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અનુક્રમણીકા 
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I 

અન્ધશ્રધદ્ધાની આગજની 
અનુક્રમણીકા 

શુાં  બુરત ના શઉં ત અભાયા યૅળનારીસ્ર્ભીત્ર 
ગલીન્દબાઈ ભારુ છલે્લા 10 લોથી ઈન્ર્યનેર્ ય 
‘અબીવ્મક્તી’ નાભન બ્રગ ચરાલે છ.ે લોથી એભણે 
લીશ્વબયના યૅળનારીસ્ર્ ભાર્ ે એક વુાંદય ‚ચીન્તન ચતય‛ 
ફનાવ્મ છ.ે એભના એ ફશુચચીત બ્રગ ય એભણે ભાયા 
ઘણાાં રેખ ભુક્મા છ.ે ભાયે કશેલુાં છ ે કે 125 કયડ 
દેળફન્ધુ થી રબયાતા આ દેળભાાં યર્ી, કડાાં અન ે
ભકાનની જ ે જર્ીર વભસ્મા છ ે તેર્રી જ પ્રખય વભસ્મા 
અન્ધશ્રધદ્ધાની છ.ે શુાં  અને ગલીન્દબાઈ અન્ધશ્રધદ્ધાના વયખા 

લીયધી છીએ, તેથી એભણે ભાયા લીચાયને એભના બ્રગભાાં 
આદયબમુું સ્થાન આ્મુાં છ.ે આજ ેજ્માયે એ  ભાયી ચથી 
ઈ.ફુક પ્રકાળીત કયી યષ્ણા છ ે ત્માયે ગલીન્દબાઈના શાદીક 
આબાય વાથે ભાયે એર્રુાં કશેલુાં છ ે કે શ્રધદ્ધા અને અન્ધશ્રધદ્ધા 

લચે ખુફ ાતી બેદયેખા છ.ે રદાશયણ તયીકે એભ કશી 
ળકામ કે તયસ્મ ભાણવ ગ્રાવ રઈને ઘયના ાણીમાયા ાવ ે
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જામ તે શ્રધદ્ધા કશેલામ; ણ ગ્રાવ રઈને તે ઝાાંજલાના જ 
ાછ દડ ે ત ત ે અન્ધશ્રધદ્ધા કશેલામ. આણા 
ધયભકયભલાા દેળભાાં રકએ અન્ધશ્રધદ્ધાનુાં અભ્માયણ 
સ્થા્મુાં છ.ે અશીં રક ળનીલાયે શજાભત નથી કયાલતા એથી 
ળનીલાયે ઘણા શેયકર્ીંગ વેરુન ફન્ધ યશે છ.ે (અભેયીકાભાાં 
રક એલુાં નથી કયતા તેથી તેભના કમા કાભ અર્કી જામ છ?ે) 
રુારની લ્લીભાાં લેડપાતુાં વેંકડ ર્ન ળુદ્ધ ઘી એકલીવભી 
વદીની જીલતી જાગતી– તાજી અન્ધશ્રધદ્ધા છ.ે ચાની રાયીલા 

ધન્ધાની ળરુઆત કયે ત્માયે ધયતીદેલીને બગ ચઢાલલા 
શેર ક ચા જભીન ય ઢી દે છ.ે  એ અબણ ભાણવન ે
કાંઈકે ભાપ કયી ળકામ; ણ ફીજી તયપ એભ.એવવી. 
ડીસ્ર્ીંક્ળન વાથે ાવ થમેર કાડન લેાયી યજ વલાયે 
તેન ગલ્લ ખરીને તેભાાં ચાય ાાંચ લાય અગયફત્તી પેયલ ેછ.ે 
ડૉક્ર્ય તેભની શૉસ્ીર્રના દયલાજ ે રીમ્પફુ અન ે ભયચુાં 
રર્કાલે છ.ે એલી ળુર્ડે ફુર્ડે– (વ્શાઈર્ કૉરય) અન્ધશ્રધદ્ધાન ે
ળી યીતે ભાપ કયી ળકામ? 

લો શેરાાં ભેં ભાયા ફાફાની ફાફયી નશતી રતયાલી 
તેભાાં ફશુ ભર્ી ફફાર થઈ ગમેરી. આજ ેવાફીતી વાથે કશી 
ળકુાં છુાં કે ફાફયી ન રતયાલલાથી ફાકને કઈ નુકવાન થતુાં 
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નથી. વભાજભાાં આજ ેણ આલી વેંકડ અન્ધશ્રધદ્ધા પ્રલતે છ.ે 
એ ફધી અન્ધશ્રધદ્ધા  એકર દકર વ્મક્તીથી દુય ન થઈ 
ળકે; યન્તુ ાાંચ અન્ધશ્રધદ્ધાુ ના દીરભાાં ણ વભજણન 
દીલ પ્રગર્ ેત રખમુાં રેખે રાગે. જીલનભાાં અનેક કડલા ભીઠા 
અનુબલ છી વભજામુાં છ ે કે લીલેકફુદ્ધીના ફમ્પફા લીના 
અન્ધશ્રધદ્ધાની આગ શરલી ળકાલાની નથી. શુાં  ‘અબીવ્મક્તી’ 
બ્રગના યૅળનરફમ્પફા લડ ેએ આગ ય ાણી છાાંર્લાની નમ્ર 
કળી કયી યષ્ણ છુાં. એભાાં ગલીન્દબાઈ ભારુ વશીત વેંકડ 

ળુબેછકન વશમગ વાાંડી યષ્ણ છ;ે તે વોન શુાં શાદીક 
આબાયી છુાં. 

...દીનેળ ાાંચાર... 
વી-12, ભજુય ભશાજન વવામર્ી, ગણદેલી યડ,  

સ્ર્ : કારીમાલાડી, જભારય. લામા : નલવાયી – 396 445  

વેરપન : 94281 60508 

ઈ.ભેર : dineshpanchal.249@gmail.com 

બ્રગ : dineshpanchalblog.wordpress.com 

17 ડીવેમ્પફય, 2017 

♦●♦●♦ 
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II 

અભાયાાં પ્રકાળન 
અનુક્રમણીકા 

નલી દૃષ્ટી, નલા લીચાય, નલુાં ચીન્તન ભાણલા ઈછતા લાચક ફીયાદય 
ભાર્ ે‘ભણી ભારુ પ્રકાળને’ ઈ.ફુક્વનુાં પ્રકાળન કયલાનુાં કામા રાડી રીધુાં છ.ે અભારુાં  
પ્રત્મેક પ્રકાળન ભાત્ર વદ લીચાયના પ્રવાય ભાર્ ેલાચકને ની:ળુલ્ક ભે છ.ે અભે 01 
એપ્રીર, 2018 વુધીભાાં નીચે ભુજફની 21 ઈ.ફુક્વનુાં પ્રકાળન કમુું છ ે: 

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

2. ‘અબીવ્મક્તી’ બ્રગ ય ભુકામેરા શ્રધી. દીનેળ ાાંચારના 25 રેખની 
‘અબીવ્મક્તી’–ઈ.ફુક – 02   (ાનાાં : 108; ભુલ્મ : ભપત) 

3. ‘અબીવ્મક્તી’ બ્રગ ય ભુકામેરા શ્રધી. ભુયજી ગડાના 25 રેખની 
‘અબીવ્મક્તી’–ઈ.ફુક – 03 (ાનાાં : 127; ભુલ્મ : ભપત) 

4. પ્રા. યભણ ાઠક (લાચસ્તી)ના ચીન્તનાત્ભક 37 રેખની (ઈ.ફુક) – 
‘લીલેક–લલ્લબ’ (ાનાાં : 190; ભુલ્મ : ભપત) 

5. પ્રા. યભણ ાઠક (લાચસ્તી)ના 18 લીમ ય રખેરા ચીન્તનાત્ભક 
રેખભાાંથી 206 યૅળનર ભુદ્દા  તાયલી કાઢીને ‘લીલકેલીજમ’ ગ્રાંથ તૈમાય 
કમો છ.ે આ ગ્રાંથની (ઈ.ફુક) – ‘લીલકેલીજમ’ (ાનાાં : 131; ભુલ્મ : ભપત) 

6. ળીક્ષણલીદ ડૉ. ળળીકાાંત ળાશની ઈ.ફુક ‘આનન્દની ખજ’ (ાનાાં : 53; 
ભુલ્મ : ભપત)  

7. ળીક્ષણલીદ ડૉ. ળળીકાાંત ળાશની ઈ.ફુક ‘ર્ીન–એજ’ભાાં ફમફે્રન્ડથી 
વાલધાન’ (ાનાાં : 51; ભુલ્મ : ભપત) 
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8. ‘અબીવ્મક્તી’ બ્રગ ય ભુકામેરા શ્રધી. યશીત ળાશના 25 રેખની 
ઈ.ફુક ‘અબીવ્મક્તી’–ઈ.ફુક – 04 ‘અ્માત્ભના આર્ાાર્ા’ (ાનાાં: 111; 
ભુલ્મ :  ભપત) 

9. ળીક્ષણલીદ ડૉ. ળળીકાાંત ળાશની ઈ.ફુક ‘આનન્દનુાં આકાળ’ (ાનાાં : 
116; ભુલ્મ : ભપત) 

10. પ્રા. યભણ ાઠક (લાચસ્તી)ની આત્ભકથાની (ઈ.ફુક) – ‘આત્ભઝયભય’ 
(ાનાાં : 257; ભુલ્મ : ભપત) 

11. આમાવભાજી અને રેખક શ્રધી. નાથુબાઈ ડડીમાની ઈ.ફુક ‘દુ:ખ 
નીલાયણના ભ્રાભક રામ’ (ાનાાં : 26; ભુલ્મ : ભપત) 

12. ‘અબીવ્મક્તી’ બ્રગ ય ભુકામેરા શ્રધી. એન. લી. ચાલડાના 14 
રેખની ‘અબીવ્મક્તી’–ઈ.ફુક – 05 ‘ચાલાાક દળાન’ (ાનાાં : 96; 
ભુલ્મ : ભપત) 

13. ‘અબીવ્મક્તી’ બ્રગ ય ભકુામેરા શ્રધી. દીનેળ ાાંચારના 20 
રેખની ઈ.ફુક ‘અબીવ્મક્તી’–ઈ.ફુક – 06 ‘વત્મવન્દુક’ (ાનાાં : 
110) 

14. ળીક્ષણલીદ ડૉ. ળળીકાાંત ળાશની ઈ.ફુક ‘વમ્પફન્ધભીભાાંવા’ (ાનાાં : 
83; ભુલ્મ : ભપત) 

15. ળીક્ષણલીદ ડૉ. ળળીકાાંત ળાશની ઈ.ફુક ‘જીન્દગી કઈ યીત ે
જીલળ?’ (ાનાાં : 75; ભુલ્મ : ભપત) 

16 ‘અબીવ્મક્તી’ બ્રગ ય ભકુામેરા શ્રધી. લલ્લબ ઈર્ારીમાના 10 
રેખની ઈ.ફુક ‘અબીવ્મક્તી’–ઈ.ફુક – 07 ‘લીચાયમાત્રા’ (ાનાાં : 
84; ભુલ્મ : ભપત) 

17 અબીવ્મક્તી’ બ્રગ ય ભુકામેરા શ્રધી. ફી. એભ. દલે (જરે ખાતાના 
નીલૃત્ત પ્રળાવક અને રેખક)ના 08 રેખની ઈ.ફુક ‘ભ્રભ બાાંગ્મા 
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છી...’ (ાનાાં : 90; ભુલ્મ : ભપત) 

18 ‘અબીવ્મક્તી’ બ્રગ ય ભકુામેરા વુશ્રધી. કાભીની વાંઘલીના 11 
રેખની ઈ.ફુક ‘અબીવ્મક્તી’–ઈ.ફુક – 09 ‘કીતની શકીકત, 
કીતના પવાના?’ (ાનાાં : 72; ભુલ્મ : ભપત) 

19 ‘અબીવ્મક્તી’ બ્રગ ય ભુકામેરા શ્રધી. દીનેળ ાાંચારના 12 
રેખની ઈ.ફુક ‘અબીવ્મક્તી’–ઈ.ફુક – 10 ‘યૅળનારીઝભન 

ઘાંર્નાદ’ (ાનાાં : 93; ભુલ્મ : ભપત) 

20 ‘અબીવ્મક્તી’ બ્રગ ય ભુકામેરા શ્રધી. યભેળ વલાણીના 14 
રેખની ઈ.ફુક ‘અબીવ્મક્તી’–ઈ.ફુક – 11 ‘દેતે શૈં બગલાન ક 
ધખા’ (ાનાાં : 136; ભુલ્મ : ભપત) 

21 ‘અબીવ્મક્તી’ બ્રગ ય ભુકામેરા શ્રધી. દીનેળ ાાંચારના 12 
રેખની ઈ.ફુક ‘અબીવ્મક્તી’–ઈ.ફુક – 12 ‘યૅળનારીઝભન 
ઘાંર્નાદ–2’ (ાનાાં : 110; ભુલ્મ : ભપત) 

 

ભણી ભારુ 

●‘ઈ.બુક’ પ્રકાળક● 
405, વયગભ એાર્ાભેન્ર્,  
કૃી મુનીલવીર્ી વાભે, નલવાયી. 

સ્ર્ : એરુ એ. વી. – 396 450  
વેરપન : 9537 88 00 66 

ઈ.ભેઈર : govindmaru@yahoo.co.in 

♦●♦●♦ 
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1 

કભાકાાંડ કયતાાં કમ્પ્મુર્યભાાં  
દેળનુાં લીળે કલ્માણ છુામુાં છ!ે 

અનુક્રમણીકા 

અભાયી ભીત્રભાંડીભાાં ફચુબાઈ અને 
બગલાનદાવકાકા લચ ે વા નીમા જલેા વમ્પફન્ધ 
યષ્ણા છ.ે એક દીલવ ફેર ફીમા ફાથે લગ્મા. ચચાાન 
લીમ શત – ‘દુનીમાને કણ લધુ રમગી – આસ્તીક 

કે નાસ્તીક?’ ફચુબાઈએ બગલાનદાવકાકા તયપ 
તીયછી નજયે જોઈ રેતાાં કષ્ણુાં : ‘બગલાનને તેના બક્ત, 
ખુાંર્ ેફાાંધેરી ગામની જભે બક્તીનુાં નીયણ ીયસ્મા કયે છ.ે 
બગલાન છ ે કે નશીં, તે ક્માાં છ,ે કેલ છ ેતે લીળે તેભને 

કળુાં જ્ઞાન શતુાં નથી.’ 

બગલાનદાવકાકાએ શઠ બીંવી કષ્ણુાં : 
‘દીનેળબાઈ, આ ફચીમાને ુછ કે એ શ્વાવભાાં શલા રે છ ે
એ શલા કણે ફનાલી? ાણી કણે ફનાવ્મુાં? આ ઘયતી, 
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વુયજ, ચન્ર, તાયા, નદી, શાડ, શલા, અગ્ની કણ ે
ભુળાંકયે ફનાવ્માાં? (ભુળાંકય ફચુબાઈના ીતાજીનુાં 
નાભ!) લૃક્ષભાાંથી પ્રાણલામુ ભે અને તે લડ ે આણે 

જીલીએ એ કયાભત કણે કયી? અયે! દુનીમાન લીકાવ 
કયી ળકામ તે ભાર્નેી ફદુ્ધી એને કણે આી? ણ જલા 
દ લાત“ આ રકની તકરીપ એ છ ેકે વાફીતી ના ભે 
ત એ રક વગા ફાને મ ફા ભાનલા તૈમાય થતા 

નથી. બગલાનની કૃાથી જીલત ભાણવ બગલાન નથી 
એલુાં કશે છ ે ત્માયે એલુાં રાગે છ–ે ભાન ભાછરી 
ાણીભાાંથી ડકુાં ઉંચુ કયીને કશેતી શમ– ‘ાણી જલેી કઈ 
લસ્તુ જ નથી !’ 

એભન લીલાદ અત્રે અપ્રસ્તુત છ;ે યન્તુ વત્મ એ 
ફે લચે ક્માાંક ડરેુાં છ.ે એભની તકયાયભાાં ભને એક વત્મ 
વાાંડુ્ાં અને તે એ કે આ દુનીમા આસ્તીકની શ્રધદ્ધાથી 
નથી ચારતી. નાસ્તીકના નીયીશ્વયલાદ લડમે નથી ચારતી. 

ચારે છ ે કાભ કયનાયા કભામગી  લડ.ે યસ્તા લચ ે
થ્થય ડ્ છ ે એલી પયીમાદ કયનાયા  કયતાાં એ 
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થ્થયને ઉંચકીને પેંકી દે એલા ભાણવની આજ ેદુનીમાન ે
લીળે જરુય છ.ે ાણી ય ીએચ.ડી. કયનાયા કયતાાં, 
કુલ ખદીને ાણી કાઢનાય લધુ રમગી નીલડ ે છ.ે 

જીલલા ભાર્ ેખયાક ફશુ જરુયી છ ેએલુાં બાણ કયનાયા 
કયતાાં ખેતી કયીને અનાજ કલનાયા ની ખાવ જરુય 
છ.ે ઍય્રેનભાાં શ્રધીભન્ત ભાર્ ેકથા કયનાયા ભયાયીફાુ 
કયતાાં યડ ય રાયી ચરાલત એક ભજુય દેળના 

લીકાવભાાં લધુ નક્કય મગદાન આે છ.ે કભાકાાંડ કયતાાં 
કમ્પ્મુર્યભાાં આ દેળનુાં લીળે કલ્માણ છુામુાં છ.ે 

ેર્ની આગ ભાણવની પ્રાથભીક વભસ્મા છ;ે યન્તુ 
કુદયતે ભાણવને કેલ બુખ નથી આી. બુખની વાથે 

ધયતી આી, જ આ્મુાં, ફીજ આ્મુાં. એ ફીજભાાંથી 
અનાજ કલલાની વભજણ ણ એણે જ આી. એ ભાર્ ે
આણે કુદયતને થેંક્મ ુકશેલુાં જોઈએ.  

વભજો ત એ ‘થેંક્મુ’થી ચડીમાતી પ્રાથાના ફીજી 

એકે નથી. એ ભાર્ ેભાણવે ભન્દીયભાાં જલાની કે નલ દીલવ 
કાભધન્ધ છડી યાભકથા વાાંબલાની જરુય નથી. કઈ 
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કલીની કલીતા રય આણે ઝુભી રઠીએ ત્માયે ળુાં કયીએ 
છીએ? દીરથી ‘લાશ, લાશ!’ ફરી રઠીએ છીએ. કલી 
વાભે અગયફત્ત્તી કે દીલ વગાલી નાયીમે પડતા 

નથી. કલીની જભે કુદયતનેમ કેલ થેંક્મુ કે લાશ લાશની 
જરુય છ.ે રાાંફારચ કભાકાાંડ કે ર્ીરાાં–ર્કાાંની જરુય 
શતી નથી. ભાણવની બક્તીભાાં કાક્રભે કૃતજ્ઞતાન 
અતીયેક બત ગમ. વાચી જુઠી ભાન્મતા થી બક્તી 

લીકૃત થઈ. ધભાગુરુ એ ધભાના કલ્માણકાયી ભુ 
સ્લરુભાાં ભનસ્લીણે પેયપાય કમાા. ભનપાલતાાં અથાઘર્ન 
કમાું. કાક્રભે ભુ ધભા ફાજુએ યશી ગમ ને ધભાના નાભે 
કભાકાાંડન અતીયેક થલા રાગ્મ. એભ કશ કે ભધના નાભે 

ખાાંડની ચાવણીન લેાય થલા રાગ્મ. 

આ ફધી લયલી ધાભીક પ્રક્રીમા ભાાંથી જનમ્પમ 
એક લણાવાંકય યાક્ષવ“! એ યાક્ષવ તે આજન કશેલાત 
ધભા! વભગ્ર દુનીમાભાાં ભાત્ર ભાનલધભા જ વાચ એભ 

ભાનલાને ફદર,ે આ ભેનભેઈડ ધભે ભાણવને અનેક 
ર્ાાંભાાં લશેંચી નાખમા. જરે્રાાં દેલ એર્રાાં ર્ાાં થમાાં. 
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કના દેલ વાચા અને લધાયે ાલયપુર તે ભુદ્દા ય ક્માયેક 
ર્ાાં લચે જુથઅથડાભણ થામ છ.ે દયેક ભાથુાં તાના 
દેલ ખાતય ખી જલા જ ાંગે ચઢ ેછ.ે જોતજોતાભાાં રશીનાાં 

ખાફચીમાાં છરકાઈ જામ છ.ે ઘણીલાય ધાભીક વયઘવભાાં 
ગુપ્તી, શકી સ્ર્ીક, વડાલર્યની ફાર્રી , ખાંજય કે 
તરલાય ભી આવ્માની ઘર્ના  ણ ફની છ.ે 

ભાણવન આ કશેલાત ધભા, કભાભાાંથી કભી 

થઈ ગમા જલેી દુઘાર્ના છ.ે નશીંતય શ્રધદ્ધા અને 
વડાલર્યની ફાર્રી ન ભે ળી યીતે ખામ? તરલાય 
અને ધભા એક મ્પમાનભાાં ળી યીતે યશી ળકે? ેર્્રના 
ીડાભાાં વગતી ભળાર ખવલા જલેી એ ભુખાતા 

ગણામ! લધાયે આઘાતની ફાફત એ છ ેકે એ ધભાાંડીત 
લીજ્ઞાનન લીયધ કયે છ ે અને ગુ પાડીને બક્તન ે
વભજાલે છ ેકે તભે દીનયાત બગલાનના ચયણભાાં ભાંજીયાાં 
લગાડતાાં યશ! દમાના વાગયને નાભે દેશને કષ્ટ આતાાં 

યશ. વાંવાયની ભશભામા ત્મજો અને ભક્ષપ્રાપ્તી ભાર્ ે
ભાંડ્ા યશ! આત્ભાના કલ્માણ ભાર્ ેતયેશ તયેશના ર્ીરાાં–
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ર્કાાં ને કભાકાાંડ કયતા યશ. વાધુવન્માવી , ગુરુ  ક ે
સ્લાભી ના ચયણભાાં આર્તા યશ અને એલા 
કેળલાનન્દની વેલાભાાં ઘયની ફશેન–દીકયી ને ભકરતા 

યશ. આર્રુાં કય ત તભાયા ભક્ષન લીઝા ાક! તભારુાં  
કલ્માણ નક્કી! ણ આર્રુાં કયલા છતાાં તભારુાં  કલ્માણ ન 
થઈ ળકે ત નક્કી ભાનજો કે તભાયી શ્રધદ્ધા  છી, તભાયી 
બક્તી કાચી ને તભાયી નીષ્ઠા નકાભી! 

આણ ભુ પ્રશ્ન છ ે– ભાણવ ભાર્ ે કઈ ળાન્તી 
લધુ જરુયી – ભનની ળાન્તી કે ેર્ની? આ પ્રશ્ન, ભાણવ 
ભાર્ ેળુાં લધુ જરુયી – ળર્ા કે નેકર્ાઈ જલે ગણામ! રઘાડા 
ળયીયે ગાભાાં ભાત્ર ર્ાઈ શેયી પયનાય ભાણવ બુાંડ 

રાગે છ.ે તેને ાગર કશી ળકામ; ણ એલા ભાણવને ળુાં 
કશીળુાં, જ ે તાનાાં વન્તાનને ુરુાં  ખાલાનુાં આી 
ળકતાાં નથી; છતાાં દય ભશીનાના ગાયભાાંથી રુીમા 
એકાલનન ભની ડાય અભુકતભુક ભન્દીયભાાં ભકરે છ!ે 

ેર્ની આગ ઠાયલા ભાર્ ે ભાણવ ખેતયભાાં જઈ 
અનાજ કલલાને ફદરે ભન્દીયભાાં જઈ ભાંજીયાાં લગાડળ ે
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ત એની બુખ ભર્ળે ખયી? ભાણવની આ્માત્ભીક 
આલશ્મકતા  કયતાાં પ્રાથભીક જરુયીમાત લીળ ે
લીચાયલાની તાતી જરુય છ.ે ગાભડાાં ભાાં રાખ રક 

ાવે જાજરુની વુલીધા શતી નથી; છતાાં એ રકને ૈવા 
બેગા કયી ભન્દીય ફાાંધલાનુાં વુઝે છ;ે ણ જાજરુ ફાાંધલાનુાં 
વુઝતુાં નથી. આજના તણાલમુક્ત લાતાલયણભાાં પ્રબુબજન 
કે દેલદળાનથી ભાણવના ભનને કઈ ભનલૈજ્ઞાનીક યાશત 

ભતી શમ ત બરે ભન્દીય ફાંધાતાાં; ણ તેન ક્રભ 
જાજરુથી અગ્રક્રભે કદી ન શલ જોઈએ. તલાંગય ભાણવ 
તીરુત્તી જઈ બગલાનના ચયણભાાં વનુાં ચઢાલી આલે છ.ે 
એલી રક્ઝુયીમવ અન્ધશ્રધદ્ધા અભીય ઍપડા કયી ળકે છ.ે 

ગયીફ તાની કાી ભજુયીના ૈવા યીલાય ાછ 
ખચાલાને ફદરે બગલાન ાછ ખચે છ,ે તે રાંગર્ી લેચીને 
ાઘડી ખયીદલા જલેી બુર ગણામ. 

આણે ત્માાં આઠભા ઘયણના પ્રલેળલાંચીત 

લીદ્યાથી  ભાર્ ે પ્રતીલા આાંદરન થામ છ.ે એલુાં 
આાંદરન પ્રજાએ ક્માયેમ ‘ભન્દીયને ફદરે ળાા કૉરેજો 



રૅશનાલીઝમનો ઘંટનાદ–2          https://govindmaru.wordpress.com/          18 

   

ફાાંધલી જોઈએ’ એલા ભુદ્દા ય કમુું છ?ે થડાાં લો ય 
અશ્વભેધમજ્ઞભાાં કયડ રુીમાન ધુભાડ કયલાભાાં આવ્મ 
શત. જયા ભનના કેલ્ક્મુરેર્ય ય શીવાફ ભાાંડીને કશ– 

એક અશ્વભેધમજ્ઞ ાછ થતા કયડ રુીમાના 
ધુભાડાભાાંથી કેર્રી ળાા  ફાાંધી ળકાઈ શત? ણ 
જલા દ એ લાત“ અશ્વભેધમજ્ઞ એ આણા અન્ધશ્રધદ્ધાુ 
વભાજનુાં વીનેભાસ્કૉ પ્રતીક છ.ે જ્માાં દળભાાંથી નલ 

ભાણવ એલાાં મજ્ઞની તયપેણ કયતા શમ, ત્માયે તેન ે
અર્કાલલાનુાં કાભ ગાાંડા શાથીના ગભાાં વાાંક ફાાંધલા 
વભુ કરુાં  છ.ે 

તાત્મા એર્રુાં જ, વાચી જરુયીમાત ભનની ળાન્તી 

કયતાાં ેર્ની ળાન્તીની છ.ે બુખમા બીખાયીને ્માન રાગે 
ખરુાં? આ્માત્ભીક ળાન્તી ભે ખયી? ભનની ળાન્તી 
બજન છીના ાનફીડાાં જલેી છ.ે ેર્ બજનથી તૃપ્ત 
થમુાં શમ ત જ ાનની ભઝા આલે. જીલનભાાં બજનનુાં 

ભશત્ત્લ ાનફીડાાં કયતાાં શમ્પભેળાાં લધાયે યષ્ણુાં છ.ે ફીજા 
ળબ્દભાાં કશીએ ત જીલન ભાર્ ેળુાં લધાયે જરુયી ાણી કે 
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ળયફત? જલાફ ાણી જ શમ ળકે ળયફત નશીં! કેલ 
ઈશ્વયનાાં ભાંજીયાાં લગાડ્ા કયલાથી ભાણવનુાં ેર્ બયાઈ 
ળકતુાં નથી અને ઈશ્વયના અસ્તીત્લને વતત ઈન્કાયલાથીમ 

ભાણવન દશાડ લત નથી. 

આસ્તીક–નાસ્તીક ફને્ન ભાર્ ેયકડુાં વત્મ એ જ 
કે ‘ઈશ્વય છ ેકે નશીં’ તેની ચીંતા કમાા લીના કાભે રાગ. 
કાભ એ જ ુજા છ.ે કાભ એ જ રજાા છ.ે ભાનલદેશને 

ર્કાલલા શેરી જરુયીમાત યર્ીની છ.ે શ્રધભ કમાા લીના 
કઈને યર્ી ભતી નથી. જો કે કેલ યર્ીનુાં નશીં– 
ઈજ્જતની યર્ીનુાં ભુલ્મ છ.ે યર્ી ત દારદ ઈબ્રાશીભનેમ 
ભે છ ેઅને સ્લાભી વચીદાનન્દજીનેમ ભે છ.ે ણ એક 

યર્ી, ળફયીના ફય, લીદુયજીની બાજી કે વદુાભાના 
તાાંદુરની જભે દયેક ધભાના યાભ અને કૃષ્ણને લશારી શમ 
છ.ે ભુ લાત એર્રી જ, ફેઈભાનીની ફાવુાંદી કયતા 
ઈજ્જતની બડકી વાયી! 

♦●♦●♦ 
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કેર્રીક અન્ધશ્રધદ્ધાની કૉસ્ર્ ઑપ પ્રડક્ળન 
ફશુ ઉંચી શમ છ!ે 

અનુક્રમણીકા 

ભાણવના દેશભાાં પેપવાાં, ભગજ, હૃદમ લગેયેનુાં 
સ્થાન જાણી ળકામ છ;ે યન્તુ ફુદ્ધી ભગજના ચક્કવ 
કમા બાગભાાં આલેરી છ ેતે જાણી ળકાતુાં નથી. કાક્રભે 
દુન્મલી લીકાવ થતાાં ભાણવની ફુદ્ધીનુાં અનેક લીદ્યા ભાાં 

રુાન્તય થમુાં. એ લીદ્યા એર્રે લીજ્ઞાન! જીલલીજ્ઞાન, 
ખગલીજ્ઞાન, ળયીયલીજ્ઞાન, યવામણલીજ્ઞાન જલેાાં લીલીધ 
નાભથી એ  ખામ છ.ે ભાણવ ધીભે ધીભે અનેક 
લીદ્યા ભાાં ભશાયત શાાંવર કયત ગમ અને એ યીતે એને 

જીલનનુાં લીજ્ઞાન આલડી ગમુાં. ભાણવનુાં વલોત્તભ 
જીલલીજ્ઞાન એર્રે યૅળનારીઝભ!  

વુયતભાાં લો શેરાાં શ્રધી. યાલ નાભના કભીશ્નય દ ે
વુયતને ‘સ્લછનગયી’ન ઍલડા ભળ્ય શત; યન્તુ તે 
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એક અરગ વીદ્ધી શતી. આણી ાય લીનાની 
અન્ધશ્રધદ્ધા , લશેભ, કુયીલાજો, લધુ ડતા કભાકાાંડ જલેી 
ર્નફાંધી લૈચાયીક ગાંદકીન પ્રશ્ન શજી રબ છ.ે ઘયનાાં 

ફાયીફાયણા ચખખાાં યશે એર્રુાં ુયતુાં નથી; એ ફાયણે 
ભયચુાં અને રીંફુ રર્કાલેરુાં શમ ત્માાં વુધી એ સ્લછતા 
અબીમાન અધુરુાં  રેખામ. વાંબલત: લો ુલે વુયતની 
‘વત્મળધક વબા’એ વુયતભાાં અન્ધશ્રધદ્ધાનુાં ડીભરીળન 

આયાંભ્મુાં શતુાં; યન્તુ એ ભનળુદ્ધી અબીમાનને કભીશ્નય 
યાલ જરે્રી વપતા પ્રાપ્ત થઈ ળકી નથી. 

શ્રધી. યાલનુાં રક્ષમાાંક ળશેયને સ્લછ ફનાલલાનુાં શતુાં. 
પ્રભાણભાાં તે વશેરુાં શતુાં. ‘તભાયી ગરી સ્લછ યાખ’ એલુાં 

રકને કશેલાનુાં વશેરુાં છ;ે યન્તુ ‘ગરીગરીભાાં ગણતી 
ના ભાાંડ’ એભ કશેલાનુાં અઘરુાં  છ.ે ગણેળલીવજ ાન કે 
તાજીમાના જુરુવથી કરાક વુધી ભેઈન યડન ર્ા્પીક 
જાભ થઈ જામ છ ે તે આજની દુ:ખદ લાસ્તલીકતા છ.ે 

‘જાશેય ભાગો ય એલા વયઘવ ના કાઢ’ – એલુાં કશી 
ળકે એલ કઈ ‘યાલ’ શજી ાક્મ નથી. રક 
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અન્ધશ્રધદ્ધાને ફાદાદાની ભીરકત વભી ગોયલળાી અન ે
જતનતુલ્મ વભજ ેછ.ે 

ભાણવ યજ વલાયે રમ્પફય ધુએ છ,ે ઠાકયજીની 

ભુતી ધુએ છ,ે ળીલરીંગ ધુએ છ,ે શભાભ વાફુથી કા 
ધુએ છ ેઅને ત્માય ફાદ ખય ખેર ળરુ થામ છ.ે કા 
કાંકુથી ગાંદુાં કયે છ.ે ભુતી જો શનુભાનની શમ ત તેન ે
તેરવીંદુયથી ખયડ ેછ.ે ળાંકયની શમ ત તે ય દુધ, દશીં, 

ભધ લગેયેની યેરભછરે કયે છ.ે આર્રી બક્તી છી ણ 
ભાણવન ‘કર્ન ખેર’ અને ‘ભનન ભેર’ અકફન્ધ યશે 
છ.ે રાખ કયડન રાબ થઈ ળકે એભ શમ ત ભાણવ 
એ ભુતીના તભે કશ તેર્રા ર્કુડા કયી આલા તૈમાય થઈ 

જામ છ.ે નલવાયીભાાં કઈકે શનુભાનજીની આાંખ પડી 
નાખી શતી. શુાં ધન્મલાદ આુાં છુાં નલવાયીની ળાણી પ્રજાન ે
કે એ કાભ ભુસ્રીભનુાં છ ેએભ ભાની કભી યભખાણ ન 
પાર્ી નીકળ્યાાં! 

ભેં ઘણા એલા લડીર જોમા છ ે જ ે વન્તાનન ે
ધાભીક ુસ્તક નીમભીત લાાંચલાની કડકાઈુલાક પયજ 
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ાડ ે છ.ે યન્તુ તેભન વાંસ્કાયભમ રછયે કયલા અાંગ ે
રગીયે ્માન આતા નથી. કઈ દીકય ગીતાના ફ ે
અ્મામ નીમભીત લાાંચત શમ; ણ યજ ગુર્કાની 

એકલીળ ડીકી આયગી જત શમ ત તેના ગીતાાઠથી 
શયખાલા જલેુાં ખરુાં? નાનણથી જ અનેક રુચાઈ થી 
ઘેયામેર કઈ ભાણવ લેાયભાાં ડ ે એર્રે વભજો કે 
‘કડલી તુભડી રીભડ ે ચઢી’! ફચુબાઈન બત્રીજો એ જ 

પ્રકાયન વલાદુગુાણ વમ્પન્ન ભાણવ છ.ે એણે લેાયભાાં 
ઝુકાવ્મુાં ત્માયે ફચુબાઈ એક કશેલત ફરેરા– ‘ભુે 
કલ્લુબાઈ કાા અને લેર ળરુ કમો કરવાન!’ ગલ્લા 
ય ફેવીને ગ્રાશકને ફેપાભ રુાંર્તા કઈ ‘શ્રધદ્ધાુ ળેઠીમા’ 

કયતાાં બગલાનના ભાથા યન વુલણા ભુકુર્ ચયનાય કઈ 
‘ગયીફ ચય’ ભને  છ ગુનેગાય રાગે છ.ે 

એક દુકાનદાયન ભને યીચમ છ.ે એ તાની 
દુકાનભાાં નકય ાવે આખ દીલવ વખત શાથે કાભ 

રીધા છી તેને વાાંજ ે ભજુયીના ૈવા ચુકલલાભાાં 
ઈયાદાુલાકન લીરમ્પફ કયીને તેની ાવે એકાદ કરાક લધ ુ
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કાભ કયાલી રે છ.ે એ લેાયી દય ભશીને વલા એકાલન 
રુીમાન ભની ડાય ગોંડર – બુલનેશ્વયીભાતાને ભકરે 
છ.ે ભાણવે આલા અન્ધશ્રધદ્ધાબમાા દમ્પબથી ફચલાનુાં છ.ે 

તેભાાં શ્રધી. યાલ જલેા કઈ મ્પમુનીવીર કભીશ્નય આણી 
કઈ ભદદ કયી ળકે તેભ નથી. 

દય વભલાયે અને લીળેત: શ્રધાલણ ભાવભાાં 
ગુજયાતબયભાાં ળાંકય બગલાનના ળીલરીંગ ય દુધન 

અબીેક કયલાભાાં આલે છ.ે આ અબીેક એર્રા ભર્ા 
પ્રભાણભાાં થામ છ ેકે એ વઘુાં દુધ બેગુાં કયી ગયીફનાાં 
ફાકને આલાભાાં આલે ત રાખ બુખમાાં ફાકનાાં 
ેર્ન જઠયાગ્ની તૃપ્ત થઈ ળકે અને ળાંકય બગલાનનેમ 

વાચ આનન્દ થામ! યન્તુ એલુાં થતુાં નથી. થળે ણ નશીં. 
ક્માયેક ત ુયા કદની આખી જીન્દગી લીતી જામ છ;ે તમ 
ભાણવને વાલ વીધી લાત નથી વભજાતી કે ‘ળીલ’ને નશીં 
‘જીલ’ને દુધની વાચી જરુય શમ છ.ે 

વભગ્ર દેળભાાં ભન્ત્રતન્ત્રભાાં લયાતા દયા–
ધાગા , ધાભીક કભાકાાંડભાાં લયાતી કાંઠી  કે 
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નાડાછડી , તથા લર્વાલીત્રી જલેા વ્રતભાાં લેડપાતુાં ફધુાં 
વુતય બેગુાં કયલાભાાં આલે ત વેંકડ ગયીફનાાં નગ્ન 
ફાક શેયી ળકે એર્રી ચડ્ડી  ફની ળકે. દય 

ળનીલાયે શનુભાનજીના ભન્દીયે તેર ચઢાલલાભાાં આલે છ ેતે 
વઘુાં તેર એકત્ર કયલાભાાં આલે ત કયડ બુખીડીત 
ગયીફને એક ર્ાઈભ પાપડા ખલડાલી ળકામ! યન્તુ 
આણે અફીર, ગુરાર અને કાંકુભાાંથી ઉંચા નથી આલતા. 

ક્માયેક લીચાય આલે છ ે: આ અફીર, ગુરાર, કાંકુ, વીંદુય 
લગેયેન ધાભીક લીધી  વીલામ અન્મ ળ રમગ થત 
શળે?  સ્ર્્રેીમા, જાાન કે અભેયીકાભાાં કાંકુનાાં કાયખાનાાં 
શળે ખયાાં? ત્માાં ત લૈજ્ઞાનીક ળધમ લધુ લાવી થામ ત 

પગાલી દેલાભાાં આલે છ!ે 

ફચુબાઈ કશે છ ે : ‘ભારુાં  ચારે ત દેળબયભાાં 
ફાયવાખે રર્કતાાં રીંફુ  બેગાાં કયી વીલીર 
શૉસ્ીર્રના ગયીફ દયદી ને રીંફુનુાં વયફત ાઉં! 

ફરકે શુાં ખુદ રીંફુ શઉં ત ભને ફાયવાખે નીયથાક રર્કી 
યશેલા કયતાાં ગયીફની તૃાતૃપ્તી ખાતય નીચલાઈ જલાનુાં 
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જ લધુ ગભે!’ શ્રધી. ગુણલાંત ળાશે વુયતભાાં કષ્ણુાં શતુાં : 
‘ભરાવભાાં કઈ ઠકેાણે ચખાભાાં બેલલાની કાાંકયીનુાં આખુાં 
કાયખાનુાં ચારે છ!ે’ ભને ખાતયી છ ેઆણે ત્માાં ણ ક’ક 

ઠકેાણે ભાાંદીમાાં કે તાલીજ ફનાલલાની ફશુ ભર્ી 
પેક્ર્યી  ચારતી શળે. રફાન ળબ્દ શુાં ભાાંદીમાાં વાથે 
જ વાાંબત આવ્મ છુાં. એની વુગાંધ ભને ગભે છ.ે યન્તુ 
એ જન્તયભન્તય, બગત–બુલા કે ભેરીલીદ્યાની વાધનાભાાં 

જ ખાવ લયામ છ ે એલુાં જાણમુાં ત્માયે અત્તયની ફર્ર 
જાજરુના ર્ફભાાં ઠારલલાભાાં આલતી શમ એલુાં રાગ્મુાં.  

રફાન અને ભાાંદીમાાંનાાં ગત્રન જ એક અન્મ 
દાથા છ ે– ીંછી! ગાભડાાંભાાં આજમે ફાકને કઈ યગ 

થમ શમ ત તેને ફશાયન લગાડ છ ે ભાની ીંછી 
નાંખાલલા બગત ાવે રઈ જલાભાાં આલે છ.ે એ ીંછીભાાં 
ભયનાાં યાંગફેયાંગી ીંછાાંન રમગ કયલાભાાં આલે છ.ે એ 
ીંછી  બગતબુલા  વીલામ અન્મ કઈને કાભ આલતી 

નથી. એક લાય એક ભેાભાાં ીંછી  લેચતા એક 
ભાણવને ુછતા તેણે જલાફ આ્મ શત : ‘શુાં  ચારીવ 
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લોથી ીંછી  લેચલાન ધન્ધ કરુાં  છુાં. ભાયા દીકયા  
ભય ભાયે છ ેઅને તેનાાં ીંછાાં ભાાંથી શુાં  ીંછી  ફનાલી 
લેચુાં છુ ાં!’ કલ્ી ળકામ એલી ફાફત છ.ે આજમાન્ત કેર્રા 

ભય ભમાા શળે ત્માયે એક અન્ધશ્રધદ્ધા જીલીત યશી ળકી 
શળે? જોમુાં? આણા યાષ્ટી્મ ક્ષી ભય કયતાાં આણી 
અન્ધશ્રધદ્ધાની કૉસ્ર્ ઑપ પ્રડક્ળન કેર્રી ઉંચી છ?ે 

♦●♦●♦ 
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3 

ર્ા્ાંવ્ રાન્ ર્ળેન  પ લય મુઝ...! 
(વદ ગુણનુાં પ્રત્ માયણ) 

અનુક્રમણીકા 

જભીન અને શલાભાાં કયડની વાંખ માભાાં તયેશ 
તયેશના જીલજ ાંતુ નુાં અસ્ તીત્ લ યશેરુાં છ.ે વાધાયણ 
ભાણવ તે અાંગે ઉંડી જાણકાયી ધયાલત નથી. લસ્ તુને 
શજાય ગણી ભર્ી દેખાડતા ભેગ્નીપાઈંગ ગ્ રાવ લડ ે જ 

જોઈ ળકામ એલા વુક્ષભ જ ાંતુ  ેદા કયલાનુાં કુદયત ાવ ે
કમુાં કાયણ શળે તે આણે જાણતા નથી; યન્તુ  ર્ીલીની 
‘ડીસ્ કલયી' ચેનર જોતાાં ખ માર આલે છ ે કે કુદયતની 
અદ બુત રીરા  લીળે આણે ફશુાં  છુાં જાણીએ છીએ.  

 વદી  ુલે ભાનલી અવીમાાં, તાંગીમા, જલેાાં 
નાના જીલની રમગીતા લીળે જાણત નશત. શલ ે
ભાણવને એલાાં અનેક જીલની રમગીતા વભજાઈ છ.ે 
જભે કે અવીમાાં જભીનને પરુ ફનાલલાના કાભભાાં 
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આલે છ.ે (કેર્રીક જગ્ માએ ત અવીમાાંની ખેતી 
કયલાભાાં આલે છ.ે) તાંગીમા પુરના પરીકયણ ભાર્ ે
યાગયજ લશન કયલાના કાભભાાં આલે છ.ે ૃથ્ લી ય 

વાના અસ્ તીત્ લનુાં ળુાં પ્રમજન એલ પ્રશ્ન થઈ ળકે; ણ 
વા ખેડતુન ગુયખ ગણામ છ.ે ાકને બમાંકય નુકવાન 
શોંચાડતા રન્દયને ખાઈ જઈ તે ખેડતુને ખેતીભાાં યક્ષણ 
આે છ.ે 

 જીલવૃષ્ ર્ીનાાં આલા વેંકડ યશસ્ મ ભાણવે ળ્ મા 
છ.ે એર્રુાં જ નશીં, તેનુાં યક્ષણ અને વાંલધાન ણ કમુું છ.ે 
ઈન્ વાન અને કુદયતના કરફયેળનથી એલી ઘણી 
વીદ્ધી  પ્રા્ ત થઈ ળકી છ.ે ભાણવના કે ઢયના ભભુત્ર 

જલેી વલાથા ત્ માજ્ મ ચીજોભાાંથી ગફયગૅવ જલેી અતી 
રમગી રજાા ભાણવે ેદા કયી છ.ે વ દઢવ લા ુલ ે
કઈએ કષ્ણુાં શત કે ભભુત્રભાાંથી ગૅવ જલેી કીંભતી રજાા 
ેદા કયી ળકાળે ત ભાની ળકામુાં ના શત.. અને લી આ 

કમ્પ ્ મરુ્ય..? અલ્લારદીનના જાદુઈ ચીયાગ જલેા કમ્પ ્ મુર્યે 
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જ ેશેયતાંગેજ કાયનાભા કમાા છ ેતેની ત લાત જ નીયાી 
છ.ે 

 આ ફધી વીદ્ધી નુાં વયલૈમુાં ભાનલજીલનની 

શ્રધેષ્ ઠતભ વુખાકાયી  લીળે આળાલાદી ફનાલે છ.ે આજ ે
કઈ વભસ્ મા મા કઈ પ્રશ્નન જલાફ લીજ્ઞાન ાવે ના 
શમ ત શાર ુયતુાં તેને લીજ્ઞાનની શોંચ ફશાયની લાત 
ગણાલી ળકામ. ળક્ મ છ ેઆલતી કારે તે ભાણવને પ્રા્ ત 

થઈ ળકે. આજમુંત લીકવતા લીજ્ઞાનના વથલાયે ભાણવે 
પ્રકૃતીના વેંકડ યશસ્ મ શસ્ તગત કમાું છ.ે આજ ેઅવા્ મ 
રાગતા કેર્રાાંક અકફન્ધ યશસ્ મ બલીષ્ મભાાં ભાણવની 
ભુઠીભાાં આલી ળકળે. આજ ે રશી ફનાલી ળકાતુાં નથી. 

કાક્રભે તેમ ળક્ મ ફનળે. કૃત્રીભ પેપવા અને હૃદમ–
(‘ેવભેકય') ફનાલલાભાાં ભાણવને  વમ્પુણા વપતા ભી 
ળકી છ.ે 

 અત્રે એક આગાશી કયીએ, જ ે શાર ત ગ્ ા 

જલેી રાગલા વમ્પબલ છ,ે યન્તુ લૈજ્ઞાનીક ળધખની 
તેજ યપતાય જોતાાં બલીષ્ મભાાં તે અલશ્ મ ળક્ મ ફનળ.ે 
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અપવવ એર્ર જ કે ત્ માયે આ રખનાય અને લાાંચનાય 
ફન્ ને શમાત નશીં શમ! એ વીદ્ધી છ ેર્ા્ાંવ્ રાન્ ર્ળેન  પ 
લય મઝુની! અથાાત્  બલીષ્ મભાાં લીજ્ઞાનની ભદદથી 

ભાણવને વજ્જન ફનાલી ળકાળ.ે પ્રેભ, ભાનલતા, કરુણતા, 
વજ્જનતા જલેાાં તભાભ વદ ગુણ, રશીની જભે ભાનલીના 
ભગજભાાં યી ળકાળે. એ યીતે દુષ્ટ ભાણવને થડ વજ્જન 
ફનાલી ળકાળ.ે એભ કશ કે દારદ ઈબ્રાશીભના દીભાગભાાં 

કઈ વાંતના વદ ગુણ દાખર કયીને તેને વજ્જન ફનાલી 
ળકાળ.ે બ્ રડ ફેંકની જભે બલીષ્ મભાાં વદ ગુણની ફેંક 
અસ્ તીત્ લભાાં આલળ.ે   

 ભૃત ભાનલીન આજ ેઅગ્નીવાંસ્ કાય કયલાભાાં આલ ે

છ.ે કેભકે કુદયતે ભાનલીના હૃદમભાાં ભુકેરી ધફકાયાની 
કયાભત શજી ભાણવને શાથ રાગી નથી. ભાણવને હૃદમની 
ઘડીમા યીેય કયતાાં આલડી જળે ત્ માયે ભાણવનુાં 
ભયણપ્રભાણ ળુન્ મ થઈ જળે. લો ુલે કૃત્રીભ હૃદમથી 

ભાણવને જીલાડલાની લાત ગગા જલેી જણાતી શતી. 
આજ ે લીજ્ઞાને એ કયીશ્ ભ વીદ્ધ કયી ફતાવ્ મ છ.ે 
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બલીષ્ મભાાં લીજ્ઞાન એલુાં વાંળધન કયળે કે શરલાઈ ગમેરી 
વગડી ગૅવનુાં વીરીન્ ડય ફદરલાથી ુન  ચારુ થઈ ળકે 
છ.ે (અથલા ઘડીમાભાાં વેર ફદરલાથી તે પયી એકાદ 

લા વુધી જલાફ આે છ)ે તેભ ભાણવના ફન્ધ ડી 
ગમેરા હૃદમભાાં આમુષ્ મન ગૅવ ુયલાથી તે ફીજા થડાાંક 
લો વુધી પયી જીલી ળકળે. અથાાત્  હૃદમની ફેર્યી 
યીચાજ ા થઈ ળકળે. ળયીય યનુાં લસ્ ત્ર જ ેવશજતાથી તે 

ફદરી ળકામ છ ે તેર્રી વશજતાથી ળયીય આખાની 
ચાભડી ફદરી ળકામ એલુાં ભેડીકર વાંળધન ત શાર થમુાં 
જ છ.ે એ વીલામ ણ ભેડીકર વામન્ વે વેંકડ વાંળધન 
કમાું છ.ે આજ ેકાા, કદરુા ભાણવને ્ રાસ્ ર્ીક વજ ાયી 

લડ ે રુાા ફનાલી ળકામ છ.ે અન્ધજનને દેખતાાં કયી 
ળકામ છ.ે ફશેયાને વાાંબતા કયી ળકામ છ.ે રુરા, રાંગડા 
અાંગને ચારતાાં કયી ળકામ છ.ે સ્ ત્રીની ભદદ લીના 
ફાકને ર્સે્ ર્ર્મુફભાાં લીકવાલી ળકામ છ.ે અયે! સ્ ત્રીન ે

ુરુ અને ુરુને સ્ ત્રી ફનાલલા વુધીની તયક્કી ભેડીકર 
વામન્ વે કયી છ.ે રશીનુાં કને્ વય (લ્ મકુેભીમા) થમુાં શમ 
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એલા દયદીનુાં ફધુાં રશી કાઢી રઈ નલુાં રશી આી તેન 
જીલ ફચાલલાભાાં ણ ભાણવને વપતા ભી છ.ે 

   આ રયાાંત બલીષ્ મભાાં એક ભાણવનુાં ભગજ 

ફીજા ભાણવભાાં ર્ા્ન્ વ્ રાન્ ર્ (પ્રત્ માયીત) કયી ળકાળ.ે 
(બુરત ના શઉં ત હૃદમસ્થ કાાંતી ભડીમાના એક નાર્ક 
‘કઈ બીંતેથી આમના રતાય'ભાાં ભગજના 
ર્ા્ાંવ્ રાન્ ર્ળેનન આલ જ ્ રૉર્ યજુ થમ શત.) 

ફચુબાઈ કશે છ–ે ‘અગય એલુાં ળક્ મ ફનળે ત કોંગ્રેવીનુાં 
ભગજ બાજલાાભાાં નાખલાભાાં આલળે ત લર્રામેર 
બાજીમ અડલાણી ક ે ફાજેમીની અદફ જાલલાન ે
ફદરે છુર્ ેભઢ ેગા બાાંડલા રાગળ!ે') ‘ેવભેકય' દ્વાયા 

ખર્કામેરા હૃદમને કામાયત કયલા વુધી ભાણવ શોંચી 
ળક્ મ છ;ે યન્તુ વમ્પુણા ફન્ધ ડી ગમેરા હૃદમને ુન  
ચારુ કયલાભાાં તેને વપતા ભળે ત લીજ્ઞાનની તે 
અજીફગયીફ વીદ્ધી શળે. આણે બલીષ્ મના ગાાંધી,     

ડૉ. આાંફેડકય, વયદાય ક ેળાસ્ ત્રીજીને ગુભાલલા નશીં ડ.ે 
ભાનલ લવતીભાાં ભૃત્ મુન ભૃત્ મુઘાંર્ લાગી જળે. સ્ ભળાન 
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ખાંડયે ફની જળે. નનાભી  મ્પ મુઝીમભભાાં ભુકાળે. લીજ્ઞાન 
નાભના દેલતાના આળીલાાદથી ભાણવ અભયત્ લ પ્રા્ ત કયી 
રેળે. એક જભાનાભાાં આકાળભાાં રડલાની લાત કે વભુરના 

તીમે શોંચલાની લાત યીકથા જલેી રાગતી શતી. 
આજ ેલીજ્ઞાને તે ળક્ મ ફનાવ્ મુાં છ.ે  

 રમુાક્ ત આગાશી  આજ ેગગા જલેી રાગ ે
છ ે ણ તે વાચી ડળે ત્ માયે ૃથ્ લીરક ય પયી 

દેલમુગની સ્ થાના થળ.ે જભેાાં લીજ્ઞાનની ભદદથી દુજ ાનન ે
વજ્જન ફનાલી ળકાળે. ભયાયીફાુની યાભકથા ભાણવને 
વજ્જન ફનાલલાની કઈ ગેયન્ ર્ી આી ળકતી નથી. યન્તુ 
લીજ્ઞાન ભાણવને વજ્જન ફનાલલાની વ ર્કા ગેયન્ ર્ી 

આળે. શા, એ વીદ્ધીના કેર્રાાંક બમસ્ થાન ણ શળે. જ ે
યીતે અણુફમ્પ ફ ભાનલ કલ્માણને ફદરે ભાનલ લવતીન ે
નષ્ટ કયલા ભાર્ ે ણ લાયી ળકામ છ ે તેભ ભાણવના 
ભગજભાાં વજ્જનને ફદરે દુષ્ટ ભાણવના લામયવ દાખર 

કયલાથી તે યાક્ષવ ફની જામ એલુાં ણ ફનળે! 
(ાકીસ્ તાનલાા એ ળધ લડ ે રાખની વાંખ માભાાં દારદ 



રૅશનાલીઝમનો ઘંટનાદ–2          https://govindmaru.wordpress.com/          35 

   

ઈબ્રાશીભ કે  વાભા–ફીન–રાદેન ેદા કયી બાયતભાાં 
છુા ભાગે ઘુવાડળે. છી કદાચ તેભણે બાયત વાથે મુદ્ધ 
કયલાની જરુય નશીં યશે!)  

♦●♦●♦ 
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4 

દયેક ભાણવ ાવે વદ કભોન               
યેળનકાડા શલ જોઈએ! 

અનુક્રમણીકા 

ગીતાભાાં શ્રધી કૃષ્ ણે કભા અને ધભાન ભભા વભજાલતાાં 
કષ્ણુાં છ–ે ‘જલેા કભા કયળ તેલા પ ાભળ!' એભ કશીને 
તેભણે વુખી જીન્દગી ભાર્ ે વદ કભોની આલશ્ મક્ તા રય 
બાય ભુક્ મ છ.ે કુયાનભાાં ભશમ્પભદ મગમ્પફય વાશેફે  કષ્ણુાં 

છ–ે ‘તભાયા ઘયની ચાયે દીળાભાાં દવ દવ ઘયલાા 
તભાયા ાડળી  છ.ે તે  બુખ મા શળે ને તભે જભળ 
ત તે ા ગણાળે. ફીજા ધભોના અનુમામી  પ્રત્ મે 
વદ વ્ મલશાય યાખલ. અન્ મ ધભો વાથે જફયજસ્ તી ન 

કયલી. (કુયના  વુયે ફકયશ  256) આણા ફશુધા ધભોભાાં 
આલા કીભતી રદેળ યશેરા છ;ે યન્તુ આણે  
અખયર્ની ભીંજ ત્ મજી દઈ તેના પતયા ખાલાની બુર 
કયીએ છીએ. કેલ કભાકાાંડને આણે ધભા વભજી ફેઠા 
છીએ અને ધભાના રમગી ભભાને લીવાયી ફેઠા છીએ.  
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 શભણાાં એક ધાભીક ભાણવની લાત જાણલા ભી. 
એ વ્ મક્ તી લાભાાં વત્ મનાયામણની ચાય કથા કયાલે. લાભાાં 
ફાય વાધુવાંતને જભાડ.ે અને પ્રતીલા ધાભીક પ્રલાવનુાં 

આમજન કયે; ણ એની ઘયડી ભાતાના ચશ્ ભાની તુર્રેી 
ફ્રેભ ફદરાલલાન એની ાવે વભમ નથી. ચશ્ ભા ડી ન 
જામ તે ભાર્ ેભાતા એક શાથે ચશ્ ભા કડી યાખે છ.ે જો શુાં 
બગલાન શોંર ત એલા ભાણવને સ્ લ્ નભાાં આલી કશુાં– 

‘પ્રથભ તભાયા ભાતા ીતાની વેલા કય... છી ભાયી બક્ તી 
કય!' 

 કેર્રાાંક વુખ લૈશ્વીક શમ છ.ે ધનલાન ણ એ 
વુખના એકરા ભારીક ફની ળકતા નથી. વુયજના 

પ્રકાળનુાં ખાનગીકયણ થઈ ળકે ખરુાં? દુનીમાબયના શલા 
ાણીને ભારેતુજાય તાના ગડારનભાાં બયી રઈ ળક ે
ખયાાં? કુદયતી વુખની પ્રકૃતી તાલ જલેી ફાંધીમાય નશીં 
વભુર જલેી લીળા શમ છ.ે વુખ જ ેળયતે આણી લ ચે 

ર્કી ળકતુાં શમ તે ળયતે તેનુાં રારન ારન કયલુાં જોઈએ. 
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એ ભાર્ ેવુખની ફધી ળયતન ફુદ્ધીુલાક અભ્ માવ કયલ 
અનીલામા છ.ે 

 ઠાંડી રાગે ત ભાણવ ધાફ  ઢ ે છ.ે ગયભી 

રાગે ત ાંખ ચરાલે છ.ે ધાફ અને ાંખ એ ભાનલ 
વજીાત વુલીધા  છ.ે ણ તે વાધનને કદી કુદયતની કૃા 
ગણાલી ળકામ નશીં. ભાણવની ફુદ્ધી એ કુદયતની વાચી 
કૃા છ.ે ફુદ્ધીના ળસ્ ત્ર દ્વાયા ભાનલીએ દુનીમાભાાં વુખનુાં 

વામ્રાજ્ મ સ્ થા્ મુાં છ.ે અજીફ ગયીફ લીકાવ વા્ મ છ.ે   

  ભાનલીના દીભાગભાાં ઝશતા ફુદ્ધીના ફલ્ ફ 
ઝાાંખા થળે તે ક્ષણથી એની વુખ ળાાંતી તયપની ગતી ભન્દ 
ડલા રાગળ.ે ભાણવ ફુદ્ધીને ફદરે કશેલાતા ધભાને ળયણે 

ગમ ત્ માયથી તેની દળા થ બુલ્ મા થીક જલેી થઈ ગઈ 
છ.ે કાંઈક એલુાં વભજામ છ ે કે ભાણવે તાની 
ઈશ્વયબક્ તીભાાં થડુાં ભડીપીકેળન રાલલાની જરુય છ.ે 
તાની તભાભ શ્રધદ્ધા, બક્ તી કે ધભાને તેણે ભાનલતા વાથ ે

જોડલા ડળ.ે ઈશ્વયની સ્ થુ બક્ તી કે કભાકાાંડભાાં 
ય મા મા યશેલાને ફદરે વદ કભોને વાચી પ્રબુબક્ તી 
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ગણલી ડળે. થડાાંક કયલા જલેા યીલતાન કાંઈક આલા 
શઈ ળકે. 

 વભાજના દયેક રગ્ન ર્ાણે એક યક્ તદાનન કેમ્પ  

મજાલ જોઈએ. લયકન્ મા વશીત પ્રત્ મેક જાનૈમા એ 
ચક્ષુદાનની પ્રતીજ્ઞા રેલી જોઈએ. ફધી જ્ઞાતીના રકએ 
તાના વભાજના લીકાવ અથે ચીંતનળાાનુાં આમજન 
કયલુાં જોઈએ. જભેાાં નીમભીત લીદ્વાનના પ્રલચન કે ગષ્ ઠી 

થલી જોઈએ. એભ થલાથી રકને લીચાયલાની ર્લે ડી 
ળકે. તે  વભાજની વભસ્ મા અાંગે લીચાયતાાં થામ. તેભન 
ફોદ્ધીક લીકાવ થઈ ળકે. દશેજ, લાાંકડ, શેયાભણી, 
જનઈ, ભવાુાં જલેાાં તભાભ કુયીલાજો ય ખુલ્લા ભને 

ચચાા લીચાયણા થલી જોઈએ. અને ફને ત તેને તીરાાંજરી 
આલી જોઈએ. એક બાગલદ  વ્ તાશભાાં ફેવલા કયતાાં 
‘લાાંકડા લીયધી ભાંચ'ભાાં શાજયી આલી એ વાચી 
ધાભીક્ તા ગણાલી જોઈએ. માદ યશે એક યાભકથા કયતાાં 

એક ચક્ષુદાન કેમ્પ  વભાજને લધુ રમગી છ.ે એથી 
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યાભકથા વાથે ચક્ષુદાન કે યક્ તદાન જલેા ભાનલરમગી 
વદ કભોને  જોડી દેલા જોઈએ.   

 આયતી રતાયલાના કે કથાભાાં ફેવલાના અભુક 

તભુક રુીમા આલાની પ્રથા આણે જોતાાં આવ્ મા છીએ. 
એ કુયીલાજને વદ કભા ફનાલી ળકામ તે ભાર્ ે પ્રત્ મેક 
ધાભીક તશેલાય ર્ાણે એલ નીમભ ફનાલલ યષ્ણ ક ેજ ે 
ગયીફ લીદ્યાથી ના ળીક્ષણ ભાર્ ે શમ્પભેળાાં તાની 

આલકન અભુક શીસ્ વ ખચાળે તેને જ ભન્દીયભાાં પ્રલેળ 
ભળે. અથલા તેને જ આયતી કયલા દેલાભાાં આલળે. (આ 
નીમભથી ફે પામદા થળે. જભેને ઈશ્વય પ્રત્ મે વાચી શ્રધદ્ધા 
શળે તે  ગભે તેલા આકયા નીમભનુાં ારન કયીનેમ 

વદ કભો કયળે. અને જભેની શ્રધદ્ધા  છી શળે તેભની 
ભન્દીયભાાં નીયથાક ગીયદી અર્કળે.) પ્રત્ મકે શ્રધાલણ ભાવભાાં 
ભન્દીયભાાં શ્રધદ્ધાુ ના ભેા યશે છ.ે ફશેન વ્રત, 
રલાવ, બજન– કીતાન, ુજા–ાઠ લગેયેભાાં ગાડફુ યશે 

છ.ે ફશેનએ આ ફધી પ્રલૃત્તી કયતાાં લાાંકડા, દશેજ જલેા 
સ્ ત્રી ળણના અનીષ્ટને નાફુદ કયલા નક્કય પ્રલૃત્તી  
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શાથ ધયલી જોઈએ. ુરુના અત્ માચાય વાભે લૈચાયીક 
ક્રાાંતી દ્વાયા સ્ ત્રી જાગૃતી રાલલા ળીક્ષીત ફશેનએ આગ 
આલલુાં જોઈએ.  

 પ્રત્ મકે ધભા મા કભના ભાણવ વભાજના દુ ખી 
ભાણવને ભદદ કયે  એ તેની વાચી બક્ તી ગણાલી 
જોઈએ. તાની જ્ઞાતીન એક ણ ભાણવ દુ ખી ના શમ 
એ ફાફત જ્ઞાતીની વાચી પ્રતીષ્ ઠા ગણાલી જોઈએ. જ્ઞાતી 

તયપથી ભન્દીય ફાાંધલાને ફદરે ળાા, કૉરેજ, 
અનાથાશ્રધભ, છાત્રારમ, ઘયડાઘય, દલાખાના, શૉસ્ ીર્ર 
લગેયેની બેર્ વભાજને આલી જોઈએ. (ળાા  
ફાાંધલાથી પ્રતીલા રદ બલત પ્રલેળલાંચીત લીદ્યાથી ન 

પ્રશ્ન શર થઈ ળકે.) 

 કાંર્્રના યેળનકાડાની જભે દયેક નાગયીક ાવે 
તાની આસ્ તીક્ તાની વાફીતી ભાર્ ેવદ કભોન યેળનકાડા 
શલ જોઈએ. એ યેળનકાડાભાાં તેના ફધાાં વદ કભો 

નોંધામેરા શલા જોઈએ. એલા યેળનકાડાનુાં ભુલ્ મ યદેળના 
ગ્રીનકાડા કયતાાંમ અધીક શલુાં જોઈએ. આલ યેળનકાડા 
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પ્રા્ ત કયલા ભાર્ ે કેલ પ્રબુબક્ તી નશીં, વાચા અથાભાાં 
નક્કય ભાનલવેલા કયેરી શલી જોઈએ. એ યેળનકાડા 
પ્રા્ તીના નીમભ અતી ચુસ્ ત શલા જોઈએ. એ 

ચકાવણીભાાં ખુદ ભયાયીફાુ મ નાાવ થામ ત તેભને 
કાડા પ્રા્ ત ન થઈ ળકે એલી કડક જોગલાઈ શલી જોઈએ. 
માદ યશે ધભા ક્ માયેમ નાફુદ થઈ ળકલાન નથી. એ 
વાંજોગભાાં રકની ધાભીક બાલનાન ે ભાનલતાના કાભ 

વાથે જોડલાથી વભાજને પામદ થઈ ળકળે. 

 ભાણવની પ્રબુબક્ તીને વદ કભો વાથે જોડલાની 
લાતને આણાાં ભન્દીય ખુફ વાયી યીતે અનાલી ળક ે
એભ છ.ે આલુાં એક ુનીત કામા ફીરીભયા સ્ થીત 

જરાયાભ ભન્દીયે અનાવ્ મુાં છ.ે આ ભન્દીયે ‘જરાયાભ 
ભાનલવેલા ર્સ્્ ર્'ના ફેનય શેઠ જ ેવુાંદય કામો કમાા છ ેત ે
અન્ મ ભન્દીયએ કે ધાભીક ર્સ્્ ર્ ભાર્ ેપ્રેયણાદામી છ.ે એ 
કાભની માદી ય એક નજય નાખીએ : 

 – જરાયાભ ભન્દીય તયપથી ફીરીભયાના યેલ્ લ ે
સ્ ર્ળેનના ્ રેર્પભા ય નીમભીત ઠાંડા ાણીની જરાયાભ 
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જરધાયા ચારે છ.ે જથેી પ્રલાવી ને ઠાંડ ુાણી ભી ળકે 
છ.ે 

 – ગયીફ અન ે ભ્ મભ લગાના દયદી ન ે ભપત 

દલા, રશી, ઈંજકે્ ળન, પ લગેયે આલાભાાં આલ ેછ.ે  

 – એ વીલામ અાંગ નીયાધાય ભાણવને ભપત 
ડૉક્ ર્યી વશામ આલાભાાં આલે છ.ે  

 – ગયીફ અને ભ્ મભ લગાના લીદ્યાથી ને 

સ્ કૉરયળી, ાઠમુસ્ તક લગેયે લીનાભુલ્ મે આલાભાાં 
આલે છ.ે 

 – નીયાધાય અાંગને લીના ભુલ્ મે ર્ા્ઈવીકરની 
લશેંચણી કયલાભાાં આલે છ.ે  

 – અતીલૃષ્ટી, અનાલૃષ્ટી, લાલાઝડુાં, કે બુકમ્પ 
જલેાાં કુદયતી પ્રકભાાં દયેક પ્રકાયની વલેા કયલા ભાર્ ે 
‘જરાયાભ ર્સ્્ ર્' વયકાયી દપતયે નોંધામેરુાં છ.ે ર્સ્્ ર્ 
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તયપથી ભતીમાના ઑયેળનન કેમ્પ  ણ લીના ભુલ્ મે 
યાખલાભાાં આલે છ.ે  

 – ગયીફ રકના ફાકની પી, ાઠમુસ્ તક, 

તેભજ અન્ મ જરુયી વગલડ ભાર્ ેર્સ્્ ર્ લીના ભુલ્ મે તભાભ 
વશકાય વુલીધા આે છ.ે આજમુંત અનેક ભાનલવેલાના 
કામો ભાર્ ે‘જરાયાભ ર્સ્્ ર્'ે ખાસ્ વી એલી ભર્ી યકભ ખચી 
છ.ે    

 નલવાયીનુાં આળાુયી ભન્દીય ણ ગયીફ 
દયદી ને કાડીમગ્રાભ વશીતના અનેક ભેડીકર યીર્ા 
લીના ભુલ્ મે કાઢી આે છ.ે એ વીલામ જરુયતભન્દને ભપત 
દલા, બજન, કડાાં લગયેેની ણ વશામ કયે છ.ે 

 તાત્ મા એર્રુાં જ કે ુજા–ાઠ જલેાાં સ્ થુ 
કભાકાાંડને ભાનલવેલા જોડ ેવાાંકીન ેદેળનાાં દયેક ભન્દીય, 
ભસ્ જીદ કે ગીયજાઘય આ યીતે ભાનલવેલાના ર્સ્્ ર્ ફની 
યશે એલ વભમ ાકી ગમ છ.ે શ્રધદ્ધાુ  આખુાં લા 

ભાા પેયલે છ;ે ણ ભાાભાાં જરે્રાાં ભણકા શમ તેર્રા 
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વદ કભો એક લાભાાં કયલાની ર્કે યાખે ત બગલાનના 
અલતમાા લીનામ આ વૃષ્ ર્ીન રદ્ધાય થઈ ળકે. દેળન 
પ્રત્ મકે નાગયીક એક લાભાાં કેલ એક જ વદ કભા 

કયલાની પ્રતીજ્ઞા રે ત એક લાભાાં ુયા વ કયડ વદ કભો 
થઈ ળકે! ધભાની આનાથી વુાંદય પરશ્રધુતી અન્ મ કઈ શઈ 
ળકે? વયકાય અને ધભાવાંપ્રદામ ણ ના કયી ળકે એલાાં 
વુાંદય કાભ આલા આમજનથી થઈ ળકે. 

♦●♦●♦ 
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5 

અભયનાથન એ નગ્ન ફાલ..! 

અનુક્રમણીકા 

એક ળશેયભાાં લીજ્ઞાન ળીફીય મજાઈ શતી. એભાાં 
એક યૅળનારીસ્ ર્ભીત્ર ચભત્ કાય ળી યીતે ફને છ ેતનેી ર્ી્ક 
ળીખલી યષ્ણા શતા. લીજ્ઞાનની અલનલી તયકીફ ળીખી 

યશેરા ફાકને જોઈને એક લડીર ફલ્ મા : ‘આ ફાક 
રગભણા આકાળના તાયા  છ.ે આલતી કારન વભાજ 
એભનાથી બયેર શળે. એ  ગથુથીભાાંથી જ લૈજ્ઞાનીક 
અબીગભ કેલે તે જરુયી છ.ે જુની ેઢીના રક લાયાંલાય 
ચભત્ કાયથી છતેયાતા આવ્ મા છ.ે બલીષ્ મભાાં આ ફાકને 

ચભત્ કાય દ્વાયા કઈ છતેયી ળકળે નશીં. એ ફાક ગભે 
તેલા છાત ઈરાકાના શળે ત ણ નાયીમેભાાંથી ચુન્દડી 
નીકતી જોઈને અાંજાઈ જળે નશીં. એકભાાંથી ડફર કયી 
આતા ગઠીમા  એભની વાભે પાલી ળકળ ેનશીં. લીના 

અગ્ નીએ આગ ેર્ાલતા ધુતાયા ના ણ આ ફાક 
કાન આભી ળકળે!'  
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 એ ળીફીયભાાં ફીજા ભીત્ર ણ ભી ગમા. તેભણે 
એક અનુબલ વમ્પબાવ્ મ : ‘એકલાય અભે અભયનાથ 
ગમા શતા. ત્ માાં એક ફશુ ઉંડી ગુપાભાાં નગ્ન ફાલા વાથે 

ભુરાકાત થઈ. ફાલાએ થડી ભીનીર્ ભાર્ ેઆાંખ ખરી 
કષ્ણુાં : ‘ફર ફ ચા, ક્ મા ખ લાશીળ શૈ? કુછ ઈ છા શૈ ત 
ફર!' અભે કષ્ણુાં : ‘કઈ ઈ છા નશીં શૈ... શભ ત વીપા 
દેખને આમે શૈં!' 

 ‘દેખને શી આમે શ ત પીય દેખ...' કશી એભણે 
એક વાધનભાાં ાણી બમુું અને તાનુાં રીંગ તેભાાં ફળ મુાં. 
થડી જ લાયભાાં અન્દયનુાં ફધુાં ાણી ળાઈ ગમુાં. એ જોઈ 
આશ્ચમા ત થમુાં; ણ ભન જયા જુદા લીચાયે ચઢી ગમુાં. એ 

ફાલાએ કાંઈક એલી અેક્ષા યાખી શળે કે એ ચભત્ કાયથી 
આશ્ચમા લીબય થઈ શુાં એના ચયણભાાં આર્ી ડીળ; 
ણ તેભ કયલાને ફદરે અભે ફાફાને પ્રશ્ન ુછ્ય : 
‘ફાફા, એક ફાત ફતા ... કુદયતને ાની ીનેકે રીમે 

શભક શેરે વે શી ભુશ દીમા શુઆ શૈ ત ઈવ તયશ 
રીંગવે ાની ીનેવે ક્ મા પામદા?' 



રૅશનાલીઝમનો ઘંટનાદ–2          https://govindmaru.wordpress.com/          48 

   

 ફાલ ગુસ્ વે થઈ ફરી રય : ‘ભુખા...! મે ભેયી 
25 વાર કી વાધના કા પર શૈ ઔય તુમ્પ શે ઈવભેં કઈ 
પામદા નજય નશીં આતા...?' અભે કષ્ણુાં : ‘ફતા  ત 

વશી ક્ મા પામદા શૈ...? ભુાંશવે ાની ીને કી ફજામ આ 
રીંગવે ાની ીતે શૈ... જ્ માદા વે જ્માદા મે આશ્ચમા કી 
ફાત શ વકતી શૈ, રેકીન ઈવવે આખીય પામદા ક્ મા 
શૈ?' અભે થડી લધુ દરીર કયી ત ફાલાન પ્રક લધ ુ

પ્રજ્લરીત થઈ રય. અભાયે ત્ માાંથી બાગી છુર્લુાં ડ્ુાં.  

 એ ભીત્રને સ્ થાને અભે શત ત ફાલાને પ્રશ્ન કમો 
શત : ‘લો વુધી પ્રેકર્ીળ કય ત તભે શાથને ફદરે 
ગથી ખાઈ ળક અથલા નાકથી ાણી ી ળક. 

વયકવના જૉકયની જભે ડર બયીને ાણી ીધા છી ત ે
ફધુાં ાછુાં કાઢી ણ ળક; યન્તુ તેભ થલાથી વયલા ે
ભાણવજાતને પામદ ળ થામ?  

 લીચાય આલે છ ે ભાણવ  ચીવ વાર વુધી 

એકાાંતભાાં વાધના કયે ત કાંઈક એલી વીદ્ધી કેભ ન શાાંવર 
કયે કે તે શલાભાાં ક્ષીની જભે રડી ળકે. કઈને સ્ ળા 
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કયતાાં જ તેન અવા્ મ યગ ભર્ી જામ... અયે! શાથ 
રગાડને થ્ થય વનુ થઈ જામ. એલુાં કાંઈક થામ ત આ 
દેળનુાં દાયીરમ ર્ે. ફાકી આલી અથાશીન રરબ્ ધી  

ભાર્ ે ચીળ ળુાં ાાંચવ લા ગુભાલ તમ ભાણવ જાતન 
કઈ ળુક્કયલાય લત નથી. 

 વો પ્રથભલાય અભે નાયીમેભાાંથી ચુન્દડી, 
પર્ાભાાંથી બસ્ ભ કે શાથભાાંથી કાંકુ કાઢતા રકની લાત 

વાાંબેરી ત્ માયે તે ાછની ર્ી્ક અભે જાણતા નશત; 
ણ શેર પ્રશ્ન એ થમેર : નાયીમેભાાંથી ચુન્દડી 
કાઢલાથી ળ દશાડ લે? કાઢી ળક ત નાયીમેભાાંથી 
ઘઉં, ચખા ને જુલાય કાઢ... ત બુખનુાં દુ ખ દુય થઈ 

ળકે. લીચાય આલે છ ેઅગ્ની લીના આગ ેર્ાલતા રકથી 
પ્રબાલીત થઈ જલાને ફદરે તેભને કઈ એભ કેભ નથી 
ુછતુાં : દસ્ ત, પ્રાચીન મુગભાાં આદી ભાનલ ફે થ્ થય કે 
ફે રાકડા ઘવીને અગ્ની ેર્ાલી ળકતા શતા. શલે આ 

એકલીળભી વદીભાાં કય ત કઈ એલ કયીશ્ ભ કય ક ે
પુાંક ભાય ને ગભે તેર્રી ભર્ી આગની જ્ લાા શરલાઈ 
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ળકે. અથલા ેર્્ર લીના સ્ કુર્ય દડી ળક.ે અયે! ફીજુ ાં 
કાાંઈ નશીં ત અનાજ લીના ેર્ની આગ ઠાયી ળકામ એલી 
કઈ જડીફુર્ી ળધ! એભ થઈ ળકે ત બુખથી ર્લતા 

રાખ રકના આળીલાાદ ભે! ફાકી શાથભાાંથી કાંકુ કે 
પર્ાભાાંથી બસ્ ભ કાઢલાથી ક્ માાં કઈનુાં બરુ થઈ ળક્ મુાં 
છ?ે અભાયા ફચુબાઈ કશે છ ે: ‘એ બસ્ ભ કે કાંકુથી કેન્ વય 
ભર્ી જામ ત વોથી શેર શુાં એ ફાલાને વાષ્ટાાંગ દાંડલત્ 

પ્રણાભ કરુાં ...!'   

 (ફન્ધુ ત્રીુર્ીભાાંના એક જનૈભુનીએ કશેરુાં : 
‘અભાયા ધભાભાાં રક ચાર ચાર ફશુ કયે છ;ે ણ 
ચારલાથી જો ભક્ષ ભત શમ ત આણાાં કયતાાં 

ફદને શેરાાં ભક્ષ ભે!') 

 વભજો ત વાલ વય લાત છ.ે ભાણવ ચભત્ કાયન ે
નભસ્ કાય કયે છ.ે આણને વાચા ચભત્ કાયભાાં ક્ માયેમ 
યવ ડત નથી. એકના ડફર ળુાં શજાય થઈ ળકે છ.ે 

ખેતયના એક ફીજભાાંથી રગતા શજાય દાણાની જ લાત 
નથી, જીલનભાાં વખત ભશેનત કયીને ભાણવ એકભાાંથી 
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રાખ ફનાલી ળકે છ.ે ભશેનત કય ત એલુાં કમુાં ક્ષેત્ર છ ે
જ્ માાં એકના ડફર નથી થઈ ળકતાાં? નાયીમેભાાંથી 
ચુન્દડી ળુાં ચુન્દડી શેયનાયીમ નીકી ળકે છ.ે જાણલુાં છ ે

કેલી યીત?ે અભને ફયાફય માદ છ ેથડા લો ુલ ેર્ીલીના 
કામાક્રભભાાં કણાાર્કના એક મુલાન કરાકાયન ઈન્ ર્યવ્ મુ યજુ 
થમ શત. નાયીમેની કાચરી અને યેવાભાાંથી એ 
બાતબાતના યભકડાાં અને જીલન જરુયીમાતની ચીજ 

લસ્ તુ  ફનાલત શત. એ ભાર્ ે એને દેળ યદેળના 
અવાંખ મ ઍલડા ભળ મા શતા. એ ભાણવ એભાાંથી એર્રુાં 
કભામ કે એણે ઘય જ નશીં ઘયલાીમ લવાલી શતી. 
ફર કાાંઈ કશેલુાં છ.ે..?  

 ચભત્ કાય આજ ેણ થામ છ!ે 

♦●♦●♦ 
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6 

વાચ આસ્ તીક કણ...? 

 અનુક્રમણીકા 

આસ્ તીક નાસ્ તીકની ચચાા નીકે છ ે ત્ માયે એક 
પ્રશ્ન રદ બલે છ–ે આણે કને આસ્ તીક અને કન ે
નાસ્ તીક ગણીએ છીએ? એ ળબ્ દના પ્રચરીત અથા ભુજફ 

આસ્ તીક એર્રે ઈશ્વયભાાં ભાનનાય, અને નાસ્ તીક એર્રે 
ઈશ્વયભાાં ન ભાનનાય; યન્તુ એ ળબ્ દનુાં આર્રુાં વીભીત 
અથાઘર્ન ન શલુાં જોઈએ. ભાયા નમ્ર ભતાનુવાય આસ્ તીક 
તેને કશેલ જોઈએ જ ેઆ્ માત્ ભીક્ તા કયતાાં ભાનલતાભાાં 
લધુ ભાનત શમ. જ ે ભન્દીયના ઈશ્વય કયતાાં વૃષ્ટીભાાં 

વ્ માેર ્શ્વમાભાાં લધુ શ્રધદ્ધા ધયાલત શમ. વભગ્ર વૃષ્ટીના 
કણકણભાાં ્શ્વમા વ્ માેરુાં છ;ે ણ ભાણવની લીચીત્રતા એ 
છ ે કે તે થ્ થયની ભુતી ય પુર ચઢાલે છ ેઅન ેજીલતા 
ભાણવના ભાથા ય થ્ થય અપાે છ.ે ભયાયીફા ુવશીત 

ઘણાાં વાંત સ્ લીકાયે છ–ે ‘જનવેલા એ જ પ્રબુ વેલા!' આ 
દળ અક્ષય, દળ વેરની ફૅર્યી કયતાાં લધુ ળક્ તીળાી છ.ે 
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ભાણવે ધભાના વદી  જુના આદળોનુાં ારન 
કયતાાં યશેલાને ફદરે નલ (યીલાઈઝ) ભાનલ ધભા ઘડી 
કાઢલ જોઈએ. જભેાાં શય શારભાાં ભાણવનુાં બરુાં જ થામ. 

દાખરા તયીકે શીન્ દુ ને બુખ રાગે છ–ે તયવ રાગે છ ે
અને ભુસ્ રીભને ણ બુખ અને તયવ રાગે છ.ે ત 
બુખ માને યર્ી આલી અને તયસ્ માને ાણી ાલુાં એ ધભા 
ફની યશેલ જોઈએ. દયદીન જીલ જલા ફેઠ શમ ત્  માયે 

કઈ ણ ધભા મા કભના ભાણવને એક જ પ્રકાયના દલા 
ઈંજકે્ ળનથી ફચાલી ળકામ છ.ે તભે ક્ માયેમ શીન્ દુ ના 
અરગ ઈંજકે્ ળન અને ભુસ્ રીભના અરગ ઈંજકે્ ળન એલુાં 
જોમુાં છ?ે જીલન ભયણ લ ચે ઝરા ખાતાાં દયદીને વાયલાય 

આતી લેા ડૉક્ ર્ય કદી એ લીચાયત નથી કે દયદી 
શીન્ દુ છ ેકે ભુસ્ રીભ? શીન્ દુને ત્ માાં ભૈમત ર્ાણે જ ેઆઘાત 
રાગે છ ેતેલ જ આઘાત ભુસ્ રીભના ભૈમત ર્ાણે રાગે છ.ે  

 લાયાંલાય એક લાત અનુબલામ છ.ે દયેક ભાણવભાાં 

એક વયખુાં રશી લશે છ.ે દયેક ભાણવની લૃત્તીપ્રકૃતી 
વયખી છ.ે તેની કભજોયી કે સ્ ખરન વયખાાં છ.ે તેની 
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ામાની જરુયીમાત અન ેદુ ખ ણ વયખા છ ેત્ માયે તેન ે
જુદા જુદા ધભાના ત્રાજલે તીને અરગ વ્ મલસ્ થાનુાં 
આમજન કયલાને ફદરે એક વભાન ભાનલધભાન રદમ 

કેભ ન થલ જોઈએ? દુ ખ એક શમ... આઘાત વયખા 
શમ... આાંવુ ભાાં ણ કઈ પયક ના શમ ત ભાણવ 
કેભ જુદાાં શલા જોઈએ? 

 વભાજભાાં ભાનલતાલાદી પ્રલૃત્તી કયનાયને જ વાચ 

આસ્ તીક ગણલાન વભમ ાકી ગમ છ.ે ફાઈફરભાાં એક 
લાત કશેલાભાાં આલી છ.ે ‘તે વ્ મક્ તી યભ વુખી છ ેજનેાભાાં 
વદ ફુદ્ધી અને લીલેક છ!ે' એભ નથી કશેલામુાં કે જનેાભાાં 
ઈશ્વય પ્રત્ મે શ્રધદ્ધા છ.ે ઈશ્વય પ્રત્ મે શ્રધદ્ધા ત ગુાંડા નેમ 

શમ ળકે. ફશાયલર્ીમા  ધાડ ાડલા નીકે તે શેરાાં 
બ્રાષ્ઢણ ાવે બગલાનની ુજા કયાલતાાં એલુાં કક પીલ્ ભભાાં 
જોલાભાાં આવ્ મુાં છ.ે  

  તાત્ મા એર્રુાં જ કે વભગ્ર ભાનલજાતની 

વુખળાાંતી ભાર્ ેજનેે શૈમે શીત લવેરુાં શમ, વાયા નયવાની 
જનેે લીલેકફુદ્ધી શમ અને જ ે ન્ માત–જાત, ઉંચ–નીચ, ક ે
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ભન્દીય–ભસ્ જીદના ઝઘડાથી ય ફની કેલ ભાનલધભાને 
અનુવયત શમ એલાાં ભાણવને વાચ આસ્ તીક ગણી 
ળકામ. એ પ્રકાયના ભાણવથી જ દુનીમાનુાં બરુ થઈ ળકે. 

બરે તે ુજા ાઠ ન કયત  શમ, ભન્દીયભાાં ન જત શમ, 
ધાભીક કભાકાાંડ ભાર્ ે દાન ન આત શમ. દુબાાગ્ મ ે
આણે ત્ માાં એલી વ્ મક્ તીને નાસ્ તીક કશી ધુત્ કાયી 
કાઢલાભાાં આલે છ.ે અન ે ગુાંડા, સ્ ભગ્ રય, ભ્રષ્ ર્ાચાયી  

અગય ર્ીરાાં ર્કાાં કયે કે શજાયનુાં ધાભીક દાન કયે ત 
તેને યભ ધભાાત્ ભા ગણી રેલાભાાં આલે છ.ે ભને સ્ ભયણ છ ે
1994ભાાં અશ્વભેધ મજ્ઞ થલાન શત. તેન પા રેલા ભાયે 
ત્ માાં ફે ફશેન આલી શતી. ભેં તેભને પા આલાને ફદરે 

એ મજ્ઞન નમ્રતાુલાક લીયધ કમો શત. એ ફશેન ભાયા 
ભઢા ય ભને નાસ્ તીક કશીને ચારી ગઈ શતી. કલ્ ના 
કય, શુાં નીલડરે ભ્રષ્ ર્ાચાયી કે સ્ ભગ્ રય શત; ણ ભેં 
અશ્વભેધ મજ્ઞ ભાર્ ે ચાય ાાંચ શજાય રુીમાન પા 

આ્ મ શત ત ેરી ફશેનની નજયભાાં શુાં ફશુ ભર્ 
ધભાાત્ ભા ગણામ શત. 
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 એક અન્ મ ભુદ્દ લીચાયણીમ છ.ે આણે ત્ માાં 
આસ્ તીક નાસ્ તીક ફન્ ને લ ચે તીવ્ર ભતબેદ યશેતા આવ્ મા 
છ.ે આસ્ તીક નાસ્ તીકને ધીક્કાયે છ.ે અને નાસ્ તીક ધભાના 

નાભે ચારતા કભાકાાંડને ઝનુનુલાક લખડી કાઢ ેછ.ે ફન્ ને 
ક્ષે કટ્ટયતાલાદી લરણ જોલા ભે છ.ે એલા અન્તીભલાદ 
કે રગ્રલાદથી કઈને પામદ નથી. આલા લૈચાયીક ઝનુનને 
ફદરે ળાાંતીથી દયેક ે તાની લાતનુાં લાજફીણુાં 

વભજાલલા પ્રમત્ ન કયલ જોઈએ. દેળબયના ફધાાં જ 
ધભોને ફાી નાખ, કાી નાખ એલી લાત કયીને 
આસ્ તીકની રાગણી દુબાલલાને ફદરે નાસ્ તીકએ ધભાભાાં 
ઘુવેરી ાય લીનાની અન્ધશ્રધદ્ધા, લશેભ, દુણ, લીકૃતી , 

આડમ્પફય અને ધભાના વ્ માાયીકયણન જ લીયધ કયલ 
જોઈએ. 

 લાયાંલાય વીદ્ધ થમુાં છ ે કે ધભાને નાભે થતાાં 
કભાકાાંડન કઈ અથા નથી. કયડ રુીમાના ખચે અગાર 

અશ્વભેધ મજ્ઞ કયલાભાાં આવ્ મ શત. દેળના કઈને કઈ 
ખુણે ‘લીશ્વળાાંતી મજ્ઞ' ત શમ્પભેળાાં થતાાં યશે છ.ે એ 
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મજ્ઞથી આ દેળની એકાદ વભ ખાલા જરે્રી વભસ્ મા ણ 
શર થઈ ળકી નથી. થડા વભમ ફાદ પયીથી યાજકર્ભાાં 
એ પ્રકાયના ફીજા મજ્ઞભાાં ૈવા અને ચીજલસ્ તુ ન 

ધુભાડ કયલાનુાં આમજન થમુાં શતુાં. ધભાના નાભે આ ફધુાં 
થતુાં શમ અને મજ્ઞની કશેલાતી શ્રધેમકયતાન 
અન્ધશ્રધદ્ધામુક્ ત પ્રચાય થત શમ ત એ ફધાન લીયધ 
અલશ્ મ થલ જોઈએ; ણ એભાાં રગ્રતા કે ુલાગ્રશમુક્ ત 

ડાંખ ન શલ જોઈએ. લીયધ વ્ મક્ તીરક્ષી નશીં, લસ્ તુરક્ષી 
શલ ઘર્.ે  

♦●♦●♦ 
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7 

ભાણવે આસ્ તીક શલુાં જોઈએ કે નાસ્ તીક? 

 અનુક્રમણીકા 

ઈન્ વાન તયીકે કણ લધુ રત્તભ– આસ્ તીક કે 
નાસ્ તીક? એ ભુદ્દા ય લીદ્વાનભાાં લીલાદ થામ છ ે ત્ માયે 
એક ભશત્ લની લાત લીચાયલાનુ ચુકી જલામ છ ેઅને તે, 

ભાણવની વજ્જન વ્ મક્ તી તયીકેની વાત્ત્ લીક્ તા! ભને કઈનુાં 
મ કેલ આસ્ તીક મા નાસ્ તીક શલુાં માા્ ત જણાતુાં નથી. 
ઈશ્વયભાાં ભાનલુાં ન ભાનલુાં એ ભાણવની અન્તયાંગ 
લૈચાયીક્ તા છ.ે ખરુાં  ભશત્ત્ લ ભાનલતાનુાં છ.ે ભાનલતાભાાં ન 
ભાનત ભાણવ અનેક આત્તી  વજીા ળકે છ.ે 

ભાનલતાના કભન વીલીર કૉડ લીના જગતભાાં વુખળાાંતી 
સ્ થામ એ ળક્ મ નથી. લધુ વાચી લાત એ છ ે કે 
આસ્ તીક્ તા કે નાસ્ તીક્ તા કયતાાં ભાનલતા ભશાન છ.ે 
ુજાાઠ કે દેલદળાન ન કયતા ભાણવને ણ આસ્ તીક 

ગણી ળકામ. અને યાતદીલવ યાભનાભ યર્ત ભાણવ 
ઈશ્વયથી જોજન દુય શમ એભ ફનલા વમ્પબલ છ.ે  
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 શ્રધદ્ધાુ  શમ્પભેળાાં ખયાફ અને નાસ્ તીક વાયા 
એલુાં ણ શતુાં નથી. શ્રધદ્ધાુ  ફુદ્ધી કયતાાં શ્રધદ્ધાથી લધ ુ
લીચાયતા શમ છ.ે એ કાયણે ક્ માયેક તેભની વાચી જુઠી 

ભાન્ મતા અન્ મ ય ઠકી ફેવાડતા જોલા ભે છ.ે શુાં એક 
એલા શ્રધદ્ધાુને  ખુાં છુાં જણેે ભાયી શાજયીભાાં એના 
ન્દય લાના ુત્રને એક તભાચ ઠકી દીધ શત. ગુન 
એર્ર જ કે ળાાભાાંથી આલાભાાં આલેરા લધુ ડતા 

શભલકાને કાયણે એ ફાક ીતાની વુચના ભુજફ યજના 
100 યાભનાભ, ભન્ત્રફુકભાાં રખી ળક્ મ નશત! (અશીં 
કઈ નાસ્ તીક ીતા શત ત તેણે યાભનાભનાાં ભન્ત્ર ફુકભાાં 
રખલાની અનુત્ ાદક પ્રલૃત્તી ુત્ર ય ના ઠકી ફેવાડી 

શત!) 

 એન અથા એલ નથી કે વઘા નાસ્ તીક શમ્પભેળાાં 
અણીળુદ્ધ, ભાનલતાલાદી જીલન જીલે છ!ે તે  લી ફીજી 
કઈ યીતે લાાંધાજનક લતાતા શમ છ.ે લસ્ તુત  આસ્ તીક કે 

નાસ્ તીકન કઈ અરગ વભાજ શત નથી. તે  ફધાાં 
રાખ કયડની વાંખ માભાાં આણી આવાવ જ જીલે છ.ે 
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ભાણવ ભાત્ર વેંકડ કભજોયી થી બયેર છ.ે એથી એભ 
કશેલુાં વત્ મની લધુ નજીકનુાં ગણાળે કે આસ્ તીક અન ે
નાસ્ તીક વાયા કે ખયાફ શતા નથી. ભાણવ વાયા અન ે

ખયાફ શમ છ.ે ક્ માયેક તે  આસ્ તીક શમ છ ેક્ માયેક 
નાસ્ તીક! 

 એક લાત વભજામ છ.ે કઈ ભાણવ આસ્ તીક કે 
નાસ્ તીક શમ તે કયતાાં ભાણવ તયીકે તે કેર્ર વાય ક ે

ખયાફ છ ે તેનુાં ભશત્ લ લીળે છ.ે આણે લાયાંલાય 
અનુબલીએ છીએ કે ભાણવ આસ્ તીક શલા છીમ ગુાંડ 
શમ ળકે છ.ે અને નાસ્ તીક ભાણવ ક્ માયેક એર્ર બર 
શમ છ ેકે એને ‘બગલાનના ભાણવ'નુાં ફીરુદ ભી જામ 

છ.ે ભુ લાત એર્રી જ, આસ્ તીક્ તા કે નાસ્ તીક્ તા 
વ્ મક્ તીની વજ્જનતા કે દુજ ાનતાનુાં વાચુાં ફેયભીર્ય શતુાં 
નથી. એનુ ભા વ્ મક્ તી વ્ મક્ તીએ જુદુાં નીકતુાં શમ છ.ે 

 એક નાસ્ તીક ભુરતાની ગ્રાશકના ગાદરાભાાં વસ્ તા 

બાલન રુ નાખી તેને છતેયી ળકે છ.ે કઈ નાસ્ તીક વની 
ફેઈભાન શમ ળકે છ.ે જરુયી નથી કે બગલાનભાાં ન 
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ભાનત ક્ રાકા રાાંચ રેલાભાાં ણ ન ભાનત શમ! કઈ 
નાસ્ તીક ડૉક્ ર્ય દયદીને ભાથે ફીનજરુયી ર્સે્ ર્ ઠકી 
ફેવાડત શમ એભ ફની ળકે છ.ે ધભાભાાં નશીં લીજ્ઞાનભાાં 

જ શ્રધદ્ધા ધયાલત નાસ્ તીક લેાયી બમાંકય નપાખય કે 
કાાફજાયીમ શમ ળકે છ.ે વેંકડ નાસ્ તીક લકીર 
ફીઝનેવ એથીક્ વને ફશાને તાના ખનુી અવીરને 
ફચાલી રેલા ભાર્ ે વાભેના નીદો ભાણવના ગાભાાં 

પાાંવીન ગાીમ નાખલાની કળી નથી કયતાાં ળુ? એક 
નાસ્ તીક વયકાયી કભાચાયી તાની પ્રાઈલેર્ દુકાન ય 
તાના ગ્રાશકને સ્ ભીત વાથે વુાંદય વેલા આે છ ેતેર્રી 
વાયી વેલા વયકાયી ઑપીવભાાં નથી આત. એક 

નાસ્ તીક ળીક્ષક તાના પ્રાઈલેર્ યુળનભાાં જરે્ર 
યવેલ ાડ ે છ ે તેર્ર સ્ કુરભાાં નથી ાડત. રીવન 
ડ્વે શેમાા છી ભાણવ શ્ તાને જ બગલાન ભાનત શમ 
ત તે બગલાનભાાં ભાને ન ભાને ળ પેય ડ ેછ?ે  

 ભુતીુજા વશીતના કભાકાાંડન કઈ પામદ નથી 
એર્રુાં ફોદ્ધીક યીતે સ્ લીકામાા છી એક ભશત્ત્ લના પ્રશ્ન ય 
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લીચાયલાનુાં ફાકી યશે છ.ે ળુાં દેળની પ્રજા ભુતી ુજલાનુાં 
છડી દેળે તેથી તેભની નફાઈ  યાતયાત દુય થઈ 
જળે? આણી પ્રગતી આડ ે ભુતીુજા જ એકભાત્ર 

અલયધ છ?ે શુાં ત કશીળ, ફુદ્ધી લીશણા ભાણવ ભુતી 
ુજ ેતમ ળુાં અને ન ુજ ેતમ ળુાં? એક લાત વભજી રેલા 
જલેી છ.ે યાતદશાડ ભુતી ુજતા યશ તે છીમ ભાણવનુાં 
કલ્ માણ ત જીલનને લીલેકફુદ્ધીુલાક જીલલાભાાં જ યશેરુાં 

છ.ે જનેાભાાં લીલેકફુદ્ધીન અબાલ શળે એલી વ્ મક્ તી 
ભુતીુજા છડી દેળે તમ તેના જીલનન રત્ કા થઈ ળકળ ે
નશીં. ભનના વન્ત ખાતય તે બરે ભુતી ુજા કયત 
યશેળે; યન્તુ ફુદ્ધીદાયીરમના નુકવાનથી તે ફચી ળકળે 

નશીં. એથી– ‘ભુતીુજા છડી દ... કે ધભાને દપનાલી દ' 
એલ પ્રચાય કયલાને ફદરે લીલેકફુદ્ધીના ભશાત્ મ્પ મન 
પ્રચાય થલ જોઈએ. 

 ભાણવ બગલાનભાાં ન ભાનત શમ અને લાાંકડ 

રેલાભાાં ભાનત શમ..., અથલા વાદાઈથી જ રગ્ન 
કયલાભાાં ભાનત ભાણવ લાાંકડા ભાર્ ે લશુને વગાલી 
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દેલાભાાં ભાનત શમ ત એન વુધાયાલાદ કેલ એક દમ્પબ 
ફની યશે છ.ે બગત–બુલા, ફાધા–આખડી, બુત–પ્રેત કે 
ળુકન–અળુકન જલેા લશેભભાાં ન ભાનત ભાણવ 

ફેઈભાનીની એકે તક ના છડત શમ અને કયચયી, 
નપાખયી, કે ળણખયી જલેાાં ફધાાં જ ભ્રષ્ટાચાય 
આચયત શમ ત તેન નાસ્ તીકલાદ આ જગતને જયીકે 
રમગી ખય? માદ યશે આસ્ તીક્ તા અને નાસ્ તીક્તા 

વ્ મક્ તીની કેલ લૈચાયીક્ તા છ.ે આ દુનીમાને ભાણવના 
લીચાયથી નશીં તેના વાયા આચાયથી પામદ થઈ ળકે છ.ે 

 તાત્ મા એર્રુાં જ, લશેભ–અન્ધશ્રધદ્ધા કે ઈશ્વય જલેી 
ફાફતભાાં ન ભાનલુાં માા્ ત નથી. નાસ્ તીક ભાણવ 

 વાભા–ફીન–રાદેન ન શલ જોઈએ! અને દેલી–
દેલતાભાાં ભાનત ભાણવ દારદ ઈબ્રાશીભ ન શલ જોઈએ. 
ફે લાત લીચાયલા જલેી છ.ે ર્ીરાાં–ર્કાાં, શભ–શલન, 
ુજા–ાઠ, કે દેલદળાન જલેા ફાષ્ણાચાય યથી જ 

વ્ મક્ તીની આસ્ તીક્ તાનુાં ભુલ્ માાંકન ન થલુાં જોઈએ. આસ્ તીક 
નાસ્ તીક ળબ્ દને ઈશ્વયભાાં ભાનલા ન ભાનલા જલેા 
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ભમાાદીત અથાઘર્નભાાંથી ભુક્ ત કયી તેને દષુ્ટતા કે 
ભાનલતાના યીપ્રેક્ષમભાાં ભુરલલા જોઈએ.  

 અભાયા ફચુબાઈ કશે છ–ે ‘જનેી જાભગયી 

ઑરયેડી વગી ચુકી છ ે તેલા ઍર્ભફમ્પ ફ ય ફેઠરેી 
ભાખી જલેી આણા વોની દળા છ.ે ભાણવ બરે ભન્દીયે 
ન જત શમ ણ એ જાભગયી શરલલાની ભાનલતા 
દાખલે તે આસ્ તીક અને એ ય જ ે ેર્્ર છાાંર્લાની 

કળી કયે તે નાસ્ તીક! દુનીમા ફશુ બુાંડી યીતે ફગડી 
ચુકી છ.ે મજ્ઞકાયના દાલાનુવાય વાચે જ તેને મજ્ઞથી 
વુધાયી ળકાતી શમ ત મજ્ઞકાયના ચયણ ધઈ ીલામ 
અભે તૈમાય છીએ...; ણ એલુાં કઈ ળુબ મજ્ઞશ્રધેમ ન 

નીજ ે ત્ માાં વુધી અભને રાધેરા એક વત્ મન પ્રચાય 
કયતાાં યશીળુાં– અને તે એ કે વૃષ્ટીભાાં વલાત્ર વુખળાાંતી 
સ્ થામ તે ભાર્ ે ઈશ્વયના શલા ન શલા કયતાાં ભાણવભાાં 
ભાણવાઈનુાં શલુાં ફશુાં જરુયી છ!ે'  

♦●♦●♦ 
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8 

વમ્પબગથી વભજદાયી તયપ...! 

 અનુક્રમણીકા 

લો ુલે એક ભેગેઝીનભાાં લાતાા લાાંચી શતી. એક 
ગુરુએ કઈ અયીણીત મુલાન ાવે એક લીચીત્ર પ્રતીજ્ઞા 
રેલડાલી. મુલક રગ્ન કયે ત્ માયે તેણે ભશીનાના પ્રથભ 

ખલાડીમાભાાં એર્રે કે વુદભાાં સ્ ત્રીવાંગથી દુય યશેલુાં. ગુરુ 
ભાનતા શતા કે જગત ભીથ્ મા છ ેઅને તેના વલા વુખલૈબલ 
ક છ.ે બ્રષ્ઢ વત્ મ છ ેઅને ભક્ષ ભાણવની ભાંઝીર છ.ે 
બ્રષ્ઢચમાનુાં ારન કયલાથી ભક્ષપ્રા્ તી વય ફને છ.ે એથી 
ભાણવે ચુસ્ તણે બ્રષ્ઢચમા ાલુાં જોઈએ. 

 એ મુલકના રગ્ન થમા. પ્રથભ યાત્રીએ એણે ત્ ની 
વભક્ષ પ્રતીજ્ઞાની લાત કશી. મુલતી અલાક્ થઈ ગઈ. 
મગાનુમગ એ જ ગુરુએ મુલતી ાવે ણ તીવાંગથી દુય 
યશેલાની પ્રતીજ્ઞા રેલડાલી શતી; ણ એ વભમગા લદન 

શત. સ્ થીતી એલી રદ બલી શતી કે ફન્ ને જણે આજીલન 
બ્રષ્ઢચમાનુાં ારન કયલુાં ડ ેએભ શતુાં. યણ મા છતાાં કુાંલાયા 
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જલેી સ્ થીતી રદ બલતા ફન્ ને ભુાંઝાઈ ગમા શતા. અભને 
લાતાાભાાં રદ બલતુાં એ લીચીત્ર ધભાવાંકર્ માદ યશી ગમુાં 
શતુાં. અન્તભાાં ળુાં થમેરુાં તેનુાં સ્ ભયણ નથી; ણ આલી 

જીલનલીયધી તત્ત્ લલાી ઘણી લાતાા  એ ધાભીક 
ભેગેઝીનભાાં પ્રગર્તી. લાતાાન અન્ત માદ નથી; ણ કલ્ ી 
ળકામ કે તી–ત્ નીએ પ્રતીજ્ઞા ભુજફ આજીલન 
બ્રષ્ઢચમાનુાં ારન કયલાનુાં નક્કી કમુું શમ અને ેરા 

ગુરુદેલે યાજી થતાાં કષ્ણુાં શમ : ‘મે ત અનજાનેભેં પ્રબુકી 
ફશત ફડી કૃા શ ગઈ... તુભ ફશત બાગ્ મળારી શ 
ફ ચા... તુભ દન ક અલશ્ મ ભક્ષ ભીરેગા...!'   

 એક લાત વોએ લીચાયલી યશી. ગુરુ કયલાન અથા 

ળુાં એલ થામ કે લીલેકફુદ્ધીને નેલે ભુકી દઈ ગરુુઆજ્ઞાનુાં 
આાંધુ અનુવયણ કયલુાં? આણા ફશુધા ધભાગુરુ એ 
તેભના લૈચાયીક ગફયથી વભાજને ગાંદ ફનાવ્ મ છ.ે 
રકને ઈશરકની પયજો બુરી યરકના કાલ્ નીક વુખ 

ભાર્ ે પ્રબુપ્રા્ તીને યલાડ ે ચઢાવ્ માાં છ.ે આ ભૃત્ મુરકભાાં 
ધભાગુરુ એ એલી અપલા પેરાલી છ ેકે બ્રષ્ઢચમાનુાં ારન 
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કયલાથી કે વાંવાયના વુખ ઠકુયાલલાથી ભક્ષ ભે છ.ે 
ફચુબાઈ કશે છ ે : ‘ભાણવ જીલતા જીલત જીલનના 
વુખલૈબલ ઠકુયાલીને ભમાા છીના કાલ્ નીક ભક્ષન ભશ 

યાખે એ એલી લાત થઈ કશેલામ ભાન ભાયી વાભે ફદાભ 
ીસ્ તાલાી ફાવુાંદીન કર્ય ભુકલાભાાં આવ્ મ શમ અને 
કઈ ધભાગુરુ ભને એભ કશે : ‘આ ફાવુાંદી તાયી છ ેણ તે 
ખાલાને ફદરે તુાં બુખ મ યશીળ ત સ્ લગાભાાં તને આનાથી 

મ લધુ વાયી ફાવુાંદી ભળે!'  

 વાચી લાત એર્રી જ કે ‘બ્રષ્ઢ વત્ મ જગત 
ભીથ્ મા'લાી થીમયી જ ખર્ી છ.ે સ્ લગાની ફાવુાંદી કણે 
ચાખી છ?ે બગલાન કે ભક્ષ લીના આણે ળુાં કાચ ુ

ખાઈએ છીએ? ઈશ્વય લીના આણા કમા કાભ અર્કી 
ડ્ા છ?ે' પીલ્ ભ ‘શીયયાાંઝા'ના એક ગીતભાાં કલીએ 
ફચુબાઈની આ જ લાત વયવ યીતે કશી છ ે:  

‘રનક ખુદા ભીર,ે શૈ ખદુા કી જીન્ શેં તરાળ... 
ભુઝક ત ફવ એક ઝરક ભેયે દીરદાય કી ભીરે...!' 
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 વત્ મ એ છ ેકે બ્રષ્ઢ અને બ્રષ્ઢચમા લીળે ભાનલીના 
ચીત્તભાાં ઘણા ખર્ા ખ માર પ્રલતે છ.ે વો પ્રથભ ત એ 
ભાન્ મતા જ અલૈજ્ઞાનીક છ ેકે બ્રષ્ઢચમા ાલાથી ભાણવની 

ળક્ તી, તેજ લગેયેભાાં લધાય થામ છ.ે વૅક્ વરજીસ્ ર્     
ડૉ. પ્રકાળ કઠાયી કશે છ ે કે, ‘ફાણથી દીક્ષા રઈને 
શીભારમ ય ચાલ્ મા ગમેરા વાધુ  બ્રષ્ઢચમાને કાયણે 
ફવ ત્રણવ લા જીલી ળકતાાં શમ એલુાં ફનતુાં નથી. 

તેભને ણ હૃદમયગ, ડામાફીર્ીળ, પ્રેવય જલેાાં તભાભ 
યગ થામ છ.ે ફરકે જાતીમ લૃત્તીનુાં દભન કયીને તે  
અકુદયતી જીલન જીલતાાં શલાને કાયણે તે  ળાયીયીક 
યીતે વાંવાયી ભાણવ કયતાાં અનેક ગણા દુ ખી શમ છ.ે 

શજી વુધી કઈ વાંસ્ થાએ શીભારમના વાધુ ન વલ ે
કયીને એલુાં તાયણ યજુ કમુું નથી કે બ્રષ્ઢચમાને કાયણે એ 
વાધુ  ળાયીયીક અન ે ભાનવીક યીતે વાંવાયી ભનુષ્ મ 
કયતાાં ઘણા વુખી અને તન્દુયસ્ ત શમ છ!ે'  

સ્ લાભી શ્રધી. વ ચીદાનન્દજીએ તેભના કઈ 
ુસ્ તકભાાં રખ મુાં છ ે : ‘વાધુ વાંન્ માવી  કયતાાં ક્ માયેક 



રૅશનાલીઝમનો ઘંટનાદ–2          https://govindmaru.wordpress.com/          69 

   

વાંવાયી ના ચશેયા ય લધુ તેજ દેખામ છ.ે કેભકે 
વાંવાયી  ઈશરકના વઘા વુખ બગલી તૃ્ ત યશે છ.ે 
વાધુ વન્ માવી ની જભે તેભણે ભનની ઈ છા ને ભાયીન ે

જીલલુાં ડતુાં નથી!' વાચી લાત છ.ે ફજફયીથી બ્રષ્ઢચમા 
ાતા ફાલા  તક ભતાાં વાંવાયી ની ફશેન 
દીકયી ની ઈજ્જત ય શાથ નાખતાાંમ અચકાતા નથી. 
આળાયાભફાુ અને નાયામણવાાંઈનુાં રદાશયણ ભોજુદ છ.ે 

જાતીમતા એ ા નથી કુદયતી પ્રક્રીમા છ.ે ભાણવન ે
ફાણભાાં દુધની જરુય ડ ેછ.ે મુલાનીભાાં પ્રેભની જરુય 
ડ ેછ.ે વેક્ વ ણ તેલી જ એક લમરક્ષી જરુયીમાત છ.ે 
એને ધભાગુરુ એ અલે યસ્ તે પાંર્ાલી ખર્ શાર રબ 

કમો છ.ે શીભારમન ફાલ બ્રષ્ઢચમા ાત શલા છતાાં 
ન્દય ભણ લજનની ગુણ ભાથે ઉંચકી ળકત નથી. 
ચાયવ લા વુધી જીલી ળકત નથી. તે ઝેય ી જામ તમ 
ન ભયે એલુાં ફનતુાં નથી. તેને ણ ઘડણ આલે છ.ે દાાંત 

ડી જામ છ.ે આાંખે ભતીમ આલે છ.ે વાંવાયી  જલેી 
તભાભ લમસ્ ક ફીભાયી ન તેણે ણ વાભન કયલ ડ ે
છ.ે  
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  એકલાય એક જનૈ દમ્પતીને દીક્ષા ગ્રશણ કમાા 
ફાદ વાંવાય વુખની એષ્ ણા જાગતાાં તેભણે ુન  વાંવાય 
પ્રલેળ કમો શત. જનૈ વભાજભાાં એ ઘર્નાથી બાયે 

ખબાર્ ભચી ગમ શત. દમ્પતી ફદનાભ થઈ ગમુાં 
શતુાં. ભનુષ્ મ અલતાય ધાયણ કમાા છી વાંવાય ત્ માગીન ે
જીલન ુરુાં  કયલાની લાત લશેણની લીરુદ્ધ દીળાભાાં તયીન ે
વાભે કાાંઠ ે શોંચલા જલેી જીદ ગણામ. આણા ઘણા 

પ્રાચીન ઋીભુની  યણેરા શતા. ખુદ યાભ અને કૃષ્ ણ 
ણ યીણીત શતા. જયા આગ લીચાયીએ ત પ્રશ્ન થામ 
છ ેએ તે કેલી લીચીત્રતા કે બગલાનને ાભલા નીકેર 
ભાણવ કુદયતે આેરી જાતીમતાને  ખી જ ળકત 

નથી. કઈ સ્ ત્રી ભાતા ફનલા તત્ ય શમ ણ ગબાાળમ 
કઢાલી  નાખલાની બુર કયે ત ભાતા ફની ળકે ખયી?  

 પ્રબુતા ભાણવના રુાંલે રુાંલ ેવ્ માેરી છ.ે ‘વમ્પબગથી 
વભાધી તયપ' નાભના ુસ્ તકભાાં શ્રધી.  ળ યજનીળજીએ 

પ્રબુતાન વુાંદય યીચમ કયાવ્ મ છ.ે સ્ ત્રી ુરુના 
વશઢણના ક્ રાઈભેક્ વનુાં વુખ રાખના ખચે ફનાલેરા 
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મન્ત્રભાનલ– ‘યૉફર્'ને ભી ળકતુાં નથી. ઉંડાણથી 
લીચાય ત સ્ ત્રી ુરુના વશઢણભાાં ુયા કદની પ્રબુતા 
વભામેરી છ.ે વ લાની વડીના દીરભાાં લીવ લાના 

નલજુલાનને જોઈને જ ે સ્ નેશસ્ ન્દનના અલણાનીમ 
શીલ્લ જાગે છ ે તે કુદયતની અરશ્ મ દયભીમાનગીયી 
લીના ળક્ મ ફને ખરુાં? 

 ઈશ્વયે તાના અસ્ તીત્ લની વાફીતી ભાનલીના 

અાંગેઅાંગભાાં આી છ.ે કફીયે અભસ્ થુ નથી કષ્ણુાં : 

‘કસ્ તયુી ભૃગભેં ફવ,ે ભૃગ ઢુાંઢ ેફનભાાંશી... 
લૈવે ઘર્ઘર્ યાભ ફીયાજ,ે દુનીમા દેખ ેનાાંશી!' 

 ભાણવ ઈશ્વય પ્રા્ તીના અવરી ઈરાકા  છડી 
બતી જગ્ માએ બગલાનને પાંપવત યશે છ.ે બગલાન 
ક્ માાં શળે તે આણે નથી જાણતાાં ણ એર્રુાં નક્કી કે 

જાતીમતાન ત્ માગ કયલાથી તે ભી જામ છ ે એ લાત 
ખર્ી.  
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 વુપ્રવીદ્ધ વૅક્ વરજીસ્ ર્ ડૉ. શેલરક એરીવે કષ્ણુાં 
છ ે : ‘રલાવ એ સ્ લમાં્  ઈ છીત સ્ થીતી છ.ે જ્ માયે 
બુખભય એ રાચાયી છ.ે યીણીતનુાં બ્રષ્ઢચમા રલાવ 

વભુ લીત્ર શમ ળકે. લાાંઢાના બ્રષ્ઢચમાને બુખભય કશી 
ળકામ. ફગાવુાં ખાલુાં એ ા નથી. છીંક ખાલી એ ગુન 
નથી. શેડકી આલલી એ કરાંક નથી. તેભ કુદયતે ફક્ષેરી 
જાતીમતાને અનુવયલાભાાં કઈ ા નથી. છતાાં કઈ 

લાજફી કાયણવય તફીફી વરાશ અનુવાય એ લૃત્તી ય 
વાંમભ યાખલા ઈ છ ત તે ખર્ુાં નથી; ણ કાયણ લીના 
જાતીમ આલેગનુાં ફજફયીથી દભન કયલાભાાં આલળે ત 
તે નુકવાનકાયક વીદ્ધ થળે. તભે છીંક યકલાની કળી 

કયી જોજો...!'  

♦●♦●♦ 
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9 

આણા જાશેય ભાગો ય ધભાનુાં આક્રભણ! 

 અનુક્રમણીકા 

એક લૃદ્ધ અભેયીકા ગમા. જતી લખતે અશીંના એક 
ભર્ા દેલભન્દીયન પ્રવાદ વાથે રેતા ગમા. ત્ માાં એભના 
ોત્રની યીક્ષા ચારતી શતી. લૃદ્ધ ેોત્રને એ પ્રવાદ એભ 

કશીને ખલડાવ્ મ– ‘આ પ્રવાદ ખાલાથી તાય પસ્ ર્ા ક્ રાવ 
આલળ!ે' પ્રવાદ ઘણા દીલવન લાવી શત તેથી કે છી 
કઈ અન્ મ કાયણ શળે; ણ યીક્ષાન પ્રાયમ્પબ થમ અન ે
ોત્રના ેર્ભાાં ગયફડ ળરુ થઈ. દવ દવ ભીનીર્ ે લભીર્ 
થલા રાગી. ેય અડધેથી છડી શૉસ્ ીર્રભાાં દાખર થલુાં 

ડમુાં. વોના જીલ ઉંચા થઈ ગમા. દીકયાના યીલાયે જ ે
ભનમાતના બગલલી ડી તેન શીવાફ ના ગણીએ; ણ 
દીકયાની આખા લાની ભશેનત છુર્ી ડી તે ભાર્ ે કણ 
જલાફદાય? ડૉક્ ર્યે પુડ ઈઝનની લાત કયી ત્માયે 

દાદાજી રકી રઠમા. કશે : ‘તભાયી શ્રધદ્ધા  છી એથી 
આલી લાત કય છ, ફાકી બગલાનના નાભે ઝેય ખલાઈ 
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જામ તમ બગલાન ફચાલી રે છ.ે ભીયાફાઈ ઝેયન આખ 
કર્ય નશતા ી ગમા..? લાત વભજો..., પ્રવાદનુાં ત 
ફશાનુ છ.ે.. ફાકી ગમા અઠલાડીમે ભુન્ નાને ળનીની 

વાડાવાતી નતી ફેઠી તેની આ ફધી ભકાણ છ.ે..!' આ 
લૃદ્ધ આણી અન્ધશ્રધદ્ધાનુાં વીનેભાસ્ ક પ્રતીક છ.ે 

દસ્ ત, ફશુ જુની લાત માદ કયાલુાં છુ ાં. લડદયાભાાં 
ભાનલજાતની વુખળાાંતી અથે નલેમ્પ ફય–‘93ભાાં ‘અશ્વભેધ' 

મજ્ઞ થમ શત. યન્તુ તે છી ૃથ્ લીના પ્રદુણભાાં એક 
ભીરીગ્રાભનમ પેય ડ્ નથી. ભાણવની નપયતભાાં 
નલર્ાાંકન ઘર્ાડ થમ નથી. યાજકાયણી ભાાં યામના 
દાણા જરે્રીમ ભાનલતા આલી નથી. ખુન, ફાત્ કાય, 

ચયી, રુાંર્, ધાડ, શીંવા, ફેયજગાયી, બુખભય, ગયીફી 
જલેી વગતી વભસ્ મા ભાાં યતીબાય ઘર્ાડ થમ નથી. 
ફીજા કઈને બરે કઈ પ્રશ્ન ન થામ ણ અશીં 
મજ્ઞકતાા ને ત ખાવ પ્રશ્ન થલ જોઈએ કે– ‘અશ્વભેધ' 

મજ્ઞ કેભ પરૉ ગમ? 
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અન્ધશ્રધદ્ધા અને અફોદ્ધીક્ તા એ પ્રજાની ફે ભુખ મ 
નફાઈ  છ.ે કણાાર્કભાાં એક સ્ ત્રીને ફાક ન થતાાં 
શલાથી એક તાાંત્રીકના ભાગાદળાન શેઠ દેલીભાન ે

ાડળીના જીલતા ફાકનુાં ભસ્ તક અાણ કયલાની ઘર્ના 
ફનેરી. આણા ભશાન બાયતભાાં સ્ ત્રીને ડાકણ વભજી 
ભાયી નાખલાના ફનાલની શલે કઈ નલાઈ યશી નથી. 
ફીશાયના કઈ ગાભભાાં એક લીધલાને ગાભરકએ ડાકણ 

ભાની જીલતી વગાલી દીધી શતી. એ અાંગનેા ર્ીલી 
કામાક્રભભાાં ખુદ ભયનાય સ્ ત્રીના બાઈને એભ કશેત 
ફતાલલાભાાં આવ્ મ શત– ‘શા, એ  યત ડાકણ શતી... 
અને તેને ભાયી નાખલાભાાં ન આલી શત ત ગાભના ઘણા 

ભાણવને તે બયખી ગઈ શત...!' એક ણ ભાણવ એલુાં 
લીચાયલા ના યકામ કે જ ેફીજાને બયખી જલાની ળક્ તી 
ધયાલતી શમ તેને વશેરામથી ભાયી ળકામ ખયી?  

 અન્ધશ્રધદ્ધાભાાં ફુદ્ધીની વાથવાથ દમાની ણ 

ગેયશાજયી શમ છ.ે તે ભાણવના ગભે તેર્રા ભર્ા 
નુકવાનન લીચાય કયતી નથી. અફોદ્ધીક્ તા એલી અધભ 
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શમ છ ેકે બય વબાભાાં ભાાંકડની જભે ભાણવની ઈજ્જતનુાં 
અફર્ીમુાં રતાયી દે છ.ે ળાયજા ક લખતે એક 
જુલાનીમાએ એલી ળયત રગાલી કે જો બાયત જીતી જામ 

ત તે જાશેય ભાગા ય નગ્ન થઈને ાાંચ ભીનીર્ રબ 
યશેળે. (બાયતીમ ખેરાડી ની નફાઈભાાં અતુર્ શ્રધદ્ધા 
શમ ત જ આલી ળયત રગાલી ળકામ!) ધન્ મ છ ેઆણી 
શીન્ દુસ્ તાની ક્રીકેર્ ર્ીભને જભેણે આ મુલાનની ઈજ્જતનુાં 

જાશેયભાાં રીરાભ થતુાં અર્કાવ્ મુાં. એ મુલાન ફી. કભ. પસ્ ર્ા 
ક્ રાવ છ.ે એ જાણ મા છી અભાયા ફચુબાઈ ફલ્ મા– 
‘ભાનલ અલતાયના રજા અફર્ીમા ય અફોદ્ધીક્ તાન 
એલ ગેયેન્ ર્ડે ડાઘ શમ છ ે કે એને ળીક્ષણ નાભની 

‘એયીમર'ની ગર્ી દુય કયી ળકતી નથી!' 

 પ્રજાના થડા અન્ મ શઠીરા ડાઘની લાત કયીએ. 
નલવાયીભાાં દય ળીતા વાતભના દીને દુધીમા તાલના 
ેર્્ર મ્પ ાવે જાશેય યડ ય ળીતા ભાતાની સ્ થાના 

કયલાભાાં આલે છ.ે એભ થલાથી ફે યીતે ભુશ્ કેરી રબી થામ 
છ.ે એક ત એભાાં ફશુ ભર્ુાં સ્ ત્રીલૃન્દ જાશેય ભાગા ય ુજા 
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ભાર્ ે ર્ે લે છ.ે એથી ર્ા્પીક ભાર્ ે ખાસ્ વ અલયધ 
રબ થામ છ.ે અને ફીજુ ાં એભાાં દયેક સ્ ત્રી દુધન 
અબીેક કયતી શઈ જાશેય ભાગા ય દુધના યેરાથી 

ગન્દકી થામ છ.ે એકલાય ળીતા વાતભને દીલવે એક 
યીક્ષાચારકે એક લીદ્યાથીને અડપેર્ભાાં રેતા તેનુાં ભૃત્ મુ થમુ 
શતુાં. ત્ માાં ભર્ુાં ર્ુાં જભા થઈ ગમુાં શતુાં. રકએ 
યીક્ષાચારકને ભામો ણ એ ર્ાભાાંથી એકાદ વ્ મક્ તીને 

ણ એલ પ્રશ્ન થમ નશત કે જાશેય ભાગો ય થતી 
આલી ુજાલીધીને કાયણે ર્ા્પીક અલયધામ છ ેઅને એને 
કાયણે આલા અકસ્ ભાત થામ છ.ે ધાભીકને ુછલાનુાં ભન 
થામ છ–ે પ્રત્ મેક ગણેળત્ વલ મા નલયાત્રી લેા જાશેય 

ભાગો ય જ કેભ ભુતીની સ્ થાના કયલાભાાં આલે છ?ે 
કકના  ર્રા ય કે ખુલ્લા ભેદાનભાાં એ ન ગઠલી 
ળકામ? એ નીભીત્તે કયલાભાાં આલતી બવ્ મ 
લીદ્યુતયળનીના દુ ખ ત કની આગ જઈને યડીએ? 

ગણેળત્ વલ કે નલયાત્રી છી દેલના ચડ ે ભાણવના 
ખાતે એક ાઈનુાંમ ુણ મ જભા થતુાં શળે કે નશીં તે દેલ 
જાણે ણ એકરા ગુજયાતભાાં જ એ રત્ વલ નીભીત્તે વાડા 
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વત્તય કયડની લીજી પુાંકી ભાયલાભાાં આલે છ.ે 
(ભાણવની અફોદ્ધીક્ તાના લલ્ ર્જે એર્રા ાલયપુર શમ 
છ ેકે એભાાં ખુદ લીજી ફીને ખાક થઈ જામ છ)ે  

  કઈને કળી ચીંતા નથી. ધભાના નાભે ફધુાં 
ફેયકર્ક થતુાં યશે છ.ે પ્રથભથી જ ર્ા્પીકન  લયરડ 
ધયાલતા આણાાં વાાંકડા જાશેય ભાગો ય લખતલખત 
યથમાત્રા, થીમાત્રા, ળબામાત્રા, ભુતીની પ્રાણપ્રતીષ્ ઠા, 

રગ્નના લયઘડા, તાજીમા, ગણેળ લીવજ ાનમાત્રા જલેા 
અનેક ધાભીક જુરુવનુાં આક્રભણ થતુાં યશે છ.ે આ વીલામ 
યાજકીમ યેરી , વબા વયઘવ, ધયણા  કે આાંદરન 
ત જુદાાં! લયકન્ માનુાં ભામરુ કે રગ્નની ગ્રશળાાંતેક ક્ માાં 

કયલી? ત કશે યડ ય.... શી વગાલલાનુાં વલોત્તભ 
સ્ થ કમુાં? ત કશે જાશેય ચયાશ! યડ ય આલેરા કઈ 
ભન્દીયભાાં વત્ મનાયામણની કથા કયલી છ?ે પીકય નશીં... 
ફાાંધ લાાંવડા આડા ને રબ કય ભાંડ યસ્ તા લ ચે... 

ધયભનુાં કાભ છ.ે રીવ ળુાં રીવન ફાેમ ના અર્કાલે! 
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અભેયીકાભાાં આ યીતે જાશેય ભાગો ય વત્ મનાયામણની 
કથા થતી શમ એલા રશ્ મની કલ્નામ થઈ ળકે ખયી?  

 થડા લો ય અભદાલાદભાાં નીકેરી યથમાત્રાભાાં 

બીંવાઈને થડા ભાણવ ભૃત્ મુ ામ્પ મા એ વભાચાય ર્ીલી 
ય વાાંબળ મા ત્ માયે અભાયા બગલાનદાવકાકા ફલ્ મા– 
‘યથમાત્રાભાાં ભયનાયનુાં ભત લીત્ર કશેલામ. એ 
બાગ્ મળાીને  સ્ લગાભાાં સ્ થાન ભળે!' ફચુબાઈએ 

જલાફ આ્ મ– ‘તભે એના ભતને લીત્ર રેખ છ, ભને 
ત એલી કઈ ણ ધાભીક એક્ ર્ીલીર્ી અલીત્ર રાગે છ ે
જભેાાં કાંર્્ર ન કયી ળકામ એર્રી ભર્ી વાંખ માભાાં 
ભાણવને જાશેય ભાગો ય બેગા કયલાભાાં આલે છ.ે યશી 

સ્ લગા ભલાની લાત ત ભાયે કશેલુાં જોઈએ કે ધાભીક 
જુરુવભાાં કચડાઈ ભયલાથી જ સ્ લગા ભી ળકતુાં શમ ત 
દય લે વભુશ રગ્નની જભે આલા અનેક ધાભીક 
જુરુવનુાં આમજન કયલુાં જોઈએ. એર્રુાં જ નશીં, એને 

‘વાભુશીક ભક્ષપ્રા્ તી મજ્ઞ' એલુાં નાભ આી એલુાં 
વ્ મલસ્ થીત આમજન કયલુાં જોઈએ કે ભર્ી વાંખ માભાાં 
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ભક્ષલાાં છુ ની ઈ છા યીુણા થામ. એ યીતે લસ્ તી 
લીસ્ પર્ન પ્રશ્નમ થડ શર થઈ ળકે!' 

 આણે ત્ માાં તભાભ આ્ માત્ ભીક પ્રવાંગનુાં આક્રભણ 

જાશેય યડ ય થામ છ ે એ જોઈ એલુાં રાગે છ ે ભાન 
ભાણવ બગલાનને ભન્દીયભાાંથી યડ ય ખેંચી રાલી 
જાશેયભાાં ભાયત ના શમ? ખેય, બગલાનને ભાય ડ ે ન 
ડ,ે ભાણવને અચુક ભાય ડ ે છ.ે એકલાય યડ ય 

વત્ મનાયામણની કથાને કાયણે અભાયા એક ભીત્ર ખાસ્ વી 
ભુશ્ કેરીભાાં ભુકાઈ ગમેરા. થમેરુાં એલુાં કે એભની નાની ફેફી 
આઠ આની ગી ગઈ. ગી ના ગઈ, આઠ આની 
અન્ નનીભાાં આડી થઈને અધલ ચે અર્કી ગઈ. ભીત્ર 

ભાયતે સ્ કુર્યે ડૉક્ ર્યને ત્ માાં જલા નીકળ મા. ણ ભાગાભાાં 
એક ભન્દીય આગ વત્ મનાયામણની કથા ચારતી 
શલાથી ફાાંકડા લગયેે આડા ભુકી યસ્ ત ફન્ધ કયી દેલામ 
શત. ભીત્ર ફીજી તયપથી નીકલા ગમા ત્ માાં વાભેથી 

લયઘડ આલ.ે સ્ ત્રીુરુનુાં એક ફશુાં ભર્ુાં ર્ુાં ભાગાભાાં 
યવેલે યેફઝેફ થતુાં ડીસ્ ક દાાંડીમા ની યભઝર્ભાાં ભચી 
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ડ્ુાં શતુાં. ર્ા્પીક જાભ થઈ ગમ શત. ભીત્ર એક દુકાને 
સ્ કુર્ય ાકા કયી, દીકયીન ેકેડ ેરઈ ભાગાભાાંથી વાય થલા 
ગમા ણ યસ્ ત એલ બ્ રક થઈ ગમ શત કે (ેરી આઠ 

આનીની જભે) અધલ ચે પવાઈ ગમા. જભે તેભ ભાગા કાઢી 
એ ડૉક્ ર્યને ત્ માાં શોં મા ત્ માયે ાડળભાાંથી જલાફ 
ભળ મ– ‘ડૉક્ ર્ય શભણાાં જ નીકી ગમા. તભે ાાંચેક 
ભીનીર્ ભડા ડ્ા!' ભીત્રની ભનસ્ થીતી કેલી થઈ શળે તે 

લાચકની કલ્ ના ય છડુાં છુ ાં. 

  તાત્ મા એર્રુાં જ, કશેલાતા ધભાએ ભાણવ ય જ 
નશીં, યસ્ તા  ય ણ ફુયી યીતે આક્રભણ કમુું છ .ે 
આણે વોએ લીચાયલાનુાં છ–ે જીન્દગીના શાઈલે ય 

અફોદ્ધીક્ તાન આલ ર્ા્પીક જાભ વજાામ ત ભાણવ 
જીલનભાાં ઈંચ જરે્રમ આગ લધી ળકે ખય? 

♦●♦●♦ 
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10 

બગલાન ભન્દીયભાાં નશીં;                          
ભાણવભાાં લવલાનુાં વન્દ કયે છ!ે 

અનુક્રમણીકા 

ધાભીક ભાણવ યાભકથાભાાં ફેવીને ુણ મ કભામાન 
વન્ત ભાને છ.ે કેર્રાાંક અડવઠ તીથાની જાત્રા કયીન ે
ભક્ષનુાં ફુકીંગ કયાવ્ માન વન્ત ભાને છ;ે ણ ભાણવની 
ભનબુભીભાાં ભાનલતાના વાંસ્ કાય વીંચામા શમ તેલી 

વ્ મક્ તીએ ુણ મ કભાલા ભાર્ ેકાળી–ભથુયા વુધી જલુાં ડતુાં 
નથી. ક્ માયેક ઈશ્વય ભન્દીયને ફદરે ભાણવભાાં લવલાનુાં 
વન્દ કયે છ.ે એ આનન્દદામક વુલીધા છ.ે ભાણવના 
અન્તયભાાં ભાનલતા ભશેંકી રઠ ે છ,ે ત્ માયે  તેના હૃદમભાાં 

ઈશ્વય યકામા પ્રલેળ કયી કકની જીલનનોકાન ે ડફુતી 
ફચાલે છ.ે  

 એક યાજાનુાં દૃષ્ટાાંત માદ આલે છ.ે યજ એ પાર્રે 
કર્ શેયી ખુદાની ફન્દગી કયત શત. એક દીલવ એના 
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ભીત્રે તેભ કયલાનુાં કાયણ ુછુ્યાં. જલાફભાાં યાજાએ કષ્ણુાં, 
‘યાજા ત શુાં શભણાાં ફન્ મ. તે શેરાાં વાધાયણ ગયીફ 
ઈન્ વાન શત. આજની આ અભીયીભાાં શુાં ભાયી ગઈકારની 

ગયીફીને બુરી ઘભાંડી ન ફની જાઉં તે ભાર્ ે આ કર્ 
ફન્દગી લખતે શેરુાં  છુાં. અને ખુદાને પ્રાથાના કરુાં  છુાં ભને તેં 
અભીયી ફક્ષી છ;ે ણ ક્ માયેમ એલી કુફુદ્ધી ન આીળ ક ે
શુાં ભાયી બુતકાની ગયીફી બુરી જઈને પ્રજાને યાંજાડલા 

ભાાંડ!ુ' 

 એ યાજાની જભે ભાણવે ભૃત્ મુને નજય વભક્ષ યાખી 
એક વ ચાઈ માદ યાખલાની છ.ે જીલન ચાય દીલવની 
ચાાંદની જલેુાં છ.ે એભાાંથી ફે ગમા અને ફે યષ્ણા. એ ફે 

દીલવભાાં થઈ ળકે એર્રા ભાનલતાના કાભ કયી રઈએ. 
કક દુ ખીને ભદદરુ થઈએ, કક ડતાન શાથ ઝારીએ, 
કકના ડફુતા લશાણ તાયીએ, કકના આાંવુ રુછીએ ત 
જીવ્ મુાં વાથાક રેખામ! ભાણવ અભય ફનત નથી, તેના 

વદ કભો તેને અભય ફનાલે છ.ે કક આણને રમગી 
નીલડ્ુાં શમ ત આણે ણ લતા ફે વાયા કાભ કયી 
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વદ બાલનુાં વાર્ુાં લાી દેલુાં જોઈએ. દુનીમાભાાં એ યીતે 
વજ્જનતાનુાં વયક્ મુરેળન ચારુ યશેળે ત દારદ 
ઈબ્રાશીભન ફશુાં ગજ નશીં લાગે!  

 ભને એકલાય શાઈલે ય સ્ કુર્ય અકસ્ ભાત થમ 
શત. શુાં  યડ ય ફેબાન થઈને ડ્ શત. થમેરુાં એલુાં કે 
એકલાય અભે સ્કુર્ય ય નલવાયી આલી યષ્ણા શતા. 
ખાયેરના ડૉ. અશ્વીનબાઈ ળાશ અને તે ના ત્ની     

ડૉ. શાાફશેન ળાશ રગબગ 23 લાથી ખાયેરની 
આજુફાજુના અનેક ગાભના ગયીફ અને આદીલાવી 
દયદી ને ની:ળુલ્ક વેલા આીને ભાનલતાન ભશામજ્ઞ 
આયાંભ્મ છ.ે ખાયેર અને આજુફાજુના લીસ્તાયના લીકાવ 

ભાર્ ે આ દમ્પતી ભુકણે ધયખભ પ્રમત્ન કયે છ ે
(વાાંબલા ભુજફ શલે આ દમ્પતી ગાય રીધા લીના 
ભાનદ વેલા આે છ)ે. એભની ‘ગ્રાભ વેલા ર્સ્્ર્ શૉસ્ીર્ર’ 
( http://www.gramseva.org/hospitalfacts.asp )ને 

આેરુાં ડૉનેળન વીધુાં ભાનલતાના રભદા કામાભાાં ગયીફ 
ભાર્ ે લયાતુાં શલાથી દાનન વદરમગ થામ એલુાં 

http://www.gramseva.org/hospitalfacts.asp
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ઈછતા રક ભાર્ ે ‘ગ્રાભ વેલા ર્સ્્ર્ શૉસ્ીર્ર’ 
લીશ્વલાવાત્ર સ્થ ફની ચુક્મુાં છ.ે એથી ડૉ. અશ્વીનબાઈ 
ળાશન ે ભીને અખફાય અને ઈન્ર્યનેર્ ભાર્ ે એક 

ભજદેાય ઈન્ર્યવ્મુાં તૈમાય કયલાની ઈછા શતી. તે ન ે
ભીત્રબાલે ભલા જતાાં શતા; ણ ભીએ તે શેરા જ 
અભને નેળનર શાઈ લે ય એક ભર્ અકસ્ભાત થમ, 
એથી તે ના દયદી તયીકે ‘ગ્રાભ વેલા ર્સ્્ર્ શૉસ્ીર્ર’ભાાં 

ભાયે દાખર થલુાં ડુ્ાં. ભાયી નાડીના ધફકાયા ઘર્ી યષ્ણાાં 
શતા. ભાથુ પાર્ી જતાાં રશી નીકતુાં શતુાં. ત્ ની રગબગ 
ચીવ જલેા અલાજ ે યાશદાયી ને લીનલતી શતી; ણ 
કઈ ભદદે આલતુાં નશતુાં. એ વાંજોગભાાં એાંધના ખેડતુ 

શ્રધી. નર્બુાઈ ર્રેે ભને તેભના ર્્કે્ ર્યભાાં ખાયેર શસ્ીર્ર 
શોંચાડી ભાય જીલ ફચાવ્ મ શત. કઈ ર્ક્લા ભને 
ર્ક્કય ભાયી ચાલ્ મ ગમ શત. એક જ દીલવે ભને ળેતાન 
અને બગલાનન વાથે બેર્ થઈ ગમ શત. નર્બુાઈ ભાયે 

ભાર્ ે ફીરકુર ત્રાશીત વ્ મક્ તી શતા! કળી જ  ખાણ 
નશીં; ણ ભજાની લાત એ ફની કે ભને યડ ય તયપડત 
જોઈ એભણે એાંધભાાં આલેરા ચાંડીકાભાતાની ભાનતા 
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ભાની– ‘આ તયપડત ભાણવ ફચી જળે ત શુાં એને તાયા 
દળાને રઈ આલીળ!'  

 ભશીના  ફાદ શુાં ઠીક થઈ ળક્ મ ત્ માયે ભને 

નર્બુાઈની ભાનતાની લાત કશેલાભાાં આલી. ફાધા–
આખડીભાાં શુાં આજમે ભાનત નથી; ણ ખાવ વભમ 
કાઢીને શુાં નર્બુાઈને ભળ મ. એભને બેર્ીને હૃદમુલાક 
આબાય ભાન્ મ. એભની જોડ ેચાંડીકાભાતાના ભન્દીયે જઈ 

ભાતાને લન્દન ણ કમાા. 

 યૅળનારીઝભની ડીક્ ળનયી ભુજફ કદાચ એ 
અન્ધશ્રધદ્ધા કશેલામ! બરે કશેલાતી! યડ ય તયપડી 
યશેરા એક ભાણવને જોઈને ફીજા ભાણવના દીરભાાં તે 

ફચી જલ જોઈએ એલી વદ બાલના પ્રગર્ ેઅને તે તાની 
દેલીની ભાનતા યાખ ેએ ફશુાં ભર્ી લાત છ.ે આણે બરે 
ફાધા–આખડીભાાં ન ભાનીએ ણ ભાનલીનાાં દીરભાાં 
જન્ ભતી બરી બાલનાભાાં ત અચુક ભાનીએ છીએ. 

આજના કુ્રય મુગભાાં એક ભાણવ ફીજા ભાણવન રશીન 
તયસ્ મ ફન્ મ છ ે ત્ માયે આલી વદ બાલના યાખનાય 
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ભાનલતાલાદી ભાણવની લવતી આજ ેફશુાં  છી છ.ે ભને 
એ દીલવે વભજામુાં કે બગલાનને પ્રાપ  ત કયલાની આણી 
યીતભાાં થડુાં ભડીપીકેળન રાલલાની જરુય છ.ે બગલાન 

ક્ માયેક ભાણવના રુભાાં જ આણને ભી જામ છ.ે ભને 
તે નર્બુાઈના સ્ લરુે ભળ મા. અકસ્ ભાતની જાણ થતાાં 
નલવાયીના ભાયા ડૉક્ ર્યભીત્ર અળક શ્રધપ અને તેભના 
ત્ ની જમના શ્રધપ તેભનુાં કાભ ડતુાં ભુકી શૉસ્ ીર્રભાાં 

દડી આવ્ મા. તેભણે ૈવા તથા ફે–ત્રણ ડૉક્ ર્યની 
વ્ મલસ્ થા કયી. ભાયી તે જીલરેણ સ્ થીતીભાાં આલી કૃા 
કયનાયા શતાાં ત વીધા વાદા ભાણવ જ; ણ ભને થમુાં કે 
બગલાન આનાથી જુદ કેલ શમ ળકે? 

 શૉસ્ ીર્રના ફીછાને ભારુાં  ભન લીચાયતુાં શતુાં–  
જીલન કુદયતની દેન છ.ે બગલાન જોડ ે ભાણવને 
બક્ તીબાલન ગભે તેર્ર ગાઢ વમ્પફન્ધ શમ છતાાં દુ ખભાાં 
ભાણવને બગલાન કયતાાં મ ભાણવની લીળે જરુય ડ ે

છ.ે ભાણવ યજ ભસ્ કે ાાંચ લાગ્ મે રઠીને ત્રણ કરાક 
બગલાનની ભાા જત શમ; ણ યડ ય 
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ઘલામેરા ને ત્ માાં જ તયપડત છડી આગ નીકી 
જત શમ, ત એલી બક્ તીથી દુનીમાન કઈ બગલાન 
યાજી થત નથી. કાંઈક એલુાં વભજામ છ ેકે ભાનલજીલનભાાં 

ઈશ્વયબક્ તી કયતાાં ભાનલતાને જ અગ્રીભતા આલી 
જોઈએ.  

 ભાનલતાની લાત નીકી છ ે ત્ માયે એક ફીજો 
પ્રવાંગ માદ આલે છ.ે ભાયે ફેંકભાાં કેળીમયની નકયી શતી. 

ફેંકભાાં એક દીલવ એક ગ્રાશકને ભાયાથી ાાંચ શજાય 
રુીમા લધાયે અાઈ ગમા. થમેરુાં એલુાં કે ફેંકના ભાયા 
કારન્ ર્ય ય યજ જ્ માાં ચાવ રુીમાલાા ેકેર્ 
ગઠલત ત્ માાં ળયતચુકથી એકવ રુીમાલાી નર્નુાં 

ેકેર્ ગઠલી દેલામા. ાાંચ શજાયન ચેક ેભેન્ ર્ ભાર્ ે
આવ્ મ ત્ માયે આદતલળ ચાવનુ વભજીને એકવનુ ેકેર્ 
ગ્રાશકને અાઈ ગમુાં. વાાંજ ેશીવાફભાાં ાાંચ શજાય ખુયા. 
જીલ અદ્ધય થઈ ગમ. દયેક ાાંચ શજાય લાા ગ્રાશકને 

ત્ માાં તાવ કયલા દડ્ા; ણ ફધાાં ગ્રાશક તયપથી એક 
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જ જલાફ ભત શત– ‘અભને વનુાં નશીં ચાવનુાં જ 
ેકેર્ ભળ મુાં શતુાં!' 

 ભાયા દુ ખન ાય નશત. યાત ડી ગઈ શતી. 

ભાત્ર એક ગ્રાશકને ત્  માાં જલાનુાં ફાકી શતુાં. ભીત્ર ાંકજ 
દેવાઈ જોડ ે તેને ત્ માાં ગમા. ભુ ભાણવ શાજય નશત. 
અભે તેની ત્ નીને કષ્ણુાં– ‘ફેંકભાાંથી જ ેૈવા રાવ્ મા છ તે 
ફતાલ.' ત્ નીએ ચાવને ફદરે એકવ રુીમાલાી 

નર્નુાં ેકેર્ કાઢી આ્ મુાં. ભાયા ફત્રીળે કઠ ે આનન્દના 
દીલા વગી રયા.  

 યન્તુ વાચા આનન્દની યાકાષ્ ઠા ત ત્ માયફાદ 
આલી. ાંકજ ે સ્ કુર્યની ાછ ફેવતાાં ભને કષ્ણુાં– 

‘જરાયાભના ભન્દીય આગ સ્ કુર્ય રબુાં યાખજ.ે શુાં  
જરાયાભફાાને ખાવ ભાનુ છુાં. અશીં આલતાાં શેરાાં ભેં 
જરાયાભફાાને પ્રાથાના કયી શતી કે ૈવા ભી જળે ત 
લતા તાયા ચયણભાાં એકાલન રુીમા ચઢાલી તાયા 

આળીલાાદ રેલા આલીળ! તુાં ફશાય રબ યશેજ.ે.. શુાં  
ભાનતા ચઢાલી તુયત આલી જઈળ!' 
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 ભીત્રની એ સ્ નેશસ્ ભૃતી આજમે માદ છ.ે શુાં  ભન્દીયે 
નશત જત અને ફાધા–આખડીભાાંમ નશત ભાનત એ 
લાત ાંકજ જાણત શત. એથી એણે ભને ભન્દીયભાાં 

આલલા કઈ પવા કમો નશત. આસ્ તીક્ તા પ્રત્ મે આદય 
રજ ે એલુાં કાભ ભીતે્ર કમુું શતુાં. ખલામેરી લસ્ ત ુ
બગલાનની ફાધા રેલાથી ાછી ભે કે ના ભે એ જુદી 
લાત છ;ે ણ ક્ માયેક એલા પ્રવેવભાાં વાચા ભીત્ર જરુય 

ભી જામ છ.ે ાંકજ જોડ ે જરાયાભ ભન્દીયભાાં જઈ ભેં 
જરાયાભફાાને શ્રધદ્ધાુલાક નભન કયી કષ્ણુાં– ‘અભાયા 
જલેા નેમ તભાયાભાાં શ્રધદ્ધા જન્ ભે તે ભાર્ ેદયેક નાસ્ તીકને 
ાંકજ જલે એક ભીત્ર આજો!'  

♦●♦●♦ 
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11 

અન્ધશ્રધદ્ધાનુાં ગ્રશણ લીના ચશ્ભે જોઈ ળકામ 

અનુક્રમણીકા 

ઘણાાં લો ુલે નીશાેરી એક ઘર્ના વાાંબ. 
તાજીમાના જુરુવભાાં એક મુલાને જીબની આયાય વીમ 
ખવેર શમ એલ દેખાલ કમો શત. રક એને ચભત્ કાય 

ગણી શ્રધદ્ધાબાલે લન્દન કયી યષ્ણા શતાાં. લાસ્ તલભાાં એ ‘મુ' 
આકાયભાાં લાેરા વીમાની ર્ી્ક ભાત્ર શતી. (નલયાત્રી 
લેા ણ ઘણાને ભાતા આવ્ માના ભેનભેઈડ ચભત્ કાય ફન ે
છ)ે  

 ધભા આલી અન્ધશ્રધદ્ધાને સ્ ન્ વય કયે તે 

ધભાગુરુ ને ના યલડલુાં જોઈએ. (ભજા ત્ માયે આલે જ્ માયે 
આલી અન્ધશ્રધદ્ધાન શેર લીયધ ‘વત્ મળધક 
વબા’લાા ફાફુબાઈ દેવાઈને ફદરે ફુખાયી દ્વાયા 
થામ!) પ્રત્ મકે શીની યાત્રે સ્ ત્રી ને વગતી શીની 

પ્રદક્ષીણા કયી તેની ુજા કયતી આણે જોઈએ છીએ 
ત્ માયે આશ્ચમા થામ છ.ે શરીકાએ પ્રશરાદને જીલત 
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વગાલી દેલાની કળી કયેરી. તે ુજનીમ ત શતી જ 
નશીં. શ્રધદ્ધાુ સ્ ત્રી ને કઈક શીએ પ્રશ્ન થલ જોઈએ– 
લોથી આણે કની ુજા કયીએ છીએ? (લધુ વાચુ ત 

એ જ કે ર્નફન્ધી કીભતી રાકડાાં પુાંકી ભાયીને શી 
રજલલી જ ના જોઈએ) ધભા શાથ જોડલાનુાં ળીખલે છ–ે 
લીચાયલાનુાં નશીં! અન્ મથા ભયાયીફાુની ભદદ લીનામ 
વભજી ળકામ કે ુજા ઈષ્ટની થઈ ળકે અનીષ્ટની નશીં! 

ધભાભાાં થડી ઘણીમ ફુદ્ધીની દયભીમાનગીયી શમ ત 
અન્ધશ્રધદ્ધા આર્રી વ્ માક ના શમ! 

 ગ્રશણ શમ્પભેળાાં આકાળભાાં જ યચામ એલુાં નથી. 
ભાણવની ધાભીકતા, અફોદ્ધીકતા અને અજ્ઞાનતા એક 

વીધી રીર્ીભાાં આલે ત્ માયે અન્ધશ્રધદ્ધાનુાં ગ્રશણ યચામ. 
થડા વભમ ુલે વુમાગ્રશણ થમુાં શતુાં. એ દીલવે શુાં યસ્ તા 
ય નીકળ મ ત ભને ભાણવ નાભન વુયજ અન્ધશ્રધદ્ધાના 
ડછામાથી ઢાંકામેર જોલા ભળ મ. એ દીલવે ભેં ળુ જોમુાં? 

યસ્ ત કયયમુ રાગી ગમ શમ તેલ વુભવાભ શત. નીત્ મ 
ભસ્ ક ે ાાંચ લાગ્ માથી વલી રઠતા ઘયના ફાયી 
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ફાયણા ફશુાં ભડ ે વુધી ફન્ધ યષ્ણા. ગ્રશણ ખુલ્ મા ફાદ 
રકએ ભાર્રાનાાં ાણી, ખાદ્ય દાથો લગેયે ફશાય પેંકલા 
ભાાંડ્ા. છી સ્ નાન... ુજા... ઘયની વાપવુપી... લગેયેનુાં 

ચક્કય ચાલ્ મુાં. 

 એ શેરાાં ચાયેક દીલવથી ર્ીલી વોને એભ કશીને 
ચેતલતુાં શતુાં કે વુમાગ્રશણથી કઈ નુકવાન થલાનુાં નથી. 
છતાાં ળીક્ષીતમ ગભાયની જભે ઘયભાાં બયાઈ યષ્ણાાં. દીલ્ શી 

દુયદળાન વુમાગ્રશણનુાં જીલન્ત પ્રવાયણ યજુ કયી યષ્ણુાં શતુાં 
ત્ માયે પ્રૉપેવય મળારને પન ય રક તયપથી જ ે
ફારીળ પ્રશ્ન ુછાતા શતા તેભાાં રકની ઘય અજ્ઞાનતાના 
દળાન થતા શતા. એક જણે ુછમુાં– ‘ક્ મા ગ્રશનકે વભમ 

શભ ખાના ખા ળકતે શૈ? કઈ નુકવાન ત નશીં?' 
પ્રૉપેવયે કષ્ણુાં– ‘કઈ નુકવાન નશીં રેકીન ખાના ફાદભેં 
ખાઈમેગા શેરે ગ્રશનકા ખુફવુયત નજાયા દેખ રીજીમે!' 

 કદી ાણીની ર્ાાંકી વાપ ન કયતા આવુ ભાણવે 

ગ્રશણ ત્ મા ફાદ અગાવી યની ફન્ ને ર્ાાંકીનુાં ાણી કાઢી 
તે વાપ કયી નાાંખી. (ફીચાયા અન્દયના જીલડાાં ફેઘય થઈ 
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ગમા. ફચી ગમેરા જીલડાાં ને ફીજા વુમાગ્રશણ વુધી 
નીયાાંત શતી!) ભેં એ વજ્જનને ુછમુાં– ‘તભે ગ્રશણથી 
દુીત થમેરી અગાવીની ર્ાાંકી વાપ કયી; ણ જ્ માાંથી 

તભાયે ત્ માાં ાણી આલે છ ેએ નગયારીકાની ર્ાાંકીનુાં ળુાં 
કયળ? કુલા, નદી, તાલ, વાગય, લગેયેનુાં ાણી ણ 
ગ્રશણથી અલીત્ર થમુાં કશેલામ... તે અલીત્રતા ળી યીત ે
વાાંખી રેળ? યાાંધેરુાં અન્ ન પેંકી દેળ ણ કઠીભાાં બયેરા 

ધાન્ મનુાં ળુાં કયળ? વુયજની વાક્ષીએ ખેતયભાાં રશેયાતા 
અનાજનુાં ળુાં કયળ? 

 ફધાાં જ પ્રશ્ન એક સ્ થીતી સ્ ષ્ટ કયે છ.ે 
દુનીમાબયની ‘વત્મળધક વબા’  કે ‘લીજ્ઞાન ભાંચ’ને 

ભઢ ેપીણ આલી જામ એર્રા લીુર પ્રભાણભાાં અન્ધશ્રધદ્ધા 
શજી વભાજભાાં પ્રલતે છ.ે નભાદ ુન  ુન  અલતયીને તેના 
ાાંચ  ચીળ આમખા કુયફાન કયી દે ત મ અન્ધશ્રધદ્ધાના 
ગ્રશણભાાંથી ભાણવ ભુક્ ત થઈ ળકે એભ નથી. વુમાગ્રશણ 

નીયખલા ખાવ ચશ્ ભાની જરુય ડ ે છ.ે અન્ધશ્રધદ્ધાના 
ગ્રશણ ત લીના ચશ્ ભે નીશાી ળકામ. ન્ મામ ખાતય 
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સ્ લીકાયલુાં યષ્ણુાં કે લીજ્ઞાન અને યૅળનારીઝભના વતત 
પ્રચાયથી રકભાાં થડી જાગૃતી અલશ્ મ આલી છ;ે ણ 
એનુાં પ્રભાણ ફશુાં  છુાં છ.ે આણે ત્ માાં કેલા કલેા રક 

લવે છ?ે ્ રગેથી ફચલા ગામત્રી મજ્ઞ કયાલનાયા રક. 
ભન્ત્રરેા ભાદીમાાં શેયનાયા રક. અશ્વભેધ મજ્ઞભાાં 
કયડ રુીમા પુાંકી ભાયનાયા રક. બગલા જોઈ ચયણભાાં 
આર્ી ડનાયા રક. બગત બુલા કે ફાધા આખડીભાાં 

યાચનાયા રક. ચભત્ કાય ભાત્રને નભસ્ કાય કયનાયા રક. 
અભીતાબ ભાાંદ ડ ે ત મજ્ઞ કયાલનાયા રક. આલા 
રકથી વભાજ છરછર બયેર છ.ે 

 વભાજને છતેયલાની તભાયી ક્ષભતા શમ ત આખ 

વભાજ છતેયાલા ભાર્ ે ખડ ે ગે તૈમાય છ.ે તભે કઈને 
શથેીભાાં ગુર્કા આીને કશેળ આ વાાંઈફાફાની બસ્ ભ 
છ.ે.. ત તે બાયે શ્રધદ્ધાુલાક ભભાાં ભુકળે. જ્ માાં ખાાંડની 
ચાવણી ભધ તયીકે લેચાઈ ળકે ત્ માાં તભે ઈ છ ત 

ળીલામ્પ ફુ ચયણાભૃત તયીકે ખાલી ળક! એકલીવભી 
વદીભાાં ણ ળધલા નીક ત ફાલડ ેભાદીમુાં ફાાંધીન ે
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લીજ્ઞાન બણાલત ળીક્ષક ભી આલળે. ગાભની કઈ 
ડળીને ડાકણ ભાની વગાલી દેત વયાંચ ભી આલળે. 
વા કયડ્ શમ ત્ માયે શૉસ્ીર્રને ફદરે બગતને ત્ માાં 

દડી જઈ જીલ ગુભાલતા ગાભડીમા  ભી આલળે. 
એકાદ કાી ચોદળને દીલવે સ્ભળાનભાાં જાગયણ કયી 
આણે વોએ વશચીન્તન કયલા જલેુાં છ ે કે નભાદના 
જભાનાભાાં ણ આર્રી અન્ધશ્રધદ્ધા નશતી. લશેભ, 

અન્ધશ્રધદ્ધા અને અજ્ઞાનતાથી બયેર વભાજ રીક થતા 
ગેવ વીરીન્ ડય જરે્ર જોખભી છ.ે છતાાં વભાજના એલા 
દુીત સ્ લરુથી થડાાંક યૅળનારીસ્ ર્ વીલામ કઈન ેચીન્તા 
નથી.  

 તભે ક્ માયેમ કઈ નેતાને વભાજની અન્ધશ્રધદ્ધા અાંગે 
ચીન્તા વ્ મક્ ત કયત જોમ છ?ે તભે ક્ માયેમ કઈ ધભાગુરુ 
કે કથાકાયને વભાજભાાં પેરામેરી વ્ માક અન્ધશ્રધદ્ધાના 
લીયધભાાં અબીમાન ચરાલત જોમ છ?ે ફુખાયી , 

ફારઠાકયે , અડલાણી  કે ભનભશનવીંશ બરે 
ખાભળ યશેતા ણ ભયાયીફાુ , આળાયાભફાુ , 
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પ્રભુખસ્ લાભી , વાંત–ભશાંત કે ળાંકયાચામોને વભાજના 
આલા દુીત સ્ લરુની કેભ કઈ ચીંતા નથી? ળુાં તેભને 
કેલ ર્ીરાાંર્કાાં કયતી ાદુજક વાંસ્ કૃતી જ યલડ ેછ?ે 

રક જ્ઞાન લીજ્ઞાનન પ્રકાળ ાભી અન્ધશ્રધદ્ધાભુક્ ત ફન ે
તેલુાં તે  કેભ નથી ઈ છતા? ગણતીને દુધ ાલાની 
ફારીળતા કેર્રા ધભાગુરુ એ લખડી? દેળના ફધાાં 
ધભાગુરુ , સ્ લાભી , ફાુ , કથાકાય અન્ધશ્રધદ્ધાનુાં 

ડીભરીળન કયલાનુાં ફીડુાં ઝડે ત અન્ધશ્રધદ્ધા ર્કે ખયી? 

 જ ેદીલવે ધભાગુરુ  લીજ્ઞાન જોડ ેશાથ ભીરાલળ ે
તે દીલવે દેળભાાં નલજાગૃતીન એક નલ વુમોદમ થળે. 
લીજ્ઞાનના વભજાવ્ મા ન વભજ ે તે શ્રધદ્ધાના ભાગે જરુય 

વુધયે એલ શુાં આળાલાદ ધયાલુાં છુ ાં. દેળના તભાભ ધભા 
વમ્પપ્રદામના લડા  તાની કથા , ધભાવબા  કે 
વત્ વાંગભાાં વભાજને અન્ધશ્રધદ્ધાભાાંથી ભુક્ ત થલાની અીર 
કયે ત ‘વત્ મળધક વબા’ની જરુય જ ના યશે. ઘણા 

ધભાગુરુ  વત્ મળધક વબાની પ્રલૃત્તી તયપ 
અણગભામુક્ ત નજયે જુએ છ.ે તેભણે યૅળનારીઝભ કે 
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વત્ મળધકને ભીર્ાલી દેલા શમ ત આ રામ 
અજભાલલા જલે છ.ે વભાજભાાંથી ળધી ળધીન ે
અન્ધશ્રધદ્ધાને ભીર્ાલી દ... છી ‘વત્ મળધક વબા’ની 

રમગીતા જ નશીં યશે...! ધભાગુરુ  યૅળનારીઝભને 
સ્ ન્ વય કયે ત અડધ અડધ પેય ડી જામ! (કલ્ ના 
કય કેળલાનન્દ જલેા ગુરુઘાંર્ારની આજ્ઞા ભાની આ 
દેળની સ્ ત્રી  તેભની ભશાભુરી ભુડી તેભને અી ળકતી 

શમ ત તેભના આદયણીમ ધભાગુરુ ની ફે વાચી 
ળીખાભણ કાને નશીં ધયે એલુાં ફને ખરુાં?)  

 વાચી લાત એર્રી જ કે યાભ– યાલણ કે કૃષ્ ણ– 
અજુ ાનના ચલાઈ ગમેરા કીસ્ વાનુાં ીષ્ટેણ કમાા કયલાન ે

ફદરે આણા કથાકાય લશેભ અને અન્ધશ્રધદ્ધા  દુય 
કયલા ભાર્ ે કભય કવળે ત એ તેભની ભર્ી વભાજવેલા 
રેખાળે. અભાયા ફચુબાઈ ભાયા આ લીચાયને લાાંઝીમ 
આળાલાદ ગણાલતાાં કશે છ–ે ‘ધભાગુરુ  યૅળનારીઝભને 

સ્ ન્ વય કયે ત તે બુલા  દ્વાયા ‘વત્ મળધક વબા’ને 
રાખ રુીમાનુાં દાન ભળ મા જલેી આશ્ચમાકાયક ઘર્ના 
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ગણામ! વત્ મ એ છ ે કે આજ ે પ્રજાને યાભકથાની નશીં 
જ્ઞાનકથાની જરુય છ.ે લદે ભન્ત્ર કયતાાં લીજ્ઞાનની લીળે 
જરુય છ.ે એકાત્ ભમાત્રા કયતાાં અન્ધશ્રધદ્ધા નીલાયણની 

વાચી જરુય છ.ે જ્ઞાનમજ્ઞ ત મુદ્ધના ધયણે અને પ્રતીદીન 
થલા જરુયી છ.ે આણા ળીક્ષણળાસ્ ત્રી  અને ધભાગુરુ  
રકળીક્ષણનુાં કાભ વાંમુક્ તણે રાડી રે ત વભાજભાાંથી 
અજ્ઞાનના અાંધાયા જરુય રરેચી ળકામ. આણી બાયતીમ 

વાંસ્ કૃતીના સ્ ક્રીન ય શુાં  એલુાં રખામેરુાં જોલા ઈ છુાં છુાં– 
‘ધીવ ાર્ા  પ ધી પીલ્ ભ ઈઝ બ્રર્ ર્ ુ મુ ફામ 
એજ્ મકુેળન એન્ ડ યીરીજીમન!' આણે પ્રાથાના કયીએ એ 
પીલ્ ભ જરદી યીરીઝ થામ... અને ભાણવન અન્ધશ્રધદ્ધાના 

ગ્રશણભાાંથી વત્ લયે ભક્ષ થામ! 

♦●♦●♦ 
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12 

શા, ચુન– તભાકુ ખાલાથી                 
આધાળીળી ભર્ી જામ છ.ે..! 

અનુક્રમણીકા 

‘શુાં ફીર્ ભાયીને કશુાં છુાં કે ચુન તભાકુ ખાલાથી 
આધાળીળી ભર્ી જામ છ!ે' કઈ વ્ મવની ભાણવ આલુાં કશે 
ત આણે શવી કાઢીએ; ણ એક લીજ્ઞાનન ળીક્ષક આલુાં 
કશે ત આણને તમ્પ ભય આલી જામ. ફચુબાઈએ કષ્ણુાં– 

‘ભાસ્ તય, થડી ફુદ્ધીની ળયભ યાખ. કારે રઠીને તભે 
કશેળ તભાકુ ખાલાથી કેન્ વય ભર્ી જામ છ ે ત અભાયે 
ભાની રેલુ?' 

 ળીક્ષક શથેીભાાં ચુન તભાકુ યગતા શતા. ત ે

શઠભાાં ગઠલીને ફલ્ મા– ‘ન જ ભાનલુાં જોઈએ; ણ 
વભાાંથી નવ્ લાણુ જણના કેન્ વય તભાકુ ખાલાથી ભર્ી જતાાં 
શમ ત ળા ભાર્ ે ન ભાનલુાં? ભને લોથી આધાળીળીની 
તકરીપ શતી. ઘણા રકએ વરાશ આી– ‘ચુન તભાકુ 



રૅશનાલીઝમનો ઘંટનાદ–2          https://govindmaru.wordpress.com/          101 

101 

   

ચારુ કય... ભર્ી જળે!' અજભામળ ખાતય ચારુ કમુું અને 
ખયેખય આધાળીળી ભર્ી ગઈ! આ ળાંબુબાઈનેમ 
આધાળીળીની તકરીપ શતી. એભણેમ ચુન ચારુ કમો 

અને આધાળીળી ગામફ! ુછી રને તભાયી વાભે જ ફેઠા 
છ.ે..!' 

 અભે ફધા લીચાયભાાં ડી ગમા. એ ળીક્ષક ભીત્ર 
જુઠ ુફરે એલા નશતા; ણ ફુદ્ધી એ લાત ભાનલા વાપ 

ઈન્ કાય કયતી શતી. ચુન તભાકુથી આધાળીળી ભર્ ે એ 
લાત અભને એલી રાગતી શતી જાણે કઈ કશેતુાં શમ– 
‘ઝેય ીલાથી અભય થઈ જલામ!' ભડા ભડા અભે એ 
લાતનુાં યશસ્ મ ળધી કાઢ્ુાં. આ રેખ લાાંચી કઈ 

આધાળીળીન દયદી ચુન તભાકુ ચારુ ન કયી દે તે ભાર્ ે
એ યશસ્ મ જણાલી દઉં! અશીં ભાભર આખ 
એક્ મપુ્રેવયન છ.ે એક્ મુપ્રેવયન ચાર્ા જોળ ત તેભાાં 
શથેીભાાં છવ્ લીળ નમ્પફયન ઈંર્ ફતાલલાભાાં આવ્ મ છ.ે 

શથેીન આ ઈન્ ર્ દીલવભાાં ઘણીલાય દફાલલાથી 
રશીના દફાણ ય તેની એલી અવય થામ છ ે જ ે લડ ે
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આધાળીળી, ભુત્રાળમ અને થયીના દદો ભર્ી ળકે છ.ે 
અથાાત્  એ ળીક્ષક ભીત્રની આધાળીળી ચુન તભાકુ 
ખાલાથી નશીં; ણ શથેી ભ્ મેન બાગ દફાલાથી ભર્ી 

ળકી શતી!  

 અભાયા ફચુબાઈએ આ યશસ્ મ ેરા ળીક્ષક 
ભીત્રને વભજાવ્ મુાં અને કષ્ણુાં– ‘શલે શથેીભાાં ચુન તભાકુન ે
ફદરે ચણાના દાણા યગડળ તમ તભાયી આધાળીળી 

કાફુભાાં યશેળે વભજ્ માાં!' ળીક્ષક ભીત્રે થડા દીલવ છી 
કષ્ણુાં– ‘ભજા નથી આલતી. ચુના તભાકુની એલી ર્લે ડી 
ગઈ છ ેકે શલે તે ખાધા લીના ભાથુ દુ ખે છ!ે' લાત વાચી 
છ.ે જો ભજા ચુનેભેં શૈ લ ચનેભેં કશાાં?  

 જીલનની ઘણી ઘર્ના ભાાં એલા યશસ્ મ છુામા 
શમ છ ેકે ફુદ્ધીળાી રકનેમ તેના વાચા કાયણની જાણ 
થઈ ળકતી નથી. ક્માયેક ત એલી ફાફત વાલ વાભાન્ મ 
અને ઘયેરુ શમ છ.ે એલી ફીજી એક નાનકડી ગેયવભજ 

જોઈએ. અરકેળના આાંગણાભાાં આાંફાનુાં ફશુ ભર્ુાં ઝાડ 
શતુાં. અરકેળ એ આાંફ કાી નાાંખલા તૈમાય થમ. કેયી 
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આલતી નશતી એ કાયણ નશતુાં; ણ અરકેળનુાં ભાનલુાં 
શતુાં કે આાંફાને કાયણે એર્ર લન આલે છ ે કે ર્ીલી 
એન્ ર્નેા લાયાંલાય એક તયપ ઝુકી જામ છ.ે 

 ફચુબાઈએ એને વભજાવ્ મ. ‘આાંફાને કાયણે લન 
લામ છ ેએભ ભાનલાભાાં તાયી બુર થામ છ.ે જભે ઈરેકર્ી્ક 
ાંખ લન રત્ ન્ ન કયત નથી, ભાત્ર શલાને ધકેરે છ.ે તે 
યીતે લૃક્ષની ડાી  ણ લન ેદા કયતી નથી. લન 

શલાના અવભાન દફાણને કાયણે રદ બલે છ.ે લનન ે
કાયણે લૃક્ષની ડાી  શારે છ ેએથી રક એભ ભાની રે 
છ ે કે લૃક્ષને કાયણે  લન આલે છ.ે લૃક્ષ કેલ છાાંમડ 
આી ળકે છ–ે લન નશીં. તુાં આાંફ કાી નાખળે તમ 

લન ચારુ યશેળે!'  

 વાનુાં ઝેય રતાયી આતા બ્ રેકસ્ ર્ન લીળે ણ 
એલી જ ગેયવભજ પ્રલતે છ.ે વાનુાં ઝેય એન્ ર્ીલેનભ (ઝેય 
ભાયણના) ઈંજકે્ ળન વીલામ અન્ મ કળાથી રતયતુાં નથી; 

ણ ઘણીલાય ફીનઝેયી વા કયડ્ શમ તેલા વાંજોગભાાં 
વ્ મક્ તીને ઝેય ચઢ્ુાં નથી શતુાં. કા થ્ થય વાદાંળ ય 
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ભુકલાથી ભાણવ ફેઠ થઈ જામ છ.ે એથી એલી ગેયવભજ 
રદ બલે છ ેકે થ્ થયથી ઝેય રતયી ગમુાં! 

 ભાનલજીલન આલા ઘણા યશસ્ મથી બયેરુાં છ.ે જ ે

દેખામ છ ેતે શતુાં નથી. શમ છ ેતે દેખાતુાં નથી. કઈના 
આાંગણાભાાં રબેરી ભારુતીકાય જોઈ આણે ભાની રઈએ 
છીએ કે ભાણવ કેર્ર વુખી છ!ે ણ ભારુતીકાય 
ભાણવની આથીક વભૃદ્ધીની વાફીતી શમ ળકે– ભાનવીક 

ળાાંતીની નશીં! ળક્ મ છ ેભારુતીલાાને યાત્રે ઉંઘની ર્ીકડી 
રીધા લીના ઉંઘ ના આલતી શમ અને પુર્ાથ ય 
વુનાયા ની એક જ ડખે વલાય થઈ જતી શમ! 

 આણે વો એ નીશાીએ છીએ કે રકના 

લ્ માાંઘયાાં ધાન ખાઈને જીલતા બીખાયીના છકયાાં થ્ થય 
જલેાાં ભજફુત શમ છ ે અને યજ પના જ્મવુ ીતા 
અભીયના દીકયા  વાલ ભામકાાંગરા! કાયણ ગભે તે 
શમ ણ એર્રુાં નક્કી કે વુખ ક્ માયેક એયકન્ ડીળન્ ડ 

ફાંગરા કયતાાં ઝુાંડાભાાં લધુ ભાત્રાભાાં શમ છ!ે  
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 લડાપ્રધાનની ત્ ની સ્ લભુખે કશે કે તે દુ ખી છ ેત 
આણે તે ઝર્ સ્ લીકાયી ળકીએ નશીં! ભશાન રેખક 
ર્ૉલ્ વર્ૉમની ત્ ની દુ ખી શતી એ વત્ મ ુસ્ તકભાાં લાાંચીએ 

છીએ ત્ માયે વાચુ ભાનલાનુાં ભન થતુાં નથી. જીલનબય 
અશીંવાભાાં ભાનતા ગાાંધીજીએ ણ કસ્ તુયફાને યીફાવ્ મા 
શતા. એક ત્રાજલાભાાં ર્ાર્ા–ફીયરાની ત્ નીના ગાન 
કીભતી શાય ભુક અને ફીજા ત્રાજલાભાાં કઈ દાતણ 

લેચનાયીના લાભાાં ખવેરુાં ગરગર્ાનુાં પુર ભુક. જો 
ગરગર્ાલાુાં લ્લુાં નભી જામ ત ભને આશ્ચમા નશીં થામ. 
વુખ, ળાાંતી, વભૃદ્ધી એ ફધાાં વાંવાયના અર્ર્ા અન ે
વાેક્ષ દાખરા  છ.ે યકભ એક જ શમ છ ેણ જલાફ 

જુદા... અને છતાાં ફધાાં દાખરા  વાચા!  

 એકલાય એક દુ ખી યાજાને કઈએ રામ 
ફતાવ્ મ. વોથી લધુ વુખી ભાણવનુાં ખભીળ શેય ત 
અલશ્ મ વુખી થઈ ળક. યાજાએ ળધ ચરાલી ત એલ 

વુખી ભાણવ ભળ મ ખય; ણ તેની ાવે ખભીળ જ 
નશતુાં! આન અથા એલ નથી કે વુખ ખભીળ ન શલાની 
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સ્ થીતીભાાં છુામુાં છ;ે ણ વુખનુાં ત પ્રેભ જલેુાં છ.ે તેની 
અનુબુતી થઈ ળકે છ.ે તેને ળબ્ દભાાં વાફીત કયલાનુાં 
અઘરુાં  છ.ે ઘણા વુખ ખયજલા જલેાાં શમ છ.ે ઘણીલાય 

ખજલાભાાંથી મ એક પ્રકાયન આનન્દ ભત શમ છ.ે 
ફશુ ભર્ા ભાણવને ત્ માાં વતત રકની આલન જાલન 
ચારુ યશેતી શમ છ.ે એલા ભાણવને જભલાની મ પુયવદ 
નથી શતી; ણ જ ે દીલવે તેને ત્ માાં એકેમ ભાણવ ના 

આલે તે દીલવે તેને ચને ડતુાં નથી. દુ ખને મ તેના 
તીકા વુખ શમ છ.ે 

 એક ગુરુના અન્તીભ વભમે તેણે તાના ચેરા ન ે
કષ્ણુાં– ‘ભાય ફીજો અલતાય ડકુ્કયના ેર્ ે થલાન છ.ે 

પરાણા સ્ થે એક ડકુ્કયનુાં ફ ચુાં ભ ખાતુ તભને દેખાળે. 
તભે વભજી જજો કે તે શુાં  જ છુ!' ગુરુ ભૃત્ મ ુામ્પ મા. તેભના 
અન્તીભ લીધાન ભુજફ ચેરા ને તે સ્ થે એક વપેદ 
ડકુ્કયનુાં ફ ચુાં દેખામુાં. એક ચેર થ્ થય રાડતાાં ફલ્ મ– 

‘આ ગન્દલાડભાાંથી આણે ગુરુદેલને ભુક્ તી અાલીએ!' 
ત્ માાં ેરુાં ડકુ્કયનુાં ફ ચુાં ફરી રયુાં– ‘નશીં નશીં... ભને 
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ભાયળ નશીં, તભને આ ગન્દલાડ રાગે છ,ે ણ ભને અશીં 
અત્ મન્ત વુખ ભે છ!ે'  

 ત લાત એભ છ ેભીત્ર! ગન્દલાડ ણ વાચ અને 

એભાાંથી ભતુાં વુખ ણ વાચુ! રાખ લાતની એક લાત 
એર્રી જ, ભાણવ જ ેસ્ થીતીભાાં જ ેરાગણી અનુબલે તે જ 
તેને ભાર્ ે વાચુ વુખ, ફીજા ફધાાં પાાંપા! ેરી પ્રચરીત 
યભુજભાાં કષ્ણુાં છ ેતેભ, એક સ્ ત્રી એક કલીને ફશુ ચાશતી 

શતી; ણ કલીએ તેની જોડ ેરગ્ન ન કમાા તેથી તે દુ ખની 
ભાયી ાગર થઈ ગઈ. તેણે નીવાવ નાખી કલી ત્ નીન ે
કષ્ણુાં, ‘તુાં કેર્રી વુખી છ.ે.. તુાં એને ભેલી ળકી!' ત્ નીએ 
એનાથી મ ભર્ નીવાવ નાખી કષ્ણુાં– ‘તુાં કેર્રી વુખી છ ે

કે એનાથી ફચી ગઈ!' વુખ એર્રે ફીજુ ાં કાાંઈ નશીં એક 
જ ાત્ર ભાર્નેી ફે સ્ ત્રી ની બીન્ ન બીન્ ન અનુબુતી! 
યકભ એક જ ણ જલાફ જુદા, અને લી ફન્ ને વાચા. 
શલે કશ જોઉં તભે વુખી છ કે દુ ખી...? 
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III 

શ્રધી. દીનળે ાાંચારનુાં રેખન–વજ ાન–ચીન્તન 

અનુક્રમણીકા 

ક્રભ ુસ્તકનુાં નાભ પ્રકાળકની લીગત 

1 ળબ્દન સ્લમાંલય ગુજ ાય ગ્રાંથયત્ન પ્રકાળન, યતન નાકા 
વાભે, ગાાંધી યડ, અભદાલાદ.  
ીન કડ : 380 001  
પન : (079) 2662 0472/ 
               2214 4663  

ઈ.ભેઈર : goorjar@yahoo.com 

 
 
 
 
 
 

2 રયે રગ્મ અરુણ 

3 ફર, ઈશ્વય છ ેકે નથી? 

4 ષ્ડી : વાંવાયરક્ષભી 

5 તનકતાયા 

6 અાંતયના ઈન્રધનુ 
(ુયસ્કૃત) 

7 શૈમાન શસ્તભેા 

8 ધયભકાાંર્ 

9 વાંવાયની વીતાય 

10 ભનના ભામાફજાયભાાં 
 

♦ 
અાંતયના આાંગણેથી 

બન્ને પુસ્તકોનુું પ્રકાશન હાથ પર છ.ે 
દીરના દુયફીન 

11 જીલન વયીતાને તીયે વાશીત્મ વાંગભ, ગીુયા, વુયત.  
ીન કડ : 395 003  
વેરપન : 98251 12481  
લેફવાઈર્ : http://sahityasangam.com   

ઈ.ભેઈર : sahitya_sankool@yahoo.com    

12 ચાર, આ યીતે લીચાયીએ! 

13 ધુછાાંલ 

mailto:goorjar@yahoo.com
http://sahityasangam.com/
mailto:sahitya_sankool@yahoo.com
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ક્રભ ુસ્તકનુાં નાભ પ્રકાળકની લીગત 

14 જીલનવયીતા  નલબાયત વાશીત્મ ભાંદીય,  
જનૈ દેયાવય ાવ,ે ગાાંધી યડ, 
અભદાલાદ – 380 001  
પન : (079) 2213 2921   
લેફવાઈર્ :  
www.navbharatonline.com  

ઈ.ભેઈર :  
info@navbharatonline.com 

15 ભનનાાં ભયીંછ’  
(ુયસ્કૃત) 

ઈભેજ બ્રીકેળન્વ પ્રા. રી.,  
199/1, ગાર બુલન,  

પ્રીન્વેવ સ્ર્ી્ર્, ભુમ્પફઈ – 400 002  

પન : (022) 2200 2691  
ઈ.ભેઈર : 
info@imagepublications.com  

લેફવાઈર્ : 
www.imagepublications.com   

 

 

♦●♦●♦ 

 

  

http://www.navbharatonline.com/
mailto:info@navbharatonline.com
mailto:info@imagepublications.com
http://www.imagepublications.com/
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IV 

અન્તીભ ર્ાઈર્ર ેજ 
અનુક્રમણીકા 

 

સમાપ્ત


