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●eBook : ‘Vichaaryaatraa’ By Vallabh Italiya● 

(‘અબીવ્મક્તી’ બ્રખભાાં ભુઔામેરા લલ્લબ ઈટારીમાના રેકની ઈ.ફુઔ )  
 
 

♦© Vallabh Italiya ♦ 

 
●ઈ.ફુઔ ભુલ્મ : ની:ળુલ્ઔ ● 

 
 

●ઈ.ફુઔ પ્રઔાળઔ● 
ભણી ભારુ, 
405, વયખભ એાટાભેન્ટ, ઔૃી મુનીલવીટી વાભ,ે  

નલવાયી. સ્ટ : એરુ એ. વી. – 396450  
વેરપન : 9537 88 00 66  

ઈ.ભેઈર : govindmaru@gmail.com 

 
♦ભાખાદળાન♦ 
ઉત્તભ ખજ્જય 
ખુરુનખય, લયાછા યડ, વુયત- 395 006  

પન : 0261-255 3591 ઈ.ભેઈર : uttamgajjar@gmail.com 

 
●ઈ.ફુઔ અક્ષયાાંઔન● 
ખલીન્દ ભારુ  
‘અબીવ્મક્તી’ https://govindmaru.wordpress.com/ 
વેરપન : 9537 88 00 66 ઈ.ભેઈર : govindmaru@gmail.com 
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અાણ 
 

યાભજીબાઈ ઈટારીમાન ે

 
 

એભની 

લીચાયળીરતા, 

વાદાઈ 

અને 

વજ્જનતા 

એ 

જ 

‘‘ભારુાં  ખુરુઔુ’’. 
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રેકઔની રાખણી... 
 

‘લીચાયમાત્રા’ ઈ.ફુઔ સ્લરુે પ્રખટ ઔયલા ાછ આદયણીમ ભીત્ર 
ખલીન્દબાઈ ભારુ અને ઉત્તભબાઈ ખજ્જયની ભશેનત અને શઠ વપ થઈ છ!ે 
ઉમ્ભય વાથે ઉભઔ ણ લધે એલુાં બાગ્મે જ ફને; ણ આલી લીયર ગટના 

આ ફન્ને ભશાનબુાલભાાં શુાં  લોથી જોઈ યષ્ણ છુાં. ‘અબીવ્મક્તી’ બ્રખ દ્વાયા 
લીચાયને લશેંચલાની એભણે ‘યફ’ કરી છ.ે ‘લીચાયખાંખા’ને વતત લશેતી 
યાકતા આ ફન્ને મખીને ભાયી વાદય વરાભ... 

 
ભને રાખે છ ેઔે વાંવાયની ભટાબાખની વભસ્મા ત્રણ ઔાયણવય 

ેદા થઈ છ ે: 
 
(1) ભાણવની અજ્ઞાનતાભાાંથી 

 
(2) ભાણવની નીચતાભાાંથી  
 

અને 
 

(3) ભાણવની ખયીફીભાાંથી 
 

આન અથા એ થમ ઔે, ભાણવ જો જ્ઞાનલાન ફને, વાય ફને અન ે

વભૃદ્ધ ફન ે ત વાંવાયની ભટાબાખની વભસ્મા ઉઔેરી ળઔામ. 
‘લીચાયમાત્રા’એ વભસ્માથી વભાધાન બણી અને દુ:કથી વુક બણીની 
માત્રા ભાટનેુાં ‘ભાંથન’ છ.ે જીલનની દયેઔ વભસ્મા ભને દયડા ય ચારતા નટ 
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જલેી રાખે છ.ે ભાણવ વભતરણાં જાલીને વાલધાનીથી ચારે, ત વાભા 
છડે ે શોંચી જામ છ;ે ણ જયામ ફેદયઔાય યશે ત્માયે, તે ઉયથી ભોંબેય 
છડામ છ.ે જીલનભાાં ક્માયેઔ ડખભખતી–રથડતી લકતે આ ‘લીચાયમાત્રા’ 

લાચઔને વભતરણાં જાલલાભાાં વશેજ ણ વશામરુ થળે ત ભારુાં  રકેરુાં 
વાથાઔ. 

 
લાાંચલુાં આવાન છ,ે રકલુાં ણ આવાન છ;ે યન્તુ ‘લીચાયલુાં’ 

ભાણવને યેળાન ઔયી ભુઔે છ.ે નલા લીચાય ત લધાયે યેળાન ઔયનાયા શમ 
છ.ે એઔ લીચાયઔનુાં ભખજ ઔરાઔ વુધી લરલામ ત્માયે એભાાંથી વભાજભાાં 

લશેંચલા રામઔ થડાઔ લીચાયનુાં વજ ાન થતુાં શમ છ.ે 
 
શુાં  શીયાઉદ્યખભાાં છુાં અન ેઅત્મન્ત વ્મસ્ત છુાં. ભાયી વ્મસ્તતા લ્ચ ે

શુાં  જ ેઔાાંઈ થડ–ુગણાં લીચાયી ળક્મ, એ લાચઔભીત્ર વુધી લશેંચલાન ભાય 
લીનમ્ર પ્રમાવ છ.ે ઔરભને વભાજોમખી અને લૈજ્ઞાનીઔ અબીખભમુક્ત 

યાકલાન ભાય વબાન પ્રમાવ યષ્ણ છ.ે લાચઔભીત્રન પે્રભ ભાયી અેક્ષા 
ઔયતાાં શમ્ભેળાાં ભાયા ય લધાયે લયવત યષ્ણ છ.ે એના ભાટ ેશુાં  લાચઔભીત્રન 
વદૈલ ઋણી છુાં. 

                                     “ લલ્લબ ઈટારીમા 
                                                             vallabhitaliya@gmail.com 

                                      વુયત.  
10 ખસ્ટ, 2017 

 
♦ 

 

mailto:vallabhitaliya@gmail.com
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અભાયાાં પ્રઔાળન 

નલી દૃષ્ટી, નલા લીચાય, નલુાં ચીન્તન ભાણલા ઈ્છતા લાચઔ 
ફીયાદય ભાટ ે ‘ભણી ભારુ પ્રઔાળને’ ઈ.ફુક્વનુાં પ્રઔાળન ઔયલાનુાં ઔામા ઉાડી 
રીધુાં છ.ે અભારુાં  પ્રત્મેઔ પ્રઔાળન ભાત્ર વદ્ લીચાયના પ્રવાય ભાટ ે લાચઔન ે

ની:ળુલ્ઔ ભે છ.ે અભે 15 ખસ્ટ, 2017 વુધીભાાં નીચે ભુજફની 16 
ઈ.ફુક્વનુાં પ્રઔાળન ઔમુું છ ે: 

 

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

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

2.  

02. ‘અબીવ્મક્તી’ બ્રખ ય ભુઔામેરા શ્રી. દીનેળ ાાંચારના 25 રેકની 

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

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

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

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

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

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

રેકભાાંથી 206 યૅળનર ભુદ્દા તાયલી ઔાઢીને ‘લીલઔેલીજમ’ ગ્રાંથ તૈમાય 

ઔમો છ.ે આ ગ્રાંથની (ઈ.ફુઔ) – ‘લીલઔેલીજમ’ (ાનાાં : 131; ભુલ્મ : ભપત) 
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06. ળીક્ષણલીદ્ ડૉ. ળળીઔાાંત ળાશની ઈ.ફુઔ ‘આનન્દની કજ’ (ાનાાં : 

53; ભુલ્મ : ભપત) 
 

07. ળીક્ષણલીદ્ ડૉ. ળળીઔાાંત ળાશની ઈ.ફુઔ ‘ટીન–એજ’ભાાં ફમફે્રન્ડથી 

વાલધાન’ (ાનાાં : 51; ભુલ્મ : ભપત) 
 

08. ‘અબીવ્મક્તી’ બ્રખ ય ભુઔામેરા શ્રી. યશીત ળાશ ના 25 રેકની 

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

111; ભુલ્મ : ભપત) 
 

09. 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. આમાવભાજી અને રેકઔ શ્રી. નાથુબાઈ ડડીમાની ઈ.ફુઔ ‘દ:ુક 

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

12. યૅળનારીસ્ટ અને રેકઔ શ્રી. એન.લી. ચાલડાની ઈ.ફુઔ ‘ચાલાાઔ દળાન’ 

(ાનાાં : 96; ભુલ્મ : ભપત) 
 

13. ‘અબીવ્મક્તી’ બ્રખ ય ભુઔામેરા શ્રી. દીનેળ ાાંચારના 20 રેકની 
ઈ.ફુઔ ‘અબીવ્મક્તી’–ઈ.ફુઔ – 05 ‘વત્મવન્દુઔ’ (ાનાાં : 110; ભુલ્મ : 
ભપત) 
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14. ળીક્ષણલીદ્ ડૉ. ળળીઔાાંત ળાશની ઈ.ફુઔ ‘વમ્ફન્ધભીભાાંવા’        
(ાનાાં : 83; ભુલ્મ : ભપત) 
 

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

16. ‘અબીવ્મક્તી’ બ્રખ ય ભુઔામેરા શ્રી. લલ્લબ ઈટારીમાના 10 
રેકની ઈ.ફુઔ ‘અબીવ્મક્તી’–ઈ.ફુઔ – 06 ‘લીચાયમાત્રા’ (ાનાાં : 
84; ભુલ્મ : ભપત) 
 

 

ભણી ભારુ 
●‘ઈ.ફુઔ’ પ્રઔાળઔ● 

405, વયખભ એાટાભેન્ટ,  
ઔૃી મુનીલવીટી વાભે, નલવાયી. 

સ્ટ : એરુ એ. વી. – 396 450  

વેરપન : 9537 88 00 66 
ઈ.ભેઈર : govindmaru@yahoo.co.in 

 

♦ 

mailto:govindmaru@yahoo.co.in


લીચાયમાત્રા                  https://govindmaru.wordpress.com                     9 

 

અનુક્રમણીકા 

‘રેકનુાં ળીાઔ’ ઔૉરભભાાં આની વાંદખીના રેક ય ક્રીઔ ઔયતાાં જ, ત ે
રેકનુાં ાનુાં કરુળે. એ જ પ્રભાણે દયેઔ રેકભાાં જ ેતે ‘રેકના ળીાઔ’ના ફક્વની 
નીચે જભણી ફાજુએ રકલાભાાં આલેર ‘અનકુ્રભણીઔા’ ળબ્દ ય ક્રીઔ ઔયતાાં જ 
આ અનુક્રભણીઔા કુરળે. આ વુલીધાન રાબ રેલા લાચઔને લીનન્તી છ.ે 

ક્રભ રેકનુાં ળીાઔ રેક ભુઔામા 
તાયીક 

ાનક્રભાાંઔ 

01 અન્ધશ્રદ્ધાના ભુભાાં આણી અજ્ઞાનતા 2010-03-17 10 

02 લાસ્તુળાષ્ડ: લીજ્ઞાન ઔે અજ્ઞાન? 2010-04-20 18 

03 પ્રાભાણીઔતા એ જ વાચી દેળબક્તી 2010-05-28 27 

04 ‘લીલેઔાંથી’ એટરે તાંત્રી ખુરાફ બેડાનુાં આઠ લયવનુાં 

વાંતાન“ 
 

2010-07-23 36 

05 ‘પ્રમખળાા એટરે લીજ્ઞાનનુાં પ્રવુતીખૃશ 2010-10-07 48 

06 વાયા લીચાય એ વાયા ભાણવની વાચી વમ્ત્તી છ ે 2010-11-12 55 

07 ધભા અને લીજ્ઞાન 2011-03-18 61 

08 ળીક્ષણની બુભી ય ભાણવાઈનાાં લાલેતય  2011-05-19 65 

09 ગયના ટડરે દીલાીના દીલા અને અાંતયના ટડરે 

વભજણના“ 
 

2011-10-06 72 

10 ભયણત્તય ઔલ્નાલીશાય અને શાનીઔાયઔ ક્રીમાઔાાંડ 2017-06-16 77 
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2010-03-17 

 

 

 

 
અનુક્રમણીકા 

 

શ્ચીભના લીઔવીત દેળ લૈજ્ઞાનીઔ ળધક અન ે

ટઔૅનરૉજીન ઉમખ ઔયી, ભાનલજીલનને લધાયે વુકવખલડબમુું 

ફનાલે એલાાં જીલનમખી વાધનનુાં વાંળધન ઔયી યષ્ણા છ;ે જ્માયે 

આણે એઔલીવભી વદીભાાં ણ ભન્ત્ર–તન્ત્ર, બુત–પે્રત, શભ–શલન 

અને ભીથ્મા ઔભાઔાાંડભાાં આણ વભમ, ળક્તી, ફુદ્ધી અને નાણાાં ફધુાં 

જ ફયફાદ ઔયી યષ્ણા છીએ. 

 

શ્ચીભના દેળ યજ નલાાં ‘મન્ત્ર’ ફજાયભાાં ભુઔે છ ે અન ે
આણે યજ નલાાં ‘ભન્ત્ર’ ફજાયભાાં ભુઔીએ છીએ! આણે ત્માાં લીંછી 

ઉતાયલાન ભન્ત્ર, વા ઉતાયલાન ભન્ત્ર, ઔભ ઉતાયલાન ભન્ત્ર, 

ભયડ–ભચ ઉતાયલાન ભન્ત્ર, વપ થલાન ભન્ત્ર, લળીઔયણન ભન્ત્ર, 

લયવાદ રાલલાન ભન્ત્ર, ખૃશળાન્તી સ્થાલાન ભન્ત્ર, નતી ટાલાન 

ભન્ત્ર, વન્તાન પ્રાતી ી ભાટને ભન્ત્ર, ભાણવન ઔઈ ણ યખ ભટાડી 

દેલાન ભન્ત્ર અને ભાણવને તાલી દેલા વુધીન ભન્ત્ર ણ ભી યશે છ!ે 

 

અન્ધશ્રદ્ધાના ભુભાાં આણી અજ્ઞાનતા 
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ઔઈ ડૉક્ટય આણા ળયીયભાાંથી ફખડી ખમેર ઔીડની ઔાઢી 

નાકે ત્માયે આણને ચભત્ઔાય નથી રાખત; યન્તુ ઔઈ ફાલ તેના 

શાથભાાંથી ઔાંઔુ ઔે બસ્ભ ઔાઢ ે ત્માયે તે આણને ચભત્ઔાય રાખે છ!ે 

ભફાઈર પનનુાં એઔ ફટન દફાલી અભેયીઔાભાાં યશેતા આણા સ્લજન 

વાથે આણે લાત ઔયી ળઔીએ છીએ તે આણને ચભત્ઔાય નથી 

રાખત; યન્તુ ઔઈ ાકાંડી અતીન્રીમ(ટરેીથી) વાંદેળા દ્વાયા લાત 

ઔમાાન દમ્બ ઔયે ત્માયે એ આણને ચભત્ઔાય રાખે છ!ે ઔઈ 

થોેડીઔ વજ ાન આણાાં બાાંખી ખમેરાાં શાડઔાાંને જોડી આણને 

દડતાાં ઔયી આે ત્માયે તે આણને ચભત્ઔાય નથી રાખત; યન્તુ ઔઈ 
તાન્ત્રીઔ અબીભન્ત્રીત દય ફાાંધીને આણને વાજા ઔયલાન ભીથ્મા 

પ્રચાય ઔયે ત્માયે તે આણને ચભત્ઔાય રાખે છ!ે ઔભાની યવી 

ળધનાય લીજ્ઞાની આણને ચભત્ઔાયીઔ ભાણવ નથી રાખત; ઔભ 

ભટાડલા ભાટ ે ભન્ત્રેરા દાીમા આનાય ઢોંખી આણને ચભત્ઔાયીઔ 

ભાણવ રાખે છ!ે 

 

આજ ેલૈજ્ઞાનીઔ મુખભાાં ણ ચભત્ઔાય, યઔામા પ્રલેળ, ડાઔણ 

અને ભેરીલીદ્યાના નાભે શજાય ભાણવનુ ભાનવીઔ, ળાયીયીઔ અને 

આથીઔ ળણ થતુાં યશે છ.ે ઔુદેલીને યીઝલલાના નાભે ઔેટરાાંમે ળુ 

અને ઔુભાાં ફાઔના ફરી ચડાલી દેલાભાાં આલે છ.ે લખાડ, પે્રતાત્ભા 

અને ડાઔણના નાભે આણા દેળભાાં ઔેટરીમ ષ્ડીના બખ રેલાભાાં 

આવ્મા છ.ે દુનીમાભાાં ‘લખાડ’ નાભની ઔઈ ચીજ જ અસ્તીતલભાાં 

નથી; લખાડ ભાત્ર એઔ ભાનવીઔ ફીભાયી છ.ે જખતભાાંથી દુય ઔયલા 
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જલે ઔઈ ‘લખાડ’ શમ ત એ ‘અન્ધશ્રદ્ધા’ન લખાડ છ.ે બાયતભાાં 

અને જખતભાાં આજ ેણ શજાય બુતીમાાં ભઔાન ઉબાાં છ ેજ્માાં ઔઈ 

યશેતુાં નથી. ડૉ. અબ્રાશભ ઔલુયે 55 લા વુધી અન્ધશ્રદ્ધાના ક્ષેત્રભાાં 

ખશન અધ્મમન ઔમુું અને તે દીલવ વુધી બુતીમાાં ભઔાનભાાં યષ્ણા છ.ે 

ડૉ. ઔલુયે તાની જીન્દખીબયના અભ્માવ છી જાશેય ઔમુું છ ે ઔે, 

‘બુતીમાાં ભઔાન અને ઉરલી આત્ભાના ઔીસ્વા ભાત્ર ભાણવની 

ભ્રભણા છ ેઅને તે આણી ભાનવીઔ નફાઈનુાં પ્રદળાન ઔયે છ.ે’ 

શજુ દવ દીલવ શેરા ‘ડમુ્ભવન વની યીલાય તાન્ત્રીઔના 

યલાડ’ે ળીાઔ શેઠ અકફાયભાાં ચોંઔાલનાયા વભાચાય પ્રખટ થમા 
શતા. વની યીલાય તાને ત્માાં લાયાંલાય ફની યશેર ચયીના ફનાલથી 

વ્મથીત શત. તાની આ ચારતી ‘નતી’ દુય ઔયલા તેભણે તાન્ત્રીઔ 

શનુભાનદાવ તીલાયીન આળય રીધ શત. ‘ગયભાાં એઔ શાડઔુાં દટામેરુાં 

છ ે તે દુય ઔયલાની લીધી ઔયલાથી નતી ટી જળે’, એલુાં તાન્ત્રીઔે 

આશ્વાવન વનીયીલાયને આપમુાં શતુાં. ડળભાાં યશેતા નલભા ધયણભાાં 

અભ્માવ ઔયતા ફાઔ યલીને ફરાલી, તેના ય ઔાંઈઔ લીધી ઔયી, 

ગયભાાં કદેરા કાડાભાાં યલીને ઉતાયલાભાાં આવ્મ. ‘શાડઔુાં ક્માાં દટામુાં 

છ?ે’ એલા પ્રશ્ન યલીને ુછલાભાાં આવ્મા. ડળભાાં જ યશેતી યલીની 

ભાતાને તાના દીઔયા ય ઔાંઈઔ તાન્ત્રીઔ લીધી થઈ યષ્ણ છ ેએલી જાણ 

થતાાં તે ગટના સ્થે દડી આવ્માાં. તાના દીઔયા યલીને ઉંડા કાડાભાાં 

જોઈ, ‘યલીન ફરી ચડાલાઈ યષ્ણ છ’ે એલી તેની ભાતાએ ફુભ ાડતાાં 

આકુાં પ્રઔયણ પ્રઔાળભાાં આવ્મુાં. રીવના જણાવ્મા પ્રભાણે તાન્ત્રીઔે આ 

નતી નીલાયણન લીધી ઔયલા ભાટ ે વનીયીલાય ાવેથી 5,000/- 
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રુીમા એડલાન્વ રીધી શતા. ફરીની લાતભાાં તથ્મ શતુાં ઔે નશીં એ ત 

રીવ તાવન લીમ છ.ે યલી ત નશીં; ણ તેના 5,000/-  રુીમા 

ફરી ચડ્યા એ લાત ાઔી! વુયત–ઉભયા રીવે તાન્ત્રીઔ વાભે 

છતેયીંડીન ખુન દાકર ઔયી તેની ધયઔડ ઔયી છ.ે લીધી દ્વાયા 

ફીજાની આપત નીલાયલા નીઔેર તાન્ત્રીઔ તે જ આપતભાાં આલી 

ખમ! ભને ગણીલાય રાખે છ ેઔે, ઔેટરાઔ ભાણવ તાની તીજોયી કુલ્લી 

યાકે છ ેઅને તાનુાં દીભાખ વાલ ફન્ધ યાકે છ!ે 

 

જાત–બાતના તાન્ત્રીઔ, ાકાંડી, ઢોંખી અને તઔવાધુ 
ધભાના ઠા શેઠ પુટી નીઔળ્યા છ!ે ઔઈ ભન્ત્રેરુાં ાણી આે છ,ે ઔઈ 

ભન્ત્રેર પ્રવાદ આે છ,ે ઔઈ ભન્ત્રેરુાં ભાાંદીમુાં ઔે તાલીજ આે છ,ે ત 

ઔઈ લી બબુતી આે છ!ે દયા–ધાખા અને ભન્ત્ર–તન્ત્રાદી ઔયલાભાાં 

ઔેટરાાંમે ફીભાય ફાઔને વભમવય દાક્તયી વાયલાય નશીં ભલાના 

ઔાયણે આ દેળભાાં ભતને ગાટ ઉતાયી દેલાભાાં આલે છ.ે 

 

ખાભડાાંભાાં આણે જોમુાં છ,ે બુલા ફીભાય ભાણવ ઔે 

ઢયને વાજા ઔયલા ભાટનેા ‘દયા’ ઔયે છ!ે ઔઈ ણ દુકાલાભાાં ઔાભ 

આે એલા ભલ્ટીયઝ દયા આણે ત્માાં ભે છ!ે અયે, બેંવ દશલા 

ન દેતી શમ ત તેન ણ દય ભે અને દુધ લધાયે આે એના ભાટ ે

ણ દય ભ!ે 

ભન્ત્ર–તન્ત્રથી જો ભાણવને વાજો ઔયી ળઔાત શત ત, 

આણા દેળભાાં ત એટરા ફધા ભન્ત્રનીષ્ણાત છ ે ઔે ફધાાં દલાકાનાાંને 
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તાાાં જ ભાયલાાં ડ!ે ઔઈ આયીને તાની ધયઔડ થળે એલ ડય 

રાખે ત તે ઔટાભાાંથી આખતયા જાભીન ભેલી ળઔે છ,ે એલી યીતે ઔઈ 

ભાણવને ફીભાય ડી જલાન બમ રાખે ત આખતયા ભન્ત્ર્ચાય ણ 

ઔયાલી ળઔે! વદામ નીયખી યશેલાન ઔેટર આવાન ઈરાજ! ભીત્ર, 

દયા–ધાખા ભાત્ર એલા યખભાાં જ ઔાભ ઔયતા શમ છ ેજ ેયખ વભમ 

જતાાં આઆ ભટી જતા શમ છ.ે 

 

ઔઈ ભાણવને ફન્દુઔની ખી લાખી શમ ત્માયે દય 

ફાંધાલલા જામ છ ેકય? અઔસ્ભાતભાાં કયી પાટી જામ અને રશીની 
ળેડ પુટતી શમ ત્માયે ઔઈને ઔદી દય માદ આવ્મ છ ે કય? 

શાટાએટઔે આલે ત્માયે ભાણવ ઔઈ તાન્ત્રીઔ ાવે શોંચલાને ફદરે ઔેભ 

વીધ જ ઔાડીમાઔ શૉસ્ીટરભાાં શોંચી જામ છ?ે ભાથુાં દુ:કે ત્માયે 

ભાણવને દય માદ આલે છ;ે યન્ત ુભાથુાં પુટ ે ત્માયે ઔઈને દય માદ 

નથી આલત! 

 

ભેં ખાભડાાંભાાં બુલાને ડાઔરાાં ઔયતા અને ધતીંખ ઔયતા ણ 

જોમા છ.ે ઔરાઔ વુધી તાની ીઠ ાછ રકાંડની વાાંઔ લીંઝતા 

ણ જોમા છ ે વાાંઔપુ્રપ શલાન દાલ ઔયનાય ઔઈ ણ બુલ ાાંચ 

ભીનીટ ભાટ ેએ વાાંઔ વુયતની વત્મળધઔ વબાના ભાજી–ઉપ્રભુક 

અને 2010ના લાના ‘યભણભ્રભણ વુલણાચન્રઔ લીજતેા’ શ્રી. ભધુબાઈ 

ઔાઔડીમાના શાથભાાં આે અને છી જીલી ફતાલે ત એ કય બુલ! 
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આણે વોએ ખાભભાાં ઔશેલાતી તાન્ત્રીઔ લીદ્યા અને ભન્ત્રળક્તી 

ધયાલતા બુલાનાાં ગય ણ જોમાાં છ.ે ભીત્ર, જ ે બુલા ાવે ગયનુાં 

નીમુાં ફદરલાની ળક્તી ન શમ; જ ે બુલા ાવે ફીજી જોડી ઔડાાં 

રેલાની ળક્તી ન શમ; જ ેબુલા ાવે તાનાાં વાંતાનને વાત ચડી 

બણાલલાની ળક્તી ન શમ અને જ ે બુલા ાવે તાની ઉમ્ભયરામઔ 

દીઔયીને યણાલલા ભાટનેી ળક્તી ન શમ એ બુલા ાવે ફીજી ત ઔઈ 

ળક્તી શમ? 

 

શભ–શલન અને મજ્ઞભાાં ણ આણે આણાાં ઔીભતી રવ્મ 
ફયફાદ ઔયી યષ્ણા છીએ. શલન ઔયલાથી ન ત આણે દુષ્ઔાને ટાી 

ળક્મા છીએ ઔે ન ત લીશ્વળાન્તીની સ્થાના ઔયી ળક્મા છીએ. જો 

મજ્ઞ ઔે ભન્ત્ર્ચાયથી લયવાદ થત શત ત આણે ત્માાં ત એટરા 

ફધા મજ્ઞ થામ છ ે ઔે અતીલૃષ્ટીથી શનાયત થલી જોઈએ! જ ે દેળ 

ભન્ત્ર્ચાયથી વતત ખુાંજત યશેત શમ એ દેળની પ્રજાને ત 

રીરારશેય ન શમ? ભીત્ર, ભશેનત લખય ભાત્ર ભન્ત્ર્ચાયથી ઔળુાં પ્રાતી  

થતુાં નથી. ુરુાથા જ કય જીલનભન્ત્ર છ.ે 

 

આણે જ ાંખરને આડધેડ ઔાી નાખમાાં, માાલયણને ભનપાલે 

તેભ ફખાડ્યુાં અને ાણીન ત અયાધની ઔક્ષાએ ફેપાભ લેડપાટ ઔમો 

છ.ે ઈઝયામરે યણને જ ાંખરભાાં પેયવ્મુાં; આણે જ ાંખરને યણભાાં પેયલી 

યષ્ણા છીએ! જ્માાં વકત ભશેનત, લીલેઔ અને આમજનની જરુય શમ 
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ત્માાં ભન્ત્ર્ચાય, મજ્ઞ ઔે શભ–શલન ઔયલા ફેવી જઈએ ત આણ 

ઔદી ણ ઉદ્ધાય વમ્બલ કય? 

 

ભન્ત્ર–તન્ત્ર અને ચભત્ઔાયની લાત વાચી શત ત આણ 

દેળ આજ ેઆટર દુુઃકી અને છાત ઔેભ છ?ે દુનીમાભાાં વોથી લધુ 

વાંખમાભાાં ચભત્ઔાયી આણા દેળભાાં લવે અને છતાાં આણે આટરા 

ખયીફ, ીડાગ્રસ્ત અને દુષ્ઔાગ્રસ્ત! ઢોંખી અબીભન્ત્રીત જ 

આલાને ફદરે, ાણીના અછતગ્રસ્ત લીસ્તાયભાાં ડર બયીને ીલાનુાં 

ળુદ્ધ ાણી આળે ત ણ થડાઔ તયસ્મા ભાનલીની તયવ ભટળે. 
શલાભાાંથી ફીનજરુયી ઔાંઔુ ઔે બસ્ભ ઔાઢલાને ફદરે ભુઠી અનાજ ઔાઢળે 

ત ણ એઔ બુખમા ભાણવનુાં ેટ બયાળે. 

 

વાંવાયભાાં યશેરા ઔટી, ાકાંડી અને ઢોંખી ધુતાયાએ 

વદીથી વભાજભાાં યશેરી પ્રજાની અજ્ઞાનતા અને નીફાતાન 

ખેયરાબ ઉઠાવ્મ છ.ે પ્રત્મેઔ ઔાભાાં વભાજભાાં યશેરા નીષ્ઠાલાન 

આખેલાનએ, વભાજવેલઔએ અને પ્રખતીળીર લીચાયઔએ પ્રજાને આ 

ડ્યન્ત્રભાાંથી ફશાય ઔાઢલાન પ્રમાવ ઔમો છ.ે ગણીલાય એલુાં ફન્મુાં છ ેઔે 

‘પ્રખતીળીર લીચાયઔ’ ઔયતાાં ‘પ્રખતીળીર ાકાંડી’ વભાજભાાં ઉંચ 

ભાનભબ ધયાલતા શમ છ.ે આભ ફને ત્માયે તન્દુયસ્ત વભાજના 

નીભાાણની આળા લધાયે ધુાંધી ફને છ.ે 
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એઔ દીલવ આણી અજ્ઞાનતા ટે અને રેબાખુને તાન 

ધાંધ વભેટલાની અને ફદરલાની પયજ ડ ેએલા દીલવની ભને પ્રતીક્ષા 

છ“ે 
 

 
 
 

 
  

પ્રવાદ 

‘જ ેતાના ચભત્ઔાય ચઔાવલા દેતા નથી ત ે
ઠખ છ,ે જનેાભાાં ચભત્ઔાય ચઔાવલાની શીમ્ભત નથી ત ે
બટ છ ેઅન ેજ ેચઔાવણી લખય જ તનેે ભાનલા તમૈાય 
થામ છ ેતે ભુકા છ.ે’ 

...ડૉ. અબ્રાશભ ઔલુય 
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2010-04-20 

 

 

 

 
અનુક્રમણીકા 

 

લાસ્તુળાષ્ડ એ છલે્લા ફે દામઔાભાાં અને કાવ ઔયીને ળશેયભાાં 

ઝડથી પેરાઈ યશેરુાં વાભાજીઔ દુણ છ.ે જ્મતી, લાસ્તુળાષ્ડ અને 

પેંખળુઈ જલેા ઔશેલાતા ળાષ્ડ બા, રાચાય અને નફાાં ભનલાા 

રઔને અલે ભાખે દયે છ.ે વભસ્માગ્રસ્ત, ખયજલાન અને અન્ધશ્રદ્ધાુ 

ભાણવનુાં ભખજ બાગ્મે જ ઠઔેાણે શમ અને તેન ખેયરાબ ઉઠાલલાભાાં 

ધતીંખળાષ્ડી નીષ્ણાત શમ છ!ે રઔ ણ છતેયાલા ભાટ ે શમ્ભળેાાં 

કડેખે યશેતા શમ ત્માાં, રેબાખુને તાન છતેયીંડીન વ્મલવામ 

લીઔવાલલાભાાં કાવ ઔળી તઔરીપ નથી ડતી! 

 

લાસ્તુળાષ્ડના નીષ્ણાત આણી આપત, ભુશ્ઔેરી અને 

ઉાધી દુય ઔયલા ભાટ ેભઔાનભાાં તડપડ અને પેયપાય ઔયાલે છ.ે 

તેનાથી રાબ ત ઔળ થત નથી, ઉયથી લધાયાની એઔ આથીઔ 

આપત આલી ડ ે છ!ે લાસ્તુળાષ્ડ ભુે ત સ્થાત્મળાષ્ડ છ.ે એભાાં 

યશેરી ળીલ્ઔરા વાભે ઔઈને ઔળ લાાંધ ન શઈ ળઔે; યન્તુ ઔેટરાઔ 

રેબાખુ લાસ્તુળાષ્ડી તાનુાં ેટ બયલા બા–અજ્ઞાની રઔને 

ખેયભાખે દયી ૈવા ડાલલાન ધાંધ ઔયે છ.ે લાસ્તુળાષ્ડ ભાણવને 

લાસ્તુળાષ્ડ : લીજ્ઞાન ઔે અજ્ઞાન? 
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નીષ્ક્રીમ, ુરુાથાશીન અને આવુ ફનલાભાાં ભદદ ઔયે છ!ે અને લી, 

આણી નીણામળક્તી, આત્ભલીશ્વાવ અને ફુદ્ધીપ્રતીબાને ાાંખી 

ફનાલલા ફદર આણી ાવેથી પી ણ લવુરે! 

 

લાસ્તુળાષ્ડન ભુખમ આધાય જ દીળા છ.ે દીળા ત 

ઔલ્ીત અને સ્થ વાેક્ષ છ.ે બ્રષ્ઢાાંડભાાં ઔઈ દીળા જ નથી. ૃથ્લી 

ખ છ,ે એટરે ક્ષીતીજ ણ ખ જ છ.ે ભાત્ર વુમોદમ અને વુમાાસ્તને 

ઔાયણે જ ભાણવને દીળાની ઔલ્ના આલી. ભાણવે ચાય દીળા 

ઔલ્ી; એટરે ચાય કુણા ણ થમા. લીજીની ળધ શેરાાં ભાનલીને 
યાત બમાનઔ રાખતી; વુમોદમ વાય રાખત. ભાટ ેભાણવે ુલા દીળાને 

ળુબ ઔલ્ી શળે. દક્ષીણભાાં રલીડ–અનામો લવતા એટરે દક્ષીણ દીળા 

મભની–અળુબ ઔલ્લાભાાં આલી. 

 

ળુબ–અળુબ ‘ઉજાા’, ઔીયણ અને ‘લામબ્રેળન્વ’ અાંખેની 

લાસ્તુ–ળાષ્ડીની લાત ણ અલૈજ્ઞાનીઔ છ.ે ભાણવના ધનદરત, 

ઔોટમુ્ફીઔ ઔે સ્લાસ્થ્મ જલેા પ્રશ્નભાાં ‘ઉજાા’ ળુાં ઔયે? આયગ્મ ભાટ ેકાવ 

શાનીઔય ઔે રાબઔાયઔ એલાાં ઔઈ ઔીયણ ઔે ઉજાા શજી ળધ્માાં જ નથી. 

અલ્ટરાલામરેટ જલેાાં ઔીયણ ૃથ્લી વુધી શોંચતા નથી અને ચુમ્ફઔીમ 

ઉજાા વાથે ત પ્રાણીદેશનુાં અનુઔુરન વધામેરુાં જ છ.ે ‘ખુઢ ઉજાા’ની 

લાસ્તુળાષ્ડની ઔલ્ના વાલ ફખવ છ.ે લીજ્ઞાને ૃથ્લી વાથે વમ્ફન્ધ 

ધયાલતી તભાભ ઉજાા ળધી ઔાઢી છ.ે ઉયાાંત લીજ્ઞાને અલઔાળ ણ 
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પાંપસ્મુાં છ;ે ક્માાંમ ઔઈ ખુઢ  ઉજાા લૈજ્ઞાનીઔને દેકાઈ નથી, એ 

લાસ્તુળાષ્ડીને ઔેલી યીતે દેકાઈ? 

 

ભાણવના વાયા–કયાફની વ્માખમા વાથે ઔુદયત (પ્રઔૃતી)ને 

ઔળી રેલાદેલા જ ઔેલી યીતે શમ? વાંડાવ કયાફ અને ુજાન યડ 

વાય એ ફધુાં ત ભાણવની રાખણી, ખભા–અણખભાનુાં જ 

લીબાખીઔયણ છ.ે ઉજાા જલેી ઔુદયતી ળક્તી ળુાં વાંડાવ ય થઈને  આલે, 

એટરે અળુબ થઈ જામ? અને આજઔાર ત વાયા ગયનાાં વાંડાવ 

ુજાના યડા જટેરાાં જ ચખકાાં શઈ ળઔે છ!ે 
 

દયલાજો પક્ત આલ–જાન ભાખા છ,ે એની ગયના વભ્મ ય 

ળુબ–અળુબ અવય ઔેલી યીતે થામ? અને વુમાઔીયણ પક્ત 

દયલાજાભાાંથી જ ગયભાાં પ્રલેળે એલુાં ઔણે ઔષ્ણુાં? શલે ત ભઔાનની ચાયે 

દીળાએ ઔાચની ફાયી શમ છ,ે ત્માયે ભુખમ દયલાજાની લીળેતા જ 

ક્માાં યશી? 

 

લાસ્તુળાષ્ડન ભુ આધાય દીળા  ઉયાાંત ગ્રશ ય ણ 

છ.ે લાસ્તલભાાં ગ્રશની ઔઈ અવય ભાણવજાત ય ડતી જ નથી, એભ 

લીજ્ઞાને વીદ્ધ ઔમુું છ.ે ભાત્ર બાયતના જ નશીં; યન્તુ લીશ્વના અગ્રખણ્મ 

કખળાષ્ડીભાાં જભેની ખણના થામ છ,ે એલા નશેરુ પરેનેટયીમભના 

ડીયેક્ટય ડૉ. જ.ે જ.ે યાલરે રખમુાં છ ે : ‘જ્મતી, લાસ્તુળાષ્ડ ઔે 

પેંખળુઈએ ઔઈ લીજ્ઞાન નથી, ણ વભાજને ખેયભાખે દયતા 
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રુાંટાયાએ ઉજાલી ઔાઢરેુાં પયેફી લીજ્ઞાન (સ્મુડ–વામન્વ) છ.ે’ જ ે

પ્રજાને ‘લીજ્ઞાન’ ઔયતાાં ‘લાસ્તુ’ભાાં લધાયે શ્રદ્ધા શમ એ પ્રજાને ીડાલાન 

શઔ છ!ે ‘કખળાષ્ડી’ ઔયતાાં ‘લાસ્તુળાષ્ડી’ ય લધાયે શ્રદ્ધા એટરે જ 

‘અન્ધશ્રદ્ધા’! 

 

લાસ્તુળાષ્ડના ઔષ્ણા ભુજફ, તી–ત્નીને વાંતાનપ્રાતી ી ન થતી 

શમ ત તેનુાં ઔાયણ ગયભાાં ફેડરુભ અમગ્મ દીળાભાાં શઈ ળઔે અથલા 

ળમનકાંડભાાં દમ્તી અમગ્મ દીળાભાાં ભાથુાં અને ખ યાકીને વુતાાં શઈ 

ળઔે!  છ ેને તન્દુયસ્ત ડૉક્ટયને ણ ચકર ય આલી જામ એલી લાત? 
 

ભુમ્ફઈના અભાયા લીદ્વાન ભીત્ર શ્રી. રક્ષ્ભીદાવબાઈ કટાઉએ 

વનુ્દય ુસ્તઔ રખમુાં છ,ે ‘લાસ્તુળાષ્ડ ઔે પારતુળાષ્ડ?’ તે રકે છ ે

: ‘તી–ત્ની ઔઈ દીળાભાાં ભાથુાં યાકીને ળમન ઔયે છ,ે તેને ખબાધાયણ 

વાથે વમ્ફન્ધ શમ ત એ જખતની અદ્બુત ળધ ખણામ! લીશ્વભાાં 

લસ્તીનીમન્ત્રણ ભાટ ે લાયલા ડતાાં નીયધ, ીલ્વ ઔે ઑયેળનના 

કચાા જ ફન્ધ થઈ જામ! આ ળધ વાચી નીઔે ત લાસ્તુળાષ્ડીને 

નફર પ્રાઈઝ આલુાં જોઈએ!’ લાસ્તુળાષ્ડી આ આખે ફઢ, શભ 

તુમ્શાયે વાથ શૈ! 

 

લાસ્તુળાષ્ડની ઔેટરીઔ ભાન્મતા સ્લીઔાયલા ભાટ ે આણે 

ભખજને ખીયલે ભુઔલુાં ડ ેએભ છ ે: 
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●  ફેડરુભ અગ્નીકુણે શમ ત તી–ત્ની લ્ચે ઝખડા થામ! 

 

●  ગયનુાં પ્રલેળદ્વાય શ્વીભ–નૈઋાત્મ શમ ત ભનની ળાન્તી ન 

ભ!ે  અઔસ્ભાતન વમ્બલ! 

 

●  વાભુદામીઔ ઔુલ ગયથી શ્વીભ દીળાએ શમ ત દ, તે 

ઈળાન ઔે ઉત્તયભાાં જ શલ જોઈએ! (આભ શમ ત ઔુલાની 

એઔ જ ફાજુએ લવાશત લીઔવે!) 

 
● તભાયા ગયના દયલાજા ય તભાયા નાભની તઔતી નશીં શમ 

ત ‘ઉજાા’ તભાયા ગયભાાં પ્રલેળ નશીં ઔયે! (ખાભડાભાાં ત 

ઔઈના ગય ફશાય તક્તી નથી શતી. ળુાં ખાભડાભાાં ઔઈ વુકી 

જ નથી?) 

 

● એઔ નીષ્ણાત લાસ્તુળાષ્ડીએ નોંધ્મુાં છ ે ઔે, ‘બાયતનુાં 

વાંવદબલન લાસ્તુળાષ્ડના નીમભ ભુજફ ફાંધામુાં નથી એટરે 

દેળભાાં લાયાં લાય આટરી ફધી લીઔટ વભસ્મા વજાામ છ!ે (છ ે

ને ખાાંધીફાુના શાથભાાંથી ણ રાઔડી શેઠી ડી જામ એલી 

લાત!) 

 

● ગયની ભધ્મભાાં ઔુલ ફાાંધલાભાાં આલે, ત તે ગયની તભાભ 

વમ્ત્તીન લીનાળ થામ છ!ે (ણ ઔુલ તેરન શમ ત?!) 
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● તભાયા ગયભાાં ચકર વ જગ્માએ ભાછરીગય શમ ત એ લધાયે 

ળુબ ખણામ. ભાછરીગય વામ તેભ ન શમ ત ાણીભાાં 

તયતી ભાછરીનુાં ચીત્ર બીંત ય ટીંખાડલાથી ણ ચારે! (આ 

ત વાંતાન ન શમ ત ફાઔના પટાથી ચરાલી રેલા જલેી 

લાત થઈને !) 

 

ભીત્ર, આલા અવાંખમ નન્વેન્વ નીમભથી વભૃદ્ધ છ–ે 

લાસ્તુળાષ્ડ! તભે તભાયી ઔઈ ણ વભસ્મા ભાટ ે જ્મતીીને ભળ 
એટરે તભાયા ગ્રશની નડતય ઔાઢળે; ઔઈ તાન્ત્રીઔને ભળ ત ભેરી 

લીદ્યાનુાં નડતય ઔાઢળે અને ઔઈ લાસ્તુળાષ્ડીને ભળ ત ભઔાન ઔે તેની 

અન્દયની ચીજ–લસ્તુના સ્થાનનુાં નડતય ઔાઢળે! લાસ્તુળાષ્ડીની 

ફુદ્ધીભત્તા એટરી ત પ્રખાઢ ઔે યેર, અઔસ્ભાત, લીભાન દુગાટના ઔે 

સ્ેવળટર તુટ ેત્માયે ણ લાસ્તુની કાભી ઔડી ાડ!ે 

 

લાસ્તુળાષ્ડી ભાત્ર વભસ્માનુાં ઔાયણ જ ન ઔડે; વચટ 

ઉામ ણ ફતાલે! લાસ્તુદ નીલાયલા ભાટ ે ીયાભીડ, રાપીંખ ફુદ્ધ, 

ક્રીસ્ટર અને સ્લસ્તીઔ જલેાાં વાધન લેચે! આ વાધન ગયભાાં ગટતી ‘ખુઢ 

ઉજાા’ ેદા ઔયે અને ભાણવની ભુશ્ઔેરી ટાે! 

 

શભણાાં શભણાાં શીયાઉદ્યખભાાં લેાયીનાાં ‘ઉઠભણાાં’ લધી 

યષ્ણાાં છ.ે નથી રાખતુાં ઔે, લેાયીએ ‘ઉઠતાાં’ શેરાાં લાસ્તુળાષ્ડીને 
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ભી તીજોયી મગ્મ કુણાભાાં જ ભુઔાલી દેલી જોઈએ ઔે જથેી, ધનરાબ 

થલા ભાાંડ ે અને ઉઠભણાાં ટે! ભીત્ર, લાસ્તુળાષ્ડની ભદદથી આણી 

વમ્ત્તીભાાં લધાય થત શત ત આજ ે દુનીમાન વોથી લધુ ધનલાન 

ભાણવ ફીર ખેટ્વ નશીં; ઔઈ લાસ્તુળાષ્ડી જ શત! ફીર ખેટ્વ ાવે 

500 ઔયડ રુીમાનુાં યશેલાનુાં ભઔાન છ!ે છ ેઔઈ લાસ્તુળાષ્ડી ાવે ાાંચ 

ઔયડનુાં ણ? ભાણવની વભૃદ્ધીન આધાય તેની તીજોયી ઔઈ દીળાભાાં છ ે

તેના ય નશીં; તેન ધાંધ ઔઈ ‘દળા’ભાાં છ,ે તેના ય નીબાય શમ છ!ે 

 

અભુઔ દીળાભાાં ભઢુાં યાકીને ફેવલાથી વુક–વમ્ત્તી લધી 
જામ, ચીંતાભુક્ત થઈ જલામ ઔે યખભુક્ત થઈ જલામ એલા ખખા 

વાચા રાખલા ભાાંડ ેત્માયે વભજલુાં, આદીભાનલ ણ આણા જટેર જ 

ફુદ્ધીલાન શત! ાણીનુાં ભાટરુાં, ચુર ઔે ભઔાનન દયલાજો ઔઈ દીળાભાાં 

છ,ે એની વાથે ભાણવનાાં વુક–ળાન્તી, વભૃદ્ધી અને આયગ્મને ળ 

વમ્ફન્ધ શઈ ળઔે, એ ત લાસ્તુળષ્ડી જ જાણે! ગયભાાં વાંડાવ ઔઈ 

દીળાભાાં છ ેઅને આણે ઔઈ દીળાભાાં ભઢુાં યાકીને ફેવીએ છીએ એની 

વાથે ભાણવના આયગ્મને ઔઈ વમ્ફન્ધ શઈ ળઔે કય? ઔફજીમાત 

થામ ત્માયે ઔઈ ડૉક્ટયે ઔદી ઔઈ દયદીને ુછુ્ાં છ ેકરુાં  ઔે તભે ઔમા 

ભઢ ે(વાંડાવભાાં) ફેવ છ? 

 

ધયતીઔમ્, ુય, શનાયત ઔે લાલાઝડાાં જલેી ઔુદયતી આપત 

લાસ્તુળાષ્ડીના તાના ગયને ણ છડતી નથી. ુય આલે ત્માયે 

નીચાણલાા તભાભ લીસ્તાયભાાં એઔ વયકુાં ાણી બયામ એ પ્રઔૃતીન 
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નીમભ છ.ે લાસ્તુળાષ્ડીના ગયના દયલાજા ફશાય નેઈભ પરેટ લાાંચીને 

ાણી દયલાજ ેઅટઔી જામ કરુાં? પ્રઔૃતીને આલા અલાદભાાં યવ નથી 

શત. 

 

લાસ્તુળાષ્ડથી થતા પામદા એ ભાત્ર ઔાલ્નીઔ લાતાા છ ;ે 

ઔશેલાતા અનુબલ એ ભાત્ર ભ્રભણા છ ેઅને થતા પામદાની વાાંબેરી 

લાત એ ભાત્ર ધાંધાની જાશેયાત ભાટનેી ભામાજા જલુેાં ડ્યન્ત્ર છ!ે  

 

ફે વત્મ અને  ભુબુત નકર ય લાસ્તલીઔતા નોંધી યાકલા 
જલેી છ ે: 

 

(1) આણાં બાલી શેરેથી જ નીધાાયીત થમેરુાં શતુાં નથી. આણા 

વાચી દીળાના ુરુાથા ય આણાં બાલી નીબાય છ.ે 

 

(2)  ઔઈ જ્મતીળાષ્ડી ઔે લાસ્તુળાષ્ડી લીધી ઔે ભન્ત્ર–તન્ત્ર દ્વાયા 

આણને વુક, વભૃદ્ધી ઔે આયગ્મ પ્રદાન ઔયી ળઔે જ નશીં. 

 

ભાણવ તાની ભુશ્ઔેરીભાાં ગ્રશદ ઔે લાસ્તુદ ળધલાને 

ફદરે ‘સ્લદ’ ળધત થામ ત તેને ભુશ્ઔેરીન ઉામ ઝટ ભે. વત્મ 

અને જ્ઞાન એલાાં તત્ત્લફીજો છ ે જ ે આજ ે નશીં ત આલતીઔારે, 

દામઔા–વદી છી ણ સ્લીઔામાા લખય ઔઈન છુટઔ નથી. 

આણા ફાંધાયણભાાં  પ્રજાજનએ ‘ૈજ્ઞાનીક અબીગભ કેળો’ એલી 
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બરાભણ ઔયલાભાાં આલી છ.ે ભાણવની ‘લીચાયમાત્રા’ની દીળા, 

‘લીજ્ઞાનમાત્રા’થી લીરુદ્ધની દીળાભાાં પાંટામ ત્માયે વજાામ 

છ.ે. ‘લીનાળમાત્રા’! 

 
 

 

  
પ્રવાદ 

  ‘‘જીલનળાષ્ડભાાં નીુણ શમ એલા ભાણવ 
લાસ્તુળાષ્ડ લીના ણ તાના ગયભાાં વુકન ટાુ 
વજીા ળઔે છ.ે ભાણવની ફુદ્ધીનાાં ફાયણાાં કુલ્લાાં શમ 
ત ગયના ફાયણાાં ખભે ત ે દીળાભાાં કુરતાાં શમ, 
ઔળ પયઔ ડત નથી !‛ 

...દીનેળબાઈ ાાંચાર 
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2010-05-28 

 

 

 

 
અનુક્રમણીકા 

 

ભાણવ પ્રદળાનપે્રભી પ્રાણી છ.ે ભાણવ જ ે છ ે એનાથી વાય 

દેકાલાન વતત પ્રમાવ ઔયત યશે છ;ે જ ેછ ેએનાથી વાય ફનલાન 

પ્રમાવ બાગ્મે જ ઔયે છ.ે ઔામાલૃત્તી નશીં; પ્રદળાનલૃત્તી ભાણવને લધાયે 

વન્દ ડ ે છ.ે વદીથી આણને કટા લીચાય, કટી ભાન્મતા 

ીયવલાભાાં આવ્માાં છ.ે આણે વાચી દીળાભાાં લીચાયલાની ળક્તી ફશુ 

ઝડથી ખુભાલી યષ્ણા છીએ. 

 

સ્લુણા ભશાયાજ પયતાાં પયતાાં એઔ અજાણ્મા ખાભભાાં શોંચે 

છ.ે ખાભની નીળાભાાં યાતલાવ ઔયે છ.ે ફયાફય ફીજા દીલવે ન્દયભી 

ઑખસ્ટ શતી. વલાયભાાં ળાાભાાં ધ્લજલન્દન લખેયે લીધી ત્મા છી 

ળાાના આચામાશ્રીએ આગ્રશ ઔમો એટરે સ્લુણા ભશાયાજ ે

દેળબક્તીના તાના લીચાય યજુ ઔમાા. ઔામાક્રભ ુય થમ; ફધા 

લીકયામા. ખાભના એઔ દાદા ત્માાં ફેઠા યષ્ણા. દાદાએ ભશાયાજને ઔષ્ણુાં, 

‘ફાુ, ભને તભાયા દેળબક્તીના લીચાય કુફ ખમ્મા છ.ે શુાં  શલે નીલૃત્ત 

છુાં. ભાયાથી થઈ ળઔે એલુાં દેળબક્તીનુાં ઔઈ ઔામા ભને ફતાલ. ભાયે શલે 

પ્રાભાણીઔતા એ જ વાચી દેળબક્તી 
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દેળબક્તી ઔયલી છ.ે’ સ્લુણા ભશાયાજ ેધ્માનથી એ દાદાની વાભે જોમુાં 

અને એઔ ક્ષણ છી જલાફ આપમ, ‘તભાયા લા અને ળયીય કુફ 

ભેરાાં થમાાં છ.ે ઔડાાં ણ કુફ ખાંદાાં અને લાવ ણ આલે છ.ે  વાભેની 

નદીએ જઈને શેરાાં ળયીય અને ઔડાાં ઔાજીથી ધઈ આલ, છી 

મગ્મ રાખે ત ાછા આલજો. દેળબક્તીનુાં ફીજુ ાં ઔામા ણ ફતાલીળ!’ 

દેળપે્રભ અને દેળરશ ફને્ન અરખ અરખ છડેાના ળબ્દ છ.ે ફને્ન લ્ચે 

ફશુ ભટી બેદયેકા છ;ે યન્તુ આણે ગણીલાય એ બેદને ાયકલાભાાં 

ભાય કાઈ જઈએ છીએ. 

 
ભજુયને એભના યવેલાનુાં લાજફી ભશેનતાણાં આે એ 

ભારીઔ દેળબક્ત છ ે અને ભજુયનુાં ળણ ઔયનાય ભારદાય દેળરશી 

છ.ે વન્તાનને યેઢીમા ઢયની ભાપઔ યાભબયવે છડી ભુઔનાય ભાલતય 

દેળરશી છ ે અને વન્તાનને વાયી યીતે ઉછયેલાભાાં, બણાલલાભાાં અને 

ઔેલલાભાાં ુયતી ઔાજી રેનાય ભા–ફા દેળબક્ત છ.ે ભટી ભટી 

વબાભાાં નીયથાઔ બાણ ઠઔીને પ્રજાન ઔીભતી વભમ ફયફાદ 

ઔયનાયા નેતા દેળરશી છ ે અને વબાભાાં ક ુયતા વભાજોમખી 

લીચાય લશેંચનાય નેતા દેળબક્ત છ.ે ચારુ ીયીમડ ે તાના નક 

ઔાલાભાાં અને લા શલાભાાં વભમ લેડપત ળીક્ષઔ દેળરશી 

છ ેઅને ીયીમડભાાં એઔે એઔ ન ઉમખ ઔયી લીદ્યાથીને વાચુાં 

ભાખાદળાન આત ળીક્ષઔ દેળપે્રભી છ.ે થડીઔ ભુશ્ઔેરી ડ ેઅને ત્ની 

તથા ફાઔને નધાયાાં છડી આગાત ઔયી રેનાય ભાણવ દેળરશી 

છ ેઅને ખભે તેલી લીઔટ યીસ્થીતીભાાં ણ ભાખા ળધીને ઔુટમુ્ફને 
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વમ્બાી રેનાય ભાણવ દેળબક્ત છ.ે વન્તાનપ્રાતી ી ભાટ ે ઔઈ ષ્ડીને 

દલા આનાય ડૉક્ટય દેળબક્ત છ;ે યન્તુ વન્તાનપ્રાતી ી ભાટ ે ઔઈ 

ષ્ડીને ભન્ત્રેર દય આનાય ભાણવ દેળરશી છ.ે ભશેનત ઔયીને 

વભસ્માન ઉઔેર ળધનાય ભાણવ દેળબક્ત છ;ે યન્તુ ‘ભાયા ગ્રશ 

વુધયળે ત્માયે આ આ ભાય ઉદ્ધાય થઈ જળે’ એભ ભાનીને ફેવી 

યશેનાય ભાણવ દેળરશી છ.ે 

 

ાાંચ પ્રઔાયના દેળરશી ઝટ આણી નજયે ચડતા નથી : 

 
(1)    વત્તાને તાની જાખીય વભજતા વત્તારારવુ અને ભ્રષ્ટ 

યાજઔાયણી. 

 

(2)    દેળના અથાતન્ત્રને કાડ ે રઈ જનાયા ઔયચય અને આથીઔ 

ખુનેખાય. 

 

(2) ખયીફ, નીયાધાય અને રાચાય ઔાભદાયનુાં ળણ ઔયનાયા 

ભારેતુજાય. 

 

(4) ઉંચ ખાય કાઈને પ્રજાનાાં ઔાભને ટલ્લે ચડાલતા 

અધીઔાયી અને ઔાભચયી ઔયતા ખાયદાય. 
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(5)   બી પ્રજાને શાથીના દાાંત ફતાલી, એભના અજ્ઞાનન 

દુરુમખ ઔયતા ઔભાઔાાંડી, ાકાંડી અને વાધુફાલા. 

 

ભાાંખીને તાનુાં ેટ બયનાય અાંખ બીકાયી દેળબક્ત શઈ 

ળઔે; યન્તુ રાાંચ કાઈને યાષ્ટ રના ઝાંડાને વરાભ ભાયનાય નેતા ઔદી 

દેળબક્ત ન શઈ ળઔે. બણલાની ઉમ્ભયે તભાચ ભાયીને ફાઔને 

નીળાનાાં ખથીમાાં ચડાલનાયા ભા–ફા દેળબક્ત શઈ 

ળઔે; યન્તુ બણલાની ઉમ્ભયે પે્રભથી ફાઔને ભજુયીએ ભઔરનાય ભા–

ફા ઔદી દેળબક્ત ન શઈ ળઔે. જરુય જણામ ત્માયે ભાલતયને ઠઔ 
આત ુત્ર દેળબક્ત શઈ ળઔે; યન્તુ ભાલતયને ગયડાાંગયભાાં ધઔેરી 

દેનાય ુત્ર ઔદી દેળબક્ત ન શઈ ળઔે. ળાાભાાં વભમવય આલનાય 

નફ લીદ્યાથી દેળબક્ત શઈ ળઔે; યન્તુ ળાાભાાં ભડ આલનાય 

તેજસ્લી ળીક્ષઔ ઔદી દેળબક્ત ન શઈ ળઔે. આચામા ગાંટડી લખાડ ે ને 

વભમવય ચા શાજય ઔયી દેનાય ટાલા દેળબક્ત શઈ ળઔે; યન્તુ 

વભમવય ચા ન ભે ને રડી–ઝગડી ડત આચામા ઔદી દેળબક્ત ન 

શઈ ળઔે. ભુશ્ઔેરીના વભમભાાં તાનુાં ળયીય લેચીને વન્તાનનુાં બયણ–

ણ ઔયનાયી લેશ્મા દેળબક્ત શઈ ળઔે; યન્તુ ભુશ્ઔેરીના વભમભાાં 

વન્તાનને નધાયાાં છડી આગાત ઔયનાયી ઔે યઝતાાં ભુઔી ફીજા જોડ ે

બાખી જનાયી ભાતા ઔદી દેળબક્ત ન શઈ ળઔે. અયે, તાના ૈવાન 

ળકથી ળયાફ ીનાય વાંવાયી દેળબક્ત શઈ ળઔે; યન્તુ ાયઔા 

ૈવાના ભેલા–ભીઠાઈની પયા ઔયીને પાાંદ લધાયનાય વન્માવી ઔદી 

દેળબક્ત ન શઈ ળઔે. 
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ભીત્ર, ઔટ્ટયલાદી દેળબક્ત શઈ ળઔે; યાં તુ ઔભલાદી ઔદી 

દેળબક્ત ન શઈ ળઔે. ક્ષભાાં એઔતા જલામ એ યાષ્ટ રની કયી તાઔાત 

નથી; પ્રજાભાાં એઔતા જલામ એ યાષ્ટ રની કયી તાઔાત છ.ે આણે 

અાંદયઅાંદય એઔતા જાલલાભાાં શમ્ભેળાાં લાભણા ુયલાય થમા 

છીએ. પ્રત્મેઔ ભાણવ શીન્દુ ઔે ભુવરભાન ત શમ; ણ શેરાાં તે 

બાયતીમ શલ જોઈએ. 

 

ચાવ અાંગ્રેજો લેાય ઔયલા બાયત આવ્મા અને ચાવ ઔયડ 
બાયતીમ ઉય ફસ્વ લા વુધી યાજ ઔયી ખમા! અાંગ્રેજો લીદેળથી 

વૈનીઔ રઈને નશતા આવ્મા. આઝાદી ભાટ ે રડતા આણા જ 

દેળફાન્ધલ ઉય રાઠી અને ખી લીંઝનાયા ફધા વીાઈ 

બાયતીમ શતા. જરીમાાંલાા ફાખભાાં ખી છડલાન શુઔભ ત જનયર 

ડામયે ઔમો; ણ એ શુઔભન અભર ઔયનાય ફધા વીાઈ બાયતીમ 

જ શતા! જો આણાભાાં એઔતા શત ત તાના જ દેળ ફાાંધલ ય 

ફેપાભ ખી છડતી લકતે એભાાંથી એઔ ણ બાયતીમ વીાઈનાાં 

ફાલડાાં ધુ્રજ્માાં ઔેભ નશીં? તાનાાં જ બાઈ–ફશેનને ફેયશેભીથી લીંધી 

નાકનાય વીાઈના અન્તયાત્ભાએ ફલ ઔેભ ન ઔમો? અાંગ્રેજોએ 

ફવ લા વુધી આણાભાાં અન્દયઅન્દય બાખરા ાડીને યાજ ઔમુું 

એલુાં ભાનીને આણે આણી નીફાતાન ફચાલ ત નથી ઔયી 

યષ્ણા? લાસ્તલભાાં અાંદયઅાંદય રડીને ફયફાદ થઈ જલા ભાટ ે

આણાથી લધાયે ઉત્વુઔ પ્રજા લીશ્વભાાં ક્માાંમ નથી. આાંતયીઔ ઔુવમ્ 



લીચાયમાત્રા                  https://govindmaru.wordpress.com                     32 

 

અને લીકલાદ જરીમાાંલાા ઔાાંડ લકતે ણ શતા, છઠ્ઠી ડીવેમ્ફયના 

અમધ્માઔાાંડ લકતે ણ શતા અને ખધયાઔાાંડ લકતે ણ શતાાં. 

 

ખધયાઔાાંડ છી અભદાલાદભાાં તપાન પાટી નીઔળ્યાાં. 

તપાનના ફાલીવ દીલવ છી અભદાલાદથી એઔ ભુસ્રીભ મુલઔન ભને 

ત્ર ભળ્ય. રખમુાં શતુાં; ‘લલ્લબબાઈ, તભે ભને કતા નથી; યન્તુ 

ાાંચ લા શેરાાં શુાં  વુયત નઔયી ઔયત શત ત્માયે ઔૉન્ગ્રેવ શાઉવભાાં 

ઔભલાદ ય તભારુાં  પ્રલચન વાાંબેરુાં. શાર શુાં અભદાલાદભાાં એઔ 

અકફાયભાાં ત્રઔાય છુાં. તપાનલેાએ શુાં પે્રવ ય શત. ભાયી ત્ની 
અને ભાયી નલ લાની દીઔયી ગયે શતાાં. ભાય–ઔાના નાયા વાથે 

એઔ ટુાં અભાયા ગય તયપ ધવી આવ્મુાં. ભાયી ત્નીએ યીસ્થીતી 

ાભી, બાખલાની ઔળીળ ઔયી. ભાયી નલ લાની દીઔયીને તેડલા ગયભાાં 

ફુભ ભાયી ણ ક્માાંમ દેકાઈ નશીં. દીઔયી ક્માાંઔ આખ દડી ખઈ શળે 

એલુાં ભાની, ભાયી ત્ની જીલ ફચાલલા બાખી. બાડાનુાં ગય શતુાં. ફધુાં 

વખાલી દેલામુાં. ભડી યાતે જભે તેભ ઔયીને ભેં ભાયી ત્નીને ળધી 

ઔાઢી. યન્તુ ભાયી નલ લયવની દીઔયીન ક્માાંમ ત્ત ન રાગ્મ. ચાય 

દીલવ ળધક ઔયી. આકયે ાાંચભા દીલવે અભે થડાઔ રીવ 

અધીઔાયી વાથે અભાયા વખી ખમેરા ગયભાાં તાવ ઔયલા ખમા. 

અડધા વખી ખમેરા રાઔડાના ઔફાટભાાંથી ભાયી નલ લયવની 

દીઔયીની બુાંજાઈ ખમેરી રાળ ભી આલી! ટાના બમથી દીઔયી 

ઔફાટભાાં ુયાઈ ખઈ શળે એભ ભારુાં  ભાનલુાં છ.ે ભાયે એઔ જ દીઔયી શતી 
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અને અભે ઔુટમુ્ફ નીમજન અનાલેરુાં. એને અભાય દીઔય ભાની 

ઉછયેેરી. લલ્લબબાઈ, ભાયે ચાય પ્રશ્નના ઉત્તય જોઈએ છ ે: 

(1)  ફધા ઔશે છ ેઔે ફાઔ કુદા–બખલાનનુાં સ્લરુ છ.ે બખલાનને 

જ જીલતા વખાલીને અમધ્માભાાં ભન્દીય ઔે ભસ્જીદ ઔના 

ભાટ ેફાાંધલાાં છ ેઆણે? 

(2)  ભને આથીઔ ઔઈ તઔરીપ નથી. શુાં  ત્રઔાય છુાં અને ભાયી 

ત્ની ળીક્ષીઔા છ.ે અભે અઢાય શજાય રુીમા ભશીને ઔભાઈએ 

છીએ અને અભાય કચા ભશીને દવ શજાયથી લધાયે નથી. 

અભાયા ગયની ભીરઔત વખાલી દેલાઈ, એન અપવવ 
નથી; યન્તુ અભાયી વોથી ભટી ભીરઔત ત અભાયી દીઔયી 

શતી! દુનીમાન ઔમ ધભા અભને અભાયી દીઔયી ાછી 

આળે? 

(3)   શુાં  અને ભાયી ત્ની ધભાથી ભુવરભાન છીએ; યન્તુ અભાયી 

નલ લાની દીઔયીને શીન્દુ ઔે ભુવરભાન ળુાં ઔશેલામ એનીમ 

કફય નશતી! જનેે ઔભલાદ વાથે ઔઈ વમ્ફન્ધ નશત એલી 

ભાયી નીદો દીઔયીને ળા ભાટ ેવખાલી દેલાભાાં આલી? 

(4)  ભાયા ગયભાાં ભોરાના આઝાદવાશેફની વાથે વાથે ખાાંધીજી 

અને વયદાય ટરેની તસ્લીય ણ શતી. એ ઝનુની ટાભાાંના 

ભાણવનાાં ગયભાાં અશીંવાના ુજાયી ખાાંધીજીની તસ્લીય ણ 

શળે કયી?  
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જલાફ આી ળઔ ત શુાં  આન ઋણી યશીળ. 

આ લેધઔ ત્ર લાાંચીને શુાં  રખબખ બાાંખી ડ્ય. ધ્રુજતા શાથે 

ભેં ઔરભ શાથભાાં ઔડી. રખમુાં ઔે, ‘ભીત્ર, જ ેભાણવના ગયભાાં ભોરાના, 

ખાાંધી અને વયદાયવાશેફની તસ્લીય શમ એ ભાણવ ભુવરભાન શઈ 

ળઔે, શીન્દુ શઈ ળઔે; યન્તુ ઔદી ઔભલાદી ન શઈ ળઔે. દીઔયીના 

અઔા ભૃત્મુથી ભાલતયને ઔેટર આગાત રાખે છ ેએન ભને અનુબલ 

નથી; યન્તુ શુાં  ણ એઔ ન્દય–વ લયવની દીઔયીન ફા છુાં. ભાયી 

દીઔયીને વામઔર લાખી જામ અને વશેજ જ ગુાંટીની ચાભડી છરામ 

ત્માયે; ભને ભારુાં  હૃદમ છરાતુાં શમ એટરી લેદના થામ છ.ે નલયાત્રીભાાં 
ઉગાડા ખે દીઔયી ખયફા યભતી શમ અને તેને ખભાાં જયાઔ ઔાાંઔયી 

કુાંચે ત્માયે; ભને ભાયા શૈમાભાાં એ ઔાાંઔયી વીધી કુાંચતી શમ એટરી 

ીડા થઈ જામ છ.ે તભાયી નીદો દીઔયીની શત્માથી ભેં ભાયી દીઔયી 

ખુભાલી શમ એટરી લેદના અનુબલી યષ્ણ છુાં. ભાયાાં થડાાંઔ આાંવુ 

તભાયા તી–ત્નીનાાં શૈમાભાાં રાખેરી આખને ઠાયી ળઔતાાં શમ ત શુાં  

એને ભારુાં  વદ્બાગ્મ વભજુ ાં છુાં.’ 

આઝાદીની ચલ લકતે ખધયાની ધયતી યથી ખાાંધી, 

ભોરાના આઝાદ, વયદાય વાશેફ, રઔભાન્મ તીઔ અને નશેરુ જલેા 

વભથા નેતાએ ખધયાની પ્રજા વભક્ષ પ્રલચન ઔમાું છ.ે ખધયાની 

ધયતી ય આ નેતાએ યાતલાવ ણ ઔમો છ.ે ખધયાની એ જ 

ધયતી ય ઔેટરાઔ ઔભલાદી  નયાધભએ નીદો માત્રાુને ચારુ 

ટરનેભાાં જીલતા વખાલી દીધા અને ત્માય છી જ ેતપાન થમાાં એભાાં 
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ફુદ્ધની વભતા–ઔરુણા, ભશાલીયની જીલદમા અને ખાાંધીની અશીંવા 

બડઔે ફી. ળશેયના ઋજુ, વાંલેદનળીર, આદયણીમ વાક્ષય          

શ્રી. બખલતીઔુભાય ળભાાએ ભને ઔષુ્ણાં ઔે, ‘લલ્લબબાઈ, ક્માાં ખમુાં આણાં 

ફધુાં જ્ઞાન, આણાાં ળાષ્ડ, આણી વાંસ્ઔૃતી? ભાનલ–દશનનુાં આ નગ્ન 

તાાંડલ જો  રાાંફુ ચારળે ત ભને ત ડય છ ેઔે ક્માાંઔ ભારુાં  હૃદમ ફન્ધ ન 

ડી જામ!’ 

ભીત્ર, જ્માયે ઔઈ ફે દેળ રડ ેછ ેત્માયે ફને્ન દેળને ચાવ–

ચાવ ટઔા નુઔવાન થલાન વમ્બલ છ;ે યન્તુ જ્માયે ઔઈ એઔ જ 

દેળની ફે ઔભ રડ ેછ ેત્માયે વએ વ ટઔા નુઔવાન એ જ દેળને થામ 
છ.ે ચીવ ચીવ વદીથી ફુદ્ધ અને ભશાલીય આણને ભાણવ 

ફનાલલા ભથી યષ્ણા છ,ે અને આણે“! શજુ ઔેટરી વદી રાખળે 

ભાણવન ેભાણવ ફનતા? 

 
 
 
 

 
 

 
  

પ્રવાદ 
ભાણવભાાં ળક્તી ગટ ેત ગ્રુઔઝના ફાટરા છ;ે 
ભાણવભાાં રશી ગટ ેત બ્રડના ફાટરા છ;ે 

ણ ભાણવભાાં ભાણવાઈ ગટ ેત્માયે ઔઈ ફાટરા છ?ે 
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અનુક્રમણીકા 

(લીલેઔ ફુદ્ધીલાદી ભાવીઔ ‘લીલેઔાંથી’ના એઔ વભા અાંઔન 

લીભચન–વભાયશ 2010ની 13ભી જુને ભુમ્ફઈ કાતે મજાઈ ખમ. આ 

પ્રવાંખે લીભચઔ બાઈશ્રી લલ્લબ ઈટારીમાએ તાના પ્રબાલઔ 

પ્રલચનભાાં ‘લીલેઔાંથી’ની લીળેતા અને તન્ત્રી શ્રી. ખુરાફ બેડાની 
વજ્જતા અને વજ્જનતાને ફીયદાલી, વબાખૃશભાાં શ્રતાને બાલલીબય 

ઔમાા શતા. પ્રસ્તુત છ ેીસ્તાીવ ભીનીટ વુધી ીનડર ળાન્તી લચાે 

થમેરા તે પ્રલચનના ઔેટરાઔ અાંળ“ આરેકન : ઉત્તભ + ભધુ 

ગજ્જર – સુરત) 

આટરા ફધા યૅળનારીસ્ટ એઔવાથે જીન્દખીભાાં શેરી 

લાય ભેં જોમા છે. યભણબાઈ ાઠઔને કફય ડળે ત ફે લયવ 

લધાયે જીલળે. 

‘લીલેઔાંથી’ એટરે તન્ત્રી ખુરાફ બેડાનુાં 
આઠ લયવનુાં વાંતાન“ 
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જખતની નેલુાં ટઔા વભસ્મા ભાણવની ફુદ્ધીનુાં જ 

યીણાભ છે. ઈશ્વય , ધભા , બુતપે્રત , ષ્ડી યના પ્રતીફન્ધ , 

ળણ , દભન , ઔુયીલાજો , લશેભ , અન્ધશ્રદ્ધા , જ્મતી , 

લાસ્તુળાષ્ડ અને ઔભાઔાાંડ જલેાાં દુણ ભાણવની ફુદ્ધીની જ 

નીજ છે. એઔરી ફુદ્ધી લીનાળઔ ફની ળઔે. દાઉદ ઈબ્રાશીભ 

અને વાભા ફીન રાદેન ાવે છી ફુદ્ધી નથી . ફુદ્ધીને 

નીમન્ત્રીત ઔયલા ભાટે અને મગ્મ દીળાભાાં લાલા ભાટે એઔ 

ડરામલયની જરુય ડે છે. ફુદ્ધી એટરે ભટયઔાય અને ‘લીલેઔ’ 

એટરે ફુદ્ધી નાભની ખાડીન ડરામલય. લીલેઔફુદ્ધી લીનાન ભાણવ 
એટરે ‘ઔઔીટ’ લીનાનુાં લીભાન! વો પ્રથભ ત આ વાભમીઔનુાં 

અથાવબય નાભ ‘લીલેઔાંથી’ યાકનાયને શુાં  ધન્મલાદ આુાં છુાં. 

ફીજા ધન્મલાદ આ એઔ વભા અાંઔના વમ્ાદઔ 

ઔીયણબાઈ ત્રીલેદીને આુાં છુાં. આખના નવ્લાણાં અાંઔભાાંથી 

વાાંખાાંખ વાય થઈ , તેભાાંથી ભતી લીણલાનુાં ઔાભ જયામે વશેરુાં 

નથી. તેભણે તે ઐતીશાવીઔ ઔાભ વુેયે ાય ાડી આણા 

શાથભાાં ભુઔી દીધુાં . તે ભાટે તેભને દીરથી ધન્મલાદ“ 

‘લીલેઔાંથી’ આણને ખભે છે તેનાાં દવ ઔાયણ ઔમાાં? 

ભાયી વભજ પ્રભાણે તે યજુ ઔરુાં  : 

(01)  તન્ત્રી ખુરાફ બેડાની વજ્જતા અને વજ્જનતા : 
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એઔ નીતાન્ત ‘વાય ભાણવ’ જ વાય ઔરભનલીવ ફની 

ળઔે અને એઔ વાય ઔરભનલીવ જ વાય તન્ત્રી ફની ળઔે. 

બીતયભાાં ખન્દઔી બયી શમ અને ફશાય ઉજાાં ઔે બખલાાં લષ્ડ 

શેયી દેલાથી અન્દયની ખન્દઔી દેકાતી ત ફન્ધ થામ છે; યન્તુ 

ખન્ધાતી ફન્ધ થતી નથી. બીતયભાાં ઔચય ડ્ય શમ ત્માયે 

ળબ્દ અને ળાશીની લીત્રતા જોકભામ છે. ખુરાફબાઈ એઔ 

એલા ભાણવ છે ઔે જભેણે તાનાાં ઔડાાં ઔયતાાં તાના અન્તયને 

શમ્ભેળાાં લધાયે ઉજુાં યાખમુાં છે. સારો ભાણસ જ એ છે, જ ે

ભપતનુું  ખાતો નથી , ભપતનુું  લેતો નથી , ફીજાને નડતો નથી અને 
ોતાને બાગે આેલી જાફદારીભાુંથી કદી છટકતો 

નથી! ઔેટરાઔ તન્ત્રી વાભે ભે ત્માયે તેભને દાંડ ઔયલાનુાં ભન 

થામ; ણ ખુરાફબાઈ વાભે ભે ત્માયે દાંડલત્ ઔયલાનુાં  ભન 

થામ. 

(02)  ખુરાફબાઈને એભના જલેા જ વાયા , વભથા અને 

વભીત વાથી ભળ્યા : 

ખુરાફબાઈને દાભજીબાઈ વાલરા , યામચાંદબાઈ ળાશ 

જલેા ફીજા અનેઔ વભીત અને વભથા વાથી ભળ્યા. વદાના 

વભીત એલાાં ત્ની લીણાફશેન અને એભની એઔ ભાત્ર 

દીઔયી પ્રૉ. શાા ફાડઔય જલેા સ્લજનનાાં વાથ–વાંખાથ ભળ્યા. 

બઈ , નવીફદાય છે ખુરાફબાઈ! 
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(03)  અભ્માવુત તન્ત્રીરેક : 

‘લીલેઔાંથી’ના તન્ત્રીરેકભાાં લીણી રેલાતા ભટે બાખે 

ઔયાં ટ ટૉીઔ , નલીદૃષ્ટીલાાાં નીયીક્ષણ , ભાખાદળાઔ અને 

લજનદાય નલા લીચાય અને લાચઔને શમ્ભેળાાં ઔાંઈઔ નલુાં 

આલાન ઉભઔ જ એભના રેકને જીલન્ત ફનાલે છે. પે્રભ , 

વેક્વ , રગે્નતય વમ્ફન્ધ , પયજીમાત ભતદાન , ફધઔથા , 

યભુજીપ્રવાંખ લખેયે જલેા લીમની લીલીધતા તેભના તન્ત્રીરેકભાાં 

જોલા ભે છે. ખુરાફબાઈની ઔરભ દ્વાયા એભના ચીન્તન–

અનુબલન નીચડ આણા વુધી શોંચે છે. 

(04)  ખુરાફબાઈની લીનમ્રતા : 

ખુરાફબાઈએ જાશેય ઔમુું છે ઔે તાની 79 લાની 

જીન્દખીભાાં ુયાાં 63 લા આભ–વ્મક્તીની જભે ધાભીઔતાભાાં 

લીતાવ્માાં છે. યૅળનારીઝભભાાં ત તે તાને ન્દય લાનુાં 

ફાઔ જ વભજ ે છે. 1993–94ભાાં ભુમ્ફઈના ‘વભઔારીન’ 

દૈનીઔભાાં પ્રા. યભણ ાઠઔની ‘વાંળમની વાધના’ ઔૉરભ ળરુ થઈ 

અને ભુમ્ફઈભાાં યૅળનારીઝભના લીચાયનુાં જાણે લાલાઝડુાં જ 

આવ્મુાં! યભણબાઈ જ ે રકે તે છાલા ભાટે છાતી જોઈએ અને 

તત્ઔારીન તન્ત્રી  શયી દેવાઈએ વરભાન કાનની છાતી ફતાલી! 

ખુરાફબાઈની લીળેતા એ છે ઔે જયા ણ બુર થામ ત 

જાશેયભાાં ભાપી ભાાંખી રે . ઔશે છે, ‘શુાં  લીદ્વાન નથી અને શલે 
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લીદ્વાન ફની ળઔુાં એભ ણ નથી ; ઔાયણ ઔે ભારુાં  લાચન છુાં છે 

અને માદદાસ્ત ઔભજોય છે.’ ઔઈની નીન્દા ન ઔયે , ઔટાક્ષ નશીં , 

ભશેણાાં–ટણા નશીં અને વોના ભીત્ર. વોને રાખે ઔે ખુરાફબાઈ 

ભાયા છે. 

(05)  ાયદળાઔ લશીલટ : 

વાંસ્થા ઔે આ વાભમીઔ શજી યજીસ્ટડા ણ થમાાં નથી ; 

છતાાં ાઈ–ાઈન ચખક અને કુલ્લ શીવાફ. ઔથાઔાય 

ભયાયીફાુએ રુીમા ચીવ શજાય ભઔલ્મા અને ઔષ્ણુાં  ઔે , 

‘યવીદની જરુય નથી.’ ત્માયે ખુરાફબાઈન જલાફ વાાંબ , 

‘તભે યવીદ નશીં સ્લીઔાય ; ત શુાં  આ ૈવા નશીં સ્લીઔારુાં !’ 

યવીદ આપમા લીના એઔ ણ ૈવ રેલાન નશીં  અને યવીદ 

રીધા લીના એઔ ણ ૈવ કયચલાન નશીં . 

(06)  એભની વક્રીમતા અને ઔામાયીતી : 

અનેઔ ખષ્ઠીનુાં આમજન ઔયતા યશે છે. રક્ષ્ભીદાવ 
કટાઉ , રરીત નખય ળેઠ , ડૉ. શીદા ાંડીત , ડૉ. ઉદમ ભશેતા , 

ડૉ. પ્રબા ુયશીત , ડૉ. દાબરઔય જલેા ભુમ્ફઈના એભના અનેઔ 

વાથી ત કયા જ. આ ફધા ભશાનુબાલ વાથે ચચાાલીચાયણા 

ઔમાા છી જ જ ે તાયણ આલે તે ‘લીલેઔાંથી’ના ભાધ્મભથી 

લાચઔને લશેંચે .  વમ્ુણા રઔળાશીને લયેરી એભની ઔામાયીતી 

નભુનેદાય છે. 
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(07)  ન પયભ : 

ખુરાફબાઈએ યૅળનારીઝભને ઔેન્રભાાં યાકીને લીચાય–

લીયધી ચચાાને ણ ‘લીલેઔાંથી’ભાાં શમ્ભેળાાં ુયતુાં સ્થાન 

આપમુાં છે. ખાાંધીજી , સ્લાભી વ્ચીદાનન્દજી , ભયાયીફાુના 

ચીન્તનને ણ ‘લીલેઔાંથી’ભાાં સ્થાન ભળ્યુાં છે. લી , ઔાન્તી 

બટ્ટ ઔે ખુણલાંત ળાશ જલેા રેકઔ લશેભ–અન્ધશ્રદ્ધા લીરુદ્ધ ઔળુાંઔ 

રકે ત ‘લીલેઔાંથી’ તે છાે. વાથે જયામે ભતબેદ જણામ ત 

તાનુાં લીનમ્ર ભાંતવ્મ ણ ટાાંઔે . આભ થલાથી , લીમનુાં લૈલીધ્મ 

ત જલામ જ , રઔપ્રીમ રેકઔના ભત વાભે યૅળનર ભત ળ 
શઈ ળઔે તેમે વો જાણે અને લધાયેભાાં ત આ લીચાયધાયા 

ફશાયના લાચઔનેમે આ ભાવીઔ તીઔુાં  રાખે . ઔેટરીઔલાય 

ત ડૉ. માવીન દરાર અને ડાંઔેળ ઝા જલેા અનેઔ ભીત્રના , 

તન્ત્રીને કકડાલતા ત્ર ણ છામા છે. 

(08)  ઉત્તભ લાચન–વાભગ્રીનુાં  ચમન : 

ઉત્તભ , થદળાઔ અને જીલનઔ લાચન–વાભગ્રી એ 

‘લીલેઔાંથી’નુાં હૃદમ છે. બખીની વાંસ્થા ઔે વાભમીઔ જલેી ઔે 

‘વત્મળધઔ વબા’, ‘લીજ્ઞાન જાથા’ લખેયેની ઔાભખીયીની ણ 

વશા નોંધ રેલાતી યશે છે. વો પ્રત્મે અને વગી યૅળનર 

ઔાભખીયી ભાટે વભાદય એ એન લીળે. ઔળુાંમ નીયથાઔ નશીં 

છામ. 
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(09)  ઔદી શાય નશીં ભાનલાની ખુરાફબાઈની જીદ : 

આભ ત લોથી ડૉ. દાબરઔય અને ડૉ. શ્રીયાભ 

રાખુની ‘અન્ધશ્રદ્ધા નીભુારન’ની પ્રલૃત્તી ભશાયાષ્ટ રભાાં ચારતી જ 

શતી. યન્તુ , યભણબાઈની ‘વાંળમની વાધના’ ઔૉરભ થઔી 

ભુમ્ફઈ લવતા ખુજયાતીભાાં યૅળનારીઝભની ઝુમ્ફેળે લેખ 

ઔડ્ય. ખુરાફબાઈ અને ભુમ્ફઈખયા ભીત્ર એઔઠા થમા . 

‘લીલેઔાંથી’ ભાવીઔ ળરુ ઔયલાનુાં નકર ી ઔમુું . ખુરાફબાઈ નીલૃત્ત , 

તાની જ્ઞાતીનુાં ભુકત્ર વમ્ાદીત ઔયલાન ચારીવ લયવન 

અનુબલ એભની ખાાંઠે, વભમ ત કય જ , યૅળનારીઝભન 
અભ્માવેમ કય અને લીળે ત દુધભાાં ાણી બે તેભ ભીત્રભાાં 

જ નશીં ; લીયધીભાાંમે બી જલાની એભની વુઝ. ફવ , આ 

એભની ભુડીને ધ્માનભાાં રઈ એભને તન્ત્રી ફનાલી દેલામા! ભાાંડ 

ફે–ાાંચ અાંઔ ઔયી ળઔામ તેટરાાં નાણાાં ખજલે! ભટે બાખે ફને 

છે તેભ , વાંસ્થાના વફ ીઠફ લીનાનાાં ઔે ઔેલ રલાજભ 

અલરમ્ફીત વાભમીઔ ઝટ આથીઔ વાંઔડાભણભાાં આલી ડે. તેલુાં  

જ ફન્મુાં ‘લીલેઔાંથી’નુાં . વો ભીત્રએ નકર ી ઔમુું – ‘લીલેઔાંથી’ 

ફન્ધ ઔયલુાં . . વોથી ભટ આગાત ખુરાફબાઈને રાગ્મ . તેભણે 

તાની વગી જલાફદાયીની ળયતે એઔ લયવ ચરાલલા દેલાની 

વભીતીને આજીજી ઔયી. વોને એભની નીષ્ઠા અને યીશ્રભી પ્રઔૃતી 

ય ાઔ બયવ. તે ભાંજુયી ભી. 
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ખુરાફબાઈ વીધા આવ્મા વુયત. વદા વશામ–

તત્ય ઉતભ–ભધુ ખજ્જયને ત્માાં ભુઔાભ. તેભની વાંખાથે વુયતના 

ફધા ભીત્રને ભળ્યા. ખુરાફબાઈને ફ ભળ્યુાં ને ‘લીલેઔાંથી’ ફેઠુ ાં 

થમુાં . ઔુદયતે ખુરાફબાઈને દીઔયાથીમે વલાઈ એલી દીઔયી , 

પ્રાધ્માીઔા શાા ફાડઔય  દીધી છે. દીઔય નથી ; ણ શલે 

આણે જોઈએ છીએ ઔે આ  80ની રખરખના દાદા 

તાના  8 લયવના દીઔયા ‘લીલેઔાંથી’ને અછઅછ લાનાાં ઔયી 

દુરાયથી ઉછેયી યષ્ણા છે. . 

(10) જીલનવાંખીની લીણાફશેનન ફીનળયતી ટેઔ : 

ભેં ગણીલાય ખુરાફબાઈને ઔશેતાાં વાાંબળ્યા છે ઔે , ‘લીણા 

જ ભાયા શાથ–ખ છે.’ ઉમ્ભયને ઔાયણે ‘લીલેઔ–ાંથી’નાાં ફધાાં 

જ ઔાભ ભાટે જાતે દડા–દડી ઔયી ળઔતા નથી. લીણાફશેને 

નઔયીધભા , યીલાયધભા અને ‘લીલેઔ–ાંથી’ધભા – ત્રણે એઔ 

વાથે , એઔફીજાને અન્મામ ન થામ એ યીતે નીબાલી જાણ્મા છે. 

પ્રાધ્માીઔા દીઔયી શાા ફાડઔયે ણ ખુરાફબાઈને ઔદી 

દીઔયાની કટ લતાાલા નથી દીધી . આ પ્રવાંખે 

શુાં , લીણાફશેન અને શાાફશેનને એભની આ નીુઃસ્લાથા વેલા 

ફદર જાશેયભાાં અબીલન્દના ઔયી આબાય ભાનુાં છુ ાં. લીણાફશેને 

તી જોડેના વાથ–વાંખાથના વભમન ત્માખ નથી ઔમો ; યન્તુ 

તીને તેનાાં ઔામાભાાં વાથ–વાંખાથ આપમ છે. તીના ભીળનને 
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તાનુાં  ભીળન ભાની તી વાથે કબેકબા ભીરાલનાય લીણાફશેન 

લન્દનીમ છે. 

આટરુાં ઔષ્ણા છી યૅળનારીઝભ અને ‘લીલેઔાંથી’ના લધુ 

વ્મા ભાટે થડાાં વુચન ઔયલા ભન થામ છે : 

 

(1)  યૅળનારીઝભના આ ઔામાભાાં ફશેન ઔેભ છી છે? 

આ વબાભાાં શુાં  ભાત્ર લીવેઔ ટઔા ફશેનને જોઈ યષ્ણ છુાં. 

ફશેનના વભથાન , વશમખ અને ળાભેરખીયી લીનાની ઔઈ 

ઝુમ્ફેળ વપ થલાની ઝાઝી આળા નથી શતી . આજના ધભા–
વમ્પ્રદામના પ્રવાયભાાં ઔે ખઈ ઔારની દેળબક્તીની રડતભાાં 

ફશેનની વક્રીમ ળાભેરખીયી છે અને શતી . ફશેનનુાં પ્રભાણ ળી 

યીતે લધાયી ળઔામ? એનુાં ઉદાશયણ ણ ખુરાફબાઈએ જ ુરુાં  

ાડ્યુાં છે. એભણે લીણાફશેન અને ફશેન શાાને યેળનારીઝભની 

ઔાભખીયીભાાં બાખીદાય ફનાલી દીધાાં છે. ઉત્તભબાઈ ભધુફશેનને , 

ત શુાં  ણ ભાયી ત્ની ભીતાને વાથે રઈને આજ ે અશીં આવ્મ 

છુાં. આભ , આણી વાંખમા ત આજ ે જ ફભણી થઈ જામ. 

યૅળનારીઝભની વફ ‘ભશીરા–ાાંક’ શમ એ દીલવની ભને 

પ્રતીક્ષા છે. 

(2)  ફાઔ–મુલાનની નલી ેઢી યૅળનારીઝભભાાં જોડામ : 
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ઔઈ ણ વભાજ ઔે યાષ્ટ રનુાં  બલીષ્મ નલી ેઢીના કબા 

ય નીબાય શમ છે. ફાઔને નાનણથી જ યૅળનારીઝભભાાં 

બેલલા ભાટે  ાંચતન્ત્રની ફધઔથા જલેી ‘યૅળનર 

ફારલાતાા’ રકાલી જોઈળે. તેભાાં તેને અનુરુ યવપ્રદ ચીત્ર 

ણ ભુઔલાભાાં આલે અને વાલ નજીલી ઔીમ્ભતે તેભને શોંચાડામ 

ત ફાઔભાાં નાનણથી જ લૈજ્ઞાનીઔ દૃષ્ટીઔણનુાં ગડતય થામ. 

(૩) યૅળનર વાભમીઔન વ્મા લધલ જોઈએ  : 

ખુજયાતનાાં જ ે યૅળનર વાભમીઔ છે એ ફધાાંન વ્મા 

લધલ જોઈએ. શજાય નશીં ; રાક નઔર થલી જોઈએ. ઔઈ ણ 
ઝુમ્ફેળ પ્રચાય ભાધ્મભના બયુય લીનીમખ લીના આખ 

લધાયલી ભુશ્ઔેર છે. એઔ લાચઔ દય લે નીદાન એઔ ઔે એઔથી 

લધાયે રલાજભ ભીત્ર ઔે વમ્ફન્ધીનુાં બયલાનુાં  યાકે ત શારની 

વાંખમા ફભણી ત થામ જ. 

(4) શુાં વાતુાંવી – આવની ટીઔાટીપણી ફન્ધ ઔયીએ  : 

યૅળનારીસ્ટએ તાના ભતબેદ–લીચાયબીન્નતા જાશેય 

ભાધ્મભભાાં પેં ઔલાને ફદરે રુફરુ વાથે ફેવીને ઔે પન ય રામ્ફી 

લાતચીત દ્વાયા ઉઔેરલા જોઈએ. લીચાયબીન્નતા ઔે ઔામાયીતી–

બીન્નતા એ લીચાયલન્ત ભાણવનાાં રક્ષણ છે જ ે આલઔામા છે; 

યન્તુ જાશેય ભાધ્મભ ભાયપતે ઔે ઈન્ટયનેટ દ્વાયા શુાં વાતુાંવી થામ 

છે ત્માયે રુઢીચુસ્ત લીચાયધાયા ધયાલનાયાને ભન જોણાં થામ , 
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શાાંવીાત્ર ફનીએ અને તેભને ફરલાની તઔ ભી જામ છે. માદ 

યશે યૅળનારીઝભભાાં ઝનુન , આક્રભણ ઔે પ્રત્માક્રભણને સ્થાન નથી. 

(5)  વો વાથે ‘અન્ધશ્રદ્ધા’ના લીમથી લાતની ભાાંડણી 

ઔયીએ ; ‘ઈશ્વય છે ઔે નશીં’ તેલા લીમથી નશીં : 

 

ફીનયૅળનારીસ્ટ ભીત્ર–વખાાંવમ્ફન્ધી જોડે ઈશ્વયના 

અસ્તીત્લની ચચાા પ્રાથભીઔ તફકર  ે ટાીએ. ભાણવ જ્માયે 

અન્ધશ્રદ્ધા , દેકાદેકી ઔુયીલાજો , લશેભ , સ્લખા–નઔા , ા–ુણ્મની 

જયીુયાણી ભાન્મતા , ભીથ્મા ઔભાઔાાંડભાાંથી ભુક્ત થળે ત્માયે 
ઈશ્વય લીળેની ઔઔલ્ીત ભાન્મતા કેયલી , તેને જાતે જ 

ભુક્ત ફનલાનુાં તેને ભાટે આવાન ફનળે. ત્માાં વુધી ધીયજ ધયલી 

યશી. ‘ઈશ્વય’ એ એઔ જ ભાત્ર અને પ્રથભ પ્રાથભીઔતાલા 

યૅળનારીઝભન લીમ ન શઈ ળઔે. ઔન્્મુશ્મવ ઔશેત , ‘ભન થામ 

ત ગડીઔ ુજા ઔયી રેલી; છી ઈશ્વયને બુરી, ઔાભે રાખ.’ ડૉ. શ્રીયાભ 

રાખુએ ણ રખમુાં છે, ‘ઈશ્વયન જરદ લીયધ ઔે જરદ ચલ 

ઔયલાથી રઔભાાં ઉરટી અવય થામ છ.ે આણાં લરણ વોમ્મ શલુાં 

જોઈએ.’ 

ભીત્ર , ફધા ધાભીઔ લૃત્તીના ભાણવ વાયા જ શમ એ 

લાત કટી વીદ્ધ થઈ ચુઔી છે અને યૅળનારીસ્ટ ફધા જ વાયા 

શમ એલુાં આણે ઔદી વાફીત ઔયી ળઔલાના નથી. આન અથા 
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એ થમ ઔે ભાણવ ધાભીઔ શમ ઔે યૅળનારીસ્ટ , ભાનલીમ 

વદ્ખુણ એ જ ભાનલ ભાત્રનુાં વાચુાં લીત્ત છે. 

ળાા–ઔૉરેજભાાં પ્રલચન શમ ત્માયે તે ભને અચુઔ 

ુછે ઔે , ‘તભે ઔમા બખલાનભાાં ભાન છ?’ ત્માયે શુાં  તેભને ઔશુાં  

છુાં ઔે , ‘ભા–ફાથી ભટા બખલાનને શુાં  કત નથી.’ ભાયા 

નલા ફાંખરાનુાં નાભ છે ‘ફા’. ગયના પ્રલેળદ્વાય ય જ ભાયાાં 

ભાતા–ીતાન ભટ પટ છે અને તે પટા ય એઔ લાક્મ રખમુાં 

છે : ‚ભાલતય એ જ ભન્દીય‛. આ વીલામ ભાયા ગયભાાં ફીજુ ાં 

ઔઈ અરામદુાં  ભન્દીય ફનાલલાની ભને જરુય જણાઈ નથી . 

ભાણવના જીલનના ભને ત્રણ જ શેતુ દેકામ છે : 

(1)  જાતે ક્ષણે ક્ષણે આનન્દ રેલ 

(2)  ફીજાને વદા આનન્દ આલ 

(3)  અન્મ ઔઈનામે આનન્દભાાં ઔદી આડા ન આલલુાં . . 

વોને ધન્મલાદ“ 

અસ્તુ. . 
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2010-10-07 

 

 
 

અનુક્રમણીકા 

[જી.વી.ઈ.આય.ટી., ખાાંધીનખય પે્રયીત જીલ્લા ળીક્ષણ અને 

તારીભબલન, વુયત; જીલ્લા ળીક્ષણાધીઔાયી ઔચેયી, વુયત અને ી. ી. 

વલાણી લીદ્યાબલન, વુયતના વાંમુક્ત ઉક્રભે લેદવ્માવ વાંઔુર – ાાંચનુાં, 

છઠ્ઠુ ાં લીજ્ઞાન–ખણીત પ્રદળાન 2010, ી.ી. વલાણી લીદ્યાબલન, લયાછા 

યડ, વુયત કાતે તા. 20 ખસ્ટ, 2010ના યજ મજાઈ ખમુાં. આ 

પ્રવાંખે વુયતની 45 જટેરી ળાાનાાં ફા–લૈજ્ઞાનીઔ, આચામો અને 

લીજ્ઞાનળીક્ષઔ બાઈ–ફશેન ઉસ્થીત યષ્ણાાં શતાાં. પ્રસ્તુત છ ેપ્રદળાનના 
ઉદ્ગાટન વભાયશભાાં ભુખમલક્તા શ્રી. લલ્લબબાઈ ઈટારીમાએ આેરા 

લીજ્ઞાનપે્રયઔ, પ્રબાલઔ પ્રલચનના ઔેટરાઔ અાંળ“ વમ્ાદન અને 

અક્ષયાાંઔન : ઉત્તભ + ભધુ ખજ્જય , વુયત–

uttamgajjar@gmail .com ] 

 

આદીભાનલથી આધુનીઔ ભાનલ વુધીની માત્રા, ખુપાથી 

ખખનચુમ્ફી ઈભાયત વુધીની માત્રા, અન્ધઔાયમુખથી ઈન્ટયનેટ વુધીની 

માત્રા ભાનલજાતીએ લીજ્ઞાન અને ટકૅ્નરૉજીની ઔાલડભાાં ફેવીને વાય 

‘પ્રમખળાા એટરે લીજ્ઞાનનુાં પ્રવુતીખૃશ’ 
 

mailto:uttamgajjar@gmail.com
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ઔયી છ.ે લીશ્વના લૈજ્ઞાનીઔએ આણને અત્માધુનીઔ લીશ્વનાાં દળાન 

ઔયાલીને શ્રલણઔુભાયની બુભીઔા અદા ઔયી છ.ે અનાદીઔાથી 

ભાનલજાતી ાવે ફે જ યસ્તા છ ે: 

1. લૈજ્ઞાનીઔ અબીખભન ભાખા :  
 

એટરે ઔે લૈજ્ઞાનીઔ વાક્ષયતાન ભાખા. અશીંમાાં લીઔાવ છ,ે પ્રખતી 

છ,ે વુક–વખલડનાાં વાધન અને વુલીધા છ.ે ઔઈ ણ ગટનાને 

વભજલા અને ઉઔેરલા ભાટનેી વાચી યીત એટરે લૈજ્ઞાનીઔ અબીખભ. 

 

2. અલૈજ્ઞાનીઔ અબીખભન ભાખા :  

એટરે ઔે લૈજ્ઞાનીઔ નીયક્ષયતાન ભાખા. અશીંમાાં અન્ધશ્રદ્ધા છ,ે 

ખયીફી છ,ે ળણ છ ે અને વભસ્મા છ.ે ગટના અને ઔામાઔાયણના 

વીદ્ધાન્ત લ્ચે વાત ખાઉનુાં છટેુાં એટરે જ અલૈજ્ઞાનીઔ અબીખભ. 

ભીત્ર, લૈજ્ઞાનીઔ વાક્ષયતાને અક્ષયજ્ઞાન વાથે ઔઈ વમ્ફન્ધ 

નથી. ‘લૈજ્ઞાનીઔ વાક્ષયતા’ અને ‘લૈજ્ઞાનીઔ નીયક્ષયતા’ આ ફને્ન ળબ્દ 

વભજી યાકલા જલેા છ.ે 

લૈજ્ઞાનીઔ વાક્ષયતા એટરે ળુાં ?  

 

ઔઈ અબણ કેડતુ, તાને વા ઔયડ ેત્માયે ઔઈની ાવે ઝેય 

ઉતયાલલા ઔે ભન્ત્રેર દય ફન્ધાલલા ન જામ; ણ વીધ શૉસ્ીટર 

શોંચી વાયલાય રે એ લૈજ્ઞાનીઔ વાક્ષયતા છ.ે 
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લૈજ્ઞાનીઔ નીયક્ષયતા એટરે ળુાં ?  

ઔઈ વામાંવ ગ્રેજ્મુએટ ફીભાય ડ ે અને ડૉક્ટયને ફદરે 

લાસ્તુળાષ્ડીને ગયે ફરાલી વાંડાવનુાં ભઢુાં ુલા–શ્ચીભભાાંથી પેયલીને 

ઉત્તય–દક્ષીણ ઔયાલે એ લૈજ્ઞાનીઔ નીયક્ષયતા છ.ે 

 

જ ે ભાણવ કટી, ભ્રાભઔ અને શાનીઔાયઔ ભાન્મતાને 

વભથાન નથી આત એ ભાણવ અબણ શમ ત ણ લૈજ્ઞાનીઔ વાક્ષય 

છ.ે અને ગણાં બણ્મા છી ણ જ ેભીથ્મા ભાન્મતાને વભથાન આે 

એ ભાણવ ડીગ્રીધાયી શલા છતાાં લૈજ્ઞાનીઔ નીયક્ષય છ.ે લીશ્વભાાં 
અન્ધશ્રદ્ધા, ળણ અને અત્માચાયનુાં વોથી ભટુાં ઔાયણ ભાનલજાતીભાાં 

વ્માેરી લૈજ્ઞાનીઔ નીયક્ષયતા છ.ે 

લો શેરાાં ૃથ્લી વાટ છ ે એલુાં ભનાતુાં શતુાં. ઈટારીભાાં 

બ્રુનએ ભાત્ર એટરુાં જ ઔષુ્ણાં ઔે, ‘ૃથ્લી વાટ નથી, તે ખ છ ેઅને 

વુમાની આવાવ પયે છ.ે’ રુઢીચુસ્ત ધભાધુયન્ધયને ખે આ લાત ઉતયી 

નશીં. ધભાના લડાએ ઔષુ્ણાં ઔે, ‘એ કટુાં ફરે છ.ે ફાઈફરભાાં રખમુાં છ ે

ઔે ૃથ્લી સ્થીય છ ેઅને વુમા ૃથ્લીની આવાવ પયે છ.ે’ એ જભાનાભાાં 

એ ભશાન લૈજ્ઞાનીઔને આ લૈજ્ઞાનીઔ વત્મ ળધલા ફદર વજા 

પયભાલલાભાાં આલેરી. ૃથ્લી ળેનાખના ભાથા ય ટઔેરી છ ે અને 

ળેનાખ પેણ શરાલે ત્માયે ધયતીઔમ્ થામ છ ેએલી ભીથ્મા ભાન્મતા 

વદી વુધી ચારી. લૈજ્ઞાનીઔએ ગટના અને ઔામાઔાયણ લ્ચેન 

વમ્ફન્ધ ળધી ઔાઢ્ય છ ે અને શલે આણે વો ધયતીઔમ્નાાં વાચાાં 

ઔાયણ જાણતા થમા છીએ. 
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લૈજ્ઞાનીઔ અબીખભભાાં ઔઈ અલાદ નથી શત. દા.ત. ભને 

ભાયા ચશેયાની વાભે આ ભાઈઔ દેકામ છ ેત આ વોને ણ એ ભાઈઔ 

જ દેકામ. તભને એ ભાયા ચશેયા વાભે પેણ ભાાંડરે વા ન દેકામ! 

જ્માયે અલૈજ્ઞાનીઔ અબીખભભાાં અનેઔ અલાદ જોલા ભે છ.ે દા.ત. 

ઔઈ એઔ વ્મક્તીને ીા નીચે બુત ઔે પે્રતાત્ભા દેકામ. તભે ત્માાં જળ 

ત તભને તે નશીં દેકામ. ભીત્ર, લીજ્ઞાનભાાં એઔ લાય વીદ્ધાન્ત પ્રસ્થાીત 

થઈ જામ છી ફીજો ઔઈ ણ વાંળધઔ ફશુ ફશુ પ્રમખ ઔયે તમે 

યીણાભ વયકુાં જ આલે.. દા.ત. રાઈટના ફડાની સ્લીચ ફાઔ દફાલે, 

ષ્ડી સ્લીચ દફાલે ઔે ુરુ સ્લીચ ાડ ેયીણાભ વયકુાં જ આલે – એટર ે
ઔે ફલ્ફ ળરુ થામ ને પ્રઔાળ ભે! લીજ્ઞાન ાયમ્યીઔ ભાન્મતાભાાં નશીં; 

પ્રભાણ–ુયાલાભાાં ભાને છ.ે 

 

જ્માયે ઔઈ યમ્યા ળરુ થામ છ ે ત્માયે ઔદાચ ઔઈ ને ઔઈ 

ઉદ્દળે શઈ ળઔે; યન્તુ ફને છ ેએલુાં ઔે એ ઉદ્દળે વભમાન્તયે નષ્ટ થઈ 

જામ તમ યમ્યા ત ચારુ યશે છ.ે દા.ત. વદી શેરાાં જ્માયે 

આણી ાવે દીલાવી ઔે રાઈટય નશતાાં ત્માયે ભૃતદેશને 

અગ્નીવાંસ્ઔાય આલા ભાટ ેઆણે ગયેથી દેલતાની દણી રઈને જતા. 

આજ ેત દીલાવી છ,ે રાઈટય છ,ે ભૃતદેશના નીઔાર ભાટ ેખેવ–ચેમ્ફય 

છ;ે છતાાં ણ આણે ગયેથી વખતા અાંખાયાની દણી રઈને અથીની 

આખ ચારીએ છીએ! શેતુ ભટી જામ; તમે જીલી જામ તેનુાં નાભ 

યમ્યા! 
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એઔ સ્લાભીજી તાના થડા ળીષ્મ વાથે આશ્રભભાાં યશેતા 

શતા. સ્લાભીજીએ એઔ ફીરાડી ાેરી. ફીરાડી આક દીલવ 

સ્લાભીજીની આવાવ અને કાભાાં યમ્મા ઔયતી. યન્તુ સ્લાભીજી અને 

ળીષ્મ વાાંજ ે જ્માયે પ્રાથાના ઔયલા ફેવે ત્માયે ફીરાડી સ્લાભીજીના 

કાભાાં ઔુદાઔુદ ઔયે એનાથી પ્રાથાનાભાાં લીકે્ષ ડલા રાગ્મ. આકયે 

સ્લાભીજીએ ળીષ્મને આદેળ ઔમો ઔે, ‘યજ વાાંજ ે ફીરાડીને ફાાંધ્મા 

છી જ પ્રાથાના ઔયલી.’ ખુરુજીન આદેળ ળીષ્મને ળીયભાન્મ; યન્તુ 

ખુરુજીએ ફીરાડીને ફાાંધલાન ળા ભાટ ેઆદેળ ઔમો, એની ઔઈ ળીષ્મને 

ઔળી કફય નશીં; ઔાયણ ઔે પ્રાથાના લકતે ફધા ળીષ્મની આાંક ત 
ફન્ધ શમ! એટરે ફીરાડી ખુરુજીને યેળાન ઔયે છ ે એ ઔઈ ળીષ્મે 

જોમેરુાં–જાણેરુાં નશીં. ળીષ્મએ ભાન્મુાં, ઔદાચ ફીરાડીને ફાાંધીને પ્રાથાના 

ઔયલાથી પ્રાથાનાનુાં પ લધતુાં શળ!ે થડાાં લો છી ખુરુજી ખુજયી ખમા. 

ફીરાડી ફીજા ઔઈને યેળાન ઔયતી નશતી; તમ પ્રથા પ્રભાણે 

ફીરાડીને ફાાંધીને જ પ્રાથાના ઔયે. થડા વભમ છી તે ફીરાડી ણ 

ભયી ખઈ. ળીષ્મ ભુાંઝામા. ખુરુજીનુાં બ્રષ્ઢલાક્મ માદ આવ્મુાં, ‘યજ વાાંજ ે

ફીરાડીને ફાાંધીને છી જ પ્રાથાના ળરુ ઔયલી.’ ફીરાડીને ફાાંધ્મા લીના 

પ્રાથાના ળી યીતે થામ! ળીષ્મ ખાભભાાંથી ફીજી ફીરાડી રઈ આવ્મા 

અને યજ વાાંજ ે તેને ફાાંધીને જ પ્રાથાના ઔયલા રાગ્મા! આણી 

તાવન લીમ એ છ ેઔે ભટા બાખની આણી રુઢી–યમ્યા–ભાન્મતા 

આલી ત નશીં શમ? 
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વભાયમ્બભાાં ઉસ્થીત તભાભ ફા–લૈજ્ઞાનીઔને તાની 

ળધ યજુ ઔયલા ફદર ધન્મલાદ આુાં છુાં. ભાનલજાતીના લીઔાવભાાં 

પ્રત્મેઔ ળધ ભુલ્મલાન છ.ે વોયાષ્ટ રના ીાલાલભાાં વુમાની ખયભીથી 

ચારતુાં ટરેીપન ફુથ છ.ે ટરૅીસ્ઔ ખેરીરીમએ, થભોભીટય પૅયનશીટ,ે 

એયપરેન યાઈટફન્ધુએ અને પાઉન્ટનેન રુઈવ લૉટયભૅને ળધી એ 

આણને કફય છ;ે યન્તુ અગ્નીની ળધ ઔણે ઔયી? ચક્રની ળધ ઔણે 

ઔયી? આણે જાણતા નથી. ળધઔની જાણ નથી; ણ ફધી જ ળધ 

ભાનલજીલન ભાટ ેઔેટરી ભુલ્મલાન છ ેતે જાણીએ છીએ. 

 
ઔેટરીઔ ળધ ત આણે ત્માાં થઈ; યન્તુ ફીજાના નાભે તે 

નોંધાઈ છ.ે દા.ત. જખદીળચન્ર ફઝે ૧૮૯૪ભાાં યેડીમ ઔમ્મુનીઔેળનનુાં 

ઔરઔત્તાભાાં જાશેય પ્રદળાન ઔમુું શતુાં. અને છઔે શલે IEEE વાંસ્થાએ 

ખુગ્રીએભ ભાઔોની શેરાાં જખદીળચન્ર ફઝે યેડીમ વાંદેળા–વ્મલશાય 

ળધ્મ શલાની લાત ભાન્મ યાકી છ.ે 

 

ભાયા એઔ ભીત્રન દીઔય ખોયલ બ્રીટનભાાં બણે છ.ે રાંડનની 

ફાલીજ્ઞાન યીદભાાં તાના પ્રજકે્ટ વાથે એ બાખ રેલા ખમ. એઔ 

અાંગ્રેજ લીદ્યાથીએ એને ઔષુ્ણાં ઔે, ‘તાયા ઔયતાાં અભાય પ્રજકે્ટ લધાયે 

વાય શમ; ઔાયણ ઔે અભે તભાયા ય ફવ લયવ યાજ ઔમુું છ.ે’ 

ખોયલથી આ અભાન વશન ન થમુાં. No injury is deeper than 

insult. ખોયલે ભને પન ય લાત ઔયી. ભેં ઔષ્ણુાં, ‘લૈજ્ઞાનીઔ ખભે તે 

દેળભાાં જનમ્મા શમ; એ લીશ્વના શમ છ.ે લૈજ્ઞાનીઔનાાં જ્ઞાન અને 
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ળધને બોખરીઔ વીભા નથી શતી. એ ગભાંડી અાંગ્રેજ લીદ્યાથીને ઔશેજ ે

ઔે – ‘તભે ત અભાયા ય ફવ લા જ યાજ ઔયી ળક્મા; યન્તુ 

યભનએ તભાયા ય ાાંચવ લયવ યાજ ઔમુું શતુાં.’ 

 

લીદ્યાથી ભીત્ર, લીજ્ઞાન દયેઔ જગ્માએ છ,ે વજાામ છ.ે આકુાં 

લીશ્વ એઔ પ્રમખળાા છ.ે ભાનલજાત વાભેના ડઔાય, વભસ્મા 

અને વાંઔટન ઉામ આણને ભાત્ર લીજ્ઞાન દ્વાયા જ ભળે. ભાણવની 

લીચાયળીરતા જ તેને વાંળધન તયપ દયી જામ છ.ે ફાઔન ખબા 

ભાતાના ઉદયભાાં ધાયણ થામ છ;ે લીજ્ઞાનન ખબા ભાણવના ભનભાાં 
ધાયણ થામ છ.ે ફાઔન જન્ભ પ્રવુતીખૃશભાાં થામ છ;ે લીજ્ઞાન 

પ્રમળાાભાાં જન્ભ ધાયણ ઔયે છ.ે તેથી જ ઔશેલામુાં ઔે ‘પ્રમખળાા 

એટરે લીજ્ઞાનનુાં પ્રવુતીખૃશ  Laboratory is the Maternity Home of 

Science.’ 

 
♦ 
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2010-11-12 

 

 

 
 

અનુક્રમણીકા 

લાાંચલુાં આવાન છે, રકલુાં આવાન છે; યન્તુ લીચાયલુાં 
ભાણવને યેળાન ઔયી ભુઔે છે. એઔ લશુ ઔરાઔ વુધી દશીંને 

લરલે , ત્માયે સ્લાદીષ્ટ અને ોષ્ટીઔ ભાકણનુાં  વજ ાન થામ છે. 

એઔ ભાતાનુાં ઉદય ભશીના વુધી લરલામ ત્માયે લશારવમા 

વાંતાનનુાં વજ ાન થામ છે, એભ એઔ લીચાયઔનુાં ભખજ ઔરાઔ 

વુધી લરલામ , ત્માયે એભાાંથી વભાજભાાં લશેં ચલા રામઔ થડા 

લીચાયનુાં વજ ાન થતુાં શમ છે. 

 

વાય લીચાયઔ તાના લીચાય રઔ વુધી શોંચે એ 

શેરાાં એને ત્રણ ઔવટીભાાંથી વાય ઔયત શમ છે. 

 

1. તે જ ેઔશે છે ઔે રકે છે એ નીયથાઔ ત નથી ને? તાના 

લીચાય ભાનલવભાજ ભાટે પે્રયણાભમ અને ોષ્ટીઔ ત છે 

ને? 

વાયા લીચાય એ વાયા ભાણવની વાચી વમ્ત્તી છે 
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2. તાના લીચાય વભાજભાાં અન્ધશ્રદ્ધા પેરાલે એલા ત નથી 

ને? તાના લીચાય વભાજ ભાટે શાનીઔાયઔ ત નથી ને? 

3. તે જ ેલીચાય યજુ ઔયે છે તે વ્મલશારુ ત છે ને? તાના 

લીચાય વત્મ અને તઔાની એયણ ય કયા ત ઉતયે છે ને? 

વાયા લીચાય ભાણવને વાય ભાણવ ફનાલલાભાાં અને 

વાયી યીતે જીલલાભાાં ભદદરુ થામ છે. વાય રેકઔ શમ્ભેળાાં 

વાયા લાચઔન ળીમા શમ છે. વાયા ળીક્ષઔની ઔીમ્ભત 

ત્માયે જ થામ છે જ્માયે તેને વાયા લીદ્યાથી પ્રાતી  થામ છે. 

ઔરભ એઔ ળક્તી છે, એની પ્રતીષ્ઠા જલાઈ યશેલી જોઈએ. 
તરલાય ન્પટ ફને ત્માયે જટેરુાં નુઔવાન ઔયે છે એના ઔયતાાં 

ઔરભ ન્પટ ફને ત્માયે રઔને લધાયે નુઔવાન ઔયે છે. 

ભશાન લીચાયઔ પરેટએ એઔ અદ્બુત લાત ઔયી 

છે, ‘આ દુનીમા લીચાયની ફનેરી છે’ ટેફરનુાં વજ ાન થામ છે; 

એ શેરાાં એના વજ ાઔના ભનભાાં ટેફરના લીચાયનુાં વજ ાન થામ 

છે. એયપરેનનુાં  વજ ાન થમુાં ; એ શેરા યાઈટ ફન્ધુના 

ભખજભાાં શલાભાાં ઉડલાના લીચાયનુાં વજ ાન થમેરુાં . ટેરીપનનુાં  

વજ ાન થમુાં ; એ શેરાાં એરેઔઝાન્ડય ગ્રેશાભ ફેરને દુય યશેતાાં 

સ્લજન વાથે લાત ઔયલાન લીચાય પ્રખટ થમેર . ઔશેલામ છે ઔે 

ભટાભાાં ભટી ક્રાન્તીન આયાં બ નાનઔડા લીચાયથી થમ શમ 



લીચાયમાત્રા                  https://govindmaru.wordpress.com                     57 

 

છે. વાયાાં ઔામો શમ્ભેળાાં વાયા લીચાયની ઔુકેથી જન્ભ રેતા શમ 

છે. 

રખબખ વલાવ લા શેરાાં ઔલી દરતયાભની ગણી 

રઔચાશના શતી. બાલનખયના એ લકતના યાજાને એઔ લીચાય 

આવ્મ ઔે ઔલી દરતયાભનુાં  જાશેય વન્ભાન ઔયલુાં જોઈએ. 

યાજાએ તાન આ લીચાય ઔલીલય દરતયાભને જણાવ્મ . 

ઔલીએ જલાફભાાં એલુાં વન્ભાન સ્લીઔાયલાની નાયાજી જાશેય ઔયી . 

યાજાએ લધાયે આગ્રશ ઔમો એટરે ઔલી દરતયાભે એઔ ળયતે 

જાશેય વન્ભાન સ્લીઔાયલાની શા ાડી . ઔલીલય દરતયાભે ળયત 
ભુઔી ઔે , ‘બાલનખયભાાં એઔ વાયી રામબ્રેયીની સ્થાના ઔયલાભાાં 

આલે , ત શુાં  વન્ભાન સ્લીઔાયલા યાજી છુાં.’ અને ૩૦ ડીવેમ્ફય , 

1882ભાાં બાલનખયભાાં એઔ ુસ્તઔારમની સ્થાના થઈ જનેે 

આજ ે આણે ફાટાન રાઈબ્રેયીના નાભથી જાણીએ છીએ. 

ઔલીલયના એઔ વાયા લીચાયે રાક વાશીત્મયવીઔની બુક 

વાંતી છે. આ ફાટાન રામબે્રયીએ ખુજયાતના ુલા ભુખમભન્ત્રી 

ફલાંતયામ ભશેતાથી ભાાંડીને વરીવીટય જનયર યામજી ઢેફય , 

ભનવુકરાર ઝલેયી , ભશેન્રબાઈ ભેગાણી અને શયીન્ર દલે જલેા 

લીદ્વાન વાશીત્મઔાયને તાના ગડતય અને લીઔાવભાાં ફશુભુલ્મ 

મખદાન ુરુાં  ાડ્યુાં છે. વાયા ભાણવન એઔ વાય લીચાય રાક 

ભાણવને  વાયા ભાણવ ફનલાભાાં ભદદરુ ફનત શમ છે. 
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જ ે ભાણવ વાયા લીચાયને ઔડી ળઔે છે, એ ભાણવે 

શાથભાાં ભાા ઔડલાની જરુય નથી. ફધાાં ભા–ફા વન્તાનને 

એઔ વાયી ભટય લાયવાભાાં ન આી ળઔે ; યન્તુ એઔ વાય 

લીચાય ત લાયવાભાાં જરુય આી ળઔે. 

 

લીષ્ણખુતી  ચાણક્મ ાવે ઔઈ ળષ્ડ નશતાાં , ઔઈ વૈન્મ 

ણ નશતુાં ; છતાાં ભાત્ર તાની લીચાયળક્તીથી નન્દલાંળન નાળ 

ઔમો અને ચાંરખુતી  ભોમાને ભખધનુાં  ળાવન વોંપમુાં શતુાં ! આ 

લીચાયની તાઔાત છે. લીબીણના લીચાય રાંઔાની પ્રજાને 
લીનાળથી ફચાલી ળઔે ; યાલણની વેના ઔદી ન ફચાલી ળઔે. 

 

વાયા ભાણવ ફનલા ભાટે વાયા લીચાય અનીલામા છે 

એટરે જ વાયા લીચાયનુાં દાન એ ફીજા ઔઈ ણ દાન ઔયતાાં 

છુાં ભુલ્મલાન નથી. વાયા લીચાયઔ ણ વભાજના વાચા 

વેલઔ છે. ાણી ઔયતાાં વેલાની તયવ લધે ત્માયે ભાણવ ાઔ 

વભાજવેલઔ ફને છે. અને વેલા ઔયતાાં વત્તાની તયવ લધે ત્માયે 

ભાણવ ાઔ યાજઔાયણી ફને છે! ાઔા વભાજવેલઔ , ાણીની 

તાંખીથી યેળાન થામ છે, જ્માયે ાઔા યાજઔાયણી ભતની 

તાંખીથી યેળાન છે! વાયા લયવાદ ઔયતાાં વાયા લીચાયન 

દુષ્ઔા લધાયે લીઔયા શમ છે. ચટીઔ વાયા વભાજવેલઔના 

ઔાયણે પ્રત્મેઔ ઔાભાાં વેલાન ભશીભા જલાઈ યષ્ણ છે. 
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જ ે દેળની પ્રજાભાાં કુદ્દાયી શમ એ દેળને જ પ્રખતી 

વાધલાન અધીઔાય છે. બીકાયી ાવે ખભે તેટરી ભુડી થઈ 

જામ , એ ભારદાય ફની ળઔે ; ણ કુદ્દાય ન ફની ળઔે. આણી 

બીકાયીલૃત્તી અને ભામઔાાંખરા લીચાય જ બાયતભાાંના 

ભ્રષ્ટાચાયનાાં ભુ ઔાયણ છે. યાષ્ટ રની પ્રજાભાાં નીતીભત્તાનુાં સ્તય 

ગટે છે ત્માયે જ ભ્રષ્ટાચાયનુાં સ્તય લધે છે. ભાણવ ભ્રષ્ટ થતા 

શમ છે. લીચાયલન્ત ભાણવ જીલન્ત ભાણવ છે. વાયા લીચાય 

ય લજ્રાગાત થામ છે ત્માયે જ આગાત થામ છે. હૃદમ અને 

ભખજ ફન્ધ થામ ત્માયે જ નશીં ; યન્તુ લીચાયલાનુાં  ફન્ધ થામ 
છે ત્માયે ણ ભાણવ ભૃત્મુ ાભત શમ છે. 

 

ભાણવનુાં  ભખજ ફખડે ત્માયે ડૉક્ટય ાવે ઉામ છે; 

ણ ભાણવની દાનત ફખડે ત્માયે ડૉક્ટય ણ રાચાય ફની 

જતા શમ છે. વાયા ભાણવન દેશ ડી જામ છે; યન્તુ એભના 

વાયા લીચાય અને વાયાાં ઔામો ટઔી જતાાં શમ છે. ખાાંધી ખમા ; 

ણ એભના લીચાય યશી ખમા. વયદાય ખમા ; ણ એભનાાં ઔામો 

યશી ખમાાં . લીલેઔાનન્દ રાાંફુાં ન જીલી ળક્મા ; યન્તુ એભના 

લીચાય રાાંફુાં જીલી ખમા. 

 

આણે ત્માાં  ધભાવબા , ળઔવબા અને ભતવબા બયામ 

છે; યન્તુ લીચાયવબા બાગ્મે જ બયામ છે! ખુજયાતભાાં  

યથમાત્રા ઔે ખોયલમાત્રા ઔયતાાં લીચાયમાત્રા નીઔે ત ઔેલુાં? વાયા 
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સ્લસ્થ અને વભાજોમખી  લીચાય એ જખતના લીચાયઔ 

તયપથી  ભાનલજાતને ભત કય પ્રવાદ છે. 

 
 
 
 
 
 
 

  

: પ્રવાદ : 
ભાણવે તાના ભશત્ત્લનાાં 

ઔામાન આયમ્બ ુયત લીચાય ઔમાા 
છી જ ઔયલ જોઈએ . આ 
બાખદડના મુખભાાં લીચાયુલાઔ 
ઔામા ઔયલાનુાં અત્મન્ત આવાન છે; 
ઔાયણ ઔે એભાાં શયીપાઈ કુફ 
છી છે. 
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2011-03-18 

 
 
 

અનુક્રમણીકા 

ભશાન ચાઈનીઝ પીરવુપ રીન–મુ–ટાાંખને ળીષ્મએ ુછમુાં, 

‘ખુરુદેલ, આ લીજ્ઞાન તે ળુાં અને આ ધભા તે ળુાં?’ રીને ઔષ્ણુાં, ‘ભાણવને 
ઔુતુશર થમુાં, તે લીચાયત થમ, પ્રશ્ન ઔયત થમ, વત્મ ળધલા રાગ્મ 

ત્માયે લીજ્ઞાનન જન્ભ થમ અને જ્માયે ભાણવ ભાણવને પે્રભ ઔયત 

થમ, ફીજાન આદય ઔયત થમ ત્માયે ધભાન જન્ભ થમ.’ ધભાના 

ભુભાાં ઔદાચ આલી ઉંચી બાલના શળે; ણ આજ ેએ બાલના રુતી  

થઈ છ.ે ઉરટાનુાં ક્માયેઔ ત એઔ ધભાના રઔ ફીજા ધભાના રઔને 

ધીકર ાયતા જોલા ભે છ.ે 

 

આ અાંખે ભારુાં  ભાંતવ્મ એ છ ેઔે, ધભા એ ઔલ્ના ય આધાયીત 

છ ે જ્માયે લીજ્ઞાન એ વત્મ ય આધાયીત છ.ે ધભાના નીમભ સ્થ–

ઔાને આધાયીત છ.ે દા.ત. એઔ ધભાભાાં ઔીડીને ભાયલી એ ણ ગય 

ા ખણામ, ત ફીજા ધભાભાાં લી ભાાંવાશાય ભાન્મ શઈ–ફરી ણ 

ચડાલે ત ણ ુણ્મ ખણામ! જ્માયે લીજ્ઞાનના નીમભ વલાઔાે, 

વલાસ્થે ને વલાને ભાટ ેએઔ વયકા જ શમ છ.ે ધભાભાાં ખુરુ, સ્થાઔ 

અને ગ્રાંથનુાં એલુાં લચાસ્લ ઔે તેની એઔ લાતનેમ ડઔાયી ન ળઔામ, તેન 

ધભા અન ેલીજ્ઞાન 
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લીયધ ન ઔયી ળઔામ જ્માયે લીજ્ઞાનભાાં જ્માાં વુધી એઔદભ નાનઔડીમ 

ળાંઔાને સ્થાન શમ, ત્માાં વુધી લીજ્ઞાન તેને વત્મ તયીઔે ન જ 

સ્લીઔાયે. લીજ્ઞાનભાાં ળાંઔા થામ ત્માયે લીજ્ઞાની બુર ળધે અને બુર 

જડી જામ, એટરે ત જાણે ભશત્વલ! ધભાભાાં બુર ળધલી એ અયાધ 

ખણામ, બુર ળધનાયને વજા ણ થામ. ઈટરીભાાં લૈજ્ઞાનીઔ બ્રુનએ 

‘ૃથ્લી વાટ નથી; ણ ખ છ’ે એભ જાશેય ઔમુું અને ધભાના 

ધુયાંધયએ એ લૈજ્ઞાનીઔને  જીલત વખાલી દીધેર. આલાાં ઔાયણવય 

જ ધભા સ્થખીત અને ફન્ધીમાય ફન્મ છ,ે જ્માયે લીજ્ઞાન ખતીળીર છ,ે 

પ્રખતીળીર ણ છ.ે 
 

લીજ્ઞાન, વત્મળધન ભાટ ે ત્રણ ભાદાંડ પ્રમજ ે છ ે :          

(1)  તઔા  (2)  નીયીક્ષણ–યીક્ષણ  અને  (3)  પ્રમખ. આ ત્રણેમન 

જલાફ, ત્રણેમનુાં યીણાભ જો ફયાફય–તાંતતાંત વયકુાં આલે, ત જ 

લીજ્ઞાન તેને વત્મ તયીઔે સ્લીઔાયે છ.ે જ્માયે ધભા ‘શ્રદ્ધા’ને આધાયીત છ.ે 

ધભાભાાં સ્થ અને ઔા પ્રભાણે જુદાાં જુદાાં વત્મ સ્લીઔૃત ફને છ.ે જભે 

ઔે, ળુઔન–અળુઔનના નીમભ દયેઔ પ્રજા અને દયેઔ દેળભાાં અરખ 

અરખ જોલા ભે છ.ે 

 

વોથી લધાયે ભશત્ત્લની લાત એ ઔે લીજ્ઞાનભાાં ઔઈ ળાકા, ઔઈ 

ાંથ ઔે વમ્પ્રદામ શતા નથી. તે વાલાત્રીઔ, વલાઔારીન એઔવયકુાં જ 

શમ છ.ે તભે ક્માાંમ વાાંબળ્યુાં છ ેઔે, આ રઔ ‘ન્મુટનલાા’ ઔે આ રઔ 

‘આઈનસ્ટાઈનલાા’? લીજ્ઞાની ખભે તેટર ભશાન શમ ત ણ ઔદી તે 
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‘ખુરુ’ ફની ફેવત નથી. તાન આશ્રભ સ્થાત નથી ઔે તાનુાં 

ભન્દીય ફાંધાલત નથી. 

 

લીજ્ઞાનન વલો્ચ શેતુ તે ભાનલજાતનાાં વુક–વખલડભાાં 

લધાય ઔયલાન છ.ે વુક–વખલડનાાં જ ે વાધન અત્માયે આણે 

બખલી યષ્ણા છીએ તે લીજ્ઞાનને આબાયી છ.ે દા.ત. ઔાય, લીભાન, 

ભફાઈર, લીજી, ટીલી, ઔમ્પમુટય, ઈન્ટયનેટ, અદ્બુત આધુનીઔ 

તફીફી ળષ્ડક્રીમા લખેયે અનેઔ વુલીધા ફદર વભગ્ર જખત 

લીજ્ઞાનનુાં ઋણી છ.ે જ્માયે ધભાભાાંથી અનેઔ અનીષ્ટ નીઔળ્યાાં. દા.ત. 
અથાશીન મજ્ઞ–શભ–શલન, ભયણત્તય લીધી, ળુબ–અળુબ 

ચગડીમા, કચાા અને કટાાં અનેઔ ઔભાઔાાંડ, અને આલાાં ત અનેઔ 

અનીષ્ટ અસ્તીત્લભાાં આવ્માાં. 

 

લીજ્ઞાન આ જન્ભભાાં જ, આ જીલનભાાં જ, લીદ્યભાન વાંવાયભાાં 

ભાને છ ેઅને એને જ વુકી ફનાલલાન ુરુાથા ઔયે છ,ે જ્માયે ધભા 

યરઔની, ફીજા જન્ભની ઔાલ્નીઔ લાત ઔયી રઔને કટાાં 

લીધીલીધાન અને ઔભાઔાાંડભાાં યલે છ.ે ધભા નીતી ય બાય ભુઔે છ ેએ 

વાચુાં. લીજ્ઞાન નીતી રાદતુાં નથી. અને તે વદલીચાય ઔે વદ્ખુણન 

લીયધ ઔદી ણ ઔયતુાં નથી. લધુભાાં લીજ્ઞાન વત્મ અને ઔેલ વત્મ ઉય 

જ બાય ભુઔે છ.ે અને ભીત્ર, ભને ફતાલ ઔે વત્મથી ભટી નીતી ફીજી 

ઔઈ શઈ ળઔે? 
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ઔારાભાઔવે ઔશેરુ’ ‘ધભા એલુાં અપીણ છ,ે જ ે પ્રજાને નળાભાાં 

ફેશળ યાકી ભુઔે છ.ે’ જ્માયે લીજ્ઞાન પ્રજાભાાં જાખૃતી ફકે્ષ છ.ે ભાણવને 

લીચાયત ઔયે છ.ે ધભે ભાણવ ભાણવ લ્ચે બેદ ાડ્યા, લણાબેદ ણ 

ાડ્યા. ‘ષ્ડી ઉતયતી ઔટીનુાં ભાનલપ્રાણી છ,ે’ એલા એલા વીદ્ધાન્ત 

ઔેટરાઔ ધભોએ ફનાવ્મા અને ચરાવ્મા, જ્માયે આધુનીઔ લીજ્ઞાને 

ડીએનએ (DNA) જલેી ળધ લડ ે ુયલાય ઔમુા ઔે, વભગ્ર ભાનલજાત 

એઔ જ છ ેઅને આણે વો વભાન જ છીએ. 

 
♦ 
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2011-05-19 

 
 
 

 

અનુક્રમણીકા 

[વુયતની કુફ જ જાણીતી ળાા શ્રી. લી. ડી. દેવાઈ 

લાડીલાા બુરઔાાં બલન લીદ્યારમભાાં મજામેરા ળીક્ષઔ વમ્ભેરનભાાં, 

ળીક્ષઔ બાઈ–ફશેન, આચામો અને ઔેલણીઔાયથી કીચકીચ બયેરા 
વબાખૃશભાાં  ભુખમલક્તા શ્રી. લલ્લબબાઈ ઈટારીમાએ આેરા પે્રયઔ, 

પ્રબાલઔ પ્રલચનના ભુખમ અાંળ“] 

 

એઔ વબાભાાં લીદ્યાથીએ પ્રશ્ન ઔમો, ‘લીદ્યાથીના જીલનભાાં લધાયે 

ભશત્ત્લનુાં ળુાં? વભમ, ભાક્વા ઔે ભાણવાઈ?’ ભેં ઔષ્ણુાં, લીદ્યાથીના જીલનભાાં 

યીક્ષા શેરાાં વભમ લધાયે ભુલ્મલાન છ,ે યીક્ષા લકતે ભાક્વા લધાયે 

ભુલ્મલાન છ ેઅને છી આકી જીન્દખી ભાણવાઈ લધાયે ભુલ્મલાન છ!ે 

 

આણી ળીક્ષણની દ્ધતીભાાં વોથી ભટી કાભી જ એ છ ે ઔે, 

ફાઔ વાયા ભાક્વા રાલે એલી બયુય ઔળીળ થામ છ ,ે યન્તુ ફાઔ 

ભટ થઈને વાય ભાણવ ફને એલી જયામ ઔળીળ થતી નથી. આણે 

ળીક્ષણની બુભી ય ભાણવાઈનાાં લાલેતય 
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ત્માાં વાક્ષયતા અબીમાન ચારે છ;ે યન્તુ વાય ભાણવ ફનાલલાનુાં ઔઈ 

અબીમાન નથી ચારતુાં.  
 

ભાનલજાતીની ભટાબાખની વભસ્માનાાં ભને ફે ઔાયણ દેકામ છ ે: 

 

1. ભાણવની અજ્ઞાનતા :  
 

અજ્ઞાનતાને ઔાયણે ભાણવ નીયથાઔ, કચાા અને શાનીઔાયઔ 

યીલાજો તથા અન્ધશ્રદ્ધા તયપ ધઔેરામ છ ેઅને અન્ધશ્રદ્ધા એ ત 

ખયીફીની નીભન્ત્રણ ત્રીઔા છ!ે ખયીફી જ આણી અનેઔલીધ 

વભસ્માની જનની છ.ે 

 

2. ભાણવની નીચતા :  
 

ચયી, રુાંટપાટ, કુન–કયાફા, ળણ, ષ્ડી યના પ્રતીફન્ધ 

અને અત્માચાય, ફેઈભાની, અનીતી અને ભ્રષ્ટાચાય – આ ફધુાં 

જ ભાણવની નીચતાનુાં યીણાભ છ.ે 

 

આન અથા એ થમ ઔે, ભાણવ ‘જ્ઞાનલાન’ ફને અને ‘વાય 

ભાણવ’ ણ ફને ત આણી ભટાબાખની વભસ્મા ઉઔેરી ળઔામ 

તેભ છ.ે આણી ાવે ઔેલણી જ એઔ ભાત્ર એલુાં ભાધ્મભ–વાધન છ,ે 

જ ેજ્ઞાન આલાનુાં અને વાય ભાણવ નીભાાણ ઔયલાનુાં એભ ફને્ન ઔામો 

ઔયી ળઔે તેભ છ.ે  
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વાયા ભાણવની ભાયી વ્માખમા વાલ વીધી છ ે: 

 

જ ેભાણવ– 

ભપતનુાં  કાત નથી, 

ભપતનુાં રેત નથી, 

ફીજાને નડત નથી અને 

તાની જલાફદાયીભાાંથી ઔદી છટઔત નથી 

એ વાય ભાણવ છ.ે 

 
90 ટઔા ખુણ વાથે ાવ થમેર લીદ્યાથી ભટ અધીઔાયી ત 

ફની જામ છ;ે યન્તુ એની ભાણવાઈની ટસે્ટ રેલાભાાં આલે ત ભાાંડ 10 

ટઔા આલે!  

 

આણે ત્માાં બણતયના ક્ષેત્રભાાં ફે ળબ્દ પ્રચરીત છ ે: 

 

1. ળીક્ષણ :  

ળીક્ષણ એટરે ળીકલલુાં. લીદ્યાથીને જ ે ન આલડતુાં શમ એ 

જણાલલુાં. 
 

2. ઔેલણી :  

ઔેલણી એટરે લીદ્યાથીની બીતયભાાં જ ે લીળીષ્ટ ળક્તી ડી છ ે

તેને ાયકલી, ફશાય ઔાઢલી અને તેની ભાલજત ઔયલી. 
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To educate એટરે ફશાય ઔાઢલુાં. ળીક્ષઔએ ભુખમ ફે ઔાભ 

ઔયલાનાાં શમ છ ે: (1) લીદ્યાથીભાાં યશેરી લીળીષ્ટ ળક્તીને ફશાય ઔાઢલી 

અને લીઔવાલલી. (2) લીદ્યાથીભાાં યશેરા ભાનલીમ વદ્ખુણને ફશાય 

ઔાઢલા અને લીઔવાલલા. 

 

વન્તાન ાવે લારીની અેક્ષાન ઔઈ ાય નથી. 

લારીને ત તાનાાં ફધાાં વન્તાનને ડૉક્ટય અને ઈજનેય ફનાલી 

દેલાાં છ.ે ઔઈ ફાઔભાાં ઔાવ્મ વજ ાનની પ્રતીબા શમ અને તેને ઈજનેય 

ફનાલી દેલાભાાં આલે ત્માયે એઔ ઉભાળાંઔય જોળીનુાં કુન થામ છ ેઅને 
વભાજને એઔ ‘નફા’ ઈજનેયની બેટ ભે છ!ે ઔઈ ફાઔભાાં ળીક્ષઔ 

ફનલાની પ્રતીબા શમ અને તેને ડૉક્ટય ફનાલી દેલાભાાં આલે 

ત્માયે  એઔ ભનુબાઈ ાંચી ‘દળાઔ’નુાં કુન થામ છ ે અને વભાજન ે

એઔ ‘જીલરેણ’ ડૉક્ટયની બેટ ભે છ!ે આણે ળા ભાટ ે ળેક્વીમય, 

એડીવન, ન્મુટન ઔે આઈન્સ્ટાઈન ેદા નથી ઔયી ળઔતા? ઔાયણ ઔે 

આણે લીદ્યાથીને તેની પ્રતીબાથી લીયીત દીળાભાાં લાી દેલા ભાટ ે

ઔટીફદ્ધ છીએ! 

 

શ્ચીભના દેળભાાં પ્રાથભીઔ ળાાભાાં જ 

લીદ્યાથીની Aptitude Test રેલાભાાં આલે છ ે અને જાણી રેલાભાાં 

આલે છ ે ઔે લીદ્યાથીને ઔઈ રાઈનભાાં યવ છ,ે તે ઔમા ક્ષેત્રભાાં જલાની 

પ્રતીબા ધયાલે છ.ે ‘પફાવ’ ભેખેઝીનના પ્રઔાળઔ ભાઈઔર પફાવે એઔ 

ઔાભની લાત ઔયેરી, ‘તભને જ ેઔાભ ઔયલાભાાં યવ છ,ે આનન્દ આલે છ,ે 



લીચાયમાત્રા                  https://govindmaru.wordpress.com                     69 

 

તે જ ઔાભને તભાય વ્મલવામ ફનાલી દ, વપતા તભાયી ાછ 

દડતી આલળે.’ 

 

શભણાાં જ જભાનીભાાં એઔ ળાાના 10 લીદ્યાથીએ લીરશ 

ઔયીને તાની અાંખત ળાા ળરુ ઔયી. ‘ભેથડા’ નાભની આ ળાાભાાં 

લીદ્યાથી એ જ બણે છ,ે જ ેબણલાભાાં તેને યવ છ.ે એલા જ ળીક્ષઔ 

યાકે છ,ે જ ે ળીક્ષઔ ાવેથી ળીક્ષણ ાભલાભાાં લીદ્યાથીને યવ છ.ે 

ળાા–ઔૉરેજોનાાં ળીક્ષણ લખય જીલનભાાં વપ ન થઈ ળઔામ એલા 

લશેભભાાં ઔઈએ યશેલા જલુેાં નથી. શ્રી. નાયામણબાઈ દેવાઈ ળાા–
ઔૉરેજોભાાં નથી બણ્મા; ણ ખુજયાત લીદ્યાીઠના ઔુરતી ફની ળક્મા. 

જખતના વોથી લધુ ધનલાન ભાણવ ફીર ખેટ્વે શાલાડા મુનીલવીટીનુાં 

ળીક્ષણ અધુરુાં  છડીને ‘ભાઈક્રવ્ટ’ની સ્થાના ઔયેરી. વપ ક્રીઔેટય 

અને લીશ્વઔ લીજતેા બાયતીમ ઔતી ાન ભશેન્રવીંગ ધની શભણાાં જ 

ફી.ફી.એ.ની યીક્ષાભાાં નાાવ જાશેય થમ! 

 

આણે ફાઔને લીદ્યાતી ફનાલલાને ફદરે ધનતી 

ફનાલલાની દટ ભુઔી છ.ે 1943ભાાં શીયઈન ગ્રીય ખેયવનને ફેસ્ટ 

એક્ટરવેન એઔેડભેી એલડા ભળ્ય ત્માયે પ્રતીબાલ આતા તેણે ફશુ 

ઔાભની લાત ઔયી : ‘રુીમા ઔભાલાના પ્રાયાંબીઔ ધ્મેમ વાથે ઔઈ ઔાભ 

ઔયલુાં એ ભાણવની ભટાભાાં ભટી બુર છ.ે જ ેઔાભ ઔયલાભાાં તભને ભઝા 

આલે છ,ે જ ેઔાભ ભાટનેી તભાયી ાવે ઔુળતા છ,ે એ જ ઔાભ તભે 
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ઔય. જો એ ઔાભભાાં તભે કયેકય ાલયધા શળ–તભાયી ાવે પ્રતીબા 

શળે, ત શુાં કાતયી આુાં છુાં ઔે તભને અઢઔ રુીમા ભળે.’ 

 

ખણીતના થડાઔ આાંઔડા, બુખના થડાઔ નઔળા ઔે 

અઔફય–ઓયાંખઝેફની થડીઔ ેઢીનાાં નાભ ખકી નાાંકલાથી ળીક્ષીત 

નથી ફની જલાતુાં. એથેન્વ(ગ્રીવ)ના ઔેલણીઔાય વક્રટેીવે (ઈ.વ.ુ. 

436) ળીક્ષીત ભાણવનાાં વાત રક્ષણ ઔશેરાાં : 
 

1)  ઔઈણ યીસ્થીતીભાાં વુમગ્મ અને ચકર વ નીણામ ઔયત શમ. 
 

2)  રઔ વાથેના લશેલાયભાાં બર, લીનમ્ર અને વય શમ. 
 

3)  લીલેઔ–ફુદ્ધીુલાઔ, તઔાફદ્ધ લાત ઔયત શમ અને 

પ્રાભાણીઔતાુલાઔ લશેલાય ઔયત શમ (ભ્રષ્ટાચાયી ળીક્ષીત 

ઔશેલામ?). 
 

4)  આનન્દ–પ્રભદના વભમે ણ વાંમભથી લતાત શમ  (રગ્ન જલેા 

પ્રવાંખએ લયગડાભાાં યસ્તા જાભ ઔયી દેનાયા ળીક્ષીત 

ખણામ?). 
 

5)  આત્તીના વભમભાાં ણ સ્લસ્થતા જાલત શમ  (થડીઔ આપત 

આલે અને આધાત ઔયી રેનાયા ભાણવ ળીક્ષીત ખણામ?). 
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6)  વપતાભાાં છઔી ન જામ અને શાયથી શતાળ ન થત શમ. 
 

7)  અન્મને ત નશીં જ, ણ તાની જાતને ણ ઔદી છતેયત ન 

શમ તે ભાણવ ળીક્ષીત છ.ે 

 

ભીત્ર, ુસ્તઔ(ચડાાં) અને અભ્માવક્રભ(ઔવા)ની માન્ત્રીઔ 

પયજને ખોણ ફનાલીને ‘વાય ભાણવ’ ગડલાના ઔામાક્રભને પ્રાથભીઔતા 

અાળે ત્માયે જ ળીક્ષણ વાથાઔ ફનળે અને આ દેળન ઉદ્ધાય થળે. 

 

એ ફધા જ ળીક્ષઔ ઔશેલામ છ,ે જ ેબણાલલાનુાં ઔામા ઔયે છ;ે 

યન્તુ વાય ળીક્ષઔ એ છ ેજ ેલીદ્યાથીભાાં અભ્માવની રુચી ેદા ઔયી 

ળઔે છ ેઅને વપ ળીક્ષઔ એ છ ે જ ે તાના લીદ્યાથી–ને વાયા 

નાખયીઔ ફનાલી ળઔે છ.ે 

 
 
  પ્રવાદ 

ભાણવભાાં ળક્તી ગટ ેત ગ્રુઔઝના ફાટરા છ,ે 
ભાણવભાાં રશી ગટ ેત બ્રડના ફાટરા છ;ે 

ણ ભાણવભાાં ભાણવાઈ ગટ ેત ઔઈ ફાટરા છ?ે 
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2011-10-06 

 
 
 

 
 

અનુક્રમણીકા 

વભમ વશેજ ડકુાં પેયલે છ ે અને લયવ ફદરાઈ જામ છ.ે 

વભમને ઔાભચયી, રાખલખ અને ભ્રષ્ટાચાય ઔમાા લખય તાન ધભા 

નીબાલલાની ટલે છ.ે ફેવતા લાન દીલવ એ ભાય અત્મન્ત પ્રીમ 

તશેલાય છ.ે આ એઔ એલ દીલવ છ ેજ્માયે ભાણવ કયેકય ‘ભાણવ’ 

જલે જ રાખે છ!ે ગણીલાય એઔ લીચાય ભાયા ભનભાાં આણાાં ઉજા 

બાલીની આળા જન્ભાલે છ.ે ફેવતા લાન એઔ દીલવ આણે ફધા 

ુયા પે્રભ, આદય અને વદ્બાલથી જીલી ળઔતા શઈએ ત એ વાફીત 

ઔયે છ ેઔે આણે આકુાં લા ણ એ પ્રભાણે જીલી ળઔીએ એભ છીએ. 

ળુાં નલા લાના પ્રથભ દીલવે પ્રખટ થત પે્રભ, સ્નેશ અને બાઈચાય 

આણે આકુાં લા ન ટઔાલી ળઔીએ? ળુાં શીન્દુ અને ભુવરભાનન ે

‘વારભુફાયઔ’ અને ‘ઈદભુફાયઔ’ની જભે ખે ભલા ભાટ ેઆકુાં લા 

પે્રયણા ન આી ળઔે? પ્રમખ ઔયલા જલે છ.ે 

ગયના ટડરે દીલાીના દીલા  
અન ેઅાંતયના ટડરે વભજણના“ 
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લાતલાતભાાં તપાન, ઝગડા, કુન, છતેયીંડી અને ભાણવની 

અયમ્ાય નીચતાથી વભાજ ક્ષાગાતન વાભન ઔયી યષ્ણ છ.ે ભાત્ર 

વત્તાલીવ રુીમા ટરટકૅ્વ નશીં બયલા ભાટ ે થઈને શભણાાં જ 

ટરનાઔાના એઔ ઔભાચાયીને ખીથી ઉડાલી દેલાભાાં આવ્મ! વભાચાય 

જોમા ત્માયે આક દીલવ ભખજભાાં ગભવાણ ચાલ્મુાં : ળુાં ભાણવની 

જીન્દખીનુાં આટરુાં જ ભુલ્મ? ભાનલજાતીની વોથી ભટી વભસ્મા જ એ 

છ ેઔે, તે થ્થય વાથે બખલાન જલે લશેલાય ઔયે છ ેઅને ભાણવ વાથે 

થ્થય જલે! લયવ ત વભમની વાથે આઆ ફદરામ જામ છ;ે 

યન્તુ ભાણવની નીચતા, દુદાળા અને ભુકાાઈને લયવની ભાપઔ 
આઆ શટી જલાની આદત નથી! લયવના દીલવ ત નીધાાયીત 

શમ છ;ે યન્તુ ભાણવની ભુકાાઈના દીલવ નીધાાયીત નથી શતા! 

ઔેટરીઔ લાય ત એલુાં રાખે છ ેઔે, ભાણવ સ્લબાલે જ ેટ ચીને ીડા 

ઉબી ઔયનારુાં  પ્રાણી છ!ે વુક ભાટ ેભાત્ર થડી વભજદાયી જ જરુયી છ,ે 

જ્માયે દ:ુક ભાટ ેત શજાય ઔાયણ છ.ે 

ઔઈને બુક રાખે છ ે એની ીડા છ,ે ત ઔઈને ચતુાં નથી 

એની ીડા છ!ે ઔઈને વન્તાન નથી એનુાં દુ:ક છ,ે ત ઔઈને વન્તાન 

લાંઠરે થમાાં છ ેએનુાં દુ:ક છ!ે ઔઈને રગ્ન થતુાં નથી એની ીડા છ,ે ત 

ઔઈને છુટાછડેા થતા નથી એની ીડા છ!ે ઔઈને ગયભાાં કાાંડ નથી 

એની ચીન્તા છ,ે ત ઔઈને ડામાફીટીવ થમ છ ેએની ચીન્તા છ!ે ઔઈને 

ફા નથી એનુાં દુ:ક છ,ે ત ઔઈને ફા ફખડરે છ ેએનુાં દુ:ક છ!ે 

ઔઈને ભત આલતુાં નથી એની ીડા છ,ે ત ઔઈને ભત આાંફી યષ્ણુાં છ ે

એની ીડા છ!ે ઔઈને ળયીય ાતુાં છ ે એની ચીન્તા છ,ે ત ઔઈને 
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ળયીય રોંઠઔુાં છ ેએની ચીંતા છ!ે ઔઈને ઉંગ નથી આલતી એની ીડા 

છ,ે ત ઔઈને ઉંગ ીછ છડતી નથી એની ીડા છ!ે ઔઈને ઔાભ ઔયલુાં 

ડ ે છ ે એની ચીંતા છ,ે ત ઔઈને ઔાભ ભતુાં નથી એની ચીંતા છ!ે 

‘પ્રધાન’ને ભ્રષ્ટાચાય ઔેભ ઔયલ એની ચીન્તા છ,ે ત ‘અન્ના’ન ે

ભ્રષ્ટાચાય ઔેભ અટઔાલલ એની ચીંતા છ!ે ઔઈને દુધના ૈવા નથી એની 

ચીન્તા છ,ે ત ઔઈને દારુના ૈવા નથી એની ચીંતા છ!ે વાંવાયભાાં 

થડાગણા અાંળે દયેઔ ભાણવ દુ:કી છ.ે ‘ચીન્તાથી ભુક્ત યશ’ અને 

‘વદામ આનન્દભાાં યશ’ એલાાં પ્રલચન આનાયા ચીન્તાથી ભુક્ત થઈ 

ખમા છ ેએલા ભ્રમભાાં ઔઈએ યશેલા જલુેાં નથી. 

ગણીલાય આણી કટી દૃષ્ટી અને કટા અબીખભના ઔાયણે 

દુ:ક આણ ીછ છડતુાં નથી. ણી દુનીમાને એલ લશેભ છ ે ઔે, 

આણે ફીજાના ઔાયણે દુ:કી છીએ; યન્તુ શઔીઔતભાાં આણે આણી 

જ કટી ભાન્મતા, કટા નીણામ અને કટા ધાંધાના ઔાયણે દુ:કી 

થતા શઈએ છીએ. ક્માયેઔ ત એલુાં રાખે છ ેઔે ભાણવ દુ:કના ભાયખે 

ચારીને વુકની ળધ ઔયલા નીઔળ્ય છ!ે વુક ભેલલા ભાટ ે ભાણવ 

ચુઔલી ળઔલાની તાઔાત ન શમ એટરુાં દેલુાં ઔયી ફેવે છ ,ે ઔભાલાની ત્રેલડ 

ન શમ એટરા કચાાને ાે છ ે અને ઉછયેલાની તાઔાત ન શમ 

એટરાાં ફાઔ ેદા ઔયી નાાંકે છ!ે ઔેટરાઔ ભાણવ ત તાના દેશને 

છડલા તૈમાય; યન્તુ તાના વ્મવનને છડલા તૈમાય નથી શતા! 

ભૃત્મુફાદ ‘ભક્ષ’ ભેલલાની ભશેનતભાાં આણે લતાભાન જીલનને જ નઔા 

ફનાલી યષ્ણાાં છીએ. એટરી જ ભશેનત લતાભાન જીલનને વુધાયલા ભાટ ે

ઔયીએ ત આણે સ્લખાની યાશ ભૃત્મુ વુધી નશીં જોલી ડ.ે વુકી થલા 
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ભાટ ેજીલનની લાસ્તલીઔ પીરવુપીને વભજલી એટરી જ અનીલામા શમ 

છ.ે 

ભાનલજીલન એ વતત વાંગા, તઔરીપ, અઔસ્ભાત ને 

વભસ્માની શાયભાા છ.ે આણે ઔેટરીઔલાય લીચાયીએ છીએ ઔે 

એઔ ગયનુાં ભઔાન થઈ જામ એટરે ફવ! દીઔયીને વારુાં  વાવરુાં  ભી જામ 

એટરે ફવ! છઔય ધાંધે ચડી જામ એટરે ફવ! ઔમ્ભયન દુ:કાલ ભટી 

જામ એટરે ફવ! ્ચીવ–ચાવ રાકની ભુડી થઈ જામ એટરે ફવ! 

આ ફધુાં ધાયેરુાં ાય ડી જામ છ ેત્માયે ણ ભાણવની વભસ્મા ભટી 

જામ છ ેકયી? એઔ પ્રશ્ન ઉઔેરીએ ત્માાં ફીજીને વાભે આલતા ઔેટરી લાય 
રાખે છ?ે અલીયત વભસ્મા, ાયાલાય ભુશ્ઔેરી ને વતત વાંગા 

એટરે જ જીલન. ખભે તેલા લીઔટ વભમભાાં ણ શીમ્ભત શામાા લખય, 

ભાખા ઔાઢીને ‘મગ્મ ઔતાવ્મ’ ઔયતા યશેલુાં અને આખ લધતા યશેલુાં એનુાં 

જ નાભ છ ેજીન્દખી! 

ભાણવે ‘ુલાબલના’ ઔભોનુાં પ નશીં; યન્તુ તે ઔયલાનાાં 

શતાાં એ ઔભો ન ઔમાુંનુાં અને ન ઔયલાનાાં ઔભો ઔમાુંનુાં પ બખલલુાં ડ ે

છ.ે ભાણવને દુ:ક, વભસ્મા અને વાંગા ખભતાાં નથી; યન્તુ એ ત 

જીન્દખીન જ એઔ શીસ્વ છ.ે જો તભે તભાયા જીલનભાાં ઔઈ ણ 

પ્રઔાયની વભસ્માન વાભન ન ઔયી યષ્ણા શ, ત વભજજો ઔે તભે કટી 

દીળાભાાં જઈ યષ્ણાાં છ! ભુશ્ઔેરી લધે છ ેત્માયે ભાણવભાાં એન વાભન 

ઔયલાની દૃષ્ટી અને ળક્તી ણ લધે છ.ે ‘બખલાન’ને ળધી યશેરા 

ભાણવ ઔયતાાં તાની ‘બુર’ને ળધી યશેરા ભાણવને શુાં  લધાયે 

વભજદાય ભાનુાં છુાં! 
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નલુાં લા આ વો ભીત્રના જીલનભાાં નલ પ્રઔાળ ાથયે અને 

આ વોને મળપ્રાતી ી, આનન્દપ્રાતી ી અને ધ્મેમપ્રાતી ી વુધી શોંચાડ ે

એલી ભાયી શાદીઔ ળુબે્છા સ્લીઔાયળ. 

 

 

  
પ્રવાદ 

ઔામભ વુકી યશેલા ભાટનેા ફે યસ્તા દેકામ છ ે: 

1:   યીસ્થીતીને અનુઔુ ફનલુાં અથલા યીસ્થીતીને 
અનુઔુ ફનાલલી! 

2:   જ્માયે ઔઈ ગટના તભાયા શાથ ફશાયની શમ, 

ત્માયે જ ે થામ તે થલા દેલુાં અને ફધુાં નાળ બરે 

ાભે; છતાાં ણ ડયલુાં નશીં! 
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અનુક્રમણીકા 

 ભૃત્મુ છી ળુાં? ઔદાચ ઔદીમે ન જાણી ળઔામ એલા પ્રશ્ને ભાણવન ે
શજાય લાથી અજફખજફન ઔલ્નાલીશાય ઔયાવ્મ છ.ે ૃથ્લી ય ભાનલી જ 
એઔભાત્ર એલુાં પ્રાણી છ,ે જ ે લતાભાન જીન્દખી છીન ભયણત્તય બાલીન 
લીચાય ઔયે છ.ે ભાણવ દ:ુકી છ;ે ઔાયણ ઔે તે આ રઔની છી; યરઔની 

ચીન્તાભાાં લધુ વ્મસ્ત યશે છ.ે ભાણવને તાની લતાભાન જીન્દખી નયઔ જલેી 
શારતભાાં ખુજયે તે ભાંજુય છ;ે યન્તુ ભૃત્મુ છીની જીન્દખીને ત સ્લખાભાાં જ 
ભાણલી છ!ે 

 શીન્દુ સ્લજનના ભૃત્મુ ાછ દશાડ–ાણીઢ ઔયે છ,ે તેભાાં 
અનેઔ ચીજ–લસ્તુ બ્રાષ્ઢણને દાનભાાં આે છ.ે રાંખ, ાખયણ, લષ્ડ, 
જોડાાં, કાલા–ીલાની વાભગ્રી, લયવાદથી ફચલા છત્રી, અન્ધાયે બાલા ભાટ ે

પાનવ (ઔશેલાતા સ્લખાભાાં શજુ લીજીની ળધ ઔે વ્મલસ્થા થઈ રાખતી નથી!) 
લખેયે ચીજ–લસ્તુ ભયનાયની ાછ બ્રાષ્ઢણને એટરા ભાટ ે દાનભાાં 
આલાભાાં આલે છ ેઔે, તે લસ્તુ, ભયનાયને સ્લખાભાાં પ્રાતી  થામ! 

 ઔશેલામ છ ે ઔે, યરઔભાાં ‘લૈતયણી’ નાભની લીળા નદી તયલાની 
પયજીમાત શમ છ.ે જો આણે બ્રાષ્ઢણને દાનભાાં ખામ આી શમ, ત જ એ 

નદી તયલાની લેાએ ખામ આણને ભે અન ેએનુાં ુાંછડુાં ઔડીને આણ ે

ભયણત્તય ઔલ્નાલીશાય અને શાનીઔાયઔ ક્રીમાઔાાંડ 
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લૈતયણી તયી ળઔીએ! (ધનીઔ ભાણવ બ્રાષ્ઢણને ખામના ફદરે શેરીઔૉપટય 
દાનભાાં આી ળઔે કયાાં? એભ ફને ત લૈતયણી ાય ઔયલાભાાં લધાયે વયતા 
યશે!) જો અશીં બુભીનુાં દાન ઔમુું શમ ત જ યરઔભાાં આણને બભુી ભે! 

 ઈસ્રાભ, ખ્રીસ્તી અન ે મશુદી ધભાભાાં ઔમાભતના દીને જીલન ે
જન્નત(સ્લખા) ઔે જશન્નુભ(નઔા)ભાાં ક્માાં નાકલ તેન ઈશ્વય ઈન્વાપ ઔયે છ,ે 
એલી ભાન્મતા છ.ે તસ્માના ભાધ્મભથી જીલ ભક્ષ ભેલે છ ેઅને જનભ–
જનભના પેયા ટે છ,ે એલુાં જનૈ ભાને છ.ે ‘ઔયેરુાં ઔભા બખલલુાં ડ ેછ’ે એલ 
વીદ્ધાન્ત રખબખ દયેઔ ધભોભાાં છ.ે ફોદ્ધ ધભા ણ ઔભાપલાદી છ.ે 

 જો ભાણવના ઔભા પ્રભાણ ે જ એને પ ભતુાં શમ, ચીત્રખુતી ના 

ચડ ેતેનાાં ા–ુણ્મ જભા–ઉધાય રકાઈ જ જતાાં શમ અને એ પ્રભાણે જ 
ન્મામ નકર ી થત શમ; ત છી સ્લજનના ભૃત્મુ ાછ તેને સ્લખા અાલલા 
આણે ઔભાઔાાંડ ળા ભાટ ે ઔયીએ છીએ? ળુાં ભયણત્તય ઔભાઔાાંડ ઔે ાંડીત–
ુયશીત બખલાનના ન્મામભાાંમ યીલતાન રાલે એટરા ફધા ળક્તીળાી છ?ે 
જો ભયણત્તય ઔભાઔાાંડથી ા ધલાઈને ભક્ષ જ ભી જત શમ, ત એ 

વીદ્ધાન્ત ત બમાંઔય જોકભઔાયઔ ખણામ! ઔાયણ ઔે છી ત જીલનભાાં ભાણવ 
ટવેથી બયુય ા ઔયે, એટરા ભાટ ે ઔે ભયણત્તય ક્રીમાથી એનાાં એ ા 
ધલાઈ જ જલાનાાં છ ેને? છી ત સ્લખા ઔે ભક્ષ નકર ી જ! 

 અઢી શજાયથીમ લધુ લો ુલે ઋી ચાલાાઔે ઔષ્ણુાં, ‘સ્લખા નથી, ભક્ષ 
જલુેાં ઔાંઈ જ નથી; ઔાયણ ઔે આત્ભા જ નથી અને યરઔ ણ નથી. 
ઔભાઔાાંડની ઔઈ ણ ક્રીમાનુાં ઔળુાં પ ભતુાં જ નથી’. 
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 ઔમાભત અાંખેના ભસુ્રીભના અને ખ્રીસ્તીના લીચાય અને 
ુનબાલ–ુલાબલ અાંખેના શીન્દુ, ફોદ્ધ, ળીક, જનૈના લીચાય, જીલનની 
ભયણ છીની વ્મલસ્થા અાંખે જુદા જુદા છ ેઅને ફધા ધભોને તાના લીચાય 

જ વાચા રાખ ેછ.ે દયેઔ ધભાભાાં જુદી જુદી ભાન્મતા પ્રલતાતી શલાથી, એઔ 
વાથે એ ફધુાં જ વાચુાં ઔદી ણ શઈ ળઔે કરુાં? 

 ુનજ ાન્ભ લીમઔ ણ રઔભાનવભાાં કુફ ખુાંચલાડ પ્રલતે છ.ે જો 
જીલન તત્ઔા ઔે એઔ ભાન્મતા ભુજફ 13 દીલવ ફાદ (ફાયભાના દીલવ 
છી) અન્મ પ્રાણીરુે ુનજ ાન્ભ જ થત શમ ત સ્લખા–નયઔની પ્રાતી ીન પ્રશ્ન 
જ ક્માાં યશે છ?ે અને જો ુણ્મળાી સ્લખાભાાં અને ાી નયઔભાાં લવે, એભ 

ભાનીએ ત ુનજ ાન્ભનુાં ળુાં? આલા ફધા ખયફડ–ખટાાનુાં ઔાયણ એ છ ેઆ 
ફધી ઔયી ઔલ્નાન લીશાયભાત્ર છ.ે ફધા ધભોએ એઔ ભત થઈ, ઔઈ એઔ 
જ વ્મલસ્થા દળાાલી નથી એ જ વીદ્ધ ઔયે છ ેઔે, આ ફધુાં ઔઔલ્ીત છ.ે 

જ્માાં આત્ભા છ ેઔે નશીં – એ જ નકર ી નથી; ત્માાં ુનજ ાન્ભ ળુાં અન ે
ભક્ષ લી ળુાં? લીજ્ઞાને ણ આટરી ભશાન–વુક્ષ્ભ ળધ ઔમાા છતાાં, આત્ભા 

ળધ્મ નથી; ઔાયણ ઔે દેશથી અરખ આત્ભા જલુેાં ઔાંઈ છ ેજ નશીં. ચાલાાઔે 
કુફ જ લૈજ્ઞાનીઔ લાત ઔશી છ ે: ાંચભશાબુતના વાંમજનથી જ ચૈતન્મ પ્રખટ ે
છ,ે આત્ભા જલેી ઔઈ અરખ ઔે સ્લતન્ત્ર લસ્તુ જ નથી. ાંચભશાબુતનુાં 
વાંમજન કયલાતાાં ચૈતન્મ આઆ નષ્ટ થામ છ.ે જભે : દીઔ(ઔે 
ભીણફત્તી) શરલાઈ જતાાં, પ્રઔાળ ઔે જ્મત નાળ ાભે છ ે તેભ.’ ભાટ ે જ 
ચાલાાઔ આખ ઔશે છ ેઔે ‘શ્રાદ્ધ, તાણ લખેયે ક્રીમાઔાાંડ ત બ્રાષ્ઢણએ ઔયેરી 

ૈવા ડાલલાની ધુતા મજના જ છ.ે’ 
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શ્રાદ્ધ, તાણ, ીંડદાન, બ્રષ્ઢબજન ઔે ઔાખડાન ેલાળ નાકલાથી તે 
આત્ભાને શોંચે એલી ભાન્મતા છ.ે ત પ્રશ્ન એ થામ ઔે ળુાં આત્ભાએ ણ 
દેશની ભાપઔ આલ ફધ આશાય–કયાઔ કાલ જોઈએ? અને ળુાં આણા 

ફધા જ ુલાજો ઔાખડા જ થામ છ?ે ળુાં ફધા જ ુલાજો વા ઔે ઔાખડા ફની 
ાછા ૃથ્લી ય જ આટા–પેયા ભાયે છ?ે શલાપેય ઔયલા સ્લખાભાાં ઔે નયઔભાાં 
ઔઈ યઔતા નથી? થડઔ જ લીચાય ઔયતા આ ફધી જ ભાન્મતા યસ્ય 
ટઔયામ છ;ે ઔાયણ ઔે એ વત્મથી છટેી છ.ે 

ભૃત ભાણવની ાછ ઔભાઔાાંડભાાં, શભશલનભાાં ઔે રાડલા 
કલડાલલાભાાં નાણાાં લેડપીએ તેના ફદરે ળીક્ષણ, સ્લાસ્થ્મ ઔે વભાજશીતભાાં 

નાણાાંન ઉમખ ઔયીએ ત સ્લખા ભાટ ેભાણવે ભૃત્મુ વુધી યાશ જોલી ડ ેએભ 
નથી. જ ે દીલવે ‘સ્લખા આઔાળભાાં ક્માાંમ નથી’ આટરી અભથી વભજણ 
ભાણવભાાં આલળે ત્માયે ૃથ્લી ય જ સ્લખાનુાં નીભાાણ નકર ી! 

ગ્રશની નડતય, ુનજ ાન્ભ, ુલાજન્ભ, ાછરા જન્ભના ઔભોનાાં 
વાયાાં–નફાાં પ, પ્રાયબ્ધ, નવીફ – આ ફધુાં ભાણવ ે તાની 

જલાફદાયીભાાંથી છટઔલા ભાટ ે ઉગાડરેી છટઔફાયી છ.ે આણા નફા 
ુરુાથાના ફચાલ ભાટનેા, આ ફધાાં ભનગડાંત અલરમ્ફન છ.ે  

ખાાંધીજી જલેા ભશાત્ભાએ તાના જીલનભાાં ઔદી ઔઈનુાં ફુરુાં  નથી 
ઔમુું; છતાાં તભેનુાં કુન થમુાં. ત ળુાં એ ભાટ ે ખાાંધીજીના ુલાજન્ભનાાં ઔભો 
જલાફદાય શતા? અને જો ખાાંધીજીએ ાછરા જન્ભભાાં ા ઔભો ઔમાા શમ 
ત છી આ જન્ભભાાં તે એઔ ભશાન ભાણવ – ‘લીશ્વલીબુતી’ – ઔેભ ફની 

ળક્મા? યલીળાંઔય ભશાયાજ ેઆકી જીન્દખી જનવેલાભાાં જ ખાી; છતાાં એઔ 
દામઔા વુધી થાયીલળ, અવશામ શારતભાાં યીફામા. ળુાં એ એભના 
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ુલાજન્ભનાાં ાને ઔાયણે એભ ફન્મુાં? ુલાજન્ભભાાં તેભણ ે ા ઔમુું શતુાં ત 
છી કુફ ભટી ઉમ્ભય થઈ ત્માાં વુધી કુફ જ તન્દુયસ્ત, યઔાયી અને 
ઋી જલુેાં વન્ભાનીત જીલનનુાં પ્રાયબ્ધ તેભને ઔેભ ભળ્યુાં? દુનીમાભાાં રાક 

મુલતી ળાયીયીઔ ળણ અને ફાત્ઔાયન બખ ફને છ,ે ળુાં તે ફધી 
ુલાજન્ભનાાં પ બખલી યશી છ?ે ધયતીઔમ્, ુય જલેી ઔુદયતી શનાયતભાાં 
અને મુદ્ધભાાં, શજાય–રાક ષ્ડી–ુરુ, ફાઔ, ળુ અને જીલજન્તુ 
ભામાું જામ છ.ે ળુાં એ ફધાાંએ એઔ વયકાાં ા ઔમાું શમ છ?ે ઔશ્ભીયભાાં 
નીદો નાખયીઔ ત્રાવલાદન બખ ફની યષ્ણાાં છ,ે ત ળુાં એ ફધાાં ુલાજન્ભનાાં 
પ બખલી યષ્ણાાં છ?ે અને જો તે ુલાજન્ભનાાં ા બખલી યષ્ણાાં શમ ત; 

એ ઈશ્વયી ન્મામવ્મલસ્થાભાાં કરેરરુ એલુાં આ રીવતન્ત્ર, રશ્ઔય તભેના 
યક્ષણ ભાટ ે ઔેભ ખઠલલાભાાં આવ્મુાં છ?ે એઔ તાજો જ દાકર : શાર જ 
વુયતના નાખજીબાઈ ધઔીમા નાભઔ શીયા દરારનુાં અશયણ ઔયી, તેભની 
ાવેથી દઢઔે ઔયડના શીયા રુાંટી, તેભનુાં કુન ઔયી નાંકામુાં. ભાની રઈએ ઔે 
નાખજીબાઈને તેભનાાં ુલાજન્ભનાાં ઔભાનુાં પ ભળ્યુાં; ણ તેભના જતાાં, તેભનાાં 

ત્ની અને ભાવુભ ફાઔ અઔાે નીયાધાય–અનાથ ફન્માાં, તેને ભાટ ે ઔનાાં 
ુલાજન્ભનાાં ઔભોને જલાફદાય રેકીળુાં? છ ે ઔઈ વભાધાનઔાયી નકર ય 
જલાફ? 

ભીત્ર, ભાણવના જીલન દયભીમાનના ઔભાનાાં પ વભજામ તભે છ ે
ઔે, લધાયે ડતુાં કાલાથી ેટભાાં દુ:કે, ફશુ ઉજાખયા ઔયલાથી ભાાંદા ડી 
જલામ, લાશન ફેઔાજીથી ચરાલીએ ત અઔસ્ભાતન બખ ફનીએ, 

ફેદયઔાયીથી ળાઔ વભાયીએ ત ચપુ લાખે અને રશી નીઔે, ાણીન 
લેડપાટ ઔયીએ ત ાણી લખય ટલીએ, બણલાભાાં ધ્માન ન અામ ત 
નાાવ થલામ, આ ફધાાં ઔભોનાાં પ વભજી ળઔામ છ;ે યન્તુ ુલાજન્ભ ઔે જ ે
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આણને માદ જ નથી તેલા ઔભોનુાં પ આટરુાં ભડુાં? અને તેમ ફીજા 
જન્ભભાાં! તઔાભાાં ફેવતુાં નથી. દુનીમાના ભશાન ખણાતા લીચાયઔ, દાળાનીઔ 
અને તત્ત્લચીન્તઔના લીચાયભાાં ણ આ લીમ અાંખે લીયધાબાવ જોલા ભે 

છ;ે ઔાયણ ઔે ભૃત્મુ છી ળુાં? એ લીમ ય ખભે તેટરા ભટા ખજાના 
તત્ત્લચીન્તઔને ણ આકયે ત ઔલ્ના ય જ આધાય યાકલ ડ ેછ.ે 

ભાયી વભજ પ્રભાણે વ્મક્તી વુકી ઔે દુ:કી થામ છ ેતેભાાં ુલાજન્ભના 
ઔભો નશીં; યન્તુ ભટાબાખે ભાણવ તે જ અથલા ધભા, વભાજ ઔે તેની 
આવાવનાાં યીફ જ જલાફદાય શમ છ.ે ભુખમત્લે ત ભાણવની ક્ષભતા, 
મગ્મતા ઔે અમગ્મતા, વભમ–ઔવભમનાાં વાચા ઔે કટા નીણામ જ વુક–

દ:ુક ભાટ ેઔાયણબુત શમ છ.ે 

શેરાના લકત ઔયતાાં આજ ે ફાભૃત્મુ દય ગણ ગટી ખમ છ.ે 
લીચાયી જુ, ળુાં આધુનીઔ ચીઔીત્વાલીજ્ઞાનના ઔાયણે આ ળક્મ ફન્મુાં છ ેઔે 
ુલાજન્ભના ઔભોનાાં ઔાયણે? શેરા ભાણવનુાં વયેયાળ આમુષ્મ ભાાંડ 35 લા 
શતુાં. આજ ેરખબખ 65 લા થલા આવ્મુાં છ.ે ળુાં તે ુલાજન્ભના ઔભોથી ઔે છી 

અદ્યતન ભેડીઔર વામન્વના ઔાયણે ળક્મ ફન્મુાં છ?ે શેરાના જભાનાભાાં 
લીધલા ફનેરી ષ્ડીએ જીલનબય અભાનીત અન ે ઔરાંઔીત જીલન જીલલુાં 
ડતુાં શતુાં. આજ ેલીધલાલીલાશ થઈ ળઔે છ.ે લીધલા ષ્ડી ણ ુનરાગ્ન ઔયી 
અન્મ ષ્ડીની ભાપઔ તાનુાં જીલન વુકરુ ખાી અને ભાણી ળઔે છ.ે ળુાં 
આ ુલાજન્ભનાાં ઔભોના ઔાયણે ળક્મ ફન્મુાં છ ે ઔે છી વભાજવુધાયાના 
ઔાયણે? 

ભૃત ળયીયને ખૅવચેમ્ફયભાાં નશીં; ણ રાઔડા લડ ે અગ્નીવાંસ્ઔાય 
આલાથી ભક્ષ ભે તેલા આદીભ લીચાય આજ ેલીજ્ઞાન મુખભાાં ણ શમાત 
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છ.ે ભૃત્મુ છી ઔાણ–કયકયાના યીલાજોએ ણ શાનીઔાયઔ સ્લરુ ધાયણ ઔયી 
રીધુાં છ.ે કયકય ઔયલા ભાટ ેઉભટી ડરેા રઔટાાં ળઔાતુય યીલાયની 
‘કફય જ રઈ નાકે’ છ!ે ળઔભગ્ન યીલાયને દીલવ વુધી ળઔભાાં જ ડફેુરા 

યાકલાની જાણે ઝુમ્ફેળ! વોયાષ્ટ રભાાં ત ભાથે પાીમાાં નાાંકી વાચુાં–કટુાં 
યડતાાં–યડતાાં ટેટાાં ળઔાતુય યીલાયના ગયે ઉભટી ડ ે અને દુ:કી 
યીલાયને દીલવભાાં ચાવ લકત વાચુઔરુાં જ યડાલે! ક્માયેઔ ત કયકયે 
જતુાં ટરઔેટય ઔે ટમે્ ઉંધ ડ ેઅન ેકયેકય લી ાાંચ–દવ ફીજા ભયે! 

ભયણત્તય ઔભાઔાાંડભાાં વેંઔડ લોથી રઔનુાં ળણ થઈ યષ્ણુાં છ.ે આ 
સ્થીતી ઔેલ ભાનલવજીાત છ ેઅને એટરી જ અવષ્ણ ણ છ.ે ભૃત્મુ છીની 

ચીન્તા ઔયલા ઔયતાાં; આણે આણા લતાભાનને વુધાયલાની ચીન્તા ઔયીએ ત 
ફધી જ વભસ્માન ઉઔેર શાથલેંતભાાં જ છ.ે વાચી દીળાભાાં થમેરા લીચાય 
અને તેનુાં આચયણ ભાણવને વાચા ાંથે રઈ જઈ ળઔે. જખતભાાં પ્રત્મેઔ 
વુધાયા ાછ ‘લીચાયફીજ’ જ જલાફદાય યષ્ણુાં છ.ે  

ભાત્ર ચકુ્ષશીનતા જ નશીં; લીચાયશીનતા ણ ભાણવના જીલનભાાં 

અન્ધાાનુાં વજ ાન ઔયે છ.ે 

 

 

 

 

 
 

 

પ્રવાદ  

ભાણવે લુાબલનાાં ઔભાનુાં પ નશીં; 
યન્તુ ત ેઔયલાનાાં ઔભો ન ઔમાાનુાં અને 

ન ઔયલાનાાં ઔભો ઔમાાનુાં પ બખલલુાં ડ ેછ.ે 
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