ે તે પયી 
જન્ભે ત ભચ્છયના ત્રાવ વાભે તેભણે ણ ફેખનસ્પે્રન છાંર્ઔાલ ઔયલ ડ)ે 
ભશાબાયતના મુદ્ધલેા અજુ થને ભુાંઝલણ વ્મક્ત ઔયી શતી : ‘જનેા ય ભાયે 

ફાણ ચરાલલાનાાં છ ેએ ફધા ત ભાયા બાઈ છ.ે શુાં એ આપ્તજનને ળી 
યીતે ભાયી ળઔુાં?’ ઔૃષ્ણન ેફદરે ખાાંધીજી શત ત તેભણે જલાફ આ્મ શત : 
‘અશીંવા યભ ધભથ’ એભ શુાંમ ભાનુાં છુ ાં; ણ ભાયા ફખીચાભાાં ઉધઈ, ઈમ ઔે 
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અન્મ જીલાત છડલાન નાળ ઔયતી શમ, ત ભાયે લીલેઔફુદ્ધી લાયીને 
તેન નાળ ઔયલ ડ.ે ગયભાાં લીળ–ચ્ચીળ ઉંદય ચીજલસ્તુન ફખાડ 
ઔયતા શમ ત તેભના પ્રત્મે ઔરુણા ન દાકલી ળઔામ. જ ેલીનાળ ઔયે છ ેતેન 

નાળ ઔયલ એ ા નથી; જીલનધભથ છ.ે 

દસ્ત, પયજના બાખરુે શીંવા આચયલી ડતી શમ ત તે જરુયી 
છ.ે ઔઈ ભાણવ ઔવાઈને ત્માાં ળુની ઔતર ઔયલાની નઔયી ઔયત શમ, ત 
તેનાથી અશીંવઔ ફની ળઔામ કરુાં? તે દમાુ શઈ ળઔે; ણ શીંવા એન 
જીલનધભથ ફની યશે છ.ે ઔઈનુાં કુન ઔયતા ખુાંડાને (અથલા ફમ્ફબ્રાસ્ર્ ઔયતા 
આતાંઔલાદીને) રીવ એન્ઔાઉન્ર્યભાાં ભાયી નાકે, ત તેલી શત્મા લીત્ર 

ખણામ. (યીઢા ખુનેખાયને પાાંવીની વજા થામ ત્માયે તે યાષ્ટ રતીને દમાની 
અયજી ઔયે છ.ે ભર્ ેબાખે યાષ્ટ રતી તેની અયજી ભાન્મ યાકીને તેને પાાંવીથી 
ફચાલી રે છ.ે એલી ઔશેલાતી દમા ‘ભુકાથભીબયી ભાનલતા’ ખણામ. 
આતાંઔલાદી ઔે ધન્ધાદાયી કુની દમાને ાત્ર શતા નથી. ઔામદ તેને 
પાાંવીની વજા પયભાલે છી તેની દમાની અયજી ભાન્મ યાકલી એ થુાંઔેરુાં 

ચાર્લા જલેી વાંલૈધાનીઔ ફેલઔુપી ખણામ.) ાઔીસ્તાનના આતાંઔલાદી અજભર 
ઔવાફને પાાંવી થમેરી તે ુલે આકા દેળન જીલ તાલે ચોંર્ી ખમ શત. 
(વયઔાય એ ળેતાનને પાાંવીને ફદરે ‘ળતમ્   જીલ ળયદ’ન આળીલાથદ આી 
ફેવે!) આણા યાજઔાયણીભાાં ણ 162 વાાંવદ ય ઔર્થભાાં ઔેવ ચારે છ,ે 
એથી ક્રીભીનર પ્રત્મે તેભન સ્થામીબાલ ક્ષભાન જ યશેત આવ્મ છ.ે (એભ 
જ શમ… લાગ જ ાંખરન લડપ્રધાન ફને ત ત ે શયણન ે ફાંદુઔની પેક્ર્યી 

કરલાનુાં રામવન્વ નશીં આે. દીડ ઔદી ‘અશીંવા યભધભથ’નુાં ાર્ીમુાં 
ખાભાાં રર્ઔાલીને પયે કય?) 
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ધભથના ભુ ભુદ્દા ય આલીએ. ભાણવની ાય લીનાની 
અન્ધશ્રદ્ધાને ઔાયણે ધભથભાાં એર્રી લીઔૃતી પ્રલેળી ખઈ છ ેઔે આજ ેધભથ 
ન ાલા ઔયતાાં, ાલાથી લધુ ભુશ્ઔેરી ઉબી થામ છ.ે નાસ્તીઔ 

બખલાનનુાં અસ્તીત્લ નથી એભ ઔશીને ળાાંતીથી ફેવી યશે છ.ે ણ આસ્તીઔ 
શ્રદ્ધાને નાભે ભર્ુાં ધભથમુદ્ધ આચયી ફેવે છ.ે એળ–આયાભફાુ અને નાયામણ 
વાાંઈ નાસ્તીઔ શત ત વેંઔડ ષ્ડી ફચી ખઈ શત. (ેરી બખ ફનેરી 
વખીયા ણ નાસ્તીઔ શત ત ફાુના આશ્રભભાાં જલાનુાં તેને ના વઝુ્મુાં શત.) 
દસ્ત, દયેઔ વત્મ લાત ળક્મ શતી નથી. ફધાાંને યાતયાત નાસ્તીઔ ફનાલી 
દઈ ળઔાતા નથી. ણ વત્મ અને ન્મામન ધયભઔાાંર્ ફન્નેન વયક ન્મામ 

ઔયે છ.ે આસ્તીઔ– નાસ્તીઔન ેલચ્ચે રાવ્મા લીના એઔ લાત છાતી ઠઔીને ઔશી 
ળઔામ, ઔઈ ણ વ્મક્તી દુષ્ટતા આચયે ત તેન ફચાલ ન થઈ ળઔે. એઔ 
વત્મ લાયાંલાય વભજામ છ,ે દેળના તભાભ શીન્દુ ભુસ્રીભ નાસ્તીઔ શત ત 
(અથલા લધુ વાચુાં એ ઔે તે વભજદાય આસ્તીઔ શત ત) ભન્દીય 
ભસ્જીદન ઔરશ ના થત શત. લીનફા બાલેએ ઔશેરુાં : ‘ફ ેધભો ઔદી રડતાાં 

નથી. ફન્ને ધભથના અજ્ઞાની અનુમામી રડ ેછ’ે એઔ ‘ધભથકય શીન્દુ’ અન ે
એઔ ‘ધભથકય ભસુ્રીભ’ જીદ ેચડ ેત ધભથમુદ્ધના નાભ ેધીંખાણાં થામ છ.ે ણ 
વજ્જન શીન્દુ અને વજ્જન ભસુ્રીભ બેખા ભે; ત એ સ્થે ધભાથદા 
શૉસ્ીર્ર ફને અને ફન્ને ધભથના રાક ખયીફ બક્તન ભપત ઈરાજ ઔયે. 
ધભથનાાં ભુીમાાં જીલનભાાં ડરેાાં છ.ે ણ ભાણવ સ્થુ ધભથથી નશીં; ફુદ્ધીમુક્ત 
ધભથથી જ વુકી થઈ ળઔે. એ ઔાયણે ધભથ ઔદી ફુદ્ધી લખયન ન શઈ ળઔે. 

લાત ન વભજામ ત શલે આખ લાાંચ. બુક એ ઔુદયતી પ્રઔૃતી છ,ે અન ે
અન્ન લીના ભાણવ ભૃત્મુ ાભી ળઔે છ.ે એથી બુખ્માન ેઅન્ન આલુાં એ ધભથ 
ઔશેલામ. એ ઔાયણે જ બજનને ‘અન્નદેલતા’ ઔશેલાભાાં આલે છ.ે જ લીના 
જીલન અળક્મ છ ેએથી તયસ્માને ાણી ાલુાં એ ધભથ ઔશેલામ. (ઉનાાભાાં 
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રઔ તયસ્મા ભુવાપય ભાર્ ે યફ ભાાંડ ે છ)ે દૃષ્ટી લીના ભાણવની જીન્દખી 
નઔાભી થઈ જામ છ.ે એથી અાંધજન ભાર્ ેચકુ્ષદાન ઔયલુાં એ ધભથ ઔશેલામ. એ 
યીતે યક્તદાન, દેશદાન, ઔીડનીદાન, લીદ્યાદાન, લષ્ડદાન, અન્નદાન એ વલથ 

ળબ્દ વાથે ‘દાન’ ળબ્દ જોડામ છ.ે માદ યશે ુજાાઠ, આયતી, ધુ, દી, 
શભ–શલન જલેા ઔભથઔાાંડન ઉલ્લેક લેદ ઉનીદભાાં ક્માાંમ નથી. એ ફધુાં 
ાછથી ધભથખુરુએ ગુવાડુ્યાં છ.ે યન્તુ ભાણવની જીલનરક્ષી જરુયીમાત 
યાુલથથી ચારી આલે છ ેએથી ઉય જણાવ્મા તે વલથ પ્રઔાયનાાં દાન ઔયલાાં 
એ આજન શ્રેષ્ઠ ભાનલધભથ છ ે અને એથીમ વલથશ્રેષ્ઠ ત એ જીલનધભથ 
ખણામ. 

ધુછાાંલ 

 ‘યક્તદાન, ચકુ્ષદાન ઔે દેશદાન ઔમાથ છી,                                                      
ભાણવે ભન્દીયભાાં જઈ ગાંર્ લખાડલાની જરુય યશેતી નથી.                                          

જો એર્રાાં ુણ્મ ઔય ત તભાયી જીલનની વપય વુકરુે ુયી થઈ ળઔે                         
એર્રુાં ુણ્મનુાં ેર્રર ઔુદયત તભાયી જીલનની ર્ાાંઔીભાાં ુયી આે છ.ે’ 

 
♦ 
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17-01-04-2016 

ળનીદલે અન ેવત્મળધઔ વબા 

અનુક્રમણીકા 

લીજાુય જીલ્લાનુાં ભશુડી ખાભ શ્રી. ગાંર્ાઔણથ ભશાલીયદાદાને ઔાયણ ે
જાણીતુાં ફન્મુાં છ.ે ત્માાં એલી ભાન્મતા છ ે ઔે દાદાની ડયેીની ફાજુભાાં ગાંર્ છ.ે 

તેન અલાજ જ્માાં વુધી વાંબામ તેર્રા લીસ્તાયભાાં ઔઈ ણ પ્રઔાયની 
તઔરીપ ઔે ઉદ્રલ થતાાં નથી. શ્રી. ગાંર્ાઔણથદાદા રઔનાાં વાંઔર્ દુય ઔયીન ે
તેભને વમ્ત્તીલાન ફનાલે છ.ે દાદાની વુકડીન પ્રવાદ ત્માાં જ કાઈ જલ 
ડ.ે જો દયલાજાની ફશાય રઈ ખમા ત તે વ્મક્તીન ેભાનવીઔ લીઔૃતી આલે 
અથલા યત જતી લેા તેભની ઔાય–લાશનને અઔસ્ભાત નડ.ે આ ભાન્મતાન ે

પ્રમખની એયણ ય ચઔાવલા ભાર્ ેઅાંક્રેશ્વયની ‘વત્મળધઔ વબા’ના પ્રભુક 
શ્રી. અબ્દુર લઔાની તથા ખધયાની ‘ષ્ણુભેનીસ્ર્ યેળનારીસ્ર્ વવામર્ી'ના 
પ્રભુક શ્રી. ભુઔુન્દ વીંધલ ત્માાં ખમા શતા. ‘લીજ્ઞાનભાંચ’, નલવાયીના વેક્રરે્યી 
અને આ ‘અબીવ્મક્તી’ બ્રખના વજ થઔ શ્રી. ખલીંદ ભારુએ ણ ત્માાં જઈને 
તાવ ઔયી શતી; ણ એ લાત જુઠી શલાનુાં જણાતાાં શ્રી. ભારુએ તાયીક 09 
જુરાઈ, 1997ના ‘ખુજયાતભીત્ર'ભાાં એઔ ચચાથત્ર રકીને જાશેય ઔમુું શતુાં ઔે 

એ ફધી જ લાત જુઠી છ.ે અભે સ્લમમ્ ત્માાં જઈને વુકડીન પ્રવાદ ગય વુધી 
રઈ આવ્મા શતા. ણ ન ત અભને ઔઈ ભાનવીઔ લીઔૃતી આલી શતી ઔે ન 
ત અભાયી ફવને ઔઈ અઔસ્ભાત નડ્ય શત  

દસ્ત, આ લાત એર્રા ભાર્ ે માદ આલી ઔે ભશાયાષ્ટ રના 
અશભદનખયથી 35 ઔીરભીર્ય દુય આલેરા ળીંખણાુય ખાભભાાં ળનીદેલનુાં 

ભન્દીય આલેરુાં છ.ે ત્માાંના ળનીદેલ લીળે ણ આલી જ રઔલામઔા પ્રલતે 
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છ.ે ઔશે છ ે ઔે ત્માાં ળનીદેલન એલ પ્રતા છ ે ઔે લોથી ખાભભાાં ચયી થઈ 
નથી. ખાભભાાં રઔ યાત્રે તાનાાં ગય કુલ્લાાં યાકીને વુએ છ.ે ફરઔે ત્માાં ગયન ે
ફાયી–દયલાજા જ નથી! ઔઈ માત્રાુ અકતય ઔયલા ભાર્ ે ત્માાંથી ભાર્ીનુાં 

એઔ ઢપુેાં ણ ઔાયભાાં રઈ આલે ત ઔાયને અચઔુ અઔસ્ભાત થામ છ.ે (આ 
અાંખે વત્મળધઔએ ત્માાં જાતે જઈને વત્મ ળધલુાં જોઈએ)  

યૅળનર અબીખભ દ્વાયા ૈવાન વ્મમ અર્ઔી ળઔે 

દસ્ત, અન્ધશ્રદ્ધાુ રઔની ામાની તઔરીપ એ છ ે ઔે તેભની 
આખ જ ે ઔાાંઈ યજુ ઔયલાભાાં આલે તે ફધુાં જ તે આાંક ભીચીને વાચુાં 
ભાની રે છ.ે બક્તી અને ધભથના અપીણી નળાભાાં તે એલા ચઔચુય શમ છ ે
ઔે રુાંર્ાઈ ખમા છી ણ તેભને બુરનુાં બાન થતુાં નથી. (આવાયાભન બખ 
ફનેરી એઔ ભશીરાએ રીવને ઔષ્ણુાં શતુાં, ‘અભાયી ાવે ફીજુ ાં ળુાં શતુાં...? 

એઔ ળયીય શતુાં. ઈશ્વયે આેરુાં.. એ ળયીય ઈશ્વયના ચયણ ે વભીત ઔયીને 
અભે આ બલ વુધાયી રીધ...!') આલી આાંધી શ્રદ્ધાએ ધભથ બેખુાં વભાજન ે
ણ ભર્ુાં નઔુવાન શોંચાડુ્યાં છ.ે એ ઔાયણે આજ ેવભાજને ભન્દીય ઔયતાાં 
વત્મળધઔ વબાની લીળે જરુય છ.ે દેળબયની તભાભ વત્મળધઔ વબા 
રઔને અન્ધશ્રદ્ધાથી ભુક્ત થઈને, નક્કય વત્મના આધાયે યેળનર જીલન 
જીલલાન વાંદેળ આે છ.ે તાજતેયભાાં જ તેભણ ેયડ ય નીઔતા રગ્નના 

લયગડા લખેયેન લીયધ ઔમો. આણે ત્માાં જાશેય ભાખો ય શલે ત 
ધભથખુરુની ારકી ણ નીઔે છ.ે દળ શજાય પર્ાઔડાની રુભ પડલાભાાં 
આલે છ.ે રઔ જાશેય યસ્તા લચ્ચે ડીસ્ઔ ઔયે છ.ે.. ખયફા ખામ છ ે અને 
યાશદાયી ત ેજોલા ત્માાં ઉબા યશી જામ છ.ે એ ઔાયણ ેર્રાપીઔ જાભ થઈ જામ છ ે
અને રઔની યેળાનીન ાય યશેત નથી. ઔાંઈઔ એલુાં વભજામ છ ેઔે દેલદળથન 

દ્વાયા જ ેળાન્તી પ્રાપ્ત થામ છ ેતે ઔેલ ભનલૈજ્ઞાનીઔ ળાન્તીની ભ્રાન્તી શમ 
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છ.ે ફાણથી આણને એ પ્રઔાયની કર્ી વભજણ લાયવાભાાં પ્રાપ્ત થઈ છ.ે 
એથી દેલીદેલતાના પર્ાને આણે દુુઃક ભીર્ાલનાયા બખલાન ખણીએ 
છીએ. તેભના પર્ા ઔે ભુતી જોઈને આણને થડી આબાવી ળાન્તી ભે છ;ે 

ણ એ ળાન્તી ભનભાાં પીર્ થમેરી ુલથધાયણાને ઔાયણે ભતી શમ છ.ે 
આફ્રીઔાના જ ાંખરી આદીલાવીને શ્રી ખણેળજી ઔે શ્રી. યાભચન્દ્રજીની ભુતી 
ફતાલ ત તેને ળાન્તી નશીં ભે; ઔેભઔે તભેના દીભાખભાાં યાભચન્દ્રજી લીળે 
ઔઈ ુલથધાયણા ફાંધામેરી નથી. આણે ત્માાં લથબય અનેઔ જાશેય મજ્ઞ થતા 
યશે છ.ે એઔ મજ્ઞભાાં રાક રુીમા શભામ છ;ે ણ એ મજ્ઞથી ભાણવના ઔેર્રાાં 
દુુઃક–દદો દુય થઈ ળક્માાં તેના ‘પ્રપીર્ એન્ડ રવ' જાણી ળઔામાાં નથી. 

ફોદ્ધીઔ એથી જ ઔશે છ ે ઔે અાંધાયાભાાં છડાતા તીય જલેી બક્તી ાછ 
વભમ અને નાણાાંની ફયફાદી ઔયલાને ફદરે, જીલનની નક્કય વભસ્મા 
ાછ વભમ આલ જોઈએ. તાત્મથ એર્રુાં જ, આ દુનીમાને ‘આવાયાભ’ 
ઔયતાાં ‘આઈન્સ્ર્ાઈન’ લધુ ઉમખી છ.ે  

ળનીદલેભાાં 144ભી ઔરભ 

ળનીદેલની ભુ લાત ય આલીએ. અત્માયે ભશાયાષ્ટ રભાાં ત્માાંની 
વયઔાયે 144ભી ઔરભ રાખુ ાડી છ.ે ઔાયણ એ છ ે ઔે ભશીરાને ત્માાં 
ળનીદેલના ભન્દીયભાાં પ્રલેળ ન ભત શલાને ઔાયણે તે આન્દરને ચઢ્ાાં 

છ.ે ‘આર્થ પ રીલીંખ'ના શ્રી શ્રી યલીળાંઔયજીએ ઔષ્ણુાં ઔે દેળના ફાંધાયણે 
વલથને વભાન અધીઔાય આ્મ છ,ે એથી ભશીરાને ણ ભન્દીયભાાં પ્રલેળ 
ભલ જોઈએ. ણ ભન્દીયના લશીલર્ીતન્ત્રને એ નીણથમ ભાંજુય નથી, તેથી 
ખજગ્રાશ શજી ચારુ છ.ે બુભાતા યણયાખીણી બ્રીખેડના તૃપ્તી દેવાઈએ ઔષ્ણુાં 
છ ેઔે ‘અભને ુજાન અધીઔાય ન આલાભાાં આલળે ત અભે નયેન્દ્ર ભદીજી 

ાવે જઈળુાં!' અશીં એ નાયીલાદી ફશેનને ુછલાનુાં ભન થામ છ ે ઔે તભન ે
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આકયે દેકામ દેકામ ને ભાત્ર બક્તીન અધીઔાય જ દેકામ? તભ ે
છાવલાયે નાયીના શઔ ભાર્ ે ઝાંડ રઈને નીઔી ડ છ. તભાયી ગણી 
પયીમાદ વાચી શમ છ ેતેની ના નથી; ણ જયા લીચાય, ળુાં બક્તી ઔયલાન 

અધીઔાય ભળે એથી તભારુાં  ઔલ્માણ થઈ જળે? તભે ભદી વાશેફ વુધી જલા 
ભાખ છ તે તભાયી કુભાયી ખભે છ;ે સ્ ત્રી તાને થતા અન્ મામ ભાર્ ે
આર્રી જાખૃત થઈ છ ે તે આનન્દની લાત છ.ે ફવ, સ્ ત્રીએ શલે ુયી 
તર્સ્ થતાથી તાના નાયી જીલનના ્ રવ ભાઈનવન અભ્ માવ ઔયલ જોઈએ. 
સ્ ત્રી વાંવાયભાાં હૃદમ જલુેાં ભશત્ત્લનુાં સ્ થાન ધયાલે છ ેએ ઔાયણે સ્ ત્રીની 
જલાફદાયી લધી જામ છ.ે એથી તેભણે તેભની ભમાથદા ણ નજયભાાં યાકલી 

જોઈએ. આ લાત ભાત્ર સ્ ત્રીની જ નથી, તભાભ ધાભીઔ સ્ ત્રી–ુરુને 
વયકી યીતે રાખુ ડ ેછ.ે 

ષ્ડી–ુરુને ુજા ઔયલાન વભાન અધીઔાય શલ જોઈએ એલ   
શ્રી શ્રી યલીળાંઔયજીન ભત આલઔાયદામઔ ખણામ. વન્ત એર્રે ર્ાની 
આખ ચારતુાં શેરુાં ભર્ુાં ગેર્ુાં. એ ગેર્ુાં જો બીંત બુરળે ત આક વભાજ 

કર્ા ભાખે ચારળે. વભાજની ફોદ્ધીઔ તન્દયુસ્તી ભાર્ ે ધભથખુરુની 
ભનદુયસ્તી યશે તે જરુયી છ.ે ઔેભ ઔે ઔુલાના ાણીની ખાંદઔી દુય નશીં થળે ત 
આકા ખાભે ખાંદુ ાણી ીલુાં ડળે. શભણાાં થડા વભમ ુલે ર્ીલી ય દેળના 
વાત ભર્ા ધભથખુરુ તથા જ્મતીી લચ્ચે એઔ ચચાથ મજાઈ શતી. તેભાાં 
ળનીદેલ, દેલ નશીં; ભાત્ર એઔ ઉગ્રશ છ ેએલ પ્રધાન વુય લશેત થમ શત. 
આણા વભાજ ય વદીથી આાંધી ધાભીક્તાન પ્રબાલ યષ્ણ છ.ે ણ 

એઔાદ–ફે બખલાધાયી વન્ત ણ શલે વત્મળધઔ વબાનુાં ઔાભ ઔયી યષ્ણા છ ે
તે આનન્દની લાત ખણામ. લેર ડન વન્ત...! ફવ, શલે ળનીદેલની આ 
‘નતી' ઉતયે એર્રે ફીજુ ાં અબીમાન એ ચરાલ ઔે- ‘ઈશ્વય છ ેઔે નશીં...?' 



સત્યસન્દુક           http://govindmaru.wordpress.com          97 

 

 

ધુછાાંલ 

એઔ શ્રદ્ધાને કાતય ધયભ ઔેર્રા...? 
એઔ ઈશ્વયને ભાર્ ેભભત ઔેર્ર...? 

–ફયઔત લીયાણી ‘ફેપાભ’ 

♦ 
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18-06-05-2016 

વામન્વ એર્રે વાંળધનનુાં સ્લખથ 

અનુક્રમણીકા 

ભાણવ નીત્મ નલી ળધક ઔેભ ઔયત યશે છ ે તે પ્રશ્નભાાં થડા 
લધુ ઉંડા ઉતયીએ ત લાત ેરી ઔશેલત ય આલીને અર્ઔે : ‘નેવવેીર્ી ઈઝ 
ધ ભધય પ ઈન્લેન્ળન’ (જરુયીમાત એ ળધકની જનેતા છ)ે. લાત કર્ી 
નથી. બુક ના જન્ભી શત ત કેતીની ળધ થઈ શત કયી? લવતી–

લધાયાથી ભાણવ યેળાન ના થમ શત ત એણે ઔુર્મુ્ફ–નીમજનની ળધ ના 
ઔયી શત. ઉંદય નુઔવાન ના ઔયતા શત ત ભાણવે છર્ઔુાં ના ફનાવ્મુાં શત. 
ભચ્છય વકણાાં યષ્ણાાં શત ત ડી.ડી.ર્ી. છાર્લાની જરુય ના ડી શત. ભાણવ ે
લાશનની ખતી ય નીમન્ત્રણ યાકલા ભાર્ ેબે્રઔ ફનાલી; ણ મુલાન જીલરેણ 
ખતીની છન્દે ચઢમા તેથી ડાભય યડ લચ્ચે ભાણવે ર્ઔેયા ઉબા ઔયલા ડ્યા. 

અભાયા ભીત્ર ફચુબાઈ ઔશે છ ે : ‘ઍક્વીરેર્ય વાથેન ભાણવન અફોદ્ધીઔ 
વ્મલશાય શદ લર્ાલે છ ેત્માયે થોેડીઔ શૉસ્ીર્રના ામા નાંકામ છ!ે’ 

બારા, કાંજય, છુયા, ખુપ્તી, તરલાય... એ ફધા શીંવા–વાંસ્ઔૃતીના 
ુલથજો ખણામ. બારા–વાંસ્ઔૃતીનુાં ભડથન ઔલ્ચય એર્રે ભળીનખન, યાઈપર, 
શેન્ડગ્રેનેડ, અણફમ્ફ. પાાંવીના ભાાંચડાન જન્ભ ત ફશુ ાછથી થમ. 
ર્ુાંઔભાાં જુલ્ભખાય, ખુનેખાય અન ેવીતભખય વભાજભાાં શાશાઔાય ભચાલે ત્માયે 

ઔામદ, ઔાયાખાય અન ેપાાંવીખયની જરુય ડ ેછ.ે તાત્મથ એર્રુાં જ ઔે ચયી 
ના થતી શત ત ભાણવે તાાાં ના ફનાવ્માાં શત. તાાાં તુર્તાાં ના શત ત 
ભાણવ ગયલકયીન લીભ ના ઉતયાલત શત. લીભા ઔાંની જો અકાડા ના 
ઔયતી શત ત ગ્રાશઔવુયક્ષા ઔર્થ સ્થાલાની જરુય જ ના ડી શત! 
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ભાણવની વભસ્મા અને વભાધાન એઔભેઔ વાથે(દાાંતાલાાાં ચક્રની જભે) 
જોડામેરાાં છ.ે ઉંર્ ેઢઔેા ના ઔમાથ શત ત ભાણવે ઔાાંઠા ઔયલાની જરુય ડી શત 
કયી? ‘જરુયીમાત’ અને ‘ળધક’ એ જીન્દખીના વભાન્તય ાર્ા ય 

શાથભાાં શાથ નાકીને દડતી ફે વખી ફશેન છ.ે 

ભાણવે જીલનભાાં ઔાઔુ બેખી વાપવુપ ણ ઔયલી ડ ેછ.ે ઔાતય 
અને વમ ફન્ને લીના એને ચારતુાં નથી. ભદાયીના ઔયાં ડીમાભાાં વા અને 
નીમા વાથે યશે, તેભ દયજીના કાનાભાાં વમ અને ઔાતય વાથ ેયશે છ.ે વમ 
અને ઔાતયની ઔાભખીયી ળરુ થામ એ શેરાાં ભેઝયર્ે તાન ચુઔાદ 
વાંબાલે છ.ે ક્માાંથી ઔેર્રુાં ઔાીને દુય ઔયલુાં અન ેક્માાં ઔેર્રુાં વાાંધલુાં તેનુાં વાચુાં 

ભા ભેઝયર્ે ફતાલે છ.ે ભેઝયર્ેની બુભીઔા, વમ અને ઔાતય ઔયતાાં લધુ 
ભશત્ત્લની છ.ે  

ભેઝયર્ે એર્રે વત્મન ધયભઔાાંર્! દયજીની ભેઝયર્ે વીલામ ણ 
વભાજ ાવે ફીજી ગણી ભેઝયર્ે છ.ે ધભથની ભેઝયર્ે, ળીક્ષણની ભેઝયર્ે, 
વભાજની ભેઝયર્ે! ણ એ વોભાાં એઔ ભેઝયર્ે અનકી છ,ે અને એ છ ે

‘લીજ્ઞાન અને વત્મ’ની ભેઝયર્ે. તેનુાં નાભ છ ે: ‘યૅળનારીઝભ!’ શ્રદ્ધાુની 
ભેઝયર્ે વાથે તેના આાંઔડા ભતા નથી. તેથી યૅળનારીઝભનુાં નાભ ડતાાં જ 
તેભનુાં ભોં ચઢી જામ છ.ે આસ્તીઔની પુર્ટ્ટીભાાં દળ ઈંચ શમ છ.ે નાસ્તીઔની 
પુર્ટ્ટીભાાં ચોદ ઈંચ શમ છ.ે એઔ ભાત્ર લીજ્ઞાન ાવે ‘ફાય ઈંચની વાચ્ચી’ 
પુર્ટ્ટી છ.ે દયેઔ લૈજ્ઞાનીઔ તાયણ ય આઈ.એવ.આઈ.ન ભાઔો રાખેર શમ 
છ.ે થડા લધુ નલા પ્રમખ ઔયલાથી તાનુાં જુનુાં તાયણ જુઠ્ુ ાં વાફીત થામ ત 

લીજ્ઞાન ઔળીમ નાભળી લખય નલાાં વત્મન સ્લીઔાય ઔયે છ.ે લીજ્ઞાનની એઔ 
ર્લે ય અભે આપયીન છીએ ઔે ત ે‘વનાને વનુાં’ અને ‘ઔથીય ને ઔથીય’ ઔશી 
દેલાભાાં ઔઈની વાડાફાયી યાકતુાં નથી. ણ ભાણવ એર્ર ચક્કવ નથી. 
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ાઔી ચઔાવણી ઔમાથ છી જ વના–ચાાંદીને કયીદત ભાણવ, બખલાનના 
ભાભરાભાાં જયામ ખાંબીય નથી. તે જ્માાંથી જલે ભળ્ય તેલ બખલાન 
શરવેરના બાલભાાં તે કયીદી ર ેછ.ે લીજ્ઞાનના ગડીમાભાાં ત વત્મના વાચા 

ર્ઔયા જ ડ ેછ.ે 

આસ્તીઔ–નાસ્તીઔ લચ્ચે શમ્ભેળાાં એઔ અદૃશ્મ ખજગ્રાશ ચારત 
આવ્મ છ.ે ફન્ને વમ્ુણથ વાચા ના શઈ ળઔે અને વમ્ુણથ કર્ા ણ ના શઈ 
ળઔે. ણ વત્મ ત એઔ જ શમ છ!ે અથાથત્ ફેભાાંથી ઔઈ એઔની ાવે 
અવત્મ છ.ે દયેઔ જણ તાની લાત જ વાચી છ ેએલી જીદ ય અડી જામ 
ત્માયે લીજ્ઞાનની ફાય ઈંચલાી અવરી પુર્ટ્ટીની જરુય ડ ે છ.ે આસ્તીઔ 

વભઔક્ષ ઔઈ અજાણ્મા ફાઔને એભ ઔશી યજુ ઔયલાભાાં આલે ઔે, આ તભાય 
નાનણભાાં કલાઈ ખમેર દીઔય છ,ે ત તે ઔઈણ ચઔાવણી લીના સ્લીઔાયી 
રે છ.ે નાસ્તીઔનુાં દુ:ક એ છ ેઔે કુદ તેભનાાં ભાફા શાથ જોડીને ઔશે ઔે અભ ે
જ તાયાાં ભાફા છીએ ત ણ તે ડી.એન.એ. ર્સે્ર્ ઔયાલલાની જીદ ઔડ ે
છ.ે ફન્ને લચ્ચે ઔેલ વત્મની જ રડાઈ શત, ત વત્મ વાફીત થમા છી 

શાય–જીતની નાભળી લીના વોએ ત ેસ્લીઔાયી રીધુાં શત. ણ ફન્ન ેઈચ્છ ેછ ે
ઔે ભાયી ાવે જ ેછ ે તેન ેજ વાભેલા વત્મ તયીઔે સ્લીઔાયે. ઔઈ તાની 
ભભત છડલા ભાખતુાં નથી.  

ન્મામન તઔાદ એ છ ેઔે પ્રત્મેઔ ફોદ્ધીઔે એલુાં લરણ યાકલુાં જોઈએ 
ઔે આસ્તીઔ–નાસ્તીઔ જ ેભાનતા શમ તે, ણ લીજ્ઞાન દ્વાયા જ ેછલેર્નુાં વત્મ 
ફશાય આલે તે જ વાચુાં. ભુશ્ઔેરી એ છ ેઔે લીશ્વબયના તભાભ લીજ્ઞાનીભાાં 

ણ ઈશ્વય અાંખે ભતભતાન્તય પ્રલતે છ.ે એ વાંજોખભાાં ળુાં ઔયલુાં? આક પ્રશ્ન 
બલીષ્મ ય છડી દઈ વોએ તતાનુાં ઔાભ ઔયતાાં યશેલુાં જોઈએ. આભેમ 
ઈશ્વયની ચચાથ ઔેલ ફોદ્ધીઔ વ્મામાભ છ.ે ઈશ્વય શમ ઔે ન શમ, ભાનલીની 
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યજીન્દી જીન્દખીભાાં તેનાથી ઔળ પયઔ ડત નથી. ઈશ્વયનુાં અસ્તીત્લ વાફીત 
થલાથી આસ્તીઔના દુ:ક–દદો છાાં થઈ જલાનાાં નથી. ઈશ્વય નથી એલુાં 
વાફીત થામ ત નાસ્તીઔનુાં ઔલ્માણ થઈ જલાનુાં નથી. 

આનન્દની લાત એ છ ે ઔે લીજ્ઞાનના ભન્દીયભાાં યૅળનારીઝભન 
દીલડ જરે છ.ે એ દીલડાનુાં ‘તેર’ એર્રે ‘ફુદ્ધી’! એ ફુદ્ધીના ફલ્ફ લડ ે
ઉત્તભત્તભ વાંળધન થઈ યષ્ણાાં છ.ે લીજ્ઞાનના આઔાળભાાં યૅળનારીઝભન 
ધ્રુલતાયઔ વદા ચભઔત યશેળે. ફાલીવભી વદીભાાં ણ વામન્વન વુયજ 
ઝશત યશેળે. ચીન્તનના ચઔફજાયભાાં ચચાથની ચાર્ ય વત્મનાાં 
વખર્ાાં યભાતાાં યશેળે. યૅળનારીઝભ અને લીજ્ઞાન શલે પ્રચાયના ળીમાાાં 

યષ્ણાાં નથી. એઔલીવભી વદી, ‘લીજ્ઞાન’ અને ‘વત્મ’નાાં ફીભ–ઔૉરભ ય ઉબી 
છ.ે આજનાાં ફાઔ યૅળનારીસ્ર્ ફનીને જન્ભે છ.ે તે કેરદીરીથી વત્મન 
સ્લીઔાય ઔયે છ.ે એ ફાઔ દયા–ધાખા, તાલીજ–ભાદીમાાં અને રીંફુ–ભયચુાં 
મ્મુઝીમભભાાં યાકી ભઔુળે. ફાલીવભી વદીભાાં તેભનાાં ફાઔ તભેને ુછળે, 
‘ડડે, લૉર્ ઈઝ ધીવ?’ તે જલાફ આળે, ‘ધીઝ આય ધ ‘વીમ્ફલ્વ’ 

પ ‘બ્રાઈન્ડ પેઈથ’ પ અલય પયપાધવથ!’ 

♦ 
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19-17-06-2016 

નાસ્તીઔતા દીી ઉઠી 

અનુક્રમણીકા 

એઔ પ્રૉપેવય ભીતે્ર ઔષ્ણુાં : ‘ઈશ્વયચીન્તન દીભાખી ઔવયતથી લીળે 
ઔળુાં નથી. એલા લૈચાયીઔ વ્મામાભની ઔઈ નક્કય પરશ્રુતી શતી નથી. ઈશ્વય 

શમ ઔે ન શમ; ભાણવ જ ેયીતે જીલત આવ્મ છ ેતેભ જ જીવ્મે યાકળે. ત ે
લનલેભાાં ગુવી જળે અને ર્રાપીઔ ઈન્સ્ેક્ર્ય ઔડળે ત્માયે આસ્તીઔ શળે ઔે 
નાસ્તીઔ, રીવને વ ચાવનુાં તુ્તાં ઔડાલીને છુર્ી જલાની ેયલી ઔયળે.’ 

લાત કર્ી નથી. ભુવીફતભાાં ભાણવની બીતયી વાત્ત્લીઔતાનુાં વાચ ુ
ભા નીઔે છ.ે અરફત્ત, લીચાયપ્રક્રીમાનુાં ભુલ્મ ઔદી છુાં શતુાં નથી. 

લીચાય, પ્રશ્ન, વાંળમ, ચચાથ લખેયેથી ફુદ્ધીની ફૅર્યી ચાજ થ થતી યશે છ.ે 
લીચાયભાંથન શમ્ભેળાાં પદામી શમ છ.ે તેના લડ ેજીલનના ધયી ભાખો ય 
છલામેરા ઔાાંર્ા, ઝાાંકયાાં અને યડા શઠાલીને ભાખથને ચખ્ક ફનાલી ળઔામ છ.ે 
જભેને પ્રશ્ન નથી થતા તેલા ભાણવ ‘ઔેયી ન આતા આાંફા’ જલેા શમ છ.ે 
લાાંઝીમ આાંફ વુઔાાં ાન્દડાાં કેયલત યશીને ઉમ્ભય ુયી ઔયલા વીલામ ફીજુ ાં 
ઔાાંઈ ઔયત નથી. વભાજભાાં વાયી–નયવી ગર્ના ફને અન ેજભેન ેપ્રશ્ન થતા 

નથી તેભના દીભાખન ફલ્ફ ળૉર્ થઈ ખમેર જાણલ. ખભ ેતેલા શાઈ લૉલ્ર્જે 
ઔયન્ર્ન રડ આલે તમ એ ફલ્ફભાાં ઝફઔાયા થતા નથી. લાલાઝડુાં આલે 
ત્માયે ભડદાને ઔળુાં ર્ને્ળન યશેતુાં નથી. 

લીલ્વન ભીઝનયે ઔષ્ણુાં છ ે: ‘શ્રદ્ધાનુાં શુાં વન્ભાન ઔરુાં  છુાં, ણ ઔેલણી 
ત આણને ળાંઔાભાાંથી જ ભે છ!ે’ ળાંઔા એર્રે પ્રશ્નનુાં પ્રજનન અને 
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લીચાયનુાં લાલેતય! લીચાયપ્રક્રીમા અન્ધાયાભાાં ર્ૉચથની ચાાં દફાલલા જલેી 
ઉમખી ર્લે છ.ે જે લીચાયતા નથી તે ચુાંર્ણીલેા 40–50 રુીમા 
રઈને ઔશ તેન ે લર્ આી આલે છ.ે દેળની ારાથભેન્ર્ભાાં 146 ખુાંડા ચુાંર્ાઈ 

આવ્મા છ ે તે એલા ‘લીચાયલાાંઝીમા’એ ઔયેરી ફેલઔુપીનુાં યીણાભ છ.ે 
ફશા યીલાયભાાં ફે ફાઔ અાંખ શમ તેના બયણણની છલેર્ વુધીની 
જલાફદાયી ફાઔીના વભ્મ ય આલે છ,ે ત ેયીતે ારાથભેન્ર્ભાાં એલા ‘દ્વીખા 
ળુ’ થઔી લર્ાત બાાંખય આકા દેળે લેઠલ ડ ેછ.ે 

લીચાયળુન્મ પ્રજા એર્રે દેળના ફજરે્ની અદૃશ્મ કાધ...! એઔ 
શારતુાં–ચારતુાં ફાઔ તપાન ઔયીને ગય ખજલી ભુઔે છ.ે એલુાં ફાઔ 

લખલામ છ ે કરુાં ; ણ થાયીભાાં નીષ્ક્રીમ ડી યશેતા નીષ્ક્રીમ રઔલાગ્રસ્ત 
ફાઔ ઔયતાાં એ લધુ આળાસ્દ શમ છ.ે ભાફાે તેની થાયીલળ 
નીરુદ્રલતાની ઉંચી ઔીમ્ભત ચુઔલલી ડ ેછ.ે ેરા તપાની ફાઔ ઔયતાાં ત ે
ચાય ખણી ભર્ી શમ છ.ે 

અભાયા પ્રૉપેવય ભીતે્ર મગ્મ જ ઔષ્ણુાં છ ે – ‘ભાણવ ચચાથ ઔયે છ ે

ત્માયે જ નીમભ, આદળો ઔે વત્મનુાં મળખાન ઔયે છ.ે જીલનની 
લાસ્તલીઔતાભાાંથી વાય થતી લેા તે તભાભ ભાનલવશજ ઔભજોયીથી બયેર 
‘ફીફાઢા’ ઈન્વાન ફની યશે છ.ે તાની પયજ દયભીમાન જણેે ગણા 
કુનીને પાાંવીની વજા વુણાલી શમ એલા ન્મામાધીળન તાન દીઔય 
ઔઈનુાં કુન ઔયીને આલે, ત્માયે તે ન્મામાધીળના લાગા ઉતયી જામ છ.ે તે એઔ 
ીતા ફની જામ છ ેઅને દીઔયાને ફચાલી રેલાન તે ભયણીમ પ્રમાવ ઔયે છ.ે  

ભાણવ આસ્તીઔ ઔે નાસ્તીઔ છી શમ છ,ે શેરાાં ત તે એઔ 
ભાણવ શમ છ.ે ક્માયેઔ વજ્જન ઔશેલાત ભાણવ ણ ભઔાનભારીઔને તેના 
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ગયન ઔફજો આલાભાાં છઠ્ીનુાં ધાલણ ઔાલી દેત શમ છ.ે શુાં બુરત ના 
શઉં ત પ્રા. યભણ ાઠઔે લો જુનુાં બાડનેુાં ભઔાન તેના ભારીઔને શવતાાં 
શવતાાં કારી ઔયી આ્મુાં શતુાં. એભના ઔ’ઔ રેકભાાં એલુાં લાાંચ્માનુાં માદ છ ેઔે 

ગયભાાં રર્ઔાલેર જુન ાંક અને એલુાં ઔેર્રુાંઔ પયનીચય વુધ્ધાાં તે ત્માાં જ 
છડી આવ્મા શતા. આલી ઈભાનદાયીથી ભાણવની નાસ્તીઔતા દીી ઉઠ ેછ.ે 
યૅળનારીસ્ર્ ફન્મા છી ભાણવ જીલનભાાં ઔેલુાં લતે છ ે તેભાાં યૅળનારીઝભની 
રાજ યશેરી છ.ે 

ઈભાનદાયીન તઔાજો એ શમ છ ે ઔે ઔ’ઔની ભારીઔીની લસ્ત ુ
આણે લો વુધી લાયીએ છીએ, ત્માયે તેના ઋણી ફનતા શઈએ છીએ. તે 

ભાર્ ેઆબાય ભાનલાને ફદરે, તેન ેઔર્થઔચેયીન ભાય ભાયીએ એ ળેતાની લૃત્તી 
છ.ે વાચી લાત એ છ ેઔે ‘ભપતનુાં રઈળ નશીં’ એ વુત્ર ફે્રભભાાં ભઢીને દીલારે 
ર્ીંખાડી યાકલાની ભાણવને જરે્રી ભજા આલે છ,ે તેર્રી ભજા ેરી દીલાર 
તેના ભુભારીઔને યત ઔયી દેલાભાાં નથી આલતી! વભાજભાાં આલી ગર્ના 
લીયર શમ છ.ે ભન્દીય–ભસ્જીદના ઝગડાભાાં જીલતા ભાણવને ફાી નાકતા 

આસ્તીઔ ઔયતાાં; ઈન્વાનીમતભાાં ભાનતા નાસ્તીઔનુાં વભાજ ેચાય શાથે સ્લાખત 
ઔયલુાં જોઈએ. 

રઔ લીચાયભાાં જુદા શમ છ ેઅને લતથનભાાં ણ જુદા શમ છ.ે 
યાભામણની ઔથાભાાં ભયાયીફાુના ઔાંઠ ે યાભ અન ે બયતના ભીરાની લાત 
વાાંબી ચધાય આાંવુએ યડી ડતા ફે વખા બાઈ, વાાંજ ેઔથાભાાંથી ગયે 
આલીને કેતયના વેઢાની તઔયાયભાાં એઔભેઔના ભાથા પડી નાાંકે છ.ે એઔ લાત 

નક્કી છ.ે ભાણવ વાયા ણ શમ છ ેઅને કયાફ ણ શમ છ.ે ક્માયેઔ તે 
આસ્તીઔ શમ છ ેત ક્માયેઔ નાસ્તીઔ...! શજાયે એઔાદ રીભડ ભીઠ નીઔી 
આલે ત તે જીનેર્ીઔર એન્જીનીમયીંખની ઔભાર ઔશેલામ ! ફાઔી, આસ્તીઔતા 
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ઈભાનદાયીની લણરકી ખેયન્ર્ી ફની યશે એલુાં શમ્ભેળાાં નથી ફનતુાં. ગણીલાય 
રઔ ઔાંઔુલયણાાં ઔાલતયાાં ઔયી ફેવે છ.ે તેભની આાંખીએ ઔાંઔુ છ ેઔે રશી તે 
ઝર્ ઔી ળઔાતુાં નથી. આસ્તીઔતાભાાં ભાનલતા બે ત્માયે ભાનલધભથ દીી ઉઠ ે

છ.ે  

શ્રદ્ધા, સ્ નેશ અને વોજન્ મના લયકભાાં લીંર્ામેરી શમ ત જ 
ઈશ્વયની ફૅન્ઔભાાં ત ેભાણવના કાતે જભા થઈ ળઔે છ.ે ળધલા નીઔીએ ત 
ઈતીશાવભાાંથી એલાાં અનેઔ ઉદાશયણ ભી યશે છ.ે યાલણ, ઔાંળ, દુમોધન, 
ળઔુની એ ફધાાં જ આસ્ તીઔ શતા; છતાાં એભણે ભાતાની ઔુાંક રજલી શતી.  

એઔ વાંત ે ઔષ્ણુાં છ ે : ‘ઈશ્વયભાાં ન ભાનતો ખાટકી નખળીખ વજ્જન 

અને ઈભાનદાય ભાણવ શોમ તો; કોઈ દાંબી ધભમગ રુ કયતાાં બગલાનની 
નજયભાાં તેન ાં સ્ થાન ચુ   શોમ છ.ે ધભમની ગાદી વા લલા ખ ન કયાલતા ધભમગ રુ 
કયતાાં ધાંધા ખાતય ખાટકી ફનેરો ભાણવ લધ  નીદો ગણામ!' 

ધુછાાંલ 

અલ્લાશઔ નભાઝઔી જરુયત નશીં, 
બખલાનઔ ુજાઔી જરુયત નશીં; 
યાભ–યશીભ ખરે ભીર જામ ત, 

ઈન્ વાનઔ ભજફશઔી જરુયત નશીં. 

 
♦ 
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20-21-10-2016 

ખુરુનુાં અજ્ઞાન...  
ધભથનુાં ભર્ુાં બમસ્થાન 

અનુક્રમણીકા 

એઔલાય એઔ ધભથખુરુએ બક્ તની ભર્ી ભેદની લચ્ ચે ઔશેરુાં : ‘ઈશ્વયે 
આનન્દ ભાર્ ે નશીં; ભાત્ર વાંતાન ભેલલા ભાર્ ેજાતીમલૃત્તી આી છ.ે એથી 
વાંતાન થઈ ખમા છી સ્ ત્રીવાંખ ઔયલ એ ા છ!ે' ત્ માાં ફેઠરેા રાક 

શ્રદ્ધાુ અન્દયકાનેથી એ લાત વાથે વમ્ભત નશતા; ણ ખરુુની 
લીચાયધાયાન ઔઈ લીયધ ઔયતુાં નશતુાં. ધભથ અને શ્રદ્ધાભાાં વાંળમને સ્ થાન 
શતુાં નથી. ફશુધા આસ્ તીઔ ખુરુલાણીને ઈશ્વયલાણી વભજી તેન ચુસ્ તણ ે
અભર ઔયે છ.ે ઔદાચ ઔઈ શ્રદ્ધાુ ળાંઔા ઉઠાલે ત ફીજા રઔ તેન લીયધ 
ઔયીને ખુરુના અજ્ઞાનને છાલયલાની ઔળીળ ઔયે છ.ે આજમથન્ત રઠ્ ીને 
ઔેર્રા ભમાથ તેના આાંઔડા અકફાયભાાં પ્રખર્ થમા છ;ે ણ રઠ્ા જલેી 

અન્ધશ્રદ્ધાથી ઔેર્રાાં વાભુશીઔ ભયણ થામ છ ે તેના આાંઔડા છાાભાાં જોલા 
ભતાાં નથી. અભુઔ નઔુવાન દુીત લામયવ જલેાાં શમ છ–ે તે દકેાતાાં નથી 
બખલલા ડતાાં શમ છ.ે 

વનગ્રાપી લડ ેખબથભાાં ુત્ર છ ે ઔે ુત્રી તે જાણી ળઔામ; ણ એ 
વુલીધાન દુરુમખ ઔયીને બૃણશત્ મા ઔયલાભાાં આલે તે ઠીઔ ન ખણામ. ઔઈ 

લીજ્ઞાનલાદી ણ જો એ બુરને છાલયલાની ઔળીળ ઔયે ત તે લીજ્ઞાનભાાં 
અન્ધશ્રદ્ધા ધયાલે છ ેએભ ઔશી ળઔામ. ધુયન્ધય નાસ્તીઔન ણ ઔઈ લીચાય 
કર્ શઈ ળઔે. ણ ત ેતેના ભીત્ર તેને છાલયલાની ઔળીળ ઔયે છ.ે એ જરે્રી 
ભર્ી બુર છ ે તેર્રી જ ભર્ી બુર આસ્ તીઔ ધભથખુરુને છાલયે તે ણ 
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ખણામ. આણે ચાના ઔભાાં તયતી ભાકીને ઔાઢીને પેંઔી દઈએ છીએ; ણ 
ખુરુની નફાઈને ખી જઈને તેભન ેવાષ્ટાાંખ લન્દન ઔયીએ છીએ. વાચી 
લાત એ છ ે ઔે આસ્ તીઔ ધભથચાશઔ શમ છ ેવત્ મચાશઔ નથી શતા. ધભથના 

સ્ લાાંખભાાં ઔેર્રીઔ અધાભીઔ ફાફત (ચાભાાં ડરેી ભાકી જલેી) છ,ે તેને તે 
જીલનબય મ્ાતા યશે છ.ે નાસ્ તીઔ દ્વાયા તેભની બુરનુાં બાન ઔયાલલાભાાં 
આલે ત્ માયે અશમ્  ઔે ભભત કાતય તેન લીયધ ઔયલાભાાં આલે છ.ે યન્ત ુ
મુદ્ધ–ઝગડા–લાદ–લીલાદ ઔે ઔરશ ઔુવમ્થી ધભથની જ નશીં; આકા વભાજની 
તન્દુયસ્ તી ઔથે છ.ે એ વત્ મ સ્ લીઔામાથ લીના ચારે એભ નથી. ફરનાય ઔણ 
છ ે તેનુાં ભશત્ત્લ નથી; ણ તે ળુાં ફરે છ ે તેનુાં ભશત્ત્લ અાંઔામ છ.ે ભાણવ 

આસ્ તીઔ શમ ઔે નાસ્ તીઔ ણ તણેે તર્સ્ થણે એલુાં લરણ દાકલલુાં જોઈએ ઔે 
દાઉદ ઈબ્રાશીભ ળાાંતી જાલલાની અીર ઔયે ત તેનુાં સ્ લાખત ઔયલાનુાં શમ 
અને ખાાંધીજી કુન ઔયલાની વરાશ આે ત તેન  લીયધ જ ઔયલ જોઈએ. 

લાયમ્લાય એઔ લાત વાભે આલે છ.ે જભેણે ઔભથને જ વાચ ધભથ 
ખણ્ મ છ ેએલાાં શ્ચીભીના રઔ વલથ કે્ષત્રે આણાાં ઔયતાાં આખ છ.ે આણે 

૩૩ ઔયડ દેલી દેલતા લચ્ ચે જીલીએ છીએ. છતાાં અનેઔ માતના અન ે
દુખુથણના દરદરભાાં કુાં્ મા છીએ. આણા ધાભીઔ દેળભાાં ઔભથઔાાંડની 
ફરફારા યશી છ.ે દેળભાાં ચભેય ઔથા–ઔીતથન, શભ–શલન, ુજા–ાઠ, મજ્ઞ 
લખેયે થતાાં યશે છ.ે વયઔાયી ઑપીવથી ભાાંડી ખાડીના ડબ્ ફાભાાં ણ 
વત્ મનાયામણની ઔથા થામ છ;ે ણ રઔની વ્ મથાભાાં એઔ ભીરીગ્રાભન મ 
પયઔ ડ્ય નથી. ક્રીઔેર્ન લલ્ ડથઔ આણને ભે તે ભાર્ ે મજ્ઞ ઔયાલલાભાાં 

આલે છ.ે અભીતાબ ફચ્ ચનની તન્દુયસ્ તી ભાર્ ે ધાભીઔ લીધી થામ છ.ે 
વરભાન કાન ઔે વાંજમ દતે્ત જરે નશીં જલુાં ડ ેતે ભાર્ ેરઔ ુજાાઠ ઔયાલે 
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છ.ે લીશ્વની ળાાંતી ભાર્ ેઆજમુંત શજાય લીશ્વળાાંતી મજ્ઞ થઈ ખમા; ણ 
લીશ્વ ત ળુાં, દેળભાાં ણ ળાાંતી સ્ થાઈ ળઔી નથી.  

આન વીધ અથથ એ થામ છ ે ઔે લીશ્વળાાંતીના ઉામ ુજાાઠ ઔે 

ઔભથઔાાંડભાાં નશીં; ણ ઔઠય યીશ્રભ, ઈભાનદાયી, વભજદાયી અન ે
ભાનલતાભાાં યશેરા છ.ે ધભથ ભાણવ ભાર્ ેચા જલેી એઔ આદત ભાત્ર છ.ે જીલલા 
ભાર્ ેચા ીલી પયજીમાત નથી. ચા ન ીનાયા ભૃત્ મુ નથી ાભતા; ણ ધભથને 
નાભે અધભથનુાં આચયણ થામ છ ે ત્ માયે ચાના ઔભાાં દારુ ઔે રઠ્ ીયવલા 
જલેી ગર્ના ફને છ.ે લીદેળી રઔ ઔાભને જ ુજા ખણે છ.ે એ ઔભથભન્ત્રન ે
ઔાયણે તે ચન્દ્ર ય શોંચી ળક્ મા છ.ે પ્રત્ મેઔ કે્ષત્રભાાં તેભન શયણપા 

લીઔાવ થઈ ળક્ મ છ.ે નાસ્ તીઔ અને કાવ ત લીજ્ઞાનલાદી લીજ્ઞાન અન ે
ર્કૅ્ નરૉજી લડ ે ભાણવને વુકી ઔયલાની ઔળીળ ઔયે છ ે તે વાચી દીળાનુાં 
ખરુાં છ.ે શ્રદ્ધા એ ભાણવની અાંખત લીચાયધાયા છ.ે ણ વભાજભાાં વામન્ વ 
અને ર્કૅ્ નરૉજી લડ ે વુકવભૃદ્ધીન વુયજ ઉખાડી ળઔામ છ.ે નાસ્ તીઔ 
અન્ધશ્રદ્ધાન દાથપાળ ઔયે છ ે તે ગર્ના, નખયારીઔાના ભાણવ ભચ્ છયન 

નાળ ઔયલા ભાર્ ે ડીડીર્ીન છાંર્ઔાલ ઔયે તેલી આલઔાયદામઔ ફાફત છ.ે 
શ્રદ્ધાથી પાંડપાા બેખા ઔયીને ધભાથદા દલાકાના કરી ળઔામ. એર્રુાં જ 
વુાંદય ઔાભ લીજ્ઞાન લડ ે થામ છ.ે શ્રદ્ધાુ દીલવભાાં ા અડધ ઔરાઔ 
ઈશ્વયની બક્ તી ઔયે છ.ે તેભને થડીઔ ભાનવીઔ ળાાંતી ભે છ.ે ણ લીજ્ઞાની 
યાત દીલવ વાંળધનની વાધનાભાાં ભાંડ્યા યશે છ.ે અને ઔયડ રઔ વદેશે 
બખલી ળઔે તેલી વેંઔડ ળધક ઔયે છ.ે લીજ્ઞાન ભાણવની દયેઔ ભીનીર્ 

અને વેઔન્ ડને વુકભમ ફનાલલાની ઔળીળ ઔયે છ.ે આણે સ્ લીઔાયલુાં જોઈએ 
ઔે એઔ બખલાધાયી ધભથખુરુ ઔયતાાં એઔ વામન્ ર્ીસ્ ર્ વભાજને લધુ ઉમખી છ.ે 
ખુરુ સ્ લખથનાાં વનાાં દેકાડ ે છ;ે ણ વામન્ ર્ીસ્ ર્ જીલતાજીલત આણી 
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આવાવ જ સ્ લખથ ઉબુાં ઔયી આે છ.ે ભેડીઔર વામન્વ ઔીડની, હૃદમ, ઔેન્ વય 
લખેયેની દલા ળધે છ.ે શ્રદ્ધાના ભાધ્ મભથી ઔેન્ વયનુાં ઑયેળન ભપત થઈ ળઔે 
એલી ધભાથદા શૉસ્ ીર્ર ફન્ધાલી ળઔામ છ.ે શ્રદ્ધા શીન્ દુ અન ે ભુસ્ રીભ ભાર્ ે

જુદા જુદા  ધભો ગડ ેછ.ે લીજ્ઞાન જ્ઞાતી–જાતીના બેદબાલ લીના વોનાાં દુુઃક 
દુય ઔયલા ઔભય ઔવે છ.ે શીન્ દુના ઈંજકે્ ળન જુદા અન ેભુસ્ રીભના જુદા એલ 
બેદબાલ લીજ્ઞાનભાાં નથી શત. આસ્ તીઔ વલથધભથ વભબાલના ફણખા પુાં ઔે છ.ે 
લીજ્ઞાન અક્ષયળુઃ એ બાલનાનુાં ારન ઔયે છ.ે ભેડીઔર વામન્ વ ભાણવનાાં વલથ 
દુુઃક ઝડથી દુય ઔયલાની ઔળીળ ઔયે છ.ે ફલ્ ફની સ્ લીચ ાડ છી 
અજલાા ભાર્ ેયાશ જોલી ડતી નથી. એનેસ્ થેવીમાનુાં ઈંજકે્ ળન આ છી 

દયદી ફેશળ થામ તે ભાર્ ેયાશ જોલી ડતી નથી. ણ શ્રદ્ધાના આમુલેદીઔ 
ઉામની અવય ભડી થામ છ.ે (ભર્ ેબાખે ત થતી જ નથી અથલા થમેરી 
દેકામ ત તે ભાત્ર અઔસ્ ભાત અથલા આબાવભાત્ર શમ છ)ે શ્રદ્ધાુ ભાને 
છ ેઔે આ બલભાાં ુણ્ મ ઔય ત આલતા જન્ ભે તેનુાં પ ભે છ.ે આલત જન્ ભ 
ઔણે જોમ? ુલથજન્ ભ ઔે ુનજ થન્ ભની એઔ ણ વત્ મગર્ના વભાજ વભક્ષ 

આલી નથી. (એઔ વુલીખ્ માત ભેખેઝીનભાાં એઔલાય એઔ ફાઔને ુલથજન્ ભ 
માદ શલાની ગર્ના છાઈ શતી; યન્તુ ‘વત્મળધઔ વબા’એ તે ફાઔના 
ભાતાીતાની ભુરાઔાત રેતાાં આકી લાત ફખવ શલાનુાં જાણલા ભળ મુાં શતુાં.) 

તાત્ મથ એર્રુાં જ ઔે શ્રદ્ધા અન ેવામન્ વ ફન્ ને નીજીથલ ભાધ્ મભ છ.ે 
તે સ્ લમાંવાંચારીત મન્ત્રની જભે એઔરે શાથે ઔળુ ઔયી ળઔતાાં નથી. ભાણવ ે
લીલેઔફુદ્ધીથી એન ઉમખ ઔયલાન શમ છ.ે ફન્ નેનાાં વાયાાં નયવાાં 

યીણાભન આધાય ભાણવ એન ઔેલી યીતે ઉમખ ઔયે છ ેતે ય યશેર છ.ે 
તભાયી ાવે સ્ ઔુર્ય શમ; ણ ચરાલતાાં ન આલડ ે ત ખને વુક આી 
ળઔામ નશીં. ગયભાાં ાંક છ;ે ણ તે સ્ લીચ ન ઔયલાથી ચારુ થઈ ળઔે એ 
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લાત તભે નશીં જાણતા શ ત તભાયે ખયભી વશન ઔયલી ડળે. તભાયી ાવે 
યીલલ્ લય શમ; ણ ફશાયલર્ીમા આલે ત્ માયે તભે નાચુાં તભાયા તયપ યાકી 
પામય ઔય ત ધાડાડનુે ફદરે તભાય જીલ જળે. પયીપયી વભજામ છ ે ઔે 

દેળની દયેઔ વાયીનયવી ગર્નાભાાં ઔોંગ્રેવન ાંજો નશીં; ભાણવન શાથ યશેર 
છ.ે બાજનુાં ઔભ નશીં; ભાણવનુાં ઔભથપ બાખ બજલે છ.ે દારુખ એની 
જાતે નથી પુર્ત. ફન્દુઔ એની ભેે ખીફાય નથી ઔયતી. ફમ્ ફ સ્ લમાં 
જાભખયી વખાલીને શજાયની શત્ મા ઔયત નથી. લીશ્વની, વભાજની ઔે 
ળેયીની ળાાંતી ભાર્ ેશ્રદ્ધા અન ેલીજ્ઞાન ત ઔેલ યૉ–ભર્ીયીમર છ.ે ભાણવની 
ભદદ લખય ત ે એઔરે શાથે મુદ્ધ ઔે ળાાંતી ઉબી ઔયી ળઔતાાં નથી. ભાણવ 

આર્રુાં વભજી રે ત લીશ્વળાાંતી ભાર્ ે મજ્ઞ ઔયલાની જરુય ના યશે. તાત્ મથ 
એર્રુાં જ ઔે : ‘ઈન્ વાનીમત શી વફવે શેરા ધભથ શૈ ઈન્ વાન ઔા... ઉવઔે ફાદ 
શી ન્ ના કર ખીતા ઓય ઔુયાન ઔા...!'   

ધુછાાંલ 

 વાંવાયના વુકદુુઃકન આધાય બખલાન ય નશીં ઈન્ વાન ય 
યશેર છ.ે ભાણવ શૉસ્ ીર્ર ફનાલે છ ેઅને ભાણવ જ શાથ ફમ્ ફ ફનાલે 
છ.ે ભાણવ દમા ઔયે છ ે અને ભાણવ જ શત્ મા ઔયે છ.ે ઉય જા ત 
ઈશ્વયન ચડ ચેઔ ઔયજો. ફાફયી ભસ્ જીદ તુર્ી, લલ્ ડથ ર્રડે વેન્ ર્ય તુર્મુાં, ઔે 

ફમ્ ફ બ્ રાસ્ ર્ થમા એભાાંના એઔ ણ ઑડથય નીચે બખલાનની વશી છ ેકયી?  

 


